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អា ម្ភកថា  

សេអាចនិយាយបានថា េំនិត វាបំផ ុះ នូវចរតិ, តតចរតិ 

ក៏វា បង្វ ឹក នូវេំនិតតែរ។ សៅចំស ុះម ខស្ថា នភាព សកើត

ស ើង្មួយ តម្មូវឱ្យមន សស ការ រម្បសយាជន៏អ្វ ីមួយ តែល

ខល នួ មានការជំ ក់ចិតត តែលវានាំបំផ ុះ នូវមតិ ឬ អ្កបប

កិរយិា របស់ខល នួ។ តត ការបំផ ុះសនាុះ វាចំបាច់ឱ្យម្តវូនឹង្

ទំនង្ ននការវវិតតន៍សង្គម តែលវាបង្ខ ំ ឱ្យមានការរំសលច 

ននកមាល ំង្ម្បឆំង្ថ្មីនឹង្ម្បសយាជន៏ តែលម្តវូការ រ។ កា

រ វវិតតន៏សង្គមសនុះងង្ តែលវាមានឥទធិពល សៅសលើការ

បសង្ក ើត ននចរតិនសយាបាយ សំរាប់តស ូ  សែើមបី ការ រ 

មសនាេមវជិ្ជា  (idéologie)។ តតជួនកាល ច រតិផ ុះស ើង្

សនាុះ វាផទ ុយម្ស ុះពីចរនត  ននការវវិតតន៏សង្គម សម្ ុះ វាសកើត

ពី ផលិផលបញ្ញា  ននភាវៈបរសិ ទធ របសប់ េគល តែលខល នួ

បានសសពេប់ជ្ជមួយម្កមុមួយ តែលជ្ជអ្នកបសង្ក ើត មសនា

េមវជិ្ជា  ស ើយផាយជ្ជេំនិត។ វាមានការខ សគ្នន  រវាង្

ម្បព័នធ  ននេំនិត របស់អ្នកបសង្ក ើត តែលសៅថាម្ទឹសត ី 

(théorie) តែលតាក់តតង្ស ើង្ សៅកន ុង្អ្ណ្តត ប់ ននការ

ម្បតិបតត ិ និង្ « មសនាេមវជិ្ជា  » តែលសា ិតសៅ ជ្ជការ

កំណត់ស ទធស្ថត។ ែូសចន ុះ មសនាេមវជិ្ជា  វាជ្ជម្បព័នធ  មាន

ភាពមាំមួន អាចផ្លល សប់ត រូ តែល សំតែង្ ពនយល់ ឬ បង្ហា ញ 

នូវចរតិ ននមន សស ចំស ុះសោកិយ តែលជ្ជសោក មាន



 

