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ឆ្ន ាំថ្ម ីគាំនតិខ្មមរថ្ម ី

ឆ្ន ាំសាកលថ្មី២០១៥ ជាឆ្ន ាំថ្មី សាំរាប់ប្បជាពលរដ្ឋខ្មមរ ខ្ដ្លកាំពុងរស់នៅ កនុងសាា នភាពប្កលាំបាកទាំង
ផ្លូវកាយ និង ចិត្ត តាំពីយូរយារណាស់មកន យី សួរថា នតី្មានអ្វី ជានសចកតីសងឃមឹថ្មី អាចនចញរចួផុ្ត្
ពីទុកខលាំបាក ជាអ្ចិន្ត្នតយ បានខ្ដ្រឫនទ? 

ជាបឋម តមទាំលាប់ នយងីមាន ខ្ត្ប្បសិទធពរ សូមនទព្តត  សាកល ជួយឧបត្ាម នអាយពលរដ្ឋខ្មមរមាន ក់ៗ
ជួបខ្ត្នសចកតីសុមចាំនរនី និង ឲបានសាំនរច នូវ សពវនសកតីប្បាថាន  ប្រប់ខ្បបយា៉ា ង ជាពិនសស រឺ សុមភាព
និង ផ្លានកីត្នចញបានជា ប្ទពយសមបត្តិ បរបូិរណ៏ ពី សមាម ជីវៈ។ 

នដី្មប ីន វ្ីនអាយសាំនរចបាន នូវ សពវប្បាថាន  ត្ប្មូវនអាយខ្មមរមាន ក់ៗ មាន ទឹកចិត្ត ជា វជិាា មាន1 នៅចាំនព្តោះ
មុមបញ្ហា ខ្ដ្លមលួនជួបប្បទោះ។ ទឹកចិត្តជាវជិាមាន រឺ ការមានជាំននឿ នលី បញ្ហា  ខ្ដ្លមលួនមាន និង នសចកតី
កាល ហាន កនុងការនប្បីបញ្ហា  នដី្មប ីញុាំងកមាល ាំងចិត្ត និង កាយ នឹងន វ្ីឲសាំនរចបាននូវនសចកតីប្បាថាន ។ កតត
ទាំងពីរ ននោះ ជា ចលករ ន វ្ីឲការប្បប្ពឹត្ត ខ្សវងរកនោលបាំណង នដី្របាននោយរលូន។ 

ខ្ត្ការនប្បីបញ្ហា  ត្ប្មូវឲមានការប្តិ្ោះរោិះ នដី្មបនី ល្ីយនឹងសាំណួរមលួនឯងថា៖ 

- ប្តូ្វន វ្ីខ្បបណា នៅចាំនព្តោះការជួបប្បទោះនូវបញ្ហា ? 

- ប្តូ្វយល់ដឹ្ងនអាយចាស់អ្ាំពីធាតុ្បញ្ហា  

- ប្តូ្វសមលឹងជានិចច រកអានារត្ 

- ប្តូ្វដឹ្ងឲចាស់អ្ាំពីនោលបាំណង រឺ ចាំណង់ចង់នោោះប្សាយបញ្ហា  ឬ មិនចង់នោោះប្សាយ 

- នបីមានបាំណងចង់នោោះប្សាយ ប្ត្ូវប្បមូលថាមពល រិត្ពិចារណា រកដ្ាំនណាោះប្សាយ នោយសួរថា
ប្តូ្វមានវធិានការ រនបៀបណាមួយ ? 

រមួនសចកតីមក សងឃមឹថ្មី ខ្ដ្លខ្មមរមាន ក់ៗ អាចមានរឺ ជាំននឿនលីបញ្ហា របស់មលួនឯង ថាអាចយកវា មកនប្បី
កនុងរតិ្្ម៌ នដី្មប ីឈមមុម ត្ទល់នូវ ប្រប់បញ្ហា  ខ្ដ្លមលួនបានជួបប្បទោះ នប្ព្តោះធាតុ្  ន្តនបញ្ហា  មានមូល
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ន តុ្ខ្ត្មួយ រឺ អ្ាំណាចផ្តត ច់ការ ខ្ដ្លនាាំបនងកីត្សពវបញ្ហា សងគមសាំរាប់ប្បជាជាតិ្ខ្មមរ។ ដ្ាំនណាោះប្សាយ
មានខ្ត្មួយ រឺ ខ្មមរប្តូ្វនាាំោន  រមួជាកមាល ាំងខ្ត្មួយ នដី្មបនី វ្ីបដិ្វត្តន៏ ជាតិ្ ខ្ដ្លជាបដិ្វត្តន៏ សាំរាប់កសាង 
លទធិប្បជា្ិបនត្យយនសរ ីពិត្ប្បាកដ្ ខ្ដ្លជាបដិ្វត្តន៏ មានធាតុ្ផ្ទុយប្សឡោះពីបដិ្វត្តន៏កុមមុយនិសតសាំរាប់
វាយរ ាំលាយ នសរភីាព របស់ ប្បជាពលរដ្ឋ។ បដិ្វត្តន៏ជាតិ្យក ការប្បយុទធ ន្តន អ្នកនសនហាជាតិ្ ជាកមាល ាំង
ត្ស ូ មានចាប់ ជាតិ្ អ្នតរជាតិ្ និង ្មមជាតិ្ ជាអាវុ្ សាំរាប់ វាយប្បហារអ្ាំណាចផ្តត ច់ការ នដី្មបរីសមីន្តន
លទធិប្បជា្ិបនត្យយ ខ្ដ្លវាមុសខ្ផ្លកពីការប្បយុទធ ន្តនវណណៈ របស់លទធិកុមមុយនិសតបនងកីត្ជាកមាល ាំងវណណៈ
ត្ស ូសាំរាប់បាំនរបី្បនយាជន៏ អ្ងគការន្តនបកសកកុមមុយនិសត ខ្ដ្លជាប្បនយាជន៏ផ្ទុយប្សឡោះពីប្បនយាជន៏ប្បជា
ជាតិ្។ 

