ឧ ប សៅ ស្ ង្ហា

សុ បិ ន និ ង កា រ ពិ ត

ញា តិ រ ប ស់ ស្សេ ច តា

ការលាយឡំ នៃ មៃុស្ស មាៃ ធមម ជាតិ ខុស្គ្នា ................ 2
ស្ុបិៃ .......................................................................................... 3
ការពិត ....................................................................................... 4
សស្ចក្ត ស្
ី ៃិដ្ឋាៃ ....................................................................... 6
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សុបន
ិ និង ការពិត

សុ បិ ន និ ង កា រ ពិ ត
ការលាយឡំ នៃ មៃុ ស្ស មាៃ ធមម ជាតិ ខុ ស្ គ្នា
ស្

ោះបី ការស្

ោះស្នោត ថ្នោក់ជាតិ ស្ៅនោាំ ២០១៣ មាន សភាព ជា ការស្

ោះស្នោត

ប្បនាំងនឹង លទ្ធិប្បជាធិបស្តយ្យ តត គណបកសសស្គ្រោះជាតិ ស្ៅ មាន ជាំស្នឿ ថ្ន អាច
យ្ក ជ័យ្ជាំនោះ

ន។ ស្នោះ ជា ការភាោល់ មួ យ្ មាន ការគិតគូ រ ប្តឹមប្តូវ ស្ោយ្ ស្ោង

ស្ៅស្លើការ ធុញថប់ របស់ ប្បជាជនតមែ រ រស់ ស្ៅស្ប្កាម អាំណាច របស់ គណបកសប្បជា
ជន អស់ រយ្ៈ បួ នអាណតេ ិ រ ួចមកស្ ើយ្។ ជា ការភាោល់ ប្បកបស្ៅស្ោយ្ ស្ប្រោះថ្នោក់ ស្ៅ
កនុង ស្រលការណ៍ នន លទ្ធិប្បជាធិបស្តយ្យ របស់ អោ កប្បជាធិបស្តយ្យ និយ្ម តត លទ្ធ
ផល វា ប្ាញ ឲស្ ើញ ថ្ន ជា ជស្ប្មើស ប្តឹមប្តូវ ស្ប្រោះ គណបកសសស្គ្រោះជាតិ ជា អោ ក
ន។ ជ័យ្ជាំនោះ ស្នោះ ប្ាញ ឲស្ ើញ ជាក់ ចាស់

ឈ្ោ ោះ ស្នោត តែល មិន អាច ប្បតកក
ស្ទ្ៀត នូ វ ការតបងតចក អោ កនស្ោ

យ្តមែ រ ជា ពីរពួ ក ោច់រោ គឺ ពួ ក អោ កប្បជាធិប

ស្តយ្យនិយ្ម និង ពួ ក អោ កផ្តេច់ការនិយ្ម ស្ប្រោះ តាាំង ពី អាណតេ ិ ទ្ី១ មក
ែល់ អាណតេ ិ ទ្ី៤ ការតបងតចក ស្នោះ ហាក់ បី ស្ៅ មាន សភាព ប្សស្ពចប្សពិល។ តត
ស្ៅកនុង ស្ពល ស្

ោះស្នោត ២០១៣ គណបកសសស្គ្រោះជាតិ

ន ប្ាញ នូ វ ការរ ួបរ ួម

រោ ស្ៅស្លើ ស្វទ្ី (autel) នន លទ្ធិប្បជាធិបស្តយ្យ ស្ែើមបី ប្បស្ោជន៍ជាតិ ស្ យ្
ើ
ជា ការ
រ ួបរ ួម ស្ចញ ពី ឆនទ ៈ នន ប្បជាពលរែឋ ចង់

