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គណបក្សេសគ្រោះជាតិជាសេចក្ត ីខ្មាេេំរាប់ជាតិខ្មា រ

សេរ ីការ

ថ្ា ីៗសនោះក្ិមសុខ្មបានស្ល ើយប្របាប់អ្នក្កាខ្សតថាគណបក្សសសគង្ហរោះជាតិ
ប្រតវូ ខ្តចូ លសបាោះសននត ស ើបអាចដឹង អ្ំពីលបិចមូ ច របស់គណបក្សកាន់
អ្ំណាច និង គ.ជ.ប., ខ្ដលក្ំពុងស្វ ើប្រគប់មស្ោបាយបនល ំលួចសននត
សដើមបី យក្ឈ្ន ោះ។ ដូ សចន ោះសំដីសនោះ សយើងអាច ុក្ជា សសចក្ត ីសប្រមចដាច់
សប្រសច របស់គណបក្សសសគង្ហរោះជាតិ ចូ លរ ួមការសបាោះសននត គ្មានសសរ ី,
គ្មានយុតតិ្ម៍ សំរាប់ខ្តយួ នឈ្ន ោះ នាខ្មក្ក្ត ដាខ្មងមុមសនោះ។
សំដីខ្បបសនោះ ស្វ ើឲសយើងនឹក្ស ើញសំដីលីលារបស់ហុនខ្សន បសងក ើតបន
ខ្លល ងសៅតាម ល់ខ្ដនយួ ន សដើមបី ស្វ ើជារបងការពារ ល់ខ្ដន ខ្ដលជា
គំនិតអ្ន ក្ដឹក្នាំយួនសៅប្រស ុក្ខ្មា រ សគបង្ហរប់ឲហុនខ្សននិយាយឲ ”ក្ត ”
ដល់ខ្មា រ

សប្រពាោះយួនវាសមើលង្ហយជនជាតិខ្មា រ

សបើវាចង់ឲអាយ៉ងវា

និយាយអ្វ ី គឺវាឥតចំបាច់រក្គំនិតសមសហតុសមផលអ្វ ីសនាោះស ។
ក្ិមសុខ្ម មិនមុសពីហុនខ្សន ជាសមមិតតមល ួនផង ជាគូ ប្របនំងអាកា
រៈសប្រៅតាមបញ្ជាហាណូយផង, និយាយខ្ែៗតាមបង្ហរប់យួនសហើយមាន
សានុមត1 ពីចិនខ្ដរ ថាប្រតវូ ខ្តចូ លរ ួមសបាោះសននត ស ើបអាចដឹងអ្ំពី
លបិចមូ ច គ.ជ.ប។ សំដីខ្បបសនោះ គឺអ្នក្ដឹក្នាំយួនសៅប្រស ុក្ខ្មា រ សគ
យក្មាត់ក្ិមសុខ្ម សដើមបីឲ ”ក្ត ខ្មា រ” មត ងស ៀតសហើយ។
ក្ិមសុខ្ម សប្របើសំដីខ្បបសនោះ ជាសំដីសមើលង្ហយប្របជាពលរដឋ ខ្មា រ

ុក្ខ្មា រ

ជាមនុសសលង ង់ អាចសជឿមល ួនប្រគប់ខ្បបយា៉ង សប្រពាោះថាគណបក្សសសគង្ហរោះ
ជាតិខ្ដលមល ួនបសងក ើតសែើង, សហើយដសណតើមអ្ំណាចពីសមរងស
ុ ីបានង្ហយ
1

សានុមត ; consentement។

ឧប សៅ សង្ហា
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ប្រសួលសដាយសារមានជំនួយពីគង់គ្មំ, ខ្ប៉នសុវណណ, និងមិតតប្រ ុោះសមរងស
ុ ី
ិ
មួ យចំនួន, បានដូ រគំនិតផទុយប្រសែោះ ពីការវភាគសា
ា នភាពនសយាបាយ
សៅប្រស ុក្ខ្មា រ របស់មល ួនថា ជាតិក្ំពុងមានសប្រគ្មោះថានក្់ជាអាសនន សហើយ
មល ួនបានចងអុលបង្ហាញប្រគប់ចំណុចភយនត រាយ

