សូមលផ្ទៀងផ្ទទត់នឹងសុនរទ កថ្វផ្ទទេ់
សុនទរកថា
កនងឱកាសសមាជល
ុ

ក
ើ ទី១

របស់ប្បធានគណបកសសម្ពន
័ លធ ើម្ប ីប្បជាធិបលេយ្យ
ថ្ងៃទី០៦ ខែ ិច្ិកា
ឆ ឆ្ន២
ាំ ០១១

ជាបឋមខ្ំព្ញ េះករុណាខ្ំបា
ញ ទ ខឹម វាសនា សូមព្ាបថ្វាយបងគំ ព្េះេុណ្ចាស់ស់ ព្េះលារានុលតេរៈព្េប់ព្េះអងគ
ជាទីលោរេសាារៈ សូមលោរេសចាសជិក សចាសជិាននអងគសចាសជ និងលភ្ ្ៀវកិតយ
ិត សទំងអស់ ជាទីលោរេ
រាប់អាន។

លេេលនះខ្ចាស
ំ ញ នសំណ្ួរេីរ សួរលៅាន់សចាសជិកចេនារបស់លយើង ៖ ទីមួយ “លតើេួកលយើងកំេុងតតល្ាើអាី?”
និងទីេីរ “លតើេួកលយើងល្ាើលនះល ើមបីអាី?”។ សំណ្ួរទីមួយជួយលយើងឱ្យចាសនសតិលេញលេញកនញងារង្កររបស់
លយើង ចំតណ្កសំណ្ួរទីេីរជួយលយើងឱ្យចាសនទំនុកចិតក
ត នញងារង្កររបស់លយើង។ ាេណាអនកចាសនសតិលេញ
លេញកនញងារង្កររបស់អនក ារង្កររបស់អនកព្តូវបានផ្់ត
ិ ផ្់ង់ និងសេិតកនញងភាេអាចព្េប់ព្េងបាន។ ាេណា
អនកចាស់លាស់ថ្វ អនកល្ាើលនះល ើមបីអាីេិតព្បាក

ឥទិធេេអវិជចាស
ជ នខាងលព្ៅមិនអាចបតងារទិសសកមមភាេ

ារង្កររបស់អនកបានលំើយ។ ទីបំផ្ុត លទះបីកិច់ារលនះេំបាក្ងន់្រង ប៉ុនណាក៏លដ្ឋយ លទះបីឧបសេគត េ
អនកព្តូវឆ្លងាត់លនាះចាសនសភាេខាលង
ំ ាលយ៉ងណាក៏លដ្ឋយ

អនកលៅតតលៅ េ់លោេលៅបានយ៉ងេួរឱ្យលសងើច

សរលសើរ។ លេេលនះ េួកលយើងកំេុងតតលរៀបចំសចាសជលេើកទីមួយរបស់េណ្បកសសមព័នលធ ើមបីព្បជា្ិបលតយយ
របស់េួកលយើង។

សចាសជរបស់លយើងកំេុងសេិតលៅកនញងភាេអាចព្េប់ព្េងបានរបស់េួកលយើង។

ចុះអាីលៅជា

ចលមលើយចំល ះសំណ្ួរទីេីរ? លតើេួកលយើងកំេុងតតល្ាើសចាសជលនះល ើមបីអាី? ាាីលបើារលរៀបចំសចាសជលៅលេេលនះ
ចាសនវតេប
ញ ំណ្ង

ជាអាទិ៍

ល ើមបីលព្ជើសលរើសព្បធានេណ្បកស

សលព្មចេកខ នក
ិត ៈ

ផ្តេ់សុេេភាេ េ់

សចាសសភាេេណ្ៈកចាសម្ិារកណា
ត េ ។េ។ ប៉ុតនត លនះព្ោន់តតជា ំណាក់ាេឆ្លងាត់ល ើមបីល្ពះលៅរក
លោេលៅប៉ុលណា
ណ ះ។ ចុះលតើអាីលៅជាលោេលៅ?
លយើងព្តូវព្សនមឱ្យល

ើញនូវសុបិនរួមត េជាលោេលៅរបស់លយើង។ វាេឺជាសុបិនរួមត េេួកលយើងទំងអស់

ោនបានចូេរួមោនបលងាើតលំើង

េឺ

៖

“ចាសតុភ្ម
ូ ម
ិ យ
ួ ត េេួកលយើងរស់លៅលដ្ឋយលសមភា
ើ េោនកនញងនាមជា

អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្ទះលេខ១០៨B2 ផ្លូវលេខ៣១៥ សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទួេលោក រាជធានីភ្ំលន េញ
ទូរសេទទនា
ំ ក់ទំនង ៖ ០១២ ៩០ ៦៥ ៦៥/០១២ ៨៩ ៧៦ ០០/០១៧ ៨៤០ ៤០៧/០១២ ៩២ ០២ ៥៥
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ចាស់ស់”។ លនះេឺជាសុបិនរួមត េជាលោេលៅរបស់េួកលយើង។ េួកលយើងទំងអស់ោនព្តូវល្ាើឱ្យសុបិនលនះាលយ
ជាារេិតលដ្ឋយកណា
ត ប់ន របស់េួកលយើង។ វិធានារំាំបាច់ជាេនលឹះ សព្ចាសប់ឱ្យេួកលយើងទំងអស់ចាសនភាេ
លសមោ
ើ ន កនញងនាមជាចាស់ស់ព្បលទស

េឺលោេារណ្៍តុេយភាេអំណាចរវាងេេរ ាជាចាស់ស់ព្បលទស

និងរដ្ឋា

ភ្ិបាេត េជាតំណាងឆ្នទៈរបស់េួកលយើង។

លោេនលយបាយេនលឹះរបស់េណ្បកសលយើង

េឺជាទីត េេួកលយើងព្តូវលៅឱ្យ េ់

ល ើមបីឱ្យសុបិនរួមរបស់

លយើង េឺ “ចាសតុភ្ម
ូ ិមួយត េេួកលយើងរស់លៅលដ្ឋយលសមើភាេោនកនញងនាមជាចាស់ស់" បានាលយជាារេិត។
ខ្ំចាស
ញ នទំនុកចិតយ
ត ៉ ងចាស់ថ្វ បងបអូូនបានធាលប់ អំេីវា ធាលប់ ឹងអំេីវា ធាលប់យេ់អេ
ំ ីវា តាមទំងធាលប់ព្សនម
ល

ើញរូបរាង ៏រស់រលវើករបស់វាយ៉ងចាស់

កនញងខួរកាេរបស់បងបអូូនលទៀតផ្ង។

លតើវាេឺជាអាីលៅ?

