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មួ យឆ្នាំដរោយពីបានចូ លរដ្ឋ សភា គណបកសសដគង្ហរោះជាតិ បានរ ួមដ្វ ើសហោរ ជាមួ យ
គណបកសោន់អាំណាច បតរូ គ.ជ.ប. និង កកចាប់ដបាោះដឆ្នត ពីភាព អារកក់តិច ឲដៅ
ជា អារកក់ដរចើន ដហើយ សកមម ភាពទ ាំងដនោះ វាដដ្ើរតាមចង្ហវក់ វបប្ម៍សនទ នា។ លទ្ធ
ផល ននោរតាាំងចិតតដវៀរ ផទុយពី ម្ចាស់ដឆ្នត ដនោះ គឺ ទ្ុកដពលដវលារគប់រាន់ឲគណបកស
ោន់អាំណាច ពរងឹងអាំណាចបានដ ើង វ ិញ ដរោយពីបានទ្ទ្ួ លបរាជ័យជាក់កសត ងដៅ
ដពលដបាោះដឆ្នតថ្ននក់ជាតិ នាឆ្នាំ ២០១៣ និង ដ្វ ើឲរបជាពលរដ្ឋ កមម រ ស្ទទក់ដសទ ើកនុងជាំដនឿ
របស់មល ួនដៅដលើ គណបកសសដគង្ហរោះជាតិ បនត ដៅដទ្ៀត។ រាល់ោររច ាំ ឬ ដ្វ ើមុស ននសពវ
គណបកសរបឆ្ាំងនឹង គណបកសោន់អាំណាច តាាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៣ មក កតងកតម្ចនផល
វ ិបាកជានិចា ដហើយោន់កត្ង ន់ដ ើងៗ ដ្ល់ដ្ាំដណើរ ននោរកស្ទងលទ្ធិរបជា្ិបដតយយ
កដ្លរគប់រគងដោយកិចារពមដរពៀងសនត ិភាព នងងទ្ី ២៣ តុលា ឆ្នាំ ១៩៩១។ ឆ្នាំ១៩៩៣ ក៏
ដ្ូ ចឆ្នាំ ២០១៣ អាចនឹងទ្ុកបានជា ដជាគវាសនា ននរបជាជាតិកមម រ រំដោោះមល ួនដចញពី
របប កុមមុយនិសត រណប ដយៀកណាម កតជាអកុសល អន កដ្ឹងនាាំកមម រ រគប់ដាលនិយម
នដោបាយ ាមនសមថ ភាព និង ឆនទ ៈ ហ៊ានរបឈរមុមទ្ុលនឹងលបិច ដយៀកណាមកដ្ល
ម្ចន គណបកសរបជាជន ជារណប ដដ្ើមបីរកាអាំណាច អាណានិគមយួន បនត ឲរស់បានជា
និចាដៅរស ុកកមម រ។ ជាង ២ ទ្សសវតសរ៍ គឺ ៥ អាណតត ិ អងរ និតីបញ្ា តត ិ សពវ នដោបាយនន
គណបកសរបឆ្ាំងនឹង គណបកសរបជាជន ម្ចនរតឹមកត រង ឬ ដគចដវោះនូ វោរគាំរាម
កាំកហង ឬ រំដលាភចាប់ រគប់កបបោ៉ាង ពីសណា
ាំ ក់ ដលាក ហ៊ាុន កសន នាាំានរស់ដៅកនុង
ស្ទនមដភាលោះ ដដ្កចាំកតនងងដបាោះដឆ្នត ហក់បីទ្ុក ោរដបាោះដឆ្នត ជាដាលនដោបាយ
របស់មល ួនកតមត ង កតដរោយពីោរដបាោះដឆ្នត ដទោះបីម្ចនជ័យជាំនោះ ក័មិនដ្ឹងដ្វ ើកបបណា
ឲម្ចនោរបតរអន
ូ កដ្ឹងនាាំបានដនាោះកដ្រ។ ឧទហរណ៍ជាក់កសត ង ដៅដពលងមៗ
ី ដនោះ ដលាក កឹ
ម សុខា ម្ចនទ្សសនៈថ្ន គណបកសសដគង្ហរោះជាតិ មិនតបតនឹង ោរគាំរាម របស់ដលាក
