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ប្រវត្តិសាស្រ្ិ អាចទុកជា មេម ៀន បានដែ ឫមទ ?

ប្រវត្តិសាស្រ្ិ អាចទុកជា មេម ៀន បានដែ ឫមទ ?
ឹ នំខ្មែ រ ដៅខ្ែោញ់ដបាក
ខ្មែ រដយើង ខ្ែងខ្ែដោទជាសំណួរថា ដេែុអ្វីបានជា អ្ន កដង
យួ ន ដ ោះបីមានប្បវែត ិសាស្រសតជាែិ ជាចំដណោះ សំរាប់បង្ហាញ នូ វប្រប់ឧបាយយួ ន ដ្វ ើ
ឧបប្កម រុករានទឹកដីខ្មែ រ ដប្ចើនសែវែសមកដេើយ ? ដោយសារខ្មែ រដយើង មិនសាាល់
ប្បវែត ិសាស្រសតជាែិមល ួនចាស់ ឬ មិនយកវា មកទុក ជាដមដរៀន សំរាប់ បំភ្លឺផ្ល វូ អ្នរែ ?
ខ្ែសំណួរដនោះ នំដោទជា បញ្ញាទួ ដៅ ជាជដប្ៅដល់ ែួ នទី ននប្បវែត ិសាស្រសត ថាដែើដរអាច
ទុកវា ជាដមដរៀនបានខ្ដរឫដទ ?
អ្វ ីជា ដមដរៀន រឺ ជាចំដណោះដចោះដឹង ទុកជាអ្នុសារ សំរាប់យកវាមកអ្នុវែត ខ្ែ ប្បវែត ិសា
ស្រសតមិនខ្មន ជាចំដណោះ្មែ តា ដ ោះបីវាមានលកខ ណៈជាវ ិទាសាស្រសត ដប្រោះវា ជា ប្រឹែតិការណ
មានដកើែដ ើងកនុងអ្ែីែកាល ដៅកនុងបរ ិបទមួ យ ខ្ដលប្បវែត ិសាស្រសត វ ិទូ មិនអាចរក
ដ ើញអ្ស់ដសចកត ីបានដនោះដ ើយ។ ដេែុដនោះឯង បានជាដរ មិនអាចទុក ំងប្ស ុងថា
ប្បវែត ិសាស្រសត ជា ដមដរៀន បានដនោះដទ ខ្ែវា ជាចំដណោះ សំខាន់មួយ សំរាប់មនុសសជាែិ សំ
រាប់ប្បជាជាែិ ដដើមបី ឲ មនុសសដោក, ប្បជារលរដឋ មានសមបជញ្ា ៈ ននអ្ែថ ភារមល ួនកនុង
ចរនត ននការវ ិវែត ននមនុសសជាែិ, ប្បជាជាែិ ខ្ដលមល ួនកំរុងរស់ដៅ។ ចំដណោះប្បវែត ិសាស្រសត
ជាជំនួយ ដល់ជនណាមានក់ ខ្ដលមានឆនទ ៈ ខ្សវ ងរកការរិែ ដលើប្រឹែតិការណ៍អ្វីមួយ ខ្ដល
មានដកើែដ ើង ដៅកនុងអ្ែីែកាល ដដើមបីយល់ដឹង ខ្ែ មិនអាចយកវា មកដ្វ ើជា
អ្នុសារ សំរាប់ ដ្វ ើតាមបាន ំងប្ស ុងដនោះដទ ដប្រោះប្រឹែតិការណ៍ ខ្ដលមានដកើែដៅដរល
ដនោះ វាមានកតាតដប្ចើនណាស់ ខ្ដលវាមិនដូ ចគ្នននឹង កាលៈដទសៈដផ្សងមួ យដទៀែ ដ ោះបី
ប្រឹែតិការណ៍ ខ្ដលកំរុងដកើែដ ើង វាមានសភារប្សដដៀងគ្នននឹង អ្វ ីខ្ដលធ្លលប់ដកើែដ ើង
ក៏ដោយ។ ប្បវែត ិសាស្រសត វាមានការរិែរបស់វាខ្ែមួ យរែ់ ខ្ែការរិែដនោះជួ នកាលវាខ្ប្ប
ដប្ចើនខ្បបយ៉ាង មានដៅកនុងអារមែ ណ៍ របស់អ្នកខ្ដលបានអានវា ដេើយ យកវាមកបក
ប្សាយដៅតាម ការយល់ដ ើញ ឬ ផ្លប្បដយជន៍ របស់មល ួន។ ឧ េរណ៍៖ ខ្មែ រដយើងមាន
