
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

យយើងយមើលយ ើញថា ការចង់ដាក់ប្បជាធិបយេយយ 
យៅកនុងប្រុកខ្មែរ មានជាយូរណារ់មកយ ើយ។ ប ុខ្នែ 
រ ូេមកដល់យពលយនេះ រងគមប្បជាធិបយេយយ យៅខ្េ 
មិនទាន់បានចាក់ឫស យៅកនុងរងគមជាេិរបរ់យយើង 
យៅយ ើយ។ យេើយ េុអ្វើបានជារងគមប្បជាធិបយេយយ 
មិនចាក់ឫស យៅកនុ ងរងគមជាេិរបរ់យយើងយ េះ 
ខ្បបយនេះ?  យយើងយល់យ ើញថា មកពើអ្នកខ្ដល
មានបំណងចង់ដាក់ប្បជាធិបយេយយទាំងយ េះ ទើ 
មួយមិន គ ល់ថាអ្វើយៅជារងគមប្បជាធិបយេយយឲ្យ 
បានចារ់លារ់ ទើពើរ គឺគាេ់មិនយល់អំ្ពើរយបៀបនន 
ការដាំបណុ្េះរងគមប្បជាធិបយេយយយ េះ។ កាល 
ណាយគមិនបានយល់ប្េឹមប្េូវ ពើអ្េថន័យននពាកយថា 
ប្បជាធិបយេយយ មិនយល់អំ្ពើរយបៀបននការដាបំណុ្េះ 
រងគមប្បជាធិបយេយយ យ េះយគនឹងមានចំណុចចាប់យផែើម 
មយួខ្ដលមិនប្េឹមប្េូវ។ 

យដាយបានយធវើការរិកា និងបានវភិាគយៅយលើគុណវបិេែិ 
របរ់អ្នកខ្ដលចង់ដាក់ប្បជាធិបយេយយកនលងមក 
យយើងយល់ យ ើញថា ដាច់ខាេយយើង ប្េូ វ គ ល់  
ឲ្យជាក់លាក់អំ្ពើប្បជាធិបយេយយ ដំយណើ រការប្បជាធិ- 
បយេយយ ធាេុផសយំដើមបើឲ្យដំយណើ រការប្បជាធិបយេយយយ េះ 
យចញខ្ផលផ្កា យប្បើបានជាប្បយោជន៍ និងរមិទធផល 
ននរងគមប្បជាធិបយេយយ។ យពលណាបងបអូនយល់ 
ចំណុចអ្រ់ទាំងយនេះចារ់លារ់យ ើយ យពលណា  

បងបអូនចាប់យផ្ើមនិោយ បងបអូននឹងដឹងថា បងបអូន 
និោយអំ្ពើប្បជាធិបយេយយ អំ្ពើដំយណើ រការរបរ់វា 

អំ្ពើធាេុផសំ ឬអំ្ពើរមិទធផល។ យដើមបើយចញយៅយក 
របរ់អ្វើមួយ  ពួកយយើងប្េូវឯកភាពគាន ជាមុនរិន 
ថាវេថុ នងឹមានរូបរាងោ ងយម ច នងៃយប្កាយយពលណា 
យយើងប្េូវការយប្បើអ្វើខ្ដលទាក់ទងនឹងវេថុ នងឹ យយើងមិន 
ចាបំាច់ជខ្ជកគាន យទៀេ។ ឧបមាថាយយើងបានឯកភាពគាន ថា 
យៅវេថុមួយថា ខ្កវ។ នងៃយប្កាយយយើងឈប់ជខ្ជកគាន  
ពើ រូបរាងរបរ់ខ្កវ យទៀេយ ើយ យបើ យយើងយប្បើឲ្យ យគ 
យៅយក យ េះទាងំអ្នកយប្បើក៏ គ ល់ខ្កវ ឯអ្នកប្េូវយៅយក 
ក៏ គ ល់ខ្កវខ្ដរ។ 

