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ត ើថ្ងៃទ៧ី មករា ជាថ្ងៃអ្វ ីសំរាប់ខ្មែរ ? 

 

ឩ ប  តៅ  សង្ហា   កា រ ពិភាកា   ២៨  ធ្ន ូ ២ ០ ១ ២  

  

ខ្មែ រទួទៅ ខ្ែងខ្ែទុកថ្ងៃទី៧ មករា ជាការរាែែាែ ជាទរហ៏ពល

ទេញមុម របស់ទ ៀកណាម មកទលើប្បជាជាែិមល នួ។ ការរ

រាែែាែទនេះ ជាអំទពើ ទណ្ឌ ី មួ  ខ្ែលគ្មែ នអនកណាមួ  អាេ

ប្បខ្កកបាន។ អំទពើទនេះ បានប្ែវូសហគមន៏អនត រជាែិ ទគទ វ្ ើ

ការផ្តន្ទា ទោសោងំប្សងុ ទហើ ទគន្ទំគ្មន  ទ វ្ ើកមែ វបិាកទសែឋកិេច

ទៅទលើ ប្បទទសទ ៀកណាម ឥែរញួរា។ ទគទុកទ ៀកណាម ជា

អនកឈ្លា នពានកមព ុជា ទោ រំទោភ ទលើេាប់អនត រជាែិ ទោេះបី

ទ ៀកណាម ទុកអនតរាគមន៏របស់មល នួ ជាជំនួ ែល់រណ្សិរស

ខ្មែ ររណ្បមល នួមួ  ទែើមបីរំទោេះប្បជាជនខ្មែ រ ពីរបបប្បល័ ពូជ

សាសន ៏ ខ្ែលមានទឈ្លែ េះថា « កមព ុជាប្បជា្ិបទែ យ »។ ទ ើង

ែឹងថា ទណ្ឌ វាទ របស់សហគមន៏អនត រជាែិ ទៅទលើប្បទទសទ ៀ

កណាមទនេះ វាខ្ផ្ែកោងំប្សងុ ទៅទលើេាប់អនត រជាែិ ខ្ែលជា

មូលោឋ នសំខាន់ សំរាប់រកែំទណាេះប្សា  កន ុងជទមាា េះរទវៀង

ប្បទទសមួ នឹងប្បទទសមួ  ខ្ែលជា សមាជិកអងគការសហ

ប្បជាជាែិ (អ.ស.ប.) ខ្ែលមាន ែុោការ ុែត ិ្ម៍អនត រជាែិ

(C.I.J.) ជាអងគការសំរាប់រកែំទណាេះប្សា  តាមផ្ល វូសនត ិភាព និង

 ុែត ិ្ម៍ ែូេមានខ្េងកន ុងមាប្ែទី៩២ ថ្នកែិកាសញ្ញា របស់ អ

.ស.ប.។ ែូទេនេះ ទណ្ឌ វាទ ថ្នអ.ស.ប.ទនេះ វាមានលកខណ្ៈខ្ែរ ជា

ត ើថ្ងៃទី៧ មករា ជាថ្ងៃអ្វ ី សំរាប់ខ្មែរ ?   
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ទសេកត ីខ្ងាងការណ្៏ នូវទគ្មលការណ្៏ ថ្នេាប់អនត រជាែិ ខ្ែលជា

ទគ្មលការណ្ ៏ ែប្មូវឲសមជិកមល នួនិមួ ៗទគ្មរពជាោេ់ខាែ។

ខ្ែទ ើងែឹងថា ទ ៀកណាមទុកទណ្ឌ វាទទនេះ ជាទរឿងឥែបាន

ការ ទហើ ទគបនតនទោបា ទគ ពីឋានៈជាឧបការថី្នរណ្សិរស

ខ្មែ រ រំទោេះប្បជាជនខ្មែ រ,ឲមានែួន្ទទីជាកងកមាា ំងកាន់កាប់

ប្បទទសកមព ុជាខ្ែមតង។ 

ទ ើងអាេសួរជាសំណួ្រថា ទៅទពលទន្ទេះ ទែើទហែុបានជាសហ

គមន៏អនត រជាែិ ទគមិនប្ពមទលើក កខ្ផ្នកសីល្ម៍ មក

បង្ហា ញ ឲទ ើញថា អនតរាគមន៏ទ ៀកណាម ជាការសទគង្ហគ េះប្បជា

ពលរែឋខ្មែ រ ? ែូេទ ើងបានទរៀបរាប់ ខាងទលើរេួមកទហើ  

ទប្កា ពីបានវា បំខ្បកកងទ័ព ថ្នកមព ុជាប្បជា្ិបទែ យរេួ

ទហើ  កងទ័ពទ ៀកណាម មិនប្ពមែកទ័ពទេញពីកមព ុជាទន្ទេះ

ឯង។ ទហែុទនេះឯង អនតរាគមន៏កងទ័ពទ ៀកណាមគ្មែ នមាន

សាា នសប្មាលទោសអវ ីមួ ទ ើ  ទប្ៅខ្ែវាមានលកខណ្ៈជា អំទពើ

ឈ្លា នពានទេញមុមសុទធសាែមកទលើប្បទទសខ្មែ រ។ 

មយាងមួ វញិទទៀែ ការមវ េះថ្នអងគការ ុែត ិ្ម៏អនត រជាែិ ទៅ

ទពលទន្ទេះ (គួរែឹងខ្ែរថា ែុោការប្ពហែទណ្ឌ អនត រជាែិ) (C.P.I. 

I.C.C.) មិនោន់មានទៅទ ើ  ទប្ពាេះែុោការទនេះ ប្ែវូទគ

បទងក ើែទ ើង ទៅថ្ងៃទី១កកោ២០០២ ខ្ែលជាែុោការអនត រជាែិ 

សំរាប់កាែ់ទោសអនកែឹកន្ទំរែឋ ឬ បុគគលណា ខ្ែលបានប្បប្ពឹែត

អំទពើប្បឆំងនឹងមនុសសជាែិ ឬប្បប្ពឹែតបទឧប្កិែឋកន ុងសគង្ហគ ម)
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ទ វ្ ើឲ អ.ស.ប. គ្មែ នលទធភាព នឹងទ វ្ ើការផ្តន្ទា ទោសែល់អនក