មែីមុសៗគ្នន ដលើប្បវែត ិសាស្រសតជាែិ ជារិដសស ដលើ ប្រឹែតិការណ៍នដយបាយ ខ្ដលនំឲខ្មែ រ
ដយើងរិបាក រកការរិែ ឧបមា ការរិែ ននប្រឹែតកា
ិ រណ៍សំខាន់មានដកើែដ ើងកនុងសែ
វែសទី២០ ដូ ចជា ប្រឹែតិការណ៍ នងៃទី ១៨ មីន១៩៧០, ១៧ ដមសា ១៩៧៥, ៧ មក
រា ១៩៧៩ ។ល។ ដ ោះបីប្រឹែតិការណ៍ ំងដនោះ មានកិចចប្រមដប្រៀងសនត ិភារ នងៃទ២
ី ៣ែុោ
១៩៩១ ជាមូ លោឋនចាប់ សំរាប់បញ្ច ប់ការរិភាកាែទល់រកមុសប្ែូវជាមែិ រវាងខ្មែ រនឹង
ខ្មែ រក៏ដោយ ខ្ែប្រប់ភារី រក់រ័នធ មិនបានយក កិចចប្រមដប្រៀងដនោះ ជាដគ្នលរំនិែ
ដដើមបីរកឯកភារជាែិ កនុងដំដណើរងែី ននការកសាង លទធិប្បជា្ិបដែយយដសរ ី។ មានឯក

ដោយ ឧប ដៅ សង្ហា
២៧ កញ្ញា ២០១៥
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ភារជាែិ ដទើបអាចមាន ប្បវែត ិសាស្រសតជាែិរិែ រុំដនោះដសា្ រឺមានខ្ែប្បវែត ិសាស្រសត នន
អ្ន កឈ្ន ោះ និង អ្ន កខាលំង ខ្ែប៉ាុដណា
ណ ោះ ខ្ដលអាចជាប្បវែត ិសាស្រសត សិបបនិមែិែ សំរាប់អ្នកដ៏នទ
ដទៀែ។
ប្បជារលរដឋ និមួយៗ ប្ែូវដចោះដឹង នូ វប្បវែត ិសាស្រសត ននប្បជាជាែិមល ួន មិនខ្មនសំរាប់យក
មកដ្វ ើជាដមដរៀន ដនោះដទ ដូ ចបានជំរាបខាងដលើរ ួចមកដេើយ ខ្ែទុកជាការដចោះដឹង សំ
រាប់រិែការររ ដលើអ្វីខ្ដលមិនអាចដប្គ្នងទុក ឧបមា ដបើប្បវែត ិសាស្រសត បានបង្ហាញនូ វ
លបិចដយៀកណាម ធ្លលប់ដប្បើសំរាប់លួចទឹកដីខ្មែ រ ដូ ដចន ោះខ្មែ រដយើង ប្ែូវមានការប្ប ុងប្បយ័ែន
នូ វអ្វ ីខ្ដលធ្លលប់មាន ដេើយរិែការររ ដល់អ្វី ខ្ដលមិនអាចដប្គ្នងទុក (imprévu)
បខ្នថ មដទៀែ ដប្រោះលបិចយកមកដប្បើ វាខ្ែងដ្វ ើដៅកនុងបរ ិបទ ននសាថនការណ៍ងែីជានិចច
ដូ ដចន ោះការប្ប ុងប្បយ័ែន ដល់អ្វីខ្ដលធ្លលប់មាន វាជាការោំបាច់ ខ្ែវាមិនប្រប់ប្គ្នន់ ដបើ
គ្នែនការរិែដល់អ្វីខ្ដល មិនអាចដប្គ្នងទុកបាន។ ការរិែដនោះដេើយខ្ដលជា ចកខុទសស
ន៏ ននអ្នរែ (vision d’avenir) ខ្ដលមានប្បវែត ិសាស្រសត និង សាថនការណ៍បចចុបបនន ជា
មូ លោឋនរ ួម សំរាប់យកវាមករិែរិោរណា ដដើមបីបំភ្លឺផ្ល វូ អ្នរែ។
ឧ េរណ៍ មានដប្ចើនណាស់ចំដរោះខ្មែ រ ខ្ដលដយើងដលើកយកមកបង្ហាញ ជាសដងខ ប នូ វ
ប្រឹែតិការណ៍ ខ្ដលមិនអាចដប្គ្នងទុក ដេើយអ្ន កនដយបាយខ្មែ រដយើងមិនបានយកមក
រិែឲបានលអ ិែលអ ែ់៖
