
 
 

 1 េតើជាបណាត ញសងគម ឬជាគណបកសនេយាបាយ?

េបើរបាប់ថាជាគណបកសនេយាបាយ េតើវាអារកក់ណាស់េទៅឬ?

 េលខ ២៣
ែខធនូ ឆាន ំ២០១៤

្របជពលរដ្ឋេនចបំនថ េនេពលែដលេ ក  
កឹម សុខ េចញពីគណបក ហុ៊នសុិនបិុច េហយីងកមក
េបីកជអងគករសិទធិមនុស  គតប់ន្របប្់របជពលរដ្ឋថ 
ករេធ្វីជអនកនេយបយមិន ច ឲយគត់ពនយល់្របជពលរដ្ឋ
ឲយយល់អំពី្របជធិបេតយយ នេយបយ និងសិទធិមនុស
បនេទ។ គត្់រតូវែតបេងកីតអងគករសិទធិមនុស េដីមបឲីយគត់
មនឱកសពនយល់្របជពលរដ្ឋ។ េពលគត់មនបញ្ហ ជមួយ
នឹងអងគករសិទធិមនុស  គត់បនហក់ចូលកនុងឆកនេយបយ
ម្តងេទៀតេ យបនបេងកីតជគណបក សិទធិមនុស ។ កល
េនះគតប់ន្របបថ់ ្របជពលរដ្ឋជអនកឲយគតេ់បីកគណ
បក នេយបយ េដីមបឲីយគត់មនឱកសេទបេ្រមី្របជ
ពលរដ្ឋ បនកន់ែតទូលំទូ យ។ កលពីេនជ្របធន
គណបក សិទធិមនុស  គតែ់តងេដៀម មគណបក សមរង ុ ី
ថជគណបក យង៉។ ៃយេ៉ឆ្លីយឆ្លងឌឺដងេដៀម មគន
របស់គណបកទងំពីរ បនបន្តរហូតដល់ៃថងគណបក ទំងពីរ
្រចបចប់ញចូ លគន បេងកីតបនជ គណបក សេ្រងគ ះជតិ។  

ឥឡូវេនះចរតិនេយបយរបស់បណ្ដុ ំ បញញ វន្តមយួ្រកុម 
កំពុងេដីរ មលំនេំ ក កឹម សុខ េទៀតេហយី។ ្របជ
ពលរដ្ឋជទូេទបនកតស់មគ ល់េឃញីយ៉ងចបស់ថ កល
ពីមុនេពលេបះេឆន ត ្រកុមសងគមសីុវលិ អងគករេ្រករ ្ឋ
ភិបល អនកវភិគសងគម និងសមគមខ្លះ បនបង្ហ ញជំហរ
របសខ់្លួនគ្ំរទគណបក សេ្រងគ ះជតិ េហយីេគេនែតបន្ត
គ្ំរទឲយគណបកសេ្រងគ ះជតិ ទមទរពីគណបក ្របជជន
ឥតឈបឈ់រេ្រកយករេបះេឆន ត។ ខ្លះទមទរឲយមនករ
េបះេឆន តេឡងីវញិ។ ខ្លះទមទរឲយមនករ បស់ន្លឹកេឆន ត
េឡងីវញិ។ ខ្លះទមទរឲយេ កហុ៊ន ែសន ចុះេចញពី       
តំែណង។ល។ ករទមទរទងំេនះ គឺជករទមទរផល
្របេយជនផ៍ទ លខ់្លួនៃន្រកុមតូចៗសុទធ ធ េទះបីជពួកេគ 
កដូ់ចជទមទរផល្របេយជនជ៍តិកេ៏ យ។ ករទមទរ

របស្់របជពលរដ្ឋបន បរ បជបន្តបនទ ប ់ េនេពល
គណបក សេ្រងគ ះជតិបនចូលេទែចក ភសកក រៈជមយួ 
គណបក ្របជជនកនុងរដ្ឋសភ និងគណៈកមម ធិករជំនញ
េផ ងៗរបស់រដ្ឋសភ។ ករចូលសភ និង ភពអសកមមរបស់ 
តំ ង ្រស្ដមកពីគណបក សេ្រងគ ះជតិ បនេធ្វីឲយ្របជ
ពលរដ្ឋែដលដឹកនេំ យអនកវភិគសងគម និងសងគមសីុវលិ

មយួចំននួធំខកចិត្ត េហយីបនងកមកេគៀងគរគន េដីមបបីេងកីត
ជចលនថមីមយួេទៀត េដីមប ី “្រតង” យកអនកែដលខឹង
សមបរនឹងចំ តក់ររបសគ់ណបក សេ្រងគ ះជតិ ែដល
បនចូលកនុងរដ្ឋសភ េធ្វីឲយសភែដលពួកគតថ់ មិន្រគប់
ទឹក ក្ល យជសភ្រគបទឹ់ក។ 

ថមីៗេនះអនកវភិគសងគមលបីៗ ខ្លះ បនបង្ហ ញជំហរ
របស់ខ្លួនយ៉ងចបស់ ថពកួគត់កំពុងេរៀបចំបេងកីតប ្ត ញ
សងគមមយួែដលរមួបញចូ លគន រ ងប ្ត ញសងគម អងគករ 
សមគម កសិករ ជីវករ។ល។ េដីមបឲីយមនកម្ល ងំខ្ល ងំ
កស់មព ធេលីរ ្ឋ ភិបល និងគណបក សេ្រងគ ះជតិ។ ពកួ 

គតប់ននិយយថ ពកួគតគ់ម នបំណងបេងកីតគណបក
នេយបយេនះេទេពលេចញមកដំបូង។ សម្តីទងំេនះគឺ
ដូចគន េទនឹងសម្តីរបសេ់ កកមឹ សុខ កលពីគតេ់បីក
អងគករសិទធិមនុស យ៉ងដូេចនះែដរ។ សមគមរបសេ់ ក
មម៉ សូណងដូ់ មនរូប ងយូរ សម់កេហយី េតីេហតុអ្វី 
បនជ្រកុមេនះ មិននគំន ជយួព្រងឹងសមគមេនះ េដីមប ី
កស់មព ធរ ្ឋ ភិបល និងគណបក សេ្រងគ ះជត?ិ 

