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សនុ្ទរកថា 
ឯកឧត្តម ប្រាក់ សខុុន្ ឧបនាយករដ្ឋមន្តន្ត ី

រដ្ឋមន្តន្តីការបរទេស  ន្ិងសហប្របត្ិបត្តិការអន្តរជាត្ិ 

កនងុពិធីប្រារពធខួបទ ើកេី ៣០ នន្កិច្ចប្រពមទប្រពៀងសន្តិភាពេីប្រកុងា៉ា រសី 

ថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០២១ 
សាលរ ាំដួល វមិានសនតិភាព 

------ 
- ឯកឧតតម Mikami Masahiro ឯកអគ្គរាជទូតជប ុនប្បចាំនៅកមពុជា 
- ឯកឧតតម នលាកជាំទាវ សមាជិកប្ពឹទធសភា រដឋសភា រាជរដ្ឋឋ ភិបាល 
- ឯកឧតតម នលាកជាំទាវ ឯកអគ្គរាជទូត/រដឋទូត សមាជិកអង្គទូត 
- នភញៀវកិតតិយសទាាំង្អស់ជាទីនមប្តី 

១. ថ្ងៃននេះ នយីង្រួមគ្នន ប្បារពធពិធីរ ាំលឹកទិវាដ៏សាំខាន់មួយថ្នប្បវតតិសាស្តសតរបស់នយីង្ ន េះគឺ្ែួបទី៣០ 
ថ្នកិច្ចប្ពមនប្ពៀង្ សតីពីដាំន េះប្សាយននោបាយរួមមួយថ្នជាំនលាេះកមពុជា ខដលនយងី្នៅជា
ទូនៅថា «កិច្ចប្ពមនប្ពៀង្សនតិភាពទីប្កងុ្បា រសី»។ 

២. ដាំបូង្បង្អស់ ែញុ ាំសូមខងែង្អាំណរគុ្ណោ ង្ប្ជាលនប្ៅបាំផុតជូនច្ាំន េះសនមតច្អគ្គមហានស បតី
នតនជា ហ ុន ខសន  យករដឋមស្តនតីថ្នប្ពេះរាជា ច្ប្កកមពុជា ខដលបានប្បគ្ល់កិតតិយសដ៏ែពង់្ែពស់
ឱ្យែញុ ាំខងែង្សុនទរកថា កនុង្ មរាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជា នដីមបអីបអរសាទរែួបអនុសាវរយីដ៏៍មានអតថន័យ
ននេះ។ ែញុ ាំសូមខងែង្អាំណរគុ្ណដ៏ប្ជាលនប្ៅច្ាំន េះវតតមានរបស់ឯកឧតតម នលាកជាំទាវ ជាសមាជិក
ប្ពឹទធសភា រដឋសភា រាជរដ្ឋឋ ភិបាល អង្គទូត និង្នភញៀវកិតតិយសទាាំង្អស់ ខដលបានអន ជ្ ីញមកចូ្លរមួ
កនុង្ពិធីននេះ។ 

៣. ែញុ ាំសូមខងែង្អាំណរគុ្ណដ៏នសាម េះ ច្ាំន េះ នលាកជាំទាវ Retno Marsudi រដឋមស្តនតីការបរនទសឥណឌូ ននសីុ 
និង្ ឯកឧតតម Jean-Yves Le Drian រដឋមស្តនតីការបរនទសបារា ាំង្ ខដលបាននផញីសារអបអរសាទរែួប
អនុសាវរយីន៍នេះ និង្រ ាំនលច្ពីតួ ទីដ៏ច្ាំបង្របស់ប្បនទសទាាំង្ពីរ កនុង្ឋានៈជាសហប្បធាន
សននិសីទប្កុង្បា រសី ខដល ាំដល់កិច្ចប្ពមនប្ពៀង្ជាប្បវតតិសាស្តសតននេះ។ 
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៤. ែញុ ាំក៏សូមខងែង្អាំណរគុ្ណដល់ឯកឧតតម Mikami Masahiro ឯកអគ្គរាជទូតជប ុន ប្បចាំនៅកមពុជា 
ខដលបានផតល់នូវសុនទរកថាដ៏មានអតថន័យ តាំ ង្ឱ្យអង្គទូត និង្ជាពិនសសប្បនទស  ជា
ហតថនលែី ថ្នកិច្ចប្ពមនប្ពៀង្សនតិភាពប្កុង្បា រសី។ 

ឯកឧតតម នលាកជាំទាវ 

នភញៀវកិតតិយសទាាំង្អស់ជាទីនមប្តី 

៥. ែញុ ាំសូមចប់នផតីមជាមួយនឹង្តងភាពប្បវតតិសាស្តសតមួយ៖ កិច្ចប្ពមនប្ពៀង្ទីប្កុង្បា រសីសាំនរច្នៅបាន 
អាប្ស័យនដ្ឋយគ្ាំនិត ឆនទៈ និង្ទឹកចិ្តតនសនហាជាតិពិតប្បាកដរបស់មហារដឋបុរសមួយអង្គ និង្មួយ
រូប ន េះគឺ្ ប្ពេះបរមរតនៈនកាដឋប្ពេះបាទសនមតច្ ប្ពេះននរាតតម សីហនុ និង្ សនមតច្នតនជា យក
រដឋមស្តនតី ហ ុន ខសន។ 

៦. ចប់ពីទទួលបានតាំខណង្ជា យករដឋមស្តនតីភាែ ម សនមតច្នតនជា ហ ុន ខសន បានប្បកាសថា៖ មិន
មានដាំន េះប្សាយតាមផែូវនោធាន យី ច្ាំន េះជាំនលាេះនៅកមពុជា។ មានខតការច្រច និង្ដាំន េះ
ប្សាយននោបាយ រវាង្ខែមរ និង្ខែមរ ប ុន ណ េះ ខដលអាច្ ាំមកនូវសនតិភាពសប្មាប់កមពុជា។ គឺ្កនុង្
សាម រតីននេះនហយី ខដលសនមតច្នតនជាបានដ្ឋក់នច្ញ ខែតុលា ឆ្ន ាំ១៩៨៧ នូវនសច្កតីប្បកាស ៥ 
ច្ាំណុច្ នដីមបនីដ្ឋេះប្សាយបញ្ហា កមពុជាន េះគឺ្៖  (១) នរៀបច្ាំជាំនួប សីហនុ-ហ ុន ខសន (២) ការដក
ទាាំង្ប្សុង្នូវកង្ទ័ពនវៀត ម ទនទឹមនពលនឹង្ការប្ឈប់រាល់ជាំនួយ និង្ ការគ្នាំប្ទទាាំង្អស់ដល់
កង្កមាែ ាំង្ថ្នរដ្ឋឋ ភិបាលច្ប្មុេះកមពុជាប្បជាធិបនតយយ (៣) ការនរៀបច្ាំការនបាេះនឆ្ន តនដ្ឋយមានអនក
សនង្េតការណ៍អនតរជាតិ នដីមបបីនង្េីតរដ្ឋឋ ភិបាលច្ប្មុេះមួយ ខដលអនុវតតននោបាយអពាប្កឹតយ និង្ 
មិនចូ្លបកខសមព័នធ (៤) ច្រចជាមួយនឹង្ប្បនទសថ្ង នដីមបកីាំណត់ប្ពាំខដនមួយប្បកបនដ្ឋយសុវតថិភាព 
និង្សនតិភាព និង្ នរៀបច្ាំមាតុភូមិនិវតតន៍នដ្ឋយសម័ប្គ្ចិ្តតថ្នជននភៀសែែួន (៥) នរៀបច្ាំសននិសីទអនតរជាតិ
មួយនដីមបីផតល់ការធា ដល់កិច្ចប្ពមនប្ពៀង្ខដលនឹង្សាំនរច្បានជាមួយនឹង្ការចូ្លរមួពីរដ្ឋឋ ភិបាល
ទាាំង្ពីរ (រដ្ឋឋ ភិបាលច្ប្មុេះកមពុជាប្បជាធិបនតយយ និង្សាធារណរដឋប្បជាមានិតកមពុជា) សមាជិក
អចិ្ថ្ស្តនតយ៍ទាាំង្៥ថ្នប្កុមប្បឹកាសនតិសុែអង្គការសហប្បជាជាតិ ប្បនទសនវៀត ម ឥ ឌ  និង្
ប្បនទសដថ្ទនទៀត។ សនមតច្ ហ ុន ខសន គឺ្ជាអនកខដលមានបាំណង្មុននគ្កនុង្ការជួបជាមួយ សនមតច្ 
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សីហនុ នហយីនគ្នលននោបាយខាង្នលីននេះនហយី ខដលប្តូវបាននប្បីប្បាស់ជាមូលដ្ឋឋ នសប្មាប់ការ
ច្រចខសែង្រកសនតិភាព។  