១. ឆ្នំ ១៩៧០៖ ដប្កាយរី សភាខ្មែ រ ដបាោះដឆ្នែដកដសចកត ីទុកចិែត សដមត ច សីេនុ រី
ដំខ្ណងប្បមុមរដឋ ខ្មែ រ ដែើខ្មែ រណាអាចដជឿបាន ថាប្រោះអ្ងា ខ្ដលជាខ្មែ រមួ យរ ូប ជាអ្ែីែ
មហាកសប្ែ យកការសងសឹងជា្ំ រែ់ដៅរឹងយួនដយៀកកុង ឲទ័រដរ វាយប្បហារកងទ័រ
ជាែិខ្មែ រ ខ្ដលនំឲមានដកើែសស្រង្ហាមដៅកនុងប្ស ុកខ្មែ រ។ ដនោះជា ទដងវ ើមួយ ខ្ដលមិនអាច
ដប្គ្នងទុក ខ្ែដរលដនោះ ដបើសិនជា អ្ន កនដយបាយខ្មែ រ បានរិែដល់វា ថាវានឹងអាច
ដកើែដ ើងបាន ប្បខ្េលជារួ កគ្នែ់មានការប្ប ុងប្បយ័ែនជាដទវ ដដើមបីរកដំដណាោះប្សាយ
ណាមួ យ ខ្ដលមិនអាចឲទ័រដយៀកកុង ដឆល ៀែឪកាស យកប្ស ុកខ្មែ រ ជាសមរភ្ូ មិងែីសំរាប់
បំដ រ ីប្បដយជន៍របស់ដរ។ ដយៀកណាមកុមមុយនិសត ដររិែថា សេរដឋ អាដមរ ីក នឹងជួ យ
ខ្មែ ររិែ ខ្ែជាជំនួយ រ តែែបិែ ខ្ដលវាគ្នែនរំខាន ដល់ការដបើកសមរភ្ូ មិ ដៅប្ស ុកខ្មែ រ
របស់ដរ។ ការរិែរបស់ដយៀកណាម ខ្បបដនោះដេើយ ខ្ដលជាការរិែមែ ែ់ចែ់ ដលើក អ្វ ី
ខ្ដលមិនអាចដប្គ្នងទុក របស់ដរ មុននឹងដរសដប្មច វាយប្បហារកងទ័រជាែិខ្មែ រ ផ្ទុយ
រីខ្មែ រដយើងមានជំដនឿជាក់ចាស់ថា អាដមរ ីកាំងចាស់ជានឹងជួ យខ្មែ រ ១០០% ដោយមិន
យកកតាតនននដយបាយ របស់ អាដមរ ីកាំង ខ្ដលកំរុងរកដំដណាោះប្សាយ បញ្ឈប់សស្រង្ហាម
តាមវ ិ្ីនដយបាយ រឹការចរោរ ជាមួ យ យួ ន និង ដោក កុមមុយនិសត។ ដូ ដចន ោះ សស្រង្ហាម
របស់ខ្មែ រ ដ ោះបីមានលកខ ណៈជាសស្រង្ហាមការររ និង រំដោោះជាែិ រិែប្បាកដ ខ្ែវាជាសង្
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ប្គ្នមកាលវ ិរុទធ ដប្រោះវាផ្ទយ
ុ
រីការចង់បាន របស់ សេរមអ្នត រជាែិ រឺសនត ិភារដៅ
ឥណឌច
ូ ិន ជារិដសស ផ្តយ
ុ រី នដយបាយ អាដមរ ីកាំង ដៅដំបន់អាសុី រឺ ការបនទ ូរ
ទំនស់ ខ្ដលមានដប្ចើន ទសសវែត រ៍ ជាមួ យចិនកុមមុយនិសត។ ខ្ែជំនន់ដនោះ ដែើខ្មែ រអ្ន កសា
ធ្លរណៈរដឋ និយម មានជដប្មើសខ្ដរឫដទ ដៅចំដរោះការឈ្លលនរន ដោយអាវុ្ របស់យួន
កុមមុយនិសត ? ទឹកចិែតដសន ហាជាែិ និង ដសចកត ីកាលហាន របស់ខ្មែ រដៅចំដរោះមុមការឈ្លលន
នរនយួនកុមមុយនិសតដនោះឯង ខ្ដលជំរុញខ្មែ រ ឲដឆល ើយែបនឹងអាវុ្ឈ្លលនរន ដោយ
អាវុ្ការររជាែិ ដប្រោះខ្មែ រគ្នែនជដប្មើ នកាល ខ្ដលអាដមរ ីកាំង ដរៀបចំដបាោះបង់
ឥណឌច
ូ ិនដោល ទុកឲ យួ ន និង ចិន កុមមុយនិសត ប្ែបាក់សុីយ
