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ត ើថ្ងៃទី៧ មករា ជាថ្ងៃអ្វ ី សំរាប់ខ្មែរ 

 

ឩប  តៅ  សង្ហា   កា រ ពិ ភា កា   ២ ៨  ធ្ន ូ ២ ០ ១ ២  

  

ខ្មែ រទួទៅ ខ្ែងខ្ែទុក ថ្ងៃទី៧ មករា ជា ការរាែែាែទេញមុម 

ទោយកម្ល ាំងទោធា ពីសាំណាកទ់យៀកណាម មកទ ើ ប្រជាជាែិ

មល នួ។ ការររាែែាែទនេះ ជាអាំទពើ ឈ្លល នពានមួយ ខ្ែ គ្មែ ន 

អនកណាមួយ អាេប្រខ្កកបាន។ អាំទពើទនេះ បានប្ែូវសហគមន៏

អនតរជាែ ិ ទគទ វ្ ើការផ្តន្ទា ទោសោាំងប្សងុ ទហើយទគន្ទាំគ្មន  ទ វ្ ើរ

ច្ចា រ័នទសែឋកិេា ទៅទ ើ ប្រទទសទយៀកណាម ឥែរញួរា។ ទគទុក

ទយៀកណាម ជាអនកឈ្លល នពានកមព ុជា ទោយរំទោភ ទ ើេារ់

អនតរជាែិ ទោេះរី ទយៀកណាម ទុកអនតរាគមន៏ ររស់មល នួ ជា

ជាំនួយែ ់ រណសិរសខ្មែ រ រណរមល នួ ទែើមបី រំទោេះប្រជាជនខ្មែរ ពី 

រររប្រ ័យពូជសាសន៏ ខ្ែ ម្ន ទឈ្លែ េះថា ‹កមព ុជាប្រជា្ិរ

ទែយយ›។ ទយើងែឹងថា ទណឌ កមែ ររស់សហគមន៏អនតរជាែិ ទៅ

ទ ើ ប្រទទសទយៀកណាមទនេះ វាខ្ផ្ែកោាំងប្សងុទៅទ ើ េារ់អនតរ

ជាែិ ខ្ែ ជា មូ ោឋ នសាំខាន់ សាំរារ់រកែាំទណាេះប្សាយ កន ុង

ជទម្ល េះ រវាង ប្រទទសមួយ នឹងប្រទទសមួយ ខ្ែ ជា សម្ជិក 

ថ្ន អងគការសហប្រជាជាែិ (អ.ស.រ.) ខ្ែ ម្ន ែុោការ

យុែត ិ្ម៍អនតរជាែិ (CIJ) ជា អងគការ សាំរារ់រកែាំទណាេះប្សាយ 

តាមផ្ល វូសនត ិភាព និង យុែត ិ្ម៍ ែូេម្ន ខ្េងកន ុង ម្ប្តា ទី

៩២ ថ្ន កែិកាសញ្ញា  ររស់ អ.ស.រ។ ែូទេនេះ ទណឌ កមែ ថ្ន អ.ស.

ត ើថ្ងៃទី៧ មករា ជាថ្ងៃអ្វ ី សំរាប់ខ្មែរ ?  
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រ. ទនេះ វាម្ន  កខណៈ ខ្ែរជា ទសេកត ីខ្ងលងការណ៏ នូវ ទគ្ម ការ

ណ ៏ថ្ន េារ់អនតរជាែិ ខ្ែ ជា ទគ្ម ការណ ៏ែប្មូវ ឲសមជិក

មល នួនិមួយៗទគ្មរព ជាោេ់ខាែ។ ខ្ែទយើងែឹងថា ទយៀកណាម 

ទុកទណឌ កមែទនេះជាទរឿងឥែបានការ ទហើយទគរនត  នទោបាយ

ទគ ពីឋានៈជា ឧរែថមភក  ថ្ន រណសិរសខ្មែ រ រំទោេះប្រជាជនខ្មែ រ 

កាល យជា កងកម្ល ាំង កាន់ការ់ ប្រទទសកមព ុជា ខ្ែមតង។ ទយើង

អាេសួរ ជាសាំណួរថា ទៅទព ទន្ទេះ ទែើទហែុអវ ី បានជា សហគម

ន៏អនតរជាែិ ទគមិនប្ពមទ ើកយក ខ្ផ្នកសី ្ម៍ មករង្ហា ញឲ

ទ ើញថា អនតរាគមន៏ទយៀកណាម ជា ការសទគង្ហគ េះ ថ្ន ប្រជា

ព រែឋខ្មែ រ ? ែូេទយើង បានទរៀររារ់ខាងទ ើ រេួមកទហើយ 

ទប្កាយពីបាន វាយរាំ ខ្រក កងទ័ពកមព ុជាប្រជា្ិរទែយយរេួ

ទហើយ កងទ័ពទយៀកណាម មិនប្ពមែក ទ័ពទេញពី កមព ុជា

ទន្ទេះទទ។ ទហែុទនេះឯង អនតរាគមន៏ ថ្ន កងទ័ពទយៀកណាម 

គ្មែ នម្ន សាថ នសប្ម្ ទោស ថ្ន សី ្ម៏ អវ ីមួយទ ើយ ទប្ៅ

ខ្ែវាម្ន  កខណៈ ជា អាំទពើឈ្លល នពាន ទេញមុមសទុធសា្ មក

ទ ើប្សកុខ្មែ រ។ មយាងមួយវញិទទៀែ ការមវេះ ថ្ន អងគការ ថ្ន យុែត ិ

្ម៏អនតរជាែិ ទៅទព ទន្ទេះ (គួរែឹងខ្ែរថា ែុោការប្ពហែទណឌ  

អនតរជាែិ (CPI, ICC) មិនោន់ម្នទៅទ ើយ ទប្ពាេះែុោការ

ទនេះ ប្ែូវទគរទងក ើែទ ើង ទៅ ថ្ងៃទី១ កកោ ឆ្ន ាំ ២០០២ ខ្ែ ជា 

ែុោការអនតរជាែិ សាំរារ់កាែ់ទោស អនកែឹកន្ទាំរែឋ ឬ រុគគ 

ណា ខ្ែ បានប្រប្ពឹែតអាំទពើ ប្រឆ្ាំងនឹង មនុសសជាែិ ឬ ប្រប្ពឹែត 

រទឧប្កិែឋកន ុងសគង្ហគ ម) ទ វ្ ើឲ អ.ស.រ. គ្មែ ន ទធភាពនឹង ទ វ្ ើ
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ការផ្តន្ទា ទោស ែ ់អនកែឹកន្ទាំ រែឋកមព ុជាប្រជា្ិរទែយយ ពីរទ