១. ទម្រ នៃច្បាប់ធរមជាតិ ក្ន ុងបដិវតតៃ៏ជាតិ 

រឺ និសសកយ័បី មាននៅកនុងធាតុ្មនុសសក៖ អ្ាំណាចន្តនការបនងកីត្, អ្ាំណាចន្តនការបនងកីត្ថ្មី, និង អ្ាំណាចន្តន
មននារតិ្2។ អ្ាំណាចទាំងបីននោះចុោះនាមកនុងនប្ោងនសរភីាព ខ្ដ្លមាននៅកនុងធាតុ្របស់មនុសសកនលាក។
នសរភីាពមានបីយា៉ា ង កនុងបដិ្វត្តន៏ជាតិ្៖ នសរភីាព ប្បឆ្ាំងនឹងការជិោះជាន់, នសររភីាព ប្បឆ្ាំងនឹង ការប
ងកិត្បងកាំ, និង នសរភីាព ប្បឆ្ាំងនឹង ភាពនៅកនុងចាំណុោះ3។   

២. ទម្រ នៃច្បាប់អៃតរជាតិ ក្ន ុងបដិវតតៃ៏ជាតិ 

រឺ សិទធិមនុសសក ន្តន ការត្ទល់នឹង ការសងកត់្សងកិន ពីសាំណាក់ អ្ាំណាចផ្តត ច់ការ។ សិទធិននោះ មានចាប់
អ្នតជាតិ្ ជា ្នធានរតិ្យុត្ត យកវាមកន វ្ីជាទប្ម កនុងការត្ស ូប្បឆ្ាំងនឹងអ្ាំណាចផ្តត ច់ការ។ សិទធិននោះ
មាន តុ្លាការអ្នតជាតិ្ សាំរាប់ការព្តរ ប្រប់ ការសងកត់្សងកិន ពីសាំណាក់អ្នកដឹ្កនាាំ ជាបុរគល ជាប្កុមកតី
ខ្ដ្លបានប្បប្ពឹត្ត អ្ាំនពីឧប្កិដ្ឋ ប្បឆ្ាំងនឹងមនុសសកជាតិ្។  

៣. ទម្រ នៃច្បាប់ជាតិ ក្ន ុងបដិវតតៃ៏ជាតិ 

រឺ រដ្ឋ្មមនុញ្ា ជាឧត្តមចាប់ជាតិ្ សាំរាប់ការព្តរ នសរភីាព ន្តន ពលរដ្ឋ4 នូវប្រប់សកមមភាព ជាការសាំខ្ដ្ង
មតិ្ជា វនិវទកមមកតី ជាំទស់នឹងននយាបាយអ្នកដឹ្កនាាំ ឬបតឹងត្វា៉ាតមផ្លូវចាប់ នូវសពវការបាំព្តនពីសាំណាក់
ជនទុចចរតិ្ ទមទរសិទធិប្រប់ខ្បបយា៉ា ង ខ្ដ្លមានខ្ចងនៅកនុងចាប់។ 

