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ទំន ើងចិត្ត ជា អ្ន កនលៅ

ទំន ើងចិត្ត ជា អ្ន កនលៅ

អ្ន កនាំពាកយ នៃ គណប្រតិភូ ររស់គណរកសសង្គ្រោះ បាៃង្្វ ើ
ង្សចកត ីរាយការណ៏ អ្ាំពី លទ្ធ ផល នៃ ជាំៃួរ ជា មួ យ មគៃត ី
ប្កសួ ងមហានផៃ សត ីពី ការសង្ប្មចចិតត ររស់ ប្កសួ ងមហានផៃ មិៃ
ប្រគល់ សុពលភាព ដល់ ថ្ននក់ដឹងនាំ កាំពូល នៃ គណរកសស
ស
ង្គ្រោះជាតិ ដដលង្ទ្ើរដតតាំងថ្ម ី ង្ោយ សមាជ ិសម្ញ
រកស គឺ
មាៃ ប្រធាៃ មួ យរ ូរ ៃិង អ្ៃុប្រធាៃ រីរ ូរ ថ្ន ជា ជាំៃួរ គ្មមៃ
លទ្ធ ផល។
ជាំៃួរ ង្នោះ វា រ្ាញឲង្ ើញ ថ្ន ង្ៅ ប្ស ុកដមម រ ជា ប្ស ុក មិៃ
យកចារ់ សាំរារ់ ង្ោោះប្ាយ ៃូ ិ ការដមវ ង មតិគ្មន រវាង អ្ាំណាច
រដឋ ៃឹងៃីតិរុគរល (personne morale) ង្នោះង្ ើយ ង្ប្ពាោះ ង្ៅ
ប្ស ុកដមម រ គ្មមៃ ៃីតិរដឋ ។ គ្មមៃ ៃីតិរដឋ គឺថ្ន គ្មមៃ តុលាការឯក
រាជយ, គ្មមៃ ការដរងដចក ឲបាៃចាស់លាស់ នៃ អ្ាំណាច្មម ៃុ
្ញ ទ ាំងរី គឺ ៃីតិរញ្ញញតិ, ៃីតិប្រតិរតត ិ ៃិង តុលាការ។ ង្រើ
ៃិយាយ ឲមល ី គឺ ប្ស ុកដមម រ ជា ប្ស ុក ដឹកនាំ ង្ោយ អ្ាំណាចផ្តតច់
ការ ង្ប្រើ អ្ាំណាចរដឋ មុសចារ់ ង្ោយ ង្ចតន កនុង ង្គ្មលង្ៅ ពិ
ាតរ ៃិង ជា ង្ទល គឺ ង្ដើមបី រាំង្ រ ើ ប្រង្យាជៃ៏ អ្ាំណាចផ្តតច់ការ។
គណរកសកាៃ់អ្ាំណាច តាំងមល ួៃ ជា អ្ាំណាចរដឋ កនុងប្រង្ទ្ស
មិៃប្តឹមដត គ្មមៃ ៃីតិរដឋ គឺ ៃតថ ិភាព នៃ រដឋ ដមម រ ដតមត ង សាំរារ់
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ប្គរ់ប្គង ប្រង្ទ្ស នាំ ឲមាៃ អ្ន្ិរង្តយយ ដរងដចក ទ្ឹកដី
ជាតិ ជា ចាំដណកោច់មុម មាៃ ង្លាកមាាស់ ជា ង្ៅដក គ្មមៃ
សីល្ម៏ ង្ប្រើ អ្ាំណាច សកត ិភូមិ ង្លើ ចារ់រដឋ ។ ាថៃភាព ង្ៃោះ
អាចមាៃង្កើតង្ ើងបាៃ ង្ោយារ រដឋ ដមម រ ជា រដឋ ម្ុាំយួៃ
ដឹកនាំ ង្ោយ ពួ កយួ ៃ ដកល ងមល ួៃ ជា ដមម រ ង្ៅ ប្គរ់ ប្កសួ ង ដត
ភាិរ ូរ ពួ កយួ ៃ ទ ាំងង្នោះ វា មិៃអាចដូ ច ជៃដមម រ បាៃ ង្នោះ
ស ដដល យួ ៃ ង្គ រណ្ុោះរណា
ង្ ើយ។ រ ើឯ ពួ ក ដមម រ រណរយួ ៃ ិញ
ត
ល ឲមាៃ មួ រកាល ជា អ្ន ករាំង្ រ ើ ង្ ើយ ង្គ រៃទុរ ង្លើ ង្ៅអ្ី រដឋ
មគៃត ី, នយកោឋៃ, នយឧតត មង្សៃីយ ។ល។ មាៃ ទ្ាំង្ៃើងចិតត
ជា អ្ន កង្លល (plaisir d’être idiot) ង្ប្ពាោះ ជា លកខ មណឌ ោច់ខាត
សាំរារ់មល ួៃ ទ្ទ្ួ លបាៃ ង្សចកត ីទ្ុកចិតត ពី ពួ កយួ ៃ ជា ង្ៅហាវយ
ៃិង នាំគ្មន រស់ង្ៅ ជា ពួ ក អ្ន កលួ ចជាតិ ៃិង កបត់ ជាតិាស
ៃ៏ មល ួៃឯង។
ស
ង្រើ ង្មើល ង្ៅខាង ពួ ក អ្ន កដឹកនាំ គណរកសសង្គ្រោះជាតិ ិញ
ង្យើងង្ ើញ ថ្ន ពួ កង្គ ក៏ មាៃ ទ្ាំង្ៃើងចិតត ជា អ្ន កង្លល ដូ ចគ្មន
ៃឹង ពួ កដមម រ អ្ន ករាំង្ រ ើយួ ៃ ង្នោះដដរ ង្ប្ពាោះ នាំគ្មន ង្ៅសុាំង្សចកត ី
សុម ផ្តៃល់មល ួៃ ង្ ើយ ង្រៀងៗមល ួៃ ពី ពួ ក ដមម ររណរយួ ៃ ដត ង្បាក
រាគសត ដមម រ ថ្ន មល ួៃ ជា អ្ន កសង្គ្រោះជាតិ។ ប្តូិដឹងថ្ន ពួ ក អ្ន កដឹង
នាំ រកសសង្គ្រោះជាតិ មួ យចាំៃួៃ កាំពុង ជារ់ ដមសរង្ងា ៀរ ពាក់
ង្លើ ក ររស់ពួក ដមម ររាំង្ រ ើយួ ៃ ដដល នាំ ឲពួ កង្នោះ ដឹក ដូ ចដកែ
ឲង្ដើរ តមទ្ិស ដដល យួ ៃ ង្គ ចង់បាៃ ដត ង្រើ រ ឹងរ ូស ៃឹង
ប្រង្យាជៃ៏យួៃ គឺ ទ្ទ្ួ លង្ទស តមចារ់ ង្ៅង្លើ ររូ រមាត់
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ររស់ ង្លាក