វាេឺជាយនតារព្បាំបច
ី ំណ្ច
ុ ជាលោេនលយបាយេនលឹះរបស់េណ្បកសលយើង ត េឆ្លញះបញ្់ំងេីឆ្នទៈ ម
៏ ុតព្សួច
និងទសសន វិស័យលដ្ឋយតផ្អូកលេើមូេដ្ឋានេិំារណាព្បកបលដ្ឋយលហតុផ្េព្តឹមព្តូវរបស់ចេនាលយើង កនញងារ
ល្ាើឱ្យសុបិនរួមរបស់លយើង ាលយជាារេិត។
យនតារព្បាំបីចំណ្ច
ុ ចាសន ច
ូ តលៅ ៖
១. ព្តូវកំណ្ត់អាណ្តតិសព្ចាសប់នាយករ ាមន្តនតី (េីរអាណ្តតិ)
២. នាយករ ាមន្តនតីមិនព្តូវបានអនុញ្ាតឱ្យបលងាើតព្កញមអងគរកសលដ្ឋយខលួនឯងលទ
៣. នាយករ ាមន្តនតីព្តូវរស់លៅកនញងនិលវសនដ្ឋាន(ផ្ទះ)ត េផ្តេ់លដ្ឋយរ ា
៤. បលងាើតតុលាាររ ាបាេ
៥. ឋាននតរសកតិំាប់េីឧតតមលសនីយ៍ លយធា និងនេរបាេព្តូវសុំលសចកតីទុកចិតេ
ត ីសភា
៦. អេាព្កឹតមន្តនតីរាជារ
៧. ព្បជាេេរ ាលបាះល្នតលដ្ឋយផ្ទទេ់ លព្ជើសលរើស និងទចាសលក់តំណាងព្េប់ព្បលភ្ទ
(

ុំ/សង្កាត់ ព្កញង/ព្សញក/ខណ្ឌ និង រាជធានី/លខតត)

៨. លព្បើព្បេ័នឯ
ធ កតតនាមសព្ចាសប់លបាះល្នតលព្ជើសលរើសតំណាងរាន្តសត

អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្ទះលេខ១០៨B2 ផ្លូវលេខ៣១៥ សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទួេលោក រាជធានីភ្ំលន េញ
ទូរសេទទនា
ំ ក់ទំនង ៖ ០១២ ៩០ ៦៥ ៦៥/០១២ ៨៩ ៧៦ ០០/០១៧ ៨៤០ ៤០៧/០១២ ៩២ ០២ ៥៥
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យនតារព្បាំបីចំណ្ច
ុ លនះ េឺជាសំណ្ង់រ ាបាេាមីមួយ ត េេួកលយើងព្េប់ោនចាសនាតេាកិច់ជួយលព្ជាមតព្ជង
សាងសង់លំើងល ើមបីយកលៅជំនួសព្បេ័នរធ ាបាេបច់ប
ញ បនន ល ើមបីល្ាើឱ្យសុបិនរួមរបស់េួកលយើងេឺ

“ចាសតុភ្ម
ូ ិ

មួយត េេួកលយើងរស់លៅលដ្ឋយលសមភា
ើ េោនកនញងនាមជាចាស់ស់” ាលយជាារេិតលំើង។ េីចំណ្ច
ុ ត េលយើង
កំេុងតតសេិតលៅ លៅ េ់លោេលៅរបស់លយើង េឺជាចចាសងយផ្លូវមួយ។ ជា្មមតា ព្េប់ារល្ាើ ំលណ្ើរលៅលេើ
ចចាសងយផ្លូវមួយ តតងតតចាសនឧបសេគ លទះតូច ឬ្ំ េឺព្តូវតតចាសន។ ចុះអាីលៅជាឧបសេគកនញង ំលណ្ើរ លេើចចាសងយ
ផ្លូវេីចំណ្ច
ុ ត េលយើងកំេុងសេិតលៅ លៅ េ់លោេលៅត េលយើងបានកំណ្ត់ទុក?

លយើងបានរកល


ើញនូវឧបសេគ្ំៗបី េឺ ៖
រចនាសមព័ននធ នអំណាចព្បមូេផ្តំតញ េកំេុងតតចាសនឥទិធេេយ៉ងខាលង
ំ ាល

ព្េប ណ្តប់ចាសតុភ្ូមិ

ទំងមូេរបស់លយើង ជាឧបសេគទីមួយ។


ចេនានលយបាយននេណ្បកសលព្ៅរដ្ឋាភ្ិបាេ ត េលោេលៅរបស់េួកលេ េឺល្ាយ
ើ ៉ ងលម៉ចក៏
លដ្ឋយឱ្យតតបានសនលឹកល្នត

លហើយត េកំេុងតតចាសនព្បជាព្បិយភាេេួរសមត រ

លៅកនញង

ចំលណាមអនកលបាះល្នត ត េជាសលមលងព្ប្ំ ងរដ្ឋាភ្ិបាេ និងជាអនក ត េចាសនមូេដ្ឋានេិំារ
ណាទន់លខោយ ជាឧបសេគទីេីរ ។


ភាេអសកមមរបស់ព្បជាេេរ ាលយើងទូលៅ ត េជាលហតុង្កយឱ្យលេលបាកព្បាស់បាន ចាសនជា
អាទិ៍ ៖ ារេិតតតព្បលយជន៍ផ្ទទេ់ខួ លន ារមិនសាគេ់េា
ី តេាកិច់កនញងនាមជាចាស់ស់ព្បលទស ារ
មិនយេ់ចាស់េីវតេប
ញ ំណ្ងព្តឹមព្តូវនននលយបាយ ជំលនឿស៊ប់ព្បាសំាកលហតុផ្េ ារមិនលព្បើ
សាតនុេេកនញងនាមជាមនុសសឱ្យអស់

និងារមិនអាចតវកតញកចំល ះលហតុារណ្៍ទំងអស់

ជុំ វិញជី វិតរស់លៅរបស់ខួ លនបាន េឺជាឧបសេគទីបី។
បានល

ើញឧបសេគ េួកលយើង ឹងយ៉ងចាស់ថ្វ េីចណ្
ំ ច
ុ សាេនភាេត េេួកលយើងកំេុងតតសេិតលៅ លៅាន់

លោេលៅត េលយើងបានកំណ្ត់ទុក វាជាកំណាត់ផ្ូវល ៏សមេ
ញ សាមញមួយ និងអាចថ្វជាកំណាត់ផ្ូវល ត េព្បកប
លដ្ឋយលព្ោះថ្វនក់ផ្ងក៏ថ្វបាន។
បានលដ្ឋយលជាេជ័យ

ូលចនះល ើមបីបល្់ ៀសឱ្យបាននូវលព្ោះាចណាមួយ និងល ើមបីបំតបកឧបសេគ

ភាេចាស់លាស់នូវ វិ្ីសាន្តសត

ល ើមបីនាលំ យើងលៅ េ់លោេលៅ

អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្ទះលេខ១០៨B2 ផ្លូវលេខ៣១៥ សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទួេលោក រាជធានីភ្ំលន េញ
ទូរសេទទនា
ំ ក់ទំនង ៖ ០១២ ៩០ ៦៥ ៦៥/០១២ ៨៩ ៧៦ ០០/០១៧ ៨៤០ ៤០៧/០១២ ៩២ ០២ ៥៥
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ត េលយើងលៅថ្វ

“នលយបាយ” និងបាតព្េឹះត េជាារកំណ្ត់យក កនញង ំលណ្ើរនលយបាយរបស់លយើង ត េលយើងលៅថ្វ
“ឥរិយបានលយបាយ” ព្តូវតតព្បាក ព្បជាកនញងចិតរត បស់លយើងព្េប់ៗោន។


នលយបាយជាសិេបៈននារល្ាើឱ្យបានសលព្មចលោេលៅ ត េលោេលៅលនាះជាផ្េព្បលយជន៍
រួមរបស់លយើងទំងអស់ោន។ លយើងជាលហតុល ើមបីឱ្យលោេលៅលយើងបានសលព្មច លទះបីលយើង
មិនបានឈ្នះល្នត ឬឈ្នះល្នតលហើយ លយើងមិនបានាន់ារង្ករព្សញកលទសក៏លដ្ឋយ។



