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 ការពនិតិ្យ នន ការតាំងចតិ្តវ ៀរ របសអ់្នកនវោបាយខ្មែរ 

   

 

 
 

ដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
១៨ កញ្ញា  ២០១៥ 

 

ការពនិតិ្យ នន ការតាំងចតិ្តវ ៀរ របសអ់្នកនវោបាយខ្មែរ 
មួយឆ្ន ាំដរោយពីបានចូលរដ្ឋសភា គណបកសសដគង្ហរ ោះជាតិ បានរមួដ វ្ ើសហោរ ជាមួយ

គណបកសោន់អាំណាច បត រូ គ.ជ.ប.  និង កកចាប់ដបាោះដឆ្ន ត ពីភាព អារកក់តិច ឲដៅ

ជា អារកក់ដរចើន ដហើយ សកមមភាពទាំងដនោះ វាដដ្ើរតាមចង្ហវ ក់ វបប្ម៍សនទនា។ លទ្ធ

ផល ននោរតាាំងចិតតដវៀរ ផទ ុយព ីម្ចា ស់ដឆ្ន ត ដនោះ គឺ ទ្ុកដពលដវលារគប់រាន់ឲគណបកស

ោន់អាំណាច ពរងឹងអាំណាចបានដ ើងវញិ ដរោយពីបានទ្ទួ្លបរាជ័យជាក់កសត ងដៅ

ដពលដបាោះដឆ្ន តថ្នន ក់ជាតិ នាឆ្ន ាំ ២០១៣ និង ដ វ្ ើឲរបជាពលរដ្ឋកមម រ ស្ទទ ក់ដសទ ើកន ុងជាំដនឿ

