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ភនេំពញ ៃថងទ ី២ មក  ២០០៨ករបងញេមៃដឧកញ៉េន 

នយក ្ឋ នេ្រគ ងឥស រយិយស ៃនទសី្តីករគណរដ្ឋម ន្ត ី

©John Vink / Magnum 

ឧកញ៉ គជឺេគរមងរមយួដខ៏ ពងខ់ ពស ់ែដល្របជពលរដ្ឋកមពុជមន្រទពយសមបត្តសិ្តុកស្តមភ្របថន  

ចងប់ន។ េគរមងរដម៏នកតិ្តយិសេនះ ្រតវបនបេងកតេឡង អសរ់យៈេពលជង១០ឆន មំកេហយ 

ស្រមបសបបុរសជន ែដលបនចលូរមួ ថ បន និងអភវិឌ ន្៍របេទសជតេិឡងវញិ។ 

ជេគលករណ៍ ឧកញ៉ភគេ្រចនីគជឺអនកជំនញួធំៗ  ែដលបន្របឡូកេនកនុងនេយបយ េហយ

ឧកញ៉ខ ្លះ បនេ្របី្របសេ់គរមងរេនះ្រប្រពឹត្តទិេងខសុចបប។់   

េនៃថងទ ី៥ េម  ១៩៩៤ សហនយករដ្ឋម ន្តទីងំពីរេនសមយ័កលេនះ គ្ឺរពះអងគមច ស ់

នេ ត្តម រណឫទ ធ ិនិងសេម្តច ហុ៊ន ែសន បនចះុហតថេលខេលអន្ុរកឹតយ ស្តីពីករបេងកតេ្រគ ង 

ឥស រយិយសស្រមបផ់្តលេ់ យសបបុរសជន  ែដលមន ន ៃដលកនុងករ ថ បន្របេទសជត ិ

មិនថជជនជតិ ខ មរ រមួយកប៏រេទស។  

េម យ ថ បនជតសិ្រមបអ់នកែដលបនចលូរមួជវភិគទនដល ់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ ្រតវបន 

ែចកេចញ មផ្លូវចបបជ់បី្របេភទ េនះគេឺម យមស េម យ្របក ់និងេម យសំរទិ ធ។ិ 

អនកទទលួបនេ្រគ ងឥស រយិយសថន កេ់ម យមស ែដលបនផ្តលជ់វភិគទន រេ្រគ ងសមភ រៈ 

េផ ងៗ ែដលមនតៃម្លេលសពីមួយែសនដុ ្ល រេឡងេទ នឹងទទលួេគរមងរជឧកញ៉។  



េ ក េធ ន េម៉ ្របធននយក ្ឋ នេ្រគ ងឥស រយិយសៃនទសី្តីករគណៈរដ្ឋម ន្ត ី បនបញជ ក ់

ថ ឧកញ៉ទងំអសម់នចនំនួ្របែហលជ ២២០របូ កនុងចេំ មេនះ ស្តមីនចនំនួតចិជង 

១០របូ ែដលបនទទលួេគរមងរដម៏នកតិ្តយិសេនះ េនកនុងសងគមកមពុជ។ ប៉ុែន្ត ចនំនួឧកញ៉ជ 

ផ្លូវករេនះ ចមនចនំនួតចិជងចនំនួពិត្របកដ។  

េគរមយងរែដលវវិឌ មសមយ័កល 

េ ក េម ច ប៉ុណ ទ្ីរបឹក គណៈកមមករទេំន មទំ បែ់ខ មរៃនវទិយ ថ នពទុ ធ សនបណ្ឌិ តយ  

បនេ យដងឹថ េនកនុង្របវត្តិ ស្តៃន្របេទសកមពុជ េគេឃញថេឈម ះឧកញ៉មន ងំពី 

សតវត ទ១ី៥ េ្រកមករ្រគប្់រគង ជយសមបត្តរិបស្់រពះបទ្រពះេចពញ៉យត  (១៤២១-១៤៦២) 

មកេម្ល៉ះ។ 

 

េ យសំ ងេលករ វ្រជវផទ ល ់េ ក េម ច ប៉ណុ មន្រប សនេ៍រ ប បថ់ «ពីស.វទ១ី៥ 

ដលស់.វទ១ី៦ ឧកញ៉សទុ ធសឹងែតជអភបិល សកនិងេខត្ត ្រពមទងំជៃដេឆងៃដ ្ត រំបស ់

្រពះម ក ្រត ទទលួបនទុកែផនក្រពះ ជកចិច កងទព័ តុ ករ និងកសិកមម»។ េ កបនពនយលថ់ 

េគរមងរេនះមនលកខណៈដចូនឹង ងរជ «ឯកឧត្តម» នេពលបចចុបបននេនះ ែដលជងររបស ់

រដ្ឋម ន្ត ីនិងអភបិលេខត្ត្រកងែដរ។  

 

