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ដូច្នេះ ចៅចពលពលរដឋណាម្នន ក់សចរម្្ិត្ត ្ូលរមួកនុងសកមមភាពរបស់គណបកស ចដើមបើក្លល យខ្លួន
ជាអ្នកនចោបាយ ពលរដឋចផសងច ៀត្ រតូ្វតត្អ្ងកត្ចៅចលើអ្នកតដល្ង់ច វ្ើអ្នកនចោបាយច េះ 
ថាចត្ើគាត់្ម្នន 

 ្ំចណេះដឹងរគប់រគប់ ចដើមបើចៅបំចពញកិ ច្ក្លរដ៏សំខាន់សរម្នប់ជាតិ្ ច ើយឬចៅ? 
 ក្លរចបតជាា ្ិត្តលេះបង់ទងំអាយុជើវតិ្ ចដើមបើបុពវច តុ្នចោបាយរបស់ខ្លួន ច ើយឬចៅ? 
 ចពលចវលារគប់រគាន់ ចដើមបើបំចពញកិ ច្ក្លរនចោបាយជាអា ិភាពចៅកនុងជើវតិ្ ច ើយឬចៅ? 
 ម្ននចបេះដូងបរសុិ ធចៅបំចពញកិ ច្ក្លរនចោបាយចោយមច ចាគៈរបាស់ចាកភាពអាត្មម និយម 
ច ើយឬចៅ? 

 
ខាងចរក្លមចនេះគឺជាសូ្ ករតូ្្ៗ តដលបងបអូនអា្យកចៅចផទៀងចមើលថា ចត្ើអ្នកនចោបាយតដល
បងបអូនបានគារំ  ឬបរមុងនឹងគារំ  ត្មមរយៈចអអ ត្មួយសនលឹករបស់បងបអូន ជាអ្នកនចោបាយម្នន
សណាត នជាអ្នកនចោបាយសុ្រតិ្ ឬជាអ្នកនចោបាយ ុ ច្រតិ្។ គរួកត់្សម្នគ ល់ថា ទងំចនេះគឺជាក្លរ
យល់ច ើញរបស់គសប ប ុចណាណ េះ ច ើយវាមិនតមនជារ ឹសតើ តដលបងបអូនរតូ្វតត្ចរបើជាោ្់ខាត្ច េះច ។  



                                       

         អ្នក                      អ្នក             

និោយតិ្្ត្ួ្ អំ្ពើបញ្ហា  ច ើយយក្ិត្ត ុកោក់ចលើ
ដំចណាេះរាយជាងបញ្ហា  

និោយតត្ពើបញ្ហា  ប ុតនតគាម នបង្ហា ញដំចណាេះរាយឲ្យរតូ្វបញ្ហា
ច េះច  

  លួខុ្សរតូ្វ្ំច េះ ចងវើរបសខ់្លួនចោយឥត្លាកច់លៀម រុញក្លរ  លួខុ្សរតូ្វឲ្យអ្នកដទ ចោយឥត្ខាម សចអ្ៀន 
ចាត្ ុ់កបញ្ហា ជាឳក្លសចដើមបើអ្ភិវឌ្ឍខ្លួន រអ្ ូរទអំំ្ពើបញ្ហា  និងរ្តណនឈ្នន នើស 
ចបតជាា ្ិត្ត ច ើយបំចពញឲ្យខាងតត្បាន រគានត់ត្សនា ច ើយបំចភល្ចចាលវញិោ ងង្ហយ 
រតិ្េះរេិះរកមច្ាបាយចដើមបើសចរម្ចគាលចៅ តត្ងតត្រកចលេះចនេះចលេះច េះរគបត់បបោ ងចដើមបើ

លាកប់ាងំភាពអ្សកមមរបស់ខ្លួន 
របឈមនឹងក្លរភយ័ខាល ្ ច ើយបំចពញក្លរង្ហរចដើមបើសចរម្
ចគាលចៅ 

រសច់ៅកនុងភាពភយ័ខាល ្ ចរ េះខាល ្បាត្ប់ង់ជើវតិ្ 

កំណត្ច់គាលចៅ្ាសល់ាស់សរម្នបបុ់ពវច តុ្ជើវតិ្ គាម នចគាលចៅអ្វើសរម្នបជ់ើវតិ្ច េះច  
បរចិាច ករបចោជន៍ និងចស្កតើសុខ្ផ្ទទ លខ់្លួន ចដើមបើរបចោជន ៍
និងចស្កតើសុខ្អ្នកដទ  

