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យ ើងយ ើលយ ើញថា វាអាចជា ដំណាច់នៃការរង់ចំ នៃ យេចក្ត ី

េងឃឹ ថ្មី ដដលព្រឹត្ត ិការណ៏ៃយោបា  បយងក ើត្ជា លាភផល គឺ 

ការយ វ្ ើទណឌ ក្ មរីេំណាក់្ េហរដឋអាយ រកិ្ េហគ អឺរ ៉ុប ៃិង

ព្បយទេដនទយទៀត្  ក្យលើ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលដមម រ ដឹក្នំយដ្ឋ 

យលាក្ ហ ៉ុៃ ដេៃ ដដលយគទ៉ុក្ជាការព្គប់ព្គងផ្តត ច់ការ។ យ ើង

អាចេួរថាយេចក្ត ីេងឃឹ ដមម រជា យេចក្ត ីេងឃឹ ដបបណា ?    

អេក្ ម គឺ នំគ្នា យដក្ចំ អៃ៉ុភារ នៃ ទណឌ ក្ ម ដដលៃឹងអាច

រំគ្ន  អំណាចផ្តត ច់ការ របេ់យលាក្ ហ ៉ុៃ ដេៃ ជាក្នព្ ចំយ ោះ 

លទធិព្បជា្ិបយត្ យ។ ដត្ដមម រគួរដឹងថា ទណឌ ក្ មអៃត រជាតិ្ វា

អាចមាៃ អៃ៉ុភារអវជិជមាៃ ដល់ព្បជាជៃ ដដលរេ់យៅរឹង

យលើេរ៉ុណៈបរយទេ ដូយចាោះ យបើមាៃការបាត់្បង់ នៃ ជំៃួ ណា

 ួ  វាៃឹងមាៃអៃ៉ុភារភាា   ដល់ជីវភាររេ់យៅរបេ់មល ៃួ។ 

ព្ត្ង់ចំណ៉ុ ចយៃោះឯង ដដលនំឲឥេសរជៃដមម រ ៃិង បរយទេមាោះ 

 ល់យ ើញថា ទណឌ ក្ មដបបយៃោះ វារ៉ុំដ ៃជា ដំយណាោះព្ា 

ព្បយេើរយនោះយ ើ  េំរាប់ដមម រ។ ដត្យ ើងគួរេួរថា យត្ើដំយណាោះ

ព្ា ដបបណា ួ  ដដលទ៉ុក្ជាព្បយេើរយនោះ ? 

ដំណាច់ នៃ ឆ្ន ំ ២០១៧  
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រក្ាព្េកុ្ដមម រឲយៅក្ន ុងអំណាចផ្តត ច់ការ យដើ បីដមម រព្គ្នៃ់ដត្រេ់

