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សម-រង្សី និង្ កែម-សុខា ធ វ្ ើមុខល្ង ីធល្ង ើ ធៅធេល្ធ ើញល្ទ្ធផល្ធ ោះធនោ តធរ ើសប្រធានគណ 

ែមមការទ្ី៨ និង្ ទ្១ី០ សួរជាសំណួរថា «១» ជាអ្វ ី ? 

ដូចធយើង្កតង្កតនិយាយរចួធ ើយ តំង្េីមុនធេល្ធ ោះធនោ តថាោ ែ់ជាតិកាល្េីនោ ំមុន ថា 

សម-រង្សី និង្ កែម-សុខា គាត់ មិនប្តឹមមានមុខមាត់ ជាមនុសស ល្ង ីធល្ង ើរ ុធ ណ្ ោះធទ្ គឺ ជា 

«កកែកក តួ» កតមតង្ កដយួនែុមម ុយនិសត  ទាែ់ែដែ់ប្ទ្ងុ្ សំរារ់ឲប្េសុេីែន ុង្ប្ទ្ងុ្ កតរ ធុ ណ្ ោះ។ ធរើ 

ធគចង្់ឲ យសុី ធគធោយសុី ធរើមិនចង់្ធោយ ធគមិនធោយសុី ធប្រោះធគជាមាា ស ់សុនែ។ 

យួន ធគឲ កែម-សុខា ធ វ្ ើជាអ្នុប្រធានរដឋសភា កតធគរិទ្ទាវ រប្រធាន និង្ អ្នុប្រធាន គណ 

ែមមការ ដល្់ ឥសសរជន ននគណរែសសធគ រ្ ោះជាតិ មិនឲចូល្ ន ធប្រោះធគចង្់រ ា្ ញដល្ ់

ប្រជាេល្រដឋកខម រ ថា ធគជាអ្ោែសំធរចែិចាការរដឋកខម រ គឺជាមាា ស់ប្សែុកខម រ មួយវញិធទ្ៀត ធដើមបី 

ធានាដល្់ប្រជាជនយួនកដល្មែរស់ធៅែមព ុជា ែុំឲមានការ រមភ អំ្េីសុវតថ ិភាេអ្វ ីធ ើយ 

ធប្រោះ ែមព ុជាជាប្រធទ្សចំណុោះយួន។ 

យួន ធគដែការេិធោ្ េីល្ទ្ធផល្ននការធ ោះធនោ តថាោ ែ់ជាតិ ែន ុង្នោ ំ២០១៣ កដល្ធគទ្ុែជា 

ការធ វ្សប្រក សមួយ ននរររោយ ង្ធគធៅភ្ោំធេញ ជាេិធសស ភាេមិនស័ែត ិសិទ្ធរិរស់  ុន- 

កសន ែន ុង្ការដឹែនាំអំ្្ចផ្តត ច់ការ ធ តុធនោះឯង្ យួន ធគរញ្ជា ឲអ្ំ្ចប្សធមាល្ធគ ធៅ 

ែមព ុជា ដឹែនាំផ្តា ល្់ ែិចាការនធយា យកខម រកតមតង្ ធគធរៀរចំតួនាទ្ីជាថ្មី រវាង្អំ្្ចយួន 



 

2 
 

និង្ ែមាល ំង្ោយ ង្ធគធៅប្សែុកខម រ។ ធគករង្កចែ ែមាល ំង្ោយ ង្ជាេីរ៖ 

១. ែមាល ំង្ យ កដល្ធគទ្ុែឲ   ុន-កសន ធៅកាន់ការ់ដកដល្ ធប្រោះរុរសធនោះធទាោះរីមានការ 

ធ វ្សប្រក ស កតជាមនុសសធោម ោះនឹង្នធយា យយួន១០០% ធ ើយជាេិធសស រុរសធនោះគាម ន 

ប្ចែ្ោចធចញរចួេីប្ទ្ងុ្យួន នធនាោះធ ើយ ធប្រោះរុរសធនោះដឹង្ខល នួថា ប្រជាជនកខមរធសា ើរ 

កតមួយនគរសអរ់ខល នួ។     

២. ែមាល ំង្ចិតតោគសត  កដល្ធគប្រគល្់ឲ ធ ង្-សំរតិ ជាអ្ោែដឹែនាំ។ ែមាល ំង្ធនោះ ធគធប្រើធៅែន ុង្ 

រដឋសភា ធដើមបីវាយរំ ែ់ោម រតី តំ្ង្រាគសតគណរែសសធគ រ្ ោះជាត ិធដើមបីទ្ុែជាឧទា រណ៏ 

សំរារ់អ្ោែប្រនំង្មតិទូ្ធៅ។ ែមាល ំង្ធនោះ ជាែមាល ងំ្ប្ទ្នង់្ ររស់ែមាល ំង្ យ ; ឧទា រណ៏៖ ធៅ 

ធេល្ធ ោះធនោ តធរ ើស អ្ង្រការដឹែនាំរដឋសភា មានវតតមាន   ុន-កសន ជានាយែរដឋមគនត ីកដល្ 

ជាវតតមានមិនប្រប្ែតី ធប្រោះ   ុន-កសន កល្ង្មានល្ែខនថ ិែៈជាតំ្ង្រាគសត ត់ធៅធ ើយ ធៅ 

ធេល្កដល្ខល នួប្តូវកតង្តំង្ជានាយែរដឋមគនត ី កតវតតមានធនោះធ ើយ ជានិមតតររូ «១» កដល្ 

សម-រង្សី និង្ កែម-សុខា ធ វ្ ើមុខល្ង ីធល្ង ើ កងល្់ថាជាអ្វ ី។ «១» មិនកមនថា   ុន-កសន ជាធ ោះ 

