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ឯ. ឧ. បណ្ឌិ ត អ ៉ុ ៊ុំ ប ៉ុម   
ជំនួយការ រាជបណ្ឌិ តយសភាកមព៉ុជា 

 សេចក្តីស្ដើម 

 ជាធមមតា កន៉ុងជីវតិសកមមភាពការងាររបស់មន៉ុសសយយងីម្នន ក់ៗ  យ ោះបីអនកយ ោះជាជនសាមញ្ញកតី ឬក៏ជា 

អនកទទួលខ៉ុសត្តូវសាា ប័នណាមួយកតី យត្រីនឬតិរ តតងតតទទួលបាននូវលទធផលជាតផែផ្កា ពីជីវតិបំយពញការងារ 

តែលរូបយេម្នន ក់ៗ បានឆ្ែងកាត។់ លទធផល ងំយ ោះម្នន ងំលអផងនិងអាត្កក់ផង យ យីត្តូវបានសាមីខែួនជា

អនកអន៉ុវតតផ្កា ល់ ចាតទ់៉ុកថាជាយមយរៀនពិយសាធនែ៍៏ម្ននតម្មែត្បចាជីំវតិតែលេួរេបបយីរៀសវាង ឬក៏ទទួលយកមក

យត្បីត្បាស់បនតយៅយទៀតយោយយធវីការតកលមអនិងបំយពញបតនាមនូវរំណ្៉ុ រខែោះ យែីមបអីន៉ុវតតការងារតយៅម៉ុខយទៀត ឲ្យ 

ម្ននត្បសិទធភាពកែូ៏រជាតរករតំលកនូវរំយណ្ោះែឹងរំយ ោះអនកែម្ទបានត្ជួតត្ជាបជាសាធារណ្ៈ។ ែូយរនោះអវីៗតែល 

ត្បិយមិតតអនកអានបានយ ញីជាបនតប ា បយ់ៅយទៀតយនោះ េឺជាបទពិយសាធនក៍ារងារតែលខ្៉ុ ំធាែ បប់ានជួបត្បទោះកន៉ុង

ឆាកជីវតិជាអនកែឹក  ំនិងត្េបត់្េងអស់រយៈយពល៣៥ឆាន កំនែងផ៉ុតយៅ ម៉ុនយពលតែលរូបខ្៉ុ ំកាែ យខែួន ជានិវតតជន

ែូរសពវម្ងៃ។ 

 ខ្៉ុ ំយជឿជាកថ់ា អវីៗតែលខ្៉ុ ំនឹងយធវីការយរៀបរាប់តយៅយនោះ ពិតជាម្ននរំណ្៉ុ រខែោះត្តូវ "អារមមណ៍្" ឬក ៏ " ស ់

អារមមណ៍្" ត្បិយមិតតអនកអានខែោះ ជាក់ជាមិនខាន ប ៉ុតនតយ ោះជាម្ននរំណ្៉ុ រតបបយនោះយកីតយ ងីយ ងណាកតី កខ្៏៉ុ ំយៅ 

តតសញ្ជ ឹងេិតកន៉ុងរិតតថា អវីៗ ងំអស់យ ោះជារំណ្ងកាតពវកិរចខានមិនបាន តែលខ្៉ុ ំត្តូវបំយពញកន៉ុង មជាអនក 

តែលធាែ ប់បានរូលត្ប ូកយោយផ្កា ល់ កន៉ុងកិរចការបយត្មីយសវាសាធារណ្ៈកនែងមក យែីមបទី៉ុកជារំណ្ងម្ែជូន ត្បិ

យមិតតបានត្ជាប ម៉ុនយពលសនធិត្បកាសម្នជីវតិរ៉ុងយត្កាយរបស់ខ្៉ុ ំ យធវីែំយណី្ររូលមកែល់។ 

 ត្បិយមិតតអនកអានជាទីយមត្តី! 

 ខាងយត្កាមយនោះ េឺជាត្បការជាកត់សែង ងំឡាយម្នយមេំនិតតែលខ្៉ុ ំបានខិតខំសត្មិតសត្ម្នងំយរៀបរំរង 

ត្កងឲ្យយៅជាលកខណ្ៈត្បព័នធលាយ យំោយអយនែីៗ ជាការចាបរ់៉ុងជួនផាួនរណ្ែំ ម្នត្បការខែោះៗ  កទ់ងយៅនឹង 

បទពិសោធន៍ គួរឲ្យចងចាំននជីវិតដឹក្ន ាំនិងគ្គប់គ្គងអងគភាព 
ក្នងុបណ្ដដ ឆ្ន ាំក្នលងសៅ 
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បទពិយសាធន៍ការងារតែលខ្៉ុ ំធាែ បប់ានជួបត្បទោះ។ ខ្៉ុ ំសូមយលីកយ ងីនូវត្បការ ងំយ ោះមួយមតងៗមកបងាា ញជូន 

យែីមបទី៉ុកត្ាន់ជាការត្តិោះរោិះពិចារណា ងំអស់ាន  សត្ម្នប់ជីវតិបំយពញការងាររបស់យយងីម្នន ក់ៗ  តយៅម៉ុខ។ 

១- ក្ោងអងគភាពថ្មី គបបគីិតពីគ្បភពមនុេស 

 ការយរៀបរំកសាងអងគភាពងមី ព៉ុំតមនជាយរឿងធមមតាយពកយទ ឬជាយរឿងយកីតយ ងីយោយម្រែនយយ ោះតែរ ប ៉ុតនត

ជាយរឿងចាបំារ់ ខានមិនបានសត្ម្នបត់្បយទសជាតិនីមួយៗកន៉ុងកាលៈយទសៈណាមួយតត្មូវឲ្យ។ យរៀបរំអងគ-ភាពងមី 

រតមងតតងតតត្តូវការមន៉ុសសជាចាបំារ ់ ពីយត្ ោះយយងីយធវីការជាមួយមន៉ុសស និងសយត្មរបានយជាេជ័យ យោយសារ

មន៉ុសស ។  តាមទសស  នអន៉ុវតត  មន៉ុសសជាកតាត កំណ្ត់ សត្ម្នបប់រសិាា នខាងកន៉ុងរបស់អងគភាព  នីមួយៗ។ 

តត្មូវការមន៉ុសសត្តូវបានយេយករិតតទ៉ុកោក ់ប ា បពី់ការេិតពិចារណាេូសវាសជា ររ សមពន័ធអងគ-ភាពបានរប់

សពវត្េប។់ ជារមួការយរៀបរំររ សមពន័ធរបស់អងគភាពនីមួយៗ ត្តូវយឆ្ែីយតបយៅនឹងរបបនយយបាយ តែលសាមី

ត្បយទសត្បកានយ់ក ត្សបយៅតាមយាលយៅ កែូ៏រជាសំណូ្មពរតែលអងគភាពយ ោះ ត្តូវការ យោយយរៀបរំយ ង

ណា ក៉ុំឲ្យររ សមពន័ធម្ននវសិាលភាពធំយពកឬក៏តូរយពក យ យីត្តូវតតសមត្សបយៅ នឹងអវីតែលបានតរងកន៉ុងរែឋ

ធមមន៉ុញ្ញរបស់ត្បយទស ត្បយយជន៍យែីមបឲី្យអងគភាពយ ោះ ម្ននលទធភាពរកាបាននូវ ែំយណី្រត្បត្ពឹតតយៅ កែូ៏រជា

ត្បសិទធភាពអន៉ុវតតការងាររបស់ខែួន។ តាមបទពិយសាធនត៍ែលខ្៉ុ ំធាែ ប់បានឆ្ែងកាត់ កនែងមក  កទ់ងយៅនឹង

ត្បភពមន៉ុសសយ ញីថា យត្ៅពីលកខខណ្ឌ  ងំឡាយតែលធាែ បប់ានត្ជួតត្ជាបររួមក យ យី តាមរយៈត្ទឹសែីពីយពល

ម៉ុនកែូ៏រជាត្ទឹសែីបរច៉ុបបនន ត្បការសំខានេឺ់ត្តូវសាគ ល់ឲ្យបានរាស់លាស់ពីត្បភព មន៉ុសសតែលយយងីត្តូវយត្ជីស

យរសីយកមកយត្បីត្បាស់។ ជាបឋមអនកទទួលខ៉ុសត្តូវេបបយីចាទសរួខែួនឯងថា យតីអនក  ងំអស់យ ោះជានរណា? 

មកពីត្បភពណា? ជាមន៉ុសសតបបណា? សំខានអ់នកតែលខ្៉ុ ំបានយត្ជីសយរសីយកមក បយត្មីការកន៉ុងយពលយ ោះ ភាេ

យត្រីនស៉ុទធតតជាអតីតសាស្ត្សាត ចារយឬត្េូបយត្ងៀន ត្បកបយោយសមតាភាពនិងសីល- ធម ៌ វជិាជ ជីវៈខពស់ តែលខ្៉ុ ំធាែ ប់

បានសាគ ល់យ ងរាស់ កាលពីយពលម៉ុនសស្ត្ងាគ មឆាន ១ំ៩៧០ យ យីពួកាតយ់ៅរស់ រានម្ននជីវតិ យត្កាយការែួល

រលំម្នរបបកមព៉ុជាត្បជាធិបយតយយ។ អនក ងំអស់យ ោះ ត្តូវបានយត្ជីសយរសីឲ្យរូល មកបយត្មីការងារកន៉ុងអងគភាព

ប ា បពី់បានយរៀនរបវ់េគបណ្ែ៉ុ ោះបណាត លតផនកត្ទឹសែី និងសមតាភាពជំ ញ យៅកន៉ុង សាលានិងរ៉ុោះយៅយធវីការយៅឯ

មូលោឋ នមួយរយៈ។ យោយសារតតលកខណ្សមបតតតិែលពួកាត់ធាែ បម់្ននកនែងមក រមួជាមួយនឹងការបណ្ែ៉ុ ោះ

បណាែ លបំ កបំ់ប នពីសមតាភាពជំ ញងមី ពួកាត់បានជួយខ្៉ុ ំយ ងយត្រីនកន៉ុងប៉ុពវយ ត៉ុ កសាងអងគភាពឲ្យម្នន
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ែំយណី្រការយឆាព ោះយៅម៉ុខយោយាម នឧបសេគ រ ូត ល់តតែល់យពលមួយតែលត្បយទសរបស់យយងីផ្កែ ស់បែូររបប

នយយបាយកន៉ុងឆាន ១ំ៩៩១។ យោយត ក ជាមួយនឹងការខិតខំត្បឹងតត្បងរបស់ពួកាត ់ខ្៉ុ ំកមិ៏នអារបំយភែរពីេ៉ុណ្

បំណារ់តែលពួកាត់ធាែ ប់ម្ននកនែងមកយ ោះតែរ។ ជាក់តសែង ខ្៉ុ ំបានយសនីស៉ុំយៅថាន កយ់លីនូវតួ ទីមួយែស៏កតិសម 

ត្សបយៅតាមសមតាភាពជំ ញ ក៏ែូរជាភាពយសាម ោះត្តងត់ែលពួកាតធ់ាែ បម់្នន រំយ ោះអងគភាពកនែងមក។ 

ជាមួយនឹងសាា នភាពវវិតតតត្បត្បួលយឆាព ោះយៅរកវឌ្ឍនភាពែ៏ាបត់្បយសីរតបបយនោះ ខ្៉ុ ំអារចាតទ់៉ុកថា អវីៗ ងំអស់

យ ោះ ពិតជាអន៉ុសាវរយីម៍្នយជាេជ័យ ជំហានែំបូងតែលខ្៉ុ ំមិនអារបំយភែរបានសត្ម្នប ់ ជីវតិែឹក និំងត្េបត់្េង

កន៉ុងវយ័ម្ន អាយ៉ុកាល២៨ឆាន រំបស់ខ្៉ុ ំ។ 

២- សោគជ័យសគ្ចើនឬតិច អាគ្េយ័ស ើគ្បសភទមនុេស ក្នងុមជឈដ្ឋា នដដ សយើងក្ាំពុង 

បាំសពញការងារ 

 ផារភាជ បយ់ៅនឹងបញ្ហា មន៉ុសសែតែល យេអារវាយតម្មែបានថា ការែឹក និំងត្េបត់្េងអងគភាពមួយ អារ 

ទទួលបានយជាេជយ័ យត្រីនឬតិរ អាត្ស័យយៅយលី ត្បយភទមន៉ុសស កំព៉ុងបំយពញការងារ កន៉ុងអងគភាពតែលយយងី 

ទទួលខ៉ុសត្តូវ។ ជាកត់សែង យបីមជឈោឋ នយ ោះយ រយពញយៅយោយមន៉ុសសយសាម ោះត្តង់ ម្ននសមតាភាពត្េបត់្ាន ់

ត្បកបយោយប៉ុេគលិកលកខណ្ៈខពស់(មន៉ុសសម្នន Super Ego) តែលជាលទធផលបានមកពីការអប់រែំល៏អត្បម្ព 

របស់ត្េួសារ សាលាយរៀន ក៏ែូរជាសាា បន័សាស  យជាេជយ័តែលយយងីទទួលបានកម៏្ននលកខណ្ៈធំយធង យៅ 

តាមយ ោះតែរ ពីយត្ ោះអនក ងំអស់យ ោះ ម្ននសីលធមល៌អ យរោះយារពរាបទ់ម្នែ ប់ជាមស្ត្នតី យរោះយារពាន និងឲ្យតម្មែ 

ាន យៅវញិយៅមក យរោះែឹងពីឋា ន៉ុត្កមខពស់ ប និងយរោះយារពបទោឋ នរបស់អងគភាព។ ផា៉ុយយៅវញិ យបីមជឍោឋ ន

តែលយយងីកំព៉ុងទទួលខ៉ុសត្តូវ សមបូណ៌្យៅយោយត្បយភទមន៉ុសសត្បកបយោយសមតាភាពតែរ ប ៉ុតនតមិន 

ត្បកបយោយប៉ុេគលិកលកខណ្ៈខពស់ មិនត្បកបយោយសីលធមខ៌ពស់ ម្ននអាកបបកិរយិយមីលត្សាលយលីបទោឋ ន 

របស់អងគភាព ម្ននមនសិការ វជិាជ ជីវៈទនយ់ខាយ សាម រតីមិនបរបូិណ៌្យោយការភ្ាករ់លឹក និងការទទួលខ៉ុសត្តូវ 

ខពស់កន៉ុងការងារ រវល់តតត្រតណ្នឈ្នន នីសាន  េិតតតប៉ុេគលខែួនឯង តបងតរកជាបកសពួកកន៉ុងរំយណាមបញ្ញវនត ែូរ

ាន  មិនទទួលសាគ ល់សមតាភាពាន មិនយរោះសត្មបសត្មួលាន  យែីមបឲី្យការងាររកីរយត្មីនយៅម៉ុខ តាមយាលយៅ 

តែលបានកំណ្តយ់ ោះ យជាេជ័យម្នការែឹក  ំ និងត្េបត់្េងរបស់យយងី កម៏្ននកត្មិតយៅតាមយ ោះតែរ យ លេឺ 

អនកត្េប់ត្េង  រវល់តតជាបម់្ែរំណាយយពលយវលាយត្រីនសនធឹកស ធ ប់សត្ម្នប ់កិរចការម្ផាកន៉ុង  យោយខិតខំយលីក កំ
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ពស់មនសិការវជិាជ ជីវៈផង បត្ងួបបត្ងួមអនក ងំយ ោះឲ្យរូលធែ៉ុងាន ផង និងសត្មបសត្មួលឲ្យត្តូវរ  ូវាន ផង ត្ពម

 ងំអារយធវីការជាមួយាន បាន សាមេគីឯកភាពាន  យែីមបឈី្ននយៅសយត្មរយាលយៅរមួ តែលជាបំណ្ង ត្បាថាន តត

មួយេត់របស់អងគភាព។ 

  ងំអស់យនោះ េឺជាអវីតែលខ្៉ុ ំបានជួបត្បទោះភាេយត្រីន កន៉ុងែំណាក់កាលបនតប ា បម់កយទៀត យ យីតែល 

ខ្៉ុ ំេិតថា ម្ននសភាពផា៉ុយាន ត្ស ោះពីមជឍោឋ នម្នការែឹក  ំ និងត្េបត់្េងរបស់ខ្៉ុ ំ កន៉ុងែំណាកក់ាលែំបូង ជា 

យ ត៉ុយធវីឲ្យខ្៉ុ ំព៉ុំទទួលបានយជាេជយ័ែ៏ាបត់្បយសីរ តាមឆ្នាៈតែលខ្៉ុ ំត្បាថាន រង់បាន។ 

៣- សចេះសធវើតុ យការសដ្ឋយបុិនគ្បេប់រវាង"វិធីរដាបា " និង"វិធសីេដាក្ិចច" 