ហ៊ាុន កសន ដររោះរតូវរបមូ លស្ទមរតី ដលើកតោរដបាោះដឆ្នត កនុងដពលអនាគត កតប៉ាុដណា
ណ ោះ
កត ដលាក កឹម សុខា មិនបានគិតពិចរណាថ្ន ោរតបតនឹងោរគាំរាមដនោះ ជាោរ
ោរររយុតតិ្ម៍ ឲរបជាជាតិកមម រ ជាោរពរងឹងដាលជាំហរនដោបាយ ននគណបកសរបស់
ាត់ និង ស្ទមគរ ីភាព ននសពវ សកមម ជន របឆ្ាំងនឹង អាំណាចផ្តតច់ោរ។ ោរដបាោះ
ដឆ្នត រាន់ជា ឧបករណ៍ ននលទ្ធិរបជា្ិបដតយយ មិនកមនជា ស្ទរជាតិដនាោះដ ើយ កត
ដបើ ដលាក កឹម សុខា យល់ផទុយពីដនោះ គឺចាស់ជាាត់ យល់ដ្ូចដលាក ហ៊ាន
ុ កសន យកោរ
ដបាោះដឆ្នត ាមនយុតតិ្ម៍ សាំរាប់ រកាអាំណាចរបស់ាត់។ ម្ចនលទ្ធិរបជា្ិបដតយយ ដទ្ើប

ដោយ ឧប ដៅ សង្ហា
១៨ កញ្ញា ២០១៥
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អាចម្ចនោរដបាោះដឆ្នតបាន ដហើយដបើម្ចនោរដបាោះដឆ្នត ាមនលទ្ធិរបជា្ិបដតយយ គឺ
ជា លបិច របស់ អន កោន់អាំណាចផ្តតច់ោរកតប៉ាុដណា
ណ ោះ។
ងមីដនោះកដ្រ ដលាក សម រងសី ាត់ចង់ ដ្វ ើឲម្ចនសាំទ្ុោះងមី ននវបប្ម៍សនទ នា កដ្លមិនកដ្ល
ម្ចនរបសិទ្ធភាពដស្ទោះ តាាំងពីាត់យកវាមកអនុវតត ជាឯកដតាភាគី ដរៅពី ដដ្ើរកាំស្ទនត
និងជប់ដលៀងកនុងដភាជនីោឋន ជាមួ យ ដលាក ហ៊ាន
ុ កសន។ ដោងតាមលទ្ធផល ននវបប្
ម៍សនទ នា ដនោះ វាជាដវវចនៈសពទ នឹង ោរចញ់លបិច ដលាក ហ៊ាុន កសន ដដ្ើមបីឲគណបកសស
ដគង្ហរោះជាតិចូលរដ្ឋ សភាកតប៉ាុដណា
ណ ោះ ដ្ូ រកិតតិយស ជាមួ យដៅអី អនុរបធាន និង របធាន
គណកមម ោរ នាាំឲោរចូ លរដ្ឋ សភាដនោះ ម្ចនភាពជាោរចូ លនដ្ានកនុងបទ្ដលម ើស ជាមួ យ
ដចរលួ ចដឆ្នត និងកបត់ឆនទ ៈម្ចាស់ដឆ្នត។ ដបើចង់ចូលរដ្ឋ សភា ដហតុអវី ក៏ចាំបាច់តនងល
រកដៅអី ដោយសុមចិតតទ្ទ្ួ លសដមល ងគណបកសរបជាជន ដដ្ើមបីអងគុយដលើដៅអីអបប
យសដដ្ើមបីអវី ? មិននាាំានចូ លជាអន កឈន ោះដឆ្នតពិត កបជានាាំានចូ ល ជា ស្ទនបទ្
(serviteur pour le bain) ដដ្ើមបី លាង រដ្ឋ សភាដចរ ឲោលយជារដ្ឋ សភាជាតិ។ ដលើកយក
វបប្ម៍សនទ នា មកដ្វ ើជាដាលនដោបាយបកស មត ងដទ្ៀត គឺ ចាស់ជានាាំានសមង ាំដដ្ក
ចាំដបាោះដឆ្នតដ្ូ ចទ្សសនៈ ដលាក កឹម សុខា ដនាោះឯង។ សនទ នា ជាមួ យ ហ៊ាុន កសន គឺ
រាន់កតបាន និោយកតម្ចនក់ឯង កុាំឲឮសដមល ង ឬ និោយ សរដសើរ នដោបាយ ហ៊ាុន
កសនកតប៉ាុដណា