់ ងង្ហយប្សួ លបំផ្ុែ ខ្ដល
នំឲសង្ហារជី វ ិែខ្មែ រ ជាង២ោនកនុងរបបប្បល័យរូ ជសាសន៍ខ្មែ រប្កេម។
២. ឆ្នំ ១៩៩១៖ ដៅកនុងកិចចប្រមដប្រៀងសនត ិភារ ២៣ ែុោ ឆ្នំ ១៩៩១ រួ កអ្ន ក
នដយបាយមិនខ្មនកុមមុយនិសត មិនយកកតាត ខ្ដលមិនអាចដប្គ្នងទុក រឺ ដយៀកណា
ម បំភាន់ ដកកងទ័រ របស់ដរដចញរីកមពុជា មករិែសំរាប់ការររ ដោយសុំទុកកង
ទ័រ របស់អ្ងា ការសេប្បជាជាែិ ជាអ្ន កធ្លនការររខ្មែ រកនុងរយៈដរលអ្នត រកាល ដដើមបី
ោំលទធិប្បជា្ិបដែយយ។ ការមិនបានដប្គ្នងទុកដនោះឯង ខ្ដលនំបដងក ើែឲមាន រដឋ
ប្បហារ ឆ្នំ១៩៩៧ ដ្វ ើដ ើងដោយរណបកសប្បជាជនកមពុជា ដោយមានជំនួយរីរួក
ដយធ្លយួន ោក់មល ួនកនុងជួ រទ័រ របស់រណបកសប្បជាជន។ ដែើអ្នកណា ជាអ្ន កសុំបញ្ឈប់
ដបសកកមែ អ្ងា ការសេប្បជាជាែិ មុនដរលកំណែ់ទុក ? រឺ សដមត ច សីេនុ។ ប្រោះអ្ងា ជា
កតាត ខ្ដលខ្មែ រមិនខ្មនកុមមុយនិសត មិនអាចដប្គ្នងទុក ដូ ចគ្ននដៅឆ្នំ ១៩៧០ ដប្រោះ ប្រោះ
អ្ងា ខ្បរជា ដៅដ្វ ើសេប្បែិបែត ិការ ជាមួ យខាែំងជាែិ នកាល ខ្ដលជាែិ ប្ែូវការកមាលំង
រ ួមការររជាែិ។ សួ រថា ដែើប្រោះអ្ងា គ្នែនជដប្មើស ដដើមបីរកាសិនិទធរលជាែិ ប្សប
តាម រំនិែ ននកិចចប្រមដប្រៀង ២៣ ែុោ ? ការខ្ដលមិនបានរិែ អ្វ ីខ្ដលមិនអាច
ដប្គ្នងទុកដនោះឯង ខ្ដលនំឲដំដណើរលទធិប្បជា្ិដបដែយយ ទទួ លបរាជ័យ ំងប្ស ុង ទុកឲ
ដយៀកណាម មានលទធភារ រកាអ្ំណាចផ្តតច់ការមួ យដៅប្ស ុកខ្មែ រ ខ្ដលមានប្ក ុមយួន
ដៅរីដប្កាយ ខ្ដលខ្មែ រដយើងដៅថា «បាទនដទី៣» ដដើមបីដ្វ ើកិចចការបំដ រ ីប្បដយជន៍របស់
ដរ។ ដែើនរណាជាអ្ន កទទួ លមុសប្ែូវ ? អ្ន កនដយបាយខ្មែ រ មានទមាលប់ឆក់យកអ្វ ីខ្ដល
ជា ភារភាលម ដប្រោះវាអាចឲមល ួនទទួ លបាននូ វអ្ែថ ប្បដយជន៍ភាលមៗ ខ្ដលមានរកយ
បុរាណខ្ងលងថា «ឆអ ិែកាលសុីកាល ឆអ ិែកនទុយសុីកនទុយ»។ ឧ េរណ៍ ដូ ច សដមត ច សីេ
នុ ប្រោះអ្ងា ចង់ដ្វ ើប្បែាសាថបន ភាលម របបរាជនិយម សុមចិែត បតរនឹ
ូ ង ការរកា
របប រណបយួ ន ដ ោះបីប្រោះអ្ងា ដឹងចាស់ថា ការដោោះដូ រខ្បបដនោះ នឹងនំមក នូ វទុកខ
ដវទន ដល់ប្បជាជាែិខ្មែ រ។ របបរាជានិយម បចចុបបនន រឺដូច ដរយករងមាន់ខ្ដលដរនវ
ខ្បករ ួចដេើយ មកផ្្ុំ ឲវាដៅជារងមាន់ដ ើង វ ិញ។ សួ រថា ដែើដរអាចផ្្ុំវាបានខ្ដរឫដទ ?