 "វធីិរែឋបាល" និង "វធីិយសែឋកិរច" ជាវធីិពីរយ ងតែលអនកត្េបត់្េងតតងតតជួបត្បទោះ និងយកមកយត្បី 

ត្បាស់យៅតាមកាលៈយទសៈនីមួយៗ យែីមបជីត្មុញការបំយពញការងារឲ្យបានយលឿនយៅម៉ុខ។ ប ៉ុតនតកន៉ុងការអន៉ុវតត 

ជាកត់សែងនូវវធីិ ងំពីរយនោះ យេេបបមី្ននការងែឹងតងែងឲ្យបានត្តឹមត្តូវ ជាពិយសសក៉ុំឲ្យធៃនខ់ាែ ងំយៅយលីតតវធីិយសែឋ 

កិរចកន៉ុងយពលតែលអងគភាពសាិតកន៉ុងសភាពធមមតា មិនតមនសាិតកន៉ុងសាា នភាពវាយសត្មុកែម៏ម្នញឹកកន៉ុងការងារ។ 

អន៉ុសាវរយីម៍ួយ  កទ់ងយៅនឹងបញ្ហា យនោះ រូបខ្៉ុ ំផ្កា ល់យៅចាបំានថា យៅយពលមួយយ ោះ កាលខ្៉ុ ំយៅកាន់ការជា 

 យករងអរិម្ស្ត្នតយ ៍ម្ននស ការរីបស់ខ្៉ុ ំម្នន កជ់ា យករង បានជករិ់តតែិតអារមមណ៍្និងការយត្បីត្បាស់ "វធីិ យសែឋ

កិរច" យនោះ ណាស់។ យោយយមីលយ ញីតវងឆាៃ យពីផលវបិាកតែលនឹងធាែ ក់មកែល់អងគភាព យពលខាងម៉ុខ ខ្៉ុ ំ

តតងតតរលំឹក ោស់យតឿនរូបាតជ់ាញឹកញយ យែីមបឲី្យាតង់ែឹងតងែងយ ងីវញិនូវវធីិសាស្ត្សតត្េបត់្េងរបស់ាត។់ 

ប ៉ុតនតផា៉ុយយៅវញិ រូបាតយ់ៅតតជករិ់តតនឹងវធីិយនោះែតែល យោយមយ ងាតត់្បត លជាយមីលយ ញីថា វធីិយនោះ ម្នន

ត្បសិទធភាព អារសយត្មរកិរចការបានភាែ មៗ តាមឆ្នាៈតែលាតរ់ង់បាន យ យីមយ ងយទៀត កអ៏ារយធវីឲ្យរូបាត់

ម្ននឥទធិពលមួយតផនកធំយៅយលីប៉ុេគលិកយៅយត្កាមបងាគ ប់ផ្កា ល់របស់ាតយ់ោយសារតតវធីិយនោះតងមយទៀតផង។ 

សភាពតបបយនោះ យរោះតតអូសប ែ យយូរយៅៗរ ូតែល់យពលមួយ បានយរញជាលទធផលជាកត់សែង យោយសារតត

ទយងវីយ ោះបានជោះ ឥទធិពលយៅជាទម្នែ បមិ់នលអសត្ម្នប់ការយត្បីត្បាស់ប៉ុេគលិកឲ្យបំយពញការងារ សំខានេឺ់កន៉ុងយពល 

យម្ន ងយធវីការធមមតារបស់អងគភាព។ ឧ  រណ៍្ថា យបីយត្បីអនក ងំយ ោះយោយម្ននល៉ុយកាក់ភាជ ប់យៅជាមួយការ 

ងារ ហាកែូ់រជាសា៉ុោះសាា ត្ានយ់បី ផា៉ុយយៅវញិយបីាម នល៉ុយកាក់ខែោះភាជ ប់យៅជាមួយយទ ពួកយេយធវីការហាកែូ់រជា 

"ប កយលវយី" រ៉ុងម្ែរ៉ុងយជីង មិនសូវសាវ ហាប ់រ ូតែល់យពលខែោះ ហា នបំយភែរភារកិរចយចាល យរោះ កិកក៉ុករកយលស
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យ ងយនោះឬយ ងយ ោះ យធវីឲ្យយតឺយ វមិនបានសយត្មរការងារយៅតាមតផនការកំណ្ត ់ តែលថាន កយ់លីត្បេល់ឲ្យ 

យ យីទនាឹមនឹងយនោះក៏ជោះឥទធិពលយៅជាការយមីលត្សាលរំយ ោះវនិ័យម៉ុឺងម្ន តរ់បស់អងគភាពតងមយទៀតផង។ ែូយរនោះ 

យែីមបយីរៀសវាងពីេ៉ុណ្វបិតតិែូរតែលបានបងាា ញជូនជាឧ  រណ៍្ររួមកយ យីយនោះ តាមទសសនៈផ្កា ល់របស់ខ្៉ុ ំ 

អនកត្េប់ត្េងេួរតតយរោះងែឹងតងែងឲ្យបានត្តឹមត្តូវយរោះេួបផសយំត្បីត្បាស់ឲ្យបានលអ នូវវធីិ ងំ ពីរយនោះយ ងប៉ុិនត្បសប់ 

យោយក៉ុំឲ្យធៃន់ខាែ ងំតតយៅយលី "វធីិយសែឋកិរច" យភែរ "វធីិរែឋបាល" ជាយ ត៉ុយធវីឲ្យវធីិមួយយនោះ ម្ននឥទធិពលត្េប

ែណ្ែ ប ់យ យីកាែ យយៅជាទម្នែ បមិ់នលអ កន៉ុងរំណាតក់ារការងាររបស់ខែួន។ 

៤- សធវើការសគ្ៅស ៉ោ ង សោងសចេះេងក្នគ្ម 

 យបីយេេិតពិចារណាយៅយលីទសសនៈរបស់ខ៉ុងជឺ ទសសនវទូិរូបយនោះបានយលីកយ ងីពី "ភាពត្តឹមត្តូវ"របស់ 

ប៉ុេគលិកយត្កាមបងាគ បយ់ ោះេឺ "កម្ត្ម" យនោះឯង។ កម្ត្មេឺជារូបភាពមួយតបបម្ន "វធីិយសែឋកិរច" តែលអនកត្េបត់្េង 

តតងយកមកយត្បីត្បាស់។ ប ៉ុតនតកន៉ុងកាលៈយទសៈខ៉ុសាន  ែូរតែលម្ននតរងររួមកយ យីកន៉ុងត្បការទី៣ យ លេឺ វធីិ

យលីកយនោះយត្បីត្បាស់តតយៅយត្ៅយម្ន ងយធវីការ ឬម្ងៃឈបស់ត្ម្នកពីការងារយែីមបសីត្មុកយធវីការឲ្យបាន ន ់តាម យពល

យវលាកំណ្ត់តតប ៉ុយណាណ ោះ។ ជាទូយៅយេយត្រីនអន៉ុវតតវធីិយនោះកន៉ុងអងគភាពផលិតកមម យោយយារពតាមសតងោ់រ តម្មែ

មួយរាស់លាស់ និងម្ននតម្នែ ភាព យ យីត្តូវបានធា យោយរាបព់លកមមរបស់រែឋតងមយទៀតផង ។ និយយ

យ ងយនោះ មិនតមនម្នននយ័ថាអងគភាពសាធារណ្ៈរបស់រែឋ តែលឋតិយត្ៅអងគភាពផលិតកមម មិនបាន អន៉ុវតតនូវ

វធីិយនោះយសាោះតតមតងយ ោះយទ។ ផា៉ុយយៅវញិយេកអ៏ារយកវធីិយនោះមកអន៉ុវតតបានតែរ យោយពឹងតផអកយៅយលី កម្ត្ម

តែលអងគភាពយ ោះ ខិតខំសវោះតសវងរកបាន។ ផារភាជ បយ់ៅនឹងបញ្ហា យនោះែតែល យបីយេេិតពិចារណាឲ្យបាន តវង

ឆាៃ យតយៅយទៀតយ ោះ ការសងកម្ត្មអារជាទឹកត្បាកត់ែលត្បេល់ជូនភាែ មៗ យត្កាយយពលបញ្ចប់ការងារ ឬក ៏អារ

ជា អវីៗ យផសងយទៀត ម្ននតម្មែខពស់ជាងយនោះតែលតបសនងយោយមិនរំយ ោះកន៉ុងយពលភាែ មៗយទ ប ៉ុតនតកន៉ុងយពល ណា

មួយយត្កាយមកយទៀត ែូរជាការយលីកទឹករិតត ឬការត្បេល់ជូនជាសកតិតំតណ្ងណាមួយ យបីសិនជាប៉ុេគល យ ោះ

ម្ននអំណ្តព់យយមតស ូតរកព៉ុនការលំបាក(Hard Work) របស់អងគភាពជាមួយយយងី យោយមិនេិតពី យរឿង

 តយ់នឿយ ជួយយធវីការយយងី ងំយប ់ងំម្ងៃ មិនថាយត្ៅយម្ន ងយធវីការ ឬម្ងៃឈបស់ត្ម្នក យែីមបរីមួរំតណ្ក យធវីឲ្យ

អងគភាព ម្ននែំយណី្ររកីរយត្មីនយៅម៉ុខ និងសយត្មរបានតផែផ្កា តាមយាលយៅកំណ្ត់។ 
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 សរ៉ុបមកវញិ ការតបសនងជាកម្ត្មរំយ ោះប៉ុេគលិកតែលបំយពញការងារយត្ៅយម្ន ងយធវីការ រមួ ងំម្ងៃឈប ់

សត្ម្នកផងយ ោះ ជាទម្នែ ប់ែា៏បត់្បយសីររបស់ត្បធានអងគភាព កន៉ុងការយារពរំយ ោះតម្មែមន៉ុសសតែលខ៉ុសតបែកពី 

ទំនិញធមមតា ជាពិយសសតម្មែពលកមមតែលប៉ុេគលិក ងំយ ោះបានបំយពញជូនអងគភាព ងំកម្នែ ងំកាយ និងកម្នែ ងំ 

ត្បាជ្ា យ យីកអ៏ារជារំណ្ង ក់ទងសត្ម្នបផ់ារភាជ បប់៉ុេគលិកឲ្យសាិតកន៉ុងបរយិកាសសបាយរកីរាយផងតែរ 

ជាមួយអងគភាពយ ោះជាយរៀងរ ូតតយៅយោយាម នយរត ណាមួយ រងផ់្កែ ស់បែូរទីកតនែងយធវីការ យៅកាន់ទីែម្ទ 

យទៀត។ យ ត៉ុយនោះយ យីបានជាយេតតងតតឮ កន៉ុងអងគភាពខែោះតែលទម្នែ ប់យធវីផា៉ុយពីយនោះ នូវ កយសំែីរអ ូរ យំោយ 

អស៉ុរសរបស់ប៉ុេគលិកយ ងែូយរនោះថា "បានតតយត្បីយា ប ៉ុតនតមិនយរោះឲ្យយមម យាស៉ុយីសាោះ"។ 

៥- សគ្បើគ្បាេស់េដ្ឋា រចនេមព័នធរបូវនតរបេអ់ងគភាព ឲ្យអេ ់ទធភាពសព បុគគ កិ្ធ្លល ក្់ 

ក្នងុេភាពគ្ក្ខ្សត់ 

 ភាពត្កខសត ់ េឺជាសត្តូវែធំ៏យធងបំផ៉ុតរំយ ោះអងគភាព អារយធវីឲ្យអងគភាពយ ោះរលំរលាយ ឬរ៉ុោះទន់ 

យខាយ ខវោះលំនឹង ឬកយ៏ធវីឲ្យអងគភាពយ ោះមិនអារសយត្មរនូវយាលយៅ យៅតាមបំណ្ងត្បាថាន បាន។ ភាពត្កខសត់ 

កអ៏ារជោះឥទធិពលែល់ការយារពវនិ័យនិងត្បសិទធភាពបំយពញការងាររបស់ប៉ុេគលិក។ បតនាមយៅយលីយនោះ យបីយយងី 

ជាអនកត្េបត់្េងខវោះរយ ែ ោះនូវរិតតសាស្ត្សតត្េបត់្េង ព៉ុំបានសិកាឲ្យស៉ុីជយត្ៅពីមូលយ ត៉ុ យ យីត្ត បយ់ៅរកតតវធីិ 

រែឋបាល យកយៅរតឹបនតឹងការអន៉ុវតតបតនាមយទៀតយ ោះ មិនខ៉ុសអវីពីយកងមមកសងាតយ់លីយែីមត្ទូងឯង ឲ្យងបែ់យងាីម 

សាែ ប ់ ឬកវ៏សិ័យែូរជារ៉ុញទូកខែួនឯងតែលត្ាតំ្ាត្សាប ់ ឲ្យយៅប ោះទងគិរនឹងផ្កា ងំងមមួយែធំ៏ តបកធាែ យលិរទូក 

ខែួនឯងយ ោះយទ។ ត្បឈមម៉ុខយៅនឹងយ ត៉ុការណ៍្ែល៏ំបាកតបបយនោះ ខ្៉ុ ំកត៏បកេំនិតងមីមួយយែីមបយីោោះត្សាយភាព 

ត្កខសត ់ យោយយសនីស៉ុំការអន៉ុញ្ហញ តពីយលាកសាកលវទិយធិការ បានជួលសាលត្បជ៉ុំ ជួលបនាបយ់ធវីការខែោះ ជាជាង 

ទ៉ុកយចាលទំយនរ យែីមបឲី្យអតិងិជនតំណាងឲ្យអងគភាព  យធវីសិកាខ សាលា ជួលបរយិវណ្សាលា យពលម្ងៃឈប់ 

សត្ម្នកឲ្យត្កុម  ៉ុនឯកជនមកងតជាវយីែអូ ឬងតតខសភាពយនតយផសងៗ ជួលែំបូលអារឲ្យត្កុម  ៉ុនទូរស័ពា 

រល័ត ោក់អងត់តន យែីមបបីយងាីនរលកសយមែងឲ្យបានឮរាស់ ឬកយ៏បីកជាសាលាបយត្ងៀនភាសាអងយ់េែសយត្ៅ 

យម្ន ងយធវីការ។ល។ យ ត៉ុអវីក៏ខ្៉ុ ំតបកេំនិតយធវីយ ងយនោះយែីមបយីោោះត្សាយភាពត្កខសត?់ ពីយត្ ោះទីតាងំ "មណ្ឌ ល២" 

យពលយ ោះ កំព៉ុងតតទទួលការចាបអ់ារមមណ៍្ពីអតិងិជនយ ងខាែ ងំ យ យីយយងីកយ៏ឆ្ែៀតឱកាសអំយណាយផលតបប 

យនោះ យធវីទំ ក់ទំនងជាមួយអតិងិជនយ ងជិតសនិទធតតមតង យែីមប ីក ់ញឲ្យយេមកជួលទីតាងំរបស់យយងី ត្ាន ់
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នឹងបានកម្ត្មខែោះៗ យកមកយោោះត្សាយ កងវោះខាតជីវភាពប៉ុេគលិក យ យីមយ ងយទៀតយយងីកា៏ម នជយត្មីសយត្បី 

ត្បាស់មយធយបាយណាតែលលអជាងយនោះតែរ។ យបីងាកមករកការបងាបយងាីនផល យែីមបផីគតផ់គង់ជីវភាពខែួនឯង ែូរ 

យៅអងគភាពចាស់ពីម៉ុនក៏មិនអារយៅររួ យត្ ោះទីតាងំខ៉ុសាន  យ យីកាលៈយទសៈកមិ៏នអំយណាយផលឲ្យយយងីយធវី 

តបបយនោះបានតយៅយទៀតយទ។ រំយ ោះសំយណី្យនោះ ថាន កយ់លីមិនតែលរយងអៀតរងអល់អវីយ យី ប ៉ុតនតត្ានត់តសណូំ្ម ពរ

ឲ្យពួកខ្៉ុ ំជាេណ្ៈត្េបត់្េងផ្កា ល់ ធា ខ៉ុសត្តូវក៉ុំឲ្យម្ននយ ត៉ុការណ៍្ម្រែនយអាត្កកណ់ាមួយយកីតយ ងីែូរជា 

យ ត៉ុផលខាងសនតិស៉ុខ ឬយ ត៉ុផលខាងនយយបាយណាមួយ បងាយ ងីយោយជនឱកាសនិយម យឆ្ែៀតយត្បីត្បាស់ 

កតនែងយនោះយធវីជាឈ្នន នស់ត្ម្នបវ់ាយត្បហារយៅយលីេណ្បកសកានអំ់ណារតាមរយៈអងគត្បជ៉ុំឬសិកាខ សាលាយផសងៗ 

