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រដូវកាលបបាោះបនន តបានកនលងផុតបៅប ើយ ឯការជាប់ 
គាំងនបោបាយបរកាយការបបាោះបនន ត ក៏បានកនលងផុត 
បៅប ើយដដរ។ ជាទម្លល ប់បៅប ើយ ដដលគណបកស
ដដលម្លនងារថាជាគណបកសរបនាំង ដដលចាញ់បនន ត 
មិនដដលទទលួស្គគ ល់លទធផល ននការបបាោះបនន តមតង
ណាប ោះបទ។ ការដដលបគមិនទទួលយកលទធផល
បបាោះបនន តប ោះ គឺជាការសដមតងដដលបគបធវើបដើមបើឱ្យម្លា ស់ 
បនន តអស់ចិតត ថាពកួបគរបឹងទាមទារដដរ ដតគណបកស
កាន់អាំណាចមិនរពម និងបដើមបើតនថលដចកអាំណាចគន
បៅបរកាយការបបាោះបនន តមតងៗដតប ុបណាណ ោះ។ ផលវបិាក 
ដដលបកើតប ើងបរកាយការបបាោះបនន តមតងៗ គឺបណាត ល 
មកពើអតថន័យពិតរបាកដ ននការបបាោះបនន ត និងនើតិវធិើ
ននការបរៀបចាំការបបាោះបនន ត រតូវបានបាំនភលរបាសចាក 
ភាពរតឹមរតូវរបស់វា បោយអនកនបោបាយដមមរដតងបធវើ
នបោបាយ បដើមបើដតផលរបបោជន៍ផ្ទទ ល់មលួន ប ើយ
បបាករបាស់ដតរបជាពលរដឋមលួនឯង។  
 
គណបកសរបជាជន មិនដដលរបាកដកនុងចិតតមួយរយ
ភាគរយ ថាមលួនពិតជាឈនោះកនុងការបបាោះបនន តជាបរៀង
រាល់បលើកប ោះបទ។ ការដដលបគមិនចាស់កនុងចិតតោ ង 
ដូបចនោះប ើយ បទើបគណបកសបនោះមិនដដល បនធូរបនថយ 
ឬបធវសរបដ ស កនុងការពរងឹងសកមមភាពតាមមូលោឋ ន 
របស់មលួន កនុងការទាក់ទាញការគាំរទ ពើរបជាពលរដឋ
មតងណាប ោះប ើយ។ អនកដដលម្លនចិតតមិនលបមអៀង 
បទាោះបើជាបគបៅកនុងគណបកសរបជាជនក៏បោយ ក៏បគ
អាចយល់បានថា ទបងវើរបស់គណបកសរបជាជនដបប
បនោះ ពិតជាទបងវើរបាសចាកពើរកមសើលធម៌ផង ជាទបងវើ 

