
 
ខ្លឹមសារសង្ខេបនៃប្បសាសៃ៏ ង្ោក វាគ្មិៃ ខឹ្ម វាសនា 

(ដកស្សខ់ពីង្េទិកាសាធារណៈនងៃង្ៅរទី៍០៣ ខខ្ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១១ ង្ៅទីសាន ក់ការកណ្តា លរាជធាៃី 
ភ្នាំង្ពញ) 

 
ខ្លឹមសារសាំខាៃ់ៗខដលមាៃង្ៅកនុខង្េទិកាង្ៃេះរួមមាៃ៖ 
 អត្ថៃ័យនៃការផ្លល ស់បាូរ 
 អនកៃិយាយពិត្ប្ាកដ ៃិខ អនកសាា ប់ពិត្ប្ាកដ 
 លកេណេះនៃប្កុមខដលរខឹមាាំសាា ហាប់ខាល ាំខពូខក 
 ង្សេខៗ 
 
១. អត្ថៃ័យនៃការផ្លល ស់បាូរ៖ 
 ការផ្លល ស់បាូរគឺ្ជាការបាូររស់ជាតិ្ចាស់ ង្ដើមបីទទួលាៃរស់ជាតិ្ងមីខុ្សពីមុៃ ខត្វាមិៃ
ាៃ បញ្ជា ក់ថាវាៃឹខលអជាខមុៃជាដរាបង្នាេះង្ទ។ ការផ្លល ស់បាូរង្ោយមាៃទសេៃេស័ិយ
ច្បាស់ោស់ប្តឹ្មប្ត្ូេ វានាាំង្ោយាៃលទធសលប្បង្សើរជាខមុៃ។ កត្តា ធ្មមជាតិ្ត្ាំរូេង្ោយសត្ា
កាា ម កនុខមួយជីេតិ្របស់វាប្ត្ូេសកមាខ ជួៃកាលសកទាំខង្ៅតូ្ច្ប ជួៃកាលវាធ្ាំបៃាិច្បង្ ើយ
ង្ទើបសក។ ង្បើសួរង្ៅកាា ម ច្បាស់ណ្តស់កាា មៃឹខង្្លើយថា វាប្ត្ូេសកង្ដើមបីភាពធ្ាំធាត់្ ប ុខៃា
កាា មក៏វាបង្ហា ញពីការារមភរបស់វាខដរ ង្ប្រេះកនុខង្ពលខដលវាសក ខ្លួៃវាទៃ់គ្មម ៃសាំបក
ការររ កាំោាំខង្ខ្ោយង្ៅ ណ្តមិៃាៃ ទាំខប្តី្ ពស់ រមួទាំខកាា មគ្មន វា ក៏ោច្បសីុវាជាោហារ
ាៃ ង្ៃេះមិៃទៃ់ៃិយាយដល់ ង្ប្គ្មេះថាន ក់ង្សេខៗខដលៃឹខង្កើត្ជាយថាង្ តុ្ អាំទបុខង្ពលវា
គ្មម ៃអាីការររខ្លួៃដូង្ច្បនេះង្ ើយមុៃង្ពលសកសាំបកចាស់ង្ចាល កាា មវាប្ត្ូេរកកខៃលខោក់ខ្លួៃ
របស់វាង្បើមិៃដូង្ច្បនេះង្ទ វាជាការប្បងុយង្លើសពីរក់កណ្តា លសាល ប់ រក់កណ្តា លរស់ង្ៅ
ង្ទៀត្។ 