សុច រិតភាេ ជាបាតព្េឹះព្េប់ឥ រិយបានលយបាយរបស់េួកលយើង។ លោេារណ្៍លនះនឹងជួយ
ឱ្យលយើងអាចផ្សះផ្ោជាតិលយើង ល្ាើឱ្យតខមរលយើងអាចសាមេគីោន ត េជាកចាសលំងំាំបាច់ខាះមិនបាន
កនញងារកសាងជាតិចាសតុភ្ូមិរបស់លយើង ។ លយើងល្
ល ះោន លព្ ះលយើងចង់ឱ្យេួកលយើងព្តូវរ៊វូ ោន
លយើងល្
ល ះោនលព្ ះលយើងចង់ឱ្យេួកលយើងសាមេគោ
ី ន លយើងល្
ល ះព្បតកក តបកជាបកសលផ្សងោន
លព្ ះលយើងចង់ឱ្យព្បលទសលយើង រើកចលព្មើនលជឿនលេឿន។

លចញេីជលចាសលះលទ”។

“ោមនារព្តូវរ៊វូ ណាមួយត េមិនលផ្តម
ើ

ន័យទំងអស់លនះអាចសលព្មចបាន េឺសុទធតតតផ្អូកលៅលេើលោេារណ្៍

សុច រិតភាេលនះឯង។


ារលចញលៅលោសនានលយបាយមិនល ើមបីតព្មង់លៅរកសនលឹកល្នតលទ
ារោំព្ទេំនិត។

ោ
ល លនះ

ជួយេញ្ាក់សាមរតីឱ្យេួកលយើង ឹងថ្វ

ប៉ុតនតេជា
ឺ ារតសាងរក

ព្េប់សកមមភាេលោសនា

នលយបាយរបស់េណ្បកសលយើងេឺ ទីមួយ េនយេ់ ទីេរី េនយេ់ ទីបី ក៏លៅតត េនយេ់ េឺចង់
បញ្ជក់ថ្វ ោមនអាីលព្ៅេីារេនយេ់លទ កនញងារលោសនានលយបាយល ើមបីរការោំព្ទេំនិត លបើ
អនកំាំទសសនៈលនះព្េប់លេេលវលា

វានឹងបានលៅជាតផ្នទីនាព្ំ េប់សកមមភាេនលយបាយរបស់

អនក មិនឱ្យអនកធាលក់លចញេីបាតព្េឹះសុច រិតភាេបានលំើយ។


ភាេអួតអាង ារបំលផ្លើសបំលផ្ទលង ារអុជអាេ លឆ្លៀតឱ្ាស ព្បជាភ្ិាុត ត េជាទចាសលប់របស់
អនកនលយបាយតខមរទូលៅ ក៏ជាលហតុបងាឱ្យចាសនអរិភាេកនញងចិតត ជាលហតុល្ាើឱ្យចាសនារចង់ំាញ់
ចង់ឈ្នះ ត េអាច្នលៅ េ់ារតបកបាក់ជាតិផ្ងត រ។ ព្តូវចងំាំថ្វ “បកសល ើមបីជាតិមន
ិ
តមនជាតិល ើមបីបកសលទ”។
ព្តូវយកមកជំនួសេឺ

ូលចនះ ល ើមបីលេចផ្ុតេីផ្េអវិជចាស
ជ នខាងលេើ ឥរិយបាមួយ ត េ

“ដ្ឋក់ខួ លនឱ្យទប

ឫក ឱ្យសុភាេ

តតារង្ករឱ្យណាស់”

អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្ទះលេខ១០៨B2 ផ្លូវលេខ៣១៥ សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទួេលោក រាជធានីភ្ំលន េញ
ទូរសេទទនា
ំ ក់ទំនង ៖ ០១២ ៩០ ៦៥ ៦៥/០១២ ៨៩ ៧៦ ០០/០១៧ ៨៤០ ៤០៧/០១២ ៩២ ០២ ៥៥
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េឺចាសនតត

សកមមភាេជាក់តសតងប៉ុលណា
ណ ះត េអាចបញ្ជក់េឆ្
ី នទៈេិតព្បាក បាន។

ារង្ករព្តូវតតលេឿន

ជាងសមត។
ី

ឥំូវ េួកលយើងបានយេ់រច
ួ លហើយេីនលយបាយ និងបាតព្េឹះនននលយបាយ លតើអាី ត េេួកលយើងព្តូវយេ់
បនាទប់លៅលទៀត? លនាះេឺជាចំណ្ច
ុ ំាប់លផ្តើម។

ារំាប់លផ្តើមេឺជាតផ្នកសំខាន់ននលជាេជ័យ ោមនារំាប់លផ្តើមក៏ោមនលជាេជ័យត រ ប៉ុតនតលបើចាសនារំាប់លផ្តើម
លហើយ តតជាារំាប់លផ្តើមខុស លជាេជ័យលនាះេឺមហនតរាយ។

ូលចនះ លបើលយើងំាត់ទុកថ្វ លជាេជ័យជាលរឿង

សំខាន់ ចំណ្ច
ុ ំាប់លផ្តើមក៏ជាលរឿងសំខាន់ត រ។ លយើងព្តូវតត េិនិតយលផ្ទៀងផ្ទទត់លេើចំណ្ច
ុ ំាប់លផ្តើមឱ្យេអូិតេអូន់
ល ើមបីបញ្ជក់ថ្វ េិតជាព្តូវំាប់លផ្តើមេីចំណ្ច
ុ លនះ យ៉ងេិតព្បាក តមន និងព្តូវល្ាើឱ្យចាស់ថ្វ ជាចំណ្ច
ុ
ត េអាចលចញ ំលណ្ើរបាន និងជាលហតុនាលំ ៅ េ់លជាេជ័យេិតព្បាក តមន។ លចៀសវាងារដ្ឋំល ើមសាាយ
លៅលេើ ុំត ក

ត េោមនចំណ្ច
ុ ំាប់លផ្តើមអាចលចញ ំលណ្ើរបាន

ឬដ្ឋំល ើមសាលរំេង
ឹ តផ្លផ្ទាថ្វជាលតានត។

ជា

ឧទហរណ្៍ លេបានព្បាប់េេរ ាថ្វ ល ើមបីបំបាត់អំលេើេក
ុ រេួយលៅព្បេ័នត
ធ ុលាារ េឺព្តូវំាប់លផ្តើមេីេេរ ា
ព្េប់ោនព្តូវឈ្ប់សូក។ លនះេឺជាទសសនៈមួយង្កប់ឈ្ឹង ត េមិនអាចំាប់លផ្តើមបាន

ូចយកល ើមលឈ្ើលៅដ្ឋំ

លេើ ុំត ក។

ឧទហរណ្៍មួយលទៀត

លេព្បាប់េេរ ាថ្វ

ាេណាេេរ ាលបាះល្នតឱ្យេណ្បកសលេ

លេនឹងល្ាើសងគម

ព្បជា្ិបលតយយឱ្យព្បជាេេរ ា។ លតើព្បជា្ិបលតយយឯណា ព្តូវបានល្ាើឱ្យលកើតលំើង លដ្ឋយអនកនលយបាយ
មួយព្កញមតូច លដ្ឋយខាះព្ោប់េូជ “ារចូេរួម” លនាះ?

