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  សសរកីារ 

ពួកអ្នកដឹកនាំគណបកសប្បឆាំង ជាពិសេេសោក េម រងសី 

និង កកម េុខា កែងកែ រកសេែុផលប្គប់កបបយ៉ា ង សដើមបី 

សគច ពីការទទួលខុេប្ែវូ ពីកាំេុេរបេ់ខល នួ កដលជាកត្តា

ចមបង ននបរាជ័យ, ដូចមានកន ុងចាំណារដ៏លបីមួយ របេ់សោក 

Mark Twain1 ថា « សលេមួយពាន់ កែគ្មា នមួយណាស ោះ មាន

សេែុផលពិែ2 »។ 

ដូច សោក េម រងសី គ្មែ់សៅកែចសចេ សៅកន ុងការភាន់ប្ចឡាំ 

សប្បើយុទធ ស្តេាចាញ់ចាញ់រេូែ។ ដូចយ៉ា ង : 

ចាំណង់ ា រ ែួនទី របេ់គ្មែជ់ាប្បធាន គណបកសេសស្ត រ្ ោះជាែិ 

សោយសប្បើ  វ ធ ី កដលនាំឱ្យមានភាពចប្មូងចប្មាេ សៅកន ុងគណ

បកស សេើយេភាពការណ៏កបបសនោះ វានាំឱ្យមានការកបកបាក់ 

កដលពុាំអាចនឹងប្បមូលអ្នកប្បជា ិបសែយយ ឱ្យមកចូលរមួជាថ្ាី 

បានសនោះសឡើយ។ ប្ែវូដឹងថា ចាំណង់ ននអ្ាំណាច សដើមបីឱ្យមាន

ប្បេិទធិភាព សៅកន ុងសេចកា ីនថ្ៃថ្ន រូ គឺជាចាំណង់អាចនឹងចង

េេព័នធអ្េ់សគ។ ដូសចនោះអ្ាំណាច មានប្បសយជន៏ ជាបឋមប្ែវូ

                                           
1 Mark Twain អ្នកនិពនធ , អ្នកនិពនធលបង និង អ្នកនិពនធកាំ កបៃងេង ែួ 

ជាជនជាែិអាសមរកីាាំង (១៨៣៥-១៩០១) ។ 
2 Mille excuses et aucune bonne raison។ 

បរាជ័យដ៏ចម្លែក  
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ប្បមូល នូវសេចកា ីទុកចិែាពីអ្នកដនទ, ពុាំកមនេថ ិែសៅសលើប្ែឹម

កែ ចាំសណាោះសចោះដឹង និង ្រសនោះសឡើយ។ មយ៉ាងមួយសទៀែ, ការ

សចោះដឹងស ែសទៀែ សបើគ្មា នការពិស  ពិែប្បាកង វាប្គ្មន់កែ

ជាប្ទឹេា ីនិចចលកែប៉ាុសណាណ ោះ។ សយើងេសងេែស ើញកថ្មសទៀែថា ការ

ភាន់ប្ចឡាំញឹកញយ របេ់សោក េម រងសី វានាំឱ្យគ្មែ់ ស វ ើការ

េសប្មចចិែាមាងៗ កែងកែមិនបានសៅត្តមសពលសវោ។ គ្មែ់

សដើរមាងសៅមុខ មាងថ្យសប្កាយ ជាងពីរទេសវែសមកសេើយ 

សោយគ្មា ន ចកខ ុ វ ធេ័យរយៈសពលកវង េាំរាប់យុទធ ស្តេា ។ ការ

សបាោះបងស់ចាលជ័យជាំនោះ សៅឆន ាំ ២០១៣ េាំរាប់កែសៅអ្ីសៅរដឋ

េភា ស វ ើឱ្យរលប់ នូវសេចកា ីេងឃឹម ននប្បជាពលរដឋទ ាំងនគរ។ 

ការសប្បើកលយុទធ សដើមបីរេ់រេ់សនោះឯង កដលនាំឱ្យគណបកសកាន់

អ្ាំណាច មានសប្បៀបជាងជានិចច។ ការ វ ធនិច័័យ ឬ សេចកា ី

េសប្មចចិែាប្បញាប់ កែងកែបសងេ ើែ ភាពប្ចបល់ឆ្រ ាំឆ្រង ដល់

យុទធ ស្តេា  កដលជាកត្តា  នាំឱ្យមានការេងស័យ ជាប្បព័នធ សៅ

កន ុងគណបកស និង សៅកន ុងជួរអ្នកដឹកនាំ។ ការបសងេ ើែ គណ

បកសេសស្ត រ្ ោះជាែិ ជាការបសងេ ើែ ប្បកបសោយសេចកា ីេងឃឹម

ជាក់ចាេ ់សប្ពាោះជាកមាៃ ាំងឈ្ន ោះ ននអ្េ់អ្នកប្បជា ិបសែយយ កែ

កមាៃ ាំងសនោះ មានបញ្ហា  សៅកន ុងថាន ក់អ្នកដឹកនាំ សប្ពាោះសោក 

េម រងសី កា ី និង សោក កកម េុខា កា ី គ្មែ់មានចរ ធកជាអ្នក

ប្បជា ិបសែយយគួរឱ្យេងស័យ ដូសចនោះ វាបសងេ ើែ នូវភាពមិន

ចាេ់ោេ់ ននែនមៃលទធិប្បជា ិបសែយយ សៅកន ុងប្គប់ការ

េសប្មចចិែា របេ់គណបកស។ ដូចយ៉ា ង ចូលរមួកចកសៅអ្ីគ្មន  
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សៅកន ុងរដឋេភាមួយ កដលសកើែសចញពីការលួចសឆន ែ សដើមបី