ែឹកន្ទំរែឋកមព ុជាប្បជា្ិបទែ យ ពីបទប្បប្ពឹែតអំទពើប្បល័ ពូជ

សាសន ៏ ខ្ែលជាការពនាទពលមួ  ឲពួកអនកែឹកន្ទំោងំទន្ទេះ 

បានរស់ជាជននិទាណ្ឌ  ទៅេំទពាេះអំទពើឧប្កិែឋកមែ ខ្ែលមល នួ

បានប្បប្ពឹែត ទៅទលើ ប្បជានុរាគសត មល នួឯង ខ្ែលមាន អនករង

ទប្គ្មេះេំនួនប្បមាណ្ជាង២ោនន្ទក់។ មិនខ្ែបយុទណាណ េះ របប

កមព ុជាប្បជា្ិបទែ យទនេះ ទៅខ្ែមាន ែួន្ទទី ជាែំណាងរែឋ

ខ្មែ រ និងប្បជារាគសត ខ្មែ រ ខ្ែលជាអនករងទប្គ្មេះ ថ្នអំទពើប្បល័ 

ពូជសាសន៏របស់មល នួ អស់រ ៈ១២ឆន ំ (១៩៧៩-១៩៩១) ទៅអ.ស

.ប.។ ទ ើងអាេសួរទទៀែខ្ែរថា ទពលទន្ទេះ ទហែុអវ ីក៏ អ.ស.ប. 

មិនបទងក ើែែុោការ ខ្បបែុោការ « Nuremberg » ទែើមបី

កាែ់ទោសពួកអនកែឹកន្ទំខ្មែ រប្កហម ែូេទគបានកាែ់ទោស

អនកែឹកន្ទំរបប « ណាសីុ » ទៅប្បទទសអា ឺមាញ។ ទ ើងែឹង

ទហើ ថា, ែុោការ « Nuremberg » គឺអនកឈ្ន េះសគង្ហគ ម ទគ

បានបទងក ើែ សំរាប់កាែ់ទោសអនកចាញ់សគង្ហគ ម, ឯេំខ្ណ្កទៅ

កន ុងករណី្ខ្មែ រវញិ, អនកឈ្ន េះ គឺជាអនកទលែ ើសេាប់, ឯអនកចាញ់ 

ជាឃាែករផ្ង ជារែឋរងទប្គ្មេះផ្ង ខ្ែគ្មែ នេាប់សំរាប់ទថាក ល

ទោស, ែូទេនេះឯង បានជាខ្បបែុោការ « Nuremberg »ទនេះ វា

ពុំអាេបទងក ើែបាន សំរាប់ករណី្ខ្មែ រទ ើងទនេះ។ ការទនេះ វាពិែ

ជាការមិនទំនងណាស់ទៅទហើ  សំរាប់ប្បជាពលរែឋខ្មែ រ ខ្ែល

ជាជនទទួលការរងទប្គ្មេះពីរោយ ង : 
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១.ពីការឈ្លា នពានបរទទស, 

២.ពីរបបប្បល័ ពូជសាសន៏។ 

ខ្ែទរឿងទនេះ ទ ើងទុកវាមួ ប្គ្មសិនេុេះ ទប្ពាេះជាទរឿងទកើែអ

ខ្នែងអថ្នត  (មិនទេេះេប់) កន ុងមជឈោឋ នអនកទេេះែឹងខ្មែ រ។ ទីទនេះ,

ទ ើងេង់ពិនិែយខ្ែពី ការទទួលមុសប្ែវូខ្មែ រទ ើងផ្ទា ល់ កន ុងថ្ងៃ

ទី៧មករា១៩៧៩ ទប្ពាេះទ ើង ល់ថា ការរកការពិនទនេះ វាជាទម

ទរៀន សំរាប់អន្ទគែ ខ្ែលទ ើងធ្លា ប់ឮពាកយចាស់បុរាណ្ទោក

និោ ថា : « ទោសមល នួឯងទមើលមិន ល់ ទោសទគែូេទសាែ

សល់ រមិល ល់បយុនោងំភន ំ »។ 

១.តបើទុកមល នួត ើងជាអ្នករងត្រោះ ថ្នរបបខ្មែរ្កហម : 

ទ ើងជាខ្មែ រ, កន ុងេំណុ្េទនេះ, ទ ើងអាេទុកថ្ងៃទី៧មករាជាការ

េំអក ទលើវាសន្ទមល នួ ទប្ពាេះមល នួបានរេួជីវែិមួ រ ៈពី ឃាែក

ជាវរិបូកា  (monstre) ខ្ែលជាខ្មែ រែូេមល នួ មានែួន្ទទីជា

អនកែឹកន្ទំជាែិ ទោ ែប្មូវេិែត តាមការមវេះជំនួ ឯទទៀែ,

ទុកការឈ្លា នពាន ថ្នកងទ័ពទ ៀកណាម មកទលើប្បទទសមល នួ

ជាការសទគង្ហគ េះ។ មយាងមួ វញិទទៀែ,ខ្មែ រអនករងទប្គ្មេះ កន ុងរបប

ខ្មែ រប្កហមមួ េំនួន ខ្ែងគិែកន ុងេិែត ទែើមបីរំង្ហប់មហាទុកខ  

ទោ អនុទោម តាម្ម៍ប្ពេះពុទធថា ជ័ ជំនិេះទ ៀកណាមទនេះ

ជាកមែផ្ល របស់ពលរែឋខ្មែ រ ខ្ែលមល នួប្ែវូទទួល កទោ ជូរ

េែ់ជាទីបំផ្ុែ, ឯេំខ្ណ្កអនកមា េះគិែថា មល នួទកើែជាមនុសស



Page 5 sur 18 
ត ើថ្ងៃទ៧ី មករា ជាថ្ងៃអ្វ ីសំរាប់ខ្មែរ ? 

 

ឩ ប  តៅ  សង្ហា   កា រ ពិភាកា   ២៨  ធ្ន ូ ២ ០ ១ ២  

ខ្ែងខ្ែេង់រស់ ទោេះបីការរស់ទៅងែី ទប្កាមអំណាេទ ៀកណាម

មានសភាពជាការរស់ទៅ កន ុងហិរភិាព (ទសេកត ីខាែ ស) ក៏ទោ  

ខ្ែវាទៅខ្ែប្បទសើរជាង ការរស់ទៅ ជាបសុសែវ ប្ែវូពួកទកែង

ឈ្ាបខ្មែ រប្កហម  កទៅសមាា ប់តាមេំណ្ង់េិែត របស់ពួកវា។

គំនិែទនេះ ជាការគិែមួ រំទពញ របស់អនករងទប្គ្មេះ ទប្កា ពី

ែឹងមល នួថា បានរេួប្បាកែពី ទសេកត ីសាា ប់ទន្ទេះឯង។ ទ ើងជា

មនុសស ទ ើងពុំអាេ កន ុងន្ទមជាអនកជាែិនិ មកត ី បទន្ទា ស

បងបអ នូខ្មែ រ ជាអនករងទប្គ្មេះ ខ្ែលគ្មែ់បានគិែខ្បបទនេះទ ើ 

ទប្ពាេះគំនិែទនេះ ជាប្បែិកមែ ជា្មែជាែិ របស់មនុសសខ្ែ

បយុទណាណ េះ។ កន ុងេំណុ្េទនេះ ទ ើងទលើកប្ទឹសត ីសងគមសាគសត មួ របស់

អនកប្បាជញអាទមរកីាំងមាន ក់ ទឈ្លែ េះទោក Maslow (Maslow’s 

hierarchy of needs) មកជូនជាឧោហរណ្៏។ ប្ទឹសត ីទនេះ ទគឲ

ទឈ្លែ េះថា : ទសេកត ីប្ែវូការ៥ោយ ង របស់មនុសស : 

