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ថ្ងៃ ទី ០៤ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ 
២០១៤  ជាថ្ងៃបុណ្យ

ជាតិកតស់ម្គា ល់កាំណណ្ើ តរបស់សហ
រដ្ឋអាណេរកិ កាលពី ២៣៨ ឆ្ន ាំ េុន
ណនេះ ខដ្លសហរដ្ឋអាណេរកិបានប្ប 
កាសឯករាជ្យរបស់ប្បណទសែលួនពីប្ប 
ណទសអងណ់លលស ។ ណៅកនុងថ្ងៃណនេះ រដាឋ
ភបិាល និងពលរដ្ឋអាណេរកិាាំង បាន
អបអរ “ទវិាឯករាជ្យរបស់ែលួន”ណដាយ
ម្គនការបាញ់កាាំប្ជ្ួច អបអរសាទរ 
និងការអាាំងសាចណ់ៅទីធ្លល ណប្កាយផ្ទេះ 
លឺជាឱកាសេយួ សប្ម្គបព់លរដ្ឋ   
អាណេរកិាាំង លិតពិចារណាណលើតថ្េលថ្ន
ឯករាជ្យភាព និងប្បពន័ធប្បជាធិបណត
យយរបស់រដាឋ ភបិាល ។ តថ្េលថ្នឯក
រាជ្យរបស់សហរដ្ឋអាណេរកិ េនិប្តឹេ
ខតបានណធវើឲ្យប្បណទសេយួណនេះ ម្គន
ភាពរកីចណប្េើនរងុណរឿង ម្គនលទធិប្ប 
ជាធិបណតយយ និង ការណោរពសិទធិ
េនុសសដ្ក៏ាំពូលកនុងណោក ខត
ប ុណណាណ េះណទ វាបានរេួចាំខណ្កដ្ល់
ការជ្ប្េុញឲ្យម្គនសិទធិេនុសស និង
លទធិប្បជាធិបណតយយ ណៅជុ្ាំវញិពិភព
ណោកផ្ងខដ្រ ។ ណប្កាយេក “ណសច 
កដបី្បកាសឯករាជ្យ” របស់សហរដ្ឋអា
ណេរកិ បានបាំផុ្សលាំនិតឲ្យបណងកើតជា
ណសចកដីប្បកាស ដ្ល៏បកីនុងដ្ាំណណ្ើ រ
ខសវងរកណសរភីាព របស់េនុសសជា
ណប្ចើន ដូ្ចជា របស់ Martin   Lu-

ther King Jr. និង Abraham 
Lincoln ។ ណសចកដីប្បកាសណនេះ ក៏
បានជ្េះឥទធិពលណៅណលើ “ណសចកដីប្ប 
កាសឯករាជ្យ” របស់ប្បណទសេយួ
ចាំនួនកនុងពិភពណោក កនុងណ េះ ម្គន
ប្បណទសណវៀតណាេ និង ឆេិបាណវ   ជា
ណដ្ើេ ។ សប្ម្គបខ់ែែរណប្កាេ ណៅខដ្ន
ដ្កីេពុជាណប្កាេវញិម្គនឱកាស បាន
ទទួលភាពលណេហើយ ខដ្លណកើតណចញ 
ពជី្ាំណ រណសរភីាពទាំងណ េះខដ្រ ឬណទ 
ែណ្ៈខដ្ល “ណសចកដីប្បកាសឯក
រាជ្យ” របស់ប្បណទសណវៀតណាេបាន
ចេលង តាេលាំនិតរបស់សហរដ្ឋ      
អាណេរកិខដ្រណ េះ ។ 

ឧ 
តដេទីប្បឹកា ប្ពេះេហា
កសប្តខែែរ ខដ្លម្គន
ណដ្ើេកាំណណ្ើ ត ជាខែែរ

ណប្កាេ ណោក សឺន សូខបតិ៍ បានអាំពាវ
 វឲ្យពលរដ្ឋខែែរណប្កាេ និងអងាការខែែរ
ណប្កាេទាំងអស់ ប្តូវយកណោលណៅរបស់
សហពន័ធខែែរកេពុជាណប្កាេណធវើជាប្តីវស័ិយ 
ណដ្ើេបអីវី េយួខដ្លណោកណៅថា “ឈាន
ណៅរកណជាលជ្យ័ធាំៗដ្ថ្ទណទៀត សប្ម្គប់

ប្បជាពលរដ្ឋ និងម្គតុភូេកិេពុជា    
ណប្កាេ” ។ ណសចកដីអាំពាវ វណនេះណធវើណ ើង 
ណៅប្ពឹក ថ្ងៃទី ១៥ ខែកកកដា ប្សបណពល
ខដ្លសាខាសហពន័ធ ខែែរកេពុជាណប្កាេ 
ណៅប្បណទសកេពុជាបានប្បារពធែបួ ១៣ 
ឆ្ន ាំ ថ្ងៃ សហពន័ធខែែរកេពុជាណប្កាេបាន 
ចូលជាសម្គជិ្កអងាការប្បជា ជាតិោែ ន

ខ្មែរក្រោមររូវយកក្ោលក្ៅរបស់ 
សហព័ន្ធខ្មែរកមពុជាក្រោមក្ វ្ ើជាររវីស័ិយ 
សមូអាំពាវនាវដេប់ងប អនូចខ ែរកម ពជុាលរោមរគប់មជ្ឈដាាន សមូក  ាំបង កនវូសកម ែភាពណាមយួចដេនា ាំដេោ់របន ទែុ
បង្អអ ក់រារា ាំងដេដ់ាំល ើរោរតស រូបស់ “សហពន័ ធចខ ែរកម ពជុាលរោម” ពភិពលោកឲ្យល ោះ លប ើព  ាំលនាោះលទ នងឹរតវូ    

ទទេួកាំហ សែាំលពាោះរបវត ត ិស្តសតមនិខានល ើយ  នងិសមូអាំពាវនាវដេច់ខ ែរកម ពជុាលរោមរគប់អង គោរ សហគមនរ៍តវូល្ វើ
សកម ែភាព លដាយយក លោេលៅរបស់សហពន័ ធចខ ែរកម ពជុាលរោមជារតវីសិយ័លដ ើមបឈីានលៅរកលជាគជ្យ័្ាៗំ ដថ្ទលទៀត

សរាប់របជាពេរដ ា នងិ ាត  ភមូកិម ពជុាលរោម ដជ៏ាទសី្សលណាោះរបស់លយើង ។   
លសែក ដអីាំពាវនាវ របស់ លោក សនឺ សលូបរ ិ៍ ឧត ដមទរីបកឹារពោះមហាកសរត រពោះបាទ នលរាត ដម សហីម  ន ីថ្នរបលទសកម ពជុា 

បារុកមែក្រឿងកមពុជាក្រោមលបីក្ៅក្លើ
បណ្ដា ញព័រ៌មាន្ជារិ ន្ងិអន្តរជារិ 

ប្ពេះសងឃ និងពលរដ្ឋខែែរណប្កាេចូលរេួពិធីែបួ ១៣ ឆ្ន ាំ ថ្ងៃសហពន័ធខែែរកេពុជាណប្កាេចូលជាសម្គជិ្ក UNPO ខដ្លប្បារពធណៅ   
វតតសាេលាីរងស ីថ្ងៃទី ១៥ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ ២០១៤ ។ របូងត៖ សឺុន ខចង ណចើន 

លដាយ ថាែ់ របជីា លគឿន 

លោក សនឺ សលូបរ ិ៍ តទៅទំព័រ ៤ 

 
 
បណាដ ញផ្សពវផ្ាយជាតិ និង អនតរ

ជាតិបាន ាំោន ចុេះផ្ាយណរឿង “កេពុជា  
ណប្កាេ” ណប្ពាងប្ពាត  ប ទ បពី់សេតថកិចច
ខែែរបានបង្ក្រក បណៅណលើអនកតវា របស់ប្កុេ

យុវជ្នខែែរ ខដ្លបានណធវើបាតុកេែណៅេុែ
សាថ នទូតណវៀតណាេ ដឹ្ក ាំណដាយសហ
ពន័ធនិសសតិបញ្ញ វនតកេពុជា កាលពីប្ពឹកថ្ងៃ 
ទី ៨ ខែកកកដា កនលងណៅណនេះ ។ 

តទៅទំព័រ ២ 

ជកំ្ោរសរភីាព 
សទិ ធសិលរមែវាសនាខ ៃនួលដាយខ ៃនួឯង” វានងឹានសរាប់ចខ ែរ
លរោមលៅលពេណាចដេចខ ែរលរោមរគប់របូ លែោះឆក់យក
ឱោសលរប ើរបាស់នវូសទិ ធរិបស់ខ ៃនួចតប   លណាណ ោះ ។ 

លដាយ ថាែ់ របជីា លគឿន 

លដាយ ថាែ់ របជីា លគឿន 

តទៅទំព័រ ៧ 

យុវជ្នខែែរណៅប្បណទសកេពុជា លូររបូទង់
ជាតិកេពុជាណប្កាេណៅណលើផ្ពព ល់ កាលពី
ថ្ងៃទី ០៤ ខែេងុិ  ឆ្ន ាំ ២០១៤  ណៅវតត
សាេលាីរងស,ី  ទីប្កងុភនាំណពញ កនុងពិធី
បុណ្យរ ាំឭកែបួ ៦៤ ឆ្ន ាំ ថ្ងៃបារា ាំងណផ្ទរ
ខដ្នដី្កេពុជាណប្កាេឲ្យណវៀតណាេ ។ 

របូងត៖ សឺុន ខចង ណចើន 

ក្វៀរណ្ដមក្សន ើឲ្យកមពុជាទប់ស្កា រ់ បារុកមែក្ៅមុមស្កា ន្ទូរ 

យុវជ្នខែែរណធវើបាតុកេែេុែសាថ នទូតណវៀតណាេណៅភនាំណពញ ថ្ងៃទី ៨ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ ២០១៤ ។ របូងត៖ សឺុន ខចងណចើន (អានណៅទាំពរ័ ៣) 

http://vokk.net/?p=16467


ថ្ល ៃែន ទ ទ ី២១ ចខកក កដា ឆ្ន ាំ ២០១៤  ២ ព័ត៌មាន សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

បារុកមែក្រឿងកមពុជាក្រោមលបីក្ៅក្លើបណ្ដា ញព័រ៌មាន្ជារិ ន្ងិអន្តរជារិ 
បណាដ ញផ្សព វផ្ាយ លៅលេ ើលគហទាំពរ័ពត័ា៌ន នងិោចសតលៅក នងុរបលទសកម ពជុា ទ ាំងភា ចខ ែរ ទ ាំងភា អង់លគ ៃស រពមទ ាំង បណាដ ញផ្ាយពត័ា៌នអន តរជាត ិនងិបណាដ ញសង គម Facebook បាននា ាំ

ោន ែ  ោះផ្ាយលរឿង “កម ពជុាលរោម” លរពាងរពាតល្ វើឲ្យ ានោរចាប់អារម ែ ៍ពសីហគមនជ៍ាត ិ នងិអន តរជាត ិ ។ ោរែ  ោះផ្ាយពត័ា៌នលនោះ បនាទ ប់ពសីមត ថកែិ ចចខ ែរបានបង្ក្ង្អក បលៅ លេ ើអ នកតវា របស់រក  មយ វជ្នចខ ែរ 
ចដេបានល្ វើបាត  កម ែលៅម  ខ ថ នទតូលវៀតណាម ដកឹនា ាំលដាយសហពន័ ធ នសិសិតបញ្ញវន តកម ពជុា ោេពរីពកឹថ្ល ៃ ទ ី៨ ចខកក កដា កន ៃងលៅលនោះ ។  

លៅរពកឹថ្ល ៃទ ី០៩ ចខកក កដា មយួថ្ល ៃ បនាទ ប់ ពរីពតឹ តោិរ ៍បាត  កម ែរែួមក រគប់ោចសតចដេបានលែញផ្ាយ លៅក នងុរបលទសកម ពជុា បានែ  ោះផ្ាយលៅលេ ើទាំពរ័ម  ខរបស់ខ ៃនួ សដពីលីរឿងរា វកម ពជុាលរោមោែ ន
ែលនាៃ ោះល ើយ ។ ែ ាំច ក លគហទាំពរ័ពត័ា៌នឯករាជ្យ េបីៗ របស់ចខ ែរមយួែ ាំននួចដេបានែ  ោះផ្ាយ ានដែូជា ភ នាំលពញប  សតិ៍, Cambodia Daily, VOD , លគហទាំពរ័ពត័ា៌នល ែលី ែ ីនងិលគហទាំពរ័វទិយ បរលទសជា
ភា ចខ ែរ ដែូជា សាំល ងសហរដ ាអាលមរកិ , វទិយ អាស លីសរ ី, វទិយ បារា ាំងអន តរជាត ិនងិ វទិយ អងូ្ក្ ត េ ីABC ។ ង្អកលៅលមើេបណាដ ញផ្ាយពត័ា៌នអន តរជាតវិញិ ានទភីាន ក់ង្អរពត័ា៌នេបីៗមយួែ ាំននួ ដែូជា 
REUTERS , Yahoo News, Radio Free Asia វទិយ អាស លីសរជីាភា អង់លគ ៃស, Voice of America សាំល ងសហរដ ាអាលមរកិជាភា  អង់លគ ៃស, ទភីាន ក់ង្អរពត័ា៌នរដ ាែនិ Xinhua 
(Xinhua News Agency) , Shanghai Daily, The Globe and Mail នងិ បណាដ ញពត័ា៌នទរូទសសនថ៍្លដេ៏បរីបស់ថ្ល Thai PBS ។ លរៅពលីនោះ លគហទាំពរ័អង គោររបជាជាតោិែ នត ាំណាង 
លៅោត់ជា ភា អង់ លគ ៃសថា UNPO ចដេសហពន័ ធចខ ែរកម ពជុាលរោមជាសាជ្កិ នងិ លគហទាំពរ័វទិយ  VOA នងិ RFA ជាភា  យនួកប៏ានែ  ោះផ្ាយលរឿងលនោះ ចដរ ។ 

លត ើពត័ា៌នអន តរជាតទិ ាំងលនោះ លគល្ វើលសែក ដរីាយោរ ៍អ វខី ៃោះអាំពោីរល្ វើបាត  កម ែរបស់ពេរដ ាចខ ែរលៅម  ខ ថ នទតូលវៀតណាម ។ 

បណាដ ញផ្សពវផ្ាយ ណៅណលើណលហទាំពរ័
ពត័ម៌្គន និងកាខសតណៅកនុងប្បណទសកេពុជា ទាំង
ភាសាខែែរ ទាំងភាសាអងណ់លលស ប្ពេទាំង បណាដ ញ
ផ្ាយពត័ម៌្គនអនតរជាតិ និងបណាដ ញសងាេ 
Facebook បាន ាំោន ចុេះផ្ាយណរឿង “កេពុជាណប្កាេ
” ណប្ពាងប្ពាតណធវើឲ្យ ម្គនការចាបអ់ារេែណ៍្ពីសហ
លេនជ៍ាតិ និងអនតរជាតិ ។ ការចុេះផ្ាយពត័ម៌្គន
ណនេះ ប ទ បពី់សេតថកិចចខែែរបានបង្ក្រក បណៅ ណលើអនក
តវា របស់ប្កុេយុវជ្នខែែរ ខដ្លបានណធវើបាតុកេែណៅ
េុែសាថ នទូតណវៀតណាេ ដឹ្ក ាំណដាយសហពន័ធ 
និសសតិបញ្ញ វនតកេពុជា កាលពីប្ពឹកថ្ងៃ ទី ៨ ខែក
កកដា កនលងណៅណនេះ ។  

