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សត្រូវ របស់ជារិ ឬ ជាគូត្បឆាំ ងនយោបាយ 
 

ឧប យៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ២១ វិច្ជិកា ២០១២ 

 

សត្រូវរបស់ជារិ ឬជាគូត្បឆាំ ងនយោបាយ ? 
  

គ្រប់ខ្មែ រ អ្នកគ្បឆាំងនឹង របប គ្កងុភ្ន ាំពេញ បច្ច ុបបនន  គ្រវូសួរ

ជា សាំនួរថា ពរើ មល នួ ចារ់ទុក របប គ្កងុភ្ន ាំពេញ ខ្ែល មាន 

ហ ុន ខ្សន ជា ពេែឹកនាំ ជា សគ្រវូ របស់ជារិ ឬ ជា រូគ្បឆាំង

នពោបាយ ? ពគ្រោះ ច្ពេល ើយនឹង សាំនួរពនោះ វា ជា កាំណរ់ នន

គ្បរិបរត ិ (action) ខ្ែល មល នួ គ្រូវព វ្ ើ ទល់េុមនឹង របប ពចារេ័

ទ (kleptocratie) ពនោះ។ 

១. គ្បសិនពបើ អ្នកគ្បឆាំង ទុក របប ពចារេ័ទពនោះ ជា សគ្រវូ

របស់ជារ,ិ មល នួ គ្រវូព វ្ ើ គ្បរិបរត ិ គ្បឆាំង របស់មល នួ ខ្បប

បែិបកខភាេ (antagonisme)។ បែិបកខភាេពនោះ ជា សង្គ្រា េ ន

ពោបាយ។ ពបើ ជា សង្គ្រា េ នពោបាយ រឺ មាន សគ្រូវ

នពោបាយ ពច្ញេុម ខ្ែល មល នួ ចាាំបាច្់ ព វ្ ើ ការគ្បឆាំង ពច្ញ

េុម កន ុង រួនទីមល នួ ជា បែិបកខេិរ គ្បាកែ។ 

២. ខ្រ ពបើ មល នួ ចារ់ទុក របប ពចារេ័ទពនោះ ជា រូរគ្បឆាំង

នពោបាយ, មល នួ គ្រវូព វ្ ើ គ្បរិបរត ិ របស់មល នួ ខ្បប ជាំទាស ់គ្រប់ 

សកេែភាេ នពោបាយណា របស់រូគ្បឆាំង ខ្ែល មល នួ យល់

ព ើញ ថា វា អាច្ នាំ ផល អាគ្កក ់ែល់ជារ ិឬ ខ្បប ចូ្លរេួ

កន ុង កិច្ចគ្េេគ្រង នពោបាយេួយ ខ្ែល ជា កេែ វ ិ្ ី

នពោបាយរេួ សាំរាប់ ែឹកនាំជារិ។ កន ុង សកេែភាេ ទី២ពនោះ ជា
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ឧប យៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ២១ វិច្ជិកា ២០១២ 

យុទធការ នពោបាយ តាេ បែិទា ច្ាស់លាស ់ ឬ តាេ ការ

បរា ញ រាំនិរ ថ្ែីណាេួយ សាំរាប់ ែឹកនាំជារិ ពផេងេួយពទៀរ។

កន ុង សកេែភាេ ទី២ពនោះ,ពរ ផ្លល ស ់រកយ « សគ្រវូនពោបាយ 

េកគ្រឹេខ្រ ជា រូគ្បឆាំង នពោបាយ » េីពគ្រោះ រូគ្បឆាំង

អាច្ពៅ ជា នែរូ នពោបាយវញិ។ 

យរើអ្វីយៅ ដែល្ ចារ់ទុក ជា សត្រូវ របស់ជារិ ? 

