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សត្តវត្សអធម ៍
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និពនធដោយឧប ដៅ សង្ហា  

 

គួរដ ើកយកមកពិចារណាដែរ 
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១ 

មនោគមវិជ្ជា ជ្ជតិខ្មែរ 

  

ប្រជាជាតិនិមួយៗ តតងតតមានមនោគមវជិាា ជាតិជានិច្ច សួរថានតើ មនោគមវជិាា ប្រជាជាតិ 

តមែ រ មានតររណាតែរ ? 

 

 អ្វីដែ ដៅថាមដោគមវជិ្ជា ជ្ជតិ ? 

មនោគមវជិាា  គឺជាគំនតិរមួ ររស់ពលរែឋ  តនប្រជាជាតិមួយ ែូច្យ៉ា ង សសាោ ទសសនវជិាា   

សងគមធម៍ នសែឋកិច្ច  សីលធម៍។ល។ តែលជា”ច្កខ ុ វសិ័យននសាកលនោក”ររស់មល នួសំរារ់ នធវ ើ 

ពណ៌ោ រកប្សាយនិងរង្ហា ញ នូវភាពប្តឹមប្តូវ ននសាា នភាពប្រជាជាតិមល នួ។ វាជា”មា៉ា ស ីននន 

ការផ្លា ស់រត រូ”ររស់ប្រជាជាតិ នែើមបីរកនសច្កត ីរកិចំ្នរ ើនកន ុងអាោគត ឬក៏វាអាច្ជា ទមាា រ់ែ ុះ 

តសា មួយ តលងតប្រប្រួល នោុះតែរ។  

មនោគមវជិាា ជាតិ ជាធាត ធំ ររស់ប្រជាជាតិ ជាសន លូននវរបធម៍ជាតិ។ វាជាប្រព័នធនននោល 

ការណ៏ និងជាការប្តិុះរុិះ(pensée)តែលរងកករនងក ើត ឲមានជារបូធម៍(មានររូពិត)ននប្រជា 

ជាតិតែលជាសព៍ងគមានកប្មងកបួ ន  ័កខខ័ណ្ឌ ឥរយិាបឋ(១)រ គគលមាា ក់ៗ ឬជា សមូហឥរយិ 

រឋរណាត រ គគល សំរារ់ប្រតត ិរតត ិ រមួរស់កន ុងវន័ិយ ជាសមាជិកររស់សងគមជាតិ។  

វវន័ិយននុះ ជាធម៍រងខំដាច្់ខាត ឲសមាជិកននសងគមជាតិ នោរពប្រតត ិរតត ិតាម នហើយនរើមាន  

នរណាមាា ក់ មានទំោស់នឹងគំនិតដាច់្ខាតននុះ នគចាត់ទ កទនងវ ើននុះ ជាអសីលធម៍ តែល 

អាកផងទងំពួងអាច្រោា សបាន ជានទស តែលនគអាច្រនណត ញអាករងកននុះ នច្ញពីសហ 

គមន៏ ជារទនលែ ើស តែលត ោការ អាច្ដាក់ទណឌ កមែបាន។ រមួនសច្កត ីមកមនោគមនវជិាា  

ជាតិ ជាច្ារ់ររស់ជាតិផង និងជាលំោំសីលធម័ននប្រជាពលរែឋផង។  

តតមនោគមវជិាា ជាតិ ក៏អាច្ជាមនធោបាយសំរារ់ប្កមុអាកឧកញ្ញា  និងអាកកាន់អំណាច្ យក 

វា មកនប្រើ សំរារ់រំនរ ើប្រនយជន៏រកសពួក នប្ពុះពួកោត់ ជាអាកមានអំណាច្ អាច្សំនរច្កិច្ច  

ការប្គរ់តររយ៉ា ង កន ុងវសិ័យនសែឋកិច្ចកត ី សងគមកិច្ចកត ី ននប្រជាជាតិ។ តតកមាា ំង និងអនធោ 
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តតម(suprématie)អាកមានអំណាច្ទនំោុះ វាអាប្សយ័នៅនលើឆនាុះននប្រជាពលរែឋ  នប្ពុះ”មនោ 

គមវជិាា ជាតិ”ជាររូភាព និងជាប្សនមាល ននចិ្តតគំនិត ននប្រជាពលរែឋ។ ែូនច្ាុះអវ ី តែលពួកនគ 

អាច្នធវ ើបាន គឺវាអាសប្ស័យ នៅនលើអំណាច្ររស់ពួកនគ នលើឆនាៈប្រជាពលរែឋ  និងនលើអំណាច្ 

រែឋ។ រមូនសច្កត ីមក នរើរាស្រសតលងង់នលា  នរើរែឋទ ននមោយ គឺឪកាសលអ  សំរារ់អាកមានអំណាច្ នប្រើ 

អំណាច្តែលនគមាន នែើមបីរកប្រនយជន៏ផ្លា ល់ររស់នគជាព ំខាន។  

  

ប្បជ្ជជ្ជតិមាននីតិរែឋ  

រនរៀរមនោគមវជិាា  នកើតមានន ើងពី ការប្ពមនប្ពៀងោា ននពលរែឋ(citoyen)។ គឺប្រជាពលរែឋ   

តែលជាជោធិរតី មានអំណាច្ តាមច្ារ់ តាមរទរញ្ញា  តែលមល នួជាអាករនងក ើតនដាយមល នួ 

ឯង។  

ែូនច្ាុះ ប្គរ់កិច្ចការតែលមានទំោក់ទំនងនឹងប្រជាជាតិ គឺប្តូវចាំបាច្់នកើតពីឆនាៈប្រជា 

ពលរែឋជានិច្ច  នប្ពុះប្រជាពលរែឋជាមាច ស់ននអំណាច្រែឋ។  

កន ុងប្រជាជាតិមាននីតិរែឋ  គឺមានវតតមាននន សមភាពនិយម សាមគគ ីភាពនិយម នឹង 

សនិទននិយម(rationalisme)តែលជាកតាត  ោំឲជាតិ មានសា ិរភាព និងឲប្រជាពលរែឋមាន 

មដោសារៈ(ចិ្តតមពស់)តែលជាមូលដាឋ នចាំបាច្ ់សំរារ់នធវ ើអភិវឌ្ឍជាតិ នែើមបីកំនណើននសែឋកិច្ច   

សងគមកិច្ច ឲប្រនសើរន ើង សំរារ់ស ម មាលភាពកន ុងរបបជីវភាព(២)ននប្រជាពលរែឋ។  

  

ប្បជ្ជជ្ជតិ ដែ មានអំ្ណាចជ្ជប្បពពណី្ ជ្ជអំ្ណាចប្គប់ប្គង 

រនរៀរមនោគមវជិាា  នកើតមកពីការប្ពមនប្ពៀងោា រវាងពួកអ្ភិជន(seigneur)តែលជា រវជន 

(élite)ននអំណាច្ ោែ នការរញួរា យកលកខនត ិកៈរ គគលមានឯកសិទធ តែលប្កមុមល នួ មានពី 

កំនណើតមក មកនធវ ើជាអំណាច្រែឋ  ឬអំណាច្អាទិនទព ប្តួតប្តានលើប្រជាពលរ ឋ តាំងមល នួឯង 

នដាយមល នួឯង ជាមាច ស់ននរាស្រសត  និងប្រជាជាតិ។  

 

 

ប្បជ្ជជ្ជតិ ដែ មានអំ្ណាចជ្ជទីប្សឡាញ់(៣)ជ្ជអំ្ណាចប្គប់ប្គង 



4 
 

 

រនរៀរមនោគមវជិាា  នកើតមកពីរ គគលមាា ក់ តែលប្រជាពលរែឋ  ចាត់ទ កជា”ដម”ររស់ប្រជា 

ជាតិ តែលជាមន សសខាា ំង ោែ នការរញួរា យកលកខណៈជារ គគលពិនសស តែលមល នួមានពីនសច្កត ី 

ប្សឡាញ់ពីប្រជាពលរែឋ  មកនឆាៀតនឆា នធវ ើជាអំណាច្ផ្លា ល់មល នួ សំរារ់ែឹកោំជាតិ តាមតតអំនពើ 

ច្ិតតររស់មល នួ នែើមបីរកោអំណាច្មល នួ តាមឧបាយកលប្រជាភិថ តិ បនធ ំខល នួ(៤) ថាមល នួជា” 

មន សសននរាស្រសត ”មានសមុទាចារ(នសច្កត ីតាំងចិ្តត)រំនរ ើរាស្រសត  កន ុងសងគមរាស្រសត និយម។ តតចំ្នណរ 

កាលតមក អំណាច្ផ្លា ល់មល នួ តតងតតកាា យជានិច្ា  នៅជាអំណាច្ផ្លត ច្់ការ នប្ពុះរររននុះ ជា 

រររោែ នលិទធិប្រជាធិរនតយយជាប្គឹុះ។  

 

អ្វីជ្ជមដោគមវជិ្ជា ដខែរ? 

នយងនៅតាមវរិរយិស(vicissitude)ននធាត អំណាច្តែលមានកន ុងប្រជាជាតិតមែ រ តមែ រនយើង 

តតងតតមានជំននឿថា មល នួមានការពិបាក សំោលថ់ាអវ ី តែលជា មនោគមវជិាា ជាតិមល នួ។ តត 

តាមការពិត នរើនយើងយកប្រវតត ិសាស្រសតជាតិតមែ រ មកឆល ុុះនមើល នយើងន ើញថា វាមាននិយតភាព 

(régularité)កន ុងសតិតមែ រអំពីមនោគមវជិាា ជាតិ តែលនយើងសាកលបងនលើកមករង្ហា ញជូនកន ុង 

ការសិកោររស់នយើងននុះ។  

 ១.កន ុងសម័យអ្ងគរ(សតវតសទី៨ែ ់ទី១៥) 

នរើនយើងយកនិយមន័យនន”មនោគមវជិាា ជាតិ”ខាងនលើមកឆល ុុះនមើល សំរារ់រក មនោគមវវជិាា  

ជាតិតមែរកន ុងសម័យអងគរ គឺោែ នអវ ីនប្ៅពី ជំននឿនលើប្ពហែញ្ាសាសោ និងការនោរពរាជសកត ិ 

(អំណាច្ហល ងួ)នោុះន ើយ នប្ពុះវតថ ុធាត ទងំពីរននុះ ជាគំនិតរមួររស់ប្រជារាស្រសត តមែ រ។ តតនយើង 

ែឹងតែរថា ប្ពហែញ្ាសាសោ ជាសាសោ តែលទ កអាទិនទពជាអាកសំនរច្នលើនជាគវាសោនន 

មន សស។ មន សសប្តូវច្ំបាញ់មានជំនួយពីអាទីនទព តាមការរួងសួង អងវរ ស ំប្រសិទធិពរ ឲបាន 

សំនរច្នូវអវ ីៗមួយ តែលមល នួច្ង់បាន។ ជាមួយជំននឿសាសោននុះ ប្សកុតមែ រ កន ុងសម័យអងគរ  

មានអំណាច្ែឹកោំ ជាអំណាច្រាជាធិរនតយយ។ ធាត សងគមតមែរ ជាសងគមសកត ីភូមិ មានវណ្ណ ៈ 

វវភិាគ(៥)កន ុងសងគមនិមាែ ណ្(៦)ជារួនវណណ ៈ មានវណណ ៈកសតយ ជាវណណ ៈអាកែឹកោំ 

ននយបាយ មានវណណ ៈប្ពហែណ៏ ជាវណណ ៈ អាកែឹកោំសាសោ វណណ ៈនវសសៈ ជាសិរបករ ប្រជា 

កសិករ តែលតមែ រនយើងមានទមាា រ់នៅថា”អ្នកជ្ជ”ឯចំ្តណកវណៈស ទាៈ ជា”អ្នកង្ហរ” ជាទស 
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ករ តែលនគទ កសប្មារ់តតនប្រើ ជាមំុ្រំនរ ើ។  

កន ុងសងគមមានវណណ ៈននុះ នតើអាច្មានការររួរមួ រវាងវណណ ៈនឹងវណណ ៈបានតែរឫតទ? 

កន ុងទសសនៈប្ពហែញ្ាសាសោ វណណ ៈវភិាគតែលមានកន ុងសងគម ជាការតរងតច្កមានប្រនយជន៏ 

សំរារ់សងគម នប្ពុះជាការតរងតច្ក ននទួោទីររសវ់ណណ ៈនិមួយៗ នែើមបីឲសងគម មានែំនណើរលអ  

កន ុងការរស់នៅ គឺវាែូច្ជានប្រង សំរារ់ឲមា៉ា ស ីនសងគមនែើរ រនងើមបានលអ ។ វណណ ៈនិមួយៗសាគ ល់ទួ 

ោទីររស់មល នួតែលមល នួប្តូវនធវ ើ នែើមបីប្រនយជន៏ររស់វណណ ៈមល នួឯងផង និងនែើមបីប្រនយជន៏ 

សងគមផង។ កន ុងទសសនៈននុះ ោែ នសញ្ញា ណននការជិុះជាន់រកប្រនយជន៏រវាងវណណ ៈនោុះន ើយ  

ែូនច្ាុះអតាន័យននពកយវណណ ៈ គឺជាកាតពវកិច្ច កន ុងន័យែ៏នថាថន រូមួយតតរ៉ា នណាណ ុះ ែូច្យ៉ា ង កសតយ 

មានកាតពវកិច្ច ែឹកោំជាតិ នែើមបីរកនសច្កត ីស មឲនគរ ពួកប្ពហែណ៏មានកតពវកិច្ច ថាវ យ 

ែង្ហវ យែល់អាទិនទព នែើមបីរកនសច្កត ីស មជូនមន សសនោក អាកជា ប្រកររររប្គរ់តររយ៉ា ង  

នែើមបីការរស់នៅ និងរំនពញនសច្កត ីប្តូវការ ននមន សសនោក ឯចំ្តណងអាកង្ហរ ជូនកមាា ំង 

ររស់មល នួ តែលជាកមាល ងំព (៧)ែល់វណណ ៈែ៏នទនទៀត នែើមបីឲសងគមមានែំនណើរជាប្រប្កតី។ ស ម 

មកមែននសងគម មានពីអតាិភាពននវណណ ៈជាប្រនយជន៏ននុះឯង នប្ពុះវាជាសត ំសំរារប់្ទប្ទង់ 

សងគម។  

កតពវកិច្ចននវណណ ៈននុះឯង វាោំឲមានសិនទិធព (cohésion)សងគម តែលជាកតាត ោំឲមានសា ិរ 

ភាពននយបាយ និងសនត ិភាពសងគម។ មោ៉ាងមួយវញិនទៀត កតពវកិច្ចននវណណ ៈននុះ វាកមាា យ 

ជំននឿសាសោ ឲនៅជាទំននៀមជាតិ ជារនរៀររស់នៅ ជាធមែតាររស់ប្រជាពលរែឋ។ ែូនច្ាុះ នរើ 

នយងនលើការនរៀររារ់ខាងនលើននុះ នយើងអាច្សនា ិដាឋ នបានថា កន ុងសម័យរ រាណ ប្រនទសណា  

តែលយកប្ពហែញ្ាសាសោ ជាសាសោជាត ិមនោគមវជិាា ជាតិគឺប្ពហែញ្ាសាសាោនោុះឯង។  

ែូនច្ាុះនយើងអាច្នធវ ើការសាែ នបានថា ប្រជាជាតិនោុះ មានបាវច្ោ គឺ”ជាតិនិងប្ពហែញ្ា  

សាសោ”។  

ប្ត រ់មកនមើលប្សកុតមែ រវញិ កន ុងសម័យអងគរ តមែ រនោរពប្ពហែញ្ាសាសោផង ព ទធសាសោផង  

និងមានជំននឿនៅនលើជីវច និយម(animisme)ផង តែលជាជំននឿអាយ ររស់ជនជាតិតមែរ 

តាំងពីម នសម័យអងគរមកនមាុះ។ ជំននឿអាយននុះឯង តែលអាកនច្ុះែឹងតមែរនយើង មានជំននឿថា 

ជាតិសាសន៏តមែរ មានអារយធម៏អាយររស់មល នួ ម ននឹងបានទទួលឥទធពលអារយធម៏ឥណាឌ ។ អារយ 
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ធម៏ននុះបាននកើតមានន ើងតាំងពី កទឹកែីនមាុះ ប្ោន់តតតមែរនយើងមិនបានសរនសរទ ក មាន 

ប្តឹមតតទមាា រ់នធវ ើតៗោា រ៉ា នណាណ ុះ តតអារយធម៏ននុះបានទ កជា នករ៍ែំតណលជាសកខ ីកមែភាពជា 

នប្ច្ើន ែូច្យ៉ា ងប្បាសាទថែតូច្តាច្កន ុងភូមិភាគអងគររូរ ើ ប្បាសាទសង់ពីឥែឋនៅសមបូ នប្ពគ ក 

កន ុងនមតតកំព ងធំសពវនថង តលបងរបាំប្រនពណីនប្ច្ើនតររនប្ច្ើនយ៉ា ង ជាពិនសស ភាសានិយយសត ី 

សប្មារ់ប្រប្ស័យោា មានរហូតតាំងពីនពលនោុះមក។  

អារយធម៏អាយននុះឯង តែលជាថាា លសំរារ់ទទួលអារយធម៏ឥណាឌ  យកមកតកនឆាវាឲសមប្សរមាុះ 

នឹងជំននឿអាយររស់តមែ រ នែើមបីឲអារយធម៍ថែីននុះ មានប្រជានប្រភាពកន ុងសងគមតមែរផង និង 

សំរារ់រកឯកភាពកន ុងជំននឿសាសោផង និងឯកភាពជាតិផង។ អាកតែលមានសាា នែកន ុង 

ទនងវ ើែ៏ពិនសសសំរារ់ជាតិតមែ រននុះ គឺប្ពុះបាទជ័យវរ ែនទី២(៨០២-៨៥០) សាា ប្ពុះហសាជាអាថ៌ 

ររស់ប្ពុះអងគ មានការរំនដាុះប្រនទសពីច្ំណ ុះប្រនទសជាវ  ឲមានឥសសរភាព ការរប្ងួររប្ងួម 

ជាតិ(នច្នឡាែីនោក និងនច្ឡាែីលិច្ទឹក)ឲមានឯកភាពន ើងវញិ ែូរន ែ្ ុះនគរតមែ រ ឲនៅ 

ថា នគរកមព ុជា ការនលើកតាំងប្ពហែញ្ាសាសោជាសាសោតតមួយររស់រែឋ  នដាយយកលទធិនទវ 

រាជ ជាលទធិប្ពុះមហាកសតយ។ ប្តីវណណ កមែែ៏សំខាន់ននុះ បានកាា យជានយងសំរារ់អាកែឹកោំ រនត  

ៗោា កន ុងសម័យអងគរ។ នទុះរីចារ់ពីសតវតសទី១៣មក ព ទធសាសោកាន់តតមានឥទាិពលខាា ំង 

ន ើងៗកន ុងសងគមតមែរ ជាពិនសសកន ុងមជឈដាឋ នអាកែឹកោំ តតទំននៀមតែលជាសាា ប្ពុះហសា  

ប្ពុះបាទជ័យវរ ែន នៅមានឥទធិពលជានិច្ចកន ុងរនរៀរែឹកោំជាតិ ែូច្យ៉ា ង កន ុងនរឿងនប្ពង 

ប្ពុះបាទតាប្តសក់តផអម(១៣៤០ ?)ជាការកត់រញ្ញច ក់ពីការរនតឥទធពលទំននៀមននុះកន ុងសងគម 

តមែ រនិយមប្ពុះព ទធសាសោ រហូតមកែល់រច្ច ុរបនា ននុះ កន ុងពិធីជានប្ច្ើនកន ុងប្ពុះររមរាជ 

វាងំ រ ណយជាប្រនពណីនិងនៅកន ុងទំននៀមទំោរ់ននការរស់នៅធមែតា ររស់ជាតិសាសន៏តមែរ។  

នរើនយងនៅតាមការនរៀររារ់ខាងនលើននុះ កន ុងសម័យអងគរ មនោគមនវជិាា ជាតិ គឺជាប្ពហែញ្ា  

សាសោ និយមលទធិនទវរាជ។ នរើនយើងនធវ ើការសាែ ននូវបាវច្ោជាតិកន ុងសម័យអងគរ គឺ ជាតិ  

ប្ពហែញ្ាសាសោ និងប្ពុះមហាកសតយ តែលជាមន សសប្រសិទធិមានជ្ជតិ(incarnation)ជាអាទ ី

នទព។  

  

២.សម័យអ្នតរកា (សតវតសទី១៣ែ ់១៥) 
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សម័យអនតរកាល គឺចារ់នផតើមន ើងពីការនធវ ើឃាតប្ពះបាទជ័យវរ ែនទី៩(១៣២៧ ១៣៤០)ឬប្ពុះ 

សីហន រាជតែលជាមហាកសតយច្ ងនប្កាយរងអស់ននវងាវ ី(lignée)មហាកសតយអងគរ នដាយតា 

ប្តសក់តផអម តែជាអាកចាំសួនប្តសក់ររស់ប្ពុះមហាកសតយ។ ឃាតករននុះ ក៏ប្តូវបាន នសោរតី 

មស្រនត ីទងំអស់ អនញ្ា ើញឲន ើងនប្ោងរាជយសមបតត ិ រនតពីជនរងនប្ោុះនៅវញិ។ ននុះជានហត ការ 

ពិនសសមួយ នប្ពុះនយើងន ើញថា នសោរតីមស្រនត ី នពលនោុះបាននលើកយកលទធិប្ពុះព ទធ មកនធវ ើ 

ការរកប្សាយ កន ុងអំនពើសមាា រ់នសត ច្ននុះ តាមប្ទសឹត ី”កមែផល”៖ 

នសត ច្ប្តូវនគសមាា រ់ នប្ពុះជាកមែផលររស់ប្ពុះអងគ ឯចំ្តណកតាប្តសក់តផអម បាននធវ ើឃាតនសតច្ 

ក៏ជាកមែផលររស់ោត់តែរ ទី១ទទួលកមែផលអាប្កក់ ទី២ទទួលកមែផលលអ  មួយទទួលបារ  

មួយនទៀតទទួលរ ណយ តែលជាបារមី អាច្ន ើងនសាយរាជសមបតត ិបាន។ ការពីតកន ុងប្ពឹតត  

ការណ៏ពិនសសននុះ មានោក់នូវរែិវតតន៏អហឹងោពីសំណាក់នសោរតីមស្រនត ី នែើមបីោំោា នលើកតំ 

នកើងព ទធសាសោ ជាសាសោរែឋ។ ការន ើងនសាយរាជយសមបតត ិររស់ប្ពុះបាទតាប្តសក់តផអម ជាទី 

នែើមនននជាគជ័យព ទធសាសោឥតប្ត រ់នប្កាយបានវញិ នលើប្ពហែញ្ាសាសោ រ៉ា តនតព ំតមនជា 

ជ័យជំនុះល ររំបាត់សាសោចាស់ទងំប្សងុនោុះន ើយ គឺជាជ័យជំនុះសំរារ់ តកទប្មង់ច្ិតត 

គំនិតវណណ ៈអាកែឹកោំ ឲប្សរតាមគនាងធម៍ប្ពុះព ទធ តតអវ ីតែលជាទំននៀមមាននៅកន ុងលទធិប្ព 

ហែណ៏ អាកែឹកោំថែី នគនៅរកោទ កជានប្ច្ើន នែើមបីរកោនករ៌មរតតវរបធម៍រ រាណតមែរ។ ឧទហរ 

ណ៏៖ ទនងវ ើប្ទប្ទង់ព ទធសាសោររស់មហាកសតយថែី គឺការរញ្ជ នូរាជទូតនៅប្សកុោវ សូមច្មាងប្ពុះ 

នប្តរីែក តែលប្រនទសននុះ នគមានប្បាំច្ារ់ ទ កជាសាស្រសាត  សំរារ់នធវ ើការសិកោ នែើមបីកំនណើន 

ននព ទធសាសោកន ុងនគរតមែ រ រ៉ា តនត ប្ពុះមហាកសតយ ប្ទង់នៅតតរកោរាជពិធីប្ពហែញ្ាសាសោកន ុង 

ររមរាជវាងំ ែូច្យ៉ា ង តតងតាំង ប្កមុរ នរាហិតរកោប្ពុះខាន់ជាថែី តែលមានចំ្នួន៧ោក់។  

ការអភិរកសននុះ មាននោលរំណងច្ង់រកោវណណ ៈកសតយ ឲបានគង់វង់អតងវងឆ្ងង យកន ុងសងគម 

ជាតិតមែរផង និងទ កដានប្រនពណីតមែររ រាណ តែលនកើតនច្ញមកពីលទធិប្ពហែណ៏ផង។  

នរើនយងនៅតាមការនរៀររារ់ខាងនលើននុះ នយើងអាច្កាត់សាែ នបានថា មនោគមវជិាា ជាតិ 

តមែ រកន ុងសម័យអនតរកាលនោុះ គឺព ទធសាសោ និងប្ពុះមហាកសតយ តតជានសតច្ មានជាតិជា 

មន សសជួយតប្មាយធម៏ប្ពុះព ទធកន ុងនគរ។ សមែតិកមែននបាវច្ោ មានកន ុងជំោន់នោុះ គឺ 

ជាតិ ព ទធសាសោ និងប្ពុះមហាកសតយ។  
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៣.សម៏យកណាត  (សតវតសទី១៥ែ ់ទ១ី៩) 

ជាសម័យ តែលប្សកុតមែ រ នកើតវកិវរ នដាយសស្រង្ហគ ម ា្ នពនពីសំណាក់ប្រនទសជិតខាងផង  

និងមានសស្រង្ហគ មកន ុងប្សកុរវាងតមែរនិងតមែ រមាុះនទៀតផង វាោំឲប្រជាជាតិតមែរធាា ក់ច្ ុះទន់ 

នមោយ ោំឲអារយធម៍ជាតិច្ ុះអន់ថយនប្កាយនៅវញិនទៀត។  

ឧទហរណ៏ កន ុងតផនែី ប្ពុះររមមតតិយមហាច្នារាជា(១៥១៦ ១៥៦៦)ឬមហាច្នា  នប្កាយពី 

បានច្ាងំឈ្ា ុះនសៀមនៅនមតតនសៀមរារមក ប្ទងប់ានែូររាជធានី ពីភា ំនពញ មកតាំងនៅ 

លតងវកតែលទីកតនាងែ៏លអ មួយ សំរារ់នរៀរចំ្យ ទធសាស្រសត នយធាការពររាជធានី។  

មកែល់តផនែី ប្ពុះររមិនារាជា(១៥៦៦ ១៥៧៦) ជាប្ពុះរាជរ ប្តមហាច្នា  រហូតែល់ែល់ឆ្ងា ំ 

១៥៩៤ កន ុងតផនែី ប្ពុះបាទជ័យនជដាឋ (១៥៨៥ ?)ជារ ប្តប្ពុះសតាា (១៥៧៦ ១៥៨៥)ជាប្ពុះ 

អយយនកា(នៅ)ររស់ប្ពុះររមិនារាជា តែលជាឆ្ងា ំតែលប្ពុះមហាឧភនយរាជ ប្ពុះោមប្សីស រនិយ 

ព័ណ៌ ស មចិ្តតនរើកទវ ររោា យលតងវក ច្ ុះចូ្លនឹងទ័ពនសៀម តាមផល វូច្រចារ នែើមបីរញ្ចរ់ 

សស្រង្ហគ មនៅប្សកុតមែ រ តាមការនសា ើពី ប្ពុះនៅនសៀម ននរស្រនាសូរ ឯចំ្តណកប្ពុះជ័យនជដាឋ  ជាមហា 

កសតយតមែ រ ប្ទង់បានរត់នច្ញពីរោា យលតងវក នហើយមិនែឹងនៅោក់មល នួនៅទីតំរន់ណាន ើយ 

(តាមឯកសារ ប្ពុះអងគនៅស គតឯនមតតសា ឹងតប្តង)។  

នពលតែលនសៀមមានជ័យជំនុះនហើយ នគែកទ័ពនច្ញពីប្សកុតមែ រ នដាយចារ់យកប្ពុះឧភ- 

នយរាជតមែរនៅប្សកុនសៀមផង នហើយទ កឲមហាមស្រនត ីនសៀមមាា ក់ នៅប្តួតប្តាប្សកុតមែ រ នដាយ  

យកប្សកុឧែ ងគ  ជាទីរញ្ញា ការជាន់មពស់ននអាជាា ធរនសៀម នៅនពលនោុះ មានប្ពុះរាមាធិរតី 

អ ង តែលអាកទងំពួងនៅថា ប្ពុះរាមានជើងនប្ព ជាប្ពុះអងគវងសធំមួយ ជានមទ័ពតមែរលបីមួយ 

ប្រកាសមល នួជានសតច្តមែរ នហើយនកណឌ ពលភាា ម នលើកទ័ពនៅសាា ក់វាយកងទ័ពនសៀមតាម 

ផល វូនមតតប្ទងំ នែើមបីមិនឲប្ពុះមហាកសតយនសៀមច្ ុះនៅសម ប្ទនច្ញពីប្សកុតមែ របាន សាា ក់ផល វូឯ 

នមតតនគរវតត  បាត់ែំរង នែើមបីក ំឲទ័ពនជើងនោកនសៀមនច្ញពីប្សកុតមែ រ នែើមបីវាយែនណត ើម 

យកមកវញិនូវនកតនភ័ណឌជាតិតមែ រ តែលនសៀម នគប្រមូលោែ នសល់អវ ីនសាុះពីរោា យលតងវក 

យកនៅប្សកុនគ ជាមួយោា នោុះតែរ ប្ពុះរាមានជើងនប្ព បាននរៀរកបូ នទ័ពនៅ 

ឯភាំនពញ នែើមបី នៅវាយប្សកុឧែ ងគ។ ពលទ័ពតមែរ នៅនប្កាមអាជាា ធរនសៀម នៅប្សកុ 
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ឧែ ងគ ែឹងថាប្ពុះរាមានជើងនប្ពនលើកទ័ពមក ក៏ោោំា រត់នចាលនមកងទ័ពនសៀមអស់ មហាមស្រនត ី 

នសៀម នៅសល់តតទ័ពោវ២០០០ោក ់ក៏ច្ាងំចាញ់ទ័ពតមែ រ សាា រ់ និងោំោា រត់នៅប្សកុវញិ 

អស់ តតជាអក សលទ័ពតមែរឯនទៀត តែលមាននរសកកមែវាយែនណត ើមយកនកតនភ័ណឌជាតិ 

តមែ រ មិនអាច្សនប្មច្ែូច្រំណងបាន នប្ពុះទ័ពនសៀម បានោំោា ឆាងតែននៅប្សកុនគវញិ 

ទន់។  

រីឆ្ងា ំនប្កាយមក ប្ពុះរាមានជើងនប្ព ប្តូវបានជនជាតិបារាងំមាា ក់ន ែ្ ុះលវ ីនវ៉េ ូហសូ  ជាមួយទហាន 

បារាងំ២៤ោក់នទៀត នប្រើឧបាយកល នធវ ើឃាតប្ពុះអងគ ប្ពមទងំមស្រនត ីតមែ រជានប្ច្ើនោក់នទៀត  

នៅកន ុងប្ពុះររមរាជវាងំតតមតង។ រោា រ់មក នោកលវ ីនវ៉េ ូហសូ  ជាមួយទហានបារាងំ៤ 

ោក់ និងទហានតមែ រជានប្ច្ើន បានោំោា នៅអនញ្ា ើញ ប្ពុះអងគតន់ ជារ ប្តកណាត លប្ពុះជ័យ 

នជដាឋ  ពីនមតតសា ឹងតប្តង ចូ្លនសាយរាជសមបតត ិ កន ុងឆ្ងា ំ១៥៩៧ នៅប្សកុប្សីសនធរ។  

ម ននសៀមវាយយកបានរោា យលតងវក ប្សកុតមែ រនៅជាប្សកុរ ងនរឿងនៅន ើយ នប្កាយពីតរក 

រោា យលតងវកមក រហូតតមកែល់សតវតយទី១៩ ជារយៈនពលនប្ោុះនជាកនប្ោុះជា ំសំរារ់ប្សកុ 

តមែ រ តែលោំឲបាត់អស់នូវអវ ីៗប្គរ់តររយ៉ា ង ែូច្យ៉ា ងអារយធម៍ ទឹកែីកមព ុជានប្កាម ប្តូវយួន 

រញ្ច លូជាឧរសមានធ  ឯតរកខាងមសច ឹម ពយ័តយ ប្តូវ នសៀមរញ្ច លូជានមតតររស់នគ។ មិនតត 

រ៉ា នណាណ ុះ ប្សកុតមែ រ រស់ជានគរនៅនប្កាមអំណាច្នសៀមយួន ែូច្យ៉ា ងប្ពុះបាទអងគែួង 

(១៨៤៣ ១៨៦០)ជាប្ពុះមហាកសតយន ើងនសាយរាជសមបតត ិនដាយមានការសប្មរសប្មួលជ្ជសហវ ិ

វរតិជជយ(condominium)រវាងនសតច្នសៀមនិងយួន នលើប្សកុតមែ រ។  

ការបាត់ែឹងថា ជាតិមល នួ ជាជាតិធាា រ់មានអារយធម៍រ ងនរឿង នធវ ើឲជនជាតិតមែ រមានសតិ 

ប្រនហាង ោែ នមនោគមវជិាា ជាតិ។ វរបធម៍ និងសងគមធម៍ តែលធាា រ់មាន តលងលូតលស ់

នៅម ម មិនតតរ៉ា នណាណ ុះ តថមទងំច្ ុះអន់ថយនប្កាយនៅវញិនទៀតផង តបិតជនជាតិតមែរោែ ន 

ឪកាសនឹងសាងរនតពីរ ពវរ រស នហើយក៏ោែ នលទធភាព នឹងរកោប្គងទ ក ឲគង់វងស ប្ទពយ 

មត៌កអារយធម៏ជាតិមល នួនៅនទៀត។ កន ុងសាា នភាពតររននុះ នយើងអាច្សនា ិដាឋ នបានថា សម័យ 

កណាត ល ជាសម័យអតាងគតសំរារ់ប្រជាជាតិតមែរ។  
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៤.សម័យអាណាពាបា បាជងំដសស(១៨៦៣ ១៩៥៣) 

រួនសតវតសកន ុងអតាងគត ្មជាតិតមែរហូរអស់ពីសព៌ងគ នកោុះអស់កមាា ំងជាតិ ប្រជាជាតិតមែរ 

រស់នៅកន ុងសមនធការ(ប្រែូច្នឹងខាវ ក់ងងឹតសូនយស ង) ប្តូវការអាកោំផល វូ ឲនច្ញរចួ្ ពីសហ 

វវវិតិរាជយ ជាឃាត ជាប្រនយជន៏ ររស់នសៀមយួន តែលជានប្ោុះថាា ក់ែល់ជាតិតមែ រ ោំឲប្ពុះបាទ 

អងគែួង មានច្កខ ុ វសិ័យ តាមការតណោំររស់រពវជិតបារាងំមាា ក់ មានោម សនមតច្ម ីស មាន 

រំណង នៅពឹងនគរបារាងំ ឲមកជួយសនស្រង្ហគ ុះជាតិតមែ រ ពីនប្ោុះថាា ក់ែល់អាយ ជីវតិ។  

កន ុងឆ្ងា ំ១៨៦៣ ប្ពុះបាទននរាតតម(១៨៦០ ១៩០៤) ន ើងនសាយរាជសមបតត ិ រនតពីប្ពុះរីតា សំនរច្ 

ច្ិតត ច្ ុះហតានលខា សនធ ិសញ្ញា ននអាណាពោបាលបារាងំ ជាមួយនឹងតំណាង ប្ពុះនៅអធិរាជណា 

រ៉ាូ ន អ ងទី៣។  

ច្ំនពុះបារាងំ សនធ ិសញ្ញា ននុះ ប្ោន់ជាការរនតននយបាយ រ លចូ្លននអាណានិគមបារាងំ មក 

កន ុងតំរន់អាស ីអនគាយ៏ នពលនោុះបារាងំ នគនមើលន ើញថា ប្រនទសតមែរ អាច្ជាទវ រផល វូទឹកតាម 

មហានទីនមក ង រនតពីសម ទយ សំរារ់នធវ ើពណិជាកមែ ជាមួយប្រនទសច្ិន តតជាអក សល លទធ 

ភាពជាសកតន ពលននុះ វាមានឧរសកគធមែជាតិរារាងំ នៅប្ពំប្រទល់តមែ រោវ មិនអាច្ ឲោវា 

មានចំ្ណ ុះធំ ឆាងកាត់បាន ការជួរប្រទុះនូវរញ្ញា ននុះ នធវ ើឲបារាងំមានការមកច្ិតត តររជាវលឹ 

ត រ់មកគិតរក ទញយកប្រនយជន៏ពីធនធានធមែជាតិតមែរ និងរកែីសមបទន សំរារ់វនិិ 

នយគិនបារាងំតសសនៅវញិ។  

អាណាពោបាលបារាងំ បានរញ្ឈរ់ការរនតននមហិច្ាតាទឹកែី និងសហវវិតិរាជនសៀមយួន មក 

នលើប្សកុតមែ របានពិតតមន តតវាព ំអាច្សាត បាននូវអវ ីៗ តែលតមែរនយើងបានបាត់រង់រចួ្នៅ 

នហើយ នលើកតលងតតនមតតមាុះ ែូច្ជា បាត់ែំរង នពសាត់ នសៀមរារ សា ឹងតប្តង មល នូប្ព។  កន ុង 

ទសសនៈអាណានិគមបារាងំនៅកន ុងសាកលនោកកន ុងសម័យនោុះ នគយកនោលលទធិននការរ ល 

ចូ្ល(pénétration)មកអនាងជនជាតិតែលរស់នប្កាមអាណានិគមររស់នគ នែើមបីរង្ហា ញស ច្ឆ 

នាៈននការរ លចូ្លននុះ តែលមានន័យែូច្តនៅ៖ 

រុ ចូ គឺឈ្រនលើមូលដាឋ នការែូរ(échange)ោា នៅវញិនៅមក កន ុងគតិកាតរភាព និង 

សមភាព រវាងប្រនទសអាកអាណានិគម និងប្រនទសអាណានិគម នែើមបីការច្ំនរ ើនលូតោស់នន 

មន សសជាតិ តួយ៉ា ងនៅប្សកុតមែ រ បារាងំនគោំចូ្លនូវវជិាា វទិោសាស្រសត  សាធារណស ខាភិ 
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បាល ការអរ់រំជាតិទំននើរ រែឋបាលទំននើរអភិវឌ្ឍន៏នសែឋកិច្ច  ឈ្រនលើការ រកសភាពច្នប្មើន 

ននការរស់នៅររស់ប្រជាពលរែឋនិងរែឋ  ការោំពរប្រនទសតមែរ ពីការ ា្ នពន ពីសំណាក់ររ 

នទស។ ជ្ជវដិោម(inversement)នៅកន ុងការែូរននុះ ប្សកុតមែ រ បានផគត់ផគង់តរវញិ ែល់ប្រនទស 

បារាងំនូវធនធានធមែជាតិជានប្ច្ើន តែលជាររូធាត នែើម សំរារ់ឧសោហកមែ ជាែីស 

មបទន សំរារ់ដធវើផ ិតកសិកមែែ ់មាប្តោឋ នឧសាហកមែ(៨)ជាផោរលក់ែូរ ជាពិនសសជា 

មូលដាឋ ន សំរារ់នធវ ើការវាតឥទធិពលអាណានិគមបារាងំកន ុងែំរន់។  

នោលលទធិននុះ ម សពីនោលលទធិជតតាត គឺការវាយយកប្រនទសមួយមកដាក់ ជាប្រនទស 

ច្ំណ ុះឬរញ្ច លូជា ឧរសមព័នធ  នដាយនប្រើននយបាយរំបាត់ពូជសាសន៏ រំោយវរបធម៍ប្រជា 

ពលរែឋនែើម។  

តតនយើងែឹងថា នោលលទធិទងំពីរននុះ វាមានធាត ែូច្ោា  ទី១ជាការទក់ទង រវាងប្រនទស 

មានអន ភាពនឹងប្រនទសទន់នមោយ ទី២គឺប្រនទសមានអន ភាព នគតតងតតតសវងរក 

ប្រនយជន៏ររស់នគជាម ន នប្ពុះនោលការណ៏ននការតសវងរកប្រនយជន៏ររស់នគនោុះនហើយ ជា 

មូលនហត ច្មបងររស់នគ។  

កន ុងសម័យអាណាពោបាលបារាងំ នទុះរីអាកប្បាជាបារាងំតសស នគបាននធវ ើការសិកោម៉ាត់ច្ត់  

អំពីអារយធម៍តមែ រ ោំឲតមែ រនយើងភាា ក់ន ើងវញិថា ជាតិសាសន៏មល នួ ធាា រ់មានវរបធម៏រ ងនរៀង  

ប្រជាជាតិមល នួ ធាា រ់ជាមហានគរ តតអតីតកាលនដាយកិតត ិគ ណននុះ វាមានភាពជាការអាក់ 

អន់ច្ិតត(frustration)កន ុងសតិតមែ រ ជាងភាពជាការយល់ែឹង(conscience)អំពីកមាា ំងជាតិតមែរ  

នប្ពុះប្រជាជាតិតមែរ នៅនពលតែលមល នួភាា ក់រលឹកនោុះ រស់ជាប្រជាជាតិមំុ្ររនទស(បារាងំ) 

នទុះរី មានប្បាសាទអងគរវតត ជាភសត ុតាងជាោមររូ ននឥស្រនា ិយ(grandeur)ជាតិ តតរាស្រសត តមែ រ 

នសា ើរតតមួយនគរ រស់នៅកន ុងមាមប្រកសា ឹក ជាប្រជាពលរែឋមំុ្ររនទស។ កន ុងភាពផទ ុយប្ស ុះននុះ  

ប្រជាជាតិតមែរព ំអាច្មានមនោគមវជិាា ជាតិបាននោុះន ើយ នប្ពុះប្រជាជាតិតមែរ រស់នៅរនត  

កន ុងឥទធពលវរបធម៍ររនទសជានិច្ច  មាននសៀមយួន និងបារាងំ។  

សម័យអាណាពោបាលបារាងំ ប្ោន់តតជាស រិនតែ៏លអ មួយរ៉ា នណាណ ុះសំរារ់ប្រជាជាតិតមែរ ទងំ 

នសត ច្ទងំរាស្រសត  ោំោា នែកលក់មានស ម ជិតមួយសតវតយ នែកចាំប្ពុះបាទធមែិក មកជួយក 

សាងមហានគរន ើងវញិ នប្ពុះបារាងំ នគប្បារ់តមែរថា តមែ រជាពូជសាងប្បាសាទ ជាពូជមាន 
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នសត ច្មានសាសោ ជាប្គឹុះ តតនពលននុះ មានបារាងំការពរនូវអវ ីតែលតមែរធាា រ់មាន នហើយជា 

អាកោំផល វូ ឲែឹងន ើងវញិ នូវមនោគមវជិាា តមែ រ គឺវរបធម៏សម័យថែី តែលបារាងំនគោំចូ្លប្សកុ 

តមែ រ គឺអាណាពោបាលបារាងំហា ឹងឯង នប្ពុះនគជាអាករំនដាុះជាតិតមែរឲរចួ្ទ កខភ័យ។  

 

ដសចកត ីសនន ិោឋ ន 

នៅទីននុះ នយើងមិននលើកយករណាត សម័យរោា រ់ពីអាពោបាលបារាងំមកនធវ ើប្រធានសិកោ 

រនតនោុះន ើយ នប្ពុះវាជាប្រធានធំមួយ ប្តូវចាំបាច្់នលើកវា យកមកពិចារណា ដាច់្ត ក  

សម័យរនតនោុះ ជាសម័យ ប្រយ ទធននយបាយផង និងជាសម័យល រនលើនដាយសីហន និយម 

ផង ឬសម័យសងគមនិយម។  

ែូច្នយើងបានជំរារជូន ជានយរល់ផ្លា ល ់ែល់ប្រិយមិតតអាកអាន អំពីមនោគមវជិាា ជាតិតមែ រ  

តាំងពីរ រាណកាល មកែល់សម័យអណាពោបាលបារាងំ នរើនយើងនធវ ើសងខរនៅ ន ើញថា នៅ 

កន ុងផាត់គំនិតតមែ រ ជាទូនៅ គឺសាសោ និងប្ពុះមហាកសតយននុះនហើយជាមនោគមនវជិាា ជាតិ 

តមែ រ។ ឈ្រនលើមូលគំនិតនុះឯង នទើរតមែ រនយើងភាគនប្ច្ើន តតងតតមានជំននឿថា ប្រជារាស្រសត តមែ រ  

ជាអាករាជានិយមប្សោញ់ព ទធសាសោ។  

មូលគំនិតននុះ រង្ហា ញឲន ើញថា ជនជាតិតមែរ ជាជនជាតិ មានការដោរព(culte)នៅនលើវតថ ុ 

តែលមានលកខណៈជា”អាកការពរ”ឬ”វរ័ ែន”នលើនសច្កត ីស មររស់ជីវតិមល នួ អវ ីតែលជាទ កខ  ប្តូវ 

ចាំបាច្ ់មានអាកការពរមកជួយរំនដាុះ ែូច្យ៉ា ងការរង់ចាំជាអសារ ប្ពុះបាទធមែិក។  

កន ុងការនោរពននុះ មានតាំងពីរ រាណកាលមកនមាុះ ជារ ពវវរបធម៍តមែ រ គឺអវ ីជាធមែជាត ិ

ស ទធតតមានអាកការពរ គឺ”អាកតា”ែូនច្ាុះជីវតិមន សស រស់នៅកន ុង អ្និសសរភាព(ចំ្ណ ុះ)ជា 

និច្ច ននអាកការពរ នែើមបីឲមាននសច្កត ីស ម។ សមយ័នប្កាយៗមកនទៀត អាកការពរគឺប្ពុះមហា 

កសតយ តែលមានង្ហរជាវរ័ ែន ែូច្យ៉ា ង តមែ រភាគនប្ច្ើននជឿថា នរើប្សកុអត់នសត ច្ ជាតិប្តូវរោយ។  

នយើងអាច្សួរថា នតើសាសោ តែលជាគូរជីវតិនឹងប្ពុះមហាកសតយ មានសារៈសំខាន់អវ ីតែរ កន ុង 

មនោគមវជិាា ជាតិតមែ រ?នៅកន ុងផាត់គំនិតតមែ រ សាសោ និងមហាកសតយ ជាអងគភាពតតមួយ 

ឥតអាច្តរងតច្កបាននោុះន ើយ សាសោជាអាកប្ទទង់ររររាជានិយម ឯចំ្តណក មហា 

កសតយ ជាអាកការពរសាសោ។ ការពឹងោា នៅវញិនៅមកននុះ មាននៅកន ុងនោលការណ៏ននលទធ ិ
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ប្ពហែណ ៏តែលជាសាសោជាតិតមែរកន ុងសម័យអងគរ គឺនោលការណ៏”វណណ វភិាគ”សមព័នធ ននុះរតិតត 

មានខាា ំងន ើង នៅនពលតែលប្ពុះបាទជ័យវរ័នែទី២ យកលទធិនទវរាជ ជាប្គឹុះននររររាជានិ 

យម។  

នរើនទុះរីមកែល់សម័យព ទធសាសោ បានចំ្នរ ើនថំុ្នថកើតនៅប្សកុតមែ រ មានឧតតមតធម៍ ជាអាក 

ដាស់នតឿនសតវនោក តតព ទធសាសោ មិនបាន ឬមិនអាច្ យកប្ពហែញ្ាសាសោជាសប្តូវធម៍ 

នោុះន ើយ នប្ពុះប្ពហែញ្ាសាសោបាន ចាក់ឫសតកវ អស់នប្ច្ើនសតវតសរចួ្មកនហើយ កន ុងសតិ 

អាកែឹកោំ ជាពិនសស វាកាា យជាទំននៀមជាតិ ជាតំណាងនននសច្កត ីរ ងនរឿងននវណណ ៈកសប្តីយ  

តែលតមែរនយើងភាគនប្ច្ើន តតងតតទ កជាអាកការពរនសច្កត ីស មននប្រជារាស្រសត  ែូច្បានជំរារ 

ជូនខាងនលើរចួ្មកនហើយ ែូនច្ាុះពនា ឺននព ទធសាសោកន ុងសតិតមែ រ គឺនកើតនច្ញមកពីររមីប្ពុះ 

មហាកសតយ ែូច្យ៉ា ងនគនិយយថា នរើនសត ច្ប្គរ់ប្គងនគរតាមទសពិជរាជធម៍ គឺច្ាស់ជាព ទធ 

សាសោមានការច្ំនរ ើនកន ុងប្ពុះនគរ តែលជាសាសោប្ទប្ទង់រាជរលា ័ងក ែូច្ោា តែរនឹងប្ពហែញ្ា  

សាសោ នរើមានភាពម សោា រនត ិច្រនត ចួ្ននតួោទីននការោំប្ទននុះ គឺថិតនៅនលើមនធោបាយ 

តតរ៉ា នណាណ ុះ មួយសំអាងនលើអាទីនទព មួយសំអាងនលើនោលការណ៏រ ណយបារ មួយពឹងនលើអាទិ 

នទព មួយនជឿនលើកមែផលតែលរ គគលមាា ក់ៗបានកសាងពីអតីជាតិ។  

រមួនសច្កត ីមក មនោគមនវជិាា ជាតិតមែ រ គឺ”សាសោ និងមហាកសតយ”គឺគំនិតយកនោលការណ៏ 

រស់ដោយជំនួយ(៩)តែលជា ការប្តិុះរុិះអកមែ ផទ ុយពីគំនិត”មល នួទីពឹងមល នួ”តែលជាការប្តិុះរុិះ 

សកមែ។  

  

១ ល័កខម័ណឌ ឥរយិរឋ=មារយទ សណាត រ់ធាា រ់ ឫកព។  

២វរររជីវភាព=Mode de vie។  

៣វអំណាច្ជាទីប្សឡាញ់=Pouvoir charismatique។  

៤វរនធ ំមល នួ=se vanter។  

៥វវណណ ៈវភិាគ=Division sociale។  

៦វសងគមនិមាែ ណ=structure sociale។  

៧វកមាា ំងពល=Force physique។  

៨វនធវើផលិតកសិកមែែល់មាប្តដាឋ នឧសសហកមែ=Une production de l’agriculture à l’échelle industrielle។  
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២ 

រយៈដព មានគភ៌កូនឯកជជយជ្ជតិ 

(១៩៤៦-១៩៥៣) 

 

អ្វីដៅដែ ដៅថាឯកជជយជ្ជតិ ? 

