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ករណី្រប ទ្រពះវ ិ រ៖ េតើៃថនឹងដកកងទ័ពេចញែមនឬ? 

 េនៃថងទី២១ ែខធនូ ឆន ំ២០១១ រដ្ឋម្រន្តីករពរជតិរបស់្របេទសៃថ េ ក យុទធស័ក្ដិ សីុ

្របផ (Yuthasak Sassiprapha) បនមកជួប្របជំុជមួយរដ្ឋម្រន្តី្រកសួករពរជតិ្របេទសកមពុជ គឺ 

ឯកឧត្តម េទៀ បញ់ េន ជធនីភនំេពញ។ េនះគឺជកិចច្របជំុគណៈកមម ធិករ្រពំែដនទូេទ (Cambodia-

Thailand General Border Committee-GBC)l េលើកទី៨ ។ ករអេញជ ើញមកចូលរមួ្របជំុរបស់រដ្ឋម្រន្តីៃថ

េនះ គឺជករេឆ្លើយតបនឹងករេកះ្របជំុ”ចំនួន ៣ េលើករមួកេហើយ”របស់ឯកឧត្តម េទៀ បញ់ “ ំងពីែខ

េម  ឆន ំ២០១១”មក គឺ ំងពីមុនករេបះេឆន តតំ ង ្រស្តេន្របេទសៃថែដល្រប្រពឹត្តេទេនែខ

កកក  ឆន ំ២០១១ និងមុនករបេងកើតរ ្ឋ ភិបលៃថសព្វៃថងេនះ។ 

លទធផលៃនកិចច្របជំុគណៈកមម ធិករ្រពំែដនទូេទ 

 ្របភពវទិយុ សីុេសរបីនផ យេនៃថងទី៧ ែខធនូ ឆន ំ២០១១ ថរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងករបរេទសកមពុជ 
គឺឯកឧត្តម េ  ំហុង បន្របប់អនកកែសតេនៃថងេនះ ថ “ករ្របជំុ ជីបី៊សីុ [GBC]េនះ នឹង
កំណត់ៃថងដកកងទ័ពេចញពីតំបន់អត់កងទ័ពបេ ្ត ះ សនន។ ដល់េពលដកកងទ័ពេនះ ្រតូវែតមន
អនកសេងកតករណ៍របស់្របេទសឥណ្ឌូ េនសីុ មកសេងកតករណ៍ករដកកងទ័ពទំងសងខងេសមើគន  
ទនទឹមគន »។ ្របភពដែដលបនផ យបែនថមថឧត្តមេសនីយ៍ឯក ឈុំ សុជត បនឧិយដឹងថកិចច្របជំុ
េនះ នឹងេផ្ដ តេលើបញ្ហ សំខន់ៗ ចំនួន២ គឺ «និយយពីបញ្ហ សន្តិសុខរមួេន ម្រពំែដន មញញរបស់
េយើង ែដលេយើងែតងែតេធ្វើជេរៀង ល់ឆន ំ េហើយបញ្ហ ទី២ េយើងនឹងេលើកេឡើងអំពីករពិភក គន ករ
អនុវត្ត ម លដីកតុ ករ្រកុង េអ េនៃថងទី១៨ ែខកកក  ឆន ំ២០១១»។ 

 កិចច្របជំុមិនបនសេ្រមចបននូវេគលេ ែដលរពឹងទុកគឺករ”កំណត់ៃថងដកទ័ពេចញពីតំបន់អ
ត់កងទ័ពបេ ្ត ះ សនន”ែដលដីបងគ ប់របស់តុ ករអន្តរជតិទី្រកុង េអពីៃថងទី១៨ែខកកក  ឆន ំ
២០០១១ បនកំណត់េនះេទ ។ ពក់ព័នធនឹងបញ្ហ េនះ ភគីៃថ និងភគីែខមរ ្រគន់ែតបនសេ្រមចថ 
“ឯកភពអនុវត្ត លដីកបងគ ប់របស់តុ ករអន្តរជតិ” (ICJ [International Court of Justice])” និង 
“បេងកើត្រកុមករងររមួ (JWG [Joint Working Group])” ។ េសចក្តីសេ្រមចទំងេនះមនែចងពិ ្ត  េន
កនុងចំណុចទី១១ និងចំណុចទី១២ កនុងចំេ មចំណុចទំង១២ៃន េសចក្តីែថ្លងកររមួៃនកិចច្របជំុេលើក
ទី៨ ដូចមនតេទេនះ៖ 