ធនោ តធោយ ធរែខជន គណរែសសធគ រ្ ោះជាតិធនាោះធទ្ កតជាតំ្ង្សធមលង្ តំ្ង្រាគសតមាោ ែ់ 

ននគណរែសប្រជាជន សំរារ់រ ា្ ញការប្រមាថ្ ដល្់គណរែសសធគ រ្ ោះជាត។ិ 

សធមលង្ «១» មានន័យធប្ចើន ធ ើយជាោរសំរារ់គណរែសសធគ រ្ ោះជាតិ៖ 

«១» ែ៏ោចមានន័យថា ប្គារ់កាំធភ្ល ើង្ មួយប្គារ់ ; ែ៏ោចជា ការធោយ «ែត» ដល្់ តំ្ង្ 

រាគសត  ននគណរែសសធគ រ្ ោះជាតិ ; ែ៏ោចជា ការរញ្ជា ែ់ថា ធៅប្សែុកខម រ មានអំ្្ចកតមួយ 

គត់ គឺអំ្្ចយួន, ដូធចោោះ ប្គរ់ែិចាប្េមធប្េៀង្ រវាង្គណរែសប្រជាជន និង្ គណរែសស 

ធគ រ្ ោះជាត ិយួនធគមិនយែជាការ នការសំរារ់ធគធនាោះធ ើយ។ ធយើង្ដឹង្ថា យួនែុមម ុយ 

និសត  ជាអ្ោែជំនាញខាង្ធ ែប្ ស ់ដូធចោោះ ធគមិនចាញ់ធ ែ សម-រង្សី និង្ កែម-សុខា 

កដល្ កដល្គិតថាខល នួោចធ ែប្ ស់  ុន-កសន ន ; ជាេិធសសយួន ធគធមើល្្យជន 

ទាងំ្េីរធនោះ ធប្រោះធគទ្ុែជាមនុសសែបត់ជាតិឯង្ ធសម ើនឹង្េួែោយ ង្ររស់ធគ។ ចរតិកខម រកររ 

ធនោះ នាំឲខូចែិតតយស ប្រជាេល្រដឋកខម រ។ កត សម-រង្សី,កដល្ជាតំ្ង្រាគសត កតង្តំង្, គាត់ 

គាម នការធអ្ៀនខាម ស់អ្វ ីរនត ិចធ ើយ គាម នការទ្ទួ្ល្ការខុសប្តូវ អ្ំេីែិចាប្េមធប្េៀង្ ២២ែែតដា 

នោ ំ២០១៤ កដល្ខល នួ ជាប្រមុខែន ុង្ការចរចាររែដំធ្ោះប្ោយនធយា យ ករជាធ វ្ ើអ្តថ ្ិ 
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រាយ ថាជាធរឿង្មិនសំខាន់ ធប្រោះមានែិចាការធប្ចើនធទ្ៀតកដល្ប្តូវធ វ្ ើធៅែន ុង្រដឋសភា ; សួរ 

ថា ធតើគាតោ់ចធ វ្ ើអ្វ ី នតធទ្ៀត ធរើនដគូ ររស់គាត់ធគកល្ង្ឲតនមលដល្់គាត់រចួធៅធ ើយ 

ដូធចោោះ មានកតនាំគាោ អ្ង្គ ុយចាំធរើប្ ែ់រំ្ចតំ្ង្រាគសត កតរ ុធ ណ្ ោះ ;ឯចំកណែ កែម-សុខា 

គឺគាត់ធៅប្កាញអ្ង្គ ុយធល្ើោសនៈ អ្នុប្រធានទ្ី១ សុនែ ធនោះ ឥតមានការខាម ស់ធអ្ៀនអ្វ ី 

ធនាោះធទ្, គាម នធទ្ គតិ (esprit) សមគរ ីភាេ គឺមានកតត ា្  «អ្ត់ឯង្ នង ញ់អ្ញ» កតរ ុធ ណ្ ោះ។ 

ររ ើឯេួែតំ្ង្រាគសតឯធទ្ៀត គាត ់នមែអ្ង្គ ុយធៅអ្ីប្សួល្ធ ើយ គឺគាត់សុខប្គរ់ប្គាន់្ស ់

ធៅធ ើយ ធរើនថ្ងកសអ ែ   ុន-កសន ចារ់ សម-រង្សី, កែម-សុខា ឬ អ្ោែ្មាោ ែ់ែន ុង្ជួរគាត់ គឺ 

គាត់មិនែំធរ ើែការររអ្វ ីធនាោះកដរ ដូចកតែន ុង្ោណតតិទ្ី៤ ;រែយធោល ែររស់េួែគាត់គឺ«មាោ ែ់ៗ 

យែរចួខល នួ» ធនាោះឯង្។ ចរយិាមាយាទ្ (comportement) កររធនោះ យួនធគធមើល្ធ ើញចាស់ 

្ស់ ដូធចោោះធគគាម នការ រមភអ្វ ីដល្់អ្ំ្ចប្សធមាល្ធគធៅប្សែុកខម រធនាោះធ ើយ។ 

សួរថា ធតើកខម រធយើង្ ធមើល្ធ ើញដូចយួនកដររធឺទ្ ?   

្នែស័យ ននប្រជាា  អ្ោែដឹែនាំគណរែសសធគ រ្ ោះជាតិ និង្ តុណណ ីភាេ ននប្រជាេល្រដឋកខម រ ធនោះ 

ធ ើយ ជាជ័យជំនោះ យួន និង្ អ្ំ្ចផ្តត ច់ការធៅែន ុង្ប្សែុកខម រ៕   

 

 

សង្ហា -ឧប 

ថ្ងៃទ ី២៩ សីហា ឆ្ន ាំ២០១៤ 