ប្រប្ពឹែត អាំទពើប្រ ័យពូជសាសន៏ ខ្ែ ជា ការពនាទព មួយ ឲ

ពួកអនកែឹកន្ទាំោ ាំងទន្ទេះ បានរស់ជា ជននិទាណឌ  ទៅេាំទពាេះ 

អាំទពើឧប្កិែឋកមែ ខ្ែ មល នួ បានប្រប្ពឹែត ទៅទ ើ ប្រជាជនមល នួ

ឯង ខ្ែ ម្ន អនករងទប្គ្មេះ េាំនួនប្រម្ណជាង ២ោន ន្ទក់។ 

មិនខ្ែរយុទណាណ េះ រររកមព ុជាប្រជា្ិរទែយយទនេះ ទៅខ្ែម្ន ែួ

ន្ទទី ជាែាំណាងរែឋខ្មែ រ និង ប្រជារាគសត ខ្មែ រ ខ្ែ ជា អនករង

ទប្គ្មេះ ថ្នអាំទពើ ប្រ ័យពូជសាសន៏ ររស់មល នួ អស់រយៈទព  ១២

ឆ្ន ាំ (១៩៧៩-១៩៩១) ទៅ អ.ស.រ.។ ទយើងអាេសួរទទៀែខ្ែរថា 

ទព ទន្ទេះ ទហែុអវ ីក៏ អ.ស.រ មិនរទងក ើែែុោការ ខ្ររ

ែុោការ ‹Nuremberg› ទែើមបី កាែ់ទោស ពួកអនកែឹកន្ទាំខ្មែ រ

ប្កហម ែូេទគបាន កាែ់ទោស អនកែឹកន្ទាំ រររ ‹ណាសុី› ទៅ

ប្រទទសអា ឺម្ញ។ ទយើងែឹងទហើយថា ែុោការ ‹Nuremberg› 

គឺ អនកឈ្ន េះសគង្ហគ ម ទគបានរទងក ើែ សាំរារ់កាែ ់ទោស អនកច្ចញ់

សគង្ហគ ម ឯេាំ ខ្ណក ទៅកន ុងករណីខ្មែ រវញិ អនកឈ្ន េះគឺជា អនក

ទ ែ ើសេារ់ ឯអនកច្ចញ់ជា ឃាែករ និង ជា អនករងទប្គ្មេះផ្ង 

ែូទេនេះឯង ការរទងក ើែែុោ ខ្ររែុោការ ‹Nuremberg› ទនេះ វា

ពុាំអាេទ វ្ ើបាន សាំរារ់ករណីខ្មែ រទយើងទនេះ។ ការទនេះ វាពិែជា 

ការមិនទាំនង ណាស់ទៅទហើយ សាំរារ់ប្រជាព រែឋខ្មែ រ ខ្ែ ជា 

ជនទទួ  នូវ ការរងទប្គ្មេះពីរោយ ង : 

១. ពីការឈ្លល នពានររទទស, 
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២.ពីរររប្រ ័យពូជសាសន៏។ 

ខ្ែទរឿងទនេះ ទយើងទុកវា មួយប្គ្មសិនេុេះ ទប្ពាេះជាទរឿងទកើែ អ

ខ្នែងអថ្នត  (មិនទេេះេរ់) កន ុងមជឈោឋ ន អនកទេេះែឹងខ្មែរ។ ទីទនេះ 

ទយើងេង ់ ពិនិែយ ខ្ែពី ការទទួ មុសប្ែូវខ្មែ រទយើងផ្ទា  ់ អាំពី 

ថ្ងៃទី៧ មករា ឆ្ន ាំ ១៩៧៩ ទប្ពាេះទយើងយ ់ថា ការរក ថ្ន ការពិែ

ទនេះ វាជា ទមទរៀន សាំរារ់អន្ទគែ ខ្ែ ទយើង ធាល រ់ឮ ពាកយ 

ច្ចស់រុរាណ ទោកខ្ងលងថា : ‹ទោសមល នួឯង ទមើ មិនយ ់ 

ទោសទគ េទសាែស ់ រមិ យ ់ រយុនោ ាំងភន ាំ›។ 

ការស្មែ នទី១ : តបើទុកមល នួត ើងជាអ្នករងត្រោះ ថ្ន របបខ្មែរ

្កហម : 

ទយើងជាខ្មែ រ កន ុងេាំណុេទនេះ ទយើងអាេ ទុកថ្ងៃទី៧ មករា ជាការ

េាំអក ទ ើវាសន្ទមល នួ ទប្ពាេះមល នួ បានរេួជីវែិ ទោយសា កងទ័ព

យួន ខ្ែ ន្ទាំទអាយ ខ្មែ រអនករងទប្គ្មេះ ថ្ន រររខ្មែ រប្កហមមួយ

េាំនួន ខ្ែងគិែកន ុងេិែត ទែើមបី រំង្ហរ់ មហាទុកខទោយ

អនុទោម តាម្ម៍ប្ពេះពុទធ ថា ជ័យជាំនិេះទយៀកណាមទនេះ ជា 

កមែផ្  ររស់ព រែឋខ្មែ រ ខ្ែ មល នួ ប្ែូវទទួ យក ទោយជូរ

េែ់ជាទីរាំផុ្ែ ឯេាំ ខ្ណក អនកមលេះគិែថា មល នួទកើែជា មនុសស

ខ្ែងខ្ែ េង់រស់ ទោេះរី ការរស់ទៅងែី ទប្កាមអាំណាេ ទយៀកណា

ម ម្នសភាពជា ការរស់ទៅជាងហិរភិាព (ទសេកត ីខាែ ស) ក៏
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ទោយ ខ្ែវា ទៅខ្ែប្រទសើរជាង ការរស់ទៅជា រសុសែវ ប្ែូវពួក

ទកែងឈ្លរខ្មែ រប្កហម យកទៅសម្ល រ់ តាមេាំណង់េិែត។ គាំនិែ

ទនេះជា ការគិែមួយរំទពញ ររស់អនករងទប្គ្មេះទប្កាយពី ែឹងមល នួ

ថា បានរេួប្បាកែពី ទសេកត ីសាល រ់ទន្ទេះឯង។ ទយើងជា មនុសស 

ពុាំអាេ កន ុងន្ទមជា អនកជាែិនិយមកត ី រទន្ទា ស រងរអ នូខ្មែ រ ជា

អនករងទប្គ្មេះ ខ្ែ គ្មែ់ បានគិែខ្ររទនេះទ ើយ ទប្ពាេះគាំនិែ

ទនេះជា ប្រែិកមែជា ្មែជាែិ ររស់មនុសសខ្ែរយុទណាណ េះ។ កន ុង

េាំណុេទនេះ ទយើងទ ើកប្ទឹសត ី សងគមសាគសត មួយ ររស់អនកប្បាជញ 

អាទមរកីាាំងម្ន ក់ ទឈ្លែ េះទោក Maslow (Maslow’s hierarchy 

of needs) មកជូនជា ឧោហរណ៏។ ប្ទឹសត ីទនេះ ទគឲទឈ្លែ េះថា : ទស

េកត ីប្ែូវការ ៥ោយ ង ររស់មនុសស : 