ន កមាលាំងរ ួម នន អោ កប្បជាធិបស្តតយ្យ

និយ្ម។
ស្

ោះបី គណបកសកាន់អាំណាច បល ន់ែស្ណេើម ជ័យ្ជាំនោះ តត បកសស្នោះ មិន អាច អប្ងួ ន

ស្ែើមស្ឈ្ើ លទ្ធិប្បជាធិបស្តយ្យ ឲ រលាំ
ពប្ងឹង ជាំ រ មល ួន តាម ការស្ធវ ើ

ន ស្

តុកមែ រាំប្ទ្ ពីសាំណាក់ ប្បជាជន ប្សឡាញ់ លទ្ធិប្បជា

ធិបស្តយ្យ ស្ ើយ្ មានបាំណង ចង់ែូរ អោ កែឹក
ការស្ររព លទ្ធផល នន ស្
អោ កែឹក

ោះស្ ើយ្ ផទុយ្ស្ៅវ ិញ ប្ពឹកាស្នោះ កាន់តត
ាំ តាម ចាប់រែឋ

ាំរោ

ម

រ ឲមាន

ោះស្នោត ប្សបតាម ឆនទ ៈ របស់ មល ួន តាម ផល វូ យ្ុតេិធម៍។ តត

ាំ គណបកសសស្គ្រោះជាតិ រត់

ាំរោ តបរ ទ្ិសនស្ោ

យ្ គឺ ស្

ោះបង់ ឆនទ ៈ

របស់ ប្បជាពលរែឋ តមែ រ ស្ែើមបី ប្កស្ោប ប្សស្មាល ស ការ ជា មួ យ្ គណបកស ប្បជា
ជន ស្ៅ កនុង ជាំស្នឿ ជាជស្ប្ៅ មួ យ្ ថ្ន វា ជា ប្បស្ោជន៍ ែល់ ប្បជាជាតិ ស្ប្រោះ ជា មូ ល
ោឋន នន សនេ ិភាព ស្ៅកនុងសងរ ម តែល ពួ កស្គ តតងតត ទ្ុក ជា មរតក សព សស្មេ ច
សី នុ ទ្ុកឲ។ កិចចស្នោះ ស្ធវ ើ ស្ ើង ស្ៅ កនុង បរ ិោកាស កមវ ក់ មួ យ្ ស្ប្រោះ ជា ជស្ប្មើស
ប្បនាំង នឹង ធមែ ជាតិ ស្ោយ្ យ្ក អាំស្ពើកបត់ ស្ធវ ើ ជា អាំស្ពើលអ តែល
ចូ លរោ ស្នោះ បស្ងក ើត ចាំហាយ្ ពុល ស្ៅ កនុង បរ ិោកាស នស្ោ

ាំ ឲ ការលាយ្ ធាតុ
យ្ និង សងរ ម។ ការ

លាយ្ ាំរោ រវាង អោ កប្បជាធិបស្តយ្យនិយ្ម និង អោ កផ្តេច់ការនិយ្ម មាន ស្កើត ជា ថែី
វ ិញ លុប នូ វ ស្សចកេ ីសងឃឹម របស់ ប្បជាជនតមែ រ តត មួ យ្ ពប្ពិចតនោ ក ស្ យ្
ើ

ាំ ឲ គណ

បកសសស្គ្រោះជាតិ សថ ិត ស្ៅ កនុង សភាព ពងវ ីពងវ ក់ (tourner en rond) ស្ៅ កនុង វបប
ធម៍ សនទ

ឧប សៅ សង្ហា

មួ យ្រែន ភាពប្បកែ អវ ី ស្

ោះ ស្ ើយ្។ បរ ិោកាស កមវ ក់ ស្នោះ មាន រ ូប
2
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ភាព ជាការ ប្កអឺតប្កស្អាង
ស្ប្រោះ រត់