ពយើង ែឹងថា គ្បជាជារិ នីេួយៗ មាន គ្រឹោះ សាំរាប់ គ្ទគ្ទង់ អ្យុ

ជីវរិ របស់ជារិ ខ្ែល ខ្មែ រពយើង ខ្រង ពៅថា គ្បលឹងជារិ, រឺ

មាន,ទឹកែី, គ្បជាេលរែឋ , ភាសារជារិ, គ្បនេណីជារិ និង 

ជាំពនឿ សាសន។ ពយើង ែឹកថា កន ុង គ្បជាជារិសេ័យ, ពរខ្រង

រាប់បញ្ច លូ បខ្នែេ លទធិគ្បជា្ិបពរយយ ពសរ ី និង ការពោរេ

សិទធិេនុសេ ជាគ្រិោះ របស់គ្បជាជារិ។ គ្បលឹង របស់ជារិពនោះ, ពរ

ចារកិទុក កន ុង ច្ាប់កាំេូល ខ្ែល មាន ព ែ្ ោះ ថា « រែឋ្េែនុ

ញ្ញ  », ជា ច្ាប ់ឈរពលើ សីល្េ៍ ទុក គ្បជាេលរែឋ ជា អ្្ិបរី

ពហើយ ខ្បង ខ្ច្កអ្ាំណាច្ ទាាំងបី សាំរាប់ ធាន ការររ ពសរភីាេ 

ជា សាធារណៈ,ពសរភីាេ ព វ្ ើនពោបាយ, រឺ អ្ាំណាច្ នីរិបញ្ញញ

រត ិ,អ្ាំណាច្ នីរិគ្បរិបរត ិ និងអ្ាំណាច្ រុលាការ។ ពបើ យក ពោល

ច្ាប ់េកនិោយ, អ្វ ី ខ្ែល ទុកជា សគ្រវូ របស់ជារិ រឺ បុរាល

ណា, គ្កេុេួកណាេួយ ខ្ែល េិនពោរេ រែឋ្េែនុញ្ញ  របស់ជារិ

មល នួ,ពហើយ ព វ្ ើនពោបាយ បាំផ្លល ញជារិ នាំឲ គ្បជាជារិ

បារ់បង់ ឯករាជយភាេ ឬ អ្្ិពបរយភាេ ឬ បូរណភាេទឹកែី,
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េិនការររ គ្បពោជន៏ គ្បជាេលរែឋ មល នួឯង ខ្ែល ជា អ្្ីប