ខ្ថ្មទ ំងបានបង្ហាញ

ិ
ផល វូ ខ្ដលប្រតវូ សដើរ សដើមបី ប្រសាក្ ុក្ខប្របជាពលរដឋ ខ្មា រ។ ក្នុង វភាគសា
ា នភាព
នសយាបាយប្រស ុក្ខ្បបសនោះ ក្ិម សុខ្ម ប្រតវូ ដឹងចាស់ថា អ្ន ក្ណាជាសប្រតវូ
ជាតិពិតប្របាក្ដ សារល់យុ ធ សាគសត បំផ្លលញជាតិរបស់សប្រតវូ សហើយ ប្រតវូ
សដើរតួ ជាអ្ន ក្ប្របាប់សរឿងសាងត់ក្ំបាំងខ្មាំងជាតិឲប្របជាពលរដឋ ខ្មា រ

និង

សហគមន៏អ្នត រជាតិឲដឹងចាស់ ខ្តខ្បជានិយាយប្រសួល សលើក្យក្សហតុ
ផលដ៏ចខ្មល ក្មួ យ គ្មានសមសហតុសមផលថា ប្រតវូ ខ្តចូ លរ ួមសបាោះសននត
គ្មានសសរ ី, គ្មានយុតតិ្ម៍ ជាមួ យសប្រតវូ ជាតិសិន ស ើបមល ួនអាចបញ្ជាក្់
ិ សូ មបងបអ ូនខ្មា រសយើងយក្គំនិត ក្ិម
បានអ្ំពីសប្រគ្មោះថានក្់ជាតិសៅវញ។
សុខ្មសនោះ សៅពិចរណាចុោះ ខ្ដលជាបុគរលមានក្់តាំងមល ួនជាអ្ន ក្ប្របជា្ិ
បសតយយ ជាអ្ន ក្សសគង្ហរោះជាតិខ្មា រ។
សំដី សមាសហា ក្ិម សុខ្ម ខ្មងសលើសនោះ បញ្ជាក្់បង្ហាញខ្ថ្មស ៀតអ្ំពី
ិ របស់គណបក្សសសគង្ហរោះជាតិ សៅចំសពាោះមុមសប្រគ្មោះថានក្់
សគ្មលបំណងវវល់
ជាតិ ខ្ដល ក្ិម សុខ្ម និង បក្សពួ ក្មល ួនមួ យកាតប់

ុក្សសា ើប្រតឹមខ្តជា

សប្រគ្មោះថានក្់អាសនៈរបស់ពួក្សគសៅក្នុងរដឋ សភានន មនុសសសាវ ស្វ ើ ថ្ល ង់,
ិ ស្វ ើ
គ, និង ខ្មវក្់ សដើមបី សៅអ្ីខ្តប៉ុសណា
ណ ោះ។ ពួ ក្ ក្ិម សុខ្ម ក្ំពុងបនត វ្ី
ការ « ស្វ ើសិនសៅចំគិតសប្រកាយស ៀត » ខ្ដលជា មាលប់អាប្រក្ក្់របស់
ខ្មា រសយើង។
គំនិត ក្ិម សុខ្ម និង បក្សពួ ក្មល ួនខ្បបសនោះ, សយើងជាខ្មា រ មិនប្រតវូ នាំ
គ្មន្ង ល់អ្វីស អ្ំពីបរាជ័យមហាបាតុក្មា គណបក្សសសគង្ហរោះជាតិ នានថ្ង ី
២៤ សមសា សៅ ីប្រក្ ុងភន ំសពញ ខ្ដលជា ីក្ខ្នល ង ខ្ដលសគ ុក្ជា សរនស
ិ ណ ណនសយាបាយជាតិ ជា ីប្របជុំយុវជន, ក្មា ក្រ, អ្ន ក្រាជការប្រគប់
វវញ្ជ
ឧប សៅ សង្ហា
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ថានក្់ ។ល។ មានអ្ន ក្ចូ លរ ួមប្រតឹមខ្តជាងពីរបីរយនាក្់ខ្តប៉ុសណា
ណ ោះ សទោះបី
មានការអ្ំពាវនាវនាំឲរំសភើបចិតតពីសមរងស
ុ ីផ្លាល់យា៉ងណាក្៏សដាយ។

