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មាតកិា 
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ខ្ន ែក សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ 
អំរ៊ីសហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  

ប្រវេតិ ហាសននិបាេសកលននមមែរក ពុជាតប្កា  ទំង ៩ តលើក 

តសចកដ៊ីមលែងការណ៍ររស់ KKF តៅកនុង CESCR  

 KKF ទ ទរតៅកនុង អ. ស. រ. ឲ្យតវៀេណា តៅមមែរតប្កា ថា “ជនជាេិត ើ ”  

ប្រវេតិទងជ់ាេិក ពុជាតប្កា  និងតោលជំហរររស់សហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  

អេថន័យររូសញ្ញា រាហ ូចារ់ចនទសប្ារ់មមែរតប្កា  

ឧេដ ទ៊ីប្រ៉ឹកាប្រះ ហាកសប្េមមែរអំពាវឲ្យយកតោលតៅ KKFត្វើជាប្េ៊ីវស័ិយ   

១៤ ប្រតទស្ំៗោំប្ទ KKF ចូលជាសាជិកអនកផ្ដល់តយារល់ UN-ECOSOC 

ខ្ន ែក ឯកសារ 
អេថន័យេួអកសរតៅតលើផ្ទ ំងស៊ីលាចរ៉ឹកវេតស បួរងស៊ី 
កូស័ងសុ៊ីន  ិនម នានន័យថា “នាងទ៊ី ៩ សំុតទ” 
ខ្ន ែក ព័តម៌ាន 
តលែ ងទវ រតមេតប្រះប្េពំាងប្េូវបានតវៀេណា កត ទច 

តវៀេណា តប្េៀ រ៉ឹរយកប្ាវេត ីប្កហ ម លានឆ្លែ ក់អកសរ “ក ពុជាតប្កា ” 

េុលាការតវៀេណា កាេ់តទសប្រះសងឃវេតាតសកឲ្យជារ់គុករ៊ី ២ តៅ ៦ ឆ្លន ំ 

េុលាការតវៀេណា កាេ់តទសអនកភូ ិនប្រជារ់ឲ្យជារ់គុករ៊ី ១០ មមតៅ ១ ឆ្លន ំ  

ខ្ន ែក ទសសនៈ 
ជំតនារតសរ៊ីភារ 

មមែរតប្កា ប្េូវរ៉ឹងតលើមែួនឯង 

មំុ្ានសុរិន ួយសប្ារ់មមែរតប្កា  

ខ្ន ែក នរណាជានរណា ក្ៅកម្ពជុាក្រកាម្ 
ប្រវេតិ តលាក សឺង ទនួ អេ៊ីេប្រធានសហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា   

ប្រវេតិ តលាក ថាច់ តស ប្រធានសភាេំណាងសហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  

ប្រវេតិ អនកប្ស៊ី តកៀង សាមន កវនិីរនធរទចតប្ ៀងជាេិនិយ មមែរតប្កា  

ប្រវេតិសតងេរររស់អេ៊ីេប្រះសងឃ ៥ អងគ ម លជារ់គុកកនុងប្រ៉ឹេតិការណ៍ ៨ កុ ភៈ 

ប្រវេតិ តលាក ទ៉ឹ  សាមន អេ៊ីេប្រះតៅអ្ិការវេតភនំ ីលងតជើង 

ប្រវេតិ តលាក តៅ តហន អនកេវ៉ា  ី្ែ៊ីតៅតមេតាេ់ប្ជូកម លប្េូវជារ់គុកយួន 

កំណេ់តហេុររស់ តលាក សឺុន មចង តចើន អេ៊ីេប្រះសងឃតៅតមេតប្រះប្េពំាងម ល

ប្េូវតវៀេណា ចារ់ផ្ស៉ឹក  

ខ្ន ែក របាយការណ៍ 
របាយការណ៍ររស់នាយកដ្ឋា នរ័េ៌ានននសហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  សដ៊ីអំរ៊ី     

ស ិទធផ្លននការផ្សរវផ្ាយ 
ខ្ន ែក របូថត 
ទិ ាភារតៅក ពុជាតប្កា  
សក ែភារសហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  

ប្រះសងឃមមែរតប្កា តៅក ពជុា  មងែទងជ់ាេកិ ពជុាតប្កា  តៅប្រ៉ឹកនលៃទ៊ី ២៣ េលុា  

ឆ្លន  ំ២០១៤ កនងុតរលម លរលរ ាមមែរប្បាររធរិ្៊ីអរអរសាទរមួរតលើកទ៊ី ២៣  

ននសនធិសញ្ញា ទ៊ីប្កុង បា៉ែ រ ៊ីស ២៣ េលុា ឆ្លន  ំ១៩៩១ ។ ររូលេ សឺុន មចងតចើន 

របូថតទពំរ័មខុ៖ លោក លៅ លេន លៅវតតអង្គតាមិញ ជាយក្កុង្ភ្នំលពញ ថ្ថៃទី ២៣  

ខខធ្ន ូឆ្ន  ំ២០០៩  កំពុង្បង្ហាញឯកសារខែលអាជាា ធ្រ 

លវៀតណាមរឹបយកែីធ្លីរបស់ខលនួលៅកមពជុាលក្ោម  ។  

របូថតទពំរ័លក្ោយ៖បណ្ឌ ិត Joshua Cooper នាយកវិទាសាា នសិទធិមនុសសរែឋហាថ្វ៉ៃ 

និង្ជាទកី្បឹកាជាន់ខពស់របស់សេព័នធខខែរកមពជុាលក្ោម ។ របូថត៖ ថាច់ ក្បីជា ល ឿន 



បណ្ឌិ ត្ Joshua Cooper  
ទបី្រកឹ្សា 

ក្ោក រត្ងឹ ម៉ាៃ់រៃិទ 
ប្រធានផែនការ 

ក្ោក ក្ោ គមិ្ ថុង 
ទបី្រកឹ្សា 

ក្ោក ថាច់ ក្ ៀៃ  
អធរិត ី

ក្ោក រាក់ ក្សរ ុីឌ្ឍ 
អនបុ្រធានទ ី១ 

ក្ោក សឺង ហួរ 
អគ្ គលេខាធកិារ 

ក្ោក ថាច់ ង៉ាុក ថាច់ 
ប្រធានប្រតរិត ត ិ

ក្ោក ក្ៅ ក្សរ ី
អនបុ្រធានទ ី២ 

ក្ោក ក្ៅ ក្រៀប 
ប្រធានសភាប្រទឹ្ធាចារយ 

ក្ោក ថាច់ ក្ស 
ប្រធានសភាតណំាង 

ររះក្ត្ជររះគុណ្ ធធី ីធក្មែ  
ប្រធានគ្ណៈក្សម្ មការសាសនាអន តរជាត ិ

ក្ោក រត្ងឹ យ៉ាប 
ប្រធានរដ្ ឋបាេ 

ររះក្ត្ជររះគុណ្ សឺង យឹុង រត្នា 
ប្រធាននាយក្សដ្ឋឋ នរត័ម៌ាន 

អ្នកស្សី សឺង ធ ីណិ្ត្ 
ប្រធានស្តសត ី

អ្នកស្សី ក្កៀង សុធ ី
ប្រធាន KKFYC 

ថាន ក់ដកឹនា ាំសហរ័ៃធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម្  
អាណ្ត្តិោលទ ី៥ (២០១២ - ២០១៦) 



អ្ ាំរសីហរ័ៃធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម្ 

អរំ៊ីត ែ្ ះ៖ 

“សហរ័នធមមែរក ពជុាតប្កា ” ជាត ែ្ ះ យួតកើេត ើង តដ្ឋយ   

ការត្វើប្រជា េ ិ តៅកនុង ហាសននិបាេសកលមមែរក ពុជាតប្កា  

តលើកទ៊ី ៥ នាប្រ៉ឹកនលៃទ៊ី ៤ មមស៊ីហា ឆ្លន ំ ១៩៩៦ ។  

ការដ្ឋក់ត ែ្ ះអងគការ កឹនាំករូំលររស់មមែរក ពុជាតប្កា តនះ 

 េទិ៊ី ១ តលាក ថាច់ រ នុតរឿន បានតសនើយកត ែ្ ះគ ឺ “សហរ័នធ

មមែរក ពជុាតប្កា ” ។  េទិ៊ី ២ តសនើរកាទកុត ែ្ ះ “សភាមមែរក ពជុា

តប្កា រិភរតលាក”  ម ល និង េទិ៊ី ៣ តសនើយកត ែ្ ះ “សហរ័នធ

សាគ មមែរក ពជុាតប្កា រិភរតលាក ”។ 

ត ើ ប៊ីអនវុេតលទធិប្រជា្រិតេយយ  ហាសននិបាេបានអន ុេ័ 

តបាះតឆ្លន េតប្ជើសតរ ើសនា ស័រទទំងរ៊ីលងតលើ តដ្ឋយរិ្៊ីតលើកន  ។ 

លទធផ្លាន ចូេតៅ៖ 

១. “សហរ័នធសាគ មមែរក ពជុាតប្កា រិភរតលាក” បានទទលួ

តឆ្លន េរនួ (៤) សំត ង ។ 

២. “សភាមមែរក ពជុាតប្កា រិភរតលាក” បានទទលួតឆ្លន េ រ់ប្បា ំ

(១៥) សំត ង ។ 

៣.“សហរ័នធមមែរក ពជុាតប្កា ” បានទទលួតឆ្លន េមសសិរ យួ 

(៤១) សំត ង ។ 

 តូចនះ  ហាសននិបាេបានសតប្ ចយកនា ស័រទ “សហរ័នធមមែរ

ក ពជុាតប្កា  “តហើយសរតសរជាផ្ែូវការថា៖ 

ភាសាមមែរ “សហរ័នធមមែរក ពជុាតប្កា ” 

ភាសាបារំាង “La Federation de Khmer Kampuchea Krom” 

ភាសាអងត់គែស “The Federation of Khmer Kampuchea Krom” ។ 

សរវនលៃ ត ែ្ ះជាភាសាអងត់គែសតប្រើជាផ្ែូវការថា “Khmers 

Kampuchea—Krom Federation” សរតសរកាេ់ថា “KKF” 

យុទធសាស្តសត និងយុទធវិ្ ៊ី៖ 

តោលតៅ 

េស ូទ ទ ឱ្យរដ្ឋា ភបិាលយួនតោររសិទធិ នសុស សិទធិរស់តៅ

តដ្ឋយសុវេថភិារ សិទធិរកាសាសនា វរប្  ៌ទំតនៀ ទាែ រ់ ប្រនរណ៊ី  

និង សិទធិសតប្ ចវសនាមែនួតដ្ឋយមែនួឯងររស់មមែរតប្កា  ម លជា

ជនជាេតិ ើ តៅតលើម ន កី ពុជាតប្កា  ។ 

សិទធិសតប្ ចវសនាមែនួតដ្ឋយមែនួឯង ានន័យយា៉ែ ងណា? 

 តយាងា តសចកត៊ីប្រកាសនានលៃទ៊ី ១៣ មមកញ្ញា  ឆ្លន ំ២០០៧ សត៊ី

អរំ៊ីសិទធិជនជាេតិ ើ  ររស់អងគការសហប្រជាជាេ ិសិទធិសតប្ ច

វសនាមែួនតដ្ឋយមែួនឯង ានន័យថា ជនជាេតិ ើ  ានសិទធិ

តប្ជើសតរ ើសសាថ នភារនតយាបាយ និងរតរៀរកសាងតស ាកចិច 

សងគ កចិច និងវរប្ ត៌ដ្ឋយតសរ៊ី ។ 

 តយាងា កាលៈតទសៈ លទធផ្លននការេស ូទ ទរសិទធិតនះ 

ន៉ឹងអាចសតប្ ចតៅជា ៣ មររ៖ 

 រ ួរស់ កនុងរ ាអណំាចអាណានិគ  តដ្ឋយានការតោររសិទធិ

តសរ ៊ីភារ តរញតលញ តោររយុេតិ្   ៌និងកេិតយិសរូជសាសន៍ 

ននជនជាេតិ ើ  ។ េយួា៉ែ ង  ចូសាថ នភារ ននជនជាេ ិ អុ៊ីនឌាន 

តៅសហរ ាអាត រកិ ។ 

 សវយ័ភារ កនុងតនាះជនជាេតិ ើ  ានរដ្ឋា ភបិាលប្គរ់ប្គងត់ដ្ឋយ

មែួនឯង រ៉ែមុនតឋិនតៅតប្កា លកេមណឌ ររស់អំណាចសហភារ 

(Federation or Union) េយួា៉ែ ង ចូសាថ នភារ ននេរំន់ នណូាវេុ 

(Nunavut) តៅប្រតទសកណាដ្ឋ។ 

 ឯករាជយ កនុងតនាះជនជាេតិ ើ ានរដ្ឋា ភបិាលប្គរ់ប្គងតដ្ឋយ

មែួនឯង តដ្ឋយាច ស់ការតរញទ៊ី តលើមផ្ន រីរស់មែួន េយួា៉ែ ង ចូ

សាថ នភារនន កសូូវ៉ា ូតៅប្រតទសយូហគ ូសាែ វ ី។ 

ាប្ា៣៖ ជនជាេតិ ើ  ានសិទធិសវ័យសតប្ ច។ ា សាែ រេ៊ីនន

សិទធិតនះ ជនជាេតិ ើ ត្វើតសចកត៊ីសតប្ ចចេិត អរំ៊ីសាថ នភារ

នតយាបាយររស់មែួនតដ្ឋយតសរ៊ី ប្រ ទំងត្វើការអភវិឌ្ឍន៍តស ាកចិច 

សងគ កចិច និងវរប្ ៌តដ្ឋយតសរ៊ី ។ 

តោលជហំរ៖ 

សហរ័នធតកើេត ើង តដ្ឋយប្រជារលរ ាមមែរក ពុជាតប្កា  ត ើ ប៊ី

ប្រជាជាេមិមែរតប្កា  ជារិតសសជនរ ួជាេកិនុងាេភុ ូ ិ។ 

តជៀងវងការមរកកាែ ំងសា គគ៊ីជាេ ិ តដ្ឋយតោររសិទធិតសរ ៊ី

ភារ ប្រជា្រិតេយយ រហុទសសនៈ តហើយ និតប្ជៀេមប្ជកកចិចការនផ្ទ

កនុងររស់អងគការនតយាបាយមមែរតប្កា តផ្សងៗតប្ៅរ៊ីសហរ័នធ។ 

លៅ 
ថ្ង ៃទ ី០៤ ផែសហីា ឆ្ន  ំ១៩៩៦ ម្ហាសន នបិាតលេ ើក្សទ ី៥ ថ្នផែ មរក្សម្ ពជុាលប្កាម្រភិរលោក្ស ផដ្េប្រប្រតឹ តលៅនាទបី្ក្សងុតរូនត ូប្រលទសកាណាដ្ឋ បានឯក្ស
ភារគ្នន រលង កើត “សហរន័ ាផែ មរក្សម្ ពជុាលប្កាម្” រ  ផុន ត ប្រវត តរិរស់សហរន័ ាផែ មរក្សម្ ពជុាលប្កាម្បានចារ់លែ តើម្តងំរឆី្ន  ំ ១៩៨៥ ម្ក្សលម្ ្ ៉េះ ក្ស នងុលគ្នេរណំងរលប្ម្ ើ

ែេប្រលោជនជ៍ាត ិនងិសង គម្ផែ មរលប្កាម្ ។ 

កម្ពជុាក្រកាម្– អំពសីហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៤ 



 និចលូរ ួឬរតប្ ើគណៈរកសនតយាបាយណា យួ តៅក ពុជា

ត ើយ រ៉ែមុនតសហរ័នធ ន៉ឹងត្វើការទំនាក់ទំនងជា យួរដ្ឋា ភបិាល និង

សហគ ន៍មមែរទតូៅ កនុងវស័ិយតលើកេត កើងសាសនា វរប្  ៌ អកសរ

សាស្តសត ភាសាសាស្តសតនិងសិកាអរ់រ ំ តដ្ឋយប្រកាន់ថា តយើងាន

អ បូរជា យួោន  ។ 

សាវ គ ន៍នវូឱ្កាសសនទនាចរចាជា យួតយៀកណា  ម ល

តសនហាយុេតិ្   ៌ និងតោររសិទធិររស់មមែរតប្កា  ជាជនជាេតិ ើ  តៅ

ម ន កី ពុជាតប្កា  ។ រ៉ែមុនត សហរ័នធន៉ឹងប្រឆំ្លងដ្ឋច់លេ ចតំពាះ 

នតយាបាយរបំាេ់រូជសាសន៍ប្គរ់ររូភារ ។  

ត្វើសហការជា យួសហគ ន៍អនតរជាេ ិ ានរដ្ឋា ភបិាល រ ា

សភា អងគការតប្ៅរដ្ឋា ភបិាល អងគការរណាត ញផ្សរវផ្ាយ និងអនកឯក

តទស សំុឱ្យតគជយួមមែរតប្កា  មផ្នកនតយាបាយនិងសាភ រៈ ។ 

តោលការណ៍៖ 

កនុងការេស ូតដ្ឋយសនតិវិ្ ៊ីអហិងា ប្សរន៉ឹងចារ់សកលររស់

អងគការសហប្រជាជាេ ិសហរ័នធសំអាងតៅតលើកាែ ំងទំងរ៊ីគ៖ឺ 

កាែ ំងប្រជារលរ ា 

កាែ ំងលវកិា 

កាែ ំងោំប្ទរ៊ីអនតរជាេមិ លប្សឡាញ់យុេតិ្   ៌។ 

រចនាស ពន័ធររស់សហរ័នធរ ួាន៖ 

គណៈក ែការនាយក 

សភាប្រ៉ឹទធ ចារយ -សភាេណំាង 

គណៈក ែការប្រេរិេតិ 

គណៈក ែការកណាត ល 

សាលសហរ័នធ 

សាគ  និងវេតអារា  

សាជកិ 

គណៈក ែការនាយក៖ 

ជាសាថ រន័ កឹនាកំរូំលររស់សហរ័នធ ានសាជកិយា៉ែ ងេចិ

ប្បាំរ៊ី (៧ ររូ) ម លបាន ហាសននិបាេសកលតបាះតឆ្លន េតប្ជើសតរ ើស

រតប្ ើកនុង យួអាណេតរិនួឆ្លន ំ (៤ ឆ្លន ំ)  តង ។ តប្ៅរ៊ីតនះក៏ានេណំាង

យុវជន យួររូ េណំាងស្តសត៊ីយា៉ែ ងេចិ យួររូ និងេណំាង ប្រះសងឃ

យា៉ែ ងេចិ យួប្រះអងគម លបានអន ុេ័មេងាំងតដ្ឋយ ហាននិបាេ ។ 

អ្រិេ៊ីននគណៈក ែការនាយក ក៏ជាអ្រិេ៊ីសហរ័នធ ។ តរើ

អ្រិេ៊ី និអាចរតំរញេនួាទ៊ីបានតដ្ឋយប្រការណា យួ គណៈក ែ

នាយកប្េូវានសិទធិតប្ជើសតរ ើសសាជកិាន ក់ កនុងចតំណា សាជកិ

នាយក កជនំសួ ។ 

សាជកិគណៈក ែការនាយក ទទលួេនួាទ៊ីជាប្រធាន កឹនាំ 

សាថ រន័ទំងឡាយគ៖ឺ សភាប្រ៉ឹទធ ចារយ សភាេណំាង គណៈក ែការ

ប្រេរិេត ិនិងគណៈក ែការកណាត ល។ 

រាល់កចិចការសំលន់ៗររស់សហរ័នធ ប្េូវបានចាេ់មចងនិង

សតប្ ចតដ្ឋយគណៈក ែការនាយក តយាងា  េភិាគតប្ចើន 

(២/៣) ននសាជកិគណៈក ែការនាយក ។ 

ទក់ទង៖ 

Postal Address: 

Khmers Kampuchea-Krom Federation 

P.O. Box 193  Pennsauken, NJ 08110 

Telephone: 856-655-3838 

Fax: 856-655-1503 

Email: info@khmerkrom.org 

Website: www.khmerkrom.org  

កម្ពជុាក្រកាម្– អំពសីហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៥ 



នលៃតៅរ ៍ទ៊ី ១១ មមស៊ីហា ឆ្លន ំ ១៩៨៤ តវលាតា៉ែ ង ១០ ប្រ៉ឹក តៅ

សណាា ោរ Landmark តលម ២៦០១ រកុេវលិ ី Severn ទ៊ីប្កុង ម ៉ែមេរ ៊ី 

(Metairie) ននរ ា លវ៊ីសាណា (Louisiana)  មមែរតប្កា  យួប្កុ បាន

រតងកើេស យ័ប្រជុ ំយួ ត ើ ប៊ីរតងកើេសាគ មមែរក ពុជាតប្កា តៅ

សហរ ាអាត រកិ និងតប្ជើសតរ ើសប្រធានននសាគ តនះ បានត្វើត ើង

តប្កា អ្រិេ៊ីភារននតលាក មក  សន សាជកិអងគប្រជុំម លាន

ចណំាស់ជាងតគរងអស់ ។ វេតានកនុងអងគប្រជុគំ៖ឺ 

រ៊ីរ ា ALABAMA សួន សាញ់, កាន់ ល៊ី, គ៊ី  ឡាង ។   

រ៊ីរ ា FLORIDA ជា រ ៊ីហងស, ថាច់ តញើង, ថាច់ ទឺ, តកៀង យ៊ី , តឌ្ៀន 

សា លូ, ហងស លាា៉ែ ,  

តលាកប្ស៊ី ជា រ ៊ីហងស, តលាកប្ស៊ី តកៀង យ៊ី  ។ 

រ៊ីរ ា CALIFORNIA ថាច់ សុ៊ី ។  

រ៊ីរ ា NEW JERSEY គ៊ី  ថាយ  ។ 

រ៊ីរ ា GEORGIA ថាច់ ឯ , សឺង សុ៊ីវ ុ្  ។ 

រ៊ីរ ា NEW YORK ថាច់ តសឿង ។ 

រ៊ីរ ា KENSAS ប្េ៊ីវ សាង, តៅ សុម ។ 

រ៊ីរ ា ILLINOIS តៅ មស  ។ 

រ៊ីរ ា LOUISIANA មក  សន, ដ្ឋវសិ សឺន  (សឺន ៊ី), ថាច់ សុ៊ីតរឿន, 

ាន់ ថាច់, តៅ សាវ ញ់ និង តៅ មំុ ។ 

េណំាងននរ ានានា ម ល និបានចលូរ ួមេបានតផ្្ើសំរបុ្េ ឬ 

ទរូស័រទោំប្ទាន៖ 

ថាច់ តស អតូរហគិ ន (OREGON) សំរបុ្េ ។ តៅ ប្ទ៊ីតហវ (SAN JOSE, 

CALIFORNIA) សំរបុ្េ ។ គ៊ី  ហស៊ីណា (PENSYLVANIA) ឲ្យតលាក គ៊ី  

ថាយ េណំាង។ តៅ ភន់ (ARIZONA) ទរូស័រទ។ 

ថាច់ ញុង (SOUTH CALIFORNIA) សួន សាញ់ ជាេណំាង និងចលូ

វភិាគទន ១០០  លុាែ ផ្ង ថាច់ សួន (MASSACHUSSETTE)  ទរូស័រទនិង

វភិាគទនចនំនួ ៥០  លុាែ រផ្ង ។  

ាំង េ ូ(TEXAS) ទរូស័រទ ។  

តប្កាយរ៊ីសុនទរកថាសាវ គ ន៍ និងសូ លាមលងរ៊ី មុេមំណង នន

តលាក ាន់ ថាច់ ប្រធានគណៈក ែការរតងកើេសាគ មមែរក ពុជា

តប្កា តនាះ ក អងគប្រជុក៏ំបានមេងាំងតលាក មក  សន ត្វើជាប្រ

ធានអងគប្រជុសំប្ារ់រតងកើេស គ  និងសប្ារ់តបាះតឆ្លន េតប្ជើស

តរ ើសប្រធានននសាគ  ។ តលាក តៅ សាវ ញ់ ប្េូវត្វើជាតលល្កិារ

អងគប្រជុ ំ។ 

តប្កាយរ៊ីមលែងអណំរគណុ ល់អងគប្រជុ ំតលាកប្រធាន មក  សន 

ក៏បានយករតរៀរវរៈ កអនវុេតរ ួាន៖ 

ការរិនិេយលកេនតិកៈសាគ  និងការតបាះតឆ្លន េតប្ជើសតរ ើសប្រ 

ធានសាគ  ។  

១. ចតំពាះលកេនតិកៈននសាគ  ម លគណៈក ែការរតងកើេ

សាគ  មេងរចួ កតហើយតនាះ តលាក ថាច់ សុ៊ីតរឿន បានអានជា

ភាសាមមែរជនូអងគប្រជុជំាទ៊ីសណាត រ់ រចួអងគប្រជុក៏ំបានតចាទសួរា ម 

ន៊ី យួៗរហូេ ល់ចរ់ ។ អងគប្រជុក៏ំបានសតប្ ចថាយកលកេនតិកតនាះ 

តប្រើទតូៅ ប្រ  ទំងសតប្ ចថារតងកើេសាគ  យួឲ្យត ែ្ ះថា 

"សាគ មមែរក ពជុាតប្កា តៅសហរ ាអាត រកិ" កនុងរណំងរប្ងួរ

រប្ងួ ស គ មមែរក ពុជាតប្កា ទំងអស់ម លានតហើយ ឬរតងកើេ

កនុងអនាគេតៅសហរ ាអាត រកិតនះ ។  

២. ចតំពាះរតរៀរតបាះតឆ្លន េតរ ើសប្រធាន សប្ារ់អាណេតកិាល 

២ ឆ្លន ំ រំងូតនះ អងគប្រជុសំតប្ ចថាតបាះតឆ្លន េមេប្រធានាន ក់រ៉ែុតណាណ ះ 

រចួទកុលទធភារមេងាំងគណៈក ែការកណាត ល ជនូប្រធានសាគ 

ចាេ់មចងតដ្ឋយមែួនឯង ។ ការតបាះតឆ្លន េតនះន៉ឹងប្រប្រ៉ឹេតតៅតដ្ឋយ

សាៃ េ់ ម លានេណំាងននតរកេជន ននប្រធានាន ក់ ករិនិេយតឆ្លន េ 

ជា យួន៉ឹងគណៈក ែការតបាះតឆ្លន េ ។ 

រនាទ រ់ កតលាកប្រធានអងគប្រជុំ បានសូ ឲ្យសាជកិអងគប្រជុំ

ឈរត ែ្ ះជាតរកេជនប្រធានននសាគ  ត ើ ប៊ីចារ់តផ្តើ តបាះ   

តឆ្លន េ ។  មេ េអិងគប្រជុបំានតសនើសំុជា េឯិកចឆនទឲ្យតលាក ាន់ ថាច់ 

អេ៊ីេប្រធានគណៈក ែការរតងកើេសាគ  ត្វើជាប្រធានឲ្យអាណេតិ

កាលទ៊ី ១ ( ១៩៨៤-១៩៨៦)តនះ ។ តលាក ាន់ ថាច់  និប្រ ទទលួ 

តដ្ឋយសំអាងតៅតលើតរលតវលា ច៏តងអៀេចងអល់ររស់តលាក តហើយ

តលាកចងឲ់្យវរីជនអាចរប្ងួរប្ងួ មមែរក ពុជាតប្កា ណា ទទលួ មុ

េមំណងតនះវញិ ។  

ទ៊ីរញ្ចរ់អងគប្រជុ ំ តសនើសំុជាលែ ីតងតទៀេ ឲ្យតលាក ាន់ ថាច់  

ទទលួ មុេមំណងជាប្រធាន តលាក ាន់ ថាច់ ក៏បានទទលួយកា 

ពាកយតសនើសំុតនះតដ្ឋយរ៊ីករាយ ។  

អងគប្រជុបំានចរ់សរវប្គរ់ តៅតវលាតា៉ែ ង ១ រតសៀល ៕ 

កិចចរបជុ ាំក្ដើម្បីបក្ងកើត្សមគម្ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម្ក្ៅអាក្ម្រកិ (១៩៨៤ -១៩៨៦)  
កម្ពជុាក្រកាម្– អំពសីហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៦ 



រប ត្តិម្ហាសៃនាិត្សកលខ្មែរកម្ពុជាក្រោម្ 
ចារ់តងំរឆី្ន  ំ ១៩៨៤ ម្ក្សដ្េឆ់្ន  ំ២០១៤ ផែ មរក្សម្ ពជុាលប្កាម្ បានលរៀរចមំ្ហាសន នបិាតសក្សេផែ មរក្សម្ ពជុាលប្កាម្បាន ៩ លេ ើក្សម្ក្សលហើយ  ។ ក្ស នងុម្ហាសន នបិាតទ្ធងំ

លនា៉េះលេ ើក្សទ ី៥ លៅឆ្ន  ំ១៩៩៦ ម្ហាសន នបិាតបានសលប្ម្ចរលង កើតសហរន័ ាផែ មរក្សម្ ពជុាលប្កាម្លដ្ឋយរ ដរូល ម្ ៉េះរ ី“សភាផែ មរក្សម្ ពជុាលប្កាម្” លៅជា “សហរន័ ាផែ មរក្សម្ ពជុាលប្កាម្” 
វញិ  ។  ខាងលប្កាម្លន៉េះ ជាកាេរបវត តសិលង េរថ្នម្ហាសន នបិាតនមី្យួៗ លដ្ ើម្បីលបា៉េះលឆ្ន តលប្ជ ើសលរ ើសលម្ដ្កឹ្សនាផំែ មរលប្កាម្ទទូ្ធងំរភិរលោក្ស ៖ 

តៅនលៃទ៊ី ១៧ និង ១៨ មមស៊ីហា ឆ្លន  ំ១៩៨៥  រលរ ាមមែរតប្កា កនុងរិភរតលាក បាន កជរួជុោំន  តៅ New York សហរ ាអាត រកិ ត ើ ប៊ី

រតងកើេជាសាគ មមែរក ពុជាតប្កា  ។  

ម្ហាសៃនាិត្សកលក្លើកទ ី២ នៃខ្មែរកម្ពុជាក្រោម្ ឆ្ន ាំ ១៩៨៧ 

ម្ហាសៃនាិត្សកល ក្លើកទ ី១ នៃខ្មែរកម្ពុជាក្រោម្ ឆ្ន ាំ ១៩៨៥ 

តៅនលៃទ៊ី ១៧ មមស៊ីហា ឆ្លន  ំ១៩៨៧   ហាសននិបាេបានប្រប្រ៉ឹេត

តៅតៅសហរ ាអាត រកិ ។ គណៈក ែការម លបានជារ់តឆ្លន េរ ួ    

ាន៖ 

១.     តលាក ថាច់ ាន់ារា ប្រធាន  ។ 

២. តលាក ថាច់ តលើ  អនបុ្រធានទ៊ី ១ ទទលួរនទុកទំនាក់ទំនង           

សាធារណៈ  ។ 

៣.    តលាក ថាច់ តសឿង អនបុ្រធានទ៊ី ២ ទទលួរនទុកកចិចនផ្ទកនុង ។ 

៤.  តលាក ថាច់ សុ៊ី អនបុ្រធានទ៊ី ៣ ទទលួរនទុកមផ្នកវរប្  ៌    

និងការផ្សរវផ្ាយ ។ 

៥.    តលាក គ៉ឹ  មល សនងការតស ាកចិច និងហិរញ្ាវេថុ ។ 

៦.   តលាក តៅ សុ៊ីន សនងការតស ាកចិច ។ 

៧.   តលាក សឺន តៅ សនងការជនតភៀសមែួន ។ 

៨.   តលាក តៅ សាវ ញ់ តហរញ្ាិ ក ។ 

៩.   តលាក ល៊ី តឌ្ៀរ តលល្កិារ ។ 

ទ៊ីប្រ៉ឹកា  

១០.   តលាក ថាច់ រស់ ទ៊ីប្រ៉ឹកាឲ្យប្រធាន ។ 

១១.   តលាក ថាច់ ស កុ ទ៊ីប្រ៉ឹកាឲ្យអនបុ្រធានទ៊ី ១ ។ 

១២.   តលាក ឡំា តរឿង  ទ៊ីប្រ៉ឹកាឲ្យអនបុ្រធានទ៊ី ២ ។ 

១៣.   តលាក តកៀង តជ ា ទ៊ីប្រ៉ឹកាឲ្យអនបុ្រធានទ៊ី ៣ ។ 

១៤.   តលាក តៅ  ងួ  ទ៊ីប្រ៉ឹកាសនងការតស ាកចិច និងហិរញ្ាវេថុ ៕ 

កម្ពជុាក្រកាម្– អំពសីហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៧ 



១. តលាក ថាច់ ាន់ារា ប្រធាន 

២.តលាក ប្ានា តរ ុ៊ី   អនបុ្រធានទក់ទងអរឺ ៉ែរុ (ប្រធានសភាមមែរក ពុជាតប្កា  ប្រចំាប្រតទសបារំាង) 

៣. តលាក ថាច់ តលើ    អនបុ្រធាន ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ (អនបុ្រធានសភាមមែរក ពុជាតប្កា  រ ា Washington) 

៤. តលាក តា គ ិលងុ    អនបុ្រធានមផ្នការ (ប្រធាន ស.ម.ក, កាណាដ្ឋ) 

៥. តលាក ល៊ី តឌ្ៀរ   អនកនាំពាកយទវ៊ីរអាត រកិ 

៦. តលាក តអង តសរ៊ីរបុ្េ  អនកនាំពាកយទវ៊ីរអរឺ ៉ែរុ 

៧. តលាក តៅ សាវ ញ   សនងការរិតសស ប្រចំារ ាធាន៊ី Washington និង ញ៊ីវយ៉ែក ។ 

៨. តលាក តៅ ឡារ់   សនងការរិតសស ប្រចំាកាណាដ្ឋ 

៩. តលាក តសុើង   ុ៊ី   ចាងហាវ ង  ប្រ៉ឹេតរិប្េក ពុជាតប្កា  

១០. តលាក តៅ មំុ   តលល្កិារ 

១១. តលាក ហួរ ណា    តហរញ្ាិ ក 

១២. តលាក ប្ា តេន   តហរញ្ាិ ករង 

១៣. តលាក គ ិ ថាយ   សនងការហិរញ្ាវេថុ និងលវកិា 

១៤.  តលាក តសុើង តៅរ ៍ តសនើងការតស ាកចិច និងជនតភៀសមែួន 

១៥. តលាក ប្ាន់ ា៉ែ ន់រនិទ សនងការទំនាក់ទំនងសាធារណៈ 

១៦. តលាក ថាច់ តស  សនងការវរប្  ៌និងការផ្សរវផ្ាយ 

១៧. តលាក តសុើង សុ៊ីណា  សនងការពាណិជជក ែ  

ទរីបកឹា 
តលាក ថាច់ រស់   តលាក ថាច់ ស កុ   តលាក ឡំា តរឿង   តលាក តៅ  ងួ  
តលាក សឺង សុ៊ីវ ុ្   តលាក សួន សាញ់   តលាក  សច ណំុ   តលាក ថាច់ តសឿង 

ម្ហាសៃនាិត្សកលក្លើកទ ី៣  នៃខ្មែរកម្ពុជាក្រោម្ ឆ្ន ាំ ១៩៩០ 
តៅ មមស៊ីហា ឆ្លន  ំ ១៩៩០   ហាសននិបាេបានប្រប្រ៉ឹេតតៅតៅសហរ ាអាត រកិ  បានតបាះតឆ្លន េតប្ជើសតរ ើសគណៈក ែការត  កឹនាំមមែរ

តប្កា  ម លានត ែ្ ះ ចូលងតប្កា ៖ 

កម្ពជុាក្រកាម្– អំពសីហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៨ 



តៅនលៃទ៊ី ៥ - ៦ មមកញ្ញា  ឆ្លន  ំ ១៩៩២   ហាសននិបាេបានប្រប្រ៉ឹេតតៅតៅសហរ ាអាត រកិ  ប្រ ទំងតរៀរចំតបាះតឆ្លន េតប្ជើសតរ ើសគណៈ  

ក ែការ និងត  កឹនាំមមែរតប្កា  ម លានត ែ្ ះ ចូលងតប្កា ៖ 

ម្ហាសៃនាិត្សកលក្លើកទ ី៤ នៃខ្មែរកម្ពុជាក្រោម្ ឆ្ន ាំ ១៩៩២ 

១. តលាក តកៀង តជ ា រ ាកាល៊ីហវ័ រញ៉ែ  អនបុ្រធានសភា ទទលួ

រនទុកកចិចការនផ្ទកនុង ។  ២. តលាក គ៉ឹ  ថាយ  រ ាកាល៊ីហវ័ រញ៉ែ  អនុ

ប្រធានសភាទទលួរនទុកតស ាកចិច និងលវកិា ។ ៣. តលាក ក៉ឹ  ភ៊ីសា

 េុ រ ាកាល៊ីហវ័ រញ៉ែ  តលល្កិារផ្ទ ល់ប្រធានសភា ។                       

៤. តលាក តហឿ ណា  រ ាន៊ីវឈឺសុ៊ី ប្រធានគណៈក ែការលវកិា ។     

៥. តលាក ថាច់ ត្ឿង  រ ាវ៉ា សុ៊ីនតាន ប្រធានគណៈក ែការ សងគ 

កចិច ។ ៦. តលាក តៅ សុមបាន រ ាវ៉ា សុ៊ីនតាន ប្រធានគណៈក ែការ

សិកាអរ់រ ំ ។ ៧. តលាក ន៉ឹង សិន  រ ាកាល៊ីហវ័ រញ៉ែ  ប្រធានគណៈក ែ

ការ ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ ។ ៨.  តលាក ថាច់ តៅ រ ាមផ្នសុ៊ីវន៊ី

ញ៉ែ  ប្រធានគណៈក ែការ វរប្  ៌និងសាសនា ។ 

គណៈក ែការប្រេរិេត ិ

១/ តលាក ថាច់ ចាន់ ប្រតទសកាណាដ្ឋ ប្រធានគណៈក ែការ

ប្រេរិេត ិ។  ២/ តលាក តា គ៉ឹ លងុ ប្រតទសកាណាដ្ឋ អនធុានគណៈ

ទទលួរនទុកមផ្នការ ។  ៣/ តលាក ប្េ៉ឹង ា៉ែ ន់រនិទ រ ាមេកសាស        

អនបុ្រធានគណៈការទទលួរនទុកកមំណន ។ ៤/ តលាក ល៊ី តឌ្ៀរ រ ា

កាល៊ីហវ័ រញ៉ែ  អគគតលល្កិារគណៈក ែការប្រេរិេត ិ ។  ៥/ តលាក   

ថាច់  ត ឿង  រ ាន៊ីវឈឺសុ៊ី អគគតហរញ្ាិ ក ។ ៦/ តលាក ឡំា តរឿង រ ា

មរ៉ែនសុ៊ីវន៊ីញ៉ែ  សនងការវរប្  ៌។ ៧/ តលាក តៅ  ងួ រ ាមរ៉ែនសុ៊ីវន៊ី

ញ៉ែ សនងការសាសនា ។  ៨/ តលាក តសើង សុ៊ីណា រ ាមរ៉ែនសុ៊ីវន៊ីញ៉ែ  

សនងការ តស ាកចិច និងលវកិា ។ ៩/ តលាក ថាច់ តស រ ាអនូហអូ  

នាយកការផ្សរវផ្ាយ និងតោសនាការ ។ ១០/ តលាក ថាច់ កងុ រ ា

ា៉ែ សាឈូមសេ អភបិាលការផ្ាយសំត ងក ពុជាតប្កា  ។          

១១/ តលាក ត ៉ា  ថាច់  ង៉ាកុ រ ាមផ្នសុ៊ីវ៉ា ន៊ីញ៉ែ  អគគរិនិេយ ។           

១២/ តលាក សឺង សុ៊ីវ ុ្   រ ាន៊ីវឈឺសុ៊ី សនងការទក់ទងសាធារណៈ  

 ប្ក ុប្រ៉ឹកាគណៈក ែការប្រេរិេត ិ

១/ តលាក តកៀង សូក រ ាន៊ីវឈឺសុ៊ី  ។ ២/ តលាក ាំង ត ៉ែងគ ូរ ា

វ៉ា សុ៊ីតាន ។ ៣/ តលាក ប្ានា តរ ុ៊ី ប្រតទសបារំាង  ។ ៤/តលាក    

ថាច់ តសឿង រ ាផ្ែរ ៊ីដ្ឋ  ។ ៥/ តលាក ថាច់ កាវឡារ់ កាណាដ្ឋ ។        

៦/ តលាក ក៉ឹ  តភឿន រ ាន៊ីវឈឺសុ៊ី ។  ៧/ តលាក ថាច់ បាន              

រ ាផ្ែរ ៊ីដ្ឋ ។ ៨/ តលាក ប្េ៊ីវ សាង រ ាកាល៊ីហវ័ រញ៉ែ  ។   ៩/ តលាក ល៊ី    

មហល រ ាកាល៊ីហវ័ រញ៉ែ  ។ ១០/ តលាក ថាច់ ស កុ រ ាវ៉ា សុ៊ីនតាន ។           

១១/ តលាក ក ិ រនិ រ ាវ៉ា សុ៊ីនតាន ។ ១២/ តលាក ក ិ តពាន រ ា     

ា៉ែ សាឈូមសេ ។  

េណំាងររស់សភាមមែរក ពជុាតប្កា តៅររតទស 

១/ តលាក តៅ សាវ ញ់ តៅប្រតទសក ពុជា ។ ២/ តលាក ថាច់    

អងួវរា៉ែ  តៅប្រតទសអសូ្តសាត ល៊ី និងន៊ីវសុ៊ី ង ់ ។ ការតរៀរចឲំ្យាន

េណំាងររស់សភាតៅប្គរ់ប្រតទស ប្គរ់រ ាតៅសហរ ា និងប្គរ់រ ា

តៅអសូ្តសាត ល៊ី និងប្េូវត្វើជារនតរនាទ រ់ ជារិតសសគ ឺ តៅតរលសភា

អន ុេ័្ ែនញុ្ាតហើយ ៕ 

កម្ពជុាក្រកាម្– អំពសីហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៩ 



តៅនលៃទ៊ី ៣-៤ មមស៊ីហា ឆ្លន  ំ១៩៩៦   ហាសននិបាេបានប្រប្រ៉ឹេតតៅ តៅសណាា នោររា៉ែ ា៉ែ ដ្ឋ  (Ramada Hotel, 1677 Wilson Ave, Toronto, 

Ontario, Canada)  ប្កុងេរូ ៉ែនុេ,ូ តមេត អនធារតិយា, ប្រតទសកាណាដ្ឋ  ានការចលូរ ួរ៊ីមមែរតប្កា  ករ៊ីប្រតទសនានាទទូំងរិភរតលាក  ាន

ប្រតទសក ពុជា អសូ្តសាត ល៊ី បារំាង សហរ ាអាត រកិ និងកាណាដ្ឋ  ត ើ ប៊ីតបាះតឆ្លន េតប្ជើសតរ ើសគណៈក ែការត  កឹនាំមមែរក ពុជាតប្កា   ។  ហា

សននិបាេតនះ បានសតប្ ចរដូរត ែ្ ះចលនាេស ូករូំលររស់មមែរតប្កា រ៊ី  ”សភាមមែរក ពជុាតប្កា ” តៅជា “សហរ័នធមមែរក ពជុាតប្កា ” វញិ ។   

តនះជាតលើក រំងូកនុងប្រវេតសិាស្តសតននមមែរក ពុជាតប្កា  ។  ហា

សននិបាេតនះ តគសតងកេត ើញានេណំាង ននសាគ មមែរក ពុជា

តប្កា តៅប្រតទសក ពុជា និងប្រតទសអសូ្តសាត ល៊ីចលូរ ួ  តហើយក៏ជា

តលើក  ំងួម រ ម ល ហាសនតិបាេសាកលបានត្វើត ើង តៅប្កុង    

េរូ ៉ែនុេ ូតមេតអនធារតិយា ននប្រតទសកាណាដ្ឋ ។  

តៅរនទរ់ប្រជុកំនុងសណាា ោរ រា៉ែា៉ែ ដ្ឋ តគសតងកេត ើញានអកសរ

្ំៗ ជាភាសាមមែរថា “ ហាសននិបាេសាកលតលើកទ៊ី ៥ ននមមែរក ពជុា

តប្កា  0៣-0៤/០៨/៩៦” និងភាសាអងត់គែសដ្ឋក់ថា “ The 5
th
 World 
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08/03-04/96” ។ 

តៅចតនាែ ះទងរុ់ទធសាសនា និងទងជ់ាេមិមែរតប្កា  (តមៀវ តលឿង 

ប្កហ ) ានសរតសរអកសរថា “មមែរក ពជុាតប្កា តៅកាណាដ្ឋ សូ 

សាវ គ ន៍ គណៈប្រេភិ ូនិងតភៀ្វកេិតយិសទងំអស់” ។ 

តៅលងសាត ំន  ននេរុរស់ប្កុ អ្រិេ៊ី ហាសននិបាេានា៉ែ សុ៊ីន

គណិេរូករណ៍ (កុរំយូទ័រ)  យួតប្គឿង សប្ារ់រតប្ ើ ហាសននិបាេ

តនះជាតលើទ៊ីរ៊ីរតហើយ ម ល ហាសននិបាេមមែរក ពុជាតប្កា  បានតប្រើ

កុរំយូទ័រសប្ារ់ត្វើកណំេ់តហេ ុ។ 

តៅតលើតហាបា៉ែ វអាវ លងតវវងររស់សាជកិ សាជកិា ាន ក់ៗ 

ានដ្ឋក់ត ែ្ ះ និងសញ្ញា  “រាហ ូចារ់ចនទ” ម លសាន ន រចនាររស់

តលាក តប្េើ  រ វូចវូ ជាសញ្ញា សាគ ល់ និងជាអនសុាវរ ៊ីយ៍ ល់រង

រអូនមមែរតប្កា តយើង ។  

 តលាក ថាច់ ាន់ ារា ជាប្រធាន ហាសននិបាេ, តលាក តា 

គ៉ឹ លងុ ជាតោសនិក, តលាក ថាច់ តស  ជាតលល្កិារ, តលាក សឺង 

ហា  និងតលាក តប្េើ  រ វូចវូ  ជាអនកលេវតី អ ូ។ 

សាជកិ សាជកិា ម លបានចលូរ ួ ហាសននិបាេសាកល

តលើកតនះាន៖ 

មផ្នកប្រះសងឃ៖ 

១. ប្រះតេជប្រះគណុ រកេេិ្តាែ  គង ់ សុផ្ន់ តៅប្កុង មអលតអ 

រ ាកាល៊ីហវ័ រន៊ីញ៉ែ  សហរ ាអាត រកិ ។ ២. ប្រះតេជប្រះគណុ វសុិទធិរប

តញ្ញា  ថាច់ សួន តៅប្កុងតហឿ ន់ រ ាតវើហជ៊ី ន៊ីញ៉ែ  សហរ ាអាត រកិ ។ 

៣. ប្រះភកិេ ុវចចតិរា គ៊ី  កាង តៅប្កុងរចិឆ ៉ែន់ រ ាតវើហជិ ន៊ីញ៉ែ  សហរ ាអា

ត រកិ ។ ៤. ប្រះភកិេុ ាំង តរឿន តៅប្កុងភ៊ីឡាមឌ្លផ្ា រ ាមផ្នសុ៊ីល 

តវន៊ីញ៉ែ  សហរ ាអាត រកិ  ។ ៥. ប្រះភកិេុ វរីយិ្តាែ  រេ័ន សាតរឿន វេត

សំតរាងអមណត ង រាជធាន៊ីភនតំរញ  ប្រតទសក ពុជា ។ ៦. ប្រះភកិេុ ថាច់ 

សារងុ ប្កុងម ៉ែរភលុ តមេតអនធារ៊ីតយា, កាណាដ្ឋ។ 

មផ្នកប្គហសថ៖ 

ប្រតទសក ពជា (The Kingdom of Cambodia)  តលាក គ៉ឹ  តភៀន  

ប្រតទសអសូ្តសាត ល៊ី (Australia) តលាក តៅ សុផ្េ់ ។ ប្រតទស

បារំាង (French)  តលាក ថាច់ តយ៉ែន តលាក ល៊ី វសនា និង តលាក      

ដ្ឋញ់ កាយ ។ សហរ ាអាត រកិ តលាក សឺង ទនួ, តលាក សឺង តទៀង, 

តលាក  ៉ឹ  សុ៊ីវាថ , តលាក ដ្ឋវ សាផ្ន, តលាក ល៊ី តឌ្ៀរ, តលាក សឺង 

សតប្ ច, តលាក ប្បាក់ តសវ ុ្ , តលាក  ៉ឹ  លយ, តលាក សឺង វសុិង, 

តលាក    ដ្ឋញ់  ៉ែវូ និងតលាក ល៊ី មហល រ ា California ។ តលាក ថាច់ 

តសឿង និងតលាក ថាច់ េ៊ី រ ាផ្ែរ ៊ីដ្ឋ (Florida)  ។ រ ាលវ៊ីសាណា 

(Louisiana) តលាក សឺង  ុ៊ី និងប្គួសារ, តលាក ថាច់ ាន់ារា និង

ប្គួសារ ។ រ ាា៉ែ សាឈូសមសេ (Massachusetts) តលាក តៅ វ៉ា ន់ល៊ី 

និងប្គួសារ, តលាក គ៉ឹ  តពាន ។ រ ា ុសិស ូរ ុ៊ី (Missouri) តលាក ថាច់ 

សា ងួ  ។ រ ាន៊ីវហជឺ សុ៊ី (New Jersey) តលាក គ៉ឹ  ថាយ, តលាក តហឿ 

ណា , តលាក សឺង សុ៊ីវ ុ្ , តលាក ហាង សិុន, តលាក សឺង យ៉ែូយ, និង 

តលាក ថាច់ លែ ងំ ។ រ ាអនូហអ ូ (Ohio) តលាក ថាច់ តស និងប្គសួារ, 

តលាក សឺង ហា និងប្គួសារ, តលាក ថាច់ ដ្ឋល និងប្គួសារ ។ រ ាមរ៉ែន

សុ៊ីតវន៊ីញ៉ែ  (Pennsylvania) តលាក  ៉ឹ  ា៉ែ យ, តលាក  ៉ឹ  គចុ, តលាក 

សឺង តសឿង, តលាក ថាច់ ផ្ន, តលាក ាំង តរឿង, តលាក   ថាច់          

សាតរ ៉ែន, តលាក ថាច់ តអៀង និងប្គួសារ ។ រ ាវ៉ា សិុនតាន (Washington 

State) តលាក តកៀង រនិ, តលាក ាំង ត ៉ែងគ,ូ តលាក ថាច់ រ នុតរឿន, 

តលាក តៅ តរៀរ, តលាក ដ្ឋញ់    ឧេត  ។ ប្រតទសកាណាដ្ឋ (Canada) 

តលាក ថាច់ ចាន់, តលាក សឺង េ,ូ តលាក ថាច់ ចន, តលាក តកៀង សុម

ាវ ង, តលាក តា គ ិ លងុ, តលាក ថាច់ ង៉ាកុថាច់, តលាក ថាច់ កាវ ៉ឹរ, 

ម្ហាសៃនាិត្សកលក្លើកទ ី៥ នៃខ្មែរកម្ពុជាក្រោម្ ឆ្ន ាំ ១៩៩៦ 
កម្ពជុាក្រកាម្– អំពសីហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ១០ 



តលាក ាំង អនិ, តលាក ប្ា   តចឿង, តលាក តា ប្រតសើរ, តលាក គ៉ឹ  

សាវងស, តលាក  ងួ ស យ័, តលាក ថាច់ ារា, តលាក សឺង តកវ, 

តលាក តកៀង គ៉ឹ , តលាក គ៉ឹ  បាចាយ, តលាក តប្េើ  រ វូចវូ, តលាក

តលាក សឺង ចំាង, តលាក  ៉ឹ  ង៉ាកុថាញ់, តលាក គ៉ឹ  មច , តលាក ដ្ឋ

ញ់ រា៉ែ ន, តលាក ល៊ី តចឿង, តលាក តា វទុធ៊ី, តលាក គ៉ឹ  តសៀរា៉ែ  ។ 

 នុនិងប្បាររធរិ្៊ី តលាក តា គ៉ឹ លងុ តោសនិកនន ហា        

សននិបាេ បានប្រកាសនិ នត និងអតញ្ជើ ញអងគ ហាសននិបាេទំងអស់

ឲ្យតប្កាកឈរ ត ើ ប៊ីត្វើរិ្៊ីតោររទងរុ់ទធសាសនា ទងជ់ាេ ិ និងនាទ៊ី    

រឭំកគណុវរីស ណៈ និងវរីរុរសមមែរតប្កា  ម លបានរល៊ីក ែជវីេិ  

តដ្ឋយ លូតហេជុាេ ិនិងសាសនា ។ រនាទ រ់ានអនកត ើងមលែងរបាយ

ការណ៍ជារនតរនាទ រ់ ។ 

អរំ៊ីការរដរូត ែ្ ះ “សភាមមែរក ពជុាតប្កា ”  កជា “សហរ័នធមមែរ

ក ពជុាតប្កា ” ៖ 

តប្កាយរ៊ីត្វើរបាយការណ៍ននគណៈប្រេភិ ូ ឬេណំាងសាគ 

នានាចរ់សរវប្គរ់តហើយ  ហាសននិបាេបានមចកជា ៤ ប្កុ  គ ឺប្កុ 

រចនាស ពន័ធ  កឹនាំតដ្ឋយតលាក ថាច់ រ នុតរឿន ។ ប្កុ  សងគ កចិច  កឹ 

នាំតដ្ឋយតលាក សឺង ទនួ ។ ប្ក ុ លកេនតិកៈ  កឹនាំតដ្ឋយតលាក ល៊ី 

វសនា និងប្កុ  សាសនកចិច  កឹនាំ តដ្ឋយតលាក សឺង  ុ៊ី  ។ 

ប្កុ ទំងរួនលងតលើបានជមជកោន  រតូរតយារល់ោន តៅវញិតៅ

 ក ាំងរ៊ីតា៉ែ ង៥ រហូេ ល់តា៉ែ ង  ១១ អប្ធាប្េ តទើរសប្ាក ។ 

ប្រ៉ឹកនលៃទ៊ី ៤ មមស៊ីហា ឆ្លន ំ ១៩៩៦  ហាសននិបាេបានចារ់តផ្តើ 

តៅតវលាតា៉ែ ង ៨ កនែះ ។ តប្កា រិ្៊ីសាសននិយ កចិច និងនាទ៊ីរឭំក

វញិ្ញា ណកេនធ ល់ររុវររុសមមែរតប្កា  ម លបានរល៊ីក ែជវីេិត ើ ប៊ី

 លូតហេជុាេ ិ និងសាសនា តនះ ក  ហាសននិបាេបាននិ នត និង

អតញ្ជើ ញ េណំាងគណៈក ែការន៊ី យួៗ ត ើងត្វើរបាយការណ៍ អរំ៊ី 

លទធផ្លននការជមជកោន  និងរតូរតយារល់ កាលរ៊ីយរ់ សិល ញិ ។ 

 នុ រំងូប្កុ  សាសនកចិច  កឹនាំតដ្ឋយតលាក សឺង  ុ៊ី បាន

ទទលួតជាគជយ័ សត៊ីរ៊ីលទធផ្លមផ្នក គណៈសងឃ រនាទ រ់ កប្កុ  រចនា

ស ពន័ធ  កឹនាំតដ្ឋយតលាក ថាច់ រ នុតរឿន បានត្វើរបាយការណ៍ 

តហើយតសនើឲ្យយកត ែ្ ះអងគការ កឹនាំករូំលររស់មមែរក ពុជាតប្កា  

គ ឺ “សហរ័នធមមែរក ពជុាតប្កា ” ។ 

 េទិ៊ី ២ តសនើរកាទកុត ែ្ ះ “សភាមមែរក ពជុាតប្កា រិភរតលាក” 

 ម ល ។ 

 េទិ៊ី ៣ តសនើយកត ែ្ ះ “សហរ័នធសាគ មមែរក ពជុាតប្កា 

រិភរតលាក”។ 

ត ើ ប៊ីអនវុេតលទធិប្រជា្រិតេយយ  ហាសននិបាេបានអន ុេ័ 

តបាះតឆ្លន េតប្ជើសតរ ើសនា ស័រទទំងរ៊ីលងតលើ តដ្ឋយរិ្៊ីតលើកន  ។ 

លទធផ្លាន ចូេតៅ៖ 

១. “សហរ័នធសាគ មមែរក ពជុាតប្កា រិភរតលាក” បានទទលួ

តឆ្លន េរនួ (៤) សំត ង ។ 

២. “សភាមមែរក ពជុាតប្កា រិភរតលាក” បានទទលួតឆ្លន េ រ់ប្បា ំ

(១៥) សំត ង ។ 

៣. “សហរ័នធមមែរក ពជុាតប្កា ” បានទទលួតឆ្លន េមសសិរ យួ 

(៤១) សំត ង ។ 

 តូចនះ  ហាសននិបាេបានសតប្ ចយកនា ស័រទ “សហរ័នធមមែរ

ក ពជុាតប្កា  “តហើយសរតសរជាផ្ែូវការថា៖ 

ភាសាមមែរ “សហរ័នធមមែរក ពជុាតប្កា ” 

ភាសាបារំាង “La Federation de Khmer Kampuchea Krom” 

ភាសាអងត់គែស “The Federation of Khmer Kampuchea Krom” ។ 

ការតបាះតឆ្លន េតប្ជើសតរ ើសគណៈក ែការ៖ 

រនាទ រ់ ក  ហាសនិនបាេបានតសនើតបាះតឆ្លន េតប្ជើសតរ ើស ប្រធាន

និងសាសភារនន សហរ័នធមមែរក ពជុាតប្កា  ។ ក៏រ៉ែមុនតាន េភិាគ

តប្ចើនបានដ្ឋក់រចុឆនសញ្ញា ថា តេើប្រធានតបាះតឆ្លន េ ឬតប្ជើសតរ ើស

ា រតរៀរណា តហើយនរណាជាអនកតប្ជើសតរ ើសប្រធាន តេើប្រធាន

ានអាណេតកិាលរ៉ែនុាែ នឆ្លន ំម រ ? 

តលាក ថាច់ ចាន់ ប្រធាន គណៈកាែ ្កិារប្រេរិេតនិនសភា តៅ

តករ ចិ  ប្រតទសកាណាដ្ឋ ។ 

តលាក ចាន់ ានប្រសាសន៍ថា ា ោេ់សាត រ់អស់តលាកាន

ការភន់ប្ច ំរនតិចអំរ៊ី “សហរ័នធមមែរក ពជុាតប្កា ” ម ល រណឌ ិ េ រ នុ

តរឿន បានជប្ារថា ានឧេត ប្កុ ប្រ៉ឹការញ្ចូលលងនាយក

ប្រេរិេត ិ តហើយរកូចលូកនុងគណៈសងឃតទៀេ ទំងតនះជាសាស

ភារនន “សហរ័នធ” ។ រញ្ញែ សួរថា តេើនរណាតប្ជើសតរ ើសប្រធាន? 

ប្រធានតប្ជើសតរ ើសតដ្ឋយ ហាសននិបាេ ។ សាជកិ ហាសននិបាេ

 និប្េ៉ឹ មេរ៉ែណុណ ៉ឹ ងតទ តហើយក៏ និម នសាសភារ សហរ័នធមមែរ  

ក ពជុាតប្កា  ម រ ប្េូវរកូទំងប្រធាន ឬ េណំាងសាគ ទំងអស់

ម លតយើងអតញ្ជើ ញ ក ។ ទំងអស់លងតលើ តទើរតៅថា            

“ ហាសននិបាេ” ឬ Convention ។ 

តវលាតា៉ែ ងរ៊ីលាៃ ច តា៉ែ ងតៅប្កុងេរូ ៉ែនុេ ូ ប្រតទសកាណាដ្ឋ 

តលាក ថាច់ ាន់ារា ប្រធានសភាមមែរក ពុជាតប្កា   និង គណៈក ែ

ការសភា បានប្រកាសរញ្ចរ់ មុនាទ៊ី និង អាណេតកិាលររស់មែនួ ចារ់

កម្ពជុាក្រកាម្– អំពសីហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ១១ 



ាំងរ៊ីតរលតនះេតៅ  ។ 

តលាក ថាច់ ចាន់ ប្េូវបាន ហាសននិបាេតប្ជើសាំងឲ្យជា        

ប្រធានអងគប្រជុ ំ និងប្រធានគណៈក ែការតបាះតឆ្លន េ ម លានសា 

សភារ ចូេតៅ៖ 

តលាក ល៊ី មហល តលាក សឺង េ ូប្កុ អ្រិេ៊ី, តលាក តា គ៊ី លងុ 

តោសនិក, តលាក ាំង ត ៉ែងេ ូ តលល្កិារ, តលាក គ៊ី  ថាយ អគគ

រិនិេយ ។ 

ការឧតទទសនា តរកេភារប្រធាន សហរ័នធមមែរក ពជុាតប្កា ៖ 

តលាក ថាច់ រ នុតរឿន ឧតទទសនា តលាក តៅ វ៉ា ន់ល៊ី ។ 

តលាក តៅ វ៉ា ន់ល៊ី ានប្រសាសន៍ថា ោេ់បានលាមលងរ៊ី      

អនបុ្រធានសភាមមែរក ពជុាតប្កា  តលើក នុតៅឆ្លន ំ ១៩៩២ ។ តលាក 

ល៊ី យល់ថា ត ើលតៅតរលតវលាក៏តដ្ឋយ លងេប្ ះិវជិាជ ក៏តដ្ឋយ

បានជា និចងត់្វើ តហើយត្វើតៅ លួកណាត លផ្ែូវ គ ឺនិចងត់្វើតហើយ

ត ើញអងគការតនះវទន់តមសោយ ។ តលាក ល៊ី បានលាមលង តងរចួ

តហើយ តហើយ តងតនះវលិ កវញិ ក៏ និទន់ានរណំងអ់៊ីតៅឈរ

ត ែ្ ះតបាះតឆ្លន េតៅត ើយម រ ោេ់ និ ងឹសតប្ ចយា៉ែ ង ូចត តច 

រ៉ែមុនតតរើោេ់ ិនទទលួហាក់ ចូជារ តិស្ នវូការប្សឡាញ់រារ់អាន

ររស់រងរអូន ។ តហើយតរើោេ់ទទលួោេ់ និ ងឹថា តេើានស េថ

ភារប្គរ់ប្ោន់ត្ើវតរឿងហន៉ឹ ង កាន់ចងកូេនាវឲ្យបានប្រហាក់ប្រមហល

តលាក ាន់ ារា ោេ់ក៏អរម រ ។ ក៏រ៉ែមុនតោេ់ថា និទទលួតនាះក៏តទ

ម រ ។   តូចនះ ោេ់សូ ទទលួ តហើយតរឿងសតប្ ចតបាះតឆ្លន េតប្សច

តលើអស់តលាក តហើយតរឿងធាែ ក់ជារ់ជាតរឿងររស់អស់តលាក 

សតប្ ចតៅចះុ តរើយល់ថាោេ់ត្វើបាន ។ 

តលាក សឺង  ុ៊ី ានប្រសាសន៍ថា ា តលាក រ នុតរឿន ថា 

ប្រធានា្រិេ៊ីអាត រកំិាងអាចឈរត ែ្ ះបានមេរ៊ីរ ង ឬរ៊ីរអាណេិត

កាលគ ឺ៨ ឆ្លន ំរ៉ែតុណាណ ះ ។ ក៏រ៉ែមុនតលកេនតិកៈររស់តយើងោែ នថាប្បាំឆ្លន ំ ឬ

 រ់ឆ្លន ំតទ គោឺែ នកណំេ់ តូចនះ សូ តសនើតលាក ថាច់ ាន់ារា ឈរ

ត ែ្ ះ តងតទៀេ ។ តដ្ឋយយល់ត ើញថា តលាក ាន់ ារា ាន

ស េថភាររិេប្បាក  តលាក ាន់ ារា ជាអនកានប្រជាប្រិយតៅ

ណា កណាក៏តគរារ់អានម រ ។  តូចនះ ទកូម លតលាក ាន់ ារា 

ករុំងតរើកររតនះ  និលិច  និតៅតប្កាយ ានន័យថា តៅ មុោេ់

សូ ោំប្ទ តលាក ថាច់ ាន់ារា ។  

នាទ៊ីចងុតប្កាយ តរកេជន តៅ វ៉ា ន់ល៊ី សូ  កត ែ្ ះតចញរ៊ីតរកេ

ភារប្រធាន តាែ៉ែ ះតហើយ ហាសននិបាេក៏បានតសនើតលាក ដ្ឋញ់ កាយ 

ឲ្យឈរត ែ្ ះតរកេជន។ តលាក កាយ ក៏យល់ប្រ តហើយត ើងមលែង

អេតជវីប្រវេត ិ។ 

 តូចនះតរកេជនប្រធាន សហរ័នធមមែរក ពជុាតប្កា  ានរ៊ីរររូគឺ

តលាក  ថាច់ ាន់ារា និង តលាក ដ្ឋញ់ កាយ ។ 

តប្កាយរ៊ីរិ្៊ីតបាះតឆ្លន េតដ្ឋយសាៃ េ់ គណៈក ែការតបាះតឆ្លន េ

បានប្រកាសលទធផ្ល ចូេតៅ៖ 

 ១. តលាក ថាច់ ាន់ ារា បានទទលួសនែ៉ឹកតឆ្លន េហាសិរ

 យួ (៥១) សំត ង ។ 

 ២. តលាក ដ្ឋញ់ កាយ ោែ ន យួសត ែងណាទំងអស់។ មេ

ានប្បាំរនួ (៩) សំត ង ។ 

តប្កាយរ៊ីការប្រកាសលទធផ្លរចួ   ហាសននិបាេបានអតញ្ជើ ញ

តលាក ថាច់ ាន់ារា ប្រធាន សហរ័នធមមែរក ពជុាតប្កា   កអងគុយ

តៅចតំពាះ មុប្រះសងឃ រចួតហើយប្រះសងឃក៏សាវ ្ាយ នតររ      

ជយតនាត   ៕ 

កម្ពជុាក្រកាម្– អំពសីហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ១២ 

កចិចប្រជុរំរស់សហរ័នធមមែរក ពជុាតប្កា   កាលរ៊ីនលៃទ៊ី ១  - ២  មមស៊ីហា  ឆ្លន  ំ១៩៩៨  តៅរ ា California សហរ ាអាត រកិ ។ 



តៅនលៃទ៊ី ៩-១០ មមកញ្ញា  ឆ្លន  ំ២០០០   ហាសននិបាេបានប្រប្រ៉ឹេតតៅ តៅអាោរ ួយម លានអាសយដ្ឋា ន 113 Baxter Street, New York, 

NY. 100113 សហរ ាអាត រកិ  កនុងតោលរណំងតបាះតឆ្លន េតប្ជើសត  កឹនាំលែសីប្ារ់អាណេតទិ៊ី ២ ននសហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  ។  

 ហាសននិបាេបានប្បាររធត ើង តប្កា អ្រិេ៊ីភារររស់តលាក ថាច់ ាន់ារា ប្រធានសហរ័នធ និងតលាក ថាច់ ចាន់ ប្រធានសភា

ប្រ៉ឹទធ ចារយននសហរ័នធ ។ តលាក ថាច់ តស តហរញ្ាិ កសហរ័នធ ប្េូវបានតប្ជើសាំងជាតលល្កិារ ហាសននិបាេ ។ តលាក តា គ ិ លងុ អគគ

តលល្កិារននសហរ័នធ ត្វើជាតោសនិកនន ហាសននិបាេ ។ 

ស សភារគណៈក ែការអចនិស្តនតយ៍ ននសហរ័នធមមែរក ពជុា

តប្កា អាណេតកិាល ២០០០-២០០៤៖ 

តលាក ថាច់ ាន់ារា  រ ាលវ៊ីសាណា សហរ ាអាត រកិ  ជាអ្ ិ

រេ៊ីសហរ័នធ ។ តលាក គ៉ឹ  ថាយ រ ាន៊ីវឈឺសុ៊ី ជាឧរការ៊ីអ្ិរេ៊ី ។ 

តលាក ប្េ៉ឹង ា៉ែ ន់រនិទ  រ ាមេកសាស ជាឧរការ៊ីអ្រិេ៊ី ។  

សភាប្រ៉ឹទធ ចារយ (Adviser Council)  

តលាក ថាច់ ចាន់ តមេតតករកិ ប្រតទសកាណាដ្ឋ ប្រធាន ។ 

តលាក ថាច់ តញើង  រ ាផ្ែរ ៊ីដ្ឋ សហរ ាអាត រកិ  អនបុ្រធាន ។ តលាក 

ទ៊ីវ យឺេ រ ាា៉ែ សាឈូមសេ សហរ ាអាត រកិ គណៈក ែការ               

នតយាបាយ ។ តលាក តប្ទឿង ឌ្៉ឹក  គណៈក ែការររតទស ។ តលាក   

សឺន េ ូ តមេតតករកិ ប្រតទសកាណាដ្ឋ គណៈក ែការអរ់រ ំ និងសងគ 

កចិច ។ តលាក ល៊ី មហល រ ាកាល៊ីហវ័ រញ៉ែ  សហរ ា គណៈក ែការប្េួេ

រិនិេយលវកិា ។ តលាក ថាច់ ហាវ យ  កាណាដ្ឋ គណៈក ែការមេង 

ចារ់ ។ តលាក គ៉ឹ  សាក់ាវ ង តមេតតករកិ, កាណាដ្ឋ តលល្កិារ។

 សភាេណំាង (Representatives Council) 