ប្រជាធបិតេយ្យ 
កាលណានិោយពើប្បជាធិបយេយយ  យគនិោយ 
ខ្េពើរិទធិ និងអំ្ណាចកនុងការយរៀបចំចាេ់ខ្ចងកិចាការ 
ប្បយទរជាេិ រថិេយៅកនុងនដប្បជាពលរដឋជាអ្ចិន្ន្យ ៍
គឺខ្េប ុណណឹ ង។ កនុងរម័យអ្េើេកាលយគមានគំនិេថា 
ការប្គប់ប្គងទឹកដើមយួ  ប្េូវប្បគល់យៅឲ្យពកួរកិ្ភូមិ 
យរ្ច  ពួកមាា រ់ដើ  ពើ យប្ពាេះម នុរសមានគំ និេថា  
ពួករកិ្ភូមិ  មាា រ់ដើ  ឬយរ្ចអ្រ់ នឹង  គឺជាកូន 
អាទិយទពមកពើឋានយលើ ពកួយយើងទាងំអ្រ់គាន ជាប្បជា- 
នុរា្រែ ប្េូវបានប្ពេះបញ្ជូ នមក យដើមបើមកបយប្មើកូនប្ពេះ។ 
យ ើយទឹកដើយនេះ ជាទឹកដើរបរ់កូន      ប្ពេះ យយើងគាែ នដើគាែ នធលើ 
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អ្ើយទ អ្វើៗទាងំអ្រ់ជារបរ់ពកួរកិ្ភូមិ។ ជំ ន់យ េះ 
រយបៀបននការបយប្ងៀន គឺប្គូអ្នកថា កូនរិរសអ្នកទទលួ 
ឥេមានរួរយដញយដាលយ េះយ ើយ។ ពាកយរបរ់ប្គ ូ គឺ 
យគយមើលតាមគមពើរ។ គមពើរគឺជាពាកយរបរ់ប្ពេះ។     
      បស     រួរមិនបាន។ ដូយចនេះពាកយរបរ់ 
ប្គ ូរិរសរួរមិនបាន ប្េូវខ្េយជឿយដាយគាែ នរិទធិរួរ។ 
ប្បខ្ លជាប្បាមំួយ ប្បាពំើរយាំន មុំន ពិភពយលាក 
ជាពិយររគឺយៅទវើបអឺ្រ  ុប យគបយប្ងៀនរិរសអ្ញ្ា ឹង។ ខ្េ 
ប ា ប់ពើបានពិចារណាយូរៗ  ឆលងកាេ់យពលយវលាជា 
យប្ចើនរយាំន ំ មនុរសកាន់ខ្េ រកយ ើញភាពប្េឹម- 
ប្េូវ យទើបមានបដិវេ្ផនេ់គំនិេ កនុងចំយណាមករិករ 
កមែករ ខ្ដលប្េូវបានយគចាេ់ទុកថា ជាបាវបយប្មើ 
របរ់យរែចបានយកើេមានយ ើង។ ករិករ កមែករបាន 
គិេពិចារណាយៅយ ើញថា គំនិេថាយរែច គឺជាមាា រ់ 
ខ្ផនដើ ជាកូនអាទិយទព ខ្ដលអាទិយទពបញ្ជូ នពើឋាន 
យលើមកយៅយលើខ្ផនដើ រចួយ ើយបញ្ជូ នមនុរសដូចគាន  
មកជាមំុ្បយប្មើ គឺជាគំនិេមុរឆគង គឺជាគំនិេរបរ់ជន 
ខ្ដលចង់យកងប្បវញ័្ា យលើមនុរសដូចគាន រុទធ ធ។ 
តាមរយៈការពិចារណាប្បកបយដាយយ េុផល យូរៗ យៅយទើប 
យគយល់ចារ់ពើចាប់ធមែជាេិថា មនុរសយកើេយៅយលើ 
ខ្ផនដើ គឺជាចាប់ធមែជាេិ ឥេមាន អាទិយទពណា 
ចាប់មនុរសឲ្យមកយកើេយលើខ្ផនដើយទ។ អាប្រ័យយ េុ 
យនេះយ ើយ យទើបគំនិេថាមនុរសទាងំអ្រ់គាន យកើេយៅ 
យលើខ្ផនដើ មានរិទធិយរែើៗគាន ពើកំយណើ េកនុងភាពជាមនុរស 
បានចាប់ដុេះយៅកនុងមរួកាល ជាពិយររគឺកនុងមរួកាល 
វណណៈករិករ ខ្ដលយគចាេ់ទុកថាជា ទារករ។ យពល 
ខ្ដលការយល់ខ្បប នងឹប្បមូល ផំុ្កាន់ខ្េយប្ចើនយៅៗ 
យទើបយគអាចផួ្លរលំំរបបរកិ្ភូមិ   របបយរ្ច  ឬរបប 
មាា រ់ដើបាន។ 

ប ុខ្ន្ប្េឹមខ្េប ុយណណេះ ក៏ប្បជាពលរដឋរម័យយ េះ យៅ 
មិនទាន់បាន គ ល់ររជាេិប្បជាធិបយេយយយៅយ ើយ 

