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          ថ្ងៃទី៧ ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៣ 

 
ជម ល្ ោះមរោយោរម ោះមនោ តឆ្នោ ាំ២០១៣ អាចនឹងោល យជាវិបត្តិនមោ យមៅកម្ពុជា  

 
ជម ល្ ោះថ្នការម ោះមឆ្ន តជាតិ ក្នុងខែក្ក្កដា ឆ្ន ាំ២០១៣ មៅក្មពុជា  នវវិតតនប៍នតិច្មតងៗអាច្មៅជា

វបិតតិនមោ យ។ ម ោះបីជាោ៉ា ងមនោះក្តី ជម ល្ ោះ ឬ/និងវបិតតិនមោ យមៅក្នុងប្បមទសក្មពុជា មឺមនិខមន
ជាមលើក្ដាំបូងមឡើយមប្រោះវាធ្លល បម់ក្ើតមឡើងតាំងពីសមយ័សង្គ្រគ មប្តជាក្ត់ាំងពីទសវតសឆ្ន ាំ១៩៧០ ក្មពុជា
្នវបិតតិនមោ យ មដាយភ្ជជ បក់ារតស ូដម ត្ើ មអាំណាច្នមោ យមដាយអាវុធ និងមប្កាយមក្មទៀត
បន្ទទ បពី់ដាំម ើ្ រការម ោះមឆ្ន តក្នុងឆ្ន ាំ១៩៩៣ រហូតមក្ដល់បច្ចុបបនន ក្មពុជាជួបប្បឈមជម ល្ ោះម ោះមឆ្ន ត 
មហើយឈានមៅរក្ជម ល្ ោះ ឬជាបគ់ាំងនមោ យក្នុងរយៈមពលែលី។  
 

ជម ល្ ោះម ោះមឆ្ន តមលើក្មនោះប្ ក្ដណាស់ថា  នចាបព់នលក្តាំងពីការមរៀបច្ាំមុនមពលម ោះមឆ្ន ត។ 
ជាការពិត ការចាតខ់ច្ងការម ោះមឆ្ន តមៅក្មពុជាក្នុងឆ្ន ាំ២០១៣ មនិ ន់្ នភ្ជពមសរ ី និងយុតិតធម ៌
មដាយសារែវោះខាតការប្បក្តួប្បខជងមលើទីលានម ោះមឆ្ន តដប៏្តឹមប្តូវ។ ម្បក្សមនិកានអ់ាំណាច្ ជា
ពិមសសម្បក្សសមង្គ្រគ ោះជាតិ នតអូញខតអរមលើច្ាំ្ុច្សាំខាន់ៗ  ក្ទ់ងនឹងស្សភ្ជពស្ជិក្របស់
ម្ៈក្ ា្ ធិការជាតិមរៀបច្ាំការម ោះមឆ្ន ត(ម.ជ.ប) និងបញ្ជ ីមឈាា ោះអនក្ម ោះមឆ្ន ត ប្ពម ាំងការមច្ញ
លិែិតបញ្ជជ ក្អ់តតសញ្ជដ ្សប្្បប់មប្មើឱ្យការម ោះមឆ្ន ត។ ស្ជិក្ ម.ជ.ប  ាំង៩ ប្តូវ នមប្ជើស
មរ ើសោ៉ា ងស ៃ្ ត ់ និងមប្ជើសតាំងមដាយរដាា ភ ិលម្បក្សប្បជាជនក្មពុជា (រដាមង្គ្នតីប្ក្សួងមហាថ្ផទ     
ម្ៈរដាមង្គ្នតី និងស្ជិក្រដាសភ្ជរបស់បក្សប្បជាជនក្មពុជា)។ ម ោះបីជាម្បក្សសមង្គ្រគ ោះជាតិ ន
មសនើមដើមបពីនារមពលម ោះមឆ្ន ត មដើមបមីរៀបច្ាំការចុ្ោះមឈាា ោះម ោះមឆ្ន តមឡើងវញិ ធ្លន្ទមុ្ភ្ជពថ្នបញ្ជ ី
មឈាា ោះអនក្ម ោះមឆ្ន តងាីមយួ ខតសាំម ើ្ មនោះមនិប្តូវ នយក្ចិ្តតទុក្ដាក្ម់ដាោះប្សាយមឡើយ។  
 

