
CENTRE KHEMARA               Tél/message: + (514) 400-5432              info@khemara.org            khemara.org 

Page 1 / 3 
 

 
 
 

សង្កថេនៃថ្ទ២ី៨ មិន ២០១៥  
របស់េលក្ស ីយីម ណ"លសុីណ ្បធនមជ'(មណ*លេខមរ 

មជ#$មណ&ល្បវត្ិស&ស ្និងអរ&'ធម៌ែខ្រ  
ក្#ងពិធីរ&លឹកខួបទី៤០ដលជ់នរងេ្គះេដយរបប្បល័យពូជសសន៍ែខ្រ្កហម 
និងករមកដល់្បេទសកណដរបស់្ បជជនកម្)ជ តំងពី៣៥ឆ"#ំមកេនះ។ 

 
សូមេគរព 

- េលក្សីកធី្ន ែវល (Kathleen Weil) រដ្ម%នី្្កសួងអេន12្បេវសន៍ លក្ណៈច្មុះ 
និងសមហរណកម្  

- េលកឌីមី្ទីយ៉ូស ជីមប៊&ស (Dimitrios Jim Beis) ទី្បឹក'(េនសល្កុងមុ៉ងេរអល់។  
- េលកអឡង់ ដឺស៊ូស (Alan DeSousa) អភិបលខណ(សំងឡ%រ"ង់។  
- េលក$ហ្ង់េសសស្+ មីល (Francesco Miele) និង េលកអេរហ្ សឡឹម (Aref 

Salem) ទី្បឹក'(របសស់ល្កុង េនខណ%សំងឡ*រ,ង់។  
- េលកតំណងរ)ស ្ េសផ្ន ឌីយ៉ុង (Stéphan Dion) េលកអេឡចហ"#ង់ បូ៊ឡឺរ, 

(Alexandre Boulerie) និងេលកអមីរ ខឌីរ (Amir Khadir)។  
- សហករ%ទំងអស់ មិត្ភកិ្ទំងអស់ និង ្កុម្គ#សរជទីេស្ហ។ 

 
េនៃថ្១៧ េមស ១៩៧៥ ែផនដីបនឈប់វ+ល ស្មប់ពួកេយើងេទេហើយ។ ជីវ$ត ក៏ែលង

រស់រន ស្មប់ពួកេយើងែដរ ។ 
្បេទសកម្)ជ... ្បេទសកម្)ជែដលេយើងធ23ប់ស63ល់ ្បេទសកម្)ជែដលេយើងធ23ប់ 

្សឡញ ់ ែលងជ្បេទសកម្$ជដូចពីមុនេទៀតេហើយ។ ជករពិតណស ់ វជេរឿងកលពី អតីត
កល បុ៉ែន្េ្បៀបបនដូចជជេរឿងក្(ងេពលបច្(ប./ន្ែដរ... វស្ិតេនចិត្របស់ពួកេយើងជនិច្។ 
 

ពួកេយើងបនស+,លរួ់ចេហើយនូវរបបគួរឲ#$ភ័យខ)#ច និងគួរឲ#$រន្ត់ ក្#ងេពលជិត៤ឆ"#។ំ 
ៃថ្េនះ ក្#ងេពលេនះ ពួកេយើងេនទីេនះ ចំេពះមុខអ្កទំងអស់គ12។ សហគមន៍ទំងមូលេនទីេនះ 
យុវជនទងំអសក៏់េនទីេនះែដរ។ 
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េដយសរែតឥស#$រជនម"#ក់ គឺេលកហ'(ក់ គូតួ (Jacques Couture) រដ្ម%នី្្កសួង 
អេន$%រ្បេវសន៍ េ្កមករដឹកនំរបស់រដ()ភិបលរបសេ់លក រ"េណ េឡេវស (René Lévesque)  
ក៏ដូចជ េដយសរែតរដ()ភិបលកណដែដរ េទើបអ្កទំងអសប់នមកដល់ទីេនះ កលពី៣៥ឆ"#ំ
មុន។ េយើងខ្#ំពិតជជំពក់គុណេលក ហ"#ក់ គូតួ និង រដ#$ភិបលកណដ ជេរៀងរហូត។ ទឹកដី
កណដេនះេហើយ ទឹកដីេកបិចេនះេហើយ ទឹកកដីេនះមុ៉ងេរអល់េនះេហើយ ែដលពួកេយើងចត់ទុក
ដូចជទឹកដីកំេណើតរបសេ់យើង។ 