កា សាកល្បង 
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា  

២៤ មីនា ២០១៩ 

3 

ការវវិតតន៏ ជ្ជនិចច។ សេអាចនិយាយបានថា ម្ទឹសត ី វាជ្ជ 

េំនិត តែលសេយកមកអ្ន វតត ចំតណកង មសនាេមន៏

 វជិ្ជា  វាជ្ជមូលោា នម្េឹុះ ននេំនិតមាំមួន អាចបត រូបានពិត 

សៅតាមការវវិតតន៏សង្គម តតម្េឹុះេំនិត វាសា ិតសៅជ្ជនិចច 

ជ្ជេតិបណឌ ិត សៅកន ុង្សង្គមតម្កតម្បលំនាមួំយ។ ឧទា រ

ណ៏ មសនាេមវជិ្ជា  ននលទធិក មម ុយនិសត ចិនសពវនថ្ៃ វាែូរអ្តា

របូ េឺម្ទឹសត ី ននការអ្ន វតត ននសសែាកិចចសសរ ី សែើមបី ស ល្ ើយ

នឹង្ការចំបាច់ ននសោកូបនីយកមម និង្ សសែាកិចចផារ 

តតសៅរកាអ្តារស់ ននមសនាេមនក៏ មម ុយនិសត  សទាុះបីមាន 

ការតកតម្បលំនាំអាការៈសម្ៅ តត សៅរកាម្េឹុះេំនិតជ្ជនិចច 

េឺម្បឆំង្នឹង្ អ្ន តតរភាព ននសោកខាង្លិច, ស រែាអា

សមរកិ, ការតស ូ វណណ ៈ,  ការជំទាស់ ននលទធិម្បជ្ជធិបសតយយ 

និង្ សគ្នលការណ៏ ននសិទធិមន សស ននសោកខាង្លិច។ វា

ពិតជ្ជគ្នម ន វមិតិ ឬ ការសង្ស័យ ថាវាមាន មសនាេមវជិ្ជា

គ្នម នបំោស់បត រូទាល់តតសស្ថុះសនាុះស ើយ ឬ សគ្នលលទធិ 

(doctrine) ននការបំោស់បត រូ តែលមិនកំណត់សោយ

ចាស់ោស់ នូវសណ្តត ប់ធ្នន ប់សង្គម តតការបំោស់បត រូសនាុះ 

វាអាចតម្បម្បួលសរៀង្ខល នួពីសែើមែល់ច ង្ សបើមសនាេមវជិ្ជា  

និង្ សគ្នលលទធិសនាុះ វាជ្ជសម្តវូបំផ្លល ញមន សសជ្ជតិ ែូច

យា៉ា ង្ សគ្នលលទធិ ននណ្ត សុ ី តតមសនាេមវជិ្ជា សនុះ វាសៅ

ោក់ខល នួ សៅកន ុង្សគ្នលលទធិម្ជលុនិយម តែលកំព ង្ផ ុះ
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ស ើង្ វញិសលើសោកសនុះ សោយសលើកយក នូវេំនិតជ្ជតិ

និយមបរសិ ទធ មកសធវ ើសគ្នលេំនិត។        

ម្រោគម្ វជិ្ជា   

សម្កាយពីម្សកុតខម រ ទទួលបានងករាជយ សៅទសសវតស៥០ 

សពលសនាុះ មានសកើត េណបកសនសយាបាយមួយចំនួន 

ម្េបម់្េង្សោយរែាធមមន ញ្ា  សធវ ើការម្បកួតនសយាបាយគ្នន  

សែើមប ីែសណត ើមសៅអី្ សៅកន ុង្រែាសភាជ្ជតិ។ េណបកសនិមួ

យៗស ទធតតមាន ម្ទឹសត ី បង្ហា ញសៅកន ុង្ កមម វធីិនសយាបាយ

ខ សៗគ្នន  តតមិនមានមសនាេមន៏ វជិ្ជា  សម្ ុះ មសនាេម

 វជិ្ជា  វាសកើតសចញព ីមសធោបាយស្ថា ប័នផង្ និង្ សម្ចើនតត 

មសធោបាយនរជ្ជតិផង្ តែលមានសរៀបចំសៅកន ុង្សង្គម 

តតថាសង្គមតខម រ គ្នម នមសធោបាយទាងំ្ឡាយសនាុះ សំរាប់

សធវ ើឱ្យលូតោស ់ នូវមសនាេមន៏ វជិ្ជា  សោយស ត ថា រាជ្ជ

និយមប រាណតខម រ គ្នម នលកខណៈ ជ្ជស្ថា ប័នជ្ជតសិនាុះស ើយ 

សម្ ុះជ្ជ សវទី ននវណណ ៈ សំរាប់រាស្តសត  សគ្នរពបូជ្ជ សសម ើនឹង្អាទិ

សទព ស ើយម្េបសង្កតស់លើម្បជ្ជរាស្តសត  សោយអ្ំណ្តចសមាា រៈ 

ម្ពមទាងំ្អ្ំណ្តចសចម្ត1ែ៏ម ិទាធ ន ភាព។ សង្គមតបបសនុះ 

មិនអ្ន សម្គ្នុះ ឱ្យមានសកើត នូវមសនាេមន៏វជិ្ជា អ្វ ី សម្ៅពី

កំសណ្តត ននប េគល2 ចំស ុះម្ពុះមហាកសម្តតតប៉ា សណ្តណ ុះ។ ព មព

សង្គមសនុះងង្ តែលវាផតិតសចញជ្ជ េណបកសនសយាបាយ 

                                                      

