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្របភពេកីតេឡងីៃនបញ្ហ កមពុជ  
និង ករដលួរលំៃនរបប បុ៉ល ពត 

 
គួររលឹំកេឡើងវញិ អពីំ្របវត្តអិតតីកល ែដល្របេទសកមពុជបនឈន
េចញពីសន្តិភពចូលេទកនុងស្រងគ ម។ ស្រងគ មឈ្ល នពនរបស់ច្រកពត្តិ

េមរកិចេំពះេវៀត ម បន តទីមកដល់កមពុជ េនៃថង ១៨ មនី ឆន  ំ
១៩៦៩ មរយៈៃន្របតបិត្តកិរ មផ្លូវ កស ែដលមនេឈម ះជ
សមង ត់ថ “ករ្រសស់្រសូបេពល្រពឹក” េនះគយឺន្តេ ះយុទធ ្រស្ត េប 
៥២ ែដលេ ះេចញពីមូល ្ឋ ន េមរកិេនេកះ Guam េឆព ះេទ្រប
េទសេវៀត ម េហើយែដលកនុងអឡុំងេពលេ ះេហើរេនះ បនទទួល
នូវបទបញជ េ យមកទម្ល ក់្រគប់ែបកេនកមពុជ ែដលេគបនទម្ល ក់
អស់ចនួំន ៣.៦៣០ ្រគប់។ េនះជែផនករដ៏សមង ត់របស់្របធនធបិតី

េមរកិ Nixon េដើមបេីរ ើបរំះពីករជប់ផុងកនុងស្រងគ មេនេវៀត ម។ 
ពិតែមនែតកមពុជ មនិទន់ធ្ល ក់ទងំ្រសុងេទកនុងស្រងគ ម បុ៉ែន្តករឈចឺប់
របស់្របជជនែដលគម នអ្វកីរពរខ្លួន ក៏បនេកើតេឡើង។ សន្តភិពែដលខ្វះ
សថិរភពសំ ប់្របជជនេន ម្រពែំដន ប ្ត លមកពីស្រងគ មឈ្ល ន
ពនដ៏យូររបស់ េមរកិេនេវៀត មក៏្រតូវបត់បង់េទែដរ េហើយសន្តភិព 
និងឯក ជយរបស់្របេទសជតទិងំមូល ក៏្រតូវទទួលករគំ មកែំហងយ៉ង
ធងន់ធងរ។ 

ៃថង ១៨ មនី ១៩៧០ ភន ក់ងរេសអីុ (C.I.A)េនភនេំពញ បនជរុំញ
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េ យ លន់ នល់ េធ្វើរដ្ឋ្រប រទម្ល ក់សេម្តច សីហនុ ែដលជដំ ក់
កលចប់េផ្តើមស្រងគ ម េហើយក៏ជដំ ក់កលបញចប់នូវយុគសម័យ
អភវិឌ ន៍េ យសន្តិភព និងអពយ្រកតិយភព របស់្របេទសកមពុជែដរ។ 

ករទម្ល ក់្រគប់ែបក ែដលចប់េផ្តើម ងំពី ១២ ែខ មុនៃថងេកើតមនរដ្ឋ
្រប រដេណ្តើ មអំ ចរបស់ លន់ នល់ និងេ្រកយេពលែដលរដ្ឋករ 
លន់ នល់ េឡើងកន់អំ ច មនិបនជួយែកលអំសភពករណ៍ែដល
េចះែត ្រកក់េទៗ ៃនពួកឈ្ល នពន េមរកិ េនេវៀត មខងតបូង
េនះេទ។ ដូចេនះ េសតវមិនបនសេំរចេ្របើករឈ្ល នពនវស័ិយេយធ
េ យ្រទង់្រទយធ ំ យសរុំកចូលកមពុជ េហើយករសេំរចចតិ្តេនះ ្រតូវ
បន Nixon ្របកសផ យ មទូរទស ន៍ េមរកិ េនៃថងទី ៣០ ែខេម  
ឆន  ំ ១៩៧០ ែដលកនុងេនះ Nixon បនេ យនិយមន័យអពីំករ យសំ
រុកចូលឈ្ល នពនកមពុជថ ជ “អន្ត គមន៍ចបំច់ េដើមបកីរពរទ ន

េមរកិេនេវៀត ម”។ ដូេចនះមនន័យថ េមរកិបនឈ្ល នពន្រប
េទសមួយរួចេទេហើយៗ េដើមបជួីយទ ន េមរកិេន្របេទសែដលខ្លួន
ឈ្ល នពនទីមួយេនះ ចបំច់្រតូវែតឈ្ល នពន្របេទសទីពីរេទៀត។ គួរ
រលឹំកែដរថ មុនេពល េមរកិសេំរចេធ្វើករឈ្ល នពនកមពុជេ យ
្រទង់្រទយធ ំ និងេ យចហំរេនះ សហរដ្ឋ េមរកិបនទម្ល ក់្រគប់ែបក
ទងំន់ ១០៤.០០០ េ ន មកេលើកមពុជរួចេទេហើយ គតិពីៃថង ១៨ ែខមនី 
ឆន  ំ១៩៦៩ មក ែដលបនេធ្វើ យ្របជជនសីុវលិ ប់មុនឺនក់្រតូវទទួល
រងេ្រគះេ យ រស្រងគ មឥត្របកសដ៏ វេនះ។ 

េ្រកយរដ្ឋ្រប រ ១៨ មនី ១៩៧០ និងេ្រកយេពលែដល េមរកិ
បននកំងទព័ ទងំ េមរកិ ទងំកងទព័ៃនរដ្ឋករៃ្រពនគរ ចូលមក
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កមពុជ សភពករណ៍មនករផ្ល ស់ប្តូ រ្រក ប់ច្រកេនទូទងំ្របេទស 
ទី ក៏្រតូវចូលកនុងភនក់េភ្លើងស្រងគ មទងំអស់ េយើងបនជួបែតនឹង
វនិសកមមទងំ យុជវីតិ ច់ឈម ទងំ្រទពយសមបត្ត។ិល។ េទះបជី

េមរកិបនដកកងទព័េថមើរេជើងេចញពីកមពុជក៏េ យ ក៏ េមរកិេនែត
បន្តស្រងគ ម មផ្លូវ កស រហូតដល់ែខសី  ឆន  ំ ១៩៧៣ េទើបបន
បញចប់ េហើយបន្តផ្តល់ជនួំយខងេយធេ យរបប លន់ នល់ េធ្វើស្រងគ ម
តមកេទៀត រហូតដល់ៃថងដួលរលជំ ថ ពរ។ 

កនុងស្រងគ មដ៏កច វ រយៈេពលជង ៥ ឆន េំនះ េ យ រ
អន្ត គមន៍េយធរបស់ េមរកិ និងពួកកបត់សនតិ េមរកិ បនេធ្វើេ យ
ជវីតិ្របជជនកមពុជជង ៦០០.០០០ នក់្រតូវ ្ល ប់ សណំង់ េសដ្ឋកចិច វបប
ធម៌ ភូមកិរ ផទះសែមបង សត្វពហនៈ ដែី្រស ៃ្រពេឈើ ចកំរេកសូ៊ េ ង
ច្រក សហ្រគស ជេ្រចើន ្រតូវវនិស និង្រតូវបផំ្លចិបផំ្ល ញេខទចខទ ី មនិែត
បុ៉េ ្ណ ះ្រតូវបផំ្ល ញេ យករេ្របើ្របស់ វុធគមីេីទៀតផង។ ម្របភព
ពត៌័មន ែដលេយើងសរុបបន េមរកិ បនទម្ល ក់្រគប់ែបកេនកមពុជ
ចនួំនជង ៥០០.០០០ ្រគប់ (គ្ឺរគប់ែបកមួយ្រគប់សំ ប់្របជជន ១៥ 
នក់) ្រពមទងំ្រគប់ែបក ប៉ល់ ប់ពន់េ នេទៀតផង។ 

ករឈ្ល នពនរបស់ច្រកពត្តិ េមរកិេនកមពុជ បនត្រមូវឲយ្របជ
ជនកមពុជេ្រកកេឡើងតសូ៊េដើមបរីេំ ះជត ិ េហើយករតសូ៊េនះបនរកី
ធធំត់ជជំ នៗ។ មនដបំន់រេំ ះដ៏ធទូំ យ ែដលរហូតមកដល់
េដើមឆន  ំ១៩៧៥ កម្ល ងំរេំ ះជត្ិរតួត្រ បនទឹកដ ីជង ៩០ ភគរយ 
ឯរដ្ឋករ លន់ នល់ េនកន់កប់ែតទី្រកុងធំៗ  ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ ករតសូ៊
របស់្របជជនកមពុជ ជករតសូ៊រួមរបស់ប ្ត ្របជជតេិនឥណ្ឌូ ចនិ 
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្របឆងំនឹងករឈ្ល នពនរបស់ច្រកពត្តិ េមរកិ។ េជគជ័យរបស់្របជ
ជនេវៀត ម- វ កនុងករតសូ៊្របឆងំ េមរកិ បនរួមចែំណកយ៉ង
សខំន់ និងពិត្របកដ ដល់ជ័យជនំះរបស់កម្ល ងំរេំ ះជត ិេនកមពុជ 
កនុងករផ្តួលរលំរំបបសនិទធ េមរកិរបស់ លន់ នល់ នៃថង ១៧ េម  
១៩៧៩។ 

រដ្ឋ្រប ររបស់ លន់ នល់ និងករចូលឈ្ល នពនរបស់ េមរកិ គជឺ
មូលេហតុដបូំងៃនករេផទរដំ ក់កលសន្តិភព ចូលកនុងដំ ក់កល
ស្រងគ ម។ ្របេទសជតិ្រតូវែបកបក់ធងន់ធងរ ប់ទងំ ម រតី និងចិត្ត

្រស្តសងគមផង។ េពលរបប លន់ នល់ ដួលរលនំៃថង ១៧ េម  
១៩៧៥ ្របជជនកមពុជមន ក់ៗ សងឃមឹថនឹងបនឯក ជយ មនសន្តិភព 
េហើយ ចប្រងួបប្រងួមជតេិឡើងវញិ េដើមបកី ង្របេទស។ ្របេទសជ
េ្រចើនេលើសកលេ កែដលគ្ំរទករតសូ៊របស់្របជជនកមពុជ ្របឆងំ
ករឈ្ល នពនកន់កប់របស់ េមរកិ សុទធែតបនសែំដងនូវករអបអរ

ទរ ចេំពះជ័យជនំះដ៏្រតចះ្រតចង់េនះ។ បុ៉ែន្តផទុយេទវញិ របបថមី
ចូលជនួំសមនិបនបុ៉នម នេម៉ងផង វនិសកមមក៏េកើតេឡើងយ៉ងធងន់ធងរ
ជងេពលមុនេទេទៀត។  ស្រងគ មបនេផទរពីដំ ក់កលស្រងគ មចហំរ
មកស្រងគ មសមង ត់ ពីករឈ្ល នពនរបស់បរេទស េដើមប្ីរតួត្រ  និង
កប់សម្ល ប់ជតែិខមរ េទជស្រងគ មសម្ល ប់ជតឯិង បេំរ ើផល្របេយជន៍
្របេទសដ៏ៃទ។ ម្តងេនះ មនិែមនជស្រងគ មេ យ្រគប់ែបក េប ៥២ 
្រគប់ែបក ប៉ល់ ្រគប់េផ្ល ងដូចពីមុនេទ ែតជស្រងគ មសម្ល ប់មនុស
នឹងពូេថ កបំតិ តបូងចប ចពុំះទុង កេំភ្លើង និងទរុណកមម ប់រយ្របេភទ
ខុសៗ គន  ប់ទងំទរុណកមមបង្អត់ រផង។ េលើកេនះ  មនិែមន្រគន់
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ែត មនុស ធ្ល ប់បដបិកខខងនេយបយនឹងគន ែតបុ៉េ ្ណ ះេទ ែដល្រតូវ
សម្ល ប់ និងទទួលទរុណកមម ែត ្របជជន្រក្ីរកស្លូត្រតង់ កមម ភបិល យុទធ
ជន ែដលធ្ល ប់រួមតសូ៊ជមួយគន  រហូតដល់មតិ្តភ័្រកជតិសនទិធ េហើយជកមម
ភបិលជន់ខពស់ដូចគន េទៀតក៏្រតូវសម្ល ប់ និងេធ្វើទរុណកមមែដរ។ ម្តងេនះ 
មនិែមនេ្រគះថន ក់ស្រមប់ែតមនុស ធបុ៉ំេ ្ណ ះេទ ែតកុមរ តូចៗ មនិទន់
ដងឹក្ត ីក៏រងេ្រគះថន ក់ែដរ គេឺ្រគះថន ក់ទងំពូជៗ តកូនតេច រហូតដល់វតថុ
គម នវញិញ ណ ដូចជ េរៀន មនទីរេពទយ វត្ត ម ទី្រកុង ផ រ ធនគរ
។ល។ ក៏្រតូវបផំ្លចិបផំ្ល ញផងែដរ។ េពលគមឺ្តងេនះ េយើងគម នេនេសស
សល់អ្វ ីេ្រកពីបតៃដទេទ េហើយរង់ចៃំថង ្ល ប់េនះេឡើយ។ ្រទឹស្តីបន្តេធ្វើ
បដិវត្តន៍សងគមនិយម និងក ងសងគមនិយមេនកមពុជ បនជរុំញពួក 
បុ៉ល ពត េ យ ន្ំរបជជនកមពុជ េទដល់េ្រជះៃនករ្របល័យពូជ

សន៍។ ករបដិវត្តន៍ទងំ្រសុងេលើ្រគប់ែផនក និងេ យ ច់ខត បន
ត្រមូវេ យពួកេនះ េធ្វើអេំពើដ៏ែសនៃ្រពៃផ  មិន ចរកវធិីែកែ្របបន 
េទះបី ពួក បនដឹងខ្លួនថ ្រជុលខុសេហើយក៏េ យ។ 

្រគន់ែតកនុងរយៈេពល ៣ ឆន  ំ៨ ែខ ២០ ៃថងបុ៉េ ្ណ ះ ្របជជនកមពុជ
ចនួំន ៣.៣១៤.៧៦៨ នក់ បន្រតូវសម្ល ប់ េហើយរចនសមពន័ធសងគម ក៏
ដូចជ្រទពយសមបតិ្តបន្រតូវបផំ្លចិបផំ្ល ញេខទចខទីអស់។ េនះជស្រងគ មៃផទ
កនុងដ៏ វែដលមនិធ្ល ប់មន កនុង្របវត្តិ ្រស្តៃនមនុស ជត។ិ 

្រពមជមួយ នឹងករអនុវត្តន៍នេយបយ្របល័យពូជ សន៍េន
កនុង្របេទស នេយបយេ្រក្របេទសរបស់កមពុជ្របជធបិេតយយ ៃន
បន បុ៉ល ពត គជឺនេយបយបទិទ្វ រជមួយពិភពេ កខងេ្រក 
ែដលែស្តងេឡើង មករកត់ផ្ត ច់ទនំក់ទនំងករទូត និងករបេណ្ត ញ
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អនកករទូតៃន្របេទសជេ្រចើន និងបុគគលិកៃនអងគករអន្តរជត ិេចញពី
ទី្រកុងភនេំពញ។ ជមួយេនះ ក៏បនបងកេឡើងនូវភព នតងឹជមួយ
្របេទសជតិខង ដូចជករឈ្ល នពន េទេលើ្របេទសៃថ ែដលកែសត 
បងកកបុ៉ស្ត ែតងបនេលើកមកនិយយេនឆន  ំ ១៩៧៥ រហូតដល់ឆន  ំ
១៩៧៨ ករឈ្ល នពនេទេលើ វ េហើយធងន់ធងរបផុំតគកឺរឈ្ល នពន
េទេលើ ប ្ត េខត្តៃនភគខងតបូង ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត

ម ែដលកនុងេពលេនះ បុ៉ល ពត បន្របមូលផ្តុ  ំ១៩ កងពលធ ំកនុង
ចេំ ម ២៣ កងពលធេំន មបេ ្ត យ្រពំែដនកមពុជ-េវៀត ម 
យលុកចូល សម្ល ប់មនុស  េគ្រកប ី ដុតផទះសែមបង បផំ្ល ញភូមកិរ 

្រទពយសមបតិ្ត ដំ ំ ដុំះអស់ជេ្រចើន។ 
នេយបយកនុង្របេទស និងេ្រក្របេទសដ៏លងង់េខ្ល របស់ពួក បុ៉ល 

ពត គជឺមូលេហតុៃនករដួលរលយ៉ំងឆប់រហ័សៃនរបបេ្រសកឈម
េនះ។  

នេយបយ្របល័យពូជ សន៍របស់ពួក បុ៉ល ពត បននដំល់ករ
េ្រកកឈរេឡើងតសូ៊របស់្របជជនកមពុជ េនះជភពចបំច់ខនមនិ
បន។ េយើងគួររលឹំកថ អេំពើេឃេឃរបស់ពួក បុ៉ល ពត បនេកើត
មនេឡើង មនិែមនែតេនេ្រកយៃថង ១៧ េម  ១៩៧៥ បុ៉េ ្ណ ះេទ គឺ
បនេកើតមន ងំពីមុន្របេទសបនរេំ ះេទេទៀត ្រគន់ែតេពល
េនះមនេនេ យកែន្លងខ្លះៗ េហើយេធ្វើកនុងភព ង ត់េសង ម ពិេសស
េនដបំន់ ែដលបនរេំ ះេហើយៗ ពួក លន់ នល់ ែលងេទកន់
កប់វញិបន ែដលេនទីេនះ េគែលង្រតូវករមគ៌្របជជត ិេគែលង
្រតូវករ្របមូលកម្ល ងំ្របឆងំនឹងស្រតូវេហើយ េ្រពះមនិែមនជដបំន់
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្របទញ្របទង់រ ង លន់ នល់ និងដបំន់រេំ ះ។ ដូេចនះ ចអនុវត្តនូវ
មគ៌្របជធបិេតយយ ឬករេធ្វើបដវិត្តន៍សងគមនិយម មគនិំតរបស់ពួក
បន។ ករស្រមតិស្រមងំកនុងជួរ្របជជន កនុងជួរកមម ភបិល យុទធ

ជន ក៏បនចប់េផ្តើមេឡើង ឯមគ៌សហករណ៍ផលិតកមម ក៏បនេធ្វើេន
កែន្លងមួយចនួំន ែដលមនកែន្លងខ្លះ ឈនេទេធ្វើរួម សីុរួមេហើយែដរ។ 

កនុង ថ នភពេនះ ក៏បនបេងកើតឲយមនករតសូ៊របស់្របជជន និង
អនកេសន ជតេិយើង ្របឆងំនឹងពួក បុ៉ល ពត ងំពីមុនឆន  ំ ១៩៧៥ 
េហើយេ្រកយឆន  ំ១៩៧៥ កម្ល ងំេនះបនរកីជបេណ្តើ រៗ េទះបេីនដបំន់
ខុសៗ គន  និងេ យែឡកៗពីគន ក៏េ យ។ ករប្រងក បមនលកខណៈ
េឃេឃបផុំត េ យ្រទង់្រទយធ ំនិងេ យចហំររបស់ពួក បុ៉ល ពត 
េទេលើប ្ត េខត្តៃនភូមិភគបូព៌ទិសនែខឧសភ ឆន  ំ ១៩៧៨ បន
េធ្វើេ យមនករេ្រកកឈរេឡើងរបស់្របជជន កមម ភបិល យុទធជន
ទូទងំភូមភិគ េធ្វើេ យកម្ល ងំតសូ៊្របឆងំពួក បុ៉ល ពត មនកររកីចំ
េរ ើនយ៉ងឆប់រហ័ស េហើយឈនេទបេងកើតរណសិរ មគគសីេ្រងគ ះ
ជតកិមពុជ នៃថង២ ធនូ ១៩៧៨ ែដលបងកលកខណៈេ យករ យសរុំក
រេំ ះ្របេទសជត ិ្រប្រពឹត្តេិទបនកនុងេពលដ៏ឆប់។ 

គួររលឹំកេឡើងវញិ អពីំករេរៀបចកំម្ល ងំ េដើមបរីេំ ះ្របេទសជតិ
របស់ចលនបដវិត្តនេពលេនះ។ ដូចបនេលើកេឡើងខងេលើថ កម្ល ងំ
េសន ជត ិ បនកេកើតេឡើងេនកែន្លងខុសៗ គន  និងេពលេវ ខុសៗ
គន  េហើយបនមក្របមូលផ្តុកំនុងរណៈសិរ មគគសីេ្រងគ ះជតកិមពុជ។ 
េបើេយើងពិនិតយ មុនេពលបេងកើតរណសិរ មគគសីេ្រងគ ះជតកិមពុជ 
កម្ល ងំេយធរបស់េយើងេនទូទងំ្របេទសេពលេនះ មន្របែហល 
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៣០ កងវរៈេសនតូច ែដល្របមូលផ្តុសំខំន់េនភូមភិគបូព៌ទិស ភូមិ
ភគឥ ន និងេខត្តេកះកុង។ ពិនិតយេលើចនួំនេនះ េឃើញថមនេ្រចើន
បងគួរ ែតេបើេ្រប បេធៀបជមួយចនួំនកងទព័ បុ៉ល ពត ែដលមនរហូត 
២៣ កងពលេនះ េឃើញថចនួំនេនះេនតចិ ស់ េហើយលកខណៈ
សមបត្តៃិនករតសូ៊េពលេនះមនករលបំកេ្រចើន េបើេ្រប បេធៀបេទនឹង
ករតសូ៊្របឆងំច្រកពត្តិ េមរកិ។ ករមនិចយ្របក់ ករ្របមូល្របជ
ជនេ យេទរស់េន កនុងបរេិវណ្របមូលផ្តុ  ំ េធ្វើរួមសីុរួម បនេធ្វើេ យ 
ចលនតសូ៊របស់េយើងជួបករលបំក គេឺយើងពិបករកេសប ង រ 
េដើមបចីញិចឹ មកម្ល ងំរបស់េយើង ែដល្រតូវចូលេធ្វើសកមមភពេ្រជកនុងៃផទ្រប
េទស។ កនុងករេ្រប បេធៀបកម្ល ងំរេបៀបេនះ បនេចទេឡើងនូវបញ្ហ
ថ េតើ្រតូវរង់ចកំ ងកម្ល ងំេ យបនធសិំន ចំ យសរុំករេំ ះ្រប
េទស ឬក៏្រតូវរេំ ះ្របេទសភ្ល ម? េពលេនះ ្រស័យេ យខ្វះកម្ល ងំ 
ក៏មនករគតិគូររបស់កមម ភបិលេយើងខ្លះថ ្រតូវខិតខំ យដេណ្តើ ម
យកភូមភិគឥ ន និងភូមភិគបូព៌ទិសេធ្វើជឈន ន់សិនេហើយក ង
កម្ល ងំ េដើមបបីន្តេទ យរេំ ះភនេំពញ និងកែន្លងដៃទេផ ងេទៀត។ សភព
ករណ៍កនុងរបប បុ៉ល ពត ស្រមប់្របជជត ិនិង្របជជនេយើង េបើេ្រប ប
េធៀបេទនឹងជងំ ឺ គជឺជងំែឺដល្រតូវសេ្រងគ ះបនទ ន់ មនិ ចរង់ច ំ ឬពនយ
េពលបនេទ ដូេចនះ ចបំច់្រតូវរេំ ះ្របេទស និង្របជជនជបនទ ន់។ 

េតើ្រតូវរេំ ះ្របេទសយ៉ងដូចេម្តច កនុងសភពករណ៍ែដលេយើងខ្វះ
កម្ល ងំ េបើេ្រប បេធៀបេទនឹងកម្ល ងំរបស់ពួក បុ៉ល ពត ែដលមនចនួំន
យ៉ងេ្រចើន េហើយបនទទួលជនួំយយ៉ងសនធឹកសនធ ប់ពីចនិផងេនះ 
េហើយែដលេពលេនះ ករឃុបឃិតចនិ- េមរកិ កពុំងេឡើងដល់ករំតិ
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កពូំលេទៀតផង។ ជងេនះេទេទៀត ថ្វតីបតិែត្របេទសែប៉កខងលិចមួយ
ចនួំន កនុងេនះមន្របធនធបិតី េមរកិ Carter ជ ទិ៍ បនេចទ
្របកន់ពួក បុ៉ល ពត ថ រេំ ភេលើសិទធិមនុស េនកមពុជក៏េ យ ក៏
គម ន្របេទសែប៉កខងលិច មួយ ឬ្របេទស ៊ ន មួយេអើេពើពី
ទុកខេវទនរបស់្របជជនកមពុជេឡើយ។ ឯៃថជ្របេទសមន្រពែំដនជប់
ជមួយកមពុជធ្ល ប់្រតូវពួក បុ៉ល ពត យ្រប រ េហើយេទះបេីពល បុ៉ល 
ពត កន់អំ ចេនេលើទឹកដកីមពុជ មនជរំបំណ្តុ ះប ្ត លកម្ល ងំ្របឆងំ
នឹងរ ្ឋ ភបិលៃថក៏េ យ ក៏ដំ ក់កលចុងេ្រកយៃនរបប បុ៉ល ពត ៃថ
បនក្ល យេទជសមរភូមេិ្រកយេ យកម្ល ងំ បុ៉ល ពត កនុងករេធ្វើស្រងគ ម
្របឆងំ្របេទសេវៀត ម ្របឆងំកម្ល ងំតសូ៊របស់្របជជនកមពុជ។ ក់
ដូចជបនដងឹមុន អពីំករដួលរលៃំនរបបកមពុជ្របជធបិេតយយ ែដលជ
របបេ្រកមបងគ ប់ខ្លួនេនះ ចនិ បនេធ្វើសកមមភពករទូតយ៉ងមមញឹក 
េដើមបេី ះ្រ យជេម្ល ះកមពុជ-ៃថ ដូចជនៃថងទី ៥ វចិឆកិ ១៩៧៨ េតង សីុ
វពីង (Deng Xiao Ping) ែដលជឧបនយករដ្ឋម្រន្ត ី ធរណរដ្ឋ្របជមនិត
ចនិ បនេធ្វើដេំណើ រេទកន់្របេទសៃថ េដើមបចីរចជមួយេមដកឹនៃំថ 
េ យេផ្ត តជសខំន់េលើករេ ះ្រ យជេម្ល ះកមពុជ-ៃថ ។ េតង សីុវពីង 
បនធនចេំពះអនកដកឹនៃំថថ កងទព័ បុ៉ល ពត នឹងមនិ យ្រប រតបំន់
្រពែំដនៃថេទៀតេឡើយ។ ជថនូរ្រតឡប់មកវញិ ចនិ បនទទួលករអនុញញ ត
េ យេ្របើ្របស់ែដន កសៃថ សំ ប់ករដកឹជញជូ នភស្តុភរផគត់ផគង់េ យ
កងទព័ បុ៉ល ពត។ មុនេនះបុ៉នម នែខ គ ឺេនៃថង ១៤ កកក  ១៩៧៨ េអៀង 

រ ី ឧបនយករដ្ឋម្រន្ត ី និងជរដ្ឋម្រន្តកីរបរេទសកមពុជ្របជធបិេតយយ 
បនេទ្របេទសៃថ េហើយបនសនយជមួយអនកដកឹនៃំថថ នឹងបញចប់នូវ
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ករ្របទូស្ត យែផនកេយធ ែដលបងកេឡើងេ យកមពុជ្របជធបិេតយយ កនុង
រយៈេពលកន្លងមក។ 

ដូេចនះ េ យមនករជួយឧបតថមភពីចនិ ពួក បុ៉ល ពត បនអូស
ទញៃថ េធ្វើជសមរភូមេិ្រកយរបស់ខ្លួន ែដលកន់ែតជេហតុេធ្វើេ យ
ពួក បុ៉ល ពត បនចតិ្តកនុងករេ្របើៃដេក្ត  ជមួយ្របជជនកមពុជផង និង
ឈ្ល នពនេវៀត មផង។ េដើមបទីប់ ក ត់នូវករេរ ើបរំះរបស់្របជជន 
និងករេថក លេទសពី ធរណៈមតេិលើសកលេ ក ពួក បុ៉ល ពត ក៏
បនេ្រត មផ្ល ស់ប្តូរមុខមត់ៃនរ ្ឋ ភបិលកមពុជ្របជធបិេតយយ េ យ
បន្របមូលមកវញិនូវឥស រជន បញញវន្ត ែដលមនេឈម ះលបលីបញ
មួយចនួំន េ្រត មបញចូ លេទកនុងគណៈរដ្ឋម្រន្តី េដើមបែី្របក្ល យេ យេទ
ជទ្រមង់រ ្ឋ ភបិលមួយ្រប ក់្របែហលរ ្ឋ ភបិល សីហនុ ពីមុន ែត
ែផនករេនះមនិ ចេធ្វើេទបន ្រស័យេ យករដួលរលឆំប់រហ័ស
េពក។ ជមួយេនះ ចនិ ក៏ដូចជពួក បុ៉ល ពត បនេធ្វើសកមមភពករ
ទូតដ៏មមញឹកបផុំត េ យេលើកេឡើងនូវរបស់ែដលេ ថ “ករឈ្ល ន
ពនរបស់េវៀត មមកេលើកមពុជ” ែដលជករេ្រត មេរៀបចអុំជ ល

ធរណមតសិ្រមប់េពលមន សននៃនរបបកមពុជ្របជធបិេតយយ។ 
ឆ្លង មសភពករណ៍នេយបយ ទងំកនុង្របេទស និងេ្រក្របេទស 

េពលេនះគម ន្រចក េចញ េ្រកពីករេសនើសុជំនួំយដ៏សបបុរសពីសំ
ក់ ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត មេនះេទ។ ្របេទសែដលមន

លទធភពផ្តល់ជនួំយ និងមនលទធភពជួយ មនែតេវៀត មមួយគត់ 
គួបនឹងករជួយឧបតថមភពី វ និងប ្ត ្របេទសសងគមនិយម។ ៃថ 
េទះបបីនជួយពួកែខមរេសរជីេ្រចើន្រកុម ែដលពួកេនះមនេគលេ
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្របឆងំ បុ៉ល ពត ក៏េ យ េនេពលេនះ មនិ្រតមឹែតមិនេអើេពើចេំពះ
ទុកខេវទនរបស់្របជជនកមពុជបុ៉េ ្ណ ះេទ ែតែថមទងំគ្ំរទនេយ
បយកប់សម្ល ប់របស់ ពួក បុ៉ល ពត េទៀតផង ែដលជក់ែស្តង ៃថបន
ក្ល យជមូល ្ឋ នបែង្អកខងេ្រកយេ យពួកកមពុជ្របជធបិេតយយរួច
េទេហើយ។ 

ករេឆ្លើយតបរបស់ ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម ចេំពះសំ
ណូមពរ្របជជនកមពុជ គបឺនបងកេឡើងនូវករេ្រប បេធៀបកំ ងំថមី
េនេលើសមរភូមកិមពុជ ជបែង្អកេ្រកយខនងដ៏រងឹមៃំនកម្ល ងំេសន
ជត ិ េហើយបនេធ្វើេ យកម្ល ងំេនះរកីចេំរ ើនធធំត់យ៉ងឆប់រហ័ស 
មនលទធភព ចឈនេទ យស្រមុកបន។ 

នេយបយ្របតកិរិយិកនុង្របេទស និងេ្រក្របេទសរបស់កមពុជ្រប
ជធបិេតយយ គជឺវតថុធតុពីរគួបផ គំន សំ ប់អវ នៃនរបប បុ៉ល ពត។ 
្រពមេពលែដលករប្រងក ប និងករកប់សម្ល ប់ចេំពះ្របជជនកមពុជ 
បន្រប្រពឹត្តេិទកន់ែតខ្ល ងំេនះ កមពុជ្របជធបិេតយយរបស់ បុ៉ល ពត 
បន្របមូលផ្តុកំងទព័ចនួំន ១៩ កងពល កនុងចេំ ម ២៣ កងពល 
យស្រមុកចូលេទេលើតបំន់្រពំែដន ៃន  ប ្ត េខត្តភគខងតបូងេវៀត

ម ពិេសសនែខធនូ ឆន  ំ១៩៧៨។ សភពករណ៍គបឺនទុេំជរស្រមប់
ករបញចប់ជវីតិរបបកមពុជ្របជធបិេតយយ ឳកសៃនករេធ្វើបដវិត្តន៍្របជ
ជនកមពុជ បនមកដល់្រពមេពលគន  ែដលរណសិរ មគគសីេ្រងគ ះជតិ
កមពុជ េទើប្រតូវបនបេងកើតេឡើង។ េទះបលីកខណសមបត្តអិន្តរជតសិំ ប់ 
រណសិរ ថមរីបស់េយើង មនិទន់អនុេ្រគះធទូំ យក៏េ យ ក៏លកខណៈ
សមបត្តៃិផទកនុង មនភពអនុេ្រគះេ យករេធ្វើកុបបកមមរបស់្របជជន 
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េដើមបផី្តួលរលំពួំក បុ៉ល ពត េហើយក ្ត ែដលសខំន់បផុំត គ ឺពួក បុ៉ល 
ពត ្រតូវបត់បែង្អកខងនេយបយពី្របជជន។ ្របជជនចងកហឹំង
យ៉ងខ្ល ងំចេំពះរបបេនះ កម្ល ងំបដវិត្តបនរកីធធំត់ ្រពមេពលែដល
កម្ល ងំេយធ បុ៉ល ពត ្រតូវកងទព័េវៀត ម យបបំក់យ៉ងធងន់ធងរ 
ពិេសស នៃថងទី ២២ ធនូ ១៩៧៨។ 

ករែដលេវៀត ម បន យបបំក់ប ្ត កងទព័ែដលល្អបផុំត និង
កងពលេផ ងេទៀត េសទើរែតទងំអស់របស់ពួក បុ៉ល ពត បនេធ្វើេ យ
ករេ្រប បេធៀបកម្ល ងំ កន់ែតមនភពអនុេ្រគះេ យដល់កម្ល ងំ
បដវិត្តកមពុជ េហើយេធ្វើេ យសភពករណ៍េយធមនករវវិត្តន៍ឆប់
រហ័ស េលើសពីករេ្រគងទុកេទេទៀត។ េឆ្លើយតបនឹងេសចក្តអីពំវនវ 
របស់   រណសិរ មគគសីេ្រងគ ះជតកិមពុជ ែតកនុងរយៈេពលបុ៉នម នៃថង
បុ៉េ ្ណ ះ កុបបកមម្របជជនបនរកី ល លទូទងំ្របេទស។ កងទព័
បដវិត្ត េ យមនករជួយឧបតថមភពីកងទព័សម័្រគចតិ្តេវៀត ម និង
មនករចូលរួម ពីសំ ក់្របជជនដ៏េ្រចើនកុះករេនទូទងំ្របេទសផង 
បន យស្រមុកយ៉ងេលឿន រេំ ះប ្ត េខត្តភគខងេកើត្របេទស 
ែដលកនុងប ្ត េខត្តេនះ ្រសុកមួយចនួំនបនរេំ ះ ងំពីកនុងរដូវវស  
ឆន  ំ១៩៧៨ មក េហើយត្រមង់មុខ្រពញួចូលរេំ ះទី្រកុងភនេំពញ នៃថងទី 
៧ មក  ឆន  ំ ១៩៧៩ និងប ្ត េខត្តៃនភគខងលិច្របេទស ជបន្ត
បនទ ប់រុញពួក បុ៉ល ពត េ យចូលេទកនុង្របេទសៃថ និងៃ្រពភនភំគ
ខងលិចកមពុជ។ 

នេយបយអត្តឃតខ្លួនឯងរបស់ពួក បុ៉ល ពត បនជរុំញេ យ 
សភពករណ៍វវិត្តយ៉ងឆប់ សូមបែីត េហគន ពវ(Geng Biao) សមជិក 
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ករយិល័យនេយបយបក កុមមុយនិស្តចិន ក៏បនទទួល គ ល់ថ “ភន ំ
េពញបនបត់បង់ ៧ ែខមុនែដលេគបន្រពងទុក”។ ដូេចនះ ទងំចិន 
ទងំពួក បុ៉ល ពត មិន ចេរៀបចអំ្វីទន់េទ សូមបែីតែផនករផ្ល ស់ប្តូ រ
មុខមត់រ ្ឋ ភបិលកមពុជ្របជធិបេតយយរបស់ពួក បុ៉ល ពត ក៏េធ្វើមិន
ទន់ផង។ បុ៉ែន្តជសំ ងល្អ េគបនអូសទញៃថ េ យេធ្វើសមរភូមិ
េ្រកយបនមុន ែដលនេំ យេគ ចករពរកម្ល ងំបនខ្លះ កនុងេនះ
មនទងំទី្របកឹ ចិនែដលរត់ឆ្លងកត់្រពំែដនពីកមពុជេទៃថផង េហើយ 
េគបនជេម្ល សសេម្តច សីហនុ និងឥស រជនមួយចនួំនេចញេទទន់ 
េដើមបបីេងកើតជកម្ល ងំ្របឆងំរ ្ឋ ភបិលថមីរបស់េយើងរហូតមកទល់សព្វ 
ៃថងេនះ។ 

ករដួលរលៃំនបន បុ៉ល ពត ជ្រកតឹយ្រកមសតយនុម័ត ែដល្រតូវ
ែតេកើតមនស្រមប់សងគមអយុត្តធិម៌ទងំអស់ មនិែមនជករដួល
រលេំ យករឈ្ល នពនរបស់បរេទស ដូចជ របប សីហនុ ែដលករ
ដួលរលេំនះ េចញមកពីករផ្តួលរលំ ំ និងឈ្ល នពនរបស់ េមរកិ 
ែដល េមរកិបន ក់ កនុងយុទធ ្រស្តឈ្ល នពនឥណ្ឌូ ចនិទងំមូល
េនះេទ។ ករដួលរលៃំនរបប បុ៉ល ពត ផទុះេចញមកពីទនំស់ៃផទកនុង
របស់ ។ ្របសិនេបើគម នករកប់សម្ល ប់ គម នករប្រងក បេនះេទ ពិត
ជគម នករេ្រកកឈរេឡើងតសូ៊របស់្របជជនកមពុជ េហើយេបើគម ន
កម្ល ងំ្របជជនកមពុជតសូ៊ ក៏មនិ ចនដំល់ករជួយឧបតថមរបស់ េវៀត

មេនះែដរ។ េវៀត ម មនិ ចមកជួយបនេទ ្របសិនេបើគម ន
ករតសូ៊របស់្របជជនកមពុជ ែដល្រតូវករជនួំយឧបតថមភពីខ្លួនេនះ។ 
បញ្ហ េនះ បនេកើតមនេន្របេទសជេ្រចើន េនេលើសកលេ កេនះ 
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ដូចជេន អូ៊ហគង់  (Ouganda) ែដល្រតូវករជនួំយឧបតថមភពី តង់ហ នី 
(Tanzanie) េដើមបផី្តួលរលំរំបប អីុឌ ី មនី (Idi Amin) ជេដើម។ 

្របភពេកើតេឡើងៃនបញ្ហ កមពុជ គនឺេយបយ្របល័យពូជ សន៍
របស់ បុ៉ល ពត េហើយេនះគជឺមូលេហតុែដលនដំល់ករដួលរលំ
យ៉ងឆប់រហ័សៃនរបប បុ៉ល ពត ែដរ។ បញ្ហ កមពុជ ចប់េកើតេឡើង
ពីបញ្ហ ៃផទកនុង បនទ ប់មក បនេកើតមនែផនកអន្តរជត ិ ែដលតភជ ប់
ជមួយែផនកៃផទកនុង បុ៉ែន្តែផនកៃផទកនុង ជរសឹគល់ៃនបញ្ហ ទងំមូល។ ពិត
ែមនេហើយ េគ ចដងឹបន ងំពីមុនេម្លះថ េតើពួក បុ៉ល ពត ឋតិេន
េ្រកមឥទធិពលរបស់្របេទស ។ ចនិ បនេដើរតួនទីយ៉ងសខំន់ កនុង 
ករជួយពួក បុ៉ល ពត េ យអនុវត្តនេយបយ្របល័យពូជ សន៍េន 
កមពុជ និងេ យេធ្វើស្រងគ ម្របឆងំនឹង្របេទសជតិខង េហើយចនុំចជ
េ្រចើនៃននេយបយរបស់ចនិចេំពះកមពុជ គេឺយើងបនចុះផ យកនុង
េសៀវេភស ែដលមនចណំងេជើងថ “ឧ្រកដិ្ឋកមមរបស់អនកកន់អំ ច
ចនិ ចេំពះកមពុជ” េបះផ យេ យ្រកសួងករបរេទសៃន ធរណ
រដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ នែខ េម  ឆន  ំ១៩៨៤។ 

បដវិត្តន៍កមពុជ បនេដើរ្រតមឹ្រតូវ ម្រកតឹយ្រកមៃនបដវិត្តន៍ េទះបជ័ីយ
ជនំះៃថង ០៧ មក  ១៩៧៩ ្រតូវបនេ្របើ្របស់កម្ល ងំពីរគួបផ គំន  គកឺម្ល ងំ
ជត ិនិងករជួយឧបតថមភពីកងទព័សម្័រគចតិ្តេវៀត ម េហើយែដលកងទព័
េវៀត ម មនតួនទីយ៉ងសខំន់កនុងករកចំត់ពួក បុ៉ល ពត ក៏េ យ ក៏
កម្ល ងំផទ ល់របស់បដវិត្តន៍កមពុជមនតួនទីកណំត់។ និយយេ យខ្លេីទ 
ករបដវិត្តន៍េន្របេទស ក៏េ យ គ្ឺរតូវែត្របជជន្របេទសេនះជ
អនកេធ្វើ គម ន្របេទស មកជនួំសបនេឡើយ។ ឯករជួយឧបតថមភពីខង
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េ្រក េចញមកពីសណូំមពរៃនក ្ត ខងកនុង េបើមនិដូេចន ះេទ នឹងធ្ល ក់
េទកនុងករឈ្ល នពនផ្តួលរលំ។ំ បដវិត្តន៍កមពុជ វវិត្តន៍េទ ម្រកតឹយ្រកម
េនះឯង េពលគមឺនចលនតសូ៊បដវិត្តេនខងកនុង បនទ ប់មកេទើបនដំល់
ករជួយឧបតថមភរបស់េវៀត ម ែដលករជួយឧបតថមភេនះ គេឺឆ្លើយតបេទ
នឹងសណូំមពររបស់្របជជនកមពុជ។ 

ជ័យជនំះៃថង ០៧ មក  ១៩៧៩ គជឺរបត់មួយកនុង្របវត្តិ ្រស្តរបស់
្របេទសកមពុជ ែដលបនអនុញញ តេិ យ្របជជន ប់ ន ែដលេសស
សល់ពី ្ល ប់ បនរស់ នមនជវីតិេឡើងវញិ េហើយមនលទធភពនឹង
ក ងជវីតិថម ី េ្រកមរបប ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ។ ជមួយ
េនះ កររលរំ យៃនកមពុជ្របជធបិេតយយ ែដលជភនក់េភ្លើងបងកភព

នតងឹជអចៃិ្រន្តយ៍ដល់សន្តិភព េសថរភពេន សីុ េគនយ៍ ពិេសស
ជមួយ្របេទសជតិខងបន្រតូវរលត់េទែដរ។ ្របជជនកមពុជ-េវៀត

ម- វ មនលទធភពនឹង ្ត រេឡើងវញិ នូវចណំងមតិ្តភពែដល
បន្រតូវបត់បង់េ យរបប បុ៉ល ពត េហើយរស់េនជតិខងគន េ យល្អ 
េដើមបកី ង្របេទស បនទ ប់ពីស្រងគ មអស់រយៈេពលយ៉ងយូរមក។ 

ជ័យជនំះរបស់្របជជនកមពុជេទេលើរបបេ្រសកឈម បុ៉ល ពត
បនបេងកើតេឡើងនូវ ករសបបយរកី យចេំពះមនុស ប់ ន េន   
ប ្ត ្របេទសជេ្រចើន េ យេគចត់ទុកថ ជជ័យជនំះៃនយុត្តធិម៌ និង
មនុស ធម៌។ 

បុ៉ែន្ត ករដួលរលៃំនរបស់ែដលេ ថ កមពុជ្របជធបិេតយយ និង
ករបេងកើតេឡើងនូវរដ្ឋមួយែដលេសន សន្តិភព និងយុត្តធិម៌េនេលើទឹក
ដកីមពុជ មនិបនជករេពញចតិ្ត ចេំពះ្របេទសមួយចនួំនេឡើយ 
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ពិេសសសំ ប់ ចនិ ែដលជេមេកយរបស់ពួក បុ៉ល ពត និង េមរកិ 
ែដលបនចកេចញពីឥណ្ឌូ ចនិទងំអស់សងឃមឹ េហើយចញិចឹ មចតិ្តនឹងេធ្វើ
ករសងសឹកចេំពះេវៀត ម ចង់បេងកើនវត្តមនរបស់ខ្លួនេន សីុ
េគនយ៍ េហើយែដលកពុំងសកមមកនុងករអូសទញ ចនិ ចូលកនុងែលបង្រប
ឆងំសហភពសូេវៀត ្របឆងំសងគមនិយម។ ទងំអស់េនះបនក្ល យេទ
ជចណុំចជួបគន រ ងម អំ ចទងំពីរ េនេលើរបស់ែដលេ ថ 
“បញ្ហ កមពុជ” េហើយែដលអនកទងំពីរ បនខិតខយ៉ំងខ្ល ងំកនុងករអូស
ទញសមពន័ធមតិ្ត ចូលកនុងយុទធ ្រស្ត្របឆងំ ធរណរដ្ឋ្របជមនិត
កមពុជ។ ដូេចនះេទះប្ីរបេទសកមពុជ្រតូវបនរេំ ះក៏េ យ បុ៉ែន្តស្រងគ ម
ក៏េនមនិទន់បនបញចប់េនេឡើយេទ កនុងរយៈេពល ១០ ឆន កំន្លងមក
េនះ ែដលេយើងធ្ល ប់េ សភពករណ៍េនះថជ “ដំ ក់កលមន
សន្តិភពផង និងមនស្រងគ មផង”។ 

ៃថង ៧ មក  ១៩៧៩ ទឹកដ ី និង្របជជនកមពុជ ្រតូវបនរេំ ះពី 
របប្របល័យពូជ សន៍ បុ៉ល ពត បុ៉ែន្ត ដូចបនដងឹរួចមកេហើយថ  
របប បុ៉ល ពត គម នបនបន ល់ទុកអ្វីេ្រកពីផលវបិក ប់មនិអស់ 
ែដល្របជជន និងរដ្ឋអំ ចថម ី ្រតូវេ ះ្រ យេនះេទ។ ទឹកដបីន
រេំ ះយ៉ងឆប់ ែតសថិតេនកនុង ថ នភពដ៏្រចបូក្រចបល់។ រដ្ឋអំ ច
្របតកិរិយិបនដួលរលេំទ រដ្ឋអំ ចថមេីទើបបនកេកើតេឡើងមនិទន់
េពញរូប ង ជួរកមម ភបិលមនិមន្រគប់្រគន់ កនុងេពលែដល្របជជន
ប់ ននក់ ្រតូវទទួលករគំ មកែំហងពីករអត់ឃ្ល ន ្រពមទងំ្រតូវ

េធ្វើដេំណើ រេពញៃផទ្របេទស េដើមបែីស្វងរក្រកុម្រគួ រ និងវលិ្រតឡប់
េទ្រសុកកេំណើ តវញិ។ ពួក បុ៉ល ពត ថ្វតីបតិែតបនចញ់ បុ៉ែន្តេនែត
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មនេគលបណំងវលិ្រតឡប់ មកដេណ្តើ មរដ្ឋអំ ចេន មមូល ្ឋ ន 
ក៏ដូចជេនទូទងំ្របេទស និងកនុងេពលែដលកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ
បដវិត្តកមពុជមនតចិ េហើយ្រតូវបេំពញភរកចិចជួយ្របជជន ឆ្លងកត់
នូវករលបំកន្រគដបូំងផង។ េពលេនះកម្ល ងំ្រប ប់ វុធេយើង្រតូវ
ែចកេទេន មេខត្តនិមួយៗ ពី ១ ឬ ២ កងវរៈេសនតូចបុ៉េ ្ណ ះ។ 
មនែតទី្រកុងភនេំពញេទែដលមន្របែហលមួយកងពលតូច។ កនុង
សភពករណ៍ែបបេនះ ត្រមូវេ យបក  និងរដ្ឋ មនសណូំមពររក
ទុកកងទព័សម័្រគចតិ្តេវៀត មបន្តេទៀត មរយៈសនធិសញញ សន្តិភព 
មតិ្តភព និងសហ្របតបិត្តកិរ កមពុជ-េវៀត ម ចុះហតថេលខេនៃថង
ទី ១៨ ែខកុមភៈ ឆន  ំ១៩៧៩ កនុងដេំណើ រទស នកចិចជមតិ្តភព និងជផ្លូវ
កររបស់គណៈ្របតភូិជន់ខពស់បក  និងរដ្ឋ ៃន ធរណរដ្ឋសងគម
និយមេវៀត ម ដកឹនេំ យ នយករដ្ឋម្រន្តី ផ ំ ៉ ន់ដុង េនកមពុជ។ 
េគលបណំងសខំន់ កនុងកររក ទុកវត្តមនកងទព័េវៀត មេនកមពុជ 
គេឺដើមប្ីរបឆងំនឹងករវលិ្រតឡប់មកកន់អំ ច ជថមរីបស់ពួក បុ៉ល 
ពត ករពរភពសុខ ន្តរបស់្របជជនកមពុជ ្របឆងំនឹងករគំ មកំ
ែហងពី នុភព្របតកិរិយិ្រគប់្របេភទ។ 

ករគួបផ កំម្ល ងំពីរ កមពុជ និងេវៀត ម បននមំកនូវសថិរភព 
ជជំ នដបូំង េដើមបចីប់េផ្តើមនូវកចិចករែដល្រតូវេធ្វើ។ 
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ៃថងមុន្របឆងំ បុ៉ល ពត 
ៃថងេនះរមួជមយួ បុ៉ល ពត  
្របឆងំ្របជជនកមពុជ 

 
សភពករណ៍ន្រគដបូំងមនសភពសមុ្រគ ម ញ ទងំេនៃផទកនុងកមពុជ 
ទងំសកមមភពអន្តរជតជុិវំញិបញ្ហ កមពុជ។ េនខងេ្រក ករឃុបឃិតជុំ
វញិបញ្ហ កមពុជមនសកមមភពដ៏មមញឹក។ ចនិ បនសន្លកឹេបៀរដ៏ល្អមួយ 
េដើមបេី្របើ្របស់កនុងករឃុបឃិតជមួយ េមរកិ អូសទញែប៉កខងលិច 
និង ៊ ន េ យចូលកនុងយុទធ ្រស្ត្របឆងំឥណ្ឌូ ចនិ ្របឆងំសហភព
សូេវៀត អូសទញទុន និងបេចចកេទស របស់ េមរកិ និងេ កខងលិច 
េដើមបទីេំនើបភវូបនីយកមម ៤ យ៉ងរបស់ខ្លួន។ េមរកិក៏បនេ្របើ្របស់
បញ្ហ កមពុជ េដើមបទីក់ទញ ចនិ ្របឆងំសូេវៀត និងសងសឹកេវៀត ម 
្រពមទងំបេងកើន ឥទធពិលខ្លួនេន សីុ េគនយ៍េឡើងវញិ។ ្រពញួៃនម
អំ ចទងំពីរ បនបញ់ចេំគលេ ែតមួយ ែដល មរយៈៃនបញ្ហ
េនះបនរុញអនកទងំពីរេ យចូលជតិគន  េទះបេីគលេ ជយុទធ ្រស្ត
យូរអែង្វង មនករខុសគន ក៏េ យ។ េចញពីចណុំចរួមគន េនះ ម អំ

ចទងំពីរ ចប់េផ្តើមចលនសមពន័ធមតិ្ត េដើមបបីេងកើតេឡើងនូវរណសិរ
្របឆងំ ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ និងេវៀត ម។ 

មុនេពលែដលរបបកមពុជ្របជធបិេតយយរបស់ បុ៉ល ពត ដួលរល ំចនិ
បនអូសទញៃថេ យេធ្វើជសមរភូមេិ្រកយរបស់ពួក បុ៉ល ពត រួចេទ
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េហើយស្រមប់េពលែដល ចញ់។ េ្រកយេពលរបបកូនជងឹរបស់ខ្លួនដួល
រលភំ្ល ម េដើមបេី្រ ច្រសង់នូវពួកកកសណំល់ បុ៉ល ពត េហើយេដើមប ី ច
បន្តស្រងគ មបនតេទេទៀតេនះ ចនិបនបញជូ ន េហគន ពវ ែដលេពល
េនះជ េលខគណៈកមមករេយធៃនគណៈកមម ធកិរមជឈមិបក កុមមុយ
និស្តចនិ និងជរដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួងករពរជត ិនិង ន ននឡុង (Han Nian-
long) អនុរដ្ឋម្រន្តីករបរេទសចនិ េទទី្រកុង បងកក។ កនុងករជួបគន ជ
សមង ត់ជមួយនយករដ្ឋម្រន្តីៃថ នៃថងទី ១៣ មក  ១៩៧៩ េហគន ពវ 
បនសុេំ យៃថជួយផ្តល់ជរំកដល់ពួកបក់ទព័ បុ៉ល ពត សុេំ យចនិ
ដកឹ វុធឆ្លងកត់្របេទសៃថេទេ យពួក បុ៉ល ពត ្រពមទងំសុេំ យ
ៃថបញចុ ះបញចូ លប ្ត ្របេទស ៊ ន កុេំ យទទួល គ ល់រ ្ឋ ភបិល
ថមេីនកមពុជ។ កចិច្រពមេ្រព ងមួយ្រតូវបនបេងកើតេឡើងកនុងេពលជមួយគន
េនះ ស្តពីីករេ្របើ្របស់ទឹកដៃីថ េដើមបផីគត់ផគង់ដល់ពួកបក់ទព័ បុ៉ល ពត។ 
េដើមបជីថនូរចេំពះករែដលៃថ្រពមជួយពួក បុ៉ល ពត ចនិបនយល់្រពម
ទទួលនូវករទមទររបស់ៃថ គ ឺចនិ ្រតូវឈប់ផ្តល់ជនួំយេ យពួកកុមមុយ
និស្តសនទិធនឹង ចនិ ្របឆងំនឹងរ ្ឋ ភបិលៃថ។ ្របករេនះ បននដំល់ភព
េខទចខទ ៃំន កម្ល ងំកុមមុយនិស្តេម៉និយមនបុ៉នម នឆន េំ្រកយមក។ េ្រកពីករ
ទក់ទញៃថ ចនិបនខិតខយ៉ំងសកមម កនុងករអូសទញប ្ត ្របេទស

៊ ន េដើមបចូីលកនុងរណសិរ ្របឆងំកមពុជ និងេវៀត ម។ េដើមបេីធ្វើ
េ យប ្ត ្របេទស ៊ ន ែដលធ្ល ប់្រពយួបរមភពីករេ្រជ តែ្រជក
របស់ចនិ សងប់ចតិ្ត េហើយចូលរួមរណសិរ ជមួយចនិេនះ េនែខ ១១ ឆន  ំ
១៩៧៨ កនុងដេំណើ រទស នកចិចេទ្របេទសៃថ េតង សីុវពីង បនអពំវនវ
េ យៃថ និងប ្ត ្របេទស ៊ ន រួមជមួយចនិ ្របឆងំអនុត្តរភព
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ពិភពេ ក និងអនុត្តរភពដបំន់។ េតង សីុវពីង បនបញជ ក់ផងែដរនូវករ
សនយរបស់ចនិគ ឺ “មនិេ្រជ តែ្រជកចូលកចិចករៃផទកនុងរបស់ប ្ត ្របេទស

៊ ន”។ មករសេងកតេមើលអពីំយុទធ ្រស្តេឃើញថ ចនិបនអនុវត្ត
យុទធ ្រស្តខុសែប្លកពី េមរកិ កនុងករ្របឆងំប ្ត ្របេទសេនឥណ្ឌូ
ចនិ។ មុនេនះ កនុងេពល េមរកិឈ្ល នពនឥណ្ឌូ ចនិ េមរកិបនអូស
ទញប ្ត ្របេទស ៊ ន េ យគ្ំរទខ្លួន ែត េមរកិ បនេដើរពីមុខ 
េហើយ ៊ នេដើរពីេ្រកយ។ ម្តងេនះ ចនិមនតួនទីយ៉ងសខំន់ កនុងករ
េធ្វើស្រងគ ម្របឆងំប ្ត ្របេទសេនឥណ្ឌូ ចនិ បុ៉ែន្តបនរុញ ៊ នេ យ
េនពីមុខ េហើយចនិេនពីេ្រកយ ែដលសខំន់បផុំតគេឺគរុញៃថេ យេទ
ជសមរភូមមុិខជមួយ កមពុជ-េវៀត ម- វ ែតេ យៃថជសមជកិៃន
សមគម ៊ ន េគ ចអូសទញសមជកិេផ ងេទៀតៃនអងគករ ៊ ន 
េដើមប្ីរបឈមមុខជមួយឥណ្ឌូ ចនិ។ បញ្ហ េនះ ចនិ បនទទួលចេំណញ
យ៉ងេ្រចើន កនុងករេធ្វើស្រងគ ម្របឆងំឥណ្ឌូ ចនិផង និងអូសទញកនុងករ
េធ្វើទនំក់ទនំងជមួយ ៊ នផង។ បញ្ហ េនះ ចនិទទួលេជគជ័យកនុងករ
្របមូល ៊ ន ្របឆងំប ្ត ្របេទសឥណ្ឌូ ចនិ េហើយេសទើរែត្រគប់សកមម
ភពករទូតទក់ទងនឹងបញ្ហ កមពុជ ៊ នជអនកឈរមុខ ប់ទងំេសចក្តី
សេំរចរបស់អងគករសហ្របជជតផិង គ ឺ ៊ នជអនក្រពងេឡើង។ 

េនកនុង្របេទសៃថ ទនទឹមនឹងករមមញឹកេដើមបេីរៀបចជំរំកេ យ
ពួកបក់ទព័ បុ៉ល ពត ករដកឹ វុធ ្រគប់រេំសវ េសប ង រផ្តល់
ដល់ពួកេនះ េគចប់េផ្តើមបែង្វរទិស ៃន្រកុម្រប ប់ វុធរបស់ពួកែខមរ
េសរជីេ្រចើន្រកុម ែដលៃថធ្ល ប់ជួយចញិចឹ ម និងេ្របើ្របស់ េដើមបកីរពរ
្រពំែដន ងំពីេ្រកយរបប លន់ នល់ ដួលរលនំឆន  ំ១៩៧៥។ 
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ែខមរេសរ ីគជឺេឈម ះៃន្រកុម្រប ប់ វុធ ែដលពួក ្ត បំផុំត្របកន់
យកេ យខ្លួនឯង ងំពីទសវត ឆន  ំ ៥០ មក។ ពួកេនះក៏ធ្ល ប់្របឆងំ
នឹង ជ ច្រកកមពុជ េ យបនេធ្វើេ យសេម្តច សីហនុ ជួបករ
លបំកយ៉ងខ្ល ងំ េនេពលគត់កន់អំ ច ពីឆន  ំ១៩៥៤ មកដល់ឆន  ំ
១៩៧០។ េទះរបប កន់អំ ចេនកមពុជ ក៏មនកម្ល ងំេនះេធ្វើ
សកមមភព្របឆងំែដរ។ េ្រកយេពលរបប លន់ នល់ ដួលរល ំទ ន 
បក់ទព័របស់ លន់ នល់ ែដលេគចរួចពីពួក បុ៉ល ពត បនេទចូលរួម
ព្រងកីកម្ល ងំពួកែខមរេសរ ី េ យបនទទួលជនួំយពីៃថ និងបរេទស
េផ ងេទៀត។ កនុងចេន្ល ះឆន  ំ១៩៧៥ េទចុងឆន  ំ១៩៧៨ ៃថបនេ្របើកម្ល ងំ
េនះ រួមចែំណកករពរ្រពែំដន ្របឆងំនឹងរបបកមពុជ្របជធបិេតយយ 
របស់ បុ៉ល ពត ែដលេ្រកយឆន  ំ១៩៧៩ ៃថេ ថ ជរបប្រសបចបប់ 
េហើយ ង ត់េសង មមនិេលើកមកនិយយ អពីំករែដលេគចញិចឹ មពួកែខមរ
េសរពីីឆន  ំ១៩៧៥ ដល់ ១៩៧៩ េដើមប្ីរបឆងំអនក េនះេឡើយ។ ដូេចនះ 
កនុងចេន្ល ះឆន  ំ១៩៧៥ ដល់ចុងឆន  ំ១៩៧៩ កម្ល ងំែខមរេសរេីនះ មនេគល
េ ្របឆងំ បុ៉ល ពត ែដរ បុ៉ែន្ត ្រស័យេ យមនរដ្ឋអំ ចថមេីន   
កមពុជ ពួកេគក៏បែង្វរទិសពួកេនះ េ យ្របឆងំជមួយរដ្ឋអំ ចថមេីទ
វញិ េហើយែដលេ្រកយមក េគត្រមូវេ យមនសមពន័ធភពរ ងបងប្អូន
ែដលជស្រតូវនឹងគន  កនុងរ ្ឋ ភបិលចរុំះមួយ ែដលមនពួក បុ៉ល ពត 
េនកនុងេនះផង។ ម ចដងឹបន ្រកុម្រប ប់ វុធែខមរេសរមួីយ្រកុម 
ដកឹនេំ យេឈម ះ ៊  ងួន អតតីេថែកតបូងេនៃប៉លិន បននគំន
ទម្ល ក់ វុធ បនទ ប់ពីពួក បុ៉ល ពត ្រតូវដួលរល ំ បុ៉ែន្ត្រកុមេនះ្រតូវ
ទទួលករប្រងក បយ៉ងេឃេឃពី ជញ ធរេយធៃថ ែដលបនបញ់



ហុ៊ន ែសន៖ ១០ ឆន ៃំនដេំណីរកមពុជ ១៩៧៩-១៩៨៩ 

ទំពរ័ 23 

សម្ល ប់េមទ នរបស់ែខមរេសរ្ីរបមណ ៣០ នក់ េដើមបបីងខេំ យ
្រកុមេនះកន់ វុធ្របឆងំ្របជជនកមពុជ។ ចុងេ្រកយ េគរក បន
េឈម ះ ្រពំ វតី េ យ្រគប់្រគងកម្ល ងំេនះ ទ្រម ំសឺន ន មកដល់។ 
ឯេឈម ះ ៊  ងួន បនរត់េទ្រជកេកនេន្របេទសសិរលីងក  េ យខ្ល ច
ៃថសងសឹក េ្រពះខ្លួនមនិ្រពមកន់ វុធ្របឆងំ្របជជនកមពុជ។ 

េនេ្រកមរបប បុ៉ល ពត ែខមរេសរមីនិ ចក្ល យេទជកម្ល ងំេយធ 
និងនេយបយដ៏ធដុំបំនេទ។ ៃថេ្របើកម្ល ងំេនះ ្រគន់ែតជកម្ល ងំទប់
បនទ ប់បន បុ៉ំេ ្ណ ះ ដូេចនះពួកេនះគម នអងគករចត់ ងំខងនេយបយ 
និងេយធចបស់ ស់េទ គេឺគែចកជេ្រចើន្រកុមេហើយរស់េ យជនួំយ
បរេទស ករឆក់ប្លន់ និងរត់ពនធ។ េនេពលពួកបក់ទព័េកៀរយក្របជ
ជនទងំបងខចូំលេទកនុង្របេទសៃថ េហើយ ្រស័យេ យករបែង្វរទិស
ខងនេយបយ ែដល្រសបនឹងយុទធ ្រស្តរបស់ ៃថ-ចនិ- េមរកិ 
េហើយេនះ ពួកែខមរេសរមីនលទធភពេដើមបេី្រជើសេរ ើសមនុស ចូលទព័ 
និងបនរស់េ យជនួំយអន្តរជត ិ េហើយេលចមុខមត់ជចហំ បនទ ប់
ពីកររស់ជសមង ត់អស់រយៈេពលជេ្រចើនឆន មំក។ េនែខតុ ឆន  ំ
១៩៧៩ ពួកែខមរេសរ ី ៥ ្រកុម បន្របមូលផ្តុគំន  បេងកើតេឡើងនូវរបស់
ែដលេ ថ រណសិរ រេំ ះ្របជពលរដ្ឋែខមរ េ្រកមករដកឹនរំបស់ 
សឺន ន អតតីនយករដ្ឋម្រន្តី ជ ច្រកកមពុជ ែដលបននិរេទស
ខ្លួនេទរស់េន្របេទសប ងំ។ 

េនមន្រកុមតូចៗ មួយចនួំនេទៀត ែដលមនិ្រពមចូល្រកុមហុ៊ន
ជមួយ សឺន ន េគបនបេងកើតេឡើងនូវអងគករចត់ ងំមួយេ ថ 
មូលី ក (ចលនរេំ ះជតកិមពុជ)។ ចលនេនះ្រតូវបនបេងកើត
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េឡើងកនុងឆន  ំ១៩៧៩ ែដលមន គង់ សីុ ស់ អតតីនយទ នរបស់
របប លន់ នល់ ដកឹន ំ (គង់ សីុ ស់ ្រតូវេគបពុំល ្ល ប់នរដូវេក្ត  ឆន  ំ
១៩៨១) បនទ ប់មកមន អិុន  ំអតតីនយករដ្ឋម្រន្តី ធរណរដ្ឋែខមរ
របស់ លន់ នល់ ដកឹនេំ យ្របមូលផ្តុ េំ្រកមរណសិរ  “ប្រងួបប្រងួម
ជតេិដើមបកីមពុជឯក ជយ អពយ្រកតឹ សន្តិភព និងសហ្របតបិត្តកិរ” 
ដកឹនេំ យសេម្តចនេ ត្តម សីហនុ ែដលបនបេងកើតេឡើងនរដូវេក្ត  
ឆន  ំ១៩៨១។ កម្ល ងំ្រប ប់ វុធ មូលី ក េ្រកយមកបនក្ល យេទ
ជកងទព័ជតសីិហនុនិយម ែដលដកឹនេំ យ អិុន  ំ េហើយ្រតូវ
ជនួំសេ យឧត្តមេសនីយ៍ េទៀប ែបន េ្រកយ អិុន  ំ ឈប់េនែខ
មក  ១៩៨៥ េហើយបន្តមកេទៀត្រតូវជនួំសេ យ នេ ត្តម រណឫទធិ 
កូន្របុសរបស់សេម្តច សីហនុ េ្រកយេពល េទៀប ែបន ្រតូវបនដក
ហូតេចញពីតែំណង។ 

ដូេចនះ េនកនុង្របេទសៃថ េ្រកពីពួកបក់ទព័ បុ៉ល ពត េគបន 
បែង្វរទិស្រកុម្រប ប់ វុធែខមរេសរជីេ្រចើន្រកុម េហើយែដលចុងេ្រកយ
បេងកើតបនជ្រកុមពីរ េដើមបរួីមជមួយែខមរ្រកហម បុ៉ល ពត ្របឆងំ្របជ
ជនកមពុជ។ 

េ្រកពីសមពន័ធភពេនកមពុជ និង សីុ េគនយ៍ ែដលេគខិតខបំេងកើត
េឡើង េនមនយុទធនករដ៏ទូលទូំ យ េនកែន្លងេផ ងេទៀត េដើមបគី្ំរទ
នូវចលន្របឆងំកមពុជ និងេវៀត ម សខំន់គយុឺទធនករ្របមូលកម្ល ងំ
េនអងគករសហ្របជជត។ិ េនែខមក  ឆន  ំ១៩៧៩ ពួកេគបនជេម្ល ស 
សេម្តច សីហនុ មកេប៉កងំ េហើយបញជូ នគត់យ៉ង្របញប់្របញល់េទ 
ញីវយ៉ក េដើមបេីដើរតួជតំ ងជន់ខពស់ៃនកមពុជ្របជធបិេតយយេន្រកុម
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្របកឹ សន្តិសុខអងគករសហ្របជជត ិ េហើយបនេធ្វើករេចទ្របកន់
កម្ល ងំ “្របឆងំរបប បុ៉ល ពត” និងេវៀត ម េទះបជីគត់មន កបប
ករិយិយ៉ងតងឹែតងបផុំត ចេំពះរបបកមពុជ្របជធបិេតយយៃនពួក បុ៉ល 
ពត ែដលបនេធ្វើទរុណកមមដ៏េថកទបចេំពះរូបគត់ និង្រគួ រ គឺ
សម្ល ប់កូនគត់ ៥ នក់ និងេចគត់ ១៥ នក់ក៏េ យ។ 

បុ៉នម នៃថងមុន ពួក បុ៉ល ពត បនែ្រសកេជរសក្តភូិម ិេថក លេទសសេម្តច 
េជរ្របេទច សេម្តច សីហនុ ៃថងេនះេគែបរជយក សេម្តច សីហនុ េធ្វើជតំ

ង។ េមរកិ និង្របេទសខងលិចមួយចនួំន ៃថងមុនបនេថក លេទស
របបកមពុជ្របជធបិេតយយ ែតៃថងេនះេគខិតខគំ្ំរទ និងករពរកមពុជ្រប
ជធបិេតយយ េ យ្រជកេ្រកមផ្ល កេគរពេគលករណ៍អន្តរជត ិ សិទធិ
ស្វយ័សេ្រមច្របឆងំករឈ្ល នពនរបស់េវៀត មេទេលើកមពុជ េហើយ
ខិតខកំរពរេ យខងែតបននូវសិទធតំ ងរបស់របប បុ៉ល ពត េន
អងគករសហ្របជជត ិនិងអងគករអន្តរជតេិផ ងេទៀត េដើមបទីប់ ក ត់នូវ
កររលរំ យខងនេយបយ ចេំពះពួកកកសណំល់ៃនកមពុជ្របជ
ធបិេតយយ ្រពមទងំទប់ ក ត់ករទទួល គ ល់ពីអន្តរជតចិេំពះរបបថមី
េនភនេំពញ។ សមពន័ធមតិ្ត េមរកិមួយចនួំនក៏ចប់េផ្តើម្របកសេឡើងនូវ
របស់ែដលេ ថ “គបសងកត់ខងនេយបយករទូត និងហំុ៊ពទ័ធេសដ្ឋ
កចិចចេំពះេវៀត ម” េដើមបបីងខេំ យេវៀត មេចញពីកមពុជ។ 

េន្រពំែដនេវៀត ម-ចនិ ចនិបនេលើកេឡើងនូវរបស់ែដលេ ថ 
“ ក់េមេរៀនទី ១ េ យេវៀត ម”។ ៃថង ១៧ ែខ កុមភៈ ១៩៧៩ ចនិ
បនបញជូ នកងទព័ ៦០ មុនឺនក់ចូលឈ្ល នពនេវៀត ម េន ម
បេ ្ត យ្រពំែដន្របែវងជង ១០០០ គឡូីែម៉្រត បងកេឡើងនូវឧ្រកដិ្ឋកមម
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េជគជេំ យឈម ចេំពះ្របជជនេវៀត ម។ 
យុទធនករទងំអស់ ទងំេយធ នេយបយ ករទូត ទងំេសដ្ឋកចិច ជុំ

វញិបញ្ហ កមពុជ េទះបេីគមនេគលេ យូរអែង្វងខុសគន  េហើយេគ
េឆ្ល តេ្របើគន េដើមបឧីត្តមភពេរៀងៗ ខ្លួនក៏េ យ ក៏េគឯកភពគន  េលើេគល
េ ផ្តួលរលំរំបប ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ េធ្វើេ យេវៀត មចុះ
េខ យ បែំបក មគគភីពរ ងកមពុជ-េវៀត ម- វ េដើមប្ីរតួត្រ  ្រពម
ទងំេគឯកភពគន អពីំយុទធវធិ ី កនុងករេធ្វើេ យបញ្ហ កមពុជ ក្ល យេទជ
បញ្ហ អន្តរជត ិេ យខិតខបំផុំសេឡើងនូវរបស់ែដលេ ថ “េ្រគះថន ក់ៃន
ករឈ្ល នពនរបស់េវៀត ម” គ ឺ េវៀត មឈ្ល នពនកមពុជ េហើយ
ទមទរយកបញ្ហ េនះ េទេ ះ្រ យេនអងគករសហ្របជជត។ិ ឆ្លង
មេនះ េគមនយុទធនករ ប់មនិអស់ េដើមប្ីរបឆងំ្របជជនកមពុជ។ 
េនៃផទកនុងកមពុជវញិ េ្រកយេពលរបប បុ៉ល ពត ដួលរល ំ េឆ្ល ត

ឳកសសភពករណ៍កពុំង្រចបូក្រចបល់ និងមនិទន់មនសថរិភព ពួក
ែខមរ្របតកិរិយិ បនេរៀបចេំឡើងនូវអងគករចត់ ងំ្របឆងំបដវិត្តន៍ជ
េ្រចើន្រកុម រហូតដល់េរៀបចេំឡើងនូវរ ្ឋ ភបិលមួយ េន្រកុងភនេំពញ នែខ 
ឧសភ ឆន  ំ១៩៧៩ ែដលមនេឈម ះ ែហម ្រគឹ ន  ជនយករដ្ឋម្រន្តី។ ពួក
យល់េ យអត្តេនម័តថិ ខងរដ្ឋអំ ចបដវិត្តមនិ ចបផំ្ល ញ បន

េទ។ គណបក ្របតកិរិយិ បនកេកើតេឡើង្របែហលជតិ ៥០ គណបក  
កនុងរយៈេពលខុសៗ គន  ពីឆន  ំ ១៩៧៩ មកឆន  ំ ១៩៨១ េហើយភគេ្រចើន
សុទធែតមនករបញជ េចញពី្របេទសៃថ បុ៉ែន្ត គណបក ទងំអស់គម នភ័ព្វ
សន និង មន យុជវីតិបនយូរេឡើយ េ្រពះកម្ល ងំ្របជជនបនគប

សងកត់  េធ្វើេ យរលរំ យជបន្តបនទ ប់។ គណៈបក ខ្លះរ យ េហើយ
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េនសល់មនុស រងឹកបលខ្លះ ក៏េទបេងកើតគណបក ថមេីទៀត ែតក៏្រតូវ
រ យជបន្តេទៀត េហើយែដលទីបផុំត ពួកេមេក្ល ង្រតូវឈរកនុង្រកចក
េសះចេំពះមុខតុ ករ និងបនទ ប់មក្រតូវឈនេជើងចូលពនធធនគរ។ 
ជនជៃដេជើងតូច ច ្រតូវទទួលករអប់រពីំ្របជជន និងរដ្ឋអំ ច ពួក
េមេក្ល ងមួយចនួំនែដលរត់រួចពីមុខចបប់ ្រតូវេភៀសខ្លួនចូលកនុង្របេទសៃថ 
ែដលមនមួយចនួំនបនចូលជមួយ្រកុម សីហនុ និង សឺន ន។ 
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យុទធ ្រស្តបីដំ ក់កល និង 
ករេរបីំរះ្រតដរខយល់េលីកទីមយួ 

 
កនុងេពលែដលពួក បុ៉ល ពត ចញ់ ពួកេនះសថតិកនុងសភពបក់ទព័ ែដល
មនិែមនជករដកថយមនរេបៀបេរៀបរយេនះេឡើយ។ កមម ភបិល 
បុគគលិក និងកងឈ្លបេន មកងផលិតតូច និងកងផលិតធ ំ “ភូម ិ ឃុ”ំ 
េសទើរែតទូេទ ្រតូវរ ំ យេននឹងកែន្លង។ កមម ភបិល បុគគលិក ថន ក់្រសុក 
តបំន់ ភូមភិគមួយចនួំនធ ំ ្រតូវចកេចញពីជួរពួក បុ៉ល ពត មករួមរស់
ជមួយ្របជជនវញិ េហើយមួយចនួំនរត់េទ មពួក បុ៉ល ពត។ េ្រកពី
េនះ ពួកេនះក៏បនេកៀរ្របជជនមួយចនួំនេទភគខងលិចកមពុជ និង
ចូលេទកនុង្របេទសៃថ េហើយែដលចប់ពីែខ មនី រហូតដល់ែខ ធនូ ឆន  ំ
១៩៧៩ ្របជជនមួយភគធ ំបនរត់េគចពីពួក បុ៉ល ពត ្រតឡប់មកវញិ 
សខំន់គេឺពលែដលកងទព័បដវិត្ត និងកងទព័េវៀត មេទ យពួក បុ៉ល 
ពត េធ្វើេ យ្របជជនទងំេនះ បនឳកសរត់េគចខ្លួន េហើយមួយចនួំន
េទៀតបនរត់ឆ្លងែដនពីៃថចូលមកកមពុជវញិ។ ចេំពះកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ 

្រស័យេ យ្រតូវបក់យ៉ងធងន់ធងរ ពីករ យតបរបស់កងទព័េវៀត ម 
នែខ ធនូ ឆន  ំ១៩៧៨ េនេពលែដលពួក ចូលេទឈ្ល នពន្របេទសេវៀត

ម  និង ្រស័យេ យករ យសរុំកយ៉ងឆប់រហ័សរបស់កងទព័
បដវិត្ត និងកងទព័េវៀត ម បនេធ្វើេ យអងគភពមួយចនួំនបងខរំ ំ យ
កម្ល ងំេននឹងកែន្លង េហើយអងគភពមួយចនួំនេទៀតរក បនែតកបលអងគ
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ភពបុ៉េ ្ណ ះ ្រស័យេ យកមម ភបិល យុទធជន ្រតូវចកេចញពីជួរ ្រត
ឡប់េទរក្រគួ រវញិ។ កនុងប ្ត អងគភពកងទព័ទងំអស់ គមឺនែតភូមិ
ភគនិរតរីបស់  មុ៉ក មួយេទ ែដលរក កម្ល ងំបនេ្រចើនបងគួរ េ្រពះភូមិ
ភគេនះទប់ទល់នឹងករ យសរុំកតចិជងេគ េហើយករស្រមតិស្រមងំ
េនៃផទកនុងក៏មនតចិ។ ចេំពះភូមភិគបូព៌ទិស ភូមភិគឥ ន គ្ឺរតូវ
ទទួលករ យសរុំកពីកម្ល ងំបដវិត្តក៏ធងន់ធងរ េហើយករស្រមតិស្រមងំៃផទ
កនុងរបស់ពួក បុ៉ល ពត េលើសមរភូមេិនះក៏ធងន់ធងរេទៀត។ េ យែឡក ភូមិ
ភគបូព៌ទិស មនិមនសល់អងគភពចស់ែដលធ្ល ប់តសូ៊ជមួយ េមរកិ
េទ េ្រពះអងគភពទងំេនះភគេ្រចើនបនចូលរួម្របឆងំជមួយ បុ៉ល ពត 
ឯអងគភពកងពលរបស់ភូមភិគ ែដលបនបញជូ នេទមជឈមិរួចេហើយ 
េ្រកយពីមន្រពឹត្តកិរណ៍បះេបរេនភូមភិគបូព៌ កងពលេនះក្៏រតូវ
ទទួលករស្រមតិស្រមងំផងែដរ។ ភូមភិគេផ ងេទៀត ក៏សុទធែត្រតូវប៉ះ
ពល់អពីំករ យសរុំករបស់កម្ល ងំបដវិត្ត និងករស្រមតិស្រមងំៃផទកនុង។ 
ឯកងពលៃនកងទព័មជឈមិេសទើរែតទងំអស់ ែដលេបះេនជប់្រពែំដន 
េវៀត មសុទធែត្រតូវទទួលករខូចខតយ៉ងធងន់ធងរ មនែតបុ៉នម នកង
ពលែដលេបះ ម្រពែំដនៃថេទ ែដលករពរកម្ល ងំបន្រគន់េបើ បុ៉ែន្តក៏
្រតូវទទួលករ យលុកពីកម្ល ងំបដវិត្តរយៈេពលេ្រកយមកេទៀត ពិេសស
ករ យសរុំកពីកម្ល ងំបដវិត្ត និងេវៀត ម េនចុងរដូវេក្ត  ឆន  ំ ១៩៧៩ 
េនសឡូំត ញ់។ 

្រស័យេ យកម្ល ងំ្រតូវែបកបក់ខច ត់ខច យ េហើយកបលម៉សីុន 
បញជ  ្រតូវរត់រប៉ត់រប៉យ ករបុ៉នប៉ង យបកដេណ្តើ មរដ្ឋអំ ចេ យ
កម្ល ងំេយធរបស់ពួក បុ៉ល ពត នដំ ក់កលដបូំង មនិ ចអនុវត្ត
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បនេឡើយ ដូេចនះ ពួក បុ៉ល ពត បនផ្ល ស់ប្តូ រយុទធ ្រស្តេទកន់ចរតិ 
និងរូបភពស្រងគ ម “ទ្រនទ ន និងផ្តួលរលំ”ំ េ យខិតខរំក្រគប់វធិ ីេដើមប ី
រក  និងទ្រនទ នយកដបំន់មួយចនួំន េន ម្រពំែដនកមពុជ-ៃថ សេំ
បងកេឡើងនូវេ្រប បជយុទធ ្រស្ត េ យបេងកើតេឡើងនូវដបំន់្រតួតពិនិតយ
ពីរ រ ្ឋ ភបិលពីរបដបិកខនឹងគន  េហើយឋតិេឋរ្រពមៗ គន  េនកមពុជ។ 

កនុងករអនុវត្តនូវយុទធ ្រស្តស្រងគ មទ្រនទ ន និងផ្តួលរលំ ំ ពួក បុ៉ល 
ពត បនែបងែចកសកមមភពស្រងគ មរបស់  ជបដីំ ក់កល ែដល
េ ថ យុទធ ្រស្តបដីំ ក់កល៖ 

ដំ ក់ទី ១ គដឺំ ក់កលរក ករពរជយុទធ ្រស្ត 
ដំ ក់ទី ២ គដឺំ ក់កល្របទញ្របទង់ជយុទធ ្រស្ត 
ដំ ក់ទី ៣ គដឺំ ក់កល យសរុំកជយុទធ ្រស្ត 
ដំ ក់កលរក ករពរជយុទធ ្រស្តរបស់ បុ៉ល ពត គរឺក េ យ

បននូវកម្ល ងំ និងទី ងំបែង្អកែដលេនេសសសល់ ពិេសស ម្រពែំដន
កមពុជ-ៃថ េហើយក៏ខិតខ្ំរបមូលមកវញិនូវកម្ល ងំែដលបនរ ំ យ េពល
ែដលពួក ចញ់។ ្រពមគន នឹងវធិនករណ៍ករពរកម្ល ងំ ពួក បុ៉ល ពត 
បនអនុវត្តស្រងគ មឈ្លប ពីែខ មថុិន ឆន  ំ១៩៧៩ េហើយេបើ ម្រទឹស្តែីដល
ពួក េលើកេឡើង គ ឺ េនេពល ពួក បនេបើកទូ យដបំន់ែដលពួក
្រគប់្រគងបន ពី ២ េទ ៥ េហើយព្រងងឹព្រងកីដបំន់ឈ្លប និងទី ងំឈ្លប
បនពី ៣ េទ ៤ ភគៃនទឹកដ ីប្ំរពញួនូវដបំន់ែដលេយើង្រគប់្រគងេ យ
េទជដបំន់ឈ្លបទងំអស់ េហើយករេ្រប បេធៀបកម្ល ងំ េបើមន្រប ក់
្របែហលគន េហើយេនះ ពួក នឹងបញជូ នចូលេទ កនុងដំ ក់កល្រប
ទញ្របទង់េលើ្រគប់ែផនក រួចេហើយឈនេទដំ ក់កល យសរុំកជ
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យុទធ ្រស្ត េដើមបដីេណ្តើ មអំ ច។ 
ពួក បុ៉ល ពត ក៏បនែបងែចក ថ នភពទឹកដជី ៣ ដបំន់៖ 
 ដបំន់ខម ងំ្រគប់្រគង 
 ដបំន់ឈ្លប និងទី ងំឈ្លប 
 ដបំន់ខម ងំ្រគប់្រគងបេ ្ត ះ សនន (ខម ងំេនទីេនះគ ឺ ធរណ

រដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ និងកងទព័េវៀត ម)។ 
េដើមបបីេំរ ើដល់ករអនុវត្តយុទធ ្រស្តបដីំ ក់កល ខម ងំបនេរៀបចំ

េឡើងនូវកម្ល ងំ ៣ ែផនក គបឺ ្ត អងគភព្របមូលផ្តុ  ំប ្ត ្រកុម្របតបិត្តិ
ករ្រប ប់ វុធ និងកងកម្ល ងំបងកប់េនភូមឃុិ ំ និងកនុងអងគករចត់

ងំរដ្ឋអំ ចបដវិត្ត េហើយេរៀបចេំឡើងនូវកម្ល ងំពីរ្របេភទ ែដលពួក 
បុ៉ល ពត េ ជឧទហរណ៍ថ ករេដើរេជើងពីរ គទីឺ ១ កងកម្ល ងំ្រប

ប់ វុធ ែដលរួមមនកម្ល ងំកងទព័ និងកងឈ្លប្របមូលផ្តុ  ំនិងទី ២ គឺ
កងកម្ល ងំនេយបយរួមមន កម្ល ងំបងកប់េធ្វើសកមមភពកនុងជួរ្របជជន។ 
ពួក បុ៉ល ពត បនយកចតិ្តទុក ក់យ៉ងខ្ល ងំដល់ករក ងកម្ល ងំបងកប់
កនុង្របជជន និងកនុងជួររដ្ឋអំ ច ែដលេគលេ របស់ ជជំ ន
ដបូំងគែឺ្របក្ល យរដ្ឋអំ ចេយើង េ យេទជរដ្ឋអំ ចមុខពីរ ែដល
មនរូបភពជរដ្ឋអំ ចេយើង ែតខ្លឹម រគបឺេំរ ើេ យពួក ។ 

មែផនកររបស់ បុ៉ល ពត កនុងរដូវវស ឆន  ំ១៩៧៩ ្រតូវចត់ ងំ
ក ងេ យបនកងឈ្លបពី ៥០ េទ ៦០ ពន់នក់ េន មភូមឃុិ ំ
្រគប់្រសុក ្រតូវមនកងឈ្លប្របមូលផ្តុ  ំ តចិបផុំត ១ កងអនុេសនតូច 
និង ១០០ ្រកុមកងឈ្លប ែដល្រកុមនិមួយៗ មន ១០ នក់ ្រគប់េយធ
ភូមភិគ ភូមភិគតូច្រតូវក ងកងទព័េ យបនពី ១៥ េទ ២០ ពន់
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កបល េហើយភូមភិគធពីំ ២៥០០០ េទ ៣៥០០០ កបល។ 
ពិនិតយអពីំតួេលខៃនែផនកររបស់ពួក បុ៉ល ពត គឺ ក់ដូចជ

កពុំងេធ្វើេលខគុណ កនុងេពលែដល កពុំងដេំណើ រករេធ្វើេលខែចក និង
េលខសងេនកនុងជួរ  និងកនុងជួរ្របជជន។ ពួក េភ្លចគតិេទដល់អ្វ ីែដល
ពួក បនេធ្វើចេំពះ្របជជន មុនេពលែដលពួក ្រតូវធ្ល ក់ពីអំ ច។ េបើ
្របជជនស្អប់េខពើម យ៉ងេនះ េតើ មនលទធភពឯ  េដើមប្ីរបមូល
្របជជនចូលកងឈ្លប ចូលបេំរ ើកនុងជួរកងទព័ដ៏សនធឹកសនធ ប់យ៉ងេនះ
បន។ េនះមនិខុសពីែផនកររបស់អងគករសម័យ ១ ហិក  ៣ េ ន 
ឬ ៦ េ នេនះេទ េហើយទម្ល ប់អត្តេនម័ត ិ បនក្ល យជផនត់គនិំត
របស់ពួក បុ៉ល ពត រួចេ្រសចេទេហើយ។ េ្រកយពីករេ្របើ្របស់កម្ល ងំ
េយធេដើមបកីេំទច្របជជនអស់រយៈេពលមនិយូរបុ៉នម នផងពួក បុ៉ល 
ពត ចប់គតិអពីំកម្ល ងំនេយបយ ែដលពួក យតៃម្លថ “ក ្ត េយ
ធជគន្លឹះ េដើមបសីេ្រមចភរកចិចចតិ្ត ្រស្តស្រងគ ម ែតក ្ត ជ រវន័្ត
ជង គកឺ ្ត នេយបយ ែដលជកងកម្ល ងំ្របជជន” ែដលពួក ្រតូវែត
យកចតិ្តទុក ក់ក ង។ 

ចូលដល់េ្រកយរដូវ្របងំ ឆន  ំ ១៩៨០-១៩៨១ គពីឺរឆន េំ្រកយករអនុ
វត្តដំ ក់កលរក ករពរជយុទធ ្រស្ត ពួក បុ៉ល ពត អត្តេនម័តិ
កណំត់ថកងកម្ល ងំរបស់ មនកម្ល ងំ្រគប់្រគន់ េដើមបផី្ល ស់ប្តូរបញជូ នេទ
កន់ដំ ក់កល្របទញ្របទង់ជយុទធ ្រស្ត។ ខម ងំបនបញជូ នកម្ល ងំ
ចូលមកៃផទកនុងកមពុជ ែដលមនភរកចិចសខំន់គ ឺ សកមមភពឈ្លប យ

ក ត់េទេលើផ្លូវដកឹជញជូ នជយុទធ ្រស្តរបស់េយើង ពីៃផទកនុងេទ្រពែំដន 
េដើមបគី្ំរទដល់កម្ល ងំរបស់ កនុងករេ្រជ តចូល មកក ងទី ងំកនុង
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ទឹកដកីមពុជ តភជ ប់នឹងទី ងំរបស់ កនុងទឹកដៃីថ ្រពមទងំគ្ំរទដល់
កម្ល ងំេនៃផទកនុង ក ងប ្ត ទី ងំលួច ក់ េន មដបំន់ចុងកត់មត់
ញកដកឹជញជូ នចូលមកៃផទកនុង េបើកទូ យករក ងមូល ្ឋ នបងកប់ 
េដើមបបីេំរ ើដល់សកមមភពឈ្លប។ 

េ យមនករ យតៃម្លខុស ពួក បុ៉ល ពត បនចប់េផ្តើមេផទរដ ំ
ក់កលពីកររក ករពរជយុទធ ្រស្ត ែដលសខំន់គ ឺករក ង

កម្ល ងំ េធ្វើសកមមភពឈ្លប េទកន់ដំ ក់កល្របទញ្របទង់ជយុទធ
្រស្ត។ ដូេចនះ ករេរ ើបរំះ្រតដរខយល់េលើកទី ១ បនចប់េផ្តើមេឡើង 

ជមួយនឹងសកមមភពផ ងេ្រពងខងេយធ ែដលមន្រទង់្រទយធបំងគួរ 
េហើយមនចរតិ វេទៀតផង។ កនុងរយៈេពលៃនករេរ ើបរំះេលើកទី ១ 
កនុងឆន  ំ១៩៨១ ពួក បុ៉ល ពត បនចត់ ងំសមរភូមជិ ៣ រណសិរ ៖ ទី
មួយ រណសិរ ខងលិចទេន្ល ប ជរណសិរ ចណុំចសខំន់ចបំច់្រតូវ
ឈនេទ យយក, ទីពីរ រណសិរ ខងេកើតទេន្ល បជរណសិរ សំ
ខន់េដើមបអូីសទញ្របមូលកម្ល ងំេយើង និងកងទព័េវៀត ម  ្រពម
ទងំសហករជមួយរណសិរ ខងលិចទេន្ល ប, ទីប ី រណសិរ ខង
េកើតទេន្លេមគងគ ជរណសិរ ្របយុទធេបះសនឹងបញឈរេជើងកម្ល ងំេយើង កុ ំ
េ យេទជួយកែន្លង បន។ 

េយើងគួររលឹំកថ ករេរ ើបរំះរបស់ខម ងំ គេឺធ្វើេឡើងេ្រកយរយៈេពល ៣ 
ឆន ៃំនករក ងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធរបស់េយើង ែដលកងទព័របស់េយើង
េពលេនះបនេរៀបចេំឡើងជ កងឯកភពរហូតដល់ថន ក់កងពល និង
េ្រកយេពលែដលរដ្ឋអំ ចេន្រគប់លំ ប់ថន ក់ បនេរៀបចេំហើយ 
ប់ទងំករេបះេឆន តជសកលេ្រជើសេរ ើសរដ្ឋសភផង។ សខំន់ជង
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េនះេទៀត ករេរ ើបរំះេនះេធ្វើេឡើងេ្រកយេពលែដលេយើងបនបញចប់ជ
ថ ពរនូវករអត់ឃ្ល ន េហើយក៏េធ្វើេឡើងេ្រកយេពលែផនករក ង

កម្ល ងំរបស់ពួក បុ៉ល ពត េនមូល ្ឋ នមនិបនសេ្រមច។ ដូេចនះ ករេរ ើបំ
រះេលើកទី ១ េនះ េទះបខីម ងំបនខិតខ្ំរបមូលអស់នូវលទធភព និង
កម្ល ងំ ប់ទងំសកមមភពែផនកទូតេនខងេ្រកផងក៏េ យ ក៏ទីចុង
បផុំត ពួក ្រតូវទទួលយកប ជ័យយ៉ងែសនឈចឺប់ មនិ្រតមឹែតមនិ
បនទទួលេជគជ័យបុ៉េ ្ណ ះេទ ែតែថមទងំទទួលនូវករខូចខតយ៉ង
ធងន់ធងរេទៀត។ កងទព័ និង្របជជនេយើង េ យមនករជួយឧបតថមភពីកង
ទព័សម្័រគចតិ្តេវៀត ម បនមច ស់ករ យបកកេំទចែផនករេរ ើបរំះរបស់
ខម ងំ េហើយបន្តសកមមភព យសរុំកជប់ រហូតដល់យុទធនករនរដូវ
្របងំឆន  ំ ១៩៨១-១៩៨២ ែដលេយើងេបសសំ តខម ងំ េ យកេំទច
បនទី ងំមួយចនួំន េន ម្រពែំដនកមពុជ-ៃថ។ 

ករេរ ើបរំះ្រតដរខយល់េលើកទី ១ ្រតូវប ជ័យ ដូចេនះ ែផនករេផទរដំ
ក់កលមនិ ចអនុវត្តបន ខម ងំ្រតូវសថិតកនុងដំ ក់កលក ង

កម្ល ងំ េហើយ យឈ្លបតូច ចបន្តេទេទៀត។ 
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សមព័នធភពៃនបងប្អូន  
ែដលជស្រតូវនឹងគន  

 
េនេពលែដលេមប្រតូវរ ៉ូវគន េហើយ ជធមម  េគែតងេ យកូន្របុសកូន
្រសី េរៀប ពហ៍ពិពហ៍ជមួយគន  េទះជអនកទងំពីរមនិចុះស្រមុងគន
ក៏េ យ ក៏្រតូវែតបងខំ ម្រទឹស្តី នំមនិធជំងនឡិ ែដលបនេកើតមន

ងំពីជនំន់ទុទំវ ៃនេខត្តតបូងឃមុ  ំ កនុងបុ៉នម នទសវត រមុ៍នមកេម្លះ។ 
ពហ៍ពិពហ៍េលើកេនះ មនិែមនជបញ្ហ ចណំងទក់ទង រ ងនរ ី

បុរសេនះេឡើយ បុ៉ែន្តជករផ ផំគុខំងនេយបយ រ ងមខ ងេឆ្វងបផុំត 
និងមខ ងេទៀត ្ត បំផុំត េហើយែដលធ្ល ប់ជស្រតូវសីុ ច់ហុតឈម
ជមួយគន ។ ជងេនះេទេទៀត េនះជករផ ផំគុ ៃំនកម្ល ងំនេយបយប ី
ែដលបដបិកខនឹងគន  េ្រប បដូចជករចប់ខ្ល  េសះ ពែព េ យេន កនុង
្រទុងជមួយគន ។ 

ករឯកភពរ ងម អំ ចទងំពីរ ចនិ និង េមរកិ បននដំល់
ករេធ្វើសមព័នធភពរ ងកម្ល ងំ ្ត  ំ និងេឆ្វងេនេ្រក្របេទស េហើយក៏ន ំ
ដល់ករេធ្វើសមព័នធភពរ ងកម្ល ងំេឆ្វង និង ្ត េំនកមពុជ េដើមប្ីរបឆងំ 
្របជជនកមពុជ។ ដូចបនេលើកេឡើងខងេលើេហើយថ េ្រកយេពល
ែដល បុ៉ល ពត ចញ់ភ្ល ម េនកនុង្របេទសៃថ េគបនខិតខបំែង្វរទិស 
ខងនេយបយៃន្រកុម្រប ប់ វុធែខមរេសរ ី ែដលពីចេន្ល ះឆន  ំ ១៩៧៥ 
មកចុងឆន  ំ ១៩៧៨ ពួកេនះ ធ្ល ប់បន្របឆងំពួក បុ៉ល ពត េ យែបរ
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កបលមក្របឆងំ្របជជនកមពុជវញិ។ េទះបមីនិទន់ចូលសុ៊បេទកនុង
សមពន័ធភពជមួយពួក បុ៉ល ពត ក៏េ យ ក៏ជនេយបយ និងចតិ្ត ្រស្ត 
ពួកេនះបនរួមជមួយពួក បុ៉ល ពត េហើយែដរ េ្រពះេគមនេគលេ
ដូចគន  កនុងករ្របឆងំ្របជជនកមពុជ។ 

ចនិ បនដងឹយ៉ងចបស់អពីំករបត់្របជ្របយិភព ទងំកនុង្រប
េទស និងេ្រក្របេទសរបស់ពួក បុ៉ល ពត ែដលជមូលេហតុនដំល់ករ
រេងគ ះរេងគើនូវសិទធិតំ ងរបស់ពួក បុ៉ល ពត េនអងគករសហ្របជជត ិ
េនចលនមនិចូលបក សមពន័ធ និងអងគករអន្តរជតេិផ ងេទៀត។ ៃថង ១៣ 
មក  ១៩៧៩ កនុងេពលចរចជមួយ េអៀង រ ី េនទី្រកុង េប៉កងំ 
េតង សីុវពីង បនទូនម នពួកែខមរ្រកហមថ “្រតូវបេងកើតនូវសមពន័ធភពទូលំ
ទូ យមួយ េ យមនករចូលរួមពីអនកជតនិិយម និងអនកេសន
ជត ិ ្រតូវបេងកើតរណសិរ រួបរួមជមួយ សីហនុ និង្រតូវេជៀស ងករ
េលើកតេមកើងនូវតួនទីរបស់បក កុមមុយនិស្ត”។ មករេ្រប ន្របេ ពី្រគូ

ចរយ ពួកែខមរ្រកហមបនេរៀបចែំផនករែកែ្របមុខមត់ េហើយបេងកើន
សកមមភពអូសទញសេម្តច សីហនុ និងសឺន ន។ កនុងបទសមភ សន៍
មួយជមួយអនកកែសត ឡឺមុ៉ងដ៍ (Le Monde) ៃថង ៥ កញញ  ឆន  ំ១៩៧៩ 
េនទី្រកុង ៉ន (La Havane) េពលេទចូលរួមសននិសីទកពូំល្រប
េទសមនិចូលបក សមពន័ធេលើកទី VI ែតមនិបនចូល្របជុ ំ េខៀវ សផំន 
បន្របកសថ “នឹងដកខ្លួនេចញ េហើយ្របគល់ដែំណងេ យ សីហនុ 
្របសិនេបើ សីហនុ ្រពមទទួលដកឹនរំណសិរ ម មគគជីត ិ េសន
ជត ិ និង្របជធបិេតយយ”។ ែខមរ្រកហម ៊ នទងំនិយយថ ពីៃថងេនះ
េទ ខ្លួនេ្រត មទទួលយកេស្តច សីហនុ ជ្របធនៃនរណសិរ ប្រងួប
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ប្រងួមជត ិនិងជ្របធនរដ្ឋ កមពុជ្របជធបិេតយយផង។ 
េដើមបែីកលអំមុខមត់ៃនកមពុជ្របជធបិេតយយ េនចុងឆន  ំ១៩៧៩ បុ៉ល 

ពត បន្របកស ែលងពីតែំណង េហើយ្របគល់តែំណងនយករដ្ឋម្រន្តី
េទេ យ េខៀវ សផំន ក៏បុ៉ែន្ត បុ៉ល ពត េនរក ទុកតែំណងជ អគគ
បញជ ករកងទព័ជតកិមពុជ្របជធបិេតយយ ែដលជតែំណងសខំន់បផុំត
កនុងករបង្ហូរឈម្របជជនកមពុជ។ ករដកខ្លួនេចញរបស់ បុ៉ល ពត គឺ
េដើមបបីេំរ ើដល់ករអូសទញសេម្តច សីហនុ និង សឺន ន ផង ្រពមទងំ
េដើមបទីក់ទញកម្ល ងំ ែដលរកី យនឹងចងសមពន័ធភពជមួយែខមរ្រកហម 
បុ៉ែន្តបដេិសធមនិទក់ទងជមួយ បុ៉ល ពត ផង។ បនទ ប់មកេទៀត កនុងន័យ
លុបបបំត់នូវ ន មេ្របះឆខងនេយបយ និងមេនគមវជិជ  េហើយេដើមប ី
ឈនេទបេងកើតសមពន័ធភពជមួយ សីហនុ និង   សឺន ន ពួក បុ៉ល ពត 
បន្របកសរ ំ យបក កុមមុយនិស្តកមពុជ េនែខធនូ ឆន  ំ១៩៨១។ ទងំអស់
េនះ គជឺអេំពើេបក្របស់េ យគម នករេអៀនខម ស់ សេំ េបក្របស់

ធរណមតថិ ពួក បុ៉ល ពត បនែកែ្របេហើយ រហូតមនេពលខ្លះ ពួក 
បុ៉ល ពត បននិយយទទួល គ ល់នូវកហុំសែដលពួក បន្រប្រពឹត្តពីិ
អតតីកលខ្លះផង។ 

សំ ប់សេម្តច សីហនុ ករចូលរួមជមួយពួក បុ៉ល ពត គជឺករពិបក
េ្រប បដូចជករទទួលថន ពុំល េដើមបេីធ្វើអត្តឃតខ្លួនដូេចនះែដរ េ្រពះគត់
ធ្ល ប់បនដងឹពី បុ៉ល ពត ែដលកនុងេនះ កូន និងេចគត់ជេ្រចើនបន្រតូវ
ពួក បុ៉ល ពត សម្ល ប់។ កនុងេសៀវេភរបស់គត់ ែដលមនចនំងេជើងថ 
“អនកេទសរបស់ែខមរ្រកហម” គត់បនេលើកបង្ហ ញអពីំឧ្រកដិ្ឋកមមរបស់ែខមរ
្រកហមមកេលើខ្លួនគត់ ្រគួ រគត់ ក៏ដូចជចេំពះ្របជជនកមពុជែដរ។ 



ហុ៊ន ែសន៖ ១០ ឆន ៃំនដេំណីរកមពុជ ១៩៧៩-១៩៨៩ 

ទំពរ័ 38 

គត់ែថមទងំបននិយយដល់អ្វែីដលគត់បនេធ្វើ ែតមនិបនសេ្រមច គឺ
ករសុកំរ្រជកេកននេយបយេនសហរដ្ឋ េមរកិ និងប ងំ កលពី
េពលគត់េទតំ ងេ យកមពុជ្របជធបិេតយយ េន្រកុម្របកឹ សន្តិ
ភពសហ្របជជតកិនុងែខមក  ឆន  ំ១៩៧៩។ គត់បនទងំធ្ល ប់្របកស
ថ មនិចង់បន្តសកមមភពនេយបយ េហើយក៏មនិចង់ចូលឡូកឡ ំ កនុង
េរឿងជមួយែខមរ្រកហមែដរ។ បុ៉ែន្ត េទះបសីេម្តច សីហនុ ចង់ ឬមនិចង់ ក៏
្រតូវែត្រពមេធ្វើ មករបងខរំបស់្របេទសែដលគត់ធ្ល ប់េ ថ ឪពុកធម៌ 
(sponsors) របស់កម្ល ងំែដល្របឆងំ្របជជនកមពុជ និងេវៀត មែដរ។ 
សេម្តច សីហនុ ែតងែតរលឹំកជេរឿយៗ ថ ចូល្រតភីគេី យេគបងខ ំចូល
្រតភីគេីទើបចនិ ៃថ ៊ ន ផ្តល់ជនួំយ។ កនុងេពលជួបជមួយតំ ង
រណសិរ របស់គត់ កលពីៃថង ០៨ តុ  ១៩៨៣ សីហនុ បនេលើក
េឡើងថ “ចនិ េគបន្របប់េ ក សឺន ន េ យ្របប់ខញុថំ េគមនិ
ជួយេទេបើខ្វះ្រកបខណ័្ឌ ”។ គត់បនបញជ ក់ថ “កលខញុមំនិទន់េធ្វើ្របមុខ
រដ្ឋ ឬ្របធនរដ្ឋកមពុជ្របជធបិេតយយ ្រគន់ែតសុេំទជួបកូនេចេនជរំ ំ
កនុង្របេទសៃថ ក៏ៃថេគអត់្រពមអនុញញ តេ យខញុេំទសួរសុខទុកខកូនេច
េនកនុង្របេទសេគែដរ។ ទល់ែតេធ្វើ្របធនកមពុជ្របជធបិេតយយសិន បន
េគេបើកទ្វ រេ យចូល”។ ្រគន់ែតេលើចណុំចពីរេនះ េយើងេឃើញចបស់ថ 
ចនិ និងៃថ សហករគន គបសងកត់ចេំពះសេម្តច សីហនុ ទល់ែតមន
្រកបខណ័្ឌ េទើប ចនិ ជួយ។ ្រកបខណ័្ឌ េនះជអ្វ ីគចូឺលជមួយកមពុជ្របជធបិ
េតយយ ទល់ែតេធ្វើ្របធនកមពុជ្របជធបិេតយយ េទើបៃថេ យចូល្របេទស
េគ។ ទងំអស់េនះគលឺកខខណ្ឌ ខងនេយបយដ៏តងឹែតងសំ ប់ សីហនុ 
ែតែផនក េនះ ក៏្រសបនឹងយុទធ ្រស្តផទ ល់របស់គត់ែដរ ដូេចនះបន
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ជគត់យល់្រពមដកឹន្ំរកុម្រប ប់ វុធេឈម ះ មូលី ក េហើយ
បេងកើតេឡើងនូវរណសិរ ប្រងួបប្រងួមជតេិដើមបកីមពុជឯក ជយ អពយ្រកតឹ 
សន្តិភព និងសហ្របតបិត្តកិរនរដូវេក្ត ឆន  ំ ១៩៨១ េន ពយុងគយ៉ង 
(Pyong Yang) រដ្ឋធនី្របេទសកូេរខ៉ងេជើង ែដលជដំ ក់កល្របុង
េ្រប បឈនេទេធ្វើសមពន័ធភព្រតភីគ។ី 

ចេំពះ សឺន ន គត់បនដកឹន្ំរកុម្រប ប់ វុធមួយ ែដលបញចូ ល
គន េ យ្រកុមតូចៗ ៥ ្រកុម េហើយបេងកើតេឡើងនូវ រណសិរ ជតរិេំ ះ
្របជពលរដ្ឋែខមរេនែខធនូ ឆន  ំ ១៩៧៩។ ្រកុមេនះ ភគេ្រចើនជអតតី
ទ ន លន់ នល់ ែដលពួកេគមនិ្រតូវជមួយពួកែខមរ្រកហម េហើយក៏មនិ
សីុគន ជមួយកម្ល ងំរបស់ សីហនុ ែដរ។ ដូេចនះ ករត្រមូវេ យ្រកុម សឺន 

ន ចូលរួមជមួយ្រកុមែខមរ្រកហម និង្រកុម សីហនុ ក៏មនិែមនជករ
ងយ្រសួលេឡើយ។ បុ៉ែន្ត ចេំពះ្រកុម សឺន ន ៃថ បនក្ត ប់ ងំពីមុន បុ៉ល 
ពត ចញ់េម្លះ ដូេចនះករ ក់ករគបសងកត់ គជឺេរឿងងយេទ។ មុនឈន
េទដល់ករបេងកើតរ ្ឋ ភបិលច្រមុះ សឺន ន ធ្ល ប់បនេធ្វើករងរមួយ
ចនួំន កនុងន័យជករចប់េផ្តើមសមពន័ធភពេ យផទ ល់ជមួយ បុ៉ល ពត 
េនះគេឺនែខ សី  ១៩៨០ សឺន ន បនេរៀបចយុំទធ ្រស្តមួយេ
ថ “យុទធ ្រស្តរួមសកមម” េដើមប្ីរបឆងំ ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ 
ែដលយុទធ ្រស្តរួមេនះ នឹងនដំល់សហ្របតបិត្តកិរខងេយធជមួយ
ពួក បុ៉ល ពត។ េ្រកយបន្តិច សឺន ន ក៏បនេផ្តើមគនិំតេសនើបេងកើតរ ្ឋ ភិ
បលបេ ្ត ះ សននៃនពួកែខមរេនេ្រក្របេទស ែដលជករផ្តល់នូវ
សញញ េភ្លើងៃបតង សំ ប់ករបេងកើតរ ្ឋ ភបិលច្រមុះ ក៏ដូចជ ដេណ្តើ មយក
លទធភពឈនមុខខងនេយបយពីសេម្តច សីហនុ។ បុ៉ែន្ត ្រកុម សឺន 
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ន និងខ្លួនគត់ផទ ល់ ក៏េកើតេឡើងនូវករ្រពយួបរមភយ៉ងខ្ល ងំអពីំករ
ចូលរួមកនុងរ ្ឋ ភបិលច្រមុះ កនុងេពលែដលកម្ល ងំេយធរបស់គត់
េខ យយ៉ងខ្ល ងំ ែដលេពលេនះ សឺន ន បនសុេំ យេ កខង
លិចផ្តល់េ យគត់ “នូវដបំងដ៏រងឹមមួំយេ យគត់ មុននឹងេ យគត់
ចូល្រទុងខ្ល ” មនន័យថ េសនើេ យេ កខងលិចផ្តល់ជនួំយេ យរណ
សិរ គត់ ជពិេសសជនួំយេយធ។ េហើយគត់ (សឺន ន) ក៏មនភពតងឹ
ែតងជមួយពួកែខមរ្រកហមកនុងករែចក នៈ តួនទីដកឹនរំ ្ឋ ភបិលច្រមុះ 
េ យគត់មនិចង់េ យ េខៀវ សផំន ែដល្រតូវេធ្វើជអនុ្របធនធបិត ីទទួល
បនទុកករបរេទសបែនថមេនះេឡើយ េ យខ្ល ចថ ជនួំយបរេទសផ្តល់មក ពួក
ែខមរ្រកហមយកមន ក់ឯង ឬែចកមនិេសមើ។ បុ៉ែន្ត ល់ករទមទររបស់្រកុម សឺន 

ន ្រតូវៃថសងកត់ទងំអស់ “េ ក អិុន  ំធ្ល ប់បននិយយអពីំអ្វែីដលៃថ
សងកត់េទេលើពួក សឺន ន មុនេពលចត់ ងំរ ្ឋ ភបិលច្រមុះ េ្រពះ
េពលេនះេ ក អិុន  ំ បនតំ ងេ យ្រកុម សីហនុ ចូលរួមចរច
បេងកើតរ ្ឋ ភបិលច្រមុះែដរ”។ គួររលឹំកបន្តិចថ េនេពលរួមតុបយជមួយ
គន ពីរេលើក ៃថង ២៥ និង ៃថង ២៨ ែខ កកក  ១៩៨៨ កនុងឳកសចូលរួម
សននិសីទេ្រកផ្លូវករ េនទី្រកុង បូហគ័រ (Bogor) ្របេទសឥណ្ឌូ េណសីុ េ ក 
សឺន ន និងឧត្តមេសនីយ៍ ថច់ េរន៉ បននិយយ្របប់ខញុថំ “េគបងខេំ យ
គត់ចូលរ ្ឋ ភបិលច្រមុះជមួយែខមរ្រកហម ងំពីឆន  ំ១៩៧៩-១៩៨០ េម្លះ 
ែតខញុមំនិ្រពម េហតុដូចេនះ េគមនិផ្តល់ជនួំយេ យ្រកុមខញុេំទ លុះ្រ  
ែតខញុចូំលរ ្ឋ ភបិលច្រមុះេទើបេគេ យជនួំយ ដូេចនះ ចូលរ ្ឋ ភបិលច្រមុះ 
គេឺដើមបបីនជនួំយែតបុ៉េ ្ណ ះ”។ ខញុមំនិបនសួរគត់អពីំមូលេហតុ ែដល
គត់ចូលរ ្ឋ ភបិលច្រមុះេទ ែតគត់ ក់ដូចជបនដងឹយ៉ងចបស់ថ 
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ពួកភនេំពញមនិ្រតូវករែខមរ្រកហមេទ បនជគត់្របញប់្របញល់្របប់ខញុ ំ
អពីំ ករែដលេគបងខគំត់េ យចូលជមួយែខមរ្រកហម។ ពិតជដូេចនះ
ែមន េបើពិនិតយពី រជត ិ ្រកុម សឺន ន មនិ ចចូលជមួយ្រកុមែខមរ
្រកហមបនេឡើយ ្របសិនេបើគម នករបងខតិបងខពីំ្របេទសែដលមនឧបយ
កលបេងកើតេឡើងនូវរ ្ឋ ភបិលច្រមុះ។ ្របេទសទងំេនះ េគែបងែចកភរ
កចិចគន យ៉ងចបស់ គ ឺចនិ សងកត់ែខមរ្រកហម េ យផ្ល ស់ប្តូរមុខមត់ េហើយ
ក៏សងកត់ សីហនុ សឺន ន ផងែដរ ឯៃថ- េមរកិ- ៊ ន គទឺទួលភរកចិច
ចលន និងគបសងកត់េលើ សីហនុ និង សឺន ន។ 

មនិែមនជករងយ្រសួលេឡើយ កនុងករ្របមូលស្រតូវែដលធ្ល ប់
សីុ ច់ហុតឈមគន  េ យេនជមួយគន េនះ។ អស់រយៈេពលជតិ 
៣ ឆន ៃំនករគបសងកត់ ពួកេគេនែតពុំទន់ទទួលបនេជគជ័យ កនុង
ករបេងកើតនូវរ ្ឋ ភបិលច្រមុះ រ ង្រកុមទងំប។ី ឯសភពករណ៍វវិត្ត 
កន់ែតគម នអេំ យផលស្រមប់ពួកេគ េ យេនកនុង្របេទស កចិច
ករធំៗ  ជេ្រចើន្រតូវបនេ ះ្រ យ្របកបេ យេជគជ័យ ពិេសស
ករបបំត់ជ ថ ពរនូវករអត់ឃ្ល ន ែដលបន ល់ទុកពីរបប បុ៉ល ពត 
េហើយ្របជជនកមពុជ បនឆ្លងផុតនូវដំ ក់កលែដលលបំកបផុំត 
កនុងេពលែដលករេរ ើបរំះ្រតដរខយល់របស់ពួក បុ៉ល ពត ្រតូវប ជ័យ
យ៉ងជូរចត់។ េនេ្រក្របេទស កតិយនុភព ធរណរដ្ឋ្របជមនិត
កមពុជ បន្រតូវព្រងងឹ និងព្រងកីេឡើង កនុងេពលែដលេទសឧ្រកដិ្ឋ
របស់ពួក បុ៉ល ពត ពីមួយៃថងេទមួយៃថង កន់ែត្រតូវបន ធរណមតិ
េថក លេទស ែដលក្ល យេទជករគំ មកែំហង សំ ប់សិទធតំ ងរបស់
ពួក បុ៉ល ពត េនប ្ត េវទិកអន្តរជតេិទៀត។ នែខកញញ  ឆន  ំ១៩៧៩ 
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សននិសីទកពូំល្របេទសមនិចូលបក សមពន័ធេលើកទី ៦ បនបេណ្ត ញពួក
ឃតករ បុ៉ល ពត េចញ េហើយរក សនៈកមពុជេ យេនទេំនរ កនុង
អងគករអន្តរជតេិនះ។ មន្របេទសមួយចនួំន បនេសនើទុក សនៈ  
កមពុជេនអងគករសហ្របជជតិេ យេនទេំនរ និងមន្របេទសជ 
សមជិកអងគករសហ្របជជតិមួយចនួំន បនដកករទទួល គ ល់ពី
ពួក បុ៉ល ពត កនុងេនះមនអង់េគ្លស និងអូ្រ ្ត លីផងែដរ។ កនុងេពល
ែដលមន្របេទសមួយចនួំនែថមេទៀតទទួល គ ល់ ធរណរដ្ឋ្រប
ជមនិតកមពុជ អងគករអន្តរជតជិេ្រចើន ប់ទងំអងគករជែផនករបស់
អងគករសហ្របជជតិផង បនមកេធ្វើទនំក់ទនំង និង ក់តំ ង
របស់េគេនភនេំពញ។ 

ភពឯេកេលើឆកអន្តរជត ិ ែដលេគេមើលេឃើញថកពុំងគំ មកែំហង
ដល់ពួក បុ៉ល ពត បនេធ្វើេ យចនិ សហរដ្ឋ េមរកិ និង ប ្ត ្របេទស

៊ ន ្រពយួបរមភជខ្ល ងំ។ ពួកេគខិតខេំ្របើ្របស់លទធផលៃនករេបះ
េឆន តេនអងគករសហ្របជជត ិ ស្តពីី “បញ្ហ កមពុជ” េដើមបេីធ្វើេ យ្រសប
ចបប់ដល់សកមមភពវទិធង នរបស់ពួក បុ៉ល ពត ្របឆងំ ធរណរដ្ឋ
្របជមនិតកមពុជ េ្របើ្របស់សន្លកឹេឆន តេនះ េដើមបទីប់ ក ត់កររលរំ យ
ៃនរបស់ែដលេ ថ កមពុជ្របជធបិេតយយ។ ជមួយគន េនះ ពួកេគក៏
្របញប់្របញល់ស្រមុះស្រមួលសកមមភព េដើមបឈីនេទបេងកើតសមពន័ធ
ភពរ ងែខមរទងំ ៣ ្រកុមេនេ្រក្រសុក េហើយយកសមពន័ធភពេនះេទ
បង្ហ ញសហគមន៍អន្តរជត ិអពីំភព្រសបចបប់ៃនកម្ល ងំតសូ៊ ែដលធតុពិត 
គពួឺក បុ៉ល ពត េនះឯង។ 

េ យមនិ ចរង់ចបំនយូរតេទេទៀត ពួកេមេផ្តើមគនិំតបេងកើតសមពន័ធ
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ភព្រតភីគ ី បនបេងកើនករគបសងកត់េទេលើ សីហនុ និង សឺន ន 
េដើមបេី យចូលកនុងសមពន័ធភពជមួយែខមរ្រកហមបនឆប់។ ៃថងទី ៤ ែខ 
កញញ  ឆន  ំ១៩៨១ សីហនុ សឺន ន េខៀវ សផំន បនជួបគន េន្រកុង សិង្ហ
បុរ ីេដើមបេីរៀបចជំ “គណកមម ធកិរ្រតភីគ”ី កនុងទិសេ បេងកើតរ ្ឋ ភបិល
ច្រមុះមួយ េហើយេនៃថងទី ២២ ែខ មថុិន ១៩៨២ រ ្ឋ ភបិលច្រមុះមួយ 
បនបេងកើតេឡើងេន្រកុង កូ ឡពួំរ (Kuala Lumpur) ្របេទសម៉េឡសីុ។ 
“េបើគង់ែតចូល្រកុមហុ៊នដែដល ្រតូវ ក់េដើមទុនេហើយ្រតូវែចកចេំណញ
េ យបនេ្រចើន េទះជ្រតូវេដើរេលើខនងអនកដ៏ៃទក៏េ យចុះ” ដូេចនះ េ្រកយ
ពីបេងកើតករេយគយល់គន មួយេនសិង្ហបុរ ី ស្តពីីករបេងកើតរ ្ឋ ភបិល
ច្រមុះ ទងំែខមរ្រកហម ទងំ សីហនុ សឺន ន សុទធែតខិតខែំស្វងរកឧត្តម
ភពកនុងរ ្ឋ ភបិលច្រមុះ េហើយេឆ្ល តយកចេំណញពីរ ្ឋ ភបិលច្រមុះ
កនុងេគលេ េ យែឡកៗ ពីគន ។ សេម្តច សីហនុ េឆ្ល តេ្របើនូវអ្វែីដល
គត់េ ថ “របស់មន្រ ប់េដើមបបីញជូ នខ្លួនគត់ចូលកនុងអងគករសហ
្របជជត”ិ គត់ចង់េ យខ្លួនគត់ និង្រកុមរបស់គត់្រសបចបប់េនអងគ
ករសហ្របជជត ិ េ យមនិបននឹកគតិថ គត់បនជះិេលើន មួយជ
របស់កមពុជ្របជធបិេតយយ ទងំតួន  ទងំម៉សីុន ទងំេ្របងឥនធនៈ ទងំ
សញញ ទង់ជ័យ ែដលបនកណំត់យ៉ងចបស់ថ េពល អនកដេំណើ រ
ែលង្រតូវករជះិ ឬន េទមុខេទៀតមនិរួច ន េនះនឹងេនជរបស់កមពុជ
្របជធបិេតយយដែដលេនះេទ។ គត់ចង់េបក្របស់ពួក បុ៉ល ពត ែតមនិ
បនគតិដល់ករែដលពួក បុ៉ល ពត េបក្របស់គត់វញិ េហើយបនេ្រចើន
ជងករែដលគត់េបក្របស់ពួក េទេទៀតេទ។ គត់នឹក ម នថ កតិយនុ
ភពផទ ល់របស់គត់ ច្រសូបយកមនុស កនុងជួរពួក បុ៉ល ពត បន េ យ
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មនិបននឹកដល់ករបពំក់ដ៏រងឹមនូំវ ម រត្ីរបឆងំសក្តភូិម្ិរបឆងំ សីហនុ 
របស់ពួក បុ៉ល ពត េឡើយ។ គត់នឹក ម នថ ករចូលេធ្វើ្របមុខៃនរបស់
ែដលេ ថ រ ្ឋ ភបិលកមពុជ្របជធបិេតយយច្រមុះ ចផ្តល់េ យគត់
នូវករគ្ំរទពីសកលេ កក៏ដូចជពី្របជជនកមពុជ ដូចកលពីឆន  ំ១៩៧០ 
ដល់ ១៩៧៥ េ យមនិនឹកគតិថ នឹងមន្របតកិមមផទុយពីេនះេឡើយ។ គត់
នឹក ម នថ េពលមន្រកបខណ័្ឌ កនុងកមពុជ្របជធបិេតយយ គត់ ចទទួល
ជនួំយេយធដ៏សនធកឹសនធ ប់ពី្របេទសនន ពិេសសពី្របេទសចនិ ែដល
ធ្ល ប់បន្របប់គត់ថ ទល់ែតចូលជមួយកមពុជ្របជធបិេតយយេទើបចនិ
ជួយ េ យមនិនឹក ម នថគម នេពល ែដលចនិនឹងជួយគត់េ យមន
កម្ល ងំេយធ ចសងកត់ពួកែខមរ្រកហមបនេនះេឡើយ។ គត់នឹក ម នថ 
មរយៈតួនទីជ្របធនកមពុជ្របជធបិេតយយ គត់ ចេធ្វើសីហនូបនីយ

កមមកម្ល ងំ បុ៉ល ពត ជរូបភពសបំកេ្រក គបសងកត់របបភនេំពញ និងសមពន័ធ
មតិ្តេ យទន់ភ្លន់ ទទួលយកលកខខណ្ឌ ែដលមនផល្របេយជន៍េ យគត់ 
េ យមនិនឹក ម នដល់ នូវករ្របុង្របយ័តនកន់ែតខ្ល ងំរបស់្របជជនកមពុជ 
និងសមពន័ធមតិ្ត ចេំពះមុខៃនបុ៉លពតូបនីយកមមកម្ល ងំសីហនុខងធតុពិតេនះ
េឡើយ។ គត់នឹក ម នថ េធ្វើ្របធន្រតភីគរីបស់ពួក បុ៉ល ពត ចេធ្វើេ យ
េវៀត មទន់ភ្លន់ េហើយចរចជមួយគត់ េ យមនិនឹក ម នថ អេំពើរបស់
គត់ជរបងលួសបន្ល ដ៏្រកស់ ងំេវៀត ម និងគត់េ យេនឆង យពីគន
ជងេពលមុនេនះេឡើយ។ គត់នឹក ម នថ ករចូលជមួយែខមរ្រកហម ច
ទប់ ក ត់នូវអេំពើៃ្រពៃផ របស់ពួក បុ៉ល ពត បនេ យមនិបនគតិពីពួក បុ៉ល 
ពត បនឳកសេ្របើ្របស់េឈម ះគត់ េដើមបអីនុវត្តអេំពើៃ្រពៃផ កន់ែតខ្ល ងំ 
មនិ្រតមឹែតចេំពះ្របជជនកមពុជបុ៉េ ្ណ ះេទ ែតែថមទងំជមួយកម្ល ងំរបស់
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គត់ែដលជសមពន័ធមតិ្ត បុ៉ល ពត កនុង្រតភីគេីនះេទៀតផង។ ្របករេនះ
េហើយែដល សេម្តច សីហនុ បនេមើលេឃើញេ្រកយរយៈេពល ៦ ឆន  ំេន
កនុងរ ្ឋ ភបិលច្រមុះ ែដលេធ្វើេ យគត់សេំរចចតិ្តចកេចញពី្របធនកមពជុ
្របជធបិេតយយច្រមុះនៃថងទី ១០ ែខ កកក  ១៩៨៨។ េ្រកពីបញ្ហ រ ្ឋ ភបិល
ច្រមុះ សេម្តច សីហនុ េនមនយុទធ ្រស្តេ យែឡកមួយ កនុងស្រងគ មេន
កមពុជ េនះគកឺរអនុវត្តនេយបយមុខពីរ ចេំពះ ធរណរដ្ឋ្របជមនិត
កមពុជ និងពួកែខមរ្រកហម។ គត់េឆ្ល តេ្របើកម្ល ងំេយធរបស់ពួកែខមរ្រកហម 
េដើមបេីធ្វើេ យបដវិត្តន៍កមពុជចុះេខ យ េធ្វើេ យេវៀត មហូរឈម 
េហើយេពលខងរបបភនេំពញ យបកវញិ គពួឺកែខមរ្រកហមជអនកទទួលករ
ខូចខត ដូេចនះទងំរបបភនេំពញ ទងំែខមរ្រកហម សុទធែត្រតូវរបួស កនុងេពល
ែដលគត់ខិតខកំ ងកម្ល ងំេយធទុកកនុង្របេទសៃថ។ េបើបញចូ លមកកនុង
្របេទស ក៏ខិតខេំជៀស ងករ្របយុទធ េដើមបរីក កម្ល ងំ េហើយេ្របើ្របស់
កតិយនុភពអន្តរជតផិទ ល់ខ្លួនគត់ េដើមបបីងកទុនខងនេយបយេ្រត ម
យកឧត្តមភព ្របសិនេបើមនដេំនះ្រ យនេយបយ។ េ្រកយេពល
មនដេំ ះ្រ យនេយបយ ក៏គត់នឹងេនែតេឆ្ល តេ្របើ្របស់ទនំស់
រ ងែខមរ្រកហម និងរបបភនេំពញ េដើមបគីត់មនឧត្តមភពកនុងករ្រតួត
្រ ។ ្របករេនះបនបង្ហ ញចបស់នូវសដំរីបស់គត់កនុងករចរចេលើកទី 
២ ហុ៊ន ែសន-សីហនុ កលពីៃថង ២០ មក  ១៩៨៨ េ យេលើកេឡើងថ 
“េបើែខមរ្រកហមគំ មកែំហងខញុ ំ ខញុនឹំងេទជមួយឯកឧត្តម ហុ៊ន ែសន ទប់
ទល់ជមួយែខមរ្រកហម េហើយេបើ ឯកឧត្តម ហុ៊ន ែសន គំ មកែំហងខញុ ំខញុ ំ
នឹងេទជមួយែខមរ្រកហម ្របឆងំឯកឧត្តម ហុ៊ន ែសន វញិ”។ 

្រកុមរបស់ សីហនុ និងខ្លួនសេម្តច សីហនុ ក៏មនិែដលេបះបង់េចល
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ឳកស មួយ កនុងករ យ្រប រេទេលើពួក សឺន ន េដើមបកុីេំ យ
ពួកេនះមនលទធភពឈនមុខខងនេយបយ ឬេយធ ែដល នឹងបងក
េឡើងនូវករលបំកស្រមប់្រកុមគត់ ្រស័យេ យ ្រកុម សឺន ន មន
មនុស ភគេ្រចើនជអនក្របឆងំ សីហនុ កនុងេពល លន់ នល់ កន់អំ ច។ 

ចេំពះ សឺន ន ក៏ដូចគន  គត់ក៏្រតូវដេណ្តើ មឧត្តមភព កនុងរ ្ឋ ភិ
បលច្រមុះ េហើយេឆ្ល តេ្របើ្របស់ករចូលរួមកនុងរ ្ឋ ភបិលច្រមុះ េដើមប ី
យកជនួំយពីចនិ េដើមបេី យកម្ល ងំគត់្រសបចបប់េនអងគករសហ្រប
ជជត ិ ែដលេធ្វើេ យខ្លួនគត់េភ្លចគតិដល់េកអីនយករដ្ឋម្រន្តី ែដល
េគេ យគត់អងគុយ េនកនុងផទះរបស់អនក  េហើយអនក ធ្ល ប់អងគុយ
េលើេកអីេនះ អនកអងគុយេលើេកអីេនះ ធ្ល ប់បនេធ្វើអ្វខី ្លះជមួយគត់ ្រកុម
្រគួ រគត់ កម្ល ងំគត់ដកឹនសំព្វៃថង និង្របជជនកមពុជ។ 

ជងេនះេទេទៀត គត់មនិបនគតិដល់េ ះថ េតើពួក បុ៉ល ពត 
បនចត់ទុកគត់ជអ្វ ី ្របែហលជគត់ខ្វះពត៌មនពីយុទធ ្រស្តរបស់
ពួក បុ៉ល ពត ែដលចត់ទុកគត់ជសមពន័ធមតិ្តបេ ្ត ះ សនន កនុងករ
្របឆងំកមពុជ និងេវៀត ម េហើយទូទត់គត់កនុងរយៈ ៤៨ េម៉ង 
េ្រកយេពលែដលពួក ដេណ្តើ មបនរដ្ឋអំ ចទងំ្រសុង។ 

ជនួំយមន រៈសខំន់បផុំត សំ ប់កម្ល ងំ សឺន ន េទះជ្រតូវ 
េធ្វើសមព័នធមតិ្តជមួយ្រពយបិ ចក៏េ យចុះ េ យែតបនជនួំយ។ 
សេម្តច សីហនុ បនេលើកេឡើងេនកនុងករចរចេលើកទី ១ ហុ៊ន ែសន-
សីហនុ េន ែហ្វ៊រអង់ ដន័ឺរ (Fere-en-Tardenois) ្របេទសប ងំ កល
ពីៃថងទី ០២-០៤ ធនូ ១៩៨៧ ថ “សឺន ន មនិ ៊ នចរចជមួយ ឯក
ឧត្តម ហុ៊ន ែសន េទ ខ្ល ចចនិ កត់ជនួំយ”។ សឺន ន មនយុទធ ្រស្ត
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្រប ក់្របែហលសេម្តច សីហនុ គ ឺ េធ្វើេ យពួកែខមរ្រកហម និងរបប
ភនេំពញចុះេខ យ េធ្វើេ យកម្ល ងំទងំពីរ យគន  មនរបួសេរៀងៗ ខ្លួន 
ែដលេគ ចេឆ្ល តយកចេំណញពី ថ នករណ៍េនះ េដើមបបីេងកើនកម្ល ងំ
ខ្លួន។ េនះជ “យុទធ ្រស្តអងគុយេលើកពូំលភន ំ េមើលខ្ល  និងសិង្ហខគំន ”។ 
្របករេនះ កន់ែតបង្ហ ញចបស់េទេទៀត កនុងេពលហូបបយជមួយ
គន េន ង ចៃថងទី ២៥ កកក  ១៩៨៨ េនទី្រកុង បូហគ័រ ្របេទសឥណ្ឌូ េន
សីុ េ យ សឺន ន បនេលើកសណូំមពរចេំពះខញុថំ “សូមឯកឧត្តមកុំ
យកម្ល ងំរបស់ខញុ  ំទុកេ យខញុមំនតបំន់រេំ ះផង េ្រពះពួកែខមរ្រកហម 

េគមនិេ យពួកខញុមំនតបំន់រេំ ះេទ”។ ៃថង ២៦ កកក  ១៩៨៨ េពល
ចរចេទ្វភគជីមួយ្របតភូិេយើង សឺន ន បន្រពយួបរមភយ៉ងខ្ល ងំ 
អពីំេ្រគះថន ក់ៃនពួកែខមរ្រកហម។ ខញុបំន្របប់ សឺន ន ថ “េបើឯក
ឧត្តមមនិ ច យែខមរ្រកហមបនេទេនះ សូមកុរួំមជមួយែខមរ្រកហម
យខញុ ំសុឯំកឧត្តមេនអពយ្រកតឹេសង មចុះ”។ សឺន ន បនេឆ្លើយថ “ខញុ ំ

នឹងយកបញ្ហ អពយ្រកតឹេទគតិ”។ កនុងរ ្ឋ ភបិលច្រមុះ កម្ល ងំ សឺន 
ន ក៏មនវធិមួីយទប់ ក ត់កររកីចេំរ ើនធធំត់ៃនកម្ល ងំរបស់ សេម្តច 

សីហនុ ែដរ ែដលជេហតុនដំល់ករប៉ះទងគចិខងេយធ រ ងកម្ល ងំ
ពីរេនះជបន្តបនទ ប់ និងេ្រចើនេលើកេ្រចើន ។ ឯយុទធនករខង
នេយបយ្របឆងំគន  មនេកើតេឡើងជហូរែហរ ងំពីភន ក់ងរតូច ច 
រហូតដល់ម្រន្តីជន់ខពស់ ងំពីករេដៀលេតមះគន មអតថបទតូច ច
រហូត ដល់ រពត៌មនផ្លូវករ េហើយរហូតដល់្របមុខៃនកម្ល ងំទងំពីរ 
ក៏មនករប៉ះទងគចិគន យ៉ងញឹកញប់ែដរ។ កនុងទស នវដ្តី នគរែខមរ 
េលខ ៦៦-៦៧ ែខ តុ  ឆន  ំ ១៩៨៣ ែដលចុះផ យេសចក្តី យ
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ករណ៍របស់ សេម្តច សីហនុ ជូនតំ ងននៃនរណសិរ រួបរួមជត ិ
េដើមប ីកមពុជឯក ជយ អពយ្រកតឹ សន្តិភព សហ្របតបិត្តកិរ កលពីៃថង 
០៨ តុ  ១៩៨៣ សេម្តច សីហនុ បនេលើកេឡើងថ េ ក សឺន ន 
េរ ើសមនុស េ យេធ្វើករសុទធែតមនុស ែដលេជរ សីហនុ ខ្ល ងំជងេគ
បផុំត ែដលឆង ញ់នឹងសីុ ច់ សីហនុ និងសអុំយ សីហនុ ដូចជ េទព 

រ ៉ុង អនក្រសី សួន កេសត េ ក ថច់ េរន៉ េ ក ហីុង កនធុន 
េ ក ឆយ ន់េឆង សុទធែតេជើងឯកខង្របឆងំ សីហនុ។ សេម្តច 
សីហនុ បនេលើកពីសដំរីបស់ ហីុង កនធុន និងេទព រ ៉ុង ែដល
និយយថ “អញមកេនះ មនិែមនមកសីុ ច់ យួនេទ អញមកសីុ

ច់ សីហនុ ែតម្តង”។ 
ពិតជមនករពិបកែមន មនិ្រគន់ែតជមួយពួកែខមរ្រកហម 

ែដលមនមេនគមវជិជ េឆ្វងបផុំតបុ៉េ ្ណ ះេទ ែតេនរ ងកម្ល ងំ ្ត ដូំច
គន  ឬេ ថ អនកជតនិិយមដូចគន េទៀតផង ដូេចនះេតើេគ ចរស់េន
កនុងសមព័នធភពជមួយគន រេបៀប ? 

