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គម្បី ម្ ៉ឺងម៉ា ត់ ឱ្យបាន យូរអង្ងែង 
 

ឧប សៅ សង្ហា  គំនិត ១៤ ម្ករា ២០២០ 

គម្បី ម្ ៉ឺងម៉ា ត់ ឱ្យបាន យូរអង្ងែង 
ប្រយោគ យន្េះ យោក រ ៊ុណ្ណ ចន្ទ  ម ៊ុល គាត់ សរយសរ យៅ ឆ្ន ាំ 

១៩៧៣ យៅ កន ុង យសៀវយៅ ររស់ គាត់ « ចរតិ ខ្មែ រ » ជា ការ

រំឭក ដល់ ក៊ុលរ៊ុប្ត - ក៊ុលធីតា ខ្មែ រ ថា យរើ យធវ ើ អ្វ ី មួយ យដើមបី 

រក ផលប្រយោជន្៏ ឱ្យ ជាតិ គួរ យធវ ើ ឱ្យបាន្ ម៊ុ៉ឺងម ត់ យ ើយ 

ឱ្យបាន្ យូរអ្ខ្ងវង។ យប្រេះ គាត់ សយងេតយ ើញ ថា ខ្មែ រយយើង 

យប្រេះ ខ្ត ធូរខ្សែ ត ខ្សែ ត ប្រខ្លង អ្ីចឹងយ ើយ បាន្ ជា រិបាក 

យគចផ៊ុត រី កញ្ជ េះ  ររយេស ទាំង រាស្តសរ  ទ ាំង នាម៊ុ៉ឺន្ យនាេះ។ ដូច 

សរវថ្ងៃ រររ យៅ ភ្ន ាំយរញ យគ នាាំ គាន  រាំយបា ង គាំនិ្ត « អ្រគ៊ុណ្ 

សន្រ ិភារ » ខ្ដល យគ េ៊ុក ជា កតារ  យគាល ថ្ន្ ការរកីចាំយរនី្ 

ររស់ ប្រជាជាតិ យ ើយ សូម ឱ្យ ប្រជាជន្ ខ្មែ រ ខ្ង រកា ឱ្យបាន្ 

ម៊ុឹងម ត់ ន្ិង  ជា ចីរភារ។ ការអ្ាំរវនាវ យន្េះ យធវ ើ សាំរារ់ រំឭក 

មួរ ថ្ងៃ េី ៧ មករា ឆ្ន ាំ ១៩៧៩ វា រង្ហា ញ ឱ្យយ ើញ ថា រររ យន្េះ 

វា គាែ ន្ ភារម៊ុ៉ឺងម ត់ ខ្ដល អាច ឱ្យ ប្រជារលរដឋ ខ្មែ រ មន្ 

យមេន្ភារ ចាំយរេះ មល នួ្ ខ្ដល អាច េ៊ុក ជា អ្នក សាំណ្ង់ ថ្ន្ 

សន្រ ិភារ យប្ៅ ខ្ត រី រំឭក អ្រគ៊ុណ្ ដល់ កងេ័រ យួន្ ជា 

ចីរកាល យ ើយ គិត ខ្ត រី សង រាំណ្៊ុ ល យួន្ យប្រេះ យួន្ យគ េ៊ុក 

ជា រាំណ្៊ុ ល ថ្ន្ ឈាម ររស់ យោធា យួន្ ខ្ដល បាន្ មក ស្លា រ់ 

យៅ យលើ េឹកដី កមព ុជា យដើមបី រំយ េះ ប្រជាជន្ ខ្មែ រ រី រររ ជន្
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ឧប សៅ សង្ហា  គំនិត ១៤ ម្ករា ២០២០ 

