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ការសាកល្បងសកិា 

ធាត ុនៃព្រឹតិ្តការណ ៏នងៃទី ១៨ មីនា ឆ្ន ាំ ១៩៧០ 

ជាបឋម យ ើង  ល់យ ើញថា ព្រឹត្តការណ ៏១៨មិនា ឆ្ន ាំ ១៩៧០ មិនមមនជា បដិវត្តន៏ យនាោះយ ើ 

យព្រោះ វាយ ើត្យ ើង យោ មានច្បាប់ ជាមូលោា ន មដលយ ើង សា លបង យ វ្ ើ វភិាគ ជាគតិ្ ុត្ត

ដូច្បខាងយព្កាមយនោះ។    

មត្យ ើងគួររិចារណាមដរ អាំរីធាត្ុននបដិវត្តន៏ ទុ ជា គាំនិត្ទួយៅ។ យ ើងដឹងថា បដិវត្តន៏មាន

ធាតុ្រីរយ៉ា ង៖ បដិវត្តន៏ នយយបា  និង បដិវត្តន ៏សងគម មត្បដិវត្តន ៏ទាំងរីរ យនោះ ទី១ អាច្ប

នាាំម  នូវការបត រូ យព្ោងសងគម យ ើ  ទី២ អាច្បនាាំម  នូវការបត រូ របបនយយបា ។ ឧទ រណ៏

៖ បដិវត្តន ៏បារាំង  ន ុងឆ្ន ាំ ១៧៨៩ ជា បដិវត្តន ៏ សងគម យ ើត្យច្បញម  រីព្បជាជនបារាំង

ទមទរយសរភីារ នាាំឲមាន ការបត រូ របបនយយបា ចាស់ ម ជារបបសាធារណរដា ; ររ ី បដិវត្ត

ន៏ យៅព្បយទស រុស្ស  ីរវញិ ជាបដិវត្តន៏ នយយបា  ដឹ នាាំយោ ច្បលនានយយបា  យដើមប ីរំលាំរបប

រជានិ ម យដើមបីបត រូ សងគមចាស់ ម ជា សងគម ុមម ុ និសត ។ មត្  ៏អាច្បមាន ការបត រូ យព្ោង

សងគម ឬ របប នយយបា  យោ មិនចាាំបាច់្ប   វ ិ្ ីបដិវត្តន៌ ម យ វ្ ើជាមយ្ោបា មដរ។ ការ

បត រូមបបយនោះ យៅថា លទធិព្បជា្ិបយត្ យ មដលមាន ព្បជារលរដារជាមាា សអ់ាំណាច្ប មានយសរភីារ

សយព្មច្បយលើ យជាគវាសនា របស់ខ្ល នួ ង យោ ខ្ល នួ ង។ បដិវត្តន ៌ជាការបត រូ យោ យព្បើ  មាល ាំង ររ ី

  លទធិព្បជា្ិបយត្ យ រវញិ ជាការបត រូ យោ យព្បើ ច្បាំណូលច្បិត្ត1 ដូច្បមាន យៅ ន ុង បដិវត្តន៏ អាយម

ររកីាាំង មដលយគទុ  ជា អនុបាតុភូត2 មួ  អាច្បបត រូ សងគមបានជាជយព្ៅ យោ មិនចាាំបាច់្បយព្បើ

 មាល ាំង ឹងា៖ ដូយច្បនោះ យគអាច្បដូរ របបនយយបា  យោ មិនចាាំបាច់្បដូរ យព្ោងសងគម មត្ យគ ៌

អាច្បដូរ យព្ោងសងគម យោ មិនចាាំបាច់្បដូរ របបនយយបា  យនាោះមដរ។ យគអាច្បឲនិ មន័ 

របស់រ យ បដិវត្តន៏ ថាជា ព្រឹតត ិការណ៏មួយ ដែលមិនដែលមានក ើតក ើង ដតប ុក ណ្ ោះ យោ 

មិនចាាំបាច្ប់    បដិវត្តន៏ មដលធាល ប់មានយៅ ន ុងព្បវត្ត ិសាស្តសត  ដូច្បយ៉ា ង បដិវត្តន៌ មា៉ា រយនិ ម

ឬ រដាព្បហារ ជាយព្ច្បើន ម យ វ្ ើជា យយង នននិ មន័  យនាោះយ ើ ។ បដិវត្តនរ៏ិត្ មិនមមន

ជា រដាព្បហារ, សស្តរគ មដយណត ើមអាំណាច្ប ឬ ការបោះយបារ រចួ្បបនតយ វ្ ើ សុទ្ធ មម3, ចាប់ ុាំឃាំងនិង

សមាល ប់មនុស្ ជា ថាយ ត្ុ យនាោះយ ើ  ដូច្ប រួ  ុមម ុ និសត  ឬ រួ អន និ មអាំណាច្បផ្តត ច្ប់

ការ យគ  ម យ វ្ ើជា វិ ធី ប្ព្បតិបតតិ4 របស់យគ។ បដិវត្តន៏រិត្ជា ព្រឹត្ត ិការណ៌មួ  មានយ ើត្

យ ើង យដើមប ីមសវ ងរ  វឌ្ឍនភារ ឲដល ់សងគម និង ព្បជារលរដា។ យគដឹងថា លទធិ ុមម ុ និសត    

រ យ បដិវត្តន ៌ម យ វ្ ើជា ឯកាីិភារ5 រចួ្ប បយជោ ត្ និងរំយោភ ព្បជាជន យដើមបី បាំយរ ីព្បយយជ

ន៏ ប ្ ុមម ុ និសត  មត្ប៉ាុយណាណ ោះ ផ្ទ ុ នឹង លទធិព្បជា្ិបយត្ យ ទុ  ព្បជារលរដា ជាមាា ស់អាំណាច្ប

មដលមានរដា ជាឧប រណ៌ របស់ អាំណាច្ប បីយ៉ា ង៖ នីតិ្បជា ត្ត ិ, នីតិ្ព្បតិ្បត្ត ិ និង ត្ុោការ។

                                                      
1 ច្បាំណូលច្បិត្ត= Gré។ 
2 អនុបាត្ុភូត្= ជាការច្បមមល  ; Epiphénomène។ 
3 សុទធ មម= ការជព្មោះ សាំអាត្ ; Epuration។ 
4 រវ ិ្ ីព្បត្ិបត្ត ិ= Mode opératoire។ 
5  កា្ិភារ= Monopole។ 
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រដា ជាឧប រណ ៏ របស់ អាំណាច្ប មដលមានព្បជារលរដា ជាអ្ិបតី្ វាផ្ទ ុ រ ី រដា ជាឧប រ

ណ៏ របស់អាំណាច្ប ប ្រួ  យព្បើ សាំរប ់និកព្រោះ6 ព្បជារលរដា។ រដាមបបយនោះ យៅថា អនីត្ិរដា គឺ

ព្ោន់មត្ជា អងគការ បព្រប ឬ ជិោះជាន ់របស់ អាំណាច្ប មត្ប៉ាុយណាណ ោះ។ 

 ន ុងការសា លបងសិ ា របស់យ ើង យៅទីយនោះ យ ើងយលើ  ព្រឹត្ត ិការណ៏ ១៨ មីនា ឆ្ន ាំ ១៩៧០ ម 

រិនិត្យ យដើមបីរ ធាត្ ុគតិ្ ុត្ត ននរព្រឹត្ត ិការណ៏។ មត្ជាការចាាំបាច្ប់ យ ើងព្ត្វូ រិនិត្យ យោ  សង្

យ ប នូវ ធាតុ្ មន  ាំយណើត្ ច្បលនា សងគមរស្តសត ន ិម យព្រោះ វាមានទាំនា ់ទាំនង យោ ច្បាំយរោះ

ជាមួ  ព្រឹត្ត ិការណ៏ ១៨ មីនា។   

១. ធាត ុនៃកាំណណីត ចល្នា សងគមរាស្តសៃិយិម (១៩៥៥-១៩៧០) 

យបើយយងតាម និយ េបបទ ជាផ្ល វូការ ជារិយសស របស់ រួ សាស្តសាត ចារយ បារាំង បយព្ងៀនយៅមហា

រវទិោល័ នីតិ្សាស្តសត  យៅភន ាំយរញ មួ ច្បាំនួន សរយសរ យៅ ន ុង ាំ ស ង ឆ្ន ាំ ១៩៦០ ថា របប

សងគមរស្តសត និ ម ជារបប រិយសសមួ  យ ើត្យ ើងរី ព្បជ្ញា បរ ធច្ជ ិនធ7 របស ់សយមតច្បសី ន ុ ន ុង

យោលបាំណង រ  តុលាការ8 រវាង ព្បរ័នធ ែឹ នាំជ្ញតិ9 ជាមួ នឹង  ាំរស ់ននការយច្បោះដឹង របស់

ព្បជារលរដា មដល សយមតច្បសី នុ ព្បកាសជាផ្ល វូការថា ជា «របបនយយបា  មដលអាច្បឲព្បជា

រស្តសត  អាច្ប ល់រ ព្សួលបាន» ដូយច្បនោះ រួ អន ការររ របបយនោះ មត្ងទុ  ាំយណើត្ របប

សងគមរស្តសត និ ម ជា បែិិតតន៏ ព្សទ្ន់10 គឺ យ វ្ ើ ាំ មណទព្មង់ របបនយយបា  យោ មិន

ចាាំបាច្ប់ បត រូ យព្ោងសងគមមខ្មរ។ យសច្ប ត ីសាំអាងមួ យទៀត្ គឺ ររវ ី្ ី ដយណត ើមអាំណាច្ប ម កាន់កាប់

តាមលទធិព្បជា្ិបយត្ យ គឺ ការយបាោះយឆ្ន ត្ ជាសា ល។ ស ា្ ន ននគាំនិត11យនោះ ហា ់បីមាន

ភារព្ត្ឹមព្ត្វូណាស ់ មត្យបើយ ើងយលើ    ករលននគាំនិត12 និង វិ ធី ប្ព្បតិបតតិ ម រិនិត្យវញិ

យ ើងយ ើញថា សយមតច្ប សី ន ុ ព្ទង់ យព្បើ ការបងក ិត្បងេ ាំ ជា មយ្ោបា  ដយណត ើមអាំណាច្បតាម

រវធិាន គាំ មរម ាំ ម ង ព្គប់មបបយ៉ា ង ដល់ គូបដិប ្ នយយបា  របស់ព្ទង់ យដើមប ី យ វ្ ើឲសព្ម

ច្ប នូវយោលបាំណង របស់ព្រោះអងគ គឺ ព្បតាស្ថា បន13 របប រជានិ ម ផ្តត ច្ប់ការ មដលមានព្រោះ

អងគជាព្បមុខ្រដា អស់មួ ជីវតិ្ យ ើ  បនត ុប ព្រោះបីតា របស់ ព្ទង់ ជា ព្រោះមហា ្ត្យ អា ៉ាង

របស់ព្រោះអងគ ោម ន បុរវសិទធិ ជាព្បមុខ្រដា ព្បយទសមខ្មរ យនាោះយ ើ  យព្រោះ សយមតច្ប សី ន ុបាន

ព្បមូល បុរវសិទធិ យនោះ ម កាន់កាប់ទាំងអស់។ ការយបាោះយឆ្ន ត្ ថាន  ់ជាតិ្ នានងៃទី ១១ ជា ឆ្ន ាំ

១៩៥៥ មដលទុ ជា មហាយជាគជ័  របស់ច្បលនាសងគមរស្តសត និ ម ជា ផ្ល នយយបា  ផ្តត ច្ប់

ការ របស់ រសី នុ មដលព្រោះអងគ យរៀបច្បាំយ ើង ជាមួ  វរជន មួ ព្ សម តាាំងរីឆ្ន ាំ១៩៥២ម មលោះ។

យដើមប ីសាា បនារបប សងគមរស្តសត និ ម, សយមតច្ប ស ីនុ ព្ត្វូចាាំបាច្ប់រំោ  របប លទធិព្បជា្ិប

យត្ យយសរ ីឲបាត់្សូនយ តាម ាំ មណទព្មង់ រដា្មមនុញ្ា  នានងៃទ ី១៤ ម រ ឆ្ន ាំ១៩៥៦ ឲព្សបនឹង

