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 ប្រវត្តសិាស្រ្ ិអាចទកុជា មេម ៀន បានដែ ឫមទ ? 

   

 

 
 

ដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២៧ កញ្ញា  ២០១៥ 

 

ប្រវត្តសិាស្រ្ ិអាចទកុជា មេម ៀន បានដែ ឫមទ ? 

ខ្មែ រដយើង ខ្ែងខ្ែដោទជាសំណួរថា ដេែុអ្វ ីបានជា អ្នកដឹងនំខ្មែ រ ដៅខ្ែោញ់ដបាក

យួន ដ ោះបីមានប្បវែត ិសាស្រសតជាែិ ជាចំដណោះ សំរាបប់ង្ហា ញ នូវប្រប់ឧបាយយួន ដ វ្ ើ

ឧបប្កម រុករានទឹកដីខ្មែ រ ដប្ចើនសែវែសមកដេើយ ? ដោយសារខ្មែរដយើង មិនសាា ល់

ប្បវែត ិសាស្រសតជាែិមល នួចាស់ ឬ មិនយកវា មកទុក ជាដមដរៀន សំរាប ់បំភ្ល ឺផ្ល វូអ្នរែ ? 

ខ្ែសំណួរដនោះ នំដោទជា បញ្ញា ទួដៅ ជាជដប្ៅដល ់ែួនទី ននប្បវែត ិសាស្រសត  ថាដែើដរអាច

ទុកវា ជាដមដរៀនបានខ្ដរឫដទ ? 

អ្វ ីជា ដមដរៀន រឺ ជាចំដណោះដចោះដឹង ទុកជាអ្នុសារ សំរាប់យកវាមកអ្នុវែត ខ្ែ ប្បវែត ិសា

ស្រសត មិនខ្មន ជាចំដណោះ្មែតា ដ ោះបីវាមានលកខណៈជាវទិាសាស្រសត  ដប្រោះវា ជា ប្រឹែត ិការណ

មានដកើែដ ើងកន ុងអ្ែីែកាល ដៅកន ុងបរបិទមួយ ខ្ដលប្បវែត ិសាស្រសត វទូិ មិនអាចរក

ដ ើញអ្សដ់សចកត ីបានដនោះដ ើយ។ ដេែុដនោះឯង បានជាដរ មិនអាចទុក ងំប្សងុថា

ប្បវែត ិសាស្រសត  ជា ដមដរៀន បានដនោះដទ ខ្ែវា ជាចំដណោះ សំខាន់មួយ សំរាប់មនុសសជាែិ សំ

រាប់ប្បជាជាែិ ដដើមប ីឲ មនុសសដោក, ប្បជារលរដឋ មានសមបជញ្ា ៈ ននអ្ែថភារមល នួកន ុង

ចរនត  ននការវវិែត  ននមនុសសជាែិ, ប្បជាជាែិ ខ្ដលមល នួកំរុងរស់ដៅ។ ចំដណោះប្បវែត ិសាស្រសត

ជាជំនួយ ដល់ជនណាមាន ក ់ខ្ដលមានឆនទៈ ខ្សវ ងរកការរិែ ដលើប្រឹែត ិការណអ៍្វ ីមួយ ខ្ដល

មានដកើែដ ើង ដៅកន ុងអ្ែីែកាល ដដើមបីយលដ់ឹង ខ្ែ មិនអាចយកវា មកដ វ្ ើជា

អ្នុសារ សំរាប់ ដ វ្ ើតាមបាន ងំប្សងុដនោះដទ ដប្រោះប្រឹែត ិការណ ៍ខ្ដលមានដកើែដៅដរល

ដនោះ វាមានកតាត ដប្ចើនណាស ់ខ្ដលវាមិនដូចគ្នន នឹង កាលៈដទសៈដផ្សងមួយដទៀែ ដ ោះបី

ប្រឹែត ិការណ ៍ខ្ដលកំរុងដកើែដ ើង វាមានសភារប្សដដៀងគ្នន នឹង អ្វ ីខ្ដលធ្លល ប់ដកើែដ ើង

ក៏ដោយ។ ប្បវែត ិសាស្រសត  វាមានការរិែរបស់វាខ្ែមួយរែ់ ខ្ែការរិែដនោះជួនកាលវាខ្ប្ប

ដប្ចើនខ្បបយ៉ា ង មានដៅកន ុងអារមែណ៍ របស់អ្នកខ្ដលបានអានវា ដេើយ យកវាមកបក

ប្សាយដៅតាម ការយល់ដ ើញ ឬ ផ្លប្បដយជន ៍របស់មល នួ។ ឧ េរណ៍៖ ខ្មែ រដយើងមាន

មែីមុសៗគ្នន  ដលើប្បវែត ិសាស្រសតជាែិ ជារិដសស ដលើ ប្រឹែត ិការណ៍នដយបាយ ខ្ដលនំឲខ្មែ រ