សំ ប់ពួកែខមរ្រកហម បុ៉ល ពត “សមព័នធភព្រតភីគ ីគមឺនចេំណញ
េ យពួកែខមរ្រកហម បក សមពន័ធេនះេ ម ះ្រតង់ទងំកយទងំចតិ្តេ យ
ពួកែខមរ្រកហម”។ 

ចនិ និង្របេទស ែដលផ្តល់ករគ្ំរទចេំពះពួកែខមរេនេ្រក្រសុក
បនដងឹយ៉ងចបស់ អពីំេ្រគះថន ក់ែដលកពុំងគំ មកែំហងចេំពះពួក 
បុ៉ល ពត។ េមរកិ ៊ ន មនិែមនមនិដងឹអពីំឧ្រកដិ្ឋកមម របស់ពួក 
បុ៉ល ពត មកេលើ្របជជនកមពុជេនះេឡើយ េហើយេគក៏គម នបណំង
េ យពួក បុ៉ល ពត ្រតឡប់មកកន់អំ ចេនកមពុជវញិែដរ បុ៉ែន្ត 
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្រស័យេ យផល្របេយជន៍ជយុទធ ្រស្តរបស់េគ កនុងករ្របឆងំ
កមពុជ និងេវៀត ម ពួកេគ្រតូវែតផ្តល់ករគ្ំរទចេំពះពួកែខមរ្រកហម 
េដើមបបីង្ហូ រឈម្របជជនកមពុជ និងេវៀត ម េ្រពះែខមរ្រកហមមន
កម្ល ងំេយធ ែដលមនលទធភពេធ្វើេ យេវៀត មេចញឈមពី
ខ្លួន បុ៉ែន្តែខមរ្រកហមកពុំង្របឈមមុខនឹងេ្រគះថន ក់ៃនករបត់តួនទី
ខងនេយបយ។ េដើមបេីឆ្ល តេ្របើលទធភពខងេយធរបស់ែខមរ្រកហម 

េមរកិ ៊ ន ្រតូវែត ក់ករគបសងកត់ចេំពះ សីហនុ និង សឺន 
ន េដើមបេី យចូល្រទុងខ្ល  មនន័យថ េដើមបបី្តូ រយកនូវលទធភព

ខងេយធរបស់ពួក បុ៉ល ពត េមរកិ ៊ ន ្រតូវសងតៃម្ល េ យ
ករេធ្វើសមបទនខងនេយបយ មរយៈៃនករេ្របើ្របស់តួនទី 
សីហនុ-សឺន ន េដើមបបីទិបងំឧ្រកដិ្ឋកមមរបស់ពួក បុ៉ល ពត។ 

ករតៃថ្លគន បន្រប្រពឹត្តេទ ដូចជករផ្ល ស់ប្តូ រទនិំញពិេសសមួយ។ 
ពួកែខមរ្រកហមសុខចតិ្តលះបង់នូវតែំណង្របធនធបិត ី និងនយករដ្ឋ
ម្រន្តីេ យ សីហនុ និង សឺន ន េដើមបបី្តូ រមកវញិនូវករែដលសីហនុ 
និង សឺន ន សុខចតិ្តទទួលយកនូវ្រកបខណ័្ឌ ៃនកមពុជ្របជធបិេតយយ 
ទងំរចនសមពន័ធ ទងំរដ្ឋធមមនុញញ ទងំេភ្លងជត ិសញញ ជត ិទង់ជត ិគឺ
រក ទងំអស់ ែដលពួក បុ៉ល ពត ែតងែតនិយយថ “ពួកេយើង (ែខមរ
្រកហម) សុខចតិ្តេ យ សីហនុ អងគុយេលើេកអីដ៏ខពស់របស់េយើង េហើយ
េយើងជអនកែសង ែសងេទ មផ្លូវ េ្រសចេលើអនកែសង” មនន័យថ 
សមពន័ធភព្រតភីគេីនកនុង “កប៉ល់របស់ពួក បុ៉ល ពត េហើយ បុ៉ល ពត 
ជអនកកន់ចងកូត“។ ្របករមួយែដលចបំច់្រតូវពិនិតយេ យចបស់ គ ឺ
ចនិ និងពួក បុ៉ល ពត បនទមទរបញចូ លនូវលកខខណ្ឌ មួយកនុងកចិច្រពម
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េ្រព ងកូ ឡពួំរ ស្តពីីករបេងកើតរ ្ឋ ភបិលច្រមុះគ ឺ“្របសិនេបើរ ្ឋ ភបិល
ច្រមុះទល់្រចក និងែបកបក់េទ កមពុជ្របជធបិេតយយ ែដលមន េខៀវ 
សផំន ជ្របធន មនសិទធេិធ្វើសកមមភពេឡើងវញិ កនុង នៈជរដ្ឋកមពុជ
្របជធបិេតយយ្រសបចបប់ និងេពញលកខណចបប់ែតមួយគត់ៃន្របេទស
កមពុជ” មនន័យថ ពួកែខមរ្រកហមជេម្រកុមហុ៊ន និងជមច ស់កប៉ល់ 
េបើែបកបក់គន  រកសីុ ជមួយគន ែលងបន សុចុំះេចញែតខ្លួនចុះ គម ន
ករកត់កប៉ល់ជចែំណកៗ េដើមបែីចកគន េឡើយ េហើយកប៉ល់ ែដល
មនេឈម ះ កមពុជ្របជធបិេតយយ នឹងបន្តដេំណើ រេ យគម ន សីហនុ 
និង សឺន ន។ សីហនុ សឺន ន អុក បុ៉ល ពត មួយេគល សីុបន
កូន្រតមួីយ ឯ បុ៉ល ពត អុក ្រតឡប់មកវញិមួយេសះ សីុបនទងំទូក ទងំ
េគល អស់ទងំ្រតបីក េសទើរែតនឹង ្ល ប់ទងំខុន (េស្តច) ែថមេទៀត។ 

បុ៉ល ពត បនេឆ្ល តយកចេំណញយ៉ងេ្រចើនពីករបេងកើតរ ្ឋ ភបិល
ច្រមុះ។ ្រគន់ែតបនេធ្វើសមបទនដត៏ចិតួចេ យ សីហនុ សឺន ន ែត
បនចេំណញមកវញិយ៉ងេ្រចើន កនុងកររក េកអី េនអងគករសហ្រប

ជជត ិេហើយ េ្របើេឈម ះ សីហនុ េដើមបចីលនអូសទញ្របជជនកមពុជ
េ យេទ ម េទៀត។  

ចនិក៏បនចេំណញយ៉ងេ្រចើន ពីរ ្ឋ ភបិលច្រមុះ ្រស័យេ យពួក 
បុ៉ល ពត មនកម្ល ងំខ្ល ងំជងេគ េហើយចនិ ជអនកផគត់ផគង់ដ៏សខំន់នូវ វុធ
្រគប់រេំសវ និងជនួំយេផ ង  ៗេទៀត េ យ បុ៉ល ពត និង្រកុមពីរេផ ងេទៀត
េនះ បនេធ្វើេ យចនិមនតួនទីជអនកបញជ ចេំពះរ ្ឋ ភបិលច្រមុះ
េនះ េហើយ ក៏បនបេងកើតនូវភពងយ្រសួលដល់ករេ្រជ តែ្រជកេ យ

វុធពីសំ ក់្របេទសចនិ មរយៈែខមរ្រកហម ្របឆងំ្របជជនកមពុជ
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ផងែដរ។ 
ករបេងកើតរ ្ឋ ភបិលច្រមុះ្រតភីគ ី បនបេញជ សនូវេ្រគះថន ក់ខង 

នេយបយចេំពះពួក បុ៉ល ពត បនមួយរយៈ បុ៉ែន្ត មនិ ចបេញជ សនូវ
េ្រគះថន ក់ៃនកម្ល ងំេយធ បុ៉ល ពត ែដល្រតូវទទួលករេបសសំ តជ
្របចពីំ្របជជនកមពុជេនះេឡើយ េហើយក៏មនិបនជួយេ យ សីហនុ 
និង សឺន ន េចញផុតពីភពទន់េខ យខងកម្ល ងំេយធេនះែដរ។ 
សខំន់ជងេទៀត សមពន័ធភពៃនបងប្អូនែដលជស្រតូវនឹងគន  មនិបននមំក
នូវករបញចប់ទនំស់សីុ ច់ហុតឈមគន េនះែដរ។ េគមនិបនេ ះ
្រ យនូវបញ្ហ ឯកភពគន  រ ងពួកែខមរេនខងេ្រក្រសុក សូមបបីន្តិច
ក៏គម នែដរ។ ពួក បុ៉ល ពត បនខិតខំ យ្រប រេទេលើ សីហនុ-សឺន 

ន យ៉ងខ្ល ងំ េនៃថង ២៧ មថុិន ១៩៨២ បនទ ប់មក េនៃថង ២៩ មថុិន 
១៩៨២ និងេ្រកយមកេទៀត េនៃថង ០៨ ែខ កកក  ១៩៨២។ បុ៉ល ពត 
បនេចញេសចក្តែីណនជំបន្តបនទ ប់ចេំពះៃផទកនុង  អពីំករបេងកើតរ ្ឋ ភិ
បលច្រមុះ ែដល ចត់ទុកថសេំរចេជគជ័យ កនុងករ្របមូលកម្ល ងំ 
សីហនុ-សឺន ន ្របឆងំបដវិត្តន៍កមពុជ ែត បុ៉ល ពត ក៏បនអប់រៃំផទកនុង
េ យ្របុង្របយ័តន អពីំឧបយកលរបស់ សីហនុ និង សឺន ន ែដលមន
បណំងដេណ្តើ មអំ ចពី កមពុជ្របជធបិេតយយ។ មឯក ររបស់ បុ៉ល 
ពត ៃថង ២៧ មថុិន១៩៨២ បនវភិគថ “ធតុពិតរបស់ សីហនុ ជសក្តភូិម ិ
ធតុពិតរបស់ សឺន ន ជនយទុនកុ្ំរបឌ័រ ែដលអនកទងំពីរមកដេណ្តើ ម
អំ ចពីកមពុជ្របជធបិេតយយេយើង េដើមបបីេំរ ើវណ្ណៈេគ េដើមបជីះិជន់ជត ិ
និង្របជជនតេទេទៀត” េហើយពួក បនេលើកវធិនករ “្រតូវ្របុង្របយ័តន
ចេំពះឧបយកល្រគប់្របេភទរបស់ពួក សីហនុ និង សឺន ន”។ ងំពី
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ពកយេពចន៍ ឃ្ល នីមួយៗ ៃនេសចក្តែីថ្លងករណ៍កូ ឡពួំរ ពួក បុ៉ល ពត 
បនបក្រ យកនុងេ្រប បជអនកេដើរេលើ សីហនុ និង សឺន ន ដូចជ
ពកយ “រ ្ឋ ភបិលកមពុជ្របជធបិេតយយច្រមុះ” េ យ មឃត់កនុងជួរ
កុេំ យេ្របើពកយ “រ ្ឋ ភបិលច្រមុះកមពុជ្របជធបិេតយយ” ែដលនេំ យ
បត់ភព្រសបចបប់ៃនកមពុជ្របជធបិេតយយ។ ពួក បុ៉ល ពត បនកណំត់
ចបស់ ងំពីដបូំងមកថ “សីហនុ-សឺន ន ជសមពន័ធមតិ្តយុទធវធិ ីជសមពន័ធ
មតិ្តបេ ្ត ះ សនន” េហើយេ យែផ្អកេលើ រជតៃិនទនំស់វណ្ណៈ ចបំច់
្រតូវែតេ ះ្រ យភ្ល ម េ្រកយេពលដេណ្តើ មបនរដ្ឋអំ ច។ មនិចបំច់
ដល់េពលដេណ្តើ មបនអំ ចេនះេឡើយ ពួក បុ៉ល ពត សីហនុ សឺន 

ន បន្របយុទធគន យ៉ងតងឹែតង និងជ្របច ំ េធ្វើេ យទ នៃន្រកុម 
សីហនុ និង សឺន ន ្ល ប់ និងរបួសយ៉ងេ្រចើន េហើយែដលេធ្វើេ យ 
សេម្តច សីហនុ ្របកស ែលងពីតែំណងេ្រចើនេលើកេ្រចើន  ងំែតពី
ឆន ៃំនករបេងកើតរ ្ឋ ភបិលច្រមុះរហូតមកេម្លះ។ 

ករបេងកើតរ ្ឋ ភបិលច្រមុះ ក៏មនិបនេ ះ្រ យបញ្ហ ៃនករឯកភព
រ ង្រកុម្របេទស ែដលជេមេផ្តើមគនិំតបេងកើតរ ្ឋ ភបិលេនះែដរ។ េគមន
ផល្របេយជន៍េ យែឡកៗ ពីគន  េគក៏ចង់េឆ្ល តយកចេំណញ ពីស្រងគ ម
េនកមពុជ មទិសេ នេយបយរបស់េគេរៀងៗ ខ្លួន។ បញ្ហ េចទេឡើង
គ ឺបញ្ហ  “បុ៉ល ពត” និងករំតិៃន “ឥទធពិលរបស់ ចនិ កនុងដបំន់ សីុ េគនយ៍” 
ែដល្របេទស ៊ នមួយចនួំន មនករ្រពយួបរមភ កនុងេពលែដល ៃថ 
ទក់ទិនេ្រជកនុងនេយបយរបស់ ចនិ។ 

ជមួយេនះ ករបេងកើតរ ្ឋ ភបិលច្រមុះ ក៏មនិបនអូសទញប ្ត  
្របេទស កនុងេនះមន្របេទសែប៉កខងលិចផងែដរ េ យទទួល គ ល់ 
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រ ្ឋ ភបិលច្រមុះេនះែដរេទ ្រស័យេ យរ ្ឋ ភបិលេនះមនពួក
ែខមរ្រកហម។ 

េតើសមព័នធភពៃនបងប្អូន ែដលជស្រតូវនឹងគន  មនករវវិត្តន៍រេបៀប
 េយើងសូមេលើកចនុំចខ្លះៗ ជំ បបន្តេនែផនកខងេ្រកយេទៀត។ 
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ករេរបីំរះ្រតដរខយល់េលីកទី ២ នងិ
ជំ នថយេ្រកយខងយុទធ ្រស្ត 

 
គួររលឹំកថ មុនករេរ ើបរំះេលើកទីមួយ និងកនុងចេន្ល ះៃនករេរ ើបរំះេលើក
ទីមួយ និងេលើកទីពីរ ពួក បុ៉ល ពត ក៏ដូចជេច ្វ យរបស់េគ មន
បណំងផ្តួលរលំ ំ របប ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ មវធិនករ
េយធ។ ដូេចនះ កនុងដំ ក់កលេនះ េគេ្របើ្របស់ “វធិនករេយធ 
ជសខំន់ គួបផ នឹំងវធិនករនេយបយ េសដ្ឋកចិច ករទូត”។ រយៈ
េពលេនះ េទះបជីមនករអពំវនវពីប ្ត ្របេទសឥណ្ឌូ ចនិេ យ
េធ្វើករចរចេ ះ្រ យបញ្ហ កមពុជេ យសន្តិវធិកី្ត ី េហើយេទះបពួីក
អនក្របឆងំ ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ និយយេ យខ្លួនឯងថ 
ចង់េ ះ្រ យបញ្ហ កមពុជ មផ្លូវនេយបយក្ត ី ក៏ពួកេគគម នេអើេពើអ្វ ី
ចេំពះករចរចែដរ េ្រពះករ្រសេមើ្រសៃមកនុងករផ្តួលរលំកំមពុជ ម
វធិនករេយធកពុំង្រគបដណ្ត ប់េទេលើគនិំតរបស់ពួកេគ។ ដូេចនះ 
ករផ ងេ្រពង មផ្លូវេយធ្រតូវបន្តេទេទៀត េ ច ស់ក៏ជករ
គបសងកត់ េដើមបេី យេយើងទទួលយកលកខខណ្ឌ នេយបយ េហើយ
ជបន្តេទៀត េគនឹងផ្តួល មកម្ល ងំេយធ។ 

េ្រកយប ជ័យៃនករេរ ើបរំះេលើកទី ១ និងប ជ័យនរដូវ្របងំឆន  ំ
១៩៨១-១៩៨២ ពួកស្រតូវៃន ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ បនេធ្វើ 
សកមមភពយ៉ងខ្ល ងំេនខងេ្រក េដើមបបីេងកើតេឡើងនូវរបស់ែដលេ
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ថ “រ ្ឋ ភបិលកមពុជ្របជធបិេតយយច្រមុះ្រតភីគ”ី។ ចនិ បន្តេលើក
េឡើងនូវអ្វីែដលេគេ ថ “េមេរៀនទី ២ េ យេវៀត ម” េហើយ
េ្រត មនឹងេធ្វើករគបសងកត់ចេំពះសហភពសូេវៀត កនុងេពលចរច សូ
េវៀត-ចនិ មរយៈៃនករេលើកេឡើងនូវ “ឧបសគគបកីនុងករែកលអំរទំ
នក់ទនំងសូេវៀត-ចនិ”។ 

េនកនុង្របេទស ពួក បុ៉ល ពត បនផ្ល ស់ប្តូរយុទធវធិ។ី េ្រកយបត់បង់ទី
ងំមួយចនួំនេន្រពែំដន ពួក េផ្តើមគនិំតបញជូ នកម្ល ងំចូលមកៃផទកនុង 

េដើមបបីងកករលបំកេ យេយើងេនៃផទកនុង្របេទស ងំ ក ត់ករដកឹជញជូ ន
ផគត់ផគង់េន្រពែំដន បងខេំ យេយើងដកកម្ល ងំពី្រពែំដនមកទប់ទល់សភព
ករណ៍េនខងកនុង េដើមបពួីក មនឳកសដេណ្តើ មយកនូវទី ងំែដល្រតូវ
បត់ េហើយព្រងកីែថមនូវទី ងំ ម្រពែំដន កមពុជ-ៃថ េដើមបបីេងកើតេឡើង
នូវរបស់ែដលេ ថ “ដបំន់្រតួតពិនិតយពីរ និងរ ្ឋ ភបិលពីរេនកមពុជ”។ 
ករេរៀបចដំបំន់្រតួតពិនិតយរបស់ពួក្របឆងំបដវិត្តន៍េនេពលេនះ មនិែមន
ជទី ងំេយធសុទធ ធេទ ែតគជឺករេរៀបចមំនចរតិជរចនសមពន័ធ
សងគមមួយ ែដលមនទងំេយធ នេយបយ េសដ្ឋកចិច សងគមកចិច វបប
ធម៌ រហូតដល់មនទី ងំករទូត ែដលមនកែន្លងទទួលនូវ រ ងំអគគរដ្ឋ
ទូត្របេទសមួយចនួំន របស់្របធនកមពុជ្របជធបិេតយយច្រមុះេន ភនេំម
ៃឡ។ ពួកេគបនេ្របើ្របស់ជនេភៀសខ្លួនេធ្វើជកម្ល ងំនេយបយ េហើយ
រុញទី ងំជបេណ្តើ រៗ េចញពីដៃីថ ចូលមកកនុងកមពុជ។ ខម ងំបុ៉នប៉ងេ្របើ
្របស់បញ្ហ េនះ េដើមបេី យមនលកខណៈ្រសបចបប់េនអងគករសហ
្របជជត ិេ្របើ្របស់ជករេឃសន េបកបេញឆ តេ យេគឯងេឃើញថ 
កមពុជ្របជធបិេតយយ ែដលបន្របជជនេដញេចញពីអំ ចេទេហើយ
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េនះ បន្រតួត្រ ទឹកដ ី េហើយមន្របជជនមួយែផនកែដរ។ ខម ងំក៏បន
េ្របើ្របស់ទី ងំ ម្រពែំដនេដើមបបីញជូ នកម្ល ងំចូលមកៃផទកនុង េដើមបបីងក
អសថិរភព េហើយេរៀបចកំម្ល ងំបងកប់សមង ត់ េដើមបេី្រត មឳកសែដលខម ងំ 
េ ថ ដល់ដំ ក់កល មួយេនះ ខម ងំនឹងអនុវត្តនូវយុទធ ្រស្ត 
“ យៃដទងំពីរ” េដើមបផី្តួលរលំរំដ្ឋអំ ចរបស់ ធរណរដ្ឋ្របជម
និតកមពុជ គឺ យពី្រពែំដនចូលមកផងគួបផ នឹំងកម្ល ងំេនៃផទកនុងបះ
េបរេឡើងផង។ 

ែខ មថុិន ១៩៨២ បុ៉ល ពត បនេចញបទបញជ ដល់ថន ក់េ្រកមរបស់
 េ យជរុំញក ងកម្ល ងំសនូលសមង ត់ ចត់ ងំកម្ល ងំសមង ត់េន ម

ភូមឃុិទំងំអស់ េហើយ យពេ្រងចព្រងលឹកម្ល ងំបដវិត្តកមពុជ និងកងទព័
េវៀត ម។ កនុងេពលជមួយគន េនះែដរ ពួក បុ៉ល ពត បនេចញបទ
បញជ េ យ យ “កចំត់កចំយរដ្ឋអំ ចភូមឃុិ”ំ េនះជជំ នថយ
េ្រកយខងនេយបយ េបើេ្រប បេធៀបនឹងែផនកររបស់ពួក បុ៉ល ពត ន
េពលមុន។ ពីឆន  ំ ១៩៧៩ មក ពួក បុ៉ល ពត មនែផនករែ្របក្ល យរដ្ឋ
អំ ចបដវិត្តេ យេទជរដ្ឋអំ ចមុខពីរ បុ៉ែន្តែផនករេនះមនិ ច
អនុវត្តបន េពលគរឺដ្ឋអំ ចបដវិត្តមនិ្រគន់ែតមនិបេំរ ើេ យខម ងំ បុ៉ែន្ត
ែបរជកម្ល ងំ យខម ងំដ៏មន្របសិទធភព េធ្វើេ យប ជ័យនូវឧបយកល
ខម ងំកនុងករទ្រនទ នដ ី ទ្រនទ នយករដ្ឋអំ ច និង្របជជន ទ្រនទ នខង
ចតិ្ត ្រស្ត្របជជន និងេធ្វើេ យករេរ ើបរំះបុ៉នប៉ងេផទរចូលដំ ក់
កល្របទញ្របទង់ ្រតូវប ជ័យយ៉ងធងន់ធងរែដលត្រមូវេ យពួក បុ៉ល 
ពត ដកថយពីករេ្របើវធិនករសន្តិវធិេីទជវធិនករៃដេក្ត  េ យ
បញជ េ យកម្ល ងំ យបផំ្ល ញរដ្ឋអំ ច ភូម ិ ឃុ ំ ែដលជករបេងកើត
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េឡើងនូវករេក្ត ្រក យ មនិ្រតមឹែតចេំពះ ្របជជនបុ៉េ ្ណ ះេទ ែថម
ទងំពួកកមម ភបិល យុទធជន កនុងកងកម្ល ងំ បុ៉ល ពត ផង េ្រពះករ យ
ភូម ិ ប៉ះពល់ចេំពះ្រគួ ររបស់េគែដរ។ ចប់ពីេពលេនះមក ពួក បុ៉ល 
ពត បនបេងកើនសកមមភព យេទេលើ េគលេ សីុវលិ េហើយខិតខេំជៀស
ងនូវករ្របយុទធជមួយកម្ល ងំេយធរបស់េយើង និងេយធេវៀត ម។ 
េ្រកយរដូវ្របងំឆន  ំ១៩៨២-១៩៨៣ ពួក បុ៉ល ពត េរៀបចនូំវែផន

ករេរ ើបរំះជេលើកទីពីរ េដើមបឈីនេទដំ ក់កល យសរុំកដេណ្តើ ម 
រដ្ឋអំ ចេនទូទងំ្របេទស។ ែខមនី ១៩៨៣ បុ៉ល ពត បនេលើក
េឡើងនូវែផនករ ២ ឆន  ំបរុំងនឹងឈនេទដេណ្តើ មជ័យជនំះផ្ត ច់្រព័្រត 
េនឆន  ំ ១៩៨៥ េហើយេបើយឺតបផុំតេនឆន  ំ ១៩៨៦។ េពលេនះ ខម ងំ
បនេធ្វើករសននិ ្ឋ ននូវករេ្រប បេធៀបកម្ល ងំថ “េដើមឆន  ំ១៩៨៤ ដល់
ពក់ក ្ត លឆន  ំ ១៩៨៤ កម្ល ងំេយើង ១ ទល់នឹងខម ងំ ១ ចុងឆន  ំ
១៩៨៤ ដល់េដើមឆន  ំ ១៩៨៥ កម្ល ងំេយើង ១ ទល់នឹងខម ងំ ០,៨០ ឬ 
០,៧០ គេឺយើង ១០០ ទល់នឹងខម ងំ ៨០ ឬ ៧០ ដូេចនះដល់ឆន  ំ១៩៨៥ 
េយើងឈនេទ យសរុំកដេណ្តើ មជ័យជនំះផ្ត ច់្រព័្រត េហើយរេំ ះ
្របេទសកមពុជទងំ្រសុង”។ ែផ្អកេលើករ យតៃម្លដ៏លងិតលងង់េនះ បុ៉ល 
ពត មនែផនករចត់ទុកឆន  ំ ១៩៨៤ ជឆន េំធ្វើេ យសភពករណ៍
ផ្ល ស់ប្តូ រជ រវន័្ត។ ម្រទឹស្តីរបស់ពួក បុ៉ល ពត គេឺនេពលែដល
បនឈនដល់ ដំ ក់កលចុងេ្រកយ ៃនដំ ក់កល្របទញ
្របទង់ជយុទធ ្រស្តេហើយ កម្ល ងំ នឹង្រប ក់្របែហលគន អពីំចនួំន
ទព័ជមួយេយើង និងមតិ្តេវៀត ម គឺ នឹង្របុងេ្រប បឈនេទេបើក
ករ យសរុំកជយុទធ ្រស្ត។ េពលេនះ បុ៉ល ពត បញជ េ យកម្ល ងំ
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របស់ បេងកើនកងទព័្រសួចេ យបនឆប់ ទងំេថមើរេជើង ទងំកេំភ្លើងធ ំ
និងទព័ពិេសស េដើមប ី យកេំទចនូវទី ងំថន ក់អនុេសនតូច អនុេសន
ធ ំ វរៈេសនតូចរបស់កងទព័េយើង និងមតិ្តេវៀត ម និង យេយើង
េន មកំ ត់ផ្លូ វ េដើមបបីងកេឡើងនូវ នុភពេបើកករ យសរុំកជ
យុទធ ្រស្ត គកឺរ យសរុំកជទូេទ។ 

េដើមបអីនុវត្តឧបយកលេនះ ែខ េម  ១៩៨៣ បុ៉ល ពត បន
េចញ ចរែណនមួំយេ ថ “សកមមភពឈ្លបរលំរំដ្ឋអំ ចភូមិ 
ឃុ ំ និងក ងរដ្ឋអំ ចកមពុជ្របជធបិេតយយ” ែដលន័យសខំន់គឺ
ជរុំញសកមមភព យបផំ្ល ញភូម ិឃុ ំេ យ ក់ែផនករេ យ យ
ចុះ េឡើង េហើយចត់ ងំរដ្ឋអំ ច េ យបនពី ៣០ េទ ៤០ 
ភគរយ េនថន ក់ឃុ ំេនឆន  ំ១៩៨៤ និងពីេដើមឆន  ំ១៩៨៥ ដល់ែខមថុិន 
១៩៨៥ ្រតូវចត់ ងំរដ្ឋអំ ចថន ក់ឃុេំ យបនពី ៣០ េទ ៤០ ភគ
រយេទៀត ្រពមទងំចត់ ងំរដ្ឋអំ ចភូមេិ យបនពី ៦០ េទ ៩០ 
ភគរយេនែខ មនី ឆន  ំ១៩៨៥ េហើយឈនេទរ ំ យរដ្ឋអំ ចបដវិត្ត
រហូតដល់ថន ក់េខត្ត េដើមបចីត់ ងំរដ្ឋអំ ចកមពុជ្របជធបិេតយយ។ 

ពួក បុ៉ល ពត ែថមទងំេចញេសចក្តសីេំរចេលើកែផនករដ៏ទូលទូំ
យកនុងកររេំ ះ ែដល កណំត់ថ រដូវវស ឆន  ំ ១៩៨៣ ្រតូវរេំ ះ 

េ យបនទងំ្រសុងនូវរណសិរ ទី ១ គភឺគខងលិចទេន្ល បទងំអស់ 
និងរណសិរ ទី ២ គ ឺ ភគខងេកើតទេន្ល បទងំអស់ េហើយដល់រដូវ
្របងំឆន  ំ ១៩៨៣-១៩៨៤ គ្ឺរតូវផ្ត ច់ទងំ្រសុងនូវផ្លូវែដក និងផ្លូវជតិ
េលខ ៥ េលខ ៦ និងេលខ ៧ េដើមបឯីេកភនេំពញពីប ្ត េខត្ត។ 

ល់វធិនករែដលពួក បុ៉ល ពត បនេលើកេឡើង គជឺករផ ង
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េ្រពង្របកបេ យមហិចឆិ  “េនះជករ ចំ្រងក នមនិ្របមណឆន ងំ” 
ែដលជទម្ល ប់របស់ពួក បុ៉ល ពត។ 

គួររលឹំកថ ទនទឹមនឹងករេ្រត មេរ ើបរំះរបស់ពួក បុ៉ល ពត េនៃផទកនុង
កមពុជ ចនិ និងពួកច្រកពត្ត ិ បនខិតខេំធ្វើសកមមភពយ៉ងខ្ល ងំ េដើមប ី
្របឆងំប ្ត ្របេទសេនឥណ្ឌូ ចនិ។ ៃថ ទនទឹមនឹងេធ្វើសកមមភពេយធ 
េ យផទ ល់កនុងករឈ្ល នពនកមពុជ និងជួយពួក បុ៉ល ពត េគេនបន
េធ្វើករឈ្ល នពនេទេលើភូមបិេីនេខត្ត យ៉បូរ ី របស់ វ បងកេ យ
មនភព នតងឹជខ្ល ងំ កនុងទនំក់ទនំងរ ង្របេទសទងំពីរ។ ឯ ចនិ 
បនេលើកេឡើងនូវរបស់ែដលេ ថ ក់េមេរៀនទី ២ េ យេវៀត ម 
ែដលមនចនុំចចែម្លកមួយ្រតង់ថ “េមេរៀនទី ២ េនះ មនិបងកេ យមន
ស្រងគ មរ ងេវៀត ម-ចនិ ដូចេមេរៀនទី ១ េឡើយ” មនន័យថ េគ
ចង់េ្របើ្របស់ករេរ ើបរំះរបស់ពួក បុ៉ល ពត េនកមពុជ គួបផ េំទនឹង
ករបងកច ចលេនទី្រកុងហូជមីញិ និងភគខងតបូងេវៀត ម 
ែដលចនិ បនេធ្វើេឡើងេដើមបសីងសឹកេវៀត ម។ ពួក្របតកិរិយិអន្តរ
ជត ិ បនដេំណើ រករយ៉ងសកមម េដើមបេីរៀបចេំ យមនអសថរិភពេន
ភគខងតបូងេវៀត ម មរយៈពួក្របតកិរិយិកបត់បដវិត្តន៍េនេវៀត

ម ែដលកនុងេនះមនទងំករលួចបញចូ លនូវ្រក ស្របក់ែក្លងក្ល យ
ប់រយ នដុង មកេធ្វើវេិចឆទកមមេសដ្ឋកចិចផង។ ខម ងំបុ៉នប៉ងេធ្វើេ យ

ភគខងតបូងេវៀត មច ចល េដើមបអូីសទញកម្ល ងំេវៀត ម 
េនកមពុជេទទីេនះ េហើយបងកឳកសេ យពួក បុ៉ល ពត េរ ើបរំះេន
កមពុជ។ បុ៉ែន្ត ឧបយកលរបស់ខម ងំ កនុងករ្របឆងំបដវិត្តន៍េវៀត ម
្រតូវប ជ័យយ៉ងធងន់ធងរ ែដលចុងេ្រកយ តុ ករ្របជជនបដវិត្តទី
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្រកុងហូជមីញិ បនយកពួកេនះេទកត់េទស នចុងឆន  ំ១៩៨៤ ែដល
មនទងំជនបរេទសខ្លះផង។ 

គបបរីលឹំកែដរថ េ្រកយករប្រងក ប្របកបេ យេជគជ័យៃនសកមម
ភពេរ ើបរំះរបស់ខម ងំេលើកទី ១ និងជ័យជនំះរដូវ្របងំឆន  ំ ១៩៨១-
១៩៨២ បក  និងរ ្ឋ ភបិល្របេទសទងំពីរ កមពុជ និងេវៀត ម 
បនពិនិតយេឃើញ នូវកររកីធធំត់ៃនកម្ល ងំករពរជតរិបស់កមពុជ 
េហើយបនឯកភពគន ្របកសដកកងទព័េវៀត មជែផនកៗ េចញពី
កមពុជ េហើយបនដេំណើ រករដកជេលើកទី ១ ្របមណ ១០.០០០ 
នក់ េនែខ កកក  ឆន  ំ១៩៨២ និងេ្រកយសននិសីទកពូំលរបស់្របេទស 
ទងំប ីេនេវៀងច័នទ ឆន  ំ១៩៨៣ បនដេំណើ រករដកជេលើកទី ២ ែដល
មនចនួំន្របមណ ១០.០០០ នក់េទៀត។ ពិតែមនេហើយ ករដកកងទព័
សម្័រគចតិ្តេវៀត មជេលើកដបូំង ្រតូវជួបនឹង្រពឹត្តកិរណ៍មនិជល្អបុ៉នម ន
េទ ្រស័យេ យ្របជជនមនករខ្ល ចករវលិ្រតឡប់របស់ពួក បុ៉ល ពត 
ដូេចនះក៏បេងកើតេឡើងនូវករ្រពយួបរមភពីសំ ក់្របជជនកមពុជ ែដលេគ
សុកុំេំ យមនករដកកងទព័េវៀត ម។ បក  និងរដ្ឋេយើង បនពិនិតយ
េឃើញថ កម្ល ងំផទ ល់របស់្របជជនកមពុជ កពុំងរកីធធំត់េពញរូបេពញ
ង ែដល ចឈនេទ ៉ ប់រងភរកចិចករពរ្របេទសេ យខ្លួនឯងជ

បេណ្តើ រៗ េហើយ្រពមទងំបនកណំត់ជេគលករណ៍ថ េយើងធនបន
ករំតិ  គដឺកកងទព័េវៀត មករំតិេនះ ែដលធនមនិេ យមនករ
្រចបូក្រចបល់េឡើយ។ ករ្រពយួបរមភរបស់្របជជន សខំន់ប ្ត លមកពី
មនិទុកចតិ្តេលើកម្ល ងំខ្លួនឯង ែដលចបំច់េយើង្រតូវអប់រអំពីំ ម រត ីខ្លួនទីពឹង
ខ្លួនេ យបនល្អ។  
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េពលពួក បុ៉ល ពត េរ ើបរំះជេលើកទី ២ េនះ គេឺយើង ចប្រងក បបន 
្រស័យេ យកម្ល ងំរបស់កមពុជមនកររកីចេំរ ើន ពិេសសកម្ល ងំេន

មូល ្ឋ នែដលបងកលកខណៈេ យកងទព័សម័្រគចតិ្តេវៀត ម េទះបី
េនមនចនួំនតចិ េបើេ្រប បេធៀបនឹងេពលមុន េ យមនករដកទព័
អស់ចនួំន ២ េលើករួចមកេហើយ បន្របមូលផ្តុ រួំមសហករជមួយ កង
ទព័្រសួច និងកងទព័ដបំន់របស់កមពុជ បេំពញភរកចិចសខំន់ៗ ពិេសស
គភឺរកចិចប្រងក បនូវករេរ ើបរំះរបស់ខម ងំេនះ។ 

េដើមឆន  ំ១៩៨៤ ករេរ ើបរំះរបស់ខម ងំបនចប់េផ្តើម។ ឈនចូលកនុងរដូវ
្របងំភ្ល ម ខម ងំបនចប់េផ្តើម យេយើងភ្ល ម ែដលមនចរតិកច វ 
េហើយមន្រទង់្រទយធបំងគួរ បុ៉នប៉ងកច់បបំក់កម្ល ងំេយើងេនតបំន់មួយ
ចនួំន េហើយសខំន់គទឺប់ ក ត់ករ យសរុំកកនុងរដូវ្របងំរបស់េយើង 
េហើយបន្តរក ភពខ្ល ងំរបស់ េន្រពែំដន។ សខំន់ជងេទៀត គ ឺ បុ៉នប៉ង
េធ្វើេ យសភពករណ៍អសថរិភពេនៃផទកនុង េដើមបបីងកេ្រប បឈនេទ
យសរុំកផ្ត ច់្រព្័រត ែដលែផនកររបស់ ្រតូវេធ្វើេនកនុងឆន  ំ ១៩៨៥។ 

េយើង្រតូវទទួល គ ល់ថ េពលេនះកមម ភបិលរបស់េយើងេនកែន្លងមួយ
ចនួំនអត្តេនម័ត ិ សន្តិភពនិយម ខ្វះ ម រត្ីរបុង្របយ័តន េ យេហតុថ 
េដើមឆន  ំ១៩៨៤ ជបុណយខួបេលើកទី ៥ ៃនករបេងកើត ធរណរដ្ឋ្របជ
មនិតកមពុជ េនមូល ្ឋ នមួយចនួំនរវល់នគំន េធ្វើបុណយ េហើយសបបយ
នឹងជ័យជនំះ។ ខម ងំឆក់ឳកសេនះ េដើមប ី យេទេលើកែន្លងមួយចនួំន 
បងកេ យមនករខូចខតដល់ យុជវីតិ និង្រទពយសមបត្ត្ិរបជជន។ 

ករេរ ើបរំះរបស់ពួក បុ៉ល ពត ្រតូវទទួលករ យបកយ៉ងដណំំពី
កម្ល ងំេយើង និងកងទព័េវៀត ម ែដលេធ្វើេ យករេរ ើបរំះេនះ្រតូវ
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រួញេទវញិ។ ្របករែដលពួក បុ៉ល ពត មនិ ចព្រងកីករ យសរុំក
បន មនេហតុផលេ្រចើន ែតេហតុផលសខំន់បផុំត គឺគម ន្របជជនគ ំ
្រទ ែថមទងំ្រតូវទទួលករ យពី្របជជនមកវញិផង។ េយើងមច ស់ករ 
យសរុំក មនិ្រតមឹែតទប់ទល់បុ៉េ ្ណ ះេទ គេឺយើងឈនេទេបើកករ
យសរុំកេន ម្រពំែដនកមពុជ-ៃថ េហើយដេណ្តើ មបននូវទី ងំមួយ

ចនួំនដូចជ ញ់ សឡូំត ម  ចណុំចខពស់ ៥៤៧ និង ម
្របែវងបេ ្ត យ្រពំែដនេកះកុង ែដលេធ្វើេ យខម ងំ្រតូវបត់បង់
បែង្អកមួយចនួំនែថមេទៀត។ ដូេចនះ ជទូេទ ខម ងំគម នបនទទួលផលអ្វី
ពីករេរ ើបរំះេលើកទី ២ េនះេទ េហើយក៏មនិបនបងកេឡើងនូវេ្រប បជ
យុទធ ្រស្តសំ ប់ឈនេទេបើកករ យសរុំកកនុងឆន  ំ១៩៨៥ ដូចែដល 
បុ៉នប៉ងេនះេឡើយ។ ផទុយេទវញិ េ្រកយេពលប ជ័យ ខម ងំ្រតូវសថិត

កនុងសភពករណ៍ករពរខ្លួនេន្រពំែដន េហើយដេំណើ រករ យឈ្លប
តូច ចេនៃផទកនុងជបន្តេទេទៀត។ 

កនុងេពលពួក បុ៉ល ពត ប ជ័យេនកមពុជ ចនិបនបេងកើនសកមម
ភពគបសងកត់េន្រពំែដនចនិ-េវៀត ម េ យបនបញ់កេំភ្លើងធ ំ
ប់មុនឺ្រគប់ចូលកនុងទឹកដេីវៀត ម េហើយមនកែន្លងខ្លះ និងេពល

ខ្លះ កងទព័េថមើរេជើងរបស់ចនិ ក៏ចូលមកបងកឧ្រកដិ្ឋកមមចេំពះ្របជជន 
េវៀត មផង។ ៃថ ក៏បនបេងកើនសកមមភពអន្ត គមន៍ជួយពួក បុ៉ល 
ពត េ យេ្របើកេំភ្លើងធបំញ់ ក ត់ទព័េយើង េដើមបកីរពរពួក បុ៉ល 
ពត រហូតេ្របើកងេថមើេជើង និងយន្តេ ះ យ្រប រេលើកងទព័េយើង
េ យផទ ល់េទៀតផង។ 

កនុងឆន  ំ១៩៨៤ ខងេយើងអនុវត្តយុទធវធិខុីសែប្លកពីឆន មុំន  ៗែដល   ប ្ត
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អនកសេងកតករណ៍េយធែប៉កខងលិច ្របច្ំរកុង បងកក ទទួល គ ល់ថ
ជ “ករផ្ល ស់ប្តូរវធិរីបស់្រកុងភនេំពញ និងេវៀត ម”។ ឆន មុំនៗ េយើងែតង
េបើកករ យសរុំកេនរដូវ្របងំ េហើយរដូវស  ្រតូវដកមកព្រងងឹេនខង
េ្រកយវញិ ឯខម ងំក៏េឆ្ល តឳកសដេណ្តើ មយកេទវញិនូវទី ងំែដល្រតូវ
បត់។ បុ៉នម នឆន មុំន េយើងមនករលបំកេ្រចើន កនុងករដកឹជញជូ នផគត់ផគង់
ចេំពះកម្ល ងំេយើងេន្រពែំដនកនុងរដូវវស  េ យេពលេនះ្របពន័ធផ្លូវ
ដកឹជញជូ នជួបករលបំក សខំន់ជងេទៀតកម្ល ងំេយើងេនសមរភូមិ
េ្រកយក៏មនិទន់ធធំត់រងឹមេំនេឡើយ ដូេចនះ ទមទរករដកកម្ល ងំពី
្រពែំដនមកព្រងងឹ ដល់រដូវ្របងំេទើបដេំណើ រករ យសរុំក ម្រពែំដន
បន្តេទៀត។ ឆន  ំ១៩៨៤ លកខណសមបត្តអិនុេ្រគះេ្រចើន េ យកម្ល ងំេន
ខងេ្រកយមនកររកីចេំរ ើន ែដលបងកភពអនុេ្រគះេ យករបន្ត យ
សរុំកេន្រពែំដនទងំកនុងរដូវវស  ឬេ ច ស់ករពរទី ងំ ែដល
េយើង យដេណ្តើ មបនកលពីរដូវ្របងំ។ ភពចបំច់មួយ ែដល្រតូវែត
មនករផ្ល ស់ប្តូរវធិកីនុងរដូវវស  ១៩៨៤ េនះ គកឺរ្រតូវេបើកករ យសំ
រុកេនរដូវ្របងំ ១៩៨៤-១៩៨៥។ 

បក េយើងបនកណំត់ថ សភពករណ៍អនុេ្រគះសំ ប់ករ យដេណ្តើ ម
យកចណុំចទងំអស់ ែដលខម ងំេបះទី ងំេន ម្រពែំដនកមពុជ-ៃថ លុប
បបំត់នូវ ថ នភពដបំន់្រតួតពិនិតយពីរ និងរដ្ឋអំ ចពីរេនកមពុជ។ មនិ
្រគន់ែត្រតូវ យដេណ្តើ ម េហើយេបះបង់េចលេ យខម ងំដេណ្តើ មយក
េទវញិេនះេទ ម្តងេនះ យដល់កែន្លង ្រតូវរក កែន្លងេនះេ យ
បន េហើយឈនេទ ងំ ក ត់នូវករេ្រជ តដកឹ វុធ្រគប់រេំសវចូលមក
ៃផទកនុង្របេទសផង។ ករយិល័យនេយបយមជឈមិបក ្របជជនបដវិត្ត
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កមពុជរួមជមួយគណៈបញជ ករកងទព័សម្័រគចតិ្តេវៀត ម បនពិភក
គន អស់រយៈេពលដ៏យូរ េដើមបរីះិរកវធិនករទប់ ក ត់កុេំ យមនករ
េ្រជ តចូលរបស់ខម ងំែដលទីបផុំតបនេដើរដល់ករសននិ ្ឋ នថ “្រតូវក ង
្របពន័ធករពរ្រពែំដនកមពុជ-ៃថ”។ ករយិល័យនេយបយមជឈមិបក  
បនេចញេសចក្តសីេំរចចតិ្តមួយេនៃថងទី ១២ កកក  ១៩៨៤ ស្តពីីករ
បេងកើនករករពរ្រពែំដនកមពុជ-ៃថ។ មុនេចញេសចក្តសីេំរចចតិ្តេនះ មន
ករពិភក យ៉ងផុលផុសអពីំ្រកបខណ្ឌ យុទធ ្រស្ត និងវធិអីនុវត្តន៍។ 
េយើងបន យតៃម្លអពីំចរតិ និងរូបភពៃនស្រងគ មែដលខម ងំបន និងកំ
ពុងដេំណើ រករ និង ចបន្តដេំណើ រករនេពលខងមុខ។ េយើងបនពិនិតយ
អពីំទនំក់ទនំងរ ងសមរភូមេិន្រពែំដនជមួយសមរភូមៃិផទកនុង ែដល
េពលេនះបក េយើងបនកណំត់ថ េយើង្រតូវ្របយុទធេនេលើរណសិរ ពីរ 
គេឺន្រពែំដនផង និងេនៃផទកនុង្របេទសផង េ្រពះរណសិរ ទងំពីរេនះ 
មនទនំក់ទនំងជមួយគន េបះមនិ ច់។ េដើមបកីរពរនូវសុវតថភិព និង
ភពសុខ ន្តេ យ្របជជនេនៃផទកនុង្របេទស ្រតូវបេងកើនកចិចករពរ្រពំ
ែដន ្រតូវ យយកចណុំចទងំអស់ ែដលខម ងំកន់កប់ េហើយក ងេឡើង
នូវ្របពន័ធករពរ្រពែំដន េដើមប ី ងំ ក ត់ករេ្រជ តចូលរបស់ខម ងំមកេធ្វើ
សកមមភពេនខងៃផទកនុង្របេទស េហើយេចញពីេនះ ្រតូវ យកម្ល ងំេន
ខងកនុងេ យបនខ្ល ងំ េដើមបពី្រងងឹដល់កចិចករពរ្រពែំដនវញិ។ បក
េយើងក៏បន យតៃម្ល អពីំឧបយកលយូរអែង្វងរបស់ នុភព្របតកិរិយិ
អន្តរជត ិ កនុងស្រងគ មេនកមពុជ ក៏ដូចជេនឥណ្ឌូ ចនិ។ េយើងបន
សននិ ្ឋ នថ គម នេពល ែដលពួកេគេបះបង់េចលនូវឧបយកល
្របឆងំ្របជជនកមពុជ និងប ្ត ្របេទសេនឥណ្ឌូ ចនិេឡើយ។ ជទម្ល ប់
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កនុងអតតីកល ៃថែដលជ្របេទស មន្រពែំដនជមួយកមពុជ ែតងែតេធ្វើ
ជមូល ្ឋ នេ យពួកបរេទស្របឆងំកមពុជ និងឥណ្ឌូ ចនិ េ យេហតុ
ករណ៍បនបង្ហ ញចបស់បជីនំន់មកេហើយ គេឺពលជបុ៉នចូលមក សីុ

េគនយ៍ ៃថជសមពន័ធមតិ្តដ៏គួរេ យទុកចតិ្តរបស់ជបុ៉នេដើមប ី យប ងំេន
ឥណ្ឌូ ចនិ េហើយៃថេឆ្ល តយកចេំណញពី ថ នករណ៍េនះ េដើមបដីេណ្តើ ម
យកេខត្តមួយចនួំនរបស់កមពុជ ដូចជ បត់ដបំង េសៀម ប កពំង់ធ ំ្រពះ
វ ិ រ។ េពលជបុ៉នចញ់ េហើយបនទ ប់មក េមរកិចូលឈ្ល នពនេវៀត

ម វ និងកមពុជ ៃថមនិ្រគន់ែតជមូល ្ឋ នដ៏សខំន់របស់ េមរកិ
បុ៉េ ្ណ ះេទ ែតេនបនចូលរួមកនុងស្រងគ មេនះេ យផទ ល់ផង។ េពលចនិ
្រតូវេធ្វើស្រងគ មជមួយប ្ត ្របេទសេនឥណ្ឌូ ចនិ ៃថក៏បនចូលរួមជមួយ
ចនិ។ ្របសិនេបើគម ន្របេទសៃថជជរំកេ យពួក បុ៉ល ពត និងពួកែខមរ
បដបិកខេផ ងេទៀតេទេនះ ពួកេនះមនិ ចឋតិេឋរបនេឡើយ។ ចប់ ងំ
ពីឆន  ំ ១៩៨០ មក ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ បនេលើកេឡើងនូវ
សេំណើ ជេ្រចើន េដើមបែីកលអំទនំក់ទនំងជមួយៃថ សខំន់េ ះ្រ យ
ជេម្ល ះ ម្រពែំដន កនុងេនះមនសេំណើ បេងកើតដបំន់សន្តិភព ម
បេ ្ត យ្រពែំដនកមពុជ-ៃថ េ យមនករ្រតួតពិនិតយពីអន្តរជតផិង។ 
បុ៉ែន្ត មនិ្រតមឹែតបនបដេិសធជបន្តបនទ ប់បុ៉េ ្ណ ះេទ ែតែថមទងំ
បេងកើនសកមមភពឈ្ល នពនេ យផទ ល់ មកេលើកមពុជែថមេទៀត។ កនុង
អតតីកល េទះបរីបប កន់អំ ចេនកមពុជក៏េ យ ក៏ៃថែតង
ចញិចឹមទុកនូវកម្ល ងំមួយ្របឆងំរដ្ឋអំ ចកមពុជជនិចច។ កលជនំន់ ជ

ច្រកកមពុជ េនេលើទឹកដៃីថ មនកម្ល ងំែខមរេសរេីដើមប្ីរបឆងំសេម្តច 
សីហនុ។ ដល់សម័យ ធរណរដ្ឋែខមររបស់ លន់ នល់ ថ្វតីបតិែតែខមរេសរ ី
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ជេ្រចើនបនចូលជមួយ លន់ នល់ េហើយៃថគ្ំរទ លន់ នល់ ក៏េ យ ក៏
េនមនពួកែខមរេសរមួីយចនួំនេនកនុង្របេទសៃថែដរ។ ដល់មករបបកមពុជ
្របជធបិេតយយរបស់ បុ៉ល ពត េទះបៃីថ មនទនំក់ទនំងជមួយរបបេនះ
ក៏េ យ ក៏ៃថបនជួយពួក្រប ប់ វុធែខមរេសរជីេ្រចើន្រកុមេ យ្រប
ឆងំជមួយកមពុជ្របជធបិេតយយ េហើយមកដល់រដ្ឋអំ ច ធរណ
រដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ គមឺនទងំកម្ល ងំេឆ្វងបផុំត និង ្ត បំផុំត ែដលៃថ
ជួយទនុំកបរុំងេដើមប្ីរបឆងំកមពុជ។ ដូេចនះ គម នរបប មួយេនកមពុជ 
េជៀសរួចពីករេ្រជ តែ្រជក និង្របឆងំពីសំ ក់្របេទសៃថេនះេឡើយ។ 
េនះេយើងមនិបនគតិដល់បុ៉នម នទសវត រមុ៍ន ែដលៃថធ្ល ប់បនរក ទុកនូវ
េឈ្លើយសឹករបស់េស្តចែខមរេន្របេទសៃថ េដើមបេី្រត មេ្របើ្របស់កនុងករផ្តួល
រលំេំស្តចែខមរអងគ  ែដលមនិ្រពមចុះញ៉ម្របេទសៃថេនះផង។ 

ពិនិតយលីទម្ល ប់ៃននេយបយៃថ ែដលធ្ល ប់េធ្វើមកេលើ្របេទសកមពុជ 
កន់ែតេធ្វើេ យេយើង្របុង្របយ័តន ពិេសសកនុងសភពករណ៍ែដលៃថ 
ចូលៃដជមួយចនិ កនុងស្រងគ មេនកមពុជ។ មយង៉េទៀត ចេំពះករសេំរច
េធ្វើ្របពន័ធករពរ្រពែំដន េយើងបនដងឹយ៉ងចបស់ថ មនិបេងកើតនូវករ
្រពួយបរមភសំ ប់្របជជនៃថេនះេទ េ្រពះេនះជ្របពន័ធករពរខ្លួន មនិ
ែមនជឈន ន់េដើមប ី យលុកចូល្របេទសៃថេនះេឡើយ។  

េយើង្រតូវេធ្វើភរកចិចពីរកនុងេពលជមួយគន  គ្ឺរតូវ យដេណ្តើ មទី ងំ
ខម ងំផង េហើយចប់ដេំណើ រករក ង្របពន័ធករពរ្រពែំដនផង។ ភរ
កចិចេនះធងន់ធងរ េហើយធេំធង ស់ បុ៉ែន្ត ្រស័យេ យមគ៌ “ស្រងគ ម
្របជជន” េយើងមនលទធភពេធ្វើបន។ េពលេលើកបញ្ហ េធ្វើ្របពន័ធករ
ពរ្រពែំដន េយើងបនពិនិតយយ៉ងសខំន់ េទេលើលទធភពជក់ែស្តង
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របស់្របជជនេយើង។ បដវិត្តន៍ជបុព្វេហតុរបស់ម ជន ដូេចនះស្រងគ ម
េនះ មនែតករចូលរួមរបស់្របជជនេទ េទើប ចយកេជគជ័យបន 
“ស្រងគ មករពរជត ិករពរសមទិធិផលបដវិត្តរបស់្របជជនទងំមូល”។ 
ដូេចនះ បនជេយើងេ យនិយមន័យេទេលើ្របពន័ធករពរ្រពែំដនថ 
“ជករព្រងងឹេខឿនករពរជតរិបស់្របជជន” ែដលជន័យ្រតមឹ្រតូវ
បផុំតចេំពះសភពករណ៍ និងភរកចិចជ្របវត្តិ ្រស្តេនះ។ 

គួររលឹំកផងែដរថ កនុងឆន  ំ ១៩៨៤ ថ្វតីបតិែតសភពករណ៍អន្តរ
ជត ិ និងដបំន់ សថិតកនុងភព នតងឹេនេឡើយក៏េ យ ក៏បុ៉ែន្តករតសូ៊ 
េដើមបភីពធូរ្រ ល ងំ ក ត់នូវកររត់្រប ងំសព្វ វុធ និងនូវេ្រគះ
ថន ក់ៃនស្រងគ មនុយេក្លែអ៊រ េដើមបសីន្តិសហវជិជមន កពុំងរកី ល ល 
ទូទងំសកលេ ក។ េន សីុ េគនយ៍ មនសញញ ្របប់ថ និនន ករ្រប
ឈមមុខបនថយចុះ េហើយនិនន ករចរចបនេកើនេឡើង។ ករសនទន
រ ងេវៀត ម ជមួយឥណ្ឌូ េនសីុ និង្របេទសមួយចនួំនេទៀត កនុង្រប
េទស ៊ ន បនរួមចែំណកដល់ករបនធូរបនថយភព នតងឹកនុងដបំន់
េនះ។ ្របេទសមួយចនួំន និងឥស រជននេយបយជេ្រចើន េ យបន
យល់កន់ែតចបស់អពីំសភពករណ៍េនកមពុជ ពីភពមនិែ្រប្រក ស់
ៃនសភពករណ៍កមពុជ បនត្រមូវេ យភគមីនករពក់ពន័ធចប់េផ្តើម
គតិពីដេំ ះ្រ យនេយបយសំ ប់បញ្ហ កមពុជ។ េពលេនះ ក់
ដូចជបនបត់បង់េទជបេណ្តើ រៗ នូវ “ករ្រសេមើ្រសៃមស្តីពីករផ្តួលរលំំ

ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ មផ្លូវេយធ”។ សកមមភពករទូត
របស់ ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ មរយៈទស នកចិចៃនគណ
្របតភូិរ ្ឋ ភបិល ដកឹនេំ យរដ្ឋម្រន្តីករបរេទសេន្របេទសមួយចនួំន 
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បននដំល់ករព្រងកីទនំក់ទនំងករទូត ជមួយ្របេទសមួយចនួំន
េទៀត ពិេសសេនទ្វីប ្រហ្វិក។ ករជួប្រប្រស័យរ ងរដ្ឋម្រន្តីករ
បរេទសកមពុជ ជមួយរដ្ឋម្រន្តីករបរេទស សុ៊យែអដ ប ងំ កនុងដេំណើ រ
ទស នកចិចេន្របេទសទងំពីរ បនចប់េផ្តើមែស្វងរកលទធភពៃនករជួប
ចរច ហុ៊ន ែសន-សីហនុ។ សូមបញជ ក់ថ េន្រតមីសទី ៤ ឆន  ំ១៩៨៤ 
មនករបុ៉នប៉ងជួបគន ជសមង ត់មួយរ ង ហុ៊ន ែសន និងសីហនុ េន
្របេទសប ងំ។ េពលេនះ ក្លូត សីសុង (Claude Cheysson) ែដលជរដ្ឋ
ម្រន្តីករបរេទសប ងំ បនេផ្តើមគនិំតនឹងេរៀបចកំរជួបគន េនះ េ យ
េ្របើ្របស់្រកុមមតិ្តភពប ងំ-កមពុជៃនសភប ងំ េ យអេញជើញខញុ ំ
ែដលេពលេនះជរដ្ឋម្រន្តីករបរេទសេទ្របេទសប ងំ េដើមបេី្រត មជួប
ជមួយសេម្តច សីហនុ បុ៉ែន្ត្រតូវ ក់ខនេទវញិ ្រស័យេ យចនិ និង
ែខមរ្រកហម ក់ករគបសងកត់ចេំពះ សីហនុ េហើយចនិ ក៏បនគំ ម
ដល់ប ងំ មរយៈករ្របប់សេម្តច សីហនុ ថ “ប ងំចង់ ក់
និគមេឡើងវញិេនកមពុជ” េហើយែដល ក្លូត សីសុង បននិយយ្របប់ខញុ ំ
កនុងេពល្រសស់្រសូបេពល្រពឹកជមួយគន នៃថង ១ ែខ ធនូ ១៩៨៤ ថ “ចនិ 
បនេបះកំ ត់ឧសមកេលើកបលប ងំ”។ 

យុទធនកររដូវ្របងំ ១៩៨៤-១៩៨៥ បនចប់េផ្តើម។ េ្រកយេពល
រក ថ នភព យសរុំកកនុងរដូវវស  និងេ្រកយេពលេ្រត មេរៀបចំ
លកខណសមបត្តទិងំកម្ល ងំមនុស  ទងំសមភ រៈ និង ម រតរួីចេហើយ ករ
យសរុំកបនចប់េផ្តើម។ វុធចប់េផ្តើមផទុះពីជរំរំបស់ពួក សឺន ន 

ខងលិច យនដងគ ំនិងណងចន់។ េនៃថងទី ១៨ វចិឆកិ ១៩៨៤ េយើង
យដេណ្តើ មយកដបំន់ ២០៥ របស់ពួកេសរកី ៃថង ១២ ធនូ  ១៩៨៤ យ
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ដេណ្តើ មយកទី ងំ សុខ ន្ត ទី ១ េហើយេយើងបន្ត យជប់រហូតេលើ
កំ ត់្រពំែដនទងំអស់ ទងំទី ងំរបស់ បុ៉ល ពត ទងំទី ងំរបស់ 
សឺន ន សីហនុ េហើយទី ងំចុងេ្រកយ គអឺគគេសនធកិររបស់
កម្ល ងំ សីហនុ េន ទុ ំ ែដលេយើង យកេំទចេនៃថងទី ០៨ មនិ 
១៩៨៥។ ែតក៏មនទី ងំលួច ក់មួយ្រតូវរត់េ្រកយេគ គដឺបំន់ 
២០១ របស់េសរកីេនភនដំងែរក ែដលេយើង យដេណ្តើ មេនៃថង ០៥ សី

 ១៩៨៥ កនុងរដូវវស ។ កនុង ១៨ ទី ងំ មនទី ងំមួយែដល
សខំន់ជងេគ េហើយរងឹមជំងេគ គភឺនេំមៃឡ ែដលជមូល ្ឋ នសំ ប់
ករ ងំ្រកសួងមនទីរ តំ ងេ យបក ទងំប ី ៃនរ ្ឋ ភបិលច្រមុះ្រត ី
ភគ ី េហើយជកែន្លងសំ ប់្របមុខរដ្ឋកមពុជ្របជធបិេតយយ ទទួល រ

ងំពីឯកអគគរដ្ឋទូត ៃន្របេទសែដលគ្ំរទរបស់ែដលេ ថ កមពុជ្រប 
ជធបិេតយយ។ ងំពីេពលបត់បង់ទី ងំេនភនេំមៃឡមក េនកនុង រ
ព័ត៌មន េគែលងេឃើញ ឬឮនូវអ្វីែដលេគធ្ល ប់ថ សីុនហួ េអហ្វេប៉ 
អុ៊យេប៉អីុ េប៉។ល។ ផ យពីទី្រកុងេមៃឡ េទៀតេហើយ េហើយែដល
បុ៉នម នឆន មុំន េគធ្ល ប់េ្របើបញ្ហ េនះេដើមបេីឃសនអពីំអ្វែីដលេគេ ថ 
“តបំន់្រតួត្រ េ យកមពុជ្របជធបិេតយយ”។ 

ករបត់បង់នូវទី ងំ មបេ ្ត យ្រពំែដនកមពុជ-ៃថ គជឺប ជ័យ
ដ៏ជូរចត់ៃនឧបយកល «បេងកើតដបំន់្រតួតពិនិតយពីរ រ ្ឋ ភបិលពីរ ឋតិ
េឋរ្រពមៗ គន  េនកមពុជ» េដើមបអីនុវត្តនូវេគលេ ស្រងគ មទ្រនទ ន និង
ផ្តួលរលំំ មផ្លូ វេយធ។ 

កនុងេពលកពុំងទទួលករ យសរុំក និងបនទ ប់ពីករបត់បង់នូវទី
ងំ ម្រពំែដនកមពុជ-ៃថ េគសេងកតេឃើញថ ខម ងំមនករែ្រប្របួល
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កនុងយុទធ ្រស្ត និងវធិេីធ្វើស្រងគ មេនកមពុជ។ បុ៉នម នឆន មុំន ពួកេគបុ៉ន
ប៉ងផ្តួលរលំំ ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ មផ្លូវេយធ ដូេចនះេគ
េ្របើវធិនករេយធជសខំន់ គួបផ នឹំងសកមមភពនេយបយ េសដ្ឋ
កចិច ករទូត េដើមប ី យេយើង បុ៉ែន្តេ្រកយបត់បង់នូវទី ងំ ម្រពែំដន 
ករ្រសេមើ្រសៃមអពីំករផ្តួលរលំំ មផ្លូ វេយធ ក់ដូចជបនធ្ល ក់
េទកនុងករអស់សងឃមឹ។ ដូេចនះវធិនករេពលេនះ គេឺគេ្របើវធិនករ
នេយបយ េសដ្ឋកចិចជសខំន់ គួបផ នឹំងករ យបផំ្ល ញខងេយ
ធ។ មរយៈេនះ េយើងពិនិតយេឃើញថ ស្រងគ មចតិ្ត ្រស្ត ស្រងគ ម
ចរកមម ស្រងគ មបផំ្ល ញខងេសដ្ឋកចិច និងសតិ រមមណ៍ បនេកើនេឡើង
ខ្ល ងំជងមុន។ 

ចេំពះសកមមភពខងេយធ េដើមបទីប់ ក ត់នឹងករ យសរុំកេន
្រពំែដន បងកេឡើងនូវឳកសេដើមបដីេណ្តើ មយកេទវញិនូវទី ងំែដល
បនបត់បង់ េហើយេឆ្ល តឳកសេពលែដលករក ង្របព័នធករពរ
្រពំែដន េទើបចប់េផ្តើមដេំណើ រករថមីៗ  ែដលេនចេន្ល ះយ៉ងធទូំ យ
េលើកំ ត់្រពំែដន េហើយក៏េឆ្ល តឳកសេពលែដលេយើងមនករ
េធ្វស្របែហសេនខងកនុង ខម ងំបនបញជូ នកម្ល ងំចូលមកៃផទកនុង្រប
េទស េដើមបេីធ្វើសកមមភព បុ៉នប៉ង ក់េ យេយើងសថិតកនុង ថ នភព 
“ែសបករងឹ ច់្រជយ”។ ែសបករងឹគេឺ្រប បខ្ល ងំរបស់បដវិត្តន៍េន្រពំ
ែដន ប់ទងំករេធ្វើរបងករពរ្រពំែដនផង ឯ ច់្រជយ គកឺរបងក
សថិរភពេនៃផទកនុង ែដលពួក បុ៉ល ពត េធ្វើេឡើងេដើមបបីផំ្ល ញេយើង និង
ខិតខអូំសទញកម្ល ងំេយើងពី្រពំែដន េ យចូលមកទប់ទល់សភព
ករណ៍េនៃផទកនុង្របេទសវញិ េដើមប ី បនឳកសដេណ្តើ មយកនូវទី
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ងំ ម្រពំែដនវញិ។ 
េយើង្រតូវទទួល គ ល់នូវករខ្វះខតរបស់េយើងកនុងករអនុវត្តន៍ “វ ិ

ធនករសរុប” េដើមប ី យខម ងំ។  ចុងឆន  ំ១៩៨៤ និង េដើមឆន  ំ១៩៨៥ េយើង
បន្របមូលកម្ល ងំយ៉ងេ្រចើនេទបេំពញភរកចិច យខម ងំ និងេធ្វើរបង
ករពរ្រពេំនែដន។ កងទព័្រសួចេសទើរទងំអស់ និងមួយភគៃនកងទព័
ដបំន់របស់ប ្ត េខត្ត្រកុងេនខងេ្រកយ ្រតូវសថិតេន្រពែំដន េហើយ
េសនជន និង្របជជនមួយចនួំន ក៏្រតូវេធ្វើភរកចិចេន្រពែំដនែដរ។ កនុង
េពលេនះ េ យកម្ល ងំេនខងេ្រកយអនុវត្តមនិបនល្អនូវវធិនករ
ករពរ គួបផ នឹំងករេ្របើ្របស់កម្ល ងំសរុបេដើមប ី យខម ងំ និងសហ
ករជមួយករ យសរុំកេន្រពំែដនផង និងកែន្លងខ្លះ េ យសកប់សកល់
ជមួយជ័យជនំះ អត្តេនម័ត ិខ្វះករ្របុង្របយ័តន ជេហតុនេំ យខម ងំ
េឆ្ល តយកឳកសេនះ េ្របើ្របស់កម្ល ងំ ជ្រកុមតូចៗ េដើមបបីផំ្ល ញ និង
បងកេឡើងនូវអសថិរភពេនកែន្លងមួយចនួំន។ 

េយើង្រតូវទទួល គ ល់ថ េពលេនះចលន យខម ងំេនៃផទកនុង្រប
េទសេដើរមនិទន់េជគជ័យ ៃនករ យខម ងំេន ម្រពំែដនេទ។ ្រប
សិនេបើេពលេនះ ចលន យខម ងំេនៃផទកនុង្របេទសបនល្អ គួបផ នឹំង 
េជគជ័យែដលដេណ្តើ មបនេន្រពំែដនគ ឺ េយើងនឹង ក់េ យខម ងំ 
ធ្ល ក់កនុងសភពករណ៍លបំកជងេនះេទេទៀត េ្រប បដូចជ “្រតេីន
េលើ្រជុញ”។ 

អនុវត្តនូវវធិនករ ក់េ យបដវិត្តន៍សថតិកនុងសភពករណ៍ “ែសបករងឹ
ច់្រជយ” ពួក បុ៉ល ពត បនបញជូ នកម្ល ងំចូលមកៃផទកនុង េហើយែបងែចក

សមរភូមកិមពុជ ជបែីផនក គ ឺែផនកទីមួយ រួមមនទេន្ល ប ប ្ត េខត្តជុវំញិ
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បងឹទេន្ល ប និងតភជ ប់មកភនេំពញ ែផនកទីពីរ គដឺបំន់ ម ្រពែំដនកមពុជ-ៃថ 
ែផនកទីប ី រួមមនដបំន់ែដលេនេសសសល់ ពីដបំន់ ទីមួយ និងទីពីរ។ ខម ងំ
បុ៉នប៉ងេ្របើ្របស់សមរភូមទីិ ១ េធ្វើជចណុំចសខំន់ កនុងករអូសទញបនថយ
កម្ល ងំកងទព័្រសួចេយើងេន្រពែំដន េ យមកទប់ទល់នឹងខងកនុង េដើមប ី
េ យកម្ល ងំ េន្រពែំដនមនឳកសេរ ើបរំះ និងទប់ទល់ជមួយេយើង 
េហើយេ្របើ្របស់ែផនកទីប ី េធ្វើជសមរភូមឈិ្លប ពេ្រងចព្រងលឹ និងេបះសនងឹ
ចងេជើងកម្ល ងំេយើង េនដបំន់ទងំេនះ កុេំ យេទជួយកែន្លង បន។ 

ចុងរដូវ្របងំ ១៩៨៤-១៩៨៥ ករយិល័យនេយបយមជឈមិបក  
បន យតៃម្លយ៉ង្រតមឹ្រតូវនូវករវវិត្តន៍ៃនសភពករណ៍ េហើយបន
សននិ ្ឋ នចបស់ថ “ករេ្របើ្របស់កម្ល ងំតូច ចរបស់ខម ងំេដើមប ី យ
ឈ្លប មនិ ចេ ះ្រ យបញ្ហ ខងេយធបនេទ។ ដូេចនះ មនិបច់ដក
យកកម្ល ងំពី្រពែំដន មកទប់ទល់សភពករណ៍េនៃផទកនុង្របេទស
េឡើយ” ្រពែំដន្រតូវបន្ត យខម ងំេ យបនខ្ល ងំ រក ទី ងំេធ្វើរបងករ 
ពរ្រពែំដនេ យបនល្អ ងំ ក ត់នូវករេ្រជ តចូលរបស់ខម ងំ។ េលើ
មូល ្ឋ នេនះ េយើងនឹងបនថយនូវករំតិេធ្វើសកមមភពរបស់ខម ងំេនៃផទកនុង 
បន។ ឯេនៃផទកនុង ចបំច់្រតូវែកសរួំលករេរៀបចឈំរេជើងៃនកម្ល ងំ
េយើង េដើមប ី យខម ងំេ យមន្របសិទធភពខពស់ជង ្រតូវេ្របើ្របស់វធិន
ករសរុបេដើមប ី យខម ងំ បញជូ នកម្ល ងំ្រប ប់ វុធេទឈរេជើងេន
ជនបទចុងកត់មត់ញក ែដលខម ងំធ្ល ប់េចញចូល និងឆ្លងកត់ េដើមបេីធ្វើ
ជបែង្អកេ យចលន យខម ងំរបស់្របជជន។ េពលេនះ មជឈមិក៏
បនបញជូ នកមម ភបិល ប់រយនក់រួមជមួយេខត្ត្រកុង ចុះេទ ព្រងងឹ
ចណុំចសខំន់ៗ ែដរ។ ឆ្លង មវធិនករេនះ េយើងរក បននូវេ្រប បជ
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យុទធ ្រស្តកនុងករ យខម ងំ ទងំេន្រពែំដន ទងំេនៃផទកនុង្របេទស រុញ
ខម ងំេ យធ្ល ក់កនុងសភពករណ៍កន់ែតលបំកជងមុន។ 

េ យមនិ ច ្ត រេឡើងវញិនូវទី ងំែដលបនបត់បង់ េហើយ
េ យ្របពន័ធករពរ្រពែំដនរបស់េយើង បនក្ល យជឧបសគគដ៏សខំន់ 
កនុងករផគត់ផគង់ និងបញជ ចេំពះកម្ល ងំេនខងកនុង ពួក បុ៉ល ពត បន
បងខចំតិ្តបែំបកកម្ល ងំធេំ យេទជតូចៗ េដើមបងីយ្រសួលចល័តេគច
េចញពីករេបសសំ តរបស់េយើង េហើយងយ្រសួលកនុងករេ ះ
្រ យេសប ង។ មុនឆន  ំ១៩៨៥ ពួក បុ៉ល ពត ្របមូលផ្តុកំម្ល ងំមន្រទង់
្រទយធបំងគួរេន មទី ងំ ម្រពែំដន និងកនុងដៃីថ បុ៉ែន្ត េ្រកយករ
យលុក ១៩៨៤-១៩៨៥ កម្ល ងំេនះ្រតូវបែំបកជ្រកុមតូចៗ េដើមប ី

េ្រជ តចូលមកៃផទកនុង្របេទស។ ករបែំបកកម្ល ងំធ ំ េ យេទជកម្ល ងំ
តូចៗ គជឺ «ជំ នថយេ្រកយែផនកយុទធ ្រស្ត»។ ម្រទឹស្តី ក៏ដូច
ជ មករជក់ែស្តង េន្របេទសជេ្រចើន ករក ងកម្ល ងំេយធ 
្រតូវដេំណើ រករពីតូចេទធ ំបុ៉ែន្ត ពួក បុ៉ល ពត េធ្វើដេំណើ រប្រញច សទិស 
គបឺែំបកពីធមំកតូចៗ វញិ។ ករេ្របើ្របស់កម្ល ងំតូចៗ េដើមប ី យឈ្លប 
ជធមម មនិ ចេ ះ្រ យបញ្ហ ខងេយធបនេទ។ ្រគន់ែត
មនចរតិបផំ្លិចបផំ្ល ញែតបុ៉េ ្ណ ះ។ ជក់ែស្តង ពួក បុ៉ល ពត បនសថិត
េនកនុងដំ ក់កល យឈ្លបដែដល េហើយជឈ្លបមនចរតិ យ
ប៉យតូច ចជងមុន ែដលភគេ្រចើនេធ្វើេទេលើេគលេ សីុវលិ េដើមប ី
បផំ្លចិបផំ្ល ញ និងឆក់ប្លន់េសប ង ែដលជទូេទពួកេនះមនិែដលបន
យកន់កប់កែន្លង មួយេឡើយ។ ករ យដេណ្តើ មយកទី ងំេន
ម្រពែំដនកមពុជ-ៃថ និងករក ងេឡើងនូវ្របពន័ធករពរ្រពែំដន បន
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រុញ្រចនខម ងំេ យធ្ល ក់កនុងសភពករណ៍ដ៏លបំក មនិ្រគន់ែតសំ ប់
ពួក បុ៉ល ពត បុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្តកន់ែតលបំកជងេទៀត សំ ប់កម្ល ងំ
របស់ សីហនុ និងសឺន ន ែដលមនយុទធ ្រស្តករពរកម្ល ងំ។ 
េជគជ័យៃនយុទធនកររដូវ្របងំឆន  ំ ១៩៨៤-១៩៨៥ បនប្ំរពញួរយៈ
េពលសថតិេនកមពុជរបស់កងទព័សម្័រគចតិ្តេវៀត ម បនពក់ក ្ត ល។ 
កនុងឆន  ំ ១៩៨៤ េ្រកយេពលបនដកកងទព័េវៀត មចនួំនបេីលើករួច
មកេហើយ កមពុជ និងេវៀត ម បន្របកសថ កងទព័សម្័រគចតិ្តេវៀត

ម នឹងដកេចញពីកមពុជទងំ្រសុងកនុងអឡុំងពី ៥ េទ ១០ ឆន  ំ្របសិន
េបើគម នដេំ ះ្រ យនេយបយ។ បនទ ប់ពីយុទធនកររដូវ្របងំឆន  ំ
១៩៨៤-១៩៨៥ បនបញច ប់ បក  និងរ ្ឋ ភិបលៃន្របេទសទងំពីរ 
បនពិនិតយអពីំករេ្រប បេធៀបកម្ល ងំេនកមពុជ។ ឆ្លង មជំ នរកីធធំត់
ៃនកម្ល ងំផទ ល់របស់បដវិត្តន៍កមពុជ និងករធ្ល ក់ចុះៃនកម្ល ងំ្របឆងំ គបឺន
ផ្តល់លទធភពេ យរ ្ឋ ភបិលទងំពីរកណំត់សននិ ្ឋ នថ “កងទព័េវៀត

មនឹងបន្តដកជែផនក  ៗ ជេរៀង ល់ឆន  ំ េហើយនឹងដកទងំ្រសុងេនឆន  ំ
១៩៩០” ែដលជកមមវធិដីកកងទព័ជឯកេ ភគ ី េហើយនឹង ចដកឆប់
ជងេពលេវ េនះេទេទៀត ្របសិនេបើមនដេំ ះ្រ យនេយបយ
មួយសំ ប់បញ្ហ កមពុជ។ នែខសី  ឆន  ំ១៩៨៥ កនុងេសចក្តែីថ្លងករណ៍ៃន
សននសីិទរដ្ឋម្រន្តកីរបរេទស កមពុជ-េវៀត ម- វ េលើកទី ១១ ែដល្របជុំ
េនទី្រកុងភនេំពញ េយើងបន្របកសអពីំកលបរេិចឆទចុងេ្រកយ ៃនករដក
កងទព័សម្័រគចតិ្តេវៀត មេនឆន  ំ១៩៩០។ ្របករេនះបនបង្ហ ញចបស់ពី
ភពរកីធធំត់ៃនកម្ល ងំបដវិត្តកមពុជ និងសុឆនទៈរបស់កមពុជ និងេវៀត ម 
ែដលចង់េ ះ្រ យបញ្ហ កមពុជ មផ្លូវ នេយបយ។ 
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យុទធ ្រស្តថម ី
របស់ពកួ បុ៉ល ពត 

 
ែផនករ យសរុំក ផ្តួលរលំំ ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ នឆន  ំ
១៩៨៥ មនិ្រតមឹែតជួបនឹងប ជ័យបុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្តែថមទងំេធ្វើេ យ 
ពួក បុ៉ល ពត សថិតកនុងសភពករណ៍ដ៏លបំក ែដលបងខេំ យពួក
ដកថយមួយជំ នែផនកយុទធ ្រស្ត េ យ្រតូវរ ំ យកម្ល ងំធ ំ ជ
កម្ល ងំតូចៗ េធ្វើស្រងគ មឈ្លប ែដលមនចរតិ យប៉យ ត្រមង់េទេលើ
េគលេ សីុវលិជសខំន់។ ករែ្របទិសពីករេ្របើ្របស់កម្ល ងំេយធ
ជសខំន់ គួបផ ជំមួយសកមមភពនេយបយ េសដ្ឋកចិច ករទូត េដើមប ី
ផ្តួលរលំរំដ្ឋអំ ចបដវិត្ត មផ្លូវេយធ េទកន់ករេ្របើ្របស់វធិនករ 
នេយបយ េសដ្ឋកចិច ជសខំន់ គួបផ នឹំងករ យបផំ្ល ញខងេយធ 
បននេំទដល់ករែ្រប្របួលៃនវធិសីកមមភពរបស់ ពួក បុ៉ល ពត៖ 

ខម ងំបនេផទរ ពីករបុ៉នប៉ងផ្តួលរលំំ ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ 
មរយៈករបេងកើតដបំន់្រតួត្រ  ឬកន់កប់ េ យរលំរំដ្ឋអំ ច

បដវិត្តេនភូមិ ឃុ ំ រហូតដល់ថន ក់េខត្ត ចត់ ងំរដ្ឋអំ ចកមពុជ្របជ
ធបិេតយយជមុន រួចេហើយេទើប យសរុំកផ្តួលរលំរំដ្ឋអំ ចមជឈមិជ 
េ្រកយ េទជវធិេីធ្វើសកមមភព មករទ្រនទ នេ យ ង ត់េសង ម សំ
ខន់េនមូល ្ឋ នែដលពួក េ ថ អនុវត្តមគ៌ស្រងគ ម្របជជន។ 
ខម ងំបន្របមូលផ្តុកំរខិតខេំដើមបបីផំ្ល ញករក ងមូល ្ឋ ន ដេណ្តើ ម
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្របជជនពីបដវិត្តន៍។ កនុងរយៈេពលេនះ ពួក បុ៉ល ពត បនខិតខំ
យ៉ងេពញទហឹុំង ដល់ករ ្ត រេឡើងវញិនូវ ម រតរីបស់នយទ ន 
និងពលទ ន ែដលបនធ្ល ក់ចុះយ៉ងខ្ល ងំ បនទ ប់ពីប ជ័យរដូវ
្របងំ ១៩៨៤-១៩៨៥ េហើយក៏បនែកស្រមួលរចនសមព័នធចត់ ងំៃន 
កម្ល ងំរបស់ េដើមបកីរសថិតេសថរ និងេដើមប្ីរសប មវធិេីធ្វើសកមមភពថម ី
ពួក ្រតូវបែំបកអងគភពជែផនកតូចៗ េហើយែដលអងគភពមួយចនួំន 
ពួក េ ថ ្រកបខណ័្ឌ យុទធវធិកីនុងកងពល េដើមបពី្រងយកម្ល ងំ ងយ
្រសួលេ ះ្រ យេសប ង ងយ្រសួលចល័តេគចេចញពីករេបសសំ

ត និងងយ្រសួលលួចចូលេធ្វើសកមមភពកនុងមូល ្ឋ ន។ កនុងករបំ
ែបកកម្ល ងំ ពួក បុ៉ល ពត ក៏បនេរៀបចនូំវ្រកុម្របតបិត្តកិរេឃសន
ទក់ទង និងចត់ ងំកម្ល ងំបងកប់ ែដលកនុងកម្ល ងំ្របតបិត្តកិរេនះ 
ខម ងំបនអនុវត្តនូវយុទធវធិ ី “មេនសេញចតន” គបឺញជូ នមនុស កនុងកង
ទព័  ែដលមនភូមកិេំណើ តេនទី  េ យេទេធ្វើសកមមភពេនទី
េនះ េដើមបអូីសទញ មរយៈមេនសេញចតន្រគួ រ។ 

ករអនុវត្តន៍នូវឧបយកលដេណ្តើ មមូល ្ឋ ន ដេណ្តើ ម្របជជន
របស់ពួក បុ៉ល ពត េធ្វើេឡើងេ្រកយេពលែដលបដវិត្តន៍បន និងកពុំង
ដេំណើ រករក ង និងព្រងងឹមូល ្ឋ ន ែដលបនក្ល យេទជឧបសគគ 
ដ៏ធសំំ ប់ែផនកររបស់ពួក បុ៉ល ពត។ ជទូេទ កម្ល ងំរបស់ខម ងំ្រតូវ
ជួបនឹងកម្ល ងំសមព ធពីរទិស គទិឺសេន្រពំែដន និងទិសគបសងកត់េន
ៃផទកនុង ែដលេធ្វើេ យពួក ព្រងកីសកមមភពមនិបនធទូំ យ។ េន
្រពំែដន របងករពរ្រពំែដនបនក ងេឡើង េធ្វើេ យខម ងំជួបករលំ
បកកនុងករេចញចូល សខំន់ករដកឹជញជូ ន វុធ ្រគប់រេំសវ េសប ង
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រ ចូលមកៃផទកនុង្របេទស។ មុនចូលមកៃផទកនុង្របេទស េគ ក
លបងឆ្លងកត់នឹងករ ្ល ប់ជមុនសិន េហើយមនករណីខ្លះ្រតូវពឹងែផ្អក
ករគ្ំរទពីកម្ល ងំេយធៃថផង។ មឯក រសមង ត់មនិបេញចញ្រប
ភពមួយរបស់ៃថ ែដលនិយយពី “ទិសេ្រជ តចូលរបស់ប ្ត កងទព័
ែខមរ្រតភីគ”ី កនុងឆន  ំ ១៩៨៧ បនេលើកេឡើងថ «កម្ល ងំទ ន្រហ្វង់ 
(Fran)» របស់ៃថ ក៏បនេធ្វើករគពំរ មករទប់ ក ត់ ឬ មករេបះ
ទព័ឈរេជើងបេញឆ តកងទព័ េហង សរំនិ និងេវៀត ម។ មធមម  
ករេ្រជ តចូលេនះ ្រតូវ្រប្រពឹត្តេិទេនេពលយប់ងងតឹ េ យេឆ្ល តេ្របើ
្របស់ភូមិ ្រស្តៃ្រពភន ំ េដើមបរីក ករសមង ត់។ ដូេចនះ ទ នៃថបន
ចូលរួមេធ្វើសកមមភពគ្ំរទ េ យករេ្រជ តចូលរបស់ពួក្រតភីគែីដល
េយើងធ្ល ប់ចំ ថំ េពល ៃថបេងកើនសកមមភពេយធេន្រពំែដន 
គពិឺតជមនករទក់ទិនដល់ករេ្រជ តចូលមកៃផទកនុង្របេទស របស់
កម្ល ងំបដបិកខ។ ឯក រដែដលបន យតៃម្លថ “ភគេ្រចើនៃនប ្ត
កម្ល ងំែដលបនលបេ្រជ តចូលៃផទកនុង្របេទសកមពុជ េហើយែដលរស់
នមនជវីតិ្រតឡប់េទដល់ទី ងំវញិេនះ គេឺ្រចើនែតមនិ្រគប់ចនួំន 

ករបត់បង់មនរហូតដល់េទ ៨០ ភគរយ ៃនចនួំនទព័េនេពលេចញ
ដេំណើ រ ្រស័យេ យពួកេគ្រតូវគូបដបិកខ យកេមទច េហើយមនករណី
ជេ្រចើនបនេចញ រភពចេំពះពួក េហង សរំនិ ្រស័យេ យពួក
េគពុំ ច្រទ្ំរទបននូវករអត់ឃ្ល ន លបំកេវទន ច់សែង្វងឃ្ល តចក
ពី្រសុកភូមជិយូរៃថង”។ ឯក របនបែនថមថ “វធិនករេ្របើ្របស់ជន
ទងំ យែដល្រតូវចត់ ងំេ យចូលមកេធ្វើសកមមភពចរកមម គមឺន
ករេដើរអម និងករ្រតួតពិនិតយរបស់េមបញជ ករែដលមន យុេ្រចើន



ហុ៊ន ែសន៖ ១០ ឆន ៃំនដេំណីរកមពុជ ១៩៧៩-១៩៨៩ 

ទំពរ័ 78 

ជង េហើយមនគនិំតៃ្រពៃផ ផង។ កនុងករណីែដលេគមនមនទិល
សង យ័េទេលើជន មន ក់ ថមនគនិំតចង់េគចរត់េនះ គេឺគនឹង
បញ់សម្ល ប់េចលភ្ល ម ឬក៏្រពែលងេ យេដើរេទជន់មនី ្ល ប់ទងំ
្រកុមក៏មន”។ 

្រស័យេ យជួបករលបំក កនុងករឆ្លងកត់្រពំែដនចូលមកេធ្វើ
សកមមភពេនខងកនុង លបំកដកឹជញជូ នផគត់ផគង់ និងបញជ កម្ល ងំេន
ៃផទកនុង បនេធ្វើេ យសកមមភពកម្ល ងំរបស់ បុ៉ល ពត េនៃផទកនុងមន
ករថយចុះយ៉ងេ្រចើន េបើេ្រប បេធៀបរយៈេពលមុនេធ្វើរបងករពរ្រពំ
ែដន នឆន  ំ១៩៨៤ និងេ្រកយេពលដេំណើ រករក ងរបងករពរ្រពំ
ែដន។ នឆន  ំ១៩៨៥ សកមមភពខម ងំេនៃផទកនុង ថយចុះជង ៤០ ភគ
រយ េហើយឆន បំន្តបនទ ប់ែតងែតមនករថយចុះ ថយចុះទងំចនួំន
េលើកេធ្វើសកមមភព ទងំករំតិ្រទង់្រទយៃនសកមមភព។ ពួកេនៃផទកនុង 
ជួបករលបំកេ្រចើនជងពួកេន្រពំែដន ្រស័យេ យេគចូលកន់ែត
េ្រជ កន់ែតជួបករលបំកអពីំករផគត់ផគង់ភស្តុភរ ែដលអងគភពភគ 
េ្រចើន្រតូវេ្របើ្របស់កម្ល ងំ ១ ឬរហូតដល់ ២ ភគ ៣ េដើមបដីកឹជញជូ ន។ 
អងគភពេសទើរទងំអស់ ពុមំនទី ងំសថិរភព ឬសថិរភពបងគួរេឡើយ គ្ឺរតូវ
ចល័តជ្របច ំ េដើមបេីគចពីករេបសសំ តៃនកម្ល ងំបដវិត្ត េពលគ ឺ
ពួក ជួបករលបំកអពីំករទក់ទងបញជ  េហើយ កន់ែតពិបកេទ
េទៀតសំ ប់ពួកមនជងំ ឺ និងមនរបួស េ្រពះគម នមនទីេពទយ គម នថន ំ
ពយបល។ មនកែន្លងខ្លះេ យមនិ ចយកអនកជងំ ឺ ឬរបួសេទជមួយ
បន ពួកេមបញជ ករ បុ៉ល ពត បនសម្ល ប់អនកជងំ ឺឬរបួសេចលែតម្តង 
េដើមបកុីេំ យខងបដវិត្តចប់បន ឬេចញមក រភពជមួយបដវិត្តន៍។ 
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កររកីចេំរ ើនរបស់បដវិត្តន៍ និងកររកីចេំរ ើនៃនជវីភព របស់្របជជនទងំ
ម រត ីនិងសមភ រៈ ្រពមទងំនេយបយសេ ្ត ស្របណីរបស់បក  និង

រ ្ឋ ភបិល បនជះឥទធិពលយ៉ងខ្ល ងំដល់ ម រត ីពលទ ន និងនយ
ទ នខម ងំ េធ្វើេ យករេឃសនអកុសលរបស់ពួកេមបញជ ករខម ងំ 
្រតូវអស់្របសិទធភពេហើយជរុំញេ យពលទ ន និងនយទ ន
ខម ងំយ៉ងេ្រចើនមកសុចុំះចូលជមួយបដវិត្តន៍វញិ។ 

េដើមប ី ្ត រនូវសភពករណ៍ ពួក បុ៉ល ពត បនេរៀបចែំផនករ
ព្រងងឹៃផទកនុង េ យបញជូ នទ នបត់ ម រតេីចញេទ្រពំែដនវញិ 
េហើយមនកែន្លងខ្លះ ពួក យល់្រពមេ យទ ន  េចញ រភព 
ែក្លងក្ល យជមួយបដវិត្តន៍ េដើមបេី ះ្រ យករលបំកអពីំ ម រត ី អពីំ
េសប ង េដើមបេីគចេចញពីករកេមទចេ យកម្ល ងំបដវិត្ត និងេដើមបេីធ្វើជ
សនូលបងកប់សំ ប់ពួក បន្តស្រងគ ម។ ពួក បុ៉ល ពត ក៏បន ក់េចញនូវ
វធិនករ «យកស្រងគ មចញិចឹ មស្រងគ មេននឹងកែន្លង» សខំន់គឆឺក់ប្លន់ 
និងលួចទិញេសប ង និងគបសងកត់ អូសទញយុវជនេនតបំន់ចុងកត់
មត់ញក បេំពញេ យ ច់ទព័របស់ ។ ករឆក់ប្លន់េសប ង ករទិញ
េសប ង បនក្ល យជភពចបំច់របស់ពួក បុ៉ល ពត េដើមបកីរសថិតេសថរ
ៃនកម្ល ងំរបស់ ។ ម្របភពព័ត៌មនែដលនិយយពីករេ្រជ តចូល
មកៃផទកនុង្របេទសកមពុជ របស់ កម្ល ងំ្រតភីគ ីគមឺនករជួយពី្របេទស
មួយចនួំន។ ឯក រមួយបននិយយថ “សកមមភពលួចេ្រជ តចូល
កមពុជ ្រតូវេ្របើេពល ៧ ៃថង េហើយេបើចូលេ្រជដល់ៃផទកនុង្របេទស គ្ឺរតូវ
េ្របើេពលអស់ ១៥ ៃថង។ ពួកេនះ្រតូវយក មខ្លួននូវេសប ង រ ម្ហូប

រេ្រក ម ភគេ្រចើនជេ្រគ ងកបុ៉ំង េហើយមនមួយចនួំនេទៀត គឺ
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មនករេ្របើ្របស់លុយេរៀលរបស់រ ្ឋ ភបិលកមពុជបចចុបបននផង។ លុយ
េរៀលទងំអស់េនះ ្រតូវបន្របេទសជមតិ្តភក្តផិ្តល់េ យេគ ដូចជ សិង្ហបូរ ី
មរយៈករលកដូ់រទនិំញជមួយកមពុជ បនទ ប់មកប្តូរជលុយេរៀល េហើយ

បញជូ នេទេ យ្របេទសចនិ េមរកិ និងៃថ មកចិចសនយៃផទកនុង”។ 
េ្រកពី្របក់េរៀលែដលពួក្រតភីគបីនទទួល មរយៈ្របេទសែដល

រកសីុផ្ល ស់ប្តូ រទនិំញជមួយកមពុជ េគេន្របទះេឃើញ្របក់េរៀលែក្លង
ក្ល យមួយចនួំនែដលកម្ល ងំបដបិកខ បនេ្របើ្របស់េបកបេញឆ ត្របជ
ជនេយើងយកេសប ង េហើយែដល្របក់េរៀលែក្លងក្ល យេនះ េគ ចដងឹ

មព័ត៌មនសមង ត់ថ បនេបះពុមពេនបងកក និងសិង្ហបូរ។ី េនមន 
ករេ្របើ្របស់មស ដុ ្ល រ េមរកិ និងទនិំញ េដើមបបី្តូ រេសប ងពី្របជ
ជន ដូេចនះ ខម ងំ ចបនថយបនខ្លះនូវករលបំកអពីំករដកឹជញជូ ន 
បុ៉ែន្តក៏មនិ ចេ ះ្រ យេ យមនសថិរភពបនែដរ។ ជទូេទ ខម ងំ 
គម នេសប ងស្តុកបរុំង េហើយកនុងសភពករណ៍ែបបេនះ ខម ងំពុមំនលទធ
ភពនឹងេធ្វើករ្របយុទធេ យបនយូរែដរ េទះជពួក មនកេំភ្លើង 
្រគប់រេំសវ្រគប់្រគន់េហើយក៏េ យ ក៏មនិ ចព្រងកី្រកបខណ្ឌ ស្រងគ ម
េ យបនធទូំ យែដរ។ 

ចូលដល់ឆន  ំ១៩៨៧ ពួក បុ៉ល ពត បនជរុំញអនុវត្តនូវ “យុទធ ្រស្ត
បកុី”ំ េហើយក៏បន ក់េចញនូវយុទធ ្រស្ត “កចំត់ពីរ ក ងប”ី។ យុទធ

្រស្តបកុី ំ មនចរតិបផំ្ល ញករក ងកម្ល ងំបដវិត្ត ែដលខម ងំេមើល
េឃើញថ ជេ្រគះថន ក់សំ ប់ពួក  េនះគ ឺកុលំក់េសប ងជូនរដ្ឋ កុចូំល
កងទព័េសនជន កុេំទក ង្របពន័ធករពរ្រពែំដន។ 

េដើមឆន  ំ១៩៨៧ េគសេងកតេឃើញថ ពួក បុ៉ល ពត ក់ដូចជបន
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េដើរថយេ្រកយមួយជំ នេទៀត ខងែផនកនេយបយ េហើយែដល
ជំ នថយេ្រកយេនះ កពុំងបន្តមនរហូតមកដល់សព្វៃថង។ េនះគឺ 
ករែដលពួក អនុវត្តវធិនករៃដេក្ត ចេំពះ្របជជន។ បុ៉នម នឆន មុំន
ពួក បុ៉ល ពត បនេដើរថយេ្រកយម្តងរួចេទេហើយ គេឺផទរពីករខិតខំ
ែ្របក្ល យរដ្ឋអំ ចបដវិត្តេនភូម ិ ឃុ ំ េ យេទជរដ្ឋអំ ចមុខពីរ 
េទជករ យបផំ្ល ញរដ្ឋអំ ចភូម ិ ឃុេំទវញិ។ បុ៉ែន្ត េនបន្តខិតខំ
ក ងកម្ល ងំបងកប់េនកនុង្របជជន។ េ្រកយេពល ប ជ័យកនុងែផនករ
ក ងកម្ល ងំបងកប់ ពួក បនេផទរេទកន់ករប្រងក បេ យចូលបញ់
សម្ល ប់ ឬចប់បងខយំកេទកនុងៃ្រពេធ្វើករេរៀនសូ្រត ឬយកេទេ យ
ជួយដកឹជញជូ នេ យពួក  ែដលបងកនូវេរឿងេក្ត ្រក យកន់ែតខ្ល ងំពី 
សំ ក់្របជជន។ កនុងករចប់្របជជនយកេទេរៀនសូ្រតកនុងៃ្រព 
មនចណុំចគួរេ យភញ ក់េផ្អើលមួយ កនុងយុទធនករខងនេយបយ
របស់ពួក បុ៉ល ពត គកឺរ្របុងេ្រប បយុទធ ្រស្តយូរអែង្វង “ែដលមន
ែចងកនុងឯក ររបស់ បុ៉ល ពត នែខ េម  ១៩៨៧” គកឺរចត់ទុក 
សីហនុ ជសមព័នធមតិ្តយុទធវធិ ីែដល្រតូវ មគគផីង តសូ៊ផង។ សឺន ន 
ជស្រតូវេ្រគះថន ក់សំ ប់យូរអែង្វង ែត្រតូវសហករចេំពះមុខកនុងករ
្របឆងំេវៀត ម។ ឯកម្ល ងំបដវិត្តកមពុជសព្វៃថង ពួក បុ៉ល ពត ក់
បដូីចជេមើលេឃើញថ ជសមព័នធមតិ្តយុទធ ្រស្តយូរអែង្វង េដើមបទីប់

ក ត់នឹងេ្រគះថន ក់ៃនរបបសក្តភូិម ិ នយទុន ែដល ចេងើបកបល
េឡើងវញិេនកមពុជ មរយៈ សីហនុ និងសឺន ន។ មនចណុំចែដល
គួរកត់សមគ ល់មួយេទៀត គកឺរែដលពួក បុ៉ល ពត េឃសនេ យ្របជ
ជនេបះេឆន តេ យ េខៀវ សផំន ្របសិនជមនដេំ ះ្រ យនេយ
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បយេហើយមនករេបះេឆន ត។ ដូេចនះ ទនទឹមនឹងករបុ៉នប៉ងដេណ្តើ មអំ
ច មផ្លូ វេយធមនិបនសេំរច ពួក បុ៉ល ពត ក៏ ក់ដូចជេ្រត ម

ចូលរួម កនុងដេំ ះ្រ យនេយបយែដរ េហើយេ្រត ម្របឈមមុខ
ជមួយ សីហនុ កនុងករេបះេឆន ត កនុងេពលែដលេនខងេ្រក ពួកែខមរ 
្រកហម្របកសែក្តងៗ ថ សីហនុ នឹងេនជ្របមុខរដ្ឋជេរៀងរហូត
របស់កមពុជ។ 

កនុងេពលែដលសភពករណ៍នេយបយ មនករវវិត្តន៍យ៉ងឆប់
េទរកដេំ ះ្រ យនេយបយេ យបញ្ហ កមពុជ េហើយែដលមនិ
អនុេ្រគះេ យពួក បុ៉ល ពត ទងំនេយបយ និងចតិ្ត ្រស្ត ក៏ដូចជ
ខងេយធ េដើមឆន  ំ១៩៨៨ ពួក បុ៉ល ពត បនជរុំញអនុវត្តយុទធ ្រស្ត
កចំត់ពីរក ងប ី េ យេលើកែផនកររយៈេពល ៤ ែខ ពីែខមក  
ដល់ែខេម  ១៩៨៨ សេំ េធ្វើេ យសភពករណ៍មនេ្រប បសំ ប់
។ ែខកុមភៈ ១៩៨៨ មជឈមិ បុ៉ល ពត បនេចញករែណនថំមមួីយេទៀត 

េ យបែនថមពីករកចំត់ពីរក ងប ី េ យេទជ «ករកចំត់ពីរ ក
ងបួន»។ កចំត់ពីរ គកឺចំត់កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធរបស់បដវិត្តន៍េន

មូល ្ឋ ន (េយធ នគរបលេសនជន) និងកចំត់រដ្ឋអំ ចបដវិត្តន៍។ 
ក ង ៤ គ ឺ ក ងសនូល ម្រគួ រនីមួយៗ ក ងសនូល ម្រកុម
្រគួ រ ែដលមនលកខណៈជករចត់ ងំសនូលបងកប់របស់្រកុមៃនប ្ត
្រគួ រ ក ងឈ្លប ក ងសនូលភូម ិែដលមនលកខណៈជករចត់ ងំ
រដ្ឋអំ ចថន ក់ភូម ិ ែដលខម ងំេ ថជសនូលបេចចកេទសមនភរៈជ
សនូលនេយបយ សនូលេសដ្ឋកចិច សនូលខងនិរ រ សនូលេសុើបករណ៍ 
សនូលចលនទ នែខមរ សនូលចលនភន ក់ងររដ្ឋបល សនូលអប់រេំរៀន
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សូ្រត សនូលសងគមកចិចជវីភព។ 
ខម ងំបនែបងែចកជ ៤ ្របេភទភូម ិ ភូមរិេំ ះ្រតូវក ងចហំ និង

ពក់ក ្ត លចហំរ ភូមពិក់ក ្ត លរេំ ះ ្រតូវក ងចហំរ និងពក់
ក ្ត លចហំ ភូមរិេំ ះេពលយប់ ្រតូវក ងសមង ត់ និងភូមែិដល 
បដវិត្តន៍កន់កប់បេ ្ត ះ សនន ្រតូវក ងសមង ត់។ ខម ងំចត់ទុកថ 
ករកចំត់ពីរ គជឺករេបើកទ្វ រេដើមបកី ងបួន ែដលពួក ចត់ទុកថ 
ជចណុំចគន្លឹះែដល្រតូវអនុវត្ត។ 

ែផនកររបស់ខម ងំមនលកខណៈធេំធង បុ៉ែន្តលទធភពរបស់ពួក
មនករំតិ។ ែថមពីេលើេនះ កររកីចេំរ ើនរបស់កម្ល ងំបដវិត្តេនមូល ្ឋ ន 
ក៏បនរុញ្រចនេ យថយេ្រកយនូវឧបយកលដ៏ពិសពុលេនះ។ កនុង
េសចក្តែីណនរំបស់ បុ៉ល ពត េផញើេ យប ្ត អងគភពរបស់  េដើមប ី
្រតួតពិនិតយករអនុវត្តែផនករ កចំត់ពីរ ក ងបួន បុ៉ល ពត បន
ទទួល គ ល់ េហើយេធ្វើករទិេទៀនចេំពះអងគភពថន ក់េ្រកម ែដលអនុ
វត្តមនិបនសេំរចែផនករ េ យេលើកេឡើងថ មនសមរភូមមួិយ
ចនួំនេន  ជ្រញជំ េជើងេនេឡើយ េទមុខមនិរួច មនិទន់ចូល មទិស
្រតមឹ្រតូវេនេឡើយ។ 

បនទ ប់ពីពិនិតយេឃើញថ ែផនកររបស់ខ្លួនមនិបនសេំរច ែខឧសភ 
១៩៨៨ អគគបញជ ករ ្ឋ នកងទព័កមពុជ្របជធបិេតយយ បនេចញនូវ
ែផនករ “គួរេ យភញ ក់េផ្អើលមួយ” ដល់អងគភពរបស់ េ យេធ្វើ
សកមមភពេនេខត្តកពំង់ធ ំ និងកពំង់ចម កនុងេគលេ ឈនេទក្ត ប់ 
និងក ងកម្ល ងំ្របជជនេនជនបទ េ យបនពី ៧០ េទ ៨០ ភគ
រយ េហើយេលើកែផនករេធ្វើបដរូិបដែី្រស និងជតូបនីយកមមចកំរេក
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សូ៊ គដឺេណ្តើ មយកដែី្រស ែចកេ យកសិករ្រក ែតកុែំចកេ្រចើនេពក 
េហើយេ យកសិករែចកផលែដលេធ្វើបនេ យពួក ខ្លះ ដេណ្តើ ម
យកចកំរេកសូ៊ែចកេ យ្របជជនេធ្វើ េហើយែចកផលជមួយ ពក់
ក ្ត ល ែដលពួក េ ថ េ្រត មទទួលយកសន្លឹកេឆន តពី្របជជន
កនុងេពលេបះេឆន ត។ ជមួយេនះ ពួក បុ៉ល ពត ក៏បនេលើកែផនករ
ដ៏ចែម្លកមួយ គែឺផនករ “្របមូល្របជជនកប់េឈើបទិផ្លូ វ” ែដលពួក
ចត់ទុកថ មនអតថន័យទងំនេយបយ េយធ ទងំេសដ្ឋកចិចយ៉ងធំ
ទូ យ។ ខម ងំមនែផនករបទិផ្លូ វទងំអស់ែតកនុងរយៈមួយ ទិតយេទ 
២០ ៃថង េ យ ក់ែផនករេ យ្របជជន ១ នក់កប់េឈើេ យបន 
១០ េដើម េដើមប្ីរ ស់ផ្លូ វ។ ែផនករេនះ ក់ដូចជចង់បេងកើតនូវដបំន់
យុទធ ្រស្ត ឬភូម ិ ឃុយុំទធ ្រស្ត េដើមបេីចញពីេនះ ព្រងកីែថមនូវ
ដបំន់កន់កប់េ យពួក  ឬេ្រត មបង្ហ ញអពីំភព្រសបចបប់របស់  
កនុងេពលមនដេំ ះ្រ យនេយបយ។ សូមបញជ ក់ថ េពលេនះ 
បុ៉ល ពត ក៏បនេចញបញជ េ យកម្ល ងំ រេំ ះេ យបនេខត្តបត់
ដបំង បនទ យមនជ័យ េសៀម ប កពំង់ធ ំ េហើយកត់ផ្លូវជតេិលខ ៤ 
េលខ ៥ និងេលខ ៦។ បុ៉ែន្ត ែផនករ្របកបេ យករផ ងេ្រពង និងមហិចឆិ
េនះ មនិបនអនុវត្តេនកែន្លង មួយេឡើយ េហើយខម ងំក៏េន ក់ខ្លួន
េគចេចញពីករេបសសំ តរបស់បដវិត្តន៍បន្តេទៀត។ 

កនុងបញ្ហ ចតិ្ត ្រស្ត និងករេឃសនេ្រក្របេទស េដើមបបីន្តភព
្រសបចបប់ៃនកម្ល ងំរបស់  ទប់ ក ត់នូវករទមទរសុេំ យកចំត់ពួក 
បុ៉ល ពត េចញពីជវីភពនេយបយរបស់សងគមកមពុជ េធ្វើេ យេគ
នឹកនដល់តួនទីរបស់ចនិ និងែខមរ្រកហម កនុងដេំ ះ្រ យនេយ
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បយេនកមពុជ គំ មកែំហង ម រត្ីរបជជន ្រពមទងំទប់ ក ត់នូវករ
ែដលកងទព័េវៀត មដក មកលកណំត់។ ពួក បុ៉ល ពត បន
េលើកេឡើងរបស់ែដលេ ថ “ឳកសយុទធ ្រស្តនឆន  ំ១៩៩០” គកឺរ 
ដេណ្តើ មរដ្ឋអំ ច េ្រកយេពលេវៀត មដកអស់ពីកមពុជ។ កនុង
េពលជមួយគន  ពួក បុ៉ល ពត បនបេងកើននូវសកមមភព យ្រប រេទ
េលើកម្ល ងំ សីហនុ និង សឺន ន ែដលជសមព័នធមតិ្ត េដើមបគីំ មកំ
ែហង ទប់ ក ត់នូវករ្រពមេ្រព ងេ យែឡក មួយ កនុងដេំ ះ
្រ យនេយបយសំ ប់បញ្ហ កមពុជ េ យគម នពួកែខមរ្រកហម។ 

េយើងគួររលឹំកថ តុលយភពកម្ល ងំេនេលើសមរភូម ិកនុរយៈេពលចុង
េ្រកយេនះ មនករអនុេ្រគះេ យករតសូ៊របស់្របជជនកមពុជ។ 
ខម ងំស្រតូវ បន កលបងេធ្វើេ យកម្ល ងំបដវិត្តកមពុជចុះេខ យ កនុង
េពលែដលកងទព័េវៀត មបន្តដកេចញពីកមពុជ។ ែខវចិឆកិ ១៩៨៧ 
កងទព័េវៀត ម បនដកេចញពីកមពុជចនួំន ២០.០០០ នក់ េហើយ 
េដើមឆន  ំ ១៩៨៨ បនដកេចញពី្រពំែដនកមពុជ-ៃថ ចនួំន ៣០ គឡូី
ែម៉្រត ្រសប មសុឆនទរបស់កមពុជ និងេវៀត ម េឆ្លើយតបនឹងសុឆនទៈ 
របស់ឧត្តមេសនិយ ឆ ៉លីត យុងៃឆយុត (Chavalit Yongchaiyudh) 
អគគបញជ ករកងទព័ៃថ ែដលគត់បន្របកសបនថយចនួំនកងទព័ៃថ 
ែដលេបះ្របច ំ ម្រពំែដនកមពុជ ែដលេគលបណំងសខំន់របស់
េយើង ចង់េជៀស ងករប៉ះទងគចិគន  េហើយេរៀបច្ំរពំែដន្របេទសទងំ
ពីរេ យមនេសថរភព និងសន្តិភព។ ចប់ពីែខ មថុិន រហូតែខធនូ 
១៩៨៨ កងទព័េវៀត មបនដកេចញចនួំន ៥០.០០០ នក់េទៀត 
េ យ ប់ទងំកងទព័េនែកបរ្រពំែដន និងៃផទកនុង្របេទសផង។ ករដក
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កងទព័េវៀត មពីរេលើក ចនួំន ៧០.០០០ នក់ កនុងេពលែដលខម ងំ
ស្រតូវកពុំងខិតខដំេណ្តើ មយកេ្រប បខ្ល ងំ្រតឡប់េទវញិ បនក្ល យជ 
អែ្រមកដ៏ធងន់ធងរសំ ប់្របជជនកមពុជ កនុងកចិចករពរជត ិ បុ៉ែន្ត

្រស័យេ យកររកីធធំត់ៃនកម្ល ងំផទ ល់របស់បដវិត្តន៍កមពុជ េយើង
រក បននូវេ្រប បខ្ល ងំេ្រប បឈនះ ទងំេនៃផទកនុង ទងំេន្រពំែដន រក
បននូវសថិរភពសំ ប់ ករបងកបេងកើនផលរបស់្របជជនេនទូទងំ្រប
េទស េធ្វើេ យមូល ្ឋ នបន្តរកីចេំរ ើន មទិសអេំ យផលេ យ 
េយើង។ ករដកកងទព័េវៀត មជចែំណកៗ េចញពីកមពុជ េហើយ
រក បននូវភពរងឹមរំបស់កមពុជ បនក្ល យេទជករគបសងកត់ដ៏
ធងន់ធងរ សំ ប់ភគែីដលទក់ទិនកនុងជេម្ល ះេនកមពុជ ែដលេគ្រតូវែត្រប
ញប់្របញល់ចូលតុចរច េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ មផ្លូវនេយបយ 
េហើយក៏បនេផទរកម្ល ងំសងកត់ពីករេ យដកកងទព័េវៀត ម េទជ 
ករទមទរេ យគូបដបិកខចូលកន់តុចរច និងទមទរេ យកចំត់ 
េចលនូវេ្រគះថន ក់ៃនករវលិ្រតឡប់ៃនរបប បុ៉ល ពត។ 
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ករែបកបក់ 
ៃនកម្ល ងំ្របឆងំ 

 
សមព័នធភពៃនកម្ល ងំែដល្របឆងំគន  ពុំែមនជេរឿងងយ្រសួលេឡើយ។ 
កនុងសមព័នធភពមួយែដលមនិេសមើភពអពីំសិទធិ និងផល្របេយជន៍ 
េហើយខ្វះករេ ម ះ្រតង់ជមួយគន  ពិតជមនិ ចនមំកនូវករឋតិេឋរ
យូរអែង្វងបនេឡើយ។ េគលបណំង និងេគលេ ចុងេ្រកយខុសគន  
េទះបខិីតខសំ្រមុះស្រមួលអពីំផល្របេយជន៍ និងសកមមភពចេំពះ
មុខយ៉ង ក៏េ យ ក៏េគមនិ ចបទិបងំបននូវករែខ្វងទនំស់គន  
បនេឡើយ។ 

ងំពីមុនេពលបេងកើតេឡើងនូវសមពន័ធភព្រតភីគ ី ពួកេគបនបង្ហ ញ
យ៉ងចបស់ ស់អពីំករខុសគន ខង រជត ិ និងេគលេ ចុងេ្រកយ
រួចេទេហើយ។ េគបនេធ្វើករតសូ៊យ៉ងតងឹែតង េដើមប្ីរតួត្រ ជរំជំន
េភៀសខ្លួន េដើមបពី្រងកីឥទធិពលបក ពួកផទ ល់ខ្លួន និងេដើមប្ីរតួត្រ រ ្ឋ ភិ
បលច្រមុះ ែដលេគនឹងបេងកើតេឡើង។ េទះបសីេម្តច សីហនុ និង សឺន 

ន មនជហំរ្របុង្របយ័តនបផុំត មុននឹងឈនេជើងចូលរ ្ឋ ភបិល
ច្រមុះ្រតភីគជីមួយពួកែខមរ្រកហម ែតគត់មនិ ចេគចផុតពីចំ ប់
ខម ងំរបស់ពួក បុ៉ល ពត បនេឡើយ។ សឺន ន បនសុេំ យ្របេទស
ែដលគ្ំរទគត់ ផ្តល់នូវដបំងយ៉ងរងឹមមួំយេ យគត់ មុននឹងេ យ
គត់ចូល្រទុងខ្ល  បុ៉ែន្ត ជក់ែស្តងគត់មនិ ចេធ្វើអ្វខី្ល បនេទ ផទុយេទវញិ
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គត់បនក្ល យជចណីំខ្ល  ែដលត្រមូវេ យគត់អនុវត្តពកយេ ្ល ក “ចូល
សទងឹ មបត់ េហើយ រ ច់ជូនខ្ល ” េដើមបរីស់។ ករេឈ្ល ះ្របែកកគន ពុំ
ែមន្រគន់ែតមនរ ង្រកុម និង្រកុមែតបុ៉េ ្ណ ះេទ គមឺនរហូតរ ង
មនុស  និងមនុស  កនុង្រកុមនីមួយៗ េទៀតផង។ ទនំស់ៃផទកនុងៃនរណ
សិរ រេំ ះ្របជពលរដ្ឋែខមររបស់ សឺន ន បនរុញ សឺន ន េ យ
សថិតកនុងសភពករណ៍ដ៏លបំក េពលគរុឺញ សឺន ន េទេ យចនិ 
និងែខមរ្រកហម្រតួត្រ ែតម្តង។ ងំពីឆន  ំ ១៩៨៥ មក កនុងរណសិរ
រេំ ះ្របជពលរដ្ឋែខមរ មនករេ្របះឆរ ង្រកុម សឺន ន និង្រកុម
ឧត្តមេសនិយ ក់ សុ៊ត ខន ែដលជជេម្ល ះមនចរតិជរដ្ឋ្រប រ 
ែដលឧត្តមេសនិយ ក់ សុ៊ត ខន េធ្វើេឡើង េដើមបដីក សឺន ន 
េចញពីតែំណង្របធនរណសិរ ។ ន មេ្របះឆរ ងពួកទងំពីរកនុង្រកុម
ែតមួយេនះ បនេកើតមនជយូរយរមកេហើយ ែដល្រតូវដល់ករំតិផទុះ
េចញជស្រងគ មៃផទកនុង េហើយែដលគន្លឹះផទុះគេឺផ្តើមេឡើងចប់ពីករសេំរច
របស់ សឺន ន បេណ្ត ញ ហីុង កនធុន និង ប់ឌុល គ ្វ  ពងេម៉ត 
េ យេចញពីតែំណងគណៈកមម ធកិរ្របតបិត្ត ិ េនៃថង ២២ សី  
១៩៨៥ និងបេណ្ត ញេ យេចញពីរណសិរ រេំ ះ្របជពលរដ្ឋែខមរ េន
ៃថងទី ៤ ធនូ ១៩៨៥។ េឆ្ល តឳកសេនះ ឧត្តមេសនិយ ក់ សុ៊ត ខន 
ែដលជអគគបញជ ករកងទព័ និងឧត្តមេសនិយ េដៀន ែដលជនយអគគ
េសនធកិរ បនបេងកើតេឡើងេនៃថង ១៧ ធនូ ១៩៨៥ នូវគណៈកមម ធកិរ
មួយេ ថ «គណកមម ធកិរមជឈមិបេ ្ត ះ សននេ្រ ច្រសង់រណ
សិរ រេំ ះ្របជពលរដ្ឋែខមរ» េដើមបជីនួំសេ យគណៈកមម ធកិរ្របតបិត្តិ
របស់ សឺន ន។ េ្រកយករពយយមស្រមុះស្រមួលមនិបនសេំរច ៃថង 
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១៦ កុមភៈ ១៩៨៦ សឺន ន បនចុះហតថេលខេលើបទបញញតិ្តេ យ 
ឧត្តមេសនិយ ក់ ក់ សុ៊ត ខន និង េដៀន ែដល េចញពីតែំណង
អគគបញជ ករ និងអគគេសនធកិរកងទព័។ 

ស្រងគ មៃផទកនុងបនផទុះេឡើង េចញផុតពីរង្វង់្រតួត្រ របស់ សឺន ន 
្រចបូក្រចបល់េពញៃផទកនុងរណសិរ េនះ និងរញជួ យដល់រដ្ឋធមមនុញញ្រកុង 
កូ ឡពួំរ អពីំករបេងកើតរ ្ឋ ភបិលច្រមុះ្រតភីគ។ី ្រកុមទងំពីរបនេធ្វើ
ករេចទ្របកន់គន  េ យេបើកកកយអស់នូវចណុំចេខ យរបស់គន េទ
វញិេទមក។ ្រកុមរបស់ ក់ សុ៊ត ខន េចទ្របកន់ សឺន ន ថ
បក ពួក្រគួ រនិយម អត្តេនម័ត្ត ិ ផ្ត ច់ករ េកង្របវញ័ចយកជនួំយ
បរេទស េដើមបេីធ្វើមនេធ្វើបន េ យ្រកុម្រគួ រ និងបក ពួក យក
លុយជនួំយបរេទសេដើរទស នកចិចកំ ន្តេទ្របេទសេ្រក។ល។ ឯ្រកុម 
សឺន ន ក៏បនេចទបក្រតឡប់វញិខ្ល ងំក្ល ស់ែដរ េហើយមនិសូវ
ខុសគន បុ៉នម នអពីំករេចទ្របកន់របស់្រកុម ក់ សុ៊ត ខន មកេលើ
ខ្លួនែដរ ែតមនចណុំចែប្លក្រតង់ “មនិ ្ត ប់េមេកយ ពុករលួយ និង
រេំ ភេលើសិទធិមនុស  ពួកេនះជពួកទម្ល ក់េស្តច សីហនុ កលពីៃថង
១៨ មនី ១៩៧០ និងជអនកទទួលខុស្រតូវេធ្វើេ យ ធរណរដ្ឋែខមរ 
ធ្ល ក់េទេលើៃដែខមរ្រកហម កលពីៃថង ១៧ េម  ១៩៧៥”។ ្រកុម សឺន 

ន បនេឆ្ល តេ្របើ ្រពឹត្តកិរណ៍នេយបយកន្លងមក េដើមបសីងកត់េលើ 
ក់ សុ៊ត ខន ផង និងអូសទញសេម្តច សីហនុ េ យគ្ំរទខ្លួនកនុង

ជេម្ល ះេនះផង មរយៈេលើកេឡើងអពីំរដ្ឋ្រប រ ១៨ មនី ១៩៧០ 
បុ៉ែន្ត សឺន ន េភ្លចគតិថ េនែកបរខ្លួនគត់មនឧត្តមេសនិយ និង
មនុស មួយចនួំនធ្ល ប់បនចូលរួម្របឆងំសេម្តច សីហនុ ែដរ រួមទងំខ្លួន
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គត់ផង។ ករេលើកេឡើង អពីំករទទួលខុស្រតូវកនុងករេធ្វើេ យ ធ
រណរដ្ឋែខមរធ្ល ក់េទេលើៃដែខមរ្រកហម សឺន ន ចង់អូសទញ ឧត្តម
េសនិយ សូ ខមខូយ និងអនកឯេទៀត ្រស័យេ យចត់ទុកថ ក់ 
សុ៊ត ខន បនេធ្វើរដ្ឋ្រប ររលំឧំត្តមេសនិយរូបេនះកលពីៃថង ១២ 
េម  ១៩៧៥។ សូមរលឹំកថ េ្រកយេពល លន់ នល់ បនចកេចញ
ពី្របេទស េគបនចត់ ងំឧត្តមេសនិយ សូ ខមខូយ េ យេធ្វើជ
្របធនធបិតសី្តីទីរបស់ ធរណរដ្ឋែខមរ។ េ្រកយេធ្វើ្របធនធបិតីស្តី
ទីបន ១២ ៃថង នៃថង ១២ េម  ១៩៧៥ េពលសហរដ្ឋ េមរកិបទិ

ថ នទូតេនភនេំពញ សូម ខមខូយ បនេចញដេំណើ រេទបងកក ម
ឧដ្ឋមភ គច្រក ៃនកងទព័សហរដ្ឋ េមរកិ ែដលមកដកឹអនកករទូត េម
រកិេចញពីកមពុជ។ មុនេពលេចញេទ សូ ខមខូយ បន្របគល់ករងរ
េ យ ឡុង បូរត៉ ជរដ្ឋម្រន្តីទី ១ ៃន ធរណរដ្ឋែខមរ។ េ្រកយេពល
ឧត្តមេសនិយ សូ ខមខូយ េចញដេំណើ រ វរជនមួយចនួំនបនេធ្វើករ្របជុំ
គន  េហើយសេំរចបេងកើតគណៈកមមករមួយមនគន  ៧ នក់ េ ថ “គណៈ
កមមករ ៧ នក់កពូំល” (Les 7 suprêmes)។ គណៈកមមករេនះ សេំរចេធ្វើរដ្ឋ
្រប រទម្ល ក់ឧត្តមេសនិយ សូ ខមខូយ េ យេចទ្របកន់ថ បនរត់
េគចបត់ពីភនេំពញមនិដងឹេទទី  េហើយឈប់េ យ្របជជនទទួល

គ ល់ សូ ខមខូយ ជ្របធនធបិតសី្តទីីតេទេទៀត។ កនុងគណៈកមមករ 
៧ នក់កពូំលេនះ មនឧត្តមេសនិយឯក ក់ សុ៊ត ខន ជ្របធន 
ឡុង បូេរត៉ ហង់ ធុន ក់ េថង ៉ ន់ ្វ ន់េមឿង វង់ រនិឌ ី ៊  ឆុង 
ឳប គមី ង ជសមជកិ។ ែផ្អកេលើ ក់ សុ៊ត ខន ជ្របធនគណៈ
កមម ករ ៧ នក់កពូំលេនះេហើយ េទើប ្រកុម សឺន ន ទម្ល ក់កហុំសេទ
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េលើ ក់ សុ៊ត ខន ថបនទទួលខុស្រតូវចេំពះប ជ័យៃន ធរ
ណរដ្ឋែខមរ។ ទនំស់ៃផទកនុងរបស់រណសិរ រេំ ះ្របជពលរដ្ឋែខមរ បនេធ្វើ
េ យប ្ត ្របេទស ែដលគ្ំរទកម្ល ងំ្របឆងំ ធរណរដ្ឋ្របជម
និតកមពុជ មនករ្រពយួបរមភយ៉ងខ្ល ងំ និងេធ្វើេ យប៉ះពល់េទដល់
រ ្ឋ ភបិលច្រមុះ្រតភីគផីងែដរ េ្រពះថេសចក្ត្ីរបកសបេងកើតរ ្ឋ ភិ
បលច្រមុះកមពុជ្របជធបិេតយយ ែថងទី ២២ មថុិន ១៩៨២ មនិបន
និយយអពីំតួនទីរបស់រណសិរ រេំ ះ្របជពលរដ្ឋែខមរ កនុងរ ្ឋ ភបិល
េនះេឡើយ គនិឺយយែតពីនមរបស់បុគគលជេមដកឹនបំរូីប មន នេ ត្តម 
សីហនុ េខៀវ សផំន និងសឺន ន បុ៉េ ្ណ ះ។ ្របសិនេបើ ក់ សុ៊ត
ខន បេណ្ត ញ សឺន ន េចញពីតែំណង គ្ឺរតូវលុបបបំត់េចលេសចក្តី
្របកស ្រកុង កូ ឡពួំរ។ េបើ មនេរឿងយ៉ងដូេចនះ នឹងេធ្វើេ យមុខ
មត់ៃនអនកេផ្តើមគនិំតបេងកើតរ ្ឋ ភបិលច្រមុះ ្រតូវជួបនឹងករ ម៉ស់យ៉ង
ខ្ល ងំ េហើយេគក៏បត់នូវសន្លឹកេបៀរដ៏ល្អសំ ប់េកៀបសងកត់បដវិត្តន៍កមពុជ 
និងេវៀត ម។ មូលេហតុេនះ ត្រមូវេ យ្របេទសទងំេនះចបំច់្រតូវ
មនសកមមភព និង្របកន់យកជហំរ ច់ ត់មួយ េដើមបកីរពររ ្ឋ
ភបិលច្រមុះ្រតភីគ។ី ផទុយពីករវភិគរបស់មជឈ ្ឋ នទូតេនទី្រកុង
បងកក ែដលបនេលើកេឡើងថ សហរដ្ឋ េមរកិ ចនិ និង ៊ ន 
ពិេសសៃថ “បនសេំរចចតិ្តមនិេធ្វើសកមមភពេ្រជ តែ្រជកេនកនុងជេម្ល ះ
េនះ េហើយទុកេ យគូបដបិកខេ ះ្រ យេ យខ្លួនឯង”។ ្របសិនេបើគម ន
អន្ត គមន៍ និងករគបសងកត់ ្របកដ ស់ថ សឺន ន មនិបនបន្ត
តែំណង្របធនរណសិរ រេំ ះ្របជពលរដ្ឋែខមរ េហើយក៏មនិបនេធ្វើជ
នយករដ្ឋម្រន្តៃីនរបស់ែដលេ ថ កមពុជ្របជធបិេតយយេទៀតែដរ។ ករ
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្រពយួបរមភរបស់្របេទស ែដលគ្ំរទរ ្ឋ ភបិលច្រមុះ និងេសចក្ត្ីរបកស
្រកុង កូ ឡពួំរ បនជួយព្រងងឹជហំររបស់ សឺន ន េនកនុងជេម្ល ះ
ជមួយ ក់ សុ៊ត ខន េដៀន ែដល បុ៉ែន្តក៏បនរុញ សឺន ន េ យ
សថតិេ្រកមករ្រតួត្រ របស់ ចនិ ៃថ និងែខមរ្រកហមកន់ែតខ្ល ងំ ែដលមនិ

ចេ យគត់មនករហកេ់ ត មួយ េ្រកពីរង្វង់្រតួតពិនិតយរបស់
េគេឡើយ ប់ទងំករែស្វងរកដេំ ះ្រ យ មផ្លូវនេយបយេ យ
បញ្ហ កមពុជផង ែដលសេម្តច សីហនុ បនេលើកេឡើងយ៉ងចបស់េនៃថង 
២ ធនូ ១៩៨៧ កនុងឳកសចរចជមួយ ហុ៊ន ែសន ថ “សឺន ន មនិ ៊ ន
ចរចជមួយឯកឧត្តមេឡើយ េ្រពះខ្ល ចចនិកត់ជនួំយ”។ ជនួំយេនទីេនះ 
មេយើងយល់ មនេ្រចើនែបបេ្រចើនយ៉ង កនុងេនះមនទងំជនួំយសំ ប់

ផទ ល់ខ្លួន សឺន ន េដើមបេីជៀសផុតពីករបេណ្ត ញេចញពីតែំណងផង។ 
ជេម្ល ះ សឺន ន- ក់ សុ៊ត ខន បនេធ្វើេ យទន់្រជយនូវ
ឥរយិបថរបស់ សឺន ន ចេំពះសេម្តច សីហនុ មួយករំតិែដរ ែដល
បុ៉នម នឆន មុំន ជេម្ល ះរ ងឥស រជនទងំពីរ មនករតងឹែតងបងគួរ។ េពល
េនះ សឺន ន ្រតូវករជនួំយ ឬករគ្ំរទរបស់សេម្តច សីហនុ េដើមបរីក
នូវមុខនទី្របធនរណសិរ រេំ ះ្របជពលរដ្ឋែខមរ និងនយករដ្ឋម្រន្តីរ ្ឋ
ភបិលច្រមុះ បុ៉ែន្ត មរយៈៃនជេម្ល ះេនះ ក៏បន ងំនូវសកមមភពរួម
ែផនកេយធរ ងកម្ល ងំ សឺន ន និងកម្ល ងំសេម្តច សីហនុ។ ្រកុមទងំ
ពីរបនឯកភពគន បេងកើតេឡើងនូវ “គណៈកមមករេយធអចៃិ្រន្តយ៍ និង
អគគបញជ ករច្រមុះ” ែដល សីហនុ បនយល់្រពមេនែថង ១២ ធនូ ១៩៨៥ 
េនេប៉កងំ និងរណសិរ  សឺន ន បនយល់្រពមេនៃថងទី ៤ មក  
១៩៨៦។ ្រស័យេ យគណៈកមមករេយធអចៃិ្រន្តយ៍ និងអគគបញជ
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ករច្រមុះមនេឈម ះឧត្តមេសនិយ ក់ សុ៊ត ខន ជអគគបញជ ករ និង 
ប់ឌុល គ ្វ ពងេម៉ត ជនយអគគេសនធកិររង ែដល ជេ្រគះ

គំ មកែំហងកន់ែតខ្ល ងំសំ ប់ខ្លួនេនះ សឺន ន បនេចញបញញតមួិយ
មនន័យថ “គណៈកមមករេយធអចៃិ្រន្តយ៍ និងអគគបញជ ករច្រមុះ ្រតូវ
្របកសពយួរមនិេ យមនសកមមភពជបេ ្ត ះ សនន”។ មរយៈៃន
បទបញញតេិនះ ្រកុម ក់ សុ៊ត ខន បនឳកសេដើមបេីឃសន្របឆងំ 
សឺន ន ពីបទ្របឆងំនឹងកចិចសហ្របតបិត្តកិរ រ ងកងទព័រណសិរ
រេំ ះ្របជពលរដ្ឋែខមរ ជមួយកងទព័និយមសីហនុ។ 

មរយៈៃនករគបសងកត់េ យសមង ត់ ឬេ យចហំ េទេលើ្រកុម 
ក់ សុ៊ត ខន “កត់ជនួំយមនិេ យដ្ីរជក” “េគមនិ ចទទួល គ ល់

មនុស ពីរនក់ កនុងរណសិរ ែតមួយេនះេទ” “េដើមបកុីេំ យប៉ះពល់ដល់
សនធិសញញ កូ ឡពួំរ ែដលេ យកេំណើ តដល់រ ្ឋ ភបិលច្រមុះកមពុជ
្របជធបិេតយយ” “ករស្រមុះស្រមួលបញចូ លគណៈកមមករ្របតបិត្តចិស់ 
និងគណៈកមមករេ្រ ច្រសង់រណសិរ រេំ ះ្របជពលរដ្ឋែខមរ េ យេន
ជមួយគន ” ប ្ត ្របេទសេមេផ្តើមគនិំតបេងកើតរ ្ឋ ភបិលច្រមុះបនទទួល
េជគជ័យកនុងកររក ទុក សឺន ន កនុងតែំណង បុ៉ែន្តេគមនិ ចលុប
បពំត់េចលនូវ ន មេ្របះឆែដលបនេកើតេឡើងេហើយេនះេឡើយ។ ភគី
ទងំពីរបន្តបេញចញចងកូម ក់គន េរៀងរហូតមក។ េរឿងេនះេហើយែដល
េធ្វើេ យ សឺន ន ជួបករលបំកកនុងករដកខ្លួនពីរ ្ឋ ភបិលកមពុជ
្របជធបិេតយយច្រមុះ។ សេម្តច សីហនុ បនដកខ្លួនេចញរួចជេ្រសច
េហើយរ ្ឋ ភបិលច្រមុះគម ន្របធនធបិត ី សល់ែតនយករដ្ឋម្រន្តី។ េបើ 
សឺន ន សេំរចចតិ្តឈប់េធ្វើនយករដ្ឋម្រន្តីៃនរ ្ឋ ភបិលច្រមុះ ក់ 
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សុ៊ត ខន នឹងបនឳកសេដញគត់េចញពីតែំណង្របធនរណសិរ
រេំ ះ្របជពលរដ្ឋែខមរ េហើយ ចនិ ក៏ែលងគ្ំរទគត់េទៀត េ្រពះែលង
មន្របេយជន៍េ យេគ។ េបើេនបន្តេធ្វើជនយករដ្ឋម្រន្តីៃនរ ្ឋ ភបិល
ច្រមុះ សភពករណ៍នេយបយកនែ់តគបសងកត់ចេំពះខ្លួនគត់ មយង៉ 
េ យែខមរ្រកហម្រតូវេគទមទរេ យកចំត់េចល និងមយង៉េទៀត ពួក
ែខមរ្រកហមេនែតបន្ត យេទេលើកម្ល ងំរបស់គត់។ ដូេចនះ សឺន ន កំ
ពុងសថតិេនកនុងមត់ដងក ប់ ែដលពិបកកនុងករេ្រជើសេរ ើសែផនកយុទធ ្រស្ត 
សំ ប់បញ្ហ ផទ ល់ខ្លួនគត់ផង និងបញ្ហ រួមផង។ 

ចេំពះកម្ល ងំរបស់សេម្តច សីហនុ វញិ ក៏មនទនំស់យ៉ងធងន់ធងរ 
េហើយក៏្របមូលផ្តុ ជុំវំញិករដេណ្តើ មអំ ច ករេឃ្ល ងអំ ច បក
ពួក្រគួ រនិយម អត្តេនម័ត ិផ្ត ច់ករ និងករេកង្របវញ័ច ។ ករសម្ល ប់
េ យថន បំពុំល របស់េឈម ះ គង់ សីុ ស់ េមចលន មូលី ក គឺ
សថិតកនុង ថ៌កបំងំៃន្រកុមេនះ និងទក់ទងដល់្រកុម សឺន ន។ េគ
េនចបំនថ គង់ សីុ ស់ ជនយទ នៃនរបប លន់ នល់ ែដល
រត់េទ្រជកេកនេន្របេទសប ងំ។ រួមជមួយេឈម ះ បួ៊ ែហ៊ល គង់ សីុ

ស់ បនមកដល់្របេទសៃថ ដកឹន្ំរកុម្រប ប់ វុធែខមរេសរមួីយចំ
នួន េហើយបនបេងកើតចលនរេ ះជតែិខមរ េ កត់ថ “មូលី ក” 
េនឆន  ំ១៩៧៩។ េ្រកយពី គង់ សីុ ស់ ្រតូវបនេគបពុំល ្ល ប់នរដូវ
េក្ត ឆន  ំ១៩៨១ អិុន  ំអតតីនយករដ្ឋម្រន្តី ធរណរដ្ឋែខមរបនចូល
មកជនួំសេពលេនះ កនុង្រកបខណ័្ឌ រណសិរ រួបរួមជត ិេដើមបកីមពុជឯក
ជយ អពយ្រកតឹយ សន្តិភព និងសហ្របតបិត្តកិរ េ កត់ថ “ហ្វ៊ុនសីុន

បុចិ” ែដលដកឹនេំ យសេម្តច សីហនុ េហើយមនកងទព័េឈម ះេ
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ថ កងទព័ សីហនុនិយម។ អិុន  ំ្រតូវបនទទួលតែំណងជអគគបញជ
ករ េហើយក៏ទទួលផងែដរនូវនទីជអនុ្របធនទី ២ ៃនរណសិរ  ហ៊្វុន
សីុនបុចិ និងជសមជកិករយិល័យស្រមបស្រមួលែផនកកចិចករពរ 
្របេទសៃនរ ្ឋ ភបិលច្រមុះកមពុជ្របជធបិេតយយ។ 

េ្រកយមួយរយៈៃនកររករំកូសកនុងរង្វង់រណសិរ  និងអនធបិេតយយ
កនុងកងទព័របស់គត់ ្រពមទងំមនករគបសងកត់ និងេ្រជ តែ្រជកពីរ ្ឋ
ភបិលៃថ និងសិង្ហបុរ ី អិុន  ំបន ក់ពកយសុំ ែលងពីតែំណងេន
ៃថង ២៣ មក  ១៩៨៤ េហើយឈប់េធ្វើសកមមភពកលពីៃថង ២ កុមភៈ 
១៩៨៤។ េដើមបកុីេំ យអនកផងេឆ្ល តេធ្វើ ជវីកមមយកចេំណញពីេឈម ះ
របស់គត់ ៃថង ១៨ កុមភៈ ១៩៨៥ អិុន  ំបនេធ្វើេសចក្តែីថ្លងករណ៍មួយ 
បង្ហ ញ ធរណមតអិពីំករ ែលងពីតែំណងរបស់ខ្លួន។ កនុងេសចក្ត ី
ែថ្លងករណ៍ចនួំនពីរទពំរ័របស់គត់ ែដលេផញើមកេ យករយិល័យ 
េអហ្វេប៉ េនបងកក ចុះផ យៃថង ០១ មនី ១៩៨៥ អិុន  ំបនបង្ហ ញ
ពីភពទនំស់ដ៏្រជលេ្រជកនុងរង្វង់រណសិរ  និងកងទព័ សីហនុ។ គត់
បនេ ឧត្តមេសនិយ េទៀប ែបន ែដលសេម្តច សីហនុ ចត់ ងំេនៃថង 
១៦ មនី ១៩៨៥ េ យេធ្វើអគគបញជ ករជនួំសគត់ ថជ ឧត្តមេសនីយ
មួយរូបបនទទួលករេ្របះ្រពពីំរ ្ឋ ភបិលៃថ និងសិង្ហបូរ ី គត់ក៏បន
េចទ្របកន់ផងែដរ ចេំពះរ ្ឋ ភបិលៃថ និងសិង្ហបុរ ី ែដលបនេ្រជ ត
ែ្រជកកនុងកចិចកររបស់គត់ជអគគបញជ ករ ែដលនដំល់ករបងកអនធបិ
េតយយេពញទីកនុងចេំ មកងទព័ែដលគត់បញជ ។ ្របករែដលសខំន់
ជងេទៀត អិុន  ំបនេលើកបង្ហ ញពីនេយបយដេណ្តើ មយកទឹកដរីបស់
ៃថ ែដលបុ៉នប៉ងដេណ្តើ មយកេទវញិនូវេខត្ត បត់ដបំង េសៀម ប ឧត្តរ
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មនជ័យ ថមពួក ្រពះវ ិ រ និងេកះកុង ែដលេសៀមបន្របគល់េ យ
កមពុជ មកចិច្រពមេ្រព ងប ងំ-េសៀម ឆន  ំ១៩០៧ េហើយបន្របគល់មក
ម្តងេទៀត បនទ ប់ពីជបុ៉នចញ់ស្រងគ មេ កេលើកទី ២ ែដលេពលេនះ
មនទងំេខត្តកពំង់ធផំង។ អិុន  ំបនេលើកចបស់ថ៖«កនុងរយៈេពល ៣ 
ឆន  ំ ែដលខញុេំនកនុងៃ្រពតសូ៊ ខញុមំនជេំនឿជក់ថៃថឡង់ដ៍ េទះជេគសនយ
ថ មនិេលើកេឡើងវញិនូវបញ្ហ ្រពះវ ិ រេទេនះក្ត ី ែតេគមនិេបះបង់
េចលនូវនេយបយដេណ្តើ មយកទឹកដេីខត្តបត់ដបំង េសៀម ប ឧត្តរ
មនជ័យ ថមពួក ្រពះវ ិ រ និងេកះកុង ែដលមន្របវត្តិ ្រស្ត ចេ្រប ប
្របដូចេទនឹងតបំន់ ល់ ស លរែរន៉ (Alsace Lorraine)» គត់បែនថម
េទៀតថ «េហតុដូចេនះ យុទធ ្រស្តៃនករតសូ៊ែខមរ និងេគលេ ពិត
្របកដរបស់ពួក ជញ ធរេយធៃថ សេំ េទរកទិសប ី គ ឺ ដកយកពួក
ៃថ្រកហមេចញ បែំបកបបំក់កម្ល ងំេវៀត ម និងេរៀបចែំផនករ យ 
ដេណ្តើ មយកវញិនូវទឹកដទីងំេនះ។ េនះជដេំណើ រករយូរអែង្វង ែដល
ែខមរទងំ យសមនឹងេឈម ះែខមរេនះ្រតូវែតមនមនសិកេឡើង»។ ចុង
េ្រកយ គត់េធ្វើករគូសបញជ ក់ថ « មមតរិបស់ខញុ ំខញុយំល់ថ បញ្ហ កមពុជ
មនិ ចេ ះ្រ យបនឆប់ “មុនេពលយូរអែង្វង”។ េពល ស្រងគ ម
បន្តយូរេទេទៀត េ្រគះថន ក់បត់បង់េខត្តភគខងលិចរតឹែតធេំធង ខញុចំក
េចញពីរណសិរ  ហ៊្វុនសីុនបុចិ និងរ ្ឋ ភបិលច្រមុះេនះ ជសញញ ្របឆងំ
នឹងករេ្រជ តែ្រជកពីបរេទស កនុងេគលបណំងេធ្វើេ យករតសូ៊ែខមរេទ
ជ វុធមុខពីរ ្របឆងំេវៀត មផង និង្របឆងំមតុភូមខិញុផំងែដរ»។ 

ករ យតៃម្លនេយបយៃថចេំពះកមពុជរបស់ អិុន  ំ ពិតជ្រតមឹ
្រតូវ ករដកខ្លួនរបស់គត់េធ្វើេឡើងេ យមនសតសិមបជញញៈ បុ៉ែន្ត គត់ 
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មនិបនេធ្វើសកមមភព មួយ េដើមបទីប់ ក ត់េ្រគះថន ក់បត់ដៃីនប ្ត
េខត្តភគខងលិចេនះេទ គត់ែបរជខ្វល់ខ្វ យយ៉ងេ្រចើនជុវំញិករ
ែបកបក់ៃន្រកុម សឺន ន និងរ ្ឋ ភបិលច្រមុះ ែដលត្រមូវេ យ
គត់សរេសរលិខិតទូនម ន សឺន ន ែដលបនលទធផលផទុយពីករ
ែដលគត់ចង់បនេទវញិ។ 

េ្រកយេពល អិុន  ំ ចកេចញជផ្លូវករេហើយ សេម្តច សីហនុ 
បនចត់ ងំឧត្តមេសនិយេទ េទៀប ែបន ជអគគបញជ ករ និងជ
នយអគគេសនធកិរកងទព័ សីហនុនិយម េហើយក៏បនែតង ងំ
្របពនធរបស់គត់ អនកអងគមច ស់ក ្រត ី នេ ត្តម មូនិច សីហនុ ជអនុ្រប
ធនទី ២ ៃនរណសិរ  ហ្វ៊ុនសីុនបុចិ ែដលតែំណងេនះ អិុន  ំ ធ្ល ប់
ទទួលពីមុនមកែដរ។ សូមបញជ ក់ថ អនុ្របធនទី ១ ៃនរណសិរ េនះ 
គ ឺញឹក ជូឡុង។ 

េពញមួយឆន ្ំរបកបេ យជេម្ល ះៃផទកនុង និងវបិត្តេិផ ងេទៀត រួមទងំ 
ករបត់បង់ទី ងំចុងេ្រកយេន ទុផំង ឧត្តមសនិយ េទៀប ែបន ្រតូវ
ដកេចញពីតែំណងអគគបញជ ករ និងនយអគគេសនធកិរ។ មពត៌
មនថ សេម្តច សីហនុ បនសេំរចដកឧត្តមេសនិយ េទៀប ែបន ពីៃថង 
៣០ មក  ១៩៨៦ កនុងេពលសេម្តច ន ក់េន្របេទសចនិ។ ករដក
ឧត្តមេសនិយ េទៀប ែបន េចញពីតែំណង េ យ ងេទេលើកហុំស
របស់ឧត្តមេសនិយរូបេនះថ ផកឹ្រ េ្រចើនេពក េធ្វើេ យបត់្របក់ពីរ
មុនឺដុ ្ល រ េធ្វើករមនិចុះស្រមុងជមួយនេ ត្តម រណឫទធ ិជតំ ងផទ ល់
សេម្តច សីហនុ េធ្វើទុកខបុកេមនញអនកេ្រកមបងគ ប់មនរហូតដល់បត់ខ្លួន 
(សម្ល ប់េ យសមង ត់)។ នេ ត្តម រណឫទធ ិ កូន្របុសរបស់សេម្តច សីហនុ 
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ែដលបនែតង ងំជតំ ងផទ ល់របស់សេម្តច សីហនុ រួចមកេហើយ
េនះ ្រតូវបនែតង ងំេ យទទួលតែំណងបែនថមេលើមុខតែំណងទងំពីរ 
ែដល ឧត្តមេសនិយ េទៀប ែបន ធ្ល ប់ទទួលពីមុន។ ្របពនធនេ ត្តម រណឫទធ ិ
ក៏បនទទួលករែតង ងំពីឆន  ំ ១៩៨៥ េ យទទួលជ្របធនសមគម
នរែីខមរ។ មនដណឹំងថ តែំណងនយអគគេសនធកិរ ដបូំងបរុំង
្របគល់េ យនេ ត្តម ច្រកពង  បុ៉ែន្ត ្រស័យេ យមនករជទំស់
េ្រចើនក៏ ក់ខនេទវញិ ទុក ច្រកពង  ្រតមឹ្របធនកងពលតូច
បុ៉េ ្ណ ះ។ ករផ្ល ស់ប្តូរអនកដកឹនជំេ្រចើនេលើកេ្រចើន កនុងជួររណសិ  
ហ៊្វុនសីុនបុចិ និងកងទព័ សីហនុនិយម មនិបននមំកនូវសថរិភពៃផទកនុង
េឡើយ។ ករេឈ្ល ះ្របែកកេនបន្ត ចេំ ទែដលធគំកឺរេកង្របវញ័ច របស់
េមេកយេលើថន ក់េ្រកមបងគ ប់ ែចកេចញជេ្រចើននិនន ករ រហូតដល់សម
ជកិរណសិរ េនះ េទេ្រក្របេទស ក៏ែចកជេ្រចើន្រកុមខុសៗ គន ។  

ឯចែំណកែខមរ្រកហម បុ៉ល ពត ពិតែមនែត្រកុមេនះលបេីឈម ះថ 
ពូែករក ករសមង ត់អពីំៃផទកនុង បុ៉ែន្តពួកេគមនិ ចបទិបងំនូវករែបក
បក់េនះបនែដរ បង្ហ ញចបស់បផុំត គអឺេំពើេឃរេឃរបស់ពួកេម
េក្ល ងរងឹរូសមកេលើពលទ ន និងនយទ នថន ក់េ្រកម។ ថ្វតីបតិ
ែតបនចញ់រួចេទេហើយ ពួក បុ៉ល ពត េនែតបន្តអនុវត្តនូវនេយ
បយស្រមតិស្រមងំៃផទកនុងតេទេទៀត ែដលពួក មនិអនុញញ តេិ យ
អនក ែដលទទួលករសង យ័ថកបត់អងគករ ឬ្រសពិច្រសពិលអពីំ
មតិ្ត និងស្រតូវេនរស់បនេឡើយ។ េនកនុងជួរេមដកឹន ំថ្វតីបតិែតអនុវត្ត 
មគ៌តសូ៊ផង ស្រមួលផងក៏េ យ ក៏មនករែខ្វងគនិំតគន  េហើយមន
ករសង យ័គន េទវញិេទមកេ្រចើនែដរ។ េខៀវ សផំន េទះប្ីរតូវបន
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ែតង ងំជចហំថ េធ្វើជ្របធនៃនកម្ល ងំែខមរ្រកហម ែតមនុស េនះ 
្រគន់ែតមនេឈម ះជនិមតិ្តរូបែតបុ៉េ ្ណ ះ មនិ ចសេំរចកចិចករអ្វី
បនេឡើយ។ សេម្តច សីហនុ ធ្ល ប់បននិយយថ េខៀវ សផំន េធ្វើករ
េ្រកមបងគ ប់ េអៀង ធរីទិធ ្របពនធរបស់ េអៀង រ ីែដលជេមឃតករដ៏ 
កំ ច ែដលបនដកខ្លួនេចញពីតែំណងរដ្ឋម្រន្តីករបរេទស េហើយ
បញជ មក េខៀវ សផំន វញិ មរយៈ្របពនធខ្លួន។ 

 កម្ល ងំែដលេនេ្រកមបងគ ប់របស់ មុ៉ក គម នករទុកចតិ្តចេំពះ 
េខៀវ សផំន េឡើយ េទះជ្រតូវេ្របើេឈម ះ េខៀវ សផំន េដើមបេីឃសន
្របជភថុិតក៏េ យ មនេពលខ្លះពួក មុ៉ក បនេចទ្របកន់ េខៀវ សំ
ផន ថ បនចញ់ឧបយកលរ ្ឋ ភបិលភនេំពញ។ មពត៌មនសមង ត់ 
ថ ចនិ ក៏មនិទុកចតិ្ត និងមនិចូលចតិ្ត េខៀវ សផំន ែដរ។ បុ៉ល ពត េអៀង 

រ ី មុ៉ក េនែតមនតួនទីសខំន់ កនុងករដកឹន្ំរកុមែខមរ្រកហម។ មុន
េពល្របជុេំ្រកផ្លូវករេនហ ករ  ពួកេមែខមរ្រកហមមនមតិបខុីសៗ 
គន  ែដល មពត៌មន មតទីិ ១ រួមមន បុ៉ល ពត េអៀង រ ី មុ៉ក 
មតទីិ ២ ជមត ិសុន េសន មតទីិ ៣ ជមត ិេខៀវ សផំន។ េទះមនមតិ
ែខ្វងគន  ែតចុងេ្រកយេគ្រតូវសេំរចយកមតរិបស់េប៉កងំ ែដលកណំត់ថ
្រតូវរួម្របជុេំដើមបមីយង៉េជៀស ងពីភពឯេក េ្រពះភគដីៃទ និង្របេទស
ដៃទេទចូលរួមេហើយ មយង៉េទៀតេទេដើមបទីប់ ក ត់ករ្រពមេ្រព ងរ ង
របបភនេំពញ ជមួយ សីហនុ និង សឺន ន។ េនទី្រកុង បូហគ័រ ្របេទស
ឥណ្ឌូ េនសីុ ពីៃថងទី ២៤-២៨ កកក  េខៀវ សផំន បនបង្ហ ញរូប ង
ចបស់ថ ជមនុស គម នឯក ជយ្រតង់ េ ះ គជឺ្របធននិមតិ្តរូប 
មនិ ៊ ននិយយអ្វីេ្រកពីករែណនមុំនេពលេចញដេំណើ រ េបើនិយយ
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សុទធែតបនទី្របកឹ ែដលជមនុស  បុ៉ល ពត េរៀបចេំ យេធ្វើជអនក
ជនួំយករសេំរចសិន រហូតដល់ េខៀវ សផំន មនិ ៊ នេឆ្លើយនូវសណួំរអនក
កែសតកនុងេពលែដលខ្លួនេបើកេធ្វើសននិសីទកែសត ែដលអនក រពត៌
មន ប់រយនក់េ ថ «ជករ្របជុកំែសតដ៏ចែម្លកមួយ»។ េខៀវ សំ
ផន េគរពអងគកររហូតគម នចរតិឯក ជយ កនុង នៈខ្លួនជ្របធនៃន
កម្ល ងំែខមរ្រកហម។ បុ៉ណ្ណឹ ងេហើយ បុ៉ល ពត េនមនិទុកចតិ្ត ចុះេតើ
មនុស រេបៀប េទៀត េទើប បុ៉ល ពត ទុកចតិ្ត? 

