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សេចក្តីថ្លែងការណ៍ 

គំរបខ់បួ២៧ឆ្ន ំនៃកិចចព្រមសព្រៀងេៃីភិារទីព្រុងប៉ា រីេ 
 

សូមគោរពបងបអូនជនរមួជាតិទាំងអស់ជាទីគសេហា! 
 
១. របតល់យសព្កាយនៃកិចចព្រមសព្រៀងេៃីភិារទីព្រងុប៉ា រីេរនងុរយៈសរល២៧ឆ្ន  ំ

ក្េុងគម្មប់ខួបគ ើក្ទី២៧ននកិ្ច្ចម្ពមគម្ពៀងសនតិភាពទីម្ក្ុងប៉ា រសីឆ្េ ាំគនេះ ម្បគទសក្មពុជា 
បនធ្លា ក់្ម្តឡប់គៅរក្ស្ថា នភាពគមៅ ងងឹតមួយដែ អេក្ស្រស្ថវម្ជាវបញ្ជា ក់្ថាជាស្ថា នភាពមុនកិ្ច្ច
ម្ពមគម្ពៀងសនតិភាពទីម្ក្ងុប៉ា រសី។ មានសូច្នាក្រ(indicators)ជាគម្ច្ើនដែ បញ្ជា ក់្ថារបបម្ក្ងុ 
ភ្េាំគពញបនរ ាំគោភ្បាំពានគៅគ ើកិ្ច្ចម្ពមគម្ពៀងសនតិភាពទីម្ក្ងុប៉ា រសីក៏្ែូច្ជារែឋធមៅនុញ្ញដខៅរ 
បច្ចុបបនេដែ ជាសមិទធផ សាំគរច្(byproduct)ពីកិ្ច្ចម្ពមគម្ពៀងគនាេះ៖ 
- មានការជាន់ពនាិច្ស្ថា ប័នជាតិ 
- មានការរ ាំោយគោ ស្ថា ប័នម្បជាធិបគតយយគសរពីហុបក្ស 
- មានការរ ាំគោភ្ពសិទធិអេក្គបេះគឆ្េ តឆ្ងន់ធងរ 
- មានការបាំបត់ជាំគនឿទុក្ចិ្តតគ ើស្ថា ប័នគរៀបច្ាំការគបេះគឆ្េ តគឺគជប 
- មានការក្ាំហិតសិទធិគសរភីាពម្បជាព រែឋនិងសងគមសីុវ ិ 
- មានការគធវើអតតឃាតខាួនឯងខាងដផេក្គសែឋកិ្ច្ច 
- មានការបត់បង់អពាម្កិ្តភាពដផេក្នគោបយកាទូតនិងការបរគទស 
- គ ច្គធ្លា រនូវការម្គប់ម្គងដបបឯក្បក្ស ផ្តត ច់្ការ និងអបបជនាធិបគតយយ(kleptocracy) 
 
២. ទដិ្ឋភារជារថ់្េីង 

គោក្នាយក្រែឋមន្តនតីមានមហិច្ឆិតាជាំរញុទឹក្ចិ្តតខាួនឯងក្េុងការគកាត បកាត ប់អាំណាច្ក្េុងនែ
គោយខាងដតបន ទាំនងគទេះបីក្េុងតាំន ណាក៏្គោយ។ ការអនុវតតរ ាំគោភ្បាំពានគ ើច្ាប់ 
រែឋធមៅនុញ្ញហួសដែនក្ាំណត់ មិនថាគឡើយច្ាប់ដែ មានជាធរមានឬច្ាប់ដែ ម្តូវបន 
បងខាំចិ្តតគធវើវគិស្ថធនក្មៅថ្ៅីៗ។ សហគមអនតរជាតិ ទមទរគោយមានការគោេះដ ងគោក្កឹ្ម-សុខា 
ម្បធ្លនគណបក្សសគន្ត គ្ េះជាតិក្េុងគោ ការណ៍ច្ាប់ ពិតម្បក្ែពីគម្ពាេះោៅ នច្ាប់ណាអនុញ្ជញ ត 
គោយឃុាំខាួនមនុសសយូរហួសគព ក្ាំណត់មុនការកាត់ក្តីគនាេះគទ។ មា៉ាងគទៀតរោឋ ភិ្ប  
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អសមតាភាព ក្េុងការការពារគម្ច្ើនោ៉ាងទាំងច្ាប់ការពារអភ័្យឯក្សិទធិតាំណាងរាស្តសត ទាំងច្ាប់ 
ការពារជនជាប់គោទដែ មានសិទធិការពារខាួនគៅច្ាំគពាេះមុខច្ាប់គៅគព ដែ តុោការ 
ក្ាំពុងគសុើបអគងេតសាំណុាំ គរឿងក្តីគៅគឡើយជាគែើម។ 
 