៧. ដូច្នយងី្បានដឹង្ទាាំង្អស់គ្នន  ជាំនួបនលីកដាំបូង្ខដលនយងី្នៅថា ជាំនួបសីហនុ-ហ ុន ខសន បាន
នកីតន ងី្នៅថ្ងៃទី២ ខែធនូ ឆ្ន ាំ១៩៨៧ នៅ Fère-en-Tardenois ប្បនទសបារា ាំង្ ខដលជាំនួបននេះ
បាននបីកផែូវដល់ដាំនណីរការច្រចពិតប្បាកដ នឆ្ព េះនៅរកដាំន េះប្សាយននោបាយជាសាថ ពរ 
តាមរយៈថ្នការចុ្េះហតថនលខានលីកិច្ចប្ពមនប្ពៀង្ សតីពីដាំន េះប្សាយននោបាយរមួមួយថ្នជាំនលាេះ
កមពុជា ខដលមានអាយុ៣០ឆ្ន ាំគ្ត់ នៅថ្ងៃននេះ។ 

៨. ជាការពិត ប្បនទសជានប្ចី្នបានជួយនប្ជាមខប្ជង្កនុង្អាំ ុង្នពលថ្នដាំនណីរការច្រចអស់កាលជិត
៤ឆ្ន ាំ ខតក៏មានប្បនទសែែេះបានជួយនយងី្នប្ចី្នជាង្ប្បនទសែែេះនទៀតខដរ។ បារា ាំង្ និង្ឥណឌូ ននសីុ 
កនុង្ឋានៈជាសហប្បធានសននិសីទទីប្កុង្បា រសីសតីពីកមពុជា បាននដីរតួ ទីដ៏សាំខាន់ជាង្នគ្ នដ្ឋយ
ការច្រចភាគ្នប្ចី្នប្បប្ពឹតតនៅនៅប្បនទសទាាំង្ពីរននេះ។ នយងី្ក៏មិននភែច្តួ ទីរបស់អូស្តសាត លីន យី 
ខដលបាន ាំមកនូវគ្ាំនិតងមី សតីពីការប្បគ្ល់ជូនអង្គការសហប្បជាជាតិនូវការប្គ្ប់ប្គ្ង្ប្បនទសកមពុជា
ជាបន ត េះអាសនន កនុង្ដាំ ក់កាលអនតរកាល តាមរយៈ «នសៀវនៅប្កហម» (Red Book)។ 
បារា ាំង្ និង្ជប ុនមានច្ាំណុច្ដូច្គ្នន ប្តង់្ថា ជាមួយនឹង្វភិាគ្ទានដល់ការខសែង្រកនូវការប្ពមនប្ពៀង្
គ្នន រវាង្ភាគី្ ក់ព័នធន េះ ប្បនទសទាាំង្ពីរបានបនតជួយកមពុជាកនុង្ការសាត រនសដឋកិច្ច-សង្គម និង្គ្នាំ
ប្ទដល់កិច្ចែិតែាំ   កនុង្ការអភិវឌ្ឍប្បនទសរហូតមកដល់សពែថ្ងៃននេះ។ ប្បនទសថ្ងជាប់ភូមិផង្
របង្ជាមួយនយងី្ក៏បានរមួច្ាំខណកដ៏សាំខាន់ខដរ ទាាំង្នៅកនុង្ដាំនណីការច្រច ទាាំង្កនុង្ប្បតិបតតិការ
ដ៏សនមបមីមួយរបស់អង្គការសហប្បជាជាតិ កនុង្ការនធែីមាតុភូមិនិវតតន៍ជននភៀសែែួនកមពុជាច្ាំនួន 
៣៧០ ០០០  ក់ ពីទឹកដីថ្ងមកកមពុជាវញិ។ 

៩. ការដឹង្គុ្ណរបស់នយងី្ ក៏មានច្ាំន េះរដ្ឋឋ ភិបាលនផេង្នទៀតខដលបានជួយរមួវភិាគ្ទាន តាមលទធភាព
នរៀង្ៗែែួន ដល់ការប ច្ ប់ជាំនលាេះ និង្កសាង្ប្បនទសដូច្សពែថ្ងៃននេះ។ នយងី្ក៏ប្តូវផតល់យុតតិធម៌ និង្
ការដឹង្គុ្ណដល់ប្បនទសនវៀត ម ខដលតាមរយៈការប ជ្ូ នកង្ទ័ពសម័ប្គ្ចិ្តតរបស់ែែួន បានជួយ
រ ាំនដ្ឋេះកមពុជាឱ្យរចួ្ផុតពីរបបប្បល័យពូជសាសន៍ ប ុល ពត នហយីតាមរយៈការដកកង្ទ័ពទាាំង្ប្សុង្
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របស់ែែួនពីកមពុជានៅឆ្ន ាំ១៩៨៩ បាននបីកផែូវដល់ដាំនណីរនៅមុែថ្នការច្រចខដលនពលន េះប្តូវ
ជាប់គ្នាំង្នលីបញ្ហា អ គ្តរបស់ខែមរប្កហម និង្វតតមានកង្ទ័ពបរនទស។ 

