


“ ... ករ េលកយកបញ្ហ ្រពំែដន េនះ មកេធ្វជ ជីវកមមេកងចេំណញ

ខងនេយបយេ យគម នករទទួលខុស្រតូវ េដមប ីបេ្រមឱយផល

្របេយជន៍នេយបយរបស់បុគគល មន ក់ ្រកុម មួយ ឬ

គណបក មួយ មរយៈ ករេ្រប មេធយបយ្របជភិថុត

េដមបបីភំន់ ធរណមតិជតិ និងអន្តរជតិ ចនឹងនមំកនូវ

េ្រគះថន កធ់េំធងដល់ ្របេទសជតិ និង្របជជនេទវញិេទ ...”

សេម្ដចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន
េសចក្ដីែថ្លងករណ៍េសចក្ដីែថ្លងករណ៍

េដមបផី្ដល់ករបំភ្លជូឺនដល់ជនរមួជតិកមពុជ ស្ដីពីែផនទី្រពំែដនរដ្ឋ
រ ង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម

ជធនីភនេំពញ, ៃថងទី ០៨ ែខ កញញ  ឆន  ំ២០១៥
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េសចក្ដីែថ្លងករណ៍ និងករអធិបបយ
របសស់េម្ដចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន

នយករដ្ឋម្រន្ដីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ
េដមបផី្ដលក់របំភ្លឺជូនដលជ់នរមួជតិកមពុជ

ស្ដពីីែផនទី្រពំែដនរដ្ឋរ ង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ
និង ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម

ជធនីភនំេពញ, ៃថងទី ០៨ ែខ កញញ  ឆន  ំ២០១៥
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 - សូម្រកបថ្វ យបងគំសេម្ដច្រពះសងឃ ជទងំពីរគណៈជទីសកក រៈ
 - ្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប្់រពះអងគ
 - ជនរមួជតិកមពុជ្រគបរ់បូជទីេគរព និង្រស ញ់ដ្៏រជលេ្រជបំផុត!

 ៃថងេនះ ខញុ ំ្រពះករុ ខញុ ំមនេសចក្ដី្រតូវករដច៏បំចក់នុងករេធ្វនូវ
េសចក្ដីែថ្លងករណ៍ េដមបបំីភ្ល្ឺរបេគន និងជូនដល់្រពះេតជគុណ្រពះសងឃ
្រគប្់រពះអងគ និងបងប្អូនជនរមួជតិ្រគបរ់បូ អំពីែផនទី្រពំែដនរដ្ឋរ ង
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម ែដល
បនក្ល យជ្របធនបទនេយបយដេ៏ក្ដ គគុក ្របកបេ យេ្រគះថន ក់
ស្រមប្់របេទសជតិនេពលថមីៗេនះ។ ជករពិត បញ្ហ ្រពំែដនគឺជកិចច
ករដម៏ន រសំខនជ់ យុជីវតិរបស់្របេទសជតិ េហយកជ៏បញ្ហ
នេយបយដរ៏េសបបំផុត ែដលអនកនេយបយមយួចំនួនែតងេលកយក
មកេធ្វជ្របធនបទស្រមបេ់ឃសនញុះញងឥ់តឈបឈ់រ មរយៈ
មេធយបយ្របជភថុិតនន េដមបបំីភន់ ធរណមតិជតិ និងអន្ដរ
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េសចក្ដីែថ្លងករណ៍ និងករអធិបបយ ស្ដីពីែផនទី្រពំែដនរដ្ឋ
រ ង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម

ជតិ េហយអូសទញេបកបេញឆ តទឹកចិត្ដេសន ជតិ ពិត្របកដរបស់
បងប្អូនជនរមួជតិែខមរ េដមប ី យ្រប រមកេល ជរ ្ឋ ភបិលកនុងេគល
បំណងេកងចំេណញយកផល្របេយជនខ៍ងនេយបយ។
 ចបស់ ស់ថ ករេសន ជតិនិងទឹកដី គឺពំុែមនជសិទធិផ្ដ ច់
មុខរបស់បុគគល ឬគណបក នេយបយ មយួែតឯងេនះេទ។ កិចច
ករពរអធិបេតយយ និងបូរណភពទឹកដីរបស់ជតិ គឺជសិទធិ និងករណី
កិចចរបស់្របជពលរដ្ឋែខមរ្រគបរ់បូ េហយ ជរ ្ឋ ភបិលែតងបនចតទុ់ក
ករងរេនះជភរកិចច និងកតព្វកិចចជ ទិភពដសំ៏ខនជ់ងេគបង្អស់
របស់ខ្លួន និងែតង្របកនយ៉់ងខជ បខ់ជួននូវ ម រតីទទួលខុស្រតូវខពស់បំផុត
កនុងករបំេពញភរកិចចរបស់ខ្លួន េដមបកី ងែខ បនទ ត្់រពំែដនមយួ ែដល
មនភពចបស់ ស់ ្រតឹម្រតូវ ្របកបេ យសន្ដិភព មតិ្ដភព សហ្របតិ
បត្ដិករ និងករអភវិឌ នជ៍មយួ្របេទសជិតខង និងធនឱយបនជ ច់
ខតថ បូរណភពទឹកដីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជនឹងមនិបតប់ងេ់ឡយ
សូមបែីតមយួែម្៉រត្រក  កេ៏ យ។
 កនុង ម រតីេនះ កដូ៏ចជកនុងេគលេ គូសបញជ កឱ់យេឃញចបស់
អំពីកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល េនកនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ
េនះ កនុង នៈជ្របមុខៃន ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ នីតិកលទី ៤ ៃនរដ្ឋសភ
ខញុ ំ្រពះករុ ខញុ ំបនចំ យេពលអស់ជង ៥ េម៉ង េដមបេីធ្វបទអន្ដ -
គមនប៍ក្រ យ និងផ្ដល់ករបំភ្ល្ឺរគប្់រជុងេ្រជយជូនដល់រដ្ឋសភ និង
្របជពលរដ្ឋែខមរទូទងំ្របេទសអំពីករងរេបះបេងគ លខណ្ឌ សីម្រពំែដន
េគក និងករកំណត្់រពំែដនសមុ្រទរ ង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង

ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម កលពីៃថងទី ៩ ែខ សី  ឆន  ំ
២០១២។ កប៏៉ុែន្ដ ថ្វីតបតិែតមនករបក្រ យពនយល់ចបស់ ស់រចួ
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េសចក្ដីែថ្លងករណ៍ និងករអធិបបយ ស្ដីពីែផនទី្រពំែដនរដ្ឋ
រ ង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម

េហយ េហយបទអន្ដ គមនេ៍នះក្៏រតូវបនយកមកេរៀបចំេបះពុមពែចក
ផ យជេសៀវេភផង និង្រតូវបនផ ព្វផ យយ៉ងទូលំទូ យ ម
ប ្ដ ញអុិនេធណិត និងប ្ដ ញពត័ម៌នននផងក្ដី កអ៏នកនេយបយ
្របឆងំ និងមជឈ ្ឋ នអគតិមយួចំនួនេនែតបន្ដេធ្វជមនិយល់ដែដល។ 
េលសពីេនះេទៀត ពួកេគបននិងកំពុងបន្ដេឃសនបំផុសបំផុល បំៃភ្ល 
បំេផ្លស និងែកកៃឡករពិតនិងសភពករណ៍ទកទ់ងនឹងបញ្ហ ្រពំែដន
កមពុជជមយួេវៀត ម ្របកបេ យឧបយកលនេយបយទុចចរតិឥត
េអៀនខម ស កនុងេគលេ បេងកតឱយមនករភន្់រចឡំ និងករយល់ដឹងមនិ
្រតឹម្រតូវេលបញ្ហ ្រពំែដនេនះ េហយេបកបេញឆ តេធ្វ ជីវកមមេលទឹកចិត្ដ
េសន ជតិពិត្របកដរបស់បងប្អូន្របជពលរដ្ឋែខមរចំេពះជតិមតុភូមិ
ជទីេសន របស់ខ្លួន េដមបេីកងយកផលចំេណញនេយបយ េ យមនិ
ខ្វ យខ្វល់ និងគម នករទទួលខុស្រតូវចំេពះេជគ សន និងផល្របេយ-
ជនរ៍បស់្របេទសជតិេឡយ ។ ជករពិត ្របវត្ដិ ្រស្ដតំបន ់ និងពិភព
េ ក ជពិេសសបទពិេ ធនផ៍ទ ល់របស់កមពុជបនបង្ហ ញឱយេឃញ
យ៉ងចបស់េហយថ ករេលកយកបញ្ហ ្រពំែដនេនះ មកេធ្វជ ជីវកមម
េកងចំេណញខងនេយបយេ យគម នករទទួលខុស្រតូវ េដមបបីេ្រម
ឱយផល្របេយជនន៍េយបយរបស់បុគគល មន ក ់ ្រកុម មយួ ឬ
គណបក មយួ មរយៈករេ្របមេធយបយ្របជភថុិត េដមបបំីភន់

ធរណមតិជតិ និងអន្តរជតិ ចនឹងនមំកនូវេ្រគះថន កធំ់េធងដល់
្របេទសជតិ និង្របជជនេទវញិេទ ជពិេសសករែបកបក់ មគគីជតិ 
និងឯកភពជតិ ករបងកអរភិពជតិ សន ៍និងករបងកករខូចខតដល់
ទំនកទំ់នងមតិ្តភព សហ្របតិបត្តិករ និងអនកជិតខងល្អរ ង្របេទសជិត
ខងជប្់រពំែដនគន ។
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េសចក្ដីែថ្លងករណ៍ និងករអធិបបយ ស្ដីពីែផនទី្រពំែដនរដ្ឋ
រ ង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម

 យ៉ង កេ៏ យ កនុងរយៈេពលប៉ុនម នែខចុងេ្រកយេនះ គណ
បក ្របឆងំ មរយៈអនកនេយបយមយួចំនួនរបស់ខ្លួនបនេលកយក
បញ្ហ ្រពំែដនេនះមកេធ្វជ ជីវកមមនេយបយជថមីម្ដងេហយម្ដងេទៀត
េ យេធ្វករេចទ្របកន ់ និងមលួបងក ចក់នុងលកខណៈកនែ់ត្រសួច្រ វ
និងកនែ់តពិសពុល េ យមនិខ្ល ចញេញត ចបបរ់ដ្ឋ និងគម ន ម រតី
ទទួលខុស្រតូវបន្ដិច ទល់ែតេ ះ។ ពួកេគបនេចទ្របកនេ់ យ
មលួបងក ចម់កេល ជរ ្ឋ ភបិលថ បនេ្រប្របស់ែផនទីែក្លងក្ល យ ឬែផន
ទីមនិ្រតឹម្រតូវ ឬ “ែផនទីេចរ”“ែផនទីេចរ” កនុងករកំណត្់រពំែដនជមយួ្របេទសេវៀត

ម េហយែថមទងំបនេលកយកសនធិសញញ ឆន  ំ១៩៧៩ ែក្លងក្ល យ
មកេ្រប្របស់េ យឥតញេញត េដមបេីចទ្របកនយ៉់ងអយុត្ដិធមបំ៌ផុត
មកេលរបប ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ ពិេសសថន កដឹ់កនៃំនគណ
បក ្របជជនកមពុជថ បនសេ្រមចរ ំ យ្រពំែដនជតិជមយួ្របេទស
េវៀត ម កនុងេគលេ ញុះញងប់េងកតកំហឹងកនុងចំេ ម្របជពលរដ្ឋ
បងកនូវករែបកបក់ មគគីជតិនិងឯកភពជតិ ្រពមទងំបងកអរភិពជតិ

សនែ៍ដល ចប ្ដ លឱយមនភពវកឹវរធងនធ់ងរដល់សន្ដិសុខសងគម
្របសិនេបមនិ្រតូវបនទប់ ក តទ់នេ់ពលេវ េនះេទ។
 (េសចក្តីអធិបបយបែនថម)
 ្រពះេថ នុេថរៈ្រគប់្រពះអងគ ជទីសកក រៈ បងប្អូនជនរួម
ជតិជទី្រស ញ់ ខញុ ្ំរពះករុ ខញុសូំមបក្រ យចេំពះបញ្ហ
េនះបន្តិច ្របេគនចេំពះ្រពះសងឃ ក៏ដូចជបងប្អូនជនរួមជតិថ
្របសិនេបករែក្លងបន្លំទក់ទិនជមួយនឹងបញ្ហ ករែក្លងសនធិសញញ
ឆន  ំ ១៩៧៩ ែដលថកមពុជនិងេវៀត ម សេ្រមចរ ំ យ
្រពំែដនជតិជមួយ្របេទសេវៀត មេនះ, កមពុជ-េវៀត ម
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េនះ េតផលវបិក នឹងេកតមនអ្វីខ្លះ? ្របសិនេបេយងមិនចត់
វធិនករភ្ល មៗ ទន់េពល មរយៈៃនករអនុវត្តវធិនករចបប់
េទេលសមជិក្រពឹទធសភមន ក់ េហយឥឡូវេនះ គូកនរបស់េគ
កពុំងេគចខ្លួនេទកន់្របេទសៃថ េហយេយងក៏កពុំងែស្វងរក
េដមបយីកពួកេគមកទទួលេទស មផ្លូ វចបប់។ ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ ំ
ប៉ន់ ម នថ ្របសិនេបមិនចត់ករបនទ ន់ េហយរកមិនេឃញ
ទុកឱយមនករ ប្រពួសនូវលបចិដ៏េ្រគះថន ក់េនះ ទឹកចិត្តេសន
ជតិដ៏បរសុិទធរបស់្របជពលរដ្ឋ ្រតូវបនពុះកេ្រញជ លេឡង។ 
េពលេនះ ចនិយយបនថ ស្រងគ មៃផទកនុងក៏ ចេកត និង
ស្រងគ មទល់ែដនក៏ ចេកត។ ករណីេនះ មនឧទហរណ៍ កល
ពីឆន  ំ២០០៨ េនកនុង្រពះ ជ ច្រកៃថ មន្រកុមនិយម្រជុល
មួយ្រកុម ទងំអនកនេយបយ និង្រកុមអនកបេ្រមនេយបយ េគ
បនយកបញ្ហ ្រពះវ ិ រ ជចំ ប់ខម ងំខងនេយបយ មិន
ខុសពីអនកនេយបយេនកមពុជែដលបនេ្រប្របស់បញ្ហ ្រពំែដន
កមពុជ-េវៀត ម ជចំ ប់ខម ងំខងនេយបយ េដមបបីផំ្ល ញ
បក កន់អំ ចេនះេទ។ ជលទធផល មកដល់េពលេនះគឺ កនុង
្របេទសៃថមនករែបកបក់មិនទន់ដល់ទីបញចប់េទ។ ជេម្ល ះ
ៃផទកនុងរ ង េលឿង-្រកហម និងច្រមុះពណ៌ រហូតដល់រដ្ឋ្រប រ
េយធ មិនទន់្រតូវបនេ ះ្រ យេនកនុង្របេទសៃថេន
េឡយ។ ស្រងគ មទល់ែដនជមួយកមពុជពីឆន  ំ២០០៨ រហូតដល់
២០១១ េទបែត្រតូវបនបញចប់ មរយៈ លដីកតុ ករ

េអ ឆន ២ំ០១៣ែតប៉ុេ ្ណ ះ។ េនះេហយជលទធផលៃនភព
និយម្រជុល។ េនកនុង្របេទស ក៏េ យ េបមន ថ នភព
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ែបបេនះ គឺ ចបស់ជបនេកតេរឿង ៉ វ្រប ក់្របែហលគន ។
 ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំសូមទូល្របេគនចេំពះ្រពះេតជ្រពះគុណ
្រគប់្រពះអងគ និងបងប្អូនជនរួមជតិឱយបន្រជបថ កុថំេឡយ
ដល់េទរដ្ឋអធិបេតយយ សូមបែីតរដ្ឋេ្រកម និគម រហូតេទ
ដល់កុលសមព័នធ ក៏សុទធែតមនករកណំត់្រពំ្របទល់ដូចគន ។ េយង
ជរដ្ឋអធិបេតយយ គឺមន្រពំែដនរដ្ឋ ងំពីេពលែដលេ្រកយបន
ឯក ជយ សេម្តច្រពះនេ ត្តម សីហនុ ្រពះបរមរតនេកដ្ឋ ្រពះ
អងគបនខិតខេំធ្វករតសូ៊ទក់ទងេលបញ្ហ ្រពំែដនេនះ។ េទះបី
ជមុនបនឯក ជយ េនេ្រកម និគមនិយមប ងំ េន
េពលេនះ ក៏មនករែបងែចកជ្រពំែដនរដ្ឋ រ ងេយងជមួយ
ៃថ, រ ងេយងជមួយនឹង វ, រ ងេយងជមួយកូ ងំសីុន, 
េហយនិងមួយភគៃន្រពំ្របទល់រដ្ឋបល រ ងេយងជមួយនឹង
េវៀត ម។
 […] កុនិំយយដល់រដ្ឋ េហយកុនិំយយដល់កុលសមព័នធ
កលពីសម័យេដម សូមបែីតេនកនុង្របេទសមួយ ក៏មន្រពំ្របទល់
េខត្ត ្រពំ្របទល់្រសុក ្រពំ្របទល់ឃុ ំ ្រពំ្របទល់ភូមិ េហយ្រកុម
្រគួ រនីមួយៗសុទធែតមនប្លង់ដីរងឹ ផងែដរ។ ចុះេហតុអ្វី បនជ
អនកនេយបយកនុងបក ្របឆងំមិនញេញតញេញម េហយ ៊ ន
បេង្ហ ះេចញ នូវឯក រែក្លងក្ល យថ កមពុជនិងេវៀត ម បន
ឯកភពគន រ ំ យេចលនូវ្រពំែដនរដ្ឋ? េនះជេ្រគះថន ក់ ដ៏ធំ
េធង េបសិនជ ជរ ្ឋ ភិបលមិនចត់វធិនករបនទ ន់។ ស្រងគ ម
ៃផទកនុងនឹង ចផទុះេឡង មរយៈៃន ម រតី េសន ជតិដ៏បរសុិទធ
របស់ជនជតិែខមរេយង ប់ទងំខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំក៏្របឆងំជទំស់
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ជមួយនឹងកររ ំ យ ្រពំែដនរដ្ឋែដរ ្របសិន មនែមន។ ក៏
ប៉ុែន្តេរឿងេនះ អត់ទល់ែតេ ះ េហយចុងសតវត រទី៍២០ េទ
េហយ េត ចមនេរឿងេនះេកតេឡងឬេទ? ដូេចនះ ករចត់
វធិនករបនទ ន់, ឥឡូវេយងកពុំងែស្វងរកនូវករបេង្ហ ះ ម
េហ្វសប៊ុកមួយចនួំនេផ ងេទៀតែដលទក់ទងនឹងករបៃំភ្លេទេល
េរឿងេនះ េហយក៏សូមអពំវនវអនកែដលកពុំងេភៀសខ្លួនេទ
កន់ទី្រកុងបងកក សូមវលិ្រតលប់មកទី្រកុងភនេំពញ េដមបចូីល
ខ្លួនស្រមប់ រភពជមួយ ជញ ធរ ែដលខ្លួនបនរួមគនិំត
បេង្ហ ះេចញនូវេហ្វសប៊ុករបស់សមជិក្រពឹទធសភរូបេនះ។
 ចំេពះមុខឧបយកលនេយបយដទុ៏ចចរតិេនះ និងកនុងបំណង
បេញច សកុំឱយបងប្អូន្របជពលរដ្ឋែខមរចញ់ ឧបយកលេបកបេញឆ ត
របស់អនកនេយបយអគតិទងំេនះ េហយក្ល យទងំមនិដឹងខ្លួនេទជ
ឧបករណ៍ ជីវកមមនេយបយរបស់េគ េ យ រែតទឹកចិត្ដេសន ជតិ
ពិត្របកដរបស់បងប្អូន ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជែដលែតង ្របកនខ់ជ បនូ់វ
ឆនទៈេសន ជតិ ម រតីៃនករទទួលខុស្រតូវខពស់និងករប្ដជញ ចិត្ដដេ៏មះ
មុតឥតងកេរកនុងករធន ករពរឱយបនជ ចខ់តនូវអធិបេតយយជតិ
និងបូរណភពទឹកដី បនចតវ់ធិនករបនទ ន ់និងចបំចន់ន កនុង្រគប់
ទិដ្ឋភពទងំអស់ ទងំទិដ្ឋភពចបប ់បេចចកេទស និងនេយបយកទូត 
េដមប ី៖
 ទី១ - ធនតម្ល ភពចំេពះ្របជជតិកមពុជទងំមូល និងបញជ ក់
ឱយកនែ់តចបស់ែថមេទៀត អំពីភព ហមតច់ត ់ភព្រតឹម្រតូវពិត្របកដ និង
ករទទួលខុស្រតូវខពស់បំផុតរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជេនកនុងករេរៀបចំ
និងករអនុវត្ដនក៍រងររបស់ខ្លួន កនុងករកំណត ់ និងករេបះបេងគ ល្រពំ
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េសចក្ដីែថ្លងករណ៍ និងករអធិបបយ ស្ដីពីែផនទី្រពំែដនរដ្ឋ
រ ង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម

ែដនរ ង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ជមយួនឹង្របេទសជិតខង
 ទី២ - បេញច ស និងបញចបនូ់វករញុះញង ់ េ យគម នករទទួល
ខុស្រតូវ និងមនិែ្រកងរែអងេលករបំពនចបប ់ សំេ បេងកត ម រតីជតិ
និយម្រជុល េធ្វឱយមនករែបកបកជ់តិ និងបេងកតករភន្់រចឡំេនកនុង
ចំេ ម ធរណមតិជតិ និងអន្ដរជតិ េដមបេីកងចំេណញខងនេយ
បយ េ យមជឈ ្ឋ នមយួចំនួនេនកនុង្របេទសកមពុជ ែដលជ្របករ
ចបេងកតេ្រគះមហន្ដ យដធំ៏េធងស្រមបជ់តិកមពុជទងំមូល ្រពមទងំ

ស្រមបសុ់ខសន្ដិភពរ ងកមពុជជមយួ្របេទសជិតខងកនុងតំបន ់និង
 ទី៣ - បញជ កជ់ថមី ម្ដងេហយម្ដងេទៀត អំពីករេប្ដជញ ចិត្ដដេ៏មះមុត
ឥតងកេររបស់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ កនុងករអនុវត្ដនេ៍គលនេយបយ
របស់ខ្លួនសំេ ក ងែខ បនទ ត្់រពំែដនមយួចបស់ ស់ ្របកបេ យ
សន្ដិភព មតិ្ដភព សហ្របតិបត្ដិករ និងករអភវិឌ នជ៍មយួនឹង្របេទស
ជិតខង។
 កនុង ម រតី និងេគលបំណងខងេល ខញុ ំ្រពះករុ ខញុ ំ សូមយក
ឱកសេនះផ្ដល់ករបំភ្លេឺ យផទ ល់ជូនដល់ជនរមួជតិកមពុជ្រគបរ់បូ បែនថម
េទេលករបំភ្លទឺងំ យែដលធ្ល បប់នេធ្វកន្លងមកេ យេផ្ដ តេទេល
ចំណុច សំខន់ៗ ដូចខងេ្រកម៖

 I- អំពី វ ៃនែផនទី្រពំែដនបចចុបបនន រ ងកមពុជ និង
េវៀត ម
 ែផនទីផ្លូវករែដល ជរ ្ឋ ភបិលបននិងកំពុងេ្រប្របស់ កនុងករ
កំណត្់រពំែដនជមយួ្របេទសេវៀត ម គឺជ្របេភទែផនទី Bonne ខន ត
១/១០០ ០០០ ែដលជមរតក្របវត្ដិ ្រស្ដ ែដល ពយបលប ងំ 
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េសចក្ដីែថ្លងករណ៍ និងករអធិបបយ ស្ដីពីែផនទី្រពំែដនរដ្ឋ
រ ង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម

