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កថាវសាន 

 

ពាកយមុននឹងបញ្ចប់ 
មុននឹងរញ្ច រ់យសៀវយៅយនះ ដែលទាក់ទ្ងនឹងរយរៀររស់យៅសរវនងៃ ខ្្ុ ុំនឹកយៅកាលដែលខ្្ុ ុំ 
យៅយកេង ។ ឪរុកខ្្ុ ុំ  គាត់បានទូ្នាេ នខ្្ុ ុំជាយប្រើន ែូរជា ដាស់យតឿនខ្្ុ ុំកុ ុំឲ្យយរះដតយធវើតា្ម 
យគយដាយលៃឹតលៃង់ ជាយែើម។ មានយរលមួយយនាះ យែើមបយីដាះប្សាយកុំហុសខ្្ុ ុៗំ  យ្លើយ 
យៅឪរុកខ្្ុ ុំថា ៖   «  ខ្្ុ ុំយធវើតា្មយកេងយនាះយទ្ »  ឪរុកខ្្ុ ុំក៏សួរមកខ្្ុ ុំវញិថា   « យរើយគសីុអារម៍ 
យតើឯងសីុអារម៍ដែរ ? » ។ ពាកយយនះងវីយរើមិនរីយ ះ  ដតមានប្រយោជន៍ែល់ខ្្ុ ុំយប្រើនកនុង 
ការរស់យៅមកែល់សរវនងៃយនះ ។  យធវើឲ្យខ្្ុ ុំយរះគិត មិនយរះដតយធវើតា្មយគ យដាយមិនបាន 
គិតឲ្យបានដវងឆ្ងៃ យយនាះយទ្  យហើយែល់មានយហតុការយប្គាះថាន ក់ ក៏យ្លើយដាក់យគឯង ។ 
ែូរយកេងខ្លះយរះជក់បារយីដាយមករីយធវើតា្មគាន ជាយែើម ។ មកែល់សរវនងៃយនះ ខ្្ុ ុំយៅ 
ដតអនុវតតតា្មសុំែីឪរុកខ្្ុ ុំែដែល ។ ខ្្ុ ុំមិនងាយយធវើតា្មមិតតភកតិ ឬ អនកែនទ្ណាមួយយទ្ 
យរើខ្្ុ ុំមិនយល់ប្សរ ។ ែូរជាខ្្ុ ុំសុខ្រិតត ខាតលាភ ខាតយស កុុំឲ្យដតខុ្សឧតតមគតិ 
ឬសរចធម៌ដែលខ្្ុ ុំខ្ុំដងរកាជាយូរមកយហើយ ។  ខ្្ុ ុំមានទ្មាល រ់ ែឹងគុណ អនកដែលយគយធវើ 
លអមកយលើខ្្ុ ុំ មិនថាអនកតូរ ឬ អនកធុំយទ្ ។ ែូរជា យលាកប្គូរយប្ងៀន ចារ់រីថាន ក់កុមារដាា ន 
យ ើងយៅែល់មហាវទិ្ាល័យ ទា ុំងដខ្េរ ទា ុំងររយទ្សជាយែើម ។ 
     ែល់ខ្្ុ ុំរូលនិវតត  ខ្្ុ ុំយកពាកយ អារម៍   ដែលឪរុកខ្្ុ ុំយប្រើយនះ មករិចារណាតយៅយទ្ៀត 
រីយប្ពាះតា្មន័យធមេតា្  គឺលាមក គឺររស់ដែលយគយខ្ពើមរយអើម  យគយែើរយគរ  យគមិនរង់ជួរ 
យហើយរហូតែល់ រីរនាក់យ ល្ ះគាន  មានយរលខ្លះឲ្យអារម៍គាន ក៏មាន ។ មកែល់ប្តង់យនះ 
ខ្្ុ ុំនឹកថា ពាកយអារម៍យនះ អារមានន័យអាង៌កុំបា ុំង គឺមានន័យថា ជាររស់ដែលយគសអរ់  

១៨ 



អាន តា្យគីម -ប្រយោជន៍ ននការកាន់ប្រះរុទ្ធសាសនា តា្មការយល់ និង ការរិយសាធន៍ខ្លះ ររស់ខ្្ុ ុំ   Page 2 

 

