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CFC-CBC 20052020Kh 

្រតីេកណ ឥណ�ូ ចិន ៖ 

អណានិគមយួនស� ត់ៗ  ៃនភូមភិាគឦសន ៃនកម�ុជា 

េដយ ឌី កេរត៉ 

សព�ៃថ�េនះ េគេហថាជា តំបន ់ «្រតេីកណកម�ុជា-លវ-េយៀកណាម»។ ពីដំបូង េយៀកណាមបានដក ់

េឈ� ះថា «្រតីេកណឥណ�ូ ចិន» េហយជាបនា� បម់ក េគប�ូរជា «តំបន្់រតីេកណអភវិឌ្ឍន ៍េយៀកណាម-កម�ុជា

-លវ (Cambodia-Laos-Vietnam - CLV)» ។ ម្យោ៉ងេទៀត ពកួយួនែតងែតប�� កថ់ា ករបេង�ត្រតីេកណ

េនះ បានេធ�េឡង «តមសំេណ របស់េលក ហុ៊ន ែសន នាយករដ�ម�ន�ី ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា” ក�ុង

កិច�្របជុំៃននាយករដ�ម�ន�ី ្របេទសទងំបី េនទី្រក�ងេវៀងចន�ន ៍ (្របេទសលវ) េនៃថ�ទី ២០ ែខតុល ឆា�  ំ

១៩៩៩។ 

I.- ទិន�នយ័ភូមសិ�ស�            

- េនឆា�  ំ១៩៩៩ េនាះ មានែតេខត�ចំននួ ៤ ប៉ុេណា� ះ ែដលេគផ�ុគំា� ជាតំបន ់«្រតីេកណ»៖ េខត�យ៉ាៃឡ, កុនទុំ 

(េយៀកណាម) អតពី (លវ) និង រតនគិរ ី(កម�ុជា)។ 

- េនែខមករ ឆា�  ំ ២០០២ េន{ក�ុងកិច�្របជុំេមដកឹនា្ំរបេទសទងំ៣} េនទី្រក�ងហូជីមញី េគបានសេ្រមច

ព្រងីកេទ ៧ េខត� គឺេខត�យ៉ាៃឡ, កុនទុំ, ដកឡ់ាក ់(េយៀកណាម) អតពី, េសកុង (លវ) នងិកម�ុជាមាន

េខត� រតនគីរ,ី ស�ឹងែ្រតង។ 

- ែខក��  ឆា�  ំ ២០០៣ េនកិច�្របជុ ំ េនៃផ�គូ េគ្រត�វបានព្រងីកេទដល់ ៨ េខត� ៖ ៣ េខត�ពីេយៀកណាម 

(យ៉ាៃឡ, កុនទុ,ំ ដកឡ់ាក)់, ២ េខត�មកពីលវ (អតពឺ, េសកុង) នងិ ៣ េខត�ពីកម�ុជា (រតនគិរ,ី ស�ឹងែ្រតង, 

មណ� លគីរ)ី។ 

- េនឆា�  ំ២០០៤ ភាគីលវ បានេស�ព្រងីកវបែន�មេទៀត ដល់ចំនួន ១០ េខត�៖ យ៉ាៃឡ, កុនទុំ, ដកឡ់ាក,់ 

ដកណុ់ង (េយៀកណាម), អតពឺ, េសកុង, សរ៉វ៉ន ់(លវ) និង រតនគីរ,ី ស�ឹងែ្រតង, មណ� លគីរ ី(កម�ុជា)។ 

- ដល់ឆា�  ំ២០០៩ ្រតីេកណេនះ បានរកីដល់ ១៣ េខត�គឺ ៥ េខត�ពីេយៀកណាម (យ៉ាៃឡ, កុនទុ,ំ ដក ់ឡាក ់

ដកណុ់ង, ប៊ញិេភឿក), ៤ េខត�ពីលវ (អតពឺ, េសកុង, សរ៉វ៉ន,់ ចំប៉ាសក)់ និង ៤ េខត�ពីកម�ុជា 

(រតនគីរ,ី ស�ឹងែ្រតង, មណ� លគីរ,ី ្រកេចះ)។ 
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រហូតមកដល់ពកក់ណា� លសតវត្សរទ៍ី២០ តំបនទ់ងំមលូេនះ ែដលជាទីលំេនរបព់នឆ់ា� មំកេហយ ៃន

ពពួកជនជាតិភាគតិចជាេ្រចន រមួជាមយួជនជាតែិខ�រ ជាអ�កកនក់បដ់ំបងូ ៃនឧបទ�ីបេនះ។ សព�ៃថ�េនះ េគ

េហពពួកេគេនះ េ្រកមេឈ� ះរមួែតមយួ ថាជាពួក «ម៉ុងតញ៉ា» (ពួកជនរស់េនេលភ�)ំ។ ក�ុងអំឡុងេពល

ប៉ុនា� នទសវត្សចុងេ្រកយេនះ េនេយៀកណាម កដូ៏ចជាេនលវ ជនជាតិ «ម៉ងុតញ៉ា» ទងំេនះ ្រត�វបាន

