
 

 

 
 
 
 
 
 
 
          

 
ៃថងទី៤ ែខឧសភ ឆន ២ំ០២២ 

 
េសចក្តី្របកសព័តម៌ន 

ពិធីេបើកសកិខ ទក់ទងនឹងជនរងេ្រគះ 
េ យអងគជំនំុជ្រមះវិ មញញកនងុតុ ករកមពុជ (អ.វ.ត.ក) 

 
កលពីៃថងទី៣ ែខឧសភ ឆន ២ំ០២២ អងគជនុំំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ (អ.វ.ត.ក) បន

្របរពធពិធីេបីកសិកខ ស្តពីី «ជនរងេ្រគះ និងករផ ព្វផ យរបយករណ៍្របឹក  ស្តីពីសកមមភពនន 
ពក់ព័នធនឹងជនរងេ្រគះរបស់ អ.វ.ត.ក េនកនុងអំឡុងដំ ក់កលែដលេនេសសសល់»។ សិកខ េនះ
្រតូវេរៀបចំេឡងីរយៈេពលបីៃថង ចប់ពីៃថងទី០៣ រហូតដល់ៃថងទី០៥ ែខឧសភ ឆន ២ំ០២២ េនស ្ឋ គរ 
Hyatt Regency ជធនភីនំេពញ។ 

បនទ ប់ពីមនសំេណីសុំពីសហេច្រកមរបយករណ៍ គឺេ កេច្រកម យូរ ឧត្ត  និងេ ក្រសីេច្រកម 
Claudia Fenz េដមីបចីប់េផ្តីមដំេណីរករ្របឹក ជចំហរ កនុងករបេងកីតេឡងីនូវសកមមភពនន ពក់ពន័ធនឹង
ជនរងេ្រគះ េនមុនេពល និងេនេពលចប់េផ្តីមករងរែដលេនេសសសល់េនះ អ.វ.ត.ក បនសេ្រមចថ 
ជំ នដំបូងបំផុតគឺករេរៀបចំសិកខ រយៈេពលបីៃថង ជមួយជនរងេ្រគះ អនកតំ ងរបស់ពួកគត់េន
កនុងសងគមសុីវលិ  និងេន លសវនករ ្រពមទងំអនកពក់ព័នធសំខន់ៗេផ ងេទៀត។ េ យ រែត អ.វ.ត.ក 
កន់ែតខិតជតិដល់ករបំេពញករងរេនេសសសល់ រយៈេពលបីឆន រំបស់ខ្លួន េដីមបេីឆ្លយីតបចំេពះត្រមូវករ
របស់ជនរងេ្រគះៃនរបបែខមរ្រកហម និងេដីមបផី ព្វផ យព័តម៌នអំពីដំេណីរករយុត្តិធម៌អន្តរកល ជូនដល់
ធរណជនេនះ សិកខ េនះបនចប់េផ្តីមដំេណីរករដ៏មនតៃម្ល និងទន់េពលេវ  កនុងេគល

បំណងេដីមបបីេងកីតកមមវធិថីមី និងព្រងឹងេទេលីកមមវធិីែដលមន្រ ប់ ឬមនពីមុន ែដលេផ្ត តជចមបងេទេលី
ត្រមូវករជនរងេ្រគះ។ 
          ពធិីេបីកកលពី្រពកឹម លិមិញ គឺមនករចូលរមួជពិេសស នូវសុនទរកថ ្វ គមន៍របស់ ឯកឧត្តម 
្រកញ់ តូនី ្របធនករយិល័យរដ្ឋបលស្តីទី អ.វ.ត.ក ឯកឧត្តម Jacques PELLET ឯកអគគរដ្ឋទូតប ងំ និង
ជសហ្របធន្រកុមមិត្តរបស់ អ.វ.ត.ក និងឯកឧត្តម ែកវ េរម៉ី រដ្ឋម្រន្តី្របតិភូអមនយករដ្ឋម្រន្តី ្របធនគណៈ
កមមករសិទធិមនុស កមពុជ និងជអនុ្របធនអចិៃ្រន្តយ ៍ ៃន្រកុមករងរ ជរ ្ឋ ភិបល ទទួលបនទុក អ.វ.ត.ក។    