ដយើងរិបាក រកការរិែ ឧបមា ការរិែ ននប្រឹែតកិារណ៍សំខាន់មានដកើែដ ើងកន ុងសែ

វែសទ២ី០ ដូចជា ប្រឹែត ិការណ៍ នងៃទី ១៨ មីន១៩៧០, ១៧ ដមសា ១៩៧៥, ៧ មក

រា ១៩៧៩ ។ល។ ដ ោះបីប្រែឹត ិការណ៍ ងំដនោះ មានកិចចប្រមដប្រៀងសនត ិភារ នងៃទ២ី៣ែុោ

១៩៩១ ជាមូលោឋ នចាប់ សំរាប់បញ្ចប់ការរិភាកាែទល់រកមុសប្ែវូជាមែិ រវាងខ្មែរនឹង

ខ្មែ រក៏ដោយ ខ្ែប្របភ់ារី រក់រ័នធ  មិនបានយក កិចចប្រមដប្រៀងដនោះ ជាដគ្នលរំនិែ 

ដដើមបីរកឯកភារជាែិ កន ុងដំដណើរងែី ននការកសាង លទធិប្បជា្ិបដែយយដសរ។ី មានឯក

 

 



Pg. 02 
 ប្រវត្តសិាស្រ្ ិអាចទកុជា មេម ៀន បានដែ ឫមទ ? 

   

 

 
 

ដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២៧ កញ្ញា  ២០១៥ 

 

ភារជាែិ ដទើបអាចមាន ប្បវែត ិសាស្រសតជាែិរិែ រុំដនោះដសា្ រឺមានខ្ែប្បវែត ិសាស្រសត  នន

អ្នកឈ្ន ោះ និង អ្នកខាល ំង ខ្ែប៉ាុដណាណ ោះ ខ្ដលអាចជាប្បវែត ិសាស្រសត  សិបបនិមែ ិែ សំរាប់អ្នកដ៏នទ

ដទៀែ។ 

ប្បជារលរដឋនិមួយៗ ប្ែវូដចោះដឹង នូវប្បវែត ិសាស្រសត  ននប្បជាជាែិមល នួ មិនខ្មនសំរាប់យក

មកដ វ្ ើជាដមដរៀន ដនោះដទ ដូចបានជំរាបខាងដលើរចួមកដេើយ ខ្ែទុកជាការដចោះដឹង សំ

រាប់រិែការររ ដលើអ្វ ីខ្ដលមិនអាចដប្គ្នងទុក ឧបមា ដបើប្បវែត ិសាស្រសត  បានបង្ហា ញនូវ

លបិចដយៀកណាម ធ្លល ប់ដប្បើសំរាប់លួចទឹកដីខ្មែ រ ដូដចនោះខ្មែ រដយើង ប្ែវូមានការប្បងុប្បយ័ែន

នូវអ្វ ីខ្ដលធ្លល ប់មាន ដេើយរិែការររ ដល់អ្វ  ី ខ្ដលមិនអាចដប្គ្នងទុក (imprévu) 

បខ្នថមដទៀែ ដប្រោះលបិចយកមកដប្បើ វាខ្ែងដ វ្ ើដៅកន ុងបរបិទ ននសាថ នការណ៍ងែីជានិចច

ដូដចនោះការប្បងុប្បយ័ែន ដល់អ្វ ីខ្ដលធ្លល ប់មាន វាជាការោំបាច់ ខ្ែវាមិនប្រប់ប្គ្នន់ ដបើ