របស់ ស្លាក សម រងសី និង

័ ជៃ1
ុន តសន ជា ភគ ត

ាំងស្ទ្វ ជា អោ កឈ្ោ ោះ ស្លើ ឆនទ ៈ ប្បជាពល រែឋ ។ ស្លាក សម រងសី រត់ ឈ្ោ ោះ

ស្ប្រោះ រត់ អាច ស្

ក រាគសេ

ន រ ី ឯ ចាំតណក ស្លាក

អាច សមលុត អោ កប្បនាំង រត់
និមិតេរ ូប រសែ ី ស្ជាគជ័យ្ នន

ុន តសន រត់ ឈ្ោ ោះ ស្ប្រោះ រត់

ន។ រ ូបថត តែល ម្ុាំ ប្ាញ ខាងស្លើស្នោះ គឺជា

អាំណាចផ្តេច់ការ ស្ៅ

ប្ស ុកតមែ រ ស្ប្រោះ អោ កែឹក

បកស សស្គ្រោះជាតិ

ាំ រោ បតរូ សភាព គណបកសប្បជាជន ពី ពួ ក ទ្័លប្

ពលអាំណាច របស់

ុន តសន

ន ស្ ើង វ ិញ

ាំ គណ

ជញ ឲ កាលយ្ជា

ាំ ពនារ (ajourné) ស្សចកេ ីសងឃឹមស្លើក

ស្ោលរ ូ ត2 របស់ ប្បជាពលរែឋ តមែ រ គឺ ការបតរូ អោ កែឹក

ាំ ផ្តេច់ការ ស្ៅ កមពុជា។

ស្ុ បិ ៃ
សុបិន ជា
មល ួនឯង

តុនូត ននធមែ ជាតិ តែល មនុសសស្លាក មិន អាច ប្តួ តប្តា ប្ពលឹង

ន ស្ៅស្ពល តែល មល ួន ស្ែកលក់។ តាាំងពីយ្ូរោរមកស្ ើយ្ អោ កនស្ោ

យ្

តមែ រ តតងតត យ្ល់សបេ ិ ស្ ើញថ្ន មាន ការផសោះផាជាតិ រវាង តមែ រ ប្គប់ និ ោ ការនស្ោ
យ្។ សព សស្មេ ច សី នុ ប្ពោះអងរ សុបិន ស្ ើញ ថ្ន ពួ កតមែ រ បាំស្ រ ី ប្បស្ោជន៍ ស្យ្ៀក
ណាម ផសោះផា ជា មួ យ្ ប្ពោះអងរ ជា មួ យ្ អោ កប្បជាធិបស្តយ្យនិយ្ម ជា មួ យ្ ពួ ក តមែ រ
ប្ក ម និង ជា មួ យ្ ប្បជាពលរែឋ តមែ រ ស្ែើមបី ថ្នវយ្ អាំណាចស្សេ ច ស្អាយ្ ប្ពោះអងរ ។ ស្ពល
ប្ពោះអងរ ស្តើន ប្ទ្ង់ យ្ក សុបិន ស្នោះ មកស្ធវ ើ ជា ការពិត បនេ រស់ ស្ៅ កនុង សុបិន ស្នោះ
ែូ ច ប្ពោះអងរ ធាលប់ រស់ ស្ៅ កនុង សុបិន កនុង ទ្សសវតសរ៍ ៧០ យ្ល់សបេ ិ ស្ ញ
ើ ពួ ក តមែ រ
ប្ក ម ស្ធវ ើ បែិវតេ ន៍ វណណៈ ស្ែើមបី ប្បតាោថប
ស្ ើញ ប្ទ្ង់ ជា អោ កែឹក
ស្ែើមបី ប្បតាោថប

វណណៈ កសប្តិយ្ៈ។ ប្ទ្ង់ រាណាឫទ្ធ សុបិន

ាំ ប្បកប ស្ោយ្ រ ិទ្ធី ជា ប្ពោះ

ទ្ ធមែ ិក ចុោះ ពី ឋាន ស្ទ្វតា

មហានគរតមែ រ តែល មាន ប្បជារាគសេ ជា ពលស្សេ ច។ ស្ពល ប្ពោះអងរ

ស្តើន ប្ទ្ង់ បនេ រស់ ស្ៅកនុង សុបិន ស្នោះ ស្មើលស្ ើញ ស្យ្ៀកណាម ជា ប្បស្ទ្សរណប ស្មើល
ស្ ើញ ស្លាក