បំផ្ទល ញរបចោជន៍ និងចស្កតើសុខ្អ្នកដទ  ចដើមបើរបចោជន និង
ចស្កតើសុខ្ខ្លួនឯង 

ឈចឺាអ ល និងជយួចោេះរាយបញ្ហា អ្នកដទ  ចោយគាម ន្ងប់ាន
អ្វើត្បវញិ 

រកចស្កតើសុខ្ផ្ទទ លខ់្លួន ចលើគំនរ ុកខអ្នកដទ  

្ូល្ិត្តាត ប ់ពិចារណា កត្រ់ត្មនិងត្ករតំលក ្ូល្ិត្តជតជកយកតត្ឈនេះគាម នច តុ្ផល 
្ំណាយលុយ ិញ្ំណើ សរម្នប់ខ្រួកាល  ្ំណាយលុយ ិញ្ំណើ រម្នប់រកពេះ និងក្លរសបាយផ្ទទ លខ់្លួន 
ចលើកត្ចមកើងវបប្មទ៌នក្លរ្ូលរមួ ចោយក្លរយលដឹ់ង បនលំ និងសនាឲ្យម្ននក្លរចដើរត្មមទងំងងឹត្ងងុល 
របតិ្បត្តិចមចរៀនរពេះពុ ធចដើមបើចស្កតើសុខ្ប ច្ុបបននជាតិ្ ចាត្ ុ់កខចមចរៀនរពេះពុ ធរតឹ្មតត្ជាជំចនឿ ាស  ចដើមបើរក

ចស្កតើសុខ្ជាតិ្ចរក្លយ 
ចាត្ ុ់កចរឿងនចោបាយជាចរឿងរបស់ពលរដឋរគបរ់ូប ចាត្ ុ់កបញ្ហា នចោបាយថាជាកិ ច្ក្លររបសអ់្នកនចោបាយ

តត្ប ុចណាណ េះ 
ចាត្ ុ់ករបជាពលរដឋជា្លករចដើមបើចោេះរាយបញ្ហា សងគម ចាត្ ុ់កឆនទៈរបសអ់្នកនចោយបាយជាយនតក្លរចោេះរាយបញ្ហា  

ចាត្ ុ់ត្ ួ ើកនុងនចោបាយជាក្លរលេះបង់ទងំកម្នល ងំ 
្ំចណេះដឹង និងថវកិ្ល 

ចាត្ ុ់កត្ ួ ើកនុងនចោបាយជាមុខ្របរ្ិញ្ច ិមជើវតិ្សុខ្រសួល 

កំណត្់្ កខុវសិយ័ចោយរបមុខ្ដឹក រំកុម និងកម្នល ងំសនូល
កនុង្ល របស់ខ្លួន 

យករាស្រសតតដលម្នន្ំចណេះដឹងតិ្្ត្ួ្ច វ្ើជារត្ើវសិយ័ 

ចរបើរបាសច់បេះដូងសុ្រតិ្ច ៀងរត្ង ់និង សសនវ ិស័យ័
ចដើមបើចកៀងគរក្លរ្ូលរមួ 

ចរបើរបាសរ់បជារបិយភាពពើអ្តិ្ត្ក្លល 
ឬពូជពងសវងសរត្កូលចដើមបើឲ្យរបជាពលរដឋរសលាញ់ 

បចងកើត្្ល របួរមួគាន ចៅចលើមច គមវជិាជ នចោបាយចដើមបើស
ចស្រង្ហគ េះជាតិ្ 

ចរបើរបាសបុ់គគលតដលម្ននរបជារបិយភាព ឬពូជពងស
ចដើមបើចគៀងគរពលរដឋឲ្យចដើរត្មម 

ពរងឹង ំនុក្ិត្តចលើ ចងវើរបសខ់្លួនចោយក្លរាគ លខ់្លួនឯងផង 
និងាគ លគូ់ររបកួត្ផង 

គិត្តត្រេិះគនគូ់ររបកតួ្ ចោយារខ្លួនពំុម្នន ំនុក្ិត្ត
និោយ   អំ្ពើខ្លួនឯង 

                                           
 សសនរបសរ់កុម  

                   ឲ្យរបជាពលរដឋចបាេះចអអ ត្គារំ ខ្លួនជាបុគគល 

           ងរបាបំើ      (អ្លាភ)   (អ្យស) 
      (និ ទ រ)    ( ុកខ) 

           ងរបាបំើ      (អ្លាភ)   (អ្យស) 
      (និ ទ រ)    ( ុកខ) 

  



 

                                                                           
                                                                        
                                                                       
                                                              

២.                                  

