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ភ្នពំេញៈ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាពេរកិ ប្រចកំេពុជា កេុំងរង់ចកំារតតងតងំរូរពោកជាផ្លូ វការពោយប្េឹទធសភាសហរដ្ឋ
អាពេរកិ េុនពេលពោកេកដ្ល់ប្រពទសកេពុជា តដ្លរេឹំងថា ពៅពដ្ើេតែពប្កាយ។ 
 
ពោក W. Patrick Murphy ជាឧរការរីងដ្៏សខំាន ់ពៅការយិាល័យកិច្ចការអាសីុរូព៌ា  និងប៉ា សីុហវិក ធ្លល រប់្តូវតតងតងំកាល
េីតែសីហាកនលងេកេដងពហើយ ពោយប្រធ្លនាធិរតពីោក ដូ្ណាល់ ប្ត ំពដ្ើេបជីនួំសកតនលងឯកអគ្គរដ្ឋទូត William Heidt 
តដ្លផុ្តអាណតត។ិ រ៉ាុតនតសពំណើ ររស់ពោក ដូ្ណាល់ ប្ត ំប្តូវបនរញ្ជូ នប្តឡរព់ៅវញិពោយប្េឹទធសភាអាពេរកិនាថ្ងៃទី 
៣ តែ េករា អឡុំងពេលរោឋ ភ្បិលអាពេរកិបនរិទទ្វវ រ។ 
 
អនកនាពំកយស្ថា នទូតអាពេរកិ ពោក Arend Zwartjes បនតងលងកាលេីថ្ងៃច្នទថា តេនីតិវធិី ពោក ប្ត ំបនតតងតងំ
ពោក Patrick Murphy េតងពទៀត ពដ្ើេបពីធវើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចកំេពុជានាថ្ងៃទី ១៦ តែ េករា ពៅកនុងពេលពរើកអងគប្រជុំ
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សមាជងមពីលើកទី១១៦ ររស់សហរដ្ឋអាពេរកិ។ 
 
ពយាងតេប្រតទិិនប្រតរិតតរិរស់ប្េឹទធសភាអាពេរកិឲ្យដ្ឹងថា ការតតងតងំពោក Patrick Murphy ប្តូវបន ោកក់នុងប្រតិ
ទិនប្រតរិតតបិ្េឹទធសភាពលែ ១៨១ ចុ្ុះថ្ងៃទី ៣ តែ ពេស្ថ។ ប្រតទិិនរញ្ជជ កថ់ា ពោក Murphy ថ្នរដ្ឋ Vermont នឹងប្តូវ «ពធវើ
ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវសិ្ថេញ្ញនិងពេញសេតាភាេថ្នសហរដ្ឋអាពេរកិប្រចកំេពុជា»។ 
 
ពយាងតេប្កសួងការររពទសអាពេរកិ ពោក Murphy េីេុនធ្លល ររ់ពប្េើកិច្ចការជាអនុប្រធ្លនពរសកកេម និងភារធ្លរពីៅ
ប្រពទសថ្ង (២០១៣-២០១៦) និងប្រពទសពឡសូតូ (២០០៦-២០០៨)។ ពោកធ្លល រព់ធវើជាអនកតណំាងេិពសសសប្មារ់
ប្រពទស ភូ្មា ជានាយកនិងនាយករងថ្នការយិាល័យប្រចតំរំនអ់ាសីុអាពគ្នយ៍ដ្ីពោក ទីប្រកឹានពយាបយសប្មារប់្កុេ
ការងារប្រពទស ថ្ហទី និងេន្រនតីេ័ត៌ាមានសប្មារភូ់្មា និងឡាវ។ 
 
អនកនាពំកយរាជរោឋ ភ្ិបលកេពុជា ពោក ថ្ផ្ សីុផាន តងលងថា ជាពោលការណ៍អនតរជាតិ តួនាទីររស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូត គ្ឺប្តូវ
េប្ងងឹទនំាកទ់នំងនិងកចិ្ចសហប្រតរិតតកិារជាេួយប្រពទសជាមាច ស់ ប្រករពោយវជិាជ ជីវៈ។ 
 