េពលេវ េចះែតេដរេទមុខ រឯអតថនយ័ៃនពកយ ឧកញ៉ ក៏ ្រប្របលេទ មេពលេវ ែដរ។ 

េ យសំ ងេលអន្ុរកតឹយឆន ១ំ៩៩៤ េ ក េធ ន េម៉ បនអះ ងថ ឧកញ៉ែលងជម ន្តី 

នេយបយជនខ់ ពសេ់នកនុង្របេទសេទ តេហយ ប៉ុែន្ត គជឺអនកមនគណុសមបត្តខិ ពស ់កនុងកចិចខតិខ ំ

្របឹងែ្របង ថ បន្របេទសជតេិឡងវញិ។  

  

ករេ្របី្របសនី់តវិធិេីដមបកី្ល យជឧកញ៉ 

េ ក េធ ន េម៉ បនពនយលពី់នីតវិធិយ៉ីងលំអិតថ «្របសិនជមនសុ មន កផ់្តលថ់វកិស្រមប ់

សមិទ ធផិល េរ ន រកផ៏្លូវថនល ់េន មេខត្ត េនះ ជញ ធរឃុំ សក និងេខត្ត ចនឹងេរ បច ំ

សំណំុ បបបទមយួ េផញជនូ្រកសងួម ៃផទ េដមបទីទលួ គ លន់វូគណុសមបត្តរិបសស់បបុរសជន 

េនះ។  បនទ បពី់្រកសងួបនបញច បក់រពិនិតយេលឯក រេនះរចួ ្រកសងួនឹងបញជូ នេទកន ់

នយក ្ឋ នេ្រគ ងឥស រយិយស មរយៈទសី្តីករគណៈរដ្ឋម ន្តី។  

 

«ខ ញុពិំនិតយឯក រទងំេនះ េឡងវញិរចួខ ញុេំធកណំតេ់ហតមុយួបញជ កថ់សបបុរសជន េនះពិតជ 

បនផ្តលអំ់េ យ្របកដែមន េហយនយក ្ឋ ននឹងេធករពិភក គន  មុននឹងបញជូ នឯក រ 

http://www.ocm.gov.kh/
http://www.budinst.gov.kh/
http://www.budinst.gov.kh/
http://www.budinst.gov.kh/
http://www.budinst.gov.kh/
http://www.phnompenh.gov.kh/french/history.html


េទកនទ់សី្តីករគណៈរដ្ឋម ន្ត»ី។ ទសី្តីករគណៈរដ្ឋម ន្តនឹីងេធករសិក េលឯក រេនះ បនទ ប ់

មកបញជូ នមកអគគេលខធកិររ ្ឋ ភបិល រចួបញជូ នមក្របមខុរ ្ឋ ភបិល និងជចងុេ្រកយ 

្រពះម ក ្រតនឹងថយ្រពះហសថេលខ។  

គម នសំណំុ បបបទេសនសុំេគរមងរ មយួ្រតវបន្រចនេចលេទនយក ្ឋ ន េ្រគ ងឥស រយិ 

យសនឹងផកពិនិតយសំណំុ បបបទេសនសុំ មយួ េបសិនជខង នយក ្ឋ ន យតៃម្លេឃញថ 

សំណំុ បបបទេនមិនទន្់រតមឹ្រតវែដលត្រមវេ យ េធេឡងវញិេ យបនចបស់ ស។់ 

ឯក រេនះនឹង្រតវបញជូ ន្រតលបេ់ទ្រកសងួម ៃផទ និង ជញ ធរមូល ្ឋ នវញិែដលជអនក 

ផ្តួចេផ្តមេធករេសនសុំេគរមងរេនះ។  

  

