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គម្នា ស់ របស់យួន 

 

ឩ ប  សៅ  ស ង្ហា   កា រ ពិ ភា ក្សា   ៥  សី ហា  ២ ០ ១ ៨  

  

បនភ្នំពេញ ជាព ឿងចក្រតូចមួយ ដែលអាចពែើរបានរហូត

មរែល់សេវថ្ងៃពនេះ ពោយសារមាន ពយៀរណាមជាអ្នរដងទ ំ

ពោយពក្បើ  មាន ស់សំខាន់បីយ៉ា ង ែូចជា : អាណានិ មទំពនើប,  

ចរតិពោរទប ថ្នបនភ្នំពេញ, ភាេពលៃ ពលៃ ើ ថ្នេួរអ្នរែឹរនំ 

 ណបរសក្បឆំង។ ពយើងព ើញោ វតថ ុធាតុអ្វជិ្ជមានទងំពនេះ 

ជាមូលោា ន ថ្នហយនៈ1 ថ្នក្បជាជាតិដមែរ ពទេះជាក្សរុដមែ រ ក្តូវ

បាន អ្ងគការសហក្បជាជាតិ តាមេិនិតយជាអ្ចិថ្្នៃយ៏ រន ុងវសិ័

យសិទធិមនុសស និង លទធិក្បជាធិបពតយយ ពហើយនិង មានការ

ឧបតថមភពសែារិចច េីសំណារ់ សហរែាអាពមររិ និង សហភាេ

អ្ឺរ ុប រ៏ពោយ។ 

អាណានិគមទំសនើប 

អាណានិ មទំពនើប របស់ពយៀរណាមពៅក្សរុដមែ រ  ឺ បត រូ ជ្ន

ជាតិយួន រស់ពៅក្សរុដមែ រ ពអាយកាា យជាោច់ខាត ពៅជា 

« យួនជាដមែរ »។ ែូចពមៃច យួនជាដមែ រ ?  ឺយួន មានសញ្ញា តិជា

ជ្នជាតិរមព ុជា មានព ែ្ េះជាដមែ រ ពចេះនិយយដមែ រចាស់លាស់ 

មានការពចេះែឹងក្ ប់មុមវជិាជ  និង ក្ ប់ោន រ់វជិាជ  ពលើសេីជ្ន

                                         
1 ឡុងចុង។ 

គម្នា ស់ របស់យួន  
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ដមែ រ ដត យួនជាដមែរទងំឡាយពនេះ ក្តូវររាវបបធម៏ជាតិសាសន៏

យួន ជានិចចពៅរន ុងក្េលឹង របស់មល នួ ពហើយពជ្ឿជារ់រន ុងចិតៃោ 

ជាតិសាសន៏យួន ជាជាតិសាសន៏េិសាលមួយ ពៅរន ុងេិភ្េ

ពលារ ពហើយក្បពសើរជាងព ពៅឥណឌ ចូិន។ អ្ពធោតៃមភាេពនេះ

ឯង វាផ្ៃល់នូវធមាែ នុភាេ ជាធមែជាតិ សំរាប់ក្ ប់ក្ ងជាតិសា

សន៏ដមែរ។ ការមានពជា ជ័្យជាសាថ េរ ពៅរមព ុជាពក្កាម េក្ងឹង 

នូវពសយយមានៈ ថ្នជាតិសាសន៏យួន មរពលើជាតិសាសន៏ដមែរ 

ពហើយ ក្េឹតៃ ិការណ៏ ថ្ងៃទី៧ ដមមររា ឆន ំ ១៩៧៩ ជាែំពណើរ េំុអាច

 វលឹវញិបាន ថ្នជ្នជាតិយួន មររន ុងក្សរុដមែ រ រន ុងពោលពៅ

ពទល  ឺ យរក្សរុដមែ រ ពធវ ើជាក្សរុយួន ពក្រេះពយៀរណាម មាន

មពធោបាយក្ ប់ក្ោន់ ទងំសមាភ រៈរៃ ី ទងំចំនួនក្បជាជ្នរៃ ី 

ទងំបញ្ញា រៃ ី  សំរាប់ពធវ ើសមិទធិរមែ ថ្នពោលបំណងពនេះ។ រិចច

ពនេះ ចំពរេះអ្នរែឹរនំយួនក្ ប់សម័យ មិនដែលទុរជាសុបិន

ពនេះពទ  ឺជា ំពរាងជារ់លារ់ មាន នីតិក្រម មាន អ្ភិ្ក្រម 

េិតក្បារែ សំរាប់យរមរអ្នុវតៃ។ ែូព ន្ េះ ជ្នយួនមាន រ់ៗ រស់

ពៅក្ ប់ទីរដនាង ក្ ប់មជ្ឈោា ន ក្តូវមានការតេវរិចច នឹងពធវ ើ

ពអាយ ំពរាងពនេះ សំពរចបានជាោច់ខាត។ មហិចជ ិតាពនេះឯង

ជា ទិសយុតៃ ិ ថ្នឫទធ នុភាេ ថ្នជាតិសាសន៏យួនសេវថ្ងៃ។   

ចរតិសោក្សទាប ននបនភ្ាសំពញ 

េួរអ្នរែឹរនំយួន ព  ររា នូវចរតិកាចសាហាវ របស់េួរដមែរ 

ជាអ្នរបំពរ ើព  ពអាយបាន ង់វង់លអ  ពក្រេះោ មនុសសកាចសា
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ហាវ ជាមនុសសលៃង់ពលា ។ មនុសសដបបពនេះ រស់ពៅរន ុងដែន ថ្នអ្

