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អារម្ភកថា 

តត្ើដំត ើ រ របស់អ្នក (យុវជន) ទងំ កំហងឹផង និង តសច្កតីសប្បាយរកីរាយផង កពំុងសំតៅ 
តៅទីណា យ៉ា ងបន្ទា ន់ ? តត្ើ ជា ជំហាន កនុង តសច្កតសីងឃមឹ្ ឬ ការអ្សស់ងឃមឹ្ ? ជា អ្ភិ
ច្លន្ទ នន វិវាទកម្ម1 ឬ ជា បាត្ប័ត្ត្2 ? សំនួរនមិ្ួយៗ ទងំឡាយតនេះ សទុធ ជា វិញ្ញា សា 
សំរាប ់វយ័យុវភាព ដដលជា ពនលក នន ដំត ើ រ នន ជីវិត្ នន នរជាត្ិ តៅកនងុតោកិយតនេះ។
សូម្ អ្នក កុំមាន បារម្ភ អ្វី តត្រេះ សំនួរ ទងំឡាយតនេះ យុវជន ត្របទ់នំ្ទន់ (génération) 
ដត្ងដត្ សួរ ដល់ខលនួឯង ជានចិ្ច តត្រេះ ម្និទន់ នរណាមាន ក់ រក ច្តម្លើយត ើញ តៅត ើយ
ដបតិ្ ទុកខ របស់ជាត្ិដខមរ វា ធ ំម្ហមិា ដដល ម្ិនអាច្ ជនដខមរមាន ក់ៗ តម្ើលត ើញនឹងដភនក
តបើ គ្មម ន សត្សិម្បជញ្ាៈ តធវើជា អ្ត្ិសខុមុ្ទសសន៍ សំរាប់ ឆលុេះតម្ើល ទុកខជាត្ិ រយឆ្ន ។ំ 
តរ ថា អ្នក ជា កុលបុត្ត្-កលុធតីា ជា ពជូ ដខមរអ្ងគរ កសាងត្ប្បតទស តៅ ជា ម្ហានររ មាន 
បុរ ីលអតឆើត្ឆ្យ ដចូ្ដ្ឋា ន ត្ពេះឥន្ទនា មាន ត្ពេះម្ហាកសត្ត្ ជា តសតច្ ច្ត្កវាល មាន តទវតា
ន្ទន្ទ ច ំ ដែរកា ជាត្ិ សាសន្ទ តអាយបាន ែ្ុំ តែ្ើ ង ម្និតច្េះដ្ឋច្,់ ដត្ តរ ពុបំាន ត្ាបថ់ា
អ្នក ជា អ្វ ី ? ជា ឧបករ ៍ នន ម្ហានររ ឬ ជា ន្ទដការ នន តសច្កតែី្ុំ តែ្ើ ង ? 
តសច្កតីតត្កើន សាម រត្ី តនេះ ជា ការរឭំក ដបប តទវវិទា ឬ ជា ជំតនឿសាសន្ទ នូវ ជា អ្នសុារ 
នន ជាត្ិដខមរ តាងំពី បរុា កាល។ ដត្ ជាត្សិម្យ័ ត្ត្ូវការ ទសសនវិទា នងិ វិទាសយងស ជា 
អាហារ សំរាប់ ត្ប្បជាា  ; សួរថា តត្ើ មាន នរណា ជា អ្នកទងទ់ញ អ្នក តអាយ តច្េះ ពិចរណា 
តត្ៅពី សាោតរៀន ត្រប់ជាន់ថាន ក់ ? បរវិិត្ក្  (réflexion) ននយុវជន ត្ត្ូវមាន អ្នកជួយ បំភលឺ
ត្ាជាា  ត ម្ េះថា ត្រ,ូ ដត្ ត្ត្ូវមាន រំរូ សងគម្លអ ជា ម្ូលដ្ឋា ន តទើប វា ជា ជំនយួ អាច្ ជយួ 
អ្នក ឲ មានកតី ។ ដចូ្ ទសសនវិទូ បារាងំដសស ត ម្ េះ Jean Jacques Rousseau សរ
                                                      