“១១-ភគីទំងពីរ បនឯកភពអនុវត្ត លដីកបងគ ប់របស់តុ ករអន្តរជតិ( ICJ ) ៃថងទី១៨ 
ែខកក្ត  ឆន ំ២០១១ ស្តីពីវធិនករបេ ្ត ះ សននឲយតម្ល ភព េសមើភព និងមនភពេផទ ងផទ ត់ និង
សេ្រមចបេងកើត្រកុមករងររមួ ( JWG   ) េដើមបីពិភក េលើបញ្ហ ទក់ទងេទនឹងករអនុវត្តន៍ លដីក
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តុ ករអន្តរជតិ េនកនុងតំបន់គម នកងទ័ព បេ ្ត ះ សនន ( PDZ [Provisional Demiliterised 
Zone] ) រមួមន : 

      ១១.១-ែកស្រមួលបុគគលិកេយធទំង្រសុង និង្រសបេពលជមួយគន េនកនុងទី ំងតំបន់
គម នកងទ័ពបេ ្ត ះ សនន ឲយបនឆប់បំផុត ្របកបេ យតម្ល ភព សថិតេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ ៃន
្រកុម្រតួតពិនិតយរមួែដលអនកសេងកតករណ៍ កមពុជ ៃថ ឥណ្ឌូ េនសីុ [sic]។ 

      ១១.២-រមួគន កំណត់ និងពិនិតយទី ំងេលើដីជក់ែស្តង កនុងចំណុច A B C និង D ៃនតំបន់
គម នកងទ័ពបេ ្ត ះ សនន( PDZ ) ។ 

        ១១.៣-សហករេ ះមីន េនកនុងតំបន់គម នកងទ័ពបេ ្ត ះ សនន( PDZ ) ។ 
        ១១.៤-បញ្ហ ពក់ព័នធេផ ងៗេទៀត ។ 
១២-្រកុមករងរច្រមុះ រមួមន អនកតំ ងែដលភគីទំងពីរចត់ ំង និងេរៀបចំ្របជំុកនុងេពល

ឆប់ៗេនះ ។ភគីៃថ យល់្រពមេធ្វើជមច ស់ផទះៃនកិចច្របជំុ្រកុមករងររមួេលើកទី១ ។” 
 
េគ ចនិយយបនថ កិចច្របជំុេនះទទួលបនលទធផលវជិជមនែដលជួយជំរញុឧិយ មនករ 

អនុវត្តេនេពលខងមុខ េ យមនមនវត្តមនៃនអនកសេងកតករពីសមគម ៊ ន នូវដីកបងគ ប់ 
របស់តុ ករអន្តរជតិែដលកំណត់ថ”កង្រប ប់អវធុទំងអស់្រតូវដកខ្លួនជបេ ទ ះ សននេចញពី
តំបន់មួយ” ែដលដីកដែដលបនកំណត់ថជ”តំបន់គម នកងទ័ពជបេ ្ត ះ សនន" និងបនកំណត់ 
្រពំ្របទល់ែដនេលើែផនទីយ៉ងចបស់ ស់ ”េនជំុវញិបរេិវណ្រប ទ”្រពះវ ិ រ ។ 
 
 ខ្លឹម រៃនេសចក្តីែថ្លងករណ៍រមួ 

 
ក៏បុ៉ែន្តេគ ចេនមនករមនទិលសង ័យេ្រចើន ជពិេសសេទេលើករេ ម ះ្រតង់របស់ភគីៃថ ។ 

ភគីៃថេនះបន្របកសថនឹងេគរពអនុវត្ត មេសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ ករអន្តរជតិ ំងែតពីមុន
តុ ករេនះេចញដីកបងគ ប់េនះេម្លះ ។ េនេពលេទចូលជួបសេម្តចេតេជ យករដ្ឋម្រន្តី េនចុងែខ 
កញញ  ឆន ំ២០១១ គឺេ្រកយពីមន លដីកបងគ ់  រដ្ឋម្រន្តីករពរជតិរបស់្របេទសៃថ េ ក យុទធស័ក្ដិ 

សីុ្របផ ក៏្រតូវបន យករណ៍ថបនបញជ ក់ជូនសេម្តចេតេជ ថ “ភគីៃថនឹងអនុវត្ត មេសចក្តី
សេ្រមចរបស់តុ ករយុត្តិធម៌អន្តរជតិទី្រកុង េអ ពក់ព័នធជមួយេរឿង្រប ទ្រពះវ ិ រ” ។ 