រាបច់ាបពី់ការមប្ជើសមរ ើស និងការខតងតាំងស្សភ្ជពថ្ន ម.ជ.ប និងមង្គ្នតីម ោះមឆ្ន តប្មបល់ាំដាប់
ថាន ក្ក់្ម៏និប្តូវ នម្លើយតបនឹងអនុសាសនរ៍បស់អនក្ជាំន្ទញការររម ោះមឆ្ន តជាតិ អនតរជាតិ និងការែក្
ខានមនិ នក្ាំខ្ទប្មងស់ាថ បន័អាជាញ ក្ណាត លមយួមនោះ ការលុបមឈាា ោះមមដឹក្ន្ទាំម្បក្សសមង្គ្រគ ោះជាតិ 
ខដលជាម្បក្សជាំ ស់រដាា ភ ិលដធ៏ាំមយួ និងជាមូប្បខជងមសាើក្ ល្ ាំងគន  មឺជាការយក្មប្បៀបខាងយុទធ
សាង្គ្សតមដាយមច្តន្ទមនិប្តឹមប្តូវមដាយម.ជ.ប ខដលជាសាថ បន័ទទលួសាគ ល់ និងប្បកាសមជាមជយ័របស់
ម្បក្សកានអ់ាំណាច្។ បខនថមទាំន្ទស់មន្ទោះមទៀត ការែវោះខាតទាំនុក្ចិ្តត និងទាំន្ទស់ខបបបុមគលរវាងមម
ដឹក្ន្ទាំ នមក្ើនមឡើង។ ម្បក្សកានអ់ាំណាច្ប្តូវ នមមមជឿជាក្ថ់ា  នគាំប្ទពីមប្កាយែនងយុទធន្ទការ
ប្បឆ្ាំងនឹងមមដឹក្ន្ទាំម្បក្សសមង្គ្រគ ោះជាតិជាបនតបន្ទទ ប ់ ដូច្ជា មលាក្ន្ទយក្រដាមង្គ្នតី ហ ុន ខសន  ន

ចក្ខវុិស័យ ៖ សង្គមររជាធិ បតេយយមួយដែលែំត ើ រការររជាធិ បតេយយហូបនី យក្មម ជាពិ តសសរាល់ការត ោះតនោេតាមលក្ខ 
ៈររជាធិ បតេយយ រេូវ នតលើ ក្េតមកើ ង្ និ ង្មានគុ 

ភាពដែលនមំក្នូវផលររតោ
ជន៍ជូនែល់ររជាពលរែឋ 
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ខងលងមៅក្នុងពិធីបញ្ចុ ោះែ ឌ្ សី្មៅវតតមងគលវងស ក្នុងមែតតក្ាំពងច់ាម កាលពីថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភ្ជ ឆ្ន ាំ
២០១៣ ថា មៅមពលមលាក្ កឹ្ម សុខា ប្តឡបម់ក្ពីសហរដាអាមមរកិ្វញិ ប្បជាពលរដានឹងមធវើ តុក្មា
ប្បឆ្ាំងនឹងមលាក្ ប្បសិនមបើមលាក្ កឹ្ម សុខា មនិមធវើការសុាំម សប្បជាពលរដា ក្ទិ់ននឹងការបក្ប្សាយ
អាំពីមុក្ទលួខសលង និងក្ងទព័មវៀតណាម។ មនិយូរប៉ាុន្ទា ន មៅថ្ងៃទី៩ ខែមងុិន្ទ ឆ្ន ាំ២០១៣ មលាក្ ជុាំ មុ ី
ជាអតីតអនក្រងមប្គោះមៅក្នុងរបបខែារប្ក្ហម និងជាប្បធ្លនស្មមមក្សមក្ានត  នដឹក្ន្ទាំ តុក្មាក្នុង
ប្កុ្ងភនាំមពញខដល្នអនក្ចូ្លរមួរាបរ់នន់្ទក្។់ ្នការផាយផ្ទទ ល់ពី តុក្មា និងការបរហិាតមរយៈ
ទូរទសសន ៍យន័ជាមលើក្ដាំបូង មដើមបបី្បឆ្ាំងនឹងមលាក្ កឹ្ម សុខា អនុប្បធ្លនម្បក្សសមង្គ្រគ ោះជាតិ។ 
 តុក្មាមនោះប្តូវ នមង្គ្នតីសាំខាន់ៗ របស់ម្បក្សប្បជាជនក្មពុជា ដូច្ជា ស្ជិក្សភ្ជម្បក្សប្បជា
ជនក្មពុជា មលាក្ ជាម មយៀប មលាក្ ឈាង វុន ... ក្ ៏នអោះអាងថា ចូ្លរមួ តក្មាមនោះខដរ។ ជាងមនោះ
មៅមទៀត ការបរហិាប្បឆ្ាំងនឹងអនុប្បធ្លនម្បក្សសមង្គ្រគ ោះជាតិ ក្ប៏្តូវ នអុក្ឡុក្មដាយង្គ្សតី ន្ ក្ខ់ដល
អោះអាងថា ង្គ្សតីក្ាំណានជ់ាមប្ច្ើនមលើក្ក្នុងមពលខដលមលាក្ចុ្ោះមធវើមវទិកាមផសងៗជាមយួប្បជាពលរដា។  
 

