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សម-រង្សី និង្ កែម-សុខា ធ្វ ើមុខល្ង ីធល្ង ើ ធៅធេល្ធ ើញល្ទ្ធ ផល្ធ

ោះធនោតធរ ើសប្រធានគណ

ែមម ការទ្ី៨ និង្ ទ្ី១០ សួ រជាសំណួរថា «១» ជាអ្វ ី ?
ដូ ចធយើង្កតង្កតនិយាយរ ួចធ ើយ តំង្េីមុនធេល្ធ

ោះធនោតថាោែ់ជាតិកាល្េីនោំមុន ថា

សម-រង្សី និង្ កែម-សុខា គាត់ មិនប្តឹមមានមុខមាត់ ជាមនុសស ល្ង ីធល្ង ើរុធ្
ណ ោះធទ្ គឺ ជា
«កកែ កក ួត» កតមត ង្ កដយួ នែុមមុយនិសត ទាែ់ែដែ់ប្ទ្ ុង្ សំរារ់ឲប្េ ុសេីែនុង្ប្ទ្ ុង្ កតរុធ្
ណ ោះ។ ធរើ
ធគចង្់ឲ

យសុី ធគធោយសុី ធរើមិនចង្់ធោយ ធគមិនធោយសុី ធប្រោះធគជាមាាស់ សុនែ។

យួ ន ធគឲ កែម-សុខា ធ្វ ើជាអ្នុប្រធានរដឋ សភា កតធគរិទ្ទាវរប្រធាន និង្ អ្នុប្រធាន គណ
ែមម ការ ដល្់ ឥសសរជន ននគណរែសសធគ្រោះជាតិ មិនឲចូ ល្

ន ធប្រោះធគចង្់រ្ាញដល្់

ប្រជាេល្រដឋ កខម រ ថា ធគជាអ្ោ ែសំធរចែិចាការរដឋ កខម រ គឺជាមាាស់ប្ស ុែកខម រ មួ យវ ិញធទ្ៀត ធដើមបី
ធានាដល្់ប្រជាជនយួ នកដល្មែរស់ធៅែមពុជា ែុំឲមានការ

រមភ អ្ំេីសុវតថ ិភាេអ្វ ីធ ើយ

ធប្រោះ ែមពុជាជាប្រធទ្សចំណុោះយួ ន។
យួ ន ធគដែការេិធោ្ េីល្ទ្ធ ផល្ននការធ

ោះធនោតថាោែ់ជាតិ ែនុង្នោំ២០១៣ កដល្ធគទ្ុែជា

ការធ្វ សប្រក សមួ យ ននរររោយង្ធគធៅភ្ោ ំធេញ ជាេិធសស ភាេមិនស័ែតិសិទ្ធរិ រស់ ុនកសន ែនុង្ការដឹែនាំអ្ំ្ចផ្តតច់ការ ធ តុធនោះឯង្ យួ ន ធគរញ្ជាឲអ្ំ្ចប្សធមាល្ធគ ធៅ
ែមពុជា ដឹែនាំផ្តាល្់ ែិចាការនធយា

យកខម រកតមត ង្ ធគធរៀរចំតួនាទ្ីជាថ្មី រវាង្អ្ំ្ចយួ ន
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និង្ ែមាលំង្ោយង្ធគធៅប្ស ុែកខម រ។ ធគករង្កចែ ែមាលំង្ោយង្ជាេីរ៖
១. ែមាលំង្

យ កដល្ធគទ្ុែឲ

ុន-កសន ធៅកាន់ការ់ដកដល្ ធប្រោះរុរសធនោះធទាោះរីមានការ

ធ្វ សប្រក ស កតជាមនុសសធោមោះនឹង្នធយា

យយួ ន១០០% ធ ើយជាេិធសស រុរសធនោះគាមន

នធនាោះធ ើយ ធប្រោះរុរសធនោះដឹង្ខល ួនថា ប្រជាជនកខម រធសា ើរ

ប្ចែ្ោចធចញរ ួចេីប្ទ្ ុង្យួ ន
កតមួ យនគរសអ រ់ខល ួន។

២. ែមាលំង្ចិតតោគសត កដល្ធគប្រគល្់ឲ ធ ង្-សំ រ ិត ជាអ្ោ ែដឹែនាំ។ ែមាលំង្ធនោះ ធគធប្រើធៅែនុង្
រដឋ សភា ធដើមបីវាយរំ

ែ់ោមរតី តំ្ង្រាគសត គណរែសសធគ្រោះជាតិ ធដើមបីទ្ុែជាឧទា រណ៏

សំរារ់អ្ោែប្រនំង្មតិទ្ូធៅ។ ែមាលំង្ធនោះ ជាែមាលង្
ំ ប្ទ្នង្់ ររស់ែមាលំង្
ធេល្ធ

ោះធនោតធរ ើស អ្ង្រ ការដឹែនាំរដឋ សភា មានវតត មាន

ជាវតត មានមិនប្រប្ែតី ធប្រោះ

យ ; ឧទា រណ៏៖ ធៅ

ុន-កសន ជានាយែរដឋ មគនត ីកដល្

ុន-កសន កល្ង្មានល្ែខ នថិែៈជាតំ្ង្រាគសត

ត់ធៅធ ើយ ធៅ

ធេល្កដល្ខល ួនប្តូវកតង្តំង្ជានាយែរដឋ មគនត ី កតវតត មានធនោះធ ើយ ជានិមតត រ ូរ «១» កដល្
សម-រង្សី និង្ កែម-សុខា ធ្វ ើមុខល្ង ីធល្ង ើ កង ល្់ថាជាអ្វ ី។ «១» មិនកមនថា