េគដកហូតទកឹដីដូនតរបស់ពួកេគ េហយបានជំរុញឱ្យេទរស់េនតំបន ់ ែដលេនឆា� យៗ េទៀត ែដលពីបាក

និងចូលេទដល់បាន។ អ�ករងឹរុសមនិ្រពមេចញ ្រត�វបានអជា� ធរកុម�ុយនិស� ៃន ្របេទសេនាះ ប�ង� បយ៉ាង

សហវៃ្រពៃផ្ស ឬ ្រត�វបានសមា� បរ់ង� លែតម�ង។ 

 

ែផនទ ីៃនតំបន្់រតេីកណ(្របភព៖ េយៀកណាម): : http://clv-

development.org/en/Pages/Introduction_of_Development_Triangle.aspx 

 

េនេខត�រតនគីរ ី និងមណ� លគីរ ី ៃនកម�ុជា មានជនជាតិភាគតិច េស�រែតទងំអស់ រស់េន រមួមាន៖ ជន 

ជាតិ្របាវ, ទពំួន, ្រកេវត, បនណូង, េស��ង, ចរ៉យ, ស�ូច, គយួ, ភ�ង, រ៉េដ… ែដលពលរដ�ែខ�រេហថា ពួក 

“ែខ�រេល” គឺជនជាតិែខ�រ េនតំបនខ់�ងរ់ប។ 

េខត�ទងំ ៤ របស់កម�ុជា ែដលេគដកក់�ុងតំបន្់រតីេកណ មានៃផ�ដសីរុប ៤៧.២៥៦ គីឡូែម្៉រត្រកឡា 

គឺេ្រចនជាងមយួភាគបនួ {១/៤} ឬ (២៦,១០%) ៃន្របេទស េដយមានដងសីុ់េត្របជាជន (េនឆា�  ំ២០១១) 

http://clv-development.org/en/Pages/Introduction_of_Development_Triangle.aspx
http://clv-development.org/en/Pages/Introduction_of_Development_Triangle.aspx
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្របមាណ ៤៧១.០០០ នាក ់ (គ ឺ ១០នាក ់ ក�ុងមយួគីឡូែម្៉រត្រកឡា) ប៉ុេណា� ះ។ េនែខតុល ឆា�  ំ ២០១៣ 

េលក ហុ៊ន ែសន បានសេ្រមច បំែបកេខត�កំពងច់មជាពីរ េដយយកទេន�េមគង�ជា្រពំ្របទល់ គឺេខត�កំពង់

ចមថ�ី េនខងលិច នងិេនខងេកត េហថាេខត�ត្ូបងឃ�ុ ំ ជាប្់រពំែដន្របេទសេយៀកណាម។ េតេខត�

ត្ូបងឃ�ុ ំេនះ នឹង្រត�វចូលរមួ ក�ុងតំបន្់រតីេកណេនាះ ក�ុងេពលខងមុខែដរឬ? 

តរងខងេ្រកម បង� ញពីតួេលខ ៃនសមាសភាពេផ្សងៗ ៃន្រតីេកណ៖ 

្របេទស 
(ចំនួនេខត�ចូលរមួ) 

ៃផ�ដី 
(គីឡូែម្៉រត្រកឡា) 

ចំនួន្របជាជន 
(ឆា� ២ំ០១១) 

% ្របជាជន 
ក�ុងតំបន ់

ដងសីុ់េត 

(្របជាជន/គ.ម២) 
េយៀកណាម (៥)  ៥១ ៧៤០ ៥ ០២០ ០០០ ៧៦,០% ៩៦ 

លវ (៤) ៤៦ ៧៤៦ ១ ១១០ ០០០ ១៦,៨% ២៤ 

កម�ុជា (៤) ៤៧ ២៥៦    ៤៧១ ០០០  ៧,២% ១០ 

សរុប      ១៤៥ ៧៤២  ៦ ៦០១ ០០០ ១០០,០%  

េខត�រតនគីរ ី និងមណ� លគីរ ី មានសម្ូបរេដយទីទឹក ទេន� ស�ឹង បឺង ជាេ្រចនជាអទិគ ឺ ទេន�េសកុង ទេន�

េសសន និងទេន�ែ្រសពក េហយសម្ូបរេទេដយដី្រកហម ដម៏ានជីជាតលិ�ណាស់។ ជាករពិតមយួេទៀត គ ឺ

រតនគីរ ី និងមណ� លគីរ ី សម្ូបរេទេដយេដមេឈ្របណីតៗ (មានកំពស់ពី ៤០ េទ ៥០ ែម្៉រត និងមាន

វជិ្ឈមា្រត ជាង ២ ែម្៉រតផង)។ េខត�ពីរេនះ កស៏ម្ូបរេទេដយត្ូបងមានតៃម�កណា� ល (ដូច ជាត្ូបងៃថ 

ត្ូបងកេណ� �ង និងត្ូបងទទឹម ជាេដម េនបរែករ និងមាស េនបរខ)ំ ្រពមទងំែរេ៉ផ្សងៗ ដូចជា ហ្សកូីញូ៉ម 

បុកសីុត ែដក ធ្ូយងថ� និង្រទព្យសម្បត�ិ ែដលអចបេង�តបាន ដូចជាករចិ�� ឹមសត� េនតំបនដ់ីខ�ស់ ៃនរតនគីរ ី

