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បរាជ័យដ៏ចម្លែ ក
សសរ ីការ

ពួ កអ្ន កដឹកនាំគណបកសប្បឆាំង ជាពិសេេសោក េម រងសី
និង កកម េុខា កែងកែ រកសេែុផលប្គប់កបបយ៉ាង សដើមបី
សគច ពីការទទួ លខុេប្ែូវ ពីកាំេុេរបេ់ខល ួន កដលជាកត្តា
ចមបង ននបរាជ័យ, ដូ ចមានកនុងចាំណារដ៏លបីមួយ របេ់សោក
Mark Twain1 ថា « សលេមួ យពាន់ កែគ្មានមួ យណាស

ោះ មាន

សេែុផលពិែ2 »។
ដូ ច សោក េម រងសី គ្មែ់សៅកែចសចេ សៅកនុងការភាន់ប្ចឡាំ
សប្បើយុទធ

ស្តេាចាញ់ចាញ់រេូ ែ។ ដូ ចយ៉ាង :

ចាំណង់ ា រ ែួ នទី របេ់គ្មែ់ជាប្បធាន គណបកសេសស្ត្រោះជាែិ
សោយសប្បើ វ ធ ី កដលនាំឱ្យមានភាពចប្មូងចប្មាេ សៅកនុងគណ
បកស សេើយេភាពការណ៏កបបសនោះ វានាំឱ្យមានការកបកបាក់
កដលពុាំអាចនឹងប្បមូ លអ្ន កប្បជា ិបសែយយ ឱ្យមកចូ លរ ួមជាថ្ា ី
បានសនោះសឡើយ។ ប្ែូវដឹងថា ចាំណង់ ននអ្ាំណាច សដើមបីឱ្យមាន
ប្បេិទធិភាព សៅកនុងសេចកា ីនថ្ៃ ថ្នរូ គឺជាចាំណង់អាចនឹងចង
េេព័នធអ្េ់សគ។ ដូ សចន ោះអ្ាំណាច មានប្បសយជន៏ ជាបឋមប្ែូវ

1

Mark Twain អ្ន កនិពនធ , អ្ន កនិពនធ លបង និង អ្ន កនិពនធ កាំកបៃ ងេ
ង ែ
ួ

ជាជនជាែិអាសមរ ីកាាំង (១៨៣៥-១៩០១) ។
2 Mille excuses et aucune bonne raison។
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ប្បមូ ល នូ វសេចកា ីទុកចិែាពីអ្នកដនទ, ពុាំកមនេថ ិែសៅសលើប្ែឹម
កែ ចាំសណាោះសចោះដឹង និង ្រសនោះសឡើយ។ មយ៉ា ងមួ យសទៀែ, ការ
សចោះដឹងស

ែសទៀែ សបើគ្មានការពិស

ពិែប្បាកង វាប្គ្មន់កែ

ជាប្ទឹេាីនិចចលកែប៉ាុសណា
ណ ោះ។ សយើងេសងេ ែស ើញកថ្មសទៀែថា ការ
ភាន់ប្ចឡាំញឹកញយ របេ់សោក េម រងសី វានាំឱ្យគ្មែ់ ស វ ើការ
េសប្មចចិែាមាងៗ កែងកែមិនបានសៅត្តមសពលសវោ។ គ្មែ់
សដើរមា ងសៅមុខ

មា ងថ្យសប្កាយ

ជាងពីរទេសវែសមកសេើយ

ធ យរយៈសពលកវង េាំរាប់យុទធ
សោយគ្មាន ចកខុ វេ័

ស្តេា។ ការ

សបាោះបង់សចាលជ័យជាំនោះ សៅឆនាំ ២០១៣ េាំរាប់កែសៅអ្ីសៅរដឋ
េភា ស វ ើឱ្យរលប់ នូ វសេចកា ីេងឃឹម ននប្បជាពលរដឋ ទ ាំងនគរ។
ការសប្បើកលយុទធ សដើមបីរេ់រេ់សនោះឯង កដលនាំឱ្យគណបកសកាន់
ធ ច័យ ឬ សេចកា ី
អ្ាំណាច មានសប្បៀបជាងជានិចច។ ការ វនិ
េសប្មចចិែាប្បញាប់ កែងកែបសងេ ើែ ភាពប្ចបល់ឆ្រាំឆ្រង ដល់
យុទធ