ជនួកល ករ យតៃម្លជតេួលខៃនអំេ យ ចនឹងខសុ។ ចបបន់ពន្ត ចែបកែចកលំ ប ់

ថន កពី់មួយេទមយួបន។ ភពសមេហតផុលៃនអំេ យ្រតវបនេចទជសំណួរេឡង។ េ ក 

េធ ន េម៉ បន យតៃម្លថ «្របសិនេបមនសុ មន កជ់នូទរូសពទៃដចនំនួ៣២េ្រគ ង ដល់ ជញ ធរ។ 

េយង្រតវពិភក េមលថេតអំេ យេនះបេ្រមផីល្របេយជន៍ ធរណៈ រមួយក្៏របេយជន ៍

បុគគល។ េយង ចដងឹភ្ល មបនថ អំេ យែបបេនះមិនបនផ្តលផ់ល្របេយជនស៍្រមប់

ធរណៈជន ដចូជករក ង េរ ន រមនទីរេពទយ េនះេទ។ េ កមន្រប សនេ៍ យ 

្របង្របយត័នថ នយក ្ឋ នរបសេ់ កមនិធ្ល បប់នបដេិសធ សំេណ រសុំេគរមងររបសអ់នក  

មន កេ់ឡយេយង្រគន់ តបងគ បេ់ យអនកែដល េរ បចឯំក រ េធករែកែ្របេឡងវញិប៉ុេ ះ។ 

 

េ ក្របធនបនេរ ប បយ៉់ង ខ ្លថី «អនកខ ្លះ» បនទទលួេម យមស និងេគរមងរជឧកញ៉ 

មរយៈករេសនសុំរបសន់យករដ្ឋម ន្តីេ យផទ ល ់េ យមនិបនឆ្លងកត្់រកមករងរៃន 

នយក ្ឋ នេ្រគ ងឥស រយិយសេឡយ។ ប៉ែុន្ត េ កសុំមនិអ ថ ធបិបយេរ ងេនះេទ។  

េតនរ ជឧកញ៉? 

ឧកញ៉សទុ ធសឹងជអនកជំនញួជនជតកិមពុជ រមួយបរេទស ែដលបនផ្តលវ់ភិគទន្រទពយសមបត្ត ិ

របសខ់ ្លនួមយួចនំនួដលរ់ដ្ឋ ជនិចចកល ករផ្តលហិ់រញញ វតថុេ យផទ លស់្រមបក់រ ថ បននន 

ដចូជករក ងេហ ្ឋ រចន សម័ពនធសំខន់ៗ ជេដម។ សមជិកសភពណិជជកមមភនេំពញេសទរែត 

ទងំអស ់សទុ ធសឹងែតេចញពី្រកម ឧកញ៉។ េ កេធ ន េម៉ បនកតស់មក លថ់ បនទ បពី់្រតវបន 

ែតង ងំេ យអន្ុរកតឹយរចួមក ឧកញ៉មយួចនំនួបនចលូរមួេនកនុងជរួ ជរ ្ឋ ភបិល េ យបន 

ក្ល យខ ្លនួជម ន្តជីនខ់ ពស ់និងសមជិកសភ។ ជករពិត ស ់ឧកញ៉សឹងែតទងំអសម់ន 

ទនំកទ់នំងនឹងគណបក កនអំ់ ច េនះគគឺណបក ្របជជនកមពុជ ។ េយង មសំដរីបស ់

http://www.ppcc.org.kh/
http://www.ppcc.org.kh/
http://www.thecpp.org/


េ ក ជម េយ ប  ្របធនគណកមមករហិរញញ វតថុៃនរដ្ឋសភ  បនេ យដងឹថ រដ្ឋសភមន 

ឧកញ៉ចនំនួបីរបូ រឯ្រពឹទ ធសភវញិ មនចនំនួ៦របូ។ េ ក េធ ន េម៉ បនគសួបញជ កថ់ 

មរយៈសមទ ធផិល ន ៃដនិងសមតថភពរបសព់កួេគ ជរ ្ឋ ភបិលបនេ យពកួេគទងំេនះ 

ចលូរមួបេ្រមកីរងរអភវិឌ ន្៍របេទសជត ិេ យ កប់ញជូ លឧកញ៉េទកនុង ថ បននី័តបិញញតិ្ត 

និង្របតបិត្ត។ិ េ កមនភពេជ ជក ់េ យបញជក កថ់ «េទះបជីអនកទងំេនះមនងរជឧកញ៉ 

កេ៏ យ កព៏កួេគ ចមនតនួទេីនកនុង ណត្តសិភបនែដរ»។ 

កររេំ ភបពំន... 