។ េទះយ៉ាងណា រហូតដល់ឆា�  ំ១៩៥៩ េខត�រតនគីរ ីនិងមណ� លគីរ ីបានរស់េន េដយភាព្រគប្់រគានេ់ដយ

ខ�ួនឯង មយួភាគធំមកពីករកប ់ និងដុតកូនរុក�ជាតិ េដម្បេីធ�ចំករ ពីកែន�ងមយួ េទកែន�ងមយួេទៀត 

ជាទមា� ប្់របៃពណី ៃនអ�ក្រស�កេនទីេនាះ។ 

េដយសរមូលេហតុជាេ្រចន េខត�រតនគីរ ីមណ� លគីរ ីនិងស�ឹងែ្រតង ែដលមាន្របជាជនរស់េន តិចតួចេនាះ 

មនិបានេធ�ឲ្យែខ�រ ៃនភូមភិាគឯេទៀតៗ ៃន្របេទស យកចិត�ទុកដកអ់�ីេទ។ ចបព់ីឆា�  ំ១៩៥៨ េទបរដ� ភបិាល

កម�ុជា សេ្រមចផ�ល់អទភិាពប��ូ នជនជាតិែខ�រ ពីេខត�ដៃទេទៀត មកតងំទលំីេន េនេខត� រតនគីរ ី និង

មណ� លគីរ ី ក�ុងបំណងអភវិឌ្ឍតំបនេ់នះ និងេដម្ប្ីរបឆាងំ នងឹលំហូរ ៃនជនជាតិយួន ពីេខត�ដកឡ់ាក ់ និង 

ៃផ�គូ ៃនេយៀកណាម ជាបន់ិង្រពំែដនេនាះ។ 

II.- ទិន�នយ័នេយាបាយ 

តំបន្់រតីេកណេនះ ស�ិតេនចំកណា� ល ៃនអតីតឥណ�ូ ចនិបារងំ ែដលជាទីកែន�ងឆ�ងកត ់ ៃនកង កមា� ងំ

្របយុទ�ពិេសស ៃនកងទព័កុម�ុយនិស�យួន ក�ុងអំឡុងេពល ស�ង� មឥណ�ូ ចិន មុនៗេនាះ។ 
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េនឆា�  ំ១៩៧៩ េលក សល េមែ៉យរ  (Charles Meyer) ជាអ�កភូមសិ�ស�បារងំ ែដលធា� បប់ានរស់េន 

ក�ុង្របេទសកម�ុជា ជាេ្រចនឆា�  ំ បានសរេសរថា «េនឆា�  ំ ១៩៧០ ស�ង� មេយៀកណាម បានផ�ុះេឡង 

េនកម�ុជា េហយពួកកុម�ុយនិស�យួន បានកនក់បេ់ខត�ទងំពីរ រតនគិរ ីនិងមណ� លគីរ។ី ចបព់ីេខត�ពីរ េនះ

េទ ពួកេគអច្រត�ត្រត ្រគបត់ំបនទ់ងំអស់ េនភាគខងេកត ៃនកម�ុជា េទះជាែខ�រ្រកហម បានចូលកន់

កបភ់�េំពញ េហយក�ី។ ម្យោ៉ងេទៀត េនមុនឆា�  ំ១៩៧០ កព៏ួកយួន ទងំេនះ ែតងែតេឆ��ត្រគបឱ់កស េដម្បី
ជ្រម�ញពួកែខ�រេល ឲ្យេធ�កុបកម� នងិករបះេបារ ្របឆាងំនឹងអជា� ធរៃន្រក�ងភ�េំពញ ែដលេនេពលេនាះ 

្រក�ងភ�េំពញ កំពុងខំពុះពរ េរៀបចំកិច�អភវិឌ្ឍ ៃនតំបនេ់នះ»។ 

េនឆា�  ំ១៩៧៣ នងិជាថ�ីេទៀត េនឆា�  ំ១៩៧៥ និង ១៩៧៧ ប៉ុល ពត បានទមទរ ឱ្យកងទព័កុម�ុយនិស�

យួន ដកខ�ួនេចញ ពីេខត�រតនគិរ ីប៉ុែន�យួន មនិេធ�ដងឹេឡយ។ 

ៃថ�ទី ២៧ មករ ២០០២ នាយករដ�ម�ន�ីេយៀកណាម េលក ផាន ់ វ៉ន ់ ខយ បាន្របកសថា «ករបេង�ត 
តំបន្់រតេីកណ កម�ុជា-លវ-េយៀកណាម គជឺាករចូលរមួចំែណក ដល់សន�ភិាព នងិេស�រភាព ៃនតំបន ់
ជាមយួគា�  នងិករែថរក្សោសន�សុិខ នងិសណា� បធ់ា� បស់ង�ម េនតមបេណា� យ្រពំែដន ៃន្របេទសទងំប ីនងិ
េដម្ប្ីរបសិទ�ភាព ៃនករ្របយុទ�្របឆាងំ ទល់នងឹករវយ្របហរ េភរវកម� ឧ្រកដិ�កម� ឆ�ងែដន នងិករជញួដូរ
េ្រគ�ងេញ�នផង»។ 