1 អ្ំណ្តចសចម្ត : pouvoir spirituel។ 
2 កំសណ្តតននប េគល : culte de personnalité។ កសំណ្តត េឺ សសចកត ីសកាត។ 
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តែលស ទធតតមាន កំសណ្តត ននប េគល ស ើយគ្នម ន មសនា

េមន៏វជិ្ជា  ឬសគ្នលលទធិអ្វ ីចាស់ោស់សនាុះស ើយ។ ជួនកាល 

រ ូតយកស ម្ ុះ សមេណបកស មកោក់ស ម្ ុះឱ្យេណបកស

តតមតង្ ឬ សំគ្នល់េណបកស តាមស ម្ ុះសមេណបកស។ សេ

ថាសធវ ើតបបសនុះ េឺសំរាប់ឱ្យរាស្តសត ម្សួលចំណ្ត ំ ែូចយា៉ា ង្យក

សលខសរៀង្ ឬ របូសញ្ញា  របស់េណបកស សំរាប់ឱ្យអ្នកសបាុះ

សឆន ត គ្នតម់្សួលសម្ជើសសរសី។ តតខណៈសនាុះ រាជ្ជនិយម សេ

បសង្ក ើតម្បវតត ិស្ថស្តសតជ្ជតិ សែើមបី បំសពញកង្វុះ នូវមសនាេម

 វជិ្ជា វណណ ៈ សោយយកតួអ្ង្គម្ពុះមហាកសម្ត ជ្ជមសនាេមន៏

 វជិ្ជា ជ្ជតិ3 សម្ ុះ សេតផែកសលើ ស ត បចច ័យ ថា ម្ពុះមហាកសម្ត 

ជ្ជអ្នកែឹកនាំជ្ជតិកំពូល និង្ ជ្ជនិមិតតរបូ ននស្ថមេគ ី

ជ្ជតិ និង្ ងកភាពជ្ជតិ, ជួនរ ូតទ កជ្ជ បីតាជ្ជតិតត

មតង្ សម្ ុះម្ពុះអ្ង្គ ជ្ជអ្នកបីបាច់តថ្រកាម្បជ្ជរាស្តសត ។ តត

រវាង្ឥរយិាបថ្ របស់ម្ពុះមហាកសម្ត ជ្ជអ្នកផ្លត ច់ការ

និយមតាមឧបាទាន ននវណព ៈអ្ំណ្តច និង្ មសនាេម វជិ្ជា  

ននសសចកត ីសសនហាបសង្ក ើតស ើង្សនាុះ វាមានការរមូល សម្ ុះ 

វាម្គ្នន់តតជ្ជម្ទឹសត ីនសយាបាយ យកមកអ្ន វតត សំរាប់បំសរ ី

ម្បសយាជន៏ប េគល។ 

                                                      

3 បសង្ក ើតម្បវតតសិ្ថស្តសត  និង្ សរសសរម្បវតតសិ្ថស្តសត  វាមនិែូចគ្នន សនាុះស ើយ េឺថា 
ទ១ី េឺម្ពឹតតកិារណ៏ តែលមានសកើតស ើង្សៅកន ុង្សង្គមជ្ជតិ មកបសង្ក ើតជ្ជ
ម្ពឹតត ិការណម៏្បវតត ិស្ថស្តសតជ្ជតិ សែើមបីបំសរមី្បសយាជនអ៏្វ មួីយតែលអ្នកបសង្ក ើត
ចង្ប់ាន។ ចំតណក សរសសរម្បវតតសិ្ថស្តសត  េ ឺកតច់ណំ្តទំ ក ម្ពតឹតកិារណ៏អ្វ ី
មួយ សោយគ្នម នសធវ ើការ វនិិចាយ័សនាុះស ើយ។ 
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សៅម្សកុតខម រ កន ុង្ទសសវតស ៥០ កន ុង្សស្តង្ហគ មម្តជ្ជក់ រវាង្ 