និយមន័យននពកយឯករាជយគឺៈជាទូនៅ ពកយឯករាជយ គឺកំណត់នលើអវតតមាន ននទំោក់ទំនង 

រវាងមូលនហត នឹងផលប្រតិកមែ  អវតត ិមានននការទទួលឥទធិពល និងអវតត ិមាន ននការទទួល 

នសច្កត ីរងខ ិតរងខ ំ។  

នប្កាយសស្រង្ហគ មនោកនលើកទីពីរមក បារាងំនគមានរំណងនឹងរនត  រររអាណាពោបាលនគនៅ 

ប្សកុតមែ រ តតចំ្ណង់ននុះ មានឧរសគគធំៗជានប្ច្ើន ែូច្យ៉ា ង និោា ការ មាននៅកន ុងគតិនន 

ប្រនទសអានិគម ទមទរឯករាជយ តែលមានសហរែឋអានមរកិ ជាមហាអំណាច្ពិភពនោក ោំ 

ប្ទតាមផល វូច្ិតតនូវច្លោគតិននុះផង ការប្រកាសឯករាជយជាតិនៅកមព ុជា ោនថងទី១២មិោឆ្ងា ំ 

១៩៤៥ ពីសំណាក់ប្ពុះមហាកសតយតមែ រ ប្ពុះបាទននរាតតម.សីហន  តែលជាការប្រកាសមួយប្សរ 

តាមច្ារ់តមែ រ តែលវាអាច្ល របាននូវសនធ ិសញ្ញា អាណាពោបាលបារាងំ។  នពលនោុះនោក 

ស ឺង-ង៉ា កថាញ់ ប្តូវបានតតងតាំងជាោយករែឋមស្រនត ី តតែល់នពលពួកសមព័នធមិតត  នគចូ្លមក 

ប្សកុតមែ រ នហើយឲបារាងំ ចារ់នោករញ្ច នូនៅប្សកុបារាងំភាា ម(១៥ត ោឆ្ងា ំ១៩៤៥)នដាយនចាទ 

នោកថាចូ្លនែជរ៉ា ន ោំនចាទជា កំហិតតាមផល វូច្ារ់ ែល់បារាងំអំពីលកខនត ិកៈររស់ប្រនទស 

តមែ រនប្កាយពីបានប្រកាសឯករាជយ។  កំហិត(contrainte)ននុះ តប្មូវឲបារាងំច្រចារជាថែី ជាមួយ 

រាជរដាឋ ភិបាលតមែរ នែើមបីរកមូលដាឋ នច្ារ់ថែី សំរារ់នធវ ើឲប្សរច្ារ់ននការវលឹប្ត រ់ចូ្លមក 

ប្សកុតមែ រវញិ ច្ារ់ថែីនោុះគឺ កិច្ចសនោរនណាណ ុះអាសនា (៧មករាឆ្ងា ំ១៩៤៦)អន ញ្ញា ត នូវវតតមាន 

អាជាា ធរបារាងំនៅប្សកុតមែ រ កន ុងរយៈនពលអនត រកាលមួយ តតកិច្ចសោា រនណាណ ុះអាសនាននុះ  

វាមានតនមាជាកិតិយ តត  រញ្ចរ់នូវសនធ ិសញ្ញា អាណាពោបាលបាំរាងំនៅប្សកុតមែ រតែរ កន ុងកិច្ច 

សនាននុះ បាននប្ោងទ កនូវការនបាុះនឆ្ងា តនប្ជើសនរ ើសសមាជិកសភារញ្ាតតច្ារ់ នៅនថងទី១ 

កញ្ញា ឆ្ងា ំ១៩៤៦ នែើមបីតាក់តតងរែឋធមែន ញ្ា ។  នពលនោុះ មានគណរកសននយបាយជានប្ច្ើន  
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បានចូ្លប្រណាងំប្រតជកែនណត ើមអាសនៈកន ុងសភានោុះ ែូច្ជាៈគណរកសប្រជាធិនរតយយ  

ែឹកោំនដាយប្ពុះអងគមាច ស់ស ីស វតត.យ តា ិវងស;គណរកសនសរ ើភាព ែឹកោំនដាយប្ទង់ននរាតតម. 

នរនិា នែត;គណរកសនមមររ៉ា នាការ ែឹកោំនដាយនោកលន់.នល់;គណរកសតំនកើងប្រជាជាតិ  

ែឹកោំនដាយនោកតយ៉ាម.សំរូរ;គណរកសច្ំនរ ើនជាតិ ែឹកោំនដាយនោកជា.ជិនក ក;គណ 

រកសឥឍសានមានជ័យ ែឹកោំនដាយនោកន ៉ា .ច្យ;គណរកសរមួជាតិ;គណរកសប្រជាជន; 

គណរកសររូសំរ ក ុ្ំ ែឹកោំនដាយនោកម៉ាម.ស ទធ(១);គណរកសររូកនណឌ ៀវ;គណរកសររូ 

កណាត រ់ប្សូវ ែឹកោំនដាយនោកសំ.នញៀន។  

គណរកសតែលបានឈ្ា ុះនគដាច់្ គឺគណរកសប្រជាធិរនតយយ ទទួលបានសនមាងនប្ច្ើនជាងនគ 

នៅកន ុងសភារញ្ាតតច្ារ់ រោា រ់មក គណរកសនសរ ើភាព តែលជាគណរកសមានការោំប្ទពី 

អាជាា ធរអាណាពយបាលបារាងំ។  ភាពមិនែូច្ោា រវាងគណរកសប្រជាធិនរតយយ និងគណរកស 

នសរ ើភាព គឺ គណរកសទី១ មាននោលរំណង ទមទរឯករាជយជាតិពីបារាងំ ឯចំ្តណក គណ 

រកសទី២ នគមាននោលរំណង ទ កសាា នភាពននការទក់ទង តមែ រ.បារាងំ ឲនៅែតែល ជា 

រនណាត ុះអាសនាសិន។   កន ុងតមកកតដា ប្ពុះអងគមាច ស់ស ីស វតត.យ តា ិវងស តែលតមែរនយើងភាគនប្ច្ើន  

ទ កជារីតារែឋធមែន ញ្ា  ប្ទង់ប្រឈួ្ននរាគសគត មួយតមនប្កាយពីបានប្រកាស ឲនប្រើរែឋធមែ  

ន ញ្ា ទី១ននរាជាណាច្កយកមព ុជា(១៦ឧសភាឆ្ងា ំ១៩៤៧)តែលមានរររននយបាយែឹកោំជាតិ  

ជារររ រាជានិយមអាប្ស័យរែឋធមែន ញ្ា ។  

រោា រ់មក មានការនបាុះនឆ្ងា តជាសាកល នៅនថងទី២១ធន  ូកន ុងឆ្ងា ំែតែល នែើមបីនប្ជើនរ ើស 

សមាជិករែឋសភា។  គណរកសប្រជាធិរនតយយបានទទួលអាសនៈនប្ច្ើនជាងនគែតែល នោក 

នអៀវ.នកើសបានប្តូវតំណាងរាស្រសត  នបាុះនឆ្ងា តឲនោកនធវ ើជាប្រធានរែឋសភាែំរូងននសភាជាតិតមែ  

រ។  កន ុងនីតិកាលទី១ននសភាជាតិននុះ មានែំនណើររអាក់រអួលណាស់ នប្ពុះហល ងួសីហន  តតងតត 

នធវ ើការរំពនជានិច្ច  នច្ុះតតតករែឋធមែន ញ្ា ប្ត រ់ប្ត ិន នែើមបីរកប្រនយជន៏មល នួផ្លា ល់។  មក 

ែល់នថងទី១៧កញ្ញា ឆ្ងា ំ១៩៤៩ ហល ងួសីហន  បានរំោយរែឋសភាននុះនៅ នគសនងកតន ើញថា ោែ ន 

ប្រតិកមែជាអវជិាមានពីសំណាក់ប្រជារាស្រសត តមែ រនទ នៅច្ំនពុះម មទនងវ ើហល ងួសីហន ននុះ នប្ពុះតមែ រ 

មាា ក់ៗភ័យខាា ច្សាា រ់។  នថងទី៨វវចិ្ាកា រាជាណាច្កយតមែ រ យល់ប្ពមទទួលយកលកខនត ិកៈជា 

ប្រនទសឯករាជយនៅកន ុងសហភាពបារានំងតសស លកខនត ិកៈននុះ ប្រគល់សិទធ ិឲបារាងំរនត  
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ប្គរ់ប្គងកិច្ចការ ននយបាយការររនទស ការពរជាតិ និងយ តត ិធម៍។  នថងទី៣មីោឆ្ងា  ំ

១៩៥១ មានការនបាុះនឆ្ងា តជាថែីនរ ើសសមាជិកសភាជាតិ គណរកសប្រជាធិរនតយយទទួលជ័យ 

ជំនុះមតងនទៀត។  នោកស ឺង.ង៉ា កថាញ់ បានវលឹប្ត រ់មកប្សកុវញិ នៅនថងទី១៣ត ោកន ុងឆ្ងា ំែ 

តែល។  អាកភា ំនពញនប្ច្ើនក ុះករមាន ទងំប្ពុះសងឃ អាករាជការ ជនធមែតា យ វជន ោំោា នធវ ើ 

ែំនណើរ នៅទទួលនោកនៅប្ពោនយនតនហាុះ ែូច្ជាវរិរ រសជាតិ។  ប្រជាប្រិយភាពននុះ ក៏កាា យ 

ជានប្ោុះថាា ក់សំរារ់នោកតតមតង នប្ពុះហល ងួសីហន  ប្ទង់ទ កវា ជាការគំរាមកំតហកែល់រាជឯក 

សិទធិររស់ប្ទងែូ់នច្ាុះនោកស ឺង.ង៉ា កថាញ់ ក៏កាា យជាសប្តូវររស់ហល ងួសីហន ផង ជាសប្តូវររស់ 

ររររាជានិយមផង។  

ការផទ ុយោា ប្ស ុះ មានលកខណៈជាវវិាទ រវាងហល ងួសីហន  និងនោកស ឺង.ង៉ា កថាញ់ គឺគំនិត 

ទមទរឯករាជយ វវវិាទននុះ តប្មូវ ឲនោកស ឺង.ង៉ា កថាញ់ រត់ចូ្លនប្ព នែើមបីរកោសនត ិស មររស់ 

នោកផង និងអាច្ឲនោកមានលទធភាពរនតននយបាយរំនដាុះជាតិពីអាណាពោបាលបារាងំ 

ជារោា ន់ផង។  នរើនោកមិនរត់ចូ្លនប្ពនោុះនទ វាសោនោកគឺពិតែូច្ជានោកអ ីវ.នកើសជា 

ព ំខាន នប្ពុះជំោន់នោុះ អាកណាមានគំនិតម សពីហល ងួសីហន  គឺបារាងំនគទ កជាសប្តូវររស់ 

នគតែរ ែូនច្ាុះ ការរត់ចូ្លនប្ពជាច្នមា ើយតតមួយគត់សំរារ់អាកប្រឆ្ងំងដាច់្ខាតនឹងគំនិតហល ងួ 

សីហន ។  

រយៈនពលមានគភ៌នោុះ ជារយៈនពលមានសារៈសំខាន់ណាស់កន ុងជីវតិននយបាយតមែរ នប្ពុះកន ុង 

នពលនោុះ មានពនា ឺថែីមួយ ចាំងតច្ងន ើងកន ុងពិភពនោក គឺនោលការណ៏នន”ប្រជាពលរែឋ 

និមួយៗមានសិទធិនឹងសំនរច្នូវនជាគវាសោមល នួនដាយមល នួឯង”តែលោំនរើកវញិ្ញា ណប្រជា 

ពលរែឋទន់នមោយ ឲសាគ ល់នូវសិទធិររស់មល នួថា វាមានតនមាឥតអាច្នរណាទិញឬរងខំបាននោុះ 

ន ើយ។  តតនៅនពលជាមួយោា នោុះតែរ ពិភពនោករស់នៅកន ុងការប្រឈ្មម មដាក់ោា  រវាង 

សហរែឋអានមរកិនឹងសហភាពសូនវៀត តែលនគឲន ែ្ ុះថា”សស្រង្ហគ មប្តជាក់”គឺជា សស្រង្ហគ មនោក 

នសរ ើនឹងនោកក មុ្យនិសត  តែលតប្មូវឲប្រនទសតូច្ៗនធវ ើការនប្ជើសនរ ើសរករតងអកននយបាយ 

មល នួ។  

មួយនទៀត គឺជ័យជំនុះពួកក មុ្យនិសត ចិ្ននលើពួកអាកជាតិនិយមចិ្ន តែលជាកំនណើត 

សាធារណរែឋប្រជាមានិតច្ិននៅនថងទី១ត ោឆ្ងា ំ១៩៤៩ ោំរនងក ើតជាសាា នភាពថែីមួយនៅ 
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ឥណឌ ចូ្ិនបារាងំ នប្ពុះទ័ពក មុ្យនិសត យួន នគចារ់មានរតងអកែ៏មាំមួយសំរារ់ប្រឆ្ងំងនពញ 

កមាា ំងនឹងកងទ័ពបារាងំ។  ឯចំ្តណកនៅប្សកុតមែ រវញិ អាកនច្ុះែឹងមួយចំ្នួនតូច្ ចារ់នផតើម 

តែរនធវ ើសកមែភាពប្រឆ្ងំងនឹងបារាងំ គំនិតននុះ វាមានឫសតាំងពីឆ្ងា ំ១៩៣៦ តែលពួកោត់ 

ោំោា  រនងក ើតកាតសត”នគរវតត”កន ុងនោលរំណងដាស់មនសិកាជាតិតមែរឲភាា ក់ែឹង ពីតនមា   

ជាតិសាសន៏ នឹងប្រជាជាតិតមែរ តែលជាប្រជាជាតិមួយ ធាា រ់មានអារយធម៍មពង់មពស់មួយតែរ 

កន ុងពិភពនោក។  

ជំោន់នោុះ រញ្ញា ប្រឈ្មម ម(défi)ររស់អាកនសាហាជាតិទងំនោុះ មានរីយ៉ា ង ទី១.ទមទរ 

ឯករាជយជាតិ ពីបារាងំ ទី២.រំនដាុះកមព ុជានប្កាម ពីការតាំងទីននជាតិសាន៏យួននៅកន ុងទឹកែី 

តមែ រ ទី៣.ទរ់ទល ់ទ កជាម ន ននឥទធិពលច្លោក មុ្យនិសត យួន នៅឥណឌ ចូ្ិន។  គួរែឹងតែរ 

ថា មនោគមវជិាា ននកាតសត”អងគរវតត”គឺ”នសរ ើនិយម” និង”ជាតិនិយម”តែលមាននោកស ឺង. 

ង៉ា កថាញ់ ជាតំណាងននឧតតមគតិននុះ នហើយប្តូវបាន ហល ងួសីហន  ទ កជាសប្តូវររស់ប្ពុះអងគ  

ផ្លា ល់ផង និងជាសប្តូវជាតិតមែ រផង ែូច្តែរបានជំរារខាងនលើរចួ្មកនហើយ ែូនច្ាុះពកយ“តមែ រ 

នសរ ើ”ប្តូវបានតមែរ សីហន និយម នធវ ើយ ទធោការ នដាយការប្រមាណ ទ កជានវវច្នសពធនឹងពកយ 

”តឆកកបត់ជាតិ”ឧទហរណ៏ៈនពលតែលនោកសម.សារ ើោត់រត់ចូ្លនប្ព ហល ងួសីហន  រង្ហគ រ់ឲ 

ររវិារប្ទង់ គូរររូនោកសម.សារ ើ ជាតឆកមានកាលជាមន សស នហើយតតងរទច្នប្មៀង ឲយ វជន 

នប្ច្ៀងប្រមាថនោកថាៈសម.សារ ើ ជាតឆកកបត់ជាតិ។  ទនងវ ើននុះឯងជាការរង្ហា ញភាពនកាង 

កាច្ររស់ហល ងួសីហន ។  

កន ុងរយៈនពលមានគភ៌នោុះ ររយិកាសននយបាយនៅប្សកុតមែ រ ជាររយិកាសនលែ ងងឹត ពួក 

រ៉ាូលីសសមាង ត់បារាងំតសស បាននប្រើលបិច្រនងក ើតច្លោ”ោគនលែ ”សំរារ់ប្រឆ្ងំងនឹងពួកអាក 

ប្រឆ្ងំងនឹងអំណាច្អាណានិគមមល នួ ែូច្យ៉ា ងការចារ់មាជិកគណរកសប្រជាធិរនតយយ ជា 

នប្ច្ើនដាក់គ ក អាកមាុះនទៀតប្តូវនគនធវ ើទរ ណកមែ  អាកមាុះនទៀតប្តូវនគរញ្ច នូនៅដាក់គ កសំរារ់ 

ជនឧប្កិែឋនៅមណឌ លរ៉ាូ លូក ងឌ័្រ។  ននយបាយរប្ង្ហរអាកប្រឆ្ងំងររស់បារាងំ និងសីហន   

នកើនកំរតិខាា ំងន ើងៗជានិច្ច  ែូច្យ៉ា ង នៅនថងទី១៤មករាឆ្ងា ំ១៩៥០ មានការនធវ ើឃាតនដាយ 

បាននចាលប្ោរ់តរកនែ នោកនអៀវ.នកើស អតីតប្រធានរែឋសភា និងជាអគគនលខាធិការគណ 

រកសប្រជាធិរនតយយ។  ឃាតកមែននយបាយននុះ នធវ ើឲមានការភាា ក់នផអើលយ៉ា ងខាា ំងនៅប្សកុ 
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តមែ រ កន ុងមតិមហាជន មានជំននឿថា ឃាតកមែននុះជាសាត នែររស់ហល ងួសីហន តតមតង នប្ពុះប្ទង ់

សអរ់ផង និងប្ច្តណនផង នឹងប្រជាប្រិយភាពននគណរកសប្រជាធិរនតយយ តតនប្កាយរនត ិច្ 

មក រ៉ាូលីស បានផតល់រត៍មានថា នគចារ់បានឃាតករ ន ែ្ ុះនូយ៉ា  ជាសមាជិកននគណរកស 

នសរ ើភាព តតអាកភា ំនពញ ោំោា មសឹរនមសៀវថា នរឿងហា ឹងជានរឿងសព ិតតភាកស ទធសាត នប្ពុះវាោែ ន 

នហត ផលអវ ីរនត ិច្ទល់តតនសាុះ តែលោំឲគណរកសនសរ ើភាពនធវ ើឃាតនោកនអៀវ.នកើស។  

តតនទុះរីយ៉ា ងណា ក៏នគនៅតតទ កឃាតកមែននុះជាឃាតកមែននយបាយ គឺមានរនរភពពី 

ទំោស់ននយបាយររស់ហល ងួសីហន  នប្ពុះប្ទង់មិននពញច្ិតតនឹងររររាជានិយមអាប្ស័យរែឋ  

ធមែន ញ្ា ននុះនទ នហើយក៏មិនយល់ប្សរតែរ នឹងនោលននយបាយ ររស់រាជរែឋភិបាលននគណ 

រកសប្រជាធិរនតយយ តែលមានទសសនៈផទ ុយពីប្ពុះអងគ គឺនសរ ើនិយម ប្រជាធិរនតយយ និងឯក 

រាជយននកមព ុជា ជារោា ន់។  

ទំោស់ននុះ វាកាា យជានិមិតតររូននទំោស់ រវាងអំណាច្សម័យនឹងអំណាច្ចាស់ គឺថាលទធិប្រជា 

ធិរនតយយនឹងរាជាធិរនតយយ នទុះរីមានតច្ងច្ាស់កន ុងរែឋធមែន ញ្ាឆ្ងា ំ១៩៤៧ ថាលទធិែឹកោំ 

ជាតិ ជាលទធិរាជានិយមអាប្ស័យរែឋធមែន ញ្ា ៈប្ពុះមហាកសតយប្គងរាជយសមបតត ិ ក៏រ៉ា តនត ប្ពុះអងគមិន 

តមនជាអាកែកឹោំជាតិនទ ក៏ហល ងួសីហន មិនបានយកចិ្តតទ កដាក់នឹងនោលការណ៌ននុះតែរ  

នប្ពុះវានធវ ើឲ ហល ងួសីហន  ឈ្ឺច្ កចារ់ណាស់។  តតប្ទង់មិននែកនៅនសង ៀម ប្ទនំលរទ កខននុះន ើយ 

នពលនោុះ ប្ទង់សនងកតន ើញមានប្ច្កមួយ អាច្យកមកនធវ ើជាឧបាយកល នែើមបីែនណត ើមរាជ 

អំណាច្វញិបាន គឺផល វូ”ជាតិនិយម”តែលកំព ងនៅទំននរ នប្ពុះនោកស ឺង.ង៉ា កថាញ់ បានរត់ 

ចូ្លនប្ពបាត់នៅនហើយ។  ែូនច្ាុះប្ទង់មិនឲឪកាសលអ ននុះឆាងផ តនទ ែូច្យ៉ា ង កន ុងឆ្ងា ំ១៩៥២  

ប្ទង់ចារ់នផតើមរត រូននយបាយតឹងតតងប្រឆ្ងំងនឹងអាកជាតិនិយម តែលស ទធតតជាអាកប្រជា 

ធិរនតយយតែរ ការែូរននុះគឺ ប្ទង់ចារ់នផតើម នែើរតួជាអាកជាតិនិយមជំនួសនោកស ឺង.ង៉ា កថាញ់ 

នដាយយកយ ទធោការទមទរឯករាជយជារោា ន់ពីបារាងំ តែលមានន ែ្ ុះថា”ប្ពុះរាជរូជនីយ៌ 

កិច្ចសប្មារ់ឯករាជយកមព ុជា”ជាមនោគមវជិាា ប្ទង់ផង ជាមនធោបាយផង សំរារ់សមាា រ់គូរ 

សប្តូវននយបាយផង និងជាការសប្មរនឹងនិោា ការននប្រជាពលរែឋឮតមែ រ ច្ង់បានឯករាជយ 

ជារោា ន់ផង។  ប្តូវកត់សំោល់ថា នៅនថងទី១៦មិោ នថងនផតើមប្ពុះរាជរូជនីយ៌កិច្ចននុះ ប្ទង់ 

បាននប្រើកលបិច្ទំោក់រាជរដាឋ ភិបាលននគណរកសប្រជាធិរនតយយ តែលមាននោកហ យ 
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កនធ ុល ជាោយករែឋមស្រនត ី នែើមបីរនងក ើតរដាឋ ភិបាលថែី ែឹកោំនដាយប្ពុះអងគផ្លត ល់ កន ុងនោល 

រំណងែនណត ើមអំណាច្រែឋ។  រោា រ់មកនទៀត នែើមបីរំបាត់សនមាងអាកប្រជាធិរនតយយ ហល ងួ 

បានរំោយរែឋសភានៅនថងទី១៣មករាឆ្ងា ំ១៩៥៣ នហើយប្រកាសប្រជាជាត ិមានអាសនា  កន ុង 

នោលរំណងែនណត ើមអំណាច្នីតិរញ្ញា តិតថមនទៀត គឺថា អំណាច្រែឋទងំអស់ ែូនច្ាុះហល ងួ 

សីហន  ក៏បានកាា យជាមហាកសតយផ្លត ច្់ការ តែលវាផទ ុយប្ស ុះនឹងរែឋធមែន ញ្ាជាតិតមែ រ។  សួរ 

ថា នតើលបិច្កល់ននុះ នគអាច្ទ កវា ជារែឋប្រហារបានតែរឫនទ? នតើមាននរណាមាុះនៅពីនប្កាយ 

ឧបាយសមាង ត់ននុះ? 

អាជាា ធរអាណាពោបាលបារាងំ? វរជនតមែរ? រញ្ា វនតជន? ឬជាឆនាៈប្រជាពលរែឋ? 

នយើងែឹងថានៅនពលនោុះអាកតែលកាត រ់អំណាច្ននយបាយប្សរច្ារ់ គឺគណរកសប្រជា 

ធិនរតយយ៖ 

នតើនៅកន ុងរកសននុះ មាននិោា ការននយបាយតតមួយឫនទ? 

នតើពកយជាតិនិយមជានោលននការររួរមួជាតិតមែ រឫនទ? 

ែូច្នយើងបានជំរារពីខាងនលើរចួ្មកនហើយថា តាំងពីនែើមែំរូងមកនមាុះ ហល ងួសីហន  ប្ទង់ 

បានរនងក ើតររយិកាសននជនមាា ុះននយបាយរចួ្នប្សច្នៅនហើយ គឺជំហរននការប្រឆ្ងំងររស់ 

ប្ទង់នឹងការដាលំទធិប្រជាធិរនតយយនៅកន ុងប្សកុតមែ រ។  ជំហរននុះ វាជាររងការពររ ពធសិទធ ិនន 

អំណាច្មហាកសតយផង និងជាការសំតែងឲន ើញនូវតមសរោា ត់ននយបាយផ្លា ល់ររស់ប្ពុះអងគ  

ផង វាក៏ជាគភ៌(fœtus)ននសីហន និយមហា ឹងឯង។  ររូភាពននការព ុះជាពីរននុះ(clivage)ក៏ 

កាា យជាការពិតកន ុងជីវតិននយបាយតមែរ រំតរកអាកជាតិនិយមតមែ រជាពីររកសពួកប្រឆ្ងំង 

ោា  ប្កមុទី១ ជាអាករាជានិយមនដាយោែ នលកខណ ប្កមុទី២ ជាអាកប្រជាធិរនតយយ។  កន ុងជួរ 

អាកប្រជាធិរនតយយនោុះនទៀត មានជាកូនប្កមុពីរ អាកប្រជាធិរនតយយនសរ ើ តែលនយើងនៅថា 

អាកសាត នំិយម និងអាកសងគមនិយម តែលនយើងនៅថាអាកនឆវងនិយម។  កន ុងជីវតិននយបាយ 

នប្រុះឆ្ងរននុះ ក៏មានពួកអាកឪកាសនិយម និងពួកក មុ្យនិសត  នែករង់ចាំឪកាសលអ  នែើមបី 

ទញយកប្រនយជន៏ផ្លា ល់មល នួ ឬប្កមុមល នួ។  គណរកសប្រជាធិរនតយយក៏មិនអាច្នជៀសវាង 

ផ ត ពីសភាពនប្រុះឆ្ងរននុះតែរ នទុះរី មល នួមានការោំប្ទពីសំណាក់ប្រជាជនភាគនប្ច្ើនយ៉ា ង 

ណាក៏នដាយ តតសភាគភាព(homogénéité)តែលមានកន ុងគណរកសប្រជាធិរនតយយ ជាស 
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ភាគភាពននសនមាងអាកនបាុះនឆ្ងា ត មិនតមនជាសភាគភាពននកមាា ំងរមួននយបាយនោុះ 

ន ើយ ែូច្នយើងបានន ើញប្សារ់នហើយ កន ុងរយៈនពលតតមួយទសវតសរ៉ា នណាណ ុះ(១៩៤៦ ១៩៥៦) 

រកសននុះ បានរោយនដាយមល នួឯង ែូច្អំរិលប្តូវទឹកនៅត អីចឹ្ង សភាពននុះក៏មិនម សពីគណ 

រកសឯនទៀតៗនោុះតែរ។  

 

មូ ដហតុ 

មូលនហត មាននប្ច្ើនណាស់ តែលនយើងសាកលបងយកវាមកពិនិតយនៅទីននុះ៖ 

១.សងគមដខែរ 

សន លូននសងគមតមែរ គឺប្គួសារ ជាសងគមឲតនមានៅនលើមាតា(អរយិធម៍នែើមតមែ រ)ជាសងគមមាន 

ការវវិតតន៌ជារញ្ឈរ(vertical)នប្ច្ើនជាងការវវិតតន៌ជានផតក(horizontal)នប្ពុះអរយិធម៍នែើមររស់ 

ពូជសាសន៌តមែ រ ម នបានទទួលឥទាិពលអរយិធម៍ឥណាឌ  មានធាត ជាការនោរពនកាតខាា ច្អាក 

មានគ ណ(មាត យ)តែលនប្កាយមក វាកាា យនៅជាការនោរពអ្នកប្តួត(chef) តែលតមែរនយើងមាន 

ទមាា រ់នៅវាថា ដោក បង ឬ ដម នហើយអវ ីតែលមានសភាពជា”នផតក”តមែ រនយើកមិនសូវយកចិ្តត  

ទ កដាក់នោុះន ើយ។  ធាត តររននុះ សំរលួនូវការរកិចំ្នរ ើនននអំណាច្ ជាងការលូតោស់ 

សាមគគ ីភាពនៅកន ុងសងគម។  នហត ននុះឯងបានជាអំណាច្ផ្លត ច្់ការ ែ ុះលូតោស់ឆ្ងរ់ 

ណាស់ កន ុងសងគមតមែរ នប្ពុះមកពីកង្ហវ ស់សាមគគ ីភាពននរាស្រសត  ជាអវតតមាននននិយតកមែ  តែល 

អាច្ទ កជាអំណាច្ទរ់នឹងអំណាច្ននអាកែឹកោំ។  នយើងអាច្នប្រៀរសងគមតមែ រែូច្ជា ែីមាន 

ជីជាតិែ៏លអ  តតែីននុះ គឺសំរារ់តតដានំែើម”សកត ិភូមិ”អាច្ឲវាមានផលជារររូិរណ៏ គឺតផា”អំណាច្ 

ផ្លត ច្់ការ”ជាតផាតសា ង មានជាតិពិសព លែល់ប្រជាជាតិតមែរ។  

រូកនឹងទំននៀមនែើមននុះ វាមានការល កចូ្លននលទធិប្ពហែណ៌មកកន ុងប្សកុតមែ រ តែលោំឲរតិតត 

ពប្ងឹងអំណាច្រញ្ឈរ តែលជាកមាា ំងជាន់មិន ឲសាមគគ ីភាពននរាស្រសត  តែលជាកតាត  អាច្ោ ំ

រនងក ើតអំណាច្នផតក នងើររចួ្បាន នប្ពុះលទធិថែីននុះ មានតរងតច្កសងគមជាកសត ិ(វណណ ៈ)។  វរ ើឯ 

ឥទាិពលព ទធសាសោវញិ ក៏មិនបានរស្រញ្ញច ស(inverser)សាា នភាពននុះតែរ នប្ពុះព ទធសាសោជា 

លទធ ិឈ្រនលើការមិតមំប្រឹងតប្រង រកនសច្កត ីស ម នដាយមល នួឯងផ្លា ល់ នហើយជាសាសោរស់នៅ 

កន ុង សាមគគ ីភាពរវាងររររាជានិយម និងមល នួ មិនអាច្អាកណាមាា ក់ រញ្ជ យួវាបាន។  នយើង 
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នលើកមកនិយយកន ុងចំ្ណ ច្ទី២ននុះ មិនតមនសំនៅនលើធម៍ប្ពុះព ទធនោុះន ើយ គឺសំនៅនលើអងគ 

ការសោនៅកន ុងប្សកុតមែ រតតរ៉ា នណាណ ុះ។  រនតមកនទៀត ប្សកុតមែ របានរស់ នៅនប្កាមការប្តួតប្តា 

ររស់ររនទសអស់រយៈនពលនប្ច្ើនសតវតស ពីនសៀម យួន រហូតមកែល់បារាងំ ោំឲតមែរនយើង 

ោែ នឪកាសនធវ ើការតកទប្មង់សងគមមល នួនដាយមល នួឯង ឲវាចាកផ តពីទមាា រ់ចាស់មិនលអ  តែល 

ោំឲវានែើរនៅម មមិនរចួ្ មិនតតរ៉ា នណាណ ុះ នប្កាមការប្តួតប្តាររនទស តមែ រនយើងគិតតតពីោំោា  

ន ា្ ុះោា  នែើមបីរំនរ ើប្រនយជន៏ររនទស តែលជាកតាត  ោំឲនគង្ហយប្សួលប្តួតប្សកុតមែ រ នប្ពុះជន 

តមែ រមាា ក់ៗ មិនសូវមានការយល់ែឹងអំពីប្រនយជន៏រមួ តែលជាកតាត អាច្រនងក ើតសាមគគ ីភាព។ 

នរើនិយយឲមា ី គឺតមែ រមាា ក់ៗមានគំនិត នប្ជើសនរ ើសវាសោមល នួ សំរារ់តតមល នួឯងតតរ៉ា នណាណ ុះ។  

 

២.ចិតតគំនិតដខែរ 

កន ុងវគគននុះ នោករ៉ា ន.ច្នាម៉ា ល បាននធវ ើ វភិាគយ៉ា ងលំអិតរចួ្នហើយ ែូនច្ាុះ នយើងោែ នអវ ីរតនាម 

នលើការសិកោររស់នោកនទៀតនទ ប្ោន់តតនធវ ើការរំលឹកជាសនងខរតតរ៉ា នណាណ ុះ នែើមបីជូនែល់អាក 

អាន តែលមិនទន់បានអានវណណ កមែែ៏ប្រណិតររស់មហារ រសតមែរននុះ។  តាមនោករ៉ា ន.ច្នា  

ម៉ា ល ច្រតិតមែ រតែលោំឲជាតិតមែរសាា រ់មាននប្ច្ើនៈគំនិតមានតតអញ គំនិតលួច្យកនយរល់ 

នគ គំនិតខាា ច្ននយបាយ គំនិតសងសឹកសួរពូជ គំនិតផ្លច ញ់ផ្លច ល គំនិតនោភនប្ងច្ពប្ងឹល  

គំនិតច្នប្ង។  ល។   

នយើងមាននយរល់រតនាមថា នៅនពលណាតមែរនយើងោំោា រំលឹកអំពីអរយិធម៍ថំុ្នថកើងជាតិតមែរ  

ធាា រ់មានកន ុងសម័យរ រាណ គឺនយើងកំព ងគិតនដាយឥតែឹងមល នួ ថាអវ ីតែលនយើងធាា រ់មាន 

នោុះ វាបាត់អស់នៅវញិនហើយ មោ៉ាងនទៀត នៅនពលណាតមែរនយើងនិយយថា ប្រជាជាតិតមែរ  

ជាមហានគរ គឺនយើងោំោា និយយនដាយឥតែឹងមល នួតែរថា នគរតមែ រធាា រ់ជា នគរច្ប្កពតតិ 

និយម នប្រើអំណាច្នយធានែើមបីវាត ឬពប្ងឹងទឹកែីនៅនលើប្រនទសជិតខាងមល នួ ែូច្នគរតមែ រ  

ប្តូវបាននសៀម ា្ នពនទឹកែីពីអតីតកាល នហើយរច្ច ុរបនាននុះ កំព ងរងនប្ោុះនឹងការវាត 

ទឹកែីពីសំណាក់យួនក មុ្យនិសត នោុះតែរ។  ការរំលឹងននុះ គឺនធវ ើន ើងនៅកន ុងអារមែណ៌នហវ ជា 

អវជិាមាន និយយនចាល តែលនច្ញមកពីអតាា (moi) តបិតនៅកន ុងចិ្តត(soi)តមែ រមាា ក់ៗ នយើង 

ែឹងច្ាស់ថា នករ៌ តននអតីតកាល វានសា ើរតលងមានលទធភាពជាសសរប្ទប្ទង់វរបធម៍ និងសងគម 
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ធម៍តមែរបាននទៀតនៅនហើយ នលើកតលងនៅសល់មាន តតភាសា អកសរ ទំោមទំោរ់មាុះ និង 

ព ទធសាសោ នហើយនរើនយើងនលើកយកអរយិធម៏នែើម(មូលធម៍តមែ រ/មន ម ន គ.ស.)ររស់តមែ រ 

មករំលឹកវញិ វាមិនអាច្ជាទំននៀមតមែរ សំរារ់យកវាមកនធវ ើជាលំអាន(modèle)សំរារ់សងគម 

សម័យនោុះតែរ ែូច្យ៉ា ងនជឿប្ពលឹង អារកស អាកតា;ទ កស្រសត ីជាធ;ំបាច្ទឹករញ្ច លូតប្ស;ផោងំ 

សតវ;ករ់នខាែ ច្នប្កាមថែែ ល កន ុងប្ក ;ភាសាមានអនតររទ(infixe)។ ល។  

នយើងនិយយននុះ មិនតមនមានន័យថា តមែ រនយើងប្តូវោំោា រំនភាច្នចាលអតីតកាលជាតិ 

រ ងនរឿងនោុះនទ តតអវ ីតែលធាា រ់មាននកើតនោុះ ប្តូវរំលឹកន ើងតររឧរនទស(didactique) 

នែើមបីឲនមើលន ើញវជិាា តមែ រ តែលជាជារសែ ីជាតិ នឌ្លវាមាននលើសលរ ់នលើអវជិាា  នលើកមាា ំង 

បាយ នលើគំនិតសងសឹក តែលស ទធជាកំណរ់ទ កខជាអាថ៌កំបាំង មាននប្ច្ើនអននក នៅកន ុង 

សតិតមែរនយើង។  

មួយវញិនទៀត នៅកន ុងច្រកិមិនលអ តមែ រ មានរនងក ើតវរបធម័”ភរក ហក” ជាែំរូងសំរារ់រករស់  

រនតៗនប្កាយមក វាកាា យជាការភូតភរជាសាធារណៈ រហូតនៅជាវរបធម៏សងគមតមែររច្ច ុរបនា   

យកការភូតភរននុះ ជារររជីវភាព(mode de vie)តតមតង។  រររននុះ វាមានប្រភពនច្ញពី 

ទមាា រ់រស់កន ុង”រស់នដាយជំនួយ”(assistanat)ពីខាងនប្ៅ តែលោំឲតមែ រនយើងោែ នការទទួល 

ម សប្តូវនលើអវ ីតែលមល នួបាននធវ ើ នប្ពុះយល់ន ើញថាមល នួជាជនរងនប្ោុះជានិច្ច ែូច្យ៉ា ង កំហ ស 

មល នួ គឺអាកទីនទ ជាអាកទទួលម សប្តូវ។  

 

៣.ធាតុពនគណ្បកសនដយាបាយ 

គណរកសននយបាយ តែលកនកើតន ើង ោែ នការតច្កដាច្់ កន ុងការប្តិុះរុិះររស់មល នួ នូវអវ ីតែល 

ជាននយបាយ អវ ីជាមនោគមនវជិាា  តែលជាសន លូររស់គណរកស។  នហើយភាគនប្ច្ើន មិនពិត 

ប្បាកែជាគណរកសននយបាយ វាប្ោន់តតជាប្កមុននមន សស ឬរកសពួក ោែ នសា ិរភាព មិន 

ថិតនថរ នហើយង្ហយតប្រប្ទង់ប្ទយរហ័សណាស់។  ជួនកាលរនងក ើតន ើងសំរារ់តតរ គគលមាា ក់  

សំរារ់អាកនោុះ តសវ ងរកអាកោំប្ទមល នួ ជាងកមែ វធីិននយបាយមល នួ ជួនកាល កមែ វធីិនោុះ វា 

អត់មានផង។  នពលនោុះ មានតតគណរកសប្រជាធិរនតយយនទ តែលនគអាច្ចាត់ទ កបានថា 

ជាគណរកសមានការោំប្ទពីសំណាក់មហាជន(masse)ពិតប្បាកែ នប្ពុះមល នួបានរង្ហា ញ 
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នោលនៅននយបាយមល នួច្ាស់ោស់ គឺការទមទរឯករាជយឲជាតិជារោា ន់ តតនៅនពលតែល 

ហល ងួសីហន  ប្ទង់យកប្រធានរទននុះមកនធវ ើជាកមែ វធីិននយបាយររស់ប្ទង់ ក៏ប្សារ់តតន ើញ 

មានសមាជិកជានប្ច្ើន ោំោា តរនៅោំប្ទរ គគលសហីន វវញិអស់ នប្ពុះពួករត់ចូ្លប្កមុនផសង 

(transfuge)ទងំនោុះ ោត់ោែ នមនោគមនវជិាា នទ នហើយក៏មិនតមនជាអាកននយបាយពិត 

ប្បាកតែរ។  នគសនងកតន ើញ នៅនពលណាអ្នកនដយាដបាកណាមាា ក ់នគច្ង់ែូរអាវននយបាយ  

អាកនោុះ តតងតតនលើកនហត ផលថា នគជាវរជនរនច្ចកនទស(élite technique)នៅទីកតនាងណា 

ក៏នដាយ ក៏នគអាច្រំនរ ើជាតិបានតែរ ពួកតររននុះ នគនៅថា អាកឪកាសនិយម តតជា 

អក សលណាស់ នៅកន ុងជីវតិននយបាយតមែ រ ពួកហនយយំននុះ វាមានចំ្នួននប្ច្ើនជាងអាក 

នសាហាជាតិ។  

 

៤.ហល ងួសីហន ុ

នៅប្សកុតមែ រជំោន់នោុះ ប្ទឹសត ”ីនទវរាជ”នៅមានឥទធិពលខាា ំងណាស ់កន ុងសងគមតមែរ។  ការែូរពី 

ររររាជានិយមផ្លត ច្់ការ មករាជានិយមអាប្ស័យរែឋធមែន ញ្ា  បាននដាយឥតរងហ រូ្មនោុះ 

និងជ័យជំនុះជាស ទធិននគណរកសប្រជាធិរនតយយ មិនជាកតាត ប្គរ់ប្ោន ់សំរារ់អាច្រត រូច្ិតត  

គំនិតតមែរ ទំននៀមសងគម ច្រតិអាកនច្ុះែឹង និងជីវតិននយបាយតមែរ បាននោុះនទ។  នពលនោុះ 

នៅកន ុងសងគមតមែរ នៅមានជានិច្ច ពោក លភាព រវាងនោកិយ(temporel)និងសាសនច្ប្ក 

(spirituel)ែូច្យ៉ា ង ហល ងួសីហន  ប្ទង់ជាមហាកសតយនោកិយផង ជារ គគលពិសិែឋមានជាតិជា 

ប្ពុះផង ការននុះ ោំឲប្ទង់យល់ែឹងភាា មអំពីការមាននប្រៀរ(avantage)ររស់ប្ទង់នលើអាក 

ជាតិនិយមឯនទៀតៗ ែូនច្ាុះ ប្ទង ់យកវាមកនប្រើ នែើមបីរកអតាប្រនយជន៏ គឺអំណាច្ផ្លត ច្់ការ  

នដាយយកជំននឿ ទ ករ គគលជាវតថ ុសំរារ់រូជា(culte.de.personnalité)ជាមនធោបាយ នែើមបី 

តសវ ងរកប្រជាប្រិយភាពររស់ប្ទង់ កន ុងនោលរំណងែនណត ើមយកអំណាច្ពីប្រជារាស្រសត តត 

មតង នែើមបីតតអំណាច្តតរ៉ា នណាណ ុះ។  ច្ិតតគំនិតតររននុះ វាជារែិរកខមិត(antithèse)នឹងពហ  

រកស កន ុងលទធិប្រជាធិរនតយយនសរ ើ តតនគែឹងថា នរឿងខាា ច្ម សនឹងច្ារ់ វាោែ នមាននៅកន ុង 

គ ណសមបតត ិររស់ហល ងួសីហន  នោុះន ើយ។  

មូលនហត មាននប្ច្ើននទៀត តែលនយើងព ំអាច្យកមកនធវ ើ វភិាគនៅទីននុះ តតនយើងនឹងនលើក 
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យកវាមកនធវ ើនៅនថងម មនទៀតនៅកន ុងអតារទររស់នយើង។  

  

ដសចកត ីសនន ិោឋ ន 

រយៈនពលមានគភ៌ននុះ វាមានម មពីរ មួយជានសច្កត ីសងឃឹម មួយនទៀត ជានសច្កត ីអស់សងឃឹម  

សំរារ់ប្រជាពលរែឋតមែ រ តែលធាា រ់រស់ និងកំព ងរនតរស់ នៅនប្កាមអំណាច្ររនទស មាននសៀម  

យួន បារាងំ អស់ជាងពីរសតវតសរចួ្មកនហើយ ប្សារ់តតមានឪកាសជាអំនណាយផង អាច្ឲតមែរ 

នងើររំរុះពីនឹមររនទសបាន ក៏ោំោា មិតមំនែើររកអាកែឹកោំជាតិពិតប្បាកែ នែើមបីឲោត់ែឹក 

ោំច្លោរំនដាុះជាតិពីសភាពមំុ្នគ។  នៅនពលនោុះ ជាែំរូង នសច្កត ីសងឃឹមររស់តមែ រនយើង គឺ 

គណរកសប្រជាធិរនតយយ ជាគណរកស មានន ែ្ ុះថែី ជាពកយ តែលតមែ រមិនតែលបានឮ គឺទ ក 

រាស្រសតជាមាច ស់អំណាច្ មានគំនិតជាថាមវនត  អាច្ប្រស់ប្ពលឹងតមែ រនសាហាជាតិឲរស់បានវញិ មាន 

សកមែភាព ប្សរនឹងគំនិតរំនរ ើជាតិ កន ុងនោលការណ៏រកប្រនយជន៏រមួ និងនោរពនសរ ើភាព 

ប្រជាពលរែឋ  តែលជាកមាា ំងសំរារ់យកមកទមទរឯករាជយជាតិពីបារាងំ តតជាអក សល ម ម 

ទី១ប្រករនដាយវរិយិៈ(énergie)និងសទធ (confiance)ននុះ ប្តូវបានច្រតិច្នប្ងតមែ រ តែលនោក 

រ៉ា ន.ច្នាម៉ា ល រង្ហា ញប្បារ់កន ុងវណណ កមែនោក តែលជាផ្លក វនផ្លម វាបានរ ើកម សរែូវ ោំកា ិនសអ ុយ 

ររស់វា មកនធវ ើឲមយល់ប្កអូរែូច្ផ្លក ឈូ្កស តែលកំព ងរកិកន ុងប្សុះទឹកថាា មយងតមែរ ឲរំសាយអស់ 

កា ិនរ បាា ប្កអូរនៅវញិអស់ ោំឲរាស្រសត ប្គលងប្គនោងយំ ោយនឹងនសាច្ ឥតនសព ើយន ើយ។  

ររយិកាសកន ុងរយៈនពលគភ៌នោុះ មានការរួក ូក នដាយគំនិតនសាហាជាតិផង និងច្រតិ 

ច្នប្ងតមែរផង នហើយ អាកតែលនឆាៀតរកចំ្នណញបានកន ុងភាពប្ច្រូកប្ច្រល់នោុះ គឺហល ងួសីហន   

ប្ទង់នែើរតួជាអាកកសាងផង និងជាអាករំផ្លា ញផង កន ុងនោលរំណងតតមួយគត់ គឺអំណាច្ 

ររស់ប្ទង់។  រមួនសច្កត ីមក រយៈនពលននុះ មិនតមនមានគភ៌កូននភាា ុះ ឯករាជយជាតិ និងលទធ ិ

ប្រជាធិរនតយយនទ គឺមានគភ៌ កូនសីហន និយមនៅវញិ។  សីហន និយមននុះ ជាពូជនមែ នប្ព ែ ុះ 

ពសនពញកន ុងសួនច្ារលទធិប្រជាធិរនតយយ សំរារស់មាា រ់ផលររស់ប្រជាជាតិតមែរ។ 

 គនថនិដទស1
 

 

                                                             
ចរតិដខែរ និពនធនដាយនោក រ៉ា ណ-ច្នាម៉ា ល ; 
កណំ្ត់ការចងចារំបស់អ្នកបដំរ ើមាតភូុមិដខែរមួយរបូ និពនធនដាយនោក សឺន-សាន ; 
អ្រយិធម៍ដខែរ និពនធនដាយអាកប្សីប្តឹង-ង្ហ។  
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៣ 

សម័យឯកជជយ 

(១៩៥៣ ១៩៧០) 

  

រយៈដព ពីឆ្ន ំ១៩៥៣ែ ់១៩៥៥ 

 

បុពវ ដយាគ 

  

បារាងំស មច្ិតតប្រគល់ឯករាជយទងំប្សងុឲតមែ រ ប្រកាសន ើងជាផល វូការនដាយមហាកសតយតមែ រ  

នៅនថងទី៩វវចិ្ា ិកាឆ្ងា ំ១៩៥៣។  ច្ំនពុះតមែ រនយើងភាគនប្ច្ើន នជាគជ័យជាប្រវតត ិសាស្រសត ននុះ គឺពិត 

ជាសាា នែឥតប្រតកកបានររស់ហល ងួសីហន  ែូនច្ាុះប្ពុះអងគមានគ ណជាភិនយោភាពច្ំនពុះប្រជា 

ជាតិតមែរ សមស ប្កិតថាវ យឋានៈជា”រាជរិតាឯករាជយជាតិតមែរ”។  ឋានៈជាសារាណីយននុះ គឺសម 

មូលយ(équivalent)នឹងរិតាររស់ប្រជារាស្រសត  តែលកំព ងរស់នៅនប្កាមឆ្ងយរាជបារមីប្ពុះបាទ 

ធមែិក ជានសតច្លបីលាញអាច្យកជ័យជូនជាតិបាន។  

តាមនោកសឺន.សាន នទុះរីគណរកសប្រជាធិរនតយយ ទទួលការរងនប្ោុះយ៉ា ងខាា ំងពីននយ 

បាយហល ងួសីហន ប្រឆ្ងំងនឹងមល នួយ៉ា ងណាក៏នដាយ ពួកអាកែឹកោំគណរកស សំនរច្ចិ្តតកន ុង 

ផលប្រនយជន៏ជាតិ ផត ចួ្នផតើមនធវ ើមហាបាត កមែប្រជារាស្រសត  ោំប្ទទងំប្សងុ នរសកកមែប្ពុះរាជ 

រូជនីយកិច្ចនែើមបីឯករាជយកមព ុជា ររស់ហល ងួសីហន  តតនោករតនាមថាៈ”ពួកបារាងំតសសច្ ុះ 

នមោយនដាយសារររាជយ័នៅនឌ្ៀននរៀនភូ ក៏បានស មចិ្តតយល់ប្ពមប្រគល់ឯករាជយនពញ 

នលញែល់នយើងវញិ(១)”។  

តតកន ុងគតិតមែ រអាកសងគមនិយម ឬអាកវឌ្ឍននិយម(នឆវងនិយម) ឋានៈ”រិតាឯករាជយតមែ រ” 

ររស់ហល ងួសីហន  គឺជាប្រជាភិថ តិ ប្រនយជន៏រំភាន់គំនិតរាស្រសត ៈ”រ៉ា តនត ប្ពុះករ ណា វាងំគនិងនជើង 

វាងំគ បានឆ្ងា តនច្ុះោក់ព តអាប្កក់ននុះ នដាយបាននប្រើប្រជាភិថ តិ(démagogie)ប្រនយជន៏ 

រំភាន់គំនិតរាស្រសតថា ប្ពុះករ ណាននុះនហើយ តែលប្ទង់នប្បាសនមតាត ប្រទនរែឋធមែន ញ្ា ឲមករាស្រសត  

តមែ រ ប្ពមទងំបានតាំងប្ពុះអងគឯងជាអាកែនណត ើមយកឯករាជយផង(២)”។  
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ឯចំ្តណកច្លោតមែរនសរ ើវញិ តែលមាននោកស ឺង.ង៉ា កថាញ់ ជាប្រម ម យល់ន ើញថា ឯករាជយ 

ជាតិ តែលហល ងួសីហន យកវាមកនធវ ើជាកមែសិទធិមល នួ ជាឯករាជយសំរារ់តតរំនលច្ប្ពុះសង្ហា រនថាថាា  

ននវណណ ៈកសតយ និងជាឧរករណ៏ននយបាយ និងយ ទធសាស្រសត  អាណានិគមបារាងំនៅឥណឌ ចូ្ិនតត 

រ៉ា នណាណ ុះ ែូច្កាលបារាងំនគល កចូ្លមកកន ុងប្សកុតមែ រកន ុងឆ្ងា ំ១៨៦៣នោុះតែរ។  ឧទហរណ៌ជាក់ 

តសត ងគឺ បារាងំនគប្រគល់ទឹកែីតមែ រកមព ុជានប្កាមឲនៅយួន ឥតមានបានប្បារ់មាច សទ់ឹកែីនោុះ 

ន ើយ។  នរសកកមែប្ពុះរាជរូជនីយកិច្ចនែើមបីឯករាជយកមព ុជា ររស់ហល ងួសីហន  គឺប្ោន់តតជា 

តលបងនោខ ន(jeu de rôle)មានបារាងំ និងសីហន  ជាតួឯក ោំោា នលងនរឿងនោខ ន រំភាន់ចិ្តត 

រាស្រសត តមែ រ កន ុងនោលរំណងសមាា រ់គំនិតអាកនសាហាជាតិ តែលប្សឡាញ់លទធិប្រជាធិរនតយយនសរ ើ 

ពិតប្បាកែ។  ការប្រគល់ទឹកែីតមែ រកមព ុជានប្កាមឲនៅយួន ជាពសត ុតាង រង្ហា ញការររាជ័យ 

ខាា ំងណាស់ នននរសកកមែអាណាពោបាលបារាងំ(១៨៦៣ ១៩៥៣)កន ុងការការពររូរណភាព 

ទឹកែីតមែ រ។  

ែូច្នោក នោកប្សីមិតតអាកអានបានប្ជាររចួ្តែរមកនហើយ នូវវវិទកមែននឋានៈ”រិតាឯក 

រាជយ”ររស់សនមតច្សីហន ននុះ ែូនច្ាុះមំុ្មិននលើកមករង្ហា ញជូនរតនាម ជាឧទហរណ៏នៅទី 

ននុះនទៀតនទ មំុ្ប្ោន់តតនធវ ើនសច្កត ីសនា ិដាឋ នថា នរឿងននុះគឺច្ាស់ជាោែ នភាពជា”ឯកច្ានា" 

កន ុងគតិតមែ រជាទូនៅ តមែ រមាា ក់ៗ តតងតតមានគំនិតម សោា  នប្ពុះវាជានរឿងននយបាយ ែូនច្ាុះ 

ភាពមិនប្សរោា  គឺជាការធមែតានៅវញិនទ តតនរឿងសំខាន់តែលនយើងគួរនលើកវា មកពិចារណា  

គឺសម័យឯករាជយ នតើវា ជារសែ ីននភាពច្នប្មើន ែល់ប្រជាជាតិតមែរតែរឫនទ ? 

