
ទំព័រ 1 sur 15 

សង្គ្រា ម និង សនតិភាព 

 

ឧប សៅ សរា  ការសាកល្បង ៥ មករា ២០១៣ 

សង្គ្រា ម និង សនតិភាព 
 

តាមស្នា ម ប្រវត្ត ិស្នស្ត ត្ នៅប្្កុខ្មែ រ ន ោះរីមាន្ស្តរា ម ឬមាន

្នត ិភាព នៅកន ុងប្្កុកត ី, ចំន ោះ រណ្តត រាស្ត ត្  នៅកន ុង ស្នា នភាព

 ងំពីរយ៉ា ងននោះ វាគ្មែ ន អ្វ ីមុ្ ខ្លែកគ្មា  ដាច់ប្្ឡោះ ្ំរារ់ការ

រ្់នៅ ររ្់មល នួ ន ោះនឡើយ នប្ ោះភាពប្កលំបាក ជានេតុ្ នន

ទុកខកខនធ  (ទុកខ ប្ររ់ខ្ររយ៉ា ង) ជានិចចកាល ររ្់មល នួ។ រួរខ្មែ រ

នយើង រិត្ពិចារណ្ត រនត ិច អ្ំព ីស្នា នភាព រចច ុរបនា ននោះ ខ្ែល

នយើងទុកជា ស្នា នភាព មាន ្នត ិភាព នៅប្្កុខ្មែ រ, ខ្ត្នយើង

ន ើញថា រងរអ នូខ្មែ រ ចំនួន ជាង ១ លាន ក ់ ំគ្មា  ចាក

នចញពី ប្្កុខ្មែ រ នែើមប ីនៅរក ការររន វ្ ើ ្ំរារ់ ចិញ្ច ឹម ជីវតិ្

ប្រួស្នរ នៅររនទ្, ជា ពិន្្ នៅ ប្រនទ្ន្ៀម, ហាក់រីែូច

ជា នៅកន ុង ប្្កុ ររ្់មល នួ មាន ្ស្តរា ម។ 

ែូចគ្មា ន ោះខ្ែរ, នៅតាម ជនរទ, ជនខ្មែ រ ភារនប្ចើន  ំគ្មា

ចាកនចញពី លំនៅដាា ន  ងំេវ ងូ នែើមប ី មករង ការររន វ្ ើ 

កន ុងនរាងចប្ក នៅតាម ទីប្កងុ  ។ ស្នា នភាពននោះ វា ប្រហាក់

ប្រខ្េលគ្មា នឹង ស្នា នភាព ្ស្តរា ម ខ្ែល ំឲ ខ្មែ រនយើង រត្់

នចាល ប្រនទ្ ឬ ចាកនចញពី ភូមិកំន ើត្ នប្ ោះ ចង់នរចពី 

្ស្តរា ម, ែូចគ្មា ខ្ែរនឹង ការនរចពី ន្ចកត ីប្កីប្ក នៅនពល

ប្្កុ មាន ្នត ិភាព។ មកែល់ ចំ ុចននោះ នយើងអាច ប្រែូច



ទំព័រ 2 sur 15 

សង្គ្រា ម និង សនតិភាព 

 

ឧប សៅ សរា  ការសាកល្បង ៥ មករា ២០១៣ 

គ្មា បានថា ្ស្តរា ម និង ភាពប្កីប្ក វា មាន ធាត្ុ ជា ទុកខកខនធ

ែូចគ្មា  ្ំរារ់ ប្រជារាស្ត ត្ ខ្មែ រ។ 

ែូនចាោះ, នយើង មិនមាន មតិ្ប្្រនឹង ខ្មែ រនយើងមែោះ, គ្មត្ ់មាន

នយរល់ ដាច់ខាត្ ថា ្ស្តរា ម ជា កតាត  រនងក ើត្ ន្ចកត ីប្កីប្ក,

ចំន ោះនយើង, នយើង មាន នយរល់ លទ ុយ នៅវញិ ថា, ន្ចកត ីប្កី

ប្ក ខ្ែល មាន ជានិចចកាល កន ុង ្ងាមខ្មែ រ នទ វា ជា កតាត

រនងក ើត្ ញឹកនោយ នន ្ស្តរា ម រវាង ខ្មែ រ នឹង ខ្មែ រ និង ្ស្តរា ម

ឈ្លែ ន ន ពី្ំណ្តក ់ប្រនទ្ជិត្ខាង។ 

ែូនចាោះនទៀត្, នយើងអាច ្នា ិដាា នបានថា ភាពប្កីប្ក ខ្ែលមាន

ជានិចចកាល ររ្ ់ ប្រជាពលរែាខ្មែ រ វា ជា ្ស្តរា ម ប្ត្ជាក ់ជា 

អ្ចិនស្តនតយមួយ នៅកមព ុជា។ នែើមបី រនត  ការយល់ន ើញ ររ្់

នយើង កន ុងចំ ុច ខាងនលើននោះ, នយើង នលើក ករ ី នន ្នត ិភាព

និង នគ្មលនៅ ររ្់វា មកពិនិត្យ នៅទីននោះ។ ខ្មែ រនយើង មួយ

ភារ្ ំ ខ្ត្ងខ្ត្ នលើក រុ ូរការ (mérite) នន នងៃ ទី២៣ ត្ុលា

១៩៩១ ទុកជា នងៃ រញ្ចរ ់្ស្តរា ម រវាង ភារីយុទធការខី្មែ រ រឺជា

នងៃ ្នត ិភាព ្ំរារ់ ប្រជាជាតិ្ខ្មែ រ។ ចំន ោះ ការយល់ន ើញននោះ,

នរើនយើង ំគ្មា  ទុក ្នត ិភាព ជា វត្ថ ុ ខ្ែល វវនិ្្ ្ំរារ់ ខ្ត្ 

ន័យ ររ្់  កយ ខ្ត្ រ៉ាុនណ្តណ ោះ, ខ្ត្មិនរិត្ព ី នគ្មលនៅ និង

្មិទធិកមែ ររ្់វា, នយើង មានការយល់ប្្រ  ងំប្្ងុ ថា នងៃទី

២៣ ត្ុលា រឺ ពិត្ ជា នងៃ នន ខ្លាកនែើម នន ្នត ិភាពខ្មែ រពិត្ខ្ម

ន។ ខ្ត្ នរើនយើង ំគ្មា  ពិនិត្យ អ្ំពី នគ្មលនៅ និង ្មិទធិកមែ
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សង្គ្រា ម និង សនតិភាព 