មិនរូលរិតត មិនរង់ជួរប្រទ្ះ យហើយយរើជួរនា ុំឲ្យរិតតយគថាន ុំងថាន ក់ រួមយសរកតីយៅ នា ុំ 
ឲ្យយគមានទុ្កខ ។ យរើកនុងន័យយនះ  ពាកយដែលឪរុកខ្្ុ ុំបានប្រយៅខ្្ុ ុំយៅយរលយនាះយៅ 
ជា ៖   « យរើយគយធវើអុំយរើដែលនា ុំមកនូវយសរកតីទុ្កខ  យតើឯងយធវើតា្មយគដែរយទ្ ? » ។ យដាយ 
និយមន័យររស់ពាកយ បាប  គឺអុំយរើដែលនា ុំឲ្យមានទុ្កខ ែល់អនកដែលយធវើ ឬ ែល់អនកែនទ្  
ឃ្លល ខាងយលើយនះយៅជា ៖  « បបើបេប្វើអំប ើ បាប ប ើឯងប្វើបាបតាមបេដែរបេ ? » ។ 
រនាា រ់មក យដាយខ្្ុ ុំប្សឡាញ់ឪរុកខ្្ុ ុំ  ខ្្ុ ុំរុុំមានឱកាសសងគុណគាត់យរលគាត់យៅរស់ 
ខ្្ុ ុំក៏ខ្ុំរែិរតតិតា្មឃ្លល ទី្៣ យនះ។   យតើប្រតិរតតិតា្មរយរៀរណា ? គឺខ្្ុ ុំប្រតិរតតិ តា្មធម៌ប្រះ 
រុទ្ធដែលមានដរងកនុងន័យថា « យកទឹ្ក យៅលត់យភលើង  »  (កុុំយកយភលើង យៅលត់យភលើង) ។ 
ែូរជាកាលរីរ ុនាេ នឆ្ងន ុំមុនយនះមាន យលាក «ក » គាត់សអរ់ខ្្ុ ុំណាស់ ងវីយរើខ្្ុ ុំរុុំដែលបានយធវើ 
អវីយៅយលើគាត់ផង។ យដាយយរឿងយកើតមករីយហតុែល់យប្កាយមកយទ្ើរខ្្ុ ុំែឹងថាមកអុំរីគាត់ 
ប្រដណននឹងខ្្ុ ុំ គាត់មិនរង់ឲ្យខ្្ុ ុំមានមុខ្ មានមាត់ែូរគាត់ ។ ខ្្ុ ុំអត់មានការភ្្ញក់យផអើល   
អវីនឹងការប្រដណនយនាះយទ្ រីយប្ពាះមនុសសរុងុជជនយប្រើនដតមានការប្រដណនជាធមេតា្ ។ 
រុំយណាទ្ គឺខ្្ុ ុំប្តូវរករយរៀរណា យែើមបបីានសុខ្ទា ុំងខ្្ុ ុំផង បានសុខ្ទា ុំងយលាក «ក » ផង ។  
យហតុអវីបានជាខ្្ុ ុំថាោ ងយនះ ? រីយប្ពាះកាលណាខ្្ុ ុំប្រដណននឹងយគ  រិតតខ្្ុ ុំមិនបានសុខ្ 
សៃរ់យទ្  ែូយរនះខ្្ុ ុំែឹងថាយលាក «ក » ក៏មានរិតតមិនសៃរ់ដែរ ។ យហើយរុំយពាះខ្្ុ ុំវញិ  យរើខ្្ុ ុំខឹ្ង 
នឹងយលាក «ក »  ក៏រិតតខ្្ុ ុំមិនសៃរ់ដែរ ។ យហតុយនះយហើយបានជាខ្្ុ ុំថាយធវើោ ងណាយែើមប ី
« បានសុខ្ទា ុំងខ្្ុ ុំ  បានសុខ្ទា ុំងយលាក «ក »។ មុនែុំរូងខ្្ុ ុំយកសុខ្ខ្លួនខ្្ុ ុំជាមុនយហើយ  
រីយប្ពាះខ្្ុ ុំអារប្រយៅខ្លួនខ្្ុ ុំបាន  ដតអនកែនទ្ខ្្ុ ុំមិនហា៊ា នយទ្ ។ ខ្្ុ ុំប្រយៅខ្លួនខ្្ុ ុំយដាយ 
រិចារណាែូរតយៅយនះ ៖ 
យលាក «ក » គាត់ប្រដណនខ្្ុ ុំ គាត់សអរ់ខ្្ុ ុំ ែូយរនះគាត់បារយហើយ (រីយប្ពាះគាត់យកើតទុ្កខ 
យៅកនុងរិតតយប្ពាះដតការប្រដណន) ។ យរើខ្្ុ ុំខឹ្ងនឹងគាត់ សអរ់គាត់  ខ្្ុ ុំនឹងបារែូរគាត់ដែរ  
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រីយប្ពាះខ្្ុ ុំយកើតទុ្កខយដាយមួយ  កនុងរិតត ។ ែូយរនះ យែើមបយីគាររតា្មពាកយឪរុក ខ្្ុ ុៗំ  មិន 
ប្តូវខឹ្ងនឹងគាត់យទ្ គឺថា « បបើគា ប់្វើបាបប ើយ ខ ្ញមំិនប្វើបាបតាមគា ប់េ » ។ 
ខ្្ុ ុំប្តូវខ្ុំយធវើោ ងណាឲ្យគាត់ប្ត រ់មកប្សឡាញ់ខ្្ុ ុំវញិ ែូរជាជួយគាត់កាលណាគាត់ 
ប្តូវការរឹងពាក់ ឬ យធវើអវីដែលជាប្រយោជន៍ែល់គាត់ យហើយមិនខុ្សរារ់ ជាយែើម ។     
   ខ្្ុ ុំកាលយៅរីយកេង យធវើខុ្សក៏យប្រើន យហើយខ្្ុ ុ្ំ ៃល់ក៏យប្រើន ដតឪរុកខ្្ុ ុំគាត់មានយរល 
រនយល់ខ្្ុ ុំជានិរច ។ មានយរលមួយយនាះយដាយខ្្ុ ុំយរះដតយធវើខុ្សយប្រើនយរក ងាកយនះខុ្ស 
 ងាកយនាះខុ្ស ខ្្ុ ុំក៏សួរយៅឪរុកខ្្ុ ុំថា រុះយហតុអវីបានខ្្ុ ុំយធវើខុ្ស យប្រើនជាងយធវើប្តូវ ? ឪរុក 
ខ្្ុ ុំយ្លើយថា មករីប្តូវមានដតមួយ យប្ៅរីយនាះខុ្សទា ុំងអស់ ។ រយមលើយឪរុកខ្្ុ ុំយនះ 
យមើលដតរយមលើយ  កនុងគណិតសាស្តសត ដែលយលាកប្គូឲ្យកូនសិសសរូកយលខ្ ( 2 + 2 ) 
យតើប្តូវជារ ុនាេ ន ? យហើយយរើកូនសិសសយ្លើយខុ្សរី ៤  យនាះគឺខុ្សទា ុំងអស់ ។ 
នងៃមួយ ខ្្ុ ុំបាននិោយរីមិតតយៅកនុងថាន ក់ខ្្ុ ុំមាន ក់ យៅមុខ្ឪរុកខ្្ុ ុំ ថា « សារកិ1 វាយរះដត 
ប្រួយរិតត យដាយវាយ ើញឪរុកវា ងវីយរើជាប្គូរយប្ងៀនក៏យដាយ គាត់មានរនាុកយប្រើន » ។  ឪ 
រុកខ្្ុ ុំយ្លើយថា « សារកិ វាគិតោ ងហនឹងខុ្សយហើយ  យប្ពាះយទាះរីវាគិតោ ងណា ក៏វាជួយ 
គាត់ មិនបានដែរ ែូយរនះប្តូវគិតដតខ្ុំយរៀនយៅ  ែល់យយើងយធវើការបានប្បាក់ដខ្ យៅយរល 
យនាះយយើងអារជួយគាត់បាន » ។  សុំែីឪរុកខ្្ុ ុំយនះ មានប្រយោជន៍យប្រើនរុំយពាះខ្្ុ ុំរហូត 
មកែល់សរវនងៃយនះ គឺរុំយពាះខ្្ុ ុំ អវីដែលខ្្ុ ុំយមើលយៅ យ្ងមិនែល់ ខ្្ុ ុំឈរ់គិត ដតខ្្ុ ុំរក 
រយរៀរយដាះប្សាយយផសងយទ្ៀត រីយប្ពាះការយដាះប្សាយនូវរុំយណាទ្នីមួយៗ  មានរយរៀរ 
យប្រើន ។ មា ងយទ្ៀត រុំយពាះការងារ (ឬ នយោបាយ) យរើខ្្ុ ុំយមើលមិនទាន់យ ើញរាស់ថាយៅ 

