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សល្យកម្មកកសម្ភសស 

 

ឩ ប  សៅ  ស ង្ហា   សោ ប ល់្   ២ ២  ម្ ក រា  ២ ០ ១ ៩  

        សសរកីារ : ម្ហាវថិីគ្មម នទ្វា រ វាសបើកច្រកឱ្យអស់ផ្ល វូតូរៗរូល្បាន 

របបភ្ន ំពេញ ព វ្ ើសល្យកម្ម1 កកសម្ភសស ព្រោះចង់មានស្ម្ស់ 

ព ើម្ប ី ឱ្យអនត រជាតិ ពម្ើល្ព ើញខ្ល នួ ជារបប្បជា្ិបពតយ្យបរ ិ

សុទ្ធ។ សនត ិភាេ, អភិ្វឌ្ឍន៏, ល្ទ្ធិ្បជា្ិបពតយ្យ គឺជាកកនែង

ក ល្របបពនោះ យ្កម្កកក ព ើម្បីកបែងខ្ល នួ។ កតរបបពនោះ គ្មម ន

កញ្ចកម់ានគុណភាេ សំរាប់ឆល លោះពម្ើល្ខ្ល នួថា ពតើការវោះកាត់ព ោះ 

វាបានសំពរចផល្ល្អ ក រឬពទ្ ? 

អតថរបូ ននរបបភ្ន ំពេញ តំងេីកំពណើតម្កពម្ែោះ វាមានភ្ិន 

ក ល្ម្ិនអាចកកបានព ើយ្ គឺកំពណើត ជាខ្្ល ំយួ្នកុម្ម លយ្និសត ។ 

 ូពចនោះ តំងេីតូច ល់្្ំ ឹងកត ី ស្គា ល់្កតរបូកាយ្ខ្ល នួមួ្យ្គត់

តម្កញ្ចក ់ក ល្យួ្ន ពគទ្ុកឱ្យឆល លោះពម្ើល្របូខ្ល នួរាល្់នងៃ គឺជា យ្

កសកំណាច ហុតឈាម្ និង សុីស្គច់កខ្ម រ ព ើម្បីរស ់បំពរ ើយួ្ន។ ម្ិន

កតប ុពណាណ ោះ កងម្ទងំយួ្ន ពគបងខ ំឱ្យសង្វវ តពរៀនសូ្ត ឱ្យព ឿ

អំេីអតថ្បពោ ន៏ខ្ពង់ខ្ពស ់ ននអតថភាេ ននឥណឌ ចូិន ក ល្

មានយួ្នជាមាច ស់។  ូពចនោះ អតថរបូ និង អតថរស់ វាជា សជាតិ

កភាេ ននេួកអនក ឹក ំផ្តត ច់ការពៅ្សកុកខ្ម រសេវនងៃ។ ឥ ូវ

េួកពនោះ កាែ យ្ជាម្ហាពស ឋ ី មានលុ្យ្េីលួ្ចជាតិ  ំគ្មន ព វ្ ើស

                                           
1 សល្យកម្ម  : ការវោះកាត់។ 

សល្យកម្ម កកសម្ភសស  
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ល្យកម្ម កក ភ្ិន េីយ្កសយួ្ន ពៅជា អភិ្ នពចោះ ឹង  ូចោ ង 