េនៃថ�ទី ២១ ែខកក�ដ ឆា�  ំ២០០៤ េន្រក�ងេសៀមរប ផាន ់វ៉ន ់ខយ បានប�� កថ់ា «តំបន្់រតេីកណេនះ 
ជាតំបនយុ់ទ�ស�ស� ស្រមាប្់របេទសទងំ៣ េលៃផ�នេយាបាយផង េលៃផ�េសដ�កចិ�ផង េលៃផ�សង�មផង 
េលៃផ�បរសិ� ន នងិេអកូឡូសីុ ផង ប៉ែុន�នាបច�ុប្បន�េនះ វជាេនជាអនុតំបន្់រក្ីរកជានចិ� ែដលជាមលូដ� នៃន
េហដ� រចនាសម�ន័� សង�ម េសដ�កចិ� េនខ្សតេ់ខ្សោយណាស់ ... »។ 

ដល់ៃថ�ទី ២៨ វចិ�ិក ២០០៤ េនទី្រក�ងេវៀងចន�ន ៍ផាន ់វ៉ន ់ខយ បានរលឹំកជាថ�ី នូវករអះអង របស់ពួក

អណានិគមនិយមយួន ពីឆា�  ំ ១៩៧៩ ថា «្របវត�សិ�ស�បានផ្សោរភា� ប្់របេទសេយងទងំ៣ េហយ …ត្រម�វ
ករ ៃនករអភវិឌ្ឍ្របេទសេយងនមីយួៗ េនក�ុងស� នភាពបច�ុប្បន� ទមទរឲ្យេយងផ្សោរភា� បគ់ា�  ឱ្យកនែ់ត
ជតិស�ិទ�ែថមេទៀត េដម្បផីល្របេយាជនស៍ន�ភិាព សន�សុិខ នងិវបិុលភាព... ដូេច�ះតបំន្់រតេីកណ ជាករ
រមួចំែណកយ៉ាងសកម� ក�ុងករព្រងងឹទំនាកទ់នំង ៃនកចិ�សហ្របតបិត�កិរ នងិមតិ�ភាពជា្របៃពណី រវង
្របជាជនទងំ៣ របស់េយង ...»។ 

III.- ករ្រគប្់រគង្រតីេកណ 

ដូចក�ុង្របវត�សិ�ស�កន�ងមកេនាះ យនួនឹង្រគប្់រគងតំបន្់រតីេកណេនះេទៀត។ េនៃថ�ទី ២៨ វចិ�ិក ២០០៤ 

េនទី្រក�ងេវៀងចន�ន ៍េលក ផាន ់វ៉ន ់ខយ បានេស�បេង�ត «គណៈកមា� ធិករ ស្រមបស្រម�លមយួ េដម្បផី�ល់

េយាបល់ ដល់េមដឹកនា ំៃន្របេទសទងំបី ក�ុងករេរៀបចំតំបន្់រតីេកណ និងេធ�ឱ្យមាន កិច�សហករជិតស�ិទ� 
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រវង្របេទសទងំបី ក�ុងករសេ្រមច នូវវធិានកររមួគា�  ៃនករៃរអង� សធនធាន ជាថវកិ ស្រមាបគ់េ្រមាង

នានា ៃនែផនករអភវិឌ្ឍនទ៍ងំមូល»។ 

េនឆា�  ំ ២០០៧ «គណៈកមា� ធិករស្រមបស្រម�លច្រម�ះ» ្រត�វបានបេង�តេឡង មនិ្រតឹមែតេនថា� ករ់ដ� ភ ិ

បាលប៉ុេណា� ះេទ ប៉ុែន�ែថមទងំេនថា� កេ់ខត�ផង េដម្បសីេ្រមចអំពីថវកិ និងករតងំទី ៃនកិច�ករ្រគប ់

្របេភទ េនក�ុងតំបន ់ នងិ្រគបក់ំរតិែតម�ង។ េគនងឹេឃញថា ក�ុងករ្រគប្់រគងែបបេនះ ករវនិិេយាគ របស់

ភាគីយួន បានរកីរលដល េទដល់បណា� េខត�ែខ�រេផ្សងេទៀត ដូចជាេខត�កំពងច់ម កំពងធ់ំ  ឧត�រមានជយ័ 

ែដលេនជិតខង្រតីេកណេនាះ។ 

េលក ហុ៊ន ែសន េស�េយៀកណាម ឲ្យទទួលបន�ុកកចិ�ករទងំអស់ 

េនក�ុងកិច�្របជុំេន្រក�ងេសៀមរប ៃថ�ទី ២១ កក�ដ ឆា�  ំ២០០៤ េលក ហុ៊ន ែសន បានេលកអំពីកង�ះខត

របស់កម�ុជា ស្រមាបេ់ខត�របស់ខ�ួន ៃន្រតីេកណេនាះ ជាអទិ៍គឺ ខ�ះខតលុយ ផ�ូវថ�ល់ សលេរៀន មណ� ល

សុខភាព នងិ្រគ�េពទ្យ បុគ�លិកមានសមត�ភាព ្របជាជនមានសុខភាពល� ស្រមាបេ់ធ�ករ។ល។ ដូេច�ះ ហុ៊ន 