 

 

            បនទ ប់ពីសុនទរកថេបីករបស់េភញ វកិត្តិយសទងំអស់េនះេហយី កមមវធិីបនចប់េផ្តីមសកមមភពលម្អិត
របស់ខ្លួន។      ្រ ្ត ចរយ កលវទិយល័យ Stanford គបឺណ្ឌិ ត David J. COHEN ែដលេដីរតួនទីជអនក
ស្រមបស្រមួល សិកខ រយៈេពលបីៃថងេនះ បនចប់េផ្តីមែថ្លងេ យសេងខប េហយីបនទ ប់មកបនបង្ហ ញ
នូវ រ មរយៈែខ វេីដអូ របស់េ កជំទវបណ្ឌិ ត Beth VAN SCHAACK ឯកអគគរដ្ឋទូតេគចរសហរដ្ឋ េម
រកិ ទទួលបនទុកយុត្តិធម៌្រពហមទណ្ឌ កល េផញីរជូនអនកចូលរមួសិកខ ទងំអស់។ េនកនុងករែថ្លងេ យ
សេងខប មវេីដអូេនះ េ កជំទវឯកអគគរដ្ឋទូត បនកត់សមគ ល់ថ៖ «ករបេងកីតនូវមុខងរែដលេនេសស
សល់របស់ អ.វ.ត.ក រមួជមួយករជំរុញេលីកទឹកចិត្ត ែដលបនគូសបញជ ក់េនកនុងអនុ សន៍របយករណ៍
្របឹក  អស់េ កេ ក្រសីនឹងទទួលបនឱកសដ៏ក្រមមួយ កនុងករធនថ ករខិតខំ្របឹងែ្របងនឹងមនជ
បន្តេទៀត េដីមបពីយបល ន មរបួសអនកទងំ យ ែដលបនទទួលរងករឈចឺប់»។ ែខ វេីដអូៃនសុនទរ
កថទងំ្រសុងរបស់េ កជំទវឯកអគគរដ្ឋទូត VAN SCHAACK មនេនេលីេគហទំពរ័យូធូបរបស់ អ.វ.ត.ក 
េន៖ https://youtu.be/8PW14gKl_WY 
            បនទ ប់ពីែខ វេីដអូេនះេហយី គឺមនករែណនឱំយេ ក្រសី យមឹ សុទធ រ ី េឡងីែថ្លងសុនទរកថគន្លឹះ
េបីកកមមវធិីសិកខ ។ េ ក្រសី យមឹ សុទធ រ ី គឺជ្រគូេពទយចិត្ត ្រស្ត ជអនកផ្តល់្របឹក េលីបញ្ហ ជេម្ល ះ 
និងសន្តិភព និងជ ថ បនិក និងជអគគនយក្របតិបត្តិមជឈមណ្ឌ លេសន  ែដលផ្តល់បទបង្ហ ញអំពី 
បទពិេ ធរបស់េ ក្រសី កនុងករបំេពញករងរេ យផទ ល់ ជមួយអនកេនរស់ នមនជីវតិ ពីរបបែខមរ
្រកហម េនកនុងរយៈេពលជង ១៨ឆន ចុំងេ្រកយេនះ។ េ ក្រសីបនែថ្លងអំពី រៈសំខន់ៃនករយកចិត្តទុក
ក់ េទេលីករពយបល និងករបេងកីតឧបករណ៍ថមី ្រពមទងំវធិី ្រស្ត កនុងករពិភក អំពីអតីតកល 