េហើយខ្'ំសូមែថ្ងអំណរគុណចំេពះអី្ៗ្គប់យ&'ងទំងេនះ។ តងនមឲ"#សហគមន៍ទំង 
មូល សូមអរគុណ។ 
 

េនេពលែដលេយើងខ្#និំយយពីករចប់កំេណើតេឡើងវ"ញ គឺេយើងនិយយពី ករេកើតេឡើង
វ"ញ បនិ្ចម្ងៗ។ គឺថ េយើងេ្បើេពលជង ៤០ឆ"#មំកេហើយ។ ខ្#ំសឹងែតមិនេជឿេទថវយូរែបបេនះ 
ពីេ្ពះថេដយសរែតករស្#តចិត្វខ"#ក"#េនះែបបេនះ េទើបម"#ក់ៗេចះែតបន្រ"ឭកពីេហតុករណ៍
េនះ... ។ េលកអ្កដឹង្សប់េហើយថ ភពស្ប់េស្$មស'(ត់េនះ ពិតជលន់ឮេឡើងហុឹង្តេចៀក 
គឺហុឹងេពញ្តេចៀកែតម្ង។ 
 

លុះចំេណរតមក មជ#$មណ&លេខមរេនះ ក៏បនចប់បដិសនិ្េឡើង ែតមិនែមនេកើតេឡើង
េដយខ្#នឯកឯងេនះេទ។ េនអំឡ$ងទស#$វត#$ទី៨០ េនេពលែដលជនេភៀសខ្#ន បនមកដល់
ដំបូងៗ មន#ស្ដ៏ីេឆ្ើម មនបុរសដ៏េឆ្ើម មនសមគមកម្$ជដ៏េឆ្ើម ែដលបនេផ្ើមនិងបន#$ល់ទុក
នូវមជ#$មណ&លេខមរ ដូចេយើងេឃើញក្#ងេពលេនះ។ ក្#ងៃថ្េនះ េយើងខ្#ំសូមេធ្ើគរវកិច្ចំេពះេរៀម
ច"#ងេយើងទំងអសេ់នះ។  
 

េនមជ%&មណ(លេខមរ េយើងខ្#ំ្បមូលបនសក#$ីែដលេនរស់រនមនជីវ,ត និងកូនៗរបស់
អ្កែដលសល់ពីស'(ប់បនចំនួន្បមណជង៦០នក់ តមរយៈគេ្មង “េរឿងរ&'វជីវ$ត”  េដយ
សហករជមួយសកលវ$ទ&'ល័យកុងកកឌីយ/& (Université Concordia)។ េហើយ េយើងខ្#ក៏ំបន
ដឹងថអ្កទំងេនះេចះនិយយេហើយ។ ពួកគត់បន្បប់េយើងថ ៖ “េពលេនះេយើង
អចនិយយបនេហើយ។ េយើងអចេធ្ើបន។ សូមស"#ប់ពួកខ្#និំយយចុះ”។ 
 

អ្កទំងអស់គ*+េឃើញេទ ខណៈែដលជនតក់ស្&តេចញផុតពីអំេពើេឃរេឃ គឺថទីេនះ ខ្+ំមិន
្តឹមែតសំេដែតមិត្រ"#ន់ដរ មិត្ជី្ហ ្មិត្អរេមនីរបស់េយើងបុ៉េណ&'ះេទ បុ៉ែន្ខ្/ំក៏េលើកេឡើងផងែដរពី
អ្កទំងឡយណែដលទទួលរងករឈឺចប់េនេលើភពែផនដីេនះ។ េនេពលែដលអ្កទំងេនះ
និយយ គ&'ននរណម"#ក់ស'#ប់េនះេទ គ.#នេសះែតម្ង។ េតើេគ្ត#វរង់ច៤ំ០ឆ"#សំិនេទើប េទើបនគំ"#
េធ្ើអី្មួយែមនេទ ? េទ ខ្%ំសង#$ឹមថមិនមិនដូេច%&ះេទ េយើងខ្#ំសង#$ឹមថមិនយ"#ងេនះេឡើយ។ 
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ពួកេយើងមនមហិចិ្តយ12ងធំចំេពះអនគតរបសម់ជ#$មណ&លេខមរ។ មហិចិ្តទំងេនះ