ម ោះបីជាោ៉ា ងណា សាថ នការ្៍មុនថ្ងៃម ោះមឆ្ន តហាក្ ់នធូរប្សាលបនតិច្ ែ្ៈខដលមលាក្ 
ន្ទយក្រដាមង្គ្នតី ហ ុន ខសន  នមសនើមៅប្ពោះមហាក្សប្តមដើមបបី្ពោះរាជ នការមលើក្ខលងម សដល់ប្បធ្លន
ម្បក្សសមង្គ្រគ ោះជាតិ មលាក្ សម រងសុ ីក្នុងអាំឡុងមពលមោសន្ទម ោះមឆ្ន ត។ ការនិវតតនចូ៍្លប្សុក្វញិ 
របស់មមដឹក្ន្ទាំម្បក្សសមង្គ្រគ ោះជាតិ ខដល្នអនក្គាំប្ទម្បក្សសមង្គ្រគ ោះជាតិរាបសិ់បមុនឺន្ទក្ ់ន
ចូ្លរមួអបអរ និងសាវ មមន ៍  នកាល យជាសញ្ជដ ្វវិតតនថ៍្នដាំម ើ្ រប្បជាធិបមតយយមៅក្មពុជា ែ្ៈ
សងគមសីុវលិក្ ៏នសខមតងការសាទរច្ាំមរោះកិ្ច្ចសប្មបសប្មួលនមោ យមយួមនោះ។ យុវជនជាមប្ច្ើន
មុនឺន្ទក្ ់មច្ញមុែដខងែតមដងផលូវ និងមប្បើប្ ស់ប្បពន័ធផសពវផាយសងគមខហវសប ុក្ មដើមបបីញ្ជជ ក្ពី់ការគាំ
ប្ទម្បក្សសមង្គ្រគ ោះជាតិ មប្កាមរក្យមោសន្ទ «ដូរ ឬមនិដូរ» ខដលែុសពីការម ោះមឆ្ន តមុនៗ។ 
 

ការផ្ទល ស់បតូរដធ៏ាំមយួ នខសតងមឡើងតមរយៈការម ោះមឆ្ន តមៅថ្ងៃទី២៨ ខែក្ក្កដា ឆ្ន ាំ២០១៣ 
មដាយសារពលរដា ច្ ស់មឆ្ន តខដលធ្លល បខ់តសៃបស់ាៃ តនឹ់ងសនតិភ្ជព  នមច្ញមក្ការររ និងតមដាន
លទធផលមឆ្ន តរបស់ពកួ្មម។ ម្បក្សសមង្គ្រគ ោះជាតិ នរក្ម ើញថា ែលួន នទទលួលទធផលឈនោះមលើ 
ម្បក្សប្បជាជនក្មពុជា ថា ៦៣អាសនៈ ទល់នឹង ៦០អាសនៈ។ តមការប្បកាសលទធផលផលូវការថ្ន
ការម ោះមឆ្ន តមប្ជើសតាំងតាំណាងរាង្គ្សត នីតិកាលទី៥ (ថ្ងៃទី២៨ ខែក្ក្កដា ឆ្ន ាំ២០១៣) និងម្បក្ស
ប្បជាជនក្មពុជា ប្បកាសថា ម្បក្សសមង្គ្រគ ោះជាតិទទលួ ន ៥៥អាសនៈ ច្ាំខ្ក្ម្បក្សប្បជាជន
ក្មពុជាទទួល ន ៦៨អាសនៈ។ ការប្បកាសលទធផលម ោះមឆ្ន តមនោះ នបមងកើតជាជម ល្ ោះ មហតុដូមច្នោះ
មហើយ ម្បក្សសមង្គ្រគ ោះជាតិ ពិមសសអនក្គាំប្ទ សក្មាជនរបស់ម្បក្សមនោះ មនិមជឿ និងបដិមសធ
លទធផលមនោះមទ ពកួ្មម ម ឱ្យ ម.ជ.ប និងម្បក្សប្បជាជនក្មពុជា ចូ្លរមួក្នុងការអមងកតមយួ មដើមបី
មផទៀងផ្ទទ តល់ទធផលមនោះ។ ម.ជ.ប និងម្បក្សប្បជាជនក្មពុជា មនិសហការក្នុងការបមងកើតម្ៈក្មាការ
ឯក្រាជយមដើមបមីធវើការមសុើបអមងកតលទធផល និងភ្ជពមនិប្បប្ក្តីម ោះមឆ្ន ត។ រក្យប ត្ឹ ងអាំពីភ្ជពមនិប្បប្ក្
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តីម ោះមឆ្ន តប្តូវ នបដិមសធមដាយ ម.ជ.ប រមួ ាំង មនិមលើក្ការមផទៀតផ្ទទ តល់ទធផលម ោះមឆ្ន តពីការោិ
ល័យម ោះមឆ្ន ត ពិមសសមឺទប្មង ់ ១១០២ និង១១០៤។ ្នភ្ជពមនិប្បប្ក្តីមយួច្ាំនួនខដលអាច្ប៉ាោះ
រល់លទធផលម ោះមឆ្ន ត មគលការ្៍សុវតថិភ្ជព អនក្ម ោះមឆ្ន ត ន្ ក្ម់ ោះ នខតមយួសនលឹក្ មនិប្តូវ
 នធ្លន្ទមប្រោះថា ទឹក្ថាន ាំមមា ប្តូវ នលាងប្ជោះ ែវោះត ល្ ភ្ជពក្នុងការមច្ញលិែិតបញ្ជជ ក្អ់តតសញ្ជដ ្ 
និងបញ្ជ ីមឈាា ោះអនក្ម ោះមឆ្ន តផលូវការខដលមនិ្នមុ្ភ្ជព ្នមឈាា ោះែុស និងមឈាា ោះសទួន ។  
 