សោកសសរ ីនិង្ សោកក មម ុយនិសត  សពសសមតចសី ន  ម្ទង់្

ស្ថកលបង្បសង្ក ើត មសនាេមវជិ្ជា ជ្ជតមួិយ សែើមបី បសង្ក ើត 

អ្ពោម្កតឹភាពតខម រ សៅចំស ុះម ខទំនាស ់ ននសោកទាងំ្

ពីរ ស ើយ សៅកន ុង្នសយាបាយនផៃកន ុង្តខម រ សែើមប ីសោុះម្ស្ថយ

ទំនាស់ម្ទឹសត ី រវាង្ ពួកអ្នកស្ថត ំនិយម និង្ ពួកអ្នកស វ្ង្

និយម។ ម្ពុះអ្ង្គ ឱ្យស ម្ ុះមសនាេមវជិ្ជា ថា « សង្គមរាស្តសត

និយម »។ ផលននក សល ននការបសង្ក ើតសនុះ តែលម្ពុះអ្ង្គ

ខល នួងង្ តតង្បនធ នួជ្ជសមាទនភាព សៅសលើឆកអ្នតរា

ជ្ជតិផង្ និង្ ជ្ជតិផង្ ថាវាជ្ជ រាជតម្មិុះម្បកបសោយ

សទពសកាសលប អាចសធវ ើឱ្យម្សកុតខម រ មានសនត ិភាព សៅតកបរ

សស្តង្ហគ មសយៀកណ្តម តែលជ្ជជសមាល ុះសោយអាវ ធ រវាង្ស 

រែាអាសមរកិ និង្ សោកក មម ុយនិសត  សោយយកសយៀកណ្តម 

ជ្ជចសនាល ុះសមរភូមិ។ សបើស ើញតតនាមភាល ម វាហាក់បីជ្ជ

ការពិត សម្ ុះម្សកុតខម រ គ្នម នសស្តង្ហគ ម តតសសមតចសី ន  

ម្ពុះអ្ង្គសភលចេិតថា សទាុះបីស រែាអាសមរកិ មិនទទួល

ស្ថគ ល់អ្ពោម្កឹតតខម រជ្ជផល វូការ តតស រែាអាសមរកិ សគ្នរព

នូវបូរណភាពទឹកែីតខម រ សៅកន ុង្លកខខណឌ  តែលតខម រ អ្ន 

វតតពិតម្បាកែ នូវជំ រ ននអ្ពោម្កឹតភាព តែលខល នួបាន

ម្បកាសជ្ជងកសតាភាេី។ លកខខណឌ តម្មូវសោយស រែាអា

សមរកិសនុះងង្ តែលសសមតចសី ន  ម្ទង់្បំ នសោយខល នួ

ងង្ សោយអ្ន ញ្ញា ត ឱ្យកង្ទ័ពសយៀកក ង្ តែលជ្ជសម្តវូ
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នឹង្ស រែាអាសមរកិ មកតាំង្ទីទ័ព សៅកន ុង្ម្សកុតខម រ 

