
ទំព័រ : 1 sur 4 

ល្បែង នយោបាយ 
 

ឧប យៅ សង្ហា  ការពិភាក្សា ៨ ធ្នូ ២០១៩ 

ល្បែង នយោបាយ ? 
របប ក្រងុ ភ្ន ំពពញ រមែង ពក្បើ ល្បិច នៃ ការសែល ុត ពោយ ពក្បើ 

អំណាច ផ្តា ច់ការ សំរាប់ យរ ឈ្ន ះ។ អនរ ខ្ល ះ យល់្ ខ្ុស ថា ជា 

យុទធសាស្តសា  ដ៏ បិៃក្បសប់ របស់ ហ ុៃ មសៃ ពក្រះ ជា យុទធសាស្តសា  

ឈ្ន ះ ឈ្ន ះ, មត តាែ ការពិត វា ក្ាៃ់ មត ជា ល្បិច ខូ្ច ដមដល្ៗ 

គឺ ដណ្ា ប់ អនរ ក្បឆំង ឱ្យ ថប់ ដពងហ ើែ ៃពោបាយ ឬ ដណ្ា ឹង 

អនរ ខ្យល់្ៃិយែ ឱ្យ ចូល្ រន ុង ក្ទងុ ពួរ ជៃ រល្។ ល្បិច ពៃះ 

វា មតង មត នំ ែរ ៃូវ ជ័យជំៃះ ពក្រះ ហ ុៃ មសៃ បៃា  កាៃ់ 

អំណាច ផ្តា ច់ការ រហូត ែរ ដល់្ សពវ នថៃ ពៃះ។ ល្បិច មាៃ បី 

ក្បការ, ដូច ោ៉ា ង ចាប់ រឹែ សុខា ទងំយប់ ោរ់ គុរ, ក្បការ 

ពៃះ ជា ការបំភ្័យ, មត អៃុញ្ញា ត ឱ្យ រូៃ ក្សី របស់ រឹែ សុខា 

ចារពចញ ពី ក្បពទស ពដើែបី ព វ្ ើ សរែមភាព ចែបង ក្បឆំង 

ៃឹង សែ រងសី, ក្បការ ពៃះ ជា ការដណ្ា ប់ ឱ្យ គណ្បរស សពស្ត រ្ ះ

ជាតិ ថប់ ដពងហ ើែ ៃពោបាយ, ទី បញ្ចប់ ដណ្ា ឹង ពួរ អនរ ខ្យល់្

ៃិយែ ឱ្យ ពដើរ ពចញ ពី ជួរ ពួរ អនរ ក្បជា្ិបពតយយ។ សួរ ថា 

ការបំភ្័យ, ការដណ្ា ប់ ៃិង ការដណ្ា ឹង ពនះ វា ៃឹង នំ 

ពជាគជ័យ ជា ថមី ែាង ពទៀត ដល់្ របប ក្រងុ ភ្ន ំពពញ ? ពរឿង ពៃះ 

វា អាក្ស័យ ពៅ ពល្ើ ក្បជាពល្រដឋ មខ្ម រ ពក្រះ ពគ ដឹង ថា រមាល ំង 

នៃ អំណាច ផ្តា ច់ការ វា ែិៃ សថ ិត ពៅ ពល្ើ ល្បិត ខូ្ច ទងំ ពនះ 

ព ើយ មត វា ឈ្រ ពៅ ពល្ើ អរែមភាព របស់ ក្បជាពល្រដឋ ពៅ 

ចំពរះ ែុខ្ ល្បិច ខូ្ច ពនះ។ មរែ  ី ក្តូវ ជៃ បាត នដ ទី បី 



ទំព័រ : 2 sur 4 

ល្បែង នយោបាយ 
 

ឧប យៅ សង្ហា  ការពិភាក្សា ៨ ធ្នូ ២០១៩ 

ព វ្ ើ ឃាត, រឹែ សុខា ក្តវូ ប៉ាូល្ិស ហ ុៃ មសៃ ចាប់ ោរ់ គុរ ទងំ 

យប់, គណ្បរស សពស្ត រ្ ះជាតិ ក្តវូ តុលាការ រណ្ប របប ផ្តា ច់ការ 

រំលាយ ពចាល្ ាម ៃ ពហតុផល្, សួរ ថា ពតើ វា មាៃ ក្បជាក្បតិរែម 

អវ ី ែួយ នំ ឱ្យ របប ក្រងុ ភ្ន ំពពញ មាៃ ការបារែភ ? គឺ ាម ៃ 

ពសាះព ើយ។ ថមីៗ ពៃះ រឹែ សុខា ក្តវូ បាៃ តុលាការ ពោះ មល្ង 

ពក្កាែ ល្រខខ្ណ្ឌ  មរ ឱ្យ ល្អ  បៃា ិច ពដើែបី ព ល្ ើយ តប ៃឹង តក្ែូវ

ការ របស់ អឺរ ុប រ៏ វា ាម ៃ ក្បជាក្បតិរែម  សំមដង ពសចរា ី 