តែលតាមភាសាសាមញ្ញ យេនិយមយៅថា "យធវនីយយបាយតាមរយៈអងគត្បជ៉ុ"ំ។ ែូយរនោះ យែីមបធីា ឲ្យថាន ក ់យលី នងឹ

 នរិតត រូបខ្៉ុ ំផ្កា ល់ត្ពម ងំស ការ ី ចាបំារត់្តូវតតយលីកជាវធិានការ ការ រជាម៉ុន យោយស ការជិត សនិទធ

ជាមួយអាជ្ាធរមូលោឋ ន ក៏ែូរជាពត្ងឹងត្កុមសនតិស៉ុខម្ផាកន៉ុងរបស់ខែួន ត្ពម ងំរ៉ុោះកិរចសនយរាស់លាស់ ជា 

មួយអតិងិជន។ ប ៉ុតនតយ ោះបីជាម្ននវធិានការម៉ុឺងម្ន តល់អិតលអនត់បបយនោះកែី កេ៏ណ្ៈត្េបត់្េងសាលា យៅតតម្នន

ការត្ពួយបារមភរំយ ោះបញ្ហា យនោះ យោយខាែ រតត្កងម្ននការយថាែ ោះយធាែ យ យោយត្បការឆ្កតលវងណាមួយយកីតយ ងី។ 

ប ៉ុតនតអាត្ស័យយោយភាពត្កខសតញ់ញីំ ជីវភាពប៉ុេគលិកខាែ ងំយពក យទីបជត្មុញឲ្យខ្៉ុ ំ ាំន ជំនោះព៉ុោះ រ ត្បង៉ុយ

ត្បថានតបបយនោះ កន៉ុងកាលៈយទសៈតែលត្បយទសជាតិឋតិកន៉ុងអនតរកាលម្នការតត្បត្បួលសភាពការណ៍្។ ជាភព័វ

សំណាងលអ ែំយណី្រការ ងំយ ោះយរោះតតត្បត្ពឹតតយៅយោយស៉ុវតាិភាពរ ូតមក យធវីឲ្យេណ្ៈត្េបត់្េងសាលា បាន

ររួផ៉ុតពីការត្ពួយបារមភ ត្ពម ងំសយត្មរបាននូវបំណ្ងត្បាថាន  កន៉ុងការរកត្បាករំ់ណូ្ល យោយខែួនឯងខែោះ យែីមបី

ទបទ់ល់និងជួយសត្ម្នលបនា៉ុករបស់រែឋ យៅយលីការយោោះត្សាយជីវភាពប៉ុេគលិក។ 

៦- គ្គប់គ្គងនិងដបងដចក្គ្បាក្់ចាំណូ សដ្ឋយត ល ភាព 

 យបីត្ានត់តសាែ បយ់ោយមិនបានេិតេូរតវងឆាៃ យ ការងារប ៉ុយណ្ណោះ ហាក់ែូរជាសាមញ្ញធមមតាាម នអវីពិបាក 

យធវីយសាោះយ យី អនកណាកយ៏ធវីបាន យ ត៉ុអវីក៏ម្ននបញ្ហា ? េបបរីងចាថំា កន៉ុងការត្េបត់្េង "អវមិីន នយ់កីត ក ៏យកីត

ជាបញ្ហា  យពលម្ននយ យី យបីមិនត្បុងត្បយត័ន កយ៏កីតជាបញ្ហា ងមមួីយយទៀត"។ យនោះជាយរឿងតែលអនកត្េបត់្េង តតងតត

ជួបត្បទោះ។ ែូយរនោះយែីមបទីប់សាា តក់៉ុំឲ្យយកីតម្ននជាបញ្ហា  យពលតែលអវីមួយត្តូវបានបយងាីតយ ងី យ យី កំព៉ុងទទួល

បាននូវតផែផ្កា  ចាបំារ់ត្តូវតតត្េបត់្េងឲ្យបានម តរ់ត់ តួយ ងែូរជាត្បាករ់ំណូ្លតែលរកបាន ជាការលអ ត្តូវយរៀបរំ
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ជាេណ្ៈកម្នម ការឬជាអងគការ(អងគការស ជីព) ទទួលខ៉ុសត្តូវរាស់លាស់: ម្ននអនកទ៉ុកោក ់ល៉ុយកាក់ ម្នន

អនកកាន់បញ្ជ ីទូ តរំ់ណាយយោយមិនឲ្យត្របូកត្របល់ាន ។ េណ្ៈកម្នម ការត្តូវែឹងពីសាា នភាព ល៉ុយកាក់ ងំ

អស់ាន  យ យីកន៉ុងយ ោះត្បធានេណ្ៈកម្នម ការជាអនកទទួលខ៉ុសត្តូវរមួ។ យពលតបងតរកល៉ុយកាក ់ត្តូវម្ននយាល

ការណ៍្តបងតរកឲ្យបានរាស់លាស់ យោយតផអកយលីលកខណ្ៈវនិិរឆយ័ត្តឹមត្តូវ ត្បកបយោយតម្នែ ភាព។ ប ា បម់ក 

ត្តូវផសពវផាយឲ្យបានែឹងឮ ងំអស់ាន ។ អនកណាមិនរាស់លាស់ពីបញ្ហា អវី ឬយៅមិន ន់យល ់បញ្ហា អវីមួយ ត្តូវ

យលីកជាសំណួ្រសួរ ាំន  យែីមបបីានសាែ បឮ់ ងំអស់ាន ។ ររួយ យីយទីបអន៉ុវតតការតបងតរក។ តបងតរកឲ្យអនក

ណាប ៉ុ ម ន ត្តូវម្នន តាយលខាទទួលត្តឹមត្តូវ មិនឲ្យយបីកជំនួសាន  យបីម្ននករណី្យបីកជំនួស ត្តូវម្ននលិខិតយផារ

សិទធិ។ល។ មយ ងយទៀត  កទ់ងយៅនឹងការតបងតរកយនោះតែរ ធមមតាអនកត្េប់ត្េងតតងម្នន មយ សយញ្ចត 

ជាមួយកូនយៅយត្កាមបងាគ ប។់ ខ៉ុសត្តូវ យលីសខវោះាន ជាបរមិ្នណ្ល៉ុយកាកប់នតិរបនតួរ ត្តូវហា ន លោះបងឲ់្យាន  

ពីយត្ ោះយេជាអនកត្កខសតជ់ាងយយងី ជាអនកយធវីផ្កា ល់ជាមួយអងគភាព មិនតមនយយងីជាអនកត្េបត់្េង អារយៅយធវីកិរច

ការយ ោះ ងំយប ់ងំម្ងៃ តស ូត្កាញនយនៀលែូរយេបានយទ។ ែូយរនោះយ យីបានជាយេតតងឮ កយ យ ងែូយរនោះថា 

"អនកត្េបត់្េង េឺជាអនកសយត្មរកិរចការយោយសារអនកែម្ទ"។ យយងីត្តូវតតហា នលោះបងឲ់្យកូនយៅ យយងី យៅយពល

តែលយេកំព៉ុងលំបាកយវទ ត្កខសត។់ យបីលោះបងប់ានែូរករណី្ខាងយលី អនកយត្កាមបងាគ ប់យេនឹង អាណិ្ត

ត្សឡាញ់យយងី យារពយយងី យ យីភាពស៉ុខែ៉ុមត្បាកែជានឹងយកីតម្ននយ ងីយោយ សារតតកាយវកិារ លោះបង់

ត្បកបយោយសម្ននរិតតរបស់យយងីរំយ ោះយេ។ ប ៉ុតនតកន៉ុងភាពជាកត់សែង យេតតងសយងាតយ ញីម្ននបញ្ហា  យកីតយ ងី

យៅតាមអងគភាពមួយរំនួន យ យីបងាយៅជាទំ ស់ពិបាកយោោះត្សាយ យោយសារតតខវោះតម្នែ ភាពកន៉ុង ការតបង

តរកល៉ុយកាក់បនតិរបនតួរ តែលអងគភាពខិតខំរកបាន។ ត្តងត់្បការយនោះយ យីតែលខ្៉ុ ំ យលីកយ ងីថា "យពលមិន

 នម់្នន កយ៏កីតជាបញ្ហា  ែលយ់ពលម្ននយ យី កយ៏កីតជាបញ្ហា មួយងមយីទៀត យបីយយងី យធវសត្បត ស មិនម្ននយាល

ការណ៍្អន៉ុវតតឲ្យបានរាសល់ាស"់។ ប ៉ុតនតជាតិជាអនកត្េបត់្េង មិនត្តូវខាែ ររអារ រំយ ោះបញ្ហា  មិនហា នព៉ុោះ រ

បយងាីតយ ងីនូវអវីតែលងមី សត្ម្នបយ់សរកែីស៉ុខរបស់អនកយៅយត្កាមបងាគ ប ់កែូ៏រជា ភាពរកីរយត្មីន យៅម៉ុខរបស់អងគ

ភាពយ ោះយ យី ផា៉ុយយៅវញិ ត្តូវតតម្ននយសរកែីកាែ ហានត្បឈមម៉ុខនឹងបញ្ហា  ប ៉ុតនតត្តូវយត្តៀម បងាា រទ៉ុកជាម៉ុន 

យែីមបកី៉ុំឲ្យយកីតម្ននបញ្ហា  េួរឲ្យយសាកសាែ យណាមួយយកីតយ ងី។ 
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៧- សធវើោអនុគ្បធ្លន ក្៏ដូចោសធវើគ្បធ្លន ទទួ បនទុក្ធងន់ធងរដូចគ្នន  

 យ ត៉ុអវីបានជាម្ននពំយ លតបបយនោះយៅវញិ? ជាធមមតា យេតតងតតឮ កយយ ងយនោះថា "សូវយធវតី្បធាន 

ជាជាងយធវអីន៉ុត្បធាន"។ ពីយត្ ោះបានយធវីត្បធាន េឺម្ននអំណារអារសយត្មរយលីត្េបកិ់រចការបាន។ ជារិតតសាស្ត្សត 

ទូយៅរបស់មន៉ុសសម្នន ក់ៗ  យេតតងរងយ់ធវីត្បធាន ជាជាងយធវីអន៉ុត្បធាន។ យេកត្មឮប៉ុេគលណារង់យធវីអន៉ុត្បធាន ជា

ជាងយធវីត្បធានយនោះណាស់។ ប ៉ុតនតកន៉ុងកាលៈយទសៈមិន ន់តត្មូវឲ្យ យតីយេស៉ុខរិតតរង់ចាចំាបត់្សយម្នល តែល ជា

របស់មិនពិតត្បាកែ ឬមួយកត៏្សវាចាបអ់វីតែលម្ននពិតត្បាកែ? យោយត ក យបីយេនិយយពីតួ ទីអន៉ុ- ត្បធាន

វញិ កមិ៏នតមនជាតួ ទីសាមញ្ញយពកយ ោះតែរ ប ៉ុតនតជាតួ ទីតែលរា បរ់ងកិរចការផ្កា ល់ ធៃនធ់ៃរបំផ៉ុត យៅ តាមឯក

យទសនីមួយៗតែលខែួនម្នន យៅរំយ ោះម៉ុខត្បធាន កែូ៏រជាអងគភាព ងំមូល វសិ័យែូរសសរត្ទទមៃន ់ែូយចាន ោះតែរ 

យបីសសរយ ោះរងឹម្ន ំត្បធានយៅខាងយលីករ៏ងឹម្នយំៅតាមយ ោះតែរ។ មយ ងយទៀត យបីយេេិតយៅយលីតួ ទី វញិ ត្បធាន

ជាអនកទទួលបនា៉ុករមួេិតេូរខាែ ងំបំផ៉ុតយៅយលីយ៉ុទធសាស្ត្សតរបស់អងគភាពតតប ៉ុយណាណ ោះ ត្ពម ងំម្នន សិទធិសយត្មរ

យលីត្េបកិ់រចការ ងំអស់ តែលជាអាយ៉ុជីវតិរបស់អងគភាព ត្បកបយោយការទទួលខ៉ុសត្តូវខពស់ ។ យ ោះយ យី

តែលយេយៅថា "សទិធអំិណារត្បធាន"។ ទនាឹមនឹងយនោះ កន៉ុងរំយណាមអន៉ុត្បធានទទួលបនា៉ុកកន៉ុង ការងារនីមួយៗ 

រតមងម្ននអន៉ុត្បធានមួយត្បយភទយទៀតតែលយេ ចាត់ទ៉ុកថាម្ននភាពចាស់ទ៉ុំខាងនយយបាយ ម្ននទសសនៈយាល

ជំ ររងឹម្នរំាស់លាស់ ម្ននសមតាភាពនិងបទពិយសាធនយ៍ត្ៅត្ជោះជាងអនកែម្ទ។ អន៉ុត្បធាន រូបយ ោះ អារត្តូវ

បានថាន កយ់លីផែល់ទំន៉ុករិតត តតងតាងំឲ្យយធវីជាអន៉ុត្បធានអរិម្ស្ត្នតយ(៍ត្បចាកំារ)កន៉ុងរំយណាមអន៉ុ ត្បធាន ងំអ

ស់។ អន៉ុត្បធានអរិម្ស្ត្នតយ ៍ អារម្ននសិទធិសយត្មរ និងយោោះត្សាយការងារត្បចាមំ្ងៃរបស់អងគភាព ជំនួសម៉ុខ

ត្បធាន យោយមិនចាបំារស់៉ុំយយបល់ផ្កា ល់ ប ៉ុតនតត្ានត់តយធវីរបាយការណ៍្ត្បចាមំ្ងៃ ត្បចាសំបាែ  ៍ ជា លាយល័ខ

អកសរជូនត្បធានតតប ៉ុយណាណ ោះ អាត្ស័យយៅយលីទំន៉ុករិតតនិង ការត្បេល់ភារកិរចរបស់ត្បធាន។ យពល ត្បធាន

អវតតម្នន យរញយៅបំយពញយបសកកមមយៅខាងយត្ៅ អន៉ុត្បធានយ ោះ នឹងអារត្តូវបានត្បេល់ភារកិរចឲ្យ យធវីជា

ត្បធានសែីទី កន៉ុងតែនសមតាកិរចែស៏មត្សបណាមួយជំនួសត្បធានកស៏ឹងម្នន។ ែូយរនោះយបីយធវីអន៉ុត្បធាន ទទួល

បនា៉ុកការងារធៃនធ់ៃរតបបយនោះយៅយ យី កអ៏ារត្បហាកត់្បត លាន យៅនឹងត្បធានតែរ ពីយត្ ោះអន៉ុត្បធាន តបបយនោះ 

ធាែ បប់ាន វកឹហាតែ់៏យត្រីនបំផ៉ុតកន៉ុងការត្បតិបតតិ ត្ពម ងំអារសនសបំរមិ្នណ្ជាបយណ្ែី រៗ យឆាព ោះយៅរក តំតណ្ង

បនតយវនពីត្បធានែស៏កាិសមបំផ៉ុតកន៉ុងម្ងៃអ េត។ យបីកន៉ុងអងគភាពផលិតកមមវញិ យេតតងសយងាតយ ញី យ ត៉ុ
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ការណ៍្ខ៉ុសតបែកពីយនោះបនតិរ។ ជាកត់សែង យបីត្បធានយកមកពីយត្ៅត្សុក អន៉ុត្បធានត្តូវោកអ់នកកន៉ុងត្សុក ឲ្យយៅ

យធវីការអមជាមួយ។ យូរៗយៅ អាត្ស័យយោយការត្បតិបតតិជាកត់សែងកន៉ុងការងារ អន៉ុត្បធានកន៉ុងត្សុកអារ ជំនួស

ត្បធានមកពីយត្ៅត្សុកបាន។ ខ្៉ុ ំសូមត្ត ប់មករកករណី្ខាងយែីមវញិបនតិរ យោយសូមរលំឹកោស់យតឿន សាជាងមី

ថា យបីបានយធវីជាត្បធានសែីទី ក៉ុំយភែរអន៉ុវតតឲ្យបានត្តឹមត្តូវយៅតាមតែន សមតាកិរចតែលត្បធានត្បេល់ឲ្យ យពល

ត្បធានអវតតម្នន។ យបីព៉ុំយ ោះយសាតយទ នឹងយកីតម្ននជាបញ្ហា យត្កាយយពល តែលត្បធានត្ត បម់កវញិ យោយសារ

តតត្បធានសែីទី យធវីអវីៗ ួសពីត្ពំតែនកំណ្ត។់ យ ត៉ុយនោះបានជាកន៉ុងសភាពជាកត់សែង ម្ននអន៉ុត្បធាន ខែោះអារ

ជំនួសត្បធានបាន អន៉ុត្បធានខែោះយទៀត ជំនួសត្បធានមិនបានយោយសារខវោះទំន៉ុករិតតពីត្បធាន យៅយល ី ការ