 ំគ្មន រក់ង្វរជា សពម្តច ឱ្បណឌ ិត, បណឌ ិត, ឯកឧតតម្ និង  ុំ

ទវ។ កតពៅពេល្េួកគ្មត់ និោយ្ និង ព វ្ ើអវ ីម្តងៗ វាមានពៅ

កន លងវាចា និង ទ្ពងវ ើ ននេួកគ្មត់ នូវធាតុជាម្នុសសអគតិជា

និចច ព្រោះការវោះកាត់ កកសម្ភសសព ោះ វាគ្មម នទ្ទួ្ល្បានផល្អវ ី

ព ើយ្ កតពោយ្ស្គរ គ្មម នគុណ្ម្៏ជាមូ្ល្ោឋ នចិតត ក៏ ំគ្មន នឹក

ស្គម នថា : កបែងខ្ល នួ ជាម្នុសសមានរបូងមី វាជាបារមី្របស់ខ្ល នួ។ 

 បិត គុណ្ម្៏ វាជាសម្ភសស ននចិតត ក ល្វាអាចព វ្ ើឱ្យអនកផង 

្សឡាញ់រាប់អានម្នុសសមាន ក ់ ពទោះបីនរៈព ោះ គ្មម នពោម្ណ៏ក៏

ពោយ្,  ូពចាន ោះឯង ជាចាប់ ននម្នុសស្ម៏្។  ូចពៅកន លងពរឿង

រាម្ពករ្ ត ពសត ច្កងុរាេណ៏ ជាយ្កស កបែងខ្ល នួ ជា្េោះរាម្បាន កត

ម្ិនអាចកបែងចិតត ជាឧតតម្ស្គវ ម្ី ព ើម្ប ី ល្បួ ងពសនហ៏ ងសីត 

 ូចបំណងក ល្ខ្ល នួចង់បានព ោះព ើយ្។ 

ការពល្ើកយ្ក « សនតភិាេ » ម្កកកជាសម្ភសស ននរបប ពោយ្

ម្ិនបានគិតថា យួ្នកុម្ម លយ្និសត  ជាអនកបពងក ើតសង្គ្ង្វា ម្ពៅ

្សកុកខ្ម រពៅអំ ុងឆ្ន ំ ១៩៧០-១៩៧៥, ឆ្ន ំ ១៩៧៩ និង ពៅ

អំ ុងឆ្ន ំ ១៩៧៩-១៩៨៩ ក ល្សុទ្ធជា សង្គ្ង្វា ម្ឈាែ នរនពល្ើ

អ្ិបពតយ្យភាេ្បជាជាតិកខ្ម រ។ សង្គ្ង្វា ម្ទងំឡាយ្ព ោះ អាច

ឱ្យយួ្នកុម្ម លយ្និសត  តាញសំណាញ ់ បង់បាន្សកុកខ្ម រ ពោយ្

មាន ំនួយ្ េីសេពសតច សីហនុ និង បកសកុម្ម លយ្និសត កខ្ម រសេវ

នងៃ ពៅថាបកស្បជា ន។ ពទោះបីមានកិចច្េម្ព្េៀងសនត ិភាេ 
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ននអងាការសហ្បជាជាតិ ក៏យួ្នកុម្ម លយ្និសត  ជាអនកឈ្ន ោះស