                                                      
6 និយព្ោោះ= Réprimer។ 
7 ព្បជាា បរចិ្បោ ិនធ=ព្បជាា រិយសស ; Intelligence spécifique។ 
8 ត្ុលោការ= Equilibre។ 
9 ព្បរ័នធដឹ នាាំជាត្ិ= Système de gouvernance។ 
10 បដិវត្តន៏ព្សទន់= Révolution douce។ 
11 សណាា ន ននគាំនិត្= Forme des idées។ 
12 យោល ននគាំនិត្= Fond des idées។ 
13 ព្បត្ោសាា បនា= បយងក ើត្យ ើងវញិ ; Restaurer។ 
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ព្បយយជន៏ព្រោះអងគ រចួ្បទុ វា ជា ឧប រណ ៏យព្បើ យដើមបី បព្ងឹង អាំណាច្បផ្តត ច្ប់ការ របស ់ ព្ទង់ មត្

ប៉ាុយណាណ ោះ14។ 

ជ័ ជាំនោះ របស ់សយមតច្ប សី ន ុយៅ ន ុង ឆ្ន ាំ ១៩៥៥ ជា ជ័ ជាំនោះ យ វ្ ើឲ ជីវតិ្នយយបា  ស មម

មខ្ម រ ក ើងរងឹដលងដព្បព្បួលបាន15 ដូច្បយ៉ា ង អនតរធាន16 ននគណប ្នយយបា  និង មាន

យ ើត្វបុគគលឹ  នកោបាយ17 រងមី រស់ ន ុងល េណៈ ជាទសៈ យព្រោះព្សវងឹ នឹងស័ ត ិ ស លុ កា ់។

យបើយ ើង   យព្ោងសាា ប័នម រិនិត្យ យ ើងយ ើញថាលទធិព្បជា្ិបយត្ យ សី នុនិ ម និង

នយយបា  ព្បជ្ញ រ18របស់ ព្ទង់ គឺោម នអវ ី យព្ៅរីវ ី្ ី សាំរប ់ មត្រំោ  ព្បរ័នធ តាំ្ង19 មត្

ប៉ាុយណាណ ោះ។  

ការបត រូរបបលទធិព្បជា្ិបយត្ យយសរ ីម  របប ផ្តត ច្ប់ការ អាច្បយ វ្ ើបានតាមមត្វ ិ្ ីរីរយ៉ា ងគត់្

៖ បដិវត្តន ៏តាមន័  ននបដិវត្តន៏  ុមម ុ និសត  ឬ តាមផ្ល វូ រដាព្បហារ។ សយមតច្ប សី នុ បានយព្ជើស

យរសី មយ្ោបា  រដាព្បហារ។ ព្ទង់ បានយ វ្ ើរីរដង មដល យោ  យផ្ឿង-ត្ុន ទុ ជា រដាព្បហារ រដា

្មមនុញ្ា  យៅ ន ុង និយ េបបទ ថាន  ់បណឌ ិត្ របស់ យោ 20៖ ទីមួ  យៅនងៃទ ី ១៥ មិងុនាឆ្ន ាំ

១៩៥២ ; ទី២ យៅនងៃទ ី១៣ ម រ ឆ្ន ាំ ១៩៥៣។ ទី១   ត្ាំ មណង នា  រដាមស្តនត ី ម កាន់កាប់

យោ ខ្ល នួ ង  ន ុងឋានៈខ្ល នួជាព្រោះមហា ្ត្យ ; ទី២ រំោ  ខ្ុសច្បាប់រដា្មមនុញ្ា  រដាសភា។ 

ដូយច្បនោះ ការដយណត ើម អាំណាច្ប ម កាន់កាប់ របស ់សយមតច្ប សី ន ុជា រដាព្បហារ យព្បើ រជស ត ិ21 ជា

រហបញ្ញា 22   អាំណាច្បព្គប់មបបយ់ងម យ វ្ ើជា  មមសិទធិ របស់ខ្ល នួ។ ការដយណត ើម អាំណាច្ប

យនោះ អាច្បចាត់្ទុ វា ជា រវ ិ្ ី ោម ន នប្តានុ ូល23 ោម ន ីមាម នុរបូ24។ នីត្ោនុ ូល យព្រោះ វាមិន

ព្សបនឹង រដា្មមនុញ្ា  ; ្មាម នុរបូ យព្រោះ  ន ុង ឋានៈជា ព្រោះមហា ្ត្យ អាព្ស័  រដា្មមនុញ្ា រោម ន

សិទធិ យព្បើ រជស ត ិ មដលព្ោន់មត្ជា អាំ្ច្ ជ្ញនិមិតតរបូ25 យដើមប ី  អាំណាច្ប និត្ិបជា ត្និង និ

ត្ិព្បត្ិបត្ត ិ ម កាន់កាប់។ ទយងវ ើយនោះ ង មដលជាការបជា  ់ នូវល េណៈ រដាព្បហារ របស់រសី 

នុ មដល ព្ទង់   វាម  កព្បើ ជ្ញរកបៀប និង ជ្ញយតត26 យដើមបី មសវ ងរ យជាគជ ័ នន ច្ាំណង់ នូិ

អាំ្ច្27 របស់ ព្ទង់ មត្ប៉ាុយណាណ ោះ។ ដូយច្បនោះ អវត្តមាន ជីវតិ្ នយយបា  យៅព្ស សមខ្ម រ ចាប់មាន

តាាំង រីឆ្ន ាំ ១៩៥៥ រ ូត្ ម ដល់ ឆ្ន ាំ ១៩៦៥ ជា ឆនទោះ របស់ សី ន ុសាំរប់បាំផ្តល ញលិទធិព្បជា្ិប

យត្ យ។  ន ុងឆ្ន ាំ ១៩៦៥ ព្រោះអងគ បត រូ រយបៀប ច្បុោះយ ម្ ោះ យប េភាររត្ាំណាងរស្តសត  មដលខ្ុសមផ្ល រីមុ

នៗ គឺថា ច្បលនា សងគមរស្តសត និ ម មលងយព្ជើសយរសី យប េជន ត្ាំណាងរស្តសត  ជាមុន រចួ្បោ ់

យប េជនទាំងយនោះ ឲព្បជារលរដា យព្ជើស   បុគគលណាមួ  មដលខ្ល នួយរញច្បិត្ត។ ការបត រូយនោះជា

                                                      
14 សុាំអាន ការសា លបងសិ ា របស់ខុ្្ាំ មានច្បាំណងយជើងថា «សត្វត្្ អ្ម»៌។ 
15 យ ើងរងឹ មលងមព្បព្បួល= Scléroser។ 
16 អនតរធាន= បាត្់ ; Disparaître។ 
17 បុគគលឹ នយយបា = Personnel politique។  
18 ព្បជា រ= Masse populaire។ 
19 ព្បរ័នធត្ាំណាង= ព្បរ័នធដឹ នាាំ មដលមានអន ត្ាំណាងព្បជារលរដា  ; Système représentatif។ 
20 La crise cambodgienne – Thèse pour le doctorat (1954) : Faculté de droit de Paris។  
21 រជស ត ិ= អាំណាច្ប យសត ច្ប ; Pouvoir royal។ 
22 ោ បជា = សីទធ ិទទួល  អវ ីមួ  មដលោម នការអនុជា ត្រីច្បាប់. Saisine។ 
23 នីត្ោនុ ូល=យរញល េណៈច្បាប់ ; Légal។ ល េណៈ មដលព្សបនឹងច្បាប់= Légalité។ 
24 ្មាម នុរបូ= ព្ត្វូច្បាប់ ; Légitime។ ល េណៈ មដលមានសិទធ ិជាមូលោា ន= Légitimité។ 
25 អាំណាច្បជានិមិត្តរបូ= Pouvoir symbolique។ 
26 យព្បើ ជារយបៀប និង ជា ត្ត=Utiliser méthodiquement et mécaniquement។  
27 ច្បាំណង់នូវអាំណាច្ប= Désir du pouvoir។ 
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សជា យបើ   ុគងមី នន ជីវតិ្នយយបា មខ្មរ មដលអាច្បចាត់្ទុ ជា កសរកីារ28 មាន ាំរតិ្

មួ  របស់ សយមតច្ប សី នុ មត្វាមាន ផ្លប៉ាោះរល់ ខាល ាំងណាស់ ដល ់ជីរវតិ្នយយបា មខ្មរ យព្រោះ

រដាសភា យ ើត្រី យសរកីារយនោះ មលងមានល េណៈ ជា រដាសភា យោររផ្តក ប់មុខ្  បិចិ្តត29 របស ់ស

យមតច្ប សី ន ុយ ើ បនាទ ប់ម  កាល  ជារដាសភារ ហា៊ា នជាំទស់យច្បញមុខ្ បនត ិមតងៗ ព្បឆ្ាំងរនិង

នយយបា  សយមតច្ប សី នុ។  

២. ធាត ុនៃកាំណណីត របប សាធារណរដ្ឋខ្មែរ (១៩៧០-១៩៧៥) 

យ ើងអាច្បចាត្់ទុ  ព្រឹត្ត ិការណ៏ ១៨មិនា ជា ព្បតិ មម ព្បឆ្ាំងនឹង អា បប ិរយិ នយយបា 

អិ ធចារណ៏30 របស់ សយមតច្ប សី ន ុ ន ុង រវបិត្ត ិ សាំខាន ់មដលជាត្ិ ជួបព្បទោះ។ យៅច្បាំយរោះមុខ្ អ

វិ ធចារណ៏ភារ យនោះ យោ  លន់-នល់ និង អន អងគមាា ស់ សុីសុវត្ត សិរមិត្ៈ មានជយព្មើស រីរយ៉ា ង

៖ យព្បើ មាល ាំង ឬ យព្បើ ច្បាប់។ 

យោ  ឧត្តមយសនី  លន់-នល់ មដលជាអតី្ត្ៈ យៅព្ ម មត្ងមត្មាន ទ្ាំលាប់ជ្ញយតត31   

ច្បាប់ជាមូលោា ន រ ដាំយណាោះព្សា  ននបជា ។ មត្យៅច្បាំយរោះមុខ្  រណ ីសី នុ, វាមាន ការព្ច្ប ាំរ

ដ៏សាំខាន់មួ  មដលនាាំ អន ខ្លោះ មានមតិ្ថា ការទាំោ ់ សយមតច្ប សី ន ុរីដាំ មណង ព្បមុខ្រដា អស់

មួ ជីវតិ្ ជា រដាព្បហារ យព្រោះ ល េណៈ «អស់មួ ជីវតិ្» ជា «រិសិដា» ឥត្អាច្បនរណា ប៉ាោះរល់

បានយនាោះយ ើ  មត្អន ទាំងយនាោះ យភលច្បគិត្ថា ដាំ មណង របស់ សយមតច្ប សី ន ុមាន សភា32 ជា

អន មត្ងតាាំង មដលមានចារយៅ ន ុង រដា្មមនុញ្ា  ម មព្បរ ន ុង ឆ្ន ាំ ១៩៦០ ដូយច្បនោះ អវ ី មដលយ ើត្

យ ើងរីច្បាប ់យគអាច្ប  ច្បាប់ យៅ រំោ បាន៖ សភា ជា អន មត្ងតាាំង ដូយច្បនោះ សភាយនោះ  ៏

អាច្ប លុបរការមត្ងតាាំង យនោះ បានមដរ។រដូយច្បនោះសភា មាន ្មាម នុរបូ យរញយលញ  ន ុងការ ូត្

ររ សយមតច្ប សី នុ រីដាំ មណង «ព្បមុខ្រដា»។ ទយងវ ើយនោះ មានមូលោា នច្បាប់ជា ព្គិោះ ជា ទយងវ ើ ព្សប

ច្បាប់ មដលយគ រុាំអាច្បចាត់្ទុ វា ជារដាព្បហារ បានយនាោះយ ើ ។ 

មុននឹង យ វ្ ើ វភិាគ ជាគតិ្ ុត្ត អាំរីការ ូត្រររសយមតច្ប សី ន ុរីសាំណា ់ សភា រយ ើងគួរ យលើ 