ខ្ដរ។ យចញពើរបបរកិ្ភូមិ មានរបបងែើមយួយទៀេបាន 
យលចជារូបរាងយ ើង យ េះគឺរបបកំុមុយនើរ្។ វណណៈ 
ករិករ កមែករ ប្េូវបានមយ គមវជិាជ ងែើមយួចូលមក 
អូ្រទាញ។ យគថាមនុរសទាងំអ្រ់ គឺយរែើគាន ! យគាល- 
ការណ៍រមួមយួរបរ់កំុមុយនើរ្គឺ មនុរសទាងំអ្រ់ប្េូវ 
ទទលួផលយរែើគាន ! ខ្ដលយនេះយ ើយ ជាដំយណើ រផាុយយៅ 
 នងឹចាប់ធមែជាេិ ខ្ដល យំៅរកការរ ើកចយប្មើនទាងំ 
អ្រ់គាន ។ មនុរសទាងំអ្រ់មិនយរែើគាន យទ យបើយគយធវើការ 
េិច ចារ់ណារ់ថាយគនឹងទទលួបានផលេិច ផាុយ 
មកវញិ យបើយគយធវើការយប្ចើន យ េះយគប្េូវខ្េទទលួបាន 
ផលយប្ចើន។ ជនផ្្កច់ការបានយលចមុមយ ើង កនុងចយ ល េះ 
ននរមភាពខ្ដលផាុយពើចាប់ធមែជាេិយនេះ។ ខ្េជន 
ផ្្កច់ការ មិនយគារពតាម ែ រេើយដើមរបរ់ប្បជាពលរដឋ 
ថាប្េូវខ្េខ្ចកផលយរែើៗគាន យ ើយ យគបានយបាកប្បារ់ 
ប្បជាពលរដឋ យកងចំយណញពើប្បជាពលរដឋ។ យគខ្ចង 
រិទធិជាយប្ចើនរបរ់ប្បជាពលរដឋខ្េកនុងចាប់ ខ្េជាក់ខ្រ្ង 
ប្បជាពលរដឋគាែ នអំ្ណាចយប្បើប្បារ់រិទធិ យ េះយ េះ 
យ ើយ។ អាប្រ័យយ េុយនេះយ ើយ យទើបមយ គម- 
វជិាជ ននលទធបិ្បជាធិបយេយយ ខ្ដលខ្ចងពើរិទធិ និងអំ្ណាច 
ជាមាា រ់ប្បយទររបរ់ប្បជាពលរដឋជាអ្ចិន្ន្យ ៍ បាន 
ចាប់កំយណើ េយ ើង។ គឺប្បជាពលរដឋជាមាា រ់ននការខ្បង 
ខ្ចកយភាគផលជាេិ យដាយមិនរង់ចា ំ ឲ្យមនុរសមាន ក់ 
ឬមយួប្កុមេូច មកយធវើការខ្បងខ្ចកឲ្យ កនុង មប្បជា 
ពលរដឋជាមាា រ់ទឹកមាា រ់ដើ។ ប្បជាពលរដឋយៅកនុងប្បយទរ 
ណា េំបន់ណា កុលរមព័នធណាណា េំបន់ណា កុលរមព័នធណា  បានកាល យយៅជាមាា រ់បានកាល យយៅជាមាា រ់  
គឺជាមាា រ់យលើទឹកដើយ េះគឺជាមាា រ់យលើទឹកដើយ េះ  យ េះយ ើយប្បជាធិបយេយយ។យ េះយ ើយប្បជាធិបយេយយ។  
ប្បជាធិបយេយយមានន័យខ្េប ុណណឹ ង!ប្បជាធិបយេយយមានន័យខ្េប ុណណឹ ង! 
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យៅយពលខ្ដលរិទធិកនុងការប្គប់ប្គងរដឋ ប្េូវបានមក 
ដល់នដប្បជាពលរដឋយ ើយ  យដាយ រខ្េប្បជាពល 
រដឋមានចំនួនយប្ចើន ដូយចនេះរាល់ការរយប្មចអ្វើៗ វាមិន 
អាចជា      មួយរយភាគរយប្របគាន បានយទ ដូយចនេះ
យ ើយយទើបយគយប្បើរិទធិននការរយប្មចរបរ់ប្បជាពលរដឋ 
ហារិបភាគរយបូកមយួ ពើយប្ពាេះចង់      មយួភាគ 
រយក៏មិនបាន យប្ពាេះមនុរសយប្ចើនគំនិេយប្ចើន ឬឲ្យ 
េិចជាងហារិបភាគរយក៏មិនប្េឹមប្េូវ យប្ពាេះភាគើមាា ង 
យទៀេយ េះមានចំននួយប្ចើនជាង។ កាលណាយយើងនិោយ 
ដល់អ្នកខ្ដលមានរិទធិរយប្មច លកាមណឌ ដំបូងយយើង 
ប្េូវគិេដល់              ស            
ពិចារណា អាចទទលួមុរប្េូវយលើការរយប្មចចិេ្របរ់ 
មលួន ខ្ដលតាមផលូវចាប់បានកំណេ់ថា បុគគលយ េះប្េូវ 
មានអាយុចាប់ពើដប់ប្បាបំើាំន យំ ើងយៅ។ កនុងចំយណាម 
មាា រ់ប្បយទរខ្ដលមានអាយុដប់ប្បាបំើាំន យំ ើងយៅ យពល 
រយប្មចកិចាការអ្វើខ្ដលទាក់ទងជាមួយនឹងយរឿងប្បយទរ 
ជាេិ យបើរយប្មចយដាយហារិបភាគរយបូកមួយ យ េះ 
យ ើយប្បជាធិបយេយយ។ 

ដតំ ើរការប្រជាធបិតេយ្យ 
ឯយរឿងបយងាើេគណបកស យរឿងយៅយបាេះយាំន េ យរឿងបាេ់ 
យ ែ្ េះពើបញ្ជ ើយបាេះយាំន េយគខ្បរជានិោយថា  ប្បជាធិ- 
បយេយយយៅវញិ។ បងបអូនយរៀនពិចារណាយៅយមើលប្េង់ 
ចំណុចយនេះ។ យបើប្បជាធិបយេយយមានន័យថា ប្បជា- 
ពលរដឋជាមាា រ់ប្បយទរមាា រ់រិទធិ កនុងការរយប្មចវា- 
រ ប្បយទរជាេិរបរ់មលួន យរឿងអ្ើការបយងាើេគណបកស 
ការជខ្ជកយដញយដាលគាន  ការយៅយបាេះយាំន េ យៅថា 
ប្បជាធិបយេយយ យៅយកើេ?  