ង្គ្ង្វា ម្រចួព្សចបាត់ពៅពហើយ្ ព្រោះ ពគបានេ្ងឹង របបរណប 

របស់ពគឱ្យមានអតថភាេ ជាកមាែ ំងនពោបាយ្ផង និង កង

ទ្័េផង សំរាប់យ្កឈ្ន ោះជាងមី ពៅកន លង្កបខ្ណឌ  ននកិចច្េម្

ព្េៀងសនត ិភាេ។ ឈ្ន ោះឈ្ន ោះ ពនោះឯងជាបាវចៈ  របស់យួ្ន

កុម្ម លយ្និសត  ក ល្ពគឱ្យរបបរណប របស់ពគ សូ្យរសួមាត់ រហូត

ម្ក ល់្ព វ្ ើសត បូ ោក់ពឈាម ោះកងម្ពទ្ៀត សំរាប់រំល្ឹកគុណយួ្ន។ 

 ូពចនោះ សនត ិភាេ សេវនងៃ ជា ័យ្ ំនោះយួ្នកុម្ម លយ្និសត  សំរាប់

្បជាជាតិយួ្ន។ េិតណាស់ពហើយ្ថា ពៅ្សកុកខ្ម រសេវនងៃ វាគ្មម ន

សង្គ្ង្វា ម្អាវុ្ ព្រោះនគរកខ្ម រ រស់ពៅព្កាម្របបអាណានិគម្

ពហើយ្យួ្ន ពគឱ្យរបបភ្ន ំពេញ ព្បើអាវុ្  សំរាប់សមាែ ប់កខ្ម រពសនហា

ជាតិ្ គប់របូភាេ ក ល្ហា៊ា នពចញមុ្ខ្ ្ បឆ្ំងនឹងរបប។ ម្យ ង

មួ្យ្ពទ្ៀត សនត ិភាេសេវនងៃ គឺសំរាប់ចិញ្ច ឹម្្បជា នយួ្នរាប់

ោន ក់ ម្ករស់ពៅ្សកុកខ្ម រ តំងខ្ល នួជាអនកមានគុណពល្ើ

កខ្ម រផង និង ជាមាច ស់ងមី ននទ្ឹក ីកខ្ម រផង។ 

ចូរកំុយ្ល់្្ច ប់ថា របបសេវនងៃ ពៅរកចិនកុម្ម លយ្និសត  ម្ក

ការររកខ្ម រ។ យួ្នពទ្ ជាអនុញ្ញា តឱ្យចិនចូល្្សកុកខ្ម រ ព្រោះ

យួ្ន្តវូការលុ្យ្ចិន តម្រយ្ៈបនកល្បងកត ី2 និង អំពេើទ្ុចច រតិ

្គប់កបបោ ង ព ើម្បីចិញ្ច ឹម្ ្បជា នពគពៅ្សកុកខ្ម រ។ មានប

                                           
2 ពៅ្សកុកខ្ម រសេវនងៃមានបនកល្បងចំនួន ១៥០បន, ពៅកខ្្តកំេង់

ពស្គម្ មានរហូត ល្់ពៅ ៨០បន។ 
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នកល្បង គឺមាន  នជាតិចិនជា ជាព ើងកាង អុក ុង ពេញ

