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រេចក្តរិ្ិើម 

ជាបឋម សយើង្ យល់ស ើញថា ព្រឹតតការ ៏ ១៨មិនា ឆ្ន ាំ ១៩៧០ មិៃខ្មៃជា បដ្ិវតតៃ៏ សនាោះស ើយ

សព្រោះ វាសក្ើតស ើង្ សដ្ឋយមាៃចាប់ ជាមូលដ្ឋឋ ៃ ខ្ដ្លសយើង្ សាក្លបង្ ស វ្ ើ វភិាគ ជាគតិយុតត

ដូ្ចខាង្សព្កាមសៃោះ។    

ខ្តសយើង្គួររិចារណាខ្ដ្រ អាំរីធាតុថ្ៃបដ្ិវតតៃ៏ ទុក្ជា គាំៃិតទួសៅ។ សយើង្ដ្ឹង្ថា បដ្ិវតតៃម៏ាៃ

ធាតុរីរយ៉ា ង្៖ បដ្ិវតតៃ៏ ៃសយបាយ ៃិង្ បដ្ិវតតៃ៏ េង្គម ខ្តបដ្ិវតតៃ ៏ទាំង្រីរ សៃោះ ទី១ អាច

នាាំមក្ ៃូវការបត រូ សព្ោង្េង្គម ស ើយ ទី២ អាចនាាំមក្ ៃូវការបត រូ របបៃសយបាយ។ ឧទ រ ៏

៖ បដ្ិវតតៃ ៏បារាាំង្ ក្ន ុង្ឆ្ន ាំ ១៧៨៩ ជា បដ្ិវតតៃ៏ េង្គម សក្ើតសចញមក្ រីព្បជាជៃបារាាំង្ទមទរ

សេរភីារ នាាំឲមាៃ ការបត រូ របបៃសយបាយចាេ់ មក្ជារបបសាធារ រដ្ឋ ; ររ ី បដ្ិវតតៃ៏ សៅ

ព្បសទេ រុេ្ស  ី រវញិ ជាបដ្ិវតតៃ៏ ៃសយបាយ ដ្ឹក្នាាំសដ្ឋយចលនាៃសយបាយ សដ្ើមបី រំលាំរបបរាជា

ៃិយម សដ្ើមបីបត រូ េង្គមចាេ់ មក្ជា េង្គមកុ្មម ុយៃិេត ។ ខ្ត ក្៏អាចមាៃ ការបត រូ សព្ោង្

េង្គម ឬ របប ៃសយបាយ សដ្ឋយមិៃចាាំបាច់ យក្វ ិ្ ីបដ្ិវតតៃ៌ មក្ស វ្ ើជាមស្ោបាយខ្ដ្រ។ ការ

បត រូខ្បបសៃោះ សៅថា លទធិព្បជា្ិបសតយយ ខ្ដ្លមាៃ ព្បជារលរដ្ឋរជាមាា េអ់ាំណាច មាៃសេរភីារ

េសព្មចសលើ សជាគវាេនា របេ់មល ៃួ ង្ សដ្ឋយមល ៃួ ង្។ បដ្ិវតតៃ ៌ជាការបត រូ សដ្ឋយសព្បើ ក្មាល ាំង្ ររ ី

  លទធិព្បជា្ិបសតយយ រវញិ ជាការបត រូ សដ្ឋយសព្បើ ចាំ ូលចិតត1 ដូ្ចមាៃ សៅក្ន ុង្ បដ្ិវតតៃ ៏អាសម

ររកីាាំង្ ខ្ដ្លសគទុក្ ជា អនុបាតុ្ភូត្2 មួយ អាចបត រូ េង្គមបាៃជាជសព្ៅ សដ្ឋយមិៃចាាំបាច់សព្បើ

ក្មាល ាំង្ ឹង្ា៖ ដូ្សចនោះ សគអាចដូ្រ របបៃសយបាយ សដ្ឋយមិៃចាាំបាច់ដូ្រ សព្ោង្េង្គម ខ្ត សគក៌្

អាចដូ្រ សព្ោង្េង្គម សដ្ឋយមិៃចាាំបាច់ដូ្រ របបៃសយបាយ សនាោះខ្ដ្រ។ សគអាចឲៃិយមៃ័យ

របេ់រក្យ បដ្ិវតតៃ៏ ថាជា ព្រឹត្ត ិការណ៏មួយ ដែលមិនដែលមានក ើត្ក ើង ដត្ប ុក ណ្ ោះ សដ្ឋយ

មិៃចាាំបាច់ យក្ បដ្ិវតតៃ៏ ខ្ដ្លធាល ប់មាៃសៅក្ន ុង្ព្បវតត ិសាស្តេត  ដូ្ចយ៉ា ង្ បដ្ិវតតៃ៌ មា៉ា រយៃិយម

ឬ រដ្ឋព្បហារ ជាសព្ចើៃ មក្ស វ្ ើជា សយង្ ថ្ៃៃិយមៃ័យ សនាោះស ើយ។ បដ្ិវតតៃ៏រិត មិៃខ្មៃជា រដ្ឋ

ព្បហារ, េស្តរគ មដ្ស ត ើមអាំណាច ឬ ការបោះសបារ រចួបៃតស វ្ ើ សុទ្ធ មម3, ចាប់ ុាំឃាំង្ៃិង្េមាល ប់

មៃុេ្ ជាយថាស តុ សនាោះស ើយ ដូ្ច រួក្កុ្មម ុយៃិេត  ឬ រួក្អនក្ៃិយមអាំណាចផ្តត ច់ការ សគយក្

មក្ស វ្ ើជា វវ ធី ប្ព្បតិ្បត្តិ4 របេ់សគ។ បដ្ិវតតៃ៏រិតជា ព្រឹតត ិការ ៌មួយ មាៃសក្ើតស ើង្ សដ្ើមបី ខ្េវ ង្

រក្ វឌ្ឍៃភារ ឲដ្ល ់េង្គម ៃិង្ ព្បជារលរដ្ឋ។ សគដ្ឹង្ថា លទធិក្ុមម ុយៃិេត  យក្រក្យ បដ្ិវតតៃ៌

                                                                    
1 ចាំ ូលចិតត= Will។ 
2 អៃុបាតុភូត= ជាការចខ្មលក្ ; Epiphenomenon។ 
3 េុទធក្មែ= ការជព្មោះ េាំអាត ; Purification។ 
4 រវ ិ្ ីព្បតិបតត ិ= Procedure។ 
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មក្ស វ្ ើជា ឯកាីិភារ5 រចួ បសជោ ត ៃិង្រំសោភ ព្បជាជៃ សដ្ើមបី បាំសរ ី ព្បសយជៃ៏ បក្្ក្ុមម ុយ

ៃិេត  ខ្តប៉ាុសណាណ ោះ ្ ទ ុយៃឹង្ លទធិព្បជា្ិបសតយយ ទុក្ ព្បជារលរដ្ឋ ជាមាា េ់អាំណាចខ្ដ្លមាៃរដ្ឋ ជា

ឧបក្រ  ៌ របេ់ អាំណាច បីយ៉ា ង្៖ ៃីតិបជា តត ិ, ៃីតិព្បតិបតត ិ ៃិង្ តុោការ។រដ្ឋ ជាឧបក្រ ៏

របេ់ អាំណាច ខ្ដ្លមាៃព្បជារលរដ្ឋ ជាអ្ិបតី វា ទ្ ុយរ ីរដ្ឋ ជាឧបក្រ ៏ របេ់អាំណាច បក្្

រួក្ សព្បើ េាំរាប ់និកព្រោះ6 ព្បជារលរដ្ឋ។ រដ្ឋខ្បបសៃោះ សៅថា អៃីតិរដ្ឋ គឺព្ោៃ់ខ្តជា អង្គការ ប

ព្រប ឬ ជិោះជាៃ់ របេ់ អាំណាច ខ្តប៉ាុសណាណ ោះ។ 

ក្ន ុង្ការសាក្លបង្េិក្ា របេ់សយើង្ សៅទីសៃោះ សយើង្សលើក្ ព្រឹតត ិការ  ៏១៨ មីនា ឆ្ន ាំ ១៩៧០ មក្

រិៃិតយ សដ្ើមបីរក្ធាត ុគតិយុតត ថ្ៃរព្រឹតត ិការ ៏។ ខ្តជាការចាាំបាច់ សយើង្ព្តវូ រិៃិតយ សដ្ឋយ េង្្

សក្ប ៃូវ ធាតុ ខ្ៃ ក្ាំស ើត ចលនា េង្គមរាស្តេត ៃយិម សព្រោះ វាមាៃទាំនាក្់ទាំៃង្ សដ្ឋយចាំសរោះ

ជាមួយ ព្រឹតត ិការ ៏ ១៨ មីនា។ 

   

                                                                    
5  កា្ិភារ= Monopoly។ 
6 ៃិសព្ោោះ= Repress។ 
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១. ធាត ុនៃកាំរណីត ចលនា េងគមរាស្តេៃិយិម (១៩៥៥-១៩៧០) 

សបើសយង្តាម ៃិសក្េបបទ ជា ល្ វូការ ជារិសេេ របេ់ រួក្សាស្តសាត ចារយ បារាាំង្ បសព្ង្ៀៃសៅមហា

រវទិោល័យៃីតិសាស្តេត  សៅភន ាំសរញ មួយចាំៃួៃ េរសេរ សៅក្ន ុង្ក្ាំ ស ង្ ឆ្ន ាំ ១៩៦០ ថា របប

េង្គមរាស្តេត ៃិយម ជារបប រិសេេមួយ សក្ើតស ើង្រី ព្បជ្ញា បរ ធច្ជ ិនធ7 របេ ់េសមតចេី ៃ ុក្ន ុង្

សោលបាំ ង្ រក្ តុ្លាការ8 រវាង្ ព្បរ័នធ ែឹ នាំជ្ញតិ្9 ជាមួយៃឹង្ ក្ាំរេ ់ថ្ៃការសចោះដ្ឹង្ របេ់

ព្បជារលរដ្ឋ ខ្ដ្ល េសមតចេី ៃុ ព្បកាេជា ល្ វូការថា ជា «របបៃសយបាយ ខ្ដ្លអាចឲព្បជា

រាស្តេត  អាចយល់រយព្េួលបាៃ» ដូ្សចនោះ រួក្អនក្ការររ របបសៃោះ ខ្តង្ទុក្ក្ាំស ើត របប

េង្គមរាស្តេត ៃិយម ជា បែិវត្តន៏ ព្សទ្ន់10 គឺ ស វ្ ើក្ាំ ខ្ ទព្មង់្ របបៃសយបាយ សដ្ឋយមិៃ

