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ដេកដេើលដេឃទាយដ្លៀង 

Scruter le ciel pour prédire la pluie    

 

ខ្មែ រអ្នកចាំខ្ែជ ឿ នាំគ្នន ជេកទាយជ ល្ៀង ជ្រោះ ហ ៊ុន-ខ្ែន ជាប៊ុគ្គលអ្ច្ជ រយិៈ ឬ ប៊ុរែខ្ល ាំង ជច្ោះ 

ជ វ្ ើផ្គរ ជ្រោះប៊ុរែជនោះ េឹងថា ខ្មែ រទា ាំងជនោះ គ្ិែខ្ែពីជ ឿ កាលណាឮែូរផ្គរ គ្ឺច្ាែ់ជាមាន 

ជ ល្ៀងជាព៊ុាំខ្ន។ 

នឆ្ន ាំ២០១៣ ជពលជ ោះជឆ្ន ែ ថាន ក់ជាែិ ប៊ុរែជនោះ បជងក ើែ«រនទោះែមរងសី» នាំឲខ្មែរអ្នកចាំជ ឿ 

ទាយថាមានជ ល្ៀងធ្លល ក់ខ្ល ាំង ជ ែ្ ោះ «េូរ» រែង់ង៊ុោះ កាន់ជ ៉ោ ែែជគ គ្ ោះជាែ ិជេើមបីចាំ្ែងទឹក 

ជ ល្ៀង យកមកទ៊ុកជាទឹកមនត  ខ្ែជ ល្ៀងេូរ វាមិនធ្លល ក់មកជ ោះ ពីជ្រោះ រនទោះែមរែសី ជាែិបប 

និមែ ិែ បជងក ើែជោយ ប៊ុរែខ្ល ាំង ខ្ែប៉ោ៊ុជណាណ ោះ។ 

បច្ច ុបបននជនោះ ប៊ុរែខ្ល ាំង ជ វ្ ើឲឮែូរ «ផ្គរមិន ត ប់យួន» នាំឲអ្នកជច្ោះ ែមលឹងជមឃមតងជទៀែ 

រំពឹង នឹងមានធ្លល ក ់«ជ ល្ៀង មគ្គ ីខ្មែ រ» ្បឆ្ាំងយួន ; មានអ្នកមលោះ ជ ឿថា ហ ៊ុន-ខ្ែន និង 

ែម-រងសី កាំព៊ុងផុ្្ាំកមាល ាំងគ្នន  ជេើមបីរំជោោះជាែិ ពីអ្ាំណាច្យួន េូជច្នោះយ៊ុទធ គែត  ការផ្សោះផ្ារជាែិ 

ជាយ៊ុទធ គែត  ឲផ្ល ែាំរាប់្បជាជាែិខ្មែរ ; រង់ចាំជមើលែិន ្ កេជាមានផ្លជៅជពលឆ្ប់ 

ជនោះជាព៊ុាំខ្ន (អ្ ា រយ=Sic)។ 

 ាំជនឿជាែិទធិរបែ់ប៊ុគ្គលមាន ក់ៗ ខ្េលឥែអាច្នរណាបាំរន នជនោះជ ើយ ខ្ែច្ាំជរោះជយើង 

វិ  ិ ជយើងគ្នែ ន ាំជនឿ ជលើអ្វ ីមួយ ខ្េលមានជកើែជ ើងកន ុង្បព័នធជាែិបច្ច ុបបននជនោះជ ើយ ជ្រោះ 

វា បរលាប កន ុង្បព័នធេឹកនាំជាែិផ្តត ច់្ការអ្ែ់ជៅជហើយ។ ជៅ្ែកុខ្មែ រែពវថ្ងៃ គ្នែ នអ្វ ីជា 
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ឯករា យ ជនោះជទ ជហើយ្ែូិក៊ុាំែូិទ៊ុកចិ្ែតខ្ងមជៅជទៀែ ជៅជលើ នណា ខ្េល្បកាែថា មល នួ 

ឯករា យ ជ្រោះ នជនោះឯងជហើយ ខ្េលមិនឯករា យខ្ែមតង។ ជយើងនិយាយជនោះ មិនខ្មនជៅ 

កន ុងជែច្កត ីអ្ែ់ែងឃឹមជទ ខ្ែជយើងគ្នែ នមាន ាំជនឿអ្វ ីមួយ ខ្េលជកើែជ ើង ែាំរាប់ខ្ែព្ងឹង 

កមាល ាំង អ្នកេឹកនាំជាែិែពវថ្ងៃ ; ការផ្សោះផ្ារជាែិ រវាងគ្ណបកសែជគ គ្ ោះជាែ ិជាមួយគ្ណបកស 

្បជា ន ;  ែ៊ុកមែេ៊ុែទង់ជាែិយួន ; ែមាា ែនែ៏ត ីអ្ាំពីបទពិជ ្ន៏ របែ់គែត  ីមូរ-ែ៊ុមហួរ 

ជៅគ្៊ុងថ្្ពែ ខ្េលជគ្ជៅថា «ទឹកខ្ ន្្កជពើ» ; វិ គិគ្នជយា យ របែ់ពួកអ្នកិគិគ្ឯក 

រា យ ។ល។ 

ទីវាលនជយា យជៅ្ែកុខ្មែ រែពវថ្ងៃ ងិែជៅជ្កាមឥទធពល អ្ាំណាច្បិទម៊ុមយួន ខ្េលមាន 

ប៊ុរែខ្ល ាំង ជហើយបច្ច ុបបននជនោះ មានប៊ុរែជមាយពីររបូជទៀែ វ ួយបាំ ខ្ងមជ វ្ ើរនាំងជមែ បិទមិនឲ 

