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នភាបាទ នន អនាគត ខ្មែរ 
តាំងពីឆ្ន ាំ ១៩៩៣ មក ខ្មែ រ ខ្ែងខ្ែមានសេចកត ីេងឃឹម ស ើ ការស ោះសឆ្ន ែ ស្រោះវាជាសារជាែិ

នន ទ្ធិ្រជាធិរសែយ្យ ស ោះរី  ទ្ធផ  ននការស ោះសឆ្ន ែ ្ររ់អាណែតិ ្ែូវ ន ្ររ់រណរកស

នសោ យ្ ខ្ែ  នចូ ្រកួែ យ្កសៅអីសៅកន ុងរែឋេភា ខ្កែងរនែ ាំ សែើមបីខ្ចកអាំណាចគ្នន

ោ៉ា ងណាក៏សោយ្។ ពីអាណែតិមួយ្ សៅ អាណែតិមួយ្ ការស ោះសឆ្ន ែ  នកាែ យ្ជា វិ ធី ប្រតិ ត្បតិ ប្ ត1

េាំរារ់ េមាែ រ ់ទ្ធិ្រជាធិរសែយ្យសេរ ី ខ្ែ មានច ោះកន ុងកិចច្ពមស្ពៀង េនត ិភាព នងៃទ្ី ២៣

ែ លា ឆ្ន ាំ ១៩៩១ ខ្ែ ជាកិចច្ពមស្ពៀង សៅកន ុង្ករមណឌ  អងគការេហ្រជាជាែ ិ(អ.េ.រ.)។ 

នភាបាទ នយោបាយ 

ការេ្ម រោះេ្មួ គ្នន  រវាង រណរកស្រជាជន ជាមួយ្ រណរកសេសគ គ្ ោះជាែ ិនានងៃទ្ី២២ េីហា

ឆ្ន ាំ ២០១៤ រាំរន ស ើ ឆនទៈមាច េ់សឆ្ន ែ ខ្ែ  នស ោះសឆ្ន ែ សែើមបីឲមានការរត រូ អនកែឹកនាាំ

ជាែិ ជាទ្ាំព័ររនតននការរំលាយ្ ទ្ធិ្រជាធិរសែយ្យជាច ងស្កាយ្ឲសារេូនយ។ ែូសចនោះ នភា ទ្

ននការស ោះសឆ្ន ែ ២០១៨ េាំរារ់ អាណែតិ និែីរញ្ញា ែិត ទ្ី៦ វា្គ្នន់ខ្ែជាទ្្មង់ការ ររេ់រណ

រកសកាន់អាំណាច សែើមបី រកាទ្ ក ភាព្េរចារ់ នន អាំណាចផ្តត ច់ការ ររេ់មល នួ ស ើឆ្កអនតរ

ជាែិខ្ែរ៉ា សណាណ ោះ។ ផ្តទ ាំងសទ្េភាព នសោ យ្ ខ្ែ  ពួកអនកកាន់អាំណាចផ្តត ច់ការ កាំព ងរូរ នា

សព រចច ុរបនន  រឺ កន ុងសគ្ន សៅខ្ែ  នសរៀររារ់មកសនោះ ែូចោ៉ា ង រញ្ញា  សអាយ្្ក រមរណឌ ិែ

ខ្ែ រេ់សៅកន ុងឥទ្ធិព មល នួ រ ា្ ញសគ្ន រាំណង រសងក ើែ រណរកសនសោ យ្្រឆ្ាំងងែី, សអា

យ្ ្ទ្ង់ រាណារទិ្ធ ្រកាេ  វ ល ្ែបរ់មកែឹកនាាំ រណរកស ហវ ុងសាាំរ ីច និង ទ្ិញ ន ្ក រមសម

ែឹងនាាំ ននរណរកសេសគ គ្ ោះជាែិ សអាយ្រេ់សៅកន ុង ការសោក រ រហូែ ែ់ រេែ ី ជា រណរកស

្រឆ្ាំង។ េមយ្ ទ្ធសនោះ អនកកាន់អាំណាចផ្តត ច់ការ សរ្រ្ពឹែត សោយ្សចញម ម ស្រោះសរែឹងចាេ់