  

សមាសភាគពនសងគមដខែរ 

ពិនិតយនលើសម័យមួយ តប្មូវឲនយើងសាគ ល់នូវសមាសភាគននសងគមកន ុងសម័យនោុះ។  សមាស 

ភាគនោុះ វាមានែូច្នរៀររារ់ ជាសនងខរខាងនប្កាមននុះ៖ 

  

១.ប្ពះជជវំង និងប្ពះជជវងស 

ប្ពុះរាជវាងំតមែ រ តលងជាមជឈមណឌ លននអំណាច្ែូច្សម័យរ រាណនោុះន ើយ។  តាំងពីតរក 

រោា យលតងវកមក(១៥៩៤) ប្គរ់មហាកសតយតមែ រ តលងមានអំណាច្ែូច្នសតច្ច័្ប្កកន ុងសម័យ 
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រ រាណនទៀតនហើយ មិនតតរ៉ា នណាណ ុះ តថមទងំរស់ជាមំុ្ររនទស ែូច្យ៉ា ងកន ុងរាជយប្ពុះបាទអងគ  

ែួង (១៨៤១ ១៨៦០)ក៏ែូច្ប្ពុះបាទននរាតតម(១៨៦០ ១៩០២)នៅអមប្ពុះរាជាតមែរ មានមហា 

មស្រនត ីនសៀម ជាអាកសំនរច្កិច្ចការរែឋពីនលើនសត ច្តមែ រ នហើយនៅនពលតែលមហាមស្រនត ីនោុះ ែឹងពី 

រំណងនសតច្ននរាតតមច្ង់ច្ ុះហតានលខាននសនធ ិសញ្ញា អាណាពោបាលជាមួយបារាងំ មហាមស្រនត ី 

នោុះមឹងណាស់ ែកតសបកនជើងមល នួ យកនៅនវកាលហល ងួននរាតតម ការននុះរញ្ញច ក់ឲន ើញថា  

ទសភាព នសត ច្តមែ រច្ំនពុះនសត ច្នសៀម គឺថិតនៅកន ុងកំរតិជា”មំុ្នឹងមាច ស់”។  មកែល់ជំោន់ 

អាណាពោបាលបារាងំ នសត ច្តមែ រ តាំងពីននរាតតម ស ីស វតា ិ ស ីស វតា ិម នីវងស មកែល់នសត ច្ 

ននរាតតមសីហន  នសត ច្ទងំនោុះ មានម មោទីជានសតច្ប្រថារ់ប្តាតតរ៉ា នណាណ ុះ ប្គរ់កិច្ចការរែឋ  

ទងំអស់ គឺអាជាា ធរអាណាពោបាលបារាងំ នគជាអាកសំនរច្។  

មោ៉ាងមួយវញិនទៀត កន ុងរាជយហល ងួស ីហន  ោំរងកឲមានជនមាា ុះជាកំបាំង តែលធាា រ់មានពី 

អតីតលមក រវាងពងោលី ននរាតតម នឹងស ីស វតា ិ នប្ពុះតតោែ នសាមគគ ីវណណ ៈនៅកន ុងប្ពុះរាជ 

វងស។  ជាពិនសសនៅនទៀត នៅកន ុងប្ពុះរាជវងស មានតរងតច្កជានប្ច្ើនប្សទរ់ននជាតិកសតយ 

តែលោំឲមានរនងក ើតជាវណណ ៈ នសត ច្ធំ នសត ច្តូច្ នសត ច្អាកមាន នសត ច្អាកប្ក នសត ច្មាន 

យសស័កតកន ុងរាជប្កមការ នសត ច្ឥតមានការនធវ ើ រស់តររជាអាកកំតហងយក(extorqueur)អវ ី 

ប្គរ់តររយ៉ា ងពីមន សសកនញ្ញា ត(innocent)ទ កជារររចិ្ញ្ច ិមជីវតិ។  ររូភាពកន ុងរាជប្តកូល 

តររននុះ ោំនធវ ើឲសាអ រ់កិតត ិោមវណណ ៈកសតយ តែលោំឲរាស្រសត តលងច្ង់នោរពនកាតបារមី រហូត 

លួច្នមើលង្ហយនៅកន ុងចិ្តតថា ពូជនសត ច្ជាពូជឥតនច្ុះជួយោា ផង នតើច្ង់តាំងមល នួ ជាអងគ 

មាច ស់(prince) ជួយនដាុះទ កខរាស្រសត នមតច្ហន ុ ុះបាន។  មោ៉ាងមួយវញិនទៀត ច្រតិសាវា៉េ ននហល ងួសីហន  

ោំរនងក ើតអរភិាព(hostilité)កន ុងរាជវងស តែលមានអងគមាច ស់មាុះ មានតប្មិុះថា ជានប្ោុះមរណៈ 

ែល់ររររាជានិយមនៅនទៀត។  

  

២.ជជប្កមការ 

ែូច្មាននៅប្គរ់រណាត ប្រនទសនទើរតតបានទទួលឯករាជយ នៅប្សកុតមែ រ រាជប្កមការ ជាវណណ ៈ 

ពិតមួយកន ុងសងគមតមែ រ ជាទូនៅ វណណ ៈននុះ មានភកត ីភាពនឹងររររាជានិយម តតភកត ីភាពននុះ  

មានការច្ ុះអន់ថយ នៅនពលតែលលទធិប្រជាធិរនតយយចារ់នផតើមែ ុះន ើងកន ុងប្សកុតមែ រ នប្ពុះ 
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វាោំឲមល នួចារ់នច្ុះែឹងពីតួោទីររស់មល នួ ជាអាករំនរ ើជាតិ តែលនែើមន ើយមល នួយល់ថាជាសីទធិ 

សំរារ់តតប្តួតប្តាប្រជារាស្រសត  នែើមបីរំនរ ើមហាកសតយ។  តតនទុះរីសាែ រតីននុះចារ់នផតើមមានកំនណើត 

កន ុងគតិររស់អងគប្កមការយ៉ា ងណាក៏នដាយ តតវាមិនអាច្ជាកតាត  អាច្រត រូននឫសតកវកន ុងចិ្តត  

គំនិតោម ឺនចាស់(mandarin)នោុះតែរ នហត ននុះឯង នគចារ់នផតើមសនងកតន ើញមានអរភិាព 

រវាងមស្រនត ី(fonctionnaire)មានវយ័នកែង តែលបានសិកោកន ុងសាោរែឋបាល តែលអាណាពោ 

បាលបារាងំនគរនងក ើតន ើងតាំងពីឆ្ងា ំ១៩០៧ តតមានការតកទប្មង់ជាថែីកន ុងកំ ុងឆ្ងា ំ១៩២០  

នែើមបីរនប្ងៀនជាថែីនូវលំោំរែឋបាលសម័យ។  តតចិ្តតគំនិតថែីននុះ បានទងគិច្យ៉ា ងខាា ំងនឹង 

ទមាា រ់ចាស ់មស្រនត ីថែីមា ុះ តែលមានមនសិការជាតិមពង់មពស់ មិនប្ពមចាញ ់នហើយតាំងចិ្តតយក 

វវធីិ និងច្ិតតគំនិតសម័យ មកអន វតតន៏ មិនគិតកាា ច្មូច្អតាប្រនយជន៏ ឯចំ្តណកមស្រនត ីមា ុះ 

នទៀត ទន់នទរតាមទមងន់ទមាា រ់ចាស ់នប្ពុះប្ជួលប្ចាស់រកប្រនយជន៏ផ្លា ល់មល នួ។  តតនទុះរី 

យ៉ា ងណា ទមាា រ់ចាស់នៅមាននប្រៀរនលើគតិ(esprit)ថែីជានិច្ច  នប្ពុះ៩០ឆ្ងា ំនប្កាមអាណានិគម 

បារាងំមាច ស់អំណាច្ននុះ នគមិនបានយកច្ិតតទ កដាក់នលើកំតណទំរង់ចិ្តតគំនិតប្រជារាស្រសត តមែ រ 

នោុះន ើយ នប្ពុះនគខាា ច្ប្រជាពលរែឋមានគំនិតថែី កាា យជាសប្តូវនឹងគណៈចាស់ គឺរាជានិយម 

ននុះឯង តែលបារាងំ នគមានតួោទីដាច្់ម មជាអាកការពរស វតាភាព។  

  

៣.បញ្ញ វន 

រញ្ា វននៅទីននុះ គឺនយើងមិនយកនិយមន័យ តររប្រនទសរសច ិមមកប្រែូច្នោុះនទ នប្ពុះកន ុង 

ទសសនៈ(concept)តមែ រ ពកយរញ្ា វនននុះ វាមានន័យរតិតបិតណាស់។  តាមគំនិតតមែរជាទូនៅ  

រញ្ា វន នគសំនៅតតអាកមានសញ្ារ័ប្តថាា ក់ឧតតមសិកោតតរ៉ា នណាណ ុះ តែលភាគនប្ច្ើនជាអាករ 

នច្ចកនទស។  តតនយើងែឹងថា នៅនែើមសម័យឯករាជយ អាកមានសញ្ញា រ័ប្តថាា ក់ឧតតមសិកោ 

មានតិច្តួច្រំផ ត នសា ើតតមិននលើសពីច្ំនួនប្មាមនែទងំពីរផង នប្ពុះនៅប្សកុតមែ រោែ នមហា 

វវទិោល័យនទ អាកមានសញ្ញា រ័ប្តសាកលវទិោល័យរីរួនប្ោរ់នោុះ គឺបានមកពីររនទស ជា 

ពិនសសពីបារាងំហា ឹងឯង។  តមែ រតែលបាននរៀនសូប្តនៅកន ុងប្រនទស ោំោា ទ កមល នួឯងប្តឹមតត 

ជាអាកនច្ុះែឹងតូច្តតរ៉ា នណាណ ុះ នប្ពុះមល នួខាា ច្អាកផងនសើច្ នរើនិយយថាមល នួជាអាកនច្ុះ 

តែរ ោំោា ទ កបារាងំ នសៀម យួន នគជាអាកប្រនសើរជាងមល នួជានិច្ច នរើតមែ រណាបាននៅនរៀននៅ 
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ប្សកុនសៀម យួន គឺស ទធជាអាកប្ោន់នរើជាងតមែរអាយ នហើយនរើមានសញ្ញា រ័ប្តបារាងំ គឺតមែ រ 

នយើងោំោា អចាា វទ័ចំ្នពុះរ គគលនោុះ នប្ពុះនគជាជាអច្ា រយិជន។  ហិនមានៈ នកើតមកពី 

ភាវ ជាជនមំុ្ររនទសជានប្ច្ើនសតវតស ល ុះប្តាតតនភាច្អស់នូវតនមាជាតិសាសន៏មល នួ ជាពិនសស 

តលងែឹងថាមល នួជាអវ ីនៅនទៀត នហើយអវ ីតែលជាការមំប្រឹងតប្រងនលើកតនមាជាតិ ជាពិនសស អាក 

នច្ុះែឹងតមែ រគឺោត់យល់ថា ជាកិច្ចការមួយពិបាកនប្កតលង មិនតតរ៉ា នណាណ ុះ ោំោា ទ កការនច្ុះ 

ែឹងវជិាា ជាតិជាការខាែ សនអៀនតថមនៅនទៀត។  កន ុងសម័យនោុះ រហូតមកែល់រច្ច ុរបនាកាល 

នរើមល នួតាំងមល នួឯងនដាយមល នួឯង ជារញ្ា វនរចួ្នហើយ អាកទងំនោុះ នគឈ្រ់ច្ង់សរនសរជា 

ភាសាជាតិ នប្ពុះខាា ច្នគថាមល នួមិនតមនជារញ្ា វន(៣)នហើយមិននច្ុះសរនសរបារាងំ។  ការដាក់ 

កំហ សនលើរនច្ចកនទស វាហូសសម័យនៅនហើយ នប្ពុះរច្ច ុរបនាននុះ ការសរនសរជាភាសាតមែរកន ុង 

កំពយូ ទ័រ វាតលងជាការពិបាកជាពិសាត រនទៀតនហើយ ការពិបាកតែលនៅមានសល់ គឺប្រតហលជា 

នៅប្តង់ការែូរច្ិតតគំនិតតមែរតតរ៉ា នណាណ ុះ។  ែូនច្ាុះ ក ំោំោា នជរយួន ថាវានច្ុះនិយយ និងសរនសរ 

អកសរតមែ រ។  នយើងនិយយននុះមិនសំនៅែល់កូនតមែ រ តែលមិនបាននច្ុះភាសាតម៉ាឪមល នួនោុះ 

ន ើយនហើយក៏មិនថា ប្តូវតតសរសរភាសាជាតិឲររនទសអាននោុះតែរ នៅនពលណា តប្មូវឲសរ 

នសរភាសាររនទស ជាការចាំបាច្ ់ក៏សរនសរវានៅ តតគួរមំរកតប្រជានិច្ចជាភាសាជាតិ ឲតមែរ 

ែឹងផង នរើការសរនសរនោុះមានសារៈសំខាន់សំរារ់ជាតិតមែ រ។  តតនទុះរីយ៉ា ងណា តមែ រនៅ 

ររនទស ទងំនកែងចាស់ នរើគិតពីជាតិពិត គួរោំោា ឲតនមាអកសរជាតិ មំនរៀនឲនច្ុះ មំសរនសរឲ 

បាននប្ច្ើន នែើមបីរកោអតតសញ្ញា ណតមែរ នរើមិនែូនច្ាុះនទ គឺច្ាស់ជាយួនតែលបានមករស់នៅ 

ប្សកុតមែ រ នគថានគនច្ុះតមែ រនប្ច្ើនជាងកូនតមែរនកើតនៅររនទសនៅនទៀត នហើយវាោំោា សួរថា នតើ 

នរណាជាតមែ រពិត? 

រោា រ់ពីបានទទួលឯករាជយ មានការរត រូរនត ិច្កន ុងទសសនៈតមែ រសត ីអំពីលកខនធ ិកៈរញ្ា វន គឺការ 

ទ កអងគប្គូររនប្ងៀនថាា ក់មធយម និងថាា ក់រថមជារញ្ា វន តតនទុះរីមានការទទួលសាគ ល់លកខ  

នធ ិកៈននុះយ៉ា ងណាក៏នដាយ ក៏នៅតតមានការប្រមាថ នដាយយកពកយរញួតូច្មកដាក់រតនាម 

ថាជា”រញ្ា វនតូច្តាច្”។  សួរថាតូច្តាច្ នប្រៀរនធៀរនៅនឹងនរណា នរើនយើងែឹងថា៨០%នន 

ប្រជាជនតមែរជំោន់នោុះ ស ទធជាជនមិននច្ុះអកសរផង។  

ទីននុះ នយើងមិននលើកមកនិយយ ពីអាកសិលបករ អាកច្នប្មៀងលបីៗ វវចិិ្ប្តករ អាកនិពនធនសៀវ 
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នៅប្រនោមនោក អាកសរនសរកាតសត តែលកន ុងប្រនទសរសច ិមនគចាត់ទ កជារញ្ា វន នប្ពុះ 

ស ទធតតជារិកា(អាករនងក ើតអវ ីមួយ)គំនិត រិកាមនោសនញ្ចតោ រិការរូភាពប្រករនៅនដាយ 

នសាភ័ណភាព និងអវ ីៗឯនទៀត នៅកន ុងវសិ័យសិលបៈ តតនៅកន ុងប្សកុតមែ រនយើងវញិ អាកទងំនោុះ 

តមែ រនយើងភាគនប្ច្ើន ទ កោា ជាជនោែ នតនមាសំរារ់សងគម នប្ពុះមានម មររររកស ីប្តឹមតតជា 

អាករំនព មនោសនញ្ចតោជាឪកាស(occasionnel)សំរារ់អាកែនទតតរ៉ា នណាណ ុះ។  

តតនទុះរីមានសញ្ារ៍ប្តធំរ៉ា ណាណ ក៏នដាយ នៅកន ុងររររាជានិយម ឬសីហន និយម នរើអាកនច្ុះ 

ទងំនោុះ មិនចូ្លមល នួមករំនរ ើ ោែ នលកខម័ណឌ  មហាកសតយ នហើយោែ នង្ហរជាឧតតមមស្រនត ី នសោ 

រតីតទ អាកនោុះ ប្តូវនគទ កជាជននចាលនមសៀត។  ល ុះច្ំនណរមក នៅកន ុងគតិអាកនឆវងនិយម  

នគចាត់ទ កជនណាជារញ្ា វនពិត គឺអាកនច្ុះនហើយ ជាអាកសាអ តសអ ំតថមនទៀត និងអាកប្រឆ្ងំង 

សីហន តតមតង។  

 

៤.ពិភពអ្នកដប្ស 

ពិភពននុះ មានចំ្នួនប្រមាណ៨០%ននចំ្នួនប្រជាជន(population)តមែ រ តែលអាកប្កងុតតង 

វវនិិច្ា ័យទ កជាម ន(préjuger)ថាជាអាកលងង់នលា  ឥតសាគ ល់ស ជីវធម៍។  តតនយើងែឹងថា សមាែ ន 

ការ(considération)ចំ្នពុះអាកតប្ស វាផ្លា ស់រត រូនៅតាមការរកប្រនយជន៏ពីពិភពននុះ។  

ទី១ នគយល់ថា អាកតប្ស គឺស ទធជាអាករាជានិយមពិតប្បាកែ ចាត់ទ កប្ពុះមហាកសប្តជាសារៈ 

ជន (être essence) ឬជាអាទិនទពតតមតង តែលជាអាកតថរកោ ការពរប្រជាពលរែឋ  ប្រឆ្ងំង 

នឹងការរំនោភពីសំណាក់ោម ីនស ីសំណូក។  ច្ិតតគំនិតននុះ មិនសូវមានវវវិឌ្ឍន៌នទតាំងពីរ រាណ 

កាលមក នហើយជំននឿននុះកាន់តតរកិខាា ំងៗន ើងកន ុងរយៈ១៥ឆ្ងា ំតែលសនមតច្សីហន  ប្ទង់កាន ់

អំណាច្ តបិតប្ទង់ មំប្រឹងតថទរំែិនកខរ(réflexe)ររស់រាស្រសត ននុះ នែើមបីប្រនយជន៏អំណាច្ររស់ 

ប្ពុះអងគ។  

ទី២ នគយល់ថា អាកតប្សនឹងកាា យ កន ុងរយៈនពលែ៏ឆ្ងរ់មួយ នៅជាកមាា ំងរែិវតតន៏ នប្ពុះ 

សងគមតមែរនៅតតមានសភាពជាសងគមសកត ិភូមិជានិច្ច ថវីនរើអាកស្ តរជាព ទធររសិ័ទក៏នដាយ។  

រែិវតតន៏ននុះ នឹងមិនអាច្នរៀរបាន នប្ពុះអយ តត ិធម៏កន ុងសងគម វាមានកំរតិមួយតែលមិន 

អាច្ឲអាកតប្សប្ទបំាន ែូច្យ៉ា ងការជិុះជាន់រកប្រនយជន៏ពីសំណាក់ោម ឺនស ីសំណូក មស្រនត ី 
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ព ករលួយប្គរ់ថាា ក់ និងននយបាយប្រជាភិថ តិររស់សនមតច្សីហន តតមតង។  

ទី៣ នគយល់ថា អាកតប្ស តាមធមែជាតិោត់ជាព ទធររសិ័ទ ជាអាកប្រឆ្ងំងនឹងក មុ្យនិតសដាច្់ 

ខាត នប្ពុះលទធិននុះ វាប្រឆ្ងំងនឹងសសាោ ែូនច្ាុះព ទធសាសោជាថាា រំនោរស័កត ិសីទធ ិនឹងអតិ 

ស ម មប្បាណ លទធិក មុ្យនិសត  មិនអាច្ ឲវារ លចូ្លមកកន ុងសងគមតមែរបាន។  

  

៥.ពិភពអ្នកជំនួញ 

នសា ើរតត១០០% អាកជំនួញ គឺជនជាតិច្ិន ឬតមែរមានកំនណើតជាច្ិន។  កន ុងសម័យអាណាពោ 

បាលបារាងំ អាកជំនួញច្ិន មានអំណាច្នលើតមែ រណាស់ នហើយពួកនគមិននៅនប្កាមច្ារ់តមែ រ 

នោុះនទៀត នប្ពុះអាជាា ធរអាណាពោបាលបារាងំ នគអន ញ្ញា តឲជនជាតិច្ិនមានលកខនត ិកៈ 

ពិនសសនៅកន ុងប្សកុតមែ រ។  គួរកត់សំោល់ថា ពួកអាកជំនួញច្ិននៅកមព ុជានប្កាមននុះនហើយ  

តែលរមួជាមួយយួន នែើមបីឲយួនមានលទធភាពយកទឹកែីតមែ រកមព ុជានប្កាមបានង្ហយប្សួល(៤)។ 

នសែឋកិច្ចតមែ រថិតនៅកន ុងកណាត រ់នែទងំប្សកុពួកអាកជំនួញច្ិន នគអាច្នធវ ើពយុ ុះនភាៀងបាន  

មានសិទធិនលើសតមែរមាច ស់ប្សកុនៅនទៀត នប្ពុះពួកនគមានបារាងំជាអាកការពរ ែូច្យ៉ា ងនៅ 

តកតាន់.បា៉ា  ោត់មានអំណាច្ណាស់ រហូតែល់ហល ងួសីហន ច្ង់តតងតាំងោត់ជាោយករែឋ  

មស្រនត ីនៅនទៀត។  ការសំោល់មួយ គឺគ ណសមបតត ិជនចិ្ន ជាអាកនធវ ើការស ូ ប្ទនំឹងការលំបាក 

ប្គរ់តររ ែូច្យ៉ា ងជនជាតិច្ិនតែលបានមករស់នៅកន ុងប្សកុតមែ រ ប្រកររររ”នអតចាយ” 

នែើរប្តកុៗពីផាុះមួយនៅផាុះមួយរកទិញររស់តែរនគនបាុះនចាលយកនៅសំអាតលក់វញិ រហូត 

មានល យកាា យជានៅតក គ ណសមបតត ិមួយនទៀត គឺការឧរតាមាោា  រនងក ើតជាសមាគមជួយ 

ការពរោា យ៉ា ងម៉ាត់ច្ត់ណាស់។ នៅប្សកុតប្សច្ំការ នទុះរីអាកតប្ស ោំោា សអ រ់ចិ្ន តតភាគ 

នប្ច្ើន ស ទធជាកូនរំណ ល"អាច្ឹកអានហៀ"។  

  

៦.សហធមែិក(clergé)ពុទធសាសោ 

អងគការព ទធសាសោនៅប្សកុតមែ រ ថិតនៅនប្កាមអំណាច្មហាកសតយ ប្ពុះអងគជាអាកតតងតាំង 

សនមតច្សងឃរាជយននធមែយ តត ិកនិកាយ និងមហានិកាយ។  រ ពធសិទធ ិននុះ រង្ហា ញឲន ើញនូវហិន 

ភាពររស់សាសោ នៅកន ុងប្រព័នធននរាជអំណាច្ នទុះរីបាវច្ោរែឋធមែន ញ្ាឆ្ងា ំ១៩៤៧ ទ ក 
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សាសោនសែ ើនឹងប្ពុះមហាកសតយក៏នដាយ។  រែិវាទកមែននុះ គឺជានហត ផល(conséquence)ននការ 

ោយោា រវាងប្ពហែញ្ាសាសោ និងព ទធសាសោ កន ុងវរបធម៌ននយបាយតមែ រ។  ទ កណា ព ទធ 

សាសោមាននប្រៀរខាា ំងកាា នលើប្ពហែញ្ាសាសោ ចារ់ពីសតវតសទី១៣មក ប្គរ់មហាកសតយតមែ រ  

ប្ទង់នៅតតរកោ រនរៀរែឹកោំតររប្ពហែញ្ាសាសោជានិច្ច គឺការទ កប្ពុះមហាកសតយជាប្រជា 

រតិ(មាច ស់ននសតវនោក) ប្រករនៅនដាយសច្ចធម៌។  គតិននុះ ជាការតកតប្រននអតារស 

(fond) តតនៅរកោទប្មង់(forme)ននអងគការែឹកោំជាតិៈគឺថា យកលទធិព ទាសាសោមកនធវ ើជា 

នយងននសីលធម៌សំរារ់អាកែឹងោំ តតរាជបារមី នៅមានសារនពើឋានឬមាននៅសពវកតនាង 

(omniprésence)ជានិច្ច;ន ុះ(ainsi)ប្ពុះមហាកសតយ ប្ទង់ឈ្រ់ជាអវតា(incarnation)ននអទិនទព  

តតប្ទង់តប្រកាា យនដាយមល នួឯង នៅជាអវតាននព ទធវច្នៈ។  ព ទធសាសោនៅប្សកុតមែ រ នគ 

ទ កជាច្ារ់សីលធម៌ (système éthique) ជាជំននឿនហត ផល តតនដាយមហាជន(masse)មាន 

ទោា រ់នជឿនលើជំននឿឥតនហត ផល យកការរន់ប្សន់អងវរករ ប្ពុះ អាកតា អារកស ឲជួយនប្សាច្ 

ប្សង់មល នួពីទ កខភ័យប្គរ់ប្រការ ឲបានប្តូវនឆ្ងា ត ឬឲឈ្ា ុះតលបងនបា៉ា តលប្គរ់ម ម នហើយជា 

ពិនសស មានប្ពុះសងឃមាុះ នឆាៀតរកប្រនយជន៏ កន ុងទមាា រ់អាប្កក់ននុះ តាំងមល នួនធវ ើជាប្គូ 

រពិធី ឬប្គូរទយ នែើមបីល យកាក់ជាសគ ណ ោំឲនរុះពល់ែល់កិតត ិយសព ទធសាសោនប្កតលង។ 

តតជំននឿឥតនហត ននុះប្តូវបានប្ពុះសមព ុទធមានឪវាតថា ជាការប្រប្ពឹតតឥតប្រនយជន៏ ជាការ 

រោា ររនោា កមល នួរ៉ា នណាណ ុះ។  

រមួនសច្កត ីមក ប្ពុះព ទធសាសោនៅប្សកុតមែ រ ជាលទធិមួយលអណាស់សំរារ់មន សសនោក តាមប្ពុះ 

វវរិយិរណឌ ិតនតាបា៉ា ង.ខាត់ គឺៈធម៌ប្បាកែនិយម មានលកខណៈជាវទិោសាស្រសត  នរើរ គគលណាបាន 

សិកោធម៌ទងំននុះនហើយ នឹងបានយល់ច្ាស់ ន ើញច្ាស់ នមើលអវ ី នមើលន ើញពិតនដាយពិត  

នដាយយថាភូតទសសនញ្ញា ណ(objectivisme)ជាធម៌តែលអាកប្បាជារច្ច ុរបនាកាលននុះទទួល 

សាគ ល់ថាប្តឹមប្តូវ នហើយនគនកាតនសា ើច្នប្កតលង។  ជាធម៌យកនោលការណ៌”មល នួទីពឹងមល នួ”ជា 

មាោ៌រកការចាកទ កខទងំពួងន ុះឯង។  

ច្ំនពុះនយើង នយើងក៏មានគំនិតែូច្ប្ពុះអងគបា៉ា ង.ខាត់តែរ តតរញ្ញា ព ទធសាសោនៅប្សកុតមែ រ  

គឺមិនថិតនៅនលើព ទធធម៌នោុះនទ គឺនៅនលើអងគការ តែលវាមានររូភាពជាអងគការនៅនប្កាម 

អំណាច្អាកែឹកោំ រហូតកាា យជាសាសោរំនរ ើអំណាច្ និងនៅនលើ ការអន វតតន៌មិនប្តឹមប្តូវ 
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ននសាធ ជនជានប្ច្ើន ទ កធម៌ប្ពុះព ទធជា ឧរករណ៌សំរារ់តសវ ងរក ផលជាសមាា រៈនប្ច្ើនជាង 

តសវ ងរកររមមតាសច្ច(vérité spirituel)គឺសច្ចធម៌ននុះឯង;ន ុះព ទធសាសោ ថិតនៅនិច្ចជា 

ប្រធានរទននការជតជកពិភិកោោា រវាងតមែ រព ទធសាសនិកជន(pratiquant)និងតមែ រប្សឡាញ់ 

នោរពព ទធធម៌(non pratiquant) តែលប្ោន់តតយកធម៏ននុះមកនធវ ើជាសីលធម៌សំរារ់ការរស់ 

នៅជាប្រប្កតីររស់មល នួ។  

  

សម័យឯកជជយ 

 រយៈដព ពីឆ្ន ំ១៩៥៣ ែ ់ឆ្ន ំ១៩៥៥ 

នថងទី៩វវចិ្ចការឆ្ងា ំ១៩៥៣ សនែតទ កជានថងឯករាជយជាតិតមែរ។  នទើរតតបានឯករាជយភាា ម កន ុង 

នថងទី១២នមសា ពួកនយៀកម ីញ(យួនក មុ្យនិសត )បានវាយប្រហារផល វូរថនភា ើងភា ំនពញ.បាត់ែំរង  

ោំឲតមែរនយើងមានប្រតិកមែរហ័សភាា ម គឺនរើកប្រតិរតតការសឹកននកងនមមរៈភូមិនា ប្រយ ទធ 

នឹងពួកនយៀកម ីញកន ុងរយៈនពលពីតម(ឧសភាែល់កកតដា)នែើមបីនែញពួកវាឲនច្ញពីប្សកុតមែ រ។   

ប្រតិរតតការសឹកននុះ ប្តូវបានរញ្ញច រ់សពវប្គរ់ នៅនថងទី២០កកតដាឆ្ងា ំ១៩៥៤ តែលជានថងច្ ុះ 

ហតានលខានៅទីប្កងុស ឺតណវ (Genève)សត ីអំពីកិច្ចប្ពមនប្រៀង រញ្ច រ់វវិាទសឹក នៅឥណឌ ចូ្ិន  

រវាងយួនក មុ្យនិសត  និងបារាងំ។  កិច្ចប្ពមនប្រៀងននុះ តប្មូវឲពួកនយៀកម ីញ និងបារាងំ ែក 

ទ័ពនរៀងមល នួ នច្ញពីប្សកុតមែ រ នប្កាមការប្តួតពិនិតយជាក់ោក់ជាអច្ិនស្រនតយ នៅកន ុងនផាែីប្សកុ 

តមែ រ ននអងគការសហប្រជាជាតិ។  

នជាគជ័យថែីររស់ប្រជាជាតិតមែ រននុះ ក៏ជាឪកាសថែីលអ មួយនទៀត សំរារ់ហល ងួសីហន  យកវាមក 

ពប្ងឹងពប្ងីក អំណាច្ផ្លា ល់មល នួររស់ប្ទង់ កន ុងឋានៈអធិអធមជាប្ពុះរិតាឯករាជយជាតិតមែ រ  

និងជាប្ពុះរិតាជាសរណៈររស់កូននៅតមែរ(រាស្រសត )។  គួរវលឹមកពិនិតយន ើងវញិកន ុងរយៈនពល  

នរសកកមែ“ប្ពុះរាជរូជនីយ៌កិច្ចសប្មារ់ឯករាជយកមព ុជា”ររស់ហល ងួសីហន  នពលតែលប្ទង់ 

យងនច្ញនៅរំនពញនរសកកមែនៅររនទស នៅនថងទី៩ក មាៈឆ្ងា ំ១៩៥៣ ប្ពុះអងគបានប្រគល ់

តំតណងររស់ប្ទង់ជាោយករែឋមនស្រមត ីឲនៅនោកតរ៉ា.ន ត និងតាំងប្ពុះរិតាប្ទង ់ននរាតតម. 

ស រាប្មិត ជារាជាន សិទធិ តតនៅអមប្ពុះអងគនៅនប្ៅប្រនទស ប្ទង់រនងក ើតរាជរដាឋ ភិបាលមួយ 

នទៀត ែឹកោំនដាយនោកចាន់.ណាក់ ែូនច្ាុះ នៅកន ុងរយៈនោុះ ប្សកុតមែ រមានរដាឋ ភិបាលពីរ  
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មួយជាផល វូការនៅកន ុងប្រនទស មួយនទៀតនប្ៅផល វូការ នៅនប្ៅប្រនទស;ការននុះជាទមាា រ ់

អាប្កក់ររស់ហល ងួសីហន  គឺនប្រើយ ទធសាស្រសត ”រំតរកនែើមបីង្ហយប្សួលប្តួតប្តា”។  គួរកត់សំោល់ 

ថានរសកកមែ ប្ពុះរាជរូជនីយ៌កិច្ចសប្មារ់ឯករាជយកមព ុជាននុះ ហល ងួសីហន មិនបានទទួល 

ែំណាងអំណាច្ពីរែឋសភានោុះនទ វាជានរសកកមែនដាយទំននើងច្ិតតប្ពុះអងគ  នហើយរាជរែឋភិ 

បាល តរ៉ាន ន តកត ី ចាន ់ណាក់កត ី ក៏ជារដាឋ ភិបាលឥតប្សររែឋធមុ្ញ្ា នោុះតែរ។  

ែូនច្ាុះ នប្កាយពីបារាងំបានប្រគល់ឯករាជយឲប្សកុតមែ រ រញ្ញា ននយបាយនផាកន ុង នៅនៅត គគ ក  

នទុះរីមានរនងក ើតរាជរដាឋ ភិបាលរប្ងួររប្ងួមជាតិ នៅនថងទី២២វវចិ្ា ិកាឆ្ងា ំ១៩៥៣ ែឹកោំ 

នដាយនោកចាន់.ណាក់ តែលមានអាយ ចាស់ជរាណាស់នហើយ នហើយជាមន សសរាជវាងំ មាន 

ការនសាែ ុះោែ ននខាច ុះនឹងប្ពុះមហាកសតយ តែលោំឲអាកជាតិនិយមោែ ននសច្កត ីទ កចិ្តតរនត ិច្ 

នោុះន ើយនលើគំនិតររួរមួជាតិននុះ។  

កន ុងរដាឋ បាលននុះ មានការចូ្លរមួពីសមាជិគណរកសប្រជាធិរនតយយមាា ក់ គឺនោកហាក់.ម៉ា ង 

នហង តែលនគទ កនោកជាអាកនឆវងនិយម កន ុងរដាឋ ភិបាលនោុះតែរ មាននោកតយ៉ាម.សំរូរ  

តែលនគទ កនោកជាអាកសាត នំិយម;សហតតិភាពរវាងអច្ចនត ិកជន(extrémiste)ទងំពីរននុះ  

នចាទជារញ្ញា នប្ច្ើនែល់ែំនណើរការននរដាឋ ភិបាល។  គួរកត់សំកាល់តែរ អំពីការមិនស មចិ្តត  

ចូ្លរមួកន ុងរដាឋ ភិបាលននុះ ពីសំណាក់នោកសឺន.សាន វរជនមាា ក់ននគណរកសប្រជាធិរនតយយ  

នទុះរីមានការនសា ើ ឲនោកទទួលតំតណងជា ឧរោយករែឋមស្រនត ីក៏នដាយ ការមិនប្ពមទទួល 

តំតណងននុះ ថិតនៅជាភាពអាថ៌កំបាំងជានិច្ច សូមបីនៅកន ុងកំណត់ការច្ងចាំររស់នោក 

សឺន.សាន ក៏នោកមិនបានប្បារ់នហត ផលននុះតែរ។  

នែើមបីរំបាត់កមាា ំងននយបាយគណរកសប្រជាធិរនតយយ តែលច្ ុះនមោយខាា ំងណាស់នៅនហើយ  

ឲអស់តតមតង កន ុងឆ្ងកននយបាយតមែរ ហល ងួសីហន បានយកប្រជាមតិ(នថងទី៧ក មាៈឆ្ងា ំ១៩៥៥) 

មកនធវ ើជាអាវ ធននយបាយ សូមឲប្រជារាស្រសត (sujets)នឆា ើយនឹងសំណួរប្ទង់ថានតើ”ប្ពុះរាជរូជ 

នីយ៌កិច្ចសប្មារ់ឯករាជយកមព ុជា”បានទទួលនជាគជ័យសពវប្គរ់រចួ្នប្សច្អស់នហើយឫនៅ? 

នហើយប្រជារាស្រសត នពញច្ិតតឫនទនឹងរាជនរសកកមែននុះ? 

លទធផលននប្រជាមតិននុះ វាោែ នអវ ីឲមានការភាា ក់នផអើលនោុះនទ អប្តា៩៩ ៨០%ននចំ្នួនអាក 

នបាុះនឆ្ងា ត(៩២៥.៨១២ោក់)យល់ន ើញថា រាជនរសកកមែររស់ប្ពុះមហាកសតយជាការលអ ប្រនសើរ 
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ណាស់ នហើយបានទទួលនជាគជ័យទងំអស់។  ែូច្បានជំរាររចួ្នហើយថា ទនងវ ើននុះនធវ ើន ើងកន ុង 

គតិននឧបាយរនញ្ញា តររស់ហល ងួសីហន នែើមបីនរៀរនជើងប្ពួលសំរារ់រំោយលទធិប្រជាធិរនតយយ 

តែលកំព ងែ ុះន ើងនៅកន ុងប្សកុតមែ រ។  ែូច្ននុះ នយើងអាច្សួរជាសំណួរថា នតើលទធផលននប្រជា 

មតិននុះជាលទធផលវសិសសៈ(sincère)តែរឬនទ? 

វវសិសសភាពគឺប្រកែជាោែ នពិតកន ុងឧបាយរនញ្ញា ត តតសនមាងនឆ្ងា តននុះ វាអាច្ជាលទធផល 

យថាភូត(authentique)នប្ពុះមហាជនតមែរនយើងនៅនពលនោុះ ឆ្ងរ់នជឿណាស់នលើអវ ីៗតែលអាក 

ែឹកោំ នគយកមករង្ហា ញថា ជាអំនពើលអ  ឬនោលនៅប្តឹមប្តូវសំរារ់ជាតិ ឬនជឿងរ់ងល់នលើទិែឋ ិ 

(dogme)។  បាត ភូតតររននុះ តែលោំនលើកទឹកចិ្តតអាកែឹកោំ ឲអន វតតឧបាយរនញ្ញា ត 

សំរារ់រក់នបាយយកអតាប្រនយជន៏ នលើសពីននុះនៅនទៀត អាកែឹកោំមាននសាហ៏ នៅកន ុង 

សងគមហួសសម័យ នប្ច្ើនតតមាននិោា ការ យកជ័យជំនុះតាមការនបាុះនឆ្ងា ត មកសំអាង នហើយ 

នគា រោា ន់(កាតត់ប្មូវ) ថាមល នួ មានប្រជាប្រិយភាពជានិច្ចនិរនត។  គតិតររននុះឯង តែលោំឲ 

អាកែឹកោំមាននសា ហ៏តររននុះ កាា យមល នួនៅជាជនផ្លត ច្់ការ។  

កន ុងតមក មាៈឆ្ងា ំ១៩៥៥ គណរកសប្រជាធិរនតយយែូរពណ៌ននយបាយ នប្ពុះគណៈកមាែ ធិការថែី  

កន ុងចំ្នណាមចំ្នួនទងំអស់១២ោក់ ១០ោក់ស ទធជាអាកនឆវងនិយម នហើយកន ុច្ំនណាមច្ំនួន 

១០ោក់នោុះនទៀត ៧ោក់ស ទធជាអតីតនិសសិតបាននៅនរៀននៅប្រនទសបារាងំ ែូច្យ៉ា ងនោក 

នកង.វា៉េ ន់សាក់ នទើរតតវលឹប្ត រ់ចូ្លមកកន ុងប្រនទសវញិ។  សមាសភាពគណកមាែ ធិការថែីននុះ 

ប្តូវបានប្រតិភូររស់គណៈរកសច្ំនួន២០០០ោក ់ភាគនប្ច្ើនរំផ ត នបាុះនឆ្ងា តប្រគល់នសច្កត ី 

ទ កចិ្តត ឲែឹកោំគណរកសផង និងនរៀរចំ្នធវ ើការនបាុះនឆ្ងា តនរ ើសសមាជិកសភាជាតិ នៅនថងទី 

១៧នមសាផង។  លទធផលននុះ នកើតនច្ញមកពីការនបាុះនឆ្ងា តដាក់ទណឌ កមែពីសំណាក់ប្រតិភូ  

ែល់គណកមាែ ធិការចាស ់តែលអន វតតននយបាយ យកចិ្តតហល ងួសីហន  នដាយអន ញ្ញា តឲវរជន 

គណរកសចូ្លនធវ ើសហការកន ុងរដាឋ ភិបាលែឹកោំនដាយប្ពុះអងគ ជាមហាកសតយ តែលជាអំនពើផត ុយ 

នឹងរែឋធមែន ញ្ា   ន ុះហល ងួសីហន  ប្ទង់នឹងមានសប្តវូននយបាយែ៏ខាា ំងទងំខាងសាត ំ ក៏ែូច្ 

ខាងនឆវង នៅនថងម មជាព ំខាន។  ខាងអាកសាត ងំនិយម គណរកសននយបាយប្បាំ មាននប្ោង 

ការ រមួរញ្ច លូរនងក ើតណរកសតតមួយ នែើមបីចូ្លរមួនបាុះនឆ្ងា ត  កន ុងនពលជាមួយោា នោុះ អាក 

ប្សឡាញ់ឧតតមគតិននយបាយនោកស ឺង.ង៉ា កថាញ់ តែលជាអាករាជានិយមតែរ មានចិ្តត 



36 
 

 

ប្រឆ្ងំងដាច់្ខាតនឹងលទធិក មុ្យនិសត  ោំោា ប្រមូលោា ន ើងវញិ ប្កងជាកមាា ំងននយបាយ 

នែើមបីទមទរឲហល ងួសីហន នោរពរែឋធមុ្ន ញ្ា ពិតប្បាកែ  ជាមួយោា នោុះតែរ ក៏នគន ើញមាន 

សកមែភាព ររស់អច្ចនត ិកប្កមុ តែលជាប្កមុតមែ រក មុ្យនិសត  នធវ ើសកមែភាពរំនរ ើននយបាយយួន 

ក មុ្យនិសត  នែើមបីរំលំររររាជានិយម។  ពួកតមែ រក មុ្យនិសតទងំនោុះ ោែ នបានគិតថា នលង 

តលបងជាមួយយួន នរើមានការភាន់ប្ច្  ំគឺវាកាា យភាា មជាការច្ំនណញែល់ជាតិសាសន៌យួន 

ឥតប្ត រ់នប្កាយបានវញិនោុះនទ។  

នៅច្ំនពុះម មកមាា ំងននយបាយទងំរួនននុះហល ងួសីហន  ប្ទង់នរើកយ ទធសាស្រសត តរវញិភាា ម  

តាមការសំនរច្ចិ្តត  ដាក់រាជមយសមបតត ិ នែើមបីរនងក ើតច្លោននយបាយមួយ ន ែ្ ុះថា  

”សងគមរាស្រសត និយម”។  ន ុះ  ការប្រយ ទធននយបាយក៏នកើតមានន ើងតររថែី  នលើកននុះ គឺព ំតមន 

ជាការប្រយ ទធរវាងគណរកសប្រជាធិរនតយយជាមួយមហាកសតយែូច្ពីម ននោុះនទ តតជាការ 

ប្រយ ទធរវាងអំណាច្ផ្លត ច្់ការ និងនពលនវោសំណឹងនដាយមល នួឯងររស់វាតតមតង តែលនយើងនឹង 

នលើកវា យកមកពិនិតយរនតនៅនថងម មនទៀត។  

  

ដសៀដៅ និងឯកសារដយាង៖ 

ប្ពុះព ទធសាសោែូច្នមតច្?.និពនធនដាយប្ពុះវរិយិរណឌ ិតនតាបា៉ា ង.ខាត់(ឆ្ងា ំ១៩៧០)។  

Essai sur la démocratie au Cambodge  par Philippe Preschez (Octobre 1961).។  

កំណត់ការច្ងចំាររស់អាករំនរ ើមាត ភូមិតមែរមួយររូ និពនធនដាយនោកសឺន.សាន(ឆ្ងា ំ២០០០)។  

Le journal d’Extrême-Orient  1954។  

១ កំណត់ការច្ងចំាររស់អាករំនរ ើមាត ភូមិតមែរមួយររូ និពនធនដាយនោកសឺន.សាន។  

២ ែកប្សង់នច្ញពីថលិមិតននសមាគមនមមរៈនិសសិតនៅប្សកុបារាងំ ថាវ យហល ងួសីហន  ច្ ុះនថងទី៦កកកដាឆ្ងា ំ
១៩៥២។  

៣ស ំអាកអាននសៀវនៅនោករ៉ា នច្នាម៉ា ល(គ កននយបាយ)និងរកអាននសៀវផោយនច្ញពីគណៈកមាែ ធិកអចិ្នស្រនា
ននសមាគមចំ្ រ ុះនបាុះព មធកន ុងឆ្ងា ១ំ៩៦៧ មានចំ្ណងនជើងថា ជនយភាសាតមែរ។  

៤Histoire sommaire du Royaume de Cambodge  des origines à nos jours ; par Henri Russier (1914)។  
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៤ 

សម័យឯកជជយ 

សម័យសងគមជស្រសត និយម 

 

១.រយៈដព ពឆី្ន ំ១៩៥៥ ែ ់ឆ្ន ំ១៩៦០ 

 

១.១.ការកដកើតច ោសងគមជស្រសត និយម 

អាកសីហន និយម តតងតតនលើកយកសា ិរភាពននយបាយមកនធវ ើជានហត ផលននការកនកើត 

ច្លោសងគមរាស្រសត និយម។  អាកទងំនោុះ ទ កកំនណើតននុះជាសាា ប្រហសត ប្រករនៅនដាយនទព 

នកាសលយររស់ប្ពុះឧរយ វរាជសីហន  នែើមបីការពរប្រជារាស្រសត ពីការគំរាមពីច្លោក មុ្យនិសត   

និងពីអោធិរនតយយននយបាយនៅកន ុងប្រនទស ែូនច្ាុះអងគការននុះ ជាច្លោននយបាយផង 

និងជាការប្រមូលតមែរប្គរ់ប្សទរ់កត ី ប្គរ់គណរកសននយបាយកត ី តែលមានចិ្តតប្សឡាញ់ 

និងការពរប្រនយជន៌ជាតិជាចាំបាច្់។  

ច្លោននុះ រនងក ើតបាន នប្ពុះមានជំនួយែ៏នថាថាា ពីវរជនរីររូ នោកស ិម.វា៉េ រ សម.សារ ើ និង 

តយ៉ាម.សំរូរ តែលជាអាកសាត នំិយម។  នោកស ីម.វារ ជាអតីតរែឋមស្រនត ី អតីតវរជនននគណរកស 

ប្រជាធិរនតយយ តែលជានមមយល់សំខាន់មួយកន ុងគណរកស;នោកតយ៉ាម.សំរូរ អតីតោយករែឋ  

មស្រនត ី និងអតីតប្រធានគណរកសតំនកើងប្រជាជាតិ;នោកសម សារ ើ រវរជន2១ននអាកសីហន  

និយម។  សីហន បាននកាុះប្រជ  ំនៅនថងទី១៩ក មាុះឆ្ងា ១ំ៩៥៥ អងគទូត និងគណកមែការប្តួតពិនិ 

តយននការែកទ័ពររនទសនច្ញពីប្សកុតមែ រ នែើមបីថាវ យជូនជាព័តមាន នននោលរំណងរនងក ើត 

ច្លោននុះ នប្កាយ១៧នថងននការនបាុះនឆ្ងា តនប្ជើសនរ ើសគណកមែធិការោយកននគណរកសប្រជា 

ធិរនតយយ កន ុងនោុះ មានអាកនឆវងនិយម១០ោក់កន ុងចំ្នណាមចំ្នួនទងំអស់១២ោក់។ 

តាមនោកនកង.វាន់សាក់ ការរនងក ើតច្លោសងគមនិយមននុះ គឺជាកលលបិតននយបាយររស់ 

សីហន  សំរារ់ប្រឆ្ងំងនឹងគណរកសប្រជាធិរនតយយននអាកនឆវងនិយម3២ តែលជាគណរកស 

តតងតតមានជ័យជំនុះជានិច្ចតាំងពីឆ្ងា ំ១៩៤៦មកនមាុះ។ នសត ច្សីហន  រនញ្ច ើរាស្រសត តមែ រកន ុងគំនិត 

នបាកប្បាស រង្ហា ញគនប្មាងការ តកតប្ររែឋធមែន ញ្ា  ែូរ រររគណរកសននយបាយ ឲនៅជា 

រររ«លទធិប្រជាធិរនតយយតែលអាច្ឲប្រជាពលរែឋយល់ែឹងបាន4៣» មានន័យថា ច្ង់ឲប្រជា 

ពលរែឋកាា យជាមាច ស់អំណាច្ តលងនៅនប្កាមការែឹងោំននរ ពធសិទធ ិជនមួយការ់តូច្។   

                                                             
2
 រវរជន=Eminence grise។  

3
 អាកប្រជាធិរនតយយនឆវងនិយម=Démocrate des progressistes។  

4
 លទធិប្រជាធិរនតយយតែលអាច្ប្រជាពលរែឋយល់ែឹងបាន=Démocratie compréhensible pour le peuple។  
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តាមពិត គនប្មាងការននុះ ោែ នអវ ីនប្ៅ ពីការរនតននយបាយពប្ងឹងអំណាច្ផ្លត ច់្ការររស់ 

នសត ច្សីហន  នប្កាយពីប្ពុះអងគ បាននធវ ើរែឋប្រហាររែឋមែន ញ្ា  កាលពីនថងទី១៥មិថ ោឆ្ងា  ំ

១៩៥២ និងរំបាត់នចាលឲអស់គណរកសននយបាយប្រឆ្ងំងនឹងប្ពុះអងគ នែើមបីឆក់យក 

អំណាច្ប្គរ់ម មមកនប្រើតាមទំននើងច្ិតតប្ពុះអងគ។  

 

រែឋប្បហារពងៃទី១៥មិងុោឆ្ន ំ១៩៥២៖ 

រែឋប្រហារននុះ ជាែ ំឥែឋទី១ររស់ហល ងួសីហន  យកវាមកផំុ្ោា  នែើមបីសាងវមិានននអំណាច្ផ្លត ច់្ 

ការររស់ប្ពុះអងគ។  សួរជាសំណួរថា នតើហល ងួសីហន បាននធវ ើអវ ីមា ុះ បានជានយើងអាច្ចាត់ទ ក 

អំនពើននុះ នដាយយកច្ារ់ជានយង ជារែឋប្រហាររែឋធមែន ញ្ា ? 