ម្បក្សប្បជាជនក្មពុជា ច្ងម់ប្បើប្ ស់សាថ បន័រដាខដលែលួនប្តួតប្តមដើមបមីដាោះប្សាយប ត្ឹ ង និង 
ភ្ជពមនិប្បប្ក្តីថ្នការម ោះមឆ្ន ត ខតម្បក្សសមង្គ្រគ ោះជាតិមនិ្នជាំមនឿមលើសាថ បន័រដា មដាយ ម 
យនតការច្ប្មុោះ ឬឯក្រាជយខដល្នការចូ្លរមួពីអងគការសហប្បជាជាតិ និងសងគមសីុវលិ។ ទាំន្ទស់ម ោះ
មឆ្ន ត វា នជប្មុញឱ្យបមងកើនក្ាំមៅជម ល្ ោះនមោ យ។ ម្បក្សសមង្គ្រគ ោះជាតិ នមរៀបច្ាំមធវើមហា តុ
ក្មាមប្ច្ើនដង មដើមប ីម យុតតិធមក៌្នុងមពលម ោះមឆ្ន តមដាយ្នអនក្ចូ្លរមួរាបមុ់នឺន្ទក្ ់ ច្ាំខ្ក្រដាា ភិ
 លម្បក្សប្បជាជនក្មពុជា នច្ល័តទព័ចូ្លក្នុងរាជធ្លនីភនាំមពញមដើមបបីរែ ញសាច្ដុ់ាំរបស់ែលួនតម 
រយៈក្ងក្ ល្ ាំងអាវុធ ប្ពមមប្មឿងយុទធភ ឌ្ ទព័មោធ្លខដលសាប្មការររមលាក្ន្ទយក្រដាមង្គ្នតី ប្មួសារនិង
ម្បក្សកានអ់ាំណាច្។ ម ោះបីជាមជឈដាា នទូមៅយល់ថា ក្ ល្ ាំងមនោះមឺមប្តៀមបង្គ្រក ប តុក្ររបស់បក្ស
ប្បឆ្ាំង និងជាការបាំភតិភយ័ដល់ពលរដា ខតបក្សកានអ់ាំណាច្បក្ប្សាយថា ប្គនម់ដើមបរីក្ាសនតិសុែ និង
សណាត បធ់្លន បស់ាធ្លរ្ៈប៉ាុមណាណ ោះ។ សប្្បប់្ពឹតតិការ្៍ តុក្មាមលើក្ទី១ ការបង្គ្រក បមដាយរាជរដាា ភិ
 លមៅមលើ តុក្រ(អហិងា)  នកាល យជាក្ាំហុសមយួដធ៏ាំរបស់រាជរដាា ភ ិល មប្រោះ នបណាត ល
ឱ្យ្នពលរដាសលូតប្តងស់ាល ប ់ និងរងរបសួជាមប្ច្ើន មដាយសារការរារាាំង និងខ្ក្ម្ររបស់សមតថកិ្ច្ច  
ពិមសសការបិទផលូវមដាយមប្បើលួសបន្ទល ជារ ាំង។ ជាក្ខ់សតង កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែក្ញ្ជដ  ឆ្ន ាំ២០១៣ ្ន
ប្ពឹតតិការ្៍ប៉ាោះទងគិច្ហិងាមយួមក្ើតមឡើងមៅសាព នអាកាសក្ាលងនល់រវាងសមតថកិ្ច្ចរាបរ់យន្ទក្ប់្បដាប់
មដាយខែល ដាំបង ប្គបខ់បក្ខផសង កាាំមភលើងប្គបពិ់ត ជាមយួនឹងប្កុ្មអនក្តវា៉ា ប្ប្្ជិត ៣០ន្ទក្ ់ោ៉ា ង
មហាច្ណាស់ នបណាត លឱ្យមនុសស ន្ ក្ស់ាល ប ់១៥ន្ទក្រ់ងរបសួ និងមនុសស ៦ន្ទក្ ់ប្តូវសមតថកិ្ច្ចចាប់
ែលួន។ បុរស ន្ ក្ម់ឈាា ោះ ម ៉ា  សុែច្នទ អាយុ ២៩ឆ្ន ាំ ប្តូវ នអោះអាថា ជាអនក្ដាំម ើ្ រតមផលូវ  នសាល បភ់្ជល
មៗមៅក្ខនលងមក្ើតមហតុមដាយប្តូវប្គបក់ាាំមភលើង (K59)  ញ់ច្ាំក្ាល។  
 