រេ់ យនោះរ ឺ? យបើគិត្ដបបយៃោះ គឺចាេ់ជាអាចៃឹងគិត្ាម ៃថា 

ដមម រជាេត្វព្េកុ្ យគចិញ្ច ឹ  េំរាប់ទាញ ក្ ផលព្បយោជៃ៏ដត្

ប ៉ុយណាណ ោះ។ ព្ត្វូដឹងថា ដមម រ ធ្លា ប់បាៃអោះអាង តា េយ ាងយនា ត្ 

ៃូវដំយណាោះព្ា  យៅនា ំ ២០១៣ តា ការបត រូអាក្ដឹក្នំជាតិ្ 

ដត្យៅយរលយនោះ បក្សកាៃ់អំណាច យគទាត់្យចលព្បជាឆៃទ ៈ

យនោះ យដើ ប ីបៃតកាៃ់អំណាចផ្តត ច់ការ ដដលមល ៃួ បាៃ់បាៃរីនា ំ 

១៩៩៧។ ការបញ្ឈឺនៃវាេន គឺថា គណបក្សេយគ រ្ ោះជាត្ិ ដដល

ដមម រ យព្ជើេ ក្ជាការផ្តា េ់បត រូអាក្ដឹក្នំ ដបរជាចូលយ វ្ ើេហ

ការ តា ៃយោបា ក្យជជ ត្ ‹វបប្ ៏េៃទន› ជា ួ គណ

បក្សកាៃ់អំណាច យដើ បី េយគ រ្ ោះ ហ ៉ុៃ ដេៃ យៅវញិ។ យ ើងយ ើញ

ចាេ់យហើ ថា ការ ក្ការយបាោះយនា ត្ ជា យ្ោបា  យដើ បី បត រូ

អាក្ដឹក្នំ វារ៉ុំអាចៃឹងយ វ្ ើយក្ើត្បាៃយនោះយ ើ  យព្ ោះ ហ ៉ុៃ 

ដេៃ គ្នត្គ់្នម ៃាម រត្ីជាតិ្ យដើ បី ការ រព្បយោជៃ៏ព្បជាជាត្ិ

ដមម រយនោះយទ យហើ  យរឿងយៃោះវា ិៃរិបាក្ ល់អវ ីយ ើ  គឺ ហ ៉ុៃ 

ដេៃ ជាបាវបំយរ ើដ្ឋច់នថ្ា របេ់ ួៃ : ដូយចាោះ ការ រព្បយោជៃ៏

ដមម រ វាជា ការព្បនំងៃឹង ួៃ។ យរឿងយលាោ ៃ របេ់ ួៃ យអា  

ហ ៉ុៃ ដេៃ  ក្ចិៃ ជាអាក្ការ រ គឺជា លបិចរបេ់ ួៃ យដើ បី 

យអា  ដមម រ ឈប់គិត្ថា ហ ៉ុៃ ដេៃ ជា អា  ងមល ៃួ យព្ ោះ ហ ៉ុៃ 

ដេៃ ជាជៃឯក្រាជ អាចយព្ជើេយរ ើេ ៃយោបា ការបរយទេ េំ

រាប់ជាតិ្ដមម រ។ ព្ត្វូដឹក្ថា យទាោះបី ចិៃ ៃិង  ួៃ មាៃទំនេ់

ៃយោបា ៃងឹគ្នា  ដត្យគគ្នម ៃទំនេ់យេដឋក្ិចចៃឹងគ្នា យនោះយ ើ
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 ។ ចិៃ យ លអោះអាងថ្មីៗយៃោះថាមល ៃួគ្នម ៃ  ហិចជ ិតា យ វ្ ើឲមល ៃួ