ែហគ្មអ្នតរជាែិជមើលជឃើ អ្ាំណាច្យួន ; ខ្ែជរឿងខ្មែ រេឹង, យួន និង ប៊ុរែខ្មែរទា ាំងបីឥែឈឺ 

កាលជទ ជ្រោះ វាគ្នែ នអ្វ ី ជ វ្ ើឲប៊ុរែខ្ល ាំង ជេកមិនលក់ជនោះជ ើយ ; ជាពិជែែយួនេឹងច្ាែ់ថា 

ខ្មែ រអ្នកជច្ោះ ក៏គ្នែ់ជេកែមលឹងជមឃ ទាយជ ល្ៀងេូច្ជគ្ឯងខ្េរ។  

ជបើខ្មែ រជយើង មិនែាំជរច្ចិ្ែតកាែ់ផ្តត ច្់ តាមផ្ល ូិ ច្ិែត  ពី្បព័នធនជយា យជៅ្ែកុខ្មែ រែពវថ្ងៃ 

ជនោះជទ គ្ឺជយើងជៅខ្ែ នាំគ្នន រែ់តាម្ពឹែត ិការណ ៏ខ្េល្បព័នធជនោះ ជគ្បជងក ើែជ ើងឲជយើងរែ់ 

តាម គ្ឺរែ់ជានិច្ាកន ុង ្បែិកមែ គ្នែ នលទធគព អាច្្ប្ពឹែត្បឆ្ាំងនឹងជគ្ នជនោះជ ើយ។ 

យួនជគ្ជកាោះជៅអ្នកេឹកនាំជាែិខ្មែ រជៅ្ែកុជគ្ េូច្ជៅហ្វវ យជៅឈន លួមកជ្បើ ជេើមបីប ា្   

រាគែត ខ្មែ រ ឲជឃើ ថាជគ្ ជាមាា ែ់្ែកុខ្មែ រ, ន៊ុោះ គ្នែ នជរឿងយួន្ែូិែ៊ុាំជទាែខ្មែរអ្វ ីអ្ាំពី ជរឿង្កថ្  

្បិែត ិ គែត ខ្មែ រជទ, ផ្ទ ុយជៅិ ិ ្ែូិ ជហង-ែាំរនិ, ្បធ្លនែាំណាងរាគែត ខ្មែ រ, ្ែូិមក្ែកុយួន 

ជេើមបីែ៊ុាំជទាែ្បជា នយួន អ្ាំពីបញ្ហា េ៊ុែទង់ជាែិ្បជាជាែិជិៀែណាម។ និមិែតរបូ ខ្បបជនោះ 

ជលាកថាច្់-ជែថាា  គ្នែ ់ជ វ្ ើហ្វក់បីមិនយល់ ្បកាែផ្តា កជ វ្ ើ ែ៊ុកមែ ចាំយួនេូរទូែែិន ; ការ 

េូរទូែ គ្នែ នមានការែ៊ុាំជទាែ វាគ្នែ នជាប់ទាក់ទងអ្វ ីនឹង ជរឿង្កថ្ ្បិែត ិ គែត ជ ោះ ខ្ែក៊ុាំនាំ 

គ្នន ឆ្ៃល់អ្វ ី េូច្ខ្េលជយើង ន ាំរាបខ្ងជលើរចួ្មកជហើយ អ្វ ីក៏ជោយខ្េលមានជកើែជ ើងជៅ 

កន ុង្ែកុខ្មែ រែពវថ្ងៃ គឺ្ យួនជាអ្នកបជងក ើែ ជេើមបីខ្ិករកម៊ុមអ្នកណាមលោះ ហ្វ ន្បឆ្ាំងជគ្ ខ្េល 

ជា យ៊ុទធ គែត  ជ ៉ោ -ជែងទ៊ុង ជៅ «ផ្តក ១០០» ជបើកជែរគីពឲបញ្ហា ិនត  វរោិះគ្ន់ របបក៊ុមម ុយនិែត  

ជេើមបី ជឃើ ម៊ុមអ្នក្បឆ្ាំងមែិ ែាំរាប់ចប់ែមាល ប់ ឬ ោក់គ្៊ុក ជៅជពលជ្កាយ។ ជែើនជយា 
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 យខ្បបជនោះ វាមិនេូច្ប៊ុរែខ្ល ាំង កាំព៊ុងតាមចប់ អ្នក្បឆ្ាំងមល នួ ជនោះជទ?  

យួនជគ្ជ្បើ យ៊ុទធ គែត  «ែក់ៗជព បាំព៊ុង», ប៊ុរែ ែម-រងសី និង កឹម-ែ៊ុខ្ គ្នែ់ជ្បើយ៊ុទធ 

 គែត «អ្ែ់ឯង ឆ្ៃ  ់អ្ » ឯច្ាំ ខ្ណក ប៊ុរែខ្ល ាំង គ្នែ់ជ្បើយ៊ុទធ គែត  «អ្ ខ្ល ាំង យួនឈន ោះ» ខ្ែ 

អ្នកឃ្លល ន និង អ្នកច ់ គឺ្ ខ្មែ រអ្នកជា គ្នែ់គិ្ែខ្ែពីច ់រហូែ ជ្រោះខ្ែជ ឿជគ្មិនជច្ោះច្ប់។ 

ជ ឿជហើយ ជ ឿជទៀែ, ជ ឿជមែ  ថា ែ, ជ ឿលា  ថា  ប, ជ ឿតាម ជហើយ ្ប្ពឹែត ិ ឥែគ្ិែម៊ុម 

ជ្កាយ៕    

 

សង្ហា -ឧប 

ថ្ងៃទ ី២០ សីហា ឆ្ន ាំ ២០១៤ 


