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រ ៀមច្បងជាអ្នកកំសាក យុវជនជាអ្នកកម្លា ច្ 

 

ឩ ប  រៅ  ស ង្ហា   រោ ប ល់   ៦  កុ មភៈ  ២ ០ ១ ៩  

        រស កីា  : មហាវថិីគ្មា នទ្វា   វារបើកច្ច្កឱ្យអ្ស់ផ្ល វូតូច្ៗចូ្លបាន 

បុរាណភាសិតខ្មែ រមួយចារកឹ ជាគតិថា : « ទំពងំ សន ង ឫសសី », 

វាមានន័យប្បខ្ែលនឹងប្បជាគំនិតមួយ គននាថា « សល ឹកឈ ើ 

ប្្ រុះមិនឆ្ងា យពីគល់ »។ ទីមួយ វាជារបូភាព ឱ្យ្ឈប្ៅ នូវការ

ទំនាក់ទំនង ននអនត រ្ំនាន់, ចំខ្ណកទី២ វ ញ  វាជាកប្មាស នន

គំនិត បញ្ចា ក ់ នូវប្បតិព័ទធជានិរនត  ចំឈពុះប្បភព ននកំឈណើត។ 

ដូឈចនុះ គំនិតទងំពីរឈនុះ វាបង្ហា   នូវឫទធ នុភាព ននថាវរភាព 

របស់ប្បភពមូលដ្ឋា ន ខ្ដលជាប្បភព ជាអនកឱ្យកំឈណើតផង 

និង រកាកិរ តិ៍ផង។ ខ្មនពិត ប្បជាជាតិខ្មែ រ មានប្បភពមូល

ដ្ឋា នចាស់លាស ់ឈៅថា « អារយធម៏មហានគរ » ខ្ដលជាឈមាទន

ភាពអស់កាលជានិចា របស់ប្បជាពលរដា, ខ្តតំងពីយូរយារមក

ឈែើយ ឈមឈរៀនគតិ របស់ឈរៀមចបង ខ្ដលទុកជាគំរលូអ បវរ សំរាប់

យុវ្ន ខ្ដលអាចយកមកឈធវ ើជា « គាវរៈឈដ្ឋយឈមប្តីភាព » វា

ឈសទ ើរគាែ នទល់ខ្តឈ ុះ។ គំរលូអ បវរឈនាុះ ឈបើសិនជាមាន គឺវាជា 

អំណាច ននឈរៀមចបង ខ្ដលយុវ្ន ត ប់ឱ្វាទឈដ្ឋយសកមែ ខ្ដល

វាមុសពី អំណាចកំែិត ខ្ដលឈគ ត ប់បង្ហា ប់ឈដ្ឋយឈធែចខ្ភនក, 

ដបិតការ ត ប់ឱ្វាទ វាខ្ផអកឈលើ  វ ញសសសភាព។ ការមានការ

ទុកចិតតគាន ឈនុះឯង ខ្ដលវាងវុះ នាំឱ្យយុវ្ន គាែ ន្ំឈនឿឈៅឈលើ

ឈរៀមចបង។ មយ៉ាងឈទៀត គុណសមបតត ិ ននឈរៀមចបងខ្មែ រ តំងខ្តពី
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ឆ្ងន ំ ១៩៧៩ មក វាគាែ នអាការ ជាគំរ ូនន ន នដលអ  និង គុណធម៏ 