រី។ សគ្រូវជារ ិ ជា អ្នកកបរ់រែឋ , កបរ់ច្ាប់ ខ្ែល ពរ ខ្រង

និោយ ថា កបរ់ជារិ។ អ្នកកបរ់ជារិ រឺ ជា ជន លាក់េុរ, ជា

ឧទាា េ, ជា ជន បាំរបាំរន ច្ាប់រែឋ , ជា ឃារករ សមាល ប់ជារិ។

ពបើ យក ពោលសីល្េ៍ េកនិោយវញិ, អ្វ ី ជា សគ្រូវ របស់ជារិ 

រឺ គ្រប់សកេែភាេណា ខ្ែល េិនយក សីល្េ៍ ជា ពោល។ ែូច្

ជា បទឧគ្កិែឋ ខ្ែល ជា ភាេច្នគ្ង សាំរាប់ សងាេ និង ជារិ។ 

កន ុង សងាេណា ខ្ែល ទុកឲ បទឧគ្កិែឋ និង សីល្េ ៍ឲរស់ កន ុង

សភាេ ពសនហានឹងោន  រឺ ច្ាស់ជានឹង បពងក ើរ កន ុងសងាេពនោះ 

នូវ ច្ាប់នគ្េ របស់េនុសេ គ្រប់ខ្បបោ៉ា ង ខ្ែល ជា ច្ាប់

គ្បឆាំងនឹង េនុសេជារិ។ ច្ាប់នគ្េ របស់សរវ ោែ នអ្វ ី ជា លអ

និង អាគ្កក ់ពគ្រោះ សរវ ោែ ន « សីល្េ៍ េនសិការៈ » ច្ាំពរោះ

អ្ាំពេើ ខ្ែល វា បានព វ្ ើ ខ្ែល ពរ ពៅថា សភាវររិ របស់សរវ។

ខ្រ ច្ាប់នគ្េ របស់ជន ជាសគ្រវូជារិ ជា អ្ាំពេើ ពច្រន បពងក ើរ

សាំរាប់ បាំពរ ី គ្បពោជន៏មល នួ ខ្ែល ជា ពសកត ីវនិស សាំរាប់ ជារិ។

េនុសេ និង សរវ រឺ មុសោន  គ្រង់ េនុសេ មាន េនសិការៈ ជា

េនុសេ, ច្ាំ ខ្ណង សរវ វា មាន ខ្រ សភាវររិ សាំរាប់ ការរស់ពៅ

របស់វា។ ពបើ ពេលណាពហើយ េនុសេ បារ់ េនសិការៈ ជា េនុសេ

រឺ េនុសេពនោះ នឹងកាល យ ជា រិរចាា ន, ជា េនុសេ រស់ពៅ សាំរាប់ 

ខ្រ បាំផ្លល ញសងាេ និង ជារ,ិខ្ែល ពយើង ពៅថា ជា េនុសេ

សគ្រូវ របស់ជារិពនោះឯង។ 
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អ្វ ីដែល្ ចារ់ទុក ជា គូត្បឆាំ ង នយោបាយ? 

ជា ជន ឬ គ្កេុបកេ ខ្ែល មាន រាំនិរ ែឹកនាំជារិ ពផេងេួយ

ពទៀរ កន ុង ការការររ គ្បពោជន៏ជារិ, គ្បពោជន៏គ្បជាេលរែឋ

ខ្ែល ពរ ទុកជា អ្្ិបរី។ ជន ឬ គ្កេុទាាំងពនោះ, ពរ ចារ់

ទុកជា រូគ្បឆាំង នពោបាយ ពគ្រោះ ការគ្បឆាំង ឋិរពៅខ្រពលើ

េពនរេវជិាា  នពោបាយ ឬ រពបៀបែឹកនាំ, ខ្រ ទុក ជារ ិជា 

្ាំ។ ការទុក ជារិ ជា ្ ាំពនោះពហើយ ខ្ែល ជា ពវហាច្ាំហ េួយ សាំរាប់

អ្នកនពោបាយ គ្របន់ិនន ការ ព វ្ ើការេិភាកា រទល់ោន  អ្ាំេី

ឧរតេភាេ ឬ ភាេគ្បពសើរ ជាង នន រពបៀប ែឹកនាំជារិ របស់

មល នួ កន ុង គ្កបមណឌ  លទធិគ្បជា្ិបពរយយពសរ ីខ្ែល មាន គ្បជា

េលរែឋ ជា អ្្ិបរី និង ជា អាជាា កណាត ល។ អ្រែ ិភាេ នន 

« ពវហាសាំវាទ » ពនោះពហើយ ខ្ែល ជា ពោង សាំខាន់េួយ សាំរាប់

សាំោល់ រូគ្បឆាំង នពោបាយ។ រេួ ពសច្កត ីេក, រូគ្បឆាំង

នពោបាយ ជា អ្នកគ្បជា្ិបពរយយ, ជា អ្នកពសនហាជារិ, ជា 

អ្នកពោរេសិទធិេនុសេ, ខ្រង យក សាំវាទ ជា ពោល នពោបាយ

សាំរាប់ ខ្សវ ងរក គ្បពោជន៏ជារិ។ 

សួរថា របប ត្កុងភ្នាំយេញ បច្ចុបបនន ជា សត្រូវ របស់ជារិ ឬ ជា គូត្បឆាំ ង

នយោបាយ? 