ឃាត។ ចាំ ខ្ណ្ង1 រវាង ប្រជារលរដឋ ខ្មែ រ ន្ិង រររ ភ្ន ាំយរញ គ៉ឺ 

អ្នកមន្គ៊ុណ្ ន្ិង អ្នកអ្រគ៊ុណ្ ខ្ដល អ្នក េី១ រងខ ាំ ឱ្យ អ្នក េី

២ រកា អ្រគ៊ុណ្ កងេ័រ យួន្ ឱ្យបាន្ ម៊ុ៉ឺងម ត់ ន្ិង ជា 

ចីរកាល យនាេះឯង ខ្ដល យគ យក ថ្ងៃ េី ៧ មករា ជា ន្ិមិតរររូ 

ថ្ន្ សន្រ ិភារ យៅ យប្កាម មារ់ ថ្ន្ បារមី ររស់ កងេ័រ យួន្។ 

តាាំងខ្ត រី មុ្ាំ ធាំ ដឹងករ ី រ ូត មក ដល់ ចាស់ ជិតស្លា រ់ មុ្ាំ ឭ ខ្ត 

ខ្មែ រយយើង ន្ិោយ រំឭក គាន  យៅ វញិ យៅមក រី យប្គាេះថាន ក់យួន្ 

ខ្ត វា ប្គាន់្ ខ្ត បាន្ ន្ិោយ ខ្ត គាែ ន្ ចិតរ ម៊ុ៉ឺងម ត់ ឱ្យបាន្ 

យូរអ្ខ្ងវង ខ្សវ ង រក ឧបាយប្ស័យ ណា មួយ យដើមបី ការររ យប្គាេះ

ថាន ក់ យនាេះ យ ើយ។ សរវថ្ងៃ យប្គាេះថាន ក់យួន្ វា យៅ ជា ភារធមែ

តា សាំរារ់ ខ្មែ រ យប្រេះ ប្រជាជន្ យួន្ យគ មក រស់យៅ រារ់ ោន្ 

នាក់ យៅ ប្គរ់ េីកខ្ន្ាង យៅកន ុង ប្សកុខ្មែ រ ខ្ដល មិន្ អាច េ៊ុក 

ជា យប្គាេះថាន ក់ បាន្ យេៀត យ ើយ ដបិត ខ្មែ រ មន្ ចិតរ ធូរខ្សែ ត 

យៅ ចាំយរេះម៊ុម បាត៊ុភូ្ត យន្េះ ខ្ដល មិន្ អាច ន្ឹង យជឿ បាន្។ 

ប្រេះរាជាណាចប្ក កមព ុជា ជា យកាេះ សន្រ ិភារ សាំរារ់ ជន្ជាតិយួន្ 

យប្រេះ មន្ អាជាា ធរ ខ្មែ រ ជា អ្នកការររ ន្ិង ជួយ ឧរតថមភ 

ប្គរ ់ខ្ររ ោ ង,  រឯី ជន្ខ្មែ រ, ជា យ៊ុវជន្ យរញ កមា ាំង ចលក

រ សាំរារ់ ជាត,ិ ជា មា ស់ ប្សកុ  វញិ ខ្ររ ជា នាាំ គាន  ចាំណាក ប្សកុ 

យៅ យធវ ើ ឈ្ន លួ ជា រលករ យៅ ររយេស យដើមបី រស់ យៅវញិ។ យ ត៊ុ

អ្វ ី ? យៅ សម័យ យដើម រាស្តសរ ខ្មែ រ នាាំ គាន  រត់ យគច កងេ័រ យសៀម 

 
1 ចាំ ខ្ណ្ង : េាំនាក់េាំន្ង។ 
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ឧប សៅ សង្ហា  គំនិត ១៤ ម្ករា ២០២០ 

យប្រេះ ខ្លា ច យសៀម ចារ់ យក យៅ ប្សកុ យគ យដើមបី យធវ ើ កាំ ខ្ណ្ន្ សាំ

រារ់ ផលប្រយោជន្៏ ររស់ យគ កន ុង ឋាន្ៈ ជា រាស្តសរទស, ខ្ត សរវ

ថ្ងៃ ផទ ុយ យៅវញិ ជន្ខ្មែ រ នាាំ គាន   រ៊ុល ចូល ប្សកុយសៀម យដើមបី ស៊ុាំ 

រស់ យប្រេះ យមើលយ ើញ ថា ប្សកុ យគ វា មន្ សន្រ ិភារ រិត។ យតើ 

ន្័យ សន្រ ិភារ យៅ ប្សកុខ្មែ រ ខ្ដល រររ ភ្ន ាំយរញ យគ េយន្ទញ ចាាំ

រត់មត់ វា មន្ មា ឹមស្លរ ខ្ររ ណា ខ្ដរ ? ប្រខ្ ល ជា ខ្មែ រយយើង 

គាែ ន្ ចិតរ ម៊ុ៉ឺងម ត់ ឱ្យបាន្ យូរអ្ខ្ងវង តាាំង រី រ៊ុរាណ្កាល 

មក យដើមបី ការររ ប្រជាជាតិខ្មែ រ ខ្ដល នាាំ ឱ្យ ររយេស យគ អាច 

ទញ យក ចាំយណ្ញ រី ប្សកុខ្មែ រ បាន្ ង្ហយប្សួល រាំផ៊ុត។ ដូច 

ោ ង រួក ចិន្ នាាំ ខ្លបង ស៊ុីសង ចូល ប្សកុ ខ្មែ រយយើង នាាំ គាន  

អ្រ ថា ចិន្ មក ជួយ ខ្មែ រ យប្រេះ ថា ចិន្ យគ ឱ្យ រដឋខ្មែ រ មា ី ល៊ុយ 

ោ ងង្ហយប្សួល យ ើយ ខ្មែ រយយើង គិត ខ្ត រី នាាំ គាន  អ្រ យៅ 

យរល ណា ឭ ថា ររយេស យគ ជួយ ខ្មែ រ យ យ យភ្ាច គិត ថា មន្ 

ខ្ត េកឹចិតរ ម៊ុ៉ឺងម ត់ ឱ្យបាន្ យូរអ្ខ្ងវង ររស់ ខ្មែ រ មល នួ្ ឯង 

យេើរ ខ្មែ រ អាច ជួយ សយស្តង្ហរ េះ យមមរៈជាតិ បាន្៕            