១.ទសេកត ីប្ែវូការ ថ្នអាហារសំរាប់បរទិភាគ, 

២.ទសេកត ីប្ែវូការ ថ្នសុវែត ិភាព, 

៣.ទសេកត ីប្ែវូការ ថ្នការរាប់អាន ជាការសរទសើរ ពីអនកែថ្ទ, 

៤.ទសេកត ីប្ែវូការ ថ្នការេូលរមួេំខ្ណ្ក កន ុងសកមែភាពណា

មួ កន ុងសងគម, 

៥.ទសេកត ីប្ែវូការ ថ្នមាបនកមែ (ការបទងក ើែ) ទោ មល នួឯង។ 
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ឩ ប  តៅ  សង្ហា   កា រ ពិភាកា   ២៨  ធ្ន ូ ២ ០ ១ ២  

ទសេកត ីប្ែវូការោងំ៥ទនេះ វាជាទសេកត ីប្ែវូការ ខ្ែលមានកំរែិ

ទ ើងទរៀង ពីមួ ទៅមួ  របស់មនុសស រស់ទៅកន ុងសងគមមួ ។

ទ ើងែឹងថា កន ុងរបបខ្មែ រប្កហម ប្បជារាគសត ខ្មែ រ មានទសេកត ី

ប្ែវូការខ្ែមួ គែ់គឺ អាហារសំរាប់បរទិភាគ។ ទៅទពលខ្ែល

របបបងែែ់បា ទនេះ ប្ែវូបានកងទ័ព ួន វា ខ្បកជាកំទទ

េទៅ ប្បជារាគសត ខ្មែ រគ្មែ់ទមើទ ើញខ្ែមួ គែ់ កន ុងបរាជ័ ពួក

ខ្មែ រប្កហមទនេះ គឺការសងឃឹម នឹងមានអាហារសំរាប់បរទិភាគ

ខ្ែបយុទណាណ េះ ទប្ពាេះទពលទន្ទេះ គ្មែ់មានកមាា ំងប្បាជាញ ឯណានឹង

គិែរក ទសេកត ីប្ែវូការ ែថ្ទទទៀែ ខ្ែលបានទរៀបរាប់ខាងទលើ,

ជាពិទសស គំនិែទសនហាជាែិ កន ុងទពលខ្ែលទពាេះគ្មែ់ោេ់

បា  អស់រ ៈទពល ជាង៣ឆន ំរេួមកទហើ ។ ទ ើងប្ែវូ ល់ថា

ការទនេះ ជាធ្លែុរបស់មនុសស « បរភិាគខ្អែែសិន ទទើបអាេ

មានគំនិែ អាេគិែទ ើញអវ ីែទៅទទៀែ »។ ទពលខ្ែលប្បជានុ

រាគសត ខ្មែ រ អែ់បា  ទៅទពលគ្មែ់ទ ើញោហាន ួន ទែញបាញ់

ទោធ្លខ្មែ រប្កហាម គ្មែ់ឥែបានទមើលទ ើញអវ ីោងំអស់ ទប្ពាេះ

កន ុងគំនិែគ្មែ់គឺ គ្មែ់រំអុកខ្ែបញ្ញា ប្កពេះគ្មែ់ខ្ែបយុទណាណ េះ,

ទពលោហាន ួន អនុញ្ញា ែឲគ្មែ់ មានលទធភាព រកអាហារ

បរទិភាគទរៀងៗមល នួបាន េំទពាេះគ្មែ់លទធភាពទនេះ គឺជាអំទពើស

ទគង្ហគ េះទន្ទេះឯង។  ួនមិន ួន ជាអនករំទោេះគ្មែ់ ជាទរឿងចាំគិែ

ទៅទពលខ្អែែបា សិន។ ទនេះជាការពិែមួ ខ្ែលខ្មែ រទ ើងពុំ

អាេទគេខ្កបាន ទោេះបីការពិែទនេះ វាមានភាពទឃាទៅមួ 

កន ុងសែិខ្មែ រទ ើងក៏ទោ ។ ខ្ែជាអកុសលរបស់ប្បជារាគសត ខ្មែ រ,
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ឩ ប  តៅ  សង្ហា   កា រ ពិភាកា   ២៨  ធ្ន ូ ២ ០ ១ ២  