១. ទសេកត ីប្ែូវការ ថ្ន អាហារ សាំរារ់ររទិភាគ, 

២. ទសេកត ីប្ែូវការ ថ្ន សុវែត ិភាព, 

៣. ទសេកត ីប្ែូវការ ថ្ន ការរារ់អានជា ការសរទសើរ ពីអនកែថ្ទ, 

៤. ទសេកត ីប្ែូវការ ថ្ន ការេូ រមួេាំ ខ្ណក កន ុងសកមែភាព ណា

មួយ កន ុងសងគម, 

៥. ទសេកត ីប្ែូវការ ថ្ន ម្រនកមែ (ការរទងក ើែ) ទោយមល នួឯង។ 
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ទសេកត ីប្ែូវការោាំង៥ោយ ងទនេះ វាជា ទសេកត ីប្ែូវការ ខ្ែ ម្ន

កាំរែិទ ើងទរៀងពី មួយទៅមួយ ររស់មនុសស រស់ទៅ កន ុងសងគម

មួយ។ ទយើងែឹងថា កន ុងរររខ្មែ រប្កហម ប្រជារាគសត ខ្មែ រ ម្ន ទស

េកត ីប្ែូវការ ខ្ែមួយគែ់ គឺ អាហារ សាំរារ់ររទិភាគ។ ទៅទព 

ខ្ែ  រររ រងែែ់បាយទនេះ ប្ែូវបានកងទ័ពយួនវាយខ្រក ជា 

កាំទទេទៅ ប្រជារាគសត ខ្មែ រ គ្មែ់ទមើទ ើញ ខ្ែមួយគែ់ កន ុង

ររាជ័យពួកខ្មែរប្កហមទនេះ គឺ ការសងឃឹមនឹងម្ន អាហារសាំ

រារ់ររទិភាគខ្ែរយុទណាណ េះ ទប្ពាេះទព ទន្ទេះគ្មែ់ម្នកម្ល ាំងប្បាជាញ

ឯណានឹងគិែ រកទសេកត ីប្ែូវការ ែថ្ទទទៀែ ខ្ែ បានទរៀររារ់

ខាងទ ើ ជាពិទសសគាំនិែ ទសនហាជាែ ិកន ុងទព ខ្ែ ទពាេះគ្មែ់

ោេ់បាយ អស់រយៈទព ជាង៣ឆ្ន ាំ រេួមកទហើយ។ ទយើងប្ែូវ

យ ់ថា ការទនេះ វាជាធាែុ ររស់មនុសសទោក : ‹ររភិាគខ្អែែ

សិន ទទើរអាេ ម្នគាំនិែ គិែទ ើញអវ ីែទៅទទៀែ› ទព ខ្ែ  

ប្រជាជនខ្មែរ អែ់បាយ ទៅទព គ្មែ់ ទ ើញ ោហានយួន ទែញ

បាញ់ទោធាខ្មែរប្កហាម គ្មែ់ឥែបានទមើ ទ ើញ អវ ីោ ាំងអស់ 

ទប្ពាេះ កន ុងគាំនិែគ្មែ់ គឺ គ្មែ់រំអុក ខ្ែរញ្ញា ប្កពេះគ្មែ់ខ្ែ

រយុទណាណ េះ។ ទព ោហានយួន អនុញ្ញា ែឲគ្មែ់ ម្ន ទធភាព រក

អាហារររទិភាគទរៀងៗមល នួបាន េាំទពាេះគ្មែ់  ទធភាពទនេះ គឺជា 

អាំទពើសទគង្ហគ េះទន្ទេះឯង។ យួនមិនយួន ជាអនករំទោេះគ្មែ់ ជាទរឿង 

ច្ចាំគិែ ទៅទព ខ្អែែបាយសិន។ ទនេះជាការពិែមួយ ខ្ែ ខ្មែ រ

ទយើង ពុាំអាេទគេខ្កបាន ទោេះរី ការពិែទនេះ វាម្នភាពទឃា

ទៅមួយ កន ុងសែិខ្មែ រទយើងក៏ទោយ។ ខ្ែជា អកុស ររស់ប្រជា
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ព រែឋខ្មែ រ។ ខ្ែប្ែូវែឹងខ្ែរថា កន ុងរយៈទព  មួយសទវែស 