រ ាំបោភបលើសិទធិរបស់របជាពលរដឋ ដដលរស់បៅកនុង
សងគមរបជាធិបបតយយផង និងរ ាំបោភបាំពានបលើឯកស្គរ 
បគលការណ៍ដណ ាំ ឬឯកស្គរសតើពើការរបកតួរបដជង
បោយបសមើភាពគន  កនុងការបបាោះបនន តដថមបទៀតផង។ 
បយើងអាចបមើលប ើញថា គណបកសរបជាជន បានបរបើ
របាស់រគប់មបធោបាយ បដើមបើធា ដល់ការឈនោះរបស់
បគ។ គណបកសបនោះ បានគបសងកត់ឱ្យអនកវនិិបោគមក 
គាំរទគណបកសមលួន ជាជាងគាំរទបគលនបោបាយ
អភិវឌ្ឍរបស់រោឋ ភិបាល តាមរយៈការផតល់ឱ្យអនកទាាំង
ប ោះម្លនឱ្កាសបធវើការវនិិបោគ កនុងរទង់រទាយធាំៗបៅ 
បលើរទពយសមបតតិរដឋ ធនធានធមមជាតិ សមបតតិវបបធម៌
ជាតិ និងដើធលើ បោយគម នការបដញនថលរបកបបោយតម្លល - 
ភាព ប ើយជាទូបៅ បោយម្លនការចូលភាគ  ុនពើ
សាំណាក់សម្លជិករគួស្គរ និងបកខពកួរបស់មន្រនតើជាន់
មពស់កនុងបកស។ បលើសពើបនោះបទៀត បគក៏បានគបសងកត់ 
មន្រនតើរាជការឱ្យចូលជាសម្លជិកបកស បោយរបបោល 
ឬបោយផ្ទទ ល់ ជាថនូរនឹងការតាំប ើងឋាននតរសកតិ ឬជា
ថនូរនឹងលកខមណឌ ការងារងាយរសួល   ដថមបទៀត។ 
សកមមភាពបនោះបៅដតបនត ប ើយជាឱ្កាសឱ្យមន្រនតើទាាំង 
ប ោះកឹបបកងថវកិារដឋ ពើសកមមភាពមិនចាស់ោស់
របស់ពកួបគ។ គណបកសរបជាជនក៏បានបបងកើតបណាត ញ 
តាមោនបៅតាមមូលោឋ ន ប ើយដបងដចករបជាជន
ជាបើរបបភទ (រកុមស គាំរទគណបកសរបជាជន រកុម
របបផោះ មិនទាន់ចាស់ោស់ និងរកុមបមម  គាំរទគណ-
បកសបផសង) កនុងបគលបាំណងឱ្យបគអាចបងកលកខណៈ
ងាយរសួល ដល់អនកដដលជាសម្លជិកគណបកសរបជា-
ជន បដើមបើឱ្យបគបៅដតបនដគាំរទតបទៀត និងបងកជាការ
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លាំបាកបផសងៗ ដល់អនកដដលមិនដមនជាសម្លជិក
គណបកសបគ កនុងទាំ ក់ទាំនង  កនុងជើវភាពរស់បៅ
ដដលពាក់ព័នធនឹងអាជាា ធរមូលោឋ ន ដូចជាការបចញ ឬ
ការបញ្ជា ក់បលើលិមិតរដឋបាល  ។ 
 
និោយចាំបពាោះគណបកសរបជាជន ពាកយថា “ឈនោះ” 
ម្លនន័យថា គណបកសបនោះ បានទទលួសាំប ងគាំរទ
ពើរបជាពលរដឋកនុងការបបាោះបនន តតាំណាងរាន្រសត បដើមបើ
បៅបបងកើតរោឋ ភិបាលបោយមលួនឯងបាន។ ឈនោះសរម្លប់ 
គណបកសរបជាជនម្លនន័យថា អវើៗសពវដបបោ ងនន
ការរគប់រគង បពលបចាុបបននបនោះ បៅបនតនិរនតរភាពបនដ 
បទៀតបាន។ កនុងន័យថាអាំណាចកនុងការសបរមចពើវាស  
របបទសជាតិ បៅដតសថិតកនុងនដបគដូចសពវនថៃដដដល 
ឯការរ ើកចបរមើនដផនកប ោឋ រច សមព័នធ គឺរ ើកចបរមើនមតង 
បនតិចៗ តាមជាំហានគើងគក់ បរបៀបដូចការធាំធាត់របស់
មនុសស ដដលគម នអាហាររូបតថមភ សរម្លប់ចិញ្ា ឹមជើវតិ
ោ ងដូបចនោះដដរ។ អនកបបាោះបនន តគាំរទគណបកសរបជា-
ជនបរចើនជាអនកដដលបពញចិតត និងដឹងគុណការរ ើក
ចបរមើនបពលបចាុបបនន បោយបគដតងដតបរបៀបបធៀបកមពុជា 
បៅនឹងស្គថ នភាពករមិតបរកាមសូនយ ពើអតើតកាល ឬ
បោយស្គរពួកគត់ ទទួលបានោភសកាក រៈ មុម
តាំដណងត ួទើ និងកិចាការរកសុើទុចារតិ របស់មលួន 
បពលបចាុបបនន បទាោះបើជាបគក៏ដឹងថាបគរតូវរស់បៅកនុង
ភាពរបថុយរបថានកនុងជើវតិ ទាាំងការងារ មុមតាំដណង 
និងកិចាការរកសុើក៏បោយ។ 
  