ែសន កេ៏ស�សំុឱ្យេយៀកណាម ទទលួខុស្រត�វ ក�ុងករកសងផ�ូវេនទីេនាះ បណ�ុ ះបណា� ល ពកួែខ�រេល ក�ុង

កិច�ករអភវិឌ្ឍតំបន ់ និងផ�ល់ជំនួយបេច�កេទស នងិហិរ�� វត�ុ េដម្បេីរៀបចំទីផ្សោរ និង ករបេង�តផលិតកម� 

និងផលិតផលរមួ ៃន្រតីេកណ... េហយក�ុងករណីេនះ «្របេទសៃដគូណា ែដលបានចូលរមួវភិាគទនេ្រចន

បំផុត (ដល់ករេរៀបចំ និងករេធ�អជីវកម� ក�ុង្រតីេកណ) នឹង្រត�វទទលួបាន្របាកច់ំេណញកនែ់តេ្រចន ពី
វភិាគទនរបស់ខ�ួនេនាះ មនិខន»។ 

តមពិត ទផី្សោរែតមយួគត ់ ស្រមាបផ់លិតផលៃនតំបន្់រតីេកណ គឺមានែតេនខងេយៀកណាម ប៉ុេណា� ះ 

េដយសរេគមានករេរៀបចំល�ជាេ្រសច ជាងេនកម�ុជា នងិលវ េហយជនជាតិែខ�រ កន៏ឹង្រត�វទិញ ព ី

េយៀកណាមវញិ នូវផលិតផល ែដលបានេកត ពីទកឹដីរបស់ខ�ួនេនាះ។ 

េយងបានេឃញជាបនា� បម់កថា េនកម�ុជា នងិលវ អ�កវនិិេយាគ និងជាអ�កទទលួបានដីសម្បទនធំៗ 

(២០០.០០០ ហិកត េនកម�ុជា នងិលវ ក�ុងឆា�  ំ២០០៧) គឺជាសហ្រគាសយួន។ មានសហ្រគិនែខ�រ តិច

តួចណាស់ ែដលចូលេធ�វនិិេយាគ េនក�ុងេខត�ែខ�រ។ ប៉ុែន� មនិមានជនជាតែិខ�រ (ឬ លវ) បានេចញ េទេធ�
វនិិេយាគ េនតមបណា� េខត�េយៀកណាម ៃន្រតីេកណេទ េទះបីជាេគេបកឲ្យ្របជាជន ៃន្របេទសទងំបីជា 

«បងប�ូន» េធ�ចរចរ និងតងំទីលំេន េនក�ុងតំបន្់រតីេកណទងំមូល េដយេសរ ីកេ៏ដយ។ 

រកករចូលរមួ ៃនអន�រជាតិ 

េនែខវចិ�ិក ឆា�  ំ២០០៤ េលក ផាន ់វ៉ន ់ខយ នាយករដ�ម�ន�ីេវៀតណាម បានផ�ល់ «អនុសសន ៍អំពកីររក

្របភពថវកិ ស្រមាបគ់េ្រមាងអភវិឌ្ឍន ៍ែដលបាន្រពមេ្រព�ងរចួេហយ»៖ ្របេទសនីមយួៗ ៃន្របេទសទងំ ៣ 

េនក�ុងករទទួលខុស្រត�វេរៀងខ�ួន ្រត�វអំពវនាវដល់ស� បន័ហិរ�� វត�ុអន�រជាតិ (ធនាគារអភវិឌ្ឍនអ៍សីុ ADB, 

មូលនិធិ រូបយិវត�ុអន�រជាតិ IMF, ...) នងិរដ� ភបិាលបរេទស (ជាពិេសស ជប៉ុន) េដម្បផី�ល់ជំនួយ ឬ 
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ផ�ល់្របាកក់ម� ី ស្រមាបក់រអភវិឌ្ឍៃនតំបន្់រតីេកណ។ ជាមយួគា� េនះ ្របេទសនីមយួៗ ក្៏រត�វ «កំណត់

ចំែណក អទិភាព ៃនថវកិជាតិរបស់ខ�ួន ស្រមាបផ់�ល់ជាមូលនិធិផា� ល់ខ�ួនែដរ…»។ ករអំពវនាវឱ្យមាន 

មូលនិធិបរេទស គឺជាបំណងឲ្យមានករទទួលស� ល់ ជាអន�រជាតិ អំពីគុណ្របេយាជន ៍ ៃនករបេង�ត 

្រតីេកណ ែដល្រក�ងហណូយ ចងប់ាន។ ទីបំផុត ជប៉នុ និងធនាគារអភវិឌ្ឍនអ៍សីុ បាននាយំកថវកិមយួ

ចំនួន េទឲ្យហណូយ ស្រមាបគ់េ្រមាងេនះ។ េនះកជ៏ាករបង� ញថា សំណងអ់ណានិគមថ�ី 

របស់េយៀកណាម េនកម�ុជា និងលវ ្រត�វបានទទលួករយល់្រពមពីសមុ្ីរបេទសផង នងិពីជំនួយអន�រ ជាត ិ