របស់មល នួដៅដលើ គណបកសសដគង្ហរ ោះជាត ិបនតដៅដទ្ៀត។ រាល់ោររច ាំ ឬ ដ វ្ ើមុស ននសពវ

គណបកសរបឆ្ាំងនឹង គណបកសោន់អាំណាច តាាំងពីឆ្ន ាំ ១៩៩៣ មក កតងកតម្ចនផល

 វបិាកជានិចា ដហើយោន់កត ង្ន់ដ ើងៗ ដ្ល់ដ្ាំដណើរ ននោរកស្ទងលទ្ធិរបជា្ិបដតយយ

កដ្លរគប់រគងដោយកិចារពមដរពៀងសនត ិភាព នងងទ្ ី២៣ តុលា ឆ្ន ាំ ១៩៩១។ ឆ្ន ាំ១៩៩៣ ក៏

ដូ្ចឆ្ន ាំ ២០១៣ អាចនឹងទុ្កបានជា ដជាគវាសនា ននរបជាជាតិកមមរ រំដោោះមល នួដចញពី

របប កុមម ុយនិសត  រណប ដយៀកណាម កតជាអកុសល អនកដ្ឹងនាាំកមម រ រគប់ដាលនិយម 

នដោបាយ ាម នសមថភាព និង ឆនទៈ ហ៊ា នរបឈរមុមទុ្លនឹងលបិច ដយៀកណាមកដ្ល

ម្ចន គណបកសរបជាជន ជារណប ដដ្ើមបីរកាអាំណាច អាណានិគមយួន បនតឲរស់បានជា

និចាដៅរសកុកមម រ។ ជាង ២ ទ្សសវតសរ៍ គឺ ៥ អាណតតិ អងរនិតីបញ្ាតត ិ សពវនដោបាយនន

គណបកសរបឆ្ាំងនឹង គណបកសរបជាជន ម្ចនរតឹមកត រង ឬ ដគចដវោះនូវោរគាំរាម

កាំ កហង ឬ រំដលាភចាប ់ រគប់កបបោ៉ា ង ពីសាំណាក ់ដលាក ហ៊ាុន កសន នាាំាន រស់ដៅកន ុង

ស្ទន មដភាល ោះ ដដ្កចាំកតនងងដបាោះដឆ្ន ត ហក់បីទ្ុក ោរដបាោះដឆ្ន ត ជាដាលនដោបាយ

របស់មល នួកតមតង កតដរោយពីោរដបាោះដឆ្ន ត ដទោះបីម្ចនជ័យជាំនោះ ក័មិនដ្ឹងដ វ្ ើកបបណា 

ឲម្ចនោរបត រូអនកដ្ឹងនាាំបានដនាោះកដ្រ។ ឧទហរណ៍ជាក់កសត ង ដៅដពលងមីៗ ដនោះ ដលាក កឹ

ម សុខា ម្ចនទ្សសនៈថ្ន គណបកសសដគង្ហរ ោះជាត ិមិនតបតនឹង ោរគាំរាម របស់ដលាក

ហ៊ាុន កសន ដររោះរតវូរបមូលស្ទម រត ី ដលើកតោរដបាោះដឆ្ន ត កន ុងដពលអនាគត កតប៉ាុដណាណ ោះ

កត ដលាក កឹម សុខា មិនបានគិតពិចរណាថ្ន ោរតបតនឹងោរគាំរាមដនោះ ជាោរ

ោរររយុតត ិ្ម៍ ឲរបជាជាតិកមមរ ជាោរពរងឹងដាលជាំហរនដោបាយ ននគណបកសរបស់

ាត់ និង ស្ទមគរ ីភាព ននសពវសកមមជន របឆ្ាំងនឹង អាំណាចផ្តត ច់ោរ។ ោរដបាោះ

ដឆ្ន ត រាន់ជា ឧបករណ ៍ ននលទ្ធិរបជា្ិបដតយយ មិនកមនជា ស្ទរជាតិដនាោះដ ើយ កត

ដបើ ដលាក កឹម សុខា យល់ផទ ុយពីដនោះ គឺចាស់ជាាត់ យល់ដូ្ចដលាក ហ៊ានុកសន យកោរ

ដបាោះដឆ្ន ត ាម នយុតត ិ្ម៍ សាំរាប ់រកាអាំណាចរបស់ាត់។ ម្ចនលទ្ធិរបជា្ិបដតយយ ដទ្ើប
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ដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
១៨ កញ្ញា  ២០១៥ 

 

