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មានគណបក្សនយោបាយជាង ៣០ យ ើយយៅស្រុក្
ខ្មែរ ចាប់តាំងពើមានការយរៀបចាំ ឱ្យមានការយបាោះយនន ត
ជារក្លតាំងពើនាយដើមទរវតសរន៍ន ាំ ១៩៩០ ខ្ដល
យរៀបចាំយោយអ ុនតក់្មក្។ គណបក្សខ្ដលចូលរមួការ
យបាោះយនន តទាំងអរ់ ខ្តងខ្តមានរក្មែភាពយោរនា
នយោបាយ ខ្តយៅមុនយពលយបាោះយនន តមតងៗខ្តប ុយ ណ្ ោះ 
យ ើយមុនយពលខ្ដល គណបក្សរមព័នធយដើមបើស្បជាធិប-
យតយយយក្ើត យយើងយ ើញមានខ្តគណបក្ស ខ្ដលមាន
យៅអើយៅក្នុងរដឋរភាខ្តប ុយ ណ្ ោះ ខ្ដលមានដាំយណើ រការ
រក្មែភាពរបរ់មលួន។ មក្ដល់ស្តឹមថ្ថៃយនោះ គណបក្ស
នយោបាយខ្ដលយៅមានរក្មែភាពផុលផុរ មានខ្ត
បើគណបក្សគឺ គណបក្សស្បជាជនក្មពុជា គណបក្ស
រយរ គ្ ោះជាតិ និងគណបក្សរមព័នធយដើមបើស្បជាធិបយតយយ។ 
ចាំខ្ណក្ឯគណបក្សមយួចាំននួយទៀត ខ្ដលមិនទទលួ
បានយៅអើក្នុងរដឋរភា មានរក្មែភាពតិចតួចបាំផុត 
ឬគ្មែ នទល់ខ្តយ ោះខ្តមតង។ 
 
គណបក្សកាន់អាំ្ច គឺជាគណបក្សស្បជាជន យ ើយ 
យៅខ្តជាគណបក្សស្បជាជនរ ូតមក្។ ក្នុងន័យស្តឹម
ស្តូវ ក្នុងនាមជាគណបក្សកាន់អាំ្ច គណបក្ស
ស្បជាជនគួរខ្តខ្បងខ្ចក្ ឱ្យបានចារ់លារ់ ថាយតើ 
 

 
រក្មែភាព្មលោះ ខ្ដលជារក្មែភាពក្នុងនាមរោឋ ភិបាល 
និងយតើរក្មែភាព្មលោះ ជារក្មែភាពគណបក្ស? 
ប ុខ្នែផទុយយៅវញិ យយើងអាចយមើលយ ើញថា ការយធវើឱ្យ
មានភាពស្ចបូក្ស្ចបល់ ថ្នតនួាទើរបរ់មរនតើរាជការក្នុង
កិ្ចចការបក្ស និងកិ្ចចការរដឋ គឺជាយចតនារបរ់គណបក្ស 
ស្បជាជន យដើមបើយក្ៀបរងកត់មរនតើរាជការ ឱ្យបយស្មើបក្ស
យោយស្បយោលខ្តមែង។ ការរយងកតជាទូយៅប ា្ ញថា 
មានខ្តមរនតើរាជការ ខ្ដលមានតនួាទើ និងផលស្បយោជន៍ 
ផ្ទទ ល់មលួនខ្តប ុយ ណ្ ោះ ខ្ដលរក្មែក្នុងកិ្ចចការបក្ស យដើមបើ 
យគអាចបនតខ្រវងរក្លាភរកាក រៈតយៅយទៀតបាន។ យនោះ 
ជានយោបាយ ខ្ដលមិនយចញពើយបោះដូង ក្នុងការជួយ 
អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ខ្តជាការចូលរមួនយោបាយយោយភាព
អាតែ និយម។  
 