េនេពលែដលេយងេចទជសំណួរទកទ់ងនឹងឧកញ៉ខ ្លះែដលរេំ ភបពំន េគរមងររបសខ់ ្លនួ 

េដមបបីំពនេលចបបរ់បសជ់នរមួជតរិបសខ់ ្លនួ េ ក េធ ន េម៉ អះ ងយ៉ងមុឹងម៉តថ់ «អនក 

មនេគរមងរេនះមនិ ចេធអី មទេំនងចតិ្តរបសខ់ ្លនួបនេឡយ។» ប៉ុែន្ត រពត័ម៌នែតងែត 

ផ ពផ យពត័ម៌ន ពីជេម្ល ះដធី្ល ីរ ងឧកញ៉ ជមួយនឹងអនកភមូិ មញញ  ែដលេធេ យកតិ្តយិស 

ជឧកញ៉មនេករ ្តេឈម ះមិនល។ េនឆន ២ំ០០៧ របយករណ៍របសអ់ងគករេ្រករ ្ឋ ភបិលរបស ់

អងេ់គ្លស Oxfam បនេលកេឡងថ ដចីនំនួ ២៣,០៨% េនកមពុជគកឺនក់បេ់ យឧកញ៉ ែដល

ជអនករកសុីជំនញួដធី្លលំី បេ់លខមយួ។  

 

្របធននយក ្ឋ នេ្រគ ង ឥស រយិយសមិនបនបដេិសធថ «ឧកញ៉មួយចនំនួ្រតវបនេកះេ  

េ យតុ ករពីបទយកេឈម ះជឧកញ៉របសខ់ ្លនួ េដមបរីេំ ភបំពនចបប។់ េទះបីជករណី 

េនះក្រមនឹងេកតមនកេ៏ យ ក៏ មនិែមនជសមតថកចិចរបសន់យក ្ឋ នរបសេ់ កែដរ ប៉ុែន្ត 

គជឺសមតថកចិចរបសត់ុ ករ។ 

េ កបណ្ឌិ ត រស ់ចន្់រ បុ្រត អន្ុរបធន ជបណ្ឌិ តសភកមពុជ សំ ដងនវូករេ ក ្ត យ 

ចេំពះទេង ្រកករ់បសឧ់កញ៉ខ ្លះែដលជិះជនប់ពំនចបប ់និងេធេ យបះ៉ពលក់តិ្តយិសដល ់

ឧកញ៉ដៃទេទ ត។ ប៉ុែន្ត េ កបន យតៃម្លថ មនែតឧកញ៉តចិតចួប៉េុ ះែដល្រប្រពឹត្ត ិ

ទេងមនិ្រតមឹ្រតវេនះ។  

 

ចំ ណកឯេ ក សនុ ឆយ័ តំ ង ស្តគណបក សម រង ុ ី បនរះិគនអំ់េពពកុរលយួែដលបន 

េកតមន ទកទ់ងនឹងនីតវិធិផី្តលេ់គរមងរជឧកញ៉េនះ។ «ឧកញ៉មួយចនំនួ្រគន់ តចងប់នងរ 

េនះ េដមបី្រប្រពឹត្តទិេងខសុចបប់ មទេំនងចតិ្តរបសខ់ ្លនួែតប៉េុ ះ។» 

  

http://www.national-assembly.org.kh/
http://www.senate.gov.kh/


េគរមយងរែដលមនិមនផ្ល សប់្តូរអីេ ះ?  

បនទ បពី់មនករេសនសុំពី ជរ ្ឋ ភបិលផ្តលេ់គរមងរជឧកញ៉អសរ់យៈេពល ជង១០ឆន មំក 

េហយេនះ ឧកញ៉ សុីវ គង្់រទយីលេ់ឃញថមនិមនអី ដលខសុែប្លក ចេំពះករមនេគរមងរ 

េនះេទ។ េ កបនពនយលប់ែនថមេទ តថ «សពៃថងេនះ មនឧកញ៉សជេ្រចីន...»។ 

  

េ កឧកញ៉ ម៉ងុ រទិ ធ ី យតៃម្លថ «ករក្ល យខ ្លនួជឧកញ៉ មិនបនេធេ យមុខរបររកសុីរបស ់

អនកមនករផ្ល សប់្តូ រអីេឡយ! ទងំអសេ់នះ សយ័េទ មកលៈេទសៈ។ ឧទហរណ៍ខ ្លនួខ ញុផំទ ល ់

ខ ញុបំនក្ល យជឧកញ៉េនឆន ១ំ៩៩៦ ខណៈេពលែដល្របេទសជតមិិនទនម់នសន្តិភពេពញ 

េលញេនេឡយ»។ េ កបនបែនថមេទ តថ េ កបនចំ យធនធនជិត៤ នដុ ្ល រ 

ស្រមបក់រក ងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ។ េទះបជីេយងមនិ ចេ្របេីគរងរជឧកញ៉េនះ េទ ម 