ោ អនកខ្ែ សររញ្ញា សអាយ្សធវ ើ រឺ េ ទ្ធជាជន ទ្ ចច រែិរាំនិែ រ ួយ្រែិ រេ់ជា េករនសោ យ្

េាំរារ់ រាំសរោីច់នងែ នូវមហិចាតររេ់សរ។ រររផ្តត ច់ការសៅ្េ រកខ្មែររចច ុរបននសររសងក ើែទតវា

លនយោបាយ2មួយ្ កន ុងសនាោះ មាន សេត ច ជាែួសលាោ ន មាន៖ េភាជាែិ ជា្េសមា  នន ទ្ធិ្រជា

ធិរសែយ្យ ្រពនធែ លាការ ជាអនកអន វែតចារ់ន្ព អាជាា ធររែឋ  ជាកមាែ ាំងេងកែ់េងក ិន រណ

រកស្រឆ្ាំង និង ្ក រម្រឆ្ាំងខ្ែ  រណរកសកាន់អាំណាច សរស្ជើេសរេី យ្កសធវ ើជានែរូ ជា

េាំអាង នូវសេរភីាពនសោ យ្ អនកគ្នាំ្ទ្រណរកស្រឆ្ាំង ជាអនកខ្្េករាំពង សែើមបីសធវ ើយ្ ែត ិ

កមែ នូវការ្ពមច ោះចាញ់ រណណរកស េសគ គ្ ោះជាែិ សែើមបី រក្រសោជន៏ អនកវភិារឯករាជ េាំ

រារ់ខ្ងែងជា ម ត្តិទតិញ្ជា 3 សែើមបីសធវ ើស្គ្នង មែិសាធារណជន ខ្មែ រ អនកនហសអើ េាំរារ់រសងក ើែ ឲ

មានសាន មស្រោះ រវាងខ្មែរនិងខ្មែ រ សៅកន ុងេងគមជាែិ មាន ខ្មែរកមព ុជា4 ជា កម្ល ាំងជតិពល5 េាំ

                                                             
1  វធិី្រែតរិែត ិ= Une mode opératoire។ 
2 សវហានសោ យ្= Une espace politique។ 
3 មែរិទ្រញ្ញា = Une opinion directive។ 
4 ខ្មែ រកមព ុជា= យួ្នខ្ែ មានេញ្ញា ែិជាព រែឋខ្មែ រ។ 
5 កមាែ ាំងជីវព = La force vive។ 
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រារ់ការរររណរកស្រជាជន ្រឆ្ាំងនិង កមាែ ាំងអនកសេនហាជាែិខ្មែ រ ។ ។ ទ្ីវា នសោ យ្

សនោះ ជាកមាែ ាំងកាន់ការ ់នន ជីវែិនសោ យ្ខ្មែ រ រ ក្ មិនឲមាន កមាែ ាំងនសោ យ្្រជាធិ

រសែយ្យ សកើែមាន នសៅកន ុង្េ រកខ្មែ រ។ 

អាណែតិរែឋេភា ទ្៥ី សនោះ ជាែាំណាក់ េាំរារ់សធវ ើសអាយ្មាាំមួន ជាសាា ពរ នូវអវ ី ខ្ែ ពួកអនកែឹកនាាំ 

សរ នសរៀរចាំសបើង តាំងពី ឆ្ន ាំ ១៩៩១ សែើមបី រកាអាំណាចផ្តត ច់ការររេ់សរ រនតពីអាណានិរម

សវៀែណាម សៅ្េ រកខ្មែរ កន ុងកាំបរ ង ឆ្ន ាំ ១៩៧៩ ែ ់ ឆ្ន ាំ ១៩៨៩។ ែាំណាក់សនោះក៏ជា ទតស្សម្នា

ការ6 ននការពសនែ ឿន យួ្នូរនីយ្កមែ  សៅ្េ រកខ្មែរសែើមបី រ ក្ មិនសអាយ្ ជនជាែិខ្មែរ សរមីល នួពី

