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សតិសម្បជញ្ញៈ និង អធ្យាប័នម្ ៉ឺងម៉ា ត់ 
 

ឩ ប  សៅ  សង្ហា   កា រ ពិភាក្សា   ៨  មី នា  ២ ០ ១ ៧  

  

អធ្យាប័នម ៉ឺងម៉ា ត់ (consigne) របស់ លោក ហ  ន សសន ចំល ោះ

លៅ លោក កឹម ស ខា លតើ វា អាច លោទ ជា សំនួរ លៅ កន ុង សតិ

សមបជញ្ញ ៈ របស់ លោក កឹម ស ខា សែរ ឫលទ ? 

លរឿង លហន ោះ វា អាស្ស័យ លៅ ល ើ ការសបងសចក ចាស់ោស់ នន 

ស្បលោជន៏ជាតិ និង ស្បលោជន៏ផ្ទា  ់ខ្ល នួ របស់ លោក កឹម ស 

ខា។ លបើ លោក កឹម ស ខា គាត់ យក ស្បលោជន៏ជាតិ ជា លគា 

ការណ៏ សំខាន់ ចាស់ ជា សតិសមបជញ្ញ ៈ របស់គាត់ ជា អនក ស

លគ រ្ ោះជាត ិវា នឹង បំភ្ល ៉ឺ គតិ (voie morale) របស់គាត។់ សត លបើ 

លោក កឹម ស ខា គាត់ ទ ក ស្បលោជន៏ផ្ទា  ់ខ្ល នួ ជា ស្តីម ខ្ 

ចាស់ ជា អធ្យាប័នម ៉ឺងម៉ា ត់ របស់ លោក ហ  ន សសន វា ជា 

ចាប់ សំរាប់ គាត់ យក មក អន វតត ជា ដាច់ខាត។ 

សត លយើង ែឹង ថា លៅ ស្សកុសខ្ែ រ សព្វនងៃ សីម រវាង ស្បលោជន៏

ជាតិ នឹង ស្បលោជន៏ផ្ទា  ់ខ្ល នួ វា គាែ ន មន សខ្ែ គូស ព្ិស្តត រ

ល ោះល ើយ លស្ ោះ លៅ ស្សកុសខ្ែ រ វា គាែ ន នីតិរែឋ សែ   ំ លអាយ 

អនកខាល ំង ជា មា ស់ នន ចាប់ ឯចំសណក អនកលខ្ោយ ជា អនក 

ទទួ រង លស្គាោះ នឹង ការរំលោភ្ របស់ អនកខាល ំង លហើយ ស្សកុសខ្ែ រ 

ជា ស្បលទសស្ក ែូលចនោះ លសចកត ីស្តវូការ នន ជីវស្តគសត  (besoin 

biologique) របស់ ប គរ  មន ក់ៗ វា ជា លសចកត ីស្តវូការ ទី១ សំ

សតិសមបជញ្ញ ៈ និង អធ្យាប័នម ៉ឺងម៉ា ត់  
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រាប់ ជីវភាព្ រស់លៅ របស់ ស្បជាព្ រែឋ សែ  វា  ំ លអាយ 

