
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម្ 
KHMERS KAMPUCHEA-KROM FEDERATION 

www.khmerkrom.org / info@khmerkrom.org 

…………………… 
សេចក្ដបី្រកាេពត័ម៌ាន 

 
សន្នសីិទសិទធមិ្នុ្សស 

ខរួ ៧០ ឆ្ន ាំ ននសេចក្តបី្រកាេជាសាក្លេតពីេីទិ្ធមិនេុស 
ការអរអរសាទ្រ, ការសប្កាក្ឈរ នងិ ការទាមទារេទិ្ធមូិលដ្ឋា ន 
េប្មារ់ជនជាតសិ ើមសៅក្នងុប្រសទ្េស ៀតណាម នងិ ក្មពុជាសប្កាម 

 
េហពន័ធខ្ខែរក្មពុជាសប្កាម (KKF) នងឹសរៀរចាំេននេិីទ្េិទ្ធមិនេុសមួយ សប្កាមប្រធាន

រទ្ "ខរួ ៧០ ឆ្ន ាំ ននសេចក្តបី្រកាេជាេក្លេតអីាំពេីទិ្ធមិនេុស, ការអរអរសាទ្រ, ការសប្កាក្
ឈរ នងិការទាមទារេទិ្ធ ិ៍ជាមូលដ្ឋា នេប្មារ់ជនជាតសិ ើមសៅក្នងុប្រសទ្េស ៀតណាម នងិ ក្មពុ
ជាសប្កាម" ។ េននេិីទ្សនេះ នងឹស្វ ើសៅទ្ីប្កុ្ង San Jose រ ា California េហរ ា          អាសម
រកិ្ សៅនងៃសៅរ ៍ទ្ី ៨ ខ្ខ្ន ូឆ្ន ាំ ២០១៨ ចារ់ពសីមា៉ោ ង ៩ ប្ពកឹ្ ល់សមា៉ោ ង ៤ រសេៀល ស ើមបីអរ
អរសាទ្រ ខួរ ៧០ ឆ្ន ាំ ននសេចក្ដបី្រកាេជាេក្លេដពីេីទិ្ធ ិមនេុស (UNHR) នងិ រនតសលើក្
ក្មពេ់ការយល់ ងឹអាំពកីាររាំសោភេទិ្ធ ិមនេុស នាសពលរចចុរបនន ររេ់រដ្ឋា ភបិាលស ៀតណាម 
ប្រឆ្ាំងនងឹខ្ខែរសប្កាមខ្ លជាជនជាតសិ ើម ននខ្ ន កី្មពុជាសប្កាម នងិជនជាតសិ ើម នានា 
សៅក្នងុប្រសទ្េស ៀតណាម ។ 

ជាសរៀងរាល់ឆ្ន ាំ សៅនងៃទ្ី ១០ ខ្ខ្ន ូប្រជាពលរ ាសៅជុាំ ញិពភិពសោក្ ប្បារពធទ្ិវាេិទ្ធ ិ
មនេុស ជានងៃខ្ លមហាេននបិាតររេ់អងគការេហប្រជាជាត ិ បានអនម័ុតសេចក្ដបី្រកាេ
ជាេក្លេតពីេិីទ្ធ ិមនេុសសៅឆ្ន ាំ ១៩៤៨ ។ ជាអកុ្េល ជនជាតសិ ើមខ្ខែរសៅក្មពុជាសប្កាម នងិ
ជនជាតសិ ើមនានាសៅក្នងុប្រសទ្េស ៀតណាម សៅមិនទាន់បានទ្ទួ្លន ូេិទ្ធ ិជាមូលដ្ឋា នខ្ ល

http://www.khmerkrom.org/


បានខ្ចងសៅក្នងុសេចក្ដបី្រកាេជាេក្លេដពីេីទិ្ធ ិមនេុសសៅស ើយ ជាពសិេេេិទ្ធសិ ើមបី  
អរអរសាទ្រទ្ិវាេទិ្ិធមនេុសសដ្ឋយសេរ ី។ 

ក្នងុឋានៈជារ ាេមាជកិ្ននអងគការេហប្រជាជាត ិ ស ៀតណាមបានចុេះហតថសលខាសលើ
េនធេិញ្ញា ចាំននួ ៧ ក្នងុចាំសណាម ៩ ននេនធេិញ្ញា ជាមួយអងគការេហប្រជាជាត ិ នងិបានចុេះ  
ហតថសលខាអនម័ុតសេចក្តបី្រកាេររេ់អងគការេហប្រជាជាតេិតីពេិីទ្ធជិនជាតសិ ើម ។ រដ្ឋា ភិ
បាលស ៀតណាមបានរ សិេ្មិនទ្ទួ្លសាគ ល់ជនជាតសិ ើមសៅស ៀតណាម នងិ បានក្ាំណត់ន ូ
អតដេញ្ញា ណររេ់ពួក្សេថាជា ជនជាតភិាេតចិ ។ សដ្ឋយខវេះការទ្ទួ្លសាគ ល់សនេះសហើយ ជន
ជាតសិ ើមសៅក្នងុប្រសទ្េស ៀតណាម រារ់រញ្ចូលទាាំងខ្ខែរសប្កាមសៅខ្ ន កី្មពុជាសប្កាម ផង 
បានប្រឈមមុខនងឹការរាំសោភរាំពានេិទ្ធ ិមនេុស នងិការស្វ ើឧរសនយយក្មែឲ្យសៅជាយួន 
ខ្ លជារញ្ញា េួរឲ្យប្ពួយបារមភយ៉ោ ងខាល ាំង ។  