ការបយងាើ េគណបកស  ការយៅយបាេះយាំន េការ  

ជខ្ជកគាន រវាងគណបកសនើមួយៗ ជាមយួនឹងគណ- 
បកសដនទយទៀេ ការ ករួរយដញយដាលប្បកេួប្បខ្ជង 
គំនិេគាន កនុងទូរទរសន៍ ឬយៅកនុងប្បព័នធផសពវផាយ   
កនុងចំយណាមអ្នកគាបំ្ទ យម ចក៏និោយថាជាប្បជាធិប- 
យេយយយៅវញិ? យយើងរូមរលំឹកម្ងយទៀេថា ប្បជាធិ- 
បយេយយយគនិោយខ្េអំ្ពើ រិទធិកនុងការយរៀបចំចាេ់ខ្ចង 
កិចាការប្បយទរជាេិ ជារបរ់ប្បជាពលរដឋជាអ្ចិន្ន្- 
យខ៍្េប ុយណាណ េះ ឯយរឿងខ្ដលបានយរៀបរាប់ខាងយលើ វា 
ប្គាន់ខ្េជាដំយណើ រការប្បជាធិបយេយយ វាមិនខ្មនជា 
ប្បជាធិបយេយយយទ។ វាជាដំយណើ រការននការអ្នុវេ្រិទធិ 
កនុងភាពជាមាា រ់ប្បយទររបរ់ប្បជាពលរដឋ។ 

រិទធិ និងអំ្ណាចរថិេកនុងនដប្បជាពលរដឋជាអ្ចិន្ន្យ ៍
យ េះ គឺមិនខ្មនប្បជាពលរដឋមានអំ្ណាចខ្េនងៃយបាេះយាំន េ 
យ េះយទ ខ្េរកមែភាពទាងំអ្រ់របរ់អ្នកកាន់ការងារ 
ប្រុកយទរ មានេមាល ភាពខ្ដលអាចឲ្យប្បជាពលរដឋ 
ក៏ដូចជាេំណាងរបរ់ប្បជាពលរដឋ អាចតាមដានបាន 
ជាប្បចាំ យ ើយមណៈណាខ្ដលប្បជាពលរដឋយមើល 
យ ើញថា ដឹក មិំនមានប្បរិទធភាព យ េះប្បជាពល 
រដឋអាចទមាល ក់បុគគលយ េះមកបាន យដាយមិនរង់ចាខំ្េ 
នងៃយបាេះយាំន េយ ើយ។ 

យយើង     មកយមើលប្រុកខ្មែរវញិ យយើងយ ើញអ្នក 
នយោបាយ ទាងំអ្នកខ្ដលកំពុងកាន់អំ្ណាច ទាងំប្កុម 
គណបកសប្បាំងំ និងប្កុមអ្ងគការរងគ រុើវលិ   
 គំាន យកងចំយណញយលើប្បជាពលរដឋ ថាប្កុមយគជាប្កុម
ប្បជាធិបយេយយ ប្កុមយគអាច បំ្បជាធិបយេយយដាក់ 
យៅប្រុកខ្មែរបាន។ យេើមកពើយ េុអ្វើ យទើបយគអាចយបាក 
ប្បារ់ប្បជាពលរដឋបាន? 
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គឺមកខ្េពើភាពអ្រកមែរបរ់ប្បជាពលរដឋ។ ប្បជាពល 
រដឋប្រុកយគ ចូលចិេែតាមដានពេ៌មានរងគមជាប្បចា ំ
យដើមបើតាមដានរកមែភាពការងាររបរ់អ្នកកាន់ការងារ
ប្រុកយទរ ក៏ដូចជាតាមដានរកមែភាពេំណាងរបរ់ 
ប្បជាពលរដឋ។ ករណើ ខ្ដលយគយ ើញមានភាពមិនប្ប- 
ប្កេើណាមយួប្បជាពលរដឋអាចយប្បើប្បារ់រិទធិ និងអំ្- 
ណាច  ករួររកការបំភលឺបានភាល ម។ ខ្េជាអ្កុរល 
យ ើយយនេះក៏ជាផលននការដឹក បំ្បយទរ តាមរយបៀប 
ផ្្កច់ការ គឺអំ្ណាចប្បមូលផំុ្ខ្េយលើបុគគលមាន ក់ ឬយលើ 
ខ្េបុគគលមយួប្កុមេូចយទើបយធវើឲ្យអ្នក រពេ៌មានកនុង
ប្រុកខ្មែរ ក៏ញយញើេកនុងការផ្ល់ពេ៌មានពិេជូនប្បជា- 
ពលរដឋខ្ដរ។ 