កាា  ជា  ហាអំណាច ព្តួ្ត្ទឹក្ដីរិភរយលាក្យនោះយទ ដត្មាៃ 

យគ្នលបំណងចាេ់លាេ់ ៃឹងយ វ្ ើឲមល ៃួកាា  ជា  ហាអំណាច

យេដឋក្ិចចទី១។ ចិៃ ទ៉ុក្ព្េកុ្ដមម រ ជាដំបៃ់វាត្យេដឋកិ្ចច ដូយចាោះ

ចិៃគ្នម ៃក្ងវល់អវ ីៃឹង ួៃ បញ្ជ ៃូជៃជាត្ិ ួៃ  ក្រេ់យៅ

ក្ន ុងព្េកុ្ដមម រ រាប់លាៃនក់្យនោះយ ើ ។ ចំយ ោះចិៃ ក្ មក្រ ជា 

ដមម រក្ត ី  ួៃក្ត ី យអា ដត្មាៃគ៉ុណភារ គឺមាៃព្បយោជៃ៏ដូច

គ្នា  េំរាប់ យរាងចព្ក្ចិៃយៅព្េកុ្ដមម រ។ ចំយ ោះ ួៃ វញិ យអា ដត្

ចិៃ គ្នម ៃបំណងជំទាេ់ៃឹង អ្ិរាជភារមល ៃួយលើព្េកុ្ដមម រ យគ

ាវ គ ៃដ៍ល់ ព្គប់ជំៃួ  ៃិង គ៉ុណូបការ របេ់ចិៃ ដល់ព្េកុ្

ដមម រ យព្ ោះជំៃួ  ៃិង  ូល្ៃចិៃ អាក្ដដលទទួលក្នព្ យព្ចើៃ

ជាងយគ គឺ ព្បជាជៃ ួៃ រេ់យៅព្េកុ្ដមម រ។ ព្ត្វូដឹងថា ក្ មការ

យរាងចព្ក្ ៨០% ជាដមម រ មាៃយដើ កំ្យណើត្ជា ួៃ ដដល ួៃយគ

ឲយ ម្ ោះយគថា ‹េជជ ត្ិក្ ព ុជា›។ ដូយចាោះ ព្ត្វូ ៃ ជៃដមម រ 

(politiciens khmers) ក្៉ុយំភាច ការរិត្យៃោះឲយាោះ យព្ ោះវាជា 

អៃតរា  ដល់ព្បជាជាតិ្ដមម រ។ ការ រព្បជាជាត្ិ យដ្ឋ យលើក្

 ក្ក្តាត  ជាត្ិាេៃ៏ ដដល ា្ ៃ ៃព្េកុ្ដមម រ ទ៉ុក្ជាការ

បារ ភដ្ឋច់ខាត្  ិៃដ ៃជាការព្បកាៃ់រូជាេៃ៏យនោះយ ើ ។

ដូយចាោះេូ ដមម រក្៉ុំបារ ភៃឹងបជា យៃោះយ ើ  ! ព្បយទេណា ក្៏យគ

មាៃៃយោបា ការ រជាត្ិាេៃ៏យគដដរ មាៃដត្យលាក្ ហ ៉ុៃ 

ដេៃ មាា ក់្គត់្ យទាោះបី យៅក្ន ុងចំយណា  រួក្ជៃផ្តត ច់ការ គ្នត្់

ការ រដត្ ួៃ យព្ ោះគ្នត់្ទ៉ុក្ដមម រ ជាេព្ត្វូៃឹងគ្នត្់។ 
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យ ើងយ ើញយហើ ថា ដំយណាោះព្ា ព្បយេើរតា ការយបាោះយនា ត្ វា