ចាំដណកឯគណបកសសបន្រងាគ ោះជាតិ កាំណត់និយមន័យ
ននពាកយ “ឈនោះ” មិនដូចគណបកសរបជាជនបទ។ បដើមបើ 
បានទទលួការគាំរទពើរបជាពលរដឋ គណបកសសបន្រងាគ ោះ-
ជាតិបាននិោយបាំបផលើសបាំបផ្ទល ង តាមចរតិនបោបាយ
របស់មនុសសទុចារតិ ឱ្យរបជាពលរដឋដដលគម នការ

ពិចារណាងាកមកគាំរទបកខពកួមលួន។ រកុមបនោះដឹងមលួន
ថាពិតជាមិនឈនោះគណបកសរបជាជន រ ូតដល់បៅ
អាចបបងកើតរោឋ ភិបាលបានបោយមលួនឯងប ោះបទ ដតបគ 
រតូវដតនិោយថា “ឈនោះ” បទាោះបើជាលទធផលបងាា ញ
ថាចាញ់ប ើយកតើ។ បនោះគឺជាសកមមភាពនបោបាយ
ទុចារតិ ដដលបងកជាអរភិាពរវាងរបជាពលរដឋ និងរបជា-
ពលរដឋ។ បទាោះបើជាបយើងប ើញថា របបទសជាតិម្លន
ការរ ើកចបរមើនខាងដផនកប ោឋ រច សមព័នធ បរចើនគរួសម 
ក៏បោយ ក៏រោឋ ភិបាលដដលដឹក ាំបោយគណបកស
របជាជនម្លនកាំ ុសធាំៗជាបរចើន ដដលជាប តុបធវើឱ្យ
ចាំននួអាសនៈ បៅកនុងរដឋសភាម្លនការថយចុោះោ ង
បរចើន បបើបធៀបនឹងអាណតតិមុនៗ។ ជាទូបៅអនកបបាោះបនន ត 
ឱ្យគណបកសសបន្រងាគ ោះជាតិ គឺជាអនកបតត រក ល់រកហាយ
ចាំបពាោះគណបកសរបជាជន ជាអនកបមើលប ើញពើម នត- 
រាយចាំបពាោះរបបទសជាតិកនុងបពលអ គត។ ប ុដនតពកួ
គត់មិនដឹងថា បរកាយបពលយកឈនោះគណបកសរបជា-
ជនប ើយ បតើពួកគត់នឹងចាប់បផតើមដឹក ាំរបបទសបចញ 
ពើរចកណាបផសងពើគណបកសរបជាជនប ោះបៅប ើយបទ 
គឺបគគិតមលើៗរតឹមថាឱ្យដតឈនោះសិនបៅ។ 
 
ការបបាោះបនន តកនុងប តុផលទាាំងបនោះ មិនម្លនលកខណៈ 
ជាការបបាោះបនន ត បោយការយល់ដឹងប ោះបទ។ ការ
បបាោះបនន តដបបបនោះ គឺជាការបបាោះបនន ត ដដលមិនម្លន
ការទទួលមុសរតូវរបស់របជាពលរដឋ ចាំបពាោះបជាគ 
វាស អារកក់របស់របបទសជាតិ ដដលបកើតមកពើការ
ដដលមលួនបរជើសបរ ើសប ោះ។ ការបបាោះបនន ត បដើមបើបនត
និរនតរភាព ឬបដើមបើផ្ទល ស់បតូរដបបបនោះ មិនធា ឱ្យម្លន
ការផ្ទល ស់បតូរកនុងសងគមអវើជាដុាំកាំភនួប ោះបទ បរពាោះថាវធិើ
ននការផ្ទល ស់បដូរក៏បធវើឱ្យបមទចមទើជាតិ ប ើយបបើសិនជាអាច 
ផ្ទល ស់បដូរបានដមន ក៏វាបៅរតឹមដតផ្ទល ស់បដូរបុគគលផ្ទដ ច់ការ 
ចាស់ ផ្ទល ស់ជាបុគគលផ្ទដ ច់ការថមើដតប ុបណាណ ោះ បរពាោះថា
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របព័នធននការរគប់រគងដបបអាំណាចរបមូលផដុ ាំ បៅដតបនដ 
អនុវតដដដដល។ បនោះជារូបភាពបាំភ័នដដភនក ឯលទធផល
គឺរបជាពលរដឋភាគបរចើន នឹងបៅដតបនដរស់បៅបោយ
គម នអាំណាចកនុងភាពជាម្លា ស់របបទសដដដល។ 
 