អាចម្ចនោរដបាោះដឆ្ន តបាន ដហើយដបើម្ចនោរដបាោះដឆ្ន ត ាម នលទ្ធិរបជា្ិបដតយយ គឺ

ជា លបិច របស់ អនកោន់អាំណាចផ្តត ច់ោរកតប៉ាុដណាណ ោះ។ 

ងមីដនោះកដ្រ ដលាក សម រងសី ាត់ចង់ ដ វ្ ើឲម្ចនសាំទ្ុោះងមី ននវបប្ម៍សនទនា កដ្លមិនកដ្ល

ម្ចនរបសិទ្ធភាពដស្ទោះ តាាំងពីាត់យកវាមកអនុវតត ជាឯកដតាភាគី ដរៅពី ដដ្ើរកាំស្ទនត

និងជប់ដលៀងកន ុងដភាជនីោឋ ន ជាមួយ ដលាក ហ៊ានុ កសន។ ដោងតាមលទ្ធផល ននវបប្

ម៍សនទនា ដនោះ វាជាដវវចនៈសពទនឹង ោរចញ់លបចិ ដលាក ហ៊ាុន កសន ដដ្ើមបីឲគណបកសស

ដគង្ហរ ោះជាតិចូលរដ្ឋសភាកតប៉ាុដណាណ ោះ ដូ្រកិតត ិយស ជាមួយដៅអី អនុរបធាន និង របធាន

គណកមមោរ នាាំឲោរចូលរដ្ឋសភាដនោះ ម្ចនភាពជាោរចូលនដ្ាន កន ុងបទ្ដលម ើស ជាមួយ

ដចរលួចដឆ្ន ត និងកបត់ឆនទៈម្ចា ស់ដឆ្ន ត។ ដបើចងចូ់លរដ្ឋសភា ដហតុអវ ី ក៏ចាំបាច់តនងល

រកដៅអី ដោយសុមចិតតទ្ទួ្លសដមលងគណបកសរបជាជន ដដ្ើមបីអងគ ុយដលើដៅអីអបប

យសដដ្ើមបីអវ  ី ? មិននាាំាន ចូលជាអនកឈន ោះដឆ្ន តពិត កបជានាាំាន ចូល ជា ស្ទន បទ្

(serviteur pour le bain) ដដ្ើមបី លាង រដ្ឋសភាដចរ ឲោល យជារដ្ឋសភាជាតិ។ ដលើកយក

វបប្ម៍សនទនា មកដ វ្ ើជាដាលនដោបាយបកស មតងដទ្ៀត គឺ ចាស់ជានាាំាន សមង ាំដដ្ក

ចាំដបាោះដឆ្ន តដូ្ចទ្សសនៈ ដលាក កឹម សុខា ដនាោះឯង។ សនទនា ជាមួយ ហ៊ាុន កសន គឺ

រាន់កតបាន និោយកតម្ចន ក់ឯង កុាំឲឮសដមលង ឬ និោយ សរដសើរ នដោបាយ ហ៊ាុន

កសនកតប៉ាុដណាណ ោះ ដូ្ចដលាក សម រងសីយល់ដ ើញថ្ន ដលាក ហ៊ាុន កសន អាចជាមហមិតត

របស់ាត់បាន ដហើយ ដសចកត ីសុមរមួជាមួយ ហ៊ាុន កសន ជា ដសចកត ីសុម របស់របជាជាតិ

កមម រ កតតាមោរពិត ដសចកត ីសុមដនោះ ជា ប័ណណ អនុញ្ញា តឲជនជាតិយួនចូលមករស់ដៅ

កន ុងទឹ្កដី្កមម ររាប់លាននាក់ និង ជាដសចកត ីទ្ុកខ ដវទ្នា របស់របជាជនកមមរ រស់ដៅកន ុង

សនត ិភាពពិត កតជាសនត ិភាព ជនឃាត (génocide) ជាតិស្ទសន៍កមមរ ដោយ នដោបាយ

បងហ រូ បញ្ច លូជនជាតិយួន តាមដសរ ីចូលមកកន ុងរសកុកមម រ។ នដោបាយដនោះ វាមិនម្ចន

ភាពអស្ទា រយ ដូ្ចរបបកមមររកហម កតវាម្ចនអនុភាព ជាអវជិជម្ចន សាំរាប់ជាតិដូ្ចាន

ដររោះជានដោបាយតក់ៗដពញបាំពង់ កាំពុងដ វ្ ើឲរបជាជនកមមរ កដ្លជាម្ចា ស់រសកុោល យ

បនត ិចមតងៗ ជារបជាជនភាគតិច ដូ្ចកមមរ ដៅកមព ុជាដរោម។ 

ដសចកត ីសុម ននរបជាពលរដ្ឋកមម រ និង សនត ិភាពពិតរបាកដ្ សាំរាប់របជាជាតិកមមរ គឺរតវូបត ូ

រជាចាំបាច់ អនកដ្ឹកនាាំបចច ុបបនន  មិនកមន រតវូសនទនា ដនាោះដទ្ ដររោះ ពួកដនោះ មិនរតឹម

កតដ វ្ ើនដោបាយបាំដររីបដោជន៍ដយៀកណាម គឺជាមនុសសាម ន សីល្ម៍ ាម នគុណ

សមបតត ិ ជាកមមរ បនត ិចណាដ ើយ ដហើយជាឃាតករ សម្ចល ប់មនុសស ដោយចាំដរោះ ឬ មិន

ចាំដរោះកត ី។ ដ វ្ ើោរសនទនា ជាមួយពួកអនកផ្តត ច់ោរ ជាមដ្ោបាយ នន ជនាអហឹងា(non-

violence publique) មួយ កន ុងចាំដណាម មដ្ោបាយ ដ្៏នទ្ដទ្ៀត របស់អនកដមាយ ដូ្ច

ោ៉ា ងោរដ វ្ ើបាតុកមម, កូដ្កមមអត់ទ្ទួ្លទនអាហរ និង តាមផល វូតុលាោរ កតវ ិ្ ីដនោះ
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ដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
១៨ កញ្ញា  ២០១៥ 

 

