
កំណត់ត្រាសង្ខេប៖  ការង្្វើដំង្ណើ រឲ្យហួសថ្ថៃ    មករា

     ៦          ២០១៧ 

ង្សចកដីង្្ដើម 

ររឿងជារររើនកំពុងមានការផ្លល ស់បថូរកបុងនរោបាយកមពុជា ។ តងំពើរុងទសវត្សន៍ទើ ៩០ នាយករដ្ឌមន្តនថើ ហ ុន 
សសន និងគណបកសរបជាជនកមពុជា បាននឹងកំពុងរគប់រគងរបរទសរបកបរោយសនថភិាពោ៉ា ងយូរបំផុត្រៅកបុង
របវត្ថិសាន្តសថសម័យទំរនើបរបស់កមពុជា ។ សទិរភាពនរោបាយនាឲំ្យមានកំរណើ នរសដ្ឌកិរចដ៏្ខ្ល ងំកាល  សដ្លនាឲំ្យមាន
កំរណើ នវណតៈកណ្តថ លជាមួយនឹងការរំណ្តយរលើទំនិញររបើរបាស់នានា ។ ការណ៍រនេះសសថងរាស់ភាល មៗដ្ល់អបក
សដ្លបានមកទសសនារាជធានើភបំរពញ សដ្លបានសរបកាល យជាការោឌ នសាងសង់ផារទំរនើប គររមាងអភិវឌ្ណន៍អរលន
រទពយលអរបណិត្ និងទើតងំអគារការោិល័យខ្ពស់ៗ រពមទងំរកវ៉ា ត់្ឧសាហកមមធទូំលាយសដ្លមានកមមកររាប់រយ
ពាន់នាក់កបុងផលិត្កមមវយនភ័ណឍ  និងទំរង់មូលោឌ នផលិកមមរផសងៗរទៀត្។ 

របើរទេះបើជាមានកំរណើ នវណតៈកណ្តឋ លសដ្លរត្ូវបានជរមញុរោយការរ ើកលូត្លាស់ននរសដ្ឌកិរចក៏រោយ វ
ណតៈកណ្តឋ លមានភាព     របរសើររឡើងបនថិរជាររៀងរាល់ឆ្ប  ំ រ ើឯវណតៈទបសដ្លមានរំនួន២៥%រត្ូវបនថទុក
រោលខ្ណៈសដ្លអបកមានរំណូលខ្ពស់រំនួន២%  រកុមមនុសសសដ្លមានទំនាក់ទំនងលអ បនថបរងកើនភាពមានបាន
របស់ពួករគ។ រោឌ ភិបាល សដ្លដ្ំរណើ រការរោយសាទ ប័ននរោបាយមិនមានជំនាញពិត្របាកដ្ បាន     ឲ្យមាន
កា       ដ្ើ និងការកាប់នរពរ ើ ខ្ណៈរពលសដ្លបានរធវើឲ្យរបរសើររឡើងនូវរសដ្ឌកិរចកសិកមម      
រនេះមាន  ភាពអន់ថយឆ្ង យពើឧសាហកមមរៅទើរកុង។ ដ្ំរណើ រការននការរបមូលផឋុរំនេះ រត្ូវបានរកើនរឡើងោប់
តងំពើការទទួលជ័យជំនេះោ៉ា ងភលូកទឹកភលូកដ្ើរបស់គណបកសរបជាជនកមពុជាកបុងការរបាេះរឆ្ប ត្ជាត្ិឆ្ប ២ំ០០៨៖ 
គណបកសបាន                 កាន់    របស់ខ្លួន រោយបានផឋល់ដ្ើ និងឱកាស    អាជើវកមមទុកជារង្វវ ន់
សរមាប់អបកសដ្លមានភាពរសាម េះរត្ង់សផបកនរោបាយ    បានបញ្ជូ ន        សាមញ្ដជារររើន     ឆ្ង យ  
បដ្ិវត្ថន៍រសដ្ឌករិចកមពុជា។ 

ជាលទនផល នាទសវត្សន៍រុងររកាយរនេះបានសសថងឲ្យរ ើញការផ្លល ស់បថូរសងគមោ៉ា ងខ្ល ងំ។ ខ្ណៈសដ្លរសដ្ឌ
កិរចជនបទសរបរបួលត្ិរត្ួរ យុវជនជារររើនបានរបាេះបង់ដ្ើធលើមករធវើការរៅររាងររកវយនភ័ណឍ  និងការោឌ ន



សំណង់ សដ្លជាររឿយៗរផញើលុយរៅផធេះរដ្ើមផើផគត់្ផគង់រគួសារ ។  រំនួនរសមើគាប  ឬរបសហលជារររើនជាងរនេះបានោក
ររញរៅរធវើការរៅបររទស។ មានករណើ ជារររើន  សដ្លយុវជនទងំរនេះត្ំណ្តងឲ្យជំនាន់ដ្ំបូងននរគួសារពួករគ 
សដ្លោករោលភូមកិំរណើ ត្ មានកមមករររាងររករលើសពើ ៧០០,០០០ នាក់                      វណតៈកមម
ករ    ដ្ំបូងរៅទើរកុងកបុងរបវត្ថិសាន្តសថកមពុជា។ រនំួន        សដ្លបានរធវើរំណ្តករសុករៅ             
នថ រត្ូវបានបា៉ា ន់របមាណរោយរបភពខ្លេះថាមានរំនួនខ្ពស់ដ្ល់  មួយលាននាក់ ។ 

ផលប៉ាេះពាល់សដ្លររេះសត្រកើនរឡើងរោយការផ្លល ស់បថូរទងំរនេះបាននឹងកំពុង បរងកើនការរពំឹងទុក និងកបុង
រពលដ្ំណ្តលគាប ដុ្ត្ករតថ ភាពរទមនសសកបុងរំរណ្តមមាច ស់រឆ្ប ត្ជាយុវជនកមពុជា។1 ការណ៍រនេះរត្ូវបានបង្វា ញ
ោ៉ា ងជាក់រាស់តមរយៈលទនផលននការរបាេះរឆ្ប ត្ជាត្កិាលពើសខ្កកកោ ឆ្ប  ំ២០១៣ សដ្លគណបកសរបជាជនបាន
រ ើញនូវការធាល ក់រុេះោ៉ា ងខ្ល ងំពើ ៩០ អាសនៈកបុងរំរណ្តមអាសនៈសរុបរំនួន ១២៣ មករត្ឹមសត្ ៦៨ អាសនៈ
ប៉ាុរណ្តត េះ។ គណបកសសរន្តង្វគ េះជាត្ ិ ជាគណបកសរបឆ្ងំធំជាងរគ បានទញរបជារបិយភាពរោយឆ្ល ត្នវពើការរកើន
រឡើងននកថើរទមនសស រោយបានជុំរុញពរងើកការផាយតមរហវ សប ុក និងរបព័ននអុើនធឺសណត្ រដ្ើមផើជំនួសសារ
ព័  មានសំរណរ និងរបព័ននផសពវផាយសដ្លរគប់រគងរោយរោឌ ភបិាលននគណបកសរបជាជនកមពុជា។2 ការទទួល
ព័  មានបានទូលទូំលាយក៏បាននឹងកំពុងជួយរបជាពលរដ្ឌឲ្យយល់ដ្ឹងពើបញ្ហា រប មកបុងសងគមនានា ដូ្រជាជរមាល េះ
ដ្ើធលើ ការបំផ្លល ញនរពរ ើ និងអំរពើពុករលួយ សដ្លជាសផបកមួយននរបព័ននទូរៅ។ ររៅពើរត្ូវបានរគរមើលរ ើញថា ជា
អបកសរន្តង្វគ េះរបកបរោយសកាថ នុពល និងរដ្ឌបុរសរបកបរោយរមតថ ធម៌ រលាកនាយករដ្ឌមន្តនថើ ហ ុន សសន រពលរនេះ
រត្ូវបានរមើលរ ើញរោយមនុសសកាន់សត្រររើនរឡើង ថាជារបភពននបញ្ហា នានា។ 

           ការផ្លល ស់បថូរឥរោិបទគួរឲ្យកត់្សមាគ ល់ និងសរមលង     ការផ្លល ស់បថូរោ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស  
ត្ថភាពរបជាជាត្មិួយ         របវត្ថិសាន្តសថ   មិនធាល ប់មាន          ពើមុនមក។ ប៉ាុសនថខ្ណៈសដ្លមាន
ការបរោិយរររើន ពើវធិើសាន្តសថសដ្លនរោបាយកមពុជាកំពុងផ្លល ស់បថូរ នរោបាយជាត្ិរៅសត្ ជាវធិើសាន្តសថមូលោឌ ន 
មិនអារកាត់្ផ្លថ រ់ពើអត្ើត្កាល។ រទេះជារមដ្ឹកនានំរោបាយោប់យករបព័ននផសពវផាយសងគម កបុងរគាលបំណង
រដ្ើមផើផ្លគ ប់រិត្ថយុវជនជាមាច ស់រឆ្ប ត្រូលរិត្ថររបើរបាស់បររចកវជិាជ ទំរនើបកថើ ការជសជក និងពិភាកានរោបាយរលើស
លុបសទិត្កបុងររង្វក មនិទនកថាពើរខុ្សគាប  សដ្លមួយគារំទសាទ នភាពរដ្ើម និងមួយរទៀត្សសវងរកការរធវើឲ្យអនថរាយ
ដ្ល់វ ។ 