ឃ្នន រ ក មម ុយ្និេត ឥណឌ ចូិន ខ្ែ មាន រកសក មម ុយ្និេត  សវៀែណាម ជាអនកែឹកនាាំ។ សវៀែណាម

មានេេរសគ្ន  រី េាំរារ់ កាត រ់អាំណាចសៅ្េ រកខ្មែរ រឺ ១.កមាែ ាំងអាវ ធ រងករ់សៅកន ុង កង

ទ្័ព និង នរ   ជាែិខ្មែរ ; ២. អាំណាចផ្តត ច់ការខ្មែ រ ខ្ែ មានខ្មែរ មានចិែតសសាែ ោះ រាំសរយួី្ន

គ្នែ ន ័កោម័ណឌ  ; ៣. េហរមន៏យួ្ន ខ្ែ មានជនជាែិយួ្នរារ់លាននាក់។ េេរសគ្ន រីសនោះ

ជា្តយ្ ននអនារែ ្រជាជាែិខ្មែរ ឲខ្ហ ចូ ្ទ្ ូក មម ុនិេត យួ្ន ្រករសោយ្ េមបជញ្ា  ស្រោះ

ែឹងជាក់ចាេ់ ោ ្ព ឹង ជាែិសាេន៏ខ្មែរ នឹងសាែ រ់ឆ្រ់ សៅកន ុងសព ែ៏មែ ីខាងម មសនោះជាព ាំ

ខាន។ ែឹងការពិែែូសចនោះ ខ្ែគ្នែ ន្រែិកមែ  ទ្ាំនងជា ខ្មែ រសយ្ើងចង់នាាំគ្នន  សធវ ើអែាឃ្នែកមែ  ស្រោះ

មានការហែ់សនឿយ្ខាែ ាំង ្ទ្ រឌ កមាែ ាំង ចិែត-កាយ្ នូវការរនត  ទូ្ ទ្ កោ  ខ្ែ មល នួខ្ែងខ្ែទ្ កជា

កមែ/ផ  ពីអាែិែ ឬ មួយ្ រិែខ្ែនាាំគ្នន  រេ់េរាយ្ កន ុងទ្ រែិភាព កន ុង េភាព កន ុងេម័យ្

ទ្ាំសនើរ មានវរបធម៌សាក  ជា រាំរ ូ ននការរេ់សៅ។ សយ្ើងែឹងោការរេ់សៅ តម ាំនាាំទ្ាំសនើរ

តម វរបធម៌សាក  មិនខ្មនជាទ្្ម ការររ វរបធម៌ខ្មែ រសនាោះសបើយ្ ផទ ុយ្សៅវញិ វានាាំឲ សវៀែ

ណាម សរ្យ្្េួ  សធវ ើយួ្នូរនីយ្កមែ  សៅ្េ រកខ្មែរ សោយ្យ្កវរបធម៌សាក  និង  ាំនាាំរេ់

ទ្ាំសនើរ មក  រ ជាែាំរូង នូវវរបធម៌ខ្មែ រ សែើមបី ោាំងែី នូវវរបធម៌យួ្ន ឲែ ោះ ន អ  សៅកន ុង

េងគមខ្មែរ។ ពិែខ្មនខ្ែេងគមខ្មែ រ មានធមែជាែិ ជា េងគម រិទ្ វ រ7 ធាែ រ់មាន ទ្ធភាព

ទ្រ់ទ្ ់ ននឹង វរបធម ៌ឥណាឌ  វរបធម៌ រេច ិម្រសទ្េ ពីអែិែកា  ខ្ែ ទាំនាក់8 សនោះ វា ន

 ែ់សៅសហើយ្ ស្រោះ េងគមខ្មែរ រចច ុរបនន  ជា េងគម ពហ ជាែិសាេន៏ មានជាែិសាេន៏ ចិន

យួ្ន មានចាំនួន សេទ ើរខ្ែសេែ ើនឹង ជាែិសាេន៏ខ្មែរសៅសហើយ្ សហើយ្ ជាែិសាេន៏ ចិន/យួ្ន សរ