1 អភិចលនា នៃ វិ វាទកមមែ= Effervescence de contestation។ 
2 បាតបត្ត= មរលះបង់សិកធ ិសោយអនមណាម្នន ម់, ការអត់ធ្ែត់ត្រ ាំត្ក ; Résignation។ 
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តសរ ថា៖ «នរជាតិ្ តកើត្ម្ក ជា ទរកដ៍បរសិទុធ ដត្ សងគម្ជា អ្នកន្ទ ំម្នុសស តអាយ ខូច្»។ 
ដូតច្នេះ តៅកនុង សងគម្លអ អ្នក ជា ដុំែម ប៉ាុដនត អ្នក មាន លទធភាព តៅកនងុ ត្ប្បពន័ធសិកា នច្ន ខលនួ
អ្នក តអាយ កាល យ ជា ដុំពិត្ជ មាន តោកអ្នកត្រូ ជា កបួនច្ំត េះ មាន មាតាបិតា ជា សរុ ៈ 
(តសច្កតីទពីងឹ) តាងំ ពកីមុារភាព រហតូ្ ដឹងកតី មានវិជាា  ដដល តរ ទុកអ្នក ជា អ្នកតច្េះដឹង។
តសច្កតីសងឃមឹ្ របស់អ្នក ជា សញ្ញា  នន សុខភាពសត្ិ មាទំ ំរបសអ់្នក ដដល ជា ម្ម្ង្្ករ3 សំ
រាប ់ តធវើ ម្ុខបាទ4 តដើម្បអី្នក និង សរំាប់អ្នក កនងុ ដំត ើ រ នន ជីវិត្ ជា ម្នុសសតោក។ ជំតនឿ
អ្នក តលើ តសច្កតសីងឃមឹ្ អ្បរាជ័យ ជា អ្ន្ទរត្លអ ដល់អ្នក នងិ សងគម្ ទុក តអាយ យុវជន 
ទនំ្ទន់តត្កាយ តរ យក ជា ទំតនៀម្ តត្រេះអ្នក ជា អ្ធនុិក រសក់នងុ បច្ចុប្បបកាល ទកុសាន ម្ដល ់
អ្ន្ទរត្កាល។ ដូតច្នេះ បវត្តកាល តនេះតហើយ5 ដដល អ្នកត្ត្ូវតធវើ អ្វ ី ដដល អ្នក ច្ងប់ាន កនុង
ន្ទម្ ជា នរៈអារយៈ (humain civilisé) កនុង វយ័ នន បាុភ  កពំុងរកិ តៅកនងុសួន។ 
  

សខុដមុ្ 

យុវជន ជា នមិ្តិ្តរូប ននភាពបរសិុទធ ដត្ ក៍មាន ភាពត្សួយ តន្ទេះដដរ។ តសច្កតសីប្បាយ និង
ម្នសិការ ោយ ំគ្មន  វាជា ទមាល ប់អាត្កក់ដដលម្និច្ងល់េះបង6់ របស់ ម្នសុសមាន ក់ៗ, តត្ើ 
លាយ (mélange) តនេះ វាអាច្ បតង្ើត្ តអាយ មាន សខុដមុ្ កនងុ ជីវិត្ យុវជន បាន ដដរ
ឫតទ ?   តរឿងតនេះ វា អាត្ស័យ តៅតលើ ឧត្តម្រត្ិ នន យុវជនមាន ក់ៗ តបើ តសច្កតីសប្បាយ វា
ជា អ្ំតពើ អ្កសុល ដចូ្យ៉ា ង ចស់ បរុា ដខមរ តៅថា ឆ្តួ្បី៖ ឆ្ួត្ត្សី, ឆ្តួ្ត្សា នងិ ឆ្តួ្
ដលបង តហើយ ដខមរអ្ធនុកិ បដនែម្ នូវ ឆ្ួត្បី យ៉ា ងតទៀត្ រឺ ឆ្ួត្បុ យ, ឆ្តួ្ត្ាក់ និង ឆ្ួត្