                                                           
1
 ខ្្ុ ុំនិោយយ េ្ ះវារុំ  រីយប្ពាះវាសាល រ់ដារ់រូជទា ុំងឪរុកមាត យ រងរអូន កូនប្ររនធ និងកេួយៗ 
 អត់សល់យទ្ យៅយរលរ ុលរត  យហើយវាជាមិតតររស់ខ្្ុ ុំដែលកប្មរកបាន។ យធវើរុណយមតងៗ ខ្្ុ ុំ ដតងដត 
រញ្ជូ នកុសលយៅវា និង មិតតខ្្ុ ុំមាន ក់យទ្ៀត ។ ខ្្ុ ុំមិនសូវមានមិតតយទ្។ 



អាន តា្យគីម -ប្រយោជន៍ ននការកាន់ប្រះរុទ្ធសាសនា តា្មការយល់ និង ការរិយសាធន៍ខ្លះ ររស់ខ្្ុ ុំ   Page 4 

 

ទី្រុំផុតនឹងបានលទ្ធផលោ ងយនះឬោ ងយនាះយទ្  យនាះខ្្ុ ុំមិនទាន់ចារ់យផតើមការងារ 
យនាះយទ្  ខ្្ុ ុំប្តូវគិតតយៅយទ្ៀត ឬក៏រតូ រគុំនិតងេី ។ យដាយយធវើរយរៀរយនះ ការងារដែលខ្្ុ ុំបាន 
ទ្ទួ្លយធវើទា ុំងរ ុនាេ ន មិនដែលប្តូវយបាះរង់យចាលកណាត លផលូវ ឬ ក៏សាះរកប្រកយរញមិន 
រួរយនាះយទ្ ។ ែូរពាកយចាស់យលាកថា « ចាបច់្រវា សំដៅដច្រើយ » យពាលគឺថា ទាលត់  
ប ើញប្ ើយច្បាស ់បានចាប់្ ច្បវា យកមកអញំេកូប ព្ ោះ្ ងប់ៅប្ ើយ។  
ខ្្ុ ុំសូមរញ្ច រ់សុំណួរ និងរយមលើយ រវាង ខ្្ុ ុំ និង ឪរុកខ្្ុ ុំដតរ ុយណណះ ។ 
    សរវនងៃយនះ យៅយរលខ្លះដែលខ្្ុ ុំបានសុខ្សៃរ់ ខ្្ុ ុំនឹកយៅគុណប្រះរុទ្ធយដាយយលើកនែ 
ប្រណមយរីយប្ពាះយដាយសារពាកយែុំរូនាេ នររស់ប្រះអងគយនះយហើយ  បានជាខ្្ុ ុំបានសុខ្ 
បានសៃរ់ែូយរនះ។ 
មានយរឿងមួយយទ្ៀតដែលខ្្ុ ុំរង់ជប្មារដែរ គឺកាលខ្្ុ ុំយៅយកេង ខ្្ុ ុំយល់ថា « ខ ្ញខំបំរៀនសូ្   
បែើមបឲី្យឪ ញកម្តា យខ ្ញ ំសប្បាយច្ប ិានឹងខ ្ញ ំ» ។ ែល់យរលយប្កាយមកបានខ្្ុ ុំែឹងថាការ 
ខ្ុំយរៀនសូប្តកតី ឬ ការយធវើកុសលកតី គឺយែើមបខី្លួនយយើងយទ្ មិនដមនយែើមបដីម ឪ ឬក៏យែើមបបី្រះ 
រុទ្ធយនាះយ ើយ។ រីយប្ពាះថាអនកណាយធវើ អនកយនាះជាអនកទ្ទួ្លផល ។ 
យៅយរលខ្្ុ ុំយធវើការសីុឈនួលយគ  ខ្្ុ ុំដតងដតមានរិតតយសាេ ះប្តង់នឹង យៅដក យៅហាវ យររស់ខ្្ុ ុំ  
រីយប្ពាះថា យសរកតីសុខ្ររស់ខ្្ុ ុំ ដតងដតជារ់ទាក់ទ្ងនឹងយសរកតីសុខ្ររស់យៅដក យៅហាវ យ 
ររស់ខ្្ុ ុំ  ។ ខ្្ុ ុំប្សឡាញ់ការងារដែលយគប្រគល់ឲ្យយធវើ ។ ខ្្ុ ុំយធវើយដាយយករិតតទុ្កដាក់ យដាយ 
មិនគិតរង់បានរងាវ ន់យៅនងៃមុខ្ ែូរអនកយធវើរុណយខ្លះ ដែលយគយធវើរុណយយដាយមិនគិត 
រង់បានយ េ្ ះ ឬ រង់បានយៅយកើតយៅសាា នសួគ៌ជាយែើម។ យដាយគាេ នរុំណង យលាភលន់ 
ោ ងយនះ រិតតខ្្ុ ុំក៏សៃរ់ សរាយដតនឹងកិរចការដែលកុំរុងយធវើ ។ លទ្ធផល គឺ ខ្្ុ ុំយធវើកិរចការ 
បានយហើយសរវប្គរ់មុនយរលកុំណត់ យហើយលអយទ្ៀត។  មានយរលមួយយនាះខ្្ុ ុំទ្ុំយនរគាេ ន 
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កិរចការធុំែុុំយធវើ   ខ្្ុ ុំក៏មានយរលគិតយៅយលើយសរកតីប្តូវការយៅនងៃមុខ្  កនុងតុំរន់រួកខ្្ុ ុំ ។ 