កនុងឯកស្គរយុទធស្គន្រសតចតុបកាណ របស់រោឋ ភិបាល គឺ
នឹងបធវើឱ្យរបបទសកមពុជាកាល យជារបបទស ដដលម្លនរបាក់ 
ចាំណូល របហាក់របដ លនឹងរបបទសម្ល ប សុើ បៅ
នន ាំ២០៣០ និងរបហាក់របដ លរបបទសកូបរ  បៅនន ាំ 
២០៥០។ បយើងមិនទាន់និោយបៅប ើយបទថា បយើង 
រតូវចាាំរ ូតដល់នន ាំ២០៣០ ឬ២០៥០ បទើបបយើងអាច 
បៅដល់ចាំណុចមយួដដលរបបទសម្ល ប សុើនិងរបបទស 
កូបរ  ម្លនកនុងនថៃបនោះ ចុោះកនុងរយៈបពលរាប់សិបនន ាំបនោះបតើ 
របបទសទាាំងប ោះបគឈប់ចាាំបយើងបដើរបៅទាន់បគ ឬក៏បគ 
បចោះដតបដើរបៅមុនកាន់ដតនៃ យបៅៗ ពើបយើង? ឧបម្ល
ថាបយើងរពមបរពៀងគន  ទទលួយកយុទធស្គន្រសដបនោះបៅចុោះ 
ក៏លុោះរតាដត អនកដឹក ាំរបបទសបធវើការផ្ទល ស់បតូររបបៀបបធវើ 
នបោបាយរបស់មលួន គឺរតូវឱ្យអនកគាំរទបគលនបោបាយ 
បនោះងាកមកចូលរួមកនុងកិចាការរបបទសជាតិ បោយ
ការយល់ដឹង និងការទទលួមុសរតូវជាមុនសិនប ោះ បទើប 
ដផនការយុទធស្គន្រសដជាំហានគើងគក់បនោះ អាចសបរមចបៅ
បាន។ សរុបបៅ បយើងចង់និោយថា កុាំថាជាំហានគើងគក់ 
វាយឺតដដលបយើងមិនអាចទទួលយកបាន ដតបបើចង់
ទទលួយក ក៏វាមិនអាចសបរមចបានដដរ បបើកាលណា
អនកនបោបាយដមមរ មិនផ្ទល ស់បដូរឥរោិបថ កនុងការបធវើ
នបោបាយ ដដលបបាករបាស់ដតរបជាពលរដឋមលួនឯង
ដូចសពវនថៃបនោះបទ។  
 
