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មន្ត រ្ ីសហព័ ធ្ ខ្មែរកមព ុជាក្រោមថាច្បាប់ភូមិបាលក្ ៀតណាមក្ វ្ ើឱ្យខ្មែរ

កមព ុជាបាត់សិទ្ធ ិោ្់ោប់ដី ល្  ី

 

(ពីឆ្វេង) តំណាងសហព័ន្ធ ខ្មែ រឆ្រោម ឆ្ោក រតឹង ម៉ា ន់្រនិ្ទ  និ្ងរពះសងឃខ្មែ រកមព ុជាឆ្រោម រពះឆ្តជរពះគុណ ធីធី ធឆ្មែ  ផ្ដល់បទសមា សន៍្ោលពីថ្ងៃទី
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មន្ត្រីសហព័្ធខ្មែរកមពុជាក្រោមថា ច្បាបភូ់មបិាលក្ ៀតណាមក្្វើឱ្យខ្មែរកមពុជាក្រោមបាតសិ់ទ្ធិោ្ោ់បប់ងដ់។ី ោរបាតប់ង់
សិទ្ធិររប់ររងដកី្្េះ ជាខ្នែកមួយន្ោរបាតប់ងសិ់ទ្ធិសវ័យសក្រមច្ប ក្លើក្ជារវាសនារបស់មលួ្ ក្ោយមលួ្ឯង។ 
 
ក្រៅពីបាតប់ងសិ់ទ្ធិក្លើកមែសិទ្ធិដី្លី ក្តើខ្មែរកមពុជាក្រោម បាតប់ងសិ់ទ្ធិអ្វីបខ្្ែមក្ទ្ៀត? 
 
នាយកខ្ន្ោរសហព័្ធខ្មែរកមពុជាក្រោម ក្ោក រតងឹ ម៉ា ្់រ ិ្ ទ ខ្លលងដូក្ច្បែេះ ក្ៅកែុងក្ ទិ្ោអ្ែកស្តរ ប ់ទិ្យុអាសីុក្សរ ីោលពី
យបន់លៃទី្១៧ ខ្មឧសភា។ ក្ោកបខ្្ែមថា មិ្ថាខ្តដលីកំ្ៅឋា្ ឬដអី្វីក្នេងក្ទ្ៀតក្នាេះក្ទ្ ក្ោល្ក្ោបាយដី្ លកី្ៅ
របក្ទ្សក្ ៀតណាម ក្្វើឱ្យពលរដឋខ្មែរកមពុជាក្រោមបាតប់ងដ់ទីងំក្នាេះ ជាពិក្សសដីខ្រស ក្ររេះរោឋ ភិបាលក្ ៀតណាម
បក្ងកើតច្បាប់ថា ដទីងំអ្ស់ជាកមែសិទ្ធិរបស់រដឋ។ ក្ោកប្រថា រោឋ ភិបាលក្ ៀតណាមយកមកក្្វើជាក្លស ក្ដើមបរីបឹអូ្សយក
ដី្ល ី្ិងនទេះសខ្មបងពីពលរដឋខ្មែរកមពុជាក្រោម។ ពលរដឋខ្មែរកមពុជាក្រោម រស់ក្ៅក្លើដីរបស់មលួ្ ក្ោយោែ ្បលងក់មែសិទ្ធិដី្ លី
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ក្នាេះក្ទ្ ក្ររេះរដឋថាដីក្នាេះ រដឋឱ្យក្ៅជាបក្ណាដ េះអាស្ែប៉ាុក្ណាណ េះ៖ «ដខី្ដលក្យើងក្្វើខ្រសសពវនលៃហែឹង រកឺ្្វើច្បាបឱ់្យក្យើង
រោ្់ខ្តជាបក្ណាដ េះអាស្ែ។ ក្រច្បងយ់កក្ពលណាក៏បា្ខ្ដរ។ ដូក្ច្បែេះក្រក្ច្បញច្បាប់ យកដរីបស់ក្យើង។ ក្ពលក្យើងតវា៉ា  ក្រ
ថាមុសច្បាប។់ ច្បាបក់្ច្បញមក ក្ដើមបឱី្យកុមែុយ្ិសរក្រហែឹង ម្អ្ណំាច្បររប់ររងទងំអ្ស់។ ដូក្ច្បែេះច្បាបក់្រក្ច្បញក្ដើមបកី្រ 
មិ្ខ្ម្ក្ដើមបកី្យើង។ ច្បាបហ់ែឹងក្ហើយ ខ្ដលយកដីអ្ស់ ដីខ្រសច្បមក ររបស់របជាពលរដឋ»។ 
 