 ង្ហកមកមៃុសេង្យើខេញិត្តមរយេះបទពិង្សាធ្ៃ៏របស់ដូៃត្តង្យើខ ការផ្លល ស់បាូរ របបពីមួយ
ជាំនាៃ់ ង្ៅមួយជាំនាៃ់ មិៃទៃ់មាៃង្ ើញថាមាៃកាផ្លល ស់បាូរណ្តមួយ ខដលង្ប្កាយពីការ
ផ្លល ស់បាូរង្នាេះប្បង្ទសជាតិ្ាៃរកីច្បាំង្រ ើៃ រខុង្រឿខជា 
មុៃង្ៅង្ទបើយង្ទ។ បទពិង្សាធ្ៃ៏ជូរច្បត់្មួយ គឺ្ការបាូរពីរបបសខគមរាស្តសាៃិយម មករបប
សាធារណរដឋ កាលសម័យង្នាេះមាៃអនកង្ច្បេះដឹខ ៃិខអនកង្សនហាជាតិ្ជាង្ប្ច្បើៃាៃរមួកាំោាំខ
គ្មន បាូរ បុគ្គលខដលង្គ្យល់ថាអសមត្ថភាពកនុខការដឹកនាាំប្បង្ទស ង្ច្បញាៃសង្ប្មច្ប ខត្សួរថា
ង្ត្ើេត្ថុបាំណខនៃការផ្លល ស់បាូររបស់ពួកគ្មត់្ាៃសង្ប្មច្បឬង្ទ? វារតិ្ខត្ជាពិង្សាធ្ៃ៏ខដលមិៃ
ោច្បប្បខកកាៃ គឺ្បទពិង្សាធ្ៃ៏នៃការផ្លល ស់បាូរ ពីរបបសាធារណរដឋ ង្ៅរបបខខ្មរប្ក ម។ 
សួរថាង្ៃេះមិៃខមៃជាការរមួកាំោាំខគ្មន ផ្លល ស់បាូរមុខ្មាត់្សខគមង្ទឬ? ដូង្ច្បនេះមុៃៃិខចូ្បលរមួគ្មន
ង្ដើមបីផ្លល ស់បាូររបបសខគមមួយ ង្យើខប្ត្ូេពិចារណ្តជាមុៃ ង្លើបញ្ជា នានាគឺ្៖ 
 សិកោថាង្ត្ើអាីជាបញ្ជា ខដលកាំពុខង្កើត្មាៃ  ង្ទើបឈាៃង្ៅរកការកាំៃត់្ពីមូលង្ តុ្នៃ
បញ្ជា ។ 
 ង្ត្ើច្បខ់ង្ធ្ាើការផ្លល ស់បាូរ ពីទីណ្តង្ៅទីណ្ត?(កាំៃត់្ង្គ្មលង្ៅរមួ) 
 ង្ត្ើមាៃបញ្ជា អាីខ្លេះខដលៃឹខង្កើត្ មុៃ កាំពុខ ៃិខង្ប្កាយការផ្លល ស់បាូរ? 
 ង្ត្ើប្ត្ូេចាប់ង្សាើមង្ច្បញដាំង្ណើ រពីច្បាំៃុច្បណ្តង្ៅ? 
 ង្ត្ើប្ត្ូេកាំណត់្យកឥរយិាបងខបបណ្ត កនុខដាំង្ណើ នៃការង្ៅផ្លល ស់បាូរ?(វាជាសិលបេះនៃ
ការង្ោេះស្សាយបញ្ជា ខដលៃឹខប្ត្ូេប្បឈមសខខដរ)។ 
 ង្ត្ើៃរណ្ត (ជាមៃុសេខដលមាៃលកេណេះសមបត្ាិខបបណ្ត) ខដលជាអនកង្ៅង្ធ្ាើកិច្បចការ
ង្ៃេះ? 
ច្បាំណុច្បខ្លេះៗខាខង្លើង្ៃេះជាអាីខដលង្យើខប្ត្ូេង្ធ្ាើការសិកោជាមុៃង្បើមិៃាៃពិចារណ្តជាមុៃ
ង្ទង្នាេះ ង្យើខង្ហយៃឹខធាល ក់ចូ្បលកនុខសាថ ៃភាពមួយ គឺ្ចូ្បលរមួជាមួយច្បលនាមួយង្នាេះ ង្ោយ
សារខត្កត្តា រ ាំជួលចិ្បត្ា ង្ ើយមិៃទាំខដឹខខ្លួៃសខ ថាខ្លួៃច្បខ់បាូរអាី? ង្ត្ើច្បខ់បាូរមៃុសេឬបាូរប្បព័ៃធ
? ការត្ស ូង្ោយខ្ាេះការយល់ដឹខគ្មម ៃខុ្សអាីពីមៃុសេលៃខ់រក់ង្ស្សាមអនកកាល ហាៃង្ទបើយ។ 
ង្យើខ(L.D.P) មិៃខដលបដិង្សធ្ការផ្លល ស់បាូរង្ទខត្ង្យើខបដិង្សធ្ៃ៏ការផ្លល ស់បាូរប្តឹ្មមៃុសេ 
ង្ោយមិៃង្ធ្ាើការផ្លល ស់បាូរដល់ប្បព័ៃធ។ ោស្ស័យង្ តុ្ង្ៃេះង្ ើយង្ទើបង្យើខ ខត្ខខត្ៃិយាយ
ង្ៅកាៃ់ពលរដឋថា”សូមអនកកុាំពឹខង្លើ្ៃទេះរបស់អនកដឹកនាាំ ខត្សូមអនកពឹខង្លើេធិាៃការ ខដល



