
 
 

 

លិខតិចហំជូនចពំ ោះប្រធានរដ្ឋព ៀតណាម ពោក ប្តងឹ ដាយ ក្វា ង 
ពដ្ើមបីអ ំ នា ឲ្យសងដ្ ីតតមក ញិ 

ទីក្រុង Pennsauken ថ្ងៃទី ១៧ ខែមេសា ឆ្ន ាំ ២០១៧ 
 

ស្ថានទូតវ ៀតណាម  

ជូនចំវ  ោះ វ  ក ត្តឹង ដាយ កវាង ត្រធានរដឋននត្រវទស្វ ៀតណាម 

1233 20th St NW, Suite 400 Washington, DC 20036  

វ  កត្រធានជាទីរារ់អាន  

រចចុរបននវនោះ មានដំណឹងគួរឲត្ ួយបារមភវនៅវ ើត្រ ័នធផ្ស វផ្សាយស្ងគមទាក់ទងនឹង 

វរឿងជវម្ ោះដីធី្មួយរ ាងត្ ោះស្ងឃនន តតខ្មែរមួយវនៅខ្ដនដីកមពុជាវត្ក ម ជាមួយនឹងត្កុមត្គួស្ារ 

ជនជាតិយួន វនៅកនុងតំរន់ខ្ដ បានចូ ស្ង់ផ្ទោះររស្់ ួកវគវដ យមុស្ចបារ់វនៅវ ើដី តត ។  ុទធ 

ររិស្័ទខ្មែរវត្ក មវនៅខ្ដនដីកមពុជាវត្ក មបានទាក់ទងជាអនាមិកមក  ិទយុស្ំវេងកមពុជាវត្ក ម 

(VOKK) ររស្់វយើងមំុ្ វដើមបីរងហាញ ីការត្ ួយបារមភររស្់ ួកវគ និងវដើមបីស្ុំជំនួយកនុងការ 

អំ ា នា ដ ់រដឋាភិបា ររស្់វ  កត្រធាន ឲត្រគ ់ដីស្កតិស្ិទធិខ្ដ ត្តូ វគរឹរយកស្ងមក 

 តត ិញ ។ 

ដីខ្ដ វគរឹរយកខ្ដ ជាកមែស្ិទធិររស្់ តតវនៅកមពុជាវត្ក មវន ោះ វ ែ ោះថា  តតមុនីរងសី 

វម ាំង ឋិតវនៅកនុងភូមិទី ៤ ឃុំផ្ុងភូ  ត្ស្ុកកំ ង់ស្ពាន វមតតត្ ោះត្ត ាំង  (Ấp 4, Xã Phong 

Phú, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh) ។  តតវនោះ បានកស្ាងមុនឆនាំ ១៩៧៥ វ ើយ 

បានរដូរវទៅកស្ាងវនៅកខ្ន្ងថែីត្តង់ទីតាំង តតស្ វនថៃ ។ វទ ោះរី តតវម ាំងស្ វនថៃ មិនឋិតវនៅវ ើ 

ដីខ្ដ វគរឹរយកវន ោះ ខ្តត្ ោះស្ងឃនិងអនកត្ស្ុកវនៅកនុងចំណ ោះវជើង តតវនៅខ្តរនតវធវើរុណយទាន 

វនៅវ ើដីវន ោះជាវរៀងរា ់ឆនាំ ។ 

វនៅកនុងអំេុងឆនាំ ១៩៩៣ និង ឆនាំ ១៩៩៤ មានត្គួស្ារជនជាតិយួនមួយចំនួនបានមក 

វស្នើ តតថា  ួកវគស្ុំវនៅវ ើដី តតជារវណ្ ោះអាស្នន វ ើយបានស្នយាថា វគនឹងស្ងមក ិញវ   

ណា តតត្តូ ការ ។ វ  ខ្ដ  តតមិនទាន់ត្តូ ការដី  គណៈកមែការ តតបានអនុញ្ញាត ឲ ួកវគវនៅ 

ជារវណ្ ោះអាស្នន ។ កនុងចំវណ មត្គួស្ារជនជាតិយួនទាំងវន ោះមានត្គួស្ារ វ  ក ផ្ាង  ុាំង 