មានវរបធម៌ មពេ់មពេ់ ផងខ្ែរ ជា ពិសេេ ជា ជាែិសាេន៌ មាន អាំណាច សេែឋកិចច  ខាែ ាំងកាែ  សៅ

កន ុង្េ រកខ្មែ រ សហើយ្ សរតាំងមល នួសរ ជា សៅហាវ យ្ខ្មែរ យ្ក កមាែ ាំងខ្មែ រ រាំសរ ី្រសោជន៏សរ ស្រោះ

អាជាា ធរខ្មែ រ ព ករ ួយ្ េ ី  យ្ សៅខ្ក ចិន/យួ្ន សែើមបីសអាយ្ ខ្មែ រ សាែ រ់។ សរើខ្មែ រសាែ រ់ រឺ វរប

ធម៌ខ្មែ រ នឹង្ែូវសាែ រ់ សហើយ្សរើ វរបធម៌ខ្មែ រសាែ រ់ ជាែិសាេន៌ខ្មែរ នឹង្ែូវសាែ រ់សនាោះខ្ែរ។ 

មយ៉ាងសទ្ៀែ ្រិោះជាែពីិរ ខ្ែ  ជាែសិាេន៏ខ្មែរ ខ្ែងខ្ែទ្ ក ជា ខ្ម  េាំរារ់ការររជាែិមាន

ព ទ្ធសាេនា និង ភាសាជាែិ កាំព ងខ្ែ  ែ់រង់ រនត ិចមតងៗ នូវ ធាែ  អងគរែិរកោ  ររេ់មល នួ

                                                             
6 ទ្ិេសមានាការ= Une phase ; ែាំណាកជ់ារនតរនាទ រ់។ 
7 េងគមរិទ្ វ រ= Une société close។ 
8 ទ្ាំនាក់= សព សវលា ; Le temps។ ទ្ាំនាកស់នោះ ន ែស់ៅសហើយ្= Ce temps est révolu។ 
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សៅចាំសរោះម ម ឥទ្ធិព  វរបធម៌សាក  ទ្ាំសនើរនិយ្មឥែមានកាំរែិ និង ការ្រ្ពិែត ររេ់្ពោះ

េងឃមែោះ ចាកកនែងពី ព ស ធ វាទ្។ 

នភាបាទ អបរ់ំជាតិ 

ភាសាជាែិ ជា ្ព ឹងជាែិ ភាសាររសទ្េ ជា រសចចកសទ្េ ខ្ែសរើ វរជនខ្មែរ នាាំគ្នន  ទ្ កភាសា

ររសទ្េ ជា ិតិបីម៌តិញ្ជា 9 ររេ់មល នួ រឺចាេ់ ជា នាាំគ្នន  រេ់ោច់ខ្បកពី ្រជាជន ខ្ែ មិនសចោះ

ភាសាររសទ្េ សហើយ្នាាំ ឲមានការពិ ក កន ុងការទ្ាំនាក់ទ្ាំនងឲ្េួ យ្ គ់្នន  ន។ េពវនងៃ

សនោះ សៅ្េ រខ្មែ រ មានមហាវជិាា  ័យ្ឯកជន ជាស្ចើន យ្កភាសាររសទ្េ ជាភាសាេិការ ខ្ែ 

នាាំឲយ្ វជនខ្មែរ ឈរ់ឲែនមែែ ់ភាសាជាែិ ; ការសនោះ ជាការេមាែ រ់ វរបធម៌ជាែិ សោយ្ឥែ

ែឹងមល នួ។ សៅកន ុងពិភពសលាករចច ុរបនន  សេទ ើខ្ែ្ររ់្រសទ្េ សរស្រើភាសាជាែិ ជាភាសាេិការ

ស្រោះភាសាជាែ ិជា្រិោះ នន ការ្ែិោះរោិះជាែិ។ សៅ្រសទ្េជរ៉ា ន សរមាន ទ្េសនៈ អរ់រំយ្ វជន

