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េសចក�ីរយករណ៍ 

េដយ ឯកឧត�មឧបនាយរដ�ម�ន�ី ្របាក់ សខុុន  

រដ�ម�ន�ីករបរេទស និងសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ   

ស�ពីីលទ�ផលៃនទស្សនកិច�េលកទ២ី របសេ់្របសតិពិេសស

ៃន្របធានអស៊ន ឆា� ២ំ០២២ ស�ពីីមីយ៉ាន់ម៉ា  

ពីៃថ�ទ៣ី០ មិថុនា-០២ កក�ដ ឆា� ២ំ០២២ 

េនទីស�ីករ្រកសួងករបរេទស, ភ�ំេពញ ៃថ�ទី០៦ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០២២ 

******* 

- ឯកឧត�ម េលកជំទវ ឯកអគ�រជ/រដ�ទូត សមាជិកអង�ទូត 

- សមាជិកអ�កសរព័ត៌មាន េលក េលក្រសី អ�កនាង ក��  

១.      ជាបឋម ខ�ុ ំសូមែថ�ងអំណរគុណជូនចំេពះឯកឧត�ម េលក

ជំទវ េលក េលក្រសី ែដលបានចូលរមួក�ុងេសចក�ីរយករណ៍ស�ីពី

លទ�ផលៃនទស្សនកិច�េលីកទី២របស់ខ�ុ ំ  េនមីយ៉ាន់ម៉ា ក�ុ ងនាមជា

េ្របសិតពិេសសៃន្របធានអស៊នស�ីពីមីយ៉ាន់ម៉ា នារេសៀលេនះ។ ខ�ុ ំ

េជឿជាក់ថា អ�កទងំអស់គា� បានអនេសចក�ី្របកសព័ត៌មាន ែដលបាន

េរៀបរប់េដយ្រត�សៗអំពីលទ�ផលៃនដំេណីរទស្សនកិច�េនះ រចួេហយី។  

២.      ដូចទស្សនកិច�េលីកទី១ែដរ េបសកកម�េលីកទី២េនះ មាន

េគាលបំណងជំរុញវឌ្ឍនភាពក�ុងករអនុវត�កិច�្រពមេ្រពៀងជាឯកច�ន�្របាំ

ចំណុច (5PC) ដូចជាករប�្ឈប់អំេពីហិង្សោ ករពេន��នករផ�ល់

ជំនួយមនុស្សធម៌ និងកម�វធិីចក់វ៉ក់សងំរមួគា�  ែដល្រត�វបានអនុម័ត

េនក�ុងកិច�្របជុំពិេ្រគាះេយាបល់ស�ីពីករផ�ល់ជំនួយមនុស្សធម៌របស់ 
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អស៊នេទមីយ៉ាន់ម៉ា កលពីៃថ�ទី០៦ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០២២ េនទី្រក�ង

ភ�ំេពញ និងករបេង�ីតបរយិាកសអំេណាយផលស្រមាប់កិច�សន�នា

នេយាបាយមួយ្របកបេដយបរយិាប័ន�។  

៣. េយីងបានេរៀបចំេឡីងយ៉ាង្រប�ង្របយ័ត�េនមុនេពលេចញ

ដំេណីរ នូវប�� ីរយនាមបុគ�ល ស� ប័ន និងតួអង�ពក់ព័ន�ែដល្រត�វជួប 

្របធានបទែដល្រត�វេលីកេឡីង សំណួរែដល្រត�វសួរ លទ�ភាពក�ុងករ

ែស�ងរក និងលទ�ផលរពឹំងទុករបស់ទស្សនកិច�េនះ។ ្រក�មករងរនាំ

មុខែដលដឹកនាំេដយឯកឧត�មរដ�េលខធិករ គង់ េភាគ ្របធាន

ករយិាល័យេ្របសិតពិេសសៃន្របធានអស៊ន បានេទមីយ៉ាន់ម៉ា 

េដីម្បេីធ�ីករងរស្រមបស្រម�លជាមុន ្រពមទងំេធ�ីករចរចជាមួយ

រដ�បាល្រក�ងៃណពិេដ ពក់ព័ន�នឹងភាពលម�ិតៃនកម�វធិីទស្សនកិច�េនះ។ 

្រក�មករងររបស់េយងីពិតជាេរៀបចំករងរខងេលីេនះបានល�ណាស់។ 

I. េតីតួអង�ណាខ�ះែដលខ�ុ ំនិង្រក�មករងរបានជួប? 

៤.   េយីងបានជួបជាមួយតួអង�មួយចំនួនមកពី្រក�ម្របឹក្សោរដ�បាល

រដ� (SAC) ែដលរមួមាន ឯកឧត�មនាយឧត�មេសនីយ ៍មីន េអងឡាងំ 

្របធាន្រក�ម្របឹក្សោរដ�បាលរដ�, ឯកឧត�មរដ�ម�ន�ីករបរេទស វ ៉ុនណា 

េម៉ាងល�ីន, ឯកឧត�ម កូ កូឡាងំ ្របធាន្រក�មករងរមីយ៉ាន់ម៉ាទទួល

បន�ុកជំនួយមនុស្សធម៌អស៊ន រមួជាមួយនឹងរដ�ម�ន�ីសុខភិបាល និង

រដ�ម�ន�ីសុខុមាលភាពសង�ម និងឯកឧត�មឧត�មេសនីយ៍ឯក យ៉ា េព្យ 

្របធានគណៈកមា� ធិករសមគ�ីភាពជាតិ និងករបេង� ីតសន�ិភាព 

(NSPNC)។ 
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៥.   ្រក�មករងរេយងី ក៏បានជួបជាមួយនឹងអន�រករ(ីInterlocutors) 

មួយចំនួនេទៀត ជាពិេសសតួអង�មយួចំនួនែដលមិនែមនមកពី្រក�ម

្របឹក្សោរដ�បាលរដ� (SAC) ែដលរមួមាន អង�ករ្របដប់អវុធជនជាតិ

ភាគតិច (EAOs) ចំនួន០៧0

1  និងគណបក្សនេយាបាយឈ�ះេឆា� ត

កលពីឆា� ២ំ០២០ ចនំួន០៧1

2  េទៀត។ េយងីពំុបានជួបជាមួយនឹង

គណបក្សនេយាបាយទងំអស់ ដូចអ�ីែដលេយងីបានេស�ីេទ SAC 

េនាះេទ។ គណបក្សែដលមិនបានជួបទងំេនាះមាន០៤ គឺគណបក្ស 

សម�័ន�ជាតិេដីម្ប្ីរបជាធិបេតយ្យ (NLD) គណបក្សសម�័ន�ជាតិសន

េដីម្ប្ីរបជាធិបេតយ្យ (Shan National League for Democracy) 