 

ឧប សៅ សរា  ការសាកល្បង ៥ មករា ២០១៣ 

ររ្់វា រេូត្ មកែល ់ រចច ុរបនាកាលននោះ នយើងន ើញវា មាន 

ការរកនចញពី នគ្មលនៅ ខ្ែលបាន កំ ត់្ទុក ពីនែើមទីម

ក។ ការរកនចញននោះ ជា ការខ្កខ្ប្រមួយ ែ៏្ំខាន់ នន ស្នរ

ជាត្ ិររ្់្នត ិភាព នកើត្នចញពី នងៃ ទី២៣ ត្ុលា ននោះ។ ឬមួយ 

មកពី កិចចប្ពមនប្ពៀង ្នត ិភាព នងៃ ទី២៣ ត្ុលា, វាមិនលអ ?, 

ឬមួយ មកពី ការអ្នុវត្ត វាមិនមាន ភាពប្តឹ្មប្ត្ូវ ? 

នែើមប ី ន ែ្ ើយ នឹង្ំ ួរននោះ, នយើង រួរប្ត្ឡរ់មក ពិនិត្យនមើល

នគ្មលនៅ ររ្់ ្នត ិភាពននោះ្ិន។ នយើងែឹងថា,្នត ិភាពននោះ,

វាមាន នគ្មលនៅ ្ំខាន់មួយ រឺ, ការស្នា រ  ននវលទធិប្រជា្ិ

រនត្យយ ឲនៅជា ស្នា រ័នជាត្ ិ ខ្ែល នរទុកជា ឫ្ នន ្នត ិ

ភាព ្ំរារ់ ប្រជាជាតិ្ខ្មែ រ។ កន ុងការស្នា រ ន ោះ, អ្.្.រ នរ

ត្ប្មូវឲ ភារីខ្មែ រ និមួយៗ នបាោះរង់ មន រមវជិាា  ននយបាយ

នរៀងមល នួ, នេើយ ំគ្មា  យក លទធិប្រជា្ិរនត្យយន្រ ីជា មូល

ដាា ន ្ំរារ់ រកែំនណ្តោះប្ស្នយ កន ុង ជនមាែ ោះ រវាង ខ្មែ រនឹងខ្មែ រ។

នយើង្ួរនៅនទៀត្ថា, នៅនពលន ោះ, អ្វ ីនៅជា ធាត្ុ នន ជនមាែ ោះ

រវាង ខ្មែ រ នឹង ខ្មែ រ? ជា ធាត្ុ មន រមវជិាា  ? នរើ នយើង ំគ្មា

ពិនិត្យនមើលវា ឲបានចា្់លា្់, នយើងន ើញថា, នៅនពលន ោះ

្មែជាត្ិពិត្ នន ្ស្តរា ម នៅប្្កុខ្មែ រ រឺជា ្ស្តរា ម រំនដាោះ

ប្្កុខ្មែ រ ព ីការកាន់ការ់ ននវកងទ័ពនយៀកណ្តម, ែូនចាោះ នៅ

នពល ខ្ែល នយៀកណ្តម ប្រកា្ ែកទ័ព ងយព ីកមព ុជា, ភារី

ខ្មែ រ ខ្ែល នយៀកណ្តម នររនងក ើត្នឡើង ្ំរារ់ ន វ្ ើជា ឡរ់ខ្ឡនរ 
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សង្គ្រា ម និង សនតិភាព 

 

ឧប សៅ សរា  ការសាកល្បង ៥ មករា ២០១៣ 

ក៏បាន កាែ យជា ភារីខ្មែ រ នពញមុម កន ុង កិចចប្ពមនប្ពៀង្នត ិ

ភាព នៅចំន ោះមុម ភារី រីនទៀត្ ខ្ែល ជា ភារី ជា រចាា មិត្ត

ននកងទ័ពនយៀកណ្តម នៅកមព ុជា។ កន ុងចំ ុចននោះ,នយៀកណ្ត

ម ទទួលបាន ជ័យជំនិោះ រីយ៉ា ង : 

 

១. នយៀកណ្តម ន វ្ ើ ្ស្តរា ម ឲកាែ យនៅជា្ស្តរា ម ខ្មែ រ នឹងខ្មែ រ, 

នដាយ ប្គ្មន់ខ្ត្ ប្រកា្ថាមល នួ បាន ែកទ័ព នចញពី កមព ុ

ជា,នដាយ ែឹងចា្់ថា អ្.្.រ. គ្មែ ន ្មាភាព អ្វ ី នឹងប្តួ្ត្ ពិ

និត្យ ឲបានចា្់លា្់ នន ការែកកងទ័ព ន ោះនឡើយ, នេើយ 

ទីរំលុត្ ត្ប្មូវនជឿមល នួ ខ្ត្មតង, 

២. នយៀកណ្តម ជួយ ឧរត្ាម រដាា ភិបាលខ្មែ រ រ រមល នួ ឲមាន

មុមមាត្ ់ជា ភារី នពញមុម នលើ ឆាកអ្នតជាត្ិកត ី, នលើ ឆាក

ជាត្ិកត ី, កន ុង កិចចប្រជុំ រកែំនណ្តោះប្ស្នយ ្នត ិភាព, នដាយ រកា

កងទ័ពមល នួ នៅកន ុង ជួរ កងទ័ពខ្មែ រ, ខ្ែល  ំឲកងទ័ពខ្មែ រ

ន ោះ អាចមាន លទធភាព ន វ្ ើ ្មាា ត្ តាមលល វូ នយធា នៅនលើ 

ពួកខ្មែ រ ប្រឆាំងនឹងមល នួ, 

៣. នយៀកណ្តម ន វ្ ើ ននយបាយ រំខ្រក កមាែ ំង ត្  ្ូ រ ប្រឆាំង

នឹងមល នួ ឲកាែ យជា រីភារ ីវវញិ នៅចំន ោះមុម ភារីខ្មែ រវរ រ

មល នួ នែើមបី រយប្្ួល នប្រើ មន្ោបាយ រនជា ត្ ភារី  ងំន ោះ

ឲខ្រក កមាែ ំងរមួ, នេើយ ខ្ វ្ ងរកខ្ត្ ប្រនយជន៏មល នួឯង។ កន ុង
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យុទធស្នស្ត ត្ ននោះ,នយៀកណ្តម,នរ ្មែ ឹងន ើញចា្់ថា ្នមតច