រពវថ្ថៃយនោះ រក្មែភាពរបរ់រោឋ ភិបាល គឺយគោក់្យ ែ្ ោះ 
ជារក្មែភាពរបរ់គណបក្សស្បជាជន។ ដូយចនោះស្បជា- 
ពលរដឋ អាចខ្រវងយល់អាំពើរក្មែភាពរបរ់គណបក្ស
ស្បជាជនបានោ ង្យ។ ប ុខ្នតស្បជាពលរដឋ ស្តូវរួរ
មលួនឯងថា យតើរក្មែភាពរបរ់គណបក្សស្បជាជនតម 
រយៈរោឋ ភិបាល យធវើឱ្យបងបអូនទទលួបានផលអវើមលោះ? 
និងយធវើឱ្យបងបអូនទទលួរងនូវផលវបិាក្អវើមលោះ? រូមកុ្ាំ
រមលឹងស្តឹមមលួនឯង រូមរមលឹងយៅ ថ នភាពស្បជាពល- 
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រដឋទូយៅជុាំវញិមលួន យស្រោះយពលមលោះ បងបអូនអាចមិនខ្មន
ជាជនរងយស្គ្មោះយោយផ្ទទ ល់។ យបើបងបអូនទទលួបានផល 
ស្បយោជន៍ពើរក្មែភាពរបរ់គណបក្សស្បជាជន ពិត
្រ់ គឺបងបអូនយៅបនតគ្មាំស្ទគណបក្សយនោះតយៅយទៀត 
មិនខាន។ យនោះក៏្ជាការចូលរមួនយោបាយ ខ្ដលមិន
យចញពើយបោះដូងខ្ដរ ខ្តជាការចូលរមួនយោបាយយោយ
ភាពអាតែ និយម។ 
 
គណបក្សស្បនាំង មិនខ្មនជាគណបក្សស្បនាំងជា
យរៀងរ ូតយទ ប ុខ្នតយមបក្សស្បនាំងយៅស្រុក្ខ្មែរ ខ្បរជា 
ទទលួបាន្រជាយមបក្សស្បនាំងជាយរៀងរ ូតយៅវញិ។ 
បក្សស្បនាំងក្នុងប ុនាែ ននន ាំចុងយស្កាយយនោះ ធ្លល ប់ជាបក្ស
រម រងសុើ ខ្ដលដឹក្នាាំយោយយលាក្រម រងសុើ និងបក្ស
រិទធិមនុរស ខ្ដលដឹក្នាាំយោយយលាក្ កឹ្ម រុខា។ 
ប ុខ្នតយពលយនោះគណបក្សស្បនាំង គឺគណបក្សរយរ គ្ ោះជាតិ 
ចាំខ្ណក្ឯយមបក្សស្បនាំង គឺយៅខ្តជាយលាក្យមបក្សទាំង 
ពើរដខ្ដល។ មុរពើគណបក្សស្បជាជន គណបក្ស
ស្បនាំងខ្តងយចាទ គណបក្សយផសងៗ ថាជាគណបក្សអា
យ ងឱ្យគណបក្សស្បជាជន រមួទាំងគណបក្សស្បជាជន
ផង ក៏្ទទួលបាន្រថាជាគណបក្សអាយ ងយួនខ្ដរ។ 
យចាទគ្មន យៅមក្ៗ យស្បៀបដូចគណបក្សរយរ គ្ ោះជាតិ
មលួនឯង យក្ើតយចញពើមាែ យក៏្ជាគណបក្ស ខ្ដលមលួន
ធ្លល ប់យចាទថាគណបក្សអាយ ង ឪក៏្ជាគណបក្សខ្ដល
មលួនធ្លល ប់យចាទថាគណបក្ស អាយ ង។ គឺយលាក្រម រងសុើ
ធ្លល ប់យចាទយលាក្កឹ្ម រុខាថាអាយ ង ឯយលាក្កឹ្ម រុខា
ក៏្ធ្លល ប់យចាទយលាក្ រម រងសុើ ថាជាអាយ ងខ្ដរ។  រ
ជាតិលាបពណ៌អនក្ដថ្ទរបរ់យមបក្សទាំងពើរយនោះ យៅ
ខ្តបនតយៅយ ើយយពលយនោះ។ ជាការពិត ខ្ដលមិន
អាចស្បខ្ក្ក្បាន គឺ ថ នភាពនយោបាយ ខ្ដលបាន
មក្ដូចរពវថ្ថៃយនោះ គឺយោយ រ ខ្តវតតមាន និងការរមួ
ចាំខ្ណក្របរ់គណបក្សស្បនាំង មិនខ្មនជា ន ថ្ដ
របរ់បក្សស្បជាជនខ្តឯងយនាោះយទ។ គណបក្សស្បនាំង
យស្ៅខ្តពើការនិោយស្បនាំង នឹងទយងវើ ឬលទធផល ខ្ដល

គណបក្សស្បជាជនទទលួបាន គណបក្សស្បនាំងមិន
ខ្ដលបានប ា្ ញយគ្មលយៅ និងវធិើនាាំយៅដល់យគ្មល
យៅ ឱ្យបានចារ់លារ់ ដល់ស្បជាពលរដឋយនាោះយទ។  
 