ចេំពះទនំក់ទនំងរ ង្រកុមែខមរទងំបកីនុងរ ្ឋ ភបិលច្រមុះ ដូចក
ែសតប ងំ បនេធ្វើករេ្រប បេធៀបគួរេ យអស់សេំណើ ចមួយថ “រ ្ឋ
ភបិលច្រមុះជពពុះ បូ៊មួយ ែដលចងំេផ្លកៗ ្រគប់ពណ៌េនេពលេគ
ផ្លុ  ំ បុ៉ែន្តមនិយូរមនិឆប់ ពពុះេនះនឹងែបកជមនិខន”។ ពិតជដូេចនះ
ែមន ងំពីៃថងចប់កេំណើ តមក រ ្ឋ ភបិលេនះមនវបិត្តជិអចៃិ្រន្តយ៍។ 
ពួកែខមរ្រកហម បុ៉ល ពត មនិែដលបនចត់ទុក្រកុម សីហនុ និង សឺន 

ន ថជមតិ្តម្តង េឡើយ។ ៃថង ២២ មថុិន ១៩៨២ បេងកើត ៃថង ២៧ 
មថុិន ១៩៨២ គេឺ្រកយេពលបេងកើត ៥ ៃថង េលខ ៨៧ ជេលខសមង ត់
របស់ បុ៉ល ពត បនេចញករែណនេំទថន ក់េ្រកម េ យ្របុង្របយ័តន 
ចេំពះ សីហនុ និង សឺន ន េ យចត់ទុកថ ជស្រតូវវណ្ណៈ ែដល្រតូវ
តសូ៊។ េគចត់ទុក សីហនុ ជសក្តភូិម ិសឺន ន ជនយទុនកុ្ំរបឌ័រ ែដល
មកដេណ្តើ មអំ ចពីកមពុជ្របជធបិេតយយ ែដល្រតូវែត្របុង្របយ័តន 
េហើយេធ្វើករតសូ៊។ ករ មគគជីមួយ សីហនុ និង សឺន ន េពលេនះ គឺ
េដើមប្ីរបមូលកម្ល ងំរណសិរ ្របឆងំេវៀត មែតបុ៉េ ្ណ ះ។ ពួក បុ៉ល 
ពត បនចត់ទុកថ រណសិរ  ជមួយ សីហនុ សឺន ន បចចុបបននជ
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រណសិរ មនឯកភពផង និងមនទនំស់ផង ែត អនគត នឹងក្ល យជ
ទនំស់បដបិកខ េ្រពះ រជតិវណ្ណៈមនិ ចេនជមួយគន បន ដូេចនះ 
្រតូវ មគគ ី សខំន់សំ ប់រណសិរ ខងេ្រក ឯខងកនុង្រតូវ ងំសកមម
ភពពួក សីហនុ និង សឺន ន កុេំ យព្រងកីឥទធិពលចេំពះ្របជជន 
េ្រពះនេំ យពិបកេទៃថងេ្រកយ។ មរយៈៃនករែណនេំ យ
្របុង្របយ័តនចេំពះកម្ល ងំ សីហនុ និង សឺន ន ពួកទ ន បុ៉ល ពត 
ជនិចចកលបន យ្រប រេទេលើកងទព័ សីហនុ និង សឺន ន ែដល
ប ្ត លេ យ ្ល ប់ និងរបួសនយទ ន និងពលទ នជេ្រចើន។ 
ករ យ្រប រជប់មនិ ច់ ពីសំ ក់ពួក បុ៉ល ពត េទេលើកម្ល ងំ 
សីហនុនិយម បនេធ្វើេ យសេម្តច សីហនុ ខឹងសមបយ៉ងខ្ល ងំរហូត
បនគំ មកែំហង ែលងពី្របធនរ ្ឋ ភបិល្រតភីគ ី ជេ្រចើនេលើក
េ្រចើន  ងំពីឆន  ំ១៩៨២ មក។ េន្រគប់ករ ែលងរបស់គត់ សេម្តច 
សីហនុ បនេថក លេទសយ៉ងខ្ល ងំចេំពះឧ្រកដិ្ឋកមមរបស់ពួក បុ៉ល ពត 
េទេលើអនកែដលមន ្វ មភីក្តចិេំពះគត់។ 

េចញពីករប៉ះទងគចិខងេយធជ្របច ំ ឈនេទដល់ករែខ្វងទំ
នស់ខងនេយបយដ៏្រសួច្រ ល សេម្តច សីហនុ េមើលេឃើញចបស់ 
ថ េ្រកមឆ្រតៃនរ ្ឋ ភបិលច្រមុះ្រតភីគ ី និងេ្រកមករគពំររបស់
ចនិ និង ៊ ន គត់មនិ ចេធ្វើអ្វីេកើតេឡើយ កនុងករែស្វងរកដេំ ះ
្រ យនេយបយសំ ប់បញ្ហ កមពុជ។ ៃថង ៧ ែខ ឧសភ ១៩៨៧ គួប
ផ នឹំងករែដលពួក បុ៉ល ពត យេទេលើកម្ល ងំគត់ខ្ល ងំផង គត់សេំរច
េធ្វើវធិនករ “ពក់ក ្ត ល” គឺ ែលង ៥០ ភគរយ ពី្របធនរ ្ឋ ភ ិ   
បលច្រមុះ្រតភីគ។ី ចប់ពីេពលេនះមក សេម្តច សីហនុ បនែស្វងរក 
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ករចរចជមួយរ ្ឋ ភបិល ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ េហើយបន
េបើកករចរចពីរេលើក េន្របេទសប ងំនែខ ធនូ ១៩៨៧ និងែខ មក  
១៩៨៨។ រយៈកលេនះ ពួក បុ៉ល ពត បនែណនកំម្ល ងំរបស់  េ យ
ចប់េផ្តើមេឃសនថ ជសកមមភពេ យែឡករបស់ សីហនុ ែតក៏េន
ែតបន្តអូសទញសេម្តច សីហនុ។ ៃថង ៣០ ែខ មក  ១៩៨៨ េនទី្រកុង
េប៉កងំ សេម្តច សីហនុ បន្របកស ែលងជ ថ ពរពីតែំណង្របធន
កមពុជ្របជធបិេតយយ ែដលេពលេនះគត់េ រ ្ឋ ភបិល្រតភីគថី ជ
បិ ចគួរេ យ្រពឺខ្ល ច។ បុ៉ល ពត បន្របញប់្របញល់បញជូ ន េខៀវ 
សផំន េ យេទសុអំង្វរសេម្តច សីហនុ ចូលកន់តែំណងវញិ។ េ្រកយ
ពីករ ង ត់េសង មមួយរយៈខ្លី ៃថង ១១ កកក  ១៩៨៨ សេម្តច សីហនុ 
បន្របកស ែលងជ ថ ពរេលើកទី ២ េហើយែដលមនចរតិ ច់
ខតជងេលើកមុនៗ េហើយ្របឆងំែខមរ្រកហម ខ្ល ងំជងេពលមុន។ ៃថង
ទី ២៧ កកក  ១៩៨៨ កនុងេពល្របជុេំ្រកផ្លូវករ រ ងបក ពួកែខមរែដល
មនជេម្ល ះ ្របេទសឥណ្ឌូ ចនិ និង្របេទស ៊ ន កពុំង្រប្រពឹត្តេិទ បុ៉ល 
ពត បនេចញបទបញជ េ យកម្ល ងំរបស់ េធ្វើករ យ្រប រទងំ
នេយបយ និងេយធ េទេលើកម្ល ងំ សីហនុ និង សឺន ន ែដល
មនខ្លឹម រទងំ្រសុងថ «៨៧ េផញើជូន្រគប់កែន្លង៖ 

I — សភពករណ៍កនុងេពលបចចុបបននេនះ េឃើញថកន់ែតអនុេ្រគះ
េ យេយើង កនុងករ យកំចត់ពីរ ក ងបួន និងអនុវត្តយុទធវធីិបីយ៉ង។ 
េហតុេនះ េសនើ្រគប់មុខសញញ ខិតខំជំរញុក ងកម្ល ំង ៤ យ៉ងេ យ
បនេ្រចើនកុះករ្រគប់កែន្លងទូទំងសមរភូមិ េដើមបីេយើងមនលកខណ ច
ឈនេទមុខេទៀត។ ចំេពះៃផទកនងុ សំណូមពរខិតខំេរៀនសូ្រតអំពីឯក រ 
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ខ្លមឹ រ បក្រ យពនយល់ អំពីឧបយកល ខម ងំយួន និងអំពីទស នៈ
របស់េយើងចំេពះពួកែខមរេផ ងៗ េទៀត ជពិេសសពួក សីហនុ និង ពួកែខមរ
េសរ ីសឺន ន។ 

១. ចំេពះករចរចស្អីេគេនះ េន្រកុងហ ករ  មិន ចេ ះ
្រ យបញ្ហ េយើងបនេទ។ គន្លឹះសំខន់ គឺ េបើេយើង យខម ំង េទើបខម ំង
ដកថយ។ 
២. ចំេពះ សីហនុ បចចុបបនន ែលងផុតពីរ ្ឋ ភិបលច្រមុះ្រតីភគី

េហើយ សីហនុ ចូលថ្លុកែឆកេហើយ ចប់ៃដ ឳបេជើងេធ្វើខញុំកញជ ះប ងំ រត់
េចល្រតីភគី រត់េចលជតិ រត់េចល្របជជនេយើងេហើយ គម នគិតគូរ
ដល់ជតិ ែដលកំពុងរងេ្រគះ េ យ រយួនកប់សម្ល ប់្របជជន 
្របល័យពូជ សន៍េទ សីហនុ គិតែត្របេយជន៍ផទ ល់ខ្លួន េទ។ 

II. វធិនករទប់ទល់របស់េយើងចំេពះបញ្ហ េនះ គឺ៖  
១. ចំេពះពួក សីហនុ និង សឺន ន េយើង្រតូវែត យ ឬឆកឹះេឆក ល 

នេយបយរបស់ពួក  គឺៈ 
 ក. េឃសនេលើកអំពីធតុពិតៃនករជិះជន់ េកង្របវញ័ច ចំេពះ

្របជកសិករេយើង ប់សិបឆន ំមកេហើយ ប ្ត លេ យកសិករេយើង 
េងើបកបលេឡើងមិនរចួ េហើយ្រតូវរងទុកខេវទនលំបក្រកី្រករេហមរ ម  
រហូតដល់កសិករខ្លះ ្រតូវេទសីុឈនូលេគ េដើមបីយកលុយមកចិញច ឹម្រក
ពះ។ 

 ខ. េឃសនេលើកអំពីធតុពិត ពុករលួយ ព ែស មិន
គិតគូរេរឿងជតិ និង្របជជនអ្វីេទ។ 

 គ. េឃសនេលើកអំពីធតុពិត ឆក់ប្លន់ រេំ ភកូន្រកមំុ្របជ
ជនេយើង េហើយ្របជជនបន គ ល់ចបស់ ស់ ពួកេនះជមនុស ៃ្រព
ៃផ  គម នចិត្តេម ្ត ធម៌ស្អីបន្តិចបន្តួច ដូចកងទ័ពជតិេយើងេទ។ 
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 ឃ. វភិគ ម្របវត្តិ ្រស្ត ពួកែខមរេសរមិីនែដល យឈនះ
នរ េទ កនុងសម័យ ក៏ពួក ចញ់េគទំងអស់ មូលេហតុែដលនំ 
េ យចញ់េគេនះ គឺមកពីមគ៌នេយបយ និងករដឹកនំរបស់ មិន
្រតឹម្រតូវ ចំែណកករអនុវត្តន៍របស់ពួក ក៏ដូចគន ែដរ េឃើញនេយបយ
របស់ គម នមូល ្ឋ នអ្វីេទ។ ដូចេនះពួក មនែតប ជ័យ ដូចមិត្តេយើង
ទំង យបនេឃើញ្រ ប់មកេហើយ កនុងរយៈ ៩ ឆន ំកន្លងមកេនះ ពួក
ែខមរេសរ ីមនែតចញ់េគជប់ គម នេទមុខេទ េទះជកម្ល ំងរបស់ េទ
ដល់មុខសញញ ខ្លះរបស់េយើង ែត្របជជនែដល គ ល់ធតុពិតរបស់  េគ 
មិនេលងើពកថង សចូលបំេរ ើេ យ េទ េហើយេគមិនសូវេទេនជមួយពួក
ផង។ 
២. អំពីវធីិេ ះ្រ យ េដើមបី យនេយបយពួកែខមរទំងេនះ កំុេ យ

្របជជន្រពឹលែភនកគឺ៖ 
ក. េឃសនអប់រេំ យ្របជជនេឃើញចបស់ នូវធតុពិតរបស់ពួក ។ 
ខ. េឃសនអប់រេំ យជួរេយើងយល់្រជួត្រជប ែបងែចកចបស់
ស់អំពីេយើង និងស្រតូវ េហើយបញជ ក់ចបស់ថ េយើងជអ្វី ្រតូវបំេរ ើ 

េ យអនក  ពួក សីហនុ និងែខមរេសរ ីសឺន ន ជអ្វី េតើពួកេនះបំេរ ើ
ផល្របេយជន៍េ យវណ្ណៈ ។ 

គ. ខិតខំព្រងឹងជួរេយើង និងអប់រ្ំរបជជន េ្រពះេបើជួរេយើងរងឹមំ េហើយ
្របជជនេគស្អប់េខពើម  េតើពួកែខមរទំងេនះ េនកែន្លង បន េហើយេបើ
េគមិនចូលបំេរ ើេ យ  េតើ មនកម្ល ំងឯ មកបេងកើនចំនួនទ័ព។ ដូេចនះ 
មុខជ្រតូវរ យជមិនខនេទ។ សរបុមកវញិ ្រតូវខិតខំអប់រ្ំរបជជន 

និងៃផទកនុងេយើងេ យយល់្រជួត្រជប េហើយេ្របើកម្ល ំងម ជន េទ
យរលំំនេយបយពួក  ប ្ត លេ យពួក សីហនុ និង សឺន ន 

មុខជ្រតូវែបកែខញកអស់។ 
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៣. ចប់ពីៃថងេនះតេទ េបើេឃើញពួក សីហនុ និងពួក សឺន ន េទ
កែន្លង  េយើង្រតូវចត់ែចងកម្ល ំងេទ យកេមទចពួក េចល េហើយ
េយើងេ្របើកម្ល ំងរបស់េយើង និងសនូល ៤ យ៉ង ្របទក់្រក សំ ញ់
េ យញឹកេទ មភូមិ រហូតដល់្រកុម្រគួ រែតម្តង។ ដកករពិេ ធន៍
កលពីមុន េយើងឈនះពួកខម ងំស្រតូវ្រគប់្របេភទដូចជ សីហនុ ប ងំ សឺន 

ន េមរកិ ក៏េ យ រេយើងេចះែផ្អកេលើកម្ល ងំម ជន ក ្ត កំណត់
ល់េជគជ័យរបស់េយើង គឺ្រតូវេជឿេលើម ជនដ៏មហិម េហើយេបើ្របជ

ជនគំ្រទេយើង គឺេទះជខម ងំស្រតូវ ក៏េ យ ក៏េយើង ចឈនះបន
ទំងអស់ កំុថែតចំេពះ សីហនុ។ 

សរបុេ យខ្លីមក គឺខិតខំេឃសនអប់រៃំផទកនុងជួរេយើង និង្របជជន 
បំផុសេ យេគមនករឈចឺប់ស្អប់េខពើមចំេពះ សីហនុ និង សឺន ន 
រហូតដល់្របឆំងជមួយពួកែខមរទំងេនះ»។  

ទូទងំអតថបទៃនបទបញជ របស់េលខ ៨៧ ្របមូលផ្តុសំខំន់េលើករ
យេទេលើ សីហនុ សឺន ន។ េនះ ក់ដូចជដំ ក់កល េធ្វើ

អត្តឃតខងនេយបយរបស់ពួកែខមរ្រកហម បុ៉ល ពត មរយៈៃន
េសចក្តសីេំរចខងនេយបយ ែដលមនចរតិជករផ្ល ស់ប្តូ រសមព័នធ
ភព សូមបែីតសនូល ៤ យ៉ង ែដលពួក ធ្ល ប់បនក ង េដើមប ី យ

ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ ក៏បន្រតូវបែង្វរេទ យ សីហនុ សឺន 
ន វញិែដរ។ កនុងេសចក្តែីណនមួំយមនិ្រគប់្រគន់ នៃថង ០៨ សី  

១៩៨៨ អគគបញជ ករ ្ឋ នកងទព័ជតកិមពុជ្របជធបិេតយយ ែដលេគ
ចដងឹបនថជ បុ៉ល ពត បនេចញករែណនមួំយេទៀតដល់កម្ល ងំ

របស់  ែដល្របមូលផ្តុបំក ្រកតេថក លេទស បផុំសជួរ េ យចង
កហឹំងចេំពះពួក សីហនុ សឺន ន េហើយជរុំញសកមមភពកងកម្ល ងំ
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្រប ប់ វុធ េដើមប ី យកម្ល ងំទងំពីរេនះ។ េនះជករែបកបក់ធងន់ធងរ
បផុំតមនិែដលមនពីមុនមក។ ចប់ ងំពីមនបទបញជ  េយើងពិនិតយ
េឃើញថ កនុងមួយែខៗ មន ប់សិបេលើកែដលពួក បុ៉ល ពត យពួក 
សីហនុ និង សឺន ន ែដលេធ្វើេ យពួកេនះ ្ល ប់ និងរបួសជេ្រចើន 
េហើយក៏បនរត់មកសុំ រភពជមួយបដវិត្តន៍ជេ្រចើនែដរ។ 

គួររលឹំកអពីំករែបកបក់ៃន្រតភីគ ី កនុងឳកសករចរចេ្រកផ្លូវករ 
េនហ ករ ។ សឺន ន េខៀវ សផំន រណឫទធិ បនបង្ហ ញយ៉ង
ចបស់អពីំទនំស់ែដលមនិ ចបទិបងំបន េហើយក៏មនិងយេ ះ
្រ យបន េនេពលែដល រណឫទធិ េលើកេឡើងថ “េគមនិ ចេ ះ
្រ យបននូវបញ្ហ  ្រស័យេ យមខ ងៗ េលើកេឡើងែតពក់ក ្ត ល 
ៃនបញ្ហ ”។ ខញុ  ំ(ហុ៊ន ែសន) បនសួរ រណឫទធិ ភ្ល មថ ពក់ក ្ត លទី ១ 
គអឺ្វី? េហើយពក់ក ្ត លទី ២ គអឺ្វ?ី រណឫទធិ េឆ្លើយថ ពក់ក ្ត លទី 
១ គដឺកកងទព័េវៀត ម ពក់ក ្ត លមួយេទៀតគកឺចំត់េ្រគះថន ក់
ែខមរ្រកហម បុ៉ល ពត កុេំ យ្រតឡប់េទកន់អំ ចវញិ។ ចប់ចេម្លើយ
េនះ េយើងពិនិតយេឃើញ េខៀវ សផំន និង្របតភូិរបស់គត់ មុខដូចចង់ 
្រសក់ឈម េពរេពញេទេ យកហឹំង។ កន់ែតេក្ត ្រក យែថម
េទៀត េនេពល សឺន ន បងខេំ យ េខៀវ សផំន សនយថ “េពលកង
ទព័េវៀត មដកេចញ ែខមរ្រកហមមនិដេណ្តើ មអំ ចមន ក់ឯងេនះ
េទ” េធ្វើេ យ េខៀវ សផំន ែលងនិយយអ្វីេកើតេទៀត។ ករែបកបក់មនិ 
្រតមឹែតបនបង្ហ ញេនេពល្របជុដំំ ក់កលទី ១ រ ងបក ពួកែខមរ 
បុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្តបន ត្រត ងចេំពះមុខប ្ត ្របេទសែដលចូល
រួមកនុងដំ ក់កលទី ២ ផងែដរ។ េនេពលប ្ត ្របេទស ៊ ន 
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បនឈនដល់ករចុះស្រមុងជមួយប ្ត ្របេទសឥណ្ឌូ ចនិ ស្តីពីភព 
ចបំច់្រតូវ ងំ ក ត់ករវលិ្រតឡប់របស់ពួកែខមរ្រកហម បុ៉ល ពត េហើយ
ឯកភពកនុងករបញឈប់ជនួំយពីខងេ្រក ចេំពះកម្ល ងំែខមរបដបិកខ ទងំ 
សឺន ន ទងំ រណឫទធិ តំ ងេ យសេម្តច សីហនុ សុទធែតបន
េឡើងែថ្លងេយបល់សុកុំេំ យេគបញចូ លខ្លួនេទកនុង“ក្រន្តក” ជមួយ បុ៉ល 
ពត ែដលេធ្វើេ យ្របតភូិែខមរ្រកហម ចូលកនុងភពឯេកយ៉ងខ្ល ងំ។ ម 
សឺន ន េ យេយើងដងឹ េខៀវ សផំន បន្រពងេឡើងនូវបទ
អន្ត គមន៍មួយសំ ប់ជទំស់នឹងេសចក្តែីថ្លងករណ៍ ចុងេ្រកយៃន
សម័យ្របជុ ំ និងសំ ប់ែថ្លងកនុងសននិសីទ រពត៌មន េហើយបងខេំ យ 
សឺន ន ន បុ៉ែន្ត សឺន ន មនិ្រពម ន ចុងេ្រកយែខមរ្រកហម 
េខៀវ សផំន ្រតូវ នេ យខ្លួនឯង។ 

កនុងករចរចជមួយសេម្តច សីហនុ បុ៉នម នេលើកកន្លងមក េយើង
សេងកតេឃើញថ សេម្តច សីហនុ បនេ្របើ្របស់េពលេវ ចរចយ៉ង
េ្រចើន េដើមប ី យ្រប រេទេលើៃដគូខ្លួន កនុងរ ្ឋ ភបិលច្រមុះ្រតភីគ។ី 
មនុស ខ្លះ បនចត់ទុកថ េនះជយុទធវធិរីបស់សេម្តច សីហនុ េដើមប ី
េគចេចញពីករេចទ្របកន់ថ បនរួបរួមជមួយែខមរ្រកហម បុ៉ែន្តសំ
ប់េយើង េយើងចត់ទុកថេនះជទនំស់មនចរតិជ រជតៃិនសមព័នធ

ភពៃនបងប្អូនែដលជស្រតូវនឹងគន ។ 
េ្រកពីទនំក់ទនំងដ៏តងឹែតងរ ង្រកុមសេម្តច សីហនុ សឺន ន 

ជមួយែខមរ្រកហម ទនំក់ទនំងរ ង្រកុមសេម្តច សីហនុ ជមួយ្រកុម សឺន 
ន ែដលេ ថ អនកជតនិិយមដូចគន  ក៏មនភព នតងឹខ្ល ងំែដរ។ 

េគរក្រគប់វធិ ីេដើមប ី ងំ ក ត់នូវលទធភពឈនមុខខងនេយបយ និង
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ទម្ល ក់ឥទធិពលគន េទវញិេទមក។ េសទើរែត្រគប់េលខៃន្រពឹត្តប័ិ្រត រ
ព័ត៌មន កែសត ទស នវដ្តរីបស់ពួកេគ ែតងែតេលើកេឡើងពីករេចទ
្របកន់គន  មនិ្រគន់ែតេលើបញ្ហ តូច ចបុ៉េ ្ណ ះេទ ែតែថមទងំ ែហក
ហួរគន អពីំធតុពិតខងនេយបយេទៀតផង ែដលេគ្រតូវេ្របើេពល
េវ  និងកម្ល ងំជេ្រចើន េដើមបទីប់ ក ត់ជមួយគន ។ ជេម្ល ះបនេកើត
មនជ្របច ំ ងំពីមុនបេងកើតសមព័នធភព្រតភីគ ី ្រស័យេ យពួក
េគដេណ្តើ មករ្រតួត្រ ជរំអំនកេភៀសខ្លួន ដេណ្តើ មជនួំយមនុស ធម៌ និង
្របកួត្របែជងឥទធិពលគន ។ ជេម្ល ះឈនេទដល់ករប៉ះទងគចិគន មផ្លូ វ 
េយធផង ែដលេធ្វើេ យមខ ងៗ ខូចខតេរៀងៗ ខ្លួន។ េ្រកយេពល
មនវបិត្តៃិផទកនុង ៃនរណសិរ រេំ ះ្របជពលរដ្ឋែខមររបស់ សឺន ន 
ឥរយិបថរបស់ សឺន ន និង្រកុមគត់មនភពធូរ្រ លមួយរយៈ 

្រស័យេ យ សឺន ន្រតូវករករគ្ំរទពីសេម្តច សីហនុ េដើមបតីសូ៊ 
កនុងជេម្ល ះជមួយ ក់ សុ៊ត ខន។ ករបន្តឋតិេឋរកនុងតែំណង 

្រស័យេ យធមមនុញញកូ ឡពួំរ និងករគ្ំរទរបស់ឪពុកធម៌ៃនរ ្ឋ
ភបិល្រតភីគ ី បនេធ្វើេ យ សឺន ន ព្រងងឹនូវជហំរខ្លួន េហើយ
បេញចញចងកូម ក់សេម្តច សីហនុ េឡើងវញិ។ កនុងករចរចរ ងសេម្តច 
សីហនុ ជមួយេយើង សេម្តច សីហនុ បនេឆ្ល ត យ្រប រ សឺន ន 
យ៉ងេពញទហឹំង ឯ សឺន ន ក៏បនេឆ្ល តេ្របើ្របស់ករែដលសេម្តច 
សីហនុ ចរចជមួយរ ្ឋ ភបិល ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ េដើមប ី
ព្រងងឹករគ្ំរទពីចនិ និងែខមរ្រកហម េហើយ យ្រប រេទេលើ សេម្តច 
សីហនុ ថបន“កបត់ជត”ិ េ យហុចៃដេ យស្រតូវ។ កនុងករចរច 
ហុ៊ន ែសន-សីហនុ េលើកទី ២ ែខមក  ១៩៨៨ េន្របេទសប ងំសេម្តច 
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សីហនុ បនេលើកេឡើងពីរូបមន្តបេងកើតរ ្ឋ ភបិលេទ្វភគរី ងគត់ជមួយ
រ ្ឋ ភបិល ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជែដលគម នែខមរ សឺន ន និង
ែខមរ្រកហម។ េ យេឃើញថ សីហនុ ្រចនខ្លួនេចញពីដេំ ះ្រ យ
កមពុជ សឺន ន បន យ្រប រយ៉ងខ្ល ងំេទេលើ សីហនុ។ 

េ្រកយេពលទទួលករ យ្រប រ ជេ្រចើនេលើកេ្រចើន របស់ សឺន 
ន េទេលើខ្លួនគត់ និងេ្រកយពីបនទទួល រទូរេលខមួយចបប់ពី 

រណឫទធិ កូន្របុសរបស់គត់េនឯ្រកុង បងកក ថ កងទព័រណសិរ
រេំ ះ្របជពលរដ្ឋែខមរ ចនួំន ៣០០ នក់ បនហំុ៊ពទ័ធកងទព័ សីហនុនិយម 
ែដលេបះ្របចេំនេខត្ត្រ ត ្របេទសៃថ ងំពីៃថង ២៩ មក  ១៩៨៨ 
មក កនុងបណំងកុេំ យមនកងទព័សីហនុេនទីេនះ និងចង់ដេណ្តើ ម
យកេទវញិនូវកងទព័របស់ សឺន ន ២០០ នក់ ែដលបនរត់មកសុំ
ចុះចូលជមួយទព័ សីហនុ កលពីែខធនូ ១៩៨៧។ ៃថង ៣០ ែខមក  
១៩៨៨ េនទី្រកុងេប៉កងំ សេម្តច សីហនុ បនេធ្វើេសចក្ត្ីរបកស
ែលងពីតែំណង្របធនរ ្ឋ ភបិល្រតភីគជី ថ ពរ។ កនុងេសចក្តែីថ្លង
ករណ៍របស់គត់ និងកនុង រទូរេលខ េផញើមកេ យ នេ ត្តម រណឫទធិ 
នៃថងដែដល សេម្តច សីហនុ បន្របមូលផ្តុ េំលើកេឡើង អពីំទនំស់រ ង
គត់ជមួយ សឺន ន េ យបញជ ក់ថ “ជុវំញិករសេំរច េចញជ

ថ ពររបស់បិ  ពីកមពុជ្របជធបិេតយយ និងរ ្ឋ ភបិលច្រមុះកមពុជ
្របជធបិេតយយ ចប់ពីៃថង ៣០ មក  ១៩៨៨ េនះតេទ េ្រពះបិ
ែលងេនជមួយេ ក សឺន ន និងរណសិរ រេំ ះ្របជពលរដ្ឋែខមរ
របស់គត់បនេទៀតេហើយ”។ េ្រកយពីករ ង ត់េសង មមួយរយៈ េហើយ
េដើមបបីេងកើតជហំររួមគន  កនុងករជួបជុេំ្រកផ្លូវករេនហ ករ  ៃថង ២៩ 
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កកក  ១៩៨៨ មុនេពលចកេចញពី ហ ករ  ្របេទស ឥណ្ឌូ េនសីុ 
ែថ្លងចេំពះអនកយកព័ត៌មនអពីំលទធភពៃនករេធ្វើសមព័នធភពរ ង្រកុម
គត់ជមួយ រ ្ឋ ភបិល្រកុងភនេំពញ េដើមបទីប់ ក ត់ែខមរ្រកហម សេម្តច 
សីហនុ ក៏បនេចទ្របកន់ថ ពួក សឺន ន មនករលបំកេ្រពះពួក
េគ “្របឆងំកុមមុយនិស្តក៏ខ្ល ងំ ្របឆងំ ជនិយមក៏ខ្ល ងំ ស់ែដរ”។ 

ៃថង ៩ សី  ១៩៨៨ បនទ ប់ពីទស នកចិចេន្របេទស ម៉េឡសីុ 
្របុយណ និងសិង្ហបូរ ី សឺន ន បនសរេសរលិខិតមួយថ្វ យសេម្តច 
សីហនុ ែដលមនចរតិជករទូនម នចេំពះ សីហនុ។ ដូចេគឯងបនដងឹ
រួចេហើយថ សេម្តច សីហនុ មនិធ្ល ប់ទទួលនូវករទូនម នពី សឺន ន 
ឬជនជតែិខមរ េឡើយ ដូេចនះលិខិត សឺន ន េ្រប បដូចជគន្លឹះផទុះ 
ៃន្រគប់ែបកដូេចនះែដរ ករបក្រតឡប់មកវញិ ក់ដូចជស្រងគ មេលើ
្រក សរបស់អនកេធ្វើនេយបយ។ ៃថង ១៥ សី  ១៩៨៨ ពីទី្រកុងេប៉
កងំ សេម្តចបនេធ្វើចុត ម យ (លិខិត) មួយេឆ្លើយតបចេំពះករទូនម ន 
របស់ សឺន ន ែដលមនខ្លឹម រយ៉ងជូរចត់ សូមបែីតេលើលិខិត
របស់ សឺន ន ែដលេ សេម្តច សីហនុ ថ ជ “្របធនកមពុជ្របជ 
ធបិេតយយ” ក៏សេម្តច បនគូសព័ទធជុវំញិពកយេនះ េហើយសរេសរថ “ខញុ ំ
ែលងជ្របធនកមពុជ្របជធបិេតយយេទៀតេហើយ”។ 

សមពន័ធភពៃនបក ពួកប្ីរកុម គម ន្រកុម ្រតូវគន េឡើយ។ េគជ
ស្រតូវនឹងគន ងំពីកូនេចតូច ចរហូតដល់េមធំៗ  ថន ក់កពូំល និងរហូត
ដល់ករមនិចុះស្រមុងគន  រ ងប ្ត ្របេទសែដលគ្ំរទរ ្ឋ ភបិល
ច្រមុះេនះេទៀតផង។ ប ្ត ្របេទស ៊ ន េមរកិ និង្របេទសែប៉ក
ខងលិចខ្លះ េគេឆ្ល តេ្របើ្របស់ែខមរ្រកហមេដើមបេីធ្វើេ យេវៀត ម និង
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បដវិត្តន៍កមពុជចុះេខ យ បុ៉ែន្តេគក៏្របងឹទប់ ក ត់ែខមរ្រកហមកុេំ យដេណ្តើ ម
អំ ចមន ក់ឯង េហើយព្រងឹងតួនទី សីហនុ សឺន ន េដើមប្ីរតួត្រ
កមពុជ ែដលនដំល់ករ ្ត រេឡើងវញិ នូវឥទធពិល្របេទសែប៉កខងលិច
េនកមពុជ និងមន្របេទសខ្លះចង់េ យកមពុជ ក្ល យជតបំន់្រទនប់រ ង
េវៀត ម និងៃថផង។ ចិន គ្ំរទយ៉ងរងឹមចំេំពះែខមរ្រកហម បុ៉ល 
ពត បុ៉ែន្ត្រតូវេឆ្ល តេ្របើ សីហនុ សឺន ន េដើមបជីេ្រគ ងអលងក តុប
ែតងមុខមត់ខ្លួន្របណេ យ បុ៉ល ពត េដើមបេីគចេចញពីេ្រគះថន ក់ៃន
ករបត់តួនទីខងនេយបយេនេលើឆកអន្តរជត ិ បុ៉ែន្តក៏គម នេពល

ែដលចនិជួយពួក សីហនុ សឺន ន េ យមនកម្ល ងំេយធ ច
្រតួត្រ  ឬ្រប ងំ្របែជងជមួយពួក បុ៉ល ពត បនេឡើយ ឬេ ច

ស់ក៏្រតូវរក េ យពួក បុ៉ល ពត េនជភគខី្ល ងំជងេគកនុងករ
កន់អំ ចេនកមពុជ។ ករខុសគន េនះ ជករខុសគន ែផនកយុទធ ្រស្ត
ចុងេ្រកយ ថ្វតីបតិែតេគខិតខសំ្រមុះស្រមួលយុទធវធិ ី ចេំពះមុខយ៉ង

 ក៏មនិ ចបទិបងំបននូវករែខ្វងទនំស់គន បនែដរ។ 
ៃថ ជសមជកិសមគមប ្ត ្របជជតិ សីុ េគនយ៍ េ កត់ថ 
៊ ន បនេ តចូលកនុងនេយបយចនិ កនុងករេធ្វើស្រងគ ម ្របឆងំ

កមពុជ និងឥណ្ឌូ ចនិ កនុងេពលេនះ ្របេទសេផ ងេទៀត ពិេសស ឥណ្ឌូ
េនសីុ បនចត់ទុកចនិជេ្រគះគំ មកែំហងចេំពះឥណ្ឌូ េនសីុ និង

សីុ េគនយ៍។ េនះមនិែមនជករខុសគន  ្រគន់ែតជុវំញិបញ្ហ កមពុជមួយ
មុខេនះេទ ែតជករខុសគន អពីំបញ្ហ យុទធ ្រស្ត កនុងបញ្ហ សន្តិភព សថរិ
ភព េន សីុ េគនយ៍ផងែដរ។ េនេពលៃថ និងចនិ ពិភក គន អពីំករ
ក ងឃ្ល ងំស្តុក វុធរបស់ចនិ េន្របេទសៃថ ប ្ត ្របេទសកនុងសម
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គម ៊ ន សុទធែតមនករ្រពយួបរមភ កនុងករំតិខុសៗ គន ។ 
្របេទសែប៉កខងលិចជេ្រចើន គ្ំរទ សីហនុ សឺន ន បុ៉ែន្តមនិ
ចទទួល គ ល់រ ្ឋ ភបិលច្រមុះកមពុជ្របជធបិេតយយបន េទះជ 

សីហនុ េធ្វើជ្របធនក៏េ យ េ្រពះរ ្ឋ ភបិលេនះមនែខមរ្រកហមជ
សនូល។ ែប៉កខងលិច េមរកិ និង ៊ ន ែដលែតងែតេឡើងសេម្លង 
គ្ំរទ សីហនុ កនុងបុ៉នម នឆន េំនះ េគធ្ល ប់មនអនុស វរយ៍ីដ៏ជូរចត់ជ
មួយ សីហនុ កនុងេដើមទសវត ឆន  ំ ៧០ ្រស័យេ យេគបនគ្ំរទ 
លន់ នល់ និង េមរកិ ្របឆងំ សីហនុ េនេពលេនះ។ សីហនុ ក៏បន
េឃើញចបស់ខ្លួនឯងថ  ករែដល្របេទសទងំេនះគ្ំរទខ្លួន ្រស័យ 
េ យេពលេនះគម នសន្លឹកេបៀរ េ យល្អជងេនះ េហើយករគ្ំរទ 
េនះក៏កនុងផល្របេយជន៍យុទធ ្រស្តរបស់េគែដរ។ ៃថ ស្អប់ សីហនុ 
យ៉ងខ្ល ងំកនុងបញ្ហ ្រពះវ ិ រ និងេខត្តមួយចនួំន ែដលៃថបងខ្ំរបគល់
េ យកមពុជេ្រកយស្រងគ មេ កេលើកទី២ នឆន  ំ១៩៤៧ ដូេចនះ ករ
គ្ំរទរបស់ៃថចេំពះ សីហនុ មនចរតិបេ ្ត ះ សនន េដើមបគីប
សងកត់យកេខត្តទងំេនះេទវញិ។ ៃថ មនិអនុញញ តេិ យ សីហនុ មន
កម្ល ងំ្រគប់្រគន់ េដើមប្ីរតួត្រ អំ ចេឡើយ សីហនុ បនទទួល គ ល់
ថ “េ្រប បេធៀបបញជី ែដលចនិបនផ្តល់ជនួំយសំ ប់កងទព័របស់ខញុ ំ ខញុ ំ
បនទទួលែត ១០ ភគរយគត់ពីៃថ” ទងំចនិ ទងំៃថ សុទធែត ងំមនិ
េ យកងទព័ សីហនុ េកើនេឡើង គត់បញជ ក់ថ “ៃថ មនិចង់េ យ 
សីហនុ ខ្ល ងំេទ េគចង់េ យែខមរ្រកហម្រគបសងកត់រ ្ឋ ភបិលច្រមុះ ៃថ
ស្អប់ សីហនុ ៃថ មនិចង់បន សីហនុ េទ”។ ៃថង ២៧ កកក  ១៩៨៨ េន
ទី្រកុង ហ ករ  កនុងេពលជួបជមួយភគែីខមរទងំ ៤ ្របតភូិ សីហនុ 
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បននិយយថ សមជកិរដ្ឋសភៃថខ្លះ បនេទទស នកចិចេនមូល
្ឋ នរបស់ខញុ េំនជតិ្រពំែដន េនទីេនះេគបនសួរនយទ នខញុថំ 

“ែ្រកង សីហនុ ទទួលថនឹងផ្តល់េខត្ត្រពះវ ិ រ បត់ដបំង េសៀម ប 
និងកពំង់ធ ំ មកេ យៃថវញិ” ចណុំចេនះបញជ ក់អពីំ ថ៌កបំងំរបស់
ៃថ កនុងករគ្ំរទ សីហនុ និងបក ពួកែខមរេផ ងេទៀត ែដលជឧបយ
កលដេណ្តើ មដ ីេនះជវធិ ី“វនិិេយគទុន ឬ ក់នុយេដើមបចីប់្រត”ី។ អ្វីៗ  
ទងំអស់ កនុងែលបងសមព័នធភព្របឆងំកមពុជ គសុឺទធែតបេ ្ត ះ សនន 
កនុងផល្របេយជន៍េរៀងៗ ខ្លួន ប់ ងំពីបក ពួកែខមរ រហូតដល់ពពួក 
ឪពុកធម៌របស់រ ្ឋ ភបិលច្រមុះ។ 

ជធតុពិត រ ្ឋ ភបិលច្រមុះបនរ យរួចេ្រសចេទេហើយ េ យ 
រ ្ឋ ភបិលេនះគម នករ្រតួត្រ ទឹកដ ីនិង្របជជន រស់េនេ្រក្របេទស 

មករេ្របះ្រពំពីបរេទស បុ៉ែន្ត ករ្រសបចបប់ក៏ែលងមនន័យអ្វីែដរ 
េ្រពះភគទីងំប ី បនឈនដល់ករកចំត់គន ទងំេយធ និងនេយ
បយេហើយែដរ េហើយេបើ មធមមនុញញកូ ឡពួំរ ៃថង ២២ មថុិន 
១៩៨២ រ ្ឋ ភបិលច្រមុះេនះ បនរ យរួចេទេហើយ ងំពីៃថង ៧ 
ឧសភ ១៩៨៧ េពលែដលសេម្តច សីហនុ ែលងពីតែំណង “ពក់ 
ក ្ត ល”។ ពក់ក ្ត ល ឬ ថ ពរ គជឺករ ែលង េ្រពះជទម្ល ប់
េលើសកលេ ក មនិែដលមន្របមុខរដ្ឋ ឬរ ្ឋ ភបិល  ែលងពី
តែំណងពក់ក ្ត លេនះេឡើយ។ ែត បុ៉នម នេម៉ង ឬបុ៉នម នៃថងេ្រកយ 
េគ្រតូវែតែតង ងំមនុស ថមចូីលជនួំស។ េបើេគមនិទទួលយកៃថង ៧ 
ឧសភ ១៩៨៧ ក៏េគ្រតូវទទួលយកៃថង ១០ កកក  ១៩៨៨ េពលែដល 
សីហនុ ែលងជ ថ ពរ ពី្របធនរ ្ឋ ភបិលកមពុជ្របជធបិេតយយ 
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េហើយ្រតូវែហកេចលេសចក្ត្ីរបកស កូ ឡពួំរ េទើប្រតមឹ្រតូវ េ្រពះ
េសចក្ត្ីរបកសេនះអត់និយយពីរណសិរ ហ៊្វុនសីុនបុចិេឡើយ និយយ
ែតេឈម ះ សីហនុ ជ្របធនែតបុ៉េ ្ណ ះ។ េពលហូបបយៃថង្រតង់រ ង
ខញុ  ំសេម្តច សីហនុ សឺន ន ៃថងទី ៧ វចិឆកិ ១៩៨៨ កនុងឳកសចរច
ថន ក់កពូំល ហុ៊ន ែសន-សីហនុ-សឺន ន េន ែហ្វរអង់ ដន័ឺរ ខញុបំន
េចទសួរសេម្តចថ េតើរ ្ឋ ភបិលច្រមុះ្រតភីគេីនឋតិេឋរេទៀតឬេទ 
េបើសេម្តចបនចកេចញជ ថ ពរេហើយេនះ។ សេម្តច សីហនុ បន
េឆ្លើយថ ជផ្លូវចបប់គ្ឺរតូវចប់េហើយ បនេសចក្តថី រ ្ឋ ភបិលច្រមុះ
េនះរ យបត់េទេហើយ េពលេនះ សឺន ន និយយអ្វ ីក៏មនិេកើត 
សុខចតិ្តេនេសង មមនិេចញស្តី។ េតើ េនឋតិេឋរបន្ត ្រស័យេ យ សឺន 

ន េនកនុងតែំណងជនយករដ្ឋម្រន្តីឬ? េបើ ពិតដូេចនះែមន ករេចទ
្របកន់របស់្រកុម ក់ សុ៊ត ខន េដៀន ែដល គជឺករ្រតមឹ្រតូវ។ សឺន 

ន ជមនុស ម និយម ្រគួ របុណយស័ក្ត ិ សុខចតិ្តឳបយក
តែំណងនយករដ្ឋម្រន្តី េហើយបេ ្ត យេ យយុទធជនរបស់គត់ ្ល ប់ 
េ យករ យ្រប រពីសំ ក់ពួកែខមរ្រកហម បុ៉ល ពត។ េនេពល
ហូបបយជមួយខញុ ំ (ហុ៊ន ែសន) េន ង ចៃថង ២៨ កកក  ១៩៨៨ េនទី
្រកុង បូហគ័រ ្របេទសឥណ្ឌូ េនសីុ សឺន ន បននិយយថ ចនិ និងែខមរ
្រកហមខឹងនឹងគត់ ែតគត់មនិ ចេបេ ះចនិេរៀងរហូតបនេទ ្រតូវរក
េ ះេផ ងេដើមបេីប បុ៉ែន្តរហូតមកដល់េនះ គត់េនែត្រតូវករចនិ និង
ែខមរ្រកហម ជង្រតូវករយុទធជនេ្រកមករដកឹនរំបស់គត់។ ដូចបនជំ
បជូនខងេលើ្រ ប់េហើយថ ជេម្ល ះៃផទកនុងរណសិរ រេំ ះ្របជ

ពលរដ្ឋែខមរ បនជរុំញ សឺន ន េ យចនិ និងែខមរ្រកហម្រតួត្រ ែត
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ម្តង។ គត់សថិតកនុងមត់ដងក ប់ែដលពិបកកនុងករេរ ើខ្លួន។ េបើគត់ឈប់
េធ្វើនយករដ្ឋម្រន្តី ក់ សុ៊ត ខន េដញគត់ េបើគត់បន្តេនជ
នយករដ្ឋម្រន្តី ែខមរ្រកហមសម្ល ប់ទ ន របស់គត់ “ឥឡូវ សំ ប់ សឺ
ន ន តែំណងមន រសខំន់ជងជវីតិមនុស  េហើយែថមទងំ
្របក់េទៀតផង” ហ ក់ េបគ័រ (Jacque Bekaert) កនុងេពលចូលេធ្វើ
សមភ សន៍ជមួយខញុ  ំ (ហុ៊ន ែសន) ៃថងទី ១០ វចិឆកិ ១៩៨៨ េន្របេទស
ប ងំ េពលនិយយដល់ សឺន ន ករពរែខមរ្រកហមេនអងគករ
សហ្របជជត ិគត់ភ្ល ត់មត់និយយថ “សឺន ន ្រតូវករែត្របក់”។ 

ករែបកបក់កម្ល ងំ្របឆងំ បនេដើរទនទឹមជមួយករឯកភព និង
ករឈនេឡើងដ៏រងឹមរំបស់ ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ ែដល
បននដំល់ករបេងកើតនូវបរយិកសនេយបយថម ី សំ ប់ករេ ះ
្រ យបញ្ហ កមពុជ។ 
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ពីករ្របឈមមុខេទដល់ករចរច 
បដិវត្តន៍បនេផទរដំ ក់កល 
ករផ្ល ស់ប្តូរសមព័នធភព 

 
ដំ ក់កលេ្រកយេពល បុ៉ល ពត ដួលរល ំ គជឺ ដំ ក់កល
កេកើតេឡើងនូវសមព័នធភព្របឈមមុខ ក់គន  េន សីុ េគនយ៍។ ចនិ 

េមរកិ បនេធ្វើសកមមភពយ៉ងមមញឹក េដើមបបីេងកើតេឡើងនូវរណ
សិរ ្របឆងំេវៀត ម និង ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ។ េគ្រប
មូលទងំអស់ េហើយ ៊ នេធ្វើសមបទនផល្របេយជន៍អនកដៃទ េដើមប ី
ផល្របេយជន៍ខ្លួន។ ឧទហរណ៍ ចនិ បនយកបក កុមមុយនិស្តៃថ 
ែដលខ្លួនធ្ល ប់ជួយជយូរឆន មំកេហើយ េធ្វើជសន្លឹកេបៀរ េដើមបបី្តូ រយក
នូវករែដលរ ្ឋ ភបិល ជ ច្រកៃថជួយពួក បុ៉ល ពត េហើយអូស
ទញៃថ ចូលកនុងយុទធ ្រស្តរបស់ចនិ។ មនិ្រគន់ែត្របឆងំកមពុជ េវៀត

មបុ៉េ ្ណ ះ េគបនេឆ្ល តេ្របើ្របស់បញ្ហ កមពុជ េដើមប្ីរបឆងំសហភព
សូេវៀត និងប ្ត ្របេទសសងគមនិយម និងេធ្វើជខ្លមឹ រដ៏សខំន់ កនុងករ
ឃុបឃិតចនិ េមរកិ បេំរ ើដល់ករអូសទញទុន និងបេចចកវទិយរបស់ េម
រកិ និងែប៉កខងលិច េដើមបទីេំនើបភវូបនីយកមម ៤ យ៉ងរបស់ចនិ។ េគ
ខិតខភំជ ប់បញ្ហ កមពុជេទកនុងទនំក់ទនំងរ ងខងេកើត និងខងលិច
ែដលជមូលេហតុៃនករបត់បង់សន្តិភព សថិរភព េន សីុ េគនយ៍។ 
សភពករណ៍សកលេ កេពលេនះ ក៏មនករសមុ្រគ ម ញ និង
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នតងឹយ៉ងខ្ល ងំ ពិេសសទនំក់ទនំងខងេកើត និងខងលិច។ កនុងឆន  ំ
១៩៧៩ េនះេទៀត ក៏បនេកើតេឡើងនូវបញ្ហ ហ្វ គ នី ថ នមួយ
េទៀត ែដលពួកច្រកពត្តបិនេ្របើ្របស់ េធ្វើជខ្លឹម ររួមជមួយបញ្ហ  
កមពុជ េដើមបជីរុំញករ្របឈមមុខគន  ពិេសសេនទ្វីប សីុ កនុងេពល
េនអឺរ ៉ុប និងដបំន់េផ ងេទៀត មនករ នតងឹរួចេ្រសចេទេហើយ។ 

កនុងឆន  ំ១៩៧៩ េន សីុ េគនយ៍ ពុមំនេឃើញេលចេឡើងនូវនិនន ករ
ចរច  េ្រកពីករ្របឈមមុខគន េនះេឡើយ។ សភពករណ៍វវិត្តេពរ
េពញេ យភព នតងឹ ករ្រសេមើ្រសៃម ស្តីពីករផ្តួលរលំរំបប ធ
រណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ មផ្លូវេយធ េនែតមនឥទធពិល្រគបដណ្ត ប់
េទេលើគនិំតរបស់េមដកឹនៃំន្របេទស្របឆងំកមពុជ ដូេចនះ ពួកេគមនិ
េអើេពើអ្វីចេំពះសេំណើ របស់េយើង ែដលសុេំ យមនករចរចេ ះ
្រ យបញ្ហ កមពុជ េ យសន្តិវធិេីនះេឡើយ។ 

បនទ ប់ពីករតសូ៊អស់រយៈេពលបុ៉នម នឆន  ំ េពរេពញេទេ យពលិ
កមមរបស់្របជជនកមពុជ េ យមនករជួយឧបតថមភរបស់េវៀត ម 
សហភពសូេវៀត និងប ្ត ្របេទសសងគមនិយម ក៏ដូចជអងគករអន្តរ
ជត ិ បនេធ្វើេ យ្របជជនកមពុជរស់េឡើងវញិពីគនំរេផះផង់។ េជគ
ជ័យកនុងករបបំត់េ្រគះអត់ឃ្ល ន និងករេធ្វើេ យមនសថិរភពជវីភព
្របជជន េជគជ័យកនុងករ យបបំក់ករេរ ើបរំះរបស់ខម ងំ េជគជ័យ
កនុងករក ងបក  កមម ភបិល និងរចនសមព័នធ្រគប់ែផនក ករដកកង
ទព័េវៀត មមួយែផនកេលើកដបូំង េនឆន  ំ ១៩៨២ បនព្រងងឹដល់
្រទឹស្តីអពីំ “សភពករណ៍កមពុជមនិែ្រប្រក ស់”។ េចញពីបញ្ហ េនះ ក៏
បនេលចេឡើងនូវនិនន ករចរចពីសំ ក់ឥស រជនខ្លះ កនុងចេំ ម
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្របេទស ៊ ន ែដលេធ្វើេ យចនិ ៃថ មនករ្រពយួបរមភ េហើយ
ខិតខេំធ្វើសកមមភពបផំ្លចិបផំ្ល ញ េដើមបបីន្តនេយបយ្របឈមមុខ។ 
សភពករណ៍បន្តមនករែ្រប្របួល ្របេទស ៊ ន មនិចុះស្រមុងគន  
ៃថ ងំខ្លួនជសមរភូមមុិខ េហើយបញជ នេយបយ ៊ ន កនុងបញ្ហ
កមពុជ និងឥណ្ឌូ ចនិ។ កនុងេពលែដលឥណ្ឌូ េនសីុ ម៉េឡសីុ ខិតខែំស្វង
រកករបេងកើនទនំក់ទនំងជមួយេវៀត ម េដើមបជីរុំញ កចិចចរចរ ង
្រកុម្របេទសទងំពីរ ឈនេទរកដេំ ះ្រ យមួយរ ង ៊ ន 
និងឥណ្ឌូ ចនិ ស្តីពីបញ្ហ កមពុជ ឈរេលើមូល ្ឋ នេវៀត មដកកងទព័ 
និងកចំត់ បុ៉ល ពត។ ចនិ បនេបើកទូ យឥទិធពលរបស់ខ្លួនេនៃថ ក៏
បុ៉ែន្ត បនក្ល យេទជ្របភពគំ មកែំហងសំ ប់្របេទស ៊ នេផ ង
េទៀត។ សិង្ហបូរ ី ជអនកេឡើងសេម្លងខ្ល ងំបផុំតអពីំរបស់ែដលេ ថ 
“ ក់ទណ្ឌ កមមេសដ្ឋកចិចចេំពះេវៀត ម និងកមពុជ” បុ៉ែន្ត ្របេទស
េនះែបរជអនករកសីុេ្រចើនបផុំតជមួយកមពុជ និងេវៀត ម រហូតដល់
ទនិំញៃថមកដល់កមពុជ និងេវៀត ម ឆ្លង មៃដសិង្ហបូរ ី េហើយ
ទនិំញកមពុជ និងេវៀត ម េទដល់្របេទសៃថ ក៏ឆ្លង មៃដសិង្ហបូរ ី
ែដលេធ្វើេ យសិង្ហបូររីកចេំណញបនយ៉ងេ្រចើន។ 

ករឃុបឃិត ចនិ- េមរកិ ជចតិ្ត ្រស្តបនេធ្វើេ យ្របេទស 
៊ ន ែដលខ្ល ចចនិ មនករ្រពយួបរមភ។ ៊ ន ែថមទងំ្រពួយ

បរមភចេំពះមុខករែកលអំទនំក់ទនំងរ ងចនិ និងសូេវៀត បនទ ប់ពី
្របេទសទងំពីរ បនចប់េផ្តើមចរចគន  ពីែខតុ  ១៩៨២ មក ែដល្របករ
សខំន់ គខឺ្ល ចករឈនដល់ករែកលអំទនំក់ទនំងរ ងេវៀត ម-ចនិ 
ែដលនដំល់ភពមនិអនុេ្រគះៃនតុលយភពកម្ល ងំកនុងដបំន់។ 



ហុ៊ន ែសន៖ ១០ ឆន ៃំនដេំណីរកមពុជ ១៩៧៩-១៩៨៩ 

ទំពរ័ 119 

ថ្វតីបតិែតមនករែបកែខញកអពីំនេយបយ និងចតិ្ត ្រស្ត ពិេសស 
ករខុសគន អពីំយុទធ ្រស្តរ ងឥណ្ឌូ េនសីុ ម៉ឡសីុ និងៃថ ជុវំញិឥទធិ
ពលចនិ និងទនំក់ទនំងជមួយេវៀត ម ក៏ពួកេគបន្តប្រងួបប្រងួម 
កនុងរណសិរ ្របឆងំកមពុជ ែដលជរណសិរ មនទនំស់ផង និងឯក
ភពផង ដូេចនះេហើយបនជនិនន ករចរចបនេកើតេឡើងែមន ករ្រប
ឈមមុខក៏បនថយចុះែមន បុ៉ែន្តគសឺថិតកនុងេលប នយ៉ងយឺត។ ចនិ េន
ែតជរុំញេ យៃថខិតខដំេណ្តើ មករ្រតួត្រ នេយបយ ៊ ន កនុង
បញ្ហ កមពុជ េហើយចនិជបែង្អកៃថកនុងបញ្ហ េនះ។ 

ពួកស្រតូវៃនបដវិត្តន៍កមពុជ មនិទទួល គ ល់មូលេហតុែដលនេំ យ
េកើតមនបញ្ហ កមពុជ េហើយក៏មនិទទួល គ ល់ករពិត ែដលនេំ យបត់
សន្តិភព និងសថរិភពេន សីុ េគនយ៍ែដរ។ េពលេនះ មនករបក
្រ យខុសៗ គន ថ បញ្ហ កមពុជ ជបញ្ហ ៃផទកនុងកមពុជ ជបញ្ហ រ ងេវៀត

ម និងកមពុជ ជជេម្ល ះរ ងខងេកើត និងខងលិច ជបញ្ហ សូេវៀត 
និងចនិ ជបញ្ហ េវៀត ម និងចនិ ជបញ្ហ រ ង ឥណ្ឌូ ចនិ និងចនិ ជ
បញ្ហ រ ងឥណ្ឌូ ចនិ និង ៊ ន។ ចេំពះករបត់បង់សន្តិភព និងសថរិ
ភពេន សីុ េគនយ៍វញិ េគេលើកេឡើងែតមូលេហតុប ្ត លមកពីកង
ទព័េវៀត មេនកមពុជ ឬវត្តមនសូេវៀតេន សីុ េគនយ៍ែតបុ៉េ ្ណ ះ 
ពួកេគមនិបនេលើកេឡើងអពីំចរតិពិត្របកដ ៃនេរឿងេហតុេនះេឡើយ។ 
េគមនិបនគតិថ ករបត់បង់សន្តិភព និងសថរិភពេន សីុ េគនយ៍មន
យូរមកេហើយ េហើយេកើតមកពីករេ្រជ តែ្រជក ឈ្ល នពន ពីសំ ក់ពួក
ច្រកពត្ត ិ និគមនិយម និង តទីនិយមេ្រកដបំន់េឡើយ ដូចជ 
ប ងំ អង់េគ្លស ហុលឡង់ ជបុ៉ន េមរកិ េហើយបនទ ប់មកេទៀតគ ឺ ចនិ 
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ែដលជអនកបនបញជូ នស្រងគ មបង្ហូរឈមចូល សីុ េគនយ៍។ េគក៏មនិ
បនគតិថ អនករងេ្រគះពិត្របកដេ យ រស្រងគ មឈ្ល នពនពី
សំ ក់្របេទសេ្រកដបំន់ គជឺ្របជជនកមពុជ-េវៀត ម- វ ែដល
េចញផុតពីស្រងគ មមួយដល់ស្រងគ មមួយេទៀត រហូតដល់ករ្របល័យពូជ

សន៍េនកមពុជ េ្រកមករចត់ែចង របស់ចនិេឡើយ។ េគក៏មនិបនគតិ
ថ កនុងករឈ្ល នពនមកេលើ្របេទសេនឥណ្ឌូ ចនិ េតើ្របេទសេ្រកដបំន់
េ្របើ្របស់្របេទស ខ្លះជបែង្អក ដូចជៃថ។ ៃថ ជសមពន័ធមតិ្តគួរេ យ
ទុកចតិ្តរបស់ជបុ៉ន កនុងស្រងគ មេ កេលើកទី ២ ជមូល ្ឋ នរងឹមរំបស់
េមរកិ កនុងករឈ្ល នពនឥណ្ឌូ ចនិ េហើយក៏ជសមព័នធមតិ្តដ៏គួរេ យទុក
ចតិ្តរបស់ចនិ កនុងករេធ្វើស្រងគ ម្របឆងំកមពុជ េវៀត ម និង វ “េបើ
គម នៃថ ពួក បុ៉ល ពត មនិ ចរស់បនេទ”។ េហើយេគក៏មនិបនគតិ
ដល់ករអនុវត្តន៍នេយបយបែំបកបបំក់ េដើមប្ីរតួត្រ របស់ពួកច្រក
ពត្ត ិ និគមនិយម តទីនិយម ចេំពះ្របជជតេិន សីុ េគនយ៍
ផងេទ។ េគែថមទងំបេំភ្លចនូវអសថិរភពែដលប ្ត លមកពីក ្ត ៃផទ
កនុងរបស់េគ រដ្ឋ្រប រជបន្តបនទ ប់េនៃថ និងវបិត្តៃិផទកនុងេនហ្វីលីពីន 
និង្របេទសមួយចនួំនេទៀត ពិតជមនិេចញមកពីវត្តមនកងទព័េវៀត

ម េនកមពុជេនះេឡើយ។ 
ចុងឆន  ំ  ១៩៨៤ និនន ករចរចបនេកើតមនេឡើងេនកនុងចេំ ម

្របេទសែប៉កខងលិច ពិេសសប ងំ។ េគចង់េ យមនករជួប្រប
្រស័យេ យ ង ត់េសង មរ ងសេម្តច សីហនុ ជមួយតំ ងរ ្ឋ ភបិល

ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ។ ប ងំជអនកេរៀបចេំ យមនករ
ជួបគន េនះេនប៉រសី ែដលមនគេំ ងេធ្វើេនែខវចិឆកិ ១៩៨៤។ បុ៉ែន្ត 
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្រស័យេ យមនករគបសងកត់យ៉ងខ្ល ងំពីសំ ក់ចនិ និងែខមរ
្រកហមេទេលើសេម្តច សីហនុ េទើបករជួបេនះមនិ ចេធ្វើេទបន។ 

ឆន  ំ១៩៨៥ សភពករណ៍សកលេ កមនករវវិត្តន៍អនុេ្រគះេ យ
និនន ករចរចេឆព ះេទរកករធូរ្រ ល បញចប់ដំ ក់កល នតងឹបំ
ផុត ែដលអូសបន្ល យកន្លងមកអស់រយៈេពល ៧ ឆន  ំ(១៩៧៨-១៩៨៤)។ 
ឆន  ំ១៩៨៥ បនកត់សមគ ល់នូវកររកីចេំរ ើនថមកីនុងទនំក់ទនំងរ ងសូេវៀត-

េមរកិ-ចនិ។ េ្រកយរយៈេពលដ៏ែវងៃននេយបយ យបកយ៉ងប្តូរផ្ត ច់
្របឆងំចរន្តបដវិត្តទងំប ី និង មរយៈៃនកររត់្រប ងំសព្វ វុធដ៏ខ្ល ងំ
ក្ល  េមរកិក៏មនិ ចជួយេ យខ្លួនដេណ្តើ មបនមកវញិនូវឧត្តមភព
ខងេយធ ែដល េមរកិបនបត់បង់ ងំពីេពលជប់ផុងេនេវៀត ម
េនះែដរ។ កនុងេពលេនះ េមរកិកន់ែតមនិ ចទប់ទល់នឹងបដវិត្តន៍ ែដល
រកីចេំរ ើនយ៉ងខ្ល ងំក្ល េនមជឈមិបូព៌ និង ្រហ្វិកខងតបូង ជពិេសសេន
េមរកិក ្ត ល ក ៉អីុប ទនទមឹនឹងេពលេនះែដរ របបែដលសនទិធ េមរកិ េន
តបំន់មួយចនួំន្រតូវចុះេខ យ និងមនវបិត្ត ិដូចជេន សីុ េគនយ៍ ៃថ្រតូវ
មនរដ្ឋ្រប រជបន្តបនទ ប់ ហ្វីលីពីន្រចបូក្រចបល់ សមពន័ធមតិ្ត េមរកិេន
អឺរ ៉បុ និងជបុ៉ន មនិ្រពមេដើរជមួយ េមរកិ កនុងនេយបយ្របឈមមុខជ
មួយសហភពសូេវៀត េហើយបន្តនេយបយរួមរស់ជមួយសូេវៀត កនុងយុទធ

្រស្តរួម ៃនករធូរ្រ លរ ងខងេកើត និងខងលិច។ នេយបយបងក
ភព នតងឹរត់្រប ងំសព្វ វុធរបស់ េមរកិ មនិបនជួយេ យ
េមរកិគបសងកត់សមព័នធមតិ្តបនេទ ផទុយេទវញិបនេធ្វើេ យទនំស់
រ ង េមរកិ និងសមព័នធមតិ្ត កន់ែត្រជលេ្រជែថមេទៀត។ មយង៉េទៀត 
ករែដលចនិបនែកលអំទនំក់ទនំងជមួយសូេវៀត បនទ ប់ពីករចរច
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អស់រយៈេពល ៣ ឆន  ំ(១៩៨២-១៩៨៥) ចនិ ក៏មនិឃុបឃិតជមួយ េម
រកិ ្របឆងំសូេវៀតដូចពីឆន  ំ១៩៧៥-១៩៨០ េទៀតែដរ េធ្វើេ យ េមរកិ  
មនិ ចដេំណើ រករនេយបយបងកភព្របឈមមុខជមួយសូេវៀត ែត
មន ក់ឯងបនេឡើយ។ ចប់ពីចុងឆន  ំ ១៩៨៤ មក ទនទឹមនឹងករជរុំញ
ទនំក់ទនំងេទ្វភគជីមួយចនិ េមរកិ្រតូវបងខចំតិ្តឈនចូលចរចជ
មួយសហភពសូេវៀតែដលចណុំចកពូំលគ ឺ ករជួបចរចថន ក់កពូំល
សូេវៀត- េមរកិ េនទី្រកុង ហ ែឺណវ នចុងឆន  ំ១៩៨៥។ ករជួប្រប
្រស័យថន ក់កពូំលសូេវៀត- េមរកិ េនហ ែឺណវ ថ្វតីបតិែតពុទំន់បន
េ ះ្រ យនូវបញ្ហ ធំៗ  ក៏ែមនពិត បុ៉ែន្ត មនអតថន័យយ៉ងធេំធងចំ
េពះទនំក់ទនំងរ ង្របេទសទងំពីរ និងជះឥទធិពលដល់សភពករណ៍
េលើសកលេ កទងំមូលែដរ។ ករជួប្រប្រស័យេនះ បនេបើកេឡើងនូវ
ដេំណើ រករចរច និងករែកលអំទនំក់ទនំងរ ង្របេទសទងំពីរ េ្រកយ
រយៈេពល ៧ ឆន  ំ ែដលមនករ នតងឹបផុំត។ ករែដលភគទីងំពីរ
សនយមនិបងកស្រងគ មនុយេក្លែអ៊រ និងមនិដេណ្តើ មឧត្តមភពខងេយធ 
បនជួយរងំប់នូវករ្រពយួបរមភរបស់ប ្ត ្របេទស អពីំេ្រគះថន ក់ៃន
ស្រងគ មនុយេក្លែអ៊រ។ 

ចេំពះចនិ សថតិចេំពះមុខករែកលអំទនំក់ទនំងរ ងសហភពសូេវៀត 
និងសហរដ្ឋ េមរកិ ចនិមនករ្រពយួបរមភចេំពះករែដលសូេវៀត-
េមរកិ ព្រងងឹភពេទ្វបូ៉ល េ ះ្រ យប ្ត បញ្ហ េលើសកលេ ក ជ
ពិេសសប ្ត បញ្ហ េន សីុ េ យគម នតួនទីរបស់ចនិ។ ដូេចនះេហើយ
បនជកនុងេពលខិតខអូំសទញទុន និងបេចចកេទសរបស់េ កខង
លិច េដើមបដីេំណើ រករទេំនើបភវូបនីយកមម  ៤ យ៉ង ចនិក៏្រតូវជរុំញជ
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មួយគន ែដរ នូវករែកលអំទនំក់ទនំងជមួយសហភពសូេវៀត និងប ្ត
្របេទសសងគមនិយម មយង៉គេឺដើមបពី្រងកី និង ្ត រេឡើងវញិ នូវសណំង់
ឧស ហកមម ែដលជជនួំយរបស់្របេទសសងគមនិយម កនុងេពលមុន ែត
មយង៉េទៀត ក៏េដើមបេីធ្វើជសន្លឹកេបៀតៃថ្ល កនុងទនំក់ទនំងជមួយ េមរកិ
ផងែដរ។ ចនិ េនែតេឆ្ល តេ្របើ្របស់ទនំស់សូេវៀត- េមរកិ ែដលេគ
េ ថ សន្លឹកេបៀពីរេដើមបសីងកត់គន  “េទជមួយ េមរកិ េដើមបសីងកត់
សូេវៀត េទជមួយសូេវៀត េដើមបសីងកត់ េមរកិ”។ 

ចប់ពីចណុំចែដលចនិឃុបឃិតជមួយ េមរកិ ្របឆងំសូេវៀត មក
ដល់ចណុំចទងំ េមរកិ ទងំចនិ ែកលអំទនំក់ទនំងជមួយសូេវៀត គឺ
ជេជគជ័យៃនមគ៌សន្តិភពរបស់សហភពសូេវៀត េហើយក៏ជេជគ
ជ័យៃនចលនតសូ៊ េដើមបកីរធូរ្រ ល និងសន្តិភពផងែដរ។ ក៏មន
ឥទធពិលយ៉ង្រជលេ្រជ ចេំពះសភពករណ៍អន្តរជត ិែដលេធ្វើេ យ
និនន ករេ ះ្រ យវ ិ ទ េ យឆ្លង មរយៈៃនករចរច រកីចេំរ ើនេន
្រគប់ទីកែន្លង ែដលមនជេម្ល ះ។ 

ឆន  ំ ១៩៨៥ េន សីុ េគនយ៍ ក៏បនេបើកេឡើងនូវទិដ្ឋភពថម ី ែដល
អនុេ្រគះេ យនេយបយចរច េហើយរុញ្រចនេ យថយេ្រកយ 
នូវនេយបយ្របឈមមុខ ក់គន ។ ជ័យជនំះដ៏ធេំធងកនុងរដូវ្របងំឆន  ំ
១៩៨៤-១៩៨៥ បនកណំត់ផ្លូ វបត់មួយកនុងសភពករណ៍េយធេន
កមពុជ េហើយក៏ជដំ ក់កលបញច ប់ ថ នភព ដបំន់្រតួតពិនិតយពីរ 
និងរ ្ឋ ភបិលពីរេនកមពុជ និងជដំ ក់កលៃនជំ នថយេ្រកយ 
ែផនកយុទធ ្រស្តរបស់ពួក បុ៉ល ពត និងកម្ល ងំ្របឆងំ។ េជគជ័យដ៏ធ ំ
េធងៃនម សននិបតបក ្របជជនបដវិត្តកមពុជេលើកទី ៥ បនទ ប់ពី ៦ 
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ឆន ៃំនករក ងេឡើងវញិ រួមនឹងជ័យជនំះេលើ្រគប់វស័ិយ េយធ 
នេយបយ េសដ្ឋកចិច វបបធម៌ សងគមកចិច បនបង្ហ ញេ យេឃើញនូវ 
កររកីធធំត់របស់បដវិត្តន៍កមពុជ េលើមគ៌េឆព ះេទរកភពមច ស់ករ
កនុងកចិចករពរ និងក ង្របេទស។ ករប្ំរពួញរយៈេពលកនុងករដក
កងទព័េវៀត មមកេន្រតមឹ ៥ ឆន  ំគដឺកទងំ្រសុង កនុងឆន  ំ១៩៩០ ចំ
េពលែដលចនិ មនិ ចអនុវត្តបននូវេមេរៀនទី ២ ្របឆងំេវៀត ម 
េដើមបសីេ្រងគ ះពួកបរ ិ រ គឺបន ក់េចញនូវលទធភពពីរ កនុងករេ ះ
្រ យបញ្ហ កមពុជ គ ឺ លទធភព “មន ឬគម នដេំ ះ្រ យនេយ
បយ” មនន័យថ ្របសិនេបើមនិ ចរកេឃើញនូវដេំ ះ្រ យ
នេយបយមុនឆន  ំ១៩៩០ េទ េនះបដវិត្តន៍កមពុជ េចះែតបន្តរកីចេំរ ើន 
ធធំត់ េហើយទទួលយកភរកចិចករពរ្របេទសេ យខ្លួនឯង កងទព័
សម័្រគចតិ្តេវៀត ម នឹងដកទងំអស់នឆន  ំ ១៩៩០ េទះបពួីក បុ៉ល 
ពត មនិទន់្រតូវេបសសំ តអស់ទងំ្រសុងេនេឡើយក៏េ យ ក៏បញ្ហ  
កមពុជ ្រតូវបនេ ះ្រ យេ យខ្លួនឯង េ យមនិចបំច់មនដំ
េ ះ្រ យនេយបយេទៀតេឡើយ េហើយេបើមនករចរចបន្ត ក៏
គម នបញ្ហ កងទព័េវៀត ម េលើកយកេទេ ះ្រ យេទៀតេឡើយ គឺ
មនែតបញ្ហ កចំត់េចលពួក បុ៉ល ពត និងករបញឈប់ជនួំយពីខង
េ្រកេ យកម្ល ងំែខមរបដបិកខបុ៉េ ្ណ ះ។ សភពករណ៍េនះ បន ក់
េ យបដវិត្តន៍កមពុជ ក្ត ប់បនយ៉ងែណន នូវក ្ត ជមូល ្ឋ នបផុំត 
េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ កមពុជ។ 

កនុងេពលបដវិត្តន៌កមពុជ្រតូវបនព្រងងឹ េហើយកលបរេិចឆទជក់ ក់
មួយកនុងករដកកងទព័េវៀត មជឯកេ ភគ ី ្រតូវបន ក់េចញេនះ 
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ប ្ត ឧបករណ៍ែដលចនិេ្របើ្របស់សំ ប់្របឆងំ្របេទស ទងំបេីន
ឥណ្ឌូ ចនិ សុទធែត្រតូវចុះេខ យ េហើយក៏មនិ ចេធ្វើេ យសភពករណ៍
កមពុជែ្រប្រក ស់បនែដរ។ ពួក បុ៉ល ពត ្រតូវចុះេខ យ រ ្ឋ ភបិល
ច្រមុះ្រតភីគ ី កពុំង្របឈមមុខនឹងេ្រគះថន ក់ៃនកររលរំ យ  ៃថ 
ែដលជឧបករណ៍របស់ចនិ ្របឆងំប ្ត ្របេទសេនឥណ្ឌូ ចនិ ្រតូវជួប
នឹងវបិត្តៃិផទកនុង (រដ្ឋ្រប រមនិបនសេំរចឆន  ំ១៩៨៥) េហើយ្រតូវឯេកកនុង
ប ្ត ្របេទស ៊ ន។ កនុងប ្ត ្របេទស ៊ ន និនន ករឈនចូល
ចរច េដើមបបីេងកើតេឡើងនូវសន្តិភព សថិរភព េន សីុ េគនយ៍ បនេកើន
េឡើងជងេពល ៗ ទងំអស់។ ករែដលចនិមនិអនុវត្តបននូវេមេរៀនទី 
២ ្របឆងំេវៀត ម កនុងេពលែដលពួក បុ៉ល ពត ្រតូវ យេ យប ជ័យ
យ៉ងដណំំ បង្ហ ញេ យេឃើញថ ចនិ មនិ ចសេ្រងគ ះឧបករណ៍ដ៏
សខំន់របស់ខ្លួនេន សីុ េគនយ៍បនេឡើយ ដូេចនះ ចនិក៏មនិ ចក្ល យ
េទជបែង្អកគួរេ យទុកចតិ្តរបស់្របេទស ៊ ន កនុងករ្របឆងំ
ឥណ្ឌូ ចនិែដរ។ ករែ្រប្របួលកនុងយុទធ ្រស្តរបស់ចនិ ែដលបនផ្ល ស់ប្តូរពី
ករឃុបឃិតជមួយ េមរកិ្របឆងំសូេវៀត មកជករែកលអំទនំក់ទនំង
ជមួយសូេវៀតវញិ និងករែដល េមរកិែកលអំទនំក់ទនំងជមួយសូ
េវៀត ្រពមទងំករចរច េមរកិ-េវៀត ម អពីំជនជតិ េមរកិបត់
ខ្លួនកនុងស្រងគ មេវៀត ម ក៏បនេធ្វើេ យមនករ្រពយួបរមភសំ ប់ប ្ត
្របេទស ៊ នផងែដរ។ មយង៉េទៀត េ យមនករ្រពយួបរមភពីឥទិធពល
របស់ចនិ និងេ យមនទនំស់ជមួយនេយបយគពំរនិយមែផនកេសដ្ឋ
កចិច របស់ េមរកិ និងជបុ៉ន ែដលបនបងកេឡើងនូវករលបំកកនុងករលក់
ដូរ ្របេទស ៊ នជេ្រចើន បនេបើកទូ យទនំក់ទនំងខងេសដ្ឋកចិច 
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ជមួយសូេវៀត និងប ្ត ្របេទសសងគមនិយម។ សភពករណ៍េនះ បន
បេងកើតេឡើងនូវនិនន កររួមរស់េ យសន្តិសហវជិជមន កនុងចេំ មប ្ត
្របេទសេន សីុ េគនយ៍។ ឥណ្ឌូ េនសីុ និង្របេទសមួយចនួំនេទៀត សុទធែត
ចង់បេងកើត េ យមនតុលយភពថមរី ងប ្ត ្របេទសធេំន សីុ េគនយ៍ ែក
លអំទនំក់ទនំងជមួយេវៀត ម េដើមបេីធ្វើជមូល ្ឋ នសំ ប់ករបេងកើត
តបំន់សន្តភិព សថរិភព េន សីុ េគនយ៍ និងេ ះ្រ យបញ្ហ កមពុជ។  

ឆន  ំ ១៩៨៥ បនទ ប់ពីករចរចេទ្វភគ ី រ ងេវៀត ម ជមួយ្រប
េទស ៊ ននីមួយៗ រ ង វ ជមួយ្របេទស ៊ ននីមួយៗ ករ
ចរចរ ងេវៀត ម ែដលជតំ ងេ យ្រកុម្របេទសឥណ្ឌូ ចនិ និង
ឥណ្ឌូ េនសីុ ែដលតំ ងេ យ្របេទស ៊ នបនចប់េផ្តើម ែដលជដំ

ក់កលទី ១ កនុងករបញចប់ដំ ក់កលែដលៃថ្រគប់្រគងនេយបយ
៊ ន កនុងបញ្ហ កមពុជ និងកនុងទនំក់ទនំងជមួយប ្ត ្របេទសឥណ្ឌូ ចនិ 

បនេបើកេឡើងនូវដំ ក់កលចរច ឈនេទរកសន្តសិហវជិជមន រ ង្រកុម
្របេទសទងំពីរេន សីុ េគនយ៍។ សីុ េគនយ៍ បនចូលដល់ដំ ក់
កល្របឈមមុខផង និងចរចផង េហើយករចរចមននិនន ករវវិត្តរកី
ចេំរ ើន េ យបនទទួលនូវករេលើកទឹកចតិ្ត។ ឆន  ំ១៩៨៦ ករចរចរ ង
េវៀត ម ឥណ្ឌូ េនសីុ កនុងករំតិ និងរូបភពខុសៗ គន  បនបន្តេទេទៀត។ 
កនុងឆន េំនះែដរ សហភពសូេវៀតបន ក់េចញនូវែផនករសន្តិភពសំ
ប់ សីុប៉សីុហ្វិក មរយៈេសចក្តែីថ្លងករណ៍ ៉្លឌវី ៉សូ្តុក (Vladivostock)

របស់អគគេលខគណៈកមម ធកិរមជឈមិ បក កុមមុយនិស្តសហភពសូេវៀត 
មខីអីុល ហគ័របេឆវ (Mikhail Gorbatchev) ៃថង ២៨ ែខ កកក  ១៩៨៦ 
ែដលជករបេងកើនករយកចតិ្តទុក ក់ ចេំពះសន្តិសុខេនដបំន់ សីុប៉
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សីុហ្វិក បនទ ប់ពីបនខិតខេំ ះ្រ យេនទ្វបីអឺរ ៉បុ។ េនះជកមមវធិសីន្តភិព
្រគប់្រជុងេ្រជយមួយ ែដលបងកបរយិកសឈនេទរកដេំ ះ្រ យ 
េដើមបកីរធូរ្រ ល េហើយជរុំញនិនន ករចរចេន សីុ េគនយ៍ ែដលមន
កេំណើ តរួចមកេហើយ។ 

កនុងរយៈេពលេនះ មនេលចេឡើងនូវគនិំតផ្តួចេផ្តើមេ យមនករ 
ជួបគន េ្រកផ្លូវកររ ងបក ពួកែខមរែដលមនជេម្ល ះ និង្របេទសមន
ករពក់ព័នធ ែដលេគេ យេឈម ះថជប់េលៀង្រ  “កុកៃតប៉ទី” េដើមប ី
លុបេចលនូវសំ ញ់ែដកស្តីពីបញ្ហ ពិធកីរ ឬករទទួល គ ល់គន
េលើករជក់ែស្តង ឬេលើផ្លូ វចបប់។ េនឯប៉រសី ្របេទសប ងំ សីុសុវតថិ 
កូមីកូ និងមនុស មួយចនួំនេទៀត ែដលយកនមថជតំ ងេ យ
សេម្តច សីហនុ បនខិតខំេធ្វើករទក់ទងជមួយសមគមេសន ជតិ 
របស់ ណិកជនែខមរេនប ងំ េដើមប ី ទ បសទង់មតិរ ្ឋ ភិបល ធ
រណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ អពីំលទធភពៃនករជួប្របជុេំ្រកផ្លូ វករ 
ែដលេគេផ្តើមគនិំតថ ចេធ្វើេន្របេទសប ងំ ឬអូ្រទីស្ត។ 

ល់ករេផ្តើមគនិំត េ យមនករជួបគន  សុទធែត្រតូវចនិ និងែខមរ្រក
ហមបផំ្ល ញ។ ពួកេគចង់េ យមនករចរចផទ ល់រ ងរ ្ឋ ភបិល្រតី
ភគ ីជមួយេវៀត ម េហើយ ក់លកខខណ្ឌ េ យកងទព័េវៀត ម 
ដកេចញសិន េទើបចប់េផ្តើមចរច និងេ ះ្រ យបញ្ហ កមពុជ ម
េសចក្តសីេំរចចតិ្តរបស់អងគករសហ្របជជត។ិ 

ឆន  ំ ១៩៨៧ សភពករណ៍មនករវវិត្តន៍យ៉ងឆប់រហ័ស។ មូល
េហតុសខំន់គ ឺ េចញមកពីករព្រងងឹខ្លួនៃនរបប ធរណរដ្ឋ្របជម
និតកមពុជ រយៈេពលដកកងទព័េវៀត មទងំអស់ពីកមពុជេនមនិ
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ឆង យ បញ្ហ កមពុជ ចនឹង្រតូវេ ះ្រ យេ យខ្លួនឯង រ ្ឋ ភបិល
ច្រមុះ្រតភីគ ី ្រតូវែបកបក់យ៉ងធងន់ធងរ។ សភពករណ៍រួមេនេលើ
សកលេ ក ក៏ដូចជេន សីុ េគនយ៍ កពុំងមនករែ្រប្របួលយ៉ង
សខំន់។ និនន ករតសូ៊ កនុងសន្តិសហវជិជមន និងេ ះ្រ យករវ ិ ទ

មករចរច កពុំងមនករវវិត្តន៍រកីចេំរ ើនយ៉ងខ្ល ងំ ពិេសសេលចេធ្ល
េឡើង គកឺរ្រសុះ្រសួលអពីំករបបំត់េចលក្ំរជួចមសីុីលរយៈមធយម 
និងករជួបគន ជកពូំលរ ងសូេវៀត- េមរកិ។ សកមមភពនេយបយ 
ករទូតដ៏មមញឹករបស់កមពុជ េវៀត ម វ សូេវៀត ឥណ្ឌូ េនសីុ និង
របស់សេម្តច សីហនុ បនបងកេឡើងនូវលទធភពទម្ល យភពទល់្រចកកនុង
ករេ ះ្រ យបញ្ហ កមពុជ និង សីុ េគនយ៍។ េនៃថ េ្រកយពីករ
េឡើងកន់តែំណងជអគគបញជ កររបស់ឧត្តមេសនិយឯក ឆ ៉លីត យុ៉ង
ៃឆយុត ជមួយនឹងករ្របកសរបស់ឧត្តមេសនិយរូបេនះ ែដលចត់ទុក
បញ្ហ កមពុជ ជកចិចករៃផទកនុងកមពុជ និងករបនថយភព នតងឹេន្រពំ
ែដន មរយៈៃនករបនថយកម្ល ងំេយធៃថេន្រពែំដនៃថ-កមពុជ ក៏បន
ជះឥទធិពលជែផនកនេយបយ និងចតិ្ត ្រស្តដល់ភគពីក់ពន័ធកនុង
ជេម្ល ះេនកមពុជ។ 

វធិនករណ៍ពក់ក ្ត ល មរយៈៃនករ ែលងេចញពីតែំណង
្របធនកមពុជ្របជធបិេតយយចនួំន ៥០ ភគរយរបស់សេម្តច សីហនុ 
មនិែមន្រគន់ែតបង្ហ ញពីភពែបកបក់ៃន្រតភីគ ីែដលប ្ត លពីករ
យ្រប ររបស់កងទព័ បុ៉ល ពត េទេលើកងទព័ែដលមន ្វ មុភីក្តចិំ

េពះគត់បុ៉េ ្ណ ះេទ ែតេនះគជឺចណុំចចប់េផ្តើមៃនករែស្វងរក្រចក
េចញ ម្រចកមួយេផ ងេទៀត េ្រកពី្រចកៃននេយបយ្រតភីគ ី ចនិ 
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និង ៊ ន។ 
ចប់ពីៃថង្របកស េចញពីតែំណង នៃថង ០៧ ឧសភ ១៩៨៧ 

សេម្តច សីហនុ បនសែំដងេចញនូវេគលជហំរឯក ជយ ថ្វីតបតិែត ចិន 
ៃថ បុ៉ល ពត និង សឺន ន ជទំស់។ មរយៈ ជញ ក ្ត លេឈម ះ 
េ ក ្វ រនីី (Sapharini) ជអគគរដ្ឋទូតអងគកររេំ ះប៉េឡសទីន ្រប
ច្ំរបេទសកូេរខ៉ងេជើង ករ្រពមេ្រព ងមួយអពីំករជួបគន រ ង ហុ៊ន 
ែសន និងសេម្តច សីហនុ នឹង្របុងេធ្វើេនចេន្ល ះែខ មថុិន និងកកក  
១៩៨៧ េនពយុងគយ៉ង រដ្ឋធនី្របេទសកូេរខ៉ងេជើង បុ៉ែន្ត ្រតូវ ក់ខន 
េទវញិ េ យ រឥទិធពលៃនករបផំ្ល ញ ែដលសេម្តច សីហនុ បក
្រ យថ ខ្ល ចឥទធិពល ្រកក់ដល់ករេបះេឆន តេនអងគករសហ្រប
ជជត ិ ែដលេធ្វើេ យមនុស កនុងភគគីត់ និងឪពុកធម៌របស់កមពុជ 
្របជធបិេតយយ េគនឹងេថក លេទស េហើយទម្ល ក់ករទទួលខុស្រតូវមក
េលើគត់ ចេំពះករបត់បង់នូវភពអនុេ្រគះកនុងករេបះេឆន ត អពីំេសច
ក្តសីេំរចចតិ្តស្តីពី បញ្ហ កមពុជ។ ដូេចនះ គត់សុេំលើកករជួបេទេ្រកយ
ម សននិបតអងគករសហ្របជជតវិញិ។ 

នេយបយប្រងួបប្រងួមជត ិ និងសេំណើ សន្តិភពរបស់ ធរណ
រដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ ែដលបន ក់េចញនែខ សី  ១៩៨៧ និងែខ 
តុ  ១៩៨៧ បនទ ប់ពីករសេំរចចតិ្តេធ្វើសកមមភពេឆព ះេទរកករេ ះ
្រ យបញ្ហ កមពុជ មផ្លូវនេយបយ បនក្ល យជចណុំច្រសបគន  
រ ងេយើង ជមួយសេម្តច សីហនុ ែដលបនេប្តជញ សថិតេ្រកនេយបយ 
ចនិ ៊ ន និង្រតភីគ ីកនុងបញ្ហ កមពុជ។ 

ៃថង ២៩ កកក  ១៩៨៧ កនុងទស នកចិចផ្លូ វកររបស់បណ្ឌិ ត មុ៉ក  គូ
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សូ៊ម៉ តម៉តហ  (Mochtar Kusumaatmadsa) រដ្ឋម្រន្តីករបរេទស 
ឥណ្ឌូ េនសីុ េនេវៀត ម េវៀត ម និងឥណ្ឌូ េនសីុ បន្រពមេ្រព ង 
គន អពីំរូបមន្តៃនករជួបជុេំ្រកផ្លូវករ ែដលែចកេចញជពីរដំ ក់
កល៖ ដំ ក់កលទី ១ មនភគែីខមរបដបិកខទងំពីរជួបគន  េហើយ
ដំ ក់កលទី ២ មនប ្ត ភគែីខមរ និងប ្ត ្របេទសពក់ព័នធជួប
គន  ែដលជករជួបគន គម នសញញ នេយបយ។ បនទ ប់ពីករ្រពមេ្រព ង 
រ ងេវៀត ម និងឥណ្ឌូ េនសីុ ែដលមនលកខណៈជតំ ងេ យ
្រកុម្របេទសទងំពីរ ឥណ្ឌូ ចនិ និង ៊ ន េនះមក ចនិ និងៃថ បន
ខិតខបំផំ្លចិបផំ្ល ញ។ បុ៉នម នៃថងេ្រកយេគេបើកសននិសីទវ ិ មញញមួយេន
ទី្រកុងបងកក េដើមប្ីរចនេចលនូវកចិច្រពមេ្រព ង្រកុងហូជមីញិស្តីអពីំ
ករជួបគន េ្រកផ្លូវករ ែដលមនចែំណកមួយ្រតូវប៉ះពល់យ៉ងខ្ល ងំ
ដល់កតិ្តយិសឥណ្ឌូ េនសីុ ែដលប ្ត ្របេទស ៊ ន បនចត់េ យ
េធ្វើជតំ ង កនុងករែស្វងរកករ្រពមេ្រព ងជមួយេវៀត ម។ អេំពើ
េនះ បននដំល់ករេប្តជញ កន់ែតខពស់របស់ឥណ្ឌូ េនសីុ កនុងករេធ្វើសកមម
ភពេឆព ះេទរកករចរច ថ្វតីបតិែតបណ្ឌិ ត មុ៉ក  គូសូ៊ម៉ តម៉តហ  
្រតូវបនជនួំសេ យ លី ស (Ali Alatas) កនុងតែំណងជរដ្ឋម្រន្តី
ករបរេទសក៏េ យ េហើយ្រតូវេធ្វើករតសូ៊ផង និងស្រមុះស្រមួលជមួយ
ៃថ និងសិង្ហបូរផីង ក៏អនកដកឹនឥំណ្ឌូ េនសីុ េនែតឯកភពគន េប្តជញ េដើរេឆព ះ
មទិសេ  ែដលេគបន្របងឹែ្របងកន្លងមកែដរ។ 
ភពទល់្រចកកនុងករផ្តួចេផ្តើមេ យមនករជួបគន  មនិបនេធ្វើេ យ

សេម្តច សីហនុ ែដលបនេប្តជញ សថតិេនេ្រកនេយបយ ៊ ន ចនិ និង
្រតភីគ ី េបះបង់េចលនូវករបុ៉នប៉ងជួបជមួយតំ ងរ ្ឋ ភបិល ធ
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រណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជេឡើយ។ ផទុយេទវញិ គបឺនក្ល យជរេំសវ
បញជូ នមួយែថមេទៀត សំ ប់សេម្តច សីហនុ កនុងករឈនេទមុខខង
នេយបយ មរយៈៃនករសេំរចេធ្វើេ យមនករជួបគន រ ងគត់ 
ជមួយ ហុ៊ន ែសន។ ៃថង ១៨ កកក  សេម្តច សីហនុ បនេធ្វើលិខិតមួយ
េផញើជូនឥស រជនែខមរ ៧ រូប េន្របេទសប ងំ មនេ ក ញឹក ជូឡុង 
ឈុ ំកុសល ហុ៊យ កនធុល ឈន វម៉ នង គមីនី ថុន អុ៊ក ឌួង សអុំល េដើមប ី
ជួយេរៀបចេំ យមនករ្របជុៃំនភគែីខមរ ែដលមនជេម្ល ះជមួយគន ។ 
បនទ ប់មកៃថង ០៤ កញញ  ១៩៨៧ ឥស រជនទងំ ៧ រូប បនេផញើលិខិត
មកជូន រ ្ឋ ភបិល ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ សុអំពំវនវេ យ
មនករជួបគន ។ េដើមបបីង្ហ ញពីភពឯក ជយ និងេ យមនករេលើក
ទឹកចតិ្តរបស់ប ងំផង សេម្តច សីហនុ បនសេំរចយក្របេទសប ងំ
េធ្វើជកែន្លងជួប្របជុ។ំ ចេំពះភគេីយើងយល់េឃើញថេពលេវ បន
មកដល់ សំ ប់ករជួបគន មួយរ ងេយើងជមួយ សេម្តច សីហនុ េហើយ
ក៏បនកណំត់ថ្របេទសប ងំ គកឺែន្លងដ៏សម្រសបមួយសំ ប់ករជួប
គន រេបៀបេនះ។ ្រស័យេ យគម នតំ ង្របច្ំរបេទសប ងំ េយើង
បនេសនើសុជំនួំយឧបតថមភពី្រគួ រចតិ្តធម៌ប ងំមួយ គ ឺ េ ក គ
្របុយ (Galabru) និងភរយិ របស់គត់ ែដលមនេដើមកេំណើ តជែខមរ 
េហើយជកូនេ ក្រសី បុ៉ង េប៉ងេចង អតីតរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងសុខភបិល
ជនំន់ ជ ច្រកកមពុជ។ េ ក គ ្របុយ ជអតតីឯកអគគរដ្ឋទូត
ប ងំ្របច្ំរបេទសអង់េ គ  បនទ ប់មកគត់េធ្វើករេន្រកុម្របកឹ រដ្ឋ
ប ងំ។ កនុងនទីជ ទី្របកឹ ្រកុម្របកឹ រដ្ឋ គត់បនមកេធ្វើទស នកចិច
េនកមពុជ កនុងឆន  ំ១៩៨៧។ ជមនុស មន ក់ែដល្រស ញ់ករពិត និង
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យុត្តធិម៌ គត់ចង់េ យែខមរបញច ប់នូវជេម្ល ះ និងមនករប្រងួបប្រងួម
ជត។ិ គត់ និងភរយិបនទទួលយកនូវសេំណើ េ យរកី យ កនុងករ
ជួយបញជូ នពកយពីភគី ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជេទភគសីេម្តច 
សីហនុ និង្រតឡប់មកវញិ ្រពមទងំជួយឧបតថមភេលើបញ្ហ េផ ងេទៀត 
ែដលទក់ទងដល់ករចរច។  

គួររលឹំកថ ថ្វតីបតិែតេយើងបនទទួលនូវករជួយឧបតថមភេ យ អស់ពី
ចតិ្តពីេថ្លើម ៃន្រគួ រចតិ្តធម៌ គ ្របុយ េហើយសេម្តច សីហនុ ក៏ទទួល

គ ល់េ ក គ ្របុយ និងភរយិគត់ ថជអនកជួយកចិចករេនះ 
បុ៉ែន្តេយើងក៏េនជួបករលបំកេ្រចើន។ ករលបំកមនិែមនមកពីសេម្តច 
សីហនុ ផទ ល់េទ បុ៉ែន្តមនមនុស ែដលេធ្វើេ យលបំក។ េយើងនឹក ម ន
ថ សេម្តច សីហនុ េចញផុតពី្របេទសចនិេហើយ ចនិ មនិ ចបផំ្ល ញ
បន បុ៉ែន្ត មិនែមនដូេចនះេឡើយ ភន ក់ងរចនិ មបផំ្ល ញ្រគប់ជំ ន។ 
េយើង្រតូវេ្របើ្របស់េពលេវ យ៉ងេ្រចើន េដើមបសី្រមុះស្រមួលអពីំេពល
េវ  និងទីកែន្លងៃនករជួបគន ។ លិខិតែដលេយើងបនេផញើេទ សេម្តច 
សីហនុ េហើយែដលេទដល់ទី្រកុងប៉រសី មុនេពលសេម្តចេចញពីពយុងគ
យ៉ង េទប៉រសីផងេនះ មនិបនេទដល់សេម្តចេទ។ “ពួកអនកែហហម 
និងកងរក ្រពះអងគ” េគបេងកើតលកខខណ្ឌ េ្រចើនែបបេ្រចើនយ៉ង រហូត

៊ នសេំរចនូវកិចចករជនួំសសេម្តច។ េនភនេំពញ េយើងបនរះិរក
មេធយបយ េដើមបេី យពកយេពចន៍ពិត្របកដរបស់េយើងបនេទដល់
សេម្តច សីហនុ េយើងបនេ្រជើសេរ ើសផ្លូវភនេំពញ-បងកក-ប៉រសី វញិ។ 
េនបងកក មន្រពះអងគមច ស់នេ ត្តម រណឫទធ ិជកូន្របុសរបស់ សេម្តច 
សីហនុ េន្របចកំរទីេនះ ែដលេយើងបនដងឹ ងំពីមុនមកថ ជ
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មនុស មន ក់ចង់ចរចេ ះ្រ យបញ្ហ កមពុជ មផ្លូវនេយបយ។ េយើង
សេំរច យទូរេលខេទសេម្តច សីហនុ ម ស័យ ្ឋ ន រណឫទធិ េន
បងកក។ េ្រកយបនទទួលទូរេលខេហើយ គប់ជួន ្រតូវេចញដេំណើ រេទ
បេ្រង នេន ចបប់េន្របេទសប ងំផង រណឫទធិ បននទូំរេលខ
េនះេទថ្វ យសេម្តច សីហនុ ផទ ល់ែតម្តង េ យមនិឆ្លងកត់កងរក
្រពះអងគេន្របេទសប ងំេឡើយ។ បុ៉នម នេម៉ងេ្រកយមក រទូរេលខ
មួយពីសេម្តច សីហនុ េផញើមក ហុ៊ន ែសន ែថ្លងអណំរគុណ េហើយ
បញជ ក់ពីករយល់្រពមជួបគន  េ យទុកលទធភពេ យភគេីយើងជ
អនកកណំត់ៃថងែខជួបគន ។ ខ្លឹម រៃនលិខិតែដលេផញើ មផ្លូ វប៉រសី ម
អនកែហហមសេម្តច និងខ្លឹម រ រទូរេលខែដលេផញើ ម រណឫទធិ េន
្រកុងបងកក មនន័យដូចគន  បុ៉ែន្តចេម្លើយបនមកវញិខុសគន ។ េយើង
បនដងឹចបស់ថ លិខិតេទមនិដល់េគលេ ។ ភគេីយើងបនសេំរច
យកៃថង ០២ ធនូ ១៩៨៧ េធ្វើជៃថងជួបេលើកទី ១ រ ងេយើងជមួយ សេម្តច 
សីហនុ េនះក៏ជៃថងកេំណើ តរណសិរ មគគសីេ្រងគ ះជតកិមពុជេលើកទី 
៩ េហើយក៏ជៃថងែដលបដវិត្តន៍កមពុជ ចប់េផ្តើមេផទរដំ ក់កលែដរ។ ថ្វី
តបតិែតបនកណំត់គន រួចេ្រសចអពីំេពលេវ  និងទីកែន្លង បុ៉ែន្តពួកអនក 
“បផំ្ល ញ” េនែតេធ្វើសកមមភពបន្ត។ េគបេងកើតេឡើងនូវករមួលបងក ច់ 
េដើមប ី ងំករចូលរួមចរចពីសំ ក់សមជកិ្របតភូិេយើងខ្លះ រហូត
ដល់េគបេំផ្ល ងពកយអពីំ “ពីធកីរដ៏ចែម្លក” សំ ប់ករចរចរ ងេមដកឹន ំ
ៃនបក នេយបយទងំពីរែដលកពុំង្របឆងំគន ។ សេម្តច សីហនុ មនិ
បនគតិគូរអពីំបញ្ហ ពិធកីរមនទបមនខពស់េឡើយ។ អ្វីែដលគត់គតិ 
គខឺ្លឹម រករងរសំ ប់េ ះ្រ យបញ្ហ  បុ៉ែន្ត ្រកុមអនកែហហមគត់
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ែបរជេលើកេឡើងអពីំអ្វីែដល រពត៌មនបរេទស េលើកមកផ យគួរ
េ យអស់សេំណើ ចថ “ហុ៊ន ែសន ្រតូវចត់ទុកខ្លួនជ ្រស្ត មញញ
មួយរូបេទគល់េស្តចមួយអងគ”។ ្របែហល ជពួកេគចង់េរៀបចដូំចកនុង
្រប ទេទ វនិិចឆ័យេទដងឹ? ពួកេគេភ្លចគតិថ ដល់ ច់េរឿងពិត
្របកដ ែដល្រតូវែតមនតួឯក េគេភ្លចគិតថ បក នេយបយទងំពីរ 
កពុំងមនជេម្ល ះគន េនេឡើយ ករេ្របើ្របស់ ពកយថ “េទសួរសុខទុកខ” 
្រគន់ែតជករកត់សំ ញ់ែដក េដើមបទីម្ល យភពទល់្រចកអពីំពិធី
ករែតបុ៉េ ្ណ ះ ឯេពលសនទន េបើសិនមួយចែំតនិយយែណន ំ មួយ
េទៀតចែំតបទ គមឺនិែមនជករសនទន ៃនកម្ល ងំ្របឆងំគន េឡើយ 
ដូេចនះខ្លឹម រពិត្របកដៃនករជួបគន  គ ឺ “េសមើភព”។ សំ ប់េយើងមនិ
ែមនទមទរេសមើភពរហូតដល់មនិ គ ល់ចស់ទុេំនះេទ េយើងេគរព
ចស់ទុ ំែតេយើងរក សិទធិ កនុងករសនទន ខងនេយបយ។ េ្រកពីពួក
ែហហមសេម្តចបផំ្ល ញេនខងកនុង ពួកែខមរ្រកហម និង្រកុម សឺន ន 
ក៏បនខិតខបំផំ្ល ញពីខងេ្រកខ្ល ងំ ស់ែដរ។ ពួកេគខិតខសំរេសរលិខិត
េទថ្វ យសេម្តច សីហនុ រហូតមនែក្លងបន្លថំ ជលិខិតេចញពីនិស តិ
សកលវទិយល័យភនេំពញ (មុនេពលសកលវទិយល័យភនេំពញបេងកើត) េដើមប ី
ជទំស់នឹងករែដលសេម្តច សីហនុ ជួបជមួយតំ ងរ ្ឋ ភបិលភនេំពញ។ 
ជរូបភពខងេ្រក េមែខមរ្រកហមសថតិកនុងសភព ង ត់េសង ម ែតខងកនុងគឺ
េឃសន្របឆងំជមួយ សីហនុ ្រពមទងំមនករប៉ុនប៉ងេធ្វើឃត រណឫទធ ិ
េហើយទម្ល ក់កហុំសេ យរ ្ឋ ភបិលភនេំពញ និងេវៀត មេដើមបបីផំ្ល ញ
ករចរច។ សឺន ន បន្របងឹេធ្វើសកមមភពយកចេំណញ។ មុនេពល
ចរច សឺន ន បនេទជួបជមួយសេម្តច សីហនុ េដើមបេីផញើេយបល់អពីំ
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បញ្ហ ្រតូវេលើកពិភក ។ ្រស័យេ យ គត់ជចំ ប់ខម ងំរបស់ចនិ 
និងែខមរ្រកហម អពីំជនួំយសំ ប់ផទ ល់ខ្លួនគត់ និងជចំ ប់ខម ងំ
របស់្រកុម ក់ សុ៊ត ខន សឺន ន េធ្វើសកមមភពកនុងទិសេ  “រួច
ខ្លួន ឬចេំណញ” គថឺ េបើករចរច ហុ៊ន ែសន-សីហនុ ្រតូវប ជ័យ សឺន 

ន រួចខ្លួនគម នខតបង់អ្វទីងំអស់ ែតេបើសេំរចផលវញិ សឺន ន ក៏
បនកៃំរខ្លះែដរ គត់មុខែតេ តចូលកនុងដេំ ះ្រ យែដល ហុ៊ន 
ែសន-សីហនុ បនរកេឃើញេនះ។ កនុងសភពករណ៍េនះ ពួកែខមរ្រកហម
បនយកសកមមភព សឺន ន េធ្វើជករេឃសន េដើមបបីទិបងំនូវ
មតផិទ ល់របស់ពួកេគ េហើយែដលកនុងរយៈេពលជតិ ៩ ឆន  ំ វទិយុែខមរ
្រកហមមនិែដលបនេលើកពីសដំ ី សឺន ន េទេធ្វើករេឃសន
េ ះ។ 

ចេំពះចនិ ករជួបគន េនះបនគំ មកែំហងយ៉ងខ្ល ងំចេំពះផល
្របេយជន៍របស់ចនិ។ ចនិ មនិចង់េ យមនករជួបគន េឡើយ បុ៉ែន្ត
េ យ ងំសេម្តច សីហនុ មនិបន ចនិ្របកសចហំរថ មនិជទំស់
នឹងករសេំរចរបស់សេម្តច សីហនុ េទ បុ៉ែន្តខងកនុងេគខិតខេំធ្វើេ យ
ករជួបេនះ មនិបនទទួលលទធផល។ ្របករែដលេធ្វើេ យចនិ្រពួយ
បរមភបផុំត គខឺ្ល ចបញ្ហ កមពុជ្រតូវបនេ ះ្រ យេ យភគកីមពុជ
ទងំពីរ េហើយបញ្ហ កមពុជ ្រតូវរបូតេចញផុតពីៃដរបស់ចនិ។ 

ចេំពះប ្ត ្របេទស ៊ ន សខំន់ៃថ និងឥណ្ឌូ េនសីុ មនផល
្របេយជន៍ខុសគន អពីំករជួបគន េនះ។ ករ្រពយួបរមភរបស់ៃថ ្រប ក់
្របែហលនឹងចនិែដរ េគ្រពួយេហើយក៏ភ័យខ្ល ចចេំពះករបត់បង់ផល
្របេយជន៍ ្របសិនជ សីហនុ និង ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ រក
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េឃើញដេំ ះ្រ យមួយ េលើមូល ្ឋ នភគទីងំពីរសហករជមួយគន ។ 
ផល្របេយជន៍ធបំផុំតរបស់ឥណ្ឌូ េនសីុ គេឺ ះ្រ យបញ្ហ កមពុជ 

េ យបនឆប់ ែដលកនុងដេំ ះ្រ យេនះ តួនទីចនិ និងែខមរ្រកហម
មនករំតិតចិ េដើមបឈីនេទេ ះ្រ យបញ្ហ សន្តិភព សថិរភព េន
កនុងដបំន់។ ទនទឹមនឹងករអបអរ ទរចេំពះករជួបគន េនះ ឥណ្ឌូ េនសីុ ក៏
មនករ្រពយួបរមភខ្ល ចករជួបគន េនះ េ ះ្រ យបននូវបញ្ហ ែដល
មនិនដំល់ករ្របជុេំ្រកផ្លូវករេនហ ករ  េហើយក៏្រពយួបរមភខ្ល ច
ករជួបគន េនះ មនករែបកបក់កន់ែតធងន់ធងរ េធ្វើេ យលទធភពេ ះ
្រ យបញ្ហ កមពុជកន់ែតទល់្រចក។ 

ចេំពះប ្ត ្របេទសេនអឺរ ៉ុប េមរកិ ភគេ្រចើនគ្ំរទករជួបគន
េនះ ថ្វតីបតិែតេគមនករ្រពយួបរមភខ្ល ចមនឥទធិពល ្រកក់ដល់ទំ
នក់ទនំងរបស់េគជមួយចនិក៏េ យ។ េនអឺរ ៉ុប មនែតរ ៉ូម៉នី និងយូ
េ គ ្ល វេីទ ែដលមនិសបបយចតិ្តនឹងករជួបគន េនប៉រសី។ សេម្តច 
សីហនុ បនទិេទៀនចេំពះ្របធនធបិត ីរ ៉ូម៉នី អពីំដបូំនម ន្របធនធបិ
តរូីបេនះ ចេំពះគត់ ែដលថ “ម្តងេ យជួប ម្តងមនិេ យជួប”។ 

បនទ ប់ពីឆ្លងកត់នូវករលបំកជេ្រចើន ទងំខងភគេីយើង ទងំ
ខងភគសីេម្តច សីហនុ ៃថង ២ ធនូ  ១៩៨៧ េយើងបនសេំរចករជួបគន
មួយេន ែហ្វរអង់ ដន័ឺរ (Fere-En-Tardenois) ខងេកើតទី្រកុងប៉រសី 
ៃន្របេទសប ងំ ែដលបន្រប្រពឹត្តេទអស់រយៈេពលបៃីថង េហើយមន
េចញេសចក្ត្ីរបកសរួមមួយ ែដលចុះហតថេលខេ យ សីហនុ និង 
ហុ៊ន ែសន េនៃថង ៤ ធនូ  ១៩៨៧។ េនះជ្រពឹត្តកិរណ៍្របវត្តិ ្រស្តមួយ 
ែដលភគែីខមរមនជេម្ល ះជមួយគន  បនជួបនិយយគន  េដើមបែីស្វងរក
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ករបញច ប់ជេម្ល ះ មផ្លូ វនេយបយ។ ពិតែមនែតេនមនករែខ្វង
គនិំតគន ជេ្រចើនអពីំជំ ន្រតូវេដើរ និងករេរៀបចេំ ះ្រ យជក់ 
ែស្តង បុ៉ែន្តភគទីងំពីរបនឯកភពគន េលើចណុំចមួយចនួំន ែដលជ
មូល ្ឋ ន េ យករេ ះ្រ យជបន្តនូវបញ្ហ លអិំតជក់ែស្តង។ សំ
ខន់េយើងឯកភពគន ថ បញ្ហ កមពុជ្រតូវេ ះ្រ យ មផ្លូវនេយ
បយ េហើយបញ្ហ កមពុជ ជកចិចករៃផទកនុងកមពុជ ែដល្រតូវេ ះ្រ យ 
េ យ្របជជនកមពុជខ្លួនឯង និងគម នករេ្រជ តែ្រជកពីបរេទស។ 

ករជួបគន េនះ បននេំទដល់ករេផទរដំ ក់កលបដវិត្ត ពីដំ ក់
កល យគន ែត មផ្លូវេយធ មកកន់ដំ ក់កល យខងេយធ
ផង និងចរចនេយបយផង គ ឺ “ដំ ក់កល យផងចរចផង”។ េបើ
េយើងចប់គតិពីៃថងបេងកើតរណសិរ មគគសីេ្រងគ ះជតកិមពុជ ២ ធនូ 
១៩៧៨ មកទល់ៃថងចរចេលើកដបូំង ២ ធនូ ១៩៨៧ គមឺនរយៈេពល ៩
ឆន គំត់ ែដលបដវិត្តន៍កមពុជ បនេផទរដំ ក់កល។ 

ករចប់េផ្តើមចរច គជឺដំ ក់កលែ្រប្របួលៃនកម្ល ងំសងកត់ និង
ជដំ ក់កលៃនករចប់េផ្តើមែ្រប្របួលៃនសមព័នធភពេនកមពុជ និង

សីុ េគនយ៍។ ករែ្រប្របួលៃនកម្ល ងំសងកត់ គេឺផទរពីករទមទរេ យ
េវៀត មដកកងទព័េចញពីកមពុជជឯកេ ភគ ី េទជករទមទរ
េ យពួកែខមរបដបិកខចូលកន់តុចរច េដើមបែីស្វងរកដេំ ះ្រ យ 
នេយបយ បងកលកខណៈេ យកងទព័េវៀត មដកេចញឆប់។ ៥ 
ៃថងេ្រកយេពលចុះហតថេលខេលើេសចក្ត្ីរបកសរួម ែហ្វរអង់ ដន័ឺរ ៤ 
ធនូ  ១៩៨៧ ែដលកនុងេសចក្ត្ីរបកសរួមេនះ បននិយយដល់ករជួប
គន ជេលើកទី ២ និងទី ៣ បន្តេទៀត សេម្តច សីហនុ បន យទូរេលខ
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មួយមក ហុ៊ន ែសន សុលុំបេចលករ្របជុទំងំពីរេលើកេនះ។ េហតុ
ផលែដលគត់លុបេចលករ្របជុ ំ មសដំរីបស់គត់ កនុងេពលសនទន 
ជមួយប ្ត អគគរដ្ឋទូតប ្ត ្របេទស ៊ ន េនែហ្វរអង់ ដន័ឺរ 
្របេទសប ងំ ៃថង ១១ ធនូ ១៩៨៧ សេម្តច សីហនុ បនទម្ល ក់ករ
ទទួលខុស្រតូវមកេលើ ហុ៊ន ែសន េ យេលើកេឡើងថ ហុ៊ន ែសន ្រតូវ
ករ សឺន ន និង េខៀវ សផំន ជង្រតូវករ សីហនុ។ សុរំលឹំកថ េ្រកយ
េពល្របជុេំលើកទី ១ ខញុ  ំ (ហុ៊ន ែសន) បនេធ្វើលិខិតមួយែថ្លងអណំរ
គុណចេំពះឥស រជនែខមរ ៧ រូប ែដលបនេផ្តើមគនិំតេ យមនករ
ជួបគន  េហើយអពំវនវេ យឥស រជនទងំ ៧ រូបេនះ បន្តករ្របងឹ
ែ្របងតេទេទៀត េហើយខិតខអំេញជើញភគែីខមរេផ ងៗ េទៀត ចូលរួម
េវទិកចរច ហុ៊ន ែសន-សីហនុ។ ភគែីខមរេផ ងេទៀតមនន័យថ សឺន 

ន េខៀវ សផំន ែដលសេម្តច សីហនុ យល់ថ ហុ៊ន ែសន ្រតូវករអនក 
ទងំពីរជង្រតូវករគត់។ គត់បនដងឹខ្លឹម រលិខិត ែដលេយើងេផញើ 
េ យឥស រជនែខមរទងំ ៧ រូប មរយៈ ញឹក ជូឡុង ែដលជមនុស  
មន ក់កនុងចេំ មឥស រជនែខមរ ៧ រូប េហើយែដលគត់ជអនុ្របធន 
ទី ១ រណសិរ  ហ៊្វុនសីុនបុចិ ផងែដរ។ 

ករ្របកសលុបេចលនូវកចិច្របជុទំងំពីរេលើករបស់សេម្តច សីហនុ 
បនេធ្វើេ យមន្របតកិមមពីរែប្លកពីគន  “សបបយ និង្រពួយ”។ ចនិ ែខមរ
្រកហម និងសឺន ន ក់ដូចជសបបយរកី យពីដណឹំងស្តីពីករ
លុបេចលករ្របជុ ំែដលេគចត់ទុកថ “ជករែបកបក់ៃនគូ ្វ មុភីរយិ
ថម ី ែដលេទើបេរៀបករ” េហើយេគបនេឆ្ល តេធ្វើ ជវីកមមពី្រពឹត្តកិរណ៍េនះ។ 
ចេំពះ្របេទសែប៉កខងលិច និងភគេ្រចើនៃនសមជកិសមគម ៊ ន 
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ែដលបន ងំចតិ្តគ្ំរទករជួប េហើយបនអបអរ ទរចេំពះលទធផល
ៃនករជួបគន រួចេទេហើយេនះ បនសែំដងនូវករភញ ក់េផ្អើល និងសែំដងនូវ
ករេ ក ្ត យ។ សននិសីទកពូំលៃន្របេទស ៊ ន ៃថង ១៤-១៥ ធនូ  
១៩៨៧ បនសែំដងនូវករអបអរ ទរចេំពះករជួបគន រ ង សីហនុ 
និងហុ៊ន ែសន េហើយសែំដងនូវករេ ក ្ត យចេំពះករែដល សីហនុ 
លុបេចលករ្របជុ។ំ េស្តចៃន្របេទស ្របុយេណ បនេ្រប បេធៀបករ
ជួបរ ង ហុ៊ន ែសន និង សីហនុ ថជអពូំលេភ្លើងែដល ច់េទវញិ េធ្វើ
េ យងងតឹទូទងំ សីុ េគនយ៍។ េពលេនះ កម្ល ងំសងកត់បនបែង្វរពី 
ករទមទរេ យេវៀត មដកកងទព័ េទជករទមទរេ យ សេម្តច 
សីហនុ និង្រកុមែខមរេផ ងេទៀត ចូលកន់តុចរច។ 

បុ៉នម នៃថងេ្រកយ សេម្តច សីហនុ បនយល់្រពមេធ្វើករចរចេឡើង
វញិ េហើយក៏បនដេំណើ រករចរចវគគទី ២ េនៃថង ២១ និង ២២ មក  
១៩៨៨ េន្របេទសប ងំដែដល។ ករជួបគន េលើកេនះ មនិបនេចញ
នូវេសចក្ត្ីរបកសរួម មួយេឡើយ។ ភគនីីមួយៗ ្របកសេ យ
ែឡកអពីំលទធផលៃនករចរច។ ចណុំចសខំន់ៃនវគគចរចេលើកទី ២ គឺ
ករេលចេឡើងនូវលទធភពដេំ ះ្រ យេ យែឡកមួយរ ង ធរ
ណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ ជមួយសេម្តច សីហនុ េ យគម នករចូលរួម 
របស់ សឺន ន និងែខមរ្រកហម។ បញ្ហ េនះ្រតូវបនសេម្តច សីហនុ ជ
អនកេលើកេឡើងអពីំរូបមន្តរ ្ឋ ភបិលច្រមុះេទ្វភគ ីេហើយែដល្របករេនះ
បននដំល់ករខឹងសមបរបស់ សឺន ន និងែខមរ្រកហម េ យចត់ទុក
ថសេម្តច សីហនុ បនទត់្រកុមទងំពីរេចញពីដេំ ះ្រ យនេយ
បយកមពុជ។ ករ យលុករបស់ សឺន ន េទេលើសេម្តច សីហនុ បន
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នដំល់ករ្របកស ែលងជ ថ ពរ េលើកទី ១ ពីតែំណង្របធន  
កមពុជ្របជធបិេតយយរបស់សេម្តច សីហនុ កលពីៃថង ៣០ មក  
១៩៨៨ ែដលកនុងេសចក្ត្ីរបកស ែលងពីតែំណងរបស់គត់ សេម្តច 
សីហនុ បន្របកស្របមូលផ្តុ មុំខ្រពួញ យេទេលើ សឺន ន វញិ។ 

កនុងករ ឈប់របស់សេម្តច សីហនុ គត់ក៏បនលុបេចលនូវករ
ជួបគន េលើកទី ៣ ែដល្រតូវេធ្វើេនពយុងគយ៉ង ្របេទសកូេរខ៉ងេជើង ែខ 
េម  ១៩៨៨ េលើកទី ៤ ែខវចិឆកិ ១៩៨៨ េន្របេទសប ងំ និង
េលើកទី ៥ េនេដើមឆន  ំ ១៩៨៩ េន ញីវែដល្លី ្របេទសឥ ្ឌ ផងែដរ 
េ យេលើកករចរចេនះេទឆន  ំ១៩៨៩ ឬ ១៩៩០ វញិ។ 

ករលុបេចលករ្របជុរំបស់សេម្តច សីហនុ មនិបនបញឈប់នូវករ
្របងឹែ្របងរួមសេំ េ យមនករចរចេនះេទ។ ករខិតខេំដើមបសីេំរច
េ យមនករជួបគន េ្រកផ្លូវករ មកចិច្រពមេ្រព ង្រកុង ហូជមីិញ 
វញិ រ ង េវៀត ម និងឥណ្ឌូ េនសីុ បនចប់េផ្តើម ជថម។ី បនទ ប់ពី
ករដកកងទព័េវៀត ម ចនួំន ២០.០០០ នក់ នែខ វចិឆកិ ១៩៨៧ 
និងករ្របកសដកកងទព័េវៀត ម កនុង ៦ ែខចុងឆន  ំ១៩៨៨ ចនួំន 
៥០.០០០ នក់ បនក្ល យេទជកម្ល ងំសងកត់ខងេពលេវ ចេំពះគូ 
បដបិកខ និង្របេទសែដលគ្ំរទកម្ល ងំ្របឆងំ។ ពួកេគមនជេំនឿថ កង
ទព័េវៀត មដកពិត្របកដ េហើយនឹងដកអស់ឆន  ំ ១៩៩០ ែមន 
ដូេចនះភពចបំច់ែដលេគ្រតូវគតិ និងេធ្វើសកមមភពេនះ គ ឺ ្រតូវែស្វង
រកដេំ ះ្រ យនេយបយេ យបនមុនឆន  ំ ១៩៩០ ដូចេនះ ្រតូវ
េរៀបចេំ យមនករចរច។ ឥណ្ឌូ េនសីុ ឈនមុខកនុងករេធ្វើេ យ
្របេទស ៊ នមនករែ្រប្របួល។ ឥណ្ឌូ េនសីុ មនផល្របេយជន៍ 
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េដើមបជីរុំញេ យមនករជួបគន  និងេធ្វើេ យមនលទធផល េដើមប ី
ព្រងកីតួនទីរបស់ ឥណ្ឌូ េនសីុ េន សីុ េគនយ៍ និងចេំពះសននិសីទកំ
ពូលេលើកទី ៩ ែដលឥណ្ឌូ េនសីុ កពុំងឈរេឈម ះជេបកខជន្របធន
សននិសីទកពូំល។ ឥណ្ឌូ េនសីុ េពញចតិ្ត នឹងេរៀបចកំរ្របជុេំ្រកផ្លូវករ 
េ យបនចត់ទុកថ ជគនិំតផ្តួចេផ្តើមរបស់ឥណ្ឌូ េនសីុ និង ៊ ន 
េហើយ្រតូវេធ្វើេន្របេទសឥណ្ឌូ េនសីុេទៀតផង បុ៉ែន្ត ឥណ្ឌូ េនសីុ មនិ
េបះបង់េចលនូវករសហករជមួយេវៀត ម ែដលជលកខខណ្ឌ ច ំ
បច់កនុងករេធ្វើេ យសេំរចករជួបគន េនះ។ ឥណ្ឌូ េនសីុ េនែតបន្តអនុ
វត្តនូវកចិច្រពមេ្រព ង្រកុង ហូជមីញិ អពីំរូបមន្តៃនករជួបគន  េ យែចក 
ជពីរដំ ក់កល េទះបមីនករមនិចុះស្រមុងពី្របេទស ៊ នខ្លះ 
ែដលចង់េ យករជួបេនះមនែតមួយដំ ក់កល ែដលធតុពិតគឺ
ជករបងខេំ យមនករជួបរ ងេវៀត ម ជមួយប ្ត ភគែីខមរ 
បុ៉ែន្ត ឥណ្ឌូ េនសីុ ក៏ចង់េ្របើ្របស់េវទិកេនះ េដើមបពិីភក បញ្ហ ៃផទកនុង
កមពុជផងែដរ។ 

ៃថង ៤-៥ កកក  ១៩៨៨ សននិសីទរដ្ឋម្រន្តីករបរេទស ៊ ន បន
េចញេសចក្ត្ីរបកសមនលកខណៈ ្រកក់ អពីំករ្របជុេំ្រកផ្លូវករ និង
អពីំបញ្ហ កមពុជ។ ឥណ្ឌូ េនសីុ សថិតកនុងករគបសងកត់ៃនកម្ល ងំ្របឈម
មុខ ត្រមូវេ យឥណ្ឌូ េនសីុ មននេយបយមុខពីរ គសឺ្រមុះស្រមួល
ជមួយេវៀត ម េដើមបរីក កចិច្រពមេ្រព ង្រកុង ហូជមីញិ ផង និង
ស្រមុះស្រមួលជមួយកម្ល ងំ្របឈមមុខកនុង ៊ ន និងចនិ ផង េដើមប ី
រក នូវករឯកភព។ 

ៃថង ១១ កកក  ១៩៨៨ េនភនេំពញមនសននិសីទវ ិ មញញរ ងរដ្ឋម្រន្តី
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ករបរេទសកមពុជ-េវៀត ម- វ េធ្វើេឡើងកនុងបណំងបញជ ក់េឡើងវញិ
អពីំជហំររបស់ប ្ត ្របេទសេនឥណ្ឌូ ចនិ ជុវំញិករ្របជុេំ្រកផ្លូវករេន
ហ ករ  ែដលេយើងបនបញជ ក់ចបស់ថ ធរណរដ្ឋ្របជមនិត
កមពុជចូលរួមេនដំ ក់កលទី ១ ឯេវៀត ម និង វ ចូលរួមេន
ដំ ក់កលទី ២ េហើយត្រមូវេ យ្របេទស ៊ ន េគរពកចិច្រពម
េ្រព ង្រកុង ហូជមីញិ ែដលជកចិច្រពមេ្រព ងរ ងប ្ត ្របេទស
ឥណ្ឌូ ចនិ និង ៊ ន។ ៃថងបនទ ប់ ស់ រដ្ឋម្រន្តីករបរេទស
ឥណ្ឌូ េនសីុ បន្របកសចហំែកត្រមូវេគលជហំរ ៊ នថ នឹងេធ្វើ

មរូបមន្តកចិច្រពមេ្រព ង្រកុង ហូជមីញិ។ ឯៃផទកនុងវញិេគសែំដងនូវ
ករេ ក ្ត យេ យេសចក្តែីថ្លងករណ៍របស់ ៊ ន បនេធ្វើេ យ
្របេទសឥណ្ឌូ ចនិខឹងសមបរ។ ករែកត្រមូវរបស់ឥណ្ឌូ េនសីុ ែដលជ
្របេទស្រតូវេធ្វើមច ស់ផទះ ជលកខខណ្ឌ ចបំច់សំ ប់ករចូលរួមរបស់្រប
េទសទងំបេីនឥណ្ឌូ ចនិ។ 

ចេំពះែខមរ្រតភីគ ីេ្រកយពី ទ ក់េសទើរអស់មួយរយៈ េនៃថង ២៥ មថុិន 
១៩៨៨ េគ្របកសថ នឹងចូលរួមកចិច្របជុ ំ បុ៉ែន្តទមទរេ យេវៀត ម
ចរចជមួយ សីហនុ និង្រតភីគ។ី ពួកេនះក៏មនិចង់េ យមន ដំ ក់
កលពីរ ៃនករជួបជុេំ្រកផ្លូវករេនះែដរ។ សេម្តច សីហនុ មន

រមមណ៍ែបកែខញក ថ្វេីបើគត់ក៏ជអនកេផ្តើមគនិំតមន ក់កនុងករជួបជុេំ្រក
ផ្លូវករេនះ ែតគត់ ក់ដូចជមនិចង់ចូលរួម។ ្រស័យេ យគត់
បន្របកស ែលងេចញពី តែំណង្របធនកមពុជ្របជធបិេតយយ្រតី
ភគផីងេនះ គត់បនសេំរចចតិ្តេទ ហ ករ  កនុង នៈជអនកេន
ខពស់ជងភគទីងំ ៤ េដើមបទុីកេ យភគកីមពុជតសូ៊ជមួយគន  េហើយ
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គត់េទ ហ ករ  កនុងបណំងចរចជមួយេវៀត ម។ េ្រកពីេវទិក
េនហ ករ  សេម្តច សីហនុ ក៏េនែតចង់េ យមនករជួប្រប្រស័យ
ែដលឧបតថមភេ យេមដកឹនចំលនមនិចូលបក សមពន័ធ ែដលជគនិំត
ផ្តួចេផ្តើមរបស់គត់ែដរ េហើយក៏ចង់បន្តករចរច ហុ៊ន ែសន-សីហនុ េន
េពល មួយែដលឳកសហុចេ យ។ 

សឺន ន បនរួចចកពីចំ ប់ខម ងំៃនករ្របឆងំករចរចរបស់
ែខមរ្រកហម ែដលគត់េនេ្រកករចរចរ ង ហុ៊ន ែសន-សីហនុ អស់
មួយរយៈ។ ហ ករ  ជឳកសៃនសុឆនទៈរបស់ សឺន ន គត់បន 
សំ ងេហតុផលថ េវៀត ម ចូលរួមែដរ េទើបគត់ចូលរួម។ 

ែខមរ្រកហមមនិ ចេនេសង មបន ្រតូវសេំរចចតិ្តេធ្វើសកមមភព “េលើ
តុេដើមបបីផំ្ល ញ”។ េពលមុន ែខមរ្រកហមេធ្វើសកមមភពខងេ្រក េដើមប ី
បផំ្ល ញករចរច ហុ៊ន ែសន-សីហនុ ែតេពលេនះ ្រតូវឈនចូលបផំ្ល ញ
ពីខងកនុង។ អស់មួយរយៈេពល ពួកែខមរ្រកហមមនករែខ្វងទនំស់ អពីំ
េគលជហំរជុវំញិករ្របជុេំ្រកផ្លូវករេនហ ករ  ែតេ្រកយមកេគ
្រតូវស្រមុះស្រមួល មេគលជហំររបស់ ចនិ។ ពួកេគចត់ទុកថ េបើេគ
មនិេទចូលរួមេទ េគនឹង្របឈមមុខនឹងេ្រគះថន ក់ធពីំរ៖ ទី ១ េបើមិន
េទចូលរួមេទ េគនឹង្រតូវឯេក េ្រពះភគេីផ ងេទៀត និងប ្ត ្រប
េទសេន សីុ េគនយ៍ក៏ចូលរួមអស់េហើយ, ទី ២ ជេ្រគះថន ក់ដ៏ធសំំ
ប់ែខមរ្រកហម គឺលទធភពៃនករ្រពមេ្រព ង រ ងរ ្ឋ ភបិល ធរ

ណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ ជមួយ សីហនុ-សឺន ន ចេកើតមន
បន េ យគម នែខមរ្រកហម ដូេចនះចបំច់្រតូវចូលរួម េដើមប ី ងំករ
្រពមេ្រព ងរ ងភគទីងំប។ី ថ្វតីបតិែតបន្របកសនឹងចូលរួមចរច 
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បុ៉ែន្តែខមរ្រកហមរកវធិបីផំ្ល ញ មរយៈបបួល សីហនុ សឺន ន េចញ 
នូវេសចក្តែីថ្លងករណ៍រួមមួយេនៃថង ២៥ មថុិន ១៩៨៨ េ យេលើក
េឡើងនូវលកខខណ្ឌ ទុកជមុនសំ ប់ករចរច គទឺមទរេ យេវៀត ម 
ចរចជមួយ សីហនុ និង្រតភីគ ី ទមទរេ យេវៀត មដកកងទព័
ជបដីំ ក់កល េ យមនករ្រតួតពិនិតយរបស់អន្តរជតទិមទរ
រ ំ យេចល ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ េហើយបេងកើតរ ្ឋ ភបិល
ច្រមុះចតុភគ ីដកឹនេំ យ សីហនុ និងេបះេឆន តេ យេសរ ីេ្រកមករ
្រតួតពិនិតយរបស់អន្តរជត។ិ 

ប ្ត ្របេទសែដលមនករពក់ព័នធ ឬយកចតិ្តទុក ក់ដល់បញ្ហ
កមពុជ សុទធែតេធ្វើសកមមភពយ៉ងមមញឹក េដើមបជីះឥទធិពលដល់កចិច
្របជុេំ្រកផ្លូវករេនហ ករ ។ ចនិ ជចហំមនិជទំស់ករ្របជុេំ្រកផ្លូវ
ករ ែតក៏ទមទរេ យេវៀត មចរចជមួយ សីហនុ និង្រតភីគ។ី 
ៃថង ០១ កកក  ១៩៨៨ ចនិ្របកសេគលជហំរ ៤ ចណុំច ស្តីពីបញ្ហ
កមពុជ េដើមបជីះឥទធិពលដល់េគលជហំរៃថ និង ៊ ន កនុងបណំង
ទប់ទល់នឹងមតិ ធរណៈ ែដលទមទរេ យកចំត់េចលពួក បុ៉ល 
ពត។ ៃថង ២ កកក  ១៩៨៨ ចនិេសនើសូេវៀតចរចជវ ិ មញញ ពីបញ្ហ
កមពុជ។ េមរកិ និងប ្ត ្របេទសែប៉កខងលិច គ្ំរទករជួបគន េន
ហ ករ  ែតចង់េ យេវៀត ម ចរចជមួយ សីហនុ េ យមនកំ
រតិខុសៗ គន ។ េមរកិគ្ំរទេគលជហំររបស់ ៊ ន ជរុំញករចរច
ជមួយេវៀត ម ជមួយគន េនះ េមរកិបន្តពិភក ជមួយសូេវៀត 
ចនិ ពីបញ្ហ កមពុជ។ ៃថង ១៤-១៥ កកក  ១៩៨៨ រដ្ឋម្រន្តីករបរេទស 

េមរកិ ចរចជមួយចនិពីបញ្ហ កមពុជ។ 
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ៃថង ១៣ កកក  ១៩៨៨ និងៃថង ១៨ កកក  ១៩៨៨ រដ្ឋម្រន្តីករ
បរេទស េមរកិេផញើលិខិតពីរចបប់ េ យរដ្ឋម្រន្តីករបរេទសសហភព
សូេវៀត េហើយ្រពមេ្រព ងគន ថ ភគទីងំពីរនឹងចរចពីបញ្ហ កមពុជ ន
េដើមែខ សី  ១៩៨៨។ 

អងគករសហ្របជជត ិ ក៏បនព្រងកីនូវសកមមភពរបស់អគគេលខធិ
ករ កនុងករែស្វងរកដេំ ះ្រ យនេយបយ េ យកមពុជ 
្រស័យេ យអងគករេនះបនទទួល គ ល់ពួក្របល័យពូជ សន៍ បុ៉ល 
ពត និងមនេសចក្តសីេំរចចតិ្ត លេំអៀងេទមខ ង។ ៃថង ៣០ មថុិន 
១៩៨៨ អគគេលខធកិរអងគករសហ្របជជត ិ បនបញជូ នេបសកជន 
ពិេសសមកភនេំពញ ែដលជករចប់េផ្តើមជួប្រប្រស័យខងនេយ
បយ រ ងរ ្ឋ ភបិល ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ ជមួយអងគករ
សហ្របជជត ិ ែដលបុ៉នម នឆន មុំនេនះ មនករជួប្រប្រស័យកនុងករំតិ 
បញ្ហ មនុស ធម៌ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 

មុននឹងដល់ភនេំពញ េបសកជនអគគេលខធកិរអងគករសហ្របជ
ជត ិ បនេធ្វើដេំណើ រេទប ្ត ្របេទសេន សីុ េគនយ៍ និងជួបជ
មួយខងែខមរ្រតភីគ ី េដើមបពិីភក េលើគេំ ងៃនដេំ ះ្រ យបញ្ហ  
កមពុជ ែដលេរៀបចេំឡើងេ យអគគេលខធកិរអងគករសហ្របជជត ិ
និងអនកជនួំយកររបស់គត់ កនុងេគលបណំងយកេសចក្ត្ីរពងេនះ 
េទេធ្វើជរេបៀប រៈៃនករ្របជុេំ្រកផ្លូវករេនហ ករ ។ គេំ ងេនះ 
្រតូវឈប់េ្របើ្របស់េ្រកយេពលពិភក េន្រកុងភនេំពញ េយើងបន
ពនយល់េបសកជនពិេសសអគគេលខធកិរ កុេំ យេ្រជ តែ្រជកចូល
េរឿងៃផទកនុងកមពុជ េហើយេ យខិតខេំជៀស ងនូវករេលើកេឡើង
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លេំអៀងេទរកមខ ង ដូចែដល អងគករសហ្របជជតបិនេធ្វើ ៩ ឆន មំក
េហើយ និងមនិ្រតូវ ក់្របជជនកមពុជែដលជអនករងេ្រគះ េ យេសមើ 
ជមួយពួកឧ្រកដិ្ឋជន្របល័យពូជ សន៍ បុ៉ល ពត េឡើយ។ 

ចលនមនិចូលបក សមព័នធ បនចប់េផ្តើមេធ្វើសកមមភពកនុងករែស្វង 
រកដេំ ះ្រ យបញ្ហ កមពុជ បនទ ប់ពីមនករេផ្តើមគនិំតរបស់សេម្តច 
សីហនុ និងករយល់្រពមពី ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ។ ៃថង ១៥ 
កកក  ១៩៨៨ ្រកុមជនំញៃន្របេទសគុយប ឥ ្ឌ  ហ មីបេវ ៉ែដល
ជ្របធនសននិសីទកពូំលេលើកទី ៦ ទី ៧ និងទី ៨ ៃនចលនមនិចូល
បក សមព័នធ េវៀត មតំ ងេ យ្របេទសេនឥណ្ឌូ ចនិ ឥណ្ឌូ េនសីុ 
តំ ងេ យ្របេទស ៊ ន អងគកររេំ ះប៉េឡសទនី ែដលជអនក
ទទួលសេំណើ ពីសេម្តច សីហនុ េលើកដបូំង េដើមបេីរៀបចេំ យមនករជួប
រ ងភគែីខមរទងំ ៤ ជមួយប ្ត េមដកឹន្ំរបេទសមនិចូលបក សមពន័ធ 
បនេធ្វើករ្របជុេំនញីវែដល្ល ី្របេទសឥ ្ឌ  េដើមបេីធ្វើករពិេ្រគះេយបល់
អពីំបញ្ហ កមពុជ េហើយក៏បនសេំរចបញជូ នេបសកជនពិេសសរបស់ចលន
មនិចូលបក សមពន័ធេទ ហ ករ  េដើមប ី ម នករ្របជុ។ំ 

អងគករឯកជនរបស់្របេទសសុ៊យែអដ មនេឈម ះេ ថ “អងគករ 
ស្រមុះស្រមួលអន្តរជត”ិ ក៏បនស្វះែស្វងេធ្វើេ យមនករជួបគន រ ង 
ភគែីខមរទងំ ៤ េ យេលើកេឡើងនូវរូបមន្តជេ្រចើន េដើមបរី ំ យភព
ទល់្រចក និងឈនេទេ ះ្រ យជេម្ល ះ មករចរច។ 

ធរណមតភិគេ្រចើន បនបញ់មុខ្រពួញេឆព ះេទ ហ ករ  ថ្វី
តបតិែតេពលេនះ កពុំងមន្រពឹត្តកិរណ៍វបិត្តៃិផទកនុង េនភូម េហើយ
េន្របេទសៃថ មនករេបះេឆន ត និងកពុំងជួបករលបំកអពីំករ
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េរៀបចរំ ្ឋ ភបិលច្រមុះក៏េ យ។ 
កនុងៃថង ២៣-២៤ កកក  ១៩៨៨ ្របតភូិទងំអស់បនេទដល់ ហ ករ
 េហើយបង្ហួសេទទី្រកុង បូហគ័រ ែដលជកែន្លង្របជុ។ំ មនែតសេម្តច 

សីហនុ េទ ែដលសថតិេន ហ ករ  េ យគត់ចត់ទុកខ្លួនជអនកេន
េ្រកៃសេវៀនៃនករ្របកួត បុ៉ែន្តជអនកេ យទឹកៃនភគ ីហ្វ៊ុនសីុនបុចិ ែដល
មនកូន្របុសគត់ជ្របធន្របតភូិ េហើយក៏ជអនកេនខពស់ជងភគទីងំ ៤ 
មរយៈៃនករេទសួរសុខទុកខគត់ របស់គណៈ្របតភូិទងំ ៤។ 

ង ចៃថង ២៤ កកក  ១៩៨៨ ពិធជីប់េលៀង “េដើមបកីរ គ ល់គន ” 
មួយបនេរៀបចេំឡើងសំ ប់អនកចូលរួមទងំអស់។ ្រពឹកៃថង ២៥ កកក  
១៩៨៨ ករ្របជុដំំ ក់កលទី ១ បនចប់េផ្តើម បនទ ប់ពី “ករផកឹែត 
និងកេហ្វេដើមប ី គ ល់គន ”។ េនះជករជួបេលើកដបូំងៃនភគែីដលមន
ជេម្ល ះទងំអស់ បនទ ប់ពីករជួបរ ង ហុ៊ន ែសន—សីហនុ ែដលេគេ យ
េឈម ះថ “ករជួបជុៃំនបងប្អូនែដលជស្រតូវនឹងគន ”។ ង ចៃថង ២៥ កកក  
១៩៨៨ ជករជួបដំ ក់កលទី ២ ែដលជករជួបគន ដបូំងរ ង ភគី
ែខមរែដលមនជេម្ល ះ និង្រកុម្របេទសពីរ ឥណ្ឌូ ចនិ និង ៊ ន ែដលបន
្របឈមមុខគន អស់រយៈេពលជតិ ១០ ឆន កំន្លងមក។ 

ករជួបេនះ បននេំទដល់កចិចសហករជេលើកដបូំងរ ង្របេទស
េនកនុងដបំន់ កនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ កមពុជ និងបញ្ហ សន្តិភព សថិរ
ភពេន សីុ េគនយ៍។ ករជួបគន េនះ មនិ្រគន់ែតបនទម្ល យភព
ទល់្រចកខងែផនកនេយបយ និងចតិ្ត ្រស្តបុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្តេនបន 
បេងកើតេឡើងនូវ្រកបខណ័្ឌ ដេំ ះ្រ យនេយបយមួយែដលបនែបង 
ែចកទិដ្ឋភពពីរ ៃផទកនុង និងអន្តរជត ិ ៃនបញ្ហ កមពុជ េហើយផ រភជ ប់
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បញ្ហ គន្លឹះពីរ គកឺរដកកងទព័េវៀត មេចញពីកមពុជ និងករទប់
ក ត់កុេំ យរបប្របល័យពូជ សន៍ បុ៉ល ពត វលិ្រតឡប់មកវញិ 

បញឈប់ជនួំយេ យ្រកុមែខមរបដបិកខ បញឈប់ករេ្រជ តែ្រជកពីខងេ្រក 
ចូលកចិចករៃផទកនុងកមពុជ។ ជេលើកដបូំងេហើយ ែដលប ្ត ្របេទស

៊ ន ទទួល គ ល់បញ្ហ គន្លឹះពីរ ៃនបញ្ហ កមពុជ ែដលបុ៉នម នឆន មុំន េគ
និយយែតពីករដកកងទព័េវៀត ម េ យមនិបននិយយអ្វេី ះ 
ពីេ្រគះថន ក់ៃនរបប បុ៉ល ពត និងករបញឈប់ជនួំយពីខងេ្រក ចេំពះ 
ពួកែខមរបដបិកខ។ េនះក៏ជេលើកដបូំងែដរ ែដលេគទទួល គ ល់ថ បញ្ហ
ៃផទកនុងកមពុជ ្រស័យេ យ្របជជនកមពុជ ជអនកេ ះ្រ យ មរយៈ
ៃនករឯកភពជមួយេយើង ែបងែចកទិដ្ឋភពពីរ ៃផទកនុង និងអន្តរជត ិ
ៃនបញ្ហ កមពុជ ែដលបុ៉នម នឆន មុំនេនះ េគចង់ចត់ែចងេជគ សន្របជ
ជនកមពុជ ជនួំស្របជជនកមពុជ ដូចជករត្រមូវេ យមនរបបនេយ
បយ ម ៊ ន ឬករេរៀបចរំ ្ឋ ភបិលជនួំស្របជជនកមពុជ។ល។ 

ករជួបគន េ្រកផ្លូវករេនហ ករ  បននដំល់ករ្របមូលផ្តុកំម្ល ងំថម ី
េន សីុ េគនយ៍ ែដលមនចរតិជករផ្ល ស់ប្តូរសមពន័ធភព េហើយក៏ជដំ

ក់កលេផទរកម្ល ងំសងកត់ ពីករទមទរេ យេវៀត មដកេចញពី
កមពុជ េទជករទមទរេ យកចំត់េចលេ្រគះថន ក់ៃនពួកែខមរ្រកហម 
បុ៉ល ពត។ ្រស័យេ យបញ្ហ ែខមរ្រកហមជេ្រគះថន ក់ និងជឧបសគគ
សំ ប់ករែស្វងរកដេំ ះ្រ យនេយបយេនកមពុជេនះ ករតសូ៊
រ ងសមព័នធមតិ្តបនចប់េផ្តើមយ៉ងតងឹែតងទងំភគ ី សីហនុ និង សឺន 

ន ក៏ែបរមករកករឯកភពជមួយ ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ 
េដើមប្ីរបឆងំែខមរ្រកហម ភគ ីសីហនុ បនេលើកេឡើង្រតង់ៗ អពីំភពច ំ
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បច់្រតូវកចំត់េចលេ្រគះថន ក់ៃនែខមរ្រកហម។ សឺន ន ថ្វតីបតិែត
ខ្ល ចែខមរ្រកហម និងចនិខឹង បុ៉ែន្តក៏្រតូវបងខេំ យ េខៀវ សផំន េធ្វើេសច
ក្តែីថ្លងករណ៍ថ “ែខមរ្រកហម នឹងមនិដេណ្តើ មអំ ចែតមន ក់ឯងេទ 
េ្រកយេពលេវៀត មដកេចញពីកមពុជ”។ សឺន ន បនទងំេឡើង
ែថ្លងចេំពះមុខៃនករ្របជុថំ កុេំ យបញជូ លខ្លួនកនុង “ក្រន្តក” ជមួយ
ពួកែខមរ្រកហម។ រ ងភគទីងំ ៤ បនចប់េផ្តើមពីចណុំច ៣ ្របឆងំ ១ 
គ ឺ ៣ ភគ ី ្របឆងំ ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ បនក្ល យេទជ ៣ 
្របឆងំ ១ ដែដល បុ៉ែន្ត គឺ ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ សីហនុ សឺន 

ន ្របឆងំែខមរ្រកហមវញិ។ ឆ្លង មរយៈករែ្រប្របួលៃនអងគ្របជុេំ្រក
ផ្លូវករេនះ ក៏បនេកើតមននូវករផ្ល ស់ប្តូរករ្របមូលកម្ល ងំេន សីុ
េគនយ៍ ចប់េផ្តើមពី ៩ ្របឆងំ ៣ េទជ ១១ ្របឆងំ ១ វញិ គ ឺមុនេនះ 
្របេទស ៊ ន ៦ រួមជមួយ្រតភីគ ី ្របឆងំ ធរណរដ្ឋ្របជមនិត
កមពុជ េវៀត ម និង វ េទជ្របេទស ៊ នទងំ ៦ រួមជមួយេវៀត

ម វ ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ សីហនុ សឺន ន ្របឆងំ
ែខមរ្រកហមវញិ។ ពួកែខមរ្រកហម្រតូវសថិតកនុងភពឯេកយ៉ងខ្ល ងំ 
ែដល រពត៌មនបរេទសកត់សមគ ល់ថ “ែខមរ្រកហមយកកេទល
អនទ ក់” ករ្របជុេំ្រកផ្លូវករេន ហ ករ  ក់ដូចជតុ ករកត់
េទសពួក បុ៉ល ពត មួយែដរ េហើយពួក បុ៉ល ពត ក់ដូចជបន្រតូវ
េគកចំត់ខងែផនកនេយបយមួយចែំណកេហើយែដរ។ 

្រស័យេ យបញ្ហ ែខមរ្រកហម បុ៉ល ពត ជបញ្ហ េក្ត បផុំត ែដល
េគចបំច់្រតូវេលើកេឡើងពិភក េ ះ្រ យេនះ កម្ល ងំសងកត់ចេំពះ 
ករទមទរេ យដកកងទព័េវៀត ម បនេផទរេទជករទមទរ
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កចំត់េ្រគះថន ក់ៃនពួកែខមរ្រកហមវញិ។ ្របេទសជេ្រចើន ថ្វតីបតិែត
្របកសជចហំទមទរេ យេវៀត មដក បុ៉ែន្តជៃផទកនុងេគខ្ល ចេវៀត

មដកឆប់េពកនេំ យ បុ៉ល ពត ្រតឡប់មកវញិ មយង៉េទៀត េបើេវៀត
មដកឆប់េពក េគគម នេពល្រគប់្រគន់េដើមបកី ងកម្ល ងំេ យ 

សីហនុ និង សឺន ន ឬេ ច ស់ េបើេវៀត មដកអស់េ យគម ន
ដេំ ះ្រ យនេយបយ េគក៏្រតូវបក់មុខបក់មត់ខ្ល ងំែដរ។ ដូេចនះ 
ទងំ្របេទស ៊ ន ទងំេ កខងលិចបនេបះបង់នូវករទមទរ
េ យេវៀត មដកជឯកេ ភគេី យឥតលកខខណ្ឌ  េទជករទម
ទរេ យេវៀត មដកកនុង្រកបខ័ណ្ឌ  “ដេំ ះ្រ យនេយបយ 
េហើយសុខចតិ្តផ រភជ ប់ករកចំត់របប្របល័យពូជ សន៍ បុ៉ល ពត និងករ
បញឈប់ជនួំយពីខងេ្រកេ យកម្ល ងំែខមរបដបិកខ”។ េនកនុងករ្របជុេំ្រកផ្លូវ
ករ េន ហ ករ  គម ន្របេទស មួយទមទរេ យេវៀត មដកមុន
ករបរេិចឆទ ែដលកមពុជ និងេវៀត ម បន ក់េចញ េនះេឡើយ។ 

ចប់ ងំពីមនករ្របជុេំ្រកផ្លូវករមក េគេឃើញមន “ភពែបកែខញក
ៃនសមពន័ធភព” ែដលមនិ ច ក់បងំបនេឡើយ។ ឥស រជនសខំន់ៗ 
ខ្លះរបស់ឥណ្ឌូ េនសីុបនេ យេយបល់ដល់្របតភូិេយើងថ “ភពចបំច់
្រតូវែតកចំត់ែខមរ្រកហម ដូេចនះ្រតូវបេងកើតសមពន័ធភពរ ងរ ្ឋ ភបិលភនំ
េពញ ជមួយ សីហនុ និង សឺន ន េដើមប្ីរបឆងំែខមរ្រកហម”។ សេម្តច 
សីហនុ បន្របកសជញឹកញប់អពីំលទធភពៃនករេធ្វើសមពន័ធភព
ជមួយ ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ េដើមបទីប់ ក ត់ែខមរ្រកហម។ 
េតង សីុវពីង បនេធ្វើលិខិតេផញើេ យសេម្តច សីហនុ ្រពមនកុេំ យ
មនករ្រពមេ្រព ងេ យែឡក មួយ ជមួយ ធរណរដ្ឋ្របជម



ហុ៊ន ែសន៖ ១០ ឆន ៃំនដេំណីរកមពុជ ១៩៧៩-១៩៨៩ 

ទំពរ័ 151 

និតកមពុជ េនកនុងឳកសជួបគន េលើកទី ៣ ហុ៊ន ែសន-សីហនុ ែខ វចិឆកិ 
១៩៨៨ េន ប៉រសី។ សឺន ន ចង់អនុវត្តវធិនករអពយ្រកតឹ ចេំពះ

ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ និងែខមរ្រកហម េដើមបកីរពរកម្ល ងំ 
មរយៈៃនករេសនើសុកុំេំ យ ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ យេទ

េលើកម្ល ងំគត់ ទុកេ យគត់មនដបំន់រេំ ះ និងកុេំ យែខមរ្រកហម
ចូលដបំន់របស់គត់កន់កប់ ឬេ ច ស់មនិ យេទេលើគត់ដូច
េពលមុន។ គត់េសនើ េន ង ចៃថង ២៥ កកក  ១៩៨៨ េនទី្រកុង បូហគ័រ 
្របេទស ឥណ្ឌូ េនសីុ កនុងេពលហូបបយ ង ច ជមួយ ហុ៊ន ែសន េហើយ្រតូវ
បន ហុ៊ន ែសន បញជ ក់្រតឡប់េទវញិថ មនិ ចេធ្វើបនេពល  សឺន 

ន េនជមួយែខមរ្រកហម ្របឆងំ ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ។ ករ
បញជ ក់េនះ េធ្វើេឡើងេនៃថងទី ២៦ កកក  ១៩៨៨ កនុងឳកសៃនករជួប
គន រ ង្របតភូិ ហុ៊ន ែសន និង្របតភូិ សឺន ន េនទី្រកុង បូហគ័រ។ 

្រកុមែខមរ្រកហម ចប់េផ្តើមែកែ្របនេយបយៃនសមពន័ធភព ពីកររួម
ជមួយ សីហនុ - សឺន ន េទជករ យកេំទចកម្ល ងំ សីហនុ - សឺន 

ន ទងំនេយបយ និងេយធ ជមួយេនះ ែខមរ្រកហមចប់េផ្តើមអនុ
វត្តនេយបយករទូត “ករពរខ្លួន” េដើមបទីប់ ក ត់នូវចលនទមទរ
េ យកចំត់ែខមរ្រកហម បុ៉ល ពត។ ៃថង ១៦ សី  ១៩៨៨ ែខមរ្រកហម 

ក់េចញនូវសេំណើ  ១៤ ចណុំច ម្តងេនះេគ ៊ នទទួលយកនូវករែចក
អំ ចេសមើគន  ទងំនេយបយ និងេយធ និងទទួលេ យមនករ្រតួត
ពិនិតយអន្តរជត ិ ែដលបុ៉នម នឆន មុំនេគជទំស់ ្រស័យេ យេគ្រសេមើ
្រសៃមថ ចដេណ្តើ មអំ ចបនមន ក់ឯង បុ៉ែន្តឥឡូវែបរជ្រពយួចេំពះ
មុខៃនករ្រតូវកចំត់ទងំនេយបយ និងទងំេយធេទៀតផង។ 
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ចនិ មនករលបំកកនុងករេ្រជើសេរ ើសែផនកយុទធ ្រស្ត ចេំពះបញ្ហ
កមពុជ។ ឧបករណ៍ែដលចនិេ្របើ្របស់ សុទធែត្រតូវចុះេខ យ ែថមទងំ
្រតូវ្របឈមមុខនឹងកររលរំ យេទៀតផង។ ចនិ បងខចំតិ្តគ្ំរទ សីហនុ 
ជចហំ ែត្រតូវ្របឆងំ សីហនុ អពីំករែដល សីហនុ ចង់េធ្វើសមពន័ធភព 
ជមួយ ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជេចលែខមរ្រកហម ជទំស់នឹងស ំ
េណើ  សីហនុ បេងកើតរ ្ឋ ភបិលច្រមុះចតុភគ ី េលើមូល ្ឋ នៃនរចនសមពន័ធ

ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ។ ចនិ បនផ្ល ស់ប្តូរពីករទមទរេ យ
េវៀត មដកេចញពីកមពុជ ជឯកេ ភគ ីេ យឥតលកខខណ្ឌ  េទជ
ករទមទរេ យេវៀត ម ក់េចញ្របតទិិនដកកងទព័ កនុងដ ំ
េ ះ្រ យនេយបយ។ កនុងេសចក្តែីថ្លងករណ៍មួយជមួយទីភន ក់
ងរ រពត៌មនជបុ៉ន កយូដូ ៃថង ១២ សី  ១៩៨៨ និងកនុងកចិចសនទន 
ជមួយនយករដ្ឋម្រន្តីជបុ៉ន េកសីុ  (Takeshita) ៃថង ២៦ សី  
១៩៨៨ ហ វ ហ យ៉ីង អគគេលខធកិរបក កុមមុយនិស្តចនិ បនទទួល 

គ ល់ជេលើកដបូំងថ ពួកែខមរ្រកហមជេ្រគះថន ក់ ែដលមនិេ យពួក 
េនះវលិ្រតឡប់េទកន់អំ ចមន ក់ឯងេនកមពុជ ែតគត់បន្របងឹ 
ែ្របងផ រភជ ប់នូវេ្រគះថន ក់ៃនករកន់អំ ចមន ក់ឯងរបស់ េហង សរំនិ 
ហុ៊ន ែសន េនកមពុជ គត់បនសងកត់ធងន់ថ “ពិនិតយ ថ នភពជក់ែស្តង 
ៃនកម្ល ងំ្រប ប់ វុធរបស់ភគកីមពុជទងំ ៤ េទះជចនួំនទព័ ឬករ
បពំក់ វុធ គកឺម្ល ងំ េហង សរំនិ ហុ៊ន ែសន េនែតេ្រចើនជងេគ េហើយ
ខ្ល ងំជងេគ។ ទងំចនិ ទងំសហគមន៍អន្តរជតសុិទធែតជទំស់នឹងភគី
ែខមរ្រកហម ក្ត ប់អំ ចផ្ត ច់មុខ បុ៉ែន្តមនិយល់្រសបចេំពះភគ ី េហង 
សរំនិ ហុ៊ន ែសន ក្ត ប់ផ្ត ច់មុខ”។ ពិតែមនែត្រពញួមួយបញ់ចេំគលេ
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ពីរ បុ៉ែន្តេលើកដបូំងេហើយ ែដលអនកដកឹនចំនិបនបញ់ចេំទេលើ
ឧបករណ៍ខ្លួន េ យចត់ទុកែខមរ្រកហមជេ្រគះថន ក់។ ថ្វតីបតិែត ្របេទស
ចនិេនែតបន្តចត់ទុកបញ្ហ កមពុជ ប ្ត លមកពីកងទព័េវៀត មេន
កមពុជក៏េ យ ករែដលចនិទទួល គ ល់ថ ពួកែខមរ្រកហម បុ៉ល ពត ជ
េ្រគះថន ក់គ ឺ ជករទទួល គ ល់ៃន្របភពេដើម ែដលនេំ យេវៀត ម
ចូលកមពុជេដើមបជួីយ្របជជនកមពុជ ផ្តួលរលំរំបប បុ៉ល ពត។ 

ជ្រទឹស្តី “គម នករកប់សម្ល ប់ពីសំ ក់ពួក បុ៉ល ពត ក៏គម នករ
េ្រកកឈរេឡើងរបស់្របជជនកមពុជ ែដលនដំល់ករជួយឧបតថមភពី
េវៀត មេដើមបផី្តួលពួក បុ៉ល ពត ែដរ”។ ហ វ ហ យ៉ីង ្របងឹផ រ
ភជ ប់របប បុ៉ល ពត ជមួយរបប ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ ជ្រទឹស្តី 
និងករជក់ែស្តង េគមនិ ចយល់ទល់ែតេ ះថ “កម្ល ងំពីរបដបិកខ
នឹងគន  ១៨០ អង  ចេនកនុងក្រន្តកជមួយគន បនេទ” េគមនិនិយយ
េ ះថ េ យ រែតពួក បុ៉ល ពត េឃរេឃ ៃ្រពៃផ េហើយ េទើប
កម្ល ងំ េហង សរំនិ យរលំ ំដូេចនះកម្ល ងំទងំពីរ មនិ ចេនកនុង្រទុងជ
មួយគន បនេទ។ 

អគគេលខបក កុមមុយនិស្តចនិ  េនបនទទួលយកជេលើកដបូំងនូវ
កងរក សន្តិសុខសហ្របជជត ិ និងគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយអន្តរជត ិ
ចូលមកកមពុជ។ បញ្ហ េនះក៏បនបេងកើតេ យមនករេងឿងឆងល់សំ ប់
អនកវភិគនេយបយ។ បញ្ហ េន្រតង់ថ េហតុអ្វបីនជរយៈេពលជង 
៩ ឆន  ំចនិ មនិទទួល េហើយេពលេនះ ចនិទទួល គ ល់ បញ្ហ េនះ េចញ
មកពីតុលយភពកម្ល ងំេនេលើសមរភូមកិមពុជ។  បុ៉នម នឆន មុំន េគ្រសេមើ
្រសៃមថកម្ល ងំ បុ៉ល ពត ចមនលទធភពដេណ្តើ មអំ ចបនមន ក់
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ឯង ែតេពលេនះ មនិ្រតមឹែតចុះេខ យបុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្តែថមទងំ្រតូវ
្របឈមមុខនឹងេ្រគះថន ក់ៃនកររលរំ យេទៀតផង។ ដូេចនះ ្រតូវផ្ល ស់ប្តូរ
យុទធ ្រស្ត ពីករយកអំ ចមន ក់ឯងមក្រតមឹករំតិ “រក េ យសថតិេសថរ” 
ៃនកម្ល ងំ បុ៉ល ពត ចនិយល់ចបស់ ស់ថ ពួកែខមរ្រកហម បុ៉ល ពត 
មនិ ចករពរកម្ល ងំបន មរយៈេនកនុងៃ្រព និងេលើទឹកដៃីថជេរៀង
រហូតេនះេទ។ ជងេនះេទេទៀត បនទ ប់ពីនយករដ្ឋម្រន្តីថមេីនៃថ ែដល
មននិនន ករចង់ចូលរួមកនុងដេំ ះ្រ យនេយបយេនកមពុជ េដើមប ី
បេងកើតទីផ ររកសីុរបស់ៃថ េនឥណ្ឌូ ចនិផងេនះ កន់ែតេធ្វើេ យចនិ
្រពយួបរមភ។ ដូេចនះ េដើមបកីរពរកម្ល ងំពួកែខមរ្រកហមបន ្រតូវែផ្អក
េលើកងរក សន្តិសុខ  និងគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយអន្តរជត។ិ ករទទួល
យកកងរក សន្តសុខអន្តរជត ិ និងគណកមមករ្រតួតពិនិតយអន្តរជត ិ
មយង៉គេឺដើមបកីរពរកម្ល ងំេ យ បុ៉ល ពត ែតមយង៉េទៀត ក៏េដើមប ី
ស្រមុះស្រមួលជមួយ េមរកិ េ កខងលិច ៊ ន សីហនុ សឺន 

ន ែដលចង់េ យមន ថ ប័នអន្តរជតទិងំពីរេនះែដរ។ ល់ចណុំច
ៃនករែ្រប្របួល កនុងជហំររបស់ចនិ ្របមូលផ្តុ េំទេលើវធិនករទប់ ក ត់
ករែដលែខមរ្រកហម ្រតូវកចំត់ពីជវីភពនេយបយសងគមកមពុជ។ 

ចប់ពីករ្របជុេំ្រកផ្លូវករ ហ ករ  យុទធនករទមទរេ យកចំត់
េចលនូវពួក បុ៉ល ពត បនេកើតមនេន្រគប់កែន្លងៃនពិភពេ ក 
េហើយេលចេធ្ល េឡើងេនែប៉កខងលិច ដូចជ អង់េគ្លស ប ងំ ឡឺម៉ង់ 
ខងលិច រហូតដល់អនកទទួលពនរង្វ ន់ណូែបល ១២ រូប ក៏បនេចញ
មុខទមទរេ យបេណ្ត ញពួក បុ៉ល ពត េចញពីអងគករសហ្របជជត ិ
ែដរ។ េនសហរដ្ឋ េមរកិ យុទធនករធំៗ  ជេ្រចើនេនកនុង្របជជន េន
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កនុងរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ បន្របមូលផ្តុ េំទេលើមុខ្រពញួទមទរកចំត់ែខមរ 
្រកហម បុ៉ល ពត។ ៃថង ៥ តុ  ១៩៨៨ កនុងេពលម សននិបតអងគករ 
សហ្របជជត ិកពុំងពិភក េដញេ លអពីំសភពករណ៍កមពុជ និង 
បញ្ហ កមពុជ អងគករម ជន េមរកិចនួំនបរួីមជមួយេ ក ឌតិ ្របន 
ែដលជអនកដកឹនេំរឿងភពយន្តដ៏លបលីបញេឈម ះ “ លពិឃត” បន
នគំន ជួបជុេំនែកបរអងគករសហ្របជជត ិ េដើមបទីមទរបេណ្ត ញពួក
ែខមរ្រកហមេចញពីអងគករពិភពេ កេនះ និងទមទរផ្តល់ជនួំយអភវិ
ឌ ន៍ដល់កមពុជ។ “េ ក ឌតិ ្របន ជជនជតែិខមរ ែដលបនរួចផុតពី
ករកប់សម្ល ប់របស់ បុ៉ល ពត គត់បនេទ ន ក់េនសហរដ្ឋ េមរកិ 
េហើយបនដកឹនែំខ ភពយន្តេរឿង លពិឃត ែដលនិយយពីឧ្រកដិ្ឋ
កមមរបស់ពួក្របល័យពូជ សន៍ បុ៉ល ពត”។ េនកនុងអងគករសហ្របជ
ជត ិ្របតភូិភគេ្រចើនបនចត់ទុកករ្របជុេំ្រកផ្លូវករេន ហ ករ  ថ
មនលទធផលែដល្រតូវបន្ត ្របករេនះបនេធ្វើេ យ្របេទស ៊ ន 
មួយចនួំនចង់បេំពញបែនថមេសចក្តសីេំរច ស្តីពីកមពុជ េ យបញចូ លខ្លឹម

រពីករ្របជុេំ្រកផ្លូវករេទកនុងេសចក្តសីេំរចចតិ្ត។ ចណុំចេនះបនេធ្វើ 
េ យមនទនំស់យ៉ងខ្ល ងំរ ង្របតភូិ ៊ ន ជមួយ េខៀវ សផំន 
្របធន្របតភូិែខមរ្រកហម ែដលត្រមូវេ យ េខៀវ សផំន ្រតូវេធ្វើលិខិត
មួយ េនៃថង ០២-០៩-១៩៨៨ េផញើេទ្របតភូិ្របេទសនន ្របចអំងគករ
សហ្របជជត ិ េដើមបចីលនេ យរក ទុកេសចក្តសីេំរចចតិ្ត ១០ ឆន ំ
កន្លងមក។ 

េនចលនមនិចូលបក សមពន័ធ បញ្ហ កមពុជ ្រតូវបនយកចតិ្តទុក ក់
យ៉ងខ្ល ងំ បនទ ប់ពីករ្របជុេំ្រកផ្លូវករេន ហ ករ ។ ៃថង ១៥-១៧ 
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សី  ១៩៨៨ េន ៉ េរ (Harare) ្របេទស ហ មីបេវ ៉(Zimbabwe) មន
ករ្របជុ្ំរកុមជនំញៃន្របេទស ហ មីបេវ ៉ គុយប ឥ ្ឌ  េវៀត ម 
ឥណ្ឌូ េនសីុ អងគកររេំ ះជតប៉ិឡសទនី បនទ ប់មករដ្ឋម្រន្តីករបរេទសៃន 
្របេទសទងំ ៦ បន្របជុគំន េនៃថងទី ៦ កញញ  ១៩៨៨ េន នីកូសីុ ្របេទស 
សីុ្រព េហើយៃថង ៨ កញញ  ១៩៨៨ ស់ រដ្ឋម្រន្តីករបរេទសឥណ្ឌូ េន
សីុ បន យករណ៍លទធផលៃនករ្របជុេំ្រកផ្លូវករេន ហ ករ  ជូន
សននិសីទរដ្ឋម្រន្តីករបរេទស ៃន្របេទសមនិចូលបក សមពន័ធ។ ថ្វតីបតិែត
មនករបផំ្លចិបផំ្ល ញ ពីកម្ល ងំនិយមករ្របឈមមុខ បុ៉ែន្ត ម រត ី និង
បរយិកសៃនករចរច េនែតបន្ត។ លទធផលៃនករសហកររ ង្របេទស
េនកនុងដបំន់ ្រតូវបនរក  ែដលនដំល់ករប្ំរពញួរយៈេពលៃនករេ ះ
្រ យបញ្ហ កមពុជ េហើយក៏ជករេបើក្រចកេ យករេ ះ្រ យបញ្ហ
សន្តិភព សថរិភពសំ ប់ដបំន់ សីុ េគនយ៍ផងែដរ។ 

សភពករណ៍េនបន្តវវិត្តន៍សមុ្រគ ម ញ បុ៉ែន្តបនេចញផុតពីដំ ក់
កល្របឈមមុខែតមួយមុខ េទកន់ដំ ក់កលចរចផង និង្របឈម
មុខផង េហើយករចរចកពុំងែតមន នុភពខពស់ជងករ្របឈមមុខ។ 
បដវិត្តន៍កមពុជ បនេផទរពីដំ ក់កល យែតខងេយធ េទកន់
ដំ ក់កល យផង និងចរចផងរង់ចកំរេផទរេទកន់ដំ ក់កល
តសូ៊ផង និងស្រមុះស្រមួលផង ្របសិនេបើមនដេំ ះ្រ យនេយ
បយ។ សមពន័ធភពេនកមពុជ និង សីុ េគនយ៍កពុំងមនករផ្ល ស់ប្តូ រ
ទងំរូបភពទងំខ្លឹម រ។ ែខមរ្រកហម បុ៉ល ពត បនក្ល យជបញ្ហ ចមបង 
និងបនទ ន់សំ ប់ករេ ះ្រ យ។ កម្ល ងំសងកត់្រតូវបនេផទរជបេណ្តើ រៗ 
ពីករទមទរេ យេវៀត មដក េទជករទមទរេ យបបំត់
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េ្រគះថន ក់ ៃនករវលិ្រតឡប់របស់ បុ៉ល ពត។ ករ្រពយួបរមភ ខ្ល ចេវៀត
ម ដកឆប់រហ័ស នដំល់ បុ៉ល ពត ្រតឡប់មកវញិ កពុំងេកើតមន

េន្រគប់ទីកែន្លង។ របស់ែដលេគថមនិ្រតូវករេនះ ែ្របក្ល យេទជ្រតូវ
ករេហើយចបំច់ “េគមនិ្រតូវករកងទព័េវៀត ម ែតេគ្រតូវករកងទព័
េវៀត មេដើមបទីប់ ក ត់ បុ៉ល ពត”។ ករសងឃមឹេលើសមពន័ធភពរ ង

ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជជមួយ សីហនុ េដើមប្ីរបឆងំែខមរ្រកហម 
បនេកើតមនកនុងមនុស ជេ្រចើន។ ចនិ កពុំងពិបកេ្រជើសេរ ើសែផនកយុទធ

្រស្ត កនុងបញ្ហ កមពុជ និង សីុ េគនយ៍។ លទធភពៃនករដកកងទព័
េវៀត មេចញពីកមពុជ េ យគម នដេំ ះ្រ យនេយបយ កពុំង
ក្ល យេទជកម្ល ងំសងកត់ចេំពះភគែីដលជប់ទក់ទិន។ 
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ភពរ ក់រអលួ 
និង ឧបសគគ 

 
ករ្របជុេំ្រកផ្លូវករេន ហ ករ  ២៥-២៨ កកក  ១៩៨៨ បនកេកើត
េឡើងនូវរូបភពសហករ រ ងប ្ត ្របេទសកនុងដបំន់ េដើមបេី ះ្រ យ
បញ្ហ កមពុជ េហើយបនបេងកើតេឡើងនូវ្រកបខណ័្ឌ ដេំ ះ្រ យនេយ
បយមួយ ែដលបនែបងែចកទិដ្ឋភពៃផទកនុង និងទិដ្ឋភពអន្តរជត ិ ៃន
បញ្ហ កមពុជ េហើយផ រភជ ប់បញ្ហ គន្លឹះទងំពីរគ ឺ ករដកកងទព័េវៀត

មេចញពីកមពុជ ជមួយនឹងករទប់ ក ត់កុេំ យរបប បុ៉ល ពត វលិ
្រតឡប់មកវញិ និងករបញឈប់ជនួំយេយធេ យភគែីខមរបដបិកខ និង
បញឈប់ករេ្រជ តែ្រជក ពីខងេ្រកចូលកចិចករៃផទកនុងកមពុជ។ េនះជ
េលើកដបូំង ែដលបញ្ហ កមពុជ្រតូវបនេលើកគេំ ងេ ះ្រ យេ យ
ផ រភជ ប់បញ្ហ ននែដលមនករទក់ទងគន  េហើយបញ្ហ គន្លឹះសខំន់ គឺ
បញ្ហ  បុ៉ល ពត ្រតូវបន្របមូលផ្តុមុំខ្រពញួេដើមបទីប់ ក ត់។ 

េ្រកយេពលែដលបញ្ហ  បុ៉ល ពត បនេលចេឡើងជបញ្ហ ចមបង 
េហើយេក្ត បផុំតេនះ េយើងពិនិតយេឃើញនូវចលនករទូតដ៏ទូលទូំ យ
របស់ ចនិ-ៃថ-ែខមរ្រកហម េដើមបទីប់ ក ត់ ែដលកនុងេនះ ប់ ងំពីវធិន
ករ ក់ករគបសងកត់របស់ចនិ េទេលើសេម្តច សីហនុ ផង។ ៃថង ១៥ 
សី  ១៩៨៨ ែខមរ្រកហម បន ក់េចញនូវសេំណើ សន្តិភពមួយ ែដល
េគេ ថ េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ កមពុជ មនេយបយសព្វមុខ ែដល
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កនុងេនះមនចណុំចមួយនិយយថ “ផ ះផ រជតរិ ងជនជតកិមពុជ
ទងំអស់ គណៈបក ពួកទងំអស់ េ យគម ន គតិគូរដល់អតតីកល និង
និនន ករនេយបយរបស់អនក ទងំអស់”។ េយើងដងឹចបស់ ស់ថ 
ករនិយយេនះ គេឺដើមបទីប់ទល់ចេំពះមតិ ធរណៈ ែដលកពុំង
ទមទរេ យកចំត់េមេក្ល ង បុ៉ល ពត ្រពមទងំសហករជីតិសនិទធរបស់
េគ។ ៃថង ២៦ សី  ១៩៨៨ អគគេលខបក កុមមុយនិស្តចនិ ហ វ ហ ី
យ៉ង បនេលើកេឡើងនូវទស នៈថមមួីយ អពីំបញ្ហ សនូលមួយ គកឺរដក
កងទព័េវៀត ម និងេ្រគះថន ក់ពីរគ ឺ ែខមរ្រកហមក៏េ្រគះថន ក់ របប 
េហង សរំនិ ក៏េ្រគះថន ក់ ែដលេគេលើកេឡើងថ្រតូវ្របឆងំករវលិ្រតឡប់
មកកន់អំ ចេឡើងវញិរបស់ែខមរ្រកហម និង្របឆងំកម្ល ងំ េហង សរំនិ 
ក្ត ប់អំ ចមន ក់ឯង េហើយក៏បនេលើកផងែដរនូវករទទួលយកកង
រក សន្តិសុខអន្តរជតចូិលមកកមពុជ ែដលមកដល់ែខ តុ  ១៩៨៨ 
ពួកែខមរ្រកហមក៏្របកសយល់្រពមទទួលយកដូចគន ។ ចបស់ ស់

ស់ ករេលើកេឡើងរបស់ចនិ និងែខមរ្រកហម គ ឺ បុ៉នប៉ង េដើមបែី្រប
្រក ស់សភពករណ៍ ែដលបនេកើតមនេឡើង ងំពីែខ ឧសភ 
១៩៨៨ ពិេសស េ្រកយករ្របជុេំ្រកផ្លូវករេន ហ ករ  ែដលបន
្របមូលផ្តុ េំទេលើែខមរ្រកហម បុ៉ល ពត រួចេ្រសចេទេហើយ។ បុ៉ែន្ត ពុ្ំរគន់
ែតប ្ត ្របេទសេ កខងលិច និង ៊ ន មនិគ្ំរទបុ៉េ ្ណ ះេទ ែត
ែថមទងំេគបន្តេលើកេឡើងនូវបញ្ហ គន្លឹះពីរ និង្របមូលផ្តុ េំលើកេឡើងអពីំ
េ្រគះថន ក់ បុ៉ល ពត េទៀតផង។ 

កនុងេពលែដលសេម្តច សីហនុ ្របកសចត់ទុកថ ករកចំត់ែខមរ
្រកហមគជឺបញ្ហ ្ល ប់រស់ េហើយេប្តជញ ចតិ្តចរចជេទ្វភគជីមួយ ហុ៊ន 
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ែសន េ យេលើកេឡើងអពីំលទធភពៃនករេធ្វើសមពន័ធភពទងំេយធ 
និងនេយបយជមួយ ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ េដើមបកីចំត់ែខមរ
្រកហម េតង សីុវពីង បនសរេសរលិខិត្រពមនចេំពះសេម្តច សីហនុ កុំ
េ យមនករ្រពមេ្រព ង េ យែឡក មួយជមួយ ធរណរដ្ឋ
្របជមនិតកមពុជ ែដលេធ្វើេ យសេម្តច សីហនុ មនជំ នថយេ្រកយ 
កនុងបញ្ហ ែខមរ្រកហម េនកនុងឳកសចរចេលើកទី ៣ ហុ៊ន ែសន-សីហនុ 
និងករ្របជុកំពូំលេលើកទី ១ រ ង ហុ៊ន ែសន-សីហនុ-សឺន ន។ សេម្តច 
សីហនុ បនេ យដឹងថ ចិន បនកត់្របក់សំ ប់គត់េធ្វើសកមមភព 
ែដលចិន ធ្ល ប់េ យ ១ ឆន ំៗ  ៣០០.០០០ ដុ ្ល រ េមរកិ។ ្រស័យ
េ យករែបកបក់យ៉ងធងន់ធងរកនុងជួរ្រតភីគ ី និងេដើមប ី ក់ករគប
សងកត់មកេលើសេម្តច សីហនុ ឆន  ំ១៩៨៨ េនះ ចនិមនិបនេកះ្របជុ្ំរតី
ភគកីមពុជ្របជធបិេតយយ េដើមបែីបងែចកជនួំយដូចពីឆន  ំ ១៩៨៣-
១៩៨៧ េនះេឡើយ េហើយែថមទងំ្របកស សែំដងនូវករ្រពយួបរមភ 
ចេំពះមុខករចរច ហុ៊ន ែសន-សីហនុ មុនេពលករចរចេនះបន
្រប្រពឹត្តេទែតបុ៉នម នៃថងបុ៉េ ្ណ ះ ែដលេធ្វើេ យសេម្តច សីហនុ មនិ ច
េធ្វើសកមមភព មួយេ្រកពីរង្វង់ៃនេគលជហំររបស់ចនិ បនេឡើយ។ 
សភពករណ៍វវិត្តមនិអនុេ្រគះេ យចនិ ្រទឹស្តីគន្លឹះមួយ និងេ្រគះថន ក់
ពីរ គម នអនក គ្ំរទ ចនិបន្របកសជួបជកពូំលជមួយសហភពសូ
េវៀត ែដលចនិបនពនយេពលៃនករជួបជកពូំលេនះ អស់រយៈេពលជ
េ្រចើនឆន  ំ ្រស័យេ យចនិបនេលើកេឡើងនូវឧបសគគប ី ែដលសខំន់
បផុំតគឧឺបសគគអពីំបញ្ហ កមពុជ។ បនទ ប់ពីរដ្ឋម្រន្តីករបរេទស ចនិ និង
សហភពសូេវៀតជួបគន េនអងគករសហ្របជជត ិ នែខ តុ  ១៩៨៨ 
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ភគទីងំពីរបន្របកសថ រដ្ឋម្រន្តីករបរេទសចនិេធ្វើទស នកចិចេន
សហភពសូេវៀត េដើមែខ ធនូ ១៩៨៨ េហើយរដ្ឋម្រន្តីករបរេទសសហភព
សូេវៀត េធ្វើទស នកចិចេនចនិ េនែខ មក  ១៩៨៩ េដើមបេីរៀបចេំ យ
មនករជួបថន ក់កពូំលសូេវៀត-ចនិ េនមុនរដូវេក្ត  ១៩៨៩។ ចនិ្រតូវករ
េ យមនករជួបជកពូំលចនិ-សូេវៀត កនុងេពលែដលបញ្ហ កមពុជ មនិ
ទន់បនេ ះ្រ យ សភពករណ៍េនះបននដំល់ភពផទុយនឹងេគល
ជហំររបស់ចនិរយៈេពល ១០ ឆន កំន្លងមក ែដលចនិ បនចត់ទុកបញ្ហ
កមពុជ ជឧបសគគសខំន់បផុំត កនុងករែកលអំទនំក់ទនំងសូេវៀត-ចនិ។ 

ចបស់ ស់ ស់ បញ្ហ កមពុជ មនិែមនជមូលេហតុេនះេឡើយ 
បុ៉ែន្ត ជេលសមួយែដលចនិ េ្របើ្របស់សំ ប់្របឆងំសហភពសូេវៀត 
ងំ ក ត់ករែកលអំទនំក់ទនំងសូេវៀត-ចនិ និងសំ ប់ទក់ទញ េម

រកិ ្របេទសែប៉កខងលិច និង ៊ ន េដើមបបីេំរ ើផល្របេយជន៍យុទធ
្រស្តរបស់ចនិែតបុ៉េ ្ណ ះ។ ងំពីែខតុ  ១៩៨២ សូេវៀត ចនិ ចប់

េផ្តើមចរចជមួយគន  ថន ក់អនុរដ្ឋម្រន្តីករបរេទស។ រហូតមកទល់
បចចុបបននេនះ េទះបបីញ្ហ កមពុជមនិទន់បនេ ះ្រ យ ក៏ទនំក់
ទនំង ចនិ-សូេវៀត បនែកលអំយ៉ងេ្រចើន េហើយេពលេនះេទៀត បញ្ហ
កមពុជក៏មនិទន់បនេ ះ្រ យ កនុងេពលែដលចិន ្របកសជួបជកំ
ពូល ជមួយសហភពសូេវៀត ដូេចនះ កន់ែតបញជ ក់ចបស់ថ បញ្ហ
ទនំក់ទនងសូេវៀត-ចនិ មិនចណុំះជមួយបញ្ហ កមពុជេឡើយ េហើយ
បញ្ហ ទងំពីរ បនេកើតេឡើងមនិចេំពលជមួយគន ែដរ។ ទនំក់ទនំង
សូេវៀត-ចនិ ចប់េផ្តើម ្រកក់េទ ងំពីេដើមទសវត  ឆន  ំ ៦០ ឯបញ្ហ
កមពុជ ក៏េទើបេកើតេឡើងេនចុងទសវត ឆន  ំ៧០។ 
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ចនិ្របកសជួបកពូំលជមួយសូេវៀត ចមកពីករ្រពយួបរមភរបស់
ចនិ ចេំពះមុខកររកីចេំរ ើន កនុងទនំក់ទនំង សូេវៀត- េមរកិ ែដល
ក្ល យេទជបូ៉លពីរ េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ នន េនេលើសកលេ ក 
កនុងេពលែដលចនិមនិទន់ ែ្របក្ល យខ្លួនេ យេទជេ្រប បែដលមន
បូ៉លប ីទងំេន សីុប៉សីុហ្វិក េទៀតផង។ បញ្ហ មួយេន សីុ គបឺញ្ហ  

ហ្វ គ នី ថ ន េគបនេ ះ្រ យេ យ ហ្វ គ នី ថ ន ប៉គី ថ ន 
សហភពសូេវៀត េមរកិ េ យគម នតួនទីរបស់ចនិ។ បញ្ហ កមពុជ 
កពុំងរបូតផុតពីៃដរបស់ចនិ ករ្របជុេំ្រកផ្លូវករេន ហ ករ  នែខ 
កកក  ១៩៨៨ មនិ្រតូវបន ្វ គមន៍េ យចនិ ពួកែខមរ្រកហមមនិចូល
រួម្របជុ្ំរកុមករងរេន ហ ករ  ែដល្របជុពីំៃថង ១៧-១៩ តុ  
១៩៨៨ េហើយក៏មនិចូលរួម្របជុកំពូំលរ ងភគែីខមរេន្របេទសប ងំ 
ពីៃថង ៧-៨ វចិឆកិ ១៩៨៨ ៃថមនករែ្រប្របួលខ្លះ បនទ ប់ពីមននយក
រដ្ឋម្រន្តីថម ីសូេវៀត េមរកិ ប ងំ បនចរចគន អពីំបញ្ហ កមពុជ សន្លឹក
េបៀពីរែដលចនិក្ត ប់សុទធែតបងកករលបំកេ យចនិ សន្លឹកេបៀ បុ៉ល 
ពត េលបែលងចូល េហើយកពុំង ្ល ក់បពំង់ក សន្លឹកេបៀ សីហនុ ចនិ
ក្ត ប់មនិជប់ រហូតមនេពលបង្វលិមុខ្រពញួ្របឆងំចនិ និង បុ៉ល ពត 
វញិ េហើយបញ្ហ កងទព័េវៀត ម ក៏មនិេនជសន្លឹកេបៀសំ ប់ចនិ េ្របើ
្របស់ដូច ១០ ឆន កំន្លងមកេទៀតេឡើយ។ សិលបៈករទូត និង្រពនង់ករ
ទូត បនេធ្វើដេំណើ រ្រពមៗ គន  ្រទឹស្តីគន្លឹះមួយេ្រគះថន ក់ពីរ េធ្វើេ យ
េលចេឡើងនូវសញញ ៃនករេ្របះឆរ ងចនិ និងែខមរ្រកហម។ ករេ្រត ម
េបះបង់េចលែខមរ្រកហមេនេពលេវៀត មដកេចញពីកមពុជ ករ
្របឆងំែខមរ្រកហមវលិមកកន់អំ ចមន ក់ឯង េហើយទទួលយកកង
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រក សន្តិសុខអន្តរជតចូិលមកកមពុជ ករ្របកសជួបកពូំលជមួយ
សហភពសូេវៀត ករចត់បញជូ ន លី េប៉ង នយករដ្ឋម្រន្តីចនិ មក
ទស នកចិចេនៃថ េដើមបបីញចុ ះបញចូ ល និងគបសងកត់ៃថ ករ្រពមនចំ
េពះសេម្តច សីហនុ កុេំ យមនករ្រពមេ្រព ងេ យែឡកជមួយភន ំ
េពញ ករកត់ជនួំយហិរញញវតថុសំ ប់សកមមភពរបស់សេម្តច សីហនុ 
េ យមនិ្របជុ្ំរតភីគ ីេដើមបែីចកចយជនួំយេយធ និងហិរញញវតថុ  ករ
កណំត់េគលជហំរេ យសេម្តច សីហនុ និង សឺន ន កនុងករចរច 
ជមួយ ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ ។ល។ ទងំអស់េនះ េធ្វើេឡើង 
េដើមបកុីេំ យបញ្ហ កមពុជរបូតេចញផុតពីៃដរបស់ចនិ។ 

មុនេពលចរចេលើកទី ៣ ហុ៊ន ែសន-សីហនុ និងករចរចថន ក់
កពូំលេលើកទីមួយ ហុ៊ន ែសន-សីហនុ-សឺន ន ក៏មនសកមមភពករ
ទូតដ៏មមញឹក។ សឺន ន បន្របងឹផ រភជ ប់ខ្លួនជមួយចនិ និងែខមរ 
្រកហម េហើយករពរែខមរ្រកហមេនអងគករសហ្របជជត ិ េដើមប ី
បេងកើនសន្លឹកេឆន តមកគបសងកត់ ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ េលើ
តុចរច។ សេម្តច សីហនុ បនេធ្វើដេំណើ រេទ្របេទស ៊ នមួយចនួំន 
ជបុ៉ន ប ងំ េមរកិ អង់េគ្លស េដើមប្ីរបមូលករគ្ំរទពី ៊ ន 
េមរកិ ្របេទសែប៉កខងលិច ទងំនេយបយ និងេយធ េដើមបេីធ្វើជ
បែង្អកមុនករចរច។ ប ្ត ្របេទស ៊ ន មនភពែបកែខញក េ យ
មន្របេទសមួយចនួំន ចង់រក នូវលទធផលែដលសម័យ្របជុេំ្រកផ្លូវ
ករេន ហ ករ  សេំរចបន េហើយ្របេទសមួយចនួំនេទៀត ខិតខបំ ំ
ផ្លចិបផំ្ល ញ មរយៈៃនកររក ទុកេសចក្តសីេំរចចតិ្ត រយៈេពល ៩ ឆន ំ
កន្លងមក បុ៉ែន្ត មនបែនថមចណុំចែដលនិយយពីករមនិវលិ្រតឡប់ៃន
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របបែខមរ្រកហម េដើមបជីយុទធវធិ្ីរបមូលបែនថមសន្លឹកេឆន ត េហើយែដល 
េ្រកយពីករេបះេឆន ត េដើមបតី្រមូវចតិ្តចនិ សឺន ន បនអ ថ ធបិបយ
ថ ក៏និយយេយងដល់របប្រគប់្រគង្រកុងភនេំពញផងែដរ ែដលបន
បេងកើតេ យមនករខឹងសមបរ ពី្របេទសែដលបនេបះេឆន តេ យ
េសចក្តសីេំរចចតិ្តេនះ។ ដូេចនះ ឆន  ំ ១៩៨៨ េនះ េគពិនិតយ េឃើញមន
សិលបៈករទូតរបស់្របេទស ៊ នពីរខុសគន មួយេន ហ ករ  ឯ
មួយេទៀតេនអងគករសហ្របជជត។ិ 

ករចរចេលើកទីប ីហុ៊ន ែសន-សីហនុ បនេ្រគងេធ្វើេនៃថង ០៥ វចិឆកិ 
១៩៨៨ េនស ្ឋ គរ ្រគយុ៉ីង (Crillon) េនចកំ ្ត លទី្រកុងប៉រសី ៃន
្របេទសប ងំ បុ៉ែន្ត្រតូវេលើកេទៃថង ៦ វចិឆកិ ១៩៨៨ វញិ េហើយេន ែហ្វ
រអង់ ដន័ឺរ។ េហតុផលៃនករផ្ល ស់ប្តូ រទីកែន្លង និងេពលេវ  ៃនករ
្របជុ ំគជឺេហតុផលមនិគួរនឹងនិយយ េ្រពះថគម នសមេហតុសមផល
បន្តិច េ ះ េហើយបញ្ហ ទងំអស់បនបេងកើតេឡើងេ យ្រកុមជនួំយ
កររបស់សេម្តច សីហនុ និងពួកម្រន្តីប ងំេឡមឡឺមជមួយសេម្តច 
សីហនុ ខ្លះ ែដលេទចក់រុកសេម្តច សីហនុ ថ ហុ៊ន ែសន បន យេសមើ
ជមួយសេម្តច ្រស័យេ យ ហុ៊ន ែសន បនជួលស ្ឋ គរ្រគយុ៉ីង 

ន ក់េនជមួយ េធ្វើេ យសេម្តច សីហនុ ខឹងសមប េហើយលុបេចល
ករ្របជុេំនស ្ឋ គរ្រគយុ៉ីង។ មទូរេលខៃថង ១៣ សី  ១៩៨៨ ពី
ទី្រកុងតូកយូរបស់សេម្តច សីហនុ េផញើមកេ យ ហុ៊ន ែសន សេម្តចបន
កណំត់ថ ករ្របជុនឹំងេធ្វើេនស ្ឋ គរ្រគយុ៉ីង ៃថង ៥ វចិឆកិ ១៩៨៨ 
េវ េម៉ង ១០ ្រពឹក។ េដើមបងីយ្រសួលអនុវត្តករងរ និងបនថយករ
លបំកអពីំករេធ្វើដេំណើ រ និងកចិចករពរសន្តិសុខ េយើងបនសេំរច
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ជួលស ្ឋ គរ្រគយុ៉ីងេដើមប ី ន ក់េន ្រស័យេ យស ្ឋ គរេនះធ ំ
មន ប់រយបនទប់ េហើយក៏មនិែមនជផទះសំ ក់ ច់មុខរបស់សេម្តច 
សីហនុ េហើយសេម្តច សីហនុ ក៏គម នលទធភពេដើមបជួីលស ្ឋ គរេនះ
េនែតឯងបនែដរ។ អនក ក៏េ យចុះ េ យែតមន្របក់ ក៏ ច
ជួលស ្ឋ គរេនះេនែតមន ក់ឯងបនែដរ េហើយក៏មនិថជនជតិ  
ឬ នៈនទី េឡើយ។ ចែម្លក្រតង់ែតសេម្តច សីហនុ ែដលគត់គម ន
លទធភពជួលផ្ត ច់ស ្ឋ គរេនះ ែបរជមកជទំស់នឹងករ ន ក់េន
របស់្របតភូិេយើង កនុងស ្ឋ គរេនះ ែដលេហតុផលសខំន់ គកឺរែបង
ែចក ច់្រសឡះ រ ងេស្តច និង ្រស្ត េហើយែបងែចក ច់្រសឡះរ ង
ែខមរ និងែខមរដូចគន ។ អេំពើេនះ បនបេងកើតេ យមនករសង យ័ពី
សំ ក់ជនជតែិខមរេនបរេទស ក៏ដូចជ ជនជតបិរេទសែដលបន
ដងឹឮកនុងេរឿងេនះ អពីំ្របជធបិេតយយេសរនិីយម ែដលសេម្តច សីហនុ 
ធ្ល ប់ែតបនេលើកេឡើងេដើមប្ីរបឆងំជមួយភគបីដបិកខ េតើ ចមន
្របជធបិេតយយ មនេសរភីព និងសមភពយ៉ងដូចេម្តចបន េបើ្រគន់
ែត្របមុខៃនកម្ល ងំពីរ ែដលកពុំងបដបិកខជមួយគន  ែដលភពពិត
្របកដកពុំងែតេសមើភពជមួយគន កនុងករចរច េហើយ្រតូវែបងែចក

ច់្រសឡះពីគន យ៉ងេនះ ្របកន់ នៈ វណ្ណៈខពស់ទបយ៉ងេនះេទ
េហើយ ទំ មំនដេំ ះ្រ យនេយបយ េហើយមន ក់មននទីខពស់ 
មន ក់មននទីទប េតើនឹង្រតូវមនករគបសងកត់យ៉ង េទៀត។ ករ
សង យ័េនះ មនភព្រតមឹ្រតូវ េហើយបនក្ល យជករ្របុង្របយ័តន
របស់េយើង ចេំពះពកយ្របជធបិេតយយេសរនិីយមេនះែដរ។ ករលុប
េចលករ្របជុេំនស ្ឋ គរ្រគយុ៉ីង បនបេងកើតេឡើងនូវករលបំក
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យ៉ងខ្ល ងំសំ ប់េយើង ្រពមេពលជមួយគន មរយៈម្រន្តីប ងំេគបន
ក់នូវលកខខណ្ឌ ពីរេ យេយើង ែដលេយើងមនិ ចទទួលយកបន ទី

មួយ េគេសនើេ យេយើងេទ្របជុេំនអតតីលេំន ្ឋ នឯកអគគរដ្ឋទូតែខមរ 
ែដលប ងំបន្របគល់េ យសេម្តច សីហនុ េ យខុសចបប់ (ផទះ
េនះជសមបត្តរិបស់រដ្ឋកមពុជ ែដល ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ 
បនបង់ពនធេ យប ងំអស់រយៈេពល ១០ ឆន មំកេហើយ)។ ប ងំ 
ចង់េ យេយើង្របជុេំនទីេនះ េដើមបផី្តល់ភព្រសបចបប់េ យសេម្តច 
សីហនុ កនុងករកន់កប់ផទះេនះ។ ម្រន្តី្រកសួងករបរេទសប ងំ បន
និយយថ េបើ ហុ៊ន ែសន េទជួប សីហនុ េនផទះេនះ សេម្តច សីហនុ 
នឹង យតៃម្លខពស់ចេំពះ ហុ៊ន ែសន។ េយើងបនេឆ្លើយតបេទវញិថ េបើ 
ហុ៊ន ែសន េទ្របជុេំនផទះេនះ ហុ៊ន ែសន នឹងបនករ យតែម្លយ៉ង
ទបពី ្របជជនកមពុជ ៨ ននក់ េនកនុង្របេទស។ លកខខណ្ឌ ទីពីរ 
ែដលេគេលើកគ ឺ េ យេយើងចកេចញពីស ្ឋ គរ្រគយុ៉ីង េទេន
ស ្ឋ គរេផ ង េហើយយកសេម្តច សីហនុ មកេនស ្ឋ គរ្រគយុ៉ីង 
វញិនិង្របជុេំនស ្ឋ គរ្រគយុ៉ីង។ ្រគប់លកខខណ្ឌ  េយើងមនិ ច
ទទួលយកបនេឡើយ បុ៉ែន្ត េដើមបកុីេំ យមនឥទធិពលដល់ករ្របជុ ំ
េយើងបន ក់េចញនូវរូបមន្តមួយ គេឺសនើេ យេ្រជើសេរ ើសកែន្លងទីបី 
េដើមបេីបើកករ្របជុ ំមនន័យថ មនិ្របជុេំនស ្ឋ គរ្រគយុ៉ីង េហើយក៏
មនិ្របជុេំនអតតីផទះឯកអគគរដ្ឋទូតែខមរែដរ។ ចុងេ្រកយបផុំត បនេដើរ
ដល់ករឯកភពយក ែហ្វរអង់ ដន័ឺរ ែដលជកែន្លង្របជុេំលើកទី ១
ហុ៊ន ែសន-សីហនុ កលពីែខធនូ ១៩៨៧ េធ្វើជកែន្លង្របជុេំលើកទីបី 
ហុ៊ន ែសន-សីហនុ និងជកែន្លង្របជុកំពូំល្រតភីគទីីមួយផងែដរ។ 
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ចេំពះរូបភពៃនករ្របជុវំញិ សេម្តច សីហនុ មនបណំងេ យ
ករ្របជុេំនះ ជករ្របជុ្ំរបភំគែីតម្តង េ យមនិមនករ្របជុេំទ្វភគ ី
ហុ៊ន ែសន—សីហនុ ដូចែដលបន្រពមេ្រព ងគន  ងំពីែខកកក  
១៩៨៨ េនះមកេទ។ េយើងបនទមទរេ យមនករជួបេទ្វភគជី
មុនសិន េដើមបពិីភក អពីំរូបភព្របជុបំន្តេទៀត។ ករជួបេទ្វភគ ី ហុ៊ន 
ែសន-សីហនុ បន្រប្រពឹត្តេទ េនៃថង ៦ វចិឆកិ ១៩៨៨។ េពលេបើកករ
្របជុភំ្ល ម ខញុ  ំ (ហុ៊ន ែសន) បនសួរសេម្តច សីហនុ ថេតើករ្របជុេំនះ
រេបៀប  េ្រពះ មករ្រពមេ្រព ងរ ងសេម្តច និងទូលបងគ ំគជឺករ 
្របជុេំលើកទីប ីរ ងសេម្តច និងទូលបងគ ំបុ៉ែន្តឥឡូវេនះ សេម្តចបនេ  
ែខមរ្រកហម និង សឺន ន ចូលរួមែដរ។ សេម្តច សីហនុ បនេឆ្លើយថ 
ខញុបំនដងឹថ ឯកឧត្តម ហុ៊ន ែសន មនិែមន្រតូវករចរចែតជមួយ 
សីហនុ មួយេទ គ ឺឯកឧត្តម ្រតូវករចរចជមួយ េខៀវ សផំន និង សឺន 

ន ែដរ ្របពនធខញុ ំ មូ៉និក ជ ក ្ីរ ប់ ដូេចនះេទើបខញុេំ ែខមរ្រកហម 
និង សឺន ន ចូលរួម។ ករ្របជុៃំថងែស្អក មនឯកឧត្តម ហុ៊ន ែសន ឯក
ឧត្តម សឺន ន េ ក គុណ តំ ងេ យ េខៀវ សផំន រណឫទធិ 
តំ ងេ យហ្វ៊ុនសីុនបុចិ ឯខញុ ំ (សីហនុ) ជភគមួីយេនក ្ត ល ឬ
េនពីេលើេគ។ ខញុ  ំ (ហុ៊ន ែសន) បនេចទសួរថ េតើេនះជករ្របជុបំញច
ភគ ី (្របភំគ)ី ឬ? សេម្តច សីហនុ េឆ្លើយថ េទមនិែមនេទ ជ្របជុចំតុ
ភគ ី េបើឯកឧត្តមមនិេ យខញុចូំល ខញុដំកខ្លួនេចញ។ ខញុ  ំ (ហុ៊ន ែសន) 
េឆ្លើយវញិថ េបើសេម្តចដកខ្លួនថយ ទូលបងគក៏ំដកខ្លួនថយែដរ េហើយ
ចត់ ងំតំ ងទូលបងគេំ យចូលរួម្របជុដូំចសេម្តចចត់ រណឫទធិ 
និងេខៀវ សផំន ចត់ េ ក គុណ េ យចូល្របជុែំដរ។ 



ហុ៊ន ែសន៖ ១០ ឆន ៃំនដេំណីរកមពុជ ១៩៧៩-១៩៨៩ 

ទំពរ័ 168 

ចុងេ្រកយេយើងបនេលើកេឡើងនូវរូបមន្តប ី ទីមួយៈ សេំរចករ្របជុ ំ
ហុ៊ន ែសន-សីហនុ េលើកទីបជីមុនសិន ទីពីរៈ េបើកករ្របជុចំតុភគី
ថន ក់បេចចកេទសៃនតំ ងរបស់ភគទីងំ ៤ េ្រពះ េ ក គុណ តំ

ង េខៀវ សផំន មនិ ចចូលរួមថន ក់កពូំលបនេឡើយ ទីបៈី េបើក
្របជុកំពូំលចតុភគ ី្របសិនេខៀវ សផំន ចូលរួម េហើយ្របជុកំពូំល្រតភី
គ ី្របសិន េខៀវ សផំន មនិចូលរួម។ សេម្តច សីហនុ បនយល់្រពម ម
រូបមន្តទងំបេីនះ េហើយចត់ែចងេ យ្របប់េទតំ ងែខមរ្រកហម
េនអងគករអុ៊យេណសកូ េនប៉រសី។ េ្រកយបន្តិច េយើងបនទទួលពត៌
មនថ តំ ងែខមរ្រកហមគម នបទបញជ េ យចូលរួម្របជុថំន ក់បេចចក
េទសៃនតំ ងភគទីងំ ៤ េទ េហើយក៏គម នដណឹំងពី េខៀវ សផំន ែដរ 
ដូេចនះ េយើងឯកភពជមួយសេម្តច សីហនុ ថ ្រតូវ្របជុកំពូំល្រតភីគ ី
ហុ៊ន ែសន-សីហនុ-សឺន ន េនៃថងទី ០៧ វចិឆកិ ១៩៨៨។ ្រគន់ែត
បញ្ហ ទីកែន្លង្របជុ ំនិងរូបភពៃនករ្របជុ ំក៏មនករតសូ៊យ៉ងតងឹែតង
រួចេ្រសចេទេហើយ អ្វីៗ  េកើតេឡើងេ យ រខ្វះករេគរពនូវករ្រពម
េ្រព ង េហើយខ្វះសមភពរ ងៃដគូចរចែដល បនបេងកើតេទជករ
រ ក់រអួលៃនដេំណើ រករចរច េហើយបេងកើតនូវភព ម៉ស់សំ ប់ជតិ
ែខមរេទៀតផង។ 

ករចរចកពូំល្រតភីគបីនចប់េផ្តើម េហើយបញច ប់េទវញិកនុង
បរយិកសសនិទធ ន លខងរូបភព និងតងឹែតងខងខ្លឹម រ បុ៉ែន្តក៏
បនឯកភពគន ចុះហតថេលខ េចញនូវេសចក្ត្ីរបកសរួមែដលចណុំច 
សខំន់គកឺរបេងកើតេឡើងនូវគណៈកមមករករងរមួយ េដើមបសិីក រក
លទធភពៃនដេំ ះ្រ យសំ ប់បញ្ហ កមពុជ ែដលជករបេងកើតេឡើង 



ហុ៊ន ែសន៖ ១០ ឆន ៃំនដេំណីរកមពុជ ១៩៧៩-១៩៨៩ 

ទំពរ័ 169 

នូវេវទិកសំ ប់េ ះ្រ យបញ្ហ ៃផទកនុងកមពុជ ែដលបញ្ហ េនះគម ន
េវទិកអន្តរជតិ មួយ ចេ ះ្រ យជនួំសបន េនះគជឺករ
េបើកេឡើងនូវដំ ក់កលចរចរ ងភគែីខមរជមួយគន  េហើយែដល
បនព្រងកី្រកបខណ័្ឌ ពីេវទិក ហុ៊ន ែសន-សីហនុ មកកន់េវទិក ហុ៊ន 
ែសន-សីហនុ-សឺន ន និងទុកទ្វ រេ យេនចហំសំ ប់ករចូលរួម 
របស់ែខមរ្រកហម ្របសិនេបើេគចង់ចូលរួម។ 

េ្រកពីករបេងកើតបននូវគណៈកមមករករងរ ែដលធតុពិតគកឺរ
បេងកើតនូវេវទិកៃផទកនុងកមពុជ ែដលចត់ទុកថ ជជំ នេជឿនេលឿន
េទមុខេនះ េយើងពិនិតយេឃើញថមនជំ នថយេ្រកយខងខ្លឹម រ 
េបើេ្រប បេធៀបជមួយខ្លឹម រ ែដលសេំរចបន មរយៈៃនករ្របជុំ
េ្រកផ្លូវករេន ហ ករ  ែដលេពលេនះមនេលើកេឡើងពីទនំក់
ទនំងៃនបញ្ហ ជេ្រចើន កនុង្រកបខណ័្ឌ ដេំ ះ្រ យនេយបយមួយ។ 
ទងំសេម្តច សីហនុ ទងំ សឺន ន សុទធែតបនខិតខកំត់ផ្ត ច់នូវ
ទនំក់ទនំងរ ងករដកកងទព័េវៀត ម ជមួយនឹងករទប់ ក ត់មនិ
េ យរបប្របល័យពូជ សន៍ បុ៉ល ពត វលិ្រតឡប់មកវញិ កត់ផ្ត ច់ 
្របតទិិនៃនករដកកងទព័េវៀត ម ជមួយនឹងករបញឈប់ជនួំយ
េយធេ យប ្ត ភគែីខមរបដបិកខ េហើយខិតខទំទូចទមទរេ យ
មនតួនទីខងនេយបយ និងេយធរបស់ែខមរ្រកហម កនុងដេំ ះ
្រ យនេយបយ ្រពមេពលែដលទមទរេ យរ ំ យេចលរបប

ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ ែដលជកម្ល ងំទប់ដ៏សខំន់បផុំត និង
ជកម្ល ងំ្របឆងំែតមួយគត់ ចេំពះករវលិ្រតឡប់របស់ ពួក បុ៉ល ពត 
េហើយករទមទរេនះគម នអ្វីេ្រកពីករេបើកទ្វ រសំ ប់ េ យ បុ៉ល ពត 
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េធ្វើករកប់សម្ល ប់្របជជន ជថម ី និងជអេំពើនេំទរកកររេំ ភ
េលើសិទធិសេំរចរបស់្របជជនកមពុជ។ មករសេងកត ចេំពះជហំររបស់
សេម្តច សីហនុ មនករថយេ្រកយេបើេ្រប បេធៀបជមួយជហំរគត់កល
ពីែខ កកក  និងសី  ១៩៨៨ ែដលេពលេនះ គត់្របឆងំ និងទមទរ
យ៉ងខ្ល ងំេ យកចំត់េចលពួកែខមរ្រកហម បុ៉ល ពត រហូតដល់េលើកពី
លទធភពៃនករេធ្វើសមពន័ធភពជមួយ ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ ទងំ
នេយបយ និងេយធ េដើមបកីចំត់ែខមរ្រកហម។ ជហំរេនះ ្រតូវបនដក
ថយ ងំពី េតង សីុវពីង សរេសរលិខិត្រពមនចេំពះគត់ ្របែហល
ជចុងែខកញញ  ឬេដើមែខតុ  ១៩៨៨ ែដលេធ្វើេ យគត់គតិគូរយ៉ង
ខ្ល ងំ េហើយមនិ ចរកករ្រសុះ្រសួល មួយេ យេចញផុតពីេគល
ជហំររបស់ចនិេឡើយ េហើយែដល្របករេនះ បននេំទដល់ករផ ង
េ្រពងជមួយែខមរ្រកហម បុ៉ល ពត ែដលគត់ខិតខកំរពររក េ យ
បននូវតួនទីខងេយធរបស់ពួក បុ៉ល ពត កនុងដេំ ះ្រ យនេយ
បយ រហូតដល់ទីបផុំត គត់មិន ៊ ននិយយចេំឈម ះរបប្របល័យពូជ

សន៍ បុ៉ល ពត េនកនុងេសចក្ត្ីរបកសរួមៃនសម័យ្របជុផំង។ 
្រស័យេ យ្រសវងឹនឹងករគ្ំរទរបស់ ៊ ន និងប ្ត ្របេទស 

ែប៉កខងលិច ពិេសសចេំពះជនួំយេយធរបស់ េមរកិ គត់ខិតខ ំ
និងេ្របើ្របស់កម្ល ងំ បុ៉ល ពត េធ្វើជកម្ល ងំទប់ េហើយទញេពលេដើមប ី
ក ងកម្ល ងំេយធេ យខ្លួនគត់ ដូេចនះគត់ពយយមនឹងកត់ផ្ត ច់ 
ករដកកងទព័េវៀត ម ជមួយនឹងករបញឈប់ជនួំយេយធពីខង
េ្រកេ យប ្ត ភគែីខមរបដបិកខ េទះបភីគេីយើងសេំរចចតិ្តថ េយើង
ក៏យល់្រពមឈប់ទទួលជនួំយេយធពីបរេទសែដរ គត់ែបរជេបើក
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លទធភពេ យ ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជទទួលជនួំយេយធ ពី
បរេទសេទៀតចុះ ែដលជអេំពើនេំទដល់ករបែនថមនូវលទធភពៃនករ
ផទុះស្រងគ មកន់ែតធ ំ េហើយែដល ផទុយពីបណំងផ ះផ រជតេិ យ 
បនឆប់ បញច ប់ទុកខេវទនរបស់្របជជនកមពុជេ យបនឆប់។ 

េ្រកយករ្របជុមំនិបនសេំរចេជគជ័យ ទងំសេម្តច សីហនុ ទងំ សឺន 
ន សុទធែតបនទម្ល ក់កហុំសេ យ ហុ៊ន ែសន ថមនិបនគតិដល់

ផល្របេយជន៍របស់្របជជនកមពុជ េហើយគតិែតពី្របេយជន៍របស់
េវៀត ម និងសូេវៀត កនុងេពលែដលគត់រេំ ភយ៉ងកេ្រមល េទ
េលើផល្របេយជន៍្របជជនកមពុជ មរយៈៃនករទមទរេបើក្រចក
សំ ប់ករវលិ្រតឡប់ៃនរបប បុ៉ល ពត េដើមបសីម្ល ប់្របជជន ជថម ី
េហើយែដល្រកុមទងំពីរគម ន្រកុម មួយ ៊ ន្របឆងំជមួយ បុ៉ល ពត 
េហើយែថមទងំគ្ំរទនូវពួក បុ៉ល ពត េទៀតផង។ ពកយសដំែីដលគត់
េលើកេឡើងេនេពល្របជុថំ “េបើគម នករចូលរួមពីកងទព័ែខមរ្រកហមេទ ចនិ
នឹងមនិយល់្រពមេទ” េតើពកយេនះេដើមបចីនិ ឬេដើមប្ីរបជជនកមពុជ? ឯ
ពកយរបស់ ហុ៊ន ែសន ថវញិគ ឺ“េតើេ ះ្រ យបញ្ហ កមពុជ ្រតូវគតិផល
្របេយជន៍្របជជនកមពុជ ឬគតិផល្របេយជន៍ចនិ េបើេ យកងទព័ែខមរ
្រកហមចូលរួមេដើមបតី្រមូវចតិ្តចនិ និងែខមរ្រកហម អន្ត យដល់ យុជវីតិ
្របជជនកមពុជ” េតើពកយេនះេដើមបេីវៀត ម និងសូេវៀត ឬេដើមបផីល
្របេយជន៍្របជជនកមពុជ? 

បញ្ហ ឧបសគគសខំន់សំ ប់ករេ ះ្រ យបញ្ហ កមពុជ គ ឺចនិ និង
ែខមរ្រកហម ពិតែមនែតេគមនិែមនជកូនេ ែតមួយគត់កនុងករេ ះ
្រ យបញ្ហ កមពុជ ែតេគេនែតមនលទធភពេធ្វើជឧបសគគសំ ប់កចិច
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ដេំណើ រករែស្វងរកសន្តិភពេ យកមពុជ។ េ្រកពីែខមរ្រកហមមនិចូល
រួមចរចអស់ពីរេលើករួចមកេហើយ ចនិក៏មនលទធភពនឹង ក់ករគប
សងកត់េទេលើសេម្តច សីហនុ និង សឺន ន មរយៈគំ មកែំហង កត់
ជនួំយ េដើមបកីរំតិសកមមភព្រកុមទងំពីរកនុងរង្វង់្រតួត្រ របស់ចនិ។ 
េពលខងមុខ ករចូលរួមកនុងគណៈកមមករករងរ និងករចូលរួម្របជុំ
កពូំលេលើកេ្រកយ ក៏ដូចជករចូលរួមរបស់ែខមរ្រកហម កនុងករ្របជុំ
េ្រកផ្លូវករេន ហ ករ  េលើកទី ២ បនក្ល យជបចចុបបននភពមួយ 
ែដលេលើកយកេទពិភក  េហើយក៏ជករ្រពយួបរមភរបស់ ឥណ្ឌូ េនសីុ 
ែដលជ្របេទស្រតូវេរៀបចកំរ្របជុេំ្រកផ្លូវករេលើកទី ២ ផងែដរ ដូេចនះ 
ចនិ និងែខមរ្រកហម េនែតជឧបសគគសខំន់ កនុងដេំណើ រករសន្តិភពេន
កមពុជ។ ៃថង ២៥ វចិឆកិ ១៩៨៨ េខៀវ សផំន បនេផញើទូរេលខេទសេម្តច 
សីហនុ ថ េគនឹងចូល្របជុេំលើកេ្រកយ េហើយចត់េ យ េ ក 
គុណ ចូលរួមកនុងគណៈកមមករករងរ បុ៉ែន្តេគេនែតមនករសង យ័ 
េ្រពះេគធ្ល ប់េធ្វើរេបៀបេនះ េនហ ករ  កន្លងមកែដរ។ 
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ែផនកទី ២ 
 
 

ករអភិវឌ ន៍ េលីវស័ិយេសដ្ឋកិចច 
សងគមកិចច វបបធម៌ រយៈេពល ១០ ឆន  ំ
ភពចបំច់ និងកិចចករ្រតូវេ ះ្រ យ 
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សមិទធផិល ១០ ឆន  ំខងវស័ិយ 
េសដ្ឋកិចច នងិកិចចករ្រតូវបន្ត 

ឥឡូវេនះ េយើងពិនិតយេឡើងវញិនូវសមទិធិផល ១០ ឆន  ំកនុងវស័ិយេសដ្ឋ
កចិច និងជវីភព្របជជន។ 

្របជជនកមពុជ េទះជសព្វៃថងកពុំងរស់េនកនុង្របេទសក្ត ី ឬកពុំង
រស់េនឯបរេទសក្ត ី សុទធែតបនដងឹថ របប បុ៉ល ពត បនអនុវត្ត
នេយបយទុរគតភវូបនីយកមមេនទូទងំ្របេទស។ ្របជជន្រតូវបន 
ជេម្ល សពីទី្រកុង ទី្របជុជំនេទកន់ជនបទចុងកត់មត់ញក េហើយពី
កែន្លងមួយេទកន់កែន្លងមួយេទៀត ្របជជនជទូេទ្រតូវបនេគ ក់
េ យសថិតេនកនុងបរេិវណ្របមូលផ្តុ  ំេធ្វើរួមសីុរួម។ ដូេចនះ ្របជជនកមពុជ
គម នេនេសសសល់កមមសិទធអិ្វេីទ ងំពីមេធយបយ និងឧបករណ៍ផលិតកមម 
រហូតដល់ផទះសែមបង និងសមភ រៈេ្របើ្របស់ សូមបែីតចន ្ល ប្រព ឆន ងំ 
។ល។ ក៏គម នផង។ ្របជជនមនសិទធិ្រតមឹែតបេញចញកម្ល ងំពលកមមដ៏
ែសនេវទន េដើមបបី្តូ រមកវញិនូវករហូបចុកដ៏ែសនខ្វះខត និងេ្រសក
ឃ្ល ន។ ឯផលែដលបនមកពីកម្ល ងំពលកមមរបស់េយើង្រគប់ៗ គន  គឺ

្រស័យេលើអងគករជអនកចត់ែចង។ 
ប ្ត េ ងច្រក សហ្រគស េន មទី្រកុង្រតូវបទិទ្វ រ ឬបផំ្ល ញ។ 

រូបយិវតថុ ្រតូវេបះបង់េចលែលងេ្របើករ េហើយ្របេទសជតគិម នច ចរ 
ទនិំញ គម នទីផ រ គម នករផ្ល ស់ប្តូ រទនិំញ ែដលេយើង ចនិយយ
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សេងខបថ ករទក់ទងផលិតកមមនេពលេនះ គជឺករទក់ទង
ផលិតកមមរ ងមច ស់ទសករ និងទសករ េពលគ ឺ អងគករជមច ស់
ទសករ ឯ្របជជនកមពុជ ងំពីកុមរដល់មនុស ចស់ជ  គជឺទស
ករទងំអស់។ 

្របករគួរេ យ្រពឺខ្ល ចបផុំត ែដលេយើងបនជួប្របទះ េ្រកយ
េពលរេំ ះៃថង ៧ មក  ១៩៧៩ ែដលពួក បុ៉ល ពត បនបន ល់ទុក គ ឺ
ករអត់ឃ្ល នែដលបនគំ មកែំហងជវីតិ្របជជន មនិែមនែតកនុង្រគួ រ
មួយ ឬភូម ិឃុ ំ្រសុក េខត្តមួយេនះេទ ែតគទូឺទងំ្របេទសទងំមូល។ 

េ្រកពីអនកបន ្ល ប់រួចេទេហើយ អនកេនេសសសល់្រតូវសថិតកនុង
ថ នភពបក់កម្ល ងំជទូេទ។ េ្រកយេពលរេំ ះរួច ្របជជនបនន ំ

គន បផំ្ល ញេចលនូវរបបេធ្វើករ្របមូលផ្តុ  ំ េធ្វើរួមសីុរួម េគនគំន ែចក
មេធយបយផលិតកមម ែចកសមភ រៈេ្របើ្របស់ ែចកេសប ង ែដលេន
េសសសល់បន្តិចបន្តួច កនុងជ្រងុករួមែដល បុ៉ល ពត បន្របមូលទុក។ 
កែន្លងជេ្រចើន គម នទងំ្រសូវេនេសសសល់ផង េ យពួក បផំ្ល ញ
េចលអស់មុនេពល រត់ មនទងំករដុត្រសូវេចល ប់ពន់ហិក  
ែដលកពុំងទុេំនកនុងែ្រសផង (្រសូវទងំេនះងយេឆះ េ្រពះជរដូវ
្របងំ)។ ្របជជន ប់មុនឺនក់េទៀត ែដល្រតូវពួក បុ៉ល ពត ជេម្ល ស
ចូលៃ្រព េឡើងភន ំឬេទ្រពំែដនកមពុជ ៃថ  គម នទងំបនែចកសមភ រៈ ឬ
េសប ងអ្វីនឹងេគផង។ ឯអនកែដលបនចែំណកសមភ រៈ និងេសប ងពី
សហករណ៍របស់ បុ៉ល ពត ក៏គម នបនអ្វីជធដុំែំដរ ្រគួ រខ្លះបនេគ 
ខ្វះរេទះ បននងគ័ល ឬរនស់ខ្វះេគ្រកប ីបនចនខ្វះឆន ងំ។ល។ 

បនរេំ ះេហើយេតើ្រតូវេទ  េហើយ្រតូវេធ្វើអ្វី កនុង ថ នភពសល់
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ែតបតៃដទេទ េហើយសថិតកនុងករអត់ឃ្ល នយ៉ងេនះ? ចង់បងកបេងកើន
ផលកសិកមម ជំ នដបូំងេនះ ក៏េធ្វើមនិបនផង េ្រពះចែំខ្របងំគម ន 
ទឹក។ កែន្លងែដលមនទឹក ចេធ្វើែ្រស្របងំបន ែបរជខ្វះមេធយបយ 
ខ្វះពូជធរ។ ជងេនះេទេទៀត ជំ នដបូំងេនះ ករចបំច់របស់
្រគួ រនិមួយៗ គ្ឺរតូវវលិ្រតឡប់មកកន់ភូមកិេំនើត មកជួបជុ្ំរគួ រ 
បនទ ប់ពីពួក បុ៉ល ពត បនជេម្ល សកនុងេពលែដលពួក កន់អំ ច។ 
ដូេចនះ ទូទងំ្របេទសសុទធសឹងជអនកេភៀសខ្លួនេលើទឹកដរីបស់ខ្លួន មន
ែត្រគួ រមួយចនួំនេទ ែដលមនិ្រតូវជេម្ល ស េហើយេគមនិចបំច់េធ្វើ
ដេំណើ រេទទី េផ ងេទៀត ែតកនុងេនះក៏មន្រគួ រមួយចនួំន ្រតូវេធ្វើ
ដេំណើ រែស្វងរកញតមិតិ្ត កូនេច ឪពុកម្ត យ។ល។ ែដល្រតូវ្រពត់
្របសែដរ។ 

េន មផ្លូវតូច ផ្លូវធ ំ មទី្រកុង ទី្របជុជំន និងជនបទ ទូទងំ
្របេទស េយើងបនជួបទិដ្ឋភព្រប ក់្របែហលគន  គមឺនុស េដើរទងំ
ហ្វូងៗ កនុងភពេហវហត់ សគម គ ងំេស្លក ្ល ងំ សេម្ល កបពំក់រែហក
រៃយ៉ អនកខ្លះេដើរេ យគម នែសបកេជើងផង នកូំនេចេធ្វើដេំណើ រត្រមង់
េទ្រសុកកេំណើ ត។ 

បុ៉នម នែខដបូំងេនះ ្របែហលជ ៨០ ភគរយៃនចនួំន្របជជន គម ន 
បនបងកបេងកើនផលអ្វីេទ។ ដំ ក់កលេនះ អងករមនតៃម្លជងមស 
េព្រជេទេទៀត។ ្រគួ រខ្លះ ែដលបនខិតខលួំច ក់ទុកមស េព្រជ
ខ្លះពីសម័យ បុ៉ល ពត ក៏បនយករបស់េនះ ដូរជមួយអងករ ឬេពត 
ជមួយ្រគួ រខ្លះ ែដលមនេសប ងបន្តិចបន្តួច។ ្រគួ រខ្លះក៏គម នអ្វី
េ ះែតម្តង។ 
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បញ្ហ ដ៏ធងន់ធងរេនះ ្រតូវធ្ល ក់មកេលើរ ្ឋ ភបិលថមជីអនកេ ះ្រ យ។ 
េតើេយើងបនេ ះ្រ យយ៉ង ? េហើយពីេពលេនះមកដល់េពល
េនះ េតើមនជំ នរកីចេំរ ើនយ៉ង ?  

រយៈេពលដបូំងេនះ រ ្ឋ ភបិលេយើងក៏គម នអ្វីែដរ។ ខុសែប្លកពី លន់ 
នល់ ែដលទទួលតណំពីសេម្តច សីហនុ ខុសែប្លកពី បុ៉ល ពត ែដល
ទទួលដណំពី លន់ នល់ រ ្ឋ ភបិលេយើងបនទទួលតណំពីរបបមួយ
ែដលគម នបនបន ល់ទុកអ្វីេ្រកពីផលវបិក ប់មនិអស់ ែដលេយើង
្រតូវេ ះ្រ យ។ េ យែឡក េសប ង េពល យរលំរំបប បុ៉ល ពត 
កងទព័េយើងដេណ្តើ មយកបននូវេសប ងខ្លះ ែដលពួក បផំ្ល ញមនិ
ទន់ បុ៉ែន្ត ចនួំនេនះតចិតួច ស់ េបើេ្រប បេធៀបនឹងចនួំន្របជជន
ប់ ននក់ ែដលកពុំងជួប្របទះនឹងករអត់ឃ្ល ន។ 
េគលករណ៍ ១១ ខ របស់រណសិរ មគគសីេ្រងគ ះជតកិមពុជ និង

េគលករណ៍េផ ងៗ េទៀត ែដល្រកុម្របកឹ ្របជជនបដវិត្តន៍កមពុជ 
បន ក់េចញេន្រគដបូំង មនភព្រតមឹ្រតូវ ស់ សំ ប់កររស់
នរបស់្របជជនេយើង។ ករជួយគន កនុង្រគ្រក គជឺទម្ល ប់របស់្របជ

ជនេយើង េហើយែដលេយើងបនអនុវត្តយ៉ងល្អ កនុងដំ ក់កលដ៏លបំក
េនះ។ ពិតែមនែតមន្រគួ រខ្លះ បនេឆ្ល តយកចេំណញ មរយៈៃន
ករយកេសប ងេដើមបដូីរយកមស ឬតបូងមនតៃម្លក៏េ យចុះ ក៏េនះេន
ែតជវធិដ៏ីល្អែដលេគ្រតូវេ្រជើសេរ ើស េ យឈរេលើករ្រពមេ្រព ងរ ង
គន េដើមបរីស់ េហើយេនះក៏ជជំ នដបូំងៃនករចប់េផ្តើមករផ្ល ស់ប្តូរទ ំ 
និញ ែដលមនិធ្ល ប់មនកនុងរបប្របល័យពូជ សន៍។ បុ៉ែន្ត ជមូល ្ឋ ន 
និងជទូេទ ្របជជនបនជួយគន  មនិែមន្រគន់ែតេសប ងបុ៉េ ្ណ ះេទ 
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គែឺថមទងំបនជួយផ្តល់ផទះសំ ក់ ជួយពយបលជងំ ឺ ចេំពះអនកេធ្វើ
ដេំណើ រឆ្លងកត់េទរកភូមកិេំណើ ត ជួយគន កនុងផលិតកមម ជំ នដបូំង 
និងរហូតដល់ជួយចញិចឹ មែថទ ំ ចេំពះជនចស់ជ  ពិករ និងកុមរ
ក្ំរពេទៀតផង។ល។ 

រដ្ឋេយើងក៏បនេ្របើ្របស់អស់នូវលទធភព និងវធិនករសរុប េដើមប ី
េ ះ្រ យករលបំកទងំេនះ បុ៉ែន្តដូចេយើងបនដងឹរួចមកេហើយថ 
រដ្ឋេយើងគម នមូល ្ឋ នសមភ រៈ ថវកិ េ្រកពីេសប ងែដលដេណ្តើ មបន
បន្តិចបន្តួចពី បុ៉ល ពត េហើយែដលមួយែផនក្រតូវចញិចឹ មកងទព័ និងអងគ
ភពរដ្ឋ និងមួយែផនកេទៀត ្រតូវយកេទជួយ្របជជន។ 

កនុងសភពករណ៍ នតងឹេនះ ករជួយឧបតថមភពី្របជជនេវៀត ម 
មន រៈសខំន់ ស់។ បក  និងរ ្ឋ ភបិលេវៀត ម បនផ្តល់ជ
បនទ ន់នូវជនួំយជេសប ង រ ថន េំពទយ សមភ រៈេ្របើ្របស់េផ ងៗ 
េទៀតេទែចកជូន្របជជនកមពុជ ែដលកពុំងខ្វះខត។ េ្រកពីជនួំយ
របស់រ ្ឋ ភបិល េយើងេនបនេឃើញជនួំយរបស់្របជជនេវៀត ម 

ម្រគួ រនីមួយៗ ប់សិបមុនឺកញច ប់ េផញើ មរយៈេខត្តេវៀត ម 
ែដលជសមពន័ធេម្រតជីមួយេខត្តកមពុជ។ ជនួំយេនះ េយើងេឃើញកញច ប់
ខ្លះមនអងក្របែហល ១ គឡូី្រកម អបំលិ្របែហល ១ ខ ំកញច ប់ខ្លះមន 
េ្រចើនជងេនះ រហូតមនសេម្ល កបពំក់េទៀតផង ែដល ចេ យ
េយើងសមគ ល់បនថ េនះជជនួំយផទ ល់របស់្រគួ រ្របជជនេវៀត

មនីមួយៗ េផញើជូន្រគួ រកមពុជ។ រឯីកងទព័សម័្រគចតិ្តេវៀត ម 
េនកមពុជ ក៏បនរួមចែំណកយ៉ងេ្រចើន កនុងករេ ះ្រ យករអត់
ឃ្ល នេនកមពុជ។ ប ្ត អងគភពកងទព័េវៀត ម េទះជមនបទ
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បញជ  ឬគម នបទបញជ ពីថន ក់េលើ ក៏សុទធែតបនែចករែំលកេសប ង
រ ថន សំងកូ វជូន្របជជនកមពុជ រហូតដល់េគ្រតូវទទួលចញិចឹ មទងំ

្រសុងអស់មួយរយៈេពល ចេំពះ្របជជនែដលេទើបរត់េចញពី បុ៉ល 
ពត មុនេពល្រតឡប់េទភូមិកេំណើ ត ្រតូវទទួលចញិចឹ មមនុស ចស់ជ  
ែដលមនិ ចេធ្វើដេំណើ រេទ បន និង្រតូវចញិចឹ មែថទកុំមរក្ំរព 
អស់េពលដ៏យូរ ទ្រមេំយើងបេងកើតបនមណ្ឌ លកុមរក្ំរព។ 

េ្រកពីជួយេ ះ្រ យករហូបចុកជបនទ ន់ េវៀត មេនបន
ជួយជបនទ ន់េទៀត ចប់ ងំពីឧបករណ៍ផលិតកមម រហូតដល់ពូជ្រសូវ 
និងកសិផលេផ ងេទៀត េដើមប្ីរបជកសិករ ចចប់េផ្តើមបេងកើនផល 
កនុងរដូវវស ឆន  ំ១៩៧៩ និងបនបញជូ នជបនទ ន់ែដរ ងំពីវសិ្វករ អនក
បេចចកេទស រហូតដល់កមមករ េដើមបជួីយ ្ត រេឡើងវញិ នូវប ្ត េ ង
ច្រក សហ្រគសផលិតកមម។ 

ធរណរដ្ឋ្របជធបិេតយយ្របជមនិត វ ក៏បនជួយជបនទ ន់ 
ផងែដរដល់្របជជនេន មេខត្តជប់្រពែំដន វ និងក៏បនផ្តល់ជនួំយ
បនទ ន់មួយេទៀត ែដលមនចនួំនយ៉ងេ្រចើនជេសប ង រ សមភ រៈ
េ្របើ្របស់ ែដលសមមតិ្ត សុផនុវង  សមជកិករយិល័យនេយបយ 
មជឈមិបក ្របជជនបដវិត្ត វ ្របធនរដ្ឋ វ នមំកជូន កនុងឳកស
ទស នកចិចជមតិ្តភព និងជផ្លូវករេន ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ 
នែខ មនី ឆន  ំ១៩៧៩។ 

សហភពសូេវៀត និងប ្ត ្របេទសសងគមនិយមជបងប្អូន ក៏ចប់េផ្តើម
ផ្តល់មកជបនទ ន់នូវេសប ង រ ថន សំងកូវ សមភ រៈេ្របើ្របស់ ឧបករណ៍ 
និងមេធយបយផលិតកមម រហូតដល់វតថុធតុេដើម ែដលជជនួំយ ចេ យ
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េយើងចប់េផ្តើមបននូវសកមមភពផលិតកមម ែផនកឧស ហកមម សិបបកមម។ 
ចូលដល់ឆន  ំ ១៩៨០ ្របេទសមួយចនួំនេទៀត កនុងេនះមនទងំ

ឥ ្ឌ ផង ្រពមទងំអងគករអន្តរជត ិ ជអងគកររបស់អងគករសហ
្របជជត ិជអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល ក៏បនចប់េផ្តើមផ្តល់ជនួំយជ 
បនទ ន់េ យេយើងែដរ។ 

ឆ្លង មរយៈៃនករ្របងឹែ្របងផទ ល់របស់្របជជនកមពុជ គួបផ នឹំង 
ករជួយឧបតថមភពីអន្តរជត ិេយើងបនជនំះជបេណ្តើ រៗ នូវករអត់ឃ្ល ន 
េហើយផលិតកមមេសប ងកនុងឆន  ំ ១៩៧៩-១៩៨០ ពិតែមនែតជួប្របទះ 
េ្រគះធមមជតក៏ិេ យ ក៏ជលទធផលគួរេ យកត់សមគ ល់ ែដលេធ្វើេ យ
េយើងសេំរចភរកចិចជ្របវត្តិ ្រស្ត កនុងករបញចប់ករអត់ឃ្ល ន ែដល
បន ល់ទុកពីរបប បុ៉ល ពត កនុងឆន  ំ ១៩៨១ េហើយក៏ជមូល ្ឋ នេ យ
េយើងឈនេឡើងដល់សព្វៃថងេនះ។ 

ករបញច ប់ករអត់ឃ្ល ន ចបំច់្រតូវ ប់បញចូ លេទកនុងសមទិិធផល
បដវិត្ត ែដលេយើងទទួលបន ពិតែមនែត គម នបនបន ល់ទុកនូវ
សណំង់អ្វីេ យេយើងេឃើញរហូតដល់សព្វៃថងេនះែមន បុ៉ែន្ត បន
បន ល់ទុកនូវជវីតិមនុស  ែដលបរុំងនឹង ្ល ប់េ យ រករអត់ឃ្ល ន 
បនេធ្វើេ យមនុស ប់ ននក់ែដលសគម គ ងំ មនសុខភពបរបូិ

ណ៌ េដើមបបីន្តជវីតិរស់េន េដើមបកី ងជវីតិថម ី និងបងកបនជមូល ្ឋ ន 
ដ៏សខំន់ េដើមបកីររស់េឡើងវញិរបស់ទឹកដ ី និង្របជជនេយើង។ េនះគ ឺ
ជេជគជ័យៃនមគ៌ មគគជីត ិ និង មគគអីន្តរជត ិ របស់បក  និង
រដ្ឋៃន ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ។ េជគជ័យជំ នដបូំងេនះ 
បង្ហ ញយ៉ងចបស់នូវសមតថភពនិងកម្ល ងំរស់ដ៏អ ច រយរបស់្របជជន
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េយើង ែដលកម្ល ងំេនះផុសេចញពីមនុស មន ក់ៗ ្រគួ រនីមួយៗ ភូម ិ
ឃុ ំ ្រសុក េខត្តនីមួយៗ រហូតដល់ទូទងំ្របេទស េហើយក៏បនផ្តល់នូវ
បទពិេ ធន៍យ៉ងេ្រចើនសំ ប់េយើងបន្តដេំណើ រេទមុខេទៀត។ 

ឥឡូវេនះ ខញុសូំមេលើកេឡើងវញិអពីំទិដ្ឋភពទូេទ និង មែផនកនីមួយ  ៗ
កនុងវស័ិយេសដ្ឋកចិច េដើមបកីត់្រ ទុកនូវគុណសមបត្ត ិ និងចណុំចខ្វះខត 
ែដលេយើងបនឆ្លងកត់ កនុងករ ្ត រ និងក ងេសដ្ឋកចិចរយៈេពល ១០ 
ឆន កំន្លងេទ។ 

បញ្ហ ្រគប់្រគងេសដ្ឋកចិច គជឺបញ្ហ មួយដ៏ថមេីថម ង សំ ប់បក  និងរដ្ឋ 
េយើង ែដលេទើបបនកន់អំ ច។ ជងេនះេទេទៀត េយើងបនចប់
េផ្តើមពីសងគមមួយ ែដលគម នរចនសមព័នធខងេសដ្ឋកចិច និងគម នរចន 
សមព័នធេផ ងេទៀត ពីភព្រចបូក្រចបល់ ពីបតៃដទេទ ្រពមេពលែដល
េយើងខ្វះកមម ភបិលខងេសដ្ឋកចិច េហើយ្របជជនកពុំងអត់ឃ្ល នែថម
េទៀត។ 

ជជំ នដបូំងេនះ ទស នៈអពីំករក ងេសដ្ឋកចិច សថតិកនុងភពខុស  ៗ
គន ។ មនមតេិលើកេឡើងថ េយើងបនសេំរចបដវិត្តន៍្របជជត្ិរបជធបិ
េតយយរួចេទេហើយ ដូេចនះេយើង ចក ងេសដ្ឋកចិចសងគមនិយមែតម្តង 
េ យអនុញញ តេិ យមនែតសមសភពេសដ្ឋកចិចរដ្ឋ និងេសដ្ឋកចិចសមូ
ហភពបនេហើយ ឯេសដ្ឋកចិច្រគួ រ គសឺថតិកនុងសមសភពបនទ ប់បន តូំច
ចែតបុ៉េ ្ណ ះ េហើយមនិចបំច់េ យមនេសដ្ឋកចិចឯកជនេទ េ្រពះ

សមសភពេសដ្ឋកចិចឯកជន បន ្ល ប់ ងំពីកនុងរបប បុ៉ល ពត េទ
េហើយ មនិ្រតូវេ យ រស់េឡើងវញិេទ។ ករជទំស់មនិេ យមន
េសដ្ឋកចិចឯកជន បនអូសបន្ល យអស់រយៈេពលយ៉ងយូរ េទះជេលើ
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ករជក់ែស្តង េសដ្ឋកចិចឯកជនបនេកើតមនេឡើង ងំពីជំ នដបូំង 
េហើយបនរកីដុះ លជបេណ្តើ រៗ េនកនុងវស័ិយកសិកមម។ វស័ិយសិបប
កមម វស័ិយេស កមមលក់ដូរ ដកឹជញជូ ន។ល។ ក៏េយើងេនែតមនិទទួល

គ ល់ ែដរ េយើងអូសបន្ល យរហូតដល់ចុងឆន  ំ១៩៨៤ េទើបេ យសចច
ប័នទទួល គ ល់សមសភពេសដ្ឋកចិចឯកជន េនកនុងឳកសសននិបតកមម
ភបិលទូទងំ្របេទសរបស់បក  ពីៃថង ២ ដល់ៃថង ៩ វចិឆកិ ១៩៨៤។ បុ៉ែន្ត 
េយើងក៏គួរកត់សគំល់ែដរថ េ្រកពីទស នៈខងេលើេនះ ក៏មនទស នៈ
ចង់េបើកេ យេសដ្ឋកចិចឯកជនេធ្វើសកមមភព េ យចត់ទុកេសដ្ឋកចិច
ឯកជនជចែំណកដ៏សខំន់មួយ កនុងករជរុំញផលិតកមមបេំរ ើេសចក្ត្ីរតូវ
កររបស់សងគម េហើយមនបណំងេ្របើ្របស់េ យអស់នូវ្របភពទុនបេចចក
េទស និងពលកមមរបស់្របជជនេយើងកនុងករក ង្របេទស។ ជុវំញិទស នៈ
ស្តពីីករក ងេសដ្ឋកចិច គបឺនេលើកមកពិភក ជ្របចេំនកនុងឳកស្រប
ជុធំំៗ  របស់បក  និងរដ្ឋ។ ឯករដកឹនចំត់ែចង ្រគប់្រគងេសដ្ឋកចិច ក៏សថតិកនុង
ភពលបំក េ យេយើងមនិទន់កណំត់េ យបនចបស់ ស់។ េបើ
និយយពីេ ងច្រក ឬមូល ្ឋ នេសដ្ឋកចិចរដ្ឋេផ ងេទៀត គសុឺទធែតចូលេទកនុង
រេបៀប្រគប់្រគងចំ យ្រគប់ ចណូំល្រគប់ ចេំណញខតគជឺេរឿងរបស់រដ្ឋ
ទទួលខុស្រតូវ។ កនុងកសិកមម ក៏េរៀបច ំមនចណុំចខុស  ៗគន ែដរ។ 

ចេំពះវស័ិយកសិកមម ករងរេនះេយើង្រតូវចប់េផ្តើមពីករេរៀបចំ
េគលករណ៍ខងកសិកមមផង ករេរៀបចចំត់ ងំផលិតកមម េ យ
្របមូល្របជជនេ យេចះជួយគន  កនុងផលិតកមមផង និងដេំណើ រករ
េ ះ្រ យមេធយបយសមភ រៈសំ ប់កសិកមមផង។ េបើនិយយពីករ
ងរចលន្របជកសិករេ យេធ្វើែ្រសចកំរ គមឺនិែមនជករពិបកេទ 
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េ្រពះេនះជករងរកសិករ្រ ប់េទេហើយ បុ៉ែន្តករពិបកជដបូំង
េនះ គ្ឺរបជជនអត់ឃ្ល ន ឬខ្វះខតេសប ង ្របជជនកពុំងេធ្វើដេំណើ រ្រត
ឡប់េទភូមកិេំណើ ត ឬែស្វងរក្រកុម្រគួ រញតមិតិ្ត។ ករពិបកមួយ
េទៀត គកឺរចប់េផ្តើមេធ្វើែ្រសចកំរេ យខ្វះកម្ល ងំអូសទញ ខ្វះ
ឧបករណ៍ ខ្វះពូជធរ។ល។ េគ ្រកប ី មុនស្រងគ មមនជង ៣ ន
កបល េ្រកយរបប បុ៉ល ពត េនសល់ែតជង ១ នកបល
បុ៉េ ្ណ ះ។ េ្រកយេពលរេំ ះ ្រគួ រខ្លះបនយកេគ ឬ្រកប ី១ កបល 
ឬ ១ នឹម បុ៉ែន្ត្រគួ រជេ្រចើនគម នេគ ្រកប ីេហើយចប់េផ្តើមបេងកើនផល
ដបូំង គ្ឺរតូវេ្របើ្របស់កម្ល ងំមនុស កប់ដនឹីងចប។ ្រគួ រខ្លះ ែដលប្ត ី
ឬកូន្របុស បន្រតូវ បុ៉ល ពត សម្ល ប់ គេឺនសល់ែតកម្ល ងំនរ ី ែដល
្រតូវបេំពញតួនទីជបុរស កនុងករបងកបេងកើនផល។ បែនថមេលើេនះេទៀត 
េយើង្រតូវេ ះ្រ យនូវបញ្ហ ដធី្ល។ី ពួក បុ៉ល ពត បន្របមូលដែី្រសច ំ
ករ េធ្វើជរបស់រួម មវធិេីធ្វើ្របព័នធភ្លែឺ្រស និង្រប យ េហើយែដល
ខុសនឹងបេចចកេទស។ ឧទហរណ៍ ដមួីយហិក  េធ្វើែ្រសែតមួយ ដមួីយ
គឡូីែម៉្រតបួន្រជុង េធ្វើ្រប យព័ទធជុវំញិ។ ដូេចនះដទីប និងដខីពស់ េន
ជប់ជមួយគន  មនភ្លែឺ្រសែតមួយ ែដលត្រមូវេ យ្របជជន ្រតូវេលើកភ្លឺ
ែ្រសតូចៗ េឡើងវញិ ្រសបេទ ម ថ នភពដទីប ឬខពស់ េហើយ្រតូវបទិ ឬ
ទម្ល យេចលនូវែ្រពកែដលពួក បុ៉ល ពត ជកី ឬបទិ ែដលនេំ យលិច
ដំ  ំ ឬខ្វះទឹក។ ្រគន់ែតករងរែក ថ នភពដធី្លេីនះ ក៏េយើង្រតូវេ្របើ
្របស់ពលកមម្របជជនអស់យ៉ងេ្រចើន ែដលជេហតុបង្អ ក់ដល់ដេំណើ រ
រកីចេំរ ើន ៃនករបងកបេងកើនផល។ 

បក  និងរដ្ឋេយើងបនយកចតិ្តទុក ក់ជពិេសសដល់ផលិតកមម
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េសប ង សខំន់ជងេគគ្ឺរសូវ េហើយេយើងក៏យល់បនអពីំ ថ នភពពិត
្របកដរបស់្របជជន និងេខឿនផលិតកមម ែដលចបំច់្រតូវមនេគល
ករណ៍បផុំសចលន្របជជនេ យេចះ មគគជួីយគន  កនុងជវីភពរស់
េន និងកនុងផលិតកមម។ ដូេចនះេហើយ បនជេយើង្រតូវេ ះ្រ យនូវ 
ឧបករណ៍ សមភ រៈកសិកមមជូន្របជជនផង េហើយ្រតូវដេំណើ រករេរៀបចំ
េឡើងនូវ្រកុម មគគបីងកបេងកើនផលកសិកមមផង។ ន័យពិត្របកដែដល
េយើងចង់េធ្វើ្រកុម មគគបីងកបេងកើនផល គចឺង់ចលន្របជជនេ យេចះ
ជួយគន  ចរស់បនទងំអស់គន  ទងំអនកមនពលកមម ទងំអនកខ្វះខត
ពលកមម ទងំអនកមនេគ្រកប ី និងមេធយបយ ទងំអនកគម នេគ្រកប ី
និងមេធយបយ ែដលសភពករណ៍ត្រមូវេ យេយើង ្រតូវែតេធ្វើ
ដូេចនះ។ បុ៉ែន្តជករគួរេ យ ្ត យ មនកែន្លងមួយចនួំន ្រស័យ
េ យករយល់ដងឹពុំទន់បន្រតមឹ្រតូវ និងេ យសមតថភពេន
េខ យរបស់កមម ភបិលេនមូល ្ឋ ន ្រពមទងំថន ក់េលើែណនេំទ 
ថន ក់េ្រកមមនិបន្រគប់្រគន់ផង ក៏េធ្វើេ យករចត់ ងំេរៀបច្ំរកុម

មគគដីេំណើ រករមនិបនល្អ ទងំរូបភព ទងំខ្លឹម រ។ ឧទហរណ៍ 
្រកុម មគគេីរៀបចេំ្រចើន្រគួ រេពក ចប់ពី ៣០, ៤០, ៥០ រហូតដល់ 
៧៥ ្រគួ រកនុងមួយ្រកុម ែដលនេំ យពិបក្រគប់្រគង។ ឯខ្លមឹ រ
វញិ កែន្លងមួយចនួំន្របទញេទរកខ្លមឹ រសហករណ៍កសិកមម េធ្វើរួម 
េហើយែចកផល មពលកមម ែដលនដំល់ករភ័យខ្ល ចរបស់្របជជន 
េហើយមនិបនជរុំញ ម រតរីបស់្របជជនកនុងករេធ្វើមច ស់ កនុងផលិតកមម
បនេទៀត។ កែន្លងមួយចនួំន អនុវត្តករែចកដធី្លី មរេបៀបចល័តផ្ល ស់
ប្តូ រ្រគួ រ ឬ្រកុម េ យេធ្វើកែន្លងេនះេនឆន េំនះ ដល់ឆន េំ្រកយ្រតូវ
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េទេធ្វើកែន្លងេផ ង ែដលជេហតុេធ្វើេ យ្របជជនែលងគតិគូរដល់ករ
ែថទភំ្លែឺ្រស ទនំប់ ្រប យ រហូតមនិទងំ ក់ជែីថទដំែី្រសេទៀតផង។ 

េយើងក៏បនែកស្រមួលជបនទ ន់នូវរូបភពចត់ ងំ េ យបនថយពី 
ចនួំន ប់សិប្រគួ រមកេន្រតមឹពី ១០ េទ ១៥ ឬខពស់បផុំត ២០ 
្រគួ រ បុ៉េ ្ណ ះកនុង ១ ្រកុម។ ឯខ្លឹម រវញិក៏េនដេំណើ រករ មករ
យល់ដងឹេ យែឡកៗ របស់មូល ្ឋ ន និង មករជក់ែស្តងៃនកម្ល ងំ 
ផលិតកមមរបស់កែន្លងនីមួយៗ ដូេចនះេហើយបនជ បុ៉នម នឆន េំ្រកយ
េនះ េយើងសេងកតេឃើញថ ្រកុម មគគបីនេកើតជេ្រចើន្របេភទ 
្របេភទទី ១ ទី ២ ទី ៣ រហូតដល់្របជកសិករមួយចនួំន មនិសថិតេន
កនុង្រកុម មគគី មួយេឡើយ គេឺធ្វើកររកសីុ មកម្ល ងំ្រគួ រផទ ល់
ែតម្តង។ ចនិយយបនថ េនះជដំ ក់កល វរករេបៀបរកសីុ 
ែដលេជឿនេលឿន េហើយែដលទីបផុំតគរឺេបៀបេធ្វើ្រកុម មគគមីនចរតិ
ជេវរ្រប ស់ៃដ ជរេបៀបែដល្របជជនចូលចតិ្ត ជរុំញបនផលិតកមម
ផង េហើយជួយគន បនផង និង្រសប មទេំនៀមទំ ប់របស់្របជជន 
េយើងផង។ រេបៀបេនះ គឺចប់េផ្តើមដេំណើ រករពីេគលនេយបយ្រគប់
្រគង និងេ្របើ្របស់ដធី្លកីសិកមម ែដលេគ្រតូវែចកដេី យ្របជកសិករ

មពលកមមេ្រចើន ឬតចិ និង្រសប មបរមិណដមីនេ្រចើន ឬតចិ រួច
េហើយេគជួយផលិតគន មរេបៀបផ្ល ស់ប្តូ រ ពលកមមជួយគន េទវញិេទ
មក។ េគមនករស្រមុះស្រមួលគន យ៉ងសម្រសប និងេយគយល់គន ពី
កម្ល ងំអូសទញ។ ឧទហរណ៍ អនកមនេគ្រកប ីេទជួយភជួរ ស់េ យ
អនកគម នេគ្រកប ី១ ៃថង េ យេទទងំ ពលកមមផទ ល់របស់េគ េទទងំ
េគ្រកប ី េទទងំនងគ័លរនស់ រួចេហើយអនកែដល្រតូវបនេគជួយេនះ 
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្រតូវមកសងអនកេទជួយេនះវញិ។ េគស្រមុះស្រមួលជួយគន ចេំពះចស់
ជ  ្រគួ រយុទធជនពលី មរណៈ ្រគួ រយុទធជនេនសមរភូមមុិខ។ល។ 
រហូតដល់េគ្របមូលេធ្វើកររួម ដូចជេធ្វើធ ្រស្ត េធ្វើផ្លូ វ ព ន 

េរៀន។ល។ េគបនទទួលផលេនេលើៃផទដែីដល្រគួ រេគបនេធ្វើ
ជវីកមម។ េនះជរេបៀបេធ្វើករេ យ មញញរបស់្របជជន កនុង ម រតី

មគគជួីយឧបតថមភគន  និងកនុង ម រត ីេធ្វើមច ស់េលើករងរផលិតកមម។ 
សននិបតគណៈកមម ធកិរមជឈមិបក េលើកទី ៧ ណត្តទីិ ៤ ពីៃថងទី 

៩ ដល់ៃថងទី ១២ ែខធនូ  ឆន  ំ១៩៨៣ បន ក់េចញនូវេសចក្តសីេំរចចតិ្ត 
អពីំ្រកុម មគគបីងកបេងកើនផល ែដល ម រតរួីមគជឺរុំញ និងព្រងកីរេបៀប
រកសីុ មរេបៀបខងេលើ ែដល្របជជនេយើងនិយមេ ថ ្រកុម

មគគ្ីរបេភទទី ២។ ជមួយេនះ មជឈមិបក ក៏បនកណំត់ថ េទះជ 
្រកុម មគគ្ីរបេភទ ក៏េ យ ក៏្រតូវអនុវត្តភរកចិច ៣ គ ឺភរកចិចបងក
បេងកើនផល ភរកចិចករពរ និងភរកចិចអប់រនំេយបយសតិ រមមណ៍។ 
ចប់ពីេនះមក សនទុះៃនផលិតកមមេសប ងមនកររកីចេំរ ើនយ៉ងខ្ល ងំ 
េហើយចលនេធ្វើធ ្រស្ត េធ្វើ្របពលវបបកមមេលើដំ ្ំរសូវ ករេ្របើ
្របស់ពូជថម ី ករេ្របើ្របស់បេចចកេទស ករបេងកើនរដូវ ដុំះ ក៏រកីចេំរ ើន
គួរេ យកត់សមគ ល់។ បក  និងរដ្ឋេយើង ក៏បនខិតខេំ ះ្រ យទនំស់
អពីំករបត់តុលយភពរ ងដធី្ល ី និងចនួំន្របជជន េ យបនផ្តល់ទុន
យ៉ងេ្រចើនកនុងមួយឆន ំៗ  េដើមបរុីក ន និង ្ត រដថីម ី បុ៉ែន្តក៏េនែតេ ះ
្រ យមនិទន់រួច។ កែន្លងមនដេី្រចើន ែតមន្របជជនតចិ ឯកែន្លង
មនដតីចិ ែត្របជជនេ្រចើន។ ក ្ត សន្តិសុខ និងគមនគមន៍ ក៏ជ
ចេំ ទមួយ ែដលេធ្វើេ យេយើងែបងែចកពលកមមសងគមេឡើងវញិ 
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មនិបនឆប់។ 
បុ៉ែន្ត េទះបយ៉ីង ក៏េ យ េបើេយើងពិនិតយេមើលអពីំកររកីចេំរ ើន 

កនុងវស័ិយកសិកមម ក៏ ចចត់ទុកជសមទិធិផលគួរេ យកត់សមគ ល់ 
ពិេសសវស័ិយេសប ង ែដលេយើងបនបញច ប់ជ ថ ពរនូវករអត់ឃ្ល ន 
េហើយប្ំរពួញបននូវករបត់តុលយភពរ ងេសចក្ត្ីរតូវករ និងករផគត់
ផគង់ េ យមកេន្រតមឹករំតិតូច ែដល ច្រទ្ំរទបន។ 

ខងេ្រកមេនះ គជឺតួេលខ្របចឆំន  ំៃនៃផទដ ីនិងផល្របចឆំន ៖ំ 

ចេំពះឆន  ំ ១៩៨៨ ប៉ន់ ម នៃផទដ ី និងទិននផលមនករេកើនេឡើង 
េលើសពីឆន  ំ ១៩៨៧។ េ្រប បេធៀបនឹងឆន នីំមួយៗ មនករេកើនេឡើង
ទប ឬខពស់ ្រស័យេ យធតុ កស េ្រពះថ កសិកមមេន្របេទស
េយើងចណុំះេសទើរទងំ្រសុងេទនឹងធតុ កស (ធមមជត)ិ គជឺេរៀង

ឆន ំ ៃផទដី្រសូវជហិក  បរមិណផល 

ឆន ំ ១៩៧៩ ៧៧០.៥១០ ២៦៥.២២០ េ ន 

ឆន ំ ១៩៨០ ១.៤៤១.៤៧០ ១.៧១៥.៣១០ េ ន 

ឆន ំ ១៩៨១ ១.៤៩១.៦៥០ ១.៤៨៩.៦១០ េ ន 

ឆន ំ ១៩៨២ ១.៦៨០.៣៥០ ១.៩៨៩.២០០ េ ន 

ឆន ំ ១៩៨៣ ១.៧៣៩.៨៦០ ២.០៣៩.១៩០ េ ន 

ឆន ំ ១៩៨៤ ១.៤១៦.៧៨០ ១.២៥៨.២៥០ េ ន 

ឆន ំ ១៩៨៥ ១.៥១៦.០០០ ១.៧៨៩.៤៩០ េ ន 

ឆន ំ ១៩៨៦ ១.៦១៨.១៤០ ២.០៨៦.០៨០ េ ន 

ឆន ំ ១៩៨៧ ១.៤២៧.២១០ ១.៨១៣.៣៥០ េ ន 
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ល់ឆន េំយើងែតងជួប្របទះនូវេ្រគះធមមជត ិ េបើមនិេ្រចើនក៏តចិ េបើមនិ
ទូេទក៏ មដបំន់ែដរ បុ៉ែន្តធងន់ធងរជងេគ គេឺនឆន  ំ១៩៨០ និងឆន  ំ១៩៨៤។ 

កេំណើ នេសប ងេកើនេឡើងជេរៀង ល់ឆន  ំ បុ៉ែន្តក៏េនេដើរមនិទន់កេំណើ ន
របស់្របជជន ែដលេកើនេឡើងកនុងអ្រ ្របចឆំន  ំជតិ ៣ ភគរយ។ វធិន
ករសរុប ៣ យ៉ង បន និងកពុំងអនុវត្តជទូេទ េដើមបបីេងកើន
ផលិតកមមេសប ង គវឺធិនករពេ្រងើកៃផទដ ីបេងកើនរដូវ ដុំះ និង្របពល
វបបកមម។ េសប ងជមុខ្រពួញេសដ្ឋកចិចសខំន់ជងេគែដលម សននិ
បតបក េលើកទី ៥ បនកណំត់ ែដល្រតូវេ្របើ្របស់កម្ល ងំសរុបេដើមប ី
សេំរចេ យបន ៣ នេ នកនុងឆន  ំ ១៩៩០ េហើយ្របជជនមួយ
នក់ គតិជមធយម្រតូវទទួលបន ៣៥០ គឡូី្រកម។ េនះជករតសូ៊
េពរេពញេទេ យករលបំក បុ៉ែន្ត្របកបេ យក្តរីកី យ េ្រពះ
េគលករណ៍ែដលបក  និងរដ្ឋបន ក់ចុះ គសឺម្រសប មចណូំល
ចតិ្តរបស់្របជជនេយើងេហើយ។ 

េ្រកពី្រសូវ ដំ េំផ ងៗ េទៀត ដូចជ ដំ កំសិផល និងដំ  ំ
ឧស ហកមម ក៏មនកររកីចេំរ ើនគួរេ យកត់សគំល់ ែដលេធ្វើេ យ
រដ្ឋេយើងមន្របភពទនិំញ មនិ្រគន់ែតផគត់ផគង់ទីផ រកនុង្របេទស
បុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្តែថមទងំជមុខទនិំញនេំចញ និងផគត់ផគង់ជវតថុធតុ 
េដើមេ យឧស ហកមម សិបបកមមេទៀតផង។ 

ជទូេទ េយើងពិនិតយេឃើញថ្របជជនែដលរស់េនកនុងដបំន់ផលិត
កសិផល និងដំ ឧំស ហកមម មនករចត់ ងំរកសីុ្រសួលជង
ដបំន់ផលិត្រសូវ េ្រពះេនទីេនះ ករេរៀបច្ំរកុម មគគបីនេធ្វើេឡើង
្រតមឹ្រតូវជងដបំន់េធ្វើ្រសូវ េ យជទូេទេគេរៀបច្ំរកុម មគគ ី ែដល
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មនចរតិជួយគន  ែដលេគនិយមេ ថ ្រកុម្របេភទទី ២។ កនុងបុ៉នម ន
ឆន កំន្លងេទេនះ េយើងសេងកតេឃើញថ ពិតែមនែតរដ្ឋបនមនែផនករ 
ផលិតមុខកសិផលេនះបុ៉េណ្ណះ កសិផលេនះបុ៉េ ្ណ ះ បុ៉ែន្តជករជក់ 
ែស្តង ្របជជនមនិផលិត មែផនកររដ្ឋេទ គេឺគផលិតេទ មេសចក្ត ី
្រតូវកររបស់ទីផ រ និងេទ មៃថ្ល។ មុខកសិផល  ែដលមនេសច
ក្ត្ីរតូវករេ្រចើន េហើយបនតៃម្លខពស់ គេឺគនគំន ផលិតកសិផលេនះ។ ដូេចនះ 
េនះក៏ជទម្ល ប់របស់្របជជនែដលសថតិកនុងដំ ក់កលផលិតទនិំញ ជ
ទម្ល ប់ែដលបនេកើតមន ងំពីយូរមកេហើយ េហើយែដលេគមនលទធ
ភពេដើមបេីធ្វើ េ្រពះដធី្លែីដល្របជកសិករផលិតកសិផល និងដំ ំ
ឧស ហកមមទងំេនះ ចផ្ល ស់ប្តូរបនពីករផលិតមុខទនិំញមួយេទ
កន់ករផលិតមុខទនិំញមួយេទៀត មេគចង់បន ែដលខុសពីៃផទដេីធ្វើ
ដំ ្ំរសូវ។ បុ៉ែន្ត រដ្ឋ េ យក្ត ប់សភពករណ៍ និងសណូំមពរៃនករ
ផលិតមនិបនក៏ ក់ែផនករផលិត ែតេគលនេយបយៃថ្លេលើផលិត
ផលមួយចនួំនែដលរដ្ឋចង់បន មនិបនេលើកទឹកចតិ្តដល់អនកផលិត
េទ។ បែនថមេលើេនះ ករ្របមូលទិញរបស់រដ្ឋក៏េធ្វើេឡើងមនិបនល្អ នំ
េ យឈមួញេឆ្ល តឳកសដេណ្តើ មទិញ្របែជងជមួយរដ្ឋបន។ េយើង
បនអូសបន្ល យសភពករណ៍េនះអស់រយៈេពលយ៉ងយូរ េទើបេយើង
ែកត្រមូវបន េហើយេផ្តើមេចញពីេនះបនជរុំញេ យករផលិតកសិផល 
និងដំ ឧំស ហកមមវវិឌ មួយជំ នេទៀត។ 

បុ៉ែន្ត ទនទឹមេនះ េយើងគួរកត់សមគ ល់នូវករលបំករបស់្របជជន
ែដលរស់េនកនុងតបំន់ផលិតកសិផល និងដំ ឧំស ហកមម។ តបំន់
េនះជទូេទ សថិតកនុងករបត់តុលយភពរ ងៃផទដ ីនិងចនួំន្របជជន គឺ
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្របជជនេចះែតេកើន េហើយៃផទដេីនដែដល ឬ្រតូវបត់បង់ ែថមេ យ
ករក ងផទះសែមបង ឬសណំង់េផ ងៗ។ មយង៉េទៀត តបំន់េនះេសទើរែត
ជទូេទគម នករផលិត្រសូវេទ េគ្រតូវេធ្វើករផ្ល ស់ប្តូ រជមួយតបំន់ផលិត
្រសូវ។ កនុងេពលែដលរដ្ឋេយើងមនវធិនករតងឹរុងឹកនុងករច ចរ្រសូវ 
អងករ នដំល់ករអនុវត្តន៍្រជុលហួសេហតុរបស់កមម ភបិលមូល ្ឋ ន
មួយចនួំន ែដលបងកករលបំកសំ ប់្របជជនទងំតបំន់ផលិតកសិ
ផល ទងំតបំន់ផលិត្រសូវ េ្រពះ ផទុយនឹងេគលករណ៍ច ចរ ផ្ល ស់
ប្តូ រទនិំញរ ងតបំន់ផលិតមុខទនិំញខុសៗ គន ។ េយើងសូមេលើក
ឧទហរណ៍ តបំន់ផលិតកសិផល និងដំ ឧំស ហកមម ្រតូវករ្រសូវ 
ឯតបំន់ផលិត្រសូវ្រតូវករ្រត្ីរបហុក ផ្អក មុង ភួយ ្រកម និងសមភ រៈ 
េ្របើ្របស់េផ ងៗ េទៀត ែដលតបំន់ផលិតកសិផលមន េហើយ ម
ទេំនៀមទម្ល ប់ េគធ្ល ប់ផ្ល ស់ប្តូរគន  េលើកែលងែតកនុងរបប បុ៉ល ពត ែដល
េគមនិបនេធ្វើ។ រដ្ឋគម នលទធភពេ ះ្រ យ្រសូវអងករេ យ្របជជន
កនុងតបំន់ផលិតកសិផលេទ េហើយក៏គម នលទធភពេ ះ្រ យដូចជ 
្របហុក ផ្អក។ល។ េ យ្របជជនតបំន់ផលិត្រសូវែដរ។ ដូេចនះ េពលកមម
ភបិលេនមូល ្ឋ នមួយចនួំន អនុវត្តវធិនករ្រគប់្រគងទីផ រេនមូល
្ឋ នហួសេហតុ ក៏បនបងកេឡើងនូវករលបំកសំ ប់ តបំន់ទងំពីរ េហើយ

ក៏ជះឥទធិពលមនិល្អដល់ផលិតកមមៃនតបំន់ទងំពីរេទៀត។ 
ខញុចំង់និយយបែនថមអពីំេជគជ័យៃនករព្រងកីដំ ្ំរកេច េដើមប ី

បង្ហ ញអពីំ រសខំន់ ៃនេគលនេយបយគនំស់ខងេសដ្ឋកចិច គួប
ផ នឹំងករចត់ ងំផលិតកមម។ េនេខត្តបត់ដបំង មនេ ងច្រកផលិត
សបំកបវមួយយ៉ងធ ំ ែដលបនក ងេឡើងមុនេពលស្រងគ ម េហើយ
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ែដលករផលិតរបស់េ ងច្រកេនះ ែផ្អកេលើវតថុធតុេដើម្រកេច េំន
េខត្តបត់ដបំងែតម្តង។ េ្រកយៃថងរេំ ះ ៧ មក  ១៩៧៩ េ ងច្រក
េនះ ្រតូវបន ្ត រ បុ៉ែន្តខ្វះវតថុធតុេដើម។ េ ងច្រកបនដេំណើ រករ្រប
មូល្រគប់ពូជ្រកេចបនែតបុ៉នម នគឡូី្រកមប៉ុេ ្ណ ះ េដើមបែីចកជូន្រប
ជជន  ំ ែតចលនកនុងជំ នដបូំងេនះ សថិតកនុងសភពេខ យ។ 
បុ៉នម នឆន េំ្រកយមក េ ងច្រកក៏ចប់េផ្តើមមច ស់ករេលើកេឡើងនូវេគល
នេយបយខងេសដ្ឋកចិច េ យកណំត់ៃថ្លខពស់ ផ្តល់សមភ រៈមេធយ
បយេ យ្របជជន ផ្តល់ទុនេ យ្របជជនខចី េ យមនករ្របក់
ទប រហូតដល់លក់េសប ងជូន្របជជនៃថ្លទប ្រពមទងំចត់ ងំ
្របមូលទិញបនល្អពី្របជជនេទៀត។ ងំពីេពលេនះមក េយើងេឃើញ
េលប នៃនដំ ្ំរកេចមនកររកីលូត ស់យ៉ងខ្ល ងំ ែដលមនលទធ
ភពផគត់ផគង់ទងំ្រសុងនូវវតថុធតុេដើមដល់េ ងច្រក េដើមបផីលិតបវធន
បនករេ្របើ្របស់កនុង្របេទស និង ចនេំចញបនមួយចនួំនេទៀតផង 
េហើយែដលបញ្ហ េនះ ពីឆន  ំ ១៩៨១ ដល់ឆន  ំ ១៩៨៥ រដ្ឋេយើង្រតូវ
ចំ យពី ២ ន េទ ២,៥ នដុ ្ល រជេរៀង ល់ឆន  ំ េដើមបនីចូំល
សបំកបវសំ ប់េសចក្ត្ីរតូវករកនុង្របេទស។ 

ចេំពះេកសូ៊ ែដលជដំ ឧំស ហកមមដ៏សខំន់របស់កមពុជ 
េយើងបនចប់េផ្តើម ្ត រេឡើងវញិចប់ពីឆន  ំ ១៩៨០ េ យេ្របើ្របស់
កម្ល ងំផទ ល់ខ្លួនេយើងផង និងេ យសហ្របតបិត្តកិរជមួយ្របេទស 
ជមតិ្តផង ពិេសសសហភពសូេវៀត។ 

ចកំរេកសូ៊ និងប ្ត េ ងច្រកែកៃចនេកសូ៊ ្រតូវទទួលករខូចខត
យ៉ងធងន់ធងរពីករទម្ល ក់្រគប់ែបក ្រគប់កេំភ្លើងធរំបស់ច្រកពត្តិ េមរកិ។ 
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េពល បុ៉ល ពត កន់អំ ច ពួក ក៏បនេធ្វើ ជវីកមមេលើៃផទដមួីយ
ចនួំន បុ៉ែន្តអនកបេចចកេទសេកសូ៊្រតូវបនពួក សម្ល ប់អស់យ៉ងេ្រចើន។ 
េ្រកយេពលរេំ ះ េយើង ក់ដូចជគម នេនសល់អ្វីេ្រកពីេដើមេកសូ៊ 
េហើយតបំន់មួយចនួំនេពរេពញេទេ យ្រគប់មនី ែដលពួក បុ៉ល ពត 
បន ក់មុនេពលពួក ចញ់ស្រងគ មេទៀតផង។ ្រគដបូំង េ យខ្វះករ
ែថទ ំ អនកខ្លះក៏បនេទកប់េដើមេកសូ៊េធ្វើជអុសដុតចអិំន រ។ អនក
បេចចកេទស និងកមមករែដលសល់ពី ្ល ប់ ្រតូវសថិតកនុងភពែបកែខញក កមម
ភបិល្រគប់្រគងក៏មនតចិ េហើយេពលេវ ក៏ត្រមូវេ យេយើងដេំណើ រ
ករ ្ត រជបនទ ន់នូវ ជវីកមមេកសូ៊េនះ។ 