យដើមបើឲ្យពកួកូនយចៀមកូនប្មឹគទាងំឡាយ ខ្លងខាល ចខាល  
ចាប់ស  យទៀេ គឺប្េូវចាប់ខាល ដាក់ប្ទុង។ យពលខ្ដលខាល  
យៅកនុងប្ទុងយ ើយ មិនចាបំាច់យៅប្បាប់ថា កូនប្មឹគ 
ទាងំឡាយកំុខាល ចខាល យទៀេយទ គឺភាពភ័យខាល ចនឹងបាេ់ 
ឯកឯង។ ដូចគាន ចំយពាេះប្បជាពលរដឋខ្ដរ យបើអំ្ណាច 
របរ់អ្នកកាន់ការងារប្រុកយទរប្េូវបានកាេ់បនថយ តាម 
រយៈប្បព័នធេុលយភាពអំ្ណាច យ េះប្បព័នធយ េះនឹងងលឹង 
ឱ្យមានេុលយភាពរវាងអំ្ណាចប្បជាពលរដឋ និងអំ្ណាច 
អ្នកកាន់ការងារប្រុកយទរមិនខាន។ យពលយ េះ ប្បជា- 
ពលរដឋហា៊ា នយប្បើប្បារ់រិទធិយដាយខ្លងភ័យខាល ច។ យពល 
ខ្ដលប្បជាពលរដឋខ្លងខាល ច  ថ ប័នយផសងៗយទៀេ ក៏ 
ខ្លងខាល ច  ថ ប័នេុលាការក៏ខ្លងខាល ច អ្នក រពេ៌មាន 
ក៏ខ្លងខាល ច។ 

រពវនងៃយនេះ យយើងកំពុងខ្េពនយល់ប្បជាពលរដឋឲ្យយល់ 
អំ្ពើយប្គាេះថាន ក់ននអំ្ណាចប្បមូល    មកយលើយយើងទាងំ
អ្រ់គាន  យ ើយកំពុងខ្េយគៀងគររកកមាល ងំប្បជាពលរដឋ 

យដើមបើមកចូលរួមយធវើប្បព័នធេុលយភាពអំ្ណាចយ េះ។ 
ប ុខ្ន្ប្បជាពលរដឋមិនយល់ពើយយើង យ ើយគិេថាយយើង 
ក៏ដូចគណបកសដនទយទៀេខ្ដរ ខ្ដលទុកប្បព័នធឲ្យអំ្ណាច 
ប្បមូលផំុ្ដខ្ដល យ ើយយ ើងយៅកាន់ការងារប្រុកយទរ 
យដាយពឹងខ្េយលើឆនាៈរបរ់យគ។ ចំខ្ណកពកួយយើង យយើង 
ចង់កាេ់បនថយអំ្ណាចរបរ់រដឋយដើមបើឲ្យប្បជាពលរដឋ
មានអំ្ណាចយដាយមិនពឹងឆនាៈបុគគល។ 

ចល  ប្បជាធិបយេយយ ជាចល របរ់ប្បជាពលរដឋ 
យកើេពើប្បជាពលរដឋ របរ់ប្បជាពលរដឋយដើមបើវេថុបំណង 
របរ់ប្បជាពលរដឋ។ យបើជាចល របរ់ប្បជាពលរដឋ 
យរឿងអ្ើខ្ដលប្បជាពលរដឋមិនមកចូលរមួគាន យធវើ? 
ការចូលរមួយ េះ មានតាមរយៈកមាល ងំកាយ កមាល ងំ 
ប្បាជ្ា និងងវកិា។ យបើគណបកសណាមួយជារបរ់ 
បងបអូន យ ើយបងបអូនមិនចិញ្ា ឹមគណបកសយ េះឲ្យរ ើក 
ធំធាេ់អាចដំយណើ ការយៅបាន យេើបងបអូនទុកឲ្យនរណា 
មកចិញ្ា ឹមជំនរួបងបអូន? យបើយគចិញ្ា ឹមជំនរួ យ េះ 
បានន័យថា គណបកសយ េះ ជារបរ់បុគគលយ េះ 
យ ើយ មិនខ្មនរបរ់បងបអូនយទៀេយទ។ បាេប្គឹេះនន 
ប្គប់រកមែភាពនយោបាយរបរ់យយើង គឺរុចរេិ។ យទាេះ 
បើជាប្បជាពលរដឋមិនយល់ក៏យដាយ ខ្េយយើងយធវើយដាយ 
រុចរេិយទៀងប្េង់ យដាយមិនបានគិេដល់រនលឹកយាំន េ 
យ ើយ គឺគិេខ្េយលើភាពប្េឹមប្េូវខ្េប ុយណាណ េះ។ 

ជាងែើម្ងយទៀេ យយើងចង់បញ្ជជ ក់ថា ប្បជាធិបយេយយ 
ប្គាន់ខ្េមានន័យថា ប្បជាពលរដឋខ្ដលជាមាា រ់ប្បយទរ 
មានរិទធិ និងអំ្ណាចកនុងការយរៀបចំចាេ់ខ្ចងកិចាការ 
ប្បយទរជាអ្ចិន្ន្យ ៍យ ើយប្បជាពលរដឋអាចយប្បើប្បារ់ 
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រិទធិទាងំយ េះ តាមរយៈេំណាង ខ្ដលរាប់ចាប់ពើយម- 
ភូមិ យម ុ ំយមប្រុក យៅហាវ យយមេ្ រ ូេដល់េំណាង 
រា្រ្យៅកនុងរភា។ 

យដាយ រប្បជាពលរដឋជាមាា រ់ប្បយទរ ដូយចនេះប្បជា- 
ពលរដឋមានកាេពវកិចាមយួ យបាេះយាំន េយរ ើរមនុរសមក 
បំយពញកិចាការប្បយទរ។ ការបយងាើេគណបកសនយោ- 
បាយ ការជខ្ជកពិភាកាថាយេើគណបកសណា មាន 
យគាលនយោបាយកនុងការយដាេះប្ យបញ្ជា ជាេិខ្បប
ណាៗជាយដើម យ េះជាដំយណើ រការននការយប្បើរិទធិជា 
មាា រ់ ឬអាចយៅបានថាជាដំយណើ រការប្បជាធិបយេយយ។ 