មិនែមនស្មប់ែតសហគមន៍កម្-ជបុ៉េណ34ះេទ... អ្កទំងអស់គ*+េឃើញេទ េរឿងរ"#វផ"#លខ្់#នរបស់
មនុស%&ម"#ក់ៗក្(ងសហគមន៍ដ៏តូចមួយ ្ត&វបនកត់្តក្#ង្បវតិ្ស(សដ៏្ធំេធងរបស់្ បេទស
កណដ របស់ទី្កុងេគបិច និងរបស់ទី្កុងមុ៉ងេរអល់ រួចេទេហើយ។ េយើងទំងអសគ់"#រួមគ"#ជ
មិត្រវងគ%&េទវ*ញេទមក ទំងេនទីេនះ ទំងេនេនទីេផ#$ងេទៀត។ សព្ៃថ្េនះ េយើងកន់ែតេវញគ"#
ជធ្#ងមួយ េដយសរែត្ពឹតិ្ករណថី្៍ៗែដលេកើតេឡើងេនជំុវ/ញពិភពេលក។ 

 
ខ្#ំសូមប)្ប់សង្កថេនះ េដយប"្$លពក#$មួយឃ)#របស់អ្កដឹកនែំខ#$ភពយន្ែខ្រ

ស"#$តិ បរំងមួយរូប គឺេលក រ"ទី្ ប"#ន់។ ខ្#ំយលថ់ពក$%មួយឃ*$េនះសេង្បយ"#ងខី្នូវកី្
សង#$ឹមរបសេ់យើង គឺថ៖ េសចកី្ស)*ប់ ទរុណកម្ ករឈឺចប់ មិនអចបំផ"#ញជីវ(ត ករចងចំ
ចំេពះបុព្បុរសេយើង ចំេពះឪពុកម&'យេយើងែដលបនែចកឋនេទេហើយេនះបនេឡើយ។ 
 

ខ្#សំូមអនជូនអ្កទំងអស់គ-.នូវស្មង់ឃ"#េនះ ៖ �ខ្#មិំនបនអរគុណដលម់"#យខ្# ំ ចំេពះ
អី្ែដលគត់បនេធ្ើ ស្មប់េជើងរបស់ខ្+ ំស្មប់្គប់យ&'ង ចំេពះជីវ1តខ្#េំនះ។ គត់បនេហ ខ្#ពីំ
ចម"#យ។ េហើយគត់បនែ្សក្បប់ខ្'យំ"#ងទំងេនះ ៖ �រ"ទី្ េនក្%ង ឆកជីវ+ត កូន្ត#វែតេបះ
ជំហនេទមុខ េទះបីជមនឧបសគ្អី្ក៏េដយ កូន្ត&វែតេដើរេទមុខ។ េនះគឺជប%&'�។ ខ្#ែំលង
បនេឃើញគត់ជេរៀងរហូត�។ ដូេច្ះ េនេពលេនះ េយើង្ត#វេបះជំហនេទមុខ។ ពួកេយើងេដើរ
េទមុខរួមគ%& េដើម%&ីឲ"#បុព្បុរសេយើងេនែតស្ិតេស្រជេរៀងរហូត។ បុ៉ែន្េយើងក៏គិតដលកូ់នេចេយើង
ជំនន់េ្កយ ែដលនឹង្ត)វកសងសង្មេនះ។ ដូចសមី្របសអ្់ក រួចផុតពីេសចកី្ស"#ប់េនជំរ$ 
ពិឃដ េអស្៊&ត (Auschwitz) ែដលមន្បសសន៍ថ �សូមកំុេធ្ើឲ"#អតីតកលក"#យេទជអនគត
កលដលកូ់នេចជំនន់េ្កយរបសេ់យើង�។ 
 
សូមអរគុណ 