(១៩៧៩-១៩៨៩) ខ្ែ យួនកុមម ុយនិសត  ប្ែួែប្តា ទៅប្សកុខ្មែ រ 

ពួកទគ ទៅខ្ែ រនត  នទោបាយ រងែែ់បាយ ប្រជារាគសត  គឺទ វ្ ើ

ោយ ងណាឲរាគសត ខ្មែ រ រស់ទៅកន ុង ទសេកត ីប្ែូវ ថ្ន ការអាហារ សាំ

រារ់ររទិភាគជានិេា។ រទរៀរទ វ្ ើមុស ពីខ្មែ រប្កហមគឺ ទគឲខ្មែរ

ររទិភាគ កន ុងកាំរែិអរបររមិ្ណ សាំរារ់រស់ ពីមួយថ្ងៃទៅមួយ

ថ្ងៃខ្ែរយុទណាណ េះ ខ្ែ ជា កតាត មួយ មិនអាេឲ ខ្មែ រ អាេម្ន  ទធ

ភាព ខ្សវ ងរក ទសេកត ីប្ែូវការទី២គឺ ទសេកត ីប្ែូវការ ថ្ន សុវែត ិ

ភាព ខ្ែ ជា សាា នអលងទៅរក ទសេកត ីប្ែូវការរនតៗទៅទទៀែ។

ទយើង ទ ើញេាស់ទៅទទៀែថា សពវថ្ងៃទនេះ ទោេះរី ទយើងទ ើញ

ម្ន អភិវឌ្ឍន៏ ទៅប្សកុខ្មែ រ ខ្ែ ទយើ អាេទុកជា អាការៈទប្ៅ 

ថ្ន ទសេកត ីទជឿនទ ឿន ខ្ែការពិែ ខ្មែ រ ភាគទប្េើនរាំផុ្ែ គ្មែ់

ទៅខ្ែ រស់ជានិេា កន ុងទសេកត ីប្ែូវការទី១ គឺទសេកត ីប្ែូវការ ថ្ន 

អាហារររទិភាគ។ 

កន ុងសាថ នភាពទនេះ ខ្ែ ន្ទាំឲទយើង ទ វ្ ើសនន ិោឋ នបានថា ហាក់រី

ជា ទេែន្ទមួយ ររស់រររនទោបាយរេច ុរបនន  ទ វ្ ើឲខ្មែ រ គិែ

ខ្ែមវ ់ខាវ យពី រញ្ញា ប្កពេះ ឥែម្ន ទព ទវោ គិែអវ ីទប្ៅពី

ទរឿងទនេះទ ើយ។ ែូទេនេះ ការរងទប្គ្មេះ កន ុងរររខ្មែ រប្កហម ទៅខ្ែ

ម្ន រនត  មកែ ់រេច ុរបននកា ទនេះទទៀែ វាប្គ្មន់ខ្ែម្នររូ

ភាព មុសគ្មន ខ្ែរយុទណាណ េះ ខ្ែទប្គ្មេះថាន ក ់សាំរារ់ប្រជារាគសត ខ្មែ រ ទៅ

ម្នែខ្ែ ។ ទែើអវ ីមល េះទៅ ខ្ែ ទយើងអាេ ែកប្សង់ពីការពិនិ
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ែយទនេះ ? គឺ អកមែភាព ររស់ប្ររាគសត ខ្មែ រ ទៅេាំទពាេះមុមទប្គ្មេះ

ថាន ក់មល នួទន្ទេះឯង។ ការទនេះ ជាការទទួ  ថ្ន ការមុសប្ែូវរមួ

មួយ ររស់ខ្មែ រទយើង។ 

ការស្មែ នទី២ : តបើ្បជាជា ិខ្មែរជា ្បតទស មានការទទួល

មុស្ វូ តលើតជាគវាសនា របស់មល នួឯង : 

ទយើងជាខ្មែ រ កន ុងេាំណុេទនេះ ទយើងអាេច្ចែ់ទុក ថ្ងៃទី៧ មករា 

ជា ទធផ្  ថ្ន នទោបាយ ភាន់ប្េ ាំ ររស់អនកែឹកន្ទាំខ្មែ រ

ទយើងប្គរ់ជាំន្ទន់។ ទុពវ  (កម្ល ាំងងយទមោយ) ប្សកុខ្មែ រ គឺប្ែូវ

ច្ចាំបាេ ់ ម្នអនកទទួ មុសប្ែូវ ទៅកន ុងនគរ មុនសិន មុន

នឹងរកមុម អនកទទួ មុសប្ែូវ ពីទប្ៅនគរ ទហែុអវ ី ? 

ទប្ពាេះថា ទរើខ្មែ រទយើង ទជឿជាក់ពិែថា ប្រទទសមល នួ ជាប្រទទស

ធាល រ់ ម្នអនុភាព ែូេទនេះ ទយើងប្ែូវសួរ មល នួឯងថា អវ ីមល េះទៅ

ជាមូ ទហែុ ថ្ន ទុពវ ខ្មែរ ? ទយើងខ្ែងខ្ែយក ការឈ្លល នពាន

ពីសាំណាក់ ប្រទទសជិែខាង ទុកជា មូ ទហែុ សាំខាន់រាំផុ្ែ។

មូ ទហែុទនេះ ពិែជាម្ន ខ្ែវាមិនោន់ប្គរ់ប្គ្មន់ សាំរារ់

រង្ហា ញ នូវ អែថងគែខ្មែ របានោាំងអស់ទន្ទេះទ ើយ ែូេោយ ង

ម្នខ្មែរទយើងមលេះ រហូែគិែទៅទទៀែថា មិនខ្មន ពួកខ្មែរ

ប្កហមទទ ជាអនកសម្ល រ ់ ប្រជារាគសត ខ្មែ រ េាំនួនប្រម្ណជាង

ោនន្ទក ់ គឺពួកយួនទទ ជាអនកសម្ល រ់ ទប្ពាេះពួកយួន  ួេ
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ឩប  តៅ  សង្ហា   កា រ ពិ ភា កា   ២ ៨  ធ្ន ូ ២ ០ ១ ២  

រងករ់ ពួកវា ទៅកន ុងជួរ ពួកខ្មែរប្កហម។ ការគិែខ្ររទនេះជា

ការគិែ មិនម្ន ការទទួ មុសប្ែូវ ទុកឲ អនកែឹកន្ទាំជាែិ

ជាំន្ទន់ទន្ទេះ ខ្ែ ជា អនកទទួ មុសប្ែូវ រេួមល នួ ឥែម្ន ការ

ទទួ មុសប្ែូវ កន ុងវនិ្ទែកមែជាែិទៅវញិ ែូេគ្មន នឹងការសែ ័ប្គ

មល នួ រាំទរបី្រទោជន៏យួនកុមម ុយនិសត  ររស់សទមតេសីហនុ ទៅ

កន ុងសគង្ហគ ម េទន្ទល េះ ឆ្ន ាំ ១៩៧០ ែ ់ ១៩៧៥ និង ជួយរររ

រណរយួនរេច ុរបនន  ឲអាេរកោ អាំណាេផ្ទត េ់ការ បានតាាំងពី 

ឆ្ន ាំ ១៩៩៣ មកែ ់ ឥ ូវទនេះ។ ទរើខ្មែ រទយើងន្ទាំគ្មន  គិែថា ម្ន 

ខ្ែ ទយៀកណាម ឬ ទសៀម ជាកតាត  ថ្ន អែថងគែខ្មែ រ គឺហាក់

រីែូេជា ទយើងយ ់ ទ ើញថា គ្មែ នខ្មែរណាម្ន ក់ ជាអនកទទួ 

មុសប្ែូវទន្ទេះទ ើយ។ ភាពគ្មែ នទាំនង ថ្ន គាំនិែទនេះ គឺពិែជា 

កតាត  ថ្ន អែថងគែខ្មែ រ មួយខ្ែរ ទហែុទនេះឯងបានជាទយើង ទ វ្ ើ

ការពិច្ចរណារ អាំពី ការទទួ មុសប្ែូវ ររស់អនកែឹកន្ទាំខ្មែ រ កន ុង

រញ្ញា ជាែិ ខ្ែ ម្ន ទសេកត ី ែូេខាងទប្កាមទនេះ។ 

១. ទោក  ន់ ន ់ ជាអនកទទួ មុសប្ែូវ ទប្ពាេះ ទគ ទច្ចទទោក

ថាជា អនកន្ទាំ រទងក ើែសគង្ហគ ម ជាមួយយួនកុមម ុយនិសត  ខ្ែ វា

ម្ន កងទ័ព ទៅកន ុងប្សកុខ្មែ រ េាំនួន ៦មុឺនន្ទក់ ? ឧរម្ថា

ទោក  ន់ ន ់ ជាអនកទទួ មុសប្ែូវ កន ុងឋានៈទោក ជា

ន្ទយករែឋមគនត ី។ ខ្ែទរើទយើង ទ ើកយក ធាែុសគង្ហគ ម មកពិនិ

ែយទមើ  ទយើងទ ើញថា សគង្ហគ មទនេះ មិនខ្មនខ្មែរទយើងទទ ជា

អនករងក គឺយួនកុមម ុយនិសត  ជាអនកវាយប្រហារខ្មែ រទយើងមុន ខ្ែ
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ឩប  តៅ  សង្ហា   កា រ ពិ ភា កា   ២ ៨  ធ្ន ូ ២ ០ ១ ២  