មដើមមឡើយ ម្បក្សប្បជាជនក្មពុជាហាក្ដូ់ច្ជា នយល់ប្សបមដើមបបីមងកើតម្ៈក្មាការច្ប្មុោះ
មដើមបមីសុើបអមងកតភ្ជពមនិប្បប្ក្តីក្នុងមពលម ោះមឆ្ន តខដលមសនើមដាយម្បក្សសមង្គ្រគ ោះជាតិ មនោះមបើ
មោងមលើប្បសាសនរ៍បស់ មលាក្ ហ ុន ខសន មបក្ខជនន្ទយក្រដាមង្គ្នតីថ្នម្បក្សប្បជាជនក្មពុជា កាល
ពីថ្ងៃទី៣១ ខែក្ក្កដា ឆ្ន ាំ២០១៣ ក្នុងមពលចុ្ោះពិនិតយការដាា នសងស់ាព នអាកាសសទឹង្នជយ័។ មប្កាយ
ជាំនបួច្រចាជាមប្ច្ើនមលើក្មប្ច្ើនសាររវាងម្បក្សប្បជាជនក្មពុជា និងម្បក្សសមង្គ្រគ ោះជាតិ ម្បក្ស
ប្បជាជនក្មពុជាខបរជាបដិមសធយនតការថ្នម្ៈក្មាការច្ប្មុោះមៅវញិ។ ម ោះោ៉ា ងណាក្តី ្នការចាប់
មផតើមមបើក្ជាំនបួមមដឹក្ន្ទាំក្ាំពូលថ្នម្បក្ស ាំងពីរមដាយការខច្ក្លិែិតអមញ្ជ ើញរបស់ប្ពោះមហាក្សប្ត។ 
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្នកិ្ច្ចប្បជុាំពិភ្ជក្ារវាងមមដឹក្ន្ទាំក្ាំពូលថ្នម្បក្ស ាំងពីរច្ាំននួ ២មលើក្ មៅថ្ងៃទី១៦ និង១៧ ខែ
ក្ញ្ជដ  ឆ្ន ាំ២០១៣។ លទធផលកិ្ច្ចប្បជុាំមលើក្ទីមយួ  នប្សុោះប្សួលគន ក្នុងការបមងកើតយនតការ ក្ាំខ្
ទប្មងម់ ោះមឆ្ន ត រមួគន មដាោះប្សាយបញ្ជែ ជាតិ និងមនិមប្បើអាំមពើហិងាមៅមលើគន មៅវញិមៅមក្។ ក្នុងមន្ទោះ
្នលទធផលថ្នកិ្ច្ចប្បជុាំទីពីរខដរ ខតមនិ នចុ់្ោះហតថមលខាផលូវការ មឺ នប្សុោះប្សួលគន បខនថមថា ម្
បក្ស ាំងពីរឈនោះមឆ្ន តដូច្គន  និងយល់ប្ពមអាំពីការមរៀបច្ាំប្បពន័ធប្តួតពិនិតយគន មៅវញិមៅមក្ ការខបង
ខច្ក្អាំណាច្ដឹក្ន្ទាំមៅសភ្ជ និងការមធវើវមិសាធនក្មាមលើបទបញ្ជជ  និងលក្ខនតិក្ៈរបស់សភ្ជ។  
 