គ្រប់ោន  ែឹង ច្ាស់ណាស់ថា អ្នកែឹកនាំ ពៅ គ្សកុខ្មែ រ បច្ច ុបបនន  

ជា េនុសេ ពចារលួច្ជារិ (kleptocrate) កាន ់ែុាំមាស ពៅនឹង
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ឧប យៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ២១ វិច្ជិកា ២០១២ 

នែ ខ្រ ពជើង ឈរ កន ុង ថ្ល ុក្េ រហូរ ែល់កាល ជងគ ុង។ ភាេ

អាគ្កក ់ជាងពនោះពៅពទៀរ រឺ េួកទាាំងពនោះ ជា កញ្ច ោះបរពទស

មាន យួនកុេម ុយនិសត  ជា ពៅហាវ យ មាន ច្ិន ជា អ្នកោាំគ្ទ។

្េែជារ ិនន របប គ្កងុភ្ន ាំពេញ រឺ ជា របបផ្លត ច្់ការ, ជា របប

ពចារេ័ទ (េុករលួយ), ជា របប កញ្ច ោះយួន និង ច្ិន : យួន ជា

ពចារ លួច្ែីខ្មែ រ, ច្ិន ជា ពចារលួច្ សេបរត ិ្េែជារិខ្មែ រ។ ្េែ

ជារ ិទាាំងបីពនោះ បញ្ញច ក់ច្ាស់ ថា របប គ្កងុភ្ន ាំពេញ បច្ច ុបបនន  

ជា សគ្រូវ របស់ជារិ, វា ឥរពោរេ ច្ាប់រែឋ , ឥរការររ

គ្បពោជន៏ គ្បជាេលរែឋ , ឥរពោរេ សិទធិពសរភីាេ អ្នកពគ្ប

ឆាំង, សមាល ប ់ អ្នកពសនហាជារិ ពោយអាថ្ិកាំបាាំង, សមាល ប ់

េនុសេ ពែើេបី គ្បពោជន៏ លុយកាក់, លក់ទឹកែី និង សេបរត ិ

ជារ ិ ពែើេប ីអ្ាំណាច្ផ្លត ច្់ការ, បាំពរ ី គ្បពោជន៏យួន ពែើេប ី រកា

យសស័កត ិ ព វ្ ើ ជា ពៅហាវ យខ្មែ រ បាំពរ ីយួន ជា ខ្កកកាច្ ចាាំផាោះខ្មែ រ 

ខ្ែល មាន យួន ជា មាច ស់។ កន ុង លកខណៈ ខ្ែល បាន ពរៀបរាប់

េកពនោះ, ពយើង ពេើលព ើញ ថា វា ោែ ន លទធភាេ ណាេួយនឹង 

អាច្ ទុក របប គ្កងុភ្ន ាំពេញ ជា រូគ្បឆាំង នពោបាយ បាន

ពនោះព ើយ ពគ្រោះ របបពនោះ មាន មាច ស ់ ខ្ែល ជា យួនកុេម ុយ

និសត និង មាន ច្ិន ជា ពៅខ្ក។ ែូច្ពេតច្ពៅពកើរ, ខ្ែលឲខ្មែ រ, 

អាច្ និោយ ជាេួយខ្មែ របាន ពបើ មាន យួន ឈរបាាំង េីេុម, 

ពហើយ ពយើង ែឹងថា ខ្មែ រ ខ្បប ហ ុន ខ្សន, ពហា ណាាំហុង, ខាល ច្

យួន ហួស រិរសាែ ន។ វា នាំោន  ការ់ពទាស ពលាក សេ រងេី, ចាប់

ពលាក េ៉ាេ សាណង់ែូ ោក់រុក ពែើេប ីបាំពេញច្ិរតយួន។ ពគ្ោោះ
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ឧប យៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ២១ វិច្ជិកា ២០១២ 

