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សេចក្តីថ្លែងការណ៍
គំរប់ខប
ួ ២៧ឆ្នំនៃកិចចព្រមសព្រៀងេៃីភា
ិ រទីព្រុងប៉ារីេ
សូមគោរពបងបអនជនរួ
មជាតិទង
ាំ អស់ជាទីគសេហា!
ូ
១. របត់លយសព្កាយនៃកិចចព្រមសព្រៀងេៃីភា
ិ រទីព្រុងប៉ារីេរនងរយៈសរល២៧ឆ្
នំ
ុ

ក្េុងគម្មប់ខួបគ ើក្ទី ២៧ននក្ិច្ចម្ពមគម្ពៀងសនតិភាពទី ម្ក្ុងប៉ា រ ីសឆ្េាំគនេះ ម្បគទសក្មពុជា
បនធ្លាក្់ ម្តឡប់ គៅរក្ស្ថានភាពគមៅងងឹ តមួ យដែ អេក្ស្រស្ថវម្ជាវបញ្ជ
ា ក្់ ថាជាស្ថានភាពមុនក្ិច្ច
ម្ពមគម្ពៀងសនតិភាពទីម្ក្ុងប៉ា រ ីស។ មានសូច្នាក្រ(indicators)ជាគម្ច្ើ នដែ
ភ្េាំគពញបនរ ាំគោភ្បាំ ពានគៅគ

បញ្ជ
ា ក្់ ថារបបម្ក្ុង

ើក្ិច្ម្ច ពមគម្ពៀងសនតិភាពទី ម្ក្ុងប៉ា រ ីសក្៏ែូច្ជារែឋធមៅនុញ្ញដខៅរ

បច្ចុបបនេដែ ជាសមិទធផ សាំគរច្(byproduct)ពីក្ិច្ម្ច ពមគម្ពៀងគនាេះ៖
- មានការជាន់ពនាិច្ស្ថាប័នជាតិ
- មានការរ ាំោយគោ

ស្ថាប័ នម្បជាធិបគតយយគសរ ីពហុបក្ស

- មានការរ ាំគោភ្ពសិទិអ
ធ ក្
េ គបេះគឆ្េតឆ្ងន់ធងរ
- មានការបាំ បត់ ជាំគនឿទុក្ច្ិ តគត

ើស្ថាប័នគរៀបច្ាំ ការគបេះគឆ្េតគឺគជប

- មានការក្ាំ ហិតសិទិ គធ សរ ីភាពម្បជាព

រែឋនិងសងគមសុីវ ិ

- មានការគធវើអតតឃាតខាួនឯងខាងដផេក្គសែឋក្ិច្ច

- មានការបត់បង់អពាម្ក្ិតភាពដផេក្នគោបយកាទូ តនិ ងការបរគទស

-គ

ច្គធ្លារនូវការម្គប់ម្គងដបបឯក្បក្ស ផ្តតច្់ការ និងអបបជនាធិបគតយយ(kleptocracy)

២. ទិដ្ភា
ឋ រជារ់ថ្េីង
គោក្នាយក្រែឋមន្តនតីមានមហិច្ិ តា
ឆ ជាំ រញ
ុ ទឹ ក្ច្ិ តខ
ត ួនឯងក្េ
ា
ុងការគកាតបកាតប់អាំណាច្ក្េុងនែ

គោយខាងដតបន ទាំនងគទេះបី ក្ុងតាំ
េ ន

ណាក្៏ គោយ។ ការអនុ វតតរ ាំគោភ្បាំពានគ

រែឋធមៅនុញ្ញហួសដែនក្ាំ ណត់ មិនថាគឡើយច្ាប់ ដែ

មានជាធរមានឬច្ាប់ដែ

បងខាំច្ិតគត ធវើវ ិគស្ថធនក្មៅថ្ីៗ
ៅ ។ សហគមអនតរជាតិ ទមទរគោយមានការគោេះដ
ម្បធ្លនគណបក្សសគន្ត្គេះជាតិ ក្ុងគោ
េ
គោយឃុាំខួនមនុ
ា
សសយូរហួសគព