គណបក្ស្របជាធិបេតយ្យៃនរដ�កយ៉ា (Kaya State Democracy 

Party) និងគណបក្ស្របជាជនរដ�កឈនី (Kachin State People’s 

Party) េដយគណបក្សទងំេនះ្រត�វបានរកេឃញីថា បានេធ�ីសកម�ភាព

បំពននឹងច្បាប់របស់មីយ៉ាន់ម៉ា។ រឯី គណបក្សជាតិវ៉ (Wa National 

Party) ពំុអចចូលរមួ្របជំុបាន េដយសរមានករលំបាកក�ុងករេធ�ដីំ

េណីរ។ េដយែឡក អង�ករ្របដប់អវុធជនជាតិភាគតិចចំនួន០៣ រមួ

                                                 
1 ១. អង�ករជាតិប៉ាអូ (Pa-O National Organization – PNO) ២. គណបក្សជាតិតេអង (Ta’ang National 

Party) ២. គណបក្សអភិវឌ្ឍននិ៍ងសមគ�ីភាពសហភាព (Union Solidarity and Development Party – 

USDP) ៤. សមាជហ្ូសមីេដីម្ប្ីរបជាធិបេតយ្យ (Zomi Congress for Democracy) ៥. គណបក្សជាតិអរ៉កន 

(Arakan National Party) ៦. គណបក្សរណសិរ្យអរ៉នកន (Arakan Front Party) ៧. គណបក្សឯកភាព

មន (Mon Unity Party) 

2 ១. ្រក�ម្របឹក្សោសន�ិភាពសហភាពជាតិកែរន៉/កងទព័រេំដះជាតិកេរន៉ (Karen National Union / Karen 

National Liberation Army – Peace Council) េហកតថ់ា KNC/KNLA-PC) ២. សហភាព្របជាធិបេតយ្យ

ឡាហុ (Lahu Democratic Union)  

៣. គណបក្សរេំដះអរ៉កន (Arakan Liberation Party – ALP) ៤. កងទព័ចិត�ករុណារបសក់ែរន៉្របជាធិប

េតយ្យ (Democratic Karen Benevolent Army – DKBA) ៥. គណបក្សរដ�មនថ�ី (New Mon State Party – 

NMSP) ៦. អង�កររេំដះជាតិប៉ាអូ (Pa-O National Liberation Organization – PNLO) ៧. ្រក�ម្របឹក្សោស� រ

រដ�ស្យោន (Restoration Council of Shan States – RCSS) 
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មាន សហភាពជាតិកែរន៉ (KNU) រណសិរ្សជាតិឈនី (CNF) នងិ 

រណសិរ្ស្របជាធិេតយ្យនិសិ្សតភូមា (All Burma Students 

Democratic Front - ABSDF) ក៏ពំុអចចូលជួប្របជំុជាមួយខ�ុ ំ និង

្រក�មករងរបាន េដយមូលេហតុេផ្សងៗគា� ។ 

៦. េ្រកពីេនាះ េយងីបានជួបជាមួយឯកអគ�រដ�ទូតមួយ្រក�ម ែដល

រមួមានអូ�ស� លី សហភាពអឺរ ៉ុប បារងំ និងសហរដ�អេមរកិ ្រពមទងំ

បានផា� ស់ប�ូរទស្សនៈេលីប�� ជាេ្រចីនអំពីស� នភាពេនមីយ៉ាន់ម៉ា។ 

កិច�ពិភាក្សោេនះ មិនែមនមានបំណងចង់េ្រជៀតែ្រជកចូលកិច�ករៃផ�ក�ុង

របស់មីយ៉ាន់ម៉ាេទ ប៉ុែន�្រគាន់ែតេដីម្បែីស�ងយល់ពីស� នភាពជាក់ែស�ង

េននឹងកែន�ង េទតមករេមីលេឃញីរបស់ទូតទងំេនាះ។ 

៧.   កម�ុជាក៏ដូចជាអ�កសេង�តករណ៍មីយ៉ានម៉់ាជាេ្រចីន េនែត

្របកន់ជំហរថា េលក្រសី េអង សន់សូ៊ជី គឺជាតួអង�ដ៏សំខន់បំផុត

មួយក�ុងករជំរុញឱ្យមានកិច�សន�នា្របកបេដយបរយិាប័ន� នងិករ

េលីកកម�ស់េគាលករណ៍អហងិ្សោ។ េទះបីជាេយងីបានេស�ីសំុជួបជាមួយ

េលក្រសី េអង សន់សូ៊ជី ឬ េមធាវរីបស់េលក្រសី ក៏ដូចជាេលក្រសី 

សូ៊ សូ៊ ល�ីន ភរយិាអតីត្របធានាធិបតីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ា ម�ងេហយីម�ង

េទៀតក៏េដយ ក៏េយងីេនែតពំុអចជួបបាន។ េគបាន្របាប់េយងីថា 

េលក្រសី េអង សន់សូ៊ជី កំពុងស�ិតេ្រកមនីតិវធិីតុលករ េហយី

ចំេពះេលក្រសី សូ៊ សូ៊ ល�ីន េគបាន្របាប់េយីងថា គាត់មានប��

សុខភាព។ 
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II. េតីេយងីបានពិភាក្សោពអី�ខី�ះ? 

៨.    ខ�ុ ំសូមេរៀបរប់ខ�ឹមសរៃនកិច�ពិភាក្សោេដយែផ�កេលីអទិភាព

ចំនួនបីៃនករងររបស់េយីង គឺ (១) ករកត់បន�យ/ករប�្ឈប់អំេពី

ហងិ្សោ (២) ករផ�ល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់្របជាជនែដល្រត�វករបំផុត 

េដយឈរេលីេគាលករណ៍មិនលេម��ង និង (៣) ករជំរុញឱ្យមាន

បរយិាកសអំេណាយផល ស្រមាប់កិច�សន�នា្របកបេដយសន�ិវធិី និង

បរយិាប័ន�។ 

ក. ករកត់បន�យ/ករប�្ឈប់អំេពីហងិ្សោ 

៩. ខ�ុ ំបានរលឹំកេឡងីវញិនូវកិច�សន�នារវង សេម�ចេតេជានាយក

រដ�ម�ន�ី ហុ៊ន ែសន នងិ ឯកឧត�មនាយឧត�មេសនីយ ៍មីន េអងឡាងំ 

ស�ីពីកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងេឆា� ះេទរកករប�្ឈប់អំេពីហងិ្សោ និងសំេណី

របស់ សេម�ចេតេជា ឱ្យ្រគប់ភាគីទងំអស់្របកន់ខ� ប់នូវភាពអត់ធ�តជ់ា

អតិបរមា។ តមរយៈករពិភាក្សោអស់រយៈេពលយ៉ាងយូររវងខ�ុ ំ ជាមួយ 

ឯកឧត�មនាយឧត�មេសនីយ ៍ មីន េអងឡាងំ (ជាងពីរេម៉ាង) និងករ

សន�នាេដយែឡកជាមយួឧត�មេសនីយឯ៍ក យ៉ា េព្យ េយងីគួរែតអច

វយតៃម�បានថា ្រក�ម្របដប់អវុធេផ្សងៗេទៀតក៏មានចំែណកទទលួ

ខុស្រត�វក�ុងករបង�អំេពីហងិ្សោ ករបំផ�ិចបំផា� ញ្រទព្យសម្បត�ិសធារណៈ 

ករសមា� ប់ម�ន�ីរជករ ្រគ�បេ្រងៀន និងបុគ�លិកសុខភិបាល ែដល

ស�្័រគចិត�បន�ករងរេឡងីវញិ ក�ុងអំឡុងេពលៃនវបិត�ិ េដីម្បេីឆ�ីយតប

េទនឹងត្រម�វករែផ�កសុខភិបាលរបស់្របជាជន និងករសិក្សោរបស់

កុមារ។ 
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១០. ដំេណីរករៃនករប��ប់អំេពីហងិ្សោ អចសេ្រមចេទបានលុះ្រត 