១០. នឆែៀតកនុង្ឱ្កាសដ៏ពិនសសននេះ ែញុ ាំសូមអនុញ្ហា តរ ាំលឹកនូវកិច្ចការខដលជាធាតុដ៏សាំខាន់បាំផុតមួយ ថ្ន
ដាំនណីរការច្រច ខដលមានទាាំង្ការជួយនប្ជាមខប្ជង្ពីមិតតបរនទសផង្ ខតសាំខាន់បាំផុតន េះ គឺ្ការ
នផតីមគ្ាំនិត និង្កិច្ចប្បឹង្ខប្បង្នដ្ឋយផ្ទទ ល់ពីខែមរែែួនឯង្ផង្ ន េះគឺ្ការបនង្េីតឧតតមប្កុមប្បឹកាជាតិ 
នៅកាត់ជាភាសាអង់្នគ្ែសថា «SNC» (Supreme National Council)។ នៅកនុង្ជាំនួបសីហនុ-
ហ ុន ខសន នលីកទី២ នៅ Saint Germain-en-Laye នៅឆ្ន ាំ១៩៨៨ សនមតច្ ហ ុន ខសន បានផតួច្
នផតីមគ្ាំនិតបនង្េីតនូវប្កុមប្បឹកាបប្ងួ្បបប្ងួ្មជាតិជាន់ែពស់មួយ នហីយគ្ាំនិតននេះ ប្តូវបានយកនៅ
ពិភាកាមតង្នទៀតកនុង្កិច្ចប្បជុាំ Jakarta Informal Meeting I (JIM I) ខតនពលន េះនៅរកការ
ឯកភាពមិនទាន់បាន។ លុេះដល់ខែមិ  ឆ្ន ាំ១៩៩០ នដ្ឋយមានការជួយនប្ជាមខប្ជង្ពីឯកឧតតម 
ឧតតមនសនីយ៍ ឆ្វា លីត យុង្ថ្ឆយុទធ នទីបការប្ពមនប្ពៀង្មួយប្តូវបានចុ្េះហតថនលខា នដីមបនីរៀបច្ាំ 
SNC ននេះ នដ្ឋយប្គ្នន់ខតបតូរ កយពីប្កុមប្បឹកាបប្ងួ្បបប្ងួ្មជាតិជាន់ែពស់ មកជាឧតតមប្កុមប្បឹកា
ជាតិវញិប ុន ណ េះ។ កិច្ចប្ពមនប្ពៀង្ផែូវការរវាង្ភាគី្ទាាំង្២ មាខ ង្គ្ឺភាគ្ីរដឋកមពុជា និង្មាខ ង្នទៀតប្តី
ភាគី្ន េះ តាមរូបមនត ៦+៦ ឬ ៦+២+២+២ =១២ ប្តូវបានចុ្េះហតថនលខា នៅទីប្កុង្តូកយូ ប្បនទស
ជប ុន នដ្ឋយមានការជួយនប្ជាមខប្ជង្ពីមាច ស់ផទេះ និង្នដ្ឋយឯកឧតតម ឆ្វា លីត យុង្ថ្ឆយុទធ ក៏នធែី
ដាំនណីរនៅចូ្លរួមនៅទីន េះខដរ។ ោ ង្ មិញ សមាសភាពថ្នឧតតមប្កុមប្បឹកាជាតិននេះ ប្តូវ
មកសាំនរច្គ្នន នៅកនុង្កិច្ចប្បជុាំ នៅទីប្កុង្ហាការតា ប្បនទសឥណឌូ ននសុី ឯកិច្ចប្បជុាំនលីកទីមួយ
របស់ SNC ប្តូវបាននរៀបច្ាំន ីង្នៅសាថ នទូតកមពុជា នៅទីប្កុង្បាង្កក នប្កាមអធិបតីភាពរបស់
ប្ពឹទធបុរស នៅ ខសនកុសល (នៅឈុាំ)។ ននេះជាទិដឋភាពមួយខផនក ខតក៏មានសារៈសាំខាន់ខាែ ាំង្កនុង្
ដាំនណីរការច្រច ខដលបង្ហា ញពីឆនទៈខសែង្រកសនតិភាពរបស់នមដឹក ាំខែមរនយងី្ នទាេះលាំបាកោ ង្
 ក៏នដ្ឋយ។ 

ឯកឧតតម នលាកជាំទាវ 

នភញៀវកិតតិយសទាាំង្អស់ជាទីនមប្តី 



5 
 

១១. ៣០ឆ្ន ាំបានកនែង្ផុតនៅនហយី។ រយៈនពលននេះ ជារយៈនពលប្គ្ប់ប្គ្នន់សាំរាប់ឱ្យនយីង្អាច្នធែីការ
វាយតាំថ្លដ៏ប្តឹមប្តូវមួយបានអាំពីនមនរៀនទាាំង្ឡាយថ្នដាំ ក់កាលប្បវតតិសាស្តសតរបស់កមពុជានយងី្។ 

១២. មិនមានការសង្េយ័ មួយនទខដលថា កិច្ចប្ពមនប្ពៀង្ប្កុង្បា រសីគឺ្ជារបត់ដ៏សាំខាន់ និង្
វជិជមានមួយកនុង្ប្បវតតិសាស្តសតរបស់កមពុជានយងី្។ ជាលទធផលថ្នកិច្ចប្ពមនប្ពៀង្ននេះ ប្បនទសកមពុជា
បានភាជ ប់ទាំ ក់ទាំនង្ជាមួយសហគ្មន៍អនតរជាតិន ងី្វញិ រដ្ឋឋ ភិបាលខដលបាននកីតនច្ញពីការ
នបាេះនឆ្ន តខដលនរៀបច្ាំន ងី្នដ្ឋយ UNTAC (អាជាញ ធរបន ត េះអាសននរបស់អង្គការសហប្បជាជាតិ
នៅកមពុជា)  ក៏បានកាន់កាប់អាសនៈរបស់ែែួននៅអង្គការសហប្បជាជាតិ ខដលរយៈនពលជាង្
១០ឆ្ន ាំមុនននេះ ប្តូវបានប្បគ្ល់ឱ្យតាំ ង្ខែមរប្កហម។ 

១៣. ទណឌ កមមនសដឋកិច្ចខដលប្តូវបានដ្ឋក់រយៈនពល១២ឆ្ន ាំមកនលបី្បជាជនកមពុជា ខដលនទីបរចួ្ផុតពី
ការសាែ ប់នដ្ឋយរបបកមពុជាប្បជាធិបនតយយ នហយីខបរឱ្យមកទទួលរង្នូវការបិទផែូវសាំរាប់សិទធិមូល
ដ្ឋឋ ន   ន លគឺ្ សិទធិទទួលអាហារ សិទធិទទួលនសវាសុខាភិបាល អប់រ ាំ វបបធម៌ ការអភិវឌ្ឍ ការ
រស់រាននដ្ឋយសនតិភាព។ល។ ទណឌ កមមន េះប្តូវបានប ច្ ប់ជាសាថ ពរ។ 

១៤. រដឋធមមនុ ា្ងមីមួយ ខដលបានប ច្ូ លនគ្នលការណ៍ទាាំង្ឡាយខដលមានខច្ង្កនុង្ ឧបសមព័នធ ៥ ថ្ន
កិច្ចប្ពមនប្ពៀង្ សតីពីដាំន េះប្សាយននោបាយរមួមួយថ្នជាំនលាេះកមពុជាន េះ ប្តូវបានអនុម័ត។ 
ប្ពេះករុ ប្ពេះបាទននរាតតម សីហនុ ប្ពេះអង្គប្ទង់្ក៏បានន ងី្ប្គ្ង្រាជយសមបតតិ រឯី UNTAC ក៏បាន
ប ច្ ប់នបសកកមមរបស់ែែួន ជាផែូ វការនៅថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ហា  ឆ្ន ាំ១៩៩៣។  