                                                           
1 អងគការសហរបជាជាតិ្បា៉ា ន់របមាណថាជិត្ ២/៣ ននរបជាជនកមពុជាមានអាយុររកាម ៣០ ឆ្ប ,ំ សូមរូលរៅកាន ់
http://www.kh.undp.org/content/cambodia/en/home/countryinfo.html (រូលរមើលរុងររកាយនថងទើ ០៥ សខ្កុមភៈ ឆ្ប  ំ២០១៦)។  
2 ោប់ពើឆ្ប  ំ២០១០ រំននួរបជាពលរដ្ឌកមពុជាសដ្លររបើអុើនធឺសណត្បានរកើនរឡើងោ៉ា ងខ្ល ងំពើ ៣២០, ០០០ នាក ់ដ្ល់ជាង ៥ លាននាក ់គឺ
របមាណ ១/៣ននរបជាជនសរុប រនេះរបើរោងតមត្រួលខ្ផលូវការរបសរ់ោឌ ភិបាល ។ មានការបា៉ា នរ់បមាណថា របជាពលរដ្ឌ ៣ លាននាក់ររបើ
របាសគ់ណនើរហ វសបុក សដ្លបានកាល យជារបភពព ័ មានដ្ម៏ានរបជារបិយភាពទើពើររៅកមពុជា ។  



និទនកថាទងំពើររនេះរកើត្ររញពើការបករសាយជាជរមាល េះោ៉ា ងរៅថ គគុករំរពាេះនថង របាពំើរ មករា ជានថងសដ្ល
របបសខ្មររកហមរត្ូវបានផថួលរលំំរោយកងទ័ពរវៀត្ណ្តម បានគារំទរោយរកុមអបកត្ស ូកមពុជាមួយរំនួនតូ្រ។ 
   សដ្លគណបកសរបជាជនកមពុជាបករសាយសកមមភាពរវៀត្ណ្តមថាជា “ការររំោេះ” របរទសពើ របប ប៉ាុល ពត្ 
រកុមរបឆ្ងំរមើលរ ើញថាជា “ការឈ្លល នពាន” រោយសរត្ូវជាត្ដ៏ិ្គួរឲ្យខ្ល រ ។ ជិត្បនួទសវត្សន៍កនលងមករនេះនថង 
"របាពំើរ មករា" រៅសត្ជាបញ្ហា សំខ្ន់បំផុត្កបុងនរោបាយសហសម័យកមពុជា ជារំនុរសបូលននការរបសជងគាប កបុង
និទនកថានរោបាយទងំពើររនេះ។ ការរសាវរជាវពើមូលរហតុ្ និងមាត្ិកានននិទនកថារនេះគមឺានសារសំខ្ន់ 
រោយរហតុ្ថា ពួករគរៅសត្មានឧបសគគរំបងរដ្ើមផើបរងកើត្ទរមង់នរោបាយថមើសដ្លរកើត្ររញពើការមូលមត្គិាប ជា
ឯករឆ័នន ការសនធនា និងការរគារពគាប រៅវញិរៅមក ជាជាងការបងកអរភិាពរោយហងឹា សដ្លកំណត់្ររតិ្
នរោបាយកមពុជា បនាធ ប់ពើរបរទសជាត្ទិទួលបានឯករាជយ។ ដ្រាបណ្តអបកនរោបាយកមពុជារៅបនថរបយុទនរលើ
សមរភូមោិស់ ពួករគរត្ូវពុេះពារតមរយៈការោក់ររញនូវរគាលនរោបាយជាក់លាក់នានា សដ្លការណ៍រនេះនាឲំ្យ
ខ្ត្ឱកាសរោេះរសាយបញ្ហា រប មរផសងៗសដ្លរកើត្រឡើងកបុងសត្វត្សរទ៍ើ ២១ ។ 
 

ការបកត្រាយ        ចំង្ ោះថ្ថៃ “ត្ររពំីរ មករា” 
 

  នានថងទើ០៧ សខ្មករា ឆ្ប ១ំ៩៧៩ កងទ័ពរវៀត្ណ្តមអម រោយកងទ័ពសខ្មររកហមសដ្លរុេះរូលបានរូល
ដ្ល់ទើរកុងភបំរពញ និងបានផថួលរលំរំបបកមពុជារបជាធិបរត្យយសដ្លជាទូរៅសាគ ល់ថា "សខ្មររកហម" ។ ដ្កឹនារំោយ 
“បងធទំើមួយ” ប៉ាុល ពត្ សខ្មររកហមបានរគប់រគងរបរទសកមពុជាោប់ពើនថងទើ១៧ សខ្រមសា ឆ្ប ១ំ៩៧៥ បនាធ ប់ពើបាន
ដ្រណថើ មអំណ្តរពើរបបសាធារណៈរដ្ឌសខ្មរសដ្លមានសហរដ្ឌអារមរកិរៅពើររកាយ។ រៅរពលកាន់អំណ្តរ រមដ្ឹកនាំ
កមពុជារបជាធិបរត្យយមានររត្នាសកសរបរបជាជាត្កិមពុជាទងំរសុង រោយជរមលៀសរបជាជនភាគរររើនរៅជនបទ។ 
ទើបំផុត្ បទពិរសាធន៍ននការដ្ឹកនាខុំ្សផលូវ បណ្តថ លឲ្យសាល ប់មនុសសរបមាណជា ១.៧ លាននាក់រោយសារការអត់្
ឃ្លល ន ជំង ឺនិងការកាប់សមាល ប់រង្វគ ល។ 
  

  ការឈ្លល នពានរបស់រវៀត្ណ្តមរកើត្រឡើងររកាយរយៈរពលពើរឆ្ប  ំ ននការរកើនរឡើងការវយឆ្មក់តមរពំសដ្ន
ោ៉ា ងរឃ្លររៅរោយកងទ័ព ប៉ាុល ពត្ បានបងកឲ្យរបជាជនសុើវលិរវៀត្ណ្តមសាល ប់រាប់រយនាក់។ រៅនថងសដ្លផថួល
រលំំរបបសខ្មររកហម រវៀត្ណ្តមបានបរងកើត្របបកុំមមុយនើសថថមើសដ្លមានរឈ្លម េះថា សាធារណៈរដ្ឌរបជាធិបរត្យយរបជា
មានិត្កមពុជា (ស.ប.ប.ក)។ ការសត្ងតងំរនេះរធវើរឡើងរោយបកសរបជាជនបដ្ិវត្ថន៍កមពុជា(ប.ប.ប.ក) ជារឈ្លម េះ
រដ្ើមរបស់គណបកសរគប់រគងអំណ្តរនារពលបរចុបផនប សដ្លបានអេះអាងថាមានរបវត្ថិរលើមូលោឌ នននបកស       
    ឥណឍូ រនិកបុងឆ្ប ១ំ៩៣០។ រទេះមានការសត្ងតងំកមពុជាកថើ រវៀត្ណ្តមរៅសត្ជាអបកសររមររិត្ថរុងររកាយរលើ
        តមរយៈការោក់ទើរបឹការៅរគប់រកសួង និងសាទ ប័នបកស។ 
   



  របបថមើរនេះក៏រត្ូវបានគារំទរោយកងទ័ពរវៀត្ណ្តមរំនួន ១០០.០០០នាក់រៅពើររកាយរបបសាធារណៈរដ្ឌ
របជាធិបរត្យយរបជាមានិត្កមពុជាកបុងសន្តង្វគ មសុើវលិរបឆ្ងំនឹងរកុមត្ស ូរត្ើភាគើរៅតមបរណ្តថ យរពំសដ្ននថ។ រកុម
មួយកបុងរំរណ្តមរនេះរត្ូវបានបរងកើត្រោយរបបសខ្មររកហមសដ្លរត្ូវបានផថួលរលំ ំ អរគុណដ្ល់ត្កកភាពនរោបាយ 
សន្តង្វគ មរត្ជាក់ តមរយៈការភាជ ប់ខ្លួនសដ្លមានកងទ័ពរិនរៅពើររកាយខ្បង និងការគារំទការទូត្ពើសហរដ្ឌអារមរកិ 
សមាគមរបជាជាត្អិាសុើអារគបយ ៍ និងបសចឹមរលាកភាគរររើន។ រសបរពលនឹងការសបងសរកននសន្តង្វគ មរត្ជាក់ សដ្ល
បងកឲ្យមានសន្តង្វគ មសុើវលិ របាពំើរមករា បានកាល យជារំនុរផធុយគាប ដ៍្ររសើបបំផុត្ ពើររបៀបននការបករសាយរបវត្ថិសា
ន្តសថសដ្លរបកបរោយបញ្ហា  និងកាលៈរទសៈបរចុបផនបកមពុជា ។ 
   

  ជាការោប់រផថើម និមិត្ថរូបនន “របាពំើរមករា” បានកាល យជា និងរៅសត្ជារំនុរកណ្តថ លនននិទនកថាជាត្ជុិំ
វញិការរគប់រគងននរបបសាធារណៈរដ្ឌរបជាធិបរត្យយរបជាមានិត្កមពុជា ឬគណបកសរបជាជនកមពុជា។ រត្ូវបាន
រលើកបនថុបឲ្យកាន់អំណ្តររោយរវៀត្ណ្តម សដ្លរបជាជនកមពុជាជារររើនមានទសសនៈសងសយ័ជាខ្ល ងំ ផធុយរៅវញិ
គណបកសរបជាជនកមពុជារត្ូវបានបងខំឲ្យមានសវ័យនើត្ានុកូលភាព រោយរផ្លថ ត្រលើការពាក់ព័នធនឹងការផថួលរលំំរបប
សខ្មររកហម។ បរចុបផនប នថងរបាពំើរ មករា រត្ូវកណំត់្កបុងរបត្ិទិនជានថង ប់សរមាកជាត្ិរបស់កមពុជា  ជាទិវជ័យជមបេះ 
រលើរបបរបល័យពូជសាសន៍ រហើយជាររៀងរាល់ឆ្ប  ំ គណបកសកាន់អំណ្តរសត្ងរបារពពិធើ និងរលើកបោជុំវញិទើរកុង
រដ្ើមផើរលំឹកដ្ល់ជនជាត្ិកមពុជាពើត្ួនាទើរបស់ខ្លួនកបុងការផថួលរលំំរបបប៉ាុលពត្។ គណបកសកាន់អំណ្តរអេះអាងថា 
របាពំើរមករា ជាទិវជាត្រិបស់កមពុជា ជានថង “កំរណើ ត្ទើ២” ជាមរនាសរញ្ចត្នាសដ្លរបកាន់ខ្ជ ប់រោយរបជាជនកមពុជា
សដ្លមានវយ័រំណ្តស់សសថងទងំពើរជររតននការបាក់សាត្ និងការត្ស ូនឹងការរធវើរបជាភិថុត្ននបកសកាន់អំណ្តរ 
ជាង ៣៥ ឆ្ប រុំងររកាយ ។ 
   