ចាាំបាច់ បត រូ សព្ោង្េង្គមខ្មែរ។ សេចក្ត ីេាំអាង្មួយសទៀត គឺ ររវ ី្ ី ដ្ស ត ើមអាំណាច មក្កាៃ់កាប់

តាមលទធិព្បជា្ិបសតយយ គឺ ការសបាោះសឆ្ន ត ជាសាក្ល។ ស ា្ ន ននគាំនិត្11សៃោះ ហាក្់បីមាៃ

ភារព្តឹមព្តវូណាេ ់ ខ្តសបើសយើង្សលើក្យក្ ករលននគាំនិត្12 ៃិង្ វវ ធី ប្ព្បតិ្បត្តិ មក្រិៃិតយវញិ

សយើង្ស ើញថា េសមតច េី ៃ ុ ព្ទង់្ សព្បើ ការបង្ក ិតបង្េ ាំ ជា មស្ោបាយ ដ្ស ត ើមអាំណាចតាម

រវធិាៃ គាំ ខ្រមក្ាំ ខ្ ង្ ព្គប់ខ្បបយ៉ា ង្ ដ្ល់ គូបដ្ិបក្្ ៃសយបាយ របេ់ព្ទង់្ សដ្ើមប ី ស វ្ ើឲេព្ម

ច ៃូវសោលបាំ ង្ របេ់ព្រោះអង្គ គឺ ព្បត្ាស្ថា បន13 របប រាជាៃិយម ផ្តត ច់ការ ខ្ដ្លមាៃព្រោះ

អង្គជាព្បមុមរដ្ឋ អេ់មួយជីវតិ ស ើយ បៃត ុប ព្រោះបីតា របេ់ ព្ទង់្ ជា ព្រោះមហាក្្តយ អាយ៉ាង្

របេ់ព្រោះអង្គ ោែ ៃ បុរវេិទធិ ជាព្បមុមរដ្ឋ ព្បសទេខ្មែរ សនាោះស ើយ សព្រោះ េសមតច េី ៃ ុបាៃ

ព្បមូល បុរវេិទធ ិ សៃោះ មក្កាៃ់កាប់ទាំង្អេ់។ ការសបាោះសឆ្ន ត ថាន ក្់ជាតិ នាថ្ងៃទី ១១ក្ជា ឆ្ន ាំ

១៩៥៥ ខ្ដ្លទុក្ជា មហាសជាគជ័យ របេ់ចលនាេង្គមរាស្តេត ៃិយម ជា ្ល ៃសយបាយ ផ្តត ច់

ការ របេ ់រេី ៃុ ខ្ដ្លព្រោះអង្គ សរៀបចាំស ើង្ ជាមួយ វរជៃ មួយព្ក្ សម តាាំង្រីឆ្ន ាំ១៩៥២មក្មលោះ។

សដ្ើមប ីសាា បនារបប េង្គមរាស្តេត ៃិយម, េសមតច េី ៃុ ព្តវូចាាំបាច់រំោយ របប លទធិព្បជា្ិបសត

យយសេរ ី ឲបាត់េូៃយ តាមក្ាំ ខ្ ទព្មង់្ រដ្ឋ្មែៃុញ្ា  នាថ្ងៃទ ី ១៤ មក្រា ឆ្ន ាំ១៩៥៦ ឲព្េបៃឹង្

                                                                    
7 ព្បជាា បរចិោ ិៃធ=ព្បជាា រិសេេ ; Specific intelligence។ 
8 តុលោការ= Balance។ 
9 ព្បរ័ៃធដ្ឹក្នាាំជាតិ= System of governance។ 
10 បដ្ិវតតៃ៏ព្េទៃ់= Soft revolution។ 
11 េណាឋ ៃ ថ្ៃគាំៃិត= Shape of the ideas។ 
12 សោល ថ្ៃគាំៃិត= Bottom of the ideas។ 
13 ព្បតោសាា បនា= បសង្ក ើតស ើង្វញិ ; Restore។ 
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ព្បសយជៃ៏ព្រោះអង្គ រចួទុក្វា ជា ឧបក្រ  ៏ សព្បើ សដ្ើមបី បព្ងឹ្ង្ អាំណាចផ្តត ច់ការ របេ់ ព្ទង់្ ខ្ត

ប៉ាុសណាណ ោះ14។ 

ជ័យជាំៃោះ របេ ់េសមតច េី ៃ ុសៅក្ន ុង្ ឆ្ន ាំ ១៩៥៥ ជា ជ័យជាំៃោះ ស វ្ ើឲ ជីវតិៃសយបាយ េក្មែ

ខ្មែ រ ក ើងរងឹដលងដព្បព្បួលបាន15 ដូ្ចយ៉ា ង្ អនតរធាន16 ថ្ៃគ បក្្ៃសយបាយ ៃិង្ មាៃ

សក្ើតវបុគគលឹ  នកោបាយ17 រងែ ីរេ់ក្ន ុង្លក្េ ៈ ជាទេៈ សព្រោះព្េវងឹ្ ៃឹង្េ័ក្ត ិយេ លុយកាក់្។

សបើសយើង្ យក្សព្ោង្សាា ប័ៃមក្រិៃិតយ សយើង្ស ើញថាលទធិព្បជា្ិបសតយយ េី ៃុៃិយម ៃិង្

ៃសយបាយ ព្បជ្ញ រ18របេ់ ព្ទង់្ គឺោែ ៃអវ ី សព្ៅរីវ ី្ ី េាំរាប ់ ខ្តរំោយ ព្បរ័នធ  ត្ាំ្ង19 ខ្ត

ប៉ាុសណាណ ោះ។  

ការបត រូរបបលទធិព្បជា្ិបសតយយសេរ ីមក្ របប ផ្តត ច់ការ អាចស វ្ ើបាៃតាមខ្តវ ិ្ ីរីរយ៉ា ង្គត់

៖ បដ្ិវតតៃ៏ តាមៃ័យ ថ្ៃបដ្ិវតតៃ៏ ក្ុមម ុយៃិេត  ឬ តាម ល្ វូ រដ្ឋព្បហារ។ េសមតច េី ៃ ុបាៃសព្ជើេ

សរេី មស្ោបាយ រដ្ឋព្បហារ។ ព្ទង់្ បាៃស វ្ ើរីរដ្ង្ ខ្ដ្ល សោក្ ស្ឿង្-តុៃ ទុក្ជា រដ្ឋព្បហារ រដ្ឋ

្មែៃុញ្ា  សៅក្ន ុង្ ៃិសក្េបបទ ថាន ក្់ប ឌ ិត របេ់ សោក្20៖ ទីមួយ សៅថ្ងៃទី ១៥ មិងុនាឆ្ន ាំ

១៩៥២ ; ទី២ សៅថ្ងៃទ ី១៣ មក្រា ឆ្ន ាំ ១៩៥៣។ ទី១ យក្តាំ ខ្ ង្ នាយក្រដ្ឋមស្តៃត ី មក្កាៃ់កាប់

សដ្ឋយមល ៃួ ង្ ក្ន ុង្ឋាៃៈមល ៃួជាព្រោះមហាក្្តយ ; ទី២ រំោយ មុេចាប់រដ្ឋ្មែៃុញ្ា  រដ្ឋេភា។ 

ដូ្សចនោះ ការដ្ស ត ើម អាំណាច មក្កាៃ់កាប់ របេ ់េសមតច េី ៃ ុជា រដ្ឋព្បហារ សព្បើ រាជេក្ត ិ21 យក្

អាំណាចព្គប់ខ្បបយ់ង្មក្ស វ្ ើជា ក្មែេិទធិ របេម់ល ៃួ។ ការដ្ស ត ើម អាំណាចសៃោះ អាចចាត់ទុក្

វា ជា រវ ិ្ ី ោែ ៃ នប្ត្ានុ ូល22 ោែ ៃ ីមាម នុរបូ23។ ៃីតោៃុកូ្ល សព្រោះ វាមិៃព្េបៃឹង្ រដ្ឋ្មែៃុញ្

ញ ; ្មាែ ៃុរបូ សព្រោះ ក្ន ុង្ ឋាៃៈជា ព្រោះមហាក្្តយ អាព្េ័យ រដ្ឋ្មែៃុញ្ា រោែ ៃេិទធិ សព្បើ រាជេក្ត ិ

ខ្ដ្លព្ោៃ់ខ្តជា អាំ្ច្ ជ្ញនិមិត្តរបូ24 សដ្ើមបី យក្អាំណាច ៃិតិបជា តៃិង្ ៃិតិព្បតិបតត ិ មក្

កាៃ់កាប់។ ទសង្វ ើសៃោះ ង្ ខ្ដ្លជាការបជា ក្ ់ៃូវលក្េ ៈ រដ្ឋព្បហារ របេ់រេី ៃុ ខ្ដ្ល ព្ទង់្ យក្

                                                                    
14 េុាំអាៃ ការសាក្លបង្េិក្ា របេ់មុ្ាំ មាៃចាំ ង្សជើង្ថា «េតវត្ អ្ម»៌។ 
15 ស ើង្រងឹ្ ខ្លង្ខ្ព្បព្បួល= Harden។ 
16 អៃតរធាៃ= បាត់ ; Disappear។ 
17 បុគគលឹក្ៃសយបាយ= Political staff។  
18 ព្បជាក្រ= Popular mass។ 
19 ព្បរ័ៃធតាំណាង្= ព្បរ័ៃធដ្ឹក្នាាំ ខ្ដ្លមាៃអនក្តាំណាង្ព្បជារលរដ្ឋ  ; Representative system។ 
20 La crise cambodgienne – Thèse pour le doctorat (1954) : Laws school of Paris។  
21 រាជេក្ត ិ= អាំណាច សេត ច ; Royal power។ 
22 ៃីតោៃុកូ្ល=សរញលក្េ ៈចាប់ ; Legal។ លក្េ ៈ ខ្ដ្លព្េបៃឹង្ចាប់= Legality។ 
23 ្មាែ ៃុរបូ= ព្តវូចាប់ ; Legitimate។ លក្េ ៈ ខ្ដ្លមាៃេិទធ ិជាមូលដ្ឋឋ ៃ= Legitimacy។ 
24 អាំណាចជាៃិមិតតរបូ= Symbolic power។ 
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វាមក្ កព្បើ ជ្ញរកបៀប និង ជ្ញយត្ត25 សដ្ើមប ី ខ្េវ ង្រក្សជាគជ័យ ថ្ៃ ច្ាំណង់ នូវអាំ្ច្26