កួរ (Phan Van Cua) ។ រនទារ់មក វ  ក ផ្ាង  ុាំង កួរ បាន ស្កូស្ំណូកជាស្មៃាត់ដ ់ 

សហព័នធខ្ខែរកមពុជាពប្ក្វម 
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អាជ្ាធរមូ ដឋានវដើមបីផ្ដ ់រ្ង់កមែស្ិទធិដីធី្ដ ់មួ្ន វដ យមិនមានការអនុញ្ញាត ី តតវេើយ ។  

 តតបានរដឹងវទៅតុ ាការត្ស្ុកកំ ង់ស្ពានជិតមួយទស្ តសរ៍មកវ ើយ ខ្តតុ ាការយួនវនៅខ្តមិន 

ត្ មផ្ដ ់យុតតិធម៌ជូន តតវស្ ោះវេើយ ។ តុ ាការបានវត្រើយុទធស្ាត្ស្តនិយាយថា  តត ំុមានរ្ង់ 

កមែស្ិទធិដីធី្ ដូវចនោះ  ាមិនមានអវីអោះអាងថាមួ្នជាមចាស្់ដីបានវេើយ ។ ការវត្រើយុទធស្ាត្ស្តវនោះ 

បានវធវើឲត្គួស្ារជនជាតិយួនខ្ដ វនៅវ ើដី តត វនៅខ្តមិនត្ មវចញ ី តតយ ាងត្ស្ួ  ។ 

ជនជាតិវដើមខ្មែរវត្ក មជាអនកវគ រ  ុទធស្ាស្នាវថរ ាទ វនៅខ្ដនដីកមពុជាវត្ក មរារ់ 

 ានឆនាំមកវ ើយ វដ យ  រដឋររស្់វយើងមានជំវនឿថា ដីររស្់ តតជាដីស្កតិ៍ស្ិទធិខ្ដ មិនមាន 

រុគគ ណាមនាក់  ានយកដី តតវធវើជាស្មបតតិផ្ទា ់មួ្នវេើយ ។  តតខ្មែរវនៅកមពុជាវត្ក មនីមួយៗ 

មិនមានរ្ង់កមែស្ិទធិដីធី្វទ ។ តុ ាការយួនត្ស្ុកកំ ង់ស្ពាន បានវត្រើយុទធស្ាត្ស្តទាមទារឲ តត 

រងហាញនូ រ្ង់កមែស្ិទធិដីធ្ីវធវើជាស្ាកសីវដើមបីវដ ោះត្ស្ាយជវម្ ោះ ។ វនោះរងហាញឲវឃើញថា តុ ា 

ការបានរំវ  ភវ ើជំវនឿររស្់  រដឋខ្មែរវត្ក ម និងបានរំ ានវ ើមាត្តាទី ២៤.២ ននរដឋ      

ធមែនុញ្ញររស្់ត្រវទស្វ ៀតណាមខ្ដ បានខ្ចងថា៖ “រដឋវគ រ  នងិ ការ ារន ូវស្រភីា ជំវនឿ 
នងិស្ាស្នា” ។ 

វនៅកនុងរញ្ហាវនោះ  វយើងម្ុំស្ូមវស្ែើដ ់វ  កត្រធានជួយវធវើការវស្ុើរអវងេតនូ រញ្ហាវនោះ 

វដើមបីរកយុតតិធម៌ជូន តតខ្មែរវត្ក មររស្់វយើង ។ វយើងម្ុំ ស្ងឃឹមថា  តតនឹងបានដីខ្ដ វគរឹរ 

យកវន ោះត្តេរ់មក ិញកនុងវ  ឆារ់ៗមាងមុម វដើមបីបានត្បារ ធ ិធីរុណយទានររស្់មួ្នវដ យ 

ស្របាយរីករាយ និង ស្ៃរ់ស្ៃវ ៀមវដ យគែានការរំមាន ីអនកខ្ដ កំ ុងរស្់វនៅវ ើដី តតស្ វនថៃ 

វេើយ  ៕ 

វដ យវស្ចកដីវគ រ  ីអាតែាភា  

 

 

 

 

 

ត្ ោះវតជត្ ោះគុណ ធធី ីធវមែ  

ត្រធានគណៈកមែការស្ាស្នាអនតរជាតិ ននស្  ័នធខ្មែរកមពុជាវត្ក ម 

 

 