ល ើមបីល្ាើឱ្យចាស់ថ្វ លនះេឺេិតជាចំណ្ច
ុ ំាប់លផ្តើមព្តឹមព្តូវេិតព្បាក តមន លយើងព្តូវយកលោេលៅរបស់េួក
លយើង

មកព្តួតេិនិតយមតងលទៀតសិន

“ចាសតុភ្ម
ូ ម
ិ ួយត េេួកលយើងរស់លៅលដ្ឋយលសមភា
ើ េោនកនញងនាមជា

ចាស់ស់”។

អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្ទះលេខ១០៨B2 ផ្លូវលេខ៣១៥ សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទួេលោក រាជធានីភ្ំលន េញ
ទូរសេទទនា
ំ ក់ទំនង ៖ ០១២ ៩០ ៦៥ ៦៥/០១២ ៨៩ ៧៦ ០០/០១៧ ៨៤០ ៤០៧/០១២ ៩២ ០២ ៥៥
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េិតណាស់ លនះេឺជាសងគមព្បជា្ិបលតយយ េឺជាចាសតុភ្ូមិមួយត េេួកលយើងទំងអស់ោនជាចាស់ស់។ លបើលោេ
លៅជាព្បលយជន៍របស់េួកលយើងទំងអស់ោន ូលចនះេួកលយើងទំងអស់ព្តូវតតចាសនាតេាកិច់កនញងារចូេរួមល្ាើ។
ចាសនន័យថ្វ ព្ោប់េូជ េឺជាព្ោប់េូជ “ារចូេរួម”។ ល ើមបីឱ្យបានព្ោប់េូជ “ារចូេរួម” លយើងព្តូវំាប់
លផ្តើមេីារេនយេ់េួកលយើងទំងអស់ោន េីអតេន័យនន “ព្បជា្ិបលតយយ” (ឱ្យយេ់េីសិទធិ និងាតេាកិច់កនញង
នាមជាចាស់ស់)

លបើអនកចង់បានតផ្លសាាយ េិតណាស់ ព្ោប់េជ
ូ ព្តូវតតជាព្ោប់េូជសាាយ លបើលយើងចង់បាន

សងគមព្បជា្ិបលតយយេឺ

“ចាសតុភ្ម
ូ ិមួយត េេួកលយើងរស់លៅលដ្ឋយលសមភា
ើ េោនកនញងនាមជាចាស់ស់” េិត

ណាស់ លយើងព្តូវដ្ឋំព្ោប់េជ
ូ “ារចូេរួម”។ ចុះារដ្ឋំព្ោប់េូជព្តឹមព្តូវតតមា៉ ង លតើវាព្េប់ព្ោន់ត រឬលទ
ល ើមបីឱ្យព្ោប់េូជលនះ ុះេូតលាស់បានេអូ ?

ចលមលើយលឆ្លយ
ើ ថ្វ េិតជាមិនអាចបានលទ។ លយើងព្តូវលព្សាចទឹក

បតនេមលទៀត។

លៅទីលនះ

អាីជាទឹក?

ព្បជា្ិបលតយយមិនតមនល ើមបីព្បជា្ិបលតយយលទ

ប៉ុតនតេឺល ើមបីាររស់លៅកនញងភាេ

សុខ ុមរមនារបស់េួកលយើងទំងអស់ោន។ លបើលយើងចាសនព្ោប់េជ
ូ “ារចូេរួម” មកដ្ឋក់ដ្ឋលំ ហើយ ប៉ុតនតារ
ចូេរួមននចាស់ស់សិទធិ ត េចាសនមូេដ្ឋានេិំារណាទន់លខោយ លតើសមិទធផ្េត េលកើតេីារចូេរួម ជាសមិទធផ្េ េអូ
ព្តឹមព្តូវលកើតត រឬលទ?

េឺេិតជាមិនអាចលទ។

ព្េះ្ម៌ជាលមលរៀនព្តាស់ ឹងរបស់ព្េះេុទធផ្េ
ត ់ឱ្យមនុសសនូវ

មូេដ្ឋានតវកតញក េ
៏ អូិតេអូន់មួយ។ ូលចនះលហើយ ារេនយេ់លដ្ឋយតផ្អូកលេើលមលរៀនរបស់ព្េះេុទធ ល ើមបីផ្េ
ត ់ឱ្យ
េួកលយើងទំងអស់ោននូវ សមតេភាេតវកតញក ជាតផ្នកទីេីរននចំណ្ច
ុ ំាប់លផ្តើមរបស់េក
ួ លយើង លនះេឺជាទឹក។

ចុះព្តឹមតតារដ្ឋក់ដ្ឋ ំ និងលព្សាចទឹកលេើព្ោប់េជ
ូ លតើវាព្បាក ត រឬលទថ្វ លយើងនឹងទទួេបានតផ្លផ្ទាត េចាសន
ឱ្ជារស? ចលមលើយលឆ្លើយថ្វ េិតជាមិនបានលទ។ លយើងព្តូវតតដ្ឋក់ជីបតនេមលទៀត។ លតើអាីជាជី? ចាសនារចូេរួម
លហើយ ជាារចូេរួមរបស់មនុសសត េចាសនមូេដ្ឋានេិំារណាខពស់លហើយ េួកលេអាចចាសនសមតេភាេយេ់
បានលហើយ ប៉ុតនត េួកលេបំ នលេើារយេ់របស់េួកលេ លព្ ះលេចាសនអេតិណាមួយ ចំណ្ច
ុ លនះេឺទក់ទងនឹង
ឹ ខពស់ ប៉ុតនតោមនសីេ្ម៌
សីេ្ម៌របស់អនកចូេរួម។ ព្តង់លនះចង់បញ្ជក់ថ្វ ារចូេរួមរបស់មនុសសលចះ ង
ក៏ារចូេរួមលនះ មិនបានជាព្បលយជន៍ត រ ជួនាេនាំលៅារព្បទូសរា៊ យោនផ្ង។ លហតុលនះលហើយ ារ
អប់រំឱ្យអនកចូេរួមចាសនសីេ្ម៌ េឺជាតផ្នកទីបីននចំណ្ច
ុ ំាប់លផ្តើម។

អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្ទះលេខ១០៨B2 ផ្លូវលេខ៣១៥ សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទួេលោក រាជធានីភ្ំលន េញ
ទូរសេទទនា
ំ ក់ទំនង ៖ ០១២ ៩០ ៦៥ ៦៥/០១២ ៨៩ ៧៦ ០០/០១៧ ៨៤០ ៤០៧/០១២ ៩២ ០២ ៥៥
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ព្ោប់េជ
ូ “ារចូេរួម” អាចេូតលាស់េអូ និងលចញជាតផ្លផ្ទា ត េចាសនឱ្ជារស្ងញ់

េឺ “ចាសតុភ្ូមម
ិ ួយ

ត េេួកលយើងរស់លៅលដ្ឋយលសមភា
ើ េោនកនញងនាមជាចាស់ស់” េុះព្តាតតព្ោប់េូជ “ារចូេរួម” លនាះ ព្តូវ
ចាសនារចូេរួមលដ្ឋយេួកលយើងទំងអស់ោន ត េចាសនមូេដ្ឋានតវកតញកខពង់ខពស់ និងព្បកបលដ្ឋយសីេ្ម៌
ផ្ង។

សរុបខលឹមសារននចំណ្ច
ុ ំាប់លផ្តើមរបស់េួកលយើង េឺ ៖


េនយេ់េេរ ាលយើងឱ្យសាគេ់េីអតេនយ
័ នន “ព្បជា្ិបលតយយ” ល ើមបីឱ្យបានព្ោប់េជ
ូ “ារចូេ
រួម”។



