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តោថ្ម ?
តោថ្ម ?
លោក កិម សុខា តែងតែ តលែ ង ពី ែម្មែ ម្ៃ បុគ្គលិកលកខ ណៈ
របស់គាែ់ ពីរយ៉ាង : ‹‹ មិៃយកតមែ រណា ជា សត្ែូវ ›› ៃិង ‹‹ មិៃ
រែ់លោលត្ស ុក ››។ តែ លៅលពល តែល លោក ហុៃ តសៃ ោប់
គាែ់ ដាក់គ្ុក, ត្ាប់តែ បុត្ែី ែ៏ល្ន ើម របស់គាែ់ ោកលេញ ជា
ត្បញាប់ ពីត្ស ុក1, ពិែណាស់លហើយ ថា នាង ល្វ ើ លៅកនុង ទឹកេិែត
លសន ហា ៃិង ការពារ ផលត្បលយជៃ៏ បិតា របស់នាង។ ជាការ
ពិែ, លោក កិម សុខា គាែ់ ធ្លែប់ ជាប់គ្ុក ពីរែង, ការណ៏លៃេះ
វា ផត ល់ ជា ត្បលយជៃ៏ ៃលយបាយ សំរាប់ រ ូបគាែ់ កនុង ឋាៃៈ ជា
ជៃរងលត្គាេះ គាែៃកំហុស លៅកនុង របបផ្តតេ់ការ។ លែើ វា ជា
ពលិកមែ មព ង់មពស់របស់គាែ់ ? ជា ែម្មែ បតៃែ ម

(valeur ajoutée)

លលើសពី លោក សម រង្
ុ ី តែល ជា អែីែ សមព ៃធមិែត ៃលយបាយ
តាមលទសកាល ? លលើ េំណុេ ទ ំងពីរលៃេះ, ការពិភាកា ែ៏លតត
គ្គ្ុក គ្ឺ លបើកេំហ រវាង បក្ពួ ក របស់ លោក ទ ំងពីរ តែល
រស់លៅ បរលទស។ លណហើយេុេះ លយើង ោំលមើល លោក ទ ំងពីរ លែើរ
លៅមុម ! ថា លែើ ៃរណា ត្បលសើរ ជាង លត្ពាេះ លរឿង ៃលយបាយ
លៅ ត្ស ុកតមែ រ សពវ ម្លៃ លៃេះ វា សែ ិែលៅ ៃឹងលក ល់ ែូ េ រ ូប លតាលែ
អងគុយ ោំ ទទួ ល អែិលិជៃ លៅមុម លភាជៃីយដាាៃ េិៃ។ មួ យ
លៅ បរលទស មួ យ លៅ ត្ស ុកតមែ រ តែគាែៃ ត្បជាៃុរាសត តមែ រ យក
លៅលពលលនាេះ នាង អាេោកលេញពី ត្ស ុកបាៃ លដាយ មាៃ ការ
អៃុញ្ញាែ ជា សមាៃែ់ ពី ហុៃ តសៃ។
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តោថ្ម ?
េិែតទុកដាក់ លបើសិៃគាែៃ លោក ហុៃ តសៃ រុកកួ ៃ បណតិប2
តែល ល្វ ើឱ្យ អស់ជៃតមែ រ ឮ មត ងៗ ថា លៅមាៃ រ ូប លតាលែ លៅ
កនុង លទសភាព ៃលយបាយតមែ រ។ ប៉ាុតៃត រ ូបលតាលែ កិម សុខា, មត ង
មាកល ហុៃ តសៃ ឱ្យលគ្ លលើក យកលៅតាំង តាម ទីកតៃែ ង លផ្
ងៗ លែើមបី លែរ ូប សំរាប់ បក្ពួ ក កិម សុខា យកលៅផាយ លៅ
កនុង Facebook ថា រ ូបលតាលែ លៃេះ លអ ត្បលសើរ ជាង លតាលែ សម រង្ី
លត្ពាេះ តាំង លៅកនុង ត្ស ុក។ ប៉ាុតៃត អន កេូ លេិែតអាៃ លសៀវលៅ
ត្បវែត ិាស្តសត