ុៃ ដសៃ។ ពួ ក ង្នោះ ង្គ ចងចាំ សមត ី ដដល ង្គនាំ

គ្មន ទ្ុក ជា ការទ្ូ មាៃ ររស់ ង្លាក

ុៃ ដសៃ ថ្ន « ង្រើ ម្ុាំ មិៃ

ឲ ង្គ ចរ់ ខាឯង ង្តើ អ្ន កណាមួ យ ង្គ ហាៃ ចរ់ ខាឯង »។
សមត ីង្នោះ សាំដដងង្អាយង្ ើញ ថ្ន អ្វ ី ដដល ពួ ក អ្ន កដឹកនាំ រកស
សង្គ្រោះជាតិ អាចង្្វ ើបាៃ គឺ ង្្វ ើ ង្ៅ កនុង ចងែ ាំ នៃ ការចង់
បាៃ ររស់ ង្លាក

ុៃ ដសៃ។ ដូ ង្ចន ោះ ទ្ាំង្ៃើងចិតត ជា អ្ន កង្លល នៃ

ពួ ក អ្ន កដឹកនាំ គណរកសសង្គ្រោះជាតិ ក៏ជា លកខ មណឌ ោច់
ខាត សាំរារ់ ទ្ទ្ួ លបាៃ ៃូ ិ ចិតតសង្នតស ររស់ ង្លាក

ុៃ ដសៃ

ប្គរ់ង្ពលង្ិលា។ ពាកយ សង្គ្រោះជាតិ ង្ៅកនុង ររ សរទ្ដមម រ សពវ នថ្ៃ
វា មាៃ ៃ័យ មព ង់មពស់ណាស់ សាំរារ់ ប្រជាជាតិដមម រ ដត យកមក
ង្ប្រើ ដររ ពួ ក អ្ន កដឹកនាំ រកសសង្គ្រោះជាតិ សពវ នថ្ៃ ង្ៃោះ គឺ វា
ជា ង្រឿងកាំដរល ង មួ យរុង្ណា
ណ ោះ។
ង្យើង អាច សៃន ិោឋៃ បាៃថ្ន ពួ ក អ្ន កដឹកនាំ គណរកសកាៃ់
អ្ាំណាច ៃិង គណរកសសង្គ្រោះជាតិ ង្ៅថ្ន គណរកសប្រឆាំង វា
ប្គ្មៃ់ ដត ង្ប្រៀរដូ ច ជា ដកែ មួ យ សមប
ុ រ ង្លម មួ យង្ទ្ៀត សមប
ុ រ
ប្រង្ផោះ ដដល យួ ៃ ង្គចិ្ាឹម សាំរារ់ ការពារ ផៃ ោះយួ ៃ ង្ៅ ប្ស ុក
ដមម រ ដតរុង្ណា
ណ ោះ ដូ ង្ចន ោះ អ្ន ក ទ ាំងង្នោះ ប្តូិមាៃ ទ្ាំង្ៃើងចិតត ជា
អ្ន កង្លល ង្ទ្ើរអាច ង្្វ ើម្ុាំរាំង្ រ ើយួ ៃបាៃ។
ិ
ចិត្តមិ អ្ប់រំ នាំខ្ល ួ វនាស
.
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