ើច្ាប់

ម្តូវបន
ងគោក្ក្ឹម-សុខា

ការណ៍ច្ាប់ ពិតម្បក្ែពី គម្ពាេះោៅនច្ាប់ ណាអនុ ញ្ជញត

ក្ាំណត់មុនការកាត់ ក្ីគត នាេះគទ។ មា៉ា ងគទៀតរោឋភ្ិ ប
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អសមតាភាព ក្េុងការការពារគម្ច្ើនោ៉ា ងទាំងច្ាប់ការពារអភ្័ យឯក្សិទិត
ធ ាំណាងរាស្តសត ទាំងច្ាប់
ការពារជនជាប់គោទដែ

មានសិទិ កា
ធ រពារខាួនគៅច្ាំ គពាេះមុ ខច្ាប់ គៅគព

ដែ

តុ ោការ

ក្ាំ ពុងគសុើបអគងេតសាំណុាំគរឿងក្តីគៅគឡើយជាគែើម។

ស្ថាប័ នរែឋសភាអសមតាភាពក្េុងការការពារតាំណាងរាស្តសតនិងភាពនថ្ាថ្ូរននស្ថ
េ
ា ប័នរបស់ខួន
ា

បន។ ស្ថាប័នតុោការម្តូវបនគាំរាមគោយពាក្យបណឹ ត ងពីស្ថាប័ននី តិម្បតិ បតតិគោយរ ាំោយ
គណបក្សសគន្ត្គេះជាតិគោយមានម្បធ្លនតុ ោការក្ាំពូ
កាន់ អាំណាច្ បនគធវើការរ ាំោយគណបក្សគនេះឆ្ក្ដ
មនុ សសទាំង១១៨នាក្់ដែ
ញច្ូ