តលាក ថាច់ ត្ឿង រ ាវ៉ា សុ៊ីនតាន, អាត រកិ ប្រធាន ។ 

តលាក  ៉ឹ  លយ រ ារ ៉ែេូនអ ៉ឹន, អាត រកិ អនបុ្រធាន ។ តលាក តទរ 

សួន រ ាវ៉ា សុ៊ីនតា, អាត រកិ តលល្កិារការយិាល័យប្រធាន ។ 

តលាក គ៉ឹ  សាកល រ ារ ៉ែេូនអ ៉ឹន, អាត រកិ តលល្កិារការយិាល័យ 

អនបុ្រធាន ។ តលាក សឺង សារ ុ  រ ាក ូូរា៉ែ  ,ូ អាត រកិ តហរញ្ាិ ក ។ 

តលាក ាំង ត ៉ែងគរូ រ ាវ៉ា សុ៊ីនតាន, អាត រកិ នាយកគណៈក ែការ

្ ែនញុ្ានិងតោលការណ៍ ។ តលាក ល៊ី តស ា រ ាក ូូរា៉ែ  ,ូ នាយក      

គណៈក ែការទំនាក់ទំនងការររតទស ។ តលាក ថាច់ សាត ឿន រ ា     

 ហិសូរ ៊ី, សហរ ាអាត រកិ នាយកគណៈក ែការលវកិា ។ តលាក    

ថាច់ មសនរ  ាវ៉ា សុ៊ីតាន, អាត រកិ នាយកគណៈក ែការ សាររ័េា៌ន  

តលាក តកៀង រនិ  រ ាវ៉ា សុ៊ីនតាន, អាត រកិ  នាយកគណៈក ែការ

អេ៊ីេយុទធជន ។  តលាក សឺង តសឿង  រ ាផ្ែរ ៊ីដ្ឋ, នាយកគណៈ ក ែការ

សងគ កចិចយុវជននិងអរ់រ ំ ។ តលាក សឺង ថាញ់  ៉ឹរ  រ ាន៊ីវឈឺសុ៊ី 

នាយកគណៈក ែការ សាសនា និងវរប្  ៌។ 

គណៈកាែ ្កិារប្រេតរិេត ិ(Executive Committee) 

តលាក សឺង ទនួ រ ាកាល៊ីហវ័ រញ៉ែ , អាត រកិ ប្រធាន ។ តលាក ថាច់ 

តវៀង  បា៉ែ រសិ, បារំាង អនបុ្រធានទវ៊ីរអរឺ ៉ែរុ ។ តលាក ថាច់ ង៉ាកុ ថាច់ តមេត

អនធារតិយា, កាណាដ្ឋ អនបុ្រធាន ទទលួរនទុកទវ៊ីរអាត រកិលងតជើង,  

តលាក ថាច់ ចតនាទ  អកុ ៉ឹន, នមូវលតហសង ង ់  អនបុ្រធានទទលួរនទុក

ទវ៊ីរអសូ្តសាត ល៊ី,តប្កាយទវ៊ីរអាសុ៊ី ។  តលាក ថាច់ តសឿង  រ ាផ្ែរ ៊ីដ្ឋ,        

អាត រកិ ឧរការ៊ីប្រធានទទលួរនទុកគតំរាងការណ៍រិតសស ។ តលាក 

តា    គ៉ឹ លងុ តមេតអនធារ៊ីតយា, កាណាដ្ឋ អគគតលល្កិារ ។ តលាក 

ថាច់ តស រ ាអនូហអ,ូ សហរ ា អគគតហរញ្ាិ ក ។ តលាក សឺង ហួរ រ ា  

កាល៊ីហវ័ រញ៉ែ , សហរ ា តហរញ្ាិ ករង ។ តលាក សឺង តវៀង រ ា             

ា៉ែ សាឈូមសេ, អាត រកិ តហរញ្ាិ ករង ។ 

 រណាត នាយកដ្ឋា ន (Directors) 

តលាក សឺង តសាភណឌ  រ ាវ៉ា សុ៊ីនតាន, អាត រកិ នាយកដ្ឋា ន

ទទលួរនទុក កចិចការសាសនា ។ តលាក ត ៉ែ  សារាេ រ ាមេកសាស,   

អាត រកិ នាយកដ្ឋា នទទលួរនទុកសិលបៈនិងវរប្  ៌ ។ តលាក            

គ៉ឹ  តពាន រ ាា៉ែ សាឈូមសេ,   អាត រកិ  នាយកដ្ឋា ន ទទលួរនទុក  

សងគ កចិច ។ តលាក ថាច់ តវឿង រ ាផ្ែរ ៊ីដ្ឋ, អាត រកិ នាយកដ្ឋា នទទលួ

រនទុក សិកាអរ់រ ំ ។ តលាក  ៉ឹ  ភកុ រ ាមរ៉ែនសុ៊ីវតិនៀ, អាត រកិ 

នាយកដ្ឋា ន.. សិសស និសសិេ យុវជននិងក៊ីឡា ។ តលាក សឺង គនុ   

តលឿង រ ាវ៉ា សុ៊ីតាន, អាត រកិ នាយកដ្ឋា ន...តស ាកចិច និងហិរញ្ាវេថុ ។ 

តលាក តៅ គណុ រ ាអារ ៊ីហសូណា, អាត រកិ នាយកដ្ឋា នទទលួរនទុក

សិទធិ នសុស ។ តលាក ប្េ៉ឹង យា៉ែ រ រ ាន៊ីវឈឺសុ៊ី, អាត រកិ នាយកដ្ឋា ន

ទទលួ រនទុកសថិេ ិ។ តលាក គ៉ឹ  តភឿង រ ាន៊ីវឈឺសុ៊ី អាត រកិ នាយក

ដ្ឋា នរង ទទលួរនទុកសថិេ។ិ តលាក សឺង សុ៊ីវ ុ្  រ ាន៊ីវឈឺសុ៊ី, អាត រកិ 

នាយកដ្ឋា នទទលួរនទុកកចិចការ   រិតសស ។ តលាក យា៉ែ ញ ថាញ់ រ ា 

ន៊ីវឈឺសុ៊ី, អាត រកិ   នាយកដ្ឋា នរងទ៊ី១ ទទលួរនទុកកចិចការរិតសស។ 

តលាក សឺង  នុ៊ីសុផ្ន រ ាន៊ីវឈឺសុ៊ី , អាត រកិ  នាយកដ្ឋា នរងទ៊ី ២ 

ម្ហាសៃនាិត្សកលក្លើកទ ី៦ នៃសហរ័ៃធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម្ ឆ្ន ាំ ២០០០ 
កម្ពជុាក្រកាម្– អំពសីហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ១៣ 



ទទលួរនទុកកចិចការរិតសស។តលាក គ៉ឹ  វ៉ា ន់ សាវ ញ់ ា៉ែ សាឈូមសេ  

អាត រកិ  នាយកដ្ឋា នទទលួរនទុករិ្៊ីការ ។ តលាក ទ៊ីវ យឺេ  រ ា       

ា៉ែ សាឈូមសេ, អាត រកិ  នាយកដ្ឋា នរងទទលួរនទុក រិ្៊ីការ ។ អនក

ប្ស៊ី តកៀង សាមន រ ាកាល៊ីហវ័ រញ៉ែ , អាត រកិ នាយកដ្ឋា នទទលួរនទុក 

មផ្នកស្តសត៊ី ។ តលាក ថាច់ មសន រ ាន៊ីវឈូសុ៊ី, អាត រកិ នាយកដ្ឋា ន

ទទលួ សាររ័េា៌ន និងការផ្សរវផ្ាយ ។ ប្រះតេជប្រះគណុ ល៊ី តមវនិ 

បា៉ែ លត ើេនុ, នមូវលតហស ង ់ អភបិាលតគហទំរ័រ សហរ័នធមមែរ      

ក ពុជាតប្កា  ។ តលាក ថាច់ ឆ្លយ បា៉ែ លត ើេនុ, នមូវលតហស ង ់ 

អភបិាលរង   តគហទំរ័រសហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  ។ល។ 

 សាលសហរ័នធ  Federation Branches (Chapter)  

រ ាអារ ៊ីហសូណា តលាក តៅ គណុ ប្រធាន ។ រ ាកាល៊ីហវ័ រញ៉ែ ,  

ប្កុងសានមរកណាឌ្៊ីតនា ថាច់  ងុស៉ឹង ប្រធាន ។ ប្កុងសតុកសតុន 

តលាក យា៉ែ ញ តៅ ប្រធាន ។ ប្កុងសានហូតសស តលាក ថាច់ េង 

ប្រធាន ។     ក ូូវ៉ា   ូ ប្កុងអរូ ៉ែរូា៉ែ  តលាក ល៊ី មសេ ប្រធាន។ រ ាផ្ែរ ៊ីដ្ឋ 

តលាក សឺង តសឿង ប្រធាន ។  រ ានអអវូ តលាក សឺង ស  ប្រធាន ។ 

ា៉ែ សាឈូមសេ រ ៉ែេូនអ ិន (ន៊ីវអ៉ឹងកែនិ) តលាក  ៉ឹ  លយ ប្រធាន ។ 

រ ា នុ៊ីសូា តលាក ថាច់ ន៊ីក ូប្រធាន។ រ ា ិហសូរ ៊ី តលាក ថាច់ ល សុន       

ប្រធាន ។ រ ាន៊ីវឈូសុ៊ី តលាក សឺង ថាញ់ ៉ឹរ ប្រធាន ។ រ ាន៊ីវយ៉ែក 

តលាក តហឿ ប្ទ៊ី ប្រធាន ។ រ ាន៊ីវរា៉ែដ្ឋ តលាក តសឿង វសុិង ប្រធាន ។ 

រ ាអនូហអ ូ តលាក សឺង ហា ប្រធាន។ រ ាមរ៉ែនសុ៊ីវតិនៀ តលាក ថាច់ 

តអៀង ប្រធាន។ រ ាធាន៊ីវ៉ា សិុនតានឌ្៊ីសុ៊ី តលាក ថាច់ វ៉ា ន់សុ៊ី ប្រធាន។ 

រ ាវ៉ា សិុនតាន តលាក សឺង តសាភណឌ  ប្រធាន។ តៅរ ាតផ្សងៗ និង

រតំរញតៅតរលតប្កាយ ។ តៅប្រតទសជរ៉ែនុ តលាក យា៉ែ ញ រវូ 

ប្រធាន ។ តៅប្រតទសននទវ៊ីរអរឺ ៉ែរុ ចូជា៖ អងត់គែស. អាលែឺ ៉ែង. មរល

ហសិក. ដ្ឋនណាា៉ែ ក. អ៊ីាល៊ី ។ល។ កាណាដ្ឋ តមេតអនាត រតិយា តលាក 

សឺង តកវ ប្រធាន។ តៅតមេតតករកិ តលាក គ៉ឹ  សាក់ាវ ង ប្រធាន។   

អសូ្តសតូល៊ី តលាក តៅ សុផ្េ ប្រធាន ។ តៅ អសូ្តសាត ល៊ី លងេបូង តលាក 

ថាច់ តសន ប្រធាន  ។ ប្រតទសនមូវលតហស ង ់តលាក   ថាច់ តម រទិធ   

ប្រធាន ។ 

រ ា ឬ ប្រតទស   ទ៊ីប្កងុ ឬ រ ាធាន៊ី   នា ប្េកលូ   នាទ៊ី 

អារ៊ីហសូណា   តភើនិក    តលាក ណ  ស    ប្រធាន 

កាល៊ីហវ័ រញ៉ែ    សងម់រកណាឌ្៊ីតៅ   តលាក ថាច់ រា៉ែ ន   ប្រធានវេត 

កាល៊ីហវ័ រញ៉ែ    កាល៊ីហវ័ រញ៉ែ លងេបូង  តលាក ថាច់ ជុ ំ   ប្រធាន 

កាល៊ីហវ័ រញ៉ែ    សានហូតសស   តលាក  ថាច់ េង   ប្រធាន 

កាល៊ីហវ័ រញ៉ែ     ុងរចិ    អនកប្ស៊ី តកៀង សាមន  ប្រធាន 

ក ូូរា៉ែ   ូ    មឌ្នតវើ    តលាក ថាច់ តអះ   ប្រធាន 

ផ្ែរ ៊ីដ្ឋ    មសនផ្ចិ    តលាក ថាច់ ទឺ   ប្រធាន 

    សុ៊ីអលុ    តលាក សឺង ស    ប្រធាន 

លវ៊ីសាណា   លិកឆ្លល   តលាក សឺង  ុ៊ី   ប្រធាន 

 ៉ែសសាឈូមសេ   សប្រ៉ឹងតភៀល   តលាក  គ៉ឹ  តពាន   ប្រធាន 

 នុ៊ីសូា    តរាមវសតសទើ   តលាក ថាច់ ន៊ីក ូ   ប្រធាន 

 ហិសូរ ៊ី    កានសាសសសុ៊ីទ៊ី   តលាក ថាច់ សាត ឿន  ប្រធាន 

ន៊ីវឈូសុ៊ី   ល ម ន    តលាក យា៉ែ ញ អកុ   ប្រធាន 

ណ៊ី វយ៉ែក    ណ៊ី វយ៉ែក    តលាក ថាច់ សុង   ប្រធាន 

អនូហអូ    ក ូ៉ឹ រ៉ឹស   តលាក ថាច់ តស   ប្រធាន 

មរ៉ែនសុ៊ីវញិ៉ែ    ភ៊ីឡាម លរា   តលាក  ៉ឹ  ភកូ   ប្រធាន 

មរ៉ែនសុ៊ីវញិ៉ែ    ភ៊ីឡាម លរា   អនកប្ស៊ី សឺង ្៊ីនិេ   ប្រធាន 

បណ្ដា សមគម្ ឬ គណ្ៈកម្ែោរ ត្ត 

កម្ពជុាក្រកាម្– អំពសីហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ១៤ 



រ ាធាន៊ី    វ៉ា សុ៊ីនតានឌ្៊ីសុ៊ី   តលាក ថាច់ ហន   ប្រធានវេត 

វ៉ា សុ៊ីនតាន   សុ៊ីអាលលិ   តលាក តកៀង ចាន   ប្រធាន 

កាណាដ្ឋ    ងុតរអាល   តលាក ថាច់ សុវណណ   ប្រធាន 

កាណាដ្ឋ   អនាត រតិយា   តលាក ថាច់ ារា   ប្រធានវេត 

បារំាង    បា៉ែ រសិ    អនកប្ស៊ី ណារាន តឌ្ើតលាតរ៉ែ   ប្រធាន 

ក ពុជា     ភនតំរញ    តលាក សាង សាន   ប្រធាន 

ជរ៉ែនុ    សាហាគ  ហិារា៉ែ    តលាក យា៉ែ ញ រវូ   ប្រធាន 

អសូ្តសាត ល៊ី    លងេបូង    តលាក ថាច់ តសន   ប្រធាន 

អសូ្តសាត ល៊ី    ន៊ីវសាវមវល   តលាក ល៊ី ម ល   ប្រធានវេត 

អសូ្តសាត ល៊ី    សុ៊ី ន៊ី    តលាក ថាច់ តជៀន  ប្រធានវេត 

ណូមវលតហស ង ់   អកុ ិន    តលាក ថាច់ ចតនាទ    ប្រធាន  

កម្ពជុាក្រកាម្– អំពសីហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ១៥ 

 ហាសននិបាេសកលតលើកទ៊ី ៥ ននសហរ័នធមមែរក ពជុាតប្កា  តៅតមេតអនធារតិយា, ប្រតទសកាណាដ្ឋ  នលៃទ៊ី ៣  -  ៤ មមស៊ីហា  ឆ្លន  ំ១៩៩៦  ។ 

រ៊ីតវវងតៅសាដ ៖ំ  (ររូអងគយុ)  NEUNG SIN, THACH CHANH, V. KIM CANG, THACH TANDARA,  D.THACH BUNREUN, CHAU VANLY , SON TUON 

(ររូឈរ)  SON TO,TO KIM THONG,THACH SUONG, THACH XE, THACH  ENG, THACH THAI, SOM MYAND  TANGMENGKOU 



 ហាសននិបាេបានសម ដងនវូការោំប្ទតោលនតយាបាយររស់

សហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  គឺ កឹនាំការេស ូតដ្ឋយអហិងា ត ើ ប៊ី

ទ ទរសិទធិសតប្ ចវសនាមែួនតដ្ឋយមែួនឯង ជនូមមែរក ពុជាតប្កា 

រារ់លាននាក់តៅកនុងប្សុក ។  ហាសននិបាេបានតថាក លតទសចតំពាះ 

ការរតំលាភសិទធិ នសុស រ៊ីសំណាក់រដ្ឋា ភបិាលតវៀេណា   កតលើជន

ជាេតិ ើ មមែរតប្កា  រ ួទំងកលុស ពន័ធភនតំៅមពងរ់ារកណាត លននប្រ 

តទសតវៀេណា ផ្ងម រ ។ ចតំពាះតហេកុារណ៍ ម លតកើេត ើងលែីៗ

តនះ  ហាសននិបាេបានសំុឲ្យអងគការសុមភាររិភរតលាក ត ាត ត្វើ

ការតសុើរអងករេ តហើយនិងផ្តល់ជនំយួជារនាទ ន់  ល់ប្រជារលរ ា

មមែរតប្កា រារ់លាននាក់ ម លតកើេជងំលឺវ ក់មភនក ច៏ម ែកតនាះ ។ តនះ

ជា ហាសននិបាេ តលើកទ៊ី ១ ររស់សហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  ា 

មររលទធិប្រជា្រិតេយយ កនុងការតប្ជើសតរ ើសគណៈក ែការនាយក    

ត្វើជាអនក កឹនាំអាណេិតលែ ី រ៊ីឆ្លន ំ ២០០៤  ល់ឆ្លន ំ ២០០៧ ។ សាស

ភារគណៈក ែការនាយកលែ ី 

១. តលាក តា គ៉ឹ លងុ   អ្រិេ៊ីសហរ័នធ  

២. តលាក ថាច់ ង៉ាកុថាច់  ប្រធានប្រេិរេត ិ 

៣. តលាក ប្បាក់ តសរ៊ីវឌុ្ឍ  អនបុ្រធានកចិចការអនតរជាេ ិ

៤. តលាក ថាច់ តស  ប្រធានសភាេណំាង  

៥. តលាក តៅ តរៀរ   ប្រធានសភាប្រ៉ឹទធ ចារយ  

៦. តលាក ថាច់ ាន់ារា  ឧេត ទ៊ីប្រ៉ឹកា  

៧. តលាក ថាច់ ចាន់   ឧេត ទ៊ីប្រ៉ឹកា  

៨. តលាក សឺង ទនួ   ឧេត ទ៊ីប្រ៉ឹកា  

៨. តលាក សឺង តសាភណឌ   អគគតលល្កិារ  

៩. តលាក ប្េ៉ឹង យា៉ែ រ   តហរញ្ាិ ក  

១០. តលាក ប្េ៉ឹង ា៉ែ ន់រនិ  នាយកកមផ្នការ ៕ 

តៅនលៃទ៊ី ៣-៤ មមកញ្ញា  ឆ្លន  ំ២០០៤   ហាសននិបាេបានប្រប្រ៉ឹេតតៅ តៅទ៊ីប្កុង ត  ឌិ្ន រ ាញឺវជសុឺ៊ី, សហរ ាអាត រកិ  កនុងតោលរណំង ៣ 

ចណុំចគ ឺរិនិេយសក ែភារកនែង ក, កណំេ់តរសកក ែលែ ីនិង តបាះតឆ្លន េតប្ជើសតរ ើសត  កឹនាលំែសីប្ារ់អាណេតទិ៊ី ៣ ននសហរ័នធ ។  

តលាក ថាច់ ាន់ារា (តវវង)  ប្រគល់ប្ាេមំណងអ្រិេ៊ី  

ជនូ តលាក តា គ ិ លងុ  ។ 

ម្ហាសៃនាិត្សកលក្លើកទ ី៧ នៃសហរ័ៃធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម្ ឆ្ន ាំ ២០០៤ 

 ហាសននិបាេសកលតលើកទ៊ី ៧ ររស់សហរ័នធមមែរក ពជុាតប្កា   ឆ្លន  ំ២០០៤ 

កម្ពជុាក្រកាម្– អំពសីហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ១៦ 



គណៈក ែការតរៀរចកំារតបាះតឆ្លន េ រ ួាន៖ 

ប្រះតេជប្រះគណុ ថាច់ តសឿ ប្រធាន  

តលាក មកវ ចនទឆ្លន់ អនបុ្រធាន  

តលាក ឡំា លយ អនបុ្រធាន  

តលាក ថាច់ តកៀ អគគរិនិេយ  

តលាក សឺន សតប្ ច អគគរិនិេយ  

ប្រះតេជប្រះគណុ ថាច់ ចស្តនាទ  តលល្កិារ  

ប្រះតេជប្រះគណុ កាន់ សុផ្ណារទិធិ តោសនិក  

គណៈក ែការនាយកម លជារ់តឆ្លន េសប្ារ់អាណេតទិ៊ី ៤ ាន

ចនំនួ ១១ ររូ៖  

១/តលាក តា គ៉ឹ លងុ អ្រិេ៊ី  

២/តលាក ថាច់ ង៉ាកុ ថាច់ ប្រធានប្រេរិេត ិ 

៣/តលាក ប្បាក់ តសរ៊ីវឌុ្ឍ អនបុ្រធានទទលួរនទុកកចិចការររតទស  

៤/តលាក ថាច់ តស ប្រធានសភាេណំាង  

៥/តលាក តៅ តរៀរ ប្រធានសភាប្រ៉ឹទធ ចារយ  

៦/តលាក ប្េ៉ឹង ា៉ែ ន់រនិទ នាយកមផ្នការ និងក៊ីឡា  

៧/តលាក ប្េ៉ឹង យា៉ែ រ អគគតហរញ្ាិ ក  

៨/ប្រះតេជប្រះគណុ ថាច់ រ រីងគ នាយកអនតរសាសនានិង

រ័េា៌ន ។ 

៩/ប្រះតេជប្រគណុ ថាច់ ្តាែ  អគគតលល្កិារ  

១០/អនកប្ស៊ី សឺង ្៊ីណិេ នាយកស្តសត៊ី   

១១/តលាក តៅ តសរ៊ី ប្រធានយុវជនសហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា    

តៅនលៃទ៊ី ៦-៧ - ៨ មម លិនុា ឆ្លន  ំ២០០៨   ហាសននិបាេបានប្រប្រ៉ឹេតតៅ តៅទ៊ីប្កុងម នតវើ  រ ាកា ូរា៉ែ  ូ, សហរ ាអាត រកិ កនុងតោលរណំង  

រិនិេយសក ែភារកនែង ក  កណំេ់តរសកក ែលែ ីនិង តបាះតឆ្លន េតប្ជើសតរ ើសត  កឹនាលំែ ីសប្ារ់អាណេតទិ៊ី ៤ ននសហរ័នធ ។  

ម្ហាសៃនាិត្សកលក្លើកទ ី៨ នៃសហរ័ៃធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម្  ឆ្ន ាំ ២០០៨ 

គណៈក ែការនាយកសហរ័នធមមែរក ពជុាតប្កា  អាណេតកិាលទ៊ី ៤  ឆ្លន  ំ ២០០៨ - ២០១២ ។ 

កម្ពជុាក្រកាម្– អំពសីហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ១៧ 



តា៉ែ ង ៨ និង ៣០ នាទ៊ី ប្រ៉ឹក តា៉ែ ងតៅទ៊ីប្កុងហា ិេនុ, ប្រតទស

កាណាដ្ឋ 

ស សភារគណៈក ែការនាយករ ួាន៖ 

តលាក តា គ ិ លងុ អ្រិេ៊ី 

តលាក ថាច់ ង៉ាកុ ថាច់ប្រធានប្រេរិេត ិ

ប្រះតេជ ប្រះគណុ ្៊្ី ៊ី ្តាែ  ប្រះអគគតលល្កិារ 

តលាកប្រ៉ឹទធ ចារយ តៅ តរៀរ ប្រធានសភាប្រ៉ឹទធ ចារយ 

តលាក ថាច់ តស ប្រធានសភាេណំាង 

តលាក ប្េ៉ឹង ា៉ែ ន់រនិ នាយកមផ្នការ 

តលាក ប្េ៉ឹង យា៉ែ រ់ នាយករ ាបាល 

តលាក ប្បាក់ តសរ៊ីវឌុ្ឍ អនបុ្រធានប្រេរិេត ិមផ្នកកចិចការរតទស 

តលាកប្ស៊ី សឺង ្៊ី ណិេ ប្រធានស្តសត៊ី 

តលាក តៅ តសរ៊ី ប្រធានយុវជន 

តលាក តៅ តសរ៊ី តហរញ្ាិ ក 

តលាក សឺង ហួរ អ្រិេ៊ីរង 

តលាករណឌ ិ េ  ូតភើ ទ៊ីប្រ៉ឹកាជាន់មពស់សហរ័នធ និង 

តលាក      ថាច់ តវៀន េណំាងទវ៊ីរអរឺ ៉ែរុរ៊ីប្រតទសបារំាង រ ួន៉ឹងប្រធាន

េរំន់, សាល, ទ៊ីប្កុងប្រ ទំងសាជកិ សាជកិា ននសហរ័នធមមែរ

ក ពុជាតប្កា  តៅសហរ ាអាត រកិ, កាណាដ្ឋ, បារំាង ជាត ើ  

ប្រាណជេិ ២០០ នាក់ ។ 

-តលាក ថាច់ ង៉ាកុ ថាច់ប្រធានប្រេរិេតសិហរ័នធ ត្វើរបាយការណ៍

រយៈតរល ៤ ឆ្លន កំនែងតៅ គចឺារ់រ៊ីឆ្លន ំ ២០០៨ រហូេ ល់ឆ្លន ំ ២០១២ 

កនុងតនាះបានរ ែ ញ ររូលេននសក ែភារជាតប្ចើន…  ចូជាលេររូ 

អនសុាវរ ៊ីយ៍ជា យួ ស្តនត៊ីសិទធិ នសុស,  ស្តនត៊ីប្កសួងការររតទស, និង

សាថ រន័អនតរជាេិ យួចនំនួផ្ងម រ ។ 

តលាកប្រធានប្រេរិេតបិានរញ្ញជ ក់ថា សហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  

ានតសចកត៊ីសងឃ៉ឹ គ ឺ តដ្ឋយរងរអូនជនរ ួជាេទិំងអស់ានទ៉ឹកចេិត

េស ូ និងានគណុ្ ក៌នុងការេស ូ តដ្ឋយាន សចចៈ មនត៊ី កេញ្ាូ កនុង

ចេិតតរៀងៗមែួន ។ តហើយតលាក ថាច់ ង៉ាកុ ថាច់ានកត៊ីសងឃ៉ឹ តដ្ឋយឈរ

ទំងតលើតោលជហំរគ ឺ ត្វើប្េវូ គេិប្េវូ ន៉ឹង តោលការណ៍អនតរជាេ ិ ។ 

រមនថ រ៊ីតនាះ តលាកប្រធានប្រេរិេតបិានអពំាវនាវចតំពាះសាជកិ 

សាជកិាទំងអស់ ចលូរ ួោំប្ទចលនាសហរ័នធទំងអស់ោន  ត ើ ប៊ី

ជរំញុឱ្យចលនាេស ូទទលួបានតជាគជយ័ ។ ជារិតសសរងរអូនមមែរ

តប្កា  ប្េូវមេតចះររួរ ួោន  និងសា គគ៊ីោន ជាលែុង យួ ត ើ ប៊ីផ្ល

ប្រតយាជន៍មេ យួ ។ 

-តលាក ប្េ៉ឹង យា៉ែ រ នាយករ ាបាលសហរ័នធ បានត្វើរបាយ

ការណ៍អរំ៊ីលវកិាចណូំល និងចណំាយជនំសួ តលាក តៅ តសរ៊ី 

តហរញ្ាិ កសហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា   ។ 

តលាកប្រ៉ឹទធ ចារយ  ៉ឹ  លយ និង តលាក ថាច់ តស ប្រធានសភា

េណំាង អនកមេងាំងចារ់ និងមចងលកេនតិកៈសប្ារ់សហរ័នធបាន

អាននវូចារ់តបាះតឆ្លន េ និងប្រកាសអរំ៊ីស សភារតរកេជនឈរ

ត ែ្ ះតបាះតឆ្លន េ សប្ារ់អាណេតទិ៊ី ៩ ជនូអងគ ហាសននិបាេ… 

តលាក តា គ ិលងុ អ្រិេ៊ី បានប្រកាសរលំាយគណៈក ែការ

ចាស់ ត ើ ប៊ីតប្ជើសតរ ើសគណៈក ែការលែ ី។ 

តរកេជនឈរត ែ្ ះតបាះតឆ្លន េនិងការតរតជ្ាចេិត សប្ារ់អាណេតិ

ទ៊ី ៣ ។ 

តលាក ថាច់ តស ប្រកាសរ៊ីេណំាងប្រតទស និងេណំាងសាល ឬ 

សាជកិ សាជកិាននសហរ័នធ តៅា រណាត ប្រតទស, ទវ៊ីរ, រ ា

នានាជុវំញិភភិរតលាក  ានសិទធិតបាះតឆ្លន េតប្ជើសតរ ើសតបាះតឆ្លន េ      

គណៈក ែការនាយកសហរ័នធ ។ 

គណៈក ែការតរៀរចកំារតបាះតឆ្លន េអាណេតទិ៊ី ៣ រ ួាន៖ 

ទ៊ី ១ – តលាក យស សារនុ ជាប្រធាន 

ទ៊ី ២ – តលាក ប្េ៉ឹង ជ ីជាអនបុ្រធាន 

ទ៊ី ៣ – តលាក ថាច់ សុ៊ី ចាន់ អគគរិនិេយ 

ទ៊ី ៤ – តលាកប្ស៊ី ថាច់ សុផ្ល សាជកិ 

ទ៊ី ៥ – តលាក សុម ន៊ី  តលល្កិារ 

ទ៊ី ៦ – តលាក ថាច់ ោរ សាជកិ 

ទ៊ី ៧ – តលាក  ៉ឹ  លយ តោសនិក 

តលាក  ៉ឹ  លយ ប្រកាសលទធផ្លននការតបាះតឆ្លន េ៖ 

តលាក ថាច់ តវៀន ទទលួសំត ងតឆ្លន េ ចនំនួ ៦៩ សនែ៉ឹក 

តលាក ថាច់ ង៉ាកុ ថាច់ទទលួបានសំត ង ចនំនួ ៨៧ សនែ៉ឹក 

តលាក តៅ តរៀរ ទទលួបានសំត ង ចនំនួ ៦៤ សនែ៉ឹក 

តៅនលៃទ៊ី ១១ - ១២ មមស៊ីហា ឆ្លន  ំ២០១២   ហាសននិបាេបានប្រប្រ៉ឹេតតៅ ទ៊ីប្កុងហា េិនុ, ប្រតទសកាណាដ្ឋ  កនុងតោលរណំង ៣ ចណុំច

គ ឺរិនិេយសក ែភារកនែង ក  កណំេ់តរសកក ែលែ ី និង តបាះតឆ្លន េតប្ជើសតរ ើសត  កឹនាលំែសីប្ារ់អាណេតទិ៊ី ៥ ននសហរ័នធ ។  

ម្ហាសៃនាិត្សកលរបស់សហរ័ៃធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម្ ក្លើកទ ី៩ ឆ្ន ាំ ២០១២ - ២០១៦ 
កម្ពជុាក្រកាម្– អំពសីហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ១៨ 



តលាក ថាច់ តស ទទលួបានសំត ងចនំនួ ៦៥ សនែ៉ឹក 

តលាក ប្បាក់ តសរ៊ីវឌុ្ឍ ទទលួបានសំត ងចនំនួ ៦៧សនែ៉ឹក 

តលាក ប្េ៉ឹង ា៉ែ ន់រនិ ទទលួបានសំត ងចនំនួ ៦៥ សនែ៉ឹក 

តលាក ប្េ៉ឹង យា៉ែ រ់ ទទលួបានសំត ង ចនំនួ ៦៥ សនែ៉ឹក 

តលាក សឺង ហួរ ទទលួសំត ងចនំនួ ៥៨ សនែ៉ឹក 

អងគ ហាសននិបាេសកល តលើកទ៊ី ៩ បានរញ្ចរ់តៅនលៃទ៊ី ១    នា

តវលាតា៉ែ ង ០៥ និង ៣០ នាទ៊ីលាៃ ច ។ 

នលៃអាទិេយ ទ៊ី ១២ មមស៊ីហា ឆ្លន  ំ២០១២ 

-ចារ់តផ្តើ រ៊ីតា៉ែ ង ០៩ និង ៣០ នាទ៊ីប្រ៉ឹក 

តលាក តៅ តសរ៊ី ប្រធានយុវជនមមែរតប្កា  ត ើងអាននវូសារ

ររស់តលាក សឺង សតប្ ច អគគនាយករ័េា៌នសហរ័នធផ្ត ំតផ្្ើនវូមែ៉ឹ 

សារ សំលន់ៗ សប្ារ់អងគ ហាសននិបាេ ជារិតសសបានតលើកយក

នវូចណំងតជើងកណំារយ យួម លជាសាន ន និរនធររស់តលាក សឺង 

សតប្ ច  ានចណំងតជើងថា តរលម លប្េវូយំ…។ 

ស សភារគណៈក ែការនាយកលែ ី អាណេតកិាល ឆ្លន  ំ ២០១២-

២០១៦ ៖ 

ទ៊ី ១-តលាក ថាច់ តវៀន អ្រិេ៊ី  

ទ៊ី ២-តលាក តៅ តរៀរ ប្រធានសភាប្រ៉ឹទធ ចារយ 

ទ៊ី ៣-តលាក ថាច់ តស ប្រធានសភាេណំាង  

ទ៊ី ៤-តលាក ថាច់ ង៉ាកុ ថាច់នាយកប្រេរិេត ិ 

ទ៊ី ៥-តលាក  សឺង ហួរ អគគតលល្កិារ 

ទ៊ី ៦-តលាក ប្េ៉ឹង ា៉ែ ន់រនិទ នាយកមផ្នការ 

ទ៊ី ៧-តលាក ប្េ៉ឹង យា៉ែ រ នាយករ ាបាល  

ទ៊ី ៨-តលាក ប្បាក់ តសរ៊ីវឌុ្ឍ អនបុ្រធានប្រេរិេតិកចិចររតទស  

ទ៊ី ៩-ប្រះតេជប្រះគណុ ្៊្ី ៊ី ្តាែ  នាយកអនតរសាសនា  

ទ៊ី ១០-តលាកប្ស៊ី សឺង ្៊ី ណិេ នាយកស្តសត៊ីមមែរតប្កា   

ទ៊ី ១១-តលាក តៅ តសរ៊ី នាយកយុវជនមមែរតប្កា   

ទ៊ី ១២-តលាក តា គ ិ លងុ អេ៊ីេអ្រិេ៊ីសហរ័នធមមែរក ពុជា

តប្កា  ឧេត ទ៊ីប្រ៉ឹកាជាន់មពស់ ននសហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  ។ 

អងគ ហាសននិបាេសកលតលើកទ៊ី ៩ ននសហរ័នធមមែរក ពុជា

តប្កា  បានប្រកាសរិទក ែវិ្ ៊ីតប្កា អ្រិេ៊ីភារ តលាក ថាច់ 

តវៀន អ្រិេ៊ី សប្ារ់អាណេតិកាលឆ្លន ំ ២០១២-២០១៦ តៅ

តវលាតា៉ែ ង ១ និង ៣០ នាទ៊ីលាៃ ច នានលៃអាទិេយ ទ៊ី ១២ មមស៊ីហា 

ឆ្លន ំ ២០១២ ៕ 

គណៈក ែការនាយកសហរ័នធមមែរក ពជុាតប្កា  អាណេតកិាលទ៊ី ៥  ឆ្លន  ំ ២០១២ - ២០១៦  ។ 

កម្ពជុាក្រកាម្– អំពសីហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ១៩ 



ក្សចកាខី្ថែងោរណ៍្របស់សហរ័ៃធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម្ (KKF) ក្ៅកនុង CESCR 

តលាក អ្រិេ៊ី  

ាងនា ឲ្យរលរ ាមមែរតប្កា  រារ់លាននាក់ម ល និាន

សំត ងតៅក ពុជាតប្កា  តយើងមំុ្សូ មលែងអណំរគណុយា៉ែ ងប្ជាល

តប្ៅ ចតំពាះការផ្ដល់ឱ្កាសឲ្យតយើងមំុ្បានរតញ្ចញសំត ង តៅកនុង

អងគការសហប្រជាជាេ ិ។ 

តសចកដ៊ីរាយការណ៍ររស់សហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា បានផ្ដល់[ឲ្យ 

អងគការសហប្រជាជាេ]ិស ែ៉ឹងត ើលឲ្យបានកាន់មេសុ៊ីជតប្ តលើភារ 

ជាក់មសដង ម លករុំងតកើកានតៅក ពុជាតប្កា   ចូជា រញ្ញែ សិទធិ

តស ាកចិច សងគ កចិច និងវរប្  ៌ និប្េូវបានទទលួសាគ ល់ និងអនវុេត

តដ្ឋយតរញតលញត ើយ តប្ពាះរួកតគតៅមេប្េូវបានតវៀេណា 

ចាេ់ទកុថា ជា នសុសលំដ្ឋរ់ទ៊ីរ៊ីរតៅតលើទ៉ឹក កីតំណើ េររស់មែួន ។ 

តដ្ឋយតរលតវលាានកណំេ់ តយើងមំុ្សំុតសនើឲ្យតដ្ឋះប្សាយ

រញ្ញែ  ម លានតៅកនុងាប្ាចនំនួ ៤ ននកេកិា សញ្ញា   ចូលង

តប្កា ៖ 

ាប្ា ១៖ សិទធសិតប្ ចវសនាមែនួតដ្ឋយមែនួឯង 

“ក ពុជាតប្កា ” ជាត ែ្ ះ ជាភាសាមមែរសប្ារ់សំតៅតលើេរំន់

ម ន សីណដ ទតនែត គងគ និងេរំន់ម លតៅជុវំញិទ៊ីតនះ សរវនលៃ នន

ប្រតទសតវៀេណា  ។ រលរ ាមមែរតប្កា ជាអនករនតរូជររស់អាណា

ចប្កនគរភន ំ (ឬ ហវ ូណន់ ត ែ្ ះមប្រតៅជាភាសាចនិ និង តៅណា  

ត ែ្ ះមប្រតៅជាភាសាយួន) ។ តយើងមំុ្បានរស់តៅកនុងេរំន់ម ន ី

សណដ ទតនែត គងគរារ់ពាន់ឆ្លន ំ កតហើយ ។  ជឈ ណឌ លសាសនា និង

វរប្ រ៌រស់តយើងមំុ្ គ ឺ វេតស បូររងស៊ី  ឋិេតៅកនុងប្សុកករំងស់ាព ន 

តមេតប្រះប្េពាំង បានសាថ រនាត ើងកនុងប្គ៉ឹសសករាជ ៣៧៣, វេត

តោកមប្េង ឋិេតៅកនុងតមេតប្ក នួស បានសាថ រនាត ើងកនុង             

ប្គ៉ឹសសករាជ ៤០០ ។ តទះរ៊ី ប្រវេតសិាស្តសត និងវរប្ ៌ ា៏ន

ចណំាស់ររស់តយើងមំុ្ បានចាក់ប្គ៉ឹះយា៉ែ ងតប្ៅជាយូរ កតហើយតៅ

ម ន សីណដ ទតនែត គងគ មេរដ្ឋា ភបិាលតវៀេណា  និបានទទលួ

សាគ ល់ មមែរតប្កា ថា ជាជនជាេតិ ើ  ននប្រតទសតវៀេណា តទ 

តដ្ឋយបានចាេ់ទកុតយើងមំុ្ថាជា ជនជាេភិាគេចិ ។ 

ជាក់មសដងតៅកនុងកថាមណឌ ទ៊ី ២៧ ននរបាយការណ៍ររស់តវៀេ

ណា  ជនូចតំពាះគណៈកាែ ្កិារ បានមចងថា “តៅតវៀេណា ោែ ន

ជនជាេតិ ើ តទ” ។ តសចកដ៊ីប្រកាសតនះ បានរញ្ញជ ក់យា៉ែ ងចាស់ថា 

តវៀេណា  និបានទទលួសាគ ល់ និងតោររប្រវេតសិាស្តសតរិេររស់ជន

ជាេតិ ើ តៅតវៀេណា តទ ។ សិទធិសតប្ ចវសនាមែួនតដ្ឋយមែួនឯង 

វប្បាក ណាស់ថា ន៉ឹង និានសប្ារ់ប្គរ់ជនជាេតិ ើ ត ើយ ជា

រិតសស រលរ ាមមែរតប្កា  ។ តយើងមំុ្ ប្េូវបានរដ្ឋា ភបិាលតវៀេណា 

ហា ប្បា  និឲ្យតៅមែួនឯងថា “មមែរតប្កា ”    ត ើយ ។ ត ែ្ ះភ ូិ

សាស្តសតជាភាសាមមែរតៅ ម ន កី ពុជាតប្កា   ចូជា ប្សះ មប្រក ទតនែ 

ភ ូ ិ ប្សុក និង តមេត ប្េូវបានរដូរតៅជាភាសាយួន កនុងតោលរំណង

លុររបំាេ់វរប្  ៌ និងប្រវេតិសាស្តសតររស់តយើង ។ លែីៗ តនះ រដ្ឋា           

ស ហរន័ ាផែ មរក្សម្ ពជុាលប្កាម្ បានចេូរមួ្ក្ស នងុក្សចិ ចប្រជ ុលំេ ើក្សទ ី ៥៣ សដរីកី្សតកិាសញ្ញា អន តរជាត ិ ថ្នគ្ណៈក្សមាមធកិារសទិ ាលិសដ្ ឋក្សចិ ច សង គម្ នងិវរបធម្ ៌ ផដ្េនងឹ
ប្រប្រតឹ តលៅរយៈលរេ ២ សបាដហ ៍ចារ់រថី្ង ៃទ ី១០ ដ្េ ់ថ្ង ៃទ ី២៨ ផែវចិ ឆកិា ឆ្ន  ំ២០១៤ លន៉េះ ទបី្ក្សងុ ហសឺផណវ, ប្រលទសសវសិ ។ ការផដ្េសហរន័ ាផែ មរ

ក្សម្ ពជុាលប្កាម្ចេូរមួ្ប្រជ ុលំន៉េះ លដ្ឋយសារ ប្រលទសលវៀតណាម្ប្តវូល្ ្ើយរភំ ្អឺរំរីញ្ញា លសដ្ ឋក្សចិ ច សង គម្ក្សចិ ច នងិវរបធម្ ៌រយៈលរេ ២ ថ្ង ៃ គ្លឺៅថ្ង ៃទ ី១០ នងិ ១១ ផែវចិ ឆកិា 
ចលំ ៉េះ អ នក្សជំនាញអន តរជាតតិណំាងឲ្យប្រលទសនានា ចនំនួ ១៨ ជាអ នក្សលចាទសរួរដ្ឋឋភបិាេលវៀតណាម្ នវូចណុំចណាែ៉្េះផដ្េលវៀតណាម្បានលធ វើ នងិម្និបានលធ វើ ។           
ម្នុលរេលវៀតណាម្ល្ ្ើយរភំ ្ ឺ សហរន័ ាផែ មរក្សម្ ពជុាលប្កាម្ បានដ្ឋក់្សរបាយការណ៍សដអីរំរីញ្ញា សទិ ាមិ្នសុសផែ មរលប្កាម្ លៅគ្ណៈក្សម្ មការសទិ ាលិសដ្ ឋក្សចិ ច សង គម្ក្សចិ ច នងិ         
វរបធម្ ៌លហើយអ នក្សនាង លក្សៀង សធុ ីប្រធានគ្ណៈក្សម្ មការយវុជនថ្នសហរន័ ាផែ មរក្សម្ ពជុាលប្កាម្ (KKFYC) បានផងង្នវូរបាយការណ៍លន៉េះ ថ្ង ៃទ ី១០ ផែវចិ ឆកិា ឆ្ន  ំ២០១៤  

អនកនាង តកៀង សុ្៊ី មលែងតៅកនងុ CESCR នាទ៊ីប្កងុ ហសមឺណវ  

នលៃទ៊ី ១០ មមវចិឆកិា ឆ្លន  ំ២០១៤   ។ 

កម្ពជុាក្រកាម្– អំពសីហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ២០ 



ភបិាលតវៀេណា  បានរាយា រ៉ឹរយកប្ា យួ ម លានឆ្លែ ក់

អកសរមមែរថា “ក ពជុាតប្កា ” ននវេត បី្កហ  ឋិេតៅកនុងប្សុកលកូវ តមេត

ប្រះប្េពាំង, ម ន កី ពុជាតប្កា  ។  

ាប្ាទ៊ី ១១៖ សិទធរិស់តៅប្រករតដ្ឋយសតងដ់្ឋរ 

តវៀេណា ជាប្រតទសផ្លិេ និងនាអំងករតចញតៅតប្ៅប្រតទស

តប្ចើនជាងតគកនុងរិភរតលាក ក៏រ៉ែមុនតាន នសុស េចិណាស់ម ល ងឹ

ថា អងករទំងតនាះ ប្េូវបានផ្លិេតៅេរំន់ម ន សីណដ ទតនែ     ត គងគ 

តដ្ឋយតញើស និងទ៉ឹកមភនក ររស់កសិករមមែរតប្កា  ។ 

តទះរ៊ីប្រតទសតវៀេណា  ានកតំណើនតស ាកចិចរ ៊ីកចតប្ ើនលែ ំង 

កនុងអ ំុងតរលរ៉ែនុាែ នឆ្លន ំចងុតប្កាយតនះយា៉ែ ងណា ក៏តដ្ឋយ មេរល 

រ ាមមែរតប្កា បានកាែ យជា នសុសប្ក៊ីប្ករផំ្េុតៅកនុងេរំន់ ។ កសិករ

មមែរតប្កា ជាតប្ចើនប្េូវ តៅរលុរណុំលប្បាក់រ៊ី្នាោររដ្ឋា ភិបាល 

ត ើ ប៊ីទិញថាន ំ ងកូវកនុងការផ្លិេប្សូវ ។ ប្បាក់ម លបាន ករ៊ីការ

ប្រ លូផ្ល ប្សូវប្េូវបានទទូេ់សងរណុំល និងកសិករជាតប្ចើនប្េូវ

ជារ់ជពំាក់រណុំលរដ្ឋា ភបិាលវណឌ ក (វន់-ក) តហើយអនក ម លផ្លិេ

បានប្សូវ និប្គរ់សងរណុំល រួកតគប្េូវរងេចំេិតលក់ តីករររស់  

មែួន ។ វរិេតតិស ាកចិចមផ្នកកសិក ែ ប្េូវបានរដ្ឋា ភបិាលតវៀេណា ត្វើ

ប្រតងើយ រណាដ លឲ្យានកតំណើនននការត្វើ     ចណំាកប្សកុររស់

ប្កុ យុវជនមមែរតប្កា កាន់មេតប្ចើនត ើងតៅសុ៊ីឈនួលតគតៅទ៊ីប្កុង ។ 

ប្រឈ ន៉ឹងរញ្ញែ ការោែ ន ផី្លិេប្សូវ និងរញ្ញែ ោែ នឱ្កាសត្វើ

ការ រតៅា តមេត យុវជនមមែរតប្កា ប្េូវរងេចំេិត ត្វើចណំាកប្សុក

តៅទ៊ីប្កុងនប្រនគរ ឬប្រតទសតប្ៅ ត ើ ប៊ីរកប្បាក់ផ្គេ់ផ្គងប់្គួសារររស់

មែួន ។ តដ្ឋយមវះស េថភារ រលរ ាមមែរតប្កា ជាតប្ចើន ប្េូវត្វើការ

តដ្ឋយទទលួយកប្បាក់មមទររំផ្េុ  ចូជាការរេ់េ ុ និងលាងចានជា

ត ើ  តៅា  សណាា ោរ ឬត្វើការរតប្ ើតៅា ផ្ទះប្គួសារអនកាន

ររស់ចនិ និងយួន តៅទ៊ីប្កុងនប្រនគរ ្ន ល់ការរងេឲំ្យត្វើការ

ហួសកាែ ំងជាត ើ  ។ 

ាប្ា ១៣៖ សិទធទិទលួបានការអរ់រ ំ

កនុងរបាយការណ៍ររស់តវៀេណា  ជនូគណៈកាែ ្កិារ កថា

មណឌ ទ៊ី ៤៩៣ បានរញ្ញជ ក់ថា “រដ្ឋា ភបិាលន៉ឹងរងកលកេណៈឲ្យជនជាេិ

ភាគេចិបានមសវងយល់នវូភាសា និងអកសរសាស្តសតររស់រួកតគ” ។ 

ា ការរិេរលរ ាមមែរតប្កា   និានសិទធិតសរ ៊ីភារកនុងការតរៀន 

និងតប្រើប្បាស់នវូភាសាមមែរ ជាសាភាជាេរិរស់មែួនត ើយ ។ 

ការរតប្ងៀនអកសរមមែរនាតរលរចចុរបនន តៅកនុងសាលារ ា ម ល

ានការចលូរ ួរ៊ីនិសសិេមមែរតប្កា   និម នជាក ែវិ្ ៊ី រិេប្បាក 

 យួ ត ើ ប៊ីឲ្យកនូតៅមមែរតប្កា  បានតចះអកសរសាស្តសតជាេរិរស់រួក

តគតទ ។ តៅា សាលារ ា ម លតរៀនអកសរមមែរានប្េ៉ឹ មេរ៊ី ២ តៅ 

៣តា៉ែ ងរ៉ែតុណាណ ះកនុង យួសបាដ ហ៍ ម លត្វើឲ្យសិសសមមែរតប្កា  

រចចុរបនន  ិនអាចអាន និង សរតសរអកសរមមែរររស់មែួនបានត ើយ ។ 

ប្រះតេជប្រះគណុ ល៊ី ចនិាដ  ប្រសូេឆ្លន ំ ១៩៨៨ តៅវេតនប្រជារ់ 

 ំុឡាយហាវ  ប្សុកតប្ជាញរ តមេតោែ ំង បានរាយា  តរើកសាលា

តរៀនអកសរមមែរតៅកនុងវេតររស់មែួន រ៉ែមុនតប្រះអងគ និប្េូវបានការ     

អនញុ្ញា េរ៊ីប្រះតៅអ្កិារវេត ប្រះនា  ថាច់ ហ ន ម លជាសាជកិ

រកសក ុែុយនិសតននរដ្ឋា ភបិាលតវៀេណា ត ើយ ។ តៅនលៃទ៊ី ១៦ មម

ឧសភា ឆ្លន ំ ២០១៣ ប្រះតេជប្រះគណុ ល៊ី ចនិាដ  ប្េូវបានរដ្ឋា ភបិាល

តវៀេណា ចារ់ផ្ស៉ឹក តហើយប្ចកចលូបាវត្វើទរណុក ែ ចូសេវធាេ,ុ 

តៅនលៃទ៊ី ១៧ មមឧសភា ឆ្លន ំ ២០១៣  ម ល ប្រះអងគប្េូវបានរងេឲំ្យ

សារភារកហុំសតហើយប្េូវបានចាក់ផ្ាយតៅតលើកញ្ចក់ ទរូទសសន៍       

រ ាតវៀេណា  ។ តដ្ឋយ និអាចប្ទំប្ទបានន៉ឹងការត្វើទកុេរកុត នញរ៊ី  

រដ្ឋា ភបិាលតវៀេណា  ប្រះអងគបានតភៀសមែួនតៅសំុសិទធិប្ជកតកាន 

តៅទ៊ីប្កុងបាងកក ប្រតទសនល កាលរ៊ីនលៃទ៊ី ១៧ មម      លិនុា ឆ្លន ំ 

២០១៣ ។ តដ្ឋយសំណាងលអ ប្រះអងគប្េវូបាន UNHCR ទទលួសាគ ល់

ជាជនតភៀសមែួន តហើយករុំងរងចំ់ាឱ្កាសតចញតៅាំងទ៊ីលំតៅៗ

ប្រតទសទ៊ីរ៊ី ។ 

 និានកាមសេ និងតសៀវតៅជាភាសាមមែរណាម លអនញុ្ញា េ

ឲ្យរលរ ាមមែរតប្កា រតញ្ចញទសសនៈ ឬ គនិំេររស់មែួនតដ្ឋយឯក

រាជយ តហើយ និានការតប្ជៀេមប្ជករ៊ីរដ្ឋា ភបិាលតវៀេណា តទ ។   

យុវជនមមែរតប្កា ម លករុំងសិកា តៅា សាលាវទិាល័យរ ា

យួន ានសិទធិេចិេចួណាស់កនុងការរតញ្ចញ េរិរស់មែួន ជា

រិតសស គកឺាររតញ្ចញ េាិ ប្ររ័នធអនិត្ើណិេ ។ 

រលរ ាមមែរតប្កា ជាកសិករ រួកតគមិេមំត្វើការលែ ំងណាស់ រ៉ែមុនត

រួកតគ យួចនំនួប្េូវប្រឈ ន៉ឹងរញ្ញែ មវះលេយា៉ែ ងលែ ំង រហូេ ល់

 និានអងករប្ចកឆ្លន ំងតទៀេផ្ង តប្ពាះការចណំាយតប្ចើនលែ ំងតរក ។ 

រលរ ាមមែរតប្កា ជាអនកម លប្កជាងតគ តៅកនុងេរំន់ម ន ីសណដ

ទតនែត គងគ ។ ភារប្ក៊ីប្កររស់រលរ ាមមែរតប្កា  វជះឥទធិរល ល់

ជវីភារ និង អនាគេររស់យុវជនមមែរតប្កា  ។ រ៉ែនុាែ នឆ្លន ំកនែងតៅតនះ 

អាប្ាននការតបាះរងស់ាលាររស់និសសិេមមែរតប្កា ្ន ល់

 ណំាក់កាលប្រកាសអាសនន យួ ។ រួកតគប្េូវមិេមំត្វើការតៅា 

កសិដ្ឋា ន ឬមសវងរកការ រត្វើ ត ើ ប៊ីជយួ ល់ប្គួសារររស់រួកតគ ។ 

ោែ នការអរ់រ ំអនាគេររស់យុវជនមមែរតប្កា ន៉ឹងអារ់រសែ៊ី ។ 

កម្ពជុាក្រកាម្– អំពសីហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ២១ 



ាប្ាទ៊ី ៤៖ សិទធកិនងុការចលូរ ួកនងុជវីេិវរប្  ៌ និងការទទលួ

បាននវូការរ ៊ីកចតប្ ើនននវទិាសាស្តសត 

តៅេរំន់ម ន សីណដ ទតនែត គងគ មមែរតប្កា ានក៊ីឡា ២ ប្រតភទ

 ល៏ប៊ី ម លតគចាេ់ទកុថាជាតមឿនវរប្ ៌ រួកតគប្បាររធជាតប្ចើន 

សេវេស កតហើយ គ ឺ ប្រនរណ៊ី ប្រណាំងតោ និងប្រនរណ៊ី  ប្រណាំង

ទកូ ង ។ 

អនកប្ស៊ី Farida Shaheed តប្រសិេរិតសសររស់អងគការសហ

ប្រជាជាេទិទលួរនទុកមផ្នកវរប្  ៌ ក៏បានសម ដងនវូកដ៊ីបារ ភររស់

តលាកប្ស៊ី រនាទ រ់រ៊ីបានបានតៅរតំរញទសសនកចិចតៅតវៀេណា  ។ 

តលាកប្ស៊ីបានរញ្ញជ ក់ថា៖ 

“តយើងានកដ៊ីបារ ភរិតសសថា រាល់រិ្៊ីតផ្សងៗ ជាសក ែភារ យួ

ម ល [រដ្ឋា ភបិាលតវៀេណា ] ចាេ់ាំងឲ្យត្វើ ម លានម នវែះុ

រញ្ញច ងំអរំ៊ីវរប្ ផ៌្ារភាជ រ់ន៉ឹងជវីេិរិេររស់រួកតគតទ ឬ ប្េវូទិញ

សំរបុ្េត ើ ប៊ីចលូទសសនា ។ មំុ្ ករុំងនិយាយឧទហរណ៍អរំ៊ីរិ្៊ីរណុយ

ប្រនណណ៊ី ប្រណំាងតោ តៅប្សុកនរនយូ ឋិេតៅកនងុតមេត យួចនំនួ 

ននភាគលងេបងូប្រតទសតវៀេណា ” ។ 

តប្ៅរ៊ីតនះ រដ្ឋា ភបិាលតវៀេណា បានកាន ប្រនរណ៊ី  រិ្៊ី

រណុយអុទំកូ [មុសកាល] និងចាេ់រិ្៊ីរណុយ យួតនះ ប្ោន់មេត ើ ប៊ី

ទក់ទញតភៀ្វតទសចរណ៍មេរ៉ែតុណាណ ះ ។ ានមេប្កុ ទកូ ង ម ល

បានឈនះរ៊ីររ៊ីប្កុ រ៉ែតុណាណ ះ ម លបានទទលួលវកិាេចិេចួ មណៈ

ម លានទកូ ង រារ់សិរប្កុ ម លានក៊ីឡាកររារ់ពាន់នាក់ កចលូ

រ ួ  និបានទទលួកនប្ អវ៊ីត ើយ ចតំពាះកចិចមិេមំប្រ៉ឹងមប្រងររស់មែួន។ 

ទ៊ីរផំ្េុរដ្ឋា ភបិាលតវៀេណា  បានប្រ លូប្បាក់ជាតប្ចើនរ៊ីតភៀ្វ

តទសចរណ៍ និងប្កុ ហ ុននានាម លផ្ាយពាណិជជក ែ ។ 

វរប្ ម៌មែរតប្កា ររស់តយើងមំុ្ ប្េូវបានផ្ារភាជ រ់ន៉ឹងពាកយ

តប្រៀនប្រតៅ ននរុទធសាសនាតលរវទ ទ៊ីវេតអារា ជា ជឈ ណឌ ល  

វរប្  ៌ ត ើ ប៊ីប្រេរិេតិា សាសនាររស់តយើងមំុ្ ។ ភាសាមមែរាន

សារៈសំលន់កនុងការរកាវរប្  ៌ររស់មមែរតប្កា  ។ 

ជាអកសុល រដ្ឋា ភបិាលតវៀេណា   និបានតោររនវូសិទធិររស់

មមែរតប្កា តទ  ចូជាសិទធិននការប្រេរិេតសិាសនា ររស់រួកតគជាត ើ   

ឧទហរណ៍  ចូជាការរតងកើេសាគ ប្រះសងឃសា គគ៊ីតសនហាជាេ ិ

ម លជាឧរករណ៍ យួ សប្ារ់ការប្េួេរិនិេយសក ែភារសាសនា

តៅក ពុជាតប្កា  ។ ប្រះតៅអ្ិការវេតបានទលួប្បាក់មមេចិេចួ ត ើ ប៊ី

ត្វើការរតប្ ើរដ្ឋា ភបិាលរកសក ុែុយនិសតតវៀេណា  ។ ា រុទធវន័ិយ

រុទធសាសនាររស់តយើងមំុ្ ប្រះសងឃប្ោន់មេទទលួនវូទន រ៊ីទយក

ទយិកា មេ និម នជាប្បាក់មមតនាះតទ ។ ចណំាេ់ការររស់រដ្ឋា          

ភបិាលតវៀេណា  ត ើ ប៊ីរតងកើេឲ្យានររយិាកាសានេ៉ឹង យួរវង

ប្រះសងឃ និងរុទធររស័ិទតៅកនុងសងគ មមែរតប្កា  ។ 

តទះរ៊ីចារ់ានមចងតៅកនុងរ ា្  ែនញុ្ាននប្រតទសតវៀេណា  

មេរដ្ឋា ភបិាលបានតប្រើអេថរទប្សតរចប្សរិលតៅកនុង ចារ់ប្រហែ

ទណឌ  ត ើ ប៊ីចារ់សក ែជនសិទធិ នសុស ។ ឧទហរណ៍ ាប្េ៊ី ៩១ នន

ចារ់ប្រហែទណឌ តវៀេណា  បានមចងថា “រេ់តចញតៅតប្ៅប្រតទស 

ឬ តៅតប្ៅប្រតទសកនុងតោលរណំងប្រឆំ្លងរដ្ឋា ភបិាលប្រជាជន” 

ប្េូវបានយក កតប្រើត ើ ប៊ីប្រឆំ្លង ប្រះតេជប្រះគណុ ថាច់ ត្ឿន និង 

ល៊ីវ ន៊ី ម លបានរាយា តភៀសមែួនតចញរ៊ីក ពុជាតប្កា  ននប្រតទស

តវៀេណា  ជា យួន៉ឹង នសុស នទតទៀេ គ ឺ តលាក ប្ា វ៉ា ន់ថា និង   

ថាច់ ភ ូរិទិធិ ។ រួកតគប្េូវបានកាេ់តទសឲ្យជារ់រនធនាោរាន ក់ៗរ៊ី ២ 

តៅ ៦ ឆ្លន ំ ។ ជាក់មសដង តទសម ល ប្រះតេជប្រះគណុ ថាច់ ត្ឿន 

ប្េូវបានតចាទប្រកាន់តនាះ គបឺ្ោន់មេបានសាភ សជា យួ វទិយសំុត ង        

ក ពជុាតប្កា  (www.vokk.net) ម លតចញផ្ាយា ប្ររ័នធអនិត្ើ

ណិេតដ្ឋយសហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  សដ៊ីអរំ៊ី    យុវជនមមែរតប្កា និ

អាចានតសរ៊ីភារកនុងការតរៀនអកសរមមែរ ររស់មែួនតៅម ន កី ពុជា

តប្កា  មេរ៉ែុតណាណ ះ ។ 

ប្រះតេជប្រះគណុ ល៊ីវ ន៊ី ប្រសូេ ឆ្លន ំ ១៩៨៦ ជាប្រះតៅ 

អ្កិារវេតតសាតសក ប្េូវបានតចាទប្រកាន់រ៊ីរទ និត្វើា  រញ្ញជ

ររស់រដ្ឋា ភបិាលតវៀេណា  ត ើ ប៊ីចារ់ផ្ស៉ឹក ប្រះតេជប្រះគណុ ថាច់ 

ត្ឿន ។ 

លែីៗ តនះ ប្រះសងឃមមែរតប្កា តៅភនតំរញ ៥ អងគ និងយុវមមែរ យួ

ចនំនួ ប្េូវបានហា ចលូរ ួកនុងរិ្៊ីរណុយកឋិន តៅវេត វេតមមវងទទ៉ឹង 

ភ ូមិមវងទទ៉ឹង (Ap Minh Hong)  ំុ មមវងទទ៉ឹង (Xã Minh Hòa ) ប្សកុ 

ោែ ងំត ឿង (Huyên Châu Thành) តមេតប្ក នួស កាលរ៊ីនលៃ  ទ៊ី ២៨ មម

េលុា ឆ្លន ំ ២០១៤ តទះរ៊ីអនកទំងតនាះ ានលិមិេវែងម នប្សរចារ់

យា៉ែ ង ណាក៏តដ្ឋយ ។ តរលរួកតគប្េ រ់ កក ពុជាវញិ ប្េវូបាន     

រ៉ែលិុសតប្រំម នតវៀេណា ចារ់សួរចត ែើយជាង ១០ តា៉ែ ង និងបាន

រែន់យកសាភ រៈតអ ិចប្េូនិកផ្ទ ល់មែួនររស់រួកតគអស់ ជាតប្ចើន  ចូ

ជា ទរូស័រទន  Iphone , Samsung និងា៉ែ សិុនលេររូ ជាត ើ  ។ រួកតគ 

ប្េូវបានតចាទរ៊ីរទចលូរ ួត្វើបាេកុ ែតៅក ពុជា និងពាក់រ័នធជា យួ

ន៉ឹង សហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  ។ 

មណៈម លប្រតទសតវៀេណា រចចុរបនន ជាសាជកិននប្កុ 

ប្រ៉ឹកាសិទធិ នសុសននអងគការសហប្រជាជាេ ិ មេរលរ ាមមែរតប្កា 

កម្ពជុាក្រកាម្– អំពសីហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ២២ 



ប្េូវរិន័យតដ្ឋយប្ោន់មេរួកតគអនវុេត នវូសិទធិជា លូដ្ឋា នររស់រួក

តគមេរ៉ែតុណាណ ះ ។ រញ្ញែ តនះ តយើងមំុ្ ចងម់សវងរកកចិចអនតរគ ន៍រ៊ីគណៈ

កាែ ្កិារតស ាកចិច សងគ កចិច និងវរប្  ៌ត ើ ប៊ី៖ 

ជរំញុឲ្យតវៀេណា អនវុេតឲ្យបានតរញតលញ នវូតសចកដ៊ី

ប្រកាសជាសកល សដ៊ីអរំ៊ីសិទធិររស់ជនជាេតិ ើ  ត ើ ប៊ីតោររនវូ

សិទធិររស់តយើងមំុ្ កនុងការទទលួបាននវូ “សិទធិសតប្ ចវសនាមែនួ

តដ្ឋយមែនួឯង” ។ 

ជរំញុឲ្យតវៀេណា តោររនវូសិទធិររស់មមែរតប្កា  ត ើ ប៊ីរួកតគ

បានតៅមែួនឯងថា “មមែរតប្កា ” ។ 

ជរំញុឲ្យតវៀេណា តោររនវូសិទធិកនុងការទទលួបានការអរ់រ ំ

តដ្ឋយវិ្ ៊ីអនញុ្ញា េឲ្យមមែរតប្កា បានតរៀន នវូអកសរសាស្តសត និងប្រវេតិ

សាស្តសតររស់រួកតគតៅកនុងសាលារ ា ។ 

ជរំញុឲ្យតវៀេណា ឈរ់រដូរត ែ្ ះ ភ ូ ិ ប្សុក តមេត តៅក ពុជា

តប្កា  ទ៊ីម លរលរ ាមមែរតប្កា រស់តៅ ាំងរ៊ីត ើ តរៀង ក ។ 

ជរំញុឲ្យតវៀេណា អនវុេត និងតរៀរចំឯកសារជាផ្ែូវការ ត ើ ប៊ី

ទទលួសាគ ល់ ជនជាេតិ ើ តៅតវៀេណា  ។ ការម លតវៀេណា 

ទទលួសាគ ល់ជនជាេតិ ើ  រ ែ ញឲ្យត ើញថា កចិចសនាររស់តវៀេ

ណា  បានមសវង រក តំណាះប្សាយរវងរដ្ឋា ភបិាល និងជនជាេតិ ើ  

និងដ្ឋក់តចញនវូតោលនតយាបាយប្រតសើរជាង នុ ត ើ ប៊ីជយួ ល់

ប្កុ ជនជាេតិ ើ  ឲ្យបានទទលួនវូសិទធិជា លូដ្ឋា នម លរួកតគប្េូវ

បានទទលួ  ចូានមចងតៅកនុងតសចកដ៊ីប្រកាសជាសកលសដ៊ីរ៊ីសិទធិ

ជនជាេតិ ើ ររស់អងគការសហប្រជាជាេ ិ ម លតវៀេណា  ជា

ប្រតទសហេថតលម៊ី កាលរ៊ី ឆ្លន ំ ២០០៧ ។ 

ជរំញុឲ្យតវៀេណា ត្វើឲ្យរលរ ាទទលួសាគ ល់ថា រួកតគប្េូវបាន

ោំពារតដ្ឋយសិទធិ និងចារ់ររស់រួកតគ ។ ប្រសិនតរើ រលរ ា និ

យល់ត ើញយា៉ែ ងតនះតទ ចារ់តៅមេានកប្ េិ តហើយរួកតគប្េូវ

បានចារ់តដ្ឋយ  និាន  លូតហេចុាស់លាស់ត ើយ ។ 

ជរំញុឲ្យតវៀេណា  តដ្ឋះមលងជារនាទ ន់ នវូប្រះតេជប្រះ គណុ 

ថាច់ ត្ឿន និង ប្រះតេជប្រះគណុ ល៊ីវ ន៊ី , ថាច់ ភ ូរិទិធ និង តលាក ប្ា 

វ៉ា ន់ ថា តដ្ឋយោែ នលកេមណឌ  ។ 

ជរំញុឲ្យតវៀេណា រញ្ឈរ់ ជារនាទ ន់រាល់សក ែភារដ្ឋក់

រប្ យកាែ ំង ចារ់  ំុោំង និងត្វើទរណុក ែ តដ្ឋយអតំរើហិងា  ចូ

ជាករណ៊ី  ប្រះតេជប្រះគណុ ល៊ី ចនិាដ  ននវេតនប្រជារ់ ។ 

ជរំញុឲ្យតវៀេណា  ានតោលនតយាបាយទរ់សាក េ់រញ្ចុះេន ែ

ប្សូវអងករ តៅកនុងរ វូចប្ ូេររស់រលរ ាមមែរតប្កា  ម លត្វើឲ្យរួក

តគ និានលទធភារប្គរ់ប្ោន់កនុងការសងរណុំលរ ា រនាទ រ់រ៊ី

ប្រ លូផ្លប្សូវ ។ 

ជរំញុឲ្យតវៀេណា  ប្េូវានក ែវិ្ ៊ីរលុោែ នការប្បាក់ និងផ្ដួច

តផ្ដើ គនិំេ ត ើ ប៊ីទរ់សាក េ់អាប្ាបាេ់ មីប្ស តៅកនុងចតំណា រលរ ា

មមែរតប្កា  ។ 

ជរំញុឲ្យតវៀេណា អនញុ្ញា េ ឲ្យកាុរមមែរតប្កា ានតសរ៊ីភារ

កនុងការសិកាតរៀនសូប្េអកសរមមែរររស់រួកតគ តៅសាលារ ាចារ់រ៊ី

ថាន ក់ តេយយ ។ 

ជរំញុឲ្យតវៀេណា  ទទលួសាគ ល់ភាសាមមែរជាភាសាផ្ែូវការតៅ

ម ន កី ពុជាតប្កា  ។ ការតប្រើប្បាស់ាន  ចូជា ប្ា និងលិមិេរ ា  

បាលនានា ប្េូវមេសរតសរជាអកសរមមែរ និងអកសរយួន ។ 

ជរំញុឲ្យតវៀេណា  ប្េូវមេតោររសិទធិរលរ ា និងប្រះសងឃមមែរ

តប្កា  បានត្វើ តំណើ រតចញចលូប្រតទស ក ពុជា និងតវៀេណា ត ើ ប៊ី

ចលូរ ួកនុងក ែវិ្ ៊ីរណុយទនតផ្សងៗ ។ 

ជរំញុឲ្យតវៀេណា ឈរ់កាន ប្រនរណ៊ី  រិ្៊ីរណុយវរប្ ៌

ររស់មមែរតប្កា  ។ រិ្៊ីរណុយប្រនរណ៊ី  ប្េូវាន តសរ៊ីភារចាេ់ាំង

តដ្ឋយរលរ ាមមែរតប្កា  ម ល និានការតប្ជៀេមប្ជករ៊ីរដ្ឋា ភបិាល  

ជរំញុឲ្យតវៀេណា  ឈរ់យកសាគ ប្រះសងឃសា គគ៊ី

តសនហាជាេ ិ ឬសាគ រុទធសាសនាតវៀេណា   កប្េួេរិនិេយតលើ

កចិចប្រេរិេតសិាសនា និងវរប្ រ៌រស់រលរ ាមមែរតប្កា តៅា វេត

អារា នានា តៅម ន កី ពុជាតប្កា  ។ រលរ ាមមែរតប្កា  ប្េូវាន

សិទធិរតងកើេសាថ រន័សាសនាឯករាជយររស់មែួន យួ ត ើ ប៊ីតលើកសទួយ

ប្រវេតសិាស្តសត សាសនា និងវរប្ ៌ររស់រួកតគឲ្យតរញតលញ 

តដ្ឋយ ិនានការតោសនាអូសទញរ៊ី រដ្ឋា ភបិាលតវៀេណា  ៕  

មប្រសប្ លួតដ្ឋយជាភាសាមមែរតដ្ឋយ ថាច់ ប្រ៊ីជា តគឿន 

កម្ពជុាក្រកាម្– អំពសីហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ២៣ 



សហរ័ៃធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម្ទាម្ទារឲ្យក្ ៀត្ណ្ដម្ក្ៅខ្មែរក្រោម្ថា “ជៃជាតិ្ក្ដើម្” 