ែតមានករចូលរមួ និងភាពអត់ធ�ត់ខ�ស់ពីភាគីទងំអស់ នងិ្របកប 

េដយមានឆន�ៈេស� ះស។ អង�ករ្របដប់អវុធជនជាតិភាគតិច 

(EAOs) និងគណបក្សនេយាបាយទងំអស់ ែដលេយងីបានជបួ 

សុទ�ែតបានសែម�ងករ្រព�យបារម�ចំេពះអំេពីហងិ្សោ ករគំរមកំែហង 

និងករបំភិតបំភ័យនានាែដលកំពុងបន�េកីតមានេលីជនសីុវលិ េនក�ុង

តំបន់ែដលពួកេគ្រគប់្រគង។ 

១១.   អំេពីហិង្សោទងំេនាះេកីតមានេឡីងេ្រកមទិដ�ភាព ២យ៉ាង។ 

ទី១ គឺអំេពីហិង្សោែដលបង�េឡីងេដយករ្របយុទ�គា� ជាយូរមកេហីយ

រវងកងកមា� ងំេយាធា និងកងកមា� ងំរបស់អង�ករ្របដប់អវុធជនជាតិ

ភាគតិច។ ទី២ គឺករប៉ះទង�ិច្របដប់អវុធជាញឹកញាប់ និងធ�ន់ធ�រ

រវងកងកមា� ងំេយាធា និងកងកមា� ងំ្របជាករពរ (PDF) ែដលបាន

េកីតេឡងីេ្រកយែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០២១។ 

១២. ្រក�ម្របឹក្សោរដ�បាលរដ� (SAC) បានបង� ញនូវរបាយករណ៍ 

ស�ីពីអំេពីេឃារេឃែដលបាន្រប្រពឹត�េឡងីេដយកងកមា� ងំ្របដប់អវុធ

េផ្សងៗ ដូចជាករកតក់្បាល និងករកត់អវយវៈ។ អំេពីឃាតកម� ករ

បំផ�ុះ្រគាប់ែបក និងករេធ�ីឃាត បានបេង�ីតឱ្យមានជាវដ�ៃនករសង

សឹក និងគំរមកំែហងវលិេទវលិមកមិនេចះចប់ ែដលសកម�ភាពទងំ

អស់េនះបានរខំនដល់ជីវភាពរស់េន្របចៃំថ�របស់្របជាជនមីយ៉ាន់ម៉ា 

្រពមទងំបានកត់ផា� ច់េហដ�រចនាសម�័ន�ចបំាច់ជាមូលដ� នស្រមាប់ជីវតិ 

រស់េនរបស់្របជាពលរដ� ក៏ដូចជាេសវសធារណៈ។ េយងីក៏បាន

ទទួលព័ត៌មានពីករណីដុតភូមិ និងករបង� ក់រខំនដល់ករដឹកជ��ូ ន
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ជំនួយមនុស្សធម៌ផងែដរ។ វដ�ៃនករសងសឹកគា� ឥតឈប់ឈរេនះ អច

រុញ្រចនមីយ៉ាន់ម៉ាឱ្យធា� ក់េទក�ុងស�ង� មសីុវលិទូទងំ្របេទសបាន។ 

១៣. ខ�ុ ំបានរលឹំកេឡងីវញិនូវករអំពវនាវរបស់ សេម�ចេតេជា ែដល

េស�ីឱ្យ្រក�ម្របឹក្សោរដ�បាលរដ� (SAC) អនុវត�នូវករអត់ធ�ត់ជាអតិបរមា 

និងេជៀសវងឱ្យបាននូវករតបតណាមួយែដលមិនសមាមា្រត។ ខ�ុកំ៏បាន

ជំរុញឱ្យអង�ករ្របដប់អវុធជនជាតិភាគតិច (EAOs) និងគណបក្ស

នេយាបាយទងំអស់្របកន់ខ� ប់នូវេគាលករណ៍អហងិ្សោ។ អង�ករ

្របដប់អវុធជនជាតិភាគតិច (EAOs) នងិគណបក្សនេយាបាយែដល

េយងីបានជួប បានធានាអះអងថា ពកួេគ្របឆាងំជាដច់ខតនឹងអំេពី

ហងិ្សោ្រគប់ទ្រមង់ និង្រគប់រូបភាព។ ពិតណាស់ថា ភាគីទងំឡាយ

ែដលមានសមត�ភាព និងលទ�ភាពបង�ករគំរមកំែហង មិន្រតឹមែតេធ�ី

ករសន្យោប៉ុេណា� ះេទ ែត្រត�វេធ�សីកម�ភាពជាកែ់ស�ងេទៀតផង។ ពួកេគ

្រត�វែតប�្ឈប់ករ្របយុទ�។ 

១៤. អ�ីែដលជាស�� វជិ�មានេនាះគឺថា ករបន�ជំរុញកិច�្រពមេ្រពៀង

បទឈប់បាញ់ថា� ក់ជាតិ (NCA) បានេធ�ីឱ្យមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលបានស�ិរភាព 

មួយក្រមិត េហីយខ�ុ ំក៏បានស� គមន៍ករ្របកសរបស់្រក�ម្របឹក្សោរដ� 

បាលរដ� ក�ុងករកំណត់យកឆា�  ំ២០២២ ជាឆា� ៃំនសន�ិភាព។ ឯកឧត�ម

នាយឧត�មេសនីយ ៍មីន េអងឡាងំ បានែចករែំលកជាមួយេយងីខ�ុ ំ អំពី

កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់គាត់ េដីម្បសីេ្រមចឱ្យបាននូវកិច�្រពមេ្រពៀង

បទឈប់បាញ់ថា� ក់ជាតិេនះ តមរយៈករជួបេដយផា� ល់ជាមួយអង�

ករ្របដប់អវុធជនជាតិភាគតិច (EAOs) ចំនួន០៨ េហីយនឹងបន�

ជួបជាមួយនឹង EAOs េផ្សងេទៀតនាេពលឆាប់ៗេនះ។ ខ�ុ ំក៏េ្រតកអរផង
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ែដរែដលបានទទួលដំណឹងថា កុមារេនមីយ៉ាន់ម៉ាអចចប់េផ�ីមករ