លទធផលថ្នកិ្ច្ចប្បជុាំ ាំងមនោះមនិ នបនថយក្ាំមៅជម ល្ ោះមទ មប្រោះម្បក្ស ាំងពីរមនិ នប់្សុោះ
ប្សួលជាក្ល់ាក្ម់ៅមឡើយ។ មដាយមនិរងចាាំការប្សោុះប្សួលនមោ យ ម្បក្សប្បជាជនក្មពុជាឯក្
បក្ស នជប្មុញឱ្យ្នការប្បកាសបមងកើតសភ្ជ និងរដាា ភ ិល ខដលមផតើមមដាយការមបើក្សមយ័ប្បជុាំ
សភ្ជឯក្បក្សនីតិកាលទី៥។ ក្នុងសមយ័ប្បជុាំរដាសភ្ជមលើក្ដាំបូងកាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែក្ញ្ជដ  ឆ្ន ាំ២០១៣ 
 នប្បប្ពឹតតមៅមប្កាមប្ពោះរាជាធិបតីភ្ជពដែ៏ពងែ់ពស់របស់ប្ពោះមហាក្សប្ត នមរាតតម សីហមុនី ប្បកាសមបើក្ 
និងសាវ មមនម៍បក្ខជនជាបម់ឆ្ន តរបស់ម្បក្សប្បជាជនក្មពុជា ាំង ៦៨រូប មប្កាមសក្ខីភ្ជពតាំណាងទូត
ប្បចាាំក្មពុជាជាមប្ច្ើនរូប។ ម្បក្សសមង្គ្រគ ោះជាតិ នមសនើឱ្យពនារមពលការប្បជុាំដាំបូងមនោះ មហើយមបក្ខ
ជនជាបម់ឆ្ន ត ាំង ៥៥រូប របស់ម្បក្សសមង្គ្រគ ោះជាតិសមប្មច្មនិចូ្លរមួប្បជុាំមទ។ ច្ាំមរោះការមបើក្
សមយ័ប្បជុាំសភ្ជមលើក្ទីមយួ សាថ នទូតសហរដាអាមមរកិ្ និងសហមមនអឺ៍រ ៉ាុបប្បចាាំក្មពុជា  នបញ្ជជ ក្ពី់
ជាំហរច្ងម់ ើញការរបួរមួគន របស់ម្បក្សជាបម់ឆ្ន ត ាំាំងពីរ មហើយមនិ នប់ញ្ជជ ក្អ់ាំពីការគាំប្ទផលូវការ
មលើលទធផលម ោះមឆ្ន ត ការបមងកើតសភ្ជ និងរដាា ភ ិលមដាយម្បក្សនមោ យខតមយួមឡើយ។ រាជ 
រដាា ភ ិលដឹក្ន្ទាំមដាយម្បក្សប្បជាជនក្មពុជាធ្លល បប់្មបប់្មងប្បមទសក្មពុជាតាំងពីឆ្ន ាំ ១៩៨១ ដល់ ឆ្ន ាំ
១៩៨៥ មដាយែវោះមូលដាា ននីតានុកូ្លភ្ជព និងមប្កាយប្ពឹតតិការ្៍ខែក្ក្កដា ឆ្ន ាំ១៩៩៧  ាំងពីរមលើក្ 
្នទ ឌ្ ក្មាពីបរមទស ាំងពីរមលើក្ ្នការដាក្ស់ ព្ ធខផនក្មសដាកិ្ច្ច អនតរជាតិមនិទទលួសាគ ល់។ 
ម្បក្សប្បជាជនក្មពុជារក្ាឥរោិបងចាស់មនិ នខ់ក្ មបើម ោះបីជារាជរដាា ភ ិលអា្តតិងាីរបស់
ម្បក្សប្បជាជនក្មពុជា នប្បកាសថា នឹងមធវើក្ាំខ្ទប្មងសីុ់ជមប្  ខបរផាភ្ជជ បម់ង្គ្នតីរដាា ភ ិលមប្ច្ើន
មលើសលបដ់ខដល។ ម្បក្សប្បជាជនក្មពុជានឹងមនិប្ពមខបងខច្ក្អាំណាច្ជាងការអនុវតតប្ទឹសតីអាំណាច្
ប្បមូលផតុ ាំ ខដលអាច្ឈានដល់ការប្បកាសដាំម ើ្ រការរដាសភ្ជជាឯក្បក្ស ែុសពីមគលការ្៍ប្បជាធិប
មតយយ និងែវោះនីតានុកូ្លភ្ជព។ 
 

ការវវិតតនចុ៍្ងមប្កាយ ម្បក្សប្បជាជនក្មពុជាហាក្ដូ់ច្ជាច្ងអ់នុវតតបទបញ្ជជ ថ្ផទក្នុងរបស់រដាសភ្ជ
 ាំងមនិច្ាស់លាស់ថា ក្នុងនយ័ថាម្ៈក្ ា្ ធិការជាតិមរៀបច្ាំការម ោះមឆ្ន ត (ម.ជ.ប) អាច្យក្អាស
នៈរបស់ម្បក្សសមង្គ្រគ ោះជាតិមក្ខបងខច្ក្ឱ្យម្បក្សប្បជាជនក្មពុជា ាំងអស់មៅមពលម្បក្ស
សមង្គ្រគ ោះជាតិមនិចូ្លសភ្ជ។ ការខបងខច្ក្អាំណាច្គន មៅរដាសភ្ជក្ជ៏ាមូលមហតុថ្នទាំន្ទស់នមោ យ
មយួ ែ្ៈខដលម្បក្សសមង្គ្រគ ោះជាតិប្ ថាន ច្ង ់នប្បធ្លនសភ្ជ(ប្បមុែថ្ននីតិបបញ្ដតតិ) និងច្ាំននួ
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ស្ជិក្ម្ៈក្មាការអចិ្ថ្ង្គ្នតយរ៍បស់សភ្ជមសាើគន នឹងម្បក្សប្បជាជនក្មពុជា មដើមបធី្លន្ទសមតុលយថ្ន
អាំណាច្របស់រដាជាមយួមគលការ្៍ម្បក្ស ាំងពីរឈនោះ ាំងអស់គន  ែ្ៈខដលម្បក្សប្បជាជន
ក្មពុជាដឹក្ន្ទាំរដាា ភ ិលជាមយួន្ទយក្រដាមង្គ្នតី (នីតិប្បតិបតតិ)។ ក្នលងមក្ការអនុវតតក្ាំខ្ទប្មងខ់ដលមធវើ
មឡើងមដាយការដឹក្ន្ទាំរបស់ម្បក្សប្បជាជនក្មពុជាខតមយួមតម់និអាច្មៅរចួ្មឡើយ។  
 