សរ រឺ ទ្េសនៈ Wakon, Yosai «រាំនិែជាែិ, រសចចកសទ្េ រេច ឹម្រសទ្េ» រាំនិែជាែិ រឺ សរទ្ ក

ភាសាជាែិ ខ្ែ ជា្រិោះ ននជាែិ សែើមបីេិការឲ នសចោះ រសចចកសទ្េ ននរេច ឹម្រសទ្េ។ សៅ

្េ រកចិន សរ អន វែត ទ្េសនៈតាំងពីរជាកា  ចិន (Ch’ing) មកសមែោះ ខ្ែ សរឲស ែ្ ោះោ Ti-

yong រឺ «រាំនិែចិែត ជា ្រិោះ កន ុងវេិ័យ្អរ់រំជាែ,ិ រសចចកសទ្េ នន រេច ិម្រសទ្េ ជាសគ្ន េាំ

រារ់្រែិរែត ិ» ែូចគ្នន នឹង្រសទ្េជិែខាងខ្មែរ នង និង សវៀែណាម សរយ្កភាសាជាែិសរ ជា

ភាសាេិការ សៅកន ុង ឧែតមេិការ សហើយ្ ្ររ់ចាំសណោះខ្ែ សរសចោះែឹង ពីររសទ្េ សរខ្ែងខ្ែ

យ្កមករកខ្្រ ជា ភាសាជាែិ ជូនែ ់សាធារជន ឲ នែឹងឮផង ែូចោ៉ា ង និសកោររទ្ោន

ក់រណឌ ិែ តិរម្ តីតិាយស្តការ10 ោន ក់ឧែតមេិការ ជាអាង៍។ រួរ្កេួងអរ់រំជាែិ សេន ើរឬរងោ ាំ

ែ ់ មហាវទិ្យ ័យ្ឯកជន ឲ និេសិែ រកខ្្រ ជា ភាសាជាែិ នូវ ររមាធិរាយ្េិការ ម ននឹង

្ររ ់េញ្ញា រ័្ែ ខ្ែ ្កេួងអរ់រំ ទ្ទួ្ សាគ   ់ជា េញ្ញា រ័្ែជាែិ។ ទ្េសនៈ សនោះមិនមានសេ

ចកត ីោ មិនស ើកទ្ឹកចិែតយ្ វជនខ្មែរ ឲសរៀនភាសាររសទ្េ ឲសចោះសាទ ែ់ សនាោះសបើយ្ ខ្ែ្ែូវទ្ ក ការ

សចោះសនោះ ជា ្ម្មលតិខ្នែម11 េាំរារ់ការសចោះែឹង េាំរារ់ ទ្ាំនាក់ទ្ាំនង ជាមួយ្នឹង ជន ឬ អងគការ

ររសទ្េ។ សរើ្កេួងអរ់រំជាែិខ្មែ រ រសណាត យ្ ឲររសទ្េ រនត្ររេងកែ់ ្រពនធអរ់រំ ចាេ់ជា

្េ រកខ្មែរ នឹង ែ់ អែាអែតេញ្ញា ណមល នួ សោយ្សារ វរជនខ្មែ រ  ង់ ិច សៅកន ុង រសចចកសទ្េ

និង កន ុង រាំនិែររសទ្េ តម្រពនធអរ់រំ កាែ យ្ជាអនកសចោះ ឥែមានសាែ រែីជាែិ រេ់ជា អនក

រសចចកសទ្េ រាំសរ ីខ្ែ នាយ្ទ្ នររសទ្េ និង  វរាំសរ ីអនកែឹកនាាំ។ 

នភាបាទ សីលធម ៌

                                                             
9 វរបធម៌រញ្ញា = La culture de l’intelligence។ 
10 ររមិាធរិាយ្េិការ= Mémoire d’étude។ 
11 ែនមែរខ្នាម= Valeur ajoutée។ 
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ព ទ្ធសាេនា រចច ុរបនន  សៅ្េ រកខ្មែរ ជា ពិសេេ រណេងឃ កាំព ងជួរ្រទ្ោះនឹង  វរិែត េី ធម៌

