នភាបាទ នន អនាគត ខ្មែរ
តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៣ មក ខ្មែ រ ខ្ែងខ្ែមានសេចកត ីេងឃឹម ស ើ ការស
នន ទ្ធ ិ្រជាធិរសែយ្យ ស

ោះរី

នសោ

្រកួ ែ យ្កសៅអីសៅកនុងរែឋ េភា ខ្កែ ងរនែ ាំ សែើមបីខ្ចកអាំណាចគ្នន

យ្ ខ្ែ

នចូ

ទ្ធ ផ

ននការស

ោះសឆ្នែ ស្រោះវាជាសារជាែិ

ោះសឆ្នែ ្ររ់អាណែត ិ ្ែូវ

ោ៉ាងណាក៏សោយ្។ ពីអាណែត ិមួយ្ សៅ អាណែត ិមួយ្ ការស

ោះសឆ្នែ

ន ្ររ់រណរកស

នកាែយ្ជា វិ ធីប្រតិ្តបតិ្ប ត1

េាំរារ់ េមាែរ់ ទ្ធ ិ្រជាធិរសែយ្យសេរ ី ខ្ែ មានចោះកនុងកិចច្ពមស្ពៀង េនត ិភាព នងៃទ្ី ២៣
ែលា ឆ្នាំ ១៩៩១ ខ្ែ ជាកិចច្ពមស្ពៀង សៅកនុង្ករមណឌ អងគ ការេហ្រជាជាែិ (អ.េ.រ.)។
នភាបាទ នយោបាយ

ការេ្ម រោះេ្មួ គ្នន រវាង រណរកស្រជាជន ជាមួ យ្ រណរកសេសគ្គោះជាែិ នានងៃទ្ី២២ េីហា
ឆ្នាំ ២០១៤ រាំរន ស ើ ឆនទ ៈមាចេ់សឆ្នែ ខ្ែ

នស

ោះសឆ្នែ សែើមបីឲមានការរតរូ អន កែឹកនាាំ

ជាែិ ជាទ្ាំព័ររនត ននការរំលាយ្ ទ្ធ ិ្រជាធិរសែយ្យជាចងស្កាយ្ឲសារេូ នយ។ ែូ សចន ោះ នភា
ននការស

ទ្

ោះសឆ្នែ ២០១៨ េាំរារ់ អាណែត ិ និែីរញ្ញាែិត ទ្ី៦ វា្គ្នន់ខ្ែជាទ្្មង់ការ ររេ់រណ

រកសកាន់អាំណាច សែើមបី រកាទ្ក ភាព្េរចារ់ នន អាំណាចផ្តតច់ការ ររេ់មល ួន ស ើឆ្កអនត រ
ជាែិខ្ែរ៉ាសណា
ណ ោះ។ ផ្តទង
ាំ សទ្េភាព នសោ
សព រចចុរបនន រឺ កនុងសគ្ន សៅខ្ែ

យ្ ខ្ែ

ពួ កអន កកាន់អាំណាចផ្តតច់ការ កាំពងរូ រ នា

នសរៀររារ់មកសនោះ ែូ ចោ៉ាង រញ្ញា សអាយ្្ក រមរណឌិែ

ខ្ែ រេ់សៅកនុងឥទ្ធ ិព មល ួន រ្ាញសគ្ន រាំណង រសងក ើែ រណរកសនសោ

យ្្រឆ្ាំងងែី, សអា

យ្ ្ទ្ង់ រាណារ ិទ្ធ ្រកាេ វ ល ្ែបរ់មកែឹកនាាំ រណរកស ហវុងសាាំរីច និង ទ្ិញ
ែឹងនាាំ ននរណរកសេសគ្គោះជាែិ សអាយ្រេ់សៅកនុង ការសោក

