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វិជ្ជមានភាព 
 

ឧប សៅ សង្ហា  គំនិត ៤ មករា ២០២០ 

វិជ្ជមានភាព 
តុល្យការ នៃ ស្ថា ៃភាព ៃយោបាយ យៅ ស្រកុខ្មែ រ យៅ ឆ្ន ាំ 

២០១៩ កៃលង មក វា មាៃ រភាព   ជិ្ជមាៃ ៃិង អ ជិ្ជមាៃ ផ

ង។ ខ្ត ស្ថា ៃភាព ខ្ែែ យៃេះ វា ច្បារ់ ជា យល្ើក ទឹកចិ្បតត ដល្់ 

ពួក អនក ដឹកនាំ អគតិ ជាង អនក តរ ៊ូ  ស្ែឆ្ាំង ៃឹង រែែ ផ្តត

ច្ប់ការ យស្រេះ រែែ យៃេះ យគ អាច្ប ពស្ងឹង ស្កមុ រែរ់ យគ យៅ 

ច្បាំយរេះ រមាា ធ អៃត រជាតិ ៃិង ការវាយល្ុក ៃយោបាយ រែរ់ 

គណែកស រយគ រ្ េះជាតិ ដឹកនាំ យោយ យោក រម រងសុ ៊ី។ ការ

ស្ែទល្់មុម គ្នន  យោយ ស្ែយោល្ រវាង រម រងស៊ី ៃិង ហ ុៃ ខ្រៃ 

កន ុង ការស្ែយទុធ វា ែញ្ចែ់ យោយ គ្នែ ៃ អនក ចាញ់ គ្នែ ៃ អនក 

ឈ្ន េះ។ ហ ុៃ ខ្រៃ ឈ្ន េះ យៅ ស្តង់ អាច្ប ទែ់ មិៃ ឱ្យ យកើត បាៃ 

ស្ពឹតត ិការណ៏ ៩  ចិ្បជ ិកា ខ្ដល្ ជា គស្មង នៃ ៃយោបាយ វាយលុ្ក 

រែរ់ រម រងសុ ៊ី យោយ យស្ែើ ស្គែ់ មយធោបាយ ខ្ដល្ មល ៃួ មាៃ។ 

ការណ៏ យៃេះ ខ្ដល្ នាំ ឱ្យ យគ យមើល្ យ ើញ ថា រម រងសុ ៊ី ទទួល្ បាៃ 

ជ័្យជ្ាំៃេះ យស្រេះ អាច្ប ែញ្ចច ក់ ដល្់ មតិ ជាតិ ៃិង អៃត រជាតិ ថា 

គ្នត់ មិៃ ខ្លល ច្ប ៃឹង   លល្ស្តបែ់ ច្ប៊ូល្ ស្រកុខ្មែ រ យដើមប៊ី តទល្់ ៃឹង 

ហ ុៃ ខ្រៃ។ យល្ើ ច្បាំណុច្ប យៃេះ ឯង ខ្ដល្ យគ យមើល្ យ ើញ ថា ហ ុៃ 

ខ្រៃ ជា អនក ចាញ់ យស្រេះ អាំៃួត រែរ់ គ្នត់ ថា ៃឹង ចាែ់ រម 

រងសុ ៊ី ោក់ គុក វា ខ្ែរ ជា ភ័យខ្លល ច្ប យៅ  ញិ។ ខ្ត ែរាជ័្យ រែរ់ 

រម រងសុ ៊ី យៅ យល្ើ ច្បាំណុច្ប នៃ ការអាំរ ន  រែរ់ គ្នត់ ជាមួយ 

ៃឹង ជ្ាំយៃឿ ដ៏ មុតមាាំ ឱ្យ ស្ែជារាគរត  យងើែ ែេះយបារ ស្ែឆ្ាំង ៃឹង 
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ហ ុៃ ខ្រៃ ខ្ដល្ វា គ្នែ ៃ យកើត យបើង បាៃ។ ខ្ត ស្ថន ម នៃ ការ

ស្ែយុទធតតួ យៃេះ វា ហាក់ែ៊ី ដ៊ូច្ប ជា ច្បែ់ យស្ថេះ យៅ ខ្លង អនក 

តរ ៊ូ  យស្រេះ ែនា ែ់ ព៊ី យរច្បកត ៊ីយស្រើែចិ្បតត អរ់ មួយ រយៈកាល្ យៅ 

កន ុង ការតរ ៊ូ  ដ៏ រំជួ្យច្បតិត អវ ៊ី ខ្ដល្ ជា រាំណល់្ គឺ ការយស្ែេះឆ្ 

យៅ កន ុង ជួ្រ។ ខ្មៃខ្ទៃ ជ្យមាល េះ រាក់កខ្ៃធល្ រវាង ស្កមុ កឹម រុ

ខ្ល ៃិង រម រងសុ ៊ី វា ែាំែង់ កមាល ាំង តរ ៊ូ  ខ្ត ែ ុយ ណ្ េះ។ កមាល ាំង 

យៃេះ ស្ត ូ មាៃ   ជិ្ជមាៃភាព យកើត យច្បញ ព៊ី ច្បិតតគាំៃិត   ជិ្ជមាៃ 

រែរ់ អនក តរ ៊ូ  យ េះែ៊ី យៅ ទ៊ី ្ ៃិង យៅ ខ្លង ្ ក៏ យោយ 

ឱ្យ ខ្ត អនក  ាំងយនេះ មាៃ យគ្នល្យៅ ៃិង ឧតតមគតិ ខ្ត មួយ 

គឺ រំយោេះ ជាតិ ព៊ី រែែ ផ្តត ច្ប់ការ។ 

ដ៊ូយច្បនេះ កន ុង ឆ្ន ាំ ២០២០ ខ្ដល្ យទើែ ខ្ត មក ដល់្ យៃេះ វា មាៃ ខ្ត 

ែៃត  ការតរ ៊ូ  យៅ កន ុង គតិ ជា អនក ឈ្ន េះ ជា ៃិច្បច យស្រេះ ជ័្យជ្ាំ

ៃេះ វា ជា ជ្ាំយៃឿ យហើយ មយធោបាយ យដើរ យៅ រក ជ័្យជ្ាំៃេះ គឺ 

កមាល ាំង ស្គែ់ ខ្ែែ ោ ង ខ្ដល្ យកើត យច្បញ ព៊ី ជ្ាំយៃឿ ោច្ប់ខ្លត 

យៅ កន ុង ច្បិតតគាំៃិត រែរ់ អនក តរ ៊ូ ។ ដ៊ូយច្បនេះ អនក តរ ៊ូ  ស្តូ  រកា 

គតិ នៃ   ជិ្ជមាៃភាព យៅ កន ុង ច្បិតតគាំៃិត រែរ់ មល ៃួ។ កឹម រុ

ខ្ល កត ៊ី រម រងស៊ី កត ៊ី គ្នត់ ស្គ្នៃ់ ខ្ត ជា អនក ខ្ណនាំ នៃ ការតរ ៊ូ  

យៅ កន ុង រយៈយពល្ មួយ ខ្ត ែ ុយ ណ្ េះ ខ្ត កមាល ាំង តរ ៊ូ  ពិត វា រា ិត

យៅ យល្ើ កមាល ាំង ជ្ៃខ្មែ រ  ាំងឡាយ ខ្ដល្ ជា អនក ស្រឡាញ់ ល្ទធិ

ស្ែជាធិែយតយយ។ កមាល ាំង យៃេះ ឯង ខ្ដល្ ជា កមាល ាំង អមតៈ 

រែរ់ ស្ែជាជាតិ ខ្មែ រ៕               