និង្រពះបទសេម្ដច្រពះ នេ ត្ដម សីហនុ បនបន ល់ទុកឱយ េពលគឺ
ែផនទីកំណត្់រពំែដន េ យែផ្អក មេគលករណ៍ “ែខ ្រពំែដនមនិែកែ្រប”“ែខ ្រពំែដនមនិែកែ្រប”
( Uti Possidetis ) េនេពលែដលកមពុជទទួលបនឯក ជយពីប ងំ
េហយែដល្រពះបទសេម្ដច្រពះ្រពះបទសេម្ដច្រពះ នេ ត្ដម សហីនុ ្រពះ្របមុខរដ្ឋន
េពលេនះ បនបញជ កថ់ បនយកេទតម្ដល់េនអងគករសហ្របជជតិ 
និងបនេសនសំុឱយ្របេទសម អំ ចទទួល គ ល់េនកនុងឆន  ំ១៩៦៤។
 ែផនទី Bonne ខន ត ១/១០០ ០០០ េនះ គឺជមូល ្ឋ នសំខន់
ែតមយួគត ់ ែដល្រតូវបនរ ្ឋ ភបិលៃន ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ
យកមកេ្រប្របស់ជបន្ដបនទ បេ់នកនុងករចុះកិចច្រពមេ្រព ងនិងសនធិសញញ
ចំនួន ៣ ែដលទកទ់ងនឹង្រពំែដនេគក ជមយួនឹង ធរណរដ្ឋសងគម
និយមេវៀត ម គឺ៖
 ទី១ - សនធិសញញ ស្ដីពីេគលករណ៍េដមបេី ះ្រ យ្រពំែដននិង ទី១ - សនធិសញញ ស្ដីពីេគលករណ៍េដមបេី ះ្រ យ្រពំែដននិង
កិចច្រពមេ្រព ងស្ដីពីលកខន្ដិកៈ្រពំែដន រ ង ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ កិចច្រពមេ្រព ងស្ដីពីលកខន្ដិកៈ្រពំែដន រ ង ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ 
និង ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត មចុះកលបរេិចឆទដូចគន  ៃថងទី ២០ និង ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត មចុះកលបរេិចឆទដូចគន  ៃថងទី ២០ 
ែខ កកក  ឆន  ំ១៩៨៣ : ែខ កកក  ឆន  ំ១៩៨៣ : ែផ្អក មសនធិសញញ  និងកិចច្រពមេ្រព ងខងេល
េនះ ភគីទងំសងខងបនចតទុ់កថ ្រពំែដនរដ្ឋរ ងកមពុជនិង្រពំែដនរដ្ឋរ ងកមពុជនិង
េវៀត ម េវៀត ម គឺជ្រពំែដនែដលមនរចួេហយ ែដលមនគូសេលែផនទីខន ត គឺជ្រពំែដនែដលមនរចួេហយ ែដលមនគូសេលែផនទីខន ត 
១/១០០ ០០០១/១០០ ០០០ របស់្រកុមភូមិ ្រស្ដឥណ្ឌូ ចិន កឱ់យេ្រប្របស់មុនឆន ំ របស់្រកុមភូមិ ្រស្ដឥណ្ឌូ ចិន កឱ់យេ្រប្របស់មុនឆន ំ
១៩៥៤ ឬេនកលបរេិចឆទ េកៀកបំផុតេទនឹងឆន  ំ១៩៥៤១៩៥៤ ឬេនកលបរេិចឆទ េកៀកបំផុតេទនឹងឆន  ំ១៩៥៤។ ករកំណត់
យកែផនទីេនះ គឺ្រសបេទនឹងេគលករណ៍ចបបអ់ន្ដរជតិស្ដីពី “ែខ ្រពំ“ែខ ្រពំ
ែដនមនិែកែ្រប”ែដនមនិែកែ្រប” េហយ ក្៏រសបេទនឹងែផនទីផ្លូវករែដល ជរ ្ឋ ភបិល
កមពុជ សមយ័សងគម ្រស្ដនិយម នេពលេនះបនេ្រប្របស់ េដមបបី្ដឹង
េទអងគករសហ្របជជតិ អំពីកររេំ ភឈ្ល នពនេលទឹកដីកមពុជពី
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េសចក្ដីែថ្លងករណ៍ និងករអធិបបយ ស្ដីពីែផនទី្រពំែដនរដ្ឋ
រ ង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម

សំ កប់រេទស។
 ទី២ - សនធិសញញ កំណត្់រពំែដនរដ្ឋរ ង ធរណរដ្ឋ្របជមនិត ទី២ - សនធិសញញ កំណត្់រពំែដនរដ្ឋរ ង ធរណរដ្ឋ្របជមនិត
កមពុជ និង ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម ចុះៃថងទី ២៧ ែខ ធនូ ឆន  ំកមពុជ និង ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម ចុះៃថងទី ២៧ ែខ ធនូ ឆន  ំ
១៩៨៥ :១៩៨៥ : សនធិសញញ េនះបនកំណតយ់កេគលករណ៍ដូចកនុងសនធិសញញ
និងកិចច្រពមេ្រព ងឆន  ំ១៩៨៣ ខងេល េ យកំណតយ់កែផនទី BonneBonne
ខន ត ១/១០០ ០០០ របស់្រកុមភូមិ ្រស្ដឥណ្ឌូ ចិន កឱ់យេ្រប្របស់មុនខន ត ១/១០០ ០០០ របស់្រកុមភូមិ ្រស្ដឥណ្ឌូ ចិន កឱ់យេ្រប្របស់មុន
ឆន  ំ១៩៥៤ ឬេនកលបរេិចឆទេកៀក បំផុតេទនឹងឆន  ំ១៩៥៤ (ែដលមនឆន  ំ១៩៥៤ ឬេនកលបរេិចឆទេកៀក បំផុតេទនឹងឆន  ំ១៩៥៤ (ែដលមន
ចំនួន ២៦ ផទ ងំ អមសនធិសញញ ) និងែផនទី UTM ខន ត ១/៥០ ០០០ ែដលចំនួន ២៦ ផទ ងំ អមសនធិសញញ ) និងែផនទី UTM ខន ត ១/៥០ ០០០ ែដល
គូសែខ ្រពំែដនេចញពីែផនទី Bonne ខន ត ១/១០០ ០០០ របស់្រកុមគូសែខ ្រពំែដនេចញពីែផនទី Bonne ខន ត ១/១០០ ០០០ របស់្រកុម
ភូមិ ្រស្ដឥណ្ឌូ ចិនភូមិ ្រស្ដឥណ្ឌូ ចិន េធ្វជមូល ្ឋ នកនុងករកំណតែ់ខ ្រពំែដនេគករ ង
្របេទសទងំពីរ។ ករកំណតយ់កែផនទីេ យសនធិសញញ េនះ គឺករបន្ដ
អនុវត្ដ េ យឥតងកេរ មេគលករណ៍ចបបអ់ន្ដរជតិស្ដីពី “ែខ ្រពំែដន“ែខ ្រពំែដន
មនិែកែ្រប”មនិែកែ្រប” និង មប ្ដ ែផនទីែដល្រតូវបន្របកនយ់កេ យ្រពះបទ្រពះបទ
សេម្ដច្រពះសេម្ដច្រពះ នេ ត្ដម សហីនុ េ្រកយេពលែដលកមពុជបនទទួលឯក
ជយពីប ងំ។

 (េសចក្តីអធិបបយបែនថម)
 ចណុំចេនះ ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំ សូមយកឱកសេនះ េដមប ី
បញជ ក់ជូនបន្តិចេលទិដ្ឋភពខ្លះ មិនែមនជករេឆ្លយតបស្រមប់
ពួក្របឆងំផក ប់មុខេទ ក៏ប៉ុែន្ត គឺជករបភំ្លឺចេំពះជនរួមជតិ
ែដលជអនកេសន ជតិពិត្របកដេហយែដលមិនមនករចង់

បននូវភពចេំណញខងនេយបយ មួយ។ េតេហតុអ្វីបន
ជចបំច់្រតូវមនែផនទី UTM ខន ត ១/៥០ ០០០ អមជមួយ? 
ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំសូមបញជ ក់អពីំចណុំចេនះបន្តិច ្រតង់ថ ែផន
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ទី Bonne ខន ត ១/១០០ ០០០ ជែផនទីមួយែដលពិបករកេឃញ
អពីំចណុំចេគលៃនករេបះបេងគ ល្រពំែដន ដូេចនះភគីទងំ
ពីរបន្រពមេ្រព ងគន កនុងករេផទរ្រពំែដនពីែផនទី Bonne ខន ត 
១/១០០ ០០០ ចុះេទកន់ែផនទី UTM ខន ត ១/៥០ ០០០ េហយ
េនេពលខងមុខ េនេពលែដលេយងជួល្រកុមហុ៊ន ណឺម៉ក
មួយ (ភគីទងំពីរបនជួល្រកុមហុ៊ន ណឺម៉កមួយ) េយង ច
ឈនេទេផទរែផនទីរហូតដល់េទខន ត ១/២៥ ០០០។ ស្រមប់
តបំន់ខ្លះេនកនុង្របេទស គឺេយងឈនេទេ្របដល់េទខន ត 
១/១០ ០០០។
 ដូេចនះ ្រតង់ចណុំចេនះ ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំសូម នជូននូវ
្របករ ៣ ទក់ទងេទនឹងសនធិសញញ បេំពញបែនថមឆន  ំ២០០៥
េដមបបីញជ ក់ជូនជនរួមជតិ ថេតមនករែ្រប្របួលរ ងែផនទី 
UTM និងែផនទី Bonneឬេទ។ ្របករ ៣ ៃនកិចច្រពមេ្រព ងបេំពញ
បែនថម ឆន ២ំ០០៥ េនះ បនបញជ ក់ចបស់ថ “េដមបបីងកលកខណៈ
ងយ្រសួលដល់ករងរបេចចកេទសស្រមប់ស្រមួលដល់ដេំណ រ
ករករងរខណ្ឌ សីម និងេបះបេងគ ល្រពំែដនេគក គូភគីសនយ
ទងំពីរបនឯកភពគន  ៖ ១. ្រកុមជនំញបេចចកេទសៃនភគី
នីមួយៗ នឹងពិនិតយ និងេធ្វករេផទ ងផទ ត់ជឯកេ ភគី ៃនករ
ចម្លងេឡងវញិៃនែខ ្រពំែដនពីែផនទី Bonne ខន ត ១/១០០ ០០០ 
របស់្រកុមភូមិ ្រស្តឥណ្ឌូ ចិន អមសនធិសញញ កណំត់្រពំែដនឆន ំ
១៩៨៥ មកេលែផនទី UTM ខន ត ១/៥០ ០០០ អមសនធិសញញ
កណំត់្រពំែដនឆន ១ំ៩៨៥។ កថខណ្ឌ ចុងេ្រកយៃនចណុំចេនះ 
បននិយយថ ចេំពះប ្ត តបំន់ែដលភគីគូសនយទងំពីរ
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មិនទន់ឯកភពគន េទេលលទធផលៃនករេ្រប បេធៀប ឬេទេល
ដេំ ះ្រ យបេចចកេទសែខ ្រពំែដនកនុងតបំន់ទងំេនះ នឹង
គម នែ្រប្របួលអ្វីេឡយ ដូចបនកណំត់េទេលែផនទី Bonne 
ខន ត ១/១០០ ០០០។
 ចណុំចេនះគឺចបស់ ស់ថ តបំន់មួយចនួំនែដលេន
មិនទន់េ ះ្រ យបចចុបបនន គឺជករែដលេយងមិនទន់េផទរ
ែផនទីេចញពីែផនទី Bonne េទកន់ UTM បនចបស់ ស់ 
បនជទីកែន្លងេនះមិនទន់បនេ ះ្រ យេនេឡយ។ ឥឡូវ
េនះ ខងមុខ ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ នឹំងនិយយមួយជំ នេទៀត។ ៃថង
មុន ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំបនជួបជមួយនឹងេបសកជនពិេសសរបស់
េវៀត ម េហយបនេលកថ ្របសិនេបភគីទងំពីរមិនឯក
ភពគន េលករេផទរែខ ែផនទី ពីែផនទី Bonne េទកន់UTM េទ
េយង្រតូវសុអំនកបេចចកេទសបរេទស ឬជួលអនកបេចចកេទសបរេទស
យកមក េដមបេីផទរែផនទីេនះែតម្តង។ េនះ េដមបធីននូវភព
្រតឹម្រតូវចបស់ ស់ េទេលបញ្ហ ទក់ទិនជមួយែផនទីែដល
្រតូវេផទរ ពីែផនទី Bonne ខន ត ១/១០០ ០០០ េទកន់ែផនទី
UTM ខន ត ១/៥០ ០០០ ផង និងេដមបធីនភព្រតឹម្រតូវេទ
េលករេបះបេងគ ល មែខ បនទ ត់្រពំែដនផង។ េ យ រែត
និយយេទដល់្របករេនះ ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំក៏សូមបញច ក់ថ េន
កនុងកិចច្រពមេ្រព ងបេំពញបែនថមេនះ ក៏មននិយយេទដល់
បញ្ហ ចណុំចទី៥ ែដលជចណុំចចុងេ្រកយៃនកិចច្រពមេ្រព ង
េនះ េដមបបីងកលកខណៈងយ្រសួល គឺបននិយយថ រហូតដល់
េពលែដលករងរខណ្ឌ សីម និងេបះបេងគ ល្រពំែដន មិនទន់
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្រតូវបនបញចប់េទេនះ ករ្រគប់្រគងែខ ្រពំែដន នឹងបន្តអនុវត្ត
មេសចក្តី្របកសព័ត៌មន ចុះៃថងទី១៧ ែខមក  ឆន ១ំ៩៩៥

របស់នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្របេទសទងំពីរ។ េនកនុងេសចក្តី្របកស
េនះ ខញុ ្ំរពះករុ ខញុសូំម នេសចក្តី្របកសរបស់នយករដ្ឋម្រន្តី
ទងំពីរ ែដលបននិយយចបស់េន្រតង់ចណុំច “ភគីទងំពីរ
បញជ ក់ ជថមីពីឆនទៈរបស់ខ្លួន កនុងករក ង្រពំែដនរ ង
្របេទសទងំពីរ ឱយក្ល យេទជ្រពំែដនសន្តិភព មិត្តភព និង
សថិរភព េដមបចូីលរួមកនុងករអភិវឌ  និងកិចចសហ្របតិបត្តិករ 
និងភពជអនកជិតខងល្អរ ង្របេទសទងំពីរ។
 េ យរង់ចដំេំ ះ្រ យេលបញ្ហ ្រពំែដនដ៏សខំន់េនះ
ភគីទងំពីរឯកភពរក ថ នភពករ្រគប់្រគងបចចុបបនន េ យ
មិនឱយមនករផ្ល ស់ប្តូ រ ឬរកំិលបេងគ ល្រពំែដន និងអប់រ្ំរបជជន
េ យ ម្របមពួកគត់មិនឱយេធ្វែ្រសចកំរ ឬ ងំទីលេំនឆ្លង
កត់្រពំែដន និងសហករគន រក ឱយបននូវ្រពំែដនសន្តិភព និង
ស ្ត ប់ធន ប់”។ កនុងចណុំចេនះ គឺជចណុំចែដលមន រៈ
សខំន់ ស្រមប់ករេ ះ្រ យ្រពំែដនរ ងេយងជមួយនឹង

ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម។ េយងក៏េ្របរូបមន្តដូចគន
េនះ ជមួយនឹង្រពំែដនជមួយៃថ និង្រពំែដនជមួយ វ អពីំ
កររក នូវ ថ នភពដែដលៃនករ្រគប់្រគងបចចុបបនន េនតបំន់
ែដលមិនទន់បនេ ះ្រ យ។ កនុងចណុំចេនះែដរ ខញុ ្ំរពះ
ករុ ខញុ  ំ ក៏គួរែតនិយយ ពីេ្រពះខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំ ក៏នឹងបក
្រ យអពីំចណុំច ក់  ំ ក់ហូ៊ត។ កិចច្រពមេ្រព ងបេំពញ
បែនថមឆន ២ំ០០៥ គឺមននិយយអពីំបញ្ហ ទក់ទិនអពីំចណុំចចុង
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េ្រកយ អពីំកំ ត់្រពំែដនតបំន់ជប់នឹងឃុំ ក់  ំ្រសុកអូ ងំ
េខត្តមណ្ឌ លគិរ ី របស់កមពុជ និងឃុកំ្វ ងជិក ្រសុក ក់រឡឹប 
េខត្ត ក់ ក់( ក់នង) របស់េវៀត ម។ ភគីគូសនយទងំពីរ
បនឯកភពគន បន្តករពិភក ។ ចណុំចេនះ ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំ
នឹងបញជ ក់េនខងេ្រកមេទៀតេដមបបីញជ ក់ឱយេឃញថ ករ
ឈចឺប់របស់ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំលមម្រគប់្រគន់េដមបឱីយខញុ ្ំរពះករុ
ខញុ  ំ េធ្វករបក្រ យពនយល់ឱយ្របជពលរដ្ឋ ្រពះសងឃនិង្របជ
ពលរដ្ឋយល់ឱយចបស់អពីំបញ្ហ េនះ ថេហតុអ្វី បនជខញុ ្ំរពះ
ករុ ខញុ  ំ្រតូវតសូ៊េលបញ្ហ េនះ េនេពលែដលរ ្ឋ ភិបលជនំន់
មុន ងំពីឆន ១ំ៩៦៤ បនេបះបង់េចលរួចេ្រសច មរយៈករ
បញជូ នែផនទីេទកន់អងគករសហ្របជជតិ។
 […] ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំ ចង់បន ស់នូវអ្វីែដលជផល
្របេយជន៍ជតិ មភព្រតឹម្រតូវែដល្របវត្តិ ្រស្តបនបន ល់
ទុក ក៏ប៉ុែន្តពួក្របឆងំពួកអគតិ េគមនេយគយល់ចេំពះខញុ ្ំរពះ
ករុ ខញុ  ំឬេទ េ្រកែតពីករជន់ពន្លិចបែនថមេនះ ខញុ ្ំរពះករុ
ខញុ  ំសូមបញជ ក់ថ មនអនកែដលបននិយយថ ែផនទីែដលរក
េឃញេន េមរកិគម នចុះហតថេលខេ យេវៀត ម ឬេ យ
អនក េទ។ ចបស់ ស់ ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំ ៃថងេនះយកែផនទី
៤ ផទ ងំ យកមក មនែផនទីអមសនធិសញញ  មនែផនទីគណបក
សេ្រងគ ះជតិ មនែផនទីប ងំែដលេទបនឹង្របគល់ និងមន
ែផនទីែដលអងគករសហ្របជជតិបនផ្តល់ េដមបយីកមកេធ្វ
ជករបង្ហ ញ។ េទះបីថ ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំមនែផនទីពី េមរកិ
រួចេ្រសចេទេហយ ែដលអនកខ្លះេទបែតបនរកេឃញកនុងប៉ុនម ន
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ៃថងមុនេនះ ក៏ប៉ុែន្តខង ជរ ្ឋ ភិបលមនែផនទីេនះ ងំពីជង
១០ ឆន មុំនេនះ។ េហតុអ្វីបនជែផនទីេនះ្រតូវមនចុះហតថេលខ
េ យមនុស  ៤ នក់? សូមបញជ ក់ថ ែផនទីអមសនធិសញញ  ចុះ
ហតថេលខអមេ យមនុស  ៤ នក់គឺ្របធន្រកុមបេចចកេទស
ែផនទីរបស់កមពុជ េ យេ ក ឃង េយឿន, ្របធន្រកុម
បេចចកេទសែផនទីខងេវៀត ម េ យេ ក វូ េងៀម, ្របធន
គណៈ្របតិភូរ ្ឋ ភិបលកនុងគណៈកមមករច្រមុះ របស់កមពុជ
េ យឯកឧត្តម ឌិត មុនទី បចចុបបននជ្របធនតុ ករកពូំល,
្របធនគណៈ្របតិភូខងរ ្ឋ ភិបលេវៀត មកនុងគណៈកមមករ
ច្រមុះ េឈម ះ លីវ ៉ ន់ឡឺយ។ េហតុអ្វីបនជេយងចបំច់្រតូវ
មនហតថេលខេនេលែផនទីយ៉ងដូេចនះ? ពីេ្រពះមនបងប្អូន
្របជពលរដ្ឋបន្រជបរួចេហយថ េមបក នេយបយមួយ
បននិយយថ ែផនទី ចទិញ មផ រ ឬ ចទិញ មប ្ណ
ល័យបន។ េបែផនទីរកកែន្លង ក៏បនែដរ ែផនទីេនះ 
ងយ ស់េនកនុងករបន្លំ។ សូមបែីតប ្ត កុង្រ នីមួយៗ ឬ
ឯក រជអនុ្រកឹតយ ឬ្រពះ ជ្រកឹតយ ឬចបប់ ក៏សុទធែតមនេបះ
្រ /្របថប់្រ  េ យមិនឱយមនករែក្លងបន្លំេនកនុងទពំ័រ
មួយេទ។ ដូេចនះ ែផនទី ២៦ ផទ ងំ េបសិនជមិនមននូវហតថេលខ
ទងំ ២៦ ផទ ងំេទ អនកដៃទ ចនឹងយកែផនទីមក ក់ មិនថ
ភគីកមពុជ ឬភគីេវៀត ម េនះេទ។ េនះជករភន់្រចឡដំ៏
ធ។ំ សូមបងប្អូនជនរួមជតិ េមលែតខ្លួនឯងេទថ សូមបែីត្រក ស
្រតឹមែត ៣ ទពំ័រ ក៏្រតូវករហតថេលខទងំ ៣ ទពំ័រ ែដរ េដមប ី
ធនសុ្រកិតភពេលផ្លូ វចបប់។ ចុះទ្រមដំល់េទែផនទីរដ្ឋ ្រតូវ
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ចបស់ ស់ ែផនទីរដ្ឋ្រតូវករទងំករចុះហតថេលខពីសំ ក់
ជរ ្ឋ ភិបលពីសំ ក់ថន ក់ដឹកនរំ ្ឋ ភិបល។ ែផនទីអម ្រតូវ

ចុះហតថេលខេ យអនកបេចចកេទស េហយ្រតូវសុកំរអនុម័ត ឱយ
សចច ប័នពីរដ្ឋសភ ពីនីតិបញញត្តិ េ ថ ពីអងគនីតិបញញតិ្ត ែដល
្របេទសខ្លះមន្រតឹមែតរដ្ឋសភ ្រតូវសុ្ំរតឹមរដ្ឋសភ។ ្របេទស
ខ្លះមនទងំរដ្ឋសភផង និង្រពឹទធសភផង ្រតូវសុទំងំពីរ រួច
េហយមន យ្រពះហសថេលខរបស់្រពះម ក ្រត។ សូម
យល់ដឹងថ សូមបែីតករកត់ភូមិមួយ ឬកត់ឃុមួំយ កណំត់
្រពំ្របទល់ឃុ ំ ឬកណំត់្រពំ្របទល់ភូមិ្រតូវេចញេសចក្តីសេ្រមច
េ យអនុ្រកឹតយ។ ្រតូវបេងកត្រសុក ្រពំ្របទល់្រសុក ឃុ ំ ភូមិ ្រតូវ
កណំត់េ យអនុ្រកឹតយ។ ្រពំ្របទល់េខត្ត និងេខត្ត ្រតូវកណំត់
េ យ្រពះ ជ្រកឹតយរបស់្រពះម ក ្រត។ ្រពំ្របទល់រ ងរដ្ឋ និង
រដ្ឋ ្រតូវឱយសចច ប័ន យល់្រពមពីអងគនីតិបញញត្តិ និង យ្រពះ
ហសថេលខេ យ្រពះម ក ្រត។
 ្រតង់ចណុំចេនះ េយង្រតូវយល់ឱយចបស់ េ យ រែត
ែផនទីែដលមនចុះហតថេលខែបបេនះេហយេទបជែផនទីែដល
មិន ចែក្លងបន្លំបន េទះកនុងកលៈេទសៈមនស្រងគ មឬមន
កលិយុគ យ៉ង ក៏េ យ។ សូមបងប្អូនជនរួមជតិយល់ថ 
សូមបែីត្រក ស្របក់ចយ ១០០ក្តី, ២០០ ក្តី, ៥០ េរៀល ក្តី, ក៏គង់

មនចុះហតថេលខេ យេទ ភិបល និងេប  ្រតឹម្រតូវ េប
មិនដូេចន ះ អនកែដល ចេបះពុមព្រក ស្របក់យកេទែក្លង
ក្ល យ មទីផ រ។ ដូេចនះ ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំមនករចបំច់េដមប ី
ពនយល់ ថេហតុអ្វីេទបមនករចុះហតថេលខ? េតករចុះហតថ



17

េសចក្ដីែថ្លងករណ៍ និងករអធិបបយ ស្ដីពីែផនទី្រពំែដនរដ្ឋ
រ ង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម

េលខេនះ នេំទជ និគម េ្រកម និគមរបស់
េវៀត ម ឬក៏ជករេសមភព និងេសមសិទធិជមួយនឹងេវៀត ម
នដំ ក់កលេនះ។ េបសិនមនករចុះហតថេលខេ យែត
េវៀត មមន ក់ឯង េនះគឺចបស់ ស់ថ កមពុជនឹងមិន ច
ទទួលយកបនេទ េហយេបសិនជចុះហតថេលខេ យកមពុជ
ែតឯង ក៏េវៀត មមិន ចទទួលយកបនែដរ ពីេ្រពះេយង
្រតូវេធ្វ្រពំែដនជមួយនឹង្របេទសដៃទ។
 ទី៣ - សនធិសញញ បំេពញបែនថមរ ង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង ទី៣ - សនធិសញញ បំេពញបែនថមរ ង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង

ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម េទេលសនធិសញញ កំណត្់រពំែដនរដ្ឋធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម េទេលសនធិសញញ កំណត្់រពំែដនរដ្ឋ
ឆន  ំ១៩៨៥ ចុះៃថងទី ១០ ែខ តុ  ឆន  ំ២០០៥ :ឆន  ំ១៩៨៥ ចុះៃថងទី ១០ ែខ តុ  ឆន  ំ២០០៥ : ែផនទី្រពំែដនែដលេ្រប
កនុងសនធិសញញ បំេពញបែនថមឆន  ំ២០០៥ េនះ គឺជ្របេភទ ែផនទី Bonne ែផនទី Bonne 
ខន ត ១/១០០ ០០០ខន ត ១/១០០ ០០០ ដែដលដូចកនុងសនធិសញញ  និងកិចច្រពមេ្រព ងឆន  ំ
១៩៨៣ និងសនធិសញញ ្រពំែដនរដ្ឋឆន  ំ១៩៨៥ ែដលបនេរៀប បខ់ងេល។
បែនថមេលេនះ មរយៈសនធិសញញ បំេពញបែនថមេនះ កមពុជ និងេវៀត

ម កប៏នឯកភពេលចំណុចសំខន់ៗ មយួចំនួនេទៀតទកទ់ងនឹង
ែផនទី សំេ បេងកតឱយបននូវែផនទី្រពំែដនមយួ ថ ពរ និងអចិៃ្រន្ដយ៍
ែដលខញុ ំ្រពះករុ ខញុ ំធ្ល បប់នផ្ដល់ករបំភ្លលឺម្អតិរចួេហយេនកនុងបទអន្ដ
គមនរ៍យៈេពលជង ៥ េម៉ង ជូន រដ្ឋសភ កលពីៃថងទី ៩ ែខ សី  ឆន  ំ
២០១២ កន្លងេទ។
 (េសចក្តីអធិបបយបែនថម)
 េហយករបភំ្លឺេនះេទៀតេ ត គឺបនចក់ផ យ ម
ទូរទស ន៍ និងក៏មនករេបះផ យជេសៀវេភៃនចបប់េដមេនះ
រកបនេន មប ្ណ ល័យ េហយ្របសិនេបមនករចបំច់
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េយងនឹងចក់ផ យបន្តេទៀតេន្រគប់ ថ នីយ៍ និងវទិយុ េដមបកីរ
យល់ ប៉ុែន្ត ជករលបំក ស់ េនេពលែដលេយងផ្លុ ខំ ្លុយឱយ
្រកបី ្ត ប់ េហយេយងពិបកខ្ល ងំ ស់ គម ននរ ងងឹតជង
មនុស ែដលមនែភនកភ្លឺ េហយេធ្វជខ្វ ក់ និងគម ននរ ែដល
ថ្លង់ ជងមនុស ែដលមន្រតេចៀកល្អ ែតមិន្រពម ្ត ប់េនះេទ។
 ជរមួ សនធិសញញ បំេពញបែនថមឆន ២ំ០០៥ និងែផនទី្រពំែដនអម
សនធិសញញ េនះ គឺពិតជមនអតថ្របេយជនជ៍្របវត្ដិ ្រស្ដស្រមប្់របេទស
កមពុជ កនុងករក ង្រពំែដនអចិៃ្រន្ដយម៍យួជមយួនឹង្របេទសេវៀត ម។
សនធិសញញ េនះមនិ្រតឹមែតបនបញជ កយ៉់ងចបស់ ស់ រជថមី អំពីករ
េ្រជសេរ សរបស់កមពុជនូវេគលករណ៍ចបបអ់ន្ដរជតិែដលេ ថ “េគល “េគល
ករណ៍ែខ ្រពំែដនមនិែកែ្រប” (Uti Possidetis)ករណ៍ែខ ្រពំែដនមនិែកែ្រប” (Uti Possidetis) េនេពលកមពុជទទួល
បនឯក ជយ កនុងករចរចេ ះ្រ យបញ្ហ ្រពំែដនកមពុជជមយួ្របេទស
ជិតខងប៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្ដសនធិសញញ េនះែថមទងំបនជួយជួសជុល ែក
លម្អនិងបំេពញបែនថម ទងំខងេគលករណ៍ចបប ់ទងំខងបេចចកេទស
េទេលចំណុចខ្វះខតទងំ យៃនសនធិសញញ កំណត្់រពំែដនរដ្ឋឆន  ំ១៩៨៥
េទៀតផង។ ដូចេនះ សនធិសញញ បំេពញបែនថមេនះបនបន្ដកិចចករែដលជ
មរតក្របវត្ដិ ្រស្ដៃន ជរ ្ឋ ភបិលសមយ័សងគម ស្ដនិយម េ្រកម្រពះ
ជកិចចដឹកនដំខ៏ពងខ់ពស់របស់ ្រពះបទសេម្ដច្រពះ្រពះបទសេម្ដច្រពះ នេ ត្ដម សហីនុ 

េដមបនីេំទរកករបញចបទ់ងំ្រសុងនូវែខ ្រពំែដនមយួចបស់ ស់ ទងំ
េលែផនទី ទងំេលដីជកែ់ស្ដង េដមបធីនបននូវបូរណភពទឹកដីកមពុជ 
និងេដមបឱីយ្របជជនកមពុជ ែលងមនករ្រសពិច្រសពិល គ ល់ចបស់នូវ
្រពំែដនពិត្របកដរបស់ខ្លួន មរយៈបេងគ ល្រពំែដនែដលែស្ដងេឡងេន
េលដីជកែ់ស្ដង េហយងយ្រសួលកនុងករចំ ំ ករ្រគប្់រគង ករករពរ 



19

េសចក្ដីែថ្លងករណ៍ និងករអធិបបយ ស្ដីពីែផនទី្រពំែដនរដ្ឋ
រ ង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម

និងករអភវិឌ ន ៍ េនតំបន់ ម្រពំែដន ្រពមទងំនមំកជូនភគីទងំសង
ខងនូវទំនកទំ់នងជអនកជិតខងកនែ់តល្អ្របេសរ សុខសន្ដិភព និង
ភពរកីចេ្រមនរងុេរឿង ទងំខងសងគមកិចច េសដ្ឋកិចច ពណិជជកមម ករ
វនិិេយគ និងករផ្ល ស់ប្ដូរេទសចរណ៍។
 (េសចក្តីអធិបបយបែនថម)
 ចណុំចេនះ សខំន់ខ្ល ងំ ស់ ស្រមប់្របេទសរបស់
េយង។ ្រពំែដនេនទិសខងលិច រ ងកមពុជ និងៃថ បនេ្រប
្របស់ មរយៈអនុស រណៈ ៃនករេយគយល់គន ឆន  ំ២០០០
ែដលេ្រប្របស់ែផនទីខន ត ១/២០០ ០០០ ែដលគណៈកមមករ 
ប ងំ-េសៀម បនេធ្វ។ ជមួយនឹង វ េយងកពុំងដេំណ រករ
េទ មកិចច្រពមេ្រព ងឆន ១ំ៩៩៥ ែដលែផ្អកជេគលនូវែផនទី
ខន ត ១/១០០ ០០០។ ជមួយេវៀត ម េយងកពុំងែតេធ្វេន
េលអ្វីែដលខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំ បនបញជ ក់េនកនុងសនធិសញញ ឆន ំ
១៩៨៣, ១៩៨៥ េហយជពិេសស គឺបន្តមកឆន ២ំ០០៥ ែដល
ខញុ ្ំរពះករុ ខញុបំនបញជ ក់ជូនខងេលអមបញ់មិញ ទក់ទង
ជមួយនឹងករេផទរែខ ្រពំែដន ពីែផនទី Bonne ខន ត ១/១០០ ០០០
េទែផនទី UTM ខន ត ១/៥០ ០០០។
 កនុងករណីេផទរមិនបន្រតឹម្រតូវ និងមិនបនឯកភពគន  
េនះែផនទី Bonne េនែតជែផនទីផ្លូ វករ េហយកនុងករណី
ខងមុខ គឺេយងនឹងពិភក រកជនំញករបរេទសមកែតម្តង
េដមបជួីយេផទរែផនទី ពីែផនទី Bonne េទកន់ែផនទី UTM។ 
េ្រកពីេនះ កររក ថ នភពដែដល និងករបន្តករចរច េន
តបំន់ ក់  ំ ក់ហូ៊ត ែដលខញុ ្ំរពះករុ ខញុ នឹំងេធ្វអ ថ ធិបបយ
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េនេពលខងមុខ។

 II- អំពីតៃម្លគតិយតុ្ដៃនែផនទី្រពំែដនរ ងកមពុជ និង
េវៀត ម
 េយង ម វ ែដលបនគូសបញជ កខ់ងេល ែផនទីែដល ជ
រ ្ឋ ភបិលកមពុជបន និងកំពុងេ្រប្របស់ជផ្លូវករ កនុងករកំណត ់ និង
ករេបះបេងគ ល្រពំែដនជមយួ្របេទសេវៀត ម គឺមនលកខណៈសម
្រសបទងំ្រសុងេទនឹងគតិៃនរដ្ឋធមមនុញ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជេពល
គឺម្រ  ២ ែដលែចងថៈ “បូរណភពទឹកដីរបស់្រពះ ជ ច្រក“បូរណភពទឹកដីរបស់្រពះ ជ ច្រកកមពុជកមពុជ
មនិ ចរេំ ភបំពនបន ចខ់តកនុង្រពំែដនរបស់ខ្លួន ែដលមនកំណត់មនិ ចរេំ ភបំពនបន ចខ់តកនុង្រពំែដនរបស់ខ្លួន ែដលមនកំណត់
កនុងែផនទីខន ត ១/១០០ ០០០ េធ្វេនចេន្ល ះឆន  ំ១៩៣៣ - ១៩៥៣ េហយកនុងែផនទីខន ត ១/១០០ ០០០ េធ្វេនចេន្ល ះឆន  ំ១៩៣៣ - ១៩៥៣ េហយ
ែដល្រតូវបនទទួល គ ល់ជអន្ដរជតិេនចេន្ល ះឆន  ំ១៩៦៣ - ១៩៦៩”ែដល្រតូវបនទទួល គ ល់ជអន្ដរជតិេនចេន្ល ះឆន  ំ១៩៦៣ - ១៩៦៩”។
 េលសពីេនះេទៀត តៃម្លគតិយុត្ដិៃនែផនទី្រពំែដនេនះ្រតូវបនព្រងឹង
យ៉ងរងឹមឥំតរេងគ ះរេងគ មរយៈ “ចបបស់្ដីពីករអនុមត័យល់្រពមេល “ចបបស់្ដីពីករអនុមត័យល់្រពមេល
សនធិសញញ បំេពញបែនថមរ ង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង ធរណរដ្ឋ  សនធិសញញ បំេពញបែនថមរ ង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង ធរណរដ្ឋ  
សងគមនិយមេវៀត មេទេលសនធិសញញ កំណត្់រពំែដនរដ្ឋឆន  ំ ១៩៨៥” សងគមនិយមេវៀត មេទេលសនធិសញញ កំណត្់រពំែដនរដ្ឋឆន  ំ ១៩៨៥” 
ែដលចបបេ់នះ្រតូវបនរដ្ឋសភៃន ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដលជតំ ង
ឱយឆនទៈៃន្របជជតិែខមរ អនុមត័យល់្រពម កលពីៃថងទី ១១ ែខ វចិឆិក ឆន ំ
២០០៥ នសមយ័្របជំុរដ្ឋសភេលកទី ៣ នីតិកលទី ៣ េហយ្រពឹទធសភ
កប៏នអនុមត័យល់្រសបេលទ្រមង ់និងគតិៃនចបបេ់នះទងំ្រសុង កលពី
ៃថងទី ២៥ ែខ វចិឆិក ឆន  ំ២០០៥ នសមយ័្របជំុេពញ អងគេលកទី ១០
នីតិកលទី ១។ ្រសប មនីតិវធីិជធរមន ចបបេ់នះ្រតូវបន្រពះករុ
្រពះបទសេម្ដច - ្រពះបរមនថ្រពះបរមនថ នេ ត្ដម សីហមុនី ្រពះម ក ្រតៃន្រពះ្រពះម ក ្រតៃន្រពះ
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ជ ច្រកកមពុជជ ច្រកកមពុជ យ្រពះហសថេលខ្របកស ឱយេ្រប ម្រពះ ជ្រកម
េលខ នស/រកម/១១០៥/០៣៩ ចុះៃថងទី ៣០ ែខ វចិឆិក ឆន  ំ២០០៥ បនទ ប់
ពីទទួលបនេសចក្ដី្រកបបងគំទូលថ្វ យរមួគន  ពីសំ កស់េម្ដច ជ 
សីុម ្របធន្រពឹទធសភ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ សេម្ដច្រកុម្រពះសេម្ដច្រកុម្រពះ 
នេ ត្ដម រណឫទធិ ្របធនរដ្ឋសភៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និងរបូខញុ ំ
្រពះករុ ខញុ ំផទ ល់ កនុង នៈជនយករដ្ឋម្រន្ដីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។
 ្របករេនះគូសបញជ កេ់ យមនិ ច្របែកកបនថ សនធិសញញ
បំេពញបែនថមឆន  ំ ២០០៥ េនះ ្រតូវបនផ្ដល់សចច បន័េ យេគរពយ៉ង
្រតឹម្រតូវេទនឹងរដ្ឋធមមនុញ និងចបបជ់តិៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ ដូចដូច
េនះជេគលករណ៍ចបប ់បនទ បពី់ករផ្ដល់សចច បន័្រតឹម្រតូវ្រសប មរដ្ឋេនះជេគលករណ៍ចបប ់បនទ បពី់ករផ្ដល់សចច បន័្រតឹម្រតូវ្រសប មរដ្ឋ
ធមមនុញនិងចបបជ់តិរចួមក សនធិសញញ បំេពញបែនថមឆន ២ំ០០៥ និងធមមនុញនិងចបបជ់តិរចួមក សនធិសញញ បំេពញបែនថមឆន ២ំ០០៥ និង
ែផនទី្រពំែដនែដលអមសនធិសញញ េនះបនក្ល យជឯក រផ្លូវករែតមយួែផនទី្រពំែដនែដលអមសនធិសញញ េនះបនក្ល យជឯក រផ្លូវករែតមយួ
គត ់ ែដលមនតៃម្លគតិយុត្ដ្រតឹម្រតូវ មចបបស់្រមប្់រពះ ជ ច្រកគត ់ ែដលមនតៃម្លគតិយុត្ដ្រតឹម្រតូវ មចបបស់្រមប្់រពះ ជ ច្រក
កមពុជេធ្វជមូល ្ឋ នកនុងករចរច និងកំណត្់រពំែដនជមយួ្របេទសកមពុជេធ្វជមូល ្ឋ នកនុងករចរច និងកំណត្់រពំែដនជមយួ្របេទស
េវៀត មេវៀត ម។
 (េសចក្តីអធិបបយបែនថម)
 ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំសូមបង្ហ ញជូននូវទិដ្ឋភពចបប់ ពក់ព័នធ
ជមួយនឹងកិចច្រពមេ្រព ង ្រពមទងំែផនទីេនះ។ េនះគឺជ្រពះ ជ
្រកមែដល្របកសឱយេ្របចបប់ ទក់ទងេទនឹងសនធិសញញ បេំពញ
បែនថម ែដលកនុងេនះ ែផនទីែដលអមសនធិសញញ  គឺជែផនទី្រសប
ចបប់ែតមួយគត់។ ករ យ្រពះហសថេលខរបស់្រពះករុ
្រពះម ក ្រត េនៃថងទី៣០ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៥ េហយែដល
េពលេនះ មនករ យ្រពះហសថេលខ និងហតថេលខ រហូត 
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េទដល់ ៤ រូប ឯេ ះ េ្រកពី្របធន្រពឹទធសភ ្របធនរដ្ឋសភ 
និងនយករដ្ឋម្រន្តី េនមនឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តីទីស្តីករ
គណៈរដ្ឋម្រន្តីមន ក់េទៀតផង។ អញចឹ ងេទ េនះជទិដ្ឋភពផ្លូ វចបប់ 
ែដលមិន ចបពំនបន។ ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំ នឹងបញជ ក់ជូនថ
េបទិដ្ឋភពផ្លូ វចបប់រងឹមបំ៉ុណ្ណឹ ងេហយ េហតុអ្វី្រតូវករែផនទី
យកមកេផទ ងេដមបបីញជ ក់ពីបញ្ហ េនះេទៀត មនែផនទីប៉ុណ្ណឹ ង
េហយ េហតុអ្វីមិនចត់ករពួកេនះភ្ល ម េនេពលែដលេគេធ្វ
ខុសចបប់។ េត ជរ ្ឋ ភិបលមនភពទន់ភ្លន់ និងចង់បង្ហ ញ
នូវអ្វីែដលជផល្របេយជន៍ជតិរេបៀប ? េនះេហយគឺជ
ករចង់បនរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល េទេលបញ្ហ ទក់ទិននឹងករ
ឯកភពជតិ េហយឯកភពដបូំង គឺចប់េផ្តមពីករេ្រប្របស់
ែផនទីេនះឯង។
 មយួវញិេទៀត សនធិសញញ បំេពញបែនថមឆន  ំ២០០៥ គឺជកិចច្រពម
េ្រព ងេទ្វភគីែដលមនតៃម្លគតិយុត្ដ ្រសប មចបបអ់ន្ដរជតិ ជពិេសស
អនុសញញ ទី្រកុងវែីយន៉ស្ដីពីនីតិសនធិសញញ ែដល្រពះ ជ ច្រកកមពុជ
និង ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម គឺជភគីហតថេលខី។ បនទ បពី់
សនធិសញញ េនះ្រតូវបនផ្ដល់សចច បន័ ្រសប មចបបៃ់ផទកនុងៃនរដ្ឋជភគី
េរៀងៗខ្លួន និងបនទ បពី់បនេធ្វករផ្ល ស់ប្ដូរលិខិតតូបករណ៍សចច បន័រ ង
គន រចួមក សនធិសញញ េនះបនចូលជធរមននិងមន នុភពអនុវត្ដ្រសប
មចបបៃ់ន្របេទសនីមយួៗនឹង្រសប មចបបអ់ន្ដរជតិស្រមបភ់គីទងំ

ពីរ។ ដូចេនះ សនធិសញញ បំេពញបែនថមឆន  ំ២០០៥ និងែផនទី្រពំែដនអមដូចេនះ សនធិសញញ បំេពញបែនថមឆន  ំ២០០៥ និងែផនទី្រពំែដនអម
សនធិសញញ េនះ កជ៏ឯក រផ្លូវករជមូល ្ឋ នែដលមនតៃម្លគតិយុត្ដ្រសបសនធិសញញ េនះ កជ៏ឯក រផ្លូវករជមូល ្ឋ នែដលមនតៃម្លគតិយុត្ដ្រសប
មចបបអ់ន្ដរជតិផងែដរ ស្រមបជ់មូល ្ឋ នកនុងករចរច និងកំណត់មចបបអ់ន្ដរជតិផងែដរ ស្រមបជ់មូល ្ឋ នកនុងករចរច និងកំណត់
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្រពំែដនរដ្ឋរ ង្របេទសកមពុជ និង្របេទសេវៀត ម្រពំែដនរដ្ឋរ ង្របេទសកមពុជ និង្របេទសេវៀត ម។
 (េសចក្តីអធិបបយបែនថម)
 ចណុំចេនះ ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំសូមបញជ ក់! េយងេទេល
ទិដ្ឋភពទងំ យកនុងទនំក់ទនំងរ ងរដ្ឋ និងរដ្ឋ េនេពលែដល
មនកិចច្រពមេ្រព ង ែដលត្រមូវឱយមនករសុសំចច ប័នពីរដ្ឋសភ។
េនកមពុជ មនកិចច្រពមេ្រព ងខ្លះមិនត្រមូវឱយមនករសុសំចច ប័ន
ពីរដ្ឋសភេទ ក៏ប៉ុែន្តកិចច្រពមេ្រព ង្រពំែដន ជទូេទ មិនថ
្របេទសកមពុជ ឬ្របេទស េទ ត្រមូវឱយមនសចច ប័នពីនីតិ
បញញត្តិ េបសិនជ្របេទស មួយមិនឱយសចច ប័នគឺមនន័យ
ថ ជរ ្ឋ ភិបល ឬរ ្ឋ ភិបលេទចុះហតថេលខេនះ គឺអនុវត្ត
មិនបនេទ។ ឱយសចច ប័នរួចេហយ ភគីទងំពីរ្រតូវប្តូ រ រគន
េទវញិេទមក ែដលេគេ ថលិខិតតូបករណ៍ េដមបឱីយក្ល យ
េទជផ្លូ វចបប់ េហយមនករឯកភព។ េហតុអ្វីបនជចបំច់
្រតូវេធ្វយ៉ងដូេចនះ? កុថំេឡយរ ងរដ្ឋ និងរដ្ឋ សូមបែីត្រពំដីេយង
ជមួយអនកជិតខង ក៏្រតូវករឯកភពគន ថ េត្រតូវេធ្វរបងរេបៀប

? េបសិនជខញុ េំធ្វរបងបពំនេទេលដីអនកដៃទ ឬអនកដៃទេធ្វ
របងបពំនមកេលដីខញុ  ំ គឺចបស់ជមនជេម្ល ះរ ង្រគួ រទងំ
ពីរែដលរស់េនជិតខងគន ។ កុនិំយយេឡយរ ងរដ្ឋ និងរដ្ឋ
ែដលសងខងសុទធែតមនកងទព័ សុទធែតមនកម្ល ងំ្រប ប់

វុធ។ ទងំេយងជមួយេវៀត ម ទងំេយងជមួយ វ ទងំ
េយងជមួយៃថ ទងំៃថជមួយ វ ទងំៃថជមួយមីយ៉ន់ម៉
ទងំៃថជមួយនិងកមពុជ េវៀត មជមួយកមពុជ េវៀត ម
ជមួយ វ េវៀត មជមួយចិន គឺសុទធែត្រតូវមនករឯកភព
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គន ទងំអស់។
 ដូេចនះ ្រពំែដនរបស់េយង ែផនទីែដលេយងេ្រប្របស់
មិនែមនជែផនទីែដលេយង ក់េចញជឯកេ ភគី េហយ
ត្រមូវឱយភគីមខ ងេទៀត្រតូវែតទទួលយកេនះេទ។ េហយេយង
ក៏មិន ចទទួលយកនូវែផនទីែដល្របេទសដៃទេនជប់ជិតខង
េយង ត្រមូវឱយេយងទទួលយកេនះ ក៏េទែដរ។ ដូេចនះបនជ
េយងជមួយៃថ េយងជមួយ វ េយងជមួយេវៀត ម ចំ
បច់្រតូវែតមនករឯកភពគន េទេលករេ្រប្របស់ែផនទី។ ដូេចនះ
ែផនទីរបស់េយងេនះ ត្រមូវកនុងទិដ្ឋភពចបប់ េលបញ្ហ ចបប់ៃផទ
កនុងខ្លួនឯងផង បនបេំពញ្រគប់្រគន់ មផ្លូ វចបប់េនកនុងៃផទកនុង
ខ្លួនឯងផង និងេទ ម្រកបខណ័្ឌ ចបប់អន្តរជតិផងែដរ។
 ែផ្អកេល្រគបទិ់ដ្ឋភពទងំអស់ខងេលេនះ ែផនទី្រពំែដនែដល
ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជបន និងកំពុងេ្រប្របស់កនុងករកំណត្់រពំែដនជមយួ