    តាត នយយបា  ជាយព្ច្បើន ម រិនិត្យ ជាមុនសិន យដើមប ី ឲព្សួល ល ់អាំរី ដាំយណើរ នន

 ាំយណើត្ ព្រឹត្ត ិការណ៏ ១៨មីនា។ 

កតិ្ត កនងុ ព្រណទស 

ព្ទឹសត  ីនយយបា  របស់ ច្បលនា សងគមរស្តសត និ ម ឬ សី នុនិ ម ទមទរថា ជា «សងគម

និយម រុទ្ធស្ថសន»រទទួល បរជ័  ជា ់ច្បាស់ មដលត្ព្មូវចាាំបាច្ប់ ឲសយមតច្ប សី នុយលើ   

វា ម រិនិត្យ យ ើងវញិជាងមី យៅ ន ុងឆ្ន ាំ ១៩៦៩ យព្រោះវាជួបព្បទោះនឹង រវបិត្ត ិ ព្គប់វសិ័  បយងក ើត្

ជាផ្លវបិា  ដល ់ ព្បជាជាត្ិ។ ការរិនិត្យ យ ើងវញិ យនោះ ជា ាំយណើត្ ននររជរោា ភិបាលយព្សាច្ប

ព្សង់ជាតិ្ មដល សយមតច្ប សី ន ុយសន ើឲ យោ  ឧត្តមយសនី  លន-់នល់ ដឹ នាាំ យដើមបីបត រូទិសយៅ

                                                      
28 យសរកីារ= Libération។ 
29  បិច្បិត្ត= ច្បិត្តរបុិលរប៉ាូច្ប ; Caprice។ 
30 អរចិារណ៏= មិនមានយ ត្ុផ្ល, ផ្ទ ុ នឹងវចិារណជា ណ ; Irrationnel។ 
31 ទាំោប់ជា ត្ត= Habitude mécanique។ 
32 សភា= រដាសភា និង ព្ សមព្រឹ ាព្រោះរជអាណាច្បព្ ។ 
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នយយបា ងមី។ រោេ ភិបាល យោ  លន-់នល ់ ព្ត្វូបាន រដាសភា យបាោះយឆ្ន ត្ ព្បគល់យសច្ប ត ី

ទុ ច្បិត្តយដើមបី រ ដាំយណាោះព្សា  រវបិត្ត ិជាតិ្។       

១. វិ ធបតត ិ កសែា ិច្ច 

យបើយមើលតាម ព្បវត្ត ិសាស្តសត  បនាទ ប់រី ព្ស ស មខ្ម រ ទទួលបាន   រជយ យ ើញថា នយយបា យសដា

 ិច្បា មបងមច្ប ជា សម័ រីរ៖ រីឆ្ន ាំ ១៩៥៤ ដល់ ឆ្ម ាំ ១៩៦៣ គឺជា សម័  យសដា ិច្បា យសរ ីមដល

ជា មរត្  ននយសដា ិច្បា អាណានិគមបារាំង និង ជាំនួ  បរយទស ជារិយសសជាំនួ  របស់ ស 

រដាអាយមរ។ី បនាទ ប់រី ឆ្ន ាំ ១៩៦៣ ម  សយមតច្ប ស ីនុ បត រូ នយយបា យសដា ិច្បា    រយបៀប

សងគមនិ ម ម អនុវត្ត ិ រវញិ មត្នយយបា ងមីយនោះ បានព្បទោះនឹង បរជ័  ដូច្បយរៀបរប់ខាង

យព្កាមយនោះ។ 

កៅ ន ុង វិ ធស័យ  សិ មម (90% ព្បជាជនមខ្មរ ជា  សិ រ) អន   យទស យសដា ិច្បា  ត់្សាំោល់

ថា មូលយ ត្ ុននបរជ័  មានយព្ច្បើនយ៉ា ង៖ 

- អវត្តមាន នន រវនិិយយគ មដលជា មូលោា ន ចាាំបាច្ប ់សាំរប ់អភិវឌ្ឍន ៏ សិ មម ព្បនរណ ីដូច្ប

យ៉ា ង ការបញ្ច លូទឹ  ជាអាង៏ ; 

- បរជ័   ន ុង រវសិ័  ស  រណ៏ ; 

- បរជ័  មផ្នការណ ៏ព្បឆ្ាំងនឹង ព្រឹទ្ធ ិ មម33 ; 

- ការបាំផ្តល ញ ្នធាន ្មមជាត្ិ ; 

- ការជិោះជាន់ យបា   ព្បយយជន៏ យលើ ព្បជា ស ិរ រីសាំណា ់ អាជាា ្រ និង ឈ្ម ញួទុច្បា រតិ្។ 

កៅ ន ុង វិ ធស័យ ឧសាហ មម ិបប ិច្ច34 ដូច្បយាំង ោាំ យៅស៊ាូ , កាយ វ , មត្ និង យដើមព្ យៅ យ ើញ

មាន ការច្បាំយរនី មដលអាច្បទុ ជា យជាគជ័  មត្ យជាគជ័  យនោះ ោម ន ព្បតិឃាត35 យោ ច្បាំយរោះ

ដល ់ជីវភារ អន មព្សច្បាំការ យនាោះយទ។ 

កៅ ន ុង វិ ធស័យ ឧសាហ មម យោ ខ្វោះ មូល្នជាត្ិ ចាប់រីឆ្ន ាំ ១៩៦០ សយមតច្ប សី ន ុ  

ជាំនួ  ព្បយទសច្បិន យដើមបី បយងក ើត្ ស ព្ោស រដា និង ព្ សម ៊ាុន កសែា ិច្ច ច្ាំរុោះ36 មត្ រវធិានការ

យនោះ មិនមាន យជាគជ័  យនាោះយ ើ ។ បរជ័  មាន មូលយ ត្ ុរីរយ៉ា ង៖ អវត្តមាន នន សនិទាន

ភារ37 នន ការបយងក ើត្ យរងច្បព្  និង ទី មនលង សាំរប់ សង ់យរងច្បព្  ; ការចាត្់ការ មិនលអ  នន

ព្ សមអន ដឹងនាាំ និង ច្បរតិ្ ទុច្បា រតិ្ របស់ រួ  យនោះ។ 

កៅ ន ុង វិ ធស័យ ពាណិជ្ជ មម និង ីនររ មានល េណៈ ជា ឯ ីិភារ38 របស់ រដា។រមផ្ន យនោះ

បានកាល  ជា  មមសិទធិ របស់ អន បយជោ ររ ព្បយយជន៏ រស់យៅជុាំវញិ សយមតច្ប សី ន ុមដលជា រួ 

                                                      
33 ព្រឹទធ ិ មម= ការច្បងការព្បា ់ យោ   ច្បុងយព្ច្បើម ; Usure។ 
34 ឧសា  មម  វបប ិច្បា= ឧសា  មម  ោាំដាំណាាំ ;Cultures industrielles។ 
35 ព្បត្ិឃត្= ផ្ល, ទុងគ ទយងគ ើ ; Répercussion។ 
36 យសដា ិច្បាច្បាំរុោះ= Economie mixte។ មូល្នរដា  រមួជាមួ  មូល្ន  ជន។ 
37 សនិទនភារ= ភារសមយ ត្ុផ្ល ; Rationalité 
38   ្ិភារ= ផ្តត ច្ប់មុខ្ ; Monopole។ 
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ទុច្បា រតិ្ បាំផ្តល ញព្បជាជាតិ្មខ្មរ។ ឧទ រណ៏ មានយព្ច្បើន ដូច្បយ៉ា ង ជាំនួញ ការបងហ ទូឹ  ចូ្បលយៅ ន ុង

យរងច្បព្  បិត្ ព្សាយបៀរ យៅព្ សងសី នុ និង ការនាាំចូ្បល ខ្ទ ឹមស រីព្បយទសច្បិន ; ព្ សមអន ដឹង

នាាំ ហាងរដា និង យរងច្បព្  យ វ្ ើទឹ យោោះយោខាប់ សុទធ ជា ព្គួសារ សាច្ប់នងល រនិង អាមាព្ត្ របស់ ស

យមតច្ប សី ន ុយសទ ើរ មត្ទាំងអស់។  

ចាប់តាាំង រី ឆ្ន ាំ ១៩៦៣ម , សយមតច្ប សី ន ុបត រូរី នយយបា  យសដា ិច្បា យសរ ីម ជា យសដា ិច្បា

មានមផ្នការណ៏39 ទត់្យចាល ជាំនួ  អាយមរកីាាំង រចួ្ប   ជាំនួ  ច្បិន និង យោ   មម ុ និសត

ជាការទូ្ទាត់40 មត្ដូច្បបានបរយិ  ខាងយលើយនោះ រវធិានការ យនោះ វា ោម ន សនិទនភារ ោម ន

ជ្ញប់សន ិទ្ធ41 យ ើ  អន ចាត្់ការ យព្ច្បើនជា ព្បទ្ុសជ្ន42។ ការបត្់យៅខាងយឆវង យនោះ ទុ ជា  បិ

ចិ្តត43របស់ សី ន ុ យជោ រ តាម ការព្បច្បុមព្បមច្បង របស់ យោ  ជូ-យអងឡា , រដាមស្តនត ីទី១ នន

ព្បយទសច្បិន ុមម ុ និសត  មដលជាអនាទ  ់ ទ ់ សី ន ុឲចូ្បល ន ុង ព្ទ សង យោ   ុមម ុ និសត ។  

២. វិ ធបតត ិ សប្លីម៌ 

រវបិត្ត ិ សីល្ម៌ ជា រវបិត្ត ិទួយៅ មត្មាន សណាា ន មផ្ល ៗោន  យៅតាម មជឈោា ន៖ 

មជឈោា ន ព្បជា សិ រ មដលជា រួ អន ព្  ទទួល ការជិោះជាន់ រីសាំណា  ់រូ អន រជការ ព្គប់

ព្ សួង មងមទាំង អងគការ ស  រណ៏ ោបសងកត្់ យៅយលើ ព្បជា សិ រ ោម នខាល ច្ប អបប សរ

តាម ការ ូត្ រនធអា រ  ួសយ ត្ុ យ ើ  លួច្ប រដា ជាព្ សមយចារ យដើមបី យ វ្ ើជា អន មាន។ 

ទាំង អន រជការជាន់ខ្ពស់ និង បជា វនត  ជាយព្ច្បើន រមួរស ់យៅ ន ុង ព្បរនធ  រុ រលួ  បានទទួល

ផ្ល រីមុខ្ដាំ មណងរបស់ខ្ល នួ នាាំោន    លុ  បានម រីអាំយរើទុច្បា រតិ្ យៅសង់ ភូមិព្គឹោះព្បណិត្

សាំរប់ជួលឲ រួ អន   យទស បរយទស មដលមានត្នមលឈ្ន លួ យសម ើនឹង ត្នមលមាសជួនកាល   

លុ  យនាោះ យៅដូរជា របូិ ប័ណណ    យៅោ ់ ន ុង ធានាោរ យៅ បរយទស។ គួរ ត់្សាំោល់

ថា អន រជការ និង បជា វនត  សាអ ត្សអ ាំ ព្ត្វូមិត្តភ័ ត ិ ឬ ជា ត្ ិខ្ល នួ ទុ ជាមនុស្លៃង់ោម នព្បាជាា

យដើមប ីរ លុ  យ វ្ ើជា អន មាន ដូច្ប រួ ព្បទុសជន។ 

ការរត់្រនធ  អងករ ល ឲ់រូ យវៀត្ ុង បានត្នមលនងល រីសាំណា ់រជវង្ព្គប់វង់ កាល  ជា ីឡាជាត្ិ

មដលនាាំឲអងករ យ ើងនងល នាាំឲ រួ អន ព្  និង រួ អន ម្យម ជួបនឹង រវបិត្ត ិ ជីវភារ រស់យៅ។ 

ការបយងក ើត្ យរងមលបង (កាសុីណូ) យៅ រជធាន ីភន ាំយរញ និង យៅ ទីព្ សង ព្រោះសី នុ ជាការគាំរម