 េតីប ្ដ ញេនះពិតជមិនឈនេទេបីកជគណបក
ថមីមួយេទៀតេទែមនេទ? េនះគឺ្រគនែ់តជករនិយយបទិ
បងំែតប៉ុេ ្ណ ះ។ ្របជពលរដ្ឋធ្ល បប់ន ្ត បក់រវភិគ
របស់្រកុមេនះកន្លងមក ែដលបននិយយថ េបីគណបក
សេ្រងគ ះជតិឈនះេឆន ត េ កសម រង ុ ី នឹងក្ល យជបុគគល
ផ្ត ចក់រជងេ កនយករដ្ឋម្រន្តីហុ៊ន ែសន េទេទៀត។ 
ពកួគតដឹ់ងថេមដឹកនគំណបក ទងំពីរ សុទធែតជមនុស
ផ្ត ចក់រដូចគន  ដូេចនះេតីមនេរឿងអីែដលពកួផ្ត ចក់រ្រតូវរង
សមព ធរបស់ប ្ត ញសងគម ែដលមនសុទធែតជនស្លូត្រតង់
េនះ? ដំបូងប ្ត ញសងគមទងំេនះបនបង្ហ ញែផនករថ 
េបីគណបក ្របជជន និងគណបក សេ្រងគ ះជតិ មិនេធ្វី 
មអនុ សនកំ៍ែណទ្រមង់របសខ់្លួន េនះពកួេគគម ន 

ជេ្រមីស េផ ងេ្រកពីករេបីកគណបក ថមី េដីមបផី្តល់
ជេ្រមីសថមឲីយ្របជពលរដ្ឋេនះេទ។ េបីដងឹមុនេ្រសចេទ
េហយីថទងំគណបក ្របជជន និងគណបក សេ្រងគ ះជតិ
នឹងមិនេធ្វី មអនុ សនកំ៍ែណទ្រមង់របសខ់្លួន េម្ដចក៏េគ
ចបំច់េលីកលកខខណ្ឌ េនះមក? េនះេហយីេលស! េបី្រគន់
ែតចង់មកខ្លួនឯង េម្ដចកខ៏្ល ចអនថ់េគេ មកេទីបខ្លួនមក? 

េតើជាបណាត ញសងគម ឬជាគណបកសនេយាបាយ? 

េបើរបាប់ថាជាគណបកសនេយាបាយ េតើវាអារកក់ណាស់េទៅឬ? 



 
 

 2 េតើជាបណាត ញសងគម ឬជាគណបកសនេយាបាយ?

េបើរបាប់ថាជាគណបកសនេយាបាយ េតើវាអារកក់ណាស់េទៅឬ?

 េលខ ២៣
ែខធនូ ឆាន ំ២០១៤

បនទ ប់មកេទៀតតំ ងប ្ដ ញេនះបននិយយថ េបី
សមជិកប ្ដ ញឲយេបីកជគណបក នេយបយ េនះេគ
នឹងបេងកីតជគណបក នេយបយ។ េបីសមជិកថមិន
ចបំចប់េងកីត េនះេគនឹងមិនបេងកីត។ ែតចបស់ សថ់
្រកុមេនះមិនែមនេរៀបចំ ្រតឹមែតប ្ត ញសងគមែតប៉ុេ ្ណ ះ
េនះេទ ពកួេគមនែផនករនឹងេបីកគណបក នេយបយថមី 
មយួ។ ប៉ុែន្ដឮដំណឹងមកថតំ ងប ្ដ ញេនះបនជបួច
ចរជមយួ្របធនគណបក សេ្រងគ ះជតិរចួេហយី ដូេចនះមិន
ដឹងថេតីករែដលេគថចំ ្ដ បេ់យបលស់មជិកេនះ ច
េទរចួក្រមិត េនមិនទនដឹ់ងេនេឡយី។ ករណីគរួគិត
មយួេទៀតេនះ គឺករចូលរមួរបសម់នុស ខ្វះករយលដឹ់ងនឹង
មិននឲំយ្របជធិបេតយយ ចេ្របីបនជ្របេយជន៍េឡយី គឺ
េន្រតឹម្របជធិបេតយយ េដមីបឲីយេគថ អញអនក្របជធិប
េតយយែតប៉ុេ ្ណ ះ។ កនុងនមជ្របមុខេគ ្រតូវែតមនទស ន 
វសិយ័ភ្លឺមុតជងេគ េបីចបសថ់មនែតករេបីកគណបក ថមី
េទីបជ្រចកេចញ េគ្រតូវែតេចញមុខពនយលប់ក្រ យឲយ
សមជិកយល់ មខ្លួនែដរ េបីមិនដូេចន ះមុខជ អនកខ្វ កដឹ់ក
អនកលងឹត មុខែតដឹកេដីរចូលៃ្រពទងំអសគ់ន មិនខន។ ឬ 
មយួេគកំពុងេលងសទលីមនយ់កៃថ្លខ្លួន? 

 េហតុផលមយួែដល្រកមុេនះមិនទន្់របកសថខ្លួន
នឹងបេងកីតជគណបក នេយបយភ្ល មៗ ងំពីេចញមក
ដំបូង គឺេបីបេងកីតជគណបក ថមីេនេពលេនះ គឺពកួេគ្រតូវ
េឆ្លីយនឹងសំនរួថ េតីពកួេគឈរេនទី ងំ ? ប៉ូលៃន
អំ ច្របមូលផ្ដុ ំេចញមុខ ្រតូវបនកនក់បេ់ យគណ
បក កនរ់ ្ឋ ភិបល។ ប៉ូលៃន្រកុម្របឆងំែដលមនែតេឈម ះ
ថ្របឆងំ  ប៉ុែន្ដទុចចរតិចូលេទស៊ុម្រគលំុ ជមយួគណបក
កនអំ់ ច ែតេបក្របស្់របជពលរដ្ឋថខ្លួន្រកុម្របជធិ
បេតយយ កនក់បេ់ យគណបក សេ្រងគ ះជតិ។ បូ៉លៃន
្រកុមែដលេធ្វីនេយបយ េ យឈរែតេលីបត្រគឹះសុចរតិ 
េគៀងគរ្របជពលរដ្ឋឲយមកចូលរមួ បំែបកអំ ច្របមូលផ្ដុ ំ 
ចបេ់ផ្ដីមេចញពីករពនយលេ់ដីមបផី្ល ស់ប្ដូរផនត់គំនិត្របជពល 
រដ្ឋ កន់កបេ់ យ គណបក សមពន័ធេដីមប្ីរបជធិបេតយយ។ 
ដូេចនះេតីគណបក ថមី្រតូវឈរេនប៉ូល ? េតី្រកុមែដល
ងំខ្លួនជ្រកុម្របជធិបេតយយ មយួ ែដល ចេចញមក

បដិេសធ ្របពន័ធៃនករបំែបកអំ ច្របមូលផ្ដុ ំ មរយៈយន្ដ
ករ្របបីំចំណុចរបស ់ គណបក សមពន័ធេដីមប្ីរបជធិបេតយយ 
បន? េគមិន ចបដិេសធបនេទ។ េបីដូេចនះេហតុអ្វីេទីប

េគមិន ចចូលរមួជមយួ  គណបក សមពន័ធេដីមប្ីរបជធិប 
េតយយ?  