ុន តសន ជា អាមាប្តលួ ង ស្មើលស្ ើញ កមពុជា ជា ឃ្លាំងរាជប្ទ្ពយ ស្ ញ
ើ

ទ្ុកខ រាគសេ ជា កមែ អោ ក។ ស្លាក សម រងសី រត់ សុបិន ស្ ើញ ថ្នរត់ ជា ប្ពោះរាជបុប្ត ស
ស្មេ ច សី នុ ជា អោ កស្ចោះែឹង ស្លើសតមែ រ ែនទ្ស្ទ្ៀត និោយ្
តមែ រ ែូ ច

រាាំង ែូ ច

រាាំង និោយ្

រាាំង។ ស្ពល រត់ ភាញក់ ពីស្ែក រត់ យ្ក សុបិន មក ស្ធវ ើ ជា ការពិត គឺ

យ្ក គុណសមបតេ ិ មាន ស្ៅ កនុង សុបិន ជា លកខ ណវ ិនិចជ័យ្ (critère) មក រក់ ជា ចរ ិត
ប្កអឺតប្កស្អាង ោក់តមែ រ ែនទ្ស្ទ្ៀត។ និោយ្ កាលណា នឹកោែន ថ្ន មាន តតអញ វា
ស្សទ ើរ តត ទ្ុក

ន ជា អាររវៈ (impolitesse) ចាំស្រោះអោ កោេប់ ែូ ច រត់ស្ោទ្តមែ រ

ថ្ន ស្បើ នរណា និោយ្ថ្ន មានជនជាតិ យ្ួ ន ស្លើស ៤ តសន
1
2

ក់ ស្ៅ ប្ស ុកតមែ រ គឺរត់

មនុសស សមាយ្ ស្ោយ្ មាន ជ័យ្ជាំនោះ។
ស្លើកស្ោលរ ូ ត= Calendes grecques។

ឧប សៅ សង្ហា
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ទ្ុកតមែ រស្

ោះ ជា ជនមមឹោះ (homme stupide) ស្ តុស្នោះឯង

ន ជា រត់ ស្មើលស្ ញ
ើ

ុន តសន ជា មិតេ ស្ ើយ្ សស្ប្មចចិតេ ស្ធវ ើអនិគម (fusion)
ជា មួ យ្

ាំង ផល វូ ចិតេនិងកាយ្

ុន តសន កនុងឋានៈ ជា ញាតិ សព សស្មេ ច សី នុ ជា អនិជន កនុង «សម័យ្

សស្មេ ច» ជា រកយ សាំរាប់ ស្ធវ ើ អលងក រណ៍ (លាំអ) របប ពប្ពួ ក ស្ៅ កនុង វបបធម៍ សនទ
តែល ជា អនុកិ រ ិោ (imitation) នន នស្ោ

យ្ ពប្ពួ កតែរ របស់ សព សស្មេ ច សី

នុ។ ស្លាក កឹម សុខា រត់ យ្ល់សសបេ ិ ស្ ញ
ើ ថ្ន រត់ ជា មនុសស កណា
េ ល កាំពុង ស្ធវ ើ
ែាំស្ណើរ ស្ៅ រក មូ លោឋន ស្ែើមបី រក ជ័យ្ជាំនោះ ស្ៅ កនុង ស្ពល ស្
២០១៨។ ស្ពលរត់ ែឹងមល ួន ស្ោយ្ មាន ពួ ក
រត់ ស្ទ្ើប នឹង នឹកស្ ើញ ថ្ន

ោះស្នោត នោាំ ២០១៧/

ុនតសន ជា អោ កោស់ ប្ោប់ តត

ត់ តាំតណង អនុប្បធានរែឋ សភា មិនសាំខាន់ស្ទ្ កុាំឲតត

ត់ ការរាំប្ទ្ ពី ប្បជាពលរែឋ ។ តតកនុង សុបិន របស់រត់ រត់ស្ ើញ ផទុយ្ ស្ៅវ ិញ ថ្ន
តាំតណង អនុប្បធានរែឋ សភា ស្នោះ ជា យ្សស័កេិ សាំខាន់ ណាស់ សាំរាប់ ជី វ ិត របស់រត់
ប្តូវ តត ទ្ទ្ួ ល ពី គណបកសប្បជាជន ស្