 ាំ ម ង ដល ់សីល្ម៌ រុទធសាសនា និង ជាត្ ិរីសាំណា  ់ របបមួ  មដលព្បកាសខ្ល នួថារជា

សងគមរស្តសត និ ម រុទធសាសនា។ 

អងគការ កា បាទ ព្  ម មដលដឹ នាាំ យោ  អន មាន ង មូនិច្ប កាល  ជា ឧប រណ៏   ជន សាំ

រប ់សងកត្់សងក ិត្ព្បជារស្តសត  យោ  បងេ ាំ ឲច្បុោះយ ម្ ោះ ចូ្បលជា សមាជិ ោច្ប់ខាត្ បង់រវភិាគទន

សាំរប់ បាំយរ ីអងគការ មត្ប៉ាុយណាណ ោះ។  

                                                      
39 យសដា ិច្បា មានគយព្មាងការណ៏= រដា  ជាអន  យ វ្ ើគយព្មាងការណ៏ យសដា ិច្បា ; Economie planifiée។ 
40 ការទូទត្់= ជាសាំណង នូវការបាត្់បង់ ; Compensateur។ 
41 ជាប់សន ិទធ= ជាប់ោន , ទ ់ទងោន  ; Cohérent។ 
42 ព្បទុសជន= Personne corrompue et perverses។ 
43  បិច្បិត្ត= ច្បិត្តសាវា៉ា  ; Caprice។ 
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ជាទីបញ្ាប ់ ចាប់រីឆ្ន ាំ ១៩៦៦ សយមតច្ប សី ន ុ ងប់ គួរឲអស់សាំយណើច្ប  ន ុង ស មមភារ នន

ភារ នត  យោ យព្បើ មយ្ោបា  រដា យ ើ  មលងសូវគិត្ អាំរី  ិច្បាការជាតិ្។ មដលនាាំឲ មខ្ម រ អន 

ជា នាាំោន  និយ  ខ្្ឹបៗោន  ជាការច្បាំអ    ឺ  ថា សសរយោល នន ព្បរន័ធ  សី នុ មានប ីគឺ

៖ កា បាទ ព្  ម, កាសុីណូ និង ភារ នត។ ការច្បាំអ   យ ើ យនោះ មានោ ់ នូវ ការអស់

សងឃឹម និង អាបប ស នន ព្បជារលរដាមខ្ម រ មដលមាន សយមតច្ប សី ន ុជាទួ   បាំផ្តល ញជាត្ិ។  

៣. វិ ធបតត  ិស្ថា ប័ន 

ព្គប់ សាា ប័ន សម័  មដលទទួល រី អាជាា ្រ អាណានិគមបារាំង ធាល  ់ ព្ទ សឌ្យព្ទម បនត ិច្បមតងៗ

យៅ ន ុងព្បរ័នធ  ច្បលនា សងគមរស្តសត និ ម។ ការម មព្ប រដា្មមនុញ្ា  ឆ្ន ាំ ១៩៤៧  ន ុងឆ្ន ាំ១៩៥៦

យដើមប ីត្ព្មូវនឹង ព្បយយជន៏ ច្បលនា សងគមរស្តសតនិ ម ឬ ព្បយយជន៏ របស់ សី នុ ជាអាំយរើ

បាំផ្តល ញ លទធិព្បជា្ិបយត្ យ។ 

កលើឋាន44 រែាបាល, មា៉ា សុីន ចាប់យផ្តើម ខូ្ច្ប បនត ិច្បមតងៗ យព្រោះម អាំរី គុណភារ មិនលអ ៖   

អាំណាច្បបាំរន ម យ វ្ ើជា ការដឹ នាាំ ;    ការ ជិោះជាន់ ព្បជារស្តសត  ជា ការយឆលៀត្ រ  នព្ម

យដើមប ីយ វ្ ើជា អន មាន។ 

ការមត្ងតាាំង បុគគលឹ  យយធា ជា អភិបាលយខ្ព្ត្ និង អនុកេព្ត45 នាាំ បយងក ើត្ រា ុល

ភារ46 រវាង ព្ សួងមហានផ្ទ និង ព្ សួង ការររជាត្ិ។ ការមត្ងតាាំង ព្រោះរជព្បតិ្ភូ សាំ

រប ់ដឹ នាាំ យខ្ព្ត្ នាាំឲព្ សួងមហានផ្ទ បាត់្ អាំណាច្បព្ សួង យព្រោះ ព្រោះរជព្បតិ្ភូ ទទួលខ្ុស

ព្ត្វូ យៅមត្ច្បាំយរោះមុខ្ ព្រោះព្បមុខ្រដា មត្ប៉ាុយណាណ ោះ។ 

កលើឋាន ហិរញ្ា ិតថ ុ, អវត្តមានរ ននងវកិារជាតិ្ រិត្ព្បា ដ យលើ មលង មត្ ងវកិារ សាំរប់

ស មមភារការររ ជា យព្ច្បើន មដល ខ្ុទទកាល័  ព្រោះព្បមុខ្រដា    យៅកាន់កាប់ផ្តទ ល់ ដូច្បយ៉ា ង

ច្បាំណា   ន ុង ិច្បាការ សងគម ិច្បា និង សាធារណការ។ ងវកិារ យនោះ បានម  រ ីអាំយណា   ជន

សយមភ តូ47 ដល ់ព្រោះព្បមុខ្រដា ផ្តទ ល់, ព្បា ់ជាំនួ  រ ីរដា, ស ព្ោស រដា និង រវភិាគទន ព្បធាន

នា   មដលជាត្នមល យៅអី។ ព្បរ័នធ   ិរញ្ា វត្ថ ុ មបបយនោះ ជា ព្បភរននអាំយរើ រុ រលួ  មដលនាាំ

ឲយ ើត្ យរគរិស ដល់ ព្បជាជាត្ិ។ 

យ ើងអាច្បយ វ្ ើសយងេបបាន អាំរ ីការវវិត្តន៏ នន សាា ប័ន ជាត្ ិជា បួន ភិនភាគ៖ ទី១ របប លទធិ

ព្បជា្ិបយត្ យយសរ ី ; ទី២ របប ច្បលនាសងគមរស្តសត និ ម ; ទី៣ ការកោល48 រវាង ព្បរ័នធ

អាព្ស័ សភា នឹង ការទទួលខ្ុសព្ត្វូ របស់ រជរដាភិបាល មដលមាន ព្រោះព្បមុេរែា

និយម49 ជា មាា ស់អាំណាច្ប ; ទី៤ របប លទធិព្បជា្ិបយត្ យ យោ ច្បាំយរោះ ឈ្រ យលើ សាា ប័នជាត្ិរីរ

៖ សមាជ ជាត្ ិនិង ព្បជាមតិ្។ មត្យ ើងដឹងថា សយមតច្ប សី ន ុ ព្ទង់    អាំណាច្បរដា យ វ្ ើជា

                                                      
44 យលើឋាន=Sur le plan។ 
45 អនុយខ្ព្ត្ បយងក ើត្យ ើង ន ុងយោលបាំណង ព្បឆ្ាំងនឹង រវទិធង្នា  ុមម ុ និសត ។  
46 រោ ុលភារ= ភារព្ច្បបូ ព្ច្បបល់ ; Confusion។ 
47 ស មភ តូ្= មដលយ វ្ ើយៅយោ  ងៗ ; Spontané។ 
48 ការយយល= Oscillation។ 
49 ព្រោះព្បមុខ្រដានិ ម ឬ ព្បធានា្ិបត្ីនិ ម= Présidentialisme។ 
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ឧប រណ ៏នយយបា  របស់ ព្រោះអងគ យព្បើ សាំរប ់រព្ងឹង អាំណាច្បផ្តត ច្ប់ការ មដលនាាំ ឲ ការវវិត្តន៏

សាា បន័ យៅរ អាំណាច្បផ្តត ច្ប់ការ។ 

៤. វិ ធបតត ិ នកោបាយ 

យោល នយយបា  របស់ សយមតច្ប សី ន ុតាាំងរីឆ្ន ាំ ១៩៥៤ គឺ «ការរបួរមួជាតិ្» មដលទុ ជា

ធាតុ្យដើម នន ច្បលនា សងគមរស្តសត និ ម៖ របួរមួ មខ្ម រ អន ជាតិ្និ ម យព្ៅ យព្ោង គណប ្ន

យយបា ។ គាំនិត្ យនោះ ចាប់មាន ព្ទង់ព្ទ  យ ើង រី ឆ្ន ាំ ១៩៥២  ន ុងយោលការ រីរយ៉ា ង៖ ទី

១ គឺ បាំបាត្់ ជាបនាទ ន់ គណប ្ នយយបា  ជា រិយសស គណប ្ ព្បជា្ិបយត្ យ មដលជា

គណប ្ ភាគយព្ច្បើន យៅ ន ុង រដាសភា តាាំងរីឆ្ន ាំ ១៩៤៧ ; ទី២ ជា យោលយៅ មាន កាល ាំណត្់

មវង គឺ ររាំង ទាំនាស់  ឹងា រវាង រួ  អន យឆវងមិ ម មាន និនាន ការ មា៉ា រយនិ ម មដលជា រួ 

អតី្ត្ៈ មខ្ម រ យវៀត្មីុញជាមួ នឹង អន សាត ាំនិ ម មាននិនាន ការ ជាត្ិនិ ម។ 

 ន ុងរ ៈ ឆ្ន ាំ ១៩៥៤ ដល់ ១៩៦៧ យោលយៅយនោះ មាន ព្បសិទធិភារ រិត្ សាំរប ់សយមតច្បសី ន ុ ;

ព្ទង់ ឈ្រ យៅទី ណាត ល នន ច្បលនា ទាំងរីរ ព្បតិ្បត្ត នយយបា  ទ្មងន់ទូ្ទាត់50 អាច្បឲព្ទង់  ាំ

ចាត់្យចាលបាន វរជន សម-សារ ី មដលជា អន សាត ាំនិ ម និ ម អាយមរកីាាំង យ ើ បញ្ច លូរ វរ

ជន យឆវងនិ ម ដូច្បយ៉ា ង យោ   ៊ាូ - ន ់និង យខ្ៀវ-សាំផ្ន  ន ុង រជរោា ភិបាល យដើមបីឲម 

ចាត់្មច្បង នយយបា  យសដា ិច្បា តាមព្ទឹសត ី របស់ខ្ល នួ។  ច្បាំ មណ  គណប ្ព្បជាជន មដលជា

គណប ្ ុមម ុ និសត  និ ម ួន ុមម ុ និសត  បាត់្ ឥទធិរល របស់ខ្ល នួ  ន ុង សងគម និង យលើឆ្ 

នយយបា មខ្មរ។ 

ព្រឹត្ត ិការណ ៏សាំខាន់មួ  មានយ ើត្យ ើង គឺ ការសយព្មច្បច្បិត្ត  របស់ សយមតច្ប សី ន ុយបើ យសរភីារ

ឲសមាជិ  ច្បលនា សងគមរស្តសត និ ម មានយសរភីារ អាច្បឈ្រយ ម្ ោះ ជាយប េជន ត្ាំណាងរស្តសត

យោ ោម នការយព្ជើសយរសី ជាមុន រីច្បលនា។ យសរកីារ នននយយបា   ន ុង ច្បលនា  ន ុងឆ្ន ាំ១៩៦៥

យនោះ មានយោលយៅយមម  ច្បាស់ោស ់គឺ ទមាល  ់យចាល វរជន យឆវងនិ ម មដលមាន ព្បជាព្បិ 

ភារររ ីត្ាំណាងរស្តសត  រតាម ព្បជ្ញការកបាោះកនន ត51 ដូច្បជា យោ  យខ្ៀវ-សាំផ្ន,  ៊ាូ - ន់និង  ុ -

នឹម មត្លទធផ្ល មបរផ្ទ  ុរីការច្បង់បានយៅវញិ គឺ វរជន ទាំងបីរបូយនោះ បានទទួលជ័ ជាំ

នោះ ជាប់យឆ្ន ត្ជាត្ាំណាងរស្តសត យ ើងវញិ។ មិនមត្ប៉ាុយណាណ ោះ  ន ុង រដាសភា ងម ីយនោះ រួ  អន សាត ាំនិ ម

និងរួ  អន មិនមមន ជា សី នុនិ ម ផ្តក ប់មុខ្ ឈ្នោះយឆ្ន ត្ យលើសលុប។ សាា នការណ៏ ងមីយនោះបងេ ាំ