យនះក៏ជាយមយរៀនមួយ រុំយពាះអនកែឹកនា ុំ ដែលប្តូវយមើលឲ្យបានដវងឆ្ងៃ យ  ឧរមាែូរជា 
យតើនងៃមុខ្ ការវវិឌ្ឍន៍នឹងយៅែល់ណា ?  យយើងនឹងប្តូវការយធវើអវីដងមយទ្ៀត យែើមបឲី្យមុខ្រររ 
យយើង យែើរទាន់យគ ឬ ក៏យៅយលឿនជាងយគ ..។ល។    
យដាយមានគុំនិតដររយនះ ខ្្ុ ុំក៏យ្លៀតយរលដែលខ្្ុ ុំទ្ុំយនរយនាះ យធវើការសិកាអុំរីរយរៀរ 
ឲ្យមា សីុនជួយដកកុំហុសមនុសស  យៅយរលមនុសស សរយសរ  រុំ ង ឬ កត់រូលកនុង 
ordinateur  នូវរត៌មាននានា (ឬទិ្ននន័យ : données) ។ ែល់ខ្្ុ ុំគិតរួរយហើយ ខ្្ុ ុំក៏យកគុំយ ង 
យនាះយៅយសនើែល់យៅហាវ យខ្្ុ ុំ ៗ ក៏យល់ប្រម យហើយយកយៅយសនើថាន ក់យលើតយៅយទ្ៀត ។  
សូមជុំ រថា គយប្មាងយនាះ គឺយរញមករីគុំនិតខ្្ុ ុំផ្ទា ល់ ឥតមានយៅហាវ យណាយប្រើ ឬ នឹក 
យ ើញយធវើដររយនាះយទ្ ។ ដតយដាយខ្្ុ ុំរូលរិតតគិតមិនយរះយៅទ្ុំយនរ  ខ្្ុ ុំយមើលយ ើញយសរកតី 
ប្តូវការយៅនងៃមុខ្  ក៏រករយរៀរយដាះប្សាយយសរកតីប្តវូការយនាះយៅយរលទ្ុំយនរយនាះយៅ ។ 
មកែល់នងៃយនះ (ឆ្ងន ុំ ២០១៦) ររស់ដែលខ្្ុ ុំបានរយងកើតកាលរីឆ្ងន ុំ ១៩៩៣ យគយៅយប្រើយៅ 
យ ើយ ។ យពាលគឺររស់យនាះ មានអាយុជាង ២០ ឆ្ងន ុំ  យហើយសហប្គាសខ្្ុ ុំយៅដតយប្រើ 
ងវីយរើខ្្ុ ុំបានរូលនិវតតជិត១៥ឆ្ងន ុំរួរមកយហើយ ។  
ររស់ដែលខ្្ុ ុំបានរយងកើតយនាះយ េ្ ះ CX099 ។ យគយប្រើវាយៅយរលយគប្តូវការរញ្ចូ ល 
 ទិ្ននន័យ (données) ងេីៗ យៅកនុងកូមរយូទ្រ័ ឬ ក៏ដកនូវទិ្ននន័យចាស់ដែលយគបានរញ្ចូ ល 
យហើយ ។ រីយប្ពាះរត៌មានទា ុំងឡាយ ប្តូវរុំយរញលកខខ្ណឌ សមយហតុសមផលផង 
 និងប្សរតា្មរារ់រែាផង។  
     -កនុងន័យយនះ វាអារ ប្តួតរិនិតយប្គរ់ទិ្ននន័យ  យទាះរីលកខខ្ណឌ ននទិ្ននន័យ 
យនាះសេុគសាេ ញក៏យដាយ ។  -យរើយគរញ្ចូ លរត៌មានខុ្ស វាប្បារ់នូវយហតុននកុំហុសយនាះ។ 
-វាអារទ្ទួ្លទិ្ននន័យងេីបាន។ ដតទិ្ននន័យងេី មិនអារដករុះយរ ើ ទិ្ននន័យចាស់បានយ ើយ។ 
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 អនកយប្រើយមើលយ ើញដតទិ្ននន័យដែលខ្លួនប្តូវការ និងទិ្ននន័យខ្លះដែលជារ់ទាក់ទ្ងគាន  
ដតរ ុយណាណ ះ  ងវីយរើយៅកនុង CX099យនាះ មានទិ្ននន័យយប្រើន រ់រយក៏យដាយ ។ 
ឥ ូវយនះ ជាសម័យ internet, iPhone, Apple ែូយរនះ យដាយអវីៗ សុទ្ធដតមិនយទ្ៀង  យនាះ 
CX099 ក៏ប្តូវដកទ្ប្មង់យៅតា្មសម័យនឹងយគដែរ ។ ដតដកដតសុំរកយប្ៅយទ្ 
រុំយពាះយប្គឿងខាងកនុង គឺ  គុំនិតធុៗំ   ប្ទឹ្សតី និងរយរៀរយធវើ ររស់ខ្្ុ ុំ កាលរី ២០ឆ្ងន ុំមុន 
 យៅែដែល។   
មកែល់ឆ្ងន ុំ២០១៤យហើយ តា្មយសរកតី យការណ៍ យគថា CX099  ជារយមលើយមួយែ៏ 
« សរវប្គរ់ » រុំយពាះអនកយធវើការយៅមុខ្យភៀ្វ ឬ យៅកុំបា ុំងយភៀ្វ  (CX099 est une  solution 