ពោក សីុផាន តងលងថា៖ «ប្រសិនពរើឯកអគ្គរដ្ឋទូតរូរហនឹង ប្រចទីំពនុះ ពៅពលើករពរៀរវារៈនពយាបយ ពដ្ើេបរីងករញ្ជា  
ពនាុះជាអវតីដ្លពយើងេិនរេឹំងទុកនឹងព ើញពទ។ អវតីដ្លពយើងេនិច្ង់ គ្កឺារពប្ជៀតតប្ជកណាេួយ ពៅកនុងកចិ្ចការររស់
កេពុជាតដ្លជាប្រពទសឯករាជយ»។ 
 
ពោក មាជ សុវណាា រា៉ា  ជាសមាជកិ ១ រូរ ថ្នអតតីគ្ណរកសសពន្រងាគ ុះជាតិ តដ្លទទួលបនសញ្ជជ តអិាពេរកិផ្ងតដ្រពនាុះ
បនតងលងថា តេពោកដ្ងឹប្េឹទធសភាអាពេរកិ ប្តូវការសពំឡងច្នួំន ៥០ រូក ១ ពដ្ើេបអីនុេ័តការតតងតងំពោក Murphy។ 
 
ពោក សុវណាា រា៉ា  តងលងថា ពោក Murphy នឹងកាល យជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរនាទ ររ់រស់សហរដ្ឋអាពេរកិប្រចកំេពុជា ពប្ពុះ សមា
ជិកប្េឹទធសភា ថ្នគ្ណរកសស្ថធ្លរណរដ្ឋររស់ពោក ប្ត ំមានសពំឡងភាគ្ពប្ច្ើនពៅប្េឹទធសភា។ ពោកសុវណាា រា៉ារតនាេ
ថា ការប្រកាសតតងតងំឯកអគ្គរដ្ឋទូតងមី ជាទូពៅ នឹងប្រប្េឹតតពៅពៅច្ថំ្ងៃទិវាឯករាជយសហរដ្ឋអាពេរកិនាថ្ងៃទី ៤ តែ 
កកកោ។ 
 
ពោក ពកត ពស្ថផាន់ អនកនាពំកយប្កសួងការររពទស និងសហប្រតរិតតកិារអនតរជាតតិងលងថា ជាដ្ពំណើ រការ ប្រពទស 
កេពុជា គួ្រតតបនទទួលេ័ត៌ាមានេីររតីែ េុនពេលដ្ពំណើ រការអនុេ័តចរព់ផ្តើេពៅកនុងរដ្ឋតដ្ល រញ្ជូ នឯកអគ្គរដ្ឋទូតេក។ 
ក៏រ៉ាុតនតពោក សុផាន ់តងលងថា គ្តិេកប្តេឹពេលពនុះប្កសួងការររពទស េិនបនទទួលេ័ត៌ាមានអេីំការតតងតងំឯកអគ្គរដ្ឋ
សហរដ្ឋអាពេរកិងមពីនុះពទ។ 
 



ពោក សូ ច្នាា  ស្ថន្រស្ថត ចរយតផ្នកវទិាស្ថន្រសតនពយាបយ យល់ព ើញថា ពោក Patrick Murphy បនពរតជាា ច្តិតកនុងការ
ពលើកតពេកើងសិទធិេនុសស និងប្រជាធរិពតយយ ច្ពំពុះេុែប្េឹទធសភាអាពេរកិ។ ដូ្ពច្នុះ ជហំររងឹមារំរស់សហរដ្ឋអាពេរកិ
ច្ពំពុះកេពុជា សតីេីប្រជាធរិពតយយ និងសិទធិេនុសស គ្ជឺាអាទិភាេររស់ពោក Murphy។ 
 
កាលេីតែកុេភៈកនលងពៅ ស្ថា នទូតសហរដ្ឋអាពេរកិ និងច្និប្រចកំេពុជា បនជុះទឹកោកោ់ន  ជុវំញិពរឿងរដ្ឋប្រហារឆ្ន  ំ
១៩៧០ ដ្កឹនាពំោយពោកពសនាប្រេុែ លន ់នល់ ពដ្ើេបផី្តួលរលំរំោឋ ភ្ិបលររស់សពេតច្ឪ នពរាតតេ សីហនុ។ ស្ថា នទូត
អាពេរកិបនឲ្យដ្ងឹថា ែលួនេំុបនពក់េ័នធនឹងរដ្ឋប្រហារពនាុះពទ ផ្ទុយពៅវញិស្ថា នទូតច្ិនថា ទីភាន កង់ារពសុើរការណ៍
កណាត ល (CIA) អាពេរកិ បនពកេ័់នធពៅកនុងពរឿងពនុះ។ 
 