រ រហូ ែ

ន ្ក រមសម

ែ់ រេែ ី ជា រណរកស

្រឆ្ាំង។ េមយ្ទ្ធ សនោះ អន កកាន់អាំណាចផ្តតច់ការ សរ្រ្ពឹែត សោយ្សចញមម ស្រោះសរែឹងចាេ់
ោ អន កខ្ែ សររញ្ញាសអាយ្សធវ ើ រឺ េទ្ធ ជាជន ទ្ចច រ ិែរាំនិែ រ ួ យ្រែិ រេ់ជា

េករនសោ

យ្

េាំរារ់ រាំស រ ីោច់នងែ នូ វមហិចាតររេ់សរ។ រររផ្តតច់ការសៅ្េ រកខ្មែ ររចចុរបនន សររសងក ើែទតវា
លនយោបាយ2មួ យ្ កនុងសនាោះ មាន សេត ច ជាែួ សលាោន មាន៖ េភាជាែិ ជា្េសមា

នន ទ្ធ ិ្រជា

ធិរសែយ្យ ្រពនធ ែលាការ ជាអន កអនវែត ចារ់ន្ព អាជាាធររែឋ ជាកមាែាំងេងក ែ់េងក ិន រណ
រកស្រឆ្ាំង និង ្ក រម្រឆ្ាំងខ្ែ
េាំអាង នូ វសេរ ីភាពនសោ

រណរកសកាន់អាំណាច សរស្ជើេសរ ីេ យ្កសធវ ើជានែរូ ជា

យ្ អន កគ្នាំ្ទ្រណរកស្រឆ្ាំង ជាអន កខ្្េករាំពង សែើមបីសធវ ើយ្ែត ិ

កមែ នូ វការ្ពមចោះចាញ់ រណណរកស េសគ្គោះជាែិ សែើមបី រក្រសោជន៏ អន ក វ ិភារឯករាជ េាំ
រារ់ខ្ងែងជា ម្តតិទតិញ្ជា3 សែើមបីសធវ ើស្គ្នង មែិសាធារណជន ខ្មែ រ អន កនហសអើ េាំរារ់រសងក ើែ ឲ
មានសានមស្រោះ រវាងខ្មែ រនិងខ្មែ រ សៅកនុងេងគ មជាែិ មាន ខ្មែ រកមពុជា4 ជា កម្លង
ាំ ជតិពល5 េាំ
វ ិធី្រែត រ
ិ ែត ិ= Une mode opératoire។
សវហានសោ យ្= Une espace politique។
3
មែិរទ្រញ្ញា= Une opinion directive។
4
ខ្មែ រកមពុជា= យ្ួ នខ្ែ មានេញ្ញាែិជាព រែឋ ខ្មែ រ។
5
កមាែង
ាំ ជីវព = La force vive។
1
2

1

រារ់ការរររណរកស្រជាជន ្រឆ្ាំងនិង កមាែង
ាំ អន កសេន ហាជាែិខ្មែ រ ។ ។ ទ្ីវា នសោ
សនោះ ជាកមាែាំងកាន់ការ់ នន ជី វ ិែនសោ
រសែយ្យ សកើែមាន

យ្ខ្មែ រ រ្កមិនឲមាន កមាែាំងនសោ

យ្

យ្្រជាធិ

នសៅកនុង្េ រកខ្មែ រ។

អាណែត ិរែឋ េភា ទ្ី៥ សនោះ ជាែាំណាក់ េាំរារ់សធវ ើសអាយ្មាាំមួន ជាសាាពរ នូ វអវ ី ខ្ែ ពួ កអន កែឹកនាាំ
សរ

នសរៀរចាំសបើង តាំងពី ឆ្នាំ ១៩៩១ សែើមបី រកាអាំណាចផ្តតច់ការររេ់សរ រនត ពីអាណានិរម

សវៀែណាម សៅ្េ រកខ្មែ រ កនុងកាំប
រ ង ឆ្នាំ ១៩៧៩ ែ ់ ឆ្នាំ ១៩៨៩។ ែាំណាក់សនោះក៏ជា ទតស្សម្នា
ការ6 ននការពសនែ ឿន យ្ួ នូ រនីយ្កមែ សៅ្េ រកខ្មែ រសែើមបី រ្កមិនសអាយ្ ជនជាែិខ្មែ រ សរ ីមល ួនពី
ឃ្ននរ កមមុយ្និេតឥណឌច
ូ ិន ខ្ែ មាន រកសកមមុយ្និេត សវៀែណាម ជាអន កែឹកនាាំ។ សវៀែណាម
មានេេរសគ្ន