១៥. ប ុខនតជាមួយលទធផលវជិជមានជានប្ចី្នខដលសាំនរច្បានន េះ UNTAC បានចកនច្ញពីកមពុជា នដ្ឋយ
មិនបានសាំនរច្នបសកកមមរបស់ែែួនទាាំង្ប្សុង្ន េះនទ។ សនតិភាពនពញនលញ ខដលជានគ្នលនៅ
ច្ាំបង្បាំផុតថ្នកិច្ចប្ពមនប្ពៀង្ មិនប្តូវបានសាំនរច្ន េះន យី។ UNTAC  បានចកនច្ញពីកមពុជា 
នដ្ឋយបនេល់ទុកនូវតាំបន់ប្តួតប្តា ២ និង្រដ្ឋឋ ភិបាល ២។ កមពុជាបានសថិតនៅកនុង្សាថ នភាព
ខសបកខាែ  ដូច្ការពណ៌ របស់ សនមតច្នតនជា នដ្ឋយមានតាំបន់ប្គ្ប់ប្គ្ង្នដ្ឋយខែមរប្កហម នហីយ
ជាំនលាេះប្បដ្ឋប់អាវុធ និង្អសនតិសុែនៅបនតមាននៅកនុង្ប្បនទស។ ននេះក៏នដ្ឋយសារខត «ភាគី្កមពុជា
ប្បជាធិបនតយយ» ខដលជាភាគី្មួយថ្នកិច្ចប្ពមនប្ពៀង្ប្កុង្បា រសីន េះ បាននបាេះបង់្នចលនូវការ
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សនា និង្កាតពែកិច្ច  របស់ែែួនជាភាគី្ហតថនលែី។ ប្បការននេះនហីយ ខដល ាំឲ្យប េះ ល់
ដល់លកខណៈ «រួម» ថ្នដាំន េះប្សាយននោបាយ នហីយនធែីឱ្យនគ្នលនៅដ៏សាំខាន់មួយច្ាំនួន
របស់កិច្ចប្ពមនប្ពៀង្មិនប្តូវបានសាំនរច្។ 

១៦. ប្គ្នននេះ នរ ក៏ដឹង្ខដរថា សនមតច្ ហ ុន ខសន នហយីសនមតច្កនុង្ឋានៈជាអនកដឹក ាំខតមាន ក់គ្ត់ 
ជាអនក ាំមកនូវសនតិភាព ការបប្ងួ្បបប្ងួ្មជាតិ និង្ឯកភាពទឹកដី នៅចុ្ង្ឆ្ន ាំ១៩៩៨ តាមរយៈ
ននោបាយឈនេះ-ឈនេះ។ សនមតច្ជាអនកបានប ច្ ប់នូវច្ល ននោបាយ និង្នោធារបស់ខែមរ
ប្កហម ខដលទទួលែុសប្តូវច្ាំន េះការសាែ ប់របស់ប្បជាជនកមពុជាជាង្២លាន ក់ និង្ការបាំផ្ទែ ញ
ដល់ឬសគ្ល់រច្ សមព័នធសង្គមជាតិទាាំង្មូល កាលពួកនគ្ប្គ្ប់ប្គ្ង្អាំ ច្។ ននោបាយឈនេះ-
ឈនេះ បានសាំនរច្នូវនគ្នលនៅសនតិភាព និង្ការផេេះផាជាតិ ខដលសថិតកនុង្នបេះដូង្ថ្នកិច្ចប្ពម
នប្ពៀង្ប្កុង្បា រសី នហីយខដល UNTAC មិនអាច្សាំនរច្បាន។ 

១៧. មានទិដឋភាពមួយនទៀត ខដលែញុ ាំសូមនលីកមកបកប្សាយ ក់ព័នធនឹង្កិច្ចប្ពមនប្ពៀង្សនតិភាពទីប្កុង្
បា រសី។ ជាមួយនឹង្ឆនទៈកនុង្ការ ាំមកនូវសនតិភាពជូនប្បនទស និង្ប្បជាជនកមពុជាន េះ ក៏មាន
គ្ាំនរាង្កសាង្លទធិប្បជាធិបនតយយនៅកមពុជាខដរ។ ប ុខនតលទធិប្បជាធិបនតយយននេះ ជាលទធិតាមខបប
នលាកខាង្លិច្ នដ្ឋយមិនបានគិ្តគូ្ររាប់ប ច្ូ លនូវលកខណៈពិនសសរបស់ កមពុជា តួោ ង្ប្បវតតិ
នសាក ដកមមងមីៗរបស់ប្បនទសននេះ វបបធម៌ ប្បថ្ពណី សាថ នភាពជាក់ខសតង្ពិតប្បាកដ។ 

១៨. នរ ក៏ដឹង្ខដរថា ប្បជាធិបនតយយមិនខមននកីតន ីង្នដ្ឋយឯកឯង្ ឬក៏ជបបានន េះនទ។ 
ប្បជាធិបនតយយ ក៏មិនខមនជាទាំនិញខដល ាំនច្ញ  ាំចូ្ល ពីប្បនទសមួយនៅប្បនទសមួយនទៀត
ន េះខដរ នទាេះបីជេះលុយរាប់រយលានដុលាែ រក៏នដ្ឋយ។ ប្បជាធិបនតយយជាគុ្ណតាំថ្ល ខដលបានមកពី
ការនរៀនសូប្តនហយី ខដលប្តូវកសាង្ និង្ពប្ងឹ្ង្មួយជាំហានមតង្ៗ។ ជាការគួ្រឱ្យសាត យ ប្បជាធិបនតយយ 
រមួទាាំង្សិទធិមនុសេ ប្តូវបាននប្បីប្បាស់ជាឧបករណ៍ននោបាយ ប្សបតាមកាលានុវតតភាពភូមិសាស្តសត
ននោបាយ សាំរាប់ផលប្បនោជន៍ប្បនទសធាំៗមួយច្ាំនួននៅវញិ។ 

១៩. ែញុ ាំក៏សូមនលីកនៅទីននេះ នូវបញ្ហា ខដល ក់ព័នធនឹង្អធិបនតយយកមពុជា។ មិនមានខច្ង្ទាល់ខតនសាេះ
កនុង្កិច្ចប្ពមនប្ពៀង្ទីប្កងុ្បា រសីថា កមពុជានឹង្ប្តូវសថិតនប្កាមអា ពាបាលអនតរជាតិ ប ទ ប់ពី
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ដាំ ក់កាលបន ត េះអាសនន ន លគឺ្ប ទ ប់ពីនបសកកមម UNTAC ប្តូវបានប ច្ ប់ន េះនទ។ អែី
ខដលកមពុជាប្តូវបនតនគ្នរពន េះ គឺ្កិច្ចប្ពមនប្ពៀង្ទាាំង្ឡាយខដលកមពុជាបានភាជ ប់ែែួនកនុង្ឋានៈជា
សមាជិកនពញសិទធថ្នអង្គការសហប្បជាជាតិ ដូច្សមាជិកដថ្ទនទៀតថ្នអង្គការននេះខតប ុន ណ េះ។ 
នពលននេះ កមពុជាបានកាែ យ នហយីរកាែែួនជារដឋអធិបនតយយនពញនលញដូច្រដឋឯនទៀតថ្នសហគ្មន៍
អនតរជាតិខដរ។ 

២០. ជាការគួ្រឱ្យនសាកសាត យ នទាេះបីមានការនបតជាញ ជាឱ្ឡារកិរបស់ភាគី្នផេង្នទៀតថ្ន «កិច្ចប្ពមនប្ពៀង្ 
សតីពីអធិបនតយយ បូរណភាពទឹកដី ការមិនរ ាំនលាភបាំ ន អពាប្កឹតយភាព និង្ឯកភាពជាតិរបស់
កមពុជា» កនុង្ការមិននប្ជៀតខប្ជកចូ្លកិច្ចការថ្ផទកនុង្របស់កមពុជា នទាេះនប្កាមរូបភាព  នដ្ឋយផ្ទទ ល់ 
ឬនដ្ឋយប្បនោលក៏នដ្ឋយ ក៏កមពុជានៅបនតទទួលរង្នូវការប ុនប ង្ជាបនតប ទ ប់កនុង្ការផ្ទែ ស់បតូរ
របបតាមមនធាបាយខដលគ្នម នលកខណៈប្បជាធិបនតយយទាល់ខតនសាេះ។ 