េយើង្រតូវដេំណើ រករ្រពមគន  នូវករេរៀបចកំបលម៉សីុន ដកឹន្ំរគប់ 
្រគង េ្រជើសេរ ើសកមមករ សង់លេំន ្ឋ នជូនកមមករ េរៀបចបំពំក់សមភ រៈ
មេធយបយសំ ប់ដេំណើ រករផលិត។ ្រគដបូំងេនះ េយើងជួបករលបំក
េ្រចើន បុ៉ែន្តេយើងបនទទួលយ៉ងេពញចតិ្តនូវករឧបតថមភរបស់អនកបេចចក
េទសេវៀត ម ែដលធ្ល ប់មនបទពិេ ធន៍អពីំ ជវីកមមេកសូ៊ កនុង
ចេំ មអនកបេចចកេទសទងំេនះ មនមួយចនួំនធ្ល ប់េធ្វើករជមួយប ងំ  
កនុងេពលប ងំេធ្វើ ជវីកមមេកសូ៊េនកមពុជ េហើយែដលបនរត់េភៀសខ្លួន
េទេវៀត មកនុងសម័យស្រងគ ម និងសម័យ បុ៉ល ពត។ សមមតិ្តទងំ
េនះបនផ្តល់េ យេយើង នូវបទពិេ ធន៍អពីំករចត់ ងំ្រគប់្រគង 
អពីំបេចចកេទស ជវីកមម។ គួបផ នឹំងកមម ភបិលបេចចកេទសេយើងែដល
េនេសសសល់ េយើងបនចប់េផ្តើមជជំ នដបូំង កនុងឆន  ំ១៩៨០ េហើយ
ក៏េនកនុងឆន  ំ ១៩៨០ េនះែដរ េយើងបនចុះកចិច្រពមេ្រព ងសហ្របតបិត្តិ
ករេលើវស័ិយេកសូ៊ ជមួយសហភពសូេវៀត ែដលជដំ ក់កលេបើក
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ផ្លូវ េ យេយើងព្រងកីមូល ្ឋ នសមភ រៈបេចចកេទសសំ ប់វស័ិយេកសូ៊
របស់េយើង។ 

ចកំរេកសូ៊ ជមូល ្ឋ នផលិតកមមសខំន់បផុំតរបស់រដ្ឋ សំ ប់ករន ំ
េចញ និងផ្តល់វតថុធតុេដើមេ យឧស ហកមម និងសិបបកមមកនុង្របេទស។ 
េយើងបន ្ត រេឡើងវញិនូវចកំរេកសូ៊ចស់ កនុងេលប នយ៉ងេលឿន 
េហើយក៏បនដេំណើ រករ ថំមបីែនថមេទៀត ចប់ ងំពីឆន  ំ ១៩៨៥ មក។ 
កនុងបុ៉នម នឆន ដំបូំង េយើងបនេធ្វើ ជវីកមមេកសូ៊ ែតកនុងករំតិកសិ ្ឋ ន
រដ្ឋរបស់មជឈមិ ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ ឯចកំរេកសូ៊េនេខត្តរតនគរិ ី កពំង់
េ ម និងចកំរេកសូ៊ យប៉យេ្រកកសិ ្ឋ នរដ្ឋ េនេខត្តកពំង់ចម 
្រកេចះ ក៏មិនទន់បន្របគល់េ យេខត្ត ឬ្រកុម មគគរីបស់្របជជន
េធ្វើេនេឡើយ។ សភពករណ៍េនះ េយើងបនទុកេ យេដើមេកសូ៊ ប់ 
ពន់ហិក  សថិតកនុង ថ នភពខ្វះករែថទ ំ ែដលមនិ្រតមឹមនិបន
ទញយកផលបុ៉េ ្ណ ះេទ ែតេន្រតូវខូចខតេ យេភ្លើងេឆះ េ យ
ករកប់េធ្វើអុសដុត និងខូចេ យបញ្ហ បេចចកេទសេទៀត។ ចប់ ងំពី
ឆន  ំ ១៩៨៥ មក មជឈមិបន្របគល់ចកំរេកសូ៊ទងំេនះេ យេខត្ត
្រគប់្រគង េធ្វើ ជវីកមមផទ ល់ េហើយែដលកែន្លងមួយចនួំន ដូចជេខត្ត
កពំង់ចម បន្របគល់េ យ្របជជនេធ្វើ ជវីកមម េធ្វើេ យផលិតកមម
មនករេកើនេឡើងមួយករំតិែថមេទៀត។ 

េយើងសូមេលើកយកតួេលខ្របចឆំន ៃំនផលិតកមមេកសូ៊ មកពិនិតយ
ដូចខងេ្រកម៖ 
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ករេកើនេឡើងនូវបរមិណេកសូ៊ធមមជតេិនះ អនុញញ តេ យេយើង 
បននេំចញេទបរេទស េហើយបនប្ំរពញួនូវចេន្ល ះៃនករបត់តុលយ
ភពរ ងករនេំចញ និងករនចូំល បនមួយករំតិ។  

កនុងបុ៉នម នឆន ៃំនករ ្ត រេឡើងវញិនូវ ជវីកមមេកសូ៊ បញ្ហ ែដលេចទ
េឡើងសំ ប់េយើង គបឺញ្ហ លេំន ្ឋ នកមមករ បញ្ហ ករេ ះ្រ យរបប
េគលនេយបយចេំពះកមមករ និងករែថទសុំខភពជូនកមមករ។ ឯ
បញ្ហ គមនគមន៍ដកឹជញជូ ន និងមូល ្ឋ នែកៃចនជ័រ បញ្ហ កមម ភបិល និង
បេចចកេទស គេឺនែតជបញ្ហ េចទេឡើងជ្របច។ំ 

ចេំពះវស័ិយរុកខកមម ជវីកមមេឈើ គជឺែផនកមួយែដលមនកររកីចំ
េរ ើន េហើយេឈើក៏ក្ល យេទជមុខ្រពួញដ៏សខំន់មួយ កនុងចេំ មមុខ 
្រពួញទងំ ៤ ៃនេសដ្ឋកចិចជត។ិ បនបេំរ ើដល់េសចក្ត្ីរតូវកររបស់

ឆន ំ ជីវកមមេលើៃផទដី បរមិណផល 

ឆន ំ ១៩៨០ ៥.០០០ ហិក  ១.៣០០ េ ន 

ឆន ំ ១៩៨១ ៨.៨០០ ហិក  ៤.០០០ េ ន 

ឆន ំ ១៩៨២ ១១.៨០០ ហិក  ៧.០០០ េ ន 

ឆន ំ ១៩៨៣ ១៤.៥០០ ហិក  ៩.០០០ េ ន 

ឆន ំ ១៩៨៤ ១៩.៥០០ ហិក  ១៣.៤០០ េ ន 

ឆន ំ ១៩៨៥ ២៦.២០០ ហិក  ១៧.៦៤០ េ ន 

ឆន ំ ១៩៨៦ ៣៦.០០០ ហិក  ២៤.៥០០ េ ន 

ឆន ំ ១៩៨៧ ៤០.០០០ ហិក  ២៥.០០០ េ ន 

ឆន ំ ១៩៨៨ ែផនករ ជីវកមមេលើៃផទដី 
៤៣.០០០ ហិក  

ែផនករបរមិណផល 
៣២.០០០ េ ន 
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្របជជនេនកនុង្របេទស និងបេំរ ើដល់ករនេំចញេទៀតផង។ ពីមួយឆន  ំ
េទមួយឆន  ំ ជវីកមមេឈើបនរកីចេំរ ើនេឡើងគួរេ យកត់សមគ ល់។ 
បុ៉ែន្តេនទីេនះ េយើង្រតូវករ ៊ ននិយយករពិត អពីំគុណវបិត្តរិបស់
េយើងកនុងករងរ្រគប់្រគង និងកនុង ជវីកមមេឈើ។ សមបត្តធិមមជតែិដល
ជមរតកដ៏មនតៃម្លេនះ េយើង្រគន់ែតបនេធ្វើ ជវីកមមយកផលែត
បុ៉េ ្ណ ះ រឯីករែថទកំរពរ ករ ថំម ី េយើងេធ្វើបនតចិតួច ស់ 
រហូតដល់កែន្លងមួយចនួំន េយើងមនិបនេធ្វើេ ះែតម្តង។ បុ៉នម នឆន ំ
កន្លងមក មនេកើតេឡើងនូវករបត់តុលយភពរ ងតបំន់ងយ្រសួល 
និងតបំន់ជួបករលបំកខងសន្តិសុខ និងដកឹជញជូ ន គកឺែន្លងពិបក
ខងសន្តិសុខ និងដកឹជញជូ ន េយើងមនិបនេធ្វើ ជវីកមម េឈើមន យុ
ហួសកណំត់។ ឯដបំន់ងយ្រសួលខងសន្តិសុខ និងដកឹជញជូ នវញិ 
េយើងបនេធ្វើ ជវីកមមរហូតចូលដល់ករំតិបផំ្លចិបផំ្ល ញ កប់ទងំធកំប់
ទងំតូច កប់ទងំកូនេឈើតូច ចយកមកេធ្វើអុសធយូង កប់ទងំេដើម
េឈើ ែដល្របជជនេចះយកជ័រ។ល។ ម៉សីុន រេឈើ បនរកីដុះ ល
ដូចផ តិេន្រគប់ទីកែន្លង ខ្វះករ្រគប់្រគង។ ករដកឹជញជូ នច ចរេឈើេធ្វើ
េឡើងេ យអនធបិេតយយ ឯកជនក៏េធ្វើ អងគភពរដ្ឋក៏េធ្វើ។ ករេ្របើ្របស់
េឈើ ក៏ខ្វះភពសន សំៃំច ឡឥដ្ឋ ឡេកប ងែដល្រតូវករអុស មនិបនេ្របើ
្របស់េ យអស់នូវែមកេឈើែដលបនកប់ ែតែបរជកប់កូនេឈើ ឬ
យកេឈើល្អមកដុតវញិ។ មុខសញញ ្រតូវមន ទិភពកនុងករផ្តល់េឈើ 
ែបរជទទួលបនតចិ ដូចជធ ្រស្ត ឧបករណ៍សិបបកមម មនទីេពទយ 

េរៀន ព ន មេធយបយដកឹជញជូ ន ទូក កណូត រេទះ។ល។ ករ
្រគប់្រគងចេំពះជនេធ្វើ ជវីកមមកប់េឈើ ក៏មនិទន់បនល្អ ទុកេ យ
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ពួកឈមួញេឆ្ល តក្ត ប់អនកទងំេនះ នដំល់ករ្របែជងរ ងឈមួញជមួយ
រដ្ឋ កនុងករេធ្វើ ជវីកមមេឈើ។ ករ េំឈើេឡើងវញិ េធ្វើបនតចិតួច កនុង
េខត្តែ្រពែវង ្វ យេរៀង ែកវ េហើយខ្វះករែថទេំទៀតផង។ 

កនុងករនេំឈើេទបរេទស េយើងេធ្វើបន្រតមឹនេំឈើមូលេចញ មនិទន់
បនជរុំញនូវករងរែកៃចនេឈើេដើមបនីេំចញេឡើយ េហើយករនេំឈើមូល
េចញេទៀតេ ត មនេពលខ្លះេឈើ្រតូវបត់គុណភពប ្ត លមកពីករ
ដកឹជញជូ នយតឺ ឬមកពីទ្រមង់ែបបបទរដ្ឋបលេ្រចើនេពក។ នចុងេ្រកយ
េនះ េឃើញថមនេលប នេលឿនជង ្រស័យេ យេយើងបន្របគល់ភរៈ
េ យ្រកសួងកសិកមមនេំចញផទ ល់ែតម្តង។ 

សរុបមក ចេំពះេសចក្តសីេំរចរបស់ម សននិបតបក េលើកទី ៥ 
េយើងអនុវត្តបន្រតមឹករំតិេធ្វើ ជវីកមមេឈើបុ៉េ ្ណ ះ បុ៉ែន្តករករពរ
ៃ្រពេឈើ ករ េំដើមេឈើេឡើងវញិ ករែកៃចនេឈើេដើមបនីេំចញ ករ្រគប់
្រគង ជវីកមមកប់េឈើ ដកឹជញជូ នេឈើ រេឈើ គេឺយើងេធ្វើបនតចិតួច

ស់ េសទើរែតពុំមនផង។ 
ចេំពះវស័ិយជលផល ជតិ ២ ទសវត ៃនស្រងគ ម េគគម នលទធភព

នឹងករពរបងឹបួ ទេន្លកុេំ យ ក់បនេទ។ រដូវទឹកទេន្លេមគងគេឡើង 
បននដំលីបប់ចូលេទកនុងទេន្ល ប ែ្រពក បងឹបួ បូកបែនថមស្លឹកេឈើ 
្រជុះធ្ល ក់ចុះេទេទៀត េធ្វើេ យទេន្ល ប និងបងឹបួមួយចនួំនកន់ែត
ក់េទៗ រហូតដល់ែ្រពក និងបងឹបួមួយចនួំន ្រតូវរងីសងួត េហើយ្របភព 

្រតក៏ីកន់ែតតចិេទជលំ ប់។ 
បុ៉នម នឆន េំ្រកយរេំ ះ ករេន ទ្រតទីងំទឹក ប ទងំសមុ្រទ រកី

ចេំរ ើនគួរេ យកត់សមគ ល់ ែដល ចេ ះ្រ យបននូវ រជូន
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្របជជន និងបេំរ ើដល់ករនេំចញបនមួយចនួំនេទៀតផង។ ឯករ
ចញិចឹ ម្រតក៏ីមនជំ នរកីចេំរ ើនល្អ។ បុ៉ែន្តកនុងវស័ិយេនះ ក៏មនបញ្ហ
ែដលគួរេ យ្រពយួបរមភ ភពអនធបិេតយយកនុងករចប់្រតបីនេកើត
មនេសទើរ្រគប់ទីកែន្លង េ យករេ្របើ្របស់ឧបករណ៍ចប់្រតទីេំនើប នំ
េ យពយ្របភព្រត។ី ករចប់្រតកីនុងរដូវ្រតពីង(រដូវ មឃត់) ករ
េធ្វើេន ទកនុងែដនបរុំងទុក ករកប់ៃ្រពលិចទឹកក៏ជមូលេហតុនេំ យ 
អស់្របភព្រតែីដរ។ ករ្រគប់្រគងឡូត៍េន ទ ក៏េធ្វើពុទំន់បនល្អ ករ
្រគប់្រគងេ្របើ្របស់ផលេន ទ ក៏េធ្វើបនតចិ វធិនករណ៍េសដ្ឋកិចច 
និងេគលនេយបយចេំពះអនកេន ទក៏ពុំទន់ជក់ែស្តង និងពុំទន់ 
េលើកទឹកចតិ្តដល់អនកេន ទ ជេម្ល ះអពីំឡូត៍េន ទក៏បនេកើតេឡើង
ជ្របច ំ ែដលរក្រចកេ ះ្រ យមនិទន់រួច។ ករ្រគប់្រគងេន ទ
សមុ្រទេធ្វើបនតិចតួច ែដលបញ្ហ សខំន់េយើងមនិទន់បនេចញ
ដេំណើ រ ពីវធិនករេសដ្ឋកចិច េដើមប្ីរគប់្រគង ជវីកមមេន ទេនេឡើយ។ 

ជរួមកនុងបុ៉នម នឆន កំន្លងមកេនះ េយើងសងកត់ធងន់ែតេទេលើករេធ្វើ
ជវីកមមចប់្រត ី បុ៉ែន្តវធិនករករពរ និងបេងកើន្របភព្រត ី ករចត់
ងំ្រគប់្រគងផលេន ទ និងករេធ្វើ ជវីកមមេន ទ គេឺយើងេធ្វើបន

តចិតួច ស់។ 
បុ៉ែន្ត េទះជមនចណុំចខ្វះខតដូចបនេរៀប ប់ខងេលើក៏េ យ 

ក៏ករងរេនះបនបេំរ ើដល់កររកីចេំរ ើនរបស់្របជជនេយើង កនុងរយៈ
េពលកន្លងមក េហើយបក  និងរដ្ឋ ក៏បន ក់េចញជបន្តបនទ ប់នូវ
បទ ្ឋ នេផ ងៗ េដើមបែីកលអំនូវករខ្វះខតទងំេនះ។ ពិនិតយតួេលខ 
ៃនផលេន ទ្របចឆំន ំ ចេ យេយើងដងឹបនពីជំ នរកីចេំរ ើន និង
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សមតថភពរបស់្របជជនេយើង កនុងវស័ិយេន ទកមម េហើយ បន
ជួយេយើងកនុងករេ ះ្រ យ រជូន្របជជន និងរក សថិរភព
តៃម្លេនេលើទីផ រ។ 

ខងេ្រកមេនះ ជតួេលខ្របចឆំន  ំ ៃនផលេន ទទងំទឹក ប 
និងសមុ្រទ៖ 

ពិនិតយអពីំលទធផលែដលេយើងទទួលបន កនុងវស័ិយកសិកមមទងំ
មូល េយើង ចនិយយបនថ េនះជសមទិធិផលដ៏ធេំធង ស់េបើ 
េ្រប បេធៀបេទនឹងករលបំកែដលេយើងបនជួប្របទះ េ យ្រតូវ
េចញដេំណើ រពីបតៃដទេទ ពីករអត់ឃ្ល ន និងពីភព្រចបូក្រចបល់។ 
េយើង ចនិយយេ យេពញចតិ្តថ នេយបយកសិកមមរបស់បក
និងរដ្ឋ ពិតជ្រតមឹ្រតូវ ែដលមនិ្រគន់ែតជរុំញ ជវីកមមបុ៉េ ្ណ ះេទ ែត
េនបនេរៀបច្ំរពមគន នូវករទក់ទងផលិតកមមេនជនបទ បផុំសេលើក

ឆន ំ ១៩៨០ ២០.០០០ េ ន 

ឆន ំ ១៩៨១ ៥១.៦០០ េ ន 

ឆន ំ ១៩៨២ ៦៨.៧១៤ េ ន 

ឆន ំ ១៩៨៣ ៦៨.២៦១ េ ន 

ឆន ំ ១៩៨៤ ៦៥.១២៦ េ ន 

ឆន ំ ១៩៨៥ ៦៧.៥៧៧ េ ន 

ឆន ំ ១៩៨៦ ៧៣.៦២១ េ ន 

ឆន ំ ១៩៨៧ ៧៤.១៥៤ េ ន 

ឆន ំ ១៩៨៨ ៧៧.៣៩៣ េ ន 
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ទឹកចតិ្តជរុំញផលិតកមមផង និងបផុំស ម រតជួីយឧបតថមភគន បនផង 
ែដលេធ្វើេ យេយើងបនឆ្លងផុតនូវដំ ក់កលដ៏ែសនលបំកបផុំត។ 
ជងេនះេទេទៀត ករមច ស់ករែកសរួំលនូវចណុំចែដលមនិទន់សម
្រសប ក៏បនបង្ហ ញនូវធតុបដវិត្តរបស់បក  និង្របជជនេយើង ែដល
ជនិចចកលែស្វងរកនូវភពេជឿនេលឿនបញចូ លកនុងផលិតកមម។ ក ្ត
េនះបនែកលអំយ៉ងេ្រចើនដល់សភពករណ៍ផលិតកមម និងជវីភព
រស់េនរបស់្របជជន។ 

បនទ ប់េទេនះ ខញុសូំមេលើកមកពិនិតយ អពីំវស័ិយឧស ហកមម សិបប
កមម ែដលជវស័ិយមួយបនរួមចែំណកយ៉ងេ្រចើនដល់កររកីចេំរ ើន
របស់សងគមជត ិ េហើយែដលបនបង្ហ ញយ៉ងចបស់អពីំសមតថភព 
របស់កមមករកមពុជ េ្រកមករដកឹនរំបស់បក ។ 

េ ងច្រក សហ្រគស ទងំេនមជឈមិ ទងំេន មេខត្ត្រកុងសុទធែត
សថិតកនុងករេបះបង់េចល ខ្វះករែថទ ំរហូតដល់្រតូវបផំ្លចិបផំ្ល ញផង។  

មនេ ងច្រកតចិតួចេទ ែដលពួក បុ៉ល ពត បនដេំណើ រករផលិត 
េហើយកនុងចនួំនេនះ មនេ ងច្រកមួយចនួំន្រតូវពួក បផំ្ល ញ កនុងេពល
ពួក រត់េចញេទ។ វសិ្វករ អនកបេចចកេទស និងកមមករ ្រតូវពួក បុ៉ល ពត 
សម្ល ប់អស់យ៉ងេ្រចើន អនកែដលេនេសសសល់សថិតកនុងភពែបកែខញក 
េហើយមួយចនួំនក៏រត់េទ្របេទសេ្រក មរយៈពួក បុ៉ល ពត េកៀរេទ
ភគខងលិចកមពុជ ឬេកៀរចូលេទ្របេទសៃថ។ 

ពិតជអ ច រយែមន ចេំពះ ម រត្ីរស ញ់េ ងច្រករបស់កមមករ 
កមពុជ។ កមមករែដលេនេសសសល់ពីករ ្ល ប់ េហើយែដល្រតូវបន
ជេម្ល សេទកន់កែន្លងឆង យៗ បនវលិ្រតឡប់មកភូមកិេំណើ តវញិ 
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េហើយែដលភូមកិេំណើ តពិត្របកដរបស់េគ គេឺ ងច្រក ែដលេគធ្ល ប់
បនេធ្វើករមុនេពលពួក បុ៉ល ពត ជេម្ល សេគេចញេទ។ ថ្វតីបតិែតេ ង 
ច្រកមនិទន់ដេំណើ រករផលិត បុ៉ែន្តអនកទងំេនះបនមករស់េនែកបរៗ 
េ ងច្រក េហើយចូលរួមករពរេ ងច្រក។ េនកែន្លងជេ្រចើន កមមករ
បនេដើរ្របែម្របមូលេ្រគ ងបន្ល ស់ េហើយរហូតដល់ដេំណើ រករជួស
ជុលេ ងច្រកេទៀត េទះជមនិទន់មនករចត់ ងំពីរដ្ឋអំ ចក៏
េ យ។ េយើង ចនិយយបនថ កមមករបនេដើរតួនទីយ៉ងសខំន់ 
កនុងករករពរេ ងច្រក កនុងេពលសភពករណ៍េន្រចបូក្រចបល់ 
េហើយេដើរតួនទីយ៉ងសខំន់ កនុងករេធ្វើេ យេ ងច្រកចប់េផ្តើម
ដេំណើ រករេឡើងវញិ។ គម នអនក គ ល់េ ងច្រក ជងកមមករែដល
ធ្ល ប់េធ្វើករេនកនុងេ ងច្រកេនះេទ។ វសិ្វករ និងអនកបេចចកេទសជន់
ខពស់បន ្ល ប់េទ មនែតកមមករែដលធ្ល ប់េធ្វើករកនុងេ ងច្រក ងំពី
មុនមកេទ ែដលដងឹ្របវត្ត ិនិងបេចចកេទសេ ងច្រកេនះ េគក្ល យជអនក 
ឯកេទសដ៏សខំន់សំ ប់េ ងច្រក ជសនូលកនុងករអូសទញេ យកមម
ករថមីៗ  ចូលេធ្វើករ និងជអនកជួយបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសេ យ
កមមករថមីៗ  េទៀត។ េយើងេនមនេសសសល់ខ្លះៗ ែដរ នូវវសិ្វករ និងអនក 
បេចចកេទសជន់ខពស់ បុ៉ែន្តកនុងរយៈេពលេនះ េយើង្រតូវករអនកេចះដងឹ 
ទងំេនះេ យេធ្វើជអនកដកឹន្ំរគប់្រគង ដូេចនះមនមួយចនួំនក៏េគ
ឃ្ល តឆង យពីេ ងច្រក មួយចនួំនេទៀតក៏ចូលេធ្វើករេន ថ ប័នេផ ង
េទៀត ែដលមនិចនឹំងមុខជនំញរបស់េគ។ 

រយៈេពលដបូំងេនះ េវៀត មក៏មនតួនទីយ៉ងសខំន់កនុងករ
្ត រវស័ិយឧស ហកមមេនកមពុជ េ យបនបញជូ នមកនូវវសិ្វករ កមម
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ករឯកេទស ្រពមទងំេ្រគ ងបន្ល ស់ រហូតដល់វតថុធតុេដើមមួយចនួំន 
េដើមបដីេំណើ រករផលិត។ សមមតិ្តទងំេនះ បនរួមជមួយកមមករកមពុជ 
េធ្វើេ យេ ងច្រកអគគសិនី និងម៉សីុនបូមទឹកេនភនេំពញដេំណើ រករ
េឡើងវញិជដបូំង េហើយជបន្តបនទ ប់េធ្វើេ យេ ងច្រកដ៏ៃទេទៀត 
បនចប់េផ្តើមដេំណើ រករ។ 

េពលចប់េផ្តើមដេំណើ រករ ឧស ហកមមេនកមពុជ្រតូវជួបករលបំក
យ៉ងេ្រចើន រចនសមពន័ធកនុងឧស ហកមមមនិទន់េរៀបចេំ យបនល្អ 
េនេឡើយ េយើងេទើបែតមន្រកសួងឧស ហកមមែដលមនកមម ភបិល 
ែតបុ៉នម ននក់បុ៉េ ្ណ ះ។ កង្វះកមម ភបិលដកឹន្ំរគប់្រគង កង្វះអនក 
បេចចកេទស កង្វះថមពលអគគសិនី គជឺចេំ ទដ៏ធ ំ ែដលេធ្វើេ យ 
េ ងច្រកដេំណើ រករកនុងភពរ ក់រអួល។ ជងេនះេទេទៀត បញ្ហ
េ្រគ ងបន្ល ស់ និងវតថុធតុេដើម ក៏បនេចទេឡើងយ៉ងធងន់ធងរ។ េ ង
ច្រកេនកមពុជភគេ្រចើនគជឺរបស់ចនិ ជបុ៉ន និង្របេទសែប៉កខងលិច 
េផ ងេទៀត េហើយ ងំពី្រគដបូំងរហូតមកដល់សព្វៃថងេនះ ្របេទស
ទងំេនះបនអនុវត្តនូវរបស់ែដលេ ថ “ហំុ៊ព័ទធខងេសដ្ឋកចិច និងឯ
េកកមពុជខងនេយបយ”។ ដូេចនះ េយើងមនិ ចរកេ្រគ ងបន្ល ស់ និង
វតថុធតុេដើមពី្របេទសទងំេនះបនេទ។ ករេ ះ្រ យេ្រគ ងបន្ល ស់ 
មួយែផនក្រតូវពឹងែផ្អកេលើករៃចន្របឌតិរបស់កមមករេយើង មួយែផនក្រតូវ
ពឹងពក់មតិ្តេវៀត ម មួយែផនក្រតូវពឹងពក់្របេទសសងគមនិយម និង
មួយែផនកេទៀត ្រតូវពឹងពក់អងគករអន្តរជតមួិយចនួំន។ ឯវតថុធតុេដើម 
្រតូវពឹងពក់ជសខំន់េលើេវៀត ម សហភពសូេវៀត និង្របេទស
សងគមនិយមេផ ងេទៀត។ 
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ឯករចត់ ងំ្រគប់្រគង ជវីកមម ក៏សថិតេនកនុងជំ ន វរក។ 
េចញដេំណើ រដបូំង េយើងក៏បនែបងែចកេ ងច្រកមួយចនួំន េ យ 
្រកសួងឧស ហកមម្រគប់្រគងផទ ល់ មួយចនួំនេទៀតេខត្ត ្រកុង ជអនក
្រគប់្រគង បុ៉ែន្តដេំណើ រករ ជវីកមមដូចៗ គន  គជឺអងគភពចណូំល
បេំពញ េ យចំ យ ឬេ ថចណូំល្រគប់ចំ យ្រគប់ ែដលជ 
រេបៀប្រគប់្រគងែបបនមុនឺនិយម រដ្ឋប៉វផ្ត ច់ែតម្តង ខតក៏រដ្ឋបេំពញ 
េ យ ចេំណញក៏រដ្ឋយកទងំអស់ េធ្វើេ យមូល ្ឋ នខ្វះ ម រតៃីចន្របឌតិ 
ខ្វះ ម រត្ីរបឡង្រប ងំ ជរុំញករផលិត។ េសទើរជទូេទ េ ងច្រក េធ្វើ

ជវីកមមខត មនេ ងច្រកតចិតួចេទែដលរួចខ្លួន មនិខតេហើយមនិ
ចេំណញ និងេ ងច្រកមួយចនួំនតូច ែដលមនចេំណញតចិតួច។ 

បញ្ហ រេបៀប្រគប់្រគង និងេធ្វើ ជវីកមមរបស់េ ងច្រកសហ្រគស 
បនក្ល យជបចចុបបននភពមួយ ែដលបក  និងរដ្ឋ្រតូវេលើកមកពិភក ជ
្របច ំ េហើយបញ្ហ េនះសថិតកនុងភពបដវិត្ត និងករតសូ៊េលើទស នៈ េន
កនុងបក  និងកនុងជួរកមម ភបិល។ ្រតង់េនះ ចនិយយបនថ និនន ករ
ែកទ្រមង់ទទួលបនេជគជយ័ជជំ នៗ េហើយក៏មនិបងកេ យមន
ករែបកបក់កនុងជួរបក  និងកមម ភបិលែដរ ែដលទីបផុំតេយើងបន
បញចូ លេ ងច្រកេសទើរែតទងំអស់ េ យចូលេទកន់ ជវីកមមមច ស់ករ
ហិរញញវតថុ និងបែនថមេទេ យេគលនេយបយ្របឡង្រប ងំ កនុង
ករផលិតសំ ប់កមមករមន ក់ៗ េ យអនុវត្តករទទួលេបៀវត ម
បរមិណផល។ ងំពីេពលេនះមក េយើងសេងកតេឃើញេ ងច្រកភគ
េ្រចើនេធ្វើ ជវីកមមបនចេំណញ គុណភពផលិតផលក៏ល្អ េហើយមន
ទងំករែកៃចនបននូវមុខទនិំញថមីៗ  បនថយបនយ៉ងេ្រចើននូវករ
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បត់បង់វតថុធតុេដើម េ យករអនុវត្តន៍ល្អនូវករសន សំៃំច។ ចេំពះ
បទ ្ឋ ន្រសក្រសុតបត់បង់វតថុធតុេដើម ែដលរដ្ឋកណំត់ ៤ ឬ ៥ ភគរយ 
បនបនថយករបត់បង់មកេន្រតមឹ ២ ឬ ៣ ភគរយ េហើយបេងកើនបន
ផលិតផលេលើសែផនករកណំត់។ េ ងច្រកជេ្រចើនបនេបើកេបៀវត
បែនថមេ យកមមករពី ២ ដល់ ៤ ែខកនុងមួយឆន  ំេហើយ េនសល់្របក់ជ
េប អតថ្របេយជន៍របស់េ ងច្រក និងសមូហភព េផ ងេទៀតផង។ 

្រតង់េនះ េយើងសូមកត់សមគ ល់ថ េបើនិយយពីសមតថភពរបស់
េ ងច្រកសហ្រគស និយយពីសមតថភពរបស់កមមករ េយើងេនមន
លទធភពេ្រចើនេទៀតកនុងករៃចន្របឌតិ េដើមបពី្រងកីផលិតកមម បុ៉ែន្ត
េគលករណ៍របស់េយើងមួយចនួំន ក៏ពុំទន់បងកលកខណៈេ យេ ង
ច្រកព្រងកីបនអស់នូវលទធភពរបស់ខ្លួនេនេឡើយ។ ែផនកច ចរែបង
ែចក ក៏មនិទន់េដើរតួនទីជអនកជរុំញផលិតកមមេនេឡើយែដរ េហើយ
មនកែន្លងខ្លះ និងេពលខ្លះ ែថមទងំេធ្វើេ យ ងំសទះដល់ផលិតកមម
េទៀតផង ដូចជផលិតផលែដលេ ងច្រកផលិតបនេនកកសទះេពញ
ឃ្ល ងំ គុណភពទនិំញថយចុះ េធ្វើេ យេ ងច្រកកប់ទុន ខ្វះទុនេធ្វើ

ជវីកមម េហើយ្រតូវរត់រកចងករ្របក់ធនគរ ឬករផ្តល់វតថុធតុេដើម 
េ យេ ងច្រកមនិទន់េពលេវ ។ ចណុំចេនះ បនេធ្វើេ យរ ្ឋ ភិ
បល មនករគតិគូរេឡើងវញិ េតើចបំច់្រតូវផ្តល់េ យេ ងច្រកមន
សិទិធផលិត េហើយមនសិទធិេធ្វើច ចរ េ យមនិចបំច់ឆ្លងែផនកពណិជជ
កមម ឬេទ? ្រកុម្របកឹ រដ្ឋម្រន្តីក៏បន កលបង្របគល់សិទិធេ យេ ងច្រក
មួយចនួំន មនសិទិធលក់នូវមុខទនិំញែដលេ ងច្រកផលិតបន េ យមនិ
ចបំច់ឆ្លងែផនកពណិជជកមម េហើយក៏កពុំងពិនិតយបន្តេទេទៀត។ 
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បុ៉ែន្ត េយើងក៏្រតូវេមើលេឃើញនូវចណុំចខ្វះខតជអត្តេនម័ត ិកនុងវស័ិយ
ឧស ហកមមខ្លួនឯងែដរ ដូចជ ករផលិតនូវមុខទនិំញខ្វះគុណភព ផល
នងគល័ផលិត មគរូំែតមួយ ែដលេនតបំន់ជេ្រចើនមនិ ចេ្របើបន 
សបំកកង់រថយន្ត សបំកកង់េទច្រកយនេ្របើមនិេកើត បរឆីប់ដុះផ តិ 
។ល។ ឬមនគុណភពេហើយ បុ៉ែន្តខ្វះេ ភ័ណភព ែដលេធ្វើេ យអនក
េ្របើ្របស់មនិចូលចតិ្ត។ 

ចេំពះសិបបកមម ែផនកេនះមនកររកីចេំរ ើនេលឿន េបើេ្រប បេធៀបជ
មួយឧស ហកមម។ មនមូល ្ឋ នសិបបកមមតចិតួចេទ ែដលរដ្ឋេធ្វើេ យ
ផទ ល់ ឯភគេ្រចើនៃនសិបបកមម គសឺថិតកនុងសមសភពេសដ្ឋកចិចឯកជន 
េហើយ រកីចេំរ ើនេ យគម នករដកឹនជំេគលករណ៍ េ្រពះមុនឆន  ំ
១៩៨៥ សមសភពេសដ្ឋកចិចឯកជនមនិទន់មនែចងកនុងរដ្ឋធមមនុញញ 
េនេឡើយ។ េទះជមនករដកឹន ំឬគម នករដកឹនក៏ំេ យ ក៏សភព
ករណ៍សតយនុម័តរិបស់សងគម ទមទរេ យមនមូល ្ឋ នផលិត
កមមរេបៀបេនះ។ សភពករណ៍េនះ បនបេងកើតេឡើងនូវបញ្ហ ែដល្រតូវ
ពិភក ថ េតើ្រតូវទទួល គ ល់ករជក់ែស្តងេនះយ៉ង ? ឬមួយក៏
្រតូវលុបបបំត់ េចល? ដូចបនេលើកេឡើងខងេលើេហើយថ ៃផទកនុង
េយើងមននិនន ករមនិេ យមនេសដ្ឋកចិចឯកជនេទ គេឺ យមន្រតមឹ
ករំតិេសដ្ឋកចិច្រគួ របុ៉េ ្ណ ះ ដូេចនះបនជរដ្ឋធមមនុញញមនិបនែចងពី
សមសភពេសដ្ឋកចិចឯកជនេឡើយ។ បុ៉ែន្តជក់ែស្តង សិបបកមមបន
កេកើតេឡើង េ យេចញដេំណើ រពីេសដ្ឋកចិចឯកជន េទះបមូីល ្ឋ ន
សិបបកមមខ្លះបនខិតខយំកផ្ល កជ្រកុម មគគ ី ឬជេសដ្ឋកចិចសមូហ
ភពក៏េ យចុះ ក៏ធតុពិតគជឺេសដ្ឋកចិចឯកជន។ េហើយសិបបកមមឯក
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ជនេនះេទៀតេ ត ក៏បនរួមចែំណកយ៉ងេ្រចើនដល់ករផលិតទនិំញ 
បេំរ ើេសចក្ត្ីរតូវកររបស់សងគម បនថយបនករនចូំលពីបរេទស ឯគុណ
ភពទនិំញេទៀតេ តក៏ល្អ រហូតមនមុខទនិំញមួយចនួំនល្អជងេ ង
ច្រករដ្ឋផលិតេទៀតផង។  

េយើងកពុំងខ្វះទុន ខ្វះបេចចកេទស និងពលកមម េហតុអ្វីក៏េយើងមនិ
េឆ្ល តេ្របើទុន បេចចកេទស ពលកមមរបស់្របជជនេយើង ែបរជេទ
ចងករ្របក់ពីបរេទស េហើយជួលអនកបេចចកេទសបរេទសមកេធ្វើករ។ 
ជងេនះេទៀត កនុងេពលែដលេយើងកពុំងខ្វះទនិំញ សិបបកមមបនជួយ
ផលិតទនិំញបេំរ ើេសចក្ត្ីរតូវកររបស់្របជជន េធ្វើេ យតៃម្លទនិំញេន
េលើទីផ រមនសថិរភព េ ះ្រ យបននូវករងរេ យមនុស កនុងទី
្រកុង េទ្របជុជំនែដលខ្វះករងរេធ្វើ បេងកើនបនចណូំល្រគួ រ រដ្ឋក៏
បនចេំណញេ យករ្រគប់្រគងពនធ រ និងករេធ្វើច ចរទនិំញរបស់
សិបបកមម េហើយ ែថមទងំជួយដល់ករ្រគប់្រគងសន្តិសុខ ស ្ត ប់
ធន ប់សងគមកនុងទី្រកុង ែដលែតងែតេកើតញឹកញប់ប ្ត លមកពី្រប
េភទមនុស គម នករងរេធ្វើេទៀតផង។ 

ទីចុងបផុំត េយើងបនេដើរដល់ករសេំរចថ ចបំច់្រតូវទទួល គ ល់ 
អតថភិពៃនសិបបកមមឯកជន េហើយករយិល័យនេយបយក៏បន
េចញេសចក្តសីេំរចេលខ ២៤៧ ចុះៃថងទី ២៧ ែខកកក  ១៩៨៤ ស្តីពី
ករព្រងកីសិបបកមមេនរដ្ឋធនីភនេំពញ េដើមបជីជំ នបទពិេ ធន៍សំ
ប់ទូទងំ្របេទស។ េយើងមនេគលេ ្រគប់្រគង និងព្រងកីែផនកេនះ 

េ យេលឿនជងេនះេទៀត េ យចលន្របជជន ប់ទងំអនកលក់ដូរ
ផង េ យបែង្វរទុនេទព្រងកីផលិតកមមសិបបកមម។ មេយើងចបំន 
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េពលេនះេយើងេ្របើពកយថ សិបបករចង់េ យរដ្ឋ្រគប់្រគងេគ ែតេបើរដ្ឋ 
មនិ្រគប់្រគងេគេទ េគក៏មនិេនេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់រដ្ឋែដរ េហើយេគ
េនែតេធ្វើ េ្រពះជករទមទររបស់សងគម ដូេចនះ ្រតង់េនះគួរែតទទួល

គ ល់ថ េយើងបនេដើរេ្រកយករវវិឌ ន៍របស់ផលិតកមមសិបបកមម ែដល
ជសតយនុម័តបិងខេំ យេយើង្រតូវែតទទួល គ ល់។ ករទទួល គ ល់េនះ 
មនិែមនជជំ នចុះចញ់ ឬថយេ្រកយេទ បុ៉ែន្តជជំ នមួយយ៉ង
េលឿនេទមុខរបស់បក េយើង េ យេយើងបនទទួល គ ល់នូវករពិត 
េហើយអនុវត្តនេយបយេសដ្ឋកចិចេបើកទូ យ េ យគួបផ េំ្របើ្របស់
េ យអស់ នូវប ្ត សមសភពេសដ្ឋកចិចកនុងសងគម េដើមបបីេំរ ើករ ្ត រ 
និងក ងេសដ្ឋកចិចជត។ិ 

បនទ ប់ពីករទទួល គ ល់ និងករជរុំញសិបបកមមឯកជន េ យមន
ករវវិឌ ន៍ សននិបតកមម ភបិលទូទងំ្របេទសរបស់បក  ពីៃថងទី ២ 
ដល់ទី ៩ វចិឆកិ ឆន  ំ ១៩៨៤ បន ក់េចញនូវសមសភពេសដ្ឋកចិច
មួយេទៀត គសឺមសភពេសដ្ឋកចិចឯកជន។ ម សននិបតបក េលើកទី 
៥ ក៏បនេ យសចច ប័នទទួល គ ល់សមសភពេសដ្ឋកចិចេនះ េហើយ
រដ្ឋសភក៏បនបញចូ លេទកនុងរដ្ឋធមមនុញញ កនុងសម័យ្របជុេំលើកទី ១០ 
នីតកិលទី ១ ពីៃថងទី ៧ ែខកុមភៈ ឆន  ំ១៩៨៦។ 

ដូេចនះ សិបបកមម ែដលកនុងេនះសិបបកមមឯកជនជអនកេដើរតួដ៏
សខំន់ បនេធ្វើដេំណើ រកនុងភព្រសបចបប់។ ពីមួយៃថងេទមួយៃថងផលិត
កមមកន់ែតរកីចេំរ ើន មុខទនិំញថមីៗ  បន ក់លក់េនទីផ រ គុណភពទំ
និញកន់ែតខពស់ មូល ្ឋ នសិបបកមមចស់ៗ ក៏បនព្រងកីផលិតកមមែថម 
មូល ្ឋ នថមីៗ  ក៏បនេកើតមនេឡើងជបន្តបនទ ប់។ ្របជជនកន់ែត
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សបបយរកី យ និង ៊ នេបះទុនេចញ េដើមបពី្រងកីផលិតកមម។ 
បេចចកេទសថមីៗ  ក៏េកើតមន រហូតសិបបកមមខ្លះ ឈនេទបេងកើនមុខ
ទនិំញ ជនួំសេ យករនចូំលពីបរេទស ែដលេធ្វើេ យរដ្ឋចេំណញ
រូបយិប័ណ្ណយ៉ងេ្រចើន។ 

េយើងេនចបំនថ កនុងសម័យ្របជុមួំយរបស់គណៈអចៃិ្រន្តយ៍្រកុម
្របកឹ រដ្ឋម្រន្តី នពក់ក ្ត លឆន  ំ ១៩៨៦ េដើមបពិីភក អពីំវស័ិយ
ឧស ហកមម សិបបកមម េ យេឃើញមុខទនិំញរបស់សិបបកមម្របកួត
្របែជងជមួយមុខទនិំញរបស់ឧស ហកមមរដ្ឋ មតរិបស់ថន ក់ដកឹន ំ
្រកសួងឧស ហកមម បនេសនើ្រកុម្របកឹ រដ្ឋម្រន្តីសុបំទិមូល ្ឋ នសិបបកមម 
ឯកជនមួយចនួំនែដលផលិតមុខទនិំញ្របែជងជមួយរដ្ឋ ពិេសសសបំក
កង់េទច្រកយន។ េពលេនះគណៈអចៃិ្រន្តយ៍្រកុម្របកឹ រដ្ឋម្រន្តីបនសំ
េរចថ ចបំច់្រតូវរក  និងព្រងកីសិបបកមម្របេភទេនះតេទេទៀត។ អនក
កត់េសចក្តកីនុងេរឿងេនះ គ្ឺរបជជនែដលជអនកទិញ។ សព្វៃថង្របជជន
ចូលចតិ្តទិញសបំកកង់របស់សិបបកមម េ្រពះ មនគុណភពផង មន
េ ភ័ណភពផង េហើយមនតៃម្លេថកលមមេទៀត។ ឯរបស់ឧស ហ
កមម គខឺ្វះគុណភពផង េហើយខ្វះេ ភ័ណភពផង ពិតែមនែតតៃម្ល
េថកជងសិបបកមមបន្តិចបន្តួចក៏េ យ ក៏្របជជនមនិចូលចតិ្តេ្របើ។ 
ដូចេនះ្រតូវទុកេ យសិបបកមមរត់្រប ងំជមួយឧស ហកមម អពីំ
គុណភព។ េពល ្របជជនឈប់ទិញរបស់សិបបកមម េយើងមនិ
ចបំច់្របកសបទិមូល ្ឋ នសិបបកមមេនះេទ េគនឹងបទិេ យខ្លួនឯង 
េហើយេទរកករផលិតមុខទនិំញថមេីផ ងេទៀតវញិជមនិខន។ 

េ្រកពីសិបបកមមផលិតនូវេ្រគ ងឧបេភគបរេិភគ មុខទនិំញេ្របើ
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្របស់ ឧបករណ៍កសិកមម និងសមភ រៈសណំង់ េយើងក៏េនេឃើញសិបប
កមមជួសជុលេ្រគ ងយន្ត ជួសជុលសមភ រៈេ្របើ្របស់ ជួសជុលមេធយ
បយដកឹជញជូ ន សិបបកមមែកៃចនតុ ទូ េកអី ែ្រគ េធ្វើទូក កណូត រេទះ 
រ ត់ទឹក។ល។ មនកររកីចេំរ ើនយ៉ងល្អ។ សិបបកមមែដលមនលកខ
ណៈជករ ងសង់សីុវលិ ក៏បនេកើតេឡើងយ៉ងេ្រចើនកនុងទូទងំ
្របេទស ស្រមួលដល់ករ ងសង់ផទះសែមបង អគរ ធរណៈរបស់
្របជជន បណ្តុ ះប ្ត លបននូវអនកបេចចកេទស កនុងករ ងសង់ 
េ ះ្រ យបនមួយែផនកនូវករងរេធ្វើសំ ប់្របជជន េហើយ្រកុមសំ
ណង់របស់្របជជនេនះឯង ក៏បនជួយដល់រដ្ឋ កនុងករ ងសង់សំ
ណង់របស់រដ្ឋ ដូចជផទះកមមករចកំរេកសូ៊ អគរេធ្វើកររបស់រដ្ឋ។ល។ 

ឆ្លង មរយៈេគលនេយបយរបស់បក  និងរដ្ឋ កនុងករព្រងកីសិបប
កមម ្របជជនកន់ែតមនជេំនឿទុកចតិ្ត ៊ នបញចញទុនមកក ងមូល
្ឋ នផលិតកមម េហើយពីមួយឆន េំទមួយឆន  ំ ផលិតផលកនែ់តេកើនេឡើង 

រួមជមួយផលិតផលឧស ហកមមរដ្ឋផង េយើងបេំពញបនមួយែផនកធនូំវ
េសចក្ត្ីរតូវកររបស់សងគម បនថយបនមួយករំតិនូវករនចូំលពីបរេទស 
និងបនថយបនមួយករំតិនូវ ចេន្ល ះៃនករបត់តុលយភពរ ងេសចក្ត្ីរតូវ
ករ និងករផគត់ផគង់។ 

បុ៉ែន្តេយើងក៏្រតូវទទួល គ ល់នូវចណុំចេសសសល់ ែដល្រតូវបន្ត
េ ះ្រ យ គកឺរអនុវត្តន៍េគលករណ៍អពីំករព្រងកីសិបបកមមមនិ
ទន់បន្រពមគន  និងមនិទន់មនចលនេសមើគន េនេឡើយ មនែតរដ្ឋ
ធនីភនេំពញ និងេខត្តមួយចនួំនបុ៉េ ្ណ ះេទ ែដលមនសនទុះេលឿន ឯ
េខត្ត្រកុងមួយចនួំនេទៀត ចលនេនយតឺ េធ្វើកនុងភព ទ ក់េសទើរ សតិ
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រមមណ៍ខ្ល ចេសដ្ឋកចិចឯកជន េនែតជជងំដ៏ឺ ុ ៃំរស៉ំ ប់កមម ភបិល
មួយចនួំន។ ទ្រមង់ែបបបទេន ញុំេំពក េធ្វើេ យ្របជជន ែរក 
មនិ ៊ នបេញចញទុន និងបេចចកេទសព្រងកីផលិតកមម។ ករផគត់ផគង់វតថុ
ធតុេដើមេ យសិបបកមមផលិតមុខទនិំញែដលរដ្ឋ្រតូវករ ក៏េធ្វើពុទំន់
បនល្អ។ អងគករសហជពី ក៏ពុំទន់បនចូលេធ្វើសកមមភព េដើមបធីន 
ផល្របេយជន៍កមមករេនមូល ្ឋ នសិបបកមមឯកជន ែដលមនជួល
ពលករ។ល។ 

ចំេពះវស័ិយគមនគមនដឹ៍កជញជូ ន 
េបើនិយយពីែផនកគមនគមន៍ េយើង ចនិយយបនថ ែផនកេនះ 

្រតូវ្រទុឌេ្រទមយ៉ងខ្ល ងំ។ ចប់ ងំពីឆន  ំ១៩៧០ មក ព ន ថនល់ ផ្លូវ
ែដក ខ្វះករជួសជុល និងែថទ ំមនិ្រតមឹែតបុ៉េ ្ណ ះ គ្ឺរតូវបផំ្លចិបផំ្ល ញ 
េ យករទម្ល ក់្រគប់ែបក ្រគប់កេំភ្លើងធ ំ ្រគប់មនី ឬ្រតូវខូចខត
េ យ រករ្របយុទធគន ។ េ្រកយៃថងរេំ ះ ៧ មក  ១៩៧៩ រដ្ឋេយើង
ក៏បនយកចតិ្តទុក ក់េធ្វើករងរេនះ បុ៉ែន្តទុនរបស់េយើងតចិ េយើងេធ្វើ
បន្រតមឹករំតិែថទ ំ និងជួសជុលតូចែតបុ៉េ ្ណ ះ។ ឯករព្រងកីគមន
គមន៍េនជនបទក៏េធ្វើបនកនុងករំតិតចិតួច ច ចរេនជួបករលបំកេ្រចើន។ 
េ្រកពីេនះ ខម ងំស្រតូវក៏េនបន្តបផំ្លចិបផំ្ល ញេទេលើ ព ន េលើផ្លូវែដក 
ែដលទមទរេ យេយើង្រតូវចំ យថវកិ សមភ រៈ និងពលកមម ដ៏េ្រចើន
េដើមបជួីសជុល។ 

មេធយបយដកឹជញជូ ន ដូចជ រថយន្ត រថេភ្លើង កណូត កប៉ល់ 
ែដលេនេសសសល់ ក៏្រតូវែតឆ្លងកត់ករជួសជុលេទើប ចដេំណើ រករ
បន។ រថយន្តតូចធំ ប់រយេ្រគ ង្រតូវពួក បុ៉ល ពត បផំ្ល ញទុកេចល
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គរេលើគន ដូចភន ំឯកប៉ល់ កណូតយ៉ងេ្រចើន ្រតូវពន្លិចេចលកនុងទេន្ល។ 
មេធយបយដកឹជញជូ ន មញញដូចជ រេទះេគ រេទះេសះ ទូក េទច្រក
យន េទច្រកយនយន្ត។ល។ មនេនេសសសល់តចិតួច ែដល្របជ
ជន្របមូលបនពីសហករណ៍របស់ពួក បុ៉ល ពត មកវញិ។ 

បុ៉ែន្ត េទះបសីថិតកនុង ថ នភពែបបេនះក៏េ យ ក៏វស័ិយគមនគមន៍
ដកឹជញជូ នបនចប់ដេំណើ រករភ្ល ម ងំពីេ្រកយៃថងរេំ ះ។ មេធយបយ
ដកឹជញជូ នជរថយន្ត រថេភ្លើង កណូត កប៉ល់ ងស្រមប់កពំង់
ចម្លង។ល។ ្រតូវបនជួសជុល េហើយ ក់េ យដេំណើ រករ។ 
មេធយបយថមីៗ  ក៏្រតូវបនបពំក់ែថមេទៀត េ យករនចូំលរបស់រដ្ឋ 
េ យជនួំយ របស់្របេទសសងគមនិយម និងរបស់អងគករអន្តរជតនិ
ន។ ព នែដលខូច្រតូវបនេធ្វើេឡើងវញិ ផ្លូវថនល់មួយចនួំន្រតូវបនជួស
ជុល ផ្លូវថមមួីយចនួំនេទកន់្រពំែដនកមពុជ-ៃថ េដើមបបីេំរ ើដល់ករផគត់
ផគង់ចេំពះកម្ល ងំករពរ្រពំែដន្រតូវបនក ងេឡើង។ មេធយបយដកឹ
ជញជូ នអនកដេំណើ រ ប់ ងំពីរថយន្ត រថេភ្លើង កណូត រហូតដល់
េទច្រកយន េទច្រកយនយន្ត រុម៉ឺកសេ ្ត ង ្រតចី្រកយន។ល។ 
បនេកើតមនេឡើងេនទូទងំ្របេទស។ កពំង់ែផទងំតូចទងំធ ំ ្រតូវ
បន ្ត រ និង ក់ េ យដេំណើ រករជ្រប្រកត។ី វស័ិយគមនគមន៍ដកឹ
ជញជូ ន បនក្ល យេទជសរៃសឈមតភជ ប់េនទូទងំ្របេទស បេំរ ើេ
យករងរច ចរ ែបងែចកទនិំញ បេំរ ើដល់ករេធ្វើដេំណើ ររបស់្របជជន 
េ ះ្រ យបនល្អនូវករបត់តុលយភពរ ងដបំន់មនទនិំញ និង
តបំន់ខ្វះទនិំញ បេំរ ើយ៉ងល្អនូវករដកឹជញជូ នទនិំញនេំចញ និងនចូំល។ 
ករដកឹជញជូ ន មផ្លូ វទឹក និងផ្លូ វែដកមនកររកីចេំរ ើន បនថយបននូវ
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ករចំ យកនុងករដកឹជញជូ ន។ 
កនុងែផនកេនះ េយើងគួរែតេលើកេឡើងមកនិយយអពីំវរីភព និងករ

ៃចន្របឌតិរបស់កមមករ កមម ភបិល និងយុទធជនេយើង។ កនុង្រគដបូំង េបើ
និយយពីករ ក់េ យេ្របើ្របស់នូវមេធយបយដកឹជញជូ ន និងកពំង់
ែផ គសុឺទធែតេលចេចញពី ម រតៃីចន្របឌិតរបស់កមមករេយើងទងំអស់។ 
េគបនខិតខ្ំរបែម្របមូលេ្រគ ងបន្ល ស់ េដើមបជួីសជុលកបលរថេភ្លើង 
ទូររថេភ្លើង រថយន្ត កណូត កប៉ល់ មេធយបយេលើក ក់េនកពំង់ែផ 
រហូតឈនេទែកៃចនបននូវេ្រគ ងបន្ល ស់ដ៏សខំន់ៗ ជនួំសេ យករ
េ្របើ្របស់រូបយិប័ណ្ណេដើមបនីចូំល។ 

រថយន្តមួយចនួំនែដលខូចេន មចេិញចើ មថនល់ ឬេន មកែន្លង
េកៀនេកះ ងំពីជនំន់ លន់ នល់ ឬ បុ៉ល ពត ន មួយចនួំនែដល
លិច ងំពីយូរមកេហើយ ្រតូវបនកមមករេយើង ្ត រ និងជួសជុល ក់
េ យដេំណើ រករ េហើយែដលកពុំងរួមចែំណកកនុងករដកឹជញជូ នសព្វ
ៃថងេនះ។ ករផលិតមេធយបយដកឹជញជូ នថមីៗ  ក៏មនកររកីចេំរ ើនយ៉ង
េ្រចើន ដូចជកប៉ល់ កណូត ទូក ង រេទះេគ រេទះេសះ រុម៉ឺក 
សេ ្ត ង។ ខងែផនកេធ្វើផ្លូវេធ្វើ ព ន ក៏មនករៃចន្របឌតិយ៉ងខពស់ េ យ
េ្របើ្របស់អស់លទធភពនូវកម្ល ងំ្របជញ  ម រត ី និងមេធយបយ េដើមប ី
ក ង ឬជួសជុលថនល់ ព ន។ គមនគមន៍ជនបទ ក៏្រតូវបនព្រងកី។ េគ
បនខិតខេំធ្វើផ្លូ វេធ្វើ ព នែថមថមីៗ  េទៀត េដើមបសី្រមួលដល់ករេធ្វើដេំណើ រ
របស់្របជជន េហើយកែន្លងមួយចនួំនបនគួបផ យ៉ំងល្អ រ ងករេធ្វើ
ជធ ្រស្តជមួយគមនគមន៍ ដូចជករេធ្វើច ចរ មកូនែ្រពក
ែដលបនជកី ឬច ចរេលើខនងទនំប់ែដលបនេលើកទប់ទឹក។ ករ
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ក ងផ្លូវថមីៗ  េទកន់្រពំែដនកមពុជ-ៃថ មនិ្រគន់ែតបេំរ ើដល់វស័ិយករ
ពរជតបុ៉ិេ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្តេនបនបេំរ ើដល់ករែបងែចកពលកមមសងគម
េឡើងវញិ និងបេំរ ើដល់ច ចរផលិតផលរបស់្របជជនេទៀតផង។ 

កមមករេបើកបររថេភ្លើង េបើកបររថយន្ត កមមករជួសជុលផ្លូវ ព ន បន
បេញចញនូវវរីភពដ៏ខពង់ខពស់របស់ខ្លួន េ យបនេធ្វើដេំណើ រដកឹជញជូ ន

មផ្លូ វ្របកបេ យេ្រគះថន ក់ ែដលមនករ ទ ក់បញ់ ក់មនីរបស់
ខម ងំស្រតូវ ្រតូវជួសជុលផ្លូវ ព នេនកែន្លង ច់្រសយល ែដលសម
មតិ្តទងំេនះ ចបំច់្រតូវេធ្វើករងរដកឹជញជូ ន ឬជួសជុលផ្លូវ ព នផង 
្រតូវបេំពញភរកចិច្របយុទធករពរទនិំញ ករពរមេធយបយផង។ 

ខងៃ្របសណីយ៍ និងទូរគមនគមន៍ ក៏មនកររកីចេំរ ើនគួរេ យ
កត់សមគ ល់ែដរ។ ទូរស័ពទទក់ទងកនុងទី្រកុងភនេំពញ និងពីទី្រកុង
ភនេំពញេទប ្ត េខត្ត បន ក់េ យដេំណើ រករបនយ៉ងឆប់។ 
ជនួំយជផក យរណបរបស់សហភពសូេវៀត បនស្រមួលេ យេយើង
ទក់ទងទូរស័ពទជមួយ្របេទសេ្រក។ ទូរេលខរ ង្រកុងភនេំពញ ជមួយ
ប ្ត េខត្ត រ ងភនេំពញជមួយ្របេទសេ្រក ក៏មនដេំណើ រករជ្រប្រក
ត។ី សបុំ្រតកញច ប់បេញញើទងំកនុង និងេ្រក្របេទស បនបញជូ នេទមក
យ៉ងឆប់រហ័ស បងកលកខណៈងយ្រសួលេ យករទក់ទងរ ង
មជឈមិ និងមូល ្ឋ ន រ ងអងគភពរដ្ឋ ជមួយអងគភពរដ្ឋ រ ង្របជជន 
និង្របជជន រ ងកនុង្របេទស និងេ្រក្របេទស។ 

កនុងវស័ិយគមនគមន៍ ដកឹជញជូ ន និងៃ្របសណីយ៍ ក៏មនបញ្ហ
េសសសល់ជេ្រចើន។ ភព្រទុឌេ្រទម និងករខូចខតថនល់ ព ន ប់
ទងំផ្លូ វែដកផង ទមទរជបនទ ន់នូវករជួសជុលធ ំ បុ៉ែន្តេយើងខ្វះថវកិ 
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និងសមភ រៈ េដើមបេីធ្វើករងរេនះ។ បែនថមេលើេនះ ករដកឹជញជូ នទនិំញ 
ពិេសសករដកឹជញជូ នេឈើមនទមងន់េលើសពីករទទួលបនរបស់ ព ន 
ថនល់ េធ្វើេ យខូចផ្លូ វ និងបក់ ព នែថមេទៀត។ មេធយបយដកឹជញជូ ន 
អនកដេំណើ រ មនមនិ្រគប់សណូំមពរៃនករេធ្វើដេំណើ ររបស់្របជជន។ 
រថយន្ត ឬកណូតនីមួយៗ ផទុកអនកេធ្វើដេំណើ រ និងទនិំញហួសចណុំះ 
នេំ យេ្រគះថន ក់ដល់ យុជវីតិ្របជជន។ ករេរៀបចែំផ ជចណំត
កណូតចូលចត េធ្វើបនតចិ ទុកេ យកណូតកប៉ល់បុក្រចងំ នំ
ដល់េ្រគះថន ក់ចេំពះ្របជជន។ ទងំអស់េនះ េធ្វើេ យ្របជជនជួប
ករលបំកកនុងករេធ្វើដេំណើ រ ខតេពលេវ  េហើយរហូតេ្រគះថន ក់ 
ដល់ យុជវីតិេទៀត។ បែនថមេលើេនះ បុ៉នម នឆន មុំនេនះ ន ក់ករ្រតួត
ពិនិតយ មផ្លូ វទងំ្រសបចបប់ ទងំមនិ្រសបចបប់មនេ្រចើនេពក ន  
ឬរថយន្ត្រតូវឈប់រង់ចកំរ្រតួតពិនិតយមួយកែន្លងៗ មនិតចិជងកន្លះ
េម៉ងេទ រហូតមនដល់េទពីរឬបេីម៉ងផង ែដលកន់ែតេធ្វើេ យ
្របជជនជួបករលបំក បត់េពលេវ យ៉ងេ្រចើនកនុងករេធ្វើដេំណើ រ 
េហើយតៃម្លឈនួលរថយន្ត ឬកណូតក៏េកើនេឡើងេទៀត។ េនចុងឆន  ំ
១៩៨៧ ្រកុម្របកឹ រដ្ឋម្រន្តី បនេចញបញជ បទិ ន ក់ករ្រតួតពិនិតយ
មួយចនួំនធ ំនេំ យករេធ្វើដេំណើ របនឆប់ជងមុន បុ៉ែន្តក៏េនែតជួប
ដេំណើ រអសកមម ប ្ត លមកពីករ្រតួតពិនិតយយូរេពករបស់ ន ក់ករ
ែដលេនសល់ ឬមកពីជន ្រកក់ ទ ក់រថយន្ត ឬកណូតម្តងមក ល 
េដើមបរីកកៃ្រម។ 

ករ្រគប់្រគងមេធយបយដកឹជញជូ នអនកដេំណើ ររបស់ឯកជន ដូចជ 
រថយន្ត កណូត េធ្វើមនិទន់បនល្អ េហើយក៏មនិទន់មនេគល
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នេយបយចបស់ ស់អពីំករដកឹជញជូ នឯកជនេនះេនេឡើយ។ បញ្ហ
េន្រតង់ថ កនុងេពលែដលរដ្ឋមនិទន់មនមេធយបយដកឹជញជូ ន អនកដំ
េណើ រេ យបន្រគប់្រគន់ មសណូំមពរ ៃនករេធ្វើដេំណើ ររបស់្របជ
ជន ែដលេចះែតេកើនេឡើងេនះ េតើេយើងគួរេ្របើ្របស់ទុន និងមេធយ
បយរបស់ឯកជន េ្រកមករដកឹន្ំរគប់្រគងរបស់រដ្ឋ បេំរ ើដល់ករដកឹ
ជញជូ ន ពិេសសកនុងែផនកដកឹជញជូ នអនកដេំណើ រេនះឬេទ? ឯកជន មន
សិទិធេ្របើ្របស់រថយន្តផទ ល់ខ្លួនេហើយ បុ៉ែន្តេយើងគួរេលើកទឹកចតិ្តដល់
ករនចូំលរថយន្តដកឹជញជូ នអនកដេំណើ រ ទងំតូចទងំធ ំ េដើមបជួីយ 
ស្រមួលដល់ករេធ្វើដេំណើ ររបស់្របជជន។ មយង៉េទៀត ជករជក់ែស្តង 
កនុងបុ៉នម នឆន កំន្លងមកេនះ ឯកជនមួយចនួំនក៏បនេធ្វើ ជវីកមមរួច
េ្រសចេទេហើយ ជរថយន្តឈនួល ជកណូតតូច និងមធយម ែដល
េពលេនះ ្រគន់ែតទមទរេ យមនេគលករណ៍ព្រងកី និងករ
្រគប់្រគងេ យបនល្អែតបុ៉េ ្ណ ះ។ ចុងេ្រកយេនះ រដ្ឋេយើងបនេដើរ
ដល់ករសេំរច អនុញញ តេ យឯកជនេធ្វើ ជវីកមមកនុងែផនកដកឹជញជូ ន 
អនកដេំណើ រ េហើយេលើកទឹកចតិ្តដល់ករនចូំលនូវមេធយបយដកឹជញជូ ន

មរយៈៃនករបនថយពនធនចូំល។ 
បញ្ហ គួរេ យកត់សគំល់មួយេទៀត គេឺ្រគះថន ក់េ យករេធ្វើ

ច ចរកនុងទី្រកុង មផ្លូវននេនេ្រក្រកុង មនអ្រ ខពស់ ប ្ត លមក
ពីករដកឹជញជូ នហួសចណុំះ និងករេបើកបរេលឿន េហើយគម នស ្ត ប់
ធន ប់ ែដលេធ្វើេ យរបួសពិករ និងបត់បង់ជវីតិមនុស  និងខូចខត 
្រទពយសមបតិ្តអស់ជេ្រចើន។ 

កនុងែផនកច ចរែបងែចក ខញុចំង់េលើកេឡើងជសខំន់អពីំ ពណិជជកមម 



ហុ៊ន ែសន៖ ១០ ឆន ៃំនដេំណីរកមពុជ ១៩៧៩-១៩៨៩ 

ទំពរ័ 215 

ហិរញញវតថុ  និងធនគរ។ 
េយើងចបំច់្រតូវពិនិតយេឡើងវញិ នូវសភពករណ៍កនុង្រគដបូំង េដើមប ី

ពិនិតយពីចណុំចេចញដេំណើ រៃនករេរៀបច ំ និងករវវិឌ ន៍ៃនែផនកច ចរ
ែបងែចករយៈេពល ១០ ឆន កំន្លងមក។ ជនបរេទស និងជនកមពុជេន
បរេទសមួយចនួំន ែដលមនិបន គ ល់របប បុ៉ល ពត េពលមកដល់កមពុជ 
េគ ក់ដូចជមនករភញ ក់េផ្អើលចេំពះមុខមត់ទីផ ររបស់កមពុជ ែដល
មនសកមមភពជធមម  ទីផ រសបូំរេ យទនិំញ និងមន្របក់កស
ចយ យ េហើយមនមួយចនួំន ក់ដូចជពុបំនេជឿថ បុ៉ល ពត បន
បផំ្ល ញេចលរូបយិវតថុ និងទីផ រេនកមពុជេទ ...។ 

េយើងេនចបំនថ កនុងឆន  ំ ១៩៧៤ មនគណៈ្របតភូិេសដ្ឋកចិច 
ហិរញញវតថុ មួយរបស់រ ្ឋ ភបិលរួបរួមជតកិមពុជ ដកឹនេំ យ េអៀង 

រ ីនិង ចន់ េសងហុង ែដលេពលេនះជសមជកិភូមភិគបូព៌ទិស 
និងជេលខបក ដបំន់ ២១ របស់ភូមភិគបូព៌ទិស បនេធ្វើទស នកចិច 
េន្របេទសមួយចនួំន ែដលជសខំន់មន ធរណរដ្ឋ្របជមនិត
ចនិ និង ធរណរដ្ឋ្របជមនិត្របជធបិេតយយកូេរ។៉ េគ ចដងឹ
បនថ បណំងសខំន់គ ឺ េសនើេ យចនិជួយេបះ្រក ស្របក់ថម ី េដើមប ី
ប្តូ រជមួយ្រក ស្របក់របស់ លន់ នល់ ៃន ធរណរដ្ឋែខមរ។ ្រក ស
្របក់េនះ្រតូវបនយកមក ងំពិព័រណ៌បង្ហ ញ្របជជន េនកនុងតបំន់
រេំ ះ នចុងឆន  ំ១៩៧៤ និងេដើមឆន  ំ១៩៧៥។ េដើមឆន  ំ១៩៧៥ ម
វទិយុរណសិរ រួបរួមជតកិមពុជ េគបន្របកសផ យអពីំករឈប់ចយ
្រក ស្របក់របស់ លន់ នល់។ ករឈប់ចយ្របក់ បនេធ្វើេឡើងភ្ល ម
េនកនុងដបំន់រេំ ះ បុ៉ែន្តេនបន្តចយកនុងតបំន់ែដល លន់ នល់ កន់
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កប់ េហើយក៏្រតូវឈប់ចយជ ថ ពរេនៃថងទី ១៧ េម  ១៩៧៥ 
េពលែដលរបប លន់ នល់ ដួលរល។ំ េយើងេនចបំនថ ្របជជនេន
្រកុងភនេំពញ និងទី្រកុងននទូទងំ្របេទស ែដល្រតូវពួក បុ៉ល ពត 
ជេម្ល សេចញ េគគម នបនដងឹអពីំករមនិចយ្របក់េនះេទ គួបផ នឹំង
េពលេដញ្របជជនពីទី្រកុង ពួក បុ៉ល ពត បនបេញឆ ត្របជជនថ 
េទែត ៤ េទ ៥ ៃថង ឬកនុងរយៈេពលខ្លីបុ៉េ ្ណ ះ េដើមបេីជៀសេ យផុត
ពីករទម្ល ក់្រគប់ែបករបស់ េមរកិ។ ដូេចនះ ្របជជន ភគេ្រចើន្រតូវ
េចញពីផទះេ យនេំទជមួយនូវរបស់្រ លៗ សខំន់ ្របក់ មស 
េព្រជ បុ៉ែន្តេចញផុតពីផទះ ពីទី្រកុង របស់ទងំេនះែលងមនតៃម្លអ្វីទងំ
អស់ េ យេហតុថ ទូទងំ្របេទសែលងមនករចយ្របក់ ែលងមន
ទីផ រេដើមបផី្ល ស់ប្តូ រទនិំញេហើយ េហើយេគក៏មនិ ចវលិ្រតឡប់មកផទះ
សែមបង ភូមកិេំណើ តវញិបនែដរ។ 

េយើងេនចសំដំរីបស់ពួក បុ៉ល ពត បក្រ យអពីំខ្លឹម រៃនជ័យ
ជនំះ ១៧ េម  ១៩៧៥ ថៈ េយើងបនសេំរចទងំ្រសុង និងជ ថ ពរនូវ
ករបដវិត្តន៍្របជជត្ិរបជធបិេតយយេហើយ បដវិត្តន៍កមពុជបនឈន
ចូលដំ ក់កលេធ្វើបដវិត្តន៍សងគមនិយម និងក ងសងគមនិយម។ 
្រតង់េនះ មករបក្រ យរបស់េគ ករសេំរចបដវិត្តន៍្របជជត ិ គឺ
ករ យបេណ្ត ញច្រកពត្តិ េមរកិេចញពីកមពុជ េហើយគម នរបប
យ៉ងេនកមពុជ ឯករសេំរចបដវិត្តន៍្របជធបិេតយយ គកឺរគស់រេំលើង 
របបសក្តភូិម ិ នយទុន មរយៈករជេម្ល ស្របជជនេចញពីទី្រកុង 

មករឈបច់យ យ្របក់កស។ េពល្របជជនេចញពីទី្រកុង គេឺគ 
មនិ ច ព យមកជមួយនូវេ ងច្រក ផទះសែមបង មេធយបយ
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ផលិតកមមេផ ងេទៀតេទ េហើយេបើយករថយន្តេចញមក េពលអស់
ងំ េគក៏្រតូវេចលរថយន្ត េបើយក្របក់េរៀលេចញមក េគក៏មនិ ច

ទិញអ្វីបន មស េព្រជ ក៏ែលងមនតៃម្ល ដូេចនះកមមសិទធិៃនរបបសក្តិ
ភូម ិនយទុន គ្ឺរតូវរ យទងំ្រសុង។ ឯេនជនបទ គម នមច ស់ដេីទៀត 
េទ េហើយក៏គម នកររកសីុជឯកជនែដរ ្របជជនទងំចស់ទងំថម ី
(្របជជនថម ីគ្ឺរបជជនែដល្រតូវជេម្ល សេចញពីទី្រកុង) សុទធែតេនកនុង 
សហករណ៍ដូចគន ។ ទូទងំ្របេទស គម នអនកមន គម នអនក្រកដូចមុន
េទៀតេទ។ ដូចពួក បុ៉ល ពត និយយែមន ទូទងំ្របេទស ្របជជន្រតូវ
សថិតកនុងសហករណ៍្របមូលផ្តុ  ំ េធ្វើរួមសីុរួម គម នទនំក់ទនំងផ្ល ស់ប្តូ រទ ំ 
និញេទ េទះជ មរូបភព ក៏គម នែដរ។ 

ដូេចនះ េ្រកយករដួលរលេំទៃនរបប បុ៉ល ពត ទនំក់ទនំងផលិត
កមម មែបបទសភពេនះ ្រតូវបផំ្ល ញេចលភ្ល មជមួយែដរ េហើយ
ទនំក់ទនំងផលិតកមមថម្ីរតូវចប់េផ្តើមេឡើងភ្ល ម កនុងសភពករណ៍ែដល
គម នទីផ រ និងគម នរូបយិវតថុ  េធ្វើជតំ ងេ យករផ្ល ស់ប្តូ រទនិំញ។ 

ពិតជេរឿងដ៏ចែម្លកេហើយ េបើេ្រប បេធៀបជមួយ្របេទសដ៏ៃទេលើ 
សកលេ កេនះ េពលែដលរបបថម្ីរតូវទទួលតណំពីរបបចស់។ 
្របេទសនន េពលរបបថមេីឡើងជនួំសរបបចស់ គឈឺរេលើមូល ្ឋ ន
ែដលមន្រ ប់ េ យ្រគន់ែត្រតូវែកលអំ មនេយបយថមែីត
បុ៉េ ្ណ ះ។ េគេបះផ យរូបយិវតថុថមផី្ល ស់ប្តូ រជនួំសេ យរូបយិវតថុចស់ 
េ យ្របជជនរក បននូវតៃម្លៃន្រទពយសមបត្តរិបស់េគ េហើយមន
្របេទសជេ្រចើនមនិទងំប្តូ រ្របេភទរូបយិវតថុផង េ យេគបន្តេ្របើ្របស់ 
រូបយិវតថុ ពីរបបចស់ េគបន្តទនំក់ទនំងផ្ល ស់ប្តូ រទនិំញកនុងទីផ រែដល
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មន្រ ប់។ ឯេនកមពុជ គ្ឺរតូវចប់េផ្តើមពីករេរៀបចថំម ីទងំទីផ រ ទងំ
រូបយិវតថុ េហើយអ្វីៗ  ទងំអស់ក៏្រតូវេរៀបចេំឡើងវញិជថមែីដរ ចប់ ងំពី
កមមសិទិធេលើដធី្ល ីផទះសែមបងកនុងទី្រកុង រហូតដល់មេធយបយផលិតកមម។ 

ជ្រកតឹយ្រកម បនទ ប់ពីកររ យេទនូវែបបែផនផលិតកមមមួយ 
ែបនែផនផលិតកមមថមមួីយេទៀត ្រតូវែតេឡើងមកជនួំស។ េនកមពុជ គឺ
ដូចេនះឯង បនទ ប់ពីកេំទចេចលនូវសហករណ៍្របមូលផ្តុ  ំ េធ្វើរួមសីុរួម 
របស់ពួក បុ៉ល ពត ្របជជនចប់េផ្តើមែចកចយគន នូវេសប ង រ 
មេធយបយ និងឧបករណ៍ផលិតកមម េហើយក៏ចប់េផ្តើមបេងកើតេឡើង
ភ្ល មែដរ នូវរូបភពផ្ល ស់ប្តូរទនិំញ មរយៈទីផ រ ែដល ចប់កេកើត 
ជដបូំងរ ងបុគគល និងបុគគល រ ង្រគួ រ និង្រគួ រ ឬរ ងសមូហ
ភព និងសមូហភព។ ពិតែមនេហើយ ករចប់េផ្តើមដបូំងនូវទនំក់
ទនំងផ្ល ស់ប្តូ រទនិំញ គឺ េកើតេឡើងេ យឯកឯង គម នករចត់ ងំ
ដកឹនពីំរដ្ឋអំ ចេទ ែត ជសណូំមពរៃនសងគម ជភពចបំច់
ែដល្របជជន្រតូវេធ្វើេ យខនមនិបន េហើយែដលរ ្ឋ ភបិលបន
ចត់ទុកថ ជចណុំចរកីចេំរ ើន ម្រកតឹយ្រកម ែដល្រតូវែតជរុំញេ យ
រកីចេំរ ើនែថមេទៀត។ ន័យពិត្របកដ គជឺរុំញេ យផលិតកមមមនករ

រកីចេំរ ើន មទិសផលិតទនិំញបេំរ ើេសចក្ត្ីរតូវកររបស់សងគម េហើយ
ែដលរ ្ឋ ភបិល្រតូវគតិជបនទ ន់ ដល់ករេបះផ យ្រក ស្របក់ 
េដើមបជីតំ ងេ យករផ្ល ស់ប្តូ រទនិំញេលើទីផ រ។ 

្រគដបូំងៃនករចប់េផ្តើមទនំក់ទនំងផ្ល ស់ប្តូ រទនិំញ កនុងសភព
ករណ៍មនិទន់មន្រក ស្របក់ េយើងពិនិតយេឃើញករផ្ល ស់ប្តូ រសំ
ខន់េហើយជដបូំង គរឺ ងបុគគល និងបុគគល រ ង្រគួ រ និង្រគួ រ 
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េ យេ្របើ្របស់របស់ និងរបស់ ទនិំញ និងទនិំញ េដើមបផី្ល ស់ប្តូ រជ
មួយគន  ដូចជករយកអងករ ឬ្រសូវ ដូរយក្រកម ឬភួយ យក្រសូវអងករ
ដូរមន់ ទ ្រជូក ្រត។ីល។ រហូតយកមស ឬតបូងមនតៃម្ល ដូរជមួយ 
េសប ង ឬវតថុ េផ ងេទៀត។ ដូេចនះ មស និងតបូងមនតៃម្ល ចប់េផ្តើមមន
តៃម្លេឡើងវញិ។ សូមបញជ ក់ថ បញ្ហ មស េព្រជ ឬតបូងមនតៃម្ល មនិ
ែមនជរបស់ែដលែចកបនពីសហករណ៍ បុ៉ល ពត មកេទ ែតជរបស់ 
បុគគល ឬ្រគួ រខ្លះ ែដលបនខិតខំ ក់ទុកេ យលួច ក់ពីេពល 
បុ៉ល ពត កន់អំ ច េហើយែដលបនក្ល យជទុនដ៏សខំន់មួយ សំ
ប់កររស់ន្រគដបូំងផង និងសំ ប់ករព្រងកីផលិតកមមនេពល

េ្រកយៗ េនះផង។ ជជំ នៗ េយើងសេងកតេឃើញនូវករកេកើតេឡើង 
ជទីផ រតូចៗ េន មទី្រកុង ទី្របជុជំន និងមនផទះលក់ទនិំញរបស់ 
្រគួ រ េហើយែដលកនុងដំ ក់កលមុនមនករចយ្របក់េរៀល មស
បនេដើរតួនទីយ៉ងសខំន់ តំ ងេ យរូបយិវតថុ េធ្វើជ ជញ ក ្ត ល 
កនុងករផ្ល ស់ប្តូ ររ ងទនិំញមួយ ជមួយនឹងទនិំញមួយេទៀត។ កនុងរយៈ
េពលដបូំងេនះ មសេនះឯងបនបងកេឡើងនូវ្របភពទនិំញសំ ប់ទី
ផ រ ែដលមួយែផនក មសប្តូរបននូវមេធយបយ និងឧបករណ៍ផលិត
កមមស្រមប់ផលិតមុខទនិំញ និងមួយែផនកេទៀត បនេ្របើ្របស់មស 
េដើមបនីទំនិំញពីៃថឡង់ដ៍ មរយៈេខត្តេកះកុង បត់ដបំង េសៀម ប 
និងពីេវៀត ម ែតសខំន់ ពីៃថឡង់ដ៍។ បញ្ហ នមំសេចញេទ
្របេទសៃថឡង់ដ៍ េដើមបបី្តូ រមកវញិនូវមុខទនិំញេ្របើ្របស់ រហូតដល់
មេធយបយផលិតកមម បនក្ល យេទជបញ្ហ មួយ ែដលេយើងធ្ល ប់
និយយថ ជងំហូឺរឈមមស។ ពិត ស់ ករហូរមសេចញពី
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្របេទសមួយ េទះជ្របេទស ក៏េ យ ក៏សុទធែតជករមនិល្អសំ ប់
េសដ្ឋកចិចជតេិនះេទ បុ៉ែន្តសំ ប់្របេទសកមពុជ ករហូរេចញមសសំ
ប់នចូំលមកវញិនូវទនិំញ និងមេធយបយផលិតកមមកនុងេពលែដល

្របជជនកពុំងជួប្របទះករខ្វះខត េហើយរដ្ឋគម នលទធភពេ ះ
្រ យេនះ សភពករណ៍េនះ ក់ដូចជមនិ ្រកក់ េពកេទ។ េបើ
គម នមសេទ ក៏ទនិំញមនិបនមកែដរ។ េបើចង់បនទនិំញ ឬ
មេធយបយផលិតកមមពី្របេទសេ្រកមក គចឺបំច់្រតូវេ្របើ្របស់រូបយិប័
ណ្ណបរេទស ឬ្រតូវេ្របើទនិំញដូចជេកសូ៊ េឈើ កសិផល។ល។ េដើមប ីប្តូ
រជមួយបរេទស េហើយេនះក៏ជមសែដរ។ េហតុេនះេហើយបនជ 
មនមតមួិយចនួំនេលើកេឡើងថ ករេ ថជងំហូឺរឈមមស ក់
ដូចជពុំ្រតមឹ្រតូវ េ្រពះមសជ្របេភទទនិំញមួយ េដើមបបី្តូ រយក្របេភទ 
ទនិំញេផ ងេទៀត។ េបើមនិេ យ េធ្វើច ចរេទ ក៏្រតូវែត ្ល ប់ដូចជ 
ខ្លួន្របណមនុស  គេឺបើឈមមនិេធ្វើច ចរេទ មនុស មនិ ចរស់បនេទ។ 
មសក៏ដូចគន  េបើកប់ទុកេចលេទក៏គម នតៃម្លេ្របើ្របស់ េហើយេយើងក៏មនិ

ចព្រងកីបននូវមេធយបយផលិតកមម មនិ ចនមំកនូវមុខទនិំញែដល
េយើងកពុំងខ្វះខតេនះែដរ។ រួមមក កនុងរយៈេពលដបូំងេនះ មសមនតួ
នទីសខំន់ ស់ ផ្តល់លទធភពេ យេយើងនមំកនូវទនិំញផគត់ផគង់ទី
ផ រ ព្រងកីបនមូល ្ឋ នផលិតកមមផង ហីយមនតួនទីជ ជញ ក ្ត ល
សំ ប់ករផ្ល ស់ប្តូររ ងទនិំញ ជមួយទនិំញេផ ងេទៀតផង។ 

្របករែដលេយើងគួរសិក ដកពិេ ធន៍កនុង្រគដបូំងេនះ គបឺញ្ហ
តៃម្ល និងៃថ្ល។ ទីផ រ្រតូវបនេកើតេឡើងេ យ្របជជន កនុងសភព
ករណ៍មនិទន់មនរូបយិវតថុ  ដូេចនះរដ្ឋគម នករកណំត់អពីំតៃម្ល និងៃថ្ល 
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េលើមុខទនិំញ មួយេទ ប់ទងំមសេព្រជ តបូងមនតៃម្លផង។ បុ៉ែន្ត 
្របជជនេគេចះគតិ េហើយស្រមុះស្រមួលគន បនយ៉ង្រសួល អពីំៃថ្ល 
ដូចជ ្រកមមួយដូរបន្រសូវបុ៉នម នគឡូី្រកម ឬមសមួយជដូីរបន
អងករបុ៉នម នគឡូី្រកម រហូតេគ ចស្រមុះស្រមួលេធ្វើករផ្ល ស់ប្តូ រទនិំញ 
ជមួយ្របជជនៃន្របេទសជតិខង ដូចជ េវៀត ម វ ៃថ ែដល 
មនចរតិជពណិជជកមមេ្រក្របេទសេទៀតផង។ ្របជជនេយើងេចះគតិ 
គូរយ៉ងចបស់ ស់អពីំកបលចូល និងកបលេចញ ៃនផលិតផល
ែដលនដំល់ករ ក់េចញនូវៃថ្ល សំ ប់ផលិតផលរបស់េគបនយ៉ង
សម្រសប និងនដំល់កររកីចេំរ ើនៃនផលិតកមម និងសថិរភពទីផ រ កនុង
្រគដបូំងផង។ 

កនុងេពលែដលទីផ របនកេកើត និងរកីចេំរ ើនេឡើងេនះ ពិតែមនែត 
េកើតេឡើងេ យឯកឯង មរយៈៃនសកមមភពមនុស កនុងសងគម 

បុ៉ែន្ត រដ្ឋេយើងក៏បនជរុំញេលើកទឹកចតិ្តេ យែផនកេនះវវិឌ ចទិំស និង
មនសថិរភព។ រដ្ឋេយើងបនដេំណើ រករ េរៀបចេំឡើងវញិភ្ល មែដរនូវ
កបលម៉សីុនដកឹនែំផនកពណិជជកមម េ យបេងកើតេឡើងនូវគណៈកមម ធិ
ករពណិជជកមមមួយ ែដលបចចុបបននជ្រកសួងពណិជជកមមកនុង និងេ្រក
្របេទស ្រពមទងំបេងកើតេឡើងនូវគណៈកមម ធកិរហិរញញវតថុ ធនគរមួយ 
ែដលបចចុបបននមន ថ ប័នពីរ គ្ឺរកសួងហិរញញវតថុ និងធនគរជតៃិន្រប
ជជនកមពុជ។ េយើងក៏គួររលឹំកផងែដរថ កនុង្រគដបូំង ថ ប័នទងំបេីនះ 
ពុទំន់មនសកមមភពជ ជវីកមមភ្ល មេទ បញ្ហ សខំន់គមឺនេរៀបចេំ្រជើស
េរ ើសកមម ភបិល បុគគលិក និងបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសជនំញ។ 
ករងររបស់ែផនកពណិជជកមមេពលដបូំងេនះ សខំន់គេឺធ្វើករងរផគត់
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ផគង់ជវីភពេ យកមម ភបិលបុគគលិក កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ មរេបៀប
េបើកផ្តល់េ យេ យគម នករទូទត់ អត់គតិពីករចេំណញខត។ ្រកប
ខ័ណ្ឌ ែដលចូលបេំរ ើករងររដ្ឋ ដបូំងក៏គម ន្របក់េបៀវត  ដូេចនះេគរស់េន
េ យករផគត់ផគង់ទងំ្រសុងពីរដ្ឋ។ ករងររបស់ហិរញញវតថុ ធនគរន្រគ
ដបូំង សខំន់បផុំតគកឺរេរៀបចេំបះផ យ្រក ស្របក់ថម។ី 

ៃថងទី ២០ ែខ មនី ឆន  ំ១៩៨០ ្រក ស្របក់េរៀល្រតូវបន ក់េ យ
េ្របើ្របស់ ្រពមេពលជមួយនឹងករ ក់េ យេ្របើ្របស់ៃថ្លេលើទនិំញ
មួយចនួំនែដលសខំន់ៗ ដូចជេសប ង េ្រគ ងឧបេភគបរេិភគ និងករ
េរៀបចេំឡើងនូវ្របក់េបៀវត  ែដលេពលេនះ េយើងេ ថ ្របក់ឧបតថមភ
សំ ប់កមម ភបិល បុគគលិក កមមករ កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ។ 

ករ ក់េ យេ្របើ្របស់នូវ្របក់េរៀលថម ី បនអនុញញ តេ យែផនកព
ណិជជកមមរដ្ឋ ចប់េផ្តើមេធ្វើសកមមភពមនលកខណៈជ ជវីកមមចេំណញ
ខត េធ្វើេ យពណិជជកមមឯកជន និងទីផ រមនសកមមភពជ្រប្រកត ី េធ្វើ
េ យផលិតកមមមនសនទុះរកីចេំរ ើនគួរេ យកត់សមគ ល់។ ្របក់េរៀលបន
ព្រងកីតួនទីជបេណ្តើ រៗ េហើយឈនេទេធ្វើជ ជញ ក ្ត លជនួំស
េ យមស កនុងករផ្ល ស់ប្តូរផលិតផលេនកនុង្របេទស។ េនះជេជគ
ជ័យដ៏សខំន់មួយរបស់បក  និងរដ្ឋេយើង កនុងនេយបយេសដ្ឋកចិច េ្រពះថ
ខម ងំស្រតូវក៏ខិតខបំផំ្ល ញេយើង មរយៈៃនករបផំ្ល ញ្រក ស្របក់ 
េឃសនមនិេ យ្របជជនទទួល គ ល់ និងចយ យ្របក់េរៀលរបស់
េយើង ែតទីបផុំត ្របជជនអបអរ ទរេហើយេជឿទុកចតិ្តេលើ្រក ស្របក់
របស់េយើង ែដលនដំល់ករជរុំញផលិតកមមយ៉ងខ្ល ងំក្ល ។ 

េយើងគួររលឹំកេឡើងវញិបន្តិច អពីំច ចរ ច់្របក់របស់េយើងកនុង
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្រគដបូំង។ ពិតែមនេហើយ កនុងករេបះផ យ្រក ស្របក់េរៀលន្រគ
ដបូំង ្របជជនមនករសបបយរកី យ ស់ បុ៉ែន្តមនិមនអនក
ក៏សុទធែតទទួលបន្រក ស្របក់ភ្ល មេនះេទ។ អនកែដលទទួលបន
្រក ស្របក់មុនេគ គកឺមម ភបិល បុគគលិក កមមករ កងកម្ល ងំ្រប ប់

វុធេន្រកុងភនេំពញ និងទី្រកុងធំៗ  េផ ងេទៀត មរយៈៃនករេបើក 
្របក់ឧបតថមភជេលើកដបូំង បនទ ប់មក្របក់េនះ បនេចញពីៃដអនកទងំ 
េនះ េទកន់អនកលក់ទនិំញេន មទី្រកុងធំៗ ។ 

ចេំពះ្របជជនមួយភគធ ំ មនិទន់បនទទួល្របក់ េហើយក៏មនិ
ទន់ គ ល់្របក់េរៀលពិត្របកដេនេឡើយ េវៀរែលងែតអនកែដលមនទំ
និញលក់។ េបើនិយយពីកសិករវញិ កសិករេនតបំន់ផលិតកសិផល 
បនេ្របើ្របស់មុនេគ ្រស័យេ យេគមនផលិតផលលក់មុន ឯ
តបំន់ផលិត្រសូវភគេ្រចើន គរឺហូតដល់េពលបញច ប់ករ្រចូតកត់រដូវ
វស  ឆន  ំ១៩៨០ េទើបមន្របក់េរៀលេ្របើ្របស់។ 

េនតបំន់ ច់្រសយល ច ចរ្របក់េរៀលក៏កន់ែតមនសភពយឺត 
ែដល្រតូវទញបន្ល យអស់រយៈេពលយ៉ងយូរ េទើប្របជជនបន

គ ល់ និងបនេ្របើ្របស់្របក់េរៀល។ េយើង ចនិយយបនថ 
្របែហលជចុងឆន  ំ ១៩៨១ ជទូេទ ្របជជនបន គ ល់ និងបនេ្របើ
្របស់្របក់េរៀល េទះជតចិក្តេី្រចើនក្ត ី បុ៉ែន្ត មករពិនិតយ ្របក់េរៀល
េបះផ យកនុងរយៈេពលបុ៉នម នឆន ដំបូំង មនិជេ្រចើនបុ៉នម នេទ េហើយ
ចនួំនេនះបន្របមូលផ្តុ ែំតេនភនេំពញ ក ្ត ល បត់ដបំង កពំង់ចម 
កពំង់េ ម េកះកុង ែដលមនសមម្រតជតិ ៦០ ភគរយ ៃនចនួំន
សរុប ច់្របក់ែដលបនេបះផ យ ដូេចនះ េនប ្ត េខត្តេផ ងេទៀត 
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មនមនិេ្រចើនេទ។ មរយៈេនះ េយើង ចដងឹបនថ ្របជជនេន
មេខត្តទងំេនះ ពុំមន្របក់េរៀលេ្រចើនេទ េហើយេបើមន ក៏្របមូលផ្តុ ំ

សខំន់េន មទី្រកុង ទី្របជុជំនែដរ។ 
េបើពិនិតយពីេលប នៃនករេធ្វើដេំណើ ររបស់្របក់េរៀល ក់ដូចជ

យឺត បុ៉ែន្ត េបើេ្រប បេធៀបេទនឹងេលប នរកីចេំរ ើនរបស់ទីផ រ របស់
ផលិតកមម េហើយ្របជជនមនិទន់ គ ល់នូវ្រក ស្របក់ គួបផ ជំ
មួយ ករេឃសនបផំ្ល ញរបស់ខម ងំមនិេ យ្របជជនទទួល គ ល់ 
និងចយ យ្របក់េរៀលផងេនះ េយើងសនមត់បនថ ្របក់េរៀលបន
េធ្វើដេំណើ រយ៉ងេលឿន ្រសប មចង្វ ក់ផលិតកមម ទងំេនទី្រកុង ទងំ
េនជនបទ េហើយមនឥទធិពលយ៉ងធេំធង ចេំពះផលិតកមម និង
ចេំពះជវីភពរស់េនរបស់្របជជន។ 

មកដល់េពលេនះ ទនំក់ទនំងរ ងរូបយិវតថុ និងទនិំញ បនក្ល យេទ
ជសកមមភព្រប្រកត ី បងកេឡើងនូវភពងយ្រសួលដល់ករច ចរែបង
ែចក ដល់ទនំក់ទនំងរ ងមនុស  និងមនុស  រ ងរដ្ឋ និង្របជជន។ ែត
េយើងក៏មនិេភ្លចនឹងេលើកយកមកនិយយ អពីំចណុំចខ្វះខតរបស់
េយើង ែដលទក់ទងដល់កររក តៃម្លរូបយិវតថុ  និងសកមមភពរបស់
ធនគរ។ េពលដបូំង េយើងបនេបះផ យ្របក់េរៀលមនិេ្រចើនែមន 
បុ៉ែន្តជបេណ្តើ រៗ េយើងបនេបះផ យបែនថម េហើយែដលរហូតមក
ដល់េពលេនះ ចនួំន្របក់េរៀល ែដលច ចរេនទូទងំ្របេទស មន
ទហំំយ៉ងធ ំែដលគួរេ យ្រពួយបរមភ។ បញ្ហ េនះ ប ្ត លមកពីក ្ត
សតយនុម័ត ិ ែដលត្រមូវេ យេយើងេធ្វើ ដូចជតេម្លើងេបៀវត េ យ
បុគគលិក កមមករ កមម ភបិល និងកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ ករបេញចញ
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្របក់េទទិញកសិផល និងេសប ងពី្របជជន និងករបេញចញេទេ្របើ
្របស់េផ ងៗ េទៀត។ល។ ែដលជក ្ត អត្តេនម័ត ិ ករបេញចញទនិំញ
លក់េដើមប្ីរបមូល ច់្របក់មកវញិ េធ្វើកនុងសភពយតឺ កររះិរកវធិន
ករ េដើមប្ីរបមូល ច់្របក់ចូលធនគរក៏េនយឺត បែនថមពីេលើេនះ
េទៀត ថ ប័ន និងេខត្ត ្រកុងមួយចនួំនរក ច់្របក់ទុកយ៉ងេ្រចើន 
មនិបញចូ លកនុងធនគរ។ សភពករណ៍េនះត្រមូវេ យរដ្ឋេបះផ យ
នូវ ច់្របក់សំ ប់ចំ យបែនថមេទៀត ែដលេធ្វើេ យ ច់្របក់
មនចនួំនកន់ែតេ្រចើនេលើទីផ រ ែដលនដំល់ករបត់តុលយភពរ ង
រូបយិវតថុ  និងទនិំញ (អតផិរ ) កន់ែតេ្រចើន េធ្វើេ យជវីភពកមម ភិ
បល បុគគលិក កមមករ និងកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ ែដលទទួលេបៀវត ពី
រដ្ឋ កន់ែតជួបករលបំក។ 

សកមមភព ជវីកមមរបស់ធនគរេទៀតេ ត ក៏េធ្វើពុំបនល្អ និង
ខ្ល ងំក្ល ។ ប ្ត ញធនគរ កនុងេពលដបូំងមន្រតឹមថន ក់េខត្ត ែដលេធ្វើ
េ យសកមមភព ជវីកមមមនករំតិចេង្អ ត េហើយេ្រកយមក េទះជ
្រតូវបនព្រងកីដល់្រសុកមួយចនួំនក៏េ យ ក៏សកមមភពធនគរេនពុំ
ទន់បនេដើរតួនទី ជកម្ល ងំជរុំញផលិតកមមេនេឡើយែដរ។ េគល
នេយបយចេំពះមុខសញញ ្រតូវេ យខចី្របក់េនចេង្អ ត ចនួំន្របក់
ែដល្របជកសិករ្រតូវខចីសំ ប់ទិញឧបករណ៍ផលិតកមម ទិញកម្ល ងំ
អូសទញ ជេគ-្រកប ី កណំត់េ យ ្ល ប់្រក  េហើយែកែ្របយឺត។ 
ចនួំន្របក់ែដល្របជជនខចីបន មនិ ចទិញបន្រគប់្រគន់ ្រស័យ
េ យករេឡើងៃថ្លៃនឧបករណ៍ និងមេធយបយទងំេនះ។ ឧទហរណ៍ 
ករកណំត់ដបូំង េគមួយនឹមៃថ្ល ២០០០ េរៀល ែតបុ៉នម នឆន េំ្រកយមក 
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េគមួយនឹមេឡើងៃថ្លដល់ ៥០០០ េរៀល េហើយេយើងមនិបនែកែ្របេ យ
ទន់េពលេវ េឡើយ។ ទនំក់ទនំងរ ង្របជជន ែដល្រតូវករចងករ
្របក់ ពីធនគរ ជួបករលបំកេ្រចើន ្រស័យេ យ្រតូវទមទរែបប
បទេ្រចើនេពក។ សភពករណ៍េនះ បនេធ្វើេ យ្របជជន្រតូវរត់េទ
ចងករ្របក់ឈមួញែដលមនតៃម្លករ្របក់យ៉ងខពស់ េហើយមនកែន្លងខ្លះ
ករ្របក់េសមើេដើមេទៀតផង ្រសប មពកយថ “វស មួយកន្ត ងំ ្របងំមួយ
េ ” ្រពមជមួយេនះ ឈមួញបនេឆ្ល តឳកស្របមូលពីកូនបណុំលនូវ
ផលិតផលសេំរច ែដលេធ្វើេ យរដ្ឋេយើង្រគប់្រគងទនិំញមនិបនល្អ ប់
ទងំេសប ងផង។ ករចលន្របជជនេ យយក្របកម់កចងករេ យ
ធនគរ ែដលេយើងធ្ល ប់េ ថ េប សៃំច េនះក៏េធ្វើបនតចិ។ ្របជជន
ទុក ច់្របក់យ៉ងេ្រចើនេនកនុង្រគួ រ ែដលជេហតុេធ្វើេ យកប់ទុន 
េហើយក៏េកើតមននូវឳនភព ច់្របក់។ ករេធ្វើ ជវីកមមរបស់ធនគរ 
េដើមប្ីរបមូលរូបយិប័ណ្ណបរេទស មនិទន់បនល្អ។ អ្រ ប្តូ រ្របក់មនិ
ទន់បនេលើកទឹកចតិ្តេ យជនបរេទសយករូបយិប័ណ្ណមកប្តូរ មនិ
ទន់បនេលើកទឹកចតិ្ត ណិកជន កមពុជេនបរេទស េផញើ្របក់មក ម
រយៈធនគរ េដើមបឧីបតថមភ្រគួ រេគេនកនុង្របេទស ែដលជេហតុេធ្វើ
េ យេគលួចេផញើ មរយៈៃ្របសណីយ៍ និងេផញើ មរយៈមនុស េចញ
ចូលកមពុជ ែដលនដំល់មនុស ខិលខូចមួយចនួំន ចេកងបន្លំយក ឬ
យកកៃំររហូតដល់ ៣០ ភគរយ។ រូបយិប័ណ្ណែដលចូលកនុង្របេទស
េហើយ ្រតូវេចញេទបរេទសវញិ មផ្លូវមនិ្រសបចបប់ ្រស័យេ យ
អ្រ ប្តូ រ្របក់របស់រដ្ឋទប និងេ យមនិទន់មនករចត់ ងំ ជវី
កមមលក់ដូរ េដើមប្ីរបមូលរូបយិប័ណ្ណ៖ អងគករមនុស ធម៌អន្តរជតែិដល
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មន្របក់មកជួយកមពុជ ក៏បនបែង្វររូបយិប័ណ្ណទងំេនះ េទទិញ
របស់ពី្របេទសេផ ងយកមកេ យកមពុជ េទះជរបស់ទងំេនះមន
្រ ប់េនកមពុជ ក៏េ យ។ 

អពីំហិរញញវតថុឆន  ំ១៩៧៩ េយើងមនិទន់មនករគតិគូរអពីំថវកិេទ។ 
ឆន  ំ១៩៨០ េទះបបីនេបះផ យ្របក់េហើយក៏េ យ ក៏េយើងមនិទន់
បនេ្រគងគតិេ យបនចបស់ ស់េនេឡើយ អពីំចណូំលចំ យ
ថវកិរដ្ឋ បុ៉ែន្ត ឆន  ំ១៩៨០ ក៏ជឆន ផំ្តល់នូវមូល ្ឋ នដ៏សខំន់មួយសំ ប់ 
េយើងេរៀបចថំវកិជតែិដរ។ ែខ មថុិន ១៩៨១ ថវកិរដ្ឋ្រតូវបនឆ្លង 
និងអនុម័តជេលើកដបូំង កនុងឳកសសម័យ្របជុេំលើកទី ១ នីតកិលទី 
១ របស់រដ្ឋសភ ៃន ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ។ កនុងរយៈេពល
ដបូំងេនះ ្រស័យេ យមូល ្ឋ នេសដ្ឋកចិចេនទន់េខ យ ប ្ត មូល
្ឋ នផលិតកមមរបស់រដ្ឋ អនុវត្តនូវរបបចនូំល្រគប់ចំ យ្រគប់ 

ចណូំលបេំពញេ យចំ យ អងគភពផលិតកមមជេ្រចើនេធ្វើ ជវី
កមមខត ចំ យេយធ សន្តិសុខ ចំ យបុព្វេហតុរដ្ឋបល អប់រ ំ
វបបធម៌ សុខភបិល មនចនួំនេ្រចើន ថវកិរដ្ឋ្រតូវបត់តុលយភពយ៉ង 
ធ ំ ែដលត្រមូវេ យរ ្ឋ ភបិល ្រតូវេបះផ យថវកិ ច់្របក់យ៉ង 
េ្រចើន េដើមបបីេំពញេ យចំ យ។ បុ៉នម នឆន កំន្លងមក េយើងពិនិតយ
េឃើញថ ចេន្ល ះៃនករបត់តុលយភពមនករថយចុះ ្រស័យេ យ 
ករេកើនេឡើងៃនចណូំល ែដលបនមកពីផលិតកមមកនុង្របេទស សខំន់
េគលករណ៍អពីំករផ្តល់សិទធិេ យេ ងច្រក សហ្រគសេធ្វើ ជវីកមម 
ស្វយ័តខងហិរញញវតថុ។ ករផ្តល់េបៀវត មបរមិណផល បនេធ្វើេ យ
មនចលន្របឡង្រប ងំបេងកើនទិននផល និងទិននផលពលកមម ចលន
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្របឡង្រប ងំបេងកើនចណូំល សន សំៃំចចំ យ បនរួមចែំណក
យ៉ងេ្រចើន កនុងកររក លនឹំងថវកិរដ្ឋ។ មយង៉េទៀត ្រស័យេ យទី
ផ រក៏មនទនិំញេកើនេឡើងផងេនះ ចណូំលពនធ រ្រគប់្របេភទក៏
បនេកើនេឡើងែដរ។ េគលនេយបយែផនកហិរញញវតថុ  ក៏មនជំ នែក
លអំ ែដលនេំ យេយើងេចញផុតពីករ្រគប់្រគងមូល ្ឋ នផលិតកមម ឬ
អងគភព ជវីកមម មរេបៀបរដ្ឋបល េទកន់ករ្រគប់្រគងមនលកខណ
ជករគតិគូរចេំណញខត េហើយព្រងកីបននូវ្របជធបិេតយយកនុង
ជវីភពេសដ្ឋកចិចរបស់សងគម។ រចនសមព័នធវនិិេយគទុន ក៏បនែកសរួំល
េទ មេគលករណ៍របស់បក  និងរដ្ឋ សខំន់ផ្តល់មុខ្រពញួេសដ្ឋកចិច
ទងំបួន េសប ង េកសូ៊ េឈើ ជលផល និងចេំពះសណំង់បេំរ ើេ យ
ផលិតកមម និងគមនគមន៍ដកឹជញជូ ន។ ករែបងែចកថន ក់្រគប់្រគង
ថវកិបនេរៀបចជំបនទ ន់ដល់េខត្ត េហើយពិតែមនែតថន ក់្រសុកមនិ
ទន់មនថវកិ បុ៉ែន្ត េដើមបបីេំរ ើេ យករព្រងងឹមូល ្ឋ ន និងសេំ លុប
បបំត់ករៃរអងគ សពី្របជជនរបស់រដ្ឋអំ ច និងកមម ភបិលេន
មូល ្ឋ ន េយើងបនេរៀបចេំឡើងនូវថវកិរបស់ថន ក់ឃុ ំ និងសងក ត់ ក់
េ យេ្របើ្របស់ មេសចក្តសីេំរចរបស់្រកុម្របកឹ រដ្ឋម្រន្តីេលខ ១០០ 
សសរ កលពីៃថងទី ២១ សី  ឆន  ំ១៩៨៨។ 

្របសិនេបើពិនិតយអពីំករលបំកដ៏ធេំធង ែដលេយើងបនឆ្លងកត់ 
េហើយេយើងរក បននូវលនឹំងខងថវកិ្រតមឹបុ៉េណ្ណះ េនះក៏ជេជគ
ជ័យមួយដំ ក់េទេហើយ។ េយើងេចញដេំណើ រពីបតៃដទេទ េហើយ
ឈនេទក ងថវកិរដ្ឋបន មនិែមនជេរឿងងយ្រសួលេទ។ សខំន់
ជងេនះេទេទៀត ស្រងគ មបផំ្លចិបផំ្ល ញ និងេ្រគះគំ មកែំហងពីខង
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េ្រកេនែតបន្ត ត្រមូវេ យេយើង្រតូវចំ យថវកិយ៉ងេ្រចើន សំ ប់
ករក ង និងព្រងងឹសមតថភពេយធ សន្តិសុខ េដើមបកីរពរជត ិ
េ្រពះ គម នករេ្រជើសេរ ើស េ យល្អជងេនះេទៀតេទ។ េបើេយើង
មនិចំ យសំ ប់ករងរេនះេទ ្របជជនពិតជ្រតូវទទួលករកប់
សម្ល ប់ម្តងេទៀត។ ករេរៀបចេំឡើងវញិនូវរចនសមព័នធសងគម ្ត រេឡើង
វញិនូវមូល ្ឋ នបេំរ ើេ យវស័ិយេសដ្ឋកចិច វបបធម៌ សងគមកចិច ក៏ទម
ទរករចំ យយ៉ងធ ំ កនុងេពលែដលកររកចណូំលេនកនុង្របេទស 
បនតចិ ែដលត្រមូវេ យេយើងេបះផ យ ច់្របក់បែនថម និង្រតូវ
េទខចីពីបរេទស េដើមបបីេំពញេ យចំ យ ែដលជេហតុេធ្វើេ យ 
មនឳនភពថវកិ នដំល់ឳនភព ច់្របក់េទៀត េហើយបណុំល
បរេទសក៏បនេកើនេឡើងែដរ ពិតែមនែតបណុំលេនះ េសទើរែតទងំអស់
មនិមនករ្របក់ ពិេសសគបឺណុំលែដលេយើងជពំក់សហភពសូេវៀត 
និង្របេទសសងគមនិយមមួយចនួំន។ ែតេយើងគួរពិនិតយអពីំករខ្វះខត
របស់េយើងផទ ល់ែដរ កនុងករងរហិរញញវតថុ  ថវកិ ែដលមនចណុំចមួយ
េធ្វើេ យបត់តុលយភពថវកិែថមេទៀតផង។ កបលម៉សីុនរដ្ឋបល
របស់េយើងពីេលើដល់េ្រកមមនទហំំធ ំ ែដលរដ្ឋ្រតូវទទួលបនទុកចញិចឹ ម
ទងំ្រសុង ទងំអនកេធ្វើករផទ ល់ទងំអនកេនកនុងបនទុក (កូន្របពនធ ឪពុក
ម្ត យ) េហើយែដល្រគន់ែតថវកិ និង ច់្របក់សំ ប់បេំពញេ យ
វសិមភពៃថ្លេលើមុខទនិំញផគត់ផគង់ ក៏មនចនួំនយ៉ងេ្រចើនេទេហើយ។ 
េន មអងគភព ជវីកមមេទៀតេ ត ែផនកបេំរ ើកររដ្ឋបលក៏មនចនួំន
េ្រចើន ែដលេធ្វើេ យប៉ះពល់ដល់ចណូំលថវកិរដ្ឋ និងចណូំលសំ ប់
កមមករ បុគគលិក ែដលផលិតផទ ល់។ ចំ យរដ្ឋបល បុព្វេហតុ
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ចំ យេ្របើ្របស់មនទហំំធ ំ េហើយកែន្លងមួយចនួំនមនភពខជះខជ យ
ផង ករសន សំៃំចមនិទន់មនចលនេសមើគន ជទូេទ។ លទធភពៃនចំ
ណូលមន ក៏បុ៉ែន្ត្របមូលបនតចិ ពិេសសពីពនធ រ្រគប់្របេភទ។ កមម ភិ
បលពនធ រមួយចនួំន ក៏េនឃុបឃិតជមួយ ជវីករបន្ល្ំរបក់ពនធ។ 
វភិគទនអពីំកសិកមម មុនឆន  ំ១៩៨៨ មនិបនេលើកទឹកចតិ្តដល់ករផលិត 
េហើយទងំបងកេ យមនករថន ងំថន ក់ពី្របជជនេទៀតផង។ 

ថ ប័ន និងមូល ្ឋ នមួយចនួំន ្របមូលបនថវកិេហើយ ែតមនិបង់
ចូលរដ្ឋ េហើយែថមទងំេធ្វើនិយតភពថវកិពីមុខសញញ មួយេទកន់
មុខសញញ មួយ ខុសពីែផនកររបស់រដ្ឋេទៀតផង។ ្របសិនេបើមនេគល
នេយបយ្រតមឹ្រតូវផងេហើយមនករ្រគប់្រគងបនល្អ ្របភពចណូំល

ចនឹងេកើនខពស់ ែដល ចមនលទធភពបេំពញេ យករចំ យ 
នដំល់ករលុបបបំត់េចលនូវករបត់តុលយភពថវកិ កនុងរយៈេពល
មួយដ៏ខ្លី យ៉ងេ ច ស់ក៏ប្ំរពញួបននូវចេន្ល ះឃ្ល តគន  រ ង
ចណូំល និងចំ យថវកិរដ្ឋែដរ។ េទះបយ៉ីង ក៏េ យ ក៏េយើង
បន្របងឹែ្របងបនថយបនមួយចនួំន នូវករបត់តុលយភពរ ងចណូំល 
និងចំ យ កនុងថវកិរដ្ឋ េហើយឆន ែំដលបត់តុលយភពេ្រចើន ក៏មនិជ

្រកក់េពកេនះេទ េ្រពះថឆន េំនះ េយើង្រតូវជរុំញករវនិិេយគទុន 
សំ ប់ជមូល ្ឋ នបេំរ ើេ យវស័ិយេសដ្ឋកចិច សងគមកចិច វបបធម៌េ្រចើន 
ែដលេយើងសុខចតិ្តទទួលយកករបត់តុលយភព េដើមបបី្តូ រយកនូវមូល
្ឋ នសមភ រៈបេចចកេទស និងសុខុមលភពជូន្របជជន។ 
ចេំពះែផនកពណិជជកមម ដូចបនេលើកេឡើងខងេលើេហើយថ 

បនទ ប់ពីករដួលរលេំទៃនរបប បុ៉ល ពត សកមមភពផ្ល ស់ប្តូ រទនិំញ
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របស់្របជជន បនចប់េផ្តើមមនេឡើងភ្ល មែដរ េហើយសកមមភពេនះ 
្រតូវបនេបើកព្រងកីជជំ នៗ រហូតដល់កេកើតេឡើងនូវទីផ រ នូវ គរ
លក់ដូរ និងរហូតឈនដល់ករផ្ល ស់ប្តូរពណិជជកមមជមួយបរេទស។ ទី
ផ ររកីធធំត់ មរយៈៃនកររកីចេំរ ើនខងផលិតកមមកនុង្របេទស និង
ករផ្ល ស់ប្តូរទនិំញជមួយបរេទស េហើយ កន់ែតងយ្រសួលែថមេទៀត 
េនេពល្របក់េរៀលបនេធ្វើច ចរជធរមន។ 

កនុងជវីភពេសដ្ឋកចិចៃន្របេទសេយើង ១០ ឆន កំន្លងេទ ពិតែមនែត
និយយអពីំេសដ្ឋកចិចមនែផនករ បុ៉ែន្តជក់ែស្តងសកមមភពេសទើរជ
ទូេទ គរឺត់ មេសដ្ឋកចិចទីផ រ។ ផលិតកមម្រគប់ែផនក រកីចេំរ ើន មេសច
ក្ត្ីរតូវកររបស់ទីផ រ េហើយៃថ្លទនិំញេទៀតេ ត ក៏មនករវវិត្តន៍ ម
េសចក្ត្ីរតូវកររបស់ទីផ រ មនន័យថ ទនិំញ មន្រចនី េហើយេសច
ក្ត្ីរតូវករតចិ មនៃថ្លទប េហើយទនិំញ មនតចិ ែតេសចក្ត្ីរតូវករ
េ្រចើន ៃថ្លខពស់។ 

កនុង ថ នភពផលិតកមមកពុំង ្ត រេឡើងវញិ េហើយពុំទន់មនសថិរ
ភព តៃម្លក៏មនករវវិត្តន៍ែ្រប្របួល ជមួយេនះ រដ្ឋចបំច់្រតូវធន 
េ យបុគគលិក កមមកររដ្ឋ មនសថិរភព ែដលទមទរចបំច់្រតូវមន
ករលក់របបផគត់ផគង់ មៃថ្លសថិរភព។ ទីផ ររបស់េយើង ក៏បនកេកើត
េឡើងនូវ្របព័នធពីរ គផឺ ររដ្ឋ និងផ រេសរ ី ្រពមទងំមនតៃម្លប ីគឺតៃម្ល
ផគត់ផគង់ តៃម្លធន ជវីកមមពណិជជកមម តៃម្លេសរ ីែដលេធ្វើេ យេយើង
ជួបករលបំកយ៉ងខ្ល ងំ កនុងករ្រគប់្រគងទីផ រ និងសកមមភព ជវី
កមម ទិញ លក់ របស់ពណិជជកមមរដ្ឋ។ ទនិំញរបស់រដ្ឋ េទះជៃថ្លធន

ជវីកមម ក៏មនៃថ្លទប ែដលវសិមភពយ៉ងេ្រចើនជមួយៃថ្លទីផ រ
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េសរ ី កនុងេពលេនះក៏មនបុគគលិករដ្ឋមួយចនួំន េឆ្ល តឳកសកបឹេកង
យកទនិំញេទលក់េនទីផ រេសរ ី េធ្វើេ យទនិំញផគត់ផគង់ និងទនិំញ
សំ ប់លក់ជូន្របជជនមនិបនដល់ៃដកមម ភបិល បុគគលិក កមមករ 
កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ និង្របជកសិករ។ ឯៃថ្លទិញផលិតផលពី្របជ
ជនេទៀតេ ត ក៏ទបជងទីផ រ ែដលជេហតុេធ្វើេ យរដ្ឋជួបករ
លបំកកនុងករ្របមូលទិញ។ មុខទនិំញសំ ប់នេំចញមួយចនួំន េយើង
កណំត់ៃថ្ល ្ល ប់្រក  ែដលមនិបនេលើកទឹកចតិ្តដល់ករផលិត េហើយ
ឈមួញក៏េឆ្ល តឳកសេនះ េដើមប្ីរបមូលទិញ និងនេំចញ។ សភព
ករណ៍េនះ បនអូសបន្ល យអស់រយៈេពលដ៏យូរ រហូតដល់ឆន  ំ១៩៨៦ 
េទើបរដ្ឋមនករែកែ្រប េ យកណំត់ មៃថ្លអែណ្ត តមួយ សំ ប់េ យ
ែផនកពណិជជកមម មនលទធភព្របមូលទិញ គរឺដ្ឋ្រគន់ែតកណំត់ថ 
្របមូលទិញ មៃថ្ល្រសុះ្រសួល េលើមូល ្ឋ ននេំចញបនរូបយិប័ណ្ណ 
និងមនចេំណញ។ ងំពីេពលេនះមក មុខទនិំញមួយចនួំន េយើង
្របមូលទិញបនេលើសែផនករ ដូចជ េ្រមច ្រម័ក ណ៍ ខ្លឹមច័នទន៍្រក

ន ។ល។  
សកមមភពៃនប ្ត អងគភព ជវីកមម ពណិជជកមមកនុង្របេទស ថ្វី

តបតិែតចប់ ងំពីករេបះផ យ្របក់ អងគភពទងំេនះបនេធ្វើ ជវី
កមមមនលកខណៈជករចេំណញខត ែតចេំណញខតេនទីេនះ ្រតមឹ
ករំតិ្រកបខណ័្ឌ រដ្ឋបុ៉េ ្ណ ះ។ ករចេំណញ គបឺនមកពីលេំអៀងៃថ្លេលើ
មុខទនិំញមួយចនួំន ែដលរដ្ឋផ្តល់េ យែផនកពណិជជកមមលក់ជូន្របជ
ជន ចេំពះករចេំណញបនមកពីករេធ្វើ ជវីកមមទិញ លក់ មនតចិ
តួច ស់។ ែផនកពណិជជកមមេនកែន្លងមួយចនួំន េធ្វើសកមមភពកនុង
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នៈជអងគភពផគត់ផគង់ ែដល្រគន់ែតទទួលទនិំញពីេលើេទែបងែចក 
េហើយទទួលទនិំញបញជូ នេ យថន ក់េលើវញិ េហើយទទួលយកកៃំរអបប

រែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 
ថ្វតីបតិែតមនិទន់បេងកើនបនតួនទីជអងគភព ជវីកមមពិត្របដក 

ែតែផនកពណិជជកមមរដ្ឋេយើងទទួល ៉ ប់រងភរកចិចយ៉ងសខំន់ កនុងករ
ច ចរែបងែចកទនិំញកនុង្រកបខណ័្ឌ រដ្ឋ ្របមូលទិញបននូវេសប ង និង
ផលិតផលសខំន់ៗ េដើមបផីគត់ផគង់អងគភពរដ្ឋ និងបេំរ ើដល់ករនេំចញ 
េហើយក៏បនេដើរតួនទីដ៏សខំន់ កនុងករទនំក់ទនំងផ្ល ស់ប្តូ រទនិំញជ
មួយ្របជជន ពិតែមនែតថមនិទន់ល្អេពកេទ ែតក៏ជមូល ្ឋ នមួយ
បងកជេំនឿទុកចតិ្តពីសំ ក់្របជជនចេំពះរដ្ឋ េហើយធនបននូវផល
្របេយជន៍ៃនផលិតករ។ េគលនេយបយចេំពះែផនកពណិជជកមម 
្រតូវបនែកស្រមួលជបន្តបនទ ប់ ែដលមនខ្លឹម រ និងរូបភព កន់ែត
រស់រេវ ើក េហើយកន់ែតជះឥទធិពលល្អដល់ផលិតកមម។ គួរកត់សគំល់
ថ េនកនុងេពលែដលរដ្ឋមនិទន់មនលទធភព្រគប់្រគន់ កនុងករេធ្វើ
ច ចរែបងែចកទនិំញ ពិេសសកនុងទនំក់ទនំងទិញលក់ជមួយ្របជ
ជន រដ្ឋេយើងក៏មនវធិនករសម្រសបមួយចនួំន ចេំពះពណិជជកមម
ឯកជន ឬករផ្ល ស់ប្តូ រទនិំញរបស់្របជជន ែដលបងកេឡើងនូវភព
ងយ្រសួលមួយ កនុងករងរច ចរែបងែចក និងសថិរភពទីផ រ។ កនុង
ពណិជជកមមេ្រក្របេទស ក៏បក  និងរដ្ឋេយើង មនេគលករណ៍សម
្រសបបងគួរ ថ្វតីបតិែតរដ្ឋធមមនុញញបនែចងពីភពផ្ត ច់មុខរបស់រដ្ឋេលើ
ពណិជជកមមេ្រក្របេទស បុ៉ែន្ត កនុង ថ នភពែដលរដ្ឋមនិទន់មនលទធ
ភព្រគប់្រគន់េដើមបេីធ្វើ ជវីកមមផ្ត ច់មុខ រដ្ឋេយើងក៏បនរក ទុកេ យ
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ឯកជនមនលទធភពនេំចញនចូំល។ េហើយកនុងេនះែដរ រដ្ឋក៏មន
េគលករណ៍ែកលអំអពីំករនេំចញ នចូំល របស់រដ្ឋ េ យផ្តល់សិទធិ 
េ យេខត្ត្រកុងនេំចញនូវមុខទនិំញ ែដលេលើសែផនករ និងេ្រក
ែផនកររបស់រដ្ឋ ែដលមុនឆន  ំ ១៩៨៨ អ្វីៗ ទងំអស់ ទក់ទងដល់ករ
នេំចញនចូំល គមឺជឈមិជអនកេធ្វើ។ េពលែដលមជឈមិឳបមនិជុ ំ ែដល
ជចេន្ល ះ្របេ ងមួយយ៉ងធ ំ មជឈមិក៏មនិបនេលើកទឹកចតិ្តដល់េខត្ត
្រកុងេ យ្របមូលមុខទនិំញសំ ប់នេំចញែដរ។ េដើមបសីរួំលដល់ករ
ងរនេំចញចូល ទងំរដ្ឋ និងឯកជន ករ្របជុរំដ្ឋសភេលើកទី ៥ ណតិ្តទី 
៧ ដល់ៃថងទី ១២ ែខកកក  ឆន  ំ១៩៨៨ បនែកម្រ  ១៩ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ 
ែដលមុនេនះបនែចងថ រដ្ឋផ្ត ច់មុខេលើពណិជជកមមេ្រក្របេទសមក

ក់ថ ពណិជជកមមេ្រក្របេទសសថិតកនុងករ្រគប្់រគង និងចត់ ងំរបស់
រដ្ឋ ែដលេគលេ សខំន់កនុងករែកែ្របេនះ គេឺដើមប ី េ យរ ្ឋ ភបិល
មនលទធភពចត់ែចង្រគប់្រគង ករនេំចញនចូំល បនងយ្រសួល 
ប់ទងំករេ្របើ្របស់ឯកជនផង កនុងេពលរដ្ឋមនិទន់មនលទធភពេធ្វើ

ខ្លួនឯងទងំ្រសុង។ ចប់ ងំពីករែកស្រមួលមក េយើងពិនិតយេឃើញថ 
ចណូំលែដលបនមកពីករនេំចញមនករេកើនេឡើង ្រស័យេ យ
មូល ្ឋ នេមើលេឃើញពីផល្របេយជន៍ែដលខ្លួន្រតូវេធ្វើ េដើមបកីរ
អភវិឌ ន៍មូល ្ឋ នរបស់ខ្លួន។ ជមួយេនះ េយើងក៏បនបនថយនូវករន ំ
មសេចញេទប្តូរយកទនិំញពីបរេទសែដរ។ 

កនុងែផនកច ចរែបងែចក ក៏េនមនបញ្ហ េចទធងន់ធងរេនេឡើយ ែដល
ទមទរ្រតូវេធ្វើករែកលអំបន្តេទៀត គេឺធ្វើយ៉ង  េ យករងរេនះ
ក្ល យជគន្លឹះជរុំញករអភវិឌ ន៍េសដ្ឋកចិចជត។ិ េតើេយើងនឹង្រតូវ ក់



ហុ៊ន ែសន៖ ១០ ឆន ៃំនដេំណីរកមពុជ ១៩៧៩-១៩៨៩ 

ទំពរ័ 235 

េចញេគលនេយបយែផនកហិរញញវតថុ ថវកិយ៉ង  េតើធនគរ ្រតូវ
េធ្វើ ជវីកមមយ៉ង  ្រតូវមនវធិនករយ៉ង  េដើមបទីប់ ក ត់ឳន
ភពថវកិ និងឳនភព ច់្របក់ េហើយឈនេទេ យមនតុលយភព
រ ងចណូំល និងចំ យទងំថវកិ និង ច់្របក់ ្រតូវែកស្រមួល
្របពន័ធៃថ្ល និងេបៀវត យ៉ង  េដើមបេី យទីផ រមនៃថ្លឯកភព និង
សថិរភពផង និងមនិេ យមនភព្រចបូក្រចបល់ដល់ទីផ រ និងដល់
ជវីភព្របជជនផង េហើយេតើពណិជជកមមរដ្ឋ្រតូវមនសកមមភពយ៉ង

 េដើមបមីនចេំណញដល់ផលិតកមម និងដកឹនទីំផ របន។ល។ 
ជមួយេនះែដរ េយើង្រតូវែកែ្របរចនសមព័នធ្រគប់្រគងេសដ្ឋកចិច 

យ៉ង  េដើមបជីរុំញករអភវិឌ ន៍េសដ្ឋកចិច ែដលកន្លងមកេនះេយើង
េធ្វើមនិទន់្រតូវេនេឡើយ េហើយែថមទងំបងកេ យមនករយឺតយ៉វ 
និង ងំសទះដល់ដេំណើ រករផងក៏សឹងមន។ ទងំអស់េនះសុទធែតជ
បញ្ហ ធំៗ  និងសមុគ ម ញ ែដលទមទរករពិចរ េ យបនហមត់
ចត់មុននឹងេធ្វើសកមមភព េ្រពះថ ្របសិនេបើេធ្វើមនិបនល្អេទ នឹងន ំ
េទដល់ភពសមុគ ម ញយ៉ងេ្រចើន។ 

ជទូេទ កនុងករ ្ត រេសដ្ឋកចិចេឡើងវញិ េយើងមនចណុំចល្អជ
េ្រចើន ទងំេគលករណ៍ ទងំករចត់ ងំអនុវត្ត ែដល ចនេំ យ 
្របេទសចកេចញពីសភពករណ៍លបំកបផុំត េហើយមកសថិតកនុង
ដំ ក់កល ្ត រ និងអភវិឌ ។ ពិតែមនេហើយ ករងរេនះជករងរ
ដ៏លបំក េហើយលបំកជងេនះេទេទៀត គេឺយើងបនទទួលតណំពី
ភពេខទចខទ  ំ ែដលរបប្របល័យពូជ សន៍ បុ៉ល ពត បនបងកេឡើងជ
មរតកដ៏ធងន់ធងរ ែដល បក  រ ្ឋ ភបិល និង្របជជនេយើង្រតូវែត
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្របឈមមុខេ ះ្រ យ ្រពមេពលែដលស្រងគ មបផំ្លចិបផំ្ល ញពីខម ងំ
ស្រតូវេនែតបន្ត ែដលត្រមូវេ យេយើង្រតូវែតចំ យកម្ល ងំមនុស  
កម្ល ងំ្រទពយសមបត្ត ិថវកិ េដើមបបីេំពញភរកចិចករពរជត ិនិងករពរ 

យុជវីតិរបស់្របជជន។ ជករពិបក ស់ េនេពលែដលេយើង
្រតូវេធ្វើករងរជេ្រចើនកនុងេពលជមួយគន  បុ៉ែន្តេយើងគម នករេ្រជើស
េរ ើស េផ ងេ្រកពីេនះេទៀតេទ េ្រពះេនះជស្រងគ មែដលខម ងំ
ស្រតូវបងខេំ យេយើង្រតូវេធ្វើ េបើមនិដូេចនះេទ េ្រគះថន ក់ៃនរបប
្របល័យពូជ សន៍ បុ៉ល ពត នឹងវលិមករក្របជជនេយើងជថម ី ែដល
ជ្របករមនិ ចទទួលយកបនេឡើយ។ ករេ្របើ្របស់កម្ល ងំមនុស  
្រទពយសមបត្ត ិ និងថវកិដ៏េ្រចើន េដើមបកីរពរជត ិ គឺ ពិតជមនឥទធិ
ពលមនិល្អេទ សំ ប់ករអភវិឌ ន៍េលើវស័ិយេសដ្ឋកចិច វបបធម៌ និងករ
េលើកកពំស់ជវីភព្របជជន។ េយើងបនដងឹយ៉ងដូេចនះ បុ៉ែន្តេយើងក៏
េនែតេធ្វើ េ្រពះេជៀសមនិរួច។ ែត េទះបេីយើងជួប្របទះនូវករលបំក
យ៉ងេនះក៏េ យ ក៏េយើងបនេធ្វើេ យេសដ្ឋកចិចជតមិនជំ នរកីចំ
េរ ើនជលំ ប់។ ករបញច ប់ជ ថ ពរនូវករអត់ឃ្ល ន ែដលបន ល់ទុកពី
របប បុ៉ល ពត គជឺ្រពឹត្តកិរណ៍នេយបយដ៏មនអតថន័យ កនុងជវីភព
នេយបយៃនរបបថមៃីនេយើង េហើយជបេណ្តើ រៗ េយើងបនេធ្វើេ យវ ិ
ស័យដៃទេទៀត ចប់េផ្តើមមនសកមមភព និងរកីចេំរ ើន េទះបសីថិតកនុង
សភពយឺតយ៉វក៏េ យ ែតេនះក៏ជេមទនភពធំ ស់របស់្របជ
ជនកមពុជ និង្របេទសជមតិ្តភក្ត ិែដលបនជួយេយើង។ 

េយើងសូមរលឹំកថ េយើងបនេចញដេំណើ រពីបតៃដទេទ ខ្វះសព្វ 
ខ្វះ្រគប់ កនុងកលៈេទសៈ និង ថ នករណ៍្របេទសជតមិនសន្តិភព
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ផង និងមនស្រងគ មផង។ េទះបសីន្តិភពបនេកើតមនេលើចែំណក 
ភគេ្រចើនៃនែដនដ ី និងេពលេវ  េហើយស្រងគ មបនេកើតមន ច់ 
េ យដុ ំនិងេពលេវ ខ្លះក៏ពិតែមន ែតស្រងគ មេនះ ក៏បនបងកនូវករ
ឈចឺប់ ភពវនិសដល់ យុជវីតិ និង្រទពយសមបតិ្តយ៉ងេ្រចើនែដរ។ 
ចប់ ងំពីេចញដេំណើ រមក កនុងវស័ិយេសដ្ឋកចិច េយើង្រតូវបត់តុលយ
ភពេលើបញ្ហ ជេ្រចើន បុ៉ែន្តសខំន់ េយើងបត់តុលយភពេលើបញ្ហ ធំៗ  ៤ 
យ៉ងគ៖ឺ 

ទីមួយៈ ករបត់តុលយភពរ ងេសចក្ត្ីរតូវករ និងករផគត់ផគង់។  
ទីពីរៈ   ករបត់តុលយភពរ ងចណូំល និងចំ យ។ 
ទីបៈី    ករបត់តុលយភពរ ងករនេំចញ និងករនចូំល។ 
ទីបួនៈ ករបត់តុលយភពរ ងរូបយិវតថុ  និងទនិំញ។ 
ករបត់តុលយភពទងំ ៤ គជឺទនំស់ ៤ យ៉ង ែដលមនទនំក់

ទនំងជមួយគន េបះមនិ ច់ គជឺចុងែខ បួនៃនចណំងមួយ េហើយ
ែដលចបំច់្រតូវមនដេំ ះ្រ យសមេហតុសមផល េហើយ
ដេំ ះ្រ យសខំន់បផុំត និងែតមួយគត់ែដល្រតូវ្របកន់យកេនះ 
គកឺរជរុំញផលិតកមមៃផទកនុង្របេទស េ យមនករេកើនេឡើង។ បញ្ហ
េនះមនិែមនជេរឿងងយ្រសួលេទ ជបញ្ហ ដ៏ពិបក េហើយ្របកប
េ យករតសូ៊។ ករតសូ៊េនះ មយង៉ គតឺសូ៊ជមួយក ្ត សតយនុម័តិ 
ែដលជផលវបិកបន ល់ទុកពីរបប បុ៉ល ពត ជមួយស្រងគ មែដល
េចះែតញញីំេយើង ជមួយធមមជតែិដលគម នភពអនុេ្រគះ ក៏ដូចជ
ករលបំកេផ ងេទៀត។ល។ ែតមយង៉េទៀត ក៏្រតូវេធ្វើករតសូ៊ជមួយ
ក ្ត អត្តេនម័ត ិ េនកនុងៃផទកនុងេយើងែដរ េនះគជឺករតសូ៊ែស្វងរកផ្លូ វ
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ែដលន្ំរបេទសជតេិ យអភវិឌ បនឆប់រហ័ស។ 
១០ ឆន កំន្លងមក េយើងបនន្ំរបេទសេ យេចញផុតពីដំ ក់

កលែដលលបំកបផុំតរួចេទេហើយ េហើយកពុំងសថិតកនុងដំ ក់
កល ្ត រ និងអភវិឌ េលើ្រគប់វស័ិយ។ េយើងបនប្ំរពួញនូវករបត់
តុលយភពេលើវស័ិយទងំ ៤ េ យមកមនចេន្ល ះកន់ែតតូចេទៗ បុ៉ែន្ត 
ក៏េនមនិទន់្រគប់្រគន់េនេឡើយេទ។ សណូំមពរៃនករអភវិឌ ន៍របស់
្របេទសជត ិ គមឺនិ្រតូវទុកេ យមនករបត់តុលយភពយ៉ងដូេចនះ
េឡើយ ដូេចនះ ្រតូវរក្រគប់វធិនករ េដើមប្ីរ យនូវចណំងែដលកពុំង
ែតជពំក់េនះ។ ទនំស់ែដលសខំន់ ែដលចបំច់េ ះ្រ យមុនេគ គឹ
េ ះ្រ យករបត់តុលយភពរ ងេសចក្ត្ីរតូវករ និងករផគត់ផគង់។ េបើ
េ ះ្រ យបនទនំស់ទី ១ េនះ ទនំស់បេីផ ងេទៀត ក៏នឹង្រតូវបន
េ ះ្រ យ េ ច ស់ក៏បនបនថយខ្លះែដរ។ េសចក្ត្ីរតូវកររបស់
្របេទសជត ិ និងរបស់្របជជនេចះែតេកើនេឡើងអពីំបរមិណ ្រពម
ទងំគុណភពែថមេទៀត កនុងេពលែដលេលប ន ផលិតកមមរកីចេំរ ើន
យឺត េហើយខ្វះគុណភពផង។ េយើង្រគន់ែតេលើកយកមកនិយយអពីំ
បញ្ហ េសប ង និងម្ហូប រ។ មពិតផលិតកមមេសប ង និងម្ហូប

រ មនករេកើនេឡើងជ្របច ំ បុ៉ែន្តេនែតរត់មិនទន់េសចក្ត្ីរតូវ
ករ ្រស័យេ យកនុងេពលេនះែដរកេំណើ ន្របជជន ក៏បនេកើន
ខពស់ ែដលេយើង ចប៉ន់ ម នបនថ មនិទបជង ២,៨ ភគរយេទ។ 

មករគតិគូររបស់េយើង េបើ្របជជនេកើន ១ ភគរយ េសប ង្រតូវេកើន 
៣ ភគរយ េទើប ចចញិចឹ ម្របជជនបន្រគប់្រគន់ ដូេចនះ ទមទរ
េ យេសប ងេកើនេឡើង ១០ ភគរយ ជេរៀង ល់ឆន ។ំ កនុងេពលែដល
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េសចក្ត្ីរតូវករមនករំតិខពស់យ៉ងដូេចនះ ផលិតកមមកសិកមមរបស់េយើង
គម នភពនឹងនេទ ្រស័យេ យកសិកមមេយើងចណុំះេសទើរទងំ្រសុង
េទេលើធមមជត។ិ ដែី្រសចកំរេទៀតេ ត ក៏េខ ះ ជជីត ិចេំពលែដល
េយើងខ្វះជ ី ចែំណកឯេគលករណ៍រដ្ឋវញិក៏ពុំទន់បនេលើកទឹកចតិ្ត
្របជកសិករេនេឡើយែដរ ដូចជបញ្ហ ករេរៀបច្ំរកុម មគគ ី បញ្ហ
ករ្រគប់្រគង និងេ្របើ្របស់ដធី្លកីសិកមម និងេគលនេយបយៃថ្ល
ចេំពះដំ េំសប ង។ 