រី េាំរារ់ កាតរ់អាំណាចសៅ្េ រកខ្មែ រ រឺ ១.កមាែាំងអាវធ រងក រ់សៅកនុង កង

ទ្័ព និង នរ

ជាែិខ្មែ រ ; ២. អាំណាចផ្តតច់ការខ្មែ រ ខ្ែ មានខ្មែ រ មានចិែតសសាែោះ រាំស រ ីយ្ួ ន

គ្នែន ័កោម័ណឌ ; ៣. េហរមន៏យ្ួន ខ្ែ មានជនជាែិយ្ួនរារ់លាននាក់។ េេរសគ្ន រីសនោះ
ជា្តយ្ ននអនារែ ្រជាជាែិខ្មែ រ ឲខ្ហ ចូ

្ទ្ូ កមមុនិេតយ្ួ ន ្រករសោយ្ េមបជញ្ា ស្រោះ

ែឹងជាក់ចាេ់ ោ ្ព ឹង ជាែិសាេន៏ខ្មែ រ នឹងសាែរ់ឆ្រ់ សៅកនុងសព ែ៏មែីខាងមមសនោះជាពាំ
ខាន។ ែឹងការពិែែូ សចន ោះ ខ្ែគ្នែន្រែិកមែ ទ្ាំនងជា ខ្មែ រសយ្ើងចង់នាាំគ្នន សធវ ើអែា ឃ្នែកមែ ស្រោះ
មានការហែ់សនឿយ្ខាែាំង ្ទ្ រឌ កមាែាំង ចិែត-កាយ្ នូ វការរនត ទ្ូ ទ្កោ ខ្ែ មល ួនខ្ែងខ្ែទ្កជា
កមែ /ផ

ពីអាែិែ ឬ មួ យ្ រិែខ្ែនាាំគ្នន រេ់េរាយ្ កនុងទ្រែិភាព កនុង

ទ្ាំសនើរ មានវរបធម៌សាក
តម វរបធម៌សាក
ណាម សរ្យ្្េួ

េភាព កនុងេម័យ្

ជា រាំរ ូ ននការរេ់សៅ។ សយ្ើងែឹងោការរេ់សៅ តម ាំនាាំទ្ាំសនើរ

មិនខ្មនជាទ្្ម ការររ វរបធម៌ខ្មែ រសនាោះសបើយ្ ផទុយ្សៅវ ិញ វានាាំឲ សវៀែ
សធវ ើយ្ួនូ រនីយ្កមែ សៅ្េ រកខ្មែ រ សោយ្យ្កវរបធម៌សាក

ទ្ាំសនើរ មក រ ជាែាំរូង នូ វវរបធម៌ខ្មែ រ សែើមបី ោាំងែី នូ វវរបធម៌យ្ួន ឲែោះ

និង

ាំនាាំរេ់

ន អ សៅកនុង

េងគ មខ្មែ រ។ ពិែខ្មនខ្ែេងគ មខ្មែ រ មានធមែ ជាែិ ជា េងគ ម រិទ្ វ រ7 ធាែរ់មាន ទ្ធភាព
ទ្រ់ទ្ ់