បំយពញការងារជាត្បធានសែីទី ួសតែនសមតាកិរចតែលត្បេល់ឲ្យ យពលត្បធានអវតតម្នន។ 

៨- សបើឲ្យសគ្តៀមដប់ គបបសីគ្តៀមនមៃ សបើបញ្ជា គ្តឹមដប់ ក្ុាំសធវើដ ន់មៃ 

 អនកត្េប់ត្េងតែលលអ ត្តូវតតយរោះយត្តៀមបត្មុង និងជាអនកយរោះយារពបទបញ្ហជ តែលយៅតាមភាសាមួយ 

តបបយទៀតថា យរោះយារពថាន ក់យលីរបស់ខែួន។ យត្តៀមបត្មុងយៅទីយនោះ រង់សំយៅយៅយលីការយត្តៀមបត្មុង ងំកម្នែ ងំ 

មន៉ុសស  ងំសម្នភ រៈ  ងំត្បាកក់ាស។ល។ ជាទូយៅ ផារភាជ ប់នឹងបញ្ហា យត្តៀមបត្មុង "រនំនួ" ម្ននសារៈសំខាន់ 

ណាស់។ ប ៉ុតនតេបបកី៉ុំចាតទ់៉ុកថា "រនំនួ" តែលយេត្បាបម់កយយងីស៉ុទធតតពិតត្បាកែ១០០% ឲ្យយសាោះ។ អារម្នន 

យពលខែោះយលីស យពលខែោះខវោះ។ ត្បសិនយបីខវោះ វាជាអំយណាយផលសត្ម្នប់ការយត្តៀមបត្មុងរបស់យយងី។ តតយបីរំនួន 

យ ោះយលីសយត្រីនវញិ យយងីម្ននការលំបាកបនតិរកន៉ុងការបា នត់្បម្នណ្យែីមបយីត្តៀមបត្មុង។ យោយត ក រំយ ោះ 

អនកកាន់ការងារតផនករែឋបាលត្េបត់្េងវញិ ការយត្តៀមបត្មុង េឺជាទម្នែ ប់លអមួយ ជាយរឿងចាបំារខ់ានមិនបាន។ យបី 

បាតម់្នច ស់ការ មិនបានយត្តៀមបត្មុងទ៉ុកយ ោះ វាជាយរឿងែ៏េួរឲ្យខាម សយអៀនមួយសត្ម្នបអ់នកកានកិ់រចការយនោះ យ យី 

លទធផលទទួលបានេឺយត្រីនតត "ខូរការ" ឬទទួលការសែីបយ ា សពីត្បធាន។ ែូយរនោះយែីមបកី៉ុំឲ្យយកីតម្ននករណី្តបប 

យនោះ េបបសី៉ុខរិតតយត្តៀមបត្មុងឲ្យយលីស ត្បយសីរជាងយត្តៀមខវោះ។ ប ៉ុតនតយែីមបយីត្តៀមឲ្យបានត្តឹមត្តូវពីបរមិ្នណ្ 

 ល់តតយយងីម្ននវធីិយែីមបយីត្តៀម។ ឧ  រណ៍្ថា កន៉ុងករណី្ជាកត់សែងខែោះ យយងីេបបែឹីងត្តួសៗជាម៉ុនពីកមមវធីិ 

ជាកត់សែង។ ត្តូវែឹងថា យតីត្បធានរ៉ុោះយៅយធវីការយៅកតនែងណាខែោះ? ជួបអនកណាខែោះៗ ជួបប ៉ុ ម នែង? ជួបមតងៗ 

ត្បត លប ៉ុ ម ន ក?់ យទីបយយងីបា ន់សាម នែឹងពីរំនួនតែលត្តូវយត្តៀមបានត្តឹមត្តូវ យ យីត្បយមីលយមីលបានពី 

ភាពម្រែនយណាមួយតែលអារនឹងយកីតម្ននយ ងីយោយឥតត្ ងទ៉ុក។ យបីយយងីយត្តៀមលកខណ្ៈបានលអ ត្បធាន 



-11- 

កមិ៏នខាម ស់យេ ត្បធានតតងម្ននភាពកកយ់ៅត  ម្ននទំន៉ុករិតតមកយលីយយងី យ យីតតងយៅរកយយងីឲ្យយៅជាមួយ 

ាតជ់ានិរច។ មយ ងយទៀត ការយត្តៀមបត្មុងឲ្យយលីស មិនតមនជាការធាែ ក់កន៉ុងទយងវីខជោះខាជ យ សបាយចាយយ ោះយទ 

យ យីករ៏តឹតតមិនតមនជាយរឿងសាមញ្ញធមមតាយពកតែរ សត្ម្នបជី់វតិអនកកានក់ារងារត្េបត់្េង។ 

 រំតណ្កបទបញ្ហជ វញិ ថាន កយ់ត្កាមត្តូវតតយារពតាមឲ្យបានម៉ុឺងម្ន ត។់ មិនអារម្ននករណី្មិនយារពបទ 

បញ្ហជ  ឬ "បញ្ហជ ែប"់ យធវីយលីសែល់ម្មភយ ោះបានតែរ។ យត្ ោះទយងវីតបបយនោះ អារធាែ កយ់ៅកន៉ុងករណី្មិនយារពបទ 

បញ្ហជ ផង និង យំៅែល់ការបាតប់ងទំ់ន៉ុករិតតពីត្បធាន រំយ ោះសាមីខែួនតែលជាអនកកាន់កិរចការយ ោះ យោយ 

ផ្កា ល់ យ យីក៏អារជាយរឿងតែលថាន កយ់ត្កាមមិនសបាយរិតតជាមួយត្បធានផង យត្ ោះតតការរង់បានាបេួ់ររបស់ 

អនកអន៉ុវតតផ្កា ល់ យ យីយៅោកេំ់ បថាន កយ់ត្កាមឲ្យបំយពញយោយយកយឈ្នម ោះត្បធាន យៅយត្បីត្បាស់។ យបីម្នន 

ករណី្ែូរខាងយត្កាយយនោះយកីតយ ងី េឺជាយត្ាោះថាន ក់យោយមិនែឹងខែួនសត្ម្នបត់្បធាន យោយសារតតការរង់បាន 

ាបេួ់រ យធវីយលីសបទបញ្ហជ ។ ែូយរនោះត្បធានត្តូវតតម៉ុឺងម្ន ត់រំយ ោះទយងវីយធវីយលីសបទបញ្ហជ របស់អនកយៅយត្កាមបងាគ ប់ 

រយបៀបយនោះ យែីមបកី៉ុំឲ្យបាតប់ងជំ់យនឿទ៉ុករិតតនិងត្បជាត្បិយភាពរបស់ខែួនជាត្បធានរំយ ោះអនកយត្កាមបងាគ ប។់ 

៩- បសងកើតបទដ្ឋា ន សគ្នរពបទដ្ឋា ន សដ្ឋេះគ្ោយការងារោមបទដ្ឋា ន 

 បទោឋ ន ជាកតាែ សំខាន់ចាបំារស់ត្ម្នបអ់ងគភាពនីមួយៗយធវីសកមមភាពត្តឹមត្តូវ ម្ននសណាែ ប់ធាន ប់ 

រយបៀបយរៀបរយ និងឈ្ននយៅសយត្មរបានយាលយៅ។ បទោឋ នអារជារូបភាពម្នរាបត់ែលមន៉ុសស ងំឡាយ 

កន៉ុងអងគភាពត្សុោះត្សួលាន បយងាីតយ ងី និង ាំន យារពតាមបទោឋ នយ ោះ។ ប ៉ុតនតយបីបយងាីតបានជាបទោឋ នយ យី 

ត្តូវម្ននវធីិយែីមបឲី្យបទោឋ នយ ោះ ធា នូវត្បសិទធភាព។ ជាកត់សែង ម៉ុននឹងោក់ឲ្យបទោឋ នយ ោះែំយណី្រការត្បការ 

សំខានយ់េត្តូវយកបទោឋ នយ ោះ យៅោក់ឆ្ែងអងគត្បជ៉ុំត្េប់សម្នសភាព យែីមបរីមួមតិតកលមអ។ ប ា ប់មកយទីបោក់ 

ឲ្យអន៉ុវតតជាផែូវការ។ មកែល់ែំណាក់កាលយនោះ ការអន៉ុវតតត្តូវតតត្បត្ពឹតតយ ងីជាទូយៅ មិនថាយ យីអនកយ ោះជា 

ប៉ុេគលិកសាមញ្ញ ឬថាន កែឹ់ក អំងគភាពកត្មិតណាយ ោះយទ ស៉ុទធតតម្ននកាតពវកិរចយារព ងំអស់ាន  យត្ ោះបទ 

ោឋ នយ ោះជាតំណាងឲ្យឆ្នាៈរបស់ខែួន។ យបីមិនយារពបទោឋ នបាននយ័ថា មិនយារពនូវឆ្នាៈខែួនឯង។ យោយ 

ត ក បទោឋ ននីមួយៗមិនែូរាន យទ មិនយៅ នងឹងាល់មួយកតនែងយទ ប ៉ុតនតអារម្ននការតត្បត្បួលយៅតាមររតិ 

ការងារនិងការរកីរយត្មីនរបស់អងគភាពតងមយទៀតផង។ ឧបម្នថា យបីអងគភាពយ ោះទទួលត្េបត់្េងតតប៉ុេគលិកស៉ុទធ 

សាធ បទោឋ នយ ោះតត្មងយ់ឆាព ោះតតយៅយលីប៉ុេគលិកប ៉ុយណាណ ោះ។ ផា៉ុយយៅវញិ យបីសិនជាអងគភាពយ ោះជាសាលា 
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បណ្ែ៉ុ ោះបណាែ លផង យេត្តូវយធវីបទោឋ នពីរៈ មួយសត្ម្នប់ប៉ុេគលិក មួយយទៀតសត្ម្នប់និសសតិឬសិកាខ កាម យ យី 

ការអន៉ុវតតត្តូវម្ននទំ កទំ់នងាន និងបំយពញឲ្យាន យៅវញិយៅមក ត្ពម ងំម្ននការតកលមអយៅតាមកាលៈយទសៈ 

តត្បត្បួល។ យោយត ក យែីមបឲី្យបទោឋ នមួយម្ននត្បសិទធភាព យត្ៅពីការយធវីេំរូលអកន៉ុងការយារពបទោឋ នរបស់ 

ថាន កែឹ់ក អំងគភាព កយ៏ៅម្ននការត្តួតពិនិតយជាបជ់ាត្បចា ំ និងការោកពិ់ន័យម៉ុឺងម្ន តរំ់យ ោះជំពូកជនតែល 

ត្បត្ពឹតតយលមីសនឹងបទោឋ ន។ មយ ងយទៀត ទនាឹមនឹងការយារព អនកែឹក តំ្េបត់្េង អារយកបទោឋ នយនោះមកយធវីជា 

មូលោឋ នបតងអក សត្ម្នបយ់ោោះត្សាយបញ្ហា  ងំឡាយតែលយកីតម្ននយ ងី យោយមិនលយមអៀងយៅរកអេតិ ងំ 

បួន(ត្សឡាញ់ សអប ់ខាែ រ និង មិនែឹងរាស់)។ យធវីបានែូយរនោះ យទីបម្ននយឈ្នម ោះជាអនកត្េបត់្េងតែលអារយរៀស 

វាងបានពីទំ ស់ យកីតម្ននយ ងីកន៉ុងអងគភាព បណាែ លមកពីអំយពីលយមអៀងយោយឆ្ ា េតិ មិនយារពបទោឋ ន 

យ យីអារ យំៅែល់ការ រកាបាននូវសណាែ ប់ធាន បរ់យបៀបយរៀបរយ និងភាពស៉ុខសៃបក់ន៉ុងសាា ប័នបានលអត្បយសីរ។ 

យនោះជាបទពិយសាធនែ៍៏ម្ននយជាេជ័យមួយយទៀត តែលខ្៉ុ ំតតងតតរកាបានខាជ បខ់ជួន កន៉ុងការែឹក និំងត្េបត់្េង អងគ

ភាពកនែងមក។ 

១០- ស ើងថ្នន ក្់ោម ាំដ្ឋប់ ទទួ បានបទពិសោធន៍កាន់ដតសគ្ចើន 

 ខ្៉ុ ំបានជួបនឹងយ ត៉ុការណ៍្តបបយនោះរំនួនពីរយលីកៈ យលីកទីមួយពីឆាន ១ំ៩៧៩ ែល់ឆាន ១ំ៩៩១ តែលជា 

ែំណាក់កាលចាបយ់ផែីមការងារត្េបត់្េងែំបូង និងយលីកទីបី ពីឆាន ២ំ០០២ ែល់ឆាន ២ំ០១៤(យលីកទីពីរ ពីឆាន  ំ

១៩៩១-២០០០) តែលជាឆាន រំ៉ុងយត្កាយម្នការបញ្ចបជី់វតិការងារជាមស្ត្នតីត្កបខណ្ឌ  យៅកាន់ជីវតិជាមស្ត្នតីរូល 

និវតតរ ូតមកែល់សពវម្ងៃ។ 

 • ែំណាកក់ាលទីមួយ(១៩៧៩-១៩៩១) 

 ប ា បពី់ត្តូវបានេណ្ៈយោស អបរ់មំជឈមិ ចាត់បញ្ជូ នឲ្យយៅយរៀនវេគត្ទឹសែីនយយបាយ និងជំ ញ 

ត្េបត់្េងថាន ក់ត្សុកយលីកែំបូងរយៈយពលបីតខ យៅសាធារណ្រែឋសងគមនិយមយវៀតណាម យត្កាយយពលយរៀនរបវ់េគ 

ទី១ យៅភនយំពញ តែលជាវេគត្បមូលផែ៉ុ ំបញ្ញវនតយៅយសសសល់ពីការកាបស់ម្នែ ប ់ យរៀនសូត្តពីយាលនយយបាយ 

របស់ត្បយទស ម៉ុននឹងយរញយៅបំយពញការងារយៅតាមត្កសួង   ខ្៉ុ ំនឹងមិតតភក័តិរមួជំ នមួ់យរំនួន ត្តូវបាន 

ត្កសួងចាតប់ញ្ជូ នឲ្យយៅយធវីការជាត្េូជំនួយ(Assistant) យៅសាលានយយបាយមជឈមិរណ្សិរស(យពលយ ោះមិន 

 នប់ែូរយឈ្នម ោះមកជាសាលានយយបាយមជឈមិយៅយ យីយទ)។ ប ា ប់ពីយធវីការជាមួយសិកាខ កាមបានពីរវេគ ខ្៉ុ ំត្តូវ 
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បានទទួលកិរចមួយងមី ជាត្បធានការយិល័យសិកាទទួលបនា៉ុកត្េបត់្េងនិងបណ្ែ៉ុ ោះបណាែ លសិកាខ កាមតែលជា 

អ េតមស្ត្នតីរាជការ ឬជាកម្នម ភិបាលបយងាគ លយៅតាមត្កសួង មនាីរ  ជ៉ុំវញិមជឈមិ និងតាមបណាែ យខតត   

ម្នទូ ងំត្បយទស។ ប ា បម់កខ្៉ុ ំត្តូវបញ្ជូ នឲ្យយៅសិកាយៅយត្ៅត្បយទសមតងយទៀត កន៉ុងវេគត្ទឹសែីនយយបាយ៦តខ 

និងវេគជំ ញយោស អបរ់ ំ រំនួនពីរតខបតនាមយទៀត។ ត្ត បម់កវញិ យធវីការមួយរយៈ បានទទួលការតតងតាងំ 

ជា យករងអរិម្ស្ត្នតយផ៍ង និងទទួលបនា៉ុកបណ្ែ៉ុ ោះបណាែ លផង។ យធវីការបានមួយឆាន  ំ ខ្៉ុ ំត្តូវយៅសិកាមតងយទៀត 

កន៉ុងវេគត្ទឹសែីនយយបាយរយៈយពល២ឆាន (ំ១៩៨៤-៨៥)។ យពលរបត់្ត បម់កវញិ បានទទួលភារកិរចជា យក 

រងអរិម្ស្ត្នតយ ៍ និងទទួលបនា៉ុកផ្កា ល់យលីតផនកខែឹមសារនិងបណ្ែ៉ុ ោះបណាត ល។ សូមកត់សម្នគ ល់ថា ជាយរៀងរាល់យលីក 

តែលខ្៉ុ ំត្តូវបញ្ជូ នយៅយរៀន ខ្៉ុ ំមិនអារយរៀសផ៉ុតពីការទទួលភារកិរចជាេណ្ៈត្េបត់្េងវេគសិកា ងំយ ោះបានយទ។ 