មតង ទហើយ ឥែោាំងម្ន ទ វ្ ើការប្រកាស ជាមុនទន្ទេះផ្ង។ 

េាំណុេទនេះទហើយ ខ្ែ ន្ទាំឲទយើង ពិបាកច្ចែ់ទុកថា ជាការ

ទទួ មុសប្ែូវ ររស់ទោក  ន ់ន ់ ទប្ពាេះគ្មែ ់មិនខ្មន ជា

អនករទងក ើែសគង្ហគ ម ខ្ែអនកទច្ចទ ទគអាេទច្ចទ រនតទទៀែថា

 ន់ ន ់ មិនខ្មនជា អនករទងក ើែសគង្ហគ ម ខ្ែគ្មែ់ ជាអនករងក

សគង្ហគ ម ទប្ពាេះគ្មែ់ ជាអនករងកទរឿង ទម្ល ក់ សទមតេសីហនុ ពី

ែាំ ខ្ណង ប្រមុមរែឋ អស់មួយជីវែិ ខ្ែ ជា កតាត  ន្ទាំរទងក ើែ ស

គង្ហគ ម។ 

ឧរម្ថា ការទច្ចទទនេះ ម្ន កខណៈ ប្ែឹមប្ែូវពិែ ខ្ែទយើងសួរ

ទៅអនកទច្ចទវញិថា ទរឿងទម្ល ក់ សទមតេសីហនុទនេះ វាម្ន ការ

ោក់ទងអវ ីនឹងយួនកុមម ុនិសត  ខ្ែ ជាររទទសសុទធ ខ្ែន្ទាំគ្មន ទគ

ទ ើកទរហ៏ព  សនធ ឹកគឹកកង មកវាយប្រហារ កងទ័ពខ្មែ រទៅ

 វញិ ? ទរឿងទម្ល ក់ សទមតេសីហនុ ជាទរឿង ខ្មែ រនឹងខ្មែ រ មិនខ្មន

ជាទរឿង ខ្មែ រនឹងទយៀកកុង ទន្ទេះទ ើយ។ ែូទេនេះទោក  ន់ ន ់ 

មិនអាេ ជា អនកទទួ មសុប្ែូវ ក៏ែូេជា ប្រជាព រែឋខ្មែ រខ្ែរ 

េាំទពាេះមុមសគង្ហគ មមួយ ខ្ែ យួនកុមម ុនិសត  ជាអនករទងក ើែ

ទោយម្ន ការគ្មាំប្ទទេញមុម ពីសទមតេសីហន។ុ ខ្ែទោេះរី

ទោក  ន់ ន ់ មិនម្ន ការទទួ  មុសប្ែូវ កន ុងទរឿងសគង្ហគ ម

ទនេះ ខ្ែគ្មែ ់និងអនកែឹកន្ទាំ រររសាធារណៈរែឋ ប្ែូវម្ន ការ

ទទួ មុសប្ែូវមួយខ្ផ្នក ា្ំ កន ុងឋានៈ ជាអនកែឹកន្ទាំជាែិ កន ុងក

ងវេះ ថ្ន គាំនិែទរៀរេាំអន្ទគែ (Préparer l’avenir) ជាែិ ឲបាន
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ឩប  តៅ  សង្ហា   កា រ ពិ ភា កា   ២ ៨  ធ្ន ូ ២ ០ ១ ២  

 ែ ។ ជារឋមគឺ ការទរៀរេាំ ទ វ្ ើសគង្ហគ ម ែស ូ ប្រឆ្ាំងនឹង ការ

ឈ្លល នពានយួនកុមម ុយនិសត  និង ខ្មែ រប្កហម។ មវេះ ទធភាព

ទរៀរេាំសងគមងែី កន ុងទន្ទេះ ម្នអាំទពើពុករ ួយ ខ្ែ ជា ជមៃ ឺ

មហារកិមួយ ររស់ជាែិខ្មែ រ។ ទោេះរី អនកការពារ រររសាធារ

ណៈរែឋ ទគនិោយ ការពារថា ទោយសារម្នសគង្ហគ ម បានជា 

អនកែឹងន្ទាំ គ្មែ នទព ទរៀរេាំសងគមខ្មែរងែី ឲប្សរទៅនឹង បា

វេន្ទ ររស់រររសាធារណៈរែឋ ខ្ែ ម្ន ែូេែទៅ : ទសរភីាព

សមភាព ភាែរភាព វឌ្ឍន្ម៍ និង សុភមងគ ។ ទសេកត ី

ទោេះសាទនេះ ទោយយក កតាត  សគង្ហគ ម មកទ វ្ ើទ សទនេះ  រែិខ្ែ

រង្ហា ញ នូវ កងវេះ ថ្ន គាំនិែទរៀរេាំ ថ្ន អន្ទគែជាែិ រខ្នថមទៅ

ទទៀែ ទប្ពាេះ កន ុងសគង្ហគ មទនេះទហើយ ខ្ែ អនកែឹកន្ទាំ ប្ែូវរង្ហា ញ 

នូវ សមែថភាពមល នួ ឥែទខាជ េះ និង ម្នៈមល នួ ឥែរញួរា ទែើមបី 

ទុកជា ទសេកត ីសងឃឹម សាំរារ់ប្រជាព រែឋ កន ុងកា ៈទទសៈ ែ៏

ពិទសសទនេះ។ អនកែឹកន្ទាំ តាម្មែតា ជា អនកទទួ មុសប្ែូវ ថ្ន 

ប្គរ់រញ្ញា ជាែិ។   

២. ទ ើកយក ករណី សទមតេសីហនុ មកនិោយមតង ទែើប្ទង់

ម្ន ការទទួ មុសប្ែូវ ខ្ររណាខ្ែរ កន ុងទរឿង ប្រទទសជាែិ

ជារ់កន ុងប្ទ ូថ្នយុទធសាគសត  យួនកុមម ុយនិសត មកែ ់សពវថ្ងៃទនេះ ? 