របេ់ ព្ទង់្ ខ្តប៉ាុសណាណ ោះ។ ដូ្សចនោះ អវតតមាៃ ជីវតិ ៃសយបាយ សៅព្េ សខ្មែ រ ចាប់មាៃតាាំង្ រីឆ្ន ាំ

១៩៥៥ រ ូត មក្ដ្ល់ ឆ្ន ាំ ១៩៦៥ ជា ឆៃទោះ របេ់ េ ីៃុ េាំរាប់បាំផ្តល ញលិទធពិ្បជា្ិបសតយយ។ ក្ន ុង្

ឆ្ន ាំ ១៩៦៥ ព្រោះអង្គ បត រូ រសបៀប ចុោះស ែ្ ោះ សបក្េភាររ តាំណាង្រាស្តេត  ខ្ដ្លមុេខ្ ល្ក្រីមុៃៗ គឺ

ថា ចលនា េង្គមរាស្តេត ៃិយម ខ្លង្សព្ជើេសរេី សបក្េជៃ តាំណាង្រស្តេត  ជាមុៃ រចួដ្ឋក់្សបក្េជៃ

ទាំង្សៃោះ ឲព្បជារលរដ្ឋ សព្ជើេយក្ បុគគលណាមួយ ខ្ដ្លមល ៃួសរញចិតត។ ការបត រូសៃោះជាេជា

សបើក្ យុគងែី ថ្ៃ ជីវតិៃសយបាយខ្មែរ ខ្ដ្លអាចចាត់ទុក្ជា កសរកីារ27 មាៃក្ាំរតិមួយ របេ់ េ

សមតច េី ៃ ុខ្តវាមាៃ ្លប៉ាោះរល ់ខាល ាំង្ណាេ ់ដ្ល ់ជីវតិៃសយបាយខ្មែរ សព្រោះរដ្ឋេភា សក្ើត

រី សេរកីារសៃោះ ខ្លង្មាៃលក្េ ៈ ជា រដ្ឋេភា សោររផ្តក ប់មុម  បិចិ្ត្ត28 របេ់ េសមតច េី ៃុ

ស ើយបនាទ ប់មក្ កាល យជារដ្ឋេភារ ហា៊ា ៃជាំទេ់សចញមុម បៃត ិមតង្ៗ ព្បឆ្ាំង្រៃិង្ៃសយបាយ

េសមតច េី ៃុ។  

 

                                                                    
25 សព្បើ ជារសបៀប ៃិង្ ជាយតត=To use methodically and mechanically។  
26 ចាំ ង្់ៃូវអាំណាច= Desire of power។ 
27 សេរកីារ= Liberation។ 
28 ក្បិចិតត= ចិតតរបុិលរប៉ាូច ; Caprice។ 
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២. ធាត ុនៃកាំរណីត របប សាធារណរដ្ឋខ្មែរ (១៩៧០-១៩៧៥) 

សយើង្អាចចាត់ទុក្ ព្រឹតតកិារ ៏ ១៨មិនា ជា ព្បតិ្ មម ព្បឆ្ាំង្ៃឹង្ អាក្បបក្ិរយិ ៃសយបាយ

អវ ធចារណ៏29 របេ់ េសមតច េី ៃ ុក្ន ុង្ រវបិតត ិ េាំខាៃ់ ខ្ដ្លជាត ិ ជួបព្បទោះ។ សៅចាំសរោះមុម អ

វវ ធចារណ៏ភារ សៃោះ សោក្ លៃ-់ៃល់ ៃិង្ អនក្អង្គមាា េ់ េុីេុវតត េិរមិតៈ មាៃជសព្មើេ រីរយ៉ា ង្

៖ សព្បើក្មាល ាំង្ ឬ សព្បើ ចាប់។ 

សោក្ ឧតតមសេៃីយ លៃ់-ៃល់ ខ្ដ្លជាអតីតៈ សៅព្ក្ម ខ្តង្ខ្តមាៃ ទ្ាំលាប់ជ្ញយត្ត30 យក្

ចាប់ជាមូលដ្ឋឋ ៃ រក្ដ្ាំសណាោះព្សាយ ថ្ៃបជា ។ ខ្តសៅចាំសរោះមុម ក្រ  ីេី ៃុ, វាមាៃ ការព្ច ាំរ

ដ្៏េាំខាៃ់មួយ ខ្ដ្លនាាំ អនក្មលោះ មាៃមតិថា ការទាំោក្់ េសមតច េី ៃ ុរីដ្ាំ ខ្ ង្ ព្បមុមរដ្ឋ អេ់

មួយជីវតិ ជា រដ្ឋព្បហារ សព្រោះ លក្េ ៈ «អេ់មួយជីវតិ» ជា «រេិិដ្ឋ» ឥតអាចៃរណា ប៉ាោះរល់

បាៃសនាោះស ើយ ខ្តអនក្ទាំង្សនាោះ សភលចគិតថា ដ្ាំ ខ្ ង្ របេ ់េសមតច េី ៃុ មាៃ សភា31 ជា

អនក្ខ្តង្តាាំង្ ខ្ដ្លមាៃចារសៅក្ន ុង្ រដ្ឋ្មែៃុញ្ា  ខ្ក្ខ្ព្បរក្ន ុង្ ឆ្ន ាំ ១៩៦០ ដូ្សចនោះ អវ ី ខ្ដ្លសក្ើត

ស ើង្រីចាប ់សគអាចយក្ចាប់ សៅ រំោយបាៃ៖ េភា ជា អនក្ខ្តង្តាាំង្ ដូ្សចនោះ េភាសៃោះ ក៏្

អាច លុបរការខ្តង្តាាំង្ សៃោះ បាៃខ្ដ្រ។រដូ្សចនោះេភា មាៃ ្មាែ ៃុរបូ សរញសលញ ក្ន ុង្ការ ូត

ររ េសមតច េី ៃុ រីដ្ាំ ខ្ ង្ «ព្បមុមរដ្ឋ»។ ទសង្វ ើសៃោះ មាៃមូលដ្ឋឋ ៃចាប់ជា ព្គិោះ ជា ទសង្វ ើ ព្េប

ចាប់ ខ្ដ្លសគ រុាំអាចចាត់ទុក្វា ជារដ្ឋព្បហារ បាៃសនាោះស ើយ។ 

មុៃៃឹង្ ស វ្ ើ វភិាគ ជាគតិយុតត អាំរីការ ូតរររេសមតច េី ៃ ុរីេាំណាក្ ់េភា រសយើង្គួរ សលើក្

យក្ ក្តាត ៃសយបាយ ជាសព្ចើៃ មក្រិៃិតយ ជាមុៃេិៃ សដ្ើមបី ឲព្េួលយល ់ អាំរី ដ្ាំស ើរ ថ្ៃ

ក្ាំស ើត ព្រឹតត ិការ ៏ ១៨មីនា។ 

កតិ្ត កនងុ ព្ររទេ 

ព្ទឹេត  ីៃសយបាយ របេ់ ចលនា េង្គមរាស្តេត ៃិយម ឬ េី ៃុៃិយម ទមទរថា ជា «សងគម

និយម រុទ្ធស្ថសន»រទទួល បរាជ័យ ជាក្់ចាេ់ ខ្ដ្លតព្មូវចាាំបាច់ ឲេសមតច េី ៃុសលើក្យក្

វា មក្រិៃិតយ ស ើង្វញិជាងែី សៅក្ន ុង្ឆ្ន ាំ ១៩៦៩ សព្រោះវាជួបព្បទោះៃឹង្ រវបិតត ិ ព្គប់វេិ័យ បសង្ក ើតជា

                                                                    
29 អរចិារ ៏= មិៃមាៃស តុ្ល, ទ្ ុយៃឹង្វចិារ ជា   ; Irrational។ 
30 ទាំោប់ជាយតត= Usually go..។ 
31 េភា= រដ្ឋេភា ៃិង្ ព្ក្ សមព្រឹក្ាព្រោះរាជអាណាចព្ក្។ 
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្លវបិាក្ ដ្ល់ ព្បជាជាតិ។ ការរិៃិតយ ស ើង្វញិ សៃោះ ជាក្ាំស ើត ថ្ៃររាជរដ្ឋឋ ភិបាលសព្សាចព្េង្់

ជាត ិ ខ្ដ្ល េសមតច េ ីៃុ សេន ើឲ សោក្ ឧតតមសេៃីយ លៃ-់ៃល់ ដ្ឹក្នាាំ សដ្ើមបីបត រូទិេសៅ

ៃសយបាយងែី។ រដ្ឋេ ភិបាល សោក្ លៃ-់ៃល ់ ព្តវូបាៃ រដ្ឋេភា សបាោះសឆ្ន ត ព្បគល់សេចក្ត ី

ទុក្ចិតតសដ្ើមបី រក្ដ្ាំសណាោះព្សាយ រវបិតត ិជាតិ។       

១. វវ ធបត្ត ិ កសែា ិច្ច 

សបើសមើលតាម ព្បវតត ិសាស្តេត  បនាទ ប់រី ព្េ សក្ខ្មែ រ ទទួលបាៃ  ក្រាជយ ស ើញថា ៃសយបាយសេដ្ឋ

ក្ិចា ខ្បង្ខ្ចក្ជា េម័យរីរ៖ រីឆ្ន ាំ ១៩៥៤ ដ្ល់ ឆ្ែ ាំ ១៩៦៣ គឺជា េម័យ សេដ្ឋក្ិចា សេរ ីខ្ដ្ល

ជា មរតក្ ថ្ៃសេដ្ឋក្ិចា អាណាៃិគមបារាាំង្ ៃិង្ ជាំៃួយ បរសទេ ជារិសេេជាំៃួយ របេ ់េ រដ្ឋ

អាសមរ។ី បនាទ ប់រី ឆ្ន ាំ ១៩៦៣ មក្ េសមតច េី ៃុ បត រូ ៃសយបាយសេដ្ឋក្ិចា យក្ រសបៀបេង្គម

ៃិយម មក្អៃុវតត ិ រវញិ ខ្តៃសយបាយងែីសៃោះ បាៃព្បទោះៃឹង្ បរាជ័យ ដូ្ចសរៀបរាប់ខាង្សព្កាម

សៃោះ។ 

កៅ ន ុង វវ ធស័យ  សិ មម (90% ព្បជាជៃខ្មែរ ជា ក្េិក្រ) អនក្ ក្សទេ សេដ្ឋក្ិចា ក្ត់េាំោល់

ថា មូលស ត ុថ្ៃបរាជ័យ មាៃសព្ចើៃយ៉ា ង្៖ 

- អវតតមាៃ ថ្ៃ រវៃិិសយគ ខ្ដ្លជា មូលដ្ឋឋ ៃ ចាាំបាច ់េាំរាប ់អភិវឌ្ឍៃ ៏ក្េិក្មែ ព្បថ្រ  ីដូ្ច