ស្ថា ប័នរែឋសភាអសមតាភាពក្េុងការការពារតាំណាងរាស្តសតនិងភាពនថ្ាថ្េូរននស្ថា ប័នរបស់ខាួន
បន។ ស្ថា ប័នតុោការម្តវូបនគាំរាមគោយពាក្យបណតឹ ងពីស្ថា ប័ននីតិម្បតិបតតិគោយរ ាំោយ 
គណបក្សសគន្ត គ្ េះជាតិគោយមានម្បធ្លនតុោការក្ាំពូ ជាសមាជិក្អចិ្នន្តនតយ៍របស់គណបក្ស 
កាន់អាំណាច្ បនគធវើការរ ាំោយគណបក្សគនេះឆ្ក្ដ វងនិងខវេះខាតសុភ្វនិិច្ឆ័យផាូវច្ាប់។ 
មនុសសទាំង១១៨នាក់្ដែ មិនមានក្ាំហុសក៏្ម្តូវបនហាមឃាត់សិទធិគធវើនគោបយ៥ឆ្េ ាំដែ ការ
ណ៍គនេះរ ាំគោភ្បាំពានមាម្តារែឋធមៅនុញ្ញដែ ផត ់សិទធិគសរភីាពគោយម្បជាព រែឋម្គប់មានសិទធិ 
គពញគ ញចូ្ រមួនគោបយនិងគធវើនគោបយ។តាំណាងរាស្តសតទាំង៥៥និងសមាជិក្ម្ក្មុម្បឹក្ា
ឃុាំស េ្ ត់ទាំង៥០០៧ដែ ម្បជាព រែឋជាអេក្គបេះគឆ្េ តគោយ ម្តូវបនែក្គច្ញពីតាំដណង 
ទាំងបាំពាននិងោៅ នគហតុផ (irrationality)។ 
 

ការម្បម្ពឹតតគ ៅើសគ ើគោ ការណ៍ច្ាប់រែឋធមៅនុញ្ញដែ ជាម្គឹេះននស្ថា ប័នជាតិនិងការជាន់ 
ឈ្ាីគៅគ ើសាំគ ងម្បជាព រែឋខាួនឯងជិតពាក់្ក្ណាត  នគរគនេះ ជាអាំគពើបាំពានោ៉ាងគគឃាើន 
គទេះបីគសច្ក្តីម្បឹងដម្បងជាគម្ច្ើនដែ ធ្លា ប់បនគធវើក្នាងមក្ ពិបក្នឹងោច្ប៉ា៉ៈប៉ាូវបន។  
 

គៅគព ដែ ស្ថា ប័នទាំងបីដែ ជាម្គឹេះរបស់ជាតិម្តវូបនជាន់ឈ្ាឺ ស្ថរពត៌មានដែ  
ោត់ទុក្ថាជាអាំណាច្ទីបួនរបស់ជាតិក៏្ម្តូវបនរេុះគរ ើនិងបាំផាិច្បាំផ្តា ញ។ គែើមបអីនុវតតគោ  
នគោបយជាតិមួយបនម្បក្បគោយទាំនួ ខុសម្តូវ មានម្ក្មសី ធម៌ មានតមាា ភាពនិងទទួ  
បនពត៌មានពិតក្េុងការអនុវតតច្ាប់និងគោ នគោបយ(policy)នានារបស់ម្ក្សួងនីមួយៗ 
គយើងម្តូវការវទិយុនិងទូរទសសន៍ជាតិដែ ឯក្រាជយម្បក្បគោយវជិាា ជីវ៉ៈខពស់។ ប៉ាុដនតមិនដមនម្ោន់ 
ស្ថរពត៌មានឯក្ជនគទដែ ម្តូវបនរតឹបនតឹងនិងបគណត ញគច្ញ ស្ថរពត៌មានជាតិម្តវូបនយក្មក្ 
គម្បើផ្តត ច់្មុខសម្មាប់ផសពវផាយនគោបយបក្សគៅវញិ។ 
 