ថាន ក ់ របស់ជារិខ្មែ រ កាល យ ជា ពគ្ោោះថាន ក់ ែល់ ពសច្កត ីសាល ប់ សាំ

រាប ់ ជារិខ្មែ រ ខ្ែល េិនអាច្ឲពយើង ទុក ហ ុន ខ្សន, ពហា 

ណាាំហុង ជា ខ្មែ រ បានពទៀរពទ ពគ្រោះ េួកទាាំងពនោះ មាន មល នួ 

ឬព ែ្ ោះ ជា ខ្មែ រ ខ្រប៉ាុពណាណ ោះ ខ្រ រស ់ជា ខ្កក បាំពរ ីយួន ពៅពហើយ

,ែូពច្នោះ ពរើ ពយើង គ្រូវ ពគ្បើ ភាសារ អ្វ ី សាំរាប់ ព វ្ ើ សនាន សត ីេី

គ្បពោជន៏ជារិខ្មែ រ ជាេួយ ខ្មែ រ បាំពរ ី គ្បពោជន៏យួន។ ពយើង

ពលើក ឧទាហរណ៏ ជាក់ខ្សតងេួយ េក បរា ញ េីលកខណៈ ខ្មែ រ ក

ញ្ច ោះយួន ែូច្ជា ករណី ពលាក ពៅេុងនហ ខ្ែល  វទិយុ អាសីុ ពសរ ី

ខ្រងខ្រ ចារ់ទុក ជា « អ្នកឲពោបល់ » ឬ ជា អ្នកជាំនញ ខាង

នពោបាយខ្មែរ។ ជន ពៅេុងនហពនោះ រឺ ជា ករណី ខ្បប ខ្ផន

ខ្កកខ្មែ រ បាំពរ ីយួន សុទធសារ, និោយ គ្បាប់ខ្មែ រ ឲ ខ្មែ រ បាំពភ្លច្

ទឹកែី ខ្ែល យួន លួច្ ខ្មែ រ ពចាលពៅ, ពហើយ នាំោន  រិរ ខ្រ អ្វ ី 

ខ្ែល ពៅសល់ ខ្រប៉ាុពណាណ ោះពហើយ។ ពទាោះបី ការគ្បមាថ្ ជា ការ

បពញ្ចញ ពោបល់ ផ្លា ល់មល នួ ក៏ពោយ ខ្រ ជា ការបញ្ញច ក់ច្ាស់ ថា 

ខ្មែ រ ខ្ែល មាន លាក ់កន ុង សរ ិជា ខ្កក បាំពរយួីន, ពេលេួយ រឺ 

ច្ាស់ ជា និោយ ឥរបាន ែឹងមល នួ េី រាំនិរ កញ្ច ោះយួន របស់

មល នួ ពគ្រោះ ការនិោយពនោះ វា ពច្ញេី អ្ឌ្ឍសេបជញ្ញ ៈ

(subconscience) ខ្រ េតង។ េនុសេ ខ្បប ពៅ េុងនហ ពនោះ េិន

មុសោន នឹង េួកខ្កក បាំពរ ី យួន ែនទពទៀរ ពនោះព ើយ។ េនុសេ

អាគ្កក ់េុាំ អាច្ លាក់េុរ អាគ្កក់ របស់មល នួ បានយូរព ើយ 

ពគ្រោះ េុរអាគ្កក់ វា មាន ពៅកន ុង ជីវ (gène) របស់មល នួ ខ្រេត

ង។ គ្កេុ អ្នកគ្បឆាំងនឹង របបពចាេ័ទ ពៅភ្ន ាំពេញ ខ្រងខ្រ
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ឧប យៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ២១ វិច្ជិកា ២០១២ 