កន ុងរ ៈទពលមួ សទវែស (១៩៧៩,១៩៨៩) ខ្ែល ួនកុមម ុ 

និសត ប្ែួែប្តាទៅប្សកុខ្មែ រ ពួកទគទៅខ្ែបនតនទោបា បងែែ់

បា ប្បជារាគសត គឺ ទ វ្ ើោយ ងណាឲរាគសត រស់ទៅ កន ុងទសេកត ីប្ែវូការ

អាហារសំរាប់បរទិភាគជានិេច។ េំណុ្េខ្ែលមុសពីខ្មែ រប្កហមគឺ 

ទគឲខ្មែ របរទិភាគ កន ុងកំរែិអបបបរមិាណ្ សំរាប់រស់ពីមួ ថ្ងៃ

ទៅមួ ថ្ងៃខ្ែបយុទណាណ េះ ខ្ែលជាកតាត មួ  មិនអាេឲប្បជារាគសត

ខ្មែ រ អាេមានលទធភាពខ្សវងរកទសេកត ីប្ែវូការទី២គឺ ទសេកត ី

ប្ែវូការ ថ្នសុវែត ិភាព ខ្ែលជាសាា នអាង ទៅរកទសេកត ីប្ែវូការ

បនតទៅទទៀែ។ ទ ើងទ ើញេាស់ទៅទទៀែថា ទៅកន ុងបេច ុបបនន

ទនេះ ទោេះបីទ ើងទ ើញមានអភិវឌ្ឍន៏ទៅប្សកុខ្មែ រ ខ្ែលទ ើ

អាេទុកជា អាការៈទប្ៅ ថ្នទសេកត ីទជឿនទលឿន ខ្ែការពិែ 

ប្បជារាគសតភាគទប្េើនបំផុ្ែ គ្មែ់ទៅខ្ែរស់ជានិេច កន ុងទសេកត ី

ប្ែវូការទ១ីគឺ ទសេកត ីប្ែវូការអាហារបរទិភាគ។ កន ុងសាា នភាព

ទនេះ ខ្ែលន្ទំឲទ ើង ទ វ្ ើសនន ិោឋ នបានថា ហាក់បីជាទេែន្ទ

មួ  របស់របបនទោបា បេច ុបបនន  ទ វ្ ើឲប្បជារាគសត ខ្មែ រ គិែខ្ែ

មវល់ខាវ   ពីបញ្ញា ប្កពេះ ឥែមានទពលទវោគិែអវ ីទប្ៅពីទរឿង

ទនេះទ ើ ។ ែូទេនេះ ការរងទប្គ្មេះកន ុងរបបខ្មែ រប្កហមទៅខ្ែមាន

បនតមកែល់បេច ុបបននកាលទនេះទទៀែ វាប្គ្មន់ខ្ែមាន របូភាព

មុសគ្មន ខ្ែបយុទណាណ េះ ខ្ែទប្គ្មេះថាន ក់ សំរាប់ប្បជារាគសត ខ្មែ រទៅមាន

កំទៅែខ្ែល។ ទែើអវ ីមា េះទៅ ខ្ែលទ ើងអាេែកប្សង់ពីការពិនិ

ែយទនេះ? គឺអកមែភាព របស់ប្បរាគសត ខ្មែ រ ទៅេំទពាេះមុមទប្គ្មេះ
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ឩ ប  តៅ  សង្ហា   កា រ ពិភាកា   ២៨  ធ្ន ូ ២ ០ ១ ២  

ថាន ក់មល នួទន្ទេះឯង។ ការទនេះជាការទទួលការមុសប្ែវូមួ ទហើ 

របស់ខ្មែ រទ ើង។ 

២.តបើ្បជាជា ិខ្មែរ ជា្បតទស មានការទទួលមុស្ វូតលើ

តជាគវាសនា របស់មល នួឯង : 

ទ ើងជាខ្មែ រ, កន ុងេំណុ្េទនេះ ទ ើងអាេចាែ់ទុក ថ្ងៃទី៧ មករា 

ជាលទធផ្ល ថ្ននទោបា ភាន់ប្េ ំ របស់អនកែឹកន្ទំខ្មែ រទ ើង

ប្គប់ជំន្ទន់។ ទុពវលភាព (កមាា ំងង ទមោ ) ថ្នប្បទទសខ្មែ រគឺ 

ប្ែវូចាំបាេ់ មានអនកទទួលមុសប្ែវូ ទៅកន ុងនគរមុនសិន មុន

នឹងរកមុម អនកទទួលមុសប្ែវូ ពីទប្ៅនគរ។ ទហែុអវ ី ? 

ទប្ពាេះថា ទបើខ្មែ រទ ើងទជឿជាក់ពិែថា ប្បទទសមល នួ ជាប្បទទស

ធ្លា ប ់មានអនុភាព ែូេទនេះទ ើងប្ែវូសួរមល នួឯងថា អវ ីមា េះទៅ 

ជាមូលទហែ ុថ្នទុពវលខ្មែ រ? ទ ើងខ្ែងខ្ែ ក ការឈ្លា នពានពី

សំណាក់ប្បទទសជិែខាង ទុកជាមូលទហែុសំខាន់បំផុ្ែ។ មូល

ទហែុទនេះ ពិែជាមាន ខ្ែវាមិនោន់ប្គប់ប្គ្មន់ សំរាប់បង្ហា ញ

អែាងគែខ្មែ របានោងំអស់ទន្ទេះទ ើ , ែូេោយ ង មានខ្មែ រទ ើង

មា េះ រហូែគិែទៅទទៀែថា មិនខ្មនពួកខ្មែ រប្កហម ជាអនក

សមាា ប់ប្បជារាគសត ខ្មែ រ េំនួនប្បខ្ហលជាង២ោនន្ទក់ គឺពួក

 ួនទទ ជាអនកសមាា ប់ ទប្ពាេះពួក ួនលួេបងកប់ពួកវា ទៅកន ុង

ជួរពួកខ្មែ រប្កហម។ ការគិែខ្បបទនេះ ជាការគិែមិនមានការ

ទទួលមុសប្ែវូ ទុកឲអនកែឹកន្ទំជាែិជំន្ទន់ទន្ទេះ ខ្ែលជាអនក
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ឩ ប  តៅ  សង្ហា   កា រ ពិភាកា   ២៨  ធ្ន ូ ២ ០ ១ ២  