មានការយលើក្យ ើងពើរ ខ្ដលគណបក្សស្បនាំងគរួពិចារ-
្។ ទើមួយ គណបក្សស្បជាជនមិនខាល ាំងយនាោះយទ 
ប ុខ្នតមក្ពើគណបក្សស្បនាំងមលួនឯងយមោយយពក្។ យនោះ
គឺជាការយលើក្យ ើងរបរ់អនក្ខ្ដលយៅក្នុងគណបក្សស្បជា-
ជនមលោះ។ ទើពើរ ស្គប់គណបក្សស្បនាំងក្នុងពិភពយលាក្
រុទធខ្តយមោយ។ ដូយចនោះយតើឱ្យគណបក្សស្បនាំងយៅក្មពុជា 
ខាល ាំងោ ងយម ចនឹងយក្ើត? យនោះគឺជាការយលើក្យ ើងរបរ់ 
អនក្យៅក្នុងគណបក្សរយរ គ្ ោះជាតិ។ ការយលើក្យ ើង
ទាំងពើរយនោះគឺបញ្ជា ក់្ចារ់ថា គណបក្សស្បនាំងខ្ដល
ដឹក្នាាំយោយយមបក្សស្បនាំងទាំងពើរយនោះ នឹងមិនអាចផតួល 
គណបក្សស្បជាជនបានយនាោះយទ។ ប ុខ្នតយដើមបើបិតបាាំង
ភាពយមោយរបរ់មលួន គណបក្សរយរ គ្ ោះជាតិខ្តងយចាទ 
គណបក្សយផសងយទៀត ថាជាគណបក្សអាយ ង។ យតើ
គណបក្ស្ខ្ដលគណបក្សរយរ គ្ ោះជាតិ និងរក្មែ 
ជនរបរ់យគចាត់ទុក្ថាជាគណបក្សអាយ ង?  
 
មក្ដល់យពលយនោះ គ្មែ នគណបក្ស្យស្ៅពើគណ-
បក្សរមព័នធយដើមបើស្បជាធិបយតយយ (គ.រ.ប) យនាោះយទ 
ពើយស្រោះថា គ.រ.ប គឺជាគណបក្សខ្ដលមានរក្មែភាព 
ផុលផុរោ ងខាល ាំង ចាប់តាំងពើការបយងកើតយៅនន ាំ ២០០៦ 
មក្។ ផទុយពើគណបក្សស្បជាជនខ្ដលយធវើនយោបាយ
ស្បចាាំថ្ថៃ ក្នុងនាមរោឋ ភិបាលយដើមបើខ្តបនតកាន់កាប់
អាំ្ចផ្ទត ច់មុមតយៅយទៀត និងផទុយពើគណបក្ស
ស្បនាំងខ្ដលយធវើក្នុងយគ្មលបាំណង យដើមបើខ្តផតួលគណ
បក្សស្បជាជន គ.រ.ប យធវើនយោបាយមិនខ្ដលរាំយៅ
យៅរក្រនលឹក្យនន តពើស្បជាពលរដឋយ ើយ។ ផទុយពើគណ
បក្សខ្ដលគ្មែ នយៅអើក្នុងរដឋរភាយផសងយទៀត ខ្ដលយធវើ 
រក្មែភាពនយោបាយ ខ្តយៅអាំ ុងយពលមុនយបាោះយនន ត 
មតងៗ គ.រ.ប យធវើរក្មែភាពជាស្បចាាំ យរលគឺយយើង
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យៅខ្តបនែការ្រពនយល់ស្បជាពលរដឋ អាំពើយគ្មលធាំៗ
ទាំងបើ គឺស្បជាធិបយតយយ/នយោបាយ កិ្ចចបដិបតតិស្ពោះធម៌ 
និងរើលធម៌រងគម។ វ ិលភាពថ្នរក្មែភាពរបរ់ 
គ.រ.ប ដាំបូងយ ើយយក្ើតយចញពើបុគគលខ្តមាន ក្់ គឺ
យលាក្ មឹម វារនា ខ្ដលជាបុគគលមិនមានស្បវតតិយក្រ ត ិ៍
យ ែ្ ោះអវើទល់ខ្តយ ោះ ខ្តក្មាល ាំងនយោបាយយនោះ បាន
រ ើក្ដុោះោលយ ើងៗជាបនតបនាទ ប់។ រពវថ្ថៃយនោះយស្ៅអាំពើ
ការចាក់្ផោយតមស្បព័នធអិុនធឺណិតយរៀងរាល់ថ្ថៃ ការ
អាប់ ូតរាំយ ងផោយទាំងអរ់ ចូលក្នុងយគ ទាំព័រ 
របរ់យយើងយក្ើនយ ើងជិត ៣០០០ យមា ងយៅយ ើយ 
យ ើយមលឹម រថ្នការពនយល់ោ ងយក្ាោះក្ាយ ក៏្ស្តូវបាន 
ចាក់្ផោយតមវទិយុយៅទូទាំងស្បយទរ រ ូតដល់ចាំននួ
ជាង ២០ យមា ងមុរៗគ្មន ក្នុងមយួថ្ថៃៗ យរទើរខ្តរពវ
ររយពញថ្ផទស្បយទរយៅយ ើយ។ 
 