អនក្តេ ូមតសិ ើមបីេិទ្ធ ិមនេុស, មន្រនតរីដ្ឋា ភបិាល, អនក្េិក្ា, េមាជកិ្ននេងគមេីុ លិ 
នងិតាំណាងជនជាតសិ ើមសៅក្នងុប្រសទ្េស ៀតណាម រមួមាន ជនជាតនិត ហែុង នងិ ម៉ោុងនតញ៉ោ  
នងឹប្ត ូបានអសញ្ជើញឱ្យខ្ងលងេុនទរក្ថាសៅក្នងុេននេិីទ្សនេះ ស ើមបី "សលើក្ក្មពេ់, ការចូលរមួ 
នងិ ឆលុេះរញ្ញច ាំង" សលើសេចក្ដបី្រកាេជាេក្លររេ់អងគការេហប្រជាជាតេិដីពេីទិ្ធ ិមនេុស នងិ
សតត តសលើក្ចិចពភិាក្ាពរីសរៀរសប្រើប្រពន័ធេិទ្ធមិនេុសអនតរជាត ិស ើមបីការពារ នងិ សលើក្ក្មពេ់
េិទ្ធ ិ៍ជាមូលដ្ឋា នររេ់ជនជាតសិ ើមសៅក្នងុប្រសទ្េស ៀតណាម នងិ ក្មពុជាសប្កាម ។ 

រសរៀរវារៈ នន េននេិទី្៖ 
ខ្ផនក្ទ្ ី ១៖ ការសលើក្ក្មពេ់េទិ្ធមិនេុសខ្ លបានខ្ចងសៅក្នងុសេចក្ដបី្រកាេជាេក្ល

ររេ់អងគការេហប្រជាជាតេិដពីេីទិ្ធមិនេុស (UDHR) ស ើមបសីលើក្ក្មពេ់ នងិ ការពារេទិ្ធជិា
មូលដ្ឋា នររេ់ជនជាតសិ ើមសៅប្រសទ្េស ៀតណាម នងិ ក្មពុជាសប្កាម ។ 

វាេែនិ៖  
• រណឌ ិត Joshua Cooper ជានាយក្ប្រតរិតត ិនន ទិ្ាសាថ នេិទ្ធមិនេុសហាន ៉ោ 

ប្កុ្មតាំណាងជនជាតសិ ើមសៅស ៀតណាមរមួមាន៖ 
• សោក្ សោ េមិ ងុង ជាទ្ីប្រឹក្ាជាន់ខពេ់ នងិ អតតីអ្រិត ី ននេហពន័ធខ្ខែរក្មពុជា

សប្កាម 



• អនក្ស្េ ីSiang Bacthi ជានាយក្ប្រតរិតត ិនន មជឈមណឌ លេិក្ាជនជាតនិត 
• សោក្ James Her ជាអ្រិត ីនងិ េមាជកិ្េភាពភិពសោក្ ននជនជាតហិែុង  
• សោក្ Kok Ksor ជាប្រធាន ននមូលនិ្ មី៉ោុងនតញ៉ោ  

 
ខ្ផនក្ទ្ ី២៖ េទិ្ធេិសប្មចវាេនាខលួនសដ្ឋយខលួនឯងសៅក្នងុចារ់អនតរជាត ិ
• សោក្ Paul Strauss  ជាេមាជកិ្ប្ពទឹ្ធេភាេហរ ាអាសមរកិ្ មក្ព ីDC ននេហរ ា  

អាសមរកិ្  
• អនក្ស្េ ីJulie Duval ជាមន្រនតកី្មែ ិ្  ី នន អងគការប្រជាជាត ិនងិ ប្រជាជនគ្មែ នតាំណាង     

(UNPO) 
ខ្ផនក្ទ្ ី៣៖ េិទ្ធសិេរភីាព នងិ ជាំសនឿសាេនា 
• អនក្ស្េី Tina L. Mufford ជាមន្រនតជីាន់ខពេ់ខ្ផនក្ ភិាេនសយបាយររេ់េណៈក្មែការ

េហរ ាអាសមរកិ្ទ្ទួ្លខ្ផនក្សេរភីាពសាេនាអនតរជាត ិ 
• ប្ពេះសតជប្ពេះេុណ TT Dhammo ជាប្រធានេណៈក្មែការសាេនាអនតរជាត ិនន    

េហពន័ធខ្ខែរក្មពុជាសប្កាម 
ខ្ផនក្ទ្ ី៤៖ េទិ្ធ ិក្នងុការទ្ទួ្លបានពត័ម៌ាន នងិសេរភីាពក្នងុការរសញ្ចញមត ិ
• សោក្ Phil Robertson នាយក្រងប្រចាាំអាេីុ នន អងគការឃ្ល ាំសមើលេិទ្ធ ិមនេុស   

Human Rights Watch 
ខ្ផនក្ទ្ ី៥៖ ការអន ុតតន ូរសរៀរវារៈឆ្ន ាំ ២០៣០ េប្មារ់ការអភ ិឌ្ឍប្រក្រសដ្ឋយចរីភាព 

ចាំននួ ១៧ ចាំណុច ស ើមបីរមួចាំខ្ណក្ ល់ការអន ុតតន ូេិទ្ធ ិមនេុសឲ្យបានសពញសលញ  
• សោក្ Sereivuth Prak ជាប្រធានប្រតរិតត ិននេហពន័ធខ្ខែរក្មពុជាសប្កាម 
• រណឌ ិ ត Joshua Cooper ជានាយក្ប្រតរិតត ិនន ជិាជ សាថ នេិទ្ធ ិមនេុសរ ាហាន ៉ោ 

 