គ្នែ នការរិែដល់អ្វ ីខ្ដល មិនអាចដប្គ្នងទុកបាន។ ការរិែដនោះដេើយខ្ដលជា ចកខ ុ ទសស

ន៏ ននអ្នរែ (vision d’avenir) ខ្ដលមានប្បវែត ិសាស្រសត  និង សាថ នការណ៍បចច ុបបនន  ជា

មូលោឋ នរមួ សំរាប់យកវាមករិែរិោរណា ដដើមបបីំភ្ល ឺផ្ល វូអ្នរែ។ 

ឧ េរណ៍ មានដប្ចើនណាស់ចំដរោះខ្មែ រ ខ្ដលដយើងដលើកយកមកបង្ហា ញ ជាសដងខប នូវ

ប្រឹែត ិការណ ៍ ខ្ដលមិនអាចដប្គ្នងទុក ដេើយអ្នកនដយបាយខ្មែរដយើងមិនបានយកមក

រិែឲបានលអ ិែលអែ៖់ 

១. ឆ្ន ំ ១៩៧០៖ ដប្កាយរី សភាខ្មែរ ដបាោះដឆ្ន ែដកដសចកត ីទុកចិែត  សដមតច សីេនុ រី

ដំខ្ណងប្បមុមរដឋខ្មែ រ ដែើខ្មែ រណាអាចដជឿបាន ថាប្រោះអ្ងា ខ្ដលជាខ្មែរមួយរបូ ជាអ្ែីែ

មហាកសប្ែ យកការសងសឹងជា្ ំរែ់ដៅរឹងយួនដយៀកកុង ឲទ័រដរ វាយប្បហារកងទ័រ

ជាែិខ្មែរ ខ្ដលនំឲមានដកើែសស្រង្ហា មដៅកន ុងប្សកុខ្មែ រ។ ដនោះជា ទដងវ ើមួយ ខ្ដលមិនអាច

ដប្គ្នងទុក ខ្ែដរលដនោះ ដបើសិនជា អ្នកនដយបាយខ្មែរ បានរិែដល់វា ថាវានឹងអាច

ដកើែដ ើងបាន ប្បខ្េលជារួកគ្នែ់មានការប្បងុប្បយ័ែនជាដទវ ដដើមបីរកដដំណាោះប្សាយ

ណាមួយ ខ្ដលមិនអាចឲទ័រដយៀកកុង ដឆលៀែឪកាស យកប្សកុខ្មែ រ ជាសមរភូ្មងិែីសំរាប់

បំដរបី្បដយជន៍របស់ដរ។ ដយៀកណាមកុមម ុយនិសត  ដររិែថា សេរដឋអាដមរកី នឹងជួយ

ខ្មែររិែ ខ្ែជាជំនួយ រ តែែបិែ ខ្ដលវាគ្នែ នរំខាន ដល់ការដបើកសមរភូ្មិ ដៅប្សកុខ្មែ រ

របស់ដរ។ ការរិែរបស់ដយៀកណាម ខ្បបដនោះដេើយ ខ្ដលជាការរិែមែែ់ចែ់ ដលើក អ្វ ី

ខ្ដលមិនអាចដប្គ្នងទុក របស់ដរ មុននឹងដរសដប្មច វាយប្បហារកងទ័រជាែិខ្មែរ ផ្ទ ុយ

រីខ្មែ រដយើងមានជំដនឿជាក់ចាស់ថា អាដមរកីាំងចាស់ជានឹងជួយខ្មែរ ១០០% ដោយមិន

យកកតាត នននដយបាយ របស់ អាដមរកីាំង ខ្ដលកំរុងរកដំដណាោះប្សាយ បញ្ឈប់សស្រង្ហា ម

តាមវ ិ្ ីនដយបាយ រឹការចរោរ ជាមួយ យួន និង ដោក កុមម ុយនិសត ។ ដូដចនោះ សស្រង្ហា ម

របស់ខ្មែ រ ដ ោះបីមានលកខណៈជាសស្រង្ហា មការររ និង រំដោោះជាែិ រិែប្បាកដ ខ្ែវាជាសង្
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ដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២៧ កញ្ញា  ២០១៥ 

 

ប្គ្នមកាលវរិុទធ ដប្រោះវាផ្ទ យុ រីការចង់បាន របស់ សេរមអ្នតរជាែិ រឺសនត ិភារដៅ

ឥណឌ ចូិន ជារិដសស ផ្ត យុរ ី នដយបាយ អាដមរកីាំង ដៅដំបន់អាសុី រឺ ការបនទ រូ

ទំនស់ ខ្ដលមានដប្ចើន ទសសវែតរ៍ ជាមួយចិនកុមម ុយនិសត ។ ខ្ែជំនន់ដនោះ ដែើខ្មែ រអ្នកសា

ធ្លរណៈរដឋនិយម មានជដប្មើសខ្ដរឫដទ ដៅចំដរោះការឈ្លល នរន ដោយអាវុ្  របស់យួន

កុមម ុយនិសត  ? ទឹកចិែតដសនហាជាែិ និង ដសចកត ីកាល ហាន របស់ខ្មែ រដៅចំដរោះមុមការឈ្លល ន