នឹង្របេទសេវៀត មេនះ គឺជែផនទីផ្លូវករែតមយួគតែ់ដលមនតៃម្ល 
គតិយុត្ដេពញេលញ ទទួល គ ល់េ យរដ្ឋធមមនុញ និងចបបជ់តិៃន្រពះគតិយុត្ដេពញេលញ ទទួល គ ល់េ យរដ្ឋធមមនុញ និងចបបជ់តិៃន្រពះ
ជ ច្រកកមពុជនិងេ យចបប ់ អន្ដរជតិ េដមបេី្រប្របស់េធ្វជមូលជ ច្រកកមពុជនិងេ យចបប ់ អន្ដរជតិ េដមបេី្រប្របស់េធ្វជមូល
្ឋ នកនុងករកំណត្់រពំែដនរ ង្របេទសកមពុជជមយួ្របេទសេវៀត ម្ឋ នកនុងករកំណត្់រពំែដនរ ង្របេទសកមពុជជមយួ្របេទសេវៀត ម។

 បែនថមពីេលេនះេទៀត នៃថងទី ៣០ ែខ វចិឆិក ឆន  ំ២០០៥ ែដលជ
ៃថង យ្រពហស្ដេលខេល្រពះ ជ្រកម ្របកសឱយេ្របចបបស់្ដីពីករអនុមត័
យល់្រពមេលសនធិសញញ បំេពញបែនថមរ ង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង

ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម េទេលសនធិសញញ កំណត្់រពំែដនរដ្ឋ
ឆន ១ំ៩៨៥ ្រពះករុ ្រពះបទសេម្ដច្រពះបរមនថ្រពះករុ ្រពះបទសេម្ដច្រពះបរមនថ នេ ត្ដម សីហមុនី
្រពះម ក ្រតៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្រទងក់ប៏នេចញ្រពះ ជ រ
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រ ង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម

ជូនជនរមួជតិែខមរទងំមូល ែដលមនខ្លឹម រគូសបញជ កប់ែនថមេទៀតថ
្រគប់ ថ បន័ជតិកំពូលរបស់្រពះ ជ ច្រកកមពុជ រមួមន រដ្ឋសភ ្រគប់ ថ បន័ជតិកំពូលរបស់្រពះ ជ ច្រកកមពុជ រមួមន រដ្ឋសភ 
្រពឹទធសភ និង ជរ ្ឋ ភបិល ែដលជតំ ងឱយឆនទៈៃន្របជជតិែខមរទងំ្រពឹទធសភ និង ជរ ្ឋ ភបិល ែដលជតំ ងឱយឆនទៈៃន្របជជតិែខមរទងំ
មូល្រសប មេគលករណ៍េនកនុងសងគម្របជធិបេតយយ និងជ ថ បន័មូល្រសប មេគលករណ៍េនកនុងសងគម្របជធិបេតយយ និងជ ថ បន័
ែដលទទួលខុស្រតូវចំេពះេជគ សនរបស់្របេទសជតិ បនពិនិតយែដលទទួលខុស្រតូវចំេពះេជគ សនរបស់្របេទសជតិ បនពិនិតយ
េឃញេឃញយ៉ងចបស់ និងបនធនអះ ងថ ែផនទី្រពំែដនកមពុជ និងយ៉ងចបស់ និងបនធនអះ ងថ ែផនទី្រពំែដនកមពុជ និង
េវៀត មេវៀត មអមសនធិសញញ បំេពញបែនថមឆន  ំ២០០៥ គឺជែផនទីែដលមនអមសនធិសញញ បំេពញបែនថមឆន  ំ២០០៥ គឺជែផនទីែដលមន
ភព្រតឹម្រតូវ និងមនិេធ្វឱយបតប់ងទឹ់កដីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជេឡយភព្រតឹម្រតូវ និងមនិេធ្វឱយបតប់ងទឹ់កដីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជេឡយ។
 (េសចក្តីអធិបបយបែនថម)
 ចណុំចេនះ ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំសូមបង្ហ ញ្របេគនចេំពះ្រពះ
េតជ្រពះគុណ្រគប់្រពះអងគ និងបងប្អូនជនរួមជតិ! េនះជ្រពះ
ជ ររបស់្រពះម ក ្រត ែដល្រពះអងគបនេផញជូន្រពះសងឃ 

និងបងប្អូនជនរួមជតិ េនៃថងទី៣០ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៥ គឺេនៃថង
ែដល្រពះអងគបន យ្រពះហសថេលខេល្រពះ ជ្រកម ក់ឱយ
េ្រប្របស់ចបប់ស្តីពីករអនុម័តយល់្រពមេលសនធិសញញ បេំពញ
បែនថម ែដលកនុងេនះមនអមេ យែផនទីេនះផង។ េនកនុង
ចណុំចេនះ េ្រកពីករអះ ងពីសំ ក់ ជរ ្ឋ ភិបល ពី
សំ ក់រដ្ឋសភ ពីសំ ក់្រពឹទធសភ ្រពះករុ ជអងគមច ស់
្រពះអងគ ក៏បនពិេ្រគះេយបល់ជមួយនឹង្រពះ ជវង នុវង
ែដលមនសេម្តច សីុសុវតថិ ជីវន្តមុនីរក  ែដលេពលេនះជអនុ
្របធនទីមួយៃន្រពឹទធសភ សេម្តចនេ ត្តម េសរវុីឌ  ឧបនយក
រដ្ឋម្រន្តី សហរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម ៃផទ និងសេម្តច្រពះមហិស  
នេ ត្តម ច្រកពង  ែដលេពលេនះជទី្របឹក ជរ ្ឋ ភិបល
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ក៏បនថ្វ យនូវ្រពះ ជេយបល់ថ ជករទទួលខុស្រតូវរបស់
អងគនីតិ្របតិបត្តិ និងនីតិបញញត្តិ។ ដូេចនះ េនះជករយក្រពះទយ័
ទុក ក់។ បញ្ហ េនះ គឺជបញ្ហ  េ្រកពីេនេពលែដល្រពមគន

យ្រពះហសថេលខេល្រពះ ជ្រកម ក់ឱយេ្រប្របស់នូវចបប់
េនះ ្រពះអងគក៏បន្របទន្រពះ ជ រថ្វ យ្របេគនចេំពះ្រពះ
សងឃ និងជូនចេំពះ្របជពលរដ្ឋ្រគប់រូបរួចមកេហយែដរ េហយ
ែដលកន្លងេទ វទិយុ និងទូរទស ន៍ ក៏បនផ យជហូរែហផងែដរ
េហយសងឃមឹថប ្ត ទូរទស ន៍នន នឹងបន្តចក់ផ យនូវ្រពះ
ជ ររបស់្រពះករុ ្រពះម ក ្រតបចចុបបនន ក៏ដូចជ្រពះ ជ
ររបស់្រពះករុ អតីត្រពះម ក ្រត សេម្តច្រពះនេ ត្តម

សីហនុ ្រពះបរមរតនេកដ្ឋ េផញជូន ឯកឧត្តម ផម ៉ ន់ដុង េន
ឆន ១ំ៩៩៩ ស្តីអពីំបញ្ហ ្រពំែដនទឹក គឺេ យសុយំកលីងេ្របវេីយ៉
និង្រពះ ជ្រកម្របកសឱយេ្របចបប់េនះផងែដរ េដមបចីក់ផ យ
ជូនជនរួមជតិ េដមបេីចៀស ងនូវករេធ្វអ ថ ធិបបយ និងករ
ញុះញង់បងកេហតុ ពីសំ ក់ពួកមិនទទួលខុស្រតូវ េហយ
ែដលពយយមេធ្វឱយសភពករណ៍មនករ ប់អួរ ឬបេងកតជ
ច ចលេឡង។

 III- អំពីភព្រតឹម្រតូវៃនែផនទី្រពំែដនកមពុជ និង
េវៀត ម
 ែផ្អកេល វ និងគតិចបបដូ់ចបនរេំលចខងេលេនះ ែផនទី
្រពំែដនអមសនធិសញញ បំេពញបែនថម ឆន  ំ២០០៥ គឺជែផនទីផ្លូវករែតមយួ
គត ់ែដលមនតៃម្លគតិយុត្ដេពញេលញ ្រសប មចបបជ់តិ និងចបបអ់ន្ដរ
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ជតិ ស្រមបក់រចរចនិងកំណត្់រពំែដនរដ្ឋរ ង្របេទសកមពុជនិង្របេទស
េវៀត ម។ ដូចេនះ មផ្លូវចបប ់ ពិតជមនិមនករចបំច់ មយួដូចេនះ មផ្លូវចបប ់ ពិតជមនិមនករចបំច់ មយួ
ែដលត្រមូវឱយ ជរ ្ឋ ភបិលេធ្វករស្វះែស្វងរកកិចចសហករេសនសំុខចីែផនទីែដលត្រមូវឱយ ជរ ្ឋ ភបិលេធ្វករស្វះែស្វងរកកិចចសហករេសនសំុខចីែផនទី
េដមបេីផទ ងផទ តជ់មយួែផនទីផ្លូវករ និង្រសបចបប ់ ែដល ជរ ្ឋ ភបិលេដមបេីផទ ងផទ តជ់មយួែផនទីផ្លូវករ និង្រសបចបប ់ ែដល ជរ ្ឋ ភបិល
បន និងកំពុងេ្រប្របស់ កនុងករចរចកំណត្់រពំែដន និងេបះបេងគ ល្រពំបន និងកំពុងេ្រប្របស់ កនុងករចរចកំណត្់រពំែដន និងេបះបេងគ ល្រពំ
ែដនជមយួ្របេទសេវៀត មេនះេឡយែដនជមយួ្របេទសេវៀត មេនះេឡយ។
 (េសចក្តីអធិបបយបែនថម)
 េនះជចណុំចែដល ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំ បនេលកេឡងពី
ខងេលអមបញ់មិញ ថេបមនែផនទីផ្លូ វចបប់អញចឹ ងេហយ េម៉ច
បនចបំច់េទរកសុខំចីេគ? េហយចណុំចេនះ ចេម្លយេនទីេនះ
នឹងមនែផនកខងេ្រកមែដល ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំ ក៏បន្របប់េទ
ឯកឧត្តម សម រង ុ  ី្របធនគណបក សេ្រងគ ះជតិថ សុឯំកឧត្តម
កុបំេនទ សខញុ  ំែដលខញុបំនរកវធិីឱយសត្វមនពិសេចញពីរូង េ្រពះ
ែផនទីរបស់ឯកឧត្តម វជងសត្វអសិរពិសេទេទៀត
េ្រពះមិន្រតឹមែតេបក្របស់្របជពលរដ្ឋេទ េ យ រែផនទី
េនះេហយ បនេធ្វឱយសហកររីបស់គត់ជប់គុកមកដល់េពល
េនះមិនទន់េចញបន េហយ ចនឹងមនជប់គុកជបន្តបនទ ប់
េទៀត។ ករជប់គុកេនះ គឺ ្រស័យេទេលតុ ករេទ ែតឥឡូវ
េនះកពុំងែតជប់ឃុ។ំ
 េទះបីជយ៉ងេនះក្ដី គណបក ្របឆងំ តំ ងេ យអនកនេយ
បយមយួចំនួនរបស់ខ្លួនេនែតបន្ដ េធ្វជមនិយល់អំពីតៃម្លគតិយុត្ដ និង
អតថ្របេយជនៃ៍នសនធិសញញ បំេពញបែនថមឆន  ំ២០០៥ និងែផនទី្រពំែដន 
អមសនធិសញញ េនះ េហយែបរជេធ្វករេចទ្របកនម់លួបងក ចយ៉់ងងេងល
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េ យមនិញេញតបន្ដិច េ ះ ចំេពះចបបជ់ធរមន និងេ យ្របមថ
មកង់យឥតេកតែ្រកងេទេល ថ បន័កំពូលទងំ យរបស់ជតិ រមួទងំ
ថ បន័្រពះម ក ្រតផងថ ែផនទី្រពំែដនផ្លូវករ និង្រសបចបបេ់នះ គឺ

ជែផនទីែក្លងក្ល យ ឬជែផនទី មនិ្រតឹម្រតូវ ឬជ “ែផនទីេចរ”“ែផនទីេចរ” ែថម
េទៀតផង។
 (េសចក្តីអធិបបយបែនថម)
 ឥឡូវេនទីេនះ េតទងំ ៤ តួអងគេនះ ជេចរ ឬយ៉ង ?
េនះជករ្របមថ ែដលមិន្រតូវេលកែលង។ ្រពះម ក ្រត្រពះ
នម នេ ត្តម សីហមុនី, ្របធន្រពឹទធសភ ពិតែមនែតគត់
មរណកលេទេហយ ែតគត់នម សេម្តច ជ សីុម, ្របធនរដ្ឋ
សភ ្រពះនម នេ ត្តម រណឫទធិ, នយករដ្ឋម្រន្តី គឺខញុ ្ំរពះករុ
ខញុ  ំហុ៊ន ែសន េតេនះ អនកែដល្របមថចេំពះែផនទី ថជែផនទី
េចរ ែផនទីមិន្រតឹម្រតូវ ែផនទីែក្លងក្ល យ េតមនបនគិតេទ
ដល់ ថ ប័នកពូំលរបស់ជតិ […] េតករបពំនែបបេនះ ្រតូវទទួល
េទសែបប ? េសនឱយអងគអនកចបប់ និងែផនកវស័ិយតុ ករ 
សិក ឱយបនចបស់ ស់ េដមបចីត់វធិនករចេំពះជនទងំ

យ ែដល ៊ ន្របមថេទេលែផនទី ែដលកពុំងេ្រប្របស់
ជផ្លូ វករេនេពលេនះ។
 1.1. ដូចេនះ េដមបធីនតម្ល ភពស្រមប្់របជជតិកមពុជទងំមូល
កដូ៏ចជេដមបបីញជ កឱ់យកនែ់តចបស់ែថមេទៀត អំពីភពហមតច់ត ់ ភព
្រតឹម្រតូវពិត្របកដ និងករទទួលខុស្រតូវខពស់បំផុតរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល
កមពុជេនកនុងករេរៀបចំ និងករអនុវត្ដនក៍រងររបស់ខ្លួន កនុងករកំណត់
និងករេបះបេងគ ល្រពំែដនរ ង្រពះ ជ ច្រកកមពុជជមយួ្របេទស
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ជិតខង ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជបនស្វះែស្វងរកកិចចសហករ េសនសំុខចី
ែផនទីេដមែដលមនករពកព់ន័ធ ពីអងគករសហ្របជជតិ និងពី្របេទស
ម អំ ចចំនួន ៣ គឺ ធរណរដ្ឋប ងំ សហរដ្ឋ េមរកិធរណរដ្ឋប ងំ សហរដ្ឋ េមរកិ និង
ច្រកភពអងេ់គ្លស េដមបេីផទ ងផទ តជ់មយួនឹងែផនទីផ្លូវករ និង្រសបចបប់
ែដល ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជបន និងកំពុងេ្រប្របស់កនុងករកំណត ់និងករ
េបះបេងគ ល្រពំែដនជមយួេវៀត ម។ ដូចបនគូសបញជ កពី់ខងេដម 
ករេសនសំុខចីែផនទីេនះ កេ៏ធ្វេឡងកនុងេគលបំណង េដមបបីេញច ស និង
បញចបនូ់វករញុះញងេ់ យគម នករទទួលខុស្រតូវ និងេ យមនិខ្ល ច
ញេញតចបបរ់ដ្ឋ សំេ បេងកត ម រតីជតិនិយម្រជុល េធ្វឱយមនករែបក
បកជ់តិ និងបេងកតឱយមនករភន្់រចឡំេនកនុងចំេ ម ធរណមតិ
ជតិ និងអន្ដរជតិ េដមបេីកងចំេណញនេយបយេ យមជឈ ្ឋ នមយួ
ចំនួនេនកនុង ្របេទសកមពុជែដលជ្របករ ចបេងកតេ្រគះមហន្ដ យដ៏
ធំេធងស្រមបជ់តិកមពុជទងំមូល ្រពមទងំស្រមបសុ់ខសន្ដិភពជមយួ
្របេទសជិតខង និងកេ៏ដមបបីញជ កអំ់ពីករេប្ដជញ ចិត្ដឥតងកេររបស់ ជ
រ ្ឋ ភបិលកនុង ករអនុវត្ដេគលនេយបយរបស់ខ្លួន សំេ ក ងែខ
បនទ ត្់រពំែដនមយួចបស់ ស់្រតឹម្រតូវ្របកបេ យ សន្ដិភព មតិ្ដភព 
សហ្របតិបត្ដិករ និងករអភវិឌ នជ៍មយួ្របេទសជិតខង។
 (េសចក្តីអធិបបយបែនថម)
 អ្វីែដល ជរ ្ឋ ភិបលចង់បន គឺតម្ល ភពជមួយ្របជ
ជតិកមពុជទងំមូល ក៏ប៉ុែន្ត ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំ ក៏ចង់ឱយសត្វមន
ពិសេចញពីរូង ែដល វជងសត្វអសិរពិស េ្រពះេគ្រគន់
ែតបេង្ហ ះ មេហ្វសប៊ុក េហយេគបេងកតនូវករញុះញង់ េបក
បេញឆ ត្របជពលរដ្ឋេហយ េតេគគួរទទួលខុស្រតូវចេំពះមុខ
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ចបប់ែបប  ្របសិនេបមនយថេហតុ ្រកក់េកតេឡង? ដូច
ជករកប់សម្ល ប់គន េនកនុងៃផទកនុងជតិ ឬករប៉ះទងគិច មទល់
ែដន មរយៈករញុះញង់របស់េមដឹកន ំ យ៉ងេ ច ស់
េគក៏្រតូវទទួលខុស្រតូវខងសីលធម៌ផងែដរ េនេពលែដលេគ
េធ្វករញុះញង់ បែំបកបបំក់ជតិ។ […]
 េនៃថងទី ៦ ែខ កកក  ឆន  ំ២០១៥ កនុង នៈជនយករដ្ឋម្រន្ដី
ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ខញុ ំ្រពះករុ ខញុ ំ បនេធ្វលិខិតមយួចបបជូ់ន
េទឯកឧត្ដម Ban Ki-moonBan Ki-moon អគគេលខធិករអងគករសហ្របជជតិ
េដមបសំុីខចីែផនទីេដមទងំអស់ែដលតមកល់េនអងគករសហ្របជជតិ។ េន
ៃថងទី ៥ ែខ សី  ឆន  ំ២០១៥ ឯកឧត្ដម Ban Ki-moonBan Ki-moon បនេផញលិខិត
េឆ្លយតបមកវញិ េ យបញជ កថ់ ពំុ ចរកេឃញែផនទី BonneBonne ខន ត 
១/១០០ ០០០ ែដល ជរ ្ឋ ភបិលសេម្ដច្រពះ នេ ត្ដម សីហនុ បន
យកេទតមកល់េនអងគករសហ្របជជតិ េនឆន  ំ ១៩៦៤ េនះេទ ប៉ុែន្ដ
បនរកេឃញែផនទីចំនួន ១៨ ផទ ងំ តមកល់េនប ្ណ ល័យ ក់ក់

ម៉ំសក៍ហ លូម៉ំសក៍ហ លូ (Dag Hammar-skjöld) របស់អងគករសហ្របជជតិ 
ែដល ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ សមយ័សងគម ្រស្ដនិយម េ្រកម្រពះ ជកិចច
ដឹកនរំបស់សេម្ដច្រពះ នេ ត្ដម សីហនុ ជ្រពះ្របមុខរដ្ឋបន េ្រប្របស់
ែផនទីេនះប្ដឹងេទអងគករសហ្របជជតិ អំពីកររេំ ភឈ្ល នពនេល
ទឹកដីកមពុជពីសំ កប់រេទស។ អងគករសហ្របជជតិបនអនុញញ ត
ឱយកមពុជខចីែផនទីទងំ ១៨ ផទ ងំេនះ ជករេយគយល់ពិេសស។
 (េសចក្តីអធិបបយបែនថម)
 ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំសូមបភំ្លឺចណុំចេនះបន្តិច ៖ អងគករសហ
្របជជតិ មរយៈលិខិតអគគេលខធិករ បន គីមូន ្រគន់ែត
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បនបញជ ក់្របប់មកខញុ ្ំរពះករុ ខញុថំ ែផនទីេនះរកមិនេឃញ។
ប៉ុែន្តមិនបនបញជ ក់្របប់ថ បនយកេទតមកល់ ឬមិនបនយក
េទតមកល់ េនះេទ។ ដូេចនះ កនុង នៈជេកមងជនំន់េ្រកយ ខញុ ្ំរពះ
ករុ ខញុ  ំ មិន ចដឹងបនថ េតេពលេនះ ជរ ្ឋ ភិបល
កមពុជ បនយកេទតមកល់ែមនឬអត់? ឬយកេទតមកល់ ែតអងគ
ករសហ្របជជតិេធ្វឱយបត់? ឬមិនបនយកេទតមកល់?។ ដូេចនះ
េហយ បនជខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំ េនែតបន្តឱយស្វះែស្វងរកជបន្ត
េទៀត។ ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំមិនយកករសននិ ្ឋ ន មួយេនេពល
េនះថេតេនេពលេនះបនយកេទតមកល់ឬក៏អត់។ ឯ អគគេលខ
ធិករអងគករសហ្របជជតិ ក៏មិនបនបញជ ក់កនុងលិខិតរបស់ខ្លួន
ែដលេផញមកខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំថមិនបនយកេទតមកល់េទ ្រគន់ែត
ថរកមិនេឃញែតប៉ុេ ្ណ ះ។ ប៉ុែន្តេគែបរជរកេឃញនូវែផនទី
ែដលកមពុជបនប្តឹងេទអងគករសហ្របជជតិ ស្តីអពីំករឈ្ល ន
ពនរបស់ េមរកិ និងេវៀត មខងតបូង កលពីេពលេនះ
េទវញិ។ ែផនទីេនះ េយង ចចត់ទុកថ ជែផនកមួយៃន្រពំែដន
របស់កមពុជផងែដរ េ្រពះេពលែដលេយងបន ក់េទ នូវទី

ងំទម្ល ក់្រគប់ែបកទងំ យ មនន័យថ េយងបនកណំត់
ថេនះជដីែខមរ។ មរយៈេនះជដីែខមរ េនះជដីរបស់េវៀត ម

មរយៈែផនទីែដលេយងបន ក់េទ េទះបីថជេយងមិន
បនយកេទតមកល់ថជែផនទី្រពំែដន។ ប៉ុែន្តែផនទី ១៨ ផទ ងំ
េនះ លមម្រគប់្រគន់េដមបឱីយេយងយល់ថ េពលេនះ្រពំែដន
របស់េយងគឺប៉ុណ្ណឹ ងែអង។ េយងក៏សុខចិត្តខចីមក េហយ ម
លកខណៈ េនះជករេយគយល់ ែដលេយងបនែថ្លងអណំរគុណ
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ចេំពះអគគេលខធិករអងគករសហ្របជជតិ។
 ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំសូមទម្ល យេរឿងេនះេដមប្ីរជប។ េនះជ
តបំន់ែដលមនករពក់ព័នធេទកនុងម្រ ែដលពក់ព័នធជមួយ
នឹងករបន្តករចរចរ ងកមពុជ និងេវៀត ម េនតបំន់ ក់ ំ
និង ក់ហូ៊ត មសនធិសញញ បេំពញបែនថមឆន ២ំ០០៥។ ចណុំច
ែខ ្រពំែដនេនះ សូមបញជ ក់ថ អគគេទ ភិបលឥណ្ឌូ ចិន ឆន ំ
១៩១៤ បនកណំត់ឱយែខ ្រពំែដនេដរមក មែ្រពក ក់ហូ៊ត
ប៉ុែន្តប ងំបនគូសែផនទីមក មែ្រពក ក់  ំ ែដលខុសនឹង
ៃផទដី្របមណជង ៥០ គីឡូែម៉្រត្រក ។ ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំបន
្របឹងែ្របង ស់េដមបតីសូ៊េ ះ្រ យបញ្ហ េនះ េសនឱយភគី
េវៀត មទទួលយកនូវករគូសែផនទីឱយ្រតឹម្រតូវេទ មករ
កណំត់ៃនអគគេទ ភិបលឥណ្ឌូ ចិនឆន ១ំ៩១៤។ េពលេនះ ែខ
េខៀវេនះ គឺជែខ ែដលខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំគូស្រពឹកមិញ េដមបងីយ
ពនយល់្របជពលរដ្ឋែតប៉ុេ ្ណ ះប៉ុែន្តែខ ្រពំែដនែដលេយងបន
្របគល់ឱយអងគករសហ្របជជតិ គឺែខ រត់ មែ្រពក ក់ េំហយ
ែដល ងំពីេពលគូសែផនទីខុសមកដល់េពលេនះ េយងមិន
ទន់ែស្វងរកនូវឯក រ មួយ ែដលកមពុជបនទមទរឱយ
ប ងំគូសេឡងវញិ ត ៉ឱយប ងំគូសេនះេទ។ ប ងំបនគូស
ែផនទីខុសពីេសចក្តីសេ្រមចរបស់អគគេទ ភិបលឥណ្ឌូ ចិន។
កមពុជមិនបនតសូ៊ទមទរឱយប ងំែកែ្របនូវករគូសខុសែផនទី
េនះេទ ផទុយេទវញិ បនេ្រប្របស់ែផនទីេនះ េហយយក
ែផនទីេនះេទប្តឹងេគេនអងគករសហ្របជជតិ។ […] អញចឹ ង
រង្វង់ៃផទដីេនះ ជរង្វង់ែដលេយងកពុំងតសូ៊ សុឱំយេវៀត ម
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ទទួលយកនូវករកណំត់ មករសេ្រមចរបស់អគគេទ ភិបល
ឥណ្ឌូ ចិន។
 ជករគួរឱយចង់េសច ែដលេមដឹកននំេយបយមួយរូប
ជ្របធនបក នេយបយ និយយថ ែផនទីឆន ១ំ៩១៤។ សុំ
្របជពលរដ្ឋយល់ឱយចបស់ េបេធ្វេមដឹកនរំហូតដល់លងង់េខ្ល
មិនដឹងថអ្វីជេសចក្តីសេ្រមច និងអ្វីជែផនទីផងេនះ េតសម
្រសបេធ្វជេមដឹកនកំមពុជបនឬេទ? ្របជពលរដ្ឋ្រតូវយល់ឱយ
ចបស់ េតគួរេបះេឆន តជូនគត់ដឹកន្ំរបេទសឬអត់? ប៉ុនម ន