ខញុបំននិយយបន្តិចអពីំអ្រ កេំណើ ន្របជជនែដលេកើនខពស់ មនិ
ែមនមនន័យថ ចង់បនថយអ្រ កេំណើ នេនះេទ ្រគន់ែតចង់បង្ហ ញ 
អពីំសភពករណ៍សតយនុម័តែិតបុ៉េ ្ណ ះ។ េតើេនេពលខងមុខេនះ 
េយើង្រតូវេ ះ្រ យទនំស់រ ងេសចក្ត្ីរតូវករ និងករផគត់ផគង់ គកឺនុង
បញ្ហ េសប ង និងម្ហូប រយ៉ង ? មនិែមនបញ្ហ បនថយអ្រ
កេំណើ ន្របជជនេនះេទ ែតគជឺបញ្ហ ជរុំញផលិតកមមេសប ង ែដលជ
រណសិរ ជួរមុខរបស់េយើង។ បញ្ហ េនទីេនះ គ្ឺរតូវពិនិតយេឡើងវញិនូវ
េគលករណ៍ខ្លះ ែដលេយើង ក់េចញមនិទន់បនសម្រសប េហើយ
ែកស្រមួល េ យ្រសបនឹងករជក់ែស្តង ្រពមទងំចត់វធិនករអនុ
វត្តេ យកន់ែតមន្របសិទធិភព។ ដបូំង ខញុចំង់និយយដល់ករេរៀបច ំ
ទនំក់ទនំងផលិតកមមេនជនបទ ែដល ម្រទឹស្តីេយើងធ្ល ប់និយយថ
កម្ល ងំផលិតកមមកណំត់ទនំក់ទនំងផលិតកមម មនន័យថករេរៀបចទំំ
នក់ទនំងផលិតកមម ្រតូវែត្រសបជមួយនឹងសមតថភព ៃនកម្ល ងំផលិត
កមម។ ជ្រទឹស្តី យ៉ងដូេចនះែមន បុ៉ែន្តេយើងេធ្វើមនិបនេទ។ សមតថភព
មេធយបយ និងឧបករណ៍ផលិតកមមរបស់េយើង ត្រមូវេ យេធ្វើ្រតមឹ
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លកខណៈជ្រគួ រ ឬជ្រកុម មគគ ី ែដលមនចរតិជេវរ្រប ស់ៃដ 
រ ង្រគួ រ និង្រគួ រែតបុ៉េ ្ណ ះ បុ៉ែន្ត េយើងែបរជចលន្របជជន
េ យេធ្វើ្រកុម មគគ ី រេបៀបេធ្វើរួមទទួលផល មពលកមមេទវញិ 
ែដលជេហតុេធ្វើេ យ ងំសទះដេំណើ ររកីចេំរ ើនៃនផលិតកមម មនិបន 
េលើកទឹកចតិ្តដល់្របជកសិករ េហើយក៏បនេធ្វើេ យ ងំសទះដល់ករ
េធ្វើមច ស់ករងររបស់កសិករេទៀតផង។ ខញុសូំមេលើកឧទហរណ៍មួយ 
បង្ហ ញពីភពមនិបនេធ្វើមច ស់េលើករងររបស់កសិករ។ េនែខ កកក  
ឆន  ំ១៩៨៣ ខញុ រួំមជមួយកមម ភបិល្រកសួងករបរេទស ្របមណជង
១០០ នក់ បនេទរួមេធ្វើពលកមមជមួយ្របជជនេនសងក ត់អូរែបក
ក្អម េនជយ្រកុងភនេំពញ។ េពលេនះខញុបំនេទសទូងជមួយ្របជជន
្របមណជង ២០ នក់។ ទងំអស់គន មនិទន់ដងឹថ ខញុជំអនក េន
េឡើយេទ េ្រពះេយើងមនគន េ្រចើន េហើយេទើបេទដល់ភ្ល មក៏ចុះសទូងែត
ម្តង។ េ្រកយបន្តិចមក ខញុបំនេឆ្ល តសេំណះសំ លជមួយ្របជជន។ 
ចប់េផ្តើមដបូំង ខញុសួំរបងប្អូន្របជជនទងំេនះថ េតើេនះជ្រកុម មគគី
្របេភទ ? ចេម្លើយបនមកគ ឺ េនះជ្រកុម មគគ្ីរបេភទទី ១។ ខញុបំន
សួរេទៀតថ េតើមនបុ៉នម ន្រគួ រ? ចេម្លើយមកវញិទងំមនិចបស់

ស់ថ ្របែហល ២៥ ្រគួ រ។ ខញុសួំរែថមមួយសណួំរេទៀតថ កនុង 
២៥ ្រគួ រេនះមនដបុ៉ីនម នហិក ? េលើកេនះគម នចេម្លើយេទ។ មួយ
សនទុះេទើបបង្រសីមន ក់ ែដលសដំបីនជងេគេឆ្លើយថ អត់ដងឹេទ េ្រសច
នឹងេគេ េទេធ្វើឯ  គេឺទេធ្វើឯេនះឯង។ ខញុមំន រមមណ៍ថ 
កសិករមនិទន់បនេធ្វើមច ស់េលើដធី្ល ីឬករងរេនេឡើយេទ។ 

េផ្តើមពីេនះ ខញុចំប់ដេំណើ រករ្រ វ្រជវអពីំបញ្ហ ករេរៀបច្ំរកុម មគគី



ហុ៊ន ែសន៖ ១០ ឆន ៃំនដេំណីរកមពុជ ១៩៧៩-១៩៨៩ 

ទំពរ័ 241 

បងកបេងកើនផលេនជនបទ ្រពមេពលែដលថន ក់ដកឹនជំន់ខពស់ បក  និងរដ្ឋ
ជេ្រចើន ក៏បនដេំណើ រករ្រ វ្រជវបញ្ហ េនះែដរ។ ខញុបំនេធ្វើដេំណើ រេទ
្រសុកតបូងឃមុ  ំេខត្តកពំង់ចម។ េនទីេនះ ខញុបំនជួបអ៊្ំរសី ២ នក់ ែដល
ធ្ល ប់ គ ល់គន មុនឆន  ំ ១៩៧៥។ កនុងេពលសេំណះសំ លខញុបំនសួរ
ថ េតើមនបនទិញជពីីរដ្ឋេទ េ្រពះរដ្ឋបនបញជូ នចុះមកដល់េខត្ត
្រសុកេយើង។ អ៊្ំរសីមន ក់បនេឆ្លើយថ បនមកដល់ែមន បុ៉ែន្តរដ្ឋមនិលក់
េ យ្រកុម មគគ្ីរបេភទទី ២ េទ គទុឺកលក់េ យ្រកុម មគគ្ីរបេភទ
ទី ១។ ខញុចំប់េផ្តើមមន រមមណ៍ថ ករែបងែចក្រកុម មគគីមន
្របេភទខុសគន  ជចតិ្ត ្រស្ត គេឺយើងបនែបងែចក្របជជនេ យេន

ច់ពីគន  ម្របេភទៃន្រកុម មគគ។ី 
គួររលឹំកថ ្រកុម មគគ្ីរបេភទទី ១ េនះ មនិែមនេធ្វើេនទូទងំ្រប

េទសេទ គមឺនេធ្វើេនកែន្លងខ្លះៗ ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ បុ៉ែន្ត េទះបយ៉ីងេនះក្ត ី
ជចតិ្ត ្រស្ត ក៏ជះឥទធិពលដល់្របជជនេនកែន្លងេផ ងេទៀតែដរ 
េហើយេបើនិយយពីកមម ភបិលេនមូល ្ឋ នវញិ េពល យករណ៍េឡើង
ថន ក់េលើ ក៏ ក់ដូចជមនេមទនភព ស់អពីំ្រកុម មគគ្ីរបេភទទី 
១ ែដលខ្លួនេរៀបចបំន េទះជ្រកុម មគគ្ីរបេភទេនះមនកែន្លងខ្លះ ្រប
ជជនខ្វះហូបក៏េ យ។ 

េនះគជឺេមទនភពេ យេយងេទេលើរូបភព េ យសំ ងថ
ខ្លួនបនេរៀបចទំនំក់ទនំងផលិតកមមសងគមនិយមេនជនបទ។ ជង
េនះេទៀត មនកែន្លងខ្លះ គម ន្រកុម មគគ្ីរបេភទទី ១ េទ បុ៉ែន្តក៏ យ
ករណ៍ជូនថន ក់េលើថមនែដរ េដើមបេីជៀស ងករទិេទៀនថ មនិដកឹ
ន្ំរបជជនឈនេទសងគមនិយម េហើយបញ្ហ េនះក្ល យេទជករ
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្របកួត្របែជង យករណ៍អពីំ ករេរៀបចទំនំក់ទនំងផលិតកមមសងគម 
និយម ឬេ ច ស់ក៏បនសែំដងពីបណំងអនគតែដរ េ យមនិ
បនគតិដល់កម្ល ងំផលិតកមម េតើ មនលទធភពេ យេយើងេរៀបចទំំ
នក់ទនំងផលិតកមម្រតមឹករំតិ ។ េចញពីបញ្ហ េនះ មនកែន្លងមួយ
ចនួំន េហើយ្របែហលជមនិតចិេទ មនករភ័យខ្ល ចចេំពះរបបកមម
សិទធិឯកជនអពីំបញ្ហ ដធី្ល ី និងមេធយបយផលិតកមម នដំល់ករែបង
ែចក និងករេ្របើ្របស់មនិបនេលើកទឹកចតិ្តដល់្របជកសិករ េហើយក៏ 
មនិបនេធ្វើេ យកសិករនឹងនចតិ្ត កនុងករេធ្វើ ជវីកមមេលើដធី្លផីងែដរ។ 
កែន្លងខ្លះ េ យចង់បនសមភពហួសេហតុ េគែចកដេី យកសិករ
មនចរតិចល័ត ឆន េំនះ្រគួ រ ឬ្រកុម្រគួ រេនះេធ្វើេនកែន្លងេនះ ឆន ំ
េ្រកយ្រតូវេទេធ្វើេនកែន្លងេផ ង ែដលជេហតុេធ្វើេ យ្រគួ រ ឬ្រកុម

មគគមីនិយកចតិ្តទុក ក់ដល់ករែថទ ំ ដូចជមនិ ក់ជ ី មនិព្រងងឹ 
ភ្លែឺ្រស មនិេធ្វើ្រប យទឹកេហើយក៏មនិបនរុក នព្រងកីដធី្លែីថមេទៀត 
។ល។ ចេំពះកររុក នដថីម ី ក៏មនិ ចេធ្វើបនេលឿន ្រស័យេ យ
្របជជនមនិមនលនឹំងកនុងចតិ្តថ េតើេគមនសិទធិេធ្វើ ជវីកមមរយៈ
េពលបុ៉នម នឆន  ំេ្រពះរដ្ឋ្រគន់ែតបន្របប់េគថ ដសីល់ទេំនរេ យ្របជ
ជនខចេីធ្វើ មនិដងឹៃថង រដ្ឋដកយកវញិ មយង៉េទៀត ដែីដលថេ យ្របជ
ជនខចីេធ្វើក៏មនទហំំតូច ែដលជ្របករមនិបនេលើកទឹកចតិ្តដល់ករ
ព្រងកីដថីម។ី បញ្ហ េនះក៏េធ្វើេ យមនករយឺតយ៉វដល់ដេំណើ រករ
ែបងែចកពលកមមសងគមេឡើងវញិ េហើយចេំពះមុខគយឺឺតយ៉វកនុងករ
េ ះ្រ យ ករបត់តុលយភពរ ងកែន្លងមនដតីចិ្របជជនេ្រចើន 
និងកែន្លងមនដេី្រចើន្របជជនតចិ។ កនុងបញ្ហ េនះែដរ េយើងបនទុក
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ដែី្រសអបំលិ ប់រយហិក េនេខត្តកពំត ទុកចកំរេកសូ៊ែដលេន
យប៉យកនុងេខត្តកពំង់ចម ្រកេចះ កពំង់េ ម ប់ពន់ហិក  េ យ

េនេចលទេំនរ េ យចត់ទុកទងំអស់េនះថជរបស់រដ្ឋ េហើយេទះជ
រដ្ឋគម នលទធភពេធ្វើ ជវីកមម ក៏រដ្ឋមនិបន្របគល់េ យ្របជកសិករេធ្វើ

ជវីកមមទញយកផលែដរ េនះក៏ជករខតបង់មួយែដលអូសបន្ល យ
អស់រយៈេពលយ៉ងយូរ រហូតដល់ឆន  ំ ១៩៨៦-១៩៨៧ េនះ េទើបរដ្ឋ
្របគល់ដែី្រសអបំលិ និងចកំរេកសូ៊េ យ្របជជនេធ្វើ ជវីកមម។ 

េយើងគួររលឹំកែដរថ មនិែមនអ្វីក៏ជកហុំសេនះេទ េហើយមនិែមន 
ជកហុំសមនជទូេទ្រគប់ទីកែន្លងេនះែដរ។ មនកែន្លងជេ្រចើនក៏
បនអនុវត្តល្អ េហើយបនេលើកទឹកចតិ្តដល់្របជកសិករ កនុងករែថទដំី 
ែ្រស ចកំរ និង ្ត រដថីម ីេហើយែថមទងំបនេលើកទឹកចតិ្ត ដល់ករ ងំ 
ទីលេំនថម ី និងករ ដំំ ឧំស ហកមមរយៈេពលយូរផង។ ពិេ ធន៍
ល្អរបស់េខត្ត ែកវ គបឺក  និងរដ្ឋអំ ចេខត្ត ្រសុក បនេធ្វើេ យ
្របជជនមនលនឹំងកនុងចតិ្ត េហើយក្ល យជមច ស់ពិត្របកដេលើដធី្ល។ី 

មរយៈៃនករែចកដេី យកសិករ េហើយេ យមនលិខិតបញជ ក់
អពីំសិទធិកន់កប់ដ ី េធ្វើេ យ្របជកសិករមនកររកី យ េហើយែថទដំី
ធ្លរីបស់េគបនល្អ។ ជមួយនឹងករេរៀបច្ំរកុម មគគបីនសម្រសបេទ
នឹងសមតថភពៃនកម្ល ងំផលិតកមម និង្រសបេទនឹងចណូំលចតិ្តរបស់
្របជជន កសិកមមរបស់េខត្ត ែកវ េទះបីធមមជតមិនិសូវអនុេ្រគះដូច
េខត្តេផ ងេទៀត ែតទូេទគរឺកីចេំរ ើនខពស់ ករេ្របើ្របស់ពូជថម ី និងករេធ្វើ
្របពលវបបកមមក៏បនេ្រចើន។ ជេរៀង ល់ឆន  ំេខត្តេនះទិញ្រសូវបន្រគប់ 
ឬេលើសែផនករ ប់ទងំ្រសូវពូជផង ឯវភិគទនេសន ជតក៏ិ្របមូល
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បន មនអ្រ ខពស់ជងេខត្តដៃទ ្រស័យេ យ្របជជនគម នករ
ក់េលៀមអពីំៃផទដែីដលគត់េធ្វើបន។ ចេំពះករ ្ត រដថីម ី និងករ
ងំទីលេំនថម ី េខត្ត ែកវសេំរចេជគជ័យដ៏ធេំធង មរយៈករេលើក

ទឹកចតិ្តដល់្របជកសិករ គរឺដ្ឋ្របគល់ដេីទ មលទធភពៃនកម្ល ងំ
របស់្រគួ រនីមួយៗ ដូេចនះមន្រគួ រជេ្រចើនេធ្វើបន ២-៣ ហិក  
ឬេ្រចើនជងេនះេទៀត។ មិនយូរបុ៉នម ន តបំន់ែដលសល់ដទីេំនរ ប់ពន់
ហិក េនះ បនក្ល យេទជែ្រសចកំរ ជសួនដំ  ំ និងជភូមកិរ
របស់្របជជន ែដលេខត្តេសនើេឡើងបេងកើតជ្រសុកថម ី េ ថ បូរជីល

។ េ្រកពីេខត្ត ែកវ េនកែន្លងេផ ងេទៀតដូចជ កពំត េកះកុង 
កពំង់េ ម កពំង់ចម។ល។ បនេលើកទឹកចតិ្ត្របជជនេ យរុក នដី
ថម ីេដើមប ី នូំវដំ រំយៈេពលែវង ដូចជេ្រមច កេហ្វ េហើយក៏បន ្ត រ
េឡើងវញិនូវចកំរេកសូ៊ ចកំរដូង ែដលធ្ល ប់ែតទុកេចលពីេពលមុន។ 

ភជ ប់ជមួយបញ្ហ ដធី្ល ី ខញុសូំមេលើកបន្តិចអពីំមេធយបយ និង
ឧបករណ៍ផលិតកមម។ ពិតែមនែតេយើងបនយកចតិ្តទុក ក់េ ះ
្រ យយ៉ងេ្រចើន បុ៉ែន្តក៏េនមនចណុំចែដល្រតូវែកស្រមួលជេ្រចើន
េទៀត។ េបើនិយយអពីំកម្ល ងំអូសទញ ជេគ្រកប ីេ្រប បេធៀបេទនឹង
ដធី្លែីដលេយើង្រតូវេធ្វើ េឃើញថមនិជខ្វះបុ៉នម នេទ បុ៉ែន្ត ករលបំកេន
្រតង់ថ មនកែន្លងែដលសល់េគ្រកប ីនិងកែន្លងែដលខ្វះេគ្រកប ីេ យ
េ្រប បេធៀបេទនឹងចនួំនដែីដល្រតូវេធ្វើ។ បញ្ហ េនះេយើងេ ះ្រ យមនិ
ទន់បនេនេឡើយ។ ្រ ក់ទរ័ ែដលនចូំលមកក៏ភជួរ ស់មនិទន់អស់
សមតថភពេនេឡើយ មនករយឺតយ៉វជេ្រចើនែដលប ្ត លមកពី
ែបបបទរដ្ឋបល និងករទូទត់ ឬឧបសគគេផ ងេទៀត រួមទងំបេចចក
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េទសផង េហើយកនុងេពលេនះ រដ្ឋមនិទន់ ៊ នលក់្រ ក់ទរ័េ យ
្រគួ រ ឬ្រកុម មគគេីនេឡើយ ្របករេនះក៏នដំល់ករយឺតយ៉វកនុង

ជវីកមម។ ្របសិនេបើេយើង ៊ នលក់្រ ក់ទរ័េ យកសិករ េហើយកុំ
ខ្ល ចដល់ករេកើតមននូវរបបកមមសិទធិឯកជនេនះ េយើង ចេ ះ
្រ យបនបញ្ហ ជេ្រចើន េហើយជរុំញបននូវផលិតកមម។ បុ៉ែន្តរហូត
ដល់ឆន  ំ ១៩៨៧ េទើប្រកុម្របកឹ រដ្ឋម្រន្តី បនេលើកេឡើងនូវេគល
ករណ៍លក់្រ ក់ទរ័េ យ្របជជន ដូេចនះេឃើញថ េយើងទញបន្ល យ 
អស់រយៈេពលយូរែដរ។ ម៉សីុនបូមទឹកក៏ដូចគន  មុនឆន  ំ១៩៨៦ ម៉សីុន 
បូមទឹក្របមូលផ្តុ ែំតេនមជឈមិ េខត្ត ្រសុកបុ៉េ ្ណ ះ ទំ េំ ះ្រ យបន
នូវទ្រមង់ែបបបទ លិខិត ន ម ្រសូវ្រតូវងប់អស់េទេហើយក៏មន។ 
េ្រកយេពលលក់េ យ្របជជនេឃើញថ ម៉សីុនបូមទឹក គេឺនជប់
នឹង្រប យទឹក េហើយ ក់ដូចជមនិសូវឮែ្រសកថ ខូចឬខ្វះេ្របង 
ដូចជេពលរដ្ឋ្រគប់្រគងេនះេឡើយ។ ករផគត់ផគង់េឈើ និងសមភ រៈសំ
ណង់សំ ប់្របជជនក ងទនំប់ ្រប យ ទ្វ រទឹក ឧបករណ៍កសិកមម 
េផ ងេទៀត ក៏េធ្វើេ យផលិតកមមមនេលប នយឺតែដរ។ 

ឆ្លង មករេលើកេឡើងនូវចណុំចខ្លះៗ ខងេលើេនះ េយើងគួរែត
េសើេរ ើពិនិតយេឡើងវញិនូវចណុំចខ្លះែដលជេគលករណ៍ និងេលើក
េឡើងនូវវធិនករណ៍មួយចនួំនបែនថម ែដលខញុសូំមេលើកយកជគនិំត
ផទ ល់ េដើមប ី កលបងជរុំញេ ះ្រ យទនំស់រ ងេសចក្ត្ីរតូវករ 
និងករផគត់ផគង់អពីំបញ្ហ េសប ង។ 

ទី ១៖ គួរែកស្រមួលអពីំករេរៀបច្ំរកុម មគគបីងកបេងកើនផល េនទី
េនះ ខញុមំនិចង់និយយពីកររ ំ យេចល្រកុម មគគេីនះេទ បុ៉ែន្តអ្វ ី
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ែដល្រតូវែក គរឺេបៀបេធ្វើ ជវីកមមរបស់្រកុម មគគ។ី េយើងរក ទុកនូវ
រូបភព្រកុម មគគ ី ែដលមនពី ១០ េទ ១៥ ្រគួ រ េដើមបជួីយគន  
េហើយបេំពញភរកចិចប ីគ ឺ ភរកចិចបងកបេងកើនផល ភរកចិច យខម ងំករ
ពរមូល ្ឋ ន និងភរកចិចេឃសនអប់រនំេយបយសតិ រមមណ៍។ ឯ
ករេធ្វើ ជវីកមមវញិ គគួឺរេរៀបចេំ យ្រសបេទនឹងលទធភពៃនមេធយ
បយ និងឧបករណ៍ផលិតកមម។ ជទូេទ េយើងពិនិតយេឃើញថ លទធ
ភពជក់ែស្តង គអឺនុញញ តេ យេយើងេធ្វើបន្រតមឹករំតិ្រកុម មគគី ជ
េវរ្រប ស់ៃដ ែដលេយើងធ្ល ប់េ ថ ្រកុម មគគ្ីរបេភទទី ២ ែត
បុ៉េ ្ណ ះ មនិ ចឈនេទេធ្វើរួមេហើយែចកផល មពលកមមបនេទ។ 

បញ្ហ េនះេគ ចេចទសួរថ េតើ្រកុម មគគរីេបៀបេនះ ចជួយ
ដល់អនកខ្វះពលកមម ដូចជ្រគួ រយុទធជនពលី ពិករ ្រគួ រយុទធជន
កពុំងេនកនុងជួរកងទព័បនេទ? េគ ចេធ្វើបន មរយៈៃន ម រតី

មគគេីយគយល់គន  ែដលេគ ចជួយជពលកមមម្តងមក លកនុងរដូវបងក
បេងកើនផល េហើយ្រគួ រេនះែថទេំ យខ្លួនឯង រហូតដល់េគ ច
ជួយគន បនអពីំសមភ រៈេទៀតផង។ មនិ្រតមឹែតបុ៉េ ្ណ ះ េគក៏ ចមន
លទធភពរួមកម្ល ងំគន  េដើមបេីធ្វើករងររួមដូចជ េធ្វើកូន្រប យ ទនំប់
។ល។ េទៀតផង។ 

បញ្ហ សខំន់េនទីេនះ គេឺយើង្រតូវែបងែចកដធី្លេី យបនសម្រសប 
េហើយគួរែបងែចកេទ មតបំន់ពីរខុសគន ។ េនតបំន់ែដលមនដតីចិ 
េហើយ្របជជនេ្រចើន គួរែបងែចកេទ មពលកមម ឬចនួំនមនុស េន

ម្រគួ រ ឯេនតបំន់ែដលមនដេី្រចើន េហើយ្របជជនតចិ េ្រកពី
ករែបងែចកេទ មពលកមម ឬចនួំនមនុស កនុង្រគួ រ គ្ឺរតូវទុកលទធ
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ភពេ យ្រគួ រនីមួយៗ េធ្វើេនេលើដសីល់ទេំនរ ឬរុក នដថីមេីទ ម
លទធភពៃនពលកមមរបស់្រគួ រ េហើយមនិគួរកណំត់ពីទហំំេឡើយ។ 
េពលេធ្វើ ឬេពល្របមូលផល េគ ចផ្ល ស់ប្តូ រពលកមមគន  “គ្ឺរប ស់ៃដ” 
រួច្រគួ រនីមួយៗ មច ស់ករែថទ ំ និងេធ្វើ្របពលវបបកមម េហើយទទួល
ផលេទ មទិននផល ែដលចែំណកដរីបស់ខ្លួនបនផ្តល់េ យ។ 
និយយេ យច ំេនះជរេបៀបេធ្វើ ជវីកមមមនលកខណៈ្រគួ រ េ្រកម
រូបភពជួយគន  ៃន្រកុម មគគបីងកបេងកើនផល។ រូបភពេនះ ចេលើក
ទឹកចតិ្ត ដល់្របជកសិករកនុងករេធ្វើមច ស់េលើដធី្ល ី េលើ ជវីកមម េលើ
េភគផលែដលេគទទួលបន េហើយក៏មនិបេ ្ត យេ យ្រគួ រ
មួយ ធ្ល ក់កនុងភព្រក្ីរករហូតគម នដបីងកបេងកើនផលែដរ េហើយក៏ ច
ជួយដល់្រគួ រែដលជួបករលបំកបនែដរ។ 

ដូេចនះ ្រកុម មគគបីងកបេងកើនផល គេឺនសល់ែតរូបភពមួយេទ គម ន 
្របេភទជេ្រចើន ដូចេពលមុន។ បុ៉ែន្ត មតិខងេលើេនះ ក៏មនិែមនមន
ន័យថ េយើងចង់េ យ្រគប់កែន្លងេធ្វើ មគរូំែតមួយេនះេទ សណូំម
ពរជមូល ្ឋ ន គ្ឺរតូវែតពិនិតយនូវលទធភពជក់ែស្តងៃនឧបករណ៍ និង
មេធយបយផលិតកមម េតើ ចមនលទធភពេ យេយើងេរៀបចរំេបៀប 
េធ្វើ ជវីកមមកនុង្រកុម មគគីយ៉ង ។ មនកែន្លងខ្លះ ក៏មនចែំណក
ដមួីយចនួំន ែដលត្រមូវេ យ្របជជនសហករេធ្វើ េហើយែចកផល

មករ្រសុះ្រសួលគន  ដូចជ្របព័នធ្រប យទឹក្រតូវេ្របើរួម ្រតូវមនម៉
សីុនបូមទឹក េហើយ្រតូវេ្របើេ្របងយ៉ងេ្រចើន ដូេចនះ្រគួ រមួយ មនិ ច
េធ្វើេទេកើតេទ ទល់ែតកនុង្រកុមទងំមូល ឬភូមទិងំមូល រួមគន ទងំពល
កមម ទងំសមភ រៈ េទើប ចេធ្វើេទេកើត។ ដូេចនះ ក៏គួរទុកលទធភពេ យ
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្របជជនស្រមុះស្រមួលគន  េតើ្រតូវេធ្វើរេបៀប ។ េធ្វើយ៉ងេនះ េទើបករ
េរៀបចទំនំក់ទនំងផលិតកមម សម្រសបេទនឹងករំតិសមតថភពៃនកម្ល ងំ
ផលិតកមម។ និយយយ៉ងដូេចនះ មនិែមនបនេសចក្តថី បក  និងរដ្ឋ 
េបះបង់េចលតួនទីដកឹនេំនះេទ គ្ឺរតូវែតដកឹន ំ ែតករដកឹនយ៉ំង

ក៏្រតូវពិនិតយដល់ករជក់ែស្តង និងលទធភពពិត្របកដរបស់្របជ
ជនេយើង។ េយើង្រតូវដងឹថ បណំងមនិ ចរលំងនូវលទធភពពិត្របកដ
បនេទ។ 

ទី ២៖ គួរែកស្រមួលនូវេគលនេយបយ ស្តពីីករេ្របើ្របស់ដធី្លកីសិកមម។ 
បុ៉នម នឆន កំន្លងមក មនកែន្លងមួយចនួំន ្របជកសិករមនិទន់មន
លនឹំងកនុងចតិ្តេនេឡើយ មនិទន់ដងឹថ េតើដែីដលេគេធ្វើ ជវីកមមសព្វ
ៃថងេនះ ជដរីបស់េគរហូតេទឬយ៉ង  េ្រពះរដ្ឋបនកណំត់ថ ដធី្លី
ជកមមសិទធិរបស់រដ្ឋ។ កនុងម្រ  ១៥ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ គមឺនែតដភូីម ិសំ
ប់សង់ផទះ សួនចបរ សួនបែន្លេទ ែដលពលរដ្ឋមនសិទធិេពញទីកនុង

ករេ្របើ្របស់ និងមនសិទធិតណំមរតក េលើដែីដលរដ្ឋ្របគល់េ យ
្រគួ រនីមួយៗ មករកណំត់ៃនចបប់។ ឯ ម្រ  ១៦ បនែចងថ 
េ្រកពីដសីំ ប់សង់ផទះេន និងេធ្វើជសួនចបរ សួនបែន្ល ែដលមន
កណំត់កនុងចបប់ និងេ្រកពីចែំណកដែីដល្រកុម មគគបីងកបេងកើនផល 
បន្របគល់េ យ េដើមបបីេំពញផលិតកមមរបស់្រកុម ពលករកសិកមម
មួយរូបៗ ចបនរដ្ឋេ យខចីដជីបែនថម េដើមប ី ដំ ំ រំដូវ មលទធ
ភពពលកមម េហើយមនសិទិធទទួលផលៃនករងរេនះ។ 

េបើនិយយពីចបប់ែដលបនកណំត់េឃើញថ មនិមនអ្វី ងំសទះ
េឡើយ បុ៉ែន្តេពលផ ព្វផ យ និងចត់ ងំអនុវត្តន៍ េយើងមនិទន់បន
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េលើកទឹកចតិ្ត្របជកសិករ េហើយមនិទន់េធ្វើេ យ្របជកសិករនឹងន
ចតិ្តេឡើយ។ ្របករសខំន់ គសិឺទធិកនុងករបងកបេងកើនផល េលើដែីដល
ចបប់បនែចងថ រដ្ឋេ យខចីដ។ី ពកយថេ យខចី ្របជកសិករភគ
េ្រចើនយល់ថ នឹង្រតូវសងេនេពល មួយ ដូេចនះេគមនិ ៊ ន ំ
ដំ រំយៈេពលែវង មនិ ៊ នេទរុក នដថីមបីែនថមេទៀត ជងេនះេទ
េទៀតមនិបនេលើកទឹកចតិ្តដល់ករ ងំលេំនថម ីេនកែន្លងសល់ដទីេំនរ
េ្រចើន។ ដូេចនះ ងំសទះដល់ករព្រងកីដថីម ី និងករែបងែចកពលកមម
សងគមេឡើងវញិែដរ។ ចណុំចសខំន់េនទីេនះ េយើងមនិែកម្រ ទី ១៤ 
ៃនរដ្ឋធមមនុញញ ែដលែចងថ “្រទពយសមបតិ្តជកមមសិទធិរបស់រដ្ឋមនដធី្ល ី
ៃ្រពេឈើ សមុ្រទ ទេន្ល បងឹ ធនធនធមមជត ិមជឈមណ្ឌ លេសដ្ឋកចិច វបប
ធម៌ មូល ្ឋ នករពរ្របេទស និងសណំង់េផ ងៗ េទៀតរបស់រដ្ឋ” េទ 
េហើយក៏មនិែកម្រ  ១៧ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ ែដលែចងថ “ជន ក៏
េ យគម នសិទធិទិញ លក់ បញច  ំ ឬ្រប ស់ដធី្លបីនេឡើយ ជន ក៏
េ យមនិ ចេ្របើ្របស់ដធី្លកីសិកមម ដៃី្រពេ យចតិ្តឯង កនុងេគលបំ
ណងេផ ងេទៀតបន េបើគម នករអនុញញ តពី្រកសួងមនសមតថកចិច”។ 
ករេ ះ្រ យេនទីេនះ សខំន់គបឺញជ ក់អពីំសិទធិកន់កប់ និងេធ្វើ
ជវីកមមេលើដធី្លី ែដលរដ្ឋបនផ្តល់េ យ្រគួ រនីមួយៗ គ្ឺរតូវេ យេគ
មនសិទិធតណំមរតកតកូនតេច ្របសិនេបើដធី្លេីនះ រដ្ឋមនិ្រតូវករយក 
េទេធ្វើអ្វីេផ ងេទៀត។ កនុងករណីអងគកររដ្ឋ ឬអងគករសងគម្រតូវករ ក៏
្រតូវែតពិភក ស្រមុះស្រមួលជមួយ្រគួ រ ែដលកពុំងកន់កប់ដធី្លី
េនះ េ យបនសមេហតុសមផល េ យធនដល់ផល្របេយជន៍
្រសបចបប់របស់្រគួ រេនះ េហើយបងកលកខណៈេ យ្រគួ រេនះមន 
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ដធី្លសីំ ប់លេំន ្ឋ ន និងបងកបេងកើនផលេនកែន្លងេផ ងេទៀត។ ករណី 
េនះ ចេកើតមនតចិតួចេទ បុ៉ែន្តក៏មិន ចេជៀសផុតែដរ ្រស័យ
េ យភពចបំច់ៃនកររកីចេំរ ើនរបស់្របេទសជត។ិ បចចុបបនន ករែបង
ែចកដធី្លេី យ្រគួ រកសិករនីមួយៗ មនសថិរភពបងគួរេហើយ ដូេចនះ 
គួរេចញករបញជ ក់េ យ្រគួ រកសិករនីមួយៗ កន់កប់ែតម្តង 
េដើមបេី យ្របជកសិករមនករនឹងនចតិ្ត។ ចែំណកដែីដល្រគួ រ
មួយចនួំនបនេទរុក នថម ី ក៏្រតូវមនករបញជ ក់ទទួល គ ល់ េហើយ
និងបន្តទទួល គ ល់ ចេំពះដី ែដល្រគួ រនឹងេទរុក ន ឬ ្ត រថមី
បន្តេទៀត។ រដ្ឋេយើង មឃត់ែតករទិញ លក់ បញច  ំឬ្រប ស់ដ ី ម
ឃត់ករេទរុក ន ដថីមមីនិបនសុកំរអនុញញ ត ែដល ចប៉ះពល់
ដល់ៃ្រពលិចទឹក ៃ្រពបរុំងទុក ឬពីេលើតបំន់មនែរ ៉តបំន់ែដលនឹង្រតូវក

ងេ ងច្រក ឬមូល ្ឋ នបេំរ ើេ យករករពរ្របេទស។ល។ រដ្ឋក៏
មឃត់ផងែដរ ចេំពះករេទចប់ដៃី្រពទុកមនិេធ្វើ ជវីកមម េហើយ

ទុកលក់ ឬជួលេ យអនកដៃទ។ ចេំពះបញ្ហ េនះ េយើងក៏្រតូវពិនិតយ
េឡើងវញិនូវេគលនេយបយស្តីពីករឧបតថមភចេំពះករ ្ត រដថីម ី និង
ករ ងំទីលេំនថម ី េធ្វើយ៉ង បងកលកខណសមបតិ្តងយ្រសួលេ យ
ករងរេនះ េដើមបេី ះ្រ យករបត់តុលយភពរ ងៃផទដ ី និងចនួំន
្របជជនចេំពះមុខផង និងេ ះ្រ យករែបងែចកពលកមមសងគម
េឡើងវញិ េទអនគតផង។ 

ទី ៣៖ អពីំករវនិិេយគទុនក ងមូល ្ឋ ន សមភ រៈឧបករណ៍ 
មេធយបយបេចចកេទស បេំរ ើេ យករផលិតេសប ង។  

ចណុំចេនះ គួរពិនិតយេឡើងវញិនូវរចនសមព័នធវនិិេយគរបស់េយើង
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ចេំពះវស័ិយកសិកមម ្រពមទងំ្រតូវ្រតួតពិនិតយ្របសិទិធភពរបស់  េតើ
មនអ្វីែដល្រតូវែកស្រមួលឬេទ។ ទិភពសខំន់របស់េយើង គ្ឺរបមូល
ផ្តុ ចំេំពះករក ងសណំង់ធ ្រស្ត េដើមបេី ះ្រ យទឹកេ យ
្របជជនេធ្វើែ្រស។ កនុងេពលែដលរដ្ឋខ្វះទុន េយើង្រគន់ែតបន្របមូល
ផ្តុ េំទេលើសណំង់ធំៗ  ែតបុ៉េ ្ណ ះ េហើយមនិទងំបន្រគប់្រគន់ផង ឯ
សណំង់តូចៗ ែដលជេសចក្ត្ីរតូវករេន្រគប់ទីកែន្លង េហើយែដល
្របជជនមនលទធភពចូលរួមជពលកមម ជសមភ រៈេនះ េយើងេធ្វើក៏
បនតចិ។ ករគួបផ រំ ងរដ្ឋ និង្របជជន កនុងករក ងសណំង់បេំរ ើ
េ យកសិកមម ពិតែមនែតមនចលនេហើយ បុ៉ែន្តេនមនិទន់អស់
្របភពៃនកម្ល ងំែដលេយើងមនេនេឡើយ។ មនកែន្លងខ្លះ ្របជជនេធ្វើ
េ យខ្លួនឯង ជពលកមម ជថវកិ េ យ្រគន់ែតសុេំ យរដ្ឋជួយ
លក់េឈើ ែដក សីុម៉ង់ េ្របង។ល។ ែតបុ៉េ ្ណ ះ ក៏េយើងេ ះ្រ យមនិ
ទន់េពលេវ  ឬក៏មនិបនែតម្តងេទៀតផង។ កនុងករេ ះ្រ យទឹក 
េយើង្រតូវករេហើយនូវសណំង់ធ ្រស្តធ ំ និងមធយម បុ៉ែន្ត េយើងខ្វះ
ទុន និងសមភ រៈ។ កនុងេពលេនះ សណំង់ធ ្រស្តតូចៗ គជឺករ
ចបំច់េន្រគប់ទីកែន្លងទងំអស់ េទះជទីេនះមនធ ្រស្តធ ំ ឬ
មធយមេហើយក៏េ យ ក៏េគ្រតូវករកូន្រប យ េដើមបបីង្ហូ រទឹកបញចូ ល
ែ្រសេគែដរ។ ដូេចនះ ធ ្រស្តតូចៗ េនែតជទិសេ ្រតូវជរុំញេធ្វើ 
េហើយ្រតូវ ក់កនុងយុទធ ្រស្តយូរអែង្វង។ េបើេយើងដកឹនបំនល្អ ករ
ងរេនះនឹងវវិឌ ឆប់រហ័ស េ្រពះជផល្របេយជន៍ផទ ល់របស់្រគួ រ 
ឬភូមឃុិែំតម្តង ្របជកសិករពិតជេពញចតិ្តកនុងករចូលរួម េហើយករងរ
េនះ ក៏មនិទមទរបេចចកេទសខពស់ែដរ ចស់្រសុក ចស់ភូម ិ ែដលធ្ល ប់
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គ ល់ ថ នភពភូមិ ្រស្តក៏ ចេធ្វើបន រដ្ឋជួយែតសមភ រៈខ្លះ ដូចជ 
ែដក សីុម៉ង់ េឈើ េ្របងឥនធនៈ ឬក៏ជួយបេចចកេទសខ្លះ ែដលមនភព
សមុគ ម ញបុ៉េ ្ណ ះ។ ចេំពះសណំង់ធ ំ ឬមធយម ែដលរដ្ឋេធ្វើ ឬរដ្ឋរួម
ជមួយ ្របជជនេធ្វើ ក៏្រតូវពិនិតយេ យចបស់ ស់ េតើ្រតូវេធ្វើកែន្លង

មុន កែន្លង េ្រកយ េ្រពះេបើេធ្វើកនុងេពលជមួយគន  ក៏េយើង
គម នទុន និងសមភ រៈែដរ។ មយង៉េទៀតក៏្រតូវេចះេឆ្ល តគួបផ  ំករក ង
ផ្លូវគមនគមន៍ជមួយធ ្រស្តែដរ ដូចជករជកីែ្រពកេធ្វើផ្លូ វទឹក 
េ យគួបផ នឹំងករយកទឹកេធ្វើែ្រស ឬេលើកទនំប់យកទឹកេធ្វើែ្រស 
េ យគួបផ នឹំងករេធ្វើច ចរដកឹជញជូ នេលើខនងទនំប់ែតម្តង។ល។ ករ
ងរេនះ មនបទពិេ ធន៍េនកែន្លងមួយចនួំនេហើយ ដូចជ េខត្ត

ែកវ និងេខត្តៃ្រពែវង។ ចេំពះទុនវនិិេយគសំ ប់ក ងធ ្រស្ត 
ក៏គួរែតពិនិតយបែនថម េ យបនខពស់ជងមុនេទៀតែដរ បញ្ហ េនះ គមឺិន
្រតមឹែតែចករែំលកទុនពីែផនកកសិកមមទងំមូលបុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្ត្រតូវែចក
រែំលកទុនពីែផនកេផ ងៗ េទៀត កនុងសងគម មកបែនថម េដើមបេី យែផនក
ធ ្រស្តបនេដើរមុខមួយជំ ន។ 

ចេំពះឧបករណ៍ មេធយបយ រដ្ឋេយើងគួរែត ៊ នកនុងករលក់ជូន
្របជជន ដូចជ ្រ ក់ទរ័ ម៉សីុនបូមទឹក ឬក៏មេធយបយសមភ រៈេផ ងៗ 
េទៀត បុ៉ែន្តសខំន់គ ឺ្រ ក់ទរ័ និងម៉សីុនបូមទឹក។ ករព្រងកីែថមដថីម ីឬ
ករបងកបេងកើនផលេលើដមីន្រ ប់ ្រតូវករេ យមនមេធយបយភជួរ
ស់បន្រគប់្រគន់។ ្របសិនេបើរដ្ឋេយើងផ្តល់េ យេទ្របជជនេ្របើ

្របស់ែតម្តង គឺ ងយ្រសួលកនុងករ្រគប់្រគង និងេធ្វើ ជវីកមមបនទន់ 
េពលេវ  មនិចបំច់ឆ្លងកត់លិខិត ន ម ឬករទូទត់ដ៏ ញុំដូំចរយៈ
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េពលកន្លងមក េហើយករេ្របើ្របស់ ក៏បនេពញសមតថភពៃនេ្រគ ង
ម៉សីុនផង េ យ រេននឹងមូល ្ឋ ន្រ ប់។ េ្រកពីករភជួ រ ស់ េគ

ចៃចនេទជមេធយបយដកឹជញជូ ន សេ ្ត ងរុម៉ឺក បូមទឹក កនិេពត 
ឬែបន្រសូវ។ល។ េហើយេនះ ក៏ជករបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសេន
នឹងកែន្លង្រ ប់ផង េ្រពះេពលេគេ្របើ េគ្រតូវែតេចះែថទ ំឬជួសជុល
បនខ្លះែដរ។ ម៉សីុនបូមទឹកក៏ដូចគន  េគេ្របើ្របស់  ជួសជុលែថទ ំ  
េ្រកពីករបូមទឹកបញចូ លែ្រស េបើេគែកៃចនេធ្វើជម៉សីុនកណូត សំ ប់
ដកឹជញជូ ន ឬក៏ទញឌី មូ៉ សំ ប់យកេភ្លើងបភំ្ល ឺ ក៏ កន់ែតចេំណញ
ែថមេទៀត។ មយង៉េទៀត ្រស័យេ យ្រ ក់ទរ័ ឬម៉សីុនបូមទឹកជ
មេធយបយផលិតកមមែដលមនតៃម្លខពស់ ្រគួ រកសិករពិតជនឹង
ខិតខរួំមគន េដើមបទិីញ។ ដូេចនះ ក៏ជមេធយបយមួយ េដើមបអូីសទញ
េ យកសិករសហករផ រភជ ប់ េនជុវំញិមេធយបយផលិតកមមេនះ 
េហើយ្របសិនេបើ្រកុម មគគ ី ឬភូមេិនះេ្របើមនិអស់សមតថភពៃនេ្រគ ង
ម៉សីុនេនះេទ េគក៏ ចយក េទសីុឈនួល ភជួរ ស់ ឬបូមទឹក េ យ្រកុម 
ឬភូមដិៃទបនែដរ។ រដ្ឋេយើងក៏គួរ ៊ នផងែដរ កនុងករលក់ប ្ត ក់
េ យ្រគួ រកសិករ ្រកុម ឬភូមិ ឃុ ំកនុងករណីែដលេគខ្វះ្របក់ទិញ
្រ ក់ទ័រ ឬម៉សីុនបូមទឹក។ 

ចេំពះបញ្ហ បេចចកេទសកសិកមម ករងរេនះក៏្រតូវជរុំញបែនថម។ 
េ្រកពីករបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសជន់ខពស់ ែដលេធ្វើេនមជឈមិ ឬ
បញជូ នេទសិក េនបរេទស គួរយកចតិ្តទុក ក់បណ្តុ ះប ្ត លេន
នឹងកែន្លងេន មេខត្ត្រកុង េហើយក៏គួរបញចូ លបេចចកេទសកសិកមមេនះ 
េទកនុងកមមវធិីសិក  េន ម េរៀនេ យបនកន់ែតេ្រចើន។ េធ្វើ
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យ៉ងេនះ េយើង ចបេងកើនចនួំនអនកបេចចកេទសបនឆប់រហ័សផង 
េហើយេធ្វើេ យ្រគួ រ្របជកសិករមនករេចះដងឹអពីំបេចចកេទស ំ
ដុះ ករេធ្វើ្របពលវបបកមម បនឆប់រហ័សផង េហើយជងេនះេទេទៀត 
សិស  េ្រកយបញច ប់ករសិក  េទះជមនិ ចចូលេធ្វើករងរ
រដ្ឋបន ក៏េគ ចយកករេចះដងឹខ្លះៗ ខងកសិកមម ែដលបនទទួលពី

េរៀន េទបងកបេងកើនផល ម្រគួ របនែដរ។ បេចចកេទសែដល 
្រតូវេ ះ្រ យជបឋម គកឺរេធ្វើ្របពលវបបកមម ែដលទក់ទងសខំន់ 
ដល់ករេ្របើ្របស់ពូជ ករេធ្វើជ ី ករ ដុំះ ករែថទ ំ ករេ្របើ្របស់ជី
។ល។ េដើមបេីធ្វើេ យទិននផលបនេកើនេឡើង រួចចកពីករំតិេ្រកម ១ 
េ ន ឬេលើស ១ េ នបន្តិចបន្តួចកនុងមួយហិក  ែដលេសទើរែតមនិ

ចសងរួចៃថ្លេដើមៃនករផលិតផងេនះ។ 
ទី ៤៖ េដើមបបីេងកើនបរមិណផលេសប ងេ យបនឆប ់ េ្រកពី

បញ្ហ បែីដលបនេលើកេឡើងខងេលើ គបបមីនវធិនករសរុបបយ៉ីង គឺ 
ករព្រងកីៃផទដ ី ករេធ្វើ្របពលវបបកមម និងករបេងកើនរដូវ។ វធិនករ
សរុបបយ៉ីងេនះ ជវធិនកររួមរបស់រដ្ឋ បុ៉ែន្តករេធ្វើេន មតបំន់មន
លកខណៈែប្លកៗគន  េយងេទ មលកខណៈេ យែឡករបស់មូល ្ឋ ន។ 

ចេំពះករព្រងកីៃផទដ ី េតើេយើងគួរេ យ ទិភពព្រងកីេនកែន្លង 
? បុ៉នម នឆន កំន្លងមក េយើងពិនិតយេឃើញថ ៃផទដ្ីរសូវេឡើងទឹកេន

កនុងេខត្តមួយចនួំន ដូចជ បត់ដបំង េសៀម ប កពំង់ធ។ំល។ េន
េបះបង់េចលយ៉ងេ្រចើន មនិទន់បន ្ត រេនេឡើយ។ ដូេចនះ េយើង
គួរជួយ្របជជនកនុងប ្ត េខត្តេនះ េ យ ្ត រេឡើងវញិ េ យ ៊ ន 
េធ្វើវនិិេយគទុនចូលដបំន់េនះ េ យ្របមូលផ្តុ ្ំរ ក់ទរ័របស់រដ្ឋចុះជួយ
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ភជួរ េហើយផ្តល់ ទិភពកនុងករលក់្រ ក់ទរ័ជូន្របជជនេនតបំន់េនះ 
េធ្វើយ៉ង េ យ្របជជន មនកម្ល ងំ្រគប់្រគន់កនុងករ ្ត រដ្ីរសូវ
េឡើងទឹក ែដលេបះបង់េចលទេំនរ។ េ្រកពីេនះ ក៏្រតូវយកចតិ្តទុក

ក់ជួយឧបតថមភដល់្របជជន េនតបំន់ែដលមនមនុស េ្រចើន េហើយ
មនដតីចិ េដើមបបីន ្ត រ ឬរុក នដថីមេីនកនុងមូល ្ឋ នផទ ល់ ឬេនដបំន់
េផ ងេទៀត ែដលមនដេី្រចើន។ ករងរេនះ ្រតូវមច ស់ករេធ្វើកនុង្រកបខណ័្ឌ
ភូម ិ ឃុ ំ ្រសុក ឬេខត្ត េហើយ្រតូវមនែផនករចបស់ ស់ល្អ។ កនុងករណី
េខត្តមនិមនដី ចព្រងកីបនែថមេទៀត មជឈមិ្រតូវទទួលបនទុក។ 

ចេំពះករេធ្វើ្របពលវបបកមម ករងរេនះ្រតូវេធ្វើេន្រគប់ទីកែន្លង ទងំ
កែន្លងមនដេី្រចើន ទងំកែន្លងមនដតីចិ ពិេសសកែន្លងមនដតីចិ។ ករ
េធ្វើ្របពលវបបកមម មន្របេយជន៍េ្រចើនជងករព្រងកីៃផទដ។ី 
ឧទហរណ៍ េបើព្រងកីៃផទដបីនពីរហិក  េហើយេធ្វើបនកនុងមួយហិក
ែតមួយេ នេនះ ឯករេធ្វើ្របពលវបបកមមមួយហិក  បនរហូតពីរឬបី
េ នេនះ េយើងគួរេធ្វើ្របពលវបបកមមវញិ ្របេសើរជងករព្រងកីៃផទដី 
េ្រពះថេយើង្រតូវចេំណញពលកមមយ៉ងេ្រចើន។ ជទូេទ េយើងពិនិតយ
េឃើញថ ករេធ្វើ្របពលវបបកមមមនចលនខ្ល ងំ ែតេនតបំន់ែដលមន
ដតីចិ ្របជជនេ្រចើន េ្រពះ ចបំច់្រតូវែតេធ្វើ ឯតបំន់ែដលមនដី
េ្រចើន េហើយ្របជជនតចិ មនិទន់មនចលនេនេឡើយ។ ពិតេហើយ 
ករេធ្វើ្របពលវបបកមមេលើដំ ្ំរសូវ ្រតូវមនករជួយឧបតថមភពីរដ្ឋខ្លះ
ែដរ ដូចជ ជ ី ថន សំម្ល ប់សត្វល្អិត បេចចកេទស បុ៉ែន្ត្រគួ រកសិករ
នីមួយៗ មនតួនទីសេំរចកណំត់ កនុងករបេងកើនទិននផល សូមបែីតជធីមម
ជតែិដល្រគួ រនីមួយៗ ្របមូល ក៏បនរួមចែំណកេ ះ្រ យបញ្ហ  
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ជខី្លះេហើយែដរ។ 
ឯករបេងកើនរដូវ ករងរេនះថម ី េហើយេទើបែតេធ្វើកនុងរបបថមរីបស់

េយើងេនះេទ ែតជចលនែដលគួរេ យមនករទុកចតិ្ត។ តបំន់មួយចំ
នួនេធ្វើបនេ យេជគជ័យ គេឺធ្វើ្រសូវពីរដងកនុងមួយរដូវ ែដលពីមុន
េនះធ្ល ប់បនេធ្វើែតមួយដង កនុងមួយរដូវ ឬកនុងមួយឆន ។ំ ពិតែមន
េហើយ ករងរេនះមនករលបំក េ្រពះ ទក់ទងដល់ក ្ត ជេ្រចើន 
ដូចជបញ្ហ ធតុ កស បញ្ហ ទឹក ជ ីកម្ល ងំពលកមម។ល។ បុ៉ែន្ត េយើង 
គួរជរុំញតេទេទៀត េ្រពះ នឹងនដំល់ករបេងកើនទិននផល បេងកើន
ចណូំលេ យ្របជជន េហើយដធី្លេីយើងេទៀតេ ត ក៏ផ្តល់លទធភព 
េ យេយើងេធ្វើេនេ្រចើនកែន្លងែដរ។ 

្របសិនេបើេ ះ្រ យបនបញ្ហ មួយចនួំនខងេលើេនះ េយើងពិតជ
ឈនេទេ ះ្រ យទនំស់ រ ងេសចក្ត្ីរតូវករ និងករផគត់ផគង់អពីំ 
បញ្ហ េសប ងបន េហើយេចញពីេនះ េយើងនឹងេ ះ្រ យបននូវ
បញ្ហ េផ ងេទៀត។ 

ដូចបនដងឹរួចមកេហើយថ ករបត់តុលយភពរ ងេសចក្ត្ីរតូវករ 
និងករផគត់ផគង់ មនិែមនែតេលើបញ្ហ េសប ងមួយមុខេនះេទ គេឺនមន
បញ្ហ េ្រចើនែផនកេផ ងេទៀត បុ៉ែន្តសខំន់ គសឺណូំមពរអពីំមុខទនិំញេ្របើ
្របស់សំ ប់បេំរ ើជវីភព សំ ប់ហូបចុក សំ ប់ករេធ្វើដេំណើ រ សំ ប់ករ
សិក  សំ ប់បេំរ ើដល់ផលិតកមម។ល។ សណូំមពរេនទីេនះ មនិ្រគន់
ែតអពីំបរមិណបុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្តេនជបញ្ហ គុណភពេទៀតផង។ 
ផលិតផលរបស់េ ងច្រកេយើងមួយចនួំន ែលង្រសបេទនឹងសណូំម 
ពររបស់្របជជនេយើងេហើយ។ 
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បញ្ហ េនះ ទមទរេ យមនករពិនិតយែកលអំែថមេទៀត នូវេគល
ករណ៍របស់េយើង ែដលបន ក់េចញសំ ប់វស័ិយឧស ហកមម និង
សិបបកមម ពិេសសពិនិតយអពីំរចនសមពន័ធវនិិេយគទុនចេំពះែផនកឧស ហ
កមម ្រពមទងំ្រតូវែកស្រមួល្របពន័ធបេចចកេទសរបស់េ ងច្រកខ្លះ េដើមប ី
បេងកើនគុណភពៃនផលិតផល។ ្របករសខំន់េនទីេនះ គ្ឺរតូវជរុំញេ យ
បនខ្ល ងំជងេនះេទៀត នូវសិបបកមម ទងំសមូហភព ទងំឯកជន េដើមបរួីម
ចែំណក ផលិតនូវមុខទនិំញសំ ប់ផ្តល់ដល់េសចក្ត្ីរតូវកររបស់សងគម 
ែដលេចះែតេកើនេឡើង ជមួយេនះក៏្រតូវេឆ្ល តយកកររួមចែំណករបស់
ឯកជន េដើមបកី ងេឡើងនូវេ ងច្រកថម ីកនុង្រកបខណ័្ឌ េសដ្ឋកចិចឯកជន ឬ
្រកបខណ័្ឌ ៃនសមសភពេសដ្ឋកចិចរដ្ឋច្រមុះជមួយឯកជន។ 

្របសិនេបើេយើងេ ះ្រ យបននូវទនំស់រ ងេសចក្ត្ីរតូវករ និង
ករផគត់ផគង់ មរយៈៃនករបេងកើនផលិតកមមកនុង្របេទស ពិតជនឹងបន
រួមចែំណកដល់ករេ ះ្រ យ ករបត់តុលយភពរ ងចណូំល និង
ចំ យ ករបត់តុលយភពរ ងករនេំចញ និងករនចូំល និងករ
បត់តុលយភពរ ងរូបយិវតថុ និងទនិំញ ែដលនដំល់ករមនលនឹំងៃន
ថវកិរដ្ឋ បបំត់ ឬបនថយបននូវឳនភពថវកិ និង ច់្របក់ រក បន
នូវសថិរភពតៃម្លេនេលើទីផ រ បនថយបននូវករជពំក់បណុំលបរេទស 
ែដលប ្ត លមកពីករនចូំលមនទហំំេ្រចើនជងករនេំចញ។ 
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សមិទធផិល ១០ ឆន  ំខងវស័ិយ 
សងគមកិចច វបបធម៌ នងិ  
កិចចករ្រតូវបន្ត 

 
កនុងសភពករណ៍ែដល្រគប់វស័ិយ្រតូវបផំ្លចិបផំ្ល ញដល់ឫសគល់ េហើយ 
្រតូវរេងគ ះរេងគើរហូតដល់បញញ ញណរបស់ជត ិ ករក ងេឡើងវញិនូវ
េខឿនវបបធម៌ សងគមកចិចមួយ ែដលមនភពេជឿនេលឿន ចបំច់្រតូវមន
េពល្រគប់្រគន់ បុ៉ែន្តសភពករណ៍្របេទស មនិអនុញញ តេ យេយើង
រង់ចេំឡើយ េហើយ្រតូវែតចប់េផ្តើមេចញដេំណើ រ្រពមេពលគន ជមួយ
នឹងវស័ិយេផ ងេទៀតែដរ។ េបើេយើងពិនិតយេមើលេឡើងវញិ កនុងរយៈ
េពល ១០ ឆន កំន្លងមក គេឺយើងទទួលបនេជគជ័យធេំធង ស់ េលើវ ិ
ស័យវបបធម៌ សងគមកចិច ែដលបនផ្តល់េ យ្របជជនេយើងនូវេមទន
ភពដ៏្រជលេ្រជ េហើយក៏ជបទពិេ ធន៍ដ៏ៃថ្លថ្ល  សំ ប់ករឈន
េឡើងជបន្តរបស់េយើងែដរ។ 

១. អំពីវស័ិយអបរ់ ំនិងបណ្តុ ះប ្ត ល 
េយើងបនដងឹរួចមកេហើយ ្របេទសជតេិយើង្រតូវធ្ល ក់កនុងស្រងគ ម 

ឈ្ល នពនរបស់ច្រកពត្តិ េមរកិ ងំពីឆន  ំ១៩៧០ មក។ េពលស្រងគ ម
េកើតមនភ្ល ម ្របេទសក៏្រតូវែបងែចកជតបំន់កន់កប់ពីរ មួយគដឺបំន់
រេំ ះៃនអនកតសូ៊្របឆងំករឈ្ល នពនរបស់ េមរកិ មួយេទៀតគតឺបំន់
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ែដលកន់កប់េ យរបប លន់ នល់ សនទិធិនឹង េមរកិ។ េនតបំន់រេំ ះ 
េរៀនទងំអស់្រតូវបទិទ្វ រ មយង៉េ យខ្ល ចស្រងគ ម ខ្ល ចករ

ទម្ល ក់្រគប់ែបករបស់ េមរកិ ែតមយង៉េទៀត ក៏េចញមកពីអេំពើលងង់
េខ្ល របស់អនកកន់អំ ចកនុងដបំន់រេំ ះនេពលេនះែដរ។ កនុងេពល
ែដលេនតបំន់រេំ ះន្របេទសេវៀត ម ្របេទស វ េគខិតខំ
បេ្រង នកូនេចរបស់េគទងំេនកនុងេលណ ្ឋ ន ទងំេនកនុងកែន្លង

ក់ខ្លួន កនុងៃ្រពដ៏ ង ត់្រជង ំ ឯតបំន់រេំ ះកមពុជែដលមនភពអនុ
េ្រគះេ្រចើនជង ែបរជបទិអស់នូវ េរៀន។ សិស  ្រ ្ត ចរយ ្រគូ
បេ្រង នមួយចនួំនរត់មកទី្រកុងនតបំន់ែដល លន់ នល់ កន់កប់ 
ែដលកនុងេនះមួយចនួំនក៏បនចូលេរៀនបន្ត មួយចនួំនក៏អត់ េហើយបងខំ

ចតិ្ត្រតូវចូលេធ្វើទ ន ឬក៏រកករេធ្វើ។ ឯ្រគូបេ្រង ន ្រ ្ត ចរយ ក៏ដូច
គន មនចនួំនតចិេទ ែដលបនចូលមកបេ្រង ន ឯមួយចនួំនធគំម ន

េរៀន គម នថន ក់បេ្រង ន។ េដើមបរីស់ េគ្រតូវបងខចំតិ្តចូលេធ្វើទ
ន ែដលជឳកសដ៏ល្អសំ ប់ពួក លន់ នល់ ្របមូលកម្ល ងំ។ 

ចែំណកឯសិស  និងបុគគលិកសិក  ែដលសុខចតិ្តរស់េនដបំន់រេំ ះ ក៏
្រតូវេបះបង់េចលករេរៀន និងករបេ្រង នែតម្តង។ កុម កុមរ ីែដល
ដល់ យុ្រតូវចូលេរៀនេហើយមនិបនេរៀន េចះែតេកើនេឡើង បែនថមពី
េលើអនកខរជនបន ល់ទុកពីេពលមុនេទៀតេនះ ក៏កន់ែតេធ្វើេ យចំ
នួនអនកមនិេចះអក រេកើនេ្រចើនេឡើងៗ។ 
េយើងមនិបដេិសធនូវភពក្ល នរបស់្របធនភូម ិ ឬ្រគូបេ្រង នេន

កែន្លងខ្លះ នតបំន់រេំ ះេពលេនះ ែដលចង់េ យកូនេចេចះដងឹ 
បនេឆ្ល តបេ្រង នកូនេចនេពលយប់ េ្រកមេ្រគះថន ក់ៃន្រគប់ែបក
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របស់ េមរកិ េហើយឪពុក និងបងៗ ខ្លះ បនបេ្រង នកូន ប្អូន េន ម
ផទះ ម លែ្រស បុ៉ែន្តចនួំនេនះក៏មនតិចតួច េហើយគុណភពក៏ទប
ែដរ។ 
ស្រងគ មអូសបន្ល យជង ៥ ឆន  ំ បនបន ល់ទុកនូវអនកខរជន ទងំ

ចស់ទងំថម ីេនតបំន់រេំ ះយ៉ងេ្រចើន។ េនឯទី្រកុង ថ្វីតបតិែតមន
េរៀន បុ៉ែន្តក៏មនិ ច្រសូបយកអស់នូវចនួំនេកមង ែដលសថិតកនុងវយ័

សិក ែដរេទ។ េនះ គជឺទេំនរឈនេទរកករចុះេខ យៃន្របេទស
ជតមួិយរួចេ្រសចេទេហើយ បុ៉ែន្តធងន់ធងរជងេនះេទៀត េ្រកយៃថងែដល
ពួក បុ៉ល ពត ដេណ្តើ មបនអំ ច ទូទងំកមពុជ គគឺម នករសិក េទ 
េពលគឺ េរៀនកនុង្រគប់ករំតិសិក  ទងំឧត្តមសិក  ទងំសិក ឯក
េទស្រតូវបទិទ្វ រ េហើយបនក្ល យជបេណ្តើ រៗ េទជមនទីឃុឃំងំ ជ
ឃ្ល ងំ ជកែន្លងបយរួម ឬក៏្រតូវរុះេរ ើេចល។ សិស  និស តិ បុគគលិក
សិក  មនិ្រតមឹែត្រតូវបងខេំ យេបះបង់េចល បុ៉េ ្ណ ះេទ ែតេគ
្រតូវសថិតជមុខសញញ  ែដលអងគករ បុ៉ល ពត ្រតូវកេំទចេចលេទៀតផង។ 
រយៈេពលជតិ ៤ ឆន ៃំន គម នករេរៀនសូ្រតទូទងំ្របេទស និងជង ៥ 

ឆន  ំ ៃន គម នករេរៀនសូ្រតេនដបំន់រេំ ះ បនេធ្វើេ យអនកខរជនទងំ
ចស់ទងំេកមង េកើនេឡើងយ៉ងេ្រចើន។ បែនថមពីេលើករកប់សម្ល ប់ 
ចេំពះអនកេចះដងឹអស់យ៉ងេ្រចើនេទៀតេនះ ថ្វតីបតិែត្របេទសេយើង
បនរេំ ះ បុ៉ែន្តន្រគដបូំង គេឺ្រប បដូចជមនុស ហូរឈមជតិអស់ពី
ខ្លួន េហើយបញញ ញណរបស់ជត ិក៏្រតូវបផំ្លចិបផំ្ល ញយ៉ងធងន់ធងរែដរ។ 
េ្រកយេពលរេំ ះ មូល ្ឋ នសមភ រៈសំ ប់បេំរ ើេ យករសិក ដូច

ជ េរៀន គេឺនេសសសល់មួយចនួំនធ ំ បុ៉ែន្ត្រតូវេធ្វើករជួសជុល
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េទើប ចដេំណើ រករបន ឯចែំណកកបួនខន ត និងសមភ រៈសំ ប់េរៀន និង
បេ្រង ន ក៏ដូចជ េរៀនែដរ គ្ឺរតូវបផំ្លចិបផំ្ល ញេសទើរទងំ្រសុង។ កនុង
សភពករណ៍ែបបេនះ េពលេមើលេឃើញពីកររកីចេំរ ើនៃន្របេទសជត ិ
េយើងកន់ែតមនេមទនភពចេំពះកម្ល ងំរស់របស់ជត ិ ចេំពះទឹកចតិ្ត
េសន ជតរិបស់បញញ វន័្តេយើង ែដលេនេសសសល់ពីករ ្ល ប់។ 
ករេរៀនសូ្រតបនចប់េផ្តើមភ្ល ម េ យមនិរង់ចបំេវសនកល។ េនះ

គកឺរ្របែម្របមូល្រគូ និងសិស  េដើមបចីត់ ងំេបើកថន ក់េរៀនរលឹំក
េឡើងវញិ។ រហូតដល់បេវសនកលឆន សិំក  ១៩៧៩-១៩៨០ ែដលជ 
បេវសនកលេលើកទី ១ កនុងរបប ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ េយើង
មនសិស ចូលេរៀនេនែផនកបឋមសិក រហូត ៩៤៧.៣០៧ នក់ មន
ថន ក់េរៀនចនួំន ១៧.៧៦១ និងបុគគលិកសិក ចនួំន ២៥.៥២៦ នក់។ 
េយើងគួររលឹំកថ េពលេនះេន មជនបទ ភគេ្រចើន្រតូវេរៀនេ្រកម
ផទះ្របជជន េរៀនេ្រកមដបូំលធ្លុះធ្ល យ។ កុម កុមរេីយើង ្រតូវអងគុយ
ផទ ល់ដ ីេហើយេ្របើ្របស់ធយូងេដើមបសីរេសរ។ ឯជួរ្រគូបេ្រង នេទៀតេ ត 
ភគេ្រចើនខ្វះករចត់ ងំ េគមនិែមនជ្រគូ ែតកនុងបណំងេ យកូន
េចេចះដងឹ េគ្រតូវបងខចំតិ្តេធ្វើ្រគូេ យគម នយកកៃ្រមអ្វីពីរដ្ឋ ឬពី្របជ
ជនេឡើយ។ េនឯទី្រកុង ជួរ្រគូបេ្រង ន ្រ ្ត ចរយ បន្របមូលផ្តុជំ
បនទ ន់ េហើយែដលភរកចិចជបនទ ន់េនះែដរ គកឺរេរៀបចកំបួនខន ត 
េដើមបបីេ្រង ន និងេរៀន ្រពមេពលែដលកបលម៉សីុនែផនកអប់រេំទើប
េរៀបចេំឡើង េហើយពុទំន់មនសថិរភពផង។ ពីេ្រកយៃថងរេំ ះ រហូត
ដល់េពលេបើកបេវសនកលនឆន ដំបូំង ជួរកមម ភបិល បុគគលិកកនុង
ែផនកអប់រ ំ ្រតូវេធ្វើករងរជេ្រចើនដូចជ ករេរៀបចេំឡើងនូវរចនសមព័នធ 
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វស័ិយអប់រេំន្រគប់ថន ក់ ករេរៀបចនូំវកបួនខន តេដើមបេី យ្រគូបេ្រង ន 
និងេ យសិស េរៀន ករ្របមូលជួរ្រគូបេ្រង ន េដើមបេីធ្វើវ្ិរកតឹករ ែផនក 
គរុេកសលយ ករេរៀបចជួំសជុលេឡើងវញិនូវ េរៀន និងមូល ្ឋ ន 
សមភ រៈេផ ងេទៀត។ល។ កនុងេពលែដលសភពករណ៍របស់្របេទសជតិ
កពុំង្របឈមមុខទល់នឹងករលបំកយ៉ងខ្ល ងំ េហើយធំៗ  េទៀតផង។ 
េយើង ចកណំត់បនថ កនុង ជពីរបស់ ្រ ្ត ចរយ និង្រគូបេ្រង ន 
េគមនិែដលជួប្របទះនូវកចិចករដ៏លបំកែបបេនះេទ បុ៉ែន្ត េនះជ
េមទនភពដ៏ឧត្តុងគឧត្តមភសំ ប់អនកទងំ យ ែដលបនចូលរួមកនុង
ករងរន្រគដបូំងេនះ។ េគបនេ្របើ្របស់ករេចះដងឹ ែដលេគមន 
្រពមទងំកម្ល ងំកយ កម្ល ងំចតិ្ត េដើមបបីេងកើតេឡើងនូវមូល ្ឋ នដ៏រងឹម ំ
មួយ សំ ប់កររកីចេំរ ើនៃនវស័ិយអប់ររំយៈេពល ១០ ឆន កំន្លងមក និង
េទេពលអនគត។ 
ែផ្អកេលើករបូកសរុប ១០ ឆន  ំ របស់្រកសួងអប់រ ំ េយើងសូមដក្រសង់

នូវតួេលខខ្លះ េដើមបបីង្ហ ញពីកររកីចេំរ ើនៃនវស័ិយអប់រ៖ំ 

ក. ែផនកមេត្តយយសិក  
 ឆន  ំ ១៩៧៩-១៩៨០ មន  ៩៦ ថន ក់ ២៣០ សិស  

៨.២២៩ នក់ ្រគូ ២៦៧ នក់។ 
 ឆន  ំ ១៩៨០-១៩៨១ មន  ១៤៩ ថន ក់ ៤៤៦ សិស  

១៥.០៧៧ នក់ ្រគូ ៦៣០ នក់។ 
 ឆន  ំ ១៩៨១-១៩៨២ មន  ២៣៣ ថន ក់ ៤៤៨ សិស  

១៦.៥៧៩ នក់ ្រគូ ៨១៨ នក់។ 
 ឆន  ំ ១៩៨២-១៩៨៣ មន  ៣៧១ ថន ក់ ៨២៣ សិស  
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២៣.៧៩៧ នក់ ្រគូ ៩៥៦ នក់។ 
 ឆន  ំ ១៩៨៣-១៩៨៤ មន  ៥០០ ថន ក់ ១.១២៨ សិស  

៣៥.៤៦៦ នក់ ្រគូ ១.៤៩៣ នក់។ 
 ឆន  ំ ១៩៨៤-១៩៨៥ មន  ៥៤១ ថន ក់ ១៤២០ សិស  

៣៩.៩២០ នក់ ្រគូ ១.៨៣៥ នក់។ 
 ឆន  ំ ១៩៨៥-១៩៨៦ មន  ៥៤១ ថន ក់ ១.៥៥៧ សិស  

៥៦.១៦៥ នក់ ្រគូ ២.៣៩៨ នក់។ 
 ឆន  ំ ១៩៨៦-១៩៨៧ មន  ៥៥១ ថន ក់ ១.៨៦៤ សិស  

៥៥.៧៦០ នក់ ្រគូ ២.៦២៥ នក់។ 
 ឆន  ំ ១៩៨៧-១៩៨៨ មន  ៥៦០ ថន ក់ ២.០៥៩ សិស  

៥៩.៦៧៩ នក់ ្រគូ ២.៨៩៧ នក់។ 
ចនួំន  ចនួំនថន ក់ សិស  និង្រគូ ែដលមនករេកើនេឡើងជលំ ប់ 

បនបង្ហ ញេ យេឃើញថ អងគករបក  រដ្ឋ និងអងគករសងគមេន្រគប់
លំ ប់ថន ក់ បនយកចតិ្តទុក ក់ព្រងកី និងព្រងងឹនូវករងរមេត្តយយសិក  
ថ្វតីបតិែតចនួំនកុមរែដលចូលមេត្តយ  េនមនចនួំនតចិេន
េឡើយ េបើេ្រប បេធៀបជមួយចនួំនកុមរ ែដលមនកនុងទូទងំ្របេទស 
បុ៉ែន្ត េនះគឺជេលើកដបូំងេហើយកនុង្របវត្តិ ្រស្ត្របេទសេយើង ែដល
មន មេត្តយយ និងកុមរចូលមេត្តយយ យ៉ងេ្រចើនេនះ។ ឆ្លង

មសកមមភពរបស់មេត្តយសិក  េយើងបនរេំ ះករលបំករបស់
ម បិ  កនុងករែថទកូំនកនុងេពលេម៉ងេធ្វើករ េហើយ្របករសខំន់
ជងេនះេទៀត គមឺេត្តយយសិក ជកែន្លង្របមូលផ្តុ អំប់រចំរតិ មរយទ
កុមរ ្រពមទងំចេំណះដងឹខ្លះន្រគដបូំង េដើមបឈីនេទចូលេរៀនេន
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បឋមសិក ។ 
ខ. ែផនកបឋមសិក  
 ឆន  ំ១៩៧៩-១៩៨០ េរៀនមន ៥.២៩០ ថន ក់ ១៧.៧៦១ 

សិស  ៩៤៧.៣០៧ នក់ ្រគូ ២៥.៥២៦ នក់ សិស  បន្របឡង
ជប់វញិញ បនប័្រតបឋមសិក មនចនួំន ៦.៤៨១ នក់។ 

 ឆន  ំ១៩៨០-១៩៨១ មន ៤.៤៨៤ ថន ក់ ២៥.៥២៦ សិស  
១.៣២៨.០៥៣ នក់ ្រគូ ៣០.៣១៦ នក់ សិស ្របឡងជប់ 
១៩.៨៨៥ នក់។ 

 ឆន  ំ ១៩៨១-១៩៨២ មន ៣.៥២១ ថន ក់ ៣១.៨០៤ 
សិស  ១.៥៣៨.៨៣៨ នក់ ្រគូ ៣១.៨៨៤ នក់ សិស ្របឡង
ជប់ ៥០.៨០១ នក់។ 

 ឆន  ំ ១៩៨២-១៩៨៣ មន ៣.១១៤ ថន ក់ ៣៣.៧៤០ 
សិស  ១.៥៩៧.០៨១ នក់ ្រគូ ៣២.៨៥៩ នក់ សិស ្របឡង
ជប់ ៩៦.២២៧ នក់។ 

 ឆន  ំ ១៩៨៣-១៩៨៤ មន ៣.០០៥ ថន ក់ ៣៣.២៨៧ 
សិស  ១.៥០៤.៨៣៩ នក់ ្រគូ ៣៦.៥២០ នក់ សិស ្របឡង
ជប់ ១២១.៤៨៤ នក់។ 

 ឆន  ំ ១៩៨៤-១៩៨៥ មន ៣.១៣៣ ថន ក់ ៣៣.៣៤៥ 
សិស  ១.៣៦៧.០៨៩ នក់ ្រគូ ៣៥.៦៦៥ នក់ សិស ្របឡង
ជប់ ១២៩.៩០៨ នក់។ 

 ឆន  ំ១៩៨៥-១៩៨៦ មន ៤.២៩៤ ថន ក់ ៣១.០៦២ សិស  
១.៣១៥.៥៣១ នក់ ្រគូ ៣៥.០៨០ នក់ សិស ្របឡងជប់ 
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១១៦.០៣២ នក់។ 
 ឆន  ំ ១៩៨៦-១៩៨៧ មន ៤.២៨២ ថន ក់ ៣០.៩៤៦ 

សិស  ១.២៩៤.២២៧ នក់ ្រគូ ៣៦.៧៥៤ នក់ សិស ្របឡង
ជប់ ១០៩.៦១០ នក់។ 

 ឆន  ំ ១៩៨៧-១៩៨៨ មន ៤.៧៨០ ថន ក់ ៣០.៨៩០ 
សិស  ១.២៧៩.០៥៣ នក់ ្រគូ ៣៧.២៩២ នក់ សិស ្របឡង
ជប់ ៩៦.៦០០ នក់។ 

្របសិនេបើពិនិតយអពីំ ករថយចុះៃនចនួំន បឋមសិក នបុ៉នម ន
ឆន ដំបូំងេនះ គឺ ចនឹងមនករយល់្រចឡខំ្លះពីសំ ក់ជនបរេទស 
និងជនកមពុជេនបរេទស។ េយើងសូមបញជ ក់ថ ចនួំន បឋម
សិក  មនករថយចុះកនុងចេន្ល ះឆន សិំក  ១៩៨០-១៩៨១ និងតមក
េបើេ្រប បេធៀបនឹងចនួំន  កនុងឆន  ំ១៩៧៩-១៩៨០ បុ៉ែន្តចនួំនថន ក់
េរៀនពុំមនករថយចុះេទ ផទុយេទវញិគែឺថមទងំេកើនចនួំនេទៀតផង 
េវៀរែលងែត ២ ឆន ចុំងេ្រកយេនះ ែដលចនួំនសិស បឋមសិក មនករ
ថយចុះែដរ។ ករថយចុះៃនចនួំន បឋមសិក េនះ គបឺ ្ត ល
មកពីបញ្ហ មួយចនួំនដូចជ ករេបើកបេ្រង នថន ក់បឋមសិក េលើក
ដបូំងចេំទេលើទី ងំ មធយមសិក  ែដលបុ៉នម នឆន េំ្រកយមក 

មួយចនួំនេនះ្រតូវក្ល យេទជ មធយមសិក វញិ និងករ
េបើកបេ្រង នេ្រកមផទះ្របជជន កនុងកុដ្ិរពះសងឃ កនុងេពលរង់ច ំ
ក ង ឬជួសជុល េរៀនេហើយ  េហើយករ្របមូលផ្តុ ំ តូចៗ 
មក ក់េន េរៀបរយវញិ ជក ្ត េធ្វើេ យចនួំន ថយចុះ 
ក៏បុ៉ែន្ត ចនួំនថន ក់េរៀនគេឺកើនេឡើងេទវញិ។ មយង៉េទៀត ករថយចុះៃន
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ចនួំនសិស បឋមសិក  ចប់ ងំពីឆន សិំក  ១៩៨៣-១៩៨៤ តេរៀង
មក មនិែមនមកពីបញ្ហ នេយបយេនះេឡើយ េនះគកឺរថយចុះ
េដើមបមីកបេងកើនេនមធយមសិក វញិ េហើយេហតុផលសខំន់មួយេទៀត 
គេឺកមងចូលេរៀនបន្រតមឹ្រតូវ ម យុែដលខុសនឹង្រគមុន។ េកមងែដល
មនិបនេរៀនេនកនុងេពលមនស្រងគ ម និងកនុងរបប បុ៉ល ពត េទះបី
េលើស យុក៏េ យ ក៏្រតូវចូលេរៀនេនបឋមសិក  ែដលជេហតុេធ្វើ
េ យេន បឋមសិក  មនចនួំនសិស យ៉ងេ្រចើន។ 

មតួេលខែដលបញជ ក់ខងេលើ េយើង ចប៉ន់ ម នបនថ កុមរ
ែដលដល់វយ័សិក  បនចូលេរៀនចនួំន ៨០ ភគរយេហើយ េហើយតួ
េលខេនះ ្រតូវបនែបងែចកជពីរតបំន់ គេឺនតបំន់ ល ប កុមរដល់ 
វយ័សិក បនចូលេរៀនចនួំន ៨៥ ភគរយ ឯេនតបំន់ៃ្រពភន ំ គមឺន 
៥៥ េទ ៦៥ ភគរយ។ 

មករ្រ វ្រជវរបស់្រកសួងអប់រ ំករេ្រប បេធៀបចនួំនសិស បឋម
សិក ែដលមនកនុងេពលបចចុបបនន េឃើញថមនចនួំនេលើសសិស ៃន
ឆន សិំក  ១៩៦៩-១៩៧០ រហូតដល់េទ ៤៥២.៨៦៨ នក់។ 
គ. ែផនកមធយមសិក កំរតិ ១ 
 ឆន  ំ១៩៧៩-១៩៨០ មន ១៤ ថន ក់េរៀនមន ១០១ សិស  

៤.៨០៣ នក់ ្រគូ ២០៦ នក់ សិស ្របឡងជប់សញញ ប័្រត
មធយមសិក ករំតិ ១ ចនួំន ៣១៥ នក់។ 

 ឆន  ំ ១៩៨០-១៩៨១ មន ៦៦ ថន ក់ ៣៨២ សិស  
១៧.៣៣១ នក់ ្រគូ ៦៧១ នក់ សិស ្របឡងជប់សញញ ប័្រត 
១.១៦៦ នក់។ 
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 ឆន  ំ ១៩៨១-១៩៨២ មន ១០៨ ថន ក់ ៩៣០ សិស  
៣៩.៥១៥ នក់ ្រគូ ១.៥៨៦ នក់ សិស ្របឡងជប់សញញ ប័្រត 
២.៧២៤ នក់។ 

 ឆន  ំ ១៩៨២-១៩៨៣ មន ១៧៣ ថន ក់ ១.៩៤៩ សិស  
៨៧.០០៣ នក់ ្រគូ ៣.៣០០ នក់ សិស ្របឡងជប់សញញ ប័្រត 
៨.៣០៣ នក់។ 

 ឆន  ំ ១៩៨៣-១៩៨៤ មន ២០០ ថន ក់ ៣.០៥២ សិស  
១៤៥.៧២៦ នក់ ្រគូ ៤.៤៩៤ នក់ សិស ្របឡងជប់សញញ ប័្រត 
១៦.៧១៥ នក់។ 

 ឆន  ំ ១៩៨៤-១៩៨៥ មន ២២២ ថន ក់ ៤.៦៩៨ សិស  
២៣៤.៩២៧ នក់ ្រគូ ៦.១១៦ នក់ សិស ្របឡងជប់សញញ ប័្រត 
៣១.១៧៥ នក់។ 

 ឆន  ំ ១៩៨៥-១៩៨៦ មន ២៧៨ ថន ក់ ៥.៧៣០ សិស  
២៩៧.៧៨៨ នក់ ្រគូ ៧.៤១៦ នក់ សិស ្របឡងជប់សញញ ប័្រត 
៤៧.៣៨២ នក់។ 

 ឆន  ំ ១៩៨៦-១៩៨៧ មន ៣០៤ ថន ក់ ៦.២៦២ សិស  
៣២៧.០៤៩ នក់ ្រគូ ៨.៩៦៧ នក់ សិស ្របឡងជប់សញញ ប័្រត 
៥៧.៥៥៣ នក់។ 

 ឆន  ំ១៩៨៧-១៩៨៨ មន ៣៣៧ ថន ក់ ៦.៥៣៨ សិស  
៣២៦.៤០៣ នក់ ្រគូ ១០.៨៨២ នក់ សិស ្របឡងជប់សញញ
ប័្រត ៦៣.៥២២ នក់។ 

ពិនិតយេលើអ្រ កេំណើ ន ែដល ជកម្ល ងំសងកត់ពីបឋមសិក មក គឺ
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ត្រមូវេ យេយើងេរៀបចលំកខខណ្ឌ ចបំច់ សំ ប់ទទួលចូលេរៀនេន 
មធយមសិក ករំតិ ១។ ពីឆន សិំក មួយេទឆន សិំក មួយេទៀត 

សិស ្រតូវេកើនេសទើរេទ្វមួយជពីរ ែដល្រតូវទមទរនូវទុនដ៏ធសំំ ប់ករ
ក ង េរៀន បេងកើនថន ក់េរៀន បណ្តុ ះប ្ត ល្រគូ និងសមភ រៈ 
ចបំច់េផ ងេទៀត សំ ប់ករបេ្រង ន និងេរៀន។ មយង៉េទៀតេយើងក៏
្រតូវ ក់សិស  មថន ក់េរៀននីមួយៗ េ្រចើនហួសករំតិ េទើប្រសូបយក
អស់សិស  ែដលបនបញច ប់បឋមសិក ។ េបើេ្រប បេធៀបចនួំន
សិស  និងចនួំន  ែដលមនកនុងឆន សិំក  ១៩៨៧-១៩៨៨ េទ
នឹងចនួំនសិស  និងចនួំន  នឆន សិំក  ១៩៦៩-១៩៧០ ែដល
មន ចនួំន ៩៦ សិស ចនួំន ៩១.១៤៤ នក់ េឃើញថខុសគន
ឆង យ ស់។ េបើេយើងសរុបចនួំនសិស ្របឡងជប់សញញ ប័្រត
មធយមសិក ករំតិ ១ ែដលមនរហូតដល់េទ ២២៨.៨៥៥ នក់ ែដល
នឹងក្ល យេទជកម្ល ងំសងកត់ដ៏ធចំេំពះមធយមសិក ករំតិ ២ ប ្ត

ឯកេទសវជិជ ជវីៈ និងបញ្ហ សងគមេផ ងេទៀតផង េ យទមទរ
្រតូវេ ះ្រ យេ យបនសមេហតុសមផលេនេពលខងមុខ។ 
ឃ. មធយមសិក កំរតិ ២ 
 ឆន  ំ ១៩៧៩-១៩៨០ មន ១ ថន ក់េរៀនមន ៧ សិស  

២៨១ នក់ ្រគូ ២០ នក់ សិស ជប់សញញ ប័្រតមធយមសិក ករំតិ 
២ ចនួំន ៧២ នក់។ 

 ឆន  ំ១៩៨០-១៩៨១ មន ១ ថន ក់ ១៣ សិស  ៥៥៥ នក់ 
្រគូ ២៨ នក់ សិស ជប់សញញ ប័្រត ១០៤ នក់។ 

 ឆន  ំ ១៩៨១-១៩៨២ មន ៥ ថន ក់ ២៧ សិស  ១.៥១៧ 
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នក់ ្រគូ ៦៥ នក់ សិស ជប់សញញ ប័្រត ១៥៦ នក់។ 
 ឆន  ំ១៩៨២-១៩៨៣ មន ៧ ថន ក់ ៧៣ សិស  ៣.៤៩៣ 

នក់ ្រគូ ១៥៨ នក់ សិស ជប់សញញ ប័្រត ១៣៥ នក់។ 
 ឆន  ំ ១៩៨៣-១៩៨៤ មន ១៣ ថន ក់ ១៤៣ សិស  

៦.៧៦៩ នក់ ្រគូ ២៧១ នក់ សិស ជប់សញញ ប័្រត ៧៤៩ នក់។ 
 ឆន  ំ ១៩៨៤-១៩៨៥ មន ១៩ ថន ក់ ២១១ សិស  

១០.៨៨៨ នក់ ្រគូ ៤៦៨ នក់ សិស ជប់សញញ ប័្រត ១.១៣៣ 
នក់។ 

 ឆន  ំ ១៩៨៥-១៩៨៦ មន ២៨ ថន ក់ ២៦៦ សិស  
១៤.០២០ នក់ ្រគូ ៦១៧ នក់ សិស ជប់សញញ ប័្រត ២.៣៣៧ 
នក់។ 

 ឆន  ំ ១៩៨៦-១៩៨៧ មន ៣៣ ថន ក់ ៣៦៤ សិស  
១៨.៧៩៩ នក់ ្រគូ ៨៥៨ នក់ សិស ជប់សញញ ប័្រត ៣.៥៦៧ 
នក់។ 

 ឆន  ំ ១៩៨៧-១៩៨៨ មន ៤០ ថន ក់ ៥២៧ សិស  
២៦.១៧៦ នក់ ្រគូ ១.០៦៤ នក់ សិស ជប់សញញ ប័្រត 
៤.៧៧០ នក់។ 

េ្រប បេធៀបរយៈេពលដបូំង េទនឹងរយៈេពលចុងេ្រកយេនះ ចនួំន
 ថន ក់ ្រគូ និងសិស  មនករេកើនេឡើងយ៉ងេ្រចើន េហើយ េកើន

ខពស់ជងឆន សិំក  ១៩៦៩-១៩៧០ េទេទៀត ែដលេពលេនះចនួំន
សិស មនែត ១៨.៨៣៨ នក់បុ៉េ ្ណ ះ។ ករព្រងកី មធយមសិក ករំតិ 
២ ្រតូវជួបនឹងចេំ ទដ៏ធងន់ធងរ ែដលមុនបង្អស់ គខឺ្វះ្របភព្រគូ ខ្វះ
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មេធយបយចបំច់េផ ងេទៀត កនុងេពលែដល មធយមសិក ករំតិ 
១ បនក្ល យេទជកម្ល ងំសងកត់យ៉ងខ្ល ងំ។ េ យែឡក មធយម
សិក ករំតិ ២ ក៏បនក្ល យេទជកម្ល ងំសងកត់សំ ប់ឧត្តមសិក  េ្រពះ
សិស ្របឡងជប់មធយមសិក ករំតិ ២ កន់ែតេ្រចើន កនុងេពលែដល
្រគះឹ ថ នឧត្តមសិក  និងសិក ឯកេទសទទួលយកមនិអស់។ េហើយ
េនះ គជឺទនំស់ដ៏្រសួច្រ លនេពលខងមុខ។ 
េ្រកពីប ្ត ភូមសិិក  ែដលបនេរៀប ប់ខងេលើ ពិតែមនែតលទធភព

េយើងមនករំតិ បុ៉ែន្តបក  និងរដ្ឋេយើងេនបនជរុំញករបណ្តុ ះប ្ត ល
ថន ក់ឧត្តមសិក  និងសិក ឯកេទស ទងំេនកនុង និងេ្រក្របេទស ែដល
បនផ្តល់េ យេយើងនូវជួរកមម ភបិល និងអនកឯកេទស េដើមបកីរងរ
កន្លងមក និងេទអនគត ែដលជមូល ្ឋ នដ៏ល្អ សំ ប់ករឈនេឡើង។ 

មតួេលខឆន  ំ១៩៨៨ អនកជប់សញញ ប័្រត្រគប់្របេភទ ែដលបនបណ្តុ ះ
ប ្ត លទងំេនកនុង្របេទស ទងំេនេ្រក្របេទស មន៖ 

 អនកជប់សញញ ប័្រតកមមករជនំញ និងអនកឯកេទសករំតិបឋម 
ចនួំន ១៣.៣៦៤ នក់ 

 អនកបេចចកេទស្រកបខណ័្ឌ មធយម ចនួំន ២២.៩១០ នក់ 
 អនកជប់សញញ ប័្រតឧត្តមសិក  ចនួំន ៣.៦៩២ នក់ 
 អនកមនករំតិេ្រកយម វទិយល័យ ចនួំន ៣២ នក់ 
្រពមេពលជមួយគន េនះ េយើងេនមនសិស  និស តិ ែដលកពុំងបន្ត 

ករសិក េនមជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជវីៈចនួំន ២៩ ែដល
មន ៣៧ មុខជនំញ ្រគះឹ ថ នមធយមសិក ឯកេទសចនួំន ២៥ ែដល
មន ៥៧ មុខជនំញ ្រគះឹ ថ នឧត្តមសិក ចនួំន ៦ ែដលមន ៣០ 
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មុខជនំញ និស តិចនួំនសរុប ២២.៧៣៦ នក់ េនឆន សិំក  ១៩៨៧-
១៩៨៨ ្រពមទងំនិស តិ ប់ពន់នក់េទៀត ែដលកពុំងសិក េន
បរេទស េហើយអនកទងំេនះនឹងបញច ប់ករសិក ្របកបេ យេជគជ័យ 
និងេ្រត មទទួលយកនូវភរកចិចកនុងករក ង និងករពរមតុភូមនិ 
េពលខងមុខ។ 
េយើងក៏គួររលឹំកផងែដរថ កនុងដេំណើ រេលើកំ ត់ផ្លូវដ៏លបំកៃនរយៈ

កល ១០ ឆន េំនះ េដើមបបីេំរ ើដល់សណូំមពរចេំពះមុខ ្រគប់ ថ ប័ន ្រគប់
េខត្ត ្រកុង សុទធែតបនេបើកវគគបណ្តុ ះប ្ត លេននឹងកែន្លងរយៈេពល
ខ្លី បប៉ំនេ យដល់កមម ភបិល បុគគលិក កមមករ េដើមបផី្តល់នូវចេំណះ
ដងឹចបំច់ មមុខជនំញែដល្រតូវេធ្វើ េហើយែដលករងរេនះបនរួម
ចែំណកយ៉ងសខំន់ដល់ភពេជឿនេលឿនរយៈេពលកន្លងមក។ 
កចិចករដ៏ធងន់ធងរមួយេទៀតែដលេយើងបនេធ្វើ េហើយទទួលបនេជគ

ជ័យដ៏្រតចះ្រតចង់ែដរេនះ គកឺរលុបបបំត់េ្រគះមនិេចះអក រ និងបំ
េពញវជិជ ។ 
អនកខរភព គជឺផលវបិកែដលសងគមមុនៗ បនបន ល់ទុក េហើយ

ែដលបនក្ល យជកង្វល់របស់បក  និងរដ្ឋេយើង េ្រកយៃថងរេំ ះ ៧ មក
 ១៩៧៩។ ដូេចនះេហើយបនជបក  និងរដ្ឋេយើង យកចតិ្តទុក ក់ យ៉ង

ខ្ល ងំចេំពះករងរេនះ េ យបនេបើកយុទធនករធំៗ  ្រពមទងំេចញ
បទ ្ឋ នជេ្រចើន ទក់ទងដល់ករងរលុបបបំត់េ្រគះមនិេចះអក រ។ 
នយក ្ឋ នអប់រមំនុស ចស់ ចណុំះ្រកសួងអប់រ ំ ក៏្រតូវបនបេងកើត
េឡើងជបនទ ន់ បេំពញភរកចិចជេសនធកិរ កនុងករងរលុបបបំត់
េ្រគះមនិេចះអក រ និងករងរបេំពញវជិជ ។ ែខ រយៈចត់ ងំែផនកអប់រ ំ
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មនុស ចស់ ្រតូវបនេរៀបចេំឡើង ងំពីមជឈមិរហូតដល់មូល ្ឋ ន។ 
េយើងគួររលឹំកថ បក  និងរដ្ឋេយើង បនកណំត់យកៃថង ១៩ មថុិន ជ
ទិ ជតបិផុំសចលន្របយុទធនឹងេ្រគះមនិេចះអក រ េហើយៃថង ១៥ ែខ 
វចិឆកិ ឆន  ំ ១៩៧៩ សមមតិ្ត្របធន្រកុម្របកឹ ្របជជនបដវិត្ត បន
េចញនូវេសចក្តអីពំវនវមួយ ស្តីពីករងរអប់រមំនុស ចស់។ េដើមប ី
ដកឹនកំរងរេនះ េយើងបនបេងកើតគណៈកមម ធកិរជត្ិរបយុទធ នឹង
េ្រគះមនិេចះអក រ និងបេំពញវជិជ  ែដលមនសមមតិ្ត េហង សរំនិ េធ្វើ
ជ្របធន េហើយ្រគប់ែផនក ្រគប់ថន ក់ ក៏សុទធែតមនគណៈកមម ធកិរ 
ទទួលបនទុកករងរេនះែដរ។ 
ឆ្លង មែផនករ ៣ ឆន  ំពីរ េលើក ១៩៨០-១៩៨៣ និង ១៩៨៣-១៩៨៦ 

េយើងបនរេំ ះផុតពីេ្រគះមនិេចះអក រចនួំន ១.០០២.២២៨ នក់ ្រតូវជ 
៩៣,២២ ភគរយ េហើយមកដល់ៃថង ១៣ កុមភៈ ១៩៨៨ គណៈកមម ធកិរ
ជត្ិរបយុទធ្របឆងំនឹងេ្រគះមនិេចះអក រ និងបេំពញវជិជ បន្របកស
ភពឆ្លងផុតពីេ្រគះមនិេចះអក រេនទូទងំ្របេទស។ 
ដូេចនះ េយើងបនសេំរចកចិចករេនះ កនុងរយៈេពល ៩ ឆន  ំ កនុងសកមម

ភពបដវិត្តន៍ទូលទូំ យៃនសងគមជត ិ េហើយករែដលគួរកត់សគំល់ 
គយុឺទធនករពន្លឺវបបធម៌បដវិត្តកនុងជួរយុវជន យុទធនករពន្លឺវបបធម៌នរ ី
បដវិត្តកមពុជ យុទធនករពន្លឺវបបធម៌កមមករបដវិត្តកមពុជ និងយុទធនករ
ពន្លឺវបបធម៌កងទព័បដវិត្តកមពុជ បែនថមេទេ យចលនដ៏សកមមរបស់
ប ្ត ែផនក ប ្ត ថន ក់ និង្របជជនកនុងទូទងំ្របេទស។ ឆ្លង ម
យុទធនករ និងចលនទងំេនះ មនុស មនិេចះអក រទងំអស់ ្រតូវជប់
កនុងកតព្វកចិចេរៀនសូ្រត ក់ដូចជជប់បណុំលមួយ ែដលេគ្រតូវែត
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សងេ យខនមនិបន។ 
មនុស មួយចនួំន ចេលើកេឡើងថ េនះជករបងខតិបងខ។ំ និយយ

យ៉ងេនះ ក៏ជករ្រតមឹ្រតូវមយង៉ែដរ បុ៉ែន្ត ករបងខតិបងខេំនះ ជករ
ចបំច់េដើមបភីពរងឹមរំបស់្របេទសជត ិ សុភមងគលកនុង្រគួ រ
នីមួយៗ េហើយេយើងក៏មនិ ចអូសបន្ល យភពងងតឹងងល់របស់្របជ
ជនេយើងបនតេទេទៀតេឡើយ។ 
េដើរទនទឹមជមួយនឹងករងរលុបបបំត់េ្រគះមនិេចះអក រ ករងរបំ

េពញវជិជ  ក៏ជភរកចិចចបំច់ និងបនទ ន់ែដរ។ េបើមិនដូេចនះេទ េយើង
មនិ្រគន់ែតមនិបនេលើកកពំស់សមតថភពកមម ភបិល ែដលកពុំងេធ្វើ
ករសព្វៃថងបនបុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្តេយើងនឹងធ្ល ក់េទកនុងេ្រគះថន ក់មួយ
េទៀត ែដលេ ថ េ្រគះេភ្លចអក រសំ ប់អនកែដលេទើបបនឆ្លងផុតពី 
េ្រគះមនិេចះអក រេហើយ។ ដូចេនះេហើយបនជភគេ្រចើនៃនបទ ្ឋ ន 
ទក់ទងដល់ករបបំត់េ្រគះមនិេចះអក រ គសុឺទធែតបននិយយដល់
ករបេំពញវជិជ ។ េយើងបនចត់ ងំ  និងថន ក់េរៀន មេ្រចើនរូប
ភព ្រស័យ មលកខណសមបតិ្តៃនកែន្លងនីមួយៗ េហើយជបេណ្តើ រៗ 
េយើងបនព្រងកី្រគប់ករំតិសិក  ែដលកលពីឆន សិំក  ១៩៨០-
១៩៨១ េយើងមន្រតមឹករំតិសិក ទី ១ បុ៉េ ្ណ ះ។ 

មសថិត ិ ១៩៨៨ ែដលបនផ្តល់េ យ្រកសួងអប់រ ំ េយើងមន
េរៀនបេំពញវជិជ េរៀបរយមួយេនមជឈមិ (ភនេំពញ) មួយេនសទឹង

ែ្រតង ែដលជ បេំពញវជិជ េរៀបរយភូមភិគឥ ន សំ ប់េខត្ត
សទឹងែ្រតង រតនគរិ ី មណ្ឌ លគរិ ី ្រពះវ ិ រ ្រពមទងំ បេំពញវជិជ  
េរៀបរយេខត្ត ្រកុង ចនួំន ១៧ និងេន្រកសួងករពរ្របេទសចនួំន ២៥ 
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េទៀត។ េ យែឡកេខត្តេពធិ ត់ បនេបើក បេំពញវជិជ េរៀប
រយេន ម្រសុកទងំ ៤ កនុងេខត្ត។ េ្រកពីេនះ េយើងមន េរៀន
បេំពញវជិជ ពក់ក ្ត លេរៀបរយចនួំន ៤៥ និង បេំពញវជិជ
េ្រកម៉ងេធ្វើករចនួំន ១១៣ ែថមេទៀត។ 
សិស បេំពញវជិជ  ែដលបន្របឡងជប់រយៈេពល ៨ ឆន កំន្លងមក  

មន៖ 
 ជប់វញិញ បនប័្រតបេំពញវជិជ ករំតិសិក ទី ១ ចនួំន ១៦.០០៦ នក់ 
 ជប់សញញ ប័្រតបេំពញវជិជ ករំតិសិក ទី ២ ចនួំន ១៣.៧៧៦ នក់ 
 ជប់សញញ ប័្រតបេំពញវជិជ ករំតិសិក ទី  ៣ ចនួំន ១.៧៣៥ នក់  
ទនទឹមេនះ េយើងមនសិស ែដលកពុំងបន្តេរៀនកនុង បេំពញវជិជ  

េនករំតិសិក ទងំ ៣ ចនួំន ១៨៣.៩៩៤ នក់ (តួេលខឆន សិំក  
១៩៨៧-១៩៨៨) ែដល ចមនករផ្ល ស់ប្តូ រេទៀត កនុងឆន សិំក  
១៩៨៨-១៩៨៩។ ករងរបេំពញវជិជ  បនជួយេ យេយើងេ ះ
្រ យបននូវករងរេលើកកពំស់សមតថភពកមម ភបិល េ្រពះថ
មយង៉កមម ភិបលេយើងមួយចនួំន ្រស័យេ យ្រតូវេធ្វើករតសូ៊
្របឆងំខម ងំស្រតូវអស់រយៈេពលដ៏យូរ គេឺរៀនសូ្រតែផនកវបបធម៌បន
តចិ ែដលចបំច់្រតូវបេំពញបែនថម មយង៉េទៀត កនុងជួរកងទព័ ែដល
ភគេ្រចើនជកូនកសិករ េហើយែដលបនឆ្លងកត់ស្រងគ មេ្រចើនជង
ករេរៀនសូ្រតេនះ ក៏្រតូវបេងកើនចេំណះដឹង េដើមបបីន្តករងរែដរ។ 
ពិនិតយេលើលទធផលៃនករងរអប់របំណ្តុ ះប ្ត លរយៈេពល ១០ ឆន  ំ

កន្លងមក េយើង ចសននិ ្ឋ នបនថ វស័ិយេនះបនឈនេទជួរទី ១ 
កនុងជំ នឈនេឡើងរបស់ខ្លួន េហើយជែផនកែដល្រសូបបនករយក
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ចតិ្តទុក ក់ និងករចូលរួមពី្រគប់មជឈ ្ឋ ន ្រគប់្រសទប់្របជជនកនុង
សងគមជត ិ េពលគឺ បនក្ល យេទជចលនបដវិត្តរបស់ម ជនដ៏ទូ
លទូំ យ េហើយខ្ល ងំក្ល េទៀតផង។ 
កនុងេពលេឃើញកររកីចេំរ ើនេនះ េយើងមនិេភ្លចនឹងេលើកេឡើងនូវករ

លបំក និងបញ្ហ េសសសល់ ែដលេយើង្រតូវេ ះ្រ យេនះេទ។ 
គុណភពៃនករសិក  គជឺចេំ ទដ៏ធមួំយរបស់េយើង េហើយបញ្ហ
ជួរ្រគូបេ្រង ន ទក់ទងសខំន់េទនឹងបញ្ហ េនះ។ េ្រកយេពលរេំ ះ 
បុគគលិកសិក ែដលេនេសសសល់ពីករកប់សម្ល ប់របស់ បុ៉ល ពត ពុំ
មនតុលយភពជមួយនឹងចនួំនសិស ែដល្រតូវេរៀនេទ គចឺនួំនសិស
មនសនធឹកសនធ ប់ ្រស័យេ យេកមងមនិបនេរៀនេពលស្រងគ ម និង
កនុងរបប បុ៉ល ពត ក៏្រតូវចូលេរៀនែដរ កនុងេពលែដលជួរ្រគូបេ្រង ន និង
ថន ក់េរៀនមនតចិ។ េដើមប្ីរសូបយកេ យអស់នូវសិស ែដល្រតូវេរៀន 
ថន ក់នីមួយៗ ្រតូវ ក់សិស េលើសពីករកណំត់របស់ែផនកគរុេកសលយ។ 
ឯជួរ្រគូបេ្រង នេទៀតេ ត ក៏្រតូវេ្រជើសេរ ើសពីចេំ មអនកមនិែមន្រគូ
បេ្រង ន។ េនទី្រកុង បញ្ហ េនះមនិេចទធដុំេំទ បុ៉ែន្តេនជនបទបន
េកើតមនជទូេទ ដូេចនះ្រគូជេ្រចើនមនិទន់ធ្ល ប់មនបទពិេ ធន៍ កនុង
ករបេ្រង ន េហើយមនកែន្លងខ្លះ ្រគូមនចេំណះេលើសសិស ែត ២ ឬ 
៣ ថន ក់បុ៉េ ្ណ ះ។ េយើងគួរេធ្វើករេ្រប បេធៀបពីភពខុសគន  រ ងរបប
េយើងជមួយរបប សីហនុ មុនេពលមនស្រងគ ម។ មុនឆន  ំ ១៩៧០ 
េពលេនះជួរ្រគូបេ្រង ន ្រ ្ត ចរយមនចនួំនេ្រចើន េហើយ
េរៀនក៏មនចនួំនេ្រចើនបងគួ រែដរ បុ៉ែន្តសិស  និស តិ េពលេនះមនមនិ
ដល់ ១ ននក់េទ។ មកដល់របបេយើង ជួរ្រគូបេ្រង ន ្រ ្ត ចរយ 
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េនសល់តចិ េហើយមួយចនួំនក៏្រតូវចូលបេំរ ើករងរេន ម ថ ប័ន
េផ ងខុសមុខជនំញេទៀត ឯ េទៀតេ ត ក៏្រតូវខូចខតអស់
យ៉ងេ្រចើន បុ៉ែន្តសិស  និស តិ បនេកើនយ៉ងេ្រចើន ដូចមនបញជ ក់
កនុងតួេលខខងេលើ្រ ប់។ 
ករងរេ ះ្រ យជួរ្រគូបេ្រង ន េនែតជចេំ ទេនេឡើយ។ ពិត

ែមនែតរដ្ឋបនខិតខេំលើកទឹកចតិ្តចេំពះជួរ្រគូបេ្រង ន បុ៉ែន្តជទូេទ 
យុវជនមួយចនួំនធំ ក់ដូចជមនិសូវចូលចតិ្តេធ្វើ្រគូ គួបផ នឹំងេគល
នេយបយធនជវីភព្រគូបេ្រង នមិនទន់បនល្អផងេនះ េធ្វើេ យ
ចនួំន្រគូមនករេកើនេឡើងយឺត រត់មនិទន់ករេកើនេឡើងៃនចនួំន
សិស ។ ឯ្រគូែដលបណ្តុ ះប ្ត លបនេហើយ ក៏មនិសូវចូលចតិ្តេទ
បេ្រង នេនមូល ្ឋ ន េហើយេនឯមូល ្ឋ នេទៀត ក៏្រតូវករយក្រគូ
បេ្រង នេទកន់ករងរដកឹនែំផនករដ្ឋអំ ច ឬមុខជនំញេផ ងេទៀត 
ែដលកន់ែតេធ្វើេ យខ្វះខតជួរ្រគូបេ្រង ន និងអនកដកឹនែំផនកអប់រេំន
មូល ្ឋ នែថមេទៀត។ 
ចេំពះករេ ះ្រ យ េរៀន បុ៉នម នឆន កំន្លងមកេនះ មន

ចលនដ៏ទូលទូំ យ ទងំ្របជជនេនកនុង្របេទស ទងំជនកមពុជេន 
ឯបរេទស។ មរយៈៃនកម្ល ងំផទ ល់របស់្របជជន ឬកររួមចែំណក
របស់្របជជន េរៀន ពិេសសបឋមសិក  និងមធយមសិក ករំតិ
ទី ១ មនកររកីចេំរ ើនយ៉ងេ្រចើន។ េយើងមនិេភ្លចនឹងេលើកេឡើង អពីំតួ
នទីរបស់្រពះសងឃ ចរយវត្ត ចស់្រពឹទធ ចរយេន មភូម ិ ឃុ ំ ែដល
បនេដើរតួយ៉ងសខំន់ កនុងចលន្របជជនចូលរួមវភិគទនក ង
េឡើងនូវ េរៀន សំ ប់កូនេចជនំន់េ្រកយៃនេយើង។ បុណយផក  
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កឋនិទន ឬពិធបុីណយេផ ងេទៀត ភគេ្រចើនសេំ ្របមូលបចចយ័ក ង
េរៀន េនះគជឺករស្រមលនូវបនទុករបស់រដ្ឋ កនុងករេ ះ្រ យ
េរៀន។ ករបេងកើតបន មធយមសិក ករំតិទី ១ េន មឃុ ំ

ឬទី្របជុជំន ទីរួម្រសុក បនជួយយ៉ងេ្រចើនដល់ករបណ្តុ ះប ្ត ល
វបបធម៌ សំ ប់កូនេច្របជកសិករ ែដលខ្វះមេធយបយ និង្របក់កស 
សំ ប់មកេរៀនេនទី្រកុង ឬកែន្លងឆង យៗ េហើយក៏បនេ ះ្រ យនូវ
ករខុសគន អពីំចេំណះដងឹរ ងទី្រកុង និងជនបទ ែដលជមូល ្ឋ នដ៏
សខំន់មួយ កនុងករេធ្វើេ យជនបទ និងទី្រកុងរកីចេំរ ើន្រពមគន ។ បុ៉ែន្ត 
េយើង្រតូវេឃើញថ េរៀនែដលេយើងក ងបនបុ៉េ ្ណ ះ មនិ
ទន់េឆ្លើយតបនឹងសណូំមពរេនេឡើយេទ គតិទងំ្រគប់ករំតិសិក ។ 
េន មប ្ត េខត្តភូមភិគឥ ន ្រតូវបន្តជរុំញករក ង 
បឋមសិក េន មភូម ិឃុ ំ ្រតូវខិតខេំធ្វើេ យមន មធយមសិក
ករំតិ ១ េន ម្រសុក េហើយ្រតូវឈនេទេរៀបចំ មធយមសិក កំ
រតិ ២ េន មប ្ត េខត្តទងំេនះែតម្តង េធ្វើយ៉ងេនះ េទើបធនបណ្តុ ះ
ប ្ត លកូនេច ពិេសសជនជតភិគតចិេនទីេនះែតម្តង។ ករក

ង  ពិេសស មធយមសិក ករំតិ ១ និងករំតិ ២ េនភូមិ
ភគឥ ន ្រតូវែតគតិេទដល់អេន្ត សិក ្ឋ នសំ ប់សិស  និងផទះ
សំ ក់សំ ប់្រគូបេ្រង ន ន ក់េន េធ្វើយ៉ងេនះេទើបមនសិស  និង្រគូ
េនកនុងថន ក់េរៀន។ ចេំពះដបំន់ ល ប ក៏្រតូវែតខិតខបំន្តជរុំញករក

ង មធយមសិក ករំតិ ១ និងករំតិ ២ បែនថមេទៀត េដើមបមីយង៉
បនថយករលបំករបស់សិស  ែដល្រតូវេធ្វើដេំណើ រឆង យ ឬកនុងករ
លបំករកផទះសំ ក់កនុងករសិក  មយង៉េទៀតគេឺដើមប្ីរសូបយកសិស  
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ែដលចប់បឋមសិក ចូលមធយមសិក ករំតិ ១ េហើយ្រសូបយកសិស
ចប់មធយមសិក ករំតិ ១ ចូលមធយមសិក ករំតិ ២ េ យបនកន់ែត
េ្រចើន។ បុ៉នម នឆន ខំងមុខ ្រតូវខិតខ្ំរសូបយកេ យអស់ ពីបឋមសិក  
ចូលមធយមសិក ករំតិ ១។ 

មរបយករណ៍្រកសួងអប់រឆំន  ំ ១៩៨៨ េនះ មធយមសិក ករំតិ ១ 
បន្រសូបយកអស់សិស ្របឡងជប់វញិញ បនប័្រត ែតេនះ្រគន់ែតគតិ
េទេលើចនួំនសិស ្រតូវេឡើងថន ក់ េទនឹងថន ក់េរៀនែដល ចទទួលបន
ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ បុ៉ែន្ត េបើគតិ មភូមិ ្រស្តសិក  គពិឺតជមនិ ច្រសូប
យកសិស ែដល្របឡងជប់អស់េឡើយ ្រស័យេ យ េន
ឆង យ េហើយខ្វះមេធយបយ ខ្វះផទះសំ ប់ ន ក់េន ដូចេនះ ពិតជមន
កុមរជេ្រចើនមនិបនចូលេរៀនេនមធយមសិក ករំតិ ១ េហើយបញ្ហ
េនះ គពិឺតជេកើតមនេនជនបទ។ ដូេចនះ ្រតូវែតជរុំញក ង
េរៀនបន្តេទៀត េហើយទី ងំ ក៏្រតូវគតិពីែផនទីសិក េ យបន
ចបស់ ស់ គ្ឺរតូវក ង េ យរត់រកសិស  កូន្របជជនេន ទី

េ្រចើន គកឺ ងកែន្លងេនះ េហើយែដល្រសបនឹងភូមិ ្រស្តផងែដរ។ 
េជៀស ងក ង េរៀនស្រមួលេ យ្រគូេធ្វើដេំណើ រជតិ េហើយ
សិស ជេ្រចើនេធ្វើដេំណើ រឆង យ ឬក ង មចណំង់របស់កមម ភបិល 
ដកឹន ំ ែដលចង់េ យភូម ិ ឃុខំ្លួនមន េរៀន ដូចកន្លងមកធ្ល ប់
មនករប្តងឹផ្តល់ពី្របជជនរួចមកេហើយ។ 
ឯេនទី្រកុងភនេំពញ ទីរួមេខត្តមួយចនួំន បញ្ហ េរៀនេនជចំ

េ ទេនេឡើយែដរ េ យេយើង្រសូបយកសិស បនតចិ និង ក់
សិស កនុងថន ក់នីមួយៗ េលើសករកណំត់ ែដលបងខេំ យេយើង្រតូវែត
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េបើកករេរៀនសូ្រតេ្រកេម៉ងេធ្វើករ សំ ប់សិស ែដល្របឡងធ្ល ក់េក
អី។ បញ្ហ ខ្វះ កនុងទី្រកុង មួយែផនកប ្ត លមកពីក ្ត សតយនុម័ត ិ
ែតមួយែផនកេទៀត ក៏មកពីក ្ត អត្តេនម័តរិបស់េយើងែដរ ដូចជ
េរៀនមួយចនួំន េយើងមនិបនេ ះ្រ យេ យសិស េរៀនេទ ែបរជយក
េទេធ្វើជទី ងំ ថ ប័នរដ្ឋបល ឬទី ងំេយធេទវញិ។ ករែដល
េរៀនមនិបនេបើកទ្វ រសំ ប់េ យសិស េរៀន មនិ្រគន់ែតេធ្វើេ យ ងំ
សទះដល់ករ្រសូបយកសិស ចូលេរៀនបុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្ត េនបនបងកេឡើង
នូវបញ្ហ សងគមែថមេទៀតផង េពលគសិឺស ែដលេនវយ័េកមងេ្រកម ១៨ 
ឆន  ំ េហើយមនិបនេរៀនបន្ត េតើ ចេធ្វើអ្វបីន? មយង៉េទៀតស ្ត ប់ធន ប់
ច ចរកនុងទី្រកុង និងករបត់េពលេវ សំ ប់សិស េធ្វើដេំណើ រឆង យ
េដើមបេីទេរៀន ក៏ជបញ្ហ ធងន់ធងរមួយែដរ ឧទហរណ៍អតតី ឥ្រនទ
េទវ ី ែដលមនិបនេបើកេ យសិស ចូលេរៀន សិស ទងំេនទួលេគក 
ទងំេនទឹកល្អក់ ្រតូវ្របមូលផ្តុ េំរៀនេន សនធរមុ៉ក និងបក់ទូក 
ដូេចនះេ្រគះថន ក់ច ចរ មផ្លូវេទ ទងំពីរ បនេកើនេឡើងជ្របច ំ
សិស បត់េពលេវ កនុងករេធ្វើដេំណើ រផង េហើយ កន់ែតលបំកែថម
េទៀតសំ ប់្រគួ រ្រក្ីរក ែដលគម ន្របក់ទិញកង់េ យកូនេទេរៀន។ 
ដូេចនះ បញ្ហ េរៀន គជឺករងរែដលេយើង្រតូវបន្តេ ះ្រ យ 
េហើយែដលវធិសីខំន់ គបឺន្តចលន្របជជនចូលរួមចែំណកេ យរដ្ឋផ្តល់

ទិភព កនុងករលក់សមភ រៈសណំង់ជូន ដូចជ សីុម៉ង់ត៍ ែដក េឈើ។ល។ 
េដើរទនទឹមនឹងករក ង េរៀន ករបណ្តុ ះប ្ត លជួរ្រគូបេ្រង ន

េនែតជបញ្ហ សខំន់ ែដល្រតូវយកចតិ្តទុក ក់។ េតើេយើងនឹង្រតូវមនវធិី
យ៉ង  េដើមបកី ងជួរ្រគូបេ្រង នេ យជនបទ និងប ្ត េខត្តៃនភូមិ
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ភគឥ ន? ១០ ឆន កំន្លងមក េយើងមនពិេ ធន៍េហើយ េយើងបនជួប
នឹងករលបំកកនុងករបញជូ ន្រគូពីទី្រកុង ទី្របជុជំនេទកន់ជនបទ េទ
កន់ប ្ត េខត្តភូមភិគឥ ន ដូេចនះេយើងគួរ េ យ ទិភពបណ្តុ ះ
ប ្ត លសិស  ែដលមកពីជនបទេ យក្ល យេទជ្រគូបេ្រង ន រួច
េហើយបញជូ នេ យេទបេ្រង នេនមូល ្ឋ នរបស់េគវញិ។ ពិតែមន
េហើយ គុណភពបេ្រង ន្រគដបូំងេនេខ យ បុ៉ែន្ត  ក៏្រគន់េបើជងគម ន
្រគូបេ្រង នែដរ មយង៉េទៀតក៏ស្រមួលេ យរដ្ឋ និង្របជជនកនុងករេ ះ
្រ យជវីភពរស់េនេ យ ្រគូបេ្រង នមួយករំតិែដរ ពិេសសផទះសែមបង

្រស័យេ យេគមនផទះសែមបងេនមូល ្ឋ នេនះរួចេហើយ។ កនុង
លទធភពែដលមនិទន់េ ះ្រ យបន មវធិខីងេលើេនះ ្រតូវខិតខំ
ចលនេ យ្រគូពីកែន្លងេផ ងេទបេ្រង ន េ យមនេគលនេយបយ
េលើកទឹកចតិ្តសម្រសប េហើយមូល ្ឋ នែដល្រតូវទទួល្រគូ ក៏្រតូវជួយបងក
លកខណៈេ យ្រគូមនលនឹំង ដូចជករ ន ក់េន និងជវីភព។ល។ 
កនុងករេ ះ្រ យេសៀវេភ កបួនខន តេ យសិស េរៀន េយើងបន

ខិតខេំ ះ្រ យបនេ្រចើនបងគួ រេហើយ បុ៉ែន្តចេំ ទែដល្រតូវេ ះ
្រ យ គ្ឺរតូវេធ្វើយ៉ង េ យបនដល់សិស េរៀន។ េនទី្រកុង ទី
្របជុជំនមនិជេចទធដុំេំទ បុ៉ែន្តេនជនបទេសៀវេភសំ ប់សិស េរៀន
មនតចិ។ កនុងេពលសិស ខ្វះេសៀវេភេរៀន េសៀវេភមួយចនួំនសថិតេន
កនុងឃ្ល ងំរបស់មនទីរអប់រេំខត្ត ្រកុងេទវញិ េ យយកេហតុផលថ 
មនករលបំកកនុងករទូទត់ែផនកថវកិ។ ដូេចនះខងមុខេនះ េយើងមនិ
គួរអូសបន្ល យ ថ នភពេនះេ យែវងឆង យតេទេទៀតេទ េយើង្រតូវែត

៊ នវនិិេយគទុនេ យធជំងេនះេទៀត សំ ប់េបះពុមពបែនថមនូវ
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េសៀវេភសំ ប់សិស ។ េសៀវេភែដលេបះពុមពបន ្រតូវលក់េ យ
សិស ែតម្តង េ យគតិគូរតែម្លសម្រសប បុ៉ែន្ត្រគប់ េរៀនក៏្រតូវ
េរៀបចេំ យមនប ្ណ ល័យ រក ទុកេសៀវេភសំ ប់េ យសិស ខចី 
ចេំពះសិស ែដលគម ន្របក់្រគប់្រគន់ទិញេសៀវេភ។ បញ្ហ សមភ រៈទំ
េនើបៗ សំ ប់បេ្រមើករសិក  ជេរឿងលបំកេ្រពះ្រតូវនចូំលពីបរេទស 
បុ៉ែន្ត េសៀវេភកបួនខន តសំ ប់សិស េរៀន ែដលេយើងេធ្វើបនេ យខ្លួន
ឯង មនិ្រតូវលបំកេទ។ េនមជឈមិ េខត្ត ្រកុង ្រសុក េបើេយើងេធ្វើករសន ំ
សៃំចកនុងរយៈែតមួយឆន  ំ ដូចជករបញឈប់ករជប់េលៀងេនេពល្របជុំ
សននិបត ពន្លត់អគគសិនីេន មេខត្ត ្រសុក កនុងមួយយប់មួយេម៉ង ឬ
កន្លះេម៉ង ឬបនថយ ងំសំ ប់រថយន្តកមម ភបិល ១ នក់ពីរ ឬបលីី្រត
កនុងមួយែខ។ល។ និង។ល។ ក៏ ចរក្របក់េបះពុមពេសៀវេភេទេ យ
សិស េរៀនបនមួយចនួំនធែំដរ។ ករេ ះ្រ យបេងកើនែថមនូវេសៀវ
េភសំ ប់សិស  គជឺវធិនករសខំន់មួយ េដើមបបីេងកើននូវគុណភព
សិក របស់សិស  េ្រពះថ សិស របស់េយើងជទូេទេរៀនែតមួយេពល
កនុងមួយៃថង ដូេចនះសល់មួយេពលេទៀតសិស ្រតូវ្រ វ្រជវខ្លួនឯង 
េហើយ ក៏ស្រមួលដល់កររលឹំកេឡើងវញិនូវេមេរៀនរបស់សិស ផងែដរ។ 
ទក់ទងដល់ករែដលសិស ្រតូវេរៀនែតមួយេពលកនុងមួយៃថង បន

េចទេឡើងនូវបញ្ហ េរៀនបែនថម (េរៀនគួរ) ែដលបញ្ហ េនះបនក្ល យេទ
ជកមមវតថុ ៃនករជែជកគន  េទះបជីមនិផ្លូ វករក៏េ យ។ មនមតេិលើក
េឡើងថ ករេរៀនបែនថមគឺសំ ប់បេំរ ើែតកូនអនកមន្របក់ ឯកូនអនក្រកី
្រកគម ន្របក់សំ ប់ជួល្រគូបេ្រង ន ្រតូវជួបករលបំក េហើយេរៀនចញ់ 
កូនអនកមន្របក់។ បញ្ហ េនះ េយើងគម នវធិី ចបញច ប់បនេទ 
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េ្រពះជសណូំមពររបស់សិស កនុងករបេងកើនចេំណះដងឹផង និងជ
សណូំមពររបស់្រគូ កនុងករេលើកកពំស់ជវីភពផង។ វធិេី ះ្រ យ គឺ
្រតូវ្រគប់្រគងេ យបនល្អ េហើយចលនេ ក្រគូ អនក្រគូេ យជួយ
ទទួលយកសិស ែដលគម ន្របក់បនចូលេរៀន េ យមនិបច់បង់្របក់។ 
ឧទហរណ៍ ្រគូបេ្រង នមន ក់េបើកបេ្រង នបែនថមេនផទះខ្លួនមនសិស  
១០ នក់ ែដល្រតូវបង់្របក់ េយើងគួរចលន្រគូេនះេ យទទួលសិស
បែនថម ១ ឬ ២ នក់េទៀត េ យមនិបច់បង់្របក់ េហើយែដលសិស
េនះ សថិតកនុងចេំ មកូនេចៃន្រគួ រ្រក្ីរក។ េធ្វើយ៉ងេនះ េយើង
ជួយេលើកកពំស់គុណភពសិស បនផង និងជួយសំ លជវីភព្រគូ
បេ្រង នេយើងបនមួយករំតិេទៀតផង។ 
េនមនបញ្ហ ធំៗ  ជេ្រចើនេទៀត ែដលេយើង្រតូវបន្តេ ះ្រ យ េហើយ

ែដលសខំន់េនះ គេឺ ះ្រ យទនំស់រ ងលទធភពៃនទុនវនិិេយគដ៏
តចិតួច ជមួយនឹងេគលនេយបយព្រងកីេ យបនខ្ល ងំវស័ិយអប់រ ំ
រ ងករព្រងកីខ្ល ងំែផនកបរមិណ ជមួយលទធភពអនុវត្តែផនកគុណ
ភព និងករេ ះ្រ យចេំពះសិស  និស តិ ែដលមនិ ចបន្តេរៀន
េទមុខេទៀតបន។ល។ 
នេយបយរបស់បក  និងរដ្ឋេយើង គ្ឺរតូវព្រងកីខ្ល ងំវស័ិយអប់រ ំ

េហើយែដលជក់ែស្តងកន្លងមក បនក្ល យជចលនបដវិត្តដ៏ទូលំ
ទូ យរួចេទេហើយ បុ៉ែន្តកនុងេពលេនះែដរ លទធភពៃនទុនវនិិេយគ 
របស់េយើងចេំពះវស័ិយអប់រេំនតចិតួចេនេឡើយ។ ្របសិនេបើេយើងពិ
និតយអពីំទុនរបស់េយើង គមឺនតចិតួចែមន បុ៉ែន្តេយើងក៏េនមនលទធ
ភពបេងកើនែថមេ យវស័ិយេនះែដរ។ 
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បញ្ហ ទុនវនិិេយគ គទឺមទរនូវករឯកភពគន អពីំទស នៈរបស់្រគប់
ែផនក ្រគប់ថន ក់ និង្របជជនេយើង េបើមិនដូេចនះេទ េយើងមនិ ចរកទុន
បែនថមសំ ប់វស័ិយេនះបនេទ។ េយើងគួរចត់ទុកថ អប់រជំទុនវនិិ
េយគ ឬជអងគភពផលិតមួយយ៉ងសខំន់ កនុងករក ង្របេទស
ជត ិពិតែមនេហើយថមនិ ចទញយក្របក់េដើម និង្របក់ចេំណញ 
មកវញិបនភ្ល មៗ េនះេទ េហើយេបើបនមកវញិ ក៏មនិែមន ម
គណេនយយរបស់្រកសួងអប់រ ំ ឬ េរៀនែដរ។ េយើងបញចូ ល្របក់
ទុនវនិិេយគេទ មរយៈ្រកសួងអប់រ ំ ម េរៀន េហើយ នឹង
បនមកវញិ មរយៈមូល ្ឋ នផលិតកមមទូទងំ្របេទស នឹងបនេទ
ជកម្ល ងំករពរជតដ៏ិខ្ល ងំក្ល  និងជកម្ល ងំករងរដ៏មន្របសិទធិភព 
ៃន ថ ប័ន្រគប់ែផនក្រគប់ជន់ថន ក់ នឹងបនមកវញិនូវសងគមជតដ៏ិ
មនគុណធម៌ និង រយធម៌ េ្រពះថអប់រជំែផនកែដលផលិតពលករ 
េហើយពលករេនះឯង ជអនកផលិតនូវសមភ រៈ្រគប់ែបបយ៉ង េដើមបកីរ
សថិតេសថរ និងរកីចេំរ ើនរបស់សងគម។ សព្វៃថងេនះ កម្ល ងំសងកត់មនតៗ 
គន  គកឺេំណើ នកុមរសងកត់បឋមសិក  បឋមសិក សងកត់មធយមសិក កំ
រតិ ១ មធយមសិក ករំតិ ១ សងកត់មធយមសិក ករំតិ ២ ផង សងកត់សងគម
ផង ចេំពះសិស ែដលមនិ ចចូលេរៀនបន្តបន េហើយមធយមសិក កំ
រតិ ២ សងកត់ឧត្តមសិក ផង និងសងកត់សងគមផង ចេំពះសិស ែដល
មនិ ចចូលេរៀនបន្តបន។ បញ្ហ គុណភព ក៏បនេចទធងន់ធងរជមួយ
គន ែដរ។ េយើងមនិទន់េធ្វើករេ្រប បេធៀបជមួយ្របេទសេ្រកេទ ្រគន់ែត
េនកនុង្របេទសេយើង ្របសិនេបើេយើងេធ្វើករេ្រប បេធៀបអពីំគុណភព
សិក  េឃើញថមនករខុសគន រ ងទី្រកុង ជមួយតបំន់ ល ប រ ងទី្រកុង 
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តបំន់ ល ប ជមួយតបំន់ៃ្រពភន ំេហើយែដលបញ្ហ េនះទក់ទងដល់ក ្ត ជ
េ្រចើន ែតជសខំន់គកឺ ្ត ្រគូ ក ្ត មូល ្ឋ នសមភ រៈបេចចកេទស។ល។ 
េដើមបបីេញជ សកម្ល ងំសងកត់អពីំបរមិណ ្រពមទងំេ ះ្រ យបញ្ហ

គុណភព រដ្ឋ្រតូវែត ៊ នពុះពរេបះទុនវនិិេយគសំ ប់វស័ិយអប់រ ំ
េ យបនខ្ល ងំក្ល ែថមេទៀត។ ជមួយេនះ ក៏្រតូវចលននូវករចូលរួម
ចែំណករបស់្របជជន ្រពះសងឃ ណិកជនែខមរេនបរេទស េដើមប ី
បងកេឡើងនូវ្របភពទុនកនុងករក ងនូវមូល ្ឋ នសមភ រៈបេចចកេទស បំ
េរ ើេ យវស័ិយអប់រ។ំ ទនទឹមេនះ ក៏្រតូវចលនេ ក្រគូ អនក្រគូ និង្របជ
ជនេ យចូលរួមក ងសមភ រៈឧបេទសរបស់  េដើមបបីេំរ ើដល់ 
ករបេ្រង ន និងេរៀន និងចលនមូល ្ឋ នផលិតកមមរបស់រដ្ឋ របស់
សមូហភព របស់ឯកជន ឬ្រគួ រេ យជួយទទួលយកសិស េទេធ្វើ
កមមសិក  ឬេធ្វើទស នកចិចដកពិេ ធន៍។ េនះជវធិគួីបផ រំ ងរដ្ឋ និង
្របជជន កនុងករេ ះ្រ យទុនសំ ប់ករព្រងកីវស័ិយអប់រ។ំ 
បញ្ហ េចទេឡើងធងន់ធងរសំ ប់េយើងមួយេទៀត គឺករេ ះ្រ យ

េ្រគះអត់ករងរេធ្វើសំ ប់សិស េចញពី ។  
សិស ជប់សញញ ប័្រតមធយមសិក ករំតិ ១ មនេ្រចើន េហើយ

មធយមសិក ករំតិ ២ ្រសូបបនតចិ។ ្រគន់ែតតួេលខេនរដ្ឋធនីភនេំពញ 
មួយបុ៉េ ្ណ ះ គេឺនឆន សិំក  ១៩៨៧-១៩៨៨ សិស ចេំណះទូេទបន 
្របឡងជប់សញញ ប័្រតមធយមសិក ករំតិ ១ មន ១១.១២៩ នក់ េ យ
មនិគតិសិស សល់ពីឆន មុំនៗ ផងេទ េហើយសិស ែដលបនចូលេរៀនេន
មធយមសិក ករំតិ ២ បនដល់េទ ៤.៥១៥ នក់ េលើែផនករ ៤.០០០ 
នក់។ េ យករ្របងឹែ្របងរបស់រដ្ឋធនី គបឺនេបើកករេរៀនសូ្រតេន
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េពលយប់ចេំពះសិស ែដលមន យុ ១៤ ឆន  ំ និង ១៥ ឆន  ំបនចនួំន 
៤.៦៦៥ នក់េទៀត េ យ ក់សិស  ៨០ នក់កនុងមួយថន ក់ េ្រកពីេនះ 
គមឺនិបនចូលេរៀនេទ េហើយភគេ្រចើនមន យុេទើប ១៦ ឆន ។ំ មករ
សរុបទូទងំ្របេទស េ្រកពីជប់ចូលេរៀនវគគបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជវីៈ 
និងវគគមធយមសិក ឯកេទស ករចូលបេំរ ើកនុង្រកបខណ័្ឌ រដ្ឋេផ ងៗ និង
បនចូលេរៀន បេំពញវជិជ េ្រកេម៉ង េនមនសិស ជប់សញញ ប័្រត
មធយមសិក ករំតិ ១ ្របែហល ១ ភគ ៣ េទៀត ែដលមនិបនចូលេរៀន 
េហើយពុទំន់ទទួលមុខសញញ អ្វចីបស់ ស់។ ករទុកេ យយុវជនមនិ
្រគប់ យុមនិបនចូលេរៀន គជឺបញ្ហ ធងន់ធងរចេំពះរបប្រគប់្រគងថមី
របស់េយើង។ េតើេកមងទងំេនះ ចេធ្វើអ្វីបន េហើយេតើអនគតរបស់េគ
នឹងេទជយ៉ង ? ជធមម សិស គម នករេរៀនសូ្រត េហើយគម ន
ករងរផងេនះ ចងយនឹងបងកេឡើងនូវបញ្ហ អសកមម េហើយមន
មួយចនួំន ចនឹងឈនេទរកភពកច វេទៀតផង។ 
ចេំពះសិស ជប់សញញ ប័្រតមធយមសិក ករំតិ ២ មួយចនួំន ែដលពុំ

បនបន្តករសិក េនឧត្តមសិក  ឬទទួល រូបករណ៍េទបរេទស 
ក៏ជបញ្ហ ធងន់ធងរមួយែដរសំ ប់សងគមេយើង ថ្វតីបតិែតមួយចនួំនមន

យុេលើ ១៨ ឆន េំហើយក៏េ យ។ 
ចង់េ ះ្រ យបញ្ហ េនះ េយើងគបបងីកេទេ្រកយេទេមើលេគល

ករណ៍របស់បក  និងរដ្ឋេយើង ស្តីពីករអប់រពំលកមមត្រមង់ទិសវជិជ ជវីៈ 
េហើយេយើងក៏្រតូវកណំត់េ យបនចបស់នូវទស នៈ “េតើេរៀនេដើមបអី្វី” 
ែដលករយល់ដងឹនិងសកមមភព្របតបិត្តកិន្លងមក េនមនករខុស
ឆគងកនុងមជឈ ្ឋ នកមម ភបិល បុគគលិក សិស  និស តិខ្លះ រហូតដល់អនក
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ដកឹនែំផនកអប់រេំនមូល ្ឋ ន និងេ ក្រគូអនក្រគូខ្លួនឯង ក៏មនករខុស
ឆគងែដរ។ េគលករណ៍ជមូល ្ឋ នរបស់បក  និងរដ្ឋ គ្ឺរតូវផ រភជ ប់
ករអប់រវំបបធម៌ វទិយ ្រស្តបេចចកេទស េទនឹងពលកមមបងកបេងកើនផល 
យកចេំនះដងឹវទិយ ្រស្តបេចចកេទសេទអនុវត្តកនុងផលិតកមម បេងកើន
សមតថភពពលកមម កនុងមុខរបរវជិជ ជវីៈ និងបញចូ លបេចចកេទសកសិកមម 
ឧស ហកមម សិបបកមម េទកនុងកមមវធិសិីក ៃន ចេំណះទូេទ ជរុំញ
េ យព្រងងឹ្រគះឹ ថ នឧត្តមសិក  និងសិក ឯកេទសេលើ្រគប់វស័ិយ 
ជរុំញេ យខិតខេំបើកេ យបនេ្រចើន និងេ្រចើនរូបភព នូវ  និង
ថន ក់បណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជវីៈទងំមធយម ទងំបឋម សំ ប់បណ្តុ ះប ្ត ល
សិបបករជនំញ កមមករជនំញ មសណូំមពររបស់្រកុម មគគបីងកបេងកើន
ផល េ ងច្រក សហ្រគស អងគភព និងែផនកនន។ 
បក  និងរដ្ឋេយើងចង់េ យ មធយមសិក ករំតិ ១ បណ្តុ ះប ្ត ល

សិស នុសិស េ យមនសមតថភពបេំពញមុខរបរ មួយ សេំ េធ្វើ
េ យសិស នុសិស  ែដលេរៀនចប់មធយមសិក ករំតិ ១ ចេចញេទ
បេំពញករងរបងកបេងកើនផល ករពរមតុភូម ិ និង ចបន្តករសិក េន
មធយមសិក ករំតិ ២ មធយមសិក ឯកេទស បណ្តុ ះប ្ត ល
វជិជ ជវីៈបនល្អ។ 
ជទូេទ បទ ្ឋ នរបស់បក  និងរដ្ឋ ស្តីពីករអប់រពំលកមមត្រមង់ទិស

វជិជ ជវីៈមន្រគប់្រគន់បងគួ រ បុ៉ែន្តេយើងេធ្វើបនតចិ។ ចង់សេំរចនូវបញ្ហ
េនះ ទមទរនូវករចូលរួមពី្រគប់មជឈ ្ឋ នៃនសងគម គមឺនិ ចពឹងែផ្អក
ែតេលើែផនកអប់រេំធ្វើមន ក់ឯងបនេទ។ លុះ្រ ែតេយើងបណ្តុ ះនិស យ័
េកមង េ យេចះ្រស ញ់ពលកមម មនចេំណះដងឹអពីំផលិតកមម េទើប



ហុ៊ន ែសន៖ ១០ ឆន ៃំនដេំណីរកមពុជ ១៩៧៩-១៩៨៩ 

ទំពរ័ 287 

េ្រកយេចញពី  េគមនករងរេធ្វើ្រគប់ៗ គន ។ ដូេចនះ ភពចបំច់
ខនមនិបន គឺ េរៀន្រតូវែតផ រភជ ប់នឹងមូល ្ឋ នផលិតកមម 
េពលគឺ េរៀនទងំអស់្រតូវមនមូល ្ឋ នផលិតកមម ដូចជ ែ្រសចំ
ករ េ ងជងេឈើ-ែដក េដរប៉ក់ តបញ ជួសជុល។ល។ េហើយ
ក៏្រតូវេធ្វើទនំក់ទនំងជមួយមូល ្ឋ នផលិតកមម កសិកមម សិបបកមម េ ង
ច្រក សហ្រគស រុកខ ្ឋ ន។ល។ េដើមបេីធ្វើកមមសិក  ទស នកចិចដក
ពិេ ធន៍េ យផទ ល់ នឹងងយ្រសួលពនយល់សិស ។ ជមួយេនះ 

្រស័យេ យលកខណៈៃនតបំន់នីមួយៗ ខុសគន  មូល ្ឋ ន និង
េរៀន ក៏្រតូវមច ស់ករេ្រជើសេរ ើសនូវមុខរបរសិបបកមម្របៃពណីេនមូល
្ឋ ន េដើមបបីេ្រង នសិស ផងែដរ។ កន្លងមក មួយចនួំនក៏មន

មូល ្ឋ ន និងសមភ រៈសំ ប់បេ្រង នសិស ខ្លះែដរ ែត ទុក្រគន់ែត
ឧេទទសនមជូនគណៈ្របតិភូ ែដលេទទស នកចិច ែតបុ៉េ ្ណ ះ 

េរៀនខ្លះមនែ្រសចកំរែដរ ែតមនិែមនកនុងេគលេ បេ្រង ន
សិស េទ គេឺគលេ នេំកមងេធ្វើែ្រសចកំរយកផល ក់ជេប របស់

ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ ពិតេហើយ ករងរេនះជួបករលបំក ទមទរ
នូវជួរ្រគូ មឯកេទស ទមទរនូវសមភ រៈថវកិសំ ប់ដេំណើ រករែដរ។ 
េដើមបជីរុំញេ យករត្រមង់ទិសវជិជ ជវីៈទទួលបនផល េហើយក ង