សិក្សោរបស់ពួកេគេឡីងវញិ។ កុមារទងំេនាះជាអនាគតរបស់្របេទស

ជាតិ េហយីករទទួលបានករអប់ររំបស់ពួកេគគួរែតជាកតព�កិច�របស់

្រគប់ភាគីទងំអស់ៃនជេមា� ះ។ គណបក្សនេយាបាយមួយចំនួនក៏បាន

ជូនដំណឹងអំពីសកម�ភាពមនុស្សធម៌ របស់ពួកេគក�ុងករទទួលយក

ជនបំលស់ទីក�ុង្រស�ក (IDPs) ពីតំបន់េផ្សងេទៀត ចូលមកក�ុងតំបន់

ែដលខ�ួន្រគប់្រគង។ ខ�ុ ំរជួំលចិត�ណាស់េនេពលបានដឹងថា មេនាស

េ�� តនាមនុស្សធម៌េនែតេកីតមាន េបីេទះជាស�ិតេនក�ុងបរយិាកស

អកុសលៃនអំេពីហងិ្សោក៏េដយ។ 

១៥.  ចំេពះប�� េនះ ខ�ុ ំបានែចករែំលកជាមួយអន�រកររីបស់ខ�ុ ំទំង

អស់ អំពីតៃម�ៃនសន�ិភាពែដលមិនអចកត់ៃថ�បាន និងេមេរៀនែដល

កម�ុជាឆ�ងកត់ េដីម្បីប�� ប់ស�ង� មរុៃំរក៉�ុ ង្រស�ក តមរយៈេគាល

នេយាបាយឈ�ះ-ឈ�ះ ែដលផ�ួចេផ�ីមេឡងីេដយ សេម�ចេតេជានាយករដ�

ម�ន�ី ហុ៊ន ែសន។ េយីងមានអរម�ណ៍ថា ទល់ែតសន�ិភាព្រត�វបាន

បាត់បង់ េទីបមនុស្សេយងីឱ្យតៃម�សន�ិភាព។ 
 

ខ- ករផ�ល់ជនួំយមនុស្សធម៌ 

១៦. ករងរអទិភាពមួយេនះគឺជាករងរែដលទទួលបានវឌ្ឍនភាព 

ជាក់ែស�ងេ្រចីនជាងេគបំផុត។ មូលេហតុគឺងយយល់េទ៖ ករងរេនះ

គឺករងរមិនែមននេយាបាយ ឬជាប់ពណ៌នេយាបាយតិចតួចបុ៉េណា� ះ។ 

េយងីបានចូលរមួជាសក្សកី�ុងករផ�ល់ជំនួយជាវ៉ក់សងំចំនួន ២លន

ដូស ពីរដ� ភិបាលៃនសធារណរដ�្របជាមានិតចិនេទកន់មីយ៉ាន់ម៉ា 
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តមរយៈ្រកបខ័ណ� ែដលដឹកនាំេដយអស៊ន។ េឆ��តឱកសេនះ ខ�ុ ំ

សូមេកតសរេសីរចំេពះកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់្រកសួងសុខភិបាល

មីយ៉ាន់ម៉ា  ក�ុងករ្រគប់្រគងករចក់វ៉ក់សងំជូន្របជាជន ែដល

សេ្រមចបានក�ុងទំហដំ៏ធំេធង េទះបីស�ិតក�ុងកលៈេទសៈដ៏លំបាក

េនះក៏េដយ។ ពិតណាស់ថា េនមានករងរជាេ្រចីនេទៀតែដល្រត�វេធ�ី 

េហីយេយីងនឹងខិតខំក�ុងករនាយំកវ៉ក់សំងបែន�មេទៀត េទដល់ៃដ

របស់្របជាជន។ 

១៧.  ខ�ុ ំសូមរលឹំកថា េនក�ុងកិច�្របជំុពិេ្រគាះេយាបល់កលពីេដីមែខ

ឧសភា េនភ�ំេពញ កម�ុជាបានផ�ួចេផ�ីមកម�វធិីចក់វ៉កស់ងំរមួគា� បែន�ម

ពីេលីករផ�ល់ជំនួយមនុស្សធម៌ េហយីេយងីពិតជារកីរយណាស់ែដល

គំនិតផ�ួចេផ�ីមេនះ ទទួលបានករគា្ំរទយ៉ាងមុតមាពំីៃដគូសន�នារបស់

អស៊ន។ ក�ុងពិធី្របគល់វ៉ក់សំងេនះ ខ�ុ ំបានគូសប�� ក់ថា "ជំនួយ

មនុស្សធម ៌ពំុគរួ្រត�វបានលបពណ៌អ�េីឡយី" េហយីភាគីទងំអស់គួរែត

ទុកមួយែឡកនូវករែខ�ងគំនិតគា� ែផ�កនេយាបាយ េដីម្បេីយងីអចេបាះ

ជំហនដំបូងេទមុខ ក�ុងករផ�ល់ជំនួយមនុស្សធម៌េទដល់្របជាជន

ែដលកំពុង្រត�វករ។ 

១៨.  េនក�ុងកិច�្របជំុជាមួយ្រក�មករងរចំេពះកិច�របស់មីយ៉ាន់ម៉ា

ទទួលបន�ុកករងរជំនួយមនុស្សធម៌អស៊ន េយងីបានពិភាក្សោអំពីវធីី

ស�ស�ែដលទីភា� ក់ងរឯកេទសរបស់អង�ករសហ្របជាជាតិ និងអង�

ករមិនែមនរដ� ភិបាលអន�រជាតិ អចចូលរមួក�ុងករងរមនុស្សធម៌

ែដលដឹកនាំេដយអស៊ន េដយមានកិច�សហ្របតិបត�ិករ និងករ
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ស្រមបស្រម�លពីមីយ៉ាន់ម៉ា។ េយីងបានេលីកសំេណីេទ្រក�មករងរ