« trouve tout »  pour le réseau et pour les backs) ។  
ខ្្ុ ុំនិោយយនះយែើមបឲី្យដខ្េរយយើងខ្លះ កុុំយរះដតរនាា រជាតិយយើង យហើយយលើកតយមកើង 
ជាតិែនទ្។ រហូតយរលខ្លះ មិនហា៊ា នប្បារ់យគថាខ្លួនជាដខ្េរយទ្ យប្ពាះខាល រអន់ ។ 
ខ្្ុ ុំក៏ធ្លល រ់មានជនដសបកសយគយធវើការជាមួយដែរ  មានអនកខ្លះ យគមិនយមើលងាយយយើងយទ្ 
 ដតយគប្រដណននឹងយយើង ជារិយសសយយើងមកយៅប្សុកយគ  យហើយយយើងមានយសស័កត ិ
ខ្ពស់ជាងយគ ។  ដតរួកយគក៏អារយមើលងាយយយើងដែរ មិនថាដតដខ្េរ ឬ ជាតិែនទ្យទ្ យរើកាល 
ណាយយើងមាន ររោិ មារោទ្មិនសមរមយ  យបាករយឆោ តយគ ជាយែើម ។ សូមកុុំយភលរពាកយ 
ចាស់យលាកថា « បច្បោះមក ីបរៀន ម្តនមក ីរក » ។ ប្បាជ្ាក៏យកើតមករីយរៀនដែរ  អនកខ្លះ 
យកើតមកមានប្បាជ្ាជាយែើមទុ្ន ដតយរើមិនខ្ុំយរៀនតយៅយទ្ៀតយទ្  យនាះប្បាជ្ាយៅប្កិនដតប្តឹម 
ហនឹងយហើយ មិនថាដខ្េរ ឬ ររយទ្សយទ្ ។ 
ខ្្ុ ុំសូមយលាកអនក អភ័យយទាសទុ្កជាមុន  យដាយរនាា រ់យៅយនះ ខ្្ុ ុំសូមរងាា ញ CX099 