នរយធម៏ ែូព ន្ េះ សាគ ល់ដត អំ្ពេើ ទុចច រតិ ពរងក្បវញ័្ច  ឃាតរមែ 

ពែើមបីអ្ញ ពហើយនំោន រស់ ររ់ងារអ្ុឺរអ្ធឹរ ពហើយពជ្ឿជារ់ោ

មល នួមានរិតៃ ិយស មានបារមី មានក្ទេយសមបតៃ ិ។ មនុសស

ឧតាត ទងំពនេះឯង ផំុ្្ោន ជា េួរមា៉ា ហុីវយ៉ា  ឬ បនភ្នំពេញ រន ុង

ពនេះមាន បងធទំី១ ោន រ់សពមៃច, បងធទំី២ ោន រ់ រែាម្នៃ ី និង 

នយឧតៃមពសនីយ ររ់ផ្កា យមាស, បងតូច ជាោន រ់ ឯរ

ឧតៃម និង ឧតៃមពសនីយ ពហើយនិង ពសនក្បតិបតៃ ិ ក្ ប់ោន រ់ 

ក្ ប់វសិ័យ មត់ោន ក្បក្េឹតៃ នូវអ្ំពេើទុចច រតិ ពចញមុម ពោយពក្បើ

ក្បេ័នធតុលាការ និង អ្ំណាចរែា និង សមាៃ ត់ ពោយពក្បើវធីិឃាត

រមែ។ ែូពចនេះ ពយៀរណាម ជាអ្នរឈ្ន េះរហូតមរ, ពហតុអ្វ ី រ៏ព 

ចង់ពអាយបនភ្នំពេញ ែូរចររិរល របស់មល នួ ? ក្តូវដមែ រអ្នរជា

ទងំឡាយ រុំក្ចឡំោ បនភ្នំពេញ ោែ នអ្ន ត ពក្រេះ វាជាបន 

មុឺងមាំណាស់ និង នឹងនរបំផុ្ត ពហើយ វាជា បចច ុបបននកាល និង 

អ្ន តកាល របស់ក្បជាជាតិដមែរ ដែលរំេុងសថ ិតពៅរន ុង

ភាេក្ទឌុពក្ទម។ 

ភាពសងេ សងេ ើ ននពួក្សអ្ាក្សដឹក្សន ំគណបក្សសប្បឆំង 

េួរអ្នរែឹរនំ ថ្ន ណបរសក្បឆំង មួយភា ធំ មិនដមនជា

ជ្នលៃង់ពលា  ដត ពលៃ ពលៃ ើ។ េីអាណតៃិ ថ្នរែាសភាេ ទី១ ែល ់ទី៥ 

នឹរសាែ នោមល នួ រំេុងពែើរ មួយជំ្ហានមៃងៗ ពៅររពជា ជ័្យ 

ដតការេិត  ឺ្នទងំញញឹម ពោយមិនែឹងមល នួ ពលើផ្ល វូយួន
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សាងទុរឲពែើរ ពឆព េះពៅររបពងាគ លសំរាប់ចងពធវ ើឃាត។ េួរពនេះ 

ែឹងចាស់ោ ការពបាេះពឆន តមៃងៗ សុទធដតដរាងកាា យ ដតពបើ ប

នភ្ន ំពេញ ដចរអាសនៈពអាយមាេះ  ឺនំោន ទទួលសាគ ល់ភាា មោ

ក្តឹមក្តូវ។ ពមាា េះពហើយ េីអាណតៃិមួយ ពៅអាណតៃិមួយ នំោន

ពបើរឱកាសពោយពសរ ើ ពអាយបនភ្នំពេញ អាចេក្ងឹងអំ្ណាច

នពយបាយផ្កៃ ច់ការព បាន តាមការពធវ ើចាប់ពផ្សងៗ ពែើមបី 

បនថយ ដែនពសរ ើភាេ និង លទធិក្បជាធិបពតយយ ពៅក្សរុដមែ រ។ 

ពក្រេះេួរពនេះឯង ដែល យួនព ទុរជា  មាន ស ់ឧបសាធន2 ពៅ

រន ុងយុទធសា្សៃសារុប សំរាប់ពលបក្សរុដមែ រ។ អ្តថភាេ ជា មាន ស់ 

របស់យួនពនេះឯង នំពអាយេួរពនេះ មានចិតៃ ំនិត សមាប 

ពៅចំពរេះមុម ក្ ប់លរខមណឌ  ដែលយួន ព បពងា ើតពអាយអ្នុ

វតៃជា្ំបាច់។ ែូចយ៉ា ង ពៅឆន  ំ ២០១៣ ពទេះបី បរបិ

ទនពយបាយ ពអាយអ្ំពណាយផ្ល រ៏េួរពនេះ សថ ិតពៅរន ុងភាេ

ពមាហ៏បាំង ពក្ជ្ើសយរផ្ល វូ្ញ់ ពក្រេះោ ពៅរន ុងចំណង ថ្ន

លរខមណឌ យួន េួរពនេះ មិនដែលបាននំោន បពងា ើត នូវ

លរខមណឌ ចាស់លាស់ របស់មល នួផ្កា ល់ សំរាប់ឈ្ន េះ និង អាច

ទមទរយរអំ្ណាចបាន។ នំពអាយ អាណតៃិទី៥ ថ្នរែាសភា 

ជាវនិែរមែ សំរាប់ក្បជាជាតិដមែរ និង ជារយៈពេលបដនថម សំ

រាប់បំផ្កា ញ នូវពសចរៃ ីសងឃឹម ថ្នក្បជាេលរែា៕ 

                                         
2 បនា ប់បនស ំ; accessoire. 