មន សែ  មន ក់ៗ មន ចរតិ គិតសតខ្ល នួឯង ែូច សខ្ែ រលយើង 

ទមល ប់ និោយថា « គិតជាត ិលព្ក ស្បយ័តន ល ោះដាច់ បាយ »។ 

អាស្ស័យលហត លនោះ លសចកត ីស្តវូការ កិតត ិយស វា មិន អាច ឈ្ន ោះ 

នឹង គំោន របស់ ស្កព្ោះ បាន ល ោះល ើយ។ ែូច មន លៅ កន ុង 

យ ទធស្តគសត នលោបាយ នន ពួ្ក ក មម ុយនិសត  ថា « លបើ ចង់ លអាយ 

រាគសតខាល ច គ៉ឺ ស្តវូ លធ្យវ ើ នលោបាយ លអាយ រាគសត  ឃ្លល នហូប គ៉ឺ ថា 

បងអត ់បាយ រាគសត  »។ 

ងែីៗលនោះ លោក កឹម ស ខា គាត់ សងលង ថា សខ្ែ រលយើង ស្តវូ សចកគាន  

រស់ ក ំ ែលណត ើមគាន  រស់។ សំែី លនោះ ជា ស្តរ ល្ញើរ ចំល ោះ លៅ លោក 

ហ  ន សសន លស្ចើនជាង ចំល ោះ លៅ ស្បជាព្ រែឋសខ្ែ រ ល ោះ បី ស្តរ 

លហន ោះ វា មន  កខណៈ ជា អន ស្តសន៏ ស្បសហ  សំរាប់   ប

បំបាត់ នូវ អតថទតថភាព្ មន លៅ កន ុង សងរមសខ្ែ រ សព្វនងៃ ក៏

លដាយ លស្ ោះ ការសូមរស់ និង សូមស ខ្ ព្ី លោក ហ  ន សសន វា 

ជា ល្ វូ លែើរ មិន អាច លវៀរោកបាន របស់ អនកនលោបាយ ស្គប់ 

លគា និយម,  ងំ សព្ សលមតច សីហន , តំង ព្ី ឆ្ន ំ ១៩៩១ មក

លមលោះ។ ែូលចនោះ ការណ៏ អវ ី សែ  មន លកើតល ើង សព្វនងៃ វា ជា ការ

បនត  មន លហត ្  របស់វា ចាស់ោស់ គ៉ឺ ស្បតិបាទន៍ នន 

ចំណង់ របស់ លោក ហ  ន សសន សត ប៉ា ល ណ្ ោះ។ មិន ែូច អនកខ្ល ោះ 

យ ់ល ើញ ថា លោក ហ  ន សសន អស់ កបួ ន សបរ ជា លស្បើ ឩបា

យក  លថាក ប; លយើង សួរ ថា លតើ លៅ លព្  ្មួយ សែ  
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លោក ហ  ន សសន គាត់ ធ្លល ប់ បានលស្បើ មលធ្យាបាយ ស ចា រតិ ? 

លស្ ោះ មក ែ ់ នងៃលនោះ ឩបាយក  ទ ចា រតិ របស់ លោក ហ  ន 

សសន វា សតងសត លអាយ គាត់ មន ជ័យជំនោះ ជា និចា មិន សត

ប៉ា ល ណ្ ោះ ភាព្ទ ចា រតិ ល ោះ វា សតងសត លោក សម រងែី កត ី លោក 

កឹម ស ខា កត ី ទទួ ស្តរ  ់ ជា ល្ វូការ តម ការចូ រមួ លធ្យវ ើ សហ

ការ លៅ កន ុង រែឋសភា បែិរែឋធ្យមែន ញ្ញ  និង លៅ កន ុង ស្កបខ្ណឌ  

វបបធ្យម៏ សនា ។ ែូលចនោះ តម គនលង លនោះ វា ស្តវូសត លោក កឹម 

ស ខា គាត់ យក ជា ឧ ែ គា៌ា  (chemin du mal) សំរាប់ បនត  លែើរ 

កន ុង  ម គាត់ ជា ស្បម ខ្ ងែី នន គណបកែសលគ រ្ ោះជាតិ។ កែីណ

ល ោះ  កយលស្តល ក « ែូរ ឬ មិនែូរ » វា ចាស់ ជា លោក កឹម ស 

ខា គាត់ មិន យក មក លស្បើ លទៀត ល ោះល ើយ លស្ ោះ ស្បសហ  ជា 

គាត់ ខាល ច ខ្ ស អធ្យាប័នម ៉ឺងម៉ា ត់ របស់ លោក ហ  ន សសន។ 

ស្តធ្យ  ! ស្តធ្យ  ! សូម លអាយ សខ្ែ រ លចោះ សចកគាន  រស់ ែូច លោក ហ  ន 

សសន នឹងសចក លអាយ លោក កឹម ស ខា រស់ ល ោះឯង។            

អនក្ស មន ប្រាជ្ញា  តតងតត តក្ស អាត្មា  សអាយ ជ្ញតសិ ខចសប្រមើន។ 

        

 

      