សបាយ  រ កររាយ ពនះ មដរ។ វា ហារ់ បី ដូច ជា សពវ នថៃ ពៃះ 

ក្បជាពល្រដឋ មខ្ម រ រស់ពៅ ពក្ៅ ក្បព័ៃធ  ៃពោបាយ ជាតិ។ 

ែជឈែណ្ឌ ល្ នៃ ក្បពោជៃ៏ មត ែួយ គត់ មដល្ បថុជជៃ មខ្ម រ 

ពល្ើរ ែរ ពិភ្រា សពវ នថៃ ជា ែ្យែ គឺ ការអៃុពក្ាះ ពៃធ  

EBA មដល្ វា ែិៃ ចំ ចាស់ ៃឹង បញ្ញហ  របស់ ក្បជាជាតិ មខ្ម រ ជា 

ជពក្ៅ, ពក្រះ បញ្ញហ  ពិត គឺ អំណាច ផ្តា ច់ការ។  វ វវ វ្  រវាង បញ្ញហ  

អៃុពក្ាះ ពៃធ  ៃិង អំណាច ផ្តា ច់ការ ពៃះ ឯង មដល្ នំ ឱ្យ 

មាៃ ការវាយតនែល នៃ ការតស ូ  ៃពោបាយ ពៅ រន ុង ជួរ គណ្

បរស សពស្ត រ្ ះជាតិ ខ្ុស ាន ។ ែួយ ក្រែុ យល់្ ព ើញ ថា ក្តូវ មាៃ 

ការផសះផា ជាតិ ពដើែបី សពស្ត រ្ ះ EBA, ែួយ ក្រែុ ពទៀត យល់្ 

ព ើញ ថា ក្តូវ បៃា  ការតស ូ  ពដើែបី សពស្ត រ្ ះ ជាតិ ពចញ ពី របប 

ផ្តា ច់ការ។ ពិត ណាស់ ពហើយ ថា បញ្ញហ  ទងំ ពីរ ពៃះ វា មាៃ 

ទំនរ់ទំៃង រវាង ាន  ពក្រះ តក្ែូវការ របស់ អឺរ ុប វា ក្សប ៃឹង 

ពាល្ បំណ្ង ចង់ បាៃ របស់ អនរ តស ូ  ក្បឆំង ៃឹង របប ផ្តា

ច់ការ។ ចំណុ្ច ពៃះ វា នំ រំខាៃ ដល់្ ពួរ អនរ ផសះផា ៃិយែ 



ទំព័រ : 3 sur 4 

ល្បែង នយោបាយ 
 

ឧប យៅ សង្ហា  ការពិភាក្សា ៨ ធ្នូ ២០១៩ 

ពក្រះ អវ ី មដល្ ជា ក្ពួញ បាញ់ ពៅ ររ របប ក្រងុ ភ្ន ំពពញ វា 

ពិបារ ដល់្ ពួរ ពគ ៃឹង ពោះ ក្សាយ ជា ែួយ ហ ុៃ មសៃ ពៅ 

រន ុង ល្បិច ខូ្ច របស់ ៃរៈពៃះ។ ដូពចនះ ពួរ អនរ ផសះផា ៃិយែ 

តក្ែូវ ររា ពាល្ជំហរ របស់ ខ្ល ៃួ ឱ្យ ក្ាៃ់ មត ពៅ មរបរ អនរ 

តស ូ  ក្បឆំង ៃឹង របប ផ្តា ច់ការ ពៅ រន ុង របូភាព ជា អនរ 

ក្បជា្ិបពតយយ មត ប ហ្ ញ ៃូវ គំៃិត ែិៃ ក្សប ៃឹង យុទធសា

ស្តសា  របស់ សែ រងសី ន បចច ុបបៃន  ពៃះ គឺ រំល្ំ របប ក្រងុ ភ្ន ំពពញ 

តាែ ការតស ូ  អហិងា។ ចំពរះ សែ រងសុ ី ាត់ យល់្ ព ើញ ថា 

EBA វា ែិៃ មែៃ ជា ចុង បញ្ចប់ រន ុង ខ្ល ៃួ ឯង នៃ ការតស ូ  

ពដើែបី សាា រ ល្ទធិ ក្បជា្ិបពតយយ ពៅ ក្សរុមខ្ម រ ពនះ ព ើយ។ ជា 

ការពិត ណាស់ EBA វា ក្ាៃ់ មត ជា បញ្ញហ  ចែបង ែួយ របស់ 

របប ក្រងុ ភ្ន ំពពញ មត វា ែិៃ មែៃ ជា ពក្ាះថាន រ់ ដល់្ ជីវ វត នៃ 

របប ពនះ ពទ។ អាក្ស័យ ពហតុ ពៃះ របប ក្រងុ ភ្ន ំពពញ ពៅ មត 

ពក្បើ ល្បិច បំមបរ បំបារ់ រន ុង ជួរ គណ្បរស សពស្ត រ្ ះជាតិ ៃិង 