េ្រកពីេធ្វីនេយបយ េដីមបឈីនដលក់របំែបក
អំ ចែដល្របមូលផ្ដុ ំ ែដលេនះជេគលនេយបយទីមយួ 
គណបក សមពន័ធេដីមប្ីរបជធិបេតយយ េនមនេគលនេយ 
បយបីេផ ងេទៀត ែដល្រកុមថមេីនះទទលួយកមិនបន។ ទី
មយួចំណុចចបេ់ផ្ដីម ្រតូវេចញពីករផ្ល សប់្ដូរផនតគំ់និត្របជ 
ពលរដ្ឋេទេលីេគលធំបី គនឺេយបយ/្របជធិបេតយយ ករ
ទញយក្របេយជនពី៍កិចចបដិបត្តិ្រពះធម ៌ និងសីលធម ៌   
សងគម។ ទីពីរគឺឥរយិបថនេយបយ ែដលឈរែតេលីបត
្រគឹះសុចរតិ ែដល្រកុមថមីេនះ បថ់េធ្វីនេយបយមិនេចះបត់
ែបន! ្រកុមេនះយល់ថ េវ េនះជេវ ែដលកំុ លគិត 
គិតយ៉ងេមច៉ឲយែតឈនះសិនេទ។ ទីបីគឺធនធនមនុស ។ 
មនុស ែដលមកេធ្វីករងរនេយបយ ្រតូវែតមនទងំគុណ
សមបត្តិែផនកេបះដូង និងែផនកខរួកបល។ េគលបីៃនេគល
ទងំបួនរបស ់ គណបក សមព័នធេដីមប្ីរបជធិបេតយយេនះ
េហយី ែដល្រកុមថមីទទួលយកមិនបន។ តំ ងកនុងករ
បេងកីតប ្ដ ញសងគមថមីេនះមន កប់នបង្ហ ញថ គណបក  
សេ្រងគ ះជតិខុសែតមយួ គឺគម ន្របពន័ធ្របជធិបេតយយៃផទកនុង
បក  េ្រកពីេនះរេបៀបៃនករទក់ទញយកសន្លឹកេឆន តពី
្របជពលរដ្ឋ េ យករសនយេផ ងៗ គឺេឆ្លីយតប មករ
ចង់បនរបស្់របជពលរដ្ឋេហយី! គឺ្រកុមថមីេនះេគនឹងេនែត
បន្ដេធ្វីនេយបយលងួេ ម្របជពលរដ្ឋ ឲយក្លបស្លឹក
្រតេចៀកដូចមុន ្រគន់ែតេគេ្របីភ េផ ង។ េតី្រតឹមបុ៉េណ្ណះ
ចលមម្រគប្់រគន់ឲយបងប្អូនេធ្វីករសននិ ្ឋ ន ពីេបះដូងរបស់

្រកុមេនះបនឬេន ថេគេធ្វីនេយបយេដីមបែីតសន្លឹកេឆន ត
ែមនឬមិនែមនេទ? េគបនពយយមែចចូវគណបក សមពន័ធ
េដីមប្ីរបជធិបេតយយែដរ ប៉ុែន្ដេយងីេមីលេឃញីថករចូល
មកេនះ េ្រពះែតេគេជៀសេគលេ  (ប៉ូល) របស់គណ
បក សមពន័ធេដីមប្ីរបជធិបេតយយមិនបន និងមយង៉មិនែមន
េគ្រស ញ់េគលនេយបយ គណបក សមពន័ធេដីមប្ីរបជ 
ធិបេតយយេនះេទ ែតេគដឹងចបសថ់េបីេគេបីកគណបក ថមី
មក មុខែត្រតូវទក់ ចេ់្រកមៃដគណបក សមពន័ធេដីមប្ីរបជ
ធិបេតយយមិនខន។ ដូេចនះេបី្របកសេបីកគណបក ថមីភ្ល ម
េនេពលេនះ ្របកដជ្រតូវ្របឈមនឹងេរឿងជេ្រចីន ែដល
េកីតពីភពមិន ្អ តរបសេ់គមិនខន។ 

េហតុអ្វីបនជ្រកុមេនះមិនបង្ហ ញ្របជពលរដ្ឋ ងំ 
ពីដំបូង ថពកួគតនឹ់ងេបីកគណបក េយបយ? េតី្រគន់



 
 

 3 េតើជាបណាត ញសងគម ឬជាគណបកសនេយាបាយ?

េបើរបាប់ថាជាគណបកសនេយាបាយ េតើវាអារកក់ណាស់េទៅឬ?

 េលខ ២៣
ែខធនូ ឆាន ំ២០១៤

ែត្របប្់របជពលរដ្ឋថពួកគតេ់ធ្វីនេយបយ គឺជេរឿងគួរ
ឲយខម សេ់អៀន គរួឲយេខពីម គរួឲយស្អប់ ស់េទឬ? េយងី
យលថ់ នេយបយគម នអ្វគីរួឲយខម ស់េអៀន ស្អប ់ឬេខពមីេនះ 
េទ។ មនែតអនកនេយបយទុចចរតិេទ ែដលគរួឲយ ខម ស់េអៀន 
ស្អប ់និងេខពមី។ េបីពកួអនកមនទស នវសិយ័មុត្រសួច ចបស់
សក់នុងករេ ះ្រ យបញ្ហ ្របេទសជតិថមី ែប្លក ្របេសីរ

ជងគណបក ែដលមន្រ បែ់មន េនះគម នេរឿងអ្វីែដល
្រតូវរ កនុងករេចញមកឈរយ៉ងអង់ ចចំេពះមុខ្របជ
ពលរដ្ឋេឡយី។ ពួកេយងីកសូ៏ម ្វ គមនអ៍នកែដរ។  