“សូ តោររតលាកប្ស៊ីអ្រិេ៊ីអងគប្រជុ ំ

តយើងមំុ្ សូ សម ដងនវូការចលូរ ួនវូការមលែងប្រករតដ្ឋយ

រទដ្ឋា នររស់ប្រតទស Bolivia និង អាស្តហវិ កលងេបូង និងរ៊ីសាជកិ  

អចនិស្តនតយ៍ នទតទៀេ រារ់ទំងការចលូរ ួប្រករតដ្ឋយតសែើភារ និង

តរញលកេណៈររស់ជនជាេតិ ើ  ។ 

រលរ ាមមែរតប្កា   និម នជាជនម លានរញ្ញែ តទ មេតយើងជា

ជនជាេតិ ើ  ។ អាប្ស័យតហេតុនះ តយើងមំុ្សូ ោំប្ទ ចតំពាះការរដូរ

ត ែ្ ះ “តវទិកាអចនិស្តនតយ៍ននអងគការសហប្រជាជាេសិដ៊ីរ៊ីរញ្ញែ ជន

ជាេតិ ើ ” (UNPFII) តៅជា “តវទិកាអចនិស្តនតយ៍ននអងគការសហប្រជា

ជាេសិដ៊ីរ៊ីសិទធិជនជាេតិ ើ ” វញិ ា ការតលើកត ើងររស់ តលាក 

Chief Wilton Little Child ។ 

សហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  សូ ោំប្ទចតំពាះសននិបាេរិភរ

តលាកតៅតរលលង មុររស់ជនជាេតិ ើ  និង តយើងមំុ្សងឃ៉ឹ ថា      

រដ្ឋា ភបិាលតវៀេណា ន៉ឹងអនវុេត នវូការផ្ែ ស់រដូរឥរយិារលកនុងការ

តប្រើប្បាស់ភាសាសប្ារ់តៅ “ជនជាេភិាគេចិ”  កជា “ជនជាេិ

ត ើ ” វញិ សំតៅតលើតយើងមំុ្ ជាជនជាេតិ ើ  ម លន៉ឹងតរៀរចតំៅ

កនុងសននិបាេរិភរតលាកររស់ជនជាេតិ ើ  នាតរលលង មុតនះ ។ 

សហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  សូ ផ្ដល់អនសុាសន៍ ល់កចិចការតៅ

អនាគេ  ចូលងតប្កា តនះ ៖ 

ទ៊ី ១ ៖ រាល់ប្រតទសម លអនវុេតសក ែភារទក់ទងន៉ឹងសាភ រៈ 

ប្េូវប្សរន៉ឹងវរប្ ក៌នុងការអរ់រ ំ ត ើ ប៊ីធានាឲ្យបានថា ជនជាេតិ ើ 

អាចការពារនវូតមឿនវរប្  ៌ , អាចផ្សរវផ្ាយនវូប្រវេតសិាស្តសត និង 

រកានវូអេតសញ្ញា ណជាេរិរស់រួកតគ ។ តយើងមំុ្ សូ មលែងអណំរ

គណុចតំពាះសាធារណរ ាអាប្ហិវកលងេបូង ម លបានមចករមំលកនវូ

ការអនវុេតររស់មែួនតលើជនជាេតិ ើ  និងបានជរំញុឲ្យប្រតទសតផ្សងៗ 

តទៀេ យកគរំតូ្វើា  ។ តយើងមំុ្ ចងឲ់្យប្រតទសតវៀេណា ត្វើា គរំ ូ

ប្រតទសតនះ ។ 

ទ៊ី ២ ៖ ត ើ ប៊ីត្វើឲ្យការចលូរ ួប្រករតដ្ឋយេាែ ភារ តសែើភារ 

និង ានប្រសិទធិភារសប្ារ់ជនជាេតិ ើ  ម លតលាក អនកករុំងមេ

ានការចារ់អារ ែណ៍តនាះ តយើងសំុឱ្យប្រតទសតវៀេណា ជយួ ល់

 លូនិ្ ិ និង អនវុេតគតប្ាងការកសាងស េថភារតៅកនុងសហគ ន៍

ជនជាេតិ ើ  រ ួទំងការរ ួចមំណកររស់ លូនិ្សិែ័ប្គចេិតតៅ 

UNPFII ។  តូចនះ ជនជាេតិ ើ តៅកនុងេរំន់តនះ  អាច កចលូរ ួបាន 

តហើយស េថភារជា លូដ្ឋា នននការ ងឹថា  នរណាមែះអាចានសិទធិ

ចារ់តផ្តើ ជា យួ ។ 

ទ៊ី ៣៖ សំណូ ររ ល់សាជកិអចនិស្តនតយ៍ ននតវទិកាជយួរញ្ញជ ក់

 ល់ប្រតទសម ល និបានទទលួសាគ ល់ជនជាេតិ ើ  និងសំុឲ្យាន

កចិចរិភាកាេ ុលូ យួ ត ើ ប៊ីរកវិ្ ៊ីឲ្យានការទទលួសាគ ល់ ។ តយើងមំុ្ 

តលើកទ៉ឹកចេិតឲ្យានកចិច សហប្រេរិេតកិារ យួ រវងអនកជនំាញ កនុង

ចតំណា ជនជាេតិ ើ  ម លរងផ្លរ៉ែះពាល់ និងប្រតទសទំងឡាយ 

ម លករុំងានឧរសគគចតំពាះការឯកចឆនទកនុង ការអនវុេត ។ 

ទ៊ី ៤៖ ឯកចឆនទរ៊ីប្រតទសនានា ត ើ ប៊ីរតងកើេឲ្យានការ រ

សប្ារ់ជនជាេតិ ើ  កនុងការត្វើការផ្ទ ល់ជា យួប្កុ ជនជាេតិ ើ 

តៅា  លូដ្ឋា ន ។ ការចាេ់ាំងន៉ឹងជយួត្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវងជន

ជាេតិ ើ  និងរដ្ឋា ភបិាលកនុងការតលើកសទួយ និងការពារសិទធិជនជាេិ

ត ើ  ។ 

ទ៊ី  ៥ ៖ តយើងមំុ្ សងកេ់្ៃន់តលើសិទធិតសរ ៊ីភារ  នុតរលានការ

យល់ប្រ  ត្វើអភវិឌ្ឍន៍តលើគតប្ាងនានាតៅកនុងសហគ ន៍ររស់

តយើងមំុ្ និងត ើ ប៊ីតចៀសវងការឈឺចារ់ ម លតកើេតចញរ៊ីការមរង

មចក និងជត ែៀសរលរ ាររស់តយើងតចញរ៊ីផ្ទះសម បង តហើយវត្វើ

ឲ្យកាន់មេានភារសែុប្គសាែ ញ ល់សាថ នការណ៍តស ាកចិច តៅកនុង

សងគ ររស់តយើងមំុ្ ៕ 

 

លៅ 
ថ្ង ៃទ ី២២ ផែឧសភា ឆ្ន  ំ២០១៤ នាង អម្ វជិាា  តណំាងសហរន័ ាផែ មរក្សម្ ពជុាលប្កាម្ បានល ើងផងង្ លៅក្ស នងុលវទកិា អចថិ្្ន តយថ៍្នអង គការសហប្រជាជាតសិដរីរីញ្ញា ជនជាត ិ
លដ្ ើម្ (UNPFII) សដរីកី្សចិ ចការអនាគ្តររស់លវទកិាលន៉េះ នងិបាន ជរំញុឲ្យប្រលទសលវៀតណាម្រ ដរូឥរោិរទរកីារលប្រ ើភាសាក្ស នងុការលៅ “ជនជាតភិាគ្តចិ” ម្ក្សជា “ជនជាត ិ

លដ្ ើម្” វញិ ។ ខាងលប្កាម្ជាែ ្មឹ្សារលដ្ ើម្ ថ្នលសចក្ស ដផីងង្ការណ៍លន៉េះ ៖ 

នាង អ  វជិាជ  េណំាង KKF មលែង UNPFII  ។ 

កម្ពជុាក្រកាម្– អំពសីហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ២៤ 



ទ ងជ់ាេកិ ពុជាតប្កា  ប្េូវបានរលមមែរតប្កា  លូ េិោន រតងកើេត ើងតៅកនុងឆ្លន ំ ១៩៩៦  ណំាលោន ន៉ឹងការ

រតងកើេសហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  ា រយៈការរដូររ៊ីសភាក ពុជា

តប្កា តៅជាសហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  ។  ក ល់ឆ្លន ំ ២០១៤ តនះ 

ទងជ់ាេកិ ពុជាតប្កា  និងសហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  ានអាយុ ១៨ 

ឆ្លន ំតហើយ ម លបានត្វើសក ែភារ េស ូ េតិដ្ឋយសនតិវិ្ ៊ី និង

អហិងាតៅតលើឆ្លកអនតរជាេ ិ ត ើ ប៊ីមសវងរក “សិទធសិតប្ ចវសនា

មែនួតដ្ឋយមែនួឯង” ជនូរលរ ាមមែរតប្កា ម លករុំងរស់តៅក ពុជា

តប្កា សរវនលៃ ។ លទធផ្លជាវជិជានតនាះ សហរ័នធមមែរក ពុជា

តប្កា  បានត្វើឲ្យ ជឈដ្ឋា នជាេ ិ និងអនតរជាេ ិងឹឮថា “មមែរតប្កា ” 

ជានរណា និង ម ន  ី “ក ពជុាតប្កា ” តៅកមនែងណា តហើយប្េូវ

បានអងគការសហប្រជាជាេទិទលួសាគ ល់ “មមែរតប្កា ” ថាជនជាេិ

ត ើ  ននម ន ីក ពុជាតប្កា  ។ ស ទិធិផ្ល និងការតជាគជយ័ និ

ធាែ រ់ានតៅកនុងទំរ័រប្រវេតសិាស្តសតក ពុជាតប្កា តនះ ក៏តដ្ឋយសារ

ថាន ក់ កឹនា ំននសហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា ទទូំងរិភរតលាក បានរ ួ

គនិំេមេ យួគសូតចញនវូយុទធសាស្តសតនតយាបាយ “មែនួជាទ៊ីរ៉ឹង

ររស់មែនួ” តដ្ឋយ ិនតប្ជៀេមប្ជកចលូកចិចការ តរឿងនតយាបាយកនុង

ប្រតទសក ពុជា ។ 

តយាងា តសៀវតៅ គគុតទទសក ៍ “ផ្ែវូតៅយកសិទធិសតប្ ច

វសនាមែនួតដ្ឋយមែនួឯង” ម លបានតបាះរុ ពតដ្ឋយសហរ័នធមមែរ

ក ពុជាតប្កា  កាលរ៊ីឆ្លន ំ ២០០៩ បានរញ្ញជ ក់អរំ៊ីទងជ់ាេកិ ពុជា

តប្កា យា៉ែ ងតនះថា៖ 

“ទងជ់ាេមិមែរក ពជុាតប្កា  ានរ៊ីវនេូ ម លានទំហំតសែើោន  និង

ានរ័ណ៌តផ្សងោន  តហើយានលន េទទ៉ឹងរ៊ីរភាគរ៊ី រតណាត យរ៊ីភាគ 

រ៊ី ។ វនេូរ័ណ៌តមៀវតៅលងតលើ ជានិ េិតររូននសិទធិតសរ ៊ីភារនិងប្រ 

ជា្រិតេយយ ម លជាសិទធិមពស់ជាងតគរផំ្េុ ។ វនេូរ័ណ៌តលឿងតៅ

ចកំណាត ល ជានិ េិតររូននជាេសិាសន៍ររស់មមែរតប្កា  ម ល

ប្សឡាញ់សនតិភារនិងយុេតិ្   ៌ ។ រ័ណ៌ប្កហ តៅលងតប្កា  ជា

និ េិតររូ ននវរីភារ អងអ់ាចកាែ ហាន ររស់វរីជនមមែរតប្កា  ម ល

ហា នរជូាជវីេិមែួនត ើ ប៊ីជាេរិស់” ។ 

តកើេតចញរ៊ីទងជ់យ័រុទធសាសនា៖ 

តដ្ឋយសាររុទធសាសនា បានផ្ារភាជ រ់ន៉ឹងជវីេិរលរ ាមមែរ

តប្កា  តៅក ពុជាតប្កា ាំងរ៊ីររុាណកាល ក និង រុទធសាសនា

ានេនួាទ៊ីយា៉ែ ងសំលន់កនុងការរកានវូ “អេតសញ្ាណជាេមិមែរ” ឲ្យ

បានគងវ់ងសរហូេ ក ល់សរវនលៃ ា រយៈវេតអារា ជាោែ ំងផ្ទុក

នវូតមឿនវរប្ ៌ជាេតិនាះ រលរ ាមមែរតប្កា សាគ ល់ថាទងជ់យ័     

“វរវណណ រងស៊ី” ររស់រុទធសាសនាថា ជាទងជ់ាេរិរស់មែួន តប្ពាះតៅ

ក ពុជាតប្កា  រលរ ាមមែរតប្កា  និម លបានតលើកទងជ់ាេ ិ ននប្រ 

តទសក ពុជាតទ ។ 

តលាក ប្បាក់ តសរ៊ីវឌុ្ឍ អនបុ្រធានទ៊ី ១ ននសហរ័នធមមែរក ពុជា

តប្កា  បានរញ្ញជ ក់ប្បារ់វទិយសំុត ងក ពុជាតប្កា  កនុងក ែវិ្ ៊ីផ្ាយ 

នលៃទ៊ី ២៨ មមស៊ីហា ឆ្លន ំ ២០១៤ ថា ទងជ់ាេកិ ពុជាតប្កា  ប្េូវបាន

រតងកើេត ើងតដ្ឋយ រណតសរតំដ្ឋះក ពជុាតប្កា  កនុងអ ំុងទសវេសរ ៍

ឆ្លន ំ ១៩៦០ ត ែ៉ែះ ។ តលាករញ្ញជ ក់ថា កាលតនាះ ប្កុ ជនជាេតិ ើ 

តៅតវៀេណា  ានមមែរតប្កា តៅក ពុជាតប្កា  ជនជាេិចា ប៍តៅ

ភាគកណាដ លតវៀេណា  និងជនជាេ ិ៉ែងុនេញ៉ែ  តៅេរំន់មពងរ់ារ

ភាគកណាដ លតវៀេណា បានរ ួោន រតងកើេចលនាេស ូ យួ ត ើ ប៊ី

រតំដ្ឋះមែួន តចញរ៊ីការជះិជាន់ររស់ អាណានិគ តវៀេណា  មេមមែរ

តប្កា  និានទងជ់ាេេិណំាងឲ្យចលនាររស់មែួនតទ មណៈម ល

ចា ប៍ និង ៉ែងុនេញ៉ែ ានទងជ់ាេតិរៀងៗមែួន ។ តរលតនាះ ប្កុ 

ចលនាររស់មមែរតប្កា ក៏បានចលូវេតសំុទងជ់យ័ “វរវណណ រងស៊ី” 

ររស់រុទធសាសនា កត្វើជាទងរ់រស់មែួន ។ មេតដ្ឋយសារទងរុ់ទធ

សាសនាតនះ ជាទងជ់យ័េណំាងឲ្យអនកកាន់រុទធសាសនាទទូំង

រិភរតលាក  និម នជាក ែសិទធិផ្ដ ច់ មុររស់មមែរតប្កា តទ តទើរ

ប្កុ ចលនាបានសតប្ ចកាេ់យក រ៊ីរណ៌ “តមៀវ តលឿង ប្កហ ” 

ភាគលងតលើ ននទងរុ់ទធសាសនា កត្វើជាទងស់ប្ារ់េណំាងឲ្យ

ទងជ់ាេកិ ពជុាតប្កា  ។ 

រប ត្តិទង់ជាតិ្កម្ពុជាក្រោម្ ៃងិក្ោលជ ាំហររបស់សហរ័ៃធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម្ 
កម្ពជុាក្រកាម្– អំពសីហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ២៥ 



ចលនាមមែរតប្កា នាតរលតនាះ ។  

តលាក ប្បាក់ តសរ៊ីវឌុ្ឍ រញ្ញជ ក់ថា៖ 

“ ល់តរលប្រជុតំៅ តគសុទធមេានទងត់គ យួៗ េណំាងឲ្យ

ជនជាេតិគតៅ តយើងមមែរតប្កា ចលូប្រជុនំ៉ឹងតគរណសិរស រតំដ្ឋះ   

ក ពុជាតប្កា   និអាចយកទងម់មែរតៅតលើកបានតទ ។ ប្រសិនយក

ទងជ់ាេមិមែរតៅតលើកតៅប្សុកយួនហន៉ឹ ង តរើរដ្ឋា ភបិាលមវកតវរ

ចារ់បានានតទស្ៃន់ណាស់ ស យ័រដ្ឋា ភបិាល ត ៉ា  ឌិ្ន តយ៉ែ  

វករុំងមេោរសងកេ់មមែរ លែ ំងផ្ង ។  ល់ទល់ប្ចក ា ឮចាស់ទុំ

និយាយ រកទងជ់ាេឯិណា និបាន ក៏ចលូតៅា វេតអារា មមែរ

តប្កា ហន៉ឹ ង សំុទងប់្រះរុទធសាសនារ៊ីប្រះសងឃមមែរតប្កា តយើង ួយ

តៅ ។ តយើង និអាចតលើកទងរុ់ទធសាសនាបានតទ តប្ពាះជាតរឿង

នតយាបាយ ជាតរឿងរតំដ្ឋះប្រតទសជាេ ិ តហើយទងប់្រះរុទធសាសនា

សប្ារ់េណំាងឲ្យប្រះរុទធសាសនា ។ យួនក៏ានទងប់្រះរុទធ

សាសនានលក៏ានម រ ។  តូចនះ កុឲំ្យប្ចរកូប្ចរល់បាយរណិឌ បាប្េ

ហន៉ឹ ង អនក កឹនាំចលនាេស ូរតំដ្ឋះមមែរតប្កា  កនុងឆ្លន ំ ១៩៦៥ ា ឮ

ចាស់ទុំនិយាយ គថឺា បានទងហ់ន៉ឹ ងតហើយ ក៏មហក  យួកណំាេ់ ក 

មហក យួកណំាេ់លងតលើម លាន ៣ រ័ណ៌ហន៉ឹ ង ។ តរើរងរអូន

ត ើលត ើលទងប់្រះរុទធ ត ើញសនូេ ៣ រណ៌ គ ឺ រ័ណ៌តលឿង រ័ណ៌

ប្កហ  និងរ័ណ៌តមៀវហន៉ឹ ងតហើយ ជាឫសគល់លងត ើ ” ។  

អេថន័យរណ៌ “តមៀវ តលឿង ប្កហ ” តៅកនងុរុទធសាសនា៖ 

តយាងា អេថរទសដ៊ីអរំ៊ីប្រវេតិទងជ់យ័រុទធសាសនា ម លបាន

ចះុផ្ាយតៅតលើតគហទំរ័រសពាវ វចនា្រិាយ (wikipedia) បាន

រញ្ញជ ក់អរំ៊ីអេថន័យននរណ៌ “តមៀវ តលឿង ប្កហ ” ថា៖ 

“រ័ណ៌តមៀវ (ន៊ីលៈ) ានន័យថា ប្សឡាញ់តសចកដ៊ីលអ , 

ករណុាជាសកល ។ 

រ័ណ៌តលឿង (រិេៈ)  ជឈិ រ រិទ ឬ ផ្ែូវកណាដ លតវៀរចាក

អរំ៊ីអាប្កក់ សូនយសុង ឬ សុញ្ាេៈ ។ 

រ័ណ៌ប្កហ  (តលាហិេៈ) តសចកដ៊ីចតប្ ើនតដ្ឋយការប្រេរិេតិ 

តសចកដ៊ីសតប្ ច រញ្ញា  គណុ្  ៌តជាគលាភ និង តសចកដ៊ីនលែលនូរ” ។ 

 និយកតភែើង េុប្រតទសក ពជុា៖ 

តដ្ឋយបានវែងកាេ់រទរិតសា្ និងត តរៀនប្រវេតសិាស្តសតប្ចំ

ម លទក់ទងន៉ឹងតរឿងក ពុជាតប្កា ត ើញថា អនកនតយាបាយមមែរ

តៅប្រតទសក ពុជារ៊ីជនំាន់ យួតៅជនំាន់ យួ មេងមេតលើកយក

រញ្ញែ ម ន កី ពុជាតប្កា   កត្វើជាមលបងនតយាបាយររស់មែួន 

តដ្ឋយអនកទំងតនាះបានអះអាងថា មែួនន៉ឹងទ ទរទ៉ឹក កី ពុជា

តប្កា  កវញិឲ្យលនមេបាន មេតគសតងកេត ើញថា  និានអនក

នតយាបាយររូណាាន ក់ត្វើបានសតប្ ច ចូអវ៊ី ម លមែួនបានសនា

តទ ។ ផ្ទុយតៅវញិ ការតលើកត ើងតនះបានប្េ៉ឹ មេត្វើឲ្យរដ្ឋា ភបិាល

តវៀេណា តចាទ និងវយរកតៅរដ្ឋា ភបិាលក ពុជាថា បានរំពាន

ចារ់អងគការសហប្រជាជាេ ិ តដ្ឋយបានតប្ជៀេមប្ជកចលូកចិចការ

នផ្ទកនុង និងប្រឆំ្លង ប្រតទសតវៀេណា  មណៈម លប្រតទសទំងរ៊ីរ

ជាសាជកិននអងគការសហប្រជាជាេ ិចូោន  ។ 

តដ្ឋយានរទរិតសា្យា៉ែ ងតនះ តទើរ តលាក ថាច់ ង៉ាកុ ថាច់

ប្រធានសហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  បានរញ្ញជ ក់ថា ត  កឹនាមំមែរ

ប្កហ  កនុងអ ំុងទសវេសរ ៍ ឆ្លន  ំ ១៩៧០ បានតលើកទ័រនវសប្ ុក

ចលូតមេតាេ់ប្ជូក ត ើ ប៊ី តណដ ើ  យក ម ន ីក ពុជាតប្កា រ៊ីតវៀេ

ណា  កវញិ តទើរត្វើឲ្យតវៀេណា ានតលសនវរកចលូប្រតទស

ក ពុជាវញិ កាលរ៊ីនលៃទ៊ី ៧ មម ករា ឆ្លន ំ ១៩៧៩ បានសាែ រ់

រលរ ា និងទហានមមែរប្កហ សាែ រ់យា៉ែ ងរ គ ល រចួបានត្វើអាណា

និគ ប្រតទសក ពុជាអស់រយៈតរល ១០ ឆ្លន ំ តហើយកាកសំណល់

អាណា និគ តនាះ តៅសល់ា រយៈគណរកសប្រជាជនក ពុជា 

រហូេ ក ល់សរវនលៃ ។ 

តលាក ថាច់ ង៉ាកុ ថាច់បានរញ្ញជ ក់ថា៖ 

“តរឿងមុសចារ់ តប្ជៀេមប្ជកតៅកនងុរញ្ញែ ហន៉ឹ ង ។ ឧទហរណ៍

ជាក់មសដងតរឿងមមែរប្កហ  ម លមមែរប្កហ តៅនវថាយក ទ៉ឹក  ី    

ក ពជុាតប្កា  គជឺា ត្ាបាយររស់យួន ។ អស់តលាកណាថា មមែរ

ប្កហ សអរ់យួន ក៏យល់ា ហន៉ឹ ងតៅ ។ តគត្វើត ើ ប៊ីឲ្យយួន កយក

ទ៉ឹក បី្រតទសក ពជុារហូេ ក ល់តរលរចចរុបននហន៉ឹ ង” ។ 

តលាក ប្បាក់ តសរ៊ីវឌុ្ឍ អនបុ្រធានទ៊ី យួ ននសហរ័នធមមែរ     

ទងជ់យ័រុទធសាសនា ។ 

កម្ពជុាក្រកាម្– អំពសីហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ២៦ 



ក ពុជាតប្កា  បានរញ្ញជ ក់អរំ៊ីតហេផុ្លម លនាំឲ្យសហរ័នធមមែរ     

ក ពុជាតប្កា រតងកើេទងជ់ាេកិ ពុជាតប្កា ថា តប្ពាះានរទរិតសា្

ប្រវេតសិាស្តសត ចូបានតរៀររារ់ កលង តលើតនះតហើយ តទើរសហរ័នធ

មមែរក ពុជាតប្កា បានរតងកើេតៅជាទងជ់ាេ ិយួដ្ឋច់តដ្ឋយម កររស់

មែួន សប្ារ់េណំាងឲ្យរលរ ាមមែរតប្កា ទទូំងរិភរតលាក ត្វើការ

េស ូា មររ “មែនួជាទ៊ីរ៉ឹងររស់មែនួ” តដ្ឋយ និតប្ជៀេមប្ជកចលូកចិច

ការនតយាបាយប្រតទសក ពុជា និងត ើ ប៊ីអាចរ ែ ញវេតានររស់មមែរ

តប្កា តៅកនុងឆ្លកអនតរជាេ ិ។ តលាក រញ្ញជ ក់ថា ប្រសិនតរើ សហរ័នធ

មមែរក ពុជាតប្កា  តប្រើទងជ់ាេបិ្រតទសក ពុជា តៅត្វើការេស ូមផ្នកការ

ទេូតៅកនុងឆ្លកអនតរជាេតិនាះ រហូេ កទល់តរលតនះ  និានអងគ

ការអនតរជាេណិា យួតរើកទវ រសាវ គ ន៍ឲ្យសហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា 

ចលូជរួ ត ើ ប៊ីតលើកយករញ្ញែ ក ពុជាតប្កា  កជមជកតទ ។ 

តលាក ប្បាក់ តសរ៊ីវឌុ្ឍ បានរញ្ញជ ក់ថា៖ 

“ប្រសិនតរើមមែរតប្កា តលើកទងជ់ាេមិមែរ ទងជ់ាេិម លានប្រ 

សាទអងគរវេតករូំលរ៊ីហន៉ឹ ង ត្វើការេវ៉ា តៅប្កសួងការររតទស តៅ

សហគ ន៍អរឺ ៉ែរុ តៅតសេវាិន តរឿងតយើងចរ់រតណាដ យ ។ តគរិទទវ រ

 និឲ្យតយើងចលូតទ តប្ពាះអុ៊ី តរឿងតយើង តគឲ្យតៅទរ រី៊ី តលាក ហ ុន 

មសន រ៊ីរដ្ឋា ភបិាលមមែរ ។  ក ល់តរលរចចុរបននតនះ ប្រសិនតរើ មមែរ

តប្កា  តលើកទងជ់ាេ ិ ប្រះរាជាណាចប្កក ពុជា

េណំាងឲ្យមមែរតប្កា  ាំងរ៊ីឆ្លន ំ ១៩៩៦ ចារ់ាំងរ៊ី

កតកើេសហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  រ៊ីត ើ  រំងូរហូេ

 ក ល់ឥ ូវតនះ ប្រមហលសហរ័នធមមែរក ពុជា

តប្កា តយើង ោែ នត ើញរនែឺអនតរជាេ ិ ទទលួសាគ ល់

តទ រ៊ីតប្ពាះតរឿងតនះជាតរឿងប្សកុមមែរ” ។ 

តដ្ឋយសារមេត  កឹនា ំ សហរ័នធមមែរក ពុជា

តប្កា គសូមផ្នទ៊ីនយាបាយបានប្េ៉ឹ ប្េូវ ចាស់ 

លាស់ និងត្វើការជាប្កុ ា ឋានានបុ្ក តនាះ បាន

ត្វើឲ្យសហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  ត្វើការបានទទលួ

មផ្ែផ្ក តៅតលើឆ្លកអនតរជាេជិារនតរនាទ រ់  ចូការ

ររំ៉ឹងទកុម ន ។ 

ា ការរញ្ញជ ក់រ៊ីតលាក ប្បាក់ តសរ៊ីវឌុ្ឍ មផ្ែផ្ក

ម លសហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា ទទលួបានជារនត

រនាទ រ់តនាះ ាន ចូជា សហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  

បានចលូជាសាជកិសហរ័នធប្រណាំងទកូ ង អនតរ

ជាេ ិ (IDBF), សាជកិអងគការប្រជាជាេោិែ ន

េណំាង (UNPO), សាជកិគណរកសចប្ ុះជាេសិាសន៍ (Transna 

tional Radical Party) ម លជាគណរកស យួានឥទធិរលតៅកនុង

សភាអរឺ ៉ែរុ, សាជកិតវទិកាអចនិស្តនតយ៍ននអងគការសហប្រជាជាេ ិសដ៊ីរ៊ី

រញ្ញែ ជនជាេតិ ើ  (UNPFII) ម លបានត្វើឲ្យវេតានររស់មមែរតប្កា  

បានតលច មុតៅតលើអងគការសហប្រជាជាេ ិ  និធាែ រ់ានតៅកនុង

ប្រវេតសិាស្តសតននប្រតទសក ពុជា ។ ការបានចលូជាសាជកិ (UNPFII)  

តនះសហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  បានចលូមលែងការណ៍សដ៊ីរ៊ីរញ្ញែ មមែរ

តប្កា តៅក ពុជាតប្កា  ជនូអងគការសហប្រជាជាេ ិនាររុ ៊ី New York 

តរៀងរាល់ឆ្លន ំតៅកនុងមមឧសភា ត ើ ប៊ីឲ្យអងគការសហប្រជាជាេដិ្ឋក់

គនំារតលើរដ្ឋា ភបិាលតវៀេណា ឲ្យតោររសិទធិមមែរតប្កា  ។ 

“តប្កាយ ក រួកតយើង ប្េូវបានអងគការសហប្រជាជាេតិៅទ៊ីប្កុង 

New York អនញុ្ាេឲ្យតយើងចលូរ ួប្រជុំ តៅកនុងអងគការសហប្រជា

ជាេ ិនាឆ្លន ំ ២០០៤ ម លរហូេ ក ល់ឥ ូវតនះ បាន ១០ ឆ្លន ំ តហើយ, 

ប្រជុំជាតរៀងរាល់ឆ្លន ំ ។ តលាក Kofi Annan ជាអគគតលល្កិារននអងគ

ការសហប្រជាជាេ ិ នុន៉ឹងោេ់ផ្េុេមំណង បានជយួឲ្យសាជកិនន

អងគការសហប្រជាជាេ ិ ត្វើ ហាសននិបាេ យួអនញុ្ញា េឲ្យជនជាេិ

ត ើ  ានសិទធិចលូតៅប្រជុជំាផ្ែូវការកនុង យួឆ្លន ំបាន ដង តៅរវង

ពាក់កណាដ លមមឧសភា” ៕ ថាច់ របជីា ក្ ឿន  

យុវជនមមែរគរូររូទងជ់ាេកិ ពជុាតប្កា តៅតលើផ្ទ ល់ តៅភនតំរញកនងុរិ្៊ីមួរ ៦៥ ឆ្លន  ំននទិវ 

៤  លិនុា ម លត្វើតៅវេតសា គគ៊ីរងស៊ី កាលរ៊ីនលៃទ៊ី ០៤ មម លិនុា ឆ្លន  ំ២០១៤ ។ 

 ររូលេ សុ៊ីន មចងតចើន  

កម្ពជុាក្រកាម្– អំពសីហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ២៧ 



ឧត្ាម្ទរីបកឹាររះម្ហាកសរត្ខ្មែរអ្ ាំពា នា ឲ្យខ្មែរក្រោម្យកក្ោលក្ៅ 
របស់សហរ័ៃធ ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម្ជារត្ ីស័ិយ 

ឧ ត ដម្ទបី្រកឹ្សាប្រប្រ៉េះម្ហាក្សសប្តផែ មរផដ្េមានលដ្ ើម្ក្សលំណើតជាផែ មរលប្កាម្ លោក្ស សនឺ សផូរត ិ៍ បានអ ំវនាវឲ្យរេរដ្ ឋផែ មរលប្កាម្ នងិអង គការផែ មរ
លប្កាម្ទ្ធងំអស់ ប្តវូយក្សលគ្នេលៅររស់សហរន័ ាផែ មរក្សម្ ពជុាលប្កាម្ លធ វើជាប្តវីសិយ័លដ្ ើម្បីអ វមី្យួ ផដ្េលោក្សលៅថា “្នលៅរក្សលជាគ្ជយ័ធ ំៗ
ដ្ថ្ទលទៀតសប្មារ់ប្រជារេរដ្ ឋ នងិ មាតភុមូ្កិ្សម្ ពជុាលប្កាម្” ។ លសចក្ស ដអី ំវនាវលន៉េះលធ វើល ើង លៅប្រកឹ្ស ថ្ង ៃទ ី១៥ ផែក្សក្ស កដ្ឋ ស្សរលរេផដ្េសាខា
សហរន័ ាផែ មរក្សម្ ពជុាលប្កាម្ លៅប្រលទសក្សម្ ពជុា បានប្បាររ ាែរួ ១៣ ឆ្ន  ំ ថ្ង ៃ សហរន័ ាផែ មរក្សម្ ពជុាលប្កាម្បានចេូជាសមាជកិ្សអង គការប្រជាជាតគិ្នម ន

តណំាង លៅកាត់ជាភាសាអង់លគ្ស្ថា UNPO ។ ក្សម្ មវធិលីន៉េះ ប្បាររ ាលៅវត តសាគ្ម្គ្ គរីងសី ក្ស នងុទបី្ក្សងុ ភ នលំរញ លដ្ឋយមានការចេូរមួ្ផងង្សារតម្រយៈ Internet 
Conference រ ីលោក្ស ថាច់ ង  កុ្ស ថាច់ ប្រធានសហរន័ ា ផែ មរក្សម្ ពជុាលប្កាម្ អរំផីែនការររស់សហរន័ ាផែ មរក្សម្ ពជុាលប្កាម្ នងិការចាក់្សរញ្ញច ំងវលីដ្អ ូសដរីសីក្សម្ មភារ
ររស់ សហរន័ ាផែ មរក្សម្ ពជុាលប្កាម្ ក្ស នងុឆ្ក្សអន តរជាតជិាង ១០ ឆ្ន  ំម្ក្សលន៉េះ ។ 

យកតោលតៅររស់សហរ័នធមមែរក ពជុាតប្កា ជាប្េ៊ីវស័ិយ៖ 

មលែងតៅកាន់ប្រះសងឃ និងរលរ ាមមែរតប្កា  ម លបានចលូរ ួកនងុ

ក ែវិ្ ៊ី យួតនះ តលាក សឺន សូមរេិ៍ ជាឧេដ ទ៊ីប្រ៉ឹកាប្រះ ហា

កសប្េ ប្រះបាទ នតរាេដ  ស៊ីហ នុ៊ី ននប្រតទសក ពុជា បានអពំាវនាវ

ឲ្យរលរ ាមមែរតប្កា ទំងអស់កុតំ្វើសក ែភារណា យួឲ្យានការ

រនទច់រ អ ក់ ល់ តំណើ រការ េស ូររស់សហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា 

ត ើយ និងថា តរើរំុតនាះតទ ន៉ឹងប្េូវទទលួកហុំស ចតំពាះប្រវេត ិ    

សាស្តសត និលនត ើយ ។  ា៉ែ ងតទៀេ តលាកក៏បានអពំាវនាវឲ្យអងគ

ការសាគ មមែរតប្កា ទំងអស់ ប្េូវយកតោលតៅររស់សហរ័នធ

មមែរក ពុជាតប្កា  ត្វើជាប្េ៊ីវស័ិយ ត ើ ប៊ីត្វើឲ្យសតប្ ចប្រតយាជន៍

 ល់សងគ ជាេមិមែរតប្កា  តៅក ពុជាតប្កា  ។ 

តលាក សឺន សូមរេិ៍ បានមលែងថា៖ 

“សូ អពំាវនាវ ល់រងរអនូមមែរក ពជុាតប្កា ប្គរ់ ជឈដ្ឋា ន សូ 

កុរំងកនវូសក ែភារណា យួ ម លនា ំល់ការរនទច់រ អ ក់រារាងំ

 ល់ តំណើ រការេស រូរស់ “សហរ័នធមមែរក ពជុាតប្កា ” រិភរតលាក

ឲ្យតសាះ តរើរំុតនាះតទ ន៉ឹងប្េវូទទលួកហុំស ចតំពាះប្រវេតសិាស្តសត និ

លនត ើយ និងសូ អពំាវនាវ ល់មមែរក ពជុាតប្កា ប្គរ់អងគការ  

សាគ  សហគ ន៍ ប្េវូត្វើ សក ែភារ តដ្ឋយយកតោលតៅ 

ររស់សហរ័នធមមែរក ពជុាតប្កា ជាប្េ៊ីវស័ិយ ត ើ ប៊្ី នតៅរក

តជាគជយ័្ំៗ  នទតទៀេ សប្ារ់ប្រជារលរ ា និង ាេភុ ូកិ ពជុា 

តប្កា  ជ៏ាទ៊ីប្សតណាះររស់តយើង” ។ 

 ណំាក់កាលេស ទូងំ ៣ ររស់សហរ័នធមមែរក ពជុាតប្កា ៖  

តលាក ថាច់ ង៉ាកុ ថាច់ ប្រធានសហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  បាន

មលែងា រយៈ Skype រ៊ីសហរ ាអាត រកិ តៅកាន់អនកចលូរ ួរិ្៊ី

មួរ យួតនះថា ចារ់ាំងរ៊ីសហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  បានចលូជា

សាជកិ UNPO ជាង ១០ ឆ្លន ំ  កតនះ សហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា 

បានអនវុេតនវូមផ្នការររស់មែួនទំង ៣  ណំាក់កាល គ ឺ  ណំាក់

កាលទ៊ី ១ បានត្វើរចួតហើយ គសឺហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា បានត្វើឲ្យ 

រិភរតលាកសាគ ល់មមែរតប្កា ជានរណា ? ។  ណំាក់កាលទ៊ី ២ 

ករុំងត្វើឲ្យរិភរតលាក ងឹថា មមែរតប្កា ចងប់ានអវ៊ី ? តដ្ឋយ     

សហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា បានត្វើសក ែភារការទេូ ទក់ទងតៅ

អងគការអនតរជាេ ិ និង ស្តនត៊ីប្កសួងការររតទសប្រតទសនានា កនុង

រិភរតលាក ត ើ ប៊ីជប្ារអរំ៊ីរញ្ញែ  និងតោលរណំងររស់សហ

រ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  កនុងតោលតៅ  តំណើ រតឆ្លព ះតៅកាន់ាេភុ ូ ិ

និង  ណំាក់កាលទ៊ី ៣ គតឺ្វើឲ្យរលរ ាមមែរតប្កា ទទលួសិទធិសតប្ ច

វសនា មែនួតដ្ឋយមែនួឯង តៅតលើម ន កី ពុជាតប្កា  នាតរល

អនាគេ រនាទ រ់រ៊ី ណំាក់កាលទ៊ី យួ និងទ៊ីរ៊ីរបានតជាគជយ័  ។ 

តលាក ថាច់ ង៉ាកុ ថាច់ បានមលែងថា៖ 

តលាក សឺន សូមរេិ៍ ជាឧេដ  ទ៊ីប្រ៉ឹកាប្រះ  ហាកសប្េ ប្រះបាទ  

នតរាេដ  ស៊ីហ នុ៊ី ននប្រតទសក ពជុា ។ ររូលេ សឺុន មចង តចើន 

កម្ពជុាក្រកាម្– អំពសីហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ២៨ 



“មចកតចញជា៣ ណំាក់កាល គ ឺណំាក់កាលទ៊ី ១ សាគ ល់ថា

មមែរតប្កា ជានរណា តហើយតៅកនងុរយៈតរលជាង ១០ ឆ្លន  ំកតនះ 

សហរ័នធមមែរក ពជុាតប្កា បានត្វើឲ្យអនតរជាេសិាគ ល់ថា មមែរតប្កា 

ជានរណា?  ចូម លប្រះករណុាប្គរ់ប្រះអងគ រងរអនូមមែរ មមែរតប្កា 

ប្ជារប្សារ់ ។ ឥ វូតនះ ក ល់ ណំាក់ កាលទ៊ី ២ តយើងប្េវូត្វើ

យា៉ែ ងណា ត ើ ប៊ីឲ្យអនតរជាេ ិងឹថាតេើមមែរតប្កា ហន៉ឹ ងចងប់ានអវ៊ី? 

 តូចនះការម លតយើងចងឲ់្យតគជយួថា តយើងចងប់ានអវ៊ី គអឺាប្ស័យ

តៅតលើប្រះសងឃ រងរអនូមមែរតប្កា តៅកនងុប្សុក អាប្ស័យតៅតលើ 

ប្រះសងឃមមែរតប្កា  និងរងរអនូមមែរទងំយុវជនយុវេ៊ីតៅប្រតទស 

ក ពជុាហន៉ឹ ងជយួតប្ជា មប្ជង រ ួទងំរងរអនូមមែរតប្កា  និងតៅតប្ៅ

ប្រតទស ។ តយើងមំុ្តជឿជាក់ថា កនងុ ណំាក់កាលទ៊ីរ៊ីរ ថាតេើមមែរ

តប្កា ប្េវូការអវ៊ី តនះតយើង និចណំាយតរល ល់តៅ យួទសសវេសរ ៍

តទៀេតទ ។  ចូម លប្រះករណុាប្គរ់ប្រះអងគនិងរងរអនូ តយើងប្ជារ

ប្សារ់េណំាងអងគការសហប្រជាជាេ ិ បានចះុតៅជារនតរនាទ រ់ 

តហើយតៅកនងុតលើតវទិកាអនតរជាេ ិ  ចូម លបានត ើញកនែង ក

តហើយកនងុរយៈតរល ១០ ឆ្លន តំនះ សំត ងមមែរតប្កា បានចលូរ ួកនងុ

តវទិកាជនជាេតិ ើ  តៅររុ ៊ីញឺវយ៉ែក តយើងបានចលូរ ួតៅកនងុតវទិកា

អនតរជាេតិៅទ៊ីប្កងុហសមឺណវ ជា យួន៉ឹងសភាអរឺ ៉ែរុ ម លតយើងបាន

ត្វើរនតរនាទ រ់ ក ។ តប្ៅរ៊ីតនាះតទៀេជា យួរដ្ឋា ភបិាលអាត រកិ   

កំាង, រដ្ឋា ភបិាលកាណាដ្ឋ, រដ្ឋា ភបិាលអសូ្តសាត ល៊ី និងរដ្ឋា ភបិាល

នានាតទៀេតៅអរឺ ៉ែរុ ។  ចូកាលរ៊ីឆ្លន  ំ២០១១ ប្រ មុរដ្ឋា ភបិាល នន

ប្រតទសកាណាដ្ឋ បានតៅ ល់ទ៉ឹក កី ពជុាតប្កា   តូចនះតយើង

ត ើញថាអវ៊ីម លតយើងបានតរៀរច ំក គាឺន តំណើ រការលអ ។  តូចនះ 

នលៃតនះមំុ្ប្រះករណុា មំុ្បាទ សូ អពំាវនាវ ល់ប្រះតេជប្រះគណុ

ប្គរ់ប្រះអងគ យុវជន យុវេ៊ីរងរអនូមមែរតយើងទងំអស់ សូ ត ាត ជយួ

រនត ណំាក់កាលទ៊ីរ៊ីរតនះ អវ៊ីម លសហរ័នធមមែរក ពជុាតប្កា ចង់

ត ើញ ចងប់ាន គ ឺ សូ អពំាវនាវប្រះសងឃនិងរងរអនូមមែរតយើងតៅ

ប្រតទសក ពជុា រ ួទងំយុវជន យុវេ៊ីផ្ង ប្េវូនាោំន ចលូរ ួតៅកនងុ

 តំណើ រការតៅកាន់ាេភុ ូរិរស់សហរ័នធមមែរក ពជុាតប្កា   យួ

តដ្ឋយសារ លូតហេតុយើងនាោំន ត្វើរណុយត្វើទន  ចូជា ត្វើរណុយ, 

 មងែតទៀនប្រះវសា, ត្វើ តំណើ រតទសចរណ៍តៅក ពជុាតប្កា  តៅជរួ

រងរអនូមមែរតប្កា  និងតហើយត ើ ប៊ីតយើងអនវុេតថា មមែរតប្កា  មមែរ

តលើ មមែរកណាដ ល មមែរមេ យួ  តូចនះកនងុនលៃតនះមំុ្ប្រះករណុា មំុ្បាទ

សូ អពំាវនាវ ល់រងរអនូជនរ ួ្ មមែរតយើងទងំអស់ សូ នាំ

ោន ចលូរ ួកនងុ ណំាក់កាលទ៊ីរ៊ីរតនះគ ឺ  តំណើ រតៅកាន់ាេភុ ូិ

តហើយ ។ មំុ្តជឿថា តប្កាយ ណំាក់កាលទ៊ីរ៊ីរតនះ តយើងន៉ឹង្ន

ចលូ ណំាក់កាលទ៊ី ៣ តៅក ពជុាតប្កា  ានសិទធិប្គរ់ប្ោន់ កនងុការ 

វនិិចឆយ័ និងការរិចារណាសតប្ ចវសនាមែនួតដ្ឋយមែនួឯង មំុ្តជឿថា

 ណំាក់កាលទ៊ី ៣ តនាះន៉ឹង ក ល់ រនតរនាទ រ់រ៊ី ណំាក់កាលទ៊ីរ៊ីរ”  

មមែរតប្កា ានសំត ងកនងុឆ្លកអនតរជាេ៖ិ  

ចមំណក តលាក យនត ថារ ៉ែ ូ ប្រធាន ជឈ ណឌ លវរប្ ម៌មែរ   

ក ពុជាតប្កា  ម លាន លូដ្ឋា នតៅកនុងប្រតទសក ពុជា និងជា

េណំាងរាស្តសត ននគណរកសសតស្ត គ ះជាេ ិបានមលែងថា វេតានររស់

សហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  តៅតលើឆ្លកអនតរជាេ ិ បានត្វើឲ្យរររ

ប្គរ់ប្គងររស់តវៀេណា   និអាចត្វើទកុេរកុត នញតលើរលរ ាមមែរ 

តប្កា ា ទំតនើងចេិត  ចូកាលរ៊ីស យ័ នុបានតទៀេតទ តប្ពាះ

តរលតនះមមែរតប្កា ានសំត ងកនុងឆ្លកអនតរជាេិតហើយ ។  

តលាក យនត ថារ ៉ែ ូមលែងថា៖ 

“តៅក ពជុាតប្កា  តយើងត ើលត ើញថា ាំងរ៊ីអេ៊ីកាល ក

 ល់រចចរុបនន យួន និម លបានរនធរូរនថយ ដងណាតទ វយលុក

តយើងរហូេ ។ មមែរតប្កា តយើងរងទកុេតវទនាសរវមររសរវយា៉ែ ង ។ 

តៅតវលាតនះ តា៉ែ ងតនះ តយើងានសហរ័នធមមែរក ពជុាតប្កា រិភរ

តលាក  តូចនះ បានត្វើឲ្យមមែរក ពជុាតប្កា តយើងានសំត ងតៅតលើ

ឆ្លកអនតរជាេ”ិ ។ 

សូ រញ្ញជ ក់ថា សហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  បានចលូជា

សាជកិអងគការប្រជាជាេោិែ នេណំាង កាលរ៊ីនលៃទ៊ី ១៥ មមកកកដ្ឋ 

ឆ្លន ំ ២០០១ ។ ា រយៈអងគការ UNPO តនះ សហរ័នធមមែរក ពុជា

តប្កា  បាន្នតៅចលូជាសាជកិអងគការអនតរជាេកិនុងរិភរ

តលាក យនត ថារ ៉ែ ូេណំាងរាស្តសតននគណរកសសតស្ត គ ះជាេ ិ 

ម លកតំណើេជាមមែរ តៅក ពជុាតប្កា  ។ 

កម្ពជុាក្រកាម្– អំពសីហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ២៩ 



តលាកជាតប្ចើនតទៀេ កនុងតនាះ ានចលូជាសាជកិតវទិការអនស្តនតយ៍

ននអងគការសហប្រជាជាេ ិ សដ៊ីរ៊ីរញ្ញែ ជនជាេតិ ើ  (UNPFII) កាលរ៊ី

ឆ្លន ំ ២០០៤ ម លបានត្វើឲ្យវេតានររស់មមែរតប្កា  បានតលចតធាែ តៅ 

កនុងឆ្លកអនតរជាេិ និធាែ រ់ានាំងរ៊ី ុន ក ។ 

 តយាងា តគហទំរ័រផ្ែូវការររស់ អងគការប្រជាជាេោិែ ន

េណំាង (UNPO) បានរញ្ញជ ក់ថា អងគការប្រជាជាេោិែ នេណំាង គជឺា

អងគការអនតរជាេ ិយួត្វើចលនាតដ្ឋយសនតិវិ្ ៊ី និង ប្រជា្រិតេយយ ។ 

សាជកិររស់មែួន គជឺាជនជាេតិ ើ , ជនជាេភិាគេចិ និងទ៉ឹក ី

ម ល និានការទទលួសាគ ល់រ៊ីអនតរជាេ ិ ឬ ករុំងមេប្េូវត្វើអាណា

និគ តដ្ឋយប្រតទស នទ ។ សាជកិ ទំងតនះ បានរ ួោន ចលូរតប្ ើ

ការ រជា យួោន កនុងអងគការតនះ ត ើ ប៊ីការពារតលើកក ពស់ សិទធិ

 នសុស វរប្  ៌ អភរិកសររសិាថ នររស់រួកតគ និងត ើ ប៊ីមសវងរក

 តំណាះប្សាយតដ្ឋយសនតិវិ្ ៊ី តៅកនុងជតាែ ះម លរ៉ែះពាល់ ល់រួក

តគ ។ អងគការ UNPO បានរតងកើេត ើងតៅតៅកនុងឆ្លន ំ ១៩៩១ នាទ៊ីប្កុង

ឡាតអ ប្រតទសហូ ង ់ តហើយទ៊ីសាន ក់ការកណាដ លររស់អងគការ  យួ

តនះ សរវនលៃក៏តៅប្រតទសហូ ង ់ផ្ងម រ ។  

តយាងា តគហទំរ័រ UNPO  ម លបានរញ្ញជ ក់ថា សរវនលៃអងគ

ការតនះ ានសាជកិទំងអស់ចនំនួ ៤៣ េណំាងឲ្យប្រជាជាេ ិប្រជា

ជន និងម ន ីនានាកនុងរិភរតលាក ម ល និានេណំាងររស់មែួន

តៅកនុងអងគការសហប្រជាជាេ ិ កនុងតនាះានសហរ័នធមមែរក ពុជា

តប្កា  េណំាងឲ្យរលរ ាមមែរតប្កា  តៅម ន ីក ពុជាតប្កា  ផ្ងម រ , 

តយាងា ប្រភរ ម ល បានរញ្ញជ ក់ថា រលរ ាមមែរតប្កា  ជា

ប្កុ ជនជាេតិ ើ  តៅក ពុជាតប្កា  ានប្រាណ ៨ លាននាក់ ជា

អនកកាន់ប្រះរុទធសាសនាតលរវទ និងនិយាយភាសាមមែរ ម លជា

ភាសាជាេរិរស់មែួនមុសរ៊ីជនជាេ ិ យួនជាអាណានិគ ជន និយាយ

ភាសាយួន ។  

តយាងា តសៀវតៅ គគុតទទស“ផ្ែវូតៅយកសិទធសិតប្ ចវសនា

មែនួតដ្ឋយមែនួឯង” ម លបានតរៀរតរៀង និងតបាះរុ ពតដ្ឋយសហរ័នធ

មមែរក ពុជាតប្កា បានរញ្ញជ ក់ថា អរំ៊ីប្រវេតនិនការកតកើេសហរ័នធមមែរ

ក ពុជាតប្កា ថា សហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  បានតកើេត ើង   “តៅនលៃទ៊ី 

៤ មមស៊ីហា ឆ្លន ំ ១៩៩៦ កនុង ហាសននិបាេតលើកទ៊ី ៥ ននមមែរក ពុជា

តប្កា រិភរតលាក ម លប្រប្រ៉ឹេតតៅ តៅទ៊ីប្កុងេរូ ៉ែនុេ ូ  កាណាដ្ឋ 

បានឯកភារោន រតងកើេសហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  រ៉ែមុនតប្រវេតិររស់

សហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា បានចារ់តផ្តើ ាំងរ៊ី ឆ្លន ំ ១៩៨៥  កត ែ៉ែះ 

កនុងតោលរណំងត ើ ប៊ីរតប្ ើផ្លប្រតយាជន៍ជាេ ិ និងសងគ មមែរ

តប្កា ” ។  

ចតំពាះយុទធសាស្តសត និងយុទធវិ្ ៊ីររស់សហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា 

វញិ តសៀវតៅ ម លបានរញ្ញជ ក់ថា សហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  ត្វើ

ការេស ូតដ្ឋយសនតិវិ្ ៊ី និងអហិងា “ត ើ ប៊ីទ ទ ឱ្យរដ្ឋា ភបិាលយួន

តោររសិទធិ នសុស សិទធិរស់តៅតដ្ឋយសុវេថភិារ សិទធិរកាសាសនា 

វរប្  ៌ ទំតនៀ ទាែ រ់ ប្រនរណ៊ី  និងសិទធិសតប្ ចវសនាមែួនតដ្ឋយ

មែួនឯង ររស់មមែរតប្កា  ម លជាជនជាេតិ ើ ននម ន កី ពុជាតប្កា ” 

ប្សរា តសចកដ៊ីប្រកាសជាសកល ររស់អងគការសហប្រជាជាេសិដ៊ី

រ៊ីសិទធិជនជាេតិ ើ  ម លបានមចងថា “ជនជាេតិ ើ ានសិទធិសវ័យ

សតប្ ចវសនា មែួនតដ្ឋយមែួនឯង” ៕  

ក្ដ្ឋយ ថាច់ របជីា ក្ ឿន 

កម្ពជុាក្រកាម្– អំពសីហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៣០ 

អនកប្ស៊ី ថាច់ សុភារ (សាដ )ំ ប្រធានសាលសហរ័នធមមែរក ពជុាតប្កា  ប្រចំាប្រតទសសវសិ ពាក់អាវយឺេ VOKK 



១៤ របក្ទសធ ាៗំ ោ ាំរទសហរ័ៃធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម្ចូលជាសមជកិអ្នកផ្ាល់ក្យបល់
នៃអ្ងគោរសហរបជាជាតិ្ 

លប្ ៉េះ ផតមានការជទំ្ធស់រលីវៀតណាម្ សហរន័ ាផែ មរក្សម្ ពជុាលប្កាម្ម្និបានក្ាយជាសមាជកិ្ស ថ្នគ្ណៈក្សម្ មការអង គការម្និផម្នរដ្ឋឋភបិាេថ្នប្ក្សមុ្ប្រកឹ្សាលសដ្ ឋ
ក្សចិ ច នងិសង គម្ក្សចិ ចអង គការសហប្រជាជាត ិ (UN-ECOSOC) ក្ស នងុនាម្ជាអ នក្សែ ដេល់ោរេ់ ។ ផតលទ្ធ៉េះជាោ ងលន៉េះក្ស ដ ី អង គការសទិ ាមិ្នសុសអន តរ

ជាតសិផម្ ដងការលសាក្សសាដ យចលំ ៉េះសហរន័ ាផែ មរក្សម្ ពជុាលប្កាម្ ផដ្េម្និបានជារ់ជាសមាជកិ្សថ្នអង គការសហប្រជាជាតមិ្យួលន៉េះ លដ្ឋយសារផតប្រលទសម្យួចនំនួ រលិសស
ប្រលទសលវៀតណាម្បានលបា៉េះលឆ្ន តទម្ាក់្ស ។ អ នក្សសកិ្សាផែ នក្សប្រវត តសិាស្តសតផែ មរបានរនយេ់ថា សហរន័ ាផែ មរក្សម្ ពជុាលប្កាម្ម្និជារ់ជាសមាជកិ្សលនា៉េះ លដ្ឋយសារផតរញ្ញា ប្រលទស
លវៀតណាម្ម្និទ្ធន់មានទនំកុ្សចតិ តលេ ើសហរន័ ាផែ មរក្សម្ ពជុាលប្កាម្ ។ 

កាលរ៊ី នលៃចនទ ទ៊ី ២៣ មមកកកដ្ឋ ឆ្លន ំ ២០១២  គណៈក ែ ការអងគ

ការ  និម នរដ្ឋា ភបិាលននប្កុ ប្រ៉ឹកាតស ាកចិច និងសងគ កចិចអងគការ

សហប្រជាជាេ ិ (ECOSOC– Economic and Social Council) បានតបាះ

តឆ្លន េរ តិស្សហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  តៅកាេ់ថា KKF ចតំពាះ

ការសំុចលូជាសាជកិ កនុងនា ជាអនកផ្ដល់តយារល់ ។  

តៅកនុងរទសាភ សន៍ យួជា ួយ Radio Australia ភាសាយួន 

តចញផ្ាយនលៃទ៊ី ២៥ មមកកកដ្ឋ ឆ្លន ំ ២០១២ អនកនាំពាកយ និង ជា

ប្រធានមផ្នការររស់សហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  តលាក ប្េ៉ឹង  ា៉ែ ន់រនិទ 

បានមលែងថា កាលរ៊ីឆ្លន ំ ២០១១ ប្កុ គណៈក ែការសតប្ ចររស់ 

ECOSOC បានយល់ប្រ ឲ្យសហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា ត្វើជាសាជកិ

កនុងនា ជាអនកផ្ដល់តយារល់នន ECOSOC មេ ក ល់នលៃទ៊ី ៣០ មម

ឧសភា ឆ្លន ំ ២០១៣ តវៀេណា បានជទំស់ចតំពាះតសចកដ៊ីសតប្ ច  

តនះ ។ 

តវៀេណា ថា KKF ានរណំងទ ទរឯករាជយ៖ 

កាលរ៊ីនលៃទ៊ី ២៩ មមឧសភា ឆ្លន ំ ២០១២ អគគរ ាទេូ ត  ហាវ យ 

ប្េុង (Lê Hoài Trung) េណំាងររស់តវៀេណា ប្រចំាអងគការតប្ៅរដ្ឋា  

ភបិាល (Committee on Non-Governmental Organ isations – CNG0) 

ននប្កុ ប្រ៉ឹកាតស ាកចិច និងសងគ កចិចររស់អងគការសហប្រជាជាេ ិ

(ECOSOC)បានឲ្យ ងឹ អរំ៊ី លូតហេជុទំស់សហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  

តប្ពាះថា "សហរ័នធមមែរក ពជុាតប្កា  ានទ៊ីសាន ក់ការតៅតប្ៅប្រតទស

 និម នជាអនកេណំាងឲ្យរលរ ាមមែរតប្កា តៅតវៀេណា តទ " ។  

ា ប្រសាសន៍ររស់ តលាក ប្េុង ថា សហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា   

"ានទិសតៅនតយាបាយតមែ ងងេឹ យួ កនុងការតលើកទ៉ឹកចេិតមមែរ

តប្កា ឲ្យ រតងកើេរ ាឯករាជយនិងរដ្ឋា ភបិាល " ររស់រលរ ាមមែរតប្កា 

 យួតៅតវៀេណា  ។  

ា ប្រសាសន៍ តលាក ប្េុង ថា តវៀេណា ានការតោររ ល់

ជនជាេទិំងអស់ កនុងតនាះានមមែរតប្កា តៅកនុងសហគ ន៍ជនជាេ ិ

ននប្រតទសតវៀេណា  ចូោន ,  នសុសប្គរ់ោន ានសិទធិតសែើោន ចតំពាះ

 មុចារ់ និង និានសិទធិតរ ើសតអើងរវងជនជាេតិនះ ឬ ជនជាេិតនាះ

ត ើយ តៅកនុងចតំណា ជនជាេទិំងអស់ននប្រតទសតវៀេណា  ។  

តលាក ប្េុង បានរនតតទៀេថា ជវីភារររស់ជនជាេនិ៊ី យួៗ រ ួ

ទំងជនជាេមិមែរផ្ង ានការរ ៊ីកចតប្ ើនជារនតរនាទ រ់ និងរួកតគាន

េណំាងអាជ្ា្រតៅប្គរ់សាថ រន័ ។ 

តលាក ប្េុង បានរនតតទៀេថា "ប្គួសារតវៀេណា ានទំងអស់ 

៥៤ ជនជាេ ិ កនុងតនាះានមមែរតប្កា ផ្ងម រ តៅមេរស់តដ្ឋយប្សុះ

ប្សួលជាតប្ចើនេណំ កតហើយកនុងការការពារ និងសាថ រនាប្រតទស  

តវៀេណា  ។ 

តវៀេណា ចងរ់តំភែចប្រវេតសិាស្តសត ៖ 

កម្ពជុាក្រកាម្– អំពសីហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៣១ 



តវែើយេរតៅន៉ឹងរញ្ញែ តនះ តលាក ថាច់ ង៉ាកុ ថាច់ ជាប្រធាន  

សហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា បានរភំែថឺា វ និម នជាតរឿងមមែរតប្កា 

ចងទ់ ទរទ៉ឹក អីវ៊ីតទ ករណ៊ី មផ្នទ៊ីគ ឺ តវៀេណា ប្េូវមេទទលួសាគ ល់

ការរិេនវូតរឿងប្រវេតសិាស្តសតររស់មែួន ។ តលាករញ្ញជ ក់ថា ការតចាទ

ប្រកាន់តនះ ប្ោន់មេជាការតលើកត ើងម លតវៀេណា ចងរ់តំភែចនវូ

ប្រវេតសិាស្តសតមេរ៉ែតុណាណ ះ ។ 

KKF េស  ូេតិ ើ ប៊ីការពារសិទធមិមែរតប្កា ៖ 

តលាក ប្េ៉ឹង ា៉ែ ន់រនិទ បានប្ចានតចាល នវូការតចាទប្រកាន់រ៊ីភាគ៊ី

តវៀេណា តដ្ឋយតលើកតហេផុ្លថា "រួកតយើង  និម លបាន

និយាយ  ល់រញ្ញែ ឯករាជយតទ និងតយើងមំុ្ និម លរតងកើេរដ្ឋា ភបិាល

ណា យួដ្ឋច់តដ្ឋយម កត ើយ"។ 

ា ប្រសាសន៍ តលាក ប្េ៉ឹង ា៉ែ ន់រនិទ ទិសតៅររស់សហរ័នធ

មមែរក ពុជាតប្កា  តរលសំុចលូជាសាជកិ ននប្កុ ប្រ៉ឹកាតស ាកចិច 

និងសងគ កចិច អងគការសហប្រជាជាេតិនាះ "ត ើ ប៊ីទទលួបានសិទធិ កនងុ

ការចលូរ ួសម ដង េជិាសាធារណៈតៅតលើតវទិកា ននអងគការសហ

ប្រជាជាេ ិ និងរាល់តរលម លតវៀេណា ចលូសម ដង េ ិ តៅតលើ

តវទិកាតនះគ ឺសហរ័នធមមែរក ពជុាតប្កា  ក៏ានសិទធិចលូរ ួម រ ។ តប្ៅ

រ៊ីតនះ គណៈក ែការននតវទិកា ក៏បានអតញ្ជើញប្រតទសនានា កសាដ រ់

សហរ័នធមមែរក ពជុាតប្កា  ត្វើតសចកដ៊ីរាយការណ៍ អរំ៊ីសាថ នភារសិទធិ

 នសុសររស់រលរ ាមមែរតប្កា  តៅតវៀេណា  ម លជាប្រជាជាេមិមែរ

តប្កា ររស់តយើងមំុ្រងទកុេជាយូរ កតហើយ " ។ 

តលាក ប្េ៉ឹង ា៉ែ ន់រនិទ បានានប្រសាសន៍ទក់ទងន៉ឹងអវ៊ី        ម ល

សហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា ចាេ់ទកុថា ជាការប្រកាន់រូជសាសន៍ និង

ជះិជាន់សិទធិសាសនា និងអវ៊ីម លតលាកបានតចាទប្រកាន់រដ្ឋា ភិបាល

តវៀេណា ថា ានរណំងរលំាយវរប្  ៌ភាសាររស់មមែរតប្កា  ។  

តលាកនិយាយថា សហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  ានតោល

ការណ៍េស ូត ើ ប៊ីសិទធិ នសុស, សិទធិជនជាេតិ ើ  ម លរលរ ាមមែរ

តប្កា ករុំងរស់តៅម ន កី ពុជាតប្កា   សរវនលៃ ។  

តលាកបានរញ្ញជ ក់អរំ៊ីាប្ាទ៊ី ៣ ននសិទធិជនជាេតិ ើ  ម ល

ប្េូវបានអងគការសហប្រជាជាេអិន ុេ ិកាលរ៊ីនលៃទ៊ី ១៣ មមកញ្ញា  ឆ្លន ំ 

២០០៧ ថា តវៀេណា ជាប្រតទសហេថតលម៊ីផ្ងម រ ។ ាប្ា តនះ

បានរញ្ញជ ក់ថា រាល់ជនជាេតិ ើ  ានសិទធិសតប្ ចវសនាមែួនតដ្ឋយ

មែួនឯង អរំ៊ីនតយាបាយ សងគ  និងតស ាកចិចននជនជាេរិរស់មែួន ។  

តលាកថា៖"សហរ័នធមមែរក ពជុាតប្កា  បានផ្សរវផ្ាយនវូ

ាប្ាទងំតនះឲ្យ នសុសប្គរ់ោន បាន ងឹ ត ើ ប៊ីជរំញុឲ្យតវៀេណា អនុ

វេតា អវ៊ី ម លតគបានចះុកចិចសនាជា យួអងគការសហប្រជាជាេ"ិ ។ 

តទះរ៊ីជាយា៉ែ ងតនះកដ៊ី អនកប្រវេតិសាស្តសតបានជរំញុឲ្យសហរ័នធ

មមែរក ពុជាតប្កា មិេមំេស ូរមនថ តទៀេ រិតសសត្វើយា៉ែ ងណារ ែ ញ 

អរំ៊ីសក ែភារររស់មែួន ល់រិភរតលាកថា រាល់ទតងវើររស់សហរ័នធ

ករុំងត្វើតនាះ ប្ោន់មេចងក់ារពារសិទធិតសរ ៊ីភារ ជនូប្រជារលរ ាមមែរ

តប្កា  តៅប្រតទសតវៀេណា រចចុរបនន តហើយ និជារ់ពាក់រ័នធន៉ឹង

ការចងទ់ ទររ ាឯករាជយតនាះតទ ។ 

 នុតនះ តៅនលៃទ៊ី ១៨ មមកកកដ្ឋ ឆ្លន ំ ២០១២ ានអងគការ    

អនតរជាេចិនំនួ ១៤ កនុងតនាះានអងគការោែ ំត ើលសិទធិ នសុស (HWR – 

Human Rights Watch), គណៈក ែការអនកចារ់អនតរជាេ ិ (ICJ – 

International Com mission of Jurists), អងគការរិភរតលាកប្រឆំ្លងការ

ត្វើទរណុក ែ  (OMCT – World Organi sation Against Torture) ... បាន 

"សម ដងការោំប្ទយា៉ែ ងតរញទំហ៉ឹ ង"  ល់សហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  

និង     បានទ ទរឲ្យអងគការ ួយតនះ "ានសិទធិអនវុេតសិទធិតសរ ៊ីភារ 

កនុងការរតញ្ចញទសសនៈ តដ្ឋយសនតិវិ្ ៊ីទក់ទងន៉ឹងសាថ នភារតៅតវៀេ

ណា  " ។ 

កនុងកចិចប្រជុកំាលរ៊ីនលៃចនទ ទ៊ី ២៣ មមកកកដ្ឋ គណៈក ែការ និ

ម នរដ្ឋា ភបិាលបានតបាះតឆ្លន េសតប្ ច អរំ៊ីការចលូជាសាជកិភារ

ផ្ដល់តយារល់ ររស់សហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  តៅកនុងប្កុ ប្រ៉ឹកា

តស ាកចិច និងសងគ កចិចអងគការសហប្រជាជាេ ិ(ECOSOC) ។   

លទធផ្លននការតបាះតឆ្លន េ គ ឺ ២៧ ប្រតទសតបាះតឆ្លន េោំប្ទ  

តវៀេណា   និឲ្យសហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា ចលូរ ួតៅកនុង ECOSOC 

កនុងនា ជាអនកផ្ដល់ប្រ៉ឹកា , ១៤ ប្រតទសជទំស់តវៀេណា  ោំប្ទសហ

រ័នធមមែរក ពជុាតប្កា  និង ១០ ប្រតទសអនរុវទ ។ 

ប្រតទសម លោំប្ទតវៀេណា  ាន ចូជា China, Cuba ,       

Indonesia, Lybia, Mongolia, Philippines, Brazil, Bangladesh, Ecuador, 

Nicaragua, Ukraine, India និង   Russia .... ។ 

១៤ ប្រតទសម លតបាះតឆ្លន េោំប្ទមមែរតប្កា  ជទំស់តវៀេ  

ណា  ាន ចូជា Bulgaria, Canada, Finland, France, Germany, 

Ireland, Italy, Lativa, Netherlands, Slovakia, Spain, Switzerland, 

អងត់គែស (United Kingdom) និង សហរ ាអាត រកិ (United States of 

America) ។  

ប្រតទសអនរុវទាន ចូជាប្រតទស Australia, Chile, Zambia 

និង Bahamas...៕ 

ថាច់ របជីា ក្ ឿន 

កម្ពជុាក្រកាម្– អំពសីហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៣២ 



ពា កយ “កស័ូងសុ៊ីន” កនុងភាសាបារំាងម លជាពាកយ សំតៅតលើត ែ្ ះ នន “ម ន កី ពជុាតប្កា ” តនាះ

ប្េូវបានជនជាេ ិយួនតៅផ្តួលតៅជាសំតនៀងភាសាយួនថា   “កជូនិ

សិន” តហើយប្េូវបានរលរ ាមមែរតប្កា មប្រតចញរ៊ីភាសាយួន កជា

មមែរថា “នាងទ៊ីប្ររនួសំុ” ានន័យថា ម ន កី ពុជាតប្កា  ជា

អតំណាយម លជនជាេយួិនបាន ក តដ្ឋយ តហស៊ីយួន សំុរ៊ីប្រះ

 ហាកសប្េមមែរ ។ តេើអេថន័យរិេររស់ពាកយ “កស័ូងសុ៊ីន” ានន័យ

យា៉ែ ងណាម រ? 