ចំេពះកិច�មីយ៉ាន់ម៉ា ឱ្យជួយស្រមបស្រម�ល និងេធ�ីឱ្យសម��នីតិវធិី 

េហយីភាគីមីយ៉ាន់ម៉ាក៏បានអំពវនាវឱ្យអង�ករអន�រជាតិ និងៃដគូនានា

បេង�ីននូវកិច�សហ្របតិបត�ិករបែន�មេទៀតជាមួយអជា� ធរមូលដ� ន និង

េជៀសវងករដក់គមា� តនេយាបាយ (political distancing)។ 

១៩.  ខ�ុ ំក៏បានគូសប�� ក់ផងែដរថា េយីង្រត�វ្របឹងែ្របងឱ្យអស់ពី

សមត�ភាព េដីម្បគីា្ំរទដល់មជ្ឈមណ� លស្រមបស្រម�លជំនួយមនុស្ស

ធម៌អស៊ន (មជ្ឈមណ� ល AHA) ក�ុងករប�� ប់ករវយតៃម�ត្រម�វករ

រមួ (JNA) ឱ្យបានឆាប់បំផុត េ្រពះលទ�ផលែដលបានមកពីករវយ

តៃម�េនះនឹងអចឱ្យអស៊នអចចប់េផ�ីម្របតិបត�ិករផ�ល់ជំនួយ

មនុស្សធម៌ដំណាក់កលទី២ជូនេទដល់មីយ៉ាន់ម៉ាបាន។ េលីសពីេនះ 

ខ�ុ ំពិតជារកីរយែដលបានេឃីញ  ្រក�មករងរចំេពះកិច�មីយ៉ា ន់ម៉ា 

បង� ញនូវឆន�ៈក�ុងករអនុ�� តឱ្យករយិាល័យអង�ករសហ្របជាជាតិ

ស្រមាប់ករស្រមបស្រម�លកិច�ករមនុស្សធម៌ (UN OCHA) និង

អង�ករេស្ប�ងអហរពិភពេលក (WFP) ចូលរួមក�ុង្របតិបត�ិករ

វយតៃម�ត្រម�វកររមួ (JNA) ជាមួយមជ្ឈមណ� ល AHA ក�ុងនាមជា

អ�កសេង�តករណ៍។ 

២០. ខ�ុ ំក៏បានពនំានូំវឆន�ៈសប្ុបរសរបស់ សេម�ចេតេជានាយករដ�

ម�ន�ី ែដលមានបំណងប��ូ នបុគ�លិកសុខភិបាលស�័្រគចិត�របស់កម�ុ

ជា េទមីយ៉ាន់ម៉ា េដីម្បីចូលរួមក�ុងយុទ�នាករចក់វ៉ក់សងំេនមី

យ៉ាន់ម៉ា េហយី្រក�មករងរចំេពះកិច�មយ៉ីាន់ម៉ាបានបង� ញនូវករ
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ស� គមន៍យ៉ាងកក់េក� ចំេពះកយវកិរសុឆន�ៈេនះ។ េយងីនឹងពិភាក្សោ

លម�ិតេទេលីគំនិតផ�ួចេផ�ីមេនះ ជាមួយនឹងេលខធិករដ� នអស៊ន  

មជ្ឈមណ� ល AHA និងភាគីពក់ព័ន�េផ្សងេទៀតេនមីយ៉ាន់ម៉ា េន

េពលេ្រកយ។ 

២១. ក�ុងេគាលេដព្រងីកវសិលភាពៃនកិច�សហ្របតិបត�ិករទូលំ

ទូលយ ខ�ុ ំបានជំរុញឱ្យ្រក�ម្របឹក្សោរដ�បាលរដ�ែស�ងរកវធិីស�ស�េធ�ីករ

ជាមួយេ្របសិតពិេសសរបស់អគ�េលខធិករអង�ករសហ្របជាជាតិ 

េលក្រសី Noeleen Heyzer េដីម្បីេយីងអចព្រងឹងបែន�មេទៀតនូវ

សហថាមភាពរវងអស៊ន និងអង�ករសហ្របជាជាតិ ដូចែដលបាន

្រពមេ្រពៀងេដយរដ�ម�ន�ីករបរេទសអស៊នក�ុងឱកសៃនកិច�្របជុំ

ចេង��តរដ�ម�ន�ីករបរេទសអស៊ន កលពីែខកុម�ៈ កន�ងេទ។ 

២២.  ខ�ុ ំសូមបន�េទករងរអទិភាពទី៣ ។ 

 

គ- ករជរុំញឱ្យមានបរយិាកសអំេណាយផល ស្រមាប់ករសន�នា្របកប

េដយសន�ភិាព និងបរយិាបន័� 

២៣. េនះគឺជាប�� ែដលពិបាកេដះ្រសយបំផុត។  ជេមា� ះេនមីយ៉ាន់ម៉ា 

បានចក់ឫសយ៉ាងេ្រជក�ុង្របវត�ិស�ស�ជាង៧ទសវត្សរម៍កេហីយ។  

ជេមា� ះេនះមានទិដ�ភាពេ្រចីនយ៉ាង តងំពីទិដ�ភាពនេយាបាយ ករែបង

ែចកអំណាច ដល់ទិដ�ភាព្របវត�ិស�ស� វប្បធម៌ និងអត�ស�� ណ។ 

២៤. េនេពលជួបជាមយួ្រក�ម EAOs និងគណបក្សនេយាបាយ 

ពួកេគេស�ីរែតទងំអស់សុទ�ែតបានេស�ីសំុឱ្យេ្របសិតពិេសស ជួយែស�ង



As delivered, 7 July 2022, 3:20PM 

 
12 

រកដំេណាះ្រសយនេយាបាយចំេពះវបិត�ដិយូ៏រអែង�ងេនះ។ ពតិណាស់

ថា ខ�ុ ំទទួលបានករេលីកទឹកចិត�តមរយៈសំេណីដ៏េស� ះ្រតង់មួយេនះ 

ប៉ុែន� យ៉ាងណាក�ី ខ�ុ ំ្រត�វទទួលស� ល់ថា កររពឹំងែបបេនះ គឺជាេសចក�ី

រពឹំងហួសពី្រពំែដនកណំត់ៃនអណត�ិរបស់េ្របសិតពិេសស។ ខ�ុបំាន

្របាប់អង�ករ្របដប់អវុធជនជាតិភាគតិច (EAOs) ទងំេនាះថា  

អស៊ន្រគាន់ែតជាអ�កស្រមបស្រម�លបុ៉េណា� ះ និងមិនែមនជាភាគី

ពក់ព័ន�ផា� ល់េនក�ុងជេមា� ះេនមីយ៉ាន់ម៉ាេឡយី  េហយីជេមា� ះេនះគឺ

មានែតមីយ៉ានម៉់ាខ�ួនឯងេទ ែដលអចេដះ្រសយបានតមរយៈយន�

ករែដលជារបស់មីយ៉ាន់ម៉ា និងដឹកនាេំដយមយ៉ីាន់ម៉ា។ 

២៥. ខ�ុ ំេនសល់អណត�ិ្របមាណែត៦ែខេទៀតប៉ុេណា� ះ ក�ុងនាម

ជាេ្របសិតពិេសស ដូេច�ះ ខ�ុ ំគួរែតនិយាយថា ខ�ុ ំពំុមានឱសថទិព� ឬ

េវទមន�អ�ី េដីម្បេីដះ្រសយវបិត�ិេនមីយ៉ាន់ម៉ាេនាះេឡយី។ 

២៦.  និយាយេដយករពិតជាក់ែស�ង អ�ីែដលអស៊ន និងខ�ួនខ�ុ ំ

អចេធ�ីបានគជឺួយស្រម�លដល់ដំេណីរករសន�ភិាព និងកចិ�សន�នាមួយ

ែដលមានបរយិាបន័� នងិអចទទួលយកបានព្ីរគប់ភាគីទងំអស់។ អ�ី

ែដលេយងីអចេធ�បីាន គឺជួយប�្ឈប់អំេពីហងិ្សោ និងរលឹំកដល់ភាគី

ពក់ព័ន�ទងំអស់ កំុឱ្យរុញ្រចន្របេទសេនះឱ្យធា� ក់ក�ុងស�ង� មសីុវលិ

េពញេលញ ែដលអចបង�ឱ្យមានអស�ិរភាព នងិអសន�ិសុខទូទងំតំបន់ 

និងបង�នូវេសកនាដកម�កន់ែតខ� ងំេឡងីដល់្របជាជនមីយ៉ាន់ម៉ា។ 

២៧.  តងំពីឆា� មុំនមក េយងីទងំអស់គា� ែតងេចទជាសំណួរថា េតី

អ�េីទែដលអចជា្រចកេចញពីវបិត�និេយាបាយេនមយ៉ីាន់ម៉ាបច�ុប្បន�? 
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២៨.  ក�ុងនាមខ�ុ ំជាេ្របសិតពិេសស ខ�ុ ំបានខិតខំែស�ងយល់ និងស� ប់