ណៅប្ពឹកថ្ងៃទី ០៩ ខែកកកដា េយួថ្ងៃ ប ទ ប ់ពី
ប្ពឹតតិការណ៍្បាតុកេែរចួេក ប្លបក់ាខសតខដ្លបាន
ណចញផ្ាយ ណៅកនុងប្បណទសកេពុជា បានចុេះផ្ាយ
ណៅណលើទាំពរ័េុែរបស់ែលួន សដីពីណរឿងរា វកេពុជាណប្កាេ
ោែ នចណ ល េះណ ើយ ។ ចាំខណ្ក ណលហទាំពរ័ពត័ម៌្គន
ឯករាជ្យ លប ីៗ របស់ខែែរេយួចាំនួនខដ្លបានចុេះ
ផ្ាយ ម្គនដូ្ចជា ភនាំណពញប ុសតិ៍, Cambodia 
Daily, VOD , ណលហទាំពរ័ពត័ម៌្គនងែីងែី និង          

ណលហទាំពរ័វទិយបុរណទសជាភាសាខែែរ ដូ្ចជា សាំណ ង
សហរដ្ឋអាណេរកិ , វទិយអុាសីុណសរ ី , វទិយបុារា ាំងអនតរ
ជាតិ និង វទិយអូុង្ក្សាត លី ABC ។ រកណៅណេើល
បណាដ ញផ្ាយពត័ម៌្គនអនតរជាតិវញិ ម្គនទីភាន ក ់
ររពត័ម៌្គនលប ីៗ េយួចាំននួ ដូ្ចជា REUTERS , 
Yahoo News, Radio Free Asia វទិយអុាសីុណសរ ី
ជាភាសាអងណ់លលស, Voice of America សាំណ ង
សហរដ្ឋអាណេរកិជាភាសា អងណ់លលស, ទីភាន ករ់រ
ពត័ម៌្គនរដ្ឋចិន Xinhua (Xinhua News 
Agency) , Shanghai Daily, The Globe and 
Mail និង បណាដ ញពត័ម៌្គនទូរទសសនថ៍្ងដ្ល៏ប ី
របស់ថ្ង Thai PBS ។ ណប្ៅពីណនេះ ណលហទាំពរ័អងា
ការប្បជាជាតិោែ នតាំណាង ណៅកាតជ់ា ភាសាអង ់
ណលលសថា UNPO ខដ្លសហពន័ធខែែរកេពុជាណប្កាេ
ជាសម្គជិ្ក និង ណលហទាំពរ័វទិយ ុ VOA និង RFA 
ជាភាសា យួនកប៏ានចុេះផ្ាយណរឿងណនេះ ខដ្រ ។ 

ណតើពត័ម៌្គនអតតរជាតិទាំងណនេះ ណលណធវើណសចកដី
រាយការណ៍្អវីែលេះអាំពីការណធវើបាតុកេែរបស់ពលរដ្ឋខែែរ
ណៅេុែសាថ នទូតណវៀតណាេ ។ 

ពត័ម៌្គន Yahoo News ខដ្លជាណលហទាំពរ័ដ្៏

លបសីប្ម្គបេ់នុសសកនុងពិភពណោក បានចុេះផ្ាយ
ពត័ម៌្គនរបូងតេយួចាំននួបនត ពីណលហទាំពរ័ពត័ម៌្គន 
REUTERS ។ ចាំណ្ងណជ្ើងណៅណប្កាេរបូងតខដ្ល
បរហ ញពីទិដ្ឋភាពតវា  ណៅេុែសាថ នទូតណវៀតណាេ 
បានសរណសរកតស់ម្គា ល់ថា៖ 

“ប្កុេអនកតវា បានប្បេូលផ្តុ ាំ េុែសាថ នទូតណវៀត
ណាេ ណៅរាជ្ធ្លនីភនាំណពញ កនុងអាំ ុងណពលណធវើ
បាតុកេែ ណៅថ្ងៃទី ៨ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ ២០១៤ ណហើយប ូ
លីសបានបាំខបកអនកតវា  ណដាយអនកោាំប្ទបកស
ប្បឆ្ាំងខដ្លបានទេទរឲ្យ ណោក ប្តឹង វុា ាំង ងុង 
អនក ាំពាកយ សាថ តទូតណវៀតណាេ ប្បចាាំកេពុជា សុាំ
ណទសជាសាធ្លរណ្ៈ ចាំណពាេះសេដខីដ្លោតប់ាន 
និយាយថា កេពុជាណប្កាេ ជាទឹកដី្ របស់ប្បណទសណវៀ
តណាេជាយូរេកណហើយ ។ អនកតវា  បានអេះអាង
ថា កេពុជាណប្កាេ ខដ្លជាខផ្នកេយួភាលខាងតបងូថ្ន
ប្បណទស ណវៀតណាេណ េះ ជាខដ្នដី្េយួភាលរបស់
កេពុជា េុនណពល បារា ាំងបានកាតឲ់្យណវៀតណាេ កនុង
ឆ្ន ាំ ១៩៤៩” ។ 

“កងកម្គល ាំងសនតិសុែកេពុជាបាំខបកប្កុេអនកតវា 
ណៅកនុងបាតុកេែប្បឆ្ាំងនឹងណវៀតណាេ” ។ ណនេះជា

ចាំណ្ងណជ្ើងអតថបទទីេយួខដ្ល ទីភាន ករ់រពត័ម៌្គន
រដ្ឋចិន Xinhua ខដ្លបានណចញផ្ាយណៅថ្ងៃទី ០៨ 
ខែកកកដា ឆ្ន ាំ ២០១៤ ។ ណផ្ដើេណសចកដីរាយការណ៍្ 
របស់ែលួន Xinhua បានកតស់ម្គា ល់ថា៖ 

“កងកម្គល ាំងសនតិសុែកេពុជា ណៅប្ពឹកថ្ងៃអរា រ 
បានបាំខបកអនកតវា ជាប្ពេះសងឃខែែរណប្កាេ និងអនកោាំ
ប្ទប្បម្គណ្ ១០០ របូ ខដ្ល បានណធវើបាតុកេែប្ប 
ឆ្ាំងនឹងប្បណទសណវៀតណាេ ប ទ បពី់េង្ក្នតីសាថ នទូត
ណវៀតណាេបានណលើកណ ើងថា អតីតណែតតណៅកេពុជា
ណប្កាេជាកេែសិទធិរបស់ប្បណទសណវៀតណាេ េុន
ណពលណផ្ទរខដ្នដី្ណនេះជាផ្លូវការណដាយបារា ាំង កនុងឆ្ន ាំ 
១៩៤៩” ។ 

Xinhua បានប្សងស់េដណីោក ណ   ពិណសស 
ប្បធ្លនសហពន័ធនិសសតិបញ្ញ វនតកេពុជា ខដ្លជាអនក
ដឹ្ក ាំការណធវើបាតុកេែណនេះថា “ណយើងតវា ទេទរឲ្យ 
ណោក ប្តឹង វុា ាំង ងុង សុាំណទសចាំណពាេះសេដរីបស់
ោតខ់ដ្លបានបាំថ្ភល” ប្បវតតខិដ្នដី្កេពុជាណប្កាេ ។ 

អតថបទទីពីររបស់ Xinhua បានដាកច់ាំណ្ង
ណជ្ើងថា “ណវៀតណាេណថាក លណទសជ្នជាតិភាលតិច
ខែែរណប្កាេអាំពីការណធវើបាតុកេែប្បឆ្ាំងណវៀតណាេ” ។ 
អតថបទណនេះ Xinhua បានប្សងយ់កណសចកដីខងលង
ការណ៍្របស់សាថ នទូតណវៀតណាេ ចុេះថ្ងៃទី ៨ ខែក
កកដា ឆ្ន ាំ ២០១៤ េកណឆលើយតបនឹងប្កុេអនកតវា ថា   
“ណវៀតណាេសូេណថាក លណទសចាំណពាេះទណងវើណាខដ្ល
ជាការប្បឌិត ការបាំថ្ភល និងេលួបរក ចណ់ៅណលើ          
េូលដាឋ នចាបច់ាំណពាេះអងាការ ឬ បុលាលណាេយួ
ខដ្លប្បឆ្ាំងនឹងការឯកភាពបូរណ្ភាពទឹកដី្ ថ្ន
ប្បណទសណវៀតណាេ” ។ 

បញ្ចបណ់សចកដីរាយការណ៍្ Xinhua បានកត់
សម្គា ល់ថា៖ 

“ណយាងតាេប្បវតតិសាង្ក្សត អាណានិលេបារា ាំង 
បានណផ្ទរខដ្នដី្កេពុជាណប្កាេ ជាដី្េយួភាលថ្ន
ប្បណទសកេពុជា ឲ្យណៅណវៀតណាេ ប្បណទសជិ្តខាង 
កាលពីថ្ងៃទី ០៤ ខែេងុិ  ឆ្ន ាំ ១៩៤៩” ។ 

“ការប េះទងាិចោន  ណៅេុែសាថ នទូតណវៀតណាេ 
កនុងរាជ្ធ្លនីភនាំណពញ” ណនេះជាចាំណ្ងណជ្ើង ខដ្លបាន
ផ្ាយ ណៅណលើណលទាំពរ័ សារពត័ម៌្គនថ្ង Thai PBS 
ណៅថ្ងៃទី ០៩ ខែកកកដា េយួថ្ងៃប ទ បពី់ការណធវើ
បាតុកេែ ។ សារពត័ម៌្គនណនេះ បានប្សងព់ត័ម៌្គន
ណចញពីកាខសត ភនាំណពញ ប ុសតិ៍ណធវើណសចកដីរាយការណ៍្
ថា៖ 

ទងជ់ាតិកេពុជាណប្កាេប្តវូណលខហកណៅេុែសាថ នទូតណវៀតណាេ ថ្ងៃទី ៨ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ ២០១៤ ។ 

រក្ៅទព័ំរ ៣ 



អ នកនា ាំពាកយរកសងួោរបរលទសលវៀតណាម លោក ល  ហាយ បនិ (Lê Hải Bình) បានលថាកេ លទសសកម ែភាព បាត  កម ែលៅម  ខ  ថ នទតូលវៀតណាម ក នងុទ ី
រក  ងភ នាំលពញថា បានល្ វើល ើងលដាយ “រក  មរជ្  េនយិមមយួោដ ប់តែូ” នងិថា លវៀតណាមនងឹលសនើឲ្យរដាា  ភបិាេកម ពជុាចាត់វធិានោរទប់ ក ត់ ។ 

ខងលងកនុងសននិសីទកាខសត ណៅថ្ងៃប្ពហសបតិ៍ ទី 
១០ ខែកកកដា អនក ាំពាកយប្កសួងការបរណទសណវៀត
ណាេ ណោក ណ  ហាយ បិន បានណៅប្កុេអនក
តវា ណៅេុែសាថ នទូតណវៀតណាេថាជា “ប្កុេប្ជុ្ល
និយេេយួកាដ បតូ់ច” និងបានចាតទុ់ក ការតវា 
របស់ប្កុេ យុវជ្ន ខែែរថាជា “កាំហុស” េយួ  ាំឲ្យ
ែូចសណាដ បធ់្លន បណ់ៅកនុងប្បណទសកេពុជា ។ 

ណោក ណ  ហាយ បិន បានខងលងថា៖ 
“ការខដ្លប្កុេប្ជុ្លនិយេេយួកាដ បតូ់ច ណៅ  

កេពុជាយកខលេះណធវើបាតុកេែ ណៅេុែសាថ នទូតណវៀត
ណាេណៅ ទីប្កុងភនាំណពញ លឺជាសកេែភាពែុសឆាង
េយួកនុងណោលបាំណ្ងណធវើែូចសណាដ បធ់្លន ប ់ ណៅកនុង
ប្បណទសកេពុជានិងេនិប្សបណៅនឹងចាំណ្ងេតិតភាព 
ថ្នប្បណទសភូេផិ្ងរបងជាេយួខដ្លម្គនប្បថ្ពណី្ដ្៏
លអរវាងណវៀតណាេ និងកេពុជាណ ើយ” ។ 

ណវៀតណាេនឹងណសនើឲ្យរដាឋ ភបិាលខែែរ ថ្នលណ្
បកសប្បជាជ្នកេពុជាខដ្លជាបកសេយួ ប្តូវបានណល
ណេើលណ ើញថា ជារណ្បរបស់ណវៀតណាេណ េះ ចាត់
វធិ្លនការណលើប្កុេអនកតវា ណៅណពលខាងេុែ និងថា
បាតុកេែណនេះ ណធវើឲ្យប េះពាល់ដ្ល់ េតិតភាពរវាងប្ប 
ណទស កេពុជា និងណវៀតណាេ ។ 

ណោក ណ  ហាយ បិន បានខងលងថា៖ 
“ណនេះជាការណធវើបាតុកេែបាំពាននឹងចាប ់ណធវើឲ្យប េះ

ពាល់ប្បថ្ពណី្ទាំ កទ់ាំនងដ្ ៏ លអរវាងណវៀតណាេ 
និងកេពុជា ។ ណវៀតណាេណសនើឲ្យរដាឋ ភបិាលកេពុជា
ម្គនវធិ្លនការទបស់ាក ត ់ រាល់សកេែភាពដ្ខដ្ល 
ណនេះ ខដ្លនឹងណកើតណ ើង ណៅណពលខាងេុែ” ។ 

ណៅថ្ងៃទី ១០ ខែកកដដា ប្លបក់ាខសតរដ្ឋរបស់
បកសកេែុយនិសតណវៀតណាេទូទាំងប្បណទស បានចុេះ
ផ្ាយ “ណរឿងបាតុកេែ ណៅេុែសាថ នទូតណវៀតណាេ
ប្បចាាំប្បណទសកេពុជា” ប ទ បពី់អនក ាំពាកយប្កសួង
ការបរណទសណវៀតណាេរបូណនេះ បានខងលង ការណ៍្ណរឿង

ណនេះ រចួេក ។ កាខសតទាំងណនេះ បានប្សងស់េដណីៅ
កនុងណសចកដីខងលងការណ៍្ របស់សាថ នទូតណវៀតណាេ 
ប្បចាាំកេពុជា ណដាយណប្បើពាកយថា “Khmer Kampu-
chea Krom” ខដ្លជាពាកយេយួដ្រ៏ណសើបសប្ម្គបរ់
ដាឋ ភបិាល ណវៀតណាេ ។ ពាកយ “Khmer Kampu-
chea Krom” ខដ្លកាខសតរដ្ឋណវៀតណាេយកេក

ណប្បើណ េះ ណដ្ើេបបីញ្ជា កណ់ ើងវញិ នូវណសចកដីខងលង
ការណ៍្ ចុេះថ្ងៃទី ០៨ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ ២០១៤ របស់
សាថ នទូតណវៀតណាេប្បចាាំកេពុជាថា សហពន័ធ
និសសតិបញ្ញ វនតកេពុជា ជាអនកតាំណាងឲ្យសហពន័ធ
ខែែរកេពុជាណប្កាេ ខដ្លម្គនេូលដាឋ នណៅសហរដ្ឋ  
អាណេរកិ ជាអនកណរៀបចាំណធវើបាតុកេែ ។ 