ទិតយមុនេនះ គត់ថ ្រតូវទមទរឱយេ្របែផនទីឆន ១ំ៩១៤។ ខញុ ំ
សូមបញជ ក់ជូនបងប្អូនជនរួមជតិ ក៏ដូចជេទកន់សមជិក 
សមជិកគណបក ្របឆងំ ឱយបន្រជបថ េមបក របស់ខ្លួនលងង់

ដល់ប៉ុណ្ណឹ ង េត ចដឹកនជំតិបនឬេទ? សម្រសបជេមដឹកន ំ
របស់ខ្លួនតេទេទៀតេទេបសូមបែីតេសចក្តីសេ្រមច និងែផនទីគឺ
ខ្លួនអត់ចបស់ផង។ េសចក្តីសេ្រមចគឺេគឱយេដរ មែ្រពក ក់ហូ៊ត
រហូតដល់្របភពរបស់  ប៉ុែន្តែផនទីគឺគូស មែ្រពក ក់ ។ំ
អញចឹ ង ែផនទីែដលគូស ម ក់ហូ៊ត អត់មនែផនទីេទ មន
ែតេសចក្តីសេ្រមចប៉ុេ ្ណ ះ។ ឥឡូវ េដមបជី្រមះមនទិលែតម្តង ខញុ ំ
្រពះករុ ខញុ  ំ សូមបញជ ក់ជូនជនរួមជតិ េនះជករលះបង់

ងំពីឆន ១ំ៩៦៤ ែដលេពលេនះ ឧត្តមេសនីយ៍ ែកវ ផត បន
យកេទប្តឹងេនៃថងទី២៧ ែខមិថុន ឆន ១ំ៩៦៤ េហយករយកេទ
ប្តឹងេគ យកេទែផនទីយ៉ងដូេចនះ។ មិនបនេសនសុបំ ងំឱយែក
ែផនទីេទ មិនបនទមទរឱយែខ ែផនទីេដរ្រសបជមួយេសចក្តី
សេ្រមចរបស់អគគេទ ភិបលឥណ្ឌូ ចិនេទ ប៉ុែន្តែបរជយកែផនទី
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េទប្តឹងេគេនអងគករសហ្របជជតិ ែដលជែផនកមួយៃន្រពំែដន
របស់កមពុជ។
 ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំ ្រទឈំចឺប់េលបញ្ហ េនះអស់រយៈកល
រហូតមកដល់េពលេនះ េបគិតពីឆន ២ំ០០៥ េហយមុននឹងេទ
េទៀត គឺយូរ ស់មកេហយ […] េនេពលខញុ ្ំរពះករុ ខញុចំង់

ករពរទឹកដី េតមននរ មកករពរខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំេ្រកែត
ពីករ យ្រប រ ជន់ពន្លិចបែនថម េដមបយីកករឈនះេឆន តែត
ប៉ុេ ្ណ ះ េតខញុ ្ំរពះករុ ខញុ ខុំសអ្វីេទ ែដល្រគន់ែតេធ្វករតសូ៊
េដមបផីល្របេយជន៍ជតិ ឱយមនករចរចជមួយេវៀត ម 
េដមបទីញយកែខ ែផនទីែដលគូសេទ មែ្រពក ក់  ំឱយមក
េដរ មែ្រពក ក់ហូ៊ត ្រសប មេសចក្តីសេ្រមចរបស់អគគេទ
ភិបលឥណ្ឌូ ចិនេតខញុ ្ំរពះករុ ខញុ ខុំសឬេទ? េតេនះជ ម រតី
កបត់ជតិ ឬក៏ជ ម រតីេសន ជតិ?
 ឥឡូវ សូមេមលែផនទីរបស់គណបក សេ្រងគ ះជតិម្តង
ែដលចត់ទុកខ្លួនឯងថ ជែផនទី្រតឹម្រតូវ។ គណបក សេ្រងគ ះ
ជតិេនជពំក់ែផនទីចនួំនពីរផទ ងំ មនមួយផទ ងំេនះ គត់យក
ែផនទីឥណ្ឌូ ចិនទងំមូល(កមពុជ េវៀត ម វ) គត់យកមក

ក់បេង្ហ ះ េហយមនមួយផទ ងំេទៀត គឺដីេវៀត មទងំអស់
ែតម្តង គឺថេន ប មី ធួត (Ban Me Thuot) កនុងេខត្ត ក់ 
របស់េវៀត ម។ គត់េនជពំក់ពីរផទ ងំេទៀត។ ប៉ុែន្តឥឡូវសូម
េមល ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ នឹំក ម នថ ែផនទីរបស់សេ្រងគ ះជតិ ច
មនភព្របេសរេទេលចណុំចែដលគត់ ចរកេឃញនូវភព
ខ្ល ងំខ្លះែដល ចផ្តល់នូវទឡ្ហីករណ៍ ឱយ ជរ ្ឋ ភិបលយកេទ
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ចរចជមួយេវៀត ម។ មិននឹក ម នថែផនទីេនះ គឺ្រគន់ែត
ជែផនទីេបក្របស់ េហយ វជងសត្វអសិរពិស។ ឥឡូវ 
ចណុំច ក់  ំ ក់ហូ៊ត គឺដូចគន ែតម្តង។ េនះគឺែ្រពក ក់ ំ
ដែដល, េនះគឺ ក់ហូ៊ត ែដលខញុ ្ំរពះករុ ខញុ េំទបនឹងគូស្រពឹក
មិញ។ អញចឹ ងេទ េតែផនទីសេ្រងគ ះជតិ មនអ្វី្របេសរជងែផនទី
ជរ ្ឋ ភិបល េប ដូចគន ជមួយែផនទី ជរ ្ឋ ភិបល េហយ

អន់ជងែផនទី ជរ ្ឋ ភិបលេទេទៀត។ ជរ ្ឋ ភិបលកពុំង
ែតទមទរឱយេវៀត មគូសបនទ ត់មក មែ្រពក ក់ហូ៊ត ម
េសចក្តីសេ្រមចរបស់អគគេទ ភិបលឥណ្ឌូ ចិន េតេនះឬជទេង្វ
េសន ជតិរបស់សេ្រងគ ះជតិរបស់េមដឹកនែំតម្ដង េហយេចទ
េគថេ្របែផនទីែក្លងក្ល យ កនុងេពលែដលេគកពុំងពយយមចរច
េដមបេីធ្វេម៉ចឱយ្រសបេទនឹងេសចក្តីសេ្រមច របស់អគគេទ ភិ
បលឥណ្ឌូ ចិន។ អនក េសន ជតិ អនក កបត់ជតិ។ េយង
មិនចង់និយយនរ កបត់ជតិ ប៉ុែន្តេគេ្របភ មកេលេយង

្រកក់ ស់ វ ស់ ពិសពុល ស់។ ឥឡូវបន
េចញមកក ្ត ល លេហយ តបំន់ ក់  ំ ក់ហូ៊ត គឺគម នអ្វី
ខុសគន ជមួយនឹងែផនទីែដលយកេទអងគករសហ្របជជតិ
េទ។ បែនថមេលេនះ ែផនទីប ងំបញជូ នមក គឺដែដល ដូចគន
ទងំអស់។ អញចឹ ង េតខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំ តសូ៊េនះ ឬមកពីខញុ ្ំរពះ
ករុ ខញុមំិន្រពមតសូ៊ មិន្រពមលះបង់តបំន់ ក់  ំ ក់ហូ៊តេទប
សេ្រងគ ះជតិេចទខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំថេ្របែផនទីែក្លងក្ល យ។ សួរ
ែបបេនះេទវញិ េមដឹកនរំបស់េគ គបបេីឆ្លយឱយមនករេគរព
និងមនសីលធម៌ េបែផនទីរបស់អនកឯង ដូចេបះបិទជមួយ
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រ ង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម

ែផនទីរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល បែនថមេលេនះ អនកឯងជពំក់ពីរផទ ងំ
េទេទៀត។ កនុងេពលែដល ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំ សរេសរសបុំ្រតឱយ
្របធនធិបតីប ងំ េគបេង្ហ ះថ ទិញ្រតឹមែត ១៦៨ ដុ ្ល រ។ សូម
អនកនពំកយនិយយឱយចបស់ មួយបង់ៃថ្ល service, មួយ
ទិញ។ េនកនុងេហ្វសប៊ុក េគេ្របភ ទិញ។ ជវបនេត ហនឹង!
ប៉ុែន្តអនកនពំកយែបរជមកេធ្វករែកត្រមូវ។ ខញុគំិតថ ្របជពលរដ្ឋ
និងអនកបេចចកេទសទងំ យ ថតរក ទុកអស់េហយ។ េ្រកយ
េពលបេង្ហ ះ ហនឹងរួចេហយ េទបេផញ SMS មកឱយខញុថំ សុែំក
ម្រ ២ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ។ ករសុែំកម្រ ២ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ មិន
ែមនបណ្ឌិ តសុខ ទូច ឬអនក េផ ងេ្រកពី ឯកឧត្តម សម រង ុ ី
េទ។ ខញុ ្ំរពះករុ ខញុចំង់បង្ហ ញែថមេទៀត េដមបបីញជ ក់ឱយចបស់
អពីំចណុំចេនះ េ្រពះមនេនកនុងទូរស័ពទៃដេនះេនេឡយេទ
អពីំអ្វីែដល េដមបេីយង នឱយ ្ដ ប់ទងំអស់គន  ឱយយល់ទងំ
អស់គន ។ ខ្លួនឯងជអនកបេងកតបញ្ហ រួចេហយទម្ល ក់ឱយអនកដៃទ
េ យខ្វះករទទួលខុស្រតូវ។ សូមអស់េ កចប់យកេទ េនះ
េហយជ SMS ទូរស័ពទរបស់ ឯកឧត្តម សម រង ុ  ីមកចេំពះខញុ  ំ
េហយខញុ ំ នឱយ ្ត ប់អពីំចណុំចេនះ េដមបេីជៀស ងសមជិក 
សមជិក ឬថន ក់ដឹកន ំ ៃនគណបក ្របឆងំ ឬបក ដៃទ យក
េធ្វជែលបង រហូតេទដល់េជរ្រកុម្រ វ្រជវឯក ជយ។ េនៃថង
សុ្រក ១៧ កកក  េម៉ង ៧:៤៩ នទី្រពឹក ឯកឧត្តម សម រង ុ  ីបន
េផញមកឱយខញុថំ ជ្រមបសួរសេម្តច ខញុសូំមអបអរ ទរ្រប សន៍
ថមីៗេនះរបស់សេម្តច ទក់ទងនឹងបញ្ហ ្រពំែដន។ េដមបបីង្ហ ញពី
ឯកភពជតិកន់ែតរងឹម ំ កនុងបណំងករពរបូរណភពទឹកដី
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រ ង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម

ៃន្របេទសកមពុជ ខញុសូំមសេម្តចេម ្ត ពិនិតយលទធភព េធ្វវេិ -
ធនកមមរដ្ឋធមមនុញញ្រតង់ម្រ ទី២ ស្តីពីែផនទី ែដលេយង្រតូវ
បញជ ក់ឱយកន់ែតេកបះកបយ េ យមនករចូលរួមគ្ំរទពី
គណបក ្របជជន និងគណបក សេ្រងគ ះជតិរួមគន  េ យ
េសចក្តីេគរព ប់ នពីខញុ។ំ ដល់ខញុ េំឆ្លយ្រតឡប់េទវញិគឺ មិន
មនករចបំច់េធ្វេនេពលេនះេទ។ អញចឹ ងខ្លួនឯងជអនកបបួល
េគេធ្វ។ េគបនដឹងេរឿងេនះយូរេហយ េគអត់មន្រតូវករេធ្វេន
កនុងេពលេនះេទ។ ខ្លួនឯងបបួលេគេធ្វ េហយចង់ថយក ែផនទី
ឆន ១ំ៩១៤។ អត់មនេទែផនទីឆន ១ំ៩១៤ សូមផ្ត ្ំរតឡប់េទវញិ 
កុលំងង់េពក។ អញចឹ ង ឥឡូវ េចញមកទងំអស់េហយ។ ខញុ ្ំរពះ
ករុ ខញុបំនបញជ ក់្របប់អពីំចណុំចទក់ទិននឹងតបំន់ ក់  ំ

ក់ហូ៊ត េ្រពះខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំ្រទ្ំរទែលងេកតជមួយនឹងករ
្របមថមក់ងយសព្វែបបយ៉ង។
 ករចរចជមួយេវៀត មេនែតបន្តេធ្វ មិនែមនេបះ
បង់េចលេទ េ យេយងបនេមលេឃញស ្ឋ ន អគគេទ
ភិបលឥណ្ឌូ ចិនបនឱយេដរ មែ្រពក ក់ហូ៊ត។ បែនថមេលេនះ

មែ្រពក ក់ហូ៊តមនបេងគ ល្រពំែដនមួយចនួំន។ េហយមួយ
េទៀត េទះបីែផនទីេដរ មែ្រពក ក់ បំ៉ុែន្តែ្រពក ក់ ពុំំមន
បេងគ ល្រពំែដនេទ។ េនះជចណុំចែដលកមពុជ េនបន្តករ
ពិភក ជមួយេវៀត ម។ ប៉ុែន្តសូមបញជ ក់ថ េយងមិន ច
េលកកងទព័េទដេណ្ត មយកទឹកដីេនះបនេទ ហួសសម័យ
េហយ។ េយងមិន ចេធ្វ ម Abhisit Vejjajiva េន្របេទស
ៃថបនេទ។
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េសចក្ដីែថ្លងករណ៍ និងករអធិបបយ ស្ដីពីែផនទី្រពំែដនរដ្ឋ
រ ង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម

 2.2. េនៃថងទី ១៥ ែខ កកក  ឆន  ំ២០១៥ ខញុ ំ្រពះករុ ខញុ ំ កប៏ន
េធ្វលិខិតេផញេទេមដឹកន្ំរបេទសម អំ ចចំនួន ៣ េទៀត គឺ ធរណ
រដ្ឋប ងំ សហរដ្ឋ េមរកិ និងច្រកភពអងេ់គ្លស កនុងេគលេ ស្វះែស្វង
រកកិចចសហករេសនសំុខចីែផនទី និងេសនសំុអនកឯកេទសខងែផនទីេដមប ី
េផទ ងផទ តជ់មយួែផនទីផ្លូវករ និង្រសបចបប ់ខន ត ១/១០០ ០០០ ែដល
ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជបននិងកំពុងេ្រប្របស់កនុងករកំណត ់ និងករេបះ

បេងគ ល្រពំែដនជមយួេវៀត ម។ ជលទធផល ច្រកភពអងេ់គ្លស ម
រយៈលិខិតចុះៃថងទី ២១ ែខ សី  ឆន  ំ២០១៥ របស់ឯកឧត្ដមនយករដ្ឋម្រន្ដី
David CAMERON បនេឆ្លយតបជផ្លូវករថ ច្រកភពអងេ់គ្លសពុំបន
រកេឃញនូវែផនទីដូចែដលកមពុជបនេសនសំុេនះេទ។ ចំែណកឯ ធ
រណរដ្ឋប ងំវញិ មរយៈលិខិតចុះៃថងទី ៣១ ែខ សី  ឆន  ំ ២០១៥ 
របស់ឯកឧត្ដម្របធនធិបតី François HOLLANDE បនេឆ្លយតបជ
វជិជមនេទនឹងសំេណ របស់កមពុជ េ យបនសេ្រមច្របគល់ឱយកមពុជ នូវ
ចបបច់ម្លងៃនែផនទីខន ត ១/១០០ ០០០ េបះពុមពេ យ “្រកុមភូមិ ្រស្ដ“្រកុមភូមិ ្រស្ដ
ឥណ្ឌូ ចិន”ឥណ្ឌូ ចិន” ចំនួន ២៦ ផទ ងំ មរយៈ ថ នទូតប ងំ្របចេំនកមពុជ។ 
េ យែឡក សហរដ្ឋ េមរកិពំុទនប់នេឆ្លយតបជលិខិតផ្លូវករេទនឹង
សំេណ របស់កមពុជេនេឡយេទ។
 (េសចក្តីអធិបបយបែនថម)
 ក៏ប៉ុែន្ត េយងក៏សូមបញជ ក់ផងែដរថ ែផនទីរបស់ េមរកិ
្រតូវបន ឯកឧត្តម ៉  គឹមហុង េទថតយកមក ងំពីជង ១០
ឆន មុំនេនះ។ ឥឡូវេនះ កនុងផទះខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំ េពរេពញេទ
េ យែផនទីែតម្តង ទងំែផនទីមកពីប ងំ ទងំែផនទីមកពី
សេ្រងគ ះជតិ ទងំែផនទីមកពី េមរកិទងំែផនទីមកពីអងគករ
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េសចក្ដីែថ្លងករណ៍ និងករអធិបបយ ស្ដីពីែផនទី្រពំែដនរដ្ឋ
រ ង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម

សហ្របជជតិ េពរេពញេ យែផនទី។ អញចឹ ងែផនទីែដលអនក
ខ្លះអួត ងបនរកេឃញ េហយ ជរ ្ឋ ភិបលរកមិនេឃញេគ
យកមកទុកេនទីេនះ ងំពីជង ១០ ឆន មុំនេនះ េហយេផទ ង
ផទ ត់េទ អត់មនខុសអីេទ េនែតដែដលហនឹង។ អញចឹ ង េមរកិ
ឱយឬមិនឱយ មិនមនករចបំច់បែនថមេទ។ [...] ពីមុនផ្លូ វករេទ
េហយ េគេបះ្រ ឱយេចញពីប ្ណ ល័យហនឹងេនះ ប៉ុែន្តេយងចង់

ឱយពីសំ ក់រ ្ឋ ភិបលមករ ្ឋ ភិបល ល្អជង។
 ែផ្អកេលលទធផលែដលសេ្រមចបនជបន្ដបនទ បម់កេនះ េដមប ី
ស្រមបស្រមួលករងរទទួល ្របគល់ និងេផទ ងផទ តែ់ផនទី េនៃថងទី ៦ ែខ 
សី  ឆន  ំ២០១៥ ជរ ្ឋ ភបិលបនសេ្រមចបេងកតគណៈកមមករចំេពះ
កិចច ែដលមនសមសភពចំនួន ១១ របូ មកពី្រកសួង ថ បន័ពកព់ន័ធនន 
និងដឹកនេំ យ ឯកឧត្ដម េ  ំហុង ឧបនយករដ្ឋម្រន្ដី រដ្ឋម្រន្ដី
្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្ដិករអន្ដរជតិ។ គណៈកមមករចំេពះ
កិចចេនះបនេធ្វករយ៉ងមត៉ច់ត ់កនុងលកខណៈេបកចំហរ និង្របកបេ យ
តម្ល ភពេពញេលញ េ យមនករចូលរមួ្រតួតពិនិតយនិងសេងកតករណ៍
យ៉ងទូលំទូ យពីសំ ក្់រគបតួ់អងគពកព់ន័ធ ជ ទិ៍ តំ ងគណបក
នេយបយ តំ ងរដ្ឋសភ តំ ង្រពឹទធសភ តំ ងឧត្ដម្រកុម្របឹក
ៃនអងគេច្រកម តំ ង ជបណ្ឌិ តសភកមពុជ ្រពមទងំទី្របឹក ជរ ្ឋ
ភបិល ែដលមនសញជ តិបរេទសមយួចំនួន េដមបេីផទ ងផទ តែ់ផនទីែដល
ទទួលបនពីអងគករសហ្របជជតិ និងពី ធរណរដ្ឋប ងំ។
 ករេផទ ងផទ តែ់ផនទីេដមែដលអងគករសហ្របជជតិបនឱយខចីជ
មយួែផនទីផ្លូវករ និង្រសបចបបរ់បស់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជបន្រប្រពឹត្ដិ
េទេនៃថងទី ២០ ែខ សី  ឆន  ំ២០១៥។ លទធផលៃនករេផទ ងផទ តែ់ផនទីលទធផលៃនករេផទ ងផទ តែ់ផនទី
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េសចក្ដីែថ្លងករណ៍ និងករអធិបបយ ស្ដីពីែផនទី្រពំែដនរដ្ឋ
រ ង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម

េនះបនបង្ហ ញឱយេឃញយ៉ងចបស់ ស់េ យគម នករសង យ័ អំពីេនះបនបង្ហ ញឱយេឃញយ៉ងចបស់ ស់េ យគម នករសង យ័ អំពី
ភព្រតឹម្រតូវ ដូចគន េបះបិទរ ងែខ  បនទ ត្់រពំែដនៃនែផនទីេដម ែដលភព្រតឹម្រតូវ ដូចគន េបះបិទរ ងែខ  បនទ ត្់រពំែដនៃនែផនទីេដម ែដល
ជរ ្ឋ ភបិលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជទី ១ បនេ្រប្របស់ជផ្លូវករ ជរ ្ឋ ភបិលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជទី ១ បនេ្រប្របស់ជផ្លូវករ 

េហយែដលអងគករសហ្របជជតិបនអនុញញ តឱយកមពុជខចី ជមយួនឹងេហយែដលអងគករសហ្របជជតិបនអនុញញ តឱយកមពុជខចី ជមយួនឹង
ែខ បនទ ត្់រពំែដន ៃនែផនទីផ្លូវករ និង្រសបចបប ់ ែដល ជរ ្ឋ ភបិលែខ បនទ ត្់រពំែដន ៃនែផនទីផ្លូវករ និង្រសបចបប ់ ែដល ជរ ្ឋ ភបិល
កមពុជបននិងកំពុងេ្រប្របស់ស្រមបកំ់ណតនិ់ងេបះបេងគ ល្រពំែដនជកមពុជបននិងកំពុងេ្រប្របស់ស្រមបកំ់ណតនិ់ងេបះបេងគ ល្រពំែដនជ
មយួ្របេទសេវៀត មមយួ្របេទសេវៀត ម។
 ករេផទ ងផទ តែ់ផនទីចបបច់ម្លងែដល ធរណរដ្ឋប ងំបន្របគល់
ឱយជមយួនឹងែផនទីផ្លូវករនិង្រសប ចបបរ់បស់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បន
្រប្រពឹត្ដិេទេនៃថងទី ៣ ែខ កញញ  ឆន  ំ ២០១៥។ ខញុ ំ្រពះករុ ខញុ ំ សូម
គូស បញជ កេ់ឡងវញិម្ដងេទៀតថ ធរណរដ្ឋប ងំ មរយៈ ថ ន
ទូតរបស់ខ្លួន្របចេំនកមពុជ បន្របគល់ជូន ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ នូវ
ែផនទីចបបច់ម្លងចំនួន ២៦ ផទ ងំ ែដលទទួលបនពីវទិយ ថ នជតិភូមិ