  
រឯីអំពីវត្តមនអនកសេងកតករណ៍ឥណ្ឌូ េណសីុវញិ រដ្ឋម្រន្តីករបរេទសៃថ កនុងរ ្ឋ ភិបលែដល

បនរលំេទេនះ ធ្ល ប់បន្រពមេ្រព ងទទួលយកអនកសេងកតករណ៍ទំងេនះែដរ េនចំេពះមុខរដ្ឋម្រន្តី
្រកសួងករបរេទសែខមរ និងរដ្ឋម្រន្តីករបរេទសឥណ្ឌូ េណសីុ េនេពលជួម្របជំុគន េនទី្រកុងចក  
្របេទសឥណ្ឌូ េណសីុ េនែខកុមភៈ ឆន ំ២០១១ ។ ែតេ្រកយមក ភគីែថក៏ែ្រប្រក ស់មិនេគពកិចច
្រពមេ្រព ងនេនះវញិ េហើយក៏មនករផ្ល ស់ប្តូររ ្ឋ ភិបលេន្របេទសៃថេទ។ 
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េគ ចេងឿងឆងល់យ៉ង្រតឹម្រតូវថ េបើភគីៃថបន្របកសទទួលអនុវត្តដីកបងគ ប់របស់តុ

ករែដលរមួមនករចូលរមួ និងវត្តមនរបស់អនកសេងកតករណ៍ឥណ្ឌូ េណសីុេនតំបន់គម នកងទ័ព 
េហើយេបើមនគណកមម ធិករ្រពំែដនទូេទ (GBC) ែដលមនដំេណើ រករ និងជួប្របជំុគន េ្រចើនដងេហើយ
េនះ េតើេហតុអ្វីបនជ គណៈកមម ធិករ្រពំែដនទូេទេនះមិន្រពមេ្រព ងគន ក់ែតងយន្តករ នីតិវធីិ 
និងកលបរេិចឆតៃនករដកទ័ពេរៀងៗខ្លួនេចញពីតំបន់គម នកងទ័ពបេ ្ត ះ សនន រមួទំងយន្តករ និង
នីតិវធីិៃនករចូលសេងកតករដកទ័ពេចញេនះ និងវត្តមនកនុងតំបន់េនះ និងតំបន់ជំុវញិ របស់អនក
សេងកតករណ៍ឥណ្ឌូ េណសីុ ែតម្តងេទ? 
 

េតើេហតុអ្វីក៏្រតូវបេងកើត្រកុមករងររមួែដលមនែត ”អនកសេងកតករណ៍ កមពុជ ៃថ ឥណ្ឌូ េណសីុ” 
ជសមជិក េទៀតេនះ? េតើេនះមិនបេងកើតឧិយមនករ្រចបូក្រចបល់អំពីតួនទីរបស់អនកសេងកតករណ៍ 
observer) គឺឥណ្ឌូ េណសីុ ែដល្រតូវែតជអនកទីបី (third party)និងែដល្រតូវែតឯក ជយ ឥតលំេអៀង និង 
េធ្វើករសេងកត ជមួយមុខនទីរបស់អនកែដលជភគីកនុងេរឿងវ ិ ទ (party to the conflict) គឺៃថ និង 
កមពុជ ែដលជប់កតព្វកិចចកំណត់កនុងដីកបងគ ប់របស់តុ ករ? យន្តករែបបេនះមិនសម្រសបនឹង 
ជំហរជបន្តបនទ ប់របស់ភគីែខមរែដលថឧិយមនអនកសេងកតករណ៍ឥណ្ឌូ េណសីុេធ្វើករសេងកតករដក 
ទ័ពរបស់ភគីទំងពីរេចញពីតំបន់គម នកងទ័ពបេ ្ត ះ សនន ែដលេគលជំហរេនះឯកឧត្តមេ  ំ 
ហុង បនបញជ ក់ែថមេទៀតដូចបនកត់សំគល់្រ ប់េនខងេលើ។ េតើេនះមិនជករសមបទនពីភគី  
កមពុជេទភគីៃថឬេទ?  