ក្ោកបញ្ជា កថ់ា ោរក្្វើទុ្កខបុកក្មែញក្្េះ មិ្ ក្កើតក្ ើងច្បកំ្រេះពលរដឋក្ ៀតណាមទូ្ក្ៅក្ទ្ រកឺ្កើតក្ ើងខ្តច្បកំ្រេះពលរដឋ
ខ្មែរកមពុជាក្រោមខ្តប៉ាុក្ណាណ េះ។ 
 
រិតរតឹមឆ្ែ ២ំ០១៩ ក្្េះ ទឹ្កដកីមពុជាក្រោម សែិតក្រោមោរររប់ររងរបស់ក្ ៀតណាមបា្ ៧០ឆ្ែ រំត។ កែុងរយៈក្ពល ៧០
ឆ្ែ កំ្្េះ ពលរដឋខ្មែរកមពុជាក្រោមបា្មិតមរំបងឹខ្របងខ្លរការបនពណីទ្កំ្្ៀមទ្មល ប់  បប្ម ៌អ្កេរស្តន្តសរ ក្ដើមបខី្លរកា
អ្តរសញ្ជា ណខ្មែររបស់មលួ្ ក្ទេះជាម្ោរោបសងកតពី់សណំាកអ់ាជាា ្រក្ ៀតណាមករ។ី អ្វខី្ដលពលរដឋខ្មែរកមពុជាក្រោម
ច្បងប់ា្ក្នាេះ រសិឺទ្ធិកែុងោរសក្រមច្បច្បតិរក្ោយមលួ្ឯង។ 
 
ប៉ាុខ្្រោរតស ូទមទរសិទ្ធិសវ័យសក្រមច្បរបស់ពួកោត ់ក្ៅជួបឧបសរគោ៉ា ងក្រច្បើ្ ក្ោយស្តរខ្តបញ្ជា ននទកែុងរបក្ទ្ស
ក្ ៀតណាម ជាក្រច្បើ្ជនំា្ម់កនង ្ិងក្ោយស្តរខ្តពុតតបុតរបស់ក្ ៀតណាម ខ្ដលរតឹខ្តបខ្្ែមប្ទុក ដល់ោរឈចឺាប់
របស់ពលរដឋខ្មែរកមពុជាក្រោម ខ្ដលម្អាច្បទមទរសិទ្ធិក្្េះឱ្យបា្សក្រមច្បក្ស្តេះ។ ក្ោក រតងឹ ម៉ា ្់រ ិ្ ទ ថា 
ជក្មល េះននទកែុងក្ ៀតណាមក្្េះ ក្្វើឱ្យពលរដឋខ្មែរក្រោម ោល យជាជ្រងក្រោេះមដងក្ហើយមដងក្ទ្ៀត៖ «ជនំា្់ ង៉ាូ ឌញិក្យៀម ក៏
បញ្ជា ។ នុតពីហែឹង ក្ៅជនំា្់ ្ី រី កប៏ញ្ជា  ន ៉ាយួ្កុមែុយ្ិសរ ន ៉ាអី្ហែឹង កប៏ញ្ជា ។ ដូក្ច្បែេះបងបអូ្ខ្មែរក្រោមក្យើង ក្បើច្បងទ់រអ្វី
កទ៏រមិ្ ក្កើត ក្ររេះក្រកពុំងខ្តម្បញ្ជា ។ ដល់ក្ពលកុមែុយ្ិសរចូ្បលក្ៅក្ទ្ៀត រតឹខ្តបញ្ជា  ក្ោយស្តរខ្តក្រក្ចាទ្ក្យើង
ថាតាមពួកក្សអីុ្អា (CIA)។ ក្រក្ចាទ្ថាក្យើងតាមអាក្មរកិ ក្ហើយក្រសងកតខ់្លម្ៃ្ ជ់ាងអ្ែក្មែតាក្ៅក្ទ្ៀត។ ដូក្ច្បែេះក្យើង
រតូ នទួ្ពីរដង (double)»។ 
 