ឲ សយមតច្បសី ន ុ មត្ងតាាំង យោ  ឧត្តមយសនី  លន់-នល ់ជា នា  រដាមស្តនត ី មត្ បនត ិច្ប

យៅ ព្រោះអងគ  ៏បយងក ើត្ បររដ្ឋា ភិបាល52 មដលមានសមាជិ  យព្ច្បើន ជា អន យឆវងនិ ម និង អន 

សី នុនិ មោម នល័ េខ្័ណឌ  សាំរប់ឃល ាំយមើល ស មមភារ រោា ភិបាល យោ  លន់-នល់។  ុទធ

សាស្តសត  នយយបា ងមី របស់ សយមតច្ប សី ន ុ យនោះ ជា  ុទធសាស្តសត  ភាល ត្ ់ របស់ ព្រោះអងគ យព្រោះ នាាំ

ឲ រួ អន យឆវងនិ ម ចាប់យផ្តើម បយងក ើត្ ច្បលនា ត្ស៊ាូ  តាម  មាល ាំង អាវុ្ នាាំឲ យោ  យខ្ៀវ-សាំ

ផ្ន,  ៊ាូ - ន់និង  ុ -នឹម រត្់ចូ្បលនព្រ ច្បុោះចូ្បល ន ុង ច្បលនា ត្ស៊ាូ   ុមម ុ និសត  យ ើ  បួន

ឆ្ន ាំ យព្កា ម  រដាសភា យនោះ ង បានយបាោះយឆ្ន ត្ ទាំោ ់ ព្រោះអងគ រីដាំ មណង ព្បមុខ្រដា អស់មួ 

                                                      
50 ទមៃន់ទូទត្់= Contrepoids។ 
51 ព្បជាការយបាោះយឆ្ន ត្= Suffrage populaire។ 
52 បរ រោា ភិបាល= រោា ភិបាលមួ យទៀត្ ; Contre-gouvernement។ 
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ជីវតិ្។ មត្វសនធាកាល53 នន សី នុនិ ម ចាប់យផ្តើមតាាំង រីឆ្ន ាំ ១៩៦៧ ម យមលោះ យោ សារ សី 

នុ ខ្ល នួ ង យ វ្ ើនយយបា  ព្បាសចា  សីល្ម៌។  

កតិ្ត ណព្ៅ ព្រណទស 

តាាំង រីឆ្ន ាំ ១៩៥៤ នយយបា  យព្ៅព្បយទស របស់ សយមតច្ប សី ន ុ គឺ ឈ្រយលើ «អរោព្ ឹត្

ភារ» យទោះបី មានសមាព ត្ តាមផ្ល វូទូត្ រីសាំណា ់ ស រដាអាយមរ ី ច្បង់ឲ ព្បយទសមខ្មរ ចូ្បលជា

សមាជិ  អងគការ សនធ ិសញ្ញា  អាសុប្ ដប  អកគនយ៏54  ៏យោ ។ រិត្ព្បា ដណាស់ ថាមានគព្មង

ការណ៏អាព្  ់ ច្បង់សមាល ប់ ព្រោះអងគ រីសាំណា  ់យវៀត្ណាមខាងត្បូ ង រមួជាមួ  C.I.A. ដូច្បយ៉ា ង

គព្មងការណ៏ យ វ្ ើរដាព្បហារ របស់ យោ  ោប-ឈួ្ន និង គព្មងការណ៏ យ វ្ ើ អនតាការ55 ោ ់

ព្ោប់មប យៅ ន ុង ព្រោះបរមរជរាំង របស់ យវៀត្ណាមខាងត្បូ ង មត្ ព្រឹត្ត ិការណ៏ នងៃទី ១៨ មីនា

ឆ្ន ាំ ១៩៧០ យ ើត្យ ើងម  រីវបិត្ត ិនយយបា   ន ុង ព្បយទស ោម នមាន អនតរគមន៏ អវ ីយ ើ  រី

សាំណា ់ C.I.A. ដូច្បមដរ សយមតច្ប សី ន ុ យចាទព្បកាន់ យនាោះយ ើ  យព្រោះថា ស រដាអាយមរ ី បត ូ

រនយយបា  យៅព្បយទស យវៀត្ណាម    ដាំយណាោះព្សា  នយយបា  ម  ជាំនួស នយយបា ស

ស្តរគ ម យ ើ  ចាប់យផ្តើ យ វ្ ើការទាំនា ់ទាំនង ជាងមី ជាមួ   មព ុជា។ ស រដា អាយមរ ី មានបាំណង

មត្មួ គត់្  ន ុងនយយបា ដ ទ័រ យច្បញរ ីយវៀត្ណាម គឺ សុាំឲ ព្បយទសមខ្មរ ព្បកាន់ នយយបា 

អរោព្ ិត្ រិត្ព្បា ដ មត្ប៉ាុយណាណ ោះ យោ    ព្បយទសច្បិន ជាអន ធានា នូវអរោព្ ិត្ភារមខ្ម

រ។ ដូយច្បនោះ ស រដាអាយមរ ីោម នព្បយយជន៏អវ ី ច្បង់ដូរ របបនយយបា  ឬ អន ដឹងនាាំជាតិ្មខ្ម រ

យនាោះយ ើ ។ ច្បាំយរោះ អាយមរកីាាំង សី នុ និង លន-់នល់ គឺ ឆ្ម  មានរណ៏ ខ្ុសោន មត្ប៉ាុយណាណ ោះ។ 

មត្យ ើងដឹងថា អរោព្ ឹត្ភារមខ្មរ គឺ សយមតច្ប សី ន ុជា អន បាំរនយោ ខ្ល នួ ង យោ 

អនុជា ត្ឲ ងទ័រ យវៀត្ ុង ម តាាំងទី  ន ុងទឹ ដីមខ្ម រ មិនមត្ប៉ាុយណាណ ោះ អនុជា ត្ ឲយព្បើទឹ ដីខ្្

មមរ សាំរប់ដឹងជញ្ច នូ អាវុ្យយធា និង យសបៀង ផ្តល់ឲ រណសិរ្ យវៀត្ ុង យ វ្ ើសស្តរគ ម យៅ ន ុង

ព្បយទស យវៀត្ណាមខាងត្បូ ង។ វត្តមាន  ងទ័រ ួន ុមម ុ និសត  មានច្បាំនួន ៦៥.០០០ នា ់ យៅ

ព្ស ស មខ្មរយនោះ ង មដលជា មូលយ ត្ ុ ននការទាំោ ់ព្ោប់មប  អាយមរកីាាំង យៅ ភូម ិ ច្បន្

ព្ទ  ន ុង ឆ្ន ាំ ១៩៦៦និង ភូមិ ោ ់ោាំ  ន ុង ឆ្ន ាំ ១៩៦៩ មដលជាទីតាាំង ជុាំរុំ ទ័រ យវៀត្ ុង មដលនាាំ

ឲមខ្ម រ សាល ប់ជាយព្ច្បើននា ់។ យគអាច្បសួរជាសាំណួរ បានថា យត្ើទយងវ ើយនោះ ជា ការរំយោភ ទឹ ដីមខ្ម

រ ឬ ជាសិទធិ យដញតាមសព្ត្វូ មដលរត្់ម រួន យៅព្បយទសមខ្មរ ? 

សយមតច្ប សី ន ុចាប់យផ្តើម មាន ការបារមភ អាំរី ការយព្ជៀត្យព្ជ  ច្បិន ុមម ុ និសត   ន ុងនយយបា 

មខ្មរ ចាប់រីឆ្ន ាំ ១៩៦៧ និង វត្តមាន ទ័រ  ួន ុមម ុ និសត  យៅ មព ុជា។ ការបារមភ យនោះ មដលជា

មូលយ ត្ ុ ននការ រ ទាំនា ់ទាំនង ជាងមី ជាមួ  ស រដាអាយមរ ី មត្ យៅ ន ុងឆ្ន ាំ ដមដល

យនោះ ព្ទង់ យៅមត្បនតនយយបា  ជួ  និង ោ  ់ទ័រយវៀត្ ុង យៅ ន ុងព្ស សមខ្ម រ ដូច្បយ៉ា ងព្ទង់

យង យៅ យ វ្ ើបុណយសរ យោ   ូ-ជីម៊ា៊ីញ យៅទីព្ សងហាណូ  មដលយៅ ន ុងយរលយនាោះ មានមត្

ព្រោះអងគមួ គត់្ ជា ព្បមុខ្រដា ចូ្បលរមួ  ន ុងរិ្ីយនោះ។ មោ៉ាងយទៀត្  ន ុងឆ្ន ាំ១៩៦៨ ព្រោះអងគ  យលើ 

                                                      
53 សនធាកាល= Déclin, crépuscule។ 
54 អងគការ សនធ ិសជា  អាសុី មប  អយគន ៏= O.T.A.S.E. (SEATO)។ 
55 អនត្ាការ= Sabotage។ 
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ដាំយ ើង សាា នត្ាំណាង រោា ភិបាល ព្បជា្ិបយត្ យ យវៀត្ណាមខាងត្បូ ងរ (យវៀត្ ុង) ជាសាា ន

  អគគរដាទូត្ ; ទយងវ ើយនោះ គឺជា ការទទួលសាគ ល់ ជា ផ្ល វូការ ននរោា ភិបាល យនោះ យលើឆ្ អនតរជា

ត្ិ។ សួរថា យត្ើ អា បប ិរយិ របស់ព្រោះអងគ មបបយនោះ ជា នយយបា  មសវ ងរ  សមតា មម56 រវាង

 យោ  យសរ ីជាមួ នឹងយោ   ុមម ុ និសត  ឫ ? 

ដូច្បបានជាំរប ខាងយលើថា នយយបា  អនតរជាត្ិ របស់ សយមតច្ប សី ន ុគឺ មផ្អ យលើ អរោព្ ឹត្

ភារ ដូយច្បនោះ យ ើងយលើ    ច្បាំណុច្បយនោះម រិនិត្យ ថាយត្ើ វាមាន ល េណៈមបបណា និង មាន

ការរិត្ មដរឫយទ ? 

១. អរាព្ ឹតភារ ជ្ញមួយនឹង បសច ឹមកលា  

អរោព្ ឹត្ភារ របស់ សយមតច្ប សី ន ុវា វិ ធសមិត57 ជាមួ នឹង សស្តរគ ម យៅយវៀត្ណាម យ ត្ុយនោះ

 ង បានជា ស រដាអាយមរ ី មិនមដលទទួល សាគ ល់ អរោព្ ឹត្ យនោះយ ើ  មដលនាាំបយងក ើត្ជា

ទាំនាស់ រវាង សី ន ុជាមួ  ស រដាអាយមរ ី។ ទាំនាស់ យនោះ មានរីរដាំណា ់៖ ទី១. ការឈ្ប់

ទទួល ជាំនួ  អាយមរកីាាំង  ន ុងឆ្ន ាំ ១៩៦៤ ; ទី២. ការកាត្់ច្បាំណងទូត្ រវាង ព្បយទសទាំងរីរ មដល

ចាត់្ទុ បានជា រវបិត្ត ិ នយយបា ទូត្ សាំខាន់ រវាង  មព ុជា ជាមួ នឹង ស រដាអាយមរ ី។រស

យមតច្ប ស ីន ុជាអន បយងក ើត្ រវបិត្ត ិ យនោះ  ន ុងយោលបាំណង ដូរទិស នយយបា  យព្ៅព្បយទសរបស់

ព្រោះអងគ គឺ មបរ យៅរ  យោ   មម ុ និសត  ជារិយសស ច្បិនព្បជាមានិត្។ ចាប់រីយរលយនោះម  អ

រោព្ ឹត្មខ្ម រ វា យផ្អៀង មដលនាាំឲ បសា ឹមព្បយទស ទុ  អរោព្ ឹត្មខ្ម រ សាំរប់មត្ បាំយរ ី ព្បយយជន៏

 ុមម ុ និសត  យៅឥណឌ ចូ្បិន មត្ប៉ាុយណាណ ោះ។ 

យដើមប ី យជៀសវាង ការយចាទព្បកាន់យនោះ សយមតច្ប សី នុ    ព្បយទសបារាំង ជាមិត្ត ទី១ របស់