ណទេះបីេង្ក្នតីអនក ាំពាកយប្កសួងការបរណទសណវៀត
ណាេបានខងលងថា បាតុកេែណនេះ ណធវើឲ្យប េះពាល់ដ្ល់
ទាំ កទ់ាំនងេតិតភាពរវាង កេពុជានិងណវៀតណាេ
យា ងណាកណ៏ដាយ កេ៏ង្ក្នតី ាំពាកយប្កសួងការបរ 
ណទសកេពុជា ណោក កុយ លងួ បាន ប្បាបប់្បពន័ធ
ផ្សពវផ្ាយ ថា ការណធវើបាតុកេែណៅេុែសាថ នទូតណវៀត
ណាេ ណពលកនលងេក លឺេនិប េះពាល់ដ្ល់ទាំ ក់
ទាំនងរវាងប្បណទសកេពុជា និងណវៀត ណាេណទ ។ 

សូេបញ្ជា កថ់ា ណៅថ្ងៃទី ០៨ ខែកកកដា ប្បជា
ពលរដ្ឋ និង ប្ពេះសងឃខដ្លដឹ្ក ាំណដាយសហពន័ធ
និសសតិបញ្ញ វនតកេពុជា ជាណប្ចើនរយ  កប់ានប្បេូល
ផ្តុ ាំោន តវា ណៅពីេុែសាថ នទូតណវៀតណាេ កនុងទីប្កុង
ភនាំណពញ ណដ្ើេបទីេទរឱយអនក ាំពាកយសាថ នទូតណនេះ 
ណចញេុែ សុាំ ណទស ជាសាធ្លរណ្ៈចាំណពាេះអវីខដ្ល
ែលួនធ្លល បប់ានអេះអាងថា ទឹកដី្កេពុជាណប្កាេជាទឹកដី្
របស់ណវៀត ណាេតាាំងពីយូរ យារ ណាស់េកណហើយ 
េនិខេនបានេកពីការកាតទឹ់កដី្ណដាយបារា ាំងណៅថ្ងៃ
ទី ៤ ខែេងុិ ឆ្ន ាំ ១៩៤៩ ណ េះណទ ។ បាតុកេែណនេះ 
ម្គន េនុសសយា ងតិចប្បម្គណ្ ១០  ក ់ប្តូវបាន
កម្គល ាំងសនតិសុែ វាយឱយរបសួប្សាលកនុងែណ្ៈ
ណពលពកួណលបានពាយាេបុក របាាំង ការពាររបស់
ប ូលិសណឆ្ព េះណៅកានស់ាថ នទូតណវៀតណាេ ។ 

ការខដ្លណវៀតណាេណសនើឲ្យកេពុជាទបស់ាក តក់ារ
ណធវើបាតុកេែណៅេុែសាថ នទូតណវៀតណាេណ េះ ប្តូវ
បានណលណេើលណ ើញថា ប្កុេ យុវជ្នខែែរជាណប្ចើន 
ប្កុេបានប្បកាសថា នឹងណធវើបាតុកេែណលើកទី ២ ណៅ
េុែសាថ នទូតណវៀតណាេណៅថ្ងៃទី ១៦ ខែកកកដា 
ខាងេុែណនេះ ណដ្ើេបសុីាំឲ្យអនក ាំពាកយសាថ នទូតណវៀត
ណាេ ណោក ប្តឹង វុា ាំង ងុង ទទួលសាា ល់ការពិត
ប្បវតតិសាង្ក្សតថ្នខដ្ន ដី្កេពុជា ណប្កាេ ៕ 

ណដាយ ថាច ់ប្បីជា ណលឿន 

ក្វៀរណ្ដមក្សន ើឲ្យកមពុជាទប់ស្កា រ់ បារុកមែក្ៅមុមស្កា ន្ទូរ 

ណោក ណ  ហាយ បិន អនក ាំពាកយប្កសួងការបរណទសណវៀតណាេ ។ 

ោរចដេរក  មរជ្  េនយិមមយួោដ ប់តែូលៅកម ពជុា យកចេោះល្ វើបាត   
កម ែលៅម  ខ ថ នទតូលវៀតណាមលៅទរីក  ងភ នាំលពញ គជឺាសកម ែភាព

ខ  សឆ គងមយួក នងុលោេបាំ ងល្ វើខែូសណាដ ប់ធាន ប់លៅក នងុរបលទសកម ពជុា នងិ
មនិស្សបលៅនងឹែ ាំ ងមតិ តភាព ថ្នរបលទសភមូផិ្ងរបងជា មយួចដេានរប 
ថ្ព ីដេ៏អរវាងលវៀតណាម នងិកម ពជុាល ើយ” ។  

ណោក ណ  ហាយ បនិ អនក ាំពាកយប្កសួងការបរណទសណវៀតណាេ 

“អនកតវា ជាណប្ចើន និង កម្គល ាំងសនតិសុែបានរង
របសួ កនុងអាំ ុងណពលថ្នការប េះទងាិច ោន ណៅណពល
ខដ្លប្បជាជ្ន ប្បខហល ២០០  ក ់ ខដ្លជា
សម្គជិ្កនិងអនកោាំប្ទរបស់អងាការខែែរណប្កាេ បាន
តវា ណៅខាង ណប្ៅសាថ នទូតណវៀត ណាេកនុងរាជ្ធ្លនី
ភនាំណពញ” ។ 

ណលហទាំពរ័អាសីុណសរជីាភាសាអងណ់លលសបាន
រាយការណ៍្ជាវណីដ្អូផ្ង និងអតថបទផ្ង ។ ណៅកនុង
អតថបទេយួម្គន ចាំណ្ងណជ្ើងថា “ប្ពេះសងឃខែែរ
ណប្កាេប េះទងាិចជាេយួប ូលិសកេពុជា ជុ្ាំវញិណរឿង
ណសចកដីខងលងការណ៍្របស់ប្កុងហាណូ្យ” ខដ្លអេ
ណដាយរបូងត អនកតវា កានទ់ង ់ជាតិកេពុជាណប្កាេបក់
ប្លវណីៅកណាដ លហវូងបាតុកេែណ េះ ម្គនណសចកដី
រាយការណ៍្ ថា ៖ 

“ប្ពេះសងឃ និងនិសសតិជាង ១០០  ក ់ ជា
ជ្នជាតិភាលតិចខែែរណប្កាេ ថ្នប្បណទសណវៀតណាេ 

រស់ណៅកនុងប្បណទស កេពុជា បានប េះទងាិចោន ជាេយួ
នឹងកងកម្គល ាំងប្បដាបអ់ាវធុ និងកម្គល ាំងការពារសនតិ
សុែ ណៅថ្ងៃអរា រណៅេុែសាថ ន ទូតណវៀតណាេ ទី
ប្កុងភនាំណពញ ែណ្ៈខដ្លពកួណលណធវើដ្ាំណណ្ើ រ ណៅសាថ ន
ទូតណដ្ើេបទីេទរឲ្យេង្ក្នតីសាថ ន ទូតណវៀត ណាេសុាំ
ណទសទកទ់ងនឹងសេដ ី ខដ្លបាននិយាយទកទ់ង
នឹងណរឿងកេែសិទធខិដ្នដី្ខដ្លកាំពុងម្គនជ្ណម្គល េះ” ។ 

អតថបទណនេះ កប៏ានណធវើណសចកដីរាយការណ៍្កត់
សម្គា ល់នូវប្បវតតិខដ្នដី្កេពុជាណប្កាេថា៖ 

“កូស័ងសីុនអាណានិលេបារា ាំង កនុងណ េះ រាប់
បញ្ចូ នទាំងអតីតណែតតណៅកេពុជាណប្កាេផ្ង ប្តូវបាន
កាតឲ់្យណវៀត ណាេជាផ្លូវការណៅកនុងឆ្ន ាំ ១៩៤៩ ខត
ខដ្នដី្េយួភាលណនេះ ប្តូវបានប្តួតប្តាណដាយណវៀត 
ណាេណៅកនុងពាក ់កណាដ លសតវតស ទី ១៧ ។ 

កាំពងខ់ផ្សេុប្ទដ្ស៏ាំខានប់ាំផុ្តថ្នកេពុជាណប្កាេ 
ខដ្លណលធ្លល បណ់ៅថា ថ្ប្ពនលរ ណ េះ ឥ ូវណនេះ ប្តូវ
បានណលសាា ល់ថា ជាទីប្កុង ហូជី្េញិ និងជាេជ្ឈ 
េណ្ឌ លហិរញ្ញ វតថុថ្នប្បណទសណវៀតណាេ និងជាប្កុង

េយួកនុងចាំណណាេទី ប្កុងធាំជាង ណល ណៅតាំបនអ់ាសីុ 
អាណលនយ ៍។ 

ចាបត់ាាំងពីទីប្កុងហាណូ្យបានកានក់ាបេ់ក 
ខែែរណប្កាេខដ្លកាំពុងរស់ណៅកនុងប្បណទសណវៀតណាេ
ម្គន ប្បម្គណ្ជាងេយួោន  ក ់ប្តូវបានណលរាយ
ការណ៍្ថា កាំពុងខតប្បឈេនឹងការណធវើទុកខបុកណេនញ
កាន ់ ខតខាល ាំងណ ើងកនុង សងាេ និង ការប្តួតពិនិតយ
ណលើការ ប្បតិបតតិសាស ដ្តឹ៏ងរងឹ ។ ណនេះណបើណយាង
តាេប្កុេសិទធិេនុសស ។ 

អងាការឃ្ល ាំណេើលសិទិធេនុសសខដ្លម្គនេូល
ដាឋ នណៅសហរដ្ឋអាណេរកិបានឱយដឹ្ងថា ខែែរណប្កាេ
កាំពុង ប្បឈេនឹង ការរតឹបនតឹងដ្ ៏ធៃនខ់ាងណសរភីាព
ថ្នការបណញ្ចញេតិ, ការជ្បួប្បជុ្ាំសម្គលេការទទលួ 
ពត័ម៌្គន និង ចល ណៅកនុង ប្បណទសណវៀតណាេ ។ 

រដាឋ ភបិាលណវៀតណាេ បានហាេឃ្តខ់ែែរ
ណប្កាេណបាេះពុេពផ្ាយឯកសារសិទធិេនុសស និង ការ
អនុវតតយា ងតឹងរងឹប្លបប់្លងណលើ សាថ បន័ ប្ពេះពុទធ
សាស ណងរវាទ ណដាយប្កុេជ្នជាតិភាលតិចរបស់ 

ពកួណល ខដ្លណេើលណ ើញថា សាស ខដ្លជាេូល
ដាឋ នប្លឹេះ ថ្នវបបធេ ៌ និងអតតសញ្ជញ ណ្ជ្នជាតិណដ្ើេ
ភាលតិចរបស់ែលួន” ។ 

ទកទិ់ននឹងការរស់ណៅរបស់ខែែរណប្កាេណៅកនុង
ប្បណទសកេពុជាវញិ អតថបទណនេះបានរាយការណ៍្បនត
ណទៀតថា៖ 

“ណដាយសារខតពកួណលជាញឹកញាប ់ ប្តូវបាន
ចាតទុ់កថាជាជ្នជាតិយួន ណដាយពលរដ្ឋខែែរណៅ
កនុងប្បណទស កេពុជា ណទើបខែែរណប្កាេជាណប្ចើន ណៅកនុង
ប្បណទសកេពុជាកាំពុងប្បឈេនឹងការណរ ើសណអើង កនុង
សងាេ និងណសដ្ឋកិចច” ។ 

អតថបទណនេះ បានប្សងប់្បភពពីអងាការឃ្ល ាំង
ណេើលសិទធិេនុសសថាខែែរណប្កាេ “កប៏្បឈេេុែនឹង
បនទុកកនុងការសប្េបសាថ នភាព របស់ពកួណលណៅកនុង
ប្បណទសកេពុជា ែណ្ៈខដ្លអាជាា ធរបានបរាជ្យ័
កនុងការផ្តល់សញ្ជា តិ ឬសិទិធសាន កណ់ៅខែែររបស់
ពលរដ្ឋ ខែែរណប្កាេជាណប្ចើន ណបើណទេះបីជាការសនាថា 
ខែែរណប្កាេជាប្បជាពលរដ្ឋកេពុជា កណ៏ដាយ” ៕ 

រមកពទីព័ំរ ២ 

ថ្ល ៃែន ទ ទ ី២១ ចខកក កដា ឆ្ន ាំ ២០១៤  ៣ ព័ត៌មាន សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

http://vokk.net/?p=16467


ថ្ល ៃែន ទ ទ ី២១ ចខកក កដា ឆ្ន ាំ ២០១៤  ៤ ព័ត៌មាន សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

តាំណាងណៅកាតជ់ាភាសាអងណ់លលសថា UNPO  ។ 
កេែវធីិណនេះ ប្បារពធណៅវតតសាលេលាីរងស ី កនុងទីប្កុង 
ភនាំណពញ ណដាយម្គនការចូលរេួខងលងសារតាេរយៈ 
Internet Conference ពី ណោក ថាច ់ង ុក ថាច ់
ប្បធ្លនសហពន័ធ ខែែរកេពុជាណប្កាេ អាំពីខផ្នការ
របស់សហពន័ធខែែរកេពុជាណប្កាេ និងការចាកប់ញ្ជច ាំង
វណីដ្អូ សដីពីសកេែភាពរបស់ សហពន័ធខែែរកេពុជា
ណប្កាេ កនុងឆ្កអនតរជាតិជាង ១០ ឆ្ន ាំ េកណនេះ ។ 

យកណោលណៅរបស់សហពន័ធខែែរកេពុជាណប្កាេ
ជាប្តីវស័ិយ៖ 

ខងលងណៅកានប់្ពេះសងឃ និងពលរដ្ឋខែែរណប្កាេ 
ខដ្លបានចូលរេួកនុងកេែវធីិេយួណនេះ ណោក សឺន 
សូខបតិ៍ ជាឧតដេ ទីប្បឹកាប្ពេះ េហាកសប្ត ប្ពេះបាទ 
នណរាតដេ សីហេុនី ថ្នប្បណទសកេពុជា បានអាំពាវ វ
ឲ្យពលរដ្ឋខែែរណប្កាេ ទាំងអស់ កុាំណធវើសកេែភាពណា 
េយួឲ្យម្គនការបនទចប់រអ កដ់្ល់ដ្ាំណណ្ើ រការតស ូ
របស់សហពន័ធខែែរកេពុជាណប្កាេណ ើយ និងថា  ណបើ
ពុាំណ េះណទ នឹងប្តូវទទលួកាំហុស ចាំណពាេះប្បវតតិសាង្ក្សត
េនិខានណ ើយ ។ េា ងណទៀត ណោកកប៏ានអាំពាវ
 វឲ្យអងា ការសម្គលេខែែរណប្កាេទាំងអស់ ប្តូវ
យកណោល ណៅរបស់សហពន័ធខែែរកេពុជាណប្កាេ ណធវើ
ជាប្តីវស័ិយ ណដ្ើេបណីធវើឲ្យ សប្េចប្បណយាជ្នដ៍្ល់
សងាេជាតិខែែរណប្កាេ ណៅកេពុជាណប្កាេ ។ 

