
Page 1 sur 3 

គ្មា នអាចនរណាយលប់ាន ? 
 

ឧប សៅ សង្ហា  គំនិត ៧ ឧសភា ២០២០ 

គ្មា នអាចនរណាយល់បាន ? 
ការចូលរមួរំលលកទុកខ  ជា កាយវកិារ ធមមតា សំរាប់ មនុសស

លោក ជា ពិលសស សំរាប់ អ្នកកាន់ ព្ពះពុទធសាសនា។ ដូលចនះ 

កាយវកិារ របស់ លោក សម រង្សី និង្ កឹម សុខា វា ជា ទលង្វ ើ 

សាមញ្ញ  ពិត លត លេ ក៏អាច លោទសួរ ជា សំនួរ លដរ ថា លតើ ដល់ 

វា សាមញ្ញ  លពក វា នឹង្អាច មាន វបិាក អ្វ ី ដល់ ការតស ូ  

នលោបាយ ? 

ចំល ះ លោក កឹម សុខា, លយើង្ ដឹង្ រចួល ើយ តាម ទសសនៈ 

របស់គាត់ ថា គាត់ មិនយក លមម រ ណា លធវ ើ ជា សព្តូវ ល ើយ គាត់ 

រស់លៅ លព្កាមដំបូល នន រាជាណាចព្កកមព ុជា ដូលចនះ គាត់ ព្តវូ 

លគារពចាប់រដឋ។ ជាការពិត សកមមភាព នលោបាយ របស់គាត់ 

េឺ លធវ ើ លៅកន ុង្ េតិ សនត ិភាព និង្ ទទួល សាា ល់ សមតថកិចច 

តុោការ លដល កំពុង្ កាត់លោសគាត់ ពី ការលោទព្បកាន់ 

របស់ របប ព្កងុ្ ភ្ន ំលពញ ថា គាត់ បានព្បព្ពឹតត អ្ំលពើ កបត់ជា

តិ។ ោ៉ា ង្លនាះ ករណី របស់ កឹម សុខា វា គាម ន អ្វ ី នឹង្លលើក យក 

មក លធវ ើ វោិរណ៏1 លនាះល ើយ។ អានាេត នលោបាយ របស់គាត់ 

េឺ វា រំពឹង្ លៅលលើ លសចកត ីអ្ត់ឪនលោស នន   ុន លសន លត 

ប៉ាុលណាណ ះ លដើមបី វលឹព្ត ប់ មកលធវ ើ នលោបាយ លៅកន ុង្ េតិ មិន

យក លមម រ ណា លធវ ើ ជា សព្តវូ។ តាម េំនិតលនះ បកសពួក និង្ ពួក 

អ្នកគាំព្ទ កឹម សុខា ព្តវូ យល់ព្ពម ដាច់ខាត លលើ មូលដាឋ នលនះ 

 

1  វោិរណ៏ : ការពិោរណា, ការរំពឹង្រកល តុផល រកទំនង្។ 
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លទើបអាច ចូលរមួបាន កន ុង្ សកមមភាព នលោបាយ របស់ កឹម 