បយើងស្គកលបងយកយុទធស្គន្រសដចតុបកាណនន ាំ២០៥០ 
មកបាំដបកដូចខាងបរកាម៖ 

១. ដាំណាក់កាលចាប់បផដើម (ចាប់រាប់ពើនថៃបនោះ ដល់នន ាំ 
២០១៨) 
ពនយល់របជាពលរដឋឱ្យផ្ទល ស់បតូរផនត់គាំនិត អាំពើរបជាធិ-
បបតយយ/នបោបាយ សើលធម៌សងគម និង រពោះធម៌ បដើមបើ 
ឱ្យពកួគត់ម្លនមូលោឋ នពិចារណា កនុងការវភិាគដវកដញក 
ដបបប តុផល បដើមបើអាចឈានដល់ការបរជើសបរ ើសអនក
នបោបាយ បោយការទទួលមុសរតូវកនុង មជាម្លា ស់
របបទស និងនិោយចាំបពាោះមន្រនដើរាជការគឺម្លនចាំបណោះ-
ដឹងកនុងការចូលរមួអភិវឌ្ឍសងគម តាមរយៈការបាំបពញ
ការងារបោយមនសិការវជិាា ជើវៈ និងបោយការទទលួ
មុសរតូវចាំបពាោះមុមរបជាពលរដឋ ដដលចាំណុចបនោះរតូវ
បានបាំផ្ទល ញបមទចមទើបសទើរអស់ពើសងគមដមមរបៅប ើយ។ 
២. ដាំណាក់កាលដាំបណើ រការ (នន ាំ ២០១៨-២០២៣) 
ឈានបៅបបងកើតរបព័នធដឹក ាំរបបទស តាមរបបៀបមយួ
ដដលរបជាពលរដឋរគប់ៗរូប អាចរស់បៅបោយបសមើភាព 
គន ចាំបពាោះមុមចាប់ បោយម្លនការបបងកើតចាប់បដើមបើ
បបាោះបនន តបរជើសបរ ើសតាំណាងរបជាពលរដឋរគប់លាំោប់
បោយចាំមុម តាាំងពើថាន ក់ភូមិរ ូតដល់សម្លជិកសភា 
បដើមបើឱ្យរបជាពលរដឋ ម្លនអាំណាចតាមោនរាល់ការ
អនុវតតចាប់ របស់អនកកាន់ការងាររសុកបទសទាាំងប ោះ 
និងអាចបបាោះបនន តទម្លល ក់តាំណាងទាាំងប ោះវញិ បៅបពល 
ណាដដលតាំណាងប ោះ មិនបានបធវើការបឆលើយតបនឹង
ផលរបបោជន៍របជាពលរដឋ។ ការទាញយកតាំណាង
របជាពលរដឋឱ្យមកខាងរបជាពលរដឋ គឺបដើមបើឱ្យតាំណាង 
របជាពលរដឋ ជាពិបសសគឺតាំណាងរាន្រសដ (សម្លជិក 
សភា) ឈានបៅអនុម័តចាប់មយួចាំននួដដលនឹងបៅ
ចង យករដឋមន្រនតើឱ្យសគមអាំណាច តាមរយៈការកាំណត់ 
អាណតតិ កាំណត់កដនលងរស់បៅសរម្លប់ យករដឋមន្រនតើ 
ផតល់បសវាការពារដល់ យករដឋមន្រនតើ បោយរកុមអងគរកស 
របស់រដឋ អពោរកឹតមន្រនដើរាជការ កាត់ផ្ទដ ច់ឧតតមបសនើយ ៍
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បោធា និងនគរបាល បចញពើរកញាំ យករដឋមន្រនដើ 
និងបបងកើតតុោការរដឋបាលជាបដើម។ 
៣. ដាំណាក់កាលរ ើកចបរមើន (២០២៣- ) 
បៅបពលដដលរបជាពលរដឋ កាល យជាម្លា ស់របបទសពិត
របាកដ គឺរបជាពលរដឋរគប់រូបម្លនសិទធិ និងអាំណាច
កនុងការចាត់ដចងកិចាការរបបទសជាតិជាអចិនន្រនដយ ៍ប ើយ 
របជាពលរដឋដដលម្លនគុណភាពដបបប ោះ នឹងម្លន 
ឱ្កាសចូលរមួអភិវឌ្ឍរបបទស បោយបពញសមតថភាព 
ប ើយចាស់ណាស់ថា បភាគផលជាតិសរុបនឹងដបង
ដចកោ ងរតឹមរតូវ ដល់របជាពលរដឋរគប់ៗរូបដដលជា
ម្លា ស់របបទស។ បដើមបើឱ្យកមពុជាអាចឈានដល់ការ
រ ើកចបរមើនោ ងដូបចាន ោះបាន អនកនបោបាយរតូវដត
ផ្ទល ស់បតូររបបៀបននការបធវើនបោបាយ ដដលរគន់ដតឱ្យ
របជាពលរដឋគាំរទបោយការរសោញ់ ខាល ច និងសអប់ 
មកជាការបធវើនបោបាយ ដដលរបជាពលរដឋចូលរួម
បោយការយល់ដឹង និងការទទលួមុសរតូវតាមរយៈ៖ 