លៅោំបាៃ

សមត ី

របស់

លោក

Théodore

Roosevelt ថា : ‹‹ លបើ វា ោញ់លគ្ គ្ឺ យ៉ាងលហាេណាស់ វា ហាៃ

បាៃល្វ ើ អវ ីៗ ែ៏សំខាៃ់, ែូ លេន េះឯង លករលត៍ ្ែេះ របស់ វា ក៏វា មិៃ
សែ ិែលៅ ដាេ់ខាែ កនុងេំលណាម ម្ៃ មៃុស្ តែល មាៃ េិែត
កំាក តែល មិៃតែលាគល់អវី តែល ជា ជ័យជំៃេះ ៃិង
បរាជ័យ3 ››
លោក កិម សុខា, គាែ់ មិៃមាៃ េិែត កំាក លៅកនុង ទឹកេិែត
លនាេះល យ
ើ , លៅត្ែង់ េំណុេ លៃេះឯង តែល នាំឱ្យគាែ់ ៃិយយ
បាយលបៀង4 បញ្ឈឺេិែត លោក សម រង្ី ថា ជា មៃុស្ គាែៃ លស
េកត ីកាែហាៃ រែ់លោលត្ស ុក, តែ លោក ទ ំងពីរ ធ្លែប់ជា គ្ន ីគាន
រ ួមគាន រែ់លោល ជ័យជំៃេះ របស់ ជៃតមែ រ ទ ំងឡាយ តែល បាៃ

2

បណតិប ឬ បណតឹប : ៃ. សមត ីហាមត្បាម បញ្ញាក់លហើយបញ្ញាក់លទៀែ។

S’il échoue qu’au moins il échoue en osant de grandes choses, de sorte
que sa place ne soit jamais parmi ces âmes froides et timides qui ne
connaissent ni la victoire ni la défaite.
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បាយលបៀង : ៃ. លពាលពាកយបញ្ជ ិែបលញ្ជ ៀងលែៀមដាម។
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លបាេះលននែ ឱ្យ លោក ទ ំង ពីរ ឈ្ន េះ លៅននំ ២០១៣ បតរៃឹ
ូ ង លស
ិ
េកត ីសុម ផ្តាល់មល ួៃ។ កាយវការ
លៃេះឯង តែលនាំឱ្យ គាែ់ មិៃ
ាគល់ អវ ី ថា ជា ជ័យជំៃេះ ៃិង បរាជ័យ លត្ពាេះ ភាៃ់ ថា អវ ីៗ តែល
ហុៃ តសៃ តេកឱ្យ វា ជា លជាគ្ជ័យតផអ ម សំរាប់ យកលៅអវ ីលៅ ?
អូ យ ! លែើ វា មាៃ រយៈលពល ប៉ាុនាែៃ លៅណ៎ ? ប៉ាុតៃត លទធ ផល គ្ឺ
គ្ុក ៃិង ការបំពួៃមល ួៃ លៅ បរលទស។ អវ ី តែល លៅសល់ សពវ ម្លៃ
គ្ឺ អន កទ ំងពីរ ត្បតកកគាន លដាយត្បលយល លែើមបី តសវ ងរក លសេ
ិ
កត ីអែ់ឪៃ ពីសំណាក់ ហុៃ តសៃ។ លៃេះឯងលហើយ ជា វនាែកមែ
ពិែ របស់ គ្ណបក្ សលស្ត្គេះជាែិ លត្ពាេះ ពួ ក អន កែឹងនាំ, លែើ
ែូ េជា ាវលៃ ង់ បាៃ តផែ ែូង មិៃែឹង ល្វ ើតបបណា លែើមបី យក
ាេ់ សុី ៃិង ទឹក ផឹកបាៃ ? លែើ ពួ កគាែ់ នាំគានយក ត្ទង់ រ
ិ ុ ុ ជៃ5
ណឫទធ ជា គ្ំរ ូ ឬ ត្គ្ូ, មិៃអញ្ា ឹងលទឬ ? ឱ្ ! លៃេះពិែ ជា វញ្
ត្បជុគា
ំ ន លែើមបី ល្វ ើអវី ? លគ្ថា គ្ឺ ជា បក្ី កត្មមាៃ លហើរ លៅលលើ
លវហា !
លោក កិម សុខា សពវ ម្លៃ តាំងមល ួៃ ជា អន កបត្ងួ បបត្ងួ មតមែ រ,
ជា លសេកត ីត្កអឹែត្កលអាងណាស់ ! លត្ពាេះ គាែ់ ត្េ ំ ្រ គាែ់
ជា ‹‹ ឯកឧែត ម ›› ៃឹង ‹‹ អេជ រ ិយៈជៃ ›› រស់លៅលត្កាម ែំបូល
ម្ៃ ត្ពេះរាជាណាេត្ក កមពុជា។ ឱ្ ! ជា ករណីកិេា ! តែ គាែ់