ខ្ដលឈគទុកជា « ឈ ភណ ននឈបុះដូង » ដល់យុវ្នឈនាុះឈ ើយ 

ខ្ដលអាចគិតខ្ប្កងបានថា ជាគុណវ ញបតត ិ ខ្តមតង។ 

ដូចយា៉ា ង កាលឈរៀមចបង ពួកគាត់រស់ឈៅ កន ុងរបបឈយាធាយួន 

កានក់ាប់កមព ុជា (១៩៧៩-១៩៨៩) ពួកគាតល់ុះបង់ឈចាលសិទធិ

មល នួ ជាពលរដា ជាមាា ស់ប្ស រក ឈដើមបីរស់រស់។ ឈពលកាលឈនាុះ គាត់

អាចឈលើលយកកាលៈឈទសៈបនធ រូបនថយ ខ្ដលតប្មូវឱ្យពួកគាត់

រស់ឈៅ កន ុងលកខមណឌ  ខ្ដលវាមិនអាចឱ្យពួកគាត់ បង្ហា   នូវ

អតថសញ្ចា ណ ជាខ្មែ រមាា ស់ប្ស រក និង ជាពលរដាឈព សិទធិឈៅប្ស រក

ខ្មែ រ។ ខ្តការរស់ឈៅខ្បបឈនុះ វាពិតជាអាចរកាសុមអាតែ  ខ្ត

មិនបានទុកឈករ តិ៍ ពីរយា៉ា ងដ៏សំខាន់ ដល់យុវ្ន គឺ : ឈសរភីាព 

និង គំរលូអ ។ ការតស ូ  ខ្ដលឈរៀមចបង បានឈធវ ើពីឈពលកនលង វាជា

ការបង្ហា   នូវមាគ៏ា ដល់យុវ្ន សំរាប់ឈធវ ើកន ុងឈវលាឈនុះ។ គឺ

ឈដ្ឋយ រ ន នដ ននឈរៀមចបងឈនាុះឈែើយ ខ្ដលយុវ្ន មិនប្តឹម

ខ្តមានឈសរភីាពប៉ាុឈណាណ ុះឈទ គឺខ្ែមទងំ ា ល់ដឹង នូវរឈបៀបថា 

ប្តវូឈធវ ើខ្បបណា ឈដើមបីរកា នូវឈសរភីាពឈនាុះ កុំឱ្យបាត់បង់បាន

ខ្ដលខ្មែ រ ខ្តងនិយាយថា « ឈធវ ើតមឈរៀមចបងឈយើង ឈប្ពុះគាត់

ជាអនកឈផទរ នូវសចាៈប្ទប្ទង ់ នូវឈសចកត ីរកីចំឈរនី »។ ខ្តឈបើ 

ឈរៀមចបង គាត់ រស់ឈៅអស់កាលជានិចា ជាមំុ្បរឈទស និង គាែ ន

គតិ ជាឈយាងប្គប់ប្គាន់ សំរាប់ជាគំរ ូនូវសចាៈឈនាុះ ខ្ដលជាការ
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ធានាចមបង ននមនុសសធម៏ គឺចាស់ជាយុវ្ន បនត រស់ឈៅ ជា

មំុ្បរឈទស និង មានការមកចិតតធាន់ធារបំផុត។ 

ឈៅប្ស រកខ្មែ រសពវនែា យុវ្ន កាល យជាឈរៀមចបង កន ុងឈវនរបស់

មល នួ ជាអនកកមាល ច ឈប្ពុះថា ឈរៀមចបងមល នួ បានឈផទរឱ្យមល នួ ខ្ត

ការកំ កឈៅចំឈពុះមុម មហា វ ញបតត ិជាតិ ឈែើយនាំគាន  លុះបង់

សិទធមល នួឱ្យ អនកដឹកនាំ ឈធវ ើជាមាា ស់ ននវាសនា និង បនតអត់ធែត់

ប្ទបំ្ទរស ់សំរាប់ខ្តរស់រស់ ឈៅកន ុងរបបផ្តត ច់ការ។ ចំខ្ណក អនក

ដឹកនា ំ ននគណបកសប្បឆ្ងំង ខ្ដលឈដើរតួជាឈរៀមចបង ក៏គាែ ន

បានបង្ហា   នូវឈសចកត ីកាល ហាន ខ្ដលជាគំរ ូននការតស ូ ប្បឆ្ងំង

និងអំណាចផ្តត ច់ការ ខ្ដលជាអំណាចូបករណ៏ របស់យួន។ ឈៅ

កន ុងសភាពការណ៏ខ្បបឈនុះ ប្ស រកខ្មែ រ មិនអាចធាត់ធំ ថ ពរបរ ញ

បូណ៏ ឈដ្ឋយែិទធិឫទធីឈ ើយ មុមជានឹងសាមសវ ិតឥតឫទធិអំណាច 

ពួក្នបរឈទសទងំឡាយ នឹង្ីុះជាន់កឈករ្ញ្ជ ក់យក ច់

ឈាម នឹងកាល យជាប្បឈទសទបទសទុពវភាពមិនខាន៕     

 

      