ោះបី មាចស់ស្នោត

បកស សស្គ្រោះជាតិ ចូ ល រែឋ សភា តែល ស្លាក កឹម

ាំរោបែិស្សធ មិន ឲ គណ

សុខា មល ួនឯង ស្ៅថ្ន សភាស្ោរ។

ែូ ស្ចោ ោះ តាំតណង ស្នោះ មិនតមន ប្បជាពលរែឋ ជា អោ ក ប្បគល់ ឲ ស្លាក កឹម សុខា ស្

ោះ

ស្ ើយ្ ស្បើ និោយ្ ឲ ពិត គឺ គណបកសប្បជាជន លួ ច ពី មាចស់ស្នោត យ្កមក លក់
ឲស្លាក កឹម សុខា កនុង តនមល តិច បាំផុត ស្ប្រោះ ជា របស់ លួ ចស្គ។

ការពិ ត
តត យ្ួ ន កុមមុយ្និសេ ស្ពលណា ស្គស្ែក ស្បើ ស្គ សុបិន ស្ ើញ ប្បជាជាតិតមែ រ រត់ រ ួច ពី
កណា
េ ប់នែស្គ ែល់ស្ពល ស្គភាញក់ពីស្ែក ស្គទ្ុកជា សុបិនចនប្ង ស្ ើយ្ ស្គ សូ ប្ត រថ្ន
ស្ែើមបី លាងស្ប្រោះ ពីអារមែ ណ៍ របស់ស្គ ស្ប្រោះ យ្ួ ន ស្គ រស់ ស្ៅ កនុង ការពិត មួ យ្ គឺ ស្គ
មាន ជាំស្នឿ ោច់ខាត ថ្ន ប្ស ុកតមែ រ ជា ទ្ឹកែី សនា របស់ ែូ នតាស្គ ថ្នជា ទ្ឹកែី ជាតិ
ោសន៍យ្ួន ែូ ស្ចោ ោះ ប្តូវ ប្បឹងតប្បង កុាំ ខាលច ស្នឿយ្ ត់ ស្ែើមបី ស្ធវ ើសមិទ្ធិកមែ រកយសនា
ឲ កាលយ្ ជា ការពិត។ ស្ ើយ្ ការពិត ស្នោះ វា កាំពុង ប្ាញ នូ វ រ ូបភាព ជាក់តសេ ង កនុង
បចចុបបនោ ស្ប្រោះ ស្គ មាន មស្ធា
ប្

យ្ ប្គប់ប្រន់

ាំង កមាលាំង ធនធានមនុសស

ជាញ សាំរាប់ ស្វគពល (propulser) ម ចជ ិតា រន់នោាំរបស់ស្គ ឲ

នស្លឿនរ ័ស។ យ្ួ ន

ស្គ កាំពុង សករ ូប (prendre possession d’être vivant) ពួ ក អោ កែឹក
លតមែ រ ឲ រស់ ស្ប្កាម ឥទ្ធិពលយ្ួ ន ែូ ច ជា មនុសស ប្តូវ
កនុង ប្ពលឹងមល ួន។ យ្ួ ន មិនប្តឹមតត សករ ូប អោ កែឹង

ាំង

ាំ និង រែឋ

ន ប្ពលឹង ស្ខាែច ចូ ល សណឋិត
ាំតមែ រ

នស្

ោះស្ទ្ ស្គ តថម

ាំង

ខាប ប្ពលឹង សព សស្មេ ច សី នុ ឲ មកសណឋិតស្ៅកនុងប្ពលឹង ស្លាក សម រងសី និង កឹ
ម សុខា ស្ែើមបី ជួ យ្ តថរកា វបបធម៍ សនទ