  កបុងសុនធរកថាននការរបារពនទិវរបស់គណបកសរបជាជនកមពុជាឆ្ប ២ំ០១៦ រលាកនាយករដ្ឌមន្តនថើ ហ ុន សសន 
បានសថលងថា “រយើងរបារពនជ័យជមបេះជារបវត្ថិសាន្តសថរនេះកបុងសាម រត្ើននការរគារព និងសសមថងការដ្ឹងគុណោ៉ា ងរជាល
ររៅរំរពាេះយុទនជនសដ្លបានររកាករឡើងរបយុទន រហើយហ នបូជាសារ់រសស់ ឈ្លមរសស់ និងជើវតិ្របស់ខ្លួនរដ្ើមផើ
សរន្តង្វគ េះរបរទសជាត្”ិ។3 ជាសត្ានុមត្ ិ គណបកសរបជាជនកមពុជាមិនសូវរលំឹកគុណរវៀត្ណ្តមសដ្លកងទ័ពរបស់
ខ្លួនបានរធវើកិរចការភាគរររើនរដ្ើមផើផថួលរលំរំបបប៉ាុលពត្រទ រោយនិោយបរញ្ឈៀងដ្ល់ “ការជួយ” របស់ទើរកុង
ហណូយដ្ល់រលនាត្ស ូកមពុជា។ (កបុងឥរោិបទសបបរនេះ     ឆ្ប  ំ  រលាកនាយករដ្ឌមន្តនថើ ហ ុន សសនបាន
     “ការដ្ឹងគុណរំរពាេះទហនសម័រគរិត្ថរវៀត្ណ្តម សដ្លបានផថល់ការគារំទរដ្ើមផើបុពវរហតុ្ដ៏្សំខ្ន់រនេះ”)4។ 

                                                           
3  ួន ណ្តរមិ, “នាយករដ្ឌមន្តនថើលុបរោលបរមាមរលើរបធានគណបកសសដ្លមានសញ្ហជ តិ្ពើរ,” កាសសត្រខ្មបូឌារដ្លើ, នថងទើ ០៨ សខ្ មករា ឆ្ប  ំ
២០១៦។  
4 របភពដូ្រខ្ងរលើ 



មូលរហតុ្សំខ្ន់រៅទើរនេះសរមាប់គណបកសរបជាជនកមពុជា គឺរដ្ើមផើរជៀសវងការរមើលរ ើញថាខ្លួនជាអាយ៉ាងរបស់
រវៀត្ណ្តម ជាអវើសដ្លគណបកសរបឆ្ងំសត្ងរោទរបកាន់ និងរដ្ើមផើទទួលបានការសររសើររោយបានបញ្ច ប់សុបិនថ
អារកក់ននរបបកមពុជារបជាធិបរត្យយ ។ 
 

  ការរឃ្លសនារបស់គណបកសរបជាជនកមពុជាសថើពើនថងរបាពំើរមករា បរងកើត្ឲ្យការសបងសរកជាពើរសផបក   
    សដ្លរសមើនឹងការរគប់រគងរបស់រលាកនាយករដ្ឌមន្តនថើ ហ ុន សសនទងំរសុង នាមំកនូវសនថិភាព វឌ្ណនៈភាព នងិ
សទិរភាពនរោបាយ ដូ្រសដ្លបានដ្ក់ជាប់រៅកបុងផលរបរោជន៍ជាត្ិកមពុជា។ ទនធមឹនឹងរនេះសដ្រ អបកសដ្លរបឆ្ងំ
នឹងទសសនៈរនេះរត្ូវបានោត់្ទុកថាភាប ក់ង្វរបររទស ឬនិរគុណ "រជុលនិយម" កបុងការបផំ្លល ញសនថភិាព និងរសទរភាព
នរោបាយ។ ដូ្ររបេះរករ ថ ិ៍ដ្ំសណលរបាពំើរមករា បង្វា ញឲ្យរ ើញនូវសាទ នភាពទងំអស់ ឬទរទ សដ្លរសបនឹងបនាធ ត់្
របនពណើ មនុសសវយ័រំណ្តស់កមពុជា សដ្លយល់ថានរោបាយត្ំណ្តងឲ្យការរប មមុខ្ោក់គាប សាល ប់រស់រវង
         ននការរបកួត្របសជងអំណ្តរ។ កបុងសុនធរកថាកបុងទិវជ័យជមបេះរលើរបបរបល័យពូជសាសន៍ឆ្ប  ំ
២០០៩ រលាកនាយករដ្ឌមន្តនថើ ហ ុន សសនបានពិព៌ណនាអបកសដ្លយល់ផធុយរំរពាេះអត្ទន័យ នថងរបាពំើរមករា ថាជា 
"សត្វ" នងិអបកសូមខ្មាលរទសរបបសខ្មររកហម។5 ឆ្ប  ំ២០១៥ រលាកនាយករដ្ឌមន្តនថើ បានបញ្ហជ ក់របាប់នដ្គូបដ្ិបកខ
រលាកថា “អបកសអប់ប៉ាុល ពត្ ប៉ាុសនថអបករបឆ្ងំនឹងអបកសដ្លផថួលរលំរំបបហបងឹ ។ រត្ើមានន័យថារម៉ារ? វមានន័យថា
អបកឯងគជឺាសមព័ននមិត្ថននរបបប៉ាុលពត្” ។6 
   

  និទនកថានរោបាយគណបកសរបជាជនកមពុជាមានភាពររមូងររមាសជារររើន។ សដ្លររមូងររមាស
ខ្ល ងំគឺររឿងសដ្លរបបសទិត្ររកាមការរគប់រគងរបស់ខ្លួនរនេះ សត្ងោក់បញ្ចូ លអត្ើត្សមាជកិថាប ក់ទប និងកណ្តថ លនន
របបសខ្មររកហម ។ រពញទសសវត្សន៍ទើ ៨០ រោយមានការអនុញ្ហដ ត្ពើរវៀត្ណ្តម សាធារណរដ្ឌរបជាធិបរត្យយរបជា
មានិត្កមពុជាពាោមរោេះរសាយភាពមិនសុើសង្វវ ក់គាប រនេះ រោយភាជ ប់ការទទលួខុ្សរត្ូវននភាពសាហវយ៉ាង់ បង
របស់សខ្មររកហមរៅរមដ្ឹកនាពំើររូប មាន ប៉ាុល ពត្ និង រអៀង សារ ើ ខ្ណៈសដ្លអនុញ្ហដ ត្ឲ្យកមាម ភិបាលរសាម េះសម័រគ
រុេះរូលររួខ្លួន។ របបរនេះក៏បានសងឃមឹថាសហគមន៍កុំមមុយនើសថអនថរជាត្និឹងរៅឆ្ង យពើសខ្មររកហមររពាេះសត្ឧរកិដ្ឌ
កមមសដ្លបានរបរពឹត្ថិ រោយអេះអាងថាសខ្មររកហមជារកុមតូ្រមួយនន “ហវ សុើសហុើសត្ល” បានបលន់បដ្ិវត្ថន៍កមពុជា និង
បំផ្លល ញរទឹសថើបរសុិទនរបស់កុំមមុយនើសថ សដ្លត្ំណ្តងរោយសាធារណរដ្ឌរបជាធិបរត្យយកមពុជារបជាមានិត្កមពុជា ។7 
រៅកណ្តថ លភបក់រភលើងសន្តង្វគ ម អាជាញ ធរក៏បានទប់ទល់សាទ នការណ៍ជាក់សសថងការពារសនថិភាព រដ្ើមផើវយករមធរខ្ម ងំ 
                                                           
5 សាម រទិន,ិ “នាយករដ្ឌមន្តនថើការពារការរបារពពិធើសដ្លមានការយលរ់ ើញរផសងគាប ,” កាសសត្ភបំរពញប៉ាុសថិ៍, នថងទើ ០៧ សខ្ មករា ឆ្ប  ំ២០០៩ ។ 
6  ហុល រសមើ, “នាយករដ្ឌមន្តនថើ ហ ុន សសនគារំទអាសាឌ្ របយុទននឹងរកុម ISIS កបុងនថងរបាពំើរមករា,” កាសសត្រខ្មបូឌារដ្លើ, នថងទើ ០៦ សខ្មករា 
ឆ្ប  ំ២០១៥ ។  
7 បានដ្ករសង់រៅកបុងសាប នដ្ អុើវ៉ា ន ់ហគត្ស់មន, កមពុជាររកាយរបបសខ្មររកហម៖រៅខ្ងកបុងនរោបាយកសាងជាតិ្ (ញូ ហវនិៈរគឹេះសាទ នរបាេះ
ពុមភននសាកលវទិាលយ័សយល, ២០១៣), ទំពរ័ទើ ៨ ។  