ហល ងួសីហន  បាននប្រើរ ពធសិទធ ិររស់ប្ពុះអងគជាមហាកសតយ ល ររដាឋ ភិបាលនោកហ  យ-កនធ ុល 

តែលសភាជាតិ បាននបាុះនឆ្ងា តប្រគល់នសច្កតទី កចិ្តត ឲែឹកោំកិច្ចការជាតិ ែូនច្ាុះ រដាឋ - 

ភិបាលននុះជារដាឋ ភិបាលែំណាងរែឋសភា តែលជាែំណាងប្រជារាស្រសត តមែ រ។  ហល ងួសីហន នលើកយក 

នហត ផលពីរមកសំអាង ទី១ នចាទរដាឋ ភិបាលននុះថា មវុះសមតាភាព រស្រង្ហក រពួកអាកតមខងមតិ 

ននយបាយ(dissident)ភាពធូរននុះ រនណាត យ ឲនោកស ឺង.ង៉ា កថាញ់ អាច្ភាសមល នួនច្ញពី 

ភាំនពញបាន;ទ២ី រ៉ាូលិស រកន ើញកាំនភា ើង និងមិតរ័ណណ កំតហងែល់សនត ិស មជាតិ នៅកន ុង 

នគហដាឋ ននោកតយ៉ាម.សំរូរ ររស់នមឧទា មមាា ក់ នៅនពលតែលរ៉ាូលិសនធវ ើការតឆកនឆរតាម 

រង្ហគ រ់ត ោការ នប្កាយពីរដាឋ ភិបាលនោកហ  យ.កនធ ុល រញ្ញា ឲរ៉ាូលិស ចារ់  ំនោក នដាយ 

នចាទប្រកាន់នោកថាមានទំោកទ់ំនងនឹងពួកឧទា ម។  

សំណួរសួរថា ការល ររដាឋ ភិបាលនោកហ  យ.កនធ ុលនដាយហល ងួសីហន  នហើយប្ទង់យកែំតណង 

ោយករែឋមស្រនត ី មកកាន់មល នួឯងផ្លា ល់ នតើវាជាទនងវ ើប្សរច្ារ់តែរឫនទ? 

ច្នមា ើយមាននៅកន ុងនិនកខររទសំរារ់ថាា ក់រណឌ ិតររស់នោកនផឿង.ត ន5៤ តែលនយើងយល់ 

ប្សរតាម នប្ពុះការនធវ ើ វភិាគជាគតិយ តតននុះ វាមានមូលដាឋ នច្ារ់រែឋធមែន ញ្ាជានយង។   

នយើងយកវា មកនរៀររារ់តាមសប្មួល ជូនប្ជារែូច្ខាងនប្កាមននុះ៖ 

«កន ុងច្ារ់រែឋធមែន ញ្ាឆ្ងា ំ១៩៤៧ មិនមានតច្ងទ ក ថាប្ពុះមហាកសតយមានសិទធអិាច្ផត លួរាជរ 

ដាឋ ភិបាលបាននោុះន ើយ សិទធិននុះ មានតតរែឋសភារ៉ា នណាណ ុះអាច្នធវ ើបាន តាមការនបាុះនឆ្ងា ត 

ែកនសច្កត ីទ កចិ្តតពីរាជរដាឋ ភិបាល(មាប្តា៨៥)។  មោ៉ាងមួយនទៀត រាជរដាឋ ភិបាល មិនទទួល 

ម សប្តូវនៅច្ំនពុះម មប្ពុះរាជានទ តតមល នួចាំបាច្់ទទួលម សប្តូវនៅច្ំនពុះម មសភាជាតិ 

(មាប្តា៨១)នប្ពុះសភាជាតិននុះនហើយ តែលរាជារដាឋ ភិបាលប្តូវនធវ ើនសច្កត ីរាយការណ៏ជា 

ចាំបាច្ ់អំពីសកមែភាពននកិច្ចការរែឋ  ររស់មល នួ នតើវាជាសកមែភាពសប្មរនឹងប្រនយជន៏ 

ជាតិតែរឫនទ? 

ែូនច្ាុះមានតតសភាជាតិនទ តែលអាច្មានសិទធ ិវាយតនមានូវសកមែភាពននយបាយររស់រដាឋ ភិ 

                                                             
5
៤ La crise cambodgienne ; Thèse pour le doctorat  par Phung Thon ; Faculté de droit de Paris(1954)។   



39 
 

 

បាល នហើយអាច្ សត ីរនោា សឬសនសើរ តាមការវនិិច្ា ័យតែលមល នួយល់ន ើញ នប្ពុះមល នួជាែំណាង 

ប្រជាពលរែឋ  នហើយជាអាកទទួលម សប្តូវនៅច្ំនពុះម មប្រជាពលរែឋ។  ឯចំ្តណកមហាកសប្តវញិ  

នៅកន ុងកន ុងរររប្គរ់ប្គងអាប្ស័យរែឋសភា ប្ពុះអងគោែ នការទទួលម សប្តូវអវ ីនៅច្ំនពុះប្រជា 

ពលរែឋ  ែូនច្ាុះ ប្ពុះអងគព ំអាច្មានសិទធ ិផន លួរដាឋ ភិបាល តែលជាសាា រ័ន ោែ នការទទួលម សប្តូវ 

ច្ំនពុះម មប្ពុះអងគនោុះន ើយ។  ែូនច្ាុះ នៅនពលណាតែលរដាឋ ភិបាល ោែ នការែកនសច្កត ីទ ក 

ច្ិតតពីរែឋសភា រដាឋ ភិបាលននុះ នៅតតជារដាឋ ភិបាលប្សរច្ារ់ជានិច្ច»។  

ឯចំ្តណក រាជរដាឋ ភិបាលតែលហល ងួសីហន រនងក ើតន ើង នហើយែឹលោំនដាយប្ពុះអងគផ្លា ល់ ជារដាឋ  

ភិបាលនប្ៅច្ារ់ ឬជា រដាឋ ភិបាលែនណត ើមអំណាច្ នកើតនច្ញមកពីរែឋប្រហារនោុះឯង។  

ន ុះឯងនហើយ(ainsi)តែលអាកឯកនទសខាងច្ារ់រែឋមែន ញ្ា  នគទ កទនងវ ើហល ងួសីហន  នៅនថងទី១៥ 

មិថ ោឆ្ងា ំ១៩៥២ ជារែឋប្រហាររែឋធមែន ញ្ា ។  

 

រំោយរោឋ ភាដោយហល ងួសីហនុដៅពងៃទី១៣មកជឆ្ន ំ១៩៥៣ 

ទនងវ ើននុះ ជាការរនតជាធមែតាននការពប្ងឹងអំណាច្ផ្លត ច់្ការររស់ហល ងួសីហន  នប្ពុះប្ពុះអងគ  

កន ុងឋានៈជាោយករែឋមស្រនត ីឥតប្សរច្ារ់ ប្ទង់មានការពិបាកចាត់តច្ងកិច្ចការរែឋ  នប្ពុះ 

ប្ទង់ោែ នការោំប្ទពិតប្បាកែពីសំណាក់រែឋសភា តែលមានគណរកសប្រជាធិរនតយយ ជាគណ 

រកសភាគនប្ច្ើន ែូនច្ាុះនឆាៀតឪកាសនៅនពលតែលរែឋសភា នបាុះនឆ្ងា តប្រឆ្ងំងនឹងគនប្មាងការ 

ថវកិារជាតិ ររស់រាជារដាឋ ភិបាល ែឹកោំនដាយប្ទង់ផ្លា ល់ ប្ទង់ប្រកាសរំោយរែឋសភាតតមតង។   

សួរជាសំណួរថា នហត អវ ី បានសភាជាត ិនបាុះនឆ្ងា តប្រឆ្ងំងនឹងគនប្មាងការថវកិារជាតិររស់ 

រាជរដាឋ ភិបាល? 

ទំោស់នោុះ មាននៅកន ុងការវាយតនមានលើសាា នភាពជាតិ រវាងរែឋសភា និងរាជរដាឋ ភិបាល។ 

រាជរដាឋ ភិបាលយល់ន ើញថា អទិផ្លត(priorité)នលើននយបាយការពរជាតិ និងសនត ិស មប្រជា 

ជាតិចំ្តណករែឋសភាវញិ ឲអទិផ្លតនៅនលើការអភិវឌ្ឍន៏នសែឋកិច្ច  និងសងគមកិច្ច នប្ពុះការ 

នលើកយកសាា នភាពអសា ិរវនត (instable)ននប្រជាជាតិ ររស់រាជរដាឋ ភិបាល នែើមបីតនមា ើងថវកិារ 

ជាតិកន ុងវសិ័យការពរជាតិ និងសនត ិស មប្រជាជាត ិជានហត ផលឥតសមនហត  នប្ពុះសោា ភាព 

ននុះ វានកើតមានមកពីរែឋប្រហាររែឋធមែន ញ្ា នៅនថងទី១៥មិថ ោឆ្ងា ំ១៩៥២នោុះឯង តែលោំ 

ប្រជាពលរែឋប្គរ់ប្សទរ់ ប្កមការប្គរ់ប្កសួង និងយ វជន មិនសរាយច្ិតត  ោំោា  នធវ ើកូែ 

កមែប្រឆ្ងំងនឹងរាជរដាឋ ភិបាល ែូច្យ៉ា ង៖ 

-កូែកមែសិសសអន វទិោល័យរនច្ចកនទស និសសិតសាោគរ នកាសលយ សិសសវទិោល័យស ីស វតត ិ អន  

វវទិោល័យយ វតី និងវទិោល័យ និងអន វទិោល័យសំខាន់ៗឯនទៀតនៅតាមរណាត នមតតោោ; 

-ការតវា៉េ ពីសំណាក់និសសិតតមែ រនៅប្រនទសបារាងំ ប្រឆ្ងំងនឹងរែឋប្រហារនថងទី១៥មិថ ោឆ្ងា ំ 

១៩៥២ ោំឲហល ងួសីហន មានប្រតិកមែកនប្មាល ផ្លត ច្់អាហាររូករណ៏និសសិតតមែ រច្ំនួន២០ោក់ 

នហើយនសា ើសូមឲអាជាា ធរបារាងំរំោយសមាគមនិសសិតតមែ រនៅប្រនទសបារាងំ ជាពិនសស សមា 
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គមនមមរៈនិសសិត មាននិោា ការននយបាយនឆវងនិយម តែលបានសរនសរលិមិតថាវ យប្ពុះអងគ  

ផ្លា ល់ នៅនថងទី៦កកកដាឆ្ងា ំ១៩៥២ វរុិះគន់ ននយបាយប្ទង់ នចាទថា ជាននយបាយរំផ្លា ញនសរ ើ 

ភាពររស់រាស្រសត តមែ រ នចាទររររាជាធិរនតយយ ថាជារររមន សសជិុះជាន់មន សស៖ 

កូែកមែអាករាជការ ោយទហាន ប្ពុះសងឃននសាោជាន់មពស់ភាសាបាលី(នថង១២មករាឆ្ងា ំ 

១៩៥៣)។  

នៅនថងរំោយរែឋសភានោុះ ហល ងួសីហន ប្រកាសជាសាធារណៈថាប្ទង់«នឹងប្រឆ្ងំងដាច់្ខាតែល់ 

ប្គរ់ជនណា ឬគណរកសននយបាយណា ប្រឆ្ងំងនឹងកមែ វធីិននយបាយររស់ប្ទង់ នហើយប្ទង់ 

ទ កអាកប្រឆ្ងំងជាជនកបត់ជាតិ»។  ប្រកាសតររននុះ គឺមានរំណងយកការទមទរឯករាជយ 

ជាសកមែភាពផ្លត ច្់ម មររស់ប្ទង់ នដាយរំតរកប្សកុតមែ រជាពីរពួក គឺពួកប្ពុះអងគ នធវ ើតាមប្ពុះ 

អងគឥតអាច្ប្រតកកបាន និងពួកតែលនគមានគំនិតទមទរឯករាជយជូនជាតិតែរ តតមិន 

នធវ ើតាមរនរៀរប្ពុះអងគ  ឬមិនរមួនឹងប្ពុះអងគ។  ននយបាយតររននុះ មានតតអាកែឹកោំផ្លត ច់្ 

ការនទ តែលយកមកអន វតតន៏។  

សួរថា ការរំោយរែឋសភាននុះ ជាទនងវ ើប្សរច្ារ់តែរឫនទ? 

មតងនទៀត ច្នមា ើយមាននៅកន ុងនិនកខររទសំរារ់ថាា ក់រណឌ ិតររស់នោកនផឿង.ត ន៖ 

«មាប្តា៣៨ននរែឋធមែន ញ្ាឆ្ងា ំ១៩៤៧ អន ញ្ញា តិឲសិទធិមហាកសប្ត អាច្រំោយសភាជាតិបាន 

មួយែង តតប្តូវចាំបាច្់មានការនសា ើពីោយករែឋមស្រនត ី;ែូនច្ាុះមហាកសប្ត មិនមានសិទធិមល នួ 

ឯង នប្រើអំណាច្ពិត(pouvoir réel)ជាក់ោក់ តែលប្ពុះអងគោែ ន យកមករំោយរែឋសភាបាន 

នោុះន ើយនប្ពុះកន ុងរររប្គរ់ប្គងអាប្ស័យរែឋសភា មានតតោយករែឋមស្រនត ីនទ អាច្នសា ើស ំនៅ 

ប្ពុះរាជា ស ំឲប្ពុះអងគរំោយរែឋសភា សិទធិននុះអាកតតងច្ារ់នគរនងក ើតន ើង កន ុងគតិ(esprit)រក 

សមតាននអំណាច្នីតិប្រតត ិរតត ិ និងនីតិរញ្ញា តិននុះឯងវ»។  

«កន ុងមតិផ្លា ល់ររស់មំុ្(នផឿង.ត ន)នគអាច្នធវ ើការសនងកតមួយថា នៅនពលនោុះមហាកសប្ត   

ជាោយករែឋមស្រនត ី ែូនច្ាុះ ប្ពុះអងគអាច្នសា ើនៅមល នួប្ពុះអងគ ជាប្ពុះរាជា ឲរំោយរែឋសភា។  ការ 

សនងកតតររននុះ វាោែ នភាពសមនហត ផលនទ នប្ពុះនៅនពលណា មានអំណាច្ណាមួយននសាា រ័ 

នទងំរី(មហាកសប្ត នីតិប្រតត ិរតត ិ និងនីតិរញ្ញា តិ)ឈ្រ់មានអាន ភាព នពលនោុះ នគមិន 

អាច្យកមាប្តា៣៨មកអន វតតន៏បាននោុះន ើយ នប្ពុះច្ារ់រែឋធមែន ញ្ា  មានតរងតច្កដាច្់ 

ោា ច្ាស់ននសមតាភាព ររស់សាា រ័ននិមួយៗ នហើយសមតាភាពននុះ វាព ំអាច្រោយចូ្លោា  

បាននោុះន ើយ នប្ពុះថា នគព ំអាច្នធវ ើជាអាជាា កណាត លផង និងជាអាកប្រកួតកីឡា 

ផង ែូនច្ាុះ អំនពើតែលហល ងួសីហន បាននធវ ើននុះ វាមាននៅតតកន ុងរររផ្លត ច្់ការតតរ៉ា នណាណ ុះ»។  

គួរែឹងតែរថា នៅនពលតែលហល ងួសីហន  រំលំរដាឋ ភិបាលនោកហ  យ.កនធ ុល ប្ទង់បានកំនញើញ 

សភាជាត ិឲនធវ ើច្ារ់មួយត ក ហាមមិនឲរ គគលណា ឬគណរកសណា នធវ ើអំនពើនលែ ើសប្ពុះ 

ករ ណា។  
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ជជ្ជនិយមផ្តត ច់ការ 

នៅនពលហល ងួសីហន  ចារ់នផតើមនធវ ើ«ប្ពុះរាជរូជនីយ៌កិច្ចសប្មារ់ឯករាជយកមព ុជា»នៅនថងទី១៥ 

មិថ ោឆ្ងា ំ១៩៥២ ប្ពុះអងគបានស ំនសា ើតាមតតសំែីប្ទង់នៅប្រជាពលរែឋ  តែលជាកិច្ចសនោ ោែ ន 

និយតកមែ(ឥតប្តឹមប្តូវតាមច្ារ់)ថាប្ពុះអងគស ំរយៈនពលរីឆ្ងា ំ សំរារ់នធវ ើសមែភាពទមទរឯក 

រាជយពីបារាងំយកមកជូនជាតិ នហើយសបថច្ំនពុះនទវតាថានឹងមំប្រឹងនធវ ើឲសំនរច្ទល់តតបាន 

នូវនោលរំណងននុះ។  សំនណើឥតមូលដាឋ នច្ារ់ននុះ គឺសំរារ់តតរតងវងនូវការចារ់អារមែណ៌ 

ប្រជាពលរែឋនៅនលើរែឋប្រហារ តែលប្ពុះអងគកំព ងនធវ ើនដាយរំនោភច្ារ់រែឋ  នៅនថងនោុះតែរ គឺ 

រំលំរដាឋ ភិបាលនោកហ  យ.កនធ ុល តែលជារដាឋ ភិបាលែំណាងសភាជាតិ តែលជារែឋសភាព 

ែំណាងរាស្រសត  នហើយនរឿងទក់ទងនឹងសំរថនោុះនទៀត គឺោែ នអវ ីនប្ៅពីការច្ំអកររស់ហល ងួ 

សីហន  យកជំននឿឥតនហត ផល មកនបាកប្បាស់ប្រជាពលរែឋឆ្ងរ់នជឿនោុះឯង។  

មោ៉ាងមួយនទៀត នៅនថងទី១៥មករាឆ្ងា ំ១៩៥៣ ប្ពុះអងគប្រកាសប្កម ថាប្រនទសជាតិមានអាសនា  

ការប្រកាសននុះ គឺសំរារ់តតរតងវង មតងនទៀត នូវការចារ់អារមែណ៏ប្រជាពលរែឋ  នៅនលើការ 

រំោយរែឋសភា នដាយប្ទង់ នៅនថងទី១៣មករាឆ្ងា ំ១៩៥៣នោុះតែរ។  កន ុងចំ្ណ ច្ននុះ ហល ងួសីហន  

បានរំពនជាក់តសតងនលើច្ារ់រែឋធមែន ញ្ា  នប្ពុះរររប្គរ់ប្គងអាប្ស័យរែឋសភា សាា រ័នអាច្ 

វាយតនមានូវ ភារពលននកាវកឹវរតែលមាននកើតន ើងនៅកន ុងប្រនទស មានតតរែឋសភានោុះឯង  

នដាយនហត ននុះ រែឋសភា ជាអាកប្រកាសនូវភាពអាសនាននប្រជាជាតិ មិនតមនមហាកសប្តអាច្ 

យកអំណាច្មល នួ តែលជាអំណាច្ជានិមិតតររូ(pouvoir symbolique)មកប្រកាសប្រជាជាត ិ

មានអាសនាបាននោុះន ើយ។  

តាំងពីប្រនទសតមែរយករររប្គរ់ប្គងអាប្ស័យរែឋសភាមកអន វតតន៏ ហល ងួសីហន បានរំនោភពីរ 

ែងនូវែំនណើរប្រប្កតីននលទធិប្រជាធិរនតយយ គឺយកអំណាច្កនប្មាលមករំោយរែឋសភាតែលជា 

សភាែំណាងរាស្រសត តមែ រ នហើយោំឲមានវរិតត ិរែឋធមែន ញ្ា នៅកមព ុជា នលើកទី១នៅកន ុងឆ្ងា ំ១៩៤៩  

នលើកទី២ នៅកន ុងឆ្ងា ំ១៩៥៣ នហើយនលើកទី២ននុះឯង តែលអំនពើជាក់តសត ងកន ុងរំណងរំបាត់ 

នចាលលទធិប្រជាធិរនតយយនសរ ើនៅប្សកុតមែ រ នែើមបីប្រតោសាា រោ ររររាជានិយមផ្លត ច្់ការ កន ុង 

រររននុះ ប្ទង់មានអំណាច្ អាច្នឹងនធវ ើអវ ីបានប្គរ់តររយ៉ា ង តាមតតទំននើងច្ិតតនលែ ររស់ 

ប្ទង់ ែូច្យ៉ា ង៖ 

-ែនណត ើមយកអំណាច្ទងំមូល មិនប្តឹមតតអំណាច្នីតិប្រតត ិរតត ិ និងនីតិរញ្ញា តិ តថមទងំ 

យកអំណាច្ត ោការ មកនធវ ើជាអាវ ធននយបាយ ែូច្យ៉ា ងតតងតាំងនៅប្កមធំៗ ស ទធតតជា 

ជននសាែ ុះនឹងប្ពុះអងគ ; 

-ចារ់ដាក់គ កសមាជិករែឋសភាជានប្ច្ើនោក់ នដាយឥតរវល់ឈ្ឺកាលនឹងអភ័យឯកសិទធិ 

ររស់អាកតំណាងរាស្រសត នោុះន ើយ; 

-លរ់នចាលនសរ ើភាពរ គគល នសរ ើភាពមតិ នសរ ើភាពរមួប្រជ ំោា  នហើយរនងក ើតប្រព័នធ ប្តួតពិនិតយ 
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(censure)ប្គរ់វសិ័យ តែលនគន ើញមាន នៅតតកន ុងប្រនទស ែឹកោំនដាយរររផ្លត ច់្ការ។  

ែូនច្ាុះ អវ ីតែលហល ងួសីហន បាននធវ ើ ែូច្បាននរៀររារ់ខាងនលើននុះ វាមានច្រកិលកខណៈជារររ 

ផ្លត ច្់ការ តែលវទូិននយបាយ(politologue) នគសំោល់ន ើញជាទូនៅ.នូវធាត រីយ៉ា ងររស់វា គឺ 

១.អំណាច្ផ្លត ច្់ការ នប្ច្ើនតតប្រកាសនប្រើនដាយមល នួឯង នដាយោែ នកំរតិអាណតតិ ឬអាណតតិមួយ 

មានរយៈនពលយូរ; 

២.អំណាច្ផ្លត ច្់ការ តតងតតនប្ជើសនរ ើស ល ុះកាលនវោមកែល់ជាសុទិន(temps favorable)នធវ ើ 

ប្រជាមតិកត ី ឬនរៀរចាំការនបាុះនឆ្ងា តកត ី នប្ពុះែឹងច្ាស់ថាពិតជាឈ្ា ុះជាព ំខាន; 

៣.អំណាច្ផ្លត ច្់ការ នៅនពលនធវ ើប្រជាមតិ នប្ជើសនរ ើសនដាយមល នួឯង នូវសំណួរណាតែលមល នួែឹង 

ច្ាស់ជាម ននូវច្នមា ើយជាវជិាមានសំរារ់មល នួ។  

គនប្មាងការតករែឋធមែន ញ្ា  តែលសីហន យកមកោតប្តដាង នៅនថងទី១៥ក មាៈឆ្ងា ំ១៩៥៥ នៅ 

ច្ំនពុះម មអងគទូត និងគណកមាែ ធិការអនតរជាតិប្តួតពិនិតយ(c.i.c.)ការែកទ័ពររនទសនច្ញ 

ពីប្សកុតមែ រ ជាែំណាក់ការទីរំផ ត សំរារ់រនងក ើតន ើងវញិនូវររររាជាផ្លត ច់្ការតតរ៉ា នណាណ ុះ។  គួរ 

ែឹងតែរថា គនប្មាងការននុះ មានប្រតិកមែជាអវជិាមាន ជាផល វូការ ពីសំណាក់គ.អ្.ត.(C.I.C.) 

នប្ពុះនគនមើលន ើញរចួ្នប្សច្ ថាជាឧបាយកលសំរារ់ដារំររផ្លត ច្់ការ តែលវាម សពីគតិននសនា ិ 

សិទនៅទីប្កងុស ឺតណវ សត ីពីសនត ិភាពនៅឥណឌ ចូ្ិន។  

នយងនៅនលើឧរធិ(ការនបាកប្បាស)ររស់ហល ងួសីហន  តែលនយើបាននរៀររារ់ខាងនលើននុះ ការ 

រនងក ើតច្លោសងគមរាស្រសត និយម គឺជាការរនងក ើតច្លោមួយសំរារ់នធវ ើជាវាងំនន រិតបាំង 

ការវលឹប្ត រ់មកវញិននររររាជានិយមផ្លត ច់្ការ ឬរររសីហន និយមតតរ៉ា នណាណ ុះ។  ហល ងួសី 

ហន ដាក់រាជយនៅនថងទី២មិោឆ្ងា ំ១៩៥៥ នប្ពុះរាជសមបតត ិ វាោែ នតនមាអវ ីនទៀតនទ សំរារ ់

ប្ទង់ នប្ពុះប្ពុះអងគែនណត ើមអំណាច្បានអស់នៅនហើយ មួយវញិនទៀត ប្ទង់នប្រើអំណាច្ តច្ក 

អំនណាយថាវ យែល់រិតាប្ទង់តថមនៅនទៀត គឺនផាររាជសមរបតត ិ ថាវ យអាកមានគ ណប្ពុះអងគ។ 

ការថាវ យអំនណាយរាជសមបតត ិ ែល់រិតាននុះនទៀត ជាលបិច្នវៀរ(éviter)មិនឲមានអាកណាមួយ 

នៅពីនលើប្ទង់បានតតរ៉ា នណាណ ុះ។  អំណាច្ពិត ប្ពុះអងគនកាត របានអស់នហើយ ែូនច្ាុះ ប្តូវនធវ ើយ៉ា ង 

ែូច្នមតច្ ឲអំណាច្ជានិមិតតររូ ជាអំណាច្មហាកសប្ត ថិតនៅនលើតែប្ទង់ែតែល គឺោែ នលបិតអី 

លអជាងប្រគល់ថាវ យរិតា ឲប្គរ់ប្គង នដាយែឹងច្ាស់ ថាអាកមានគ ណប្ពុះអងគ មិនយក 

វា មករំខានអំណាច្ពិតររស់ប្ទង់នោុះនទ ែូច្ប្ពុះអងគ តតងតតយកវាមកនប្រើ នែើមបីរំខានរែឋ  

សភាតាមទំននើងច្ិតតប្ទង់។  

នយើងអាច្ឧរមាថា សីហន និយមជាែំណាងអំណាច្ផ្លត ច្់ការ រាជានិយមជាែំណាងសីហន   

សីហន ជាែំណាងសីហន ។  នតើប្រជាជាតិតមែរជាអវ ី?ច្ំនពុះមំុ្ នៅនពលណា តមែ រមាា ក់ៗ នៅតត 

រំលឹកគ ណែល់នខាែ ច្ប្ពុះករ ណសីហន  គឺច្ាស់ជាប្សកុតមែ រនៅមានទ កនវទោជានិច្ច នប្ពុះសីហ 

ន ននុះឯង ជាទ កខនវទោររស់ជាតិតមែ រ តាំងពីនៅមានជីវតិ រហូតចាកនោកននុះនៅររ 

នោក។  
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១.២.គតិពនច ោសងគមជស្រសត និយម 

នរើនលើកយកប្ទឹសត ី”សងគមរាស្រសត និយម”មកពិនិតយ តាមការនឃាសោននអាកសីហន និយម គឺ 

ពិតជាន ើញមានភាពផូផង់ពីកំនណើតមក ែូច្យ៉ា ង៖ 

១.ជាសហគមន៏នែើមបីកិតត ិយសសីលធម៌ សំរារ់ែំនកើងជីវភាពរស់នៅររស់ប្រជាពលរែឋ  នដាយ 

មានការធាោននការច្ំនរ ើនសងគមកិច្ច នសែឋកិច្ច  និងវរបធម៌ ពីច្លោននុះ; 

២.ជាសហគមន៏ ជាែំណាងនូវនសច្កត ីប្បាថាា ននប្រជាពលរែឋពិត មាត ភូម ិជាសហគមន៏ររួរមួ 

ជាតិនែើមបីប្រឆ្ងំងនឹងអំនពើអយ តត ិធម៌ អំនពើព ករលួយ ការររឹជាន់ និងការកបត់ច្ំនពុះប្រជា 

ពលរែឋ  និងប្រជាជាតិ; 

៣.ជាសហគមន៏ការពរឯកភាពជាតិ ការពរប្រនពណីែ៏លអ នថាថាា ររស់ជាតិតមែ រ តែលវាធាា រ់នធវ ើ 

ឲប្រជាជាតិសាគ ល់នូវនសច្កត ីរ ងនរឿងកន ុងអតីតកាល។  ប្រនពណីននុះ នកើតពីការររួរមួននរាស្រសត  ជា 

មួយឧរតាមាកៈ(protecteur)ជាធមែជាតិពីរយ៉ា ង គឺព ទធសាសោ និងរាជរល័ងគ។  

តាមពិត ប្ទឹសត ីសងគមរាស្រសត និយម ជាប្ទឹសត ីនកើតនច្ញពីនប្គឿងផស ំរនងក ើតនដាយរ គគលសីហន  ពី 

មួយនថងនៅមួយនថង ទញយកប្រសិទធិភាព ពីកន ុងអារមែណ៏(réalisme)ររស់ប្ពុះអងគផ្លា ល់ យកវា 

មកនិយយនឃាសោ រនញ្ា ើច្រាស្រសតឆ្ងរ់នជឿ ែូច្យ៉ា ង កាន់ច្រការ់ែីនលើកប្តនរ់ទឹក នដាុះ 

ប្សាយរញ្ញា យ តត ិធម៏ជូនរាស្រសត កន ុងសួនផ្លក កណាត លនថង នលងកីឡាទត់បា៉ា ល់ ទុះបាល ់រាល់ោង ច្  

ជាមួយ ក ងសីនសោរតី ែំណាងរាស្រសត  ឬឯកអគគរែឋទូត នៅកន ុងែំណាក់ច្ំការមន នែើមបីថតជា 

តមសភាយនត  សំរារ់រញ្ញច ងំជូនប្រជារាស្រសត នមើលកន ុងនរាងក ន និងទីោនសាធារណៈ។  ទនងវ ើននុះ គឺ 

សំរារ់ឲរាស្រសត នោរព និងប្សឡាញ់ររូសីហន ឲែូច្ជានទពតា ច្ ុះពីឋានសួគ៌មកចារ់កំនណើតជា 

មន សស កន ុងឋាននោកីយនោុះឯង។  

 

ដសន ហ៏ដសត ចសំជប់បំដពចិតតជស្រសត  និងអ្នកនដយាបាយដខែរ 

សួរជាសំណួរថា រាស្រសត នៅច្ ុះ មានចិ្តតប្សាល ឆ្ងរ់នជឿនគ នប្ពុះប្សឡាញ់នដាយខាា ច្នសតច្ តាម 

ទមាា រ ់ជារ់នសាហ៏នសត ច្តាំងពីរ រាណកាលមក ច្ ុះនហត អវ ីបានជា មានអាកននយបាយសម័យ  

អាកនច្ុះែឹងចំ្នណុះទំននើរ ោំោា ប្តូវប្តូវនសាហ៏នសត ច្ហន ុ ុះតែរ? 

នៅនពលតែលរររប្គរ់ប្គងអាប្ស័យរែឋសភា បានកាា យនៅជាររររាជានិយមផ្លត ច្់ការ ច្រកិ 

អាប្កក់តពូជតមែរ ក៏បានអប្ងូនន ើងវញិនៅកន ុងគំនិតតមែ រ ទងំរាស្រសត  ទងំមស្រនត ី ទងំអាក 

ននយបាយ ភាគនប្ច្ើន ខាា ច្ ឃាា នអំណាច្ ោំោា នមើលន ើញហល ងួសីហន ជាប្ពុះបាទធមែិក ជា 

ប្ពុះថែី មានចិ្តតកត ីប្សង់ប្រជាជាតិតមែរពីនប្ោុះអាសនា  តតឥតបានោំោា គិតពិចារណា ឲបាន 

ច្ាស់ោស់ថា នប្ោុះអាសនានោុះ គឺប្ពុះថែីននុះឯងជាសារនប្ពុះការវកឹវរនៅកន ុងនគរនោុះឯង  

នហើយោំោា ច្ ុះចូ្លកន ុងច្លោសងគមរាស្រសត និយម ឥតមានល័កខមណឌ ។  នពលនោុះនៅសល់វរជន 

ភាគតិច្រំផ ត កន ុងចំ្នណាមអាកននយបាយតមែ រ នៅមានឧតតមគតិមិនប្ពមចាញ់សាហ៏នសត ច្  
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តតជាអក សល ពួកអាកតស ូ គំនិតទងំនោុះ នប្ច្ើនតតមាននិោា ការននយបាយជាអាកនឆវង 

និយម ឬក មុ្យនិសត និយម នដាយនហត ននុះ កន ុងរររសីហន និយម គឺន ើញមានតតនិោា ការ 

ននយបាយអច្ចនតភាព(extrême)ពីរតតរ៉ា នណាណ ុះ ប្រឈ្រម មទល់ោា  នលើងឆ្ងកននយបាយនៅ 

កន ុងប្សកុតមែ រ គឺអាកសីហន និយម និងអាកនឆវងនិយម។  ការនបាុះរង់នចាលការតស ូ មតិ នន 

អាកសាត នំិយម អាកជាតិនិយម តែលជាអាកប្រជាធិរនតយយនសរ ើពិត នហើយោំោា នៅច្ ុះចូ្ល 

ហល ងួសីហន  ឧរមាោំោា  យកអាហារនៅច្ិញ្ច ឹមចិ្ញ្ច ឹមខាា  ឲបានធាន់ធំ សំរារ់ស ីមល នួឯងនៅនថង 

នប្កាយនោុះឯង។  ែូច្មំុ្បានជំរារពីខាងនលើរចួ្មកនហើយ អាកននយបាយតមែ រជំោន់នោុះ  

ោត់មិនសូវសាគ ល់ថាអវ ីនៅជាមនោគមវជិាា តែលោត់ប្តូវប្រកាន់យកជាដាច់្ខាត នែើមបីរកោ 

នសច្កត ីនថាថន រូររស់ោត់ជាមន សសផង និងជាកមាា ំងននយបាយររស់ោត់ផង។  មវុះមនសិកា 

ជាតិននុះឯង តែលជាកតាត  ោំោា រត់ទងំហវ ងូ នៅចូ្លសីហន  នប្ពុះោត់យល់ប្ច្ ំថា ននយ 

បាយ គឺជាយស័កត ិ តែលជាតកអលប្កាស ែ ឹកននទំននៀមតមែរ។  នតើគតិតមែ រតររននុះ វាមានអវ ីម ស 

ោា នៅ នឹងគតិកន ុងសម័យននុះ? អាកននយបាយតររជាអាករកអតាប្រនយជន៏ គឺជាវរជន 

អំណាច្តតរ៉ា នណាណ ុះ។  

ចំ្តណករាស្រសត តមែ រ នៅនពលោត់ន ើញការវលឹប្ត រ់ររររាជានិយមផ្លត ច់្ការមកវញិ នពលនោុះ 

គំនិតបាក់សាត ខាា ច្អំណាច្ហល ងួ ក៏វាវលឹប្ត រ់មកវញិមល នួឯក កន ុងគតិររស់ោត់ 

តែរ នប្ពុះការខាា ច្អំណាច្ វាកាា យជាធមែជាតិននជនតមែរមាា ក់ៗអស់នប្ច្ើនសតវតសរចួ្មក 

នហើយ។  មួយវញិនទៀត អវ ីតែលរាស្រសត តមែ រ ោត់តលងយល់នៅនទៀត គឺោត់ឮពកយរនញ្ញា រជា 

និច្ច ពីសំណាក់អាកននយបាយផង អាកនច្ុះែឹកផង ថាប្រជារាស្រសត តមែ រជាពូជពងសតមែ រអងគរ តត 

នពលតែរោត់ឮពកយតផអមតររននុះ ោត់ោំោា ប្សនណាុះ គិតកន ុងចិ្តតថា ឪប្ពុះនអើយ!នរើអញ 

សពវនថងននុះ អញនវទោតររននុះ ច្ ុះនៅកន ុងសម័យមហាច្ប្កនសតច្ មហាកសប្ត មានអំណាច្នសែ ើ 

នឹងនយមរាជនតើតមែ រអងគរ តែលជាញាតិសោត នររស់អញ នតើោត់នវទោច្ិតតកាយតររណានៅ 

កន ុងរររមន សសជិុះជាន់មន សស? 

សួរថានតើកតាត មន សសននុះឯងឫ តែលោំឲររររាជានិយមផ្លត ច្់ការ អាច្នៅតថរកោបាននូវ 

ឯកសិទធិមហាកសប្តឲគង់វង់ជានិច្ច  តែលោំឲដាតំលងែ ុះនូវលទធិប្រជាធិរនតយយនសរ ើនៅប្សកុ 

តមែ រ? 

នយើងន ើញច្ាស់នហើយថា ច្លោសងគមរាស្រសត និយម នកើតនច្ញពីរររផ្លត ច្់ការ នហើយអាក 

រនងក ើតនសាតនទៀត គឺពួកជនមួយកាត រ់តូច្ មានហល ងួសីហន ជានសោប្រម ម។  ែូនច្ាុះ វាោែ ន 

ការអវ ីគួរឲនងឿងឆងល់នទ អំពីជ័យជំនុះដាច់្ម មនៅកន ុការនបាុះនឆ្ងា ត នៅនថាទី១១កញ្ញា ឆ្ងា ំ 

១៩៥៥ ររស់សងគមរាស្រសត និយម នប្ពុះជាការនបាុះនឆ្ងា តោែ ននសរ ើ យ តត ិធម៌ ផគងនរៀរចំ្ន ើង ពី 

ប្កមុអាកសីហន និយម នែើមបីជ័យជំនុះររស់ប្ពុះករ ណាររស់មល នួ។  ែូនច្ាុះ នយើងអាច្សនា ិដាឋ ន 

បាន”សងគមរាស្រសត និយម”រនងក ើតន ើងសំរារ់តតរ គគលសីហន តតរ៉ា នណាណ ុះ។  
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១.៣.សកមែភាពនដយាបាយ របស់សងគមជស្រសត និយម ពីឆ្ន ំ១៩៥៥ែ ់១៩៦០ 

 

សកមែភាពនដយាបាយកន ុងប្បដទស 

គឺោែ នអវ ីនប្ៅពីការមំពប្ងឹងអំណាច្ផ្លត ច្់ការសនមតច្សីហន ហន ុ ុះនទ ែូច្យ៉ា ង៖ 

នៅនថងទី១៤មករាឆ្ងា ំ១៩៥៦ ការប្រកាសនប្រើរែឋធមែន ញ្ា ថែី តែលជារែឋធមែន ញ្ា តប្មូវអំនពើនលែ ើស 

សនមតច្សីហន តតរ៉ា នណាណ ុះ។  

នៅកន ុងតមវចិ្ាកាឆ្ងា ំ១៩៥៧ រនងក ើតច្លោយ វជនសងគមរាជានិយមតមែរ នែើមបីឲឈ្រចាំទុះនែ  

និងតប្សកថា”ជ័យនយសនមតច្ឪ រិតាឯករាជយជាតិ!”។  

នៅនថងទី៨មករាឆ្ងា ំ១៩៥៨ សនមតច្សីហន  រំលំរាជរដាឋ ភិបាលែឹកោំនដាយនោកស ីម.វា៉េ  នដាយ 

សារនោក ជំទស់នឹងប្ទង់ អំពីច្ំណង់ររស់ប្ទង់ ច្ង់យកសមាជជាតិមកនធវ ើជាសាា រ័នជាតិ 

មួយនៅកន ុងរែឋធមែន ញ្ា ។  

នៅនថងទី៨មករាឆ្ងា ំ១៩៥៨ សនមតច្សីហន ប្រកាសរំោយរែឋសភា កន ុងចិ្តតនលែ ររស់ប្ទង់ គឺសភា 

ជាតិននុះ មិនសូវជួយែិតែល់នូវច្ំណង់ហួសនហត ររស់ប្ទង ់គឺពប្ងឹងអំណាច្ផ្លត ច់្ការ។  

-នៅនថងទី២៦មករាឆ្ងា ំ១៩៥៨ សនមតច្សីហន នធវ ើប្រជាមតិអំពីច្ារ់នបាុះនឆ្ងា ត នែើមបីប្រនយជន៏ 

ប្ទង់ តតប្ទង់នប្រើឧបាយកល ែូច្តែរប្ទង់ធាា រ់នធវ ើនែើមបីរំភាន់មតិរាស្រសត  លបិច្នោុះគ ឺឲសិទធិស្រសត  ី

អាច្នបាុះនឆ្ងា តបាន។  

-នៅនថងទី២៩មករាឆ្ងា ំ១៩៥៨ នបាុះនឆ្ងា តនរ ើសមាជិកសភាជាតិ។  នជាគជ័យជាអតិររមិាណ 

ររស់ច្លោសងគមរាស្រសត និយម។  

-កន ុងតមមករាឆ្ងា ំ១៩៥៩ នោកសម.រងសី តែលជាសិរបករែ៏សំខាន់មួយននការរនងក ើតច្លោ 

សងគមរាស្រសត និយម រត់ចូ្លនប្ព នប្ពុះមានទំោស់មតិននយបាយជាមួយសនមតច្សីហន ។  ទំោស ់

នោុះគឺនៅប្តង់ នោក ប្រកាសតាមលិមិត នហើយច្ ុះផោយកន ុងកាតសត”រដាឋ ធិរនតយយ”នៅនថង 

ទី១មករា រនងក ើតច្លោប្រឆ្ងំងនឹងសងគមរាស្រសត និយម។  ច្លោនោក មានន ែ្ ុះថា”ច្លោ 

ររួរមួអាកប្រជាធិរនតយយ” សាា រទជនសំខាន់មាននោកសម.សារ ើ និងនោកនៅ.រូរ ើ។ 

សនមតច្សីហន  មានប្រតិកមែប្រឆ្ងំង ទងំកនប្មាលនឹងសារលិមិតននុះ នហើយនចាទប្រកាន់ថា 

ជាអំនពើកបត់ជាតិ។  នគែឹងច្ាស់ថា នោកសម.សារ ើ នោកមិនតមនជាសនតជននទ តតសិទធិ 

រនងក ើតគណរកសននយបាយ ជានសរ ើភាពររស់មន សសមាា ក់ៗតែលមានតច្ងកន ុងនសច្កត ីតថាង 

ប្រកាសជាសាកលននសិទធិមន សស។  នចាទនោកថាជាជនកបត់ជាតិ អាកតែលនចាទនោុះនទ ជា 

ជនកបត់រាស្រសត តែលជាមាច ស់ររស់ប្រជាជាតិ។  

គួរែឹងតែរថា នថងនប្កាយមក សនមតច្សីហន  ចារ់នោកនៅ.រូរ ើ យកនៅបាញ់ប្រហារជីវតិ ជា 

សាធារណៈនៅប្តពងំប្ក ឹង កន ុងនមតតកំពង់សព ឺ នដាយោែ នជំន ំជំរុះនទស។  នែើមបីទ កជានម 

នរៀនសីហន ឲថតក ននូវការបាញ់ប្រហារជីវតិនោកនៅ.រូរ ើ នហើយឲយកក នននុះ នៅរញ្ញច ងំ 
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តាមសាោនរៀនប្គរ់ថាា ក់ ជាពិនសសរងខំឲក មារា ក មារ ើនៅទសសោភាពយនតននុះ។  ននុះនហើយ 

ជាអំនពើនប្ពនផសររស់សីហន ។  

-កន ុងតមក មាៈឆ្ងា ំ១៩៥៩ នសត ច្សីហន អន ញ្ញា តឲកងនមមរៈភូមិនធ  សមាា រ់នោកដារ.ឈួ្ន  

អតីតតមែរឥសសរៈ នមគណរកស និងរែឋមស្រនត ី នដាយនចាទប្រកាន់នោក ថាមានរំណងជាក់ 

ច្ាស់ច្ង់នធវ ើរែឋប្រហារ នដាយមានយួនខាងតបូ ងនៅពីនប្កាយ។  

-នថងទី២៦វវចិ្ាកាឆ្ងា ំ១៩៥៩ សនមតច្សីហន រញ្ញា ឲពយូ រសកមែភាពសភាជាតិ។  

-កន ុងតមមិថ ោឆ្ងា ំ១៩៦០ សនមតច្សីហន នធវ ើប្រជាមតិ ស ំឲប្រជាពលរែឋនប្ជើសនរ ើសរវាង 

ននយបាយប្ពុះអងគ នឹងននយបាយនោកស ឺង.ង៉ា កថាន់ និងអាកក មុ្យនិសត និយម។  

-នថងទី១៧ធន ឆូ្ងា ំ១៩៦០ សភាទងំពីរ(រែឋសភាព និងប្កមុប្ពឹកោប្ពុះរាជាណាច្ប្ក)នបាុះនឆ្ងា ត 

តតងតាំងសនមតច្សីហន ជាប្រម មរែឋអស់មួយជាជិវតិ។  

-នថងទី៣នមសាឆ្ងា ំង១៩៦០ មហាកសប្តននរាតតម ស រាប្មិត ប្ទង់ប្រឈួ្ននរាគសគតនៅនៅកន ុង 

ប្ពុះជោែ យ ៦៤វសោ។  

 

សកមែភាពនដយាបាយដប្បប្បដទស 

-កន ុងតមនមសាឆ្ងា ំ១៩៥៥ សនមតច្សីហន បានចូ្លរមួប្រជ ំកន ុងសនា ិសិទនៅទីប្កងុរ៉ាង់ឌ្ ងនៅ 

ប្រនទសឥណឌ នូណស ី។  សនា ិសិតននុះមាននោលរំណងរនងក ើតជាអងគការននប្រនទសមិនចូ្លរមួ 

កន ុងប្រតិព័នធណាមួយ។  សនា ិសិតននុះនទៀត រនងក ើតឲមានអតាសញ្ញា ណននតតិយកប្រនទស 

(Tiers monde)កន ុងឆ្ងកអនតរជាតិ តែលនកើតន ើងពីការររួរមួននប្រនទសនទើរនឹងទទួលបាន 

ឯករាជយ។  

-នៅនថងទី១៦ឧសភាឆ្ងា ំ១៩៥៥ អានមរកិាំង និងតមែរ ច្ ុះហតានលខាទក់ទងនឹងជំនួយនយធា 

សហរែឋអានមរកិ ផតល់ឲកមព ុជា។  

-នថងទី១៤ធន ឆូ្ងា ំ១៩៥៥ ប្រនទសតមែរ បានចូ្លជាសមាជិកននអងគការសហប្រជាជាតិ។  

-នថងទី១៣ក មាៈឆ្ងា ំ១៩៥៦ សនមតច្សីហន យងនៅនធវ ើប្ពុះរាជទសសោកិច្ចជាផល វូការ ជានលើក 

ែំរូងនៅប្រនទសច្ិនក មុ្យនិសត ។  រាជទសសោកិច្ចននុះ ជាអោា ក់ក មុ្យនិសតទក់បានសីហន  

ឲជារ់នៅកន ុងប្ទងុចិ្ន តតក៏ជាោភររស់សីហន តែរ នប្ពុះប្ទង់អាច្រនតពប្ងឹងននយបាយ 

ផ្លត ច្់ការនៅកន ុងប្សកុតមែ រ នដាយសំអាងថាមានចិ្នក មុ្យនិសត  ជាអាកោំប្ទប្ពុះអងគនលើឆ្ងក 

អនតរជាតិ។  

-នថងទី២មិថ ោឆ្ងា ំ១៩៥៦ រាជាណាច្ប្កតមែ រ និងសាធារណរែឋនយៀកណាមខាងតបូ ង យល់ប្សរោា  

ឲមានការទំោក់ទំនងតាមផល វូទូត។  

-នថងទី៤វវចិ្ាកាឆ្ងា ំ១៩៥៧ សនមតច្សីហន  ប្រកាសប្កម ដាក់ប្រនទសតមែរជាប្រនទសអពោប្កិត  

ប្កមននុះប្តូវបានសមាជជាតិនលើកទី៤ យល់ប្ពមនៅកន ុងតមមករាឆ្ងា ំ១៩៥៧។  

នៅនថងទី១៨មិថ ោឆ្ងា ំ១៩៥៨ មានឧរបតត ិនហត នយធា រវាងតមែ រនិងយួនខាងតបូ ងនៅតាមប្ពំ 
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តែនននប្រនទសទងំពីរ។  

-នថងទី១៨កកតដាឆ្ងា ំ១៩៥៨ មានការតថាងរមួចិ្នតមែ រ ប្រកាសតាំងសាា នទូតនៅវញិនៅមក រវាង 

ប្រនទសទងំពីរ នដាយនហត ននុះ តមែ រផ្លត ច្់ទំោក់ទំនងជាផល វូការជាមួយច្ិនជាតិនិយម(ច្ិន 

នតវា៉េ ន់)។  

-នៅនថងទី១៨វវចិ្ាកាឆ្ងា ំ១៩៥៨ តមែ រប្រកាសផ្លត ច្់ទោំក់ទំនងតាមផល វូទូតជាមួយរាជាណាច្ប្ក 

នថ។  

-នៅកន ុងឆ្ងា ំ១៩៥៩ សស្រង្ហគ មនៅប្រនទសនយៀកណាម បានផទ ុុះន ើងជានលើកទី២។  

-នៅនថងទី១៨ធន  ូឆ្ងា ំ១៩៦០ តមែ រច្ិន ច្ ុះហតានលខារមួទក់ទងនឹង”មិតតភាពច្ិនតមែរ និងមិន 

ា្ នពនោា នៅវញិនៅមក។  

នៅកន ុងការសាកលបងសិកោររស់នយើង នៅនពលនប្កាយ នយើងនឹងនលើកមកពិនិតយរនតនទៀត 

នូវសម័យសងគមរាស្រសត និយម នហើយនឹងវភិាគ អំពីការយល់ន ើញររស់អាកឯកនទសបារាងំមួយ 

ច្ំនួន តែលជាអាកោំប្ទននយបាយសីហន  នដាយបានសរនសរការពរ ច្លោ”សងគមរាស្រសត  

និយម”ថាជា”ផល វូកណាត ល”រវាងលទធិប្រជាធិរនតយយនសរ ើនៅរសច ឹមប្រនទស និងរររសងគម 

និយម មា៉ា ស ីសនិយម តែលប្គរ់ប្រនទសនោកខាងនកើតយកវាមកអន វតតន៏។  

 

កំណ្ត់ពនការដប្បើពាកយៈប្រជាពលរែឋ(Peuple) ប្រជាជន(Population) ប្រជារាស្រសត (Sujets) គតិ(Esprit) ការប្តិុះរុិះ

(Pensée) គំនិត(Idée)។  

ឯកសារនិងដសៀវដៅដយាង៖ 

វវរិតត ិកមព ុជា និពនធនដាយនោកនម.ឆ្ងត; 

គ កននយបាយ និពនធនដាយរ  នច្នា ម៉ា ល(១៩៧១)។  
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៥ 

 

សម័យឯកជជយ 

សម័យសងគមជស្រសត និយម 

២.រយៈដព ពឆី្ន ំ១៩៦០ ែ ់ឆ្ន ំ១៩៦៦ 

  

២.១.សងគមជស្រសត និយម អាចចាត់ទុកជ្ជផល វូវកណាត  បានដែរទដទ? 