គ្បកាស ពោលបាំណងមល នួ ថា គ្រវូ ខ្រ ែូរ អ្នកែឹកនាំ ខ្ែល ជា

ពចារេ័ទ ពៅគ្សកុខ្មែ រ ពទើប អាច្ សពង្គ្រា ោះជារិខ្មែ របាន, ពហើយ

នាំោន  បពងក ើរ រណបកេថ្ែីេួយ ព ែ្ ោះ ថា រណបកេសពង្គ្រា ោះជា

រិ។ េួកពរ ពគ្ជើសពរសី ព ែ្ ោះេួយ ោក់ឲ រណបកេថ្ែីពនោះ ឲគ្សប

ពៅនឹង កាំររិ ពគ្ោោះថាន ក់ជារិ, ខ្រេួកពរ ខ្ប ជា ពគ្ជើសពរសី យក

 វ ិ្ ី ចាញ់ខាែ ាំង រចួ្ពគ្សច្ពៅពហើយ រឺ យក ការពបាោះពឆន រ កន ុង

គ្សកុខ្មែ រ ខ្ែល ោែ ន អ្្ិបពរយយជារិ ពោយសារ អ្នកែឹកនាំ

ជារ ិបច្ច ុបបនន  ជា មម ុ ាំយួន, ពហើយ ទុកគ្សកុយួន ជា អ្្ិរាជ ពលើ

ជារិខ្មែ រ, យក ការពបាោះពឆន រ ខ្ែល មាន អ្នកពបាោះពឆន រ រាប់

លាននក ់ជា ជារិយួន កាន ់ប័ណណ អ្រតសញ្ញញ ណ ជា ខ្មែ រ, យក

ការពបាោះពឆន រ ខ្ែល មាន រណៈកមាែ ការ គ្រួរេិនិរយ ការពបាោះ

ពឆន រេួយ ោែ ន ឯករាជយ, ព វ្ ើ ការពបាោះពឆន រេួយ ខ្ែល ជា ការ

ពបាោះពឆន រ េិនពសរ ីនិង ោែ នយុរត ិ្េ៍។ កន ុង សាែ នភាេ ខ្បប

ពនោះ, ពហរុែូច្ពេតច្បាន ជា អ្នកគ្បឆាំង យល់ព ើញ ថា មល នួ 

អាច្ យក  វ ិ្ ី ពបាោះពឆន រ ជា យុទធសាង្គ្សត  សាំរាប់ ែូរ អ្នកែឹកនាំ

បច្ច ុបបនន ពនោះបាន, ខ្ែល ពយើង ទុក ជា េួកពចារេ័ទ និង ពចារ

លក់ជារ ិឲ ច្ិន-យួន។ ពបើ ែឹង ថា ចាញ ់ផ្លក ប់េុម កន ុង លបិច្

កលពរពហើយ, ខ្រ ពៅ ខ្រ ច្ពច្ស នាំោន  ចូ្លរេួ ពបាោះពឆន រ 

កន ុង គ្សកុ ខ្ែល មាន យួន ជា មាច ស ់ រឺ ឈប់ នាំោន  ថា ព វ្ ើ

នពោបាយ សពង្គ្រា ោះជារិខ្មែ រ ពទៀរពៅ ពគ្រោះ ការចូ្លរេួពបាោះ

ពឆន រ ខ្បបពនោះ រឺ ជា អ្ាំពេើ បាំផ្លល ញជារិ ពនោះពហើយ។ អ្នកណា

េួយ េិនច្ង់យក ការពបាោះពឆន រ ជា  វ ិ្ ី សាំរាប់ ឆល ស ់ អ្នក
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ឧប យៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ២១ វិច្ជិកា ២០១២ 