មួ យ្ តែលមានយ្ួ ន ស្គ ជា អោ កប្គប់ប្គ

ង។ ជាង នមៃ នោាំ រ ួចមកស្ ើយ្ ការស្ធវ ើ សនទ

ជាមួ យ្ គណបកសប្បជាជន តែល ជា គណ

បកស រណបយ្ួ ន ស្តើ មាន

ឧប សៅ សង្ហា

ន ប្ាញ ឲ ស្ ើញ លទ្ធ ផលវ ិជជ មាន អវ ីមលោះ សាំរាប់ ប្បជា
4
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ពលរែឋ តមែ រ ? សនេ ិភាព ? អនិវឌ្ឍន៍ ? សនេ ិភាព មានពិត តតមិនតមន ស្កើតមកពីផល
នន វបបធម៍ សនទ
ស្ ើយ្

ស្

ោះស្ ើយ្ គឺ ស្កើតមក ពី ប្បជាជនតមែ រ រត់ ខាលចអាំណាចយ្ួន

ាំរោ សុមចិតេ រស់ ជាទ្មាលប់ ស្ៅកនុង ភាពប្កលាំ

ក ស្

រែឋ ។ អនិវឌ្ឍន៍ គឺសាំរាប់ តត ពួ ក អោ កឧកញា និង អោ កែឹក
ន ចិញ្ចឹមជី វ ិត

រាគសេ វ ីញ រត់ប្រន់តត

ោះបង់ សទ្ធិ មល ួន ជាពល

ាំពុករលួ យ្ ឯចាំតណកប្បជា

នប្ពឹក មវ ោះលាាច រស់ កនុង ស្ពលរាប្តី មាន

ការឃ្លន ជា ជមា ឺ តតបុស្ណា
ណ ោះ ស្ ើយ្ រែនសងឃឹម អាច ស្មើលស្ ើញ វ ិភា (ពនល ឺ) នន សុន
មងរ ល ជា មនុសសស្លាក ស្
ស្ៅតត ោេប់ អោ កែឹក

ោះស្ ើយ្។ តត ប្បជាពលរែឋ តមែ រ ស្

ោះបី ខាលចអាំណាចយ្ួន តត

ាំ ប្បនាំងនឹង ការឈ្លលនរនយ្ួន ជានិចច តត ជា ស្ប្រោះអាប្កក់

របស់រត់ តាាំង ពីនោាំ ១៩៩១ រែន អោ កែឹក

ាំតមែ រ ណាមាោក់ ស្ចញ មុម រំស្ោោះជាតិ ពី

អាណាគមយ្ួ ន ស្ៅ ប្ស ុកតមែ រ ស្ោោះ មិន តត បុស្ណា
ណ ោះ តថម

ាំង

ាំរោ ស្

ក និង គាំរាម

រត់ ប្គប់តបបោង ស្ែើមបីរកចាំស្ណញ ពី រត់ តត បុស្ណា
ណ ោះ។
ការពិត

ាំងឡាយ្ ស្នោះស្ ើយ្ តែល ស្លាក សម រងសី និង កឹម សុខា រត់ ោែន តត

ជា យ្ល់សបេ ិអាប្កក់ របស់ រត់ ស្ៅវ ិញ ស្ប្រោះ រត់ រស់ស្ៅ ស្ជឿថ្ន ស្ែើមស្ឈ្ើ នន វបបធ
ម៍សនទ

កាំពុង តត ផេ ល់ ផលា ែូ ចោង រត់ទ្ុក ការជាប់គុក នន មិតេនស្ោ

យ្

របស់រត់ ជា ផ្តករែូ វ រត់ទ្ុក ការ ុាំឃ្ាំង សមាជិសភា ជា ពនល ក តផល ស្ ើយ្ ថែីៗស្នោះ
រោ ស្ៅ តត និោយ្ សុាំ រកា វបបធម៍ សនទ
វបបអម៍ សនទ

ាំ

មសល់ ស្ប្រោះ ពួ ករត់ យ្ល់ស្ ើញថ្ន រកា

ស្នោះ អាចឲរត់មានលទ្ធភាព ស្ធវ ើ យ្ុទ្ធោគសេ តែល រត់ ឲ ស្ឈ្លែោះ ថ្ន «

ែាំស្ណើរ ស្ៅ មូ លោឋន» សាំរាប់ ការស្

ោះស្នោតស្ៅ នោាំ ២០១៧/២០១៨ តត យ្ុទ្ធោគសេ

អពាកត (mal défini) ស្នោះ វា ចាស់ ជា មាន សទ្ិសភាព (ressemblance) ែូ ចស្ៅ
នោាំ ២០១៣ ស្បើ ពួ ក រត់ រែន កមាលាំងនស្ោ
នផស តែល មាន ស្កើត ស្ ើង
រត់ ស្ប្បើ សាំែី ោញ់
នស្ោ