ស្តេា កដលជាកត្តា នាំឱ្យមានការេងស័យ ជាប្បព័នធសៅ

កនុងគណបកស និង សៅកនុងជួ រអ្ន កដឹកនាំ។ ការបសងេ ើែ គណ
បកសេសស្ត្រោះជាែិ ជាការបសងេ ើែ ប្បកបសោយសេចកា ីេងឃឹម
ជាក់ចាេ់ សប្ពាោះជាកមាៃាំងឈ្ន ោះ ននអ្េ់អ្នកប្បជា ិបសែយយ កែ
កមាៃាំងសនោះ មានបញ្ហា សៅកនុងថានក់អ្នកដឹកនាំ សប្ពាោះសោក
េម រងសី កា ី និង សោក កកម េុខា កា ី គ្មែ់មានចរ ធកជាអ្ន ក
ប្បជា ិបសែយយគួ រឱ្យេងស័យ ដូ សចន ោះ វាបសងេ ើែ នូ វភាពមិន
ចាេ់ោេ់

ននែនមៃ លទធ ិប្បជា ិបសែយយ

សៅកនុងប្គប់ការ

េសប្មចចិែា របេ់គណបកស។ ដូ ចយ៉ាង ចូ លរ ួមកចកសៅអ្ីគ្មន
ឩ ប សៅ ស ង្ហា

សោ ប ល់

១ ៨ ល ក រា ២ ០ ១ ៩

Page 3 sur 4

បរាជ័យដ៏ចម្លែ ក

សៅកនុងរដឋ េភាមួ យ

កដលសកើែសចញពីការលួ ចសឆនែ

សដើមបី

ឈ្ន ោះ និង វបប ម៏េនទ នគ្មានសេែុផល។ ទសងវ ើសនោះឯងវាប្ាញ
ធ ិ របេ់អ្នកដឹកនាំ សទោះបីពួក
នូ វភាពជាក់កេា ង ននគុណ វបែា
គ្មែ់ ខាំសលើកយកសលេប្គប់កបបយ៉ាង មកពនយល់អ្ាំពី ការ
ចាាំបាច់ កដលនាំឱ្យគ្មែ់េសប្មចស វ ើ។ ដូ សចន ោះ េុសវាហារ ដ៏កវង
អ្នៃយសនោះ ក៏វាមិនអាច បនៃ ប់បាន នូ វទសងវ ើមិនលអ សនោះកដរ។
សបើគណបកសប្បឆាំង សៅកែសដើរែួ ជាអ្ន ករងសប្គ្មោះ សេើយពឹង
កផអ កកែសលើបរសទេ កនុងការកេវ ងរក ដាំសណាោះប្

យ ចាេ់ជា

គណបកសសនោះបាែ់ នូ វែួ នទីខល ួន ជាអ្ន កេសស្ត្រោះជាែិ សៅ
ចាំសពាោះមុខប្បជាពលរដឋ ។ គាំនប អ្នា រជាែិ សៅសលើ របបផ្តាច់
ការ អាចមានប្បេិទធិភាព លុោះប្ត្តសៅកនុងប្េ ុក មានកមាៃាំង
ប្បឆាំងប្គប់ប្គ្មន់ និង ជាបញ្ហា េាំរាប់រំលាំរបបសនោះ ពុាំសនោះ
ស