ែឹកនាំជារិ ពគ្រោះ ជា  វ ិ្ ី ចាាំបាច្ ់ខ្ែល គ្រូវព វ្ ើ កន ុង លទធិគ្បជា

្ិបពរយយ, ខ្រ គ្សកុខ្មែ រ បច្ច ុបបនន  េិនខ្េន ជា គ្សកុ ពោរេ

លិទធិគ្បជា្ិបពរយយ េិរពនោះពទ, េិនខ្េន គ្រឹេខ្រោែ ន លិទធិ

គ្បជា្ិបពរយយេិរ, គ្សកុខ្មែ រ ខ្ថ្េ ទាាំងរស់ កន ុង ពគ្កាេ

អ្្ិរាជ ពវៀរណាេ ពៅពទៀរ,ពហើយ េិនគ្រឹេខ្រ ជា គ្សកុ រណប

យួន ខ្រប៉ាុពណាណ ោះពទ, គ្សកុខ្មែ រ ពបើក ទាវ រ ច្ាំហ ឲ ជនជារិយួន

េក រស់ពៅ រាប់លាននក់, មាន សិទធិ ជា អ្នកពបាោះពឆន រ, មាន

សិទធិឈរ ជា ពបកខជន, នាំឲ ការពបាោះពឆន រ ពៅគ្សកុខ្មែ រ កាល យ 

ពៅ ជា យុទធសាង្គ្សត យួន សាំរាប់ ពលប ទឹកែីខ្មែ រ តាេ នីរិវ ិ្ ,ី

រយគ្សួល ហួសការយល់សាែ ន របស់ពខាែ ច្ ហូ ជីេីុញ ពៅពទៀរ។

ចូ្លរេួ ការពបាោះពឆន រ កន ុង គ្សកុខ្មែ រ ខ្ែល មាន យួន ជា មាច ស ់

ខ្ែល មាន ហ ុន ខ្សន ជា ខ្មែ រ ព វ្ ើ ខ្កក បាំពរយួីន ជា ការសាបគ្េួស

ផលអាគ្កក ់សាំរាប់ជារិខ្មែ រ។ ជា រាំនិរកល ី ! ជា េនលក ទុកខ  សាំរាប់ 

អ្នររខ្មែ រ ! ជា ការរកិព ើង នន ទឹកែីយួន េក ពលើទឹកែីខ្មែ !

ចាញ ់ការពបាោះពឆន រ ឆន ាំ ២០១៣, ពលាក សេ រងេី និង កិេ សុ

ខា ធាល ប់ និោយ ថា ពយើង នាំោន  ពបាោះ ពៅនថ្ៃេុមពទៀរ, រហូរ

ទាល់ខ្រឈន ោះ, ែូពច្នោះ ពលាក យល់ ថា ការចាញ់ពនោះ ជា ការ្េែតា, 

ប៉ាុខ្នត  ពលាក ពភ្លច្ ថា សាំែីពនោះ ជា សាំែី សាបគ្េួស នូវ ជារិេុល

ែល់ ជារិខ្មែ រ។ ពបើ អ្ស់ពលាក តាាំង មល នួ ជា អ្នកពច្ោះ, យល់ ថា

ចាញ់ពបាកយួន ជា ពរឿង េិន ៃ្ន់ ៃ្រ ពនោះពទ, ច្ុោះ ពបើ រាង្គ្សត ខ្មែ រ 

ោន  េិន សូវពច្ោះែឹង ែូច្ អ្ស់ពលាក, ពរើ េួកពរ រិរ ខ្បបណា

ពៅវញិ។ សពង្គ្រា ោះជារិ ខ្បប  វ ិ្ ី ពបាោះពឆន រ ឲយួនឈន ោះពនោះ ជា
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សត្រូវ របស់ជារិ ឬ ជាគូត្បឆាំ ងនយោបាយ 
 

ឧប យៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ២១ វិច្ជិកា ២០១២ 

ការទទួលសាា ល ់ អ្ាំណាច្យួន ពៅគ្សកុខ្មែ រ, ទទួលសាា ល់ ជន

ជារិយួន ពៅ គ្សកុខ្មែ រ ថា ជា មាច ស់ខ្មែ រ, ទទួលសាា ល់ អ្ាំណាច្

ផ្លត ច្់ការ ហ ុន ខ្សន ថា ជា អ្ាំណាច្ ពេញច្ាប ់អាច្ សមាល ប់

េនុសេបានតាេច្ិរត។ ពបើ យល់ែឹងខ្ែរ េី ពគ្ោោះថាន ក់ ែល់ 

អាយុជីវរិជារិខ្មែ រ, ច្ុោះ ពហរុអ្វ ី ពៅខ្រ ច្ពច្ស ច្ង់ពបាោះពឆន រ 

! ពហើយ ពៅខ្រ ទុក របប ពចារេ័ទ ពៅភ្ន ាំពេញ ជា រូគ្បឆាំង

នពោបាយ ! ពរើ អ្ស់ពលាក ពៅ មាន សងឃឹេ ពលើអ្វ ី ? សូេ ជួយ

េនយល់ពយើងផង។ 

  