២១. កនុង្សុនទរកថាខងែង្ មហាសននិបាតអង្គការសហប្បជាជាតិ នលីកទី៧៦ ខែកញ្ហា  កនែង្នៅ សនមតច្
នតនជា យករដឋមស្តនតី បានមានប្បសាសន៍ថា៖ «ប្បវតតិសាស្តសតបានប្បាប់នយងី្មតង្នហយីមតង្នទៀតថា 
ការនប្ជៀតខប្ជក និង្ការខដលកាន់ខតអាប្កក់ជាង្ននេះនៅនទៀតន េះ គឺ្ការនប្បីប្បាស់ជនប្មីសនោធា
កនុង្ការកាំណត់នូវប្បព័នធអភិបាលកិច្ចនផេង្ៗ មិនខមនជាដាំន េះប្សាយន េះន យី។ ផទុយនៅវញិ 
ជនប្មីសទាាំង្អស់ននេះ បានប្តឹម ាំមកនូវការបាត់បង់្ជីវតិ ការឈចឺប់ និង្ទុកខនវទ សប្មាប់មនុសេ
ជាតិ និង្ជាំនលាេះខផនកសង្គម-នសដឋកិច្ច កាន់ខតនប្ចី្នជាង្មុនខតប ុន ណ េះ។ កមពុជា គឺ្ជាឧទាហរណ៍
ជាក់ខសតង្ ខដលបានឆែង្កាត់នសាក ដកមមដ៏អាប្កក់បាំផុត នហយីអែីខដលគួ្រឱ្យនសាកសាត យន េះ គឺ្
 នពលបច្ចុបបនន នយងី្កាំពុង្ខតន ញីការអនុវតតន ងី្វញិនូវនគ្នលននោបាយដខដលននេះ។ 
ប្បសិននបីនយងី្អាច្ចត់ទុកជានមនរៀននូវប្ពឹតតិការណ៍ងមីៗ ខដលកាំពុង្នកីតន ងី្នៅអាហែហាគ នីសាថ ន 
និង្ប្ពឹតតិការណ៍ជានប្ចី្ននផេង្នទៀតពីមុន ការនគ្នរពនូវបាំណង្ប្បាថាន ថ្នប្បជាជាតិនីមួយៗ និង្សិទធិ
របស់ប្បជាជនកនុង្ការសាំនរច្ចិ្តតនដ្ឋយែែួនឯង្ គឺ្ជាគុ្ណតថ្មែមួយដ៏ធាំនធង្។ 

២២. ប្បនទសធាំ និង្តូច្ ខតង្ខតមានប្បវតតិសាស្តសត វបបធម៌ ប្បថ្ពណី រនបៀបរបបរស់នៅ និង្ការនរៀបច្ាំ
ននោបាយែុសៗគ្នន ។ ប្បនទសនីមួយៗមិនគួ្រប្តូវបានបង្ហអ ក់ដាំនណីរ នដ្ឋយសារខតការដ្ឋក់
ទណឌ កមមជាឯកនតាភាគី្ ការហាមឃាត់ ឬវធិានការបង្ខិតបង្ខាំខផនកនសដឋកិច្ចនផេង្នទៀត ខដលរ ាំនលាភ
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បាំ ននលីច្ាប់អនតរជាតិ និង្នគ្នលការណ៍ខដលមានខច្ង្កនុង្ធមមនុ ា្ថ្នអង្គការសហប្បជាជាតិ
ន េះន ីយ។» 

ឯកឧតតម នលាកជាំទាវ 

នភញៀវកិតតិយសទាាំង្អស់ជាទីនមប្តី 

២៣. នៅកនុង្របាយការណ៍នលែ S/25289  ឆ្ន ាំ១៩៩៣ អនុម័តនដ្ឋយប្កុមប្បឹកាសនតិសុែថ្នអង្គការ
សហប្បជាជាតិ នលាកអគ្គនលខាធិការ Boutros Boutros-Ghali បានសននិដ្ឋឋ នថា៖ «កនុង្ មជា
ភាគី្ហតថនលែីថ្នកិច្ចប្ពមនប្ពៀង្ប្កុង្បា រសី ភាគី្កមពុជាមានការទទួលែុសប្តូវមុនបង្អស់ កនុង្ការ
អនុវតតកិច្ចប្ពមនប្ពៀង្ននេះ ឯសថិរភាព និង្សុែុមាលភាពនៅអ គ្តរបស់កមពុជា គឺ្អាប្ស័យនដ្ឋយ
ប្បជាជនកមពុជាែែួនឯង្»។ នដ្ឋយនហតុននេះ ជាការច្ាស់ ស់ខដលថា នប្កាយនពលនបសកកមម
របស់អង្គការសហប្បជាជាតិប្តូវបានប ច្ ប់ បញ្ហា ថានតីប្តូវអនុវតតកិច្ចប្ពមនប្ពៀង្ទីប្កុង្បា រសីន េះ
ោ ង្ដូច្នមតច្ន េះ គឺ្ជាបនទុករបស់កមពុជា។ 