្ីេន ុជា កងប្ចវាក់ នមាយ ជាងនរ រំលុត្ កន ុងកមាែ ំងរមួ ្ំ

រារ់នរ រនជា ត្ ឲចូលកន ុង អ្ ា ក់ ររ្់នរ។វជ័យជំនិោះ  ងំរី

យ៉ា ងននោះ,  ំឲនយើង នមើលន ើញថា, កិចចប្ពមនប្ពៀង ្នត ិភាព

២៣ ត្ុលា, មាន រលិន ្ (ការមវោះ) ខាែ ំងណ្ត្់ កន ុង ន្ចកត ី

មុឹងមា៉ា ត្ ់ររ្់វា, ហាក់រីែូចជា ប្រនទ្ េត្ានលមី  ងំឡាយ,

 ំគ្មា  នភែចរិត្ អ្ំព ីលទធភាព នន ការពោបាទវ (possibilitéវ deវ

nuire)វររ្់ នយៀកណ្តមកុមម ុយនិ ត្ , ខ្ែលជា តួ្្ំខាន់មួយ កន ុង

្ស្តរា មខ្មែ រ កន ុងនពលន ោះ, ែូចគ្មា នឹង កិចចប្ពមនប្ពៀង នន ការ

រជច រ ់ ្ស្តរា ម នៅនយៀកណ្តម រវាង អានមរកីាំង នឹង

ស្នធារ រែា ប្រជាមានិត្នយៀកណ្តម និង ស្នរ រែានយៀកណ្ត

មខាងត្បូ ង នឹង រដាា ភិបាលរែិវត្តន៏ រន ត ោះអា្នា  នយៀកណ្ត

មខាងត្បូ ង,នៅនងៃ ទី២៧ មករា ឆាា ំ១៩៧៣ នៅទីប្កងុបារ ី្ ។

រលិន ្ន ោះ រឺ កងវោះ អ្ងាការ ប្តួ្ត្ពិនិត្យ, មុននពល, កន ុង

នពល,និង នប្កាយនពល, ការចុោះេត្ានលខា កិចចប្ពមនប្ពៀង្នត ិ

ភាពន ោះ,ន ោះរីនយើងយក ការនបាោះនឆាា ត្ កន ុង ឆាា ំ ១៩៩៣ ជា

នជារជ័យ នន កិចចប្ពមនប្ពៀង ២៣ ត្ុលា យ៉ា ងណ្ត ក៏នដាយ, ខ្ត្

នយើងន ើញថា វា មានភាព ប្្ួយណ្ត្់ និង អ្ចិរភាព (មិន

ឋិត្នងរ) រឺ ថា : 
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១. ឲរ រកស ប្រជាជន, ជា រ រកសចាញ់នឆាា ត្, មាន លទធ

ភាព មិនប្ពម ទទួលស្នា ល់ លទធលល នន ការនបាោះនឆាា ត្, ន វ្ ើ

អ្ភិនប្ ោះ(រំរាម) រនងក ើត្ ែំរន់ អ្ររមន៏ ខ្ងមនៅនទៀត្, 

២. ទុក ឳកា្ឲ ភារីខ្មែ រ និមួយៗ រនងក ើត្ អ្ ត្ ិ្ុម នយធា 

លង, ននយបាយលង,ជា កតាត   ំឲមាន លទ ុោះ អាវុទធ នៅ ឆាា ំ

១៩៩៧,ខ្ែល ំឲ រ រកស ប្រជាជន កាែ យ ជា រ រកស កាន់

អ្ំណ្តចផ្តត ច់ការ រេូត្មកែល់្ពវនងៃ, 

៣. ទុកឳកា្ឲ នយៀកណ្តម រនត  ន វ្ ើវននយបាយ វាត្ ទឹកែី

នដាយមាន ការគ្មំប្ទ ពី្ំណ្តក់ អ្ាកកាន ់អ្ំណ្តច រចច ុរបនា ,

នដាយយក ចារ់ខ្មែ រ ជា ការធា  ននយបាយននោះ។ រាជរដាា ភិ

បាលខ្មែ រ រ រនយៀកណ្តម អ្នុជា ត្ឲ ជនជាត្ិយួន រារ់លាន 

 ក ់ ចូលមក រ្់នៅ កន ុងវ ប្្កុខ្មែ រ កន ុង ឋានៈ ជា យួនខ្មែ រ

(យួនកាន់កាត្ខ្មែ រ), មាន ្ ិទធ ិ ជាងពលរែាខ្មែ រ នៅនទៀត្។ ្ នត ិ

ភាពខ្ររននោះ, នត្ើ ខ្មែ រនយើង អាចចាត្់ទុក ជា ្នត ិភាពពិត្

បាន ខ្ែរឬនទ ? នរើ្ិនជា ខ្មែ រនយើ យល់ន ើញថា ្នត ិភាពខ្ររ

ននោះ ជា ការរនត  ្ស្តរា ម នដាយប្គ្មន់ខ្ត្ ែូរ ររូភាព ពី ្ស្តរា ម

នតត  ឬ អាវុ្ មកជា ្ស្តរា ម ប្ត្ជាក់ន ោះ, នយើង អាចន វ្ ើអ្នុ

មានបានថា កិចចប្ពមនប្ពៀង ២៣ ត្ុលា ជា កិចចប្ពមនប្ពៀង 

្នត ិភាពមួយ មិនលអ  កន ុង អ្នតរវត្ថ ុ លង និង កន ុង ការអ្នុវត្ត ល

ង។ នយើងែឹងថា, អ្វ ី ខ្ែលប្ត្វូន វ្ ើ, មិនខ្មន ប្គ្មន់ខ្ត្ ទុក ការ

កំ ត់្ នគ្មលនៅ ជា ទីរញ្ចរ់ន ោះនទ, រឹ លល វូនែើរ នៅរក នគ្មល
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នៅន ោះ ជា កតាត  ្ំខាន់រំលុត្, នប្ ោះថា នរើនយើង នែើរនលើលល វូលអ