រោយសនាថាពួករគនឹងរត្ូវបានរលើកសលងរទស ។ កបុងទសវត្សន៍ទើ ៩០ គណបកសរបជាជនកមពុជាបានរសូបយក
ទហ នរត់្រោលជួរននរបបសខ្មររកហមរាប់ពាន់នាក់ សដ្លរនេះជាយុទនសាន្តសថមរធាបាយផថួលរលំសំខ្មររកហម ។ 
  ខ្ណៈសដ្លគណបកសរបជាជនកមពុជាបានកំពុងនឹងរលើកសលងរទសដ្ល់សកមមភាពពើអត្ើត្កាលតមរយៈ
សមព័ននមិត្ថនរោបាយរបស់ខ្លួន រពលកាន់សត្រខ្ើរខ្លើរំរពាេះនដ្គូបដ្ិបកខ ឧទហរណ៍ ការរូលរមួពើអត្ើត្កាលននថាប ក់
ដ្ឹកនាគំណបកសរបឆ្ងំ និងរមដ្ឹកនាសំងគមសុើវលិននរលនាត្ស ូកបុងទសវត្សន៍ទើ ៨០ រមួទងំសខ្មររកហមផង រត្ូវ
បានបរហិរជាឱឡារកិរោយពាកយសមថើធងន់ៗ។ ការណ៍ទងំអស់រនេះបង្វា ញថា គណបកសរបជាជនកមពុជាមានការ
រពួយបារមភត្ិរត្ួរពើការទទួលខុ្សរត្ូវពិត្របាកដ្រលើភាពរឃ្លររៅកាលពើអត្ើត្កាល ជាងថារត្ើរបជាជនរសាម េះរត្ង់
រំរពាេះការរគប់រគងរបស់ខ្លួននារពលបរចុបផនបសដ្រឬរទ។ ទិដ្ឌភាពរបវត្ថិសាន្តសថសបបរនេះគាម នរទការរបឆ្ងំសដ្ល រ
រលើសើលធម៌ ឬមូលោឌ ននរោបាយ ឬរបវត្ថិសាន្តសថ។  និទនកថាគណបកសរបជាជនកមពុជា តមរយៈការទទួល
យកនថងរបាពំើរមករា ថាជា “នថងកំរណើ ត្ទើពើរ” របស់ជាត្ ិ រហើយថាគណបកសរបជាជនកមពុជាជាអបកត្មកល់របរោជន៍
ជាត្រិោយបរសុិទន ជាសត្ានុមត្ ិគឺជាសំរណើ រផលបូករសមើសូនយ ទងំរំរពាេះអបកសដ្លយល់រសប ឬបដ្ិរសធវ។ 
   

  ដូ្រសដ្លគណបកសរបជាជនកមពុជា បានកំពុងររបើរបាស់នថងរបាពំើរមករា រដ្ើមផើបរងកើត្នទិនកថាជាត្រិពញ
រោយអំណ្តរ នដ្គូរបសជងរៅកបុងគណបកសសរន្តង្វគ េះជាត្ិ និងរកុមរបឆ្ងំរផសងរទៀត្ក៏បរងកើត្ជានិទនកថា         
 ន្តញ្ហច សផ្លធ ល់ខ្លួនសដ្រ ។ ការណ៍រនេះរត្ូវបានបរងកើត្រោយទសសនៈសដ្លថានថងរបាពំើរមករាមិនសមនជានថងររំោេះរទ ប៉ាុសនថ
ជាការឈ្លល នពានជាង រោយសរត្ូវសួរពូជសដ្លនាកំមពុជារដ្ើររលើផលូវពុករលួយ ការធាល ក់រុេះសើលធម៌ និងការអាប់
   ជាត្ ិ។ របសហលជាមិនសមនជាររឿងគួរឲ្យភាញ ក់រផអើលរទ ថាប ក់ដ្ឹកនាជំាន់ខ្ពស់គណបកសរបឆ្ងំជារររើននាក់សដ្ល
របកាន់នូវទសសនៈរនេះធាល ប់ជាសមាជិកននភាគើត្ស ូរបោប់អាវុធ សដ្លបានរបយុទនជាមួយរបបរលាកនាយករដ្ឌមន្តនថើ 
ហ ុន សសនសដ្លមានរវៀត្ណ្តមរៅពើររកាយរពញមួយទសវត្សន៍ទើ ៨០។ រលាក សម រងសុើ របធានគណបកសស
      ជាត្ ិ គឺជាសមាជិកសាទ បនិកននរលនាហ វុនសុិនបិរ សដ្លជារកុមនរោបាយបរងកើត្រោយរពេះអងគមាច ស់ 
នររាត្ថម សើហនុរៅទើរកុងបា៉ា រ ើស ឆ្ប  ំ១៩៨១ រដ្ើមផើរបឆ្ងំនឹងការរគប់រគងរបស់រវៀត្ណ្តមរៅកមពុជា ។ រលាក កឹម 
សុខ្ ជាអនុរបធានរបស់រលាក សម រងសុើ ធាល ប់បានបររមើការរៅកបុងរណសិរសររំោេះជាត្សិខ្មរ ជារកុមជាត្ិនិយម
បរងកើត្រោយ រលាក សឺន សាន សដ្លជាអត្ើត្នាយករដ្ឌមន្តនថើ ។ ររនាល េះឆ្ប  ំ១៩៨២ ដ្ល់ឆ្ប  ំ១៩៩១ រលនាទងំពើរ
រនេះគឺជាសផបកននរលនាត្ស ូររមុេះ  ននរោឌ ភិបាលររមុេះកមពុជារបជាធិបរត្យយសដ្លមានទងំភាគើសខ្មររកហមសដ្លរត្ូវ
បានបរណថ ញពើអំណ្តរផងសដ្រ ។ 
 

  និទនកថាគណបកសរបឆ្ងំោក់ឬសរៅកបុងទសសនៈជាត្និិយមសខ្មរ រលើមូលោឌ នសងសយ័ខ្ល ងំរលើរវៀត្
   និងជនជាត្រិវៀត្ណ្តម សដ្លសត្ងសំរៅដ្ល់រោយពាកយរបមាថថា “យួន”។ ការភ័យខ្ល ររវៀត្ណ្តមរដ្ើមទង 
ររញពើការបាត់្បង់ទឹកដ្ើបនថិរមថងៗននសដ្នដ្ើអត្ើត្ររកភពអងគរ រោយ ណ្តម រទៀន មានន័យថាដ្ំរណើ ររឆ្ព េះមក



ទិសខ្ងត្ផូងននរដ្ឌរវៀត្ណ្តមរៅកបុងសត្វត្សរទ៍ើ ១៨ និង ១៩ ខ្ពស់បំផុត្រពលរវៀត្ណ្តមោក់អាណ្តពាបាល
      ខ្លើរលើកមពុជាកបុងររនាល េះទសវត្សន៍ឆ្ប  ំ១៨៣០ ដ្ល់ឆ្ប  ំ១៨៤០ ។ ោប់ពើរពលរនាេះមក “យួន”  បានកាល យ
ជានិមិត្ថរូបដ៏្មានអំណ្តរ រំរពាេះការធាល ក់រុេះរបស់កមពុជា ។ សរមាប់រលាក សម រងសុើ រវៀត្ណ្តមបនថសសថងឲ្យរ ើញ
ការគំរាមកំសហងោ៉ា ងរាស់ និងយូរអសងវងដ្ល់ការរស់រានរបស់កមពុជា ជារបជាជាត្ឯិករាជយ ដូ្រសត្វត្សរទ៍ើ ១៩ 
រពលមានការរបសជងគាប  ទន្តនាធ នកមពុជាពើរវៀត្ណ្តម និងនថ សដ្លរត្ូវបានបង្វអ ក់រោយការោក់អាណ្តពាបាល
បារាងំកបុងឆ្ប  ំ១៨៦៣ ។ រពលថមើៗរនេះ រលាក សម រងសុើបានររបៀបរធៀបកមពុជាបរចុបផនប រៅនឹងសាទ នភាពននសដ្នដ្ើ
បា៉ា រឡសធើនសដ្លកាន់កាប់រោយអុើរសាសអល និងប៉ាូឡូញមុនការបំសបកកបុងសត្វត្សរទ៍ើ ១៨។8 វគាម នន័យរឡើយ ររពាេះ
កមពុជាក៏បានបាត់្បង់សដ្នដ្ើមួយភាគធំរៅរបរទសនថ ជាអបកជិត្ខ្ងទិសខ្ងលិរ សត្មិនសូវរងកំហងឹដូ្ររវៀត្
ណ្តម។ ការណ៍រនេះ អារស័យរលើទសសនៈសដ្លថានថ និងកមពុជាមានភាពរសរដ្ៀងគាប រោយទទលួឥទនិពលវបផធម៌ 
សំរនៀង និងសាសនាពើឥណ្តឍ  សដ្លមិនសបលកគាប ខ្ល ងំ ដូ្ររវៀត្ណ្តមសដ្លទទួលឥទនិពលវបផធម៌រិន ។ 
   