យ តុអវើបានជាយលាក្ មឹម វារនា បនតរក្មែភាព
នយោបាយរបរ់គ្មត់ យោយគ្មែ នយពលឈប់រស្មាក្ 
ោ ងដូយចនោះ? ្យយល់យទ ពើយស្រោះ គ.រ.ប មិនខ្ដល 
ចាត់ទុក្គណបក្សស្បជាជន និងគណបក្សរយរ គ្ ោះជាតិ 
ឬគណបក្សដថ្ទ្មយួ ជាគូស្បក្ួតរបរ់យយើងយនាោះ 
យទ។ ថ្ដគូស្បក្ួតពិតស្បាក្ដរបរ់ គ.រ.ប គឺភាព     
អរក្មែជាទូយៅរបរ់ស្បជាពលរដឋ។ អនក្ខ្ដលទទលួ
យក្មយនាគមវជិាា ថ្នការររ់យៅ និងការយធវើនយោបាយ
របរ់ គ.រ.ប មក្ពិចារ្ និងបដិបតតិក្នុងជើវតិ
ស្បចាាំថ្ថៃ ក្ាំពុងខ្តររ់យៅយោយមានក្តើរុម។ អនក្ទាំង
យនោះអាចជាអនក្ខ្ដលក្ាំពុងខ្តយធវើការ្រក្នុងជួររោឋ -     
ភិបាល អងគការរងគមរុើវលិ និង ថ ប័នឯក្ជនផងក៏្
ថាបាន។ រូមបងបអូនរយងកតយមើលជុាំវញិបងបអូនយៅ
ក្នុងរ គមន៍ ឬយៅក្ខ្នលងយធវើការ ថាយតើបងបអូនមាន
រមាគ ល់យ ើញមនុរសខ្ដលគរួឱ្យយគ្មរព និងររយរើរ
ឬយទ? អនក្ទាំងយនាោះអាចជាអនក្ខ្ដលយល់មយនាគមវជិាា  
នយោបាយរបរ់ គ.រ.ប ក៏្ថាបាន។ អនក្ទាំងយនាោះ
អាចជា ឪពុក្ មាត យ ជើដូន ជើត និង ច់ញាតិយផសង

យទៀតរបរ់អនក្ ខ្ដលពើមុនបានចាំ្យស្ទពយរមបតតិ 
មាោះខាា យយៅយលើពិធើ រនា ដូចជាការយបាោះបាយបិណឌ  
(យបាោះបាយស្គវាត់យចាល) ខ្ដលពើមុនស្តូវបានយគយធវើ
ោ ងគស្គឹក្គយស្គង ក្នុងរយៈយពលពើររបាត  ៍ នារដូវ
បុណយភាុ ាំបិណឌ  យ ើយឥ ូវខ្បរជាមានភាពរៃប់ ៃ ត់ 
ថមថយរក្មែភាព យៅតមវតតអារាមនើមយួៗនារដូវភាុ ាំ
បិណឌ  ខ្ដលយទើបខ្តក្នលងយៅយនោះ។ យលាក្ មឹម វារនា 
ជាអនក្បក្ស្ យមិនរាំថ្ចមាត់អាំពើទយងវើបុណយ និងបាប 
យៅក្នុងរងគមខ្មែរ។ យនោះជាការយធវើនយោបាយខ្ដលផុរ 
យចញពើយបោះដូងពិតស្បាក្ដ គឺជយួយោយមិនរ ាំពឹងផល
តបរនងមក្មលួនវញិយ ោះយ ើយ។ 
 