ផងែដរ - កុំឲ្យនរណា អចេចទ្របកន ់ថាជាកររេំលភបំពនអ�ី របស់េយៀកណាមបាន។ 

ម្យោ៉ងេទៀត េដម្បសី្រម�លចិត�្របេទសៃថឡងែ់ដរ េនឆា�  ំ២០០០ ភា� ម យួនពិតជាជ្រម�ញ េលក ហុ៊ន ែសន 

ឲ្យេស�េសៀម ឲ្យបេង�ត្រតេីកណរមួគា� មយួែដរ េហថា «្រតីេកណមរកត» ៃថ-លវ-កម�ុជា ស្រមាបវ់ស័ិយ 

េទសចរណ៍។ េសៀម បានយល់្រពម ករដកេ់ខត�ចំនួន ៧ ក�ុង្រតីេកណមរកតេនាះ គឺ េខត�ឧត�រមាន ជយ័, 

្រពះវហិរ, ស�ឹងែ្រតង (កម�ុជា) ចំប៉ាសកស់រ៉វ៉ន ់ (លវ) ឧបុន រឆាថានី, សីុសេកត (ៃថ) ។ េនឆា�  ំ 

២០០៣ ពួកេគបានេស�សំុ កម�វធិីអភវិឌ្ឍនស៍ហ្របជាជាតិ (UNDP) និងអង�ករេទសចរណ៍ពិភពេលក ៃន

អង�ករសហ្របជាជាតិ (UNWTO) ឲ្យផ�ល់ហិរ��ប្បទន ដល់គេ្រមាងេនះ។ ប៉ុែន� េដយេគេឃញថា 

មនិមានេទសចរេ្រចនគា�  ចូលមកេឡយ គេ្រមាងកសង្រតីេកណមរកត ក្៏រត�វបាន «ផា� កទុក» េទវញិេទ។ 

ករ្រគប្់រគង េដយកងទព័យួន 

េនែខក��  ឆា� ២ំ០០៧ អ�កតណំាងរ�ស� េលក សុន ឆយ័ {បក្ស្របឆាងំ} ែដលបាននាំ

គណៈ្របតិភូរដ�សភា េទេធ�ទស្សនកចិ� េនតំបន្់រតីេកណ បាន្របកសជាបន�បនា� ប ់តមវទិ្ុយអសីុេសរ ីថា 

«តមពិត គពឺួកទហនេយៀកណាម ែដលបនា� បព់្ីរត�វបានជេម��សេចញពីកម�ុជា មយួែផ�ក (ក�ុងឆា�  ំ១៩៨៩) 

បានបេង�ត ចលនាេយាធា ស្រមាប្់រគប្់រគង ចមា� រេកសូ៊ ចមា� រកេហ� និងចមា� រែត របស់េគ... 

េហយឥឡូវេនះ ពកួេគបានតងំទលំីេនជាេ្រចន េនទល់មុខ េខត�ជាប្់រពំែដនរបស់េយង េដយ

មានឧបករណ៍្រគប្់របេភទ នងិដកេ់នេ្រកមប�� ករ ៃនឧត�មេសនីយ ៍ និងនាយទហន របស់ពួកេគ - 

ដូចជាេសនាធិករ េយាធាមយួ យ៉ាង្របាកដ... »។ 

េលក សុន ឆយ័ បានេលកឧទហរណ៍ េន្របេទសលវ ថា «ចមា� រេកសូ៊មយួ ទំហំ ១០,០០០ ហិកត ្រត�វ 

បាន្រគប្់រគងេដយវរេសនីយឯក និងអនុេសនយីឯកេយៀកណាម ចនំួន ១៧៦ នាក ់ ែដលេហខ�ួនឯង ថា

ជា «អ�កជំនាញករ»។ ក�ុងចមា� រ ១០.០០០ ហិកត មានកម�ករលវ ្របមាណ ១.០០០ នាក ់ េធ�ករងរ 

ជាមយួកម�កេយៀកណាម ជាង ៣.០០០ នាក ់ដូេច�ះស្រមាបដ់សីម្បទន ១០០.០០០ ហិកត របស់ េយង 

ស្រមាបច់មា� រដូចគា� េនាះ (េនេខត�រតនគីរ ីមណ� លគីរ ី ្រកេចះ … ែដលមានជនជាតិែខ�ររស់េន តិចណាស់) 

ចំនួន «អ�កជនំាញករ» នងិកម�ករ (នងិ្រក�ម្រគ�សរ របស់ពួកេគ) វ្រត�វគុណយ៉ាងតិច ១០ ដង នងិតួេលខ

ខងេលេនះ េហយបានក� យជាអំណាច្រគប្់រគង របស់េយៀកណាម េនក�ុង្រស�កេយង ែតម�ង។ េលកសុន 

ឆយ័ បានប�� កម់្យោ៉ងេទៀត អំពីករបះ៉ពល់ ដល់បរសិ� នរបស់កម�ុជាថា «ៃ្រពេឈរបស់េយង ្រត�វបាន
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បំផា� ញ េដយ្រក�មហុ៊នទងំេនាះ េដយគា� នញេញតញេញម និងគា� នសំណងអ�ី ឲ្យេយងវញិេទ។ ៃ្រពេឈ
ដធ៏ំេធង ៃនកម�ុជា កំពុងែតរលយរលត ់អស់េហយ។ 