  រោយសមលងឹរមើលទំនាក់ទនំងជារបវត្ថិសាន្តសថដ៏្ជិត្សបិត្របស់គណបកសរបជាជនកមពុជា ជាមួយរវៀត្ណ្តម 
ជាពិរសសកបុងទសវត្សឆ្ប ១ំ៩៨០ គណបកសរបឆ្ងំរមើលរ ើញ ការណ៍សដ្លរវៀត្ណ្តមផថួលរលំរំបបប៉ាុលពត្ថាជា
ការោប់រផថើមនន “ការឈ្លល នពាន” រោយមានរលាកនាយករដ្ឌមន្តនថើ ហ ុន សសន និងសហការ ើមានឆ្នធៈរធវើជា “អាយ៉ាង” 
របស់រវៀត្ណ្តម។ រវហសាន្តសថរនេះបានរស់រានរពលបញ្ច ប់សន្តង្វគ មរត្ជាក់  និងការដ្កររញកងទ័ពរវៀត្ណ្តមរៅ
សខ្កញ្ហដ  ឆ្ប ១ំ៩៨៩ ដូ្ររបេះបរចុបផនប រទេះជាមានការផ្លល ស់បថូរទំនាក់ទំនងកមពុជាជាមួយបររទសកថើ ក៏គណបកសរបឆ្ងំ
កមពុជារៅសត្បនថរមើលរ ើញថារមដ្ឹកនាគំណបកសរបជាជនកមពុជាលក់ខ្លួនឲ្យទើរកុងហណូយ និង“កផត់្ជាត្”ិ 
រំរពាេះបុពវបុរសសខ្មរ។ រពលរឃ្លសនារបាេះរឆ្ប ត្ឆ្ប ១ំ៩៩៨ រលាក សម រងសុើ បានសំរៅដ្ល់ គណបកសរបជាជនកមពុ
ជាថា “កាលយួន ខ្លួនសខ្មរ” ជារសរកថើសថលងការណ៍ររបើពាកយសខ្មររកហមរពលរបាសសមាអ ត្ភូមិភាគបូព៍ាកបុងឆ្ប  ំ
១៩៧៧-១៩៧៨ ។9 សខ្មិថុនា ឆ្ប ២ំ០១៤ រលាក កឹម សុខ្ អនុរបធានគណបកសសរន្តង្វគ េះជាត្ិ បានឈ្លនដ្ល់ត្ិេះ
រត្ៀនរវៀត្ណ្តមថារៅពើររកាយឧបទធវរហតុ្រត់្ជាន់គាប រៅរកាេះរពរជ កបុងទើរកុងភបំរពញបានសមាល ប់មនុសសរំនួន 
៣៥៣នាក់ និងរបួសជារររើនរយនាក់រទៀត្រពលបុណយអុទូំកឆ្ប ២ំ០១០។ រលាក កឹម សុខ្បាននិោយថា "រគ

                                                           
8 រសបារសធៀន ររសងជើអូ, កមពុជារបសរ់លាក ហ ុន សសន (ឡុងដ្ៈ៍ រគឹេះសាទ នរបាេះពុមភននសាកលវទិាលយ័រយល, ២០១៤), ទំពរ័ ៩៦។ 
9រឌ្វ ើឌ្ ោបស់បលយូ រ ៉ាបូ តឺ្, អនថរកាលនរោបាយរៅកមពុជា ១៩៩១-៩៩៖ អំណ្តរ វរជននិយម និងរបជាធិបរត្យយ (ញូយកៈ ផ្លលររកវ, 
២០០១), ទំពរ័១៩៤។ សដ្លហួសរិត្ថ រនេះជាដំ្ណ្តលររឿងដូ្រគាប ននការរបាសសមាអ ត្សដ្លបានជំុរុញឲ្យយុវជន ហ ុន សសនរត្រូ់លរៅរវៀត្
ណ្តមពាកក់ណ្តថ លឆ្ប ១ំ៩៧៧ ។    



បរងកើត្ររឿងរដ្ើមផើសមាល ប់សខ្មររៅរកាេះរពរជ"។10 សរមាប់មន្តនថើគណបកសសរន្តង្វគ េះជាត្ ិ ការពាក់ព័ននរបស់គណបកស
     កមពុជា    រវៀត្ណ្តមកាលពើអត្ើត្កាល រធវើឲ្យវអនើត្ានុកូលរោយអត្ទន័យ ។ 
 

  ការនិទនត្បវញិរបស់គណបកសសរន្តង្វគ េះជាត្ិ  រលាកនាយករដ្ឌមន្តនថើ ហ ុន សសន និងរមដ្ឹកនាគំណបកស
របជាជនកមពុជារត្ូវបានរោទរបកាន់ថាលក់ខ្លួនឲ្យរវៀត្ណ្តម និងក៏សមាជិកសខ្មររកហម សដ្លជារូបមនថដ៏្ររមូង
ររមាស សដ្លមានន័យសត្កបុងករណើ មានរគរជឿ  ត្ួោ៉ា ងមន្តនថើជាន់ខ្ពស់ដូ្ររលាក សម រងសុើ  សដ្លថារុងររកាយគឺ
      រត្ូវទទួលខុ្សរត្ូវរលើភាពសាហវយង់ បងសដ្លបានរបរពឹត្ថរិោយរោឌ ភិបាលប៉ាុលពត្។ រៅនថងទើរបាពំើរ
មករា ឆ្ប ២ំ០១៦ របធានគណបកសសរន្តង្វគ េះជាត្បិានរលើកពើរំនុររនេះ រោយបរង្វា េះរូបថលុករៅរលើទំព័ររហ វសប ុក នន
ទហនរវៀត្ណ្តមពាក់មួកដ្ួនមកដុ្ត្ផធេះកមពុជាកបុងឆ្ប ១ំ៩៧៥ និងររកាយមករត្ឡប់យកទឹកមកពនលត់្រភលើងកបុងឆ្ប  ំ
១៩៧៩។ គាត់្បានពនយល់ថា៖ 

នថង ៧មករា ១៩៧៩ គឺជាឆ្ករលាខ នសដ្លយួនបានររៀបរំទងំអស់។ រគថា រគមកររំោេះរយើងពើសខ្មរ
រកហម សត្របើអត់្មានយួនកមមុយនើសឋពើរដ្ើមទើ ក៏អត់្មានសខ្មររកហមសដ្រ។....មួយសផបកធំននររឿងរា៉ា វទងំ
អស់ កបុ ងរយៈរពលជិត្ ៥០ឆ្ប កំនលងមករនេះ គឺមានការររៀបរោំ៉ា ងសកមមរោយយួនកមមុយនើសឋ រដ្ើមផើ
រគប់រគងរបរទសកមពុជា និងបំភ័នឋសភបករបជារាន្តសឋសខ្មរ។ ការរជាបរូលននភាប ក់ង្វររវៀត្ណ្តមសដ្លទទួល
ការហវឹកហត់្រៅហណូយកបុ ងទសវត្ស  ៥០ និង ៦០ បានជរមុញនិងញុេះញងឲ់្យសខ្មរសមាល ប់សខ្មរកបុ ង
របបសខ្មររកហម។ 
 

   ការរបទក់រកឡាគាប ទំនងថារុងររកាយ កមពុជាគាម នកំហុសរំរពាេះសុបិនថអារកក់ននរបបសខ្មររកហម រពល
សដ្លបររទសមានកំហុសទងំរសងុ រមួមានរវៀត្ណ្តមជារដ្ើម។ មិនសំរៅដ្ល់អងគរហតុ្សដ្លថាការណ៍រនេះបង្វា ញ
ថាជនជាត្កិមពុជាអវជិាជ នរោបាយ បានបដ្ិរសធនូវរាល់សាទ ប័ន ទសសនៈរលាក សម រងសុើបង្វា ញការរលើកសលង
រទសខ្លួនឯង  ដ្ល់អត្ើត្រមដ្ឹកនាសំខ្មររកហម រមួទងំ ប៉ាុល ពត្។ កបុងបទសមាភ សន៍កាលពើសខ្តុ្លា ឆ្ប ១ំ៩៩៧ 
ជាមួយអបកកាសសត្អារមរកិាងំរឈ្លម េះ រនត្ រថយឡ ឺ រមដ្ឹកនាសំខ្មររកហមវយ័រំណ្តស់ បានទទលួសាគ ល់ថារោឌ ភិបា
លខ្លួនបានរធវើនូវ "កំហុស" ប៉ាុសនថអេះអាងថាការសាល ប់រៅររកាមការរគប់រគងរបស់ខ្លួនគឺរបរពឹត្ថរិោយ "ោរកមម 
រវៀត្ណ្តម"។ គាត់្ក៏បានពណ៌នាពើគុក ស២១ ជាគុកសនថិសុខ្គួរឲ្យភ័យខ្ល រ ននរបបសខ្មររកហម រៅទើរកុងភបំរពញ 
ររកាយមករត្ូវបានសរបកាល យជាសារមនធើរ រោយរោឌ ភិបាលសាធារណៈរដ្ឌរបជាធិបរត្យយរបជាមានិត្កមពុជាថាជា "ពិ
ពណ៌រវៀត្ណ្តម" ។ “របើរយើងមិនត្ស ូ” គាត់្បានរបាប់រថយ ឡ ឺ "កមពុជានឹងកាល យជាកមពុជាររកាមមួយរទៀត្កបុងឆ្ប  ំ

                                                           
10មិរ ោរា, “គណបកសសរន្តង្វគ េះជាតិ្វយរបហរពាកយសមថើរលើគណបកសរបជាជនកមពុជារៅកបុងពិធើបុណយសខ្មរកមពុជាររកាម, “      រដ្លើ, 
នថងទើ០៥ សខ្មិថុនា ឆ្ប  ំ២០១៤ ។   
  



១៩៧៥" ។11 រលាក កឹម សុខ្ក៏អេះអាងកបុងឱកាសមួយ ដូ្រគាប អើរឹងសដ្រ ថាគុក ស២១ ជាគុក "សបិផនិមមិត្" 
រោយរវៀត្ណ្តម ។12 
  