ម្បក្សសមង្គ្រគ ោះជាតិ នមបើក្យុទធន្ទការបញ្ចុ ោះបញ្ចូ ល និងតស ូមតិមៅសហមមនអ៍នតរជាតិ មដើមបី
កុ្ាំឱ្យទទលួសាគ ល់លទធផលម ោះមឆ្ន ត រដាា ភ ិល និងរដាសភ្ជរបស់ម្បក្សប្បជាជនក្មពុជា ែ្ៈ
ខដលសហមមន ៍ និងអនក្សមងកតការ្៍អនតរជាតិ នដក្ោល ងយតាំងពីចាបម់ផតើមដាំម ើ្ រការ។ អនក្
សមងកតការ្៍អនតរជាតិដូច្ជា សហមមនអឺ៍រ ៉ាុប សាថ នទូតអនតរជាតិ ខដលធ្លល បខ់តចូ្លរមួសមងកតការ្៍ 
ក្នលងមក្ នដក្ែលួនពីការម ោះមឆ្ន តមៅក្មពុជាក្នុងឆ្ន ាំ២០១៣ អាច្មដាយសារមនិច្ងផ់តល់ភ្ជពប្សប
ច្ាបស់ប្្បក់ារម ោះមឆ្ន តមយួខដលលមមអៀងខាល ាំងប្ជុលមៅរក្ម្បក្សកានអ់ាំណាច្ ឬមនិ្នភ្ជព
ប្តឹមប្តូវ។ ចុ្ងមប្កាយ ម្បក្សសមង្គ្រគ ោះជាតិ នប្ព្នថា ច្ ស់ជាំនយួ ឬអនក្មធវើវនិិមោមទុន មនិប្តូវ
ចុ្ោះហតថមលខាមលើកិ្ច្ចប្ពមមប្ពៀងណា ាំងអស់ជាមយួនឹងរដាា ភ ិលម្បក្សខតមយួ និងក្ ៏នមសនើឱ្យ 
អងគការសហប្បជាជាតិទុក្អាសនៈក្មពុជាឱ្យមៅទាំមនរ។ 
 

ជម ល្ ោះរវាងម្បក្សធាំ ាំងពីរហាក្តឹ់ងខតងមនិរយនឹងឈានរក្ដាំមណាោះប្សាយមហើយកានខ់តរកី្ធាំ
មឡើង និងមៅឆ្ៃ យគន ពីការប្បជុាំច្រចាមសទើរខត ាំងអស់មនិ នសមប្មច្លទធផលមៅមឡើយ។ ពលរដា
ច្ ស់មឆ្ន តគាំប្ទម្បក្សសមង្គ្រគ ោះជាតិ ហាក្ច់្ងឱ់្យ្នការផ្ទល ស់បតូរ  រដាា ភ ិល ជាពិមសសការផ្ទល ស់បតូ

រន្ទយក្រដាមង្គ្នតី មបើម ោះបីជាមមើលពីខាងមប្ៅមៅភ្ជមី ាំងសរខ ង ទាំនងហាក្ែិ់តជិតគន នឹងដាំមណាោះ
ប្សាយនមោ យមដាយប្គនខ់តខែវងមាំនិតគន មលើមុែតាំខ្ងប្បធ្លន ម្ៈក្មាការសភ្ជ និងស្ជិក្
ម្ៈក្មាការអចិ្ថ្ង្គ្នតយ។៍  

 
ម្បក្សប្បជាជនក្មពុជាក្ ៏នបញ្ជជ ក្ជ់ាំហរបខនថមមដាយមច្ញមសច្ក្តីខងលងការ្៍អាំពីប្ក្បែ ឌ្

ក្ាំខ្ទប្មងម់ ោះមឆ្ន តមលើ ៥ច្ាំ្ុច្សាំខាន់ៗ  មហើយក្ច៏្ងឱ់្យប្ក្សួងមហាថ្ផទដឹក្ន្ទាំក្ាំខ្ទប្មង ់ និង
ចាបម់ផតើមមរៀបច្ាំមធវើសិកាខ សាលាមដើមបបី្បមូលអនុសាសនអ៍ាំពីក្ាំខ្ទប្មងម់ ោះមឆ្ន ត។ ម្បក្សសមង្គ្រគ ោះ
ជាតិ្នប្បតិក្មាមនិគាំប្ទអាំពីភ្ជពចាាំ ច្ថ់្នតនួ្ទទីរបស់ប្ក្សួងមហាថ្ផទក្នុងការប្បមូលអនុសាសន។៍ 
ម្បក្សសមង្គ្រគ ោះជាតិក្៏្ ន ១០ច្ាំ្ុច្ ខដលប្សងម់ច្ញពីស្ជមហាជនរបស់ម្បក្សមនោះ មដើមបី
 ម ឱ្យ្នការប្ពមមប្ពៀងក្នុងការច្រចា។ ច្ាំ្ុច្សាំខាន់ៗ  រមួ្ន ការអមងកតខសវងរក្ភ្ជពមនិប្បប្ក្តី 
ក្ាំខ្ទប្មងក់ារម ោះមឆ្ន ត ពិមសសស្ភ្ជព ម.ជ.ប ក្ាំខ្ទប្មងដី់ធលី។  