ស្រោះ គ្នែ នឯករាជយភាព សៅចាំសរោះម មអាំណាចែឹងនាាំ។ ោន ក់ែឹងនាាំ រណេងឃ កាំព ងរាំសរ ី

អាំណាច សែើមបី រកសេចកត ីេ ម និង ស យ្យ្ក្រសោជន៏។ ការ្រ្ពឹែតសាេនា មានកាំរែិ្ែឹម

ខ្ែ ការ្ រពវសធវ ើរ ណយ ្រនពណីយ្ និង សាេនា សហើយ្ ផាយ្ រតិតយរបាយ12 ខ្ែរ៉ា សណាណ ោះ សែើមបី

 ក់ ញយ្ក រចច័យ្ ពី ព ទ្ធររេិ័ទ្ សហើយ្មាន ្ពោះេងឃមែោះ ្រងជីពរ េាំរារ់ រក្រសោជន៏

ផ្តទ  ់មល នួ ខ្ែ នាាំឲមូចកិែត ិយ្េ ែ ់ ព ទ្ធសាេនា ខ្ែ ជាេសានា ្រករសោយ្រ ណធម៌ េាំ

រារ់មន េសជាែិ។ សៅកន ុង ចាំសណាម អនកែឹងនាាំ រណេងឃ មាន ្ពោះេងឃ ចាំនួនស្ចើន ្េឡាញ់

ព ទ្ធសាេនាពិែ្ កែ មាន ឧរនិេស័យ្ រាំសរធីម៌ ខ្ែចាំនួនស្ចើន សនោះ មិនអាច ទ្រ់ទ្ ់នឹង

ពួក្ពោះេងឃ មានចាំនួនែិច សលាភ ន់នឹង អាំណាច   យ្កាក ់េ មចិែតរាំសររីកស សែើមបីស យ្

យ្ក្រសោជន៏ េាំរារ់អាតែ ។ សរើ និនាន ការ សនោះ ្ទ្ សបើង ជារ កជាែិ រឺចាេ់ជា ព ទ្ធសាេនា

និង  ែ ់ែួនាទ្ិមល នួ ជា ្រិោះ នន ជាែិសាេន៏ខ្មែរ។ 

នភាបាទ យសដ្ឋកិច្ច 

្េ រកខ្មែ រ រចច ុរបនន  ជា ទ្ឹកែី េាំរារ ់យ្កផ  េាំរារ់ នាយ្ទ្ន់ររសទ្េ ែូចោ៉ា ង ហែាព ិក

មានែនមែសោក, ររូធាែ សែើម េាំរារ់ផត ់ែ ់ ឧស្សហកមែ ម្នរតូិតិរ ធិ ប្ន៏13 សៅស្ៅ្រសទ្េ,

មានែី រររូិរណ៏ េាំរារ់ សធវ ើកេិកមែ ។ ។ ការរែន់រាំផ្តែ ញសនោះ ស្រៀរែូចជា សឈែ ើងជញ្ាក់្ម

ជាែិខ្មែរ រនត ិចមតងៗ សអាយ្សមាោះ សហវហែ់ កាែ យ្ ជា្រសទ្េមសែ់សមាយ្សៅកន ុងែាំរន់អាេ ី។

ការអភិវឌឍ សេែឋកិចច  ខ្ែ អនែឹកនាាំរចច ុរបនន  ខ្្េករាំពង ោ មានការរកិចាំសរនី ខ្ែជាការ

ចស្មើន រងអេ ់េមបែត ិធមែជាែិ្រសទ្េជាែ ិជាអភិវឌឍន៏  ក់ជាែិ យ្កកន្ម សធវ ើជាអនកមាន

ស ើរាំនរទ្ កោ ្រជាជន ជាអភិវឌឍន៏ គ្នែ ន នយូ្រអខ្ងវង េាំរារ់ខ្ែ្ក រមជនទ្ ចច រែិ មួយ្កាត រ់