រល់មតិេយាបល់ទងំអស់ពីមជ្ឈដ� នខងក�ុង និងេ្រកមីយ៉ាន់ម៉ា។ ្រគប់

គា� បានសែម�ងេចតនាចង់ប��ប់ជេមា� ះបច�ុប្បន� និងនាមំកនូវសន�ិភាព

យូរអែង�ងជូន្របេទសេនះឱ្យបានឆាប់ តមែដលអចេធ�ីេទបាន។ 

២៩. ែផនទីបង� ញផ�ូវ៥ចំណុច (5 RM) របស់ SAC បានកំណត់យក 

ករេរៀបចំករេបាះេឆា� តសកលេនឆា� ២ំ០២៣ ជា្រចកេចញេដីម្បនីា ំ

មីយ៉ាន់ម៉ា្រតលប់េទរក្រប្រកតីភាពេឡីងវញិ េដយបានសន្យោេផ�រ

អំណាចេទឱ្យអ�កែដលទទួលបានជ័យជំនះេនក�ុងករេបាះេឆា� ត

េនាះ។ កិច�្រពមេ្រពៀងជាឯកច�ន�៥ចំណុចរបស់ថា� ក់ដឹកនាអំស៊ន មិន

បាននិយាយអ�ីអំពីករេបាះេឆា� តេនាះេឡីយ ដូេច�ះេហីយ េ្របសិត

ពិេសសពំុមានអណត�ិទក់ទងនឹងករេបាះេឆា� តែដរ។ 

៣០.  តមរយៈករពិភាក្សោរបស់េយងី េនមុនេពល និងអំឡុងេពល

ៃនទស្សនកិច�េនះ េយីងបានស� ប់ឮមតិរបស់្របជាជន និងៃដគូខង

េ្រក  ែដល្របឆាំងនឹងករេស�ី េរៀបចំករេបាះេឆា� តេនឆា� ំ២០២៣ 

េហយីអ�កទងំេនាះ ក៏បានអំពវនាវឱ្យ្របគល់អំណាចេទឱ្យរដ� ភិបាល

ែដលេកីតេចញពីលទ�ផលៃនករេបាះេឆា� តឆា� ២ំ០២០េឡងីវញិ។ 

៣១. េដយែឡក េបីេមីលេទ្រជ�ងមា� ងេទៀត េយងីក៏បានឮពីករ

្រព�យបារម�ថា ករចងប់ានែបបេនះនឹងជំរុញឱ្យមានករជាប់គាងំ និង

បន�អូសបនា� យស� នភាពអសន�ិសុខបច�ុប្បន�។ អង�ករ្របដប់អវុធ

ជនជាតិភាគតិច (EAOs) ែដលេយងីបានជួបេនទី្រក�ងៃណពិេដ 

និងគណបក្សនេយាបាយ ែដលបានជួបេន្រក�ងយ៉ាងហ�ូន បានសែម�ង
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នូវករគា្ំរទចំេពះករេបាះេឆា� តសកលេនះ ្របសិនេបីមានបរយិាបន័� 

និងអចទទួលយកបាន។ 

៣២.  ្រក�ម្របឹក្សោរដ�បាលរដ�បានប�� ក់ពីករេប�ជា� ចិត�របស់ខ�ួនក�ុង

ករេរៀបចំករេបាះេឆា� ត និងបានេប�ជា� ថា ករេបាះេឆា� តេនះនឹង្រប្រពឹត�

េទេដយេសរ ីនិងយុត�ិធម៌។ ្របេទសមួយចំនួនបានសែម�ងនូវករ

គា្ំរទចំេពះករេបាះេឆា� តេនះ េដយភាពេស��មស� ត់ េដយសរពួកេគ

បារម�ពី្របតិកម�តប និងកររះិគន់ពីសំណាក់សធារណជនថា ជេ្រមីស

េនះនឹងផ�ល់ភាព្រសបច្បាប់ដល់្រក�ម្របឹក្សោរដ�បាលរដ� េហីយថាករ

េបាះេឆា� តណាមួយែដលេរៀបចំេដយ្រក�ម្របឹក្សោរដ�បាលរដ� នឹងមិន

មានបរយិាបន័�  េសរ ីយុត�ិធម៌ និងអចទុកចិត�េនាះេទ។ 

៣៣.  សំណួរគឺេន្រតង់ថា េតីេយងីមានជេ្រមីសេដយសន�ិវធិីណា

មួយេផ្សងេ្រកពីករេបាះេឆា� តែដរឬេទ? ្របសិនេបីករេបាះេឆា� តអច

ក� យជាជេ្រមីស និងជា្រចកេចញេដយសន�ិវធិីែតមួយគត់ពីវបិត�ិ

នេយាបាយបច�ុប្បន� េតីេយងី្រត�វេធ�ីដូចេម�ចេដីម្បឱី្យករេបាះេឆា� ត

េនាះមានបរយិាប័ន� េសរ ីនិងយុត�ិធម៌? 

៣៤.  ចំណុចគួរចបអ់រម�ណ៍មួយេទៀតែដលខ�ុបំានឮគឺថា ភាគីពក់

ព័ន�ជាេ្រចីនបានេលីកទស្សនៈថា រដ�ធម�នុ��ឆា� ២ំ០០៨ មនិមាន 

លក�ណៈ្រគប់្រគាន់ក�ុងករេដះ្រសយវបិត�ិបច�ុប្បន�េនាះេទ េហយីក៏

បានេលីកេឡងីថា រដ�ធម�នុ��ឆា� ២ំ០០៨េនះ គឺជាេដីមេហតុមួយៃន

វបិត�ិនេយាបាយរយៈេពលែវងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ា េហយីមានករចបំាច់