ធាេផុ្សនំៃដតំ ើរការប្រជាធបិតេយ្យ 
ចំខ្ណកឯយររ ើភាពកនុងការបយញ្ាញមេិ ការយគារពព ុ 
គំនិេយផសងៗគាន យៅកនុងរងគម យ េះជាការយគារពរិទធិគាន  
ជាការជខ្ជកគាន ប្បកបយដាយរើលធម៌។ យៅកនុងរងគម 
ប្បជាធិបយេយយ ប្បជាពលរដឋមានចំនួនយប្ចើន យ ើយ 
ភាគយប្ចើនរុទធខ្េមានការយល់ដឹង ដូយចនេះប្បាកដជា 
មានគំនិេយផសងៗគាន ។ ការយគារពគំនិេរបរ់អ្នកដនទ 
មិនខ្មនជាយរឿងប្បជាធិបយេយយ ឬមិនខ្មនយ េះយទ 
យ ើយវាក៏មិនខ្មនជាដំយណើ រការប្បជាធិបយេយយខ្ដរ 
ខ្េយ េះជាធាេុផសខំ្ដលយធវើឲ្យដំយណើ រការប្បជាធិបយេយយ 
យប្បើបានជាប្បយោជន៍។ 
 

ប្បជាធិបយេយយយប្បៀបដូចឡាន កាលណាអ្នកយៅយបើក 
ឡានមានន័យថា អ្នកកំពុងខ្េដំយណើ រការ   ភាពជា
មាា រ់ អ្នកកំពុងខ្េដំយណើ រការប្បជាធិបយេយយ ឯយប្បង
មា រុើន  យប្បងហាវ ំង  យប្បងបូម  មិនខ្មនឡានយទ 
មិនខ្មនប្បជាធិបយេយយយទ យ ើយក៏មិនខ្មនដំយណើ រ
ការខ្ដរ ខ្េវាគឺជាធាេុផស ំយដើមបើចាក់ចូលយៅកនុងយប្គឿង  

មា រុើន ឲ្យឡានដំយណើ រការបាន យដាយរលូនយប្បើបាន 
ជាប្បយោជន៍  អាច ំយយើងយៅដល់យគាលយៅណា 
ខ្ដលយយើងយប្គាងនឹងយៅយដាយរុវេថិភាព។ 

សមទិ្ធផ្លប្រជាធបិតេយ្យ 
យពលណាបងបអូននិោយ ឬ ្ប់យគនិោយ បងបអូន 
ប្េូវដឹងថា យេើយគនិោយយៅកនុងប្កបម័ណឌណា។ កនុង 
ប្កបម័ណឌ ប្បជាធិបយេយយ ប្កបម័ណឌ ដំយណើ រការ ប្កប 
ម័ណឌ ធាេុផសំយដើមបើឲ្យមានដំយណើ រការប្បជាធិបយេយយ 
ឬនិោយអំ្ពើរមិទធផលប្បជាធិបយេយយ? មានអ្នកមលេះ 
យគនិោយថា ប្េូវកំណេ់អាណេិ្ យករដឋម្ន្ើប្េឹម
ពើរអាណ   !  នងឹយ ើយប្បជាធិបយេយយ! យយើងចង់ 
និោយថា  នឹងយ ើយយបាក! បងបអូនពិចារណា 
យៅយមើល ប្បជាធិបយេយយយគនិោយខ្េពើរិទធិជាមាា រ់ 
របរ់ប្បជាពលរដឋ! ឯការកំណេ់អាណេិ្ យករដឋម្នែើ 
យ េុអ្វើបានថាជាប្បជាធិបយេយយយៅវញិ? អ្នកមលេះ 
និោយថា អ្នកដឹក បំ្រុកយគ យពលយគយធវើការមិនមាន 
ប្បរិទធភាព យគចុេះយចញពើេំខ្ណង  នងឹយ ើយប្បជា- 
ធិបយេយយ! ពិចារណាយៅយមើលបងបអូន! យេើប្បជាធិប- 
យេយយទាក់ទងខ្េជាមយួ នងឹ យករដឋម្នែើ ឬប្បធា- 
 ធិបេើខ្េមាន ក់ នងឹឬ? ប្បជាពលរដឋខ្ដលមិនយល់ 
ពើប្បជាធិបយេយយ ថាយគនិោយយ េះប្េូវណារ់។  
 យករដឋម្នែើប្រុកខ្មែរមិនយ ើញចុេះយចញពើេំខ្ណង 
ក៏យគថាអ្េ់ប្បជាធិបយេយយ! ប្េង់ចំណុច នងឹយ ើយ 
ខ្ដលយយើងនិោយថា អ្នកខ្ដលមានបំណងដាក់ប្បជា 
ធិបយេយយយៅកនុងប្រុកខ្មែរ ទើមយួអ្េ់ គ ល់ថាប្បជា 
ធិបយេយយមានន័យថាយម ច ទើពើរដាក់ដាបំ្បជាធិបយេយយ 
អ្េ់ប្េូវទំនង។ ប្េូវទំនងយ េះ គឺប្េូវពនយល់ប្បជាពល- 
រដឋខ្ដលជាមាា រ់ប្បយទរ ឲ្យយល់ពើប្បជាធិបយេយយ 
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 ឲ្យយល់ពើដំយណើ រការប្បជាធិបយេយយ ឬដំយណើ រការនន 
ការយប្បើរិទធ ិជាមាា រ់ប្បយទររបរ់ប្បជាពលរដឋ ឲ្យយល់ 
ពើធាេុផសំយដើមបើឲ្យដំយណើ រការប្បជាធិបយេយយយប្បើបាន
ជាប្បយោជន៏ និងឲ្យយល់ពើរមិទធផលប្បជាធិបយេយយ។ 