មខ្ម រ  ន ុងបណាត  បសា ឹមព្បយទស មដលជា ព្បយទស ផ្តល់ នូវ គាំរ ូយសរ។ី មងមយៅយទៀត្ ព្រោះអងគបយងក ើត្

ព្ទឹសត ីងម ីយដើមបីការររ អរោព្ ឹត្ គឺ ព្ទឹសត ី បែិការ58 យោ យលើ    ព្បធានបទ ការយោររព្រ សាំ

មដនមខ្មរ រីសាំណា  ់អាយមរកីាាំង យវៀត្ណាម ខាងត្បូ ង និង ខាងយជើង យ ើ និង នង ជា ល័ េខ្័

ណឌ  ខានមិនបាន យដើមប ីឲ ព្រោះអងគ ព្បតិ្បត្ត ិ បានព្សួល នូវ អរាព្ ឹតនិយម កសម ើរន 59  ន ុង

ដាំបន់សស្តរគ ម មួ  មដលមាន យោ  យសរ ីយ ើ នងឹ យោ   មម ុ និសត  ជា អន ផ្តល់ អាវុ្ ុទធ

ភ័ណឌ  រដល់  ុទធការ ីយៅយលើ សមរភូមិ។ ទុ ណា សី ន ុយព្បើ  ុទធសាស្តសត ងមី មត្ ព្ទង់ ោម ន ឆនទៈរិត្

ព្បា ដ បត ឹង យៅ គណ មាម ្ិការ អនតរជាត្ិ ព្តួ្ត្រិនិត្យ (C.I.C.)  ិច្បាព្រមយព្រៀង ទីព្ សងGenève

អាំរី ការតាាំង ទីទ័រ  ួន មម ុ និសត  យៅ ន ុង ព្ស ស មខ្ម រ ដូច្បព្រោះអងគ ធាល ប់បត ឹង យៅព្ សមព្រឹ ា

សនត ិសុខ្ ននអងគការស ព្បជាជាត្ ិ អាំរី ការ ល្ នរន ទ័រអាកាស អាយមរកីាាំង និង ង

 មាល ាំង  ួនខាងត្បូ ង ម  ន ុងព្ស ស មខ្ម រ។ 

២. អរាព្ ឹតភារ កហើយនឹង ការធាន អនតរជ្ញតិ 

                                                      
56 សមតា មម= Equilibrage។ 
57 រវសិមិត្= មិនព្ត្ូវោន  ; Incompatible។ 
58 បដិការ= ភារមានយៅវញិយៅម  ; Réciprocité។ 
59 អរោព្ ិត្និ ម យសម ើោន = Neutralisme égalitaire។ 



 

 

11 

យៅយរលយនាោះ គណ មាម ្ិការ អនតរជាត្ិ ព្តួ្ត្រនិិត្យ (គ.អ.ត.) អាច្បទុ ជា កភាគព្បកោជ្ន៏60

មួ  សាំរប ់ការររ អរោព្ ឹត្ភារមខ្មរ មត្មបរ ជា សយមតច្ប សី ន ុទុ ជា បជា  សាំរប់ ព្រោះអងគ

យៅវញិ។  ន ុងច្បាំណុច្បយនោះ ស រដាអាយមរ ី ធាល ប់ បជា  ់61 យៅច្បាំយរោះមុខ្ ព្ សមព្រឹ ា សនត ិ

សុខ្ ននអងគការ ស ព្បជាជាត្ិ ថា អរោព្ ឹត្ភារ មខ្ម រ រម នភារជ្ញប់សន ិទ្ធរន 62 យសាោះ យព្រោះ

ថា បត ឹង អាំរី ការ ល្ នរន អាយមរកីាាំង យៅ អងគការ ស ព្បជាជាត្ិ មត្មិនព្រមឲ គ.អ.ត.រ

ព្តួ្ត្រិនិត្យ អាំរី ការតាាំងទីទ័រយវៀត្ ុង យៅ ន ុងព្ស ស មខ្ម រ។ ទល់ព្ច្ប  ច្បាំយរោះ ការសងកត្យនោះ ស

យមតច្ប សី ន ុតាង63 យ វ្ ើតាម ឪវាទ យនោះ មបរជាសុាំឲ អងគការស ព្បជាជាត្ិ យកាោះព្បជុាំ  ិច្បាព្រម

យព្រៀង យៅទីព្ សង Genève ជាងម ីយៅវញិ។ តាម ការយសន ើ រីព្បយទស Côte d’Ivoire អងគការ ស 

ព្បជាជាត្ ិសាំយរច្ប បយងក ើត្ យបស  មមរមួ  មានសមាជិ បីរបូ យៅយសុើបអងក ិត្  ន ុងទឹ ដីមខ្ម រ

យៅទីមនលង មដលមខ្មរយចាទព្បកាន់ថា  ង មាល ាំង  ួនខាងត្បូ ង ចូ្បលម  ន ុងដីខ្ល នួ។

យបស  មម យនោះ មានរ ៈយរល ៤៥នងៃ យដើមបី យ វ្ ើយសច្ប ត ីរ ការណ៏ ជូនដល់ អងគការស ព្បជា

ជាត្ិអាំរី ទាំនាស់យនោះ។ យព្កា  រីបាន រិនិត្យ ទី មនលង និង សាត ប់ យសច្ប ត ីសាំអាង របស់ ភាគី

ទាំងសងខាងរចួ្ប យគបាន យ វ្ ើយសច្ប ត ីរ ការណ ៏មដលមានខ្ល ឹនសាររថា ភាគីទាំងរីររទទួលខ្ុស

ព្ត្វូ យសម ើោន  យព្រោះ យវៀត្ណាមខាងត្បូ ង ព្ោន់មត្ យព្បើសិទធិ យដញតាម រួ យវៀត្ ុងរត្់ចូ្បលព្ស ស 

មខ្ម រ យព្កា រីបាន វា ព្បហារ ខ្ល នួ។ ចាប់ រីយរលយនាោះម  អងគការស ព្បជាជាត្ិ ទុ  អ

រោព្ ឹត្ភារមខ្មរ ជា នយយបា ផ្តទ ល់របស ់មខ្ម រ មត្ប៉ាុយណាណ ោះ ដូយច្បនោះ ោម នការទទួលសាគ ល់ រីខ្ល នួរ

យនាោះយ ើ ។ យ ើ រ យបស  មម  គ.អ.ត. មាន ភារៈ ិច្បា រ ព្ត្ឹមមត្ រិនិត្យយមើល ការឈ្ប់បាច្ប់

ោន  និង  ុាំឲមាន ទីតាាំង  ងទ័រ បរយទស យៅ ន ុង ទឹ ដី មខ្ម រ មត្ប៉ាុយណាណ ោះ។ យៅព្ត្ង់ច្បាំណុច្បយនោះ

 ងយ ើ  មដល ជា  ងវល់ របស ់សយមតច្ប សី ន ុយព្រោះ ព្រោះអងគបានអនុជា ត្ តាមការយសន ើរបស់

ច្បិនព្បជាមានិត្ ឲទ័រ  ួន ុមម ុ និសត  តាាំងទ ី យៅ ន ុង ព្ស ស មខ្ម រ យ ត្ុយនោះ ងបានជា ព្រោះ

អងគ សាំយរច្ប រយួ រ យបស  មម គ.អ.ត.  ន ុងឆ្ន ាំ ១៩៦៩ មដលនាាំឲខូ្ច្បព្បយយជន៏ដល់ព្បយទសមខ្មរ។ 

យ ើងអាច្ប សនន ិោា នបានថា យៅ ន ុងឆ្ន ាំ ១៩៧០ សាា នការណ៏ នយយបា  យៅព្ស ស មខ្មរ ទាំង ន ុង

ព្បយទស យ ើ នឹង យលើឆ្  អនតរជាត្ិ វាទុាំ សាំរប ់បាំោស់បត រូ របបនយយបា មួ  មដលមលង

មាន សមាភារ ការររ ព្បយយជន៏ ព្បជាជាត្ិ ដូច្បមផ្លឈ្ឺទុាំ យ ើ  ធាល  ់រីមម រយនាោះ ង។ 

បនាទ ប់ម យទៀត្ យ ើងយលើ    ច្បាំណុច្ប រិភា ា អាំរី ការទមាល  ់ សយមតច្ប សី ន ុ មដលមាន

យចាទជាបជា រថាយត្ើជា រដាព្បហាររឬ ព្សបច្បាប់រដា្មមនុញ្ា  ម  រិនិត្យ ដូច្បខាងយព្កាមយនោះ។ 

ណលី្ឋាៃ រដ្ឋធមែៃញុ្ញ  

១. កចាទ្ជ្ញបញ្ញា  

                                                      
60 យភាគព្បយយជន៏= Atout។ 
61 រជា  ់យោ  យោ  Stevenson, ព្បត្ិភូ ស រដាអាយមរ ី យៅ អងគការស ព្បជាជាត្ិ យៅ ាំ ស ងមខ្មិងុនា- 
 កោ ឆ្ន ាំ ១៩៦៤។ 
62 ោម នភារជាប់សន ិទធោន = Incohérence។ 
63 តាង= Au lieu de។ 
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យ ើង   ព្ ម (ច្បាប់) យលខ្ ៣៩០ ឆ្ន ាំ ១៩៦០ (១៤ យមសា) ចារ ន ុង រដា្មមនុញ្ា   ន ុង មាព្តា

១២២ សត ីអាំរ ីសាា ប័ន «ព្បមុខ្រដា» ម រិនិត្យ៖ 

«យៅ ន ុង កាលៈយទសៈ ណាមួ  មដល មិនអាច្ប មត្ងតាាំង ព្រោះមហា ្ត្យ និង ព្ សមព្រឹ ា រ

ជានុសិទធិ បាន, ព្សបតាម បទបជា ត្ត ិ នន មាព្តា ៣០ និង ៣០ សទ នួ ននរដា្មមនុញ្ា  បច្បច ុបបនន

សភាទាំងរីរ ព្បជុាំោន  តាមការយកាោះអយញ្ា ើញ រ ីព្បធានរដាសភា និង យព្កាម អ្ិបតិ្ភារ របស់

យោ  ព្សបតាម ការសាំ មដងឆនទៈ រ ីព្បជារលរដា, ព្បគល់ ព្គប់អាំណាច្ប និង បុរវសិទធិព្បមុខ្រដា

ដល់ឥស្រជន មដលយគ ល់ព្រមទាំងអស់ោន , យ ើ យព្ជើសតាាំង ោច្ប់ខាត្ ឥស្រជនយនោះរ ជា

ព្បមុខ្រដា តាមការយបាោះយឆ្ន ត្ ននព្បជាជាត្ិ។ 

យ ើ មុននឹង ទទួលបនទ ុ  អាំណាច្ប, ព្បមុខ្រដា ឥស្រជន យនោះ ព្ត្វូយ វ្ ើសចាា ព្បណិធាន យៅមុខ្

រដាសភា ព្សបតាម មាព្តា ៣២ ននរដា្មមនុញ្ា  យោ  ព្បកាសថា “ខ្ល នួ យសាម ោះព្ត្ង់នឹង រជបល័ល

ងក”» 

យ ើងយ ើញច្បាស់ថា សភាជា អន មត្ងតាាំង ព្បមុខ្រដា ព្សបតាម ការសាំ មដងឆនទៈ រ ី ព្បជា

រលរដា តាមការយបាោះយឆ្ន ត្ ននព្បជាជាត្ ិមត្  ន ុងមាព្តា ១២២ មិនមាន មច្បង អាំរី រ ៈយរល

អាណត្តិ និង ការទទូលខ្ុសព្ត្វូ ព្រ មទណឌ  របស់ ព្បមុខ្រដា, ការោមលងរីដាំ មណង ជា ថាយ ត្ុ

យោ ខ្ល នួ ង ឬ តាមការបងេ ាំ , ការ ូត្ររ ឬ   យៅវនិិច្បោ ័ ។ មត្ អវត្តមាន យនោះរមិនមាន

