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អហ ោសកិម្ម ? 
 

ឧប ហៅ សង្ហា  ការពិភាកា ១ ធ្នូ ២០១៩ 

អហ ោសិកម្ម ? 
អាច សួរ បាន ថា ត ើ ជា អតោសិកម្ម រវាង សម្ រងសី ជា មួ្យ 

នឹង កឹម្ សខុា ? លទ្ធភាព នន ដំត ើរ ការ ត ើង  ិ ញ  នន ណ 

បកស សិទ្ធិ ម្នុសស ដដល មាន កិម្ សុខា ជា ស្ថា បនិក នំ 

បតងក ើ  ម្នទ ិល តលើក ចំ ុច តនេះ។ តបើ ជា ការពិ  ណ ឺវា អាស្ស័យ 

តៅ តលើ កត្តា  មួ្យ ចំនួន :  

- ឬក៏ ជា លបិច ខូច តជាណជ័យ របស់ របប ស្កងុ ភ្ន ំតព  

ដដល តណ បា ់ តដើម្បី បំដបក បំបាក់ កន ុង ជួរ  សកម្មជន 

និង អនក គំស្ទ្ ណ បកស សតគ រ្ េះជា ិ ត ើយ ស្ ូិ  បាន ម្

គនា ី នន ណ បកស សតគ រ្ េះជា ិ ជា អ ី  ម្គនា ី ណ បកស 

សិទ្ធិម្នុសស ទ្ទួ្ល យក វា ទ្ុក ជា ឱកាស លអ  តដើម្បី អាច 

នឹង ត វ្ ើ សកម្មភាព នតោបាយ ត ើង ិ ញ  តស្រេះ នឹក ស្ថម ន 

កន ុង ចិ ា ថា ពួក ខល នួ នឹង អាច ផ្សេះផ្ា បាន ជាមួ្យ នឹង 

ណ បកស កាន់ អំណាច។ តបើ សិន ជា ដូតចនេះ ដម្ន, ពួក 

ទងំតនេះ មាន ស ិ ខល ី ណាស់ ឬ ស ិ តភ្លច ថា ស្ណប់ ការ 

ផ្សេះផ្ា ជាមួ្យ ណ បកស កាន់អំណាច វា ដ ង ដ  នំ ទ្ុកខ  

ជា និចច ដល់ ជា ិ និង ដល់ ពួក ខល នួ : កឹម្ សុខា ពួន ខល នួ 

តៅ កន ុង ទ្ីសា ីការ នន ណ បកស សតគ រ្ េះជា ិ តស្រេះ តណច 

ពី ដីកា នន  ុលាការ រ ប របប ស្កងុ ភ្ន ំតព  ឱយ ចាប់ 

ខល នួ, កឹម្ សុខា តៅ កន ុង ណុក, ណ បកស សតគ រ្ េះជា ិ ស្ ូិ  
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 ុលាការ រំលាយ និង កឹម្ សុខា ជាប់ ឃុំ កន ុង ផ្ទេះ ណឺ តៅ 