ម ន កី ពុជាតប្កា  ប្េូវបានជនជាេយួិនប្គរ់ជនំាន់តៅា 

ភាសាយួនថា ណា គ៊ី (Nam Ky)  ឬ ណា រ ូ (Nam Bo)  ម លាន

ន័យជាភាសាមមែរថា “ភាគលងេបងូ” និងប្េូវបានបារំាង និងរួក

រសចិ ប្រតទសតៅថា “កស័ូងសុ៊ីន”ឬ “កស័ូងនវណា” (Cochin 

China) ។ តប្កាយ ក ជនជាេយួិន យួចនំនួតៅផ្ដួលសំតនៀង

ពាកយ    កស័ូងសុ៊ីន តៅជាភាសាយួនថា “កជូនិសិន” (Cô Chín Xin) 

ម លានន័យជាភាសាមមែរថា “នាងទ៊ីប្បាំរនួសំុ” ត ើ ប៊ីរនែំដ្ឋនមមែរ

តប្កា ថា ម ន ីក ពុជាតប្កា ជាក ែសិទធិររស់ជនជាេយួិន តប្ពាះ 

នាង      ង៉ាកុ វ៉ា ង (Ngoc Van)  តហស៊ីយួន ររស់ប្រះបាទជយ័តជដ្ឋា  

ទ៊ី ២ បានសំុរ៊ីប្រះ ហាកសប្េមមែរ ។ 

លងតប្កា តនះ ជាតហេុផ្ល ួយចនំនួ ម លរញ្ញជ ក់ឲ្យត ើញ

ថា “កស័ូងសុ៊ីន”  និម នានន័យថា “នាងទ៊ីប្បាំរនួសំុ”  ចូពាកយ 

យួនជាភាសាយួនថា “កជូនិសិន” តនាះតទ ។ 

ប្រភរពាកយ “កស័ូងសុ៊ីន” (Cochin China)៖ 

ពាកយតនះ “កស័ូងសុ៊ីន” តៅកនុងភាសាអងត់គែស កាេ់តចញជារ៊ីរ

សរទដ្ឋច់តដ្ឋយម ករ៊ីោន  គ ឺ កស័ូង (Cochin) និង នវណា (China) ។ 

ពាកយ “កស័ូង” (Cochin) ជាត ែ្ ះទ៊ីប្កុងករំងម់ផ្ យួតៅភាគលង

េបូងននប្រតទសឥណាឌ  ម លរួករសចិ ប្រតទស តៅថា Cochin 

India ។ តប្ជាយតនះ ានប្ទងប់្ទយប្សត ៀងន៉ឹងតប្ជាយទ៉ឹកតមែ  នន

ម ន កី ពុជាតប្កា ម រ ។ ចមំណកពាកយ “សុ៊ីន” ឬ “នវណា” (China) 

វញិ សំតៅតលើប្រតទសចនិ ។ តរលរួកបារំាងចះុ កត្វើអាណានិគ 

តៅក ពុជាតប្កា  រួកតគបានដ្ឋក់ត ែ្ ះ ម ន កី ពុជាតប្កា ថា      

កស័ូងសុ៊ីន ឬ “កស័ូង នវណា” ម លានន័យថា “កស័ូង” ជារ់ន៉ឹង

ប្រតទសចនិ ត ើ ប៊ីមរងមចក កុឲំ្យប្ច ោំន ន៉ឹងតប្ជាយ “កស័ូងឥណាឌ

” (Cochin India) ។ 

“កស័ូងសុ៊ីន” ត ែ្ ះាន នុតសដចមមែរតរៀរអភតិសកជា យួន៉ឹង

ប្ស៊ីយួន៖ 

តយាងា មផ្នទ៊ីអាសុ៊ីអាតគែយ៍ម លបានគរូតដ្ឋយតលាក តឈើ

រា៉ែ ឌ្សូ ត ើលេត្ើ (Gerardus Mercator) ទសសនវទិ ូ និងជាគណិេវទិូ

ជនជាេអិាលែឺ ៉ែង ់ និង តលាក មវន ហន់ឌ្សូ (Jan Hon  dius) តៅ  

ឆ្លន  ំ ១៦០៩ ត ើញថា ត ែ្ ះ កស័ូងសុ៊ីន (Cochin China)  ប្េវូបាន

តគតៅសំតៅតៅេរំន់េងុក៉ឹង គហឺាណូយ ភាគលងតជើង ប្រតទស

តវៀេណា សរវនលៃ  និម នសំតៅ តលើេរំន់ ម ន កី ពុជាតប្កា តទ,

 ា៉ែ ងតទៀេ ប្រះបាទជយ័តជដ្ឋា  ទ៊ី ២ ប្រះ ហាកសប្េមមែរបានតរៀរ

អភតិសកជា យួន៉ឹងប្រះនាង តងវៀង ផ្កុ ង៉ាកុ វ៉ា ង (Cong Nu Ngoc 

Van) ជារបុ្េ៊ីទ៊ី ២ ររស់តសដចយួន តងវៀង   ផ្កុ តងវៀង (Nguyen Phuc 

Nguyen) តៅកនុងឆ្លន ំ ១៦១៨ ម លរញ្ញជ ក់ឲ្យត ើញថា ត ែ្ ះ         

កស័ូងសុ៊ីន ាន ក នុតសដចមមែរតរៀរអភតិសករបុ្េ៊ីយួនតៅតទៀេ ។ 

កកាត តនះ វផ្ទុយន៉ឹងអវ៊ីម លជនជាេយួិនតលើកត ើងតប្ៅផ្ែូវការថា 

បារំាងបានដ្ឋក់ត ែ្ ះម ន កី ពុជាតប្កា ថា “កស័ូងសុ៊ីន” ត ើ ប៊ីេរ

សនងសង គណុ ល់ “នាងទ៊ីប្បាំរនួ” ម លបានសំុម ន  ីដុតំនះរ៊ី

តសដចមមែរ ។ 

នាង ង៉ាកុ វ៉ា ង ជារបុ្េ៊ីទ៊ី ២ ររស់តសដចយួន  និម នទ៊ី ៩ តទ៖ 

តយាងា ប្រវេតិនាង តងវៀង ផ្កុ ង៉ាកុ វ៉ា ង  តហស៊ីយួនររស់ 

ប្រះបាទ ជយ័តជដ្ឋា  ទ៊ី ២ ប្រះ ហាកសប្េមមែរ ម លចះុផ្ាយតៅតលើ 

មផ្នទ៊ី ម ន កី ពជុាតប្កា  (Cochin China) ឆ្លន  ំ១៨៦១ ។ 

កូស័ងសីុៃ ម្ិៃខ្ម្ៃមៃៃ័យថា “នាងទរីា ាំបួៃសុ ាំ” ក្ទ 
កម្ពជុាក្រកាម្– ឯកសារ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៣៣ 



តគហទំរ័រសពាវ វចនា្រិាយ Wikipedia នាង ង៉ាកុ វ៉ា ង ជារបុ្េ៊ីទ៊ី ២ 

ររស់តសដចយួន តងវៀង ផ្កុ តងវៀង  និម នជារបុ្េ៊ីទ៊ី ៩ តទ ។ តយាង

ា តសៀវតៅប្រវេតបិ្រះរាជាណាចប្កក ពុជា ជាភាសាបារំាងត ែ្ ះ 

ហួយំុា ឌ្ ូ ល ំ តបា ហគ៍  (Royaume du Cambodge) តៅមម ៊ីនា ឆ្លន  ំ

១៦១៨ ប្រះបាទជយ័តចសាដ  ឬ ប្រះបាទ ជយ័តជដ្ឋា  ទ៊ី ២ ប្េូវបានតគ

ប្រទនប្រះតោរ យ រ ជាសត ដចប្រះជយ័តចសាដ ្រិាជរាា្រិេ៊ី 

ររ ររិប្េ ។ តរលតនាះ តសដចយួន អាណាណ   ក៏បានតលើកប្រះនាង  

ង៉ាកុ វ៉ា ង របុ្េ៊ីររស់មែួនឲ្យតសដចមមែរ តហើយប្េូវបានតគប្រទនប្រះ   

តោរ យ រថា សត ដចប្រះរាជវេ៊ី ប្រះវររាជកសប្េ៊ី ។ 

ពាកយ “China” ឬ “Chine”  និម នមប្រថា “សំុ”៖ 

តយាងា អកសរ “សំុ” កនងុភាសាយួនតគសរតសរថា “Xin” ផ្សំរ៊ី

េអួកសរ “X-I-N”  និម នជា “ China” ឬ “Chine” ម លសំតៅតលើ

ប្រតទស “ចនិ”  ចូសរទត ើ ររស់ពាកយ “Cochin China” តនាះតទ ។ 

 តូចនះ ពាកយ កស័ូងសុ៊ីន ឬកស័ូងនវណា ានន័យថា “តប្ជាយកស័ូង” 

តៅជារ់ន៉ឹង “ប្រតទសចនិ”  និម នានន័យថា ម ន មី ល              

“នាងទ៊ីប្បំារនួសំុ” តទ ។ 

កស័ូងសុ៊ីន ត ែ្ ះបារាងំដ្ឋក់ឲ្យ៖ 

មមែរតប្កា តៅ ម ន េីរំន់តនះថា ក ពុជាតប្កា  ចមំណកជន

ជាេយួិនតៅជាផ្ែវូការថា ណា គ៊ី (Nam Ky) ឬ ណា រ ូ (Nam Bo) 

មណៈ ពាកយ “កស័ូងសុ៊ីន” ប្េូវបានរួករសចិសប្រតទសតៅសំតៅ

េរំន់េ៉ឹងក៉ឹង ឬ ហាណូយ ភាគលងតជើង ននប្រតទសតវៀេណា  

រចចុរបននតៅវញិ ។ តប្កាយ ក តរលបារំាងបានត្វើអាណានិគ 

ទំងប្សុង តៅក ពុជាតប្កា  នាឆ្លន ំ ១៨៦៧ រួកតគបានតៅ ក ពុជា

តប្កា  ជាភាសាបារំាងថា “កស័ូងសុ៊ីន” (Cochin China) តហើយតៅ

េរំន់អេ៊ីេនគរចា ា៉ែ  ឬ ភាគកណាដ ល ននប្រតទសតវៀេណា 

រចចុរបននថា អាណាណ   និង េរំន់ហាណូយ តៅថា េងុក៉ឹង វញិ ៕ 

កម្ពជុាក្រកាម្– ឯកសារ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៣៤ 

មផ្នទ៊ីអាសុ៊ីអាតគែយ៍គរូតដ្ឋយតលាក Gerardus Mercator និង តលាក Jan Hon  dius តៅ ឆ្លន ំ ១៦០៩ ។ 



ររូសញ្ញា រាហ ូចារ់ចនទ ប្េូវបានតប្រើប្បាស់ជាទតូៅតដ្ឋយប្រជា

រលរ ាមមែរតប្កា   ិនថាមមែរតប្កា ម លករុំងរស់តៅកនុងទ៉ឹក  ី

ក ពុជាតប្កា  ឬមមែរតប្កា ម លរស់តៅតប្ៅប្រតទសត ើយ ។ 

អងគការសាគ មមែរតប្កា  យួចនំនួ បានតប្រើប្បាស់ររូរាហ ូ

ចារ់ចនទ ត្វើជាររូសញ្ញា ររស់អងគការសាគ រួកតគមេ តង។ ជាក់

មសតង សហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  ម លាន លូដ្ឋា នតៅសហរ ា

អាត រកិ តហើយម លជាអងគការ្រំផំ្េុ េណំាងឲ្យមមែរតប្កា ទទូំង

រិភរតលាកតនាះ ក៏តប្រើប្បាស់រាហ ូចារ់ចនទ ត្វើជាររូសញ្ញា ររស់

មែួនម រ ។ 

តលើសរ៊ីតនះ អនកម លធាែ រ់ត្វើ តំណើ រតៅកាន់ទ៉ឹក កី ពុជា

តប្កា  ប្បាក ជាបានត ើញររូរាហ ូចារ់ចនទ តៅា តលែ ងទវ រចលូ

តៅកាន់វេតអារា នានាតៅទ៊ីតនាះ ។ 

ទក់ទងន៉ឹងតរឿងរាហ ូតនះ វចនានបុ្ក សត ដចប្រះសងឃរាជ 

ជនួ ណាេ រនយល់ថា រាហុ ឬតៅ ា៉ែ ងតទៀេថា រាហ ូ  គឺជាត ែ្ ះ

ររស់អសុរាន ក់ ម លជាកនូប្រុសររស់តវរចេិតអិសុរនិទ និងនាង

សិងែកិា ។ រាហ ូតនះ ានមែួនដ្ឋច់ពាក់កណាដ លតដ្ឋយសារប្េូវចប្ក 

ឬកងររស់ប្រះវសិណុ កនុងតរលម លរាហ ូកាឡាមែួនជាតទវា ចលូ

តៅលួចទ៉ឹកអប្ ៉ឹេផ្កឹ ។ រ៉ែមុនត តទះជាប្េូវចប្កររស់ប្រះវសិណ ុ ក៏

តដ្ឋយ ក៏រាហ ូ និសាែ រ់ត ើយ ។ វចនានបុ្ក  សត ដច ជនួ ណាេ 

រនយល់រនតថា កនុងតហារាសាស្តសត តគរារ់រាហ ូតនះថា ជាតទវាប្រះ

តប្ោះទ៊ី៨ តៅកនុងរួកតទវានរវតប្ោះ ម លានអ ពរ ឬសំរេ់ ឬ

សត ែៀករពំាក់ និងពាហនៈសុទធមេតមែ  តហើយមេងប្គរ បាំង ចារ់ 

ឬតលរប្រះអាទិេយ ឬប្រះចនទ ។  តូចនះតហើយ តទើរមមែរតយើងមេង

និយាយថា រាហ ូចារ់ចនទ ឬចនទប្ោស និងសូរយប្ោស ជាត ើ    

តនាះ ។ 

តដ្ឋយម កសប្ារ់អងគការសាគ មមែរក ពុជាតប្កា វញិ ការ

តប្រើប្បាស់រាហ ូចារ់ចនទ ជាររូសញ្ញា ររស់មែួន  និម នជាតរឿងនច 

 នយតនាះត ើយ។ 

សហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  រនយល់អរំ៊ីរញ្ញែ តនះតៅតលើ       

តគហទំរ័រររស់មែួនថា  លូតហេមុ លសហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  

យកររូរាហ ូចារ់ចនទ ត្វើជាររូសញ្ញា ររស់មែួនតនាះ តដ្ឋយសារមេ

គនំរូរាហ ូចារ់ចនទ បានរ ែ ញឲ្យត ើញអរំ៊ីប្រះចនទ ម លករុំង

ប្េូវរងតប្ោះថាន ក់ តដ្ឋយសារប្េូវរាហ ូតលរប្េបាក់ តប្រៀរបានតៅ

ន៉ឹងទ៉ឹក កី ពុជាតប្កា  ម លករុំងប្េូវបានជនជាេតិវៀេណា  

លុកលុយ តូចនះម រ។ 

តប្ៅមេរ៊ីតប្រើប្បាស់ររូរាហ ូចារ់ចនទ ត ើ ប៊ីរនយល់អរំ៊ីទ៉ឹក ី

ក ពុជាតប្កា  ម លប្េូវជនជាេតិវៀេណា  តលរប្េបាក់ សហរ័នធ

មមែរក ពុជាតប្កា  ក៏តប្រើប្បាស់ររូសញ្ញា  យួតនះ ត ើ ប៊ីអរ់រមំមែរ

តប្កា  និឲ្យអស់សងឃ៉ឹ ចតំពាះទ៉ឹក រីរស់មែួន ម លប្េូវររតទស

ែ្ នពានតនះ ។ សហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា រនយល់រនតថា រាហ ូ

ចារ់ចនទតប្រៀរបាន ចូជាប្រះចនទប្ោស គវឺ និឋិេតឋរច៊ីរកាល

ត ើយ ។ យា៉ែ ងណា ញិ មមែរក ពុជាតប្កា  ក៏ តូចនះម រ ានន័យថា 

ទកុេតវទនាម លមមែរតប្កា ករុំងទទលួរងតប្ោះសរវនលៃ ន៉ឹងប្េូវបាន

ផ្េុរលេ់ជាសាថ ររកនុងតរលអនាគេជា និលន តប្រៀរបាន ចូប្រះ

ចនទ ម លបានរាយា តរ ើរប្ ះឲ្យផ្េុរ៊ី ប្កញំន រាហ ូយា៉ែ ង         

 តូចនះម រ ។ 

អ្ត្ថៃ័យរបូសញ្ញា រាហ ូចាប់ចៃទសរមប់ខ្មែរក្រោម្ 
រាហ ូចារ់ចន ទ គ្ជឺា ក្សយផដ្េរេរដ្ ឋផែ មរទលូៅធ្ារ់បានដ្ងឹបានឮក្សនង្ម្ក្ស ។ ររូសញ្ញា រាហ ូចារ់ចន ទ ផដ្េមានររូយក្សសតណំាងឲ្យរាហ  ូលហើយថ្ដ្ទ្ធងំ ២ ចារ់ប្រ៉េះចន ទ

ប្ចក្សរញ្ចូេក្ស នងុមាត់ លដ្ ើម្បីលេរលនា៉េះ ក្សប៏្តវូបានរេរដ្ ឋផែ មរភាគ្លប្ច ើនធ្ារ់បានល ើញរមី្នុម្ក្សផដ្រ ។ 
លដ្ឋយផ ក្សសប្មារ់ប្រ៉េះសងឃ នងិរេរដ្ ឋផែ មរលប្កាម្ ររូរាហ ចូារ់ចន ទ សងឹផតប្តវូបានលប្រ ើប្បាស់ជានមិ្តិ តររូតណំាងឲ្យផែ មរក្សម្ ពជុាលប្កាម្លៅលហើយ។ លត ើររូសញ្ញា រាហ ូ

ចារ់ចន ទ មានអត ថនយ័ដ្ចូលម្ តចសប្មារ់ផែ មរលប្កាម្ក្ស នងុលរេរច ចរុបន ន? 

កម្ពជុាក្រកាម្– ឯកសារ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៣៥ 



តប្ៅមេរ៊ីសហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  អងគការ េិតសាគ មមែរ

ក ពុជាតប្កា  ម លសរវនលៃានទ៊ីសាន ក់ការតៅកនុងវេតសា គគ៊ីរងស៊ី 

រាជធាន៊ីភនតំរញ ជា យួសាគ ប្រះសងឃមមែរក ពុជាតប្កា  ប្រ 

ទំងរណាដ ញសាររ័េា៌ននប្រនគរ ម លភាគតប្ចើនផ្សរវផ្ាយ

រ័េា៌នអរំ៊ីក ពុជាតប្កា តនាះ សុទធមេតប្រើប្បាស់រាហ ូចារ់ចនទ ជា

ររូសញ្ញា ររស់មែួន។ 

ប្េងច់ណុំចតនះ េណំាងសហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា ប្រចំា      

ក ពុជា តលាក ាំង សារៈ រនយល់រមនថ ថា សហរ័នធមមែរក ពុជា

តប្កា  ប្េូវបានរតងកើេត ើងតប្កា ការររួរ ួររស់អងគការសាគ 

មមែរក ពុជាតប្កា នានា ទំងតៅកនុងប្រតទសក ពុជា និងតៅតលើរិភរ

តលាក។ តលាករនតថា តដ្ឋយសារសាគ មមែរក ពុជាតប្កា ទំង

អស់ បានតប្រើប្បាស់ររូសញ្ញា រាហ ូចារ់ចនទ ជានិ េិតសញ្ញា ររស់

មែួន  តូចនះតៅតរលម លមមែរតប្កា ររួរ ួអងគការសាគ រួកតគ

តៅជាសហរ័នធវញិតនាះ គសឺហរ័នធលែតីនះប្េូវយកររូសញ្ញា ត ើ  

ត្វើជានិ េិតសញ្ញា ររស់មែួន៖ «តរើនិយាយរ៊ីអេថន័យននរាហ ូចារ់

ចនទវញិ គរឺាហ ូ  គជឺាសញ្ញា ថា ជាជនានអណំាច តហើយ ល់ប្រះ

ចនទ គចឺាេ់ទកុថាជាជនរងតប្ោះ ម លករុំងប្េូវបានរាហ ូតលរ

ប្េបាក់ ។  តូចនះ គបឺានន័យថា ររូប្រះចនទម លប្េូវរាហ ូតលរ

ប្េបាក់តនះ គឺជានិ េិតសញ្ញា ននទ៉ឹក កី ពុជាតប្កា  ម លករុំងប្េូវ

ជនអនកានអណំាច ឬជនអនកកណំាច គតឺវៀេណា  ហន៉ឹ ងឯងករុំង

មេតលរ» ។ 

តលាក ាំង សារៈ អះអាងថា តរើតទះជាតលាកតកើេតៅក ពុជា

តប្កា  ធាែ រ់បានរសួតរៀនក៏តដ្ឋយ រ៉ែមុនតតលាកសារភារថា តរល

តនាះ តលាក និបាន ងឹអរំ៊ីអេថន័យម លមមែរតប្កា តប្រើប្បាស់ររូ 

រាហ ូចារ់ចនទ តៅា វេតអារា តៅក ពុជាតប្កា ត ើយ តហើយ

តលាកគេិថា មមែរតប្កា ភាគតប្ចើន ក៏ និសូវបាន ងឹអរំ៊ីអេថន័យ

តនះម ររ៊ី នុ ក៖ «គបឺ្ោន់មេត ើញររូរាហ ូជាររូានអណំាច

ានអ៊ីអុ៊ីច៉ឹងតហើយ គថឺាដ្ឋក់ាំងា តលែ ងទវ រវេតត្វើអ៊ីហន៉ឹ ង គថឺា

តៅជាតប្គឿងលំអ មេ ក ល់តរលរចចុរបននតនះ គមឺមែរក ពុជា

តប្កា  យួភាគ្តំហើយបានយល់ តដ្ឋយសារការរនយល់រ៊ីសហ

រ័នធមមែរក ពុជាតប្កា ហន៉ឹ ង ត្វើឲ្យោេ់យល់ យល់ថាររូតនះវានរ៊ី

 នុ ក រ៉ែមុនត និយល់អេថន័យ រ៉ែមុនត ល់ឥ ូវ តរលម លសហ

រ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  ក៏ ចូជាសាគ មមែរក ពុជាតប្កា នានា យក

ររូហន៉ឹ ង កត្វើជានិ េិតសញ្ញា  គវឺប្េ៉ឹ ប្េូវប្សរតៅា សភារ

ការណ៍ររស់មមែរក ពុជាតប្កា ហន៉ឹ ងមេ តង» ។ 

យា៉ែ ងណាក៏តដ្ឋយ តលាក ាំង សារៈ មលែងថា ររូរាហ ូចារ់ចនទ 

 និម នតទើរប្េូវបានតប្រើប្បាស់តៅតរលលែីៗ តនះត ើយ។ តលាកថា 

វេតតៅក ពុជាតប្កា  យួចនំនួ ម លប្េូវបានកសាងាំងរ៊ីស យ័

នគរភន ំឬស យ័តចនឡា គាឺនដ្ឋក់ាំងររូតនះជាហូរមហ ក៖ «វ

ានតៅកនុងរុទធប្រវេតិម រ តរឿងរាហ ូតនះ គរឺាហ ូអសុរនិទ គរឺាហ ូម ល

ានាឌ្្អំ៊ីហន៉ឹ ង គថឺាតៅា រុទធប្រវេតិក៏ានម រ អុ៊ីច៉ឹងតហើយ គឺ

ការតប្រើ នុ រំងូហន៉ឹ ង គតឺប្រើតៅា រុទធប្រវេតហិន៉ឹ ងឯង តហើយ និ

បានជានាំោន គេិគរូ ល់អេថន័យននទ៉ឹក កី ពុជាតប្កា  ម លប្េូវ

យួន  កតលរប្េបាក់អ៊ីហន៉ឹ ង គអឺេ់បានគេិគរូ ល់តទ តទើរមេឥ ូវ

តទ បាននាោំន ភ្ាក់រឭក ចូមំុ្ជប្ារលងត ើ អុ៊ីច៉ឹង» ។  

តប្ៅរ៊ីររូរាហ ូចារ់ចនទ មមែរតប្កា កនុងតរលរចចុរបននតនះ ាន

ររូេណំាងអេតសញ្ញា ណររស់មែួនផ្ទ ល់តនាះ គទឺងជ់ាេមិមែរក ពុជា

តប្កា  ម លានរ័ណ៌តមៀវ តលឿង ប្កហ  េណំាងឲ្យសិទធិតសរ ៊ី

ភារ ប្រជា្រិតេយយ ការប្សឡាញ់សនតិភារ និងយុេតិ្   ៌ប្រ ទំង

ភារអងអ់ាចកាែ ហានររស់វរីស ណៈ និងវរីររុសមមែរតប្កា ។ ទង់

ម លានប្រភរតចញរ៊ីទងប់្រះរុទធសាសនាតនះ ប្េូវបានរតងកើេ

ត ើងតៅឆ្លន ំ ១៩៩៦ តហើយតប្កាយ ក ប្េូវបានទទលួសាគ ល់

តដ្ឋយអងគការេណំាងប្រជាជាេ ិ ោែ នអនកេណំាងននអងគការសហ

ប្រជាជាេ ិ ម លតៅកាេ់ថា យូ.អនិ.ភ៊ី.អ ូ (UNPO) តៅឆ្លន ំ២០១១ 

តៅតរលម លសហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  ចលូជាសាជកិសាថ រន័

អនតរជាេ ិយួតនះ។ កនុងតរលរចចុរបនន ទងជ់ាេមិមែរតប្កា  ប្េូវបាន

ប្រះសងឃ និងរលរ ាមមែរតប្កា តប្រើប្បាស់ជាទតូៅ ៕ 

យាង សុជាក្ម្ត្តត  /RFA 

កម្ពជុាក្រកាម្– ឯកសារ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៣៦ 

ក្សចកដខី្ថ ែងអំណរ ុណ 
នាយក្សដ្ឋឋនរត័ម៌ានថ្នសហរន័ ាផែ មរក្សម្ ពជុាលប្កាម្សមូ្ផងង្អណំរគ្ណុ ចលំ ៉េះសាខាសហរន័ ាផែ មរក្សម្ ពជុាលប្កាម្ប្រចារំដ្ ឋ Iowa  
សហរដ្ ឋអាលម្រកិ្ស បានឧរត ថម្ ភប្បាក់្សសប្មារ់ការលបា៉េះរមុ្ ពប្រតឹ តរិប្ត “ក្សម្ ពជុាលប្កាម្” លេែរលិសសលន៉េះចនំនួ $ 1,600.00       



ច ាៃ យរ៊ីទ៊ីរ ួ តមេតប្រះប្េពាំង ប្រាណ ៤០ គ៊ី ូម ៉ែប្េ, 

ករំងស់ាព ន ជាប្សុក យួម លានប្រជារាស្តសតមមែរ

តប្កា រស់តៅយា៉ែ ងកះុករ ានវេតមមែរទំងអស់ ២២ វេត កនុងចតំណា  

១៤១ វេតននតមេតប្រះប្េ ពាំង ។ វេតទំងតនាះាន ចូជា វេត ហាតពា្ិ

វន័ (វេតាត្ៀវ) កសាងឆ្លន ំ គ. ស. ១៣៦៧ វេតរទ ុសាគរ (វេតករំង់

សាព ន) កសាងឆ្លន ំ គ. ស. ១៨១៨   វេតរេនាទ៊ីបារា តកាះមកវ  (អរូ ចិ) 

កសាងឆ្លន ំ គ. ស. ១៦៥៧  វេតរទ ុប្ករំុរេ័នតកសររបុាផ ច ាាស (វេត

សំណ៉ឹ ង្)ំ កសាង  ឆ្លន ំ គ. ស. ១៣៦៤ ជាត ើ   ។ 

តដ្ឋយម ក វេតស បរូរងស៊ី (វេតស បរួ) បានសាថ រនាត ើងកនុង        

គ. ស. ៣៧៣ សថិេតៅភ ូាិតម (Trà Kháo)  ំុប្កសាំង (Hòa Ân) 

ប្សុកករំងស់ាព ន (Câu Kè) តមេតប្រះប្េពាំង សាថ រនាត ើងកនុង រ. ស. 

៩១៧ គ. ស. ៣៧៣ តរើគេិ កទល់ន៉ឹងឆ្លន ំ ២០១៣ វេតតនះ ាន

អាយុកាល ១៦៤០  ឆ្លន ំតហើយ  ។ តរើតយាងា រញ្ជ៊ី  និងសថិេវិេតមមែរ

តៅក ពុជាតប្កា ត ើញថា   វេតស បូររងស៊ី គជឺាវេត យួម លបានក

សាងត ើង នុតគរងអស់ កនុងចតំណា វេតមមែរ ម លបានកសាងតៅ

ម ន កី ពុជាតប្កា   ។ 

រចចុរបនន វេតស បរួងស៊ី ានរកានវូ ផ្ទ ងំសិលាចារ៉ឹក យួ ម ល

ានប្រមវងរតណាត យ ១.៧  ម ៉ែប្េ ទទ៉ឹង ៤.៨ សាងំទ៊ីម ៉ែេ កប្ាស់ ០.៩ 

សាងំទ៊ីម ៉ែប្េ និងានទ ៃន់ប្រមហល ៥០០ គ៊ី  ូ ប្កា  ។ ផ្ទ ំងសិលា

ចារ៉ឹកតនះ ានចារអកសរមមែរ រុរាណ  យួរនាទ រ់ ម លតប្ៅរ៊ីអនក

ររុាណវទិា និអាចអានបានត ើយ ។ មេតសចកត៊ីននអកសរតៅកនុង     

អ្ត្ថៃ័យតួ្អ្កសរក្ៅក្លើផ្ទ ាំងសិោចារកឹ ត្តសម្បរូរងសី 

វ ត តសម្បូររងសី (សម្បួរ) ជាវត តប្រ៉េះរទុ ាសាសនាលងរវាទផែ មរម្យួ ឋតិលៅក្ស នងុលែត តប្រ៉េះប្ត ងំ បានក្សលក្ស ើតល ើង ក្ស នងុ រ. ស. ៩១៧ គ្. ស. ៣៧៣ លរ ើគ្តិម្ក្សទេឆ់្ន  ំ
២០១៣ លន៉េះ វត តមានអាយកុាេ ១៦៤០ ឆ្ន លំហើយ ។ លរ ើលោងតម្ឆ្ន កំ្សសាងវត តសម្បូររងសី លន៉េះ នងិតម្ឯក្សសារប្រវត តសិាស្តសតយនួថា លសដចប្តក្សេូ លង វៀង 

ររស់យនួបានចេូម្ក្សកាន់ការ់ទកឹ្សដ្ថី្ប្រនគ្រ លៅចងុសតវតសរទ៍ ី ១៧ នាឆ្ន  ំ ១៦៩៨ ល ើញថា ជនជាតយិនួបានចេូម្ក្សវាតទផីដ្នដ្កី្សម្ ពជុាលប្កាម្ លប្កាយផែ មរលប្កាម្
ក្សសាងវត តសម្បូររងសី  ១៣១៦ ឆ្ន  ំ។   

ផ្ទ ងំសិលាចារ៉ឹក ម លានប្រមវងរតណាត យ ១.៧ ម ៉ែប្េ ទទ៉ឹង ៤.៨ សាងំទ៊ីម ៉ែេ កប្ាស់ ០.៩ សាងំទ៊ីម ៉ែប្េ  

និងានទ ៃន់ប្រមហល ៥០០ គ៊ី បូ្កា   តៅវេតស បរូរងស៊ី (ស បរួ) ប្សុកករំងស់ាព ន តមេតប្រប្េពំាង ។ 

កម្ពជុាក្រកាម្– ឯកសារ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៣៧ 

ប្រះវហិារវេតស បរូរងស៊ី ( ស បរួ ) ម លបាន កឹនាសំាងសងជ់ាលែ ី

តដ្ឋយប្រះតេជប្រះគណុ ថាច់ យួង និងបានរញ្ចះុមណឌ ស៊ីា 

កាលរ៊ីឆ្លន  ំ១៩៩៨ ។ 



ផ្ទ ំសិលាចារ៉ឹកតនះ ប្េូវបានអនកប្សាវប្ជាវបារំាងមសសសាគ ល់យូរ ក

តហើយ តដ្ឋយតគបានយកតៅចះុផ្ាយតៅ កនុង  ប្រ៉ឹេតរិប្េសាលា

បារាងំចងុរព៌ូា (Bulletin de l’ecole Francaise l’Extrieme Orient XIX) 

កាលរ៊ីឆ្លន ំ ១៩១៩ ។ កាលជនំាន់តនាះ វេតតនះត ែ្ ះថា ស បរូ 

ប្រមហលជាតៅកាេ់រ៊ី ស បរូរងស៊ី តហើយរចចុរបនន រុទធររស័ិទមមែរតៅ

ជុវំញិវេតតនះ ក៏តៅមេតៅថា វេតស បរួ   ម ល។ េអួកសរមមែររររុា

ណ និងតសចកត៊ីជាភាសាសំស្តសក៉ឹេតនះ ប្េូវបាន តលាក ហសក សុ៊ីម ស 

រកមប្រតៅជាភាសាបារំាង តហើយតលាក  សាស្តសាត ចារយ អំាង ជ ូលាន 

បានសរតសរ កជាអកសរមមែរស យ័លែ ី ថា “តភាគ៊ីស្តនាទ សយ សហប្ស      

និសសេ ចលជជហិាែ េ   ទិចច ុវិេ” មប្រសប្ ួលតសចកដ៊ី កជាភាសាមមែរ

មប្រថា “តដ្ឋយានរនែរឺេ់មរនតចញរ៊ីាេ់ទងំ យួពាន់ ននតសតច

នាគ  ករតបាសអមងអល” ។ 

តលាកសាស្តសាត ចារយ អំាង ជ ូលាន បានរញ្ញជ ក់ថា តនះជាសិលា

ចារ៉ឹក យួម លចារ ត ើងតៅសេវេសរ ៍ ទ៊ី ៧ ឬ ទ៊ី ៨ តរើតយាងតៅ

ា ការវភិាគេអួកសរ  គ ឺ នុស យ័អងគរតៅតទៀេ ប្រហាក់ប្រមហល 

តមេតាមកវសរវនលៃតនះ ។ សិលាចារ៉ឹកតនះ ានចះុតលមរញ្ជ៊ី      

សារតរើភណឌ ថា K.419 ។ 

តយាងា មែ៉ឹ សារ សិលាចារ៉ឹកតនះ តសតចនាគទំង យួពាន់

ម លមមែរតយើងធាែ រ់តោរររជូាាំងរ៊ីររុាណ កតនាះ រតញ្ចញរនែឺ

យា៉ែ ងចញិ្ញច ច ករតបាសអមងអល មលរការុទធររស័ិទទំងអស់ ម ល

តៅកនុងភ ូបិ្សុក យួតនះ តទើរវេតតនះ ត ែ្ ះថា ស បរូរងស៊ី គ ឺស បរូ

រនែឺ  ។  តូចនះ សិលាចារ៉ឹកតនះ គជឺា ងួប្រល៉ឹងររស់វេតស បូររងស៊ី និង

ភសតុាង យួរញ្ញជ ក់ឲ្យត ើញថា មមែរតប្កា ជាាច ស់ប្សុក អាណា

ចប្កនគរភន ំឬ ម ន កី ពជុាតប្កា  សរវនលៃ ។ 

វេតស បូររងស៊ី ាននផ្ទ ទំីហំប្រាណជាង ១១.១៧០ ម ៉ែប្េប្កឡា 

វេតតនះប្េូវបានជសួជលុត ើងវញិអស់ ៤ តលើក កតហើយ  ។ ការរះុតរ ើ

តលើកទ៊ី ៤ ប្េូវបានកសាងប្រះវហិារជាលែ ី  កឹនាតំដ្ឋយប្រះ

តៅអ្កិារវេតប្រះនា   ថាច់ យ៉ែួង និង បានរញ្ចុះមណឌ ស៊ីាតៅឆ្លន ំ 

១៩៩៨ កនែងតៅតនះ ។ 

តយាងា ឆ្លន ំកសាង វេតស បរូរងស៊ី  តនះ និងា ឯកសារប្រវេតិ

សាស្តសតយួនថា តសដចប្េកលូ តងវៀង ររស់យួនបានចលូ កកាន់ការ់

ទ៉ឹក នីប្រនគរ តៅចងុសេវេសរទ៍៊ី ១៧ នាឆ្លន ំ ១៦៩៨ ត ើញថា ជន

ជាេយួិន បានចលូ កវេទ៊ីម ន កី ពុជាតប្កា  តប្កាយមមែរតប្កា 

កសាង វេតស បរូរងស៊ី  ១៣១៦ ឆ្លន ំ ៕  ថាច់ របជីា ក្ ឿន 

កម្ពជុាក្រកាម្– ឯកសារ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៣៨ 

តលែ ងទវ រវេតស បូររងស៊ី ( ស បួរ ) ។ 



បាងកក, ប្រតទសនល៖ សក ែជន ី្ ែ៊ីមមែរតប្កា   ករ៊ីតមេតាេ់ 

ប្ជូក តលាក តៅ តហន ប្េូវបានអងគការសហប្រជាជាេទិទលួរនទុក

ជនតភៀសមែួន (UNHCR) ប្រចំាប្កុងបាងកក ប្រតទសនលបានផ្ដល់ឋានៈ

ជាជនតភៀសមែួន តហើយបានរញ្ជូនតៅាំងទ៊ីលំតៅ តៅប្រតទសទ៊ី ៣ 

នានលៃទ៊ី ១៨ មមវចិឆកិា ឆ្លន ំ ២០១៤ ។ តលាកន៉ឹងប្េូវបានតៅាំងទ៊ី

លំតៅ តៅរ ា North Carolina ននសហរ ាអាត រកិ ។  

តលាក តៅ តហន និងប្គួសារបានតភៀសមែួន កសំុសិទធិប្ជក

តកាន មផ្នកនតយាបាយ រ៊ីឧេត សនងការអងគការសហប្រជាជាេ ិទទលួ

រនទុកជនតភៀសមែួន (UNHCR) កាលរ៊ីឆ្លន ំ ២០០៨ រ៉ែុមនតប្េូវបានអងគ

ការ យួតនះរ តិស្ កាលរ៊ី មម្នូ ឆ្លន ំ ២០១០ តហើយតលាកក៏បាន

ប្រលយុជវីេិប្េ រ់តៅកាន់ាេភុ ូតិៅក ពុជាតប្កា វញិ រនាទ រ់រ៊ី

ានការអះអាងររស់ UNHCR ថា តលាកន៉ឹង និានរញ្ញែ ប្រឈ ន៉ឹង

សុវេថភិារផ្ទ ល់មែួនតទ ។ 

 តំណើ រាេភុ ូនិិវេតររស់តលាក ប្េូវបានអាជ្ា្ររកសក ុែុយ

និសតតវៀេណា  ចារ់ដ្ឋក់រនធនាោរអស់រយៈតរល ២ ឆ្លន ំ តចាទ

ប្រកាន់រ៊ីរទ “រងកអសនតិសុមទ៊ីសាធារណៈ” តប្ពាះតលាកបានតចញត្វើ

ការេវ៉ា ទ ទរ តីករ កាលរ៊ីឆ្លន ំ ២០០៨ តៅតមេតាេ់ប្ជូក ។ 

តប្កាយរ៊ីបានជារ់គកុរ៊ីរឆ្លន ំនិងរងការត្វើទរណុក ែ ៏្ ៃន់ តលាក 

ប្េូវបានអាជ្ា្រតវៀេណា តដ្ឋះមលងឲ្យតៅតប្ៅ ំុវញិ ។ តប្កាយ

 ក តលាក និង ប្គួសារក៏បានលួចតភៀសមែួន កកាន់ប្រតទសនល 

ត ើ ប៊ីសំុសិទធិប្ជកតកានជាតលើកទ៊ីរ៊ីរ តហើយក៏បានអងគការ ួយតនះ

ផ្ដល់ឋានៈជាជនតភៀសមែួនា ចារ់ អងគការសហប្រជាជាេ ិ។ 

សូ រញ្ញជ ក់ថា ការផ្ដល់សិទធិជាជនតភៀសមែួនតនះ បានចតំពាះមេ 

តលាក តៅ តហន និងភរយិាររស់ោេ់ គ ឺអនកប្ស៊ី នាង ភនួ ម លបាន

សាែ រ់តៅតហើយតដ្ឋយសារជងំតឺៅកនុងប្រតទសនល កាលរ៊ីនលៃទ៊ី ២៣ 

មម ៊ីនា កនែងតៅតនះ មេរ៉ែតុណាណ ះ ។ ចមំណក កនូប្រុសប្ស៊ីតៅកនុង

រនទុក និងតប្ៅរនទុកប្គួសារទំង ៤ នាក់ ររស់តលាក  និទន់បានអងគ

ការ UNHCR តរើកសំណំុតរឿងឲ្យតៅត ើយតទ ។ 

សូ រញ្ញជ ក់ថា តលាក តៅ តហន (Châu Hên) តកើេឆ្លន ំ ១៩៥៤ 

តៅប្កុ ទ៊ី ១ ភ ូិអាងត ើយ  ំុតៅឡំាង ប្សុកសាវ យទង តមេត

ាេ់ប្ជូក ( Tổ I ấp An Lợi xã Châu Lăng huyện Tri Tôn tỉnh An Giang ) 

ប្េូវបាននគរបាលតវៀេណា ចារ់ដ្ឋក់គកុ កាលរ៊ីនលៃទ៊ី ១៧ មម្នូ ឆ្លន  ំ

២០១០ និងបានប្រកាសសាលប្ក តដ្ឋយេលុាការប្រជាជនរកស

ក ុែុយនិសតតវៀេណា  ននតមេតាេ់ប្ជូក (An Giang ) កាលរ៊ីនលៃទ៊ី ៣១ 

មម ៊ីនា ឆ្លន ំ ២០១១ ឲ្យជារ់គកុ ២ ឆ្លន ំ រ៊ីរទ           “រផំ្ែចិរផំ្ែ ញប្ទរយ

ស បេតសិាធារណៈ និងរងកអសនតិសុមទ៊ីសាធារណៈ” ា ាប្ាទ៊ី 

១៤៣ និង ២៤៥ ននចារ់ប្រហែទណឌ ររស់ប្រតទសសាធារណរ ា

សងគ និយ តវៀេណា  ៕ 

សឺន ថាយ ធន 

ក្ោក ក្ៅ ក្ហៃ ាៃោ ាំងទលី ាំក្ៅក្ៅសហរដឋអាក្ម្រកិ 

តលាក តៅ តហន (ររូទ៊ី ៣ រ៊ីសាដ )ំ តៅប្រលានយនតតហាះសុវណណ ភ ូ ិ

បាងកក ប្រតទសនល នលៃទ៊ី ១៨ មមវចិឆកិា ឆ្លន  ំ២០១៤ ។   

ររូលេ សឺន ថាយ ្ន 

កម្ពជុាក្រកាម្ – ព័តម៌ាន ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៣៩ 

កនូតលាក តៅ តហន េវ៉ា តៅ មុ UNHCR តរលឪរុកជារ់គកុ ។ 



តលែ ងទវ រតមេតម លានរចនារទ័ែមមែរររស់តមេតប្រះប្េពាំង ជា

តករ មំណលររស់មមែរ ប្េូវបានរដ្ឋា ភបិាលតវៀេណា កត ទចតចាល

តហើយ កាលរ៊ីនលៃទ៊ី ២៨ មមវចិឆកិា កនែងតៅតនះ ។ ការវយកត ទច

តលែ ងទវ រតមេត យួតនះ រដ្ឋា ភបិាលតវៀេណា  និបានរញ្ញជ ក់អរំ៊ី

 លូតហេ ុឬ ក៏ជនូ ណំ៉ឹ ងជា នុ ល់រលរ ាមមែរតប្កា ឲ្យបាន ងឹជា

សាធារណៈត ើយ ។ ប្រះសងឃ និងរលរ ាមមែរតប្កា ម លតប្រើ

រណាដ ញសងគ  Facebook បាននាំោន រត ែ ះររូភារម លអាជ្ា្រ  

តវៀេណា កត ទចតលែ ងទវ រ តហើយបានរះិគន់សក ែភារររស់រដ្ឋា     

ភបិាលតវៀេណា ថា ជាទតងវើរលំាយតករ មំណលវរប្ ម៌មែរររស់

រលរ ាមមែរតប្កា តៅក ពុជាតប្កា  ។ 

ប្រះតេជប្រះគណុ នាលស៊ីតលា ប្េ៉ឹង ថាច់ យុង ប្រះសងឃមមែរ

តប្កា  ម លតទើរមេត្វើ តំណើ រតចញរ៊ីក ពុជាតប្កា  ករស់តៅសហ

រ ាអាត រកិលែីៗ បានមលែងប្បារ់វទិយសំុត ងក ពុជាតប្កា ថា ការម ល   

រដ្ឋា ភបិាលតវៀេណា  កត ទចតលែ ងទវ រតមេតប្រះប្េពាំងតនះជាទតងវើ

 យួរតំលាភរពំានតលើសិទធិមផ្នកការអភរិកសតករ មំ ល វរប្ រ៌រស់

មមែរតប្កា យា៉ែ ង្ៃន់ និងជាទតងវើ យួកនុងតោលរណំងលុរដ្ឋនប្រវេតិ

សាស្តសតម ន កី ពុជាតប្កា  ។  

តលែ ងទវ រតមេតប្រះប្េពាំងម លប្េូវកត ទចតៅតរលលែីៗ តនះ ជា

តលែ ងទវ រទ៊ីរ៊ីរម លានរចនារទ័ែកាេ់រ៊ីជាេ ិសាសន៍គ ឺ មមែរ យួន និង

ចនិ ប្េូវបានរដ្ឋា ភបិាលតវៀេណា ត្វើសងឲ្យរលរ ាមមែរតប្កា វញិ 

រនាទ រ់រ៊ីរួកតគបានកត ទចតចាលតលែ ងទវ រទ៊ី យួ ម លានរចនារទ័ែ

មររមមែរសុទធសា្ និងានអកសរមមែរតទៀេផ្ង ។ 

ា ការ ណំាលរ៊ីចាស់ទុំមមែរតប្កា  តៅតមេតប្រះប្េពាំងថា 

រនាទ រ់រ៊ីតលែ ងទវ រទ៊ី យួ ប្េូវបានរដ្ឋា ភបិាលតវៀេណា កត ទចតចាល

ានការេវ៉ាយា៉ែ ងលែ ំងរ៊ីសំណាក់រលរ ាមមែរតប្កា  តទើររដ្ឋា ភិបាល

តវៀេណា បានត្វើត ើងវញិមុសរ៊ីទប្ ងត់ ើ  តដ្ឋយបានត្វើសំណង់

តនះឲ្យកាែ យតៅរចនារទ័ែចប្ ុះ ៣ ជាេសិាសន៍ គ ឺ នាគ ជហាវ  និង 

ប្គុឌ្ ជាររស់មមែរ  រំលូជាររស់ចនិ និងសសរជាររស់យួនតៅវញិ 

តប្ៅរ៊ីតនះ រដ្ឋា ភបិាលរកសក ុែុយនិសតតវៀេណា បានលុរអកសរមមែរ

តចញទំងអស់ តហើយជនំសួតដ្ឋយអកសរយួនវញិនវូពាកយតោសនា

តលើកេត ែើងរកសក ុែុយនិសត និង ហូ ជ ី  ញិ ត  កឹនាំននគណរកស

ផ្ដ ច់ការយួន យួតនះ ។  

រហូេ កទល់តរលតនះ តគតៅ និទន់ត ើញានប្រះសងឃ និង

រលរ ាមមែរតប្កា ររូណាតៅក ពុជាតប្កា  ហា នតចញ មុេវ៉ា តៅរដ្ឋា

ភបិាលតវៀេណា តៅត ើយតទ គណៈម លតលែ ងទវ រតមេត   ទ៊ី ២  យួ

តនះ ប្េូវបានកត ទចសាជាលែ ី៕ ថាច់ របជីា ក្ ឿន  

ក្លែ ងទាា រក្មត្តររះរត្ពា ាំងរតូ្ ាៃ រដ្ឋឋ ភិាលក្ ៀត្ណ្ដម្កក្ម្ទច 

តលែ ងទវ រចលូតមេតប្រះប្េពំាង ប្េវូបានអាជ្ា្រតវៀេណា     

កត ទចតចាល តៅនលៃទ៊ី ២៨ មមវចិឆកិា ឆ្លន  ំ២០១៤ ។ 

តលែ ងទវ រចលូតមេតប្រះប្េពំាង ប្េវូបានអាជ្ា្រតវៀេណា     កត ទច

តចាល តៅនលៃទ៊ី ២៨ មមវចិឆកិា ឆ្លន  ំ២០១៤ ។ 

កម្ពជុាក្រកាម្ – ព័តម៌ាន ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៤០ 



អាជ្ា្រតវៀេណា  បានតកាះតៅប្រះតៅអ្កិារវេត បី្កហ  

ឋិេតៅកនុងប្សុកលកូវ ននតមេតប្រះប្េពាំង យកប្ាររស់វេតម ល

ានឆ្លែ ក់អកសរថា “ក ពជុាតប្កា ” តៅប្រគល់អាជ្ា្រ មេប្រះតៅ   

អ្កិារវេតន៉ឹង ិនប្រគល់ប្ាតនះឲ្យតៅអាជ្ា្រតវៀេណា តទ ។ 

ប្រភររ៊ីរុទធររស័ិទចណុំះតជើងវេត បី្កហ  បានប្បារ់វទិយុ

សំត ងក ពុជាតប្កា តៅនលៃទ៊ី ១១ មមកកកដ្ឋ ឆ្លន ំ២០១៤ ថា អាជ្ា្រ 

តវៀេណា  បានតកាះតៅ ប្រះតេជប្រះគណុ គ៉ឹ  ហាន់ ប្រះតៅ 

អ្កិារវេត បី្កហ  ឲ្យយកប្ាររស់វេតតៅសាលាប្សុកលកូវ ត ើ ប៊ី 

ប្រគល់ឲ្យអាជ្ា្រ តៅនលៃចនទ ទ៊ី ១៣ មមកកកដ្ឋ ឆ្លន ំ ២០១៤  ។ 

ប្រភរ ម លបានឲ្យ ងឹថា ការម លអាជ្ា្រតវៀេណា ចង់

រ ៉ឹរយកប្ាររស់វេត បី្កហ តនះ តប្ពាះតៅតរលលែីៗ តនះ អាជ្ា្រ 

តវៀេណា បាន ងឹថា វេត បី្កហ បានរកាទកុនវូប្ាររស់វេត

 យួម លបានឆ្លែ ក់អកសរថា “ក ពជុាតប្កា ” ។ ប្រភរបាន ប្បារ់ថា 

ប្ាម លអាជ្ា្រតវៀេណា តប្េៀ រ ៉ឹរយកតនះ ជាតករ មំណក

ម លបានរនសល់ទកុ ករ៊ី ប្រះតេជប្រះគណុ តកសរវនិតយា  ហា 

ប្េ៉ឹង យន់ ជាអេ៊ីេប្រះតៅអ្ិការទ៊ី ២៧ ននវេតលាវចនទសសររា      

( បី្កហ ) និងអេ៊ីេប្រះត គណ តមេតប្រះប្េពាំង ម លតទើរមេ

អនិចច្  ែ កាលរ៊ីឆ្លន ំ ២០០៩ ។ 

ប្ាវេត បី្កហ  ម លអាជ្ា្រតវៀេណា តប្េៀ រ ៉ឹរយកតនះ 

ជាប្ា លូ ជុវំញិានឆ្លែ ក់អកសរកាច់មមែរររុាណថា “វេត បី្កហ  – 

 ំុហា យា៉ែ ង ប្សុកប្ាកវូ – តមេតប្ាយិញ- ក ពជុាតប្កា ” និងតៅ

ចកំណាដ លរងវង ់លូានកំារសែ៊ីចនំនួ ១៧ តហើយាន ឆ្លែ ក់េ ួអកសរ 

“រ ្ ស” ។ ប្រភរបានប្បារ់ថា រចចុរបនន ប្ាតនះ វេត និតប្រើជាផ្ែូវ

ការតទ តប្កាយរ៊ី ប្រះតេជប្រះគណុ តកសរវតិយា ប្េ៉ឹង យន់ ជា

អេ៊ីេប្រះតៅអ្កិារវេតបានអនិចច្  ែតៅ និងរនាទ រ់រ៊ីរដ្ឋា ភបិាល 

តវៀេណា បានអន ុេ័ឲ្យវេតទំងអស់ ទទូំងម ន ីក ពុជាតប្កា 

ប្េូវឯកភាគតប្រើប្ាអកសរយួនម លរដ្ឋា ភបិាលតវៀេណា ត្វើឲ្យ  ។ 

អនកប្សុកអះអាងថា ប្រះតៅអ្កិារវេតន៉ឹងប្េូវតៅសាលាប្សុក

លកូវ ត ើ ប៊ីតដ្ឋះប្សាយរញ្ញែ តនះជា យួរួកអាជ្ា្រយួន មេប្រះ 

អងគ ន៉ឹង ិនប្រគល់ប្ាតនះឲ្យតៅអាជ្ា្រតទ តប្ពាះថា តនះជាប្ា

តករ មំណលររស់វេត ៕ ថាច់ របជីា ក្ ឿន  

អាជាា ធរក្ ៀត្ណ្ដម្ក្រត្ៀម្របឹយករោ  ត្តដរីកហម្ខ្ដលមៃឆ្ែ ក់អ្កសរ “កម្ពុជាក្រោម្” 

ប្ាលែ ីម លរដ្ឋា ភបិាលតវៀេណា បានអន ុេ័ឲ្យវេត បី្កហ  និងវេតទងំអស់តៅក ពជុាតប្កា  តប្រើចារ់ាំងរ៊ីឆ្លន  ំ២០០១ ។ 

កម្ពជុាក្រកាម្ – ព័តម៌ាន ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៤១ 



សាលប្ក តនះ បានសតប្ ចផ្ដនាទ តទស ប្រះតេជប្រះគណុ       

ថាច់ ត្ឿន (Thach Thuol) ប្រសូេ ឆ្លន ំ ១៩៨៥ ជាប្គូសូប្េវេតតសរ៊ីា

តសកឲ្យជារ់រនធនាោរ ៦ ឆ្លន ំ  ប្រះតេជប្រះគណុ ល៊ីវ ន៊ី (Lieu Ny) 

ប្រសូេ ឆ្លន ំ ១៩៨៦ ជា

ប្រះ តៅអ្កិារវេតតសរ៊ី

ាតសក ឲ្យជារ់រនធ 

នាោរ ៤ ឆ្លន ំ  តលាក ថាច់ 

ភ ូរិទិធ (Thach Phum 

Rich) តកើេ ឆ្លន ំ ១៩៨៩  

ឲ្យជារ់រនធ នាោរ ៣ ឆ្លន ំ 

រ៊ីរទ “តភៀសមែនួ តៅ

ប្រតទសតប្ៅ ត ើ ប៊ីប្រ 

ឆំ្លងរដ្ឋា ភបិាល” និង 

តលាក ប្ា វណណ  ថា (Tra 

Quanh Tha) ឲ្យជារ់

រនធនាោរ ២ ឆ្លន ំ  រ៊ីរទ    

“ចាេ់ាំងនា ំនសុសរេ់តចញតៅប្រតទសតប្ៅ” ។  អនកទំង ៤ ររូតនះ 

ានប្សុកតំណើ េ  ំុវញិហាយ (Vĩnh Hải) ប្សុកតប្ជាយញរ    តមេត

ោែ ំង ។ 

តយាងា ការតចាទប្រកាន់រ៊ី នទ៊ីរ តសុើរអតងកេននរកសក ុែុយ

និសតយួន (VKSND) បានតចាទជនទំង ៤ ររូតនះថា បានតជឿា ការ

តោសនារ៊ីសំណាក់ នសុសអាប្កក់តៅតប្ៅប្រតទស តដ្ឋយប្រះ 

តេជប្រះគណុ ល៊ីវ ន៊ី និង ថាច់ ត្ឿន បានត្វើសក ែភារតោសនា 

រផំ្សុរផំ្លុ តថាក លតទស និងរមំរក របំាក់ កាែ ំងសា គគ៊ីជនជាេិ

តៅកនុងប្រតទសតវៀេណា  ។ តយាងា ភសតុាងម លេលុាការ        

តវៀេណា  បាន តលើកត ើងត ើ ប៊ីតចាទប្រកាន់ជនជារ់តចាទទំង ៤ 

នាក់តនះ ថា ចារ់រ៊ី ឆ្លន ំ ២០១០ រហូេ ល់តរល ប្េូវបានចារ់មែួន 

ប្រះតេជប្រះគណុ ថាច់ ត្ឿន និង ល៊ីវ ន៊ី បានទទលួលុយចនំនួ ១២ 

តលើក ម លសររុទ៉ឹកប្បាក់ប្រាណ ១១៨ លាន ងុ (ប្រមហល 

៥០០០  លូាែ រសហរ ាអាត រកិ) រ៊ីប្កុ អវ៊ី យួម លេលុាការតនះតៅ

ថា រួកប្រេកិរិយិាតៅតប្ៅប្រតទស និងតចាទថា ប្រះសងឃទំងរ៊ីរអងគ

តនះ បានផ្ដល់ រទសាភ សន៍ចនំនួ ២១ តលើក ជា យួន៉ឹងវទិយ“ុសំត ង

ក ពជុាតប្កា ” (VOKK) និង វទិយុអាសុ៊ីតសរ៊ី ជាតម រភាសាម លាន

មែ៉ឹ សារអវ៊ី យួ ា 

េលុាការរកសក ុែុយនិសត

 យួតនះតៅថា “តថាក ល

តទសរដ្ឋា ភបិាល តវៀេ

ណា ”  ។ 

 តយាងា សាល កីារ

 ម ល បានប្រកាសថា 

តៅនលៃទ៊ី ១៩ មមឧសភា 

ឆ្លន ំ ២០១៣ តៅវេតតសរ៊ី

ាតសក ឋិេតៅកនុង ភ ូិ

ាតសក  ំុវញិហាយ 

ប្សុកតប្ជាយញរ តមេត

ោែ ំង ប្រះតេជប្រះគណុ 

ថាច់ ត្ឿន និង ប្រះតេជ ប្រះគណុ ល៊ីវ ន៊ី  បានឲ្យតលាក ថាច់ ភ ូ ិរទិធ 

លេវឌី្៊ីអចូនំនួរ៊ីរ ែ៊ីរ ម លានអេថន័យអវ៊ី ួយា ការតចាទររស់

េលុាការថាានលកេណៈ “រផំ្សុរ ំ   ផ្លុ” និង “តថាក លតទស” រដ្ឋា ភិ

បាលតវៀេណា  តហើយបានច ែងចលូ USB ត ើ ប៊ីយកតៅប្រតទស

ក ពុជា ។ ឯកសារវឌី្៊ីអូ ែ៊ីរតនះ ប្េូវបាននគរបាលតវៀេ   ណា  

ប្រចំាប្រំម នប្ចក  ំុអាងរនិ ប្សុកអាងភ ូ តមេតាេ់ប្ជូក   រ ៉ឹរយក 

និងចារ់មែួន មណៈម លប្រះសងឃទំងរ៊ីរអងគ និង រលរ ាទំងរ៊ីរររូ

តនះ រាយា តគចវែងចលូទ៉ឹក បី្រតទសក ពុជា ។ 

តៅកនុងអងគសវនាការ ប្រះតេជប្រះគណុ ល៊ីវ ន៊ី  តលាក ថាច់ ភ ូិ

រទិធ និង តលាក ប្ា វណណ ថា បានសារភារកហុំស និងសំុឲ្យសប្ាល

តទស ចមំណក ប្រះតេជប្រះគណុ ថាច់ ត្ឿន  និប្រ សារភារ

ត ើយ តហើយប្រះអងគបានតលើកត ើងថា វឌី្៊ីអូ ែ៊ីរម លប្រះអងគបាន

លេតនាះ ត្វើត ើងត ើ ប៊ីរឭំក ល់មួរ ៩ ប្រះវសា ននការសាងផ្នួស

ររស់ប្រះអងគ ៕ ថាច់ របជីា ក្ ឿន  

តុ្ោោរក្ ៀត្ណ្ដម្ោត់្ក្ទាសររះសងឃ ៃងិរលរដឋខ្មែរក្រោម្ឲ្យជាប់គុករ ី២ ក្ៅ ៦ ឆ្ន ាំ 

េលុាការយួនកាេ់តទសប្រះសងឃវេតតសាតសក និងអនកភ ូ ិ 

ាតសក , តមេតោែ ងំ នលៃទ៊ី ២៧ មមកញ្ញា  ឆ្លន  ំ២០១៣ ។ 

តោុការលែត តឃ្្ងំ ថ្នរក្សសក្សមុ្ មយុនសិ តលវៀតណាម្បានប្រ កាសសាេប្ក្សម្ លៅថ្ង ៃទ ី២៧ ផែក្សញ្ញា  ឆ្ន  ំ២០១៣ បានសលប្ម្ចែ ដនាទ លទ្ធសប្រ៉េះសងឃ ២ អង គ នងិរេរដ្ ឋ
ផែ មរលប្កាម្ ២ ររូឲ្យជារ់គ្កុ្សមាន ក់្សៗរ ី២ លៅ ៦ ឆ្ន  ំររីទ “ចាត់តងំនាមំ្នសុសលចញលៅលប្ៅប្រលទស” នងិ “ទទេួប្បាក់្សរសីហរន័ ាផែ មរក្សម្ ពជុាលប្កាម្ លដ្ ើម្បចីាត់តងំ ប្រឆ្ងំ
រដ្ឋឋភបិាេរក្សសក្សមុ្ មយុនសិ តលវៀតណាម្” ។  

កម្ពជុាក្រកាម្ – ព័តម៌ាន ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៤២ 



អនកភ ូនិប្រជារ់ ៥ នាក់ ម លជារ់ទក់ទិនន៉ឹង ប្រះតេជប្រះ 

គណុ ល៊ី ចនិាដ  ននវេតនប្រជារ់ ប្េូវបានេលុាការសាលា រំងូ នន 

រកសក ុែុយនិសតតវៀេណា  ប្រកាសសាលប្ក ឲ្យជារ់រនធនាោរ

ាន ក់ៗ រ៊ី ១០ មមតៅ ១ ឆ្លន ំ រ៊ីរទ “រងកអសនតិសុមទ៊ីសាធារណៈ” ា 

ាប្ា ២៤៥ ននចារ់ប្រហែទណឌ  ររស់ប្រតទសតវៀេណា  ។  

ជនជារ់តចាទជារលរ ាមមែរតប្កា ទំង ៥ នាក់ តនះ ានប្សុក

កតំណើេតៅភ ូតិរៀង ងុ A (Bien Dong A )  ំុ វញិប្ាច់ ងុ (Vinh 

Trach Dong) ទ៊ីប្កុងរលលាវ តមេតរលលាវ ាន ក់ៗប្េូវបានេកុារ

 រំងូររស់រកសក ុែុយនិសតតវៀេណា សតប្ ចប្រកាស សាលប្ក 

ឲ្យជារ់គកុ  ចូេតៅ ៖ 

១.អនកប្ស៊ី ល៊ី ្៊ី សារេុ (Lý Thị Sà Bột) ១ ឆ្លន ំ 

២.អនកប្ស៊ី ល៊ី ្៊ី យន់ (Lý Thị Dạnh) ១ ឆ្លន ំ 

៣.អនកប្ស៊ី  ៉ឹ  ្៊ី  ង (Lâm Thị Loan) ១ ឆ្លន ំ 

៤.តលាក ល៊ី  និ ហាយ (Lý Minh Hải) ១១ មម និង 

៥.តលាក ាំង ផ្លាែ  (Tăng Pho La) ១០ មម 

ចមំណកអនកប្ស៊ី ល៊ី ្៊ី សារេុ ប្េូវបានេលុាការកាេ់តទស

កបំាំង មុ តប្ពាះោេ់បានតភៀសមែួនតចញតៅតប្ៅប្រតទស នុ

តរលតវៀេណា ចារ់មែួន ។ 

តយាងា តសចកដ៊ីប្រកាសររស់តៅប្ក  តៅកនុងអងគសវនា

ការតនះថា រលរ ាមមែរតប្កា ទំង ៥ ររូតនះ ប្េូវបានតចាទប្រកាន់

តទស តប្ពាះបានជយួទងូសគរ និងនវរោំងតៅវេតនប្រជារ់ កាលរ៊ី

នលៃទ៊ី ២៣ មម ៊ីនា ឆ្លន ំ ២០១៣ ត ើ ប៊ីប្រឆំ្លងន៉ឹងការសតប្ ចររស់   

រដ្ឋា ភបិាលតវៀេណា  កនុងការចារ់ផ្ស៉ឹក ប្រះតេជប្រះគណុ ល៊ី      

ចនិាដ  ៕ 

ក្ ៀត្ណ្ដម្ផ្ានាទ ក្ទាសរលរដឋខ្មែរក្រោម្ ៥ របូ ឲ្យជាប់គុករ ី១០ ខ្មក្ៅ ១ ឆ្ន ាំ 

អនកភ ូនិប្រជារ់ តៅកនងុេលុារកសក ុែយុនិសតតវៀេណា   

តមេតោែ ងំ នានលៃទ៊ី ២៥ មមកញ្ញា  ឆ្លន  ំ២០១៣ 

កាលរ៊ីនលៃទ៊ី ១៦ មមឧសភា ឆ្លន ំ ២០១៣ ប្រះតេជប្រះគណុ ល៊ី 

ចនិាដ  ប្រះសងឃវេតនប្រជារ់ ឋិេតៅកនុងប្សុកតប្ជាយញរ ននតមេត

ោែ ំង ប្េូវបានកងកាែ ំងនគរបាលតវៀេណា ចារ់ផ្ស៉ឹក និងបានត្វើ

ទរណុក ែយា៉ែ ង្ៃន់ ។   

ការចារ់ផ្ដកឹតនះ អាជ្ា្រតវៀេណា បានរញ្ញជ ឲ្យកងកាែ ំង

សនតិសុមររស់មែួនតៅនវកត ទចជញ្ញជ ំងក ុ ិ ប្រះតេជប្រះគណុ  ល៊ី 

ចនិាដ  ម លករុំងសាន ក់តៅកនុងវេតនប្រជារ់  តហើយចារ់ប្រះអងគដ្ឋក់

ចលូបាវ រចួដ្ឋក់ត ើងឡានយកតៅត្វើទរណុក ែតៅសាលាប្សុក

តប្ជាយញរ ។ តនះតរើា ការតរៀររារ់ររស់ស្តសត៊ីាន ក់តៅមកបរវេត 

ម លបានត ើញតហេកុារណ៍តនះ ។ 

  ប្រភរបានអះអាងថា រនាទ រ់រ៊ីបានត្វើទរណុក ែប្រះតេជ 

ប្រះគណុ ល៊ី ចនិាដ  តៅសាលាប្សុករហូេ ល់សនែរ់បាេ់សាែ រេ៊ីរចួ 

អាជ្ាតវៀេណា  បានយកប្រះអងគ កចាក់តចាលតៅ មុវេតនប្រ

ជារ់  ចូសេវធាេ ុ។  

 លូតហេមុ លនាំឲ្យអាជ្ា្រចារ់មែួនប្រះសងឃអងគតនះ តប្ពាះ

ប្រះអងគ ចងរ់តងកើេសាលាតរៀនអកសរមមែរតៅកនុងវេតនប្រជារ់ ត ើ ប៊ី 

រតប្ងៀន ល់ប្រះសងឃ និងកនូតៅមមែរ មេ និបានការអនញុ្ញា េរ៊ី 

ប្រះតៅអ្កិារវេត ប្រះតេជប្រះគណុ ថាច់ ហ ន ។ 

ការចារ់ផ្ស៉ឹកប្រះតេជប្រះគណុ ល៊ី ចនិាដ  តនះត្វើត ើងរនាទ រ់រ៊ី

អាជ្ា្រតវៀេណា បានសហការជា យួសាគ ប្រះសងឃសា គគ៊ី

តសនហាជាេតិមេតោែ ំង តចញតសចកដ៊ីសតប្ ច យួចះុនលៃទ៊ី ១៤ មម

ឧសភា ឆ្លន ំ ២០១៣ តដ្ឋយ ប្រះតេជប្រះគណុ តយឿង តញើង ថា ឲ្យ

ចារ់ផ្ស៉ឹកប្រះសងឃ ៣ អងគផ្ស៉ឹក តចាទរ៊ី រទទក់ទងន៉ឹងសហរ័នធមមែរ  

ក ពជុាតប្កា  ។  

តប្កាយរ៊ីតសចកដ៊ីសតប្ ចតនះតចញ ក ប្រះសងឃ ៣ អងគ ប្េូវ

បានចារ់ផ្ស៉ឹក ជារនតរនាទ រ់ ។ ប្រះសងឃទំងតនាះ  រ ួាន ប្រះ 

តេជប្រះគណុ ល៊ី ចនិាដ  វេតនប្រជារ់ ប្េូវផ្ស៉ឹកតៅនលៃទ៊ី ១៦ មម      

ឧសភា ឆ្លន ំ ២០១៣, ប្រះតេជប្រះគណុ ថាច់ ត្ឿន និង ប្រះតេជ 

ប្រះគណុ ល៊ីវ ន៊ី  ននវេតតសាតសក ប្េូវចារ់មែួនតៅនលៃ ២១ មម

ឧសភា ឆ្លន ំ ២០១៣  តៅប្រំម នចលូប្រតទសក ពុជា ៕ 

ររះក្ត្ជររះគុណ្ លី ចិនាា  រតូ្ អាជាា ធរក្ ៀត្ណ្ដម្រចកចូលា ក្ធាើទារណុ្កម្ែ 

កម្ពជុាក្រកាម្ – ព័តម៌ាន ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៤៣ 
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អនកភ ូនិប្រជារ់ ននតមេតោែ ំង ៤ ររូ ប្េូវបានអាជ្ា្រតវៀេណា 

