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ថ្ងៃអង្គារទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥៖ ថ្លៃ សនេះ អងគ ការពាក្់ព័នធក្ម្ពុជា និងអនដ រជាតិ ដាក្់ពាក្យ
បណតឹងម្ួ យសៅអន ក្រាយការណ៍ពិសេេថ្នអងគ ការេហព្បជាជាតិេដព
ី ស្ថ
ី ា នភាពេិទ្ធិម្នុេសសៅ
ក្នុងព្បសទ្េក្ម្ពុជា ថ្ែលជាការព្ពួ យបារម្ភ កាន់ថ្តខ្ែំងស ើងពាក្់ព័នធនឹងការរំសោភ
េិទ្ធិម្នុេសថ្ែលបណ្ដ
ដ លម្ក្ពីការអភិវឌ្ឍគសព្ោងទ្ំនប់វា រ ីអគគ ិេនីពីរសៅ
ក្នុងព្បសទ្េក្ម្ពុជា។ ពាក្យបណតឹងសនេះគូ េបញ្ជាក្់អំពីទ្ំនប់វា រ ីអគគ ិេនីសេស្ថនសព្កាម្២
ថ្ែលបចចុបបនន ក្ំពុងែំសណើរការស្ថងេង់សៅក្នុងសេតត េទឹងថ្ព្តង និងទ្ំនប់េទឹងជាយអាថ្រង
សៅសេតត សកាេះក្ុង ថ្ែលតាម្សេចក្ដ ីរាយការណ៍ថា ជិតទ្ទ្ួ លបានការអនុម្័តសហើយ។ ពាក្យ
បណដឹងសនេះ អំពាវនាវេុំឱ្យអន ក្រាយការណ៍ពិសេេស្វ ីការសេុើបអសងេ ត និងថ្េវ ងរក្ែំសណ្ដេះ
ព្ស្ថយចំសពាេះការរំសោភបំពានេិទ្ធិម្នុេសថ្ែលក្ំពុងសក្ើតស ើង និងថ្ែលបព្ម្ ុងនឹងសក្ើត
ស ើងទាក្់ទ្ងនឹងគសព្ោងទា ំងពីរសនេះ។
តាម្ការេទ ង់ម្តិនាសពលលមីៗសដាយគសព្ោងអភិវឌ្ឍន៍ទ្ំនប់ទ្សនែ សេស្ថនសព្កាម្២ (LS2)
បានសលើក្ស ើងនូ វក្ងវ ល់អំពីការដាក្់េោា្ និងការគំរាម្ក្ំថ្ហងសលើអនក្ភូ ម្ិឲ្យយល់ព្ពម្
តាម្ការេទ ង់ម្តិនិងតាម្ថ្ែនការតាំងលំសៅលមីថ្ែលបានសេន ើស ើងសនាេះ សដាយឲ្យព្បជាពលរែឋ
៥០០០នាក្់ផ្លែេ់បដ ូរទ្ីតាំងរេ់សៅ។
សោក្ សម្ៀច សម្ៀន អន ក្េព្ម្បេព្ម្ួ លថ្នបណ្ដ
ត ញការពារទ្សនែ -េ៣ (3SPN)
ថ្ែលជាអងគ ការថានក្់ម្ូលដាឋននិងស្វ ីការជាម្ួ យេហគម្ន៍ថ្ែលរងែលបេះពាល់
ឹ ថា "ជី វ ិតរបេ់ម្នុេសរាប់ពាន់នាក្់នឹងព្តូវហិនសោច និងព្តូវបំផ្លែញសដាយស្ថរ
បានឱ្យែង