ននឹង វរបធម៌ ឥណា
ឌ វរបធម៌ រេច ិម្រសទ្េ ពីអែិែកា

ខ្ែ ទាំនាក់8 សនោះ វា

ន

ែ់សៅសហើយ្ ស្រោះ េងគ មខ្មែ រ រចចុរបនន ជា េងគ ម ពហជាែិសាេន៏ មានជាែិសាេន៏ ចិន
យ្ួ ន មានចាំនួន សេទ ើរខ្ែសេែ ើនឹង ជាែិសាេន៏ខ្មែ រសៅសហើយ្ សហើយ្ ជាែិសាេន៏ ចិន/យ្ួ ន សរ
មានវរបធម៌ មព េ់មពេ់ ផងខ្ែរ ជា ពិសេេ ជា ជាែិសាេន៌ មាន អាំណាច សេែឋ កិចច ខាែាំងកាែ សៅ
កនុង្េ រកខ្មែ រ សហើយ្ សរតាំងមល ួនសរ ជា សៅហាវយ្ខ្មែ រ យ្ក កមាែាំងខ្មែ រ រាំស រ ី ្រសោជន៏សរ ស្រោះ
អាជាាធរខ្មែ រ ពករ ួ យ្ េី យ្ សៅខ្ក ចិន/យ្ួ ន សែើមបីសអាយ្ ខ្មែ រ សាែរ់។ សរើខ្មែ រសាែរ់ រឺ វរប
ធម៌ខ្មែ រ នឹង្ែូវសាែរ់ សហើយ្សរើ វរបធម៌ខ្មែ រសាែរ់ ជាែិសាេន៌ខ្មែ រ នឹង្ែូវសាែរ់សនាោះខ្ែរ។
មយ៉ា ងសទ្ៀែ ្រិោះជាែិពីរ ខ្ែ

ជាែិសាេន៏ខ្មែ រ ខ្ែងខ្ែទ្ក ជា ខ្ម

ពទ្ធ សាេនា និង ភាសាជាែិ កាំពងខ្ែ

េាំរារ់ការររជាែិមាន

ែ់រង់ រនត ិចមត ងៗ នូ វ ធាែ អងគ រែិរកោ ររេ់មល ួន

6

ទ្ិេសមានាការ= Une phase ; ែាំណាក់ជារនត រនាទរ់។
េងគ មរិទ្ វ រ= Une société close។
8
ទ្ាំនាក់= សព សវលា ; Le temps។ ទ្ាំនាក់សនោះ ន ែ់សៅសហើយ្= Ce temps est révolu។
7

2

សៅចាំសរោះមម ឥទ្ធ ិព

វរបធម៌សាក

ទ្ាំសនើរនិយ្មឥែមានកាំ រ ិែ និង ការ្រ្ពិែត ររេ់្ពោះ

េងឃមែ ោះ ចាកកនែ ងពី ពស ធ វាទ្។
នភាបាទ អប់រំជាតិ
ភាសាជាែិ ជា ្ព ឹងជាែិ ភាសាររសទ្េ ជា រសចច កសទ្េ ខ្ែសរើ វរជនខ្មែ រ នាាំគ្នន ទ្កភាសា
ររសទ្េ ជា ិតិបីម៌តិញ្ជា9 ររេ់មល ួន រឺចាេ់ ជា នាាំគ្នន រេ់ោច់ខ្បកពី ្រជាជន ខ្ែ មិនសចោះ
ភាសាររសទ្េ សហើយ្នាាំ ឲមានការពិ

ក កនុងការទ្ាំនាក់ទ្ាំនងឲ្េួ

យ្ គ្ន
់ ន

ន។ េពវ នងៃ

សនោះ សៅ្េ រខ្មែ រ មានមហាវ ិជាា ័យ្ឯកជន ជាស្ចើន យ្កភាសាររសទ្េ ជាភាសាេិការ ខ្ែ
នាាំឲយ្វជនខ្មែ រ ឈរ់ឲែនមែ ែ ់ភាសាជាែិ ; ការសនោះ ជាការេមាែរ់ វរបធម៌ជាែិ សោយ្ឥែ
ែឹងមល ួន។ សៅកនុងពិភពសលាករចចុរបនន សេទ ើខ្ែ្ររ់្រសទ្េ សរស្រើភាសាជាែិ ជាភាសាេិការ
ស្រោះភាសាជាែិ ជា្រិោះ នន ការ្ែិោះ រ ិោះជាែិ។ សៅ្រសទ្េជរ៉ាន សរមាន ទ្េសនៈ អរ់រំយ្វជន
សរ រឺ ទ្េសនៈ Wakon, Yosai «រាំនិែជាែិ, រសចច កសទ្េ រេច ឹម្រសទ្េ» រាំនិែជាែិ រឺ សរទ្ក
ភាសាជាែិ ខ្ែ ជា្រិោះ ននជាែិ សែើមបីេិការឲ
្េ រកចិន សរ អនវែត ទ្េសនៈតាំងពីរជាកា