                                                             
2
 អំណាចននការបង្កើត្=Le pouvoir de création, អំណាចននការបង្កើត្ថ្មី= Le pouvoir d’invention, អំណាចនន
មងោគតិ្= Le pouvoir d’imagination។ 
3 ងេរភីាពប្បឆំ្នឹ្ការេ្កត់្េ្កិន, ការជិ្ិះជាន់, ភាពងៅកនុ្ចំណុិះ=Liberté s’oppose à l’oppression, à la 

coercition, à la sujétion។ 
4
 ពលរដ្ឋ= Le citoyen 
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រមួនសចកតីមក បដិ្វត្តន៏ជាតិ្ មិនខ្មន ជាសកមមភាពមុសចាប់ននាោះនឡយី ផ្ទុយនៅវញិ រឺជា សកមមភាព
យក ចាប់ជានោល យក នសរភីាពជាអាវុ្ នៅកនុងមូលោឋ ន អ្្ិបនត្យយភាព ន្តន ប្បជាពលរដ្ឋ។ ននោះ
ន យី ជា នសចកតីសងឃមឹថ្មី កនុងឆ្ន ាំសាកលថ្មី ២០១៥។ បដិ្វត្តន៏ ជាននយាបាយ ន យីននយាបាយជា
សកមមភាព ខ្ដ្លជាសារជាតិ្ ប៉ាងប្បាថាន ខ្សវងរក សុភមគលជូនដ្ល់ប្បជាពលរដ្ឋ និងសុមដុ្ម កនុងសងគម
ខ្ដ្លមាន ពលរដ្ឋ ជា នាដ្ការន្តនសងគម។ ននយាបាយ ជាកិចចការសាធារណៈ និងប្បជា្ិបនត្យយដូ្នចនោះ
ពលរដ្ឋមាន ក់ៗ មានភារកិចច កនុងតួ្នាទី ជា អ្នកប្បជា្ិបនត្យយ ខ្សវងរកចនមលីយ ន្តនបញ្ហា ជាតិ្ នោយមលួន
ឯង និងនដី្មបមីលួនឯង សប្មបនឹង្មមជាតិ្របស់មលួនជាអ្នកប្បជា្ិបនត្យយ។ បដិ្វត្តន៏ជាតិ្ ជាសកមមភាព
ប្សបចាប់ ប្បឆ្ាំងនឹង អ្ាំណាចផ្តត ច់ការ នប្ព្តោះវា ជាអ្នកប្បឆ្ាំងនឹង លទធិប្បជា្ិបនត្យយ។ 

ភាគចម្ច្បើៃ ៃិង ភាគតិច្ប ក្ន ុងម្ក្បខណ្ឌ លទធ ិម្បជាធិបចតយ្យ 

នៅកនុងប្កបមណឌ លទធិប្បជា្ិបនត្យយ នបី អ្នកប្បឆ្ាំង នកីត្នចញ ពីការនបាោះនឆ្ន ត្ មានអ្សនៈតិ្ចជាង
នៅកនុង រដ្ឋសភា ន យីចូលន វ្ីស ប្បត្តិបត្តការ ជាមួយ អ្នកឈនោះនឆ្ន ត្ នៅកនុងករណីយខ្បបននោះ អ្នក
ភារតិ្ចននាោះ ឈប់មានលកខណៈ ជាអ្នកប្បឆ្ាំងនឹងអ្នកភារនប្ចីន។ លកខណៈជាអ្នកប្បឆ្ាំងត្ប្មូវនអាយ
មានសញ្ហា ល័ក ប្បឆ្ាំងចាស់លាស់នឹង អ្នកភារនប្ចីន។ មយ៉ាងវញិមួយនទៀ នបីអ្នកប្បឆ្ាំងបនណាត យនអា
យ ពួកអ្នកកាន់អ្ាំណាចផ្តត ច់ការ ប្បប្ពឹត្តអ្ាំនពីប្បឆ្ាំងនឹងលទធិប្បជា្ិបនត្យយ នោយមិនន វ្ីការបរហិារជា
សាធារណៈ កនុងករណីយខ្បបននោះ អ្នកប្បឆ្ាំង កាល យ ជា អ្នកសមរាំនិត្ កនុងបទទុចចរតិ្ ជាមួយ អ្នកកាន់
អ្ាំណាចផ្តត ច់ការ។ 

ចេច្បក្ត ីេៃន ិដ្ឋា ៃ 

ការនបាោះនឆ្ន ត្ ជាសារជាតិ្ន្តនលទធិប្បជា្ិបនត្យយ ខ្ត្នបីការនបាោះនឆ្ន ត្នៅនប្កាមការនរៀបចាំ និងប្តួ្ត្ប្ត
របស់អ្ាំណាចផ្តត ច់ការ រឺទុកជាការខ្កលងបនលាំសាំរាប់រកាអ្ាំណាចផ្តត ច់ការខ្ត្ប៉ាុនណាណ ោះ។ ន តុ្ននោះឯងបាន
ជាត្ប្មូវបនងកីត្ ចលនាបដិ្វត្តន៏ជាតិ្ នដី្មបបី្បឆ្ាំងនឹង អ្ាំណាចផ្តត ច់ការ។ សងឃមឹនលីការនបាោះនឆ្ន ត្ខ្កលង
កាល យ ជាការសងឃមឹ កនុងនសចកតីអ្ស់សងឃមឹ ននាោះឯង។       

ឧប សៅ សង្ហា  

ថ្ងៃទី៧ មករា ឆ្ន ាំ ២០១៥          

 


