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ពេលពេលាដែលព េះដែកន្ល ងពៅមុខ, ដែឆ្នាំថ្មីក៏ែូ ជាឆ្នាំចាស់
បុដន្ែ ជាែិសាសន្៏ដខម រ កាំេុងរំកិលបន្ែ ិ មែ ងៗ ពៅរកបឆ្
ពៅកនុងសន្ែ ិភាេ នន្ពេជ្ឈឃាែ។ ែូ ពចានេះ កត្តែ នន្ពេលពេលា វា
ជាសត្ែូេន្ឹងដខម រ ព ើយ កត្ាស់ពេល ាន្ពៅកនុងត្បេែែ ិសាស្តសែ
ជាែិ ក៏បង្ហាញដែរថាវាែូ ពចានេះឯង។

ាំព

េះដខម រគាំន្ិែថា « នថ្ៃ

ដសែ ក វាន្ឹងត្ាន្់ពបើជាងសេវ នថ្ៃ » វាត្ាន្់ដែជា ការរង់ចាាំ
អកមម ពៅកនុងពស កែ ីអស់សងឃឹមដែបុព្
ណ េះ។ ព ើយគាំន្ិែថា
« េីពែើម វាត្ាន្់ពបើជាងសេវ នថ្ៃ » វាត្ាន្់ដែជា
ណ៏ ព

ាំ្ប់អារមម

រពេញពៅពោយបែិឃ ិែែ ពៅកនុងែួ នាទី ជាអន កឈរ

ពមើលអកមម

ិ ន្៍
ន្ូ េការេេែែ

នន្ត្េឹែែិការណ៏ជាែិ។

ដមន្ដទន្

គាំន្ិែទ ាំងេីរពន្េះ វាាន្សារជាែិដែមួ យែូ ានគឺ ការលេះបង់
សិទធខល ួន្ជាាាស់វាសនា ឱ្យពៅអន កែនទ ន្ឹងបន្ែ ការអែ់ធ្មែ់
ត្ទ ាំត្ទ ពៅកនុងអនាគែាមន្ពត្ែើយ។ បដន្ែ ម ន្ូ េការខវ េះ នន្ការ
ផ្តែពផ្ែ
ួ
ើមគាំន្ិែ របស់េលរែឋ ដខម រានក់ៗ វានាាំឱ្យត្បជាជាែិ ាមន្
ិ យរ ួម ដែលវាជា
ទសសន្េស័

លករ នន្កាលាំងត្បជាេលរែឋ សាំ

រាប់កសាងអនាគែត្បជាជាែិ។ ដខម រ ន្ិង ដខម រដលងាន្ពស
កែ ីទុក ិែែ រវាងានន្ិងាន ពត្

េះត្បជាេលរែឋ បែ់ ន្ូ េសានម

ាំ្ថា
ាំ អវ ីខលេះ ដែលជាត្គឹេះរ ួម នន្ត្បជាជាែិខល ួន្ ដែលវាអា

ឩ ប សៅ ស ង្ហា

កា រ ពិ ភា ក្សា
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ឱ្យយួ ន្ ពគសន្ម ែ់ឱ្យដខម រ ទុកនថ្ៃ ទី៧មករា ជានថ្ៃ សពស្តង្ហរេះជាែិ
ន្ិង ែាំពណើរថ្ម ី នន្កមពុជា ពៅពត្កាមការត្ែួ ែត្ត្ត របស់យួន្។
ែូ ពចានេះ ឆ្នាំ ២០១៩ វាត្ាន្់ដែជាឆ្នាំ របស់ត្បជាេលរែឋ ដខម រ បន្ែ
លេះបង់សិទធខល ួន្ជាាាស់ត្ស ុកឱ្យពៅយួ ន្ ន្ឹងបន្ែ អែ់ធ្មែ់ត្ទ ាំត្ទ
រស់ពៅកនុងអាំ្ ផ្តែ ់ការ ដែលយួ ន្ពគជាអន កបពងក ើែ ន្ិង ែុ
បដែង សាំរាប់បាំព រ ើត្បពោជ្ន្៏ពគ។ យួ ន្ ពគពធ្វ ើបន្ ពត្
សព ឹក ពៅ ាំព

េះដខម រ

េះមុខ ទពងវ ើទ ាំងឡាយ របស់យួន្មកពលើត្បជា

ជាែិខល ួន្ ពទេះបីែឹង ាស់ថា វាជាម ិ ជ ិត្ត

ន្់ឆ្នាំ របស់យួន្

ួ ែ ូ លត្ស ុកដខម រ ពៅកនុងត្ស ុកយួ ន្ ដែលពគធ្លលប់ពធ្វ ើបន្

គឺ

ត្បកប ពោយ ពជាគជ្័យរ ួ មកព ើយ គឺពលបទឹកែីកមពុជាពត្កា
ម។ របបែឹកនាាំសេវ នថ្ៃ ពធ្វ ើសត ូប ពៅព្មេះ « ឈន េះឈន េះ » សាំរាប់
ឃុាំត្េលឹងជាែិដខម រ ទុកជាកែពេទិត្ត ែល់កងទ័េយួ ន្ ពៅ
ាំព

េះមុខដខម រទ ាំងន្គរ ដែលេួ កអន កែឹកនាាំ ពគសន្ម ែ់ថា ជា

ត្បជាជ្ន្ ដែលត្ែូេដែន្ឹកែបសន ងគុណែល់យួន្ ជាអន កាន្
ិ ឈន េះឈន េះ ពនាេះ គឺជា េជ្យៈ
ិ
គុណអស់មួយជ្ី េែ។
របស់យួន្ ព ើយ
វា េុាំដមន្ជាពត្ាេះថានក់ របស់ត្បជាជាែិដខម រពនាេះព ើយ គឺវាជា
ការសម ័ត្គ ិែែ របស់េួកអន កែឹកនាាំដខម រសេវ នថ្ៃ បាំព រ ើយួ ន្ដែមែ ង។
ែូ ព ន េះ អវ ីដែលដខម រ រង់ចាាំពៅឆ្នាំ ២០១៩ វាាមន្អវ ីពត្ៅេី នាាំាន
ឈប់រាប់ ាំន្ួន្ជ្ន្ជាែិយួន្

បន្ែ ូ រ ូ លកនុងត្ស ុកដខម រ

ែូ

រលកយកយ ពបកពបេះ េបបធ្ម៏ន្ិងបាំផ្តលញត្បពោជ្ន្៏ ជាែិដខម រ។
ពបើដខម រពៅដែ សាំងចា
ាំ ាំខយល់ នន្ពស កែ ីសងឃឹមេីមសា ឹមត្បពទស
គឺេិែជានាាំានរង់ចាាំពស កែ ីសាលប់ពនាេះឯង៕
ឩ ប សៅ ស ង្ហា

កា រ ពិ ភា ក្សា

៩ ម ក្ស រា ២ ០ ១ ៩