ទទួលមុសប្ែវូ រេួមល នួ ឥែមានការទទួលមុសប្ែវូ កន ុងវនិ្ទែ

កមែជាែិទៅវញិ។ ែូេគ្មន ទន្ទេះខ្ែរ នឹងការសែ ័ប្គមល នួ បំទរ ី

ប្បទោជន៏ ួនកុមម ុ និសត  របស់សទមតេសីហនុ ទៅកន ុងសគង្ហគ ម

េទន្ទា េះឆន ំ ១៩៧០ ែល់ ១៩៧៥ និង ជួ របបរណ្ប ួន

បេច ុបបនន  ឲអាេរកោអំណាេផ្ទត េ់ការបានតាំងពី ឆន ំ ១៩៩៣

មកែល់ឥ ូវទនេះ។ ទបើខ្មែ រទ ើងន្ទំគ្មន គិែខ្បបទនេះ គឺមានខ្ែ

ទ ៀកណាម ឬ ទសៀម ជាកតាត  ថ្នអែាងគែខ្មែ រ គឺហាក់បីែូេជា

ទ ើង ល់ទ ើញថា គ្មែ នខ្មែ រណាមាន ក់ ជាអនកទទួលមុសប្ែវូទន្ទេះ

ទ ើ ។ ភាពមិនទំនង កន ុងគំនិែទនេះគឺពិែ ជាកតាត  ថ្ន

អែាងគែខ្មែ រមួ ខ្ែរ ទហែុទនេះឯងបានជា ទ ើងទ វ្ ើការ

ពិចារណារ អំពីការទទួលមុសប្ែវូ របស់អនកន្ទំខ្មែ រ កន ុងបញ្ញា

ជាែ ិខ្ែលមានទសេកត ី ែូេខាងទប្កាមទនេះ។ 

១. ទោក លន់ នល់ ជាអនកទទួលមុសប្ែវូ ទប្ពាេះទគទចាទទោក

ថា ជាអនកន្ទំ បទងក ើែសគង្ហគ មជាមួ  ួនកុមម ុ និសត  ខ្ែលវា

មានកងទ័ពទៅកន ុងប្សកុខ្មែ រេំនួន ៦មុឺនន្ទក់ ?។ ឧបមាថា 

ទោកលន់ នល ់ ជាអនកទទួលមុសប្ែវូ កន ុងឋានៈទោកជា

ន្ទ ករែឋមគនត ី។ ខ្ែទបើទ ើងទលើក កធ្លែុសគង្ហគ ម មកពិនិ

ែយទមើល ទ ើងទ ើញថា សគង្ហគ មទនេះ មិនខ្មនខ្មែ រទ ើងទទជា

អនកបងក គឺ ួនកុមម ុ និសត  ជាអនកវា ប្បហារខ្មែ រទ ើងមុនខ្ែ

មតង ទហើ ឥែោងំមាន ទ វ្ ើការប្បកាសជាមុនទន្ទេះផ្ង។ 

េំណុ្េទនេះទហើ , ខ្ែលន្ទំឲទ ើង ពិបាកចាែ់ទុកថាជា ការ
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ឩ ប  តៅ  សង្ហា   កា រ ពិភាកា   ២៨  ធ្ន ូ ២ ០ ១ ២  

ទទួលមុសប្ែវូ របស់ទោក លន់ នល់ ទប្ពាេះគ្មែ់មិនខ្មន ជា

អនកបទងក ើែសគង្ហគ ម។ខ្ែអនកទចាទ ទគអាេទចាទបនតទទៀែថា 

លន់ នល់ មិនខ្មនជាអនកបទងក ើែសគង្ហគ ម ខ្ែគ្មែ់ជាអនកបងក

សគង្ហគ ម ទប្ពាេះគ្មែ់ជាអនកបងកទរឿង ទមាា ក់សទមតេសីហនុ ពី

ែំខ្ណ្ងប្បមុមរែឋអស់មួ ជីវែិ ខ្ែលជាកតាត ន្ទំបទងក ើែសគង្ហគ

ម។ ឧបមាថាការទចាទទនេះមានលកខណ្ៈប្ែឹមប្ែវូពិែ ខ្ែទ ើង

សួរទៅអនកទចាទវញិថា ទរឿងទមាា ក់សទមតេសីហនុទនេះ វាមាន

ការោក់ទងអវ ីនឹង ួនកុមម ុ និសត  ខ្ែលជាបរទទសសុទធ ខ្ែន្ទំ

គ្មន ទគ ទលើកទរហ៏ពលសនធ ឹកគឹកកងមកវា ប្បហារកងទ័ពខ្មែ រ

ទៅវញិ? ទរឿងទមាា ក់សទមតេសីហនុ ជាទរឿងខ្មែ រនឹងខ្មែ រ មិន

ខ្មនជាទរឿងខ្មែ រនឹងទ ៀកកុងទន្ទេះទ ើ ។ ែូទេនេះ ទោក លន់ 

នល់ មិនអាេ ជាអនកទទួលមុសប្ែវូ ក៏ែូេជាប្បជាពលរែឋខ្មែ រ

ខ្ែរ ថ្នសគង្ហគ មមួ  ខ្ែល ួនកុមម ុ និសត  ជាអនកបទងក ើែ ទោ 

មានការគ្មំប្ទ ទេញមុមពីសទមតេសីហនុ។ ខ្ែទោេះបីទោក លន់ 

នល់ មិនមានការទទួលមុសប្ែវូ កន ុងទរឿងសគង្ហគ មទនេះ ខ្ែគ្មែ ់

និង អនកែឹកន្ទំរបបសាធ្លរណ្ៈរែឋ ប្ែវូមាន ការទទួលមុសប្ែវូ

មួ ខ្ផ្នក្ំ កន ុងឋានៈ ជាអនកែឹកន្ទំជាែិ កន ុងកងវេះគំនិែ

ទរៀបេំអន្ទគែជាែិ ឲបានលែ ។ ជាបឋមគ ឺ ការទរៀបេំទ វ្ ើស

គង្ហគ ម ែស ូ ប្បឆំងនឹងការឈ្លា នពាន ួនកុមម ុ និសត  និង ខ្មែ រ

ប្កហម។ កងវេះ ថ្នលទធភាពទរៀបេំសងគមងែី កន ុងទន្ទេះកុំឱ្យមាន

អំទពើពុករលួ  ខ្ែលជាជមៃ ឺមហារកិមួ  របស់ជាែិខ្មែ រ។ ទោេះបី

អនកការពាររបបសាធ្លរណ្ៈរែឋ ទគនិោ ការពារថា ទោ សារ 
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មានសគង្ហគ ម បានជាអនកែឹងន្ទំគ្មែ នទពលទរៀបេំសងគមខ្មែ រងែី 