ែដល្រត�វេធ�ីវេិសធនកម� ឬក៏តក់ែតងរដ�ធម�នុ��ថ�ីែតម�ង។ 



As delivered, 7 July 2022, 3:20PM 

 
15 

៣៥. ភារកិច�ទងំេនះគឺមានវសិលភាពធំេធងណាស់។ ជាថ�ីម�ង

េទៀត ខ�ុ ំសូមសង�ត់ធ�នថ់ា ចំេពះករសេ្រមចចិត�ថា «េតី្រត�វមានករ

េបាះេឆា� តឬក៏អត?់» ឬ «គួរេធ�ីវេិសធនកម�រដ�ធម�នុ��ែដលមាន

្រសប់ ឬក៏តក់ែតងរដ�ធម�នុ��ថ�?ី» ទងំអស់េនះសុទ�ែតជាសំណួរ

ែដលទក់ទងេទនឹងេជាគវសនារបស់មីយ៉ាន់ម៉ា ែដល្រត�វែតសេ្រមច

េដយភាគីពកព់័ន�ទងំអស់េនមីយ៉ាន់ម៉ាផា� ល់។ មជ្ឈដ� នខងេ្រកគឺ 

អច្រតឹមែតែចករែំលកទស្សនៈ មតិេយាបល់ និងអនុសសន ៍ ែត

បុ៉េណា� ះ។ 

៣៦. ្របសិនេបីេយីងយកករណីរបស់កម�ុជា េធ�ីជាករណីសិក្សោ 

េយីងអចដឹងបានថា កិច�សន�នាសន�ិភាព្រត�វករេពលេវល ភាព

អំណត់ និងសម្បទនពីសំណាក់្រគប់ភាគីពក់ព័ន�ទងំអស់។ េដយ

សរភាគីពក់ព័ន�ទំងអស់មានផល្របេយាជន៍េផ្សងៗគា�  ដូេច�ះ កិច�

សន�នាសន�ិភាព េនះេ្របៀបបាននឹងដំេណីរករចរចតៃថ�មួយែដល

មានរយៈេពលយូរ។ កម�ុជា្រត�វកររយៈេពល ២០ឆា�  ំេដីម្បទីទួលបាន

សន�ិភាពេពញេលញ។ េ្រកយរេំដះខ�ួនេចញពីរបប្របល័យពូជសសន៍

ែខ�រ្រកហមបាន៨ឆា�  ំេទីបកម�ុជាអចចប់េផ�ីមេរៀបចំកិច�ចរចែស�ងរក

សន�ិភាពេលីកដំបូងបាន េហយីេយងីក៏្រត�វចំណាយេពល៤ឆា�  ំេនក�ុង

ដំេណីរករចរចដ៏ស�ិតស� ញ មុនេពលភាគីទងំអស់អចចុះហត�េលខ

េលីកិច�្រពមេ្រពៀងសន�ិភាពទី្រក�ងប៉ារសីបាន។ ករេបាះេឆា� ត្រត�វបាន

េរៀបចំេន២ឆា� បំនា� ប់ និងបានេបីកផ�ូ វឱ្យមានករេរៀបចំសភាធម�នុ�� 

េដីម្បតីក់ែតង និងអនុម័តរដ�ធម�នុ��ថ�ី។ យ៉ាងណាមិញ សន�ិភាព

េពលេនាះេនមិនទន់មានលក�ណៈេពញេលញេនេឡយីេទ េដយសរ
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ែត្រក�មែខ�រ្រកហមបានេធ�ីពហិករដំេណីរករសន�ិភាព េហីយក៏េនែត

បន�្រគប់្រគងទឹកដីមួយែផ�កៃន្របេទសកម�ុជា។ េយីង្រត�វចំណាយ

េពលអស់ ៥ឆា� េំទៀត េទេលីករ្របយុទ�ផង និងករចរចផង មុនេពល

ែដលេយីង អចទទួលបាននូវសន�ិភាព និងឯកភាពជាតិេពញេលញ 

តមរយៈេគាលនេយាបាយឈ�ះ-ឈ�ះ។ 

៣៧. ទំងអស់េនះគឺជាជំហនែដលកម�ុជាបានឆ�ងកត់នាេពល

កន�ងមក។ មិនមានផ�ូ វកត់េនាះេទ េហីយក៏មិនមានដំេណីករមួយ

ែដលល�ឥតេខ� ះេនាះែដរ។ ក�ុ ងករអំពវនាវឱ្យមានកិច�សន�នា

្របកបេដយបរយិាប័ន� ខ�ុ ំបានែចករែំលកថា ករចត់ទុកគា� េទវញិេទ

មកថាជា្រក�ម ឬអង�ករេភរវកម� មិនអចបេង�ីតឱ្យមានកិច�សន�នា

្របកបេដយសនិ�វធិី និងបរយិាប័ន�បានេនាះេទ។ ខ�ុ ំបានជំរុញឱ្យមាន

ករេបីកចំហទ� រស្រមាប់ករចូលរមួក�ុងដំេណីរករសន�ិភាព ចំេពះ្រគប់

ភាគីពក់ព័ន�ទងំអស់ េបីេទះបីពួកេគមានករកំណត់ថា� ក់ ឬ្របេភទ

ែបបណាក៏េដយ។  ខ�ុ ំមានករេលីកទឹកចិត� េនេពលែដលបានដឹងថា 

្រក�ម្របឹក្សោរដ�បាលរដ� បានេបីកទ� រចំហស្រមាប់កិច�សន�នាេនះ ជា

ពិេសសស្រមាប់អ�កែដល្រត�វបានចត់ថា� ក់ថាជា្រក�មេភរវករ េបីេទះបី

មានភា� ប់នូវល័ក�ខ័ណ� មួយចំនួនក៏េដយចុះ។  

ករសន�ិដ� ន៖ េតីខ�ុ ំវយតៃម�េលីលទ�ផលៃនទស្សនកិច�េនះយ៉ាង 

ដូចេម�ច? 

៣៨.  និយាយឱ្យសម�� លទ�ផលៃនទស្សនកិច�គឺមានវឌ្ឍនភាព

វជិ�មានមួយចំនួន។ ខ�ុ ំមានសុទិដ�ិនិយម  េដយហ៊នអះអងថា េយីង

សេ្រមចបាននូវវឌ្ឍនភាពគួរឱ្យកត់សមា� ល់ខ�ះៗែដរ។  
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 (១)  េយងីបានជួបអ�កពក់ព័ន�េ្រចីនជាង និងបានេលីក្របធានបទ