ជាភ្ញសាបា ុំង។ យនះទុ្កជាសាន នែកូនដខ្េរមួយរូរ ដែលយធវើការសីុឈនូលឲ្យបា ុំង យៅ 
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ប្កុងបារសី យៅយរលនិ សរីមាតុប្រយទ្ស យដាយរងខុំរិតត។ រត៌មានរី CX099យនះ គឺ 
មិតតបា ុំងមាន ក់ ជាអតីតសហការខី្្ុ ុំ យគបានយផ្ើរមកឲ្យខ្្ុ ុំកាលរីឆ្ងន ុំ ២០១៥   យៅយរល 
ដែលខ្្ុ ុំសួរែុំណឹង រី CX099។ មិតតយនាះយគយៅយធវើការយៅយ ើយ មិនទាន់រូលនិវតត 
ែូរខ្្ុ ុំយទ្ ។  
ជាទី្រញ្ច រ់ ខ្្ុ ុំសូមអរគុណ យលាកអនកដែលខ្ុំអានយសៀវយៅខ្្ុ ុំយនះរហូតែល់ររ់ ។ 
តា្មពាកយយប្រៀនប្រយៅររស់ប្រះរុទ្ធ  មុននឹងសយប្មររិតត ឬ យធវើកិរចការអវនីីមួយៗ   
យដាយកាយកតី  យដាយវាចាកតី  យដាយរិតតកតី  សូមកុុំយភលរយប្រើរឆា យលាកអនក   សូម 
កុុំយភលរយធវើការយប្រៀរយធៀរ រិតតយលាកអនក នឹងរិតតអនកែនទ្ ។ រីយប្ពាះថា មនុសសប្គរ់រូរ 
មិនថាយយើង មិនថាយគយទ្ សុទ្ធដតរង់បានសុខ្រប្មុងរយប្មើន  យហើយមិនរង់ជួរទុ្កខ 
លុំបាកយទ្ ។ មានពាកយបា ុំងមួយឃ្លល ថា ៖  « រូរកុុំយធវើយៅយលើអនកែនទ្ នូវអវីៗដែលអនក 
មិនរង់ឲ្យយគយធវើមកយលើអនក »។ មកែល់ប្តង់យនះខ្្ុ ុំនឹកយៅែល់អនកែឹកនា ុំប្រយទ្សខ្លះ យៅ 
យរលប្រយទ្សខ្លួន ប្តូវប្រយទ្សមហាអុំណារមកជិះជាន់ ក៏ដប្សកសុុំឲ្យប្រយទ្សែនទ្មក 
ជួយ ែូរជាប្រយទ្សយវៀតណាម កាលដែលប្តូវសហរែធអាយមរកីមកជិះជាន់យធវើសស្តងាគ ម 
យដាយកមាល ុំងអាវុធ  ប្តូវបានប្រជា ស្តសតអាយមរកីកា ុំងរះយបារប្រឆ្ង ុំងនឹងអនកែឹកនា ុំខ្លួន 
យហើយ រងខុំឲ្យរញ្ឈរ់សស្តងាគ មភ្ញល ម ។ យប្កាយមក ប្រយទ្សយវៀតណាម ក៏បានសុខ្សនតិភ្ញរ  
សមបូរណ៍សរាយរហូតែល់សរវនងៃយនះ (ឆ្ងន ុំ ២០១៧) ។ ដតែល់ខ្លួនបានសុខ្សរាយ 
យហើយ ក៏ចារ់មកជិះជាន់ប្រយទ្សជិតខាងដែលមានកមាល ុំងយខ្ាយជាងខ្លួន ែូរជាប្រយទ្ស 
ដខ្េរយយើងជាយែើម ។ យមតរក៏យវៀតណាម មិនគិតែល់កាលដែល ប្រយទ្សអាយមរកី មកជិះ 
ជាន់ប្រយទ្សខ្លួនផង  យតើកាលយនាះ យលាកអនកែឹកនា ុំមានការលុំបាករិតតោ ងណាដែរ ?  
យហើយឥ ូវយនះ យមតរក៏ឆ្ងរ់យភលរយមល ះ? យលាកមកជិះជាន់ប្រយទ្សដខ្េរ  យតើប្រជា ស្តសតដខ្េរ 
គាន រិបាករិតត ែូរកាលដែលយលាកអនកប្តូវអាយមរកិា ុំងមកជិះជាន់យនាះយទ្ ? ខ្្ុ ុំសូមឲ្យ 
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យលាកអនកែឹកនា ុំប្គរ់ប្រយទ្ស យកឧទាហរណ៍យនះមករិចារណាផង យែើមបឲី្យរិភរយលាក 
យយើងទា ុំងមូលបានយសរកតីសុខ្សរាយទា ុំងអស់គាន  ែូរយសរកតីប្បាថាន  ។  
សូមជុំ រថា យរើយលាកអនកបានសុខ្  យហើយអនកែនទ្មិនបានសុខ្ យនាះយសរកតីសុខ្យលាក 
អនកនឹងមិនបានគង់វង់យៅយូរអដងវងយទ្ ។ ប្រសិនយរើយលាកអនកបានសុខ្យៅយរលយនះ  
ដតកូនយៅយលាកអនកមិនរាស់ជាបានសុខ្ែូរយលាកអនកយទ្ ។ ប្រវតតិសាស្តសតបានរងាា ញ 
រួរមកយហើយ ។ យសតរ Louis XIV បានសុខ្សរាយ ែល់យសតរ Louis XVI ប្តូវការ 
រែិវតតន៍យកយៅកាត់ក ។  យហតុយនះយហើយបានជាថា  « បោកអនកជយួឲ្យបេបានសញខ  
ែចូ្បបោកអនកជយួ ខ លនួ បោកអនក ឬ កនូបៅបោកអនក ឲ្យបានសញខដែរ »។ 
   ខ្្ុ ុំសូមជូនគុំនិតមួយយទ្ៀត   ដែលខ្្ុ ុំយជឿជាក់ថានឹងនា ុំយយើងទា ុំងអស់គាន យៅរកយសរកតី 
សុខ្ ។  ការប្សឡាញ់ ប្រយទ្សររស់ខ្លួន យរៀងៗខ្លួន ជាការធមេតា្យទ្ យនះជាគុំនិតយសនហា 
ជាតិននមនុសសទូ្យៅ ។ ដតដែលខ្្ុ ុំមិនយល់ប្សរ គឺការយកងប្រវញ័្ច  យកប្ទ្រយសមបតតិ 
ប្រយទ្សែនទ្ មកឲ្យប្រយទ្សខ្លួន ។  រុំយពាះមនុសសយយើងក៏ែូរគាន ដែរ យរើខ្ុំយធវើការយែើមប ី
បានប្បាក់កាសយដាយសមាេ អាជីយវា ជាការធមេតា្ ដតដែលមិនធមេតា្គឺមានប្ទ្រយយដាយ 
អុំយរើលួររលន់ ឬ រត់យប្គឿងយញៀនជាយែើម ។  កាលរីជុំនាន់យែើម ប្រយទ្សធុៗំ ខ្លះ យៅយធវើ 
សស្តងាគ មវាតទឹ្កែី យកប្រយទ្សតូរតា្រជារុំណុះ រងាគ រ់ឲ្យយលើកសួយសារអាករមកឲ្យ 
ខ្លួន យហើយខ្លួនមិនបារ់ខ្ុំយធវើការងារយទ្ ចា ុំដតយែកសីុ ុំយប្រៀង ។ យធវើដររយនះមិនខុ្សរីឯក 
ជនខ្លះ ដែលយធវើជាយចារយែើររលន់អនកប្សុកយែើមបយីធវើជាអនកមាន ។  ដតឥ ូវយនះ អាណានិគម 
និយម វាតយកទឹ្កែីយគឯង វាហួសសម័យយហើយ រីយប្ពាះមានអងគការសហប្រជាជាតិជា 
អនករកយុតតិធម៌ឲ្យ  យហើយប្រយទ្សធុៗំ ក៏យគផ្ទល ស់គុំនិតដែរ2 ។ យតើផ្ទល ស់គុំនិតដររណា ? 