ណ ោះ ដ្ូ ចដលាក សម រងសីយល់ដ ញ
ើ ថ្ន ដលាក ហ៊ាុន កសន អាចជាមហមិតត
របស់ាត់បាន ដហើយ ដសចកត ីសុមរ ួមជាមួ យ ហ៊ាុន កសន ជា ដសចកត ីសុម របស់របជាជាតិ
កមម រ កតតាមោរពិត ដសចកត ីសុមដនោះ ជា ប័ណណអនុញ្ញាតឲជនជាតិយួនចូ លមករស់ដៅ
កនុងទ្ឹកដ្ីកមម ររាប់លាននាក់ និង ជាដសចកត ីទ្ុកខដវទ្នា របស់របជាជនកមម រ រស់ដៅកនុង
សនត ិភាពពិត កតជាសនត ិភាព ជនឃាត (génocide) ជាតិស្ទសន៍កមម រ ដោយ នដោបាយ
បងហ ូរ បញ្ចល
ូ ជនជាតិយួន តាមដសរ ី ចូ លមកកនុងរស ុកកមម រ។ នដោបាយដនោះ វាមិនម្ចន
ភាពអស្ទារយ ដ្ូ ចរបបកមម ររកហម កតវាម្ចនអនុភាព ជាអវ ិជជ ម្ចន សាំរាប់ជាតិដ្ូចាន
ដររោះជានដោបាយតក់ៗដពញបាំពង់ កាំពុងដ្វ ើឲរបជាជនកមម រ កដ្លជាម្ចាស់រស ុកោលយ
បនត ិចមត ងៗ ជារបជាជនភាគតិច ដ្ូ ចកមម រ ដៅកមពុជាដរោម។
ដសចកត ីសុម ននរបជាពលរដ្ឋ កមម រ និង សនត ិភាពពិតរបាកដ្ សាំរាប់របជាជាតិកមម រ គឺរតូវបត ូ
រជាចាំបាច់ អន កដ្ឹកនាាំបចចុបបនន មិនកមន រតូវសនទ នា ដនាោះដទ្ ដររោះ ពួ កដនោះ មិនរតឹម
កតដ្វ ើនដោបាយបាំដ រ ីរបដោជន៍ដយៀកណាម គឺជាមនុសសាមន សីល្ម៍ ាមនគុណ
សមបតត ិ ជាកមម រ បនត ិចណាដ ើយ ដហើយជាឃាតករ សម្ចលប់មនុសស ដោយចាំដរោះ ឬ មិន
ចាំដរោះកត ី។ ដ្វ ើោរសនទ នា ជាមួ យពួ កអន កផ្តតច់ោរ ជាមដ្ោបាយ នន ជនាអហឹងា(nonviolence publique) មួ យ កនុងចាំដណាម មដ្ោបាយ ដ្៏នទ្ដទ្ៀត របស់អនកដមាយ ដ្ូ ច
ោ៉ាងោរដ្វ ើបាតុកមម , កូ ដ្កមម អត់ទ្ទ្ួ លទនអាហរ និង តាមផល វូ តុលាោរ កតវ ិ្ីដនោះ
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អាចម្ចនរបសិទ្ធិភាព លុោះរតាកតម្ចនគូ រសនទ នា ដារព នូ វវ ិធានននោររបកួ ត (règles
de jeu) កតអន កផ្តតច់ោរ មិនកដ្លដារព រកយសនោរបស់មល ួនណា កដ្លនាាំឲមូ ច
របដោជន៍ដ្ល់មល ួន។ ដ្ូ ដចន ោះ សហោរជាមួ យ ពួ កដនោះ គឺជាោរចូ លរ ួម នូ វរគប់អាំដពើ
បាំរនចាប់ជាតិ អនត រជាតិ និង ្មម ជាតិ។ ពិតរបាកដ្ណាស់ ថ្នកមម រមិនរតូវទ្ុកកមម រ
ណាជាសរតូវ កតកមម ររតូវោររររបដោជន៍ជាតិ ហ៊ានរបឆ្ាំងរគប់បុគរល ឬ រក ុមពួ ក
ណា កដ្លដ្វ ើអាំដពើផទុយពីរបដោជន៍ជាតិ។ ជនកមម រ មិនកមនជាជន ដរ ីសដអើងជាតិ