យ៉ា ង្ ការបញ្ច លូទឹក្ ជាអាង៏ ; 

- បរាជ័យ ក្ន ុង្ រវេិ័យ េ ក្រ ៏ ; 

- បរាជ័យ ខ្្ៃការ  ៏ព្បឆ្ាំង្ៃឹង្ ព្រឹទ្ធ ិ មម32 ; 

- ការបាំផ្តល ញ ្ៃធាៃ ្មែជាត ិ; 

- ការជិោះជាៃ់ សបាយយក្ព្បសយជៃ៏ សលើ ព្បជាក្េកិ្រ រីេាំណាក្់ អាជាា ្រ ៃិង្ ឈ្ម ញួទុចា រតិ។ 

កៅ ន ុង វវ ធស័យ ឧសាហ មម វបប ិច្ច33 ដូ្ចយាំង្ ដ្ឋាំ សៅេ៊ាូ , កាស វ , ខ្ត ៃិង្ សដ្ើមព្ក្សៅ ស ើញ

មាៃ ការចាំសរៃី ខ្ដ្លអាចទុក្ជា សជាគជ័យ ខ្ត សជាគជ័យ សៃោះ ោែ ៃ ព្បតិ្ឃាត្34 សដ្ឋយចាំសរោះ

ដ្ល ់ជីវភារ អនក្ខ្ព្េចាំការ សនាោះសទ។ 

                                                                    
32 ព្រឹទធ ិក្មែ= ការចង្ការព្បាក្់ សដ្ឋយយក្ចុង្សព្ចើម ; usury។ 
33 ឧេា ក្មែ  វបបក្ិចា= ឧេា ក្មែ  ដ្ឋាំដ្ាំណាាំ ; Industrial cultures។ 
34 ព្បតិឃត= ្ល, ទុង្គក្ទសង្គ ើ ; Repercussion។ 
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កៅ ន ុង វវ ធស័យ ឧសាហ មម សដ្ឋយមវោះ មូល្ៃជាតិ ចាប់រីឆ្ន ាំ ១៩៦០ េសមតច េី ៃ ុយក្

ជាំៃួយ ព្បសទេចិៃ សដ្ើមបី បសង្ក ើត េ ព្ោេ រដ្ឋ ៃិង្ ព្ក្ សម ៊ាុៃ កសែា ិច្ច ច្ាំរុោះ35 ខ្ត រវធិាៃការ

សៃោះ មិៃមាៃ សជាគជ័យ សនាោះស ើយ។ បរាជ័យ មាៃ មូលស តុ រីរយ៉ា ង្៖ អវតតមាៃ ថ្ៃ សនិទាន

ភារ36 ថ្ៃ ការបសង្ក ើត សរាង្ចព្ក្ ៃិង្ ទីក្ខ្ៃលង្ េាំរាប់ េង់្ សរាង្ចព្ក្ ; ការចាត់ការ មិៃលអ  ថ្ៃ

ព្ក្ សមអនក្ដ្ឹង្នាាំ ៃិង្ ចរតិ ទុចា រតិ របេ់ រួក្ សៃោះ។ 

កៅ ន ុង វវ ធស័យ ពាណិជ្ជ មម និង ីនររ មាៃលក្េ ៈ ជា ឯ ីិភារ37 របេ់ រដ្ឋ។រ ខ្ ន្ក្សៃោះ

បាៃកាល យជា ក្មែេិទធិ របេ់ អនក្បសជោ ររក្ព្បសយជៃ៏ រេ់សៅជុាំវញិ េសមតច េី ៃ ុខ្ដ្លជា រួក្

ទុចា រតិ បាំផ្តល ញព្បជាជាតិខ្មែរ។ ឧទ រ  ៏មាៃសព្ចើៃ ដូ្ចយ៉ា ង្ ជាំៃួញ ការបង្ហ ទូឹក្ ចូលសៅក្ន ុង្

សរាង្ចព្ក្ បិត ព្សាសបៀរ សៅព្ក្ សង្េី ៃ ុៃិង្ ការនាាំចូល មទ ឹមេ រីព្បសទេចិៃ ; ព្ក្ សមអនក្ដ្ឹង្

នាាំ ហាង្រដ្ឋ ៃិង្ សរាង្ចព្ក្ ស វ្ ើទឹក្សដ្ឋោះសោខាប់ េុទធ ជា ព្គួសារ សាច់ថ្ងល រៃិង្ អាមាព្ត របេ ់េ

សមតច េី ៃុ សេទ ើរ ខ្តទាំង្អេ់។  

ចាប់តាាំង្ រី ឆ្ន ាំ ១៩៦៣មក្, េសមតច េី ៃ ុបត រូរី ៃសយបាយ សេដ្ឋក្ិចា សេរ ីមក្ជា សេដ្ឋក្ិចា

មាៃខ្្ៃការ ៏38 ទត់សចាល ជាំៃួយ អាសមរកីាាំង្ រចួយក្ ជាំៃួយ ចិៃ ៃិង្ សោក្ ក្មម ុយៃិេត

ជាការទូ្ទាត់្39 ខ្តដូ្ចបាៃបរយិយ ខាង្សលើសៃោះ រវធិាៃការ សៃោះ វា ោែ ៃ េៃិទៃភារ ោែ ៃ

ជ្ញប់សន ិទ្ធ40 ស ើយ អនក្ចាត់ការ សព្ចើៃជា ព្បទ្ុសជ្ន41។ ការបត់សៅខាង្សឆវង្ សៃោះ ទុក្ជា  បិ

ចិ្ត្ត42របេ់ េី ៃ ុ សជោ រ តាម ការព្បចុមព្បខ្ចង្ របេ់ សោក្ ជូ-សអង្ឡាយ, រដ្ឋមស្តៃត ីទី១ ថ្ៃ

ព្បសទេចិៃក្ុមម ុយៃិេត  ខ្ដ្លជាអនាទ ក្់ ទក់្ េី ៃុ ឲចូលក្ន ុង្ ព្ទ សង្ សោក្ ក្ុមម ុយៃិេត ។  

២. វវ ធបត្ត ិ សប្លីម៌ 

រវបិតត ិ េីល្ម៌ ជា រវបិតត ិទួសៅ ខ្តមាៃ េណាឋ ៃ ខ្ ល្ក្ៗោន  សៅតាម មជឈដ្ឋឋ ៃ៖ 

                                                                    
35 សេដ្ឋក្ិចាចាំរុោះ= Mixed economy។ មូល្ៃរដ្ឋ  រមួជាមួយ មូល្ៃ ក្ជៃ។ 
36 េៃិទៃភារ= ភារេមស តុ្ល ; Rationality 
37  ក្្ិភារ= ផ្តត ច់មុម ; Monopole។ 
38 សេដ្ឋក្ិចា មាៃគសព្មាង្ការ ៏= រដ្ឋ  ជាអនក្ ស វ្ ើគសព្មាង្ការ ៏ សេដ្ឋក្ិចា ; Planned economy។ 
39 ការទូទត់= ជាេាំ ង្ ៃូវការបាត់បង្់ ; offsetting។ 
40 ជាប់េន ិទធ= ជាប់ោន , ទក្់ទង្ោន  ; Coherent។ 
41 ព្បទុេជៃ= Perverse person។ 
42 ក្បិចិតត= ចិតតសាវា៉ា  ; Caprice។ 
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មជឈដ្ឋឋ ៃ ព្បជាក្េិក្រ ខ្ដ្លជា រួក្អនក្ព្ក្ ទទួល ការជិោះជាៃ ់រីេាំណាក្ ់រូក្អនក្រាជការ ព្គប់

ព្ក្េួង្ ខ្ងមទាំង្ អង្គការ េ ក្រ ៏ ោបេង្កត់ សៅសលើ ព្បជាក្េិក្រ ោែ ៃខាល ច អបបយេរ

តាម ការ ូត រៃធអាក្រ  ួេស តុ ស ើយ លួច រដ្ឋ ជាព្ក្ សមសចារ សដ្ើមបី ស វ្ ើជា អនក្មាៃ។ 

ទាំង្ អនក្រាជការជាៃ់មពេ់ ៃិង្ បជា វៃត  ជាសព្ចើៃ រមួរេ់ សៅក្ន ុង្ ព្បរៃធ  រុក្រលួយ បាៃទទួល

្ល រីមុមដ្ាំ ខ្ ង្របេម់ល ៃួ នាាំោន  យក្លុយ បាៃមក្រីអាំសរើទុចា រតិ សៅេង្់ ភូមិព្គឹោះព្ប ិត

េាំរាប់ជួលឲ រួក្អនក្ ក្សទេ បរសទេ ខ្ដ្លមាៃតថ្មលឈ្ន លួ សេែ ើៃឹង្ តថ្មលមាេជួៃកាល យក្

លុយ សនាោះ សៅដូ្រជា របូិយប័ ណ  យក្សៅដ្ឋក្់ក្ន ុង្ ធានាោរ សៅ បរសទេ។ គួរក្ត់េាំោល់

ថា អនក្រាជការ ៃិង្ បជា វៃត  សាអ តេអ ាំ ព្តវូមិតតភ័ក្ត ិ ឬ ជា ត ិមល ៃួ ទុក្ជាមៃុេ្លៃង្់ោែ ៃព្បាជាា

សដ្ើមប ីរក្លុយ ស វ្ ើជា អនក្មាៃ ដូ្ច រួក្ព្បទុេជៃ។ 

ការរត់រៃធ  អង្ករ លក្់ឲរូក្សវៀតកុ្ង្ បាៃតថ្មលថ្ងល រីេាំណាក្់រាជវង្្ព្គប់វង្់ កាល យជាក្ីឡាជាតិ

ខ្ដ្លនាាំឲអង្ករ ស ើង្ថ្ងល នាាំឲ រួក្អនក្ព្ក្ ៃិង្ រួក្អនក្ម្យម ជួបៃឹង្ រវបិតត ិ ជីវភារ រេ់សៅ។ 

ការបសង្ក ើត សរាង្ខ្លបង្ (កាេុី ូ) សៅ រាជធាៃ ីភន ាំសរញ ៃិង្ សៅ ទីព្ក្ សង្ ព្រោះេី ៃុ ជាការគាំរាម

ក្ាំ ខ្ ង្ ដ្ល ់េីល្ម៌ រុទធសាេនា ៃិង្ ជាត ិរីេាំណាក្ ់ របបមួយ ខ្ដ្លព្បកាេមល ៃួថារជា