                                                      
3 មមង្ហា រ= សមបតត ិផ្ទា ល់របស់ោត្មែ  ; propriété de soi-même។ 
4 មុមបាក= មរណីមិចចផ្ទា លោ់ត្មែ  ; devoir personnel។ 
5 បិតតកាល សៃះស ើយ = c’est maintenant។ 
6 កម្នា ប់ោត្មម់ខ្ែលមិៃចង់លះបង់= Péchés mignon។ 
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បរតទស7, ទងំ ៦ឆ្ួត្ តនេះ ដខមរតយើង តៅថា «ត្រប់តម្ ត្រប់ពង» រឺ ពតិ្ ជា អ្នតរការ ៍8 
ននសខុដមុ្ ជាពុំខាន។ អ្ំតពើលអ, អ្ំតពើអាត្កក,់ វាចលអ, វាចអាត្កក,់ រនំិត្លអ, រនំិត្អាត្កក់
វា ម្និអាច្ រួម្រស់ ជា រគូ្មន  មាន សខុដមុ្ បាន តន្ទេះត ើយ។ តហត្ុតនេះឯង បានជា យុវជន
មាន ក់ៗ ត្ត្ូវខពំត្ងងឹ ធាត្ុ ត្សួយ របស់ខលនួ តអាយកាល យ ជា តោហធាត្ ុជា ច្តិ្តខពស់ សរំាប ់
កាត្ផ់្តត ច្់ លអ ពី អាត្កក ់តដើម្ប ីរស់តៅ មាន សខុដុម្ កនុង ជីវិត្ របសខ់លួន។ ដត្ការដសវង
រក សុខដមុ្ កម៍្ិនដម្ន ជា ការដសវងរក ភាពរួរដលស់ុត្កតឹ្ ម្ិនតច្េះច្ប់ តត្រេះម្នសុសតោក
ជា ត្អួ្ងគម្នសុស មានកំរតិ្9 កនងុ តពលតវោ និង ទកីដនលងរស់តៅ, អាត្សយ័តហត្ុតនេះ យុវ
ជនមាន ក់ៗ  ត្ត្ូវ មាន អាទភិាព របសខ់លួន កនងុ ការ ដសវងរក អ្ត្ែសភុម្រគល10 កនុង នរបរ ិ
មាត្ត្11។ ត្អួ្ងគម្នុសស ម្និដម្នជា អាទីតទព, ជា ត្ពេះពទុធ, ដូតច្នេះ វិរយភាពសាម្ចី្1ិ2   
របសខ់លួន រឺ តធវើតៅកនងុ លទធភាព ជា ម្នសុស ដដលមាន  សីលធម្៍ ជា តគ្មល ដូច្ ត្ពេះអ្ងគ
Dalaï Lama បាន សរតសរ13 ថា៖ «តច្ត្ភាព នន ម្នុសស រឺមានសារសខំាន់ត្ប្បតសើរ
ជាង ភាពជាចិ្ត្ត នន សាសន្ទ ; រឺ វា ជា ការលំតអ្ៀង មាន តៅកនុ ងចិ្ត្ត ជាម្នសុសតោក តៅ
តលើ តសច្កតីតសនហា នន ចិ្ត្តតម្តាត  និង មិ្ត្តភាព ដដល ជា សីលធម្ ៍ នន នរជាតិ្ ឯករាជ ពី
ជំតនឿសាសន្ទ : ត្កម្សីលធម្៌ និង ធម្៍សាសន្ទ ខុសគ្មន  ដចូ្ជា ទឹក នឹង ដត្»។ 
ម្ិត្តភាព តនេះ តហើយ ដដលមាន តៅកនុង ច្តិ្តតម្តាត  នន យុវជន កនុងន្ទម្ សម្ពន័ធ បរសិទុធច្តិ្ត14 
រវាង បុរគល នងឹ បរុគល កនងុ យុរ15 រួម្រស់ កនងុ តហារា16 មាន បំ ង ដត្ម្ួយ រឺ តឆលៀត្រស់