ស្ទសន៍ កតជនកមម រ មិនបដណា
ត យឲជនបរដទ្សណា បាំរនដលើអ្ិបដតយយភាពជាតិកមម រ
ោច់ខាត ដ្ូ ដចន ោះ ោរោរររជាតិ មិនកមនជា អាំដពើ ដរ ីសដអើងជាតិស្ទសន៍ ដនាោះដទ្។
ឹ នាាំជាតិ របស់ាត់ មិនកមន ផ្តតច់ោរ ដនាោះ
ដលាក ហ៊ាុន កសន កតងកតកងលងថ្ន ោរដ្ង
ដ ើយ ដររោះ សពវ បុគរលណា រក ុមនដោបាយណា ក៍អាចរស់បានដៅកនុងសងរ មកមម រ កត
ដបើម្ចនោរផ្តលស់បតរអន
ូ កដ្ឹកនាាំ គឺរបាកដ្ ជាពួ កាត់ពុាំអាច រស់បានដោយ សុវតត ិភាព
ដនាោះបានដ ើយ។ ទ្សសដនោះដនោះ ជា សពទ សញ្ញា (mot d’ordre) ដ្ល់ពួកាត់ថ្នរតូវកត
ោរររអាំណាច របស់ាត់ឲបានជាោច់ខាត តាមរគប់មដ្ោបាយ ដហតុដនោះឯង បាន
ជា ដលាក ហ៊ាុន កសន កតងកត កាំរាមកាំកហង បកនថ ម ដ្ល់របជាពលរដ្ឋ កមម រថ្ន ដបើ គណ
បកសរបជាជនចញ់ដឆ្នត គឺរតូវម្ចនសគង្ហរម។ សាំដ្ដី នោះ ជា សាំដ្ី នន ជនាហឹងា (violence
publique) របឆ្ាំងនឹងរដ្ឋ ្មម នុញ្ា ដហើយក៏ជាដាលបាំណង របរពឹតត អាំដពើ ដភរវកមម ។
ដៅកនុង របដទ្ស ម្ចន និតីរដ្ឋ ាមនោរកបងកចក វណណៈបុគរល ឋានៈរក ុម ដនាោះដ ើយ
ពលរដ្ឋ ម្ចនក់ ម្ចនឋានៈដសម ើានដៅចាំដរោះមុមចាប់ ដ្ូ ដចន ោះោរបតរូ អន កដ្ឹងនាាំ តាមចាប់
ជាតិ វាពុាំអាចនាាំឲម្ចន វ ិបរ ិត (ករបរបួ លមិនរសួ ល) កនុងសងរ មដនាោះដ ើយ។ ដ្ូ ដចន ោះោរ
គាំរាម របស់ ដលាក ហ៊ាុន កសន គឺបញ្ញាក់ថ្ន ដៅរស ុកកមម រ មិនម្ចន នីតិរដ្ឋ ដររោះាត់ទ្ុក
ោរផ្តលស់បតរូ អន កដ្ឹកនាាំ ជា វ ិបរ ិត រហូ តដ្ល់ម្ចនដកើតសគង្ហរម។ ដយើងអាចសួ រថ្ននរណា
ជាអន កបដងក ើតសគង្ហរម ? ដហើយ សគង្ហរមដនោះ ដ្វ ើដ ង
ើ ដដ្ើមបីអវី ? ម្ចនកតរក ុម ដលាក ហ៊ាុន
កសន ដទ្កដ្លអាចបដងក ត
ើ ដភរវកមម ដដ្ើមបី ោររររបដោជន៍រក ុមកតប៉ាុដណា
ណ ោះ ដររោះរបជា
ពលរដ្ឋ កមម រ ាមនអាវុ្ សាំរាប់ដ្វ ើសគង្ហរមបានដនាោះដទ្។ កត ហ៊ាុន កសន ដ្ឹងចាស់ថ្ន របជា
ពលរដ្ឋ ាមនអាវុ្ពិត ដ្ូ ដចន ោះរបដ្ិត ដរឿងបដ្ិវតត ន៍ពណ៍ ថ្នអាចដកើតម្ចនដ ើងដៅកនុង
រស ុកកមម រ ដដ្ើមបីចប់ោក់គុកកមម រណាដលើកវា យកមកនិោយ កត ដលាក ហ៊ាុន កសន ដលើក
រកយសគង្ហរម មកគាំរាម របជាពលរដ្ឋ ដហតុអវី ក៏អាជាា្រ មិនចប់ាត់ោក់គុកផង ?