ន័ ថា ព្បមុខ្រដា ជាដាំ មណង ោម ន ការទទួលខ្ុសព្ត្វូ ច្បាំយរោះមុខ្សភា និង ការមិនអាច្ប ូត្

ររបាន រីសាំណា  ់សភា យនាោះមដរ។ 

ការោម នភារអវ ីរិត្ព្បា ដ យនោះ យ ើត្ម  រកីារយ វ្ ើច្បាប់មួ  សាំរប ់បុគគល សី នុ មត្មួ 

គត់្ មដលព្ទង់ខ្ល នួ ង បយងក ើត្វា សាំរប ់ យោោះព្សា បជា ផ្តទ ល ់ របស់ខ្ល នួ គឹមិនហា៊ា ន យ ើង

យព្ោងរជសមបត្ត  ិ យ ើងវញិ យព្កា រី បិតា យសត ច្បសុគត្យៅរ យព្រោះខាល ច្បចាញ់សមបង។ តាមរិត្

ព្ទង់ យ ើងកាន់ដាំ មណង មុន ការមត្ងច្បាប ់រចួ្បយព្សច្បយៅយ ើ  យព្កា រមីាន ព្បជាបាតុ្ មម  សុាំ

ឲព្រោះអងគ ទទួលដាំ មណង ព្រោះព្បមុខ្រដា។ យដើមប ីសព្មបនឹង អាំយរើយនោះ ព្បធានរដាសភា ព្ោន់មត្

យ វ្ ើការព្បកាសជាឧឡារ ិរ ព្បគល់ ដាំ មណងយនោះ ថាវ  ព្រោះអងគ។ ដូយច្បនោះ មាព្តា ១២២ ព្ោន់មត្ជា

និយត មម64 ននយ ត្ុការ មដលមានយ ើត្យ ើង យដើមបី យ វ្ ើ រដា្មមនុញ្ា  ឲព្តូិ នឹងការបងខាំ65

របស់ សី ន ុមត្ប៉ាុយណាណ ោះ។ 

ការ ូត្ររ សយមតច្ប សី នុ រីសាំណា  ់សភា យៅនងៃទី ១៨ មីនា ោម នល េណៈណា មដលទុ ជាទ

យងវ ើខ្ុសច្បាប់ រដា្មមនុញ្ា  យព្រោះ យ វ្ ើយ ើង តាម ការសាំ មដងឆនទៈ រ ី ព្បជារលរដា តាមព្បជា

បាតុ្ មម ព្បឆ្ាំងនឹង នយយបា  របស់ សយមតច្ប សី ន ុអនុជា ត្ឲ ទ័រ ួនយវៀត្ ុងតាាំង

ជុាំរុំ យៅ ន ុងព្ស ស មខ្ម រ។ យដើមបី រ ដាំយណាោះព្សា នឹង បជា យនោះ បបាតុ្ រ បានសុាំឲរដាសភា  

បជា យនោះ យៅរិនិត្យ ជារបនាទ ន់។ យព្កា រ ីបរជ័  មសវ ងរ  ដាំយណាោះព្សា ជាមួ  សី នផុ្តទ លរ់

នាាំឲសភាជាត្ ិ យបាោះយឆ្ន ត្ ជា  ច្បោនទ   ូត្ររ ព្រោះអងគ រីដាំ មណង ព្រោះព្បមុខ្រដា យដើមប ី យោោះ

ព្សា បជា អា ុជីវតិ្ជាតិ្។ 

                                                      
64 និត្ត្ មម= យ វ្ ើឲព្សបច្បាប់ ; Régularisation។ 
65 ឲព្ត្វូនឹងការបងេ ាំ= Diktat។ 
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២. ព្បតិ មម របស់ សកមតច្ សប្ហនុ 

នងៃទ ី២០ មីនា ឆ្ន ាំ ១៩៧០ សយមតច្ប សី ន ុយ វ្ ើ យសច្ប ត ីមងលងការណ៏ មួ  ទុ  ការ ូត្ររ ព្រោះអងគ

ជាទយងវ ើ ខ្ុសច្បាប់ ដូច្បមានយសច្ប ត ី ជាសយងេប ខាងយព្កាមយនោះ៖ 

«ខុ្្ាំ សុាំឲ សាររ៍នមាន   ចិ្បត្តទុ ោ ់ នូវយលើព្រឹត្ត ិការណ៏ដូច្បត្យៅ៖ ការទាំោ ់ខុ្្ាំ តាមការ

ព្បកាស ននរដាសភា និង ព្ សមព្រឹ ា ព្រោះរជាណាច្បព្ មខ្មរ គឺ ឥត្ព្សបច្បាប់ ជាោច្ប់ខាត្ តាម

យ ត្ ុ ដូច្បត្យៅយនោះ : ខុ្្ាំ ព្ត្វូបាន មត្ងតាាំង ជាព្បមុខ្រដា  ន ុងឆ្ន ាំ ១៩៦០ យោ សភា (យបាោះ

យឆ្ន ត្ជា  ច្បោនទ ) ព្សបតាម បទបជា ត្ ិ ននរដា្មមនុញ្ា  ននរជាណាច្បព្ ។ ខុ្្ាំ បានសបង យៅ

ច្បាំយរោះមុខ្សភា ព្សបតាម បទបជា ត្ ិ ននរដា្មមនុញ្ា  មដរ។ ដូយច្បនោះ ការអោះអាង រីសាំណា ់

សមាជិ  រដាសភា ខ្លោះ ថា ខុ្្ាំ យ ើងកាន់ ដាំ មណង ជាន់ខ្ពស់ ននរដា យនោះ រ ីព្បជាបាតុ្ មម  ្មមតា

ជា ការអោះអាង ខ្ុស ព្ស ោះ។ 

ផ្ទ ុ យៅវញិ យៅ ន ុងរដា្មមនុញ្ា យ ើង  ៏ដូច្បោន   ន ុង រវយិសា្ន មម ងមីៗ មុន នងៃ រដាព្បហារ ខ្ុស

ច្បាប់ រដា្មមនុញ្ា   ន ុងមខ្ មីនា ឆ្ន ាំ ១៩៧០ មដលយ វ្ ើយ ើង យោ  រួ  សាត ាំនិ ម ព្ជ សល ួស យៅ

ភន ាំយរញ វាោម នបទបជា ត្ិ ណាមួ  មដល អនុជា ត្ ឲ រោា ភិបាល ទាំោ ់ព្បមុខ្រដា មដលបាន

មត្ងតាាំង អស់មួ ជីវតិ្ យ ើ ល េណៈអស់មួ ជរីវតិ្យនោះ គឺយ វ្ ើតាមការសាំ មដងចិ្បត្ត រិត្

ព្បា ដមមន។ 

ដូយច្បនោះ មានមត្ ព្បជាជាត្ិ យទ មដលអាច្ប ទាំោ  ់ ខុ្្ាំ រីដាំ មណងយនោះបាន គឺថា តាម ព្បជាមិ

តិ្ មដលជាវ ី្ ីព្តឹ្មព្ត្វូមួ  ព្សបតាមរដា្មមនុញ្ា  មដលោម ននរណា អាច្បព្បម  បាន។ មត្យបើ

សិន មានព្បជាមិតិ្ យរៀបច្បាំយ ើង រ ីសាំណា ់ រោា ភិបាល  បត្់ និង បាំរនសមបង មដលខុ្្ាំ ជា

អន យសន ើ ឲរដាសភាយបាោះយឆ្ន ត្ មដលជារដាសភា  បត្់ និង បាំរនសមបង មដរ មានត្ាំណាងរស្តសត  ជា

សមាជិ យព្កាមទង់ សងគម មដលមានខុ្្ាំជាព្បធានច្បលនា យ ើ ខុ្្ាំ មានព្បជារស្តសត  មានយសច្ប ត ី

យសាម ោះព្ត្ង់នឹងខុ្្ាំ មិនអាច្បសាបសូនយយៅបាន យៅ ន ុង រណីមបបយនោះ ខុ្្ាំនឹងទុ  ព្បជាមិតិ្រយនោះ

ោម នត្នមល អវ ីយ ើ ....។ 

3. ច្កមល ើយ រដ្ឋា ភិបាល ភន ាំករញ 

នងៃទ ី៥ យមសា ឆ្ន ាំ ១៩៧០ ទីសត ីការ ព្ សួង យឃសនាការ យ វ្ ើយសច្ប ត ីមងលងការណ៏ បជា  ់ជាផ្ល វូការ

នូវយ ត្ុផ្ល ននការទាំោ ់ សយមតច្ប សី ន ុរីដាំ មណង ព្រោះព្បមុខ្រដា មានយសច្ប ត ី ជាសងេប ដូច្ប

ត្យៅ៖ 

«បនាទ ប់រីមាន ព្បជាបាតុ្ មម  យៅ ន ុងឆ្ម ាំ១៩៦០, សយមតច្ប សី ន ុព្ត្វូបាន មត្ងតាាំង ជា ព្រោះ

ព្បមុខ្រដា តាមការព្បកាស របស់ ព្បធានរដាសភា  ន ុង ិច្បាព្បជុាំ ជាសារណៈ យោ ោម នមានការ

យបាោះយឆ្ន ត្ អវ ីយនាោះយ ើ ។ យព្កា រីបានយ វ្ ើព្បកាសរចួ្ប សមជិ  សភាជាត្ ិ ព្ោន់មត្នាាំោន  ទោះ

នដ សរយសើរ មត្ប៉ាុយណាណ ោះ។ ផ្ទ ុ យៅវញិ ព្រឹត្ត ិការណ ៏នងៃទ១ី៨មីនា បនាទ ប់រីមានបាត្ុ មម  ព្បឆ្ាំង

នឹង សី នុម  សមជិ  សភាជាត្ិ បានយ វ្ ើការយបាោះយឆ្ន ត្ ជាសាធារណៈ យៅ មនលង យវទិកា រដា

សភា សាំយរច្ប  ូត្ររ សយមតច្ប សី ន ុរីមុខ្ដាំ មណង មដលមាន ៩២ សយមលង យបាោះ ូត្ររ  ន ុង

ច្បាំយណាម អន យបាោះយឆ្ន ត្ ៩២នា ់។  ច្បាំ មណ  នីតិ្វ ិ្ ី ទាំោ  ់យនោះយទៀត្ វាព្សបោន  និង នីតិ្វ ិ្ ី
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មត្ងតាាំង ព្ោន់មត្ នីតិ្វ ិ្ ី  ូត្ររ វាមានល េណៈច្បាប់ ររុឹងបឹុង ជាង នីតិ្វ ិ្ ិ មត្ងតាាំង យព្រោះ

មានការយបាោះយឆ្ន ត្ជាសមាៃ ត្់ យៅទី មនលង យវទកីារ មដលបជា  ់ ថា វា ជានីតិ្វ ិ្ ី ព្សបច្បាប់។ 

កដ្ឋយអាព្ស័យកលើច្ាប់ នូិស ា្ ន ននភារព្សបនិយម66 រវធិានណាមួ  មដលសភាមួ  ធាល ប់

បានយ វ្ ើ, សភាមួ យទៀត្  ៏អាច្បយ វ្ ើ បានមដរ។ ដូយច្បនោះ សភា យៅឆ្ន ាំ ១៩៦០ មត្ងតាាំង សយមតច្ប

សី ន ុជា ព្បមុខ្រដា, សភា បច្បា បបនន   ៏អាច្ប  ូត្ររ ព្រោះអងគ រវញិបានមដរ។ ដូយច្បនោះ វាមិនច្បាំ

បាច់្បមាន បទបជា ត្ ិ អវ ីយនាោះយទ  ន ុង រវ ិ្ ី  ូត្ររយនោះ។ យព្រោះថា យៅ ន ុង រដា្មមនុញ្

ញមខ្មរ ឆ្ន ាំ ១៩៤៧, មានមត្ ព្រោះមហា ្ព្ត្ មួ គត់្ មដល មត្ងតាាំងយ ើង អស់មួ ជីវតិ្។ យ ើ 

យៅយរល មដល រជបលល ង័ក យៅភារទាំយនរ ព្ សមព្រឹ ា រជសមបត្ត ិ ព្ត្វូយព្ជើសយរសី ព្រោះមហា ្ព្ត្