កន ុងការ រកទសេកត ីពិែទនេះ ទយើងប្គ្មន់ខ្ែ ទ ើកយកមក

រង្ហា ញទីទនេះ នូវ ទគ្ម ការណ៏ ថ្ន នទោបាយ ររស់សទមតេ

សីហនុ ខ្ែ  ប្ទង់ បានយកមកទ វ្ ើជា ផ្ល វូនទោបាយ ររស់ប្ពេះ
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ឩប  តៅ  សង្ហា   កា រ ពិ ភា កា   ២ ៨  ធ្ន ូ ២ ០ ១ ២  

អងគ គឺ ‹យក អន្ទគែ ថ្ន ប្រទទសជាែិ មកទ វ្ ើជា ការភាន  ់› 

(Parier sur l’avenir) ររស់ប្ពេះអងគ។ ទយើងែឹងថា ការភាន  ់ជា

ជូែកមែ (ខ្ បងសុីសង) ម្នច្ចញ់ ម្នឈ្ន េះ។ ឧោហរណ៏ ែូេជា

ការភាន  ់ សាំរារ់អន្ទគែ ររស់ប្ពេះអងគ កន ុងនទោបាយ ររស់

ប្ពេះអងគ េូ  េិន យួន កុមម ុយនិសត ។ ទយើងទ ើញថា ការផ្ទន  ់ទនេះ 

សាំរារ់ប្ពេះអងគផ្ទា  ់ វាម្ន ជួនកា ច្ចញ់ ជួនកា ឈ្ន េះ ខ្ែប្ពេះ

អងគឥែបានគិែថា កន ុងការភាន  ់ទនេះ អនកច្ចញ់រហូែគឺ ប្រជា

ព រែឋខ្មែ រ ឯទណាេះទទ ទប្ពាេះជា អនកបានទទួ  នូវ មហាទុកខ

ប្គរ់ខ្ររោយ ង កន ុងនទោបាយ ថ្ន ការភាន  ់ ជាខ្ បងសុីសង

ទនេះ។ េាំណុេទនេះទហើយ ជាការទទួ មុសប្ែូវ ែ៏្ាំមួយ ររស់ស

ទមតេសីហនុ កន ុងឋានៈ ប្ពេះអងគ ជាអនកែឹកន្ទាំជាែិម្ន ក់ កន ុងរ

យៈទព ែ៏យូរអខ្ងវងមួយ (១៩៤២-២០១២)។ ៧០ឆ្ន ាំ ថ្ន 

អែថ ិភាពររស់ប្ពេះអងគ ទ ើឆ្កនទោបាយខ្មែរ ន្ទាំមក នូវ 

មហាទុកខ  ែ ់ប្រជារាគសត ខ្មែ រ ្ាំរីោយ ង : 

១. នទោបាយ ន្ទាំ យួនកុមម ុយនិសត  ឲមកឈ្លល នពានប្សកុខ្មែ រ

(១៩៧០-១៩៧៥), 

២. នទោបាយ ប្រ ័យពូជសាសន៏ ររស់ពួកខ្មែរប្កហម

(១៩៧៥-១៩៧៩) ខ្ែ ជា ក ាណមិែត ជាមិប្ែប្ទេុះផ្ង ររស់

ប្ពេះអងគ , 
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៣. នទោបាយ ជួយឧរែថមែ ់  អនកែឹកន្ទាំខ្មែ រ រណរយួន 

ឲរស់ កន ុងអាំណាេ ទែើមបី រាំទរនីទោបាយទយៀកណាម ជាការន្ទាំ

ឲមូេប្រទោជន៍ជាែិខ្មែ រ។ 

ទរើនិោយពី ពួកខ្មែរប្កហាម ខ្ែ ម្ន រយុ  ពែ ជាមគគ ុ ទទាស

ទន្ទេះ ការទទួ មុសប្ែូវ វាម្ន ជាក់ខ្សតងណាស់ កន ុងទាំហាំ

នទោបាយ កទមាេកម្ល ាំងជាែិ ឲរោយសូនយ ខ្ែ ជា កតាត

មួយ ឲយួនកុមម ុយនិសត  ង្ហយប្សួ នឹង អនុវែត នូវ នទោបាយ

វាែទឹកែីររស់ទគ។ រយៈទព ៣ឆ្ន ាំ ខ្ែ  ពួកខ្មែរប្កហម រិទ

ោវ រ ប្សកុខ្មែ រ ទែើមបីសម្ល រ់ប្រជាព រែឋមល នួឯង គឺជា ទសេកត ី

សងឃឹម ររស់ទយៀកណាមមួយ ខ្ែ ម្ន ែថ្មលអសាា រយ ខ្ែ  ឥែ

ម្នបានគិែទុកផ្ង សាំរារ់ប្រទោជន៏ទគ។ និទាណឌភាព ថ្ន 

រទឧប្កិែឋ ររស់ពួកខ្មែ រប្កហមទនេះ ជា ការអនុញ្ញា ែ ឲពួក

អែីែឃាែកោាំងទន្ទេះម្ន មុមន្ទទី កន ុងថាន ក់អនកែឹកន្ទាំ

ជាែិរហូែមកែ ់សពវថ្ងៃ ទនេះ។ ឧោហរណ៏ជាក់ខ្សត ងគឺ ទខាែ េ

សទមតេសីហនុទនេះឯង មិនប្ែឹមខ្ែបានរេួទោស ពីរទឧប្កិែឋ

កមែ ខ្ងមោាំង ម្នង្ហរជា  វរិរុរសជាែិទៅទទៀែ។ ទនេះឯង

ទហើយ ខ្ែ ទុកជា សី ្ម៍ កន ុងសងគមខ្មែរងែី ! ទីទនេះ ទយើង មិន

ច្ចាំបាេ់ខ្សវងរក ការទទួ មុសប្ែូវ ររស់ពួកអនកែឹកន្ទាំជាែិ

រេច ុរបននទន្ទេះទទ ពីទប្ពាេះពួកទន្ទេះម្នមល នួជាខ្មែរ ខ្ែម្នេិែត

ជាយួន ខ្ែ ទយើងឲទឈ្លែ េះថាជា ‹ខ្មែ រយួន› ន្ទាំគ្មន រមួជាមួយ
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ពួក ‹យួនខ្មែ រ› (យួន ម្នអែតសញ្ញា ណជាែិជាខ្មែរ) រាំទរ ីទយៀក

