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ឩ ប  សៅ  ស ង្ហា   កា រ ពិ ភា ក្សា   ៩  ម ក្ស រា  ២ ០ ១ ៩  

  

ពេលពេលាដែលព េះដែកន្លងពៅមុខ, ដែឆ្ន ាំថ្ម ីក៏ែូ ជាឆ្ន ាំចាស់ 

ប ុដន្ែ  ជាែិសាសន៏្ដខម រ កាំេុងរំកិលបន្ែ ិ មែងៗ ពៅរកប ឆ្ 

ពៅកន ុងសន្ែ ិភាេ នន្ពេជ្ឈឃាែ។ ែូពចាន េះ កត្តែ  នន្ពេលពេលា វា

ជាសត្ែេូន្ឹងដខម រ ព ើយ កត្ាសព់េល ាន្ពៅកន ុងត្បេែែ ិសាស្តសែ

ជាែិ ក៏បង្ហា ញដែរថាវាែូពចាន េះឯង។  ាំព េះដខម រគាំនិ្ែថា « នថ្ៃ

ដសែ ក វាន្ឹងត្ាន្់ពបើជាងសេវនថ្ៃ » វាត្ាន់្ដែជា ការរង់ចាាំ

អកមម ពៅកន ុងពស កែ ីអស់សងឃឹមដែប ុព ណ្ េះ។ ព ើយគាំនិ្ែថា 

« េីពែើម វាត្ាន្់ពបើជាងសេវនថ្ៃ » វាត្ាន់្ដែជា  ាំ្ប់អារមម

ណ៏ ព រពេញពៅពោយបែិឃ ិែែ ពៅកន ុងែួនាទី ជាអនកឈរ

ពមើលអកមម នូ្េការេេិែែន៍្ នន្ត្េឹែែ ិការណ៏ជាែិ។ ដមន្ដទន្ 

គាំនិ្ែទាំងេីរពន្េះ វាាន្សារជាែិដែមួយែូ ាន គឺ ការលេះបង់

សិទធខល នួ្ជាាា ស់វាសនា ឱ្យពៅអនកែនទ ន្ឹងបន្ែ  ការអែ់ធ្មែ់

ត្ទ ាំត្ទ ពៅកន ុងអនាគែាម ន្ពត្ែើយ។ បដន្ែម នូ្េការខវ េះ នន្ការ

ផ្ត ែួពផ្ែើមគាំនិ្ែ របស់េលរែឋដខម រាន ក់ៗ វានាាំឱ្យត្បជាជាែិ ាម ន្

ទសសន្េស័ិយរមួ ដែលវាជា  លករ នន្កាល ាំងត្បជាេលរែឋ សាំ

រាបក់សាងអនាគែត្បជាជាែិ។ ដខម រ ន្ិង ដខម រដលងាន្ពស 

កែ ីទុក ិែែ រវាងាន ន្ិងាន  ពត្ េះត្បជាេលរែឋ បែ់ នូ្េសាន ម

 ាំ្ាំថាអវ ីខល េះ ដែលជាត្គឹេះរមួ នន្ត្បជាជាែិខល នួ្ ដែលវាអា 
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ឱ្យយួន្ ពគសន្មែ់ឱ្យដខម រ ទុកនថ្ៃទី៧មករា ជានថ្ៃសពស្តង្ហរ េះជាែិ 

ន្ិង ែាំពណើរថ្មី នន្កមព ុជា ពៅពត្កាមការត្ែួែត្ត្ត របស់យួន្។ 

ែូពចាន េះ ឆ្ន ាំ ២០១៩ វាត្ាន់្ដែជាឆ្ន ាំ របស់ត្បជាេលរែឋដខម រ បន្ែ

លេះបង់សិទធខល នួ្ជាាា ស់ត្សកុឱ្យពៅយួន្ ន្ឹងបន្ែអែ់ធ្មែ់ត្ទ ាំត្ទ

រស់ពៅកន ុងអាំ្ ផ្តែ  ់ការ ដែលយួន្ពគជាអនកបពងក ើែ ន្ិង ែុ

បដែង សាំរាប់បាំពរ ើត្បពោជ្ន៏្ពគ។ យួន្ ពគពធ្វ ើបន្ ពត្ េះដខម រ

សព ឹក ពៅ ាំព េះមុខ ទពងវ ើទ ាំងឡាយ របស់យួន្មកពលើត្បជា

ជាែិខល នួ្ ពទេះបីែឹង ាស់ថា វាជាម ិ ជ ិត្ត ន្់ឆ្ន ាំ របស់យួន្ 

គឺ  ួែ ូលត្សកុដខម រ ពៅកន ុងត្សកុយួន្ ដែលពគធ្លល ប់ពធ្វ ើបន្

ត្បកប ពោយ ពជាគជ័្យរ ួមកព ើយ គឺពលបទឹកែីកមព ុជាពត្កា

ម។ របបែឹកនាាំសេវនថ្ៃ ពធ្វ ើសត បូ ពៅព ម្ េះ « ឈនេះឈន េះ » សាំរាប់ 

ឃុាំត្េលឹងជាែិដខម រ ទុកជាកែពេទិត្ត ែល់កងទ័េយួន្ ពៅ

 ាំព េះមុខដខម រទ ាំងន្គរ ដែលេួកអនកែឹកនាាំ ពគសន្មែ់ថា ជា

ត្បជាជ្ន្  ដែលត្ែេូដែនឹ្កែបសនងគុណែល់យួន្ ជាអនកាន្

គុណអស់មួយជី្េែិ។ ឈន េះឈន េះ ពនាេះ គឺជា  េជិ្យៈ របស់យួន្ ព ើយ

វា េុាំដមន្ជាពត្ាេះថាន ក់ របស់ត្បជាជាែិដខម រពនាេះព ើយ គឺវាជា

ការសម ័ត្គ ិែែ របស់េួកអនកែឹកនាាំដខម រសេវនថ្ៃ បាំពរ ើយួន្ដែមែង។ 

ែូព នេះ អវ ីដែលដខម រ រង់ចាាំពៅឆ្ន ាំ ២០១៩ វាាម ន្អវ ីពត្ៅេី នាាំាន

ឈប់រាប ់ាំនួ្ន្ជ្ន្ជាែិយួន្ បន្ែ ូរ ូលកន ុងត្សកុដខម រ ែូ 

រលកយកយ ពបកពបេះ េបបធ្ម៏ន្ិងបាំផ្តល ញត្បពោជ្ន៏្ ជាែិដខម រ។ 

ពបើដខម រពៅដែ សាំងាំចាាំខយល់ នន្ពស កែ ីសងឃឹមេីមសា ឹមត្បពទស 

គឺេិែជានាាំាន រង់ចាាំពស កែ ីសាល ប់ពនាេះឯង៕ 