បននូវពលករល្អសំ ប់សងគម េរៀនក៏្រតូវយកចតិ្តទុក ក់ចបំង
េលើករងរអប់រមំេនគមវជិជ  សីលធម៌នេយបយ កនុងេនះ្រតូវែតេធ្វើេ យ
សិស នុសិស យល់ដងឹចបស់ ស់ថ េតើ្រតូវេចញពីទី  ត្រមង់ទិសេទ
កន់េគលេ  េហើយេរៀនេដើមបអី្វ។ី េគលេ សខំន់របស់បក  និង
រដ្ឋេយើង គបឺណ្តុ ះប ្ត លយុវវយ័េ យក្ល យជពលករថម ី មនសមតថ
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ភព្រគប់្រគន់ រួមចែំណកកនុងបុព្វេហតុករពរនិងក ងមតុភូម ិ
្របកបេ យេជគជ័យ។ េដើមបសីេំរចេគលេ េនះ ករអប់រពំលកមម 
និងត្រមង់ទិសវជិជ ជវីៈ ក៏ជសកមមភពអប់រមួំយ មនិ ចខ្វះបន កនុង
ចេំ មសកមមភពជមូល ្ឋ នរបស់ េរៀន។ អនុវត្តសកមមភព
េនះបនល្អ គមឺនន័យថចូលរួមចែំណកយ៉ងសកមមកនុងករ្រគប់្រគង 
និងេ្របើ្របស់កម្ល ងំយុវជនដ៏េ្រចើនកុះករ ែដលបនបញចប់ករសិក េន

េរៀនចេំណះទូេទ េហើយេយើង្របកដជមនិជួបនឹងភពឥត
ករងរេធ្វើរបស់យុវជន ែដលជមូលេហតុៃនវបិត្តរិបស់សងគម។ 
បញ្ហ ឧត្តមសិក  និងករបញជូ នសិស េទេរៀនេនបរេទស ក៏្រតូវ

េ ះ្រ យែដរ។ ចេំ ទេនទីេនះ មនបញ្ហ េ្រចើន ែតខញុចំង់និយយ 
បញ្ហ ពីរ មួយបញ្ហ ្រគូ មួយេទៀតគកឺរបញចូ លភ បរេទសេទកនុង

េរៀនចេំណះទូេទ េដើមបេីរៀនេនឧត្តមសិក  និងេទេរៀនេនបរ
េទស។ បុ៉នម នឆន កំន្លងមក េយើងបនអេញជើញ ្រ ្ត ចរយពី្របេទសជ
មតិ្តមកជួយបេ្រង ន។ បុ៉នម នឆន ចុំងេ្រកយេនះ និស តិេយើងបនបញចប់
ករសិក េនកនុង្របេទស និងេ្រក្របេទសមនចនួំនេ្រចើនែដរ ែតេយើង
មនិទន់បនផ្តល់ ទិភព ដល់ករេ្រជើសេរ ើសអនកពូែកេ យបន្តេរៀន 
េដើមបយីកវជិជ មកបេ្រង នបន្ត។ ចេំពះកមម ភបិលែដលកពុំង េធ្វើករ
សព្វៃថង ែដលមនលទធភពេទបេ្រង នបន ក៏េយើងមនិទន់មនេគល
ករណ៍េលើកទឹកចតិ្តេ យសម្រសប េដើមបេី យេគេទជួយបេ្រង ន។ 
បញ្ហ េនះ្រតូវគតិេឡើងវញិ េ្រពះករេ្របើ្របស់្រគូរបស់េយើងចេំណញ
េ្រចើន ស់ េហើយមនន័យនេយបយផង។ េយើង្រតូវែត ៊ នយក
អនកពូែកបញចូ លេទ េដើមបបីេ្រង ន េទើបេយើងមនសិស ពូែក 
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៊ នមនេគលនេយបយេលើកទឹកចតិ្តចេំពះអនកេចះដងឹ េដើមបេី យ
េគេទបេ្រង ន។ ករេ្របើ្របស់្រគូបស់េយើងចេំណញេ្រចើន ងំពីថវកិ 
កែន្លង ន ក់េន េពលេវ េរៀនសូ្រត គេឺយើងេរៀនជភ ជតេិយើង
ផទ ល់ េ យមនិចបំច់បកែ្របភ ។ និយយយ៉ងេនះមនិែមនមន
ន័យថ េយើងបដេិសធ ្រ ្ត ចរយបរេទសែដលជួយេយើងេនះេទ ែត
េយើងគួរពឹងពក់េលើឯកេទស ែដលែខមរេយើងមនិេចះ ឬេ យ ្រ ្ត
ចរយេយើងមនមនិ្រគប់ចនួំនថន ក់េរៀនែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 
ចេំពះករបញចូ លភ បរេទសេទកនុង េរៀន បញ្ហ េនះេយើង

មនបទពិេ ធន៍េហើយ គឺ ្រតូវករទងំសិស េរៀនេនកនុង្របេទស 
ទងំសិស ្រតូវេទេរៀនេនបរេទស។ េពលចូលឧត្តមសិក  ពិេសសែផនក
េវជជ ្រស្ត ឳសថ ្រស្ត និងបេចចកេទស េយើងចប់េផ្តើម្រតូវករភ
បរេទស កនុងេពលែដលសិស មនិេចះ។ កនុងេ ងច្រក ម៉សីុន សមភ រៈ
បរកិខ រ ក៏គម ន ក់ផ្ល កអក រែខមរ កនុងេពលែដលកមមករេយើងេមើលមនិ
បន។ សិស និស តិេចញេទេរៀនេនបរេទស មនចេំណះទូេទពូែក
មនិចញ់បរេទសេទ បុ៉ែន្តេគគម នមូល ្ឋ នភ បរេទស មួយ 
ែដលជេហតុេធ្វើេ យេគេរៀនចុះេខ យ។ 
ដូេចនះ េយើងគួរែតេរៀបចបំញចូ លភ បរេទស េទកនុង េរៀន

ចេំណះទូេទជមុន។ កនុងេពលខ្វះ្រគូ េយើងគួរបញចូ លកនុងមធយមសិក
ករំតិ ២ សិន លុះដល់េពលមនជួរ្រគូបេ្រង នេហើយ េទើបេយើងបញចុ ះ
េទថន ក់េ្រកមេទៀត។ 
បញ្ហ ចុងេ្រកយ គបឺញ្ហ បេំពញវជិជ ។ េយើងបនលុបបបំត់ជ ថ ពរ

នូវេ្រគះមនិេចះអក ររួចេហើយ ែតេយើងមនិគួរេភ្លចដល់េ្រគះថន ក់ៃន
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ករេភ្លចអក រេនះេទ។ ដូេចនះ ករបេំពញវជិជ  េទះជេន ម
េរៀបរយក្ត ី ពក់ក ្ត លេរៀបរយក្ត ី ឬេ្រកេម៉ងេធ្វើករក្ត ី ក៏្រតូវបន្ត
ជរុំញ េ យ្រតូវខិតខ្ំរសូបយកកមម ភបិល បុគគលិក កមមករ យុទធជន 
កនុងកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ េរៀនេ យបនេ្រចើន េដើមបេីលើកកពំស់
សមតថភព។ េនមូល ្ឋ ន ្រតូវមនជចលនម ជនេ យបនទូលំ
ទូ យ គមឺនិែមនជចលនបបំត់េ្រគះមនិេចះអក រដូចេពលមុន
េទៀតេទ ែតជចលនបេំពញវជិជ ទប់ ក ត់េ្រគះថន ក់េភ្លចអក រ។ េយើង
្រតូវខិតខបំញជូ នចុះេទមូល ្ឋ ននូវកែសត ទស នវដ្ត ី េសៀវេភ ន 
េដើមបរួីមចែំណកដល់ករបេំពញវជិជ ផង និងេលើកកពំស់ករយល់ដងឹ 
របស់្របជជនផង។ 
ចេំពះ េរៀបរយ និងពក់ក ្ត លេរៀបរយ េយើងក៏្រតូវពិនិតយ 

េឡើងវញិេ យបនសម្រសបអពីំចនួំនសិស  និងទហំំ ។ ្រស័យ
េ យេកមងខ្វះ េរៀនយ៉ងេ្រចើនេនះ ឆន  ំ ១៩៨៨ េនះ បនេកើត
េឡើងនូវមតមិ ជនថ “អនកែដលមនិចង់េរៀន េយើងបងខេំ យេរៀន
ដូចជេ យមនុស ចស់េទេរៀនបេំពញវជិជ  ែតអនកចង់េរៀនេយើងមនិ
េ យេគបនេរៀន ដូចជសិស ែដល្របឡងជប់សញញ ប័្រតមធយម
សិក ករំតិ ១ េហើយ”។ េនះជមតែិដល្រតូវយកមកពិនិតយ េហើយេ ះ
្រ យេ យបនសមេហតុសមផល។ េបើ ធ ំ េហើយសិស
បេំពញវជិជ មនតចិ េយើងក៏គួរជួយទទួលយកសិស ែដលគម នថន ក់
េរៀនខ្លះផង។ បញ្ហ េនះ េខត្ត ្រកុង ចេ ះ្រ យបន។ 
រួមមក កនុងវស័ិយអប់រេំយើងទទួលបនជ័យជនំះក៏េ្រចើន េហើយបញ្ហ

ែដលេនេសសសល់្រតូវេ ះ្រ យក៏េ្រចើនែដរ បុ៉ែន្តេយើងេជឿជក់ថ 
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េយើងពិតជេ ះ្រ យបននូវបញ្ហ ទងំអស់េនះ។ 

២. វស័ិយវបបធម ៌
ភពវនិសែដល បុ៉ល ពត បនបងកេឡើង គបឺនេធ្វើេ យអន្ត យយ៉ង

ធងន់ធងរដល់រចនសមពន័ធរបស់ជត។ិ សញញ សមគ ល់ជតែិខមរ ែដលធ្ល ប់
បនបង្ហ ញ មរយៈវបបធម៌ េសទើរែតបនកប់បត់េទកនុង្របវត្តិ ្រស្ត
ៃនរបបេ្រសកឈម បុ៉ល ពត េហើយែដលពីមុនេពល បុ៉ល ពត េឡើង
កន់អំ ច គម នអនក មួយគតិនឹក ម នដល់េ ះ េ្រពះទងំអស់
គន យល់ថ ពួកេនះជមនុស  េហើយជែខមរែដរ។ ្រគប់ៗ គន សុទធែតបន
ដងឹ បនេឃើញនូវអេំពើដ៏េថកទបរបស់ពួក បុ៉ល ពត េទេលើសមបតិ្ត
វបបធម៌សិលបៈ េទេលើទេំនៀមទំ ប់្របៃពណីដ៏ល្អ្របៃពរបស់ជតែិខមរ 
និងជនជតភិគតចិេនកមពុជ េទេលើជេំនឿ និងេសរភីពខង ម រតី
របស់្របជជន េទេលើអ្វីៗ  ែដលេ ថភពៃថ្លថនូរ កនុងថនៈជមនុស ។ 
ផលវបិកៃនរបប បុ៉ល ពត គជឺេរឿងរនធត់ញប់ញ័រ ជមរតក៌ដ៏

ធងន់ធងរែដលកូនេចែខមរ េ្រកមរបប ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ
េយើង ្រតូវែតពយបលនូវ ន មរបួសដ៏ពិសពុលេនះ។ េ្រកយៃថងរេំ ះ 
៧ មក  ១៩៧៩ ្រពលឹងជតរិបស់េយើងបន្រតូវរស់េឡើងវញិ ជមួយ
នឹងេជគជ័យដ៏ធេំធងែដលទទួលបនេលើវស័ិយេផ ងេទៀត។ ពួក បុ៉ល 
ពត ចសម្ល ប់មនុស បន ប់ ននក់កនុងេពលកន់អំ ច ែត
ពួក មនិ ចសម្ល ប់នូវកម្ល ងំរស់របស់ជតបិនេឡើយ េយើងបនេធ្វើ 
េ យវបបធម៌សិលបៈរបស់ជតរិស់េឡើងវញិ េហើយរស់កនុងសភព
េជឿនេលឿនេទមុខ។ 
េយើងគួររលឹំកេឡើងវញិនូវចណុំចខ្លះៗ ែដលេយើងបនេធ្វើកនុងសកមម
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ភពវបបធម៌៖ 
 អំពីបញ្ហ សិលបៈ និយយដល់សិលបៈេនទីេនះ េយើងចង់និយយ

សខំន់អពីំសិលបៈបុ ណែខមរ ែដលមនចរតិជ្របៃពណីែខមរ េហើយ
េយើងគួរែតរលឹំកេឡើងវញិបន្តិចអពីំសម័យមុនស្រងគ ម។ កនុងទសវត រ ៍
៦០ ដល់ពក់ក ្ត លទសវត រ ៍៧០ េយើងសេងកតេឃើញថ ្រស័យ
េ យសិលបៈបសចឹម្របេទសបនចូលមកចកំ ្ត លទី្រកុងធំៗ  េន្រប
េទសេយើង បនេធ្វើេ យសិលបៈ្របៃពណីជតរួិញតូចេទៗ បន្តិចម្តងៗ 
េហើយទីចុងបផុំតបនរត់េទេនជនបទ ឯេនទី្រកុង មួយែផនកសថិតេន
កនុង ងំេស្តច សខំន់គរឺប្ំរពះ ជ្រទពយ មួយែផនកក៏េសសសល់េន ម
េ ងមេ ្រសពសិលបៈបុ ណែខមរ ដូចជេ ខ នប ក់ យេីក េហើយ
ជទូេទ សិលបៈបុ ណែខមរបន្របមូលផ្តុ  ំសខំន់េនកនុងសកលវទិយល័យ
វចិ្ិរតសិលបៈ បុ៉ែន្តកម្ល ងំកនុងសកលវទិយល័យេនះ ក៏មនិ ចទប់ឈនះែដរ 
្រតូវឥទធិពលៃនសិលបៈបសចឹម្របេទស ែដលហូរចូលយ៉ងខ្ល ងំមក្របេទស
េយើង មទី្រកុង េហើយហូរចូលេទជនបទបន្តេទៀត ដូេចនះែផនកសិលបៈ
ជត្ិរតូវសថតិកនុងករំតិករពរខ្លួន េហើយនឹងដកថយែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 
ឧបករណ៍េភ្លងមួយចនួំន ្រតូវែផ្អកេលើ្រពះសងឃ ជអនកែថទកំនុងវត្ត ម។ 
េពល្របេទសធ្ល ក់កនុងស្រងគ មឆន  ំ ១៩៧០ េនទី្រកុងមនសកមមភព

េ្រចើនបងគួ រ េបើេ្រប បេធៀបជមួយនឹងជនបទែដលេ ថ តបំន់រេំ ះ
នេពលេនះ។ េនកនុងតបំន់រេំ ះ កនុងចេន្ល ះ ១៩៧០-១៩៧៥ ច
និយយបនថគម នរបបុំ ណ ឧបករណ៍េភ្លងពិណពទយ (េភ្លង្រពះ
ជ្រទពយ) ្រតូវបផំ្ល ញជបន្តបនទ ប់ េ្រពះ្រតូវបនេចទ្របកន់ថ ជ

េភ្លង ជរប ំសំ ប់ពួកសក្តភូិម ិ េហើយ្រកុមេភ្លងសម័យក៏្រតូវរ យជ
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បន្តបនទ ប់ែដរ មនេជគល្អែតវង់េភ្លង្របៃពណី ែដលេ ថេភ្លងករ 
េនេសសសល់បន្រគន់េបើ។ ្រកុមសិលបៈរបស់អងគករមនខ្លះៗ ែដរ 
េ យសែំដង មរេបៀបថមី ្របកបេ យសេម្ល កបពំក់េខម  ឯសិលបៈ
ម ជន គេឺសទើរគម នែតម្តង។ ដូេចនះសិលបៈបុ ណែខមរ ខរំត់ពីទី្រកុង
េទជនបទ េដើមបេីគចេ យផុតពីភពរលរំ យ ែតែបរជរលរំ យ 
ឆប់រហ័សជងេនទី្រកុងេទេទៀត េហើយ្រកុមត្រន្តីសម័យែដលខំ តទី
េទជនបទ ក៏្រតូវផុតជវីតិនឹងេគែដរ។ 
េនទី្រកុង េទះបជួីបករលបំក បុ៉ែន្ត ចរក បនមួយែផនកសខំន់

បផុំត សកលវទិយល័យវចិ្ិរតសិលបៈ បនរក  និងបណ្តុ ះប ្ត លទុក 
នូវជួរសិលបៈករ ែដលជទុនមួយសំ ប់េយើងនេ្រកយៃថងរេំ ះ។ េ្រកយ
ៃថង ១៧ េម  ១៩៧៥ គជឺដំ ក់កលរលរំ យវបបធម៌ែខមរ។ ទូ
ទងំ្របេទស េពលេនះ េយើងគម នឮសេម្លង េំ្រច ង សែ្រមកេសើច
សបបយអ្វីទងំអស់ េ្រកពីសែ្រមកដ៏រនធត់ៃនអនកជតិ ្ល ប់ សែ្រមកេកមង
យគួំរេ យ ណិត។ ្របសិនេបើេយើងបនឮ មវទិយុភនេំពញរបស់អងគ
ករ បុ៉ល ពត វញិ គសុឺទធែតម េ តេផ្ល ះ ម អ ច រយ ំៗ  កុេំ យ
សល់ដមួីយចំ ម យសរុំកទងំយប់ទងំៃថង បែនថមេទេ យករេជរ
្របេទចពួកសក្តភូិមនិយទុន ពួក្របតកិរិយិ គញិបងកប់សីុរូងៃផទកនុង។
ល។ បែនថមេលើករបផំ្ល ញមូល ្ឋ នសមភ រៈសិលបៈ កមម ភបិល និង
សិលបៈករ សិលបៈករនីិ ជេ្រចើនក៏្រតូវបនសម្ល ប់ ែដលេធ្វើេ យេយើង 
បត់នូវ្របភពទុនរបស់ជតែិផនកសិលបៈ។ 
េ្រកយៃថងរេំ ះ ៧ មក  ១៩៧៩ េ្រកមករដកឹនរំបស់បក  និងរដ្ឋ

េយើង បនផ្តល់លទធភពេ យកម្ល ងំរស់របស់ជតមិនកម្ល ងំសទុះេទ



ហុ៊ន ែសន៖ ១០ ឆន ៃំនដេំណីរកមពុជ ១៩៧៩-១៩៨៩ 

ទំពរ័ 294 

មុខយ៉ងេលឿន េធ្វើេ យវស័ិយសិលបៈរកីដុះ ល ងំពីមជឈមិរហូត
ដល់ជនបទ។ េយើងគួររលឹំកថ រយៈេពលដបូំង េយើង្រតូវជួបនឹងករ
លបំកយ៉ងខ្ល ងំ ្រស័យេ យសភពករណ៍្របេទសជតខិ្វះសថិរ
ភព ជវីភព្របជជនជួបករលបំក ខ្វះមូល ្ឋ នសមភ រៈ ខ្វះជួរកមម ភិ
បល ែដលមនករេចះដងឹខងសិលបៈ។ តួេលខែដលេយើងបនកត់
្រ ទុកឆន  ំ១៩៧៩ េយើងមនសិលបៈករ សិលបៈករនីិ ថន ក់ឧត្តម្រតមឹចំ
នួន ២០ នក់ និងថន ក់មធយមចនួំន ៣៤២ នក់បុ៉េ ្ណ ះ ែដលបន
សម័្រគចតិ្តចូលេធ្វើករ។ ឆ្លង មសកមមភពដ៏មមញឹក េយើងបនសេំរច
នូវដំ ក់កល្របមូលផ្តុ ទុំនៃនសិលបជត ិ ែដល្រតូវបត់បង់កនុងរបប 
បុ៉ល ពត។ វចិ្ិរតសិលបៈ បនេបើកទ្វ េនៃថង ២៧ មក  ១៩៨១ 
េដើមបចីម្លងចេំណះដងឹពីសិលបករវយ័ចស់ េទេកមងជនំន់េ្រកយ។ 
ពលិកមមដ៏ធេំធងរបស់ ្រ ្ត ចរយ េ ក្រគូអនក្រគូ ែផនកសិលបៈ បនបន ល់
ទុកេ យេយើងនូវទុនជតដ៏ិធ ំែដលមនិ ចកត់ៃថ្លបន។ ករ្រ វ្រជវនូវអ្វី
ែដលបនបត់ ឬករបេងកើត ន ៃដថមទុីកេ យេកមងជនំន់េ្រកយ គសុឺទធែត
ជមរតក៌ដ៏មនតៃម្ល ែដលេយើង្រតូវែថរក  េ យគង់វង ។ 
េដើរ្រពមនឹងករ្របមូលមកវញិនូវទុនវបបធម៌ សិលបជត ិ ចលន

សិលបៈបនក្ល យេទជចលនដ៏ធទូំលទូំ យរបស់ម ជន ែដល
រហូតមកដល់េពលេនះ េយើងមនសិលប ជពីចនួំន ៤១ ្រកុម សិលប
ម ជន ២.៩៥០ ្រកុម រួមេទេ យ្រកុមភពយន្តចល័ត ៦០ ្រកុម 
និងេ ងភពយន្តចនួំន ២៩ ែដលកពុំងមនសកមមភពដ៏ស្រ ក់
ស្រ  ំកនុងករបេំរ ើ្របជជនេន្រគប់្រចកល្ហកៃនមតុ្របេទស។ 
េយើងគួររលឹំកែដរថ សិលបៈែផនកសូនរូប ចម្ល ក់ សិបបកមម សិលបៈក៏
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មនកររកីចេំរ ើនយ៉ងខ្ល ងំែដរ។ 
ជមួយនឹងកររកីចេំរ ើនែដលេយើងទទួលបនកន្លងមក េយើងក៏្រតូវ

គតិពីសកមមភពែដល្រតូវបន្ត។ េយើងបនបញច ប់ដំ ក់កល្របមូល
មកវញិនូវទុនែដលបនបត់បង់េហើយ ែតេនេពលខងមុខ េតើគួរ
ត្រមង់ទិសយ៉ង  កនុងបញ្ហ សិលបៈ េ្រពះ ពក់ព័នធដល់ចតិ្ត ្រស្ត 
ដល់ករអប់រមំេនគមវជិជ  និងសីលធម៌ែដរ។ និយយមួយែបបេទៀត 
សិលបៈមនចរតិសរុប ឆ្លុះបញច ងំអពីំទិដ្ឋភពសងគមេលើ្រគប់ែផនក។ 
សភពករណ៍បនេផទរចូលដំ ក់កល្រតូវត្រមង់ទិសេហើយ ្រតូវ
ព្រងងឹគុណភពេហើយ េ្រពះវបបធម៌អន់ថយ ពុករលួយក៏បនេកើត
មនេហើយែដរ មរយៈរូបភពចេ្រម ង ហ្វីល ស ភសៃនវេីដអូ
កែស ត។ គម នវធិី េផ ង េ្រកពីយកសិលបៈទប់ទល់នឹងសិលបៈេទ។ 
េគមនិ ចេលើកអពីំេសរភីពៃនករកំ ន្តសបបយ មកេធ្វើេ យប៉ះ
ពល់ទេំនៀមទម្ល ប់ វបបធម៌ សិលបៈដ៏ល្អ្របៃពរបស់ជតិ ប៉ះពល់ដល់
ស ្ត ប់ធន ប់សងគមេយើងបនេទ េយើង្រតូវែតមនវធិនករទប់ទល់។ 
ដូេចនះ ទមទរនូវករ្រគប់្រគង ដកឹនេំ យបនល្អចេំពះ ្រកុមសិលបៈ
ែដលមន្រ ប់ ព្រងងឹ្រកុមេនះេ យក្ល យជសនូលសិលបវបបធម៌
របស់ជត។ិ ចង់បនដូេចនះ េយើងក៏្រតូវ្របញប់្របញល់េ ះ្រ យនូវ
ជួរកមម ភបិលែដលមនករេចះដងឹអពីំសិលបៈ បញជូ នេទមូល ្ឋ ន 
េហើយេយើង្រតូវេប្តជញ  េ្រកយពីករេបើកសកលវទិយល័យវចិ្ិរតសិលបៈ 
បណ្តុ ះប ្ត លេ យបនល្អជួរកមម ភបិល និងជួរសិលបករ សិលបក
រនីិ។ ចេំពះសកមមភពភពយន្ត វេីដអូកែស ត ក៏្រតូវមនសកមមភព
េ យបនខ្ល ងំ ្របសិនេបើរដ្ឋគម នលទធភពផលិតេទ ្រតូវអនុញញ តេ យ
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្រកុមហុ៊ន សមគមឯកជន ផលិតេ្រកមករដកឹនខំងខ្លមឹ ររបស់រដ្ឋ។ 
 បញ្ហ ជំេនឿ និង្របៃពណី 
ជេំនឿ និង្របៃពណី ្រតូវបនលុបបបំត់កនុងរបប បុ៉ល ពត កនុងេពល

របបេនះកន់អំ ច។ សនទងំអស់េនកមពុជ ្រតូវលុបបបំត់ 
្រពះសងឃ្រតូវផ កឹ ឬ្រតូវសម្ល ប់ កមឹទួនៃនឥ ្ល ម សន ក៏ដូចគន  
េហើយវត្ត ម ៃន សនទងំពីរ្រតូវេបះបង់េចល បផំ្ល ញ ឬេធ្វើ
ជមនទីឃុឃំងំ។ល។ 
េ្រកយេពលរេំ ះ ជេំនឿក៏្រតូវបនេកើតេឡើងវញិ ្រពមេពលែដលវត្ត

ម្រតូវបនជួសជុល ឬេធ្វើថមេី្រកយមកេទៀត។ មកដល់េពលេនះ ទូ
ទងំ្របេទសមនវត្តចនួំន ២.៣៩៧ ្រពះសងឃចនួំន ៦.០៨០ អងគ វ ិ រ
ឥ ្ល ម សនចនួំន ២០ ែដលផ្តល់លទធភពេ យ្របជជន ប់ ន
នក់ បនេធ្វើបុណយទន មលទធភព និងបណំងរបស់េគ។ រដ្ឋេយើងក៏
បនផ្តល់ភពងយ្រសួលចេំពះពុទធបរស័ិទ េ យបនចក់ផ យវទិយុ 
និងទូរទស ន៍ជត ិ នូវធមមេទសន និងឧេបសថសីល ែដលបនបងក
េឡើងនូវជេំនឿទុកចតិ្ត និងករអបអរ ទរយ៉ងខ្ល ងំពី្របជជន។ 
ចេំពះ្របៃពណីទេំនៀមទម្ល ប់ ក៏្រតូវបនេគរពយ៉ងជប់ ប់

ចេំពះ្រគប់ជនជតេិនកមពុជ។ ពហ៍ពិពហ៍េ យបងខ ំ ប់សិបគូ
កនុងរបប បុ៉ល ពត ក៏្រតូវលុបបបំត់ជ ថ ពរ គនឺរបុីរសមនសិទធិេពញ
ទីកនុងករេរ ើសគូ្រសករ េហើយេរៀបករ ម្របៃពណី។ 
បញ្ហ ្រតង់េនះ េយើងគួរេធ្វើករអប់រ្ំរបជជនេយើងេ យបនល្អ 

េ្រពះថកន្លងមកេនះ មនទនំស់ែលងលះគន  ្របពនធពីរប ី យ
សមន់ ្រសីញី ្របុសេឈម ល ក៏បនេកើតមនយ៉ងេ្រចើន ស់ែដរ 
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េហើយែដល បងកនូវករសមុគ ម ញយ៉ងេ្រចើន សំ ប់សងគមផង និង្រគួ
រផង។ 

កនុងសកមមភព រព័ត៌មន ករេបះពុមពផ យក៏បនព្រងកីសកមម
ភពដ៏ទូលទូំ យ។ ករករពរវតថុ បុ ណ ករពរ និងជួសជុល
សមបត្តវិបបធម៌ ថ្វតីបតិែតជួបករលបំកអពីំទុន និងបេចចកេទស ែតបក
និងរដ្ឋេយើង បនយកចតិ្តទុក ក់យ៉ងខ្ល ងំ។ សកមមភពកី  អប់រ ំ
កយសមព័នធ បនក្ល យេទជចលនម ជនដ៏ទូលទូំ យ។ 
ពិតែមនេហើយ េយើងេនមនករងរេ្រចើនេទៀត ែដល្រតូវេធ្វើ កនុងវស័ិយ

វបបធម៌ ែដលត្រមូវេ យេយើងមនករ្របងឹែ្របងយ៉ងខ្ល ងំ កនុងរយៈេពល
ខងមុខេនះ។ 

៣. វស័ិយសងគមកិចច 
បញ្ហ ធងន់ធងរបផុំតែដលេយើងជួប្របទះ និងេ ះ្រ យ កនុងករងរ

សងគមកចិច គបឺញ្ហ កុមរក្ំរព ជនជ ពិករ ជនគម នទីពនំក់ ្រស្តីេមម៉យ 
ែដលមនកូនេ្រចើន េហើយខ្វះពលកមម។ 
របប បុ៉ល ពត គម នបនបន ល់ទុកអ្វីេ្រកពីផលវបិក ប់មនិអស់ 

ភព្រពត់្របស ែដល្របេទសននេលើសកលេ កមនិែដលបនជួប
្របទះ។ េ្រកយរបបៃ្រពៃផ េនះដួលរលេំទ របបថមៃីនេយើង្រតូវេ ះ
្រ យនូវកចិចករយ៉ងេ្រចើន េហើយធំៗ  ែដលកនុងេនះបញ្ហ សងគម ក៏
េចទយ៉ងធងន់ធងរ កនុងេពលរដ្ឋពុំមនមូល ្ឋ នសមភ រៈ ថវកិ េដើមបេី ះ
្រ យ។ មសថិតនិឆន  ំ ១៩៨១ េនទូទងំ្របេទស មនកុមរក្ំរព
សរុបចនួំន ២០៧.១០៥ នក់ ែដលរស់េនកនុងមជឈមណ្ឌ លចញិចឹ ម
កុមរក្ំរពចនួំន ៣៤ មន ៦.២៤២ នក់ និងរស់េន ម្រគួ រ បង
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ប្អូនមងីម មិត្តភក្តរិបស់ឪពុកម្ត យ និង្រគួ រមនចតិ្តសបបុរសធម៌ចំ
នួន ២០០.៨៦៣ នក់។ េនះមនិគតិពីកុមរក្ំរព ែដល ្ល ប់ឪពុក 
សល់ម្ត យ ឬ ្ល ប់ម្ត យសល់ឪពុកផងេទ។ 
េតើេយើងបនេ ះ្រ យបញ្ហ េនះរេបៀប  េហើយសេំរចបនលទធ

ផលយ៉ង ? កនុងសភពករណ៍ដ៏តងឹែតងេនះ បក  និងរដ្ឋេយើង 
បនេចញេសចក្តអីពំវនវ និងេគលនេយបយជបន្តបនទ ប់ េ យ
បផុំសនូវទឹកចតិ្ត មគគ ី ជួយឧបតថមភគន កនុង្របជជនេយើង េហើយមន
វធិនករជបនទ ន់ កនុងករេរៀបចេំឡើងនូវមណ្ឌ លចញិចឹ មកុមរក្ំរព។ 
រយេពលដបូំងមនករលបំកយ៉ងេ្រចើន េ្រពះសូមបែីត ថ ប័នបក  
និងរ ្ឋ ភបិល ក៏េទើបេរៀបចេំឡើង េហើយ្រកុម្រគួ រេនទូទងំ្របេទស 
ក៏មនិទន់មនសថិរភពែដរ។ កនុង្រគដបូំងេនះ កងទព័សម័្រគចតិ្តេវៀត

ម មនតួនទីយ៉ងសខំន់ កនុងករជួយដល់កុមរក្ំរព។ េយើងេន
ចបំនថ ពួក បុ៉ល ពត បនអនុវត្តេគលនេយបយជកីេ ម ជកីទងំ
ឫស ដូេចនះ មនកុមរេ្រចើន ស់ ែដលបន ្ល ប់ជមួយឪពុកម្ត យ។ 
ចេំពះកុមរក្ំរព ែដលមនភ័ព្វ សនេនរស់បន ភគេ្រចើន េគបន
រស់េនកនុងបរេិវណ្របមូលផ្តុ ៃំន្រកុមកុមរ ឬកងចល័តរបស់កុមរ និង
យុវជន ែដលពួក បុ៉ល ពត មនិ ចដងឹបនថ ជកូនរបស់អនក  
កនុងេពលសភពករណ៍ៃផទកនុងរបស់ពួក ្រតូវ្រចបូក្រចបល់ និងមួយ
ែផនកេទៀត េពលឪពុកម្ត យកុមរ ្ល ប់ ឬ្រពត់្របស ក៏មនអនកចតិ្តធម៌
ជួយែថទ ំកនុងេនះមនមួយចនួំន្រតូវ្រពត់ឪពុកម្ត យ ងំពីពួក បុ៉ល 
ពត ជេម្ល សេចញពីទី្រកុង េហើយក៏មនមួយែផនកេទៀត ែដលរស់េន
បន ្រស័យេ យពួក បុ៉ល ពត សម្ល ប់មនិទន់ កនុងេពលែដលកង
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ទព័បដវិត្ត និងកងទព័សម័្រគចតិ្តេវៀត ម យចូលមករេំ ះ។ 
កនុងរយៈេពលដបូំង កុមរក្ំរពមួយចនួំន្រតូវបន្រកុម្រគួ រមន

ចតិ្តសបបុរសជួយយក រ េហើយមួយែផនកេទៀត្រតូវបនកងទព័
បដវិត្ត និងកងទព័សម័្រគចតិ្តេវៀត ម ជួយចញិចឹ មបបីច់ េហើយែដល 
ចនួំនេនះេសទើរទងំអស់ បនបញជូ នចូលកនុងមជឈមណ្ឌ លកុមរក្ំរព ន
េពលេ្រកយេនះ។ កងទព័េវៀត ម ថ្វតីបតិែតភរកចិចសខំន់របស់េគ 
គឺ យខម ងំ បុ៉ល ពត រេំ ះ្របជជនកមពុជ បុ៉ែន្តេនែកបរេនះ េគមន
ភរកចិចេ្រចើនេទៀត កនុងករជួយេ ះ្រ យជវីភព្របជជន។ េគទងំ
អស់បនែចករែំលកេសប ង រ ថន សំងកូ វជូន្របជជន ជួយពយបល 
ជងំ ឺ ជួយេធ្វើផទះសែមបងជូន្របជជន។ល។ េហើយបនទុកដ៏ធងន់ធងរមួយ
េទៀតគជួឺយដល់កុមរក្ំរព។ ករជួយកុមរក្ំរព មនករខុសគន
ជមួយករជួយសំ ប់្រគួ រនន េ្រពះថេគមនិ ចែចកអងករ ឬថន ំ
េពទយេ យេហើយ េហើយេ យកុមរទងំេនះេធ្វើដេំណើ រេ យគម ន
េគលេ េនះបនេទ។ ជងេនះេទៀត មនកុមរខ្លះ មនិទងំទន់េចះ
េដើរេចះនិយយផង ដូេចនះ ្រគប់អងគភពែដលបនជួប្របទះកុមរក្ំរព 
សុទធែត្រតូវែថទេំនអងគភពសិន ែដលត្រមូវេ យអងគភពទងំេនះ 
ែចករែំលកកម្ល ងំយុទធជន កមម ភបិល សមភ រៈ េសប ង រ េដើមប ី
ចញិចឹ ម និងែថទកុំមរ កនុង្រគដបូំង។ េយើងបនដងឹថ កមម ភបិល 
យុទធជន កងទព័េវៀត មមួយចនួំន សុខចតិ្តេដកផទ ល់នឹងដ ី េដើមប ី
យកអ្រងងឹេ យកុមរក្ំរពេដក សុខចតិ្តេដកខ្លួនទេទ េដើមបយីកភួយ 
ដណ្ត ប់េ យកុមរក្ំរព។ ដូេចនះេហើយបនជមនកុមរក្ំរពជ
េ្រចើន បនចត់ទុកកមម ភបិលយុទធជនេវៀត មថ ជឪពុកម្ត យ
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របស់េគ។ ជករលបំកសំ ប់អងគភពែដល្រតូវ្របយុទធ ឬេ្រត ម
្របយុទធ េហើយមនេកមងេនជមួយ ពិបកសំ ប់ករទក់ទងរ ងអនក
ែថទជំមួយកុមរ េ្រពះេវៀត មមនិេចះភ ែខមរ កុមរែខមរមនិ
េចះភ េវៀត ម េហើយកុមរមួយចនួំនមនិទន់េចះនិយយេទៀត
ផង។ ដូេចនះ េគមនិ ចដងឹបនថកុមរេឈម ះអ្វី ឪពុកម្ត យេឈម ះអ្វ ី
្រសុកកេំណើ តេនឯ  បុ៉ែន្តេគ ចរស់េនជមួយគន បន ដូចឪពុក 
និងកូន។ មនអងគភពកងទព័េវៀត មមួយចនួំន ក៏បនជួយក ង
េឡើងនូវមណ្ឌ លចញិចឹ មកុមរក្ំរព ដូចជមណ្ឌ លកុ ប គវីឡុង សព្វ
ៃថងេនះជេដើម។ 
បនទ ប់ពីបនក ងេឡើងនូវមជឈមណ្ឌ លចញិចឹ មកុមរ េយើងបន

្របមូលផ្តុជំបន្តបនទ ប់នូវកុមរក្ំរព។ ទងំកងទព័េវៀត ម ទងំកង
ទព័កមពុជ និង្រគួ រសបបុរសមួយចនួំន ក៏បនយកេកមងមកទុកកនុង
មណ្ឌ លទងំេនះ ែដល មសថិតឆិន  ំ ១៩៨០ មណ្ឌ លចនួំន ៣៤ បន
ទទួលកុមរចនួំន ៥.៧៤០ នក់ កនុងេនះកុមរចីនួំន ១.៨២៥ នក់ 
េហើយដល់ឆន  ំ ១៩៨១ មន ៦.២៤២ នក់ កនុងេនះមនកុមរចីនួំន 
២.៣២៧ នក់។ ចេំពះកុមរក្ំរពជង ២០ មុនឺនក់េទៀត ្រតូវបនញតិ
មតិ្ត និង្រគួ រមនចតិ្តសបបុរសយកេទចញិចឹម។ េយើងមនិ ចេភ្លចបន 
ចេំពះគុណបំ ច់ដ៏ធេំធងរបស់្រគួ រទងំេនះេឡើយ។ េនះជករ
រួមចែំណកកនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ សងគមផង និងជួយេ យកុមរ
បនក្ល យេទជពលរដ្ឋដ៏ល្អរបស់សងគមេទៃថងមុខផង។ 
ឆ្លង មសកមមភពរួម រ ងរដ្ឋ និង្របជជន េហើយមនករជួយ

ឧបតថមភពីេវៀត ម ប ្ត ្របេទសសងគមនិយម និងអងគករមនុស
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ធម៌អន្តរជតនិន េយើងបនេ ះ្រ យបញ្ហ ធំៗ  និងសមុ្រគ ម ញេនះ
្របកបេ យេជគជ័យ។ កនុងសងគមថមរីបស់េយើង មនកុមរក្ំរពេ្រចើន
បផុំត េបើេ្រប បេធៀបជមួយសងគមមុនៗ បុ៉ែន្តជទូេទ េយើងគម នកុមរ
ក្ំរពេដក មចេិញចើ មថនល់ ឬឆក់ប្លន់េនះេទ។ ផទុយេទវញិ មនិ្រតមឹែត
េយើង្របមូលផ្តុ កុំមរកនុងមណ្ឌ លកុមរក្ំរពបុ៉េ ្ណ ះេទ ែត បក  និងរដ្ឋ
េយើងបនខិតខយ៉ំងខ្ល ងំ កនុងករបណ្តុ ះប ្ត លកុមរទងំេនះ។ 
េយើងមនរបបឧបតថមភ និងរបបេរៀនសូ្រតបនយ៉ងល្អ េ យផ្តល់ ទិ
ភពយ៉ងេ្រចើន េដើមបបីងកលកខណៈេ យកុមរក្ំរព បនចូលេរៀនេន

ចេំណះទូេទ ចូលេរៀនេនឧត្តមសិក  មធយមសិក ឯកេទស 
បណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ និងេទេរៀនេនបរេទស។ េ យមន

ករជួយឧបតថមភ ពីរដ្ឋអំ ច និង្របេទសជមតិ្ត ្រពមទងំអងគករអន្តរ
ជតនិន ្រគប់មណ្ឌ លកុមរក្ំរពសុទធែតមនករបង្ហ ត់បេ្រង នែផនកបណ្តុ ះ
ប ្ត លវជិជ ជវីៈ ដូចជែផនកកត់េដរ ប៉ក់ តបញ ជងេឈើ ជងែដក។
ល។ និងករបងកបេងកើនផល។ េយើង ចអះ ងបនថ កុមរែដលេន
កនុងមជឈមណ្ឌ លកុមរក្ំរព គម នកុមរ មួយមនិេចះអក រេនះេទ 
េលើកែលងែតកុមរវកិលចរកិ េហើយេសទើរែតទូេទ កុមរមនករំតិវបប
ធម៌ចប់ពីមធយមសិក ករំតិ ១ េឡើង េហើយែថមទងំបនេចះដងឹនូវ
វជិជ ជវីៈខ្លះផង។ ឯកុមរ ែដលរស់េន ម្រគួ រ ភគេ្រចើនបនេរៀន
សូ្រត េហើយភគេ្រចើនជកុមរមនករអប់រលំ្អ។ 
េយើងសូមេលើកតួេលខៃនកុមរកនុងមណ្ឌ លកុមរក្ំរព ែដលមនករ

េរៀនសូ្រត និងបនបណ្តុ ះប ្ត ល ពីឆន  ំ១៩៨០ មកបចចុបបនន គឺមន
សិស េទបន្តករសិក េនបរេទសចនួំន ១៧៧ នក់ េរៀនេនថន ក់
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ឧត្តមសិក កនុង្របេទស ១០២ នក់ េរៀនែផនកជនំញថន ក់មធយម និង
បឋម កនុង្របេទសចនួំន ១.១៩១ នក់ េចញបេំរ ើករងរ ម ថ ប័នរដ្ឋ 
និងកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធចនួំន ៩១៣ នក់ និងេចញេទបងកបេងកើន
ផល មមូល ្ឋ ន កនុងេនះមនចកំរេកសូ៊ផង ចនួំន ១.៧៣១ នក់ 
េ្រកពីេនះ េនកពុំងបន្តេរៀន ចេំណះទូេទ និងមួយចនួំនក៏
បនគូ្រសកររួចេទេហើយ។ ដូេចនះចនួំនកុមរក្ំរពេន មមណ្ឌ ល
មនករថយចុះ មណ្ឌ លេនសល់្រតមឹ ២៣ មណ្ឌ លបុ៉េ ្ណ ះ។ 
កនុងបញ្ហ កុមរក្ំរព េយើងក៏េនសល់បញ្ហ ែដល្រតូវេ ះ្រ យ 

េ្រពះថ េ្រកពីកុមរក្ំរពែដលបន ល់ទុកពីរបប បុ៉ល ពត ក៏េនមន
កុមរក្ំរពមួយចនួំនេទៀត ែដលមនកនុងរបបេយើងែដរ ដូចជ កុមរ
្រតូវពួក បុ៉ល ពត ែខមរ្របតកិរិយិសម្ល ប់ឪពុកម្ត យ កនុងបុ៉នម នឆន កំន្លង
មកេនះ កុមរក្ំរពជកូនកមម ភបិល យុទធជន និង្របជជនេយើង ែដល
បនចូលរួមកនុងភរកចិចករពរជត ិ កុមរក្ំរពេ យឪពុកម្ត យ ្ល ប់
េ យ្របករេផ ងៗ បែនថមេទេ យទរក និងកុមរក្ំរព ែដលបន
េកើតេឡើងេ យបញ្ហ សងគម ដូចជករមនកូនេហើយយកេទទុកេន
មជឈមណ្ឌ លចញិចឹមទរក និងកុមរ ប ្ត លមកពីក ្ត េផ ងៗ ខុសៗ 
គន  ែដលទងំអស់េនះត្រមូវេ យេយើង្រតូវេ ះ្រ យបន្តេទៀត។ 
ចេំពះកុមរក្ំរពែដលរដ្ឋ និង្របជជនេយើងបនជួយចញិចឹ មកន្លងមក 
ក៏្រតូវមនដេំ ះ្រ យបន្តេទៀត គកុឺមរែដលរស់ ម្រគួ រមនិ
េចទបញ្ហ ធដុំេំទ េ្រពះមន្រគួ រជអនក ៉ ប់រងេហើយ បុ៉ែន្តចេំពះ
កុមរែដលរដ្ឋចញិចឹ ម េទះបេីគបនធេំពញរូបេពញ ងេហើយ រហូត
ដល់មនគូ្រសករ ក៏ដូចជេចញបេំរ ើករងរេហើយ ក៏េនេចទេឡើង
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បញ្ហ លេំន ្ឋ ន ប់ទងំអនកេនេរៀនេនបរេទស ែដល្រតូវ្រតឡប់មក
វញិផង។ េយើងបនេឃើញេនកែន្លងមួយចនួំន ជនក្ំរពបនេចញេធ្វើ
ករ ម ថ ប័នរដ្ឋែមន បុ៉ែន្ត្រតូវមក ន ក់េនកនុងមជឈមណ្ឌ លកុមរ
ក្ំរពវញិ យុវជនចូលបេំរ ើកនុងកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ េពលបនចបប់
សំ ក្របចឆំន  ំ ្រស័យេ យេគគម នផទះសែមបង គម នញតមិតិ្ត ក៏្រតូវ
មកស្រមកកនុងមណ្ឌ លកុមរក្ំរព ែដលេគធ្ល ប់រស់េនពីមុន រហូត
មនគូ្រសករ េហើយក៏េនសំ កកនុងមណ្ឌ លេនះែដរ។ ចេំពះអនកមន
គូ្រសករេហើយ ្របសិនេបើជនក្ំរពេទយកប្ត ីឬ្របពនធែដលមន្រគួ រ 
មនផទះសែមបង មនិជេចទបញ្ហ េទ បុ៉ែន្តេនេពលែដលេគេរៀបករ
េហើយក្ំរពដូចគន  គេឺគគម នកែន្លង ន ក់េនេ្រកពីមណ្ឌ លកុមរ
ក្ំរព ែដលេគធ្ល ប់រស់េនេនះេឡើយ។ ដូេចនះ ខងមុខេនះទមទរេ យ
្រគប់ថន ក់ ្រគប់ែផនក ្រតូវគតិ េហើយេ ះ្រ យ ពិេសសចេំពះរដ្ឋអំ ច
មូល ្ឋ ន និងែផនកែដលទទួលកុមរក្ំរពេ យចូលេធ្វើករ។ ពិេ ធន៍
េនេខត្តេកះកុងេធ្វើបនល្អ។ េខត្តេកះកុងបនទទួលយកកុមរក្ំរពពី
េខត្តក ្ត ល េទចូលបេំរ ើករងរេន ថ ប័នជុវំញិេខត្ត។ េខត្តបនក ង
ផទះសំ ប់ ន ក់េនជ្រគួ រែតម្តង េ្រពះយុវជនយុវនរ ី ្រតូវេរៀប

ពហ៍ពិពហ៍េ យ ថ ប័នែដលទទួលយកយុវជនយុវនរេីនះ ជ
អនកផ ផំគុ េំ យែតម្តង។ េនចកំរេកសូ៊ក៏េ ះ្រ យបនល្អបងគួរ។ ្របករ
ែដលសខំន់មួយេទៀតកនុងបញ្ហ េនះ គ្ឺរតូវជរុំញករបណ្តុ ះប ្ត លកុមរ
ក្ំរពែដលសព្វៃថងកពុំងបន្តេរៀន េ យផ្តល់ ទិភពេ យបនកន់
ែតេ្រចើនសំ ប់េគចូលេរៀន េន្រគប់ភូមសិិក  និង បណ្តុ ះប ្ត ល
វជិជ ជវីៈ និង ទិភពកនុងករេ្រជើសេរ ើស ចូលបេំរ ើករងរកនងុ ថ ប័នបក  និង
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រដ្ឋ ក៏ដូចជមូល ្ឋ នផលិតកមម។ េយើង្រតូវែតេប្តជញ មនិទុកេ យកុមរក្ំរពពី
មុនេនះ ក្ល យជជនអនថ ខ្វះទីបែង្អកេនេពលែដលេគធេំឡើងេនះេឡើយ។ 
េយើងគួររលឹំកែដរថ កនុងចេំ មកុមរក្ំរពែដលរស់េនកនុងមជឈ

មណ្ឌ ល និងរស់ ម្រគួ រ ក៏មនមួយចនួំនមនឪពុក ឬម្ត យេន
បរេទស ្រស័យេ យ្រតូវ្រពត់្របសកនុងេពលស្រងគ ម ឬកនុងរបប បុ៉ល 
ពត ែត បក  និងរដ្ឋេយើង ែតងែតបនបងកលកខណៈេ យេទរួមរស់
ជមួយឪពុកម្ត យ មករេសនើសុ ំេហើយក៏បនអនុញញ តេ យជនបរេទស
មួយចនួំន បនយកកុមរក្ំរពេទជួយចញិចឹមេនឯបរេទសែដរ។ 
េ្រកពីកុមរក្ំរព ក៏េនមនជនជ ពិករ ជនអនថេផ ងេទៀត 

ែដលត្រមូវេ យបក  និងរដ្ឋេយើង េ ះ្រ យែដរ ែដលកនុងេនះ 
ទមទរេ យេយើងេរៀបចនូំវ មជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជវីៈ 
េដើមបេី យេគេរៀនសូ្រតឈនេទមនលនឹំងកនុងជវីតិ េហើយែដល
ករងរេនះត្រមូវេ យេយើងចំ យថវកិអស់េ្រចើនែដរ។ ចេំពះ្រស្តី
េមម៉យែដលមនកូនេ្រចើន ្រគួ រខ្វះកម្ល ងំពលកមម ្រគួ រយុទធជន
ពលី ពិករ ែដលេន មមូល ្ឋ នក៏មនចនួំនយ៉ងេ្រចើន ែដលដេំ ះ
្រ យេនះ ទមទរនូវ ម រតជួីយឧបតថមភទនុំកបរុំងពី្របជជន។  េហើយ
ករេរៀបចេំឡើងនូវ្រកុម មគគបីងកបេងកើនផល បនរួមចែំណកដល់ករ
េ ះ្រ យបញ្ហ េនះ។ បែនថមេលើេនះ បក  និងរដ្ឋេយើង ក៏េនមនភរ
កចិចេ ះ្រ យេគលនេយបយសមរភូមេិ្រកយ ចេំពះ្រគួ រយុទធ
ជន ែដលកពុំងេនកនុងជួរកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ ្រគួ រពលករករពរ 
ែដលេទចូលរួមករពរមតុភូម ិ េនឯ្រពែំដន េហើយែដល ករងរេនះ 
ថ្វតីបតិែតមនករ្របងឹែ្របងេ្រចើន បុ៉ែន្តក៏េនមនិទន់បនល្អជទូេទេន
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េឡើយ ែដលទមទរេ យខិតខេំ ះ្រ យជបន្តេទៀត។ 
ចេំពះយុទធជនពិករ បញ្ហ េនះរែមងេកើតមនេន្របេទសែដលមន

ស្រងគ មដូចេយើង។ រយៈេពល ១០ ឆន ៃំនស្រងគ ម ែដលេពរេពញេទ
េ យពលិកមមរបស់្របជជនេយើង េដើមបកីរពរជត ិ ករពរសមទិធិ
ផលបដវិត្ត ករពរភពសុខ ន្តរបស់្របជជន ្របឆងំករវលិ្រតឡប់
ៃនរបប បុ៉ល ពត ក៏បនបន ល់ទុកេ យេយើង នូវជនពិករ ប់ពន់
នក់។ បក  និងរដ្ឋេយើង បនខិតខេំ ះ្រ យចេំពះបញ្ហ េនះ បុ៉ែន្ត

ចនិយយបនថ េយើងេធ្វើមនិទន់បនល្អេនេឡើយ េហើយែដល
ជះឥទធិពល ្រកក់ដល់សងគម ដល់ ម រត្ីរបយុទធរបស់កងទព័ និងករ
សម័្រគចតិ្តចូលបេំរ ើកងទព័របស់យុទធជនេយើង។ ករអប់របំណ្តុ ះប ្ត ល 
ករ្រគប់្រគងចេំពះយុទធជនពិករេធ្វើមនិបនល្អ េហើយែដលមន
កែន្លងខ្លះនិងេពលខ្លះ េធ្វើេ យប៉ះពល់ដល់ស ្ត ប់ធន ប់សងគមេទៀត
ផង។ ខងមុខេនះ ទមទរនូវករពិនិតយេឡើងវញិ េហើយខិតខេំ ះ
្រ យេ យបនល្អ សខំន់គបឺណ្តុ ះប ្ត លវបបធម៌ និងមុខជនំញ
វជិជ ជវីៈេ យដល់យុទធជនពិករ ែដលេនេសសសល់សមតថភពពល
កមម េហើយ ថ ប័នបក  និងរដ្ឋបល ្រតូវខិតខទំទួលយកចូលបេំរ ើករ
ងរ្រសប មលទធភពៃនជនពិករ ដូចជករងររដ្ឋបលេន មមនទីរ
្រកសួង េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ័្ឌ  ចេំពះអនកមនសមតថភព េហើយមន
សីលធម៌ល្អែដល ចេធ្វើករបនដូចជ ច់ៃដមខ ងខ្វ ក់ែភនកមខ ង។ល។ 
េយើងគួរេរៀបចតំេម្លើងថន ក់ជកមម ភបិលេ យកន់ករងរសខំន់  ៗ ផង។ 
េយើងមនិគួរ្របមូលផ្តុយុំទធជនពិករ េន មជរំចំញិចឹ មយុទធជនពិកររយៈ
េពលយូរ េ យគម នករេរៀនសូ្រត គម នករងរេធ្វើេនះេទ េលើកែលង
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ែតអនកបត់សមតថភពពលកមមទងំ្រសុង ឬជតិទងំ្រសុង ែដលរដ្ឋ្រតូវ
ទទួលបនទុកែថទជំេរៀងរហូតេទ។ ចេំពះអនកេនេធ្វើករបនខ្លះ គួរ
េរៀបចេំ យេគេធ្វើករ េហើយមនករណីខ្លះ េនតបំន់ែដលធនសន្តិ
សុខ េយើងគួរបញជូ នេទេ យ្រគួ រជួយែថទ ំ េ យរដ្ឋេយើងផ្តល់
េបៀវត មករកណំត់។ េធ្វើយ៉ងេនះ យុទធជនពិករ ចក ង្រគួ រ
បន ្របសិនេបើេយើងបន្ត្របមូលផ្តុកំនុងជរំយុំទធជនពិករ គពិឺបកកនុងករក

ង្រគួ រ ជងេនមូល ្ឋ ន។ 

៤. វស័ិយសុខភបិល 
វស័ិយសុខភបិល ក៏ដូចជវស័ិយេផ ងេទៀតែដរ គឺ្រតូវបផំ្លចិបផំ្ល ញ

រហូតដល់ឫសគល់។ មនទីរេពទយ មូល ្ឋ នសមភ រៈបេំរ ើេ យករពិនិតយ 
និងពយបលជងំ ឺ បេំរ ើេ យករបណ្តុ ះប ្ត លែផនកេវជជ ្រស្ត ឳសថ

្រស្ត គ្ឺរតូវបផំ្ល ញេខទចខទី េហើយេវជជបណ្ឌិ ត ឳសថករ ី និង្រគូេពទយ 
្រគប់ែផនក្រគប់ថន ក់ ្រពមទងំនិស តិេពទយ ប់ពន់នក់ ្រតូវបនសម្ល ប់
យ៉ងែសនៃ្រពៃផ ។ សុខភព្របជជនែដលេសសសល់ពីករ ្ល ប់ 
្រតូវ្រទុឌេ្រទមយ៉ងខ្ល ងំ។ 
េ្រកយេពលរេំ ះ ៃថង ៧ មក  ១៩៧៩ បក  និងរដ្ឋេយើង បន

្របមូលផ្តុជំបនទ ន់នូវជួរ្រគូេពទយ ែដលេនេសសសល់ពីករ ្ល ប់ 
េហើយដេំណើ រករេរៀបចភំ្ល មនូវមនទីរេពទយេនមជឈមិ ៣ កែន្លង និងបុ៉ស្តិ៍
សេ្រងគ ះចនួំន ១០០ កែន្លង។ ជមួយេនះក៏បនដេំណើ រករ ្ត រ និង
េរៀបចេំឡើងវញិជបន្តបនទ ប់នូវមូល ្ឋ នពយបលជងំ ឺ ែដល្រតូវខូច
ខតពីជនំន់របប បុ៉ល ពត។ ដល់ចុងឆន  ំ១៩៧៩ េយើងសេំរច ្ត រ និង
េរៀបចេំឡើងវញិនូវមូល ្ឋ នពយបលជងំ ឺបនចនួំន ៦០៥ កែន្លង កនុង
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េនះមនមនទីរេពទយេនមជឈមិ ៣ មនទីេពទយេខត្ត្រកុង ១១ មនទីរេពទយ
្រសុក ១០៧ និងគិ ន ្ឋ នឃុ ំ ៤៨៤ ែដលមនែ្រគសរុបចនួំន 
៧.៥៧៥ ែ្រគ ជមួយនឹងករ្របមូលបុគគលិក េ យចូលេធ្វើករបន
ចនួំន ៦.៤៧៥ នក់ កនុងេនះមនេវជជបណ្ឌិ ត ៣៣ នក់ ឳសថករ ី
២៦ នក់ ្រគូេពទយមធយម ១២ នក់ ទន្តេពទយ ៣០ នក់ គិ នុបប ្ឋ ក
ចនួំន ៣.២៣៩ នក់ និងឆមបចនួំន ៣៤២ នក់។ 
កនុង្រគដបូំងេនះ េយើង្រតូវជួបនឹងករលបំកេ្រចើនយ៉ង ស់ កនុង

ករេរៀបចេំឡើងវញិនូវប ្ត ញសុខភបិល។ ពិតែមនែតេយើងបន
េរៀបចេំឡើងនូវមនទីរេពទយ បុ៉ែន្តេយើងខ្វះសមភ រៈបរកិខ  ខ្វះថន សំងកូ វ ខ្វះនូវ 
ជួរកមម ភបិលដកឹន្ំរគប់្រគង និងជួរ្រគូេពទយ។ល។ ្រពមេពលជមួយ 
គន េនះ អនកជងំមឺនចនួំនយ៉ងេ្រចើន និងមនេ្រចើន្របេភទ េហើយែដល
ធងន់ធងរបផុំតេនះ គជឺងំ្ឺរគុនចញ់ និងខ្វះជវីជត។ិ េដើមបេី ះ្រ យនូវ
ករងរដ៏បនទ ន់ និងធងន់ធងរេនះ េវៀត មបនចត់បញជូ នមកកមពុជនូវ
វជិជបណ្ឌិ ត ឳសថករ ី និងជួរ្រគូេពទយយ៉ងេ្រចើន ្រពមទងំសមភ រៈបរកិខ  
ថន សំងកូ វ និងមេធយបយេផ ងេទៀត េដើមបេី យប ្ត មនទីេពទយ ក៏ដូច
ជបុ៉ស្តិ៍សេ្រងគ ះចប់ដេំណើ រករ។ េនទី្រកុងមួយចនួំន ពិេសសេនមូល
្ឋ ន មនទីេពទយ និងេពទយ មអងគភពកងទព័េវៀត ម បនជួយ

យ៉ងេ្រចើនកនុងករពិនិតយ និងពយបលជងំជូឺន្របជជនេយើង។ េហើយ
ជបន្តបនទ ប់ ពិេសសចប់ ងំពីឆន  ំ ១៩៨០ មក េយើងបនទទួល
ជនួំយខងវស័ិយសុខភបិលពីសហភពសូេវៀត ប ្ត ្របេទសសងគម
និយម និងឥ ្ឌ  េហើយចប់ពីឆន  ំ១៩៨០ មកែដរ េយើងក៏បនទទួល
ជនួំយដ៏េ្រចើនបងគួ រពីអងគករអន្តរជតនិន កនុងេនះមនករជួយរបស់
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កកបទ្រកហមអន្តរជត ិ និងអុ៊យនីេសហ្វ ែដលឧបតថមភទុនពីអងគករ
សហ្របជជត ិ និង្របេទសែប៉កខងលិចមួយចនួំន កនុងកមមវធិជីនួំយ
ជបនទ ន់េ យកមពុជ ែដលកនុងជនួំយេនះមន្រកុម្រគូេពទយសំ ប់េធ្វើ
ករេនមនទីរេពទយេខត្តមួយចនួំនផង។ េនមនអងគករអន្តរជត ិ និង
្របេទសមួយចនួំន បនជួយេ យផទ ល់កនុងករក ង និងជួយដល់
ដេំណើ រករមនទីរេពទយមួយចនួំន ដូចជអងគករជនួំយ្របជជនប ងំ អងគ
ករទស នពិភពេ ក កកបទ្រកហមស្វុ ីស សុ៊យែអដ ប ងំ។ល។ 
សហភពសូេវៀត ក៏បនជួយ ្ត រេឡើងវញិ និងជួយដល់ដេំណើ រករ
មនទីរេពទយដ៏ធេំនទី្រកុងភនេំពញ។ គុយប បុ៊លករ ី ធរណរដ្ឋ្របជ
ធិបេតយយ ល្លឺម៉ង់ ឥ ្ឌ  និង្របេទសមួយចនួំនេទៀតក៏បនជួយ
ជសមភ រៈ បរកិខ  ថន េំពទយ និងបុគគលិកេពទយ សំ ប់ដេំណើ រករេនមនទីរ
េពទយមួយចនួំនែដរ។ ជរួម កនុងវស័ិយសុខភបិល េយើងបនទទួល
ជនួំយពីេ្រចើន្របភព ែដលអនុញញ តេ យេយើងបនេចញផុតពីដំ ក់
កលែដលលបំកបផុំត េហើយឈនេទសថរិភពជជំ នៗ។ 
ឆ្លង មរយៈៃនករ្របងឹែ្របងផទ ល់របស់្របជជនេយើង និងករជួយ

ឧបតថមភពីសំ ក់បរេទស រហូតដល់ឆន  ំ១៩៨៨ េនះ េយើងព្រងកីបន
នូវមូល ្ឋ នពយបលជងំេឺឡើងរហូតដល់ ១.៧២៥ កែន្លង េខត្ត ្រកុង 
២៩ កែន្លង ្រសុក ១៥៧ កែន្លង និងគិ ន ្ឋ នឃុចំនួំន ១.៥៣១ 
កែន្លង ែដលមនែ្រគសរុបចនួំន ១៨.៦៤២ ែ្រគ ឯមូល ្ឋ នសមភ រៈ
បេចចកេទសក៏បន្របេសើរេឡើងជងឆន កំន្លងែដរ។ 
េដើមបេីឆ្លើយតបនឹងកង្វះខតជួរកមម ភបិល បុគគលិកសុខភបិល 

ម វទិយល័យេវជជ ្រស្ត ឳសថ ្រស្ត និងទន្ត ្រស្ត បន្រតូវេបើក
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ទ្វ រ ងំពីៃថង ១០ ែខ មក  ១៩៨០ គមួឺយឆន េំ្រកយេពល្របេទស
បនរេំ ះ េហើយ សុខភបិលេនមជឈមិ និងេខត្ត ្រកុង មួយចនួំន
ក៏បនេបើកទ្វ រជបន្តបនទ ប់េដើមបទីទួលសិស  និស តិេ យចូលេរៀនែដរ។ 
គតិមកដល់ឆន  ំ១៩៨៨ េនះ េយើងបណ្តុ ះប ្ត លកមម ភបិល បុគគលិក
សុខភបិល្រគប់ថន ក់្រគប់ែផនក បនសរុបចនួំន ១២.៨៨០ នក់ កនុងេនះ
មនេវជជបណ្ឌិ តចនួំន ៥២៧ នក់ ឳសថករចីនួំន ២៤០ នក់ ទន្ត
បណ្ឌិ តចនួំន ៣៤ នក់ផង េហើយ កពុំងបន្តបណ្តុ ះប ្ត លនូវ
សិស  និស តិ្របមណជង ២ ពន់នក់ជ្របចេំទៀតផង ែដលនឹង
្រតូវេចញេធ្វើករជបន្តបនទ ប់នប ្ត ឆន ខំងមុខ។ ជមួយនឹងកររកីចំ
េរ ើនរយៈេពលកន្លងមកេនះ េយើងេនមនបញ្ហ េសសសល់ជេ្រចើន
ែដល្រតូវបន្តេ ះ្រ យ។ េយើង្រគន់ែតបនឆ្លងផុតនូវដំ ក់កល 
ែដលលបំកបផុំតែតបុ៉េ ្ណ ះ គមឺនិមនន័យថ គម នករលបំកែដល
្រតូវពុះពរតេទេទៀតេនះេឡើយ។ មូល ្ឋ នពយបលជងំមឺនករេកើន
េឡើង បុ៉ែន្តមនមូល ្ឋ នជេ្រចើនមនិទន់សមរមយជមនទីរេពទយេនេឡើយ។ 
េនមជឈមិ និងេខត្ត្រកុង មនករធនល្អបងគួ រ បុ៉ែន្តមនទីរេពទយេនថន ក់
្រសុក និងគិ ន ្ឋ នឃុ ំ េនយ៉ប់យុឺនែមនែទន។ េយើងមនមនទីរេពទយ 
មនបុគគលិកេពទយេ្រចើនបងគួរ បុ៉ែន្តសមភ រៈបរកិខ  ថន សំងកូវ សំ ប់ករពិនិតយ 
និងពយបលជងំេឺនខ្វះខតធងន់ធងរ ែដលេពលខងមុខេនះ េយើង្រតូវ
ខិតខពំ្រងកីនូវមូល ្ឋ នពិនិតយ និងពយបលជងំែឺដលមនរួចេហើយ 
្រពមទងំខិតខបំពំក់នូវឧបករណ៍ សមភ រៈ សំ ប់មូល ្ឋ នទងំេនះដំ
េណើ រករផង។ 
ចេំពះជួរ្រគូេពទយ ថ្វតីបតិែតមនករេកើនេឡើង បុ៉ែន្តជទូេទមនិទន់
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េឆ្លើយតប មសណូំមពរេនេឡើយ ពិេសសថន ក់េវជជបណ្ឌិ ត ឳសថករ ី
្រគូេពទយថន ក់មធយម។ េ្រប បេធៀបនឹងចនួំនែដលមនសព្វៃថង ជមួយ
ចនួំន្របជជន េឃើញថេនតចិេពក ស់។ បែនថមពីេលើេនះ ចនួំន
េនះក៏ យមនិេសមើផង គេឺខត្តខ្លះេទើបមនវជិជបណ្ឌិ តែត ២ ឬ ៣ នក់
បុ៉េ ្ណ ះ។ ករបញជូ នវជិជបណ្ឌិ តែដលបនបញច ប់ករសិក ថម ី េទេធ្វើ
ករេនប ្ត េខត្ត ្រកុង ្រតូវជួបនឹងករលបំក ែដលត្រមូវេ យេយើង
្រតូវែតែកែ្របនូវរេបៀបេ្រជើសេរ ើសសិស  និស តិ មរេបៀបផ្តល់ ទិ
ភពេ យេខត្ត ្រកុងបញជូ នសិស  និស តិ មកេរៀនេ យបនេ្រចើន 
េហើយេ្រកយេពលបញច ប់ករសិក  យក្រតឡប់េទេធ្វើករេនមូល
្ឋ នេនះវញិ។ ចេំពះករេជឿនេលឿនកនុងែផនកបេចចកេទស វទិយ ្រស្ត 

របស់េយើងក៏េនទប េបើេ្រប បេធៀបជមួយ្របេទស ែដលមនករ
េជឿនេលឿន ដូេចនះក៏ចបំច់្រតូវគតិ និងេ ះ្រ យបញ្ហ េនះ េ យ
្រតូវេឆ្ល តទទួលយកករជួយឧបតថមភពីបរេទស មរយៈៃនករបញជូ ន 
និស តិ ឬេវជជបណ្ឌិ ត ឳសថករ ី េយើងេទេរៀនសូ្រតយកចេំណះថមីៗ  
មកបណ្តុ ះប ្ត លបន្តេ យសិស  និស តិេយើងេនកនុង្របេទស។ 
កង្វះថន សំងកូ វជបញ្ហ ដ៏ធងន់ធងររបស់េយើង រយៈេពលកន្លងមក ក៏ដូច

ជេពលខងមុខ។ កនុងមនទីរេពទយរបស់រដ្ឋ អនកជងំមួឺយចនួំន េពទយេយើង
្រគន់ែតបនជួយពិនិតយបុ៉េ ្ណ ះ ឯថន ពំយបល អនកជងំេឺ ះ្រ យ
ខ្លួនឯង េលើមុខថន មួំយចនួំនែដលរដ្ឋគម ន។ រដ្ឋេយើងផលិតបននូវថន ំ
េពទយមួយចនួំនែដរ និងបនេ្របើ្របស់រូបយិប័ណ្ណនចូំលមកមួយចនួំន 
្រពមទងំទទួលជនួំយអន្តរជតបិែនថមមួយចនួំនផង បុ៉ែន្តេនែតមនិ

ចេឆ្លើយតបបនជមួយេសចក្ត្ីរតូវករដ៏ធេំធងេនះបនេឡើយ។ ជ
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មួយេនះ ករ្រគប់្រគងរបស់េយើង ក៏មនិទន់បនល្អែដរ ែដលកន់ែត
េធ្វើេ យមនទីេពទយរដ្ឋខ្វះថន ពំយបលជងំ។ឺ ឳសថបុ ណ ថ្វតីបតិែតមន
ករផលិត និងេ្របើ្របស់ បុ៉ែន្តក៏មនិទន់េបើកទូ យេនេឡើយ ករពយ
បលជងំទូឺេទ ្រតូវែផ្អកេសទើរទងំ្រសុងេលើថន សំម័យ។ ករ្រគប់្រគងចំ
េពះឯកជនេធ្វើ ជវីកមមលក់ឆន េំពទយ ក៏េធ្វើមនិទន់បនល្អ គកឺរលក់ថន ំ
េពទយ មចេិញចើមថនល់ មផ រ មតូប េនមនជទូេទ េហើយ្របករ
េ្រគះថន ក់ជងេនះេទៀត គកឺរផលិត និងលក់ថន ែំក្លងក្ល យ ែដលេធ្វើេ យ
ប៉ះពល់សុខភព និងេ្រគះថន ក់ដល់ យុជវីតិ្របជជន។ រ ្ឋ ភបិល
មនេគលករណ៍េបើកឳសថ ថ ន ឳសថ ថ នរង េដើមបបី្ំរពួញរហូត
េទបញច ប់នូវករលក់ថន ំ មចេិញចើ មថនល់ មផ រ ែតករអនុវត្តរបស់
មូល ្ឋ នេធ្វើេ យយឺតយ៉វ មនិ្រតមឹែតបុ៉េ ្ណ ះ ទុកេ យឳសថ ថ ន
រង ែដលបនេបើករួចេហើយមនលទធភពផ្ត ច់មុខតេម្លើងៃថ្លថន េំពទយ

មទេំនើងចតិ្ត។ ទស នៈខុសឆគងមួយរបស់ែផនកសុខភបិល និងមូល
្ឋ ន គកឺនុងេពលមនិ្រពមអនុញញ តេិ យេបើកបែនថមនូវឳសថ ថ ន

េនះ ែបរជនគំន ចង់លុបបបំត់នូវករលក់ថន ំ មផ រ មតូប ែដល
ជ្របករមនិ ចេធ្វើេទបន េហើយែដលនេំទដល់ករេកើតេឡើងនូវ
ផ រងងតឹ កនុងករលក់ថន េំពទយ េហើយឳសថ ថ នែដលបនេបើករួច
េហើយ កន់ែតបនៃដកនុងករតេម្លើងៃថ្លថន េំពទយ ែដលេធ្វើេ យ្របជ
ជនកន់ែតជួបករលបំក។ េដើមបបី្ំរពញួ ឬលុបបបំត់ករលក់ថន េំពទយ
មនិ្រតមឹ្រតូវ ចបំច់្រតូវេបើកឳសថ ថ ន ឳសថ ថ នរងេ យបនេ្រចើន។ 
េគមនលទធភព្របមូលបងប្អូនែដលកពុំងលក់ មតូប មផ រេ យ
ចូលេដើមទុនជមួយគន  េដើមបេីបើកឳសថ ថ ន ដូេចនះេយើង ចកត់
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បនថយបននូវអនកលក់មនិ្រតមឹ្រតូវ េហើយងយ្រសួល្រតួតពិនិតយជង។ 
េយើង្រតូវផ្តល់លទធភពងយ្រសួលេ យ ជវីកមម ែដលនចូំលថន េំពទយ 
េហើយ្រតូវ្រគប់្រគងេ យបនល្អ ទងំបេចចកេទស ទងំពនធ រ និង្រតូវ
ស្រមួលេ យករេផញើថន េំពទយ មរយៈៃ្របសណីយ៍រដ្ឋេយើង ពីសំ ក់
ជនកមពុជេនបរេទស មកបងប្អូនេគេនកនុង្របេទស។ លុះ្រ ែតមនករ
គួបផ រំ ងលទធភពរបស់រដ្ឋ ជមួយលទធភពរបស់្របជជន េទើបេយើង

ចេ ះ្រ យបននូវកង្វះឳសថដ៏ធងន់ធងរេនះ។ ជមួយេនះែដរ ្រតូវ
បផុំសចលនផលិត និងករេ្របើ្របស់ឳសថបូ ណេ យបនកន់ែត
េ្រចើន េដើមបកីត់បនថយនូវករលបំកអពីំកង្វះថន េំពទយ។ 
ករ្របឆងំនឹងជងំ្ឺរគុនចញ់ ជងំឺ តតបត ជងំកូឺនេកមង េនជបញ្ហ

បចចុបបននភពមួយ ែដល្រតូវ្របយុទធេ ះ្រ យ។ អ្រ ្ល ប់េ យជងំ ឺ
្រគុនចញ់េនខពស់េនេឡើយ ពិេសសេនតបំន់ៃ្រពភន ំតបំន់្រពែំដនកមពុជ-
ៃថ។ អ្រ ្ល ប់ៃនកុមរ ថ្វតីបតិែតបនកត់បនថយ បុ៉ែន្តក៏េនខពស់េនេឡើយ។ 
ចលនចក់ថន កំរពរកុមរ ថ្វតីបតិែតមនយុទធនករធំៗ  ជេ្រចើន ែដល
បផុំសេ យរ ្ឋ ភបិល និង្រកសួងសុខភបិល េហើយេ យមនករ
ជួយឧបតថមភពីអងគករអុ៊យនីេសហ្វផងក៏េ យ ក៏ចលនេនះេទើបែតមន
ករផុលផុសេនទី្រកុងែតបុ៉េ ្ណ ះ។ ឯេនជនបទេធ្វើបនតចិតួច ស់ 
មយង៉េ យរដ្ឋខ្វះមេធយបយ ខ្វះបុគគលិក មយង៉េទៀតេ យករអប់រ ំ
ចេំពះ្របជជនមនិបនល្អ ែដលជេហតុេធ្វើេ យេគមនិយកកុមរមក
ចក់ថន កំរពរ។ កចិចករចក់ថន កំរពរកុមរ េយើងមនទុនជបងគួរ សខំន់គឺ
ថន  ំ ្រស័យេ យមនករជួយឧបតថមភ ពីអន្តរជត ិដូេចនះ្រតូវបន្តករងរេនះ
េ យបនខ្ល ងំជងេនះេទៀត ែដលកនុងេនះ្រតូវយកចតិ្តទុក ក់ដល់ករ
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ងរេឃសនអបរ់កំនុង្របជជន េ យេដើរទនទមឹនឹងករចត់ ងំអនុវត្ត។ 
កនុងវធិនករករពរជងំជឺទូេទ ក៏្រតូវែតបនយកចតិ្តទុក ក់ ែដល

កនុងេនះគចឺលនអនម័យ ្របឆងំនឹងជងំ្ឺរគប់្របេភទ។ ករងរេនះ
េយើងេធ្វើបនតចិ មនិទន់ក្ល យជចលនម ជនេនេឡើយ។ ចលន
អនម័យ មបុគគល ម្រគួ រ ជករចបំច់េហើយ ែតលុះ្រ ែត
មនចលនម ជន េទើបអនម័យជ ធរណៈ ចេធ្វើេទបន។ 
ដូេចនះក៏ទមទរនូវករេឃសន អប់រេំ យបនកន់ែតេ្រចើន ម្រគប់
លទធភព និងមេធយបយ។ 
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ករក ងកម្ល ងំ 
 

េយើងែសនមនេមនភពអពីំកររកីចេំរ ើនៃនកម្ល ងំបដវិត្តកមពុជ ែដលជ
កម្ល ងំកណំត់សេំរចនូវជ័យជនំះរបស់បដវិត្ត កនុងករផ្តួលរលំរំបប បុ៉ល 
ពត និងកនុងករករពរ និងក ង្របេទសរយៈេពល ១០ ឆន កំន្លងេទ។ 
េយើងគួររលឹំកេឡើងវញិអពីំ្របវត្តេិដើម និងដេំណើ រវវិត្តៃនករក ង

កម្ល ងំរបស់េយើង ែដលជដេំណើ រ្របកបេ យករលបំក បុ៉ែន្តេពរ
េពញេទេ យេមទនភព។  
េ្រកមរបប្របល័យពូជ សន៍ បុ៉ល ពត ជនបដវិត្ត និងអនកេសន

ជតជិេ្រចើន បន្រតូវកប់សម្ល ប់។ ជនបដវិត្ត និងអនកេសន ជតមួិយ 
ចនួំន បនបេងកើតេឡើងនូវចលនតសូ៊ មនេ យ ច់េ យដុ ំ និង 
កែន្លងខុសៗគន  េដើមប្ីរបឆងំនឹងរបប បុ៉ល ពត េហើយចលនតសូ៊ បនរកី
ដុះ លកន់ែតេ្រចើន។ េ្រកយ្រពឹត្តកិរណ៍បះេបរទូទងំភូមភិគបូព៌
ទិស នែខ ឧសភ ១៩៧៨ កម្ល ងំតសូ៊បនេកើនេឡើងយ៉ងេ្រចើន 
េហើយបនឈនេទដល់ករ្របែម្របមូលគន  េដើមបេីរៀបចចំត់ ងំ
េឡើងនូវអងគករដកឹនកំរតសូ៊មនេឈម ះេ ថ «រណសិរ មគគី
សេ្រងគ ះជតកិមពុជ» ែដលជរណសិរ ឯកភពកម្ល ងំ្របឆងំរបប បុ៉ល  
ពត េហើយក៏ជក ្ត ជ័យជនំះៃថង ៧ មក  ១៩៧៩ និងក៏ជ្របភព
កម្ល ងំេដើមបកី ង និងករពរមតុភូម ិ១០ ឆន កំន្លងមក។ គួររលឹំកថ
កនុងចេំ មអនកេសន ជត ិ ែដលបនចូលរួមកនុងដេំណើ រកររេំ ះ
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ជត ិ គមឺនបកខជនល្អបរសុិទធរបស់បក មួយចនួំន បនចូលរួមដកឹន ំ
ចលនេនះ។ បកខជនទងំេនះ ថ្វតីបតិែតបនចកេចញពីជួរបក  ែដល
្រតូវ បុ៉ល ពត បផំ្លចិបផំ្ល ញក៏េ យ ក៏េគមនិបនេបះបង់េចលនូវ
ឧត្តមគតេិដើមរបស់បក  ែដលជបក ម៉ក េឡនីនដ៏បរសុិទធ្រតមឹ្រតូវ
េនះែដរ។ ប ្ត សមមតិ្តទងំេនះ េនស្វះែស្វងរះិរកវធិ ី េដើមបកី ង
បក េឡើងវញិ េដើមបដីកឹនចំលនរេំ ះ្របជជត។ិ េគ ចដងឹបន
េហើយថ បក ្របជជនបដវិត្តកមពុជ មនេដើមកេំណើ តពីបក កុមមុយ
និស្តឥណ្ឌូ ចនិ ែដលេ ក្របធន ហូ ជមីញិ បនបេងកើតេឡើង។ ្រពម
េពលែដលរណសិរ មគគសីេ្រងគ ះជតកិមពុជ អពំវនវសុកំរជួយ
ឧបតថមភពីកងទព័េវៀត ម េដើមបរីេំ ះ្របជជនកមពុជ ្រកុមបកខជន
របស់បក  ក៏បនេលើកសណូំមពរផងែដរ នូវករជួយឧបតថមភកនុងករក

ងកម្ល ងំេលើ្រគប់ែផនក។ ម សននិបតបក េលើកទី ៣ ែដលមន
េឈម ះេ ថ «ម សននិបតេដើមបកី ងបក េឡើងវញិ» ្រតូវបនេធ្វើ
េឡើង េ យមនករចូលរួមពីបកខជនចនួំន ៦២ នក់ តំ ងេ យ
បកខជន្របមណជង ២០០ នក់ ែដលកពុំងេធ្វើសកមមភព េនេ្រចើនទី
កែន្លងខុសៗគន ។ ម សននិបតបនដេំណើ រករពីៃថងទី ៥ ដល់ៃថងទី ៨ 
ែខ មក  ឆន  ំ ១៩៧៩ កនុងេពលែដលយុទធនកររេំ ះ្របេទសកពុំង
្រប្រពឹត្តេទ។ ឆ្លង មម សននិបតេនះ មគ៌នេយបយកនុង និងេ្រក
្របេទស ្រពមទងំមគ៌ក ងបក េឡើងវញិ ្រតូវបន ក់េចញ េហើយ
គណៈក ងបក មួយ ែដលេ្រកយេនះជគណៈកមម ធកិរមជឈមិ
បក   ្រតូវបនេ្រជើស ងំេឡើង។ ចប់ម សននិបត មតុភូមកិមពុជ្រតូវ
បនរេំ ះទងំ្រសុងពី្រកញៃំដពួកេ្រសកឈម បុ៉ល ពត។ ភរកចិច 
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ដកឹន្ំរបេទស្រតូវធ្ល ក់មកេលើបក ្របជជនបដវិត្តកមពុជ កនុងេពលែដល
រចនសមពន័ធសងគម ជទូេទ្រតូវបផំ្លចិបផំ្ល ញគម នសល់ ឯជួរកមម ភបិលក៏
មនតចិតួច សភពករណ៍េពរេពញេទេ យភព្រចបូក្រចបល់ េ្រគះ
អត់ឃ្ល នកំ មកែំហងទូទងំ្របេទស េហើយករបុ៉នប៉ងដេណ្តើ មអំ ច
វញិ របស់ពួក បុ៉ល ពត ក៏េនែតជេ្រគះថន ក់ដ៏សខំន់េនេឡើយ។ េនះជ
អែំរកដ៏ធងន់ធងរ ែតឧត្តុងឧត្តមរបស់បក  ែដល្រតូវែតទទួលែរកពន់នូវ
ភរកចិចជ្របវត្តិ ្រស្តេនះ។  
ប ្ត អនកដកឹនបំក េយើង និងប ្ត អនកដកឹនបំក កុមមុយនិស្តេវៀត

ម ែតងបនផ្ល ស់ប្តូ រេយបល់គន  េហើយសុទធែតបនសននិ ្ឋ នដូចៗ
គន ថ «បដវិត្តន៍កមពុជ គឺ ្រស័យេ យ្របជជនកមពុជ ជអនកេធ្វើ គម ន
អនក េធ្វើជនួំស្របជជនកមពុជបនេឡើយ»។ ពិតែមនបដវិត្តន៍កមពុជ 
បននិងកពុំងេ្របើ្របស់កម្ល ងំពីរគួបផ គំន  បុ៉ែន្តេវៀត ម ចជួយបន
សខំន់េលើករងរករពរ្របឆងំករវលិ្រតឡប់របស់ បុ៉ល ពត ្របឆងំករ
គំ មកែំហងពីខងេ្រក េដើមបកីរពរឯក ជភពរបស់កមពុជ និងករសុខ

ន្តរបស់្របជជន ជួយបនេលើករបណ្តុ ះប ្ត លកមម ភបិល ផ្តល់អនក
បេចចកេទស និងជនួំយេផ ងៗេទៀត មសណូំមពរកមពុជ។ បុ៉ែន្តេលើ
ករដកឹន្ំរគប់្រគងរដ្ឋអំ ច ករសេំរចេលើបញ្ហ ទងំអស់ ែដល
ទក់ទងដល់េជគ សន និងករឈនេទមុខរបស់កមពុជ គឺ ្រស័យ
េ យ្របជជនកមពុជជអនកសេំរច េវៀត ម ឬបរេទសេផ ងេទៀត 
មិន ចេធ្វើករងរេនះបនេឡើយ។ ពិតយ៉ងដូេចនះែមន េបើ្របជជន
កមពុជ មនិេ្រកកឈរេឡើងេធ្វើភរកចិចករពរ និងក ង្របេទសរបស់ខ្លួនេទ 
គគឺម ននរ េធ្វើជនួំសបនេឡើយ េ្រពះករជួយរបស់េវៀត ម និង
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្របេទសេផ ងេទៀតគជឺក ្ត សខំន់មនិ ចខ្វះបន ែតក ្ត កណំត់េជគ
ជ័យ ឬប ជ័យ គឺ ្រស័យេលើក ្ត ៃផទកនុងែដលជ្របជជនកមពុជេនះឯង។ 
ករតសូ៊េដើមបរីេំ ះ្របជជន រេំ ះ្របជជត ិ ជបញ្ហ លបំក

ស់េទេហើយ បុ៉ែន្តករករពររដ្ឋអំ ច និងករេធ្វើេ យ្របេទស
ឈនេឡើង កន់ែតលបំកជង េហើយសខំន់េទេទៀត គកឺរ្រតូវ
្រគប់្រគងរដ្ឋអំ ច កនុងសភពករណ៍សងគមទងំមូល្រចបូក្រចបល់ 
ជួរកមម ភបិលមនតចិ េហើយខម ងំស្រតូវចញិចឹ មចតិ្ត យបក ដេណ្តើ ម
រដ្ឋអំ ចេទវញិ។ ករលបំកេនះ មនេ្រចើនេលើសលប់ េបើេ្រប ប
េធៀបនឹងករងយ្រសួល។ ករងយ្រសួលរបស់េយើង គទឹឺកចតិ្តេសន
ជត ិ និងេសន េសរភីពរបស់្របជជន និងករចងកហឹំងរបស់្របជ
ជន ចេំពះរបប បុ៉ល ពត បនបេងកើតេឡើងនូវចលនតសូ៊ដ៏ខ្ល ងំសេំបើម 
េនជុវំញិរដ្ឋអំ ចថម ី េហើយែដលជកម្ល ងំករពររដ្ឋអំ ចថម។ី 
ម៉យងេទៀត ្របៃពណីរបស់្របជជនកមពុជ គជឺ្របៃពណី មគគជួីយ
គន  េចះ្របមូលផ្តុ ជួំយ្រគប់្រគងែថរក គន  រហូតដល់កែន្លងជេ្រចើន េគ
េចះេរៀបចេំ្រជើស ងំេឡើង នូវអនកដកឹនថំន ក់្រកុម ភូម ិ មុនេពលរដ្ឋអំ

ចខងេលើែណនេំទៀតផង ជេហតុស្រមួលេ យរដ្ឋអំ ច កនុង
ករ្រគប់្រគង្របជជន។  
ជួរកមម ភបិលមនតចិ ែត្រតូវ្រគប់្រគង្របេទសទងំមូល េហើយម្តង

េនះ មនិែមនេធ្វើែតនេយបយ េយធ ដូចេពលតសូ៊ រេំ ះជតេិឡើយ 
គ្ឺរតូវេធ្វើករងរ្រគប់វស័ិយ ងំពីកចិចករ្រគប់យ៉ង េនកនុង្របេទស
រហូតដល់ករទក់ទងអន្តរជតេិទៀតផង។  
េតើេយើងបនេធ្វើដេំណើ ររេបៀប  េហើយមនជំ នរកីចេំរ ើនយ៉ង
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 កនុងករក ងកម្ល ងំរយៈេពល ១០ ឆន  ំកន្លងមកេនះ។ ករេលើក
េឡើងេនកនុងែផនកទី ១ និងែផនកទី ២ ៃនេសៀវេភេនះ ក៏បនបង្ហ ញពីករ
រកីចេំរ ើន កនុងករក ងកម្ល ងំមួយែផនកធរួំចេទេហើយ ឯករេលើកេឡើង
េនទីេនះ សខំន់បផុំត គសឺេំ េទេលើករក ងបក  ែដលជក ្ត កណំត់
បផុំតកនុងេជគជ័យៃនបដិវត្តន៍ និងករក ងជួរកមម ភិបល និងរដ្ឋអំ

ចបដិវត្ត។ 
បក េយើងចូល្រគប់្រគងអំ ច មនសភពខុសែប្លកពី លន់ នល់ 

ចូលកន់អំ ច េ យេគបនទទួលបន្តេលើរចនសមព័នធមន្រ ប់ 
ជួរអនករដ្ឋករមន្រ ប់ េហើយក៏ែប្លកពី បុ៉ល ពត ចូល្រតួត្រ អំ ច 
េ យេគបនក ងរដ្ឋអំ ចេនតបំន់រេំ ះ េលើចែំណកភគេ្រចើន 
ៃនែដនដេីនជនបទអស់រយៈេពល ៥ ឆន កំន្លងមកេហើយ េហើយ បុ៉ល 
ពត ក៏មនិពិបកដល់ករ្រគប់្រគង ឬក ងទី្រកុងេឡើយ េ្រពះករអនុវត្ត
ន៍នេយបយបផំ្ល ញ ងយ្រសួលជងករអនុវត្តន៍នេយបយក ង។ 
បក េយើងចូលកន់រដ្ឋអំ ច កនុងសភពករណ៍ែដលរចនសមពន័ធ
សងគម្រតូវេខទចខទ ី ខ្វះជួរកមម ភបិល និងកនុងសភពករណ៍្រចបូក្រចបល់។ 
េយើង្រតូវ យរេំ ះ្របេទសកនុងេពលដ៏ខ្លី រដ្ឋអំ ចេនជនបទក៏មន
តចិតួច ស់ េហើយមនរយៈេពលខ្លីផង ដូេចនះេយើង្រតូវេធ្វើនូវ
ករងរជេ្រចើនកនុងេពលជមួយគន  គ្ឺរតូវ្រគប់្រគងរដ្ឋអំ ច ងំពី
មូល ្ឋ នរហូតដល់មជឈមិ និងទូទងំ្របេទស កនុងេពលជមួយគន ។ េនះ
ជចណុំចពិេសសេ យែឡករបស់បក េយើង កនុងដំ ក់កលដបូំង
ៃនករ្រគប់្រគងរដ្ឋអំ ច ែដល ខុសពី្របេទសនន បុ៉ែន្តេយើងបន
ឆ្លងរួចផុតនូវករលបំកេនះ។ ចណុំចេលចេធ្ល េឡើង កនុងករក ង 
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និងព្រងងឹរដ្ឋអំ ចគវឺធិឆី្ល ស់េជើងៃនកម្ល ងំពីរគួបផ គំន  គេឺវៀត ម
េធ្វើភរកចិចជកម្ល ងំទប់កុេំ យ បុ៉ល ពត ដេណ្តើ មអំ ចវញិ និង
យកេំទចពួក បុ៉ល ពត ជបន្ត ឯកម្ល ងំបដវិត្តន៍កមពុជេធ្វើភរកចិច

ក ង និងព្រងងឹរដ្ឋអំ ច ក៏ដូចជករងរេផ ងេទៀត។ 
ចណុំចពិេសសៃន្របេទសេយើង គ្ឺរតូវក ងបក  និងរដ្ឋអំ ចពី

េលើចុះេ្រកម ្រស័យេ យេយើងមនជួរកមម ភបិលតចិេពក បកខជន
មនែតជង ២០០ នក់ បុ៉េ ្ណ ះ ែដលេយើងេរៀបចបំនែតេនមជឈមិ 
និងថន ក់េខត្ត ្រកុង េពលគឺ ថ ប័នេនមជឈមិនីមួយៗ មនកមម ភបិល
តចិតួច ពីរ ឬបនីក់ ជបេងគ ល េហើយ េខត្ត ្រកុង មនកម្ល ងំេ្រចើន
បងគួ របែនថមេទេ យកងទព័មួយ ឬពីរកងវរេសនតូច ឯថន ក់្រសុក 
និងឃុ ំ េនចេន្ល ះ្របេ ងេសទើរទងំ្រសុង។ េពលេនះបក េយើងបន
េរៀបចនូំវ្រកុម្របតបិត្តកិរេនថន ក់្រសុក េ យរួមមនទងំសីុវលិ និង
កងទព័ េធ្វើភរកចិច យខម ងំផង ចលនចត់ ងំ្របជជនផង និងេដើរតួ
នទីជរដ្ឋអំ ចថន ក់្រសុកផង។ ្រកុម្របតបិត្តិករេនះ បនដេំណើ រ
ករេរៀបចេំឡើងនូវរដ្ឋអំ ចថន ក់ឃុ។ំ ឯេនថន ក់ភូម ិ មនកែន្លងមួយ
ចនួំន ្រតូវ្រកុម្របតបិត្តកិរ េរៀបច ំ ឬឃុេំរៀបចបំន្ត ឯកែន្លងមួយចនួំន
េទៀត គ្ឺរបជជនេ្រជើសេរ ើសេ យខ្លួនេគ ែដលបងកនូវភពងយ្រសួល
ជេ្រចើនដល់រដ្ឋអំ ចខងេលើ។ កនុងសភពករណ៍េនះ ពួក បុ៉ល 
ពត ក៏បនខិតខយ៉ំងខ្ល ងំ េដើមបែី្របក្ល យរដ្ឋអំ ចមូល ្ឋ នរបស់
េយើងេ យេទជរដ្ឋអំ ចមុខពីរ។ 
កនុងរយៈមនិយូរបុ៉នម ន ែខ រយៈ និងរចនសមព័នធរដ្ឋអំ ច បនេកើត

េឡើងជរូប ងេនទូទងំ្របេទស បុ៉ែន្តជួរកមម ភបិលេនមនចនួំនតចិ
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តួច េហើយគុណភព និងរេបៀបរបបដឹកនេំធ្វើករងរេនេខ យេន
េឡើយ។ 
បក េយើងបន ក់េចញនូវេគលករណ៍ែដលចត់ទុកថ ជគន្លឹះ

ចបំច់ និងបនទ ន់បផុំត គកឺរក ងបក  និងជួរកមម ភបិល្រគប់ែផនក។ 
កចិចករេនះ ជួបករលបំកេ្រចើនក៏ពិតែមន បុ៉ែន្តក៏មនក ្ត ងយ្រសួល
ជមូល ្ឋ នែដរ។ ក ្ត ងយ្រសួលជមូល ្ឋ នេនះ គទឹឺកចតិ្តេសន ជតិ
របស់្របជជនកមពុជ និងករចងកហឹំងរបស់្របជជនេទេលើរបប្របល័យ
ពូជ សន៍របស់ បុ៉ល ពត បនែ្របក្ល យជចលនដ៏ធេំធង្របមូលផ្តុជុំ ំ
វញិបក  និងរដ្ឋអំ ចថម ី េដើមបកីរពរ និងក ង្របេទស។ ឆ្លង ម
ចលនម ជនកនុងបដវិត្តន៍ បនេលចេចញេឡើងនូវកមម ភបិលល្ៗអ
សកមម មនសមតថភព ែដលជ្របភពងយ្រសួលេ យេយើងេធ្វើករ
េ្រជើសេរ ើសក ងជួរកមម ភបិល។ ងំពីេ្រកយៃថងរេំ ះ បញញវន័្ត 
សិស  និស តិ ្រ ្ត ចរយ ្រគូបេ្រង ន និងអនកមនសមតថភពេផ ង
េទៀតែដលេសសសល់ពីករ ្ល ប់ េសសសល់ពីករជេម្ល សចូលេទ
្របេទសៃថ េហើយែដលមនិ្រពមរត់េចល្រសុក បនសម្័រគចតិ្តចូលរួមេធ្វើ
ករេន ម ថ ប័ននន និងថន ក់នន ែដលជភពងយ្រសួលេ យ
បក  និងរដ្ឋេយើងែដលកពុំង្រតូវករអនកេចះដងឹ េដើមបកី ង្របេទស
េឡើងវញិ។ 
បញ្ហ េចទេឡើងេនេពលបនទ ប់ គកឺរបណ្តុ ះប ្ត ល បពំក់បប៉ំន 

ខងនេយបយបេចចកេទស និងរេបៀបដកឹនេំធ្វើករងរ។ េយើងបនចប់
េផ្តើមភ្ល មនូវករេបើក នេយបយ្រទឹស្តី និងមុខជនំញេផ ងៗ េន
មជឈមិ និងេខត្ត ្រកុង បុ៉ែន្ត ទងំេនះ ក៏មនិ ចេឆ្លើយតបបន្រគប់
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្រគន់េឡើយ។ បក េយើងក៏បនេលើកសណូំមពរជមួយេវៀត ម 
សហភពសូេវៀត និង្របេទសសងគមនិយមនន េដើមបជួីយកនុងករងរ
បណ្តុ ះប ្ត លជួរកមម ភបិល។ ករជួយឧបតថមភរបស់េវៀត ម 
សហភពសូេវៀត និង្របេទសនន ក៏បនរួមចែំណកយ៉ងេ្រចើនដល់
ករក ងជួរកមម ភបិលកមពុជកនុង្រគដបូំងេនះ េទះបជីរត់មនិទន់
េសចក្ត្ីរតូវករេនេឡើយក៏េ យ បុ៉ែន្តក៏បនក ង្រគះឹសំ ប់ករ
ឈនេឡើងជបន្តេទៀតែដរ។ 
កនុងរយៈេពលដបូំងេនះ ករព្រងកីបកខជនេធ្វើបនតចិតួច ស់ 

កែន្លងខ្លះេនមជឈមិ និងេខត្ត ្រកុង េសទើរែតគម នផង។ ឯចប់ពីថន ក់្រសុក
ចុះ គគឺម នែតម្តង េ្រពះេនទីេនះគម នបកខជន។ េនមជឈមិ ថ ប័នខ្លះ 
គម នបកខជន េហើយ ថ ប័នជេ្រចើនគម ន ខបក  ែដលត្រមូវេ យ
េរៀបចេំឡើងនូវសហព័នធ ខបក  េដើមបេី យបកខជនមនជវីភព
បក ផង និងក ងបក ផង។ 
េដើមបេីធ្វើជមូល ្ឋ នេ យករក ងបក  ធនបនទងំបរមិណ 

ទងំគុណភព បក េយើងបនអនុវត្តវធិតីភជ ប់ គេឺផ្តើមេចញពីករក ង
ជួរកមម ភបិល ឈនេទក ងបក េ យឆ្លង មរយៈៃន្រកុមសនូល។ 
ែខេម  ឆន  ំ១៩៧៩ មជឈមិបក  បនេចញេសចក្តសីេំរចេរៀបចេំឡើង 
នូវអងគករចត់ ងំ្រកុមសនូល ែដលជអងគករចត់ ងំមួយរបស់បក  
េហើយន្រគដបូំងេនះ ្រកុមសនូលទទួលភរៈដកឹនេំនកែន្លង ែដល
គម ន ខបក ។ ្រកុមសនូលក៏ជកែន្លងអប់រនូំវ្រទឹស្តីមេនគមវជិជ  របស់
បក  ជថន លេដើមបបីណ្តុ ះប ្ត លមនុស  សំ ប់ចូលេទកនុងជួរបក ។ 
េនេខត្ត ្រកុងមួយចនួំន ែដលមនិមនបកខជន្រគប់្រគន់ េដើមបបីេងកើត
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េឡើងនូវគណៈអភបិលកចិចករបក  គបឺនេ្រជើសេរ ើសជនសនូលល្អ 
បេំពញបែនថមជសមជកិ ដូេចនះគណៈអភបិលកចិចករបក  នេពល
េនះ មនទងំបកខជន និងមនទងំសមជកិ្រកុមសនូលផង។ កែន្លង
មួយចនួំនេ យបកខជនតចិ មនិ ចចត់ ងំជ ខបក  ឬ សហ
ព័នធ ខបក បន េយើងបនបញចូ លបកខជនចូលេទេធ្វើជវីភព េន
កនុង្រកុមសនូល មយង៉េដើមបរីក នូវជវីភពរបស់បកខជនផង មយង៉េទៀត
េដើមបជួីយដកឹន្ំរកុមសនូលផង។ វធិេីនះ គជឺវធិដ៏ីល្អេដើមបកី ងបក
បនឆប់ផង េហើយធនបននូវលកខណសមបត្តផិង។ 

ថ នភពរបស់បក េយើង បនែចកេចញជបដីំ ក់កល។ ដំ ក់
កលទីមួយ ពី ១៩៧៩ ដល់ ១៩៨១ ែដលកនុងដំ ក់កលេនះ បក
មនចនួំនតចិតួច ស់ ក់ដូចជ្រគន់ែតជ្រកុមមនុស េជឿន
េលឿនមួយ្រកុមបុ៉េ ្ណ ះ។ បុ៉ែន្តេទះបយ៉ីងេនះក្ត ី ភព្រតមឹ្រតូវអពីំ
មគ៌នេយបយ បនបង្ហ ញពីតួនទីរបស់បក កនុងករដកឹន្ំរបេទស
ជត ិ និងជបក នេយបយពិត្របកដ ែដលជក ្ត កណំត់សេំរចកនុង
ជ័យជនំះរបស់បដវិត្តន៍។ កនុងរយៈេពលេនះ េ យមនករេកើនេឡើង
ៃនបរមិណបកខជន គេឺកើនពីចនួំនជង ២០០ នក់ មកជង ៩០០ នក់ 
បក េយើងក៏បន េបើកម សននិបតតំ ងទូទងំ្របេទសរបស់បក
េលើកទី ៤។ ម សននបិតបន យតៃម្លេឡើងវញិ នូវសភពករណ៍ និង
ក់េចញនូវមគ៌ កនុង្របេទស េ្រក្របេទស ្រពមទងំទិសេ ក ងបក ។ 

បក េយើងេនែតចត់ទុកបញ្ហ ក ងបក  និងជួរកមម ភបិល ជភរកចិច
គន្លឹះសខំន់តេទេទៀត។ 
ដំ ក់កលទី ២ គចឺេន្ល ះពីម សននិបតបក េលើកទី ៤ (១៩៨១) 
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ដល់ម សននិបតបក េលើកទី ៥ (១៩៨៥) ែដលកនុងដំ ក់កល
េនះ បកខជនបនេកើនេឡើងយ៉ងេ្រចើនអពីំបរមិណ គេឺឡើងដល់េទ 
៧.៥០០ នក់ បុ៉ែន្តមនិទន់បនចុះេទកនុងមូល ្ឋ ន និងម ជនេន
េឡើយ។ រយៈេពលេនះ បក ក់ដូចជបក របស់កមម ភបិល េ្រពះ
បកខជនភគេ្រចើនេនេពលេនះ សុទធសឹងជកមម ភបិលសខំន់ៗ េនជុំ
វញិមជឈមិ ក៏ដូចជេនជុវំញិេខត្ត ្រកុង េហើយេបើេនថន ក់្រសុក ភគ
េ្រចើនគជឺកមម ភបិល្រសុក ែតេបើមនេនថន ក់ឃុ ំ ក៏ភគេ្រចើនជ្រប
ធនអនុ្របធនឃុែំតបុ៉េ ្ណ ះ។ មនកែន្លងមួយចនួំន ក ងបក
េ យមនរបង េពលគេឺបើកមម ភបិលថន ក់េលើ ឬ្របធន អនុ្របធន
ចូលបក មនិទន់បនេទេនះ ថន ក់េ្រកម ឬសមជកិ េទះជល្អយ៉ង

ក៏េ យ ក៏ចូលបក មនិទន់បនែដរ គ្ឺរតូវរង់ចេំ យកមម ភបិល
ខងេលើចូលបក សិន។ េនះជកហុំសេនកែន្លងមួយចនួំន កនុងករក ង
បក ។ កនុងដំ ក់កលេនះ េនមជឈមិ្រគប់ ថ ប័នមន ខបក ដកឹន ំ
េហើយេសទើរ្រគប់េខត្តមនគណៈកមម ធកិរបក បេ ្ត ះ សនន។ ្រសុក
មួយចនួំនក៏មន ខបក  ឃុមួំយចនួំនមនបកខជន េហើយឃុមួំយចនួំន
តូចមន ខបក  ឬសហពន័ធ ខបក ។ 
ដំ ក់កលទីប ី ពី ១៩៨៥ រហូតបចចុបបនន គជឺដំ ក់កលបក

បនព្រងងឹ និងព្រងកីខ្លួន េ យបនចុះមូល ្ឋ ន និងកនុងម ជន។ 
ម សននិបតបក េលើកទី ៥ ក៏េនែតបន្តកណំត់ថ ករក ងបក  
និងជួរកមម ភិបល េនែតជភរកចិចមនអតថន័យ សេំរចកណំត់កនុង
ជ័យជនំះរបស់បដវិត្តន៍។ េដើមបេីធ្វើេ យមូល ្ឋ នមនបកខជន មជឈមិ
បនបន្តករចត់ ងំ្រកុម្របតបិត្តកិរក ងបក  ចុះេទជួយក ង
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បក េនមូល ្ឋ ន េហើយែដលករងរេនះ បនដេំណើ រករខ្លះេហើយ ពី
ឆន  ំ ១៩៨៣-១៩៨៤។ គួបផ រំ ងបក  ខបក មន្រ ប់ និង្រកុម
្របតបិត្តកិរក ងបក  បុ៉នម នឆន េំ្រកយមក បក េយើងមនឫសចុះដល់
មូល ្ឋ ន កនុងេ ងច្រក សហ្រគស មនទីរេពទយ េរៀន កសិ ្ឋ ន និង
ដល់ថន ក់ឃុ ំ េហើយកនុងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ កងវរេសនតូចទងំអស់
មន ខបក  ឬគណបក  កងអនុេសនធមំនបកខជន ឬ ខបក  
ឯេនថន ក់វរេសនធ ំ កងពលតូច កងពលធ ំ េយធភូមភិគ េយធ
េខត្តសុទធែតមនគណបក េន មថន ក់េរៀងៗខ្លួន។ ករក ងបក េន
កនុងរយៈេពលេនះ មនភពងយ្រសួលេ្រចើន េ យបកខជន និងអងគ
ករចត់ ងំរបស់បក បនព្រងយេន្រគប់ទីកែន្លង ងយ្រសួលដល់
ករពិនិតយសេំរចបញចូ លបក  មយង៉េ យជួរកមម ភបិល ្រកុមសនូល សមពន័ធ
យុវជន ែដលជថន លបណ្តុ ះប ្ត លបក  បនលត់ដេំ្រចើនឆន េំហើយែដរ 
និងមយង៉េទៀត េ យចលនបដវិត្តទងំបរីបស់ម ជនេនែតជសនូល 
និងជែម៉្រត ស់អពីំលកខណសមបត្តសិំ ប់វនិិច័ឆយ កនុងករក ងបក  
(ចលនបដវិត្តទងំបរីបស់ម ជន ែដលបក បន ក់េចញ ងំពី
្រគដបូំង គចឺលន យខម ងំ និងអូសទញខម ងំ ចលនបងកបេងកើនផល 
េធ្វើេ យមនសថិរភពកនុងជវីភព្របជជន និងចលនក ងកម្ល ងំ
ពិតបដវិត្ត)។ បក ជបក របស់្របជជន ដូេចនះ្របជជនេដើរតួនទីដ៏
សកមម កនុងករក ងបក ។ ករ ទ បសទង់េយបល់របស់ម ជនកនុង
ករសេំរចបញចូ លបក  ករ ក់េ យម ជនទិេតៀនក ងបក  គឺ
បនធនេ យបកខជន និងអងគករចត់ ងំបក   មន្រគប់លកខណ
សមបត្ត ិ ធនគុណភព និងផ រភជ ប់បក ជមួយ្របជជន ងំបន
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នូវដេំណើ រខុសឆគងរបស់បក ចេំពះ្របជជន។ េនះជេគលករណ៍យក
្របជជន ម ជន េធ្វើជ្រគះឹ ែដលបក េយើងបន្របកន់យ៉ងខជ ប់ខជួន។ 

មតួេលខបញច ប់េន្រតមីសទី ៣ ឆន  ំ ១៩៨៨ េនះ បកខជនេយើង
បនេកើនេឡើងរហូតជង ២២.០០០ នក់ ែដលមនជវីភពេន ខ
បក ជតិ ៣.០០០ ែដលកនុងេនះមន ខបក េនឃុជំង ១.០០០ 

ខ និង្រសុកខណ័្ឌ េសទើរទងំអស់ មនគណបក ។ ពិនិតយតួេលខេនះ 
េបើេ្រប បេធៀបេទនឹងចនួំន្របជជន េឃើញថ េនមនសមម្រតទប
េនេឡើយ បុ៉ែន្តេបើេ្រប បេធៀបេទនឹងឆន  ំ ១៩៧៩ ែដលេពលេនះ 
េយើងមនបកខជនែតជង ២០០ នក់េនះ េឃើញថ ចនួំនេនះបនេកើន
េឡើងខពស់ ស់។ េនែកបរេនះ ថន លសំ ប់បណ្តុ ះប ្ត លបក  គ្ឺរកុម
សនូល និងសម័ពនធយុវជន ក៏មន ប់មុនឺនក់េទៀត ទងំអស់េនះ គជឺភព
ងយ្រសួល សំ ប់ករក ងបក េនេពលខងមុខ។ េ្រប បេធៀបនឹងឆន  ំ
១៩៧៩ េបើេពលេនះ បកខជនមួយនក់កនុងមួយឆន  ំក ងបនបកខជនបី
នក់ សរុបមួយឆន  ំគកឺ ងបនែត ៦០០ នក់បុ៉េ ្ណ ះ បុ៉ែន្តកនុងេពល
េនះ េបើបកខជនមួយនក់ កនុងមួយឆន  ំក ងបនែតមួយនក់ ក៏មួយឆន ំ
េយើងនឹងក ងបនរហូតដល់េទជង ២២.០០០ នក់ ែដលនឹងេធ្វើ
េ យជួរបកខជនេកើនេឡើងរហូតដល់ជង ៤៤.០០០ នក់ ភ្ល មែដរ។ 
មនិែមន្រគន់ែតបរមិណេទ ែដលបក បនយកចតិ្តទុក ក់ បញ្ហ

សខំន់គគុឺណភពបក  ដូេចនះករអប់របំពំក់បប៉ំននូវ្រទឹស្តីនេយបយ 
គជឺករងរែដល្រតូវេដើរមុខមួយជំ ន។ បក េយើងបនខិតខយ៉ំង
ខ្ល ងំចេំពះករងរេនះ េហើយ្រតូវេធ្វើជទូេទកនុង្របជជន និងជួរកមម
ភបិល ដូេចនះបកខជនែដលបនចូលបក  ក៏សុទធែតបនទទួលករអប់រ ំ
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្រ ប់េហើយែដរ។ ចូលកនុងជួរបក  ករំតិ្រទឹស្តីនេយបយកន់ែតខពស់ 
បកខជនក៏កន់ែតមនករយល់ដងឹ និងភញ ក់រលឹកេ្រចើន ដូេចនះេហើយបន
ជបទេលមើសវន័ិយរបស់អងគករចត់ ងំបក  និងបកខជនបន្រតូវ ងំ។ 
បុ៉នម នឆន មំកេនះ បកខជន្រតូវវន័ិយ ឬ្រតូវបេណ្ត ញពីជួរបក មនករំតិ
យ៉ងទប។ 
េទះជសថិតកនុងដំ ក់កល មនបកខជនតចិតួច េហើយមនេនែត

ខងេលើក៏េ យ េហើយរហូតដល់ដំ ក់កលបក  បនព្រងកី និង
ព្រងងឹខ្លួនេទកនុងមូល ្ឋ ន និងកនុងម ជន ក៏ជនិចចកល បក េនែត
មនភពរងឹបុងឹ និងមនភព្រតមឹ្រតូវអពីំមគ៌ ែដលសម្រសប ម
ផល្របេយជន៍របស់្របជជន តំ ងផល្របេយជន៍ពិត្របកដ
របស់្របជជន។ បក ៊ នទទួល គ ល់នូវកហុំសចេំពះមុខ្របជជន 
អពីំេគលករណ៍ខ្លះ ែដលមនិសម្រសប េហើយ ចេធ្វើករែកលអំ 
ដូេចនះេហើយ បនជបក ចព្រងកីព្រងងឹខ្លួនបន េហើយដកឹនកំរ
បដវិត្តន៍ឆ្លងកត់នូវដំ ក់កលែដលលបំកបផុំត។ គម នម ជនគ ំ
្រទ បក មនិ ចព្រងកីខ្លួនបនេឡើយ េហើយរដ្ឋអំ ចក៏មនិ ចសថិត
េសថរ ឬរកីចេំរ ើនបនែដរ។ 
និយយអពីំកររកីចេំរ ើនកនុងករក ងបក  េគ ចដងឹបនចបស់ 

នូវកររកីចេំរ ើនៃនជួរកមម ភិបល និងរចនសម័ពនធរដ្ឋអំ ចបដវិត្ត។ 
វធិតីភជ ប់ពីករងរក ងជួរកមម ភបិល េដើមបកី ងបក  ឬ្រទឹស្ត ី
«មនបរមិណេទើប ចរកេឃើញគុណភព» ចេ យេយើងេឃើញនូវ
កររកីចេំរ ើនៃនជួរកមម ភបិល ទងំបរមិណ និងគុណភព។ បុ៉នម នឆន ំ
េ្រកយបដវិត្តន៍ទទួលបនជ័យជនំះ ជួរកមម ភបិលបនរកីចេំរ ើនយ៉ង
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ឆប់រហ័ស េហើយរដ្ឋអំ ចបដវិត្ត្រតូវបនេរៀបចេំឡើងជែខ ចង្វ ក់ គឺ
េនថន ក់្រសុក បនែ្របក្ល យពី្រកុម្របតបិត្តកិរេទជគណៈកមម ធកិរ
្រសុក េនមជឈមិ ថ ប័នននបនេកើតជរូប ង មនកមម ភបិលចនួំន
េ្រចើនបងគួរេធ្វើករ ឯេខត្ត្រកុងក៏បនេរៀបចេំឡើងនូវ ថ ប័នជនួំយករេ យ
ថន ក់ខ្លួន។ េយើងគួររលឹំកែដរថ េយើងបនេធ្វើដេំណើ រពីកបលម៉សីុនរដ្ឋ
អំ ច និងកបលម៉សីុនជនួំយករតូចេពក រហូតដល់ធ្ំរជុល ែដល
ចុងេ្រកយេនះ មជឈមិបក  និងរ ្ឋ ភបិល បនពិនិតយេឃើញថ េយើង
កពុំងសថិតកនុង ថ នភព «កបលធ ំ ខ្លួនធ ំ េជើងតូច» គមឺនន័យថ 
កបលម៉សីុនេនមជឈមិ េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ័្ឌ  ធសំពីំងសេំពង បុ៉ែន្ត 
េនថន ក់មូល ្ឋ ន ភូម ិឃុ ំ ែបរជេស្តើងេទវញិ កនុងេពលែដលមូល ្ឋ ន 
េនជចណុំចេក្ត បផុំតេនេឡើយ។ 
សមទិធផលទងំអស់ ្រតូវសេំរចេឡើងេនមូល ្ឋ ន េ្រពះមូល ្ឋ ន

ជសមរភូម្ិរបយុទធ េដើមបកីរពរ្របជជន ករពរសមទិធផលបដវិត្ត ជ
កែន្លង្របមូលផ្តុ ្ំរបជជន ែដលខម ងំស្រតូវកពុំងេធ្វើសកមមភពេនទី
េនះ េដើមបដីេណ្តើ ម្របជជន ដេណ្តើ មមូល ្ឋ ន ភូម ិឃុពីំបដវិត្តន៍។ ករ
េមើល្រ លចេំពះករក ងកម្ល ងំេនមូល ្ឋ ន បនអូសបន្ល យ
អស់រយៈេពលយ៉ងយូរ ែដលជកហុំសមួយដ៏ធរំបស់េយើង។ េ្រកយ
ករព្រងងឹមូល ្ឋ ន េយើងបនពិនិតយេឃើញនូវសភពករណ៍មនករ
ែ្រប្របួលយ៉ងល្អ ទងំជវីភពរស់េនរបស់្របជជន ទងំករ យខម ងំ 
េធ្វើេ យឧបយកលចង់ដេណ្តើ ម្របជជន ដេណ្តើ មមូល ្ឋ នរបស់ខម ងំ 
្រតូវប ជ័យយ៉ងធងន់ធងរ។ េយើងក៏គួររលឹំកេឡើងបន្តិចអពីំករក ង
កម្ល ងំ្រប ប់ វុធ និងករក ងអងគករម ជនរបស់បក ។ ្រគ
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ដបូំងេយើងមនកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ ែដលមន ច់ទព័មនិេ្រចើនេឡើយ 
បុ៉ែន្តឆ្លង មរយៈៃនករ្របយុទធផង ក ងផង កម្ល ងំ្រប ប់ វុធេយើង
បនរកីចេំរ ើនេឡើង ក្ល យេទជឧបករណ៍ដ៏សខំន់ េដើមបកីរពរបក  ករពរ
រដ្ឋអំ ច និង្របជជន។ កររកីចេំរ ើនេនះ បនបងកលកខណៈេ យកងទព័
សម័្រគចតិ្តេវៀត ម បនដក្រតឡប់េទ្របេទសវញិជបេណ្តើ រៗ េហើយ
នឹងឈនេទដកទងំ្រសុងនឆន  ំ១៩៩០។ មគ៌េយធរបស់បក បន

ក់េចញ្រសបនឹងសភពករណ៍ ្រសបនឹងចរតិស្រងគ ម ែដលខម ងំ
ស្រតូវកពុំងេធ្វើមកេលើេយើង ដូេចនះេហើយ ក៏បនេកើតេឡើងនូវកងទព័
ប្ីរបេភទ ្រសួច តបំន់ ឈ្លប និង្របេភទទព័្រសប មករំតិៃនស្រងគ ម ដូច
ជ ទព័េជើងេគក េជើងទឹក េជើង កស ្រពមទងំមនសមម្រតសម
្រសបរ ងកងទព័្រសួច និងតបំន់។ មគ៌ស្រងគ ម្របជជនរបស់បក  បន
កេកើតេឡើងនូវចលនក ងេខឿនករពរជតរិបស់្របជជន។ កងេស
នជនស័្វយករពរេកើតមនេន្រគប់ទីកែន្លង ងំពី្រកសួង មនទីររហូត
ដល់េ ងច្រក សហ្រគស េហើយពិេសសេនភូម ិ ឃុ។ំ ករក ង
្របព័នធករពរ្រពំែដន ្រតូវបនចូលរួមពីសំ ក់្របជជនយ៉ងេ្រចើន
កុះករ។ ចលនម ជនកនុងកចិចករពរជត ិ បនបងកេឡើងនូវេ្រប ប
កត់ផ្ត ច់ខម ងំជកំ ត់ៗ និងេធ្វើេ យខម ងំចុះេខ យជបន្តបនទ ប់ 
េហើយេយើងករពរបន្រពំែដនករពរបនភូម ិ ឃុ ំ រក បនយ៉ងរងឹ
មនូំវសមទិធផលបដវិត្ត។ 
អងគករម ជនរបស់បក  ដូចជ សហជពី យុវជន នរ ី្រតូវបនក ង

េឡើងជែខ ចង្វ ក់ ងំពីមជឈមិរហូតដល់មូល ្ឋ នក្ល យេទជ ព នតភជ ប់
រ ងបក ជមួយម ជន េហើយ្របមូលផ្តុបំនម ជនេនជុវំញិបក  និង
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រដ្ឋអំ ច។ 
េនេពលេលើកេឡើង អពីំករងរែដលសេំរចបន េយើងក៏មនិេភ្លច

និយយដល់កចិចករែដលេនេសសសល់ ែដល្រតូវបន្តេ ះ្រ យ
េនះេឡើយ។ បញ្ហ គុណភពរបស់បកខជន អងគករចត់ ងំរបស់បក  
និងជួរកមម ភិបល េនែតជបញ្ហ ្រតូវយកចតិ្តទុក ក់ជបន្ត េទើប ច
េឆ្លើយតបេទនឹងសភពករណ៍ែដលរកីចេំរ ើនមនិឈប់ឈរបន។ រចន
សម័ពនធ និងរេបៀបរបបេធ្វើករ ក៏្រតូវទមទរែកលអំ េធ្វើេ យ្រ ល ែត
មន្របសិទធភព។ ករព្រងងឹ និងក ងមូល ្ឋ ន េនែតជគន្លឹះ ្ល ប់
រស់របស់បដវិត្តន៍ ែដលទមទរ្រតូវែត្របងឹែ្របងជបន្ត។ 
ចេំពះអងគករម ជន េតើចបំច់្រតូវេរៀបចសំមគមកសិករឬេទ? 

