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ប ើបេក ក ុំថា េលួ ? 
 

ឧ  បៅ សង្ហា  គុំនិត ១៩ ធ្នូ ២០២០ 

ប ើបេក ក ុំថា េលួ ? 
ឯកឧត្តម, អូយ ! ជា ជនឧត្តមល ើនរណា ?, កិម សុខា លៅ

លេ រា រ់ាត្តី្ គាត្់ លេក យ ់សុបិន ល ើញថា សលមតច ហ ុន 

សសន, អូយ ! ជា សលមតច របស់ អុង1 ណា ?, ជា អនកសលគ រ្ ោះគាត្់ 

េីលត្រោះ ជា អនកអនុលត្គាោះលោយគុណ េីការលោទត្បកាន់ ថា 

គាត្់ ជា ជនកបត្់ជាតិ្ េី សំណាក់ នរលនោះ។ មក រស់លៅលត្ៅ

គុក, រា ់ថ្ងៃ លៅលេ ភ្ញា ក់េីលេក, កិម សុខា ត្ត្ូវ គិត្មថ្ម2 រក 

មលយោបាយ ត្បសនងគុណ ហ ុន សសន លត្រោះ គាត្់ ជា មនុសស សុី

 វ ល យយ។ បណាត ត្បលទស ថ្ន លោកលសរ ល ត្បញាប់ បញ្ច នូ មគនត ីទូត្ 

ត្បោំលៅ ត្សកុសមែ រ មកជួប េិភ្ញកា ជាមួយ កិម សុខា, សេ  

លគ ទុកជា ជនរងលត្គាោះ ថ្ន អំលេើ អយុត្ត ិយម៌, លេើមបី ល ើកទឹក

ចិត្តគាត្់។ សត្ លគ ក៏េឹងចាស់សេរថា នរលនោះ គាែ ន នយ3កម្ល ំង 

ត្បជាម្និត្ (force politique populaire) លេើមប ីសងកត្់ បសនែម លៅខាង 

កន ុងត្បលទស ត្សបជាមួយ េំលណើរ ោក់ទណឌ កមែ លៅខាងលត្ៅ

ត្បលទស ល ើ របបត្កងុភ្ន ំលេញ។ េិត្ណាស់លហើយ ថា លៅលេ  

សវនាការ លៅកន ុង ត្ុោការ កិម សុខា បេិលសយ ល ើ ត្គប់

ចំណុច ថ្ន ការលោទត្បកាន់។ ប ុសនត  លៅ ត្សកុសមែ រ ត្ុោការ េុំ

 
1 អុង : លោក, សំរាប់សមែ រ និយាយលៅរក ឥសសរជនជាត្ិយួន។ 
2 គិត្មថ្ម : គិត្មិនលភ្លច (លត្ចើនលត្បើខាងលសចកត ីត្េួយបារមភ)។ 
3 នយ : នលយាបាយ = នយ : គឺការសណនា ំ+ ឱបាយ។ លៅទីលនោះ លយើង
មំុ្ យក វាកយសេទ ‹‹ នយៈ ›› មកលត្បើជា គុណនាម កន ុង នលយាបាយ។ 
េូលចនោះ ‹‹ នយកម្ល ំង ›› ម្ន នយយ ថា ‹‹ កម្ល ំងនលយាបាយ ››។   
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សមន ជា ស្ថែ បយន លេើមបី ធានា យុត្ត ិយម៏ េ ់ ត្បជាេ រេឋ លនាោះ

លទ, េូលចនោះ កិម សុខា េឹងចាស់ថា លរឿងកត ី របស់គាត្់ វា ត្គាន់សត្

ជា លរឿងលោោ ន ថ្ន យុត្ត ិ វ ធយី សេ  គាត្់ សុមចិត្ត លេើរតួ្ម្ន ក,់ 

ងវីលបើ គាត្់ បានចូ សសមតង េីលត្រោះ គាត្់ ថា គាែ ន ជំលរ លស សត្ 

ចាស់ជា អស់ជនសមែ រ លមើ ល ើញថា ជា តួ្កំសបលង សំរាប់  ំអ 

ឆាកលោោ ន របស់ ហ ុន សសន សត្ប ុលណាណ ោះ។ ប សុនត  លោក កិម សុ

ខា ជា នយជន លជើងោស់ និង ម្ន ការេិលស្ថយន៏ ម្ន ក់ ម្ន 

បាវចៈនា ‹‹ មិនខាល ច, មិនចុោះចូ  ›› សបរ ជា គាត្ ់លយវ ើផ្ទ ុយេីអវ ី 

សេ  គាត្់ គិត្។ េីលត្រោះ សមត ី របស់គាត្់ គឺ ជា សំលនៀង គាែ ន 

ស្ថរជាត្ ិលនាោះឯង។ ជាការេិត្, ការភ្យយខាល ច វា ជា ត្បត្ិកមែ 

ថ្ន មនុសសលោក, រ លឯ លសចកត ីកាល ហាន វា ជា លសចកត ីសលត្មចចិត្ត

មុត្ របស់ អនកត្បយុទធ, េូលចនោះ លៅចំលរោះមុម អនតរាយ ជិត្មក

េ ់, បងុជជន ម្ន ការភ្យយខាល ច ជា ការយមែតា,  រ លឯ ឯកឧត្តម 

 វ ធញ ត្បកាសថា មល នួ ជា អនកត្ស ូ នលយាបាយ មិនយក លសចកត ី

កាល ហាន ជា ច ករ ថ្ន ទឹកចិត្ត លហើយ សងលងថាមល នួ គាែ ន 

ជលត្មើស, លេកផ្ងៃ រចគ រ្ ង4 លស្ថយសុម េីករុណា របស់ ហ ុន សសន 

សត្ និយាយថា មល នួ ត្ត្វូ លគ វាយឱយេួ បោះលជើងត្ច្ង ត្ោប5

ជាន ់លៅលត្កាម េំបូ  ថ្ន ត្េោះរាជាណាចត្ក កមព ុជា, អូយ ! លត្ើ

ជា ត្េោះនគរ របស់ អុង ណាមួយ ? វាមិនសមន យមែតាលទ៕                  

 
4 ចគ រ្ ង : កិ. លេកផ្ងៃ រថ្េ លបាោះលជើងត្សទាង។ 
5 ត្ោប : អំណាចភ្យយ។ 