េង្គមរាស្តេត ៃិយម រុទធសាេនា។ 

អង្គការ កាក្បាទ ព្ក្ ម ខ្ដ្លដ្ឹក្នាាំ សដ្ឋយ អនក្មាន ង្ មូៃិច កាល យជា ឧបក្រ ៏  ក្ជៃ េាំ

រាប ់េង្កត់េង្ក ិតព្បជារាស្តេត  សដ្ឋយ បង្េ ាំ ឲចុោះស ែ្ ោះ ចូលជា េមាជិក្ដ្ឋច់ខាត បង់្វភិាគទៃេាំ

រាប ់បាំសរ ីអង្គការ ខ្តប៉ាុសណាណ ោះ។  

ជាទីបញ្ាប ់ ចាប់រីឆ្ន ាំ ១៩៦៦ េសមតច េី ៃ ុ ង្ប់ គួរឲអេ់េាំស ើច ក្ន ុង្ េក្មែភារ ថ្ៃ

ភារយៃត  សដ្ឋយសព្បើ មស្ោបាយ រដ្ឋ ស ើយ ខ្លង្េូវគិត អាំរី ក្ិចាការជាតិ។ ខ្ដ្លនាាំឲ ខ្មែ រ អនក្

ជា នាាំោន  ៃិយយ ម្ឹបៗោន  ជាការចាំអក្ ក្ ឺយ ថា េេរសោល ថ្ៃ ព្បរ័ៃធ  េី ៃ ុមាៃបី គឺ

៖ កាក្បាទ ព្ក្ ម, កាេុី ូ ៃិង្ ភារយៃត។ ការចាំអក្ ក្ស ើយសៃោះ មាៃោក្់ ៃូវ ការអេ់

េង្ឃឹម ៃិង្ អាបបយេ ថ្ៃ ព្បជារលរដ្ឋខ្មែ រ ខ្ដ្លមាៃ េសមតច េី ៃ ុជាទួ ក្ បាំផ្តល ញជាតិ។  

៣. វវ ធបត្ត  ិស្ថា ប័ន 

ព្គប់ សាា ប័ៃ េម័យ ខ្ដ្លទទួល រ ីអាជាា ្រ អាណាៃិគមបារាាំង្ ធាល ក្ ់ព្ទ សឌ្សព្ទម បៃត ិចមតង្ៗ

សៅក្ន ុង្ព្បរ័ៃធ  ចលនា េង្គមរាស្តេត ៃិយម។ ការខ្ក្ខ្ព្ប រដ្ឋ្មែៃុញ្ា  ឆ្ន ាំ ១៩៤៧ ក្ន ុង្ឆ្ន ាំ១៩៥៦

សដ្ើមប ីតព្មូវៃឹង្ ព្បសយជៃ៏ ចលនា េង្គមរាស្តេតៃិយម ឬ ព្បសយជៃ ៏ របេ់ េី ៃ ុជាអាំសរើ

បាំផ្តល ញ លទធិព្បជា្ិបសតយយ។ 
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កលើឋាន43 រែាបាល, មា៉ា េុីៃ ចាប់ស ត្ើម មូច បៃត ិចមតង្ៗ សព្រោះមក្អាំរ ីគុ ភារ មិៃលអ ៖ យក្

អាំណាចបាំរៃ មក្ស វ្ ើជា ការដ្ឹក្នាាំ ; យក្ ការ ជិោះជាៃ ់ ព្បជារាស្តេត  ជា ការសឆលៀត រក្ក្ថ្ព្ម

សដ្ើមប ីស វ្ ើជា អនក្មាៃ។ 

ការខ្តង្តាាំង្ បុគគលឹក្ សយធា ជា អភិបាលសមព្ត ៃិង្ អនុកេព្ត្44 នាាំ បសង្ក ើត រា ុលភារ45

រវាង្ ព្ក្េួង្មហាថ្ ទ្ ៃិង្ ព្ក្េួង្ ការររជាតិ។ ការខ្តង្តាាំង្ ព្រោះរាជព្បតិភូ េាំរាបដ់្ឹក្នាាំ សម

ព្ត នាាំឲព្ក្េួង្មហាថ្ ទ្ បាត់ អាំណាចព្ក្េួង្ សព្រោះ ព្រោះរាជព្បតិភូ ទទួលមុេព្តវូ សៅខ្តចាំសរោះ

មុម ព្រោះព្បមុមរដ្ឋ ខ្តប៉ាុសណាណ ោះ។ 

កលើឋាន ហិរញ្ញ វត្ថ ុ, អវតតមាៃរ ថ្ៃងវកិារជាតិ រិតព្បាក្ដ្ សលើក្ខ្លង្ ខ្ត ងវកិារ េាំរាប់

េក្មែភារការររ ជា សព្ចើៃ ខ្ដ្ល មុទទកាល័យ ព្រោះព្បមុមរដ្ឋ យក្ សៅកាៃ់កាប់ផ្តទ ល់ ដូ្ចយ៉ា ង្

ចាំណាយ ក្ន ុង្កិ្ចាការ េង្គមកិ្ចា ៃិង្ សាធារ ការ។ ងវកិារ សៃោះ បាៃមក្ រី អាំសណាយ ក្ជៃ

សយមភ តូ្46 ដ្ល់ ព្រោះព្បមុមរដ្ឋ ផ្តទ ល់, ព្បាក់្ជាំៃួយ រី រដ្ឋ, េ ព្ោេ រដ្ឋ ៃិង្ រវភិាគទៃ ព្បធាៃ

នាយក្ ខ្ដ្លជាតថ្មល សៅអី។ ព្បរ័ៃធ   ិរញ្ា វតថ ុ ខ្បបសៃោះ ជា ព្បភរថ្ៃអាំសរើ រុក្រលួយ ខ្ដ្លនាាំ

ឲសក្ើត សរាគរិេ ដ្ល់ ព្បជាជាតិ។ 

សយើង្អាចស វ្ ើេសង្េបបាៃ អាំរី ការវវិតតៃ៏ ថ្ៃ សាា ប័ៃ ជាត ិជា បួៃ ភិៃភាគ៖ ទី១ របប លទធិ

ព្បជា្ិបសតយយសេរ ី ; ទី២ របប ចលនាេង្គមរាស្តេត ៃិយម ; ទី៣ ការកោល47 រវាង្ ព្បរ័ៃធ

អាព្េ័យេភា ៃឹង្ ការទទួលមុេព្តវូ របេ ់ រាជរដ្ឋភិបាល ខ្ដ្លមាៃ ព្រោះព្បមុេរែានិយម48

ជា មាា េ់អាំណាច ; ទី៤ របប លទធិព្បជា្ិបសតយយ សដ្ឋយចាំសរោះ ឈ្រ សលើ សាា ប័ៃជាតិរីរ៖ េមាជ

ជាត ិៃិង្ ព្បជាមតិ។ ខ្តសយើង្ដ្ឹង្ថា េសមតច េី ៃ ុ ព្ទង់្ យក្ អាំណាចរដ្ឋ ស វ្ ើជាឧបក្រ ៏

ៃសយបាយ របេ់ ព្រោះអង្គ សព្បើ េាំរាប ់រព្ងឹ្ង្ អាំណាចផ្តត ច់ការ ខ្ដ្លនាាំ ឲ ការវវិតតៃ៏សាា ប័ៃ សៅ

រក្អាំណាចផ្តត ច់ការ។ 

៤. វវ ធបត្ត ិ នកោបាយ 

សោល ៃសយបាយ របេ់ េសមតច េី ៃ ុតាាំង្រីឆ្ន ាំ ១៩៥៤ គឺ «ការរបួរមួជាតិ» ខ្ដ្លទុក្ជាធាតុ

សដ្ើម ថ្ៃ ចលនា េង្គមរាស្តេត ៃិយម៖ របួរមួ ខ្មែ រ អនក្ជាតិៃិយម សព្ៅ សព្ោង្ គ បក្្ៃសយបា

                                                                    
43 សលើឋាៃ=Sur le plan។ 
44 អៃុសមព្ត បសង្ក ើតស ើង្ក្ន ុង្សោលបាំ ង្ ព្បឆ្ាំង្ៃឹង្ រវទិធង្្នា ក្ុមម ុយៃិេត ។  
45 រោក្ុលភារ= ភារព្ចបូក្ព្ចបល់ ; Confusion។ 
46 េយមភ តូ= ខ្ដ្លស វ្ ើសៅសដ្ឋយ ង្ៗ ; spontaneous។ 
47 ការសយល= Oscillation។ 
48 ព្រោះព្បមុមរដ្ឋៃិយម ឬ ព្បធានា្ិបតីៃិយម= Presidentialism។ 
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យ។ គាំៃិត សៃោះ ចាប់មាៃ ព្ទង់្ព្ទយ ស ើង្ រី ឆ្ន ាំ ១៩៥២ ក្ន ុង្សោលការ រីរយ៉ា ង្៖ ទី

១ គឺ បាំបាត់ ជាបនាទ ៃ់ គ បក្្ ៃសយបាយ ជា រិសេេ គ បក្្ ព្បជា្ិបសតយយ ខ្ដ្លជា

គ បក្្ ភាគសព្ចើៃ សៅក្ន ុង្ រដ្ឋេភា តាាំង្រីឆ្ន ាំ ១៩៤៧ ; ទី២ ជា សោលសៅ មាៃ កាលក្ាំ ត់

ខ្វង្ គឺ រារាាំង្ ទាំនាេ់  ឹង្ា រវាង្ រួក្ អនក្សឆវង្មិយម មាៃ ៃិនាន ការ មា៉ា រយៃិយម ខ្ដ្លជា រួក្

អតីតៈ ខ្មែ រ សវៀតមីុញជាមួយៃឹង្ អនក្សាត ាំៃិយម មាៃៃិនាន ការ ជាតិៃិយម។ 

ក្ន ុង្រយៈ ឆ្ន ាំ ១៩៥៤ ដ្ល ់១៩៦៧ សោលសៅសៃោះ មាៃ ព្បេិទធិភារ រិត េាំរាប់ េសមតចេី ៃ ុ ;

ព្ទង់្ ឈ្រ សៅទីក្ណាត ល ថ្ៃ ចលនា ទាំង្រីរ ព្បតិបតត ៃសយបាយ ទ្មងន់ទូ្ទាត់្49 អាចឲព្ទង់្ ក្ាំ

ចាត់សចាលបាៃ វរជៃ េម-សារ ី ខ្ដ្លជា អនក្សាត ាំៃិយម ៃិយម អាសមរកីាាំង្ ស ើយបញ្ច លូរ វរ