បណ្ឌិ តវទិយ ្រស្ដនេយបយមន ក់បននិយយថ 
“េគមិនេធ្វីនេយបយេទ ពីេ្រពះអនកនេយបយគឺជមនុស
មិនសុចរតិ េហយីភពមិនសុចរតិេនះេហយី ជយន្តករ
េដីមបឈីនះកនុងករេធ្វីនេយបយ”។ ករនិយយែបបេនះ
បញជ ក់ថ នេយបយជេរឿង ្រកកៃ់្រក ្រកក។់ េហយី
េបីបណ្ឌិ តវទិយ ្រស្ដនេយបយ សែម្ដងករេខពីមរេអីមកនុង
ករចូលរមួនេយបយយ៉ងេនះ េតីឲយ្របជពលរដ្ឋទូេទ
ចូលរមួកនុងនេយបយដូចេម្ដចេទ? មយង៉វញិេទៀត េតីថន ក់
បណ្ឌិ តវទិយ ្រស្ដនេយបយលបីៗ េនបរេទស ែដលេគ
បេងកីតមក េតីេគបេងកីតមជឈមណ្ឌ លេដីមបបីណ្ដុ ះមនុស
ទុចចរតិឬ? េតីបុគគលែដលមនេឈម ះថវរីជនេសន ជតិ វរី
បុរសជតិ ជបុគគលែដលេធ្វីកិចចករអ្វីេដីមបជីតិមតុភូមិ? 
េបីភពមិនសុចរតិ (ទុចចរតិ) ជយន្ដករកនុងករេធ្វីនេយ 
បយេទេហយី? េបីដូេចនះែមន មិនមនុស មយួពិភពេ ក
េនះនគំន េគរពមនុស ទុចចរតិ (អនកនេយបយ) េទេហយី
ឬ? េនះជករយល់ខុសមួយរ ងសិលបៈកនុងករឈនេទ
សេ្រមចេគលេ រមួ និងភព្រកឡចិ្រកឡុច េបក្របស់ 
្របជពលរដ្ឋ ឆ្អិនកបលសីុកបល ឆ្អិនកនទុយសីុកនទុយរបស់
អនកនេយបយទុចចរតិ។ ឬក៏េគយលថ់ សិលបៈគឺជេរឿង
ែក្លងបន្លំ? េហយីេបីមិនេធ្វីនេយបយេដីមបេី្រ ច្រសង់
ជតិ េតីអនកគិតថេយងីនឹង ចជយួជតិេយងី ម
មេធយបយ វញិ? េពលែដលេមីលមិនេឃញីថមនអនក
នេយបយ  ចេធ្វីករេឆ្លីយតបនឹងផល្របេយជន៍
្របជពលរដ្ឋ េនះគឺេយងីេនះែតម្ដង ែដលជអនកេមីលេឃញី
េរឿងេនះ ្រតូវចូលរមួគន បេងកីតជ្រកុមមយួេដីមបេី ះ្រ យ
បញ្ហ ជតិ េហយីផ្លូវែដល ចឲយេយងីមកេធ្វីកិចចករដ៏
្របេសីរកនុងករជយួេ្រ ច្រសងជ់តិបន មនែតករបេងកីត
គណបក នេយបយ។  េតីករគិតនគំន បេងកីតគណបក
នេយបយកនុងនយ័ែបបេនះ គរួឲយេ កបណ្ឌិ តេខពីមខ្ល ងំ

ស់ឬ? មែដលដឹងមកមនែតអនកែដលេរៀនបនតិច
តចួេទវញិេទ ែដលេគេខពីមចងក់្អួត េពលឮេ កអនកេចះ
េ កអនកដឹងនិយយែបបៗេនះ។ 

េបី្របជពលរដ្ឋ ម នឲយជប ់ មុខជដឹងថថមីៗ
េនះអនកបេងកីតប ្ដ ញសងគមេ្រកមេឈម ះថ ែខមរេដីមបែីខមរ 
បនបង្ហ ញគេ្រមងថនឹងបេងកតីគណបក ថមីចំនួន ៥ អបអរ
បុណយចូលឆន ែំខមរឆន  ំ២០១៥ េនះ។ កនុងេនះមនគណបក
េខត្ដ កនុងេខត្ដកំពង់សពឺ គណបក ឃុ ំ កនុងេខត្ដ ែកវ គណ
បក ្រសុក កនុងេខត្ដមណ្ឌ លគិរ ីគណបក ជនជតិឥ ្ល ម កនុង
េខត្ដកំពងច់ម ឯគណបក ទី ៥ មិន្រតូវបនបង្ហ ញេន
េឡយី ែត មេមីលគឺគណបក របស្់រកុមេគេនះែដលេន
ជធនីភនំេពញែតម្ដង ឬថមិន្រតូវគឺគណបក របស់អនក
នេយបយែដលរតពី់គណបក េនះបន្ដិច េនះបន្ដិចចូល
េទកនុងប ្ដ ញេនះក៏ ចថបន េ្រពះ មកបួនយុទធ   
្រស្ដ ម នយិម ្រកុមអនកេចះអនកដឹង េគមិនេចល្របក់

ែខអងគករ ប់ពនរ់បសេ់គ មកេបីកជគណបក ភ្ល ម ងំពី
អ្វីៗមិនទនេ់ចញជរបូ ងេឡយី។ 

គណបក ទងំសំបុកេនះ េ្រគងនឹងបេងកីតេ្រកម
បំណង (ែដលបនបង្ហ ញជ ធរណៈ េ យតំ ង
្រកុមរបស់េគ) ថេដីមបជីគណបក មមូល ្ឋ ន េហយី
េដីមបអីប់រដំល្់របជពលរដ្ឋ អំពីនេយបយ ែតបំណងែដល
មិន្រតូវបនបង្ហ ញវញិ គឺខុសពីេនះ។ អនកេផ្ដីមបេងកីត
ប ្ដ ញបនបញជ ក់ឲយដឹង មរយៈកែសតថ គណបក
ែដលេ្រគងនឹងបេងកីតមកេនះ ចចងសមពន័ធភពជមយួ 
គណបក ្របជជន ឬគណបក សេ្រងគ ះជតិបន ្របសិនេបី
គណបក មយួ កនុងចំេ មពីរេនះ ទទលួយកេគល
នេយបយរបស្់រកុមមយួៗេ យែឡករបសេ់គ េលីសពី
េនះគណបក ទងំេនះ ក៏ ចរមួគន ជគណបក ែតមយួ
បនែដរ (េរឿងពិតគឺេន្រតងហ់នងឹ)។ សូម្របជពលរដ្ឋទងំ
អស់ មឲយទន់្រតងេ់នះ។ ដូចបនបង្ហ ញពីខងេដីមរចួ
េហយីថ ្រកុមប ្ដ ញសងគមែតេឈម ះេនះ មនបំណងរក
ផ្លូវ (េលស) ឈនេទេបីកគណបក ថមី។ េពលេនះេគរកផ្លូវ
េចញេឃញីេហយី ដំ កក់លទីមយួរញុ្របជពលរដ្ឋបងំ
មុខ ថ្របជពលរដ្ឋជអនកបេងកីតគណបក  (កនុងន័យបេងកីត
គណបក េនមូល ្ឋ ន េ យ្របជពលរដ្ឋេនមូល ្ឋ នែត  
ម្ដង។ ្ដ ប់េទដូចទំនងែដរ េ្រពះ ដូចជេគរពឆនទៈរបស់
្របជពលរដ្ឋ គរួសមរបសេ់គ) លុះបេងកីតបនជគណបក
េហយី េគយកេគលនេយបយរបស់គណបក ែខនងទងំ



 
 

 4 េតើជាបណាត ញសងគម ឬជាគណបកសនេយាបាយ?