ឲប្សបទៅនឹង បាវេន្ទរបស់របបសាធ្លរណ្ៈរែឋ ខ្ែលមានែូេ

ែទៅ : ទសរភីាព,សមភាព,ភាែរភាព,វឌ្ឍន្ម៍ និង សុភមងគ

ល។ ទសេកត ីទោេះសាទនេះ ទោ  កកតាត  សគង្ហគ មមកទ វ្ ើទលស

ទនេះ  រែិខ្ែបង្ហា ញ ការមវេះខាែ ពីគំនិែទរៀបេំអន្ទគែជាែិ

បខ្នាមទៅទទៀែ ទប្ពាេះកន ុងសគង្ហគ មទនេះទហើ  ខ្ែលអនកែឹកន្ទំ

ប្ែវូបង្ហា ញសមែាភាពមល នួឥែទខាជ េះ និង មានៈមល នួឥែរញួរា 

ទែើមបីទុកជាទសេកត ីសងឃឹម សំរាប់ប្បជាពលរែឋកន ុងកាលៈទទសៈ 

ែ៏ពិទសសទនេះ។ 

២. ទលើក ក ករណ្ី សទមតេសីហនុ មកនិោ មតង។ ទែើប្ទង់

មាន ការទទួលមុសប្ែវូខ្បបណាខ្ែរ កន ុងទរឿងប្បទទសខ្មែ រជាប់

កន ុងប្ទ ូថ្ន ុទធសាគសត  ួនកុមម ុ និសត  មកែល់សពវថ្ងៃទនេះ ? កន ុង

ការរកទសេកត ីពិែទនេះ ទ ើងប្គ្មន់ខ្ែទលើក កមក បង្ហា ញទី

ទនេះ អំពេីរែិលកខណ្ៈ ថ្ននទោបា សទមតេសីហនុ ខ្ែលប្ទង់

បាន កមក ទ វ្ ើជាទគ្មលនទោបា  របស់ប្ពេះអងគគឺ «  ក

អន្ទគែប្បទទសជាែិ មកទ វ្ ើជាការភាន ល់ » (parier sur 

l’avenir) របស់ប្ពេះអងគ ។ ទ ើងែឹងថា ការភាន ល ់ ជាជូែកមែ

(ខ្លបងសុីសង) មានចាញ ់មានឈ្ន េះ, ឧោហរណ្៏ ែូេជា ការភាន ល់

សំរាប់អន្ទគែរបស់ប្ពេះអងគ កន ុងនទោបា ប្ពេះអងគេូល េិន-

 ួន កុមម ុ និសត ។ ទ ើងទ ើញថា ការផ្ទន ល់ទនេះ សំរាប់ប្ពេះអងគ

ផ្ទា ល ់វាមានជួនកាលចាញ់ ជួនកាលឈ្ន េះ ខ្ែប្ពេះអងគ ឥែបាន
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ឩ ប  តៅ  សង្ហា   កា រ ពិភាកា   ២៨  ធ្ន ូ ២ ០ ១ ២  

គិែថា កន ុងការភាន ល់ទនេះ អនកខ្ែលចាញ់រហូែគឺ ប្បជាពលរែឋ

ខ្មែ រឯទណាេះទទ ទប្ពាេះជាអនកបានទទួលមហាទុកខ ប្គប់ខ្បបោយ ង

កន ុងនទោបា ភាន ល់ជាខ្លបងសុីសងទនេះ។ េំណុ្េទនេះទហើ ជា

ការទទួលមុសប្ែវូែ៏្ំមួ របស់សទមតេសីហនុ កន ុងឋានៈប្ពេះ

អងគ ជាអនកែឹកន្ទំជាែិមាន ក់ កន ុងរ ៈទពលែ៏ ូរអខ្ងវងមួ 

(១៩៤២-២០១២)។ ៧០ឆន ំ ថ្នអែា ិភាព របស់ប្ពេះអងគ ទលើឆក

នទោបា ខ្មែ រ ន្ទំមហាទុកខែល់ប្បជារាគសត ខ្មែ រ្ំបី :  

ក. នទោបា  ន្ទំ ួនកុមម ុ និសត  ឲមកឈ្លា នពានប្សកុខ្មែ រ

(១៩៧០-១៩៧៥), 

ម. នទោបា  ប្បល័ ពូជសាសន៏ របស់ពួកខ្មែ រប្កហម

(១៩៧៥-១៩៧៩) ខ្ែលជា កលាណ្មិែតផ្ង ជាមិប្ែប្ទេុះផ្ង 

របស់ប្ពេះអងគ , 

គ. នទោបា  ជួ ឧបែាមអនកែឹកន្ទំខ្មែ រ រណ្ប ួន ឲរស់

កន ុងអំណាេ ទែើមប ី បំទរនីទោបា ទ ៀកណាម ទោ មូេ

ប្បទោជន៏ជាែិខ្មែ រ។ 

៣. តបើនិយា អ្ំពីពួកខ្មែរ្កហាម  

ខ្ែលមាន បយុល ពែ ជាមគគ ុ ទទាសទន្ទេះ, ការទទួលមុសប្ែវូ វាមាន

ជាក់ខ្សតងណាស់ កន ុងទំហំនទោបា  កទមាេកមាា ំងជាែិ ឲ

រោ សូនយ ខ្ែលជា កតាត មួ  ឲ ួនកុមម ុ និសត  ង្ហ ប្សួល
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ឩ ប  តៅ  សង្ហា   កា រ ពិភាកា   ២៨  ធ្ន ូ ២ ០ ១ ២  

នឹងអនុវែតនទោបា វាែទឹកែី របស់ទគ។ រ ៈទពល៣ឆន ំ 

ខ្ែលពួកខ្មែ រប្កហម បិទោវ រនគរខ្មែ រ ទែើមបី សមាា ប់ប្បជា

ពលរែឋមល នួឯងគឺ ជាទសេកត ីសងឃឹម របស់ទ ៀកណាមមួ  

ខ្ែលមានែថ្មាអសាច រយ ខ្ែលឥែមានបានគិែទុកមុនផ្ង សំ

រាប់ប្បទោជន៏ទគ។ និទាណ្ឌភាព ថ្នបទឧប្កិែឋពួកខ្មែ រប្កហម

ទនេះ ជាការអនុញ្ញា ែ ឲពួកអែីែឃាែកោងំទន្ទេះ មានមុម

ន្ទទ ី កន ុងថាន ក់អនកែឹកន្ទំជាែិ រហូែមកែល់បេច ុបបនន ទនេះ។

ឧោហរណ្៏ជាក់ខ្សត ងគឺ ទខាែ េសទមតេសីហនុទនេះឯង មិនប្ែឹម

ខ្ែរេួទោស ពីបទឧប្កិែឋកមែ ខ្ងមោងំមានង្ហរ ជាវរិបុរស

ជាែិទៅទទៀែ។ ទនេះឯងទហើ ខ្ែលទុក ជាសីល្ម ៍កន ុងសងគម

កមព ុជាងែី ! 

៤. ករណី ថ្នរបបភ្ន ំតពញ : 

ទ ើងមិនចាំបាេ់ខ្សវងរក ការទទួលមុសប្ែវូ របស់ពួកអនក

ែឹកន្ទំជាែិបេច ុបបនន ទន្ទេះទទ ពីទប្ពាេះពួកទន្ទេះ មានមល នួជាខ្មែ រ 

ខ្ែមានេិែតជា ួន ខ្ែលទ ើងឲទឈ្លែ េះថាជា « ខ្មែ រ ួន » ន្ទំគ្មន

រមួ ជាមួ ពួក «  ួនខ្មែ រ » ( ួនកាន់ អែតសញ្ញា ណ្ជាែិខ្មែ រ) 

បំទរទី ៀកណាម ទែើមប ីបំផ្ទា ញប្បទោជន៏ខ្មែ រ។ 

ែូេបានទរៀបរាប់ខាងទលើទនេះ ទ ើងអាេសនន ិោឋ នបានថា អនក

ែឹកន្ទំខ្មែ រ មានការទទួលមុសប្ែវូរមួគ្មន  េំទពាេះថ្ងៃទី៧ មករា,

ខ្ែកំរែិ នូវការទទួលមុសប្ែវូមានមុសគ្មន  ទប្ពាេះធ្លែុ ថ្នការ
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ឩ ប  តៅ  សង្ហា   កា រ ពិភាកា   ២៨  ធ្ន ូ ២ ០ ១ ២  