ជៃ សឆវង្ៃិយម ដូ្ចយ៉ា ង្ សោក្  ៊ាូ -យៃ ់ៃិង្ សមៀវ-េាំ្ៃ ក្ន ុង្ រាជរដ្ឋឋ ភិបាល សដ្ើមបីឲមក្

ចាត់ខ្ចង្ ៃសយបាយ សេដ្ឋក្ិចា តាមព្ទឹេត  ីរបេ់មល ៃួ។  ចាំ ខ្ ក្ គ បក្្ព្បជាជៃ ខ្ដ្លជា

គ បក្្ក្ុមម ុយៃិេត  ៃិយមយួៃកុ្មម ុយៃិេត  បាត់ ឥទធិរល របេ់មល ៃួ ក្ន ុង្ េង្គម ៃិង្ សលើឆ្ក្

ៃសយបាយខ្មែរ។ 

ព្រឹតត ិការ  ៏េាំខាៃ់មួយ មាៃសក្ើតស ើង្ គឺ ការេសព្មចចិតត របេ់ េសមតច េី ៃ ុសបើក្សេរភីារ

ឲេមាជិក្ ចលនា េង្គមរាស្តេត ៃិយម មាៃសេរភីារ អាចឈ្រស ែ្ ោះ ជាសបក្េជៃ តាំណាង្រាស្តេត

សដ្ឋយោែ ៃការសព្ជើេសរេី ជាមុៃ រីចលនា។ សេរកីារ ថ្ៃៃសយបាយ ក្ន ុង្ ចលនា ក្ន ុង្ឆ្ន ាំ១៩៦៥

សៃោះ មាៃសោលសៅសមែ  ចាេ់ោេ ់គឺ ទមាល ក្់សចាល វរជៃ សឆវង្ៃិយម ខ្ដ្លមាៃ ព្បជាព្បិយ

ភារររី តាំណាង្រាស្តេត  រតាម ព្បជ្ញការកបាោះកនន ត្50 ដូ្ចជា សោក្ សមៀវ-េាំ្ៃ,  ៊ាូ -យៃ់ៃិង្  ុយ-

ៃឹម ខ្តលទធ្ល ខ្បរ ទ្ យុរីការចង់្បាៃសៅវញិ គឺ វរជៃ ទាំង្បីរបូសៃោះ បាៃទទួលជ័យជាំ

ៃោះ ជាប់សឆ្ន តជាតាំណាង្រាស្តេត ស ើង្វញិ។ មិៃខ្តប៉ាុសណាណ ោះ ក្ន ុង្ រដ្ឋេភា ងែ ីសៃោះ រួក្ អនក្សាត ាំៃិយម

ៃិង្រួក្ អនក្មិៃខ្មៃ ជា េី ៃុៃិយម ផ្តក ប់មុម ឈ្នោះសឆ្ន ត សលើេលុប។ សាា ៃការ ៏ ងែីសៃោះបង្េ ាំ

ឲ េសមតចេី ៃ ុ ខ្តង្តាាំង្ សោក្ ឧតតមសេៃីយ លៃ-់ៃល់ ជា នាយក្រដ្ឋមស្តៃត ី ខ្ត បៃត ិច

សៅ ព្រោះអង្គ ក្៏បសង្ក ើត បររដ្ឋា ភិបាល51 ខ្ដ្លមាៃេមាជិក្ សព្ចើៃ ជា អនក្សឆវង្ៃិយម ៃិង្ អនក្

េី ៃុៃិយមោែ ៃល័ក្េម័ ឌ  េាំរាប់ឃល ាំសមើល េក្មែភារ រដ្ឋឋ ភិបាល សោក្ លៃ-់ៃល់។ យុទធ

សាស្តេត  ៃសយបាយងែី របេ់ េសមតច េី ៃ ុសៃោះ ជា យុទធសាស្តេត  ភាល ត់ របេ់ ព្រោះអង្គ  សព្រោះ នាាំឲ រួក្

អនក្សឆវង្ៃិយម ចាប់ស ត្ើម បសង្ក ើត ចលនា តេ៊ាូ  តាម ក្មាល ាំង្ អាវុ្ នាាំឲ សោក្ សមៀវ-េាំ្ៃ

,  ៊ាូ -យៃ់ៃិង្  ុយ-ៃឹម រត់ចូលថ្ព្រ ចុោះចូលក្ន ុង្ ចលនា តេ៊ាូ  ក្ុមម ុយៃិេត  ស ើយ បួៃឆ្ន ាំ សព្កាយ

                                                                    
49 ទមៃៃ់ទូទត់= Counterbalance។ 
50 ព្បជាការសបាោះសឆ្ន ត= Popular suffrage។ 
51 បរ រដ្ឋឋ ភិបាល= រដ្ឋឋ ភិបាលមួយសទៀត ; Contre-gouvernement។ 
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មក្ រដ្ឋេភា សៃោះ ង្ បាៃសបាោះសឆ្ន ត ទាំោក្ ់ព្រោះអង្គ រីដ្ាំ ខ្ ង្ ព្បមុមរដ្ឋ អេ់មួយជីវតិ។ ខ្តវ

សនធាកាល52 ថ្ៃ េី ៃុៃិយម ចាប់ស ត្ើមតាាំង្ រឆី្ន ាំ ១៩៦៧ មក្សមលោះ សដ្ឋយសារ េី ៃ ុមល ៃួ ង្

ស វ្ ើៃសយបាយ ព្បាេចាក្ េីល្ម៌។  

កតិ្ត រព្ៅ ព្ររទេ 

តាាំង្ រីឆ្ន ាំ ១៩៥៤ ៃសយបាយ សព្ៅព្បសទេ របេ់ េសមតច េី ៃ ុ គឺ ឈ្រសលើ «អរោព្ក្ឹត

ភារ» សទោះបី មាៃេមាព ត តាម ល្ វូទូត រីេាំណាក្់ េ រដ្ឋអាសមរកី្ ចង់្ឲ ព្បសទេខ្មែរ ចូលជា

េមាជិក្ អងគការ សនធ ិសញ្ញញ  អាសុប្ ដប  អកគនយ៏53 ក្៏សដ្ឋយ។ រិតព្បាក្ដ្ណាេ់ ថាមាៃគព្មង្

ការ ៏អាព្ក្ក់្ ចង់្េមាល ប់ ព្រោះអង្គ រីេាំណាក្់ សវៀតណាមខាង្តបូ ង្ រមួជាមួយ C.I.A. ដូ្ចយ៉ា ង្

គព្មង្ការ ៏ ស វ្ ើរដ្ឋព្បហារ របេ ់ សោក្ ដ្ឋប-ឈួ្ៃ ៃិង្ គព្មង្ការ ៏ ស វ្ ើ អនត្ាការ54 ដ្ឋក្់

ព្ោប់ខ្បក្សៅក្ន ុង្ ព្រោះបរមរាជរាាំង្ របេ់ សវៀតណាមខាង្តបូ ង្ ខ្ត ព្រឹតត ិការ ៏ ថ្ងៃទ ី១៨ មីនា

ឆ្ន ាំ ១៩៧០ សក្ើតស ើង្មក្ រីវបិតត ិៃសយបាយ ក្ន ុង្ ព្បសទេ ោែ ៃមាៃ អៃតរាគមៃ៏ អវ ីស ើយ រី

េាំណាក្់ C.I.A. ដូ្ចខ្ដ្រ េសមតច េី ៃ ុ សចាទព្បកាៃ់ សនាោះស ើយ សព្រោះថា េ រដ្ឋអាសមរកី្ បត ូ

រៃសយបាយ សៅព្បសទេ សវៀតណាម យក្ ដ្ាំសណាោះព្សាយ ៃសយបាយ មក្ ជាំៃួេ ៃសយបាយេ

ស្តរគ ម ស ើយ ចាប់ស ត្ើ ស វ្ ើការទាំនាក់្ទាំៃង្ ជាងែ ីជាមួយ ក្មព ុជា។ េ រដ្ឋ អាសមរកី្ មាៃបាំ ង្

ខ្តមួយគត់ ក្ន ុង្ៃសយបាយដ្ក្ទ័រ សចញរ ីសវៀតណាម គឺ េុាំឲ ព្បសទេខ្មែរ ព្បកាៃ់ ៃសយបាយ

អរោព្ក្ិត រិតព្បាក្ដ្ ខ្តប៉ាុសណាណ ោះ សដ្ឋយយក្ ព្បសទេចិៃ ជាអនក្ធានា ៃូវអរោព្ក្ិតភារខ្មែ

រ។ ដូ្សចនោះ េ រដ្ឋអាសមរកី្ោែ ៃព្បសយជៃ៏អវ ី ចង់្ដូ្រ របបៃសយបាយ ឬ អនក្ដ្ឹង្នាាំជាតិខ្មែ រ

សនាោះស ើយ។ ចាំសរោះ អាសមរកីាាំង្ េី ៃុ ៃិង្ លៃ-់ៃល់ គឺ ឆ្ែ  មាៃរ ៏ មុេោន ខ្តប៉ាុសណាណ ោះ។ 

ខ្តសយើង្ដ្ឹង្ថា អរោព្ក្ឹតភារខ្មែរ គឺ េសមតច េី ៃ ុ ជា អនក្បាំរៃសដ្ឋយមល ៃួ ង្ សដ្ឋយ

អៃុជា តឲក្ង្ទ័រ សវៀតក្ុង្ មក្តាាំង្ទី ក្ន ុង្ទឹក្ដី្ខ្មែ រ មិៃខ្តប៉ាុសណាណ ោះ អៃុជា ត ឲសព្បើទឹក្ដី្ខ្មែ

រ េាំរាប់ដ្ឹង្ជញ្ច ៃូ អាវុ្សយធា ៃិង្ សេបៀង្ ត្ល់ឲ រ េិរ្ សវៀតកុ្ង្ ស វ្ ើេស្តរគ ម សៅក្ន ុង្

ព្បសទេ សវៀតណាមខាង្តបូ ង្។ វតតមាៃ ក្ង្ទ័រយួៃកុ្មម ុយៃិេត  មាៃចាំៃួៃ ៦៥.០០០ នាក់្ សៅ

ព្េ សក្ខ្មែរសៃោះ ង្ ខ្ដ្លជា មូលស ត ុ ថ្ៃការទាំោក្់ព្ោប់ខ្បក្ អាសមរកីាាំង្ សៅ ភូម ិ ចៃ្

ព្ទ ក្ន ុង្ ឆ្ន ាំ ១៩៦៦ៃិង្ ភូម ិដ្ឋក្់ដ្ឋាំ ក្ន ុង្ ឆ្ន ាំ ១៩៦៩ ខ្ដ្លជាទីតាាំង្ ជុាំរុំ ទ័រ សវៀតកុ្ង្ ខ្ដ្លនាាំ

                                                                    
52 េៃធាកាល= Decline, twilight។ 
53 អង្គការ េៃធ ិេជា  អាេុី ខ្បក្ អសគនយ៏= O.T.A.S.E. (SEATO)។ 
54 អៃតាការ= Sabotage។ 
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ឲខ្មែរ សាល ប់ជាសព្ចើៃនាក់្។ សគអាចេួរជាេាំ ួរ បាៃថា សតើទសង្វ ើសៃោះ ជា ការរំសោភ ទឹក្ដី្ខ្មែ

រ ឬ ជាេិទធិ សដ្ញតាមេព្តវូ ខ្ដ្លរត់មក្រួៃ សៅព្បសទេខ្មែរ ? 