ណោក សឺន សូខបតិ៍ បានខងលងថា៖ 
“សូេអាំពាវ វ ដ្ល់បងបអូ នខែែរកេពុជាណប្កាេ

ប្លបេ់ជ្ឈដាឋ ន សូេកុាំបងកនូវសកេែភាពណាេយួ
ខដ្ល ាំដ្ល់ការបនទច ់បរអ ករ់ារា ាំងដ្ល់ដ្ាំណណ្ើ រ ការ
តស ូរបស់ “សហពន័ធខែែរកេពុជាណប្កាេ” ពិភពណោក
ឲ្យណសាេះ ណបើពុាំណ េះណទ នឹងប្តូវ ទទលួ កាំហុសចាំណពាេះ
ប្បវតតិ សាង្ក្សតេិនខានណ ើយ និងសូេអាំពាវ វដ្ល់
ខែែរកេពុជាណប្កាេប្លបអ់ងាការ សហលេន ៍ ប្តូវណធវើ 
សកេែភាព ណដាយយកណោលណៅរបស់សហពន័ធខែែរ
កេពុជាណប្កាេជាប្តីវស័ិយ ណដ្ើេបឈីានណៅរកណជាល 
ជ្យ័ធាំៗដ្ថ្ទណទៀតសប្ម្គបប់្បជាពលរដ្ឋនិងម្គតុភូេិ 
កេពុជាណប្កាេដ្ជ៏ាទីប្សណណាេះរបស់ណយើង” ។  

 
ដ្ាំណាកក់ាលតស ូទាំង ៣ របស់សហពន័ធខែែរ

កេពុជាណប្កាេ៖ 
ណោក ថាច ់ ង ុក ថាច ់ ប្បធ្លនសហពន័ធខែែរ

កេពុជាណប្កាេ បានខងលងតាេរយៈ Skype ពីសហរដ្ឋ
អាណេរកិ ណៅកានអ់នក ចូលរេួពិធីែបួេយួណនេះថា 
ចាបត់ាាំងពីសហពន័ធខែែរកេពុជាណប្កាេ បានចូលជា
សម្គជិ្ក UNPO ជាង ១០ ឆ្ន ាំ េកណនេះ សហពន័ធ
ខែែរកេពុជាណប្កាេ បានអនុវតតនូវខផ្នការរបស់ែលួន
ទាំង ៣ ដ្ាំណាកក់ាល លឺ ដ្ាំណាកក់ាលទីេយួ 
បានណធវើរចួណហើយ លឺសហពន័ធខែែរកេពុជាណប្កាេបាន
ណធវើឲ្យពិភពណោកសាា ល់ខែែរណប្កាេជានរណា ។ 
ដ្ាំណាកក់ាលទី ២ កាំពុងណធវើឲ្យពិភព ណោកដឹ្ងថា 
ខែែរណប្កាេចងប់ានអវី ណដាយសហពន័ធខែែរកេពុជា
ណប្កាេបានណធវើសកេែភាពការទូត ទកទ់ងណៅអងា 
ការអនតរជាតិ និង េង្ក្នតីប្កសួងការបរណទសប្បណទស
  កនុងពិភពណោក ណដ្ើេបជី្ប្ម្គបអាំពីបញ្ជហ  និង
ណោលបាំណ្ងរបស់សហពន័ធខែែរកេពុជាណប្កាេ កនុង
ណោលណៅ ដ្ាំណណ្ើ រណឆ្ព េះណៅកានម់្គតុភូេ ិ និង 
ដ្ាំណាកក់ាលទី ៣ លឺណធវើឲ្យពលរដ្ឋខែែរណប្កាេទទលួ 
សិទធិសណប្េចវាស  ែលួនណដាយែលួនឯង ណៅណលើខដ្ន

ដី្កេពុជាណប្កាេ ណពលអ លត ប ទ បពី់ដ្ាំណាក់
កាលទីេយួ និងទីពីរបានណជាលជ្យ័ ។ 

ណោក ថាច ់ង ុក ថាច ់បានខងលងថា៖ 
“ខចកណចញជា ៣ ដ្ាំណាកក់ាល លឺដ្ាំណាក់

កាលទី ១ សាា ល់ថាខែែរណប្កាេជានរណា ណហើយណៅ
កនុ ងរយៈណពល ជាង ១០ ឆ្ន ាំេកណនេះ សហពន័ធខែែរ
កេពុជាណប្កាេបានណធវើឲ្យអនតរជាតិសាា ល់ថាខែែរណប្កាេ 
ជានរណា? ដូ្ចខដ្លប្ពេះករណុាប្លបប់្ពេះអងា បង
បអូ នខែែរ ខែែរណប្កាេប្ជាបប្សាប ់។ ឥ ូវណនេះេកដ្ល់
ដ្ាំណាក ់កាលទី ២ ណយើងប្តូវណធវើយា ងណា ណដ្ើេបឲី្យ
អនតរជាតិដឹ្ងថាណតើខែែរណប្កាេហនឹងចងប់ានអវី? ដូ្ណចនេះ
ការខដ្លណយើងចងឲ់្យណល ជ្យួ ថា ណយើងចងប់ានអវី  លឺ
អាប្ស័យណៅណលើ ប្ពេះសងឃ បងបអូ នខែែរណប្កាេណៅកនុ ង
ប្សុក អាប្ស័យណៅណលើ  ប្ពេះសងឃខែែរណប្កាេនិងបង
បអូ នខែែរទាំងយុវជ្នយុវតី ណៅប្បណទសកេពុជាហនឹង
ជ្យួ ណប្ជាេខប្ជ្ង រេួទាំងបងបអូ ន ខែែរណប្កាេ និងណៅ
ណប្ៅប្បណទស ។ ណយើងែាុ ាំណជ្ឿជាកថ់ាកនុ ងដ្ាំណាក់
កាលទីពីរ ថាណតើខែែរណប្កាេប្តូវការអវី  ណនេះណយើងេិន
ចាំណាយណពលដ្ល់ណៅេយួទសសវតសរ ៍ ណទៀតណទ ។ 

ដូ្ចខដ្លប្ពេះករណុាប្លបប់្ពេះអងានិងបងបអូ ន ណយើង
ប្ជាបប្សាបត់ាំណាងអងាការសហប្បជាជាតិ បាន
ចុេះណៅជាបនតប ទ ប ់ ណហើយណៅកនុ ងណលើ ណវទិកាអនតរ
ជាតិ ដូ្ចខដ្លបានណ ើញកនលងេកណហើយកនុ ងរយៈ
ណពល ១០ ឆ្ន ាំណនេះសាំណ ងខែែរណប្កាេបានចូលរេួកនុ ង
ណវទិកា ជ្នជាតិណដ្ើេណៅបុរញឺីវយ ក ណយើងបានចូល
រេួណៅកនុ ងណវទិកាអនតរជាតិ ណៅទីប្កុងហសខឺណ្វ 
ជាេយួនឹងសភា អឺរ  បុខដ្លណយើងបានណធវើបនតប ទ ប់
េក ។ ណប្ៅពីណ េះណទៀតជាេយួរដាឋ ភិបាលអាណេរកិ
កាាំង រដាឋ ភិបាល កាណាដា រដាឋ ភិបាលអូង្ក្សាត លី
និងរដាឋ ភិបាល  ណទៀតណៅអឺរ  បុ ។ ដូ្ចកាលពីឆ្ន ាំ
២០១១ ប្បេុែរដាឋ ភិ បាល ថ្នប្បណទសកាណាដា
បានណៅដ្ល់ទឹកដី្កេពុជាណប្កាេដូ្ណចនេះណយើងណ ើញ
ថាអវីខដ្លណយើងបានណរៀបចាំេក លឺម្គនដ្ាំណណ្ើ រការ  
លអ ។ ដូ្ណចនេះ ថ្ងៃណនេះែាុ ាំប្ពេះករណុាែាុ ាំបាទសូេអាំពាវ
 វដ្ល់ប្ពេះណតជ្ប្ពេះលុណ្ប្លបប់្ពេះអងា យុវជ្ន
យុវតីបងបអូ នខែែរណយើងទាំងអស់ សូេណេតាត ជ្យួ បនត
ដ្ាំណាកក់ាលទីពីរណនេះ អវីខដ្លសហពន័ធកេពុជា
ណប្កាេចងណ់ ើញចងប់ានលឺ សូេអាំពាវ វប្ពេះសងឃ

និងបងបអូ នខែែរណយើង ណៅប្បណទសកេពុជារេួទាំង    
យុវជ្នយុវតីផ្ង ប្តូវ ាំោន ចូលរេួណៅកនុ ងដ្ាំណណ្ើ រ
ការណៅកានម់្គតុភូេិរបស់សហពន័ធខែែរកេពុជាណប្កាេ 
េយួណដាយ សារេូលណហតុណយើង ាំោន ណធវើបុណ្យណធវើ
ទន ដូ្ចជាណធវើបុណ្យណទៀនប្ពេះវសា ណធវើដ្ាំណណ្ើ ណៅ
ណទសចរណ៍្ណៅ កេពុជាណប្កាេ ណៅវតតខែែរណប្កាេ ណៅ
ជ្បួបងបអូ នខែែរណប្កាេនិងណហើយណដ្ើេបណីយើងអនុវតតថា 
ខែែរណប្កាេខែែរណលើ  ខែែរ កណាដ លខតេយួ ដូ្ណចនេះកនុ ងថ្ងៃ
ណនេះែាុ ាំប្ពេះករណុាែាុ ាំបាទ សូេអាំពាវ វដ្ល់បងបអូ ន
ជ្នរេួឈាេខែែរណយើងទាំងអស់ សូេ ាំោន ចូលរេួ
កនុ ងដ្ាំណាកក់ាលទីពីរណនេះ លឺដ្ាំណណ្ើ រណៅកានម់្គតុ 
ភូេិណហើយ ។ ែាុ ាំណជ្ឿថាណប្កាយ   ដ្ាំណាកក់ាលទីពីរ
ណនេះណយើងនឹឈានចូលដ្ាំណាកក់ាលទី ៣ ណៅ    
កេពុជាណប្កាេម្គនសិទធិ ប្លបប់្ោន ់កនុ ងការវនិិចឆយ័កនុ ង
ការពិចារណាសណប្េចវាស ែលួ នណដាយែលួ នឯង ែាុ ាំ
ណជ្ឿថាដ្ាំណាកក់ាលទី ៣ ណ េះនឹងេកដ្ល់ បនត
ប ទ បពី់ដ្ាំណាកក់ាលទីពីរ” ។ 

 
ខែែរណប្កាេម្គនសាំណ ងកនុងឆ្កអនតរជាតិ៖ 
ចាំខណ្ក ណោក យនត ថារ   ូ ប្បធ្លនេជ្ឈ 

េណ្ឌ លវបបធេខ៌ែែរកេពុជាណប្កាេខដ្លម្គនេូលដាឋ ន
ណៅកនុងប្បណទសកេពុជា និងជាតាំណាងរាប្សថ្នលណ្
បកសសណង្ក្រា េះជាតិ បានខងលងថា វតតម្គនរបស់សហ
ពន័ធខែែរកេពុជាណប្កាេ ណៅកនុងឆ្កអនតរជាតិ បានណធវើ
ឲ្យរបបប្លប ់ ប្លងរបស់ណវៀតណាេេនិអាចណធវើទុកខ
បុកណេនញណលើពលរដ្ឋខែែរ ណប្កាេតាេទាំណនើងចិតត ដូ្ច
កាលពីសេយ័េុនបានណទៀតណទ ណប្ពាេះណពលណនេះខែែរ
ណប្កាេម្គនសាំណ ងកនុងឆ្កអនតរជាតិណហើយ ។  

ចាំខណ្ក ណោក យនត ថារ   ូខងលងថា៖ 
“ណៅកេពុជាណប្កាេ ណយើងណេើលណ ើញថា តាាំងពី

អតីកាលេកដ្ល់បចចុ បបនន យួនេិនខដ្លបានបនធូ រ
បនថយេដងណាណទថ្វលុកណយើង រហូត  ។ ខែែរណប្កាេ
ណយើងរងទុកខណវទ សពវខបបសពវយា ង ។ ណៅណវោ
ណនេះ ណម្គ ងណនេះ ណយើងម្គនសហពន័ធខែែរកេពុជាណប្កាេ
ពិភពណោក …ដូ្ណចនេះ បានណធវើឲ្យខែែរកេពុជាណប្កាេ
ណយើងម្គនសាំណ ងណៅណលើឆ្កអនតរជាតិ” ។ 

សូេបញ្ជា កថ់ា សហពន័ធខែែរកេពុជាណប្កាេ 
បានចូលជាសម្គជិ្កអងាការប្បជាជាតិ ោែ ន
តាំណាង កាលពីថ្ងៃទី ១៥ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ ២០០១ ។ 
តាេរយៈអងាការ UNPO ណនេះ សហពន័ធខែែរកេពុជា
ណប្កាេ បានឈានណៅចូលជាសម្គជិ្កអងាការអនតរ
ជាតិ កនុងពិភពណោកជាណប្ចើនណទៀត កនុងណ េះ ម្គន
ចូលជាសម្គជិ្កណវទិការអថ្ង្ក្នតយ៍ ថ្នអងាការ សហ
ប្បជាជាតិសដីពីបញ្ជហ ជ្នជាតិណដ្ើេ (UNPFII) កាល
ពីឆ្ន ាំ ២០០៤ ខដ្លបានណធវើឲ្យវតតម្គនរបស់ខែែរ
ណប្កាេ បានណលចណធ្លល ណៅ កនុងឆ្កអនតរជាតិេនិធ្លល ប់
ម្គនតាាំង ពីេុនេក ។  

ណយាងតាេណលហទាំពរ័ផ្លូវការរបស់អងាការប្បជា
ជាតិោែ នតាំណាង (UNPO) បានបញ្ជា កថ់ា អងា
ការប្បជាជាតិោែ ន តាំណាង លឺជាអងាការអនតរជាតិ
េយួណធវើចល ណដាយសនតិវធីិ និងប្បជាធិបណតយយ ។ 
សម្គជិ្ករបស់ែលួន លឺជាជ្នជាតិណដ្ើេ, ជ្នជាតិ 
ភាលតិច  និងទឹកដី្ខដ្លេនិម្គនការទទលួសាា ល់
ពីអនតរជាតិ ឬ កាំពុងខតប្តូវណធវើអាណានិលេណដាយ 
ប្បណទសដ្ថ្ទ ។ សម្គជិ្កទាំងណនេះ បានរេួោន ចូល

ខ្មែរក្រោមររូវយកក្ោលក្ៅរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកមពុជាក្រោមក្ វ្ ើជាររវីស័ិយ 

ែបួ ១៣ ឆ្ន ាំ ថ្ងៃសហពន័ធខែែរកេពុជាណប្កាេចូលជាសម្គជិ្ក អងាការប្បជាជាតិោែ នតាំណាង (UNPO) ណៅ
វតតសាេលាីរងស,ី ទីប្កងុភនាំណពញ កាលពីថ្ងៃទី ១៥ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ ២០១៤ ។ របូងត៖ សឺុន ខចង ណចើន 

តទៅទំព័រ ៥ 
ប្កេុយុវជ្នខែែរណលើកទងជ់ាតិកេពុជាណប្កាេណៅកនុងបរណិវណ្ប្បាសាទអងារវតត កាលពីថ្ងៃទី ១ ខែេងុិ   

ឆ្ន ាំ ២០១៤  ណដ្ើេបរី ាំឭកែបួ ៦៥ ឆ្ន ាំ ថ្ងៃបារា ាំងណផ្ទរខដ្នដី្កេពុជាណប្កាេឲ្យណវៀតណាេ ។ 



