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ត ើនរណា ល្ង ង់ជាង នរណា ? 

 

ឩ ប  តៅ  សង្ហា   កា រ ពិភាក្សា   ២ ៩   ិ ច្ ជិិ កា  ២ ០ ១ ៧  

  

នៅឆ្ន ាំ ២០១៤ នោក សម រង្សី និង្ កឹម សុខា នាំគ្នន ន ើរចូល 

រ ឋសភានោរ បាំពាននលើឆនទ ៈម្ចា ស់នឆ្ន ត នោយគ្នា នបារមភអ្វ ី

អ្ាំពី ធម្ចា នុរបូ នន ទនង្វ ើ របស់ខ្ល នួននោះន ើយ។ បចច ុបបននកាល

ននោះ ទ្ទង់្ រណ្ណ ឫទធិ ន ើរចូលរ ឋសភានោរ បាំពាននលើឆនទ ៈម្ចា ស់

នឆ្ន ត នោយគ្នា នកង្វល់ អ្ាំពី សីលធម៏ អ្វ ីននោះដ រ។ ដត ទនង្វ ើ

ទ ាំង្ពីរននោះ វាម្ចនធាតុដតមួយ គឺ បាំនរ ើ ផលទ្បនោជន៏ នោក 

ហ ុន ដសន  ូចគ្នន , ពួកទី១ នធវ ើនីតានុកូលកមា រ ឋសភានោរ ឲ

ទ្សបចាប់ សាំរាប់ដតនធវ ើចាប់បាំបាត់នសរ ើភាព, រ ើឯ រណ្ណ ឫទធិ វញិ 

ចូលរមួ កន ុង្ឋានៈជាអាម្ចតយដតមតង្ ទទួលយកនៅអ្ីពុកសអ ុយ 

មកអ្ង្គ ុយ  ូចតល ុកនោោ ន។ ទ្តវូ ឹង្ថា នៅអី្ ដ លបត រូ អ្នក

អ្ង្គ ុយ គឺជា នៅអ្ី នថាកទប បលន់ពីរាស្តសត  សាំរាប់ ដចកលុយគ្នន

ោយដតប ុន ណ្ ោះ  ូនចនោះ  ូរអ្នកអ្ង្គ ុយ វាគ្នា នអ្វ ី ជា អ្កុសល 

 ល់ជាតនិនោះន ើយ នទ្ពាោះនៅអ្ីននោះ តាំង្ពីន ើមទីមក វាជា 

អ្កុសលរចួមកនហើយ : ពួក អ្នកអ្ង្គ ុយ ោស់ថ្ាី គឺគ្នា ន 

កិតត ិយស  ូចគ្នន  មិន ូច នោក បណ្ឌ ិត  ុង្ បូត គ្នត់ដថ្លង្

ថា អ្នកបាន អ្ង្គ ុយ ទ្តវូ ឹង្គុណ្ នោក សម រង្សី និង្ កឹម សុ

ខា នទ្ពាោះ នោកទាំង្ពីរ ជាអ្នក រកនៅអ្ឲីគ្នត់អ្ង្គ ុយ។ គ្នត់ 

និោយដបបននោះ នោយមិនបានគិតថា ម្ចា ស់នៅអ្ី គឺ ម្ចា ស់

ត ើនរណា ល្ង ង់ជាង នរណា ?  
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នឆ្ន ត ដ ល ពួក អ្ស់នោក នាំគ្នន យកមកអ្ង្គ ុយ នោយកបត់ឆ

នទ ៈរាស្តសត  នហើយគ្នា នស្មា រតី ជា បញ្ញា ជនននោះនទ។ បណ្ឌ ិត  ុង្ បុ

ត គ្នត់  ឹង្គុណ្នោក សម រង្សី រ ើឯ បណ្ឌ ិត រណ្ណ ឫទធិ គ្នត់  ឹង្

គុណ្នោក ហ ុន ដសន សួរថា នតើម្ចនអ្នក្នៅហន  ដ លជាអ្នក

 ឹង្គុណ្ ទ្បជាពលរ ឋ ដ លជា ម្ចា ស់នឆ្ន ត ? ទ្បដហលជា បណ្ឌ ិត 

សុខ្ ទូច នមើលនៅ ? នហតុននោះឯង្ បានជា បណ្ឌ ិតននោះ កាល យជា 

ទ្បធាន ពួកបណ្ឌ ិត នៅទ្សកុដខ្ា រ។ មួយវញិនទៀត អ្នកម្ចនគុណ្

នលើ បណ្ឌ ិត  ុង្ បូត គ្នត់ម្ចន យុទធស្មស្តសត  រកា រចនសមព ័នធ  

គណ្បកសសនស្ត រ្ ោះជាតិ ន ើមបី សាំរាប់ នធវ ើការចរោ ជាមួយនោក 

ហ ុន ដសន ដត រចនសមព ៍នធ   ឹកនាំនោយ ពួកអ្នក ឹកនាំ

 ដ ល ដ លសុទធជាអ្នកោញ់ គឺចាស់ជា លទធផល វានឹង្ោញ់

 ដ ល  ូចគ្នន នឹង្ គណ្បកស ហវ ុនសីុនបុិច ននោះដ រ។ មិនដមន 

រចនសមព ័នធ នទ ជា បញ្ញា  នន ការតស ូ  គឺពួកអ្នក ឹកនាំ ជា ច

លករ ឬ បញ្ញា  ទញ រចនសមព ័នធ  នអាយន ើរនៅមុខ្។ នបើ ពួក

អ្នក ឹកនាំ គ្នតល់ងង្់ គឺចាស់ជា រចនសមព ័នធ  វាទ្គ្នន់ដត ជា

ឡាន គ្នា នស្មាំង្ោក់ននោះឯង្។ មក ល់ចាំណុ្ចននោះ នយើង្សួរថា 

នតើថាន ក់ ឹកនាំ គណ្បកសសនស្ត រ្ ោះជាតិ និង្ ហវ  ុនសីុនបុិច មិន

 ឹង្ជា នរ្លង ង់្ជាង្នរ្នទ ?  នទ្ពាោះសុទធដតធាល ប់ម្ចន ជន

ដខ្ា រ រាប់ោននក់ គ្នាំទ្ទ ដតដបរជាម្ចន ម្ចរោទ គទ្មក់

នទ្កនពកដបបននោះ។ សួរថា ខ្ាំន ើរតួជា អ្នករង្នទ្គ្នោះ និង្ ម្ចន 

អ្នកម្ចនគុណ្ សាំរាប់អ្រគុណ្ នតើវាទ្គប់ទ្គ្នន់ សាំរាប់ទ្បឈរមុខ្

ទលន់ឹង្អ្ាំ្ចផ្តត ច់ការ រណ្បយួន បានដ រឬនទ ? 