 ិៃេ័ក្ត ិេិទធយទ ជារិយេេ យលាក្ ហ ៉ុៃ ដេៃ គ្នត្់ក្ំរ៉ុងយរៀបចំ

ការយបាោះយនា ត្បំភាៃ់ថ្មី ួ យទៀត្យៅនា ំ ២០១៨ ដដលជាយេា ៀត្

 ៃ៉ុេសឥត្ព្បាជាា  គឺយ វ្ ើយដ្ឋ ក្យព្មាល ដបបជារួក្យចរបា ៃ់ដត្

 តង ដូយចាោះព្ត្វូដមម រ ដដលបាៃដឹងចាេ់ ៃូវគំយរាងយៃោះ ព្ត្វូមាៃ

ការព្ប ័ត្ាជា ៉ុៃ។ ដូយចាោះ  ិៃព្ត្វូេថ ិត្យៅក្ន ុងេភារ អេក្ ម 

នំគ្នា អងគ ុ ចំ យចរយ ើងផទោះ ក្បាៃ់ទាងំនថ្ៃ យដ្ឋ ៃឹងេងឃឹ 

ថា ទណឌ ក្ មអៃត រជាត្ិ អាចត្  ឬ ទប់ យចរបាៃប់ាៃ។ ព្ត្វូនំ

គ្នា  ល់យ ើញថា ទណឌ ក្ មអៃត រជាតិ្ ដត្ ួ គត់្ យដើ បីដមម រ ដត្

ដមម រមល ៃួឯង គ្នម ៃដំរ ួ ៃឹងឆក្់ ក្ឪកាេ ក្យ វ្ ើជាក្មាា ំង

ជាត្ិ យងើបព្បនំងៃឹងអំណាចផ្តត ច់ការ គឺរិត្ជា ទណឌ ក្ មយនោះ 

វាជាទណឌ ក្ មេំរាប់ដមម រដត្ប ៉ុយណាណ ោះ យព្ ោះ  ួៃ ៃិង បក្សរួក្ 

ហ ៉ុៃ ដេៃ យគឥត្ងវល់យព្ចើៃយនោះយទ ដបិត្ រួក្អាក្ដឹក្នំគណ

បក្សេយគ រ្ ោះជាត្ិ ជាអាក្ព្បនំង ជារិយេេ យលាក្ េ  រងសី គឺ 

ព្គ្នៃ់ដត្ជា អាក្ព្បនំងេំដី ដត្ចិត្តដ៉ុោះដេា  វញិ រួក្ជួទាងំយនោះ 

យដក្ចំទព្ទ  ដត្ ួៃ ក្តក្់ឲចូលព្េកុ្ ឲចូលរ ួយបាោះយនា ត្ដូច

េរវដង គឺរួក្គ្នត់្េ៉ុមចិត្ត គ្នម ៃលក្ោមណឌ អវ ីយព្ចើៃយនោះយ ើ  

យដ្ឋ យលើក្ ក្យគ្នលការណ៏ ‹របួរ ួជាតិ្› ‹ឯក្ភារជាត្ិ›  ក្

យ វ្ ើជាយលេ ដូច នា ំ ២០១៣-១៤ យដ្ឋ  ក្  ក្យយាា ក្ ‹វបប្

 ៏េៃទន› ជាេ៉ុយវាហារ  ក្យ វ្ ើជា យគ្នលការណ៏ៃយោបា របេ់

មល ៃួ ដដលវាផទ ុ ៃឹងឆៃទ ៈមាច េ់យនា ត្។ ព្ត្វូាត ប់ឲបាៃចាេ់ 

អំរី វធិ្លៃការ បីោ ង របេ់ េ  រងសី ក្ន ុងចំយណា យនោះ មាៃ
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ឩ ប  សៅ  ស ង្ហា   កា រ ពិ ភា ក្សា   ៣ ០  ធ្ន ូ ២ ០ ១ ៧  

យព្គ្នងទ៉ុក្ ៃូវការចរច ជា ួ  ហ ៉ុៃ ដេៃ។ យទាោះបីមាៃទំនេ់

យចញ ៉ុម រវាង េ  រងសី ៃឹង ហ ៉ុៃ ដេៃ ដត្ ក្៏មាៃ លបិច

បិទ ៉ុមរ ួ យដើ បី ដចក្ព្បយោជៃ៏គ្នា  ‹្ំេ៉ុីតា ្ំ តូ្ចេ៉ុីតា 

តូ្ច› ដត្បាៃេ៉ុីដូចគ្នា  យព្ ោះអាក្ដចក្ឲេ៉ុីគឺ ួៃ : ដឆកេ៉ុីអាច ៏ 

វាយៅដត្េ៉ុីអាច ៏ ដដដល។ ដូចយៃោះ យលាក្ េ  រងសី ៃិង បក្ស

រួក្ លង់ព្ទយៃេ ៃឹងអាចយ វ្ ើតា បជជ  ហ ៉ុៃ ដេៃ គឺនំគ្នា

បយងក ើត្គណបក្សថ្មី ដដលជា ដបប នៃការទទួលារ ល់ អ្ិរាជ

ភារ ហ ៉ុៃ ដេៃ យលើរួក្មល ៃួ។ ដូយចាោះ ដំណាច់ នៃ នា ំ ២០១៧ គឺ

យៅមាៃបៃត  ៃូវាច់យរឿងចេ់ ដល់នា ំ ២០១៨ គឺ ការផសោះផា 

បំយរេណត ំយដ្ឋ  ួៃ រវាង ហ ៉ុៃដេៃ-េ រងស-ីក្ឹ េ៉ុខា យព្កា 

ការយេា ើេូ រី ព្រោះ ហាក្សព្ត្ ត្៉ុក្កតា ដូចេរវដង។ 

ដត្យបើព្បជារលរដឋដមម រ  ិៃចង់យ ើញាច់យរឿងចេ់យៃោះយក្ើត្

យ ើងវញិ គឺមាៃដត្នំយងើបយ ើងក្៉ុោះក្រ  ងំវា ជា ចំណ៉ុ ក្ នៃ

ក្មាា ំងជាតិ្យដ្ឋ េកាត យត្ជ យដើ បី រំយដ្ឋោះជាត្ិរី អាណាៃិគ 

 ួៃ ៃិង របបលម ចួ (kleptocratie)។ រង់ចំការយបាោះយនា ត្ 

ព្បលាពំ្បកូ្វ ដដល ហ ៉ុៃ ដេៃ ចង់បាៃ គឺនំគ្នា  យ វ្ ើអត្ថ

ឃាត្ក្ មរ ួ យដើ បីហ៉ុចឱកាេឲ ួៃ រំលា ព្េកុ្ដមម រ ជាអាហារ 

ដដលវាយលបរចួយហើ  បាៃោ ង្ ព្េួលបំផ៉ុត្។ 

សូមជូៃពរ សពវសាធ្ុការ ឆ្ន ំសាក្សលថ្មី។ 