េសមតច េី ៃ ុចាប់ស ត្ើម មាៃ ការបារមភ អាំរី ការសព្ជៀតសព្ជក្ ចិៃក្ុមម ុយៃិេត  ក្ន ុង្ៃសយបាយ

ខ្មែរ ចាប់រីឆ្ន ាំ ១៩៦៧ ៃិង្ វតតមាៃ ទ័រ យួៃកុ្មម ុយៃិេត  សៅក្មព ុជា។ ការបារមភ  សៃោះ ខ្ដ្លជា

មូលស ត ុ ថ្ៃការ រក្ទាំនាក់្ទាំៃង្ ជាងែី ជាមួយ េ រដ្ឋអាសមរកី្ ខ្ត សៅក្ន ុង្ឆ្ន ាំ ដ្ខ្ដ្ល

សៃោះ ព្ទង់្ សៅខ្តបៃតៃសយបាយ ជួយ ៃិង្ ោក្់ ទ័រសវៀតកុ្ង្ សៅក្ន ុង្ព្េ សខ្មែ រ ដូ្ចយ៉ា ង្ព្ទង្់

យង្ សៅ ស វ្ ើបុ យេរ សោក្  ូ-ជីម៊ា៊ីញ សៅទីព្ក្ សង្ហា ូយ ខ្ដ្លសៅក្ន ុង្សរលសនាោះ មាៃខ្តព្រោះ

អង្គមួយគត់ ជា ព្បមុមរដ្ឋ ចូលរមួ ក្ន ុង្រិ្ីសៃោះ។ មោ៉ាង្សទៀត ក្ន ុង្ឆ្ន ាំ១៩៦៨ ព្រោះអង្គ សលើក្ដ្ាំ

សក្ើង្ សាា ៃតាំណាង្ រដ្ឋឋ ភិបាល ព្បជា្ិបសតយយ សវៀតណាមខាង្តបូ ង្រ (សវៀតក្ុង្) ជាសាា ៃ

 ក្អគគរដ្ឋទូត ; ទសង្វ ើសៃោះ គឺជា ការទទួលសាគ ល់ ជា ល្ វូការ ថ្ៃរដ្ឋឋ ភិបាល សៃោះ សលើឆ្ក្អៃតរជា

តិ។ េួរថា សតើ អាក្បបក្ិរយិ របេ់ព្រោះអង្គ ខ្បបសៃោះ ជា ៃសយបាយ ខ្េវ ង្រក្ សមតា មម55 រវាង្

សោក្ សេរ ីជាមួយៃឹង្សោក្ ក្ុមម ុយៃិេត  ឫ ? 

ដូ្ចបាៃជាំរាប ខាង្សលើថា ៃសយបាយ អៃតរជាតិ របេ ់េសមតច េី ៃ ុគឺ ខ្ អ្ក្សលើ អរោព្ក្ឹត

ភារ ដូ្សចនោះ សយើង្សលើក្យក្ ចាំ ុចសៃោះមក្រិៃិតយ ថាសតើ វាមាៃ លក្េ ៈខ្បបណា ៃិង្ មាៃការ

រិត ខ្ដ្រឫសទ ? 

១. អរាព្ ឹត្ភារ ជ្ញមួយនឹង បសច ឹមកលា  

អរោព្ក្ឹតភារ របេ់ េសមតច េី ៃុ វា វវ ធសមិត្56 ជាមួយៃឹង្ េស្តរគ ម សៅសវៀតណាម ស តុសៃោះ

 ង្ បាៃជា េ រដ្ឋអាសមរកី្ មិៃខ្ដ្លទទួល សាគ ល់ អរោព្ក្ឹត សៃោះស ើយ ខ្ដ្លនាាំបសង្ក ើតជា

ទាំនាេ់ រវាង្ េី ៃ ុជាមួយ េ រដ្ឋអាសមរកី្។ ទាំនាេ់ សៃោះ មាៃរីរដ្ាំណាក្់៖ ទី១. ការឈ្ប់

ទទួល ជាំៃួយ អាសមរកីាាំង្ ក្ន ុង្ឆ្ន ាំ ១៩៦៤ ; ទី២. ការកាត់ចាំ ង្ទូត រវាង្ ព្បសទេទាំង្រីរ ខ្ដ្ល

ចាត់ទុក្បាៃជា រវបិតត ិ ៃសយបាយទូត េាំខាៃ់ រវាង្ ក្មព ុជា ជាមួយៃឹង្ េ រដ្ឋអាសមរកី្។រេម្

សតច េី ៃ ុជាអនក្បសង្ក ើត រវបិតត ិ សៃោះ ក្ន ុង្សោលបាំ ង្ ដូ្រទិេ ៃសយបាយ សព្ៅព្បសទេរបេ់

ព្រោះអង្គ គឺ ខ្បរ សៅរក្ សោក្ ក្មម ុយៃិេត  ជារិសេេ ចិៃព្បជាមាៃិត។ ចាប់រីសរលសៃោះមក្ អ

រោព្ក្ឹតខ្មែ រ វា ស អ្ៀង្ ខ្ដ្លនាាំឲ បេា ឹមព្បសទេ ទុក្ អរោព្ក្ឹតខ្មែ រ េាំរាប់ខ្ត បាំសរ ីព្បសយជៃ៏កុ្ម្

មុយៃិេត  សៅឥ ឌ ចូិៃ ខ្តប៉ាុសណាណ ោះ។ 

                                                                    
55 េមតាក្មែ= Balancing។ 
56 រវេិមិត= មិៃព្តវូោន  ; Incompatible។ 
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សដ្ើមប ី សជៀេវាង្ ការសចាទព្បកាៃ់សៃោះ េសមតច េ ីៃុ យក្ ព្បសទេបារាាំង្ ជាមិតត ទី១ របេ់

ខ្មែ រ ក្ន ុង្បណាត  បេា ឹមព្បសទេ ខ្ដ្លជា ព្បសទេ ត្ល់ ៃូវ គាំរ ូសេរ។ី ខ្ងមសៅសទៀត ព្រោះអង្គបសង្ក ើត

ព្ទឹេត ីងែ ី សដ្ើមបីការររ អរោព្ក្ឹត គឺ ព្ទឹេត ី បែិការ57 សដ្ឋយសលើក្យក្ ព្បធាៃបទ ការសោររព្រ សាំ

ខ្ដ្ៃខ្មែរ រីេាំណាក្ ់អាសមរកីាាំង្ សវៀតណាម ខាង្តបូ ង្ ៃិង្ ខាង្សជើង្ ស ើយៃិង្ ថ្ង ជា ល័ក្េម័

 ឌ  ខាៃមិៃបាៃ សដ្ើមប ីឲ ព្រោះអង្គ ព្បតិបតត ិ បាៃព្េួល ៃូវ អរាព្ ឹត្និយម កសម ើរន 58 ក្ន ុង្ដ្ាំបៃ់

េស្តរគ ម មួយ ខ្ដ្លមាៃ សោក្ សេរ ីស ើយៃឹង្ សោក្ ក្មម ុយៃិេត  ជា អនក្ ត្ល់ អាវុ្យុទធភ័ ឌ រ

ដ្ល ់យុទធការ ី សៅសលើ េមរភូមិ។ ទុក្ណា េី ៃ ុ សព្បើ យុទធសាស្តេត ងែ ី ខ្ត ព្ទង់្ ោែ ៃ ឆៃទៈរិត

ព្បាក្ដ្ បត ឹង្ សៅ គ ក្មាែ ្ិការ អៃតរជាតិ ព្តួតរិៃិតយ (C.I.C.) ក្ិចាព្រមសព្រៀង្ ទីព្ក្ សង្Genève

អាំរី ការតាាំង្ ទីទ័រ យួៃក្មម ុយៃិេត  សៅក្ន ុង្ ព្េ សក្ខ្មែ រ ដូ្ចព្រោះអង្គ ធាល ប់បត ឹង្ សៅព្ក្ សមព្រឹក្ា

េៃត ិេុម ថ្ៃអង្គការេ ព្បជាជាត ិ អាំរី ការ ល្ ៃរៃ ទ័រអាកាេ អាសមរកីាាំង្ ៃិង្ក្ង្

ក្មាល ាំង្ យួៃខាង្តបូ ង្ មក្ក្ន ុង្ព្េ សក្ខ្មែ រ។ 

២. អរាព្ ឹត្ភារ កហើយនឹង ការធាន អនតរជ្ញតិ្ 

សៅសរលសនាោះ គ ក្មាែ ្ិការ អៃតរជាតិ ព្តួតរៃិិតយ (គ.អ.ត្.) អាចទុក្ជា កភាគព្បកោជ្ន៏59

មួយ េាំរាប ់ការររ អរោព្ក្ឹតភារខ្មែរ ខ្តខ្បរ ជា េសមតច េី ៃ ុទុក្ជា បជា  េាំរាប ់ព្រោះអង្គ

សៅវញិ។ ក្ន ុង្ចាំ ុចសៃោះ េ រដ្ឋអាសមរកី្ ធាល ប់ បជា ក្់60 សៅចាំសរោះមុម ព្ក្ សមព្រឹក្ា េៃត ិ

េុម ថ្ៃអង្គការ េ ព្បជាជាតិ ថា អរោព្ក្ឹតភារ ខ្មែ រ រម នភារជ្ញប់សន ិទ្ធរន 61 សសាោះ សព្រោះ

ថា បត ឹង្ អាំរី ការ ល្ ៃរៃ អាសមរកីាាំង្ សៅ អង្គការ េ ព្បជាជាត ិ ខ្តមិៃព្រមឲ គ.អ.ត្.រ

ព្តួតរិៃិតយ អាំរី ការតាាំង្ទីទ័រសវៀតកុ្ង្ សៅក្ន ុង្ព្េ សក្ខ្មែ រ។ ទល់ព្ចក្ ចាំសរោះ ការេង្កតសៃោះ េ