េនយេ់េេរ ាឱ្យចាសនមូេដ្ឋានតវកតញក លដ្ឋយតផ្អូកលេើលមលរៀនរបស់ព្េះេុទធ ត េលយើងអាច
និយយថ្វ ជាារទញយកព្បលយជន៍េីកិច់ប ិបតតិព្េះ្ម៌ ល ើមបីឱ្យព្ោប់េជ
ូ “ារចូេរួម”
រើកេូតលាស់្ំធាត់លំើង្ប់រហ័ស។



េនយេ់េេរ ាឱ្យចាសនសីេ្ម៌លនាះ ព្ោប់េូជ “ារចូេរួម” នឹង រើកេូតលាស់លំើង្ប់រហ័ស
ព្បកបលដ្ឋយតផ្លផ្ទា ៏ចាសនឱ្ជារស សព្ចាសប់ជាព្បលយជន៍ េ់េួកលយើងទំងអស់ោន “ចាសតុភ្ូមិ

មួយត េេួកលយើងរស់លៅលដ្ឋយលសមភា
ើ េោនកនញងនាមជាចាស់ស់”។
អាចនិយយសរុបឱ្យខលីមា៉ ងលទៀតថ្វ ចំំណ្ច
ុ ំាប់លផ្តើមរបស់េួកលយើង េឺលផ្តម
ើ លចញេីារេនយេ់ព្បជាេេរ ា
លៅលេើលោេ្ំៗបីេឺ ព្បជា្ិបលតយយ កិច់បតិបតតព្ិ េះ្ម៌ និង សីេ្ម៌សងគម។

បនាទប់េីចំណ្ច
ុ ំាប់លផ្តម
ើ ព្តូវបានលដ្ឋះព្សាយរួចលហើយ

លយើងលៅចាសនបញ្ាមួយលទៀត

ត េលយើងព្តូវតត

លដ្ឋះព្សាយកនញង ំលណ្ើរកសាងសុបិនរួមរបស់លយើង េឺថ្វ លតើ្នធានមនុសសតបបណា ត េនឹងព្តូវាលយលៅ
ជាតំណាងឆ្នទៈរបស់េួកលយើង?

ចេនាសនូេ េឺជាទ័េព្សួចកនញងារនាំមុខកបួន ំលណ្ើររបស់េួកលយើងល្ពះលៅរកសុបន
ិ រួម ត េជាលោេលៅ
របស់េួកលយើង ។

អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្ទះលេខ១០៨B2 ផ្លូវលេខ៣១៥ សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទួេលោក រាជធានីភ្ំលន េញ
ទូរសេទទនា
ំ ក់ទំនង ៖ ០១២ ៩០ ៦៥ ៦៥/០១២ ៨៩ ៧៦ ០០/០១៧ ៨៤០ ៤០៧/០១២ ៩២ ០២ ៥៥
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ព្កញមសនូេត េនឹងាលយលៅជាតំណាងឆ្នទៈរបស់េួកលយើង

ព្តូវចាសនយ៉ងលោចណាស់នូវេុណ្សមបតតិេនលឹះ

មួយចំនួន ៖


លេព្តូវតតជាមនុសសត េសាគេ់េីេណ្បកសសមព័នលធ ើមបីព្បជា្ិបលតយយចាស់លាស់។

កយ

ត េសំខាន់ជាងលេកនញងោ
ល មួយលនះ េឺ “សាគេ់”។


លេព្តូវតតជាមនុសសត េំាត់ទុការង្ករកនញងចេនាលនះ ជាារង្ករអាទិភាេកនញងជី វិតរបស់លេ។



លេព្តូវយេ់ ឹងថ្វ តួនាទីនលយបាយ ត េេួកលយើងព្បេេ់ឱ្យលេ មិនតមនជាមុខរបររកសុីលទ
ប៉ុតនតជាារទទួេខុសព្តូវ។ លនះជាអតព្មក។



េួកលេព្តូវសាគេ់អេ
ំ ីចិតរត បស់លេឱ្យបានចាស់

ថ្វលតើលេេិតជាចាសនបំណ្ងកនញងារជួយលដ្ឋះ

ព្សាយបញ្ារបស់េេរ ាទូលៅ តមនត រឬលទ? វាព្តូវតតជាជំនក់ចិតម
ត ួយ ត េបានាលយលៅជា
ទចាសលប់លៅលហើយ

អនក នទលមើេល

ើញថ្វវាជាារេះបង់

ប៉ុតនតចំល ះខលួនលេ

វាជាារល្ាើ

បានយ៉ង្មមតាលសាះ។ លេនឹងមិន្ុញព្ទន់លំើយ លេនឹងមិនលនឿយហត់លំើយ លេនឹងមិនលបាះ
បង់លំាេារង្ករលនះលំើយ លព្ ះវាជាលសចកតីព្តូវាររបស់ជី វិតលេលៅលហើយ។ អនកត េចាសន
បំណ្ងកនញងារជួយលដ្ឋះព្សាយបញ្ារបស់ព្បលទសជាតិ

ព្តូវតតសួរខលួនឯងថ្វ

លតើអនកចាសន

ចំណ្ច
ុ លនះលហើយឬលៅ? លនះលហើយ េឺជាារសាគេ់ខួ លនឯងេិតព្បាក ។ សូមរំេឹកេួកលេថ្វ មិន
តមនជាារង្កយព្សួេលទល ើមបីសាគេ់ចិតខ
ត ួ លនឯង

សូមកុំេិតង្កយព្តង់ចំណ្ច
ុ លនះឱ្យលសាះ

ារសាគេ់ចត
ិ ខ
ត ួ លនឯងជាារសាគេ់ ក
៏ ព្ម និងជាារសាគេ់ ព្៏ បលសើរ។


លេព្តូវតតជាមនុសសត េសុច រិត
អាព្កក់

សាអូតសអូំ

សអូប់អំលេើអាព្កក់

លដ្ឋយខលួនឯងមិនព្បព្េឹតអ
ត ំលេើ

និងជាអនកបន្តង្កាបអំលេើអាព្កក់របស់អនក នទយ៉ងមុតចាសំ ។ េុណ្សមបតតម
ិ ួយលនះ េឺ

ិ
លផ្ទតតលេើភាេជាេំរូ។ សងគមមួយសាអូតសអូំ េឺអាចលផ្តម
ើ លចញេីភាេសាអូតសអូជា
ំ េំរូ របស់សចាសជក
សងគមចាសនក់។


លេព្តូវតតជាមនុសសត េចាសនទសសន វិស័យ

េឺចាសនទសសនៈកនញងារលដ្ឋះព្សាយ

សកមមភាេជាក់តសតង ល ើមបីបលព្មើទសសនៈរបស់ខួ លន ឱ្យាលយជាារេិតបាន។

អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្ទះលេខ១០៨B2 ផ្លូវលេខ៣១៥ សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទួេលោក រាជធានីភ្ំលន េញ
ទូរសេទទនា
ំ ក់ទំនង ៖ ០១២ ៩០ ៦៥ ៦៥/០១២ ៨៩ ៧៦ ០០/០១៧ ៨៤០ ៤០៧/០១២ ៩២ ០២ ៥៥
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លហើយចាសន