ជនជាតិបារាងំមួយប្កមុ១ ោំោា សរនសរសរនសើរ នដាយយកលកខនត ិកៈមល នួជាសាស្រសតចារយ ជាអាក 

ជំោញ នែើមបីអនាងអាកនច្ុះែឹកតមែរឲនជឿនលើធាត ច្លោសងគមរាស្រសត និយមថា ជាប្រពនធលទធិ 

ប្រជាធិរនតយយតែលមិនធាា រ់មានមួយកន ុងប្រពនធ រររននយបាយ។  ជាប្រពនធននយបាយ  

តរររររប្គរ់ប្គងអាប្ស័យរែឋសភាជាតនត ី(classique) តតនៅកន ុងរររននុះ មានោយ ររូមនត  

ថែីមួយ គឺ ទធ ិប្បជ្ជធិបដតយយអ្ឌ្ឍដោយចំដពាះ២ គឺថាៈ”តមែ រមាា ក់ៗ អាច្មានសទិធ ិសរនសរបែឋ 

ោ ិខិត(pétition)នផាើច្ំនពុះអាជាធរ នែើមបីរត ឹងស ំ ឬតថាងមតិ ឲយករញ្ញា អតាប្រនយជន៏ររស់ 

មល នួ ឬប្កមុ មកពិនិតយ រកការពិត(មាប្តា១៤ននរែខធមែន ញ្ាឆ្ងា ំ១៩៥៦)ជូនមល នួ។  មោ៉ាងមួយ 

នទៀត ប្រជាពលរែឋអាច្មានសិទធិ អាច្ហូតង្ហរតណំាងរាស្រសត នន សភាជាត ិឬសភានមតត ែូច្ 

មានតច្ងកន ុងរែឋធមែន ញ្ាឆ្ងា ំ១៩៥៦ កន ុងនោុះ មានរនងក ើតសាា រ័តថែីមួយ គឺសភាប្រជាជន៣ឬ 

សភានមតត នៅតាមនមតតនិមួយៗ។  

សភាប្រជាជនននុះ ជាអងគការ នបាុះនឆ្ងា តអន ម័តថវកិារនមតតនិង  ំ។  នោលរំណងរនរ់ស 

នមតច្សីហន  គឺរនងក ើតនែើមបីរនញ្ញា ុះ(inciter)ប្រជាពលរែឋឲចូ្លរមួគិតពីរញ្ញា សំខាន់ៗររស់ 

ជាតិ ែូច្យ៉ា ងឲនយរលទក់ទង ប្គរ់ការច្ ុះសិនធ ិសញ្ញា ជាមួយររនទស ថវកិារជាតិប្រចាំ 

ឆ្ងា ំ គនប្មាងការមច ីល យររស់រាជរដាឋ ភិបាល អន ម័តគណនីរែឋបាល និងជូនជាវសិ័យមតិ 

ច្ំនពុះរែឋសភា និងរដាឋ ភិបាលទក់ទងនឹងកិច្ចការសាធារណៈ។  

ធាត ពិនសសមួយនទៀតររស់សភាប្រជាជន គឺមស្រនត ីរាជការនមតត  ជាអាកទទួលម សប្តូវច្ំនពុះ 

ម មមល នួប្សរតាមច្ារ់រែឋធមែន ញ្ា  ែូនច្ាុះសភាននុះអាច្សរនសរលិមិត សួរផ្លា ល់ជាសំណួរច្ំនពុះ 
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អភិបាលនមតត ឲនឆា ើយពនយល់ែល់មល នួនូវប្គរ់កិច្ចការទក់ទងនឹងកិច្ចការរែឋបាលជាទូនៅ។   

នៅកន ុងរ ពាសិទធ ិននុះ សភាប្រជាជន អាច្ស ំនសា ើឲែកែំតណងអភិបាលនមតត  ចាងហាវ ងសាោ 

ែំរូង ឲផ្លា ស់មស្រនត ីរាជការណាមាា ក់នច្ញពីប្កមុរាជការ ឬនធវ ើការប្ពមាន តាមការនបាុះនឆ្ងា ត 

នដាយយកសនមាងភាគនប្ច្ើន៣/៤ននចំ្នួនសមាជិកទងំអស់ ជាបានការ នហើយនសា ើជារោា ន់ 

នៅប្កមុប្ពឹកោប្ពុះរាជាណាច្ប្ក ស ំឲសំនរច្យល់ប្ពម តាមការនបាុះនឆ្ងា ត នដាយយកសនមាង 

ភាគនប្ច្ើនដាច្់ខាត ជាបានការ។  

លទធិប្រជាធិរនតយយអឌ្ឍនដាយច្ំនពុះ ជាសាមានយគននធាត ជានប្ច្ើនតែលមាននៅកន ុងរររ 

ច្ិនក មុ្យនិសត  និងប្រនទសនយនង្ហ សសាា វវ ើ ជារររែឹកោំ ជាការណ៌្(pragmatique)មាន 

នោលការណ៏បិតានិយម(paternalisme)មានមនោគមវជិាា ជាទិែឋ ិ(dogme) រនងក ើតន ើងសំរារ់ 

រំនរ ើផលប្រនយជន៏រ គគលសីហន ។  

  

អ្វីដែ ជ្ជសីហនុនិយម? 

នយើងនរើកវង់ប្កច្ក នធវ ើ វភិាគនូវសីហន និយម នែើមបីប្សួលរនតការសិកោររស់នយើងទក់ទង 

នឹងសងគមរាស្រសត និយម។  សួរថា នតើសីហន និយម ជាមនោគមវជិាា ននយបាយឫនទ? 

សនមតច្សីហន  តតងតតមានអំនួនជានិច្ច  ថា«នទុះរីជនណាមាា ក់ទ កប្ពុះអងគជា ប្ពុះអងគមាច ស ់

ប្កហម មិនអាច្ែងឹចិ្តតជាម នបាន ទល់គំនិត ែូរច្ិតតមិនឈ្រ់ និងសាវា៉េ  តតប្ពុះអងគននុះ 

ឯង ជាអាករកោនគរតមែ រ ឲរស់កន ុងសនត ិភាព ជាងែរ់ឆ្ងា ំរចួ្មកនហើយ និងបាននធវ ើឲប្រជា 

ពលរែឋ  រចួ្ចាកពីភាពប្កីប្ក នហើយនទុះរីមាននគសអរ់ប្ពុះអងគយ៉ា ងណាក៏នដាយ តតប្ពុះអងគ 

មានប្រជាប្រិយភាពពិនសសកន ុងចំ្នណាមប្រជាពលរែឋ៤»។  

នរើនយើងយកសំែីសនមតច្សីហន ខាងនលើននុះមកពិនិតយ នយើងន ើញមានគំនិតរី តែលប្ទង់ 

នលើកយកវា មកនធវ ើជានយង នននជាគជ័យននយបាយររស់ប្ទង់គឺៈសនត ិភាព ការអ្ភិវឌ្ឍ និង  

ប្បជ្ជប្បិយភាព។  វតថ ុធាត មួយនទៀត តែលប្ទង់នលើកយកវាមកនធវ ើជា នសុះសឹក ររស់ប្ទង់នលើ 

ឆ្ងកអនតរជាតិ គឺ អ្ពាប្កិតភាព។  អពោប្កិតភាពននកមព ុជាននុះឯង តែលប្ទង់យកវាមកនធវ ើ 

ជាប្រធាននននិនកខររទសំរារ់ថាា ក់រណឌ ិតររស់ប្ពុះអងគ នហើយប្ទង់យកវា មកពនយល់ តររ 

សនា ិសិទ នៅម មគណៈនមប្រនយគ នៅសាកលវទិោល័យច្ារ់នៅទីប្កងុបា៉ា រ ើស ោនថងទី២៩ 
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មិថ ោឆ្ងា ំ១៩៦៤។  

វវធីិសាស្រសត ររស់សីហន ននុះ គឺជាររូម័នតតែលនគនប្ច្ើនយកមកនិយយថាៈ«ជ័យជំនិុះនៅទី 

រញ្ចរ់គឺជាការរង្ហា ញនូវភាពប្តឹមប្តូវននមនយោបាយតែលបានយកមកនប្រើ»។  មានន័យ 

ថា សីហន និយយពីនជាគជ័យររស់មល នួ នដាយមិននលើកមករង្ហា ញថា នជាគជ័យននុះ ប្ទង់ 

ទទួលបានតររណានោុះន ើយ។  

  

នៅសម័យសងគមរាស្រសត និយម នរើនគសួរសំណួរនៅអាកសីហន និយម ថាអវ ីនៅតែលជា«សីហន  

និយមនោុះ?»ច្នមា ើយគឺមានប្បាំច្ំណ ច្ៈបិតាភាព សនត ិភាព ការរអ្ភិវឌ្ឍ ប្បជ្ជប្បិយភាព  

និង អ្ពាប្កិតភាព។  នតើពួកអាកសីហន និយម នគោំោា ការពរច្ំណ ច្ទងំប្បាំននុះតររណា? 

បិតាភាព នប្ពុះនគមានជំននឿផ្លង រ់ម មថា សនមតច្ឪររស់នគ ប្សឡាញ់រាស្រសត តមែ រែូច្ជាកូននៅ 

ផ្លា ល់ររស់ប្ពុះអងគ។  

សនត ិភាព នប្ពុះននយបាយររស់សនមតច្ឪនគ បាននធវ ើឲប្សកុតមែ រកាា យជានកាុះសនត ិភាពពិត  

តែលជាកតាត ោំឲប្រជារាស្រសត រស់មានស ភមងគល និងការររួរមួជាតិតមែ រ។  

ការអ្ភិវឌ្ឍ សនត ិភាពននុះឯង តែលអាច្ឲសនមតច្ឪនគ នធវ ើននយបាយអភិវឌ្ឍន៏ជាតិ លរ់ 

រំបាត់នូវនសច្កត ីប្កីប្កររស់រាស្រសត តមែ របាន ននយបាយអរ់រំជាតិ ែូច្យ៉ា ង អរ់រំមូលដាឋ ន  

នែើមបីលរ់រំបាត់នូវភាពមិននច្ុះអកស;រនងក ើតនៅតាមជនរទ ឲមានសាោរឋមសិកោ; 

រនងក ើតតាមប្សកុ នមតត ឲមានអន វទិោល័យ និងវទិោល័យ;កន ុងតផាកឧតតមសិកោ រនងក ើតមហា 

វវទិោល័យប្គរ់វសិ័យសិកោ ែូច្យ៉ា ង អកសរសាស្រសត  វវទិោសាស្រសត  ច្ារ់ វវជិាា នពទយ ឪសថវជិាា   

រនច្ចកវជិាា  វវចិិ្ប្តសិលបៈនិងអាជីវៈ វវជិាា ប្គូរ វវជិាា កសិកមែ វវជិាា អាករណត ុ ុះនិងរកោនប្ព វវជិាា  

រស នពទយ វវជិាា សាធារណការ វវជិាា នភាងនិងសំននៀង វវជិាា នោខ ន។  វវជិាា ទងំឡាយននុះ ជាកប្មង 

ច្ំនណុះជាតិតមែរថែី នៅនប្កាមការែឹកោំររស់សនមតច្ឪ រិតាឯករាជយជាតិ និងសិកោធិការ 

ជាតិ។  

ប្បជ្ជប្បិយភាព ជាអំណរគ ណររស់ប្រជារាស្រសតច្ំនពុះសនមតច្ឪ តែលប្ពុះអងគថាវ យនូវកមាា ំង 

កាយ កមាា ំងចិ្តត និងកមាា ំងប្រជាា  ររស់ប្ពុះអងគ ឥតខាា ច្ននឿយហត់ ជាកមាា ំងកសាងឲជាតិ 

រ ងនរឿងប្គរ់ទិវារាប្តី នែើមបីរកោឯករាជយជាតិ និងរូរណភាពទឹកែី ច្ំនពុះម មប្រនទសជិនខាង 
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តែលនគចិ្ញ្ច ឹមហិច្ា ិតារារ់ពន់ឆ្ងា ំ នែើមបីនលរប្សកុតមែ រ។  

អ្ពាប្កិតភាព ែូច្ប្រនទសសវ ីស ជាផ្វូតតមួយគត់សំរារ់រកោប្សកុតមែ រ ឲរស់កន ុងសនត ិភាពនៅ 

កន ុងសស្រង្ហគ មនៅនយៀកណាម រវាងយួនខាងនជើង មានជំនួយពីនោកក មុ្យនិសត  និងខាងតបូ ង 

មានវតតមាននយធាអានមរកិកាំងនៅកន ុងប្សកុយួនខាងតបូ ងជារតងអក។  ការនប្ជើសនរ ើសអងគ  

ការននប្រនទសមិនចូ្លកន ុងប្រតិព័នធ (bloc)ណាមួយ ជាការរញ្ញច ក់រតនាមនទៀត នូវការនរតជាា  

ច្ិតតររស់សនមតច្ឪ យកអពោកត ិតភាពជាតមលសំរារ់ការពរឯករាជយជាតិ និងសនត ិភាពនន 

ប្រជាជាតិតមែរ។  

ច្ំនពុះអាកសីហន និយម តនមាលែល រទងំប្បាំវតថ ុធាត ននុះ តែលជាកប្មកផូផង់ននសីហន  

និយម ប្តូវការច្ំបាច្់មានបាទពីរ តែលជាអំនណាយប្ពុះ ជូនែល់ប្រជាជាតិតមែរ គឺរាជរល័ា ងគ   

និងព ទធសាសោ តែលជាគូររស់សាា រ់រមួជាមួយោា  នែើមបីស មែ មកន ុងសងគមជាតិតមែ រ។  

នយើងនឹងនលើកយកទសសនៈសីហន និយម វវនិិច្ា ័យនដាយពួកអាកសីហន និយម មកពិនិតយជា 

រនតរោា រ់កន ុងការសិកោររស់នយើង ថានតើទសសនៈននុះ មានការពិតតែរឫនទ? 

  

នយើងរិទវង់ប្កច្ក នហើយវលឹប្ត រ់មកពិនិតយរនត  ថានតើសងគមរាស្រសត និយម ជាផល វូននយបាយ 

កណាត លពិតតមនតែរឫ? 

នតើច្លោសងគមរាស្រសត និយម ជាច្លោមួយថិតនៅនលើផល វូលទធិប្រជាធិរនតយយនសរ ើតែរឫនទ? 

នហើយមានែំនណើរនកើនន ើងជាលំដារ់ពីែំណាក់មួយនៅែំណាក់មួយនទៀតនៅកន ុងែំនណើរជា 

វវវិឌ្ឍន៏ធមែតាននលទធិប្រជាធិរនតយយនសរ ើ ឬជាការែូរដាច្់ប្ស ុះ តាមែំនណើររែិវតតន៏? 

ែូច្នយើងបាននលើកមករង្ហា ញខាងនលើរចួ្មកនហើយ ថាការកនកើតសងគមរាស្រសត និយម គឺវាមិន 

ពិត ជាែំនណើថែី តាមគនាងននការវវិឌ្ឍន៏ជាធមែតាននលទធិប្រជាធិរនតយយនសរ ើ ក៏វាមិនពិតតែរ 

ជាែំនណើររែិវតតន៏ នប្ពុះការកនកើតននុះ វានច្ញពីរែឋប្រហាររែឋធមែន ញ្ា  ែូនច្ាុះតាមធមែជាតិ 

ររស់វា គឺវាព ំអាច្ថិតនៅកន ុងភូមិជាមួយនឹងលទធិប្រជាធិរនតយយនសរ ើបាននោុះន ើយ នដាយ 

នហត ននុះ វាព ំតមនជាផល វូកណាត លនៅកន ុងភូមិតតមួយនោុះបានតែរ។  ច្លោសងគមរាស្រសត និយម  

វាោែ នមានវតថ ុធាត អវ ី តែលនយើងអាច្ប្រែូច្បាននៅនឹងលទធិប្រជាធិរនតយយនសរ ើបាននោុះនទ 

នទុះរីសីហន  មំោរនមៅពណ៏ផ្លក ឈូ្កនលើម មវាក៏នដាយ នប្ពុះលទធិច្លោននុះ គឺសីហន ោំចូ្ល 
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ពីច្ិនក មុ្យនិសត  ជាភាគរាយ មកផំុ្នៅកន ុងប្សកុតមែ រ ោយជាមួយប្រនពណីនិយម៥ននប្រជា 

រាស្រសតឆ្ងរ់នជឿ មិនតមននែើមបីរំនពញច្ិតតរាស្រសត នោុះនទ គឺសំរារ់រំនរ ើផលប្រនយជន៏ប្ពុះអងគនៅ 

កន ុងគតិឯកធិរនតយយ(individualisme)។  នយើងអាច្ទ កច្លោសងគមរាស្រសត និយម ជាកូនឥត 

ខាន់សាា  ននលទធិក មុ្យនិសត និយមចិ្នប្កហម នកើតន ើងជាកូនច្នប្ងសំរារ់រំផ្លា ញសងគមតមែរ។  

« ទធ ិប្បជ្ជធិបដតយយឲជស្រសត ប្សួ យ ់»តែលសនមតច្សិហន យកវា មកនធវ ើជាពកយនសាា ក វរតិ 

តតរនងក ើតភាពសុ្កសាែ ញកន ុងគតិរាស្រសត តថមនៅនទៀត នប្ពុះកន ុងលទធិននុះ មាននកើតច្ំនួន 

កាន់តតនប្ច្ើនន ើង នូវពួកអាកននយបាយច្ិញ្ច ឹមឆ្ងា ំងបាយ នបាករាស្រសត  តែលតមែរឲន ា្ ុះថា« 

អាកននយនបាក»នោុះឯង។  

សភាប្រជាជននមតតកត ី សភាជាតិកត  ីោែ នមានការទោ់ំទំនងនដាយច្ំនពុះជាមួយប្រជាពលរែឋ   

នប្ពុះអាកតំណាងរាស្រសតថាា ក់ជាតិ និងនមតត ជាតំណាងសងគមរាស្រសត និយម នប្ពុះច្លោននុះឯង 

ជាអាកនប្ជើសនរ ើសនរកខជនតំណាងរាស្រសត  កន ុងចំ្នណាសមជិកសងគមរាស្រសត និយម។  

ការហាមដាច់្ខាតមិនឲមានគណរកសននយបាយែនទនទៀត គឺជាការរងខំឲមានតត«ការប្តិុះ 

វរុិះតតមួយគត់»កន ុងប្រព័នធននយបាយតមែ រ ឧរមា អវ ីតែលសីហន យល់ថាប្តូវ គឺប្តូវរាស្រសត  និង វរ 

ជន ទងំរពធជិត និងប្កហសា  ោំោា ទ កជាធម៍ប្ពុះ នធវ ើរែិរតត ិរូជា៦ ប្រព័នធននការប្តិុះរុិះតត 

មួយគត់ននុះ គឺជារំណងសីហន  រំបាត់ក ំឲមានវសិ័យមតិសាធារណៈ និងប្រជាា ននវរជនតមែ រៈ 

«ប្ពុះរិតាជាអាកតថរកោកូននៅ ែូនច្ាុះប្ពុះរិតាជាអាកគិត»។  ការប្រមូលផត ុំវរជនរញ្ញា វនត  

ឲនៅជ ំ វញិរិតាឯករាជយជាតិ ឬអាកែឹកោំននុះ គឺជាទមាា រ់ររស់សងគមសកត ិភូមិ តែលសនមតច្ 

សីហន កាយនច្ញពីកន ុងប្រនពណីនិយមតមែរ យកមកអន វតតន៏ នែើមបីពប្ងឹងរាជាអំណាច្ នហត  

ននុះឯងបានជាវរជនរញ្ញា វនត តលងមានអន ភាព នែើមបីជួយកសាងពិតប្បាកែ នូវការនធវ ើរែិ 

វតត ិនសែឋកិច្ច  និងសងគមកិច្ច ឲបាននជឿននលឿនឆ្ងរ់រហ័យនប្កាយពីប្សកុតមែ របានកាា យជា 

ប្រនទសឯករាជយមក។  សនមតច្សីហន  ប្ទង់តតងតតនិយយថា ប្ទង់មិនតមនជាសាស្រសាត ចារយ 

សាកលវទិោល័យនទ តតជាកមែករននកិច្ចការរែឋ  ធាា រ់កាន់ែំតណងជានប្ច្ើន មហាកសប្ត ោយក 

រែឋមស្រនត ី ប្រម មរែឋ  តែលស ទធជាម មែំតណងពិបាក នហើយមិនច្ាស់ជាអាច្ទទូលនសាធននិ 

វតាន៏នទៀតផង តតប្ពុះអងគបានទទួលនជាគជ័យកន ុងនរសកកមែរំនរ ើជាតិពិត។  តតនយើងែឹងថា 

សញ្ញា ណននវជ័ិយននុះ វាមិនមានលកខណៈដាច្់ខាននោុះន ើយ នប្ពុះនគន ើញមានពិតមាុះ ែូច្ 
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យ៉ា ងភាពប្រនសើរកន ុងការរស់នៅររស់ប្រជាពលរែឋ  រ៉ា តនតសីហន  ប្ទង់ល ររំបាត់នសរ ើភាព 

ននយបាយ ល ររំបាត់តនមាននរ គគល តែលជាប្គិុះននលទធិប្រជាធិរនតយយនសរ ើ:ឧរមា នគ 

នធវ ើប្ទងុមាស សំរារ់ដាក់នសកែ៏លអ តតជារកសីឥតអណាត តនោុះឯង។  

គួរនលើកមកពិចារណារនត ិច្តែរអំពីនសរ ើភាពននយបាយ នប្ពុះនសរ ើភាពននុះ វាមាននកើតន ើង 

ពីការតស ូ នែើមបីឲទទួលសាគ ល់តនមា  នៅវញិនៅមក រវាងមន សសនោកនិងមន សសនោក។  ជាការ 

តស ូតាំងពីមានមន សសនោករស់កន ុងនោកននុះនមាុះ តែលនគន ើញមានសាា មនៅកន ុងប្រវតត ិ 

សាស្រសត ននមន សសជាតិ។  ការតស ូ ននុះនទៀត ជាសញ្ញា សំោល់ននភាពម សោា ប្ស ុះររស់មន សស 

នោកនិងសតវ គឺនប្ៅពីនសច្កត ីប្តូវការអាហារ ជំរក សំរារ់នសច្កត ីប្តូវការររស់មល នួប្បាណ តែល 

មន សសនោក និងសតវ ប្តូវការែូច្ោា  តតមន សសនោកម សសតវប្តង់មន សសមាននសច្កត ីប្តូវ 

ការនផសងមួយនទៀត គឺរំណងច្ង់ឲមន សសែូច្ោា ទទួលសាគ ល់តនមាររស់មល នួ។  នែើមន ើយជា 

ការតស ូ ហឹងោ រនតរោត រ់មក មានការវវិឌ្ឍន៏រនត ិច្មតងៗនៅជាការតស ូ នធវ ើឲមានអារយធម៌ គឺ 

ជាការតស ូមានច្ារ់ជាអាជាា កណាត ល តែលប្រជាជនកន ុងសងគមមួយជាអាករនងក ើតវាន ើង 

នដាយមល នួឯង កន ុងនោលការណ៏ននជោធិរតី៧នែើមបីអាណាប្រនយជន៏។  ការននុះនហើយ តែល 

នគនៅថា«លទធិប្រជាធិរនតតយនសរ ើ» ជាសាា នែននមន សសជាតិែ៏នថាថាា  និងនថាថន រូ។  ែូនច្ាុះការ 

ល ររំបាត់នសរ ើភាពននយបាយ និងតនមារ គគល នដាយសីហន  ជាអំនពើប្រឆ្ងំងនឹងលទធិប្រជា 

ធិរនតយយនសរ ើផង និងប្រឆ្ងំងនឹងមន សសជាតិផង។  

  

ទសសនៈពនអំ្ណាចរបស់សងគមជស្រសត និយម 

រែឋធមែន ញ្ាឆ្ងា ំ១៩៤៧កត ី ឆ្ងា ំ១៩៥៦កត  ីពិតជាមានវតថ ុធាត លទធិប្រជាធិរនតយយ សំរារ់រំនរ ើស ផ្លត 

ប្រនយជន៏ ររស់ប្រជាពលរែឋ  មានការទទួលម សប្តូវពិត នៅច្ំនពុះម មប្រជាពលរែឋ តាមការ 

នបាុះនឆ្ងា ត។  រ៉ា តនត  សនមតច្សីហន  រតងវរវានៅរក«ការនោរពននឥសសរជន៨»គឺទ ករ គគលប្ពុះ 

អងគជានទវតាផង ជារិតាផង តែលនគន ើញមាននៅកន ុងប្ទឹសត ីនទវរាជយកន ុងសម័យអងគរ៖ 

«នមែឹកោំ ជាមគុ្នទសក៏ផង ជាប្ពុះបាទធមែិកផង ែឹកោំប្រជាពលរែឋនៅរកនសកត ីច្នប្មើន  

ន ុះឯងនហើយ តែលនគនមើលន ើញអំណាច្ររស់សនមតច្សីហន  មំសអ ិតសាអ ងមល នួ ឲមានភាវររូ ជា 

កិតត ិគ ណ(auréole)ផង ជាអន ភាពែ៏អសាច រយផង ច្ំនពុះប្រជារាស្រសត ។   
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នយងនៅនលើការវភិាគខាងនលើននុះ នយើងសនា ិដាឋ នបានថា ច្លោសងគមនិយម មិនអាច្ចាត់ 

ទ កជាផល វូកណាត លបាននោុះន ើយ។  ការពិតច្លោននុះ គឺថិតនៅនលើមាោ៌លទធិផ្លត ច្់ការស ទធ 

សាត ន ុះឯងនហើយ នគអាច្ចាត់ទ កសនមតច្សីហន ជាជនផ្លត ច្់ការ ពក់អាវច្ិនក មុ្យនិសត   

នសា ៀកសំពត់កបិតតមែ រ នមើលយូរគឺែូច្អាយ៉ាងនោខ នច្ិន(ហិ)តតមតង។  

  

២.២.ប្ពឹតតិការណ៌្កន ុងរយៈដព ឆ្ន ំ១៩៦០ ែ ់ឆ្ន ំ១៩៦៦ 

ប្ពុះមហាកសប្តស រាប្មិត ប្ពុះអងគស គតនៅនថងទី៣នមសាឆ្ងា ំ១៩៦០ កន ុងប្ពុះជនែ៦៤ឆ្ងា ំ។  សនមតច្ 

សីហន  ប្ទង់មិនប្ពមប្ត រ់មកទទួលរាជសមបតត ិរនតពីរីតាប្ទង់ នដាយខាា ច្ចាញ់សរថ តែល 

បានសបថ រោា រ់ពីប្ពុះអងគដាក់រាជយថាវ យរិត ថាប្ពុះអងគមិនវលឹមកនសាយរាជសមបតត ិ វញិជា 

ដាច្់ខាត។  កន ុងករិចិ្តត(caprice)ននុះ សនមតច្សីហន បានរនងក ើតឲមានវរិតតរែឋធមែន ញ្ា  

នដាយយកអំណាច្ប្ពុះមកសងកត់ មិនឲតតងតាំងមហាកសប្តថែីរនតរាជសមបតត ិពីរិតាប្ពុះ 

អងគ។  ប្ទង់រងខ ំឲរែឋសភា នធវ ើច្ារ់ពិនសស(៤នមសា) នែើមបីរនងក ើតប្កមុប្ពឹកោរាជាន សិទធិ មាន 

សមាជិករីររូ ប្ពុះអងគមាច ស់សីស វតា ិ.ម នីនរ៉េត៩ ជាប្រធាន នោកនប្ទឿង.កាង និងនោកផូ.នពឿ 

ង ជាសមាជិក នហើយមានសមាជិកជំនួសពីរររូនទៀត គឺនោកនទព.ផន និងនោកពិទូ.ែឺម៉ា ង 

នតរ៉េ។ូ  

ពួកអាកសីហន និយម មាននិោា ការនឆវងនិយម ោំោា យកតរររទ(forme)ថែី ននររររាជា 

និយម ោែ នមហាហាកសប្តននុះ មករកប្សាយតរររនញ្ញា រ ថាជាររររាជានិយមែ៏ររសិ ទធ 

នប្ពុះមិនយកមហាកសប្តជាវតថ ុធាត សំខាន់ តតយករាជរល័ា ងគជាប្គិុះននរររ នប្ពុះរាជរ- 

ល័ា ងគជាតំណាងននភា ំនមរ  តែលពួកប្ពហែណ៌នគទ កជាភាំសកត ិសិទធ ិកន ុងសាកលនោកននុះ។  នហត  

ននុះឯងបានជានគនប្រើពកយកន ុងបាវច្ោនៅជំោន់នោុះថា«ជាតិ សាសោ និងរាជរល័ា ងគ»។  

ប្ទឹសត ីននុះវាប្តូវនឹងអារមែណ៏ររស់សនមតច្សីហន ណាស់ ែូនច្ាុះឯង ប្ពុះអងគប្តូវរនងក ើតង្ហរអវ ីមួយ 

សំរារ់ប្ពុះអងគ។  រំណងននុះ វាមិនជាទ កក រៈ(ពិបាកនធវ ើ)ចំ្នពុះប្ពុះអងគនោុះន ើយ នប្ពុះនៅនពល 

នោុះ អវ ីតែលប្ពុះអងគច្ង់បាន វាប្ោន់តតប្ពុះអងគហានិយយនច្ញនៅ គឺពិតជាបានសំនរច្ែូច្ 

រំណងភាា ម នប្ពុះប្ពុះអងគមានមាត់ទិពវនៅនហើយ ែូច្ពកយនគនិយយថាៈ«រំណងប្ពុះអងគគឺ 

ជារញ្ញា តិច្ារ់»។  
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គូរនយើងែឹងតែរអំពីការនិទនមា ីៗមួយ សនមតច្សីហន មឹងនឹងនោកនមៀវ.សំផន និយយនជរ 

នចាលតាមតតទមាា រ់ប្ទង់ នៅម មនោកគួ.រនួ(រែឋមស្រនត ីប្កសួងសនត ិស មជាតិ)ថា«អាហា ុះ!.គួរតត 

នវប្រសាតនខា ប្រនៅវាមតង»គួ.រ ន ររវិារែ៏ភកត ីប្ពុះករ ណា យកពកយននុះមកនធវ ើរញ្ញា តិ រង្ហគ រ ់

រ៉ាូលិស ឲនវប្រសាតនខានមៀវ.សំផន ទងំនថងប្តង់តមន។  

នៅនថងទី១៧មិថ ោឆ្ងា ំ១៩៦០ សភាជាតិ តែលជាសភាប្រថារ់ប្តា ោំោា នធវ ើច្ារ់ពិនសសមួយ 

តតងតាំងសនមតច្សីហន ជាប្រម មរែឋអស់មួយជាជីវតិ។  តំតណងននុះគឺជាល ររំបាត់ររររាជា 

និយមនដាយសីហន មល នួឯង នទុះរីសីហន  រំភាន់ប្រជាពលរែឋ  តាមការតតងតាំងមាតាប្ពុះ 

អងគជាកសប្តីនទពរកស(gardienne)ននរាជរលា ័ងគក៏នដាយ ក៏វាមិនអាច្ោក់នូវមហិច្ា ិតាោែ នកំ 

វរតិ នែើមបីអំណាច្នោុះបាននទ៖ ល ររំបាត់មហាកសប្តតែលជាប្រម មរែឋ  តតរនងក ើតែំតណង 

ប្រម មរែឋអស់មួយជីវតិ ឲប្សរច្ារ់រែឋធមែន ញ្ា  នហើយមានលកខណៈជាតំតណងអច្ិនស្រនតយ គឺ 

ជាការនធវ ើរែឋប្រហាររែឋធមែន ញ្ា មតងនទៀត នែើមបីរំោយររររាជានិយមនចាលនោុះឯង។  តត 

ការរំោយននុះនទៀត ជាទនងវ ើចំ្ត កណាស់ គឺសីហន នៅរកោជានិច្ចនូវ ឯកសិទធិ និងរ ពធសិទធ ិ 

មហាកសប្ត កន ុងែំតណងប្រម មរែឋទងំអស់ ែូនច្ាុះប្ពុះអងគកាា យជាប្រម មរែឋផង ជាប្រម ម 

អំណាច្ននយបាយផង សួរថា នតើលកខណៈតររននុះ នគនៅវាថាអវ ីនៅ?.មិនតមនជាជនផ្លត ច្់ 

ការនោុះឫ? 

រររតែលសីហន រងខ ំឲពលរែឋតមែ រយកមកប្រតិរតត ិនៅនពលនោុះ គឺជារររ«វវជិ័យពនអ្វជិ្ជា » 

និង« ៃ ងដ់លល ោច់អ្ហង្ហា រ»ជាប្រម មរែឋ  មានមារយទជាឪតាា នភាព(vulgaire)គិតតតពីថត 

ក ន រនងក ើតប្ពឹតត ិរ័ប្ត«នផសងៗ»ច្ ុះផោយររូថតម សសីលធម៏(érotique)នថាកទរប្រមាថ 

នមើលង្ហយតនមាប្រនពណីតមែ រ រររននុះ មានន ែ្ ុះថា«សងគមរាស្រសត និយម» តែលជារររនកើត 

នច្ញពីនសពនមថ នកមែ  រវាងរររសិទធ ិអំ្ណាច(autoritaire)និងរររសមសត (totalitaire)។  

  

នែើមបីរំភាន់រាស្រសត តមែ រ ថាប្ពុះអងគជាអាកសងគមរាស្រសត និយមនលម១ សនមតច្សីហន នធវ ើសងគមមូរ 

និយកមែ យកលំអានចិ្នក មុ្យនិសតជាប្គិុះននយបាយ យកគំនិតកំតណទប្មង់នសែឋកិច្ចអាក 

នឆវងនិយមតមែរមកនធវ ើជាមនធោបាយឧរសាធន(accessoire)យកប្រជាភិថ តិជាឧរករណ៏នន 

ការនឃាសោ ទងំអស់ននុះ គឺកន ុងនោលរំណងតតមួយគឺ”អំណាច្អញសីហន ”។  គួររំលឹករនត ិច្ 
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តែរថាកន ុងច្នោា ុះឆ្ងា ំ១៩៥៦ ១៩៥៧ សនមតច្សីហន  បានអន ញ្ញា តឲរាជរដាឋ ភិបាលែឹកោំនដាយ 

នោកសាន.យ ន យកគំនិតពួកអាកនជឿននលឿនមកសាកលបងអន វតត ិ គំនិតនោុះមានច្ ុះ 

ផោយនៅកន ុងប្ពឹតត ិរ័ប្តននសមាគមន៏សហភាពនននិសសិតតមែ រ(U.E.K)នៅនពលនោុះនោក 

នមៀវ.សំផនជាប្រធាន នហើយនោកតតងតតនផាើថាវ យសនមតច្សីហន ប្គរ់នលមជានិច្ច:ការរ៉ា ន 

រ៉ាងររស់រាជរដាឋ ភិបាលសាន.យ ន គឺយកតផនការកសិកមែតររក មុ្យនិសត  និងនធវ ើទំននើមកមែ  

ននរច្ោសមព័ន កន ុងវសិ័យសិរបកមែ  និងការកនកើតជាែំរូងននមូលធន(précapitaliste)កន ុងវ ិ

ស័យនសែឋកិច្ច  ឧសោហកមែតូច្ៗជាចាំបាច្់។  នប្កាយមក នគន ើញនោកនមៀវ.សំផន យក 

រោា ត់គំនិតននុះមកនធវ ើអធិរាយយ៉ា ងនកាុះកាយនៅកន ុងនិនកខររទររស់នោកនៅកន ុងឆ្ងា ំ 

១៩៥៩១០។  តតគំនិតននុះ នគធាា រ់បានន ើញវានៅកន ុងនសៀរនៅមួយ មានចំ្ណងនជើងថាៈ 

រញ្ញា នសែឋកិច្ច  ររស់សងគមនិយមនៅសហភាពសូនវៀត(១៩៥២) និពនធនដាយនោកសាត .លីន  

តែលអាកនឆវងនិយម នៅជំោន់នោុះ យកវាមកអាន នហើយទ កជាទិែឋ ិ(dogme)សំរារ់នោរព។  

  

សកមែភាពដយាបាយដៅកន ុងប្បដទស៖ 

នៅកន ុងឆ្ងា ំ១៩៦០ សនមតច្សីហន  ដាក់កន ុងរនរៀរវរិៈសំរារ់ជូនសមាជជាតិនលើកទី៩និងទី១០ឲ 

ពិនិតយជានលើកែំរូងនលើតផនការប្បាំឆ្ងា ំររស់សងគមរាស្រសត និយម។  ជានលើកែំរូងតែរ សីហន  

យកនសែឋកិច្ចសងគមនិយមមកអន វតតន៏ជាផល វូការកន ុងកមែ វធីិននយបាយររស់រាជរដាឋ ភិ 

បាល។  

នៅនថងទី១៨ធន ឆូ្ងា ំ១៩៦១ សនមតច្សីហន បានរនងក ើតគណកមាែ ធិការប្រឆ្ងំងនឹងអំនពើព ករលួយ  

តែលជាជមងឺរានំរ៉េររស់រែឋបាលតមែរ។  ែូច្ធាា រ់បានជំរារពីខាងនលើកម នមកនហើយ ថារាជ 

ប្កមការនៅប្សកុតមែ រ ជាវណណ ៈមួយ មានរ ពធសិទធិ មានអំណាច្ខាា ំងកាា ណាស់នលើប្រជារាស្រសត  មិន 

ប្តឹមតតជាវណណ ៈននអំណាច្ អងកការននុះ ជាមនា ីរជាតិសំរារ់រកស ីឲមានបានយ៉ា ងឆ្ងរ់រហ័ស។ 

អវ ីតែលជាកិច្ចការរាជការ ពួកមស្រនត ី ោត់ោំោា យកនៅលក់ែូរែូច្ជាទំនិញ នរើច្ង់បាន 

កតនាងខាា ញ់ ប្តូវមានល យទិញ នទើរអាច្ទទូលែំតណងនោុះបាន:អាកធំស ីតាមធំ អាកតូច្ស ី 

តាមតូច្នប្ពុះអំនពើព ករលួយ វាកាា យជាវរបធម៌ជាតិ។  អោន ភាពនៅច្ំនពុះម មរញ្ញា  

ននុះ តមែ រនយើងនៅសល់តតការលួងចិ្តតមល នួឯងថា ជមងឺប្តាំតប្តងននុះ វាមាននៅនពញពិភព 
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នោក ឯចំ្តណកអាកសីហន និយម ោំោា តអ ញូតតអរអាណិតប្ពុះករ ណាររស់នគ ថា សនមតច្ប្ពុះ 

អងគមំប្រយ ទធរំបាត់អំនពើរព ករលួយខាា ំងណាស់តែរ តតប្ពុះអងគតតមាា ក់ឯង ោែ នជំនួយនសាុះពី 

សំណាក់មស្រនត ី ោែ នអាកណាហា នរត ឹងនរើកម មមស្រនត ីព ករលួយ នតើនធវ ើែូច្នមតច្នៅនឹងអាច្ឲ 

វវធិានការប្ទង់ មានប្រសិទធិភាពនកើត?.កន ុងរញ្ញា ព ករលួយ តមែ រនយើងមានវសិ័យមតិនផសងៗ 

ោា  តតស ទធតតមានឆនាុះលអ ៗប្រឆ្ងំងនឹងអំនពើននុះ សួរថា នតើនហត ែូច្នមតច្បានជាជមងឺព ក 

រលួយ វាកាន់តតធងន់ធងរៗន ើងជានិច្ចនៅកន ុងប្សកុតមែ រ? 

នៅកន ុងតមមករាឆ្ងា ំ១៩៦៣ សនមតច្សីហន  បានតថាងនៅច្ំនពុះសមាជជាតិថា ប្ពុះអងគមិន 

ប្រឆ្ងំងនឹងការប្រកាសរររសាធារណរែឋនៅប្សកុតមែ រនោុះនទ។  ការននុះ វាជាទមាា រ់ននការ 

មួន ៉ា  និង ករិច្ិតតររស់ប្ទង់តតរ៉ា នណាណ ុះ ននយបាយែឹកោំជាតិររស់ប្ទង់គឺឈ្រនលើករិចិ្តត  

ននុះឯង មសឹលមិញ និងនថងតសអ ករសរ់សីហន  គឺរនងក ើតជានិច្ចនូវរញ្ញា ែល់ប្រជាជាតិតមែរ នប្ពុះ 

មសឹលមិញ ប្ទង់ថាប្កហម តតែល់នថងតសអ ក ប្ទង់ថានមៀវ អវ ីតែលជាការពិត វាោែ ននោុះន ើយនៅ 

កន ុងការប្តិុះរុិះររស់សនមតច្ឪ។  

កន ុងតមវចិ្ា ិការឆ្ងា ំ១៩៦៣ ប្ទង់នធវ ើ ជាតូរនីយកមែធោោរ និងអាហរណករ.នីហរករ តែលជា 

តផាកពីរសំខាន់នននសែឋកិច្ចនសរ ើ។  ជំហានននុះ ជាជំហានមួយនទៀត នែើរនឆ្ងព ុះនៅរកនសែឋកិច្ច  

សងគមនិយម តែលជានរាគលកខណៈ(symptôme)នននរាគសព ឹកនននសែឋកិច្ចជាតិតមែ រ។  

នៅនថងទី១៣មករាឆ្ងា ំ១៩៦៤ ប្ទង់នធវ ើកំតណទំរង់រែឋធមែន ញ្ា  រនងក ើតប្រជាត ោការ។  

  

សកមែភាពនដយាបាយដៅដប្បប្បដទស 

-នថងទី១៦ឧសភាឆ្ងា ំ១៩៦១:ប្ទង់នធវ ើជាប្រធានននសនា ិសិទនៅទីប្កងុស ឺតណវសត ីអំពីរញ្ញា នៅ 

ប្រនទសោវ។  

-ពីនថងទី១ែល់៥កញ្ញា ឆ្ងា ំ១៩៦១:ប្ទង់ចូ្លរមួការប្រជ ំកន ុងសនា ិសិទននរណាត ប្រនទសមិនចូ្ល 

ប្រតិព័នធណាមួយនៅទីប្កងុតរលប្កាត។  

-នថងទី១៥មិថ ោឆ្ងា ំ១៩៦២:ត ោការអនត រជាតិ(C.I.J) សំនរច្ ឲកមព ុជាឈ្ា ុះកត ី កន ុងជនមាា ុះទក់ទង 

នឹងប្បាសាទប្ពុះវហិាររវាងតមែរ.នសៀម។  

-នថងទី២០កកតដាឆ្ងា ំ១៩៦២:សីហន ស ំឲនរើកសនា ិសិទទក់ទងនឹងអពោប្កិតររស់ប្រនទស 
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កមព ុជា។  

-កន ុងឆ្ងា ំ១៩៦២:សីហន នរើកឲមានតំណាងពណិជាកមែយួនខាងនជើងនៅភាំនពញ។  

-នថងទី១វវចិ្ា ិការឆ្ងា ំ១៩៦៣:សីហន ផ្លត ច្់ទំោក់ទំនងតាមផល វូទូតជាមួយយួនខាងតបូ ង។  

-នថងទី១៩វវចិ្ា ិកាឆ្ងា ំ១៩៦៣:សីហន រែិនសធជំនួយសហរែឋអានមរកិ នហើយនធវ ើការអំពវោវស ំឲ 

ច្ិនក មុ្យនិសត រញ្ច នូអាកឯកនទសច្ិនមកជួយតមែ រ។  

-នថងទី១៩វវចិ្ច ិកាឆ្ងា ំ១៩៦៣:សីហន អន ញ្ញា តឲបាត ករតមែ រ នឡាមព័ទធ នហើយវាយចូ្លសាា ន 

ឯកអគគរែឋទូតសហរែឋង្ហនមរកិ និងអង់នគាសនៅកមព ុជា។  

-នថងទី១១មិោឆ្ងា ំ១៩៦៤:ប្រនទសកមព ុជាដាក់ពកយរណត ឹងនៅប្កមុប្ពឹកោសនត ិស មននអងគការ 

សហប្រជាជាត ិអំពីការ ា្ នពនកងទ័ពអានមរកិកាំង និងយួនខាងតបូ ងមកកន ុងប្រនទស 

តមែ រ។  

-កន ុងតមត ោឆ្ងា ំ១៩៦៤:មានការជួរជតជកោា រវាងតមែរនិងយួនខាងនជើងនៅទីប្កងុនរ៉ាកាំង។  

-កន ុងតមមិោឆ្ងា ំ១៩៦៥:មាននរើកសនា ិសិទននប្រជាពលរែឋឥណឌ ចូ្ិននៅទីប្កងុភា ំនពញ។  

-នថងទី៣នមសាឆ្ងា ំ១៩៦៥:កមព ុជាផ្លត ច្់ការទក់ទងតាមផល វូទូតជាមួយសហរែឋង្ហនមរកិ។  

-នថងទី១១នមសាឆ្ងា ំ១៩៦៦:កមព ុជា និងយួនខាងនជើង ចារ់នផតើមមានទំោក់ទំនងតាមផល វូ 

ទូត។  

-នថងទី៣០កកតដា នោកឧតតមនសនីយ សា ល.ែឺង៉ាូល ប្រធាោធិរតីសាធារណរែឋបារាងំតសស  

បានអនញ្ច ើញមកនធវ ើទសសនកិច្ចជាផល វូការនៅប្រនទសកមព ុជា។  នោកបាននធវ ើស នា រកថាមួយ សត ី 

អំពីរញ្ញា សស្រង្ហគ មនៅនយៀកណាម កន ុងនោុះ នោកបានឲវសិ័យមតិនោកថា ែំនណាុះប្សាយនន 

សស្រង្ហគ មននុះ មានតតផល វូននយបាយរ៉ា នណាណ ុះនទើរអាច្រញ្ចរ់សស្រង្ហគ មបាន។  

  

នរើនយើងនធវ ើការសនងខរននយបាយសនមតច្សីហន កន ុងរយៈនពល៥ឆ្ងា ំ(១៩៦០ែល់ែល់១៩៦៥) គឺ 

ជាែំនណើរនែើរចូ្លនដាយមល នួឯងនៅរស់នៅកន ុងប្ទងុក មុ្យនិសត  នហើយក៏ជាការល ររំបាត់ 

នដាយមល នួឯងនូវធមាែ ន ររូ(légitimité)ររស់ប្ទង់ តែលវាមានពីប្រជាប្រីយភាព អភិវឌ្ឍន៏ 

និង ននយបាយអពោប្កិតររស់ប្ពុះអងគ។  នយើងនឹងរនតការសិកោររស់នយើងអំពីផលវវបិាក 

តែលនកើតនច្ញមកពីការតររននយបាយររស់សនមតច្សីហន  តែលោំឲនសែឋកិច្ចជាតិ 
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វវោិស នហើយឲប្រជាជាតិតមែរ ធាា ក់ចូ្លនៅកន ុងសស្រង្ហគ ម តែលរនងក ើតន ើងនដាយពួកក មុ្យ 

និសត  តែលជាប្រិយមិតតររស់ប្ពុះករ ណាសីហន ។  

  

ការដប្បើពាកយ៖ 

រររសិទធិអំណាច្(régime autoritaire)=រររហាមប្រជាពលរែឋមិនឲនធវើ។ រររននុះ វាយកនមាច្អាកប្រឆំ្ងង។  

(Annah Arendt) 

រររសមសត (régime totalitaire)=ររររងខំប្រជាពលរែឋឲនធវើ ជារររមានគណរកសតតមួយ។  

រញ្ច ុ ុះរញ្ច លូប្រជាពលរែឋតាមការរងខំឲនធវ ើតាមមនោគមវជិាា ររស់គណរកស។  

មហាជន=La masse. 