ជាប��ប ់ េលក សុន ឆយ័ បានឲ្យដឹងថា «េយងជាអ�កតំណាងរ�ស� មនិអចដកសំ់ណួរណាមយួ 

េទរដ� ភបិាល បានេទ ពីេ្រពះរដ� ភបិាល បាន្របាបថ់ា េរឿងដីសម្បទន និងឯកសរេផ្សងៗ ែដលទកទ់ង 

សុទ�ែតជាករសមា� តទ់ងំអស់»។ េលក ហុ៊ន ែសន កម៏និមាន្របតិកម�អ� ីចេំពះករបរហិរដធ៏�នធ់�រទងំេនះ

របស់ េលក សុន ឆយ័ េទ។ 

្របាបំីឆា� េំ្រកយមក េនៃថ�ទី ២៤ ធ�ូ ២០១៥ របាយករណ៍ែវងមយួ របស់កែសត «ឌឺេខមបូឌ េដលី (The 

Cambodia Daily)» បានផ�ល់ពត័ម៌ានលម�តិបែន�មេទៀត៖ េនេខត�រតនគិរ ី ដីសម្បទនេសដ�កិច� េទឱ្យ

្រក�មហុ៊នយួន ្រត�វបាន្រគប្់រគង េដយអង�ភាពេយាធាេផ្សងៗ ៃនកងពលធេំលខ ១៥ ៃនកងទព័ ្របជាជន

េយៀកណាម ែដលមានមូលដ� ន េនក�ុងេខត�យ៉ាៃឡ ែដលជាេខត�មយួ របស់េយៀកណាម េនក�ុងតំបន់

្រតីេកណេនាះ...។ ពីរែខេ្រកយមក គឺេនែខ កុម�ៈ ២០១៦ េគផ្សោយដណឹំងធំមយួថា េលក ហុ៊ន ែសន 

បានលុបេចល រល់កិច�សន្យោ ៃនដសីម្បទន ែដល្រគប្់រគងេដយកងទព័ េយៀកណាម េហយ។ េទះ

យ៉ាងណាក�ី េនៃថ�ទី ២៤ វចិ�ិក ២០១៦ កែសតយួន Le Courrier du Vietnam បានឲ្យដឹងថា 
«ករវនិេិយាគរបស់េយៀកណាម មានចំនួនជាង ១០០ គេ្រមាង េដយទកឹ្របាក ់ ្របមាណ ៣,៨ ពន់
លនដុល� រ» ស្រមាបប់េង�តឧស្សោហកម�េកសូ៊ និងករអភវិឌ្ឍេទសចរណ៍។ 

បេង�តស� បន័ផ�ូវកររមួគា�  ៃនតំបន្់រតីេកណ 

លុះដល់ឆា�  ំ ២០១៣ េទបសភាជាតិៃន្របេទសទងំបី បានចបអ់រម�ណ៍ នឹងវត�មានៃន្រតីេកណ។ េន 

ៃថ�ទី២៣ េមស ២០១៣ េនមណ� លគីរ ី កិច�្របជុំមយួ្រត�វបានេធ�េឡង រវងគណៈកម�ករទំនាកទ់ំនង 

អន�រជាតិ ៃនសភាទងំ ៣ េដម្បកីំណត ់ «តនួាទីរបស់សភាជាតិ ក�ុងករេ្រជាមែ្រជង តំបន្់រតីេកណ 

អភវិឌ្ឍន»៍ នងិ «េរៀបចំករបេង�តស� បន័ថ�ីមយួ េហថា ស� បន័អន�រសភា កម�ុជា-លវ-េវៀតណាម»។ 

េនៃថ�ទី ១៧ កក�ដ ២០១៤ កិច�្របជុំមយួេទៀត ៃនគណៈកម�ករសន�ិសុខ និងករពរជាតិ ៃនសភាទងំប ី

បានចុះហត�េលខេលអនុស្សរណៈចំនួន ៩ ចំណុច េដយប�� កជ់ាពិេសស េលសរៈសំខន ់ ៃនតំបន់

្រតីេកណអភវិឌ្ឍន ៍ទកទ់ងនឹងសន�សុិខ សន�ិភាព និងកិច�សហ្របតិបត�កិរ្រតីភាគី ែផ�កច្បោប។់ 