េបើរបាប់ថាជាគណបកសនេយាបាយ េតើវាអារកក់ណាស់េទៅឬ?

 េលខ ២៣
ែខធនូ ឆាន ំ២០១៤

េនះ េទ កឲ់យគណបក ្របជជន និងសេ្រងគ ះជតិឲយ
ទទួលយក មផ្លូវេទចងសមពន័ធភព េហយីេពលែដលគណ
បក ទងំពីរេនះមិនទទលួយក េគនឹង ចឈនដលក់រ
ចូលគន ជគណបក ែតមួយ មបំណងរបសេ់គ។ ដូេចនះេបី
បេងកីតមកេហយី េគទទលួយកកេ៏សមីនឹង “មនៃថ្លខ្លួន” េបីេគ 
មិនទទលួយក កប៏នេលសេបីកជគណបក ថមីេ យមិន
ពិបកេ ះ រថេបីកមកេធ្វីអ្វ?ី ករពិតគឺ េគ ងេទ ង
មក េជៀសពីករ្របឈមនឹងសំណួរថ េតីគណបក ថមីរបស់
េ កឈរេនបូ៉ល កនុង្រសុកែខមរ? គឺេគនឹងផ្ដលេ់ហតុ
ផលមកថ េគ្រតូវេបីកគណបក ថមី េ្រពះគម នគណបក មន
្រ ប់  ទទលួយកេគលនេយបយរបសេ់គ! ចេម្លីយ
េនះឡូសិុកែដរស្រមប់ ថ នភពេនះ ែតអ្វីែដលេយងីចង់
និយយ គឺេន្រតងមិ់នែមន ថ នភពេនះ េកីតេឡងីមក
មុន េហយី មកបងខំេគេនះេទ ែតគឺេគកំពុងែតពយយម
បេងកីតជ ថ នភពេនះេឡងីមក េហយីទញខ្លួនេគចូលេទ
កនុង ថ នភពេនះ ឬេ បនថ េគកំពុងេរៀប្រក អុក
េដីមបេី តចូលមកេលងកនុងក្ដ រេនះែដរ។ គរួឲយគិតែដរ
ពកយថ “ឆកនេយបយ”។ “ឆកេ ខ ន” គេឺ ងែដលេគ
េរៀបទុកឲយតួេ ខ នេចញមកេ ត ឯឆកនេយបយ គឺតួ
អងគនេយបយេគេរៀបេ ង ទុកឲយខ្លួនេគេចញមកសែម្ដង។  

េយងីេមីលេឃញីបំណងទុចចរតិៃនប ្ដ ញថមីេនះ។ 
ទីមួយ មរយៈប ្ដ ញករងរែដលមន្រ ប ់ កនុងនមជ
អងគករសងគមសីុវលិ េគដឹងចបសព់ីនិនន ករៃន្របជពលរដ្ឋ
េនមូល ្ឋ ន ជពិេសសេនតំបន់ៃនេខត្ដទងំបនួែដលបន
បង្ហ ញខងេលី ប៉ុែន្ដេគកដ៏ឹងចបស់ែដរថ ្រកុមទងំបួនេនះ
មិន ចរកឯកភពគន េឃញីេទ េបីទញបញចូ ល្រកុមទងំបនួ
ចូលគន ភ្ល មជេរឿងមយួ េហយី មយួពិបក្របឈមនឹង
សំណួរៃនប៉ូលរបសខ់្លួនផង។ េយងី ចនិយយបនថ្រកុម
បេងកីតប ្ដ ញេនះ ជតំ ងៃន្រកុមមនុស ម និយម
កនុងសងគម។ េហតុអ្វីេទីបេយងី ៊ នសននិ ្ឋ នែបបេនះ? 
មនុស ម និយមទងំ យគិត និងេធ្វីែតេរឿង ម និយម
ែតប៉ុេ ្ណ ះ។ េគនិយយថេគេធ្វីេដីមបជីត ិប៉ុែន្ដ េគកំពុងែត
បេ្រងៀន្របជពលរដ្ឋនូវេមេរៀន “អញនិយម” គឺេគកំពុង
បេ្រងៀន្របជពលរដ្ឋឲយ ម និយម គិតែត្រកុមខ្លួនឯង។ 

ចបស់ សថ់ គណបក េខត្ដ កនុងេខត្ដកំពងស់ពឺ 
នឹងរវល់ែតបញ្ហ របស្់របជពលរដ្ឋេនេខត្ដកំពងស់ពឺ។ គណ
បក ឃុ ំ កនុងេខត្ដ ែកវ នឹងរវល់ែតនឹងបញ្ហ របស់្របជ
ពលរដ្ឋកនុងឃុេំនះៃនេខត្ដ ែកវ។ គណបក ្រសុក េខត្ដ 

មណ្ឌ លគិរ ី នឹងរវលែ់តនឹងបញ្ហ របស់្របជពលរដ្ឋកនុង្រសុក
េនះ ៃនេខត្ដមណ្ឌ លគិរ។ី  ឯគណបក ជនជតិឥ ្ល ម 

េខត្ដកំពងច់ម នឹងេ ះ្រ យរបួរមួែតជនជតិឥ ្ល ម េន
េខត្ដកំពងច់ម។ ថ្វីតបតិថកនុងកលៈេទសៈែខមរេពលេនះ 
េយងីមិន ចឈនេទរក ករឯកភពជតិទងំមូលបន
ែមន ប៉ុែន្ដករបំែបកខ្លួនជ្រកុមតូចៗេនះ ជករបំែបកែខមរ 
មិនែមនេដីមបរីបួរមួែខមរេទ។ េបីេដីមបែីខមរ្រតូវែតជយួរកករ
ឯកភពជតិែខមរ។ ្របធនប ្ដ ញ្រតូវែតជមនុស មន 
សមតថភពកនុងករប្រងួបប្រងួម្រកុមែដលគ្ំរទខ្លួន ែតេន
េ យែឡកៗពីគន េនះ ឲយចូលគន បន េ្រកមមេនគមវជិជ
នេយបយរបស់េគ។ អ្វីែដលេគកំពុងេធ្វីេនះ គឺកំពុង
ពយយមប្រងួបប្រងួម្របជពលរដ្ឋ េ្រកម្របេយជនផ៍ទ ល់
ខ្លួនៃន្រកុមតូចៗេនះ។  