ជាសរុប េុណ្សមបតតិរបស់តំណាងឆ្នទៈលយើង េឺយ៉ងលោចណាស់េួកលេ ព្តូវចាសនេុណ្សមបតតិរបស់លបះ
ូង េឺជាមនុសសព្សលាញ់ជាតិចាសតុភ្ូមិ លដ្ឋយោ
៊ នេះបង់លសចកតីសុខផ្ទទេ់ខួ លន ល ើមបីព្បលយជន៍ជាតិ ជាអនក
សុច រិត សាអូតសអូំ មិនព្បព្េឹតអ
ត ំលេើអាព្កក់ សូមបីោមនអនកណាចាសនក់ ឹងក៏លដ្ឋយ ចាសនចិតប
ត ន្តង្កាបអំលេើអាព្កក់
របស់អនក នទយ៉ងមុតចាសំ និងជាមនុសស ត េនាំមុខលដ្ឋយទសសន វិស័យភ្លឺថ្វល។
លតើលយើងនឹងលព្ជើសលរើសអនកទំងអស់លនាះ មកេីណា? អនកទំងលនះ េឺលព្ជើសលចញេីកនញងចំលណាមអនកចូេរួម
របស់េួកលយើង លដ្ឋយតផ្អូកលេើេុណ្សមបតិខា
ត ងលេើ ជាខានតវាស់តវង និងតផ្អូកលេើារភា្ក់រេឹករបស់បុេគេ
ទំងលនាះផ្ទទេ់ លដ្ឋយមិនអូសទញ ឬអងារករលំើយ។ ារទទួេខុសព្តូវារង្ករណាមួយត េលយើងលៅថ្វ
“តួនាទី” េឺបានមកេីសកមមភាេជាក់តសតងរបស់លេ កនញងារង្ករលនាះ លដ្ឋយោមនារំាត់តាំង ឬផ្តេ់ឱ្យជាមុន
េីបុេគេណាមួយលំើយ។ “តួនាទីរត់រកមនុសស មិនតមនមនុសសរត់រកតួនាទីលំើយ”។

ចំណ្ច
ុ ចុងលព្ាយ ត េេួកលយើងព្តូវចាស់លាស់អំេា
ី រចូេរួមរបស់េួកលយើង េឺ ថ្វលតើេួកលយើងព្តូវចូេ
រួមល្ាើអាីខលះ? លហើយចូេរួមកព្មិតណា ល ើមបីសលព្មចសុបិនរួម “ចាសតុភ្ម
ូ ិមយ
ួ ត េេួកលយើងរស់លៅលដ្ឋយ

លសមភា
ើ េោនកនញងនាមជាចាស់ស់” លនាះលំើង?
១. ារចូេរួមជាកចាសលំង
២. ារចូេរួមជាបញ្ា
៣. ារចូេរួមជាាវិា
ារចូេរួមលនះ េឺតផ្អូកលៅតាមេទធ ភាេ សមតេភាេ សាេនភាេជាក់តសតង របស់េួកលយើងចាសនក់ៗ ត េលយើង
អាចនិយយបានថ្វ

“លេើកដ្ឋក់តាមកចាសលំង”

និងលព្ាមបាវចនារបស់េណ្បកសលយើងេឺ

“រួមេិត

រួមល្ាើ

រួមទទួេខុសព្តូវ”។

មក េ់លេេលនះ លយើងអាចចាសនចលមលើយចាស់លាស់ចំល ះសំណ្ួរត េសួរថ្វ លតើអនកព្តូវសាគេ់អាីខលះ ល ើមបី
បញ្ជក់ថ្វ អនកេិតជាសាគេ់េណ្បកសសមព័នលធ ើមបីព្បជា្ិបលតយយ េិតព្បាក តមន?

អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្ទះលេខ១០៨B2 ផ្លូវលេខ៣១៥ សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទួេលោក រាជធានីភ្ំលន េញ
ទូរសេទទនា
ំ ក់ទំនង ៖ ០១២ ៩០ ៦៥ ៦៥/០១២ ៨៩ ៧៦ ០០/០១៧ ៨៤០ ៤០៧/០១២ ៩២ ០២ ៥៥
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១.

លោេលៅ ៖ សុបន
ិ រួមរបស់េួកលយើង “ចាសតុភ្ម
ូ ិមួយត េេួកលយើងរស់លៅលដ្ឋយលសមើភាេោនកនញងនាម

ជាចាស់ស់” ត េនឹងព្តូវល្ាើឱ្យតសតងលំើងលដ្ឋយយនតារព្បាំបីចំណ្ច
ុ ។
២.

ចំណ្ច
ុ ំាប់លផ្តម
ើ ៖ អាីៗទំងអស់ព្តូវលផ្តើមលចញេីារចូេរួមរបស់ព្បជាេេរ ។
ា

៣.

ឥរិយបានលយបាយ ៖ សុច រិតភាេជាបាតព្េឹះ ត េជាអតតច រិតផ្ង និងជាឧតតមេតិផ្ង ត េជាខលឹម
េិតព្បាក របស់េណ្បកសសម័ន
ព លធ ើមបីព្បជា្ិបលតយយ។

៤.

្នធានមនុសស ៖ េុណ្សមបតតិរបស់លបះ ូង និងេុណ្សមបតតិខួរកាេ ជាេកខ ណ្ៈមិនអាចខាះបាន
សព្ចាសប់ចេនាសនូេ។

លៅចាសនលរឿងមួយលទៀត

ត េលយើងព្តូវជតជកោនលអាយបានចាស់លាស់។

ថ្វលតើលៅកនញងចេនានលយបាយ

របស់េួកលយើង អាីលៅជាលជាេជ័យរបស់លយើងចាសនក់ៗ និងអាីលៅជាលជាេជ័យរបស់លយើងទំងអស់ោន? លហើយ
លជាេជ័យទំងេីរលនះវាចាសនទំនាក់ទំនងយ៉ងលម៉ចនឹងោន?

ចំល ះលជាេជ័យរបស់លយើងចាសនក់ៗកនញងចេនាលនះ

ព្តូវសួរលៅាន់េួកលយើងចាសនក់ៗលដ្ឋយតំកៗ លព្ ះវាេឺជាារទទួេខុសព្តូវរបស់លយើងចាសនក់ៗ លដ្ឋយតំកៗ
េីោនត រ។

រើឯលជាេជ័យរបស់លយើងទំងអស់ោនកនញងចេនាលនះវិញ

េឺព្តូវសួរលៅាន់េួកលយើងទំងអស់ោន

លព្ ះវាេឺជាារទទួេខុសព្តូវរបស់លយើងទំងអស់ោន។ ោមនអនកណាចាសនក់ទទួេខុសព្តូវចំល ះលជាេជ័យ ឬ
បរាជ័យរបស់លយើងទំងអស់ោនកនញងចេនាលនះលទ។ “លេមិនព្តូវសួរលៅាន់េក
ួ លយើងណាចាសនក់ថ្វ លតើអនកព្តូវល្ាើ
យ៉ងលម៉ចល ម
ើ បីឱ្យសុបន
ិ រួមរបស់លយើងបានលជាេជ័យលនាះលទ ប៉តុ នតលេអាចសួរថ្វ លតើអនកព្តូវចូេរួម យ៉ងលម៉ច
ល ម
ើ បីឱ្យបានជាចំតណ្ក ល្ាឱ្
ើ យសុបន
ិ រួមរបស់លយើងបានលជាេជ័យ?” ចាសនក់ៗកនញងចេនាលយើង ចាសនារទទួេ
ខុសព្តូវព្តឹមតតចំតណ្ក ត េលេព្តូវចូេរួមតតប៉ុលណា
ណ ះ