នរនយួនកុមម ុយនិសត ដនោះឯង ខ្ដលជំរុញខ្មែ រ ឲដឆល ើយែបនឹងអាវុ្ឈ្លល នរន ដោយ

អាវុ្ការររជាែិ ដប្រោះខ្មែ រគ្នែ នជដប្មើ នកាល ខ្ដលអាដមរកីាំង ដរៀបចំដបាោះបង់

ឥណឌ ចូិនដោល ទុកឲ យួន និង ចិន កុមម ុយនិសត  ប្ែបាកស់ុីយ់ងង្ហយប្សួលបំផ្ុែ ខ្ដល

នំឲសង្ហា រជីវែិខ្មែ រ ជាង២ោនកន ុងរបបប្បល័យរូជសាសន៍ខ្មែរប្កេម។ 

២. ឆ្ន ំ ១៩៩១៖ ដៅកន ុងកិចចប្រមដប្រៀងសនត ិភារ ២៣ ែុោ ឆ្ន ំ ១៩៩១ រួកអ្នក

នដយបាយមិនខ្មនកុមម ុយនិសត  មិនយកកតាត  ខ្ដលមិនអាចដប្គ្នងទុក រឺ ដយៀកណា

ម បំភាន់ ដកកងទ័រ របស់ដរដចញរីកមព ុជា មករិែសំរាប់ការររ ដោយសុំទុកកង

ទ័រ របស់អ្ងាការសេប្បជាជាែិ ជាអ្នកធ្លនការររខ្មែរកន ុងរយៈដរលអ្នតរកាល ដដើមបី

ោលំទធិប្បជា្ិបដែយយ។ ការមិនបានដប្គ្នងទុកដនោះឯង ខ្ដលនំបដងក ើែឲមាន រដឋ

ប្បហារ ឆ្ន ំ១៩៩៧ ដ វ្ ើដ ើងដោយរណបកសប្បជាជនកមព ុជា ដោយមានជំនួយរីរួក

ដយធ្លយួន ោក់មល នួកន ុងជួរទ័រ របស់រណបកសប្បជាជន។ ដែើអ្នកណា ជាអ្នកសុំបញ្ឈប់

ដបសកកមែអ្ងាការសេប្បជាជាែិ មុនដរលកំណែ់ទុក ? រឺ សដមតច សីេន។ុ ប្រោះអ្ងា ជា

កតាត  ខ្ដលខ្មែរមិនខ្មនកុមម ុយនិសត  មិនអាចដប្គ្នងទុក ដូចគ្នន ដៅឆ្ន ំ ១៩៧០ ដប្រោះ ប្រោះ

អ្ងា ខ្បរជា ដៅដ វ្ ើសេប្បែិបែត ិការ ជាមួយខាែ ំងជាែិ នកាល ខ្ដលជាែ ិប្ែវូការកមាល ំង