                                                      
7 ឆ្ក តួបរសកស គឺ ឆ្ក តួបាំសរ ើត្បសោជៃ៍បរសកស។ 
8 អៃតរការណ៍ = អតថសរស, កាំនាស,់ កុមែល ; inconvénient។ 
9 តួអងគមៃុសសវម្នៃមាំរ វាត= Etre limité។ 
10 អតថសភុមគគល=Bonheur personnel។ 
11 ៃរបរ វាម្នត្ត= Dimension humaine។ 
12 វិ វារយពសាមីចិ= effort convenable។ 
13 L’appel au monde du Dalaï Lama ។  
14 បរ វាសុកធចិតត = Innocence។ 
15 យុពា = Ensemble des jeunes។ 
16 សោរា = សសលសិលាម្នៃមាំរ វាត ; Temps limité។ 
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ជា អ្នកឥត្ទកុខ កនុងច្ិន្ទត ។ តសច្កតបីរសិទុធច្តិ្ត តនេះឯង ជា តសាភន័ភាព របស ់វយ័យុវភាព 
រស ់គ្មម នកងវល់ច្តិ្ត កនុង បច្ចុប្បបននកាល ;  ម្សលិម្ុញិ នែៃចស់ ; នែៃដសអក នែៃែមី  ; នែៃតនេះជាការ
ពិត្ ដត្ម្ួយរត្់ សរំាប់ ជីវិត្ភាព នន សុតខាធិក17 ត្ប្បកបតដ្ឋយ សខុដុម្រម្ន្ទ សុខកំបតុ្
(brèves) រវាង ច្តិ្តសសាអ ត្ នឹង តពលតវោ ដចូ្ បុាភ រកី នងឹ ទកឹសតនសើម្។ ដត្តបើសុខដមុ្ 
នន យុវជន គ្មម ន សិកាខ បទ នន សច្ចភាព វានងឹ បតង្ើត្ ឲមាន ទំន្ទស់ រវាង រនំិត្ នឹង អ្ំតពើ 
ដូច្ជា ន្ទវា គ្មម ន ន្ទវិកន្ទយក (capitaine) រសាត្អ់្ដនតត្ កនងុ ម្ហាសាររ។ 

សច្ចៈភាព 

សច្ចភាព តកើត្ពី ការអ្ប់រ ំទងំផលូវ កាយ និង ច្ិត្ត ម្និដលងត ើយ ដដល ជា ប៉ាដបរ នន វយ័
យុវភាព បតង្ើត្ ការតច្េះដឹង ត្រប់ វិជាា  មាន តយរៈ, ទសសនវិជាា , វិទាសយងស, ត្ប្បវត្តិសាន្ទសត
វិទា ជា អាែ៌ សុទធ ជា ច្ំត េះ ជា កនូតសា សរំាប់ តបើក ទវ  សត្ិសម្បជញ្ាៈ តដើម្ប ីសមាល ប ់
ឲអ្ស់ នូវ ភាពតលល  ជា ភាពច្នត្ង នន ជិវិត្។ យុវជន ជា ទំរងំ សនងឫសស ីត្ត្ូវមាន បរសិាែ
នលអ ជា បាទ សរំាប់ ត្ទ ទនំង នន ការអ្ប់រ ំដដល ជា ត្ំណាកក់ារ ចបំាច្់ តៅតពល ត្ប្បភាត្ 
(aurore) នន វយ័យុវភាព។ តបើ បាទ សអយុរលួយ តម្តច្ក៍ អាច្ នងឹមាន ត្ទន្ទប់ ម្ិនរអ្ិល
ទប ់ម្ិនឲដួលបាន ? តមាល េះតហើយ យុវជន ត្ត្ូវការ បរសិាែ នលអ រឺ សងគម្ មាន សីលធម្៍ សំ
រាប ់ជា ការត្ទត្ទង ់ដល់ ត្ប្បពន័ធ នន សកិាធកិារ។ សិកាធកិារជាត្ិ តនេះឯង ជារំរ ូនន តសច្
កតីលអ សរំាប់ យុវជន, ជា សម្ភាព នន ភព័ធសំណាង របស់ យុវជន ត្រប់ ម្ជឈដ្ឋា ន កនងុ 
សងគម្ ដសវងរក ការតច្េះដឹង គ្មម ន កងវល់ អ្ពំី ែវិកា មាតាបិតា តត្រេះ សកិាធកិារជាត្ិ ជា 
អ្ំតពើ ឥត្យកត្នម្ល ដដលជា កាត្ពវកចិ្ច របស់ រដា ច្ំតរេះ ត្ប្បជាពលរដា។ ការអ្ប់រ ំត្ត្ូវសញ្ា ងឹ
រិត្ នូវ ការតលើកដំតកើង នន វប្បបធម្៍ជាត្ិ ត្សបគ្មន នងឹ វិជាា បតច្ចកតទស ត្រប់ដបបយ៉ា ង តដើម្ប ី
តអាយ យុវជន កាល យ ជា ពលរដា មាន តមាទនភាព នឹង ជាត្ិសាសន៍ខលនួ នងិ ជា បុរគល
                                                      