អ្នកនចោបាយរតូ្វតត្ជាជនគំរូចៅកនុងរគួារ ស គមន៍ និងរបច សជាតិ្ទងំមូល។ ចទេះបើជាគាម ន
មនុសសលអឥត្ចខាច េះកនុងសងគមក៏ចោយ អ្នកនចោបាយរតូ្វតត្ជាអ្នកតដលម្ននគុណសមបត្តិចរ ើ្នជាង
និងម្ននគុវបិត្តិតិ្្ជាងចគ ចបើចរបៀបច្ៀបចៅនឹងមនុសសចផសងៗច ៀត្ ចៅកនុងាថ ប័នច េះ ឬមូលោឋ ន
ច េះ។ ជនណាម្នន ក់អា្ក្លល យជាជនគំរូ ចដើមបើ្ ូលរមួកនុងសកមមភាពនចោបាយ ទល់តត្ជនច េះម្នន
លកខណៈសមបត្តិដូ្ខាងចរក្លម ត្មមក្លរយល់ច ើញរបស់គសប។  

ជនគំរូកនុងកិ ច្ក្លរនចោបាយ តដលរតូ្វចោេះរាយបញ្ហា សងគមតខ្មរ ចពលប ច្ុបបននចនេះ ច ើយរតូ្វបាន
គសបឲ្យត្ទមលខ្ពស់បំផុត្គឺអ្នកតដលម្ននចបេះដូងសុ្រតិ្ជយួសចស្រង្ហគ េះជាតិ្ផង និងអ្នកតដលម្នន្ំចណេះ
ដឹង ូចៅសតើពើបញ្ហា សងគម និងជើវតិ្ផង។ ពលរដឋតដលម្ននលកខណៈសមបត្តិទងំពើរចនេះមិនចាបំា្់ទល់
តត្អ្នកម្ននករមិត្វបប្ម៌ខ្ពស់ រ ូត្ដល់ថាន ក់បណឌិ ត្ អ្នុបណឌិ ត្ច េះច ។ ជាក្លរពិត្ណាស់ លកខណ
វនិិ ឆ្័យទងំពើរចនេះម្ននលកខណៈអ្រូបើយខ៍ាល ងំណាស់ ច ើយមិនអា្វាយត្ទមលចោយរបជាពលរដឋ ូចៅ 
ត្មមរយៈ កយសមតើ និងសកមមភាពរបស់អ្នកនចោបាយច េះច ។ អ្នកនចោបាយទងំអ្នកសុ្រតិ្ 
និងអ្នក ុ្រតិ្អា្ជាអ្នកពូតកនិោយ និងម្ននសកមមភាពហាក់បើដូ្ជាជយួសចស្រង្ហគ េះ ដូ្គាន ។ ប ុតនត
រពេះពុ ធម្ននរពេះបនទូលថា “មច  បុពវងគម្ន ្ម្នម ” (្ិត្តគឺជាអ្នកបញ្ហជ សកមមភាពត្មមក្លយ និងវាចារ)។ 

ជនគំរូគឺជាជន តដលលុេះកនុង្ម៌ពើរកនុង្ំចណាម្ម៌ទងំបើ តដលរពេះពុ ធបានសងខបោ ងខ្លើ។  ើមយួ 
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សរម្នបក់្លរចរជើសចរ ើសមស្រនតើរាជក្លរ្ូលបចរមើក្លរង្ហរត្មមរកសួង មនទើរ និងក្លរចរជើសចរ ើសបុគគលិក្ូល
បចរមើក្លរង្ហរកនុងវស័ិយឯកជន ចបកខជនរតូ្វឆលងក្លត់្ក្លររបកតួ្របតជងចោយក្លរច វ្ើរបឡង   
ចោយគណៈកមម្ិក្លរចរជើសចរ ើតដលជា ូចៅម្នន្ំចណេះដឹងចរៅរជេះជាងចបកខជន ច ើយអា្ចរជើស
ចរ ើសចបកខជនបានរតឹ្មរតូ្វ។ ផទុយចៅវញិ អ្នកនចោបាយរតូ្វបានចរជើសចរ ើសចោយរបជាពលរដឋ 
តដលភាគចរ ើ្នជាអ្នកម្នន្ំចណេះដឹងតិ្្ត្ួ្  ត្មមរយៈក្លរចបាេះចអអ ត្សតមតងចស្កតើ ុក្ិត្ត។ ចោយ
មូលច តុ្ចនេះ អ្នកនចោបាយរតូ្វម្ននចបេះដូងបរសុិ ធសតមបងឲ្យរបជាពលរដឋបានដឹង ចដើមបើឲ្យពកួគាត់្
អា្ចរជើសចរ ើសអ្នកតដលគាត់្អា្គិត្ថា ចៅបចរមើគាត់្បាន ត្មមរយៈចគាលនចោបាយរបស់បកសខ្លួន។ 