ង្យើខប្ត្ូេរមួគ្មន ង្រៀបច្បាំ” គឺ្ង្យើខកាំពខ់ខត្ង្ៅបខបអូៃមកជួយង្រៀបច្បាំប្បព័ៃធមួយ ង្ដើមបីកាត់្បៃថយ
អាំណ្តច្បរដឋង្ដើមបីឲ្យពលរដឋ ខដលជាមាច ស់ប្បង្ទសប្គ្ប់របូ មាៃសិទធិង្សមើៗគ្មន ។ ង្ដើមបីសង្ប្មច្ប
ង្គ្មលង្ៅរមួរបស់ង្យើខ ប្ត្ូេច្បាស់ពីច្បាំៃុច្បចាប់ង្សាើមរបស់ង្យើខ គឺ្ង្យើខង្ច្បញដាំង្ណើ ពីការ
ពៃយល់ឲ្យពលរដឋយល់ពីប្បជាធិ្បង្ត្យយ ការទញយកប្បង្យាជៃ៏ពីកិច្បចបដិបត្ាិប្ពេះធ្ម៌ ៃិខ 
សីលធ្ម៌សខគម ង្ប្រេះង្យើខមិៃប្ត្ូេការប្តឹ្មខត្ង្ធ្ាើប្បជាធិ្បង្ត្យយង្ដើមបីខត្ប្បជាធិ្បង្ត្យយ
ង្នាេះង្ទបើយ គឺ្ង្យើខប្ត្ូេការង្ោយពលរដឋ ប្គ្ប់របូយល់ពីអត្ថៃ័យប្បជាធិ្បង្ត្យយ។ ង្បើង្គ្
យល់ ង្នាេះង្គ្ៃិខចូ្បលរមួគ្មន ង្ធ្ាើសកមមភាព ឯការយល់ដឹខ ពីប្ពេះធ្ម៌ ៃិខជួយឲ្យង្យើខដឹខថា
ប្ត្ូេបដិបត្ាិជីេតិ្ង្ៅត្តមសលូេណ្ត? ង្គ្ដឹខ ដឹខថាង្គ្ រស់ង្ដើមបីអាី? មិៃខមៃរស់ង្ប្រេះខត្មិៃទៃ់
សាល ប់ង្នាេះង្ទ ខត្ង្គ្ៃឹខរកង្ ើញឧត្ាមគ្តិ្ង្ដើមបីរស់របស់ង្គ្។ ឯការពៃយល់ពីសីលធ្ម៌ ៃិខ
ជួយង្ោយ អនកចូ្បលរមួប្គ្ប់របូមិៃបាំររបាំរៃគ្មន  មិៃៃិយាយរកយសីលធ្ម៌ខត្ង្លើបបូរមាត់្
។  
    ង្ដើមបីឈាៃង្ោយដល់ង្គ្មលង្ៅរបស់ង្យើខ ប្កុមង្យើខក៏ប្ត្ូេមាៃឥរយិាបងៃង្យាាយ
មួយខដលប្ត្ូេប្បកាៃ់យក។ ឥរយិាបងៃង្យាាយរបស់ង្យើខ មាៃសុច្បចរតិ្ជាាត្ប្គឺ្េះ ការ
មិៃបាំង្សលើសបាំង្ផ្លល ខ អួត្ ង្ធ្ាើប្បជាពិងុត្ ការមិៃង្ៅដុត្ឯលិច្ប បង្ ឆ្ េះឯង្កើត្ ង្ៃេះជាឥរយិាបង
របស់ប្កុមង្យើខ ង្ ើយវាក៏ជាឧត្ាមគ្តិ្របស់ប្កុមង្យើខខដរ គឺ្ការត្តាំខស ុបមិៃទាំោក់ង្ហក
ង្ច្បញពីសុច្បចរតិ្ភាព។  
 ង្ៅមាៃច្បាំៃុច្បមួយង្ទៀត្ខដលប្កុមង្យើខកាំពុខបណាុ េះង្នាេះគឺ្ការកសាខធ្ៃធាៃមៃុសេ
ខដលគ្មាំររសកមមភាពង្យើខ ឲ្យឈាៃដល់ង្គ្មលង្ៅ។ ធ្ៃធាៃមៃុសេរបស់ង្យើខ ប្ត្ូេមាៃ
គុ្ណសមបត្ាិធ្ាំពីរ ង្នាេះគឺ្គុ្ណសមបត្ាិង្បេះដូខខដលសាអ ត្សុច្បចរតិ្ ៃិខ គុ្ណសមបត្ាិខួ្រកាល
ខដលមាៃទសេៃេស័ិយភ្លឺថាល  មុត្ស្សួច្ប។ 
 ជាសរុបមកេញិ ប្កុមង្យើខមិៃាៃង្ធ្ាើសកមមភាពប្បឆ្ាំខៃឹខបុគ្គលណ្តមាន ក់ង្ទបើយខត្គឺ្
ប្បព័ៃធង្ទខដលង្យើខរមួគ្មន ង្ដើមបីង្ធ្ាើការផ្លល ស់បាូរ។ 
 