ពោក ច្នាា  រនតថា៖ «សហរដ្ឋអាពេរកិ អាច្នឹងគ្តិថា នរណាជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតដ្៏ស័កតសិេប្រចកំេពុជា ចរត់ងំេីទនំាក់
ទនំងរវាងប្រពទសទ្វងំ ២ ពនុះបនតនតឹងពហើយប្រពទស កេពុជា ក៏ជាច្ណុំច្ពតត  សប្មារក់ារប្រកួតប្រតជងភូ្េសិ្ថន្រសត
នពយាបយ រវាងសហរដ្ឋអាពេរកិ និងច្ិនផ្ងតដ្រ។ ដូ្ពច្នុះ អនកកាទូតឯកពទសខាល ងំជាតប្េូវការចបំច្»់។ 
 
អនកវភិាគ្នពយាបយ ពោក ពៅ េ៉ាុងថ្ហ មានពយារល់ថា ចរ់តងំេីការរពងកើតទនំាកទ់នំងកាទូត រវាងកេពុជា និងសហរ
ដ្ឋអាពេរកិ េនិមានករណីតដ្លឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាពេរកិ មានពេលលបំកកនុងប្រពទស កេពុជា ពទ ពលើកតលងតតេីររី
ឆ្ន េុំនពេលកាតផ់ាត ច្ទ់នំាកទ់នំងទ្វងំពនាុះនាឆ្ន  ំ១៩៦៥ ពហើយអឡុំងពេល សន្រងាគ េពវៀតណាេ ពៅកនុងកេពុជានាឆ្ន  ំ
១៩៧០ តដ្លនាឲំ្យមានការផ្តួលរលំរំររ លន់ នល់ ោបំ្ទពោយសហរដ្ឋអាពេរកិពោយ រ៉ាុល េត ពៅឆ្ន  ំ១៩៧៥។ 
 
ពោក េ៉ាុងថ្ហ រតនាេថា ទ្វក់ទងនឹងេហាអណំាច្ទ្វងំ ២ តដ្លពប្រើប្បស់កេពុជាជាសេរភូ្េសិប្មារស់ន្រងាគ េពកយសេតី
ររស់េួកពគ្ រោឋ ភ្ិបលថ្នប្រពទសកេពុជាតដ្លមានអធរិពតយយ និងឯករាជយេិតប្បកដ្ អាច្ឬគួ្រតតពកាុះពៅឯកអគ្គរាជ
ទូត និងភារធ្លរទី្វងំ ២ ប្រពទសពនុះប្រចភំ្នពំេញពដ្ើេបជីរុំញេួកពគ្ឲ្យរញ្ចរ ់សន្រងាគ េពកយសេតពីនុះ៕ 
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ត្បវតត ិោរងាររបស្់អនាគ្តឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស្់ស្ហរដ្ឋអាដមរកិត្បចំ

កមព ុជា ដោក បា ត្ទីក ម័រហវ ី 

 

លោក ដែទ្ទីក លមើហវ វ៊ី (Patrick Murphy) ឧបការ ើរងរែឋមន្តនរ ីសដ ីទ ីននការយិាល័យកិច្ចការអាស បូីព៌ា  និង ប៉ា ស ីហវ ិក ននទ្កសួងការបរលទស

អាលមរកិ។ Photo courtesy of US Embassy in Phnom Penh 

 