រា

ជ័យសនោះ វាមានភាពផទុយពីការសោសនា របស់គណបក្សថា មល ួនក្ំពុង
ួ លការគ្មំប្រ យា៉ងខ្មលំងកាល ពីសំណាក្់ប្របជាពលរដឋ ទ ំងក្នុងប្របស ស
និង សប្រៅប្របស ស។
សយើងសលើក្មក្និយាយសនោះ គ្មានគំនិត នាំបំខ្បក្បំបាក្់ខ្មា រនិងខ្មា រ
សនាោះសែើយ សហើយ ក្៏មិនយក្ខ្មា រណាជាសប្រតវូ នឹងសយើងខ្ដរ ខ្តសយើង
មានក្រណិយក្ិចាជាពលរដឋ ខ្មា រ ជាខ្មា រសសរ ី ស្វ ើប រ ិយារ2 ជូ នដល់ប្របជា
ពលរដឋ ខ្មា រឲប្រជាបដឹង និង យល់ចាស់ អ្ំពីសក្មា ភាព របស់សប្រតវូ ជាតិ
សចញមុម ឬ លាក្់មុមក្ត ី ដូ ចជា សក្មា ភាព ក្ិម សុខ្ម និង បក្សពួ ក្
នាបចចុបបនន ក្ំពុងសបាក្ប្របាស់អ្នក្ប្របជា្ិបសតយយ, ប្របជាពលរដឋ ក្នុង
សគ្មលបំណងខ្តមួ យគត់ គឺ បំស រ ីនសយាបាយ ចិនយួ នក្ុមមុយនិសត សដើមបី
សៅអ្ី និង បំណាច់ អាសនៈ ជាតំណាងរាគសត សំរាប់ស្វ ើចាប់ ការពារជន
ជាតិយួនរស់ឥតចាប់សៅក្នុងប្រស ុក្ខ្មា រ។ ការពនយល់សហតុផល នន ការ
ចូ លរ ួមសបាោះសននតគ្មានសសរ ី, គ្មានយុតតិ្ម៍ របស់គណបក្សសសគង្ហរោះជាតិ
គឺដូចជា ពួ ក្សគក្ំពុងនិយាយប្របាប់ខ្មា រថា សបើចង់ដឹងថា សភល ើងសៅតប្រតវូ
នាំគ្មនលូ ក្នដចូ លសភល ើងសិន ស ើបសយើងដឹងថាវាសៅត ប៉ុខ្នត សគដឹងរ ួច
សប្រសចសៅសហើយថា ធាតុសៅតរបស់សភល ើងជាភាពជាក្់ខ្សត ង ឥតចំបាច់
លូ ក្នដ សដើមបី ឲដឹងសនាោះសែើយ ពនយល់ខ្បបសនោះ គឺដូចគ្មននឹង សំដី ក្ិម
សុខ្ម និយាយថា ប្រតវូ ខ្តចូ លរ ួមសបាោះសននតគ្មានសសរ ី, គ្មានយុតតិ្ម៍ ក្នុង
របបផ្លតច់ការសិន ស ើបអាចដឹងចាស់បាន, ខ្តការសបាោះសននតសនោះ, សូ
មបី សហគមន៏អ្នត រជាតិ ក្៏សគ ុក្រ ួចសប្រសចសៅសហើយថា ជាការសបាោះ
សននត គ្មានលក្ខ ណៈប្របជា្ិបសតយយ។ សនោះសហើយជា ភាពមិន ំនងក្នុង