កន ុង ការ រតិ ើ រវាយ ដល់ ការ ផ្សេះផ្ា តនេះ តៅ កន ុង ណ ិ ថា 

« ម្ិន យក ដខម រ ណា ជា សស្ ូិ » ត ើយ សពវ នងៃ ស្ ូិ  បាន 

 ុលាការ បនាយ នូិ លកខខ ឌ  ឃុំឃំង មួ្យ ចំនួន ដល់ កឹ

ម្ សុខា ណឺ ឱយ គ ់ មាន តសរ ើភាព តដើរ តោេះ បាន តៅ 

កន ុង ដដនដី កម្ព ុជា ដ  គម ន សិទ្ធិ ត វ្ ើ នតោបាយ។ អងរ

ត  ុ ទងំ តនេះ ឯង ដដល ជា កម្ម ិ ញបាក ដដល ពួក អនក 

ផ្សេះផ្ា និយម្ ជួប ស្បទ្េះ ត ើយ ស្បជាជា  ិជា អនក ទ្ទួ្ល 

ងមបាក។់ សុំ កំ បនា  យល់ ស្ច ំ ថា ឯកអណររដឋទូ្  ទងំ 

ឡាយ តៅ ជួប កឹម្ សុខា ត ើយ ង  របូ ជាមួ្យ ម្ិន ដម្ន 

ថា ជា សញ្ញា  បញ្ញច ក់ ដាច់ខា  ថា កមឹ្ សុខា ជា  ំណាង 

នន កមាល ំង ស្បឆំង អ ិងា តៅ កន ុង ស្សកុ ដខម រ។ ស្ ូិ  មាន 

ស ិ ជា ការ ចងចាំ ថា កាល កឹម្ សុខា ពួន ខល នួ តៅ ទ្ី

សា ីការ ណ បកស សតគ រ្ េះជា ិ ក៏ មាន ឯកអណររដឋទូ្  ជា 

តស្ចើន ចូល ជួប គ ់ ដដរ ដ  បនទ ប់ ពី  ុលាការ ទ្ំលាក់ 

តចាល នូិ ការ តចាទ្ស្បកាន់  ត ើយ ស្  ប់ ម្ក រស់តៅ 

កន ុង ផ្ទេះ រចួ ដឹកនំ ការ តបាេះតឆន   ភូ្ម្ិ ស ក្  ់ រចួ ត ើយ 

ក៏ តស្កាយ បនា ិច ម្ក ស្ ូិ បាន អាជាា ្រ នន របប ស្កងុ 

ភ្ន ំតព  តៅ ចាប់ គ ់ ទងំ កណាា ល អាស្ា  តៅ កន ុង 

ផ្ទេះ គ ់ យក តៅ ដាក់ ណកុ។ របូភាព តនេះ វា ជា របូភាព 

 ិងា និង អយុ ា ណាស់ ម្ិន ណួរ ពួក អនក ផ្សេះផ្ា និយម្ 

នំ គន  បំតភ្លច តចាល ត ើយ តៅ ចឹក នុយ តលើ ដផ្លសនទ ចូ 
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របស់ របប ផ្តា ច់ការ ថា ជា ចំ ី នន ការ ផ្សេះផ្ា ជា ិ។ 