 
យន្តករេនះ្របែហលជមិនខុសពីយន្តករស្រមប់ករចរចរេទ្វភគីែដលភគីៃថចង់បន ំង

ពីេដើមមក េហើយែដលទីបំផុតអត់បនេ ះ្រ យអ្វីទំងអស់ដូចែដលបបនឃ់ញពីមុនេហើយ ។ កិចច
្របជំុគណៈកមម ធិករ្រពំែដនទូេទ យន្តករែដលបនបេងកើត និងកិចច្របជំុជបន្តេទេទៀត ច្រគន់ែត
ជួយឧិយភគីៃថ យករណ៍បង្ហ ញេទតុ កអន្តរជតិថករអនុវត្ត លដីកបងគ ប់កំពុងែតមន
ដំេណើ រករេហើយ ែត មពិតដំេណើ រករេនះ ឥតមនខ្លឹម រយកជករបនេ ះ ។ 

 
 េគក៏ ចមនទិលសង ័យេទៀតថកិចច្របជំុ្រកុមករងររមួែដលេ្រគងេធ្វើេន្របេទសៃថ េហើយនិង
ថករអនុវត្ត លដីកបងគ ប់របស់តុ ករឧិយបនសេ្រមចជ ថ ពរ ចអូសបន្ល យែវងឆង យតេទ
េទៀត ឬក៏អត់ ចសេ្រមចបនេទ មខ្លឹម រ និង ម រតីៃន លដីកបងគ ប់ែតម្តង េទះជករ្រពម
េ្រព ងគន ថនឹងអនុវត្ត “ឲយបនឆប់បំផុត” និងមនសកមមភពទូតចុងែខធនូ ឆន ំ២០១១ េដើមបីេរៀបចំកិចច
្របជំុ្រកុមករងររមួេនះេនេពលខងមុខេនទី្រកុងបងកកក៏េ យ ។  
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 ចំណុច្រពេ្រព ងតូចមួយ ែតមនខ្លឹម រសំខន់គឺចំណុច ១១.១ ជត្រមុយមួយរចួេទេហើយ
ថករអនុវត្តែដលេសចក្តីែថ្លងកររមួចប់េរៀបចំ ្របែហលជមិនេទ មខ្លឹម រ និង ម រតីៃន ល
ដីកបងគ ប់របស់តុ ករេនះេទ ។ ចំណុចេនះមិនបននិយយឧិយចំអំពីករដកកងទ័ពេចញពីតំបន់
គម នកងទ័ពបេ ្ត ះ សននេទ ែតនិយយអំពីករ”ែកស្រមួលបុគគលិកេយធទំង្រសុង និង្រសបេពល
ជមួយគន េនកនុងទី ំងតំបន់គម នកងទ័ពបេ ្ត ះ សនន”វញិ ។  
 

េតើេគ្រគន់ែតដូរឯកស ្ឋ នពីឯកស ្ឋ នេយធ េទឯកស ្ឋ នមិនែមនេយធ េហើយដូរ
វធុពី វធុ្របយុទធ េទជ វធុករពរខ្លួនវញិ េហើយរក ទុកកងកម្ល ំងទំងេនះ ឬក៏យកកងកម្ល ំង

ថមីែតមនភិនភគរេបៀបេនះែដរ េទជំនួសកងទ័ពែដលមន្រ ប់ េនកនុងទី ំងតំបន់គម នកងទ័ព
បេ ្ត ះ សននេនះ ជករ្រសចេទឬ? េតើអនកសេងកតករណ៍ ចយល់្រសប មករេធ្វើែបបេនះ
ឬេទ? េតើតុ ករអន្តរជតិទី្រកុង េអទទួលយកបនឬេទ ? 
 
 រឯីករអនុវត្តកិចច្រពេ្រព ងេនកនុងេសចក្តីែថ្លងករណ៍រមួដូចជមនកររ ក់រអួលេទេហើយ ។ 
្រគន់ែតេសចក្តីែថ្លងកររមួមិនទន់មន យុបនេពញមួយៃថង្រសួលបួលផង ក៏ករផ ព្វផ យរបស់
ប ្ត ញសពត៌មនមួយចំនួនរបស់ៃថ បនផ ព្វផ យេ យបនេលើកេឡើងនូវសំដីរបស់រដ្ឋ
ម្រន្តីករពរជតិរបស់្របេទសៃថ េ ក យុទធស័ក្ដិ សីុ្របផ ផង ថ ្រកុមករងររមួបននិយយថ
នឹងពិចរ អំពីករដកហូតសហគមែខមរេចញពីវត្តែកវសិកខ គិរ ី ្វ រៈ េនជិត្រប ទ្រពះវ ិ រេន
េពលជួប្របជំុគន េនទី្រកុងបងកកេនែខេ្រកយ ។ ក៏បុ៉ែន្ត្រកសួងករពជតិែខមរបន្រចនេចល
ពត៌មនេនះទំង្រសុងេ យេហតុថេរឿងេនះមិនបនេលើកេឡើងកនុងកិចច្របជំុគណៈកមម ធិករ្រពំែដន
ទូេទទី ៨ កន្លងេទេហើយេនះេទ ។ ករផ ព្វផ យពត៌មនេ យបំេផ្លើសេនះជកររេំ ភេទេលើ
ចំណុច ៥ ៃនេសចក្តីែថ្លងករណ៍រមួេនះេទេហើយ ែដលែចងថៈ “ កិចច្របជំុបនឯកភពថ េដើមបី
ព្រងឹងនូវជំេនឿទុកចិត្តនិងេគរពគន េទវញិេទមកពក់ព័នធេទនឹងករផ ព្វផ យព័ត៌មន ភគីទំងពីរ
េប្ដជញ េធ្វើករផ ព្វផ យែតព័ត៌មនែផ្អកេលើករពិតជក់ែស្ដងនិងវជិជមនកនុងេគលេ េលើកកមពស់ករ
េយគយល់ និងករទុកចិត្តគន េទវញិេទមកជអនកជិតខងល្អ ។”  
 