២.  អនកៃិយាយពិត្ប្ាកដៃិខអនកសាា ប់ពិត្ប្ាកដ 
 ជាអនកៃិយាយពិត្ប្ាកដ មាន ក់ាៃ អនកៃិយាយង្នាេះប្ត្ូេមាច ស់ការង្លើរកយខដលខ្លួៃ
ៃិយាយខដលខ្លួៃាៃត្ាំង្រៀបចូ្បលកនុខឃ្លល គឺ្ង្គ្ប្ត្ូេត្តមទៃ់អាីខដលង្គ្ាៃៃិយាយ គឺ្វាបញ្ជា ក់



ាៃពីការយល់ដឹខរបស់ង្គ្។ ង្ដើមបីង្ធ្ាើជាអនកៃិយាយពិត្ប្ាកដមាន ក់ាៃអនកៃិយាយង្នាេះ
ប្ត្ូេខត្ជាមៃុសេខដលមាៃទសេៃ ង្ ើយៃិយាយង្ច្បញពីង្បេះដូខង្ ើយង្បេះដូខង្នាេះជាង្បេះ
ដូខសាអ ត្ៃិយាយភាា ប់មកជាមួយង្ តុ្សល មិៃលួច្បគ្ាំៃិត្ង្គ្ ង្ប្រេះង្ពលខដលលួច្បគ្ាំៃិត្ង្គ្ 
អនកលួច្បមិៃយល់ពីគ្ាំៃិត្ របស់មាច ស់គ្ាំៃិត្ង្ទបើយ ង្ ើយវាខងមទាំខជាអាំង្ពើទុច្បចរតិ្ ង្ៅង្ទៀត្។ 
ការៃិយាយរបស់អនកៃិយាយពិត្ប្ាកដ មិៃខមៃៃិយាយង្ោយការប្ច្បខណៃ មិៃបាំរៃង្គ្
ពិង្សសបាំសុត្ ង្គ្ប្ត្ូេង្ច្បេះង្លើកឧទ រណ៏ខ្លីៗ ខដលោច្បឲ្យអនកសាា ប់ង្ហយយល់ៃិខោច្បយក
ង្ធ្ាើជាការពិចារណ្តាៃ គឺ្ង្គ្ៃិយាយពិង្រាេះទាំខអត្ថៃ័យ ពិង្រាេះទាំខពយ ា្ ៃេះ។  ជាទូង្ៅង្ពល
ខដលង្យើខៃិយាយ ប្បតិ្កមមង្្លើយត្ប ត្តមរយេះសលូេចិ្បត្ាវាចារង្្លើយត្បាៃង្លឿៃជាខប្បតិ្កមម
ត្តមខួ្រកាល។ ង្បើអនកៃិយាយជាមៃុសេខដលខត្ខយកខួ្រកាល ង្ៅ្លុេះពិៃិត្យសលូេចិ្បត្ា របស់
ង្គ្ជាង្រ ើយៗ ង្នាេះការង្្លើយត្បង្ោយង្ប្បើប្បតិ្កមម សលូេចិ្បត្ារបស់ង្គ្ ខត្ខខត្ប្តឹ្មប្ត្ូេ ៃឹខោច្ប
ទទួលយកាៃ។ អនកៃិយាយពៃយល់ង្គ្ប្ត្ូេច្បាស់ពីង្រឿខខដលខ្លួៃៃិយាយៃិខង្ច្បេះង្ដញត្ៗ 
រកង្ តុ្សលង្ោយពៃយល់ឲ្យង្គ្យល់ថា ង្ តុ្ង្ៃេះ នាាំឲ្យង្កើត្សលង្នាេះ សលង្នាេះកាល យជា