រមួការររជាែិ។ សួរថា ដែើប្រោះអ្ងា គ្នែ នជដប្មើស ដដើមបីរកាសិនិទធរលជាែិ ប្សប

តាម រំនិែ ននកិចចប្រមដប្រៀង ២៣ ែុោ ? ការខ្ដលមិនបានរិែ អ្វ ីខ្ដលមិនអាច

ដប្គ្នងទុកដនោះឯង ខ្ដលនំឲដំដណើរលទធិប្បជា្ិដបដែយយ ទទួលបរាជ័យ ងំប្សងុ ទុកឲ

ដយៀកណាម មានលទធភារ រកាអ្ំណាចផ្តត ច់ការមួយដៅប្សកុខ្មែ រ ខ្ដលមានប្កមុយួន

ដៅរីដប្កាយ ខ្ដលខ្មែរដយើងដៅថា «បាទនដទ៣ី» ដដើមបីដ វ្ ើកិចចការបំដរបី្បដយជន៍របស់

ដរ។ ដែើនរណាជាអ្នកទទួលមុសប្ែវូ ? អ្នកនដយបាយខ្មែរ មានទមាល ប់ឆក់យកអ្វ ីខ្ដល

ជា ភារភាល ម ដប្រោះវាអាចឲមល នួទទួលបាននូវអ្ែថប្បដយជន៍ភាល មៗ ខ្ដលមានរកយ

បុរាណខ្ងលងថា «ឆអ ិែកាលសុីកាល ឆអ ិែកនទ ុយសុីកនទ ុយ»។ ឧ េរណ ៍ដូច សដមតច សីេ

នុ ប្រោះអ្ងា ចង់ដ វ្ ើប្បែាសាថ បន ភាល ម របបរាជនិយម សុមចិែត បត រូនឹង ការរកា

របប រណបយួន ដ ោះបីប្រោះអ្ងាដឹងចាស់ថា ការដោោះដូរខ្បបដនោះ នឹងនំមក នូវទុកខ

ដវទន ដល់ប្បជាជាែិខ្មែរ។ របបរាជានិយម បចច ុបបនន  រឺដូច ដរយករងមាន់ខ្ដលដរនវ

ខ្បករចួដេើយ មកផំុ្្ ឲវាដៅជារងមាន់ដ ើងវញិ។ សួរថា ដែើដរអាចផំុ្្វាបានខ្ដរឫដទ ?
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ដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២៧ កញ្ញា  ២០១៥ 

 

ចាស់ជាដ វ្ ើមិនបានដនោះដ ើយ ដូដចនោះប្ែវូខ្ែ បដងក ើែរងមាន់សិបបនិមែ ិែ មានរបូភារ

ជារងមាន់រិែ ខ្ែគ្នែ នធ្លែុជា្មែជាែិដនោះដទ។ 

ដៅមានឧ េរណ៍ជាដប្ចើនដទៀែ ខ្ែដយើងទុកឲអ្នកអាន ខ្សវ ងរកវា មករិោរណាដរៀ

ងៗមល នួ ដប្រោះខ្មែ រដយើងដប្ចើន ដឹងដរឿងរបស់ប្បជាជាែិមល នួ ដូដចនោះ មិនោំបាច់ដយើងដលើក

យកបង្ហា ញបនតដនោះដ ើយ។ ដយើងប្គ្នន់ខ្ែដលើកជាសំណួរសួរថា ដែើ រណបកសសដស្រង្ហា ោះ

ជាែិបានរិែរិោរណា ដលើអ្វ ី ខ្ដលមិនអាចដប្គ្នងទុកបានដទ ដៅដរលដបាោះដឆ្ន ែថាន ក់

ជាែិនឆ្ន ំ ២០១៨ ? រុដំនោះដសា្ ចាស់ជានំគ្នន ដដើរចូលរដឋសភា ជាអ្នករណប រណ

បកសប្បជាជន ដូចការដដើរចូលកន ុងឆ្ន ំ ២០១៤ ជារុំខាន ខ្ដលជាទដងវ ើ រំោយឲបាែ់

សូនយ នូវជ័យជំនោះ ននប្បជារលរដឋខ្មែ រ ដលើ របបផ្តត ច់ការ។ សួរថា ដៅឆ្ន ំ ២០១៨ រណ

បកសសដស្រង្ហា ោះជាែ ិអាចសុំជ័យជំនោះ អ្វ ីមតងដទៀែ រីប្បជារលរដឋខ្មែ រ ដបើគ្នែ់ភាល ប់ប្បរល់

ឲរចួដេើយ ដេើយយកជយ័ជំនោះដនោះដៅដបាោះដោល ដដើមបីដៅអី្ ខ្ែប៉ាុដណាណ ោះ។ ដែើបកសដនោះ

នឹងដលើកយក ដគ្នលរំនិែអ្វ ី មកដោសន ដប្ៅរី «ដូរឬមិនដូរ» ខ្ែខ្មែ រដឹងថាដល់

ដរលប្បជារលរដឋ ដឆល ើយថា «ដូរ» ខ្បរជានំគ្នន ដូរដ វ្ ើ ការចរោរ ឬ សនទន ដៅវញិ។ ដែើ

អ្នកដឹងនំរណបកសសដស្រង្ហា ោះជាែិ មាន េិរ ិ (conscience ce qui est mal) ដបើមល នួដៅ

តាំងមល នួជាមនុសស ? 

ម្ចក្តិ្ននិដ្ឋា ន 

ប្បជារលរដឋ ប្ែវូដចោះដឹងអំ្រីប្បវែត ិសាស្រសតជាែ ិខ្ែប្ែវូដឹងខ្ដរថា វាមានប្បដយជន៍អ្វ ី សំ

រាប់មល នួ និង សំរាប់ជាែ ិ ដប្រោះប្រប់ចំដណោះ រឺជាប្បដយជន៍ ដូចដចោះអ្កសរ សំរាប់អាន.