នសចោះ រសចច កសទ្េ ននរេច ឹម្រសទ្េ។ សៅ

ចិន (Ch’ing) មកសមែ ោះ ខ្ែ សរឲស្ែោះោ Ti-

yong រឺ «រាំនិែចិែត ជា ្រិោះ កនុង វ ិេ័យ្អរ់រំជាែិ, រសចច កសទ្េ នន រេច ិម្រសទ្េ ជាសគ្ន េាំ
រារ់្រែិរែត ិ» ែូ ចគ្នននឹង្រសទ្េជិែខាងខ្មែ រ នង និង សវៀែណាម សរយ្កភាសាជាែិសរ ជា
ភាសាេិការ សៅកនុង ឧែត មេិការ សហើយ្ ្ររ់ចាំសណោះខ្ែ សរសចោះែឹង ពីររសទ្េ សរខ្ែងខ្ែ
យ្កមករកខ្្រ ជា ភាសាជាែិ ជូ នែ ់សាធារជន ឲ

នែឹងឮផង ែូ ចោ៉ាង និសកោ ររទ្ោន

ក់រណឌិែ តិរម្ីតតិាយស្តការ10 ោនក់ឧែត មេិការ ជាអាង៍។ រួ រ្កេួ ងអរ់រំជាែិ សេន ើរឬរងោ ាំ
ែ ់ មហាវ ិទ្យ ័យ្ឯកជន ឲ និេសិែ រកខ្្រ ជា ភាសាជាែិ នូ វ ររមាធិរាយ្េិការ មននឹង
្ររ ់េញ្ញារ័្ែ ខ្ែ ្កេួ ងអរ់រំ ទ្ទ្ួ សាគ ់ ជា េញ្ញារ័្ែជាែិ។ ទ្េសនៈ សនោះមិនមានសេ
ចកត ីោ មិនស ើកទ្ឹកចិែតយ្វជនខ្មែ រ ឲសរៀនភាសាររសទ្េ ឲសចោះសាទែ់ សនាោះសបើយ្ ខ្ែ្ែូវទ្ក ការ
សចោះសនោះ ជា ្ម្មល តិខ្នែ ម11 េាំរារ់ការសចោះែឹង េាំរារ់ ទ្ាំនាក់ទ្ាំនង ជាមួ យ្នឹង ជន ឬ អងគ ការ
ររសទ្េ។ សរើ្កេួ ងអរ់រំជាែិខ្មែ រ រសណា
ត យ្ ឲររសទ្េ រនត ្ររេងក ែ់ ្រពនធ អរ់រំ ចាេ់ជា
្េ រកខ្មែ រ នឹង

ែ់ អែា អែត េញ្ញាណមល ួន សោយ្សារ វរជនខ្មែ រ

ង់ ិច សៅកនុង រសចច កសទ្េ

និង កនុង រាំនិែររសទ្េ តម្រពនធ អរ់រំ កាែយ្ជាអន កសចោះ ឥែមានសាែរែីជាែិ រេ់ជា អន ក
រសចច កសទ្េ រាំស រ ី ខ្ែ នាយ្ទ្នររសទ្េ និង

វរាំស រ ី អន កែឹកនាាំ។

នភាបាទ សីលធម៌

9

វរបធម៌រញ្ញា= La culture de l’intelligence។
ររ ិមាធិរាយ្េិការ= Mémoire d’étude។
11
ែនមែ រខ្នា ម= Valeur ajoutée។
10