ជមួយជនរងេ្រគះ អនកេនរស់ នមនជីវតិ ែដល ចទទួលរងករឈចឺប់ ពីករប៉ះទងគចិផ្លូវចិត្ត េ យ រ
ែតបទពិេ ធពីអតីតកលរបស់ពួកគត់។ េ ក្រសីបនពនយល់ថ បនទ ប់ពីបន ្ត បេ់រឿង ៉ វអវជិជមនជ
េ្រចីនពីអតីតកលមក េ ក្រសីចប់េផ្តីមសួរនូវសំណួរថមីៗមួយចំនួន េទកន់អនកេនរស់ នមនជីវតិ ដូចជ
៖ «េតីពួកគត់ ចេនរស់បនេ យ រអ្វី? េតពីួកគត់រកកម្ល ងំមកពី  េដីមបសី្រមបខ្លួនជមួយ ថ ន
ភពេនះ? េតីពួកគត់មនក្តីសុបិន្តអ្វីខ្លះ?» 
             េនកនុងកមមវធិនីេពលរេសៀលម លិមិញ អនកចូលរមួ្របមណ ៩០ នក់ រមួមន េដីមបណ្តឹ ងរដ្ឋ
បបេវណី េមធវ ីនិងភគីននៃន អ.វ.ត.ក តំ ងរបស់អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល អងគករអន្តរជតិ និងអនក
សិក ្រ វ្រជវ ែដល្រតូវបនែបងែចកជ្របបំី្រកុមពិភក  េ យេផ្ត តេទេលីែផនកេផ ងៗគន ៃនបញ្ហ  រមួ
ជមួយឱកសកនុងករបេងកីត នងិព្រងឹងេទេលីកមមវធីិ ែដលេផ្ត តសំខន់េលីជនរងេ្រគះ។ 

  អនកចូលរមួក៏មនកត្តិយសបន ្ត ប់ គមិនសំខន់ទីពីរគឺេ ក Karim A.A. KHAN QC ជ្របធន
រដ្ឋ ជញ  ៃនតុ ករ្រពហមទណ្ឌ អន្តរជតិ។ េ ករដ្ឋ ជញ បនែថ្លងអំពីបទពិេ ធរបស់គត់ កនុងនមជ
េមធវតីំ ងេដីមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី ែដលេធ្វីករកនុងនមជនរងេ្រគះៃនសំណំុេរឿង ០០១ េន អ.វ.ត.ក។ 
គតប់នបង្ហ ញយ៉ងលម្អិត អំពីករភញ ក់េផ្អីល និងេមេរៀនែដលគត់ទទួលបន ពីករេធ្វីករជមួយជនរង



 

 

េ្រគះ កនុងនមជអនកចូលរមួេ យផទ ល់ េនកនុងកិចចដេំណីរករនីតិវធិី េ យរឮំកេឡងីវញិពីករចងច ំដូចជ 
េដីមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី េនត ផល្លី ែដលបនែចករែំលករូបថតបង្របុសរបស់គត់ ែដលបន ្ល ប់េទេហយី  
និងករនិយយេរៀប ប់ជមួយ្រពលឹងបង្របុសគត់ ពីកែន្លងអងគុយជ ក ។ី េ ករដ្ឋ ជញ បនសងកត់ធងន់ 
អំពី រៈសំខន់ៃនករបញចូ ល និងគិតគូរដល់សេម្លងរបស់ជនរងេ្រគះ េនកនុងកិចចដំេណីរករនីតិវធិីជំនុំជ្រមះ 
និងេនកនុងមុខងរេនេសសសល់កនុងេពលឆប់ៗខងមុខេនះរបស់ អ.វ.ត.ក។ 
 

្រពឹត្តិករណ៍េនះនឹងបន្តន្រពឹកេនះ េ យមន គមិនសំខន់ៗ និងកមមវធិីពិភក បែនថមេទៀត។ 
 
 

ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថម សូមទក់ទង៖ 
េ ក េន្រត ភ្រក្ត  
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