ណាម ខ្ែ ជាម្ែុភូមិ ររស់ទគ ទែើមបី ប្រទោជន៏ទយៀកណាម។ 

ែូេបានទរៀររារ់ខាងទ ើទនេះ ទយើងអាេ សនន ិោឋ នបានថា អនក

ែឹកន្ទាំខ្មែ រ ម្នការទទួ មុសប្ែូវរមួគ្មន  េាំទពាេះ ថ្ងៃទី៧ មករា

ខ្ែកាំរែិ ការទទួ មុសប្ែូវ ម្នមុសគ្មន  ទប្ពាេះ ធាែ ុ ថ្ន ការ

ភាន់ប្េ ាំ កន ុងនទោបាយែឹកន្ទាំជាែិ ម្នមុសគ្មន ។ េាំទពាេះ

ទោ   ន់ ន ់ ម្នកាំហុស ប្ែង់ទោក មវេះសមែថភាព ប្គរ់

ប្គ្មន់ សាំរារ់ទរៀរេាំ អន្ទគែជាែិ ទៅេាំទពាេះមមុខាែ ាំងសប្ែូវ

ររស់ជាែិគឺ យួនកុមម ុយនិសត ។ េាំ ខ្ណក សទមតេសីហនុ កាំហុស

ររស់ប្ទង់ ជាកាំហុស េូ ខាែ ាំង ទែើមបីរាំផ្ទល ញជាែិមល នួឯង ខ្ែ 

ទគច្ចែ់ទុកជា អាំទពើកបែ់ជាែិមួយ។ ឫឯពួកខ្មែរប្កហម កាំហុស

ពួកវាគឺ ជាកាំហុស ថាន ក់រទឧប្កិែឋ ប្រឆ្ាំងនឹងមនសុសជាែិ និង 

កបែ់ជាែិមល នួឯងផ្ង។ ទរើនិោយ អាំពីកាំហុស ររស់ពួកអនក

ែឹកន្ទាំសពវថ្ងៃ វញិ គឺជា កាំហុសទសែ ើនឹង ពួកខ្មែរប្កហម េាំទពាេះ

ជនណា ខ្ែ ជា អែីែប្ករមណឌ ខ្មែ រប្កហម ទហើយបានេូ រមួ

ោយ ងសកមែ កន ុងអាំទពើប្រ ័យពូជសាសន៏ខ្មែរ ឯេាំ ខ្ណកអនក

ឯទទៀែ គឺម្ន កាំហុស េូ ថ្ែខាែ ាំង ជាររទទស ទែើមបី រាំផ្ទល ញ 

នូវ ប្រទោជន៏ជាែិខ្មែ រ ខ្ែ ជា អាំទពើកបែ់ជាែិមួយទន្ទេះខ្ែរ។ 

ខ្ែកាំហុស អនកែឹកន្ទាំខ្មែ រ ប្គរ់ជាំន្ទន់ទន្ទេះ ទោេះវាទៅកន ុងកាំរែិ

ណាក៏ទោយ គឺសុទធ ជា ន្ទសនៈ (ទសេកត ី វនិ្ទស) ថ្ន ប្រជាជាែិ

ខ្មែ។ កាំហុស ជា ទុរបញ្ញា  (សាំពឹក) និមួយៗ គឺជា ជាំហាន  វមិវាម 
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ហុេ ទជាគជ័យ ទអាយ ប្រទទសទយៀកណាម។ ប្រទទសទនេះ ទគ

ម្ន ទសសនៈមួយ ខ្ែ ជា យុទធសាគសតនទោបាយ និង ទោធា

ផ្ង ររស់ទគជានិេាគឺ ‹មទ្ាបាយខ្ររណាក៏ទោយ ខ្ែ យក

មកទប្រើ ទហើយវាន្ទាំឲម្នជ័យជាំនិេះសាំរារ់ជាែ ិគឺជាមទ្ាបាយ

ប្ែឹមប្ែូវ›។ កន ុងទសសនៈទនេះទហើយ ខ្ែ ខ្មែរទយើងទេេះខ្ែន្ទាំគ្មន

អៃ ់ ទោយសង្ហក  (បារមែណ៏) មិនទេេះេរ់ ថាទហែុអវ ីបានជាខ្មែរ

ទេេះខ្ែច្ចញ់ទបាកយួន ? 

តាមសែិរញ្ញា  សាំនួរទនេះ គឺជា ទសេកត ីអស់សងឃមឹ ររស់ខ្មែ រ

ទយើង ទៅេាំទពាេះមុមទប្គ្មេះថាន ក់ជាែិទន្ទេះឯង។ ែូេទយើងទ ើញ

ថា ន្ទរេច ុរបននទនេះ អនកែឹកន្ទាំ គណរកសប្រឆ្ាំង ខ្ែ តាាំង

មល នួ ជាអនកម្ន សមែថភាពែឹកន្ទាំជាែិ កន ុងអន្ទគែ ពួក

គ្មែ់ទៅខ្ែ ទ វ្ ើនទោបាយ សររូ (ែូេសុទធសា្) នឹងអនក

ែឹកន្ទាំ ជាំន្ទន់មុនៗទន្ទេះឯង។ ខ្មែ រទយើង កុាំន្ទាំគ្មន គិែថា ពួក

អនកែឹកន្ទាំគណរកសប្រឆ្ាំង ឥែោន់ម្នកាំហុស ទប្ពាេះពួក

គ្មែ ់មិនោន់ ម្នអាំណាេ បានែឹកន្ទាំជាែិ េាំទពាេះទយើងវញិ

ពួកគ្មែ់ ម្នកាំហុស ទោយបាន ទ វ្ ើអនាង (ញច ុ េះញច ុ ង) ឲប្រជា

ព រែឋខ្មែ រ យ ់ប្េ ាំ ពីទសេកត ីពិែ ថ្ន ប្រទោជន៏ជាែិ ែូេជា

ការេូ រមួការទបាេះទឆ្ន ែ គ្មែ នទសរ ីគ្មែ នយុែត ិ្ម៍ សាំរារ់ឲយួន

ឈ្ន េះខ្ែរយុទណាណ េះ។ មុសា (ភរ) ទនេះ ទុកទសែ ើនឹង រទឧប្កិែឋ ទប្ពាេះជា

អាំទពើ សម្ល រ់ជាែិ ែូេពួក ខ្មែ រប្កហម ខ្មែ រយួន និង យួនខ្មែរ

ទន្ទេះខ្ែរ។ 
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ការស្មែ នទី៣ : តបើ្បជាពលរដ្ឋខ្មែរ ជា្បជាពលរដ្ឋ មានការ

ទទួលមសុ្ វូតលើតជាគវាសនា របស់មល នួឯង : 