កាលណាអំ្ណាចយៅកនុងនដប្បជាពលរដឋ យប្កាយពើ 
យរៀបចំប្បព័នធេុលយភាពអំ្ណាចរចួ យ េះជាលទធផលគឺ 
 យករដឋម្ន្ើដឹងចារ់ថា យបើមលួនមិនយចញពើេំខ្ណង 
ក៏ប្បជាពលរដឋអាចបាេុកមែទមាល ក់ខ្ដរ។ យ េុអ្ើបាន 
ប្បជាពលរដឋអាចបាេុកមែទមាល ក់បាន? ពើយប្ពាេះយគបាន 
កាេ់បនថយអំ្ណាចរចួយ ើយ យពលយ េះយបើមានយលច 
ឮពេ៌មានអាប្រូវ យដាយមាន ស    ចារ់លារ់ 
 យករដឋម្ន្ើយ េះនឹងលាចុេះពើេំខ្ណងភាល ម។ យនេះគឺ 
ជារមិទធផលប្បជាធិបយេយយ គឺ យករដឋម្ន្ើយធវើការ 
កនុងេំខ្ណង យដាយទទួលមុរប្េូវចំយពាេះមុមប្បជា- 
ពលរដឋ។ មានន័យថារិទធិ និងអំ្ណាចកនុងការចាេ់ 
ខ្ចងកិចាការប្បយទរជាេិជារបរ់ប្បជាពលរដឋយៅយ ើយ។ 

ជាលទធផល បុគគលខ្ដលចង់មកកាន់ការងារប្បយទរ 
ជាេិ ជាពិយររកនុងេំខ្ណងជា យករដឋម្ន្ើ រុទធខ្េ 
ជាមនុរសខ្ដលមានបំណងចង់មកយដាេះប្ យបញ្ជា ជាេិ 
តាមទរសនៈរបរ់មលួនពិេប្បាកដ។ ការលាចុេះពើេំ- 
ខ្ណងយដាយមលួនឯង គឺជារមិទធផលខ្ដលប្បជាពល- 
រដឋមានអំ្ណាច កនុងការតាមដានរកមែភាពរបរ់អ្នក 
កាន់ការងារប្រុកយទរជាប្បចាំ យគចារ់ណារ់ថា 
យទាេះយគប្កាញមិនចុេះ ក៏ប្បជាពលរដឋមានអំ្ណាចអាច 
ធាក់ទមាល ក់បានខ្ដរ ដូយចនេះ ជា ែ រេើទទួលមុរប្េូវ 
យគចុេះយដាយមលួនយគ។ ចំខ្ណកឯយរឿងម្ន្ើរាជការប្បាក់ 
ខ្មយប្ចើន ពាបាលប្បជាពលរដឋប្កើប្កមិនយកលុយ 
រងគម អ េរអំ ម្ន្ើរាជការមិនពុករលួយបំយពញការ-  