មានមនុរសបើស្កុ្ម ខ្ដលទទលួយក្មយនាគមវជិាា របរ់ 
គ.រ.ប មិនបាន។ ស្កុ្មទើមយួ គឺស្កុ្មខ្ដលស្តូវរងការ
វាយស្បហារចាំៗពើយលាក្ មឹម វារនា។ ស្ក្ុមយនោះបាន
ដល់អនក្ខ្ដលយដក្ស្តាំក្នុង រនា នយោបាយ និង
រងគមរុើវលិនានា យដើមបើខ្តទញយក្ផលស្បយោជន៍
ពើស្បជាពលរដឋស្ក្ើស្ក្ និងគ្មែ នចាំយណោះដឹង មក្យធវើជា
ស្បយោជន៍ផ្ទទ ល់មលួន ខ្ដលជាទូយៅពួក្យនោះខ្តងស្តូវបាន 
យលាក្ មឹម វារនា យៅថាពកួ្មារោទយថាក្ ពួក្
្មខ្ឆក។ យនោះជាស្បយភទពួក្គ្មបកាែ មយក្្ម។ 
ស្កុ្មទើពើរ គឺស្កុ្មខ្ដលចង់ឈនោះគណបក្សស្បជាជនយពក្ 
រ ូតដល់មិនបានថលឹងខ្ថលងរក្ភាពស្តឹមស្តូវ។ ស្ក្ុមយនោះ
រុាំឱ្យ គ.រ.ប របួរមួជាមយួគណបក្សរយរ គ្ ោះជាតិ 
យដើមបើផតួលរ ាំលាំគណបក្សស្បជាជន និងយដើមបើយបើក្ស្ចក្
ឱ្យមានការផ្ទល រ់បតូរ ខ្ដលយយើងយមើលយ ើញថា វាយៅ
ស្តឹមខ្តបែូរបុគគលផ្ទែ ច់ការចារ់ ោក់្បុគគលផ្ទែ ច់ការថែើ
ខ្តប ុយ ណ្ ោះ។ ស្កុ្មយនោះយស្ចើនខ្តបានដល់ស្កុ្មរងយស្គ្មោះ
យោយការដឹក្នាាំរបរ់គណបក្សស្បជាជន ឬក៏្ស្ក្ុមខ្ដល 
មិនរងយស្គ្មោះយទ ខ្តយមើលយ ើញភាពអនតរាយថ្នការដឹក្ 
នាាំស្រុក្យទរ ជាពិយររ បញ្ជា អយនាត ស្បយវរន៍ បញ្ជា   
ស្ពាំខ្ដន និងបញ្ជា ធនធ្លនធមែជាតិជាយដើម។  
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ចាំខ្ណក្ឯស្កុ្មទើបើ គឺជាស្កុ្មខ្ដលមិនឈនោះមលួនឯង 
(ស្កុ្មអន់ចរតិ)។ ស្ក្ុមយនោះបានដល់ស្ក្ុមអងគការ 
រងគមរុើវលិ និងស្កុ្មអនក្យចោះដឹងមលោះ ខ្ដលទទលួបាន
រញ្ជា បស្តអនុបណឌិ ត និងបណឌិ តពើយស្ៅស្បយទរ។ 
ស្កុ្មយនោះពិបាក្នឹងទទួលយក្ការបក្ស្ យ និង
រក្យរមតើរបរ់យលាក្មឹម វារនា្រ់។ ពកួ្យគមិន
ទទលួយក្យោយ រពកួ្យគគិតថា យលាក្មឹម វារនា 
យស្បើស្បារ់រក្យរមតើយស្គ្មតស្គ្មត ស្បយទចផ្ទត  ។ល។ 
ប ុខ្នតតមពិតស្កុ្មយនោះ ជាស្កុ្មខ្ដលមិនឈនោះមលួនឯង។ 
ពកួ្យគមិនអាចទទលួ គ ល់ចាំយណោះដឹង និងភាពបិុន
ស្បរប់ថ្នការពនយល់ខ្ដលរាំបូរយៅយោយឧទ រណ៍
ជាក់្ខ្រតងរបរ់យលាក្មឹម វារនា ខ្ដលមានស្តឹមខ្ត
បរញិ្ជា បស្តក្នុងស្រុក្យនាោះយទ។  
 