ទាំងបាំ ពាននិងោៅនគហតុផ
ការម្បម្ពឹតតគ
ើសាំគ

ើស
ៅ គ

ងម្បជាព

ម្បជាព

់សិទិ ធគសរ ីភាពគោយម្បជាព

រែឋម្គប់ មានសិទិ ធ

រែឋជាអេក្គបេះគឆ្េតគោយ ម្តូវបនែក្គច្ញពីតាំដណង

(irrationality)។
ើគោ

ការណ៍ច្ាប់រែឋធមៅនុញ្ញដែ

រែឋខួនឯងជិ
ា
តពាក្់ក្ណា
ត

គទេះបី គសច្ក្តីម្បឹងដម្បងជាគម្ច្ើនដែ
គៅគព

ផត

ការ

រួមនគោបយនិ ងគធវើនគោបយ។តាំ ណាងរាស្តសតទាំង៥៥និងសមាជិ ក្ម្ក្ុមម្បឹ ក្ា

ឃុាំស្េត់ ទាំង៥០០៧ដែ

ឈ្ាីគៅគ

ង
វ និងខវេះខាតសុភ្វ ិនិច្័យ
ឆ ផាូវច្ាប់ ។

មិ នមានក្ាំ ហុសក្៏ ម្តូវបនហាមឃាត់ សិទិ គធ ធវើនគោបយ៥ឆ្េាំដែ

ណ៍គនេះរ ាំគោភ្បាំ ពានមាម្តារែឋធមៅនុញ្ញដែ
គពញគ

ជាសមាជិក្អច្ិ នន្តនតយ៍របស់គណបក្ស

ដែ

ជាម្គឹ េះននស្ថាប័នជាតិនិងការជាន់

នគរគនេះ ជាអាំ គពើ បាំពានោ៉ា ងគគឃាើន

ធ្លាប់ បនគធវើក្នាងមក្ ពិ បក្នឹ ងោច្ប៉ា ៉ៈប៉ាូ វបន។

ស្ថាប័ នទាំងបី ដែ

ជាម្គឹ េះរបស់ជាតិ ម្តូវបនជាន់ឈ្ាឺ ស្ថរពត៌ មានដែ

ោត់ ទុក្ថាជាអាំណាច្ទីបួនរបស់ជាតិក្៏ម្តូវបនរុេះគរ ើនិ ងបាំ ផិច្
ា បាំ ផ្តាញ។ គែើមបីអនុ វតតគោ
នគោបយជាតិ មួយបនម្បក្បគោយទាំ នួ
បនពត៌ មានពិតក្េុងការអនុ វតតច្ាប់និងគោ
គយើងម្តូវការវ ិទយុនិងទូរទសសន៍ ជាតិដែ
ស្ថរពត៌ មានឯក្ជនគទដែ

ខុ សម្តូវ មានម្ក្មសី

ធម៌ មានតមាាភាពនិងទទួ

នគោបយ(policy)នានារបស់ម្ក្សួងនីមួយៗ

ឯក្រាជយម្បក្បគោយវ ិជាាជីវ៉ៈខពស់។ ប៉ាុដនតមិនដមនម្ោន់

ម្តូវបនរ ឹតបនតឹងនិងបគណតញគច្ញ ស្ថរពត៌ មានជាតិ ម្តូវបនយក្មក្

គម្បើ ផ្តតច្់ មុខសម្មាប់ ផសពវផាយនគោបយបក្សគៅវ ិញ។
គៅច្ាំ គពាេះមុ ខអេក្ជាំ នាញខាងវ ិទាស្ថស្តសតនគោបយ ម្បគទសក្មពុជាបច្ចុបបនេបនបត់

បង់អស់គហើយនូ វឯក្រាជយភាពនិងអធិបគតយយបូរណភាពដែនែី របស់ខួនពី
ា
គម្ពាេះគៅគព

ក្ិ ច្ម្ច ពម

គម្ពៀងសនតិភាពទី ម្ក្ុងប៉ា រ ីសម្តូវបនគគរ ាំគោភ្បាំ ពានម្ពមទាំងរែឋធមៅនុញ្ញជាតិម្តូវបនគគយក្មក្
បក្ស្រស្ថយ ដក្នច្េ និងោត់ដច្ងគែើមបីតាំរវូ គៅតាមច្ាំណង់ បក្សនគោបយមួ យគនាេះ។ ពិ តណាស់
គៅគព

ដែ

ស្ថាប័ នជាតិទាំងមូ

ឬនីតិរែឋទាំងមូ

ម្តូវបនគគជាន់ ឈ្ជ
ាឺ ាំនួសគោយបុ គគ

dictator, or tyranny) ឬម្ក្ុមមនុ សស(few, aristocracy, or oligarchy) ឬបក្សនគោបយ
មួ យ(single party) សួរថាគតើ គយើងមានជាតិ និងម្បគទសដែ
និ ងភាពនថ្ាថ្ូរដែរឬគទ
េ
គបើការផ្តាស់បូរគនេះផទ
ត
ុយពី គោ

រ ឹងមាាំម្បក្បគោយសកាតនុ ព

ការណ៍រែឋធមៅនុញ្ញគៅគហើយគនាេះ?
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(one,