ក្មរតរពះររពងំមាន្វរតថ្ែខី្ថ្មមួយក្ទៀរ 
ពុទធបរស័ិទណៅកនុងភូេអូិរតាណៅ  ុាំកាំពងទូ់ក 

ប្សុកកាំពងធ់ាំ ណែតតប្ពេះប្តពាាំង ណទើបខតបានណធវើបុណ្យ
បញ្ចុ េះែណ្ឌ សីម្គ វតតសុវណ្ណ នទីសិរឧីតដេ (អូរតា
ណៅ) ណៅថ្ងៃទី ៩ និងទី ១០ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ ២០១៤ 
ប្តូវនឹងថ្ងៃពុធ ១៣ ណកើត និងថ្ងៃ ប្ពហសបតិ៍ ១៤ 
ណកើត ខែអាសាឍ ឆ្ន ាំ េេ ី ឆស័ក ពុទធសាសរាជ្ 
២៥៥៨ ។ វតតណនេះ បានកាល យជាវតតផ្លូវការចាបពី់ថ្ងៃ 
បុណ្យបញ្ចុ េះែណ្ឌ សីម្គ ណនេះតណៅ ណប្កាយពីទីតាាំង
កសាងវតតណនេះ ធ្លល បជ់ាសាោឆទនណធវើបុណ្យសុនទរ
ទនរបស់ពុទធ បរស័ិទខែែរណប្កាេណៅកនុងតាំបនេ់យួ
ណនេះ អស់ជាណប្ចើនឆ្ន ាំកនលងេក ។ 

តាេការប្បកាសរបស់េង្ក្នតីសងឃខែែរណប្កាេណៅ
ណែតតប្ពេះប្តពាាំង បានឲ្យដឹ្ងថា ណនេះជាវតតទី ១៤២ 
របស់ណែតតប្ពេះប្តពាាំង ខដ្លពីេុនេកណែតតណនេះ ម្គន
ខត ១៤១ វតតប ុណណាណ េះ ។ វតតខដ្លម្គនអាយុកាល
ចាស់ជាងណលណៅកនុងណែតតប្ពេះប្តពាាំង និងណៅខដ្នដី្

កេពុជាណប្កាេ លឺវតតសេបរូរងស ី (សេបរូ) សថិតណៅភូេិ
តាណៅ (Trà Kháo)  ុាំប្កសាាំង (Hòa Ân) ប្សុក
កាំពងស់ាព ន (Câu Kè) ណែតតប្ពេះប្តពាាំង បាន     
សាថ ប ណ ើងកនុង ព. ស. ៩១៦ ល. ស. ៣៧៣ ណបើ
លិតេកទល់នឹងឆ្ន ាំ ២០១៤ វតតណនេះ ម្គនអាយុកាល 
១៦៤១ ឆ្ន ាំ ណហើយ ។ 

ណយាងតាេការខងលង របស់ប្ពេះណតជ្ប្ពេះលុណ្    
ថាច ់សុែសានត ប្ពេះណៅអធិការវតតអងាររាជ្បូរ ី(អងា) 
ឋតិណៅកនុងទីរេួណែតត ប្ពេះប្តពាាំង និងជាប្បធ្លន
សម្គលេប្ពេះពុទធសាស ណវៀតណាេ ថ្នរដាឋ ភបិាល
បកសកុេែុយនិសតណវៀតណាេបានខងលង កាលពីថ្ងៃទី 
១៣ ខែកុេភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៤ ថា វតតណៅកេពុជាណប្កាេ
សពវថ្ងៃម្គន ៤៤៥ វតត ប្ពេះសងឃ ម្គន ៨.៧៥០ 
អងា កនុងណ េះ ណែតតប្ពេះប្តពាាំង ម្គន ៣.៦១៦     
អងា ។ 

សូេបញ្ជា កថ់ា វតតសុវណ្ណ នទីសិរឧីតដេ (អូរតា

ណៅ) ណៅេនិទនប់ានកសាងណរាងប្ពេះវហិារណៅ
ណ ើយ ខតប្ពេះសងឃ និងលណ្កេែការវតតបានបញ្ចុ េះ

ែណ្ឌ សីម្គណៅសាោឆទនសនែតិជាប្ពេះវហិារ ៕ 
ណដាយ ថាច ់ប្បីជា ណលឿន  

ណខាល ងទវ រវតតសុវណ្ណ នទីសិរឧីតដេ (អូរតាណៅ )  

លៅកម ពជុាលរោម សព វថ្ល ៃ ាន ៤៤៥ វត ត រពោះសងឃាន ៨.៧៥០ អង គ ក នងុលនាោះ  
លខត តរពោះរតពា ាំង ាន ៣.៦១៦ អង គ ។  

ប្ពេះណតជ្ប្ពេះលុណ្ ថាច ់សុែសានត ខងលងថ្ងៃទី ១៣ ខែកុេភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៤ 

ថ្ល ៃែន ទ ទ ី២១ ចខកក កដា ឆ្ន ាំ ២០១៤  ៥ ព័ត៌មាន សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

បណប្េើការររជាេយួោន កនុងអងាការណនេះ ណដ្ើេបកីារពារ
ណលើកកេពស់ សិទធិេនុសស វបបធេ ៌ អភរិកសបរសិាថ ន 
របស់ពកួណល និងណដ្ើេបខីសវងរកដ្ាំណណាេះប្សាយ
ណដាយសនតិវធីិណៅកនុងជ្ណម្គល េះខដ្ល ប េះពាល់ដ្ល់ពកួ
ណល ។ អងាការ UNPO បានបណងកើតណ ើងណៅកនុងឆ្ន ាំ 
១៩៩១  ទីប្កុងឡាណអ ប្បណទសហូ ង ់ ណហើយទី
សាន កក់ារកណាដ លរបស់អងាការ េយួណនេះ សពវថ្ងៃក៏
ណៅប្បណទសហូ ង ់ផ្ងខដ្រ ។  

ណយាងតាេណលហទាំពរ័ UNPO ដ្ខដ្លបាន
បញ្ជា កថ់ា សពវថ្ងៃអងាការណនេះ ម្គនសម្គជិ្កទាំង
អស់ចាំននួ ៤៣ តាំណាង ឲ្យប្បជាជាតិ ប្បជាជ្ន 
និងខដ្នដី្  កនុងពិភពណោក ខដ្លេនិម្គន
តាំណាងរបស់ែលួន ណៅកនុងអងាការសហប្បជាជាតិ 
កនុងណ េះ ម្គនសហពន័ធខែែរកេពុជាណប្កាេ តាំណាងឲ្យ
ពលរដ្ឋខែែរណប្កាេ ណៅខដ្នដី្កេពុជាណប្កាេ ផ្ងខដ្រ ។ 

ណយាងតាេប្បភពដ្ខដ្លបានបញ្ជា កថ់ា ពល 
រដ្ឋខែែរណប្កាេ ជាប្កុេជ្នជាតិណដ្ើេណៅកេពុជាណប្កាេ 
ម្គនប្បម្គណ្ ៨ ោន ក ់  ជាអនកកានប់្ពេះពុទធ
សាស ណងរវាទ និងនិយាយភាសាខែែរ ខដ្លជា
ភាសាជាតិរបស់ែលួនែុសពីជ្នជាតិ យួនជាអាណា
និលេជ្ន និយាយភាសាយួន ។ 

ណយាងតាេណសៀវណៅេលាុណទទស “ផ្លូវណៅយកសិទធិ
សណប្េចវស ែលួនណដាយែលួនឯង” ខដ្លបានណរៀប 
ណរៀង និងណបាេះពុេពណដាយ សហពន័ធខែែរកេពុជាណប្កាេ 
បានបញ្ជា ក ់ អាំពីប្បវតតិថ្នការកណកើតសហពន័ធខែែរ  
កេពុជាណប្កាេថា សហពន័ធខែែរកេពុជាណប្កាេបានណកើត
ណ ើង “ណៅថ្ងៃទី ៤ ខែសីហា ឆ្ន ាំ ១៩៩៦ កនុងេហា
សននិបាតណលើកទី ៥ ថ្នខែែរកេពុជាណប្កាេ ពិភព
ណោក ខដ្លប្បប្ពឹតតណៅណៅទីប្កុងតូរនតូ ប្បណទសកា
ណាដា បានឯកភាពោន បណងកើត សហពន័ធខែែរកេពុជា
ណប្កាេ ប ុខនតប្បវតតិរបស់សហពន័ធខែែរកេពុជាណប្កាេ 
បានចាបណ់ផ្តើេតាាំងពី ឆ្ន ាំ ១៩៨៥ េកណេល េះ កនុង

ណោលបាំណ្ងណដ្ើេបបីាំណរ ើផ្លប្បណយាជ្នជ៍ាតិ និង
សងាេខែែរណប្កាេ” ។ 

ចាំណពាេះយុទធសាង្ក្សត និងយុទធវធីិរបស់សហពន័ធ
ខែែរកេពុជាណប្កាេវញិ ណសៀវណៅដ្ខដ្លបានបញ្ជា ក់
ថា សហពន័ធ ខែែរកេពុជាណប្កាេ ណធវើការតស ូណដាយ
សនតិវធីិ និងអហិងា “ណដ្ើេបទីេទេឱយរដាឋ ភបិាល
យួនណោរពសិទធិេនុសស សិទធិរស់ណៅណដាយសុវតថិ
ភាពសិទធិរកាសាស  វបបធេ ៌ ទាំណនៀេទម្គល ប ់
ប្បថ្ពណី្ និងសិទធិសណប្េចវាស ែលួនណដាយែលួនឯង 
របស់ខែែរណប្កាេ ខដ្លជាជ្នជាតិណដ្ើេថ្នខដ្នដី្កេពុ
ជាណប្កាេ” ប្សបតាេណសចកដីប្ប កាសជាសកល 
របស់អងាការសហប្បជាជាតិសដីពីសិទធិជ្ន ជាតិ
ណដ្ើេខដ្លបានខចង ថា “ជ្នជាតិ ណដ្ើេម្គនសិទធិ
សវ័យសណប្េចវាស  ែលួនណដាយែលួនឯង” ។ 

កនុងទិសណៅ ខដ្លសហពន័ធខែែរកេពុជាណប្កាេ
ចងប់ាន “សិទធិសណប្េចវាស ែលួនណដាយែលួនឯង” 
ណនេះ ពកួណលបានឯកភាពោន បណងកើត ណៅជាទងជ់ាតិ

តាំណាងឲ្យប្បជាជាតិរបស់ែលួនេយួ ខដ្លម្គនបី    
ពណ៌័្ណែៀវ ណលឿង និង ប្កហេ ។ 

អាំពីទងជ់ាតិកេពុជាណប្កាេវញិ ណសៀវណៅេលាុ
ណទទស “ផ្លូវណៅយកសិទធិសណប្េចវស ែលួនណដាយែលួន
ឯង” បានបញ្ជា កថ់ា៖ “ទងជ់ាតិកេពុជាណប្កាេ ម្គនបី
ឆនូត ខដ្លម្គនទាំហាំណសែើោន  និងម្គនពណ៌្ណផ្សងោន  
ណហើយម្គនខាន តទទឹងពីរភាលបី បណណាត យបីភាល    
បី ។ ឆនូតពណ៌្ណែៀវណៅខាងណលើ ជានិេតិតរបូថ្នសិទធិ
ណសរភីាពនិងប្បជាធិបណតយយខដ្ល ជាសិទធិែពស់ជាង
ណលបាំផុ្ត ។ ឆនូតពណ៌្ណលឿងណៅចាំកណាត ល ជា
និេតិតរបូថ្នជាតិសាសនរ៍បស់ខែែរណប្កាេ ខដ្លប្ស 
ឡាញ់សនតភិាពនិងយុតតធិេ ៌ ។ ពណ៌្ប្កហេណៅ
ខាងណប្កាេ ជានិេតិតរបូ ថ្នវរីភាព អងអ់ាចកាល ហាន
របស់វរីជ្នខែែរណប្កាេ ខដ្លហា នបូជាជី្វតិែលួនណដ្ើេប ី
ជាតិរស់”  ៕ 

តមកពទំីព័រ ៤ 

ប្កេុយុវជ្នសហពន័ធខែែរកេពុជាណប្កាេ (KKFYC) ចូលខងលងការណ៍្សដីពីបញ្ជហ សិទធិេនុសសខែែរណប្កាេណៅកេពុជាណប្កាេ កនុងណវទិកាអចិថ្ង្ក្នតយថ៍្នអងាការសហប្បជាជាតិសដីពីបញ្ជហ ជ្នជាតិណដ្ើេ (UNPFII) ណៅបុរ ីNew York  
សហរដ្ឋអាណេរកិ កាលពីខែឧសភា ឆ្ន ាំ ២០១៤ ។ សហពន័ធខែែរកេពុជាណប្កាេបានកាល យជាសម្គជិ្ក UNPFII ចាបត់ាាំងពីឆ្ន ាំ ២០០៤ េក ។ របូងត៖ ថាច ់ប្បីជា ណលឿន  



កូស័ងសីុន្ មិន្ខ្មន្មាន្ន័្យថា “ោងទរីបាបួំន្សុ”ំ ក្ទ 

ប្បភពពាកយ “កូស័ងសីុន” (Cochin China)៖ 
ពាកយណនេះ “កូស័ងសីុន” ណៅកនុងភាសា

អងណ់លលស កាតណ់ចញជាពីរសពទដាចណ់ដាយខ កពីោន  
លឺ កូស័ង (Cochin) និង ថ្ឆណា (China) ។ 
ពាកយ “កូស័ង” (Cochin) ជាណឈាែ េះទីប្កុងកាំពងខ់ផ្
េយួណៅភាលខាងតបងូថ្នប្បណទសឥណាឌ  ខដ្លពកួ
បសចិេប្បណទស ណៅថា Cochin India ។ ណប្ជាយ
ណនេះ ម្គនប្ទងប់្ទយប្សណដ្ៀងនឹងណប្ជាយទឹ កណៅែ ថ្ន
ខដ្នដី្កេពុជាណប្កាេខដ្រ ។ ចាំខណ្កពាកយ “សីុន” ឬ “
ថ្ឆណា” (China) វញិ សាំណៅណលើប្បណទសចិន ។ 
ណពលពកួ បារា ាំងចុេះេកណធវើអាណានិលេណៅកេពុជា
ណប្កាេ ពកួណលបានដាកណ់ឈាែ េះ ខដ្នដី្កេពុជាណប្កាេ
ថា កូស័ងសីុន ឬ “កូស័ង ថ្ឆណា” ខដ្លម្គននយ័
ថា “កូស័ង” ជាបនឹ់ងប្បណទសចិន ណដ្ើេបខីបងខចក កុាំ
ឲ្យប្ច ាំោន នឹងណប្ជាយ “កូស័ងឥណាឌ ” (Cochin 
India) ។ 