ឯកសារនិងដសៀវដៅដយាង៖ 

Conférence S.A.R. Le Prince Norodom Sihanouk  Chef de l’Etat du Cambodge à la faculté de Droit de 
Paris(1964). 

១ J.LACOUTURE; P.DEVILLIERS; P.PRESCHEZ។  

២ លទធិប្រជាធិរនតយយអឌ្ឍនដាយចំ្នពុះ=Démocratie semi-directe។  

៣ សភាប្រជាជន(Assemblées Populaires)រនរៀរនបាុះនឆ្ងា តនប្ជើសតំាងគឺែូច្ោា នឹងការនបាុះនឆ្ងា តនប្ជើនសើសតំា
ណាងរាស្រសត រែឋសភា ចំ្នួនមានពី៥ោក់នៅ១៨ោក់ 

នៅតាមជំនួនប្រជាជនកន ុងនមតត នៅទីប្កងុភាំនពញមានតំណាង៧ោក់។  

៤ ែកប្សង់ពីសនា ិសិទសមតច្សីហន នៅសាកលវទិោល័យច្ារ់នៅទីប្កងុបា៉ា រ ើស ោនថងទី២៩មិថ ោឆ្ងា ១ំ៩៦៤។  

ច្ ុះផោយនៅកន ុងទសសដាវែត ីច្ារ់ និងននយបាយ នៅកន ុងនលមទី៤ តមត ោ.ធន  ូឆ្ងា ំ១៩៦៤។  

៥ ប្រនពណីនិយម=Folklore. 

៦ រែិរតតិរូជា=រូជាពីការប្រតិរតតិប្តឹមប្តូវតាមធម៍ប្ពុះព ទធ។  

៧ ជោធិរតី=Souveraineté populaire។  

៨ កានោរពឥសសរជន=Culte de personnalité. 

៩ ជារជាទយទអភ័ពធ នប្ពុះនប្កាយពីរិតាប្ពុះអងគ ហល ងួសីស វតា ិម នីវងសស គត បារាងំមិននរ ើសយកប្ពុះអងគឲប្គង
រាជយ តររជានៅនប្ជើស 

នរ ើសសនមតច្សីហន  ជាក្យួររស់ប្ពុះអងគឲប្គងរាជយនៅវញិ។  

១០ Thèse de Khieu Samphan : L’économie du Cambodge et ses problèmes d’industrialisation (នសែឋកិច្ច
នៅកមព ុជា និងរញ្ា  

ឧសសហូរនីយកមែ។  



60 
 

 

 

 

 

៦ 
 

សម័យឯកជជយ 

 

ដែើមកំដណ្ើតពនការប្តិះរះិនដយាបាយដខែរ 

 

នយើងនរើកវង់ប្កច្ក នែើមបីសិកោអំពីនែើមកំនណើតននការប្តិុះរុិះននយបាយតមែរ ម ននឹងរនត  

ពិនិតយនមើលសម័យសងគមរាស្រសត និយមទី៣ នប្ពុះវាោំឲនយើងអាច្សាគ ល់នូវកមាា ំងននយបាយ 

តមែ រនៅកន ុងជំោន់នោុះ។  

 

នយើងែឹងថា សងគមរ រាណតមែរ អាច្រកោការរស់នៅររស់មល នួអស់នប្ច្ើនសតវតស នៅកន ុងសា ិរ 

ភាពែ៏ប្រនសើរ ប្រនរុះនឹងនិច្ចលភាព មានអាកនច្ុះែឹងប្រករនដាយគតិរណឌ ិត មានរាស្រសតសល តូ 

រូត នច្ុះនោរពប្រតិរតត ិ ោំោា រស់កន ុងររយិកាសសងរ់នសង ៀមនៅនប្កាមបារមីប្ពុះមហាកសប្ត  

និងប្ពុះព ទធសាសោ កន ុងជំននឿនជឿកមែវាសោ។  តតនៅនពលតែលប្រជារាស្រសតចារ់នផតើមែឹកមល នួ 

ថា នជាគវាសោររស់មល នួ វាអាច្ប្រនសើរនលើសពីជីវតិតែលមល នួកំព ងរស់នៅ នហើយអាកនច្ុះែឹង 

សំោល់ន ើញថា នសរ ើភាព និងរនច្ចកនទស អាច្នរើកទសសនវសិ័យឥតមានកំរតិ សំរារ ់

សកមែភាពននមន សសនោក តែលជាទនងវ ើ អាច្រំោស់រត រូ សងគមរ រាណ ឲនៅជាសងគមសម័យ 

ប្រករនដាយនសច្កត ីច្នប្មើន។  ការរំនរើកតភាកននុះ ោំរនងក ើត ការប្តិុះរុិះននយបាយ តែលជា 

ការប្តិុះរុិះជាថាមវន័ត  រនងក ើតរញ្ញា  នហើយរញ្ញា ននុះគឺនប្រៀបាននឹងជីរ សំរារ់ដានំែើមឈឺ្ននការ 

ច្ំនរ ើនលូតោស់ននុះឯង នហើយការលូតោស់ននុះ ប្តូវចាំបាច្់មានលទធិប្រជាធិរនតយយជាបាទ 

ផងជាមនធោបាយផង សំរារ់តច្កផលឲនសែ ើោា នៅតាមរ ញ្ញា កិរយិររស់ពលរែឋមាា ក់ៗនៅកន ុង 

សងគមជាតិ។  នហត ននុះឯង នយើងអាច្ទ កការប្តិុះរុិះននយបាយជាកតាត សំរារ់រំសាយនច្ញពី 

សងគមនូវទមាា រ់ជាអវជិាមាន ទ កតតទំោមជាវជិាា មាន យកវាមករូកជាមួយរនច្ចកនទស 

ទំននើរ សំរារ់រំតររំរលួសងគមតមែ រឲរតឹតតពិសាត រឆ្ងរ់រហ័សនៅនទៀត កន ុងនសរ ើភាព សមភាព  

និងអភិវឌ្ឍន៏។  

 

ែំដណ្កកមាល ងំនដយាបាយកន ុងសម័យសងគមជស្រសត នយិម 

ែូច្ធាា រ់បានជំរាររចួ្មកនហើយថា នប្កាយពីច្លោសងគមរាស្រសត និយមែនណត ើមបានអំណាច្ 

ទងំអស់មកកន ុងកំល ងឆ្ងា ំ១៩៥៦ កមាា ំងននយបាយតែលធាា រ់មានសកមែភាព បានោំោា  
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សមងំនែក រង់ចាំឪកាសលអ  តែលមល នួយល់ន ើញថាវាែល់កាល អាច្ឲមល នួនងើរនធវ ើសកមែភាព 

ននយបាយបានន ើងវញិ។  កមាា ំងនោុះមាន៤ប្កមុ(៖)អាកជាតិនិយម អាកសាត នំិយម អាក 

នជឿននលឿននិយម និងអាកក មុ្យនិសត និយម។  

 

ការភាា ក់រ ឹកពនអ្នកដសនហាជ្ជតិ 

ជារឋម គួរនយើងនលើកយកចំ្ណ ច្ ននការភាា ក់រលឹកននអាកនសាហាជាតិ មកនធវ ើជានយងកន ុង 

ការកនកើត ននការប្តិុះរុិះននយបាយតមែរ។  នយើងគួរកត់សំោល់ថា ការហូរចូ្លននវរបធម៌រសច ឹម 

ប្រនទស មកកន ុងប្សកុតមែ រកន ុងសម័យអាណាពោបាលបារាងំ(១៨៦៣ ១៩៥៣)ោែ នោំមក នូវ 

ពនា ឺនននសរ ើភាព និងសិទធិមន សសសំរារ់សងគមតមែរនោុះន ើយ នប្ពុះថាសទធិសញ្ញា អាណាពោបាល 

បារាងំជាមួយនឹងតមែរ ជាសទធិសញ្ញា ននយបាយ និងនយធា តែលមានចំ្ណ ច្ធំពីរ(៖)ការពរ 

មហាកសប្ត និងប្រនយជន៏បារាងំ និងតមែរនៅច្ំនពុះម មប្រនទសជិតខាង មានយួន នសៀម។  

 

តមែ រនយើងភាគនប្ច្ើនតតងតតយល់ន ើញថា សទធិសញ្ញា អាណាពោបាលបារាងំជា«អំ្ដពើមួយមិន អ   

ដតជ្ជការចាបំាច់ណាស់»សំរារ់សនស្រង្ហគ ុះជាតិតមែ រពីមហិច្ា ិតាជាវតិាា រកមែ ននប្រនទសនសៀម និង 

យួន។  តតសទធិសញ្ញា ននុះនៅរកោជានិច្ចនូវសាា នភាពជាប្រនទសមំុ្ររនទស គឺប្សកុតមែ រប្ោន់តត 

ែូរអាកប្តួតប្តាតតរ៉ា នណាណ ុះ។  កន ុងសាា នភាពននុះ តមែ រនយើងប្ោន់តតបាននធវ ើការនប្រៀរនធៀរថា 

នៅហាវ យថែី ោត់មានចិ្តតលអជាងនៅហាវ យចាស ់នហើយោំោា រស់នធវ ើជាបាវនគរនតនៅនទៀត ឥត 

ោំោា មានបារមាអំពីអាោគតជាតិនោុះន ើយ។  នរើកាលណាមានច្លោប្រឆ្ងំងនឹងរររអា 

ណានិគម ែូច្យ៉ា ងច្លោរំនដាុះជាតិររស់នោកប្កឡានហាមគង់កត ី អាចារយសាវ កត ីកន ុងសតវតសទី 

១៩ តមែ រនយើងភាគនប្ច្ើនក៏ោំោា និយយតាមការនចាទររស់បារាងំ និងរាជានិយម ថាជាអំនពើ 

កបត់ជាតិ។  ពិតប្បាកែណាស់ តមែ រនយើងោំោា និយយតាមនគតររននុះ នប្ពុះខាា ច្អំណាច្អាក 

ប្តួតប្តា នរើនគថាលអ  ប្តូវតតោំោា ថាលអ  នរើនគថាអាប្កក់ប្តូវោំោា ថាអាប្កក់ នរឿងននុះ នរើនយើង 

មិនបានយកមកពិចារណាឲបានម៉ាត់ច្ត់ គឺោំោា គិតថាជានរឿងធមែតា ឧរមាថា នតើមន សស 

ណាមួយមិនខាា ច្សាា រ់?.តតនរើនយើងយកវាមកគិតរនត ិច្ នយើងន ើញថាកន ុងពកយតមែ រ ក៏មាន 

ពកយ«វវរិរ រស» សួរថានតើពកយននុះវាបាត់ពីសតិតមែ រអស់នហើយឫ?.នរើបាត់តមន នរឿងននុះ វាមិន 

តមនជានរឿងធមែតានទសំរារ់ជាតិ នប្ពុះពកយវរិរ រសននុះ មានសារជាតិវា ពីរសំខាន់ គឺ នសច្កត ី 

កាា ហាន និងនសច្កត ីលុះរង់ប្រនយជន៏ផ្លា ល់មល នួ នែើមបីប្រនយជន៏ និងកិតត ិយសជាតិ។ 

សញ្ញា ណននប្រនយជន៏ជាតិននុះ វាម សោា នឹងប្រនយជន៏រមួ នប្ពុះប្រនយជន៏រមួ ឬអាណា 

ប្រនយជន៏នៅកន ុងប្រនទសមាននីតិរែឋ  មានច្ារ់រែឋសំរារ់ការពរវា ឯចំ្តណកប្រនយជន៏ 

ជាតិ តែលជាឧតតមប្រនយជន៏ មានអាកការពរ គឺប្រជាពលរែឋ  តែលជាប្រជាធិរតីននុះ 

ឯង។  ការពរប្រនយជន៏ជាតិ ជាករណីយកិច្ច សិទធ ិនិងជាកតពវកិច្ចររស់ពលរែឋមាា ក់ៗនៅ 

កន ុងឆនាៈទូនៅននប្រជាពលរែឋ។  ែូនច្ាុះនរើប្រជាជាតិកាា យជាប្រជាជាតិមំុ្នគ ប្រជាពលរែឋននុះ 
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ឯងជាអាកទទួលម សប្តូវទី១នប្ពុះមល នួននុះឯងជាអាកការពរ។  ែូច្សភាសិតតមែរមួយចារតច្ង 

ថាៈ«ែំរ ើខាវ ក់ ប្ទមាក់ឆ្តួ»មានន័យថានរើរាស្រសតលងង ់គឺច្ាស់ជាមាននសតច្ឆ្តួែឹកោំជាតិជាព ំ 

ខាន។  

 

ការកនកើតគំនិតននយបាយតមែរនៅកន ុងសតវតសទី១៩ គឺននយបាយប្រឆ្ងំងនឹងរររអាណា 

និគមបារាងំ នប្ពុះរររននុះ ឲសិទធិែល់ជនជាតិយួនរស់នៅកមព ុជានប្កាម ជាកមែសិទធិប្សរតាម 

ច្ារ់ មិនតថមតតរ៉ា នណណ ុះ នគរញ្ច លូជនជាតិយួន ឲមករស់នៅកន ុងរណាត នមតតឋិតនៅជ ំ វញិ 

រឹងទននាសារ នគយកជនជាតិយួនមកប្តួតអាករាជការតមែរនៅប្គរ់ប្កសួង ជាពិនសសប្កសួង 

សនត ិស មជាតិ និងរតោោរភិបាល។  កន ុងភូមិនសែឋកិច្ច  បារាងំ នគមិនសូវយកចិ្តតទ កដាក់ 

ជួយតមែ រឲនធវ ើអភិវឌ្ឍន៏ជនរទ កន ុងតផាកកសិកមែ  ក៏ែូច្កន ុងតផាកសិរបកមែ  នគគិតតតនធវ ើ 

ននយបាយនសែឋកិច្ច  រំនរ ើតតប្រនយជន៏អាណានិគម យកឈ្្ញួច្ិន និងយួនជាោែការជា 

នែើមអាទ៌ ឬជាឈ្្ញួកណាត ល ោំចូ្លទំនិញពីររនទសមកលក់ តែលជាអំនពើនធវ ើឃាតនដាយមិន 

ច្ំនពុះផលលិតកមែកន ុងប្សកុ ោឲំនសែឋកិច្ចជាតិ បាត់សវ ័យភាពនូវផលិផលចាំបាច្់សំរារ់ការ 

រស់នៅនរៀងរាល់នថង។  ែូច្នោករ៉ា ន.ច្នាម៉ា លនលើកមករង្ហា ញនៅកន ុងនសៀវនៅររស់នោក 

«គ កននយបាយ»នៅនពលសស្រង្ហគ មនោកនលើកទី២ផទ ុុះន ើង ប្រជាជនតមែរជួរប្រទុះនូវការមវុះ 

ខាតប្គរ់តររយ៉ា ងជាពិនសសប្កណាត់សំរារ់កាត់នធវ ើសំនលៀករំពក់ នប្ពុះតមែ រឥតបានដា ំ

ករាស មវុះនរាងតមាញមិនតតរ៉ា នណាណ ុះ បារាងំជំោន់នោុះ នគទ កអាជិវកមែននុះជានទស នរើ 

ច្ង់តាញគឺលួច្នធវ ើ នហើយនរើអាជាា ធរចារ់បាន នគយកនៅដាក់គ ក។  វវធិានការននុះ គឺសំរារ់ 

ការពរឈ្្ញួកណាត ល ោំឲរាស្រសត តមែ ររស់កន ុងទ កខែូច្សតវ គឺប្សាតនៅកន ុងមាម នប្ពុះអត់ 

សារ ង និងសំពត់នសា ៀកពក់។  ប្ពឹតត ិការណ៏ពិតននុះ ោំឲនយើងសួរថា នតើរររអាណានិគមនៅ 

នពលនោុះ មានធាត ជារររតររណាតែរ? 

ន ើញតររននុះ តមែ រចារ់នផតើមមានមនោសនញ្ចញោ យល់ន ើញថា អាជាា ធរអាណាពោបាល 

បារាងំ កបត់ជាតិតមែ រ នធវ ើននយបាយរំនរ ើប្រនយជន៏ឯកជន និងប្រនយជន៏មល នួឯង។  នរឿង 

ននុះ អាកតាមដានប្រវតត ិសាស្រសតជាតិ ែឹងថា គំនិតប្រឆ្ងំងនឹងបារាងំ ចារ់នផតើមែ ុះនច្ញជាររូ 

ភាពននយបាយពិត តាមការរនងក ើតសារពត៌មាន«អងគរវតត»នៅឆ្ងា ំ១៩៣៦ ពីសំណាក់អាកនសា  

ហាជាតិតមែរមួយប្កមុ តែលនយើងនលើកយកន ែ្ ុះមហារ រសទងំនោុះមករំលឹកគ ណ មាន(៖) 

ភិកខ ុ តហម.នជៀវ នមៀវ.ជ ំ បា៉ា ង.ខាត ់នោកស ឺង.ង៉ា កថាន់ នអៀវ.នកើស ស ឹម.វា៉េ  នទព.បា៉ា ន់ រ៉ា ណណ .ច្នា  

ម៉ា លនិងអាកនសាហាជាតិអោមិកជានប្ច្ើននទៀត។  សារព៌តមានននុះ ជាការនផតើមននគំនិត 

ប្រឆ្ងំងនឹងរររអាណានិគម នហើយនប្កាយមក មនៈសិការជាតិននុះ ោំរនងក ើតបាននូវកមាា ំង 

សងឃឹម អាច្មានលទធភាពប្រមូលតមែរអាកនសាហាជាតិ នធវ ើសកមែភាពននយបាយ ែូច្យ៉ា ងនៅ 

នថងទី២០កកតដាឆ្ងា ំ១៩៤២ មានបាត កមែមួយផទ ុុះន ើងនៅភាំនពញ រមួទងំប្ពុះសងឃ និង 

ប្គហសា  ែឹកោំនដាយនោកស ឺង.ង៉ា កថាញ់ និងបា៉ា ច្.នឈ្ឿន ែតងាកបួ ន នហើយតប្សកទមទរឲ 
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បារាងំនដាុះតលងភិកខ ុ តហម.នជៀវ តែលអាជាា ធរបានចារ់ប្ពុះអងគដាក់ពនធោោរ ពីរទនធវ ើ 

សកមែភាពននយបាយប្រឆ្ងំងនឹងបារាងំ។  រោា រ់ពីប្ពឹតត ិការណ៏ននុះមក មនៈសិការតមែ រននុះ 

ប្តូវបានអាជាា ធរអាណាពោបាលបារាងំ រស្រង្ហក រឥតប្រណី តតនទុះរីយ៉ា ងណាកត ី ក៏ព ំអាច្ 

សមាា រ់ឧតតមគតិរំនដាុះជាតិននុះបាននោុះន ើយ នប្ពុះសមបជញ្ា តមែ រ នហើយតថមទងំមានការនរត  

ជាា ច្ិតតថានឹងរំនដាុះជាតិឲបាន ក៏ោំោា រកមនធោបាយរនងក ើតច្លោតស ូ រ ែូច្យ៉ា ង មានការ 

រនងក ើតច្លោ«តមែរឥសសរៈ»កន ុងកំល ងឆ្ងា ំ១៩៤៦(ស ំអាននសៀវនៅ ច្រតិតមែ រ និពនានដាយនោក 

រ៉ា ណណ .ច្នាម៉ា ល)។  

 

នប្កាយពីច្រ់សស្រង្ហគ មនោកនលើទី២មក កងទ័ពសមពនធមិប្តបានឈ្ា ុះសស្រង្ហគ មនលើកងទ័ពណាស ី 

នៅអឺរ រ និងកងទ័ពជរ៉ា ននៅអាស ី នគក៏បានអន ញ្ញា ត ឲកងទ័ពបារាងំនសរ ើ ែឹកោំនដាយ 

នោកឧតតមនសនីយ ែឺនង្ហ ល តែលជាសមាសភាគមួយននកងទ័ពសមពនធមិតត  មកចាត់តច្ង 

ការស ំចាញ់កងទ័ពជរ៉ា ននៅឥណឌ ចូ្ិន គួររំលឹកតែរថានៅកន ុងរយៈនពលសស្រង្ហគ មនោកនលើកទី 

២ អាជាា ធរបារាងំនៅឥណឌ ចូ្ិន បានោំប្ទរររនោកនសោប្រម មនរ៉ាតាំង ឬវ ើស ី នហើយសនមតច្ 

សីហន ននុះ ជាមហាកសប្តនប្ជើសនរ ើសន ើងនដាយរររវ ើស ីននុះឯង នហត ននុះឯងនៅនពលទ័ព 

បារាងំនសរ ើមកែល់ប្សកុតមែ រ ហល ងួសីហន ភ័យណាស់ រត់នៅពួនកន ុងវតតខាា ច្បារាងំចារ់ ទី១ 

នប្ពុះបានចូ្លជរ៉ា ន ប្រកាសឯករាជយតាមអន សាសន៏ជរ៉ា ននៅនថងទី១២មិោឆ្ងា ំ១៩៤៥ ទី២ 

ទទួលរាជយសមបតត ិកន ុងរររវ ើស ី តែលជារររនធវ ើសហការជាមួយរររណាស ី។  នពលមកែល់ប្សកុ 

តមែ រ អាជាា ធរបារាងំនសរ ើ ឥតបាននសើនរ ើការសំនរច្ទងំឡាយររស់អាជាា ធរបារាងំនៅនប្កាម 

អំណាច្រររវ ើស ីននោុះន ើយ នប្ពុះនគទ កប្រនយជន៏បារាងំជាធំ អវ ីតែលសំខាន់ររស់នគ គឺ 

ប្រតោសាា រោរររអាណានិគមនៅឥណឌ ចូ្ិន តតនោលរំណងននុះ ប្តូវបានសហរែឋអានមរកិ 

ផង និងច្ប្កភពអង់នគាសឃាត់មិនឲសមិទធិបាន នហត ននុះឯងបានជាបារាងំ រងខំមល នួឯង  

នធវ ើកិច្ចសញ្ញា រនណាត ុះអាសនាជាមួយរដាឋ ភិបាលតមែ រ រោា រ់មក នគនងក ើតសហភាពបារាងំ តែល 

មានប្រនទសអតីតអាណានិកមជាសមាជិក នែើមបីរនតវតតមានររស់មល នួនៅកន ុងអតីតរណាត  

ប្រនទសទងំនោុះ ឲវាប្សរច្ារ់អនតរជាតិផង និងសីលធម៌ផង។  

 

ការរនងក ើតរែឋធមែន ញ្ា តមែ រនលើកទី១កន ុងឆ្ងា ំ១៩៤៧ រង្ហា ញពីការកនកើតគំនិតលទធិប្រជាធិរនត 

យយនសរ ើកន ុងគតិអាកនសាហាជាតិតមែរ តតកំនណើតននុះ ក៏វាកាា យជាការគំរាមកំតហងែល់អាជាា ធ 

រសហភាពបារាងំនៅប្សកុតមែ រនោុះតែរ។  នយើងែឹងថា នៅនពលសរនសររែឋធមែន ញ្ា  ពួកបារាងំ 

តែលជាសមាជិកគណកមែការននការតតងនសច្កត ីរែឋធមែន ញ្ា  នៅមានឥទធពលខាា ំងណាស់នលើ 

អាកតតងច្ារ់តមែ រ ទ១ីនគការនច្ុះែឹងររស់នគ មកសងកត់នលើតមែ រ ទី២បារាងំ នគយកអំណាច្  

មកកំតហង តររហឹងោផង និងលួងនោមផង ឲតមែរយល់ន ើញែូច្នគ កន ុងនោលរំណង 

ការពរប្រនយជន៏ររស់បារាងំ និងមហាកសប្តតមែរ តែលនគទ កជា សមពនាមិប្តអាច្ទ កចិ្តត 
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បាន និងមានភកត ីភាព។  ែូនច្ាុះនៅនពលនោុះ គំនិតននយបាយអាកនសាហាជាតិតមែ រ គឺ 

ការពរលទធិប្រជាធិរនតយយជាដាច្់ខាត ច្ំនពុះម មបារាងំផង និងររររាជាធិរនតយយ 

ផង។  នៅនពលតែរ អាកនសាហាជាតិតមែរចារ់នផតើមមានការសងស័យនៅនលើររររាជានិយម ថា 

ជារររនធវ ើសហការជាមួយបារាងំប្រឆ្ងំងនឹងប្រនយជន៏តមែរ តែលជាការកនកើតកន ុងគំនិតតមែ រ 

អាកនសាហាសអរ់ជាែំរូង នូវរាជាធិរនតយយ។  

 

អស់រយៈនពល៩ឆ្ងា ំ(១៩៤៧ ១៩៥៦)អាកនសាហាជាតិ តែលជាអាកប្រជាធិរនតយយនិយម នធវ ើការ 

ទរ់ទល ់តាមមនធោបាយតែលមល នួមាន ទរ់ទល់នងឹការរ៉ា នរ៉ាង ររស់អាករាជានិយម តែល 

មានហល ងួសីហន ជាអាកោំម ម រនងក ើតន ើងវញិនូវររររាជាធិរនតយយ ការការពរននុះ បាន 

ជួរប្រទុះនឹងឧរសគគរបាំងអំណាច្ផ្លត ច្់ការ រនងក ើតន ើងនដាយហល ងួសីហន ។  របាំងនោុះមាន 

ន ែ្ ុះថាច្លោសងគមរាស្រសត និយម រនា ំនធវ ើជា ច្លោជាតិនិយម តតជាជាតិនិយមឥតអត់ 

នអាន និងរងកអធិករណ៏ជានិច្ចជាមួយអាកប្រជាធិរនតយយនិយម។  កន ុងរយៈនពលននុះឯង 

អាកប្រជាធិរនតយយ តលងមានការសងស័យនៅនលើអតាទតាភាពននររររាជាធិរនតយយ នហើយែូរ 

ពីការសអរ់ នៅជាការប្រឆ្ងំងនឹងររររាជានិយមតតមតង នប្ពុះនមើលន ើញច្ាស់ថា នសត ច្ 

សីហន ប្ទង់កាា យជាជនផ្លត ច្់ការ និងជាអវតារននរែិរកខជាតិ ឧទហរណ៏ ប្ទង់តាំងមល នួជា 

ប្រម មរែឋអស់មួយជាជីវតិ ជាអាកែឹកោំននយបាតអស់មួយជីវតិននុះ គឺជាង្ហរររស់មហា 

កសប្តផ្លត ច្់ការនោុះឯងនហើយ។  

 

តតការប្រឆ្ងំងនឹងរររររររាជានិយមររស់អាកនសាហាជាតិ ជាការប្រឆ្ងំងនប្ជើសនរ ើស នប្ពុះ 

កន ុងចំ្នណាមអាកនសាហាតមែរ មានភាគនប្ច្ើន នៅតតរំលឹកតររអំណរគ ណ ែល់សាគ ល់សាា នែមហា 

កសប្តតមែរតែលបានកសាងប្សកុតមែ រ ឲកាា យជាមហានគរ តតមិនបានយកមកពិចារណាថា នតើ 

រាស្រសត តមែ រប្តូវមហាកសប្តទងំឡាយនោុះ រងខំឲនធវ ើពលីកមែហួសពីកមាា ំងមន សសតររណាមាុះ 

នែើមបីនធវ ើសមិទធិននុះ។  រមួនសច្កត ីមក កន ុងគតិននុះ នគអាច្នធវ ើអន មានបានថា រហូតមក 

ែល់រច្ច ុរបនាននុះ សូមបី កន ុងចំ្នណាមអាកប្រជាធិរនតយយនិយម ភាគនប្ច្ើន ោត់មិនតែល 

ប្រឆ្ងំងររររាជានិយមកន ុងឋានៈជារររែឹកោំនោុះនទ តតប្ោន់តតប្រឆ្ងំងនឹងមហាកសប្ត 

ណាតែលោែ នទសពិធរាជធម៌តតរ៉ា នណាណ ុះ។  ទសសនៈននុះច្តមាកណាស់ នហើយមានពោក លភាព 

នៅកន ុងគំនិតតស ូ នែើមបីនសរ ើភាព និងសមភាព នប្ពុះយករ គគលមកដាក់ពីនលើប្រព័នធ  តតឥត 

បានគិតថា ប្រព័នធនទ តែលជាព មព  ប្កតសច្ិតតមន សស នហើយការននុះ វាព ំអាច្មានវនិោមបាន 

នទ។  នហត ននុះឯង នរើនគច្ង់ែូររនរៀរែឹកោំជាតិ គឺជារឋម ប្តូវែូរប្រព័នធរររ នទើរអាច្ 

ែូរច្រតិអាកែឹកោំបាន។  ទសសនៈទ ករ គគលនលើប្រព័នធននុះឯងនហើយ តែលសហគមន៏អនតរ 

ជាតិនគនៅតតយល់ន ើញថា ប្រជាពលរែឋតមែ រជាអាករាជានិយម នរើប្តូវរកមនធោបាយមកនដាុះ 

ប្សាយវរិតត ិននយបាយ ប្តូវចាំបាច្់យកររររាជានិយមមកនធវ ើជាការនដាុះប្សាយ នប្ពុះវា 
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ជាកតាត អាច្រប្ងួររប្ងួមតមែរបាន។  

 

ែូនច្ាុះ នយើងអាច្សនងខរបានថា ការប្តិុះរុិះននយបាយតមែរជាអាទ៌ គឺប្រឆ្ងំងនឹងអាណានិគម 

(១៩៣៦ ១៩៤៧)រោា រ់មកទរ់ទល ់នដាយយកលទធិប្រជាធិរនតយយជាអាវ ធ មិនឲររររាជាធិ 

រនតយយនកើតបានន ើងវញិ(១៩៤៧ ១៩៥៦)នប្កាយមកនទៀត ប្រឆ្ងំងនឹងររររាជាធិរនតយយ  

តកាងមល នួជារររជាតិនិយមផ្លត ច្់ការ(សងគមរាស្រសត និយម ឬសីហន និយម)តែលជារររមាន 

លកខណៈជារររសមនតនិយម(១៩៥៦ ១៩៧០)។  

 

ដខនងពនការប្តិះរះិនដយាបាយដខែរ 

ការវវិឌ្ឍន៏ននការប្តិុះរុិះននយបាយតមែរ តែលនយើងនលើកយកវា មកនធវ ើសនងខរខាងនលើននុះ វា 

មានតរកតមាង នកើតជាតមកនផសងៗោា នននែើឈ្ឺននយបាយតមែរ។  តតនយើងែឹងថានៅកន ុងរយៈ 

នពលនោុះ នៅកន ុងពិភពនោក មានលទធិននយបាយនប្ច្ើនតររយ៉ា ង ប្រឈ្រម មទល់ោា  គឺលទធិ 

រាជានិយម លទធិប្រជាធិរនតយយនសរ ើ លទធិសងគមនិយម លទធិក មុ្យនិសត  និងលទធិសងគមជាតិ 

និយម(វា៉េ ស ីស និងណាស ី)។  លទធិទងំនោុះរមួជារីតមកធំៗ:តមកធំទី១ គឺតមកប្រជាធិរនតយយ  

មានតមកតូច្ពីរ គឺរររប្រជាធិរនតយយសងគមនិយម និងរររប្រជាធិរនតយយនសរ ើ;តមកធំទី 

២ គឺតមកសិទធិអំណាច្និយម មានររររាជានិយមអាប្ស័យរែឋធមែន ញ្ា  និងរាជាធិរនតយយ  

តមកធំទី៣ គឺសមនតនិយម មានរររក មុ្យនិសត  និងសងគមជាតិនិយម។  នយើងសួរជាសំនួរ 

ថានតើអាណានិគមនិយម ជាអវ ី?.អាណានិគមនិយម ជាននយបាយវាតទឹកែីររស់រណាត មសច ឹម 

ប្រនទសមួយពួក តែលជាប្រនទសមានកមាា ំងនយធា និងនសែឋកិច្ច  អាច្មានលទធភាពអន  

វតតននយបាយវាតទឹកែី និងឥទធិពល មកនលើរណាត ប្រនទសទន់នមោយ នែើមបីរកផលប្រនយជន៏ 

នតើនយើងអាច្ទ កអាណានិគមនិយមនៅកន ុងតមកធំណាបាន?.អាណានិគមនិយម អាច្ដាក់ 

នៅនលើតមកសិទធិអំណាច្និយមក៏បាន សមនតនិយមក៏បាន អវ ីតែលម សោា  គឺឋិតនៅនលើរររ 

នសែឋកិច្ច  និងកំរតិពលការននអាជាា ធរអាណានិគមនៅនលើប្រជាជនរស់នៅនប្កាម 

អំណាច្អាជាា ធរអាណានិគម។  

 

១.ការប្តិះរះិនដយាបាយដខែរដៅកន ុងរយៈដព  ពីឆ្ន ១ំ៩៣៦ ែ ់១៩៤៧ 

ការប្តិុះរុិះននុះ នកើតនច្ញែំរូង កន ុងគំនិតនសាហាជាតិ ប្រឆ្ងំងនឹងអាណានិគមបារាងំ តែល 

អាកនសាហាជាតិតមែរជំោន់នោុះយល់ន ើញថា អាណានិគមនិយម ជានរាោនៅកន ុងមល នួជាតិតមែ រ 

ប្តូវចាំបាច្់សមាា រ់វានចាល។  សមាា រ ់គឺជាពកយនប្រៀរនឹងការរំនដាុះជាតិ តែលតរកតមាងជាពីរ 

តមក នច្ញពីតមកអាកនសាហាជាតិៈតមកទី១ គឺគំនិតជាតិនិយម យល់ន ើញថាតមែរប្តូវពឹងនលើ 

មល នួឯងនែើមបីរំនដាុះជាតិ គំនិតននុះ ផទ ុយពីតមកទី២ យល់ន ើញថាតមែរប្តូវចូ្លរមួកន ុងច្លោ 

រំនដាុះឥណឌ ចូ្ិន តែលជាច្លោែឹកោំនដាយគណរកសក មុ្យនិសត យួន មានតមែរ និងោវជា 
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គណរកសរ រ៏ណ។  តតគំនិតរំនដាុះជាតិទងំពីរននុះ មានទសសនៈែូច្ោា មួយ គឺរំនដាុះជាតិតាម 

មនធោបាយសឹក នប្ពុះអាជាា ធរអាណានិគម នគប្រឆ្ងំងដាច់្ខាតតាមមនធោបាយហឹងោនឹង 

គំនិតច្ង់បានឯករាជយជាតិពីសំណាក់ប្រជាជនអាណនិគម។  ែូនច្ាុះតាំងពីនែើមទីមកនមាុះ វា 

មានទំោស់ជាសារវនត រចួ្នប្សច្ នៅកន ុងទសសនៈរំនដាុះជាតិ រវាងតមែ រអាកជាតិនិយម នឹងតមែរ 

អាកក មុ្យនិសត ឥណឌ ចូ្ិន6។  ច្ំណ ច្មិនប្សរោា  មាននលើរញ្ាអាោគតននកមព ុជានប្កាមផង  

នឹងតូោទីននអាកែឹកោំច្លោរំនដាុះផង។  កន ុងនោលរំណងគណរកសក មុ្យនិសត ឥណឌ ចូ្ិន 

គឺរំនដាុះជាតិទងំរីពីអាណានិគមផង និងឯកភាពប្រនទសយួនផង កន ុងឯកភាពយួនននុះ គឺ 

ជាឯកភាពរមួននែំរន់ត ងកឹង អាណាមនិងកូសាងំស ីន(តែនែីមូយភាគធំននកមព ុជានប្កាម) 

កន ុងប្សកុយួនតតមួយឥតអាច្តរកតច្កបាន។  ែូច្តមែ រែឹងប្សារ់រចួ្មកនហើយ នៅនពលតមែរ 

អាកជាតិនិយមរនងក ើតច្លោរំនដាុះជាតិ«តមែ រឥសសរៈ»នៅកន ុងឆ្ងា ំ១៩៤៦ ពួកយួនក មុ្យនិសត  

វាយកន ែ្ ុះននុះមកនប្រើតែរ ោំឲតមែរនយើងជំោន់នោុះមានការប្ច្រូកប្ច្រល់នៅកន ុងគតិ 

រហូតមកែល់តមែ រនយើងដាក់ន ែ្ ុះឲពួកតមែ រចូ្លយួននោុះ ថាតមែរនយៀកម ីញ នែើមបីតរងតច្កឲ 

ដាច្់ពីតមែ រឥសសរៈ។  នោលរំណងយួនច្ង់ប្តួតប្តាតមែរ នែើមបីរំោយជាតិតមែ រ មានជានិច្ចចារ ់

នផតើមពីសតវតសទី១៧មកនមាុះ ែូនច្ាុះការរញ្ច លូទឹកែីកមព ុជា ឲនៅកន ុងទឹកែីយួនតែលមានតច្ង 

នៅកន ុងតផនការរំនដាុះប្សកុយួនពីអាណានិគមបារាងំ ជាការរនតននយបាយវាតទឹកែីតត 

រ៉ា នណាណ ុះ។  

 

នប្កាយពីសស្រង្ហគ មនោកនលើកទី២ច្រ់មក តមែ រអាកជាតិនិយម តរកនច្ញជាពីរពួក ពួកទី១ គឺ 

តមែ រឥសសរៈរនតសកមែភាពរំនដាុះជាតិតាមមនធោបាយសឹក ចំ្តណកពួកទី២ ជាអាកជាតិនិយម  

យល់ន ើញថា តមែ រអាច្រំនដាុះជាតិ តាមវធីិអហឹងោ នដាយយកលទធិប្រជាធិរនតយយ និងលកខនត ិ 

កៈថែីនននគរតមែ រ ជាមនធោបាយទមទរឯករាជយពីបារាងំ ពួកទី២ននុះ ជាអាកប្រជាធិរនតយយ  

ោំោា រនងក ើតគណរកសននយបាយ ចូ្លរមួនបាុះនឆ្ងា តនលើកទី១នៅកន ុងឆ្ងា ំ១៩៤៦ នែើមបីរនងក ើត 

សភាធមែន ញ្ា ។  នៅកន ុងឆ្ងា ំ១៩៤៧ ប្សកុតមែ រ ចារ់នផតើមមានរែឋធមែន ញ្ា  នប្ជើសនរ ើសររររាជា 

និយមអាប្ស័យរែឋធមែន ញ្ាជារររែឹកោំជាតិ។  រររននុះ មានធាត ជារររប្រជាធិរនតយយ 

នសរ ើពហ រកស នៅកន ុងនោុះមាននិោា ការននយបាយធំពីរម សោា  ពូកទី១ គឺប្តូវចាំបាច្់ទម 

ទរឯករាជយភាា មពីបារាងំ ែូច្យ៉ា ងគណរកសប្រជាធិរនតយយ ពួកទី២ គឺប្តូវរនតនធវ ើសហការ 

ជារនណាត ុះអាសនាជាមួយបារាងំ នែើមបីរក់នបាយយកប្រនយជន៏ពីបារាងំមកកសាងជាតិ  

ែូច្យ៉ា ងគណរកសនសរ ើភាព ពួកទី២ននុះ មានការោំប្ទពីប្ពុះមហាកសប្តសីហន ។  បារាងំ នគ 

នឆាៀតយកទំោស់ននុះ មកនធវ ើជាមនធោបាយសំរារ់រនតការពរប្រនយជន៏ររស់នគ។  នៅច្ំនពុះ 

ការគំរាមកំតហកកាន់តតខាា ំងៗពីសំណាក់យួនក មុ្យនិសត កន ុងសមរភូមិនៅប្សកុយួន បារាងំ 

បានស មច្ិតតប្រគល់ឯករាជយឲតមែ រនៅកន ុងឆ្ងា ំ១៩៥៣ នែើមបីនច្ៀសវាងក ំឲមាននកើតសមរភូមិទី 

                                                             
6
 តមែរក មុ្យនិសតឥណឌ ចិូ្នននុះ នប្កាយមកតមែរនយើងោំោា នៅថាតមែរនតៀកម ិញ។  
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២នៅកមព ុជា តតឯករាជយននុះមានជាតិព លសំរារ់តមែ រ នប្ពុះបារាងំកាត់ទឹកែីកមព ុជា 

នប្កាម និងនកាុះតមែ រជានប្ច្ើនពីទឹកែីតមែ រ ការននុះមានការរញ្ញា ក់ ឲន ើញច្ាស់នៅកន ុងសនា ិ 

សិទ នៅទីប្កងុស ឺតណវ កន ុងឆ្ងា ំ១៩៥៤ បារាងំបានប្រគល់ទឹកែីកមព ុជានប្កាមឲនៅយួន នៅកន ុង 

ប្ករមណឌ ននឯកភាពប្សកុយួន តែលជាការទមទរដាច្់ខាតពីសំណាក់យួនក មុ្យនិសត  

នទុះរីនៅនពលនោុះ មានការតច្កជារនណាត ុះអាសនា  ប្សកុយួនជាពីរែំរន់ននយបាយក៏ 

នដាយ គឺយួនខាងតបូ ង និងយួនខាងនជើង។  នពលនោុះសនមតច្សីហន  នឃាសោភូតប្រជា 

ពលរែឋតមែ រ ថាប្ពុះអងគមាននជាគជ័យណាស់នៅកន ុងសនា ិសិទនៅទីប្កងុស ឺតណវ នដាយប្ពុះអងគជា 

រិតាឯករាជយជាតិ អាច្រកោឯកភាពកមព ុជាបាន មិនែូច្ប្សកុយួនមានតច្កទឹកែីជាពីរ តត 

ប្ពុះអងគោក់នូវការបាត់ទឹកែីកមព ុជានប្កាមទងំមូល នហើយទឹកែីតមែ រននុះ ប្តូវបារាងំ និង 

យួន នគប្សុុះប្សួលោា ទទួលសាគ ល់ជាផល វូការ នៅកន ុងប្ករមណឌ ច្ារ់អនតរជាតិ ថាជាទឹកែីររស់ 

ប្សកុយួន ែូនច្ាុះ សនា ិសិទនៅទីប្កងុស ឺតណវ ជាររាជ័យមួយខាា ំងណាស់ចំ្នពុះប្រជាជាតិតមែ រ។  

គណៈប្រតិភូតមែ រ ចូ្លរមួនៅកន ុងសនា ិសិទនោុះ ប្ោន់តតជាគណៈប្រតិភូប្រថារ់ប្តា ននការប្ពម 

ប្ពងរវាងបារាងំ និងយួន តតរ៉ា នណាណ ុះ ោំោា ច្ ុះហតានលខា តាមបារាងំរង្ហគ រ ់ឥតមានរកោ 

ទ កចំ្ណ ច្ទឹកែីកមព ុជានប្កាម ថាតមែរនៅរកោសិទធិជានិច្ច ថាទឹកែីជាទឹកែី ជាប្រវតត ិសាស្រសត  

ររស់តមែ រ។  សនមតច្សីហន អាច្ោក់នូវនរឿងអាប្សូវននុះបាន នៅនពលប្ពុះអងគមានអំណាច្ តត 

ប្ពុះអងគព ំអាច្មានឥទធ ន ភាពជាអាទិនទព តកនឆាប្រវតត ិសាស្រសតជាតិតមែ រ និងមន សសជាតិបាន 

នោុះន ើយ។  

 

២.ការប្តិះរះិនដយាបាយដខែរដៅកន ុងរយៈដព  ពីឆ្ន ១ំ៩៤៧ ែ ់១៩៥៦ 

ការប្តិុះរុិះតមែ រនៅកន ុងរយៈនពលនោុះ គឺការពរលទធិប្រជាធិរនតយយនៅច្ំនពុះម មការរ៉ា នរ៉ាង 

នូវវវិែតននររររាជាធិរនតយយ។  ែូច្នយើងធាា រ់បាននលើកវាយកមកពិពណ៌ោពីម នរចួ្នហើយ  

ថាសនមតច្សីហន  ប្ទង់មិនតែលស មចិ្តតស មកាយ ទទួលសាគ ល់រែឋធមែន ញ្ា តមែ រឆ្ងា ំ១៩៤៧នោុះ 

នទនប្ពុះវា ជាការប្រមាថនឹងប្ពុះនច្សាត ប្ពុះមហាកសប្តតមែរ ែូនច្ាុះប្ពុះអងគនប្រើមនធោបាយប្គរ់ 

តររយ៉ា ងឥតលជាីភាពតាមតតវចិិ្ោត  នដាយមានជំនួយពីបារាងំផង នែើមបីសមាា រ់លទធិប្រជាធិ 

រនតយយននុះឲបានជាដាច្់ខាត។  ប្ពុះអងគទទួលបានវជ័ិយ នប្ពុះអាកប្រជាធិរនតយយតមែ រភាគ 

នប្ច្ើនជាអាកឪកាសនិយម តប្រប្រួលច្ិតតគំនិតនៅតាមផលប្រនយជន៏តែលមល នួអាច្រកបាន 

សំរារ់មល នួផ្លា ល់ ែូច្យ៉ា ង អាកនច្ុះែឹក យកចំ្នណុះររស់មល នួនៅែូរនឹងយសស័កត ិបានកនប្ម 

នប្ច្ើន អាកលងង ់យកកមាា ំងបាយ នៅរំនរ ើអាកមានអំណាច្ នែើមបីឧតតជីវតិ តែលមល នួទ កជា 

ោភ រាស្រសត មិនរងឹរសូ ស មចិ្តតប្ទរំស់កន ុងភាពនតាកយ៉ា ក នប្ពុះច្ង់បានស មកាយតតមួយនព 

ល។  អតាទតាភាពជាទូនៅននុះ វាជាជមងឺប្តាំតប្តងររស់ជាតិតមែ រ នសា ើរតតោែ នឪសថណាអាច្ 

ពោបាលវាបាន។  

ការប្តិុះរុិះននយបាយតមែរនលើលទធិប្រជាធិរនតយយមានលកខណៈតររណា? 
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ច្ំនពុះអាកប្រជាធិរនតយយតមែ រជំោន់នោុះ យល់ន ើញថានសរ ើភាព និងការនជឿននលឿន ជាគូរ 

នឹងោា  នហត ននុះឯង អាកទងំនោុះនប្ជើសនរ ើសយកលទិធប្រជាធិរនតយយនសរ ើជានោលននការប្តិុះ 

វរុិះននយបាយររស់មល នួ។  នគអាច្សួរជាសំណួរថា នតើលទធិប្រជាធិរនតយយនសរ ើ វាជាលំអានអាច្ 

យកវា មកអន វតត ិបានកន ុងសងគមតមែ រ នៅនពលនោុះ វាកំព ងមានររវិតតន៏ ពីសងគមរ រាណនៅ 

រកសងគមននអនត រភាព តែរឫនទ? 

កន ុងវកិារននុះ នោក Aristote ពិចារណាថា ែំណាក់កាសននអនតរភាព វានប្ច្ើនតតមាននកើត 

អំនពើកំណាច្កន ុងសងគម ការសនងកតននុះ នគន ើញមាននកើតពិតតមន នៅកន ុងរែិវតតន៏បារាងំ 

កន ុងសតវតសទី១៨។  ចំ្តណកនោកMontesquieu វាយតនមាថា នៅកន ុងសងគមននរណាត ប្រនទស 

អាស  ីតែលទ កនសវភាព ជាទមាា រ់កន ុងការរស់នៅររស់ប្រជាជន យកវាមកផោនំឹងនសរ ើភាព 

គឺពិតជាការលំបាកមួយខាា ំងណាស់។  សួរថា នតើនសច្កត ីអុះអាងននុះ វាមាននសច្កត ីពិតតែរ 

ឫនទ? ច្នមា ើយមាននៅកន ុងឧទហរណ៏កន ុងទីននុះ ែូច្នៅប្រនទសឥណាឌ  នសៀម ហវ ីលីពិន មា៉ា  

ន យ៉ាូ  កូនរ៉េខាងតបូ ង អាំងែូនណស ី ជរ៉ា ន អាកននយបាយនគ ប្សុុះប្សួលោា យកលទធិប្រជាធិរនត 

យយនសរ ើមកអន វតតន៏ប្រករនដាយនជាគជ័យ។  នតើអវ ីជានសាននភាពនជាគជ័យននុះ? 