យោយសារតតការយរៀសមិនផ៉ុតតបបយនោះ យធវីឲ្យខ្៉ុ ំកានត់តទទួលបាននូវបទពិយសាធន៍ងមីៗបតនាមយទៀត យៅយលីការ 

ត្េបត់្េងវេគសិកាសត្ម្នបក់ម្នម ភិបាលត្កសួងមនាីរ និងកម្នម ភិបាល  យៅតាមយខតតម្នទូ ងំត្បយទស។ ខ្៉ុ ំសូម 

បញ្ហជ ក់ជូនតយៅយទៀតថា យពលយរៀនរបវ់េគ២ឆាន រំ៉ុងយត្កាយ កជ៏ាយពលតែលសាលានយយបាយត្តូវយរៀបរំខែួន 

ទទួលភារកិរចងមី យែីមបទីទួលខ៉ុសត្តូវបណ្ែ៉ុ ោះបណាែ លវេគត្ទឹសែីនយយបាយនិងត្េប់ត្េង សត្ម្នប់រយៈយពល៦តខ 

យោយខែួនឯង ឈបប់ញ្ចូ នសិកាខ កាមឲ្យយៅយរៀនយៅយវៀតណាមែូរម៉ុនយទៀតយ យី។ ទនាឹមនឹងយនោះតែរ ក៏ម្នន 

សិកាខ កាមមួយរំនួនយទៀត ត្តូវបានចាតប់ញ្ជូ នឲ្យយៅយរៀនវេគត្ទឹសែីនយយបាយយៅស ភាពសូយវៀត រយៈយពលយូរ 

យែីមបតី្ត ប់មកវញិរមួាន  ទទួលខ៉ុសត្តូវវេគត្ទឹសែីនយយបាយយៅសាលានយយបាយជាន់ខពស់របស់បកស។ 

 • ែំណាកក់ាលទីបី(២០០០-២០១៤) 

 កន៉ុងែំណាក់កាលយនោះ កម៏្ននភាពមិនខ៉ុសតបែកាន ប ៉ុ ម នពីែំណាក់កាលទីមួយតែរ។ យពលយ ោះជាយពល 

ខ្៉ុ ំបានចាកយរញពីសាកលវទិយល័យភូមិនាភនំយពញមណ្ឌ ល២ តែលជាសាា បន័ែកំ៏សតក់ត្មមួយ ទទួលភារកិរច 

បណ្ែ៉ុ ោះបណាែ លនិសសតិរយៈយពលបួនឆាន យំលីម៉ុខវជិាជ មន៉ុសសសាស្ត្សតនិងសងគមសាស្ត្សត យៅបនតការសិកាយរៀនសូត្ត 

ថាន កប់រញិ្ហញ ប័ត្តជានខ់ពស់(ថាន កម់្ន សា័រ)តផនកវទិយសាស្ត្សតនយយបាយ ពីឆាន ២ំ០០០-២០០២ យៅរាជបណ្ឌិ តយសភា 

កមព៉ុជាតែលចាបកំ់យណី្តតាងំពីឆាន ១ំ៩៩៩ យែីមបយីលីកកំពស់សមតាភាពផ្កា ល់ខែួន ឲ្យត្សបយៅនឹងអវីតែលជា 

យាលនយយបាយរបស់រាជរោឋ ភិបាលសែីពីការកសាងធនធានមន៉ុសស។ ជាមួយនឹងសញ្ហញ ប័ត្តតែលទទួលបាន 

ខ្៉ុ ំកត៏្តូវបានរាជបណ្ឌិ តយសភាកមព៉ុជា រកាទ៉ុកឲ្យយៅបំយពញកិរចការកន៉ុងតផនកបណ្ែ៉ុ ោះបណាែ លនិងត្សាវត្ជាវ យែីមប ី
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ជួយកិរចការបណ្ែ៉ុ ោះបណាែ លនិសសតិថាន កប់រញិ្ហញ បត័្តជាន់ខពស់ ឲ្យម្ននសកមមភាពជាបនតយៅយទៀត។ បំយពញការងារ 

កន៉ុងឋានៈជាមស្ត្នតីសាមញ្ញ យៅតផនកយនោះបានពីរឆាន  ំ (រាជបណ្ឌិ តយសភាកមព៉ុជា បានកំណ្តែំ់ណាក់កាលយនោះ ថាជា 

ែំណាក់កាលសាកលបងមស្ត្នតី) ខ្៉ុ ំកត៏្តូវបានតយមែីងឋានៈជាត្បធានតផនកទសសនវជិាជ និងសងគមវជិាជ  (ឋានៈយសមីនឹង 

ត្បធាន យកោឋ ន) កន៉ុងវទិយសាា នមន៉ុសសសាស្ត្សតនិងវទិយសាស្ត្សតសងគម(២០០៤-២០០៧)។ ទនាឹមនឹងភារកិរច 

សនូលកន៉ុងតផនកយនោះ ខ្៉ុ ំបានយឆ្ែៀតយពលសរយសរយសៀវយៅមួយរំនួនែូរជា: ទសសនវជិាជ តខមរតាមរយៈ កយយសាែ ក ត្បវតតិ

េំនិតនយយបាយបសចិមត្បយទស សនតតិវងសនិងេំនិតែឹក សំមយ័ វូណ្ន យរនឡា រត៉ុម៉ុខ លតងវក រំយណ្ោះែឹង

ជាមូលោឋ នសែីពីសងគមវជិាជ  សងគមវជិាជ អបរ់ ំឥរយិបងត្បយទសតូរយៅរយ ែ ោះត្បយទសធំយ យីខាែ ងំ ផែូវបតជ់ា ត្បវតតិ

សាស្ត្សតម្ននយយបាយកមព៉ុជា...(យសៀវយៅ ងំអស់យនោះ ខែោះកប៏ានយបាោះព៉ុមពផាយ ខែោះកមិ៏ន ន់ យបាោះព៉ុមព យ យី

ត្តូវពនយយពលែល់យត្កាយៗមកយទៀត)។ ចាបពី់ឆាន ២ំ០០៧-២០០៩ ខ្៉ុ ំត្តូវបានតតងតាងំជាអេគ យលខាធិការរង 

ម្នរាជបណ្ឌិ តយសភាកមព៉ុជា យែីមបទីទួលរា ប់រងកិរចការកន៉ុងអេគយលខាធិការោឋ ន កែូ៏រជាកិរចការ រែឋបាលនិង រិញ្ញ

វតា៉ុរបស់សាា ប័ន។ យោយសារកិរចខិតខំត្បឹងតត្បងកន៉ុងការងារែល៏ំបាកលំបិនបំផ៉ុតយនោះ ខ្៉ុ ំត្តូវ បានយលីកទឹករិតត

យោយទទួលការតតងតាងំជាអេគយលខាធិការម្នរាជបណ្ឌិ តយសភាកមព៉ុជាចាបពី់ឆាន ២ំ០០៩-២០១៤។ ជាការេួរឲ្យ

កតស់ម្នគ ល់កន៉ុងរយ ែ ោះឆាន យំនោះ ខ្៉ុ ំបានរមួរំតណ្កជួយសាា បន័ យលីតផនកបណ្ែ៉ុ ោះបណាែ ល ថាន កប់ណ្ឌិ តជំ នទី់១ ទី២ 

និងតកលមអយ ោឋ ររ សមពន័ធរូបវនតតែលកំព៉ុងតតម្ននការខវោះខាត មិនអារយឆ្ែីយតបបានយៅនឹង សំណូ្មពរ

ការងារតែលកានត់តរកីរយត្មីន។ ខ្៉ុ ំសូមបញ្ហជ កប់តនាមតយៅយទៀតថា កន៉ុងឆាន ២ំ០០៨ រ ូតែល់ម្ងៃ៣០ តខមី  ឆាន ំ

២០១២ កន៉ុងសាា នភាព "យធវីការផង យរៀនផង" ខ្៉ុ ំបានអាហារូបករណ៍្រូលយរៀនថាន កប់ណ្ឌិ តជំ នទី់២ និងបាន

ការ រនិយកខបបទថាន ក់បណ្ឌិ ត ជាប់ជាសាា ពរ ត្ពម ងំទទួលបានជាផែូវការ នូវសញ្ហញ បត្តថាន កប់ណ្ឌិ តតផនក

ត្េបត់្េងសាធារណ្ៈ។ ជាមួយនឹង យម្នទកភាពែ៏ខពងខ់ពស់ព៉ុំធាែ ប់ម្ននកន៉ុងជីវតិ ខ្៉ុ ំ បានបាតប់ងយ់ៅវញិនូវឱកាសក៏

កត្មមួយកន៉ុងការទទួលតំតណ្ងខពស់ ជាងយនោះបនតិរ កន៉ុងរាជបណ្ឌិ តយសភាកមព៉ុជា យោយសារតតភាពយតឺយ វរបស់

ខ្៉ុ ំ កន៉ុងការសរយសរនិយកខបបទរយៈយពលបីតខ។ 

 សរ៉ុបមក យបីពិនិតយយៅយលីែំណាក់កាល ងំពីរ យ ញីថា ែំយណី្រជីវតិម្នការែឹក និំងត្េបត់្េងរបស់ខ្៉ុ ំ 

បានចាបយ់ផែីមពីមស្ត្នតីត្េបត់្េងែស៏ាមញ្ញមួយរូប ឈ្ននយៅែល់តំតណ្ងជា យករងអរិម្ស្ត្នតយ ៍ កែូ៏រជាអេគ-

យលខាធិការ។ ែូយរនោះ យបីេិតពីយពលយវលាយ ញីថា ខ្៉ុ ំខាតបងយ់ត្រីនយោយសារតតការយផារែំណាកក់ាលពីរយលីក។ 
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ប ៉ុតនតយបីេិតពីបទពិយសាធនវ៍ញិ យ ញីថា ខ្៉ុ ំសនសបំរមិ្នណ្បានយត្រីនេួរសមពីការងារ យត្ ោះតតខ្៉ុ ំបាន វកឹហាត ់

យោយអំណ្ត់ពយយមបំផ៉ុតកន៉ុងការែឹក តំ្េបត់្េងកែូ៏រជាការបណ្ែ៉ុ ោះបណាែ ល យ យីបានរូលត្ប ូកជាមួយ 

នឹងជីវតិពិតម្នវសិ័យយនោះ យៅកន៉ុងត្ស ប់មន៉ុសសយសាីរតតត្េបម់ជឈោឋ នរបស់ត្បយទស។ យោយសារតតយ ត៉ុផល 

តបបយនោះយ យី បានជាខ្៉ុ ំ អារែកត្សង់បាននូវេតិតែលបានបរយិយមកខាងយលីយ ងែូយរនោះថា "យ ងីថាន ក ់តាម

លោំប ់ទទួលបានបទពិយសាធនក៍ានត់តយត្រីន"។ 

 ១១- សព គ្េុក្សទេដគ្បគ្បួ  ក្ុាំអាងេញ្ជា ស ើញ សេើយគ្នម នេញ្ជា ប័គ្ត 

 យនោះជាបទពិយសាធនមួ៍យយទៀត ម្នជីវតិែឹក និំងត្េបត់្េងតែលខ្៉ុ ំទទួលបាន កន៉ុងែំណាក់កាលទីពីរ 

(១៩៩១-២០០០) យ យីកជ៏ាែំណាក់កាលម្នជីវតិយ រយពញយៅយោយភាពតផអមតលអមផង និងភាពកំសត់ 

អំណ្តព់យយមផង។ ខ្៉ុ ំសូមជត្ម្នបជូនត្បិយមិតតអនកអានជាបនតយៅយទៀតថា យៅយពលយ ោះ យោយសាា នភាព 

ត្សុកយទសយយងីផ្កែ ស់បតូររបបនយយបាយ កម្នែ ងំ ងំអមាលម្នណ្ យៅកន៉ុងសាលា ត្តូវបានបំតបកយរញ និងយធវី 

សម្ន រណ្កមមយៅកន៉ុងសាា ប័នមួយយទៀតតែលជាសាា បន័អបរ់រំបស់រែឋ ម្ននររតិត្បហាកត់្បត លាន  យៅនឹង 

សាលានយយបាយ តែលខ្៉ុ ំធាែ បប់ានែឹក តំែរ។ រូបខ្៉ុ ំផ្កា ល់  យករងពីររូប និងស ការជីាយត្រីនរូបយទៀតតែល 

កានកិ់រចការតាមការយិល័យ សាស្ត្សាត ចារយ ត្ពម ងំប៉ុេគលិក កមមករ ត្តូវបានត្បេល់ភារកិរចឲ្យមកយធវីការយៅ 

សាកលវទិយល័យភូមិនាភនំយពញមណ្ឌ ល២ តែលជាអតីតសាលានយយបាយជានខ់ពស់របស់បកសយទីបតតសាងសង់ 

ររួ តតមិន ន់បានែំយណី្រការ រមួជាមួយនឹងត្បធាន អន៉ុត្បធានយែបា តឺម ងបួ់នរូបយទៀត មកពីសាកលវទិយល័យ 

ភូមិនាភនំយពញ។ ខ្៉ុ ំសូមបញ្ហជ ក់ជូនបតនាមថា អងគភាពងមីយនោះ ជាអងគភាពបណ្ែ៉ុ ោះបណាែ លនិសសតិកត្មិតបរញិ្ហញ បត័្ត រ

យៈយពលបួនឆាន តំផនកមន៉ុសសសាស្ត្សតនិងសងគមសាស្ត្សត។ យៅកន៉ុងអងគភាពងមីយនោះ ខ្៉ុ ំត្េបត់្េងបយណ្ែី រ ខិតខំយរៀន សូត្ត

បយណ្ែី រ យែីមបនីញ្ចូ លខែួនឲ្យត្សបយៅនឹងការអបរ់"ំម ូតែលងម"ី េួបផសជំាមួយនឹងរំយណ្ោះែឹងបនតិរបនតួរតែល ខ្៉ុ ំធាែ ប់

ទទួលបានកាលខ្៉ុ ំកំព៉ុងយរៀនជានិសសតិយៅយ យី។ ខ្៉ុ ំខិតខំយរៀនសូត្តរ ូតទទួលបានសញ្ហញ ប័ត្តឧតតម តផនក

ទសសនវជិាជ  និងសញ្ហញ បត្តត្េូមធយមសិកាកត្មិត២ យែីមបបំីយពញបតនាមតាមតត្មូវការម្នសតងោ់រ ងមី។ េឺយៅ កន៉ុង

យពលយ ោះយ យី យទីបខ្៉ុ ំែឹងរាស់ថាសញ្ហញ បត្តតផនកត្ទឹសែីនយយបាយពីយពលម៉ុន តែលខ្៉ុ ំខិតខំ រំណាយ យពល

យរៀនសូត្តរាប់ឆាន មំកយ យី ត្តូវទ៉ុកយចាលមួយអយនែី តលងយកមកយត្បីត្បាស់បានយទៀតយ យី កន៉ុងយពលយនោះ ត្ពម

 ងំកាែ យយៅជាអវីតែលយេយៅថា "សញ្ហញ យ ញី" យៅវញិ។ អារយៅយសសសល់ខែោះតែរ យបីតាមខ្៉ុ ំ េិតែូរជា បទ
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ពិយសាធន៍ម្នការបណ្ែ៉ុ ោះបណាែ លនិងត្េបត់្េង រិតតសាស្ត្សតត្េបត់្េង ការត្តិោះរោិះពិចារណានិងវាយតម្មែ សភាព 

ការណ៍្តាមតបបវចិារវទិយ(Dialectique) តែលតាមសមែីអនករំអក ក យឺឲ្យខ្៉ុ ំថាស៉ុទធតតជា "សញ្ហញ យ ញី" កន៉ុង 

របបនយយបាយសងគមនិយមរបស់ត្សុកយទសយយងីកាលពីសមយ័ម៉ុន។ យបីពិតែូយរនោះតមន តាមទសស  ន 

និយមងមីយនោះ យតីខ្៉ុ ំយៅសល់អវីខែោះជាបយ់ៅនឹងខែួនកន៉ុងកាលៈយទសៈតត្បត្បួលែល៏ំបាកយនោះ? យបីតាមទសស  ន 

និយមងមីយនោះ ខ្៉ុ ំយៅយសសសល់ជាបនឹ់ងខែួនតតភាសាបារាងំមួយម៉ុខេត់ តែលអារទប់ទល់ជាមួយយេបាន យ យី 

តែលរូបខ្៉ុ ំផ្កា ល់ ត្តូវបងខំរិតតយកមកយត្បីត្បាស់យ ងីវញិ យែីមបយីធវីជាម៉ុខរបររិញ្ច ឹមជីវតិត្េួសារនិងកូន ត្សីពីរ ក់ 

យទៀតតែលយៅតូរៗមិន ន់ែឹងកែីប ៉ុយណាណ ោះ។ ជាម្រែនយលអ ាបរ់ួនយពលយ ោះ ត្បយទសបារាងំយេ ម្ននយាល 