ូលចនះលជាេជ័យរបស់លេចាសនក់ៗ េឺ លជាេជ័យកនញង

តផ្នកត េលេទទួេខុសព្តូវលនាះឯង។ លនះជាខលឹមសារ្ំណាស់ននអតេន័យននជ័យជំនះ ត េេណ្បកសសមព័នធ
ល ើមបីព្បជា្ិបលតយយ បានកំណ្ត់យក លហើយត េខុសតបលកខាលង
ំ ណាស់ េីអតេន័យលជាេជ័យ ត េេណ្បកស
នទបានព្បាន់យក។ េួកលយើងមួយចំនួន ត េចំនួនលនាះតិចជាងោសិបភាេរយបូកមួយ អាចចាសនលជាេ
ជ័យ លៅលេេត េេួកលយើងទំងអស់ោនបរាជ័យ លព្ ះចំនួនោសិបភាេរយបូកមួយននេួកលយើង លេបានល្ាើ
ឱ្យបរាជ័យារង្ករលរៀងៗខលួនរបស់េួកលេ។ សំណ្ួរជាេនលឹះ ត េភាជប់េីជ័យជំនះរបស់លយើងចាសនក់ៗ លៅនឹង

អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្ទះលេខ១០៨B2 ផ្លូវលេខ៣១៥ សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទួេលោក រាជធានីភ្ំលន េញ
ទូរសេទទនា
ំ ក់ទំនង ៖ ០១២ ៩០ ៦៥ ៦៥/០១២ ៨៩ ៧៦ ០០/០១៧ ៨៤០ ៤០៧/០១២ ៩២ ០២ ៥៥
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ជ័យជំនះរបស់េក
ួ លយើងទំងអស់ោនេឺថ្វ លតើអនកចាសនលជាេជ័យកនញងារង្កររបស់អនកលហើយឬលៅ? ឧទហរណ្៍

េួកលយើងមិនតិចលទ

ត េមិនត េបរាជ័យកនញងារង្កររបស់េួកលយើងទេ់តតលសាះ

កនញងលនាះចាសនខ្ំចាស
ញ ន ក់ត រ។

បរាជ័យេឺ ូចជា ដ្ឋក់ល ើមទុនកនញងាររកសុីមុខជំនួញមួយខាត។ ខ្ំបា
ញ នដ្ឋក់ល ើមទុន កចាសលំងាយ កចាសលំងព្បាជា្

កចាសលំងាវិា ល ើមបីកិច់ារេនយេ់រាន្តសត លនះជាារទទួេខុសព្តូវរបស់ខំ។
្ញ ខ្ំតញ តងតតល្ាើារង្ករលនះជាលរៀង
រាេ់នាង

ចាសនមនុសសជាបនតបនាទប់

បានទទួេព្បលយជន៍េា
ី រង្កររបស់ខំ ្ញ

ចាសនន័យថ្វ

ខ្ំបា
ញ នល្ាើឱ្យ

លជាេជ័យរួចលហើយនូវារង្កររបស់ខំ។
្ញ សុបិនរួមរបស់លយើង េឺ “ចាសតុភ្ម
ូ ម
ិ យ
ួ ត េេួកលយើងរស់លៅលដ្ឋយ
លសមភា
ើ េោនកនញងនាមជាចាស់ស់” មិនបានសលព្មចលំើង មិនតមនជាបរាជ័យរបស់ខំល្ញ ទ តតជាបរាជ័យរបស់លយើង
ទំងអស់ោន។ ព្តង់ចណ្
ំ ច
ុ លនះ ខ្ំេ
ញ ិតជាចាស់លាស់ណាស់ថ្វ ខ្ំេ
ញ ិតជាបានល្ាើារង្កររបស់ខំក
្ញ នញងចេនាលនះ
ព្បកបលដ្ឋយលជាេជ័យ ចុះចំតណ្កអនក វិញ លតើអនកបានល្ាើឱ្យារង្កររបស់អនកកនញងចេនាលនះ លអាយបាន
លជាេជ័យលហើយឬលៅ? លបើេួកលយើង ោសិបភាេរយបូកមួយលំើងលៅ សុទធតតបានលជាេជ័យកនញងារង្ករ
លរៀងៗខលួនលនាះ ចាសនន័យថ្វលជាេជ័យរួមរបស់េួកលយើងទំងអស់ោន បានសលព្មចលហើយ។ ន័យទំងព្សញងកនញង
វេគលនះ

ចង់បញ្ជក់ថ្វ

លបើជ័យជំនះរបស់េួកលយើងទំងអស់ោនមិនបានសលព្មចលំើង

ព្េប់អនកត េបាន

ល្ាើារង្កររបស់ខួ លនកនញងចេនាលនះព្តឹមព្តូវលហើយ អនកោមនបរាជ័យកនញងារង្កររបស់អនកលទ ចាសនតតអនកត េ
រំេឹងថ្វនឹងបានព្បលយជន៍ផ្ទទេ់ខួ លនលទ ត េបរាជ័យកនញងករណ្ីលនះ។ លនះេឺជាេំអានរបស់ព្េះេុទធ “េាយម
ល្ាា
ើ រង្ករត េខលួនព្តូវល្ាើ

ឱ្យបានព្តឹមព្តូវ

និងអស់េេ
ី ទធ ភាេ

រួចលហើយញញឹមនឹងេទធ ផ្េត េ

ខលួនទទួេបាន”។

លនះលហើយេឺ េណ្បកសសមពន
័ លធ ើមបីព្បជា្ិបលតយយ។

មក េ់ចំណ្ច
ុ លនះ ខ្ំស
ញ ូមលឆ្លៀតលេេលេើកសំណ្ួរកំតបលងមួយសួរលៅាន់អងគសចាសជ ៖ លបើសិនជាខ្ំលញ ព្បើ កយ
ថ្វ“អរេុណ្ចំល ះបងបអូូនត េបានលបាះល្នតផ្តេល់ សចកតទ
ី ក
ុ ចិតត េ់រប
ូ ខ្”ំ ញ

លតើបងបអូូនចាសនអារមមណ្៍យ៉ង

លម៉ចត រ? មុខតតជាសំលណ្ើច ៏ហួសចិតលា
ត យំំនឹងចមងេ់លហើយ!

លម៉ចក៏លៅជាអរេុណ្ចំល ះអតព្មក ត េខលួនបានទទួេលៅវិញ? េិតជាេួរឱ្យហួសចិតតត មន។ ជាារេិត ខ្ំ ញ
និយយ កយថ្វ“អរេុណ្” មិនលចញលទ លព្ ះវាោមនលៅកនញងចិតរត បស់ខំ ្ញ ប៉ុតនតវាេឺជាមនសិារមួយត េរំេឹក

អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្ទះលេខ១០៨B2 ផ្លូវលេខ៣១៥ សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទួេលោក រាជធានីភ្ំលន េញ
ទូរសេទទនា
ំ ក់ទំនង ៖ ០១២ ៩០ ៦៥ ៦៥/០១២ ៨៩ ៧៦ ០០/០១៧ ៨៤០ ៤០៧/០១២ ៩២ ០២ ៥៥
លេហទំេ័រៈ www.camldp.org
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ខ្ំថ្វ
ញ ារទុកចិតចាស
ត នាន់តតលព្ចើនលហើយ ារង្ករក៏ាន់តត្ងន់្រង ត រ ារទទួេខុសព្តូវក៏ាន់តត្ំត រ លនះេឺ
ជាលសចកតីសងឃឹមរបស់មនុសសយ៉ងលព្ចើនចំល ះខ្ំ។
ញ