ដោយ មាន ឫទធ  ិRFA 2019-06-19 
 

ពោក ប៉ា ប្ទីក េ័រហវី (Patrick Murphy) គ្ជឺាពរកខជនឯកអគ្គរដ្ឋទូតងមរីរស់សហរដ្ឋអាពេរកិ ប្រចកំេពុជា តដ្លនឹងប្តូវចូ្ល
េករនតតតំណងជនួំសឱ្យពោក វពីលលៀេ ថ្ហដ្៍ (William Heidt) តដ្លបនរញ្ចរអ់ាណតតរិរស់ពោកកាលេីចុ្ងឆ្ន ២ំ០១៨ 
កនលងពៅ។ រច្ចុរបនន ប្េឹទធសភាសហរដ្ឋអាពេរកិកេុំងដ្ពំណើ រការនីតិវធិថី្នការតតងតងំ និងសបង ពដ្ើេបអីនុញ្ជញ តឱ្យពោក
ចូ្លកានត់តំណងជាផ្លូ វការកនុងនាេជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវសិ្ថេញ្ញ និងពេញសេតាភាេពៅកេពុជាកនុងរយៈពេលដ្ែ៏លី
ខាងេុែពនុះ រនាទ រ់េីតតំណងពនុះប្តូវទុកឱ្យពៅទពំនរអស់រយៈពេលជាងកនលុះឆ្ន េំក។ ពតើពោក ប៉ា ប្ទីក េ័រហវី មានប្រវតតិ
ការងារយា៉ា ងដូ្ច្ពេដច្ែលុះ និងថាពតើពោកមានច្កខុ វស័ិយយា៉ា ងដូ្ច្ពេដច្តដ្រ ជុវំញិរញ្ជា វរិតតិប្រជាធរិពតយយពៅកេពុជា និង
ទនំាកទ់នំងជារួេរវាងសហរដ្ឋអាពេរកិ និងកេពុជា? 
 
ពោក ប៉ា ប្ទីក េ័រហវី រច្ចុរបននជាឧរការរីងរដ្ឋេន្រនតីប្កសួងការររពទសទទួលរនទុកតរំនអ់ាសីុអាពគ្នយ៍។ កនុងនាេជា
សមាជកិជាន់ែពស់អាជីេតផ្នកកិច្ចការររពទស ពោកបនរពប្េើការងារជាអនុប្រធ្លនពរសកកេម និងជាភារៈធ្លរថី្នស្ថា នទូត
សហរដ្ឋអាពេរកិប្រចបំ្រពទសថ្ង េីឆ្ន ២ំ០១៣ ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០១៦ និងប្រចបំ្រពទសប្រពទសឡឺសូតូ (Lesotho) េីឆ្ន  ំ២០០៦ 
ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០០៨ ។ 
 

https://1.bp.blogspot.com/-JK0IXZQphhc/XQt3DKjzVbI/AAAAAAABD-w/ZgDSrFBlSwco97CA0qoQuHLYcNl4nheyACLcBGAs/s1600/image.jpg


ពោកធ្លល ររ់ពប្េើការងារជាតណំាងេិពសសររស់សហរដ្ឋអាពេរកិសប្មារប់្រពទសេីយា៉ា នម់ា៉ា  ឬភូ្មា ជានាយក ឬ
នាយករងថ្នការយិាល័យអាសីុអាពគ្នយ៍ដ្ីពោក ជាទីប្រឹកានពយាបយសប្មារប់្កុេការងារប្រពទសថ្ហទី និងជាេន្រនតី
ទទួលរនទុកកិច្ចការប្រពទសភូ្មា និងឡាវ។ ចរត់ងំេីពោកបនចូ្លរពប្េើការងារឱ្យប្កសួងការររពទសសហរដ្ឋអាពេរកិ
តងំេីឆ្ន ១ំ៩៩២ េក ពោកបនរពំេញពរសកកេមការងារការទូតពៅប្រពទសភូ្មា ច្និ អីុរា៉ាក់ ហគីពណ និងមា៉ា លី។ ពោក 
ប៉ា ប្ទីក េ័រហវី កធ៏្លល រចូ់្លរួេរពប្េើការងារសម័ប្គ្ច្តិតឱ្យភាន កង់ារអនកសម័ប្គ្ច្ិតតអាពេរកិ Peace Corps ពៅប្រពទសកាពេរ ៉ាូន។ 
ពោកបនទទួលររញិ្ជញ រប្តជាន់ែពស់េីស្ថកលវទិាល័យ Johns Hopkins University (SAIS) េីេហាវទិាល័យ National 
War College និងសញ្ជញ រ័ប្តររញិ្ជញ រប្តេីស្ថកលវទិាល័យ Vermont។ ពោកកធ៏្លល រប់នសិកាពៅវទិាស្ថា នអឺរ ៉ាុរ ពៅ
ទីប្កងុនីស (Nice) ថ្នប្រពទសបរាងំផ្ងតដ្រ។ 
 