គសព្ោងសនេះ។ សទាេះបីជាោនែលបេះពាល់្ៃន់្ៃរសដាយស្ថរគសព្ោងរបេ់េល ួនក្៏សដាយ ក្៏ពុំ
ោនតោែភាពក្នុងការស្វ ីសេចក្ត ីេសព្ម្ចសនាេះស ើយ សហើយក្៏ម្ិនោនការពិសព្រេះសោបល់ពិត
ព្បាក្ែជាម្ួ យេហគម្ន៍សែើម្បីឱ្យពួ ក្រត់បានបង្ហាញនូ វក្ត ីក្ងវ ល់របេ់ពួក្រត់ស ើយ»។ "
សដាយស្ថរ ព្បជាជនជាសព្ចើនថ្ែលព្តូវរងែលបេះពាល់សដាយទ្ំនប់វា រ ីអគគ ិេនីសនេះជា
ជនជាតិសែើម្ភាគតិច ែូ សចន េះក្ដ ីក្ងវ ល់របេ់ពួក្រត់ ក្៏គបបីព្តូវសលើក្ស ើងជាលក្ខ េណឌ
ពិចារណ្ដម្ុនសពលថ្ែលរដាឋភិបាលេសព្ម្ចបនត ែំសណើរការទ្ំនប់វា រ ីអគគ ិេនីទ្សនែ សេស្ថន
សព្កាម្២សនេះថ្ែរ"។
ក្នុងពាក្យបណតឹងសនេះ ក្៏ោនសលើក្ស ើងអំពីការព្ពួ យបារម្ភ ចំសពាេះែលបេះពាល់ប រ ិស្ថាន្ៃ ន់្ៃរ
ថ្ែលសគសម្ើលស ើញថា នឹងបងេ ស ើងសដាយគសព្ោងទ្ំនប់វា រ ីអគគ ិេនីទ្សនែ សេស្ថនសព្កាម្២

សៅក្នុងព្បសទ្េក្ម្ពុជានិងសៅក្នុងតំបន់ថ្ែរ។ ទ្ំនប់វា រ ីអគគ ិេនីសនេះនឹងកាត់បនា យជីវោេ់
ព្តី៩,៣% សៅក្នុងអាងទ្សនែ សម្គងគ និងបឹងទ្សនែ ស្ថបទា ំងម្ូ ល និងស្វ ីឲ្យបាត់បង់ោង
ី ាប់ោង
្ៃ ន់្ៃរែល់ពូជព្តីជាង៥០ព្បសភទ្។i សលើេពីសនេះសទ្ៀត បថ្ព្ម្បព្ម្ួ លរំហូរទ្ឹក្និងែល
សព្ចើនសៅទ្សនែ សម្គងគ និងថ្ែទ្សនែ សនេះ នឹងស្វ ីឲ្យោនបេះពាល់ែល់ជលែល និង វ ិេ័យក្េិក្ម្ម
សែើម្បីចិញ្ចឹម្ជី វ ិត ថ្ែលោតេនធ ឹងពីថ្េសទ្ឹក្ខ្ងសព្កាម្រហូ តែល់
តំបន់ែីេណតទ្សនែ សម្គងគ ក្នុងព្បសទ្េសវៀតណ្ដម្។ii
សោក្ព្េី Ame Trandem នាយក្ក្ម្ម វ ិ្ីអាេុីអាសគន យ៍ថ្នអងគ ការទ្សនែ អនត រជាតិបានថ្លែ ងថា៖
“គសព្ោងទ្ំនប់វា រ ីអគគ ិេនីសនេះនឹងស្វ ីឱ្យអនត រាយែល់
េនត ិេុេសេបៀងរបេ់ម្នុេសរាប់រយរាប់ពាន់នាក្់ក្នុងព្បសទ្េក្ម្ពុជា និងព្បសទ្េជិតខ្ង”។
“ជលែលទ្ឹក្ស្ថបបសងេ ើតបានជាព្បភពអាោរព្បូសតអុីនោងេំខ្ន់ សហើយែលបេះពាល់ថ្ែល
បណ្ដ