សុខា។ លត លេ អាច សួរ ថា ការព្បឆំង្ នលោបាយ របស់ កឹម 

សុខា នឹង្ របប ផ្តត ច់ការ វា ព្គាន់លត លៅព្តឹមលត ការលសវ ង្ រក

សុម សំរាប់ សុភ្មង្ាលអាតាម  ផ្តា ល់មល នួ ? លមនលទន េំនិតលនះ 

វា មាន លៅកន ុង្ សាម រតី របស់ មន្រនត ី ភាេលព្ចើន របស់ េណបកស 

សលន្រ ា្ ះជាតិ លដល ជា មូលល តុមួយ នន ទុពវលភាព របស់ េណ

បកស លៅកន ុង្ ការតស ូ  នលោបាយ ព្េប់មលធោបាយ ព្បឆំង្

នឹង្ អ្ំណាចផ្តត ច់ការ។ សាម រតី លបបលនះ វា គាម ន លទធភាព អាច

នឹង្យក ឈ្ន ះ បាន លនាះល ើយ លព្ៅលត ពី ចូលលធវ ើស ការ 

ជាមួយ របបផ្តត ច់ការ។ ដូលចនះ កឹម សុខា វា ព្គាន់លត ជា របូភាព 

នន លសចកត ីសង្ឈឹម លៅកន ុង្ លសចកត ីអ្ស់សង្ឃឹម សំរាប់ អ្នកតស ូ  

លតប៉ាុលណាណ ះឯង្។ 

ចំល ះ ករណី សម រង្សី, កាយវកិារ របស់គាត់ ចំល ះ   ុន លសន 

តាម រយៈ ការចូលរមួរំលលង្ទុកខ លនះ វា ជា ភាពធមមតាមួយ សំ

រាប់គាត់ លព្ ះ វា ជា ចរតិ របស់គាត់។ គាត់ លតង្លត លព្រើសលរ ើស 

ផល វូ លទលទើរ រ ូត លោះបី គាត់ មាន កាលៈលទសៈលអ  លព្ចើនណាស់ 

សំរាប់ រុញ អំ្ណាចផ្តត ច់ ឱ្យលដើរលលើផល វូបរារ័យ លៅកន ុង្ រយៈលពល

មល ី ឬ មធយម, ផទ ុយលៅវញិ ទលង្វ ើ មិនព្បាកដលនះ ផតល់ ឱ្កាស ជា

និចច ឱ្យ របបផ្តត ច់ការ ពព្ងឹ្ង្ រួរ របស់លេ កាត់លត រងឹ្មាំល ើង្ 

លដើមបី វាយព្បហារ អ្នកតស ូ  គាម នរលអ្ង្ អ្វ ីបនត ិចល ើយ។ 
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លតើ សម រង្សី កត ី កឹម សុខា កត ី គាត់ ល ល្ៀត យក ឱ្កាស ចូល

រំលលកទុកខ លនះ លដល ជា កាយវកិារ លដល ពុំអាច នរណា រះិេន់

បាន លដើមបី លបាយយកព្បលោរន៏ ផ្តា ល់មល នួ ជាង្ កាយវកិារ 

សីលធម៏ និង្ សុរីវធម៏ លៅកន ុង្ បរបិទ នលោបាយ លៅព្សកុ

លមម រសពវនងៃ ? លត តាម ទមាល ប់ របស់ ពួកគាត់ វា អាច ជា ការ

ពិតលព្ចើន។ របូភាព លដល កឹម សុខា កាន់ កូនលសៀវលៅកត់ព្តា 

កត់ សំដី   ុន លសន លៅកន ុង្ រំនួប លៅកលនលង្ តមកល់សព វា 

ប ា្ ញ នូវ របូភាព ជា លសម ៀន លៅចំល ះមុម លៅហាវ យ ជា 

មាច ស់រីវតិ របស់គាត់។ ចំលណក ការសរលសរ ព្េប់ ្រ របស់   ុន 

លសន លៅកន ុង្ សំបុព្ត ចូលរមួរំលលកទុកខ  របស់ សម សង្សី ជា 

ការទទួលសាា ល់ ធមាម នុរបូភាព នន អ្ំណាច របស់   ុន លសន។ 

ពិតណាស់ល ើយ ថា វា ជា ភាសាទូត លត វា មិនអាច លព្បើបាន 

លនាះល ើយ លៅកន ុង្ បរបិទ នន ការតស ូ  របស់ សម រង្សី លដល 

តាំង្មល នួ ជា ព្បមុម នន អ្នកតស ូ  ដាច់ខាត ព្បឆំង្នឹង្ 

អ្ំណាចផ្តត ច់ការ លដល សម រង្សី មល នួឯង្ ទុក ជា អ្ំណាច 

សមាល ប់ ព្បជាជាតិលមម រ។ ទលង្វ ើ លដល លោក ោងំ្ពីរ បានលធវ ើលនាះ 

លតើ លេអាច ទុក ជា អ្តិលរកភាព នន ភាពេួរសម បានលដរ 

ឬលទ ?    

សូមសំណាង្លអ  ដល់ សមារិក និង្ ពួក អ្នកគាំព្ទ របស់ លោក 

សម រង្សី និង្ កឹម សុខា !                  