២៤. គឺ្កនុង្សាម រតីអធិបនតយយជាតិននេះនហយី ខដលកមពុជាបានពប្ងឹ្ង្ការកាន់កាប់នជាគ្វាស ែែួននៅ
កនុង្ថ្ដ នដ្ឋយែិតែាំជាំនេះការលាំបាក ពុេះ រឧបសគ្គ និង្ការប្បឈមខាង្ននោបាយ នសដឋកិច្ច ប្ពម
ទាាំង្មន គ្មវជិាជ  និង្វណណៈ នដីមបរីមួគ្នន កសាង្ប្បនទសជាតិន ងី្វញិ។ នយងី្ក៏ទទួលសាគ ល់ខដរថា 
ែុសពីអតថបទដ៏ពិនរាេះថ្នកិច្ចប្ពមនប្ពៀង្ និង្សុនទរកថា ែុសពីការញញឹម និង្ឱ្បរតឹគ្នន  ការនរៀនរស់
នៅជាមួយគ្នន  នធែីការជាមួយគ្នន  ប ទ ប់ពីបានប្បឆ្ាំង្គ្នន  និង្ច្ាាំង្គ្នន អស់នប្ចី្នទសេវតេមក មិន
ខមនជាការង្ហយប្សួលន យី។ ប ុខនត នទាេះបីការែុសគ្នន ទាាំង្ននេះ បានខសតង្នច្ញរហូតដល់មានការ
ប េះទង្គិច្នដ្ឋយអាវុធក៏នដ្ឋយ ក៏ឆនទៈបប្ងួ្បបប្ងួ្មជាតិដឹក ាំនដ្ឋយសនមតច្នតនជាបាន ាំគូ្ភាគី្
  មករមួរស់ជាមួយគ្នន  និង្នធែីការជាមួយគ្នន ន ងី្វញិ។ ឆនទៈននេះបាន ាំឱ្យកមពុជាអភិវឌ្ឍ
ប្បនទសជាតិោ ង្នលឿន កនុង្អប្តាកាំនណីនជាង្ ៧%  ជាមធយម រយៈនពលជាង្ ២០ឆ្ន ាំ និង្បាន ាំ
ឱ្យកមពុជាកាែ យជាប្បនទសមានច្ាំណូលមធយមកាំរតិទាប នៅឆ្ន ាំ២០១៥ ឯអប្តាថ្នភាពប្កីប្កធាែ ក់ចុ្េះ
នៅនប្កាម ១០% ននេះនបីគិ្តពីមុននពលជាំងឺ្កូវដី-១៩ បានបនង្េីតវបិតតិសុខាភិបាល នសដឋកិច្ច និង្
សង្គមោ ង្ធៃន់ធៃរនៅទូទាាំង្ពិភពនលាក។ អប្តាអកខរកមមបាននកីនពី ៣៩% នៅឆ្ន ាំ១៩៩១ ដល់ 
៨៨,៥% នៅឆ្ន ាំ២០១៩ នភញៀវនទសច្របាននកីនពី ២ខសន ក់ កនុង្ឆ្ន ាំ១៩៩៥ ដល់ ៦.៦លាន
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 ក់ នៅឆ្ន ាំ២០១៩ នហីយការ ាំនច្ញខផនកវាយនភណឌ  ខសបកនជីង្ និង្ផលិតផលនធែីដាំនណីរ 
បាននច្ញពីគ្នម ននសាេះ ដល់ជាង្ ១០ ន់លានដុលាែ រ កនុង្ឆ្ន ាំ២០១៩។ សឹង្ខតគ្នម ននសាេះនៅ
ឆ្ន ាំ១៩៩៣ ៩៧%ថ្នភូមិទូទាាំង្ប្បនទស ប្តូវបានភាជ ប់អគ្គិសនីនៅឆ្ន ាំ២០២០។ ផែូ វ ១៥,០០០
គី្ ូខម ប្ត ប្តូវបានកសាង្ នដ្ឋយចក់នបតុង្ និង្នៅស ូ សាព នងមីជាង្២០ ឆែង្កាត់ទននែនមគ្ង្គ 
ទននែសាប និង្ទននែបាសាក់ ប្តូវបានកសាង្។ 

២៥. នៅនលីឆ្កអនតរជាតិ និង្តាំបន់វញិ កមពុជាបានកាែ យជាសមាជិកអាសា ន នៅឆ្ន ាំ១៩៩៩ ជា
សមាជិកអង្គការ ណិជជកមមពិភពនលាក (WTO) នៅឆ្ន ាំ២០០៤ នហីយបានភាជ ប់ទាំ ក់ទាំនង្
ការទូតជាមួយប្បនទស១៧៤។ ពីប្បនទសខដលធាែ ប់ទទួលកង្ទ័ពមួកនែៀវ កមពុជាបានកាែ យជា
ប្បនទសរមួវភិាគ្ទានកង្ទ័ព នដ្ឋយប ជ្ូ នកង្កាំលាាំង្របស់ែែួនចូ្លរមួនបសកកមមរកាសនតិភាពនៅ
អាស្តហែកិ មជឈមឹបូ ៌ និង្នៅអឺរ  ុប។ ចប់ពីឆ្ន ាំ២០០៦មក កមពុជាបានប ជ្ូ នកង្កាំលាាំង្របស់ែែួន 
ច្ាំនួន ៧,៨២៦ ក់ នៅបាំនពញនបសកកមមរកាសនតិភាព នប្កាមឆ័ប្តអង្គការសហប្បជាជាតិនៅ
ប្បនទសច្ាំនួន៩ គឺ្ ស ូដង់្ ស ូដង់្ខាង្តបូង្ ឆ្ដ សីុប មា លី សាធារណរដឋអាស្តហែកិក ត ល លីបង់្ 
នយខមន និង្សុីរ។ី  

ឯកឧតតម នលាកជាំទាវ 

នភញៀវកិតតិយសទាាំង្អស់ជាទីរាប់អាន 

២៦. ៣០ឆ្ន ាំនប្កាយកិច្ចប្ពមនប្ពៀង្សនតិភាពប្កុង្បា រសី កមពុជាបានកាែ យនៅជាប្បនទសខដលមានការ
ទទួលែុសប្តូវែពស់ច្ាំន េះសហគ្មន៍អនតរជាតិ នដ្ឋយនសមីមុែ នសមីសិទធិ និង្មានរដ្ឋឋ ភិបាលមួយ
ខដលទទួលែុសប្តូវោ ង្នពញនលញច្ាំន េះពលរដឋរបស់ែែួន កនុង្ការកសាង្អ គ្តប្បកបនដ្ឋយ
សនតិភាព សថិរភាព ភាពថ្ងែងនូរ និង្ការអភិវឌ្ឍ។ 

២៧. គឺ្ជាកមពុជាខដលបានកាំណត់ោ ង្ជាក់ច្ាស់កនុង្រដឋធមមនុ ា្របស់ែែួន នលីកដាំនកីង្ និង្ការ រគុ្ណ
តាំថ្ល ផលប្បនោជន៍ និង្នគ្នលននោបាយជាតិ និង្អនតរជាតិ។ កមពុជានឹង្ប្បកាន់ខាជ ប់ និង្ការ រ
ជាដ្ឋច់្ខាតនូវឯករាជយភាព អធិបនតយយ    អពាប្កឹតយភាពអចិ្ថ្ស្តនតយ ៍និង្បូរណភាពទឹកដី ប្ពមទាាំង្
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នបតជាញ ោ ង្មុេះមុតកនុង្ការបាំនពញរាល់កាតពែកិច្ចជាអនតរជាតិរបស់ែែួនកនុង្តាំបន់ក៏ដូច្ជានៅនលី  
សកលនលាក។ 