តអួងគជអនកនេយបយ្រតូវែតជតអួងគ ែដលមន
ទស នវសិយ័មុត្រសួច េបីចបស់ថមនែតករបេងកីតគណ
បក ថមីេ្រកមេគលនេយបយថមី ែដលមិនមនគណបក
ែដលមន្រ ប់ មន តអួងគេនះ្រតូវែតេមះមុត កនុងករ
ក្ដ បៃ់ដកនទ់ងជ័់យេដីរមុខេគពនយល់ ពីេគលនេយបយដ៏
ល្អែដលខ្លួន និង្រកុមកំពុងែតេ ប េហយី កផ់្ល កថេដីមបី
ែខមរេនះដល្់របជពលរដ្ឋឲយយល់ និងែបរមកគ្ំរទេគល
គំនិតេនះ។ ែខមរកំពុងែត្របឈមនឹងបញ្ហ រមួ គឺអំ ច
្របមូលផ្ដុ ំ េគលករបំែបកអំ ចរដ្ឋ បេងកីតនីតិរដ្ឋ េគល
ករ្របជពលរដ្ឋមនអំ ច សេ្រមចកិចចករ្របេទសជតិ 
ជចំណុចរមួែដល គណបក សមព័នធេដីមប្ីរបជធិបេតយយ
កំពុងែតក ង េបីប ្ដ ញថមីេ ម ះ្រតងក់នុងករជយួជតិ
ែមន មុខែតមកជបួជមួយគណបក សមព័នធេដីមប្ីរបជធិប 
េតយយ្រតង់ចំណុចេនះមិនខន។ 

្របមុខប ្ដ ញបននិយយថ ករបេងកីតគណបក
នេយបយ មមូល ្ឋ ន គឺេដីមបឲីយ្របជពលរដ្ឋេរសី
តំ ងរបសខ់្លួនេ យខ្លួនឯង។ េនះជេគលករ្របជធិប
េតយយមូល ្ឋ ន េនះជេគលករ្រតឹម្រតូវ ែតេយងី្រគនែ់ត
ចង់រលឹំកថ េបីគម នករចូលរមួេទ េនះគម នេទ្របជធិប   
េតយយ ែតមិន្រគបែ់តករចូលរមួ សុទធែតជ្របជធិបេតយយ
េឡយី។ កនុងេពលែដល្របជពលរដ្ឋគម នមូល ្ឋ នចំេណះ
ដឹង េនះ្របជធិបេតយយែដលបេងកីតេ យ្របជពលរដ្ឋ
ែដលគម នគុណភព ្រគនែ់តជែលបង្របជធិបេតយយរបស់
អនកនេយបយទុចចរតិែតប៉ុេ ្ណ ះ។ មនុស ែបប  ្របកដ
ជេទេ្រជីសេរសីអនកដឹកនែំបបេនះ។ កនុងេពលែដល



 
 

 5 េតើជាបណាត ញសងគម ឬជាគណបកសនេយាបាយ?

េបើរបាប់ថាជាគណបកសនេយាបាយ េតើវាអារកក់ណាស់េទៅឬ?

 េលខ ២៣
ែខធនូ ឆាន ំ២០១៤

ដំេណីរករ្របជធិបេតយយ េចញពីកង្វះគុណសមបត្តិៃនអនក
ចូលរមួ េនះ ជករេលងេ ខ ន្របជធិបេតយយ យកផ្ល ក 
“អញ ្រគនេ់បី អញជអនក្របជធិបេតយយ” ែត្របជធិប  
េតយយេនះេ្របបីនជ្របេយជនឬ៍អត ់ េគមិនគិតេឡយី។ 
េតី្របជពលរដ្ឋែដលមនក្រមិតយលដ់ឹងទប នឹងេរសី
មនុស ែបប មកេធ្វីជតំ ងរបស់េគ? េតង ៊ វពីង 
បននិយយថ ឆម ស ឆម េខម មិនសំខន់ ចំននួកណ្ដុ រែដល
ចបប់នេទីបសំខន។់ ចុះេបី្របជធិបេតយយេ្របីមិនបនជ 
្របេយជន ៍ េតីផ្ល ក្របជធិបេតយយមូល ្ឋ នេនះសំខន់
ប៉ុ ្ណ េទ? ករបេងកីតទ្រមង្់របជធិបេតយយជេរឿងមយួ 
ឯករដំេណីរករ្របជធិបេតយយ េដីមបឲីយ្របជធិបេតយយ
េនះេ្របីបនជ្របេយជន៍ គឺជេរឿងមួយេទៀត។ 

េយងីមិនទនេ់ឃញីប ្ដ ញេនះ ្របេលចេគល
នេយបយេដីមបែីខមរេនះ បង្ហ ញែខមរេនេឡយី េទះជេគ
បនេ តមក្រកែវលទី ននេយបយ បនមួយរយៈ
េហយីក្ដី ែតេគបនេរៀបខ្លួនឲយេចញជគណបក នេយបយ
មកមុនេទវញិ។ មេគលកររបស់អនកេចះដឹងែដលេរៀន
បនេ្រចីន វធីិ ្រស្ដកនុងករបង្ហ ញខ្លួន “េដមីបឲីយមនករ
ទកទ់ញ គឺេគ្រតូវេរៀបខ្លួនជមុនសិន”។ េស្ល កពក់ ្អ ត 
្របឹងញញឹម េហយីេរៀបបញកពរជអនកៃថ្លថនូរ ឬសំែញ៉ងខ្លួនជ
អនកមនកំុឲយេគេមីលងយ េហយីចចូំលេទ កព់កយសំុ
បង្ហ ញគេ្រមងរបសខ់្លួន េនះជកបួនខន តរបស់អនកេចះអនក
ដឹង ឬ ចេ បនថ េរៀបសំបកឲយេឡងីៃថ្លខ្លួន។ សូមបែីត
យុវជនេកមងៗែដលចង់ កព់កយសំុករងរេធ្វ ី េន ម ថ   
បន័ឯកជននន ក្៏រតូវបន្រគូរបសេ់គ្របបម់កដូេចនះែដរ។ 

ែខមរេយងីមនចរតិអនម់ួយ ែដលេ កសម រង ុ ី ក៏
កំពុងែតសែម្ដងែដរថមីៗេនះ គឺទលែ់ត “ នៈ” េសមីគន េទីបេគ
ជែជកគន បន។ ្រកុមប ្ដ ញេនះក៏ដូចគន ។ េបីេទចរច
ជមយួគណបក ែដលមន្រ បក់នុងនមជប ្ដ ញ េគ
យលថ់ “េគលនេយបយ” របស់េគនឹង “លក់” មិនបនៃថ្ល
េឡយី ែតេបីេគប្ដូរសំបកេវចខចបថ់មី ពក់ែសបកជគណបក
េទចរច េនះមុខជ “លក់បនៃថ្ល” មិនខន។ 