សែើមបី សធវ ើសស្តង្ហគ មម្បឆំង្នឹង្ ស រែាអាសមរកិ និង្ សយៀក

ណ្តមខាង្តបូ ង្។ ែូសចន ុះ អ្ពោម្កឹត សែើមបីសនត ិភាព របស់

សសមតចសី ន  វាជ្ជសំែីសមា ៈ ស ើយ តលង្មានបចច័យ 

តែលនាំឲសជឿបានសលើឆកអ្នត រជ្ជតិ និង្ ជ្ជតិ។ ែូសចនុះ 

មសនាេមវជិ្ជា  ននសង្គមរាស្តសត និយម របស់ម្ពុះអ្ង្គ វាក៏រវាត

បនត ិចមតង្ៗ សលើឆកនសយាបាយសៅកន ុង្នផៃម្បសទស តែល

នាបំសញ្ចញ ឱ្យស ើញ តតអ្ំសពើផ្លត ច់ការ របស់ម្ពុះអ្ង្គ សំរាប់

តតរកាអ្ំណ្តចតតប៉ា សណ្តណ ុះ សម្ ុះ ម្សកុតខម រ ជ្ជសកាុះសនត ិ

ភាព ម្បកាសសោយសសមតចសី ន  វាតម្បកាល យសៅជ្ជ សកាុះ

េ ក សំរាប់អ្នកមានមតិខ សពីម្ពុះអ្ង្គ ម្េប់និនាន ការន

សយាបាយ។ ល ុះមកែល់ទសសវតស ៦០-៧០ មសនាេមវជិ្ជា  

របស់សសមតចសី ន  វាមិនម្គ្នន់តតតលង្មាន ឥទធិពលសៅ

សលើម្បជ្ជរាស្តសត  វាតថ្មទាងំ្សៅជ្ជ សម្គ្នុះថាន ក់ ែល់ម្បជ្ជជ្ជត ិ

សម្ ុះទឹកែីតខម រ ម្តវូបានកង្ទ័ពយួនក មម ុយនិសត  ម្បមាណ 

៦ម ឺននាក់ចូលមកកាន់កាប់ តែលនាំឱ្យស រែាអាសមរកិ 

មានម្បតិកមមសំរាបក់ារ រ សោយទំោក់ម្គ្នប់តបក ជ្ជ

ចសមល ើយ សៅសលើទីតាំង្ទ័ពសនាុះ តែលនាំឱ្យរាស្តសត តខម រ រស់សៅ

តកបរែំបនស់នាុះ ទទួលរង្សម្គ្នុះ ជ្ជញឹកញយ។ សៅចំស ុះ

ស្ថា នភាពសនុះ សសមតចសី ន  ម្ទង់្មិនម្ពម ទទួលស្ថគ ល់ថា 

នសយាបាយ របស់ម្ទង្់ វាកំព ង្សែើរខ ស តតតបរជ្ជទ ក តខម រ

ស វ្ង្និយមកត ី ស្ថត ំង្និយមកត ី និង្ ជ្ជតិនិយមកត ី ជ្ជអ្នក
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រង្កំ  ស រ ូតឱ្យត ោការសឹក កាក់សទាសម្បហារជីវតិ ឬ 