ដ លម្ក្ពីការបាត់បង់ែលសនស្ថទ្ សៅសលើេេ
ុ ភាពនិងអាោរ ូបតា ម្ភសនេះ
គឺទ្ំនងជាព្តូវបានរ ីក្រាលដាលនិង្ៃ ន់្ៃរ ថ្ែលស្វ ីឱ្យបេះពាល់ែល់ក្ិចចេិតេំព្បឹងថ្ព្បងក្ិចច
អភិវឌ្ឍន៍ក្នុងតំបន់។ សដាយស្ថរសនេះគឺជាថ្ែនក្ម្ួ យថ្នគសព្ោងទ្ំនប់វា រ ីអគគ ិេនីថ្ែល
អាព្ក្ក្់បំែុតសៅក្នុងតំបន់ សហើយេិទ្ធ រិ បេ់ព្បជាពលរែឋ ថ្ែលរងែលបេះពាល់
ម្ិនព្តូវបានសររព ែូ សចន េះវាចាេ់ណ្ដេ់ថា ទ្ំនប់វា រ ីអគគ ិេនីសនេះព្តូវោន
ការសេុើបអសងេ តបថ្នា ម្សទ្ៀត និងគបបីព្តូវបានលុបសចាល”។
ព្បេិនសបើ គសព្ោងសនេះបនត ែំសណើរការសៅម្ុេ ែូ សចន េះទ្ំនប់េទឹងជាយអាថ្រងនឹងស្វ ីឲ្យព្បជាពល
រែឋ ជនជាតិសែើម្ភាគតិចព្បោណ១៥០០នាក្់ ថ្ែលសៅតំបន់សនេះថា ជាែទេះឬក្ថ្នែ ងរបេ់ពួក្
រត់រេ់សៅជាង៦០០ឆ្នំម្ក្សហើយ សដាយបំផ្លែញព្បថ្ពណីនិងវបប្ម្៌របេ់ពួក្រត់។
គសព្ោងសនេះតាម្ការរំពង
ឹ ទ្ុក្ថា នឹងែដល់ថាម្ពលអគគ ិេនីក្ព្ម្ិតទាប សហើយបំផ្លែញ
បរ ិស្ថានោងខ្ែំង និងបងេ ការបំផ្លែញសៅសលើព្បព័នធសអក្ូ ូ េុីរមនពីរសនេះ ព្ពម្ទា ំងបំផ្លែញ
េតវ ថ្ព្ពក្ព្ម្ និងជិតែុតពូ ជេំខ្ន់ៗ សៅក្នុងព្ជលងភន ំលអៗ ថ្ែលហុ៊ុំព័ទ្ធសដាយតំបន់
ថ្ព្ពការពារសៅតាម្ជួ រភន ំព្ក្វាញ។iii
េ លីថ្ណត សម្ធាវ ីម្ក្ពី ព្ក្ ុម្សម្ធាវ ីេំ រ ិទ្ធ បាននិោយថា "ព្បជាេហគម្ន៍អាថ្រ៉ែង
ម្ិនរំព្ទ្គសព្ោងសនេះសទ្"។ "ពួ ក្រត់ម្ិនទាន់បានទ្ទ្ួ លព័ត៌ោនណ្ដម្ួ យពីរដាឋភិបាលឬ
ព្ក្ ុម្ហុន ឬពុទា
ំ ន់ោនឱ្កាេសែើម្បីពិភាក្ាជាម្ួ យរដាឋភិបាលឬព្ក្ ុម្ហន
ុ អភិវឌ្ឍន៍សៅ
ស ើយ។ ជាជនជាតិសែើម្ភាគតិច តាម្ចាប់អនត រជាតិ ពួ ក្រត់ោនេិទ្ធិព្េបចាប់ ក្នុងការ
យល់ព្ពម្សដាយទ្ទ្ួ លបានព័ត៌ោនចាេ់ោេ់ និងសដាយរមនការបងខ ិតបងខ ំជាម្ុន
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