បំណ្ងបណ្ែ៉ុ ោះបណាែ លភាសារបស់យេ ឲ្យកូនតខមរយរៀនែូរកាលពីជំ ន ់សងគមរាស្ត្សតនិយម យ យីក ៏ត្សបយៅនឹង 

ការអំ វ វរបស់យលាកសាកលវទិយធិការ រកត្េូតែលយរោះភាសាបារាងំមកបយត្ងៀននិសសតិផងយ ោះ ខ្៉ុ ំកប៏ាន 

ោក ់កយស៉ុំអន៉ុញ្ហញ តពីាត ់ យែីមបបីានរូលបយត្ងៀនភាសាបារាងំ រំយ ោះនិសសតិថាន កយ់ត្តៀម តាមកមមវធីិយសៀវយៅ 

G.MAUGER ចាបពី់យម្ន ង១២ម្ងៃត្តង ់ រ ូតែល់យម្ន ង៣រយសៀល យោយទទួលបានកម្ត្មពីបារាងំ ៣០ែ៉ុលាែ រ 

ស រែឋអាយម រកិកន៉ុងមួយតខ បតនាមយៅយលីត្បាកយ់បៀវតសរជ៍ាមស្ត្នតីរាជការតតប ៉ុយណាណ ោះ។ បយត្ងៀនរបត់្តូវ រ៉ុោះយៅយធវី 

ការយៅមណ្ឌ ល២ជាបនតយៅយទៀត រ ូតែល់យម្ន ងត្បាកំនែោះលាៃ រ។ ចាបពី់យម្ន ងត្បាកំនែោះលាៃ រ រ ូតែល់យម្ន ង ត្បាំ

បីកនែោះយប ់ ខ្៉ុ ំត្តូវយឆ្ែៀតយពលយៅយរៀនភាសាបារាងំបតនាមយទៀត យៅសាលា អាលយី ង ់ ស្ត្ វងត់សស (Alliance 

Française)។ យោយស៉ុំយលាក យកសាលាបារាងំ យរៀនឥតបង់ម្ងែ យែីមបទីទួលបានការបណ្ែ៉ុ ោះ បណាែ លបនត 

(Formation continue)។ យបីមិនែូយរនោះយទ បារាងំយេមិនឲ្យសិទធិខ្៉ុ ំយៅបយត្ងៀននិសសតិថាន កយ់ត្តៀម យៅសាកល 

វទិយល័យភូមិនាភនំយពញយទ។ យពលម្ងៃ យមរ-៍អាទិតយ យែីមបលីំត ខួរកាលខែោះពីការ តយ់នឿយយពញមួយសបាែ  ៍ ខ្៉ុ ំ

បានយឆ្ែៀតយត្បីត្បាស់កម្នែ ងំកាយ យែីមបបំីយភែរការយនឿយ តត់ផនកខួរកាល យោយត្បកបរបរយបាោះព៉ុមពអិែឋខយល់ 

យកយៅយបាោះែ៉ុំឲ្យយែប ូសំណ្ង ់យែីមបបីានកម្ត្មបតនាមយកយៅទប់ទល់នឹងការរំណាយែយ៏ត្រីនព៉ុំធាែ ប់ម្ននកន៉ុងជីវ- 

ភាពត្បចាមំ្ងៃនិងការយរៀនសូត្ត។ ខ្៉ុ ំខិតខំយរៀនសូត្តនិងយធវីការរយបៀបយនោះ រ ូត ល់តតត្ប ង ជាបយ់ោយទទួល 

បានសញ្ហញ បត័្តឌី្បែូមជានខ់ពស់តផនក ភាសាបារាងំ (Diplôme supérieur de la langue française) យរញឲ្យ 

យោយសាលាអាលីយ ង់បារាងំយៅភនំយពញ យែីមបបីញ្ហជ ក់ជាផែូវការ នូវរំយណ្ោះែឹងតផនកភាសាបារាងំ កាលពីយពល 

កនែងមក។ េឺចាបត់ាងំពីយពលយ ោះមកយ យី តែលបារាងំចាបយ់ផែីមទទួលសាគ ល់ខ្៉ុ ំ យ យីចាតឲ់្យខ្៉ុ ំយៅបយត្ងៀន 
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ភាសាបារាងំរំយ ោះនិសសតិឆាន ទីំ៣ តាមម៉ុខវជិាជ មួយរំនួនតផអកយលីកមមវធីិ នូវ  សូងស់្ត្ វុងទីតយរ (Nouveau Sans 

Frontière) យោយបានទទួលត្បាកក់ម្ត្ម៣ែ៉ុលាែ រកន៉ុងមួយយពល (១យពលយសមីនឹង៩០ ទី) សត្ម្នបនិ់សសតិយរៀន 

ភាសាបារាងំយត្ៅយែបា តឺម ង់។ ប ៉ុតនតអារបយត្ងៀនតាមកមមវធីិយនោះជាបនតយៅយទៀតបាន ខ្៉ុ ំត្តូវ ឆ្ែងកាតក់ារត្ប ង 

ជាយរៀងរាល់ឆាន  ំ និងត្តួតពិនិតយបយរចកយទសបយត្ងៀនភាសាបារាងំយោយម តរ់តបំ់ផ៉ុតពីសាស្ត្សាត ចារយជំ ញ របស់ 

បារាងំតងមយទៀត។ ជាភព័វសំណាងលអ រមួផសជំាមួយនឹងការខិតខំយោយខែួនឯងផងយ ោះ ខ្៉ុ ំបានត្ប ងជាប់ជា 

យរៀងរាល់ឆាន ។ំ ម្ននឆាន មួំយយ ោះ ខ្៉ុ ំយៅចាបំានថា ខ្៉ុ ំត្តូវទទួលបានរំណាត់ថាន កយ់លខ៣ ជាយ ត៉ុយធវីឲ្យម្ននការ 

ភ្ាកយ់ផអីលយ ងខាែ ងំកន៉ុងរំយណាមសាស្ត្សាត ចារយបងាា ត់ភាសាបារាងំែូរាន ។ យោយសារយជាេលាភែូយរនោះ បានជា ខ្៉ុ ំ

ទទួលការអន៉ុញ្ហញ តជារំ ពីអនកទទួលខ៉ុសត្តូវបារាងំ ឲ្យខ្៉ុ ំយៅបយត្ងៀននិសសតិយៅយម្ន ងណាក៏បាន យបីទំយនរ ពី

ការងារ។ ប ៉ុតនតជាម្រែនយមិនអំយណាយផល ខ្៉ុ ំត្តូវបងខំរិតតផ្កអ កសកមមភាពបយត្ងៀនភាសាបារាងំត្តឹមឆាន  ំ ១៩៩៨ 

យោយសារតតខ្៉ុ ំទទួលបានអាហារូបករណ៍្ ឲ្យយៅសិកាអំពីការយរៀបរំកមមវធីិតផនកយអកូយទសររណ៍្ពីសាកលវទិយ- 

ល័យត្សុីណាខារវីរីតន ៍ ត្បយទសម្ង។ េឺយៅយពលយ ោះយ យី តែលខ្៉ុ ំត្តូវចាប់យផែីមយត្បីត្បាស់ភាសាមួយងមីយទៀតេឺ 

ភាសាអង់យេែសយ ងីវញិ ជាយលីកែំបូង ប ា បពី់ខំបំយភែរភាសាយនោះយចាល កន៉ុងរបបកមព៉ុជាត្បជាធិបយតយយ យត្ ោះ 

តតខាែ របាតប់ងជី់វតិយោយសារការយរោះភាសា យែីមបតី្បាត្ស័យ កទ់ងជាមួយសាស្ត្សាត ចារយ កន៉ុងការយរៀនម៉ុខវជិាជ  

សរយសរកមមវធីិសិកានិងជតជកពិភាកា ការ រេយត្ម្នងកមមវធីិយោយផ្កា ល់ ជាមួយសាស្ត្សាត ចារយជា េណ្ៈយម- ត្ប

យយេ។ យពលចាបយ់ផែីមែំបូង ខ្៉ុ ំម្ននការលំបាកខាែ ងំ យោយអានឬនិយយយៅ យរញតតសូរស័ពាបារាងំ ប ៉ុតនត ែល់

យូរបនតិរយៅខ្៉ុ ំហាកែូ់រជាសា៉ុ យំ ងីវញិជាមួយនឹងភាសាងមីយនោះ។ ខ្៉ុ ំសូមត្ត បប់កយត្កាយបនតិរ យោយខ្៉ុ ំ យភែរ

ជត្ម្នបជូនពីឆាន េួំរឲ្យចាប់អារមមណ៍្មួយយទៀតតែលខ្៉ុ ំបានឆ្ែងកាត។់ យៅឆាន ១ំ៩៩៥ (រយៈយពលយពញមួយ ឆាន )ំ 

យោយ "យធវកីារផង យរៀនផង" ខ្៉ុ ំត្តូវទទួលបាននូវការបណ្ែ៉ុ ោះបណាែ លជាមួយនឹងសាស្ត្សាត ចារយែម្ទយទៀត យលីម៉ុខវជិាជ  

សងគមវជិាជ -នរវជិាជ  ឧបតាមភយោយអងគការ "មន៉ុសសយលាកងម"ី(New Humanity) មកពីត្បយទសអ៉ុីតាលី។ ម៉ុខវជិាជ យនោះ 

ជាម៉ុខវជិាជ ងមីមួយយៅកមព៉ុជាប ា បពី់ត្សុកយយងីផ្កែ ស់បតូររបបនយយបាយ។ យត្កាយពីបានបញ្ចបក់ារ យរៀនសូត្តបាន

មួយរយៈ យៅឆាន ១ំ៩៩៦ ខ្៉ុ ំទទួលបានអាហារូបករណ៍្ឲ្យយៅបំយពញយបសកកមមសិកាយៅយខតត យឈៀងម្ម  ត្បយទស

ម្ង រំននួមួយតខ យលីត្បធានបទសែីពីសងគមវជិាជ -នរវជិាជ យោយ វ ឹកហាតយ់ៅយលីទីលានផ្កា ល់ ឧបតាមភយោយវទិយ

សាា នសងគមវជិាជ  ត្កុងយឈៀងម្ម ។ េឺចាប់ពីយពលយ ោះមកយ យី តែលខ្៉ុ ំត្តូវបានចាត់ឲ្យយៅ បយត្ងៀននិសសតិសងគម
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វជិាជ -នរវជិាជ ឆាន ទីំ២ ជាយរៀងរាល់ឆាន កំន៉ុងមួយសបាែ  ៍បីយម្ន ង រ ូតែល់ឆាន ២ំ០០០។ ខ្៉ុ ំម្នន ការសបាយរិតតរំយ ោះ

រំណាត់តាងំងមីយនោះ ពីយត្ ោះខ្៉ុ ំបានរ៉ុោះតសវងយល់យោយផ្កា ល ់ កន៉ុង មខ្៉ុ ំជាេណ្ៈត្េប់ត្េង មណ្ឌ ល២ យៅយលី

សាា នភាពជាក់តសែងរបស់និសសតិ ងំវសិ័យរំយណ្ោះែឹង កែូ៏រជាទសសនៈនយយបាយ ពីយត្ ោះ ត្សុកយទសយយងី

យពលយ ោះ កំព៉ុងជួបការលំបាកខាែ ងំយលីតផនក ងំយនោះ យ យីយបីនិយយពីនយយបាយវញិ យៅ ទីយនោះយទៀតយសាត 

កជ៏ាម៉ុខសញ្ហញ ម្នការប ៉ុនប ងយធវីឲ្យរយំជីបរជួំល ត្ជួលត្របល់មតងម្នា លពីយរឿងបាត៉ុកមម បងាយ ងី យោយជនឱកាស

និយម យឆ្ែៀតញ៉ុ ោះញង់និសសតិ។ 

 យោយសារតតសាា នភាពតត្បត្បួលរបស់ត្សុកយទស យែីមបទី៉ុកជាយមយរៀនសត្ម្នបជី់វតិ ឥតម្ននលទធភាព 

យត្តៀមបត្មុងទ៉ុក យទីបខ្៉ុ ំយៅតតរងចាជំាប់ជានិរចនូវ កយរំអក ក យឺឲ្យខ្៉ុ ំពីសំណាកប់ញ្ញវនតែូរាន យ ោះថា "ក៉ុំ

អាងសញ្ហញ យ ញី តតាម នសញ្ហញ បត័្ត"។ តាមពិតយៅ  កយយនោះមិនជាត្តឹមត្តូវយៅតាមការពិតតែលខ្៉ុ ំធាែ បប់ាន ព៉ុោះ

 រឆ្ែងកាតយ់ ោះប ៉ុ ម នយទ ប ៉ុតនតវាហាក់ែូរជាបានោស់យតឿនខ្៉ុ ំឲ្យខិតខំត្បឹងតត្បងមតងយទៀតយែីមបសីយត្មរបាន នូវ

សញ្ហញ បត្តបតនាមកន៉ុងកាលៈយទសៈងមីយនោះ យ យីជត្មោះបាននូវ កយរំអក ក យឺយ ោះឲ្យរបត់្តឹមប ៉ុយណ្ណោះ។ ប ៉ុតនត

យ ោះជាយ ងណាកយ៏ោយ ត្សុកយទសយយងីសពវម្ងៃ បានផែល់នូវតម្មែយ ងត្តឹមត្តូវបំផ៉ុតរំយ ោះប៉ុេគលម្នន ក់ៗ  េួប

ផស ំងំសញ្ហញ បត័្ត  ងំបទពិយសាធន ៍យែីមបរីមួាន  សាមេគីាន   ងំវយ័ចាស់ ងំវយ័យកមង ឈ្ននយៅកសាង សងគម

ជាតិត្បកបយោយស៉ុខសនតិភាព និងវឌ្ឍនភាព។ (យៅម្ននត) 

 

 

 

۩ ۩ ۩  
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ឯ. ឧ. បណ្ឌិ ត អ ៉ុ ៊ុំ ប ៉ុម   
ជំនួយការ រាជបណ្ឌិ តយសភាកមព៉ុជា 

 
១២- ក្ុាំន ាំគ្នន េមគុ ទុក្ឲ្យគ្េុក្សធវើការ 

 សំណួ្រសួរថា យ ត៉ុអវីបានជាម្ននពំយ លយ លតបបយនោះយកីតយ ងី? 