ន ោះយូរឆារ់ រង់ខ្ត្ែល់ នគ្មលនៅ, ខ្ត្ នរើនយើងនែើរ លល វូនលើ

មុ្, ន ោះរី មំនែើរ យ៉ា ងណ្ត ក៏នដាយ, ក៏នយើង មិនអាច នៅ

ែល់ នគ្មលនៅ បានន ោះខ្ែរ, នប្ ោះ វា ជា អ្្ញ្ាកមែ (ែំន ើរ

អ្្់ជីវតិ្ ) រចួនប្្ច នៅនេើយ។ 

នយើងនិយយននោះ មិនបាន ន្ចកត ីថា, នយើង ទុក កិចចប្ពម

នប្ពៀង្នត ិភាព ២៣ ត្ុលា ជា អ្ស្នរ និង អ្ស្ន្ុ (អាប្កក់)

ន ោះនឡើយ ្ ំរារ់ ប្រជាពលរែាខ្មែ រ, នប្ ោះ កិចចប្ពមនប្ពៀងននោះ, វា

មាន ខ្រ៉ាកវជិាមានវា រឺ, ការ្ងឃឹមងែីមួយ ររ្់ ប្រជាពលរែា

ខ្មែ រ ខ្ែល បានរ្់នៅ កន ុង រនតត  ទុកខ  អ្្់រយៈនពល ពីរ ទ្វត្ត

(១៩៧០-១៩៩០) មកនេើយ, ខ្ត្ ការ្ងឃឹមននោះ វា ឋិត្នៅនលើ

ប្រជាពលរែា  ងំប្្ងុ នប្ ោះ វា នកើត្នឡើង ្ំរារ់ ប្រជាពលរែា 

ខ្ែល នរ ទុក ជា មាច ្ ់វា្  ររ្់មល នួ, នរើមល នួ ទុកឲ ការ

្ងឃឹមងែីននោះ ជា ការប្្នម ខ្ត្រ៉ាុនណ្តណ ោះ, ន ោះរី កិចចប្ពមនប្ពៀង

គ្មែ ន កងវោះត្ិចនប្ចើន យ៉ា ងណ្ត ក៏នដាយ, ក៏វា ពុំអាចមាន

ប្រ្ិទធភាព កន ុង ការប្្នមបានន ោះខ្ែរ នប្ ោះ ការប្្នម ជា

អ្ំនពើ អ្កមែ។ 

រ៉ាុខ្នត  ន្ចកត ី្ងឃឹម ជា អ្ំនពើ្កមែ , ត្ប្មូវឲមាន ការចូលរមួ 

យ៉ា ង្កមែ ពី្ ំណ្តក ់ ប្រជាពលរែា , នែើមបី ស្នា រ វា ឲកាែ យ 

ជា ន្ចកត ីពិត្ មួយខ្មន។ ែូនចាោះ ្នត ិភាព ២៣ ត្ុលា រឺជា លល វូ

នែើរ ែ៏ខ្វងឆាៃ យមួយ កន ុង ន្ចកត ី្ងឃឹម ររ្ ់ប្រជាពលរែាខ្មែ រ
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,ខ្ែល មាន ជំននឿ នលើ កមាែ ំង មាន អ្ំ ត់្ ររ្់មល នួ ្ំរារ់

ែំន ើរ ែ៏យូរអ្ខ្ងវងមួយ។ ែំន ើរននោះ ខ្ត្ងខ្ត្ ជួរឧរ្រា  

ប្ររ់ខ្ររយ៉ា ង, ត្ប្មូវឲ អ្ាកនែើរ មាន មានៈ កំនទច ឧរ្រា

ននោះ នែើមប ីរនតែំន ើរមល នួ ត្នៅមុមនទៀត្។ កន ុង ទ្សនៈណ្ត

មួយ ខ្ែល ទុកវ ្នត ិភាព ២៣ ត្ុលា ជា លល ទទួលរចួបាន

នេើយជា ទ្សនៈ ភាន់ប្ចឡំ នប្ ោះ ែូច នយើងបាននិយយ រចួ

នេើយថា, ្នត ិភាពននោះ ជាលល វូរនតនែើរ, មិនខ្មន ជា កខ្នែង 

ខ្ែល មកែល់នេើយ ន ោះនទ។ 

ការ ម រ នរៀងរាល់ ឆាា ំ ពី្ំណ្តក់ រងរអ នូខ្មែ រ ឲប្ររ់ ភារី

ជាេត្ានលមី នគ្មរព កិចចប្ពមនប្ពៀង ្នត ិភាព ២៣ ត្ុលា រឺជា

ការ ម រមួយ ឈរនលើ រំនិត្ ទុក កិចចប្ពមនប្ពៀង ជា កខ្នែង

មកែល់ នេើយន ោះឯង នប្ ោះ នយើង ្នងកត្ន ើញថា ២១ ឆាា ំ

កនែង លុត្រចួ មកនេើយ នប្កាយពីបាន ន វ្ ើបាត្ុកមែ ប្រចាំឆាា ំ

រចួនេើយ ក៏ ំគ្មា  នែកចាំ ន វ្ ើ វា ឆាា ំនប្កាយនទៀត្ ជា ពិន្្

រ រកសប្រឆាំង រឺ គ្មត្ ់យក  កយ ប្រឆាំង មកនប្រើ ជានិចច

កន ុងនងៃ ន វ្ ើបាត្ុកមែ ប្រចាំឆាា ំ ខ្ត្ រ ា រ់មក គ្មត្ ់ ំគ្មា  នែក

នស្នយលល ្នត ិភាព ២៣ ត្ុលា ខ្ែល គ្មត្ ់នជឿជាក់ កន ុងចិត្ត

ថា,ជា ្នត ិភាពពិត្ ន ោះឯង នប្ ោះ គ្មត្ ់មាន ចំន ញ ជា 

លលទុនពីវា។ ជំននឿននោះឯង ខ្ែល ំឱ្យ រ រកសប្រឆាំង ទុក 

ការនបាោះនឆាា ត្ គ្មែ នន្រ ីនិង គ្មែ នយុត្ត ិ្ម៍ ជា ប្រភព លលទុន 

និង អ្ត្ា ិភាព ននយបាយ ររ្់មល នួ។ នយើងែឹងថា, លលទុន, 
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ឧប សៅ សរា  ការសាកល្បង ៥ មករា ២០១៣ 