២៨. ឆ្ន ាំ២០២២ខាង្មុែននេះ កមពុជានឹង្បាំនពញតួ ទីជាប្បធានបតូរនវនរបស់អាសា នជានលីកទី៣ ចប់
តាាំង្ពីនយងី្បានកាែ យជាសមាជិកនៅនគ្ថ្នសមាគ្មននេះ កនុង្សាថ នភាពខដលតាំបន់របស់នយីង្កាំពុង្
ប្បឈមនឹង្វបិតតិពហុវសិ័យខដលបង្េន ីង្នដ្ឋយកូវដី-១៩ និង្ការប្បឹង្ខប្បង្សាត រនសដឋកិច្ច-
សង្គមនប្កាយជាំងឺ្រាលដ្ឋលននេះផង្ ការប្បកួតប្បខជង្ខាង្ភូមិសាស្តសតននោបាយោ ង្សែិតសាែ ញ
រវាង្មហាអាំ ច្ធាំៗផង្ ខដលរាលដ្ឋលដល់វសិ័យនសដឋកិច្ច  ណិជជកមម វទិាសាស្តសត បនច្ចកវទិា 
រហូតដល់មន គ្មវជិាជ ខងមនទៀត។ តាំបន់នយីង្ផ្ទទ ល់ក៏ជួបប្បទេះបញ្ហា សមុគ្សាម ញចក់ខប្សេះ មាន
ការប្ត ប់មកវញិថ្នភាពតានតឹង្នៅឧបទែីបកូនរ  នដ្ឋយសារការបាញ់សាកលបង្កាាំប្ជួច្ នទាេះបីកូនរ  
ទាាំង្ពីរបានភាជ ប់ខែេរទាំ ក់ទាំនង្ផែូវការជាមួយគ្នន ន ងី្វញិក៏នដ្ឋយ សមយុទធ និង្ការបង្ហា ញសាច់្
ដុាំនៅសមុប្ទចិ្នខាង្តបូង្ កាំពុង្ដ្ឋក់សមាព ធោ ង្ខាែ ាំង្នលីសថិរភាពតាំបន់ននេះ ក៏ដូច្ជានលីការច្រច 
សតីពីប្កមប្បតិបតតិនៅសមុប្ទចិ្នខាង្តបូង្ (COC)។ ឯវបិតតិននោបាយ-សនតិសុែនៅមីោ ន់មា  
កាំពុង្បនង្េីតសាថ នភាពដ៏លាំបាកមិនធាែ ប់មាននៅថ្ផទកនុង្អាសា នែែួនឯង្ផង្ និង្កនុង្ទាំ ក់ទាំនង្
ជាមួយថ្ដគូ្សនទ របស់ែែួនផង្។ កនុង្នពលខដលនយងី្រ ាំលឹកែួបទី៣០ ថ្នកិច្ចប្ពមនប្ពៀង្សនតិភាព
ទីប្កុង្បា រសី នយងី្សង្ឃមឹថានមនរៀនទាាំង្ឡាយខដលទទួលបាននៅកមពុជា កនុង្ការសាំនរច្នូវសនតិភាព 
និង្ការផេេះផារជាតិន េះ អាច្នឹង្ជួយរួមវភិាគ្ទានដល់ដាំន េះប្សាយវបិតតិនៅប្បនទសជាបង្
បអូនប្គួ្សារអាសា នមួយននេះ។ តាមរយៈមូលបទខដលបប្ងួ្បបប្ងួ្មកាំលាាំង្ កមពុជា កនុង្ឋានៈជា
ប្បធាន នឹង្អាំ វ វ ច្ល សមាជិកកនុង្សហគ្មន៍ខដលនយីង្កាំពុង្រួមគ្នន កសាង្ន េះ ឱ្យនធែី
សកមមភាពជាមួយគ្នន  នដីមបីនឆែីយតបនដ្ឋេះប្សាយការប្បឈមដ៏នប្ចី្ន និង្សមុគ្សាម ញខដលនយីង្
កាំពុង្ជួប។ នយីង្សង្ឃឹមថា ជាមួយនឹង្សាមគ្គីភាពដ៏ខាែ ាំង្កាែ ពីសាំ ក់សមាជិកអាសា ន និង្ការ
គ្នាំប្ទពីថ្ដគូ្ខាង្នប្ៅ កមពុជានឹង្អាច្ជួយរុញដាំនណីរការកសាង្សហគ្មន៍អាសា ននៅមុែ ពប្ងឹ្ង្
មជឈភាពអាសា ន រកាតួ ទីដ៏សាំខាន់សាំរាប់ ណិជជកមមសកល វនិិនោគ្ និង្ខែេប្ច្វា ក់ផគត់ផគង់្
តាមរយៈការជាំរុញការអនុវតតប្កបែណឌ សាត រន ីង្វញិប្គ្ប់ប្ជុង្នប្ជាយរបស់អាសា ន (ACRF) 
និង្ការអនុវតតកិច្ចប្ពមនប្ពៀង្ភាពជាថ្ដគូ្នសដឋកិច្ចប្គ្ប់ប្ជុង្នប្ជាយតាំបន់ (RCEP) ជានដីម។  
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២៩. ខែនប្កាយននេះ កមពុជានឹង្នធែីជាប្បធានថ្នកិច្ចប្បជុាំកាំពូលអាសុី-អឺរ  ុប នលីកទី១៣។ នបីកុាំខតជាំងឺ្កូវដី-១៩ 
បនតោយរីហូតដល់នពលននេះ នមែេះសមកមពុជាកាំពុង្មមាញឹកដុតថ្ដដុតនជីង្នប្តៀមទទួលនមដឹក ាំ
ពីអាសុី និង្អឺរ  ុប ៥០ ប្បនទស ប្ពមទាាំង្ប្បធាន និង្អគ្គនលខាថ្នសាថ ប័នតាំបន់ទាាំង្២ នទៀតផង្។ 
តាមរយៈប្បព័នធវនីដអូ កិច្ចពិភាកាថ្នថាន ក់ដឹក ាំទែីបទាាំង្ពីរ នឹង្នផ្ទត តនៅនលីបញ្ហា   ជុាំវញិមូលបទ
ខដលកមពុជាបាននប្ជីសនរសី គឺ្ «ការពប្ងឹ្ង្ពហុភាគី្និយមនដីមបីកាំនណីនរួម»។ នយីង្សង្ឃឹមថា 
កិច្ចប្បជុាំកាំពូលននេះនឹង្មូលមតិគ្នន កនុង្ការពប្ងឹ្ង្ពហុភាគី្និយម នដ្ឋយមានអង្គការសហប្បជាជាតិ
ជាសនូល នដីមបបី្បមូលកាំលាាំង្សាមគ្គីភាពអនតរជាតិ យកឈនេះនលីការប្បឈមទាាំង្ឡាយ ជាំរុញសនតិភាព 
ការអភិវឌ្ឍនដ្ឋយចី្រភាព និង្វបុិលភាពរួមសាំរាប់ទាាំង្អស់គ្នន ។ 

៣០. កមពុជាក៏នឹង្បនតគ្នាំប្ទកិច្ចប្បឹង្ខប្បង្ និង្ចូ្លរមួជាមួយសហគ្មន៍អនតរជាតិកនុង្ការនឆែីយតបនដ្ឋេះប្សាយ
បញ្ហា ទាាំង្ឡាយ ក់ព័នធនឹង្ការខប្បប្បួលអាកាសធាតុ នភវរកមម ឧប្កិដឋកមមឆែង្ខដន ប្ពមទាាំង្បនត
ប ជ្ូ នកង្ទ័ពមួកនែៀវកមពុជា កនុង្នបសកកមមរកាសនតិភាពរបស់អង្គការសហប្បជាជាតិ នដីមបបីញ្ហជ ក់
ពីការនបតជាញ ចិ្តតរបស់ែែួនកនុង្ការជួយកសាង្ និង្រកាសនតិភាព និង្ការ រជនសែូតប្តង់្នៅនលីនលាក។ 