ង្ តុ្នាាំឲ្យង្កើត្សលង្នាេះមួយង្ទៀត្ង្ ើយសលមួយង្ទៀត្ង្នាេះ វាកាល យជាង្ តុ្ត្ង្ៅង្ទៀត្។ 
ង្បើអនកពៃយល់ច្បាស់ប្គ្ប់ច្បង្ហា ក់ ង្នាេះង្ៅច្បង្ហា ក់នៃង្ តុ្ៃិខសលង្ៃេះមិៃោច់្បពីគ្មន ង្ ើយមិៃ
េង្ខាខកនុខង្ តុ្សលរបស់ខ្លួៃ គឺ្ជាលទធសល ង្គ្ោច្បទញអនកសាា ប់ឲ្យចូ្បលមកកនុខគ្ៃលខ ខដល
ង្គ្មាៃង្ច្បត្នាឲ្យអនកសាា ប់យល់ ខត្សូមខញកង្ោយោច់្បពីការលបួខលួខង្ោមឲ្យអនកសាា ប់
ចាញ់បង្ញ្ជឆ ត្របស់ខ្លួៃ។ អនកៃិយាយខ្លេះគ្មត់្ោច្បធាល ក់ចូ្បលកនុខគ្ៃលខមួយ គឺ្គ្មត់្ាៃង្អសច្បាំ
កខៃលខរមាស់ របស់អនកសាា ប់ង្ ើយ ខត្ង្ប្កាយពីង្អសខបបរមាស់រចួ្ប គ្មត់្អត់្មាៃថាន ាំ ឬ ោច្ប
ថាគ្មត់្អត់្សាគ ល់ថាន ាំ បាំាត់្រមាស់ង្នាេះខដរ ដូង្ច្បនេះបនាទ ប់ពីសាគ ល់រចួ្ប(ង្អសង្ ៀរទឹកមាត់្រចួ្ប) 
អនកសាា ប់ង្ៅរមាស់ដខដល អនកៃិយាយខបបង្នាេះ ជាអនកៃិយាយាៃខត្ៃិយាយ។  
 កនុខង្ពលខដលមាៃអនកៃិយាយ អនកពៃយល់ពិត្ប្ាកដង្ ើយ ង្យើខក៏ប្ត្ូេការឲ្យមាៃអនក
សាា ប់ពិត្ប្ាកដខដរ ង្ដើមបីង្ោយការសាល់ង្នាេះមាៃអនកទទួល។ អនកសាា ប់ប្ត្ូេង្ច្បេះសួរង្ដញរក
ង្ តុ្សលពីអនកពៃយល់ មិៃខមៃសាា ប់ចូ្បលប្ត្ង្ច្បៀកង្្ាខង្ច្បញប្ត្ង្ច្បៀកសាា ាំង្នាេះង្ទ ឬ ក៏សាា ប់ឮ
ប ុនាម ៃចូ្បលទាំខអស់ង្នាេះក៏ង្ទខដរ ង្ ើយក៏មិៃខមៃសាា ប់ចាាំខត្រកកខៃលខមួល ឬ ចាាំខត្សាា ប់ចុ្ប
ខៗរកយរបស់អនកពៃយល់ង្ដើមបី ផ្លច ញ់ផ្លច លង្ទបើយ ង្បើរកង្ ើញថាអនកពៃយល់ខុ្ស ក៏ប្ត្ូេ
ពៃយល់ប្ត្ទបប់ង្ៅង្គ្េញិ។  