មាន រកយ សតមាល ក បុរា  ដខម រ ថា : កុក វា ដ ង ដ  តភ្លច 

ជង់ ដ  ជង់  ិ ញ  វា មិ្ន ដដល តភ្លច កុក តនេះ ត ើយ។ 

- ឬក៏ ជា កិចច ស្ពម្ តស្ពៀង សំ្ ់ រវាង កិម្ សុខា និង   ុន 

ដសន។ តបើ ជា ការពិ  វា គម ន អវ ី នឹង យក ម្ក បកស្ស្ថយ 

រក ត  ុផ្ល តនេះ ត ើយ តស្រេះ វា ជា យុទ្ធស្ថគសា  « ឈ្នេះ 

តឈ្ន េះ » របស់   ុន ដសន ត ើយ បនា  ឈ្ន េះ ជា ងមី ម្ាង តទ្ៀ  

ដ  ប ុតណាណ េះ។ តលើ ចំ ុច តនេះ តយើង ម្ិន តចាទ្ ស្បកាន់ ដល់ 

កឹម្ សុខា ថា ជា បុណរល កាលាិ ានិយម្ តនេះ តទ្ តស្រេះ 

គ ់ ក៏ ជា ជន រងតស្គេះ ពិ  ស្បាកដ នន របប ផ្តា ច់ការ 

ដ  ជា ជន ម្ិន យក ដខម រ ណា ជា សស្ ូិ នឹង គ ់ ដូតចនេះ 

ឧ ាម្ ណ ិ ជា អរ នា  តនេះ វា នំ ឱយ គ ់ ត វ្ ើ អនុមាន 

ស្សម្ុ ចិ ា ថា ពួក ជន ផ្តា ច់ការ ជា ដខម រ ជា សស្ ូិ នឹង 

ជា ិ វា ម្ិន ដម្ន ជា សស្ ូិ នឹង គ ់ តនេះ ត ើយ។ 

- ឬក៏ ជា យុទ្ធស្ថគសា  ទ្ុក ជា ម្ុន តដើម្បី ជដជែ ង យក ឈ្ន េះ 

នឹង សម្ រងសី តៅ តពល ណា ដដល របប ស្កងុ ភ្ន ំតព  ត្តម្ 

ការ បងខ ំ អនា រជា ិ តណ តបើ ឱយ ណ បកស សតគ រ្ េះជា ិ មាន 

ដំត ើរការ ត ើង ិ ញ ។ តបើ ជា ការពិ , ណំនិ  តនេះ វា ផ្ទ ុយ 

នឹង ណំនិ  ជា អរ នា  របស់ គ ់ ណឺ ម្ិន យក ដខម រ ណា 

ជា សស្ ូិ , មួ្យិ ញ តទ្ៀ  ការ ស្បយុទ្ធ នតោបាយ យក 

ចា ់ ឈ្ន េះ ជាមួ្យ សម្ រងសី វា ជា ការ ស្ច ំ ិង់បា ់ ដ  

ប តុណាណ េះ តស្រេះ សម្ រងសី គ ់ ជា សស្ ូិ នតោបាយ នឹង 
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របប ផ្តា ច់ការ ដូតចនេះ ឈ្ន េះ សិន តលើ សម្ រងសី ណឺ ពិ  ជា 

ចា ់   ុន ដសន តស្រេះ ជា ជ័យជំនេះ តៅ កន ុង លបិច ខូច 

របស់   ុន ដសន។ 

ដ  អវ ី ដដល តលើក ត ើង ជា សម្ម ិកម្ម ខាង តលើ តនេះ វា អាច 

ជា ម្ិន ពិ  តស្រេះ កិម្ សុខា គ ់ គម ន សិទ្ធិ ត វ្ ើ នតោបាយ 

កន ុង ឋានៈ ជា ជន ជាប់ តចាទ្ ដូតចនេះ គ ់ ពុំ អាច សំដដង 

ណំនិ  ជា ស្ថារ ៈ នូិ តគលការ ៏ នតោបាយ ដបប ណា 

មួ្យ តនេះ ត ើយ។ តបើ មាន អនក ជំនិ  របស់ កឹម្ សុខា គ ់ 

សរតសរ កា ី ឬ និោយ កា ី អំពី តគល ណំនិ  របស់ កឹម្ សុខា 

វា អាច ជា ការ សំដដងណំនិ  ជា ឯកជន។ តរឿង ពិ  ណឺ ស្ ូិ  

ណិ  ថា តៅ តពល ដដល រលក នន សកម្មភាពទូ្  តៅ 

ភ្ន ំតព  ជាមួ្យ នឹង កមិ្ សុខា វា រលាយ តដាយ ្ ម្មជា ិ ដូច 

រលក តបេះ ស្ចាំង, សួរ ថា ត ើ កឹម្ សុខា ដដល ពួក ជំនិ  របស់ 

គ ់ ទ្ុក ជា  ំណាង នន ការ ស្បឆំង តៅ ស្សកុ ដខម រ អាច 

នឹង ត វ្ ើ សកម្មភាព សកម្ម ដបប ណា ខលេះ តបើ គ ់ គម ន សិទ្ធិ 

ត វ្ ើ នតោបាយ ? 

ដូតចនេះ សួរ អំពី អតោសកិម្ម រវាង សម្ រងសី និង កិម្ សុខា  

ត ើ ម្ិន ដម្ន ជា សំនួរ ម្ិន ស្សប នឹង តពល តិលា ឥ ូិ តនេះ 

ឬ តទ្ ? ដ  ការ ស្ពួយ បារម្ភ ក៏ មាន ភាព ស្ ឹម្ ស្ ូិ  ផ្ង ដដរ 

តស្រេះ បទ្ ពិតស្ថ្ នតោបាយ មាន តស្ចើន ពី អ ី កាល 

ដដល ជា លបិច បំដបក បំបាក់ កន ុង ជួរ អនក ស្បជា្ិបត យយ៕                     