ែូច ពស្ពើម កន ុងសេចកត ីរ   នាាំគ្នន េ ីខ្ព ររេ់ ឈម ញួរសលា14 មានមែ ិនពិសោ នាាំឲសកើែជមៃ ឺ

េែិ ស ើរាំនរ  យ្ែ លាែ ។ សៅទ្ី្ក រងភន ាំសពញ មានែ ោះ រេសពញ ភូមិ្រិោះ ររេ់ សៅខ្ក មគនត ី ព ក

រ ួយ្ មាន មជឈមណឌ   រណិជាកមែ ទ្ាំសនើរ េាំរារ ់អនកមាន  យ្ មួយ្ភារែិចរាំផ ែ សែើរទ្ិញ

អីវា៉ា ន់ េរាយ្ ខ្ែសៅតមជនរទ្ គ្នែ នអរគ ិេនី ទ្ឹកអានាម័យ្ េាំរារ់្រជាព រែឋ ្កមាែ់

រេ់ចាាំខ្ែសាែ រ់ កន ុងមហាទ្ កោ ាំ ក។ 

សេែឋកិចចសេរ ី ្ែូវចាាំ ច់ មាន ទ្ធិ្រជាធិរសែយ្យ មាននីែិរែឋ  េាំរារ ់ យ វី ើនតយ្កមែ15 មិន

ែូសចាន ោះ សេែឋកិចចសេរ ីកាែ យ្ជា សេែឋកិចច  មា៉ា ហវ ឺោ៉ា  រាំសរេីមាៃ ែ ់្រសោជន៏មន េសមូច ខ្ែ នាាំឲ

ជាែិរលាយ្ ឬ ជា អភិវឌឍន៏ កន ុង សេែឋកិចច  មាន្រសោជន៏សោយ្ខ្បង16 រវាង ជនជាែិខ្មែ រ ជា

                                                             
12 ្រិយ្្ យ្= េាំែីពិសរាោះ ; Parole aimable។ 
13 ឧេាហកមែ ននររូររវិែតន៏= Usine de transformation។ 
14 រសលា= Voyou។ 
15 និយ្ែកមែ= សធវ ើៀ្ែឹម្ែូវតមចារ ់; régulariser។ 
16 សេែឋកិចច មាន្រសោជន៏សោយ្ខ្ប = Economie d’apartheid។ 
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មាច េ់្េ រក ជាអនក្កមសែ់ នឹង ជនអសនាត ្រសវេនតយួ្ន ជាអនកសឆែៀែរកកន្ម និង មគនត ីព ក

រ ួយ្ េ ីខ្ព។ 

យសច្ក្តីសននិដ្ឋឋ ន 

នភា ទ្ អានារែខ្មែរ រឺែូច ជាសជើងសមឃ សមែ ងងឹែ ខ្ែ នាាំឲជនជាែិខ្មែ រ នាាំគ្នន អងគ ុយ្យ្ាំ

មសឹកមសួ   នឹក្េសណាោះ េម័យ្អងគរ។ រណរកស មានស ែ្ ោះោ ្រឆ្ាំង ចារ់សផតើមខ្្េកោនឹង

ឈន ោះសៅឆ្ន ាំ ២០១៨ សលាក េម-រងសី និោយ្ោមានខ្ែ រណរកសេសគ គ្ ោះជាែិ ខ្ែមួយ្រែ់អាច

មានេមាភាពរត រូអនកែឹកនាាំ ន សលាក ហ  ន-ខ្េន មានជាំសនឿ ជាក់ចាេ់ ោរណរកស្រជា

ជន ជារណរកសខ្ែមួយ្រែ់ មានអានារែរ ងសរឿង ជនអសនាត ្រសវេយួ្ន នឹងមានេិទ្ធិស ោះ

សឆ្ន ែកន ុងនាម ជាជនជាែិកមព ុជា សៅខ្កចិន/យួ្ន នឹងរនត  ជួ ែី ចាំនួន៩០ឆ្ន ាំ ក៏ែូចទ្ិញ ែី