្សកុកខ្ម រ បពងក ើតអ ្ិបពតយ្យ គ្មម ននិទ្ទណឌភាេ ព្រោះម្ង្គ្នត ី

កខ្ម រេុករលួ្យ្។  រ ើឯ  ំនួយ្ពោធាចិន  វញិ វាគ្មម នបពងក ើតពសចកត ី

បារម្ភអវ ីបនត ិចពស្គោះព ើយ្ ល់្យួ្ន ព្រោះកងទ្័េកខ្ម រ ពៅព្កាម្

ការ្តួត្ត ននពម្ទ្័េយួ្ន រក់ឯកសណាឋ ន ជាពម្ទ្័េកខ្ម រ។ 

ការយ្ក « អភ្ិវឌ្ឍន៏ » មានការរ ើកចំពរ ើនមួ្យ្ចំនួន  ជា

េិពសសពៅកន លងវស័ិយ្ កាតព់ រ និង ពទ្សចរណ៏ ម្កព វ្ ើជាទូ្

កញ្ចកន់ពោបាយ្ សំរាប់បង្វា ញ នូវពជាគ ័យ្ ននរោឋ ភ្ិបាល្ 

កន លងវស័ិយ្ពស ឋកិចច។ កត អភ្ិវឌ្ឍន៏ទងំព ោះ  គ្មម នល្កខណៈ ជា

អភិ្វឌ្ឍនជ៍ាចីរភាេ ក ល្វាេុំអាចធា  នូវការរ ើកចំពរ ើនជាតិ 

សំរាប់បពងក ើន ឋានៈ ននការស់ពៅ និង អ គតង្ល ំពងក ើង របស់

្បជាេល្រ ឋបានព ោះព ើយ្។ កម្មករកខ្ម រ រស់ពៅកន លងពសចកត ី

្តវូការបរពិភាគ ពហើយ្គ្មម នល្ទ្ធភាេ អាចព្ ើសអាហារ មាន

គុណភាេសំរាប់សុខ្ភាេ និង ចិញ្ច ឹម្បញ្ញា  ព្រោះ ផលិ្ផល្

អាហារមានតនម្ែនងែពេក និងគ្មម នការ្តួតេិនិតយននអ ម្័យ្

េីសំណាក់អាជាា ្ររក់េ័នធ។ ការកចក ផោ ននអភ្ិវឌ្ឍន៏  ល្់

្បជាេល្រ ឋ វាមានកំរតិតិចតួចបំផុត ពហើយ្ចំនួនអនកបាន

ទ្ទួ្ល្ ននផោព ោះពស្គត ជាអនកមានអំណាច និង អនកមាន

ឯកសិទ្ធិ មួ្យ្ចំនួនតូច ក ល្ ំមានគមាែ ត្ំ រពវៀងអនកមាន

មួ្យ្្កមុ្តូច នឹង្បជាករ ននអនក្ក។ គមាែ ត្ំពនោះ បពងក ើត 

នូវអយុ្តត ិ្ម្៏ ពសទ ើរ្គប់វស័ិយ្ : សុខ្ភាេស្គធារណៈ, អប់រំជាតិ, 
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ឩ ប  សៅ  ស ង្ហា   សោ ប ល់្   ២ ២  ម្ ក រា  ២ ០ ១ ៩  

ការពកើនឋានៈពៅកន លងសងាម្ (ascension sociale) ។ល្។ អនក្ក 

គ្មម ន ទ្សសនវស័ិយ្ អាចពចញរចួេីពសចកត ី្កី្ក្បចាំ្គួស្គរ។                

ការយ្ក « ល្ទ្ធិ្បជា្ិបពតយ្យ » ម្កបំភាន ់ព ើម្បី អោះអាង

ថាជា របបពេញសិទ្ធិ ពកើតពចញេីការពបាោះពឆ្ន តពោយ្ពសរ ើ និង 

ពោយ្យ្ុតត ិ្ម៏្ ជាអំពេើទ្ុចច រតិ ព្រោះជាការកុហក ល់្្បជាជា

តិ។ របបពនោះ ទងំ អតថរបូ និង អតថរស់ ជារបបផ្តត ច់ការ ព្រោះ

ព្បើវ ិ្ ីនិព្គ្មោះ និង ទ្ុចច រតិ ជាម្ព្យបាយ្ សំរាប់បែន់ និង រកា

អំណាច។ 

យ្ុតត ិ្ម៏្ និង សនត ិភាេ ជាគូពសនហ៏នឹងគ្មន  ពទ្ើបសងាម្មានសម្ភ

សស។ អភិ្វឌ្ឍន៏ និង ល្ទ្ធិ្បជា្ិបពតយ្យ រមួ្គ្មន ផងក រ ពទ្ើប

អាចធា  នូវយុ្តត ិ្ម៏្សងាម្ ពសរ ើភាេ ននេល្រ ឋ និង ការ

កចកផោ ននការរ ើកចំពរ ើន ្បកបពោយ្សម្្ម្៍ ។ ទងំអស់

ពនោះ សថ ិតពៅកន លងកិចច្េម្ព្េៀងសនត ិភាេ នងៃទ្ី២៣ តុោ ឆ្ន  ំ

១៩៩១ ក ល្ជា ្បតិបតត ិការវោះកាត់ រកាសម្ភសស ជា្ម្មជាតិ

កខ្ម រ ពោយ្្បជាេល្រ ឋកខ្ម រ ព ើម្បី្បជាេល្រ ឋកខ្ម រ ក ល្វាផទ លយ្

្ស ោះេី ការវោះកាត់ កកសម្ភសស ននរបបបភ្ន ំពេញ ពៅថា 

្បតិបតត ិការ ននយួ្នូបនីយ្កម្ម ក ល្ជាអំពេើរំោង3 ននជាតិ

ស្គសន៏កខ្ម រ៕    

                                           
3 រំោង : បំផ្តែ ញ។ 

 