្រស្ដ ្របេទសប ងំ។ ែផនទីទងំ ២៦ ផទ ងំេនះ គឺជែផនទីខន ត 
១/១០០ ០០០ ែដលេធ្វេ យ្រកុមភូមិ ្រស្ដឥណ្ឌូ ចិន កនុងេនះមន ២៥
ផទ ងំ ជ្របេភទែផនទី Bonne និង ១ ផទ ងំ ជ្របេភទែផនទី UTM។
ែផនទីេនះ ្រតូវបនេធ្វេនចេន្ល ះឆន  ំ ១៩៣៣ - ១៩៥៣។ ែផនទីែដល
ទទួលបនពីប ងំនេពលេនះ គឺជែផនទី ែដលមន រៈសំខនបំ់ផុត 
ពីេ្រពះែផនទីេនះផលិតេឡងេ យប ងំ េហយេនេពលេនះ ប ងំគឺ
ជ ពយបលេលកមពុជ និងជអនកកំណត្់រពំែដនរ ងកមពុជនិង
េសៀម រ ងកមពុជជមយួកូ ំងសីុន និងរ ងកមពុជជមយួ វ។ ្រពំ
ែដនែដលកំណតេ់ យប ងំេនះ បនបន ល់ជមរតក្របវត្ដិ ្រស្ដ និង
ជមូល ្ឋ នដសំ៏ខនស់្រមបក់មពុជយកមកេ្រប្របស់ េ្រកយេពលទទួល
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បនឯក ជយ ្រសប ម “េគលករណ៍ែខ ្រពំែដនមនិែកែ្រប”“េគលករណ៍ែខ ្រពំែដនមនិែកែ្រប”។
 ជថមីម្ដងេទៀត លទធផលៃនករេផទ ងផទ តែ់ផនទីេ យេបកចំហ និង ជថមីម្ដងេទៀត លទធផលៃនករេផទ ងផទ តែ់ផនទីេ យេបកចំហ និង
្របកបេ យតម្ល ភពេនះ បនបង្ហ ញឱយេឃញយ៉ងចបស់ ស់េ យ្របកបេ យតម្ល ភពេនះ បនបង្ហ ញឱយេឃញយ៉ងចបស់ ស់េ យ
គម នករសង យ័ អំពីភព្រតឹម្រតូវដូចគន េបះបិទ រ ងែខ បនទ ត ់ ្រពំែដនៃនគម នករសង យ័ អំពីភព្រតឹម្រតូវដូចគន េបះបិទ រ ងែខ បនទ ត ់ ្រពំែដនៃន
ែផនទីទងំ ២៦ ផទ ងំែដលផលិតេ យ្រកុមភូមិ ្រស្ដឥណ្ឌូ ចិន និងែដលែផនទីទងំ ២៦ ផទ ងំែដលផលិតេ យ្រកុមភូមិ ្រស្ដឥណ្ឌូ ចិន និងែដល
ទទួលបនពីប ងំ ជមយួនឹងែខ បនទ ត្់រពំែដនៃនែផនទីផ្លូវករ និងទទួលបនពីប ងំ ជមយួនឹងែខ បនទ ត្់រពំែដនៃនែផនទីផ្លូវករ និង្រសប្រសប
ចបបទ់ងំ ២៦ ផទ ងំ ែដល ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជបន និងកំពុងេ្រប្របស់ចបបទ់ងំ ២៦ ផទ ងំ ែដល ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជបន និងកំពុងេ្រប្របស់
ស្រមបកំ់ណត ់និងេបះបេងគ ល្រពំែដនជមយួ្របេទសេវៀត ម។ស្រមបកំ់ណត ់និងេបះបេងគ ល្រពំែដនជមយួ្របេទសេវៀត ម។
 (េសចក្តីអធិបបយបែនថម)
 ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំសូមបញជ ក់េនកនុងចណុំចេនះបន្តិច រ ង
ែផនទីែដលយកពីអងគករសហ្របជតិ ១៨ផទ ងំ ពិតែមនែតជ
ែផនទី មិនែមនតមកល់េនអងគករសហ្របជជតិ េហយក៏មិន
ែមនជែផនទី Bonne ែតជែផនទី UTM ខន ត ១/១០០ ០០០។ ប៉ុែន្ត
សូមបញជ ក់ថ ប ងំបនេធ្វែផនទីទងំ ២ ែបប។ ពិតែមនែតខញុ ំ
្រពះករុ ខញុ  ំមិនែមនជអនកឯកេទសែផនទី ក៏ប៉ុែន្តេដមបយីល់
ដឹងអពីំបញ្ហ ទឹកដី ខញុ ្ំរពះករុ ខញុបំនស្វះែស្វងសិក  ែស្វង
យល់អពីំែផនទី។ ប ងំបនេធ្វទងំែផនទី Bonne និងទងំ
ែផនទី UTM។ អញចឹ ង ែផនទីែដលបនយកពីអងគករសហ្របជ
ជតិ ជ្របេភទែផនទី UTM ប៉ុែន្តយកមកេផទ ងផទ ត់ជមួយែផនទី
Bonne ែដលជែផនទីេដម ែដលចុះហតថេលខរ ងកមពុជ និង
េវៀត ម គឺដូចគន ទងំ្រសុង ប់ទងំតបំន់ ក់  ំ ក់ហូ៊ត
េនះែតម្តង គឺដូចគន ទងំ្រសុង។ អញចឹ ងចណុំចេនះ គឺ េទះ UTM
ឬ Bonne គឺ ដូចគន  ស្រមប់មកពីប ងំ។ មកពីអងគករសហ
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្របជជតិមិនែមន Bonne េទ គឺ UTM ប៉ុែន្តគឺប ងំជអនកេធ្វ។ 
េធ្វទងំ ២។ ប ងំមនទងំ២។ េហយេពលែដលេយងេផទ ង
ផទ ត់ជមួយែផនទី ែផនទីប ងំ គឺជែផនទីសខំន់ ស់ មក
ពីកែន្លងេផ ងគឺជេរឿងមួយ។ ប៉ុែន្តមកពីប ងំ េ យ រអ្វី? 
ប ងំជអនកកណំត់្រពំែដនឱយេយងជមួយនឹងេសៀម កលពី
េពលេនះេសៀម ឥឡូវ ៃថ ឱយេយងជមួយកូ ងំសីុន ឥឡូវ
េវៀត ម ឱយេយងជមួយនឹង វ ឱយេយងជ្រពំ្របទល់រដ្ឋបល
រ ងកមពុជ និង ម។ ឥឡូវ កូ ងំសីុន និង ម េទ
ជេវៀត មែតមួយ។ អញចឹ ងសខំន់ ស់ ែផនទីមកពីប ងំ។
 ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំសូមទូល្របេគនចេំពះ្រពះេតជ្រពះគុណ
្រពះសងឃ្រគប់្រពះអងគ និងជនរួមជតិថ ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំេប្តជញ
ចិត្តរួចេហយថ្របសិនេបែផនទីមកពីប ងំខុសគន ជមួយនឹង
ែផនទីែដលចុះហតថេលខជមួយនឹងេវៀត ម ខញុ ្ំរពះករុ
ខញុ នឹំង្របកស ែលងពីតែំណងភ្ល ម។ មិនេធ្វជនយករដ្ឋម្រន្តី
តេទេទៀត េហយក៏សម័្រគចិត្តចូលេទកន់មនទីរឃុឃំងំ រង់ច ំ
តុ ករកត់េទសែតម្តង។ េ្រពះេនះ ជករទទួលខុស្រតូវជ
្របវត្តិ ្រស្តដ៏ធេំធង។ […] េរឿងេនះ ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំបនគិតេន
ៃថងទី ០៦ បញជ មកភនេំពញ ឱយេធ្វលិខិត។ […] បញជ ទងំជមួយ
រដ្ឋម្រន្តីករបរេទស បញជ មកឯកឧត្តម អូន ព័នធមុនីរត័ន កនុង នៈ
ជ្របធនឧត្តម្រកុម្របឹក េសដ្ឋកិចច ែដលធ្ល ប់ែតេធ្វឯក រឱយ
ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំ េធ្វពីភនេំពញេទផង េដមបផីគុគំន ទងំ២ទិស ពី
្រកសួងករបរេទស និងពីឧត្តម្រកុម្របឹក េសដ្ឋកិចច។ ខញុ ្ំរពះ
ករុ ខញុ  ំបនចុះហតថេលខ ងំពីយប់ៃថងទី ០៦។ […]



43

េសចក្ដីែថ្លងករណ៍ និងករអធិបបយ ស្ដីពីែផនទី្រពំែដនរដ្ឋ
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 ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំ ពិតជ្របថុយ្របថននឹងេ្រគះថន ក់ធំ
ស់។ ្របសិនេបែផនទីមកពីប ងំ ែបរជខុសជមួយែផនទី

ែដលចុះហតថេលខជមួយេវៀត ម េពលេនះេហយែដល ខញុ ំ
្រពះករុ ខញុ  ំ ្របកស ែលងេចញពីតែំណង។ គណបក
្របជជន ្រតូវេ្រជសេរ សនូវេមដឹកនថំមី។ េនះជករដឹងែតខញុ ្ំរពះ
ករុ ខញុមំន ក់គត់ មិនឱយ្របពនធ មិនឱយកូន និងមិនឱយសមជិក
បក  មនករភ័យ្រពួយេទ។ ចឹងេទ បនជេនេពលែដលេផទ ង
ពីអងគករសហ្របជជតិ ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំអត់ ក់កមមវធិីេទ
េទ េនេមលករេផទ ង។ ដល់េពលេផទ ងរបស់ប ងំ គឺសខំន់
ជងករេផទ ងរបស់មកពីអងគករសហ្របជជតិ េ្រពះមកពី
អងគករសហ្របជជតិ គឺជែផនទីែដលេយងបញជូ នេទប្តឹង
េហយមិន្រគប់េទេទៀត បនែត ១៨ ផទ ងំ េល ២៦ផទ ងំ អញចឹ ង
្រតូវឱយ្រគប់ ថ នីយ៍ទូរទស ន៍ទងំអស់ផ យបន្តផទ ល់ េបសិន
ជេពលេនះេឃញថ មនករខុសគន  កនុងេពលដំ លគន
គនឹឺងមន្របកសផ យបន្តផទ ល់ អពីំករ្របកស ែលងពី
តែំណងរបស់នយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន បញចប់ករកន់អំ ច
រយៈេពលជង ៣ទសវត ររ៍បស់ខ្លួន។ ប៉ុែន្តអ្វីៗបនចបស់េហយ 
េទវ មនែភនក។ េទវ ពិតជមិន ក់ទណ្ឌ កមម ចេំពះអនក
ែដលបន្រប្រពឹត្តនូវអេំពល្អេទ។ េហយេទវ បននឹងកពុំង ក់
ប ្ត េទេលពួកអនកែដលបនេធ្វអេំព ្រកក់អនកខ្លះកពុំង
រត់េចល្រសុក អនកខ្លះេនកនុងមនទីរឃុឃំងំ។ េនះ ខញុ ្ំរពះករុ
ខញុសូំមទូល្របេគន និងជ្រមបជូនពី ថ៌កបំងំេលេរឿងេនះ។ […]
អញចឹ ងចណុំចេនះ ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំបននិយយបញជ ក់ជូនជន
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រួមជតិ អពីំអ្វីែដលជ ថ៌កបំងំ ក់ទុក ែដលខញុ ្ំរពះករុ ខញុ ំ
បនទូល្របេគនេនះ។ មួយចនទឹក មួយចនេគក ឬមួយបន្ត
កន់អំ ចេ យមនករេជឿជក់ពីសំ ក់្របជពលរដ្ឋ ឬ
មួយ ែលងេចញពីតែំណង មរយៈករេផទ ងែផនទីមិន្រតូវ 
គឺ្រតូវ ែលងពីតែំណង។ ឥឡូវអនកែដលយកមកេចទេគថ
ែផនទីែក្លងក្ល យ េត ៊ ន ែលងពីតែំណងឬអត់? េនះជ
ចេម្លយបក្រតឡប់េទវញិ អពីំករទទួលខុស្រតូវេរៀងខ្លួន េល
មុខ្របវត្តិ ្រស្តរបស់ជតិ។ ករភូតកុហកែដលមនចរកិេ្រគះ
ថន ក់ឱយជតិ គឺជឧ្រកិដ្ឋកមមដ៏ធងន់ធងរ។ ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ េំ្របពកយ
ថ ជករ្រប្រពឹត្តឧ្រកិដ្ឋកមម េហយជឧ្រកិដ្ឋជនែតម្តង។
 បែនថមពីេលេនះ កនុងេគលេ ធនឱយមនភពកនែ់តចបស់

ស់្រជះ្រសឡះអស់នូវមនទិលសង យ័ ជរ ្ឋ ភបិលកប៏នេលកទឹកចិត្ដ
ដល់្រកុម្រ វ្រជវៃន ជបណ្ឌិ តយសភកមពុជ ែដលជ ថ បន័វទិយ ្រស្ដ
ឯក ជយដឹកនេំ យេ កបណ្ឌិ ត សុខ ទូច ឱយេធ្វករសិក ្រ វ្រជវេទ
េលបញ្ហ ្រពំែដនេនះផងែដរ។ ្រកុម្រ វ្រជវេនះបនដំេណ រករ្របមូល
ឯក រពកព់ន័ធនឹងបញ្ហ ្រពំែដន្របេទសកមពុជជមយួ្របេទសេវៀត ម
ពិេសសែផនទី្រពំែដនរដ្ឋរ ង្របេទសទងំពីរពី្របភពនន េហយទទួល
បននូវែផនទីផ្លូវករ ែដលេ្រប្របស់េ យ ជរ ្ឋ ភបិលចំនួន ២៦ ផទ ងំ
ែផនទីពីគណបក សេ្រងគ ះជតិចំនួន ២៤ ផទ ងំ ែផនទីពីប ្ណ ល័យ្រពឹទធ
សភ េមរកិ ចំនួន ២៦ ផទ ងំ ែផនទីពីអងគករសហ្របជជតិ ចំនួន ១៨
ផទ ងំ និងែផនទីពី ប ្ណ ល័យវទិយ ថ នភូមិ ្រស្ដជតិ (ប ងំ) ចំនួន
២៦ ផទ ងំ។ ្រកុម្រ វ្រជវៃន ជបណ្ឌិ តយសភកមពុជបនេធ្វករេផទ ងផទ ត់
ែផនទីែដល្របមូលបនទងំអស់េនះ េ យមនករចូលរមួពីសមជិក
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រដ្ឋសភ ៃនគណបក ទងំពីរ សមជិក្រពឹទធសភ និងតំ ង ជរ ្ឋ -
ភបិល ្រពមទងំតួអងគពកព់ន័ធនន។ លទធផលៃនករេផទ ងផទ តេ់នះ្រតូវលទធផលៃនករេផទ ងផទ តេ់នះ្រតូវ
បនបង្ហ ញឱយេឃញ មរយៈសននិសីទ រពត័ម៌ន កលពីៃថងទី ១៨ ែខបនបង្ហ ញឱយេឃញ មរយៈសននិសីទ រពត័ម៌ន កលពីៃថងទី ១៨ ែខ
សី  ឆន  ំ ២០១៥ ថែផនទីផ្លូវករែដល ជរ ្ឋ ភបិលបននិងកំពុងសី  ឆន  ំ ២០១៥ ថែផនទីផ្លូវករែដល ជរ ្ឋ ភបិលបននិងកំពុង
េ្រប្របស់កនុងករកំណត ់ និងេបះបេងគ ល្រពំែដនជមយួេវៀត ម គឺជេ្រប្របស់កនុងករកំណត ់ និងេបះបេងគ ល្រពំែដនជមយួេវៀត ម គឺជ
ែផនទី្រតឹម្រតូវចបស់ ស់ េហយែផនទីែដលទទួលបនពី្របភពនន ែផនទី្រតឹម្រតូវចបស់ ស់ េហយែផនទីែដលទទួលបនពី្របភពនន 
េ យរមួទងំែផនទីទទួលបនពីគណបក សេ្រងគ ះជតិផង គឺដូចគន េទេ យរមួទងំែផនទីទទួលបនពីគណបក សេ្រងគ ះជតិផង គឺដូចគន េទ
នឹងែផនទីផ្លូវកររបស់ ជរ ្ឋ ភបិលនឹងែផនទីផ្លូវកររបស់ ជរ ្ឋ ភបិល។
 (េសចក្តីអធិបបយបែនថម)
 ពិតែមនែត ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំបនេ ថ ែផនទីសេ្រងគ ះ
ជតិ មកពីគណបក សេ្រងគ ះជតិ ជែផនទី ែដលចរកិ វ
ជងសត្វអសិរពិស គឺចណុំច្រតង់ថ េគ ក់ទុកែផនទីេនះយូរ
េពក េហយយកចណុំចេនះេទេបក្របស់្របជជន និងបេង្ហ ះ
បេនទ សបង្អ ប់ែផនទីរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល។ ែតខញុមំិនបនេ
ែផនទីរបស់បក សេ្រងគ ះជតិជែផនទីែក្លងក្ល យេទ េ្រពះែផនទី
េនះ ដូចគន នឹងែផនទីរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលែដរ េនខ្វះែត ២
ផទ ងំែតប៉ុេ ្ណ ះ េហយសងឃមឹថ សេ្រងគ ះជតិ នឹងរកែផនទី
ទងំ ២ ផទ ងំេនះ េទជូន ឯកឧត្តម សុខ ទូច។ […]
 កនុងនម ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ ខញុ ំ្រពះករុ ខញុ ំ សូមេឆ្ល តយក
ឱកសេនះ េដមបែីថ្លងនូវមូល ចដៃ៏ថ្លថ្ល ជូនចំេពះ្រកុម្រ វ្រជវៃន ជ
បណ្ឌិ តយសភកមពុជ ែដលបនេធ្វកិចចករងរេនះ ្របកបេ យវជិជ ជីវៈ 
ឯក ជយភព និងតម្ល ភពទូលំទូ យ។ ជរ ្ឋ ភបិលេលកទឹកចិត្ដដល់
្រកុម្រ វ្រជវេនះៃន ជបណ្ឌិ តយសភកមពុជឱយបន្ដសកមមភពសិក ្រ វ
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្រជវេនះតេទេទៀត រមួបញចូ លទងំករពិនិតយេផទ ងផទ តេ់លភព្រតឹម្រតូវ
រ ងែផនទី និងបេងគ ល្រពំែដនែដលបនេបះេហយផង។
 (េសចក្តីអធិបបយបែនថម)
 េហយកន្លងេទ ក៏មនករបេង្ហ ះ មេហ្វសប៊ុក េដមប ី
គំ មសម្ល ប់បណ្ឌិ ត សុខ ទូច។ ជរ ្ឋ ភិបល ្រតូវមនករទទួល
ខុស្រតូវេហយែស្វងរកចប់ជនេលមសបនេហយផងែដរ េហយ
តុ ករកពុំង្រ វ្រជវករណីេនះជបន្ត។

 IV- ករសននិ ្ឋ ន និង ករងរបន្ដ
 សរបុេសចក្ដីេទ ករពិនិតយេឡងវញិអំពី វ  និងទិដ្ឋភព
ចបបប់នបញជ កច់បស់ថ ែផនទីផ្លូវករ ែដលជែផនទី Bonne ខន ត
១/១០០ ០០០ េធ្វេនចេន្ល ះឆន  ំ១៩៣៣ - ១៩៥៣ ែដល ជរ ្ឋ ភបិល
កមពុជបន និងកំពុងេ្រប្របស់ កនុងករកំណត ់និងករេបះបេងគ ល្រពំែដន
ជមយួេវៀត ម គឺជែផនទី្រសបចបប ់េពញេលញ ទងំ មចបបជ់តិ 
ទងំ មចបបអ់ន្ដរជតិ។ េលសពីេនះេទៀត លទធផលៃនករេផទ ងផទ ត់
ែផនទីកប៏នបង្ហ ញឱយេឃញយ៉ងចបស់អស់ករសង យ័ែដរថ ែផនទី
ែដលអតីត ជរ ្ឋ ភបិលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជទី ១ េ្រកម្រពះ ជ
កិចចដឹកនដំខ៏ពងខ់ពស់របស់្រពះបទសេម្ដច្រពះ នេ ត្ដម សីហនុ ជ្រពះ
្របមុខរដ្ឋបនេ្រប្របស់ជផ្លូវករេដមបបី្ដឹងេទអងគករសហ្របជជតិេន
កនុងទសវត រឆ៍ន  ំ១៩៦០ និងែផនទីេបះពុមពេ យ្រកុមភូមិ ្រស្ដឥណ្ឌូ ចិន
ែដល ធរណរដ្ឋប ងំបន្របគល់ឱយ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជេនះ គឺមន
លកខណៈដូចគន េបះបិទេទនឹងែផនទីផ្លូវករ និង្រសបចបបែ់ដល ជរ ្ឋ -
ភបិលកមពុជបន និងកំពុងេ្រប្របស់ កនុងករកំណត ់និងករេបះបេងគ ល
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រ ង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម

្រពំែដនជមយួេវៀត ម។ លទធផលដូចគន េបះបិទេនះ ្រតូវបនធន
មរយៈកិចចដំេណ រករេផទ ងផទ ត ់ ្របកបេ យលកខណៈេបកចំហរ និង

្របកបេ យតម្ល ភព េពញេលញនិងទូលំទូ យ េទះបីជករេផទ ង
ផទ តេ់នះេធ្វេឡងេ យ ថ បន័មនសមតថកិចចរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល ឬេ យ
ថ បន័ឯក ជយេផ ងេទៀត ដូចជ្រកុម្រ វ្រជវៃន ជបណ្ឌិ តសភកមពុជ

កេ៏ យ។
 េហតុេនះ ករេចទ្របកនថ់ ែផនទីផ្លូវករែដល ជរ ្ឋ ភបិល
បន និងកំពុងេ្រប្របស់កនុងករ កំណត ់ និងករេបះបេងគ ល្រពំែដនជ
មយួេវៀត ម គឺជែផនទីែក្លងក្ល យ ឬជែផនទីមនិ្រតឹម្រតូវ ឬរហូត ដល់
ថជ “ែផនទីេចរ”“ែផនទីេចរ” េទៀតេនះ គឺជករមលួបងក ចេ់ យគម នមូល ្ឋ ន
ចបស់ ស់ និងយ៉ងអយុត្ដិធម ៌បំផុតមកេល ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជែដល
ដឹកនេំ យគណបក ្របជជនកមពុជ។ ករេចទ្របកនម់លួបងក ចេ់ យ
គម នករទទួលខុស្រតូវេនះ គឺបនបង្ហ ញឱយេឃញកនែ់តចបស់អំពី
លបចិកលដពិ៏សពុល និងករមនិញេញតខ្ល ចចបបរ់ដ្ឋរបស់មជឈ ្ឋ ន
្របឆងំសំេ បន្ដញុះញង ់បំផុសបំផុល បំៃភ្ល បំេផ្លស កៃឡករពិត និង
សភពករណ៍ទកទ់ងនឹងបញ្ហ ្រពំែដនជមយួេវៀត ម េដមបបីេងកតឱយ
មនករយល់ដឹងេ យ ភន្់រចឡំ និងមនិ្រតឹម្រតូវេលបញ្ហ ្រពំែដន កនុង
េគលបំណងេបកបេញឆ តទឹកចិត្ដេសន ជតិពិត្របកដរបស់បងប្អូន
្របជពលរដ្ឋែខមរ ចំេពះជតិមតុភូមជិទីេសន របស់ខ្លួន េដមបេីគ ច
េ្រប្របស់ជឧបករណ៍ស្រមបេ់ធ្វ ជ ជីវកមមនេយបយរបស់េគ េ យ
មនិខ្វល់ខ្វ យនិងគម នករទទួលខុស្រតូវចំេពះេជគ សន និងផល
្របេយជនរ៍បស់្របេទសជតិេនះេឡយ។ កនុងបរកិរណ៍េនះ ជរ ្ឋ ភបិលកនុងបរកិរណ៍េនះ ជរ ្ឋ ភបិល
សូមសងកតធ់ងនថ់ ទនទឹមនឹងករបន្ដេលកសទួយ និងេគរពយ៉ងខជ បខ់ជួននូវសូមសងកតធ់ងនថ់ ទនទឹមនឹងករបន្ដេលកសទួយ និងេគរពយ៉ងខជ បខ់ជួននូវ
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រ ង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម

េគលករណ៍ៃនលទធិ្របជធិបេតយយ ្រពមទងំសិទធិេសរភីព របស់ពលរដ្ឋេគលករណ៍ៃនលទធិ្របជធិបេតយយ ្រពមទងំសិទធិេសរភីព របស់ពលរដ្ឋ
្រគបរ់បូកនុងករបេញចញមតិ កដូ៏ចជកនុងករេធ្វនេយបយ ជរ ្ឋ ភបិល្រគបរ់បូកនុងករបេញចញមតិ កដូ៏ចជកនុងករេធ្វនេយបយ ជរ ្ឋ ភបិល
កនឹ៏ងបន្ដចតវ់ធិនករសម្រសប េ យគម នករេលកែលង្របកបេ យកនឹ៏ងបន្ដចតវ់ធិនករសម្រសប េ យគម នករេលកែលង្របកបេ យ
ភពហមឹងម៉ត់ ចខ់ត ្រសប មេគលករណ៍នីតិរដ្ឋ និងវធិនៃនចបប ់ភពហមឹងម៉ត់ ចខ់ត ្រសប មេគលករណ៍នីតិរដ្ឋ និងវធិនៃនចបប ់
ចំេពះជនទងំ យ ែដល ៊ នេធ្វសកមមភពរេំ ភបំពនចបប ់េនចំេពះជនទងំ យ ែដល ៊ នេធ្វសកមមភពរេំ ភបំពនចបប ់េន
េ្រកម ្ល កសិទធិនេយបយនិងសិទធិៃនករបេញចញមតិេ្រកម ្ល កសិទធិនេយបយនិងសិទធិៃនករបេញចញមតិ។ េនកនុងសងគម
្របជធិបេតយយ និងនីតិរដ្ឋ អនកនេយបយ កដូ៏ចជ ្របជពលរដ្ឋទូេទ
អនក កេ៏ យឱយែត្រប្រពឹត្ដិេលមសចបប ់ គឺ្រតូវែតទទួលខុស្រតូវ មករ
កំណត ់ៃនបទបញត្ដិចបប ់គម នករេលកែលងេនះេទ។
 (េសចក្តីអធិបបយបែនថម)
 ចណុំចេនះ ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំសូមបញជ ក់ ចប់ពីេពលេនះ
តេទ អនក ក៏េ យ ែដល ៊ ននិយយថ ែផនទីែក្លងក្ល យ
ែផនទីមិន្រតឹម្រតូវ ែផនទីេចរ ្រតូវចប់ខ្លួនបនទ ន់។ េនះជបទ
បញជ ច់ខតមួយ ែដល្រតូវែតេធ្វ េ្រពះេនះជករេ្រគះថន ក់
ស្រមប់ជតិ េ្រពះ នឹងបេងកតឱយមនកហឹំងឆបេឆះ មរយៈ
ទឹកចិត្តេសន ជតិរបស់្របជពលរដ្ឋ្រគប់រូប ែដល្រស ញ់
ទឹកដីរបស់ខ្លួន េហយ្រតូវបន ជរ ្ឋ ភិបលេទកត់ឱយបរេទស

មរយៈែផនទីមិន្រតឹម្រតូវ។ ដូេចនះ េបទុកឱយមនេរឿងែបបេនះ
េកតេឡង ស្រងគ ម នឹងផទុះ។ េហយសូមបញជ ក់ថ េបខុសពី
គណបក ្របជជន គណបក ដៃទកន់អំ ច នឹងមនស្រងគ ម

ច់ខត។ ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំអះ ងថនឹងមនស្រងគ ម េ្រពះេគ
៊ នេ្របពីឥឡូវនូវពកយេពចន៍ែបបេនះ។

 ពិតែមនេហយ កលពីៃថងសុ្រក ទិតយមុន កនុងេពល្របជុំ
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េសចក្ដីែថ្លងករណ៍ និងករអធិបបយ ស្ដីពីែផនទី្រពំែដនរដ្ឋ
រ ង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម

គណៈរដ្ឋម្រន្តី មនអនកបេង្ហ ះ មេហ្វសប៊ុក ថកុបំេនទ សែខមរ
គន ឯង េ្រពះដីែខមរបត់ ងំពី ៤០០ ឆន មុំនេនះ ងំពីគណបក
្របជជន និងគណបក សេ្រងគ ះជតិ មិនទន់េកត។ ចុះេបេ ក
ឯងនិយយអញចឹ ងដែដល េម្តចក៏េ កឯងេជរខញុបំ៉ុនម នឆន មំក
េហយ? ឥឡូវបក្រ យេហ្វសប៊ុករបស់េ កឯងមក យ៉ង
េម៉ចេទវញិ? ឯកឧត្តម សម រង ុ  ី ែតម្តង គត់ថបត់ ងំពី
ជនំន់ជ័យេជ ្ឋ ទី ២ ឯេ ះ ៤០០ ឆន មុំនឯេ ះ ងំពី
គណបក ្របជជន និងគណបក សេ្រងគ ះជតិមិនទន់េកត។
អញចឹ ងអនកឯងេជរខញុបំ៉ុនម នឆន េំហយ ទងំឯកឧត្តម សម រង ុ  ីផទ ល់
និងអនកដឹកនឯំកឧត្តម ទទួលខុស្រតូវែបប ? េប រភព
ែបបហនឹងេហយ ្រតូវ ៊ នទទួលខុស្រតូវបន្តេទៀត។ ្រតូវ ៊ នសុំ
េទសេទ? េ ច ស់ ក៏្រតូវទទួលខុស្រតូវខងសីលធម៌ែដរ ែដល
េយងបនេជរេគថ លក់ទឹកលក់ដី េធ្វឱយបត់ដី ប់ពន់ ប់មុឺន
គីឡូែម៉្រតកេរ។៉ េតអនកឯង ៊ នទទួលខុស្រតូវេទ? េនះេបចិត្ត
ជកូន្របុស ដូចែដលខញុបំននិយយអមបញ់មិញ េបេផទ ងេទ
េឃញថខុស ខញុ ំ េចញពីតែំណង។ ឥឡូវេ កឯង ៊ នេទ? 
ខញុសូំម្រគន់ែតបញជ ក់ថ ខញុមំិនអត់េ នឱយអនក មួយែដល
បន្តេ្របពកយែផនទីមិន្រតឹម្រតូវ ែផនទីែក្លងក្ល យ ែផនទីេចរ។ 
េហយក៏សូមបញជ ក់ េបេគមិនឱយខញុសុំខ ខញុកំ៏មិនឱយេគសុខែដរ។
ខញុកំពុំងែតសថិតេនកនុងអំ ច ខញុអំត់េទេធ្វអ្វីខុសេទ។ ែតេបអនក
ឯងេ្របឯក រែក្លងក្ល យ អនកឯងមកេចទេគថ ែក្លងក្ល យេ យ
ទទឹងទិស អនកឯង្រតូវទទួលខុស្រតូវចេំពះចបប់។ អញចឹ ង អនក
អនុវត្តចបប់ ម្រន្តីអនុវត្តចបប់ទងំអស់ ្រតូវចប់ខ្លួនេននឹងកែន្លង
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រ ង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម

ចេំពះអនក ក៏េ យែដលេ្របពកយ ភ េនះ េ្រពះជករ
បពំនចបប់យ៉ងពិត្របកដ យ៉ងេ ច្រតូវេមល្រពះ ជ្រកម 
្របកស ក់ឱយេ្រប្របស់នូវចបប់ទក់ទងេទនឹងសនធិសញញ  និង
មនែផនទីេនះ។ េនះជមូល ្ឋ នែដល ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំ ៊ ន
េចញបទបញជ ។ េ្រពះេបមិនេចញបទបញជ ែបបេនះ គឺអនក
េចញបទបញជ េ្រកពីនយករដ្ឋម្រន្តី? េរឿងបទេលមសជក់ែស្តង
្រតូវែតចប់ខ្លួនភ្ល ម មិនែមនជករគំ មកែំហង។ សិទធិនេយ
បយ្រតូវេធ្វ ក៏ប៉ុែន្តកុឱំយឈនដល់ក្រមិតករេចទ្របកន់េគ។
ជរ ្ឋ ភិបល ខ្លួនខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំកនុង នៈជ្របមុខៃន ជរ ្ឋ

ភិបលេនះ េគរពទងំ្រសុងនូវសិទធិេសរភីពៃនករបេញចញមតិ 
េគរពទងំ្រសុងនូវសកមមភពនេយបយទងំ យ ែដល
្រសបចបប់។ ប៉ុែន្តមិនេលកែលង និងមិនអត់េ ន ច់ខតជ
មួយអនក ក៏េ យ ែដលេនបន្តបពំនេលករណីទក់ទិនជ
មួយនឹងបញ្ហ ែផនទី និង្រពំែដន។ មិន ចេយគយល់។ 
 េគធ្ល ប់និយយថ ៖ “េយគយល់ចេំពះស្រតូវ ៃ្រពៃផ
ចេំពះខ្លួនឯង” ពិត្របកដ ស់េរឿងេនះ។ កន្លងេទ ករេយគ
យល់របស់ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំបនែតេធ្វបប្រតឹមខ្លួនឯងប៉ុេ ្ណ ះ។
េលកែលងេទសឱយអនកដៃទម្តងេហយម្តងេទៀត អនកេនះែតង
ែតមកេធ្វបបខ្លួនជនិចច។ េនះសមនឹងអ្វីែដលេគធ្ល ប់និយយថ
“េយគយល់ឱយស្រតូវ ៃ្រពៃផ ចេំពះខ្លួនឯង”។ ែតខញុ ្ំរពះករុ
ខញុ េំ ម ះសម័្រគេធ្វេ យចិត្តឯង។ ែតពីេពលេនះេទ គឺមិន ចេទ
មិនេយគយល់ ច់ខត ចេំពះជមងឺដែដលៗ និងមុខមនុស
ដែដលៗ ែដល្រប្រពឹត្តនូវកហុំសដែដលែបបេនះ។ មិនែមនជ
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ករគំ មកែំហងមួយេទ។ ក៏ប៉ុែន្ត្របជធិបេតយយ ្រតូវអមេ យ
នីតិរដ្ឋ មិន ចបពំននីតិរដ្ឋបនេទ។ អនុវត្តចបប់េ យគម ន
ករេលកែលង េទះអនកេនះជអនក ក៏េ យ។
 តេទមុខេទៀត ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជែដលដឹកនេំ យគណបក
្របជជនកមពុជ េនែតបន្ដករេប្ដជញ ចិត្ដ ដេ៏មះមុតឥតងកេរ កនុងករ
អនុវត្ដនេ៍គលនេយបយរបស់ខ្លួន សំេ ក ងឱយបននូវែខ បនទ ត់
្រពំែដនមយួ ថ ពរ និងអចិៃ្រន្ដយជ៍មយួ្របេទសជិតខង ្របកបេ យ
ភពចបស់ ស់្រតឹម្រតូវ សន្ដិភព មតិ្ដភព សហ្របតិបត្ដិករ និងករ
អភវិឌ ន ៍ និងធនឱយបនជ ចខ់តថ បូរណភពទឹកដី ៃន្រពះ ជ

ច្រកកមពុជនឹងមនិបតប់ងេ់ឡយ សូមបែីតមយួែម្៉រត្រក កេ៏ យ។
េលមូល ្ឋ នៃនេគលនេយបយេនះ, ជរ ្ឋ ភបិលនឹងបន្ដ្របកនយ៉់ង
ខជ បខ់ជួន និង្របកបេ យសងគត្ដិភព នូវេគលករណ៍ជយុទធ ្រស្ដមយួ 
ចំនួនេនកនុងករខិតខំេ ះ្រ យបញ្ហ ្រពំែដនជមយួនឹង្របេទសជិតខង
រមួមន ៖
 ទីមយួ - ធនករពរឱយបន ចខ់តនូវអធិបេតយយភព និង
បូរណភពទឹកដី េ យឈរេលេគលករណ៍ជមូល ្ឋ នៃន “ែខ ្រពំែដន“ែខ ្រពំែដន
មនិែកែ្របេនេពលែដលកមពុជបនឯក ជយ”មនិែកែ្របេនេពលែដលកមពុជបនឯក ជយ” ដូចមនកំណត ់កនុងម្រ  
២ ៃនរដ្ឋធមមនុញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង្រសប មចំណុច II
ម្រ ទី ១ ឃ ៃនកិចច្រពមេ្រព ងប៉រសី ចុះៃថងទី ២៣ ែខ តុ  ឆន  ំ
១៩៩១។
 (េសចក្តីអធិបបយបែនថម)
 ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំក៏ចង់េឆ្ល តយកឱកសេនះេដមបបីង្ហ ញ
បន្តិចអពីំបញ្ហ ពក់ព័នធជមួយនឹងបញ្ហ កិចច្រពមេ្រព ងប៉រសី
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ែដលមនុស មួយចនួំនែតងទនទិញចមំត់ កនុងេពលែដលខញុ ្ំរពះ
ករុ ខញុផំទ ល់ខ្លួនេនះឯង ែដលជអនកចរចយ៉ងមុឺងម៉ត់ ច់
ខត េហយគឺជអនកែដលបនរួមចែំណក ងំពីេដមទី េដមប ី
សេ្រមចបនកិចច្រពមេ្រព ងមួយេនះ។ ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំសូមបញជ ក់
ថ ចណុំច ឃ ទក់ទិនជមួយនឹងបញ្ហ បញចប់សនធិសញញ េដមបឱីយ
េឃញទងំអស់គន ។ ្រតង់ចណុំច ឃ េនះ េគបនបញជ ក“់បញចប់
សនធិសញញ  និងកិចច្រពមេ្រព ងទងំ យែដលមិន្រសបេទនឹង
អធិបេតយយភព ឯក ជយ បូរណភព និងភពមិន ចរេំ ភ
បនៃនែដនដីអពយ្រកឹតភព និងឯកភពជតិរបស់ខ្លួន”។ អញចឹ ង
ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំសូមបញជ ក់ជូន្រតង់ចណុំចេនះបន្តិច្របសិនេប
រដ្ឋធមមនុញញកមពុជបនេចញមកថ អធិបេតយយភពរបស់កមពុជ
េ្រប្របស់ មែផនទីខន ត ១/៥០ ០០០ កិចច្រពមេ្រព ងេនះរ យ
ជស្វ័យ្របវត្តិ។ ប៉ុែន្តេហតុអ្វីបនជកិចច្រពមេ្រព ងេនះ េន
សថិតេសថរ? េ យ ររដ្ឋធមមនុញញរបស់េយង បនកណំត់ថ
“្រពះ ជ ច្រកកមពុជេ្រប្របស់ខន តែផនទី ១/ ១០០ ០០០
េធ្វេនចេន្ល ះឆន ១ំ៩៣៣ ដល់ឆន  ំ ១៩៥៣ េហយែដល្រតូវ
បនទទួល គ ល់េ យអន្តរជតិេនចេន្ល ះឆន  ំ១៩៦៣ ដល់ឆន ំ
១៩៦៩”។ អញចឹ ង កិចច្រពមេ្រព ងេនះ ្រសបេទនឹងរដ្ឋធមមនុញញ
េនះឯង។ អត់មនខុស។ ប៉ុែន្តេបរដ្ឋធមមនុញញេចញមកថឱយេ្រប
ែផនទីខន ត ១/៥០ ០០០ ឬ ខន ត ១/ ២០០ ០០០ ខុសេទនឹង េនះ 
គឺបនេសចក្តីថ កិចច្រពមេ្រព ងេនះរ យជស្វ័យ្របវត្តិ។
 ឆ្លងកត់មកដល់្រពះ ជ ច្រកកមពុជទី ២ ឯក រេនះ
មិនែមនជឯក ររបស់អតីត ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ
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េទៀតេទ។ មិនែមនជឯក ររបស់រដ្ឋកមពុជេទៀតេទ។ ែតជ
ឯក រផ្លូ វកររបស់្រពះ ជ ច្រកកមពុជទី ២។ ខញុសូំមេសនឱយ
អនកចបប់ទងំ យ ក៏ដូចជអនកសិក ទងំ យ ននូវភគ
ទី១ ករេរៀបចកំនុងដំ ក់កលអន្តរកល ែផនកទី ១ ដំ ក់
កលអន្តរកល និងម្រ ទី ១ ៃនកិចច្រពមេ្រព ងទី្រកុងប៉រសី
េដមបងីយយល់ េ្រពះអនកខ្លះអត់ដឹងកិចច្រពមេ្រព ងទី្រកុងប៉រសី
ែបរមុខេទ  ក៏ ៊ នមកនិយយេធ្វឯងជខ្ល ងំពូែក។ ខញុ ំ ន
ចណុំចេនះឱយបនចបស់បន្តិច ម្រ ទី ១ េដមបបីេ្រមវតថុបណំង
ៃនកិចច្រពមេ្រព ងេនះ ដំ ក់កលអន្តរកល្រតូវចប់េផ្តមពី
េពលែដលកិចច្រពមេ្រព ងេនះចូលជធរមន េហយ្រតូវបញចប់
េនេពលែដលសភធមមនុញញ ែដលបនជប់េឆន ត មរយៈករ
េបះេឆន តេ យេសរ ីនិង្រតឹម្រតូវ ែដលេរៀបចេំឡង និងបញជ ក់
េ យអងគករសហ្របជជតិ និងអនុម័តរដ្ឋធមមនុញញ េហយបន
ក្ល យខ្លួនេទជសភនីតិបញញតិ្ត រួចបនទ ប់មករ ្ឋ ភិបលថមីមួយ
្រតូវបនបេងកតេឡង។ អញចឹ ង ឥឡូវេនះ ៥ ណតិ្តេហយ ែដល
កិចច្រពមេ្រព ងេនះបនបន្ត។
 សេម្តច្រកុម្រពះ នេ ត្តម រណឫទធិ េទ [...] េវៀត ម។ 
បែនថមមកេទៀត សេម្តច្រកុម្រពះ នេ ត្តមរណឫទធិ កនុង នៈជ
្រពះ្របធនរដ្ឋសភេនេពលេនះ និងកនុងនមហ៊្វុនសិុនបុិចេន
េពលេនះ ្រពះម ក ្រតេយងបន យ្រពះហសថេលខេល
អ្វីែដលកពុំងមនសព្វៃថង មិនែមនជរបស់អតីតរដ្ឋកមពុជតេទ
េទៀតេទ គឺជរបស់្រពះ ជ ច្រកែដល្រសបនឹងរដ្ឋធមមនុញញ។
េហយសូមកុភំន់្រចឡេំទេលករបន្តអនុវត្តកិចច្រពមេ្រព ងទី្រកុង
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ប៉រសី តេទេទៀត។ ធតុៃនកិចច្រពមេ្រព ងទី្រកុងប៉រសីទងំអស់
បនចូលមកកនុងរដ្ឋធមមនុញញកមពុជរួចអស់េទេហយ។ កុភំន់
្រចឡ ំេ្រពះមនមនុស មួយចនួំនចូលចិត្តនិយយយ៉ងេពញៗ
មត់េទេលកិចច្រពមេ្រព ង ្រកុងប៉រសី េ យមិនដឹងថកិចច្រពម
េ្រព ង្រកុងប៉រសីែចងពីអ្វី។ េតេនេ្រកម និគមរបស់អងគ
ករសហ្របជជតិ រហូតឬយ៉ងេម៉ច? េគបនកណំត់យ៉ង
ចបស់កនុងម្រ  ១។ េនេពល ែដលមនករេបះេឆន ត
េហយសភធមមនុញញេធ្វរដ្ឋធមមនុញញេហយ សភហនឹងក្ល យេទជ
សភនីតិបញញត្តិ។ មនរ ្ឋ ភិបលេហយ បនេសចក្តីថ ្របតិ-
បតិ្តកររបស់អងគករសហ្របជជតិ្រតូវបញចប់េហយ។ Akashi, 

ត្រទី, Sanderson េចញ ងំពីយប់ ្រធតៃថងទី២៤ ែខកញញ
បនទ ប់ពីរដ្ឋធមមនុញញបន្របកសឱយេ្រប។ េនះ្រតូវឱយេឃញ។ អនក
ែដលនិយយអពីំបញ្ហ េនះ ្រតូវេមលតៃម្លៃនកិចច្រពមេ្រព ង
ប៉រសីេពលេនះ េត េសមគន នឹងតៃម្លរដ្ឋធមមនុញញ និងតៃម្លៃន
្រពះ ជ្រកមែដល យ្រពះហសថេលខេ យ្រពះម ក ្រត
និងែដលមននីតិ្របតិបត្តិ និងនីតិបញញត្តិ េហយ ៥ ណតិ្តរួច
មកេហយ... គឺ បួន ណត្តិកន្លះ ចត់ទុកថ ្រប ំ ណតិ្តេទ
េហយ។ សូមកុភំន់្រចឡតំេទេទៀត។ មិនែមនជរបស់គណបក
្របជជន ែតជរបស់ជតិកមពុជទងំមូល។ អញចឹ ង សូមឱយភ្លឺ
ែភនក។ សូមឱយសិក  អនកែដលនិយយពីកិចច្រពមេ្រព ងទី្រកុង
ប៉រសី នកិចច្រពមេ្រព ងទី្រកុងប៉រសីពីេដមរហូតដល់ចប់។
េហយដបូំងបផុំត សូមេមលម្រ  ១ ភគទី១ ករេរៀបចកំនុង
ដំ ក់កលអន្តរកល។ េគចងេនកនុងហនឹង េដមបេីជៀស ង
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អងគករសហ្របជជតិ ក់ និគមមួយជីវតិ។ បញចប់
្រតឹមេពលែដលេគមនសភ េគមនរដ្ឋធមមនុញញ េគមនស្អីៗ
របស់េគ គឺ ចប់េទេហយ។ ឥឡូវ េគមិនចបំច់េទសុចំបប់
អុ៊ន ក់ អី ។ មិនចត់ SNC ឱយមនបន្តេទេទៀតឯ ។ 
SNC ខ្លះេនឯគុក។ SNC េខៀវ សផំន េនកនុងគុកេនេឡយ។
និយយរួម SNC ្ល ប់អស់្របែហលជពក់ក ្ត លេហយ។ មក
រកស្អីេទៀត។ មិនេ្របរដ្ឋធមមនុញញរបស់ខ្លួន េទេ្របកិចច្រពមេ្រព ង
ទី្រកុងប៉រសី។ េហយយកមកឱយឯង េដមបេីដរេបក្របជ ្រស្ត។
 ទីពីរ - េ យឈរេលមូល ្ឋ នៃនេគលករណ៍ទីមយួខងេល ធន
ឱយកមពុជមនែខ ្រពំែដនមយួចបស់ ស់ េ យែ្របក្ល យែខ ្រពំែដនែដល
មនែតេនេលែផនទីឱយេទជបេងគ ល្រពំែដនេនេលដីជកែ់ស្ដង េហយ
ែខ ្រពំែដនេនះេទៀតេ ត េនេពល ែដលភគីទងំសងខងបញចប់
ករងរេបះបេងគ ល និងខណ្ឌ សីម្រពំែដនរចួ ល់េហយ គឺ្រតូវ្រសបគន េទ
នឹងករកនក់បជ់កែ់ស្ដងរបស់្របជពលរដ្ឋែដលរស់េន មបេ ្ដ យ
្រពំែដនទងំសងខង។
 ទីបី - អនុវត្ដករងរេនកនុងចំណុចទីពីរខងេល កនុង ម រតីសន្ដិភព
មតិ្ដភព សហ្របតិបត្ដិករ និងករស្រមុះស្រមួល កនុង នៈជរដ្ឋអធិប
េតយយែដលជៃដគូេសមភព និងេសមសិទធិជមយួគន  េ យឈរេលមូល ្ឋ ន
ៃនចបបជ់តិ និងចបបអ់ន្ដរជតិ។
 ទីបនួ - ក ង្រពំែដនកមពុជជមយួ្របេទសជិតខងឱយេទជ្រពំ
ែដនសន្ដិភព មតិ្ដភព សហ្របតិបត្ដិករ និងករអភវិឌ ន ៍ែដលនឹងផ្ដល់
ផល្របេយជនដ៍ពិ៏ត្របកដដល់្របេទស និង្របជជន ែដលចូលរមួពក់
ពន័ធ ទងំអស់ ពិេសសគឺ្របជពលរដ្ឋែដលរស់េន មបេ ្ដ យ្រពំែដន។
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 (េសចក្តីអធិបបយបែនថម)
 ឥឡូវ ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំ ចង់សួរ្របជពលរដ្ឋែដលរស់េន