 ផល្របេយជន៍ ្របព័នធ្រគប់្រគង និងកម្ល ងំ្របេទសៃថ 
 
 េគក៏មិន ចេជឿេទេលើរដ្ឋម្រន្តីៃថ មម ក់ែដលមកចរចរ និង្រពមេ្រព ងជមួយភគីែខមរបន
េទ េ្រពះរ ្ឋ ភិបលៃថមុនធ្ល ប់បនែ្រប្រក ស់មិនេគរពកិចច្រពមេ្រព ងេនែខកុមភៈ ឆន ំ២០១១ ែដល
រដ្ឋម្រន្តីករបរេទសរបស់ខ្លួនបនេធ្វើ និងែដលថទទួលយកអនកសេងកតករណ៍ឥណ្ឌូ េណសីុ ដូចបន
េលើកេឡើងេនខងេលើរចួេហើយ ។ ពក់ព័នធករែ្រប្រក ស់ផ្ល ស់ប្តូររបស់ភគីៃថេនះេគគួរកត់សំគល់
សំដីរបស់ រដ្ឋម្រន្តីករពរជតិរបស់្របេទសៃថ េ ក យុទធស័ក្ដិ សីុ្របផ  េនកនុងសននិសិទ
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កែសតជមួយឯកឧត្តម េទៀ បញ់ េ្រកយកិចច្របជំុគណៈកមម ធិករ្រពំែដនទូេទេនៃថងទី២១ែខធនូ ។ 
េនេពលេនះ េ ក យុទធស័ក្ដិ សីុ្របផ ្រតូវបន យករណ៍ថបន្របប់អនកកែសតថ ភគីៃថ 
និងភគីែខមរ បន្រពមេ្រព ងឲយមនករស្រមួលទ័ពនេពលខងមុខឆប់ៗ មែដល ចេធ្វើេទបន 

េហើយេគរព មចបប់ៃថែដលឲយមនករអនុម័តេ យគណៈរដ្ឋម្រន្តី និងសភៃថ  ។ 
 
 សំដីេនះបនបញជ ក់ជថមីថករសេ្រមចេទេលើបញ្ហ ជតិននរបស់្របេទសៃថមិន ចេធ្វើបន
េ យអត្តេនម័តេ យរដ្ឋម្រន្តីពក់ព័នធ ឬេ យនយករដ្ឋម្រន្តីេឡើយ គឺ្រតូវេធ្វើរមួគន េ យគណៈរដ្ឋ
ម្រន្តីកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ករទទួលខុស្រតូវរមួគន  (collective accountability) (រដ្ឋធមមនុញញៃថឆន ំ២០០៧ ម្រ
១៧១)។ កនុងករណីបញ្ហ េនះពក់ព័នធសនធិសញញ  ឬចបប់អន្តរជតិពក់ព័នធទឹកដី ឬផល្របេយជន៍
សំខន់ៗរបស់្របេទសៃថ ដូចជករណី្រប ទ្រពះវ ិ រ ្រពំ្របទល់ែដនដីេគក ឬែដនទឹកសមុ្រទ
ជមួយ្របទសកមពុជ េសចក្តីសេ្រមចរបស់គណៈរដ្ឋម្រន្តី្រតូវមនករអនុម័តយល់្រពមពីរដ្ឋសភ (រដ្ឋ
ធមមនុញញៃថ ម្រ  ១៩០) ។ បែនថមពីេលើេនះេទៀត កនុងករណីបញ្ហ ពក់ព័នធបូរណភពទឹកដី និងអធិបប
េតយយភពរបស់្របេទសៃថ ដូចជករណី្រប ទ្រពះវ ិ រ ្រពំ្របទល់ែដនដីេគក ឬែដនទឹកសមុ្រទ
ជមួយ្របទសកមពុជដែដលេនះ េសចក្តីសេ្រមចរបស់គណៈរដ្ឋម្រន្តីៃថ្រតូវមនករចូលរមួ និងករ
អនុម័តយល់្រពមពីកងទ័ពៃថេទៀតផង េ្រពះថកងទ័ពៃថមនព្រពះម ក ្រតជ្របមុខ េហើយមន
មុខនទីចមបងកនុងករករពរអធិបបេតយយភព និងបូរណភពទឹកដី  (រដ្ឋធមមនុញញៃថ ម្រ  ១០ និង
៧៧; http://www.th4u.com/thai_politicos.htm) ។  
 