ុន-កសន ជាធ

ោះ

ធនោតធោយ ធរែខ ជន គណរែសសធគ្រោះជាតិធនាោះធទ្ កតជាតំ្ង្សធមល ង្ តំ្ង្រាគសត មាោែ់
ននគណរែសប្រជាជន សំរារ់រ្ាញការប្រមាថ្ ដល្់គណរែសសធគ្រោះជាតិ។
សធមល ង្ «១» មានន័យធប្ចើន ធ ើយជាោរសំរារ់គណរែសសធគ្រោះជាតិ៖
«១» ែ៏ោចមានន័យថា ប្គារ់កាំធភ្ល ើង្ មួ យប្គារ់ ; ែ៏ោចជា ការធោយ «ែត » ដល្់ តំ្ង្
រាគសត ននគណរែសសធគ្រោះជាតិ ; ែ៏ោចជា ការរញ្ជាែ់ថា ធៅប្ស ុែកខម រ មានអ្ំ្ចកតមួ យ
គត់ គឺអ្ំ្ចយួ ន, ដូ ធចោ ោះ ប្គរ់ែិចាប្េមធប្េៀង្ រវាង្គណរែសប្រជាជន និង្ គណរែសស
ធគ្រោះជាតិ យួ នធគមិនយែជាការ
និសត ជាអ្ោ ែជំនាញខាង្ធ
កដល្ កដល្គិតថាខល ួនោចធ

ែប្

នការសំរារ់ធគធនាោះធ ើយ។ ធយើង្ដឹង្ថា យួ នែុមមុយ

ស់ ដូ ធចោ ោះ ធគមិនចាញ់ធ
ែប្

ស់ ុន-កសន

ែ សម-រង្សី និង្ កែម-សុខា

ន ; ជាេិធសសយួ ន ធគធមើល្្យជន

ទា ំង្េីរធនោះ ធប្រោះធគទ្ុែជាមនុសសែបត់ជាតិឯង្ ធសម ើនឹង្េួ ែោយង្ររស់ធគ។ ចរ ិតកខម រកររ
ធនោះ នាំឲខូ ចែិតតយស ប្រជាេល្រដឋ កខម រ។ កត សម-រង្សី,កដល្ជាតំ្ង្រាគសត កតង្តំង្, គាត់
គាមនការធអ្ៀនខាមស់អ្វីរនត ិចធ ើយ គាមនការទ្ទ្ួ ល្ការខុសប្តូវ អ្ំេីែិចាប្េមធប្េៀង្ ២២ែែត ដា
នោំ២០១៤ កដល្ខល ួន ជាប្រមុខែនុង្ការចរចាររែដំធ្ោះប្ោយនធយា

យ ករជាធ្វ ើអ្តថ្ិ
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រាយ ថាជាធរឿង្មិនសំខាន់ ធប្រោះមានែិចាការធប្ចើនធទ្ៀតកដល្ប្តូវធ្វ ើធៅែនុង្រដឋ សភា ; សួ រ
ថា ធតើគាត់ោចធ្វ ើអ្វី

នតធទ្ៀត ធរើនដគូ ររស់គាត់ធគកល្ង្ឲតនមល ដល្់គាត់រ ួចធៅធ ើយ

ដូ ធចោ ោះ មានកតនាំគាោអ្ង្គុយចាំធរើប្

ែ់រំ្ចតំ្ង្រាគសត កតរុធ្
ណ ោះ ;ឯចំកណែ កែម-សុខា

គឺគាត់ធៅប្កាញអ្ង្គុយធល្ើោសនៈ អ្នុប្រធានទ្ី១ សុនែ ធនោះ ឥតមានការខាមស់ធអ្ៀនអ្វ ី
ធនាោះធទ្, គាមនធទ្ គតិ (esprit) សមគរ ីភាេ គឺមានកតត្
ា «អ្ត់ឯង្ នងញ់អ្ញ» កតរុធ្
ណ ោះ។
ររ ើឯេួ ែតំ្ង្រាគសត ឯធទ្ៀត គាត់
ធៅធ ើយ ធរើនថ្ងកសអ ែ

នមែអ្ង្គុយធៅអ្ីប្សួ ល្ធ ើយ គឺគាត់សុខប្គរ់ប្គាន់្ស់

ុន-កសន ចារ់ សម-រង្សី, កែម-សុខា ឬ អ្ោ ែ្មាោែ់ែនុង្ជួ រគាត់ គឺ

គាត់មិនែំធ រ ើែការររអ្វ ីធនាោះកដរ ដូ ចកតែនុង្ោណតត ិទ្ី៤ ;រែយធោលែររស់េួែគាត់គឺ«មាោែ់ៗ
យែរ ួចខល ួន» ធនាោះឯង្។ ចរ ិយាមាយាទ្ (comportement) កររធនោះ យួ នធគធមើល្ធ ើញចាស់
្ស់ ដូ ធចោ ោះធគគាមនការ

រមភ អ្វីដល្់អ្ំ្ចប្សធមាល្ធគធៅប្ស ុែកខម រធនាោះធ ើយ។

សួ រថា ធតើកខម រធយើង្ ធមើល្ធ ើញដូ ចយួ នកដររ ឺធទ្ ?
្នែស័យ ននប្រជាា អ្ោ ែដឹែនាំគណរែសសធគ្រោះជាតិ និង្ តុណណីភាេ ននប្រជាេល្រដឋ កខម រ ធនោះ
ធ ើយ ជាជ័យជំនោះ យួ ន និង្ អ្ំ្ចផ្តតច់ការធៅែនុង្ប្ស ុែកខម រ៕

សង្ហា-ឧប
ថ្ងៃទី ២៩ សីហា ឆ្នាំ២០១៤
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