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សតិសម្បជញ្ញៈ និង អធ្យាប័នម្៉ឺងម៉ា ត់
សតិសមបជញ្ញៈ និង អធ្យាប័នម៉ឺងម៉ាត់

អធ្យាប័នម៉ឺងម៉ាត់ (consigne) របស់ លោក ហន សសន ចំល

ោះ

លៅ លោក កឹម សខា លតើ វា អាច លោទ ជា សំនួរ លៅ កនុង សតិ
សមបជញ្ញ ៈ របស់ លោក កឹម សខា សែរ ឫលទ ?
លរឿង លហន ោះ វា អាស្ស័យ លៅ ល ើ ការសបងសចក ចាស់ោស់ នន
ស្បលោជន៏ជាតិ និង ស្បលោជន៏ផ្ទា ់ខ្ល ួន របស់ លោក កឹម ស
ខា។ លបើ លោក កឹម សខា គាត់ យក ស្បលោជន៏ជាតិ ជា លគា
ការណ៏ សំខាន់ ចាស់ ជា សតិសមបជញ្ញ ៈ របស់គាត់ ជា អន ក ស
លគ្រោះជាតិ វា នឹង បំភ្ល៉ឺ គតិ (voie morale) របស់គាត់។ សត លបើ
លោក កឹម សខា គាត់ ទក ស្បលោជន៏ផ្ទា ់ខ្ល ួន ជា ស្តីមខ្
ចាស់ ជា អធ្យាប័នម៉ឺងម៉ាត់ របស់ លោក ហន សសន វា ជា
ចាប់ សំរាប់ គាត់ យក មក អនវតត ជា ដាច់ខាត។
សត លយើង ែឹង ថា លៅ ស្ស ុកសខ្ែ រ សព្វ នងៃ សីម រវាង ស្បលោជន៏
ជាតិ នឹង ស្បលោជន៏ផ្ទា ់ខ្ល ួន វា គាែន មន សខ្ែ គូ ស ព្ិស្តតរ
ល

ោះល ើយ លស្

ោះ លៅ ស្ស ុកសខ្ែ រ វា គាែន នីតិរែឋ សែ

ំ លអាយ

អន កខាលំង ជា មាស់ នន ចាប់ ឯចំសណក អន កលខ្ោយ ជា អន ក
ទទួ រង លស្គាោះ នឹង ការរំលោភ្ របស់ អន កខាលំង លហើយ ស្ស ុកសខ្ែ រ
ជា ស្បលទសស្ក ែូ លចន ោះ លសចកត ីស្តូវការ នន ជីវស្តគសត (besoin
biologique) របស់ បគរ
ឩ ប សៅ ស ង្ហា

មនក់ៗ វា ជា លសចកត ីស្តូវការ ទី១ សំ
កា រ ពិ ភា ក្សា
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សតិសម្បជញ្ញៈ និង អធ្យាប័នម្៉ឺងម៉ា ត់
រាប់ ជីវភាព្ រស់លៅ របស់ ស្បជាព្ រែឋ សែ
មនសែ

វា

ំ លអាយ

មនក់ៗ មន ចរ ិត គិតសតខ្ល ួនឯង ែូ ច សខ្ែ រលយើង

ទមលប់ និោយថា « គិតជាតិ លព្ក ស្បយ័តន ល

ោះដាច់ បាយ »។

អាស្ស័យលហតលនោះ លសចកត ីស្តូវការ កិតតិយស វា មិន អាច ឈ្ន ោះ
នឹង គំោន របស់ ស្កព្ោះ បាន ល

ោះល ើយ។ ែូ ច មន លៅ កនុង

យទធ ស្តគសត នលោបាយ នន ព្ួ ក កមមុយនិសត ថា « លបើ ចង់ លអាយ
រាគសត ខាលច គ៉ឺ ស្តូវ លធ្យវ ើ នលោបាយ លអាយ រាគសត ឃ្លលនហូ ប គ៉ឺ ថា
បងអ ត់ បាយ រាគសត »។
ងែ ីៗលនោះ លោក កឹម សខា គាត់ សងល ង ថា សខ្ែ រលយើង ស្តូវ សចកគាន
រស់ កំ ែលណតើមគាន រស់។ សំែី លនោះ ជា ស្តរ ល្ញើរ ចំល
ហន សសន លស្ចើនជាង ចំល
លហន ោះ វា មន