បំភ័្យ ក្បជាពល្រដឋ មខ្ម រ ពទះ បី ខ្ល ៃួ មាៃ ដំពណាះក្សាយ ឬ 

អត់ ពល្ើ បញ្ញហ  EBA។ ពាល្ពៅ របស់ របប ក្រងុ ភ្ន ំពពញ គឺ ររា 

ក្បជាពល្រដឋ មខ្ម រ តាែ ក្គប់ ែ្ាបាយ ឱ្យ សថ ិត ពៅ ពក្ៅ 

ក្បព័ៃធ  ៃពោបាយ គឺ ថា គិត មត ពី រស់ ពដើែបី រស ់មត ប៉ាុពណាណ ះ 

ពហើយ ការមបរបារ់ ពៅ រន ុង ជួរ នៃ គណ្បរស សពស្ត រ្ ះជាតិ 

ពៃះ ឯង ជា ល្បិច បំបាត់ ពចាល្ ៃូវ ពសចរា ីសងឃឹែ ពៅ រន ុង 

សាម រតី មខ្ម រ។ ល្បិច ពៃះ គឺ ពគ ចង់ ប ហ្ ញ ថា ចូល្ រែួ ពៅ រន ុង 

សរែមភាព ៃពោបាយ របស់ គណ្បរស សពស្ត រ្ ះជាតិ មបរ 



ទំព័រ : 4 sur 4 

ល្បែង នយោបាយ 
 

ឧប យៅ សង្ហា  ការពិភាក្សា ៨ ធ្នូ ២០១៩ 

បារ ់វា ែិៃ មែៃ ជា ឆន ំង បាយ សំរាប់ រស់ ពដើែបី រស់ ពនះ ពទ 

ផទ ុយ ពៅ វ វញ វា ៃឹង នំ ទុរ ដល់្ ខ្ល ៃួ ជា ពុំ ខាៃ ពក្រះ អនរ 

ដឹរនំ គណ្បរស សពស្ត រ្ ះជាតិ ពគ គិត មត ពី ព ល្ ះ ាន  ពដើែបី 

សូែ ក្តវូ ជា ហ ុៃ មសៃ ដូច សពវដង មត ប៉ាុពណាណ ះ។ សែ រងសុ ី ៃិង 

រឹែ សុខា, អនរ ទងំ ពីរ ដឹង ចាស់ អំព ីល្បិច ពៃះ តាែ ការ

ពិពសា្, ពតើ ពួរ ាត់ អាច ក្កាញ បាៃ មដរ ឬ ពទ ពដើែបី ររា 

គណ្បរស សពស្ត រ្ ះ ទងំ ែូល្ ? ពតើ ក្បជាពល្រដឋ មខ្ម រ ាត ់បៃា  

ឱ្យ មល្បង ៃពោបាយ របស់ របប ក្រងុ ភ្ន ំពពញ សៃា ំ ាត់ ឱ្យ 

ពៅ រន ុង ដំពណ្រ សៃ ប់សៃ ល់្ របស់ ាត់ ពនះ ឬ ? ពតើ រឹែ សុខា 

សុខ្ចិតា ទទួល្ ក្ពែ យរ ការវ វៃិចជ ័យ របស់ តុលាការ ថា ាត់ 

មាៃ រំហុស ជា ជៃ របត់ជាតិ សិៃ ពទើប ាត់ សូែ ឲ ហ ុៃ 

មសៃ ពសន ើ សូែ ដល់្ ក្ពះែហារសក្ត ឱ្យ អៃុពក្ាះ ពទស ? ក្តូវ 

ដឹង ថា អវ ីៗ មដល្ រំពុង ពរើត ព ើង សពវ នថៃ វា ដូច ាន  ពបះបិត 

ពី ពពល្ ែុៃ, ដូពចនះ ពបើ នំ ាន  ព វ្ ើ តាែ ដូច សពវដង ល្ទធផល្ 

រ៏ វា ដូច សពវដង មដរ គឺ ថា នំ ាន  ពដើរ ថយ ពក្កាយ មដល្ នំ 

ឱ្យ ក្បជាពល្រដឋ មខ្ម រ កាៃ់ មត អស់ សងឃឹែ ពហើយ សហគែ អៃា រ

ជាតិ ពគ ពែើល្ ្យ ថា ៃយៈជៃ មខ្ម រ ជា អនរ ក្បជា្ិបពតយយ 

មាៃ រំពស់ នៃ គតិ ការតស ូ  ៃពោបាយ ក្តឹែ មត សូែ ចាញ់ 

មត ប៉ាុពណាណ ះ។ ចាញ់ រមាល ំង រុំ ឱ្យ ចាញ់ ចិតា ឱ្យ ពសាះ ពក្រះ ចិតា 

ពៃះ ឯង ជា ផល វូ អនគត នៃ ល្ទធិ ក្បជា ្ិបពតយយ។  

ចង់ បាៃ ល្ទធិ ក្បជា្ិបពតយយ ក្តវូ មាៃ ការតស ូ រ !                       