   បញ្ហា បរចុបផនបកមពុជាភាគរររើនអាររត្ូវបានរមើលរ ើញដូ្រគាប នឹងកញ្ច ក់ឆ្លុេះ បញ្ហច ងំរផ្លថ ត្រលើរវៀត្ណ្តម។ 
សូមរលើកយកឧទហរណ៍មួយ រលាក សម រងសុើ និងសហការ ើរផ្លថ ត្ការយករិត្ថទុកោក់រត្ូវរលើបញ្ហា កងវេះត្មាល ភាពជុំ
វញិការផថល់ដ្ើសមផទនរសដ្ឌកិរចដ្ល់រកុមហ ុនរវៀត្ណ្តម ប៉ាុសនថករមនិោយរំករណើ សមផទនទំហធំំរធងដូ្រគាប រលើ
រកុមហ ុនមកពើរបរទសរិន សិងាបុរ ើ និងមា៉ា រឡសុើ។ កបុងកិរចសមាភ សន៍ជាមួយកាសសត្នថ ឌ្ឹ រណសុិន រៅសខ្មិនា ឆ្ប  ំ
២០១៤ រលាក សម រងសុើ បានអេះអាងថា ភាគរររើនននការវនិិរោគរៅកមពុជាគឺជនជាត្រិវៀត្ណ្តម ។ គាត់្បានមាន
របសាសន៍ថា "របើអបករករឡករមើលសផនននការវនិិរោគ ជាពិរសសការវនិិរោគសដ្លមានលកខណៈបំផលិរបំផ្លល ញ
ភាគរររើន គរឺត្ូវបានរគប់រគងរោយរកុមហ ុនរវៀត្ណ្តម"។13 ធាតុ្ពិត្រកុមហ ុនរវៀត្ណ្តម រគប់រគងរលើនផធដ្ើត្ិរ
ជាងមួយភាគបើននដ្ើសមផទនរសដ្ឌកិរចសដ្លរគប់រគងរោយបររទសរនេះ, របើរោងតមលើកាដូ្ ជាអងគការសិទនិ
មនុសសកបុងរសុក, មានរំនួនត្ិរជាងត្ំបន់សដ្លរគប់រគងរោយរកុមហ ុនរិន។14 រោយកំណត់្ការអេះអាងសបបរនេះ 
រលាក សម រងសុើយកបញ្ហា មួយននត្មាល ភាពរលើការផថល់ដ្ើសមផទនរសដ្ឌករិច និងឲ្យអត្ទន័យថមើ សសថងពើមហរិឆតជា
របវត្ថិសាន្តសថរបស់រវៀត្ណ្តមរដ្ើមផើ “រលបរត្បាក់” សដ្នអធបិរត្យយកមពុជា (រសង់ឃ្លល របស់រលាក សម រងសុើ) ។ 
    

   សរមាប់មនុសសជារររើនរៅកបុងគណបកសរបឆ្ងំ រវៀត្ណ្តមត្ំណ្តងនូវសភាវៈអារកក់ ជ័យជមបេះរលើសភាវៈ
រនេះ រធវើយុត្ថិកមមផសេះផាសើសធម៌ រមួទងំការសររមររិត្ថរធវើជាសមព័ននមិត្ថជាមួយពួករគកបុងកំឡុងទសវត្សរទ៍ើ ៨០ 
រដ្ើមផើផថួលរលំរំបបសខ្មររកហម។ ជាសត្ានុមត្ ិខ្ណៈការផសេះផារនេះរត្ូវបានរធវើយុត្ថកិមមជាសារវន័ថរដ្ើមផើការពារជាត្ិ 
សកមមភាពអត្ើត្កាលរបស់ថាប ក់ដ្ឹកនាគំណបកសរបជាជនកមពុជា សត្ងសត្រត្ូវបានរគរមើលរ ើញកបុងសភាពអារកក់
បំផុត្ រោយសំនួនអនើត្ានុកូលភាពជាខ្ល ងំ និងជាមូលោឌ ន។ កបុងវថិើសបបរនេះ រលាកនាយករដ្ឌមន្តនថើ ហ ុន សសន 
រត្ូវបានផថនាធ រទសរទវដ្ង ទើមួយជាសមាជិកននរបបសខ្មររកហម និងរពលសដ្លគាត់្រត្ឡប់មករបឆ្ងំនឹងរបបបសខ្មរ

                                                           
11 រនត្ រថយឡ,ឺ “នថងជរមេះបញ្ជ ើ,” Far Eastern Economic Review, នថងទើ ៣០ សខ្ តុ្លា ឆ្ប  ំ១៩៩៧ ។ 
12 រអៀង រម៉ាងរឡង និង សំបូរ ផើត្ធឺ, "កឹម សុខ្និោយថា ស ២១ ជាឧបាយកលរវៀត្ណ្តម," កាសសត្រខ្មបូឌា រដ្លើ, នថងទើ ២៧ សខ្ ឧស
ភា ឆ្ប  ំ២០១៣,  ន ោនសុ់ើ, "កឹម សុខ្រតូ្វបានរកាេះរៅររពាេះការអធិបាយគុកទលួសសលង," កាសសត្រខ្មបូឌា រដ្លើ, នថងទើ ២៤ សខ្ មិថុ
នា ឆ្ប  ំ២០១៣ ។ 
13 “សម រងសុើ៖ ខ្ញុនឹំងកាល យជានាយករដ្ឌមន្តនថើលអជាងរលាកនាយករដ្ឌមន្តនថើ ហ ុន សសន,” កាសសត្ ឌឹ្ រណសិុន,  
នថងទើ ១០ សខ្ មិនា ឆ្ប  ំ២០១៤ ។   
14រលើនផធដ្ើសរុប ១,២១៤,៦៥៦ ហរិតននដ្ើសមផទនរសដ្ឌកិរចមិនរគបរ់គងរោយរកុមហ ុនកមពុជា មាននផធដ្ើ ៣៥៦,៥០០ ហរិត ឬ ២៩% 
រតូ្វបានរុេះបញ្ជ ើជារបសរ់កុមហ ុនរវៀត្ណ្តម រកុមហ ុនរិនកាន់កាបដ់្ើសមផទនរសដ្ឌកិរចរំននួ ៤២ រលើនផធដ្ើសរុប ៣៦៩,០០០ហរិត 
ឬ៣០%នននផធដ្ើសរុប។សូមរុររមើលhttp://www.licadho-cambodia.org/land_concessions/ (រូលរមើលរុងររកាយរៅ នថងទើ ០៥ សខ្
កុមភៈ ឆ្ប  ំ២០១៦)។  



រកហមវញិនាពាក់កណ្តថ លឆ្ប  ំ ១៩៧៧ ថាជាអាយ៉ាងរវៀត្ណ្តម រោយអសើលធម៌ ឬក៏មិនរត្ូវបានផថល់កិត្ថិយស
នរោបាយកបុងករណើ រនេះ ។ ដូ្រគណបកសរបជាជនកមពុជាសដ្រ រលាក សម រងសុើ និងបកសពួក បានរបុងររបៀបរំរពាេះ
ការបំពានននរកុមរបឆ្ងំខ្លួន ខ្ណៈសដ្លខ្វ ក់មិនរ ើញទរងវើរបស់ខ្លួន។ 
    

   ដូ្រគាប នឹងទសសនៈគណបកសរបជាជនកមពុជាសដ្រ និទនកថានរោបាយរបស់គណបកសសរន្តង្វគ េះជាត្មិាន
សមាសធាតុ្សដ្លសសថងពើភាពររមូងររមាសជារររើន។ បសនទមរលើអងគរហតុ្សដ្លថារវហសាន្តសថរបកាន់ពូជសាសន៍
របស់គណបកសសរន្តង្វគ េះជាត្ិរំរពាេះជាត្ិពនន រវៀត្ណ្តមសប៉ាងរជើងពើររកាម រពលខ្លួនគួរសត្គារំទសិទនមិនុសស វក៏ផថល់
នូវទសសនៈទនរបវត្ថិសាន្តសថកមពុជាមិនមានសរចភាពតមអងគរហតុ្ និងរងឥទនិពលនរោបាយដូ្រសដ្លគណបកស
របជាជនកមពុជាបានរធវើ។ រលាក សម រងសុើ អេះអាងថា របើគាម នសន្តង្វគ មរវៀត្ណ្តម ក៏គាម នសខ្មររកហមគឺជាការពិត្ ប៉ាុសនថ
វគាម នន័យជាសារវន័ថរទ។ រគក៏អារនិោយបានថារបើគាម នអនថរាគមន៍របស់សហរដ្ឌអារមរកិរៅរវៀត្ណ្តមរទ រវៀត្
ណ្តមកុំមមុយនើសថក៏នឹងមិនបងខំរិត្ថររបើរបាស់កមពុជាជាមូលោឌ នសន្តង្វគ ម លបសដ្រ។ ការរេិះគន់រសរដ្ៀងគាប រនេះ គឺ
យុទននាការទមាល ក់រគាប់សបកបំផលិរបំផ្លល ញរបស់សហរដ្ឌអារមរកិ រៅភាគខ្ងរកើត្របរទសកមពុជារៅរុងទសវត្សរទ៍ើ 
៦០ និងរដ្ើមទសវត្សរទ៍ើ ៧០ ឬការសររមររិត្ថដ៏្សំខ្ន់របស់រពេះអងគមាច ស់ នររាត្ថម សើហនុគារំទសខ្មររកហម បនាធ ប់
ពើរទង់រត្ូវបានរធវើរដ្ឌរបហររៅសខ្មើនា ឆ្ប ១ំ៩៧០។ នរណ្តក៏អារទញសខ្សសង្វវ ក់របវត្ថសិាន្តសថជាមូលរហតុ្តម
សដ្លខ្លួនយល់រ ើញ។ ប៉ាុសនថរោយរផ្លថ ត្សត្មា៉ាងរលើការទទួលខុ្សរត្ូវរបស់រវៀត្ណ្តម រោយមិនខ្វល់ពើកតថ ខ្ង
កបុង និងខ្ងររៅជារររើនសដ្លនាផំលូវសខ្មររកហមកាន់អំណ្តរ ជេះឥទនិពលអារកក់ធងន់ធងរជារបវត្ថិសាន្តសថ និងរបជាជន
កមពុជា ។ 
 