េយើងមនរួចេហើយនូវអងគករយុវជន នរ ីសហជពី បុ៉ែន្តកសិករេនមនិ
ទន់មនអងគករចត់ ងំេនេឡើយ ្រស័យេ យេពលមុន េយើងចត់
ទុក្រកុម មគគថី ជអងគករចត់ ងំរបស់កសិករ ែតករជក់ែស្តង 
្រកុម មគគបីងកបេងកើនផល គជឺអងគករផលិតកមមែតបុ៉េ ្ណ ះ ្រគន់ែត
បនេធ្វើែថមភរកចិច្រគប់្រគង និងអប់រនំេយបយ សតិ រមមណ៍ខ្លះ
បុ៉េ ្ណ ះ េហើយែដលកនុងេពលេនះ ក៏មនកសិករមួយចនួំន មនិសថិត
េនកនុង្រកុម មគគែីដរ។ 
និយយពីករក ងកម្ល ងំ េយើងមនេមទនភពជខ្ល ងំ អពីំកររកី

ចេំរ ើនរបស់េយើង បុ៉ែន្តេយើងមនិ ចបញច ប់្រតមឹកែន្លងេនះេឡើយ េ្រពះ
ករតសូ៊ជមួយស្រតូវ េនែតបន្តែស្តងេឡើង យ៉ង នតងឹ និងសមុគ

ម ញ ឯករក ង្របេទស ក៏ទមទរេ យកម្ល ងំរបស់េយើងវវិត្តរកីចំ
េរ ើន ឆប់រហ័សផងែដរ។  
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ែផនកទី ៤ 
 

ផ្លូវេទមុខ 
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ដប់ឆន ៃំនដេំណើ រេលើផ្លូ វែវង សុទធសឹងែតបន កលបងរួចេ្រសចេទ

េហើយអពីំសមតថភព និងលទធភពពិត្របកដរបស់្របជជនកមពុជ។ 
ដប់ឆន ៃំនអតថភិព ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ បនេធ្វើដេំណើ រឆ្លង 
កត់នូវករលបំកយ៉ងេ្រចើនអេនក េធ្វើដេំណើ រកនុង ថ នភពមនសន្តិ
ភពផង និងមនស្រងគ មផង  េហើយបនេធ្វើដេំណើ រពីេខ យេទខ្ល ងំ។ 
សមទិធផលរយៈេពលដប់ឆន  ំ គជឺឈន ន់សំ ប់ករឈនេទមុខ េហើយ
ក៏បនផ្តល់េ យេយើងនូវបទពិេ ធន៍ជេ្រចើន កនុងជវីភពនេយ
បយសងគមែដរ។ េនះគជឺេមេរៀនពិេ ធន៍ៃន្របវត្តិ ្រស្តរបស់ជតិ
េយើងទងំមូល ែដលបនេធ្វើដេំណើ រេចញពីបតៃដទេទ េ យ្រតូវ
្របយុទធផងក ងផង េហើយទីបផុំតបនន្ំរបេទសែដល្រតូវេខទចខទ  ំ
េ យរស់ នមនជវីតិេឡើងវញិ។ បទពិេ ធន៍ធបំផុំតគមឺគ៌ដកឹន ំ
្រតមឹ្រតូវ ែដល ប់ ងំពីកមមវធិនីេយបយ រណសិរ មគគសីេ្រងគ ះ
ជតកិមពុជ រហូតដល់េសចក្តសីេំរចចតិ្តៃនម សននិបតបក េលើកទី 
៣ ទី ៤ ទី ៥ គសុឺទធែតបន ក់េចញសម្រសប មសភពករណ៍ និង
េគលបណំងរបស់្របជជន ្របែម្របមូលបន្របជជន្រគប់ជនជត ិ
្រគប់្រសទប់វណ្ណៈទូទងំ្របេទសយ៉ងេ្រចើនកុះករ េ្រកកេឡើងតសូ៊ផ្តួល
រលំរំបបេ្រសកឈម បុ៉ល ពត េហើយបន្តក ង និងករពរមតុភូម។ិ 
បដវិត្តន៍ទទួលបនេជគជ័យ ក៏ ្រស័យេ យកម្ល ងំពីរគួបផ គំន  គឺ
កម្ល ងំជត ិ និងកម្ល ងំ មគគអីន្តរជត ិ ពិេសសករជួយឧបតថមភរបស់
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េវៀត ម។ េលើភពជក់ែស្តង គម នអនក មួយបដេិសធ នូវតួនទីដ៏ 
សខំន់របស់េវៀត ម កនុងករជួយ្របជជនកមពុជ េដើមបបីញច ប់របប
្របល័យពូជ សន៍ ករពរកុេំ យរបប្របល័យពូជ សន៍្រតឡប់
មកវញិ និងកនុងករជួយេ យ្របជជនកមពុជ រស់ នមនជវីតិេឡើង
វញិេនះេឡើយ។ វ សហភពសូេវៀត និងប ្ត ្របេទសសងគម
និយមេផ ងៗេទៀត សុទធែតបនរួមចែំណក កនុងជ័យជនំះរបស់បដវិត្តន៍
កមពុជ េហើយកន់ែតេធ្វើេ យេយើងធូរធមួយករំតិេទៀត មរយៈៃន
ករជួយឧបតថមភរបស់ប ្ត ្របេទស និងអងគករអន្តរជតនិន។ 
បដវិត្តន៍បនឆ្លងផុត នូវដំ ក់កលែដលលបំកបផុំត េហើយកពុំង

សថិតកនុងដំ ក់កលព្រងកី និងព្រងងឹខ្លួន។ ពិតែមនែតបនេផទរពី
ដំ ក់កល យែតខងេយធ មកកន់ដំ ក់កល យផង និង
ចរចផង បុ៉ែន្តករតសូ៊រ ងេយើង និងខម ងំ េនែតែស្តងេឡើងយ៉ង

នតងឹ សមុគ ម ញេលើេ្រចើនវស័ិយ៖ េយធ នេយបយ ករទូត សតិ
រមមណ៍ េសដ្ឋកចិច។ល។ ស្រតូវមនិទន់េបះបង់េចលនូវឧបយកល

ផ្តួលរលំេំយើងេនេឡើយ េទះ មេយធក្ត ី នេយបយក្ត ី ឬេលើតុ
ចរចក្ត។ី កនុងសភពករណ៍េនះ ថ នករណ៍្របេទស ្រតូវបន្តសថិតេន
កនុងកលៈេទសៈ មនសន្តិភពផង និងមនស្រងគ មផង។ សន្តិភពបន
េកើតមនេលើចែំណកភគេ្រចើន ៃនែដនដ ី និងេពលេវ  ឯស្រងគ មេកើត
មនេ ច ច់េ យដុ ំ និងេពលេវ ខ្លះ  ៗ ែតបុ៉េ ្ណ ះ ែតេទះជយ៉ង

 ស្រងគ មេនះក៏មនឥទធពិល ្រកក់ដល់ករក ង្របេទស េហើយក៏
បនបងកេ យមនករឈចឺប់េ្រចើន ស់ែដរ សំ ប់្របជជនកមពុជ។ 
បុ៉ែន្តេយើង្រតូវេធ្វើស្រងគ មបន្តេទៀត េ្រពះជស្រងគ មែដលស្រតូវបងខេំ យ
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េយើង្រតូវេធ្វើ។ សភពករណ៍េនះ េយើងកពុំងសថិតេនដំ ក់កលមន
សន្តិភព ែតខ្វះសថិរភព ្រស័យេ យមនករបផំ្ល ញពីស្រតូវគឺ
េយើងមនឯក ជយ ែតេនមនករគំ មកែំហង ្រស័យេ យ្របេទស
េ្រកេនេ្របើ្របស់ពួក្រកុមែខមរបដបិកខេដើមបផី្តួលរលំ ំ េយើងមនកររកីចំ
េរ ើនែតមនិទន់រងឹម ំ ្រស័យេ យផលិតកមមមនិទន់មនសថិរភព។  
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ស្រងគ ម និងសន្តិភព 
 
បញ្ហ ស្រងគ ម និងសន្តិភពបនក្ល យជ្របធនបទសខំន់ ែដលជនិចច
កលត្រមូវេ យេយើងរកទិសេ ះ្រ យ េតើនឹង្រតូវបញច ប់ស្រងគ ម 
េដើមបរីកសន្តិភពេ យវធិី ? សភពករណ៍អន្តរជត ិ និងតបំន់
មនករែ្រប្របួល អេំ យផលដល់និនន ករេ ះ្រ យករវ ិ ទ 

មករចរចក៏ែមនពិត បុ៉ែន្តវធិេី ះ្រ យក៏េនជបញ្ហ ចរូំងចំ ស
រ ងភគទីក់ទិនកនុងជេម្ល ះ េហើយបញ្ហ  បុ៉ល ពត គជឺចណុំចេក្ត  
និងជឧបស័គគកនុងករេ ះ្រ យេនះ។ 
ឆ្លង មករវវិត្តន៍ៃនសភពករណ៍ េគ ចប៉ន់ ម នបនថ បញ្ហ

កមពុជ ចេលចេឡើងនូវលទធភពប៖ី 
ទីមួយ មនដេំ ះ្រ យទងំ្រសុង គេឺ ះ្រ យកនុងេពលជ 

មួយគន  នូវទិដ្ឋភពៃផទកនុង និងទិដ្ឋភពអន្តរជត។ិ 
ទីពីរ មនដេំ ះ្រ យ មែផនក គកឺរេ ះ្រ យទិដ្ឋភពអន្តរ

ជតមុិន េហើយទិដ្ឋភពៃផទកនុងេ ះ្រ យេ្រកយ។ 
ទីប ី គម នដេំ ះ្រ យនេយបយ គឆឺន  ំ ១៩៩០ េវៀត មដក

កងទព័អស់ពីកមពុជ េនះបញ្ហ កមពុជ្រតូវបនេ ះ្រ យ េ ច ស់ 
ក៏បញ្ហ កងទព័េវៀត ម ្រតូវបនេ ះ្រ យេ យខ្លួនឯងែដរ េហើយ
េបើមនករចរចបន្តេទៀត ក៏្រគន់ែតេ ះ្រ យនូវបញ្ហ  បុ៉ល ពត និង
ករបញឈប់ជនួំយេ យ្រកុមែខមរបដបិកខបុ៉េ ្ណ ះ។ 
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លទធភពទីមួយ គដឺេំ ះ្រ យ្រគប់្រជុងេ្រជយ ឬដេំ ះ្រ យ
ទងំ្រសុង ែដលជលទធភពល្អបផុំត ្របសិនេបើពួក បុ៉ល ពត ្រតូវបន
ដក វុធ បុ៉ែន្តក៏ជលទថភពងយផទុះេឡើងវញិនូវស្រងគ មៃផទកនុងែដរ 
្របសិនេបើផ្តល់លទធភពេ យពួកែខមរ្រកហម ចូលរួមទងំនេយបយ 
និងេយធ េហើយស្រងគ មៃផទកនុងេពលេនះ នឹងមនិ ច្រតួត្រ បន
េឡើយ េ្រពះេគឈនេទ យគន េនក ្ត លទី្រកុង ទី្របជុជំនែតម្តង។ 
«ទស នៈែដលេលើកេឡើងថ ្រតូវេធ្វើសមបទនទងំនេយបយ និងេយធ
េ យពួកែខមរ្រកហម េដើមបេី យចនិ និងែខមរ្រកហមយល់្រពមចូលរួម
ដេំ ះ្រ យនេយបយ េដើមបបីញចប់ស្រងគ មៃផទកនុង គជឺទស នៈខុស
ឆគង និងេ្រគះថន ក់ ជទស នៈែដលនេំទរកករបេងកើតស្រងគ មៃផទកនុងថម ី
ែដលេគមនិ ចករំតិ និង្រតួតពិនិតយបន»។ 
ករប្តូរយកករចូលរួមរបស់ចនិ និងែខមរ្រកហមកនុងដេំ ះ្រ យ

នេយបយ មរយៈៃនករេធ្វើសមបទនទងំនេយបយ និងេយធ 
េ យពួកែខមរ្រកហម គជឺ «គន្លឹះផទុះៃនស្រងគ មៃផទកនុង»។ េ្រគះថន ក់ៃន
ករ្របល័យពូជ សន៍នឹង្រតូវឈនមកជតិ ្របជជនកមពុជម្តងេទៀត 
េហើយ នឹងេកើតមនជបនទ ន់េន មតបំន់ ែដលពួកែខមរ្រកហមេបះ
ទី ងំ និង្រតួត្រ ។ េតើេគ ចេជឿបនេទថ ែខមរ្រកហមមនករែក
ែ្របនេយបយ? មនិ ចេកើតមនេរឿងែកែ្របនេយបយរបស់ពួក
ែខមរ្រកហមេឡើយ។ ៃផទកនុងរបស់ពួកែខមរ្រកហមេនែតបន្តកប់សម្ល ប់គន  
េហើយកម្ល ងំ សីហនុ សឺន ន ែដលែខមរ្រកហមចត់ទុកជសមព័នធមតិ្ត 
េដើមប្ីរបឆងំ ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ ្រតូវពួក បុ៉ល ពត កប់
សម្ល ប់គម ន្រ ្របណី។ ជនេភៀសខ្លួនែខមរេន្របេទសៃថ ែដលពួក បុ៉ល 
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ពត កន់កប់ េហើយែដលជ្របភពផ្តល់កម្ល ងំមនុស   សំ ប់បេំពញ
កងទព័េ យពួក បុ៉ល ពត ផងេនះ ក៏គង់ពួក បុ៉ល ពត កប់សម្ល ប់ 
និងរេំ ភយ៉ងកេំ ល ចុះទំ ្ំរបជជនកមពុជេនកនុង្របេទស ែដល
តចិ ឬេ្រចើន សុទធែតបនរួមចែំណកកនុងករផ្តួលរលំ ំឬ្របឆងំ បុ៉ល ពត 
កនុង ១០ ឆន កំន្លងេទ េតើពួក បុ៉ល ពត នឹង្រប្រពឹត្តយ៉ង ចេំពះ
េគ ្របសិនេបើពួក បុ៉ល ពត ្រតឡប់មកវញិ េ យ្រសបចបប់ មរយៈ 
ដេំ ះ្រ យនេយបយេនះ? ពិេ ធន៍កនុងអតតីកលបញជ ក់
ចបស់ថពួក បុ៉ល ពត កប់សម្ល ប់មនុស គម នេរ ើសមុខេឡើយ។ កនុងេពល
កន់អំ ច េគសម្ល ប់ ងំពីអនុ្របធនរដ្ឋ ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី 
និងកមម ភបិលខពស់  ៗែដលធ្ល ប់រួមរស់ជមួយគន រហូតដល់្របជជនធមម  
និងកូនេកមងមិនទន់ដងឹក្តផីង។ ១០ ឆន មំកេនះ ពួក បុ៉ល ពត េនបន្ត
នេយបយៃ្រពៃផ គម នករែកែ្រប្រតង់ េឡើយ េទះបពួីក បន
្របកសចហំថរ ំ យេចលបក កុមមុយនិស្ត ឬែកែ្របមុខមត់អនកដកឹ
នក៏ំេ យ។ កនុងឯក រៃថងទី ២ ធនូ  ១៩៨៦ ពួក បុ៉ល ពត គម នបន
និយយអ្វដីល់កហុំសរបស់ បន្តិច េឡើយ។ ផទុយេទវញិ ចត់ទុកអនក
ដកឹនរំបស់  និងរបបកមពុជ្របជធបិេតយយថ ជរបស់ែដល ្អ តបរសុិទធ
េលើសេគកនុង្របវត្តិ ្រស្ត គេឺលើសទងំ បូ៉េឡអុង របស់ប ងំ េលើស
ទងំេពរកេំបរ ចរយ ្វ  ្រក េ មគង់ សីុវ ថ  េនកមពុជេទេទៀត។ 
េគមនិគួរយកជវីតិ្របជជនេទ កលបងនឹងករ ្ល ប់ជថម ី មរយៈ

ៃនកផ្តល់លទធភពេ យពួក បុ៉ល ពត មន វុធសំ ប់ ្ត រេឡើងវញិ 
នូវរបបរបស់ េនះេឡើយ។ េបើពួក បុ៉ល ពត មនិ ចដេណ្តើ មបន
អំ ចទងំ្រសុង ្រស័យេ យមនកម្ល ងំទប់ពីគណបក ដៃទេន
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កមពុជ ក៏េគ្រតូវគតិដល់តបំន់ែដលពួក បុ៉ល ពត ្រតួត្រ ែដរ។ 
្របសិនេបើពួកែខមរ្រកហមេនមនកងទព័េនះ «ករមនិេ ះ្រ យ ល្អ
ជងេ ះ្រ យ» េ្រពះេបើមនិេ ះ្រ យេទ ស្រងគ ម បន្តេកើតេន
្រពំែដនកមពុជ-ៃថ េន្រតង់តបំន់ចុងកត់មត់ញក ែតេបើេ ះ្រ យ
េ យមនករចូលរួមពីកងទព័ែខមរ្រកហមេនះ ស្រងគ មនឹងផទុះេឡើង
េនកនុងរដ្ឋធនី ក ្ត លទី្រកុង ទី្របជុជំនកនុងៃផទ្របេទសែតម្តង េហើយ
ម្តងេនះ គគឺម នអនក ច្រតួត្រ បនេឡើយ កុថំេឡើយែតកងរក
សន្តិសុខអន្តរជត ិឬក៏្របមុខរ ្ឋ ភបិលចរុំះ។ 
កនុង នៈជអនកទទួលខុស្រតូវ ករពរជវិតិរបស់្របជជន ប់ ននក់ 

េយើងមនិ្រតូវទទួលយកនូវដេំ ះ្រ យនេយបយមួយ ែដលមនែខមរ
្រកហម ទងំនេយបយ និងេយធេឡើយ គេឺយើង្រតូវែត ៊ នទទួលយក
ស្រងគ មបន្តេទៀត េ្រពះ មនេ្រគះថន ក់ដល់្របជជនតចិជង។ 

ជករមនិសម្រសបទល់ែតេ ះ មផ្លូ វចបប់ និងសីលធម៌ ែដល
េគបេ ្ត យេ យពួកឧ្រកដិ្ឋជន បុ៉ល ពត េសមើមុខេសមើមត់ ជមួយ
្របជជនកមពុជ ែដលជអនករងេ្រគះ។ េទសកហុំសរបស់ពួក បុ៉ល ពត 
អពីំករ្របល័យពូជ សន៍ មនិទន់ទងំបនេធ្វើអ្វចីេំពះពួក ផង េហើយ
េយើងែបរជនគំន ្របគល់តួនទី ទងំនេយបយ និង េយធេ យពួក  
កនុងេពលែដលពួក មនិទន់ែកែ្របនេយបយផងេនះ។ ករគតិគូរ
ដល់ផល្របេយជន៍ចនិ និងែខមរ្រកហម ជងផល្របេយជន៍្របជជន
កមពុជ េដើមបបីនេឈម ះថ ជដេំ ះ្រ យតុលយភព និងេសមើភព ឬ
ជដេំ ះ្រ យេ យរក បនផល្របេយជន៍ៃនភគទីងំអស់ ប់
ទងំពួក បុ៉ល ពត ផងេនះ មនិែមនជដេំ ះ្រ យនេយបយ 
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េដើមបនីមំកនូវសន្តិភពេឡើយ បុ៉ែន្តគជឺករបែនថមនូវេ្រគះថន ក់ថមេី យ
្របជជនកមពុជ េហើយជករេរៀបចនូំវគន្លឹះផទុះៃនស្រងគ មសីុវលិថម ី ែដល
គម ននរ ្រតួតពិនិតយបន។ 
េយើង ចប៉ន់ ម នបនថ ចនិ និងែខមរ្រកហម ពិតជនឹងមនិ្រពម

រ ំ យេចលកងទព័ែខមរ្រកហម េដើមបចូីលរួមដេំ ះ្រ យនេយ
បយបនេឡើយ ។ ដូេចនះ ពួក បុ៉ល ពត នឹងេធ្វើស្រងគ មបផំ្លចិបផំ្ល ញ
បន្តេទៀត។ េគមនិគួរខ្ល ចស្រងគ មរេបៀបេនះេឡើយ ្របសិនេបើភគដីៃទ 
និង្របេទសេផ ងេទៀត ឈប់ផ្តល់ជនួំយេ យពួក បុ៉ល ពត េហើយអងគ
ករសហ្របជជតឈិប់ទទួល គ ល់ ។ ករខ្ល ចស្រងគ មឧទទ ម េហើយ

៊ នទទួលយកស្រងគ មសីុវលិ ែដលមនិ ច្រតួត្រ បន គជឺអេំពើ
ផទុយនឹងបណំងែដលចង់បញច ប់ស្រងគ ម។ ផ្លូវេ្រជើសេរ ើសមនែតពីរេទ៖ 
ទីមួយ េ យ បុ៉ល ពត ចូលរួមទងំនេយបយ និងេយធ រួចេហើយ
្រតូវទទួលយកស្រងគ មសីុវលិ ទីពីរ ្រទ្ំរទេធ្វើស្រងគ ម្របឆងំករបផំ្ល ញ
របស់ពួក បុ៉ល ពត បន្តេទេទៀត។ ផ្លូវទងំពីរមនស្រងគ មបន្តដូចគន  
ខុសគន ្រតង់តូច និងធែំតបុ៉េ ្ណ ះ។ ករេធ្វើសមបទនេ យពួកែខមរ
្រកហមចូលរួមខងនេយបយ កនុងដេំ ះ្រ យនេយបយ ជ
កររេំ ភរួចេ្រសចេទេហើយេលើផ្លូ វចបប់ និងសីលធម៌ ្រពមទងំេលើ
បណំងរបស់្របជជន ដូចេនះ េគមនិ្រតូវឈនមួយជំ ៊ នេទៀតេទ

មផ្លូវេ្រគះថន ក់ៃនករេធ្វើសមបទនខងេយធ េដើមបលួីងេ មពួក
ែខមរ្រកហម និងចនិេឡើយ។ 
េនកនុងលទធភពៃនដេំ ះ្រ យទងំ្រសុង ចេកើតមនបន ឬ

មនិបន គសីុឺសងេទេលើឥរយិបថរបស់ចនិ និងែខមរ្រកហម េហើយ
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សថិតេន្រតង់ចណុំចែដលែខមរ្រកហមសុខចតិ្តទម្ល ក់ វុធឬេទ? មន
សណួំរជេ្រចើនេចទសួរថ «អនក ជអនកដក វុធពីែខមរ្រកហម?» 
េយើងយល់ចបស់ថ មនែតែខមរ្រកហមខ្លួនឯងេទ ែដលមនលទធភព 
ដក វុធពីខ្លួនេគបន េដើមបបី្តូរយកតួនទីខងនេយបយកនុងដេំ ះ
្រ យ។ េបើមនិដូេចនះេទ ពួកែខមរ្រកហម្រតូវសថតិេនេ្រកដេំ ះ្រ យ
នេយបយ េហើយេគ្រតូវេ្របើវធិនករសរុប េដើមបដីក វុធពីពួកេនះ។ 
ដេំ ះ្រ យទងំ្រសុង គជឺដេំ ះ្រ យល្អបផុំត េពលគេឺគ
ចេ ះ្រ យ ទងំទិដ្ឋភពៃផទកនុង និងទិដ្ឋភពអន្តរជត ិ ្រពមេពល

ជមួយគន  េ យៃផទកនុងមនករចូលរួមពីភគកីមពុជទងំ ៤ េលើមូល
្ឋ នពួកែខមរ្រកហមរ ំ យេចលកងទព័ និងទិដ្ឋភពអន្តរជតមិនករចូល

រួមពីប ្ត ្របេទសមនករពក់ពន័ធ គកឺរដកកងទព័េវៀត ម្រពមគន េទ
នឹង្របេទសខងេ្រកបញឈប់ជនួំយេយធេ យកម្ល ងំបដបិកខ។ ដេំ ះ
្រ យទងំ្រសុង មនលទធភពតចិតួច ស់ មយង៉េ យបញ្ហ ៃផទកនុងមន
ភពសមុគ ម ញ េហើយែខមរ្រកហមជឧបស័គគដ៏សខំន់ ដូេចនះេគ ចឈន
េទេ ះ្រ យ ែផនកអន្តរជត ិមុនទិដ្ឋភពៃផទកនុង។ 
លទធភពទីពីរ គដឺេំ ះ្រ យ មែផនក ែដលដបូំងបផុំត គេឺ ះ

្រ យែផនកអន្តរជតមុិន េដើមបបីងកភពងយ្រសួលេ យករេ ះ
្រ យែផនកៃផទកនុង។ ែផនកអន្តរជតិ ចេ ះ្រ យរួម និងេ ះ្រ យ

មែផនករបស់  បុ៉ែន្ត្របករេនះចនិ មនិទន់បង្ហ ញនូវភពទន់ភ្លន់ចង់
េ ះ្រ យេនេឡើយ។ 
្របសិនេបើចនិយល់្រពមចូលរួមកនុងដេំ ះ្រ យ ជករល្អ ច

េ ះ្រ យបនែផនកអន្តរជតទិងំ្រសុង មនលកខណេសមើភពសំ ប់
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ទងំសងខង គេឺវៀត មដកកងទព័ ឯ្របេទសេផ ងេទៀត ប់ទងំចនិ
ផង បញឈប់ជនួំយេ យែខមរបដបិកខ។ បុ៉ែន្ត្របសិនេបើចនិមនិចូលរួមេទ
េនះ េគក៏ ចឈនេទេ ះ្រ យ មែផនកបនែដរ។ ៃថជក ្ត
សខំន់បផុំត េដើមបបីេងកើតេឡើងនូវកចិច្រពមេ្រព ងអពីំែផនកអន្តរជតៃិន
បញ្ហ កមពុជ ្រស័យេ យៃថជ្របេទសផ្តល់ជរំកេ យែខមរបដបិកខ ជ
កែន្លង្របមូលផ្តុជំនួំយពីចនិ និង្របេទសេផ ងេទៀតេ យកម្ល ងំ្របឆងំ 
ដូេចនះេគ ចចុះហតថេលខេលើកចិច្រពមេ្រព ងមួយ ជមួយេវៀត ម 
និង្របេទសេផ ងេទៀត និងប ្ត ភគកីមពុជ ែដលចូលរួមកនុងដេំ ះ
្រ យនេយបយ េ យមនិបច់មនករចូលរួមរបស់ចនិ។ ្របេទស
មួយចនួំនមនករ្រពយួបរមភេហើយសែំដងករសង យ័ថ េបើចនិមនិចូល
រួមកនុងដេំ ះ្រ យនេយបយេទ ស្រងគ មនឹងមនិបនចប់េឡើយ។ ករ
្រពយួបរមភេនះ ជករ្រតមឹ្រតូវមយង៉ែដរ បុ៉ែន្តេបើេគ ៊ នេធ្វើសមបទន
ដល់ករំតិមនិ ចទទួលយកបន គកឺរផ្តល់េ យពួកែខមរ្រកហមចូលរួម 
េ យមនកងទព័េនះ នឹងបេងកើតេ យមនករ្រពយួបរមភ និងេ្រគះ
ថន ក់កន់ែតធ។ំ ពិនិតយេលើករជក់ែស្តង េគមនិគួរភ័យខ្ល ច ចេំពះករ
មនិចូលរួមរបស់ចនិេទ ្របសិនេបើៃថសុខចតិ្តចូលរួម កនុងដេំ ះ្រ យ
នេយបយេហើយេនះ។ េយើងមនិបដេិសធនូវករបន្តលួចផ្តល់ វុធ 
ពីចនិេ យពួកែខមរ្រកហមេនះេឡើយ េគពិតជរកវធិជួីយពួកែខមរ
្រកហមបន្តេទៀត។ បុ៉ែន្តេបើៃថចូលរួមកនុងដេំ ះ្រ យនេយបយ 
្របេទសៃថខ្លួនឯង ្រតូវចូលរួមកនុងករ ងំករផ្តល់ជនួំយេ យែខមរ
្រកហម ដូេចនះជនួំយពីចនិេ យែខមរ្រកហម ្រតូវផ្ល ស់រូបភពពីចហំ
កត់ មទឹកដៃីថេ យ្រសបចបប់ េទជសមង ត់កត់ មទឹកដៃីថ
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េ យមនិ្រសបចបប់។ ចេំពះៃផទកនុង គឺជបញ្ហ សមុគ ម ញ មនិ ច 
េ ះ្រ យបនឆប់េឡើយ េហើយេនទីេនះ ក៏ពិបកនឹងរកដេំ ះ
្រ យរួមផង ្របសិនេបើែខមរ្រកហមេនែតចង់មនចែំណកអពីំេយធ។ 
េហតុដូចេនះ បញ្ហ េចទេឡើងេតើេគ្រតូវរង់ចកំរយល់្រពមរបស់ែខមរ
្រកហម ឬេប្តជញ េដើរេចលែខមរ្រកហម? កនុងបញ្ហ េនះ បនេកើតេឡើងនូវ
្រចកបៃីន «ស្រងគ ម»។ ្រចកទីមួយ គរឺង់ចែំខមរ្រកហម េហើយបន្ត
ស្រងគ មដូច ១០ ឆន កំន្លងមក ែដលជស្រងគ មមនចេំណញេ យចនិ 
និងែខមរ្រកហម ែតក៏ជផលវបិក សំ ប់្របជជនកមពុជ និងភគេីផ ង
េទៀត កនុងេនះ មនភគ ីសីហនុ សឺន ន ផងែដរ។ ្រចកទីពីរ គេឺធ្វើ 
សមបទនេ យែខមរ្រកហម ទងំនេយបយ និងេយធ េដើមបេី យ
ចនិ និងែខមរ្រកហមចូលរួមដេំ ះ្រ យនេយបយ េហើយបនទ ប់
មក ស្រងគ មសីុវលិនឹងផទុះេឡើង ែដលេគមនិ ច្រតួតពិនិតយបន។ ្រចក
ទីប ី គេឺប្តជញ េដើរេចលពួកែខមរ្រកហម េហើយបេងកើត្រកបខណ័្ឌ ដេំ ះ
្រ យ មែផនក ចេំពះភគែីដលចង់ចូលរួម រួចេហើយបន្ត្របយុទធ
ជមួយែខមរ្រកហមតេទេទៀត ែដលជករ្របយុទធ រ ង្របជជនកមពុជ
ជមួយកម្ល ងំឧទទ ម បុ៉ល ពត ែដលចនិគ្ំរទ។ ្រចកស្រងគ មមនរហូត
ដល់ប ី ឯ្រចកសន្តិភពមនែតមួយបុ៉េ ្ណ ះ គ ឺ «ដេំ ះ្រ យ
នេយបយមួយ ែដលមនភគទីងំអស់ចូលរួម េលើមូល ្ឋ នពួកែខមរ
្រកហម្រតូវរ ំ យេចលនូវអងគករចត់ ងំខងេយធ»។ េនះជ្រចក
ែតមួយគត់សំ ប់នមំកនូវសន្តិភពេ យកមពុជ។ 
ដេំ ះ្រ យ មែផនកៃនទិដ្ឋភពអន្តរជត ិ ្របសិនេបើចនិមនិចូល

រួម និងដេំ ះ្រ យ មែផនកៃនទិដ្ឋភពៃផទកនុង ្របសិនេបើែខមរ
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្រកហមមនិចូលរួម មនិែមនជដេំ ះ្រ យបញឈប់ស្រងគ មទងំ
្រសុងេនះេឡើយ។ េនះជ «ដេំ ះ្រ យពក់ក ្ត ល» េដើមបឈីន
េទរកដេំ ះ្រ យទងំ្រសុង ដូេចនះេគ្រតូវ ៊ នទទួលយកករបន្ត
ស្រងគ មមួយរយៈេទៀត ជមួយពួកកបលរងឹ បុ៉ល ពត។ េគមនិគួរខ្ល ច
ចេំពះស្រងគ មឧទទ មេឡើយ េហើយ្របករែដលគួរេ យខ្ល ច គឺ
ស្រងគ មសីុវលិ ែដលបងកេឡើងេ យពួក្រប ប់ វុធែខមរ្រកហម បនទ ប់
ពីមនដេំ ះ្រ យនេយបយ។ ស្រងគ មឧទទ មរបស់ពួក បុ៉ល ពត 
មនិ ចឈនេទរកេគលេ ចុងេ្រកយ ៃនករដេណ្តើ មអំ ចបន
េឡើយ េហើយក៏មនិ ចព្រងកី្រកបខណ្ឌ ស្រងគ មបនែដរ ្របសិនេបើ
ដេំ ះ្រ យ មែផនកមួយ ចេលចេចញជរូប ង ទងំទិដ្ឋភព
ៃផទកនុង ទងំទិដ្ឋភពអន្តរជត។ិ ផទុយេទវញិ ស្រងគ មេនះនឹង្រតូវរួញ
តូចេទៗ េហើយទីបផុំត នឹង្រតូវបញច ប់កនុងរយៈេពលមួយជកណំត់ ។ 
បទពិេ ធន៍ ១០ ឆន  ំៃនករបន្តស្រងគ មេនកមពុជ គពួឺក បុ៉ល ពត មនិ

ចសេំរចេគលេ របស់ បនេឡើយ កនុងេពលែដលពួកេនះបនករ
ជួយឧបតថមភពី្រកុម សីហនុ សឺន ន ពី្របេទសៃថ ៊ ន េមរកិ 
ចនិ េហើយសថិតេនកនុងអងគករសហ្របជជតផិង។ កនុងេពលេនះែដរ 

ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ បនេធ្វើដេំណើ រ ងំពីបតៃដទេទ មក
កន់លនឹំងមួយទងំ ម រត ី និងសមភ រៈ េហើយកងទព័េវៀត មបន
ដកេចញពីកមពុជ្របមណ ២ ភគ ៣ រួចេ្រសចេទេហើយ ក៏ពួកេនះពុំ
មនលទធភពេធ្វើេ យែ្រប្រក ស់សភពករណ៍បនេឡើយ។ ្របសិន
េបើមនដេំ ះ្រ យ មែផនករ ងភគែីខមរឯេទៀត េហើយ ៃថ ៊ ន 
និង្របេទសេផ ងេទៀតចូលរួមកនុងដេំ ះ្រ យែដរេនះ ពួកែខមរ្រកហម
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នឹងសថតិឯេក េហើយេបើចង់េធ្វើស្រងគ មបន្ត ក៏មនិ ចព្រងកី្រកបខណ័្ឌ
ស្រងគ មបនែដរ។ ចនិក៏មនិ ចេធ្វើអ្វេី យេលើសពីេនះបនេឡើយ។ ស្រងគ ម
ទព័ៃ្រព េសទើរែតក្ល យជេរឿងធមម  សំ ប់្របេទសេន សីុេទេហើយ 
េ យមន្របេទសេ្រចើនបងគួរ ែដលមនកម្ល ងំទព័ៃ្រព្របឆងំរ ្ឋ ភបិល 
ដូចជេនហ្វីលីពីន ៃថ ភូម សិរលីងក ។ល។ េហើយ្របេទសមួយចនួំនេទៀត 
ក៏មន្រកុមឧទទ ម ឬ្រកុមេភរវកមមេផ ង  ៗ្របឆងំរ ្ឋ ភបិលែដរ។ ឯេនកមពុជ 
េរឿងស្រងគ មៃផទកនុង ក៏មនិែមនជេរឿងថម ី េហើយចែម្លកេនះែដរ គឺ បន
េកើតមនជហូរែហ ងំពីកនុងទសវត  ឆន  ំ ៦០ មកេម៉្លះ េហើយ ១០ ឆន ំ
កន្លងមកេនះ (១៩៧៩-១៩៨៩) ស្រងគ មទព័ៃ្រព បនេកើតមនជប់រហូត 
េ យមនករជួយឧបតថមភពី្របេទសនន ែដលគ្ំរទពួកទព័ៃ្រពេនះផង។ 
ករេលើកេឡើងអពីំស្រងគ មៃផទកនុង ប ្ត លមកពីពួកែខមរ្រកហម និងចនិ
មនិបនចូលរួមកនុងដេំ ះ្រ យ គឺ ្រគន់ែតជករគបសងកត់េ យ
កម្ល ងំកេ្រមល េដើមបេី យេគទទួលយកតួនទី ែខមរ្រកហមខងេយធ 
េហើយបេងកើតនូវស្រងគ ម មរូបភពថមមួីយេទៀតែតបុ៉េ ្ណ ះ។ េនកនុងលទធ
ភពៃនដេំ ះ្រ យ មែផនក ក៏មនមនុស ខ្លះ ៃន្របេទសខ្លះ បនគតិ 
ឬបន្រពយួបរមភអពីំ «ដេំ ះ្រ យ្រកហម ឬដេំ ះ្រ យកុមមុយ
និស្ត» ែដលអនកទងំេនះ បនចត់ទុកថជលទធភពមួយែដរ ែដលបេងកើត
េ យមនករ្រពយួបរមភពីឥស រជនៃន្របេទសខ្លះ។ ដេំ ះ្រ យ
្រកហម ឬដេំ ះ្រ យកុមមុយនិស្ត គជឺដេំ ះ្រ យេ យមន
ករចូលរួម រ ងរ ្ឋ ភបិល ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ ជមួយ
ពួកែខមរ្រកហម េហើយទត់េចល្រកុមសីហនុ សឺន ន ែដលជករទត់
េចលតួនទីរបស់ ៊ ន េមរកិ និងប ្ត ្របេទសែប៉កខងលិច។ 
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ដេំ ះ្រ យ្រកហម ជលទធភពមួយរបស់ពួកែខមរ្រកហម េបើមនិ
ចេំពះមុខ ក៏ជទិសេ យូរអែង្វងែដរ មករេរៀប ប់ៃនឯក រ
របស់ បុ៉ល ពត ៃថង ២ ធនូ  ១៩៨៦ ែដលមនចណំងេជើងថ «េតើគុណ
ធម៌ គុណភព ធតុពិត និងតួនទីរបស់កមពុជ្របជធបិេតយយេយើង
យ៉ង  េពលមុន េពលបចចុបបនន និងតេទអនគត?»។ ពួក បុ៉ល ពត 
បនចត់ទុក សីហនុ សឺន ន ថជ «េគ» គជឺស្រតូវអនគត េហើយ
នែខេម  ១៩៨៧ ឯក រ បុ៉ល ពត បនេលើកេឡើងថ សីហនុ សឺន 

ន ជស្រតូវេទអនគតបន្តេទៀត ែត ក់ដូចជចង់ចត់ទុកកម្ល ងំ
បដវិត្តកមពុជ ជសមព័នធភពអនគតរបស់  េដើមប្ីរបឆងំសក្តភូិម ិសីហនុ 
នយទុនកុ្ំរបឌ័រ សឺន ន េទវញិ។ កនុងេពលពួក បុ៉ល ពត កន់ែត
្របមូលមុខ្រពញួេទេលើ សីហនុ និង សឺន ន េយើងក៏បនេមើល
េឃើញសញញ េភ្លើងពីចមង យ បុ៉ែន្តជតិអពីំលទធភពៃនដេំ ះ្រ យ
្រកហមេនះែដរ ក់ដូចជចនិបនគតិគូរេរឿងេនះែដរ។ បុ៉ល ពត 
បនដងឹចបស់ ស់ថ េដើមប្ីរបឆងំ ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ 
ចេំពះមុខ្រតូវេ្របើ សីហនុ សឺន ន េហើយេដើមប្ីរបឆងំ សីហនុ សឺន 

ន េទអនគត្រតូវេ្របើកម្ល ងំបដវិត្តន៏កមពុជ។ ្របករេនះ ្របែហល
ជ បុ៉ល ពត យល់្រចឡថំ កម្ល ងំ ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ មន
មេនគមវជិជ េឆ្វង្រជុលដូចពួក ែដរ។ ករ្រពយួបរមភរបស់្របេទសខ្លះ 
គជឺករ្រតមឹ្រតូវេហើយ ្រស័យេ យេគមនិដងឹថកម្ល ងំទងំពីរផទុយ
គន  ១៨០ អង េនះេឡើយ។ េយើងសូមទូនម នេគថ ្របករែដល្រពួយ
បរមភ គកឺម្ល ងំេឆ្វងបផុំត «ែខមរ្រកហម» ្ត បំផុំត «ែខមរេសរ»ី រួមគន
្របឆងំរបបភនេំពញ ែដលបងកលកខណេ យពួក បុ៉ល ពត េឡើងកន់
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អំ ចេទវញិេទ។ េគ្រតូវែតដងឹថ របបភនេំពញគជឺកម្ល ងំែតមួយ
គត់ែដល្របឆងំែខមរ្រកហមពិត្របកដទងំេយធ និងនេយបយ 
េហើយកម្ល ងំេនះមនករចូលរួមពី្រគប់និនន ករនេយបយ ែដល្រប
ឆងំ បុ៉ល ពត។ ខុសពីកម្ល ងំ សីហនុ សឺន ន ែដលអួតេក្អងក្អ ង
ថ្របឆងំ បុ៉ល ពត ជពកយសដំ ីែតជួយពួក បុ៉ល ពត ជសកមមភព
នេយបយ និងេយធ។ េយើងមនិែដលបនគតិ េហើយក៏មនិែដល
បនេធ្វើអ្វីេ្រកពីករេធ្វើេ យពួក បុ៉ល ពត ចុះេខ យ សេំ ទប់ ក ត់
នូវករវលិ្រតឡប់ៃនរបបរបស់ េនះេឡើយ។ សកមមភពមនុស ធម៌ 
កនុងេគលនេយបយសេន្ត ស្របណីចេំពះជនវេង្វងផ្លូ វ ែដលមន
នយទ ន និងពលទ ន បុ៉ល ពត ចុះចូល ប់មុនឺនក់ មន
បណំងែតមួយគត់គ ឺសេ្រងគ ះជនរួមជត ិ ែដលចញ់ឧបយកល បុ៉ល 
ពត ែតបុ៉េ ្ណ ះ មនិែមនជករេ្រត មេរៀបចេំដើមបដីេំ ះ្រ យ
្រកហមេនះេឡើយ។ ១០ ឆន  ំ កន្លងមក បចចុបបនន និងអនគត គពួឺក
្របេទសែដលភ័យខ្ល ចនឹងដេំ ះ្រ យ្រកហមវញិេទ ែដលចង់
បេងកើតដេំ ះ្រ យ «្រកហមឯក» មជំ នៃនដេំណើ រករ «្រកហម
េខៀវចូលគន » េហើយចុងេ្រកយ «្រកហមសុទធ» េពលគ ឺ បុ៉ល ពត ្រតួត្រ
អំ ចមន ក់ឯង េហើយទូទត់កម្ល ងំ សីហនុ សឺន ន េចល។ េរឿង
ជក់ែស្តងៃនដេំណើ រករ្រកហមេខៀវចូលគន េនះ គកឺរបេងកើត «សម័ពនធ
ភពៃនបងប្អូន ែដលជស្រតូវនឹងគន » «រ ្ឋ ភបិលចរុំះ្រតភីគ»ី េដើមប ី
រលំរំ ្ឋ ភបិល ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ។ ដេំ ះ្រ យ
្រកហមជ «ផ្លូ វេ្រគះថន ក់» ដ៏ធសំំ ប់្របជជនកមពុជ េហើយ មនិ ច
េកើតមនបនេឡើយ េ្រពះេយើងមនិែមនជ្រកហមដូចេគយល់ថ ច
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ចូលជមួយ្រកហម បុ៉ល ពត បនេនះេឡើយ។ 
កនុងបញ្ហ ដេំ ះ្រ យចេំពះពួកែខមរ្រកហម ជទូេទ ក់ដូចជ

បនឯកភពគន  អពីំេគលេ ្រតូវលុបបបំត់ មនិេ យរបបែខមរ្រកហម 
វលិមកកន់អំ ចេនកមពុជវញិ ទងំ្របជជនកមពុជេនកនុង្របេទស 
និងេ្រក្របេទស។ ប ្ត ភគកីមពុជ (េលើកែលងែតែខមរ្រកហម) ៊ ន 

េមរកិ េ កខងលិច រហូតដល់េសចក្តសីេំរចចតិ្តអងគករសហ្របជ
ជត ិ ក៏បនបញចូ លពកយ «ករមនិវលិ្រតឡប់មកវញិៃននេយបយ និង
ករអនុវត្តន៍នអតតីកលកន្លងេទថមីៗ  ែដល្រតូវេគេថក លេទសជ
សកល» ែដលន័យសខំន់និយយដល់ករមនិវលិ្រតឡប់ៃនរបប បុ៉ល 
ពត។ បុ៉ែន្តេគមនិទន់ឯកភពអពីំវធិនករែដលនដំល់ករលុបបបំត់
នូវេ្រគះថន ក់េនះេទ។ វធិនកររបស់ភគ ី និង្របេទសែដល្របឆងំ

ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ គេឺគចង់បបំត់េ្រគះថន ក់ បុ៉ល ពត 
មរេបៀបផ្តល់តួនទីទងំនេយបយ និងេយធ េ យពួក បុ៉ល ពត 

កនុងដេំ ះ្រ យនេយបយ រួចកចំត់ បុ៉ល ពត មករេបះេឆន ត 
កនុងេពល បុ៉ល ពត មនិទន់ទម្ល ក់ វុធ។ េហើយេ្រគះថន ក់ជងេនះ
េទៀត គកឺចំត់ បុ៉ល ពត មរយៈទមទរេ យរ ំ យេចលរបប

ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ ែដលជករេបើក្រចកេ យពួក បុ៉ល 
ពត មកកន់អំ ចបនងយ្រសួល។ អនក ក៏ដងឹែដរថ េ្រកពី

ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ និង្របេទសែដលឧបតថមភគ្ំរទ ធ
រណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ គម នអនក ្របឆងំ បុ៉ល ពត ពិត្របកដ 
េហើយមនសមតថភព្រគប់្រគន់ េដើមបទីប់ ក ត់ បុ៉ល ពត េឡើយ។ បុ៉ែន្ត
ែបរជេគចង់កចំត់ បុ៉ល ពត មវធិនករ «ចងៃដ» អនក្របឆងំ បុ៉ល 
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ពត េទវញិ។ «េនះក៏ជផ្លូវ្របកបេ យេ្រគះថន ក់ ៃនអនកផ ងេ្រពង
ខងនេយបយ េហើយេនះក៏ជរេបៀបេលងែលបងភន ល់ េ យ ក់
្របេទស និងជវីតិរបស់្របជជន»។ វធិែីតមួយគត់ េដើមបលុីបបបំត់ជ

ថ ពរនូវលទធភពបេងកើតេឡើងវញិៃនរបប បុ៉ល ពត គ្ឺរតូវបបំត់េចល 
កម្ល ងំ្រប ប់ វុធ ែដលជឧបករណ៍ដេណ្តើ ម អំ ចបេងកើតរបប
របស់ពួក បុ៉ល ពត េដើមបបី្តូ រយកនូវករចូលរួមខងនេយបយរបស់
ពួកែខមរ្រកហម ែដលេនះក៏ជកររេំ ភដ៏ធមួំយរួចេទេហើយ េទេលើ
សីលធម៌ និងផ្លូ វចបប់។ េគមនិ្រតូវេធ្វើសមបទនអ្វីរហូតដល់េ យពួក
ែខមរ្រកហមមនលទធភពបងកវនិសកមមជថម ី មកេលើ្របជជនកមពុជេនះ
េឡើយ។ េបើពួក បុ៉ល ពត មនិយល់្រពម ្រតូវេប្តជញ េដើរេចលពួក បុ៉ល 
ពត េហើយបន្តករ្របយុទធេដើមប ី ងំករវលិ្រតឡប់របស់  ្របេសើរជង
ទុកេ យ វលិ្រតឡប់មកេ យ្រសបចបប់។ ពួកអនកេ យេឈម ះខ្លួន
ថ ជអនក ណិត្រស ញ់្របជជនកមពុជ ចង់េ យ្របជជនកមពុជ
បនសន្តិភព រួចចកពីករគំ មកែំហងរបស់ពួក បុ៉ល ពត កពុំងេធ្វើ
សកមមភពផទុយពីករនិយយ គេឺគកពុំងេធ្វើនូវអ្វី ែដលអនកមនសុឆនទៈ
ពិត្របកដមនិ ចេធ្វើេទេកើត។ ករទទួល គ ល់នូវេ្រគះថន ក់ បុ៉ល 
ពត ក់ដូចជ្រគន់ែត េដើមបេីគចេចញពីភព ម៉សខងែផនក
សីលធម៌ េហើយករទទួលយក ក៏្រគន់ែតជរេបៀបប្តូ រយុទធវធិ ីចត់ទុក
ដូចជករេធ្វើសមបទន េដើមបេីឆ្ល តយកចេំណញនូវអ្វែីដលេគមនិ ចយក
បន មករគ្ំរទពួកែខមរ្រកហម េ យេធ្វើស្រងគ ម មផ្លូវេយធ
បុ៉េ ្ណ ះ។ េនះគកឺរសុខចតិ្តទទួលយកនូវករេ្របើពកយ « ងំ ក ត់ករ
វលិ្រតឡប់របស់ពួកែខមរ្រកហម បុ៉ល ពត េដើមបបី្តូ រយកកលផ្តួលរលំំ
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ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ មផ្លូវនេយបយ»។ ្របេទសខ្លះ 
ពិេសស សិង្ហបូរ ី បនេលើកេឡើងនូវេយបល់គួរេ យភញ ក់េផ្អើលថ 
«េ្រកយេពលកងទព័េវៀត មដកេចញ ្រតូវដក វុធពីភគែីខមរទងំ
អស់»។ េនះជករមួយពិបកយល់ ចេំពះេច្រកមតុ ករ ែដលបន
កត់េទសេ យជនរងេ្រគះ និងអនកបងកេ យេគរងេ្រគះជប់ពនធ
ធនគរជមួយគន ។ ្របេទសែដលេផ្តើមគនិំតេលើកវធិនករេនះ កពុំង
ែតខិតខបំេងកើតនូវទម្ល ប់ដ៏មនេ្រគះថន ក់ គកឺរបេងកើតេ យមនភព
្រសបចបប់ចេំពះអេំពើ្របល័យពូជ សន៍ ែដលសកលេ កកពុំងែត
ខិតខលុំបបបំត់។ ពួក សីហនុ ពិេសស ពួក សឺន ន មយង៉េ យ
ចង់រក ទុកែខមរ្រកហម មយង៉េ យកម្ល ងំេយធខ្លួនេខ យជង េគក៏
្របញប់្របញល់ឯកភពេ យមនិបច់គតិពីយុទធ ្រស្តភជ ប់ពី បុ៉ល 
ពត មកេលើខ្លួនេឡើយ «េនះពិតជពួកឱកសនិយម ឆ្អនិកបលសីុ
កបល ឆ្អនិកនទុយសីុកនទុយ េធ្វើយ៉ង េ យែតមនអំ ច»។ វធិសីុី
មនិបច់សងវញិ យកទនិំញមនិបច់សង្របក់ េគ ចេធ្វើបនែតចេំពះ
្រកុម សីហនុ សឺន ន ែតបុ៉េ ្ណ ះ េហើយមនិ ចេធ្វើបនចេំពះ្របជ
ជនកមពុជេឡើយ។ 
រេបៀបទិញទនិំញមនិបច់សង្របក់ បននិងកពុំងដេំណើ រករយ៉ង

មមញឹក មរបស់ែដលេ ថ «រ ំ យេចលរបប ធរណរដ្ឋ្របជ
និតកមពុជ ្រពមេពលរ ំ យេចលកមពុជ្របជធបិេតយយេហើយបេងកើតរ ្ឋ
ភបិលបេ ្ត ះ សននចតុភគ ី ែដលមនសីហនុជ្របធន»។ ១០ ឆន  ំ
មុនេនះ ពួក្របឆងំ ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ បនេ្របើ្របស់
វធិនករនេយបយ េយធ េសដ្ឋកចិច ករទូត េដើមបផី្តួលរលំ ំ ែតេគ
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មនិ ចេធ្វើបន េហើយម្តងេនះ េគ្រតូវអនុវត្តនូវរេបៀប «ផ្តួលរលំេំលើតុ
ចរច»។ េនះជវធិតីភជ ប់រ ងរបស់ែដលគម នជមួយរបស់ែដលមន
ពិត្របកដ េ យេគេធ្វើសមបទន មរេបៀបែហក្រក សេចល េដើមប ី
ប្តូ រយកករបផំ្ល ញនូវវតថុធតុមួយែដលមនពីគល់មកដល់ចុង។ ករ
ពិតរបស់ែដលេ ថ កមពុជ្របជធបិេតយយ បន្រតូវ្របជជនរ ំ យ
េចល ងំពីៃថង ៧ មក  ១៩៧៩ មកេម៉្លះ ែតរបស់េនះបនសថិតេន
េលើ្រក ស េ យមនកររក ពីបរេទស ជរបស់ែដល្របជជន និង
សកលេ កស្អប់េខពើម េហើយជរបស់គម នទឹកដ ី គម ន្របជជន គឺ
ខុសពីេកះៃត ៉ ន់ ែដលសថិតេសថរេ យមន្របជជន ប់ ននក់ 
េហើយ្រតូវេគរ ំ យេចល មករែហក្រក ស និងលុបេឈម ះពីអងគ
ករសហ្របជជត ិ ែតជក់ែស្តងៃត ៉ ន់េនែតជៃត ៉ ន់ដែដល េហើយ
សហរដ្ឋ េមរកិ និង្របេទសខងលិចជេ្រចើន ែដលមននេយបយ 
ចនិពីរ េនែតរក ទនំក់ទនំងយ៉ងល្អដែដល។ កមពុជ្របជធបិេតយយ 
េបើេគែហក្រក សេចល លុបេឈម ះេចញពីអងគករសហ្របជជត ិគឺ
ចប់េហើយកម្ល ងំេសសសល់គជឺឧទទ ម ែដលគម ន្រតួត្រ ទឹកដ ី និង
្របជជន។ ឯករយកដៃីថជតបំន់រេំ ះកមពុជ្របជធបិេតយយ គជឺេរឿង
ែដល្របជជនៃថខ្លួនឯងយល់មនិបន ចេំពះអេំពើរបស់រ ្ឋ ភបិលខ្លួន 
ែដល ៊ នេធ្វើសមបទនអធបិេតយយ េដើមបបី្តូ រយកករសថិតេសថរខង
នេយបយ និងេយធៃនកមពុជ្របជធបិេតយយ។ ឯ ធរណរដ្ឋ
្របជមនិតកមពុជ មនអតថភិពពិត្របកដ េទះជគម នេឈម ះេនអងគ
ករសហ្របជជតក៏ិេ យ េហើយជរបបេកើតេឡើងពី្របជជន និង
សថិតេសថរេ យ រ្របជជន។ ពួកេគត្រមូវេ យមនកររ ំ យ្រពម
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េពលជមួយគន  នូវរបស់ែដលមនពិត និងរបស់ែដលមនែតេឈម ះ 
កនុងទិសេ ផ្តួលរលំេំ យមនិបច់េ្របើកម្ល ងំ។ ពួកេគេចះេ្របើ្របស់
ែដរនូវ្រទឹស្តី «ដេំ ះ្រ យនេយបយមួយ ចរកេឃើញ ្រស័យ
េ យភគទីងំសងខង េធ្វើសមបទនេទវញិេទមក» បុ៉ែន្តជក់ែស្តង
េគអនុវត្តនូវរេបៀបេដើរប្រញច សទិស គេឺ យ ធរណរដ្ឋ្របជមនិត
កមពុជ ចប់េចញដេំណើ រពីចណុំចេលខ ១០ េទកន់ចណុំចេលខ
សូនយ ឬេ ច ស់េទកន់ចណុំចេលខ ៣ ឯកមពុជ្របជធបិេតយយ 
្រតូវេចញដេំណើ រពីចណុំចេលខសូនយ េទកន់ចណុំចេលខ ១០ ឬ
ចណុំចេលខ ៧ បនន័យថ មខ ង្រតូវបត់ មខ ង្រតូវបន េពលគឺ ខុស
ពី្រទឹស្តីៃនសមបទនេទវញិេទមក។ ករទិញទនិំញេហើយែដលមនិ
ែមនជអេំ យេទេនះ ភពចបំច់េគ្រតូវេ យ្របក់េទអនកលក់ទំ
និញ។ ពួកេគមនិែមនមនិដឹងេទថ េដើមបមីក្រតួត្រ អំ ចបនេន
កមពុជ ឬនិយយេ យច ំ គមឺកកន់កប់រដ្ឋធនីភនេំពញ េតើេគ្រតូវ
ចំ យជវីតិទ ន ្រទពយសមបត្ត ិ និងេពលេវ អស់បុ៉នម ន េទើប

ចេធ្វើបន េបើ្រតូវេធ្វើករផ្តួលរលំំ មផ្លូ វេយធ េហើយេបើកន់កប់
បនេហើយេតើពួកេគនឹងបន្តខូចខតបុ៉នម នេទេទៀត ពីករ យបក
របស់្របជជនេយើង ែដលមនិ្រពមទទួលយកនូវរបប បុ៉ល ពត ឬរបប
ែដលេគមនិ្រតូវករ។ េយើងដងឹចបស់ថ ពួកេគពិតជដងឹេរឿងេនះ
ចបស់ ស់ េ្រពះអនកនេយបយអស់េនះ មនិលងិតលងង់េពកេនះេទ 
បុ៉ែន្ត ្រស័យេ យ «ឆ្ល តេពក និងេ ម ភេពក» េទើបេគេលើកេរឿងេនះ
េឡើង ែដលនេំ យមនភពទល័្រចក កនុងករែស្វងរកដេំ ះ
្រ យនេយបយ។ ពួកេគបននិយយេហើយថ ស្រងគ មេនះជ
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ស្រងគ មមនិឈនះមនិចញ់ េហើយមនិ ចផ្តួលរលំរំបបភនេំពញ មផ្លូវ
េយធបនេឡើយ ដូេចនះ្រតូវស្រមុះស្រមួល មផ្លូវនេយបយ បុ៉ែន្ត
មកដល់េលើតុចរច េគែបរជទមទរនូវអ្វីែដលេគមនិ ចសេំរច បន
េនេលើសមរភូម ិ១០ ឆន កំន្លងមក។ 
េយើងបនេធ្វើសមបទន េហើយេ្រត មខ្លួនេធ្វើសមបទន េដើមបឈីនេទ

រកករ្រពមេ្រព ងគន  បុ៉ែន្តេបើេធ្វើសមបទនែតមន ក់ឯង គឺមនិេសមើភព េន
កនុងដេំ ះ្រ យនេយបយេឡើយ។ ចេំពះ្របជជនេយើង បក
េយើង បនេធ្វើពលិកមម្រគប់ែបបយ៉ង េដើមបជីវីតិ និងករសុខ ន្តរបស់
្របជជន។ ្របជកសិករត្អូញែត្អរពីបញ្ហ វភិគទនេសន ជត ិ េយើង
ែកែ្របភ្ល ម េហើយ ៊ នសុេំទស្របជជន បុ៉ែន្តចេំពះដេំ ះ្រ យ
នេយបយ គមឺនិ ចេធ្វើសមបទនែតមន ក់ឯងបនេឡើយ េ្រពះេនះគឺ
ជករតសូ៊រ ងបកខពួកែដល្របឆងំគន េ យ វុធ េហើយជមួយពួក
្របល័យពូជ សន៍ និងអនកគ្ំរទ ។ េបើេធ្វើសមបទនែតមន ក់ឯង មនិ
ខុសពីករអេញជើញរបប បុ៉ល ពត េ យមកកប់សម្ល ប់្របជជន
ជថមេីនះេឡើយ។ ករេធ្វើសមបទនរបស់បក  និងរដ្ឋ េយើងមនេគល
េ សខំន់បផុំត គបឺញច ប់ទុកខេ ករបស់្របជជន ែដលបងកេឡើង
េ យស្រងគ ម បផំ្លចិបផំ្ល ញពីកម្ល ងំបដបិកខ។ េយើងសុខចតិ្តចរច 
េហើយេ្រត មខ្លួនទទួលយកនូវរបបពហុបក  គឺ ជករេធ្វើសមបទនដ៏
ធេំធង េដើមបបី្តូ រយកនូវករសុខ ន្តជូន្របជជន ែដលកពុំង្រតូវករ
នូវសុខសន្តិភព េដើមបកី ង្របេទស និងជវីភពរស់េន។ ពីបក មួយ
កន់អំ ចមន ក់ឯង េទកន់របបបក េ្រចើនកន់អំ ច ឬេធ្វើ
សកមមភពកនុងសងគម េហើយែដល្របេទសជេ្រចើន ឬបុគគលជេ្រចើន 
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ែដលធ្ល ប់កន់អំ ចេនកមពុជមនិែដលបនេធ្វើ គជឺសមបទនមួយ
ដ៏ធេំធង េ្រពះ្របេទសជេ្រចើនបនខិតខបំ្រងក បបក ជទំស់ ងំមនិ
េ យព្រងកីតួនទីកនុងសងគម តួយ៉ងេន សីុ េគនយ៍ មនហ្វីលីពីន 
ភូម េហើយ្របេទសផ ងេទៀត ក៏មនភព្រប ក់្របែហលគន ែដរ។ 
្របេទស ែដលមនបក នេយបយជេ្រចើន េធ្វើសកមមភពេ យចបប់
បនទទួល គ ល់េហើយេនះ ក៏េនែតរកវធិេីធ្វើេ យបក េផ ងេទៀតចុះ
េខ យ េដើមបអីំ ចរបស់បក ខ្លួន ដូចជេនៃថ ប ងំ សហរដ្ឋ េម
រកិ។ល។ េពលេឃសនេបះេឆន តម្តងៗ េគេឃើញែតករបន្តុះបង្អ ប់គន  
េលើកតេមកើងបក ពួកេរៀងខ្លួន កនុងេគលេ  «ធ»ំ េដើមបខី្លួនក្ត ប់បន
អំ ច។ េនកមពុជ សីហនុ បនប្រងក បបក ្របឆងំយ៉ងខ្ល ងំក្ល  កនុង
េពលែដលគត់កន់អំ ច ដូចជពួក សឺង ងុ៉កថញ់ ស ំ រ ី ហូ៊ 
នឹម ហូ៊ យន់ េខៀវ សផំន ឡុត ស (បុ៉ល ពត) និងបក នេយបយ
េផ ងៗេទៀត េនះក៏េដើមបពី្រងងឹនូវអំ ច្រតួត្រ មន ក់ឯងែដរ។ មក
ដល់របប លន់ នល់ ក៏ដូចគន  េហើយមកដល់ បុ៉ល ពត មនិចបំច់ថ
បក នេយបយេទ េទះកូនេកមង ឬ្រពះសងឃ ក៏្រតូវសម្ល ប់ែដរ ។ 
េបើគតិែតផល្របេយជន៍បក នេយបយសុទធ ធ គឺ នឹងគម នេរឿង

ចរច ឬដេំ ះ្រ យនេយបយេឡើយ។ បក មួយកន់អំ ច
មនភពងយ្រសួលសំ ប់បក  ទងំេនកនុងអងគករនីតបិញញត្ត ិ (រដ្ឋ
សភ ្រកុម្របកឹ រដ្ឋ) ទងំកនុងអងគករនីត្ិរបតបិត្ត ិ (្រកុម្របកឹ រដ្ឋម្រន្តី) 
េហើយនិងងយ្រសួលកនុងអងគករតុ ករេទៀតផង េ្រពះអនកេធ្វើករ
ទងំអស់ សុទធែតជបកខជនៃនបក ្របជជនបដវិត្តកមពុជ ។ បុ៉ែន្តេដើមប ី
ផល្របេយជន៍្របជជន េយើងសុខចតិ្តចរច េហើយេ្រត មទទួលយក
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ដេំ ះ្រ យនេយបយ ែដលនដំល់ករេធ្វើេ យមនបក េ្រចើន
េធ្វើសកមមភពកនុងសងគម ។ 
បក ដៃទេទៀត សុទធែតបុ៉នប៉ងេ យខ្លនួ បនមកេធ្វើសកមមភព កនុង្របេទស 

ចង់ដេណ្តើ មអំ ច េ យមនទី ងំេនរដ្ឋធនីភនេំពញែតម្តង។ េគេ្របើ
្រគប់វធិនករ េដើមបសីេំរចេគលេ េនះ បុ៉ែន្តសេំរចមនិបន។ ឥឡូវ
េនះ េបើេគចង់មកដល់ េ យមនិបច់ យគន  ខងេយធេនះ េតើអ្វី
ែដលេគ្រតូវសងេ យេយើងវញិ? អ្វែីដលជករទមទរករំតិអបបរម
របស់េយើង គ្ឺរតូវរ ំ យេចលកងទព័ពួកែខម្រកហម បុ៉ល ពត។ ឯភគី
េផ ងេទៀត គឺ ្រស័យេលើឥរយិបថរបស់េគចេំពះែខមរ្រកហម យ៉ង

? ករទមទររ ំ យកងទព័ែខមរ្រកហម គជឺថនូរេដើមបបី្តូរយកពីករ
មនិមនខងនេយបយ េនកនុង្របេទស េនភនេំពញ មកជមនវញិ។ 
អនកនេយបយៃនភគបីដបិកខ ្រតូវេចញពីសភពេឃសនខ បឹេខ វ
លួច ក់ បចខិតប័ណ្ណលួច ក់ មកជេឃសនចហំផ យ ម
ឧេគឃសនស័ពទ មកែសត និងរហូត មវទិយុ ទូរទស ន៍ផង បុ៉ែន្តតៃម្ល
ែដលេគ្រតូវសង គរឺ ំ យេចលកងទព័ែខមរ្រកហម បុ៉ល ពត។ ករ
ទមទររ ំ យេចលកងទព័ បុ៉ល ពត មនិែមនសំ ប់ផល្របេយជន៍
បក ្របជជនបដវិត្តន៍កមពុជមួយេនះេទ ែតជផល្របេយជន៍ រួមរបស់
្របជជនកមពុជទងំកនុង្របេទស និងេ្រក្របេទស ជផល្របេយជន៍របស់
ប ្ត ្របេទស និងអនកេសន យុត្តធិម៌េលើសកលេ ក ែដល្រពយួបរមភ
ពីេ្រគះថន ក់ៃនរបប បុ៉ល ពត េហើយក៏ជផល្របេយជន៍របស់្រកុម សីហនុ 
សឺន ន ផងែដរ។ បុ៉ែន្តេយើងមនិយល់ថ េហតុអ្វីបនជ សីហនុ សឺន 

ន ជទំស់នឹងករែដលេយើងទមទរេ យកចំត់កងទព័ែខមរ្រកហម
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េទវញិ។ 
េដើមបសីេំរចនូវេគលបណំង ផ្តួលរលំំ ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ

េនេលើតុចរច េគទមទរេ យរ ំ យេចលភ្ល មនូវរបបេនះ េ យ
មនិបច់រង់ចកំរេបះេឆន ត ែដលជកររេំ ភយ៉ងកេ្រមលេលើសិទធិ
ស័្វយសេំរចរបស់្របជជនកមពុជ និងជករេបើក្រចកសំ ប់ករវលិ្រត
ឡប់របស់ពួក បុ៉ល ពត។ កម្ល ងំដ៏មន្របសិទធភព ងំ ក ត់ករវលិ្រត
ឡប់របស់ពួក បុ៉ល ពត គឺ ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ មនិែមន
្រកុម សីហនុ សឺន ន េនះេឡើយ។ ករទមទរេ យរ ំ យរបប
េនះមុនករេបះេឆន ត  មុន បុ៉ល ពត រ ំ យេចលកងទព័ គជឺករ
េបើកទ្វ រសំ ប់ទទួលពួកេពជឈឃដ េ យមកកប់សម្ល ប់្របជជន
ខ្លួនវញិ។ រ ្ឋ ភបិល ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ ែដល ្រស័យ
េ យ្របជជនកមពុជេបះេឆន តេ្រជើស ងំេឡើង គឺមនែត្របជជន
កមពុជមួយគត់ែដលមនសិទធិ្រគប់្រគន់ នឹងរ ំ យេចលរ ្ឋ ភបិល
មករេបះេឆន ត េហើយមនែត្របជជនកមពុជេទ េទើបមនសិទធ្ិរគប់

្រគន់ កនុងករេ្រជើសេរ ើស្របមុខរដ្ឋ ្របមុខរ ្ឋ ភបិល រដ្ឋសភ ្រពមទងំ
កណំត់ពីរបបនេយបយរបស់កមពុជ។ ពួកអនក្រជកេ្រកមផ្ល ក «សិទធិ
ស័្វយសេំរចរបស់្របជជនកមពុជ» នគំន េធ្វើនូវអ្វែីដលផទុយពីេគល
ករណ៍ជមូល ្ឋ នៃនសិទធិស្វ័យសេំរចេទវញិ េ យចង់បន្តុបេ យ
្របជជនកមពុជនូវរ ្ឋ ភបិលមួយ ែដល្របជជនមនិបនបេញចញករ
អនុម័តិ មករេបះេឆន ត។ ពួកេគបនខិតខបំេំប៉ងេឡើងនូវពកយ 
«របប្រគប់្រគងែដលេវៀត មបន្តុបេឡើង» េមើលងយ្របជជន ប់

នែដលបននគំន េទេបះេឆន ត េហើយេគែបរជចត់ទុកថករេបះ
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េឆន តេនះមនិ្រសបចបប់ ្រស័យេ យមនវត្តមនកងទព័េវៀត ម
េនកមពុជ។ កនុងេពលបេងកើតេឡើងនូវ្រទឹស្តីេនះ ពួកេគេភ្លចគតិដល់រ ្ឋ
ភបិល្រសបចបប់េន្របេទសជេ្រចើន ែដលបនេបះេឆន តេ យមន
កងទព័ េមរកិ ឬកងទព័បរេទស ដូចជប ្ត ្របេទសេនទ្វីប ្រហ្វិក
មួយចនួំន ្របេទសេនទ្វីប េមរកិមួយចនួំន េហើយេនអឺរ ៉ុបខងលិច 
េសទើរែតជទូេទក៏មនកងទព័ េមរកិ េហើយមនរហូត វុធនុយេក្លែអ៊រ 
និងមេធយបយស្រងគ មទេំនើបៗ េន សីុ ជបុ៉ន កូេរខ៉ងតបូង ហ្វីលីពីន  
ៃថ សុទធែតមនកងទព័ េមរកិ បុ៉ែន្តអនកទងំេនះសុទធែត្រសបចបប់ 
កនុងេពលែដល្របេទសទងំេនះ គម នករគំ មកែំហងពី្របេទស
េ យពិត្របកដផងេនះ។ េនកមពុជ កនុងរបប លន់ នល់ ែបរជ
្រសបចបប់េទេកើត កនុងេពលែដលកងទព័ េមរកិ យ៉ងៃ្រពនគរ
ចូលមកទ្រនទ នកន់កប់ រួចក៏នគំន េដញ សីហនុ េចញពីអងគករសហ
្របជជត ិ េហើយ្របគល់េ យពួកប្លន់អំ ច លន់ នល់ េទអងគុយ
ជនួំសវញិ។ ឯចេំពះ ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ េគចត់ទុកជបញ្ហ
េផ ងេទវញិ េ យេយងេទេលើរបបេនះ មនិបនផ្តល់អ្វ ីជផល្របេយជ៍
េ យេគ។ 
ឈរេលើេគលករណ៍េគរពនូវសិទធិស័យសេំរចរបស់្របជជន និង 

េគលករណ៍េគរពផល្របេយជន៍្របជជន កនុងដេំ ះ្រ យ
នេយបយ េយើងយល់្រពមេ យមនរ ្ឋ ភបិលចរុំះមួយេ្រកយករ
េបះេឆន ត េ យយកករសេំរចរបស់្របជជនេធ្វើជករកត់េសចក្តី
ជនួំស្របេទសេ្រក ែដលចង់បេងកើតរបបមួយេលើកបល្របជជនកមពុជ។ 
េដើមបឈីនេទដល់ទិសេ  គ្ឺរតូវរក ទុក ថ នភពបចចុបបននេនកមពុជ 
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ទងំនេយបយ និងេយធ េពលគកឺម្ល ងំ  េនទី គេឺនទី
េនះ បេងកើតេឡើងនូវគណៈកមមករ ឬ្រកុម្របកឹ េបះេឆន តេហើយដេំណើ រ
ករេបះេឆន តេ យមនករ្រតួតពិនិតយ ពីគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយ 
អន្តរជត ិេដើមបេី្រជើសេរ ើសរដ្ឋសភ រួចរដ្ឋសភ ក់េ យេ្របើរដ្ឋធមមនុញញ
ថម ី និងបេងកើតរ ្ឋ ភបិលថម ី េហើយរ ្ឋ ភបិលថមេីនះជអនកសេំរចេរៀបចំ
កងទព័មួយរបស់រដ្ឋកមពុជេនៃថងអនគត។ ករេបះេឆន ត ្រតូវេធ្វើេឡើង 
បនទ ប់ពីករដកេចញអស់ពីកមពុជ នូវកងទព័េវៀត ម និងករបញឈប់
ជនួំយេ យកម្ល ងំែខមរបដបិកខ។ ខងភគ្ីរបឆងំេគេលើកេឡើងថ េបះ
េឆន តរេបៀបេនះមនិេសមើភពេទ ្រស័យេ យ ធរណរដ្ឋ្របជម
និតកមពុជ្រតួត្រ ទឹកដ ីនិង្របជជន។ េគមនិ្រតូវទមទរេ យេលើស
ពីេនះេឡើយ េ្រពះទុនេគមនតចិ យ មេយធដេណ្តើ មមនិបន។ 
ករែដល ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ ផ្តល់លទធភពេ យេគមក
ចូលរួមេបះេឆន ត ជករេធ្វើសមបទនដ៏ធំ ស់េទេហើយ េហើយវធិន
ករេនះ ្របេសើរជងវធិនករែដលសេម្តច សីហនុ បនេធ្វើេ្រកយ
សននិសីទហ ែឺណវ ឆន  ំ ១៩៥៤ ែដលេពលេនះ គត់ទមទរេ យ
រ ំ យេចលកងទព័ៃនគូ្របឆងំសិន េទើបេ យបក នេយបយចូល
រួមេបះេឆន តេ្រកមរដ្ឋអំ ចរបស់គត់។ េពលេនះ េយើង្រគន់ែត
ទមទរេ យរក ទុក ថ នភពដែដល ែផនកនេយបយ និងេយធ 
រហូតដល់ដេំណើ រករេបះេឆន តេហើយេ្រសច មនន័យថ េគេនរក
បននូវកម្ល ងំនេយបយ និងេយធេទៀតផង េហើយរក ទុកតបំន់
្រតួត្រ របស់ភគដីៃទ េបើសិនេគមន។ 
បុ៉ែន្តបុ៉នម នែខកន្លងមកេនះ ចនិ និងៃថ បនខិតខអំនុវត្តនូវ «យុទធ
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្រស្តតភជ ប់» េហើយចនិេលើកេឡើងនូវពកយថ របបែខមរ្រកហមក៏
េ្រគះថន ក់ របប េហង សរំនិ ក៏េ្រគះថន ក់ែដរ ្រតូវកចំត់េចលទងំអស់
គន ។ កនុងឱកស្របជុ្ំរកុមករងររបស់ករ្របជុេំ្រកផ្លូវករេនហ ករ

 ៃថេលើកេឡើងអពីំវធិនករទប់ ក ត់នូវអេំពើ្របល័យពូជ សន៍ 
េ យសេំ េទេលើរបបពីរផ រភជ ប់គន  គទឺងំ បុ៉ល ពត ទងំ េហង សំ
រនិ។ សឺន ន ក៏បនេលើកដូចគន  េនអងគករសហ្របជជត។ិ ចនិ 
និងៃថបនដងឹចបស់ថ េបើទុក ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ ពួក
ែខមរ្រកហមមនិ ចេធ្វើេភ្ល ងេធ្វើផគរបន មទេំនើងចតិ្តេឡើយ េហើយចនិ
ក៏ដូចជៃថ មនិ ច ្ត រេឡើងវញិនូវឥទធិពល និងផល្របេយជន៍របស់
េគេនកមពុជ មបណំងែដលេគចង់បនេនះែដរ។ ទងំចនិ ទងំៃថ 
សុទធែតចង់បនធូ របនថយនូវកម្ល ងំសងកត់របស់ ធរណមត ិ ែដល
ទមទរេ យកចំត់េចលពួក បុ៉ល ពត េ យខិតខបំែង្វរករគប
សងកត់ខ្លះ មកេ យរបប ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ។ 
កនុងេពលែដល ធរណមតសិកលេ ក ក៏ដូចជ្របជជនកមពុជ  

កពុំងបេងកើនករទមទរេ យកចំត់េចលពួក បុ៉ល ពត េនះ ចនិ 
េមរកិ ្របេទសែប៉កខងលិច និង ៊ ន បនឈនេទ មផ្លូវមួយ
ជមួយគន  គកឺរេ្របើ «សន្លឹកេបៀ សីហនុ» េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ កមពុជ 
េហើយេដើមបកីរពរបននូវអំ ចរបស់ សីហនុ ែដលកម្ល ងំគត់
េខ យជងេគេនះ មយង៉េគទមទរបញជូ នមកកមពុជ នូវកងរក សន្តិ
សុខអន្តរជត ិ មយង៉េទៀត េគ្របញប់្របញល់ជួយក ងកម្ល ងំ
េយធេ យ្រកុម សីហនុ និងសឺន ន គឺ េមរកិបនបេងកើនជនួំយ 
េ យមនទងំជនួំយេយធផង ។ ចេំពះកងរក សន្តិសុខ ែដលេគ
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ទមទរេ យបញជូ នមកកមពុជ គពួឺកេគមនិ ៊ នេលើក្រតង់ៗថ មក
េដើមប ី យ ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជផង ងំ ក ត់ែខមរ្រកហមផង 
េដើមបពី្រងងឹអំ ច្រតួត្រ  និងករពរេ យ សីហនុ សឺន ន េនះ
េឡើយ េហើយេគេឆ្ល តេ្របើ្របស់ចតិ្ត ្រស្តរបស់ ធរណរដ្ឋ្របជម
និតកមពុជ ែដលបនចត់ទុក បុ៉ល ពត ជេ្រគះថន ក់ េ យេលើកេឡើង
ថ «បញជូ នមកកមពុជ នូវកងរក សន្តិសុខអន្តរជត ិេដើមប ី ងំ ក ត់ករ
វលិ្រតឡប់ៃនរបប បុ៉ល ពត បនទ ប់ពីកងទព័េវៀត មដកេចញ»។ 
េចញពីេនះ េគបក្រ យថ េគលេ ៃនកងរក សន្តិសុខអន្តរជត ិ
គទីឺមួយ េដើមបរី ំ យពួក បុ៉ល ពត ទីពីរ េដើមប ី ងំមនិេ យមន
ស្រងគ មរ ងភគកីមពុជ ទីប ី េដើមបចីត់ ងំករេបះេឆន ត។ មខ្លឹម

រករងរេនះ កងរក សន្តិសុខអន្តរជត ិ គជឺកងកម្ល ងំកន់កប់
កមពុជ ែដលជកររេំ ភេលើសិទធិស័្វយសេំរចរបស់្របជជនកមពុជ 
េ្រពះករងរេនះ សុទធែតជកចិចករៃផទកនុងរបស់្របជជនកមពុជ េបើេគមក
េធ្វើករងរេនះ គពិឺតជេគចង់យកកម្ល ងំេនះ េដើមបកីន់កប់ពីេលើរ ្ឋ ភិ
បលកមពុជ។ េហើយករែដលេគេលើកេឡើងថ កងរក សន្តិសុខអន្តរ
ជតមិកកមពុជេនះ គេឺដើមប ី ងំ ក ត់ បុ៉លពត េនះគជឺេរឿងេបក
្របស់ ធរណមតយ៉ិងេពញទី េ្រពះថ េបើេគចង់កចំត់ បុ៉ល ពត 
ែមន េហតុអ្វីបនជេគេធ្វើសកមមភពគ្ំរទដល់ បុ៉ល ពត និងែបរជ
ខិតខេំធ្វើេ យកម្ល ងំ្របឆងំ បុ៉ល ពត េខ យេទវញិ។ វត្តមនកងទព័
េវៀត មេនកមពុជ គេឺដើមប ី ងំ ក ត់ករវលិ្រតឡប់របស់ បុ៉ល ពត 
េហតុអ្វីបនជេគនគំន េថក លេទសេវៀត មេទវញិ។ ធរណរដ្ឋ
្របជមនិតកមពុជ ជកម្ល ងំដ៏សខំន់  ែដលបនចូលរួមពី្រគប់្រសទប់
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្របជជន កនុងករ្របឆងំពួក បុ៉ល ពត េហតុអ្វក៏ីេគនគំន េធ្វើេ យ
កម្ល ងំេនះ ចុះេខ យេទវញិ។ ្របជជនកមពុជ មនលទធភព្រគប់
្រគន់ កនុងករ ងំ ក ត់ករវលិ្រតឡប់របស់ បុ៉ល ពត និងេធ្វើេ យ បុ៉ល 
ពត រលរំ យ ្របសិនេបើ្របេទសេ្រកឈប់ជួយពួកេនះ។ េហតុអ្វីបន
ជេគមនិទុកេ យ្របជជនកមពុជខ្ល ងំ និងជួយ្របជជនកមពុជកចំត់ 
បុ៉ល ពត ខ្លួនឯង។ េហើយករជួយេនះ មនិចបំច់ចំ យកម្ល ងំ
េ្រចើនផង ្រគន់ែតបញឈប់ជនួំយេ យពួក បុ៉ល ពត ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ េបើ
េវៀត មជួយ្របជជនកមពុជ កចំត់ពួក បុ៉ល ពត េហើយ េហតុអ្វមីនិ
េលើកទឹកចតិ្តេ យេធ្វើករងរេនះ។ ករទមទរេ យដកកងទព័
បរេទសៃន្របេទសមួយ ែដលបនមកជួយេធ្វើភរកចិចកចំត់ បុ៉ល ពត 
និងករបញជូ នមកកមពុជ នូវកងទព័បរេទសជេ្រចើន្របេទស េដើមបកីចំត់ 
បុ៉ល ពត គជឺេរឿងែដលមនិ ចយល់បន។ េបើេគមនិ្រតូវករកងទព័
បរេទសេនកមពុជ េហតុអ្វីក៏េគទមទរបញជូ នមកកមពុជ នូវកងទព័
បរេទស ែដលមនេ្រចើន្របេទសយ៉ងដូេចនះ។ ពិត្របកដ ស់ េគ
ចង់េ្របើ្របស់ផ្ល ក្របឆងំ បុ៉ល ពត េដើមបបីញជូ នមកកមពុជ នូវកងរក
សន្តិសុខអន្តរជត ិ មយង៉គេឺដើមបរីក េ យគង់វង នូវកម្ល ងំ បុ៉ល ពត 
េជៀស ងនូវករកចំត់ទងំ្រសុង មយង៉គេឺដើមប ី យយក ធរណរដ្ឋ
្របជមនិតកមពុជ េដើមបសីេំរចេគលេ ចុងេ្រកយគេឺធ្វើេ យ សីហនុ 
សឺន ន ដេណ្តើ មបនអំ ច្រតួត្រ  ែដលនដំល់ករបេងកើតេឡើង
នូវរបបសនិទធ េមរកិ និងេ កខងលិចេនកមពុជ។ មពត៌មនមក
ពីមជឈ ្ឋ នអនកនេយបយជន់ខពស់ប ងំថ « េមរកិចង់បញជូ នមក
ភនេំពញ នូវកងរក សន្តិសុខអន្តរជតចិនួំន ៧.០០០ នក់ េដើមបកីរពរ
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រ ្ឋ ភបិល សីហនុ»។ ចបស់ ស់ ស់ កងរក សន្តិសុខអន្តរជត ិ
មកកមពុជ មនិែមនមកេដើមបកីចំត់ បុ៉ល ពត េឡើយ គមឺកេដើមបដីេណ្តើ ម
អំ ចេ យ សីហនុ េហើយមួយែផនកេទៀតគេឺដើមបកីរពរករសថិត
េសថរៃនកម្ល ងំ បុ៉ល ពត ្រសប មយុទធ ្រស្តរបស់ចនិ ែដលបនដក
ថយពីដំ ក់កល បុ៉ល ពត ដេណ្តើ មមន ក់ឯង មកកន់ដំ ក់កល
ករពរកម្ល ងំេ យ បុ៉ល ពត មរយៈៃនករេ្របើ្របស់កងរក សន្តិ
សុខអន្តរជត។ិ េគខិតខអំនុវត្តយុទធ ្រស្តអងគុយេលើកពូំលភនេំមើលខ្ល  
និងសិង្ហខគំន ។ គម នេពល ែដល េមរកិ ៊ ន ្របេទសែប៉កខង
លិច សីហនុ សឺន ន អនុវត្តវធិនករ ច់ខត កនុងករកចំត់ បុ៉ល 
ពត ពិត្របកដេឡើយ។ េគ្រតូវរក ករសថិតេសថរៃនកម្ល ងំ បុ៉ល ពត 
េដើមបេីធ្វើជ កម្ល ងំទប់ជមួយកម្ល ងំ ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ។ 
េគ្រតូវេឆ្ល តេ្របើ្របស់ទនំស់រ ងកម្ល ងំទងំពីរ េដើមបេីគបនឱកស
ព្រងងឹអំ ចេ យ សីហនុ សឺន ន។ សម្តច សីហនុ បននិយយ
េនកនុងឱកសចរចេលើកទី ២ ហុ៊ន ែសន-សីហនុ កលពីែខមក  
១៩៨៨ ថ «េបើែខមរ្រកហមគំ មកែំហងខញុ  ំ ខញុនឹំងេទជមួយឯកឧត្តម 
ហុ៊ន ែសន ្របឆងំែខមរ្រកហមវញិ េបើឯកឧត្តម ហុ៊ន ែសន គំ មកែំហង
ខញុ  ំខញុនឹំងេទជមួយែខមរ្រកហម ្របឆងំនឹងឯកឧត្តម ហុ៊ន ែសន វញិ»។ 
េនះក៏ជវធិចីប់្រតៃីដទងំពីរ េដើមបបីេំរ ើឆន ងំខ្លួន ែដល េមរកិ ៊ ន 
្របេទសែប៉កខងលិច ឯកភពគន ដេំណើ រករកនុងបចចុបបនន និងេទ
អនគត េគេលើកេឡើងអពីំកងរក សន្តិសុខអន្តរជត ិ េធ្វើភរកចិច ងំ
មនិេ យមនស្រងគ មរ ងភគកីមពុជ ែតពួកេគេភ្លចគតិថ សន្តិភព
េនកមពុជេកើតមនបន ្រស័យេ យភគកីមពុជ ជអនកកណំត់។ 
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្របសិនេបើប ្ត ភគកីមពុជ ចង់មនសន្តិភពទងំអស់គន  ្រតូវែស្វងរក
រូបមន្ត េដើមប ី ងំ ក ត់កុេំ យមនស្រងគ ម បុ៉ែន្ត្របសិនេបើេគចង់មន
ស្រងគ មវញិេនះ គគឺម នអនក ្រតួត្រ បនេឡើយ។ ដូចជ អីុរង់៉-អីុ ៉ ក់ 
អងគករសហ្របជជត ិ មនិ ច ងំស្រងគ មរ ង្របេទសទងំពីរេនះ
បនេឡើយ េនមុនេពលែដល្របេទសទងំពីរេនះ្របកសឈប់េធ្វើ
ស្រងគ ម្របឆងំគន េ យខ្លួនឯង។ េនលីបង់ េទះជកងរក សន្តិសុខ
អន្តរជត ិមនិេធ្វើករ្រតួត្រ ៃផទកនុងលីបង់ បុ៉ែន្តកងរក សន្តិសុខ ែដល
េបះ្របចេំនទីេនះទទួលករ យ្រប រ េធ្វើេ យេ្រគះថន ក់ដល់
កងរក សន្តិសុខអន្តរជតជិេ្រចើន េហើយក៏មនិ ចប្ំរពួញនូវ្រកប
ខណ្ឌ ជេម្ល ះេនទីេនះបនែដរ។ េនកមពុជក៏ដូចគន  សន្តិភពសេំរច
េលើ្របជជនកមពុជខ្លួនឯង។ ្របសិនេបើបញជូ នចូលមកកមពុជ នូវកង
រក សន្តិសុខអន្តរជត ិ គជឺករបែនថម វុធចូលកមពុជ ស្រងគ ម ច
េបើកព្រងកី្រកបខណ្ឌ របស់  េហើយ ចនដំល់ករ្របយុទធគន  រ ងកង
រក សន្តិសុខជមួយគន េលើទឹកដកីមពុជផង  េ្រពះ្រតូវមនកងទព័
្របេទសជេ្រចើន មននិនន ករែប្លកៗគន ។ ករេ្របើ្របស់កងរក សន្តិសុខ
អន្តរជត ិ េដើមបចីត់ ងំ និង្រតួតពិនិតយករេបះេឆន ត គជឺករេ្របើ
្របស់កម្ល ងំ វុធ សងកត់េលើសិទធិស្វ័យសេំរចរបស់្របជជនកមពុជ។ 
ដូេចនះ ្រគប់ភរកចិចែដលេគ្រតូវេធ្វើេនកមពុជ មនិយមន័យេ យ្រតមឹ
្រតូវ គជឺ «កងកម្ល ងំអន្តរជតកិន់កប់កមពុជ»។  
េដើមបបីងខេំ យ្របជជនកមពុជទទួលយក ពួកេគបនស្វះែស្វង 

ទមទរយកបញ្ហ កមពុជ េទេ ះ្រ យេនកនុងសននិសីទអន្តរជត។ិ 
ចុងេ្រកយេនះ ែខកកក  ១៩៨៨ សីហនុ េសនើេ យអគគេលខធកិរ 
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អងគករសហ្របជជត ិ េកះ្របជុសំននិសីទអន្តរជត ិ េហើយែខកញញ  
១៩៨៨ សីហនុ េសនើេ យ្របធនធបិតបី ងំ េកះ្របជុសំននិសីទអន្តរ
ជត ិេដើមប ី«េ ះ្រ យ» បញ្ហ កមពុជ»។ ចនិេសនើេ យយកបញ្ហ កមពុជ
ពិភក រ ងសមជកិអចៃិ្រន្តយ៍ទងំ្រប្ំរបេទស ៃន្រកុម្របកឹ សន្តិសុខ
អងគករសហ្របជជត។ិ េនះគជឺករេ ះ្រ យ េ យរេំ ភេលើ
េគលករណ៍ «បញ្ហ ៃផទកនុងកមពុជ ែដល្រតូវេ ះ្រ យរ ងភគែីខមរ
ជមួយគន »។ េធ្វើយ៉ងេនះ េគងយ្រសួលបងខេំ យ្របជជនកមពុជ 
ទទួលយកនូវ្រកបខណ័្ឌ ដេំ ះ្រ យ ែដលេគបេងកើតេឡើង។  
ចេំពះេយើង េយើងចត់ទុកថ ល់ករ្រតួតពិនិតយអន្តរជតសុិទធែត

ឈរេលើមូល ្ឋ នៃនករេគរពឯក ជយ អធបិេតយយរបស់កមពុជ និង្រតូវ
បនកមពុជ្រពមេ្រព ង។ េយើងេ្រត មខ្លួនទទួលយកគណៈកមមករ្រតួត
ពិនិតយអន្តរជត ិែដលមកេធ្វើភរកចិច មករ្រពមេ្រព ង និងសេំរចពីប ្ត
ភគកីមពុជ េលើមូល ្ឋ នេគរពឯក ជយ អធបិេតយយកមពុជ។ េគ ចេធ្វើ
ភរកចិច្រតួតពិនិតយេមើលករដកកងទព័េវៀត ម ្រតួតពិនិតយករ
បញឈប់ជនួំយេ យភគែីខមរបដបិកខ ្រតួតពិនិតយេមើលករឈប់បញ់គន  
និងចូលរួមជមួយប ្ត ភគកីមពុជ និង្របជជនកមពុជ ្រតួតពិនិតយ
េមើលករេបះេឆន ត ។ បញ្ហ សខំន់ គ្ឺរតូវេ្របើ្របស់នូវសិទធិអំ ច
េពញេលញរបស់្របជជន េដើមប្ីរតួតពិនិតយ។ បញ្ហ សននិសីទអន្តរជត ិ
ែដលេគ្រតូវេធ្វើគេឺដើមប ី«ធននូវប ្ត ្របករែដលបន្រពមេ្រព ង» ែត
មនិែមនជសននិសីទេដើមប ី «សេំរចកចិច្រពមេ្រព ងេនះេឡើយ»។ េធ្វើ
យ៉ងេនះេទើបសម្រសបនឹងលកខករណ៍ «បញ្ហ ៃផទកនុងកមពុជ ្រស័យ
េ យ្របជជនកមពុជេ ះ្រ យ បញ្ហ សីុ េគនយ៍ ្រស័យេ យ
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្របជជន សីុ េគនយ៍េ ះ្រ យ»។ សននិសីទអន្តរជតិ មួយ 
ែដលេធ្វើេឡើងេ យគម នករ្រពមេ្រព ងគន ជមុន រ ងភគែីដលមនជំ
េ ះ  និងភគែីដលជប់ទក់ទិនេទេនះ មនិ្រគន់ែតប ជ័យ
បុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្ត នឹងឈនេទរកភពទល័្រចក និងករ្របឈមមុខ
ជថម។ី ដូេចនះ េវទិកៃនករ្របជុេំ្រកផ្លូវករេនហ ករ  និងេវទិកៃផទ
កនុងកមពុជ គជឺមូល ្ឋ នដ៏សខំន់បផុំតសំ ប់កណំត់េជគជ័យ ៃន
សននិសីទអន្តរជត ិ ែដលេគ្រតូវែតជរុំញេ យេវទិកទងំពីរ្រប្រពឹត្តេទ
បនល្អ។ 
និយយដល់លកខករណ៍ បញ្ហ សីុ េគនយ៍ គ្ឺរតូវេ ះ្រ យ

េ យ្របជជន សីុ េគនយ៍។ ភពចបំច់ េគ្រតូវ ក់ករេ ះ
្រ យបញ្ហ កមពុជ េទកនុង្រកបខណ័្ឌ ៃនករេ ះ្រ យបញ្ហ សន្តិភព 
សថិរភពេន សីុ េគនយ៍ េហើយបញ្ហ រួម និងេ យែឡកេនះ ្រតូវេធ្វើ
ដេំណើ រេទ្រពមគន  ឬក៏្រតូវេ ះ្រ យបញ្ហ សន្តិភព សថិរភព េន

សីុ េគនយ៍មុន េដើមបបីេងកើតនូវជេំនឿទុកចតិ្ត សំ ប់េធ្វើជមូល ្ឋ ន
េ យករេ ះ្រ យបញ្ហ កមពុជ។ ករេ ះ្រ យបញ្ហ កមពុជ ច់
េ យែឡកពីបញ្ហ តបំន់ ពិតជមនិ ចនមំកនូវសន្តិភពដ៏យូរអែង្វង 
បនេឡើយ។ បទពិេ ធន៍ៃនករេ ះ្រ យបញ្ហ ស្រងគ មឥណ្ឌូ ចនិ 
បុ៉នម នេលើកមកេហើយ គមឺនិបនបញច ប់នូវបញ្ហ  េហើយក៏មនិបនន ំ
មកនូវសន្តិភពដ៏យូរអែង្វងបនែដរ េ្រពះេគ្រគន់ែតបនចងៃដ្របជ
ជនឥណ្ឌូ ចនិែតបុ៉េ ្ណ ះ ឯ្របេទសេផ ងេទៀត េនកនុងតបំន់េនះ េនែត
មនសិទធិេធ្វើសកមមភព ្របឆងំប ្ត ្របេទសេនឥណ្ឌូ ចនិ ដូចជ ៃថ 
ជេដើម េ្រពះេគមនិែដលបនចូលរួម កនុងដេំ ះ្រ យនេយបយ
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េឡើយ េហើយក៏ េនែតមនេហតុផល សំ ប់ករមនិទុកចតិ្តគន ។ ករ
េ ះ្រ យម្តងេនះ គ្ឺរតូវផ រភជ ប់នូវបញ្ហ ទងំពីរ បញ្ហ កមពុជក៏្រតូវ
សថិតកនុង្រកបខណ័្ឌ ៃនបញ្ហ សន្តិភព សថិរភព េន សីុ េគនយ៍ េហើយ
បញ្ហ េនះ ្រតូវែត្របជជន សីុ េគនយ៍រួមគន េ ះ្រ យ េទើបបេងកើត
េឡើងនូវមូល ្ឋ នៃនករទុកចតិ្តគន  េហើយជមូល ្ឋ នសំ ប់សន្តិភពដ៏
យូរអែង្វងកនុងតបំន់េនះ។ ្របសិនេបើមនករេជឿទុកចតិ្តគន េហើយ គគឺម ន
្របេទស មួយែស្វងរកឧត្តមភព កនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ កមពុជ 
េដើមបផីល្របេយជន៍ខ្លួន។ 
រួមេសចក្តមីក ទងំដេំ ះ្រ យរួម ទងំដេំ ះ្រ យ មែផនក 

សុទធសឹងែតជបញ្ហ សមុគ ម ញ េហើយ ងយទល័្រចក ្រស័យេ យ
ភគមីខ ងេទៀត េនែតបងកប់េទេ យឧបយកលផ្តួលរលំ ំ េ្រពះអ្វី
ែដលេគេលើកេឡើង គគឺម នបង្ហ ញអពីំភពទន់ភ្លន់ចង់េ ះ្រ យេនះ
េទ ែតផទុយេទវញិ េគកពុំងែស្វងរកចេំណញពីករេ ះ្រ យ មផ្លូវ
នេយបយ េដើមបផីល្របេយជន៍របស់េគ េហើយែដលេគលេ ចុង
េ្រកយ គលុឺបបបំត់េ យបននូវសមទិធផល ែដល្របជជនកមពុជ
ខិតខកំ ង ១០ ឆន កំន្លងេទ។ ្របករែដលជឧបសគគធបំផុំត គបឺញ្ហ  
បុ៉ល ពត ែដល្របជជនកមពុជ មនិ ចេយគយល់ ឬមនិ ចអត់េ ន
េ យបន េ្រពះ ជគន្លឹះផទុះៃនស្រងគ មសីុវលិ។ ដូេចនះ ពីេនះរហូត
ដល់ចុងឆន  ំ១៩៩០ សភពករណ៍កមពុជ ក៏មនលទធភពជេ្រចើនវវិត្ត
េទ មលទធភព ទីប ី គលឺទធភពគម នដេំ ះ្រ យនេយបយ។ 
ករ្របយុទធគន  និងករចរចគន  ្រតូវេធ្វើជបន្ត បុ៉ែន្តមនិ ចរក្រចកេចញ
បន មផ្លូវនេយបយេឡើយ។ ឆន  ំ១៩៩០ កងទព័េវៀត មនឹងដក
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េចញអស់ពីកមពុជ គបឺញ្ហ កងទព័េវៀត ម ្រតូវបនេ ះ្រ យ
េ យខ្លួនឯង កនុងេពលពួក បុ៉ល ពត និងែខមរបដបិកខេនេសសសល់ 
េហើយេធ្វើស្រងគ មបន្ត។ ស្រងគ មេនេពលេនះ ជស្រងគ ម្របឆងំ្របជ
ជនកមពុជពិត្របកដេហើយ។ ពីឆន  ំ ១៩៧៩-១៩៩០ េគេធ្វើស្រងគ ម
្របឆងំ្របជជនកមពុជ ្រជកេ្រកមផ្ល ក្របឆងំេវៀត ម េនកមពុជ 
ែតេ្រកយឆន  ំ ១៩៩០ េពលកងទព័េវៀត មដកអស់ េគគម នេហតុ
ផលអ្វីនឹងេធ្វើស្រងគ មេទៀតេឡើយ េហើយេបើេគបន្ត គ្ឺរតូវ្របឆងំ្របជ
ជនកមពុជេ យផទ ល់ែតម្តង។ ្របេទសេ្រកែដលធ្ល ប់ជួយពួក បុ៉ល 
ពត និងែខមរបដបិកខដូចគន  គេឺពលមុន្របឆងំ្របជជនកមពុជ េ្រកមផ្ល
ក្របឆងំេវៀត ម។ េ្រកយឆន  ំ១៩៩០ េបើេគបន្តជួយពួកេនះ េនះ
ជករជួយេធ្វើស្រងគ ម េដើមប ី«បេងកើតរបប បុ៉ល ពត» ពិត្របកដេហើយ។ 
េ្រកយឆន  ំ ១៩៩០ ្របសិនេបើមនករចរចបន្តេទៀត ក៏េនេសសសល់
ែតបញ្ហ  បុ៉ល ពត និងករបញឈប់ជនួំយពីខងេ្រកេ យពួកែខមរ
បដបិកខបុ៉េ ្ណ ះ គម នបញ្ហ កងទព័េវៀត ម យកេទេ ះ្រ យដូច
សព្វែថងេទៀតេឡើយ។ មលទធភពទីបេីនះ ស្រងគ ម្រតូវអូសបន្ល យ
េពលេ្រចើនឆន តំេទេទៀត  បុ៉ែន្តខ្លឹម រ និងរូបភពៃនស្រងគ ម មនករ
ផ្ល ស់ប្តូ រ ្រស័យខងភគី ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ  គម នេន
សល់កងទព័េវៀត មជួយេទៀតេឡើយ ែតគេឺនេសសសល់្របេទស
េ្រកជួយពួក បុ៉ល ពត និងែខមរបដបិកខ េធ្វើស្រងគ ម្របឆងំ្របជជនកមពុជ
េទវញិ។ 

មករ្របេមើលេមើលមកខងេលើេនះ ក់ដូចជ «្រចកៃនស្រងគ ម 
េ្រចើនជង្រចកៃនសន្តិភព»។ ពិតជដូេចនះ េ្រពះបញ្ហ  បុ៉ល ពត មនិ
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ទន់បនេ ះ្រ យ។ «បុ៉ល ពត ជ្រចកទ្វ រៃនស្រងគ ម េហើយក៏ជ
្រចកទ្វ រៃនសន្តិភព» េពលគ ឺ េបើពួក បុ៉ល ពត មនិ្រតូវបនដក វុធ
េទ ស្រងគ ម្រតូវមនជបន្ត ែត្រទង់្រទយខុសគន  េបើែខមរ្រកហមចូលរួម
េ ះ្រ យ េ យមនទងំនេយបយ និងេយធ ស្រងគ មនឹងមន
្រទង់្រទយធ ំ ែដលមនិ ច្រតួត្រ បន។ េបើែខមរ្រកហមេនមន វុធ 
ែតសថិតេនេ្រកដេំ ះ្រ យនេយបយ េហើយមនិបនករជួយ
ឧបតថមភពី្របេទសេ្រកដូចេពលមុន ស្រងគ មនឹងបន្ត បុ៉ែន្ត្រកបខណ័្ឌ
ស្រងគ មនឹងកន់ែតតូចេទៗ។ សន្តិភពេកើតមនេទបន លុះ្រ ែត
ពួក បុ៉ល ពត ្រតូវបនរ ំ យេចល នូវអងគករចត់ ងំខងេយធ។ 
េ យ រែតមនបញ្ហ  បុ៉ល ពត េនះេហើយ ែដលត្រមូវេ យ្របជ

ជនកមពុជ បន្តករ្របយុទធ។ ជតិ ២០ ឆន ៃំនស្រងគ ម បនេធ្វើេ យ្របជ
ជនេនឿយ យនឹងស្រងគ ម េធ្វើេ យ្របេទស្រតូវបផំ្លចិបផំ្ល ញដល់
ឫសគល់ េហើយគម នេពលនឹងក ង។ បុ៉ែន្ត មនិែមនេ យ របញ្ហ
េនះ េគែបរជនគំន បញឈប់ករ្របយុទធ េហើយសុខចតិ្តទទួលយក បុ៉ល 
ពត មកវញិេនះេឡើយ េ្រពះករបន្តករ្របយុទធ ខូចខតតចិជង
អេំពើ្របល័យពូជ សន៍ បុ៉ល ពត។ េយើងស្អប់េខពើមស្រងគ ម បុ៉ែន្ត្រតូវ
ទទួលយកករេធ្វើស្រងគ ម េ្រពះជស្រងគ មែដលស្រតូវបងខេំ យេយើង
្រតូវេធ្វើ េបើមនិដូេចនះេទ គម នអនក ្ល ប់ និងឈចឺប់ជនួំស្របជជន
កមពុជេទ េពលែដល បុ៉ល ពត ្រតឡប់មកវញិ។ ពួកអនកមនិ គ ល់រស
ជត ិ បុ៉ល ពត មនិបនដងឹេទថ អ្វីែដលេ ថករឈឺចប់ ករ ្ល ប់ 
ករ្រពត់្របស់ ករអត់ឃ្ល ន ករលបំកេវទន ប់មុនឺជពូំក។ ពួកេគ
េនះងយនឹង្រសេមើ្រសៃម េហើយងយនឹងេធ្វើសមបទនផល្របេយជន៍ 
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ជ យុជវីតិរបស់្របជជនកមពុជេទៀតផង។ ករ្របយុទធរបស់េយើង 
មនិែមនជករនិយមស្រងគ មេនះេឡើយ បុ៉ែន្តជស្រងគ មេដើមបសីន្តិភព 
េដើមបកីរសុខ ន្តរបស់្របជជន ែដលជសិទធិរស់េនគម នករគំ ម
កែំហងពីពួក បុ៉ល ពត។  
ស្រងគ មបន្ត ឯសន្តិភព ក់ដូចជេនឆង យ ពី្របជជនកមពុជេន

េឡើយ។ ផ្លូវេឆព ះេទរកសន្តិភព ្រតូវែផ្អកសខំន់េទេលើកម្ល ងំរបស់
្របជជនកមពុជ និងករជួយឧបតថមភពីមតិ្តភក្ត ិ ែដលេសន សន្តិភព 
និងយុត្តធិម៌េនេលើសកលេ ក។  
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ករែកទ្រមង់ 

 
១០ ឆន េំលើកំ ត់ផ្លូ វែដលបនឆ្លងកត់ េយើងកណំត់ចបស់ថ មគ៌
របស់បក ពិតជ្រតមឹ្រតូវ េទើបនមំកនូវជ័យជនំះកនុងករតសូ៊ជមួយ
ខម ងំស្រតូវ និងកនុងករក ង្របេទសេឡើងវញិ។ េយើងមនគុណ
សមបត្តជិេ្រចើន កនុងករ ក់េចញនូវេគលមគ៌នេយបយ និងករ
ចត់ ងំអនុវត្តន៍ មដំ ក់កលនីមួយៗ ្រសប មសភពករណ៍ 
និងលទធភពៃនកម្ល ងំរបស់េយើង។ បុ៉ែន្តសភពករណ៍មនករវវិត្តន៍
យ៉ងឆប់រហ័ស មនិ ចេ យេយើងឈរេសង មមួយកែន្លង េលើេគល
ករណ៍ខ្លះែដលហួសសម័យេទេហើយេនះបនេទ េហើយទមទរ្រតូវ
មនករែកែ្របេលើចណុំច ែដលមនិសម្រសបេទនឹងសភពករណ៍។ 
ករេ្របើពកយែកទ្រមង់េនទីេនះ មនិ្រតមឹ្រតូវទងំ្រសុងេទ ្រស័យ
េយើងមនិទន់មនសព្វ្រគប់ នូវបទ ្ឋ នែដលទមទរបេំពញេ យ
្រគប់ េហើយជងេនះេទេទៀត េយើងេធ្វើករែកែ្របេលើចណុំចែដលហួស
សម័យេ យេផ្តើមេចញពីមូល ្ឋ នចស់ េដើមបែីកលអំបុ៉ែន្តេដើមបងីយ
្រសួល ្ត ប់ េយើងសូមេ្របើពកយ «ែកទ្រមង់» បេ ្ត ះ សននសិន។ 
េឃើញនូវពកយែកទ្រមង់ េគ ចេមើលេឃើញថ ធរណរដ្ឋ្របជម
និតកមពុជ េប្តជញ េធ្វើដេំណើ រេ យមនិរង់ចដំេំ ះ្រ យនេយបយ
េឡើយ។ ន ្រតូវបន្តដេំណើ រេទមុខ មផ្លូវែដលបនេ្រជើសេរ ើសរួចមក
េហើយ បុ៉ែន្ត ចផទុកែថមនូវអនកដេំណើ រ ្របសិនេបើេគចង់ជះិ េហើយែក
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លអំែថមេ យន េនះ េធ្វើដេំណើ របនេលឿនជងមុន ឯអនកធ្ល ប់េធ្វើ
ដេំណើ រេលើន  ក៏គម នករ្រសេមើ្រសៃមរង់ចមំនុស េផ ងេទៀតមកជួយ
កច់ចងកូតែដរ។ 
ផ្លូវែកទ្រមង់ គជឺ្រកតឹយ្រកមសតយនុម័ត ិ ជសណូំមពររួមរបស់្របជ

ជន របស់ថន ក់េ្រកម ក៏ដូចជថន ក់មជឈមិ េពលគជឺករទមទររបស់
្របេទសជត ិ ែដល្រតូវេធ្វើដេំណើ រឈនេឡើង។ កនុងបញ្ហ ែកទ្រមង់ មុន
នឹងឈនេទែកែ្របេលើបញ្ហ េផ ងេទៀត គ្ឺរតូវគតិពីក ្ត នេយបយ
ជមុន ែដលេនទីេនះ បញ្ហ មួយ ក់េ យេយើងពិនិតយពិភក  គកឺរ
យតៃម្ល «ដំ ក់កលបដវិត្តន៍» េតើបដវិត្តន៍កពុំងសថិតកនុងដំ ក់

កល ? ្របករេនះ មនអតថន័យសខំន់ ស់ េ្រពះ ជះឥទធិពល
េទេលើេគលមគ៌េផ ងេទៀត េហើយែដលសខំន់គ ឺ «មគ៌អភវិឌ
េសដ្ឋកចិចសងគម» េនះឯង។ ម សននិបតបក េលើកទី ៤ និងេលើកទី៥ 
បនកណំត់ដំ ក់កលបដវិត្តន៍កមពុជ ជដំ ក់កលអន្តរកល
ឈនេឡើងសងគមនិយម។ កនុងបុ៉នម នឆន ចុំងេ្រកយេនះ កមម ភបិលជន់
ខពស់របស់បក េយើង ក៏បនេធ្វើករពិភក េឡើងវញិអពីំដំ ក់កល
បដវិត្តន៍កមពុជ េ យមនមតេិលើកេឡើងថ «បដវិត្តន៍កមពុជ កពុំងសថិត
េនកនុងដំ ក់កល្របជជត្ិរបជធបិេតយយែតបុ៉េ ្ណ ះ មនិទន់
បនេផទរេទកន់ដំ ក់កលសងគមនិយមេនេឡើយេទ» េ យមន
េហតុផលថ ពិតែមនែតបនផ្តួលរលំរំបប បុ៉ល ពត បុ៉ែន្តស្រងគ មមនិ
ទន់បនបញច ប់ទងំ្រសុងេនេឡើយេទ េហើយស្រងគ មេនះ មនករ
លូកៃដពីពួកច្រកពត្តិ តទីនិយម និង នុភព្របតកិរិយិអន្តរជតិ
ផង ឯក ជយកពុំង្របឈមមុខនឹងករគំ មកែំហង ែដលត្រមូវេ យ
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េយើង្រតូវេធ្វើស្រងគ មករពរមតុភូម។ិ ជមួយេនះែដរ កនុងេខឿនេសដ្ឋ
កចិចជត ិ េនមនសមសភពេសដ្ឋកចិចជេ្រចើន េហើយកម្ល ងំៃនេសដ្ឋ
កចិចរដ្ឋ េនមនក្រមតិទន់េខ យ។ ជងេនះេទេទៀត កម្ល ងំផលិតកមម 
េនកមពុជ ក៏មនិអនុញញ តេ យេយើងេរៀបចនូំវទនំក់ទនំងផលិតកមម
សងគមនិយមបនែដរ។ ករកណំត់ដំ ក់កលបដវិត្តន៍របស់េយើង
កន្លងមក ក់ដូចជខពស់េពក មនិ្រសបនឹងដំ ក់កលែដលេយើង
កពុំងសថិតេន បុ៉ែន្តករអនុវត្តន៍ជក់ែស្តង េយើងបនខិតខសំ្រមួលេទ

មសភពករណ៍ខ្លះៗ េហើយែដរ។ 
ភពជក់ែស្តងៃនដំ ក់កលបដវិត្តន៍ ែដលេយើងកពុំងសថិតេន គឺ

ជ «ដំ ក់កលករពរមតុភូម ិ និង ្ត រេឡើងវញិ េសដ្ឋកចិចសងគម 
េធ្វើេ យមនសថិរភព េដើមបបីងកបុព្វបទឈនេទអភវិឌឈន៍េសដ្ឋកចិច
សងគម នេដើមកំ ត់ផ្លូ វៃនសម័យអន្តរកល» ែដលកនុងដំ ក់កល
េនះ ទមទរនូវកមមវធិីនេយបយ ែដលមនលកខណៈ្របជជត ិ
្របជធបិេតយយ េដើមប្ីរបមូល្រគប់កម្ល ងំមនុស  កម្ល ងំ្របជញ  កម្ល ងំ
សមបត្ត ិេធ្វើភរកចិចករពរ្របេទស និង ្ត រេសដ្ឋកចិចសងគម េហើយែដល
ករងរនះ ទមទរនូវេពលេវ យ៉ងយូរ េទើប ចសេំរចបន។ 
សិទធិសេំរចពីដំ ក់កលបដវិត្តន៍ ជសិទធិរបស់ម សននិបតបក  ឬ
សននិបតកមម ភបិលទូទងំ្របេទសរបស់បក  ជករល្អ ស់ែដល
បក េយើងបនពិនិតយេឡើងវញិនូវបញ្ហ េនះ។ 
េដើមបេីធ្វើជមូល ្ឋ នេ យករែកទ្រមង់ េ្រកពីករ យតៃម្ល និង

កណំត់េឡើងវញិនូវមគ៌េគលនេយបយ សំ ប់្រគប់ែផនកេនះ បញ្ហ  
្របជធបិេតយយភវូបនីយកមមខងនេយបយ ក៏ជចណុំចគន្លឹះដ៏
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សខំន់មួយ កនុងករជួយជរុំញករែកទ្រមង់។ ្របសិនេបើគម នករព្រងកី
បែនថមនូវ្របជធបិេតយយ េទកនុង ថ ប័ន្រគប់ែផនក ្រគប់ថន ក់ និង្រគប់
្រសទប់្របជជនេនះ េហើយេបើមនិេឆ្លើយតបបននូវសិទធិ្រសបចបប់ 
របស់មនុស ្រគប់ៗរូបេទេនះ េយើងមនិ ចរកនូវពន្លឺថម ី ឬគន្លឹះថមី សំ
ប់ន្ំរបេទសឈនេទមុខបនែដរ។ បក េយើងជបក របស់្របជជន 

េហើយរដ្ឋអំ ចេយើង ក៏ជរដ្ឋអំ ចែដលេកើតេឡើង និងសថិតេសថរ
េ យ្របជជន ដូេចនះករេជឿនេលឿនេទមុខបន ក៏ ្រស័យេ យ
បនករចូលរួមពីមនុស ទងំអស់កនុងសងគម។ គបប្ីរតូវេ យ មន
េវទិក្របជជន ជួយេយបល់ចេំពះបក  និងរដ្ឋអំ ច កបលម៉សីុន
េឃសនរបស់េយើង ក៏្រតូវ ៊ នយកេយបល់របស់្របជជនមកផ ព្វ
ផ យ។ េយើង្រតូវែបងែចក រ ងករឃសនបផំ្លចិបផំ្ល ញរបស់ខម ងំ
ជមួយនឹងេយបល់របស់្របជជន ម ជនែដល ៊ ននិយយករពិត 

៊ នេលើកេយបល់ េដើមបជួីយក ងបក  រដ្ឋអំ ច និងកមម ភបិល
េយើង។ បុ៉នម នឆន កំន្លងមក បក  និង រដ្ឋេយើង បនេធ្វើេហើយែដរ បុ៉ែន្តមិន
ទន់ក្ល យជចលនធទូំ យេនេឡើយ ែដល្រតូវព្រងកីេ យបន
ខ្ល ងំក្ល ែថមេទៀត។ 
អពីំរចនសមពន័ធ្រគប់្រគង និងរេបៀបេធ្វើករងរ ក៏្រតូវមនករែកលអំ 

េទើប ចរត់ទន់ករវវិត្តន៍ៃនសភពករណ៍។ ្របសិនេបើេយើងបន្ត ម
របប្រគប់្រគងរេបៀបរដ្ឋបល និងករយិល័យនិយម ្រពមជមួយនឹងរចន
សមពន័ធបត់ែបនេ្រចើនគន្ល ក់េនះ ករែកទ្រមង់េលើវស័ិយេសដ្ឋកចិច  ក៏មនិ

ចឈនេទមុខបនេឡើយ។ ១០ ឆន កំន្លងមកេនះ េយើងបនក ង
កបលម៉សីុនដកឹន្ំរគប់្រគង ងំពីតូចេពក រហូតដល់ធ្ំរជុល េហើយ
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បត់ែបនជេ្រចើនផង បែនថមេទេ យរបបករងរ្របមូលផ្តុ  ំ ឱប្រកេ ប 
ករយិល័យនិយម ែដលបនេធ្វើេ យដេំណើ រករជួបភពយឺតយ៉វ
យ៉ងខ្ល ងំ។ េយើងគួរែតពិនិតយែកស្រមួលនូវកបលម៉សីុនដកឹន្ំរគប់្រគង
េឡើងវញិ េធ្វើេ យ្រ លនូវកបលម៉សីុនរដ្ឋបល។ កន្លងមក បក  និង
រដ្ឋេយើង បនសេំរចរ ំ យ ថ ប័នខ្លះរួចមកេហើយ បុ៉ែន្តេន ម ថ ប័ន
មួយចនួំន បនចត់ ងំអងគភពជនួំយករេ្រចើនេពក នដំល់អងគភព
ជេ្រចើន េធ្វើករងរែតមួយ បេងកើតទ្រមង់ែបបបទេ្រចើន្រជុល នេំ យ
ងំសទះដល់ករងរេទវញិ។ ទ្រមង់ែបបបទរដ្ឋបលមនភព ញុំ ំ
ប់ទងំែបបបទកនុង ជវីកមម ផលិតកមមផង េធ្វើេ យ្របជជន និង

មូល ្ឋ នជួបករលបំកេ្រចើន។ អពីំសិទធិអំ ច ថ ប័នថន ក់េលើ ឱប
្រកេ បេ្រចើន្រជុល ក្ត ប់ ងំពីកបលរហូតដល់កនទុយ ែដលេធ្វើេ យ
ថន ក់េ្រកមគម នមច ស់ករ ៃចន្របឌតិ ងំសទះដល់ករងរ និងផលិតកមម 
និងេធ្វើេ យថន ក់េលើរត់ មករងរ្របចៃំថង េបះបង់េចលករងរ 
ែដលមនចរតិជយុទធ ្រស្តធំៗ ។ ករ្របមូលផ្តុ ហួំសេហតុរបស់ថន ក់
េលើ កនុងសភពករណ៍ មួយ ចសម្រសប បុ៉ែន្ត ្រស័យេ យករ
រកីចេំរ ើនធធំត់ៃន ថ ប័នដឹកនថំន ក់េ្រកម និងជួរកមម ភបិល ្របសិន
េបើេយើងបន្ត មផ្លូ វេនះ នឹងបេងកើតទម្ល ប់គម នករទទួលខុស្រតូវរបស់
ថន ក់េ្រកម េពលគមឺនសភពករណ៍អ្វីេកើតេឡើង ថន ក់េ្រកមមនិ

ចេ ះ្រ យអ្វបីនេឡើយ គមឺនែតករងរពីរបុ៉េ ្ណ ះែដលេគ្រតូវ
េធ្វើ៖ ទីមួយ យករណ៍សុេំយបល់ថន ក់េលើ ទីពីរ ស្តបីេនទ សថន ក់េ្រកម។ 
េនះគជឺទម្ល ប់ៃនជងំកឺមម ភបិលគម នករទទួលខុស្រតូវ។ កនុងវស័ិយ
េសដ្ឋកចិច េដើមបឈីនេទេធ្វើ ជវីកមមចេំណញខត ស័្វយភបិលេសដ្ឋ
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កចិចបនេនះ ភពចបំច់មួយ គ្ឺរតូវែត ៊ នផ្តល់នូវសិទធ្ិរគប់្រគន់េ យ
ដល់មូល ្ឋ ន ជវីកមម ផលិតកមមែតម្តង េទើប ចដេំណើ រករេទបន។ 
ករែកទ្រមង់កនុងវស័ិយេសដ្ឋកចិច គជឺបញ្ហ បនទ ន់ េហើយេក្ត បផុំតន

េពលខងមុខេនះ។ េយើងមនិ ចឈរ្រទឹងេលើចណុំចមួយបនេឡើយ 
គ្ឺរតូវមនជំ នែកែ្របេ យមឹុងម៉ត់បផុំត។ ករែកទ្រមង់របស់េយើង 
មនេគលេ សខំន់បផុំត គ ឺ «កររកដេំ ះ្រ យបញចប់ភព្រក្ីរក
របស់្របជជនេយើង» គម នេគលេ អ្វេីផ ងពីេនះេឡើយ។ េនះជបញ្ហ
ែដល្រតូវពិភក គន យ៉ងផុលផុស ្របកបេ យករតសូ៊ទងំទស នៈ 
និងទងំវធិរីកដេំណើ រករ េ្រពះថក៏េនមនគនិំតចង់បន្តដណីំរ ម
ផ្លូ វចស់ដែដល ពិេសសគនិំតេនះ ចត់ទុកថ កនុងករេបើកទូ យ
សកមមភពៃនេសដ្ឋកចិចឯកជន និងេសដ្ឋកចិចរដ្ឋចរុំះឯកជន គជឺករ
េបះបង់េចលមគ៌សងគមនិយម េហើយបេងកើតនូវរបបមូលធននិយម
េនកមពុជ។ ដេំ ះ្រ យរេបៀបេនះ គគឺម នគនិំតេបះបង់េចល
មគ៌សងគមនិយមេឡើយ បុ៉ែន្តរេបៀបេដើរេទ មសងគមនិយមយ៉ង

េនះ ្រតូវែតគតិេ យបនចបស់ ស់ េហើយ្រសបនឹងសភព
ករណ៍ជក់ែស្តងរបស់កមពុជ។ ្របេទសសងគមនិយមេសទើរែតទងំអស់ 
ែដលេធ្វើដេំណើ រេទមុនេយើង ក៏បនេធ្វើករែកទ្រមង់ ្រស័យេ យ
មនករអភវិឌ ន៍យឺត ែដលត្រមូវេ យេគរកផ្លូ វេដើរេ យបនេលឿន
ជង។ សភពករណ៍កមពុជមនចរតិពិេសសេ យែឡករបស់ខ្លួន មនិ

ចេធ្វើ មគរូំពុមពរបស់្របេទស មួយបនេឡើយ។ េយើងេ្របើ្រកតឹយ
្រកមរួម បុ៉ែន្តក៏្រតូវអនុេ ម មសភពករណ៍ៃន្របេទសខ្លួនែដរ។ 
េយើងបនេចញដេំណើ រពីបតៃដទេទ េហើយ្រតូវក ង្របេទស កនុង
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សភពករណ៍មនស្រងគ មផង និងមនសន្តិភពផង ដូេចនះេយើង្រតូវ
រកវធិេីធ្វើដេំណើ រេ យសេំរចេគលេ របស់ខ្លួន។ ជ្រទឹស្តីគជឺករ
ងយ្រសួល បុ៉ែន្តករអនុវត្តន៍េនជួបករលបំកេ្រចើនយ៉ង ស់ េ្រពះ
ករសេំរចទិសេ កនុងករបញចប់ភព្រក្ីរករបស់្របជជន គជឺផ្លូវមួយដ៏
ែវង មនិ ចសេំរចបនឆប់េឡើយ េហើយេពល មនិទន់បញច ប់បន 
នូវភព្រក្ីរកេនះ េគលេ ៃនសងគមនិយម ក៏មនិ ចសេំរចេទបន
ែដរ។ ចស់ទុធំ្ល ប់បនេ្រប ន្របេ ថ កុ្ំរបេ កូនកនុងេពល ឃ្ល ន
បយ មនិ ្ត ប់េយើងេឡើយ។ ចេំពះ្របជជនក៏ដូេចនះែដរ េយើងមនិ

ចយក្រទឹស្តីេទអប់រេំគ េ យឈនេឡើងសងគមនិយមេនេពល
ែដលេគរកបយហូបមនិបន គម នសេម្ល កបពំក់េនះបនែដរ ្របករ
ែដលសខំន់ គ្ឺរតូវេធ្វើេ យ្រកពះែឆ្អត មនសេម្ល កបពំក់ មុង ភួយ 
ផទះសែមបង មេធយបយេធ្វើដេំណើ រ កូនបនេរៀនសូ្រត មនេពលកំ ន្ត
សបបយ។ល។ សិន េទើបេគមនជេំនឿេលើសងគមនិយម េហើយក៏ជ
េគលេ សងគមនិយម េហើយក៏មនិែមនមូលធននិយមេនះេទ។ សងគម
និយម បុ៉ល ពត បនេធ្វើេ យ្របជជនខ្ល ចបក់សបត។ បញ្ហ សងគម
និយមេនកមពុជ ្របករែដលគួរភ័យខ្ល ច គមឺនិែមនកមមសិទធិឯកជន
េលើដធី្ល ី ្រទពយសមបត្ត ិ ផទះសែមបង េ ង្រចក សហ្រគស មេធយបយ
េផ ងេទៀតេនះេឡើយ បុ៉ែន្ត្របករគួរភ័យខ្ល ចេនះ គភឺព្រក្ីរក ែដល
េចះែតអូសបន្ល យគម នទីបញច ប់ រហូតដល់្របជជនបត់ជេំនឿេលើករ
ដកឹនរំបស់បក  និងរដ្ឋ េហើយចូលៃដជមួយស្រតូវ យរលំបំក  និង
រដ្ឋេទវញិេទ។ េពល្របជជនមនបន រដ្ឋអំ ចពិតជនឹង្រតូវបន
ព្រងកី េខឿនករពរជតនឹិង្រតូវបនេលើកកពំស់ េហើយ្របជជននឹង
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ចូលរួមេ្រចើនជង រហូតដល់ករក ង្របេទសេលើ្រគប់វស័ិយ េហើយ
បក  និងរដ្ឋ ក៏ែលងភ័យ្រពួយ ពីករអត់ឃ្ល នកនុង្របជជនែដរ។ េដើមប ី
េ យេសដ្ឋកចិចឈនេឡើងបន ចបំច់្រតូវេ្របើ្របស់េ យអស់លទធ
ភពនូវសមសភពេសដ្ឋកចិចទងំ្រប ំ គេឺសដ្ឋកចិចរដ្ឋ េសដ្ឋកចិចសមូហ
ភព េសដ្ឋកចិច្រគួ រ េសដ្ឋកចិចឯកជន េសដ្ឋកចិចរដ្ឋចរុំះជមួយឯកជន 
េហើយ្រតូវេរៀបចេំ យ្រតមឹ្រតូវ នូវទនំក់ទនំងផលិតកមម េធ្វើយ៉ង
េ យ្រសបនឹងក្រមតិសមតថភពផលិតកមម េទើប ចេទមុខបន។ 
្របជជនកមពុជភគេ្រចើន គកឺសិករ េហើយេសដ្ឋកចិចជតក៏ិ្រតូវពឹងែផ្អក
េលើកសិកមម ដូចេនះទមទរ្រតូវែកទ្រមង់វស័ិយេនះ េ យបនឆប់
រហ័ស និងខ្ល ងំក្ល ។ ដូចបនេលើកេឡើងនូវភគទី២ ៃនេសៀវេភេនះថ 
េយើងេរៀបចមំិនទន់្រតូវេនេឡើយ េហើយទនំក់ទនំងេសដ្ឋកចិចជមួយ
កសិករ មនិទន់បនេលើកទឹកចតិ្តចេំពះករផលិតែដរ សខំន់គកឺ ្ត
ៃថ្ល។ េយើង្រតូវែកស្រមួលេឡើងវញិ នូវករេរៀបច្ំរកុម មគគបីងកបេងកើន
ផល េ យ្រសបនឹងបណំង្របថន របស់្របជជន ្រសប មសមតថភព
ៃនកម្ល ងំផលិតកមម េ យែឡក្រតូវែកែ្របេគលនេយបយ ស្តីពីករ
េ្របើ្របស់ដធី្លកីសិកមម និងេ យមនិ្រតូវភ័យ្រពយួអពីំកមមសិទធិរបស់
្របជកសិករេលើដធី្លេីនះេឡើយ គេឺធ្វើយ៉ង េ យ្របជកសិករមន
លនឹំងកនុងករផលិត េហើយ ៊ នចំ យទុន និងកម្ល ងំព្រងកីដថីមែីថ
ម។ េយើង្រតូវ ៊ នេធ្វើវនិិេយគែថមេទៀតេ យកសិករ កនុងេនះមន
ទងំករលក់ជូនកសិករនូវ្រ ក់ទរ័ ម៉សីុនបូមទឹក និងសមភ ៈចបំច់
េផ ងេទៀតផង េ យមនិខ្ល ចចេំពះកសិករមន្រ ក់ទរ័េឡើយ …។ 
េយើង្រតូវ ៊ នជួយេ យ្របជជន ដំំ ឧំស ហកមមយូរឆន  ំ ដូចជ 
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េកសូ៊ េ្រមច កេហ្វ។ល។ ចេំពះចកំរេកសូ៊មន្រ ប់ េហើយមនិទន់
េធ្វើ ជវីកមម េយើងក៏្រតូវ ៊ នផ្តល់េ យ្របជជនេធ្វើ ជវីកមមទញ
យកផលែដរ។ េដើមបបីញច ប់នូវករ ក់ៃផទដី ែដល្របជជនេធ្វើបន 
េយើង្រតូវែតផ្តល់ដេី យ្របជជន េហើយបេងកើត្រកតឹយចបប់ ស្តីពីពនធដី
ធ្ល ី ជនួំសវភិគទនេសន ជត។ិ បញ្ហ ៃថ្ល ជគនំស់ដ៏សខំន់ កនុងករ
ជរុំញផលិតកមម េហើយក៏សែំដងេចញនូវទនំក់ទនំង រ ងរដ្ឋជមួយ
កសិករផងែដរ ែដលចបំច់្រតូវេធ្វើករែកស្រមួល កនុងទិសេ េធ្វើេ យ
ៃថ្ល្រតូវនឹងតៃម្លពិត ៃនផលិតផលរបស់្របជជន គេឺធ្វើយ៉ង ធន
េ យបននូវផល្របេយជន៍ពិត្របកដរបស់កសិករ។ កនុងបញ្ហ
ឧស ហកមម សិបបកមម ដកឹជញជូ ន ងសង់ ្រតូវមនជំ នក្ល ន កនុង
ករែកែ្រប ៊ ន្របគល់សិទធេិ យសហ្រគស មច ស់ករផលិត និងច ចរ
ែបងែចក េហើយផលិតផលមួយចនួំន េនះ ្រតូវផ្តល់សិទធិេ យ
េ ងច្រក កណំត់ៃថ្លខ្លួនឯង េលើមូល ្ឋ នទីផ រ ចទទួលយកបន។ 
គួរបញច ប់នូវ ថ នភព្រគប់្រគងរដ្ឋបលកនុង ជវីកមម បញច ប់ ថ នភព
រដ្ឋលូកៃដក្ត ប់ ងំពីកបលរហូតដល់កនទុយ ែដលនេំ យសហ
្រគសបត់មច ស់ករ។ រដ្ឋក្ត ប់ែតកបល េហើយេបើេ្រជបផុំត្រតមឹដងខ្លួន 
េពលគចឺេំពះសហ្រគសមួយចនួំន រដ្ឋក្ត ប់ែតករកណំត់ចណូំល 
និងពនធ របង់ចូលថវកិររដ្ឋ។ ចេំពះសហ្រគសមួយចនួំន ែដលមន
ផលិតផល ទក់ទងដល់ករេ្របើ្របស់របស់មនុស ភគេ្រចើនេនកនុង
សងគម រដ្ឋក្ត ប់ែថមេទៀតនូវៃថ្ល ឯសហសហ្រគសខ្លះ ដូចជ បរ ី ្រ  
ទឹក្រកូច។ល។ គួរផ្តល់េ យសហ្រគសកណំត់ៃថ្លខ្លួនឯង េលើមូល
្ឋ នទីផ រ ចទទួលយកបន េហើយេធ្វើ ជវីកមមមនចេំណញ។ 
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េយើង្រតូវ ៊ នេបើកទូ យេ យឯកជនព្រងកី ឧស ហកមម សិបប
កមម សណំង់សីុវលិ ដកឹជញជូ នអនកដេំណើ រ ឬក៏េ យឯកជនេធ្វើច្រមុះ
ជមួយរដ្ឋ។ េ ងច្រកសហ្រគសមួយចនួំន ែដលរដ្ឋគម នលទធភពេធ្វើ 

ជវីកមម ឬេធ្វើ ជវីកមមគម នចេំណញ គឺ ចេធ្វើច្រមុះជមួយឯកជន 
ជួលេ យឯកជន ឬ ចលក់េ យឯកជនែតម្តងេ្រពះរេបៀបមួយ  
ក៏មនចេំណញជងទុកេ ងច្រកេ យេនេសង ម ឬេធ្វើ ជវីកមមខតែដរ។ 
ឯករដកឹជញជូ នអនកដេំណើ រ េយើង្រតូវ ៊ នេលើកទឹកចតិ្តេ យឯកជន
េ្របើ្របស់ទុន ក ងនូវមេធយបយ ឬនចូំលជកណូត កប៉ល់ រថយន្ត 
េដើមបបីេំរ ើេសចក្ត្ីរតូវករ កនុងករេធ្វើដេំណើ ររបស់្របជជន។ «្របករែដល
គួរខ្ល ចេនេពលេនះ មនិែមនេថែករថយន្ត ឬេថែកកណូត កប៉ល់
េនះេឡើយ។ ្របករែដលគួរខ្ល ច គេឺ្រគះថន ក់ យុជវីតិ្របជជន ករ
លបំកេវទន ករយឺតយ៉វរបស់្របជជនកនុងករេធ្វើដេំណើ រ ែដលមក
ពីខ្វះមេធយបយធ្វដីេំណើ រេទវញិេទ»។ រដ្ឋមនលទធភព្រគប់្រគន់ កនុង
ករ្រតួតពិនិតយ និង្រគប់្រគងេគ។ ករ ងសង់សីុវលិ ក៏្រតូវេលើកទឹក
ចតិ្តេ យ្របជជនេធ្វើ េដើមបបីេំរ ើករ ងសង់ ែដលកពុំង និងេកើន
េឡើងនេពលខងមុខ។ បញ្ហ ៃថ្ល េបៀវត  ច ចរែបងែចករូបយិវតថុ  និង
ថវកិ េនែតជបញ្ហ េក្ត បផុំត សំ ប់ករេ ះ្រ យរបស់បក  និងរដ្ឋ
េយើង េ្រពះបញ្ហ េនះ សមុគ ម ញ េហើយពិបកេ ះ្រ យ។ ១០ឆន  ំ
កន្លងមក េនកមពុជ បនកេកើតេឡើងនូវទីផ រពីរ និងៃថ្លប ី គមឺនទី
ផ ររដ្ឋ ទីផ រេសរ ីៃថ្លផគត់ផគង់ ៃថ្លធន ជវីកមម និងៃថ្លផ រេសរ ីែដល
បេងកើតេ យមនករលបំកយ៉ងខ្ល ងំ ដល់ករ្រគប់្រគងទីផ រ។ ករ
ែកទ្រមង់របស់េយើង គតឺ្រមង់ទិសរកេគលេ  «ទីផ រមួយ ៃថ្លមួយ» 
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ែដលកនុង ថ នភពេនះ មនិទក់ទងែត្រតមឹៃថ្លមួយមុខេនះេឡើយ ែត
ទក់ទងដល់ករងរហិរញញវតថុ  ថវកិ រូបយិវតថុ  និងេបៀវត ផងែដរ។ 

ករងរហិរញញវតថុ  ថវកិ រូបយិវតថុ  េបៀវត  និងៃថ្ល គជឺករងរ ច់ពីគន  
បុ៉ែន្ត មនទនំក់ទនំងជមួយគន យ៉ងជតិសនិទធ។ ្របសិនេបើែផនក
នីមួយៗ អនុវត្តេផ ងៗពីគន  េហើយមនិគតិគូរដល់ចណំងទក់ទងេនះ
េទ េនះករអនុវត្តន៍ពិតជមនិ ចទទួលលទធផលបនល្អេឡើយ។ 
រយៈេពលចុងេ្រកយេនះ េយើងបនេធ្វើករែកស្រមួលអពីំៃថ្ល្របមូល 

ទិញ្រសូវ កសិផល ៃថ្លលក់សមភ រៈទនិំញនចូំល េ យែផ្អកេលើមូល
្ឋ នៃនករែកែ្របអ្រ ទូទត់ៃផទកនុង បុ៉ែន្តជទូេទេយើង ចនិយយ

បនថ ៃថ្ល និងតៃម្ល មនិទន់សម្រសបជមួយគន េនេឡើយេទ ពិតែមន
ែតបនប្ំរពញួនូវចេន្ល ះខ្លះ ែតវសិមភព ងៃថ្លរដ្ឋ និងៃថ្លទីផ រេសរ ី
េនមនជបន្ត ទងំៃថ្លទិញពី្របជជន និងទងំៃថ្លលក់ផលិតផល
របស់រដ្ឋ។ េគលេ ឈនេទរកទីផ រមួយ ៃថ្លមួយ គ្ឺរតូវេផ្តើមេចញពី
ករងរៃថ្លេនះឯង បុ៉ែន្តជំ ៊ ន្រតូវឈនយ៉ង េនះ ក៏្រតូវ្របុង
្របយ័តនែដរ េ្រពះបញ្ហ េនះ ជះឥទធិពលដល់ថវកិ និងរូបយិវតថុ  ្រពម
ទងំចេំពះជវីភពរបស់មនុស ្រគប់រូប កនុងសងគមេទៀតផង េហើយ ក៏
ជគនំស់កនុងផលិតកមមផងែដរ។ ននុ្រកមកណំត់ៃថ្ល ក៏្រតូវមនករ
ែកែ្រប េពលគរឺដ្ឋកណំត់ ែតេលើមុខទនិំញ មនលកខណៈជយុទធ

្រស្តមួយចនួំន េនះបនេហើយ ឯមុខទនិំញមួយចនួំន  
ែដលមនិជះឥទធិពលខ្ល ងំេទ គួរទុកេ យសហ្រគសកណំត់ែតម្តង 
េហើយរត់េឡើង ឬចុះ េទ មសណូំមពររបស់ទីផ រ។ 
បញ្ហ េបៀវត  ជបចចុបបននភពមួយ ែដលទមទរករេ ះ្រ យ។ 
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ចប់ ងំពីឆន  ំ១៩៧៩ មក េយើងសថតិកនុង ថ នភពពីរែបប៖ មុនករចយ
យ្របក់ ករឧបតថមភ (េបៀវត ) ្រតូវផ្តល់ជសមភ រៈ េហើយេ្រកយករចយ
យ្របក់េបៀវត ្រតូវែចកជពីរ មួយ្រតូវផ្តល់ជ្របក់ និងមួយេទៀត 
្រស័យេ យករខ្វះសថិរភពអពីំៃថ្លេលើទីផ រ ្រតូវបនផ្តល់ជសមភ រៈ 
មៃថ្លផគត់ផគង់ េហើយរដ្ឋបេំពញខត្របែហល ៣.០០០ នេរៀល កនុង

មួយឆន ំៗ ។ កមម ភបិល បុគគលិក កមមករ មិនបនេមើលេឃើញថ សមភ រៈ
ទងំេនះជេបៀវត េឡើយ េហើយករផគត់ផគង់េនះ ក៏បនបងកេឡើងនូវករ
លបំកយ៉ងេ្រចើន េហើយសមុគ ម ញកនុងករ្រគប់្រគងផង។ បចចុបបនន
េនះ កម្ល ងំទិញេលើទីផ រមនសថិរភពបងគួរ ែដល ចេ យបញច ប់

ថ នភពផគត់ផគង់ទនិំញ ឬក៏បនថយមុខទនិំញបេណ្តើ រៗ ឈនេទផ្ត ច់
ទងំ្រសុង េ យបញចូ ល្របក់ែដលរដ្ឋធ្ល ប់បេំពញខតេនះ េទកនុង
េបៀវត ែតម្តង។ េធ្វើបនយ៉ងេនះ គេឺធ្វើេ យកមម ភបិល បុគគលិក កមម
ករ េមើលេឃើញតៃម្លពិត្របកដៃនេបៀវត របស់េគ េធ្វើេ យកចិចបញជី
ករេបៀវត េនកនុងៃថ្លេដើម និងេ ហុ៊យច ចរកចិចបញជីករ ជវីកមម
របស់សហ្រគស មនភព្របកដ្របជ េឃើញខតេឃើញចេំណញ។ 
រដ្ឋសល់មុខទនិំញេដើមបលីក់ ្របមូល្របក់មកវញិ េហើយក៏បញច ប់បន
នូវ ថ នភពេកងយកទនិំញជរបបផគត់ផគង់េទលក់េលើទីផ រ េដើមប ី
យកចេំណញផងែដរ។ 
កនុងអងគភពផលិតកមមស្វ័យភបិលហិរញញវតថុ  គ្ឺរតូវអនុវត្ត មរូប

ភពេផ ង ពិតែមនែតេផទរករផគត់ផគង់សមភ រៈ មកជ្របក់ដូចគន បុ៉ែន្ត
េលើករទទួលផល ្រតូវែត ៊ នបផុំស្របេយជន៍របស់បុគគល េដើមប ី
ជរុំញករផលិត។ បុ៉នម នឆន កំន្លងមក េយើងបនគួបផ យ៉ំងជតិសនិទធ 
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រ ងផល្របេយជន៍ប ី គផឺល្របេយជន៍រដ្ឋ សមូហភព និងបុគគល 
េហើយេយើង ក់ដូចជ េមើលេឃើញផល្របេយជន៍រដ្ឋ និងសមូហ
ភពខពស់េពក ែដលនេំ យករ្របឡង្រប ងំផលិតផល របស់
បុគគលជរុំញេទមនិរួច។ រយៈេពលចុងេ្រកយេនះ េយើងបនអនុវត្ត
របបេបៀវត មបរមិណផល ែតក៏េនមនក្រមតិកណំត់ អពីំផល
្របេយជន៍របស់កមមករែដរ ដូចជ្របក់ចេំណញរបស់សហ្រគស
េ្រចើនយ៉ង ក៏េ យ ែតកមមករបនបែនថមជេបៀវត មនិេលើសពី ៤ 
ែខ ឬ៦ ែខ េហើយមនរហូតដល់ ១២ ែខ ែតែបងែចកជេប សមូហ
ភព កនុងេនះែដរ។ េយើង្រតូវេធ្វើដេំណើ រ ម «រេបៀបេម៉ផ្ត ច់ េធ្វើបន
េ្រចើនទទួលផលេ្រចើន»។ ឧទហរណ៍ ចេំពះកមមករចកំរេកសូ៊ េយើង
គួរកណំត់ថ ទឹកជ័រមួយលី្រតេសមើបុ៉នម នេរៀល ឧបមថ ២ េរៀល េបើ
កមមករចក់បន ១០ លី្រត េយើងផ្តល់្របក់េ យ ២០ េរៀល ែតេបើបន 
១០០ លី្រត ្រតូវផ្តល់ ២០០ េរៀលេ យេគ ។ េធ្វើយ៉ងេនះ នឹងបេងកើត
បននូវចលន្របឡង្រប ងំកនុងករផលិត េហើយអងគភព ជវីកមម 
ងយ្រសួលកនុងករគតិគូរបញជីករផង។ េលើមូល ្ឋ នៃនករអនុវត្តន៍
េបៀវត  មបរមិណផលទងំ្រសុងេនះ រដ្ឋ ចេម៉ផ្ត ច់នូវបរមិណ
ឥណទនមួយ ដល់អងគភពផលិតកមម េហើយអងគភពផលិតយកេទ
ចត់ែចងេ្របើ្របស់ ដូេចនះនឹងបញច ប់បននូវរេបៀប្រគប់្រគងរដ្ឋបលកនុង

ជវីកមម បញច ប់ ថ នភពរដ្ឋ ក្ត ប់ ងំពីកបលដល់កនទុយ ដូចេពល
មុន និងេធ្វើេ យអងគភពមច ស់ករ កនុងករេធ្វើ ជវីកមមផង។ 
បញ្ហ ច ចរែបងែចកទនិំញ ករនេំចញ និងករនចូំល ក៏្រតូវមនជំ
៊ នែកែ្របែដរ។ រយៈេពលចុងេ្រកយេនះ េយើងបនែកែ្របមួយចនួំន
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េហើយែដរ បុ៉ែន្តក៏សថិតកនុងដំ ក់កល កលបង េហើយមនករណី
ខ្លះ ងកពីេឆ្វងេទ ្ត ែំតម្តង ែដលចបំច់្រតូវតែ្រមត្រមង់េឡើងវញិ។ 
េយើងបនផ្តល់សិទធិេ យសហ្រគសមួយចនួំន េធ្វើច ចរផលិតផល

េ យខ្លួនឯង េ យមនិទុកេ យែផនកពណិជជកមមផ្ត ច់មុខដូចេពលមុន 
េហើយចត់ទុកពណិជជកមម ជអនកទិញពីសហ្រគសដូចេគឯងែដរ។ 
េនះជទិសេ ឈនេទបញច ប់ ថ នភពកកសទះទនិំញ េហើយ ក់
េ យសហ្រគស េធ្វើ ជវីកមមេ យមច ស់ករ។ 
កនុងករនេំចញនចូំល នបុ៉នម នឆន ចុំងេ្រកយេនះ បរមិណផលិត 

ផលនេំចញបនេកើនេឡើង បនថយបននូវករហូរមសេចញ េដើមបបី្តូ រ 
យកទនិំញមកវញិ បុ៉ែន្តរដ្ឋមនិទន់េធ្វើករងរេនះ េនេឡើយ។ កនុងេពល
មជឈមិឱបមនិជុ ំមជឈមិបនចងៃដេខត្ត ្រកុង មនិេ យេធ្វើ នេំ យឯក
ជនេឆ្ល តឱកស្របមូលទិញនេំចញ េ យងយ្រសួល និងមយង៉េទៀត 

្រស័យេ យករខុសគន រ ងៃថ្លរដ្ឋ  និងៃថ្លផ រេសរ ី េធ្វើេ យករ
្របមូលទិញរបស់រដ្ឋ េដើមបនីេំចញេទផ្ល ស់ប្តូ រទនិំញ ជមួយ្របេទស 
ែដលមនទនំក់ទនំងពណិជជកមមជមួយកមពុជ ្រតូវជួបករលបំក។ 
េដើមបសី្រមួលដល់ ករ្រគប់្រគងករនេំចញនចូំលរបស់ឯកជន រដ្ឋ
សភ ៃន ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ បនេធ្វើករែកែ្របម្រ  ១៩ 
ៃនរដ្ឋធមមនុញញ ែដលមុនេនះកណំត់ថ «ពណិជជកមមេ្រក្របេទស សថិត
កនុងករ្រគប់្រគងផ្ត ច់មុខរបស់រដ្ឋ» មកជ «ពណិជជកមមេ្រក្របេទស 
សថិតកនុងករ្រគប់្រគង និងចត់ែចងរបស់រដ្ឋ» ែដលមនន័យថ ផ្តល់
លទធភពេ យឯកជន េធ្វើករនេំចញនចូំល មករចត់ែចង និង
្រគប់្រគងរបស់រដ្ឋ។ ្រពមជមួយគន េនះ មជឈមិក៏បនផ្តល់សិទធិេ យ
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េខត្ត ្រកុង េធ្វើករនេំចញនចូំលនូវមុខទនិំញេលើសែផនករ និងេ្រក
ែផនកររបស់រដ្ឋ កនុងបណំងបផុំសចលនបេងកើនករ ដុំះ និង្របមូល
្របភពទនិំញេដើមបនីេំចញ បងក្របភពទុនសំ ប់មូល ្ឋ ន។ ៃថ្ល្របមូល
ទិញេទៀតេ ត ក៏បនេធ្វើករែកែ្រប េ យរដ្ឋមនិកណំត់ៃថ្ល ្ល ប់
្រក េនះែដរ គ្ឺរតូវរត់ មៃថ្លទីផ រអន្តរជត ិ េដើមប្ីរបមូលទិញ េលើ
មូល ្ឋ ននេំចញនចូំលមនចេំណញ។ េ្រកយេពលបនេបើកលទធ
ភពេ យេខត្ត ្រកុង និងឯកជន េយើងសេងកតេឃើញនូវករេធ្វើដេំណើ រ 
ពីេឆ្វងត្រមង់េទ ្ត  ំ េ យេខត្ត ្រកុងខ្លះ ចប់ រមមណ៍ខពស់េពក េលើ
ករនចូំលនេំចញទនិំញ េភ្លចគតិដល់ករជរុំញផលិតកមម េហើយបតុ
ភពដេណ្តើ មគន ្របមូលទិញ េដញៃថ្លគន  ក៏បនចប់េផ្តើមបងកករលបំក
ដល់ករ្រគប់្រគងទីផ រ។ រដ្ឋបនកណំត់េឡើងវញិនូវេគលករណ៍សំ
ប់េខត្ត្រកុង និងឯកជននេំចញនចូំលគ ឺទនិំញ ែដលេខត្ត ្រកុង ច

នេំចញបន ជទនិំញេលើសែផនករ េ្រកយេពលផ្តល់ជូនមជឈមិរួច 
ល់អស់េហើយ និងជទនិំញេ្រកែផនករ ែដលមជឈមិមនិ្របមូលទិញ 

េហើយែដលជទនិំញែដលមនកនុង្រកបខណ័្ឌ េខត្តខ្លួន េ យមនិ
អនុញញ តេ យេខត្ត្រកុងមួយ េទដេណ្តើ មទិញេនេខត្ត្រកុងដៃទេទៀត 
េឡើយ។ ឯ ឯកជន្រតូវេធ្វើសកមមភពេនកនទុយ និងេនកបល គេឺខត្ត
្រកុងខងេ្រកយ ចេ្របើ្របស់ឯកជនជួយ្របមូលទិញ េហើយនេំចញ

មេខត្ត្រកុងមត់្រចក ឬ មពណិជជកមមេ្រក្របេទស ឯេខត្ត្រកុងមត់
្រចក េ្របើ្របស់ឈមួញឯកជននេំចញបន្ត េហើយនទំនិំញមកវញិ កនុង
ករណីែដលេខត្ត្រកុងមត់្រចក មនិ ចនេំចញនចូំល បន ្រស័យ
មកពីសភពករណ៍នេយបយ ែដល្របេទសមួយចនួំនកពុំងហំុ៊ព័ទធ
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េសដ្ឋកចិចរបស់េយើង។ 
ជញជី ងពណិជជកមមេ្រក្របេទសរបស់េយើង  កពុំងបត់តុលយភពយ៉ង

ខ្ល ងំ េហើយករហូរមសេចញ ក៏េនេកើតមនជបន្តបនទ ប់ ថ្វតីបតិែត
បនថយចុះខ្លះក៏េ យ េហើយបណុំលបរេទស នឹងបន្តេកើនេឡើងែដរ។ 
វធិនករេនទីេនះ ្រតូវែតជរុំញេ យបនខ្ល ងំនូវផលិតកមម េហើយ
ជរុំញករបពំក់នូវមូល ្ឋ នែកៃចន េដើមបបីេងកើនតៃម្លៃនមុខទនិំញសំ ប់
នេំចញ ខិតខ្ំរបមូលទិញេ យអស់ នូវផលិតផលែដល ចនេំចញ 
បន េដើមបបី្ំរពួញេ យតូចនូវចេន្ល ះឃ្ល តគន  រ ងករនចូំល និងករ
នេំចញ បនថយេ យេនតចិបផុំត នូវករនមំសេចញ េទប្តូរយក 
ទនិំញពីបរេទស។ 
េនមនបញ្ហ ជេ្រចើនេទៀត ែដល្រតូវែកែ្រប បុ៉ែន្តករែកទ្រមង់េន

កមពុជ មនករខុសែប្លកពីករែកទ្រមង់េន្របេទសេផ ងេទៀត ពិតែមន
ែតេយើងយល់យ៉ងចបស់ នូវទនំក់ទនំងរ ង «រួម និងេ យែឡក» 
េហើយ្របព័នធនេយបយេសដ្ឋកចិចសងគម ជតួអងគឯកភពមួយ បុ៉ែន្ត
សភពករណ៍េនកមពុជ មនិអនុញញ តេ យេយើង ែកទ្រមង់ទងំ្រសុងេនះ
េឡើយ េហើយជងេនះេទៀត េយើង្រតូវែកែ្របេលើមូល ្ឋ នមន្រ ប់។ 
ដូេចនះ ករែកទ្រមង់េន្របេទសេយើង គ្ឺរតូវមនជំ នែក មែផនក 
និងេទ មែខ ទក់ទងរបស់  ែដលមនចរតិជករែកែ្រប នូវចណុំច
ែដលមនិ្រសបនឹងសភពករណ៍ផង និង្រតូវបេំពញបែនថមនូវចណុំច
ែដលមនិទន់មនផង េពលគកឺរែកទ្រមង់េ យ ង ត់េសង ម ឬេ
ថ ករែកទ្រមង់មនិ្របកស ែដលទមទរេធ្វើផងដកពិេ ធន៍ផង 
េហើយទមទរនូវករទទួលខុស្រតូវ ៊ នគតិ ៊ នេធ្វើ ៊ នទទួលខុស
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្រតូវេដើមបសីេំរចទិសេ បញច ប់ភព្រក្ីរករបស់្របជជន និងន្ំរបេទស
ឈនេឡើង ភពសមបូរសបបយ។ កនុងបញ្ហ េសដ្ឋកចិច ចណុំចធៃំនករ
ែកទ្រមង់ គ្ឺរបមូលផ្តុេំនេលើែផនករូបនីយកមម េគលនេយបយគនំស់ 
និងរចនសមពន័ធ្រគប់្រគងែដលបញ្ហ េនះ ទមទរនូវករេលើកេឡើងខង
្រទឹស្តី និងយុទធ ្រស្តេសដ្ឋកចិចេ យ្រសបនឹងសភពករណ៍ ្រពមទងំ
លទធភពពិត្របកដរបស់្របជជនេយើង។ ្រតូវេចញដេំណើ រពីេសចក្តី
្រតូវករ និងករេ្របើ្របស់ េដើមបេីរៀបចែំផនករ ្រស័យេ យ ថ ន
ភពពិត្របកដរបស់កមពុជ សថិតកនុងក្រមតិេសដ្ឋកចិចទីផ រ។ ្រតូវេចញ
ដេំណើ រពីផល្របេយជន៍បុគគល េដើមបបីេំពញេ យផល្របេយជន៍រដ្ឋ 
និងសមូហភព។ ផល្របេយជន៍បុគគល ជផល្របេយជន៍្រសបចបប់ 
ែដល្រតូវេចញពីចលន្របឡង្រប ងំជុវំញិករផលិត ែដលមនិ
រេំ ភេទេលើផល្របេយជន៍រដ្ឋ និងសមូហភព េហើយបញ្ហ េនះ 
ទក់ទងសខំន់េទនឹងបញ្ហ ៃថ្ល និងេបៀវត ។ រចនសមព័នធ្រគប់្រគង ្រតូវ
េធ្វើេ យបន្រ ល េហើយទន់ភ្លន់។ 
សភពករណ៍នេយបយវវិត្ត េ យអនុេ្រគះេ យេយើង បុ៉ែន្តេន

ែតសមុគ ម ញ។ បក  និងរដ្ឋេយើង កពុំងដកឹន្ំរបេទស កនុងសភព
ករណ៍ចល័ត ែដលទមទរេ យជួរបកខជន កមម ភបិល ្រតូវែតមន
ភពរងឹបុងឹខងនេយបយ េដើមបមីច ស់ករេលើ្រគប់ ថ នភព និង្រគប់
កលៈេទសៈ។ ន ្រតូវេធ្វើដេំណើ របន្ត មទិសេ បនកណំត់ពីេពល
េចញដេំណើ រ បុ៉ែន្តន បន្រតូវែកលអំេហើយ េ យបែនថមកម្ល ងំម៉សីុន
ថម ី េហើយន េនះក៏កពុំងឆ្លងកត់នូវខយល់ពយុះ ែដលបក់េបកយ៉ង
ខ្ល ងំ េហើយេ្រតើយេដើមបចូីលចតក៏េនឆង យផងែដរ។ េយើងសងឃមឹថ 
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េយើងនឹងេទដល់ទិសេ  េ្រពះេយើងបនឆ្លងកត់នូវករលបំកបផុំត 
រួចេ្រសចេទេហើយ (១៩៧៩-១៩៨០) េហើយ ល់ករឆ្លងកត់របស់
េយើង ក៏បនបង្ហ ញពីសមតថភព និងលទធភពពិត្របកដ របស់្របជ
ជនេយើងេហើយែដរ េពលគ ឺ «េពលេវ គ្ំរទេយើង អនគតសថិតេន
េលើក ្ត ប់ៃដ្របជជនកមពុជ»៕ 