បដ្ិវតត ន៍ វាម្ចនដកើតរ ួចដរសចដៅដហើយ កតមិនកមនជាបដ្ិវតត ន៍ពណ៍ដនាោះដ ើយ ដររោះ
បដ្ិវតត ន៍ដនោះ វាម្ចនដកើតដ ើង ដៅកនុងចិតតគាំនិត របស់របជាពលរដ្ឋ កមម រ កដ្លបាន
ទ្ទ្ួ លរងដរាោះ ពី សពវ អដាំ ពើអយុតតិ្ម៍ និង នដោបាយ បាំដ រ ីបរដទ្ស របស់ រោឋភិបាល
កដ្លយកដាលវ ិ្ីហឹងស ជាមដ្ោបាយដ្ឹកនាាំ ដ្ូ ចោ៉ាង សម្ចលប់ បាតុករអហឹងា ចប់
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អន ករបឆ្ាំង សមម ជននដោបាយ និង សម្ចជិកសភា ោក់គុក ឥតរសបចាប់។
បដ្ិវតត ន៍ ឥតព៍ណដនោះ វាបាន បង្ហាញឲដ ើញជារ ូបភាពវា កនុងលទ្ធផល ដបាោះដឆ្នតថ្ននក់
ជាតិ នាឆ្នាំ ២០១៣ ដហើយវាម្ចនជានិចាកនុងដ្ួ ងចិតត កមម រ អន ករងដរាោះ និង អន កដសន ហ
ជាតិ ដហើយវានឹង ដកើនចាំនួន និង កាំហឹងកនុងចិតត កលងម្ចនោរទ្ុកចិតតទ ាំងរស ុង ដៅ
ដលើអនកដ្ឹកនាាំ ដហើយរបមូ លអារមម ណ៍ ផតុាំជាបាំណងោច់ខាត គឺ ោរបតរូ អន កដ្ឹងនាាំ តាម
មដ្ោបាយអហឹងាកដ្លមល ួនម្ចន។ បដ្ិវតត ន៍កនុងផល វូ ចិតតដនោះ ដលាក ហ៊ាុន កសន មិន
អាចបគង្ហកបបានតាមោរគាំរាម តាមោរដរបើអាំដពើហឹងា ដររោះដមើលវាពុដាំ ើញ។ ដហតុដនោះ
ឯងបានជា ដលាក ហ៊ាុន កសន វាយរបហរាមនដរ ីសមុម ចាំដរោះ រ ូបភាព ឬ រសដម្ចល
ណា កដ្លាត់សងស័យ ថ្នជាអន ករបឆ្ាំងនឹងាត់ ដ្ូ ចសតវ ពីងរង ងងិតងងល់ តាម
សម្ចលប់សតវ ជាចាំណី ជួ នោលដភល ចមល ួន ខាាំរតូវមល ួនឯង ស្ទលប់កតមត ង។ ដ្ូ ដចន ោះ ដៅចាំដរោះ
មុមបដ្ិវតត ន៍ ឥតពណ៍ដនោះ នាាំឲ រក ុម ដលាក ហ៊ាុន កសន រស់កនុងដសចកត ីខាលចជាអចិនគនត
ដហើយទ្ុក របជាពលរដ្ឋ កមម រ ជាសរតូវរបស់មល ួន យកកម្ចលាំងយួន កកល ងជាកមម រ គឺរដ្ឋ បាល
កមម រសពវ នងង ជា អារោខ (protection) ននអាំណាចមល ួន បតរនឹ
ូ ង ទ្ឹកដ្ី និង អ្ិដបដតយយ
ភាពជាតិកមម រ។ សគង្ហរមកដ្ល ដលាក ហ៊ាុន កសន ដលើកយកមកគាំរាមរបជាពលរដ្ឋ កមម រ គឺ
ាមនអវ ីដរៅពី អាំដពើភារវកមម កដ្លរក ុម ដលាក ហ៊ាុន កសន កាំពុងរបរពឹតតរាល់នងងដៅកនុង
រស ុកកមម រនាបចចុបបនន ដនោះ ដ្ូ ដចន ោះវាាមនអវ ីកដ្លអាចនឹងម្ចនដកើតដ ើងងមីដនាោះដ ើយដររោះ