គៅច្ាំគពាេះមុខអេក្ជាំនាញខាងវទិាស្ថស្តសតនគោបយ ម្បគទសក្មពុជាបច្ចុបបនេបនបត់ 
បង់អស់គហើយនូវឯក្រាជយភាពនិងអធិបគតយយបូរណភាពដែនែីរបស់ខាួនពីគម្ពាេះគៅគព កិ្ច្ចម្ពម 
គម្ពៀងសនតិភាពទីម្ក្ុងប៉ា រសីម្តូវបនគគរ ាំគោភ្បាំពានម្ពមទាំងរែឋធមៅនុញ្ញជាតិម្តូវបនគគយក្មក្ 
បក្ស្រស្ថយ ដក្នច្េ និងោត់ដច្ងគែើមបតីាំរវូគៅតាមច្ាំណង់បក្សនគោបយមួយគនាេះ។ ពិតណាស់ 
គៅគព ដែ ស្ថា ប័នជាតិទាំងមូ ឬនីតិរែឋទាំងមូ ម្តូវបនគគជាន់ឈ្ាជឺាំនួសគោយបុគគ (one, 
dictator, or tyranny) ឬម្ក្មុមនុសស(few, aristocracy, or oligarchy) ឬបក្សនគោបយ 
មួយ(single party) សួរថាគតើគយើងមានជាតិនិងម្បគទសដែ រងឹមាាំម្បក្បគោយសកាត នុព  
និងភាពនថ្ាថ្េូរដែរឬគទ គបើការផ្តា ស់បតូរគនេះផទុយពីគោ ការណ៍រែឋធមៅនុញ្ញគៅគហើយគនាេះ? 
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សពវនថ្ងគយើងហាក់្ែូច្ជាបត់បង់នូវ ាំនឹងនគោបយការទូត គសែឋកិ្ច្ចដែ ោច្ពឹងគ ើខាួនបន 
គព ដែ មានដតក្មចីនិងវនិិគោគិនចិ្ន សងគមយុតតិធម៌ និងស្ថមគគីនផទក្េុងជាតិគៅគហើយ។ 
 
៣. អៃសុាេៃ ៍

ក្េុងគព គាំរប់ខួប២៧ឆ្េ ាំគនេះ គយើងខ្ុាំសូមចូ្ រមួអនុស្ថសន៍សាំខាន់ៗមួយច្ាំនួនែូច្តគៅ៖ 
- សូមគោយបគងេើតគោ នគោបយថាេ ក់្ជាតិមួយពិតម្បក្ែ មិនដមនជាគោ នគោបយ 
ម្ោន់ដតក្ាំែរោរមៅណ៍មួយម្ោៗគនាេះគទ។ ជាក់្ដសតង គបើច្ង់គោយម្បជាធិបគតយយរកី្សគុេះ 
ស្ថគ យនិងមាននិរនតរភាព គយើងម្តវូក្ាំហិតអណតតិគមែឹក្នាាំ ម្តូវមានច្ាប់ហាមម្បម 
ក្ងក្ាំោាំងម្បោប់ោវធុនិងម្ពេះសងឃមិនគោយគធវើនគោបយនិងគបេះគឆ្េ តបន 
តាំណាងរាស្តសតម្តូវគច្ញពីមណឌ  មួយមានដែនសីមាច្ាស់ោស់មិនដមនតាំណាងគោយ 
គខតតទាំងមូ ម្បក្បគោយនផទម្ក្ឡាធាំ វឹងគ វើយគនាេះគទ។ ការពម្ងឹងរែឋប ថាេ ក់្គម្កាម 
ជាតិម្តវូគធវើទាំងម្ក្ងុ គខតត និងស្រសុក្ មិនដមនម្ោន់ដតគបេះគឆ្េ តឃុាំស េ្ ត់គនាេះគទ គហើយ 
គបក្ខជនមិនគួរជាតាំណាងគណបក្សនគោបយគនាេះគឡើយ។ 

- គណក្មៅការគរៀបច្ាំការគបេះគឆ្េ តឬគៅកាត់ថាគជបគួរម្តូវបនគម្ជើសគរ ើសគោយឯក្រាជយ
គោយមានការដតងតាាំងនិងម្គប់ម្គងគោយស្ថា ប័នម្ពេះមហាក្សម្តែូច្ោេ នឹងម្បគទស 
មា៉ា គឡសីុ ឬជាមន្តនតីម្បធ្លនគបេះគឆ្េ ត(Chief Election Officer)ននម្បគទសកាណាោដែ  
ម្តូវបនគបេះគឆ្េ តដតងតាាំងគោយសភានិងម្តូវគធវើរបយការណ៍ជូនសភាអាំពីការ្រ 
របស់ខាួនជាម្បោាំ។ 