2

បរ ីយារ ; Dénoncer។

ឧប សៅ សង្ហា
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គំនិត ក្ិម សុខ្ម សប្រពាោះជា សំដី និយាយតាមបញ្ជាអ្ន ក្ដឹក្នាំយួនសៅ
ប្រស ុក្ខ្មា រ ដូ ចហុនខ្សនខ្ដរ។ សួ រថាក្ិមសុខ្មនិយាយខ្បបសនោះ៖
១. មានសគ្មលសៅខ្បបបណា ? គឺសសគង្ហរោះជនជាតិយួន ខ្ដលមក្រស់
ឥតចាប់សៅក្នុងប្រស ុក្ខ្មា ររាប់លាននាក្់។
២. មានសគ្មលបំណងខ្បបណា ? រក្ាសៅអ្ី និង បំណាច់អាសនៈពួ ក្
មល ួនមួ យកាតប់សៅក្នុងរដឋ សភា នន មនុសសសាវ ស្វ ើ គ, ថ្ល ង់ និង ខ្មវក្់។
៣. មានសគ្មលការណ៏ខ្បបណា ? រក្ាអ្ំណាចយួ នក្ុមមុយនិសត និង
អ្ំណាចខ្មា រអាយ៉ងយួ នក្នុងប្រស ុក្ខ្មា រ។
សដើមបី ប់សាកត់អ្ំសពើ ុចា រ ិតសនោះ, ខ្មា រសយើង មានមស្ោយខ្តមួ យគត់
ខ្ដលជា មស្ោបាយអ្ហិងា គឺស្វ ើពហិការ ក្ុំនាំគ្មនសៅសបាោះសននតឲ
យួនឈ្ន ោះ, ឲអ្ំណាចអាយ៉ងយួ នបនត បសប្រមើប្របសយាជន៏យួន បំផ្លលញខ្មា រត
ិ
សៅមុមស ៀត។ ចំសពាោះសយើង វញ,
សយើងគ្មានការរ ួញរា ស្វ ើការរ ិោះគន់ ដល់
គណបក្សសសគង្ហរោះជាតិ សប្រពាោះថា ក្នុងបចចុបបនន សនោះ គណបក្សសនោះ ស្វ ើ
សក្មា ភាព បសប្រមើសចញមុមប្របសយាជន៏យួន ដូ សចន ោះសយើងឈ្ប់ ុក្គណ
បក្សសនោះ ជាគណបក្សប្របនំងស ៀតសហើយ។
ហុន ខ្សន ឥតកាលចភ័យថា គណបក្សប្របជាជន ចញ់សននតសនាោះសែើយ,
ឈ្ន ោះគឺជាការពិតរបស់ហុន ខ្សន ខ្ត ហុន ខ្សន កាលចជ័យជំនោះមល ួនសនោះ
មិនមានការ

ួ លសារល់ពីសហគមន៏អ្នត រជាតិ ខ្ដលជា ទយក្ជំនួយ

សំរាប់របបមល ួនរស់ សំរាប់ជួយជនជាតិយួន រស់ឥតចាប់សៅក្នុងប្រស ុក្
ខ្មា រ សហតុសនោះឯង ហុន ខ្សន បញ្ជាឲខ្ក្ន ពួ ក្សសត ច តាមបង្ហរប់យួនឲ
ិ ខ្តសៅរក្ា បំណាច់ ជាពូ ជសសត ចដខ្ដល ដូ ច
មក្ចូ លស្វ ើនសយាបាយវញ
ជាភរ ិយា សលាក្ ខ្ក្វ ពុ ធ រសា ី ស្ាោះ អ្រុណរសា ី ក្ូ នប្រសីសីហនុ ឲស្វ ើជា
ប្របធានគណបក្សហវុនសីបុិច ឲប្រ ង់សី រ ីវឌ្ឍ បអ ូនសីហនុ អាចចូ លជួ យ
ក្ម ួយប្រសីបាន ឲប្រ ង់្មា សកា ចូ លគណបក្សសសគង្ហរោះជាតិ ជាការដាក្់ថាន ំ
ក្មាលំងក្ុហក្ប្របជាពលរដឋ ខ្មា រថា គណបក្សសនោះ ក្ំពុងមានការគ្មំប្រ ពី
ឧប សៅ សង្ហា
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សំណាក្់ខ្មា រប្រគប់មជឈដាឋន សដើមបី ស្វ ើ្មាានុរ ូបក្មា 3 ននការសសប្រមចចូ ល
រ ួមការសបាោះសននតគ្មានសសរ ី, និងគ្មានយតត ិ្ម៍ខ្ដលជាការធានារមួ យឲ
ជ័យជំនោះ ហុន ខ្សន មានការ