បញ្ជា បនាទ បរ់ឺស្តសនា ្ិងសងគមកិច្បច។ ក្ោក រតឹង ម៉ា ្់រ ិ្ ទ ថាសពវនលៃក្្េះ រណៈស្តសនាក្ៅកមពុជាក្រោម ោែ ្លកខណៈ
ឯកភាពមួយក្នាេះក្ទ្ ក្ររេះក្មតរមួយម្រក្បៀបររងរ់រងស្តសនាមួយខ្បប ្ិងសែិតក្រោមោរររប់ររងរបស់រណៈ
រពេះពុទ្ធស្តសនាក្ ៀតណាម ្ិងរណសិរេមតុភូមកិ្ ៀតណាម។ តាមទ្មល ប់ ោរក្រជើសក្រ ើសរពេះររកូ្ៅអ្្ោិរ តរ្ ីមួយៗ 
របស់ជ្ជាតខិ្មែរ ររឺតូ របរពឹតរក្ៅតាមោរក្ពញច្បតិរ របស់ពុទ្ធបរស័ិទ្ច្បណុំេះក្ជើង តរ។ ប៉ាុខ្្រ សិទ្ធិសវ័យសក្រមច្ប ក្រឿងទ្មល ប់
ស្តសនាក្្េះ ករ៏តូ អាជាា ្រក្ ៀតណាម បបំទិ្អ្ស់ក្ហើយ ក្ររេះរពេះររកូ្ៅអ្្ោិរ តរ្ ីមួយៗ ខាងអាជាា ្រក្ ៀតណាម ជា
អ្ែកចាតត់ាងំ ក្ោយមិ្ឱ្យពលរដឋខ្មែរកមពុជាក្រោម ម្សិទ្ធិសក្រមច្បកែុងក្រឿងក្្េះក្ ើយ។ 
 
មន្ត្រីខ្ន្ោររបស់សហព័្ធខ្មែរកមពុជាក្រោមដខ្ដល ក្លើកក្ ើងបខ្្ែមថា បញ្ជា ្មួំយខ្ដលក្្វើឱ្យពលរដឋខ្មែរកមពុជាក្រោម
បាតប់ងសិ់ទ្ធិសវ័យសក្រមច្ប ក្លើក្ជារវាសនារបស់មលួ្ ក្ោយមលួ្ឯង រោឺរណ៍ខ្ដលរោឋ ភិបាលក្ ៀតណាមយកក្លស មិ្



រពមចាតទុ់្កថាពលរដឋខ្មែរកមពុជាក្រោម ជាជ្ក្ដើមភារតចិ្ប។ រោឋ ភិបាលក្ ៀតណាម ចាតទុ់្កពួកោត់ ថាជា
ជ្ជាតភិារតចិ្បក្ៅ ញិ។ 
 
អ្ងគោរសហរបជាជាតិ ឱ្យ្ិយម្យ័ ជ្ជាតកិ្ដើមភារតចិ្ប ថាជាជ្ជាតិ ខ្ដលក្កើតក្ៅក្លើទឹ្កដកីកំ្ណើ តរបស់មលួ្ ម្
ភាស្ត  បប្ម ៌្ិង ជកំ្្ឿស្តសនាពិក្សសរបស់មលួ្ ខ្ដលមលួ្បា្មិតមខំ្លរកាជាក្រច្បើ្ជនំា្។់ ច្បខំ្ណកឯ
ជ្ជាតភិារតចិ្ប ញិ រសឺកំ្ៅក្លើជ្ច្បណូំលលែី ខ្ដលមកតាងំទី្លកំ្ៅ ក្ៅទឹ្កដី ខ្ដលមិ្ខ្ម្ជាខ្ដ្ ដកី្ដើមកកំ្ណើ ត
របស់មលួ្។ 
 