េ្រចីនជាង មកពិភាក្សោ បានេបីក្រចកថ�ីស្រមាប់ឈនដល់ករ

ចរចនេយាបាយ។ ្រតង់ចំណុចេនះ គួរប�� ក់ែថមេទៀតថា 

មុនេនះមិនមានទល់ែតេសះនូវលទ�ភាពចរចជាមួយបុគ�ល 

ឬក៏្រក�មទងំឡាយណាែដរ ្រក�ម្របឹក្សោរដ�បាលរដ�ចត់ទុកថា

ជាេភរវករ។ េនេពលែដលេយងីេលីកសំនួរ ជាពិេសសជាមួយ

នឹងឧត�មេសនីយឯ៍ក យ៉ា េព្យ ែដលគាត់ជាអ�កទទួលបន�ុកៃន

កិច�ចរចសន�ិភាពេនះ េយងីបានេលីកសំនួរថា ្របសិនេបីមាន

បុគ�ល ឬ្រក�មណាមួយែដល្រក�ម្របឹក្សោរដ�បាលរដ�ចត់ទុកថា

ជាេភរវករ េហីយបុគ�ល ឬ្រក�មេនាះចង់េបាះបង់ករ្របយុទ� 

េហីយមកចូលរមួចរចជាមួយនឹង្រក�ម្របឹក្សោរដ�បាលរដ� េតី

អ�កយល់យ៉ាងដូចេម�ច? ខ�ុ ំបានបែន�មេទៀតថា ក�ុងករណី

ែដល្របកន់ជំហរបច�ុប្បន� ែដលបដិេសដដច់ខត មិនចរច 

មិននិយាយជាមួយនឹង្រក�មទំងឡាយណាែដល្រក�ងៃណ

ពិេដចត់ទុកថាជាេភរវករ េនាះ ករេធ�ីែបបេនះ នឹងបន�ឱ្យ

មានករ្របយុទ�គា� មិនេចះចប់។ េបីេយងីមិន្រពមចរចជាមួយ

នឹងគាត់េនេពលែដលគាត់បានេបាះបង់ករ្របយុទ�េហីយ គឺ

គាត់អត់មានជេ្រមីសអ�ីេផ្សងេ្រកពី្រតឡប់េទកន់កំេភ�ីង

េដីម្ប្ីរបយុទ�េនាះេទ។ េយងីបានទទួលចេម�ីយជាករេលីកទឹក

ចិត�ផងែដរ គឺថាអ�កទំងេនាះ េពលគឺអ�កែដលចត់រួចេទ

េហីយថាជាេភរវករ គឺអចចូលរមួចរចបាន ែតអ�កទងំេនាះ

្រត�វផា� ស់ប�ូរផ�ត់គំនិត (Mindset) របស់ខ�ួន េហយីលក�ខ័ណ�

េនាះគឺមាន ០៣យ៉ាង៖ ទី១ មិនមានបំណងបំផា� ញរដ� ភិបា

ល ទី២ មិនមានបំណងមកជំនួសរដ� ភិបាល និងទី៣ យករដ�
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ធម�នុញឆា� ំ២០០៨ េធ�ីជាមូលដ� នចរច សន�ិភាព។  េបី

េទះបីជាមានលក�ខ័ណ� យ៉ាងេនះក៏េដយ ខ�ុ ំយល់ថា យ៉ាង

េហចណាស់ ក៏េយងីបានេបីកផ�ូវឱ្យមានលទ�ភាពេនក�ុងករ

ចរចជាមួយគា� ែដរ មានន័យថា េយីងអចេធ�ីឱ្យកង់ៃនករ

ចរចសន�ិភាពេនះ អចវលិេទមុខបាន។ ឯលក�ខ័ណ� យ៉ាង

ណាេនាះ គឺអ្រស័យេលីភាគីពក់ព័ន�ក�ុង្របេទសមីយ៉ាន់ម៉ា

េដះ្រសយជាមួយគា� ចុះ។ យ៉ាងេហចណាស់ ទ� រេនះក៏បាន

បេង�ីបេហីយ េហីយចូលបានបុ៉នា� ន ចង់ចូលឬមិនចូលយ៉ាង

ណា មិញ គឺអ្រស័យេទេលីមីយ៉ាន់ម៉ាខ�ួនឯង។ ដូចែដល

និយាយពីេដីមរចួមកេហយី ថាដំេណីរករចរចសន�ិភាពេនះគឺ

ជាដំេណីរករមួយែដល្រគប់្រគង និងដឹកនាផំា� ល់េដយមីយ៉ា

ន់ម៉ាខ�ួនឯង។ 

(២) េយីងបានបន�រុញករងរផ�ល់ជំនួយមនុស្សធម៌ឈនេទមុខ 

េដយបន�េដះ្រសយករលំបាក និងរកចំណុច្រត�វរូវគា� បែន�ម។ 

(៣) េយីង្របមូលសេម�ងគា្ំរទក�ុងករឈប់បាញ់គា�  ករករពរ

ជនសុីវលិ និងត្រម�វករៃនករេដះ្រសយេដយនេយាបាយ

នូវវបិត�ិបច�ុប្បន�។ អង�ករ្របដប់អវុធជនជាតិភាគតិច និង

គណបក្សនេយាបាយែដលេយីងបានជួប សុទ�ែតសែម�ងនូវ 

ឆន�ៈចង់ឈនេទរកសន�ិភាពឱ្យបានឆាប់ េហីយគិតគូរអំពី

ករករពរអយុជីវតិរបស់ជនសីុវលិ និងេផា� តករយកចិត�

ទុកដក់េទេលីករកសង្របេទសជាតិេឡងីវញិ។  

េយងីខ�ុ ំបាននិងកំពុង្របឹងែ្របងយ៉ាងខ� ងំ េដីម្បជីំរុញឱ្យមានភាពេជឿន

េលឿនបែន�មេទៀតចំេពះករអនុវត�កិច�្រពមេ្រពៀងជាឯកច�័ន�៥ចំណុច។ 
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៣៩.  ខ�ុ ំសូមប�� ប់សរជាថ�ីម�ងេទៀត េហីយករប�� ក់េនះគឺបាន

អះអងជាមួយឯកឧត�មរដ�ម�ន�ីករបរេទសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាផងែដរថា 

កម�ុជា និងក�ុងរូបខ�ុ ំផា� ល់ជាេ្របសិតពិេសសរបស់្របធានអស៊ន នឹង

្របឹងែ្របងឲ្យអស់ពីសមត�ភាព និងលទ�ភាពែដលេយីងមាន េដីម្បជួីយ

្របេទស និង្របជាជនមីយ៉ានម៉ា ដរបណាឯកភាពៃផ�ក�ុងរបស់អស៊ន 

្រត�វបានរក្សោឲ្យេនគង់វង្ស េដីម្បជីា្របេយាជន៍ស្រមាប់្របជាជន និង

តំបន់ទងំមូល។ មានករឯកភាពក�ុងករេប�ជា� ចិត�ខ�ស់ចំេពះកររក្សោ

ឯកភាពរបស់អស៊នឱ្យេនគង់វង្ស េទះេនក�ុងកលៈេទសៈណាក៏

េដយ េទះេយីង្រត�វបំេពញភារកិច�ណាក៏េដយ េដះ្រសយប�� ឬ

វបិត�ិណាក៏េដយ ក៏ឯកភាពអស៊នេនះមិន្រត�វែបកបាក់េនាះេឡយី។ 

៤០. ខ�ុ ំ និង្រក�មករងរទងំអស់សូមែថ�ងអំណរគុណចំេពះ្រគប់ៃដ

គូ និងមិត�ទងំអស់ ចំេពះករយកចិត�ទុកដក់ស� ប់នូវទស្សនៈរបស់

េយីងខ�ុ ំ និងភាពអត់ធ�ត់ តមរយៈករផ�ល់ឱ្យេយីងខ�ុ ំនូវេពលេវល 

លំហ និងករេយាគយល់ ែដលមានអត�ន័យខ� ងំស្រមាប់ពួកេយងី។  

៤១.  សូមអរគុណ ចំេពះឯកឧត�ម េលកជំទវ េលក េលក្រសី 

ចំេពះករយកចិត�ទុកដក់ស� ប់។ 

 

*********** 