 ពនយល់របជាពលរដឋ អាំពើសងគមរបជាធិបបតយយ 
របបៀបបបងកើតសងគមរបជាធិបបតយយ និងផលនន
សងគមរបជាធិបបតយយ 

 ពនយល់របជាពលរដឋ ឱ្យយល់ដឹងអាំពើ សិទធិកនុង
 មជាម្លា ស់របបទស អាំណាចដដលមលួនរតូវម្លន
បដើមបើអនុវតតសិទធិទាាំងប ោះ រមួនឹងករណើ យកិចា
កនុងភាពជាម្លា ស់កនុងការចូលរមួទាមទារអាំណាច 
ជាម្លា ស់របបទស គឺពនយល់របជាពលរដឋឱ្យចូល
រមួកនុងការបញ្ា ប់ការបធវើនបោបាយបោយការបដើរ
តាមបោយការរសោញ់ និងបោយការដឹងគុណ 
ឱ្យមកជាការបធវើនបោបាយបោយការរមួគិត រមួ
បធវើ និងរមួទទលួមុសរតូវ 

 ពនយល់របជាពលរដឋ ឱ្យម្លនមូលោឋ នពិចារណា
តាមដបបប តុ និងផលទាាំងកនុងការរស់បៅ និង 
ទាាំងកនុងការបធវើនបោបាយ បោយការបរបើរបាស់

បមបរៀនរបស់រពោះពុទធ។ ទាាំងអនកនបោបាយ 
ទាាំងរបជាពលរដឋស្គមញ្ញរតូវចងចាាំថា បទាោះបើ
ជាគណបកសនបោបាយណា ឈនោះបនន តក៏បោយ 
បបើគម នការដកដរបចាំណុចទាាំងបនោះបទ បពាលគឺ
ផ្ទល ស់បដូ រផនត់គាំនិតចាស់ៗ របស់របជាពលរដឋ
អាំពើនបោបាយ អាំពើបុពវប តុជើវតិននការរស់  
ម្លន ក់ៗ និងការដឹក ាំ បោយរបព័នធពរងាយ
អាំណាចបទ ប ោះកមពុជានឹងជាប់កនុងអ ទ ក់របាក់
ចាំណូលមធយមដូចរបបទសនថ និងរបបទស វើលើពើន
បៅនថៃខាងមុម បោយបជៀសមិនរចួប ោះបទ។ បនោះ 
ជាបទពិបស្គធន៍ជាក់ដសដង ដដលបយើងអាចបរៀន
សូរតពើបរបទសបាន បដើមបើឱ្យកមពុជាអាចបជៀស
ផុតពើវបិតដិដដលបគធាល ប់ឆលងកាត់  ប ើយកាល យ
ជារបបទស ដដលម្លនរបាក់ចាំណូលមធយម និង
មពស់ដូចការបរគងទុកកនុងយុទធស្គន្រសតចតុបកាណ 
បាន បោយមិនចាាំបាច់ឆលងកាត់វបិតតិទាាំងប ោះ។  

ជារួមមិនថាយុទធស្គន្រសដអវើក៏បោយ បបើមិនចាប់បផតើម
អភិវឌ្ឍរបបទសបចញពើការយល់ដឹង អាំពើនបោបាយ 
និងអាំពើជើវតិបោយការទទលួមុសរតូវរបស់អនកនបោបាយ 
និងរបស់របជាពលរដឋបទ ប ោះនឹងគម នការអភិវឌ្ឍជាតិ 
ពិតរបាកដប ើយ៕ 
 

  
 

 