និង អ្ត្ា ិភាពននោះ, រ រកសកាន់អ្ំណ្តចផ្តត ច់ការ នរ មិន

មាន ចិត្តកំណ្តច់អ្វ ី នឹងឲនៅ រ រកសប្រឆាំង ន ោះនឡើយ

នប្ ោះ ការខ្ចក ជា ចំខ្ ក តូ្ចននោះ ក៏ជា ប្រនយជន៏មួយ ្ំ

រារ់នរខ្ែរ រឺ, ្ំរារ់ ជា មូលដាា ន អ្ំណ្តច ប្្រចារ ់ររ្់នរ,

ខ្ត្ន ោះរីយ៉ា ងណ្ត, អ្ំនណ្តយ អា្នៈ នៅកន ុង រែា្ភា ខ្ែល

នរទុកឲ រ រកសប្រឆាំង មិនឲនលើ្ ពីចំនួនមួយ ខ្ែល ំ

រំខានែល់ ការប្ររ់ប្រង អ្ំណ្តច ររ្់នរ, ចំនួនន ោះ រឺ នប្កាម

៣០ អា្នៈ នប្ ោះ ចារ់ពី ចំនួន ៣០នៅ អ្ាកប្រឆាំង អាច 

នប្រើ មាប្តា ៩៨ នន រែា្មែនុញ្ា  ន វ្ ើញត្ត ិ រន ា ្ រដាា ភិបាល 

បាន (motion de censure) ខ្ែល អ្ាកកាន់អំ្ណ្តច នរទុកជា ការ

រំខានែល់ អ្ំណ្តចផ្តត ច់ការ ររ្់នរ។ នយើងន ើញថា នៅប្្កុ

ខ្មែ រ្ស្តរា ម និង ្នត ិភាព ្ំរារ់ប្រជាពលរែា វា គ្មែ ន ភាព

លទ ុយគ្មា  ន ោះនឡើយ នប្ ោះ អ្ាកកាន់អ្ំណ្តច គ្មត្ ់ នៅខ្ត្តាំង

មល នួ ជា មាច ្់អំ្ណ្តច ជានិចច ជា ពិន្្ នៅនទៀត្ នៅកន ុង ្ នត ិ

ភាព គ្មែ ន ប្រជាពលរែា ជា មាច ្់អំ្ណ្តចននោះនេើយ ខ្ែល ពួក

អ្ាកកាន់អំ្ណ្តចផ្តត ច់ នរ នប្រើប្បា្់ ការនបាោះនឆាា ត្ គ្មែ នន្រ ី

និង គ្មែ ន យុត្ត ិ្ម៍ ្ំរារ់  ញយក ប្រនយជន៏ ែល់នរ 

រឺ,ពប្ងឹង អ្ំណ្តចផ្តត ច់ការ ឲប្្រ ចារ ់ ខ្ត្រ៉ាុនណ្តណ ោះ។ អ្ំណ្តច

ប្្រចារ ់ននោះឯងនេើយ ខ្ែល ជា ខ្មសប្កវាត្ ់្នត ិ្ុម ររ្់នរ

កន ុង ទំ ក់ទំនង នលើ ឆាកអ្នតរជាត្ិ ខ្ែល វា ខ្ត្ងខ្ត្ នគ្មរព

ជានិចច ែល់រដាា ភិបាល ប្្រចារ ់ ររ្់ប្រនទ្នមួីយៗ។



ទំព័រ 10 sur 15 

សង្គ្រា ម និង សនតិភាព 

 