 េគគួរកត់សំគល់ថកនុង្របវត្តិ ្រស្តរបស់ខ្លួន ្របជជតិៃថ ជពិេសសអនកដឺកនំ បនទទួល
េជគជ័យជបន្តបនទ ប់កនុងករព្រងីកទឺក និងកនុងករពរទឹកដី ឯក ជយ និងអធិបបេតយយភពជតិរបស់
ខ្លួន មិនឧិយធ្ល ក់ចូលេ្រកមអំ ច និគមៃន្របេទស េឡើយ ។ ្របជជតិៃថក៏ធ្ល ប់បនយក
ទឹកដី និង្រតួត្រ ្របជជតិែខមរ (ភគខងលិច) មុន្របេទសប ងំចូលមក្រតួត្រ ្របេទសកមពុជ 
(កលពីប ងំចុះចញ់ជបុ៉នកនុងស្រងគ មេ កេលើកទី ២ ្របេទសៃថបនចូលៃដជមួយជបុ៉ន េហើយ
បនមកកន់កប់ទឹកដីែខមរភគខងេនះវញិេទៀត)។ េ យ រេជគជ័យកនុង្របវត្តិ ្រស្ត ្របជជតិ
ៃថក៏្របកន់អកបបកិរយិជ”បងធំ”ចំេពះ្របជជតិៃខមរ ។  
 
 េ្រកពី្របវត្តិ ្រស្តរបស់ខ្លួន ្របជជតិៃថមនេ្រប បជេ្រចើនេលើ្របជជតិែខមរ ដូចជមន
ៃផទដីធំជង មន្របជពលរដ្ឋេ្រចើនជង មនឯកភពជតិជង មនសថិរភពសងគម (និងនេយបយ)
ជង មនេសដ្ឋកិចចធំ និងេជឿនេលឿនជង មនរដ្ឋបល ធរណៈរមួទំងនគរបល និងតុ ករ
ែដលរងឹមំ និងែដលមនដំេណើ រករល្អ្របេសើជង មន្រពះម ក ្រតែដល្របជពលរដ្ឋ រមួទំង
អនកមនអំ ច និងអនកមន្រទពយសមបត្តិ ្រស ញ់ និងេគរពេ្រចើនជង មនកងទ័ពែដលខ្ល ំង និង
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មនអវធុទំេនើប និងេ្រចើនជង មនសមព័នធមិត្តកនុងពិភពេ ក និងកនុងតំបន់េ្រចើនជង និងជិតសនិទធជង 
។ល។  
 

េនេពលែដល្របកន់អកបបកិរយិ និងមនេ្រប បដ៏សនធឹកសនធ ប់ែបបេនះ ្របជជតិៃថនឹង
ចេ ះ្រ យវ ិ ទជមួយ្របេទសកមពុជបនលុះ្រ ែតខ្លួនមនេ្រប បបនចំេណញជង េទះជ

ដំេ ះ្រ យេនះអយុត្តិធម៌ចំេពះែខមរក៏េ យ  និងេទះជេគ ច ប់ឧនិកិត្តិយសកនុងឆកអន្តរ
ជតិក៏េ យ ។ ឧទហរណ៍ជក់ែស្តងៃនករមិនសូវខ្វល់អំពីកិត្តិយសេនះែដលពក់ព័នធនឹងែខមរ 
គឺដូចជ៖ 

(១) ៃថែ្រប្រក ស់កិចច្រពមេ្រព ងទទួលយកអនកសេងកតករណ៍ឥណ្ឌូ េណសីុែដលខ្លួនបនេធ្វើ
េនទី្រកុងចក  ្របេទសឥណ្ឌូ េណសីុ ជមួយែខមរ និងឥណ្ឌូ េណសីុ េនែខកុមភៈ ឆន ំ២០១១  ។ 