 ខ្៉ុ ំសូមជត្ម្នបថា ពំយ លមួយោែ យនោះ ជាពំយ លអន៉ុសារយីម៍្នបទពិយសាធនក៍ន៉ុងការែឹក  ំ និងត្េប ់

ត្េងតែលខ្៉ុ ំបានរមួត្បាត្ស័យកិរចការយ ោះយោយផ្កា ល់ ជាមួយបងបអូនជនជាតិ យៅយពលតែលខ្៉ុ ំរ៉ុោះយៅបំយពញ

យបសកកមមយៅឯយខតតមណ្ឌ លេីរ ី  រ៉ុងឆាន ១ំ៩៩៧ យ លេឺមួយឆាន មំ៉ុនយពលត្សុកយទសយយងីទទួលបានស៉ុខ 

សនតិភាពយពញបរបូិណ៌្យៅរ៉ុងបញ្ចប់ឆាន ១ំ៩៩៨។ ខ្៉ុ ំសូមបញ្ហជ កជូ់នតយៅយទៀតថា យពលយ ោះជាយពលែ៏កត្មមួយ 

តែលរូបខ្៉ុ ំបានទទួលនូវកិតតិយស ឲ្យយៅបំយពញភារកិរចរ៉ុោះត្សាវត្ជាវពីការអន៉ុវតតយាលនយយបាយអបរ់ជំនជាតិ 

ភាេតិររំនួនបួនយខតតម្នភូមិភាេឦសាន េឺយខតតត្កយរោះ មណ្ឌ លេីរ ី រតនេីរនិីងយខតតសាឹងតត្តង យោយត្បមូលផែ៉ុ ំ 

យៅយលីការអប់រយំត្ៅត្បពន័ធ។ ែំយណី្រយរឿងយកីតម្ននជាកត់សែងយ ងែូយរនោះ៖ 

 ... ឡាន ងំបីយត្េឿងរបស់យយងីបានរតយ់បាោះពួយយលឿនលយយលីផែូវលំែស៏ាៃ តត់្ជងំ យែញតាមពីយត្កាយ 

យោយតផសងអ័ពវម្នធូលីែ៏ត្កាស់ មកឹ  ៉ុយត្ទយលាម ឆ្ែងកាតម់្ត្ពត្កាស់ យត្ជាោះត្ជលងអមយៅយោយរ៉ុកខជាតិធំៗ 

ត្តស៉ុំត្តសាយ រមួជាមួយនឹងអារមមណ៍្ភ័យត្ពួយផងនិងរយំភីបផង ម្នអនកជិោះត្េប់ៗ ាន ។ រងយនតរបស់ខ្៉ុ ំតែលជារង

យនតទីបី យបីកតាមា ំរពីយត្កាយជាមួយនឹងយលបឿនយលឿនលយែូរាន តែរយ ោះ បានយធវីែំយណី្រ ួសោរឆ់ាៃ យ

បនតិរយៅយ យីពីកតនែងទឹកធាែ ក"់ប ូត្សា" យោយតត្មងក់ាលឥតបងអងស់ំយៅយៅទិសខាងតបូង យឆាព ោះយៅកាន់

យាលយៅតែលបានកំណ្ត់ទ៉ុក។ រយំពរយ ោះត្សាបត់តឡានរបស់ខ្៉ុ ំបានជួបនឹងឧបទាវយ ត៉ុមួយេួរឲ្យរនធត ់ តែល

យយងី ងំអស់ាន មិននឹកសាម នែល់។ សយមែងែត៏្សួយតត្សសមួយខ៉ុសតបែកពីធមមតាបានរសាតម់កប ោះនឹងត្កោស

ត្តយរៀកយយងីត្េបា់ន  តែលកំព៉ុងតតលង់លកប់តណ្ែ តអារមមណ៍្យៅកាន់ទីឆាៃ យ ជាមួយនឹងសត្មស់កែូ៏រជាខយល់

ត្តជាក់ែេួ៏រឲ្យត្ពឺត្ពួរម្នធមមជាតិម្ត្ពភនំ: ...ប៉ុង័!...ប៉ុង័!...ត្បាវ!...ត្បាវ!...យត្បាក!...យត្បាក!... ប ា ប់មក សាៃ ត់

បទពិសោធន៍ គួរឲ្យចងចាំននជីវិតដឹក្ន ាំនិងគ្គប់គ្គងអងគភាព 
ក្នងុបណ្ដដ ឆ្ន ាំក្នលងសៅ (ត) 
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ឈងឹ... ឡានទ៉ុរង កឈ់បយ់សៃៀមយៅ នងឹមួយកតនែង តលងកយត្មីកយៅម៉ុខ។ យពលយ ោះអនកយបីកឡាន រមួ ងំាន

ាតម់្នន កយ់ទៀតជាអនកបយរចកយទសអងគ៉ុយអមជាមួយ បានត្បាបពួ់កខ្៉ុ ំថា "កងាា រម្ន ស៉ុីន កាបត់្តូវធ៉ុងទឹក ធាែ យអស់

យ យី!"។ ែំណឹ្ងអក៉ុសលយសាីរយលាោះត្ពលឹងមួយយនោះ បានមកអត្ងនទឹ់ករិតតយយងីឲ្យតកស់ែ៉ុតឥតឧបម្ន 

យោយសារតតរងយនតម្ននបញ្ហា យៅរំកណាែ លម្ត្ពសាៃ ត.់..។ បានទទួលែំណឹ្ងពីពួកយយងីភាែ ម ឡានពីរ ខាងម៉ុខ

កឈ៏ប ់ យ យីមន៉ុសសម្នន  ាំន រ៉ុោះរតត់្ស មកយមីលឡានយត្កាយតែលកំព៉ុងយកីតយ ត៉ុ ងំអស់ាន  ។ ត្បត ល

យោយកតីត្ពួយបារមភខាែ ងំយពកកមិ៏នែឹង បានជាម្ននមន៉ុសសមួយរំនួនកន៉ុងរំយណាមអនក ងំយ ោះ តបរជាម្នន

ឥរយិបងខ៉ុសតបែកធមមតាយៅកណាែ លម្ត្ពយត្ៅ: អនកខែោះត្េវកីាលមិនយរញសែី អនកខែោះបយញ្ចញសំែីតបបសែីបយ ា ស

ថាយកឡានមកឆាៃ យ មិនយមីលសពវត្េប ់បយណាែ យឲ្យយៅប ោះរំឡានស យតបបយនោះ អនកខែោះយទៀតរអ ូរ  ំយត្បីភាសា

យត្ាតត្ាតយសាីរអតត់្ មិំនបាន អនកខែោះយទៀតតបរយៅជានិយយតបបភ័យត្ពួយ  ឲំ្យសាម រតីធាែ ករ់៉ុោះ យ យីកម៏្នន

អនកខែោះ និយយបារមភពីយរឿងខូរកមមវធីិ។ល។ រំតណ្កខ្៉ុ ំវញិ ខ្៉ុ ំមិនសូវជាយករិតតទ៉ុកោកស់ាែ ប់ កយ សំែី ងំ

យ ោះប ៉ុ ម នយទ ពីយត្ ោះខ្៉ុ ំេិតថាយពលយនោះមិនតមនជាយពលយវលាសែបីយ ា សាន   ឲំ្យខាតតតយពលឥតត្បយយជន៍

យ ោះយទ ប ៉ុតនតជាយពលយវលាតែលត្តូវរមួាន យោោះត្សាយបញ្ហា និងយធវីការសយត្មររិតតថា យតីត្តូវយធវីយ ងែូរយមតរយៅ

វញិយទ?។ យពលយ ោះយែីមបបីនធូរបរយិកាសតានតឹង ខ្៉ុ ំក៏យធវីជាសួរយលាកយបីកឡានជំនួសយលាកត្បធានត្កុមថា យតី

ឡានយនោះអារបនតែំយណី្រយៅម៉ុខបានតែរយទ? ាតយ់ឆ្ែីយថា យៅបាន ប ៉ុតនតសូមរង់ចាពួំកាតស់ាកលបងជួសជ៉ុល

កតនែងធែ៉ុោះធាែ យយ ោះបនតិរសិន យត្ ោះយបីជំនោះបនតែំយណី្រយៅម៉ុខយទៀត យយងីក៏ាម នទឹកត្េបត់្ាន ់ យែីមបចីាក់

បំយពញធ៉ុងទឹកតែលយលរធាែ យយ ោះបានតែរ។ យនោះជាការជូនយយបល់យោយស៉ុទធរិតតរបស់ពួកាត។់ ខ្៉ុ ំកស៏ួរ

បញ្ហជ ក់បតនាមយទៀតថា យតីយយងីជួសជ៉ុលយូរតែរយទ?។ ាតយ់ឆ្ែីយត្ពមាន ថា មិនជាយូរយទ ចាពំួកាត់យៅរក

ត្បោប់ត្បោមកជួសជ៉ុល។ រំយ ោះរយមែីយយនោះ ខ្៉ុ ំេិតកន៉ុងរិតតថា យបីមិនយូរយទ ស៉ុខរិតតត្ ចំា ំប ៉ុតនតខ្៉ុ ំនឹកបារមភយរឿង

មួយថា  កយ"មិនយូរ" របស់ពួកាត ់ តបរជា "យូរ" សត្ម្នបពួ់កយយងីតែលយៅពីតំបន"់ទំ បកណាែ ល"។ ត្ពម

ជាមួយយ ោះ ខ្៉ុ ំកយ៏លីកម្ែយមីល  កិាយែីមបបីញ្ហជ កពី់យពលយវលា យ ញីត្ទនិរ  កិាបានរងអ៉ុលរំយលខបី និង

យលខែបពី់រ ហាកែូ់រជាសញ្ហញ ោស់យតឿនខ្៉ុ ំថា យម្ន ងបីរយសៀលយ យី។ យែីមបយីោោះត្សាយកងវល់មិនធមមតាមួយ

យនោះ ខ្៉ុ ំបាន ាំន ជូនយយបល់យោយយារពរំយ ោះយលាកត្បធានត្កុមថា មិនចាបំារ់យផារឡានយទ យត្ ោះអីឡានពីរ

យទៀត យ ញីរយងអៀតត្សាបយ់ៅយ យី។ ជាការលអេួរតតឡានពីរខាងម៉ុខតែលម្ននរូបាតជិ់ោះតែរយ ោះ បនតែំយណី្រ
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យៅម៉ុខយទៀតរ៉ុោះ... យបីយ ងយម រយ ងណា យយងីយៅយសសសល់ កម្នែ ងំខែោះមិនខាតបង ់ងំត្សុងយ យី យ យី

មយ ងក៏អារជាែំណឹ្ងយោយផ្កា ល់រំយ ោះអាជ្ាធរយខតតបានែឹង យែីមបជួីយចាតក់ារ។ 

 រំយ ោះសំយណី្ររបស់ខ្៉ុ ំយនោះ យមីលយៅាត់ហាកែូ់រជាភ្ាកយ់ យីសាា កយ់សាីរកន៉ុងរិតត មិនោរ់អាល័យយៅ 

យចាលពួកខ្៉ុ ំ។ ាតយ់ែីររ៉ុោះយែីរយ ងីត្បត លជាេិតរកផែូវយែីមបសីយត្មររិតត ឬមួយាតេិ់តែូរខ្៉ុ ំតែរថា "យៅផាោះ

ម្នែ យទីម្ទ យៅម្ត្ពម្នែ យតតមួយ" យ យីកន៉ុងឋានៈជាត្បធានត្កុម មិនតែលម្ននត្បធានត្កុមណាមួយោររិ់តតយធវី

ែំយណី្រយៅយចាលកូនត្កុម កន៉ុងកាលៈយទសៈែល៏ំបាកលំបិនតបបយនោះ យោយាម នការទទួលខ៉ុសត្តូវយ ោះយ យី ។ 

យ ញីអាកបបកិរយិរាតរកតបបយនោះ ខ្៉ុ ំកប៏ានជូនយយបល់សត្មុោះសត្មួលយោយទទូរជាមួយាតម់តងយទៀតថាយពល 

យនោះជាយពលតែលាតត់្តូវកាតរិ់តតយ យីយែីមបទីទួលយជាេជយ័រ៉ុងយត្កាយសត្ម្នប ់ងំអស់ាន  យោយមយ ងយយងី

កយ៏ៅម្ននកមមវធីិយត្រីនយទៀតត្តូវបំយពញ ក៉ុំឲ្យយេចាយំយងី ឲំ្យខូរកមមវធីិរបស់យេ។ យបីយយងីរវល់តតយៅទីយនោះ ងំ

អស់ាន  កមមវធីិកខ៏កខាន យ យីអារមមណ៍្បងបអូនតែលយៅចាកំ៏ព៉ុំសូវជាលអប ៉ុ ម នតែរ យ យីយយងីកអូ៏សប ែ យ

យពលយូរយៅយទៀតយៅយខតតមណ្ឌ លេីរ។ី និយយជាមួយាតប់យណ្ែី រ ពួកខ្៉ុ ំក ៏ាំន ត្បមូលឯកសារសំខាន់ៗ  យក

យៅទ៉ុកកន៉ុងឡានជូនាតប់យណ្ែី រ យែីមបរីកាស៉ុវតាិភាពយ យីមយ ងក៏នឹកយ ញីថាយធវីែូយរនោះត្បត លជាអារជត្មុញ 

ទឹករិតតាតយ់ោយត្បយយល ឲ្យោរ់រិតតចាកយរញពីទីយនោះយចាលពួកខ្៉ុ ំ។ និយយពីកន៉ុងឡានតែលខូរវញិ ែល់ 

យពលរលំស់ឯកសារសំខាន់ៗអស់ ខ្៉ុ ំេិតយៅយៅសល់តតអាហារសត្មន់យត្កៀមៗខែោះ ទឹកបនតិរបនតួរសត្ម្នប់ ូប 

អត្ងឹងនី ៉ុងមួយម្នន កស់ត្ម្នបរ់ងសត្ម្នកយពលយប ់ពិលមួយ ម្ន ស៉ុីនងតមួយយត្េឿង តកវយតឹមួយ កាយំភែីងអាកា

(A.K) ពីរយែីម យត្េឿងត្បោបយ់ពទយមួយត្បអប ់ និងកាយំភែីងខែីមួយយែីម ទ៉ុកត្ានកំ់ែរអាតាម  កម្នែ រិតតឲ្យកក់យៅត  

កាែ ហាន បាត់ភយ័ខាែ រប ៉ុយណាណ ោះ។ ជាម្រែនយមិនធមមតារវល់តតជាបម់្នតនិ់យយជាមួយយលាកត្បធានត្កុមនិងទ៉ុក 

ោកឯ់កសារជូនាត់ យភែរេិតែល់អនក ងំពីរ យពលងាកមកវញិ ត្សាប់តតបាត់អនក ងំពីរសូនយឈងឹតតមតង មិន

ែឹងជាពួកាត់យៅខាងណា ឬមួយពួកាត់យៅរករបស់របរមកជួសជ៉ុលឡានតាមការសនយត្បាកែតមន ឬមួយ

ពួកាត់យេរយរញពីយយងី យោយអាកអ់ន់ត្សពនរិ់តតពីយរឿងអវីមយ ងតែលយកីតម្ននកនែង មកម៉ុនយនោះបនតិរកមិ៏ន ែឹ

ង។ យបីត្កយ កយមីលយៅឡានពីរខាងម៉ុខ កយ៏រញែំយណី្រផ៉ុតបាត់យៅយទៀត។ អវតតម្ននអនក ងំពីរ យធវីឲ្យទឹករិតត

ពួកយយងីយរោះតតបារមភ យោយមយ ងនឹកយ ញីតបបទ៉ុទិែឋិថា មិនែឹងជាពួកាតយ់ៅរកត្បោបត់្បោពីណាមកជួស

ជ៉ុល យបីយយងីខូរឡានរំកណាែ លម្ត្ពយត្ៅយ ងយនោះ ាម នយ ញីភូមិត្សុកណាមួយ យៅតកបរយនោះយសាោះ ឬមួយភូមិ
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យេយៅឆាៃ យពីទីយនោះ កន៉ុងម្ត្ពយត្ៅៗយៅយទៀត ែូរយេធាែ ប់និយយត្បាប់ខ្៉ុ ំពីម៉ុនមក ក៏មិនែឹង។ ពួកយយងី ាំន ចាំ

បាត.់..ចាបំាត.់.. យពលយវលាយរោះតតរកិំលយៅម៉ុខ មិនបងអង់ចាយំយងីយ យី... រឯីត្ពោះអាទិតយយទៀតយសាត កប៏ ា ប

ខែួនជិតេងភនំយៅយ យី(ម្ងៃេងភនំ) កយ៏ៅតតមិនយ ញីអនក ងំពីរត្ត បម់កវញិយសាោះ...។ យយងីទនាឹងរ៉ុងចាពួំក

ាត ់ វសិ័យែូរាន នឹងកូនៗរងច់ាយំមីលផែូវអនកម្នែ យរបស់យេត្ត បម់កពីផារ ែូយចាន ោះតែរ។ បាតយូ់រយៅ...យូរយៅ

ែូយរនោះ កតីបារមភកយ៏កីតម្ននកានត់តខាែ ងំតងមយទៀត... ពួកយយងីរាស់ជាយែកផែូវយ យី... ម្នន ក់ៗ សល់តតែយងាីមធំ

ប ៉ុយណាណ ោះ តលងយ បីម្នតរ់អ ូរ ឬំសែីបយ ត សាន ែូរសាែ ប់ឮកន៉ុងយពលកនែងមកយ ោះយទៀតយ យី។ រំតណ្កខ្៉ុ ំវញិ 

យត្តៀមលកខណ្ៈយែកផែូវបយណ្ែី រ នឹកត្សម្មយ ញីសពវត្េប់បយណ្ែី រ។ ជាធមមតា យពលយងមីរយណ្ោះយៅកណាែ លម្ត្ពយត្ៅ

អញ្ច ឹង យមែ ោះសមអារជួបនឹង វូងសតវសាហាវម្ែសអិត(១) ឬ វូងសតវសាហាវម្ែតវង(២) តែលយរញត្តាររ់ររកស៉ុី

យពលយប ់ ឬមួយយបីម្រែនយកានត់តអាត្កក់យៅយទៀតយ ោះ កអ៏ារជួបនឹងត្កុមតខមរម្នខ ងយទៀត(៣)(Khmer the 

other side) តែលមិនតមនជាមិតតក៏មិនែឹង។ យបីសិនជាជួបពួកយេតមនយ ោះ យេ ម៉ុខជាមិនយលីកតលងឲ្យយយងី

យសាោះយ យី ពីយត្ ោះពួកយយងីជិោះឡានក៉ុមម ងក់ា(៤) តែលពួកយេសនមតថាជាត្កុមកម្នម ភិបាលជានខ់ពស់មកពីមជឈិ

ម។ យបីយេជួបពួកយយងី យេមិនចាបំារស់ួរ អំវីយត្រីនយ ោះយទ រាស់ជាយេបាញ់ឡានយយងីកយមារយចាល យ យីអារ