ភាន់ប្េ  ំ កន ុងការនទោបា ែឹកន្ទំជាែិ មានមុសគ្មន ។ 

េំទពាេះទោក លន់ នល ់មានកំហុសប្ែង់ទោក មវ េះសមែាភាព

ប្គប់ប្គ្មន ់ សំរាប់ទរៀបេំអន្ទគែជាែិ ទៅេំទពាេះមុមខាែ ំង

សប្ែវូ របស់ជាែិគឺ  ួនកុមម ុ និសត ។ 

េំខ្ណ្កសទមតេសីហនុ កំហុស របស់ប្ទង់ ជាកំហុសេូលខាែ ំង 

ទែើមបីបំផ្ទា ញជាែិមល នួឯង ខ្ែលទគចាែ់ទុកជា អំទពើកបែ់ជាែិ

មួ ។ 

 រឯីពួកខ្មែ រប្កហម កំហុសពួកវាគឺជាកំហុស ថាន ក់បទឧប្កិែឋ

ប្បឆំងនឹងមនុសសជាែិផ្ង និងកបែ់ជាែិមល នួឯងផ្ង។ 

ទបើនិោ  អំពីកំហុស របស់ពួកអនកែឹកន្ទំបេច ុបបនន វញិគឺ ជា

កំហុសទសែ ើនឹងពួកខ្មែ រប្កហម េំទពាេះជនណា ខ្ែលជាអែីែ

ប្កបមណ្ឌ ខ្មែ រប្កហម ទហើ បានេូលរមួោយ ងសកមែកន ុងអំទពើ

ប្បល័ ពូជសាសន៏ខ្មែ រ, ឯេំខ្ណ្កអនកឯទទៀែគឺ មានកំហុស 

េូលថ្ែខាែ ំងជាបរទទស ទែើមប ីបំផ្ទា ញប្បទោជន៏ជាែិខ្មែ រ ខ្ែល

ជាអំទពើកបែ់ជាែិមួ ទន្ទេះខ្ែរ។ 

ខ្ែកំហុសអនកែឹកន្ទំខ្មែ រប្គប់ជំន្ទន់ទន្ទេះ ទោេះវា ទៅកន ុងកំរែិ

ណាក៏ទោ គឺសុទធ ជាន្ទសនៈ (ទសេកត ីវនិ្ទស) ថ្នជាែិខ្មែ។

កំហុស ជាទុបបញ្ញា  (សំពឹក) និមួ ៗ គឺជា ជំហាន  វមិវាម

ប្បកបទោ ទជាគជ័  ថ្នប្បទទសទ ៀកណាម។ ប្បទទសទនេះ

មានទសសនៈមួ  ខ្ែលជា  ុទធសាគសតនទោបា ផ្ង, ជា
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ឩ ប  តៅ  សង្ហា   កា រ ពិភាកា   ២៨  ធ្ន ូ ២ ០ ១ ២  

ទោធ្លផ្ង របស់ទគជានិេចគឺ « មទ្ាបា ខ្បបណាក៏ទោ  

ខ្ែល កមកទប្បើ ទហើ វាន្ទំឲមានជ័ ជំនិេះ សំរាប់ជាែិ, គឺជា 

មទ្ាបា ប្ែឹមប្ែវូ »។ កន ុងទសសនៈទនេះទហើ  ខ្ែលខ្មែ រទ ើង

ទេេះខ្ែន្ទំគ្មន អៃល ់ ទោ សង្ហក  (បារមែណ្៏) មិនទេេះេប់ថា ទហែុ

អវ ីបានជា ខ្មែ រទេេះខ្ែចាញ់ទបាក ួន ? 

តាមសែិបញ្ញា  សំនួរទនេះគឺជា ទសេកត ីអស់សងឃឹម របស់ខ្មែ រ

ទ ើងទៅេំទពាេះមុមទប្គ្មេះថាន ក់ជាែិទន្ទេះឯង។ ែូេទ ើងទ ើញ,

ន្ទបេច ុបបនន ទនេះ អនកែឹកន្ទំគណ្បកសប្បឆំង ខ្ែលតាំងមល នួជា

អនកមានសមែាភាព ែឹកន្ទំជាែិទៅទពលអន្ទគែ, ពួកគ្មែ់

ទៅខ្ែ ទ វ្ ើនទោបា សរបូ (ែូេសុទធសា្) របស់អនកែឹកន្ទំ

ជំន្ទន់មុនៗទន្ទេះឯង។ ខ្មែ រទ ើងកំុន្ទំគ្មន គិែថា ពួកអនក

ែឹកន្ទំគណ្បកសប្បឆំង ឥែោន់មានកំហុស ទប្ពាេះពួកគ្មែ់

មិនោន់ មានអំណាេ បានែឹកន្ទំជាែិ។ េំទពាេះទ ើងវញិ ពួក

គ្មែ ់មានកំហុសទោ បាន ទ វ្ ើអនាង (ញច ុ េះញច ុ ង) ឲប្បជាពលរែឋ

ខ្មែ រ ល់ប្េ ំ អំពីទសេកត ីពិែ ថ្នប្បទោជន៏ជាែិ ែូេជាការ

េូលរមួការទបាេះទឆន ែ គ្មែ នទសរ ីគ្មែ ន ុែត ិ្ម៍ សំរាប់ឲ ួនឈ្ន េះ

ខ្ែបយុទណាណ េះ។ មុសា (ភរ) ទនេះ ទុកទសែ ើនឹងបទឧប្កិែឋ ទប្ពាេះជា 

អំទពើសមាា ប់ជាែ ិែូេពួកខ្មែ រប្កហម និង ខ្មែ រ ួនទន្ទេះខ្ែរ។ 

៥. តបើ្បជាពលរដ្ឋខ្មែរ ជា្បជាពលរដ្ឋ មានការទទួលមុស្ វូ

តលើតជាគវាសនារបស់មល នួឯង : 



Page 16 sur 18 
ត ើថ្ងៃទ៧ី មករា ជាថ្ងៃអ្វ ីសំរាប់ខ្មែរ ? 