(២) ៃថសុខចិត្តេដើរេចញពីអងគកយូេណសសកូ េហើយសុខចិត្តរងករ ម៉សមុខេ យមិន ច
មនេ្រប បេលើ្របេទសកមពុជ េនេពលែដលខ្លួនប ជ័យកនុងករទប់ ក ត់មិនឧិយអងគករេនះទទួលយក
ែផនករ្រគប់្រគងតំបន់្រពះវ ិ ររបស់្របេទសកមពុជ េនែខមិថុន ឆន ំ២០១១ ។ (េដើមបីេកៀបសងកត់ឧិយ
មនេ្រប បេលើែខមរកនុងេរឿង្រពះវ ិ រ ៃថក៏បងកឧបបត្តិេហតុេយធេន ម្រពំ្របទល់ែដនេនតំបន់េផ ង
េទៀត) ។ 

(៣) ្របជពលរដ្ឋៃថមួយចំនួនបន្របតិកមមអវជិជមន ្របឆំងនឹងេសចក្តីសេ្រមចរបស់អងគករ
យូេណសសកូ ក់្រប ទ្រពះវ ិ រជបីតិកភ័ណ្ឌ ពិភពេ ក េនឆន ំ២០០៨ េទះជរដ្ឋភិបលរបស់
បនគំ្រទសំេណើ សំុរបស់្របេទសកមពុជក៏េ យ ។  

(៤) េនទសវត ១៩៩០ៃថបនេបះពុមពេសៀវេភេទសចរណ៍មនរបូពណ៌ ្អ តៗអំពី្រប ទ
្រពះវ ិ រជភ ៃថ និងអង់េគ្លស បង្ហ ញផ្លូវចូលពី្របេទសៃថ ស្រមប់ទក់ទញេទសចរណ៍ចូល
ទស ន ម្របេទសខ្លួន េហើយយកចំេណញពី្រប ទ្រពះវ ិ រែខមរ ។  

(៥) ៃថបន ងសង់្រប ទ្រពះវ ិ រតូចមួយមនរបូ ង និងលកខណៈភូមិ ្រស្តសឹងែត
ដូចគន េបះបិត េនកនុងបរេិវណទី ំងេទសចរណ៍ធំមួយ េឈម ះេមឿង បូ ណៃថ េនេខត្តសមុ្រទ
្របកន េនទិសនិរតីៃនទី្រកុងបងកក ។ េគ ងសង់កូន្រប ទ្រពះវ ិ រេនះ េនឆន ំ១៩៦៤ គឺ
ពីរឆន ំេ្រកយែដលតុ ករអន្តរជតិទី្រកុង េអបនសេ្រមចេនឆន ំ១៩៦២ ថ្រប ទេនះជរបស់
្របេទសកមពុជ ។ (េនះក៏ជករឆ្លុះបញច ំងផងែដរ នូវមេនសេញច តនរបស់្របជពលរដ្ឋៃថជប់ជមួយ
្រប ទ្រពះវ ិ រ) ។ 

 
េ យ កបបកិរយិ និងកម្ល ំងរបស់ៃថែបបេនះេគ ចមនទស នៈទុទិដ្ឋិនិយមចំេពះលទធ

ផលៃនករចរចរេដើមបីអនុវត្តជ ថ បពរនូវ លដីកបងគ ប់របស់តុ ករអន្តរជតិឧិយភគីៃថ និង
ភគីែខមរដកកងទ័ពេរៀងៗខ្ឡួនេចញពីតំបន់គម នកងទ័ពបេ ្ត ះ សនន េ យេគ ច្របេមើលថ៖ 
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(១)រ ្ឋ ភិបលៃថមិន ចេធ្វើកិចច្រពមេ្រព ង មួយជមួយខ្លួនែដលមិនមនេ្រប បបនចំ 
េណញដល់ភគីៃថេទ ។ 

(២) ថ ប័នជតិកំពូលៗរបស់្របេទសៃថ ចមិនមនឯកភពគន  ជពិេសសរដ្ឋសភ និងឬ
កងទ័ព ចមិនឯកភពជមួយរដ្ឋភិបលរបស់ខ្លួន េហើយមិនយល់្រពមអនុម័តកិចច្រពមេ្រព ងជមួយ
ែដលរ ្ឋ ភិបលេនះបនេធ្វើជមួយភគីែខមរ និងែដលមិនឧិយៃថមនេ្រប បបនចំេណញ ។  