ទឹ្កដខី្មែរកមពុជាក្រោម ធ្លល បជ់ាខ្នែកមួយន្ទឹ្កដកីមពុជា មុ្រតូ បា្បារងំោតក់្ៅឱ្យក្ ៀតណាមររប់ររង ោលពីឆ្ែ ំ
១៩៤៩។ ក្ពលខ្ដលទឹ្កដកីមពុជាក្រោម រតូ បា្ោតក់្ៅក្ ៀតណាមក្នាេះ ពលរដឋខ្មែរក្ៅកមពុជាក្រោមក្នាេះ ក្ៅប្ររស់ក្ៅ 
្ិងក្កើតកូ្ពូ្ជាក្ៅតជនំា្ម់កក្ទ្ៀត។ តបំ្ភូ់មសិ្តន្តសរខ្មែរ រតូ អាជាា ្រក្ ៀតណាម ខ្កក្ៅជាក្ ែ្ េះក្ ៀតណាម។ 
អាជាា ្រក្ ៀតណាម បា្រតឹតបតិសិទ្ធិក្សរភីាពពលរដឋខ្មែរក្រោម ្ិងក្្វើទុ្កខបុកក្មែញរពេះសងឃ កែុងោរក្រៀ្ ្ិងបក្រងៀ្
ភាស្តខ្មែរ ្ិង របតិបតរសិ្តសនា។ 
 
ក្ោក រតងឹ ម៉ា ្់រ ិ្ ទ ថាអាជាា ្រក្ ៀតណាម ប្រម្ក្លស មិ្ ក្ៅពលរដឋខ្មែរកមពុជាក្រោមថាជាជ្ជាតកិ្ដើមភារតចិ្ប 
ក្ដើមបកី្រច្បក្ េះពីោរនរល់សិទ្ធិឱ្យខ្មែរក្រោម ម្សិទ្ធិសវ័យសក្រមច្បក្លើក្ជារវាសនាមលួ្ក្ោយមលួ្ឯង ក្ររេះ
អ្ងគោរសហរបជាជាតិ ទ្ទួ្លស្តគ ល់សិទ្ធិរបស់ជ្ជាតកិ្ដើមភារតចិ្ប ក្ហើយរោឋ ភបិាលក្ ៀតណាម ជាបោ់តពវកចិ្បចក្ោរព
សិទ្ធិជ្ជាតកិ្ដើមភារតចិ្ប ក្ររេះបា្ចុ្បេះហតែក្លខារពមក្រពៀងជាមួយអ្ងគោរសហរបជាជាតរួិច្បក្ហើយ។ 
 
ក្ទេះជាោ៉ា ងក្្េះករី ក្ោកអ្េះអាងថា ពលរដឋខ្មែរកមពុជាក្រោម ក្ៅខ្តម្សងឃមឹ ថានលៃណាមួយ ពលរដឋខ្មែរកមពុជាក្រោម 
្ឹងអាច្បទមទរឱ្យរោឋ ភិបាលក្ ៀតណាម នដល់សិទ្ធិជាជ្ជាតកិ្ដើមភារតចិ្ប ដល់ពលរដឋខ្មែរកមពុជាក្រោម ក្ហើយសហព័្ធ
ខ្មែរកមពុជាក្រោម កពុំងខ្តតស ូមតកិ្លើឆ្កអ្្ររជាត ិក្ដើមបទីមទរសិទ្ធិក្្េះ។ 
 
កែុងឱ្ោសន្មួប ៧០ឆ្ែ  ំខ្ដលបារងំោតទឹ់្កដកីមពុជាក្រោម ឱ្យក្ៅក្ ៀតណាមោ្់ោបក់្្េះ សហព័្ធខ្មែរកមពុជាក្រោម 
សហោរោែ ជាមួយអ្ងគោរតណំាងឱ្យរបជាជាតិ ្ិងរបជាពលរដឋខ្ដលោែ ្តណំាង (ឬ UNPO) ្ិង ទិ្ាស្តែ ្ហាន ៉ា ក្ដើមប ី
សិទ្ធិម្ុសេ ្ឹងក្រៀបច្បសំ្ែិសីទ្មួយ ក្ៅទី្រកុងឡាក្អ្ របក្ទ្សហូ ង ់ក្ៅនលៃទី្១ ខ្មមិលុនា។ ស្ែិសីទ្ក្្េះ ្ឹងរបរពឹតរក្ៅ 
ក្ៅទី្តាងំតុោោររពហែទ្ណឌ អ្្ររជាតិ (ICC) ក្តរ តក្លើសិទ្ធិសវ័យសក្រមច្បរបស់ពលរដឋខ្មែរកមពុជាក្រោម៕ 

 