គឺយគយល់ថា យែើមបឲី្យប្រជា ស្តសតយគសុខ្សរាយ រប្មុងរយប្មើន គឺមិនដមនយធវើ 
                                                           
2
  យនះតា្មការសយងកតររស់ខ្្ុ ុំ ដតក៏អារមានអនកែឹកនា ុំប្រយទ្សខ្លះយដាយ លោភៈរង់លួររលន់ទឹ្កែីប្ទ្រយ 
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សស្តងាគ មវាតយកទឹ្កែីយគឯងយនាះយទ្ ដតប្តូវយធវើឲ្យយសែាកិរចរិភរយលាកយយើងយែើរ យែើមប ី
 ស្តសតយគមានការងារយធវើ មានឋានៈជីវភ្ញរខ្ពង់ខ្ពស់ ។ ែូរជាប្រយទ្សរិន ប្រយទ្សជរ ុន 
 យគជួយប្រយទ្សដខ្េរយយើងឲ្យរយប្មើនលូតលាស់  ែល់ ស្តសតដខ្េរខ្ុំយធវើការងារមានលុយ យនាះ 
នឹងប្តូវការទិ្ញររស់យប្រើប្បាស់ដែលប្រយទ្សយគយធវើ ។ ែូយរនះ ស្តសតយគក៏មានការយធវើ យដាយ 
លក់ររស់មកឲ្យ ស្តសតដខ្េរ ។ យែើមបឲី្យររស់យគលក់បានយថាក យគខ្ុំយធវើការប្សាវប្ជាវ រក 
រយរចកយទ្សងេី យែើមបបី្រកួតប្រដជងនឹងររស់ននប្រយទ្សយផសងៗយទ្ៀតយលើឆ្ងកអនតរជាតិ ។  
 ែូយរនះយគឈរ់យធវើសស្តងាគ មយដាយអាវុធយហើយ  ដតយគយធវើសស្តងាគ មយសែាកិរចវញិ។ កាលរី 
យែើមប្រយទ្សបា ុំង យៅប្គរ់ប្គងប្រយទ្សអាស្តហវីក (Afrique) ខ្លះយដាយអាវុធ ។ ឥ ូវយនះ 
ប្រយទ្សរិនយៅរកផារសប្មារ់លក់ររស់យគ  យដាយយៅជួយយធវើងនល់ យធវើសាព ន យៅប្រយទ្ស 
ទាុំងយនាះយៅវញិ ។ រិនយគរញ្ជូ នទា ុំងវសិវករយគឲ្យយៅយធវើការយៅប្រយទ្សទា ុំងយនាះ 
យទ្ៀតផង ។ យរើយយើងគិតជារុណយបារវញិ  សស្តងាគ មយសែាកិរចយនះ មានប្រយោជន៍ 
ទាុំងសង់ខាង គឺ ទា ុំងប្រយទ្សដែលទ្ន់យខ្ាយនិងទា ុំងប្រយទ្សដែលយជឿនយលឿនែូរជា 
ប្រយទ្សរិនឬ ជរ ុនជាយែើម  យហើយបានសុខ្សរាយទា ុំងអស់គាន យទ្ៀត  ែូយរនះ ជារុណយ 
 ជាកុសលយហើយ ។ គុំនិតមួយយទ្ៀតដែលដខ្េរយយើងគួរែូរដែរ គឺការលាក់ការយរះែឹង  
ែូរជាប្គូមិនហា៊ា នរយប្ងៀនសិសសឲ្យអស់រុំយណះររស់ខ្លួនយទ្  យដាយខាល រសិសស 
រូដកជាងប្គូ យហើយមកយធវើបារប្គូវញិ ។ យរឿងសិសសយធវើបារប្គូ ឬ ប្គូយធវើបារសិសសយនះ 
  ប្រសិនយរើជាមានក៏មានមិនយប្រើនដែរ ។ែូរជាយរឿង អងគុលីមាល គឺប្គូរង់ឲ្យយគសមាល រ់ 

                                                                                                                                                                                     