វាម្ចនរ ួចដៅដហើយ។ កនុងរបបដលាក ហ៊ាុន កសន នរណា ក៏អាចរស់បានកដ្រ កតដៅកនុង
លកខ ម័ណឌ របស់ ហ៊ាុន កសន គឺកាំបោះរល់ដសចកត ីសុមរបស់ាត់ ដដ្ើមបីឲាត់ បាំដ រ ី
របដោជន៍ដយៀកណាម និង នដោបាយ បងហ ូរចូ ល តាមដសរ ី ជនជាតិយួនមកកនុងរស ុក
កមម រ។ អភិវឌ្ឍន៍ របស់ របប បចា យបបនន ជា អភិវឌ្ឍន៍ បដងក ើត វ ិសម្ម៍ ដៅកនុងសងរ ម
បាំកបងជាតិស្ទសន៍ ម្ចនជនជាតិ ចិនយួ ន ជារបជាជន ម្ចនបុពវសិទ្ធិ ទ្ទ្ួ លផលមុន
អន កឯដទ្ៀត ដហើយម្ចនរបជាជនកមម រជាម្ចាស់រស ុក ជាអន ករងដរាោះ រស់ ទ្ទ្ួ លសាំណល់
កដ្លដគដបាោះដចល មវ ោះរបបអាហរ នាាំឲដមាយរបាជាា ចកដចញមិនរ ួច ពីដសចកត ីរក
លាំបាក រហូ តដ្ល់នងងស្ទលប់។
វសចក្តតសននដ្ឋ
ិ ាន
យុទ្ធស្ទគសត រង់ចាំោរដបាោះដឆ្នត ដលាក កឹម សុខា វបប្ម៍សនទ នា របស់ ដលាក សម រងសី
និង របរពឹតតអាំដពើភារវកមម របស់ ដលាក ហ៊ាុន កសន សុទ្ធ ជាយុទ្ធស្ទគសត ទ្ុក ដពលដវលាឲ
ដយៀកណាម ដ្វ ើនដោបាយ ដលប កមពុជា បញ្ចល
ូ ដៅកនុង ទ្ឹកដ្ី ដយៀកណាមបានង្ហយ
រសួ លបាំផុត តាមមដ្ោបាយ អាណានិគមងមី គឺ យក ជនជាតិយួន ម្ចនសញ្ញជតិជាកមម រ
មកដ្វ ើជា អន កដ្ឹងនាាំ, អន ករបាជា, វរជន, យុវជនដឆន ើម, ឧកញ្ញា, របជាជនងមី។ រក ុម ហ៊ាុន
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Pg. 05

ការពិនត្
ិ យ នន ការតាំងចិត្វត ៀរ របស់អ្ក
ន នវោបាយខ្មែរ

កសន មួ យរក ុមតូ ចបាំផុត កដ្លម្ចនអាោរជារគួ ស្ទរម្ច៉ាហវ កដ្លដយៀកណាម ដគយក
មកដ្វ ើជា រនាាំង សាំរាប់ បាាំងអាំណាចដគដៅកនុងរស ុកកមម រ។ រក ុមតូ ចដនោះឯង កដ្លជាអន ក
បាំផ្តលញជាតិ រតូវទ្ទ្ួ លមុសរតូវ តាមផល វូ ចាប់ដៅមុមរបជាជាតិកមម រ។ រក ុមដនោះឯង កដ្ល
មិនអាចរស់បាន ជាអន កដៅពីដលើចាប់ ដៅដពលណា រស ុកកមម រ ោលយជារបដទ្សម្ចន
នីតិរដ្ឋ ។ ឯចាំកណក ដលាកសម រងសី កឹម សុខា និង បកសពួ ក វ ិញ ដបើដៅកតតាាំងចិតតដវៀរ ពី
របដោជន៍ជាតិ គឺពួកាត់ ចាស់ជានឹង ជាប់ដចទ្ពីបទ្ ចូ លរ ួមសកមម ភាព ជាមួ យ
ពួ កបាំផ្តលញជាតិ៕
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