17 សុសោធិ្ម ; un être heureux។ 
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រុ វុឌ្ឍ ិ (qualifié) កនុង ការង្ករ។ វប្បបធម្៍ និង ឯកតទស ជា រ ូចបំាច្់ សរំាប់ ជីវិត្ភាព 
អាជិព ដដលទកុជា រុ សម្បត្តិ របស់ បុរគលមាន ក់ៗ ។ ម្នុសសលអ ជាម្នសុស មាន វប្បបធម្ ៍
កនុង សីលធម្៍, ម្នសុសត្ប្បតសើរ ជា ម្នសុស មាន វប្បបធម្៍ និង មាន វិជាា  សំរាប់ត្ទត្ទង ់ ការ
រស់តៅ ដលខ់លនួ នងិ ត្រសួារ។ ម្នសុសរល ជា ម្នសុសអ្វិជាា  រស់ ជា បរុគលទចុ្ចរតិ្ ទកុជា 
អាតាម ត្ (parasite) បំផ្តល ញ សងគម្។ បុរគល ដបបតនេះ តទេះបី រក់ង្ករ ជា ឧត្តម្ជន ត្រប់
យសសក័្ ិ ក៍ពុអំាច្ដក ន្ទម្រូប18ខលួន ពី តាម ត្ តៅ ជា ហងស បាន តន្ទេះត ើយ។ ម្នសុស
អ្វិជាា  មាន ភាពត្ត្តច្េះត្ត្ច្ង ់តៅដត្កនងុ ម្ជឈដ្ឋា ន ទុច្ចរតិ្ ដត្ប៉ាុតណាណ េះ។ 
ទទលួបាន ការអ្ប់រមំ្ូលដ្ឋា ន ត្រប់ត្គ្មន់តហើយ យុវជន ត្ត្ូវរក នូវ ការបង្កា ត្ប់តត្ងៀន ជាបនត 
ទងំផលូវ រនំិត្ និង បតច្ចកតទស ត្រប់ តពលតវោ កនងុ ជីវិត្ភាព អាជិព របសខ់លួន តត្រេះ
សងគម្ម្នុសស កនុងពភិពតោក តដើ រតៅម្ខុជានចិ្ច តហើយ បតច្ចកតទស មាន តសច្កតីច្តត្ម្ើន
ម្ិនតច្េះដ្ឋច្ ់ដបតិ្ ការវិវត្តន៍ ជា សារជាត្ិ នន ម្នសុសជាត្ិ ដដល ជា ច្លករ នន ការបតង្ើត្
ត្រប់ដបបយ៉ា ង ដដលជា កតាត  នូវ ការរកីច្ំតរ ើន នន នរជាត្ិ កនុងឋានៈ ជា ត្អួ្ងគសងគម្, តមាល េះ
តហើយ សិកាធកិារជាត្ិ, សិកាធកិារអាជិព និង សកិាធិការការត្សាវត្ជាវ និង អ្ភិវដឍន៍ 
ត្ត្ូវ បង្កា ញ នូវ សច្ចភាព នន ការវិវត្តន៍ ដល់ យុវជន តដើម្បតីអាយ យុវជន រស់តៅកនងុ ការ
ពិត្ ជានចិ្ច តលើ ម្គ៌្ម ជិវិត្របសខ់លួន។ នចិ្ចលនិយម្ ជា សត្ត្ូវ ម្រណា នងឹ ការរកិច្ំតរ ើន ដបតិ្
សងគម្ជាត្ ិណាម្ួយ រស់តៅ កនងុ អ្ច្លកម្ម វាពិត្ ជាកាល យ ជា សងគម្ ដលងដត្ប្បត្ប្បួល ន្ទឲំ
ត្កិនបញ្ញា  តហើយ កតន្ទន្ទត ន ចដំត្ នែៃសាល ប់។ តរឿងតនេះ ជា សច្ចភាព ដដល យុវជន យកវាម្ក 
ពិចរណា អ្ពំី រុ ធម្៍ (vertu) នន ត្ប្បនព ី តអាយ យលដឹ់ង អ្ពំី អ្ត្ែត្ប្បតយជន ៏នងិ 
អ្ត្ែតទស (inconvénient) សំរាប់ ការរស់តៅ របស់ខលនួ នងិ តៅកនុង សងគម្ជាត្ិ តត្រេះ 