ោះ លៅ លោក

ោះ លៅ ស្បជាព្ រែឋ សខ្ែ រ ល

កខ ណៈ ជា អនស្តសន៏ ស្បសហ

ោះ បី ស្តរ

សំរាប់

ប

បំបាត់ នូ វ អតថ ទតថ ភាព្ មន លៅ កនុង សងរ មសខ្ែ រ សព្វ នងៃ ក៏
លដាយ លស្

ោះ ការសូ មរស់ និង សូ មសខ្ ព្ី លោក ហន សសន វា

ជា ្ល វូ លែើរ មិន អាច លវៀរោកបាន របស់ អន កនលោបាយ ស្គប់
លគា និយម,

ំង សព្ សលមត ច សីហន, តំង ព្ី ឆ្នំ ១៩៩១ មក

លមល ោះ។ ែូ លចន ោះ ការណ៏ អវ ី សែ
បនត មន លហត្

មន លកើតល ើង សព្វ នងៃ វា ជា ការ

របស់វា ចាស់ោស់ គ៉ឺ ស្បតិបាទន៍ នន

ចំណង់ របស់ លោក ហន សសន សត ប៉ាល្
ណ ោះ។ មិន ែូ ច អន កខ្ល ោះ
យ ់ល ើញ ថា លោក ហន សសន អស់ កប
ួ ន សបរ ជា លស្បើ ឩបា
យក

លថាក

ឩ ប សៅ ស ង្ហា

ប; លយើង សួ រ ថា លតើ លៅ លព្
កា រ ពិ ភា ក្សា

្មួ យ សែ
៨ មី នា ២ ០ ១ ៧

Page 3 sur 3

សតិសម្បជញ្ញៈ និង អធ្យាប័នម្៉ឺងម៉ា ត់
លោក ហន សសន គាត់ ធ្លលប់ បានលស្បើ មលធ្យាបាយ សចា រ ិត ?
លស្

ោះ មក ែ ់ នងៃ លនោះ ឩបាយក

ទចា រ ិត របស់ លោក ហន

សសន វា សតងសត លអាយ គាត់ មន ជ័យជំនោះ ជា និចា មិន សត
ប៉ាល្
ណ ោះ ភាព្ទចា រ ិត ល

ោះ វា សតងសត លោក សម រងែី កត ី លោក

កឹម សខា កត ី ទទួ ស្តរ ់ ជា ្ល វូ ការ តម ការចូ

រ ួម លធ្យវ ើ សហ

ការ លៅ កនុង រែឋ សភា បែិរែឋ ធ្យមែ នញ្ញ និង លៅ កនុង ស្កបខ្ណឌ
វបបធ្យម៏ សនា

។ ែូ លចន ោះ តម គនល ង លនោះ វា ស្តូវសត លោក កឹម

សខា គាត់ យក ជា ឧ ែ គា
៌ា (chemin du mal) សំរាប់ បនត លែើរ
កនុង

ម គាត់ ជា ស្បមខ្ ងែ ី នន គណបកែសលគ្រោះជាតិ។ កែីណ

ល

កយលស្តលក « ែូ រ ឬ មិនែូ រ » វា ចាស់ ជា លោក កឹម ស

ោះ

ខា គាត់ មិន យក មក លស្បើ លទៀត ល

ោះល ើយ លស្

ោះ ស្បសហ

ជា

គាត់ ខាលច ខ្ស អធ្យាប័នម៉ឺងម៉ាត់ របស់ លោក ហន សសន។
ស្តធ្យ ! ស្តធ្យ ! សូ ម លអាយ សខ្ែ រ លចោះ សចកគាន រស់ ែូ ច លោក ហន
សសន នឹងសចក លអាយ លោក កឹម សខា រស់ ល

ោះឯង។

អន ក្ស មន ប្រាជ្ញា តតងតត តក្ស អាត្មា សអាយ ជ្ញតិសខចសប្រមើន។

ឩ ប សៅ ស ង្ហា

កា រ ពិ ភា ក្សា

៨ មី នា ២ ០ ១ ៧