បញ្ញា ឱ្យសមាល ប់ ជ្ជសមាៃ តជ់នតខម រណ្ត តែលម្ទង្់ ទ កជ្ជ

សម្តវូ ជ្ជយថាស ត នឹង្ម្ពុះអ្ង្គ។ រាជម្បតិកមមអ្វជិាមាន

សនុះ មិនម្តឹមតតបំផ្លល ញអ្ពោម្កឹតភាពតខម រ សលើឆកអ្នត រ

ជ្ជតិ េឺតថ្មទាងំ្ កំទចិ នូវសិនិទធពលជ្ជតិ តែលនាំឱ្យ

យួនក មម ុយនិសត  ស ល្ ៀតទាញយកម្បសយាជន៏ សោយសម្បើ

កំ  ស របសស់សមតចសី ន  ជ្ជម្ទពយសកមម របស់សេ។ អ្

ពោម្កឹតភាព សៅសលើតតបបូរមាត់ និង្ ការចកសភទ ជ្ជ 

អ្នកែឹកនា ំ មាន សីលធម៏ ននសសមតចសី ន  សនុះងង្ 

តែលនាំឱ្យម្សកុតខម រ សែើរចូលសៅកន ុង្យ ទធស្ថស្តសត  សោក

ក មម ុយនិសត  សៅឥណឌ ចូិន តែលមាន ចិន និង្ យួនម្ក ម 

ជ្ជអ្នកម្េប់ម្េង្នសយាបាយតខម រ នាំឱ្យសស្តង្ហគ ម សៅម្សកុ

យួន ឆបស្ុះសសនាធ រសសៅធ  ចូលមកកន ុង្ម្សកុតខម រ សៅឆន  ំ

១៩៧០។ អ្តិតៈសនុះងង្ វាបសង្ក ើត ពួកតខម រម្ក មរណប

យួន និង្ ស្ថា នភាព ននម្សកុតខម របចច ុបបនន  តែលជ្ជសកាុះ

សនត ិភាព សំរាប់ ពួកចិន ល ឬ មា៉ា   ីវយា៉ា  និង្ យួន

ក មម ុយនិសត  សេនាំទ កខ សវទនាម្េប់តបបយា៉ា ង្ មាននាមជ្ជ 

ការអ្ភិវឌ្ឍន៏ជ្ជតិ មកឱ្យម្បជ្ជពលរែាតខម រ ឱ្យមានការ

ភាន់តភនកថា ម្សកុតខម រមានការលូតោស ់ខាង្តផនកសមាា

រៈសម័យ តែលពួកតខម ររណបយួន ជ្ជពួកអ្នកែឹកនាំ សេថា

ជ្ជឋានសួេ៍ សំរាប់ម្េួស្ថរ របស់សេ។ 
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រសចកេ ីសៃន ិដ្ឋា ៃ  