សាា ល់សីល្ម៍ សំរាប់ដគ្នររ ។ល។ ចំដណោះ ននប្បវែត ិសាស្រសតជាែិ ជាការសាា ល់នូវផ្ល វូជាែិ

ខ្ដលប្បជាជាែិខ្មែរកំរុងបនតដដើរដៅមុមជានិចច ដូដចនោះអ្នកដដើរមិនអាចវ តលប្ែ ប់ដៅ

ដដើរដលើកខ្នលងណាខ្ដលមល នួធ្លល ប់ដដើរបានប្សួលដនោះដ ើយ ខ្ែអាចដឹងបានថា ផ្ល វូខ្បប

ណាខ្ដលរិបាកដដើរ ដប្រោះធ្លល ប់បានដដើរដៅកខ្នលងដនោះរចួដេើយ។ ដូដចនោះ ដបើមិនចង់ឲ

មានការរិបាកដដើរ ប្ែវូកសាងផ្ល វូ ខ្ដលប្ែវូបនតដដើរឲបានលអ ។ ការកសាងដនោះឯង ខ្ដល

អ្នកកសាងប្ែវូការ ការរិដសា្ របស់អ្នកខ្ដលធ្លល ប់កសាងផ្ល វូលអ ។ ខ្ែការរិដសា្ មិ-

មខ្មនជា ជាដមដរៀនដនោះដ ើយ ដប្រោះដមដរៀនប្គ្នន់ជាកបួ ន ខ្ែកបួ ន ខ្ែងខ្ែមានកំេិែ

របស់វា ដៅកន ុងបរបិទ ននសាថ នភារ។ ដូដចនោះ ចំដណោះ ននប្បវែត ិសាស្រសត  រឺដ វ្ ើឲអ្នកដចោះ មាន

សមបជញ្ា ៈ ដលើអ្វ ីខ្ដលមនិអាចដប្គ្នងទុក។ សាា ល់អ្ែីែកាល, រស់ដៅកន ុងបចច ុបបននកាល

ខ្ែដបើគ្នែ នការដប្គ្នងទុក ដល់អ្វ ីខ្ដលមិនអាចដប្គ្នងទុកបាន រឺ រស់ កន ុងសភាវរែិ

ខ្ដលមានចំដណោះ ននប្បវែត ិសាស្រសត  មិនខ្មនជា សតិជាគរយិៈ (ដំដណើរភាា ក់សាែ រែី) ជួននំ

បដងក ើែកន ុងសាែ រែី នូវ សតិវបិ្បវាស (ការភាល ែ់ោល ែោកសាែ រែី) យកទមាល ប់ទុកជាមាគ្ន៌ា
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ដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២៧ កញ្ញា  ២០១៥ 

 

ននអ្នរែ។ ចំដណោះ គ្នែ នសមបជញ្ា ៈ រឺ ជា ទមាល ប ់ខ្ដលអាចសមាល ប់បញ្ញា ។ ប្បវែត ិសាស្រសត

រឺជា សញ្ញា ណ ននប្បជាជាែិមួយ មាន សមបជញ្ា ៈ ជា ប្បជាជាែ ិរស់ដៅកន ុង សែិជាររ ិ

យៈ ជានិចច ខ្ដលជា អាវុ្ការររជាែិ កន ុងសាែ រែីជាថាមវន័ត។ ដូដចនោះ ចិតតនាការ (អាការ

ខ្ដលរិែ) ប្ែវូដឹង អ្ំរី អ្ែីែកាល ប្ែវូសាា ល ់បចច ុបបនន  ប្ែវូសមល ឹង ដមើល អ្នរែ ដៅ

កន ុងសមបជញ្ា ៈ ដលើអ្វ ីខ្ដល មិនអាចដប្គ្នងទុក។ 

ខ្មែ រដយើង មានវបប្ម៍ អ្វជិជមាន មួយ រឺ «វបប្ម៍ ដ វ្ ើសិន»។ វបប្ម៍ដនោះឯង ខ្ដលនំ

ឲខ្មែ រ គ្នែ ន ចិែតនការ ដលើ អ្វ ីខ្ដលមិនអាចដប្គ្នងទុក ដេើយដចោះខ្ែនំគ្នន សួរមល នួឯង

ខ្បបជាខ្ឆៃឆៃល់ថា ដេែអុ្វ ីបានជាខ្មែរ ដចោះខ្ែោញ់ដបាកយួនជានិចច ?  

    

   

 

        

      

 

  

   

        

        

     

 

 

 

 

  