ដោយ ឧប ដៅ សង្ហា
២៧ កញ្ញា ២០១៥

ប្រវត្តិសាស្រ្ិ អាចទុកជា មេម ៀន បានដែ ឫមទ ?

Pg. 04

ចាស់ជាដ្វ ើមិនបានដនោះដ ើយ ដូ ដចន ោះប្ែូវខ្ែ បដងក ើែរងមាន់សិបបនិមែិែ មានរ ូបភារ
ជារងមាន់រិែ ខ្ែគ្នែនធ្លែុជា្មែ ជាែិដនោះដទ។
ដៅមានឧ េរណ៍ជាដប្ចើនដទៀែ ខ្ែដយើងទុកឲអ្ន កអាន ខ្សវ ងរកវា មករិោរណាដរៀ
ងៗមល ួន ដប្រោះខ្មែ រដយើងដប្ចើន ដឹងដរឿងរបស់ប្បជាជាែិមល ួន ដូ ដចន ោះ មិនោំបាច់ដយើងដលើក
យកបង្ហាញបនត ដនោះដ ើយ។ ដយើងប្គ្នន់ខ្ែដលើកជាសំណួរសួ រថា ដែើ រណបកសសដស្រង្ហាោះ
ជាែិបានរិែរិោរណា ដលើអ្វី ខ្ដលមិនអាចដប្គ្នងទុកបានដទ ដៅដរលដបាោះដឆ្នែថានក់
ជាែិនឆ្នំ ២០១៨ ? រុដំ នោះដសា្ ចាស់ជានំគ្ននដដើរចូ លរដឋ សភា ជាអ្ន ករណប រណ
បកសប្បជាជន ដូ ចការដដើរចូ លកនុងឆ្នំ ២០១៤ ជារុំខាន ខ្ដលជាទដងវ ើ រំោយឲបាែ់
សូ នយ នូ វជ័យជំនោះ ននប្បជារលរដឋ ខ្មែ រ ដលើ របបផ្តតច់ការ។ សួ រថា ដៅឆ្នំ ២០១៨ រណ
បកសសដស្រង្ហាោះជាែិ អាចសុំជ័យជំនោះ អ្វ ីមតងដទៀែ រីប្បជារលរដឋ ខ្មែ រ ដបើគ្នែ់ភាលប់ប្បរល់
័ ជំនោះដនោះដៅដបាោះដោល ដដើមបីដៅអ្ី ខ្ែប៉ាុដណា
ឲរ ួចដេើយ ដេើយយកជយ
ណ ោះ។ ដែើបកសដនោះ
នឹងដលើកយក ដគ្នលរំនិែអ្វ ី មកដោសន ដប្ៅរី «ដូ រឬមិនដូ រ» ខ្ែខ្មែ រដឹងថាដល់
ដរលប្បជារលរដឋ ដឆល ើយថា «ដូ រ» ខ្បរជានំគ្ននដូ រដ្វ ើ ការចរោរ ឬ សនទ ន ដៅវ ិញ។ ដែើ
អ្ន កដឹងនំរណបកសសដស្រង្ហាោះជាែិ មាន េិ រ ិ (conscience ce qui est mal) ដបើមល ួនដៅ
តាំងមល ួនជាមនុសស ?
ម្ចក្តិ្ននិដ្ឋាន
ឹ ខ្ដរថា វាមានប្បដយជន៍អ្វី សំ
ប្បជារលរដឋ ប្ែូវដចោះដឹងអ្ំរីប្បវែត ិសាស្រសតជាែិ ខ្ែប្ែូវដង
រាប់មល ួន និង សំរាប់ជាែិ ដប្រោះប្រប់ចំដណោះ រឺជាប្បដយជន៍ ដូ ចដចោះអ្កសរ សំរាប់អាន.