សមបតតិប្រយទ្សទ្ន់យខ្ាយដែរ ។ ដតប្រយទ្សទា ុំងយនាះយគក៏មិនយភលរខ្លួនដែរ ។ ែូរពាកយយសាល កមួយថា « អនក 
ណារង់បានសុខ្សនតិភ្ញរ ប្តូវយរៀររុំរមាុំង »  (Qui veut la paix prépare la guerre) ។ ប្រយទ្សដែល 
ប្សឡាញ់សនតិភ្ញរ ទា ុំងអស់ គរបរួីមកមាល ុំងគាន  យែើមបកុីុំឲ្យ ប្រយទ្សតា្េ តសីុមិនយរះដ្អតយនាះ វាហា៊ា នមក 
ល្ នពានយធវើបារយគឯង ។ 
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សិសសអងគុលីមាល ក៏រងាគ រ់ឲ្យអងគុលីមាលយៅរកប្មាមនែឲ្យបាន១០០០ មកឲ្យគាត់ ។ 
ដតតា្មខ្្ុ ុំយល់ ការលាក់រុំយណះ គឺនា ុំឲ្យខាតប្រយោជន៍ែល់កូនដខ្េរជុំនាន់យប្កាយ យធវើ 
ឲ្យការយរះែឹងររស់ែូនតា្យយើងយរះដតបាត់រង់រនតិរមតងៗ ។ ឧរមា ប្គូយរះ១០ មកែល់ 
សិសសយរះដត ៩  យហើយ ែល់សិសស ររស់សិសស យរះដត ៨ ែូយរនះែល់យូរៗ យៅវជិាជ យនាះក៏ 
រលាយសារសូនយបាត់អស់គាេ នសល់ ។ ដតកុុំយភលរថា រុំយណះខ្លះមិនដមនដតយយើងយទ្ 
ដែលយរះ ។  យរើដខ្េរយយើងយរះក៏អារមានប្រយទ្សែនទ្យគមានអនកប្បាជយ្គ យគរកយ ើញ 
ែូរយយើងដែរ ។ យហើយយរើយយើងរវល់ដតលាក់នឹងគាន យយើង  យហើយយគៗមិនលាក់នឹងកូនយៅ 
យគ យនាះយយើងយៅជាយែើរយប្កាយយគវញិយហើយ ។ ែូរសរវនងៃយនះ ប្រយទ្សខ្លះ យគលក់រយរចក 
យទ្សដែលយគមានឲ្យយៅប្រយទ្សែនទ្  យហើយយគក៏ចារ់រករយរចកយទ្សងេីតយៅយទ្ៀត ។ 
យធវើោ ងយនះយគអារទាញយកផលរីរុំយណះដែលយគមាន រីយប្ពាះយរើអនកែនទ្យគរក 
យ ើញដែរយនាះ ររស់ដែលខ្ុំលាក់យនាះ អនកែនទ្យគឈរ់ប្តូវការយហើយ ។  
សរវនងៃយនះប្រយទ្សដែលលក់ ទា ុំងយប្គឿងប្រដារ់ផង ទា ុំងរយរចកយទ្សផង 
មានសហរែាអាយមរកិ ប្រយទ្សអាលលឹម ង់ ប្រយទ្សបា ុំងជាយែើម ។ 
  យដាយយសៀវយៅយនះ ជាយសៀវយៅរុងយប្កាយររស់ខ្្ុ ុំ  ខ្្ុ ុំសូមជុំ រមកយលាកអនក 
នយោបាយ ប្គរ់ជុំនាន់ សូមយមតា្ត គិតយៅែល់ប្រជា ស្តសតដខ្េរ សលូតប្តង់ ដែលសូម 
ដតយសរកតីសុខ្រុំយរ ើន យដាយសមាេ អាជីយវា ។ យរើយលាកមានរិតត អាណិតអាសូរែល់ 
រងរអូនរួមជាតិយយើង យដាយយសាេ ះប្តង់ សូមយលាកយធវើោ ងណា ឲ្យប្រយទ្សជាតិយយើង 
បានសុខ្សរាយ រុំរុងរយប្មើន និងសនតិភ្ញរផង ។ ខ្្ុ ុំបានសាគ ល់យហើយ ការទុ្កខលុំបាក 
មកដតរីការដរកបាក់គាន រវាងយលាកអនកែឹកនា ុំដខ្េរ  យដាយមកដតរីមិនសាគ ល់អនកណាជា 
មិតតនឹងយយើង អនកណាជាសប្តូវររស់យយើងយដាយរាស់លាស់ ។យប្រើនទុ្ករិតតយលើ 
ររយទ្ស ជាងទុ្ករិតតយលើដខ្េរែូរគាន  ។ តា្មពាកយររស់អតីតរែាមស្តនតីប្កសួងការររយទ្ស 
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ននសហភ្ញរសូយវៀត (U.R.S.S.) កនុងយសៀវយៅដែលយលាកបានយបាះរុមពផាយយប្កាយរីលា 
រីែុំដណង មានពាកយមួយឃ្លល ដែលគួរយកមករិចារណា គឺ  « គាា នអនកណាបេ 
ស្សឡាញ់ ្ប្បបេសបយើង ជាង្ប្បបេសរបសប់េប ោះបេ  »។  យរើយយើងគិតរនតិរយៅ  
 យយើងយ ើញថាមិនមានអវីដរលកយទ្ ។  រីយប្ពាះប្រយទ្សនីមួយៗ  យគយធវើការយែើមប ី
ប្រយោជន៍ែល់ប្រយទ្សយគ ែល់ប្រជា ស្តសតយគ ។ 
ប្រសិនយរើជាយគមកជួយយយើង ទាល់ដតមានប្រយោជន៍ែល់យគដែរ យទ្ើរយគហា៊ា នរុំណាយ 
ប្ទ្រយសមបតតិប្រយទ្សយគ មកជួយប្រយទ្សយយើង  ឬមួយកាលណាប្រយោជន៍យគនិង 
ប្រយោជន៍យយើងប្សរគាន ។  ែូរយរលសស្តងាគ មយលាកយលើកទី្រីរ  ប្រយទ្សអង់យគលស  
សហរែាអាយមរកិ មកជួយប្រយទ្សបា ុំង    យែើមបយីកជ័យជុំនះយលើប្រយទ្ស អា ឺម ង  
ជាយែើម ។  យលាកគ័របាដ្វ (GORBATCHEV) អតីតអនកែឹកនា ុំសហភ្ញរសូយវៀត 
បានសរយសរថា « ការដបកបាកគ់ាន នន កួបយើង ជាអំបណាយមួយែ ៏្ តំែល កួ 
បយើងអាច្បជនូបៅ េសូ្ ូវ3 ននបយើង » ។ Il m’est souvent arrivé de dire aux partisans de 

la démocratie que leurs divisions étaient le plus grand cadeau qu’ils pouvaient faire aux 

adversaires des réformes. (Mikhail GORBATCHEV – année 1991). 

 
ការ ិចារណា បរឿយៗ នវូ្ម ៌លកើត-                                          
ដនទ្ រីយប្ពាះថា ររស់ណាដែល  (យកើត-     )ៗ  ររស់យនាះ អារ រលត់យហើយ  ក៏ ឈរ់ 
យកើតក៏មាន  យហើយយរើសិនជាយកើតយ ើងវញិមតងយទ្ៀត ក៏អារខុ្សរីមុនក៏មាន ។  ែូរជា 
មនុសសយយើងសរវនងៃយនះ ែល់សាល រ់យៅ យរើយកើតមតងយទ្ៀត អារមិនចារ់កុំយណើ តជា 
មនុសសក៏មាន ។ 
                                                           

3
  សូមយល់យៅតា្មយរលយវលា យរើរវាងដខ្េរនិងដខ្េរ គ ឺគូប្រដជង យរើរវាងប្រយទ្សនិងប្រយទ្សគ ឺ
គូសប្តូវ ។ 
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យដាយខ្្ុ ុំយជឿជាក់ថាអុំយរើលអដែលខ្្ុ ុំបានយធវើយដាយសរយសរយសៀវយៅធម៌យនះ ខ្្ុ ុំនឹងបាន 
កុសលែ៏យប្រើន  ខ្្ុ ុំសូមដរករ ុំដលកកុសលយនាះជូនយលាកអនកអានប្គរ់ៗរូរ រូរយលាកអនក 
អនុយមាទ្នាទ្ទួ្លយកយដាយរិតតយសាមនសសរកី យយរៀងៗខ្លួនរុះ។ យហើយសូមឲ្យយលាក 
អនកបានប្រករយដាយរុទ្ធររទា ុំង៤ ប្រការ គឺ អាយ ុ វណ្ណ ៈ  សខុៈ  ពលៈ  និងមានរឆា  
ែូរប្រះមយហាសង និងនាងអម  កុុំឲ្យយ លៀងឃ្លល តយ ើយ ។ 
 
 