ទេំនងចតិ្តរបសេ់យងកេ៏ យ កេ៏ កទទលួ គ លថ់ េ្រប បបនដចូជជិះយន្តេ ះលំ បថ់ន ក ់

េលខមយួ»។  

 

នន្ុរកមឧកញ៉ 

េត «អនកឧកញ៉» មន្រទពយសមបត្តជិង «េ កឧកញ៉» រ? មមតមិយួចនំនួ បុពបទ «អនក» 

បញជ កថ់មនសុ េនះបនទទលួេគរមងរជឧកញ៉ ងំពីយរូមកេហយ និងចលូរមួវភិគទន 

ជអំេ យេ្រចនីជង «េ កឧកញ៉» និង «ឧកញ៉» េផ ងៗេទ តែដរ។ ប៉ុែន្ត េ ក េធ ន េម៉ 

្របធននយក ្ឋ នេ្រគ ងឥស រយិយសបនេលកេឡងថអន្ុរកឹតយមនិបនែបងែបកភពខសុ 

គន េទ។ «មនសុ មួយចនំនួបនបំេពងេគរមងររបសខ់ ្លនួ េ យបែនថម ពកយ«អនក»េនពីមុខ។ 

ប៉ុែន្ត េនកនុងអន្ុរកតឹយ មនែតពកយ «ឧកញ៉» ប៉ុេ ះ...។ េ កបនេ យេយបលថ់ េយង្រតវ 

េធករេដមបីបេងកត នន្ុរកមឧកញ៉ ែដលនឹង្រតវកណំតេ់ទ មចនំនួទកឹ្របកវ់ភិគទនរបស ់

ពកួេគចេំពះរដ្ឋ ជមយួនឹង្រពះបរម ជ ងំ»។  

 

េឈម ះឧកញ៉ដម៏នឥទ ធពិលមយួចនំនួ៖ 

-គតិ េម៉ង ្របធនសភពណិជជកមមភនេំពញ (CCPP)និងជ្របធន្រកមហុ៊ន Royal Group (រមួមន 

្រកមហុ៊នទរូសព័ទ Mobitel និងធនគរ ANZ Royal 

-ម៉ងុ រទិ ធ ីសមជិក្រពទឹ ធសភមកពីគណបក ្របជជនកមពុជ អន្ុរបធន CCPP និងជ្របធន 

្រកមហុ៊ន ម៉ងុ រទិ ធ ី្រគប  

- វ េម៉ង ឃីម សមជិក្រពឹទ ធសភមកពីគណបក ្របជជនកមពុជ និងជ្របធន្រកមហុ៊ន KT 



Pacific Group 

-សខុ គង ់្របធនកតិ្តយិស CCPP និងជអគគនយក្រកមហុ៊នសគូមីចិ និងជទ្ីរបឹក ជរ ្ឋ ភបិល 

-ែមន៉ រនុ សមជិក្រពទឹ ធសភមកពីគណបក ្របជជនកមពុជ និងជអន្ុរបធន CCPP 

និងជ្របធន ែមន៉ រនុ នីហរណ៍ ហរណ៍ 

 

ងេម យ 

អន្ុរកតឹយបនកណំតថ់ អនក មនសិទ ធទិទលួបនេម យអី ស្រមបក់រ ថ បនជត៖ិ 

-អំេ យជថវកិនរសមភ រៈ ែដលមនតៃម្លេលសពីមួយែសនដុ ្ល រ នឹងទទលួបន 

េម យមស និងេគរមងរជឧកញ៉ 

-អំេ យ ចបពី់ មយួមុឺនដលម់យួែសនដុ ្ល រ នឹងទទលួបន្រតមឹែតេម យមសប៉េុ ះ 

-អំេ យ ចបពី់ ៥០០០ ដល ់១០ ០០០ដុ ្ល រ នឹងទទលួបនេម យ្របក ់

-អំេ យ ចបពី់ ១០០០ ដល ់៥០០០ដុ ្ល រ នឹងទទលួបនេម យសំរទិ ធ ិ

-អំេ ចបពី់ ៥០០ ដល១់០០០ នឹងទទលួបនវញិញ បនប្រតេចញេ យទសី្តីករគណៈរដ្ឋម ន្ត ី

 

ដក សងេ់ចញពី  www.ka-set.info

 

http://www.ka-set.info/