ឧប សៅ សរា  ការសាកល្បង ៥ មករា ២០១៣ 

ឧ េរ ៏ ជាក់ខ្ ត្ ងមួយ ខ្ែល ខ្មែ រ ឥត្អាចរំភែចបាន រឺ,

្នត ិភាព កន ុង រររខ្មែ រប្កេម ខ្ែល ជា ្នត ិភាពមួយ ្ំរារ់ ឲ

ពួកអ្ាកែឹក  ំ ្មាែ រ ់ ប្រជាជនខ្មែ រ តាមន្រ ី ឥត្មាន

នរណ្ត ការ របាន នប្ ោះ រដាា ភិបាល ខ្មែ រប្កេម ជា រដាា ភិបា

ល ប្្រចារ់ជាតិ្ខ្មែ រ។ 

នយើង គ្មែ នរំ ង ន វ្ ើការនប្រៀរន្ៀរ ្នត ិភាព រចច ុរបនា  នឹង

្នត ិភាព កន ុង រររខ្មែ រ ប្កេម ថា វា ែូចគ្មា  ១០០% ន ោះនឡើយ

ខ្ត្ ខ្មែ រនយើង ប្ត្វូែឹងថា អ្ាកកាន់អ្ំណ្តច រចច ុរបនា  ្ុទធ ជា

អ្តី្ត្ ខ្មែ រប្កហាម ខ្ែល ំ គ្មា ែ្ ័ប្រ រំនរ ីននយបាយ នយៀកណ្ត

ម ខ្ែល នរ មាន នគ្មលរំ ង ខ្ត្មួយរត្់ រឺ, ការនលរកមព ុជា

ចូលកន ុង ន ោះ ឥ ឌ ចូិន ងែីមួយ ខ្ែល មាន នយៀកណ្តម និង

ប្រជាជនយួន ជា មាច ្ ់ ររ្់ ប្រជាពលរែាខ្មែ រ និង លាវ។

ននយបាយ នលរ ប្្កុខ្មែ រ ននោះឯង វា ជា អ្ំនពើ ្មាែ រ់ ជាត្ិ

ស្ន្ន៏ខ្មែ រ ន ោះឯង។ កន ុងចំ ុច ននោះនេើយ ខ្ែលនយើង នមើល

ន ើញថា ្នត ិភាព រចច ុរបនា  វា ែូចគ្មា នឹង ្នត ិភាព កន ុង រររ

រ៉ាុល ពត្ ន ោះឯង។ ខ្ត្ ប្រជាពលរែាខ្មែ រ គ្មត្់ អាចនឹងន វ្ ើឲ

្នត ិភាព រចច ុរបនា  មុ្ដាច់ប្្ឡោះ ពី្នត ិភាព ‹‹ខ្មែ រប្កេម››,

នរើ គ្មត្ ់មាន ន្ចកត ីកាែ ហាន ហា ន ែូរ ចរនតន នយបាយ ្ពវ

នងៃ, ន្ចកត ីកាែ ហានន ោះ រឺ ជា ន្ចកត ីកាែ ហាន អ្េិ្ា  ំគ្មា

ប្រកា្ ន វ្ ើពេិការ នន ការនបាោះនឆាា ត្ គ្មែ នន្រ ី និង គ្មែ ន

យុត្ត ិ្ម៍,ថាា ក់ជាត្ិ កន ុង ឆាា ំ ២០១៣ ននោះ។ ពេិការននោះ ជា ្ិទធិ 
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ឧប សៅ សរា  ការសាកល្បង ៥ មករា ២០១៣ 

ររ្់ ប្រជាពលរែា , ជា អ្ំនពើ ននយបាយ ្ំខាន ់្ំរារ់ ររា ញ

នូវវអ្ំណ្តចវររ្់មល នួវជា ប្រជាពលរែា , ជា អ្ំនពើ ប្្រចារ់ ឥត្

អាច លត ា ន ្បាន, ជា ទឹកចិត្ត ប្រករ នដាយ មន្ិការ

ជាត្ ិខ្ែលជា ្មាា ត្ នៅនលើ អ្ាកែឹក ំ នែើមប ី ប្រនយជន៏ជា

តិ្។ ន្ចកត ីកាែ ហានននោះ ជា ន្ចកត ីកាែ ហាន ស្នមញ្ារំលុត្ នប្ ោះ

ឥត្ចាំបាច់ នប្រើ កមាែ ំងបាយ  ំអាចឲមាន នប្គ្មោះថាា ក់ ែល់ 

ររូកាយ, ប្គ្មន់ខ្ត្មាន ការ្ំនរចចិត្ត មិន ចូលរមួ ការនបាោះ

នឆាា ត្ ណ្ត ខ្ែល គ្មែ នន្រ ីនិង យុត្ត ិ្ម៍ ខ្ត្រ៉ាុនណ្តោះ។ ន្ចកត ី

កាែ ហានននោះ,ខ្មែ រមាា ក់ៗ អាចន វ្ ើបាន រយប្្ួល នប្ ោះ រុរាល

មាា ក់ៗ ជា មាច ្់មល នួឯងលង, ជា នីត្ិជន ខ្ែល ជា មាច ្់

អ្ំណ្តចរែាលង, នយើងប្គ្មន់ខ្ត្ ្ួរថា, នត្ើ ខ្មែ រនយើង អាចមាន

ន្ចកត ីកាែ ហាន ននោះខ្ែរ ឬនទ ? នរើប្រ្ិនជា អាចមាន, ន្ច

កត ីកាែ ហានននោះ រឺ ជា ការ្នស្តរា ោះជាត្ិ ន ោះឯងនេើយ។ ខ្ត្ នរើ

ខ្មែ រនយើង  ំគ្មា  យក ការនបាោះនឆាា ត្ ជា ចនមែ ើយនឹង  មហាទុកខ  

ររ្់ ប្រជាពលរែា , ការននោះ ជា ្ិទធិវ ររ្ ់រុរាលមាា ក់ៗ ខ្ែល

ឥត្អាច នរណ្ត ឃាត្់ឃាំង បានន ោះនឡើយ នប្ ោះ រុរាលមាា ក់ៗ

ជា អ្ាកទទួលមុ្ប្ត្ូវផ្តា ល់ នលើ អ្ំនពើ ខ្ែល មល នួបានន វ្ ើ។ កន ុង

ន្ចកត ីកាែ ហានននោះ,នយើង នលើក រ រកសប្រឆាំង មកពិនិ

ត្យនមើល ទនងវ ើ  ងំឡាយ ខ្ែល នរ កំពុងន វ្ ើ, នរ  ំគ្មា  ន វ្ ើការ

ររួរមួ ខ្លែកមួយ រឺ,រំខ្រក កមាែ ំង ពី២ នៅ៣, និយយ កុេក

ជាអ្លជាី (គ្មែ នខាែ ្) ចំន ោះ រាស្ត ត្  ថា, នរើ គ្មែ ន ការខ្កទប្មង់



ទំព័រ 12 sur 15 

សង្គ្រា ម និង សនតិភាព 

 