ម្រពំែដន។ េតចង់បនស្រងគ មឬេទ? ខញុ ្ំរពះករុ ខញុយំល់ថ 
េបសិនស្រងគ មផទុះ មទល់ែដន មិនថទល់ែដនខងេកត ឬ
ទល់ែដនខងលិច ឬទល់ែដន េទ ឬមិនថទូទងំ្រពំែដនេទ 
សូមបែីតចណុំចតូច មួយក៏េ យ គឺ មិនល្អស្រមប់្របេទស
ជតិទងំមូល។
 ករអភិវឌ ន៍បន្របេទសជតិមួយ ចណុំចរបស់  មន
ក ្ត អនុេ្រគះៃផទកនុង និងក ្ត អនុេ្រគះអន្តរជតិ េ យ ប់ទងំ
ទនំក់ទនំងជិតខងល្អ។ ករេធ្វពណិជជកមមរ ង្រពំែដន កមពុជ
និងៃថ មនទហំំជង៥៤០០ នដុ ្ល រសហរដ្ឋ េមរកិកល
ពីឆន េំទ។ ករេធ្វពណិជជកមមរ ង្រពំែដនកមពុជ និងេវៀត ម 
ជិត ៤០០០ នដុ ្ល រសហរដ្ឋ េមរកិកលពីឆន េំទ។ ជមួយ

វ គឺតូចលមមេទ។ ប៉ុែន្ត ្របសិនេប្របេទសទងំពីរមនជេម្ល ះ
ជមួយគន  េត្របជជន ចរស់េនបន េ្រកែតពីរត់លូនេទ? េយង
ធ្ល ប់បនេឃញ្របជជនេភៀសសឹកេនតបំន់្រពះវ ិ រធ្ល ប់បន
េឃញ្របជជនេភៀសសឹកេនឧត្តរមនជ័យេទ? េនះេហយជ
លទធផលៃនស្រងគ ម។ េហយេនះេហយជលទធផលែដល នឹង
មកដល់ េនេពលែដលគណបក ្របឆងំកន់អំ ច នឹង
មកដល់េនេពលែដលគណបក ្របជជនមិនកន់អំ ចតេទ
េទៀត។ ចបស់ជមកដល់។ បក ដៃទកន់អំ ច ចបស់ ស់
ថ ស្រងគ ម េកត។ ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ និំយយេពញមត់ មនែត
គណបក ្របជជនមួយគត់ែដលធនថ គម នជេម្ល ះទល់ែដន
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ជមួយ្របេទសជិតខង េលកែលងែត្របេទសជិតខង េលកទព័
ចូលមកកមពុជ ម្តងមក លដូចែដលករណីវត្តែកវសិកខ គិរ ី ្វ រៈ បងខំ

ចិត្ត្រតូវែតេធ្វករតសូ៊្រប ប់ វុធ។ ទីេនះេហយ ែដលខញុ ្ំរពះ
ករុ ខញុអំងគុយបញជ ម Video Conference េទកន់្រពំែដន។
េយងមិនចង់េឃញ ថ នភពែបបេនះ។ មនករ ្ល ប់ មនករ
របួស មនករខូចខត្រទពយសមបត្តិស្រមប់្របជពលរដ្ឋ។ ខញុ ំ
្រពះករុ ខញុ េំជឿជក់ថ មិន្រតឹមែត្របជពលរដ្ឋេន ម្រពំែដន
េទ ្របជពលរដ្ឋេនទូទងំ្របេទស េ្រពះេនេពលែដលសភព
ករណ៍េកតេឡង មិនែមន្រគន់ែតប៉ះពល់ដល់្របជជនេន ម
្រពំែដនេទ ្របជជនេនទូទងំៃផទ្របេទស គឺប៉ះពល់ទងំអស់។ 
សូមបែីតអនកេធ្វខងេសដ្ឋកិចច វបបធម៌ សងគមកិចច សិលបករ សិលប
ករនីិ កី ករ កី ករនីិ ក៏ប៉ះពល់ទងំអស់។ សូមកុសំងឃមឹ
បក ្របឆងំែដលេគចិញចឹ មចិត្ត្របឆងំេទេលបញ្ហ ។ េហយជងំឺ
ជតិ សន៍និយម្រជុលរបស់ពួកេគ ធងន់ធងរខ្ល ងំេពកេហយ។
 កនុង្រកបខណ័្ឌ ៃនេគលនេយបយ និងេគលករណ៍ជយុទធ

្រស្ដេនះ ចំេពះករងរចរច កំណត ់ និងេបះបេងគ ល្រពំែដនជមយួ
្របេទសេវៀត ម ជរ ្ឋ ភបិលនឹងេផ្ដ តករយកចិត្ដទុក កេ់លករ
ងរជកែ់ស្ដងែដលេនេសសសល់មយួចំនួន ដូចខងេ្រកម ៖
 ទី១ - បន្ដករចរចរហូតដល់ចបស់ព្វ្រគប ់េលករកំណត ់និងករ
េបះបេងគ ល្រពំែដនេ យហមតច់ត ់និងកនុង ម រតីទទួលខុស្រតូវខពស់បំផុត
េ យឈរេលេគលករណ៍ចបបជ់តិ និងអន្ដរជតិ ្រពមទងំលិខិតូបករណ៍
ពកព់ន័ធ រមួទងំែផនទី្រសបចបប ់ និងផ្លូវករែដលមនជធរមននិង
េ យេ្រប្របស់យន្ដករ ៃន ថ បន័មនសមតថកិចចជធរមន។ កនុង
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បរកិរណ៍េនះ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជបនេលកេឡងជមយួភគី េវៀត ម
រចួេហយ េដមបេី ះ្រ យករណីែដល ចមនករមនិឯកភពគន ែផនក
បេចចកេទស ឬមនភព មនិចបស់ ស់េលចំណុច មយួៃនែផនទី
មរយៈករ្រសុះ្រសួលគន រ ងភគីទងំពីរ កនុងករេសនសំុ ឬ ជួលអនក

ជំនញករបរេទសែដលឯក ជយឱយមកជួយពិនិតយេផទ ងផទ តឬ់ផ្ដល់ករបំភ្លឺ
មករចបំច។់

 (េសចក្តីអធិបបយបែនថម)
 ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំបនេលកជមួយនឹងេបសកជនពិេសស
របស់េវៀត ម េហយ ទិតយមុនេនះ កនុងេពល្របជុគំណៈរដ្ឋ
ម្រន្តី ខញុ ្ំរពះករុ ខញុ  ំ បនែណនចំេំពះឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្តី
៉  គឹមហុង ្របធនគណៈកមម ធិករច្រមុះ្រពំែដន េដមបេីធ្វឱយ

មនករចរចជមួយេវៀត មពិត្របកដ និងឱយមនកណំត់
េហតុ។ ចណុំច ែដលមិនចុះស្រមុងគន េលបញ្ហ បេចចកេទស
កនុងេនះមនទងំករេផទរពីែផនទី Bonne េទកន់ែផនទី UTM
្រតូវរកករជួល ឬសុអំនកបេចចកេទសពីបរេទស។ េបសិនសុបំនជ
ករល្អ ដូចជប ងំ។ ្របធនធិបតីប ងំបននិយយថ មិន

ចជូនអនកបេចចកេទសមកបនេទ េវៀរែលងែតភគីទងំពីរេសន
សុ។ំ េបដូេចន ះ េយងក៏្រតូវេឆ្ល តេ្របនូវសម្តីរបស់្របធនធិបតី
ប ងំ François HOLLANDE អពីំចណុំចេនះ។ អញចឹ ងេយង និង
េវៀត ម រួមគន េសនសុអំនកបេចចកេទសែផនទី េដមបមីកពិនិតយ។
េហយចបស់ ស់ថ ទងំករជួលេគ ទងំេគឱយ្របែហលជ
ខ្លះេគ ចឱយជជនួំយឥតសណំង ខ្លះេគ ចឱយេយងជអនក
បេចចកេទស ប៉ុែន្តឱយេយងជអនកទទួលបនទុកចំ យ។ ខញុ ្ំរពះ
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ករុ ខញុ  ំឱយេគលករណ៍េទៀត! ែចកគន ចយពក់ក ្ត លមន ក់។
េវៀត មចំ យពក់ក ្ត ល កមពុជចំ យពក់ក ្ត ល
ប់ទងំៃថ្លសបុំ្រតយន្តេ ះ អនកេនះជិះ េដកអូែតល។ អស់

ប៉ុនម ន? ឧទហរណ៍ថ អស់ ១០ មុឺនដុ ្ល រ! េចញ ៥ មុឺនដុ ្ល រ
មន ក់។ កុខំ្ល ចអស់លុយ។ បញ្ហ ទឹកដីជបញ្ហ សខំន់ បញ្ហ លុយ
កក់ ជេរឿងសខំន់េហយ ែត មិនសខំន់ជងេរឿងទឹកដី ែដល
ដូន ទុកឱយេទ។
 ទី២ - បន្ដករេផទ ងផទ តរ់ ងែផនទី និងបេងគ ល្រពំែដនែដលបន
េបះរចួជកែ់ស្ដង េ យហមតច់ត ់ និង្របកបេ យតម្ល ភព េដមបធីន
ភព្រតឹម្រតូវចបស់ ស់ពិត្របកដ ទនទឹមនឹងករធននូវភពរងឹម ំនិង
ភពេជឿទុកចិត្ដបនៃនបេងគ ល្រពំែដន។ ករផ្ល ស់បេងគ លចស់ជំនួស
េ យបេងគ លថមី ែដលរងឹមលំ្អ កដូ៏ចជករកំណត ់និងករេបះបេងគ ល
ថមី្រតូវអនុវត្ដ្រសប មនីតិវធីិ្របកបេ យតម្ល ភពបំផុត។
 (េសចក្តីអធិបបយបែនថម)
 ចណុំចេនះ្រតូវេធ្វ កុឱំយែផនទីេដរេទ មផ្លូ វមខ ង បេងគ ល
្រពំែដនេទ មផ្លូ វមខ ង។ ប ងំធ្ល ប់េធ្វែបបេនះ។ េសចក្តីសេ្រមច
របស់អគគេទ ភិបលឥណ្ឌូ ចិនឱយេដរ មផ្លូ វែ្រពក ក់ហូ៊ត ប៉ុែន្ត
ដល់េទគូសែផនទី មែ្រពក ក់  ំដល់េបះបេងគ ល េបះ ម
ែ្រពក ក់ហូ៊ត។ ប ងំធ្ល ប់េធ្វ។ ហនឹងជចណុំចែដលខញុចំ ំ ំ
បន ែដលខញុ ំ គ ល់  ែដលខញុដំឹង ។ ចណុំចមួយេទៀត បេងគ ល
៣១៤ ែដលេយងេបះចុងេ្រកយ។ ប ងំខជិល! ប ងំេបះ
កលពីសម័យេដម គឺប ងំខជិល។ េបះអត់្រតូវ មចណុំច
ែផនទីេទ។ អញចឹ ងបនជពីរ ងបេងគ លចស់ និងបេងគ លថមី គឺ
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មនចណុំចខុសគន  េ យេយងរុករកទល់ែតេឃញចណុំច េទប
េយងេបះ។ បេងគ លេនះជបេងគ លចស់។ អញចឹ ង េវៀត ម
ក៏មិនខត កមពុជក៏មិនចេំណញ។ ែតេយងបនេធ្វ audit េឡង
វញិែតប៉ុេ ្ណ ះ េ្រពះកែន្លងែដលេយងេបះឆន  ំ ២០១២ ្រតូវ
ចក់ដីេ្រចន ស់។ េពលេនះ ប ងំអត់្រពមចក់ដីេទេបះ
បេងគ លេនកែន្លងេផ ង ែដលេធ្វឱយគម្ល ត្រពំែដនចូលមកកនុងដី
េយងវញិ។ េពលេនះ េវៀត មមិនែមនបត់ដីេទ ្រគន់ែត
េយងយកបេងគ លេនះេទេបះឱយចនឹំងកែន្លងេដម។ បេងគ លថមី
ែដលេយងយកេបះជមួយេវៀត ម ក៏្រតូវឱយមនភព្រតឹម
្រតូវរ ងែផនទីជមួយនឹងបេងគ លជក់ែស្តង។ េបេទះបីជមន
ករហត់េនឿយបន្តិច ក៏េយង្រតូវែតរួមគន េដមបេីលកបេងគ លហនឹង
េទ ក់េនកែន្លងែដល្រតឹម្រតូវ។ បេងគ លមួយចនួំនេបះ ងំ
ពីឆន មួំយពន់្របបំីរយែប៉តប្ល យ ចស់េទេហយ។ េប ក់េទ
វញិ ក៏្រតូវេធ្វនីតិវធិីឱយបន្រតឹម្រតូវ និងមនតម្ល ភព។ អញចឹ ង
ចណុំចេនះ គឺេផទ ងផទ ត់ឱយបនចបស់រ ងែផនទី ជមួយនឹងដី
ជក់ែស្តង។ ឥឡូវ ែផនទីចត់ទុកថដូចេរឿងចប់េទេហយ មិន
ចបំច់េទេផទ ងជមួយអនក េទៀតេទ េ្រពះ ែផនទីេនះ 
ផ្លូ វករេហយ។ អនក ៊ ននិយយែផនទីែក្លងក្ល យ គឺអនុវត្ត
ចបប់េទ។ ប៉ុែន្តបញ្ហ ែដលសថិតេន គឺបញ្ហ េបះបេងគ ល។
 ទី៣ - បន្ដករចរចជមយួភគីេវៀត ម េ យហមតច់ត ់ និង
្របកបេ យករទទួលខុស្រតូវខពស់ បំផុត េលប ្ដ ចំណុចែដលមនិទន់
ចេ់្រសចទងំ យ និងេលតំបនែ់ដល្រតូវេ ះដូរេ យឈរេល េគល

ករណ៍ “េសមេទ - េសមមក” េទ មលកខណៈភូមិ ្រស្ដ និង ថ នភពដី 
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្រសប មករអនុញត ៃនសនធិសញញ បំេពញបែនថម និងអនុស រណៈ
េយគយល់គន  ឆន  ំ ២០១១។ េគលករណ៍គន្លឹះេនទីេនះ គឺធនឱយ
បន ចខ់តថ កមពុជនឹងមនិបតប់ងទឹ់កដីរបស់ខ្លួនេឡយ សូមបែីត ១
ែម្៉រត្រក កេ៏ យ។ ខណៈែដលករងរខណ្ឌ សីម និងេបះបេងគ ល
្រពំែដនមនិទន្់រតូវបនបញចបទ់ងំ្រសុងេនះេទ ជរ ្ឋ ភបិល នឹងបន្ដ
ធនឱយបនល្អ្របេសរនូវកិចចសហករខជ បខ់ជួនជមយួភគីេវៀត មកនុង
កររក ថ នភពៃនករ្រគប្់រគង មអ្វីែដលមនកនុងេពលបចចុបបននេន
មែខ បនទ ត្់រពំែដន ្រសប មេសចក្ដី្របកសរមួ ចុះៃថង ទី ១៧ ែខ

មក  ឆន  ំ១៩៩៥។
 (េសចក្តីអធិបបយបែនថម)
 ចណុំចេនះខញុសូំមបញជ ក់បន្តិច អនុស រណៈៃនករ
េយគយល់គន ឆន  ំ២០១១ អនុញញ តឱយេយងេធ្វករេ ះដូរ មួយ
េទមួយមក។ មូលេហតុគឺងយយល់យ៉ងដូេចនះ។ កែន្លងខ្លះ
ប ងំគូសែផនទី យកភូមិែខមរ ក់ឱយេទេវៀត ម។ កែន្លងខ្លះ
ប ងំគូសែផនទី យកដីេវៀត ម ក់មកេនខងែខមរ។ អញចឹ ង
េបសិនជេយងេរ ភូមិរបស់កមពុជេចញមកកនុងដីែខមរ ឬកត់ភូមិ
េនះេទឱយេវៀត ម គឺមិនសម្រសបេទ។ ដូចករជក់ែស្តង
ភូមិថ្លុក្រ ច របស់សេម្តច េហង សរំនិ ្រតូវរកវធិីេ ះដូរដីកែន្លង
េផ ង េដមបរីក ទុកេនភូមិរបស់សេម្តច េហង សរំនិ។ ដូេចនះ
េគលករណ៍មួយេទមួយមកេនះ ្រតូវេធ្វឱយបនចបស់។ េនះ
ទមទរនូវភពម៉ត់ចត់។ េធ្វយ៉ងដូេចនះេដមបធីនថ ដីែដល
្របជពលរដ្ឋកពុំងបងកបេងកនផល និងភូមិកររបស់ពួកគត់មិន្រតូវ
បនបត់បង់េទ។
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រ ង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម

 េវៀត ម្រតូវរកដីឱយេយង េយង្រតូវរកដីឱយេវៀត ម
េនកែន្លងេផ ង។ ដបូំងបផុំត េយងបនឯកភពគន ជមួយេវៀត

ម រកកនុង្រកបខណ្ឌ េខត្ត។ េបរកកនុង្រកបខណ្ឌ េខត្តមិនបន 
្រតូវរកេនកែន្លងេផ ង ធនឱយៃផទ្រក េទវញិេទមក ទហំំប៉ុន
គន ។ មួយេទៀត ចណុំចទងំ ៧ ែដលេនេសសសល់ ែដលមន
កនុងលិខិតរបស់ខញុ ជូំនេទនយករដ្ឋម្រន្តីេវៀត ម េនែតជ
្របធនបទបន្តករពិភក  ៃនគណៈកមម ធិករច្រមុះ្រពំែដន
កមពុជ-េវៀត ម ែដលកនុងេនះ មនទងំតបំន់ ក់  ំ ក់ហូ៊ត
ផងែដរ។
 ្រពមេពលែដលេយងបន្តករងរេបះខណ្ឌ សីម េបះ
បេងគ ល្រពំែដនមិនទន់ចប់េទ ្រតូវខិតខសំហករជមួយភគី
េវៀត មទងំថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ រក ថ នភព
ដែដលេន មតបំន់្រពំែដន។ ្រតូវេធ្វនូវកិចចករងរេនះ មរយៈ
ៃនកិចចសហ្របតិបត្តិករល្អ មិនែមន្រគន់ែត្រពំែដនជមួយេវៀត

មេទ ្រពំែដនជមួយៃថ ្រពំែដនជមួយ វ ក៏្រតូវេធ្វដូចគន ។
 - សេម្ដច្រពះសងឃ ជទងំពីរគណៈជទីសកក រៈ
 - ្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប្់រពះអងគ
 - ជនរមួជតិកមពុជ្រគបរ់បូជទីេគរពេសន !
 ខញុ ំ្រពះករុ ខញុ ំពិតជយល់ចបស់េ យគម នករ្រសេម្រសៃមេទថ
អនកនេយបយ្របឆងំនឹងេនែតបន្ដយកបញ្ហ ្រពំែដន ែដលជបញ្ហ េសប
បំផុតស្រមប្់របេទសជតិ មកេធ្វ ជីវកមមនេយបយកនុងេគលេ យ
្រប រមកេល ជរ ្ឋ ភបិលែដលដឹកនេំ យគណបក ្របជជនកមពុជ
េដមបផីល្របេយជនន៍េយបយរបស់ខ្លួន។ ដូចខញុ ំ្រពះករុ ខញុ ំធ្ល បប់ន
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រ ង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម

េលកេឡងជេរឿយៗមកេហយថ េនះមនិែមនជេរឿងែប្លក និងថមីស្រមប់
កមពុជេនះេទ។ យុទធ ្រស្ដែបបេនះធ្ល ប្់រតូវបនេគយកមកេ្របរចួមក
េហយេនកនុង្របវត្ដិ ្រស្ដនេយបយរបស់កមពុជ។
 (េសចក្តីអធិបបយបែនថម)
 ដូចែដលេគទម្ល ក់សេម្តច្រពះនេ ត្តម សីហនុ េនឆន ំ
១៩៧០ ក៏េគបនេ្រប្របស់បញ្ហ ្រពំែដន េ យេចទ្របកន់
សេម្តច្រពះនេ ត្តម សីហនុ សេម្តចឪ សេម្តច  សេម្តច ទួត
ៃនេយង ថ្រពះអងគលក់ដីឱយេវៀត មែដរ។ ដូេចនះ មិនែមន
ជបញ្ហ ថមីេទ។ ែតឥឡូវេនះ ក៏មនចណុំចថមីស្រមប់េ ះ្រ យ
ចេំពះពួកអនកទងំេនះ មវធិនករផ្លូ វចបប់។
 ដូេចនះ េបេទះបីជមនករពនយល់បំភ្លេឺលកេនះែថមេទៀត ក៏
្របែហល ជអនកនេយបយទងំេនះេនែតេធ្វជមនិយល់ដែដលែដរ។ 
យ៉ង កេ៏ យ េគលេ ចមបងរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលនេពលេនះ គឺ
ករផ្ដល់នូវករបំភ្លជូឺនដល់ជនរមួជតិកមពុជ្រគប្់រសទបជ់នថ់ន ក ់ ទងំ
េនកនុង និងេ្រក្របេទសឱយបន្រជបអំពីេគលនេយបយ និងកិចចខិត
ខំ្របឹងែ្របង្របកបេ យឆនទៈេមះមុត និងកនុង ម រតីប្ដូរផ្ត ច ់ ឥតងកេរ 
កដូ៏ចជអំពីភពហមតច់ត ់និងករទទួលខុស្រតូវខពស់បំផុតរបស់ ជរ ្ឋ ភិ
បល កនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ ្រពំែដនរ ងកមពុជ និងេវៀត ម សំេ
ជ្រមះនូវភពមនិចបស់ ស់ទងំ យ េនកនុងកិចចករដម៏ន រសំខន់
េនះ កដូ៏ចជរេំលចឱយេឃញផងែដរ នូវេគលបំណង និងផល្របេយជន៍
នេយបយនន ែដល កប់ងកបេ់នពីេ្រកយករេចទ្របកន ់ និងករ
េឃសនញុះញងដ់ែដលៗឥតឈបឈ់រ ពកព់ន័ធនឹងបញ្ហ េនះ។
 មុននឹងបញចប ់កនុងនម ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ ខញុ ំ្រពះករុ  (ខញុ ំក)៏
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រ ង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម

សូមសំែដងនូវករដឹងគុណដ្៏រជលេ្រជជូនចំេពះជនរមួជតិ្រគបរ់បូ ទងំ
េនកនុង និងេ្រក្របេទស ែដលមនសុភវនិិចឆយ័ខពស់ េហយបនេមលេឃញ
យ៉ងចបស់នូវសចចភពៃនកររស់េឡងវញិ និងកររកីចេ្រមនរបស់្របេទស
ជតិ ្រពមទងំបន ផ្ដល់ជំេនឿ និងករគ្ំរទដធំ៏េធងចំេពះ ជរ ្ឋ ភបិល
កនុងករបំេពញេបសកកមមជ្របវត្ដិ ្រស្ដរបស់ខ្លួនេន្រគបដំ់ កក់ល។
 (េសចក្តីអធិបបយបែនថម)
 េហយរយៈេពលចុងេ្រកយ ក៏បនេផញនូវ រយ៉ងេ្រចន
គ្ំរទចេំពះ ជរ ្ឋ ភិបល េទេលវធិនករទងំ យ ែដល
ជរ ្ឋ ភិបលបននិងកពុំងេធ្វេទេលបញ្ហ ែផនទី ក៏ដូចជបញ្ហ

ទក់ទិនជមួយនឹងបញ្ហ ្រពំែដនេនះ ែដលមនេផញទងំេនកនុង
្របេទស និងមកពីេ្រក្របេទសផងែដរ។ អរគុណចេំពះអនកទងំ

យែដលបនគ្ំរទជមួយនឹងទេង្វេនះ។
 ជទីបញចប ់ ខញុ ំ្រពះករុ ខញុ ំសូម្របសិទធពរជយ័ថ្វ យ ្របេគននិង
ជូនសេម្ដច្រពះសងឃ ជ ្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប្់រពះអងគ និងបងប្អូនជនរមួ
ជតិកមពុជ្រគបរ់បូ សូម្របកបេ យពុទធពរទងំបនួ្របករ គឺ យុ វណ្ណ ៈ 
សុខៈ និងពលៈ កំុបីឃ្ល ងឃ្ល តេឡយ។

សូមអរ្រពះគុណ និងសូមអរគុណ !



ខុទទកល័យ សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ
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