 
ម្បក្សសមង្គ្រគ ោះជាតិក្ប៏មងកើនស ព្ ធបខនថមមដាយប្បមូលសាន មមមថ្ដរហូតដល់ ៣លានន្ទក្ ់ មដើមបី

 ម រសុាំឲ្យពិនិតយមសើមរ ើមឡើងវញិអាំពីភ្ជពមនិប្បប្ក្តីថ្នលទធផលម ោះមឆ្ន ត ។ ម្បក្សប្បជាជន   
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ក្មពុជាហាក្់្ នបាំ្ងបាំខបក្មមដឹក្ន្ទាំម្បក្សសមង្គ្រគ ោះជាតិជាមយួប្បជាពលរដា ច្ ស់មឆ្ន តគាំប្ទ
មដាយការផសពវផាយថា ក្នុងកិ្ច្ចប្បជុាំពិភ្ជក្ាគន  ម្បក្សសមង្គ្រគ ោះជាតិ នទទលួសាគ ល់លទធផលម ោះ
មឆ្ន ត មហើយ នពិភ្ជក្ា ម តាំខ្ងក្នុងសភ្ជ ជាពិមសសប្បធ្លនសភ្ជ។ ម្បក្សប្បជាជនក្មពុជា 
មលាក្ន្ទយក្រដាមង្គ្នតីក្ប៏្ព្នថា នឹងចាក្ផ់ាយសមមលងសនទន្ទថ្នកិ្ច្ចប្បជុាំ។ មរឿងមនោះ នបនតបខនថមបរ ិ
ោកាសទាំន្ទស់មទៀត មដាយខឡក្ការមនិទុក្ចិ្តតអាំពីការច្រចារបស់ម្បក្ស ាំងពីរមដាយគា នភ្ជមីទីបី 
ដូច្ជាអាជាញ ក្ណាត ល អនក្សប្មបសប្មួល ឬអនក្សមងកតការ្៍ មប្រោះភ្ជមីសាមមី្បក្សនមោ យ
 នមប្បើប្ ស់ការសនទន្ទ ឬការច្រចារមនោះជាផលប្បមោជនន៍មោ យ។ បក្សសមង្គ្រគ ោះជាតិក្ ៏នគាំ
ប្ទការចាក្ផ់ាយសមមលងកិ្ច្ចប្បជុាំ ាំងមូល មហើយបន្ទទ បម់ក្ ន ម រល័ក្ខែ័្ ឌ អាំពីការប្បជុាំមៅមុែ
មទៀត មដាយមបើក្ច្ាំហរ មហើយ្នអនក្សមងកតការ្៍ចូ្លរមួ។  
 

ជាសរុប ្នជម ល្ ោះនមោ យបខនថមមលើទាំន្ទស់ម ោះមឆ្ន តខដលជម ល្ ោះមនោះមនិប្តឹមែុសគន អាំពីែលឹម
សារ ប៉ាុខនតក្៏្ នការមនិទុក្ចិ្តតគន ក្នុងការសនទន្ទ។ ការវវិតតនថ៍្នជម ល្ ោះមនោះអាច្មច្ញលទធផលតមរូប
ភ្ជពមផសងៗខដលបនតការច្រចារ និង នសមប្មច្ការប្សុោះប្សួលមដាយបមងកើតបរោិកាសមជឿទុក្ចិ្តតគន  
វញិ និង្នកិ្ច្ចប្ពមមប្ពៀងច្ាស់លាស់។ មៅក្នុងក្រ្ីមនោះ្នការលាំ ក្ជាខាល ាំងខដលមសទើរមនិ្ន
លទធផលថ្នដាំមណាោះប្សាយនមោ យ។ ម៉ាាងមទៀត ជម ល្ ោះ ាំងមនោះនឹងកាល យមៅជាវបិតតិនមោ យ
ធៃនធ់ៃរ និងយូរអខងវង មហើយ្នរូបភ្ជពក្នុងការ ម រឱ្យម ោះមឆ្ន តមឡើងវញិមៅក្នុងអា្តតិ។ ្នការ
មក្ើនក្ាំមៅខាល ាំងមប្រោះថា ភ្ជមីសាមមី្បក្ស ាំងពីរែិតែាំ រក្ក្ ល្ ាំងស ព្ ធដាក្ម់ៅមលើគន មៅវញិមៅ    
មក្។ ក្ ល្ ាំងស ព្ ធនឹងមនិមក្ើត្នមដាយសនតិវធីិមទៀតមឡើយ ប្បសិនមបើមៅមពលខដលក្ ល្ ាំងដាក្់
ស ព្ ធរបស់ ច្ ស់មឆ្ន តខបរប្តូវ នបង្គ្រក បោ៉ា ងខាល ាំងកាល មដាយក្ងក្ ល្ ាំងប្បដាបអ់ាវុធ។ ក្រ្ីមនោះនឹង
អាច្ន្ទាំមក្នូវការបៈម រ និងអាំមពើហិងា មហើយខដលពិ ក្ការ ៉ា នប់្ប្្ អាំពីហានិភយ័អវជិជ្ ន៕ 
  
 