េតីេគលនេយបយ អត្ដចរតិនេយបយ និងករ
អនុវត្ដេគលនេយបយ ទងំរបស់គណបក កន់អំ ច 
និងគណបក សេ្រងគ ះជតិ សថតិកនុងលកខខណ្ឌ  “ខុសគន េលី 
ទស នៈ” ដូចែដល េ កសម រង ុ ីនិយយថមីៗ េនះថ ទងំ
គណបក កន់អំ ច និងសេ្រងគ ះជតិសុទធែតេសន ជតិ 
ដូចគន  ែតខុសគន ែតេលីរេបៀបឈនេទសេ្រមចេគលេ

ឬ? ប ្ដ ញថមីែដលនឹងក្ល យជគណបក នេយបយ ក៏
គិតមិនខុសពីេ កសម រង ុែីដរ្រតងចំ់ណុចេនះ។ េបីធមម
ជតិខុសគន ពីកំេណីតមកែមន េហតុអ្វីេន្រសេមី្រសៃមថ 
េពលគណបក ថមីទងំ ៤ ទងំ ៥ បេងកីតរចួ េគនឹងយក
េគលនេយបយរបស្់រកុមេ យែឡកៗរបសេ់គ “េទលក់” 
ឲយគណបក ធំទងំពីរ? ជធមមជតិៃនអនកនេយបយ ្រតូវ
ចបសពី់ធមមជតិជ រវន័្ដៃនគណបក ខ្លួនឯង និងគណ
បក ែដលមន្រ ប់េលីទី ននេយបយ។ គឺចបស់ ស់
ថ្រតូវគន េលីចំណុច  និងខុសគន ច់ តេ់លីចំណុច

។ គម ន្រតូវសង យ័េ ះេឡយីថ “ កេមីលសិន 
ែ្រកងេ ...”។ េតីអនកកន់អំ ច និងអនក្របឆងំបចចុបបនន 
ខុសគន ជមយួខ្លួន ជេគលករៃន រជតិ ឬខុសគន េលី   
ទស នៈ? ខុសគន េលីរេបៀបៃនករជួយែខមរ? េបីមិន ច
េឆ្លីយសំណួរេនះបនេទ េនះេគគម នលកខណសមបត្ដិមក
បេងកីតជគណបក នេយបយថមីេឡយី េហយីេបីពិតជ
េដីមបែីខមរ ឈឆឺ្អ លនឹងសុខទុកខែខមរែមន េគគម នសង យ័
ចំណុចេនះេ ះេឡយី ថែ្រកងេ ... គណបក ្របជជន 
ឬសេ្រងគ ះជតិ មកយកេគលនេយបយរបសខ់្លួន។  

េនះជករបំពុលែខមរេ្រកមរបូភពថមីែដលទនស់ម័យ
ជងមុន។ េ យ រែតអនកចូលរមួបេងកីតធំៗ សុទធែតជ
បណ្ឌិ តបេចចកេទសធំៗ េទីបេ្រគងករងររបស់េគធំុក្លិន     
បណ្ឌិ តៗែដរ។ េគកតក់រងរជែផនកៗ (Action Plan) 
មែដលេគធ្ល បអ់នុវត្ដគេ្រមងរបស់អងគករេគែដរ។ េន

េ្រកយខនងអនកនេយបយ ពិតជ្រតូវករបណ្ឌិ តបេចចកេទស
េ យខនមិនបន។ ឧបមថអនកនេយបយមនគំនិតថមី
មយួ អនកបេចចកេទសែដលេនជុំវញិ ជអនកផ្ដល្់របឹក ដល់
អនកនេយបយ ថេបីេធ្វីេទ េទសី្រតង់ ៗខ្លះ កតក់ង់ៗ
ែបប ជលកខណៈបេចចកេទស (រមួទងំែផនកចបប)់ េដមីបី
ឲយែផនករេនះអនុវត្ដេទេកីត។ េនះមិនែមនជករមិន
ទទួល គ លត់ៃម្លបណ្ឌិ តេឡយី ប៉ុែន្ដបណ្ឌិ តែដលមនផ្ល ក 
សញញ ប័្រត មិនែមនបុគគលែដលទទួលបនងរជបណ្ឌិ ត 
េ យលកខណសមបត្ដិៃនជនជបណ្ឌិ ត េ្រចីនែតជបេ់នកនុង
្រពំែដន ជបេ់នកនុង្រកបខណ្ឌ  ជបេ់នកនុងលកខខណ្ឌ  ជប់
នឹងកបួន។ មុននឹងេធ្វីអ្វីៗ បណ្ឌិ តបេចចកេទស្រតូវរៃវខួរកបល 
ថេបីេធ្វីែបបេនះខុសកបួន្រតង់េនះ េបីេធ្វីែបបេនះេគថ     
អេញច ះ ថអញចុ ះមិនខន គឺេគេធ្វីអ្វីៗ្រតូវែតរត់េនកនុងរបង
ែដលេគបនេរៀនពី ។ ចំណុចេនះ ផទុយ្រសលះ ពីអនក
នេយបយ។ ជតិជអនកនេយបយ គឺ្របេភទមនុស ែដល



 
 

 6 េតើជាបណាត ញសងគម ឬជាគណបកសនេយាបាយ?

េបើរបាប់ថាជាគណបកសនេយាបាយ េតើវាអារកក់ណាស់េទៅឬ?

 េលខ ២៣
ែខធនូ ឆាន ំ២០១៤

មិនេនកនុង្រកបខណ្ឌ កបនួ មិនេនកនុងរបង មិនែតប៉ុេ ្ណ ះជ
មនុស ែដលកច់បំបក់ លរ់បងននែថមេទៀត។ អនក
នេយបយ្រតូវែតឈរមុខអនកបេចចកេទស បុ៉ែន្ដឱ! ែខមរេអីយ
ែខមរ ែខមរទុកខឥតែល្ហរ េតីែខមរដឹងេទ ថមកពីនរ ? េគ 
កំពុង “ កផុ់ក” ចូលហុ៊នគន  “រកសីុមួយក្ដ រ” ឲយធំបន្ដិច។ 
ខ្លួនជអនកបេចចកេទស ចង់មកឈរទនទឹមអនកនេយបយ? 
េគ ចឈរបន ែតេគ្រតូវបេងកីតគុណសមបត្ដិជអនកនេយ 
បយជមុនសិន។ គុណសមបត្ដិមយួែដលមិន ចខ្វះបន
េនះគឺភពជអនកដឹកនំ មនយ័្រតងរ់បស់ពកយ គឺជអនកនំ
មុខេគកនុងករេដីរ។ េបីថចបសថ់្រតូវែតបេងកីតជគណបក
នេយបយ គឺេគនឹងេចញមកបេងកីត េហយីករពរករយល់
េឃញីេនះ។ ែតសំណួរសួរថេបីេចញមកឥឡូវ ចុះ្របក់ែខ
អងគករ និងលុយជំនយួែដលកពុំងែតទទលួបន លែ់ខមិន
ចេ់ទេហយី? គម នអងគករបរេទស  ទម្ល កជំ់នយួឲយ