អាចម្ចនរបសិទ្ធិភាព លុោះរតាកតម្ចនគូរសនទនា ដារព នូវវធិានននោររបកួត (règles 

de jeu) កតអនកផ្តត ច់ោរ មិនកដ្លដារព រកយសនោរបស់មល នួណា កដ្លនាាំឲមូច 

របដោជន៍ដ្ល់មល នួ។  ដូ្ដចនោះ សហោរជាមួយ ពួកដនោះ គឺជាោរចូលរមួ នូវរគប់អាំដពើ

បាំរនចាប់ជាតិ អនតរជាតិ និង ្មមជាតិ។ ពិតរបាកដ្ណាស់ ថ្នកមមរមិនរតវូទ្ុកកមម រ

ណាជាសរតវូ កតកមមររតវូោររររបដោជន៍ជាត ិ ហ៊ា នរបឆ្ាំងរគប់បុគរល ឬ រកមុពួក

ណា កដ្លដ វ្ ើអាំដពើផទ ុយពរីបដោជន៍ជាតិ។ ជនកមមរ មិនកមនជាជន ដរសីដអើងជាតិ

ស្ទសន ៍កតជនកមមរ មិនបដណាត យឲជនបរដទ្សណា បាំរនដលើអ្ិបដតយយភាពជាតិកមមរ

ោច់ខាត ដូ្ដចនោះ ោរោរររជាតិ មិនកមនជា អាំដពើ ដរសីដអើងជាតិស្ទសន៍ ដនាោះដទ្។ 

ដលាក ហ៊ាុន កសន កតងកតកងលងថ្ន ោរដ្ឹងនាាំជាតិ របស់ាត់ មិនកមន ផ្តត ច់ោរ ដនាោះ

ដ ើយ ដររោះ សពវ បុគរលណា រកមុនដោបាយណា ក៍អាចរស់បានដៅកន ុងសងរមកមមរ កត

ដបើម្ចនោរផ្តល ស់បត រូអនកដ្ឹកនាាំ គឺរបាកដ្ ជាពួកាត់ពុាំអាច រស់បានដោយ សុវតត ិភាព

ដនាោះបានដ ើយ។ ទ្សសដនោះដនោះ ជា សពទសញ្ញា  (mot d’ordre) ដ្ល់ពួកាត់ថ្នរតវូកត

ោរររអាំណាច របស់ាត់ឲបានជាោច់ខាត តាមរគប់មដ្ោបាយ ដហតដុនោះឯង បាន

ជា ដលាក ហ៊ាុន កសន កតងកត កាំរាមកាំ កហង បកនថម ដ្ល់របជាពលរដ្ឋកមម រថ្ន ដបើ គណ

បកសរបជាជនចញ់ដឆ្ន ត គឺរតវូម្ចនសគង្ហរ ម។ សាំដ្ដីនោះ ជា សាំដ្ី នន ជនាហឹងា (violence 

publique) របឆ្ាំងនឹងរដ្ឋ្មមនុញ្ា  ដហើយក៏ជាដាលបាំណង របរពឹតត អាំដពើ ដភរវកមម។ 

ដៅកន ុង របដទ្ស ម្ចន និតីរដ្ឋ ាម នោរកបងកចក វណណ ៈបុគរល ឋានៈរកមុ ដនាោះដ ើយ

ពលរដ្ឋម្ចន ក ់ម្ចនឋានៈដសម ើាន ដៅចាំដរោះមុមចាប់ ដូ្ដចនោះោរបត រូ អនកដ្ឹងនាាំ តាមចាប់

ជាត ិ វាពុាំអាចនាាំឲម្ចន  វបិរតិ (ករបរបួលមិនរសួល) កន ុងសងរមដនាោះដ ើយ។ ដូ្ដចនោះោរ

គាំរាម របស ់ដលាក ហ៊ាុន កសន គឺបញ្ញា ក់ថ្ន ដៅរសកុកមម រ មិនម្ចន នីតិរដ្ឋ ដររោះាត់ទ្ុក

ោរផ្តល ស់បត រូ អនកដ្ឹកនាាំ ជា  វបិរតិ រហូតដ្ល់ម្ចនដកើតសគង្ហរ ម។ ដយើងអាចសួរថ្ននរណា

ជាអនកបដងក ើតសគង្ហរ ម ? ដហើយ សគង្ហរ មដនោះ ដ វ្ ើដ ើង ដដ្ើមបីអវ ី ? ម្ចនកតរកមុ ដលាក ហ៊ាុន

កសន ដទ្កដ្លអាចបដងក ើតដភរវកមម ដដ្ើមប ីោររររបដោជន៍រកមុកតប៉ាុដណាណ ោះ ដររោះរបជា

ពលរដ្ឋកមម រ ាម នអាវុ្ សាំរាប់ដ វ្ ើសគង្ហរ មបានដនាោះដទ្។ កត ហ៊ាុន កសន ដ្ឹងចាស់ថ្ន របជា

ពលរដ្ឋាម នអាវុ្ពិត ដូ្ដចនោះរបដ្ិត ដរឿងបដ្ិវតតន៍ពណ ៍ថ្នអាចដកើតម្ចនដ ើងដៅកន ុង

រសកុកមម រ ដដ្ើមបីចបោ់ក់គុកកមមរណាដលើកវា យកមកនិោយ កត ដលាក ហ៊ាុន កសន ដលើក

រកយសគង្ហរ ម មកគាំរាម របជាពលរដ្ឋ ដហតុអវ ី ក៏អាជាា ្រ មិនចប់ាត់ោក់គុកផង ? 

