ដេកដេើលដេឃទាយដ្លៀង
Scruter le ciel pour prédire la pluie

ខ្មែ រអ្ន កចាំខ្ែជ ឿ នាំគ្ននជេកទាយជ្ល ៀង ជ្រោះ ហ៊ុន-ខ្ែន ជាប៊ុគ្គលអ្ច្ជ រ ិយៈ ឬ ប៊ុរែខ្លាំង ជច្ោះ
ជ្វ ើផ្គរ ជ្រោះប៊ុរែជនោះ េឹងថា ខ្មែ រទា ាំងជនោះ គ្ិែខ្ែពីជ ឿ កាលណាឮែូ រផ្គ រ គ្ឺច្ាែ់ជាមាន
ជ្ល ៀងជាព៊ុាំខ្ន។
នឆ្នាំ២០១៣ ជពលជ

ោះជឆ្នែ ថានក់ជាែិ ប៊ុរែជនោះ បជងក ើែ«រនទ ោះែមរងសី» នាំឲខ្មែ រអ្ន កចាំជ ឿ

ទាយថាមានជ្ល ៀងធ្លលក់ខ្លាំង ជ្ែោះ «េូ រ» រែ់ងង៊ុោះ កាន់ជ ៉ោ ែែជគ្គោះជាែិ ជេើមបីចាំ្ែងទឹក
ជ្ល ៀង យកមកទ៊ុកជាទឹកមនត ខ្ែជ្ល ៀងេូ រ វាមិនធ្លលក់មកជ

ោះ ពីជ្រោះ រនទ ោះែមរែសី ជាែិបប

និមែិែ បជងក ើែជោយ ប៊ុរែខ្លាំង ខ្ែប៉ោ៊ុជណា
ណ ោះ។
បច្ចុបបនន ជនោះ ប៊ុរែខ្លាំង ជ្វ ើឲឮែូ រ «ផ្គ រមិន ត ប់យួន» នាំឲអ្ន កជច្ោះ ែមល ឹងជមឃមត ងជទៀែ
រំពឹង នឹងមានធ្លលក់ «ជ្ល ៀង

មគ្គ ីខ្មែ រ» ្បឆ្ាំងយួ ន ; មានអ្ន កមល ោះ ជ ឿថា ហ៊ុន-ខ្ែន និង

ែម-រងសី កាំព៊ុងផ្្ុាំកមាលាំងគ្នន ជេើមបីរំជោោះជាែិ ពីអ្ាំណាច្យួ ន េូ ជច្ន ោះយ៊ុទធ
ជាយ៊ុទធ

គែត ឲផ្ល ែាំរាប់្បជាជាែិខ្មែ រ ; រង់ចាំជមើលែិន ្

គែត ការផ្សោះផ្ារជាែិ

កេជាមានផ្លជៅជពលឆ្ប់

ជនោះជាព៊ុាំខ្ន (អ្ ា រយ=Sic)។
ាំជនឿជាែិទធិរបែ់ប៊ុគ្គលមានក់ៗ ខ្េលឥែអាច្នរណាបាំរន

នជនោះជ ើយ ខ្ែច្ាំជរោះជយើង

វិ ិ

ជយើងគ្នែន ាំជនឿ ជលើអ្វីមួយ ខ្េលមានជកើែជ ើងកនុង្បព័នធជាែិបច្ចុបបនន ជនោះជ ើយ ជ្រោះ

វា

បរលាប កនុង្បព័នធេឹកនាំជាែិផ្តតច្់ការអ្ែ់ជៅជហើយ។ ជៅ្ែ ុកខ្មែ រែពវ ថ្ងៃ គ្នែនអ្វ ីជា
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ឯករា យ ជនោះជទ ជហើយ្ែូិក៊ុាំែូិទ៊ុកច្ិែតខ្ងមជៅជទៀែ ជៅជលើ នណា ខ្េល្បកាែថា មល ួន
ឯករា យ ជ្រោះ នជនោះឯងជហើយ ខ្េលមិនឯករា យខ្ែមត ង។ ជយើងនិយាយជនោះ មិនខ្មនជៅ
កនុងជែច្កត ីអ្ែ់ែងឃឹមជទ ខ្ែជយើងគ្នែនមាន ាំជនឿអ្វ ីមួយ ខ្េលជកើែជ ើង ែាំរាប់ខ្ែព្ងឹង
កមាលាំង អ្ន កេឹកនាំជាែិែពវ ថ្ងៃ ; ការផ្សោះផ្ារជាែិ រវាងគ្ណបកសែជគ្គោះជាែិ ជាមួ យគ្ណបកស
្បជា ន ;