យ្ ស្ធវ ើ អវ ី មួ យ្ ស្ឆល ើយ្ តបនឹង ទ្ស្ងវ ើនប្ព

បចចុបបនោ ស្នោះ ស្ប្រោះថ្ន ស្លាក កឹម សុខា ភាលមស្ ើង

ត់ ស្ៅ ស្ ើយ្ គឺ

ថ្ន រត់ ប្បកាស ថ្ន ស្ៅ កនុង បរ ិោកាស

យ្ សពវ នថាស្នោះ គណបកសរត់ មិន មាន លទ្ធភាព ស្ធវ ើ អវ ី

ន ស្

ោះ ស្ ើយ្តត

ស្លាក កឹម សុខា រត់ ស្នល ច គិត ថ្ន ពួ ករត់ មាន លទ្ធភាព ស្ប្ចើនប្បការណាស់ ជា
កមាលាំង នស្ោ

យ្ អ ិងា ឧបមា

ាំរោ ស្ែើរស្ចញពី រែឋ សភា ឬ

ប្បជុាំ ឬ ពួ ក ប្បធាន គណកមែ ការ លាតលង ពី ែាំតណង។ អាំស្ពើ
កាលហាន នស្ោ

យ្ ប្បកប ស្ោយ្ មស្

ទ្ុកចិតេ ស្ៅស្លើ នស្ោ

ាំរោ ឈ្ប់ ចូ ល
ាំងស្នោះ ជា ស្សចកេ ី

សរៈ តែល ស្ធវ ើ ឲ ប្បជាពលរែឋ តមែ រ មានការ

យ្ របស់ គណបកសសស្គ្រោះជាតិ តត ស្បើ ស្ៅ តត

អោ ករងស្ប្រោះ ោាំ ជាអកមែ ទ្ទ្ួ លផល ពី ការផេ ទ ស្

ស តាម

ោធារណជន និង ស គម អនេ រជាតិ គឺ ចាស់ ជា ពួ ក រត់

ផល វូ ចិតេ

ាំ រោ រស់ ជា
ពី

សាំណាក់

ាំ រោ ស្ែក យ្ល់សបេ ិប

នេ ស្ទ្ៀតស្ ើយ្។

ឧប សៅ សង្ហា
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សុបន
ិ និង ការពិត

សស្ចក្ត ី ស្ ៃិ ដ្ឋា ៃ
វាស

របស់ ប្បជាជាតិតមែ រ គឺ សថ ិត ស្ៅ កនុង កណា
េ ប់នែ របស់ ប្បជាពលរែឋ តមែ រ តត

មេ ង។ តត ស្បើ ពលរែឋ មាោក់ៗ រត់ ឈ្រស្មើល ស្ោរបល ន់ផទោះ អោ កជិតខាង ស្ោយ្ រែន
ប្បតិកមែ អវ ីស្ោោះ គឺ នថា តសអ ក ស្ោរ ស្

ោះ ចាស់ ជា វា មក បល ន់ផទោះ របស់ រត់ស្ ើយ្។

តត ប្បជាពលរែឋ ប្តូវការ មាន អោ កែឹក

ាំ មាន ការស្ចោះប្បមាណ មាន ស្សចកេ ីកាលហាន

និង មាន

ការប្បយ្័នោ ជា មគគុស្ទ្សន៍ ស្ែើមបី រក

ចស្មល ើយ្ រ ួម

ជាមួ យ្ កមាលាំង ប្បជា

ពលរែឋ ស្ោោះប្ោយ្ នូ វ ប្គប់បញ្ហាសងរ ម តែល ប្បជាជាតិ កាំពុង ប្បឈ្រមុម។ មិនតមន
ែូ ច អោ កែឹក
បស្ងក ើត