 ការង្បើកខ្លួៃឯខទទួលយកប្គ្ប់ពត៌្មាៃ ង្ដើមបីទុកជាការេភិាគ្ជាលកេណេះមួយនៃអនក
សាា ប់ពិត្ប្ាកដ គឺ្ង្គ្មិៃមាៃលកេណេះជាមៃុសេមាៃេះ មិៃកាត់្កាីង្គ្ទុកជាមុៃ។ ង្បើអនក
ៃិយាយ ៃិយាយៃឹខង្បេះដូខ វាោច្ប្ក់អនកសាា ប់ សាា ប់ង្ោយង្បេះដូខខដរ។ អនកសាា ប់ប្ត្ូេត្តម
ង្គ្ៃិយាយង្ោយទៃ់ ង្ ើយប្ត្ូេចាាំថាមៃុសេខ្លេះពូខកណ្តស់ខាខរាយរាប់ថាអាំង្ពើោប្កក់អាីក៏
ង្គ្អត់្ង្ច្បេះង្ធ្ាើ អត់្ខដលង្ធ្ាើខដរ ដល់ចុ្បខង្ប្កាយង្យើខរកង្ ើញបញ្ជា ខត្មួយគ្ត់្ របស់អនក
ៃិយាយង្នាេះគឺ្ង្គ្ង្ច្បេះប្តឹ្មខត្កុ ក់មួយមុខ្គ្ត់្។ ការង្ច្បេះកុ ក់ង្គ្ខត្មួយមុខ្វាប្គ្ប់ប្គ្មៃ់
ង្ោយមៃុសេមាន ក់កាល យជាមៃុសេោប្កក់ាៃង្ ើយ។ ទាំខអនកពៃយល់ៃិខអនកសាា ប់ ប្ត្ូេ
ប្បយ័ត្នច្បាំៃុច្បមួយង្ទៀត្ គឺ្ការជខជកមួយខដលមាៃទាំង្នារង្ៅរក ការង្លខខលបខបញ្ជា  ខដលវា
ង្ធ្ាើង្ោយ ភាគី្ណ្តមួយខដលប្បកាៃ់យក ធាល ក់ចូ្បលង្ៅកនុខគ្ៃលខមួយ គឺ្ខុ្សង្ ើយមិៃប្ពម
ទទួល រកខត្លបិច្បមកៃិយាយង្ដើមបីឈនេះចាញ់សមាីគ្មន ខត្ប ុង្ណ្តណ េះ។ 
 ជាសរុបទាំខអនកៃិយាយ ទាំខអនកសាា ប់ ប្ត្ូេង្ច្បេះសាំង្យាគ្ទសេៃៈ ខដលខ្លួៃាៃទទួល
។ ការខដលប្បកាៃ់យកខត្ង្រៀខៗខ្លួៃ ៃឹខនាាំង្ោយមាៃជាំង្ោេះ។ ង្រឿខខ្លេះមាៃដាំង្ណ្តេះស្សាយ
រមួង្សាេះ ង្ោយសារការប្បកាៃ់គ្ាំៃិត្ខ្លួៃច្បខ់ខត្ឈនេះ នាាំង្ោយខូ្ច្បប្បង្យាជៃ៏ទាំខសខខាខ។ 
ង្ពលខ្លេះឈរង្លើង្គ្មលខុ្សគ្មន  ពួកង្គ្ក៏ោច្បង្ោយៃ័យង្ៅង្លើង្រឿខខត្មួយខុ្សៗគ្មន  ង្ ើយ
ង្ពលខ្លេះង្ទៀត្មៃុសេខត្មាន ក់មាខគ្មត់្រត់្ង្ៅឈរខាខង្្ាខនៃបញ្ជា  គ្មត់្ថាបញ្ជា មាៃរាខខបប
ង្ៃេះ មាខគ្មត់្រត់្ង្ៅឈរង្ៅ ខាខសាា ាំបញ្ជា  គ្មត់្ថាបញ្ជា មាៃរាខខបបង្នាេះ ង្ៃេះក៏ជាបញ្ជា នាាំ
ង្ោយមាៃជាំង្ោេះង្ពលជខជកខដរ។ 
 