3

ពទ្ធ សាេនា រចចុរបនន សៅ្េ រកខ្មែ រ ជា ពិសេេ រណេងឃ កាំពងជួ រ្រទ្ោះនឹង វ ិរែត េី ធម៌
ស្រោះ គ្នែនឯករាជយភាព សៅចាំសរោះមមអាំណាចែឹងនាាំ។ ោនក់ែឹងនាាំ រណេងឃ កាំពងរាំស រ ី
អាំណាច សែើមបី រកសេចកត ីេម និង ស
ខ្ែ ការ្
ក់

យ្យ្ក្រសោជន៏។ ការ្រ្ពឹែតសាេនា មានកាំ រ ិែ្ែឹម

រពវ សធវ ើរណយ ្រនពណីយ្ និង សាេនា សហើយ្ ផាយ្ រតិតយរបាយ12 ខ្ែរ៉ាសណា
ណ ោះ សែើមបី

ញយ្ក រចច ័យ្ ពី ពទ្ធ រ រ ិេ័ទ្ សហើយ្មាន ្ពោះេងឃមែ ោះ ្រងជីពរ េាំរារ់ រក្រសោជន៏

ផ្តទ ់មល ួន ខ្ែ នាាំឲមូ ចកិែតិយ្េ ែ ់ ពទ្ធ សាេនា ខ្ែ ជាេសានា ្រករសោយ្រណធម៌ េាំ
រារ់មនេសជាែិ។ សៅកនុង ចាំសណាម អន កែឹងនាាំ រណេងឃ មាន ្ពោះេងឃ ចាំនួនស្ចើន ្េឡាញ់
ពទ្ធ សាេនាពិែ្

កែ មាន ឧរនិេស័យ្ រាំស រ ីធម៌ ខ្ែចាំនួនស្ចើន សនោះ មិនអាច ទ្រ់ទ្ ់នឹង

ពួ ក្ពោះេងឃ មានចាំនួនែិច សលាភ ន់នឹង អាំណាច

យ្កាក់ េមចិែតរាំស រ ីរកស សែើមបីស

យ្

យ្ក្រសោជន៏ េាំរារ់អាតែ។ សរើ និនានការ សនោះ ្ទ្ សបើង ជារ កជាែិ រឺចាេ់ជា ពទ្ធ សាេនា
និង

ែ់ ែួ នាទ្ិមល ួន ជា ្រិោះ នន ជាែិសាេន៏ខ្មែ រ។

នភាបាទ យសដ្ឋកិច្ច
្េ រកខ្មែ រ រចចុរបនន ជា ទ្ឹកែី េាំរារ់ យ្កផ

េាំរារ់ នាយ្ទ្ន់ររសទ្េ ែូ ចោ៉ាង ហែា ព ិក

មានែនមែ សោក, រ ូរធាែសែើម េាំរារ់ផត ់ែ ់ ឧស្សហកមែ ម្នរ ូតិតិរ ធិ្ប ន៏13 សៅស្ៅ្រសទ្េ,
មានែី ររ ិរូ រណ៏ េាំរារ់ សធវ ើកេិកមែ ។ ។ ការរែ ន់រាំផ្តែញសនោះ ស្រៀរែូ ចជា សឈែ ើងជញ្ា ក់្ម
ជាែិខ្មែ រ រនត ិចមត ងៗ សអាយ្សមាោះ សហវហែ់ កាែយ្ ជា្រសទ្េមសែ់សមាយ្សៅកនុងែាំរន់អាេី។
ការអភិវឌឍ សេែឋ កិចច ខ្ែ អន ែឹកនាាំរចចុរបនន ខ្្េករាំពង ោ មានការរ ិកចាំស រ ីន ខ្ែជាការ
ចស្មើន រងអ េ់ េមបែត ិធមែ ជាែិ្រសទ្េជាែិ ជាអភិវឌឍន៏
ស ើរាំនរទ្កោ ្រជាជន ជាអភិវឌឍន៏ គ្នែន
ែូ ច ពស្ពើម កនុងសេចកត ីរ