ែ៊ុកមែ េ៊ុែទង់ជាែិយួន ; ែមាាែន៏ែតីអ្ាំពីបទពិជ

ជៅគ្៊ុងថ្្ពែ ខ្េលជគ្ជៅថា «ទឹកខ្្ន ្កជពើ» ; វិ ិគគ្នជយា

្ន៏ របែ់គែត ី មូ រ-ែ៊ុមហួ រ

យ របែ់ពួកអ្ន កិ ិគគ្ឯក

រា យ ។ល។
ទីវាលនជយា

យជៅ្ែ ុកខ្មែ រែពវ ថ្ងៃ ងិែជៅជ្កាមឥទធ ពល អ្ាំណាច្បិទម៊ុមយួ ន ខ្េលមាន

ប៊ុរែខ្លាំង ជហើយបច្ចុបបនន ជនោះ មានប៊ុរែជមាយពីររ ូបជទៀែ វ ួ យបាំខ្ងមជ្វ ើរនាំងជមែបិទមិនឲ
ែហគ្មអ្នត រជាែិជមើលជឃើ អ្ាំណាច្យួ ន ; ខ្ែជរឿងខ្មែ រេឹង, យួ ន និង ប៊ុរែខ្មែ រទា ាំងបីឥែឈឺ
កាលជទ ជ្រោះ វាគ្នែនអ្វ ី ជ្វ ើឲប៊ុរែខ្លាំង ជេកមិនលក់ជនោះជ ើយ ; ជាពិជែែយួ នេឹងច្ាែ់ថា
ខ្មែ រអ្ន កជច្ោះ ក៏គ្នែ់ជេកែមល ឹងជមឃ ទាយជ្ល ៀងេូ ច្ជគ្ឯងខ្េរ។
ជបើខ្មែ រជយើង មិនែាំជរច្ច្ិែតកាែ់ផ្តតច្់ តាមផ្ល ិូ ច្ិែត ពី្បព័នធនជយា

យជៅ្ែ ុកខ្មែ រែពវ ថ្ងៃ

ជនោះជទ គ្ឺជយើងជៅខ្ែ នាំគ្ននរែ់តាម្ពឹែតិការណ៏ ខ្េល្បព័នធជនោះ ជគ្បជងក ើែជ ើងឲជយើងរែ់
តាម គ្ឺរែ់ជានិច្ាកនុង ្បែិកមែ គ្នែនលទធគព អាច្្ប្ពឹែត្បឆ្ាំងនឹងជគ្

នជនោះជ ើយ។

យួ នជគ្ជកាោះជៅអ្ន កេឹកនាំជាែិខ្មែ រជៅ្ែ ុកជគ្ េូ ច្ជៅហ្វវយជៅឈន ួលមកជ្បើ ជេើមបីប្ា
រាគែត ខ្មែ រ ឲជឃើ ថាជគ្ ជាមាាែ់្ែ ុកខ្មែ រ, ន៊ុោះ គ្នែនជរឿងយួ ន្ែូិែ៊ុាំជទាែខ្មែ រអ្វ ីអ្ាំពី ជរឿង្កថ្
្បិែត ិ

គែត ខ្មែ រជទ, ផ្ទុយជៅិ ិ

្ែូិ ជហង-ែាំ រ ិន, ្បធ្លនែាំណាងរាគែត ខ្មែ រ, ្ែូិមក្ែ ុកយួ ន

ជេើមបីែ៊ុាំជទាែ្បជា នយួ ន អ្ាំពីបញ្ហាេ៊ុែទង់ជាែិ្បជាជាែិជិៀែណាម។ និមិែតរ ូប ខ្បបជនោះ
ជលាកថាច្់-ជែថាា គ្នែ់ ជ្វ ើហ្វក់បីមិនយល់ ្បកាែផ្តាកជ្វ ើ

ែ៊ុកមែ ចាំយួនេូ រទូ ែែិន ; ការ

េូ រទូ ែ គ្នែនមានការែ៊ុាំជទាែ វាគ្នែនជាប់ទាក់ទងអ្វ ីនឹង ជរឿង្កថ្ ្បិែត ិ
គ្ននឆ្ៃ ល់អ្វី េូ ច្ខ្េលជយើង

គែត ជ

ោះ ខ្ែក៊ុាំនាំ

ន ាំរាបខ្ងជលើរ ួច្មកជហើយ អ្វ ីក៏ជោយខ្េលមានជកើែជ ើងជៅ

កនុង្ែ ុកខ្មែ រែពវ ថ្ងៃ គ្ឺ យួ នជាអ្ន កបជងក ើែ ជេើមបីខ្ិករកម៊ុមអ្ន កណាមល ោះ ហ្វន្បឆ្ាំងជគ្ ខ្េល
ជា យ៊ុទធ

គែត ជ ៉ោ -ជែងទ៊ុង ជៅ «ផ្តក១០០» ជបើកជែរ ីគពឲបញ្ហាិនត វរ ិោះគ្ន់ របបក៊ុមមុយនិែត

ជេើមបី ជឃើ ម៊ុមអ្ន ក្បឆ្ាំងមែិ ែាំរាប់ចប់ែមាលប់ ឬ ោក់គ្៊ុក ជៅជពលជ្កាយ។ ជែើនជយា
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យខ្បបជនោះ វាមិនេូ ច្ប៊ុរែខ្លាំង កាំព៊ុងតាមចប់ អ្ន ក្បឆ្ាំងមល ួន ជនោះជទ?
យួ នជគ្ជ្បើ យ៊ុទធ

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

គែត «អ្ែ់ឯង ឆ្ៃ ់អ្ » ឯច្ាំខ្ណក ប៊ុរែខ្លាំង គ្នែ់ជ្បើយ៊ុទធ

គែត «អ្ ខ្លាំង យួ នឈន ោះ» ខ្ែ

អ្ន កឃ្លលន និង អ្ន កច ់ គ្ឺ ខ្មែ រអ្ន កជា គ្នែ់គ្ិែខ្ែពីច ់រហូ ែ ជ្រោះខ្ែជ ឿជគ្មិនជច្ោះច្ប់។
ជ ឿជហើយ ជ ឿជទៀែ, ជ ឿជមែ ថា ែ, ជ ឿលា ថា

ប, ជ ឿតាម ជហើយ ្ប្ពឹែតិ ឥែគ្ិែម៊ុម

ជ្កាយ៕

សង្ហា-ឧប
ថ្ងៃទី ២០ សីហា ឆ្នាំ ២០១៤

3