                                                      
18 នាមរបូ = Mentalité et physique។ 
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ការតច្េះ យកតច្ញ លអ ពី អាត្កក់ ជាសច្ចភាព ដ្ឋច្ខ់ាត្ សំរាប់ ការរស់តៅ ននម្នុសសតោ
ក។ 

យតុ្តធិម្ ៍

តរ និយយ ថា ការពតិ្ ម្និត្ត្ូវ និយយទងំអ្ស់ តន្ទេះតទ តត្រេះ វា អាច្ ន្ទ ំទុកខ ដល់អាតាម  
ដត្ តៅម្ខុ ត្ោុការ ជនជាប់តចទ កដ៍ចូ្ អ្នកប្បតងឹ ត្ត្ូវតធវើ សចច ត្ប្ប ិធាន នយិយ ការពតិ្ 
គ្មម នខវេះគ្មម នតលើស ដូតច្នេះ សចច ភាព តនេះឯង ជា បុញ្ញា កិរយិ  សំខាន់ របស់ យុវជន 
ត្សឡាញ់ យតុ្តធិម្៍។ 
តបើគ្មម ន សច្ចភាព រឺ គ្មម ន យុត្តធិម្,៍ តបើគ្មម ន យុត្តធិម្ ៍រឺ ជា រជាសត្វ19 កនុងតន្ទេះ មាន កមាល ងំ
បាយ ជាអ្ំណាច្ មានរាជសីហ៍ ជា តសតច្នត្ព ទុកសត្វទនុតខាយ ជារាន្ទសតខាុំតសតច្កំណាច្។ 
តៅកនងុ យុត្តធិម្៍ យុវជន ត្ពម្គ្មន  ជា បរុគលភាព, នីត្បិរុគល, រូបវនតបរុគល, បរុគលឯកជន,
នីត្បិរុគលសាធារ ៈ រជឺា តភារី (possesseur) ននសិទធ,ិ ដូតច្នេះ ជាពលរដា(citoyen) 
តពញលកខ ៈ សាគ ល់ សទិធ ិនិង ករ ីយកិច្ច សាគ លខ់សុ សាគ ល់ត្ត្ូវ ដដលជា កមាល ងំ ពលរដា
ែមី  ន្ទតំអាយ ត្ប្បជាជាត្ិ រស ់ពតត្ពើស បនតពី ទំន្ទន ់ ម្ួយ តៅ ទំន្ទនម់្ួយ។ រឺថា យុវជន-
ពលរដា ជា អ្នកតអាយ កមាល ងំ ដល់ ត្ប្បជាជាត្ិ ក៍ដចូ្គ្មន នងឹ យុវជន-រិោន20ន្ទ ំតអាយ ជាត្ ិ
សាគ ល់ ទុរពល។ យុវជន-ពលរដា ជា នមិ្តិ្តរូប នូវ ជ័យជំនេះ នន យុត្តធិម្៍តលើ អ្យតុ្តធិម្ ៍
តត្រេះ ជ័យជំនេះតនេះ បង្កា ញ នូវ អ្ត្ែភាពពិត្ នន យវុជន-ម្នុភាវករ21 នូវ កមាល ងំជាត្ិ ដដល
មាន យតុ្តធិម្៍ ជា និយត្ករ (régulateur)។ 
តៅកនងុ ត្ប្បតទសម្យួ ដដល យុត្តធិម្៍ ត្ត្ូវ អ្ំណាច្ផ្តត ច្ក់ារ ត្ប្បមាែ ឬ មាន យុត្តធិម្ ៍ ទទួល
បញ្ញា  ច្ាសជ់ា យុវជន មាន ត្នួ្ទទី ត្ត្ឹម្ដត្ ជា ឧបករ ៍ នតយបាយ សរំាប់ បំតរ ើ របប
                                                      