ក់ជាែិ យ្កកន្ម សធវ ើជាអន កមាន

នយ្ូរអខ្ងវ ង េាំរារ់ខ្ែ្ក រមជនទ្ចច រ ិែ មួ យ្កាតរ់

នាាំគ្ននេីខ្ព ររេ់ ឈម ួញរសលា14 មានមែ ិនពិសោ នាាំឲសកើែជមៃ ឺ

េែិ ស ើរាំនរ យ្ែលាែ។ សៅទ្ី្ក រងភន ាំសពញ មានែោះ រេសពញ ភូ មិ្រិោះ ររេ់ សៅខ្ក មគនត ី ពក
រ ួ យ្ មាន មជឈមណឌ

រណិជាកមែ ទ្ាំសនើរ េាំរារ់ អន កមាន យ្ មួ យ្ភារែិចរាំផែ សែើរទ្ិញ

អីវា៉ាន់ េរាយ្ ខ្ែសៅតមជនរទ្ គ្នែនអរគ ិេនី ទ្ឹកអានាម័យ្ េាំរារ់្រជាព រែឋ ្កមាែ់
រេ់ចាាំខ្ែសាែរ់ កនុងមហាទ្កោ
សេែឋ កិចចសេរ ី ្ែូវចាាំ

ាំ

ក។

ច់ មាន ទ្ធ ិ្រជាធិរសែយ្យ មាននីែិរែឋ េាំរារ់ យីវ ើនតយ្កមែ 15 មិន

ែូ សចានោះ សេែឋ កិចចសេរ ី កាែយ្ជា សេែឋ កិចច មា៉ាហវ ឺោ៉ា រាំស រ ីេមាៃែ់ ្រសោជន៏មនេសមូ ច ខ្ែ នាាំឲ
ជាែិរលាយ្ ឬ ជា អភិវឌឍន៏ កនុង សេែឋ កិចច មាន្រសោជន៏សោយ្ខ្បង16 រវាង ជនជាែិខ្មែ រ ជា

្រិយ្្ យ្= េាំែីពិសរាោះ ; Parole aimable។
ឧេាហកមែ ននរ ូរររ ិវែត ន៏= Usine de transformation។
14
រសលា= Voyou។
15
និយ្ែកមែ = សធវ ើៀ្ែឹម្ែូវតមចារ់ ; régulariser។
16
សេែឋ កិចច មាន្រសោជន៏សោយ្ខ្ប = Economie d’apartheid។
12
13
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មាចេ់្េ រក ជាអន ក្កមសែ់ នឹង ជនអសនាត្រសវេនត យ្ួន ជាអន កសឆែ ៀែរកកន្ម និង មគនត ីពក
រ ួ យ្ េីខ្ព។
យសច្ក្តីសននិដ្ឋឋន
នភា
មសឹកមស
ួ

ទ្ អានារែខ្មែ រ រឺែូច ជាសជើងសមឃ សមែងងឹែ ខ្ែ នាាំឲជនជាែិខ្មែ រ នាាំគ្ននអងគុយ្យ្ាំ
នឹក្េសណាោះ េម័យ្អងគ រ។ រណរកស មានស្ែោះោ ្រឆ្ាំង ចារ់សផតើមខ្្េកោនឹង

ឈន ោះសៅឆ្នាំ ២០១៨ សលាក េម-រងសី និោយ្ោមានខ្ែ រណរកសេសគ្គោះជាែិ ខ្ែមួ យ្រែ់អាច
មានេមា ភាពរតរអន
ូ កែឹកនាាំ

ន សលាក ហន-ខ្េន មានជាំសនឿ ជាក់ចាេ់ ោរណរកស្រជា

ជន ជារណរកសខ្ែមួ យ្រែ់ មានអានារែរងសរឿង ជនអសនាត្រសវេយ្ួ ន នឹងមានេិទ្ធិស

ោះ

សឆ្នែកនុងនាម ជាជនជាែិកមពុជា សៅខ្កចិន/យ្ួ ន នឹងរនត ជួ ែី ចាំនួន៩០ឆ្នាំ ក៏ែូចទ្ិញ ែី
ខ្្េ ររេ់កេិករខ្មែ រ តមវ ិធីទ្ចច រ ិែ ទ្កោាំសែើមសៅេូ ែូ ងស្រង ស្មច ខ្ចកហន សអាយ្សលាក
ខ្កម-េខា សអាយ្កាែយ្ ជាសៅខ្កនសោ