សពវនថ្ងគយើងហាក្់ែូច្ជាបត់ បង់ នូវ
គព

ដែ

ាំនឹងនគោបយការទូ ត គសែឋក្ិច្ចដែ

ោច្ពឹងគ

ើខួនបន
ា

មានដតក្មចីនិងវ ិនិ គោគិ នច្ិន សងគមយុតិធ
ត ម៌ និងស្ថមគគីនផទក្ុងជាតិ
េ
គៅគហើយ។

៣. អៃុសាេៃ៍
-

ក្េុងគព គាំ រប់ ខួប២៧ឆ្េាំគនេះ គយើងខ្ាំុសូមច្ូ រួមអនុស្ថសន៍ សាំខាន់ៗមួ យច្ាំនួនែូច្តគៅ៖
សូមគោយបគងេើតគោ នគោបយថាេក្់ ជាតិមួយពិតម្បក្ែ មិនដមនជាគោ នគោបយ
ម្ោន់ ដតក្ាំែរោរមៅណ៍មួ យម្ោៗគនាេះគទ។ ជាក្់ដសតង គបើច្ង់ គោយម្បជាធិ បគតយយរ ីក្សគេះ
ុ
ស្ថគយនិ ងមាននិ រនតរភាព គយើងម្តូវក្ាំ ហិតអណតតិគមែឹក្នាាំ ម្តូវមានច្ាប់ហាមម្បម
ក្ងក្ាំ ោង
ាំ ម្បោប់ ោវុធនិងម្ពេះសងឃមិនគោយគធវើនគោបយនិ ងគបេះគឆ្េតបន
តាំ ណាងរាស្តសតម្តូវគច្ញពីមណឌ
គខតតទាំងមូ

មួ យមានដែនសីមាច្ាស់ោស់មិនដមនតាំណាងគោយ

ម្បក្បគោយនផទម្ក្ឡាធាំ

ឹង
វ គ

ើយ
វ គនាេះគទ។ ការពម្ងឹងរែឋប

ថាេក្់ គម្កាម

ជាតិ ម្តូវគធវើទាំងម្ក្ុង គខតត និ ងស្រសុក្ មិ នដមនម្ោន់ ដតគបេះគឆ្េតឃុាំស្េត់គនាេះគទ គហើយ
គបក្ខជនមិនគួ រជាតាំណាងគណបក្សនគោបយគនាេះគឡើយ។
-

គណក្មៅការគរៀបច្ាំ ការគបេះគឆ្េតឬគៅកាត់ ថាគជបគួ រម្តូវបនគម្ជើ សគរ ើសគោយឯក្រាជយ
គោយមានការដតងតាាំងនិងម្គប់ ម្គងគោយស្ថាប័ នម្ពេះមហាក្សម្តែូច្ោេនឹងម្បគទស
មា៉ា គឡសុី ឬជាមន្តនតីម្បធ្លនគបេះគឆ្េត(Chief Election Officer)ននម្បគទសកាណាោដែ
ម្តូវបនគបេះគឆ្េតដតងតាាំងគោយសភានិងម្តូវគធវើរបយការណ៍ជូនសភាអាំពីការ្រ

-

របស់ខួនជាម្បោាំ
ា
។

ស្ថាប័ នម្ពេះមហាក្សម្តគួ រម្តូវបនពម្ងឹងតួ នាទី និងការម្បម្ពឹតតគៅគៅតាមម្ក្មខណឌនន
ច្ាប់ ដែ

មានសពវនថ្ងជាធរមាន។ ែូ គច្េេះ មិ នម្តូវមានរែឋមន្តនតីម្ពេះបរមរាជវាំងគទ ម្ពេះ

អងគោច្មានឆ្នាទនុ សិទិ ធដតងតាាំងគ

ខាធិ ការនិ ងម្គប់ ម្គងថ្វ ិការរបស់ម្ពេះបរមរាជវាំង

គម្កាយពីអនុមតតិពីសភា។ ពម្ងឹ ងតួ នាទីម្ពេះអងគក្ុងនាមជាម្បធ្លននន
េ
អងគគៅម្ក្ម

ជាម្បធ្លនម្ក្ុមម្បឹ ក្ាការពារជាតិ និ ងជាអគគគមបញ្ជ
ា ការននក្ងទ័ពជាតិក្ុងបុ
េ
ពគវ ហតុ ដែ
ម្ពេះអងគជាអេក្ធ្លនាអធិបគតយយជាតិដខៅរ។
-