ដល់ៃថ�ទី ៣១ មនីា ២០១៨ ក�ុងកិច�្របជុំកំពូល េលកទី១០ រវងនាយករដ�ម�ន�ី េនទី្រក�ងហណូយ 

(េយាងតមអ�ក្រសវ្រជាវ ឈង វណា� រទិ�) «េយៀកណាម បានេស�ឱ្យេធ�ករព្រងីកតំបន្់រតីេកណ េទេល
ទឹកដីទងំមលូ ៃន្របេទសទងំបី ែតម�ង (ប៉ុែន�កម�ុជា និងលវ មនិទនេ់ឆ�យតបជាផ�ូវករ ដល់សំេណ
េនះេទ)»។ េទះយ៉ាងណាក�ី ពួកេគបានអនុមត័ «ែផនករសកម�ភាពមយួ ស�ីពកីរតភា� បគ់ា�  ៃនេសដ�កចិ� 
កម�ុជា លវ នងិេយៀកណាម េនឆា�  ំ ២០៣០ េដយែផនករេនះ ្រត�វជាករត្រមងទ់សិ ស្រមាបក់ចិ�
សហ្របតបិត�កិរក�ុងតំបន្់រតេីកណ នងិជរុំញករតភា� បគ់ា�  ៃនេហដ� រចនាសម�ន័�េសដ�កចិ� នងិ ករតភា� បគ់ា�
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ៃនមនុស្សមា� ផង» េទៀត...។ េហតុេនះ តំបន្់រតីេកណហ�ឹង មនិ្រតឹមែតជាតំបន ់ ៃនសកម�ភាព េសដ�កិច� 

ប៉ុេណា� ះេទ ប៉ុែន�វនឹងក� យជា សមូហភាពនេយាបាយស�យត័មយួ េនេ្រកមប�� ករ ៃន្រក�ងហណូយ 

ជា្របាកដ។ 

េសចក�ីសន�ិដ� ន 

ក�ុងរយៈកល ២០ ឆា� កំន�ងមក េតជនជាតិែខ�រ ៃនេខត�ក�ុងតំបន្់រតីេកណ បានទទួលផល្របេយាជន ៍ពីេរឿង

ែដលេគថា «ករអភវិឌ្ឍន ៍ េសដ�កិច� នងិសង�មកិច� យ៉ាងឆាបរ់ហ័ស» ៃនតំបន្់រតីេកណេនាះេទ? គឺគា� នេទ 

េនមុខេសចក�ីឈចឺបឥ់ត្រសក្រសន� របស់ពកួេគ ក�ុងករបាតប់ងជ់ាបន�បនា� ប ់ មកទល់ៃថ�េនះ (ឆា�  ំ

២០២០) នូវដីធ�ីេករ �ដូ៍នត និងបរេិវណធម�ជាតិ ស្រមាបក់រចិ�� ឹមជិវតិ របស់ពូកេគេនាះ។ 

«មនុស្សខ� ងំ» ហុ៊ន ែសន ែដលចបត់ងំពីឆា�  ំ ១៩៧៩ មក មនិែដលហ៊នតវ៉្របឆាងំ នឹងេយៀកណាម 

ែដលបានកតយ់ក និងបន�កេករយកទឹកដីកម�ុជា េសះេឡយ បានអះអងថា កិច�្រពមេ្រព�ងរបស់ គាត ់

ចំេពះតំបន្់រតីេកណ គឺ «សំេដេទករពរ អធបិេតយ្យ នងិ បរូណភាពទកឹដ ីៃនកម�ុជា» (!)។ 

តមពិត ក�ុងនាមជានាយករដ�ម�ន�ី ៃនកម�ុជា សំេណ របស់ ហុ៊ន ែសន េនឆា�  ំ១៩៩៩ ឲ្យយួនបេង�ត តំបន់

្រតីេកណ គឺជាករទទួលស� ល់ជាផ�ូវករ រចួេទេហយ ឲ្យេយៀកណាម បន�កនក់ប ់េខត�រតនគិរ ីេនាះចុះ។ 

នាេពលេនាះេសត ហុ៊ន ែសន គា� នបានេស� និងរងច់ ំករយល់្រពមពីរដ�សភា និងពី្រពះ មហក្ស្រតកម�ុជា 

ជា្របមុខរដ�េទ។ 

េនៃថ�េនះ ភូមភិាគឦសន ៃនកម�ុជា បានក� យជាែដនអណានិគម របស់េវៀតណាម ជា្របាកដេហយ។ 

ករបេង�តតំបន្់រតីេកណេនះ គឺជាករបន�អំណាចេក� បក� ប ់ ៃនេយៀកណាម េល្របេទសលវ (ពឆីា�  ំ

១៩៧៧) និងេល្របេទសកម�ុជា (ពីឆា�  ំ ១៩៧៩) េដម្បសីេ្រមចករបេង�ត «ឥណ�ូ ចិនរបស់េយៀកណាម» 

ែដល ហូ ជ ីមញិ ចងប់ានខ� ងំណាស់។ េពលេនះ េគបានព្រងីកតំបន្់រតេីកណ េទដល់េ្រតយខងេឆ�ង ៃន

ទេន�េមគង�។ មនិយូរប៉ុនា� នេទៀតេទ េគនឹងព្រងីកវ េទេខត�ខងេជង នងិ ខងលិច ៃនកម�ុជា មនិខន

េឡយ។ 

តំបន្់រតីេកណេនះ គឺជាកររេំលភជាកែ់ស�ង េលឯកភាព និងអធិបេតយ្យភាពៃនកម�ុជា េដយ េយៀក

ណាម ជាមយួនឹងករឃុបឃិត ៃនេលក ហុ៊ន ែសន និងគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា។ 

ឌី កេរត៉ 

្របធានគណៈកមា� ធិករ្រពំែដនកម�ុជា 

ទី្រក�ងប៉ារសី ៃថ�ទី២០ ឧសភា ២០២០ 
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