 

ឩ ប  តៅ  សង្ហា   កា រ ពិភាកា   ២៨  ធ្ន ូ ២ ០ ១ ២  

កន ុងលកខណ្ៈទនេះ ទ ើងអាេទុក ថ្ងៃទី៧ មករា ជាែំណាក់េុង

ទប្កា  ថ្នការលេះបង់សិទធិមល នួ ជាប្បជាពលរែឋ ឲ ួនកុមម ុ 

និសត  ទហើ សុមេិែត ទទួល កថ្ងៃែ៏េថ្ប្ងទនេះ ជាកមែផ្ល របស់

មល នួ តាមកទន្ទា ង្ម៍ របស់ប្ពេះពុទធសាសន្ទ កន ុងទគ្មលការណ្៏ 

« បុណ្យបាប »។ ការទបាេះបង់សិទធិមល នួ ជាប្បជាពលរែឋទនេះ ទ ើង

ទ ើញមានជាក់ខ្សតង កន ុងរបបខ្មែ រប្កហម គឺ ខ្មែ រទ ើងទពញ

មួ នគរ គ្មែ់សុមេិែត ឲពួកខ្មែ រប្កហម បងែែ់បា គ្មែ់ េង

គ្មែ ់  កទៅសមាា ប់ ោយ ងង្ហ ប្សួលែូេបសុសែវ។ ពួកខ្មែ រ

ប្កហម បងខ ំ ឲទោកសងឃចាកសិកាខ  ែុែបំផ្ទា ញវែត ទោ គ្មែ ន

ទ ើញមាន ប្បែិកមែអវ ីបបត ិេទន្ទេះទ ើ  កន ុងឋានៈខ្មែ រទ ើង ជា

អនកកាន់ប្ពេះពុទធសាសន្ទ ទហើ ធ្លា ប់បាន ទ វ្ ើសចាច ប្បណ្ិធ្លន

ថា ទ ើងនឹងន្ទំគ្មន ការពារពុទធសាសន្ទ រហូែហា នបូជាជីវែិមល ួ

ន។ អកមែភាពទនេះ គឺទៅមានរហូែមកែល់សពវថ្ងៃទនេះ។ ខ្មែ រ

ទ ើញជនជាែិ ួន មកទៅទពញប្សកុ ខ្ែទ ើង មិនខ្ែល

សំខ្ែង នូវការមិនទពញេិែត របស់ទ ើងណាមួ  ខ្ែលមាន

ែថ្មា ជាកមាា ំងនទោបា  ទ វ្ ើសមាា ែទៅទលើរោឋ ភិបាល អា

 យង ួន ឲខ្កនទោបា មល នួ ទែើមបីការពារ អ្ិបទែ យភាព

ប្បទទសខ្មែ រទន្ទេះទ ើ ។ កន ុងេំណុ្េទនេះ ទ ើងអាេោ ទុក

បានថា ថ្ងៃ៧ មករា មិនខ្មន ជាថ្ងៃ ខ្ែមួ ថ្ងៃគែ់ ថ្នការ

បាែ់បង់ អ្ិបទែ យភាពខ្មែ រទន្ទេះទទ។ ថ្ងៃ៧ មករា ជាអែិ

សុមុមប្បាណ្ជាកិចាជ  (ខ្ែលទមើលមិនជា) របស់ជាែិខ្មែ រខ្ែមតង។ 
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ឩ ប  តៅ  សង្ហា   កា រ ពិភាកា   ២៨  ធ្ន ូ ២ ០ ១ ២  

អស់រ ៈទពលជាង ៣ទសវែស (១៩៧៩-២០១២) រេួមកទហើ  

ខ្ែលប្បទទសខ្មែ រ រស់ទប្កាមនឹមទ ៀកណាមកុមម ុ និសត  កន ុង

េទន្ទា េះទពលទនេះខ្ែរ ខ្មែ រទ ើង ទុកទពលទវោ ប្គប់ប្គ្មន ់ឲទ ៀ

កណាម រំោ  គំនិែការែស ូ ខ្មែ រ អស់រទលញ, សពវថ្ងាទៅសល់

ខ្ែគំនិែរក រនត ិភាព (bonheur, plaisir) ទែើមបីអាតាែ  កន ុងសនត ិ

ភាពមួ  ខ្ែលជា រទតត មរណា សំរាប់ជាែិខ្មែ រ។ ទ ើងនិោ 

ទនេះ គ្មែ នគំនិែ ជាអនកសគង្ហគ មនិ ម ឬ អនកជាែិនិ មហួស

កំណ្ែ់ទន្ទេះទ ើ  ទប្ពាេះទ ើងែឹកេាស់ណាស់ថាទបើ មានស

គង្ហគ មផុ្្េះទៅប្សកុខ្មែ រមតងទទៀែ គឺជា ឪកាសមួ ទទៀែ សំរាប់

ទ ៀកណាម ទប្បើខ្មែ រទ ើង ឲសមាា ប់ខ្មែ រគ្មន ឯង ោងង្ហ ប្សួល

ទែើមប ីជាអាហារសំរាប់េិញច ឹម មហិេិជតា ពប្ងិកខ្ែនែី របស់ទគ 

ឲរែិខ្ែបានរហ័សទៅទទៀែ។ ទ ៀកណាមទគមានការពិទសា្ន៏

ប្បកបទោ ទជាគជ័  ថ្ននទោបា  ទលបកមព ុជា។ កន ុងការ

ពិទសា្ន៏ទន្ទេះ ទគបទងក ើែបានជាប្ទឹសត ីមួ  ខ្ែលទគទុកជារបូ

មនតមួ  ែ៏ស័កត ិសិទធ ិ សំរាប់ កមកទប្បើ ទែើមបីទលបទឹកែីខ្មែ រក

ណាត ល ែទៅទទៀែ។ របូមនត ទន្ទេះគឺ ទគោញមកពីការប្បមាន

ចាស់បុរាណ្ខ្មែ រ ខ្ែលមានទសេកត ីែូេទនេះ « ខ្មែ រសុនប្ទនុមិន 

ខ្ែលទចាលខ្េេូវ (កន ុងន័ ជាមនុសស ខ្ែលប្បប្ពឹែតខាង

ញុេះញង់) និង «  ួនមិនខ្ែលទចាលពុែ »។ សាមាែ វាចា

ទនេះ  ទកើែមកពីការសទងកែ ខ្ែលមានន័ ែូេែទៅ :  ួន

មិនទចាលពុែ ទប្ពាេះទគទ ើញថា ខ្មែ រទ ើមិនទចាលការញុេះញង់

គ្មន  ខ្ែលជាោភមួ  សំរាប់ទគង្ហ ប្សួល ទបាកប្បាស់ខ្មែ រ។ ការ
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ឩ ប  តៅ  សង្ហា   កា រ ពិភាកា   ២៨  ធ្ន ូ ២ ០ ១ ២  

ចាញ់ទនេះ ទបើមួ ែង ឬ ពីរែង ទ ើងទៅអាេថា ជាការភាា ែ,់

ខ្ែទបើសិន ជាការចាញ់ទបាកទនេះ វាកាា  ជាទមាា ប ់សំរាប់ខ្មែ រ,

ទែើថ្ងៃទី៧ មករា ជាអវ ី ? 