 

គួរកត់សំោល់តែរថា នៅកន ុងរយៈនពលពីឆ្ងា ំ១៩៤៧ ែល់ឆ្ងា ំ១៩៥៦ លទធិក មុ្យនិសតចារ់នផតើម 

មានឥទធិពលរនណត ើរៗនៅកន ុងមជឈដាឋ នអាកប្រជាធិរនតយយតមែ រ នប្ពុះមកពីចំ្ហាយជ័យជំនុះ 

ននគណរកសក មុ្យនិសត ច្ិន នលើអាកជាតិនិយមចិ្ន នៅប្សកុចិ្ន វានហើរចូ្លមកកន ុងែំរន់ 

មជឈិមរូព៌ប្រនទស ជ័យជំនុះននុះជាោភមួយែល់គណរកសក មុ្យនិសតឥណឌ ចិូ្ន ែឹកោំនដាយ 

យួនក មុ្យនិសត  វាយកលទធិននុះមកនឃាសោនៅកន ុងប្សកុតមែ រ ពនយល់ប្រជាជនថាជាមនធោ 

បាយតតមួយគត់ អាច្យកវាមកវាយនែញបារាងំនច្ញពីឥណឌ ចូ្ិន ែូនច្ាុះជនជាតិទងំរី តមែ រ  

ោវ និងយួន ជាទននារីពិតតមន តតកំព ងហូរចូ្លនៅកាន់មហាសាគរតតមួយ តែលមានន ែ្ ុះ 

ថាឥណឌ ចូ្ិន ែូនច្ាុះប្តូវចាំបាច្់រមួោា  នែើមបីកំចាត់ច្ប្កពនត ិបារាងំ។  កន ុងទសសនៈទីែល់តតមួយ 

ននុះឯងនហើយ យួនក មុ្យនិសត  វាទ កជនជាតិទងំរីននុះ ជាមូលដាឋ នចិ្តត និងសហគម សំរារ់ 

រំនរ ើមហិច្ាតាវាទទឹកែីវា។  តតនទុះរីយ៉ា ងណាក៏នដាយ ទសសនៈយួនននុះោែ នឯកភាពកន ុងជួរ 

អាកក មុ្យនិសត តមែ រន ើយ តែលោំរនងក ើតឲមានទំោស់មិននច្ញម ម រវាងអាកនជឿនលើយួន 

ក មុ្យនិសត  និងអាកយកចិ្នក មុ្យនិសតជាលំអាន។  

 

៣.ការប្តិះរះិនដយាបាយដខែរដៅកន ុងរយៈដព  ពីឆ្ន ១ំ៩៥៦ ែ ់១៩៦៥ 

នៅកន ុងឆ្ងា ំ១៩៥៦ សនមតច្សីហន  បានែនណត ើមអំណាច្បានទងំអស់ អំណាច្មហាកសប្ត  

អំណាច្នីតិប្រតិរតត ិ អំណាច្នីតិរញ្ាតត ិ និងអំណាច្ត ោការ ែូនច្ាុះអំណាច្នៅប្សកុតមែ រចារ់ 

ពីឆ្ងា ំង១៩៥៦ ជាអំណាច្ផ្លត ច្់ការ មានលកខណៈជាសមនតនិយម។  កន ុងរររផ្លត ច្់ការននុះ រ ញឲ 

អាកប្រជាធិរនតយយនប្ជើសនរ ើសផល វូពីរផទ ុយោា ដាច្់ខាតៈទី១ ច្ ុះចូ្លសីហន  ទី២ ប្រឆ្ងំងនឹង 
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នសត ច្សីហន ។  ែូច្ធាា រ់បានជំរារខាងនលើរចួ្មកនហើយ អាកប្រជាធិរនតយយ ភាគនប្ច្ើនបាន 

ច្ ុះចូ្លសីហន តាំងពីយូរយរមកនហើយ តែលជាកតាត ោំឲសនមតច្សីហន មានលទធភាព ែនណត ើម 

អំណាច្បានយ៉ា ងង្ហយប្សួល។  នៅសល់អាកប្កាញ តតនលើកននុះ ប្តូវោំោា រិទមាត ់ឬោំោា រត់ 

ចូ្លនប្ពនៅចូ្លជាមួយពួកតមែរនសរ ើ ឬចូ្លរំនរ ើអងគការក មុ្យនិសត លួច្ោក់ ព ំនោុះនទ គឺច្ាស់ 

ជាសនមតច្សីហន នចាទជាជនកបត់ជាតិជាព ំខាន។  

 

កន ុងមណៈនោុះ មានរញ្ា វនត  ជាអាកនជឿននលឿននិយម មានសញ្ញា រ័ប្តថាា ក់រណឌ ិតពីប្រនទស 

បារាងំ នោកហ ួ .យន់ ហ  យ.នឹម និងនមៀវ.សំផន ោំចូ្លមកកន ុងប្សកុតមែ រ នូវការប្តិុះរុិះនសែឋ 

កិច្ចតររសងគមនិយម។  ការប្តិុះរុិះននុះ ជាែំរូង នធវ ើឲសនមតច្សីហន មានការយកចិ្តតទ ក 

ដាក់ នប្ពុះប្ទង់យល់ន ើញថា វាអាច្មានប្រនយជន៏ែល់ននយបាយររស់ប្ពុះអងគ  តតនប្កាយ 

មក ប្ទង់ចារ់នផតើមមានទំោស់ជាមួយរញ្ញា វនតទងំនោុះ នប្ពុះប្ពុះអងគនចាទជនទងំនោុះថា 

មានោក់មនោគមវជិាា ក មុ្យនិសត  តែលប្ពុះអងគទ កវា ជាសប្តូវទី២ររស់ប្ទង់ រោា រ់ពីតមែ រ 

នសរ ើ តែលប្ទង់ទ កជាសប្តូវទី១។  ទំោស់ននុះ តប្មូវឲរញ្ញា វនតទងំរីរត់ចូ្លនប្ពនៅចូ្លរំនរ ើអងគ  

ការក មុ្យនិសត  តែលមានយួនក មុ្យនិសតជាអាកពិនិតយប្តួតប្តានលើតមែ រនៅន ើយ។  

 

នរើនយើងនធវ ើសនងខរននការប្តិុះរុិះននយបាយតមែ រតាំងពីឆ្ងា ំ១៩៣៦មក នយើងន ើញមានការវវិឌ្ឍ 

ន៏ ពីគំនិតប្រឆ្ងំងអាណានិគម ប្រឆ្ងំងនឹងការវលឹប្ត រ់ននររររាជាធិរនតយយ ប្រឆ្ងំងនឹង 

រររសមនតនិយម(សងគមរាស្រសត និយ) រហូតមកែល់នឹងការប្រឆ្ងំងនឹងរ គគលសីហន  តែលតមែ រ 

អាកប្រជាធិរនតយយកត ី អាកក មុ្យនិសត និយមកត ី ទ ករ គគលសីហន ជាឧរសគគធំរំផ ត ននការ 

វរកិចំ្នរ ើន ននសងគមតមែរ និងនសរ ើភាពននប្រជាពលរែឋតមែ រ។  ការប្រឆ្ងំងនោុះមាននោលរំណង 

ច្ាស់ោស់ណាស់ នៅកន ុងការប្តិុះរុិះននយបាយររស់អាកប្រជាធិរនតយយ៖ 

១.ប្រឆ្ងំងនឹងអាណានិគម នែើមបីឯករាជយ,  

២.ប្រឆ្ងំងនឹងររររាជាធិរនតយយ នែើមបីការពររែឋធមែន ញ្ា ,  

៣.ប្រឆ្ងំងនឹងរររសមនតនិយម នែើមបីប្រតោសាា រោលទធិប្រជាធិនរតយយ,  

៤.ប្រឆ្ងំងនឹងរ គគលសីហន  នែើមបីការពរប្រនយជន៏ជាតិ។  

 

ការដប្បើពាកយ៖ 

នែើមកំនណើត=Genèse;ការប្តិុះរុិះននយបាយ=Pensée politique;ប្រជារាស្រសត=Sujets;ពលរែឋ=Citoyen;រ ញ្ញា

កិរយិ=Action méritoire;ការកនកើត=Formation;ភូមិ=Domaine;ប្រជាជន=Population;ែំនណកកមាា ំង

ននយបាយ=Force politique dormante;រររសមនតនិយម=Totalitarisme;នសតច្=Prince;ពលការ=Coercition;

វវនិោម=Inverse;;តមាង=Ramification;សីទធ ិអំណាច្និយម=Autoritarisme;សងគមជាតិនិយម=National-

socialisme;គណរកសរ រ៏ណ=Parti supplétif;សារវនត=Fondamental;លជាីភាព=Honte;ររវិតតន៏=Mutation;អនតរ

ភាព=Transition;នសវភាព=Servitude;វវកិារ=transformation;មូលដាឋ នចិ្តត និងសហគម=Base sentimentale 

et communautaire។  
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៧ 

 

សម័យឯកជជយ 

សម័យសងគមជស្រសត និយម 

៣. រយៈដព ពឆី្ន ំ១៩៦៦ ែ ឆ់្ន ំ១៩៧០ 

 

 

ការបដងវរទិសនដយាបាយ 

ែូច្នយើងែឹងរចួ្នហើយ នប្កាយនពលតែលសនមតច្សីហន រនងក ើតច្លោសងគមរាស្រសត និយម តែល 

ជារររមានធាត ផទ ុយប្ស ុះពីរររប្រជាធិនរតយយនសរ ើ ប្ទង់ចាបំាច្់រតងវរទិសននយបាយ  

នែើមបីរកការោំប្ទនលើឆ្ងកអនតរជាតិែល់ននយបាយររស់ប្ទង់។  នដាយធាត ច្លោសងគមរាស្រសត  

និយមជាអំណាច្ផ្លត ច្់ការ ែូនច្ាុះប្ពុះអងគបាននប្ជើសនរ ើសយករនរៀរែឹកោំក មុ្យនិសតមកនធវ ើជា 

គំរនូនការែឹកោំររស់ប្ទង់ ែូច្យ៉ា ងមាន៖គណរកសននយបាយតតមួយ មនោគមវជិាា ននយ- 

បាយតតមួយ និងអន វតតនូវជំននឿទ ករ គគលប្ពុះអងគជាប្ពុះ។  លកខណវនិិច្ា ័យទងំរីននុះនហើយ 

តែលជាការរង្ហា ញនូវធាត រររសងគមរាស្រសត និយមជារររសមសត និយម7 កន ុងចំ្ណ ច្នប្ជើសនរ ើស 

រនរៀរែឹកោំក មុ្យនិសតមកនធវ ើជាគំរនូនុះនទៀត នសត ច្8សីហន នធវ ើការតរងតច្កនូវរនរៀរែឹក 

ោំ និងមនោគមវជិាា  ប្ទង់ទ កមនោគមវជិាា ក មុ្យនិសតជាសប្តូកន ុងប្រនទស តតយករនរៀរ 

ែឹកោំផ្លត ច់្ការររស់វា មកអន វតត៖ ជាសប្តូវ នប្ពុះរររក មុ្យនិសត  វាជារររប្រឆ្ងំងនឹង 

វណណ ៈ នហើយវាយរំោយវណណ ៈ រ៉ា តនត រនរៀរែឹកោំររស់វា ជារនរៀរមានធមែជាតិ មិនសូវម សោា  

ពីររររាជាធិរនតយយនោុះនទ គឺអំណាច្ទងំអស់ វាថិតនៅនលើនែអាកែឹកោំតតមាា ក់គត់។  

ការរតងវរទិសននយបាយននុះ នសត ច្សីហន យកសសររីមកនធវ ើជាច្នាល់ននយបាតថែីររស់ប្ទង់ 

៖ ននយបាយអពោប្កិត ននយបាយសងគមនិយម ននយបាយប្រជាភិថ តិ។ ទី១ ជាននយបាយ 

ការររនទស, ទី២ ជាននយបាយនសែឋកិច្ច  និង ទី៣ ជាននយបាយកន ុងប្រនទស៖ 

 

១.នដយាបាយប្បជ្ជភិងុតិ 

ននយបាយប្រជាភិថ តិ ជាននយបាយនផាកន ុង នប្រើសំរារ់នបាករនញ្ញា តទឹកចិ្តតប្បជ្ជជន9 តាម 

វវធីិរិយ៉ា ង៖ ទី១.នធវ ើស នា រកថាយ៉ា ងយូរ និយយសរនសើរតតមល នួឯង រង្ហា ញនូវការសមាយ 

                                                             
7
 សមសត និយម=Totalitarisme។  

8
 នសតច្=Prince។  

9
 ប្រជាជន=Population;ប្រជាពលរែឋ=Peuple;ប្រជារាស្រសត  ឬរាស្រសត =Sujets;មហាជន=Masse។  
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វរ ើករាយហួសនហត នលើប្គរ់ទ កខ  ឬរញ្ញា ររស់សប្តូវររស់មល នួតែលកំព ងជួរប្រនទុះ នរើសាត រ់នហើយ 

ន ើញនូវកាយវកិារវញិ ហាក់រីនយើងឮ ឬ ន ើញរ គគលមួយតែលមានជមៃ ឺសតិ”រវក់”10 ែូច្ 

មន សសឆ្តួប្ជកូ និយយឲបានតតនិយយ នប្ពុះោែ ននរណាហា ននិយយជំទស់។  ការននុះជា 

សញ្ញា ននលកខណៈជនផ្លត ច្់ការ និយយពនយល់នគ តតមិនតែរហា ននធវ ើការពិភាកោផទ ុយោា  តែល 

ជាគំនិតជំទស់ទល់ម មោា នោុះន ើយ នហើយនៅនពលណា មានជនណាមាា ក់នគហា ន សួរ ឬ ឲ 

នយរល់ផទ ុយពីមល នួ គឺទ កជននោុះជាសប្តូវមល នួមួយរំនពច្។  ទី២. នធវ ើការតច្កអំនណាយែល់ 

រាស្រសត  នែើមបីទក់ទញឲមកសាវ គមន៏មល នួ អងុ្យសាត រ់មល នួនិយយរារ់នមា៉ា ងកណាត លនថងប្តង់ 

តកនអាកតប្សច្ំការ អាករាជការ សិសោន សិសស ឲមកចាំទុះនែអរអរសាទរជាអាទ៏។  ទី៣ 

និយយ ឲរាស្រសតសរាយែូច្អាកកំតរាង យកនវទិការជាតិនធវ ើជានរាងអានយ៉ា។  ទិែឋភាពទងំរី 

ននុះ គឺទ កែូច្ជាការរង្ហា ញ នូវសិលបៈសីហន នែើមបីជាការកំសាននោុះឯង។  រមួនសច្កត ីមក នគ 

អាច្ចាត់ទ កនសត ច្សីហន ជានមែឹកោំអវជិាា  ោែ នមានអវ ីរនត ិច្នសាុះតែលអាច្ចាត់ទ កជា 

«មន សសនទៀងប្តង់» ជាជនប្រឆ្ងំងនូវប្គរ់ «រញ្ញា » តែលមាននៅកន ុងប្រនទស នហត ននុះឯង 

បាននគន ើញសីហន សំតែងនូវការជំទស់ជានិច្ចនឹងរញ្ញា វនត  និងអាកមានសញ្ញា រ័ប្តជាទូនៅ 

ប្ទង់តតងតតប្រឆ្ងំងនឹងជនណាតែលនគមានវរបធម៌ ឬ មានការយល់ែឹង11 កន ុងមល នួ តែល 

សីហន មល នួឯងោែ ន។  

 

២.នដយាបាយសងគមនិយម 

ជាននយបាយនសែឋកិច្ចតររសងគមនិយម យកវាមកនធវ ើជាននយបាយអភិវឌ្ឍជាតិ ឈ្រ់ 

ទទួលជំនួយសហរែឋអានមរកិ និងនោកនសរ ើ តតតរជាទទួលជំនួយច្ិន និង នោកក មុ្យនិសត  

នដាយនចាទប្រកាន់ថាជំនួយអានមរកិជាជំនួយមានចំ្ណង ឯជំនួយចិ្នប្រជាមានិតវញិជា 

ជំនួយឥតមានចំ្ណង។  ជនប្មើសននុះគឺសំរារ់តតយកវា មករំនរ ើននយបាយផ្លា ល់មល នួប្ពុះអងគ  

តតរ៉ា នណាណ ុះ នប្ពុះប្ទងម់ានជំននឿថាច្ិននគការពរអំណាច្សីហន  ឯអានមរកិាំងវញិ នគឲជំនួយ 

នែើមបីការពរប្រនយជន៏ប្រជាពលរែឋតមែ រ ការពរលទធិប្រជាធិនរតយយ ែូនច្ាុះនគមិនការពរ 

ប្រនយជន៏រ គគលនោុះន ើយ។  កន ុងទសសនៈតររននុះឯងនហើយ តែលវាោំ រំខានែល់នសត ច្សីហន  

កន ុងការទទួលជំនួយសហរែឋអានមរកិ។  ជំនួយអានមរកិាំង តែលសីហន នលើកមកនធវ ើររូមនត  

នឃាសោពនយល់រាស្រសត  ថាជាជំនួយមិនលអ នោុះ ឬ មានចំ្ណង តតការពិតចំ្ណងនោុះគឺសហរែឋ  

អានមរកិ នគមានល័កខមណឌ នគមួយច្ាស់ោស់ គឺហាមដាច់្ខាតមិនឲយកជំនួយននុះមកនប្រើ 

សំរារ់ប្រឆ្ងំងនឹងប្រនយជន៏សហរែឋអានមរកិតតរ៉ា នណាណ ុះ ែូនច្ាុះនរើអាកណាមានការយល់ែឹង គឺ 

មិនអាច្ទ កល័កខមណឌ ននុះ ជាការមិនប្តឹមប្តូវនោុះន ើយ។  ឯចំ្តណកជំនួយច្ិនប្រជាមានិត 

វវញិ ោែ នមសំខាន់តររអានមរកិាំងតមនពិត តតនយើងន ើញប្សារ់នហើយ នតើច្ិននឆាៀតទញយក 

ផលប្រនយជន៏ពីតមែ រតររណានែើមបីយកនៅជួយយួនក មុ្យនិសត  តតទនងវ ើននុះ សីហន  ប្ទង់នធវ ើជា 

                                                             
10

 ជមងឺសតិរវក់=Manie។ ជមងឺនកើតពីទមាា រ់អាប្កក់។  
11

 ការយល់ែឹង=Le bon sens។  
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នមើលព ំន ើញ នប្ពុះច្ិន នគធាោការពរអំណាច្សីហន ។  ច្ំនពុះសីហន  មសនោច្ិនននុះ វា 

ប្គរ់ប្ោន់សំរារ់ប្ពុះអងគ នទុះរីជាតិសាា រ់ វាឥតឈ្ឺកាលអវ ីែល់ប្ទង់នោុះន ើយ។  ននុះនហើយ 

ននយបាយសងគមនិយមររស់នសត ច្សីហន ! 

ប្សកុតមែ រជំោន់នោុះ ជាប្រនទសឧោភិវឌ្ឍ12 តតសីហន តប្សកប្បារ់រាស្រសតថា ជានកាុះសនត ិភាព 

មានគនប្មាងអភិវឌ្ឍន៏នសែឋកិច្ច  សងគមកិច្ច អរ់រំជាតិ។ ល។  អស់រយៈនពលែរ់ឆ្ងា ំ (១៩៥៦- 

១៩៦៦)នសត ច្សីហន ជាអាកែឹកោំផ្លត ច់្ការ ែឹកោំវសិ័យទងំរីតែលបាននរៀររារ់ខាងនលើននុះ 

នៅរកធនកស័យ នប្ពុះគនប្មាងអភិវឌ្ឍន៏តែលសីហន រនងក ើតមល នួឯង មិនតែលបានសំនរច្ែូច្ 

ការនប្ោងទ ក នប្ពុះសីហន តតងតតមានចំ្ណង់ច្តមាក ែូរតាមតតមល នួយល់ន ើញ ោំឲអាកែឹក 

ោំតមែ រឯនទៀតៗតលងែឹងថាសីហន ច្ង់បានអវ ីពិតប្បាកែ។  ការផ្លា ស់រត រូររស់សីហន ននុះ 

នោក Charles Mayer កត់សសំោល់ថា «ចារ់ពីតមវចិ្ា ិកាឆ្ងា ំ១៩៦៦ នសត ច្សីហន  កាា យជា 

មន សសរនវ ើរវាយ។  ប្ទង់ឆាងរយៈនពលទពវលភាព ហាក់រីែូច្នែើរឆាងផល វូទនទសាអ តជានប្ច្ើន ពីផល វូ 

សរាយរ ើករាយច្ិតតខាា ំង នៅរកផល វូនកាោហល» នោករនតថា «ប្ទង់កាា យជាមន សសឆ្ងរ់មឹង 

ច្ងគំន ំ រញ្ញច ឲចារ់ដាក់គ កជនណាតែលប្ទង់សងស័យថាជាអាកក មុ្យនិសត  ”ន និយម” នជរ 

ប្រមាថនគឯង»។  

ការបារមាររស់នសត ច្សីហន  វាមាននហត ផល នប្ពុះសហរែឋអានមរកិបានសំនរច្ចិ្តតនធវ ើអនតរា 

គមន៏ នដាយច្ំនពុះនៅកន ុងសស្រង្ហគ មនៅប្រនទសនយៀកណាម គឺកន ុងនថងទី៨មិោឆ្ងា ំ១៩៦៦ 

នោកប្រធាោធិតី L. Johnson បានរញ្ញច ឲកងទ័ពអានមរ ើកាំងមកនបាុះទ័ពនៅកន ុងនមតត 

Da Nang នៅកន ុងប្រនទសយួនខាងតបូ ង។  នរសកកមែររស់កងទ័ពននុះគឺ៖ ការពរនសរ ើភាព 

ររស់ប្រជាពលរែឋននយ វសាធារណរែឋនយៀកណាមខាងតបូ ង តែលកំព ងទទួលការគំរាមកំតហង 

ពីសំណាក់កមាា ំងក មុ្យនិសត  នៅអាស  ីជាពិនសសនៅែំរន់អាស ីអនគាយ៏ មាន ច្ិន និង យួន 

ក មុ្យនិសត  ជាអាករងកនហត ។  

នរណាក៏ែឹងតែរថា នសត ច្សីហន  ចារ់ពីឆ្ងា ំ១៩៦៣មក ប្ទងែូ់រននយបាយអពោប្កិតយ ១៨០° 

តរនៅជួយនប្ជាមតប្ជងយួនក មុ្យនិសត  តាមការនសា ើរសូមពីច្ិនប្រជាមានិត ែូច្យ៉ា ងអន - 

ញ្ញា តឲកងទ័ពនយៀកក ង រារ់ម ីនោក់ មកតាំងជំរ ំសឹកនៅកន ុងទឹកែីតមែ រ នែើមបីវា ប្សួលង្ហយ 

វាយ ប្រហារយួនខាងតបូ ង និង ទ័ពអានមរ ើកាំង នៅនវៀតណាម។  កន ុងឆ្ងា ំ១៩៦៣នោុះតែរយួន 

ក មុ្យនិសត  ចារ់នផតើមរនងក ើត ឲមាន មូលដាឋ នរែិវតតតមែ រក មុ្យនិសត  តផាកនយធា នៅកន ុង 

ទឹកែីតមែ រ នែើមបីទ កនធវ ើជា អាធារពសត ុភារ13 កន ុងនោលរំណងសំរលួ ការវលឹប្ត រ់ តមែ រនយៀក 

ម ីញនែើមបីពប្ងឹកសកមែភាពរែិវតតន៏នយធាកន ុងតែនែីតមែ រ មួយវញិនទៀត គឺនែើមបី ពប្ងឹក 

ពប្ងិច្ មូលដាឋ ននសែឋកិច្ចសស្រង្ហគ ម នដាយោំចូ្ល ជនជាតិយួន តែលមានចិ្តតប្សឡាញ់ក មុ្យ 

និសត  មកប្រករ ររររកស ី តាមប្ចាំងទននាបា៉ា សាក់ និង នមក ង។ មកែល់ឆ្ងា ំ១៩៦៦-១៩៦៧ 

ជនជាតិយួនទងំនោុះ បានោោំា  រនតែំនណើរតាមទូក រហូតមកែល់ នមតតតាតកវ និង នមតត  

                                                             
12

 ឧោភិវឌ្ឍ=Sous-développement ោែ នការច្នប្មើន។  
13

 អាធារពសត ុភារ= ជំនួយជាជាសមាា រៈនយធា Support logistique។  
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នពសាត់ រចួ្មកតាំង ជនប្មាគអតណត ត កន ុងរឹងទននាសារតតមតង។  នដាយមានជំនួយននយ- 

បាយ ពីនសត ច្ស ីហន ផង  យួនក មុ្យនិសត  អាច្រនងក ើត មូលដាឋ ននសែឋកិច្ច  សំរារ់ជាជំនួយ 

សស្រង្ហគ ម ជានប្ច្ើន នៅកន ុងប្សកុតមែ រ មាននៅ៖ ប្សកុពមឈ្រ  ត ងហ ង  ទូកមាស ។ ល។  

នដាយយកនមតត  នពសាត់ ជាមូលដាឋ នធំ។  

ែូច្បានជំរារខាងនលើរចួ្មកនហើយ អនតរាគមន៏នដាយច្ំនពុះ កងទ័ពអានមរ ើកាំងនៅនវៀត 

ណាមខាងតបូ ងកន ុងតមមីោឆ្ងា ំ១៩៦៦ ោំឲនសត ច្សីហន  ពីបាកោក់បាំងការអន ញ្ញា ត ឲយួន 

ក មុ្យនិសត  នប្រើទឹកែី នែើមបីនធវ ើសស្រង្ហគ មប្រឆ្ងំងទ័ពអានមរ ើកាំងនៅនវៀតណាមខាងតបូ ង។  

ជំនួយននុះ រងខំឲអានមវរ ើកាំងនធវ ើអនតរាគមន៏ជាសំង្ហត់តាមផល វូសឹក ចូ្លមកកន ុងទឹកែីតមែ រ 

តាមការទំោក់ប្ោរ់តរក នលើមូលដាឋ នសឹកនយៀកក ង នៅកន ុងប្សកុតមែ រ តែលោំឲប្រជាជន 

តមែ រ រស់នៅតកបរមូលដាឋ នសឹកនយៀកក ង ទទួលរងនប្ោុះអំពីការទំោក់ប្ោរ់តរកននុះ ែូច្ 

យ៉ា ងនៅភូមិច្ស្រោា កន ុងនមតតសាវ យនរៀងនៅកន ុងឆ្ងា ំ១៩៦៦ជាអាទ៏។  ប្រតិកមែយួនក មុ្យនិសត  

កន ុងែំណាក់ការថែីននុះ គឺវា រងខំឲតមែ រក មុ្យនិសត  រនងក ើនសកមែភាព វវទិធងសោ នែើមបីឲមាន 

អសតតិស មនៅកន ុងប្សកុតមែ រ ែូច្យ៉ា ងមានការនបាុះមិតរ៏ណណ  កន ុងប្សកុបារាយ (មណឌ លនោក 

ហ យ-នឹម)  ប្រឆ្ងំងវនឹងរាជរដាឋ ភិបាល ែឹកោំនដាយ នោក លន់-នល់ នដាយនចាតប្រកាន់ 

ថា ជារដាឋ ភិបាលមំុ្អានមរ ើកាំង។  មិតរ៏ណណ  អំពវោវ ឲប្រជាជនរត់ចូ្លនប្ព នែើមបីនធវ ើកាតតស ូ  

ប្រឆ្ងំង នឹងអានមរ ើកាំង។  រាជរដាឋ ភិបាល ែឹកោំនដាយ នោក លន់-នល់ ជាសប្តូវ នឹងនយៀក 

ក ង នប្ពុះរដាឋ ភិបាលននុះ នធវ ើននយបាយ ទរ់មិនឲអាកកសិករ លក់ប្សូវឲនយៀកក ងតាមផោ 

នលែ  នដាយរនងក ើតអងគការពិនសស សំរារ់ទិញប្សូវពីកសិករ។  តតននយបាយននុះ ោំឲប្រជា 

កសិករ មិនសរាយច្ិតត  នប្ពុះោតអ់ាច្លក់ឲនយៀកក ង នដាយបានតនមា៣ែង នលើសពីតនមា  

ទិញររស់រាជរដាឋ ភិបាល។  ឧទហរណ៏ នៅភូមិសំ ូតកន ុងនមតតបាត់ែំរង នយៀកក ង នឆាៀត 

យក កំហ សមាុះពីសំណាក់ អាករាជការ និងោយទហា នមាុះ កន ុងនរឿងទំោស់ែីថាីជាមួយប្រជា 

ជន រនញ្ា ុះប្រជាជនឲរុះនបារប្រឆ្ងំង នឹងរាជរដាឋ ភិបាល។  សីហន  ភ័យខាា ច្ នគច្រញ្ញា  ទ កឲ 

រដាឋ ភិបាលមានទំោសជ់ាមួយប្រជាកសិករ យងនច្ញពីប្សកុតមែ រ នៅនថងទី៦មករាឆ្ងា ំ១៩៦៧ 

យ៉ា ងរោា ន់រំផ ត។  កន ុងការរុះនបារននុះ នយៀកក ងរញ្ញា  ឲប្ករមណឌ នយៀកម ីញ នច្ុះនិយយ 

តមែ រច្ាស់ កំព ងនធវ ើនរសកកមែនៅប្សកុនសៀម ចូ្លមកកន ុងែំរន់សំ ូត នែើមបីនរៀរចំ្ឲមាន 

កាតតស ួតាមផល វូអាវ ធជាមួយកងទ័ពជាតិតមែ រ ោំឲមានផទ ុុះអាវ ធរនត ិច្រនត ចួ្ និង ការភាស 

ប្រជាកសិនកមួយច្ំនួនធំ រត់នៅពួននៅកន ុងនប្ព។  

កន ុងតមក មាៈឆ្ងា ំ១៩៦៧  ពួកក មុ្យក មុ្យនិសតោំោា  ោំោា នបាុះមិតរណណ  វរុិះគន់សីហន  នចាទ 

ប្រកាន់ថាប្ទង់នៅរស់នៅប្រនទសបារាងំ ចាយល យរាស្រសត តមែ រ រកនសច្កត ីស ម។  មិតរណណ ននុះ នធវ ើ 

ឲសីហន មានកំហឹងខាា ំងណាស ់នពលប្ទង់យងប្ត រ់មកប្សកុតមែ រវញិ ោនថងទី៩មីោ មួយនថង 

រនារ់មក ប្ទង់បាននឆា ើយតម នឹងមិតរណណ ថា ប្ទង់នឹងែឹកោំប្រជាពលរែឋនៅរកសងគម 

និយម តតដាច់្ខាត មិននធវ ើននយបាយ នែើរនៅចូ្លកន ុងលទធិក មុ្យនិសត នោុះន ើយ។  នថងទី១១ 
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មីោ នមៀវ-សំផន ែឹកោំមហាបាត កមែ ែ៏ធំមួយនៅភាំនពញ នែើមបីសំតែងការោំប្ទននយ- 

បាយនសតច្សីហន  តតនោលរំណងធំ  គឺទមទរ ឲនោក លន-់នល់ ោរតលងពីែំតណងោយក 

រែឋមស្រនត ី ឯនណាុះនទ។  សីហន  នឆា ើយតរនឹងមហាបាត កមែ តាមការនកាុះប្រជ ំសមាជជាតិវវសិា- 

មញ្ា មួយ អនញ្ា ើញ សមាជិកតមែរនយៀកម ីញ ឲចូ្លរមួកន ុងសមាជជាតិននុះ។  អវ ីតែលគួរឲចំ្ត ក 

គឺវាគែ ិន តែលជាសមាជិកតមែរនយៀកម ីញ ន ើងតថាងថា ពួកមល នួ មានការអាណិតអាសូរែល ់

ជនជាតិយួន តែលបានមករស់នៅកន ុងប្សកុតមែ រ នៅតាមទល់តែន តមែ រ-យួន មានការភិត 

ភ័យខាា ំងណាស់ ពីការល កល យ ននទ័ពនវៀតណាមខាងតបូ ង និង អានមរ ើកាំង មកកន ុងទឹកែី 

តមែ រ នែើមបីមកនធវ ើបារមល នួ ែូនច្ាុះ វាគែ ិនននុះ បានសូមនសា ើែល់សីហន  ឲផគង់អាវ ធែល់ជនជាតិ 

យួនទងំនោុះ នែើមបីអាច្នឹងការពរមល នួបាន។  នសច្កត ីនសា ើននុះ ោំឲ អាកចូ្លរមួលកន ុងសមាជ 

ជាតិនពលនោុះ មានការផ្លា ក់នផអើលជាខាា ំង តតតររជាោំោា យល់កន ុងចិ្តតថាននុះជា ឧតតមននយ 

បាយររស់សនមតច្ឪ។  

គួរនលើកនរឿងឧតតមននយបាយសនមតច្សីហន មួយមកនិទន ជូនមិតតអាកអាន ៖ 

នោក វរនសនីយឯក តហវណង់នែរ-សូតសត ន រែឋនលខាធិការ ប្កសួងសនត ិស ម នៅកន ុងរាជរែឋភិ 

បាល ែឹកោំនដាយនោក លន់-នល់ ជំោន់នោុះ មាននែើមគំនិត នធវ ើអនងកត អំពីទីតាំងមូល 

ដាឋ នសឹក យួនក មុ្យនិសត  នៅកន ុងតែនែីតមែ រ។  នប្កាយពីបានែឹងច្ាស់ ប្គរ់ទីតាំងមូលដាឋ ន 

សឹកពួកនយៀកក ងរចួ្នហើយ នោក វរនសនីយឯក បានយកឯកសារននុះ នៅប្បារ់ នោក វរនស 

នីយឯក អ ំ-មា៉ា ណូរនិ, ជាមិតតរមួជំោន់ទី២ ននសាោោយទហា ន,  រែឋនលខាធិការ  ប្កសួង 

ការពរនផាែីកន ុងប្រនទស  តែលជារងប្រសុ អាកមាា ង មូនិច្។  នោក អ -ំមា៉ា ណូរនិ យកឯកសារ 

ននុះ នៅទូលថាវ យសនមតច្សីហន ។  នប្កាយពីបានទតន ើញឯកសារននុះ សីហន សួរនៅ នោក មា៉ា  

ណូរនិថា «នតើ នោក សូតសត ន យល់តររណានៅ?» នោក មា៉ា ណូរនិនឆា ើយថា «កន ុងសាា នភាព 

តររននុះ នរើពួកនយៀកក ក ច្ង់វាយយកប្សកុតមែ រ គឺវាអាច្វាយយកបាន កន ុងរយៈនពលតត២៤ 

នមា៉ា ងតតរ៉ា នណាណ ុះ»។  

ពីរីនថងនប្កាយមក នោក សូតសត ន បានប្តូវ នោកឧតតមនសនីយ ញុឹក ជូ ុង  អគគនមរញ្ញា ការ 

ជាន់មពស់ ននកងទ័ពនមមរភូមិនា   នកាុះនៅនោក ឲមកជួរនោកជាប្រញារ់ នៅប្សកុយ៉ា ក់ 

នឡាម កន ុងនមតតរតណៈគីរ ើ។  តាមយនតនហាុះ ពីភា ំនពញ មកនមតតរតណៈគីរ ើ នោក សូតសត ន មាន 

អារមែណ៏រ ើករាយ នដាយយល់ថា ការនធវ ើអនងកតររស់នោក ប្រតហលជាមានប្រនយជន៏ណាស់  

សំរារ់ជាតិ បានជា អគគនមរញ្ញា ការជាន់មពស់កងទ័ពជាតិ អនញ្ា ើញនោកមកជួរែូនច្ាុះ នហើយ 

សាា នែននុះ ប្រតហលអាច្ឲនោក អាច្ន ើងឋាននតរស័កត ិ ពិនសស ជាឧតតនសនីយជាពមខាន។  

នោក បានមកែល់យ៉ា ក់នឡាម នៅនមា៉ា ង៩យរ ់ចូ្លជាជួរនោក ជូ ុង ជារោា ន់។  

នោក ជូ ុង ន ើញម ម នោក សូតសត នភាា ម និយយគ ំនរាុះ មកកាន់នោកថា «តអងភាីនភា ើ 

ឫ! បានជានធវ ើអនងកតនរឿងនយៀកក ង នតើនរណាឲតអងនធវ ើ? តអង មិនែឹងនរឿងអស់ហា ឹង ជា 

ឧតតមននយបាយររស់សនមតច្នោុះនទ? តអង ប្ត រ់នៅភា ំនពញវញិ ប្រមូលឯកសារែ តនចាល 



75 
 

 

ទងំអស់ នហើយឈ្រ់និយយនរឿងននុះប្បារ់នរណានទៀត»។  តាមយនតនហាុះវលឹប្ត រ់ពីកតនាង 

កំសានត  នៅយ៉ា ក់នឡាម ររស់នោក ជូ ុងវញិ នោកសូតសតន កន ុងអារមែណ៏នោក មិនមាន 

ការភិតភ័យអវ ីពីនទសតែលនោកអាច្នឹងទទួល តតប្ោន់តតមាននសច្កត ីនប្កៀមប្កំកន ុងចិ្តត 

តតរ៉ា នណាណ ុះ។  

កន ុងឆ្ងា ំ១៩៦៧ សនមតច្សីហន  បានរញ្ញា ឲសមាា រ់ ជាសាធារណៈ វរជន ននច្លោតមែរនសរ ើ 

នោក នៅ-រូរ ើ  នៅ-មាធូរា (ជារងរអ នូរនងក ើតនឹងោា )  និង នម-ង៉ា យ នៅប្តពងំប្ក ឹង 

កន ុងនមតតកំពង់សព ឺ។  ស ំជំរារមិតតអាកអានថា វរជនទងំរីររូននុះ បានសូមច្ ុះចូ្ល រាជរដាឋ ភិ 

បាល តាមរយៈ នោក អ ិន-តា ំអភិបាលនមតតតាតកវ នៅកន ុងជំោន់នោុះ រ៉ា តនត នសត ច្សីហន  

មិនយកការស ំច្ ុះចូ្លននុះ ជាបានការ សំនរច្យក វរជនទងំរីននុះ យកនៅបាញ់នចាលនៅ 

ប្តពងំប្ក ឹង យ៉ា ងសាហាវរំផ ត នដាយយកកំហឹង និង ការសងសឹក ជាធម៌។  រហូតែល់ នថង 

សាា រ់ នោក អ ិន-តា ំោតម់ានវរិបែិសារ ើជានិច្ចកន ុងនរឿងននុះ នប្ពុះនោក ជាអាកលួងនោម 

អាកទងំរី ឲច្ ុះចូ្លសនមតច្សីហន ។  

ប្ត រ់មកនិយយពី រញ្ញា រុះនបារនៅសំ ូតវញិ នប្កាយពីមានមហាបាត កមែ នរៀរចំ្នដាយ 

ពួកសីហន និយម នៅម មរែឋសភា សូមឲសនមតច្ឪ ែឹកោំរាជរែឋភិបាលថែីមួយ នោក ឧតតម 

នសនីយ លន-់នល់ ដាក់ពកយោឈ្រ់ពីែំតណងោយករែឋមស្រនត ី ោនថងទី២៩នមសាឆ្ងា ំ១៩៦៧។  

រាជរដាឋ ភិបាលពិនសសមួយ តែលមាននសតច្សីហន ជាោយក បានរនងក ើតន ើង នែើមបីនដាុះ 

ប្សាយរញ្ញា នៅស ុះ ូត។ កន ុងតមមិថ ោ សីហន រញ្ញា ឲកងទ័ពអាកាសទំោក់ប្គរ់តរក នៅ 

ភូមិ រឹង ទ ុ ំ  ថាវ ក់  និង ឫសីប្ពុះ សាា រ់ប្រជាជនជានប្ច្ើន។  នោក Milton Osborne អាកនិពនធ  

ររនទសសរនសរថា «រាជរដាឋ ភិបាលពិនសស នដាុះប្សាយរញ្ញា  នដាយនប្រើកមាា ំងយ៉ា ងខាា ំងរំផ ត» 

តតនរឿងននុះ នោក នមៀវ-សំផន នៅកន ុងនសៀវនៅ14 ររស់នោក សរនសរថា រដាឋ ភិបាល ែឹកោំ 

នដាយ នោក លន់-នល ់ជាអាកប្រពឹតត ិនៅវញិ។  កន ុងចំ្នណរននុះ នោក នមៀវ-សំផន ោត ់

ប្រតិរតត គំនិត «នលើកនជើងសីហន  នែើមបីស ំរស់តតរ៉ា នណាណ ុះ» មិនសមឋានៈមល នួជារញ្ា វនត  នោុះ 

ន ើយ  ននុះនហើយជាអាករែិវតតន៏ មានមាយទនថាកទររំផ ត! 

នយើងន ើញថា កន ុងឆ្ងា ំ១៩៦៧ សីហន  អន វតតននយបាយ «ការ់សមាា រ់» ទងំអាកខាងនឆវង 

ផង និង អាកខាងសាត »ំ តែលជាអាកប្រឆ្ងំងនឹងននយបាយប្ទង់។  ការសមាា រ់ននុះតររ 

ននុះ សីហន  យល់ន ើញថា ជាននយបាយអពោប្កិត ររស់ប្ទង់នោុះឯង គឺរកសមតា កន ុងការ 

ការ់សមាា រ់មន សស៖ សមាា រ់ពួកតមែរនសរ ើ គឺច្ង់រង្ហា ញច្ិនយួនក មុ្យនិសត  ថាមល នួជា «នសត ច្ 

ប្កហម» សមាា រ់ពួកតមែរប្កហម គឺច្ង់រង្ហា ញអានមរ ើកាំង ថាមល នួជា «នសត ច្អាពោប្កិត» តត 

ការពិត ចារ់ពីឆ្ងា ំ១៩៦៦ ននយបាយសីហន   ប្គរ់វសិ័យ បានជួរប្រទុះនឹងររាជ័យប្គរ់តររ 

យ៉ា ង តែលោំឲប្ទង់កាា យជាអាកែឹកោំឆ្តួប្ជកូ គិតតតសមាា រ់មន សស នែើមបីការពរអំណាច្

តែលកំព ងោំជាតិនែើរនៅរកនប្ជាុះមរណៈ ៖ 
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ភូមិដសែឋកិចច៖ កន ុងវសិ័យកសិកមែ  ររាជ័យ ោំឲប្រជាកសិករ ៩០% ទទួលផលអាប្កក់ជាក ់

តសត ង ែូច្យ៉ា ងកន ុងវសិ័យ សមាា រៈទំននើរ  ធនធានសំរារ់នធវ ើអភិវឌ្ឍន៏  ររាជ័យកន ុងវសិ័យ សហ 

ករណ៏តែលជាវសិ័យមួយសំខាន់កន ុងលទធិនសែឋកិច្ចសងគមនិយម តែលមាននោក ហូ-យន ់ជាអា 

ទោចារយ។  កន ុងវសិ័យឧសោហកមែ  ោែ នលទធផលតែលអាច្ទ កជាការនលើកទឹកចិ្តតសំរារ់រររ 

នសែឋកិច្ចនោុះន ើយ ភាពអន់ននុះ នកើតមានមកពីនហត ផលសំខាន់ពីរយ៉ា ង៖ អវតតមាន នូវ 

សនិទានភាព (rationalité) កន ុងការរនងក ើត និង កតនាងសង់ នរាងច្ប្ក។  កន ុងវសិ័យពណិជា 

កមែ និង ធាោោរ  ការរនងក ើតប្កមុហ  នជាតិ នីហរកមែ និង អាហរណកមែ  ភណាឌ ោររែឋ  ធំសំ 

នរើម នែើមបីលក់ទិញទំនិញអាយមាុះ បានកាា យជាសមបតត ិផ្លា ល់មល នួ ររស់ប្កមុររវិារនសត ច្សីហន  

មានសិទធិលួច្រែឋ កាា យជាមហានសែឋី យ៉ា ង្រ់រហ័សរំផ ត យកររូិយរ័ណណ  លួច្រែឋ នច្ញពី 

ប្រនទសមកររនទសតាមតតទំននើងច្ិតត។ ល។  

 

ភូមិសី ធម៖៌ វវរិតត ិសីលធម៌ មានកំរតិមួយគួរឲភ័យសំរារ់ជាតិតមែ រ នប្ពុះប្កមុររវិារនសត ច្ 

សីហន  តលងខាា ច្ តនមាប្រនពណីជាតិ នដាយយកអំនពើព ករលួយ ជាតនមាជាតិ លួច្ជាតិឥត 

ខាា ច្ច្ារ់ ជិុះជាន់រាស្រសត ឥតខាា ច្ធម៌ប្ពុះ រងខំឲរាស្រសតសំពុះ នប្ពុះមល នួជាញាតិ នឹងនសត ច្ និង 

អាកមាា ង។  នហើយនរើមាន ជនណាហា នរុិះគត់ នចាទភាា មថា ជាជនកបត់ជាតិ។  យ តត ិធម៌ យក 

ច្ារ់ជាមនធោបាយ សំរារ់ចំ្រតិរកល យ  ជនពល យកម មង្ហរជាមស្រនត ី សំរារ់រកស ី  នសត ច្ 

សីហន  ថតក ន នែើរតួ ជាដារាក ន ច្ំនរៀង ទ កមល នួជា ជនមជឈតតកៈ15 អវ ីតែលប្ទង់នធវ ើ គឺសំរារ់ 

តតអញតតរ៉ា នណាណ ុះ។  

 

ភូមិអ្ពាប្កិត៖ ទ័ពអានមរ ើកាំង រកន ើញ មូលដាឋ នសឹកនយៀកក ងនៅប្សកុតមែ រ ោ ំឲអពោ 

ប្កិតសីហន  កាា យជា អពោប្កិតសិរបនិមែ ិត ោំឲទ័ពអានមរ ើកាំងនៅប្សកុយួនខាងតបូ ង 

តលងនោរព នប្ពុះប្សកុតមែ រវាកាា យ ជានប្ោុះថាា ក់ សំរារ់យ ទធសាស្រសត នយធា កាពរសាធារណរែឋ  

នវៀតណាមខាងតបូ ង ពីការវាយប្រហារ ពីសំណាក់ សាធារណរែឋសងគមនិយមនវៀតណាម (យួន 

ខាងនជើង ជារែឋក មុ្យនិសត )។  អពោប្កិតសីហន  វាប្ោន់ជាឆ័ប្ត ររស់នោកក មុ្យនិសត  នប្រើ 

នែើមបី រិទបាំងកងទ័ពយួនក មុ្យនិសត នៅកន ុងប្សកុតមែ រ និង ជាអាធារភសត ុតាកងទ័ព 

(support logistique) ររស់វា។  

 

ភូម៌របបសងគមជស្រសត និយម៖ ច្លោសងគមរាស្រសត នយិម បានកាា យរនត ិច្មតងៗ នៅជាឧរ 

ករណ៏ សំរារ់សងក ិនសងកត់ប្រជារាស្រសត  និង អាកននយបាយ តែលនគមាន និោា ការននយបាយ 

ម សពីគំនិតសីហន  តែលជាគំនិតមានអតារស់ជា ការប្ច្បាច្់  ការជញ្ាក់ និង ការសងកត់ 

                                                             
15

 ជនមជឈតតកៈ= L’homme égocentrique។  
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នែើមបីរំនរ ើប្រនយជន៏ផ្លា ល់មល នួ។  ច្លោសងគមរាស្រសតនិយម  បាននធវ ើឲរែឋតមែ រ តលងមានលកខណៈ 

ជានិតិរែឋ តែលជាឧរសគគ  នូវការនធវ ើ វវតិាា កមែ ននលទធិប្រជាធិរនតយយ នសរ ើ ( l’expansion de  

la démocratie libérale) នៅប្សកុតមែ រ។  

 

កតាត ទងំរួនតែលបាននរៀររារ់ខាងនលើននុះ ជាសញ្ញា រង្ហា ញជាម ន នូវអសតងគត ននរររ 

សីហន និយម។  អំនពើនផតសផ្លត ស ររស់សីហន  បាននចាទជារញ្ញា  នូវភាពប្សរច្ារ់ររស់វា ែូច្ 

យ៉ា ងទ ករាជរលា ័ងក ឥតមាននសតច្ប្គងរាជយ  ការល រនចាលពហ រកស នែើមបីច្លោសងគមរាស្រសត  

និយមបានរស់  បាច្់សមាា រ់អាកប្រឆ្ងំង នែើមបីនសច្កត ីស មផ្លា ល់មល នួ។ ល។ 

ចារ់ពីឆ្ងា ំ១៩៦៧ នសត ច្សីហន  នធវ ើននយបាយរំនរ ើ ច្ិន និង យួន ក មុ្យនិសត  លក់ទឹកែីតមែ រឲ 

នយៀកក ង កបត់ជាតិ សាសោ នែើមបីមានុះ នទុះរីែឹងមល នួថា នធវ ើម សយ៉ា ងណាក៏នដាយ ក៏នៅ 

តតច្នច្ស មិនប្ពមទទួលសាគ ល់កំហ សររស់មល នួនោុះន ើយ។ តតកំហ សររស់សីហន  វាឥតសាគ ល់ 

មានុះររស់នសត ច្អងគននុះន ើយ នប្ពុះវបិាក នកើតនច្ញពីកំហ សទងំឡាយនោុះ វាជាមហនតរាយ 

សំរារ់សីហន មល នួឯងផង និង សំរារ់ជាតិផង។ 

 

១.សំជបស់ីហន ុគឺោំឲប្ទង់បាត់ប្រជាប្រិយភាព ច្ំនពុះ ប្រជាជនភាគនប្ច្ើន, អាករាជការ, ទ 

ហា ន, យ វជន, វរជន,សមាជិកសភា។ល។ ប្តូវែឹងថា ប្រជាប្រិយភាពននុះឯងនហើយ ជាមូល 

ដាឋ ន ននធមាែ ន ររូភាព(légitimité) ររស់នសត ច្សីហន ។ មូលដាឋ នននុះ នយើងធាា រ់បាននរៀរ 

រារ់រង្ហា ញខាងនលើរចួ្មកនហើយ។ 

 

២.សំជប់ជ្ជតិ គឺោំឲប្រជាជាតិ រស់ជាប្រនទសឧោភិវឌ្ឍនៅកន ុងែំរន់អាស ីអនគាយ៏ នប្ពុះមិន 

បាននឆាៀតឪកាស កន ុងរយៈនពលសនត ិភាព កន ុងឯករាជជាតិ តែលប្សកុតមែ រ កប្មរ នឹងបានជួរ 

ប្រនទុះនៅកន ុងប្រវតត ិសាស្រសត  នធវ ើអភិវឌ្ឍន៏ជាតិ ឲប្រជាជាតិកាា យជាប្រនទស នសរ ើ និង សម័យ។ 

មោ៉ាងមួវញិនទៀត នៅនពលសស្រង្ហគ ម នៅនវៀតណាម ប្សកុតមែ រឥតបានរកប្រនយជន៏, ១. នែើមបី 

យកមក ពប្ងឹង និង នធវ ើនវរូនីកមែកងទ័ពជាតិ នែើមបីការពរឯករាជយជាតិ និង រូរណភាព 

តែនែី, ២. នែើមបី នធវ ើអភិវឌ្ឍនសែឋកិច្ច  សងគមកិច្ច និងវវសិ័យអរ់រំជាតិ។ ឧទហរណ៏៖  ប្រនទស 

នថ, ហវ ីលីពិន នគនឆាៀតរកចំ្នណញបាននប្ច្ើនណាស់នៅនពលសស្រង្ហគ មនៅនវៀតណាម ឯចំ្តណក 

ននយបាយសីហន  តររជាោំប្រជាជាតិ នៅជារ់ករ នដាយម ធាភាព (gratuitement) កន ុងប្ទង់ 

ក មុ្យនិសត ច្ិន/យួន តែលជានពជឈឃាត លទធិប្រជាធិរនតយយនសរ ើនៅប្សកុតមែ រ។ 

ការច្នច្សកន ុងកំហ សទងំនោុះ តែលជាកតាត  ននការវោិស នដាយមល នួ រររសងគមនិយម ឬ 

សីហន និយម។ នហត ននុះឯង បានជាសភាជាតិ, ប្សរតាមច្ារ់រែឋធមែន ញ្ា , បាននបាុះនឆ្ងា តទ ំ

ោក់ សីហន  ពីែំតណងប្រម មរែឋ  ពីកំហ ស កបត់ជាតិ រំនរ ើប្រនយជន៏ររនទស នៅនថងទី១៨មិោ 

ឆ្ងា ំ១៩៧០។ 
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តតសីហន  យកគំន ំ ជាវវចិារណញ្ញា ណររស់ប្ទង់ អំពវោវ ឲទ័ពយួនក មន ុយនិសត  វាយប្រហារកង 

ទ័ពជាតិតមែរនែើមបីអំណាច្ ោំឲសស្រង្ហគ មផទ ុុះន ើងនៅកន ុងប្សកុតមែ រ តែលជាវវោិសកមែ ែ៏ធំមួយ 

ែល់ប្រជាពលរែឋតមែ រ។ 

ចារ់ពីឆ្ងា ំ១៩៧០មក សីហន  ជាអាកនធវ ើឲបាត់ឯករាជាយជាតិ, រូរណភាពទឹកែី នហើយជួយ 

ក មុ្យនិសត តមែ រ/យួន នដាយមានការោំប្ទ ពីសំណាក់ប្រតិព័នធ  វា៉េ សូវ ើ នវ និង ច្ិនក មុ្យនិសត  

ប្រហារ សាធារណរែឋតមែ រ នប្ពុះសាធារណរែឋននុះ ហា ននច្ញម ម ជាអាកការពរឯករាជយជាតិ 

និង រូរណភាពទឹកែីតមែ រ ពីការវាយល ក កងទ័ពក មុ្យនិសត យួន មកកន ុងតែននែតមែ រ។ មក 

ែល់សពវនថងននុះ ពួកកមុ្យនិសត និយមច្ិនកត ី និយមយួនកត ី តាំងមល នួជាអាកមានជ័យជំនិុះនលើ 

សាធារណរែឋតមែ រ តតជ័យជំនិុះនោុះ វាប្ោន់តតយកមករស ់ជាមំុ្កញ្ា ុះ យួន និង ច្ិន តតរ៉ា នណាណ ុះ 

ឯង។ តមែ រប្កហម បាននធវ ើឲប្រនទសតមែរបាត់ឯករាជយ នប្ពុះខាវ ស់សមតាភាព ការពរជាតិ 

ឯចំ្តណក តមែ រនយៀកម ីញ បាននធវ ើឲប្រនទសតមែរ បាត់ទឹកែី នប្ពុះរស់ជាអាយ៉ាងយួន វរ ើឯនសត ច្ 

សីហន  តាំងពីនៅរស់ រហូតសាា រ់ជានខាែ ច្ បាននធវ ើឲរាស្រសត តមែ រ រស់ជាជាតិសាសន៏មំុ្នគ នប្ពុះតត 

ច្ង់រកោអំណាច្។ ននុះនហើយ ជាសាា នែ ពួកក មុ្យនិសត និង រាជានិយមតមែរ! សួរថានតើនរណា ជា 

អាកចាញ់យួន? សាធារណរែឋតមែ រ? ឬ ក មុ្យនិសត តមែ រ? 