“កូស័ងសីុន” ណឈាែ េះម្គនេុនណសដចខែែរណរៀប
អភណិសកជាេយួនឹងប្សីយនួ៖ 

ណយាងតាេខផ្នទីអាសីុអាណលែយខ៍ដ្លបានលូរ
ណដាយ ណោក ណឈើរា ឌូស ណេើខាតណធើ (Gerardus 

Mercator) ទសសនវទូិ និងជា លណិ្ត វទូិជ្នជាតិ
អាលលឺេ ង ់ និង ណោក ខឆន ហនឌូ់ស (Jan 
Hondius) ណៅឆ្ន ាំ ១៦០៩ ណ ើញថា ណឈាែ េះ កូស័ង
សីុន (Cochin China) ប្តូវបានណលណៅសាំណៅណៅ
តាំបនតុ់ងកឹង លឺហាណូ្យ ភាលខាងណជ្ើង ប្បណទស
ណវៀតណាេសពវថ្ងៃ េនិខេនសាំណៅ ណលើតាំបន ់ខដ្នដី្
កេពុជាណប្កាេ ណទ ។ េា ងណទៀត ប្ពេះបាទជ្យ័ណជ្ដាឋ  
ទី ២ ប្ពេះេហាកសប្តខែែរ បានណរៀបអភណិសកជាេយួ
នឹងប្ពេះ ង ណងវៀង ផុ្ក ង ុក វា ង (Công nữ Ngọc 
Vạn) ជាបុប្តីទី ២ របស់ណសដចយនួ ណងវៀង ផុ្ក 
ណងវៀង ( Nguyễn Phúc Nguyên) ណៅកនុងឆ្ន ាំ 
១៦១៨ ខដ្លបញ្ជា កឲ់្យណ ើញថា ណឈាែ េះ កូស័ងសីុ
ន ម្គនេកេុនណសដចខែែរណរៀបអភណិសកបុប្តីយួនណៅ
ណទៀត ។ កតាត ណនេះ វាផ្ទុយនឹងអវីខដ្លជ្នជាតិយួន
ណលើកណ ើងណប្ៅផ្លូវការថា បារា ាំងបានដាកណ់ឈាែ េះ
ខដ្នដី្កេពុជាណប្កាេថា “កូស័ងសីុន” ណដ្ើេបតីបសនង
សងលុណ្ដ្ល់ “ ងទីប្បាាំបនួ” ខដ្លបានសុាំខដ្នដី្
េដុ ាំណនេះពីណសដចខែែរ ។ 

 ង ង ុក វា ង ជាបុប្តីទី ២ របស់ណសដចយនួ 
េនិខេនទី ៩ ណទ៖ 

ណយាងតាេប្បវតតិ ង ណងវៀង ផុ្ក ង ុក វា ង 
េណហសីយួនរបស់ ប្ពេះបាទ ជ្យ័ណជ្ដាឋ  ទី ២ ប្ពេះ
េហាកសប្តខែែរ ខដ្លចុេះផ្ាយ ណៅណលើ ណលហទាំពរ័
សពាវ វច ធិបាយ Wikipedia  ង ង ុក វា ង ជា
បុប្តីទី ២ របស់ណសដចយួន ណងវៀង ផុ្ក ណងវៀង េនិ
ខេនជាបុប្តីទី ៩ ណទ ។ ណយាងតាេណសៀវណៅប្បវតតិ
ប្ពេះរាជាណាចប្កកេពុជាជាភាសាបារាាំងណឈាែ េះ ហួ
យុាាំ ឌូ ខាាំណបាដ្ហា៍ (Royaume du Cambodge) 
ណៅខែេ ី ឆ្ន ាំ ១៦១៨ ប្ពេះបាទ ជ្យ័ណចសាដ  ឬ 
ប្ពេះបាទ ជ្យ័ណជ្ដាឋ  ទី ២ ប្តូវបានណលប្បទនប្ពេះណោ
រេយររជា សណេដចប្ពេះជ្យ័ ណចសាដ ធិរាជ្រាម្គធិបតី 
បរេបពិប្ត ។ ណពលណ េះ ណសដចយួន អាណាណ េ ក៏
បានណលើក ប្ពេះ ង ង ុក វា ង បុប្តីរបស់ែលួនឲ្យណសដច
ខែែរ ណហើយប្តូវ បានណលប្បទនប្ពេះណោរេយររថា 
សណេដចប្ពេះរាជ្វតី ប្ពេះវររាជ្កសប្តី ។ 

ពាកយ “China” ឬ “Chine” េនិខេនខប្បថា “
សុាំ”៖ 

ណយាងតាេអកសរ “សុាំ” កនុងភាសាយួនណលសរ
ណសរថា “Xin” ផ្ស ាំពីតអួកសរ “X-I-N” េនិខេនជា “ 
China” ឬ “Chine” ខដ្លសាំណៅ ណលើប្បណទស        

“ចិន” ដូ្ចសពទណដ្ើេរបស់ពាកយ “Cochin China” 
ណ េះណទ ។ ដូ្ណចនេះ ពាកយកូស័ងសីុន ឬ កូស័ងថ្ឆណា 
ម្គននយ័ថា “ណប្ជាយកូស័ង” ណៅជាបនឹ់ង “ប្ប 
ណទសចិន” េនិខេនម្គននយ័ថា ខដ្នដី្ខដ្ល “ ង
ទីប្បាាំបនួសុាំ” ណទ ។ 

កូស័ងសីុន ណឈាែ េះបារា ាំងដាកឲ់្យ៖ 
ខែែរណប្កាេណៅ ខដ្នដី្តាំបនណ់នេះថា កេពុជា

ណប្កាេ ចាំខណ្ក ជ្នជាតិយួនណៅជាផ្លូវការថា ណា
េលី (Nam Ky) ឬ ណាេបូ (Nam Bo) ែណ្ៈ 
ពាកយ “កូស័ងសីុន” ប្តូវបានពកួបសចិេប្បណទសណៅ
សាំណៅតាំបនតឹ់ងកឹង ឬ ហាណូ្យ ភាលខាងណជ្ើង ថ្ន
ប្បណទសណវៀតណាេ បចចុបបនន ណៅវញិ ។ ណប្កាយេក 
ណពលបារា ាំង បានណធវើអាណានិលេទាំងប្សុងណៅ       
កេពុជាណប្កាេ ឆ្ន ាំ ១៨៦៧ ពកួណលបានណៅកេពុជា 
ណប្កាេ ជាភាសាបារាាំងថា “កូស័ងសីុន ” (Cochin 
China) ណហើយណៅតាំបនអ់តីតនលរ   ចាេា  ឬ 
ភាលកណាដ ល ថ្នប្បណទសណវៀតណាេបចចុបបននថា   
អាណាណ េ និង តាំបនហ់ាណូ្យ ណៅថា តុងកឹង   
វញិ ៕ 

ណដាយ ថាច ់ប្បីជា ណលឿន 

ពាកយ “កសូង័ស នី” ក នងុភា បារា ាំងចដេជាពាកយសាំលៅលេ ើលឈាែ ោះថ្ន “ចដនដកីម ពជុាលរោម” លនាោះ រតវូបានជ្នជាត ិយនួលៅផ្ តេួលៅជាសាំលនៀងភា យនួថា “កជូ្និសនិ” លហើយរតវូបានពេរដ ាចខ ែរលរោម
ចរបលែញពភីា យនួ មកជាចខ ែរ ថា “នាងទរីបបនួស ាំ” ាននយ័ថា ចដនដកីម ពជុាលរោម ជាអាំលណាយចដេជ្នជាតយិនួបានមក លដាយមលហសយីនួស ាំពរីពោះមហាកសរតចខ ែរ ។ លត ើអត ថនយ័ពតិរបស់ពាកយ “កសូង័  
ស នី” ាននយ័យ ងណាចដរ? ចដនដកីម ពជុាលរោម រតវូបានជ្នជាតយិនួរគប់ជ្ាំនាន់លៅតាមភា យនួថា ណាមគ ី(Nam Kỳ) ឬ ណាមប ូ(Nam Bộ) ចដេាននយ័ជាភា ចខ ែរថា “ភាគខាងតបូង” នងិ
រតវូបានបារា ាំង នងិពកួបសចមិរបលទសលៅថា “កសូង័ស នី” ឬ “កសូង័ថ្ឆណា” ( Cochin China) ។ លរោយមក ជ្នជាតយិនួមយួែ ាំននួលៅ ផ្ ដេួសាំលនៀងពាកយ កសូង័ស នី លៅជា ភា យនួថា “កជូ្និសនិ
” (Cô Chín Xin) ចដេាននយ័ជាភា ចខ ែរ ថា “នាងទរីបា ាំបនួស ាំ” លដ ើមបបីន ៃាំ ដានចខ ែរលរោមថា ចដនដកីម ពជុាលរោម ជាកម ែសទិ ធ ិរបស់ជ្នជាតយិនួ លរពាោះ នាង ង   ក វា ង (Ngọc Vạn) មលហសយីនួរបស់
រពោះបាទ ជ្យ័លជ្ដាា  ទ ី២ បានស ាំព ីរពោះមហាកសរតចខ ែរ ។ខាងលរោមលនោះ ជាលហត  ផ្េមយួ ែ ាំននួចដេបញ្ជា ក់ឲ្យល ើញថា “កសូង័ស នី” មនិចមនាននយ័ថា “នាងទរីបា ាំ បនួស ាំ” ដែូពាកយ យនួជាភា យនួថា “ 
កជូ្និសនិ” លនាោះលទ ។ 

ខផ្នទី ខដ្នដី្កេពុជាណប្កាេ (Cochin China) ឆ្ន ាំ ១៨៦១ ។  
ខផ្នទីអាសីុអាណលែយលូ៍រណដាយ ណោក Gerardus Mercator និង ណោក Jan Hondius ណៅឆ្ន ាំ ១៦០៩ 

បរហ ញកូស័ងសីុន ណៅតាំបនតុ់ងកឹង លឺ ហាណូ្យ ភាលខាងណជ្ើង ប្បណទសណវៀតណាេ សពវថ្ងៃ ។ 

ថ្ល ៃែន ទ ទ ី២១ ចខកក កដា ឆ្ន ាំ ២០១៤  ៦ វិ ភាគ  សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

សារព័ត៌មាន ព្រពនគរ  
អភបិាល  សឺង យុ៉ឹ ង ររោ  ចាងហ្វា ង លី ឈូន្  ចាងហ្វា ងរង សឺុន្ ខ្ែង ក្ែើន្ និពនធ យក ថាែ់ របជីា ក្ ឿន្  

ការយិាល័យនិពនធ៖ ព្ពះរាជាណាចព្ររម្ពុជា  ផ្ទះលលខ 791ព្រុម្ទី 4 ភូម្ពិ្ា 3  សង្កា តស់ទឹងមានជយ័ ខណ្ឌ មានជយ័ ភនលំពញ ។  
ទកទ់ងណយើងែាុ ាំ៖ ទូរស័ពទៈ (855) 012-955-489 ឬ (855)  011-217-132 ( ททកេពុជា) ទូរស័ពទៈ (408) 550-5060 (ทททអាណេរកិ)  Email: preynokornews@gmail.com   

ណលហទាំពរ័ៈ www.preynokornews.info  ឬ ណលហទាំពរ័ៈ www.preynokornews.blogspot.com 
លិខិតអនុញ្ញា តចាប៖់ ណលែ ៦០៩ ព.េ. ប្បក / ថ្ងៃទី ២២ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ ២០១៣ 

លបាះពុម្ពចំននួ ១.០០០ ចាប ់លៅលរាងពុម្ពអងគរ ផ្ទះលលខ ៦២ អាលប ផ្លូវ ៣៣៦ សង្កា តបឹ់ងព្សឡាង ខណ្ឌ ទលួលោរ  រាជធានីភនលំពញ  



ក្សែកាខី្ថ្ែងអណំរ ុណ 
រក  មបណាណ ្ោិរ ថ្ន  រពត័ា៌ន ថ្រពនគរ សមូចល ៃងអាំ រគ    ែ ាំលពាោះ  អ នកស្ស ីថាែ់ សុភាព របធានសហពន័ ធចខ ែរកម ពជុាលរោម របចា ាំរបលទសសវសិ  

ចដេបានឧបត ថម ភរបាក់ ែ ាំននួ ១៦៥ ដោូៃ រ សរាប់លបាោះព  ម ព ោចសត ថ្រពនគរ លេខ ៤៥ លនោះ ។  

ជកំ្ោរសរភីាព 
ថ្ងៃទី ៤ ខែកកកដា កាលពីឆ្ន ាំ ១៧៧៦ បិតា

សាថ បនិករបស់សហរដ្ឋអាណេរកិ បានផ្ពល ស់បតូរប្បវតិត
សាង្ក្សត ណដាយបណងកើតរដ្ឋងែី ខដ្លណកើតណចញពីជ្ាំណនឿ
ណជ្ឿជាកណ់លើណសរភីាព និងណោលលាំនិត «េនុសសទាំង
អស់ណកើតេកណសែើភាពោន  ធេែជាតិបានផ្តល់សិទិធជា
េូលដាឋ នដ្ល់េនុសស ខដ្លេនិអាចប េះពាល់បាន 
សិទធទិាំងណ េះ ដូ្ចជា សិទិធរស់រានម្គនជី្វតិ ណសរ ី
ភាព និងសិទិធខសវងរកសុភេងាល» ។ ណោល
ការណ៍្ទាំងណនេះ បានដឹ្ក ាំសហរដ្ឋអាណេរកិឲ្យ
ទទលួបានឥសសរភាពពីប្បណទសអងណ់លលស ណហើយ
ប្ទប្ទងស់ហរដ្ឋអាណេរកិឲ្យបានកាល យជាពនលឺណភលើងថ្ន
កតីសងឃេឹសប្ម្គបព់លរដ្ឋអាណេរកិាាំង ទាំងអស់ឲ្យ
ទទលួបានភាពថ្ងលងនូកនុងណសរភីាព និងលទធិប្បជាធិ
បណតយយ រហូតេកសពវថ្ងៃ ។ ពនលឺណភលើងណ េះ បាននឹង 
កាំពុង បនតបណញ្ចញរសែីយា ងភលបឺ្តចេះប្តចងណ់ៅកនុង
ប្បណទស  ទូទាំងពិភពណោក ។ 

តថ្េលថ្ន “ឯករាជ្យ” របស់សហរដ្ឋអាណេរកិ 
ខដ្លពលរដ្ឋអាណេរកិកាាំងទទលួបានថ្ងៃណនេះ វាណកើត
ណ ើងកនុងប្បវតិតសាង្ក្សតេយួប្តូវបានណលចងចាាំថា េនិ
ខេនជាម្គោ៌រលូន និង រយប្សួលណទ ។ ប ុខនត ការ
រកា និងការពារ “ឯករាជ្យ” ខដ្លបានេកណហើយ
ណ េះ រតិខតពិបាកជាងណនេះណៅណទៀត ។ ដូ្ចខដ្ល
ប្បវតតិសាង្ក្សតសហរដ្ឋអាណេរកិបានបរហ ញឲ្យណ ើញ
ប្សាបណ់ហើយ ការធ្ល ឲ្យម្គនលទធិប្បជាធិបណតយយ 
និង សិទធិេនុសសខដ្លណកើតណចញពី “ណសចកដីប្បកាស
ឯករាជ្យ” របស់សហរដ្ឋអាណេរកិណ េះ េនិខេនជា
ការប្សួលណទ វាទេទរឲ្យម្គនការណបតជាា ចិតត និង
ការែិតែាំណប្ចើនទាំងពីសាំណាកអ់នកដឹ្ក ាំ ទាំងពី
សាំណាកប់្បជាជ្ន ។ ណោលជ្ាំហរទាំងណនេះណហើយ 
ណទើបអាចណធវើឲ្យសហរដ្ឋអាណេរកិ បាន កាល យជាអរយិ
ប្បណទស និងបានបរហ ញដ្ល់ពិភពណោកថា វាពិត
ជាអាចបណងកើត និងរកាសាថ បន័ប្បជាធិបណតយយរងឹម្គាំ 
ណលើកកេពស់ណសរភីាព និងបានផ្ដល់ឱកាសសប្ម្គប់