តដ្ឋះមលងតចញរ៊ីរនធនាោរវញិតហើយ រនាទ រ់រ៊ីរួកតគបានជារ់

រនធនាោរអស់រយៈតរលជាង យួឆ្លន ំរចួ ក ា សាលប្ក ម ល

េលុាការរកសក ុែុយនិសតតវៀេណា  បានប្រកាសកាលរ៊ីមមកញ្ញា  ឆ្លន ំ 

២០១៣ ។ 

ប្រភររ័េា៌ន រ៊ី តលាក តៅ តរៀរ ប្រធានសភាប្រ៉ឹទធ ចារយ នន

សហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  ម លាន លូដ្ឋា នតៅសហរ ាអាត រកិ 

បានរញ្ញជ ក់ប្បារ់ វទិយុសំត ងក ពុជាតប្កា  តៅនលៃទ៊ី ១៧ មម លិនុា 

ឆ្លន ំ ២០១៣ ថា អាជ្ា្រតវៀេណា បានតដ្ឋះមលងអនកភ ូនិប្រជារ់ ៤ 

ររូ រចួតហើយ ។ ការតដ្ឋះមលងតនះ រនាទ រ់រ៊ីអនកទំង ៤ ររូតនះ បាន

ជារ់គកុអស់រយៈ តរល ១ ឆ្លន ំ ា សាលប្ក ររស់េលុាការ

សតប្ ចកាលរ៊ីមមកញ្ញា  ឆ្លន ំ ២០១៣ កនែងតៅតនះ ។  

សូ រញ្ញជ ក់ថា តៅនលៃ ២៥ មមកញ្ញា  ឆ្លន ំ ២០១៣ េលុាការ

សាលា រំងូតមេតោែ ំង ននរកសក ុែុយនិសតតវៀេណា  បានប្រកាស

សាលប្ក ឲ្យអនកភ ូនិប្រជារ់ ៥ នាក់ ម លជារ់ទក់ទិនន៉ឹងករណ៊ី

ប្រះតេជប្រះគណុ ល៊ី ចនិាដ  ននវេតនប្រជារ់ ឲ្យជារ់រនធនាោរាន ក់ៗ រ៊ី 

១០ មមតៅ ១ ឆ្លន ំ រ៊ីរទ “រងកអសនតិសុមទ៊ីសាធារណៈ” ា ាប្ា 

២៤៥ ននចារ់ប្រហែ ទណឌ ររស់ប្រតទសតវៀេណា  ។  

 អនកភ ូនិប្រជារ់ទំង ៤ ររូ ម លបានប្េូវេលុាការតវៀេណា  

សតប្ ចតដ្ឋះមលងតចញរ៊ីគកុវញិតនាះរ ួាន  ៖ 

ទ៊ី ១ អនកប្ស៊ី ល៊ី ្៊ីយន់   

ទ៊ី ២ អនកប្ស៊ី  ៉ឹ  ្៊ី ង  

ទ៊ី ៣ តលាក ល៊ី  ញិហាយ  

ទ៊ី ៤ តលាក ាំង ផ្លាែ    ។  

ចមំណកស្តសត៊ីាន ក់តទៀេម លប្េូវេលុាការកាេ់តទសកបំាំង មុ គឺ

អនកប្ស៊ី ល៊ី ្៊ី សារ េុ និង អនកភ ូនិប្រជារ់ យួចនំនួតទៀេ ប្រ ទំង 

តលាក ល៊ី ចនិាដ  អេ៊ីេប្រះសងឃវេតនប្រជារ់ម លប្េូវបានអាជ្ា្រតវៀ

េណា ត្វើទរណុក ែ បានតភៀសមែួនតៅសំុសិទធិប្ជកតកាន តៅ

ការយិាល័យឧេដ សនងការអងគការសហប្រជាជាេ ិ ទទលួរនទុកជន

តភៀសមែួន (UNHCR) នា ទ៊ីប្កុងបាងកក ប្រតទសនល ៕ 

អាជាា ធរក្ ៀត្ណ្ដម្ក្ដ្ឋះខ្លងអ្នកភូម្ិនររជាប់ ៤ របូ 

អនកភ ូនិប្រជារ់ ម លប្េវូេលុាការតវៀេណា ផ្តនាទ តទស កាលរ៊ី នលៃ ២៥ មមកញ្ញា  ឆ្លន  ំ២០១៣ ។ 

កម្ពជុាក្រកាម្ – ព័តម៌ាន ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៤៤ 
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នលៃទ៊ី ០៤ មមកកកដ្ឋ ឆ្លន ំ ២០១៤ តនះ ជានលៃរណុយជាេកិេ់សាគ ល់

កតំណើេ ររស់សហរ ាអាត រកិ កាលរ៊ី ២៣៨ ឆ្លន ំ  នុតនះ ម ល

សហរ ាអាត រកិ បានប្រកាសឯករាជយររស់ប្រតទសមែួន រ៊ីប្រតទស

អងត់គែស ។ តៅកនុងនលៃតនះ រដ្ឋា ភបិាល និងរលរ ា   អាត រកំិាងបាន

អរអរ  “ទិវឯករាជយររស់មែួន” តដ្ឋយានការបាញ់កំាប្ជួចអរអរ

សាទរ និងការអំាងសាច់តៅទ៊ីធាែ តប្កាយផ្ទះ គជឺាឱ្កាស យួសប្ារ់

រលរ ាអាត រកំិាង គេិរិចារណាតលើេន ែននឯករាជយភារ និងប្ររ័នធ

ប្រជា្រិតេយយររស់រដ្ឋា ភបិាល ។ េន ែននឯករាជយភារររស់សហ

រ ាអាត រកិ  ិនប្េ៉ឹ មេបានត្វើឲ្យប្រតទស យួតនះ ានភាររ៊ីក

ចតប្ ើនរងុតរឿង ានលទធិប្រជា្រិតេយយ និងការតោររសិទធិ នសុស ៏

ករូំលកនុងតលាកមេរ៉ែតុណាណ ះតទ វបានរ ួចមំណក ល់ការជរំញុឲ្យ

ានសិទធិ នសុស និងលទធិប្រជា្រិតេយយតៅជុវំញិរិភរតលាកផ្ង

ម រ ។ តប្កាយ ក “តសចកដ៊ីប្រកាសឯករាជយ” ររស់សហរ ាអាត រកិ 

បានរផំ្សុគនិំេឲ្យរតងកើេជាតសចកដ៊ីប្រកាស  ល៏ប៊ីកនុង តំណើ រមសវង

រកតសរ៊ីភារររស់ នសុសជាតប្ចើន  ចូជា ររស់ Martin Luther King 

Jr. និង Abraham Lincoln ។ តសចកដ៊ីប្រកាសតនះ ក៏បានជះឥទធិរលតៅ

តលើ “តសចកដ៊ីប្រកាសឯករាជយ” ររស់ប្រតទស  យួចនំនួកនុងរិភរ

តលាក កនុងតនាះ ានប្រតទសតវៀេណា  និង វិ បាតវ៉ា (Zimbabwe) 

ជាត ើ  ។ សប្ារ់មមែរតប្កា  តៅម ន កី ពុជាតប្កា វញិ ាន

ឱ្កាសបានទទលួភារលត ែើយ ម លតកើេតចញរ៊ីជតំនារតសរ៊ីភារ

ទំងតនាះម រឬតទ? មណៈម ល “តសចកដ៊ីប្រកាសឯករាជយ” ររស់

ប្រតទសតវៀេណា  បានច ែងា គនិំេររស់សហរ ាអាត រកិម រ

តនាះ ។  

នលៃទ៊ី ៤ មមកកកដ្ឋ កាលរ៊ីឆ្លន ំ ១៧៧៦ រាិសាថ រនិកររស់សហ

រ ាអាត រកិ បានផ្ែ ស់រតូរប្រវេិតសាស្តសត តដ្ឋយរតងកើេរ ាលែ ី ម លតកើេ

តចញរ៊ីជតំនឿតជឿជាក់តលើតសរ៊ីភារ និងតោលគនិំេ       « នសុសទំង

អស់តកើេ កតសែើភារោន  ្ ែជាេបិានផ្តល់សិទិធជា លូដ្ឋា ន ល់

 នសុស ម ល និអាចរ៉ែះពាល់បាន សិទធិទំងតនាះ  ចូជា សិទិធរស់រាន

ានជវីេិ តសរ៊ីភារ និងសិទិធមសវងរកសុភ ងគល» ។ តោលការណ៍

ទំងតនះ បាន កឹនាសំហរ ាអាត រកិឲ្យទទលួបានឥសសរភារ រ៊ី

ប្រតទសអងត់គែស តហើយប្ទប្ទងស់ហរ ាអាត រកិឲ្យបានកាែ យជារនែឺ

តភែើងននកត៊ីសងឃ៉ឹ សប្ារ់រលរ ាអាត រកំិាងទំងអស់ ឲ្យទទលួបាន

ភារនលែលនូរកនុងតសរ៊ីភារ និងលទធិប្រជា្រិតេយយ រហូេ កសរវនលៃ ។ 

រនែឺតភែើងតនាះ បានន៉ឹង ករុំង រនតរតញ្ចញរសែ៊ីយា៉ែ ងភែបឺ្េចះប្េចងជ់ះ

តៅតលើប្រតទសនានាទទូំងរិភរតលាក ។ 

េន ែនន “ឯករាជយ” ររស់សហរ ាអាត រកិ ម លរលរ ាអាត រកិ 

ទទលួបាននលៃតនះ វតកើេត ើងកនុងប្រវេិតសាស្តសត យួប្េូវបានតគចងចំា

ថា  និម នជាាោ៌រលូន និង  យប្សួលតទ ។ រ៉ែមុនត ការរកា និង

ការពារ “ឯករាជយ” ម លបាន កតហើយតនាះ រេិមេរិបាកជាងតនះ

តៅតទៀេ ។  ចូម លប្រវេតសិាស្តសតសហរ ាអាត រកិបានរ ែ ញឲ្យ

ត ើញប្សារ់តហើយ ការធានាឲ្យានលទធិប្រជា្រិតេយយ និង សិទធិ

 នសុស ម លតកើេតចញរ៊ី “តសចកដ៊ីប្រកាសឯករាជយ” ររស់សហរ ា

អាត រកិតនាះ  និម នជាការប្សួលតទ វទ ទរឲ្យានការតរតជ្ាចេិត 

មិេមំយា៉ែ ងតប្ចើន រ៊ីសំណាក់អនក កឹនាំ និងរ៊ីសំណាក់ប្រជាជនផ្ង ។ 

តោលជហំរទំងតនះតហើយ តទើរអាចត្វើឲ្យសហរ ាអាត រកិ បាន 

កាែ យជាអរយិប្រតទស តហើយរ ែ ញ ល់រិភរតលាកថា វរិេជា

អាចរតងកើេ និងរកាសាថ រន័ប្រជា្រិតេយយរ ៉ឹងាំ តលើកក ពស់តសរ៊ី

ភារ និងបានផ្ដល់ឱ្កាសសប្ារ់ នសុសប្គរ់ោន កនុងរិភរតលាក ។ 

សប្ារ់ប្រតទសតវៀេណា វញិ ហូ ជ ី  ញិ បានប្រកាស             

“តសចកដ៊ីប្រកាសឯករាជយ” តៅនលៃទ៊ី ២ មមកញ្ញា  ឆ្លន ំ ១៩៤៥ តៅទ៊ីប្កុង

ហាណូយ ត ើ ប៊ីប្រកាសឯករាជយតចញរ៊ីអាណានិគ បារំាង តហើយ

រតងកើេប្រតទសលែ ីយួ ។ “តសចកដ៊ីប្រកាសឯករាជយ” ររស់ប្រតទស  

តវៀេណា  ប្េូវបានតគត ើលត ើញថា វបានទទលួឥទធិរលរ៊ីសហ

ជ ាំក្នារក្សរភីារ 

ទងជ់ាេមិមែរតប្កា  និងសហរ ាអាត រកិ តៅ មុវេតតម ររងស៊ី  

ទ៊ីប្កងុ San Jose រ ា California នលៃទ៊ី ០៦ មមឧសភា ឆ្លន  ំ២០១៤ ។  

ររូលេ ថាច់ ប្រ៊ីជា តគឿន 

កម្ពជុាក្រកាម្ – ទសសនៈ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៤៥ 



រ ាអាត រកិ ។ អវ៊ីម លតគត ើលត ើញតនាះ គតឺៅកនុង “តសចកដ៊ី

ប្រកាសឯករាជយ” ររស់តវៀេណា បានមចងថា           « នសុសទំង

អស់តកើេ កតសែើភារោន  ្ ែជាេបិានផ្តល់សិទិធជា លូដ្ឋា ន ល់

 នសុសម ល និអាចរ៉ែះពាល់បាន សិទធិទំងតនាះ  ចូជា សិទិធរស់រាន

ានជវីេិ តសរ៊ីភារ និង សិទិធមសវងរកសុភ ងគល ។ ស ដ៊ីអ េៈតៅ

កនុង “តសចកដ៊ីប្រកាសឯករាជយ” ររស់សហរ ាអាត រកិ កាលរ៊ីឆ្លន ំ 

១៧៧៦ តនាះ ានន័យទលំូទលូាយណាស់ ោែ តនះានន័យថា ជន

ជាេទិំងអស់កនុងរិភរតលាក តកើេ កានសិទធិតសែើោន  ជនជាេណិាក៏

ានសិទធិរស់រានានជវីេិ សិទធិទទលួបានភារសរាយរ៊ីករាយ និង

តសរ៊ីភារ» ។ ៣២ឆ្លន ំតប្កាយ ក រនាទ រ់តវៀេណា ប្រកាស “តសចកដ៊ី

ប្រកាសឯករាជយ” តនះ តៅនលៃទ៊ី ២០ មមកញ្ញា  ឆ្លន ំ ១៩៧៧ ប្កុ ប្រ៉ឹកា

សនតិសុមអងគការសហប្រជាជាេ ិ បានទទលួសាគ ល់ប្រតទសតវៀេ    

ណា  ជាសាជកិទ៊ី ១៤៩ ររស់អងគការសហប្រជាជាេ ិ។ កាត តនះ

រ ែ ញឲ្យត ើញថា ជនជាេយួិនបានកាែ យជាប្រជាជាេ ិយួម ល

ានប្រតទស ានឯករាជយ និងតសរ៊ីភារ  ចូជាជនជាេនិានាកនុង

រិភរតលាកម រ មេវ និម នជាររស់ប្រជារលរ ាមមែរតប្កា  ម ល

ករុំងមេរស់តៅក ពុជាតប្កា  សរវនលៃ តនាះតទ ។ 

ប្បាក ណាស់ រលរ ាមមែរតប្កា រាល់នលៃ ជា នសុស យួប្កុ 

ម លអងគការសហប្រជាជាេចិាេ់ទកុថា ជនជាេតិ ើ  ននម ន  ី   

ក ពុជាតប្កា  តហើយប្េូវបានោំពារតដ្ឋយតសចកដ៊ីប្រកាសជាសកល

ររស់អងគការសហប្រជាជាេសិដ៊ីរ៊ីសិទធិ ជនជាេតិ ើ  ថា “ជនជាេិ

ត ើ ប្គរ់ររូានសិទធិសតប្ ចវសនាមែួនតដ្ឋយមែួនឯង” ។ រ៉ែុមនតអវ៊ៗី

ទំងអស់វផ្ទុយរ៊ីតនះ តដ្ឋយានតសចកដ៊ីរាយការណ៍ ជាហូរមហ 

កថា មមែរតប្កា រងការត្វើទកុត នញប្គរ់តរលរ៊ីសំណាក់រដ្ឋា ភិបាល

តវៀេណា  ម លតកើេតចញរ៊ីគនិំេប្រកាន់រូជសាសន៍ តហើយ្ន

តៅអនវុេតនវូតោលនតយាបាយរលំាយរូជសាសន៍មមែរតប្កា  និង

លុររបំាេ់ប្រវេតសិាស្តសតននម ន កី ពុជាតប្កា តទៀេផ្ង ។ កាលរ៊ីមម

កញ្ញា  ឆ្លន ំ ២០១៣ រដ្ឋា ភបិាលតវៀេណា  ចារ់ប្រះសងឃវេតតសរ៊ីា

តសករ៊ីរអងគ និងអនកភ ូ ិ ២ ររូ ដ្ឋក់គកុរ៊ី ២ ឆ្លន ំ តៅ ៦ ឆ្លន ំ រ៊ីរទ

ទក់ទងន៉ឹងសហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា តៅតប្ៅប្រតទស និង រ៊ីរទ “រេ់

តចញតៅតប្ៅប្រតទសត ើ ប៊ីប្រឆំ្លងរដ្ឋា ភបិាល” ។ តប្ៅរ៊ីតនះ បាន    

ផ្តនាទ តទសអនកភ ូនិប្រជារ់ ននតមេតោែ ំង ៥ ររូតទៀេឲ្យជារ់គកុរ៊ី ១០ 

មមតៅ ២ ឆ្លន ំ រ៊ីរទ “រងកអសនតិសុមទ៊ីសា្រណៈ” តដ្ឋយប្ោន់មេអនក

ទំងតនះ បានទងូសគរកនុងវេតត ើ ប៊ីជទំស់ន៉ឹងការម លអាជ្ា្រតវៀេ

ណា បានចលូ  កវេតចារ់ប្រះសងឃមេរ៉ែតុណាណ ះ ។ តនះតរើា 

តសចកដ៊ីរាយការណ៍ររស់សហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  ។ រិ្៊ីរណុយ 

ចលូឆ្លន ំររស់ជនជាេយួិន រដ្ឋា ភបិាលបានតវៀេណា បានអនញុ្ញា េ

ឲ្យជនជាេយួិនឈរ់សប្ាក់កនែះមមតរៀងរាល់ឆ្លន ំ ម លវផ្ទុយរ៊ីមមែរ

តប្កា ាច ស់ប្សុក ននម ន ីក ពុជាតប្កា  តវៀេណា  និបាន

អនញុ្ញា េឲ្យរួកតគឈរ់សប្ាក់ ត ើ ប៊ីបានអរអររិ្៊ីរណុយជាេិ

ររស់មែួនត ើយ ។ ត ែ្ ះភ ូបិ្សុកននម ន កី ពុជាតប្កា ជាភាសា

មមែរ ប្េូវបានរដ្ឋា ភបិាលយួនលុររបំាេ់តដ្ឋយរដូរត ែ្ ះតៅជាភាសា

យួនអស់ោែ នសល់ តហើយអនកម លហា ននិយាយរ៊ីប្រវេតកិ ពុជា

តប្កា  និងនិយាយត ែ្ ះភ ូសិ្តសតម ន កី ពុជាតប្កា ជាភាសាមមែរ  

ប្េូវបានរដ្ឋា ភបិាលចាេ់ទកុថា ជាអនកប្រឆំ្លង តហើយចារ់ដ្ឋក់គកុជា

 និលន ។ តនះប្ោន់មេតលើកយកចណុំចេចូ យួ កនិយាយមេ

រ៉ែតុណាណ ះ ក៏លែ សររញ្ញជ ក់ឲ្យត ើញថា ជវីេិមមែរតប្កា រស់តៅតប្កា 

ន៉ឹ អាណានិគ រដ្ឋា ភបិាលតវៀេណា  រចចុរបននោែ នសិទធិអវ៊ីទំងអស់ 

តប្ៅរ៊ីានមេ តងែើ រស់សប្ារ់ក ំរមផ្ន មីេរ៉ែតុណាណ ះ ។ តេើអវ៊ីតៅ

ម ល “តសចកដ៊ីប្រកាសឯករាជយ” ររស់តវៀេណា ថា “ជនជាេទិំង

អស់កនុងរិភរតលាកតកើេ កានសិទធិតសែើោន  ជនជាេណិាក៏ានសិទធិ

រស់រានានជវីេិ សិទធិទទលួបានភារសរាយរ៊ីករាយ និងតសរ៊ីភារ” 

តនាះ ? 

ជតំនារតសរ៊ីភារ ម លតកើេតចញរ៊ី “តសចកដ៊ីប្រកាសឯករាជយ” 

ររស់សហរ ាអាត រកិ និងររស់ប្រតទសតវៀេណា  និង ជតំនារតសរ៊ី

ភារម លតកើេតចញរ៊ី “តសចកដ៊ីប្រកាសជាសកលររស់អងគការ

សហប្រជាជាេសិដ៊ីរ៊ីសិទធិជនជាេតិ ើ ” ន៉ឹង តបាករក់តៅប្គរ់ទ៊ី

កមនែងកនុងរិភរតលាក មេសប្ារ់មមែរតប្កា   ចូជា និទទលួបាននវូ

លត ែើយម លតកើេតចញរ៊ីជតំនារតសរ៊ីភារទំងតនាះតសាះ តប្ពាះាន

ជញ្ញជ ំង ប៏្កាស់ននរររទំងរ៊ីរ គ ឺ រររក ុែុនិសត និងរររយួន ករទិ

បាំង ។ មេស យ័រតចចករ័េា៌នវទិាតនះ រនែឺននតសរ៊ីភារន៉ឹងមចង

ចំាងប្ចាលចលូតៅកនុងសេអិារ ែណ៍ររស់មមែរតប្កា ប្គរ់ររូ ឲ្យ

សាគ ល់រ៊ីេន ែននសិទធិររស់មែួនកនុងនា ជាាច ស់ប្សុក ននម ន កី ពុជា

តប្កា ជាក់ជា និលន ។ តៅទ៊ីរផំ្េុ “សិទធិសតប្ ចវសនាមែនួតដ្ឋយ

មែនួឯង” វន៉ឹងានសប្ារ់មមែរតប្កា  តៅតរលណាម លមមែរតប្កា 

ប្គរ់ររូ តចះវក់យកឱ្កាសតប្រើប្បាស់នវូសិទធិររស់មែួនមេរ៉ែតុណាណ ះ ៕ 

ថាច់ របជីា ក្ ឿន 

កម្ពជុាក្រកាម្ – ទសសនៈ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៤៦ 



ប្កុ អនកវភិាគឯករាជយតៅក ពុជា បានតលើក

ត ើងថា ប្រតទស        ក ពុជា និអាចត្វើអនតរគ ន៍ 

អវ៊ីទក់ទងន៉ឹងរញ្ញែ ក ពុជាតប្កា បានត ើយ តប្ពាះ

ប្រតទសក ពុជាសរវនលៃ  កឹនាំតដ្ឋយគណរកស

ប្រជាជនក ពុជារ៉ឹងមេមែួនឯង និជារ់ផ្ង  ចូតនះ 

រញ្ញែ ក ពុជាតប្កា ាន មេមមែរតប្កា ប្េូវរ៉ឹងមែួន

តដ្ឋយមែួនឯង ។ ការតលើកត ើងមររតនះ មណៈ

ម លប្រ៉ឹេតកិារណ៍ រឭំកមួរនលៃបាេ់រងម់ ន កី ពុ

ជាតប្កា  ប្េូវបានសហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា តៅ

ជុវំញិរិភរតលាកប្បាររធត ើងជាតរៀងរាល់ឆ្លន ំ ត្វើ

ឲ្យានការចារ់អារ ែណ៍រ៊ី េជិាេ ិ និងអនតរជាេ ិ

តហើយ  ជរំញុឲ្យ ស្តនត៊ីសាថ នទេូតវៀេណា ប្រេកិ ែ

ថា “…ក ពុជាតប្កា  ជាទ៉ឹក រីរស់តវៀេណា ាំង

រ៊ីយូរយារណាស់ កតហើយ…” ។ ផ្ទុយរ៊ីតនះ រដ្ឋា

ភបិាលមមែរម ល កឹនាំតដ្ឋយ គណរកសប្រជាជន

ក ពុជា និត ើញានប្រេកិ ែអវ៊ីេរត ើយ ។ 

អនកវភិាគនតយាបាយតៅក ពុជា តលាក

រណឌ ិ េ សុម ទចូ បានានប្រសាសន៍ប្បារ់វទិយុ

អាសុ៊ីតសរ៊ី កាលរ៊ីនលៃ ២៧ មម លិនុា ឆ្លន ំ ២០១៤ 

ថា រញ្ញែ ក ពុជាតប្កា គ ឺ ជាត តរៀនប្រវេតសិាស្តសត

ទកុសប្ារ់ឲ្យកនូមមែរ និងអនកនតយាបាយមមែរ

តរៀនសូប្េា  ត ើ ប៊ីកុឲំ្យត ើរតលើគនែងចាស់

ររស់អនក កឹនាំជនំាន់ នុមេរ៉ែតុណាណ ះ និងថា មមែរ

តប្កា   និអាចសងឃ៉ឹ តៅតលើអនតរាគ ន៍ររស់     

រដ្ឋា ភបិាលក ពុជាបានត ើយ តៅតរលតនះ តប្ពាះ

ថា ក ពុជាសរវនលៃទរ់មែួនឯងស៉ឹងមេ និជារ់ផ្ង ។ 

 តូចនះតហើយ តលាកថា តរលតនះ មមែរតប្កា ប្េូវរ៉ឹងតលើមែួនឯង ។ ការ

ម លអនកវភិាគ មមែរនិយាយមែ៊ីរ៉ែតុណណ ះតនះ ក៏លែ ឲ្យមមែរតប្កា តៅ

ប្គរ់ទិសទ៊ីកនុងរិភរតលាក ងឹមែួនថា តរើមមែរតប្កា មែួនឯង  និជយួ

គេិ  និជយួតដ្ឋះប្សាយរញ្ញែ ររស់មមែរតប្កា តៅម ន កី ពុជា

តប្កា តដ្ឋយមែួនឯងតទតនាះ វប្បាក ណាស់ថា ោែ នអនកណាតគតៅ

គេិគរូជនំសួតនាះតទ ។ 

ក ពជុាតប្កា ជាររស់តវៀេណា ៖ 

ក ពុជាតប្កា  ធាែ រ់ជាអេ៊ីេម ន  ីយួភាគររស់ប្រតទសក ពុជា 

ប្េូវបានបារំាងកាេ់ឲ្យតវៀេណា ប្គរ់ប្គងតៅ នលៃទ៊ី ០៤ មម លិនុា ឆ្លន ំ 

១៩៤៩ ។ តប្កាយតរលបារំាងចះុហេថតលល ប្រគល់ម ន កីស័ូង 

សុ៊ីន ឬ ម ន ីក ពុជាតប្កា  ឲ្យតវៀេណា  ក តៅនលៃទ៊ី ២០ មមកញ្ញា  

ឆ្លន ំ ១៩៧៧ ប្រតទសតវៀេណា  ម លាន ៣ ភាគ គ ឺ លងតជើង 

កណាដ ល និងភាគលងេបូង ម លតគសាគ ល់ជាសាធារណៈថា ម ន ី

ក ពុជាតប្កា តនាះ ប្េូវបានប្កុ ប្រ៉ឹកាសនតិសុមអងគការសហប្រជា

ខ្មែរក្រោម្រតូ្ រងឹក្លើមែួៃឯង 

កនូមមែរតប្កា ាន ក់ត្វើបាេកុ ែ តៅទ៊ីប្កងុ San Francisco រ ា California សហរ ាអាត រកិ 

ត ើ ប៊ីទ ទរឲ្យតវៀេណា តោររសិទធិមមែរតប្កា  តៅក ពជុាតប្កា  ។ 

កម្ពជុាក្រកាម្ – ទសសនៈ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៤៧ 



ជាេទិទលួសាគ ល់ជាសាជកិទ៊ី ១៤៩ ររស់អងគការសហប្រជាជាេ ិ។ 

កាដ តនះ វប្សរន៉ឹងស ដ៊ីររស់ តលាក សុម ទចូ បានមលែងថា ម ន ី

ក ពុជាតប្កា  ប្េូវបានទទលួសាគ ល់ជាលកេណៈអនតរជាេថិា ជាររស់

តវៀេណា តៅតហើយៗ “ និអាចភាគ៊ីក ពុជាតៅតចញ មុ” ត្វើ

អនតរាគ ន៍តរឿងម ន កី ពុជាតប្កា បានត ើយ ។ 

មណៈម ល តលាក សុម ទចូ បានមលែងថា ប្រតទសក ពុជា  និ

អាចតចញ មុត្វើអនតរាគ ន៍តរឿងក ពុជាតប្កា បានតនាះ តេើមមែរតប្កា 

មែួនឯងប្េូវឈរឱ្រន រងចំានលៃសាែ រ់ឬយា៉ែ ងណា ។ តលាកបានរនត

ផ្ដល់អនសុាសន៍ ល់រលរ ាមមែរតប្កា ថា ានមេ«រងរអូនមមែរក ពុជា

តប្កា ហន៉ឹ ង ោេ់ប្េូវមេតប្កាកឈរត ើង” ត ើ ប៊ីទ ទរនវូអវ៊ីម លជា

សិទធិររស់មែួន «កុឲំ្យបាេ់រងន់វូជាេរិនធុររស់មែួនតៅកនុងទ៉ឹក តីវៀេ

ណា  តហើយជាេរិនធុតនះ ានយូរយារណាស់ កតហើយៗ និម ន

ជាររស់តវៀេណា តទ» ។ 

តរើនិយាយរ៊ីលកេណៈប្រវេតសិាស្តសតវញិ រលរ ាមមែរតៅកនុង

ប្រតទសក ពុជា តៅមេអាចទ ទរឲ្យតវៀេណា ទទលួសាគ ល់ថា ទ៉ឹក

 កី ពុជាតប្កា  គជឺាអេ៊ីេទ៉ឹក រីរស់ក ពុជាបាន ។ តលើសរ៊ីតនះ 

តលាកថា សិសស និសសិេ រញ្ាវន័ត ឬ អនកប្រវេតសិាស្តសតមមែរជាត ើ  ាន

សិទធិប្រកាសទ ទរឲ្យតវៀេណា ទទលួសាគ ល់ការរិេ តហើយថា អនក

ទំងតនាះអាចានសិទធិត្វើការេវ៉ា ទ ទរតៅ មុសាថ នទេូតវៀេណា 

បាន ប្រសិនតរើការេវ៉ា តនាះត្វើត ើងតដ្ឋយអហិងា ។ តនះតរើការ

តលើកត ើងររស់ តលាក រណឌ ិ េ សុម ទចូ ម លបានប្បារ់វទិយអុាសុ៊ី

តសរ ៊ីកាលរ៊ីនលៃទ៊ី ២៧ មម លិនុា ឆ្លន ំ ២០១៤ កនែងតៅតនះ ។ 

រលរ ាមមែរជនំាន់តប្កាយអាចទ ទរ “ក ពជុាតប្កា ”  កវញិ៖ 

មណៈម ល តលាក រណឌ ិ េ សុម ទចូ អះអាងថា ក ពុជា និអាច

តចញ មុត្វើអនតរាគ ន៍តរឿងម ន កី ពុជាតប្កា បានតនាះ តលាក 

មក   ៊ី អនកវភិាគមមែរាន ក់តទៀេបានកេ់សាគ ល់រនតថា យុវវយ័មមែរ

ជនំាន់តប្កាយ អាចកសាងផ្ែូវ យួត ើ ប៊ីការពារអ្រិតេយយភារ

ររស់ក ពុជា តដ្ឋយ “ទំងមមែរតលើ ទំងមមែរតប្កា  ប្េូវតរៀរចឯំកសារ

ឲ្យលអាំងរ៊ីតរលតនះតៅ កនងុកាលៈតទសៈណា យួម លយុវវយ័

ជនំាន់តនះ ន៉ឹងត ើងកាន់អណំាច ប្រមហលជាោេ់ានតរះ ូងមមែរ

តប្ចើនជាងអនក កឹនាជំនំាន់តនះ ។ ោេ់អាចន៉ឹងត្វើការេវ៉ា បាន ឲ្យមេ

អវ៊ីជាររស់មមែរ តទះរ៊ីជា ៥០ ឆ្លន ំ ១០០ ឆ្លន ំ ១ ពាន់ឆ្លន ំ” ក៏មមែរប្េូវមេ

ទ ទរ កវញិម រ ។ 

សិទធិសតប្ ចវសនាមែនួតដ្ឋយមែនួឯង៖ 

ាំងរ៊ីអេ៊ីេកាលរហូេ ក ល់តរលតនះ តគសតងកេត ើញថា 

រលរ ាមមែរ និងមមែរតប្កា មែះម លានេមំណង្ំៗ  តៅកនងុរដ្ឋា          

ភបិាលមមែរននប្រតទសក ពុជា និងមមែរតប្កា មែះតទៀេ “េមំណងររស់

មែួនមអកសា៉ែយតហើយ” (Expire) តៅ មេមេងាំងមែួនឯងថាជា “អេ៊ីេ

សាជកិប្រ៉ឹទធសភា” ឬ “អេ៊ីេសាជកិរ ាសភា” ជាត ើ កដ៊ី រួកោេ់ 

បាននិងករុំង មេត្វើ តំណើ ររ៉ឹងតលើ តងែើ រដ្ឋា ភបិាលមមែរតៅទ ទរ

យកទ៉ឹក កី ពុជាតប្កា តនាះ  ចូជា  និត ើញរគុគលណាាន ក់ ត្វើ

បានត ើយ ។  តូចនះតហើយ តេើមមែរតប្កា ប្េូវរ៉ឹងតៅតលើអវ៊ី ? តហើយ

ាោ៌អវ៊ីម លលអរផំ្េុសប្ារ់មមែរតប្កា  ? ចត ែើយគ ឺ “សិទធិសតប្ ច

វសនាមែួនតដ្ឋយមែួនឯង” ជាាោ៌ យួលអរផំ្េុសប្ារ់មមែរតប្កា  

ប្សរតរលម លអងគការសហប្រជាជាេបិានទទលួសាគ ល់មមែរតប្កា 

ថា ជាជនជាេតិ ើ ននម ន កី ពុជាតប្កា  តហើយតសចកដ៊ីប្រកាសជា 

សកលសដ៊ីរ៊ីសិទធិជនជាេតិ ើ ររស់អងគការសហប្រជាជាេបិានមចង

ថា “ ជនជាេតិ ើ ានសិទធិសវ័យសតប្ ច ។ ា សាែ រេ៊ីននសិទធិតនះ 

ជនជាេតិ ើ  ត្វើតសចកត៊ីសតប្ ចចេិតអរំ៊ីសាថ នភារនតយាបាយររស់

មែួនតដ្ឋយតសរ៊ី ប្រ ទំងត្វើការអភវិឌ្ឍ តស ាកចិច សងគ កចិច និង   

វរប្ ត៌ដ្ឋយតសរ៊ី” ។ 

តយាងា តសៀវតៅ គគុតទទសក ៍ “ផ្ែូវតៅយកសិទធិសតប្ ច

វសនាមែួនតដ្ឋយមែួនឯង” ម លបានតបាះរុ ពតដ្ឋយសហរ័នធមមែរ 

ក ពុជាតប្កា  កនុងឆ្លន ំ ២០០៩ បានសរតសរអរំ៊ីទិសតៅររស់មែួនថា 

សហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា ត្វើការ “េស ូទ ទ ឱ្យរដ្ឋា ភបិាលយួន

តោររសិទធិ នសុស សិទធិរស់តៅតដ្ឋយសុវេថភិារ សិទធិរកាសាសនា 

វរប្  ៌ ទំតនៀ ទាែ រ់ ប្រនរណ៊ី  និងសិទធិសតប្ ចវសនាមែួនតដ្ឋយ

មែួនឯងររស់មមែរតប្កា ម លជាជនជាេតិ ើ  តៅតលើម ន កី ពុជា

តប្កា ” សរវនលៃ ។ តោលតៅននការេស ូតនះ សហរ័នធមមែរក ពុជា

តប្កា  ម លជាអងគការររស់មមែរតប្កា  យួានសាលជុវំញិ រិភរ

តលាកតនាះ បានរតងកើេទងជ់ាេរិរស់មែួន យួប្េូវបានទទលួសាគ ល់ជា

លកេណៈអនតរជាេផិ្ងម រ ។ អវ៊ីម លសហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  ករុំង

មេត្វើសរវនលៃតនះ ប្េូវបានតគត ើលត ើញថា ជាសក ែភារ យួ ៏

ានប្រសិទធិភារ សប្ារ់ជយួ ល់រលរ ាមមែរតប្កា តៅក ពុជា

តប្កា  មេការបានសតប្ ចជាមផ្ែផ្ក ឆ្លរ់ឬយូរ វអាប្ស័យតៅតលើ

កាែ ំងននការចលូរ ួររស់មមែរតប្កា ប្គរ់ររូជា យួន៉ឹងសហរ័នធមមែរ

ក ពុជាតប្កា  ត ើ ប៊ីនាំោន ជរំញុឲ្យវេតាន ររស់សហរ័នធមមែរក ពុជា

តប្កា  កាន់មេតលចតធាែ កនុងឆ្លកអនតរជាេ ិ និងការត្វើឲ្យរលរ ាមមែរ

តប្កា តៅកនុងប្សុកតចះតប្រើប្បាស់សិទធិររស់មែួន បាន ល់កប្ េិណា

មេរ៉ែតុណាណ ះ ៕ ថាច់ របជីា ក្ ឿន  

កម្ពជុាក្រកាម្ – ទសសនៈ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៤៨ 



តៅនលៃទ៊ី ២០ មម ករា ជានលៃឈរ់សប្ាក់ផ្ែូវការររស់សហ

រ ាអាត រកិ ត ើ ប៊ីរឭំក ល់នលៃមួរកតំណើេររស់ ា៉ែ ្៊ីន លូត្ើ ៊ីង 

(Martin Luther King Jr.) ត ចលនា “សិទធិរលរ ា” ររស់អាត រកិ

មសបកតមែ  ម លបានតកើេតៅនលៃទ៊ី ១៥ មម ករា ឆ្លន ំ ១៩២៩ ។ តៅ 

នលៃចនទ ទ៊ី ២០ មម ករា ឆ្លន ំ ២០១៤ តនះ ជាមួរ ៨៥ ឆ្លន ំ នលៃកតំណើ េ

ររស់ ា៉ែ ្៊ីន លូត្ើ ៊ីង ។ កាលរ៊ី ៥០ ឆ្លន ំ នុ ា៉ែ ្និ លូត្ើ ៊ីង 

បានអានសុនទកថា ល៏ប៊ីលាញ យួានចណំងតជើងថា “មំុ្ាន

សុរនិ យួ” ម លតប្កាយ ក សុនទកថាតនះ បានជះឥទធិរលយា៉ែ ង

លែ ំង ល់រលរ ាអាត រកិមសបកតមែ  តហើយនាំឲ្យានចលនា    

អហិងសទទូំងប្រតទស ត ើ ប៊ីលុររបំាេ់ ការប្រកាន់រ័ណ៌ស បុរតៅ

សហហរ ាអាត រកិ ។ ៥០ ឆ្លន ំ តប្កាយ ក តៅនលៃទ៊ី ២៨ មមស៊ីហា 

ឆ្លន ំ ២០១៣ កនែងតៅតនះ កនុងទិវមួរ ៥០ ឆ្លន ំ ននសុនទរកថា “មំុ្ាន

សុរនិ យួ” ររស់ ា៉ែ ្៊ីន លូត្ើ ៊ីង ប្រធានា្រិេ៊ីមសបកតមែ       

អាត រកិ តលាក បារា៉ែ ក់  អបូាា៉ែ  (Barack Obama) បានរញ្ញជ ក់ថា “

តប្ពាះមេរួកតគត្វើរយុហយាប្ាសហរ ាអាត រកិបានផ្ែ ស់រដូរ , ទ៊ី

រផំ្េុតសេវាិន ក៏ប្េូវ បានផ្ែ ស់រដូរម រ” ។  

ប្បាក ណាស់  ក ល់តរលតនះ សហរ ាអាត រកិ ានការ

ផ្ែ ស់ទំងប្សុង គបឺ្កុ ជនជាេតិ ើ មសបកប្កហ  និងប្កុ អាត រកិ 

មសបកតមែ  ប្េូវបានសិទធិតសនើភារោន  តដ្ឋយ និានការប្រកាន់ ឬ 

តរ ើសតអើងតទៀេត ើយ ។ កាលរ៊ី ៥០ ឆ្លន ំ  ុនជនជាេអិាត រកិមសបក

តមែ  ប្េូវបានតគតរ ើសតអើងយា៉ែ ង្ៃន់ តដ្ឋយរដ្ឋា ភបិាលបានមរងមចក

ដ្ឋច់ប្ស ះ រវង នសុសមសបកស និង មសបកតមែ   ចូជា តៅទ៊ី   

សាធារណៈ  ចូជា ទ៉ឹកសប្ារ់ជនជាេសិ ជនជាេមិសបកតមែ   និ

ានសិទធិផ្កឹត ើយ, តៅា ឡានប្កុង ប្កុ ជនជាេមិសបកតមែ ប្េូវ

បានតគឲ្យចលូា ទវ រលងតប្កាយ, តរើប្កុ ជនជាេមិសបកសមវះ

តៅអ៊ី តគអាចត ញជនជាេមិសបកតមែ ឲ្យតប្កាកតចញ ត ើ ប៊ីយក

តៅអ៊ី កអងគុយបានជាត ើ  ។ 

តដ្ឋយានសក ែភារប្រកាន់រ័ណ៌ស បុរ និងតរ ើសតអើងរូជ

សាសន៍មររតនះ តទើរ ា៉ែ ្៊ីន លូត្ើ ៊ីង តចញ មុ កឹនាតំ្វើ ការេ

ស ូអហិងា ត ើ ប៊ីទ ទរ “សិទធិសុ៊ីវលិ ឬ សិទធិរលរ ា” តយាងា 

តសចកដ៊ីប្រកាសឯករាជយររស់សហរ ាអាត រកិ ម លបានប្រកាស 

កាលរ៊ីឆ្លន ំ ១៧៧៦ ថា “ នសុសប្គរ់ររូតកើេ កានសិទធិតសែើោន  

្ ែជាេបិានផ្ដល់ឲ្យរួកតគនវូសិទធិ ម ល និអាចរ៉ែះពាល់បាន 

ត ើយ ។ តៅកនុងសិទធិតនាះ ានសិទធិរស់រានានជវីេិ សិទធិតសរ ៊ីភារ 

និងសិទធិមសវងរកសុភ ងគល” ។ ា៉ែ ្៊ីន លូត្ើ ៊ីង បានរញ្ញជ ក់ថា 

 នសុសប្គរ់ររូ និថា មសបកស ឬ មសបកតមែ តទ ម លជារលរ ា 

អាត រកិ  ប្េូវមេទទលួបានផ្លប្រតយាជន៍ រ៊ីកចិចសនាររស់

តសចកដ៊ីប្រកាសឯករាជយតនះប្គរ់ៗោន  ។ 

តៅកនុងមែ៉ឹ សារ យួននសុនទកថា “មំុ្ានសុរនិ យួ” ា៉ែ ្៊ីន 

លូត្ើ ៊ីង បានមលែងថា “មំុ្ានសុរនិថា នលៃណា យួកនូររស់មំុ្ 

ទំង ៤ នាក់ ន៉ឹងប្េូវបានរស់តៅកនុងប្រតទស យួ ម លរួកតគ និ

ប្េូវបានវយេន ែតដ្ឋយស បុរមសបក មេតដ្ឋយអាករបករិយិា 

ររស់រួកតគ” ។ 

មណៈម លសុរនិររស់ ា៉ែ ្៊ីន លូត្ើ ៊ីង បានកាែ យជាការ

រិេតហើយ តយើងប្កត កត ើលវសនាររស់មមែរតប្កា  ម លជា 

ជនជាេតិ ើ ននម ន ីក ពុជាតប្កា វញិ រួកតគតៅមេរងការតរ ើស 

តអើងរូជសាសន៍រ៊ីសំណាក់រដ្ឋា ភបិាលតវៀេណា  និងជនជាេិ

យួនជាអាណានិគ ជនម លបានចលូ កត្វើអាណានិគ តលើរល 

រ ាមមែរតប្កា ាច ស់ប្សុក ម ល ។ 

 ក ល់ឆ្លន ំ ២០១៤ តនះ ានរយៈតរល ៦៥ ឆ្លន ំ តហើយ ម ល

មមែរតប្កា រស់តៅតប្កា ន៉ឹ អាណានិគ តវៀេណា  តប្កាយរ៊ី 

បារំាងបានតផ្ទរម ន កីស័ូងសុ៊ីន ឬ ក ពុជាតប្កា  ឲ្យឋិេតៅតប្កា 

រ ាចណុំះតវៀេណា  ចារ់រ៊ីនលៃតៅ ០៤ មម លិនុា ឆ្លន ំ ១៩៤៩  ក 

ជវីេិមមែរតប្កា  ប្េូវបានរដ្ឋា ភបិាលតវៀេណា តរ ើសតអើងប្រកាន់          

រូជសាសន៍ ត្វើទកុេរកុត នញតរៀងរាល់នលៃ ឥេប្សាកប្សានត ។ 

ការម លរ ែ ញឲ្យត ើញថា រដ្ឋា ភបិាលតវៀេណា តៅមេ

មាុ ាំមៃសុបិៃម្ួយសរមប់ខ្មែរក្រោម្ 

តលាក Martin Luther King, Jr. អានសុនទកថា ” I Have A Dream”   

តៅ វាិនអនសុាវរ ៊ីយ៍ Lincoln (Lincoln Memorial) នា     រ ាធាន៊ី 

Washington កាលរ៊ីនលៃ ២៨ មមស៊ីហា ឆ្លន  ំ១៩៦៣ ។  

កម្ពជុាក្រកាម្ – ទសសនៈ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៤៩ 



ប្រកាន់រូជសាសន៍តលើរលរ ាមមែរតប្កា តនាះ ាន ចូជាជនជាេិ

យួនានសិទធិផ្ដ ច់ មុតលើមមែរតប្កា ាច ស់ប្សុក ប្គរ់យា៉ែ ងទំងអស់ ។ 

ឧទរណ៍ជាក់មសដង រិ្៊ីរណុយចលូឆ្លន ំយួនតរៀងរាល់ឆ្លន ំ រលរ ាតវៀេ

ណា ទទូំងប្រតទស ប្េូវបានរដ្ឋា ភបិាលអន ុេ័ឲ្យឈរ់សប្ាក់      

រយៈតរលកនែះមម មេសប្ារ់រណុយចលូឆ្លន ំ និងរណុយមសន នូា

ររស់មមែរតប្កា  កនុង យួឆ្លន ំ ានមេ ៤ នលៃរ៉ែតុណាណ ះ  និប្េូវបានរដ្ឋា   

ភបិាលតវៀេណា  ប្រកាសឲ្យឈរ់ សប្ាក់ទទូំងម ន កី ពុជា

តប្កា ត ើយ ។ រដ្ឋា ភបិាលតវៀេណា បានតរើកសាលាឲ្យជនជាេិ

យួនតរៀនទទូំងប្រតទស តលាកប្គូអនកប្គូ ានប្បាក់មម មេ និបាន

តរើកសាលា ឬក ែវិ្ ៊ីជាមមែរ សប្ារ់មមែរតប្កា ទទូំងម ន ីក ពុជា

តប្កា  បានសិកាត ើយ ។ ទតងវើតនះ កនូតៅមមែរតប្កា  ន៉ឹងកាែ យតៅ

ជាជនជាេយួិនយា៉ែ ងរិេប្បាក  តដ្ឋយសាររួកតគ និបានតចះអកសរ

សាស្តសតជាេរិរស់មែួន តប្ពាះនាំោន តរៀនមេសាលារ ាយួន ។ 

តៅតរលលែីៗ តនះ រដ្ឋា ភបិាលតវៀេណា បានរស្ត ក រយា៉ែ ង

តោរតៅតៅតលើប្រះសងឃ និងរលរ ាមមែរតប្កា  ចនំនួ ៨ អងគ និង 

ររូ កនុងតនាះ បានចារ់ប្រះតេជប្រះគណុ ល៊ី ចនិាដ  ននវេតនប្រជារ់ប្ចក

ចលូបាវយកតៅត្វើទរណុក ែ តដ្ឋយតចាទថា ប្រះសងឃអងគតនះ បាន

ទក់ទងមមែរតប្កា តៅតប្ៅប្រតទស ។ ចមំណកប្រះតេជប្រះគណុ ល៊ីវ 

ន៊ី និងប្រះតេជប្រះគណុ ថាច់ ត្ឿន ប្េូវបានចារ់ផ្ស៉ឹក និងដ្ឋក់គកុ 

៦ ឆ្លន ំ តដ្ឋយប្ោន់មេប្រះសងឃទំងរ៊ីរអងគតនះ បានផ្ដល់រទសាភ សន៍

េចិេចួ ជា យួវទិយុ សំត ង ក ពុជាតប្កា  និង វទិយុអាសុ៊ីតសរ៊ី ។ តៅ

ានតរឿងម លរដ្ឋា ភបិាលតវៀេណា  បានរតំលាភរពំានសិទធិរល 

រ ាមមែរតប្កា ជាតប្ចើនតទៀេ ម ល និអាចតរៀររារ់អស់បានត ើយ ។ 

“តយើងានសុរនិ យួសប្ារ់មមែរតប្កា ”ថា នលៃណា យួមមែរ

តប្កា  ន៉ឹង និានការតរ ើសតអើងរូជសាសន៍ រ៊ីសំណាក់រដ្ឋា ភបិាល 

តវៀេណា  និងរ៊ីជនជាេយួិនតទៀេត ើយ ។ មមែរតប្កា ន៉ឹងានសិទធិ

តសែើជនជាេយួិនតដ្ឋយរួកតគានសាលាតរៀន, ានក ែវិ្ ៊ីមមែរររស់

មែួននិងរាល់តរលរណុយជាេរិរស់រួកតគ ប្េូវបានរដ្ឋា ភបិាលប្រ 

កាសឲ្យសាលាតរៀនប្កុ ហ ុនតផ្សងៗ និងប្គរ់សាថ រន័រ ាតៅម ន ី

ក ពុជាតប្កា  ប្េូវមេរទិទវ រត ើ ប៊ីរលរ ាមមែរតប្កា បានសប្ាកនលៃ

រណុយជាេរិរស់រួកតគតដ្ឋយតសរ៊ី ។ 

“តយើងានសុរនិ យួសប្ារ់មមែរតប្កា ” ថា នលៃណា យួរល 

រ ាមមែរតប្កា  ន៉ឹងបានសតប្ ចវសនាមែួនតដ្ឋយមែួនឯង តៅតលើទ៉ឹក ី

ក ពុជាតប្កា ររស់មែួន តដ្ឋយ និានរដ្ឋា ភបិាលតវៀេណា ត្វើ 

អាណានិគ , ត្វើទកុេរកុត នញ តលើរលរ ាមមែរេតៅតទៀេត ើយ ៕ 

ថាច់ របជីា ក្ ឿន  

កម្ពជុាក្រកាម្ – ទសសនៈ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៥០ 

នារ៊ីមមែរតប្កា តសែៀកពាក់ា មររប្រនរណ៊ី មមែរ តៅវេតអងគរាជររូ ៊ី (អងគ) ទ៊ីរ ួតមេតប្រះប្េពាំង ។ 



តលាក សឺង ទនួ អេ៊ីេប្រធានប្រេរិេត ិ និងជាទ៊ីប្រ៉ឹកា     គណៈ

ក ែការនាយកននសហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  ។ តរលចលូសញ្ញជ េ ិ 

អាត រកំិាងានត ែ្ ះថា Edward Tuon Son ានប្សុកកតំណើេតៅ 

ភ ូចិាក់ទទ៉ឹង (នេយាំង) ប្សុកបាយតៅ ( ុ៊ីតសវៀង) តមេតោែ ំង (សុក

ប្ាំង) ក ពុជាតប្កា  (ត ៀងណា តវៀេណា ) សរវនលៃយួនតៅថា 

ណា តបា ។ 

ប្គសួារ៖ 

ឪរុកត ែ្ ះ សឺង ល  (Thum Son) ាត យត ែ្ ះ ឌាង ្៊ីហុន 

(Huol Thi Đien) និងានរងរអូនរតងកើេ ៨ នាក់ ប្រុស ៣ ប្ស៊ី ៥ នាក់, 

ទ៊ី ១ សឺង ្៊ី ហ ន (ប្ស៊ី) សរវនលៃតៅក ពុជាតប្កា  ។ 

ទ៊ី ២ សឺង តទៀង តៅ ហាវ  (ប្រុស) សរវនលៃតៅអាត រកិ ។ 

ទ៊ី ៣ សឺង ្៊ីហងស (ប្ស៊ី) សរវនលៃតៅក ពុជាតប្កា  ។ 

ទ៊ី ៤ សឺង ទនួ (ប្រុស) សរវនលៃតៅអាត រកិ (សាែ រ់) ។ 

ទ៊ី ៥ សឺង ្៊ី កងុ (ប្ស៊ី) សរវនលៃតៅក ពុជាតប្កា  ។ 

ទ៊ី ៦ សឺង ្៊ី ភ៉ឹ  (ប្ស៊ី) សរវនលៃក ពុជាតប្កា  ។ 

ទ៊ី ៧ សឺង ្៊ីហ៉ឹ   (ប្ស៊ី) សរវនលៃក ពុជាតប្កា  ។ 

ទ៊ី ៨ សឺង ប្រ៊ីង (ប្រុស) សរវនលៃក ពុជាតប្កា  ។ 

តលាក សឺង ទនួ និង ភរយិាបានរស់តៅប្រករតដ្ឋយ  សុភ ងគល

តហើយានរុប្េ្៊ីាចនំនួ ៤ នាក់ គ៖ឺ 

ទ៊ី ១ សឺង រុទធិកា (ប្ស៊ី) 

ទ៊ី២ សឺង លកេណិា (ប្ស៊ី) 

ទ៊ី៣ សឺង តមារទិធ ិ(ប្រុស) 

ទ៊ី៤ សឺង កនិដ្ឋា  (ប្ស៊ី) 

ការរស់តៅកនងុជរំជំនតភៀសមែនួកនងុប្រតទសនល៖ 

តលាក សឺង ទនួ បានចាកតចញរ៊ីប្សុកកតំណើេតៅឆ្លន ំ ១៩៧៨    

តហើយ ករស់ជរំជំនតភៀសមែួន តមអ៊ីដំ្ឋង នលៃទ៊ី ២៨ ក ុភៈ ១៩៨០ 

តហើយបានតរៀរការជា  ួន៉ឹងអនកប្ស៊ី ថាច់ ហុង តៅកនុងជរំ ំ។ តៅកនុង

ជរំបំាន យួឆ្លន ំក៏បានតៅតៅតកាះបាាំង ប្រតទសហវ៊ីលែិរិន ចនំនួ ៦ 

មម ។ តលាក ទនួ និង ប្គូសារ កប្រតទសទ៊ីរ៊ី (សហរ ាអាត រកិ) តៅ

នលៃទ៊ី ២៧ មមឧសភា តៅទ៊ីប្កុង ុងរ ចិ រ ាកាល៊ីហវ័ រញ៉ែ  សហរ ា     

អាត រកិ ។  

រប ត្តិ ក្ោក សឺង ទៃួ 
អ្ត្តី្របធាៃរបតិ្បត្តិសហរ័ៃធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម្ 

 លោក្ស សងឺ ទនួ ជាទបី្រកី្សា (២០០៤ ~២០០៧) នងិអតតីប្រធានប្រតរិត ត ិ (២០០០~២០០៤) គ្ណៈក្សម្ មការនាយក្សថ្នសហរន័ ាផែ មរក្សម្ ពជុាលប្កាម្ ។ 
លោក្ស លក្ស ើត ថ្ង ៃចន ទ ១លក្ស ើត ផែលចប្តឆ្ន មំ្ផម្ សរតសក័្ស រ. ស. ២៤៩៩ ប្តវូនងឹថ្ង ៃទ ី១២ ផែម្នីា គ្. ស. ១៩៥៦ ស្ារ់ថ្ង ៃអាទតិយ ២ លក្ស ើត ផែែេគុន  ឆ្ន ចំ អដ្ ឋសក័្ស    
រ. ស. ២៥៥០ ប្តវូនងឹថ្ង ៃទ ី ១៨ ផែក្សមុ្ ភៈ គ្. ស. ២០០៧ ។ សហរន័ ាផែ មរលប្កាម្ បានចាត់ទកុ្ស លោក្ស សងឺ ទនួ ថា ជាវរីររុសជាតរិរស់ផែ មរលប្កាម្ លប្ ៉េះគ្នត់ជាអតតី
លម្ដ្កឹ្សនាសំហរន័ ាផែ មរក្សម្ ពជុាលប្កាម្មាន ក់្សបាន ជរំញុវត តមានផែ មរលប្កាម្បានចេូក្ស នងុឆ្ក្សអន តរជាត ិ។ 

 តកើេ៖ នលៃចនទ ១ តកើេ មមតចប្េឆ្លន  ំម   សរតស័ក  

រ. ស. ២៤៩៩ ប្េវូន៉ឹងនលៃទ៊ី ១២ មម ៊ីនា គ. ស. ១៩៥៦  

សាែ រ់៖ នលៃអាទិេយ ២ តកើេ មមផ្លគនុ ឆ្លន ចំអ ាស័ក  

រ.ស.២៥៥០ ប្េវូន៉ឹងនលៃទ៊ី ១៨  មមក ុភៈ  គ. ស.២០០៧   

កម្ពជុាក្រកាម្ – នរណាជានរណា? ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៥១ 



ការសិកា៖ 

កាលតៅកាុរភារ ល់វយ័បានរញ្ចរ់ ហាវទិាល័យ តៅ   

ក ពុជាតប្កា  ។  ក ល់សហរ ាអាត រកិ ានចតំណះវជិាជ លងវសិវករ

មផ្នកតអ ិកប្េូនិក (A Bachelor Degree in Electrical Engineering) ។  

ការ រ៖ 

តៅឆ្លន ំ ១៩៧៥ តលាក សឺង ទនួ បានត្វើជាចាងហាវ ងសាលា

រឋ សិកាតៅប្សុកបាយតៅ តមេតោែ ំង ក ពុជាតប្កា  ។ តរលតនះ

ោេ់បានប្រម ប្រ លូតលាកប្គូ អនកប្គូមមែរតប្កា ឲ្យតចះប្សឡាញ់

រារ់អានោន  តចះការពារតៅវញិតៅ ក តហើយនិងរណត ុះរណាត ល នវូ

សាែ រេ៊ីតសនហាជាេាិេភុ ូជិានិចចកាល ។ 

ការរតប្ ើជាេ ិាេភុ ូកិ ពជុាតប្កា ៖ 

កនុងចតំណា មមែរតប្កា រារ់ ុឺននាក់ ម លានតៅវសនាប្េូវ

បានវេថុ ស៏កកសិិទធជរំញុ ករតំរញេនួាទ៊ី ឧ៏េត  កនុងការលាេ 

ប្េដ្ឋងនវូគនំរទកុេស បុ្ទតសាកនា ក ែនវូប្រវេតរិិេៗ ប្រ៉ឹេតកិារណ៍ ៏

ចកុ្ ររស់ជនរ ួជាេមិមែរតប្កា តយើង តៅក ពុជាតប្កា ម ល

ប្េូវអាណានិគ យួនប្គរ់ស យ័កាល ត្វើទកុេរកុត នញយា៉ែ ងមប្រនផ្ស

តយាង នងតោរតៅជាទ៊ីរផំ្េុតនាះ ជារិតសសតៅសហរ ាអាត រកិ

កនុងជរួថាន ក់ កឹនា ំ តយើងបានត ើញតលាកអេ៊ីេអ្រិេ៊ី ថាច់ ាន់ 

ារា តលាកអេ៊ីេប្រធានប្រេិរេិត ថាច់ តលើ  តលាកអេ៊ីេប្រធាន

ប្រេរិេិត សឺង ទនួ ។ 

គណៈក ែការនាយកសហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  បានដ្ឋក់ត ែ្ ះ

ឲ្យតលាក សឺង ទនួ ថា “អនករតប្ ើជាេ ិនិតចះតនឿយហេ់” ។ 

តប្កាយរ៊ីបានទទលួសញ្ារប្េលងវសិវករ ក តលាក សឺង ទនួ ក៏

បានចលូប្រ ូកកនុងការរតប្ ើផ្លប្រតយាជន៍ជនូមមែរតប្កា  ។  នុ

 រំងូោេ់បានរងរអូនមមែរតប្កា  តៅេរំន់កាល៊ីលងេបូងរ ា            

កាល៊ីហវ័ញ៉ែ  តប្ជើសាំងឲ្យត្ើវប្រធានសាគ  ។ 

នលៃទ៊ី ៤ ស៊ីហា ១៩៩៦ តលាក សឺង ទនួ ប្េូវបាន ហាសននិបាេ

សកលតលើកទ៊ី ៥ ននមមែរក ពុជាតប្កា  តៅប្កុងេរូ ៉ែនុេូ               តមេត

អនធារតិយា ប្រតទសកាណាដ្ឋ មេងាំងឲ្យត្វើជាអនបុ្រធាន        

សហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា រិភរតលាក អាណេតកិាល (១៩៩៦-

២០០០)  កឹនាំតដ្ឋយតលាកប្រធាន ថាច់ ាន់ ារា ។ 

នលៃទ៊ី ០១ មមកកកដ្ឋ ឆ្លន ំ ១៩៩៧ បានជយួេវ៉ា ា ផ្ែូវទេូ និងត្វើ

អនតរាគ ន៍ឲ្យរងរអូនមមែរតប្កា  ម លករុំងរស់តៅកនុងជរំសុំ៊ីតៅ នន

ប្រតទសនល ចនំនួ ៥៦ ររូ និងប្រះសងឃ ៣ អងគ ករស់តៅប្រតទស

ក ពុជា ។ 

នលៃទ៊ី ២-៣ មមស៊ីហា ឆ្លន ំ ១៩៩៧ បានចលូរ ួប្រជុកំារ រ   

សហរ័នធតៅទ៊ីប្កុងសុ៊ីអាលលិ រ ាវ៉ា សិុនតាន សហរ ាអាត រកិ ។ 

នលៃទ៊ី ២២-២៣ មមក ុភៈ ឆ្លន  ំ ១៩៩៨ ចលូរ ួប្រជុកំារ រ      

សហរ័នធតៅទ៊ីប្កុងេរូ ៉ែនុេ ូ ប្រតទសកាណាដ្ឋ សត៊ីរ៊ីការសំុចលូ         

យូអនិភ៊ីអ ូ  (UNPO) គ ឺ អងគការប្រជាជាេោិែ នេណំាងតៅកនុងអងគការ

សហប្រជាជាេ ិ (Unrepresented Nations and People Organization) 

តហើយដ្ឋក់ពាកយសំុចលូតៅនលៃទ៊ី ០៦ ត សា ។ 

នលៃទ៊ី ០១ មមស៊ីហា ឆ្លន ំ ១៩៩៨ ចលូរ ួ ហាសននិបាេយុវជន

មមែរតប្កា តៅប្កុងអារ៊ីសា រ ាកាល៊ីហ័វរញ៉ែ សហរ ាអាត រកិ ត ើ ប៊ី

រតងកើេយុវជនមមែរតប្កា អនតរជាេ ិ (Khmers-Krom international 

Youth) ។ 

នលៃទ៊ី ២៨ មមកញ្ញា  ឆ្លន ំ ១៩៩៨ រញ្ជូនប្រេភិសូហរ័នធ ៤ អងគនិង

ររូ តៅជរួ ស្តនត៊ីអងគការសហប្រជាជាេ ិ តៅប្កុងហស៊ីមណវ ប្រតទស  

សវ៊ីស ។ សត៊ីរ៊ីជតំនឿសាសនាប្េូវរតំលាភ ។ 

នលៃទ៊ី ២៣-២៤ មមវចិឆកិា ឆ្លន ំ ១៩៩៨ ប្រជុកំារ រសហរ័នធ តៅ

ប្កុងក ូ៉ឹ រ៉ឹស រ ាអនូហអូ សហរ ាសត៊ីរ៊ីមផ្នការឆ្លន ំលង មុ ។  

នលៃ ២១-២៩ មម្នូ ឆ្លន ំ ១៩៩៨ ចលូរ ួរណុយមួរទ៊ី ៦១ ននទ៊ីវ  

រតងើកេ េិតសាគ មមែរតប្កា តៅររតទស តៅទ៊ីប្កុងបារសិ ប្រតទស

បារំាង  តហើយបានតៅត្វើសវនាការជា យួន៉ឹងឯកឧេត  សឺន សាន ។ 

នលៃទ៊ី ០៥ មមក ុភៈ ឆ្លន ំ ១៩៩៩ ជរួជា យួតលាក ្ន វ៉ា  សួរ

ប្រវេិតបារំាងប្រគល់ទ៉ឹក កីស័ូងសុ៊ីន ឲ្យយួនបាវដ្ឋយតៅឆ្លន ំ១៩៤៩  

នលៃទ៊ី ០៤ មមកញ្ញា  ឆ្លន ំ ១៩៩៩ ចលូរ ួប្រជុកំារ រសហរ័នធ សត៊ីរ៊ី

រចនាស ពន័ធររស់សហរ័នធ ។ 

នលៃទ៊ី ១១-១២ មមកញ្ញា  ឆ្លន ំ ១៩៩៩ ទំនាក់ទំនងផ្ែូវទេូ តហើយ

រញ្ជូនប្រេភិូ ២ ររូ គ ឺ តលាក ថាច់ ង៉ាកុ ថាច់ និង តលាក ប្បាក់          

តសរ៊ីវឌុ្ឍ តៅចលូរ ួបាេកុ ែតៅ មុអងគការតអមរ៉ែក (APEC or Asian 

Pacific Economic Cooperation) តៅប្កុងឧក ិន ប្រតទស                   

នមូវលតហស ង ់ (New zealanh) ។ 

នលៃទ៊ី ២៨-២៩ មមវចិឆកិា ឆ្លន ំ ១៩៩៩ ចលូរ ួប្រជុកំារ រ      

សហរ័នធតៅប្កុងាកូា៉ែ  រ ាវ៉ា សិុនតាន សហរ ា សត៊ីរ៊ីគតំរាង

បាេកុ ែតៅ មុអងគការពាណិជជក ែរិភរតលាក (WTO or World Trade 

Organization) ។ 

នលៃទ៊ី ៣០ មមវចិឆកិា ឆ្លន ំ ១៩៩៩  កឹនាំ ហាបាេកុ ែជាប្រវេិត 

សាស្តសត សត៊ីរ៊ីសិទធិ នសុស និង សិទធិសតប្ ចវសនាមែនួតដ្ឋយមែនួឯង 

តៅ មុអងគការពាណិជជក ែរិភរតលាក ម លាន នសុសប្គរ់ជាេិ

កម្ពជុាក្រកាម្ – នរណាជានរណា? ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៥២ 