19 រជជសតវ19 = Règne des animaux។ 

20 យុិជៃ-គិលាៃ= Jeunesse dans un état maladif។ 
21 មុៃពិមរ = ខ្ែលបសងា ើតស ើងិ វាញ ; régénérateur។ 
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ដឹកន្ទ ំ ដត្ប៉ាុតណាណ េះ។ តៅតពលដដល យតុ្តធិម្៍ កាល យជា បាវបំតរ ើអ្ណំាច្ តហើយ យុវជនកាល យ 
ជា ឧបករ ៍នតយបាយ ច្ាស់ជា អ្ណំាច្ផ្តត ច្ក់ារ នឹងមាន ជ័យជំនេះ ដត្ ជ័យតនេះឯង
ដល់តវនវា នងឹកាល យ ជា អាវុធ សរំាប់ សមាល ប់ យុវជន ម្ុនតរបងអស់ តត្រេះ យុវជនឧបករ ៍ 
មាន ត្ប្បតយជន៍ ដល់ អ្ណំាច្ផ្តត ច្់ការ ដត្ម្ួយ រយៈ ដចូ្ បរុា ភាសតិ្ដខមរ ច្ំណារ ថា «
ជិេះត្កប ីច្ ំងភក,់ ដល់តត្ត្ើយតសាយរតូ្»។ 
តបើគ្មម ន យុត្តធិម្៍ ច្ាសជ់ា គ្មម ន ត្ប្បជាធបិត្ី (la démocratie) តបើគ្មម ន ត្ប្បជាធបីត្ី ច្ាស់
ជាគ្មម ន យុវជន ត្ត្រងំ សនងឫសស ីតបើគ្មម ន យុវជន ជា បញ្ញា វនត ច្ាសជ់ា ត្ប្បជាជាត្ិ គ្មម ន
អ្ន្ទរត្, តរឿងតនេះ វា មាន ហូរដហ តៅ កនុង ដំត ើ រ នន អ្ត្ែងគត្22 នន ត្ប្បជាជាត្ិ ដូច្ សពវ
នែៃ តៅត្សកុដខមរ អ្នកនតយបាយ ត្រប់ននិ្ទន ការ ន្ទគំ្មន  បតង្ើត្ ត្ប្បជាធបិត្ ី  គ្មម នយុត្តធិម្ ៍ដដល 
ជា ដំត ើ រ  វិការរូប (transformation) នន យុវជនបរសិទុធ តៅត្សួយរំនតិ្ តអាយកាល យ 
ជា យុវជននតយបាយ កនងុន្ទម្ វប្បបធម្៍សនាន្ទ គ្មម ន សច្ចភាព គ្មម ន យុត្តធិម្ ៍ជា ម្ូលដ្ឋា ន 
តៅកនងុសងគម្ គ្មម ន សខុដមុ្ ដបតិ្ ជា ដំត ើ រ ឥត្អាច្ែយតត្កាយបាន តទេះច្ង ់ឬ ម្និច្ង ់
កតី តត្រេះជា ផលូវ ដដល តយៀកណាម្ តររូរដខស ជា ទនំ្ទក់ ឲ អ្នកនតយបាយដខមរ តដើ រ តដ្ឋយ
រនលង តឆ្ព េះតៅរក ការបតង្ើត្ សហព័នធឥ ឌូ ច្ិន ដដល មាន តយៀកណាម្ ជា ន្ទយក។ តត្ើ
យុវជនដខមរ សពវនែៃ កពំុង តធវើ អ្វី ? ត្រប់ រ បកសនតយបាយ តរ តឆលើយត្ពម្គ្មន  ថា យុវជន
ដខមរ កំពងុ តរៀបច្ំ សត្សចិ្ (continuellement) ការតបាេះតឆ្ន ត្ តៅតាម្ ម្លូដ្ឋា ន។ 
សាធុ ! សាធុ ! តត្រេះ ច្តម្លើយ ដបបតនេះ វា សម្ម្ូលយ (តសមើ) នងឹ រកយតសាល ក ឥត្យកកនត្ម្ 
ម្ួយកាក់ ម្ួយតសន ពី អ្នកកាន់អ្ំណាច្ ជា នរនិា23 : ជតយ តយៀកណាម្ ! ជតយ សតម្តច្
ហ ុន ដសន !៕៚   

                                                      
22 ែាំសណើរ នៃ អតថងគត = Processus de décadence។ 
23 ៃរ វាៃា= អនមខ្ែលជាធ្ាំសលើអស់ជៃ, ខ្ែលជាម្នច សន់ៃមៃុសស។ 
 