ង្្វើដំង្ណើ រឲ្យហួសពីថ្ថៃត្ររពំីរមករា 

 

រពលកងទ័ពរវៀត្ណ្តមរលំំរបបសខ្មររកហមរៅនថងទើ របាពំើរ សខ្មករា ឆ្ប ១ំ៩៧៩ វបរងកើត្ឲ្យមាននិទនកថា
នរោបាយពើររបសជងគាប  សដ្លបនថមានវត្ថមានផ្លថ រ់មុខ្រលើនរោបាយកមពុជា។ ការណ៍សដ្លថានិទនកថាមាន
វត្ថមានគឺមិនមានជាររឿងគួរឲ្យភាញ ក់រផអើលរទ រសធើរសត្រគប់របជាជាត្សិត្ងមានររឿងនិទនសបបមរនាគមន៍ សដ្លជាររឿយ
ៗមានការរបទងំរបរទើសគាប រោយរកុមសងគម និងនរោបាយរផសងៗគាប ។ ររឿងសដ្លគួរឲ្យោប់អារមមណ៍រៅកមពុជា 
មិនសមនរោយរបវត្ថិសាន្តសថ និងនរោបាយរដ្ឌមានការរបទងំរបរទើសគាប រទ ប៉ាុសនថរោយសារនិទនកថាទងំពើររនេះ
មានឥទនិពលរលើការពិភាកានរោបាយ រោយពរងើកខ្លួនការពារការពិភាការបកបរោយសកាថ នុពលពើអត្ើត្កាល
កមពុជា និងការពិភាកាសបបសាទ បនាពើររបៀបរោេះរសាយបញ្ហា រប មខ្ល ងំរបស់ជាត្ ិ។ 



អវើសដ្លពួករគអារនិោយជាលកខណៈឯកជន ជាក់សសថងរបរទសរនេះមិនទន់មានរមដ្ឹកនានំរោបាយ
រឆ្បើមសដ្លរធវើសកមមភាព នងិនិោយរោយឯករាជយរលើទសសនៈទនទងំពើររនេះរទ។ រហូត្មកដ្ល់នថងរនេះ អបក
នរោបាយកមពុជា រាប់ោប់ពើរលាកនាយករដ្ឌមន្តនថើ ហ ុន សសន និងរលាក សម រងសុើ រមដ្ឹកនាគំណបកសរបឆ្ងំមក 
រំណ្តយថាមពលរររើនរបយុទនគាប រលើររឿងសន្តង្វគ មសុើវលិោស់ សដ្លពាក់ព័ននត្ិរត្ួររលើបញ្ហា សដ្លរបជាជនកមពុជា
រំនួន ១៥ លាននាក់កំពុងសត្រប ម ។ ឧទហរណ៍ដ៏្សសថងមួយកំពុងមានភាពររមូងររមាសរលើសកមមភាពអត្ើត្
កាលរបស់រលាករដ្ឌមន្តនថើរកសងួការបររទស រហ ណ្តហុំង សដ្លរលាក សម រងសុើ និងអបកដ្នទរទៀត្រោទថា បាន
រូលនដ្នឹងអបកោមគុក  ុឃំ្លងំមនុសសកបុងគុកបឹងរត្សបក រៅទើរកុងភបំរពញនាសម័យសខ្មររកហម។ រលាក សម រ
ងសុើ និងមន្តនថើជាន់ខ្ពស់គណបកសរបឆ្ងំរផសងរទៀត្ បាននិោយពើររឿងរនេះជាញឹកញាប់ោប់តងំពើរដ្ើមឆ្ប ២ំ០០០ 
សដ្លជរមុញឲ្យរលាក រហ ណ្តហុំងោក់ពាកយបថឹងពើបទបរហិររករ ថ ិ៍រៅទងំតុ្លាការកមពុជា និងតុ្លាការបារាងំ។15 
ការផ្លល ស់បថូររុងររកាយ បនាធ ប់ពើដ្ំរណើ រការកថើោ៉ា ងយូរមក ភាគើមាខ ងសដ្លរត្ូវរោទរបកាន់ពើបទបរហិររករ ថ ិ៍ទទួល
“អនុភាពរបត្ិសកមម” រោយតុ្លាការកមពុជាកាលពើសខ្វរិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៥ ការណ៍សដ្លជំរុញរលាក សម រងសុើ រត្ូវរស់
រៅនិររទសខ្លួនដូ្រសពវនថង ។16 

 

បញ្ហា រសរដ្ៀងគាប សដ្លមានការពិភាកាោ៉ា ងផុសផុលរៅរលើទំព័ររហ វសប ុក គពឺាក់ព័នននឹងររឿងនរោបាយ
សដ្លភាគើទងំពើរមានមត្ិផធុយគាប រំរពាេះនថងរបាពំើរមករា។ ជាអភ័ពវ បររចកវទិាថមើរត្ូវបានររបើរបាស់ភាគរររើនរដ្ើមផើ
ផសពវផាយពើនិទនកថានរោបាយោស់ ដ្ល់ទសសនិកជនថមើ សដ្លភាគរររើនរកើត្ររកាយឆ្ប  ំ១៩៧៩ ។ ការសរសរ
បរង្វា េះរបស់រលាក សម រងសុើ ពនយល់លមអិត្ជារររើនរំរពាេះនថងរបាពំើរមករា រោយរមួមានការអេះអាងថារវៀត្ណ្តមរត្ូវ

                                                           
15 ត្នួាទើពិត្របាកដ្របសរ់លាក រហ ណ្តហុំង រៅបឹងរត្សបក រៅមានភាពមិនរាសល់ាស ់។ ពនននាគារមានទើតងំភាគខ្ងត្ផូងជាយរកុង
ភបំរពញ រតូ្វបានររបើរបាសស់រមាបោ់កប់ញ្ដវន័ថ និងអបកការទូត្សដ្លរត្ឡបម់កកមពុជាវញិ ររកាយមកពកួរគភាគរររើនរតូ្វបានសមាល បរ់ោល។ 
តមភសថុតងសដ្លមាន រលាក រហ ណ្តហុំងរបសហលជាបានជយួរគបរ់គងពនននាគារកបុងនាមជា “របធាន” ឬតំ្ណ្តងអបកជាបព់នននាគារ
សដ្លនាឲំ្យរលាកទទលួបានអភយ័ឯកសិទនិខ្លេះ ប៉ាុសនថរលាកបានបដិ្រសធោរខ់្រពាកព់ន័ននឹងភាពសាហវយង ់បងសដ្លរបរពឹត្ថិរៅទើរនាេះ។ 
រលាក សម រងសុើផថល់ជាភសថុតងនូវជើវរបវត្ថិរៅរលើឯកសារសាទ នទូត្សហរដ្ឌអារមរកិសដ្លមិនមានរបភពរោយអេះអាងថា រលាករហណ្តហុំង 
និងភរោិ "បានសហការណ៍គាប សមាល បអ់បករទសជារររើននាក់"។ ឯកសាររតូ្វបានផសពវផាយជាសផបកមយួននការសបកធាល យទូរសារការទូត្រោយ
រកុងរបឆ្ងំការសមាង ត្រ់ឈ្លម េះវ ើគើលើក កបុងឆ្ប ២ំ០១១។ សូមរូលរៅរមើល
ttps://wikileaks.org/plusd/cables/02PHNOMPENH1361_a.html (រូលរៅរមើលរុងររកាយនថងទើ ១០ សខ្ កុមភៈ ឆ្ប  ំ២០១៦)។ ជាការ
ពិត្ សំនរួពើភសថុតង និងការពិត្គឺមាន តិ្រឬរររើនរត្ង់រំនុររនេះ ដូ្រមន្តនថើសហរដ្ឌអារមរកិបានបញ្ហជ ក់រៅកបុងទូរសារការទូត្រោយសឡកកបុង
ឆ្ប  ំ២០០៨ រលាក សម រងសុើ ររបើរបាសក់ាររោទរបកាន់រដ្ើមផើវយរបហរកបុង "យុទននាការសមអុយរឈ្លម េះទញរំណ្តប់អារមមណ៍" សដ្លពាកព់ន័ន
តិ្រត្រួរលើត្រមូវការរបជាជនកមពុជា ។ សូមរូលរៅរមើល https://wikileaks.org/plusd/cables/08PHNOMPENH399_a.html (រូលរៅ
រមើលរុងររកាយនថងទើ ១០ សខ្ កុមភៈ ឆ្ប  ំ២០១៦) ។  
16 ភរ័ក រសៀងលើ និង សនួ ថរតុ៍្ន, "សម រងសុើ រប មនឹងដ្ើកាោបខ់្លួន," កាសសត្ភបំរពញប៉ាុសថិ៍, នថងទើ ១៤ សខ្ វរិឆិកា ឆ្ប  ំ២០១៥,មាស សុខ្ជា
, តងំ វ ើោ និងោនើសញ៉ាល ពើរ,៍ "សម រងសុើរប មនឹងការរោទរបកាន់រោយរលាក រហណ្តហុំង," កាសសត្ភបំរពញប៉ាុសថិ៍, នថងទើ២០ សខ្វរិឆិកា ឆ្ប ំ
២០១៥ ។   