(៣) ឬមួយ ថ ប័នៃថទំងេនះ ចេលងែលបង ្វ ដេណ្តើ មទី ឧិយភគីែខមរេធ្វើជ ្វ ឈរេន
ក ្ត ល ឧិយរត់ដេណ្តើ មយកទីេន្រជុង មួយៃន្រជុងទំងបីែដល ថ ប័នឈរចំេរៀងៗខ្លួន និងរត់
េចញេដើមបីដូរទីគន  ។ ថ ប័នទំងេនះ ចមនយុទធ ្រស្តរមួគន  និងករបិុន្របសប់ទប់ ក ត់មិនឧិយ

្វ ដេណ្តើ មទី មួយបនេឡើយ ។ 
 
ក៏បុ៉ែន្តភគីៃថ្របែហលជមិនេបះបង់េចលករចរចរកនុង្រកបខ័ណ្ឌ គណៈកមម ធិករ្រពំែដនទូ

េទេទ េហើយេចះែតចររហូតេទ ្របែហលជរហូតដល់តុ ករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចេលើបណ្តឹ ងរបស់
ភគីែខមរសំុបក្រ យ ល្រកមឆន ំ១៩៦២របស់តុ ករែដលកត់្រប ទ្រពះវ ិ រមកឧិយ្របេទស
ែខមរ (ែដល្របេទសៃថកន់កប់េនេពលេនះ)។  

 
កនុង ថ នភពែបបេនះ ភគីែខមរគួរែតអត់ធន់ និង្របកន់ជំហរែដល្រសបនឹង លដីករបងគ ប់

របស់តុ ករ គឺដូចករបញជ ក់របស់ឯកឧត្តម េ  ំ ហុងដូចមនែចងខងេលើៈ “កំណត់ៃថងដក
កងទ័ពេចញពីតំបន់អត់កងទ័ពបេ ្ត ះ សនន” និង “មនអនកសេងកតករណ៍របស់្របេទសឥណ្ឌូ េនសីុ 
មកសេងកតករណ៍ករដកកងទ័ពទំងសងខងេសមើគន  ទនទឹមគន » ។  

 
ចំេពះវ ិ ទពក់ព័នធ្រពំែដនដីេគកេនតំបន់ឯេទៀត និងពក់ព័នធែដនសមុ្រទគងគន កនុងឈូង

សមុ្រទែថ ភគីែខមរគួរេ្រត មយកវ ិ ទទំងេនះ ក់េទតុ ករអន្តរជតិេនទី្រកុង េអឧិយកត់
េសចក្តី ដូចែដលខ្លួនបនេធ្វើរចួមកេហើយចំេពះវ ិ ទពក់ព័នធ្រប ទ្រពះវ ិ រ និងដូចែដល្របេទស

៊ នឯេទៀតែដលមនវ ិ ទទឹកដីបនេធ្វើដូចគន េនះែដរ ។ ្របេទស ៊ នទំងេនះមនជ ទ៍ 
្របេទសម៉េឡសីុ និង្របេទសសិង្ហបូរែីដលមនវ ិ ទទឹកដីជមួយគន  និង្របេទសឥណ្ឌូ េណសីុ 
និង្របេទសម៉េឡសីុែដលមនវ ិ ទទឹកដីជមួយគន ែដរ ។ 

 
ករេលើកវ ិ ទទំងេនះ ក់េទតុ ករអន្តរជតិក៏មិនបនេធ្វើឧិយកករល្អក់ដល់ទំនក់ទំនង

រ ង្របេទសែដលជគូក្តីទំងេនះេទ ។ មពិត ដូចមនែចងកនុងចំណុចទី ៣ ៃនេសចក្តីែថ្លងករណ៍
រមួៃនកិចច្របជំុេលើកទី៨ៃនគណៈកមម ធិករ្រពំែដនទូេទរ ង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង្រពះ ជ
ច្រកៃថចុះៃថងទី២១ ែខធនូ ឆន ំ២០១ ភគីៃថ និងភគីក៏បន្រពមេ្រព ងេទេហើយែដរថ  “ចំេពះបញ្ហ [្រពំ
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ែដន]ទំងអស់េនះមិនគួរេធ្វើឲយប៉ះពល់ ដល់ទំនក់ទំនងល្អ និងកិចចសហ្របតិបត្តិកររ ង្របេទសទំង
ពីរេឡើយ ។” 

 
 ដូេចនះភគីទំងពីរក៏គួរបន្តមូលមត់ែបបេនះេទេទៀតចំេពះករេលើកជយថេហតុនូវវ ិ ទរ ង
គន ឯេទៀតេទ ក់តុ ករអន្តរជតិទី្រកុង េអឧិយកត់េសចក្តី។ 

___ 