្របជពលរដ្ឋៃនជនបរេទសមយួេទៀត បេងកីតគណបក
នេយបយេឡយី។  ករឈនះេ កធម៌្រតងេ់នះ កជ៏គុណ 
សមបត្ដិមយួេទៀតរបស់អនកនេយបយែដរ គឺមិន្រតឹមែតមិន
ចតទុ់កនេយបយជមុខរបររកសុីែតបុ៉េ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្ដគឺេគ
ចបសថ់កិចចករនេយបយ ជកិចចករជយួសេ្រងគ ះ្របេទស
ជតិ ែដល្រតូវែតលះបងទ់ងំកម្ល ងំបញញ  កម្ល ងំកយ និង
្រទពយធន។ គុណសមបត្ដិមយួេទៀតេនះ បុគគលេនះ្រតូវែតជ
មនគុណសមបត្ដិែផនកេបះដូង គឺសុចរតិ និងេ ម ះ្រតង ់ហក់
ចូលទី ននេយបយ េ យេបះដូងេម ្ដ ណិតជតិ
សនខ៍្លួន។  
ជរមួអនកនេយបយ្រតូវែត ជ្របេភទមនុស េលី 

មនុស ។ េគ ្អ តេលីសេគែផនកេបះដូង (េ ម ះ្រតងមិ់ន
សម្លឹង្របេយជនផ៍ទ ល់ខ្លួនពី្រគបស់កមមភពរបស់ខ្លួន) មុត
េលីសេគែផនកទស នវសិយ័ (មិននេំគេទ កេ យខ្លួន
មិនចបស់ ស)់ មជំងេគកនុងករេប្ដជញ ចិត្ដ មកេមទចអំេពី
្រកក ់រមួនឹងគុណសមបត្ដិអមដៃទៗេទៀត។ 

េរឿងងយៗេ ះ េគេចះមកេធ្វីឲយ លំបកេទ     
េកីត។ ្រគនែ់តេចញមកនិយយថ “ខញុ  ំ និង្រកុមមនេគល
នេយបយថមីមយួ     ែដលខញុ ំយលថ់ ចជួយជតិេយងី   
បន។ េពលេនះ្រកុមខញុ ំបនបេងកីតជគណបក នេយបយថមី
មយួេឈម ះ ែខមរេដីមបែីខមរ។ េនះជេគលេ  េនះជចំណុច
ចបេ់ផ្ដីម េនះជឥរយិបថនេយបយ និងេនះជធនធន
មនុស របស្់រកុមេយងី ែដលខុសពីគណបក ែដលមន
្រ ប”់ េចញមកបង្ហ ញខ្លួនែតប៉ុណ្ណឹ ង េហយីេចញមក

ដំេណីរករចបេ់ផ្ដីមេធ្វីសកមមភព គណបក នេយបយ
របស់ខ្លួន េបថីេដីមបែីខមរេម៉ចខ្លះកប៏ង្ហ ញមក ែតប៉ុណ្ណឹ ងក៏រចួ
បតេ់ទេហយី េម្ដចកអ៏ស់េ កកច់្រជុងរង្វងមូ់ល បត់េទ
កចម់កសេមបមីេម្លះ៉? ពិតជេចញមកនឲំយពុលទី ន 
នេយបយែខមរែដលកំពុងែតវល៉្់រ បេ់នះែមន។  

ែខមរធ្ល ប់ ករចួេហយីគណបក របសកូ់នេស្ដច ែខមរ
កធ៏្ល ប់ កេហយីែដរ គណបក អនកេសន ជតិ ងំពីឪពុក
ដល់កូន ែខមរកធ៏្ល ប់ កេហយីែដរគណបក កូនេ កធំ ែខមរ
កធ៏្ល ប់ កេហយីែដរ គណបក របស់្រកុមអនកេសន ជតិ 
ែដលរបួរមួគន ទងំ្របឆងំធំ្របឆងំតូចេដីមបសីេ្រងគ ះជតិ ែត
ែខមរមិនទនធ់្ល ប់ កគណបក បណ្ដុ ំ បញញ វន្ដ របសេ់ ក
អនកេចះេ កអនកដឹងេនេឡយី។ េមីលេទមនែត ក
ទល់ែតេខ ះឈមេហយីែខមរ! សូម កេទៀតចុះ ែតសូម
ក្របកបេ យករទទួលខុស្រតូវផង។ គឺទងំអនកេ េគ

េទ កក៏្រតូវទទលួខុស្រតូវ អនកេទ ក មេគក្៏រតូវែត 
ទទួលខុស្រតូវ កំុឲយរចួថ “ ក៏ដូច េទៀត” េ្រពះ
េបីមុខអនកេរសីេនែតមីងមុងំដែដលៗ េនះមុខែតេរសីបន 
“េ ក ” ដែដលៗមិនខន។ 

ទី មនភពលងងេ់ខ្ល  ទីេនះែតងមនករេបក 
្របស។់ អនកនេយបយបនេបក្របស្់របជពលរដ្ឋ ម 
ែបបអនកនេយបយរចួមកេហយី។ អនក សនបនេបក 
្របជពលរដ្ឋ មែបបអនក សនជហូរែហរ។ អងគករ
សងគមសីុវលិកប៏នេបក្របជពលរដ្ឋ មែបបអងគករ
សងគមសីុវលិ បឆ់ន មំកេហយី។ េដីមបឲីយរចួផុតពីករេបក 
្របសទ់ងំរបស់អនកនេយបយទុចចរតិ និងមនុស ទុចចរតិ 
ទងំ យនេពលបចចុបបនន ្របជពលរដ្ឋ្រគបរ់បូ្រតូវែត ម 
នែស្វងយល ់ និងចូលរមួកនុងសកមមភពនេយបយេ យ

ករយលដឹ់ង និងករទទលួខុស្រតូវ។ ករព្រងឹងមូល ្ឋ ន
កនុងករពិចរ ដល់្របជពលរដ្ឋ គឺជវធីិ ្រស្តែតមយួ
គត់ េដីមបឲីយអនកនេយបយ ងកេចញពីករេធ្វីនេយបយ 
េបក្របស់ែត្របជពលរដ្ឋខ្លួនឯង មកជករេធ្វីនេយបយ 
សុចរតិ ្របកបេ យេបះដូងចង់ជួយ្របជពលរដ្ឋពិតៗ៕  