ពៅេុនពេលពោកចូ្លរពប្េើការងារឱ្យពសវាកេមកចិ្ចការររពទស ពោក ប៉ា ប្ទីក េ័រហវី គ្ឺជាអនកពសដ្ឋកចិ្ចេួយរូរប្រច ំ
អងគការ World Wildlife Fund និងជាអនកវភិាគ្ពោលនពយាបយឱ្យស្ថា រន័ព ម្ ុះប្កុេប្រឹកាអភ្ិវឌ្ឍនព៍ប្តប្រពទស 
(Overseas Development Council)។ ពប្តេីភាស្ថអងព់គ្លសតដ្លជាភាស្ថកពំណើ ត ពោកពច្ុះនិយាយភាស្ថបរាងំ 
ពអសាញ ច្និ និងភូ្មា។ 
 
អនកនាពំកយការយិាល័យកចិ្ចការអាសីុរូព៌ា  និងប៉ា សីុហវិកថ្នប្កសួងការររពទសសហរដ្ឋអាពេរកិ ប្បរអ់ាសីុពសរ ីតេស្ថរ
ពអឡិច្ប្តនិូកកាលេីថ្ងៃទី១៧ េិងុនា ថា រច្ចុរបនន ប្កសួងការររពទសអាពេរកិកេុំងពធវើការជាេួយប្េឹទធសភាអាពេរកិ ជុវំញិ
ដ្ពំណើ រការតតងតងំពោក ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតងមរីរស់សហរដ្ឋអាពេរកិប្រចកំេពុជា។ ប្រសិនពរើពោកប្តូវបនតតងតងំ និង
សបងចូ្លកានត់តំណងជាផ្លូវការតេនពនាុះ ពនាុះពោកនឹងកាល យជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតររស់សហរដ្ឋអាពេរកិទី១៧ ប្រច ំ
ប្កុងភ្នពំេញ ជនួំសឱ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតចស់ ពោក វពីលលៀេ ថ្ហដ្៍ (William Heidt) តដ្លបនច្រអ់ាណតតកិាលេីចុ្ងឆ្ន  ំ
២០១៨ កនលងពៅ។ 
 
ស្ថរេ័ត៌ាមានអនឡាញផ្ាយជាភាស្ថអង់ពគ្លសព ម្ ុះ Asia Times តដ្លមានេូលោឋ នពៅទីប្កងុហុងកុង រាយការណ៍
កាលេីថ្ងៃទី១៤ េងុិនា ថា តផ្ែកតេប្រភ្េេួយច្នួំនេិនរពញ្ចញព ម្ ុះ ពោក ប៉ា ប្ទីក េ័រហវី អាច្នឹងប្តូវសបងចូ្លកាន់
តតំណងផ្លូ វការជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវសិ្ថេញ្ញនិងពេញសេតាភាេររស់សហរដ្ឋអាពេរកិប្រចពំៅកេពុជាពៅកនុងរយៈពេល
រ៉ាុនាម នសបដ ហ៍ខាងេុែពនុះ។ ស្ថរេ័ត៌ាមានដ្តដ្លពនុះរាយការណ៍ថា យា៉ា ងយូររផុំ្តប្តឹេពដ្ើេតែកកកោខាងេុែពនុះ ពោក 
ប៉ា ប្ទីក េ័រហវី អាច្នឹងពឡើងចូ្លកានត់តំណងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាពេរកិប្រចពំៅទីប្កងុភ្នពំេញ។ 
 
ស្ថរេ័ត៌ាមានដ្តដ្លពនុះសរពសរថា ការេពនលឿនដ្ពំណើ រការតតងតងំឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាពេរកិងមពីនុះគ្ឺជាការរញ្ជជ កអ់េីំ
តួនាទីសខំានរ់រស់ទីប្កងុវា៉ា សីុនតុនច្ពំពុះរញ្ជា ពៅកេពុជា តដ្លរច្ចុរបននពនុះកេុំងតតរងសមាព ធេីសហរដ្ឋអាពេរកិ និង
សហភាេអឺរ ៉ាុរពោយស្ថរជហំានពដ្ើរធ្លកង់យពប្កាយថ្នលទធិប្រជាធិរពតយយពៅកេពុជា។ ស្ថរេ័ត៌ាមានពនុះ សរពសរថា 
ពោក ប៉ា ប្ទីក េ័រហវី ជាអនកការទូតពជើងចស់អាពេរកិាងំេួយរូរតដ្លពដ្ើរតេរនាទ តប់្រជាធរិពតយយយា៉ា ងតឹងរុងឹ។ 