៣១. រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជា ក៏នឹង្បនតបង្ហា ញពីការទទួលែុសប្តូវរបស់ែែួនច្ាំន េះពលរដឋប្គ្ប់រូប នដ្ឋយ
នផ្ទត តការយកចិ្តតទុកដ្ឋក់កនុង្ការការ រសិទធិច្ាំបង្ និង្ជាមូលដ្ឋឋ ន ជូនពលរដឋ ខដលមុននគ្បង្អស់គឺ្ 
សិទធិរស់រានមានជីវតិ សិទធិទទួលនសវាសុខាភិបាលការ រនឹង្ជាំងឺ្កូវដី-១៩។ និោយឱ្យប្សួលសាត ប់
គឺ្សនស្តង្ហគ េះជីវតិពលរដឋនយងី្ និង្បង្េលកខណៈសមបតតិអាំន យផលនដីមបឱី្យពលរដឋនយងី្ប្ត ប់នៅ
នធែីការវញិ កូននៅរបស់នយងី្ចូ្លសាលានរៀនវញិ និង្ឱ្យការរកសុីវលិនៅរកប្បប្កតីភាពវញិ។ កនុង្
ន័យននេះ នហយីគិ្តមកដល់ថ្ងៃននេះ ជាលទធផលថ្នយុទធ ការចក់វា ក់សាាំង្ការ រនឹង្ជាំងឺ្កូវដី-១៩ 
៨៥.៣% ថ្នប្បជាជនសរុប បានទទួលការចក់វា ក់សាាំង្រចួ្នហយី កនុង្ន េះមាន ៩៩.៧% ជាមុែសញ្ហា
ចប់ពីអាយុ១៨ឆ្ន ាំន ងី្នៅ និង្ជាង្ ៩០% ថ្ននកមង្អាយុចប់ពី ៦ឆ្ន ាំ ដល់ ១៧ឆ្ន ាំ។ រាជរដ្ឋឋ ភិបាល
បានកសាង្ និង្ដ្ឋក់នច្ញនូវនគ្នលននោបាយ យុទធសាស្តសត ខផនការសកមមភាព ខដលមានការ
គិ្តគូ្រប្ជាលនប្ៅ ហមត់ច្ត់ នដីមបីវបុិលភាពសប្មាប់ប្បជាជនខែមរប្គ្ប់រូប នដ្ឋយចប់យកនគ្នល
នៅខប្បកាែ យកមពុជាឱ្យនៅជាប្បនទសមានច្ាំណូលមធយមកប្មិតែពស់ នៅឆ្ន ាំ២០៣០ និង្ច្ាំណូល
កប្មិតែពស់ នៅឆ្ន ាំ២០៥០។ 
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ឯកឧតតម នលាកជាំទាវ 

នភញៀវកិតតិយសទាាំង្អស់ 

៣២. កាលពីថ្ងៃច័្នទមុនននេះ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលបានអនុញ្ហា តឱ្យធ គ្នរជាតិថ្នកមពុជា នច្ញផាយនូវប្កដ្ឋស
ប្បាក់ងមីមានតាំថ្ល ៣០ ០០០នរៀល។ នៅនលីប្កដ្ឋសប្បាក់ននេះ ខដលប្តូវបាននលីកគ្ាំនរាង្តាាំង្ពី
ឆ្ន ាំនៅមិញនមែ េះ មានសរនសរថា «អបអរសាទរែួប ៣០ឆ្ន ាំ ថ្នកិច្ចប្ពមនប្ពៀង្សនតិភាពទីប្កុង្បា រសី 
(១៩៩១-២០២១)» ប្ពមទាាំង្បង្ហា ញរូបប្ពេះឆ្ោល័កខណ៍ប្ពេះករុ ប្ពេះបាទសនមតច្ប្ពេះននរាតតម 
សហីនុ «ប្ពេះបរមរតននកាដឋ» និង្សនមតច្អគ្គមហានស បតីនតនជា ហ ុន ខសន  យករដឋមស្តនតីថ្ន
ប្ពេះរាជា ច្ប្កកមពុជា  ឱ្កាសថ្នការោង្និវតតន៍របស់ប្ពេះករុ  មកកាន់មាតុភូមិវញិ នៅ
ឆ្ន ាំ១៩៩១។ 

៣៣. តាមរយៈការនបាេះពុមពផាយប្កដ្ឋសប្បាក់ននេះ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជាដឹក ាំនដ្ឋយ សនមតច្ ហ ុន ខសន 
សាថ បតយករទីមួយ និង្សាំខាន់បាំផុតថ្នកិច្ចប្ពមនប្ពៀង្ប្កុង្បា រសី បញ្ហជ ក់សាជាងមីអាំពីសារៈសាំខាន់ថ្ន
សមិទធិផលជាប្បវតតិសាស្តសត និង្រ ាំលឹកប្បជាពលរដឋទាាំង្អស់ អាំពីគុ្ណបាំ ច់្ថ្នកិច្ចប្ពមនប្ពៀង្ និង្
អនកខដលបានរមួគ្នន សាំនរច្កិច្ចប្ពមនប្ពៀង្ន េះ ច្ាំន េះសនតិភាព និង្ការបប្ងួ្បបប្ងួ្មជាតិ។ 

៣៤. កនុង្ មរាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជា ែញុ ាំសូមសាំខដង្ការដឹង្គុ្ណជាងមីមតង្នទៀត ច្ាំន េះប្បនទសជាមិតត
ទាាំង្អស់ ខដលបានរមួវភិាគ្ទានដ៏ធាំនធង្ដល់របត់ជាប្បវតតិសាស្តសតននេះ កាលពី៣០ឆ្ន ាំមុន។ ែញុ ាំក៏សូម
សាំខដង្ការដឹង្គុ្ណដល់ប ត ប្បនទសជាថ្ដគូ្ដថ្ទនទៀត ខដលទីននេះែញុ ាំសូមនលីកអាំពីប្បនទសចិ្ន 
ខដលបច្ចុបបននជាថ្ដគូ្ ណិជជកមម វនិិនោគ្ និង្មាច ស់ជាំនួយដ៏សាំខាន់បាំផុតរបស់នយងី្ ខដលបាន
ចូ្លរួមគ្នាំប្ទដល់កិច្ចប្បឹង្ខប្បង្មិនខាែ ច្ននឿយហត់របស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល និង្ប្បជាជនកមពុជា
ទាាំង្មូលកនុង្ការសាត រ និង្អភិវឌ្ឍប្បនទសជាតិកនុង្រយៈនពល ៣០ឆ្ន ាំកនែង្នៅននេះ។  

៣៥. នទាេះបីសថិតនៅកនុង្គ្នែង្ថ្នប្បប្កតីភាពងមីកតី ក៏កមពុជានឹង្នៅខតជាប្បនទសខដលនបីកច្ាំហ ផតល់នសរ ី
ភាព និង្ការគ្នាំ រដល់ជនទាាំង្អស់ខដលរស់នៅ និង្រកីរាយកនុង្សង្គមមួយ ខដលនគ្នរពគ្នែង្ច្ាប់ 
និង្សិទធិនសមីភាពរបស់អនកទាាំង្អស់គ្នន ។ កមពុជានឹង្នៅខតជាប្បនទសខដលផតល់ការគ្នាំប្ទ និង្
វភិាគ្ទានតាមសមតថភាព និង្ការនបតជាញ របស់ែែួនដល់កិច្ចប្បឹង្ខប្បង្   នដីមបសីនតិភាព សនតិសុែ 
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សថិរភាព និង្វបុិលភាពនលីសកលនលាក។ ឈរនលីនគ្នលការណ៍ «ពប្ងី្កមិតតនៅនប្ៅប្បនទសនដ្ឋយ
ឈរនលីសាម រតីឯករាជយជាតិ» កមពុជានឹង្បនតបង្ហា ញថា ប្បនទសនយីង្តូច្ខមនខតនបេះដូង្នយីង្ធាំ! 

៣៦. ជាមួយនឹង្ការចប់អារមមណ៍ចុ្ង្នប្កាយននេះ ែញុ ាំសូមជូនពរ ឯកឧតតម នលាកជាំទាវ និង្នភញៀវកិតតិយស
ជាតិ និង្អនតរជាតិទាាំង្អស់ សូមសមប្បកបនដ្ឋយពុទធពរទាាំង្បួនប្បការ និង្សូមទទួលបាន
សុែភាពលអនច្ៀសវាង្ពីជាំងឺ្កូវដី-១៩ ប្គ្ប់ៗគ្នន ។ 

------ 