យយើងអាចយ ើញតមរយៈការពិភាក្ោ អាំពើការក្ាំណត់
អាណតតិនាយក្រដឋមរនតើ ការនិោយអាំពើបញ្ជា អាំ្ច
ស្បមូលផតុ ាំ ការនិោយអាំពើភាពមិនអពាស្កឹ្ត នាយពល
ថែើៗយនោះ ខ្ដលពកួ្យគរុទធខ្តបានយលើក្យក្មយនាគមវជិាា  
នយោបាយរបរ់ គ.រ.ប មក្យធវើជារាំអាង។ ប ុខ្នត
អនក្វភិាគរងគមទាំងយនោះ មិនខ្ដលនិោយដល់ស្បភព
យដើមរបរ់មាច រ់ទរសនៈយនាោះយទ។ យៅក្នុងវរ័ិយស្ វ- 
ស្ជាវ ការមិនប ា្ ញស្បភពយដើម ខ្ដលមលួនបានទញ
យក្មក្យស្បើខ្បបយនោះ យគយៅថា “យចារលួចគាំនិត 
(plagiarist)”។ មិនទន់បានកាន់អាំ្ចផង យគ
ហា នលួចគាំនិតអនក្ដថ្ទខ្ដលយៅចាំយរោះមុមយគរាល់ថ្ថៃ 
យោយគ្មែ នយអៀនខាែ រប ុយណណោះយៅយ ើយ ទស្មាាំដល់យពល 
កាន់អាំ្ច យគពិតជាអាចលួចរមបតតិរដឋយស្ចើនជាង
គណបក្សស្បជាជនយទៀតក៏្ថាបាន។ រូមកុ្ាំយភលចថា 
អាំយពើអាស្ក្ក់្ធាំៗយក្ើតយចញពើអាំយពើអាស្ក្ក់្តូចៗ ខ្ដល
ស្បស្ពឹតតជាស្បចាាំយនោះឯង។ មិនខ្មនជាយរឿងលាំបាក្ពិនិតយ 
និងមិនចាាំបាច់យស្បើការរមលឹងយមើលយូរយ ោះ យបើអនក្ចង់
ដឹងថា យតើអនក្នយោបាយ ្មានទរសនវរ័ិយ ទាំង
រស្មាប់ការយោោះស្ យបញ្ជា ជើវតិស្បចាាំថ្ថៃ ទាំង

រស្មាប់យោោះស្ យបញ្ជា ស្បយទរជាតិ គឺរូមអនក្
យស្ជើរយរ ើរយក្ ឯក្ ររាំយ ង ចាំននួបើ ឬបនួយមា ង
របរ់អនក្នយោបាយទាំងអរ់យៅក្មពុជាមក្ ត ប់។ 
អនក្អាចខ្រវងរក្ព័ត៌មានទាំងយនាោះយៅក្នុងអិុនធឺណិត 
យពលយនាោះអនក្នឹងយ ើញថា អនក្នយោបាយរូប  ្
ខ្ដលមានរក្យរមតើមានតថ្មលរក្ល មិនខាន។ 
 
នយោបាយមិនខ្មនជានយោយបាក្យទ។ នយោបាយ
មិនខ្មនជាការយបាក្ស្បារ់យទ ប ុខ្នតជារិលបៈ្ន 
យៅរយស្មចយគ្មលយៅ ខ្ដលយគ្មលយៅយនាោះ គឺយដើមបើ
ស្បយោជន៍រួមរបរ់ស្បជាពលរដឋទូយៅ យ ើយអនក្ 
នយោបាយរុចរតិស្តូវខ្តជាបុគគល ខ្ដលមានយបោះដូង
បររុិទធក្នុងការជយួរយរ គ្ ោះស្បយទរជាតិ ស្បក្បយោយ 
ទរសនវរ័ិយមុតស្រួច និងយពញយោយការយបែជាា ចិតត
មពរ់ ក្នុងការ្នយៅរយស្មចយគ្មលយៅយនាោះ។  
 
យលាក្ Lee Kun Yew និង Jean Chrétien ជាអនក្
នយោបាយ ខ្ដលយធវើឱ្យស្បជាពលរដឋរិងាបូរ ើ និង     
កា្ោកាល យជាអនក្ឈនោះ យោយ រខ្តនយោបាយ
របរ់ពកួ្គ្មត់ ជានយោបាយស្បក្បយោយទរសនវរ័ិយ 
គ្មែ នការយបាក្ស្បារ់ គឺបររុិទធក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិ 
យចញពើយបោះដូងរបរ់ពកួ្គ្មត់ (Straight from my 
heart)៕ 
 