េនុសសប្លបោ់ន កនុងពិភពណោក ។ 
សប្ម្គបប់្បណទសណវៀតណាេវញិ ហូ ជី្ េញិ 

បានប្បកាស “ណសចកដីប្បកាសឯករាជ្យ” ណៅថ្ងៃទី ២ 
ខែកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ ១៩៤៥ ណៅទីប្កុងហាណូ្យ ណដ្ើេប ី
ប្បកាសឯករាជ្យណចញពីអាណានិលេបារា ាំង ណហើយ
បណងកើតប្បណទសងែីេយួ ។ “ណសចកដីប្បកាសឯករាជ្យ” 
របស់ប្បណទសណវៀតណាេ ប្តូវបានណលណេើលណ ើញថា 
វាបានទទលួឥទធិពលពីសហរដ្ឋ         អាណេរកិ ។ 
អវីខដ្លណលណេើលណ ើញណ េះ លឺណៅកនុង     “ណសចកដី
ប្បកាសឯករាជ្យ” របស់ណវៀតណាេបានខចងថា «
េនុសសទាំងអស់ណកើតេកណសែើភាពោន  ធេែជាតិបាន
ផ្តល់សិទិធជាេូលដាឋ នដ្ល់េនុសស ខដ្លេនិអាចប េះ
ពាល់បានសិទធទិាំងណ េះ ដូ្ចជា សិទិធរស់រានម្គន
ជី្វតិ ណសរភីាព និង សិទិធខសវងរកសុភេងាល ។ 
សេដអីេតៈ ណៅកនុង “ណសចកដីប្បកាស ឯករាជ្យ” 
របស់សហរដ្ឋអាណេរកិកាលពី ឆ្ន ាំ ១៧៧៦ ណ េះ 
ម្គននយ័ទូលាំទូោយណាស់ ឃ្ល ណនេះម្គននយ័ថា 
ជ្នជាតិទាំងអស់កនុងពិភពណោក ណកើតេកម្គន
សិទធណិសែើោន  ជ្នជាតិណាកម៏្គនសិទធរិស់រានម្គន
ជី្វតិសិទធិទទលួ បានភាពសបាយរកីរាយ និងណសរ ី
ភាព» ។ ៣២ ឆ្ន ាំណប្កាយេក ប ទ បណ់វៀតណាេ
ប្បកាស “ណសចកដីប្បកាសឯករាជ្យ” ណនេះ ណៅថ្ងៃទី 
២០ ខែកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ ១៩៧៧ ប្កុេប្បឹកាសនតិសុែអងា
ការសហប្បជាជាតិ បានទទលួសាា ល់ប្ប ណទសណវៀត 
ណាេជាសម្គជិ្កទី ១៤៩ របស់អងាការសហ
ប្បជាជាតិ ។ កតាត ណនេះបរហ ញឲ្យណ ើញថា ជ្នជាតិ
យួនបានកាល យ ជាប្បជាជាតិេយួខដ្លម្គន
ប្បណទស ម្គនឯករាជ្យ និងណសរភីាព ដូ្ចជាជ្នជាតិ
  កនុងពិភពណោកខដ្រ ខតវាេនិខេនជារបស់
ប្បជាពលរដ្ឋខែែរណប្កាេខដ្លកាំពុងខតរស់ ណៅកេពុជា
ណប្កាេ សពវថ្ងៃ ណ េះណទ ។ 

ប្បាកដ្ណាស់ ពលរដ្ឋខែែរណប្កាេរាល់ថ្ងៃ ជា
េនុសសេយួប្កុេ ខដ្លអងាការសហប្បជាជាតិចាត់

ទុកថា ជ្នជាតិណដ្ើេ ថ្នខដ្នដី្កេពុជាណប្កាេ ណហើយ
ប្តូវបានោាំពារណដាយណសចកដីប្បកាស ជាសកល
របស់អងាការសហប្បជាជាតិសដីពីសិទធិ ជ្នជាតិ
ណដ្ើេថា “ជ្នជាតិណដ្ើេប្លបរ់បូម្គនសិទធសិណប្េច
វាស ែលួនណដាយែលួនឯង” ។ ប ុខនតអវីៗទាំងអស់វា
ផ្ទុយពីណនេះ ណដាយម្គនណសចកដីរាយការណ៍្ជាហូរ
ខហេកថា ខែែរណប្កាេរងការណធវើទុកខបុកណេនញប្លប់
ណពលពីសាំណាករ់ដាឋ ភបិាលណវៀត ណាេខដ្លណកើត
ណចញពីលាំនិតប្បកានពូ់ជ្សាសន ៍ ណហើយឈានណៅ
អនុវតតនូវណោលនណយាបាយរ ាំោយពូជ្សាសន ៍ ខែែរ
ណប្កាេ និងលុបបាំបាតប់្បវតតិសាប្ស ថ្នខដ្នដី្កេពុជា
ណប្កាេ ណទៀតផ្ង ។ កាលពីខែកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ ២០១៣    
រដាឋ ភបិាលណវៀតណាេ ចាបប់្ពេះសងឃវតតណសរតីា
ណសកពីរអងា និងអនកភូេ ិ ២ របូ ដាកលុ់កពី ២ ឆ្ន ាំ 
ណៅ ៦ ឆ្ន ាំ ពីបទទកទ់ង នឹងសហពន័ធខែែរកេពុជា
ណប្កាេណៅណប្ៅប្បណទស និងពីបទ “រតណ់ចញណៅណប្ៅ
ប្បណទសណដ្ើេបបី្បឆ្ាំងរដាឋ ភបិាល” ។ ណប្ៅពីណនេះ 
បានផ្ត ទ ណទសអនកភូេថិ្ប្ពជាប ់ថ្នណែតតឃ្ល ាំង ៥ របូ
ណទៀតឲ្យជាបលុ់កពី ១០ ខែណៅ ២ ឆ្ន ាំ ពីបទ “បងក
អសនតិសុែ ទីសាធរណ្ៈ” ណដាយប្ោនខ់តអនកទាំង
ណនេះ បានទូងសារកនុងវតត ណដ្ើេបជី្ាំទស់នឹងការខដ្ល
អាជាា ធរណវៀតណាេបានចូលេកវតតចាបប់្ពេះសងឃខត
ប ុណណាណ េះ ។ ណនេះណបើតាេណសចកដីរាយការណ៍្ របស់
សហពន័ធខែែរកេពុជាណប្កាេ ។ ពិធីបុណ្យចូលឆ្ន ាំ
របស់ជ្នជាតិយួន រដាឋ ភបិាលបានណវៀតណាេបាន
អនុញ្ជញ តឲ្យជ្នជាតិយួនឈបស់ប្ម្គកក់នលេះខែ ណរៀង
រាល់ឆ្ន ាំ ខដ្លវាផ្ទុយពីខែែរណប្កាេម្គច ស់ប្សុក ថ្នខដ្ន
ដី្កេពុជាណប្កាេ ណវៀតណាេេនិបានអនុញ្ជញ តឲ្យពកួ
ណលឈបស់ប្ម្គក ់ ណដ្ើេបបីានអបអរពិធីបុណ្យជាតិ
របស់ែលួនណ ើយ ។ ណឈាែ េះភូេបិ្សុកថ្នខដ្នដី្កេពុជា
ណប្កាេជាភាសាខែែរ ប្តូវបានរដាឋ ភបិាលយួនលុប
បាំបាតណ់ដាយបដូរណឈាែ េះ ណៅជាភាសាយួនអស់ោែ ន
សល់ ណហើយអនកខដ្លហា ននិយាយពីប្បវតតិកេពុជា

ណប្កាេ និងនិយាយណឈាែ េះភូេសិាង្ក្សតខដ្នដី្កេពុជា
ណប្កាេជាភាសាខែែរ នឹងប្តូវរដាឋ ភបិាលចាតទុ់កថា 
ជាអនកប្បឆ្ាំង ណហើយចាបដ់ាកលុ់កជាេនិខាន ។ 
ណនេះប្ោនខ់តណលើកយកចាំណុ្ចតូចេយួ េកនិយាយ
ខតប ុណណាណ េះ កល៏ែេសបញ្ជា កឲ់្យណ ើញថា ជី្វតិខែែរ
ណប្កាេរស់ ណៅណប្កាេនឹេអាណានិលេរដាឋ ភបិាល    
ណវៀតណាេ បចចុបបនន ោែ នសិទធអិវីទាំងអស់ណប្ៅពី
ម្គនខតដ្ណងហើេរស់សប្ម្គបក់ាំដ្រខផ្នដី្ខតប ុណណាណ េះ ។ 
ណតើអវីណៅខដ្ល “ណសចកដីប្បកាសឯករាជ្យ” របស់ណវៀត 
ណាេថា “ជ្នជាតិទាំងអស់កនុងពិភពណោកណកើត
េកម្គនសិទធណិសែើោន  ជ្នជាតិណាកម៏្គនសិទធិរស់
រានម្គនជី្វតិ សិទធិទទលួបានភាពសបាយរកីរាយ 
និងណសរភីាព” ណ េះ ? 

ជ្ាំណ រណសរភីាព ខដ្លណកើតណចញពី “ណសចកដី
ប្បកាសឯករាជ្យ” របស់សហរដ្ឋអាណេរកិ និងរបស់
ប្បណទសណវៀតណាេ និង ជ្ាំណ រណសរភីាពខដ្លណកើត
ណចញពី “ណសចកដីប្បកាសជាសកលរបស់អងាការ
សហប្បជាជាតិសដីពីសិទធជិ្នជាតិណដ្ើេ” នឹងណបាក
បកណ់ៅប្លបទី់កខនលងកនុងពិភពណោក ខតសប្ម្គបខ់ែែរ
ណប្កាេ ដូ្ចជាេនិទទលួបាននូវលណេហើយខដ្លណកើត
ណចញពីជ្ាំណ រណសរភីាពទាំងណ េះណសាេះ ណប្ពាេះម្គន
ជ្ញ្ជា ាំងដ្ប៏្កាស់ថ្នរបបទាំងពីរ លឺ របបកុេែុយនិសត 
និងរបបយួនេកបិទបាាំង ។ ខតសេយ័បណចចក
ពត័ម៌្គនវទិាណនេះពនលឺថ្នណសរភីាពនឹងខចងចាាំងប្ចាល
ចូលណៅកនុងសតិអារេែណ៍្របស់ខែែរណប្កាេប្លបរ់បូឲ្យ
សាា ល់ពីតថ្េល ថ្នសិទធរិបស់ែលួនកនុង េជាម្គច ស់
ប្សុកថ្នខដ្នដី្កេពុជាណប្កាេជាកជ់ាេនិខាន ។ ណៅ 
ទីបាំផុ្ត “សិទធសិណប្េចវាស ែលួនណដាយែលួនឯង” វា
នឹងម្គនសប្ម្គបខ់ែែរណប្កាេ ណៅណពលណាខដ្លខែែរ
ណប្កាេប្លបរ់បូ ណចេះឆកយ់កឱកាសណប្បើប្បាស់នូវសិទធិ
របស់ែលួនខតប ុណណាណ េះ” ៕ 

ថ្ល ៃែន ទ ទ ី២១ ចខកក កដា ឆ្ន ាំ ២០១៤  ៧ ទស្សនៈ សារព័តម៌ាន ព្រពនគរ   

សននបិាតសកលណលើកទី ៨ របស់ប្កេុយុវជ្នសហពន័ធខែែរកេពុជាណប្កាេ (KKFYC) ណៅទីប្កងុ Philadelphia សហរដ្ឋអាណេរកិ កាលពីថ្ងៃទី ១៧ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ ២០១៤ ។ របូងត៖ ថាច ់ប្បីជា ណលឿន 



ខ្មែរក្រោមររូវព៉ឹងក្លើមែួន្ឯង 

ប្កុេអនកវភិាលឯករាជ្យណៅកេពុជា បានណលើក
ណ ើងថា ប្បណទសកេពុជាេនិអាចណធវើអនតរលេនអ៍វី
ទកទ់ងនឹងបញ្ជហ កេពុជាណប្កាេបានណ ើយ ណប្ពាេះ
ប្បណទសកេពុជាសពវថ្ងៃ ដឹ្ក ាំណដាយលណ្បកសប្បជា
ជ្នកេពុជាពឹងខតែលួនឯងេនិជាបផ់្ង ដូ្ចណនេះ បញ្ជហ
កេពុជាណប្កាេម្គនខតខែែរណប្កាេប្តូវពឹងែលួនណដាយែលួន
ឯង ។ ការណលើកណ ើងខបបណនេះ ែណ្ៈខដ្លប្ពឹតតិ 
ការណ៍្ រ ាំឭកែបួថ្ងៃបាតប់ងខ់ដ្នដី្កេពុជាណប្កាេ ប្តូវ
បានសហពន័ធខែែរកេពុជាណប្កាេណៅជុ្ាំវញិពិភពណោក
ប្បារពធណរៀងរាល់ឆ្ន ាំ ណធវើឲ្យម្គនការចាបអ់ារេែណ៍្ ពី
េតិជាតិ និងអនតរជាតិ ណហើយជ្ប្េុញឲ្យេង្ក្នតីសាថ ន
ទូតណវៀតណាេប្បតិកេែថា “…កេពុជាណប្កាេ ជាទឹក
ដី្របស់ណវៀតណាេតាាំងពីយូរយារណាស់េកណហើយ
…” ។ ផ្ទុយពីណនេះ រដាឋ ភបិាលខែែរខដ្លដឹ្ក ាំណដាយ 
លណ្បកសប្បជាជ្នកេពុជាេនិណ ើញម្គនប្បតិកេែអវី
តបណ ើយ ។ 

ជាការពិតណាស់ អនកវភិាលនណយាបាយណៅ
កេពុជា ណោក បណ្ឌិ ត សុែ ទូច បានម្គនប្ប 
សាសនប៍្បាបវ់ទិយអុាសីុណសរ ី កាលពីថ្ងៃ ២៧        
ខែេងុិ  ឆ្ន ាំ ២០១៤ ថា បញ្ជហ កេពុជាណប្កាេ លឺ ជា
ណេណរៀនប្បវតតិសាង្ក្សតទុកសប្ម្គបឲ់្យកូនខែែរ និង អនក
នណយាបាយខែែរណរៀនសូប្តតាេ ណដ្ើេបកុីាំឲ្យណដ្ើរណលើ
លនលងចាស់របស់អនកដឹ្ក ាំជ្ាំ នេុ់ន ខតប ុណណាណ េះ 
និងថា ខែែរណប្កាេេនិអាចសងឃេឹណៅណលើអនតរាលេន៍
របស់រដាឋ ភបិាលកេពុជាបានណ ើយ ណៅណពលណនេះ 
ណប្ពាេះថា កេពុជាសពវថ្ងៃ ទបែ់លួនឯងសឹងខតេនិជាប់
ផ្ង ។ ដូ្ណចនេះណហើយ ណោកថា ណពលណនេះ ខែែរណប្កាេ
ប្តូវពឹងណលើែលួនឯង ។ ការខដ្លអនកវភិាលខែែរ
និយាយែលីប ុណណ្ណ េះណនេះ កល៏ែេឲ្យខែែរណប្កាេណៅប្លប់
ទិសទីកនុងពិភពណោកដឹ្ងែលួនថា ណបើខែែរណប្កាេែលួន
ឯង េនិជ្យួ លិត េនិជ្យួ ណដាេះប្សាយបញ្ជហ របស់
ខែែរណប្កាេណៅខដ្នដី្កេពុជាណប្កាេណដាយែលួនឯងណទ
ណ េះ វាប្បាកដ្ណាស់ថា ោែ នអនកណាណលណៅលិតលូរ
ជ្ាំនសួណ េះណទ ។ 