ចៅកនុងបរបិ កមពុជា ចពលចនេះ ពលរដឋបានបាត់្បង់ជំចនឿ ុក្ិត្តចៅចលើអ្នកនចោបាយផង 
និងចៅចលើរបជាពលរដឋផងគាន ជា ូចៅផង។ ក្លរបាត់្បង់ក្លរចជឿជាក់ចលើគាន ចៅវញិចៅមកចនេះ 
គឺជាមហាចរគាេះថាន ក់្ំច េះពលរដឋខ្លួនឯងផង និង្ំច េះរបច សជាតិ្ទងំមូលផង។ ក្លរច វ្ើនចោបាយ



ចោយសុ្រតិ្ ចដើមបើាត រក្លរចជឿ ុក្ិត្ត្ំច េះអ្នកនចោបាយគឺជាវ ិ្ ើាស្រសតដ៏ម្ននរបសិ ធភាពបំផុត្ 
ចដើមបើាត រក្លរចជឿ ុក្ិត្តរវាងគាន កនុង្ំចណាមរបជាពលរដឋ។     
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សរុបចស្កតើមក ក្លរច វ្ើនចោបាយគឺជាសកមមភាពរបស់មនុសសតដល្ងរកងគាន ជារកុមៗ តដលបាន
កំណត់្សម្នគ ល់ច ើញបញ្ហា សងគមដូ្គាន  ម្នន សសនវស័ិយចោេះរាយបញ្ហា ច េះដូ្គាន  ម្ននសណាត ន
ជាអ្នកឈអឺអ លជយួសចស្រង្ហគ េះអ្នកដទ ឲ្យរួ្ ផុត្ពើបញ្ហា ចោយរបាស់ចាកភាពអាត្មម និយម ចោយក្លរចរបើ
របាស់មច គមវជិាជ ទនក្លរច វ្ើនចោបាយខុ្សតបលកពើគាន ។ តផនកចលើក្លរវភិាគចនេះ គសប ចាត់្ ុកថា
សកមមភាពពនយល់របជាពលរដឋគឺជាសកមមភាពនចោបាយរបស់ខ្លួន។ មនុសសចៅកនុងគសបគាម នត្ទមល
អ្វើច េះច  សរម្នប់របជាពលរដឋ។ រសចដៀងគាន តដរ ចអអ ត្មយួសនលឹកមកពើអ្នកតដលមិនយល់អំ្ពើ សសន
វស័ិយនចោបាយរបស់គសប ក៏គាម នន័យអ្វើសរម្នប់គសបច េះតដរ។ សសនវស័ិយទនក្លរច វ្ើនចោបាយ
របស់គសប និងចអអ ត្មយួសនលឹកតដល ម្នល ក់្ូលកនុង បិចអអ ត្ចោយក្លរយល់ដឹងច ើបម្ននត្ទមល
សរម្នបគ់សបផង និងសរម្នប់របជាពលរដឋកនុង្ល រចំោេះខ្លួនឲ្យរួ្ ផុត្ពើបញ្ហា  និងក្លរបាត់្បង់ជាតិ្
ាសន៍ និង ឹកដើ។ ដូច ន្េះ របជាពលរដឋរតូ្វតត្ម្ននក្លរយល់ដឹងអំ្ពើ សសនវស័ិយរបស់គសបជាមុន
សិន ច ើបពួកគាត់្អា្គារំ  សសនចនេះបាន។ សនលឹកចអអ ត្រគាន់តត្ជាអ្នើសងស (ផលអ្ម) តដលបាន
មកពើ ចងវើទនក្លរពនយល់របស់គសបតត្ប ុចណាណ េះ។ ម្នតុ្ភូមិនតដលពួកចយើងរស់ចៅចោយចសមើភាពគាន  
កនុង មជាម្នច ស់គឺជាចគាលចៅរបស់ គសប។ លាភសក្លក រៈតដលសម្នជិកគសបបាន  លួកនុង ម
ជាពលរដឋកមពុជាមួយរូប ក៏រគាន់តត្ជាផលអ្មទនសកមមភាពនចោបាយរបស់ខ្លួនតត្ប ុចណាណ េះ។  