ខ្្េ ររេ់កេិករខ្មែ រ តមវធីិទ្ ចច រែិ ទ្ កោាំសែើមសៅេ ូ  ែូងស្រង ស្មច ខ្ចកហ  ន សអាយ្សលាក

ខ្កម-េ ខា សអាយ្កាែ យ្ ជាសៅខ្កនសោ យ្ និង សៅខ្ក ចាំការស្មចផង អនកែាំណាងរកស

្រឆ្ាំង ៥៥នាក់ សៅកន ុងរែឋេភា ររេ់ អាំណាចយួ្ន សៅ្េ រកខ្មែរ រិទ្មាែ់ ឈរហ់ា ននិោយ្

អាំពី អាណានិរមនិយ្មយួ្ន សៅ្េ រកខ្មែ រ ស្រោះខាែ ច រកសរញ្ចរ់អាណែតិម នសព កាំរែិ ។ ។ 

នភា ទ្ អនារែខ្មែរ រឺ អនារែ រ ងសរឿង ននរកសពួក អនកែឹកនាាំ  ាំងពីររណរកស មាន

អាេនៈសៅកន ុង រែឋេភា យួ្ននិយ្ម សរើខ្មែ រ សៅខ្ែមានជាំសនឿស ើការស ោះសឆ្ន ែគ្នែ នសេរ ីគ្នែ ន

យ្ ែត ិធម៌ ែូច្ររ់ការស ោះសឆ្ន ែកនែងមក សហើយ្ សរើខ្មែ រ សៅខ្ែេងឃឹមស ើ សលាក េម-

រងសី និង ខ្កម-េ ខា ខ្ែ  សេែ ៀកសខា ្រជាធិរសែយ្យ ខ្ែរក់សខា្ែនារ់ ខ្ែ សលាន ហ  ន-

ខ្េន យ្ក្កណាែ់យួ្ន មកកាែ់ ឲសេែ ៀក ជាោច់ខាែ រឺចាេ់ ជាខ្មែរ កាែ យ្ជា ជនជាែិភារ

ែិច រេ់សៅកន ុង្េ រកររេ់មល នួ ជាព ាំខាន។ 

សរើពួកអនកគ្នាំ្ទ្ គ្នែ ន ័កោម័ណឌ  ែ ់ រណរកសេសគ គ្ ោះជាែ ិនាាំគ្នន  រិែខ្ែ ពីការស ោះសឆ្ន ែឆ្ន ាំ

២០១៨ ឈរ់និោយ្ អាំពី ឧ យ្ក  អនកែឹកនាាំរកស រចច ុរបនន  ស ក្ េ ់មាច េ់សឆ្ន ែ រឺ

ចាេ់ជា ការរសញ្ញា ែ ខ្ែ មានសកើែសនោះ នឹងមានែខ្ែ  កន ុង ឆ្ន ាំ ២០១៨។ ការរ ា្ ញ ការ

្រឆ្ាំងនឹង អាំណាចផ្តត ច់ការ ពីេាំណាក់អនក ាំងសនាោះ តម រកយសសាែ ក ផាយ្តមរណាត ញ អ ិ

នធឺសណែ រឺ ្រែូច ជា សាវ មី ខ្្េកសជរ ភរោិ ពីកន ុងផទោះ ខ្ែ មល នួ្ែូវ ភ រោិ កាំព ង វាយ្ងកែ់

ក ស្រោះមល នួផឹក្សា្េវ លង នាាំឲខាែ េ ់មហាជន។ 

យតិើខ្មែរមតនជួយមល នួឯង យហើយយៅខ្្ម្នស្ងឃឹម យលើការអស្់ស្ងឃឹម ដខ្ដលៗ ដូយ ន្េះ ការខ្ដល

បានយរៀតិរាតិ់ខាងយលើយនេះ វាពត្ជា នភាបាទម្នអនាគ្ខ្មែរយនាេះឯង។ 

ឧរ សៅ េ ា្  

១៦ មករា ឆ្ន ាំ ២០១៥ 

 