ែ គាំនបសនោះ វាជាទណឌកមា ដល់ការរេ់សៅ របេ់ប្បជា

ពលរដឋ ។ សដើមបីឱ្យមានដូ សចានោះបាន ប្ែូវអ្ន កដឹកនាំ ប្េែ់ស្ៃ ើង
សេន ហាជាែិ ដុែឱ្យមាន ចាំណង់ចាំណូលចិែា អ្េ់កខា រ ប្គប់
មជឈោឋន ប្បមូ លចូ លផ្ុាំគ្មន ជាកមាៃាំងចាំណង់ ចង់រំសោោះជាែិកខា រ
ពីសប្គ្មោះចនប្ង។ សែើ សោក េម រងសី និង កកម េុខា គ្មែ់មាន
សេចកា ីកាៃហាន កបបសនោះ សៅកនុងចិែាគ្មែ់កដរឬសទ ? េពវ នថ្ៃ
សោក េម រងសី ស វ ើេកមា ភាពសៅបរសទេ ជាអ្ន កមានប្បជាា
ធ វាមានសប្ចើនជាប្េសមាល, រ ីឯ សោក កកម េុខា
កែលទធ ផលវញ
ធ គ្មែ់រេ់សៅកនុង្ូ មិប្គឹោះេ្ុកេា មភ ជាអ្ន កសទេនសយបាយ
វញ
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ពិសេេ, ពិែណាេ់សេើយថា គ្មែ់ខវោះ សេរ ីភាពជាពលរដឋ កនុងឋា
នៈ ជាអ្ន កជាប់ ,ុាំ កែក៏ខវោះកដរ នូ វសេចកា ីកាៃហាន សប្ពាោះគ្មែ់
ជាអ្ន កសប្ជើេយកជសប្មើេសនោះ សដើមបីរកេុខអាត្តា។ ដូ សចន ោះ ជា
អ្ន កប្បាជាា និង ជាអ្ន កសទេ វាមិនប្គប់ប្គ្មន់ជាកមាៃាំងចលករ
ននចលនែេូ េសស្ត្រោះជាែិ សបើគ្មែ់មិនកមនជាគាំរ ូរលអ ឥែសខាចោះ
ចាំសពាោះប្បជាពលរដឋ ។ ដូ ចសោក Albert Einstein កថ្ៃ ងថា « វាជា
សពលសវោចាាំបាច់សេើយ

សដើមបី

ជាំនួេឧែា មគែិ

ននភាព

សជាគជ័យ នឹងឧែា មគែិ ននការស វ ើការបាំស រ3ី »។ សោក េម រងសី
និង កកម េុខា គ្មែ់មានពិែ នូ វឧែា មគែិ ននភាពសជាគជ័យ
សប្ពាោះគ្មែ់កែងកែ ប្បកាេមិនសចោះចប់ពីជ័យជាំនោះ, កែ ការស វ ើ
ការបាំស រ ីប្បសយជន៏ជាែិ េាំរាប់ចាប់យកជ័យជាំនោះសនោះ វាហាក់
បីមាន គមាៃែឆៃយណាេ់ ពីការប្បកាេសនោះ។ សែើការណ៏សនោះ វា
អាចទុកបានថាជា បរាជ័យដ៏ចកមៃ កមួ យកដលវាសកើែសចញពី
កងវ ោះ ននេមែថ ភាព និង េមែថ កិចច របេ់អ្នកដឹកនាំបានកដរ
ឬសទ ? ចកមៃ ក គឺវាេថ ិែសៅប្ែង់ថា សគកែងកែទុកសោកទ ាំង
ពីរ ជាអ្ន កសចោះដឹងផង និង ជាអ្ន កដឹកនាំដ៏លអផង, កែលទធ ផល
« ចាញ់ចាញ់ » រេូ ែ គួ រសលើកវា យកមកពិចារណាកដរ អ្ាំពគ
ី ុណ
េមបែា ិ របេ់សោកទ ាំងពីរ៕

3

Il est grand temps de substituer à l’idéal du succès l’idéal du service.
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