បដ្ិវតតន៍ វាម្ចនដកើតរចួដរសចដៅដហើយ កតមិនកមនជាបដ្ិវតតន៍ពណ៍ដនាោះដ ើយ ដររោះ

បដ្ិវតតន៍ដនោះ វាម្ចនដកើតដ ើង ដៅកន ុងចិតតគាំនិត របស់របជាពលរដ្ឋកមម រ កដ្លបាន

ទ្ទួ្លរងដរាោះ ពី សពវអាំដពើអយុតត ិ្ម៍ និង នដោបាយ បាំដរបីរដទ្ស របស់ រោឋ ភិបាល

កដ្លយកដាលវ ិ្ ីហឹងស ជាមដ្ោបាយដ្ឹកនាាំ ដូ្ចោ៉ា ង សម្ចល ប់ បាតុករអហឹងា ចប់
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ដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
១៨ កញ្ញា  ២០១៥ 

 

អនករបឆ្ាំង សមមជននដោបាយ និង សម្ចជិកសភា ោក់គុក ឥតរសបចាប់។

បដ្ិវតតន៍ ឥតព៍ណដនោះ វាបាន បង្ហា ញឲដ ើញជារបូភាពវា កន ុងលទ្ធផល ដបាោះដឆ្ន តថ្នន ក់

ជាត ិនាឆ្ន ាំ ២០១៣ ដហើយវាម្ចនជានិចាកន ុងដួ្ងចិតត កមម រ អនករងដរាោះ និង អនកដសនហ

ជាត ិដហើយវានឹង ដកើនចាំនួន និង កាំហឹងកន ុងចិតត កលងម្ចនោរទ្ុកចិតតទ ាំងរសងុ ដៅ

ដលើអនកដ្ឹកនាាំ ដហើយរបមូលអារមមណ៍ ផត ុាំជាបាំណងោច់ខាត គឺ ោរបត រូ អនកដ្ឹងនាាំ តាម

មដ្ោបាយអហឹងាកដ្លមល នួម្ចន។ បដ្ិវតតន៍កន ុងផល វូចិតតដនោះ ដលាក ហ៊ាុន កសន មិន

អាចបគង្ហក បបានតាមោរគាំរាម តាមោរដរបើអាំដពើហឹងា ដររោះដមើលវាពុាំដ ើញ។ ដហតុដនោះ

ឯងបានជា ដលាក ហ៊ាុន កសន វាយរបហរាម នដរសីមុម ចាំដរោះ របូភាព ឬ រសដម្ចល

ណា កដ្លាត់សងស័យ ថ្នជាអនករបឆ្ាំងនឹងាត់ ដូ្ចសតវពីងរង ងងិតងងល់ តាម

សម្ចល ប់សតវជាចាំណី ជួនោលដភលចមល នួ ខាាំរតវូមល នួឯង ស្ទល ប់កតមតង។ ដូ្ដចនោះ ដៅចាំដរោះ

មុមបដ្ិវតតន៍ ឥតពណ៍ដនោះ នាាំឲ រកមុ ដលាក ហ៊ាុន កសន រស់កន ុងដសចកត ីខាល ចជាអចិនគនត

ដហើយទ្ុក របជាពលរដ្ឋកមម រ ជាសរតវូរបស់មល នួ យកកម្ចល ាំងយួន កកលងជាកមមរ គឺរដ្ឋបាល

កមមរសពវនងង ជា អារោខ  (protection) ននអាំណាចមល នួ បត រូនឹង ទឹ្កដ្ី និង អ្ិដបដតយយ

ភាពជាតិកមមរ។ សគង្ហរ មកដ្ល ដលាក ហ៊ាុន កសន ដលើកយកមកគាំរាមរបជាពលរដ្ឋកមម រ គឺ

ាម នអវ ីដរៅពី អាំដពើភារវកមម កដ្លរកមុ ដលាក ហ៊ាុន កសន កាំពុងរបរពឹតតរាល់នងងដៅកន ុង

រសកុកមម រនាបចច ុបបននដនោះ ដូ្ដចនោះវាាម នអវ ីកដ្លអាចនឹងម្ចនដកើតដ ើងងមីដនាោះដ ើយដររោះ