ារសចាសលប់លសចកតីសងឃឹម្ំៗរបស់មនុសសេឺជាទរុណ្

កមម ៏្ន
ង ់្រង ណាស់ចំល ះមនុសសទំងលនាះ។ អាចនិយយបានថ្វ ជាារសាលប់ទំងរស់ផ្ង ក៏ថ្វបាន។ ខ្ំ ញ
មិនបានល្ាើារសំា់អាីចលំ ះមុខបងបអូូនលទ ខ្ំព្ញ ោន់តតអាចនិយយបានថ្វ មនុសសត េលមើេង្កយចំល ះារ
ទុកចិតរត បស់មនុសស នទ េឺជាមនុសសលថ្វកទបបំផ្ុត។ មនុសសត េសចាសលប់លសចកតីសងឃឹម្ំៗរបស់មនុសស
េឺជាមនុសសត េបានព្បព្េឹតលត ទសកំហុសយ៉ង្ងន់្រង បំផ្ុត។

េួកលយើងព្េប់ោនមិនព្តូវអត់លអានលទស

ចំល ះមនុសសត េបានព្បព្េឹតក
ត ហ
ំ ស
ុ តបបលនះលទ។

កនញងចិតរត បស់ខំោ
្ញ ម នលទ កយថ្វ

“អរេុណ្”

ចំល ះព្េប់សកមមភាេត េបងបអូូនបានចូេរួមកនញងចេនា

របស់េួកលយើង លព្ ះវាជាាតេាកិច់ត េេួកលយើងទំងអស់ោនព្តូវតតចូេរួមល្ាើ ល ើមបីព្បលយជន៍រួមរបស់េួក
លយើង ល ើមបីព្បលយជន៍របស់ជាតិចាសតុភ្ូមិលយើង។ ប៉តុ នតជំនួសឱ្យ កយថ្វ “អរេុណ្” េឺជាទឹកចិតតលសងើច
សរលសើរ លោរេលាតតព្កង លៅវិញលទ ត េលយើងចាសនរវាងោននិងោន េីលព្ ះេួកលយើងជាទូលៅ កំេុងតតសេិត
កនញងសាេនភាេមិនេអូ តតលៅតតបានបំលេញាតេាកិច់ ត េជាារទទួេខុសព្តូវកនញងនាមជាចាស់ស់ព្បលទស លៅ
លេេត េេេរ ា ៏លព្ចើនលេើសេប់លផ្សងលទៀត មិនចាសនារទទួេខុសព្តូវព្តង់ចំណ្ច
ុ លនះទេ់តតលសាះ។

ូលចនះ េិតណាស់ វាេឺជាទឹកចិតតត េេួរឱ្យលោរេលាតសរលសើរ។ លតើអនកណាមួយអាចប ិលស្បានថ្វ លៅ
កនញងព្េប់សរនស្មត េចិ្់ឹមចេនានលយបាយរបស់លយើងឱ្យ រើក្ំធាត់មក េ់លេេលនះ

ោមនារចូេ

រួមរបស់បងបអូូនលនាះ? ូលចនះ ារចូេរួមរបស់បងបអូូនចាសនតនមលបផ្
ំ ុតសព្ចាសប់អាយុជី វិតននចេនារបស់លយើង
កនញង ំលណ្ើរល្ពះលៅសលព្មចសុបិនរួមរបស់េួកលយើងេឺ

“ចាសតុភ្ម
ូ ម
ិ យ
ួ ត េេួកលយើងរស់លៅលដ្ឋយលសមភា
ើ េ

ោនកនញងនាមជាចាស់ស់”។
នាឱ្ាសចុងលព្ាយននសុនរទ កថ្វលនះ ខ្ំស
ញ ូមរំេឹកចេនាលយើងថ្វ ចេនាមួយអាចបុកទមលះញ ឧបសេគលៅ េ់
លោេលៅបាន េុះព្តាតតចេនាលនាះចាសនសភាេ តណ្ន សាាោប់ មុង
ឺ ចាសត់ មុតចាសំ មិនខាលចញលញើតចំល ះ

អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្ទះលេខ១០៨B2 ផ្លូវលេខ៣១៥ សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទួេលោក រាជធានីភ្ំលន េញ
ទូរសេទទនា
ំ ក់ទំនង ៖ ០១២ ៩០ ៦៥ ៦៥/០១២ ៨៩ ៧៦ ០០/០១៧ ៨៤០ ៤០៧/០១២ ៩២ ០២ ៥៥
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ឧបសេគអាីទំងអស់

ត េជាេកខ ណ្ៈផ្ុសលចញេីព្បភ្េតតមួយេត់េឺ

ទំនក
ុ ចិត។
ត

ល ើមបីឱ្យចាសនទំនុកចិតត

បងបអូូនព្តូវចាសនេុណ្សមបតតិបីយ៉ង ៖
១.

េឺចាស់េីចិតខ
ត ួ លនឯងថ្វ បងបអូូនោមនចង់បានផ្េព្បលយជន៍ផ្ទទេ់ខួ លនទេ់តតលសាះេីចេនាលនះ។
លទះបីជាសួរខលួនឯង មួយមុឺន ង មួយតសន ង មួយលាន ង ក៏លបះ ូងរបស់បងបអូូនលៅតតលឆ្លើយថ្វ
ោមនចង់បានអាី ជាព្បលយជន៍ផ្ទទេ់ខួ លនទេ់តតលសាះ េីចេនាលនះ។

២.

ចាស់លាស់លេើរបស់ត េខលួនាន់ ៖ សាគេ់ចាស់េីេណ្បកសសមព័នលធ ើមបីព្បជា្ិបលតយយ ត េខលួន
ចូេរួម ចាស់លាស់េីទសសនៈត េខលួនារ រ យេ់េអូត
ិ េអូន់េីទសសនៈត េខលួនបានបលងាើត។

៣.

ចាស់លាស់េីរបស់ត េអនក នទចាសន ៖ ចាស់េីចិតរត បស់េូព្បកួតរបស់លយើង អាចលព្បៀបល្ៀបបាន
យ៉ងចាស់លាស់េីចិតរត បស់លយើង នឹងចិតរត បស់េូព្បកួតរបស់លយើង។ ចាស់លាស់េីទសសនៈ
សមតេភាេបលងាើតទសសនៈ ចលនាលះព្បលោងននទសសនៈរបស់េូព្បកួតរបស់លយើង។

ជាទីប្់ ប់លនះខ្ចាស
ំ ញ ន កយមួយោ
ល លៅាន់បងបអូូនជនរួម្មទូទំងព្បលទសត េវាចាសនេកខ ណ្ៈជាសំណ្ួរ
ិ
ផ្ង និងជាសំណ្ូមេរផ្ងេឺ “លតើលបះ ង
ូ របស់បងបអូូន អាចំាត់ទក
ុ ជនរួម្មលយើងទំងអស់ោន ជាសចាសជក
ព្េួសាររបស់បងបអូូនផ្ង បានត រឬលទ?”

សូមអរគុណ!

អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្ទះលេខ១០៨B2 ផ្លូវលេខ៣១៥ សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទួេលោក រាជធានីភ្ំលន េញ
ទូរសេទទនា
ំ ក់ទំនង ៖ ០១២ ៩០ ៦៥ ៦៥/០១២ ៨៩ ៧៦ ០០/០១៧ ៨៤០ ៤០៧/០១២ ៩២ ០២ ៥៥
លេហទំេ័រៈ www.camldp.org

Page 13/13