សាសន៍ចនំនួប្បាំ ុនឺនាក់ចលូរ ួ តៅប្កុងសុ៊ីអាលលិ រ ាវ៉ា សិុនតាន 

សហរ ាអាត រកិ ។ 

តៅតរលតនាះ ភាន ក់ រវទិយុអាសុ៊ីតសរ៊ី បានត្ើវសាភ សន៍ តលាក 

សឺង ទនួ អរំ៊ីតោលរណំងននការត្វើបាេកុ ែតនះ ។ 

នលៃទ៊ី ០១ មម្នូ ឆ្លន ំ ១៩៩៩ អនកប្ស៊ីអានលងវទិយុសំត ងសហរ ា

បានទរូស័រទ សូ សាភ សន៍តលាក សឺង ទនួ សត៊ីរ៊ី លូតហេនុនមមែរ

តប្កា  ។ 

នលៃទ៊ី ០១ មម ករា ឆ្លន ំ ២០០០ ទំនាក់ទំនងជា យួតលាក             

ថាច់ តសដ្ឋា  ប្រធានប្កុ ចាេ់ការក ែវិ្ ៊ីរណុយ      “សហសវេយរល៍ែ”ី 

តហើយក៏រញ្ជូនប្រះរណឌ ិ េ ហា សាគណុ ចលូរ ួរិ្៊ីជាប្រវេតសិាស្តសត

តនះ តៅរាជធាន៊ីភនតំរញ  រាជាណាចប្កក ពុជា ។ 

នលៃទ៊ី ១២-១៣ មម និា ឆ្លន ំ ២០០០ ចលូរ ួទរូសនិនបាេា 

ប្ររ័នធទរូស័រទ តៅទ៊ីប្កុង ិកឆ្លេ រ ាលវ៊ីសាណា សហរ ាអាត រកិ  

សត៊ីរ៊ីការអន ុេ័ យកនលៃទ៊ី ៤ មម លិនុា ឆ្លន ំ ១៩៤៩ ជាទិវបាេ់រង ់    

ទ៉ឹក  ី។ 

នលៃទ៊ី ២២-២៧ មមឧសភា ឆ្លន ំ ២០០០ សាជកិប្រេភិសូហរ័នធ

 កឹនាំតដ្ឋយតលាកប្រធាន ថាច់ ាន់ារា ត ើ ប៊ីតៅជរួន៉ឹងេណំាង

រាស្តសត ប្រ៉ឹទធសាជកិ និង ប្ន៊ី តរ ាការអាត រកិ តៅរ ាធាន៊ី វ៉ា សុ៊ីនតាន 

ត ើ ប៊ីឲ្យតៅជយួ ល់មមែរតប្កា  ម លប្េូវអាណានិគ យួនរតំលាភ

សិទធិ នសុស និងជតំនឿសាសនា តហើយន៉ឹងផ្តល់អាហារយូករណ៍ ល់

និសសិេមមែរតប្កា តៅឯក ពុជាតប្កា   ។ 

នលៃទ៊ី ០១-០២  មមកកកដ្ឋ ឆ្លន ំ ២០០០ សប្ រសប្ ួលការតរើក

សិកាេ សាលាសប្ារ់ថាន ក់ កឹនាំសហរ័នធ “ជនំាន់ សឺង គយុ” តៅ

ប្កុងមសនភចិ  រ ាផ្ែរ ៊ីដ្ឋសហរ ាអាត រកិ ។ 

នលៃទ៊ី ០៨ មមកញ្ញា  ឆ្លន ំ ២០០០ ចលូរ ួត្វើ ហាបាេកុ ែតៅ មុ

វាិនអងគការសហប្រជាជាេ ិ តៅររុ ៊ីន៊ីវយ៉ែកម លាននាយរ ា ស្តនត៊ី

និងអនក កឹនាំប្រតទសជាង ១៥០ ករុំងប្រជុកំនុងតនាះានយួនម រ ។ 

មមែរតប្កា តៅប្រតទសបារំាងជាង ៣០០ អងគ-ររូ បានក ចូលរ ួ 

តោលរណំងទ ទរឲ្យយួនហាណូយ រញ្ឈរ់នតយាបាយប្រល័យ

រូជសាសន៍ និងរតំលាភសិទធិ នសុស កតលើមមែរតប្កា  ។ 

នលៃតៅរ ៍និងអាទិេយ ១១-១២ តកើេ មមភប្ទរទ ឆ្លន ំ តរាង តទស័ក 

រ. ស. ២៥៤៤ ប្េូវន៉ឹងនលៃទ៊ី ៩-១០ មមកញ្ញា  គ. ស. ២០០០ ជាទិវ

 ហាសននិបាេសកលតលើកទ៊ី ៦ ននមមែរក ពុជាតប្កា  តៅររុ ៊ីន៊ីវយ៉ែក 

សហរ ាអាត រកិ តហើយានមមែរនិ នត និងអតញ្ជើ ញ ករ៊ីប្គរ់ទិសទ៊ី

ចលូរ ួានប្រះសងឃ ៥ អងគ ស្តសត៊ី ៥ ររូ និងប្រុស ១៥២ នាក់ ។      

លទធផ្លននការតបាះតឆ្លន េតប្ជើសតរ ើសគណៈក ែការនាយក នន         

សហរ័នធមមែរតប្កា ាន ចូេតៅ៖  

តលាក ថាច់ ាន់ារា  អ្រិេ៊ី  

តលាក ថាច់ ចាន់  ប្រធានសភាប្រ៉ឹទធ ចារយ  

តលាក ថាច់ ត្ឿង  ប្រធានសភាេណំាង  

តលាក សឺង ទនួ  ប្រធានប្រេិរេត ិ 

តលាក តា គ ិ លងុ  អគគតលល្កិារ  

តលាក ថាច់ តស  តហរញ្ាិ ក  

តលាក ប្េ៉ឹង ា៉ែ នរនិទ   ប្រធានមផ្នការ 

តលាក ថាច់  ងួ សាង  ឧរការ៊ីអ្រិេ៊ី  

តលាក ថាច់  ង៉ាកុ  ថាច់  អនបុ្រធានប្រេរិេត ិ 

តលាក ប្បាក់ តសរ៊ីវឌុ្ឍ  អនបុ្រធានកចិចការររតទស  

តលាក ថាច់ តវៀង  អនបុ្រធានប្រេរិេិតប្រចំាទវ៊ីរអរឺរុ  

តលាក ថាច់ អងួ វ៉ារា  អនបុ្រធានប្រេរិេិតប្រចំាទវ៊ីរអូសាន៊ី        

តលាក តទៀ តលន  អនបុ្រធានប្រេរិេិតប្រចំាទវ៊ីរអាសុ៊ី ។ 

តប្កាយ ក តលាក ថាច់ ាន់ារា និង តលាក ថាច់ ចាន់ បានត ើរ

តចញរ៊ីសហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  តៅរតងកើេប្កុ តផ្សង យួតទៀេ 

តប្កាយរ៊ីចាញ់តឆ្លន េ  និបានត្វើជាប្រធានប្រេរិេតសិហរ័នធមមែរ    

ក ពុជាតប្កា  ។   

នលៃទ៊ី ២០ មម្នូ ឆ្លន ំ ២០០០ តលាក សឺង ទនួ និងតលាក ប្បាក់   

តសរ៊ីវឌុ្ឍ បានត្វើសវនាការជា យួន៉ឹងអគគរ ាទេូសហរ ាប្រចំារាជា

ណាចប្កក ពុជា តហើយសូ សាថ នទេូជយួ ល់មមែរតប្កា តៅក ពុជា

ផ្ង ។ នលៃ ម លតនះម រ តលាកបានតៅជរួជា យួន៉ឹងតលាក ស 

រងស៊ី ប្រធានគណរកសស រងស៊ី រនាទ រ់តលាកបានត្វើសវនាការជា យួ

ន៉ឹងសត តច ស៊ីហន ុនិងប្រះជាយា នុ៊ីនាល ត ើ ប៊ីទយូថាវ យរ៊ីមផ្នការ

េស ូរតដ្ឋយសនតិវិ្ ៊ីររស់សហរ័នធ ប្ទងស់រវប្រះទ័យតដ្ឋយបាន

ប្រទនលុយ ២ ពាន់ លុាែ រ សប្ារ់មមែរតប្កា និងត ដ្ឋយាស ល់

ប្រេភិទូំង ៤ ររូតទៀេផ្ង ។ 

នលៃទ៊ី ១៤ មម្នូ ឆ្លន ំ ២០០០ បានតៅត្វើសវនាការជា យួន៉ឹងប្ទង ់  

រណឫទធ ិប្រធានរ ាសភាក៏បានោំប្ទការេស ូររស់ សហរ័នធម រ ។ 

នលៃទ៊ី ២៧-២៨ មម ករា ឆ្លន ំ ២០០១ ចលូរ ួ ហាសននិបាេប្រះ

សងឃមមែរតប្កា រិភរតលាក តៅប្កុងមអលតអ រ ាកាលិហវ័ រញ៉ែ    

សហរ ាអាត រកិ តហើយសតប្ ចយកត ែ្ ះថា ”សហគ ន៍ប្រះសងឃ

មមែរក ពជុាតប្កា រិភរតលាក” (The United Association of Khmers 

Kampuchea-Krom Buddhist Monks) ” ម លានប្រះប្គូ   ល៊ីវ តៅ ជា

កម្ពជុាក្រកាម្ – នរណាជានរណា? ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៥៣ 



ប្រធាន ។ 

នលៃទ៊ី ១៤-១៧ មមក ុភៈ ឆ្លន ំ ២០០១ តផ្្ើទរូសារឧទធិសនា ប្រេភិូ

សហរ័នធចលូរ ួប្រជុំ អងគការយូអនិភ៊ីអ ូ នវូប្កុងា ិន ប្រតទស        

តអសសេតូនៀ (The Tallin city Estonia, former Soviet Union) លទធផ្ល 

សននិសិទ យូអនិភ៊ីអ ូបានសតប្ ចថា ន៉ឹងឲ្យសហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  

ចលូជាសាជកិតរញអងគតៅកនុងរយៈតរល ៦ មម តទៀេ តដ្ឋយគេិ

ាំងរ៊ីមមក ុភៈតនះតៅ ។ 

នលៃទ៊ី ៣១-២០ មមឧសភា ឆ្លន ំ ២០០០ សប្ រសប្ ួលការតរើក

សិកាេ សាលាសប្ារ់ថាន ក់ កឹនាំសហរ័នធ ”ជនំាន់ ថាច់ ចាន់” តៅ

ប្កុងដ្ឋឡាស រ ាមេកសាសស សហរ ាអាត រកិ ។ 

នលៃទ៊ី ០១ មម លិនុា ឆ្លន ំ ២០០១ វទិយុផ្ាយសំត ងក ពុជាតប្កា 

ចារ់ផ្ាយជាផ្ែូវការតៅរាល់នលៃអ គ រ ៍រ៊ី តា៉ែ ង ៩  ល់ ១០ យរ់ ។ 

តា៉ែ ងតៅក ពុជាតប្កា  តយើងបានជលួយនតរណរ (Satlelite)  យួ

ររស់ប្រតទសមរលហសិក សប្ារ់ផ្ាយ ណំ៉ឹ ងកនុង ១ តា៉ែ ង ៤០០ 

 លុាែ រ សហរ ា ។ សាន ន  ប៏្រណិេររស់សហរ័នធ គ ឺ  កឹនាំតដ្ឋយ

តលាកអ្រិេ៊ី និង ប្រធានប្រេរិេិត  ។ 

នលៃទ៊ី ១៥ មមកកកដ្ឋ ឆ្លន ំ ២០០១ ចលូជាសាជកិតរញចារ់ នន

អងគការយូអនិភ៊ីអ ូ ។ 

នលៃទ៊ី ១ មមស៊ីហា ឆ្លន ំ ២០០១ សហរ័នធបានចលូជាសាជកិនន

សហរ័នធទកូ ង អនតរជាេ ិ (International Dragon Boat Federation or 

IDBF) ទកូ ង មមែរតប្កា  ានត ែ្ ះថា កមំហងនាគរាជ ។ តហើយក៊ីឡា

ករ-ការនិ៊ីទកូ ង មមែរតប្កា  ក៏បានទទលួត ដ្ឋយាស កនុងតរលតនះ

ម រ ។ ចតប្ ៀងតសនហាជាេតិលម ១១ ម លតប្ចៀងតដ្ឋយ កញ្ញា  ទចូ 

ស នុ និច តលាក សយ វវិឌ្ឍន៍ អនកចតំរៀង្ន មុននសុរិនមមែរ

តប្កា  ក៏បាន កក ំរអារ ែណ៍ ល់រងរអូនតយើង តៅកនុងឱ្កាសជា

ប្រវេតសិាស្តសតតនះម រ ។ 

នលៃទ៊ី ១០-១៣ មម ករា ឆ្លន ំ ២០០២ ចលូរ ួប្រជុកំារ រសហរ័នធ

តៅប្កុងេរូ ៉ែនុេូ ប្រតទសកាណាដ្ឋ  សត៊ីរ៊ីការអន ុេ័្ ែនញុ្ាសហរ័នធ  

នលៃទ៊ី ២៥ មមក ុភៈ ឆ្លន ំ ២០០២ តលាកប្រធានប្រេរិេតិ និង      

សហការ៊ី ៤ នាក់ តទៀេ បានត្វើសវនាការជា យួន៉ឹងអនកប្ស៊ី  អូ៊ី សា

ប្គ៊ីវ វ៉ា   ស្តនត៊ី លូនិ្បិ្ទប្ទងល់ទធិប្រជា្រិតេយយ តៅរ ាធាន៊ីវ៉ា សិុន

តាន សហរ ាអាត រកិ សត៊ីរ៊ីការសំុជនំយួ និងតៅទ៊ីសត៊ីការប្កសួងការ

ររតទសអាត រកិ ត ើ ប៊ីឲ្យបាន ងឹរ៊ីនតយាបាយអត រកិចតំពាះយួ។

 នលៃទ៊ី ២៥-២៦ មមឧសភា ឆ្លន ំ ២០០២ សប្ រសប្ ួលការ

តរើកសិកាេ សាលាសប្ារ់ថាន ក់ កឹនាំសហរ័នធ ”ជនំាន់  ៉ឹ  ឯ ” តៅ

ប្កុងភ៊ីឡាម លរា រ ាមរ៉ែនសិុវតិនៀ សហរ ាអាត រកិ ។ 

 នលៃទ៊ី ៥ មម លិនុា ឆ្លន ំ ២០០២ ត្វើសននិស៊ីទសាររ័េា៌នា       

រណាត ញទរូស័រទ តៅជុវំញិរិភរតលាក តប្កា ប្រធានរទ ”មមែរតប្កា 

និង ៥១ ឆ្លន  ំតប្កា រររអាណានិគ យួន” ។ 

នលៃទ៊ី ១៥ មម លិនុា ឆ្លន ំ ២០០២ តលាកប្រធានប្រេិរេិត តផ្្ើសារ

 យួចារ់ជនូតលាក ហ ុន មសន នាយករ ា ស្តនត៊ីននរាជរដ្ឋា ភបិាល  

ក ពុជា សត៊ីអរំ៊ីតោលជហំរសហរ័នធទក់ទិន និងរញ្ញែ មមែរតប្កា ករុំង

រស់តៅក ពុជាសរវនលៃ  ។ 

នលៃទ៊ី ២២ មមកកកដ្ឋ ឆ្លន ំ ២០០២ តលាកប្រធានប្រេរិេិតតផ្្ើសារ

 យួចារ់ ជនូតលាក ហ ុន មសន នាយករ ា ស្តនត៊ី ននរាជរដ្ឋា                 

ភបិាលក ពជុាសត៊ីរ៊ីណំុររ ៧ ប្រការ (អេថន័យជយួការពារយុេតិ្  ឲ៌្យ

មមែរតប្កា ករុំងរស់តៅក ពុជា) ។ 

នលៃទ៊ី ៤ មមកញ្ញា  ឆ្លន ំ ២០០២ តលាកប្រធានប្រេរិេិត និងសាជកិ 

គណៈក ែការនាយកបានសំុររប្េជាក់ប្េជ ំ និងអេតសញ្ញា ណមមែរ

តប្កា  រ៊ីសត តច បា៉ែ រ តៅររុ ៊ីវ៉ា ទ៊ីកំាង ប្រតទសអ៊ីាល៊ី ។ កនុងឱ្កាស

សហរ័នថចលូរ ួការប្រណាំងទកូ ង ជាលកេណៈអនតរជាេតិៅប្រតទស

តនះ ។ 

នលៃទ៊ី ៥-៦ មម្នូ ឆ្លន ំ ២០០២ រញ្ជូនប្រេភិសូងឃតៅចលូរ ួ      

សននិស៊ីទករូំលរុទធសាសនា តលើកទ៊ី ៣ តៅប្កុងភនតំរញ ប្រតទស 

ក ពុជា តៅឱ្កាសតនះ ប្រះប្គ ូល៊ីវ តៅ បានផ្ារវផ្ាយឯកសារជាប្េ៊ី

ភាសាសត៊ីរ៊ីតរឿងរា៉ែ វមមែរតប្កា ជនូអងគសននិបាេ ។ 

នលៃទ៊ី ១៥-១៦ មម ៊ីនា ឆ្លន ំ ២០០៣ ចលូរ ួប្រជុកំារ រប្រចំាឆ្លន ំ

ននសហរ័នធតៅវេតក ពុជាតប្កា  ប្កុងហ ញិេនុ ប្រតទសកាណាដ្ឋ 

សត៊ីរ៊ីមផ្នការសហរ័នធសប្ារ់ឆ្លន ំ ២០០៣ ។ 

នលៃទ៊ី ៤ មម លិនុា ឆ្លន ំ ២០០៣ តលាកប្រធានប្រេរិេិតបានមលែង

ការណ៍យា៉ែ ងមវងា វទិយុ “សំត ងក ពជុាតប្កា ” សត៊ីរ៊ីមមែរតប្កា  និង 

៥៤ ឆ្លន ំ តប្កា រររអាណានិគ យួន” ។ 

នលៃទ៊ី ១៤-១៥ មម លិនុា ឆ្លន ំ ២០០៣ ចលូរ ួសននិស៊ីទប្រចំាឆ្លន ំ នន

សហគ ន៍ប្រះសងឃមមែរក ពុជាតប្កា រិភរតលាក តប្កា អ្រិេ៊ីភារ

ររស់ប្រះតេជប្រះគណុ  ល៊ីវ តៅ តៅវេតចនទសងស៊ី ប្កុងាកាូ៉ែ          

វ៉ា សិុនតាន, សហរ ាអាត រកិ ។  

នលៃទ៊ី ១៤-១៥ មម លិនុា ឆ្លន ំ ២០០៣ ចលូរ ួការប្រជុកំរូំល នន

ការ រសហរ័នធ សត៊ីរ៊ីសាថ រន័ទំងរ៊ី ររស់សហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  

និងមផ្នការសប្ារ់ឆ្លន ំ ២០០៣-២០០៤ តៅប្កុង ៉ែងុតរ ៉ែអាល ប្រតទស

កាណាដ្ឋ ។ 

កម្ពជុាក្រកាម្ – នរណាជានរណា? ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៥៤ 



នលៃទ៊ី ១៦ មមស៊ីហា ឆ្លន ំ ២០០៣ តលាកអ្រិេ៊ី និងប្រធាន

ប្រេរិេតចិលូរ ួតភាជនាហារជាកេិតយិស និងត្វើសវនាការជា យួ

ន៉ឹងតលាកប្រធានា្រិេ៊ីសហរ ាអាត រកិ George W.Bush តៅរ ា  

កាល៊ីហ័វរញ៉ែ ។ 

នលៃទ៊ី ២០ មមកញ្ញា  ឆ្លន ំ ២០០៣ ចលូរ ួន៉ឹងប្រេភិ ូ យូអនិភ៊ីអ ូ

ម លអតញ្ជើ ញ ករ៊ីអរឺ ៉ែរុ និងរណឌ ិ េ COOPER  ករ៊ីហាវ៉ា យ កត្វើ

អាថ ្រិាយសត៊ីរ៊ី តំណើ រតឆ្លព ះតៅកាន់ សិទធិសតប្ ចវសនាមែនួតដ្ឋយ

មែនួឯង តៅសណាា ោរហូល៊ីត  រ ាន៊ីវឈឺសុ៊ី សហរ ា       អាត រកិ ។  

នលៃទ៊ី ២១ មមកញ្ញា  តៅរ ា ា៉ែ សាវមូសេ ។  

នលៃទ៊ី ២៦ មមកញ្ញា  តៅរ ាកាល៊ីហ័វរញ៉ែ  ។ 

នលៃទ៊ី ២៨ មមកញ្ញា  តៅរ ា វ៉ា សិុនតាន ។ 

នលៃទ៊ី ១៩ មម្នូ ឆ្លន ំ  ២០០៣ តលាកប្រធានប្រេរិេតិ បានតផ្្ើសារ

អរ់អរសាទរ ចតំពាះប្រជាជាេទិំងរ៊ី គ ឺ Ahwazi តៅប្រតទសតអៀរ ៉ែង 

ជាេ ិHvavenda តៅប្រតទសអាស្តហវិ កលងេបូង និង Mon tagnard តៅ

យួនភាគកណត ល ម លជាសាជកិលែនីនអងគការ យូអនិភ៊ីអ ូម លាន

ទ៊ីសាន ក់ការតៅ ប្កុងឡាតអ ។ 

នលៃទ៊ី ២-៤ មម ករា ឆ្លន ំ ២០០៤ ចលូរ ួប្រជុកំារ រប្រចំាឆ្លន ំររស់

សហរ័នធតៅប្កុងសានហូតហស រ ាកាល៊ីហ័វរញ៉ែ  សហរ ា ។  

នលៃទ៊ី ៩ មម ករា ឆ្លន ំ ២០០៤ តផ្្ើសារសម តងការសាទរ ចតំពាះ  

ស ពន័ធស ណនិសសិេ-និសសិេមមែរតប្កា  តៅភនតំរញ, ក ពុជា ។ 

នលៃទ៊ី ២២ មម ករា ឆ្លន ំ  ២០០៤ តលាកប្រធានប្រេរិេតិ បានត្វើ

សាភ សន៍ជា យួ ន៉ឹងតលាក សំ ររូនិទ ននវទិយុអាសុ៊ីតសរ៊ី សត៊ីរ៊ីមផ្នការ

ឆ្លន ំ ២០០៤ ររស់សហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  ។ 

នលៃទ៊ី ២៧-២៨ មម ៊ីនា ឆ្លន ំ ២០០៤ ចលូរ ួវគគរណត ុះរណាត ល

អរំ៊ីសិទធិ នសុស ល់សាជកិ ននសហរ័នធតៅ ទ៊ីប្កុងសានហូតសស       

រ ាកាល៊ីហ័វរញ៉ែ  សហរ ាអាត រកិ ។ 

នលៃទ៊ី ១០ មមឧសភា ឆ្លន ំ ២០០៤ តលាក សឺង ទនួ ប្រធានប្រេរិេិត

ជាអនក្ន មុននសុរនិមមែរតប្កា  ម ល កឹនាំគណៈប្រេភិសូហ

រ័នធ ចលូប្រជុតំៅអងគការសហប្រជាជាេ ិ ជាតលើក រំងូកនុងប្រវេតិ 

សាស្តសតមមែរតប្កា  តវទិកាអចនិស្តនតយ៍ននសហប្រជាជាេ ិ សត៊ីរ៊ីជនជាេិ

រនទុ (ជាេតិ ើ ) ម លតៅកាេ់ថា UNPFII  តៅររុ ៊ីន៊ីវយ៉ែក,  អាត រកិ ។ 

នលៃទ៊ី ៥-៦ មម លិនុា ឆ្លន ំ ២០០៤ តលាក សឺង ទនួ ប្រធានប្រេរិេតិ 

ចលូរ ួ ហាសននិបាេ សហគ ន៍ប្រះសងឃមមែរក ពុជាតប្កា រិភរ

តលាក តៅវេតរេនារា  ប្កុងសុ៊ី ន៊ី រ ាន៊ីវសាវតវ៉ាវ ប្រតទសអសូ្តសាត ល៊ី 

 កឹនាំតដ្ឋយប្រះប្គូ ល៊ីវ តៅ ម លជាសងា្រិេ៊ីមនប្រះសងឃមមែរ  

ក ពុជាតប្កា រិភរតលាក ។ 

នលៃទ៊ី ៣-៤ មមកញ្ញា  ឆ្លន ំ ២០០៤  ហាសននិបាេសកលតលើកទ៊ី ៧ 

ននមមែរក ពុជាតប្កា  តៅប្កងុតម ឌិ្ន រ ន៊ីវតជើសុ៊ី សហរ ាអាត រកិ

បានតប្ជើាំង តលាក សឺង ទនួ ជាទ៊ីប្រ៉ឹកាគណៈក ែការនាយកនន

សហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  អាណេតកិាល ២០០៤-២០០៧ ។ 

ការទទលួអនិចចក ែ៖ 

តលាក សឺង ទនួ ជាប្កុ អនក្ន មុននសុរនិមមែរតប្កា  ជា

ប្កុ អនកកាន់ចងកូេនាវមមែរតប្កា តឆ្លព ះតៅកាន់ ‘សិទធិសតប្ ចវសនា

មែនួតដ្ឋយមែនួឯង” ។ ករុំងមេត្វើ តំណើ រប្សារ់មេប្េូវតរាោ ក

តរៀេតរៀនគោឺេ់ានជងំ ឺ “ ហារ៊ីកររំងក់” តៅចងុឆ្លន ំ ២០០៣ ។ 

ប្ររនធនិងកនូតៅបានយកោេ់តៅរាបាលតៅ នទ៊ីរតរទយ យូស៊ី 

ប្កុងមអលតអ, ប្កុងញ៊ីវយ៉ែក,  ងរ ចិ និង តវ៉ាស និត្ើ ។ល។ ាំងរ៊ី

តនាះរហូេ ក ល់នលៃ អាទិេយ ២ តកើេ មមផ្លគនុ ឆ្លន  ំអកាស័ក រ. ស. 

២៥៥០ ប្េវូន៉ឹងនលៃទ៊ី ១៨ មមក ុភៈ គ. ស. ២០០៧ តលាក សឺង ទនួ ក៏

បានទទលួ រណភារតៅតវលាតា៉ែ ង ២ រតសៀល (តា៉ែ ងតៅរ ា កាល៊ី

ហវ័ រញ៉ែ , សហរ ា) កនុង នទ៊ីរតរទយមេ តង កនងុ    ជនាែ យុ ៥១ ឆ្លន  ំ។ 

 រណភារររស់ តលាក សឺង ទនួ អេ៊ីេប្រធានសហរ័នធមមែរ   

ក ពុជាតប្កា  ត្វើឲ្យតយើងមំុ្ ជាសាជកិ សាជកិាននសហរ័នធមមែរ  

ក ពុជាតប្កា  ាំងរ៊ីថាន ក់ កឹនាំជាន់មពស់រហូេ ល់ជាន់តប្កា  យួ 

អតនែើតដ្ឋយប្រជារលរ ាមមែរតប្កា  ជាង រ់លាននាក់តៅជុវំញិរិភរ

តលាក ជារិតសស តៅាេភុ ូកិ ពុជាតប្កា  ម៏សនប្សតណាះររស់

តយើង ានការតសាកសាត យលែ ំងណាស់។ តប្ពាះតយើងប្េូវបាេ់រង ់   

វរីជន យួររូ កនុង តំណើ រមសវងរកសិទធិតសរ ៊ីភារ ជនូជាេាិេភុ ូិជាទ៊ី

តោររតសនហាររស់តយើង ។ 

លវតីរើររូនិងកាយបានសាែ រ់តៅក៏រិេម ន មេសាន ន ទំងឡាយ

ម លតលាកបានសាង ត ើ ប៊ីររំងុនិងចតំពាះមមែរតប្កា តនាះ កនូតៅ

មមែរតប្កា ជនំាន់តប្កាយ  ិនអាចរតំភែចបាន តហើយ ិនអាចរំតភែច

បានជាតរៀងរហូេ ។ 

សូ វញិ្ញា ណកេនធអេ៊ីេប្រធាន សឺង ទនួ បានតៅកាន់សុគេភិរ ។ 

សូ តលាកប្ស៊ី សឺង ទនួ នា ត ើ  ថាច់ ហុង និងរបុ្េ្៊ីាទំងអស់ 

ត ាត ទទលួនវូការតោរររារ់អាន ម៏ពងម់ពស់រផំ្េុរ៊ីតយើងមំុ្ ជាគណៈ

ក ែការយក-សាល-សាគ -វេតអារា  ននសហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា 

រិភរតលាក យួអតនែើ តដ្ឋយប្រជារលរ ាមមែរតប្កា  ជាង ១០ លាន

នាក់ តៅាេភុ ូកិ ពុជាតប្កា  ៏មសនប្សតណាះររស់តយើង ៕        

ក្ដ្ឋយ ថាច់ ក្ស  ប្រធានសភាេណំាងសហរ័នធមមែរក ពជុាតប្កា  

កម្ពជុាក្រកាម្ – នរណាជានរណា? ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៥៥ 



អនកប្ស៊ី តកៀង សាមន តកើេតៅប្រ៉ឹក នលៃចនទ ១០ តរាច មមផ្លគុន 

ឆ្លន ំវែូវ  ឯកស័ក រ. ស. ២៤៩៣ ប្េូវន៉ឹងនលៃទ៊ី ១៣ មម ៊ីនា ឆ្លន ំ

១៩៥០ ។ អនកប្ស៊ី តកើេតៅភ ូ ិរ៉ឹងឈូក  ំុសាវ យតបា៉ែ  ប្សុកសមងក 

តមេតបាេ់ រំង ។ អនកប្ស៊ីគជឺាកនូប្ស៊ីចបងររស់តលាក តកៀង ចន  

និង អនកប្ស៊ី ល៉ឹ  េ៉ឹក សាវ៉ា ង ។  

អនក ប្ស៊ីានរងរអូនទំងអស់ចនំនួ ៨ នាក់ គបឺ្ស៊ី ៤ និងប្រុស 

៤ គ ឺ៖  

   ទ៊ី ១- អនកប្ស៊ី តកៀង សាមន ជាកនូប្ស៊ីចបង 

   ទ៊ី ២- តលាក តកៀង វចិបិ្េ ានទ៊ីលំតៅ តៅទ៊ីប្កុង ងរ ចិ រ ា

កាល៊ីហវ័ រញ៉ែ  

   ទ៊ី ៣- តលាក តកៀង វសនា ានទ៊ីលំតៅ តៅទ៊ីប្កុង ងរ ចិ 

រ ាកាល៊ីហវ័ រញ៉ែ  

   ទ៊ី ៤- អនកប្ស៊ី តកៀង តសាភ័ណ ានទ៊ីលំតៅ តៅទ៊ីប្កុង ង   

រចិ រ ាកាល៊ីហវ័ រញ៉ែ  

   ទ៊ី ៥- តលាក តកៀង វល័ិយ បានទទលួអនិចចក ែាំងរ៊ីអាយុ

១៥ ឆ្លន ំតៅក ពុជា 

   ទ៊ី ៦- អនកប្ស៊ី តកៀង ស បេត ិានទ៊ីលំតៅ តៅទ៊ីប្កុង  ងរ ចិ 

រ ាកាល៊ីហវ័ រញ៉ែ  

   ទ៊ី ៧- អនកប្ស៊ី តកៀង តសាា ានទ៊ីលំតៅ តៅទ៊ីប្កុងគងរចិ 

រ ាកាល៊ីហវ័ រញ៉ែ  

   និង ទ៊ី ៨- តកៀង វដុ្ឋា រ ា ប្រុសតៅ តកើេកនុងរររមមែរប្កហ 

បានទទលួអនិចចក ែ កាលរ៊ីឆ្លន ំ ១៩៩៣ តដ្ឋយជងំហឺឺេ តៅ នទ៊ីរ

តរទយ ST. MARY    កនុងជនាែ យុ ១៧ ឆ្លន ំ ។ 

 តដ្ឋយសាររញ្ញែ ប្គួសារទ៊ីទ័លប្កផ្ង និងតដ្ឋយសាររញ្ញែ

ប្រតទសក ពុជា តកើេអសនតិសុមផ្ង ។ អនកប្ស៊ីក៏សតប្ ចចេិតតបាះ   

រងក់ារសិកា តប្កាយម លអនកប្ស៊ីបានប្រ ងឌ្៊ីរែូ  តៅឆ្លន ំ 

១៩៧០ ជារ់តហើយ ត ើ ប៊ីមសវងរកការ រត្វើមប្កងអាចជួយ

សប្ាលរនទុកឳរុកាត យបានមែះ ។ 

កនុងឆ្លន ំ ម លតនាះ អនកប្ស៊ីបានចលូសិកា មុវជិាជ តរទយ តៅ

កនុង នទ៊ីរតរទយតយាធា ៤០៣ តហើយក៏បានតរៀរអាពាហ៍រិពាហ៍

ជា យួ តលាក សយ សាវ៉ាងុ ម លជាអនកឯកតទសលងា៉ែ សុ៊ីន

រញ្ញច ំងកំារសែ៊ី X-Ray ប្រចំា នទ៊ីរតរទយ ៤០៣ ។   ឆ្លន ំ ១៩៧១  អនក

អ្នកស្សី ក្កៀង សាមៃ ក ៃីរិៃធបទចក្រម្ៀងជាតិ្ៃយិម្ខ្មែរក្រោម្ ៃងិក្ោោ ៃ
ៃយិយក្រឿង “ រីបុរស សឺង គុយ” 

អនកប្ស៊ី តកឿង សាមន អនកនិរនធរទចតប្ ៀងជាេនិិយ មមែរ 

និង តលាេ ននិយាយតរឿង “តៅ ហាវ យ គយុ” ននផ្លិេក ែមមែរតប្កា  

ម លានតលាក សឺង លន់ ជាចាងហាវ ង ។ 

 អ នក្សស្ស ីលក្សៀង សាែន លក្ស ើតលៅឆ្ន  ំ១៩៥០  នាលែត តបាត់ដ្រំង ថ្នប្រលទសក្សម្ ពជុា ផដ្េមានមាដយឪរកុ្សជាអ នក្សមានលដ្ ើម្ក្សលំណើតលៅក្សម្ ពជុាលប្កាម្ ។ អ នក្សស្ស ី
ជាអ នក្សនរិន ាផដ្េលប្រ ើទកឹ្សលមមម្និលច៉េះរងីសៃតួ នងិជាអ នក្សផដ្េមានសំល ងដ្រ៏លីរា៉េះប្ក្សអនួប្ក្សឳ ប្រចាែំេតិក្សម្ មផែ មរលប្កាម្ នងិវទិយុសំល ងក្សម្ ពជុាលប្កាម្  ។ អ នក្សស្សបីាន
នរិន ារទចលប្ម្ៀងជាតនិយិម្ផែ មរលប្កាម្ជាលប្ច ើនរទ នងិលោេ ននោិយលរឿង “លៅហាវ យ គ្យុ” ។ សរ វថ្ង ៃ អ នក្សស្សកី្សរំងុរស់លៅក្ស នងុទបី្ក្សងុ Long Beach រដ្ ឋ     
California សហរដ្ ឋអាលម្រកិ្ស ។   

កម្ពជុាក្រកាម្ – នរណាជានរណា? ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៥៦ 



ប្ស៊ីប្រសូប្េបានរបុ្ាាន ក់ត ែ្ ះ សយ សុភារ ។ 

 ឆ្លន ំ ១៩៧២ អនកប្ស៊ី បានតៅសិកាហវ៉ឹ កហាេ់កបួនយុទធ

សាស្តសតតយាធា P II ចនំនួ ៣ មម តៅកនុងរនាទ យគយុតហស QG តមេត

បាេ់ រំង ។ រញ្ចរ់វន័ិយតយាធាតហើយ អនកប្ស៊ីក៏បានវលិតៅ ត្វើការ

កនុង នទ៊ីរតរទយ ៤០៣ វញិ ។ 

 ល់ឆ្លន ំ ១៩៧៣  នទ៊ីរតរទយបានេប្ ូវឲ្យអនកប្ស៊ីតៅសិកាវជិាជ

តរទយរនតតៅឯរាជធាន៊ីភនតំរញ   អស់រយៈតរលចនំនួ ៦ មមតទៀេ ។   

តដ្ឋយសារសារជាេរិរស់អនកប្ស៊ី ជា នសុសតលាភលន់កនុងការចង់

តចះចង ់ងឹ តទើរអនកប្ស៊ីតសនើ សំុ េិតភកតបិ្ស៊ីាន ក់ម លានសាគ ល់អនក

ត្វើការតៅកនុង នទ៊ីរតរទយសប្ាលកនូ យួ សថិេតៅមកបរសាលាម ល

អនកប្ស៊ីសាន ក់តរៀន ជយួអនកប្ស៊ីឲ្យបានចលូតៅតរៀនអរំ៊ីវិ្ ៊ី សប្ាល

កនូ តរៀងរាល់យរ់ រហូេ ល់នលៃអនកប្ស៊ីរញ្ចរ់សាលាតរទយតយាធា ។ 

ប្េ រ់ ក ល់ប្សុកកតំណើេវញិកាលណា អនកប្ស៊ីក៏បានវលិ

ចលូតៅត្វើការតៅកនុង នទ៊ីរតរទយ  ម លជា យួន៉ឹងសាវ  ៊ីររស់អនក

ប្ស៊ី រហូេ ល់ឆ្លន ំ ១៩៧៥ រររប្រល័យរូជសាសន៍ រ៉ែលុរេ ចលូ  

រាេេាេ ។ អនកប្ស៊ីប្េូវបានប្កុ មមែរប្កហ  ជតនែៀសតៅតៅភ ូ ិ   

អរូលជ យ  ំុវេតា ៉ឹ  ប្សុកអរូប្សតៅ តមេតបាេ់ រំង ។ តៅឆ្លន ំ 

១៩៧៦ អនកប្ស៊ីប្រសូប្េបានរបុ្ា យួតទៀេត ែ្ ះ សយ     សុភា ។ 

តៅកនុងរររមមែរប្កហ  អនកប្ស៊ីបានមរកឳរុកាត យរអូនប្រុសប្ស៊ី 

តលើកមលងមេរអូន ប្ស៊ីត ែ្ ះ តកៀង ស បេត ិាន ក់គេ់ ម លបានជារ់

តៅជា យួអនកប្ស៊ី ។ 

 ល់ឆ្លន ំ ១៩៧៩ តប្កាយម លរររមមែរប្កហ  លួរលំ អនកប្ស៊ី

ក៏បានជរួជុឳំរុកាត យនិងរអូនៗវញិ តហើយប្រសូេបានរបុ្ាាន ក់

តទៀេ ត ែ្ ះ សយ សា វ៉ាងុស័កត តកើេតៅមមេលុា ។ តប្កាយតរល

ម លអនកប្ស៊ីសប្ាលរបុ្េបាន ១ មមគេ់ អនកប្ស៊ីបានររួលប្កុ 

ប្គួសារ   ានាារិា និងរអូនៗ ចាកតចញ តចាលាេភុ ូ ិជ៏ាទ៊ី

ប្សឡាញ់ តឆ្លព ះតៅកាន់ជរំតំភៀសមែួនមមែរត ែ្ ះ ជរំលំវអុ៊ីដ្ឋង ម ល

សថិេតៅកនុង ប្រតទសនល  រហូេ ល់នលៃទ៊ី ២ មមក ុភៈ ឆ្លន ំ ១៩៨២ តទើរ

អនកប្ស៊ី ានត ែ្ ះ  ករស់តៅសហរ ាអាត រកិ កនុងរ ា North     

Dakota ។  ក ល់ទ៊ីតនាះ អនកប្ស៊ីបានមិេមំសិកាភាសាអងត់គែស 

ESL បាន យួឆ្លន ំគេ់ ក៏រតូរទ៊ីលំតៅតៅ តៅទ៊ីប្កុង Detroi រ ា Michigan 

ជរួជុឳំរុកាត យ និងរអូនៗទំង៦នាក់ តៅឆ្លន ំ    ១៩៨៣ ។ តៅទ៊ីតនាះ 

អនកប្ស៊ីបានរនតការសិកា ុមវជិាជ តរទយ តៅវទិាល័យ Michigan ។ 

តដ្ឋយសារធាេអុាកាសតៅទ៊ីតនាះប្េជាក់លែ ំងតរក    រណាត លឲ្យកនូ 

ប្រុសររស់អនកប្ស៊ីាន ក់ត ែ្ ះ សាវ៉ាងុ ស័កត ានជងំចឺលូ នទ៊ីរតរទយជា

ញ៉ឹកញរ់ តទើរអនកប្ស៊ីនិងប្កុ ប្គួសារទំងអស់  សតប្ ចចេិតផ្ែ ស់ទ៊ី

លំតៅ ក ទ៊ីប្កុង  ងរ ចិកនុងឆ្លន ំ ១៩៨៤ រហូេ ល់រចចុរបនន ។ តៅនលៃ

ទ៊ី ២៥ មម្នូ ឆ្លន ំ១៩៨៤ អនកប្ស៊ីប្រសូេបានរបុ្េ៊ីតៅាន ក់ត ែ្ ះ  

សយ ា៉ែ រ ៊ី ។ 

ឆ្លន ំ១៩៨៦ អនកប្ស៊ីបានតរើកហាងវឌី្៊ីអ ូ  VIDEO  េចូលែ ត ែ្ ះ   

C&Y តហើយទនទ៉ឹ ន៉ឹងតរលតនាះម រ អនកប្ស៊ីានគនិំេចារ់តផ្តើ និរនធ

រទចតប្ ៀងមផ្នក តនាសតញ្ចេនា តហើយផ្លិេជាថាស CDs  ម ល

ានត ែ្ ះថាផ្លិេក ែមមែងតហាះ  THE HALK បានចនំនួ ៥ តលម ។ 

តប្កាយ ក អនកប្ស៊ីក៏បាន និរនធតរឿង  របុាផ ប្េវូការសតនសើ   តដ្ឋយ

បានលេជាមមសភារយនតទំហំ ១៦  . .  សហការរ ួជា យួតលាក 

ហួេ ចតំរ ើន ជាចាងហាវ ង ។ ការលេមមសភារ យនតតនះ បានរងអូស

តរលអស់ ៥ ឆ្លន ំតទើរលេចរ់ គបឺានចារ់តផ្តើ លេតៅឆ្លន ំ ១៩៨៦ 

រហូេ ល់ឆ្លន ំ ១៩៩០ តទើរបានរញ្ចរ់ ។ 

ឆ្លន ំ ១៩៩៥  ល់ឆ្លន ំ ១៩៩៧ អនកប្ស៊ីបានកាែ យជាសាថ រនិក

ទរូទសសន៍មមែរ  KBN  យួររូ ប្រចំាទ៊ីប្កុង ងរ ចិ រ ាកាល៊ីហវ័ រញ៉ែ  ។  

ឆ្លន ំ ១៩៩៧  ល់ឆ្លន ំ ២០០០ អនកប្ស៊ីបានចលូរតប្ ើកចិចការ

សងគ  កនុងសាគ មមែរ យួ តៅទ៊ីប្កុងសាន់ាអាណា រ ា                

កាល៊ីហវ័ រញ៉ែ  ។ តៅកនុចតនាែ ះឆ្លន ំ ១៩៩៧ តដ្ឋយសារអនកប្ស៊ីចងម់សវង

យល់ជុវំញិរញ្ញែ មមែរតប្កា តរក តទើរអនកប្ស៊ីសែ័ប្គចេិតចលូប្រ ូក

កនុងឆ្លកនតយាបាយ ជា យួប្កុ សាគ មមែរតប្កា  ប្រចំាទ៊ីប្កុង    

 ងរ ចិ រ ាកាល៊ីហវ័ រញ៉ែ  ម លានតលាក សឺង ទនួ ជាប្រធាន ។ 

ឆ្លន ំ ២០០០ អនកប្ស៊ីបានអតញ្ជើ ញតៅចលូរ ួមហបាេកុ ែជាតលើក

 រំងូតៅទ៊ីប្កុងញ៊ីវយ៉ែក ។ 

អនកប្ស៊ី តកឿង សាមន ត្វើជាអនកអាថ ្រិាយក ែវិ្ ៊ី តៅកនងុរិ្៊ី

រណុយ ប្រចំាឆ្លន  ំតៅប្រតទសកាណាដ្ឋ ម លបានតរៀរចតំ ើង

តដ្ឋយសហរ័នធមមែរក ពជុាតប្កា  ។ 

កម្ពជុាក្រកាម្ – នរណាជានរណា? ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៥៧ 



 ល់នលៃទ៊ី ១ មមស៊ីហា ឆ្លន ំ ២០០១ អនកប្ស៊ីបានអតញ្ជើ ញតៅចលូ

រ ួកនុងរិ្៊ីប្រណាំងទកូ ង អនតរជាេតិលើក រំងូ តៅទ៊ីប្កុងហវិលឡា

ម លហាវ  ម លកនុងតនាះានវេតានប្កុ ក៊ីឡា ទកូ ង សហរ័នធមមែរ

ក ពជុាតប្កា  ត ែ្ ះ  កមំហងនាគរាជ  ម លអនកប្ស៊ីបានដ្ឋក់ឲ្យ ។  

កនុងឆ្លន ំ ម លតនាះ អនកប្ស៊ីបានផ្លិេ ថាសសុ៊ីឌ្៊ី CDs ជាតលើក រំងូ 

តដ្ឋយដ្ឋក់ត ែ្ ះថាផ្លិេក ែ មមែរតប្កា  ានសញ្ញា ររូរាហ ូជា

សាគ ល់តប្កា ចណំងតជើងថា ទកុេមមែរតប្កា  ម លានអនកនិរនធចនំនួ 

៤ ររូ រ ួាន៖ 

ទ៊ី ១ គរឺរូអនកប្ស៊ី ទ៊ី ២ គតឺលាក ថាច់ តសវចិបិ្េ ទ៊ី ៣ គតឺលាក 

ស័កត ិសាតយឿន និង ទ៊ី ៤ គតឺលាក ថាច់ តលឿង ។ តប្ចៀងតដ្ឋយារា

ចតប្ ៀង ២  ងួ គតឺលាក សយ វវិឌ្ឃន៍ និងកញ្ញា  ទចូ ស នុនិច ។ 

តៅកនុងឆ្លន ំ ២០០១  ម លតនាះ អនកប្ស៊ីបានផ្លិេថាស់ឌ្៊ីវឌី្៊ី 

DVDs សត៊ីរ៊ី រិ្៊ីប្រណាំងទកូ ង លន េអនតរជាេ ិ ម លបានប្រប្រ៉ឹេតតៅ

តៅទតនែ សគមុូល ទ៊ីប្កុង ហវ៊ីលឡាម លហាវ  តដ្ឋយាន ប្កុ ក៊ីឡាករ 

ទកូ ង ចនំនួ ៣២ ប្រតទស និងសញ្ញជ េ ិ រ ួទំងប្កុ ក៊ីឡាករទកូ ង 

សហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  កមំហងនាគរាជ ផ្ងម រ ។ 

ឆ្លន ំ ២០០២ អនកប្ស៊ី បានអតញ្ជើ ញតៅចលូរ ួកនុងរិ្៊ីប្រណាំងទកូ 

ង លន េ ៦ អនតរជាេ ិជាតលើកទ៊ី ២ តៅទ៊ីប្កុងរ ៉ែ ូ ននប្រតទស អុ៊ីាល៊ី  

និង តលើកទ៊ី ៣ តៅទ៊ី ប្កងុេរូ ៉ែនុេ ូននប្រតទសកាណាដ្ឋ ។ សូ ជប្ារ

ថានវូរាល់រណាត  ឌ្៊ីវឌី្៊ី ម លអនកប្ស៊ីបានផ្លិេ ា     រយៈផ្លិេក ែ 

មមែរតប្កា  ម លានតលាក សឺង លន់ ជាចាងហាវ ង និងអនកប្ស៊ីជា    

និរនធនាយក។ រាល់រណាត ថាស ឌ្៊ីវឌី្៊ី DVDs ម លជាសាន ន ផ្ទ ល់ អនក

ប្ស៊ីមេងមេានរងករ់នវូអេថន័យនិងមែ៉ឹ សារ ចងអុលរ ែ ញរ៊ីទ៊ីកមនែង 

និងតរលតវលារតងែើរា សំតនៀងារាចតប្ ៀង ទកុជាចណំងន 

ប្រវេតសិាស្តសត ជនូកលុរបុ្េមមែរទសសនា និងសាត រ់ក ានត ជានិរនត       

េតរៀងតៅ ។ 

ឆ្លន ំ ២០០៧ អនកប្ស៊ីបានអតញ្ជើ ញតៅទ៊ីប្កុងឡាតអ ប្រតទសហូ ង ់

ម លបាននាំ មុតដ្ឋយប្កុ  ស្តនត៊ីជាន់មពស់ សហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  

និងប្កុ អងគការ យូអិនភ៊ីអ ូ UNPO ម លានទ៊ីសាន ក់ការតៅ ទ៊ីប្កុង   

ឡាតអ ជយួត្វើអនតរាគ ន៍ ទំងទ៊ីកមនែងប្រជុ ំទំងសនតិសុមកនុងការ មងែ

កបួនរយុហយាប្ា រ៊ី មុ សាលាប្កុង តៅកាន់ មុេលុាការអនតរជាេ ិ

ICJ ជាកមនែងម លមមែរបានទ ទរប្បាសាទប្រះវហិារ កាលរ៊ីឆ្លន ំ 

១៩៦៣ ។ រនាទ រ់ កអនកប្ស៊ីបានផ្លិេថាស ឌ្៊ីវឌី្៊ី តលម ៩ ឆ្លន  ំ

២០០៧ តប្កា ចណំងតជើងថា ចារ់អនតរជាេ ិ សត៊ីអរំ៊ីសិទធសិវយ័

សតប្ ចវសនា មមែរតប្កា  ។  តដ្ឋយម ក អនកប្ស៊ីបានផ្លិេថាស

សុ៊ីឌ្៊ី CDs ជាតប្ចើនតលម ម លកនុងតនាះានសុ៊ីឌ្៊ីតរឿង វរីររុសឧកញ៉ែ  

សឺង គយុ ចនំនួ ៤ ថាសចរ់ ។  និប្េ៉ឹ មេ រ៉ែតុណាណ ះតសាេ អនកប្ស៊ីក៏

ជាធាែ រ់ានលវនី សរតសរអេថរទរ័េា៌ន តហើយអានរតងែើរសំត ង

ា  វទិយសំុត ងក ពជុាតប្កា  (VOKK) កនុងនា  តកៀង ប្រ លូ អស់ជា

តប្ចើនឆ្លន ំតទៀេផ្ង ។ តប្ៅរ៊ីតនាះ អនកប្ស៊ី គជឺា អាថ ្រិាយក ែវិ្ ៊ី

 យួររូគរួឲ្យតកាេសរតសើរ ។ 

តៅានសាន ន  រិតសស យួតទៀេ គ ឺ មមែរតប្កា ជានរណា? 

ម លអនកប្ស៊ីបាននិរនធ និងតរៀរតរៀងចរ់ តដ្ឋយរររិណ៌ូានរ៊ី

ភាសា គភឺាសាមមែរ និងភាសាអងត់គែស  រ៉ែមុនតតដ្ឋយសារឯកសារររូ

ភារ និប្គរ់ប្ោន់ តទើររណាត លឲ្យឯកសារតនះ ានការជារ់ោំង

រហូេ ល់សរវនលៃ ។ 

សូ រញ្ញជ ក់ថា “ផ្លិេក ែមមែរតប្កា ” ជាផ្លិេក ែ យួររស់

សហរ័នធមមែរក ពជុាតប្កា  ម លានតលាក សឺង លន់ ជាចាងហាវ ង 

និងអនកប្ស៊ី តកៀង សាមន ជាអនកតរៀរតរៀង ។  ាំងរ៊ីបានរតងកើេ ក 

ផ្លិេក ែ យួតនះ បានរតញ្ចញនវូសាន ន ជាតប្ចើន  ចូជា CD 

ចតប្ ៀងជាេនិិយ មមែរតប្កា បាន ៧ VOl ម លានរទចតប្ ៀង

តប្ចៀង តដ្ឋយារាចតប្ ៀងលប៊ីៗតៅប្រតទសក ពុជា ជេិ ១០០ រទ, 

តលាេ ននិយាយតរឿង “វរីររុសឧកញ៉ែ  សឺង គយុ” ម លាន ៤      ភាគ 

និង DVDs ឯកសារសក ែភារសហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា ជាតប្ចើន ៕  

ថាច់ របជីា ក្ ឿន       

CD តលាេ ននិយាយតរឿង “វរីររុសឧកញ៉ែ  សឺង គយុ” តចញឆ្លន  ំ២០០៥ 

តរៀរតរៀងតដ្ឋយ អនកប្ស៊ី តកឿង សាមន  និង តលាក សឺង លន់ នន

ផ្លិេក ែមមែរតប្កា  ។    

កម្ពជុាក្រកាម្ – នរណាជានរណា? ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៥៨ 



តលាក ថាច់ តស តកើេតៅ នលៃតៅរ ៍មមអាសា្ ឆ្លន ំរកា ស័រតស័ក 

រ. ស.២៤៨៩ ប្េវូនិងនលៃទ៊ី ០៧ មមកកកដ្ឋ ឆ្លន ំ១៩៤៥  នាភ ូចិងុ      

 សិលែ ី  ំុ រំកូរ៊ី ប្សុកតផ្ន ដ្ឋច់ តមេតប្រះប្េពាំង ក ពុជាតប្កា  ។ 

ឪរុកត ែ្ ះ  ថាច់ ឈ៉ឹ  ាដ យត ែ្ ះ តកៀង ្៊ីតលៀក ។  ា ណុរ 

យាយ ាស ជាជាីជ ីនូលងាត យ តៅភ ូវិលល័កេណ៍, តមេតប្រះ

ប្េពាំង ។ ា  ង ់ យាយ ប្រំ ជាជាីជ ីនូលងឪរុក តៅភ ូចិងុ         

 សិលែ ីប្សុកតផ្ន ដ្ឋច់ តមេតប្រះប្េពាំង ។  

តលាក ថាច់ តស ានរអូនប្រុស ៤ នាក់គ ឺ តសង តសឿក តសា  

សាង និងរអូនប្ស៊ីរ៊ីនាក់គ ឺតល លកួ ថាង ។  

ការសិកា៖ 

ឆ្លន ំ ១៩៥៧ បានតរៀនចរ់ រឋ សិកា ។ ឆ្លន ំ១៩៧៣ -១៩៧៥ 

តរៀនចរ់ ហាវទិាល័យ វ៉ា ងហាញ់ តៅប្កុងនប្រនគរ ។  

ឆ្លន ំ ១៩៨៣-១៩៨៥ បានតរៀនចរ់តៅសហគ ន៍វទិាល័យ 

ហវក់ម ន ននរ ាអតូរហគិ ន សហរ ាអាត រកិ Portland Community   

College of Oregon, the United State of American) ។ 

ឆ្លន ំ ១៩៥៩ ជាកសិករ ។  

ការសាងផ្នសួ៖ 

ឆ្លន ំ ១៩៦២ រសួតនន ។ ឆ្លន ំ ១៩៦៦ រសួភកិេុតៅ វេតរទ ុឈូក

សរ ចងុ សិលែ ី កនុងសំណាក់ ប្រះឧរជាយ៍ ថាច់ ថាញ់ ននវេតលាយ

លកេកងចកក (ប្េពំាងមវង) ។ ាននា រញ្ាេតថិា លរិចតិាត ភកិេ ុ។ 

ស ក ែភារេស តូៅកនងុសងគ មមែរតប្កា ៖ 

នលៃទ៊ី ២១ មមេលុា ឆ្លន ំ ១៩៦៤ អគគតលល្កិារសាលាគណ នន 

គណៈរុទធសាសនាតលរវទ តមេតប្រះប្េពាំង ។ 

នលៃទ៊ី ១០ មមេលុា ឆ្លន ំ១៩៦៩ សងា្កិារននកបួនបាេកុ ែ

ទ ទរនាទ៊ីមមែរជាជនជាេភិាគេចិ តៅតមេត ប្រះប្េពាំង ។ 

នលៃទ៊ី១៣ មមវចិឆកិា ១៩៦៩ សាជកិប្កុ សាររ័េា៌ន ននគណៈ

កាែ ្កិារកណាត ល  កឹនាំប្រះសងឃមមែរកតំណើ េតៅយួនលងេបូង       

េស ូទ ទរ ត ើ ប៊ីរកានវូនាទ៊ីជាជនជាេភិាគេចិ  កឹនាំតដ្ឋយប្រះ

ប្គូ្ ែវរិតិយា គ៉ឹ  សាង ។ 

នលៃទ៊ី ២៨ មមស៊ីហា ឆ្លន ំ១៩៧០ តលល្កិារគណៈកាែ ្កិារ      

កណាត ល ននគណៈរុទធសាសនាតលរវទ ជឈ ណឌ ល។ 

នលៃទ៊ី ០២ មមកញ្ញា  ឆ្លន ំ ១៩៧៣ តលល្កិារ ននគណៈក ែការ

សតស្ត គ ះជនតភៀសមែួនមមែរ តដ្ឋយសារសស្ត គ   ។ 

នលៃទ៊ី ២២ មមកញ្ា ឆ្លន ំ ១៩៧៤ អគគតលល្កិារគណៈកាែ ្កិារ 

កណាត ល ននគណៈរុទធសាសនាតលរវទ ជឈ ណឌ ល ។ 

នលៃទ៊ី ២៨ មមក ុភៈ ឆ្លន ំ  ១៩៧៥ អគគសងា្កិារ ននកបួនបាេកុ ែ

ទ ទរឲ្យអាជ្ា្រយួនតមេតប្រះប្េពាំង (វញិរញិ) តដ្ឋះមលងប្រះ

សងឃមមែរជាងរ៊ីររយអងគប្េូវចារ់ផ្ស៉ឹក តហើយករុំងប្េូវ ំុោំងតៅ

កនុង នទ៊ីរកមំណរលតមេត ។ 

ថាច់ ក្ស អ្នកចងរកងក្សៀ ក្ៅ “ទុកោខ្មែរក្រោម្” 
 លោក្ស ថាច់ លស មានស្សកុ្សក្សលំណើតលៅស្សកុ្សលនន ដ្ឋច់ លែត តប្រ៉េះប្ត ងំ ក្សម្ ពជុាលប្កាម្ ។ សរ វថ្ង ៃ លោក្សជាប្រធានសភាតណំាងថ្នសហរន័ ាផែ មរក្សម្ ពជុាលប្កាម្ រស់
លៅរដ្ ឋ Ohio សហរដ្ ឋអាម្រកិ្ស ។ លោក្សធ្ារ់បានជារ់គ្កុ្សយនួក្សមុ្ មយុនសិ តលៅទបី្ក្សងុផប្រក្សឫសសីអស់ ៥ ឆ្ន  ំ។ លរេរស់លៅក្ស នងុទកឹ្សដ្សីហរដ្ ឋអាលម្រកិ្ស លោក្សជាក្សវមីាន ក់្សផដ្េ
បាននរិន ារទចលប្ម្ៀងជាតនិយិម្ផែ មរលប្កាម្ជាលប្ច ើនរទសប្មារ់ែេតិក្សម្ មផែ មរលប្កាម្ នងិបានចងប្ក្សងលសៀវលៅឯក្សសារម្យួសដអីរំកី្សម្ ពជុាលប្កាម្មានល ម្ ៉េះថា “ទកុ្ស េផែ មរ
លប្កាម្” ។ 

តលាក ថាច់ តស ប្រធានសភាេណំាងននសហរ័នធមមែរក ពជុាតប្កា  

និងជាអនកនិរនធរទចតប្ ៀងជាេនិិយ មមែរតប្កា  និងតសៀវតៅ  

“ទកុេមមែរតប្កា ” ។ 

កម្ពជុាក្រកាម្ – នរណាជានរណា? ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៥៩ 



ជារ់គកុយួន៖ 

នលៃទ៊ី ០២ មមកញ្ញា  ឆ្លន ំ ១៩៧៥ ប្េូវយួនក ុែុយនិសតចារ់ដ្ឋក់គកុ

តៅតមេតមប្រកឫសស៊ី (Can Tho) ។  បានតចញរ៊ីគកុវញិតៅនលៃទ៊ី១៧ 

មមវចិឆកិា ឆ្លន ំ១៩៨០ ។  

តភៀសមែនួតចញរ៊ីក ពជុាតប្កា ៖ 

តលាកបានតភៀសមែួនតៅ ល់ជរំជំនតភៀសមែួន តៅប្រតទសនល

នលៃតៅ ទ៊ី ០៩ តៅនលៃទ៊ី ២៥ មម្នូ ឆ្លន ំ១៩៨០ តហើយបានតៅាំងទ៊ី

លំតៅ តៅសហរ ាអាត រកិ នានលៃទ៊ី២៩ មម លិនុា ឆ្លន ំ ១៩៨២ ។  

ការតរៀរការ៖ 

ឆ្លន ំ ១៩៨៣ តលាកបានតរៀរការជា យួន៉ឹងនាង រ នុ ល ូ តកើេឆ្លន  ំ

 ម  ឆ្លន ំ ១៩៥៦  ជាកនូា សូប្េ យាយ តរ ើន អនកប្សុកបាេ់ រំង 

តហើយានកនូ ៣ នាក់ គ ឺត ែ្ ះ ចាន់ ថា (ប្ស៊ី) តកើេ ឆ្លន ំជេូ ១៩៨៤, 

ចនទ ារា (ប្ស៊ី) តកើេឆ្លន ំវែូវ ១៩៨៥ និង វសនា (ប្រុស) តកើេឆ្លន ំតរាង 

១៩៨៨ ។  

សក ែភារមមែរតប្កា តៅតប្ៅប្រតទស៖ 

នលៃទ៊ី ២៣ មមឧសភា ឆ្លន ំ ១៩៨៣ តលាកបានត្វើជាប្រធាន

សាគ មមែរតប្កា  រ ាអតូរហគិ ន សហរ ាអាត រកិ ។  

នលៃទ៊ី ០១ មមកញ្ញា  ឆ្លន ំ១៩៨៣ ជានិរនធនាយកប្រ៉ឹេតិរប្េ សំត ង

មមែរតប្កា  តៅសហរ ាអាត រកិ និងជាតលល្កិារនន ហាសននិបាេ

សកលមមែរក ពុជាតប្កា  តលើកទ៊ី ៣ ទ៊ី ៤ និង ទ៊ី ៥ ។  

ឆ្លន ំ ១៩៩៧ បានចងប្កង និងតបាះរុ ពតសៀវតៅឯកសារសដ៊ីអរំ៊ី

ក ពុជាតប្កា ម លានត ែ្ ះថា “ទកុេមមែរតប្កា ”  ។ 

សរវនលៃ តលាកជាប្រធានសភាេណំាងននសហរ័នធមមែរក ពុជា 

តប្កា  ។ 

តៅនលៃទ៊ី ៤ មមកញ្ញា  ឆ្លន  ំ២០០៤   ហាសននិបាេសកលតលើកទ៊ី ៧ 

ររស់សហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  ម លបានប្រប្រ៉ឹេតតៅ តៅទ៊ីប្កុង    

ត  ឌិ្ន រ ាន៊ីវឈឺសុ៊ី សហរ ាអាត រកិ កនុងតោលរណំងរិនិេយ

សក ែភារកនែង ក កណំេ់តរសកក ែលែ ី  និងតបាះតឆ្លន េតប្ជើសតរ ើស

ត  កឹនាលំែនីនសហរ័នធ តលាក ថាច់ តស ប្េូវបានជារ់តឆ្លន េជា           

ប្រធានសភាេណំាងននសហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  តៅកនុងជរួថាន ក់ កឹ 

នាំ ជាគណៈក ែការនាយកសប្ារ់អាណេតិកាលទ៊ី ៣ ចារ់រ៊ីឆ្លន ំ 

២០០៤  ល់ ២០០៨ ។  កនុងអាណេតទិ៊ី  ៤ និង ទ៊ី ៥ ចារ់រ៊ីឆ្លន ំ ២០០៤ 

 ល់ ២០១៦ តលាកតៅមេប្េវូបានតគតបាះតឆ្លន េ ឲ្យត្វើជាប្រធាន

សភាេណំាងននសហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  ម ល រហូេ ក ល់   

សរវនលៃ ៕ ថាច់ របជីា ក្ ឿន  

កម្ពជុាក្រកាម្ – នរណាជានរណា? ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៦០ 

តលាក ថាច់ តស ប្រធានសភាេណំាងននសហរ័នធមមែរក ពជុាតប្កា   ។ 



រប ត្តិសក្ងោបរបស់ ររះសងឃ ៥ អ្ងគខ្ដលជាប់គុកកនុងររតឹ្តិោរណ៍្ ៨ កុម្ភៈ 

លៅ 
ថ្ង ៃទ ី៨ ផែក្សមុ្ ភៈ ឆ្ន  ំ២០០៧ សម្ណសសិសសាោបាេជីាន់ែ ពស់លែត តឃ្្ងំ ផដ្េមានម្េូដ្ឋឋនលៅក្ស នងុវត តឃ្្ងំ ប្រមាណជាង ២០០ អង គ បានលចញលធ វើបាត ុ 
ក្សម្ ម លដ្ឋយសន តវិធិ ីលៅម្ែុការោិេយ័នគ្របាេលែត តឃ្្ងំ ថ្នរដ្ឋឋភបិាេលវៀតណាម្ លដ្ ើម្បីទ្ធម្ទ្ធរលសរភីារម្យួចនំនួ សប្មារ់ផែ មរលប្កាម្ លៅក្សម្ ពជុាលប្កាម្ ។ 

លប្កាយរកីារលធ វើបាតកុ្សម្ មលន៉េះ សម្ណសសិសជាលប្ច ើនអង គ ប្តវូបានរដ្ឋឋភបិាេលវៀតណាម្ចារ់ែសឹក្ស, លដ្ញលចញរសីាោ នងិបានលភៀសែ ្នួលៅប្រលទសក្សម្ ពជុា ។ រណាដ ប្រ៉េះ
សងឃទ្ធងំលនា៉េះ មានប្រ៉េះសងឃ ៥ អង គ ប្តវូបានតោុការរក្សសក្សមុ្ មយុនសិ តលវៀតណាម្កាត់លទ្ធសលៅថ្ង ៃទ ី១០ ផែឧសភា ឆ្ន  ំ២០០៧ ឲ្យជារ់រន ានាគ្នរមាន ក់្សៗ រ ី២ លៅ ៤ 
ឆ្ន  ំររីទ “រង កអសន តសិែុទសីាធារណៈ” តម្មាប្ត ២៤៥ ថ្នប្ក្សម្ប្រហមទណឌ ររស់ប្រលទសសាធារណរដ្ ឋសង គម្នយិម្លវៀតណាម្ ។  
 ប្រ៉េះសងឃទ្ធងំ ៥ អង គលនា៉េះ រមួ្មាន ប្រ៉េះលតជប្រ៉េះគ្ណុ យ័ញ តនូ, គ្មឹ្ លម្ឿន, េ ីហាវ ង, ថាច់ លធឿង នងិ េ ីលសឿង ។ លប្កាយរតីោុការលវៀតណាម្ សលប្ម្ច
លដ្ឋ៉េះផេងលចញររីន ានាគ្នរ  អ នក្សទ្ធងំប្បាបំានលភៀសែ ្នួលៅដ្េ់ប្រលទសថ្ង លដ្ ើម្បីសុំសទិ ាបិ្ជក្សលកានលៅក្ស នងុអង គការ UNHCR លៅថ្ង ៃទ ី ២៥ ផែលម្សា ឆ្ន  ំ ២០០៩ 
លហើយបានអង គការម្យួលន៉េះ រញ្ាូនលៅតងំទេីលំៅ លៅប្រលទសទរី ីលៅថ្ង ៃទ ី១៧ ផែក្សញ្ញា  ឆ្ន  ំ២០០៩ ។  

ប្រះតេជប្រះគណុ យ័ញ េនូ  (Danh Tol)  តកើេ ឆ្លន ំ ១៩៨១  

សរវនលៃ សាន ក់តៅវេតមមែរសុរយិរងស៊ី ទ៊ីប្កុង Philadelphia រ ា Pennsylvania, សហរ ាអាត រកិ 

ប្សុកកតំណើេតៅ ភ ូបិារងគ   ំុ ៉ា ងតយឿ ប្សុកហុងយុ៉ឹង តមេតរលលាវ  

(Ba Rong, Ngan Dua, Hong Dan, Bac Lieu) 

កប្ េិសិកាតវៀេណា ថាន ក់ទ៊ី ១២  

រសួតរៀនតៅវេតការនតចាស់ 

ឱរុកត ែ្ ះ យ័ញ ញ៉ែ ន (Danh Nhal) តកើេឆ្លន ំ ១៩៤៩ 

ាដ យត ែ្ ះ ្៊ី អនូ ( Thi On) តកើេឆ្លន ំ ១៩៥១ 

ាដ យឱ្រុកជាកសិករ 

ប្េូវរដ្ឋា ភបិាលតវៀេណា ចារ់ផ្ស៉ឹក និងដ្ឋក់រនធនាោរនលៃទ៊ី ២៦ មមក ុភៈ ឆ្លន ំ ២០០៧ 

ប្េូវេលុាការរកសក ុែុយនិសតយួនកាេ់តទសឲ្យជារ់គកុ ៤ ឆ្លន ំ តៅនលៃទ៊ី ១០ មមឧសភា ឆ្លន ំ ២០០៧ 