ងារប្បកបយដាយប្បរិទធភាព គឺមកពើអំ្ណាចរថិេកនុង 
នដប្បជាពលរដឋ ដូយចនេះអ្នកទាងំយ េះប្េូវខ្េយធវើការយឆលើយ 
េបនឹងេប្មូវការរបរ់ពលរដឋ យ ើយទទលួមុរប្េូវ 
ចំយពាេះមុមប្បជាពលរដឋ។  
យយើងចង់េរ៊ាូ យដើមបើប្បជាធិបយេយយ ទាល់ខ្េយយើង 
ចារ់លារ់ជាមុនរិន។ ចារ់ទើមួយ ចារ់ពើប្បជា- 
ធិបយេយយ យដាយដឹងថាយេើដាបំណុ្េះប្បជាធិបយេយយ 
តាមរយបៀបណា ចារ់ទើពើរចារ់ពើដំយណើ រការប្បជា- 
ធិបយេយយ ចារ់ទើបើ គឺចារ់ពើធាេុផសចំាបំាច់យដើមបើ 
ឲ្យដំយណើ រការប្បជាធិបយេយយ ឬដំយណើ រការននការយប្បើ 
រិទធិជាមាា រ់របរ់ប្បជាពលរដឋ យប្បើបានជាប្បយោជន៍ 
និងចារ់ទើបនួ គឺចារ់ពើរមិទធផលប្បជាធិបយេយយ។ 
ចំណុចចារ់ទើពើរ ទើបើ និងទើបួន ជាចំណុចខ្ដល 
យយើងប្េូវខ្េខ្រវងយល់ឲ្យចារ់ ខ្េយលើរពើយនេះ ចំណុច 
ចារ់លារ់ទើមយួ ជាចំណុចខ្ដលមិនប្េឹមខ្េយល់យទ 
ខ្េអ្នកខ្ដលចង់ដាបំណុ្េះប្បជាធិបយេយយ ប្េូវខ្េ    
       វាឲ្យយចញជារកមែភាព។ មិនថាអ្នកយល់ពើប្ប- 
ជាធិបយេយយប ុណាណ  យបើ   អ្នកចង់ដាបំណុ្េះប្បជាធិ-
បយេយយ អ្នកយមើលរលំងចំណុចននរយបៀបដាក់ដាបំណុ្េះ 
យ េះបងាា ញថា អ្នកគាែ នទរសនវរ័ិយ កនុងការដាក់ដា ំ
បណុ្េះប្បជាធិបយេយយយ ើយ។  
ដូចបានជប្មាបជូនមលេះរចួមកយ ើយ ប្បជាធិបយេយយ 
          យៅបាន លុេះប្តាខ្េយកើេពើប្បជាពលរដឋ 
ជារបរ់ប្បជាពលរដឋ និងយដើមបើប្បជាពលរដឋ ដូយចនេះ
ចំណុចចាប់យផ្ើមប្េូវខ្េយចញពើប្បជាពលរដឋ។ យេើយធវើដូច
យម្ចយដើមបើទាញបានកមាល ងំចូលរមួរបរ់ប្បជាពលរដឋ? 
គាែ នការចូលរមួ ចារ់ណារ់ថា គាែ នប្បជាធិបយេយយ 
ខ្េមិន   ប្គប់ការ       ស   ខ្េជាប្បជាធិបយេយយ
យ ើយ។ 
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ខ្មែរយយើង ឆលងកាេ់នូវប្បវេិ្ចូលរមួយដើមបើផ្កល រ់បូ្ររបប 
យប្ចើនប្គប់ប្គាន់ លែមឲ្យកូនខ្មែរអាចយរៀនរូប្េបាន។ 
ដូនតាយយើងបានចំណាយ្មយប្ចើនយពកយ ើយ កនុង 
ការយៅចូលរួមចល    ខ្ដលចុងយប្កាយទទួល 
បានប្េឹមខ្េការឈឺចាប់ ជាបដិវេ្ន៍ទយទ ដូចជា
ចល ខ្មែរឥរសរៈ ចល បយងាើេរបបយោធាលន់ ណុល 
ចល របរ់កមពុជាប្បជាធិបយេយយ និងងែើៗយនេះ គឺ 
ចល របរ់គណបកសរយ្ងាគ េះជាេិ។ 

យដាយ រខ្េការចូលរមួដ៏លៃង់យលល  គាែ នការយល់ដឹង 
មិនដឹងថាយេើយគចង់ យំៅណា? យេើយៅយដាយរយបៀប
ណា? ក៏ គំាន យចញដំយណើ រ។ ប្េឹមយគដាក់យ ែ្ េះយគ
ថា យលាកជយួ! យលាករយ្ងាគ េះ! វា មិនប្គប់ប្គាន់
ទាល់ខ្េយ េះ ឲ្យប្បជាពលរដឋយជឿតាម យគ យ ើយយៅ
បងាូ រ្មយដើមបើប្េឹមខ្េអំ្ណាចរបរ់ បុគគលយមៗ
ប ុ ែ ន ក់ ប ុខ្ន្វាយៅខ្េយកើេយ ើងបានចំយពាេះប្បជាពល
រដឋដ៏ខ្រនលៃង់របរ់យយើង។ យេើយដាយ រអ្វើ? គឺ
យដាយ រខ្េកងវេះការយល់ដឹង របរ់ប្បជាពលរដឋ។ 
អាប្រ័យយ េុយនេះ ការផ្ល់មូលដាឋ នពិចារណាដល់
ប្បជាពលរដឋ គឺជាកិចាការជា អាទិភាពចំយពាេះមុម 
និងជាអ្ចិន្ន្យរ៍បរ់ប្កុមយយើង។ 

យពលណាយយើងបណុ្េះបានប្បជាពលរដឋខ្ដលមានគុណ- 
ភាព យ េះកមាល ងំរមួគាន ននប្បជាពលរដឋ   យ េះ នឹង
បយងាើេបានជារងគមមយួ ខ្ដលប្បជាពលរដឋទាងំអ្រ់ 
អាចររ់យៅយដាយយរែើភាពគាន កនុងភាពជាមាា រ់បាន ខ្ដល 
យ េះយ ើយគឺជារុបិនរមួរបរ់   យយើង៕ 
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The difference in one nation’s development 

to another is closely correlated with the 

mindsets of the people. 

ប្បជាធិបយេយយអាចដំយណើ រការយៅបាន លុេះប្តាខ្េ 
មានេុលយភាពអំ្ណាចរវាងអំ្ណាចអ្នកដឹក  ំ និង 
ប្បជាពលរដឋ។ 

Democracy can function effectively, only if 

there is a balance of power between the 

government and their citizens.  

       ស ប   ស                     
 ស                   ស     ស       
   ប                          ។ 

It is very difficult to change one society but 

to live in such society is more difficult.  
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