យោយយរា យ ងំអាយ៉ុជីវតិយយងី ងំបី កយ់នោះយទៀតផង។ កំព៉ុងតតនឹកត្សម្មយផែសផ្កែ សតបបយនោះ ត្កយ កយមីល

យៅស ការខ្ី៉ុ ំម្នន ក ់ យ ញីយេកំព៉ុងតតយោោះត្សាយភាពអស់សងឃមឹ តានតឹងកន៉ុងរិតត យោយយលីកម្ែបន់ត្សន់ 

"យលាកតាយោោះត្កម៉ុំ" តែលជាយលាកតាម្នច ស់ត្សុកែស៏័កតិសិទធយៅចាតំងរកា ទឹកែីយខតតមណ្ឌ លេីរ ី ឲ្យជួយា ំរ

ពួកយយងី ពីយត្ ោះយបីតាមត្បម្ពណី្អនកត្សុកយៅទីយនោះជាលំអានយរៀងមក អនកយៅពីរម្នៃ យមកែល់ត្សុកយេចាបំារ ់

ត្តូវតតយៅយារពបូជា បនត់្សន ់នឹកេ៉ុណ្យលាកតាយោោះត្កម៉ុំ យែីមបសី៉ុំយសរកែីស៉ុខសបាយ។ កំព៉ុងតតលងល់កក់ន៉ុង

អារមមណ៍្អស់សងឃមឹកែីសងឃមឹមិន នត់្បាកែត្បជាមួយបានយកីតយ ងី។ ...ម្ននមន៉ុសសពីរ ក់ យែីរលឹមៗ 

 

១- ជា វូងសតវខាែ  

២- ជា វូងសតវែំរមី្ត្ព 

៣- ពួកតខមរត្ក ម 

៤- ជាត្បយភទឡាន ស៉ុបី សត្ម្នប់ យ ហានម្ននបណាែ ស័កតិ ជិោះយធវកីារ តែលផលិតយៅអតីតស ភាពសូយវៀត តតយត្កាយឆាន ១ំ៩៧៩ រែឋ

យកឡានយនោះមកយត្បតី្បាស់សត្ម្នប់កម្នម ភិបាលរ៉ុោះយៅយធវីការយៅមូលោឋ ន។ 
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បាតយ់ ញីៗតាមផែូវ សំយៅមករកពួកយយងីយ យី! ស ការខ្ី៉ុ ំម្នន ក់យទៀត បានឧ នយ ងី!...  ងំពីរ កភ្់ាក់

ត្ពឺត យកម្ែញីតភនកយ យីឈរបាងំម្ែយមីល យែីមបពិីនិតយឲ្យបានជាក ់លាកថ់ាយតីពួកាន យយងីតមនឬមិនតមន យភែរ

េិតពីរបស់សំខានេឺ់តកវយតឹតែលយៅជាប់នឹងខែួន យកមកឆ្ែ៉ុោះយមីលឲ្យយ ញីការពិត ប ៉ុតនតតបរជា ាំន បយណាត យ

ឲ្យភាពត្សពិរត្សពិលមកញ៉ុ ញីំផែូវរិតតយៅវញិ។ ស ការមី្នន ក ់ឈរ ទនាឹមខ្៉ុ ំ សននិោឋ នថា អារត្បាកែជាាន យយងី

យ យី ប ៉ុតនតមិន នរ់ាស់យៅយលីអវីតែលយៅពីយត្កាយខនងពួកាត់។ ឮថាម្ននអវីយៅពីយត្កាយខនងែូយរនោះ  

ម្នន ក់ៗ កំព៉ុងតតនឹកត្សម្មយៅែល់ត្ាប់យប៤០ត្សាបផ់ង ភាែ មយ ោះកស៏ា៉ុោះត្សវា រកកាយំភែីង យ យី ាំន ចាសំយងាត

សកមមភាពតយៅយទៀតយោយត្បុងត្បយត័ន។ ល៉ុោះមកែល់ជិតបនតិរ យទីបពិនិតយរាស់លាស់ថាាន ឯង យ យីអវីតែល

យៅពីយត្កាយពួកាតយ់ ោះេឺជាសាងយរកម្ត្ព មិនតមនយប៤០យកមកបាញ់ឡានពួកយយងីតាមការនឹកត្សម្មយ ោះ

យទ។ យ ញីយ ត៉ុការណ៍្ជាកល់ាកែូ់យរនោះ ម្នន ក់ៗ កទំ៏លាកអ់ាវ៉ុធរ៉ុោះ យ យីនឹកអស់សំយណី្រយសីរញឹមៗតត យរៀងៗ

ខែួន... ប ៉ុតនតក៏យៅម្ននកូនរិតតមួយនឹកអស់សងឃមឹែតែល យោយសារយ ញីម្ននតតយរកម្ត្ពពីរសាងប ៉ុយណាណ ោះ មិន

យ ញីម្ននត្បោបអ់វីយផសងយទៀតយសាោះ ឬមួយពួកាតរ់កមិនបាន យ យីតបរជា ាំន កាបយ់រកម្ត្ពកំែរម្ែក៉ុំឲ្យស យ

យទែឹង? យ ញីសភាពតបបយនោះ ខ្៉ុ ំកខំ៏ពត្ងឹងទឹករិតតយ ងីវញិ យោយយ លតិរៗថា "ពួកយយងីក៉ុំ ាំន េិតសម៉ុេ

ខាែ ងំយពក ចាយំមីលអនកត្សុកមណ្ឌ លេីរយីេយធវីការ"។ ភាែ មយ ោះខ្៉ុ ំ តបរជានិយយសាកសួរយោយរាក់ ករំ់យ ោះអនក

 ងំពីរថា "អូ! ពួកយកែីត្ត ប់មកវញិយ យីយតី! ពួកខ្៉ុ ំចាមិំនជា យូរប ៉ុ ម នយទ"។ ម្នតនិ់យយ ម្ែកយ៏ធវី... ខ្៉ុ ំ ូត

យកបារពីីរយែីមយរញពីកញ្ចប ់ យ យីេូសតែកយកោះអ៉ុជបារជូីនពួក ាត ់ យភែរ ងំ កយអបរ់ ំកទ់ងនឹងបារមួីយ

ោែ ថា "ពិសាបារ ី  ឲំ្យខូរស៉ុខភាព"ឈងឹតតមតង... ប ៉ុតនតយោយ យមីលយ ញីពួកាត់ហាកែូ់រជាជូរម្នតខ់ាែ ងំពី

រម្នៃ យយពក ព៉ុំម្ននអវីកំែរម្នតយ់សាោះ។ តាមពិតយៅខ្៉ុ ំមិនយរោះជក់បារយីទ ប ៉ុតនតយពលយធវីែំយណី្រកន៉ុងម្ត្ពតតងម្ននបារ ី

ខែោះជាប់នឹងខែួន ទ៉ុកត្ាន់ការ រមូសខា ំសតវស៉ុរឬសតវកាអ ត(៥)ខា.ំ. យពលធ៉ុំកែិនតផសងបារ ី ពួកវាព៉ុំហា នមកជិត

យយងីយទ ែូរករណី្ត្បយភទសតវលមូនខែោះតែលខាែ រកែិនសំបកត្កូរយសីរ ែូយចាន ោះតែរ។ និយយពីពួកាតវ់ញិមតង 

យ ញីអាកបបកិរយិទនភ់ែន់របស់ខ្៉ុ ំតបបយនោះ ាត ់ាំន យសីរញឹមៗ... កន៉ុងរិតតពួកាត ់ ហាកែូ់រជាសបាយ

រកីរាយនឹងយរឿងអវីមយ ង ខ៉ុសពីធមមតា។ យបីតាមខ្៉ុ ំកាត់សាម ន ពួកាតត់្បត លជាសបាយរិតតយោយសារបានឮ  

 

៥- ត្បយភទសតវស៉ុរ តតធំជាង 
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 កយយៅពួកាតថ់ា"យកែីៗ"យពញម្នត ់ តែលជា កយសម្នគ ល់ការរាបអ់ានជិតសនិទធបំផ៉ុតសត្ម្នប់អនកត្សុកភនំជន

ជាតិ យៅកណាែ លម្ត្ពយត្ៅតបបយនោះ ប ៉ុតនតយៅជំ ក់ពួកាតយ់រឿង ូបត្សា ង។ ខ្៉ុ ំកប៏នតសំែីយែីមបយីលីកទឹករិតត

ពួកាត់(Motivate) បតនាមយទៀតថា "សូមយកែីបយញ្ចញងវីម្ែប៉ុិន ត្បសបរ់បស់បងបអូនជនជាតិមណ្ឌ លេីរ ីឲ្យពួកខ្៉ុ ំ

បានយ ញីផងយៅយមីល!"។ ឮ កយខ្៉ុ ំនិយយប ៉ុយណាណ ោះ ពួកាត ់ កច៏ាប់យផែីមយធវីសកមមភាពភាែ មតែរ យោយយក

កាបិំតកាតស់និតយរកយរញពីសាង យ យីកាតត់ផែយរកយរញពីសនិត... យពលយ ោះខ្៉ុ ំនឹកកន៉ុងយ ោះតតម្នន កឯ់ងថា "ពិតជា

យល់ត្រ តំមន ាតយ់ករបស់យនោះមកយត្បីយទយតី ព៉ុំតមនត្ាន់តតព៉ុនកំែរម្ែក៉ុំឲ្យស យយ ោះយ យី"។ ាត ់ាំន

យកតផែយរកតែលកាតយ់ យី មករូសយលីធ៉ុងទឹកតែលធាែ យយោយសារកងាា រកាប់រត ក"ជំនួសការផារ" យ ង

អំណ្តបំ់ផ៉ុត យត្កាមត្កតសតភនកតាមពិនិតយយមីលសកមមភាព និងយរៀនសូត្តយ ងយក រិតតទ៉ុកោកពី់សំណាកព់ួក

យយងី ងំបី ក។់ រូសររួ កឲ៏្យអនកយបីកយ ងីយៅបយញ្ឆ ោះម្ន ស៉ុីនឡាន។ បយញ្ឆ ោះយ យី យរាទិៗ៍  លានស់យមែងយ ងីខារ័

ម្ត្ព។ បយញ្ឆ ោះបានបនតិរ ក៏ឲ្យពនែត់វញិ យ យីក៏ ាំន រូសតផែយរកយៅមកៗបនតយទៀត យលីធ៉ុងទឹកតែលធែ៉ុោះធាែ យ។ 

រូសយ យីបយញ្ឆ ោះ បយញ្ឆ ោះយ យីយរាទិ៍ យរាទិ៍ ល់តតជរ័យរកម្ត្ពត្តូវយៅែ ខាជំាប់តលងរយបោះ មិនអារលិរទឹកបាន។ 

ាតក់ឲ៏្យអនកយបីក យកទឹកកន៉ុងកានជរ័យលីឡាន មកចាកបំ់យពញធ៉ុងទឹក យ យីបយញ្ឆ ោះសាកយមីលមតងយទៀត។ 

បយញ្ឆ ោះយលីកយត្កាយយនោះមិនយ ញីម្ននទឹក ូរយរញែូរម៉ុនយ យី... ជាបជ់ាសាា ពរយ យី! ទឹកម៉ុខរបស់យយងី

តលង "ម៉ុខសាព ន់(៦)" ប ៉ុតនតតត្បជាម៉ុខត្សស់ត្សាយ ត្បកបយោយកតីសងឃមឹយ ងីវញិ យោយសារតតរំយណ្ោះែឹងយែីម

(Native Knowledge)បានសយត្មរផលរបស់អនកត្សុកែឆ៏ាែ តវាងម្វ ងំពីរ ក ់ តែលពួកយយងីព៉ុំធាែ បជួ់បត្បទោះ

មតងណាយសាោះកន៉ុងជីវតិ។ យត្សរបារយ់ យី យយងី ាំន ត្សូតរូតយ ងីឡាន ត្តួតពិនិតយយឆ្វង សាែ  ំ យមីលរបស់របរ

យ ញីសពវត្េបយ់ យី យទីបបនតែំយណី្រយៅម៉ុខយទៀត យត្ ោះអីយម្ន ងជិតត្បាលំាៃ រយៅយ យី។ រងយនតែត៏្ាតំ្ារបស់

យយងី តលងរខំានពួកយយងីយទៀតយ យី ត្ពម ងំយសាម ោះសម័ត្េជូនយយងីរ ូតែល់ទីរមួយខតត ត្បកបយោយស៉ុវតាិភាព 

ជាមួយនឹងអារមមណ៍្យ រយពញយៅយោយកតីសងឃមឹ និងយសៃីរសរយសីររបស់ពួកយយងីរំយ ោះេំនិតម្រនត្បឌិ្ត យោោះ

ត្សាយបញ្ហា បានយោយកត្ម ត្បកបយោយទឹក រិតតយសាម ោះត្តងនិ់ងសាម រតីទទួលខ៉ុសត្តូវខពស់របស់បងបអូន ងំពីររូប

ម្នយខតតមណ្ឌ លេីរែីត៏សនមយ រមយរបស់យយងី។ 

 

៦- ម៉ុខយត្កៀមសាែ ងំ យោយភ័យខាែ ងំឬត្ពួយរិតតខាែ ងំ 
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 ែំយណី្រយរឿងតែលបានយរៀបរាបជូ់នមកខាងយលីប ៉ុយណ្ណោះ កអ៏ារចាតទ់៉ុកជាបទពិយសាធនត៍ែលរមួវភិាេ- 

 នរំយ ោះការែឹក និំងត្េប់ត្េងមួយតែរ។ ជាកត់សែងកន៉ុងករណី្ម្រែនយ ន់ នខ់ែោះ យយងីមិនេបបេិីតតតពី 

យរឿងសម៉ុេសាម ញ ទ៉ុទិែឋិកន៉ុងរិតតឬសែីបយ ា សអនកយៅយត្កាមបងាគ ប់បា តណាបា តណី្ ខ៉ុសទំនងយ ោះយទ ។  ប ៉ុតនតផា៉ុយ 

យៅវញិ ត្តូវយធវីរិតតឲ្យទូលាយឲ្យសៃប ់ យោយយរោះពិចារណារកយ ត៉ុផលនិងទ៉ុកលទធភាពឲ្យបងបអូនយត្បីត្បាស់នូវ 

រំយណ្ោះែឹងនិងបទពិយសាធនរ៍បស់យេឲ្យអស់ពីកម្នែ ងំកាយរិតត យែីមបជួីយយោោះត្សាយបញ្ហា តែលកំព៉ុងតតយកីត 

ម្ននយ ងី។ តួយ ងែូរជាឡានខូរកន៉ុងករណី្ ន់ នត់បបយនោះ អនកណាកមិ៏នអារែឹងម៉ុនបានតែរ។ យបីយយងី

កែ៉ុងកាែ ងំរម្ន៉ុ ងំរយម្នកយពក នឹងយធវីឲ្យឆ្នាៈ ឬសនា៉ុោះរិតតរបស់យេតែលរង់ជួយយោោះត្សាយបញ្ហា ម្រែនយយោយយសាម ោះ 

យ ោះ តបរយៅជារមួតូរយៅវញិ យ យីយពលខែោះយទៀតយោយសារយកាតញយញីតយយងីផងយ ោះ កយ៏ៅយសៃៀមតលងខវល ់

យធវី យរោះបតណ្ែ តបយណាែ យឲ្យសភាពការណ៍្វវិតតយៅតាមែំយណី្រែូរតែលយេធាែ បែឹ់ងឮររួមកយ យីថា "កាលណា 

កាលយ ោះយៅ" យ ោះឯង។ រឯីលទធផលតែលទទួលបានេឺ យយងីបាត់បងផ់លត្បយយជន ៍ ឬមិនអារនឹងសយត្មរ 

កិរចការែក៏ត្មណាមួយបាន យត្ ោះាម នអនកណាហា នត្បង៉ុយត្បថានរូលរមួយោោះត្សាយយោយយសាម ោះសម័ត្េជាមួយ 

យយងី។ ែូយរនោះែំយណាោះត្សាយតែលលអបំផ៉ុតយ ោះេឺម្ននតតទបអ់ារមមណ៍្ឲ្យបាន នងឹ ន និងជត្មុញទឹករិតតពួកយេ 

ឲ្យបំយពញកិរចការែក៏ត្មយ ោះ យោយយសាមនសសរកីរាយប ៉ុយណាណ ោះ យទីបត្បយសីរ យបីសិនជាយយងីសននិោឋ នបានរាស់

ថា រាល់សកមមភាពតែលពួកយេកំព៉ុងយធវីយ ោះ អារនឹងទទួលបាននូវលទធផលរពឹំងទ៉ុកមួយយ ងពិតត្បាកែ(Real 

expectation) រំយ ោះមន៉ុសសទូយៅ។  

 

(យៅម្ននត) 

 

 

 

۩ ۩ ۩  
 