ឧប សៅ សរា  ការសាកល្បង ៥ មករា ២០១៣ 

រ កមាែ ្ិការ ប្តួ្ត្ពិនិត្យ ការនបាោះនឆាា ត្, នរើ គ្មែ ន វត្តមាន

នលាក ្ម រងសុ ី នៅប្្កុខ្មែ រ កន ុងនពល ន វ្ ើយុទធការនបាោះនឆាា ត្

,នរ នឹង ំគ្មា  ន វ្ ើពេិការ, ខ្ត្ នរ ែឹងរចួ នៅនេើយថា រែា្ភា

ជាត្,ិ នរនបាោះនឆាា ត្ រកាទុក រ កមែការ ប្តួ្ត្ពិនិត្យ ការ

នបាោះនឆាា ត្ ឲនៅ ែខ្ែល, នេើយ រ កមែការននោះ ្នប្មចចិត្ត

លុរ នឈ្លែ ោះ នលាក ្ ម រងសុ ី ពី រញ្ា ីនបាោះនឆាា ត្ នៅនទៀត្, ការននោះ

ខ្រជា នរ ន វ្ ើមិនែឹង, រំនភែច ន្ចកត ី ខ្ងែងការ ៏ ររ្់មល នួ, 

 ំគ្មា  ន វ្ ើយុទធការ នបាោះនឆាា ត្ ទុក រណ្តត រាស្ត ត្  ជាជន លៃងន់លៃ ើ 

អាច និយយ កុេក បានរយប្្ួល, ទនងវ ើននោះ ជា ការ

នមើលរយ ចំន ោះ ប្រជារាស្ត ត្  មល នួឯង។ ខ្ត្ នយើង មិន្ូវមាន 

ការនងឿង ៃ្ល់អ្វ ី ន ោះនឡើយ នប្ ោះថា នៅ ប្្កុខ្មែ រនយើង ្ពវ

នងៃននោះ, ការភូត្កុេក វាកាែ យ ជា វរប្ម៍ជាតិ្ នៅនេើយ។

ែូនចាោះ ប្រវញ័្ច ន៏ (អ្ំនពើរនជច ត្) រក ប្រនយជន៏ ្ំរារ់មល នួ រឺ ចុោះ

នៅកន ុង វរប្ម៍ ភូត្កុេក ន ោះឯង។ ្ ំែី វាលននោះ (និយយ ឲ

ខ្ត្រចួពីមាត្់), វា  ំឲ រណ្តត រាស្ត ត្  បាត្់ជំននឿ នលើ ការ្នោ ែ៏នទ

នទៀត្,ែូចយ៉ា ង :  

ឧរត្ាម អ្នុ្សចា្់ ពី អាយ ុ៦៥ឆាា ំ (៤ មុឺននរៀល កន ុង ១ខ្ម),

ប្បាក់ខ្ម  ររំលុត្ ររ្់ កមែករ, កមែការនិី (៦០ មុឺននរៀល

កន ុង ១ខ្ម), អ្ាករាជការ (១ លាននរៀល កន ុង ១ខ្ម), ពោបាលជមៃ ឺ

រណ្តត រាស្ត ត្  ប្កីប្ក នដាយ ឥត្យកប្បាក់, រំបាត្ ់អ្ំនពើពុករលួយ, 

ពប្ងឹង វវ ិ្ ័យ អ្រ់រំ និង រនងក ើត្ ការររ ឲយុវជន។ កមែ វ ិ្ ីននោះ



ទំព័រ 13 sur 15 

សង្គ្រា ម និង សនតិភាព 

 

ឧប សៅ សរា  ការសាកល្បង ៥ មករា ២០១៣ 

រឺ ពិត្ ជា រុចចនៈ (ន្ចកត ីគ្មរ់ចិត្ត) ររ្់ ប្រជាពលរែា , ខ្ត្ វា

មវោះ នេតុ្ ខ្ែល ំ ឲនជឿ (Crédibilité) នប្ ោះថា អ្ាក្នោ គ្មែ ន

បាន ររា ញ លកខ ្មបត្ត ិ ្ មាា រ (លស ំ)អ្វ ីមួយ ឲ រណ្តត រាស្ត ត្  នជឿ

មល នួ ថា អាច មាន ជ័យជំនិោះ កន ុង ការនបាោះនឆាា ត្ មួយ ខ្ែល

គ្មែ នន្រ ីនិង យុត្ត ិ្ម៍ ខ្ែល ជា ការប្រកួត្មួយ មាន អ្ាកឈា ោះ

រចួនប្្ចនៅនេើយ រឺ រ រកស កាន់អ្ំណ្តច, កន ុងការនមើល

ន ើញននោះឯងនេើយ, ខ្ែល ំឱ្យ នយើង យល់ថា ការ្នោននោះ ជា

 កយ រំភន័ត ,នេើយ ការចូលរមួ នបាោះនឆាា ត្ កន ុងលកខ ៈ ខ្ររ

ននោះ រឺ ជា ការលសងនប្ពង ឬជា ការភាា ល ់កន ុងខ្លបង ្ុី្ងមួយ

ខ្ត្រ៉ាុនណ្តណ ោះ។ ការននោះនេើយ ខ្ែលន វ្ ើឲនយើង មាន ការប្ពួយបារមែ

 ៏ អ្ំព ីអ្ រត្ជាតិ្ខ្មែ រ! នត្ើ នពលណ្តនៅ ខ្មែ រនយើង នឹងបាន

ឮ ្មាែ វាចា (parole droite) ពី្ំណ្តក់ អ្ាកែឹក ំ ប្ររ់ និ ា ការ

ននយបាយ។ មកែល់្ពវនងៃននោះ, ន័យ ននយបាយ ្ំរារ់រាស្ត ត្  

រឺ នៅខ្ត្មាន ន្ចកត ីថា ‹‹ននយបាយ រឺ ននយនបាក›› ន ោះ

ឯង។ នយើងន ើញនេើយថា,នៅប្្កុខ្មែ រ,មាន ្ ស្តរា មកត ី ឬ មាន

្នត ិភាពកត ី, ក៏រាស្ត ត្ ខ្មែ រ នៅខ្ត្ស្នែ រ់, មួយស្នែ រ់នឹង អាវុ្

នយធា មួយស្នែ រ់នឹង អាវុ្ននយបាយ, នរើ រំគ្មយ (ឲទូលាយ) 

ការ្នងកត្, ហាក់រីែូចជា ខ្មែ រនយើង  ំគ្មា  េុច អាវុ្ ឲនរ

្មាែ រ ់មល នួឯង ខ្ត្មតង នប្ ោះ ខ្មែ រនយើង  ំគ្មា  រ្់ កន ុង វរប្

ម៍ររាជ័យ ជា ប្រជារាស្ត ត្  ស្នា ល់ខ្ត្ អាយចនៈ (ការអ្ងវរ) ្ូម

រ្ ់ខ្ត្មួយខ្រ, គ្មែ នអ្ រត្, ពឹង ខ្ត្អ្ាកកាន់អ្ំណ្តច, ន ោះរី



ទំព័រ 14 sur 15 

សង្គ្រា ម និង សនតិភាព 

 