ួ លសារល់ ពីសំណាក្់ សហគមន៏ អ្នត រ

ជាតិ។
ក្ំខ្ណនពួ ក្សសត ចរបស់អ្នក្ដឹក្នាំយួនសៅប្រស ុក្ខ្មា រសនោះ ពួ ក្វា

ុក្ជា

កាតពវ ក្ិចារបស់ពួក្ប្រពោះ ឬ អ្ងរ មាាស់ខ្មា រ ចំសពាោះជនជាតិយួន ខ្ដលសគ
ិ នូ វ របបរាជានិយម
មក្សាលប់សៅប្រស ុក្ខ្មា រ សដើមបី ជួ យបសងក ើតសែើង វញ
ខ្មា រ, ជាការសងគុណ ឥតគននា នន ជំនួយយួន ដល់សសត ចសីហនុ ខ្ដល
ពួ ក្សសត ច

ុក្ជា វរៈក្សប្រត ជាបីតា របស់ពួក្មល ួន។ ខ្តពួ ក្សសត ច ប្រតវូ ដឹង

ថា សបើពួក្មល ួនចូ លស្វ ើនសយាបាយ, ពួ ក្មល ួនពុំអាចរក្ាឋានៈ ឬ វណណៈ
មល ួនជាសសត ចបានស ៀតស

សប្រពាោះក្នុងលាននសយាបាយ, សមភាព រវាង

គូ រប្របនំង ជាល័ក្ខមណឌប្រតវូ មានខ្មនមិនបាន ដូ សចន ោះ សគឥតចំបាច់
សៅ សលាក្ប្រសី អ្រុណរសា ី សលាក្្មា សកា សិ រ ីវឌ្ឍ និង សសត ចឯស ៀតថា ”ប្រពោះ
ឬ អ្ន ក្អ្ងរ មាាស់” អ្វ ីស ៀតសនាោះសែើយ, សៅសលាក្, និង សលាក្ប្រសី វាប្រគប់
ប្រគ្មន់ណាស់សៅសហើយ។
សគដឹងថា, សហគមន៏អ្នត រជាតិ, សគមិនបញ្ជន
ូ អ្ន ក្សសងក តការណ៏មក្
ពិនិតយការសបាោះសននតថានក្់ជាតិខ្មងមុមសនោះស

សប្រពាោះ

សគដឹងថាការ

វាគ្មានលក្ខ ណៈប្របជា្ិបសតយយ។ ប្រតវូ ខ្មា រសយើងដឹងបនត

សបាោះសននតសនោះ

ស ៀតថា សហគមន៏អ្នត រជាតិ សគមិនអាចនិយាយប្របាប់ខ្មា រសយើង ប្រត
ង់ៗថា ប្រតវូ ស្វ ើពហិការក្នុងការសបាោះសននតគ្មានសសរ ី, គ្មានយុតតិ្ម៍សនាោះ
បានសែើយ សប្រពាោះ វាមុសនឹង សីល្ម៍របស់សគ, ខ្តការមិនបញ្ជន
ូ អ្ន ក្
សសងក តការណ៏សនោះ គឺជា ការបញ្ជាក្់មិនចំមុមរ ួចសប្រសចសៅសហើយ ថា
ប្របជាពលរដឋ ខ្មា រ