យ្ និង សៅខ្ក ចាំការស្មចផង អន កែាំណាងរកស

្រឆ្ាំង ៥៥នាក់ សៅកនុងរែឋ េភា ររេ់ អាំណាចយ្ួ ន សៅ្េ រកខ្មែ រ រិទ្មាែ់ ឈរ់ហាននិោយ្
អាំពី អាណានិរមនិយ្មយ្ួ ន សៅ្េ រកខ្មែ រ ស្រោះខាែច រកសរញ្ច រ់អាណែត ិមនសព កាំ រ ិែ ។ ។
ទ្ អនារែខ្មែ រ រឺ អនារែ រងសរឿង ននរកសពួ ក អន កែឹកនាាំ

ាំងពីររណរកស មាន

អាេនៈសៅកនុង រែឋ េភា យ្ួ ននិយ្ម សរើខ្មែ រ សៅខ្ែមានជាំសនឿស ើការស

ោះសឆ្នែគ្នែនសេរ ី គ្នែន

នភា

យ្ែត ិធម៌ ែូ ច្ររ់ការស

ោះសឆ្នែកនែ ងមក សហើយ្ សរើខ្មែ រ សៅខ្ែេងឃឹមស ើ សលាក េម-

រងសី និង ខ្កម-េខា ខ្ែ

សេែ ៀកសខា ្រជាធិរសែយ្យ ខ្ែរក់សខា្ែនារ់ ខ្ែ សលាន ហន-

ខ្េន យ្ក្កណាែ់យ្ួន មកកាែ់ ឲសេែ ៀក ជាោច់ខាែ រឺចាេ់ ជាខ្មែ រ កាែយ្ជា ជនជាែិភារ
ែិច រេ់សៅកនុង្េ រកររេ់មល ួន ជាពាំខាន។
សរើពួកអន កគ្នាំ្ទ្ គ្នែន ័កោម័ណឌ ែ ់ រណរកសេសគ្គោះជាែិ នាាំគ្នន រិែខ្ែ ពីការស
២០១៨ ឈរ់និោយ្ អាំពី ឧ

យ្ក

អន កែឹកនាាំរកស រចចុរបនន ស

ចាេ់ជា ការរសញ្ញាែ ខ្ែ មានសកើែសនោះ នឹងមានែខ្ែ
្រឆ្ាំងនឹង អាំណាចផ្តតច់ការ ពីេាំណាក់អនក

ក្

ោះសឆ្នែឆ្នាំ

េ់ មាចេ់សឆ្នែ រឺ

កនុង ឆ្នាំ ២០១៨។ ការរ្ាញ ការ

ាំងសនាោះ តម រកយសសាែក ផាយ្តមរណា
ត ញ អិ

នធឺសណែ រឺ ្រែូ ច ជា សាវមី ខ្្េកសជរ ភរ ិោ ពីកនុងផទោះ ខ្ែ មល ួន្ែូវ ភ រ ិោ កាំពង វាយ្ងក ែ់
ក ស្រោះមល ួនផឹក្សា្េវ លង នាាំឲខាែេ់ មហាជន។
យតិើខ្មែ រមតនជួយមល ួនឯង យហើយយៅខ្្ម្នស្ងឃឹម យលើការអស្់ស្ងឃឹម ដខ្ដលៗ ដូ យ្ន េះ ការខ្ដល
បានយរៀតិរាតិ់ខាងយលើយនេះ វាពត្ជា នភាបាទម្នអនាគ្ខ្មែ រយនាេះឯង។
ឧរ សៅ េ្ា
១៦ មករា ឆ្នាំ ២០១៥
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