ឧប សៅ សរា  ការសាកល្បង ៥ មករា ២០១៣ 

ែឹងថា អ្ាកកាន់អ្ំណ្តច ន ោះ ជា លុមបកជន (នចាររែន់) ក៏នៅ

ខ្ត្ នៅអ្ងវរ ្ូម អ្នុនប្គ្មោះ ពីនរ ឲជួយមល នួ  ងំអ្្់្ងឃឹម។

ននោះនេើយ ជាអ្កុ្លខ្មែ រ! ខ្ត្ ចខ្មែកខ្ែរ, នៅ ប្រនទ្នយៀក

ណ្តម,នរ មាន ្ស្តរា ម ្ីុវលឹ លង, ្ស្តរា ម រំនដាោះជាត្ិលង, ្

ស្តរា ម ននយបាយលង, ខ្ត្ ្ស្តរា ម ងំន ោះ, ខ្ររជា កតាត  ្ំ

រារ ់ការរកីទឹកែីនរនៅវញិ, មុ្ពីប្្កុខ្មែ រ, ន ោះរី មាន ្

ស្តរក ម ឬ ឥត្្ស្តរា ម,ទឹកែីខ្មែ រ នចោះខ្ត្រញួ ជានិចច , ែូច្ពវនងៃ

ននោះ, ឥត្មាន ្ស្តរា មនស្នោះ, ខ្ររជា ប្្កុខ្មែ រ បាត្់រង់ នកាោះ

លង, រញួ ទឹកែីលង, នេើយខ្ងម  ងំមាន ជនជាត្ិយួន រារ់

លាន  ក ់មករ្់នៅ កន ុងទឹកែីខ្មែ រលង។ ការននោះ វរតឹ្ខ្ត្ រជច

ក់ ខ្ងមនទៀត្ថា, ្ ស្តរា ម និង ្នត ិភាព នៅប្្កុខ្មែ រ រឺ ែូចជា 

‹‹រួនវនិងវមួយែំរ›› ន ោះឯង, នៅនពលណ្ត ខ្មែ រនយើង នៅខ្ត្

រ្់កន ុង អ្កមែភាព  ងំប្្ងុ កន ុង ្កមែភាព ននយបាយជា

តិ្។ នយើង ប្ត្វូែឹកថា, ប្រជាពលរែា មិនខ្មន ជា អ្ចលវត្ថ ុ ន ោះ

នទ, ខ្ែល អ្ាកែឹក ំ អាច នលើកដាក់បាន តាមចំ ង់ចិត្តនរ,

ប្រជាពលរែា ជា កមាែ ំង វវ រិនិយជាតិ្, មាន ប្ពលឹង ខ្ែល ជា

ប្រភព នន រំនិត្វជិាា មាន ្ំរារ់ រក ប្រនយជន៏ ឲប្រជា

ជាត្,ិន ោះរី ប្រជាជាត្ិ  ធាែ ក ់កន ុង កលិយុរ ្មាែ រ់ ប្ពលឹង

ជាត្,ិ ខ្ត្ កមាែ ំង វវរិនិយ ប្រជាពលរែា អាចមាន លទធភាភ ន វ្ ើ

រែិ្នធ  ិឲ ប្រលឹងជាត្ិ ន ោះ រ្់បានវញិ, នៅនពលណ្ត ខ្ែល 

ខ្មែ រមាា ក់ៗ នៅស្នា ល់ែឹង ្ម៍ប្កិត្ោ (ប្ររ ់កត្របកិចច) ររ្់



ទំព័រ 15 sur 15 

សង្គ្រា ម និង សនតិភាព 

 

ឧប សៅ សរា  ការសាកល្បង ៥ មករា ២០១៣ 

ប្រជាពលរែា ខ្ែល ជា នគ្មល មួយ ររ្់ប្រជាជាត្ិ។ នយើងគ្មែ ន

នគ្មលរំ ងនឹងឲ នមនរៀន ែល់ ខ្មែ រណ្ត ន ោះនឡើយ នប្ ោះ នយើង

ខ្ត្ង នគ្មរព ជានិចច ប្ររ់រំនិត្ណ្ត ខ្ែល យក ប្រនយជន៏ជាត្ិ

ជាបារមិត្ (vertu suprême), ខ្ត្ នយើង ក៏ពុំអាច នៅន ៃ្ ៀម នៅ

ចំន ោះមុម ប្ររ់រំនិត្ណ្ត ឬ អ្ំនពើណ្ត ជា នមានហាកត ី, ជា

នចត្ កត ី ខ្ែល ំ រំផ្តែ ញ ជាតិ្ខ្មែ រ។ នយើង គ្មែ នចង់បាន

ប្រនយជន៏ អ្វ ីនស្នោះន ោះនឡើយ កន ុង ការរនញ្ចញទ្សនៈនយើង

ននោះ, រំ ងខ្ត្មួយរត្ ់ ខ្ែល នយើងមាន រឺ រ្់ ជា ន្រជីន,

គ្មែ នមាច ្,់ គ្មែ ននៅហាវ យ, នេើយមាន ្ប្ត្ូវខ្ត្មួយរត្់ រឺ 

្ប្ត្ូវជាតិ្ខ្មែ រ ខ្ត្រ៉ាុនណ្តណ ោះ។ ែូនចាោះ កន ុងឆាា ំងែីវ២០១៣ ននោះ, នយើង

ន វ្ ើចំនរនីវពរ ិ (ពរឲមាន្ុភមងាល និង មានវរុិលភាព) ែល់

ប្រជាពលរែាខ្មែ រ,ជា ពិន្្ែល់ នលាក ម៉ាមស្ន ង់ែូ ្ូម

ឲនលាក ចាកលុត្ពី អ្ំនពើ អ្យុត្ត ិ្ម័ ខ្ែល នលាក កំពុងជួរ

ប្រទោះ,ខ្ែលជា អ្ំនពើ និររុ មួយ ឥត្អាច យល់បាន។ ្ូមឲ

ប្រជាជាតិ្ខ្មែ រ នឹងមានវ ន្រយី្ នៅចំន ោះមុមវ ្ប្ត្ូវជាត្ ិ

 ងំឡាយ៕ 