ប្េូវេលុាការយួនបានតចញ កីាតដ្ឋះមលងតចញរ៊ីរនធនាោរវញិ តៅនលៃទ៊ី ១៧ មម ករា ឆ្លន ំ ២០០៩  

ប្រះតេជប្រះគណុ គ៊ី  ត ឿន (Kim Muol) តៅ ត ុើន  តកើេនលៃទ៊ី ១៨ មមកកកដ្ឋ ឆ្លន ំ ១៩៨៥ 

សរវនលៃ សាន ក់តៅវេតមមែរសុរយិរងស៊ី ទ៊ីប្កុង Philadelphia រ ា Pennsylvania, សហរ ាអាត រកិ 

ប្សុកកតំណើេ តៅភ ូ ិាតសក  ំុវញិហាយ ប្សុកតប្ជាយញរ  តមេតោែ ំង ។  

(Tra Set, Vinh Hai, Vinh Chau, Soc Trang ) 

កប្ េិសិកាតវៀេណា ថាន ក់ទ៊ី ១២ 

រសួតរៀនតៅវេតតសាតសក 

ឱរុកត ែ្ ះ គ៉ឹ  តអឿន (Kim Uol) តកើេឆ្លន ំ ១៩៦០ 

ាដ យត ែ្ ះ ប្េ៉ឹង ្៊ី តវេ ( Tran Thi Vet) តកើេឆ្លន ំ ១៩៥៦ 

ប្េូវរដ្ឋា ភបិាលតវៀេណា ចារ់ផ្ស៉ឹក និងដ្ឋក់រនធនាោរ នលៃទ៊ី ២៣ មមក ុភៈ ឆ្លន ំ ២០០៧ ។ 

ប្េូវេលុាការរកសក ុែុយនិសតយួនកាេ់តទសឲ្យជារ់គកុ ៤ ឆ្លន ំ តៅនលៃទ៊ី ១០ មមឧសភា ឆ្លន ំ ២០០៧ 

ប្េូវេលុាការយួនបានតចញ កីាតដ្ឋះមលងតចញរ៊ីរនធនាោរវញិ តៅនលៃទ៊ី ១៧ មម ករា ឆ្លន ំ ២០០៩  

កម្ពជុាក្រកាម្ – នរណាជានរណា? ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៦១ 



ប្រះតេជប្រះគណុ ថាច់ ត្ឿង  (Thach Thuong) តៅ ថាច់ តសឿង ឬ ហវិ ន តសឿង     តកើេឆ្លន ំ ១៩៨២ 

សរវនលៃតៅប្រតទសហូ ង ់

តៅភ ូមិប្រកទទ៉ឹង  ំុអណត ូងទ៉ឹក ប្សុកអណត ូងទ៉ឹក តមេតោែ ំង 

(Ba Rong hamlet, Long Phu village, Long Phu district, Soc Trang Province) 

ឱរុកត ែ្ ះ ថាច់ មប្កេ (Thach Kret) តកើេឆ្លន ំ ១៩៤៦ 

រសួតរៀនតៅវេតទ៉ឹកនប្រ 

ាដ យត ែ្ ះ ហវិ ន ្៊ី តលរ (Huynh Thi The) តកើេឆ្លន ំ ១៩៣២ 

ប្េូវរដ្ឋា ភបិាលតវៀេណា ចារ់ផ្ស៉ឹក និងដ្ឋក់រនធនាោរ នលៃទ៊ី ២៣ មមក ុភៈ ឆ្លន ំ ២០០៧ ។ 

ប្េូវេលុាការរកសក ុែុយនិសតយួនកាេ់តទសឲ្យជារ់គកុ ៤ ឆ្លន ំ តៅនលៃទ៊ី ១០ មមឧសភា ឆ្លន ំ ២០០៧ 

ប្េូវេលុាការយួនបានតចញ កីាតដ្ឋះមលងតចញរ៊ីរនធនាោរវញិ តៅនលៃទ៊ី ១៧ មម ករា ឆ្លន ំ ២០០៩  

ប្រះតេជប្រះគណុ ល៊ី ហាវ ង (Ly Hoang) តៅ រា៉ែ ន (Ral)   តកើេតៅនលៃទ៊ី ២៧ មម ករា ឆ្លន ំ ១៩៨៦  

សរវនលៃតៅប្រតទសហូ ង ់

ប្សុកកតំណើេតៅ ផ្ទះតលម ២៦០ B ផ្ែូវ េងូ កឹថំាង  អនេុរំន់ទ៊ី ៣ េរំន់ទ៊ី ៥ ទ៊ីប្កុងោែ ំង 

(260B, Ton Duc Thang Street, Subward 3, Ward 5, Soc Trang City, Soc Trang Province) 

កប្ េិសិកាតវៀេណា ថាន ក់ទ៊ី ១១ 

រសួតរៀនតៅវេតសំតរាង 

ឱរុកត ែ្ ះ ល៊ី ជ ី (Ly Chiem) តកើេឆ្លន ំ ១៩៤៧ 

ាដ យត ែ្ ះ ឌិ្ន ្៊ី លន់ (Dinh Thi Khanh) តកើេឆ្លន ំ ១៩៥៧ 

ប្េូវរដ្ឋា ភបិាលតវៀេណា  ំុោំងតៅកនុងផ្ទះតៅនលៃទ៊ី ២ មម ៊ីនា ឆ្លន ំ ២០០៧  

ប្េូវេលុាការរកសក ុែុយនិសតយួនកាេ់តទសឲ្យជារ់គកុ ២ ឆ្លន ំ តៅនលៃទ៊ី ១០ មមឧសភា ឆ្លន ំ ២០០៧ 

ប្េូវេលុាការយួនបានតចញ កីាតដ្ឋះមលងតចញរ៊ីរនធនាោរវញិ តៅនលៃទ៊ី ២០ មម ករា ឆ្លន ំ ២០០៩  

ប្រះតេជប្រះគណុ ល៊ី តសឿង (Ly Suong) តៅ ត្ឿន  តកើេឆ្លន ំ ១៩៧៥  

សរវនលៃតៅ ប្រតទសហូ ង ់

ប្សុកកតំណើេ លវ ន់ាំង ទ៊ីរ ួប្សុកអណត ូងទ៉ឹក  ប្សុកអណត ូងទ៉ឹក តមេតោំែ ង ។ 

(Hamlet 5, Long Phu town, Long Phu district, Soc Trang Province) 

កប្ េិសិកាតវៀេណា ថាន ក់ទ៊ី ១២ 

រសួតរៀនតៅវេតទ៉ឹកនប្រ 

ឱរុកត ែ្ ះ ល៊ី យា៉ែ ន (Ly Dal)តកើេឆ្លន ំ ១៩៣១ 

ាដ យត ែ្ ះ តវឿង ្៊ី េ ឺ(Vuong Thi Tu) តកើេឆ្លន ំ ១៩៣២ 

ប្េូវរដ្ឋា ភបិាលតវៀេណា ចារ់ផ្ស៉ឹក និងដ្ឋក់រនធនាោរ នលៃទ៊ី ២៣ មមក ុភៈ ឆ្លន ំ ២០០៧ ។ 

ប្េូវេលុាការរកសក ុែុយនិសតយួនកាេ់តទសឲ្យជារ់គកុ ២ ឆ្លន ំ តៅនលៃទ៊ី ១០ មមឧសភា ឆ្លន ំ ២០០៧ 

េលុាការយួនបានតចញ កីាតដ្ឋះមលងតចញរ៊ីរនធនាោរវញិ តៅនលៃទ៊ី ២៣ មមវចិឆកិា ឆ្លន ំ ២០០៨  

កម្ពជុាក្រកាម្ – នរណាជានរណា? ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៦២ 



ទមឹ្ សាមៃ អ្ត្តី្ក្ៅអ្ធោិរ ត្តភន ាំដៃិអ្នកក្ធា ើឲ្យក្ ែ្ ះខ្មែរក្រោម្លបីកនុងក្ោក 

តលាក ទ៉ឹ  សាមន តកើេឆ្លន ំ ១៩៦៨ តៅភ ូលិែ ប្គហ៉ឹ   (An Bình) 

 ំុតពា្ ិ (Ba Trúc) ប្សុកសាវ យទង  តមេតាេ់ប្ជូក ។  ឆ្លន  ំ ១៩៧៨ 

ប្គួសារប្េូវបានរររ រ៉ែលុ រេ ជត ែៀសឲ្យតៅរស់តៅ តៅប្សុកគរិ ៊ីវង ់

តមេតាមកវ ប្រតទសក ពុជា ។ ឆ្លន ំ ១៩៩០ បានប្េ រ់ ករសួតៅ វេត 

 នូរ៊ីរ ប្សុកសាវ យទង តមេតាេ់ប្ជូក រហូេ ល់ចងុឆ្លន ំ ១៩៩០ បាន

ប្េ រ់តៅសាន ក់តៅ វេតភន ំនិ លងតជើង ប្សុកគរិ ៊ីវង ់តមេតាមកវ វញិ ។ 

ឆ្លន ំ ១៩៩៣ ប្េូវបានមេងាំងជាប្រះតៅអ្កិារ វេតភន ំនិលងតជើង 

ប្សុកគរិវិង ់តមេតាមកវ រហូេ ល់នលៃចារ់ផ្ស៉ឹក ។  

ចារ់ផ្ស៉ឹករញ្ជនូតៅដ្ឋក់គកុយួនតៅក ពជុាតប្កា ៖ 

តៅនលៃទ៊ី ៣០ មម លិនុា ឆ្លន ំ ២០០៧ តលាក ទ៉ឹ  សាមន កនុងនា 

ជាប្រះតៅអ្កិារវេតភន ំនិលងតជើង ប្េូវបាន ស្តនត៊ីសងឃ និងអាជ្ា្រ

មមែរននគណរកសប្រជាជនក ពុជា ចារ់ផ្ស៉ឹកតហើយញេ់ចលូឡានរចួ 

បានរញ្ជូនតៅញេ់គកុយួន តៅក ពុជាតប្កា ភាែ  ៗយា៉ែ ងេក់           

ប្ក ហល់ ។  

ការចារ់ផ្ស៉ឹកតនះត្វើត ើងរនាទ រ់រ៊ី សត ដចសងឃនាយកមមែរ ននទ 

មង៉ាេ បានតចញលិមិេ យួ ចារ់ចះុ នលៃទ៊ី ១៦ មម លិនុា ឆ្លន ំ ២០០៧ 

តសនើតៅសត ដចអគគ ហាសងឃរាជា្រិេ៊ី តទរ វងស កនុងការ “ផ្ស៉ឹក ភកិេ ុ

ទ៉ឹ  សាមន ជាប្រះតៅអ្កិារវេតភន ំនិលងតជើង  ំុភន ំនិ ប្សុកគរិ ៊ីវង ់ 

តមេតាមកវ” ។ 

តយាងា លិមិេតនះ ម លបានរញ្ញជ ក់អំរ៊ី លូតហេនុនការ

ចារ់ផ្ស៉ឹកប្រះតៅអ្កិារវេតភន ំនិលង  តជើង ទ៉ឹ  សាមន ថា “បាន

ប្រប្រ៉ឹេតមុស ន៉ឹងវន័ិយប្រះរុទធសាសនា ម លត្វើឲ្យមរកបាក់សា គគ៊ី

ជាេ-ិអនតរជាេ ិជារិតសស ប្រតទសទងំរ៊ីរ ក ពជុា-តវៀេណា  យកទ៊ី

អាវសវេត ត្វើជាទ៊ីរញ្ញជ ការសប្ារ់រតប្ ើចលនាតោសនា  ម លត្វើ

ឲ្យរ៉ែះពាល់ ល់វន័ិយ  និងតសចកដ៊ីនលែលនរូប្រះរុទធសាសនា” ។    

ការតចាទប្រកាន់រ៊ីរដ្ឋា ភបិាលតវៀេណា  ទក់ទិនន៉ឹងតរឿងសហ

រ័នធមមែរក ពជុាតប្កា ៖  

តយាងា អេថរទ យួររស់កាមសេរ ាយួនត ែ្ ះ “កងុអាង

ញុ៉ឹងយុ៉ឹង” (Cong An Nhan Dan) តចញ ផ្ាយ នលៃទ៊ី ១៤ មមកញ្ញា  ឆ្លន  ំ

២០០៨ តដ្ឋយានភាជ រ់ជា ួយររូលេ តលាក ទ៉ឹ  សាមន ម ល ករុំង

សួរចត ែើយតដ្ឋយឆ្លែ ំគកុយួនផ្ងតនាះ បានរណ៌នាថា ការចារ់ 

តលាក ទ៉ឹ  សាមន ដ្ឋក់គកុតនះ វានជារ់ពាក់រ័នធន៉ឹងរញ្ញែ សហ

រ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  ម លាន លូដ្ឋា នតៅតប្ៅប្រតទស ។ កាមសេ

តនះ បានរណ៌នានវូចណុំច យួចនំនួ   ចូជា៖ 

 ទមឹ្ សាែន ជាអតតីប្រ៉េះលៅអធកិារវត តភ នដំ្និខាងលជ ើង ស្សកុ្សគ្រិវីង់ លែត តតផក្សវ ថ្នប្រលទសក្សម្ ពជុា ផដ្េមានលដ្ ើម្ក្សលំណើតជា ផែ មរលប្កាម្ លៅស្សកុ្សសាវ យទង 
លែត តមាត់ប្ជកូ្ស ប្តវូបានសលម្ ដចសងឃផែ មរ លទរ វងស នងិ នន ទ ផង  ត ចារ់សប្មាត់សបង់ចវីរ លហើយបានរញ្ាូន លៅដ្ឋក់្សគ្កុ្សយនួលៅក្សម្ ពជុាលប្កាម្ កាេរឆី្ន  ំ២០០៧ លចាទរ ី
រទថាប្រ៉េះអង គលធ វើឲ្យ “ផរក្សបាក់្សសាម្គ្ គភីារលវៀតណាម្នងិក្សម្ ពជុា” ។  
 ការចារ់ប្រ៉េះសងឃផែ មរលប្កាម្អង គលន៉េះរញ្ាូនលៅដ្ឋក់្សគ្កុ្សយនួ បានលធ វើឲ្យរេរដ្ ឋផែ មរលប្កាម្ ទទូ្ធងំរភិរលោក្សលៅដ ប្ក្សហាយ លប្កាក្សល ើងបាតកុ្សម្ ម ជទំ្ធស់ការ
រលំោភសទិ ាមិ្នសុស រសំីណាក់្សរដ្ឋឋភបិាេផែ មរ នងិយនួជារន តរនាទ រ់ ។ ចផំណក្ស សង គម្សុវីេិជាត ិនងិអន តរជាត ិ ប្រម្ទ្ធងំរេរដ្ ឋផែ មរទទូ្ធងំរភិរលោក្ស បានល ើញកាន់ផត
ចាស់នវូទលង វើ “អាយ ងយនួ” ររស់រដ្ឋឋភបិាេក្សម្ ពជុា លប្កាម្ការដ្កឹ្សនារំរស់លោក្ស ហ នុ ផសន ។ 

តលាក ទ៉ឹ  សាមន តៅការយិាល័យអងគការោែ តំ ើល  

សិទធិ នសុស (Human Rights Watch) ម លាន លូដ្ឋា ន 

តៅសហរ ាអាត រកិ  តប្កាយតរលបាន កាំងទ៊ីលំតៅ  

ប្រតទសទ៊ីរ៊ីតហើយបានរសួត ើងវញិ ។ 

តលាក ទ៉ឹ  សាមន  តៅកនងុេលុាការតមេតាេ់ប្ជកូ ននរដ្ឋា ភបិាលរកស

ក ុែយុនិសតតវៀេណា  នលៃទ៊ី ៨ មមវចិឆកិា ឆ្លន  ំ២០០៧ ។ 

កម្ពជុាក្រកាម្ – នរណាជានរណា? ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៦៣ 



តៅមមត សា ឆ្លន ំ ២០០៥ ប្រះតេជប្រះគណុ ទ៉ឹ  សាមន ប្េូវបាន

តលាក តៅ តរៀរ និង តលាក ប្េ៉ឹង ា៉ែ ន់រនិទ ជាគណៈក ែការនាយក 

សហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  ម លាន លូដ្ឋា នតៅសហរ ាអាត រកិ 

មេងាំងឲ្យត្វើជា អនបុ្រធានសាគ ប្រះប្រះសងឃមមែរក ពុជាតប្កា  

តៅទ៊ីប្កុងភនតំរញ និងជាប្រធានសាគ ប្រះសងឃមមែរក ពុជាតប្កា  

ប្សុកគរិ ៊ីវង ់តមេតាមកវ ។  

ប្រះតេជប្រះគណុ ទ៉ឹ  សាមន បានរញ្ជូនឯកសារជាតប្ចើន តៅ

ក ពុជាតប្កា   ចូជាប្រ៉ឹេតរិប្េ “ក ពជុាតប្កា ” ម លបានផ្លិេតដ្ឋយ 

សហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា ជាង ៥០០ ចារ់ និង VCD ជាង ៣០០ រនទះ 

សដ៊ីអរំ៊ីការម លរដ្ឋា ភបិាលតវៀេណា  រតំលាភសិទធិរលរ ាមមែរតប្កា  

 ចូជា យក ី្ ែ៊ីមមែរតប្កា  តៅមចកឲ្យជនជាេយួិនជាត ើ  ។  

ប្រះតេជប្រះគណុ ទ៉ឹ  សាមន បានទក់ទងតៅ នសុស ួយចនំនួ

តៅតមេតាេ់ប្ជូក  ចូជា តលាក តៅ ឥនទ តៅ តសុើង, នាង តយ៉ែ និង នាង 

ភ៊ី តៅប្សុកតពា្ ិ (An Cư) និង ប្សុកប្កតៅ (Tịnh Biên) ឲ្យត្វើជាអនក

 កឹនាំប្កុ បាេកុ ែ ។  

ប្រះតេជប្រះគណុ ទ៉ឹ  សាមន បានរញ្ញជ ឲ្យអនកយកការណ៍ រ៊ី

យួន ត ើ ប៊ីយករ័េា៌នតរឿងរត៉ឹងផ្តល់ករណ៊ី ី្ ែ៊ីររស់រលរ ា មមែរ

តប្កា  តហើយយកឯកសារតរឿងទំងតនាះតផ្្ើតៅតលាក តៅ តរៀរ និង 

តលាក ប្េ៉ឹង ា៉ែ ន់រនិទ តៅសហរ ាអាត រកិ ត  កឹនាំសហរ័នធមមែរ      

ក ពុជាតប្កា  េវ៉ា តៅអងគការសហ ប្រជាជាេ ិ ។ ល ។ 

េលុាការតវៀេណា កាេ់តទសឲ្យគកុ ១ ឆ្លន  ំ៖ 

តៅនលៃទ៊ី ៨ មមវចិឆកិា ឆ្លន ំ ២០០៧ ប្រះតេជប្រះគណុ ទ៉ឹ  សាមន  

ប្េូវបានេលុាការប្រជាជនរកសក ុែុយនិសតតវៀេណា  កាេ់តទសឲ្យ

ជារ់គកុ ១ ឆ្លន ំ រ៊ីរទ “រផំ្ែ ញសា គគ៊ីជាេ”ិ ា ាប្ា ៨៧ ននប្ក 

ប្រហែទណឌ  ននប្រតទសតវៀេណា  ។  ានតសចកដ៊ីរាយការណ៍ កថា 

សវនាការតនះ ប្រះតេជ ប្រះគុណ ទ៉ឹ  សាមន  និានត ធាវកីារពារកដ៊ី

តទ ។  អងគការោែ ំត ើលសិទធិ នសុស (Human Right Watch) បានតលើក

ត ើងថា ការម លេលុាការតវៀេណា កាេ់តទសប្រះតេជប្រះគណុ 

ទ៉ឹ  សាមន តនះ វរ ែ ញរ៊ីអេតចរេិនតយាបាយររស់រដ្ឋា ភបិាល      

តវៀេណា  និងក ពុជា ត ើ ប៊ីទរ់សាក េ់ការតងើរេវ៉ា តដ្ឋយសនតិវិ្ ៊ីររស់ 

ប្កុ ជនជាេតិ ើ  មមែរតប្កា តៅកនុងប្រតទសទំងរ៊ីរ ។ 

តចញរ៊ីរនធនាោរ៖ 

នលៃទ៊ី ២៩ មម លិនុា ឆ្លន ំ ២០០៨ េលុាការយួនបានតចញ កីា

សតប្ ចឲ្យ តលាក ទ៉ឹ  សាមន បានតចញរ៊ីរនធនាោរ តហើយឋិេតៅ

តប្កា ការា ដ្ឋនររស់ស េថកចិចតវៀេណា  ម ល ។ ការតដ្ឋះ 

មលងតនះ រនាទ រ់រ៊ីប្រះតេជប្រះគណុ ទ៉ឹ  សាមន បានជារ់គកុយួន

អស់ ១ ឆ្លន ំ  ចូអវ៊ីម លេលុាការតវៀេណា បានសតប្ ច ។ 

តភៀសមែនួតចញរ៊ីក ពជុាតប្កា តៅប្រតទសនល៖ 

តៅនលៃទ៊ី ៤ មមត សា ឆ្លន ំ ២០០៩ ប្េូវបានរដ្ឋា ភបិាលអនញុ្ញា េឲ្យ

តៅសួរសុមទកុេប្គួសារររស់មែួន តៅ ំុភន ំនិ ប្សុកគរិ ៊ីវង ់ ននតមេត   

ាមកវ  កនុងឱ្កាសរណុយចលូឆ្លន ំមមែរ រនាទ រ់រ៊ីោេ់បានតចញរ៊ីរនធ 

នាោរ ។   

តប្កាយ ក តលាក ទ៉ឹ  សាមន បានតភៀសមែួនតៅសំុសិទធិប្ជក

តកានតៅការយិាល័យ ឧេដ សនងការអងគការសហប្រជាជាេ ិ ទទលួ

រនទុកជនតភៀសមែួនតៅប្រតទសនល តហើយប្េូវបានអងគការ ួយតនះ 

រញ្ជូនតៅាំងទ៊ីលំតៅ តៅប្រតទសសុយមអេ ។ 

តៅនលៃទ៊ី ៣ មមឧសភា ឆ្លន ំ ២០១០ តលាក ទ៉ឹ  សាមន ប្េូវបាន

សហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា តរៀរចរំរំសួត ើងវញិ តៅវេតមមែរសុរយិា

រងស៊ី នាទ៊ី ប្កុង Philadelphia រ ា Pennsylvania,  សហរ ាអាត រកិ ជា យួ

ន៉ឹងប្រះសងឃ ២ អងគតទៀេ គ ឺ ប្រះតេជប្រះគណុ    យ័ញ េនូ និង

ប្រះតេជប្រះគណុ គ៉ឹ  ត ឿន អេ៊ីេប្រះសងឃម លធាែ រ់ជារ់រនធនាោរ

យួនកនុងប្រ៉ឹេតកិារណ៍ ៨ ក ុភៈ  តៅតមេតោែ ំង ៕ 

ថាច់ របជីា ក្ ឿន  

តៅនលៃទ៊ី ៣ មមឧសភា ឆ្លន ំ ២០១០ តលាក ទ៉ឹ  សាមន សាងផ្នួស

ត ើងវញី  តៅវេតមមែរសុរយិារងស៊ី នាទ៊ី ប្កុង Philadelphia រ ា             

Pennsylvania  សហរ ាអាត រកិ ជា យួ ប្រះតេជប្រះគណុ              

យ័ញ េនូ (ទ៊ី ៣ លងសាដ ំ) និងប្រះតេជប្រះគណុ គ៉ឹ  ត ឿន           

ប្រះសងឃម លជារ់រនធនាោរកនុងប្រ៉ឹេតកិារណ៍ ៨ ក ុភៈ ។ 

កម្ពជុាក្រកាម្ – នរណាជានរណា? ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៦៤ 



ក្ៅ ក្ហៃ អ្នកក្ធា ើដ ាំក្ណ្ើ រចូលមត់្លែ ក្ដើម្បីោត្រត្ដ្ឋងោររ ាំក្ោភសិទធកិ្លើខ្មែរក្រោម្ 

តលាក តៅ តហន (Châu Hên) តកើេឆ្លន ំ ១៩៥៤ តៅប្កុ ទ៊ី ១ 

ភ ូអិាងត ើយ  ំុតៅឡំាង ប្សុកសាវ យទង តមេតាេ់ប្ជូក ( Tổ I ấp 

An Lợi xã Châu Lăng huyện Tri Tôn tỉnh An Giang ) ជាអនកម ល

ហា នតចញ មុ កឹនាំរលរ ាមមែរតប្កា  តៅប្សុកសាវ យទងត្វើបាេ ុ

ក ែទ ទរឲ្យអាជ្ា្រតវៀេណា  សង តីករ នូាររស់មែួន ក

វញិ ។  ឪរុកររស់តលាកត ែ្ ះ តៅ ហា ន (Chau Hien) និង ាដ យ

ត ែ្ ះ នាង ញ៉ែ ញ់ ( Neang Nhanh) ។ ភរយិាររស់តលាកត ែ្ ះ 

នាង តភឿន (Neang Phuon) តកើេឆ្លន ំ ១៩៥៤ អនកប្សុកសាវ យទង ចូ

ររូតលាកម រ តហើយបានសាែ រ់ តៅតមេតននទររុ ៊ី, ប្រតទសនល កាលរ៊ី

នលៃទ៊ី ២៣ មម ៊ីនា ឆ្លន ំ ២០១៤ ។  

 កឹនាតំ្វើបាេកុ ែទ ទរ ី្ ែ៊ី ៖ 

កាលរ៊ីនលៃទ៊ី ៨ មមត សា ឆ្លន ំ ២០០៨ តលាក តៅ តហន បាន

 កឹនាបំ្រជារលរ ាមមែរតប្កា ជាង ៦០០ នាក់ ត្វើបាេកុ ែទ ទរ ី

មប្សចាក រ ម លអាជ្ា្រតវៀេណា រ៉ឹរអសូកនុងអ ំុងតរល ឆ្លន ំ    

១៩៨០ ។ រនាទ រ់រ៊ីបាន កឹនាំត្វើបាេកុ ែ តៅយរ់នលៃ ម ល 

តវលាតា៉ែ ង ៣ ជេិភែ ឺ លំតៅឋានររស់ោេ់ ប្េូវបានតគគរ់ប្ោរ់

មរកចលូកនុងផ្ទះ តោលរណំងគប្ា  ល់អាយុជវីេិររស់ោេ់ 

និងប្គួសារ ។ 

តភៀសមែនួនតយាបាយតៅប្រតទសនលតលើកទ៊ី ១៖ 

រនាទ រ់រ៊ីានការគប្ា កមំហង ល់សនតិសុមផ្ទ ល់មែួន តលាក 

តៅ តហន និងប្គសូារបានរេ់តគចមែនួតៅកាន់អងគការ UNHCR តៅ

ប្រតទសនលឲ្យជយួអនតរាគ ន៍ កនុងនា ជាជនតភៀសមែួន មេប្េូវអងគ

ការតនះ និទទលួសាគ ល់ តហើយបានមណនាំរួកោេ់ឲ្យវលិតៅផ្ទះ

តៅក ពុជាតប្កា វញិ តដ្ឋយអះអាងថា  និានការចារ់មែួនតនាះ   

តទ ។   

តយាងា លិមិេរ តិស្ឋានៈជនតភៀសមែួន ជាភាសាអង ់

តគែស យួចារ់ររស់អងគការ UNHCR ប្រចំាប្រតទសនល ចះុនលៃទ៊ី 

២២ មមត សា ឆ្លន ំ ២០១០ ជនូចតំពាះ តលាក តៅ តហន តដ្ឋយ

ផ្ទ ល់ន  បានរញ្ញជ ក់ថា អរំ៊ី ូលតហេនុនការរ តិស្ថា៖ 

“តលាក និអាចប្េវូបានោំពារកនងុឋានៈជាជនតភៀសមែនួ កនងុ

រនទកុររស់អងគការ UNHCR តទៀេតទ” ។   

 តំណើ រាេភុ ូនិិវេតចលូាេ់លែ ៖ 

តរលបានលិមិេរ តិស្តនះ តលាក តៅ តហន និង ភរយិា

បានប្ទំរនតរស់តៅកនុងប្រតទសនល តដ្ឋយ និានលិមិេសាន  រ៊ីអងគ

ការ UNHCR អស់រយៈតរល ៨ មម តទើរបានសតប្ ចចេិតប្េ រ់តៅ

លោក្ស លៅ លហន (Châu Hên) លក្ស ើតឆ្ន  ំ១៩៥៤ លៅស្សកុ្សសាវ យទង លែត តមាត់ប្ជកូ្ស ប្តវូបាននគ្របាេលវៀតណាម្ចារ់ដ្ឋក់្សគ្កុ្ស កាេរថី្ង ៃទ ី១៧ ផែធ ន ូឆ្ន  ំ
២០១០ នងិប្តវូតោុការរក្សសក្សមុ្ មយុនសិ តលវៀតណាម្ ែ ដនាទ លទ្ធសលៅថ្ង ៃទ ី៣១ ផែម្នីា ឆ្ន  ំ២០១១ ឲ្យជារ់គ្កុ្ស ២ ឆ្ន  ំររីទ “រែំ ្ចិរន្ំញប្ទរយសម្បត តសិាធារណៈ 
នងិរង កអសន តសិែុទសីាធារណៈ” តម្មាប្តទ ី១៤៣ នងិ ២៤៥ ថ្នប្ក្សម្ប្រហមទណឌ ររស់លវៀតណាម្ ។ ការចារ់ែ ្នួលន៉េះលធ វើល ើង លរេផដ្េលោក្សបានលធ វើមាតភុមូ្និវិត ត
របី្រលទសថ្ងប្ត រ់លៅស្សកុ្សក្សលំណើតវញិ រនាទ រ់រអីង គការ UNHCR រដ្លិសធឋានៈជាជនលភៀសែ ្នួររស់លោក្ស ។ លរេលចញរគី្កុ្ស លោក្សនងិភរោិ បានលភៀស
ែ ្នួលៅប្រលទសថ្ងជាលេ ើក្សទ ី ២ លដ្ ើម្បីសុំសទិ ាបិ្ជក្សលកានលៅក្ស នងុអង គការ UNHCR លហើយប្តវូបានអង គការម្យួលន៉េះរញ្ាូនឲ្យលៅតងំទេីលំៅ លៅសហរដ្ ឋអាលម្រកិ្ស 
ក្ស នងុផែវចិ ឆកិា ឆ្ន  ំ២០១៤ ។  

វេតអងគា ញិ ជាយប្កងុភនតំរញ នលៃទ៊ី ២៣ មម្ន ូឆ្លន  ំ២០០៩: 

តលាក តៅ តហន ករុំងរ ែ ញឯកសារម លអាជ្ា្រតវៀេណា 

រ៉ឹរយក ី្ ែ៊ី ររស់មែនួតៅក ពជុាតប្កា  ។ 

កម្ពជុាក្រកាម្ – នរណាជានរណា? ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៦៥ 



ប្សុកកតំណើេវញិតៅកនុងមម្នូ ឆ្លន ំ ២០១៤ ។   នុតរល

ប្េ រ់ចលូប្សុក តលាក តៅ តហន បានាន

ប្រសាសន៍ថា តលាក ងឹចាស់ណាស់ថា តរល ល់

ប្សុកកតំណើេ រដ្ឋា ភបិាលតវៀេណា ប្បាក ន៉ឹង និឲ្យ

ររូតលាកបានរចួមែួនតនាះតទ  គតឺលាកន៉ឹងប្េូវចលូគកុ

យួនជា  និលន ។ មេតដ្ឋយសារតលាកចងរ់ញ្ញជ ក់ឲ្យ

អងគការ UNHCR  ងឹថា     រដ្ឋា ភបិាលរកសក ុែុយនិសត

តវៀេណា  បានរតំលាភរពំានតលើសិទធិតសរ ៊ីភារមមែរ

តប្កា  ល់កប្ េិណា តលាកប្េូវមេតរដជ្ាចេិតត ើរចលូ

ាេ់លែ ទំងតសចកដ៊ីកាែ ហាន ។ 

 ចូអវ៊ីម ល តលាក តៅ តហន បានររំ៉ឹងទកុ តរល

ម លររូតលាកនិងភរយិាតៅ ល់ផ្ទះភាែ   នគរបាល

យួនបាន កតឡា រ័ទធចារ់តលាកាំងេក់ប្កហល់យក

 ំុោំង តៅនលៃទ៊ី ១៧ មម្នូ ឆ្លន ំ ២០១០ ។  

តប្កាយតរលចារ់មែួន តលាក តៅ តហន  តៅនលៃទ៊ី 

១៧ មម្នូ ឆ្លន ំ ២០១០ ការយិាល័យនគរបាលតសុើរអងករេប្សុកសាវ យ

ទង (Co Quan Canh Sat Dieu Tra Huyen Tri Ton) ននរដ្ឋា ភបិាលតវៀេ

ណា  បានតចញតសចកដ៊ីជនូ ណំ៉ឹ ង យួ ល់ប្គួសារ តលាក តៅ    

តហន ថា រួកតគបាន ំុមែួនតលាក តៅ តហន ជារតណាដ ះអាសននរយៈ

តរល ៣ នលៃ ចារ់រ៊ីនលៃទ៊ី ១៧  ល់ទ៊ី ២០ មម្ន ូឆ្លន ំ ២០១០ តៅ នទ៊ីរ ំុ

ោំងរតណាដ ះអាសននររស់នគរបាលប្សុកសាវ យទង (Nha Tam Giu  

Cong An huyen Tri Ton) ។  លូតហេនុនការចារ់មែួនតនះ តសចកដ៊ីជនូ

 ណំ៉ឹ ងបានរញ្ញជ ក់់ថា តដ្ឋយសារ តលាក តៅ តហន បាន “រផំ្ែចិ

រផំ្ែ ញប្ទរយស បេតសិាធារណៈ និងរងកអសនតិសុមទ៊ីសាធារណៈ“ ។ 

រនាទ រ់ ក តៅនលៃទ៊ី ២០ មម្នូ ឆ្លន ំ ២០១០ ការយិាល័យនគរបាល

 ម ល បានតចញតសចកដ៊ីជនូ ណំ៉ឹ ង យួតទៀេថា រួកតគន៉ឹងរនត ំុ

មែួន តលាក តៅ    តហន ជារតណាដ ះអាសននរយៈតរល ៨៧ នលៃមល 

តទៀេ គចឺារ់រ៊ី នលៃទ៊ី ២០ មម្នូ ឆ្លន ំ ២០១០ េតៅ  អរំ៊ីការណ៊ី ចូោន  ។ 

រនាទ រ់រ៊ី ំុោំង តលាក តៅ តហន ជារតណាដ ះអាសននអស់រយៈ

តរល ៣ មមរចួ ក តៅនលៃទ៊ី ៣១ មម ៊ីនា ឆ្លន ំ ២០១១ េលុាការរកស

ក ុែុយនិសតតវៀេណា  ននតមេតាេ់ប្ជូក (An Giang ) បានប្រកាស

សាលប្ក ផ្ដនាទ តទសឲ្យតលាកឲ្យជារ់គកុ ២ ឆ្លន ំ រ៊ីរទ “រផំ្ែចិរផំ្ែ ញ

ប្ទរយស បេតសិាធារណៈ និងរងកអសនតិសុមទ៊ីសាធារណៈ” ា ាប្ា 

ទ៊ី ១៤៣ និង ២៤៥ ននប្ក ប្រហែទណឌ ររស់ប្រតទសសាធារណរ ា

សងគ និយ តវៀេណា  ។  

តភៀសមែនួនតយាបាយតៅប្រតទសនលតលើកទ៊ី ២៖ 

រនាទ រ់រ៊ីជារ់គកុ និងរងទរណុក ែអស់រ៊ីរឆ្លន ំ តលាក តៅ តហន 

ប្េូវបានរដ្ឋា ភបិាលតវៀេណា តដ្ឋះមលងវញិ តៅឆ្លន ំ ២០១២ ។  

តៅនលៃទ៊ី ១៧ មមកញ្ញា  ឆ្លន ំ ២០១២  នទ៊ីរ ៨ (Tong Cuc VIII)  នន

គកុ និថាញ់ (Trai Giam Dinh Thanh)  បានតចញតសចកដ៊ីសតប្ ច

តដ្ឋះមលង តលាក តៅ តហន ឲ្យតចញរ៊ីរនធនាោរវញិ ។ 

តរលបានតចញរ៊ីរនធនាោរ តលាក តៅ តហន និង ភរយិា 

ត ែ្ ះ នាង តភឿន បានតភៀសមែនួតៅប្រតទសនល ជាតលើកទ៊ី ២ ត ើ ប៊ី

សំុសិទធិប្ជកតកានកនុងនា ជាជនតភៀសមែួននតយាបាយ កនុងអងគការ   

UNHCR តហើយបានអងគការ ួយតនះផ្ដល់ឋានៈជាជនតភៀសមែួនមេរ៊ីរ

នាក់រដ៊ីប្ររនធមេរ៉ែតុណាណ ះ ។ ចមំណកកនូៗររស់ោេ់ ប្េូវបានអងគការ 

UNHCR រិចារណាត ើងវញិរ៊ីឋានៈជាជនតភៀសមែួនររស់រួកតគ ។ 

មណៈម លតលាក និង ប្កុ ប្គសួារករុំងតភៀសមែួនតៅប្រតទស

នល  និងករុំងរងចំាឱ្កាសតចញតៅប្រតទសទ៊ី ៣  អនកប្ស៊ី នាង តភឿន 

បានទទលួអនិចចក ែតដ្ឋយជងំតឺៅកនុងផ្ទះជលួ នាផ្ារសុ៊ី ៉ែងុត ឿង  

តមេតននទរុរ ៊ី  តៅនលៃទ៊ី ២៣ មម ៊ីនា ឆ្លន ំ ២០១៤  ។  

ទ៊ីរផំ្េុ តៅនលៃទ៊ី ១៨ មមវចិឆកិា ឆ្លន ំ ២០១៤ តលាក តៅ តហន  ប្េូវ 

បានអងគការ UNHCR រញ្ជូនតៅាំងទ៊ីលំតៅកនុងនា ជាជនតភៀសមែួន 

ររស់អងគការសហប្រជាជាេ ិ តៅសហរ ាអាត រកិ តដ្ឋយសុវេថ ិ   

ភារ ៕ ថាច់ របជីា ក្ ឿន  

 នទ៊ីរតរទយយួនតៅតមេតាេ់ប្ជកូ នលៃទ៊ី ១១ មមត សា ឆ្លន  ំ២០១១: តលាក តៅ តហន ត ក

រាបាលជងំទឺងំតជើងជារ់តលន ះ រនាទ រ់រង ទរណុក ែកនងុគកុ ។ 

កម្ពជុាក្រកាម្ – នរណាជានរណា? ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៦៦ 



អាាែ ភារ សឺុន មចង តចើន ( Son ChengChon) តកើេឆ្លន ំ ១៩៨៥ 

តៅភ ូ ិតផ្ន អមណត េ  ំុករំងទ់កូ ប្សុកករំង់្  ំតមេតប្រះប្េពាំង  (Ấp 

Giồng Lức Xã Đa Lộc Huyện Châu Thành Tỉnh Trà Vinh) ។  ឪរុក

ររស់អាាែ ភារ ត ែ្ ះ សឺុន មចង (Sơn Cheng) តកើេឆ្លន ំ ១៩៦២  មុ

រររជាកសិករ និងាត យត ែ្ ះ ថាច់ ្៊ី សាយា៉ែ   (Thạch Thị Sadam) 

តកើេឆ្លន ំ ១៩៦២  មុរររ ជាកសិករ តៅភ ូតិផ្ន អមណត េ  ំុករំងទ់កូ 

ប្សុកករំង់្  ំ តមេតប្រះប្េពាំង ចូោន  ។ អាាែ ភារជាកនូចបងកនុង

ចតំណា  រងរអូនចនំនួ ៣ នាក់គបឺ្រុស ២ ប្ស៊ី ១  ។ រអូនប្រុសរនាទ រ់

ត ែ្ ះ សឺុន ង៉ាកុ តទឿ (Sơn Ngọc Thừa) ានប្គួសារ និងរអូនប្ស៊ីតៅ

ត ែ្ ះ សឺុន ្៊ី ង៉ាកុ សឺុន (Sơn Thị Ngọc Sơn) សរវនលៃករុំងរតប្ ើ

ការ រផ្ទះឲ្យតគតៅទ៊ីប្កុង នប្រនគរ  ។ 

 កាលតៅកាុរភារ ប្គួសារបានរញ្ជូនតៅសាលា ត ើ ប៊ី

សិកាភាសាយួន តហើយក៏បានតរៀនចរ់ប្េ៉ឹ ថាន ក់ទ៊ី ៦ តដ្ឋយត ើញ

រ៊ីសាថ នភារកនុងប្គួសារ ានការលំបាក់តរក ក៏សតប្ ចចេិតរ អ ក់

ការសិកាប្េ៉ឹ ថាន ក់ទ៊ី៦តនះ តហើយតៅរតប្ ើការ រសុ៊ីឈនួលត ើល៍ទ

ឲ្យតគអស់រយៈតរល ២ ឆ្លន ំ រនាទ រ់ កឈរ់រ៊ីការ រតនះ ក៏តៅត្វើ

ការតរាងចប្កផ្លិេតប្គឿងឧរករណ៍ អគគសិន៊ីតៅ តមេតទលួាតាក 

(Tỉnh Bình Dương) អស់រយៈតរល ២ ឆ្លន ំ ផ្ងម រ ។ តៅនលៃទ៊ី ១៨ មម

ត សា ឆ្លន ំ២០០២ បានរសួជាស តណរ កនុងមណឌ ស៊ីា វេតតពា្ិ

តទរតចេយិារា  (តផ្ន អមណត េ) ឋិេតៅ ភ ូតិផ្ន អមណត េ  ំុករំងទ់កូ 

ប្សុកករំង់្  ំ តមេតប្រះប្េពាំង ក ពុជាតប្កា  (Ấp Giồng Lức Xã Đa 

Lộc Huyện Châu Thành Tỉnh Trà Vinh Kampuchea Krom) ម លាន

ប្រះប្គូ សឺុន តរ ៀន ជាប្រះឧរជាយ៍ ។ 

 តៅនលៃទ៊ី ២១ មមត សា ឆ្លន ំ ២០០៥ បានរតំរញឧរស បទ

ជាភកិេុកនុងមណឌ ស៊ីា វេតតពា្តិទរតចេយិារា  (តផ្ន អមណត េ) ឋិេ

តៅ ភ ូតិផ្ន អមណត េ  ំុករំងទ់កូ ប្សុកករំង់្  ំ តមេតប្រះប្េពាំង    

ក ពុជាតប្កា  ម លានប្រះប្គូ សឺុន តរ ៀន ជាប្រះប្គូឧរជាយ៍ ប្រ 

ទំងបាននិ នតប្រះ តេជគណុ សឺុន   ង៉ាកុ មកវ សានត គង ់វេតករំងក់ានត 

និង ប្រះតេជប្រះគណុថាច់ ស បណ៍ូ គងវ់េតតផ្ន អមណត េ ជាប្រះប្គូ

ឧរស បទចារយ  ។ 

កនុងអ ំុងតរលសាងផ្នួស អាាែ ភារបាននិ នតតចញតៅសិកា

ក ាំណ្ត់្ក្ហតុ្របស់ ក្ោក សឺុៃ ខ្ចង ក្ចើៃ អ្ត្តី្ររះសងឃខ្ដលរតូ្ យួៃចាប់ផ្សឹក 
លោក្ស សុនឺ ផចង លច ើន លក្ស ើតឆ្ន  ំ១៩៨៥ ជាអតតីប្រ៉េះសងឃផែ មរលប្កាម្ម្យួអង គ លៅវត តលនន អផណដត ឋតិលៅក្ស នងុស្សកុ្សរំង់ធ ំ លែត តប្រ៉េះប្ត ងំ  ប្តវូបានរដ្ឋឋភបិាេរក្សស

ក្សមុ្ មយុនសិ តលវៀតណាម្ ចារ់ែសឹក្ស កាេរថី្ង ៃទ ី២២ ផែលម្សា ឆ្ន  ំ២០០៧ ររីទដ្កឹ្សនាសំម្ណសសិសសាោបាេរីង ប្រមាណ ៤០ អង គ លធ វើបាតកុ្សម្ មលៅម្ែុសាោស្សកុ្ស 
ស្សកុ្សក្សលញ្ញច ង លដ្ ើម្បីទ្ធម្ទ្ធរឲ្យអាជាា ធរលដ្ឋ៉េះផេងប្រ៉េះសងឃ ផដ្េប្តវូរកួ្សអាជាា ធរយនួ ុំែ ្នួររីទ “ែសរ វែាយឯក្សសារសហរន័ ាផែ មរក្សម្ ពជុាលប្កាម្” ។  

លៅថ្ង ៃទ ី៣០ ផែម្ងិនុា ឆ្ន  ំ២០០៧ លោក្សបានលភៀសែ ្នួលៅប្រលទសក្សម្ ពជុា  លហើយបានសាងែ នសួល ើងលៅក្ស នងុែណឌសមីាវត តអង គតម្ ុញិ នាទបី្ក្សងុភ នលំរញ លៅថ្ង ៃទ ី
៩ ផែធ ន ូឆ្ន  ំ២០០៧ ។  លៅថ្ង ៃទ ី ១០ ផែធ ន ូឆ្ន  ំ២០១១ លោក្សបានោចាក្សសកិាេ រទ (សកឹ្ស) លហើយបានលធ វើជាអ នក្សយក្សរត័ម៌ានឲ្យ សាររត័ម៌ាន ថ្ប្រនគ្រ ផដ្េមាន   
ម្េូដ្ឋឋ នលៅក្ស នងុប្រលទសក្សម្ ពជុា ។ សាន ក់្សលៅក្ស នងុវត តម្យួលៅទបី្ក្សងុភ នលំរញ លរេផដ្េលោក្សក្សរំងុផតសាងែ នសួលៅល ើយ លោក្សបានសរលសរក្សណំត់លហតអុរំបី្រវត តថិ្ន
ប្រតឹ តកិារណ៍ ផដ្េលធ វើឲ្យរដ្ឋឋភបិាេលវៀតណាម្ចារ់ែសឹក្សលោក្សកាេលៅក្សម្ ពជុាលប្កាម្ោ ងលន៉េះថា៖    

តលាក សឺុន មចង តចើន លេររូជា យួអាវយឺេ VOKK តៅភនតំរញ      

កនងុឆ្លន  ំ២០១៤ ។  

តលាក សឺុន មចង តចើន យករ័េា៌នតៅទ៊ីលានប្រជា្រិតេយយ         

ទ៊ីប្កងុភនតំរញ  ឆ្លន  ំ២០១៤ ។  

កម្ពជុាក្រកាម្ – នរណាជានរណា? ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៦៧ 



តរៀនសូប្េលងមផ្នករុទធចប្ក និង មផ្នកអាណាចប្ក ា រណាត វេតនានា 

តៅកនុងតមេតប្រះពាំង ។ 

 នុតរលម លរ ាអណំាចយួនត្វើការចារ់ផ្ស៉ឹក៖ 

 នុតរលម លរ ាអណំាចយួនសហការជា យួ ន៉ឹង ស្តនត៊ីសងឃ

ននសាគ ប្រះសងឃសា គគ៊ីតសនហាជាេតិមេតប្រះប្េពាំង (Hội Đoàn 

Kết Sư Sài Yêu Nước Tỉnh Trà Vinh) ត្វើការចារ់ផ្ស៉ឹកររូអាាែ ភារ   

អាាែ សូ តរៀររារ់រ៊ី តំណើ រននភាវៈជាប្រះសងឃ ចូេតៅ៖ 

តៅនលៃទ៊ី ១៥ មមេលុា ឆ្លន ២ំ០០៦ អាាែ ភារបានត្វើ តំណើ រនិ នត

តៅកាន់ប្រតទសក ពុជា អស់រយៈតរល យួសបាត ហ៍រចួក៏និ នតប្េ    

 រ់ កក ពុជាតប្កា វញិ ។ តរលម លប្េ រ់ ក ល់វេតកតំណើ េ

ភាែ  គ ឺនិបាន យួតា៉ែ ងផ្ង ប្សារ់មេរួកនគរបាលយួនប្សុកករំង់

្បំាន កតកាះតៅអាាែ ភារតៅសាកសួរចត ែើយអស់រយៈតរលជា

តប្ចើនតា៉ែ ង តហើយរួកតគ ក៏តចាទប្រកាន់ថា អាាែ ភារបានពាំនាំយក

ឯកសារ និងរបាយការណ៍នានា រ៊ីក ពុជាតប្កា ត ើងតៅប្រតទស       

ក ពុជា និងពានំាំយកឯកសាររ៊ីប្រតទសក ពុជាចះុ កផ្សរវផ្ាយតៅឯ

ក ពុជាតប្កា វញិ ។ 

 ចារ់ាំងរ៊ីនលៃតនាះ ក រួកនគរបាលយួនប្សុកករំង់្  ំ បាន

ចាេ់វធិានការ ឲ្យភាន ក់ រនគរបាលសាៃ េ់ា ដ្ឋនោែ ំត ើលរាល់

សក ែភារននជហំាន  តំណើ រតចញចលូររស់អាាែ ភារ  រហូេ ល់

ានប្រ៉ឹេតកិារណ៍ យួបានតកើេត ើង តៅកនុងតមេតប្រះប្េពាំង  គតឺៅ 

នលៃទ៊ី ១៩ មម ករា ឆ្លន  ំ២០០៧ តដ្ឋយអាាែ ភារជា យួ និង ភកិេ ុ សឺុន 

លំអាន បានប្រ លូផ្តុំប្រះសងឃ ម លជាស ណសិសសតៅ សាលា

រុទធិកអនវុទិាល័យ នា វេតករំងនិ់តប្ោ្ (ករំងន់ប្ជ) ប្រាណជាង ៤០ 

អងគ និង ានប្រះសងឃគងវ់េតតផ្សងតទៀេ ចលូរ ួជាង ២០ អងគផ្ងម រ 

បានត្វើ តំណើ រតឆ្លព ះតៅកាន់ការយិាល័យនគរបាល ប្សុកកតញ្ញច ង 

តដ្ឋយអេ់ច ែ ន់ កនុងតោលរំណងត្វើការេវ៉ា ទ ទរតដ្ឋយសនតិវិ្ ៊ី 

និង អហិងា ត ើ ប៊ីទ ទរឲ្យរ ាអណំាចតៅប្សុកតនះ តដ្ឋះមលង  និង

ផ្តល់តសរ៊ីភារ ល់ ភកិេុ ថាច់ ្ន ម លប្េូវបាននគរបាលយួនចារ់

មែួនកាលរ៊ីនលៃទ៊ី ១៧ មម ករា ឆ្លន ំ ២០០៧ ។ ប្រះសងឃម លប្េូវចារ់

មែួនតនះ តវៀេណា បានតចាទប្រកាន់តទសថា បាននាំយកប្រ៉ឹេតរិប្េ

សហរ័នធមមែរក ពជុាតប្កា  ចនំនួ ៦០ កាល និង ា៉ែ សុ៊ីន Video Cam-

era  យួតប្គឿង ា៉ែ សុ៊ីន Camera Digital  យួតប្គឿងរ៊ី េិតភកត ិ ររស់

ប្រះអងគតៅឯសាលាបាល៊ីជាន់មពស់តមេតោែ ំង ត ើ ប៊ីយក កមចក

ចាយ ល់ប្រះសងឃតៅតមេតប្រះប្េពាំង ។ ករណ៊ី តនះ រហូេ កទល់

ន៉ឹងនលៃទ៊ី ១៩ មម ករា ឆ្លន ំ ២០០៧  និត ើញានការតដ្ឋះមលង តទើរ

ញំុងឲ្យអាាែ ភារជា យួន៉ឹង ភកិេុ សឺុន លំអាន  កឹនាបំ្រះសងឃម ល

ជាស ណសិសសត្វើបាេកុ ែេវ៉ា  ត ើ ប៊ីឲ្យរ ាអណំាចយួនតោររ ល់

សិទធិរលរ ាមមែរតប្កា  ។ ការទ ទរតនាះ អស់រយៈតរលជាង ៤ 

តា៉ែ ង     តទើរានការប្រ តប្រៀងតដ្ឋះមលង ភកិេុ ថាច់ ្ន ឲ្យាន

តសរ៊ីភារវញិ ។ 

រ៉ែមុនតប្រ៉ឹកត ើងតៅនលៃទ៊ី ២០ មម ករា ឆ្លន ំ ២០០៧ អាជ្ា្រយួន

បានសហការជា យួ ន៉ឹងសាគ ន៍ប្រះសងឃសា គគ៊ីតសនហាជាេិ

តមេតប្រះប្េពាំង ម លរ ាអណំាចយួនបានរតងកើេត ើង សប្ារ់ត ើល

ការមុសប្េូវកនុងសងគ សងឃតនាះមមែរតប្កា តនាះ បានតកាះនិ នត

ស ណរាេកុរតៅចលូកនុងអងគប្រជុ ំ ត ើ ប៊ីសួរចត ែើយអរំ៊ី លូតហេុ

ននការត្វើបាេកុ ែតនះ និង ត ើ ប៊ីមវករក មុអនកម លជាត តោែ ងផ្តួច

តផ្តើ តរៀរចកំារត្វើបាេកុ ែតនះត ើង ។ វេតានម លអនកចលូរ ួតៅ

កនុងអងគប្រជុតំនាះាននា  ចូ លងតប្កា  ៖ 

១-ប្រះតេជប្រះគណុ ថាច់ សុមសានត ប្រះអនគុណតមេត ប្រះប្េ     

ពាំង , ២-ប្រះតេជប្រះគណុ ថាច់ សាងតលឿង អគគតលល្កិារ សាលា

គណ តមេតប្រះប្េពាំង , ៣-ប្រះតេជប្រះគណុថាច់ ហាវ យ ប្រធាន

សាគ ន៍ រុទធិកសិកា តមេតប្រះប្េពាំង , ៤-ប្រះតេជប្រះគណុ គ៉ឹ  

លន អនគុណ ប្សុកករំង់្ ,ំ ៥-ប្រះតេជប្រះគណុថាច់ ស ងួ ប្រះ

តៅអ្កិារវេត ករំងន់ប្ជ និងជានាយកសាលាបាល៊ីរង, ៦-តលាក 

ល៉ឹ  ភ ូអេ៊ីេគណៈក ែការជនជាេ ិជឈិ ននគណៈរកសក ែុនិសតតវៀេ

ណា  , ៧-តលាក ថាច់  ញិ ុ៉ឹង ប្រធានគណៈក ែការ ទទលួរនទុកជន

ប្រះររ រាជវងំមមែរ, ភនតំរញ នលៃទ៊ី ៧ មម ករា ឆ្លន  ំ២០០៧៖ 

តលាក សឺុន មចង តចើន កាលតៅជាសងឃលេររូជា យួ ភកិេ ុ ថាច់ 

ប្រ៊ីជា តគឿន តរលតៅតលងប្សុកមមែរ  នុតរលយួនចារ់ផ្ស៉ឹក ។ 

កម្ពជុាក្រកាម្ – នរណាជានរណា? ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៦៨ 



ជាេមិមែរ តមេតប្រះប្េពាំង, ៨-តលាក ហវិញ តភឿក  ងុ អនបុ្រធាន      

គណៈក ែការទទលួរនទុកជនជាេមិមែរ តមេតប្រះប្េពាំង, ៩-តលាក    

សឺុន តហវើ ន អេ៊ីេប្រធានគណៈក ែការ ទទលួរនទុកជនជាេមិមែរ តមេត

ប្រះប្េពាំង  និងវេតានររស់គណៈប្រេភិ ូ េណំាងឲ្យប្សុក- ំុ-ភ ូិ

ជាតប្ចើនររូបានចលូរ ួកនុងកចិចប្រជុតំនះផ្ងម រ ម លអាាែ ភារ និ

អាចសាគ ល់ត ែ្ ះអស់តនាះ តទ ។  

ការម លនិ នតប្រះសងឃបាេកុរ កប្រជុភំាែ  ៗតនាះគ ឺ តោល

រណំងតគ ចង ់ងឹថា តហេតុ តចបានជាត្វើសក ែភារមររតនះ និង

ចង ់ងឹថា តេើនរណាតៅម លជាត តលែ ង  កឹនារំញ្ញជ ឲ្យត្វើយា៉ែ ង

 តូចនះ តហើយអនកម លតៅរ៊ីតប្កាយមនង គជឺានរណា ? រ៊ីតប្ពាះាំងរ៊ី

យូរលង ់កតហើយ និានការតប្កាកត ើងេវ៉ា ត្វើយា៉ែ ងតនះតទ ។ រួក

តគចាេ់ទកុថា ប្កុ សងឃបាេកុរតនះ ន៉ឹងជារ់ត ែ្ ះជាប្រវេតសិាស្តសត 

ម លត្វើឲ្យមូចត ែ្ ះប្រះសងឃជនំាន់តប្កាយៗ ជារិតសសគ ឺ មូច 

 ល់តករ តត៍ ែ្ ះររស់សាគ ប្រះសងឃសា គគ៊ីតសនហាជាេ ិ សអ៊ីតគ

តនាះ ។  និប្េ៉ឹ មេរ៉ែតុណាណ ះតនាះតទ   រួកតគបានត្វើការរនយល់ មវក

មញកអរំ៊ីកហុំសររស់ប្រះសងឃបាេកុរថា ត្វើយា៉ែ ងតនះ ន៉ឹងមុស ល់

ចារ់ររស់រ ា តហើយ និប្សរ់តៅ ន៉ឹងប្ក៉ឹេយប្ក  វន័ិយសងឃ តហើយ

គរំា គមំហងហា ដ្ឋច់អហ ក រ  និឲ្យប្រះសងឃត្វើ តូចនះជាតលើក

តប្កាយតទៀេត ើយ ។ ការតកាះតៅ ប្រជុំតនះគាឺនរយៈតរល ៤ នលៃ 

គចឺារ់រ៊ីនលៃទ៊ី ២០ មម ករា ឆ្លន ំ ២០០៧ រហូេ ល់នលៃទ៊ី ២៣ មម ករា 

ឆ្លន ំ ២០០៧  ។ កនុងរយៈតរល ៤ នលៃតនះគ ឺរួកតគោែ នទទលួបានលទធ

ផ្លអវ៊ីតសាះត ើយ រ៊ីសំណាក់ស ណរាេកុរ តដ្ឋយតហេមុេប្រះ

សងឃ ទំងអស់អងគ តនះតចះសា គគ៊ីោន តដ្ឋយប្គរ់ប្រះអងគយល់ត ើញ

ថា ការត្វើតនះគ ឺ តដ្ឋយសារមេប្ទំរំុបាន ចតំពាះអាជ្ា្រយួនហា ន

ចារ់មែួន ប្រះសងឃមមែរត្វើទកុេរកុត នញ តទើររណាត លឲ្យប្រះសងឃប្គរ់

ប្រះអងគាន នសិការជាេ ិ ឈឺឆ្លអ លចតំពាះទតងវើរររស់អាជ្ា្រយួន

ត្វើ កតលើប្រះសងឃ ចូោន  ។ តដ្ឋយតៅកនុងកចិចប្រជុតំនាះ ប្រះសងឃ

បាេកុរបានរញ្ញជ ក់ ល់អងគប្រជុថំា ការត្វើតនះ គជឺាការសែ័ប្គចេិត

ប្រ តប្រៀងទំងអស់អងគ ោែ ននរណា យួ កញុះញង ់ ឬក៏ជរំញុ

មណនាំរ៊ីសំណាក់ប្រះសងឃអងគណា យួត ើយ ។ រនាទ រ់រ៊ីការត្វើ     

តសចកត៊ីតចាទប្រកាន់កនុងអងគប្រជុំអស់រយៈតរល ៤ នលៃ  និបានផ្ល

ប្រតយាជន៍អវ៊ីរ៊ីសំណាក់សងឃបាេកុរតនាះ រួកតគក៏បានរះិតររកុរក

ឧបាយកលតដ្ឋយតប្រើលបិចតផ្សងៗជាតប្ចើន ត ើ ប៊ីរមំរករំបាក់

សាែ រេ៊ីប្រះសងឃមសវងរកអនកម លជាត តលែ ង ។ រ ៊ីឯវិ្ ៊ីសាស្តសតររស់

អាជ្ា្រយួនយក កអនវុេត យួតទៀេតនាះ គតឺៅលាៃ ច (រតសៀល) 

ប្រាណជាតា៉ែ ង ៣ នលៃទ៊ី ២៣ មម ករា ឆ្លន ំ២០០៧ រួកតគបាន ក

សហការជា យួន៉ឹង ប្រះតេជប្រះគណុ ថាច់ សួង ប្រះតៅអ្កិារ វេត

ករំងន់ប្ជ និងជានាយកសាលាបាល៊ីរង រ៊ីតប្ពាះស ណសិសស ម ល

ជាបាេកុរគ ឺ សុទធស៉ឹងមេជាស ណសិសស ម លករុំងមេសិកាតៅ

កនុងវេត យួតនះទំងអស់អងគ ។  តូចនះ រួកតគបាន ករញ្ចុះរញ្ច ូល

រញ្ញជ ឲ្យនាយកសាលាអងគតនះត្វើការរញ្ជូន ស ណរាេកុរតៅកាន់

វេតររស់មែួនតរៀងៗប្រះអងគ ត ើ ប៊ីត្វើការអរ់ររំ៊ីសំណាក់ប្រះតៅ 

អ្កិារវេតកតំណើ េរស់មែួន តដ្ឋយនាយកសាលាអងគតនះបានគរំា ថា 

ប្រសិនតរើ និនិ នតតៅតទតនាះ ន៉ឹង និអនញុ្ញា េឲ្យចលូប្រ ងត ើយ 

តប្ពាះមណៈតនះតៅមេ យួសបាត ហ៍តទៀេ ន៉ឹង ល់នលៃតរើកក ែវិ្ ៊ី

ប្រ ងតហើយ តដ្ឋយកត៊ីបារ ែណ៍លែ ច និបានប្រ ង ម លបានមិេមំ

សិកាអស់រយះតរល យួឆ្លន ំតហើយ ជា យួន៉ឹងការរភំេិរំភយ័រ៊ី

នាយកសាលាតទៀេតសា្ន៍តនាះ តទើរបានជាប្គរ់ប្រះអងគសតប្ ច

ចេិត និ នតតៅតដ្ឋយទ៉ឹកចេិតតលែ ចផ្ាអស់រ៊ីកត៊ីសងឃ៉ឹ ន៉ឹកសតងវកកនុង

ចេិត និគរួណានាយកសាលាមមែរោន ឯង អនវុេតា មផ្នការរញ្ញជ រ៊ី

រ ាការយួនតសាះ ។ មណៈម លប្រះសងឃទំងអស់អងគនិ នតប្េ រ់

 ក ល់វេតកតំណើ េររស់មែួនភាែ   ប្សារ់មេត ើញរួកនគរបាល

ប្រចំាប្សុក- ំុ-ភ ូតិនាះ  កសាកសួរចត ែើយតរៀងៗអងគតៅ  ។ តរល

តនាះឯងរួកនគរបាលយួនបានតប្រើលបិចនប្រនផ្សជាទ៊ីរផំ្េុ តដ្ឋយ

ចារ់ប្រះសងឃ យួអងគៗ  ប្សាវប្ជាវសួរចត ែើយរងេឲំ្យសារភារនវូ

តទសកហុំសររស់មែួនផ្ង សំ ុេរភំេិរភំយ័ និងគរំា គមំហង ក

តលើប្រះអងគផ្ង  តូចនះតហើយប្រះសងឃ យួចនំនួអងគ ម លានសាែ រេ៊ី

ទន់តមសោយ ក៏បានសារភារា  តំណើ រការម លរួកតគចងប់ានតនាះ

តៅ ។ តដ្ឋយតហេមុេចាញ់តបាកនវូឧបាយកលររស់យួន តទើរបាន

ជា រួកនគរបាលតគានភស័តុាងប្គរ់ប្ោន់  ងឹចាស់ថានរណាជា

ត តលែ ងកនុងតហេកុារណ៍កតនះ ។ តប្កាយរ៊ីរួកតគបានសួរចត ែើយ

ប្គរ់ប្រះអងគរចួ ក រួកតគក៏បានរញ្ញជ ឲ្យនគរបាលប្សុកករំង់្ ំ 

ចារ់មែួនអាាែ ភារ សឺុន មចង តចើន និងនគរបាលប្សុកកតញ្ញច ង ចារ់

មែួន ភកិេ ុ  សឺុន លំអាន ។ 

រចួប្រ៉ឹកត ើងនលៃទ៊ី ២៤ មម ករា ឆ្លន ំ ២០០៧ រួកតគបានចារ់

រញ្ជូនអាាែ ភារ ទំងរ៊ីរប្រះអងគតៅកាន់សាលាគណប្សុក ម លមែួន

សាន ក់តៅតនាះតរៀងៗមែួនតដ្ឋយម ក អាាែ ភារវញិប្េូវបាន ំុមែួន

តប្កា ការោែ ំត ើល រ៊ីអគណប្សុកករំង់្  ំប្រះនា  គ៉ឹ  លន ។    រ ៊ីឯ

វសនាននការតរៀនសូប្េររស់អាាែ  ប្េូវបានតគហា  និឲ្យប្រ ង

តទ ។ តហើយ ា៉ែ ងតទៀេ តដ្ឋយឆ្លន ំតនាះ គជឺាឆ្លន ំប្រ ងយកសញ្ញា រប្េ

កម្ពជុាក្រកាម្ – នរណាជានរណា? ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៦៩ 



តទៀេផ្ង តដ្ឋយកត៊ីបារ ភចតំពាះរញ្ញែ  និបានប្រ ង ម លមែួនបាន

សិកាអស់រយៈតរល យួឆ្លន ំតនាះ អាាែ ភារក៏សរតសរលិមិេ យួ

ចារ់តផ្្ើា រយៈប្រធានសាលាជនូតៅប្រធានរុទធិកសិកាតមេត ទ៊ី

រផំ្េុតគក៏អនញុ្ាេឲ្យអាាែ ភារបានចលូប្រ ងម រ ។ រ៉ែមុនតតៅនលៃទ៊ី 

៣១ មម ករា ឆ្លន ំ ២០០៧ គឺតៅមេរ៊ីរតា៉ែ ងតទៀេ ន៉ឹងចលូកាន់រនទរ់

ប្រ ងតហើយតនាះ រួកតគបាន ករលំនរងកភារលំបាក ល់អាាែ  តង

តទៀេ គរួឺកតគបានឲ្យអាាែ ភារត្វើលិមិេ យួចារ់តប្កា កចិចសនា

ជា យួតគថា “ប្រសិនតរើអាាែ ភារប្រ ងធាែ ក់ក៏តហើយតៅចះុ ! មេ

តរើប្រ ងជារ់វញិតនាះ ប្េូវមេប្រគល់សញ្ញា រប្េឲ្យរួកតគរកាទកុ

វញិ ” ចតំពាះលកេនតិកៈតនះ បានត្វើឲ្យរ៉ែះពាល់ ល់អារ ែណ៍ររស់

អាាែ យា៉ែ ងលែ ំង   មេតទះជាយា៉ែ ងតនះកត៊ី អាាែ ភារក៏មំប្រ លូអារ ែណ៍

ាំងចេិត ត ើ ប៊ីប្រ ង ល់ទ៊ីរញ្ចរ់ម រ ។ លទធផ្លនននលៃប្រកាសលទធ

ផ្លតនាះ អាាែ ភារក៏បានជារ់តលម ២៣ កនុងចតំណា សិសស 

២៧០ អងគ និងររូ ។ តនះគជឺាកេិតយិស និងកត៊ីតាទនភារសប្ារ់

អាាែ  មេអនិចាច  ! ! 