ាំ គណបកសសស្គ្រោះជាតិ បចចុបបនោ គិត តត ពី ចុោះោញ់ មុនជានិចច ស្ ើយ្

យ្ុទ្ធោគសេ

អពាកត «ែាំស្ណើរ ស្ៅកាន់ មូ លោឋន» ស្ែើមបី ឈ្ោ ោះ ស្នោត ស្ៅនោាំ

២០១៧/២០១៨ តែល ប្បជាពលរែឋ រត់
មល ួន យ្កជ័ យ្ជាំនោះស្
អវ ិតែលប្តូវស្ធវ ើ

នប្បគល់ ឲរ ួច ស្ៅស្ ើយ្ ស្ៅ នោាំ២០១៣ តត

ោះ ស្ៅ ស្ធវ ើ ឲអាប់ រសែ ីអស់ ស្ែើមបី ស្ៅអី តត បុស្ណា
ណ ោះ។
ប្បនាំងនឹង អាំណាចផ្តេច់ការ គឺ ប្តូវ

បចចុបបនោ ស្នោះ ឯង ស្បើ
គណបកស ែនទ្ស្ទ្ៀត

ាំរោ អងគុយ្ ោាំ ស្

ស្ធវ ើប្បតិកមែ

ស្ពល

ោះស្នោត គឺ អស់ស្លាក សស្គ្រោះជាតិ និង

ាំរោ ទ្ូ ល ប្ពឹតេិការណ៍ ស្កើត មាន ស្ៅនោាំ ២០១៣/២០១៤ ស្ៅ

លក់ ឲ រាគសេ ជា ថែី ស្ៅនោាំ ២០១៧/២០១៨ ស្

ោះឯង។ សូ ម សួ រស្ៅ ស្លាក កឹម សុខា ស្បើ

រត់ និោយ្ ថ្ន គណបកសរត់ រែនលទ្ធភាព ស្ធវ ើអវី
នស្ោ

តត

នស្ទ្ ស្ៅ កនុង បរ ិោកាស

យ្ បចចុបបនោ ស្នោះ ស្តើ ស្លាក ោាំ ឲ នរណា ស្ធវ ើ ? រ ឺ មួ យ្ ែូ ច ស្លាកធាលប់

និោយ្ ថ្ន ស្លាក អស់ សមថ ភាព ស្ធវ ើស្ ើយ្ ស្បើ នរណា មាន មក ស្ធវ ើចុោះ តតស្លាក ស្នល ច
គិត ថ្ន ស្ៅស្ពល
ស្ទ្ ស្

ន
ុ តសន ឲ ស្ៅអី អនុប្បធាន រែឋ សភា ស្លាក ឥត ស្ររា ទ្ទ្ួល ស្

ោះ

ោះបី ស្លាក ថ្ន ស្លាក អស់ សមថ ភាព ក៍ស្ោយ្។ ែូ ស្ចោ ោះ ោាំ ស្មើល នថា តសអ ក សិន

សុាំ តមែ រស្យ្ើង

ាំរោ សរស្សើរ នូ វការសស្ប្មចចិតេរបស់ ស្លាក សម រងសី និង កឹម សុខា ថ្ន

មិន ស្ផញើរ ស្បកខ ភាព ថែី របស់ គណបកស សាំរាប់ ទ្ទ្ួ លតាំតណង អនុប្បធានរែឋ សភា ស្ប្រោះ
ពួ ករត់អត់

ន់ែឹង ថ្ន រត់ ស្ធវ ើអវី ស្

ោះស្ ើយ្។ នថាតសអ ករបស់ ស្លាក សម រងសី និង កឹ

ម សុខា អាច ឲរត់ ស្មើលស្ ញ
ើ ពណ៍ ស្មែ ថ្ន ជា ពណ៍ ស ស្ប្រោះពួ ក រត់ រស់ ស្ៅ កនុង
សុបិន វបបធម៍ សនទ

ឧប សៅ សង្ហា

របស់ រត់ ជានិចច។
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