សាាល់សីល្ម៍ សំរាប់ដគ្នររ ។ល។ ចំដណោះ ននប្បវែត ិសាស្រសតជាែិ ជាការសាាល់នូវផ្ល វូ ជាែិ
ខ្ដលប្បជាជាែិខ្មែ រកំរុងបនត ដដើរដៅមុមជានិចច ដូ ដចន ោះអ្ន កដដើរមិនអាចវ តលប្ែ ប់ដៅ
ដដើរដលើកខ្នល ងណាខ្ដលមល ួនធ្លលប់ដដើរបានប្សួ លដនោះដ ើយ ខ្ែអាចដឹងបានថា ផ្ល វូ ខ្បប
ណាខ្ដលរិបាកដដើរ ដប្រោះធ្លលប់បានដដើរដៅកខ្នល ងដនោះរ ួចដេើយ។ ដូ ដចន ោះ ដបើមិនចង់ឲ
មានការរិបាកដដើរ ប្ែូវកសាងផ្ល វូ ខ្ដលប្ែូវបនត ដដើរឲបានលអ ។ ការកសាងដនោះឯង ខ្ដល
អ្ន កកសាងប្ែូវការ ការរិដសា្ របស់អ្នកខ្ដលធ្លលប់កសាងផ្ល វូ លអ ។ ខ្ែការរិដសា្ មិមខ្មនជា ជាដមដរៀនដនោះដ ើយ ដប្រោះដមដរៀនប្គ្នន់ជាកប
ួ ន ខ្ែកប
ួ ន ខ្ែងខ្ែមានកំេិែ
របស់វា ដៅកនុងបរ ិបទ ននសាថនភារ។ ដូ ដចន ោះ ចំដណោះ ននប្បវែត ិសាស្រសត រឺដ្វ ើឲអ្ន កដចោះ មាន
សមបជញ្ា ៈ ដលើអ្វីខ្ដលមិនអាចដប្គ្នងទុក។ សាាល់អ្ែីែកាល, រស់ដៅកនុងបចចុបបនន កាល
ខ្ែដបើគ្នែនការដប្គ្នងទុក ដល់អ្វីខ្ដលមិនអាចដប្គ្នងទុកបាន រឺ រស់ កនុងសភាវរែិ
ខ្ដលមានចំដណោះ ននប្បវែត ិសាស្រសត មិនខ្មនជា សតិជាគរ ិយៈ (ដំដណើរភាាក់សាែរែី) ជួ ននំ
បដងក ើែកនុងសាែរែី នូ វ សតិ វ ិប្បវាស (ការភាលែ់ោលែោកសាែរែី) យកទមាលប់ទុកជាមាគ្ន
៌ា
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Pg. 05

ប្រវត្តិសាស្រ្ិ អាចទុកជា មេម ៀន បានដែ ឫមទ ?

ននអ្នរែ។ ចំដណោះ គ្នែនសមបជញ្ា ៈ រឺ ជា ទមាលប់ ខ្ដលអាចសមាលប់បញ្ញា។ ប្បវែត ិសាស្រសត
រឺជា សញ្ញាណ ននប្បជាជាែិមួយ មាន សមបជញ្ា ៈ ជា ប្បជាជាែិ រស់ដៅកនុង សែិជាររ ិ
យៈ ជានិចច ខ្ដលជា អាវុ្ការររជាែិ កនុងសាែរែីជាថាមវ ័នត ។ ដូ ដចន ោះ ចិតតនាការ (អាការ
ខ្ដលរិែ) ប្ែូវដឹង អ្ំរី អ្ែីែកាល ប្ែូវសាាល់ បចចុបបនន ប្ែូវសមល ឹង ដមើល អ្នរែ ដៅ
កនុងសមបជញ្ា ៈ ដលើអ្វីខ្ដល មិនអាចដប្គ្នងទុក។
ខ្មែ រដយើង មានវបប្ម៍ អ្វ ិជជ មាន មួ យ រឺ «វបប្ម៍ ដ្វ ើសិន»។ វបប្ម៍ដនោះឯង ខ្ដលនំ
ឲខ្មែ រ គ្នែន ចិែតនការ ដលើ អ្វ ីខ្ដលមិនអាចដប្គ្នងទុក ដេើយដចោះខ្ែនំគ្ននសួ រមល ួនឯង
ខ្បបជាខ្ឆៃ ឆៃល់ថា ដេែុអ្វីបានជាខ្មែ រ ដចោះខ្ែោញ់ដបាកយួ នជានិចច ?
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