មសនាេម វជិ្ជា  របស់សសមតចសី ន  សៅថា « សង្គមរាស្តសត

និយម » តែលម្ទង្់ទ កជ្ជផល វូកណ្តត ល តែលវាអាចនាំឱ្យ

ម្បជ្ជរាស្តសត តខម រ ជួបនូវភាពម្តជ្ជក់ម្តជ ំ ស ខែ មរមនា ជ្ជ

ការេិតមួយ ទំនង្ជ្ជមាន ស ទធចិតត និង្ ស ភនិចា ័យ តត

ម្ពុះអ្ង្គគ្នម នបញ្ញា ម្េប់ម្គ្នន់ សំរាប់សធវ ើឲបានសសម្មច នូវ

េំនិត របស់ម្ពុះអ្ង្គ សម្ ុះម្ទង្់ គ្នម នជញ្ា ីង្សំរាប់ថ្លឹង្ អា

តាត  (moi) និង្ សយើង្ (nous)។ ភាព ននអាតាត  របស់ម្ពុះអ្ង្គ 

មានធមមជ្ជតិ ជ្ជ អ្ញ តែលវាផទ ុយម្ស ុះពីអ្សនាេមវជិ្ជា  

ននម្ទង្ ់ តែលម្តវូមានចំបាច់ ជ្ជសគ្នលការណ៏ នន 

« សយើង្ » តែលជ្ជសគ្នលសៅ សំរាប់សម្ងួ្បសម្ង្រ មួ និង្ នាំ 

បសង្ក ើត នូវអំ្សពើរមួ តែលជ្ជកមម វធីិរមួ សំរាប់សជ្ជេជ័យ នន

ការអ្ន វតតន៍រមួ។ សយើង្ ជ្ជ របស់ថ្មី សំរាប់ម្បជ្ជជ្ជតិតខម រ 

តែលម្តវូចំបាច់ មានជំសនឿ និង្ មានសសចកត ីទ កចិតតសលើ 

អំ្សពើរមួ តែលម្តវូសធវ ើ ជួនកាលវាអាចជួបម្បទុះ នូវអ្សពើ 

តែលមិនបានម្េង្ទ ក តតសបើអ្នកសធវ ើ មានជំសនឿរមួ និង្ 

សសចកត ីទ កចិតតគ្នន  វានឹង្អាចរកមសធោបាយ សោុះម្ស្ថយ

ម្េប់បញ្ញា  តែលមានសកើតស ើង្សោយមិនបានេិតទ ក។ 

តត អ្ញ ននសសមតចសី ន  វាសា ិតសៅសលើ និចចលភាព សម្ ុះ

វាជ្ជទមាល ប់ របសរ់ាជ្ជនិយមផ្លត ច់ការតខម រ។ ទំនាស់ រវាង្ 

អ្ញ ននសសមតចសី ន  និង្ សយើង្ សនាុះងង្ ជ្ជបរាជ័យ 

របស់សី ន ។ 
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ម្សកុតខម រ ជ្ជម្បសទសតូចណ្តស់ រស់សៅតកបរម្បសទសជិត

ខាង្ តែលសេមាន មសធោបាយ ទាងំ្ធនធ្ននមន សស និង្ 

សមាា រៈម្េប់ម្គ្នន់ សំរាប់តសវ ង្រកម្បសយាជន៏ របស់សេសៅ

ម្សកុតខម រ។ សបើអ្នកែឹកនាតំខម រ គ្នម នបញ្ញា  សំរាប់ការ រ

ម្បសយាជន៏ជ្ជតិ និង្ សធវ ើកំ  ស នសយាបាយែឹកនាំជ្ជតិ េឺ

ចាស់ជ្ជ ព ំអាចនឹង្ង្ហយតកសម្មួលបាន វញិសនាុះស ើយ។ 

សពវនថ្ៃ សបើម្បជ្ជពលរែាតខម រ និង្ អ្នកែឹកនាំជ្ជតិ មិននាំ

គ្នន ឱ្យតនមលសៅ « សយើង្ » និង្ « ការទទួលខ សម្តវូរមួ » 

សៅម ខបញ្ញា ជ្ជតិ សែើមបីរកមសធោបាយសោុះម្ស្ថយ េឺពិត

ជ្ជម្សកុតខម រ មិនម្គ្នន់តតជ្ជម្បសទសតូច េឺតថ្មទាងំ្ជ្ជ

ម្បសទសខំុ្សេ។ ែូសចនុះ ម្សកុតខម រ ម្តវូចំបាច់ មានអ្នក

ែឹកនាំ មានបញ្ញា  យក « សយើង្ជ្ជតខម រ » ជ្ជសគ្នលការណ៏

ែឹកនាជំ្ជតិ សែើមបី ម្បសយាជន៏ជ្ជតិ មិនតមនយក « អ្ញ » 

សែើមបី បំសរមី្បសយាជន៏អ្ញសនាុះស ើយ។ ទំនាស់ រវាង្    ន 

តសន និង្ សម រង្សី ជ្ជទំនាស់ អ្ញ និង្ សយើង្។ ស ើយសៅ

សពលណ្តអ្នកទាងំ្ពីរ ម្តវូគ្នន មតង្ៗ េឺគ្នតឈ់រសលើសគ្នល

ការណ៏ « សយើង្ ជ្ជ អ្ញ » មិនតមន « សយើង្ជ្ជតខម រ » សនាុះ

សទ សែើមបី តចកម្បសយាជន៏គ្នន តតប៉ា សណ្តណ ុះ ស ើយ ការតបក

តចកម្បសយាជន៏គ្នន  សៅកន ុង្ការេិតថា « សយើង្ ជ្ជ អ្ញ » 

សនុះងង្ តែលវាគ្នម នែំសណ្តុះម្ស្ថយ សំរាប់ម្បសយាជន៏ជ្ជតិ 

រ ូតមកែល់សពវនថ្ៃ៕ 

       