វាម្ចនរចួដៅដហើយ។ កន ុងរបបដលាក ហ៊ាុន កសន នរណា ក៏អាចរស់បានកដ្រ កតដៅកន ុង

លកខម័ណឌ  របស់ ហ៊ាុន កសន គឺកាំបោះរល់ដសចកត ីសុមរបស់ាត់ ដដ្ើមបីឲាត់ បាំដរ ី

របដោជន៍ដយៀកណាម និង នដោបាយ បងហ រូចូល តាមដសរ ីជនជាតិយួនមកកន ុងរសកុ

កមម រ។ អភិវឌ្ឍន៍ របស់ របប បចាយបបនន  ជា អភិវឌ្ឍន ៍បដងក ើត  វសិម្ម៍ ដៅកន ុងសងរម

បាំ កបងជាតិស្ទសន៍ ម្ចនជនជាត ិចិនយួន ជារបជាជន ម្ចនបុពវសិទ្ធ ិទ្ទួ្លផលមុន

អនកឯដទ្ៀត ដហើយម្ចនរបជាជនកមមរជាម្ចា ស់រសកុ ជាអនករងដរាោះ រស់ ទ្ទួ្លសាំណល់

កដ្លដគដបាោះដចល មវោះរបបអាហរ នាាំឲដមាយរបាជាា   ចកដចញមិនរចួ ពីដសចកត ីរក

លាំបាក រហូតដ្ល់នងងស្ទល ប់។ 

វសចក្តតសននដិ្ឋា ន 

យុទ្ធស្ទគសត  រង់ចាំោរដបាោះដឆ្ន ត ដលាក កឹម សុខា វបប្មស៍នទនា របស ់ដលាក សម រងសី

និង របរពឹតតអាំដពើភារវកមម របស់ ដលាក ហ៊ាុន កសន សុទ្ធ ជាយុទ្ធស្ទគសត  ទ្ុក ដពលដវលាឲ

ដយៀកណាម ដ វ្ ើនដោបាយ ដលប កមព ុជា បញ្ច លូដៅកន ុង ទឹ្កដ្ី ដយៀកណាមបានង្ហយ

រសួលបាំផុត តាមមដ្ោបាយ អាណានិគមងមី គឺ យក ជនជាតិយួន ម្ចនសញ្ញជ តិជាកមមរ

មកដ វ្ ើជា អនកដ្ឹងនាាំ, អនករបាជា, វរជន, យុវជនដឆន ើម, ឧកញ្ញា , របជាជនងមី។ រកមុ ហ៊ាុន



Pg. 05 
 ការពនិតិ្យ នន ការតាំងចតិ្តវ ៀរ របសអ់្នកនវោបាយខ្មែរ 

   

 

 
 

ដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
១៨ កញ្ញា  ២០១៥ 

 

កសន មួយរកមុតូចបាំផុត កដ្លម្ចនអាោរជារគួស្ទរម្ច៉ា ហវ  កដ្លដយៀកណាម ដគយក

មកដ វ្ ើជា រនាាំង សាំរាប់ បាាំងអាំណាចដគដៅកន ុងរសកុកមម រ។ រកមុតូចដនោះឯង កដ្លជាអនក

បាំផ្តល ញជាតិ រតវូទ្ទួ្លមុសរតវូ តាមផល វូចាប់ដៅមុមរបជាជាតិកមមរ។ រកមុដនោះឯង កដ្ល

មិនអាចរស់បាន ជាអនកដៅពីដលើចាប ់ ដៅដពលណា រសកុកមម រ ោល យជារបដទ្សម្ចន

នីតិរដ្ឋ។ ឯចាំ កណក ដលាកសម រងស ីកឹម សុខា និង បកសពួក  វញិ ដបើដៅកតតាាំងចិតតដវៀរ ពី

របដោជន៍ជាត ិគឺពួកាត ់ចាស់ជានឹង ជាប់ដចទ្ពីបទ្ ចូលរមួសកមមភាព ជាមួយ

ពួកបាំផ្តល ញជាតិ៕ 

     

        

        

     