ងមី (មាព្តា ៣០)។ យៅ ន ុង កាលៈយទសៈ ណាមួ  មដល មិនអាច្បមត្ងតាាំង ព្រោះមហា ្ត្្

  បាន ព្ សមព្រឹ ា រជសមបត្ត ិ ព្ត្វូ យបាោះយឆ្ន ត្ យព្ជើសយរសី ព្ សមព្រឹ ា រជានុសិទធិ យដើមប ីទទួល

កាន់កាប់ ជា បយណាណ ោះអាសនន  រជាបុរវសិទិធ (មាព្តា ៣០ សទ នួ)។ យបើរុាំអាច្បយព្ជើសយរសី ព្ សម

ព្រឹ ា រជានុសិទិធ បាន យទើប ព្ត្វូយព្ជើសយរសី ព្បមុខ្រដា យដើមបីជាំនួស ព្ សមព្រឹ ាយនោះ

(មាព្តា ១២២)។ ដូយច្បនោះ ព្បមុខ្រដា ព្ោន់មត្ជាំនួស ព្ សមព្រឹ ា រជានុសិទធិ ជាបយណាណ ោះអសននមត្

ប៉ាុយណាណ ោះ។ យ ត្ុយនោះ ព្បមុខ្រដា ោម នសិទធិយលើសរីព្ សមព្រឹ ារជានុសិទធិ មដលខ្ល នួ ជាំនួស យនាោះ

យទ។ មត្យបើ ព្បមុខ្រដា ទមទរ សិទធិ ជា  បុគគលរិសិដា មិនអនុជា ត្ឲរំយោភយលើខ្ល នួបាន យ ើ 

កាន់ដាំ មណងអស់មួ ជីវតិ្ដូច្បព្រោះមហា ្ព្ត្ បុគគលយនោះ យគទុ ជា អន ដយណត ើមរជយ ឬអាំណាច្ប

យនាោះ ង។ 

យបើយយងតាម រដា្មមនុញ្ា  ឆ្ន ាំ ១៩៤៧ (មាព្តា ៣០សទ នួ) អាណត្តិ របស់ ព្បមុច្បរដា មានរ ៈយសម ើ

និង ការមត្ងតាាំង ព្ សមព្រឹ ា រជានុសិទធិ គឺ រ ៈយរល អងគនប្តិបញ្ា តត ិ67 (៤ឆ្ន ាំ) មត្ប៉ាុយណាណ ោះ។

ដូយច្បនោះ តាម ត ក68 រដា្មមនុញ្ា , ព្បមុខ្រដា ព្ត្វូមត្យព្ជើសយរសី តាមការយបាោះយឆ្ន ត្ យៅយដើម រ ៈ

យរល អងគនីតិ្បញ្ាត្ត ិ និមួ ៗ។ យៅព្ត្ង់ច្បាំណុច្បយនោះ ង មដល សយមតច្ប សី ន ុ បាំរនច្បាប់

ដូយច្បនោះ ព្រោះអងគ អស់មានររ ជាព្រោះព្បមុខ្រដា តាាំងរីឆ្ន ាំ ១៩៦៥ ម យមលោះ យព្រោះព្រោះអងគមិនបានរ

មត្ងតាាំងជាងមីតាមការយបាោះយឆ្ន ត្ រីសាំណា  ់ អងគនីតិ្បជា ត្ត ិ ងមី។ តាាំងរីឆ្ន ាំ១៩៦៥ ព្រោះអងគ

កាន់ដាំ មណងឥត្ព្សបច្បាប់ មិនមត្ប៉ាុយណាណ ោះ គឺ ព្រោះអងគ ោម នសមត្ាភារ មងមយៅយទៀត្។ 

សយមតច្ប សី ន ុសនមត្់ថា មានមត្ រវ ិ្ ី ព្បជាមតិ្យទ យទើបអាច្ប ទាំោ  ់ព្រោះអងគ រីមុខ្ដាំ មណងបា

ន។  ន ុង រដា្មមនុញ្ា មខ្ម រ ឆ្ន ាំ ១៩៤៧ ព្បជាមតិ្ អាច្បព្បព្រឹត្ត យៅ ន ុង  រណ ីណា មដលររដាសភា

និង សាមាជជាត្ិ មាន ការមខ្វងយយបល់ោន  យ ើ យៅ  ន ុង  រណ ីយនោះយទៀត្ គឺមានមត្ រដាសភា

មត្មួ គត់្ ជាអន  ព្បកាសយ វ្ ើ ព្បជាមតិ្ យលើបជា  យដើមបីោ ់ជូនឲ សមាជជាត្ិ ឲយ វ្ ើការ

សយព្មច្ប តាមលទធផ្ល ននព្បជាមតិ្។ ម៉ាោងយទៀត្ តាម ច្បាប់ ព្រ មទណឌ , សយមតច្ប សី ន ុអាច្ប

នឹងទទួលយទសបទឧព្ ិដា យព្រោះព្ទង់បានបាំរន រដា្មមនុញ្ា  នន ព្រោះរជាណាច្បព្  ដូច្បមាន

មច្បងយៅរ  ន ុងមាព្តា ២២១ នន ព្ មព្រ មទណឌថា ឧបឃាត69 ណាមួ  មដលមាន យោល

បាំណង ដូរ ឬ បាំផ្តល ញ រដេ្មមនុញ្ា  ព្ត្វូ ទទួលយទសបទឧព្ ឹដា ថាន  ់ទី៣។ 

                                                      
66 យោ អព្ស័ យលើច្បាប់ នូវសណាា ន ននភារព្សបនិ ម= En vertu de la règle du parallélisme des formes។ 
67 អងគនីត្ិបញ្ា ត្ត ិ= អាណត្តិ របស់ រដាសភា ; Législature។ 
68 ត្ ក= សមយ ត្ុសមផ្ល ; Logique។ 
69 ឧបឃត្= Attentat។ 
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យ៉ា ងណាយម៉ាច្ប សយមតច្ប សី នុ មិនមដល យោររ រដា្មមនុញ្ា  និង ច្បាប់ ននព្រោះរជាណាច្បព្  រដូច្ប

យ៉ា ងងអនុជា ត្ ឲ នគបាល ចាប់រលរដាមខ្ម រជាយព្ច្បើន   យៅសមាល ប់យចាលព្ោន់មត្មាន

មនទ ិលសង្័  ថាជនទាំងយនាោះ ជាមខ្មរព្  ម មត្ប៉ាុយណាណ ោះ។ អាំយរើមបបយនោះ ជាការបាំរន បទ

បជា ត្ិននរដា្មមនុញ្ា  មដលធានា យសរភីារ រលរដា និង សុវត្តភារ សាធារណៈ។ ឧបឃត្

របស់ សី ន ុព្បឆ្ាំងនឹង រដា្មមនុញ្ា  បានព្បព្រឹត្ត  ិជា ់មសតង រចួ្បយៅយ ើ  ដូយច្បនោះ វាមិនមមនជា

យរលយវោ ព្ត្វូ  ច្បាប់ម  ប ព្សា  យនាោះយ ើ  ផ្ទ ុ យៅវញិ ជាយរលយវោ   ច្បាប់ម 

អនុវត្ត ិ ោ ់ទណឌ  មមរដល់ជន មដលបានព្បព្រឹត្ត  ិអាំយរើយលម ើសច្បាប ់ មត្ប៉ាុយណាណ ោះ។ អវត្តមាន នន

ជនជាប់យចាទយនោះ មិនអាច្បដូរធាតុ្ នូវ ាំ ុសមដលជនយនោះ បានព្បព្រឹត្ត យនាោះបានយ ើ ។ 

សយមតច្ប សី នុ ញសោះញង ់ឲទ័រយវៀត្ ុង ល្ នរន ព្ស ស មខ្ម រ យ ើ  ឆុងឆ្ាំង ព្បឆ្ាំងនឹងការ

ព្បកាស ជាត្ិមានអាសនន។ ព្ទង់ យដញ គ.អ.ត. យច្បញរីព្ស ស មខ្ម រ យព្រោះមិនច្បង់ឲគណ មាម ្ិ

ការយនោះ យមើលយ ើញ វត្តមាន  ងទ័រ យវៀត្ ុង យៅ ន ុងព្ស ស មខ្ម រ។ ទយងវ ើយនោះ មដលនាាំ សភាជាត្ិ

និង រោា ភិបាល ត្ព្មូវ ចាត់្វធិានការទប់ទល់នឹង ហានិភ័  យនោះ យ ើ  ព្បកាស ជាត្ិមានអាស

នន។ ច្បរតិ្មបបយនោះយ ើ  មដល សយមតច្ប សី ន ុថា ព្រោះអងគ ជាអន យសនហាជាត្ិ, យសនហាសនត ិភារ,

យសនហាងរិភារនយយបា , យសនហាច្បាប់ និង  ុត្ត ិ្ម៌។ 

ណសចក្តសិៃនដិ្ឋឋ ៃ 

ទស្នៈ សយមតច្ប សី នុ យ ើ និង រជរោា ភិបាល យព្សាច្បព្សង់ជាតិ្ មដលយលើ ម បរយិ ខាង

យលើយនោះ ជា ការជមជ ត្វា៉ា  ជាសាធារណៈ ននគូរវវិាទ មដលយ ើងទុ ឲ មខ្មរបច្បច ុបបនន    យៅ

រិចារណា អាំរី ធាតុ្ ននព្រឹត្ត ិការណ៏ ១៨ មីនា ឆ្ន ាំ ១៩៧០ ថា ជាធាត្ ុរដាព្បហារ ព្បឆ្ាំង សយមតច្ប

សី ន ុឬ ជា ការ ូត្ររ ព្រោះអងគ ព្សបតាមច្បាប ់ រដា្មមនុញ្ា ។ ច្បាំយរោះយ ើងវញិ, យ ើង ោម ន

ការសាទ  ់យសទ ើយៅ ន ុងគតិ70 របស់យ ើងយនាោះយ ើ  យព្រោះយ ើងទុ  ការ ូត្ររ សយមតច្ប សី ន ុរី

ដាំ មណង ព្បមុខ្រដាមខ្ម រ ជាព្បតិ្ មម នន ព្បជាជាតិ្មខ្មរ ព្បឆ្ាំងនឹង អាំយរើ បត្់ជាត្ិ របស់ ព្រោះអ

ងគ។ ព្បតិ្ មម យនោះ មានយ ើង  ន ុង យព្ោងច្បាប់ រដា្មមនុញ្ា  យ ើ និង គតិ្ អ ឹងា ព្សបតាម

ច្បរតិ្មខ្ម រ ជាអន កាន់រុទធសាសនា មដលជាសាសនា ព្សឡាញ ់សនត ិភារ។ មត្យ ើងដឹងថា សយមតច្ប

សី ន ុ  ការសងសឹ  ជា ាំ ឹង បយងក ើត្ សស្តរគ ម យៅ ន ុងព្ស ស មខ្ម រ អនុជា ត្ឲ ទ័រយវៀត្ ុង

 ុមម ុ និសត  វា  ងទ័រជាតិ្មខ្មរ យដើមប ី ដយណត ើមអាំណាច្ប មត្ប៉ាុយណាណ ោះ។ យ ើងដឹងថា ច្បាំណង់នូវ

អាំណាច្ប និង សងសឹ  របស់ សយមតច្ប សី ន ុ យនោះ មានផ្លប៉ាោះរល់អាព្  ់ ដល់ជាតិ្មខ្ម រ នាាំ

ព្បយទសមខ្មរ បច្បច ុបបនន  កាល   ជា ព្បយទសអាណានិគម យវៀត្ណាម មដលមាន របបរជានិ ម

ជា សាំកចារ71 មាន គណប ្ព្បជាជន និង គណប ្សយស្តរគ ោះជាត្ ិ មដលជាគណប ្ បាវបាំយរ ី

ព្បយយជន៏ ួន ជា ឧប រណ៌  ួន សាំរប់ និយព្ោោះ ព្បជាជនមខ្មរ។ 

នងៃទ ី៣ មីនា ឆ្ន ាំ ២០១៥ 

ឧប យៅ សរា  

                                                      
70 គត្ិ= Esprit។ 
71 សាំយចារ= ចូ្បលមដ ; Complice។ 