 
ដ្ពំណើ រការតតងតងំពោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតងមរីរស់អាពេរកិពនុះពធវើពឡើងប្សរពេលតដ្លទនំាក់ទនំងរវាងសហរដ្ឋអាពេរកិ 
និងកេពុជាកេុំងសាិតពៅកនុងភាេលែកក់ករ ពប្កាយរររប្កុងភ្នពំេញបនរមាល យប្រជាធរិពតយយ និងសិទធិេនុសស ពោយពចទ
សហរដ្ឋអាពេរកិថា ជាពេពខាល ងរដ្ិវតតេណ៌ា ពៅកេពុជាពដ្ើេបផី្ដួលរលំរំោឋ ភ្បិលប្សរច្ារ់។ ការពឡើងកានត់តំណងររស់
ពោកពនុះ កព៏ធវើពឡើងប្សរពេលតដ្លសមាជកិសភានិងប្េឹទធសភាអាពេរកិកេុំងនាោំន ពសនើច្ារោ់កទ់ណឌ កេមរររ
ប្កុងភ្នពំេញតេរយៈការរងកកប្ទេយសេបតតកិាររតឹតបតិទិោឋ ការដ្ល់េន្រនតីជាន់ែពស់ថ្នរររពនុះ និងការេយួរប្រេ័នធអនុពប្ោុះ
េនធទូពៅ ឬពៅថា GSP ររស់ែលួន។ រញ្ជា ប្រឈេេួយពទៀតពនាុះ គ្សឺហរដ្ឋអាពេរកិ េំុតដ្លប្រកាសទទួលស្ថគ ល់ជា
ផ្លូ វការនូវប្េឹតតកិារណ៍ពបុះពឆ្ន តពៅកេពុជា ពោយចតទុ់កថា ការពបុះពឆ្ន តពនុះោម នភាេពសរ ីោម នភាេប្តេឹប្តូវ និងោម ន
ភាេគួ្រឱ្យទុកច្ិតតបនពនាុះពទ។ 
 
កនុងសវនាការសួរពដ្ញពោលផាទ ល់មាតព់ោយគ្ណៈកមាម ធកិារកចិ្ចការររពទសថ្នប្េឹទធសភាអាពេរកិតដ្លជាតផ្នកេួយថ្ន
នីតិវធិតីតងតងំពោកជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតងមពីនុះកាលេីថ្ងៃទី៤ ធនូ  ឆ្ន  ំ២០១៨ កនលងពៅ ពោក ប៉ា ប្ទីក េ័រហវី រងាា ញជហំរច្ង់
ព ើញសហរដ្ឋអាពេរកិេប្ងកីការោកទ់ណឌ កេមជាកោ់ករ់តនាេពទៀតេកពលើប្កុេពេដ្ឹកនារំររប្កងុភ្នពំេញ ពដ្ើេបោីក់
សមាព ធេកពលើរររប្កុងភ្នពំេញឱ្យងាកេកស្ថដ រប្រជាធិរពតយយ និងពោរេសិទធិេនុសសពៅកេពុជាពឡើងវញិ។ ពោកកច៏្ង់
ព ើញរររប្កុងភ្នពំេញ ពរើកឱ្យដ្ពំណើ រការពឡើងវញិ និងេប្ងីកលហំសងគេសីុវលិ និងប្រេ័នធផ្ាយឯករាជយពៅកេពុជា
រួេមានវទិយុសពំឡងសហរដ្ឋអាពេរកិ (VOA) វទិយុអាសីុពសរ ី(RFA) និងកាតសត ឌ្ ឹពែេរូឌា ពដ្លី (The Cambodia Daily) 
ជាពដ្ើេ៕ 

 

 