សារធារណរែឋតមែ រ ប្រយ ទធ ការពរឯករាជយជាតិ រូរណភាពទឹកែីតមែ រ តតឥតសាញរកឯកភាព 

ជាតិ នែើមបីតសវ ងរកកមាា ំងជាតិ ស មចិ្តតដាក់អាវ ធប្រគល់អំណាច្ឲសីហន  នដាយយល់ន ើញ 

ថា នសត ច្ននុះអាច្មានលទធភាព រប្ងួររប្ងួមជាតិ នែើមបីប្រឈ្មម ម នឹងនប្ោុះថាា ក់យួន 

ក មុ្យនិសត  នៅនពលតែលអានមរ ើកាំងែកទ័ពនច្ញពីប្រនទសនវៀតណាម តតនសត ច្សីហន  រស់ជា 

អាយ៉ាងចិ្នក មុ្យនិសត  រមួគំនិតជាមួយតមែ រប្កហម យកបានអំណាច្ នៅនធវ ើរែិវតតន៏វណណ ៈ ទ ក 

រាស្រសត មល នួឯងជាសប្តូវ គិតតតពីការ់សមាា រ់ ឥតគិតពីនប្ោុះថាា ក់យួនរមួជាមហានវៀតណានោុះ 

ន ើយ។ 

និយយថា សាធារណរែឋចាញ់សស្រង្ហគ មតមែរប្កហមនៅច្ ុះ នហើយថាតមែរ ជាឈ្ាុះនលើតមែ រនៅច្ ុះ គឺ 

នែើមបីសនត ិភាពសំរារ់ប្រជាពលរែឋតមែ រ ការននុះ វាោែ នជាការខាែ សអវ ីនោុះនទ តតែល់យកជ័យ 

ជំនុះ នៅឲចាញ់យួន ការននុះឯង គឺពិតជា ការនថាកទររំផ តសំរារ់ប្រជាជាតិតមែរ។ នខាែ ច្ 

សីហន កត ី នខាែ ច្រ៉ា លពតកត ី ប្រកែជាច្ ុះនរកសំរារ់ឋានរិសាច្ជាព ំខាត៕   

 

 

 

 

 

 

នសចក្តតសន្និដ្ឋា ន្ 
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សតវតសទី២០ នៅប្សកុតមែ រ ជាងពក់កណាត លសតវតស អាច្ចាត់ទ កវា ជាសតវតសនសត ច្សីហន  

(១៩៤១-១៩៩៣)។  នសត ច្សីហន ន ើងនសាយរាជយសមបតត ិនលើកទី១ កន ុងឆ្ងែ ំ១៩៤១ នហើយន ើង 

នសាយរាជយសមបតត ិនលើកទី២ កន ុងឆ្ងា ំ១៩៩៣។  នលើកទី១ នដាយសាររររអាណានិគម បារាងំ 

នគយកនធវ ើជានសតច្អាយ៉ាង នែើមបីប្សួលង្ហយ នឹងប្តួតប្តា សំរារ់រំនរ ើប្រនយជន៏អាណានិគម។  

អាកសីហន និយម តតងោំោា យល់ន ើញថា បារាងំនទ ជាអាកយល់ប្ច្ ំ គឺនប្កាយពីបានន ើង 

នប្ោងរាជយមក គឺសនមតច្សីហន នទ តែលនធវ ើឲបារាងំឈឺ្កាល ពិបាក នឹងែឹកោំប្ពុះអងគ 

នប្ពុះប្ពុះអងគ មានប្បាជាា នវឆ្ងា តណាស់ អាច្មានលទធភាព ែឹកោំបារាងំវញិនទ សួរថានតើនៅ 

ប្តង់ណា តែលពួកអាកតែលមានទសសនៈតររននុះ យកមកនធវ ើជាសំអាង? 

 

ពីឆ្ងា ំ១៩៤៦ មកមកែល់១៩៥៦ សីហន  រនតរំនរ ើននយបាយបារាងំ នែើមបីសមាា រ់រររលទធិ 

ប្រជាធិរនតយយនសរ ើ នៅប្សកុតមែ រ បារាងំរនតែឹកោំជាតិតមែ រ តាមរយៈវរបធម៌ ែូច្យ៉ា ង ការ 

នប្រើភាសាបារាងំសំរារ់សិកោ ោំឲយ វជន រស់កន ុងឋានៈ ជាជនឧោភិវឌ្ឍ ច្ំនពុះម ម ជនជាតិ 

បារាងំ នទុះរីមានតមែរមួយច្ំនួនតូច្ អាច្ទទួលលទធកមែបាន ច្ំនណុះតផាករនច្ចកនទសពី 

បារាងំ តតជាង៩០% ឥតមានសមបទ នប្ពុះមានការលំបាកខាា ំងកន ុងការនរៀនភាសាបារាងំ 

ផង និង ច្ំនណុះរនច្ចកនទសផង។  កំហិតទងំពីរននុះនហើយ ជាស្រហវ ័ង រនងក ើនអាកនច្ុះែឹងតមែ រ 

តែលោំឲប្រនទសតមែរ មានការយឺតយ៉ា វនប្កនពក  កន ុងវសិ័យចំ្នណាុះនច្ុះែឹងតររសម័យនដាយ 

នប្រៀរនធៀរនឹងប្រនទសជិតខាងមាន យួន និង នសៀម ជាអាទ៌។  នរើនយងតាមសា ិតិជាផល វូ 

ការ មកែល់ឆ្ងា ំ១៩៦៩  និសិតសតមែ រប្គរ់មហាវទិោល័យ មានចំ្នួនប្តឹមពន់ោក់តតរ៉ា នណាណ ុះ 

នរើនប្រៀរនធៀរនឹង ប្រនទសនថ និង នវៀតណាមទងំពីរ ប្រនទសនិមួយៗ នគមានចំ្នួន រារ់ 

តសនោក់ ឯនណាុះ។  

ចារ់ពីឆ្ងា ំ១៩៥៦ សីហន  នធវ ើរែឋប្រហារ រំលំ លទធិប្រជាធិរនតយយនសរ ើ  នហើយរនងក ើតរររផ្លត ច្់ 

ការ ោំឲប្រជាជនតមែរ រស់កន ុងភាពឥតនសរ ើភាព រញ្ចញមតិនយរល់ តែលជាសារវនត  នន 

មន សសនោក តែលជាសតវមានប្បាជាា  ននការពិចារណា។ នសរ ើភាព តែលអាច្ោំឲមន សស 

នោក មានសភាពច្នប្មឿនកន ុងតផាកប្រជាា  គឺនសរ ើភាពននយបាយនោុះឯង នប្ពុះនសរ ើភាព 

ននុះ នៅរកកតាត ពីរ នែើមបីរនងក ើតគំនិតវជិាមាន គឺនសច្កត ីកាា ហាន និងប្បាជាា ។  តតកតាត ទងំ 

ពីរននុះ ជាសប្តូវ នឹងអំណាច្ផ្លត ច្់ការ នហត ននុះឯង បានជានសតច្សីហន មំនធវ ើយ៉ា ងណា ឲប្រជា 

ពលរែឋតមែ រ រស់កន ុងអនធការនិយម16ជានិច្ច នែើមបីង្ហយប្សួលែឹកោំែូច្ឃាវ លនោ។  ច្លោ 

សងគមរាស្រសត និយមននុះឯង តែលសីហន  យកមកនធវ ើជាឧរករណ៏ សំរារ់សមិទធិររររាជានិយម 

ផ្លត ច្់ការ តែលមានប្ពុះអងគ ជានសតច្ឥតមក ែ។  នសត ច្តររននុះ រស់ររូត ពីកំហិត ននទសពិធ 

រាជធម៏ រស់ជា ស ញ្ញា ជន (ជនឥតតតមា) ជមែជន (មន សសសាា រ់គំនិត) នច្ុះតតការការ់សមាា រ់ 

មន សសនោក តែលជាទ វជិាា ។  
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មកែល់ឆ្ងា ំ១៩៦៣ សីហន ប្រកាសែូរមិតត រត រូនោកនសរ ើ មកយក នោកក មុ្យនិសត  មាន 

ច្ិន ជាសមមិតត។  ឈ្រ់ទទួលជំនួយអានមរ ើកាំង តតសូមជំនួយច្ិនប្កហម ែូរនឹងតែនែី 

កមព ុជា ឲនយៀកក ង យកទ័ពមកតាំងទី នែើមបីប្សួលវាយ នវៀតណាមខាងតបូ ង។  ជនប្មើសននុះ 

នសត ច្សីហន  យកជំនួយសហរែឋអានមរ ើក ជារញ្ញា ននយបាយតមែរ ប្ទង ់រនងក ើតរញ្ញា នដាយ 

មិនរញួរា នែើមបីរត រូននយបាយនគរនលើឆ្ងកអនតរជាតិ តែលោំជាតិនៅរកភាពមហនតរាយ។  

មោ៉ាងមួយនទៀត សីហន រនងក ើត អភូតកថា (mythe) នលើរ គគលិកលកខណៈប្ពុះអងគ ថាប្ពុះអងគ ជា 

ប្ពុះបាទធមែិក មានឫទធបារមី សាគ ល់ភកត ិមាោ៌ (salvation)សំរារ់សនស្រង្ហគ ុះប្រជារាស្រសត  ជាវងសវររ័ ែន 

អាច្កសាងមហានគរតមែ របានន ើងវញិ។  ចារ់តាងំពីឆ្ងា ំ១៩៦៣ សីហន  នប្រើ ននយបាយ រក 

អាកទទួលកំហ សតែលមល នួបានប្រប្ពិតត17 និង រនងក ើតអភូតកថា ជាសញ្ញា អាកនធវ ើ ននសីហន  

និយម។  អវ ីតែលជាកំហ សររស់សីហន  ប្ទង់តតងតតរកអាកទទួលម សប្តូវជានិច្ចនែើមបីយករចួ្ 

មល នួ នហើយអវ ីតែលជា នជាគជ័យគឺ ប្ទង់ជាមាច ស់វាជានិច្ចនែើមបីឲប្រជារាស្រសត ទទួលសាគ ល់មល នួប្ពុះ 

អងគ ជាប្ពុះបាទធមែិក តែលជាប្រជារាស្រសត  ធាា រ់តតមានជំននឿង រង ល នលើអរិយជំននឿ។  

 

ចារ់ពីឆ្ងា ំ១៩៦៧ សីហន  កាា យជានពជឈឃាត ហួងតហងតមែរអាកជា យកនៅសមាា រ់ែូច្សតវ 

ធាត  តែលជាអំនពើឃាវ ងពីកនាងធម៌ប្ពុះព ទធ។  សីហន  កាា យជាភីជន (l’homme arrogant)  

ឬ មន សសនឈ្ា ើយ មានកំហឹងកនប្មាលជានិច្ច តាមរកសមាា រ់មន សស នែើមបីរំសាយនច្ញ ការ 

ភិតភ័យកន ុងចិ្តត  ខាា ច្នគទមាា ក់ពីែំតណង។  នសច្កត ីតានតឹងកន ុងចិ្តតននុះ កាា យជាជមងឺសិតិ 

ទ កមិតតជាសប្តូវ ទ កសប្តូវជាមិតត ទ កមល នួ ជាសាវក័ ន ៉ា នសងទ ង ហូជីម ីញ ប្សនម ថាមល នួ 

ជាប្ពុះថែី រនងក ើតបាន នូវលទធិសងគមរាស្រសត និយម នសែ ើនឹង ព ទធសាសោ រងខំរាស្រសត  ឲនធវ ើជា 

សងគមរាស្រសត និយមជន នែើមបីនឃាសោ នលើឆ្ងកអនតរជាតិ ថាមល នួមានប្រជាប្រិយភាពកន ុង 

សងគមតមែរ។  សីហន រហូតែល់នថងសាា រ់ ជាអវតា នន អធម៌នោុះឯង៕ 

 

ចប ់
ពងៃទី២២ឧសភាឆ្ន ២ំ០១៤ 

 

 

 

 

នសចក្តតបខ្ន្ែម 
សុីហនុជ្ជបីតាជ្ជតិដបបណា  ?  

                                                             
17

 រកអាកទទួលកំហ សតែលមល នួឯងបានប្រប្ពឹតត=rechercher le bouc émissaire។  
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អារមភកថា 

អតារទននុះសរនសរជាភាសាបារាងំកន ុងតមកញ្ញា ឆ្ងា ំ១៩៧៩នដាយតមែរ”អាកវឌ្ឍននិយម”មួយ 

ប្កមុ ប្សឡាញ់រររលទធិប្រជាធិរនតយយនសរ ើ និងរររសាធារណរែឋ  នែើមបីទ កជាឯកសារជា 

ប្រវតត ិសាស្រសតសំរារ់កូនតមែ រជំោន់នប្កាយនអាយបានែឹងឮអំពីធាត ពិតររស់នសត ច្ស ីហន  តែល 

ជារីតាជាតិតកាងកាា យចូ្លរមួចំ្តណកយ៉ា ងសកមែកន ុងអំនពើ”សមាា រ់មហាជនតមែ រ” កន ុងឋានៈ 

ជាប្រម មរែឋអស់មួយជិវតិននរែឋ”កមព ុជាប្រជាធិរនតយយ” តែលជារែឋអន វតតន៏ននយបាយ 

សមាា រ់មហាជនតមែរកន ុងច្នោា ុះឆ្ងា ំ១៩៧៥ែល់ឆ្ងា ំ១៩៧៩។អតារទននុះប្តូវបានប្រគល់ជូនែល់ 

ច្លោមូលតមែរមាននសរ ើភាពកន ុងប្កមណឌ សិកាខ សាោននច្លោ ជាឯកសារចូ្លរមួចំ្តណកកន ុង 

ការពិចារណាអំពីការែំនណាុះប្សាយននរញ្ញា តមែ រោឆ្ងា ំ១៩៨៨។ 

 

អ្តថបទដនះបកដប្ប សំរ ួ និងសដងខបជ្ជភាសាដខែរដោយ ឩប ដៅ សង្ហា  

នែើមបីផោយជូនជាព័តិមានែល់ប្រជាពលរែឋមជឈដាឋ ន ំនហើយការផោយននុះោែ ននោលរំណងជា 

មានៈសំរារប្រមាថនមើលង្ហយសនមតច្ស ីហន នោុះន ើយ តតជាសិទធិជាករណីយកិច្ចររស់ 

តមែ រ នែើមបីតមែ រ ច្ងទ កកន ុងសតិជាប្រវតត ិសាស្រសត នូវអំនពើនប្ពនផសមាននកើតន ើងកន ុងប្រនទស 

តមែ រ តែលមានប្កមុតមែ រប្កហមនប្កាមការវែឹកោំសនមតច្ស ីហន និងរ៉ា លពតកន ុងច្នោា ុះឆ្ងា ំ 

១៩៧០ែល់ឆ្ងា ំ១៩៧៥ បានការ់សមាា រ់ប្រជាជនតមែរអស់ជំនួនប្រតហល២ោនោក់។ 

 

ការផាយដនះ ទុកជ្ជការរកយុតតិធម៌ជូនចំដពាះដខែររងដប្ោះនូវអំ្ដពើពប្ពពផសដនះ។ 

 

១.ដហតុអ្វ ីបានដ ើកសួរជ្ជសំនួរដនះ ?   

 

ពីនប្ពុះសនមតច្ននរាតតមស ីហន  ជាអាកទទួលម សប្តវូែ៏ធំមួយ  នៅច្ំនពុះម មប្រវតត ិសាស្រសត  នូវ 

មរណភាពតមែររារ់ោនោក់  តតនទុះរីយ៉ា ងននុះក៏នដាយ ក៏រររននយបាយនៅភាំនពញ  

រច្ច ុរបនា  ចាត់ទ កប្ពុះអងគជា”វរៈកសតយ”។  

នទុះរីនៅមានអាកស ីហន និយមតិច្តួច្រំផ ត  នៅមានជំននឿនលើ”អ្ភូតកថាសុីហនុ”  ជំននឿ  

ននុះជានរឿងររស់នគ  នប្ពុះអាកទងំនោុះប្តូវនគផោំងតាំងពីនកើតមកនមាុះនអាយនោរព”រីតា  

ជាតិ”  ែូច្កូននកែង  ប្តូវនគរងខ ំនអាយនោរព”ប្គូបាធោយ”  ទសក មារទងំនោុះនៅប្កិនគំនិតព ំ  

អាច្កាា យជាមន សសនពញវយ័បាន  នហើយមានគតិសំរារ់ជីវតិ  ឧតតជីវតិ  នប្ៅពីការប្រតិបារាន៏  

ដាច្់ខាតចំ្នពុះរីតាជាតិននុះ។ 

អវ ីតែលមិនទំនង  ោំនអាយនយើងហួសច្ិតត  កន ុងការរកែំនណាុះប្សាយរញ្ញា តមែ រោឆ្ងា ំ១៩៩១ មាន  
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ប្រនទសជានប្ច្ើនតប្មង់នដាយរងខំច្ិតតពលរែឋតមែ រនអាយនប្ជើសនរ ើសនសត ច្ច្នប្ងននុះជា  

មនធោបាយតតមួយគត់សំរារ់នដាុះប្សាយរញ្ញា តមែ រ  ទ កជាប្ពុះបាទធមែឹកហាក់រីែូច្ជាប្រជា  

ជាតិតមែរមានមន សសតតមាា ក់គត់!ហាករីែូច្ជាននយបាយររស់ប្រនទសមហាអំណាច្នពល  

នោុះោែ នសមបទនដាយនប្ជើសនរ ើសកូនតរកតតមួយននុះ  ទ កជាមន សសយកការបាន  និងទទួល

ប្ពមបាន  ជាកូននសាររស់រញ្ញា តមែ រ។  

ឯកសារនច្ញពីប្រភពអាកស ីហន និយមនៅមានទមងន់តិច្ជាងភសត ុតាងពិតននប្រវតត ិសាស្រសត  

អំពីអំនពើតែលនសតច្ស ីហន តតងប្រប្ពឹតតជានិច្ចអស់រយៈនពលជិតពក់កណាត លសតវតស  តែល  

មានលទធផលជាក់តសតងគឺ  ”ការសមាល ប់មហាជនដខែរ”  នសច្កត ីខាែ សការអាមា៉ា សម ម  ររាជ័យប្សំ  

តែល  ររស់ប្រនទសតមែរ ក៏ែូច្មហាអំណាច្ប្តួតប្តានលើនសត ច្ននុះតែរ។  

ការច្នច្សននអំនពើររស់នសត ច្ស ីហន នៅមិននសែ ើនឹងប្កមុមន សសខាវ ក់នឹងជំននឿ”អភូតកថា  

ស ីហន ”នប្ជឿសនរ ើយសច្នមា ើយង្ហយកន ុងគំនិតង្ហយ  នដាយតផអកនៅនលើ”ឫទធីភាពននរ គគល  ឬ 

អំណាច្រ គគល”ររស់នសត ច្ស ីហន ននុះ  ោំនអាយនយើងមំពិចារណា  នធវ ើសំនយគកន ុងច្នមា ើយនយើង  

ច្ំនពុះសំនួរនយើងៈ”នសត ច្ស ីហន ជាមន សសតររណា”។សំនយគនយើងននុះមិនប្ោន់តតច្ង់ច្ងអ ុល  

រង្ហា ញននភាពមិនទំនងកន ុងការរកវធីិនដាុះប្សាយរញ្ញា តមែ រ  តែលោំនអាយរញ្ជ យួប្រជាពលរែឋ  

មួយសំរារ់តតប្រនយជន៏នសត ច្មួយអងគតតរ៉ា នណាណ ុះ។  

នយើងមិនសូវឆងល់រ៉ា ោែ ននទនលើតួអងគស ីហន  តតនយើងមានការចារ់អារមែណ៏ជាខាា ំងនៅនលើភាព 

មានៈននអាកោំប្ទែ៏ចំ្ណានតែលោំោា នប្បាុះតួអងគនសត ច្ស ីហន នអាយរស់វញិបាន  ករណីននុះោំ  

នអាយនយើងសួរជាសំនួរនប្ច្ើនែូច្តនៅៈនតើនែើមបីប្រនយជន៏អវ ី?  នដាយនយើងោែ នមានអន សោវ  

វរ ើយ៏អវ ីនសាុះពីច្ិតតសរបុ រស  ររស់នសត ច្ស ីហន  នហើយោែ នការរំនភើរច្ំនពុះតួអងគនសត ច្ននុះ  ឬ 

ច្ំណាយនពលនវោនធវ ើការផោយជាសាធារណនអាយរ គគលននុះ  ព ំនោុះនទកន ុងនសច្កត ីសងឃឹមទរ់  

មិននអាយអាយ៉ាងននុះ  នបាកក ហកពលរែឋតមែ រតនៅនទៀតកន ុងអាករបកិរយិកំតរាងែូច្តួ  

នោខ ន  នហើយផោយប្បារ់ែល់សាធារណជនអនតរជាតិប្គរ់មជឈដាឋ ន  មានអាករវរនិពនធ  អាកសារ  

ព័តិមាន  អាកននយបាយ  តែលធាា រ់បានោំប្ទនសត ច្ននុះនអាយែឹងឮអំពីអំនពើ  និងគំនិត  

មារយទររស់ស ីហន កន ុងការចូ្លរមួសមាា រ់ប្រជាពលរែឋតមែ រ!(រប្មងុ  នរៀរចំ្សមាា រ់នដាយ  

ច្ំនពុះ  ឬមិនច្ំនពុះ)។  

 

២.សុីហនុ អាទិករ និងជ្ជអ្នកចូ ពែែ៏ធំមួយកន ុងអំ្ដពើសមាល ប់មហាជនដខែ រ 

ការសមាា រ់មហាជនតមែរកន ុងរររ”កមព ុជាប្រជាធិរនតយយ”  មិនតមនជាប្ពឹតត ិការណ៏នដាយនច្  

ែនយនោុះនទ  ការសមាា រ់មហាជនតមែរននុះ  ជាែំនណើរែ៏យូរអតងវងមួយជាប្រវតត ិសាស្រសត  តែលមាន  

នសត ច្ស ីហន ជាសាា រតយករ  ជាអាកទទួលម សប្តូវសំខាន់មួយកន ុងរយៈនពល៣៤ឆ្ងា ំកន ុងអំណាច្  



83 
 

 

ផ្លត ច្់ការ ច្នោា ុះឆ្ងា ំ១៩៤២ែល់១៩៧៦។នពលណា ស ីហន មំោងមល នួកាន់តតខាា ំងន ើង  នពលនោុះ  

ស ីហន កាន់តតរង្ហា ញភាពវណឌ នជើងររស់មល នួកាន់តតខាា ំងកន ុងភាពប្ច្រូកប្ច្រល់ររស់មល នួ  

 ភាពក មារភាព  ភាពមិនទំនង  កន ុងការជាក់តសតងននការចូ្លរមួការសមាា រ់មហាជនតមែ រ៖  

 

ដបើោែ នដសត ចដនះ ប្ពឹតតិការណ៏្សមាល ប់មហាជនដខែរ មិនអាចនឹងមានដកើតដ ើងបានដោះដទ! 

ប្រវតត ិសាស្រសត  វាមានសតិ  និងត ោការ វាបានច្ងប្កងទ កយ៉ា ងលអ ិតលអន់នូវអំនពើបារកមែររស់  

ស ីហន  តែលបានតាញអំនពើសមាា រ់មហាជនតមែ រ  តាងំពីយូរអតងវងមកនហើយ៖  

-ការន ើងនប្ោងរាជសមបតត ិកន ុងោមជា”អាយ៉ាង”មានតួោទីជាតឆកយមររស់អាណានិគម  

បារាងំ រោា រ់មកនទៀត កាា យជាកញ្ា ៈក មុ្យនិសត ច្ិន  យួន  ។ 

-ការវាយប្រហារ (ច្នោា ុះឆ្ងា ំ១៩៤៨ែល់១៩៥២)ប្រឆ្ងំងលទធិប្រជាធិរនតយយនៅនកែងមច ី  រំោយរែឋ  

សភារីែង  ជារនតោា មិនដាច្់  នដាយមានជំនួយពីកមាា ំងអាជាា ធរអាណានិគម  នហើយនពល  

រំោយសភាមតងៗ  ចារ់តំណាងរាស្រសត ររស់គណរកសប្រជាធិរនតយយ  ជាគណរកសឈ្ា ុះនឆ្ងា ត  ដាក់ 

ពនធោោរ។   

-ការដាក់រាជសមបតត ិ  កន ុងតមមិោឆ្ងា ំ១៩៥២ ជាឧបាយនដាុះមល នួពីភាពអប្រជាប្រិយ  នៅច្ំនពុះ  

ម មសំទ ុះននច្រនតលទធិប្រជាធិរនតយយ  និងការខាា ច្តប្កងររាជ័យររស់គណរកសរាជានិយម  កន ុង 

ការនបាុះនឆ្ងា តសភា តាមការអន នោមននកិច្ចប្ពមនប្ពៀងប្កងុស ឺតណវកន ុងអំ ុងឆ្ងា ំ១៩៥៤។ 

-ការររាជ័យែ៏អន់រំផ តប្គរ់វសិ័យកន ុងការែឹកោំរែឋ  ច្នោា ុះឆ្ងា ំ១៩៥៥ែល់១៩៧០  កន ុងអំណាច្  

ផ្លត ច្់ការររស់ច្លោសងគមរាស្រសត និយម  នទុះរីមានជំនួយររនទសពីនោកខាងលិច្  និងខាង  

នកើត  យ៉ា ងណាក៏នដាយ។   

-ការរស្រង្ហក រែ៏នខាា ច្ផោ  ែ៏កនប្មាល  ឥតពិចារណា  ប្រឆ្ងំងនឹងអាកប្រជាធិរនតយយ  អាកវឌ្ឍន  

និយម  ប្កមុប្គូរនប្ងៀន  ប្កមុនិសិសត អាកនសាហាជាតិ  កន ុងអំ ុងឆ្ងា ំ១៩៦៧ និងឆ្ងា ំ១៩៧០។ 

-ការតនមាា ុះង្ហរពីប្រម មរែឋកន ុងតមមិោឆ្ងា ំ១៩៧០  នដាយសភាជាតិ (រែឋសភា  និងប្កមុប្ពឹកោប្ពុះ  

រាជាអាណាច្ប្ក)។   

-ការផតោា នទសប្រហារជីវតិកន ុងអំ ុងឆ្ងា ំ១៩៧១   ពីរទកបត់ជាតិ។ 

-កន ុងតួោទីជាប្រធានរណសិរសរប្មួររប្មួមជាតិតមែរ  រាជរដាឋ ភិបាលរប្មួររប្មួមជាតិ  

តមែ រ (១៩៧០  ១៩៧៥)នធវ ើការនែើមបីនជាគជ័យរ៉ា លពត  នរើោែ នសហការននុះ  គឺោែ នជ័យជំនិុះ  និង 

ការសមាា រ់មហាជនតមែរនោុះនទ។ 

-ការរមួចំ្តណក  កន ុងតួោទីជាប្រម មរែឋអស់មួយជីវតិននរររតមែរប្កហម  កន ុងការជនមាៀសប្រ  

ពលរែឋនច្ញពីទីប្កងុ  នែើមបីង្ហយសមាា រ់ជនណាតែលនគចាត់ទ កជាសប្តូវ  នហើយយល់ប្សរ  
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 ននយបាយររស់ប្កមុរ៉ា លពត”សមាា រ់មហាជនតមែ រ”។នយើងប្តូវច្ងចាំជានិច្ចថា  កន ុងរររ  

”កមព ុជាប្រជាធិរនតយយ”ននុះឯងនហើយ  ជានែើមកំនណើតននរែិវតតន៏និយម”ន នសងទ ង”នៅ  

ប្សកុតមែ រ  តែលផតល់នអាយមាននហត  សមាា រ់មន សសវនដាយនប្កាជពិនរាធ  នទសៈ  ប្រករនដាយការ  

សងសឹក  រងហ រូ្មតមែរនពរពសនគរពីសំណាក់ពួករ៉ា លពត។  

-ការពរនដាយសូរភាពរររប្រល័យជាតិសាសន៏កន ុងការជតជកតវា៉េ នៅអង្ហគ រសហប្រជាជាតិ  

កន ុងតមមករាឆ្ងា ំ១៩៧៥  រោា រ់ពីរររនឃានៅននុះប្តូវទ័ពយួនវាយរំោយនចាលនៅទី៧មករា  

កន ុងឆ្ងា ំែតែល។ទនងវ ើរង្ហា ញជាក់តសតងថា  នសត ច្ស ីហន ននុះ  នអាយតតបាននិយយកន ុងោមជា”  

នម”  នទុះរីជានមពួកឃាែករក៏សរាយតែរ។   

-ការភូតក ហក  ការមវុះនសច្កត ីកាា ហាន  ផចញ់សំនួរអាកសារព័តិមាន  ររស់ទូរទសសន៏បារាងំ” 

Antenne2” ថាពួករ៉ា លពតតតងតតតកាងសនមាងមល នួ ផោយតាមវទិយុ ”កមព ុជាប្រជាធិរនតយយ” 

ពិការនកាតសរនសើររររប្រល័យជាតិសាសន៏។  

-ននយបាយែូច្អំនពើនននចាររ ីនប្រសរ់ កន ុងឧបាយរនញ្ញា តជាទ ច្ច រតិប្រជាពលរែឋ  អំពីមហា 

ប្ទឹសត ីអពោប្កឹត សនត ិភាព និងសងគមនិយម ស ទធតតលួច្ច្មាងពីអាកប្រជាធិរនតយយ តែលនគ 

មានប្រជាប្រិយភាពម នមល នួ នែើមបីជ័យជំនិុះររររាជានិយមប្រតិកិរយិររស់មល នួ។  

-មានជំននឿជាជំមង ឺនៅនលើ”ភាពអ្ញនិយម” មាននទសៈ មាននវររបែិនវរ សំរារ់តតប្រឆ្ងំងនឹង 

ប្រជារាស្រសតមល នួឯង នហើយមិនប្ពមថយមល នួពីឆ្ងកននយបាយនដាយឥតនអៀនខាែ ស នប្កាយពី 

ធាា ក់ែំតណងពីប្រម មរែឋ  មិនតតមិនប្ពមថយមល នួ គឺតថមទងំនធវ ើអធិដាឋ ននអាយមាន”ទឹក 

ជំនន់ក មុ្យនិសត ”នអាយនជារជនលិច្លង់ប្រជាជាតិតមែរ កន ុងនោលរំណងតតមួយគត់ គឺសង 

សឹកប្រជាពលរែឋមល នួឯង តែលមល នួចាត់ទ កជាប្រជាជនអកតញូច្ំនពុះមល នួ។ 

ប្គរ់ទនងវ ើ ប្គរ់គំនិតមារយទនននសតច្ស ីហន  តែលបានពិពណ៌ោខាងនលើននុះ រញ្ញា ក់ថា 

នសត ច្ស ីហន  ឆនបាកជានិច្ចប្រជាពលរែឋតមែ រប្គរ់ឳកាសតែលមល នួបានែឹកោំរែឋចំ្នួនជិន 

ពក់កណាត លសតវតស។នសត ច្ស ីហន ទទួលររាជ័យជានិច្ច នលើកតលងតតសាា នែមល នួមួយគត់ គឺ 

ការអន វតតន៏”ការសមាា រ់មហាជនតមែរ”តែលជាមហានជាគជ័យររស់ជនននុះ។ 

ននុះនហើយជាទ កខនវទោតែលប្រជាពលរែឋតមែ ររងនប្ោុះពីសំណាក់នសត ច្ពលននុះ នហើយប្តូវនគនៅ 

តតរងខ ំនអាយទទួលសាគ ល់នសត ច្អសមតាភាព មានធមែជាតិពីកំនណើតជាមន សសកំណាច្ អសីល 

ធម៌ ោែ នសតិជាកិតត ិយស ននុះជា”រីតាជាតិតមែរ”។នហត អវ ី  ?   

 

 

៣.សុីហន ុប ុ ពត ជ្ជដវវចនសពទនឹង”ការសមាល បម់ហាជនដខែរ” 

នៅកន ុងពិភពនោកននុះ មានតតនៅប្សកុតមែ រមួយគត់ តែលមានស ីហន ជានសតច្ មាននកើត 

បាត ភូតនហត អសាច រយ គឺការសមាា រ់មហាជនមល នួឯងពីសំណាក់អាកែឹកោំជាតិ។ប្គរ់រររ 
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តែលមានស ីហន ជាមគគនទសន៏ តតងតតកាា យជាអងគការមានរនរៀរមួយសំរារ់សមាា រ់ប្រជា 

ជាតិ និងប្រជាជនមល នួឯង។នៅប្រនទសនយៀកណាម ប្ពុះនៅនៅដាយ ស កចិ្តតនច្ញពីរាជ 

សមបតត ិនែើមបីប្រយជន៏ជាតិ ឯចំ្តណកនៅប្រនទសោវវញិ មានោវប្កហមែូច្រែិវតតន៏តមែ រ 

តែរ តតឥតមាននសតច្ោវណាមួយ នគមានគំនិតមារយទែូច្នសតច្ស ីហន  ែូនច្ាុះប្រនទសនគក៏ 

ឥតមានការសមាា រ់មហាជនែូច្ប្សកុនៅប្សកុតមែ រនោុះនទ។ 

គំនិតននអំណាច្ រច្ោរថននការែឹកោំជាតិ ច្រតិជាមន សស ររស់នសត ច្ស ីហន  គឺនកើតពី 

ធាត  ហឹនមានៈ នទសៈ នឹងគំនិតសងសឹក ររស់ជនននុះ។វតថ ុធាត ទងំនោុះផំុ្រនងក ើតជាររូ 

ភាពននលទាិ”ស ីហន និយម” តែលជាលទធិោំរនងក ើតបាត ភូតរ៉ា លពតតែលវាមានប្រនភទជាលទធិ 

នភាា ុះផង ជាថាា រំនោរផងនឹងស ីហន និយមផង។ែូនច្ាុះ រ៉ា លពតជាទសៈប្រតិកិរយិ រុះនបារ 

ប្រឆ្ងំងនឹងស ីហន  តតវាសោវាប្តូវផ្លា រ់ជានិច្ចនឹងនសត ច្ស ីហន ែូច្ជារនញើតកអកែូនច្ាុះឯង។ 

តផអកនលើភាពផ្លត ច្ការរងហ រូ្មនិយម និងនធការនិយម មហានវៀច្នវរ រររស ីហន មានធមែ 

ជាតិជាររររាជាធិរនតយយធាត សកត ិភូមិ។នប្កាយពីបានរំនដាុះមល នួពីអាណាពោបាលបារាងំ 

មក រាជាធិរនតយយននុះ ចារ់នផតើមមនៈរនញ្ចញមារយទជាប្រតិកមែរនតោា នូវនទសៈ នវររប 

ែិនវរ ហិងោ យ៉ា ងនប្ពនផសរំផ ត តែលររររាជាធិរនតយយននុះតតងតតអន វតតន៏ជានិច្ចជាកាល 

តែលតមែរនយើងបានន ើញជាក់តសតងកន ុងរររកូននភាា ុះតមែ រប្កហម៖ 

-ការជោា សមហាជនជានិច្ចកាលកន ុងសស្រង្ហគ មែនណត ើមរាជសមបតត ិ តែលមានតច្ងកន ុងពងោវតារ 

តមែ រ។  

-ការែ តរំផ្លា ញនអាយសារសូនយនូវអវ ីៗតែលរររននុះទ កជា”រូរ ើ” ”អារយធម៌” (ផាុះ មាម រូជ 

នីយសាា ន  រែិមាករ ជាអាទ៌)។  

-ការនធវ ើនអាយវោិសនូវវរបធម៌ជាតិជាសហសសវតស (ែ តនសៀវនៅជាច្ំនណុះទួរនៅ វាយរំតរក 

រំបាក់រែិមា វតថ ុសិលបៈ កំចាត់អាកនច្ុះែឹង អាកមានគតិរណឌ ិត សមាា រ់សិលបករ ការនិី។  

-ការនធវ ើ”អភាវ របនីយកមែដាច្់អហង្ហក អវ ីតែលជាគ ណសមបតត ិតមែ រ” ែូច្ជាការែូរន ែ្ ុះ 

ប្រនទស សាា នប្រវតត ិសាស្រសត  ការរំបាត់ភាសាតមែរ រនងក ើតភាសាថែី ការតកាង ឬរំរិតតលងនអាយ 

នោរពប្រនពណី រ ណយប្រជាប្រិយ។  

-ការសមាា រ់មហាជន (នៅសល់តតតមែរ៨០០.០០០ោក់តតរ៉ា នណាណ ុះនៅប្រនទសកមព ុជា នៅនពល 

តែលបារាងំមកប្តួតប្តាប្សកុ)ការសមាា រ់មហាជន ជាននយបាយររររាជាធិរនតតយយជាអ 

ច្ិនស្រនតយ តែលប្រជាពលរែឋតមែ របានផតិតជារ់កន ុងសតិ មានប្សនមាលកន ុងសងគមតមែរ គឺ”នសកត ី 

ខាា ច្តប្កងជាអតិររមិាណរាជអំណាច្” ការពិពណ៌ោខាងនលើននុះ មានភាពរងអង់រនត ិច្នៅ 

នពលបារាងំចូ្លមកប្តួតប្តានៅឥណឌ ចូ្ិន។តតរររអាណានិគមយមននុះមិនបានអរ់រំច្ិតត  

គំនិតមហាកសប្តតមែរ តែលមានពូជពីវងសកសតយរណរនសៀម និងយួន នអាយែូរច្រតិនៅជា 

អរ ើយមន សស ជានហត ោំនសត ច្ស ីហន រនតច្រនត រតឹតតខាា ំងន ើងៗនូវអំនពើោំនអាយរលួយសងគម 

តមែ រ ែូច្ជា៖ 
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-“ឯករាជយតមែ រ” មានភាពជាកបួ នតហនខាែ ច្យកសពជាតិតមែរនៅករ់នចាលកន ុងនប្ពសែសាន 

ឥណឌ ចូ្ិនររស់យួន តែលមាននសតច្ស ីហន ជានទពរកស តាំងមល នួជារីតាជាតិ។  

-”តមែ រជានកាុះសនត ិភាព”កន ុងរែឋជានពជឈឃាត និងអាកជញ្ាក់្មរាស្រសត តមែ រ តែលយកបាវច្ោ 

ប្តីម ម ”ជាត ិសាសោ និងប្ពុះមហាកសតត ជាគំនិតក ហកែល់មតិជាតិ និងអនតរជាតិ នែើមបីសំ 

រារ់តតរំនរ ើមហិច្ា ិតាលទធិ”ស ីហន និយម”។នសត ច្យកបាវច្ោននុះមកជាន់តប្នំកន ុងនរាគមូច្ 

សតិសមាា រ់ជាតិឯង។នសត ច្អងគននុះជានសតច្នរើកឧកាសនអាយក មុ្យនិសត ច្ិន យួន និងប្កមុ 

រ៉ា លពត ការ់សមាា រ់ប្ពជាពលរែឋតមែ រ តែលមល នួទ កជាអកតញូច្ំនពុះមល នួ នែើមបីសងសឹក និង 

វវលឹប្ត រ់មកនសាយរាជសមបតត ិ វញិតតរ៉ា នណាណ ុះ។តតមហិច្ា ិតាតែលមានកា ិនអនសាច្ខាា ំងននុះ 

ប្តូវទំព័រប្រវតតសាស្រសតច្ងទ កោមស ីហន ជានសតច្”សមាា រ់មហាជនតមែរ”។ 

នសត ច្ស ីហន បានរណត ុ ុះគំនិតប្រជាពលរែឋតមែ រនអាយមានជំននឿនលើមល នួប្ពុះអងគ  តាមការ 

ប្រនោមកត ី តាមការរងខំកត ី តែលមល នួទ ករាស្រសត តមែ រជាពលរែឋលងង់នលា  នប្កាមលអងធូលីប្ពុះ 

បាត កន ុងនោលរំណងមល នួតតមូយគត់ គឺ”អំណាច្នែើមបីរំនរ ើក មុ្យនិសត ច្ិន យួន ជាអាកមាច ស ់

ររស់មល នួ។ 

កន ុងរររស ូ ហន និយម នសត ច្ស ីហន ទ ករាស្រសត តមែ រជាហវ ងូសតវ នអាយនជឿនលើរាជបារមីមល នួ នហើយ 

ប្តូវប្កមុរ៉ា លពតោំនៅសមាា រ់ឥតមានអាសូររនត ិច្ណាន ើយ នប្កាមោមមល នួជាប្រម មរែឋ 

អស់មួយជីវតិនន «កមព ុជាប្រជាធិរនតយយ»។ 

អំនណើតនៅ តួអងគស  ហន  មានររូភាពជារ៉ា លពត ែូច្ជាប្សនមាលររស់មល នួ។នហត អវ ីតែលប្តូវ 

រំនភាច្ស ីហន  នរើនយើងនិយយន ែ្ ុះរ៉ា លពត ស ីហន  និងរ៉ា លពត ជារ គគលពីរមួរកាលតត 

មួយ ឬែូច្ជាពស់មានកាលពីរតែរ។ 

 

៤.ជំដនឿមនិទំនងដៅដ ើអ្ភូតកថាសុីហនុ 

នតើជំននឿននុះឯងឬ តែលប្គរ់ភាគីតមែរនគោំោា ចាត់ទ ក”ឥសសរជន”ននុះតែលតតងតតប្រប្ពឹតត  

ននយបាយរនា ំរាស្រសតជានោលននការររួរមួជាតិ ? តាមពិតននយបាយនសតច្ស ីហន មិនតមនជា 

ននយបាយនប្សាច្ប្សង់ជាតិនោុះនទ ផទ ុយនៅវញិននយបាយតែលជនននុះតតងអន វតតន៏យក 

អំណាច្រែឋមកនប្រើ គឺឃាតកមែឥតនខាច ុះនទនសាុះ។ 

នទុះយ៉ា ងណាក៏នដាយ នសត ច្ស ីហន ប្រតហលជាអាយ៉ាងនគ នប្ពុះោត់តតងតតបានរំនរ ើជា 

និច្ច និងជាឧរករណ៏ ពួកច្ក មុ្យនិសត (ចិ្នយួន)។ទនងវ ើននុះ នប្ពុះោត់ស មច្ិតតនែើរតួជាអា 

យ៉ាង នឆា ើយនដាុះសាជួយពួកក មុ្យនិសតជានិច្ចប្គរ់សំនួរររស់អាកសារព័តិមានអនតរជាតិនចាទ 

សួរោត់។ 

មានមហាអំណាច្មាុះ មានជំននឿថា នសត ច្ស ីហន ជា”អាកនធវ ើឯកសនមាធាន” អាច្ជួយម ម 

មាត់នគ កន ុងការរកែំនណាុះប្សាយនូវវរិតត ិកមព ុជានលើនសច្កត ី វោិសននប្រជាពលរែឋតមែ រ! រ៉ា តនត នរើ 

និយយនអាយមា ីនៅ ពួកមហាអំណាច្ទងំនោុះមានសិទធិអវ ីនឹងរងខ ំនអាយប្រជាពលរែឋតមែ រយក 
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តររនដាុះប្សាយនគ តែលមានភាពប្តឹមប្តូវតតកន ុងប្កដាស តតសាា នភាពពិតវញិគឺ «នតើមាន 

ឃាតកមែនប្ច្ើនរ៉ា ណាណ នទៀត ? »។ 

មានអាកែឹងោំប្រនទសមាុះនទៀតនធវ ើឧរនទសនដាយអសមបជញ្ា  ោែ នការទទួលម សប្តូវ នអាយ 

ប្ពជាពលរែឋតមែ ររំនភាច្”ការសមាា រ់មហាជនតមែរ” និងអវ ីៗតែលសតច្ស ីហន បាននធវ ើនៅកន ុង 

អតីតកាល នអាយគិតតតរច្ច ុរបនាកាលកន ុងែំនណាុះប្សាយមួយតែលតមែរជាជនរកនប្ោុះថិតនៅ 

ជាអាកទសសោនប្ៅនសនវៀនននយបាយ។ជនតែលបាននិយយតររននុះជាមន សសរ ិករ ក  

មវុះសិលធម៌ ជាឧបាយទ ច្ច រតិ ជាអំនពើនថាកទរ គួរយកជនទងំនោុះយកនៅកាត់នទសនូវ 

អំនពើតែលពួកនគនប្តឿននប្កើនរនតននយបាយរងហ រូ្មនៅកមព ុជាតនៅនទៀត។ 

ឯចំ្តណកអាកតាំងមល នួជាអាកជំោញកន ុងរញ្ញា តមែ រមាុះ តែលនសតច្ស ីហន តតងតតនលើកមក 

សរនសើរអំពីគ ណសមបតត ិននយបាយនិងការទូតែ៏ ា្ តនវររស់ពួកទងំនោុះ តាមពិតអាក 

ជំោញទងំននុះស ទធជាជនគួរនអាយអស់សំនណើច្ រ ិករ ក ោែ នការនអៀនខាែ ស សាហាវ មិន 

នសាែ ុះប្តង់ ប្កអឹតប្កនអាង ប្សឹត ែូច្ោា នឹងនសត ច្ស ីហន តែរ។ែូនច្ាុះឯកបានជាអាកជំោញ 

ទងំននុះតតងតតសរនសរសរនសើរនសត ច្ស ីហន  មិននច្ុះច្រ់ រំភាា ត់នសច្កត ីពិតអំពីគ ណវវរិតត ិ 

ររស់ស ីហន ។ 

នយើងែឹងថានៅកន ុងររររាជាធិរនតយយ ទំននៀមទំោរ់ ប្រនពណី សាសោ អកសរសាស្រសត  ភាសា 

និយយ ប្គរ់សាា រ័នសងគមឬននយបាយស ទធតតរនងក ើតន ើងនែើមបីផោងំរាស្រសត តមែ រនអាយនោរព 

ប្រតត ិរមហាកសប្តទងំរងវង់សាែ រតី។ 

 

 

 