គែើមបីទញជាំគនឿជាតិនិងអនតរជាតិគឡើងវ ិញ ម្តូវពិ ោរណាគម្ជើ សគរ ើសបុ គគ

មានសមតាភាព

គៅបគម្មើ ការក្េុងម្ក្ុមម្បឹក្ាធមៅនុញ្ញ ម្ក្ុមម្បឹក្ាននអងគគៅម្ក្ម និងកាត់បនាយអតិផរណា
ននសមាជិក្ខុ ទទកា
-

័យននអាំ ណាច្នីតិម្បតិ បតតិដែ

ទាំ ោប់ម្គប់ ម្គងក្នាងមក្។

ក្មពុជាម្តូវម្បកាន់ យក្គសែឋក្ិច្ចនាាំគច្ញជាម្គឹ េះននការអភ្ិវឌ្ឍន៍(export-led growth
economy)គោយសាំរបសាំរួ ជាមួ យម្បគទសដែ នាាំច្ូ ពី ម្បគទសគយើងទាំងអស់។
គោយស្ថរក្ិច្ចម្ពមគម្ពៀងសនតិភាពទី ម្ក្ុងប៉ា រ ីស ក្មពុជាបនទទួ

ការអនុ គម្ោេះនាាំច្ូ

គៅទី ផាអឺ រប
ុ ៉ា សហរែឋោគមរ ិក្ និងកាណាោ គោយបន ច្ាំណូ
មួ យឆ្េាំៗ។ ក្មពុជាមិ នោច្គ្ាេះជាមួ យបច្ចឹមម្បគទស គហើយម្បគ
ដតមួ យបនគទ។
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ជាតិ ពាន់ ោនែុ ោាក្េុង
់ក្ី ត សងឃឹមគោយច្ិន

៤. ដ្ំស

ោះស្រសាយបន្ទាៃ់ចំស

ោះមុខ

គែើមបីស្ថតរស្ថានការណ៍ច្ាំគពាេះមុ ខនាគព

បច្ចុបបនេ ក្មពុជាម្តូវអនុ វតតន៍តាមអនុស្ថសន៍
របស់សហគមអឺ រប
ុ ៉ា ជាក្ាំ ហិត គបើ មិនែូ គោេេះគទEBA ឬក្ូ តាអនុ គម្ោេះពនធពិគសសគនេះ នឹងម្តូវបន
គគផ្តតច្់ គហើយក្ាំ សួ
ដែ

ជាបនច្ុ េះហតាគ

គនេះនឹ ងរា

ែ

់សហរែឋោគមរ ិក្និងកាណាោ រហូតែ

ខាននក្ិ ច្ចម្ពមគម្ពៀងសនតិភាពទី ម្ក្ុងប៉ា រ ីសកា

ឆ្េាំ១៩៩១ ទាំងអស់ រួមបញ្ូច
គែើ រែ

ោ

់របត់ផូវគនាេះដមន
ា
រ

់ម្បគទស

ពី នថ្ងទី២៣ ដខតុោ

ទាំងអងគការសហម្បជាជាតិ ផងដែរ។ គហើយគបើនគោបយដខៅរ
ក្ននការដបក្បក្់ នឹ ងកាន់ ដតសុគី ម្ៅទាំងក្ាំ រ ិតថាេក្់ ជាតិ ក្ាំ រ ិត

អនតរជាតិ និ ងក្េុងច្ាំគណាមសមាជិ ក្គណបក្សកាន់អាំណាច្ផងដែរ។

ជគោ

ទធិម្បជាធិបគតយយនិងនីតិរែឋគៅក្មពុជា!

ជគោ ស្ថៅរតីននក្ិច្ចម្ពមគម្ពៀងសនតិភាពទីម្ក្ុងប៉ា រ ីសអមត៉ៈ!
ជគោ ក្ាំឡាង
ាំ ស្ថមគគីរបស់ម្បជាព

រែឋដខៅរគៅគម្ៅម្បគទស-ក្េុងម្បគទសទាំងអស់!
គធវើគៅកាណាោ នថ្ងទី២០ ដខតុោ ឆ្េាំ២០១៨
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