កេពុជាណប្កាេជារបស់ណវៀតណាេ៖ 
កេពុជាណប្កាេ ធ្លល បជ់ាអតីតខដ្នដី្េយួភាល

របស់ប្បណទសកេពុជា ប្តូវបានបារា ាំងកាតឲ់្យណវៀត
ណាេប្លបប់្លងណៅ ថ្ងៃទី ០៤ ខែេងុិ  ឆ្ន ាំ    
១៩៤៩ ។ ណប្កាយណពលបារា ាំងចុេះហតថណលខា ប្ប 
លល់ខដ្នដី្កូស័ងសីុន ឬ ខដ្នដី្កេពុជាណប្កាេឲ្យ     
ណវៀតណាេេក ណៅថ្ងៃទី ២០ ខែកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ ១៩៧៧ 
ប្បណទសណវៀតណាេ ខដ្លម្គន ៣ ភាល លឺ ខាងណជ្ើង 
កណាដ ល និងភាលខាងតបងូ ខដ្លណលសាា ល់ជាសា
ធ្លរណ្ៈថា ខដ្នដី្កេពុជាណប្កាេ ណ េះ ប្តូវបានប្កុេ
ប្បឹកាសនតិសុែអងាការសហប្បជាជាតិ ទទលួ
សាា ល់ជាសម្គជិ្កទី ១៤៩ របស់អងាការសហ
ប្បជាជាតិ ។ កតាដ ណនេះ វាប្សបនឹងសេដរីបស់ ណោក 
សុែ ទូច បានខងលងថា ខដ្នដី្កេពុជាណប្កាេ ប្តូវបាន
ទទលួសាា ល់ជាលកខណ្ៈអនតរជាតិថា ជារបស់ណវៀត
ណាេ ណៅណហើយៗ “េនិអាចភាលីកេពុជាណៅណចញ
េុែ” ណធវើអនតរាលេនណ៍រឿងខដ្នដី្កេពុជាណប្កាេបាន

ណ ើយ ។ 
ែណ្ៈខដ្ល ណោក សុែ ទូច បានខងលងថា 

ប្បណទសកេពុជា េនិអាចណចញេុែណធវើអនតរាលេនណ៍រឿង
កេពុជាណប្កាេបានណ េះ ណតើខែែរណប្កាេែលួនឯងប្តូវឈរ
ឱបថ្ដ្រងច់ាាំថ្ងៃសាល បឬ់យា ងណា ។ ណោកបានបនត
ផ្ដល់អនុសាសនដ៍្ល់ពលរដ្ឋខែែរណប្កាេថា ម្គនខត   
«បងបអូនខែែរកេពុជាណប្កាេហនឹង ោតប់្តូវខតណប្កាក
ឈរណ ើង” ណដ្ើេបទីេទរនូវអវីខដ្លជាសិទធិរបស់ 
ែលួន «កុាំឲ្យបាតប់ងនូ់វជាតិពនធុ របស់ែលួនណៅកនុងទឹក
ដី្ណវៀតណាេ ណហើយជាតិពនធុណនេះម្គនយូរយារ
ណាស់េកណហើយ ណហើយេនិខេនជារបស់ណវៀត         
ណាេណទ» ។ 

ណបើនិយាយពីលកខណ្ៈប្បវតតិសាង្ក្សតវញិ ពល 
រដ្ឋខែែរណៅកនុងប្បណទសកេពុជា ណៅខតអាចទេទរឲ្យ
ណវៀតណាេទទលួសាា ល់ថា ទឹកដី្កេពុជាណប្កាេ លឺជា
អតីតទឹកដី្របស់កេពុជាបាន ។ ណលើសពីណនេះ ណោក
ថា សិសស និសសតិ បញ្ញ វន័ត ឬ អនកប្បវតតិសាង្ក្សតខែែរ
ជាណដ្ើេ ម្គនសិទធបិ្បកាសទេទរឲ្យណវៀតណាេ
ទទលួសាា ល់ការពិត ណហើយថា អនកទាំងណ េះអាច
ម្គនសិទធិណធវើការតវា ទេទរ ណៅេុែសាថ នទូតណវៀត
ណាេបាន ប្បសិនណបើការតវា ណ េះណធវើណ ើងណដាយ
អហិងា ។ ណនេះណបើការណលើកណ ើងរបស់ ណោក 
បណ្ឌិ ត សុែ ទូច ខដ្លបានប្បាបវ់ទិយអុាសីុណសរ ី
កាលពីថ្ងៃទី ២៧ ខែេងុិ  ឆ្ន ាំ ២០១៤ កនលងណៅ
ណនេះ ។ 

ពលរដ្ឋខែែរជ្ាំ នណ់ប្កាយអាចទេទរ “កេពុជា
ណប្កាេ” េកវញិ៖ 

ែណ្ៈខដ្ល ណោក បណ្ឌិ ត សុែ ទូច អេះ 
អាងថា កេពុជាេនិអាចណចញេុែណធវើអនតរាលេនណ៍រឿង
ខដ្នដី្កេពុជាណប្កាេ បាន ណ េះ ណោក ខកេ  ី អនក
វភិាលខែែរម្គន កណ់ទៀតបានកតស់ម្គា ល់បនតថា យុវវយ័
ខែែរជ្ាំ នណ់ប្កាយអាចកសាងផ្លូវេយួ ណដ្ើេបកីារពារ
អធិបណតយយភាពរបស់កេពុជា ណដាយ “ទាំងខែែរណលើ 
ទាំងខែែរណប្កាេ ប្តូវណរៀបចាំឯកសារឲ្យលអតាាំងពីណពល
ណនេះណៅ កនុងកាលៈណទសៈណាេយួខដ្លយុវវយ័
ជ្ាំ នណ់នេះ នឹងណ ើងកានអ់ាំណាច ប្បខហលជាោត់
ម្គនណបេះដូ្ងខែែរណប្ចើនជាងអនកដឹ្ក ាំជ្ាំ នណ់នេះ ។ 
ោតអ់ាចនឹងណធវើការតវា បាន ឲ្យខតអវីជារបស់ខែែរ 
ណទេះបីជា ៥០ ឆ្ន ាំ ១០០ ឆ្ន ាំ ១ ពានឆ់្ន ាំ” កខ៏ែែរប្តូវ
ខតទេទរេកវញិខដ្រ ។ 

សិទធសិណប្េចវាស ែលួនណដាយែលួនឯង៖ 
តាាំងពីអតីតកាលរហូតេកដ្ល់ណពលណនេះ ណល

សណងកតណ ើញថា ពលរដ្ឋខែែរ និងខែែរណប្កាេែលេះខដ្ល
ម្គនតាំខណ្ងធាំៗ ណៅកនុងរដាឋ ភបិាលខែែរថ្នប្បណទស
កេពុជា និងខែែរណប្កាេែលេះណទៀត “តាំខណ្ងរបស់ែលួន
ផុ្តកាំណ្តណ់ហើយ” (Expire) ណៅខត ខតងតាាំងែលួន
ឯងថាជា “អតីតសម្គជិ្កប្ពឹទធសភា” ឬ “អតីត
សម្គជិ្ករដ្ឋសភា” ជាណដ្ើេកដី ពកួោតប់ាននិងកាំពុង 
ខតណធវើដ្ាំណណ្ើ រពឹងណលើដ្ណងហើេរដាឋ ភបិាលខែែរ ណៅទេ 
ទរយកទឹកដី្កេពុជាណប្កាេណ េះ ដូ្ចជា េនិណ ើញ

បុលាលណាម្គន កណ់ធវើបានណ ើយ ។ ដូ្ណចនេះណហើយ ណតើ
ខែែរណប្កាេប្តូវពឹងណៅណលើអវី ? ណហើយម្គោ៌អវីខដ្លលអ
បាំផុ្តសប្ម្គបខ់ែែរណប្កាេ ? ចណេលើយលឺ  “សិទធសិណប្េច 
វាស ែលួនណដាយែលួនឯង” ជាម្គោ៌េយួលអបាំផុ្ត
សប្ម្គបខ់ែែរណប្កាេ ប្សបណពលខដ្លអងាការសហប្ប 
ជាជាតិបានទទលួសាា ល់ខែែរណប្កាេថា ជាជ្នជាតិ
ណដ្ើេថ្នខដ្នដី្កេពុជាណប្កាេ ណហើយណសចកដីប្បកាស
ជាសកលសដីពីសិទធិជ្នជាតិណដ្ើេរបស់អងាការសហ 
ប្បជាជាតិបានខចងថា “ជ្នជាតិណដ្ើេម្គនសិទធសិវ័យ
សណប្េច ។ តាេសាែ រតីថ្នសិទធណិនេះ ជ្នជាតិណដ្ើេ ណធវើ
ណសចកតសីណប្េចចិតតអាំពីសាថ នភាពនណយា បាយរបស់
ែលួនណដាយណសរ ី ប្ពេទាំងណធវើការអភវិឌឍ ណសដ្ឋកិចច 
សងាេកិចច និងវបបធេណ៌ដាយណសរ”ី ។ 

ណយាងតាេណសៀវណៅេលាុណទទស “ផ្លូ វណៅយក
សិទធិសណប្េចវាស ែលួនណដាយែលួនឯង” ខដ្លបាន
ណបាេះពុេពណដាយសហពន័ធ ខែែរកេពុជាណប្កាេ កនុងឆ្ន ាំ 
២០០៩ បានសរណសរអាំពីទិសណៅរបស់ែលួនថា 
សហពន័ធខែែរកេពុជាណប្កាេណធវើការ “តស ូទេទេឱយរ
ដាឋ ភបិាលយួនណោរពសិទធិេនុសស សិទធិរស់ណៅ
ណដាយសុវតថិភាព សិទធិរកាសាស  វបបធេ ៌
ទាំណនៀេទម្គល ប ់ ប្បថ្ពណី្ និងសិទធិសណប្េចវាស 
ែលួនណដាយែលួនឯងរបស់ខែែរណប្កាេខដ្លជាជ្នជាតិ
ណដ្ើេ ណៅណលើខដ្នដី្កេពុជាណប្កាេ” សពវថ្ងៃ ។ ណោល
ណៅថ្នការតស ូណនេះ សហពន័ធខែែរកេពុជាណប្កាេ ខដ្ល
ជាអងាការរបស់ខែែរណប្កាេេយួ ម្គនសាខាជុ្ាំវញិ 
ពិភពណោកណ េះ បានបណងកើតទងជ់ាតិរបស់ែលួនេយួ
ប្តូវបានទទលួសាា ល់ជាលកខណ្ៈអនតរជាតិ ផ្ង    
ខដ្រ ។ ទងជ់ាតិខែែរណប្កាេ ម្គនបីឆនូត ខដ្លម្គន
ទាំហាំណសែើោន  និងម្គនពណ៌្ណផ្សងោន  ណហើយម្គនខាន ត
ទទឹងពីរភាលបី បណណាត យបីភាលបី ។ ឆនូតពណ៌្ណែៀវ
ណៅខាងណលើ ជានិេតិតរបូថ្នសិទធិណសរភីាពនិងប្បជា  
ធិបណតយយខដ្ល ជាសិទធិែពស់ជាងណលបាំផុ្ត ។ ឆនូត
ពណ៌្ណលឿងណៅចាំកណាត ល ជានិេតិតរបូថ្នជាតិ
សាសនរ៍បស់ខែែរណប្កាេ ខដ្លប្សឡាញ់សនតិភាព
និងយុតតិធេ ៌ ។ ពណ៌្ប្កហេណៅខាងណប្កាេជា
និេតិតរបូថ្នវរីភាព អងអ់ាចកាល ហានរបស់វរីជ្នខែែរ
ណប្កាេខដ្លហា នបូជាជី្វតិែលួនណដ្ើេបជីាតិរស់ ។ 

អវីខដ្លសហពន័ធខែែរកេពុជាណប្កាេ កាំពុងខតណធវើ
សពវថ្ងៃណនេះ ប្តូវបានណលណេើលណ ើញថា ជាសកេែ 
ភាពេយួដ្ម៏្គនប្បសិទធិ ភាពសប្ម្គបជ់្យួ ដ្ល់ពល 
រដ្ឋខែែរណប្កាេណៅកេពុជាណប្កាេ ខតការបានសណប្េចជា
ខផ្លផ្ពក ឆ្បឬ់យូរ វាអាប្ស័យណៅ ណលើកម្គល ាំងថ្នការ
ចូលរេួរបស់ខែែរណប្កាេប្លបរ់បូជាេយួ នឹងសហពន័ធ
ខែែរកេពុជាណប្កាេ ណដ្ើេប ីាំោន ជ្ប្េុញឲ្យវតតម្គន របស់
សហពន័ធខែែរកេពុជាណប្កាេកានខ់តណលចណធ្លល កនុងឆ្ក
អនតរជាតិ និងការណធវើឲ្យពលរដ្ឋខែែរណប្កាេណៅកនុង
ប្សុកណចេះណប្បើ ប្បាស់សិទធិរបស់ែលួនបានដ្ល់កប្េតិ
ណាខតប ុណណាណ េះ ៕ 

ណដាយ ថាច ់ប្បីជា ណលឿន 

រក  មអ នកវភិាគឯករាជ្យលៅកម ពជុា បានលេ ើកល ើងថា របលទសកម ពជុាមនិអាែល្ វើអន តរគមនអ៍ វទីក់ទងនងឹបញ្ជា កម ពជុា លរោមបានល ើយ លរពាោះរបលទសកម ពជុាសព វថ្ល ៃ ដកឹនា ាំលដាយគ បកសរបជាជ្នកម ពជុាពងឹចតខ ៃនួឯងមនិជាប់
ផ្ង ដែូ លនោះ បញ្ជា កម ពជុាលរោមានចតចខ ែរលរោមរតវូពងឹខ ៃនួលដាយខ ៃនួឯង ។ ោរលេ ើកល ើងចបបលនោះ ខ ៈចដេរពតឹ តោិរ ៍ រ ាំឭកខបួថ្ល ៃបាត់បង់ចដនដកីម ពជុាលរោម រតវូបានសហពន័ ធចខ ែរកម ពជុាលរោម លៅជ្  ាំវញិពភិពលោករបារព ធ
លរៀងរាេ់ឆ្ន ាំ ល្ វើឲ្យានោរចាប់អារម ែ ៍ពមីតជិាត ិ នងិអន តរជាត ិ លហើយជ្រម  ញឲ្យមង្ក្ន ត ីថ នទតូលវៀតណាមរបតកិម ែថា “…កម ពជុាលរោម ជាទកឹដរីបស់លវៀតណាមតា ាំងពយីរូយរណាស់មកលហើយ…” ។ ផ្ ទយុពលីនោះ រដាាភបិាេចខ ែរ
ចដេដកឹនា ាំលដាយ គ បកសរបជាជ្នកម ពជុាមនិល ើញានរបតកិម ែអ វតីបល ើយ ។ 

កនូចខ ែរលរោមាន ក់ល្ វើបាត  កម ែ លៅទរីក  ង San Francisco រដ ា California សហរដ ាអាលមរកិ លដ ើមបី
ទមទរឲ្យលវៀតណាមលោរពសទិ ធចិខ ែរលរោម លៅកម ពជុាលរោម ។  
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