៣. លកេណេះប្កុមមួយខដលរខឹមាាំ 
 ប្កុមមួយខដលរខឹមាាំង្ៅាៃ ប្ត្ូេមាៃការទុកចិ្បត្ាគ្មន  ៃិខមាៃសាមគ្គីភាពកនុខប្កុម។ 
ប្កុមង្នាេះប្ត្ូេមាៃ បុគ្គលមាន ក់ខដលជាទីង្គ្មរព ជាប្បមុខ្ប្កុម។ បុគ្គលង្នាេះប្ត្ូេជាមៃុសេ 
ខដលសាអ ត្គ្មម ៃកនុខ គ្មម ៃង្ប្ៅ មាៃទាំខគុ្ណសមបត្ាិង្បេះដូខៃិខមាៃទាំខគុ្ណសមបត្ាិខួ្រ
កាល ជាគ្ាំរូលអមួយកនុខប្កុមង្នាេះ។ ការប្បជុាំគ្មន ញឹកញាប់ង្ដើមបីសួរគ្មន ង្ៅេញិង្ៅមក ង្ោយ
លកេណេះង្បើកច្បាំ  ក៏នាាំង្ោយប្កុមង្នាេះយល់ គ្មន ាៃង្ហយ។ សា័យទិង្ទៀៃជាលកេណេះមួយ
ខដលប្កុមរបស់បកេកុមុយៃីសា ខត្ខង្ប្បើ ខត្លកេណេះង្ៃេះ ក៏ជួយង្ោយមាន ក់ៗកនុខប្កុមរខឹមាាំ
ាៃខដរ ង្ច្បញពីការសា័យទិង្ទៀៃខ្លួៃឯខ ង្យើខោច្បរកង្ ើញច្បាំៃុច្បខដលប្ត្ូេខកខប្បខ្លួៃ។ 



សុច្បរតិ្ភាពជាលកេណេះច្បាំបខមួយខដលប្កុមមិៃោច្បខ្ាេះាៃ។ ខត្សូមចាាំថាប្កុមខ្លេះសុច្បរតិ្
ខត្កនុខប្កុមខ្លួៃ ខត្ប្កុមង្នាេះខបរជាកាំពុខង្ធ្ាើការទុច្បចរតិ្មួយ ង្ៅង្លើប្កុមដនទង្ៅេញិ ង្ៃេះមិៃ
ខមៃជាលកេណេះប្កុមខដលង្យើខប្បថាន ច្បខ់ាៃង្ទបើយ។ ប្កុមខដលរខឹមាាំមាៃលកេណេះនៃការ
ប្គ្ប់ប្គ្ខ ត្តមខបបមិៃប្គ្ប់ប្គ្ខ។ ពួកង្គ្ង្សាើមង្ច្បញពីការជខជក ពៃយល់ ង្ោយយល់ប្គ្ប់ៗគ្មន
ជាមុៃសិៃ ង្ទើបង្គ្ង្រៀបជាង្គ្មលការណ៏ ជាេៃ័ិយង្ដើមបីអៃុេត្ាៃ៏ ង្ ើយង្គ្ង្ច្បញង្ៅង្ធ្ាើ
សកមមភាពទាំខអស់គ្មន  ង្ប្កាមង្គ្មលការណ៏ង្សមើភាពគ្មន គឺ្ “ខ្្ុាំមិៃខមៃជាង្មដឹកនាាំអនកង្ទ 
ង្ ើយអនកក៏មិៃខមៃជាង្មដឹកនាាំខ្្ុាំខដរ” គឺ្ពួកង្យើខង្គ្ៀកសាម គ្មន  កនុខដាំង្ណើ រ ង្ឆ្ព េះង្ៅរកង្គ្មល
ង្ៅរមួង្ ើយង្ៃេះជាលកេណេះរបស់ប្កុមង្យើខ ខដលកាំពុខង្ធ្ាើដាំង្ណើ រសាំង្ៅង្ៅ រកង្គ្មលង្ៅរមួ
របស់ង្យើខគឺ្ “មាតុ្ភូ្មិមួយខដលពួកង្យើខរស់ង្ៅង្សមើភាពគ្មន កនុខ 
នាមជាមាច ស់”។ 
 ការង្ធ្ាើការជាប្កុមវាង្ហយៃឹខមាៃការប េះទខគិច្បណ្តស់ ខត្ប្កុមង្យើខមាៃង្គ្មលការណ៏
មួយគឺ្ “គ្មម ៃការប្ត្ូេរ  េូគ្មន ណ្តមួយ ខដលមិៃង្សាើមង្ច្បញពីជាំង្ោេះង្នាេះង្ទ ខត្ង្គ្មលការណ៏ង្ៃេះ
វាង្ៅជាដូច្បង្ៃេះាៃលុេះប្ត្តខត្វាមាៃាត្ប្គឹ្េះសុច្បរតិ្ភាព។ មៃុសេប្គ្ប់រូបសុទធខត្ភាា ប់មក
ជាមួយៃូេទសេៃៈ ង្ពលខ្លេះង្ទេះមិៃង្ឈាល េះគ្មន  ក៏ទសេៃៈង្នាេះវាមិៃប្ត្ួត្សីុគ្មន រ ូត្ខដរ ខត្
ត្តមរយេះការជខជកង្ោយមាៃាត្ប្គឹ្េះសុច្បរតិ្ភាព នាាំង្ោយទាំនាក់ទាំៃខកនុខប្កុមកាៃ់ខត្រខឹ
មាាំកាៃ់ខត្សាគ ល់គ្មន ទុកចិ្បត្ាគ្មន ។ 
 