ឈ្ន ោះ និង វបប ម៏េនទនគ្មា នសេែុផល។ ទសងវ ើសនោះឯងវាប ា្ ញ 

នូវភាពជាក់កេា ង ននគុណវ ធបែា ិ របេ់អ្នកដឹកនាំ សទោះបីពួក

គ្មែ់ ខាំសលើកយកសលេប្គប់កបបយ៉ា ង មកពនយល់អ្ាំព ី ការ

ចាាំបាច់ កដលនាំឱ្យគ្មែ់េសប្មចស វ ើ។ ដូសចនោះ េុសវាហារ ដ៏កវង

អ្នៃ យសនោះ ក៏វាមិនអាច បនៃប់បាន នូវទសងវ ើមិនលអ សនោះកដរ។  

សបើគណបកសប្បឆាំង សៅកែសដើរែួ ជាអ្នករងសប្គ្មោះ សេើយពឹង

កផអកកែសលើបរសទេ កន ុងការកេវ ងរក ដាំសណាោះប្ យ ចាេ់ជា

គណបកសសនោះបាែ់ នូវែួនទីខល នួ ជាអ្នកេសស្ត រ្ ោះជាែិ សៅ

ចាំសពាោះមុខប្បជាពលរដឋ។ គាំនប អ្នា រជាែិ សៅសលើ របបផ្តា ច់

ការ អាចមានប្បេិទធិភាព លុោះប្ត្តសៅកន ុងប្េកុ មានកមាៃ ាំង

ប្បឆាំងប្គប់ប្គ្មន់ និង ជាបញ្ហា  េាំរាប់រំលាំរបបសនោះ ពុាំសនោះ

ស ែ គាំនបសនោះ វាជាទណឌ កមា ដល់ការរេ់សៅ របេ់ប្បជា

ពលរដឋ។ សដើមបីឱ្យមានដូសចាន ោះបាន ប្ែវូអ្នកដឹកនាំ ប េ្ ែ់ស ៃ្ ើង

សេនហាជាែិ ដុែឱ្យមាន ចាំណង់ចាំណូលចិែា អ្េ់កខា រ ប្គប់

មជឈោឋ ន ប្បមូលចូលផុ្ាំគ្មន  ជាកមាៃ ាំងចាំណង់ ចង់រំសោោះជាែិកខា រ

ពីសប្គ្មោះចនប្ង។ សែើ សោក េម រងសី និង កកម េុខា គ្មែ់មាន 

សេចកា ីកាៃ ហាន កបបសនោះ សៅកន ុងចិែាគ្មែ់កដរឬសទ ? េពវនថ្ៃ 

សោក េម រងសី ស វ ើេកមាភាពសៅបរសទេ ជាអ្នកមានប្បជាា  

កែលទធផលវ ធញ វាមានសប្ចើនជាប្េសមាល, រឯី សោក កកម េុខា 

 វ ធញ គ្មែ់រេស់ៅកន ុង្ូមិប្គឹោះេុ្កេាមភ ជាអ្នកសទេនសយបាយ
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ពិសេេ, ពិែណាេ់សេើយថា គ្មែ់ខវ ោះ សេរភីាពជាពលរដឋ កន ុងឋា

នៈ ជាអ្នកជាប់ ុាំ, កែក៏ខវ ោះកដរ នូវសេចកា ីកាៃ ហាន សប្ពាោះគ្មែ់ 

ជាអ្នកសប្ជើេយកជសប្មើេសនោះ សដើមបីរកេុខអាត្តា ។ ដូសចនោះ ជា

អ្នកប្បាជាា  និង ជាអ្នកសទេ វាមិនប្គប់ប្គ្មន់ជាកមាៃ ាំងចលករ

ននចលនែេ ូ េសស្ត រ្ ោះជាែិ សបើគ្មែ់មិនកមនជាគាំររូលអឥែសខាច ោះ

ចាំសពាោះប្បជាពលរដឋ។ ដូចសោក Albert Einstein កថ្ៃងថា « វាជា

សពលសវោចាាំបាច់សេើយ សដើមបី ជាំនួេឧែាមគែិ ននភាព

សជាគជ័យ នឹងឧែាមគែិ ននការស វ ើការបាំសរ ី3 »។ សោក េម រងសី 

និង កកម េុខា គ្មែ់មានពិែ នូវឧែាមគែិ ននភាពសជាគជ័យ 

សប្ពាោះគ្មែ់កែងកែ ប្បកាេមិនសចោះចប់ពីជ័យជាំនោះ, កែ ការស វ ើ

ការបាំសរបី្បសយជន៏ជាែិ េាំរាប់ចាប់យកជ័យជាំនោះសនោះ វាហាក់

បីមាន គមាៃ ែឆៃ យណាេ់ ពីការប្បកាេសនោះ។ សែើការណ៏សនោះ វា

អាចទុកបានថាជា បរាជ័យដ៏ចកមៃកមួយកដលវាសកើែសចញពី 

កងវោះ ននេមែថភាព និង េមែថកិចច របេអ់្នកដឹកនាំបានកដរ

ឬសទ ? ចកមៃក គឺវាេថ ិែសៅប្ែង់ថា សគកែងកែទុកសោកទាំង

ពីរ ជាអ្នកសចោះដឹងផង និង ជាអ្នកដឹកនាំដ៏លអផង, កែលទធផល 

« ចាញ់ចាញ ់» រេូែ គួរសលើកវា យកមកពិចារណាកដរ អ្ាំពគីុណ

េមបែា ិ របេ់សោកទាំងពីរ៕ 

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