កន ុង កខណៈទនេះ ទយើងអាេ ទុក ថ្ងៃ៧ មករា ជាែាំណាក់េុង

ទប្កាយ ថ្ន ការ េះរង់សិទធិមល នួ ជាប្រជាព រែឋ ឲយួនកុមម ុយ

និសត  ទហើយ សុមេិែត  ទទួ  ថ្ងៃ ែ៏េថ្ប្ងទនេះ ជាកមែផ្  ររស់មល នួ

តាមកទន្ទល ង្ម៍ ររស់ប្ពេះពុទធសាសន្ទ កន ុងទគ្ម ការណ៏ ‹រុណយ

បារ›។ ការទបាេះរង់សទិធិមល នួ ជាប្រជាព រែឋ ទយើងទ ើញម្ន

ជាក់ខ្សតង កន ុងរររខ្មែរប្កហម គឺខ្មែ រទយើងទពញមួយនគរ 

គ្មែ ់សុមេិែត ឲពួកខ្មែរប្កហម រងែែ់បាយគ្មែ់ េងគ្មែ់យក

ទៅសម្ល រ់ ោយ ងង្ហយប្សួ  ែូេរសុសែវ។ ពួកខ្មែរប្កហម រងខ ាំ

ឲ ទោកសងឃ ច្ចកសិកាខ  ែុែរាំផ្ទល ញវែត ទោយគ្មែ នទ ើញម្ន

ប្រែិកមែអវ ីររត ិេទន្ទេះទ ើយ កន ុងឋានៈខ្មែ រទយើង ជាអនកកាន់

ប្ពេះពុទធសាសន្ទ ទហើយ ធាល រ់បាន ទ វ្ ើសច្ចា ប្រណធិានថា ទយើង

នឹងន្ទាំគ្មន  ការពារពុទធសាសន្ទ រហូែហា ន រូជាជីវែិមល នួ។ អ

កមែភាពទនេះ គឺទៅម្ន រហូែមកែ ់សពវថ្ងៃទនេះ ខ្មែ រទ ើញ

ជនជាែិយួន មកទៅទពញប្សកុ ខ្ែទយើងមិនខ្ែ  សាំ ខ្ែង នូវ

ការមិនទពញេិែត ររស់មល នួណាមួយ ខ្ែ ម្ន ែថ្មល ជាកម្ល ាំង

នទោបាយ ទ វ្ ើសម្ា ែទៅទ ើរោឋ ភិបា  អាយយងយួន ឲខ្ក

នទោបាយមល នួ ទែើមបី ការពារ នូវ អ្ិរទែយយភាពជាែិទន្ទេះ

ទ ើយ។ កន ុងេាំណុេទនេះ ទយើងអាេោយទុកបានថា ថ្ងៃ៧ មករា

មិនខ្មន ជាថ្ងៃ ខ្ែមួយថ្ងៃគែ់ ថ្ន ការបាែ់រង់ ថ្ន 
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អ្ិរទែយយភាពជាែិទន្ទេះទទ ថ្ងៃ៧ មករា ជាអែិសុមុមប្បាណ 

ជាកិច្ចជ  (ខ្ែ ទមើ មិនជា) ររស់ជាែិខ្មែ រខ្ែមតង។ 

អស់រយៈទព ជាង ៣ទសវែស (១៩៧៩-២០១២) រេួមកទហើយ 

ខ្ែ ប្រទទសខ្មែរ រស់ទៅទប្កាមនឹម ទយៀកណាមកុមម ុយនិសត  

កន ុងេទន្ទល េះទព ទនេះខ្ែរ ខ្មែ រទយើង ទុកទព ទវោ ប្គរ់ប្គ្មន់ ឲ

ទយៀកណាម រំោយ គាំនិែការែស ូ ខ្មែ រ អស់រទ ញ សពវថ្ងថទៅ

ស ់ខ្ែ គាំនិែ រក រនត ិភាព (bonheur, plaisir) ទែើមបី អាតាែ  កន ុង

សនត ិភាពមួយ ខ្ែ ជា រទតត  មរណា សាំរារ់ករ់ប្រជាជាែិខ្មែរ។ 

ទយើងនិោយទនេះ គ្មែ នគាំនិែ ជាអនកសគង្ហគ មនិយម ឬ អនក

ជាែិនិយមប្ជ ុទន្ទេះទ ើយ ទប្ពាេះទយើង ែឹកេាស់ណាស់ថា ទរើ

ម្នសគង្ហគ មផុ្្េះ ទៅប្សកុខ្មែ រមតងទទៀែ គឺជាឪកាសមួយទទៀែ 

សាំរារ់ទយៀកណាម ទប្រើខ្មែ រទយើង ឲសម្ល រ់ខ្មែ រគ្មន ឯងោយ ងង្ហយ

ប្សួ  ទែើមបីជា អាហារ សាំរារ់េិញា ឹម មហិេិជតា ថ្ន ការពប្ងិក

ខ្ែនែីររស់ទគ ឲរែិខ្ែបាន រហ័សទៅទទៀែ។ ទយៀកណាម ទគ

ម្នការពិទសា្ន៏ ប្រករទោយទជាគជ័យ ថ្ន នទោបាយ

ទ រកមព ុជា។ កន ុងការពិទសា្ន៏ទន្ទេះ ទគរទងក ើែបានជា ប្ទឹសត ី

មួយ ខ្ែ ទគទុកជា ររូមនតមួយ ែ៏ស័កត ិសិទធ ិ សាំរារ់យកមកទប្រើ

ទែើមបី ទ រទឹកែីខ្មែ រកណាត   រនត ទទៀែ។ ររូមនតទន្ទេះ គឺទគ

ោញមកពីការប្រម្ន ររស់ច្ចស់រុរាណខ្មែរ ខ្ែ ម្ន ទសេកត ី

ែូេទនេះ ‹ខ្មែ រសុនប្ទនុ មិនខ្ែ  ទច្ច ខ្េេូវ (កន ុងន័យ ជា

មនុសស ខ្ែ ប្រប្ពឹែតខាងញុេះញង់) យួន មិនខ្ែ ទច្ច  ពុែ›។ 
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សាម្ែ វាច្ចទនេះ ទកើែមកពី ការសទងកែ ខ្ែ ម្នន័យ ែូេែ

ទៅៈ យួនមិនទច្ច ពុែ ទប្ពាេះទគទ ើញថា ខ្មែ រទយើមិនទច្ច ការ

ញុេះញង់គ្មន  ខ្ែ ជា ោភមួយ សាំរារ់ ទគង្ហយប្សួ ទបាកប្បាស់

ខ្មែ រ។ ការច្ចញ់ទនេះ ទរើមួយែង ឬ ពីរែង ទយើងទៅអាេថា ជា

ការភាល ែ់ ខ្ែទរើសិនជាការច្ចញ់ទបាកទន្ទេះ វាកាល យជា ទម្ល រ់ សាំ

រារ់ខ្មែ រ គឺេាស់ ជាខ្មែរទៅខ្ែសួរមល នួឯងថា : ត ើ ថ្ងៃទី៧ មករា 

ជាថ្ងៃអ្វ ី សំរាប់ខ្មែរ ? 