- ស្ថា ប័នម្ពេះមហាក្សម្តគួរម្តូវបនពម្ងឹងតួនាទីនិងការម្បម្ពឹតតគៅគៅតាមម្ក្មខណឌ នន 
ច្ាប់ដែ មានសពវនថ្ងជាធរមាន។ ែូគច្េេះ មិនម្តូវមានរែឋមន្តនតីម្ពេះបរមរាជវាំងគទ ម្ពេះ 
អងគោច្មានឆ្នាទ នុសិទធិដតងតាាំងគ ខាធិការនិងម្គប់ ម្គងថ្វកិាររបស់ម្ពេះបរមរាជវាំង 
គម្កាយពីអនុមតតិពីសភា។ ពម្ងឹងតួនាទីម្ពេះអងគក្េុងនាមជាម្បធ្លននន អងគគៅម្ក្ម 
ជាម្បធ្លនម្ក្មុម្បឹក្ាការពារជាតិ និងជាអគគគមបញ្ជា ការននក្ងទ័ពជាតិក្េុងបុពវគហតុដែ  
ម្ពេះអងគជាអេក្ធ្លនាអធិបគតយយជាតិដខៅរ។ 

- គែើមបីទញជាំគនឿជាតិនិងអនតរជាតិគឡើងវញិ ម្តូវពិោរណាគម្ជើសគរ ើសបុគគ មានសមតាភាព 
គៅបគម្មើការក្េុងម្ក្មុម្បឹក្ាធមៅនុញ្ញ ម្ក្មុម្បឹក្ាននអងគគៅម្ក្ម និងកាត់បនាយអតិផរណា 
ននសមាជិក្ខុទទកា ័យននអាំណាច្នីតិម្បតិបតតិដែ ទាំោប់ម្គប់ម្គងក្នាងមក្។ 

- ក្មពុជាម្តូវម្បកាន់យក្គសែឋកិ្ច្ចនាាំគច្ញជាម្គឹេះននការអភិ្វឌ្ឍន៍(export-led growth 
economy)គោយសាំរបសាំរ ួជាមួយម្បគទសដែ នាាំចូ្ ពីម្បគទសគយើងទាំងអស់។ 
គោយស្ថរកិ្ច្ចម្ពមគម្ពៀងសនតិភាពទីម្ក្ុងប៉ា រសី ក្មពុជាបនទទួ ការអនុគម្ោេះនាាំចូ្  
គៅទីផាអឺរ ៉ាបុ សហរែឋោគមរកិ្ និងកាណាោ គោយបន ច្ាំណូ ជាតិពាន់ោនែុោា ក្េុង 
មួយឆ្េ ាំៗ។ ក្មពុជាមិនោច្គ ា្ េះជាមួយបច្ចឹមម្បគទស គហើយម្បគ ់ក្តី សងឃមឹគោយចិ្ន 
ដតមួយបនគទ។ 
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៤. ដ្ំស ោះស្រសាយបន្ទា ៃច់ំស ោះមខុ 
គែើមបីស្ថត រស្ថា នការណ៍ច្ាំគពាេះមុខនាគព បច្ចុបបនេ ក្មពុជាម្តវូអនុវតតន៍តាមអនុស្ថសន៍ 

របស់សហគមអឺរ ៉ាបុជាក្ាំហិត គបើមិនែូគោេ េះគទEBA ឬកូ្តាអនុគម្ោេះពនធពិគសសគនេះ នឹងម្តូវបន 
គគផ្តត ច់្ គហើយក្ាំសួ គនេះនឹងរា ោ ែ ់សហរែឋោគមរកិ្និងកាណាោ រហូតែ ់ម្បគទស 
ដែ ជាបនចុ្េះហតាគ ខាននកិ្ច្ចម្ពមគម្ពៀងសនតិភាពទីម្ក្ុងប៉ា រសីកា ពីនថ្ងទី២៣ ដខតុោ 
ឆ្េ ាំ១៩៩១ ទាំងអស់ រមួបញ្ចូ  ទាំងអងគការសហម្បជាជាតិផងដែរ។ គហើយគបើនគោបយដខៅរ 
គែើរែ ់របត់ផាូវគនាេះដមន រ ក្ននការដបក្បក់្ នឹងកាន់ដតសីុគម្ៅទាំងក្ាំរតិថាេ ក់្ជាតិ ក្ាំរតិ 
អនតរជាតិ និងក្េុងច្ាំគណាមសមាជិក្គណបក្សកាន់អាំណាច្ផងដែរ។  
 

ជគោ  ទធិម្បជាធិបគតយយនិងនីតិរែឋគៅក្មពុជា! 
ជគោ ស្ថៅ រតីននកិ្ច្ចម្ពមគម្ពៀងសនតិភាពទីម្ក្ងុប៉ា រសីអមត៉ៈ! 
ជគោ ក្ាំឡាាំងស្ថមគគីរបស់ម្បជាព រែឋដខៅរគៅគម្ៅម្បគទស-ក្េុងម្បគទសទាំងអស់! 
 

គធវើគៅកាណាោ នថ្ងទី២០ ដខតុោ ឆ្េ ាំ២០១៨ 