ប្រតវូ

ួ លការមុសប្រតវូ សដាយមល ួនឯងក្នុងការសបាោះ

សននតគ្មានសសរ ី, និងគ្មានយុតតិ្ម៍សនោះ សបើសៅខ្តនាំគ្មនសៅសបាោះសននត
3

ស្វ ើ្មាានុរ ូនក្មា ; Légitimer។

ឧប សៅ សង្ហា
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ឬ ចូ លរ ួមសបាោះសននត គឺខ្មា រមល ួនឯង ជាអ្ន ក្

ួ លផលអាប្រក្ក្់សំរាប់

ជាតិមល ួនឯង។ សប្រគ្មោះថានក្់្ំមួយចំសពាោះជាតិខ្មា រ ក្នុងការសៅសបាោះសននត
ឬ ចូ លរ ួមសបាោះសននត គ្មានសសរ ី, គ្មានយុតតិ្ម៍ ខ្បបសនោះ គឺខ្មា រសយើង
កាត់ផ្លតច់ប្របស សខ្មា រសយើងសដាយមល ួនឯងពីសហគមន៏អ្នត រជាតិ ក្នុង វ ិ
ស័យការពារល ធ ិប្របជា្ិបសតយយ, សិ ធ ិមនុសស ជាពិសសសជា ការឈ្ប់
ួ លសារល់សដាយមល ួនឯង នូ វ ក្ិចាប្រពមសប្រពៀងសនត ិភាពសៅប្រស ុក្ខ្មា រ
សៅនថ្ង ី២៣ តុលា ននំ ១៩៩១ ខ្ដល សគយក្មូ លដាឋនល ធ ិប្របជា្ិបសត
យយ ជាសគ្មលការណ៏សំខ្មន់បំផុត។ ដូ សចន ោះ ការចូ លរ ួមសបាោះសននត គ្មាន
លក្ខ ណៈល ធ ិប្របជា្ិបសតយយគឺ ជាការបំពាន ជាក្់លាក្់ សដាយមល ួនឯង
សលើក្ិចាប្រពមសប្រពៀង នថ្ង ២
ី ៣ តុលា ននំ ១៩៩១។
ក្ិម សុខ្ម និង បក្សពួ ក្មល ួន រ ួមនឹង គណបក្សប្របជាជន រស់សប្រកាម
អ្ំណាចយួ នក្ុមមុយនិសត ក្ំពុងនាំគ្មន សមាលប់ជាតិខ្មា រ សប្រពាោះ នាំគ្មនស្វ ើ
ការសបាោះសននត គ្មានសសរ ី, គ្មានយុតតិ្ម៍។ ការសបាោះសននតខ្បបសនោះ សគ
ិ
អាច ុក្ជា ចំណុចគ្មានអាចប្រតែប់ វញបាន
នន ដំសណើរ សៅរក្ មរណៈ
ភាព របស់ជាតិខ្មា រ។ ដំសណើរសនពោះសៅក្មពុជាក្ណា
ត ល របស់ជនជាតិយួន
និង ឥណឌច
ូ ិន ក្នុងននំ២០១៣ ជា ការពិតមួ យសំរាប់ខ្មា រ សហើយ ជាការ
បញ្ជាក្់បង្ហាញពីដសងា ើមចុងសប្រកាយ របស់ជាតិខ្មា រខ្ដរ។ សយើងសួ រថា សតើ
ក្ិម សុខ្ម និង បក្សពួ ក្គ្មត់ សៅមានមួ រក្ាល ជាខ្មា រខ្ដរឬស ? សយើង
មិនបាច់សួរសៅ សម រងស
ុ ី អ្វ ីស ៀតស សប្រពាោះ បុគរលសនោះ ប្រតូវបាន គង់ គ្មំ,
ខ្ប៉ន សុវណណ និង ក្ិម សុខ្ម យក្សៅដាក្់សចលក្នុងមឈ្ូ សយួ នបាត់