៤. ង្សេខៗ 
 មៃុសេខ្លេះោច្បរស់ាៃង្ោយសារខត្ង្សច្បកាីសខឃឹម ជាពិង្សសមៃុសេខដលមាៃជាំខឺ។ 
ពួកង្គ្ប្ត្ូេការកាំោាំខចិ្បត្ាង្ដើមបីរស់ ដូច្បង្ៃេះអនកខដលង្ៅជុាំេញិ ង្គ្គួ្រ យល់ពីសាថ ៃភាពង្ៃេះ។ 
ការកុ ក់មៃុសេកនុខសាថ ៃភាពខបបង្ៃេះ ជាការជួសង្គង្ហគ េះខត្មៃុសេខដលមាៃសុខ្ភាពលអខ្លេះ 
ង្ៅជាប្ច្បលាំេង្ខាខ មិៃគិ្ត្ពឹខង្លើខ្លួៃឯខង្ដើមបីសាំង្រច្បកិច្បចការង្ទ ខបរជាង្ៅរ ាំពឹខសុាំការបៃ់
ស្សៃ់ពីប្ពេះ ពីប្ពលឹខង្ខាម ច្បដូៃត្តង្ោយមកជួយសាំង្រច្បកិច្បចការរបស់ខ្លួៃង្ៅេញិ។ ប្ពេះពុទធ
ឯណ្តសាល់ពុទធពរង្ោយមៃុសេខបបង្នាេះៃូេកាំោាំខពលេះ ពណ៌សាំបុរកាយ ង្ោយង្យើខង្នាេះ 
ខ្ណៈខដលប្ពេះពុទធប្ទខ់សាំខដខថា របូង្ៃេះប្គ្មៃ់ខត្ជាបៃាុាំនៃោតូ្ម របូង្ៃេះឥត្សារៈ របូង្ៃេះ



ឥត្ខ្លឹមសារ? ប្ពេះពុទធឯណ្តង្ោយពុទធពរង្ោយមៃុសេោយុខេខ ង្បើរស់ង្ៅង្ដើមបីខត្បាំផ្លល ញ
ខ្លួៃឯខ ៃិខអនកដនទយា ខង្ៃេះ? 
       

 
ភ្នាំង្ពញ  នងៃ សុប្ក  ទី ០៩  ខខ្ ធ្នូ  ឆ្ន ាំ ២០១១ 
 

 
អនកស្សី ា ខ វា ៃង្ថាៃ 