5

វិញ្ញុជន (អក្សរពិត) : អនក្ប្រាជញ។
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លំលពើៃ6 លៅ លត្កាម អំណាេ របស់ ហុៃ តសៃ តែល ជា ទលងវ ើ
កបែ់ៃឹង ការត្បកាស របស់គាែ់ តែល នាំឱ្យ អស់ជៃតមែ រ លមើល
ល ើយ ថា ជា េំណង់ សូ មរស់ លៅកនុង ត្ទ ុង ម្ៃ ការបត្ងួ ម
បត្ងួ មតមែ រ របស់ ហុៃ តសៃ។ យី ! លែើ ជា មៃុស្កុហក គាែៃ
ការលអៀៃខាែសឬ ? លែើមបី អវ ី ? លទេះបី គាែ់ េង់ល្វ ើ ឬ ថា អវ ី ក៏
លដាយ តែលបើ គាែ់ មិៃទុក របបភ្ន ំលពញ ជា របបផ្តតេ់ការ,
ែមអ ូញ ថា គាែ់ ជា ពលរែា គាែៃ លសរ ីភាព ល្វ ើ ៃលយបាយ វា
គាែៃ ារជាែិ អវ ីលនាេះល ើយ លត្ពាេះ លសរ ីភាព ម្ៃ អន កត្បជា្ិប
លែយយពិែ វា មាៃ លៅកនុង ទឹកេិែត គាែៃ តែៃសីមា មិៃតមៃ
សែ ិែ លៅលលើ ភាវរ ូប

(état physique)

សំរាប់ លែរ ូប លនាេះល ើយ។

លោក កិម សុខា ៃឹងបៃត ល្វ ើៃលយបាយ តាម ែត្មាយ របស់
លោក ហុៃ តសៃ តែ វាសនា ៃលយបាយ របស់ គាែ់ គ្ឺ ជា
មៃុស្រណប របបផ្តតេ់ការ។ លលើសពីលៃេះលទៀែ លតាលែ ក៏ៃឹង
កាែយ ជា នែលែ សំរាប់ ែុបតែង អវ ី ? ែូ េ លោកត្សី មូ រ សុមហួ រ
ថា មល ួៃ ជា មៃុស្ ទៃ់ភ្ែៃ់ ជាង លោក សម រង្
ុ ី ៃឹងេូ ល លៅ
ត្ស ុកតមែ រ តាម ែីកា ែុោការ លៅលត្កាម ែំបូល ម្ៃ ត្ពេះរាជាណា
េត្ក កមពុជា, លែើមបីអវី ? រក យុែតិ្ម៏ លៅកនុង របបផ្តតេ់ការ ?
គ្ួ រឱ្យេង់លសើេ កនុង លរឿងកំតបែ ង លៅត្ស ុកតមែ រ ម្ៃ អស់ៃយៈ
ជៃ7 កមពុជា តែល ត្តាំ កនុង ត្ាថាន ំ យួ ៃ !

លំលពើៃ : កិ. លគ្េលវេះ ឬ លេៀសវាងោក់មល ួៃ កនុងលវោតែលមាៃភ្័យ
សលុែសៃែ ៃ់។
7
ៃយៈជៃ : អន កៃលយបាយ។
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