សៅសហើយ។ភាពជាក្់ខ្សត ង គឺ ក្ិម សុខ្ម គ្មត់ពាក្់ង្ហរជា ប្របធានសត ី ី គឺ
មានន័យថា ប្របធាន សម រងស
ុ ី ឥតមានមុមនា ីអ្វីស ៀតស ក្នុងគណ
បក្សបក្សសសគង្ហរោះជាតិ សហើយ សបើបុគរល សម រងស
ុ ី ស្វ ើសសចក្ត ីខ្ថ្ល ងការណ៏
អ្វ ីមួយ, សសចក្ត ីខ្ថ្ល ងការណ៏សនាោះ គណបក្សសសគង្ហរោះជាតិ សគមិន ុក្ជា
ផល វូ ការ របស់គណបក្សសនាោះសែើយ ជាពិសសស សបើ សម រងស
ុ ី ចង់ស្វ ើពហិ
ឧប សៅ សង្ហា
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ការគឺសគ ុក្សសចក្ត ីសសប្រមចសនោះជាសសចក្ត ីសសប្រមចឯក្ជនខ្តប៉ុសណា
ណ ោះ។
ង្ហរជាប្របធានសត ី ី របស់ ក្ិម សុខ្ម ជាការបិ ទវរមិនឲ សម រងស
ុ ី មាន
ល ធ ភាពប្រគប់ខ្បបយា៉ង សប្រជៀតខ្ប្រជង ក្នុងសក្មា ភាពគណបក្សសសគង្ហរោះ
ជាតិសៅក្នុងប្របស ស។ ដូ សចន ោះ សម រងស
ុ ី បានកាលយ ជាបុគរលខ្ដល គង់
គ្មំ, ខ្ប៉នសុវណណ និង ក្ិម សុខ្ម សគមិនចង់ស ើញមុមសៅប្រស ុក្ខ្មា រ ជា
ពិសសសសៅសពលសបាោះសននត គ្មានសសរ ី គ្មានយុតតិ្ម៍ ខ្មងមុមសនោះ។
សយើងមិនខ្មនជាក្មាលំង ជាចលនា ឬ ជា គណបក្សនសយាបាយសនាោះ
សែើយ សយើងប្រគ្មន់ ជា សមបជញ្ណ ជាតិខ្មា រខ្តប៉ុសណា
ណ ោះ ដូ សចន ោះសយើង មិនស្វ ើ
ការអ្ំពាវនាវឲខ្មា រសយើងស្វ ើពហិការក្នុងការសបាោះសននតគ្មានសសរ ី, គ្មាន
យុតតិ្ម៍ ខ្មងមុមសនោះសែើយ, សយើងប្រគ្មន់ខ្តមានជំសនឿថា ការសសប្រមច
ចិតត របស់ខ្មា រមានក្់ៗ ស្វ ើពហិការសនោះ ជាសមបជញ្ណ ជាតិខ្មា រ ខ្ដលសយើង
ុក្វាជាក្មាលំងជាតិខ្មា រ ឥតអាចមានក្មាលំងណាមួ យ អាចយក្ឈ្ន ោះវា
បានសនាោះសែើយ ដូ សចន ោះ ផល វូ ពហិការសនោះឯង ជាការសសគង្ហរោះជាតិពិត
ប្របាក្ដ ផទុយពីការចូ លរ ួមសបាោះសននត នន គណបក្សសសគង្ហរោះជាតិ ខ្ដល
កាលយជា គណបស ជាសសចក្ត ីខ្មាស សំរាប់ជាតិខ្មា រ សៅចំសពាោះមុមប្រគប់
ប្របស សប្របកាន់យក្ល ធ ិប្របជា្ិបសតយយសសរ ី ជារបបដឹក្នាំជាតិ៕វ
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