ទទួលខុ្សរត្ូវសដ្លបាននាសំខ្មររកហមមកកាន់អំណ្តរ (រមើលខ្ងរលើ) ថារបបសាធារណរដ្ឌរបជាធិបរត្យយរបជា
មានិត្កមពុជាបានផថនាធ រទសរពេះអងគមាច ស់ សើហនុ រោយរបហរជើវតិ្កបុងបទរលមើសកផត់្ជាត្កិបុងទសវត្សរទ៍ើ ៨០ 
(មិនសមនដូ្ររបេះរទ) រហើយថារពេះអងគមាច ស់ សើហនុ មានរពលមថងរនាេះរទង់មានបនធូលថា "កមពុជាមិនរត្ូវបររមើរវៀត្
ណ្តមរទ" ។17 រគហទំព័ររហវ សប ុក របស់រលាកនាយករដ្ឌមន្តនថើ ហ ុន សសន បករសាយត្ិរត្ួរ និងមានលកខណៈ
អធិបាយជាង រវងការអេះអាងការពារជាទូរៅនននើត្ានុកូលភាព តមរយៈរូបថត្ននការអភិវឌ្ណរសដ្ឌកិរច និងជំនួប
របស់នាយករដ្ឌមន្តនថើជាមួយមន្តនថើបររទសនានា រហើយការបរង្វា េះថមើៗរនេះបង្វា ញពើត្ួនាទើរបស់គណបកសរបជាជនកមពុ
ជាកបុងការនាយំកនូវសនថិភាព ការរូលរមួរបស់រលាកនាយករដ្ឌមន្តនថើ ហ ុន សសនកបុងការររោររកសនថិភាពជាមួយ
សរមឋរសើហនុរៅកបុងទសសវត្សរទ៍ើ៨០ និងរូបថត្វយ័រកមងរបស់រលាក ហ ុន សសន រធវើការរត្តួ្ពិនិត្យកងទ័ពកបុងកំឡុង
សន្តង្វគ មសុើវលិ ។18 មានឥទនិពលរររើនឆ្ប  ំឥរោិបទនរោបាយោស់របស់កមពុជា រត្ូវរធវើឲ្យសាមញ្ដរោយបរងកើត្ខ្លួន
រលើអុើនធឺសណត្ ។ 

 

រទេះជាមានការផ្លល ស់បថូរោ៉ា ងខ្ល ងំខ្ងសផបកសងគម និងបររចកវទិា នរោបាយកមពុជារៅសត្ជាប់គាងំកបុង
សមរភូមនិិទនកថាសដ្លផថល់អត្ទរបរោជន៍ ឬបរងកើត្ឲ្យមានការពិភាកាសកលមអ ឬការពិភាកាសបបសាទ បនា ឬនើត្ា
នុកូល ត្ិរត្ួរដ្ល់ភាគើទងំសងខ្ង។ ជាជាងការបរងកើត្ឲ្យមានររមុេះភាពននរវទិកានរោបាយ រោយផថល់លទន
ភាពសសវងរកដ្ំរណ្តេះរសាយបញ្ហា ជារររើនរបស់កមពុជា ភាគើទងំពើរសបរជារស់រៅកបុងប៉ាូលសុខ្រសួលនននិទនកថា
របស់ខ្លួន ការពារការអេះអាងរបវត្ថិសាន្តសថសដ្លមានអាយុរាប់ទសវត្សរ ៍និងការអេះអាងត្តងំគាប រៅវញិ ។ សបូរការំភលើង
សរបជាសងប់សាង ត់្ ប៉ាុសនថសន្តង្វគ មសុើវលិោស់រៅមានការបក់របាកោ៉ា ងខ្ល ងំ ។ 

 

រនេះជារពលរវលារត្ូវរធវើដ្ំរណើ រឲ្យហួសនថងរបាពំើរមករា និងការគាងំដ្ំរណើ រនរោបាយសដ្លបានរ ើកធំធាត់្
រហើយ ។ ររឿងរា៉ា វពិត្របាកដ្មួយននរបវត្ថិសាន្តសថសដ្លរទើបកនលងផុត្រៅថមើៗ កមពុជាគួរទទលួសាគ ល់ថាទងំកតថ នផធកបុង 
និងកតថ ខ្ងររៅបាននាសំខ្មររកហមរឡើងកាន់អំណ្តរ រៅឆ្ប ១ំ៩៧៥ រហើយរបបរនេះរត្ូវបានផថួលរលំរំោយកងទ័ព
រវៀត្ណ្តមកបុងឆ្ប ១ំ៩៧៩។  ដ្ល់រពលរត្ូវទទួលសាគ ល់ថាគូរបសជងនននិទនកថាទងំពើរ បរងកើត្សមាសភាពពិត្ 
និងកុហក ។ “របាពំើរមករា”  ពិត្ជាត្ំណ្តងនូវការឈ្លល នពានរបស់រវៀត្ណ្តមរំរពាេះ អត្រិរកភាពរឃ្លររៅហួស
កំណត់្ននរបបសខ្មររកហម រទេះការឈ្លល នពានមិនរត្វូយកមករធវើជាមូលរហតុ្រំរពាេះការរពួយបារមភមនុសសធម៌កថើ ។ 

 

ដ្រាបណ្តសដ្លអបកនរោបាយកមពុជាោប់រផថើមរធវើដ្ំរណើ រឲ្យផុត្ពើទសសនៈរងឹត្អឹងទងំពើរននរបវត្ថិសាន្តសថជាត្ិ
រនេះ សាទ នភាពនរោបាយនឹងមានកថើសងឃមឹរឡើងវញិ រោយសកសរបទមាល ប់ោស់ និងគំរជូរមាល េះសបបហយនភាព ។ វ

                                                           
17អារទសសនារៅកបុង https://www.facebook.com/rainsy.sam.5/ (រូលរៅរមើលរុងររកាយនថងទើ១០ សខ្កុមភៈ ឆ្ប ២ំ០១៦) ។ 
18 អារទសសនារៅកបុង https://www.facebook.com/hunsencambodia/ (រូលរៅរមើលរុងររកាយនថងទើ ១០ សខ្កុមភៈ ឆ្ប  ំ២០១៦) ។ 



មានត្នមលរត្ូវរងោថំាកបុងរបវត្ថិសាន្តសថទំរនើបកមពុជា គាម នអបកនរោបាយណ្តធាល ប់បានទទួលសាគ ល់បរាជ័យននការ
របាេះរឆ្ប ត្ ឬក៏ធាល ប់មានការរផធរអំណ្តររោយសនថិភាពពើភាគើនរោបាយមួយរៅភាគើមួយរទៀត្រទ ។ គំរូថមើមួយ
សរមាប់ការពិភាកានរោបាយគរឺៅមានភាពយតឺ្ោ៉ា វហសួ ។ 
 

រំរពាេះគណបកសកាន់អំណ្តរ ការរធវើឲ្យរងោសំទិត្រសទរនទិនកថាោស់នននថងរបាពំើរមករាមិនបានផថល់នូវ
សផនការជាក់លាក់សរមាប់អនាគត្រទ គឺរគាន់សត្ជាការរោេះសាររដ្ើមផើរកាអំណ្តរ។ រំរពាេះគណបកសសរន្តង្វគ េះជាត្ ិ
ការរបាេះបង់រោលនិទនកថាោស់ រដ្ើមផើររំលរររញនូវររឿងថមើនឹងផថល់លទនភាពដ្ំរណ្តេះរសាយរំរពាេះររឿងអំរពើពុក
រលួយ ការឆ្ក់បលន់របស់រកុមហ ុន និងការររំលាភសិទនមិនុសស សដ្លកំពុងសត្រកើត្មានររកាមការដ្ឹកនារំបស់រលាក
នាយករដ្ឌមន្តនថើ ហ ុន សសន ។ ដ្រាបណ្តការអេះអាងរបស់ភាគើទងំសងខ្ងរៅសត្មាននើត្ានុកូលភាពកបុងរំរណ្តម
របជាជនកមពុជា វរាស់ជាគាម នកសនលងសរមាប់ឲ្យមានការសរមបសរមួលរោយសទិរភាព ឬក៏មានកសនលងសរមាប់
របជាពលរដ្ឌពិភាកាអំពើរបវត្ថិសាន្តសថកមពុជាឲ្យបានសុើជររត។ ការណ៍ទងំអស់រនេះមានសារៈសំខ្ន់ណ្តស់សរមាប់
រោេះរសាយបញ្ហា រប មរបស់ជាត្ ិនិងកសាងអនាគត្របកបរោយយុត្ថិធម៌ និងវឌ្ណនភាព ។ 
 

របើរទេះបើជាមានការរបកាន់យកការសថលងមិនរសបគំនិត្គាប រវងភាគើទងំពើរក៏រោយ របាពំើរមករារៅសត្ជានថង
ដ៏្សំខ្ន់សរមាប់របជាជនកមពុជា។ ការរបារពនអបអរនថងរបាពំើរមករាគួរសត្រត្ូវយករិត្ថទុកោក់រៅរលើជនរងររគាេះនន
របបសខ្មររកហម រហើយការររបើរបាស់នថងរនេះរដ្ើមផើទទួលបានផលរំរណញសផបកនរោបាយគួររត្ូវរជៀសវង។ 
សាធារណជនគួររត្ូវបានផឋល់ឱកាសកបុងការបករសាយអំពើរពិត្ថិការណ៍នថងរបាពំើរមករា និងបញ្ហជ ក់រពលវលាកបុង
របវត្ថិសាន្តសថកមពុជា និងរធវើការពិភាកាគំនិត្របស់ពួករគរោយរសរ ើ ខ្ណៈរពលសដ្លគណបកសនរោបាយបសងវរការ
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