រនាទ រ់ កប្រ៉ឹកត ើងតៅនលៃទ៊ី ០២ មមក ភៈ ឆ្លន ២ំ០០៧ ាន

ភាន ក់ រនគរបាលយួន ២ នាក់ បានយករលយនត ក កឹអាាែ ភារ 

តៅកាន់សនងការនគរបាលប្សុកករំង់្  ំ ត្វើការសួរចត ែើយតរញ យួ

នលៃ ។ តប្កាយរ៊ីបានសួរចត ែើយរចួ រួកតគក៏ចារ់អាាែ ភាររញ្ជូនតៅ

កាន់សាលាគណប្សុកករំង់្ ំ តងតទៀេ ។ តៅទ៊ីតនះឯង គរឺរូអាាែ

ភាររំុបានសាគ ល់តសរ៊ីភារ  ចូប្រះសងឃ នទត ើយ រួកតគបានដ្ឋក់

អាាែ ភារតៅន៉ឹង យួកមនែងដ្ឋច់តដ្ឋយម កឆ្លៃ យរ៊ីប្រះសងឃ នទៗ 

តដ្ឋយានការយា កា េ៉ឹងរ ៉ឹង រ៊ីសំណាក់ប្រះអគណប្សុក និងរួក

នគរបាលសាៃ េ់យួន តដ្ឋយ និអនញុ្ញា េឲ្យនិ នតតៅណា កណា

ត ើយ ។ កុថំាត ើរតចញ ក ល់ររងវេត សូ ប៊ីមេក ុ ិយួវែងតៅក ុិ

 យួក៏ និបានផ្ង ! ហា ផ្ត ច់ និឲ្យនិយាយទក់ទងជា យួន៉ឹងប្រះ

សងឃ ឬក៏រុទធររស័ិទណា យួត ើយ សូ ប៊ីមេញេតិញ រតងកើេ ក 

សួរសុមទកុេក៏ និអនញុ្ញា េម រ ។ រួកតគត្វើយា៉ែ ងតនះ ហាក់ ចូជា 

អាាែ ភារតនះ ប្េូវអារេតិសងាទិតសសអុ៊ីច៉ឹង  ។ អវ៊ីម លហួសតហេុ

តៅតទៀេតនាះ គតឺរលស៉ឹងក៏ចាេ់ឲ្យកនូសិសសជនិំេររស់ ស្តនត៊ីសងឃ

ត កយា តទៀេផ្ង ។ រួកតគរញ្ញជ ឲ្យត្វើមររតនះ កនុងតោលរំណង

ឲ្យអាាែ ភារ ប្រ ទទលួសារភារអរំ៊ីតទសកហុំស ម លមែួនបាន

ប្រប្រ៉ឹេតមុស តដ្ឋយរួកតគសំអាងតៅតលើភស័តាុង ម លបានរ៉ឹរអសូ

យកកនុងតនាះរ ួាន  ឯកាសារប្រវេតសិាស្តសតមមែរ    ថាស  VCD DVD CD 

សត៊ីអរំ៊ី សក ែភារររស់សហរ័នធមមែរកពុជាតប្កា  ប្រ ទងំា៉ែ សុ៊ីន 

Computer  យួតប្គឿង ា៉ែ សុ៊ីន Print  យួតប្គឿង និងា៉ែ សុ៊ីនលេររូ យួ

តប្គឿង តដ្ឋយរួកតគ បានរញ្ញជ ក់ និងតចាទថា ឯកាសារទំងតនះ គជឺា

ការរកាទកុតដ្ឋយមុសចារ់ និងានលកេណៈប្រឆំ្លង កតលើរ ា

អណំាចយួន ។ តទះជាយា៉ែ ងតនះកត៊ី អាាែ ភារតៅមេអះអាង និង

ប្រកាន់លជ រ់ថា សក ែភារម លអាាែ ភារត្វើកនែង ក  និជាការ

មុសចារ់តនាះតទ តប្ពាះអាាែ ភារត្វើតនះ វប្សរតៅន៉ឹងចារ់អនតរ

ជាេ ិ ក៏ ចូជាចារ់រ ា្  ែនញុ្ាកនុងប្រតទសររស់មែួនផ្ងម រ ម លសត៊ី

អរំ៊ីសិទធិតសរ ៊ីភារកនុងការរតញ្ចញ េ ិ និងតសរ៊ីភារទទលួរ័េា៌ន

ររស់មែួន ។ អស់រយៈតរលជាង ២ មម ម លអាជ្ា្រយួនបានត្វើទកុ

រកុត នញគរំា គមំហងរ៊ីសំណាក់អាជ្ា្រយួន កតលើអាាែ ភារ  ចូ

ជាកាលរ៊ីនលៃទ៊ី ២៩ មម និា ឆ្លន ំ២០០៧ រួកវបាននិ នតអាាែ ភារ

ត ើងតៅកាន់សាលាតមេត ត ើ ប៊ីសាត រ់អរំ៊ីរបាយការណ៍ម លរួកតគ

តសុើរការណ៍ និង ប្រ លូបានកាលរ៊ីកនែង ក ម លតទសទំងអស់

តនាះ គធឺាែ ក់តៅន៉ឹងកប្ េិចារ់ប្រហែទណឌ កនុងតនាះរ ួាន “ តទសនន

ការរកា និងផ្សរវផ្ាយឯកសារម លានមែ៉ឹ សារប្រឆំ្លង ន៉ឹង

សាធារណរ ាយួន , តទសននការមេងកណំារយ និងអេថរទម លាន

អេថន័យប្រឆំ្លង កតលើរ ាយួន និង តទសននការត្វើបាេកុ ែ ជាតហេុ

រងកឲ្យតកើេានចលាចលបាេ់នវូសណាត រ់ធាន រ់ ល់សងគ  ”  និងតៅ

ានតទសកហុំសជាតប្ចើនតទៀេម លសររុតទសទំងអស់ ក ប្រ 

ាណជាង ២០ ឆ្លន ំ ម លប្េូវជារ់កនុងគកុ ។ រ៉ែមុនត អាាែ ភារតៅមេ

 និទទលួសារភារ អរំ៊ីកហុំសររស់មែួនត ើយ តដ្ឋយយល់ត ើញថា 

ពាកយស ត៊ីទំងអស់តនះ គជឺាប្រនរណ៊ី ររស់រ ាការយួន ម លមេងមេ

ដ្ឋក់គនំារ កតលើអនកម លានសាែ រេ៊ីទន់តមសោយមេរ៉ែតុណាណ ះ ។ 

តប្កាយ កតទៀេ គតឺៅនលៃទ៊ី ១៣ មមត សា ឆ្លន ំ ២០០៧ អាជ្ា្រយួន

បានតកាះនិ នតគណៈ ស្តនត៊ីសងឃ ប្គរ់លំដ្ឋរ់ថាន ក់ កចលូរ ួកនងុកចិច

ប្រជុ ំយួតៅទ៊ីសាន ក់ការគណៈ ស្តនត៊ីសងឃតមេត ត ើ ប៊ីឲ្យសងឃវនិិចឆយ័

តទស និងចារ់ផ្ស៉ឹកអាាែ ភារមេ តង ។ រ៉ែមុនតការរកតហេផុ្លម ល

តចាទថា ានតទសធាែ ក់ ល់ករំេិម លប្េូវចារ់ផ្ស៉ឹកតនាះគ ឺ ោែ ន

ត ើយ តប្ពាះតរើមផ្អកតៅា ្ អ៌ាលវ៍ន័ិយ ប្រសិនតរើជាភកិេុអងគណា

 យួានតទសម លថាន៉ឹងប្េូវអារេតិទំង ៤ ននអារេតិណា យួ តទើរ

សងឃអាចានសិទធិចារ់ភកិេុអងគតនាះផ្ស៉ឹកបាន ។  តូចនះ តៅកនុងអងគ

ប្រជុំតនាះ ក៏បានតលើកត ើងថា លងរុទធចប្ក អាាែ ភារោែ នកហុំសអវ៊ី

តទ   តូចនះតហើយគណៈ ស្តនត៊ីសងឃម លបានចលូរ ួកនុងកចិចប្រជុ ំនិ

អាចណាត្វើការចារ់ផ្ស៉ឹកបានត ើយ ។ រ៉ែមុនតកនុងអងគប្រជុំតនាះបាន

តលើកត ើងម រថា អាាែ ភារបានប្រប្រ៉ឹេតរពំានតលែើសតៅតលើចារ់

កម្ពជុាក្រកាម្ – នរណាជានរណា? ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៧០ 



រ ា (តទសលងអាណាចប្ក)  តូចនះ អងគប្រជុំបានសតប្ ចចេិត            

សរតសរញេត ិ  យួចារ់តដ្ឋយចះុប្រះហេថតលលរ៊ីសំណាក់ ស្តនត៊ី

សងឃម លបានចលូរ ួតនាះ រចួប្រគល់ររូអាាែ ភារតៅឲ្យរ ា           

អណំាចយួនតដ្ឋយចាេ់ទកុថា អាាែ ភាររំុានជារ់ពាក់រ័នធន៉ឹងមមស

សងឃតទៀេតទ ។  តូចនះ ចារ់រ៊ីនលៃតនះ េតៅអាាែ ភារោែ នសិទធិតៅកនុង

ការទទលួមុសប្េូវរ៊ីគណៈ ស្តនត៊ីសងឃតទៀេតទ បានតសចកត៊ីថា 

សាគ សងឃមលងទទលួសាគ ល់អាាែ ភារ តនះជាសងឃតទៀេតហើយ   

លុះតៅតា៉ែ ង ៧ ប្រ៉ឹកនលៃទ៊ី ២២ មមត សា ឆ្លន ំ ២០០៧ រ ា

អណំាចយួន បានសហការជា យួន៉ឹងសាគ ប្រះសងឃសា គគ៊ី

តសនហាជាេតិមេតប្រះប្េពាំង ត្វើការនាំមែួនអាាែ ភារតចញរ៊ីសាលា

គណប្សុកករំង់្  ំ តដ្ឋយយកមលះថា ន៉ឹងនាំ ក វេតររស់មែួនវញិ ។ 

រ៉ែមុនតតរល ក ល់វេតភាែ   ប្សារ់មេត ើញាន នសុសតប្ចើនកះុករ

ម លមុសរ៊ីនលៃ្  ែា ( និម ននលៃឧតបាសលស៊ីលតនាះតទ) គអឺវ៊ៗី រួក

តគបានតរៀរចំរចួតហើយជាតប្សច កនុងតោលរណំងចារ់អាាែ ភារ

ផ្ស៉ឹកមេ តង ។  ចូម លរួកតគ បានតរៀរចំគេិទកុរចួរាល់ជាតប្សច

តនាះ គអឺាាែ ភារបានត ើញវេតាន ស្តនត៊ីសងឃជាន់មពស់ជាតប្ចើនប្រះ

អងគបាន កកាន់ វេតតពា្តិទរតចេយិារា  (តផ្ន អមណត េ)  ចូាន

នា លងតប្កា តនះ ៖ 

១- ប្រះតេជប្រះគណុ ថាច់ សុមសានត ប្រះអនគុណ តមេតប្រះប្េ     

ពាំង, ២-ប្រះតេជប្រះគណុ ថាច់ សាង តលឿង អគគតលល្កិារ សាលា

គណ តមេតប្រះប្េពាំង, ៣-ប្រះតេជប្រះគណុ ថាច់ ហាវ យ ប្រធាន

សាគ ន៍រុទធិកសិកា តមេតប្រះប្េពាំង, ៤-ប្រះតេជប្រះគណុ គ៉ឹ  

លន ប្រះត គណ ប្សុកករំង់្  ំ។ ៥-ប្រះតេជប្រះគណុ ថាច់ សួង ប្រះ

តៅអ្កិារវេតករំងន់ប្ជ និងជានាយកសាលា បាល៊ីរង ។ 

រ ៊ីឯវេតានមផ្នកលងរដ្ឋា ភបិាលយួនវញិអាាែ ភារបាន ត ើញ

 ចូរាយនា លងតប្កា តនះ ៖ 

១-តលាក សឺុន កាង អនបុ្រធាននគរបាល ជឈិ ប្រចំាភ ូភិាគ

លងេបូង , ២-តលាក សឺុន សុង សឺុន េណំាងជនជាេមិមែរប្រចំាភ ូិ

ភាគលងេបូង ននគណះ ជឈិ រកសររស់រកសក ុែុនិសតយួន,  ៣ - 

តលាក ល៉ឹ  ភ ូ អេ៊ីេគណៈក ែការជនជាេ ិ  ជឈិ ននគណៈរកសក ែុ   

និសតតវៀេណា , ៤- តលាក ថាច់  ញិ  ុ៉ឹង ប្រធានគណៈក ែការ ទទលួ

រនទុកជនជាេមិមែរ តមេតប្រះប្េពាំង , ៥-តលាក ហវិញ តភឿក  ងុ អនុ

ប្រធានគណៈក ែ ការទទលួរនទុកជនជាេមិមែរតមេតប្រះប្េពាំង ,          

៦-តលាក សឺុន តហវើ ន អេ៊ីេប្រធានគណៈក ែការទទលួរនទុកជនជាេិ

មមែរតមេតប្រះប្េពាំង និង ានេណំាងម ល ករ៊ីសាថ រន័ ប្គរ់ជាន់

ថាន ក់ជាតប្ចើនររូបានចលូរ ួកនុងនលៃតនាះផ្ងម រ ប្រ ទំងប្រជារុទធ

ររស័ិទប្រាណជាង ២០០ នាក់ និងនគរបាលការពារសនតិសុម

ប្រមហលជា ៥០ នាក់ បាន កត្វើការតឡា រ័ទធជុវំញិវេត ត ើ ប៊ីយា 

ការពារកនុងនលៃចារ់ផ្ស៉ឹកតនាះម រ ។ តប្កាយរ៊ីការចារ់ផ្ស៉ឹកបាន

សតប្ ចតហើយ រួកតគបាននាំអាាែ ភារតចញរ៊ីវេតភាែ  ៗ តហើយ

រញ្ជូន កឲ្យប្កុ ប្គួសារវញិ រនាទ រ់ កអាជ្ា្រយួនបាន ំុមែួនអាាែ

ភារឲ្យតៅមេកនុងផ្ទះរហូេតដ្ឋយានការយា ា ដ្ឋន េ៏៉ឹងរ ៉ឹងជាទ៊ី

រផំ្េុ ។ តប្កាយ កតទៀេតដ្ឋយស ូប្ទរំុំបានន៉ឹងការរស់តៅតដ្ឋយ

ឥេានសិទធិតសរ ៊ីភារតនាះ អាាែ ភារក៏បានលរតគច តចញរ៊ីការ

យា ោែ ំត ើល រ៊ីសំណាក់អាជ្ា្រយួនតនាះ តដ្ឋយបានរេ់ កលាក់

មែួនកនុងទ៊ីប្កុងនប្រនគរ មេ យួមម  ។ តប្កាយ ករួកវក៏បានតសុើរ

ការណ៍ ងឹថា មំុ្ប្រះករណុាអាាែ ភារលាក់មែួនតៅទ៊ីប្កុងនប្រនគរ

តនាះ ក៏សហការោន ជា យួន៉ឹងនគរបាលទ៊ីប្កុងនប្រនគរ ត ើ ប៊ីចារ់

មែួនអាាែ ភារ ដងតទៀេ ។ មេសំណាងលអអាាែ ភារបានតគចផ្េុរ៊ី

ការា ចារ់តនះរចួ ក៏បានរេ់ កតភៀសមែួនតៅក ពុជារហូេ កទល់

សរវនលៃតនះ ។ 

តលាក សឺុន មចង តចើន តប្កាយតរលអាជ្ា្រយួនចារ់ផ្ស៉ឹក ។ 

កម្ពជុាក្រកាម្ – នរណាជានរណា? ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៧១ 



្នតជើងចលូ ល់ កី ពជុា ចតំរលប្រះតេជប្រះគណុ ទ៉ឹ       

សាមន ប្េវូចារ់៖ 

តៅនលៃទ៊ី ៣០ មម លិនុា ឆ្លន ំ ២០០៧ តប្កាយរ៊ីអាាែ ភារបានរេ់

តគចរ៊ីការា ចារ់ររស់រដ្ឋា ភបិាលយួន តហើយតរលម ល្ន

តជើង ល់ទ៉ឹក កី ពុជាកាលណា  អាាែ ភារានអារ ែណ៍កនុងចេិតន៉ឹក

គេិថា “ មែនួន៉ឹងបានរចួផ្េុរ៊ីកណាត រ់ន យួនតហើយ ” ។ មេអវ៊ៗី  និបាន

 ចូការររំ៉ឹងទកុតនាះតទ   ជាអកុសល ៣ តា៉ែ ងតប្កាយ ក ប្សារ់មេ

រួកនគរបាលមមែរបាន កតឡា រ័ទធជុវំញិវេតភន ំនិលងតជើង សថិេតៅ

ប្សុកគរិ ៊ីវង ់ តមេតាមកវ  រនាទ រ់រ៊ីរួកតគបានចារ់មែួន ប្រះតេជប្រះ

គណុ ទ៉ឹ      សាមន យកតៅបាេ់តៅ  ។ ការចារ់មែួន ប្រះតេជប្រះ

គណុ ទ៉ឹ  សាមន តនះ  អាជ្ា្រមមែរក៏បានចារ់មែួនអាាែ ភារអនកម ល

ករុំងមេសំុសាន ក់អាប្ស័យតៅ កនុងវេតតនះត ើ ប៊ីត្វើ តំណើ ររនតតៅ

ភនតំរញផ្ងម រ ។  កនុងប្រ៉ឹេតកិារណ៍តនះ អាាែ ភារក៏បានសាន ក់តៅ 

ជា យួជនតភៀសមែួនមមែរតប្កា  យួចនំនួ  ចូជា តលាកអ ាំន ក់

ត ែ្ ះ ឈ៉ឹ  សា េុ និង រងប្រុសាន ក់ត ែ្ ះ  ៊ី ។ រនាទ រ់ កតទៀេ 

រួកតគបានចារ់រញ្ជូនរួកអាាែ ភារ តៅកាន់សាលា ំុភន ំនិលង

តជើង  ត ើ ប៊ីសាកសួរចត ែើយ រ៉ែមុនតតៅកនុងសាលា ំុតនះ រួកតគ និ

ទទលួបានលទធផ្លអវ៊ីរ៊ីរួកអាាែ ភារតនាះតទ  ។ តប្កាយ កតទៀេរួក

តគ ក៏សតប្ ចចារ់រួកអាាែ ភាររញ្ជូនតៅកាន់សាលាប្សុកគរិ ៊ីវងស

វញិ ។ តរល ក ល់សាលាប្សុកគរិ ៊ីវងសភាែ   រួកអនកតជើងលែ ំងបាន

 កចារ់កបួចកអាវររស់អាាែ ភារ តហើយយកតៅដ្ឋក់កនុងរនទរ់       

 យួៗដ្ឋច់តដ្ឋយម ករ៊ីោន  រចួរួកតគសួរចត ែើយាន ក់ៗតៅ ។ ចតំពាះ

រញ្ញែ ម លអាជ្ា្រមមែរចារ់មែួនរួកអាាែ ភារតនះ ត្វើឲ្យអាាែ ភារ 

ន៉ឹកត ើញនវូទិ ាភារ ចូកាលម ល អាជ្ា្រយួនចារ់មែួនអាាែ ភារ 

អុ៊ីច៉ឹងម រ  គកឺារគរំា គមំហងសួរចត ែើយតប្រៀរ ចូជាអនកម លជារ់

តទស្ៃន់អុ៊ីច៉ឹង តហើយតរើា សតងកេតៅវតលើសតទវ ងតៅន៉ឹងអវ៊ី

ម លអាជ្ា្រយួនធាែ រ់ត្វើ កតលើររូអាាែ ភារតៅតទៀេ ។ តរលរួក

អាជ្ា្រមមែរសួរចត ែើយ តងៗត្វើឲ្យអាាែ ភារន៉ឹកភនក់កនុងចេិតថា “ មែនួ

ន៉ឹង និទន់តគចផ្េុរ៊ីកណាត រ់ន យួនតៅត ើយតទ” ។ រ៉ែមុនតតៅតរល

តនាះឯង ហាក់ ចូជាានអវ៊ី កសនថិេតៅកនុងអារ ែណ៍ររស់អាាែ

ភារ ត្វើឲ្យអាាែ ភារ ានភារអងអ់ាចកាែ ហានត ើង ត ើ ប៊ីតដ្ឋះ

ប្សាយេរេន៉ឹងរួកអនកសួរចត ែើយ ។ អាាែ ភារសូ តលើកយកនវូ

សំនរួ យួចនំនួ ម លរួកវបានសួរអាាែ   ចូលងតប្កា តនះ ៖ 

-តេើអនទិេឯង ករ៊ីណា ? តហេអុវ៊ីបានជា កតៅ កនុងវេតតនះម រ ? 

- តេើអនទិេឯងជាមមែរក ពុតប្កា ម នម រតទ ? - តេើរវងអនទិេឯង និង

ប្រះតេជប្រះគណុ ទ៉ឹ  សាមន ានទំនាក់ទំនងសអ៊ីន៉ឹងោន  ? - តេើអនទិេ

ឯងាន ងឹសក ែភារររស់ប្រះតេជប្រះគណុ ទ៉ឹ  សាមន ម រឬតទ ? 

-តេើអនទិេឯងាន ងឹថាសហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា នរណាជាត  ឹកនាំ

ម រតទ?   

តនះជាសំនរួម លរួកអាជ្ា្រមមែរ បានសួរអាាែ ភារសារចះុ

សារត ើង ម លៗ កនុងចតំណា សំនរួជាតប្ចើនតទៀេ ។ តដ្ឋយកត៊ី     

បារ ភរ៊ីសុវេថភារផ្ទ ល់មែួនគ ឺ សំនរួលងតលើទំងរ៉ែនុាែ ន  អាាែ ភារ

បានត្វើការរ តិស្ថា រំុបាន ងឹអវ៊ីតសាះត ើយ (មេធាេរិុេតៅរវង

អាាែ ភារ និងប្រះតេជប្រះគណុ ទ៉ឹ  សាមន គាឺនការទក់ទងោន

យា៉ែ ងជេិសនិទធលែ ំងណាស់ )។ រនាទ រ់ រ៊ីការសួរចត ែើយ និទទលួបាន

លទធផ្លអវ៊ីរ៊ីអាាែ តនាះ រួកតគរងេឲំ្យអាាែ ភារសរតសរជារបាយ

ការណ៍ យួចារ់ ត ើ ប៊ីយកតៅឲ្យត ររស់រួកតគរិនិេយ អាាែ ភារក៏

សរតសរា សំតណើ រររស់រួកតគតៅ ។ រ៉ែមុនតតៅកនុងរបាយការណ៍

តនាះ អាាែ ភារសរតសរតដ្ឋយសតងេរថា “អាាែ ភារ ករ៊ីក ពជុា

តប្កា ត ើង កប្សុកមមែរតនះគ ឺ េណំាងឲ្យប្ក ុហ ុនយួន កសហការ

ជា យួ ន៉ឹងប្ក ុហ ុនម លតៅកនងុប្សុកមមែរ (តប្ពាះកាលតៅនប្រនគរ

អាាែ ភារបានចលូត្វើការនវូកនងុប្ក ុហ ុនអនតរជាេ ិយួ ម លាន

ត ែ្ ះថា Tahitian Noni International តៅកាេ់ TNI ។  តូចនះតហើយ 

រគុគលិកាន ក់ៗប្េវូបានប្ក ុហ ុនត្វើ Card ID  យួសប្ារ់សាគ ល់

រគុគលិកររស់ប្ក ុហ ុន)  ។ របាយការណ៍អាាែ ភារ បានសរតសរ

តទៀេថា មណៈ ក ល់ ប្សុកមមែរ គវឺហួសតរលម លឡានរេ់ ក

ភនតំរញ   តូចនះតហើយអាាែ ភារ ត ើញវេតមមែរក៏សំុសប្ាកតៅតនះ

 យួយរ់ ត ើ ប៊ីប្រ៉ឹកត ើងត្វើ តំណើ រតៅភនតំរញវញិ តប្ពាះសាគ ល់ថា 

តលាក សឺុន មចង តចើន តៅវេតសា គគ៊ីរងស៊ី  ទ៊ីប្កងុភនតំរញ  បាេកុ ែ

ទ ទរឲ្យតដ្ឋះមលង ប្រះតេជប្រះគណុ ទ៉ឹ  សាមន កាលរ៊ី           

មមស៊ីហា  ឆ្លន  ំ២០០៧ ។ ររូលេ HRW 

កម្ពជុាក្រកាម្ – នរណាជានរណា? ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៧២ 



វេតមមែរមេងមេសតនាត ស ល់អនក តំណើ រម ល ករ៊ីឆ្លៃ យ ”។ តប្កាយរ៊ី 

សរតសរចរ់របាយការណ៍រួកតគក៏រិនិេយតៅត ើញថា ស តហេុ

ស ផ្លណាស់ម រ តប្ពាះបានរ ែ ញភស័តុាងចាស់លាស់ ។  

រនាទ រ់រ៊ីការរិនិេយរ៊ីត ររស់រួកតគតហើយ ក៏សតប្ ចតដ្ឋះមលង

អាាែ ភារវញិ ។ តៅតរលតនាះឯង គតឺា៉ែ ង ១១ យរ់តហើយ អាាែ

ភារក៏ត្វើ តំណើ រតលែើរតជើងរ៊ីសាលាប្សុកគរិ ៊ីវង ់ តៅកាន់វេតភន ំនិលង

តជើងកនុងតោលរណំងសំុប្រះសងឃត ក យួយរ់ ត ើ ប៊ីប្រ៉ឹកមសអក

ត ើងត្វើ តំណើ រ កភនតំរញ ។ រ៉ែមុនតអវ៊ីគ ឺនិបាន ចូការគេិតសាះ

តរល ក ល់វេតភាែ  នគរបាលជាតប្ចើនបានឈរតជើងយា កា  តៅ

កនុងវេតតនាះ  និឲ្យចលូត កក ុរិរស់ប្រះសងឃត ើយ ។ អាាែ ភារក៏

ត ើរតចញ កត កមផ្អកតប្កា ត ើ អរិំលប្បាំង យួ្ ំម លតៅចលំង

 មុទ៊ីធាែ វេត ។ ត ក និបាន យួតា៉ែ ងផ្ង ប្សារ់មេត ើញនគរបាល

យា កា តៅកនុងវេតតនាះ កាន់តភែើងត ើរសំតៅ កកមនែងអាាែ ភារ  

រចួក៏តជរសត៊ីត ញតចញរ៊ីវេតតដ្ឋយនិយាយគរំា ថា “អនទិេឯងចង ់

រស់ឬចង ់រ់ ?” ។ ភាែ  ៗតនាះ អាាែ ក៏ត ើរតចញតៅ តដ្ឋយរំុបាន

សាគ ល់អនកភ ូនិរណាាន ក់តទ ត ើ ប៊ីសំុសាន ក់អាប្ស័យ យួយរ់ អាាែ

ភារក៏តចះមេត ើរចះុត ើរត ើង ា  ងផ្ែូវររស់អនកភ ូិ យួម លាន

ចាៃ យឆ្លៃ យរ៊ីវេតប្រមហល ៥០០ ម ៉ែប្េតនាះ ។ នច នអ៊ីានអនកភ ូិ

តគត ើញ តូចនះ ក៏តៅ កសួរនាំ អាាែ ភារបាននិយាយតរៀររារ់ឲ្យ

អនកភ ូសិាត រ់ា  តំណើ រតរឿងតៅ  ។ រនាទ រ់ ក អនកភ ូចិេិត្  ត៌នាះ 

បានឲ្យបាយហូរ និងឲ្យទ៊ីកមនែងត កតៅ ។ ប្រ៉ឹកត ើងក៏អរគុណអនក

ភ ូមិ លបានជយួសតស្ត គ ះតនាះ តហើយក៏សំុលាត្វើ តំណើ រត ើង ក

ភនតំរញមេ តង ។ អវ៊ីម លអាាែ ភារតសាកសាត យតនាះគឯឺកសារ និង

ឧរករណ៍ យួចំននួសត៊ីរ៊ីសក ែភារ ម លយួនចារ់អាាែ ភារផ្ស៉ឹក

ប្េូវបានរួកតគយកចាក់តសារជារ់អស់ និងតបាះប្ាហា  និឲ្យ 

តរើកតសារទវ រតនាះត ើយ  តដ្ឋយសារមេវ៉ា ល៊ីតនះនវូកនុងរនទរ់ររស់ 

ប្រះតេជប្រះគណុ ទ៉ឹ  សាមន ។ រ៉ែមុនតតរើរិចារណាគេិត ើង វញិ ក៏ជា

សំណាងលអ ល់ររូអាាែ ភារ ា៉ែ ងម រ តប្ពាះប្រសិនតរើរួកតគ និ

ចាក់តសាររនទរ់ជារ់ តហើយរួកតគត្វើការមវកតវរភាែ  ៗមេ តងតនាះ 

អាាែ ភារប្រមហលជាប្េូវចារ់រញ្ជូនតៅក ពុជាតប្កា  ជាក់ជា និ

លន ។ តរើា ស ត៊ីររស់តលាកា ល៊ី ឈួន ម លោេ់បានតៅ

សតងកេការណ៍ផ្ទ ល់តៅវេតភន ំនិលងតជើងតនាះ ោេ់បាននិយាយថា 

មណៈម លរួកតគមវកតវរវ៉ា ល៊ីររស់អាាែ ភារ តហើយបានរកត ើញ

ឯកាសារកនុងវ៉ា ល៊ីម លានជារ់ពាក់រ័នធ និងប្រះតេជប្រះគណុ ទ៉ឹ  

សាមន តនាះ រួកតគបានរនែឺសំត ងថា “ តសាកសាត យណាស់ ម ល

ទកុឲ្យអាអនទិេ យួតនាះរចួមែនួ ”។ តប្កាយរ៊ីបានសាត រ់ការតរៀររារ់

ររស់តលាកា ល៊ី ឈួន អាាែ ភារក៏បានរាយការណ៍តៅ ល់អងគការ

ការពារសិទធិ នសុសឲ្យជយួត្វើអនតរាគ ន៍ផ្ងម រ មេតដ្ឋយតរល

តនាះសាថ នភារកាន់មេអាប្កក់តៅៗតដ្ឋយសុវេថភារផ្ទ ល់មែួន  និ

អតំណាយផ្លចតំពាះររូអាាែ តនាះ អាាែ ភារក៏បានតភៀសមែួនតៅ

រស់តៅឯតមេតករំងច់ា អស់ជាង ១ មម ។ តប្កាយ ករិនិេយត ើញ 

សាថ នភារសៃរ់សាៃ េ់ ក៏បានត ើង កប្កុងភនតំរញ វញិ ។ 

លុះតៅនលៃទ៊ី ៩ មម្នូ ឆ្លន ំ ២០០៧ អាាែ ភារបានសាងផ្នួសត ើង

វញិ កនុងមណឌ ស៊ីាវេតអងគា ញិ ភ ូតិោកចរំក់ ស ក េ់តចា តៅ 

មណឌ  ត ក  រាជធាន៊ីភនតំរញ ។ រនាទ រ់រ៊ីបានរសួរចួ កក៏បានចលូតៅ

សិការនត និងជយួតប្ជា មប្ជងរតប្ ើ ល់ការ រសងគ រហូេ កទល់

ន៉ឹងតរលតនះ ៕ 

តលាក សឺុន មចង តចើន យករ័េា៌នតៅ ទ៊ីប្កងុភនតំរញ  ឆ្លន  ំ២០១៤ ។  

កម្ពជុាក្រកាម្ – នរណាជានរណា? ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៧៣ 



សាររ័េា៌ន នប្រនគរ៖ 

តៅនលៃទ៊ី ១ មម ករា ឆ្លន ំ ២០១៥ សាររ័េា៌ន នប្រនគរ ាន

អាយុ ៦ ឆ្លន ំតហើយ តរើគេិចារ់ាំងរ៊ី សាររ័េា៌ន  យួតនះ បាន

រតងកើេត ើង និងត្វើការផ្សរវផ្ាយា ប្ររ័នធអនិត្ើណិេ ចារ់រ៊ីនលៃទ៊ី 

០១ មម ករា ឆ្លន ំ ២០០៨  ក ។ 

រយៈតរល ៦ ឆ្លន ំតនះ ការតបាះរុ ពជាកាមសេប្រចំាសបាត ហ៍ តៅ

ប្រះរាជាណាចប្កក ពុជាតទើរបានមេ ៤ ឆ្លន ំតទ គចឺារ់ាំងរ៊ីនលៃទ៊ី ០១ 

មម ករា ឆ្លន ំ ២០០៨  ល់នលៃទ៊ី ០១ មម ករា ឆ្លន ំ ២០១០ សាររ័េា៌ន 

នប្រនគរ តចញផ្ាយប្រចំាសបាត ហ៍ ា ប្ររ័នធអនិត្ើណិេ បាន

ចនំនួ ១០២ តលម និងចារ់រ៊ីនលៃទ៊ី ០១ មម ករា ឆ្លន ំ ២០១០  ល់នលៃទ៊ី 

០១ មម ករាឆ្លន ំ ២០១៥ បានតបាះរុ ពជាកាមសេប្រចំាសបាត ហ៍តៅ

ប្រតទសក ពុជាបានចនំនួ ៤៥ តលម តប្កាយរ៊ី សាររ័េា៌ន នប្រនគរ 

បានទទលួអាជ្ារណ័ណ  រ៊ីប្កសួងរ័េា៌នមមែរកាលរ៊ីនលៃទ៊ី ១១ មម ករា 

ឆ្លន ំ ២០១០ កនែងតៅតនះ ។ 

ការផ្ាយា តគហទំរ័រ៖ 

ចារ់ាំងរ៊ីបានរតងកើេត ើង ក សាររ័េា៌ន នប្រនគរ បានផ្សរវ 

ផ្ាយរ័េា៌នា រយៈតគហទំរ័ររែក់ ម លានអាសយដ្ឋា ន

www.preynokornews.blogspot.com តហើយតយើងមំុ្បានចះុផ្ាយ នវូ

អេថរទរ័េា៌នជាតរៀងរាល់នលៃ និង កាមសេ នប្រនគរ ជាឯកសារ PDF 

ជាតរៀងរាល់នលៃអាទិេយរនាទ រ់កាមសេបានតបាះរុ ពតចញផ្ាយតៅ

កនុងប្រតទសក ពុជា ។ ឆ្លន ំ ២០១២ តនះ សាររ័េា៌ន នប្រនគរ បាន

រតងកើេនវូតគហទំរ័រលែ ីយួតទៀេម លានអាសយដ្ឋា ន www.preyno 

kornews.info ត ើ ប៊ីរងកភារ យប្សួល ល់ េិតអនកអានកនុងការចលូ

ា ដ្ឋនរ័េា៌នលែីៗ  និងសិកាប្សាវប្ជាវនវូអេថរទប្សាវប្ជាវ       

តផ្សងៗ ម លបានចះុផ្ាយតៅតលើតគហទំរ័រលែ ីយួតនះ ។ តៅតលើ       

តគហរ័រលែតីនះ តយើងមំុ្បានចះុផ្ាយនវូរ័េា៌នជាេអិនតរជាេ ិ ភ ូិ

សាស្តសតក ពុជាតប្កា  ប្រ៉ឹេតកិារណ៍ប្រវេតសិាស្តសតក ពុជាតប្កា  ប្រវេតិ

អនកានតករ តិ៍ត ែ្ ះមមែរតប្កា  (នរណាមែះតៅក ពុជាតប្កា ?) និងប្រះ

ក្សចការីាយោរណ៍្របស់នាយកដ្ឋឋ ៃរ័ត៌្មៃនៃសហរ័ៃធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម្ 
ចារ់តងំរ ី“សភាផែ មរក្សម្ ពជុាលប្កាម្” បានរ ដរូល ម្ ៉េះម្ក្សជា “សហរន័ ាផែ មរក្សម្ ពជុាលប្កាម្” តងំរ ីឆ្ន  ំ១៩៩៦ រហតូម្ក្សដ្េ់ ឆ្ន  ំ២០១៤ លន៉េះ មានអាយកុាេ ១៨ ឆ្ន  ំ

លហើយ ។ ក្ស នងុអ ំងុលរេ ១៨ ឆ្ន  ំក្សនង្លៅលន៉េះ សហរន័ ាផែ មរក្សម្ ពជុាលប្កាម្ បានលធ វើការតស មូ្តលិដ្ឋយសន តវិធិបី្គ្រ់ម្លធោបាយ  ដ្ចូជា ការតវា លៅលេ ើឆ្ក្សអន តរជាតលិដ្ ើម្បី   
ជរំញុឲ្យលវៀតណាម្លគ្នររ សទិ ាផិែ មរលប្កាម្មាច ស់ស្សកុ្ស ថ្នផដ្នដ្កី្សម្ ពជុាលប្កាម្ ជាលដ្ ើម្ ។ ក្ស នងុសក្សម្ មភារទ្ធងំអស់លនា៉េះ រត័ម៌ានជាសក្សម្ មភារម្យួផដ្េ ម្និអាចលម្ ើេរេំង
បានល ើយ លដ្ឋយសហរន័ ាផែ មរក្សម្ ពជុាលប្កាម្ែែំសរ វែាយប្គ្រ់ម្លធោបាយ  ដ្ចូជា ការលបា៉េះរមុ្ ពលសៀវលៅ ជាភាសាអង់លគ្ស្ នងិ ផែ មរសដរីកី្សម្ ពជុាលប្កាម្,  ការែេតិ សុឌី ី
(CD) ចលប្ម្ៀងជាតនិយិម្ផែ មរលប្កាម្ នងិលោេ ននោិយលរឿង “វរីររុស សងឺ គ្យុ”, វសិ ុឌី ី (VCD) ចលប្ម្ៀង Karaoke ជាតនិយិម្ផែ មរលប្កាម្ នងិសក្សម្ មភារតស រូរស់
សហរន័ ាផែ មរក្សម្ ពជុាលប្កាម្, វលីដ្អភូារយន តឯក្សសារសដរីកី្សម្ ពជុាលប្កាម្, ការលបា៉េះរមុ្ ព ប្រតឹ តរិប្ត “ក្សម្ ពជុាលប្កាម្” ប្រចាផំែ, ការលបា៉េះរមុ្ ព កាផសត ថ្ប្រនគ្រ ប្រចាសំបាដហ៍     
លៅក្ស នងុប្រលទសក្សម្ ពជុា, ការែាយប្រចាថំ្ង ៃថ្ន វទិយុ “សំល ងក្សម្ ពជុាលប្កាម្”, លគ្ហទរំរ័ នងិ ទរូទសសន ៍ ថ្ប្រនគ្រ Online ជាលដ្ ើម្  លដ្ ើម្បីរប្ញ្ញា ររត័ម៌ានទ្ធងំលន៉េះ ដ្េ់
រេរដ្ ឋផែ មរលប្កាម្លៅក្ស នងុស្សកុ្សក្សម្ ពជុាលប្កាម្បានប្ជារ នងិឲ្យរេរដ្ ឋផែ មរលៅប្រលទសក្សម្ ពជុា នងិលប្ៅប្រលទសបានសាគ េ ់“ផែ មរលប្កាម្ជានរណា?” ។  

សម្ទិ ាែេផដ្េបានសលប្ម្ចលចញជាផែន្ក រ  លុណណ៉េះលន៉េះ ក្សល៏ដ្ឋយសារសហរន័ ាផែ មរក្សម្ ពជុាលប្កាម្មានសាថ រន័ដ្សំ៏ខាន់ម្យួចនំនួ ផដ្េែលំធ វើការទ្ធក់្សទងនងឹការែសរ វែាយ
ទ្ធងំលន៉េះ ដ្ចូជា នាយក្សដ្ឋឋ នរត័ម៌ានថ្នសហរន័ ាផែ មរក្សម្ ពជុាលប្កាម្ ផដ្េមាន លោក្ស សងឺ សលប្ម្ច ជាអតតីប្រធានទទេួរន ទកុ្សដ្េ់ ឆ្ន  ំ ២០១៣ នងិ ប្រ៉េះលតជប្រ៉េះគ្ណុ     
សងឺ យុងឹ រតនា ជាប្រធានទទេួរន ទកុ្សចារ់តងំរថី្ង ៃទ ី២៦ ផែឧសភា ឆ្ន  ំ២០១៣ រហតូ ម្ក្សដ្េរ់រ ចរុបន ន ។ លគ្ហទរំរ័ប្រចាថំ្ង ៃ  នងិ កាផសត ប្រចាសំបាដហ៍ “ថ្ប្រនគ្រ” 
ផដ្េមាន ប្រ៉េះលតជប្រ៉េះគ្ណុ សងឺ យុងឹ រតនា ជាអភបិាេ, លោក្ស េ ីឈនូ ជាចាងហាវ ងការែាយទទេួរន ទកុ្សផែ នក្សចារ់លៅប្រលទសក្សម្ ពជុា (២០១០-២០១៤), លោក្ស 
សុនឺ ផចង លច ើន នងឹជាចាងហាវ ងរន តរ ី លោក្ស េ ីឈនូ ចារ់រឆី្ន  ំ២០១៥ ខាងម្ែុលន៉េះលៅ  នងិ មាន ភកិ្ស េ ុថាច់ ប្រជីា លគ្ឿន ជានរិន ានាយក្ស ។ “ែេតិក្សម្ មផែ មរលប្កាម្” 
ផដ្េមាន លោក្ស សងឺ ខាន់ ជាចាងហាវ ង នងិ អ នក្សស្ស ីលក្សៀង សាែន ជាអ នក្សលរៀរលរៀង ។ លត ើផែ នក្សនមី្យួៗថ្នការែសរ វែាយមានអ វែី៉្េះ? 

តលាក ល៊ី ឈូន ចាងហាវ ង កាមសេ នប្រនគរ  

ម លាន លូដ្ឋា នតៅក ពជុា ។ 

កម្ពជុាក្រកាម្ – ក្សចកដរីាយការណ៍? ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៧៤ 



រុទធសាសនា ជាត ើ  ។ 

ទរូទសសន៍ នប្រនគរ (PTV)៖ 

ចារ់រ៊ីឆ្លន ំ ២០១៣  ក សាររ័េ៌ាន នប្រនគរ បានរមនថ ក ែវិ្ ៊ី 

“ទរូទសសន៍ នប្រនគរ” Online  ួយតទៀេ ម លក ែវិ្ ៊ីតនះ តយើងមំុ្ ាន

ត្វើតសចកដ៊ីរាយការណ៍ជាវតី អមូែ៊ីៗផ្សរវផ្ាយតៅតលើរណាដ ញសងគ  

Youtube ម លានអាសយដ្ឋា ន www.youtube.com/user/

preynokornews ។ សប្ារ់តលាកអនកម លានភាជ រ់ប្ររ័នធអនិ         

ត្ើណិេ  អាចចលូទសសនានវូក ែវិ្ ៊ីទរូទសសន៍ររស់តយើងមំុ្ បានប្គរ់

តរលតវលា ។ 

ផ្លិេក ែ នប្រនគរ៖ 

ឆ្លន ំ ២០១២ កនែងតៅតនះ សាររ័េា៌ន នប្រនគរ បានផ្លិេ

ថាសសុ៊ីឌ្៊ី ចតប្ ៀង ផ្លិេក ែ នប្រនគរ Vol.1 ម លានចណំងតជើង

ថា “ន៉ឹកប្សុក” ។ មែ៉ឹ សារននរទចតប្ ៀងទំងតនះទក់ទងន៉ឹងសាថ ន

ភាររលរ ាមមែរតប្កា តៅម ន កី ពុជាតប្កា  ម លបាននិរនធ និង

តរៀរតរៀងតដ្ឋយ តលាក សឺង សតប្ ច ប្រធានមផ្នករ័េា៌ន ននសហ

រ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  ។ ថាសសុ៊ីឌ្៊ីចតប្ ៀងតនះ តយើងមំុ្ានដ្ឋក់លក់

តៅសហរ ាអាត រកិ និងតៅសាលសហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  ប្រចំា

រ ានិងប្រតទសនានា ។ 

តបាះរុ ពជាកាមសេតៅក ពជុា៖ 

តដ្ឋយយល់ត ើញថា  រលរ ាមមែរ និងមមែរតប្កា តៅប្រតទស

ក ពុជាកាលរ៊ីឆ្លន ំ ២០១០  ិនសូវានអនកានលទធភារតប្រើប្បាស់     

អនិត្ើណិេ តទើរគណៈក ែការ សាររ័េា៌ន នប្រនគរ បានសតប្ ច

សំុអាជ្ារណណ រ៊ីប្កសួងរ័េា៌នននប្រតទសក ពុជា ត្វើការតបាះរុ ព 

កាមសេ នប្រនគរ តចញផ្ាយប្រចំាសបាត ហ៍តៅទ៊ីប្កុងភនតំរញ តហើយ 

បានមចកចាយតៅ ល់រលរ ាមមែរតប្កា  តៅា តមេតនានាកនុងប្រ 

តទសក ពុជា ត ើ ប៊ីរួកោេ់បានទទលួនវូរ័េា៌នលែីៗ  សត៊ីអរំ៊ីសាថ នភារ

មមែរតប្កា តៅម ន កី ពុជាតប្កា  និងតៅកនុងរិភរតលាក ។ 

ប្រ៉ឹេតរិប្េ “ក ពជុាតប្កា ”៖ 

ចារ់ាំងរ៊ីឆ្លន ំ ២០០៤ រហូេ ក ល់ ឆ្លន ំ ២០១៤ តនះ ានរយៈ

តរល ១០ ឆ្លន ំ តហើយ ម លសហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា បាន តបាះរុ ព 

ប្រ៉ឹេតរិប្េ “ក ពជុាតប្កា ” ប្រចំាមម តៅកនុងប្រតទសក ពុជាសប្ារ់

ផ្សរវផ្ាយអរំ៊ី “ក ពជុាតប្កា ” និងសក ែភារ េស ូតដ្ឋយអហិងា

ររស់សហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា តៅតលើឆ្លកអនតរជាេ ិ ឲ្យរលរ ាមមែរ

តៅកនុងប្រតទសក ពុជាបាន ងឹ បានឮ ។  ក ល់មម្នូ ឆ្លន ំ ២០១៤ 

តនះ ប្រ៉ឹេតរិប្េ “ក ពជុាតប្កា ” តបាះរុ ពបាន ៩៤ តលម តហើយ ម ល

វបានកាែ យតៅជាប្កំាងឯកសារ “ក ពជុាតប្កា ”  សំ៏លន់ យួ

សប្ារ់កនូតៅមមែរប្គរ់ជនំាន់សិកាប្សាវប្ជាវ ។ 

តសៀវតៅសដ៊ីអរំ៊ី “ក ពជុាតប្កា ”៖   

តៅកនុងឆ្លន ំ ២០០៩ សហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  បានតបាះរុ ព

តសៀវតៅ គគុតទទសក ៍យួានត ែ្ ះថា “ផ្ែូវតៅយកសិទធសិប្ ច 

វសនាមែនួតដ្ឋយមែនួឯង” សដ៊ីអរំ៊ីតោលជហំរ និងប្រវេតសិហរ័នធមមែរ

ក ពុជាតប្កា  និងប្រវេតសិាស្តសតក ពុជាតប្កា ជា ២ ភាសា គ ឺអងត់គែស 

និងមមែរ ។  

ផ្លិេក ែមមែរតប្កា ៖ 

ជាផ្លិេក ែ យួម លាន តលាក សឺង លន់ តៅរ ា Washing-

ton ជាចាងហាវ ង និងអនកប្ស៊ី តកៀង សាមន តៅទ៊ីប្កុងមមែរ Long Beach 

សហរ ាអាត រកិ ជាអនកនិរនធ និងតរៀរតរៀង ។ ចារ់ាំងរ៊ីបានរតងកើេ

នលៃទ៊ី ០២ មមកកកដ្ឋ ឆ្លន  ំ២០១០៖ កាមសេ នប្រនគរ តបាះរុ ភផ្ាយ

តៅភនតំរញ ប្រតទសក ពជុា ។ 

ប្រ៉ឹេតរិប្េ “ក ពជុាតប្កា ” ម លបានតបាះរុ ពតៅក ពជុា 

នាតរលកនែង ក ។ 

កម្ពជុាក្រកាម្ – ក្សចកដរីាយការណ៍? ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៧៥ 



ត ើង ក ល់តរលតនះ ផ្លិេក ែ យួតនះ បានផ្លិេនវូស ទិធផ្ល

ជាតប្ចើនសប្ារ់ជាេកិ ពុជាតប្កា  ម ល និធាែ រ់ានតៅកនុងប្រវេតិ

សាស្តសត  ចូជា៖  

មផ្នកស៊ីឌ្៊ី (CD) និង វសុី៊ីឌ្៊ី (VCD) ៖ 

តលាេ ននិយាយតរឿង “វរីររុស សឺង គយុ” ឆ្លន ំ ២០០៥ ាន ៤ ភាគ 

៤ ថាសសុ៊ីឌ្៊ី, ចតប្ ៀងជាេនិិយ មមែរតប្កា ទំង ៦ តវល (VOL) 

ម លានរទចតប្ ៀងប្រាណជាង ១០០ រទ តប្ចៀងតដ្ឋយារា

ចតប្ ៀងលប៊ីៗតៅប្រតទសក ពុជា  ចូជា ទចូ ស នុ និចច, ផ្ន ណាវ,ី 

សយ វវិឌ្ឍន៍, សូ សុភប័្ក និង ឈួន នវយា៉ែ រ ៊ី ជាត ើ  ។ តប្ៅរ៊ីតនះ ក៏

បានផ្លិេជាចតប្ ៀង Karaoke មមែរតប្កា បាន ២ តវល (VOL) និង

បានសហការជា យួន៉ឹងអនកប្ស៊ី Rebecca Sommers កាលរ៊ីឆ្លន ំ 

២០០៨ ផ្លិេភារយនត ឯកសារសដ៊ីអរំ៊ីក ពុជាតប្កា  ួយានចណំង

តជើងថា “ការរលំាយតដ្ឋយ និរងែរូ្ ” ។  

វទិយ ុ“សំត ងក ពជុាតប្កា ”៖ 

វទិយុបានកតកើេត ើងតៅសហរ ាអាត រកិ តដ្ឋយសហរ័នធមមែរ

ក ពុជាតប្កា  កាលរ៊ីនលៃទ៊ី ០១ មម លិនុា ឆ្លន ំ ២០០១ តរើគេិ  ល់ នលៃទ៊ី 

០១ មម លិនុា ឆ្លន ំ ២០១៤ វានអាយុកាល ១៣ ឆ្លន ំ តហើយ ។ ចារ់រ៊ី

បានរតងកើេត ើង រហូេ ល់ឆ្លន ំ ២០០៤ វទិយសំុត ងក ពជុាតប្កា  បាន

ផ្ាយា រលកធាេ ុអាកាស កនុង យួសបាដ ហ៍ ដងតរៀងរាល់នលៃអ គ រ 

ចារ់រ៊ីតា៉ែ ង ០៩  ល់ តា៉ែ ង ១០ យរ់ តា៉ែ ងតៅក ពុជាតប្កា ា 

ក ពស់រលកធាេអុាកាសមែ៊ី ១៥.៦៩០ គ៊ី ហឺូេ និងបានដ្ឋក់ផ្ាយ

តៅតលើប្ររ័នធអនិត្ើណិេ ា រយៈតគហទំរ័ររណាដ ញមមែរតប្កា 

ររស់សហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា ម លានអាសដ្ឋា ន www.khmer 

krom.net ។ 

តប្កាយ ក តៅឆ្លន ំ ២០០៥ វទិយក៏ុផ្អ កការផ្ាយា រលកធាេុ

អាកាស តហើយមររ កផ្ាយា ប្ររ័នធអនិត្ើណិេវញិតដ្ឋយតចញ

ផ្ាយ យួសបាដ ហ៍ ដងតរៀងរាល់នលៃអ គ រ ម ល ា រយៈតគហទំរ័រ

លែ ីម លានអាសយដ្ឋា ន www.vokk.net និង ក ល់ឆ្លន ំ ២០០៨ ប្កុ 

ការ រក៏បានរមនថ តា៉ែ ងផ្ាយ ចារ់រ៊ី យួសបាដ ហ៍ ដង កជាតរៀង

រាល់នលៃវញិ ។ 

ប្ក ស៊ីល្ ៖៌ 

ត ើ ប៊ីរប្ងងឹការផ្ាយឲ្យកាែ យជារ័េា៌នជាទ៊ីទកុចេិត រ៊ីតលាក

អនកសាដ រ់ និងជារ័េា៌នផ្ែូវការររស់រលរ ាមមែរតប្កា តនាះ គណៈ

ក ែការនាយកដ្ឋា នរ័េា៌ន ននសហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  ម លាន 

ប្រះតេជប្រះគណុ សឺង យុ៉ឹង រេនា និង សហការ៊ីទំងអស់ននប្កុ ការ

ផ្ាយជាអនកសែប្គចេិត បានមិេមំប្រ៉ឹងមប្រងអស់រ៊ីកាែ ំងកាយចេិត និង

លវកិាផ្ទ ល់មែួន ត ើ ប៊ីត្វើការ រទំងអស់តនះតដ្ឋយមផ្អកតលើប្ក 

ស៊ីល្ ជ៌ា លូដ្ឋា ន  ចូលងតប្កា ៖ 

វទិយុ “សំត ងក ពជុាតប្កា ”  ឬ  “Voice of Kampuchea-Krom” ជា

វទិយផុ្ាយា រយៈប្ររ័នធអនិត្ើណិេ  ផ្លិេតដ្ឋយនាយកដ្ឋា ន

រ័េា៌ន ននសហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  (Khmers Kampuchea-Krom) 

ម លាន លូដ្ឋា នតៅសហរ ាអាត រកិ ។ 

វទិយុ “សំត ងក ពជុាតប្កា ”  ានេនួាទ៊ីនា ំណំ៉ឹ ងជនូ ល់ប្រជា

ជាេមិមែរតប្កា ាច ស់ប្សុកននម ន កី ពុជាតប្កា  ម លរួកតគ និ

ម លានសាថ នរន័រ័េា៌នឯករាជយររស់មែួន និង និម លបានទទលួ

រ័េា៌នរិេប្គរ់ប្ជុងតប្ជាយត ើយ  តប្ពាះរលរ ាមមែរតប្កា សរវនលៃ 

តសៀវតៅ, CD និង VCD  ម លសហរ័នធមមែរក ពជុាតប្កា បានផ្លិេ 

នាតរលកនែង ក ។  

កម្ពជុាក្រកាម្ – ក្សចកដរីាយការណ៍? ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៧៦ 



ករុំងរស់តៅតប្កា ការប្េួេប្ាមររអាណានិគ  រ៊ីរដ្ឋា ភបិាលរកស

ក ុែុយនិសតតវៀេណា  ។  សរវនលៃ តវៀេណា ជាប្រតទសប្រកាន់ 

យករររក ុែុយនិសតរាល់ប្ររ័នធផ្សរវផ្ាយជាររស់រ ា តហើយ និ

ានសាថ រន័រ័េា៌នឯកជនផ្ាយរ័េា៌នឯករាជយត ើយ ។ 

វទិយុ “សំត ងក ពជុាតប្កា ” រតងកើេត ើងត ើ ប៊ីជរំញុឲ្យានការ

តោររសិទធិននការរតញ្ចញ េ ិ និងទសសនៈររស់ប្រជាជាេមិមែរតប្កា  

ម លករុំង ប្េូវបានរដ្ឋា ភបិាលរកសក ុែុយនិសតតវៀេណា ររំទិ    

ាេ់ ។  ា៉ែ ងតទៀេ វទិយុ “សំត ងក ពជុាតប្កា ” ជាតវទិកា យួសប្ារ់

រលរ ាមមែរតប្កា តៅក ពុជាតប្កា  ម លប្េូវបានរដ្ឋា ភបិាលតវៀេ

ណា ររំទិសំត ងតនាះ ឲ្យានឱ្កាសរតញ្ចញ េតិផ្សងៗទក់ទិន

ន៉ឹងរញ្ញែ ររស់មែួនតៅទ៊ីតនះ ត ើ ប៊ីឲ្យរិភរលងតប្ៅបានប្ជារ ។  

ចណុំចសនូលសំលន់ននតរសកក ែររស់វទិយុ “សំត ងក ពជុា

តប្កា ” គកឺារប្រកាន់លជ រ់នវូរទដ្ឋា ន ននវជិាជ ជវីៈសាររ័េា៌ន ។ 

ក ែវិ្ ៊ីផ្ាយននវទិយុ “សំត ងក ពជុាតប្កា ” រកានវូរតរៀរ

និយាយម លានលកេណៈសៃរ់តសៃៀ   និលាយ ំន៉ឹង តនា          

សតញ្ចេនា ប្រ ទំងតជៀសវងនវូការរងកជតាែ ះការតោសនា ឬ ការ

ប្រាលតលើជនណាប្កុ ណា ឬ រដ្ឋា ភបិាលណា យួ ។  

តប្ៅរ៊ីសំត ង តលាកអនកអាចអានអេថរទសិកាប្សាវប្ជាវ និង

រ័េា៌នតផ្សងៗ សដ៊ីអរំ៊ី “ក ពជុាតប្កា ” ប្គរ់តរលតវលាតៅតលើ       

តគហទំរ័រ www.vokk.net  ។ 

មចករមំលករ័េា៌នា រណាដ ញសងគ ៖ 

រ័េា៌នម លបានចះុផ្ាយា តគហទំរ័រ  តយើងមំុ្បានមចក

រមំលកអេថរទរ័េា៌នទំងតនះ តៅា រណាដ ញសងគ តផ្សងៗ ចូជា 

Facebook  និង Twitter ផ្ងម រ  ។ ា រយៈរណាដ ញសងគ ទំង

តនះ  តលាកអនកន៉ឹងទទលួបានរ័េា៌នលែ ី តៅតលើទំរ័រ Facebook និង 

Twitter ររស់តលាកអនក ប្រសិនតរើតលាកអនកចចុភាជ រ់ចលូជា

សាជកិ ននទំរ័រ Facebook និង Twitter ររស់ សាររ័េា៌ន នប្រនគរ  

និង VOKK ។ 

ការតបាះរុ ពអាវយឺេ៖ 

តៅកនុងឆ្លន ំ ២០១៤ តនះ គណៈក ែការនាយកដ្ឋា នរ័េា៌ន នន

សហរ័នធមមែរក ពុជាតប្កា  បានតបាះរុ ពអាវយឺេ VOKK និងសារ 

រ័េា៌ន នប្រនគរ ចនំនួ ៥០០ អាវ ត ើ ប៊ីមចក ល់ប្កុ ការ រ និង 

អនកោំប្ទតៅប្រតទសក ពុជា និងប្រតទសនានា កនុងរិភរតលាក ត ើ ប៊ី

ផ្សរវផ្ាយ អំរ៊ីត ែ្ ះររស់វទិយុឲ្យ នសុសសាគ ល់កាន់មេតប្ចើន ៕ 

តលាក តៅ តរៀរ ប្រធានសភាប្រ៉ឹទធ ចារយ ននសហរ័នធមមែរក ពជុាតប្កា  ប្រតគន លិមិេមេងាំង ប្រះតេជប្រះគណុ សឺង យុ៉ឹង រេនា ជាប្រធាន 

នាយកដ្ឋា នរ័េា៌នននសហរ័នធមមែរក ពជុាតប្កា  តៅកនងុ ហាសននិបាេរិភរតលាក តលើកទ៊ី ៧ ននគណៈក ែការយុវជនសហរ័នធមមែរ                          

ក ពជុាតប្កា  តៅទ៊ីប្កងុ Philadelphia រ ា Pennsylvania, សហរ ាអាត រកិ នលៃទ៊ី ២៦ មមឧសភា ឆ្លន  ំ២០១៣  ។  

កម្ពជុាក្រកាម្ – ក្សចកដរីាយការណ៍? ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៧៧ 



ប្រះវហិាររ ិកេារា   (កនងុប្សុក)  ប្សុកករំង់្  ំ តមេតប្រះប្េពំាង  ។ វេតតនះបានកតកើេកនងុ រ. ស. ១១៥៨  គ. ស. ៦១៤ ។ 

វេតតពា្សិាលរាជ ( ករំង ់)  និងវេតសំតរាងឯក រ.  ស. ១១៨៦  គ. ស.  ៦៤២  តៅប្សុកករំង់្  ំ តមេតប្រះប្េពំាង  ។ 

កម្ពជុាក្រកាម្ – របូថតពកីម្ពជុាក្រកាម្ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៧៨ 



 

រលរ ាមមែរតប្កា តៅ ប្សុកករំងស់ាព ន តមេតប្រះប្េពំាង ត្វើរិ្៊ី

រងសកុលូកនងុនលៃរណុយចលូឆ្លន មំមែរ នលៃទ៊ី ១៦ មមត សា ឆ្លន  ំ២០១៤ ។ 

ទិ ាភារ រំលូប្រះវហិារវេត នុ៊ីរងស៊ី  (ររូ មុ) និង វេតរិទតូោសរងស៊ី  ប្រ៉ឹងប្េ រផ្ះុត ើងតៅចកំណាដ លទ៊ីប្កងុមប្រកឫសស៊ីម លរ័ទធជុវំញិ 

តដ្ឋយអាោរ និងផ្ទះររស់ជនជាេយួិន ។ 

ប្ក ុអនកប្គរូតប្ងៀនប្រះសងឃតៅសាលាបាល៊ីកនងុតមេតប្រប្េពំាង  

តសែៀកពាក់ប្រនរណ៊ី មមែរកនងុរិ្៊ីរណុយ យួតៅកនងុវេត ។ 

កម្ពជុាក្រកាម្ – របូថតពកីម្ពជុាក្រកាម្ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៧៩ 



ស ណសិសស និងសិសសននសាលារុទធិកសិកា ឆ្លន  ំ២០១៤ តៅកនងុវេត យួននតមេតប្រះប្េពំាង ។ 

រិ្៊ីប្រណំាងទកូ ង តៅតមេតោែ ងំ  កាលរ៊ីនលៃទ៊ី ៥ មមវចិឆកិា ឆ្លន  ំ២០១៤ ។ 

កម្ពជុាក្រកាម្ – របូថតពកីម្ពជុាក្រកាម្ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៨០ 



សហរ័នធមមែរក ពជុាតប្កា ចលូរ ួរិ្៊ី មងែកបនួអរអររណុយចលូឆ្លន មំមែរ ឆ្លន  ំ ម  វស័ក ម លបានប្បាររធតៅទ៊ីប្កងុមមែរ Long Beach   

រ ា California នលៃទ៊ី ៦ មមត សា ឆ្លន  ំ២០១៤ ។ 

សហរ័នធមមែរក ពជុាតប្កា  តៅប្រតទសអុ៊ីាល៊ី  ។ 

កម្ពជុាក្រកាម្ – របូថតសកម្ែភាពសហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៨១ 



ប្រះតេជប្រះគណុ យ័ញ េនូ តលើកររូលេប្រះសងឃមមែរតប្កា ចនំនួ ៣ អងគ គ ឺប្រះតេជប្រះគណុ ថាច់ ត្ឿន, ល៊ីវ ន៊ី និង  ល៊ី ចនិាដ  ម លជារ់

រនធនាោរ និងទទលួរងការត្វើទរណុក ែតដ្ឋយរដ្ឋា ភបិាលតវៀេណា តៅម ន កី ពជុាតប្កា    កនងុឱ្កាសតចញផ្ាយយុទធនាការរញ្ឈរ់ការត្វើ

ទរណុក ែតៅកនងុប្រតទសតវៀេណា  ម លតរៀរចតំៅវាិនសភាជាេសិហរ ាអាត រកិកាល រ៊ីនលៃប្រហសបេិ៍ ទ៊ី ១៦ មម ករា ឆ្លន  ំ២០១៤ ។    

ប្រះតេជប្រះគណុ យ័ញ េនូ ក៏ជាអេ៊ីេអនកតទសម លទទលួរងការត្វើទរណុក ែតរលជារ់រនធនាោរតៅទ៊ីតនាះ នុន៉ឹងរេ់តភៀសប្រះកាយ ក

 ល់សហរ ាអាត រកិ ។  

តលាក ថាច់ តវៀន អ្រិេ៊ី និង តលាក ថាច់ ង៉ាកុ ថាច់ ប្រធានសហរ័នធមមែរក ពជុាតប្កា  បានតលើកយករញ្ញែ ការចារ់ប្រះសងឃ និងរលរ ាមមែរ

តប្កា  តៅមលែងតៅកនងុកចិចប្រជុរំរស់អងគការសងគ សុ៊ីវលិអនតរជាេ ិតៅទ៊ីប្កងុហសមឺណវ, ប្រតទសសវសិ តៅនលៃទ៊ី ០៤ មមក ុភៈ ឆ្លន  ំ២០១៤  នុតរល 

តវៀេណា  ត ើងតវែើយការពាររបាយសិទធិ នសុស តៅនលៃទ៊ី ០៥ មមក ុភៈ ឆ្លន  ំ២០១៤ ។ 

កម្ពជុាក្រកាម្ – របូថតសកម្ែភាពសហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៨២ 



ត  កឹនា ំនិងប្ក ុយុវជន ននសហរ័នធមមែរក ពជុាតប្កា ចលូមលែងការណ៍តៅកនងុតវទិការអចនិស្តនតយ៍ននអងគកាសហប្រជាជាេសិដ៊ីអរំ៊ីរញ្ញែ ជនជាេិ

ត ើ  (UNPFII)  តៅការយិាល័យអងគការសហប្រជាជាេ ិ នាទ៊ីប្កងុ New York, សហរ ាអាត រកិ នលៃទ៊ី ១៤-១៥-១៦ មមឧសភា ឆ្លន  ំ២០១៤  ។ 

ទលូូសស ៍ប្រតទសបារាងំ នលៃទ៊ី ២២ មម លិនុា ឆ្លន  ំ២០១៤៖ សហរ័នធមមែរក ពជុាតប្កា  ប្បាររធក ែវិ្ ៊ីមួរ ៦៥ ឆ្លន  ំននទិវ ០៤  លិនុា ត ើ ប៊ីរឭំក ល់

នលៃបារាងំកាេ់ម ន  ី  កស័ូងសុ៊ីន ឬ ម ន កី ពជុាតប្កា ប្រគល់តវៀេណា ត្វើអាណានិគ រនតតលើរលរ ាមមែរតប្កា កាលរ៊ីនលៃទ៊ី ០៤ មម លិនុា   

ឆ្លន  ំ១៩៤៩ ។ រិ្៊ីតនះ ានការចលូរ ួរ៊ីប្រះសងឃ និង ស្តនត៊ីជាន់មពស់សហរ័នធក ពជុាតប្កា ម លបាននិ នត និងអតញ្ជើញ ករ៊ីវេត និង 

ប្រតទសនានា កនងុរិភរតលាក ។  

កម្ពជុាក្រកាម្ – របូថតសកម្ែភាពសហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៨៣ 



សននិបាេរិភរតលាកតលើកទ៊ី ៨ ននគណៈក ែការយុវជនសហរ័នធមមែរក ពជុាតប្កា  តៅ  Philadelphia រ ា Pennsylvania,  

សហរ ាអាត រកិ នលៃទ៊ី ១៧ មមឧសភា ឆ្លន  ំ២០១៤  ។  

កចិចប្រជុរំរស់សាលសហរ័នធមមែរក ពជុាតប្កា  តៅវេតក ពជុាតប្កា   នាទ៊ីប្កងុ Long Beach រ ា California, សហរ ាអា រកិ នលៃទ៊ី ២ មមក ុភៈ  

ឆ្លន  ំ២០១៤ តដ្ឋយានការចលូរ ួរ៊ី តលាក សឺង ហួរ អគគតលល្កិារ និង តលាក ប្បាក់ តសរ៊ីវឌុ្ឍ អនបុ្រធានសហរ័នធមមែរក ពជុាតប្កា   ។ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៨៤ 

កម្ពជុាក្រកាម្ – របូថតសកម្ែភាពសហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 



ប្រះសងឃ និងរលរ ាមមែរតប្កា ត្វើបាេកុ ែតៅ មុសាថ នទេូតវៀេណា  តៅទ៊ីប្កងុភនតំរញ កាលរ៊ីនលៃទ៊ី ១៣ មមស៊ីហា ឆ្លន  ំ២០១៤ ត ើ ប៊ីទ ទរឲ្យ

អនកនាពំាកយសាថ នទេូតនះសំុតទសរលរ ាមមែរអរំ៊ីការរនំភែប្រវេតសិាស្តសតម ន កី ពជុាតប្កា  ។  កាលរ៊ីមម លិនុា ឆ្លន  ំ២០១៤ តលាក ប្េ៉ឹង វុងំ លងុ  

អនកនាពំាកយសាថ នទេូ យួតនះ បានមលែងថា “ទ៉ឹក កី ពជុាតប្កា ជាររស់តវៀេណា ាំងរ៊ីយូរយារណាស់ កតហើយ” ។  

ប្រះសងឃ និងរលរ ាមមែរតប្កា ត្វើបាេកុ ែតៅទ៊ីលានប្រជា្រិតេយយ, ទ៊ីប្កងុភនតំរញ  កាលរ៊ីនលៃទ៊ី ២៥ មម លិនុា ឆ្លន  ំ២០១៣ ទ ទរឲ្យរដ្ឋា         

ភបិាលតវៀេណា តោររសិទធិមមែរតប្កា តៅក ពជុាតប្កា  និងឲ្យតដ្ឋះមលងប្រះសងឃ ៣ អងគ និងរលរ ា ៦ ររូម លប្េវូចារ់មែនួតៅតមេតោែ ងំ ។ 

កម្ពជុាក្រកាម្ – របូថតសកម្ែភាពសហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៨៥ 



សន នបិាតលេ ើក្សទ ី៨ ររស់យវុជនសហរន័ ាផែ មរក្សម្ ពជុាលប្កាម្ (KKFYC) លៅទបី្ក្សងុ Philadelphia សហរដ្ ឋអាលម្រកិ្ស ថ្ង ៃទ ី១៧ ផែឧសភា ឆ្ន  ំ២០១៤ ។ 

សន នបិាតលេ ើក្សទ ី៧ ររស់យវុជនសហរន័ ាផែ មរក្សម្ ពជុាលប្កាម្ (KKFYC) លៅទបី្ក្សងុ Philadelphia សហរដ្ ឋអាលម្រកិ្ស ថ្ង ៃទ ី២៦ ផែឧសភា ឆ្ន  ំ២០១៣ ។ 

លម្ដ្កឹ្សនា ំនងិប្ក្សមុ្យវុជនថ្នសហរន័ ាផែ មរក្សម្ ពជុាលប្កាម្  លៅម្ែុការោិេយ័អង គការសហប្រជាជាត ិ នាទបី្ក្សងុ New York សហរដ្ ឋអាលម្រកិ្ស ថ្ង ៃទ ី១៤ ផែឧសភា        

ឆ្ន  ំ២០១៤  លរេផដ្េសហរន័ ាផែ មរក្សម្ ពជុាលប្កាម្ចេូផងង្ការណ៍លៅក្ស នងុលវទកិារអចថិ្្ន តយថ៍្នអង គកាសហប្រជាជាត ិសដអីរំរីញ្ញា ជនជាតលិដ្ ើម្ (UNPFII) ។ 

កម្ពជុាក្រកាម្ – របូថតសកម្ែភាពសហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ឆ្ែ ទីំ ១១ ក្េមពកិ្សស ឆ្ែ  ំ២០១៤ 

រពតឹ តបិរតរបស់សហព័ន ធខ្ម ែរកម្ពជុាក្រកាម្ ៨៦ 
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