សមតច េី ៃុ តាង62 ស វ្ ើតាម ឪវាទ សៃោះ ខ្បរជាេុាំឲ អង្គការេ ព្បជាជាតិ សកាោះព្បជុាំ ក្ិចាព្រម

សព្រៀង្ សៅទីព្ក្ សង្ Genève ជាងែី សៅវញិ។ តាម ការសេន ើ រីព្បសទេ Côte d’Ivoire អង្គការ េ 

ព្បជាជាត ិេាំសរច បសង្ក ើត សបេក្ក្មែរ មួយ មាៃេមាជិក្បីរបូ សៅសេុើបអង្ក ិត ក្ន ុង្ទឹក្ដី្ខ្មែ រ

សៅទីខ្ៃលង្ ខ្ដ្លខ្មែរសចាទព្បកាៃ់ថា ក្ង្ក្មាល ាំង្ យួៃខាង្តបូ ង្ ចូលមក្ក្ន ុង្ដ្ីមល ៃួ។

សបេក្ក្មែ សៃោះ មាៃរយៈសរល ៤៥ថ្ងៃ សដ្ើមប ីស វ្ ើសេចក្ត ីរាយការ ៏ ជូៃដ្ល ់អង្គការេ ព្បជា

                                                                    
57 បដ្ិការ= ភារមាៃសៅវញិសៅមក្ ; Reciprocity។ 
58 អរោព្ក្ិតៃិយម សេែ ើោន = Egalitarian neutralism។ 
59 សភាគព្បសយជៃ៏= Asset, trump។ 
60 រជា ក្់សដ្ឋយ សោក្ Stevenson, ព្បតិភូ េ រដ្ឋអាសមរកី្ សៅ អង្គការេ ព្បជាជាតិ សៅក្ាំ ស ង្ខ្មមិងុនា-ក្ក្្
ក្ដ្ឋ ឆ្ន ាំ ១៩៦៤។ 
61 ោែ ៃភារជាប់េន ិទធោន = Incoherence។ 
62 តាង្= Instead of។ 
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ជាតិអាំរី ទាំនាេ់សៃោះ។ សព្កាយ រីបាៃ រិៃិតយ ទីក្ខ្ៃលង្ ៃិង្ សាត ប់ សេចក្ត ីេាំអាង្ របេ ់ភាគី

ទាំង្េង្ខាង្រចួ សគបាៃ ស វ្ ើសេចក្ត ីរាយការ  ៏ខ្ដ្លមាៃមល ឹៃសាររថា ភាគីទាំង្រីររទទួលមុេ

ព្តវូ សេែ ើោន  សព្រោះ សវៀតណាមខាង្តបូ ង្ ព្ោៃ់ខ្ត សព្បើេិទធ ិ សដ្ញតាម រួក្សវៀតកុ្ង្រត់ចូលព្េ សក្

ខ្មែរ សព្កាយរីបាៃ វាយព្បហារ មល ៃួ។ ចាប់ រីសរលសនាោះមក្ អង្គការេ ព្បជាជាតិ ទុក្ អ

រោព្ក្ឹតភារខ្មែរ ជា ៃសយបាយផ្តទ ល់របេ ់ខ្មែ រ ខ្តប៉ាុសណាណ ោះ ដូ្សចនោះ ោែ ៃការទទួលសាគ ល់ រីមល ៃួរ

សនាោះស ើយ។ ស ើយរ សបេក្ក្មែ  គ.អ.ត្. មាៃ ភារៈកិ្ចា រ ព្តឹមខ្ត រិៃិតយសមើល ការឈ្ប់បាច់

ោន  ៃិង្ ក្ុាំឲមាៃ ទីតាាំង្ ក្ង្ទ័រ បរសទេ សៅក្ន ុង្ ទឹក្ដ្ី ខ្មែ រ ខ្តប៉ាុសណាណ ោះ។ សៅព្តង្់ចាំ ុចសៃោះ

 ង្ស ើយ ខ្ដ្ល ជា ក្ង្វល់ របេ់ េសមតច េី ៃ ុសព្រោះ ព្រោះអង្គបាៃអៃុជា ត តាមការសេន ើរបេ់

ចិៃព្បជាមាៃិត ឲទ័រ យួៃកុ្មម ុយៃិេត  តាាំង្ទី សៅក្ន ុង្ ព្េ សក្ខ្មែ រ ស តុសៃោះ ង្បាៃជា ព្រោះ

អង្គ េាំសរច រយួ រ សបេក្ក្មែ គ.អ.ត្. ក្ន ុង្ឆ្ន ាំ ១៩៦៩ ខ្ដ្លនាាំឲមូចព្បសយជៃ៏ដ្ល់ព្បសទេខ្មែរ។ 

សយើង្អាច េៃន ិដ្ឋឋ ៃបាៃថា សៅក្ន ុង្ឆ្ន ាំ ១៩៧០ សាា ៃការ ៏ ៃសយបាយ សៅព្េ សក្ខ្មែរ ទាំង្ក្ន ុង្

ព្បសទេ ស ើយៃឹង្ សលើឆ្ក្ អៃតរជាតិ វាទុាំ េាំរាប់ បាំោេ់បត រូ របបៃសយបាយមួយ ខ្ដ្លខ្លង្

មាៃ េមាភារ ការររ ព្បសយជៃ៏ ព្បជាជាតិ ដូ្ចខ្ ល្ឈ្ឺទុាំ ស ើយ ធាល ក្់រីខ្មក្រសនាោះ ង្។ 

បនាទ ប់មក្សទៀត សយើង្សលើក្យក្ ចាំ ុច រិភាក្ា អាំរី ការទមាល ក្ ់េសមតច េី ៃ ុ ខ្ដ្លមាៃ

សចាទជាបជា រថាសតើជា រដ្ឋព្បហាររឬ ព្េបចាប់រដ្ឋ្មែៃុញ្ា  មក្ រិៃិតយ ដូ្ចខាង្សព្កាមសៃោះ។ 

រលីឋាៃ រដ្ឋធមែៃញុ្ញ  

១. កចាទ្ជ្ញបញ្ញញ  

សយើង្យក្ ព្ក្ម (ចាប់) សលម ៣៩០ ឆ្ន ាំ ១៩៦០ (១៤ សមសា) ចារក្ន ុង្ រដ្ឋ្មែៃុញ្ា  ក្ន ុង្ មាព្តា

១២២ េត ីអាំរ ីសាា ប័ៃ «ព្បមុមរដ្ឋ» មក្រិៃិតយ៖ 

«សៅក្ន ុង្ កាលៈសទេៈ ណាមួយ ខ្ដ្ល មិៃអាច ខ្តង្តាាំង្ ព្រោះមហាក្្តយ ៃិង្ ព្ក្ សមព្រឹក្ា រាជាៃុ

េិទធិ បាៃ, ព្េបតាម បទបជា តត ិ ថ្ៃ មាព្តា ៣០ ៃិង្ ៣០ េទ ៃួ ថ្ៃរដ្ឋ្មែៃុញ្ា  បចច ុបបៃនេភា

ទាំង្រីរ ព្បជុាំោន  តាមការសកាោះអសញ្ា ើញ រី ព្បធាៃរដ្ឋេភា ៃិង្ សព្កាម អ្ិបតិភារ របេ់

សោក្ ព្េបតាម ការេាំ ខ្ដ្ង្ឆៃទៈ រ ីព្បជារលរដ្ឋ, ព្បគល់ ព្គប់អាំណាច ៃិង្ បុរវេិទធិព្បមុមរដ្ឋ

ដ្ល់ឥេ្រជៃ ខ្ដ្លសគយល់ព្រមទាំង្អេ់ោន , ស ើយសព្ជើេតាាំង្ ដ្ឋច់ខាត ឥេ្រជៃសៃោះរ ជា

ព្បមុមរដ្ឋ តាមការសបាោះសឆ្ន ត ថ្ៃព្បជាជាតិ។ 
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ស ើយមុៃៃឹង្ ទទួលបៃទ ុក្ អាំណាច, ព្បមុមរដ្ឋ ឥេ្រជៃ សៃោះ ព្តវូស វ្ ើេចាា ព្ប ិធាៃ សៅមុម

រដ្ឋេភា ព្េបតាម មាព្តា ៣២ ថ្ៃរដ្ឋ្មែៃុញ្ា  សដ្ឋយ ព្បកាេថា “មល ៃួ សសាែ ោះព្តង់្ៃឹង្ រាជបល័ល ង្្

ក្”» 

សយើង្ស ើញចាេ់ថា េភាជា អនក្ខ្តង្តាាំង្ ព្បមុមរដ្ឋ ព្េបតាម ការេាំ ខ្ដ្ង្ឆៃទៈ រី ព្បជា

រលរដ្ឋ តាមការសបាោះសឆ្ន ត ថ្ៃព្បជាជាត ិខ្ត ក្ន ុង្មាព្តា ១២២ មិៃមាៃ ខ្ចង្ អាំរ ីរយៈសរល

អា តតិ ៃិង្ ការទទូលមុេព្តវូ ព្រ ែទ ឌ  របេ់ ព្បមុមរដ្ឋ, ការោខ្លង្រដី្ាំ ខ្ ង្ ជាយថាស តុ

សដ្ឋយមល ៃួ ង្ ឬ តាមការបង្េ ាំ , ការ ូតររ ឬ យក្សៅវៃិិចោ ័យ។ ខ្ត អវតតមាៃ សៃោះរមិៃមាៃ

ៃ័យថា ព្បមុមរដ្ឋ ជាដ្ាំ ខ្ ង្ ោែ ៃ ការទទួលមុេព្តវូ ចាំសរោះមុមេភា ៃិង្ ការមិៃអាច ូត

ររបាៃ រីេាំណាក្ ់េភា សនាោះខ្ដ្រ។ 

ការោែ ៃភារអវ ីរិតព្បាក្ដ្ សៃោះ សក្ើតមក្ រកីារស វ្ ើចាប់មួយ េាំរាប ់បុគគល េី ៃ ុ ខ្តមួយ

គត់ ខ្ដ្លព្ទង់្មល ៃួ ង្ បសង្ក ើតវា េាំរាប់ សដ្ឋោះព្សាយបជា ផ្តទ ល ់របេ់មល ៃួ គឹមិៃហា៊ា ៃ ស ើង្សព្ោង្

រាជេមបតត ិ ស ើង្វញិ សព្កាយរ ីបិតា សេត ចេុគតសៅរសព្រោះខាល ចចាញ់េមបង។ តាមរិតព្ទង្់ ស ើង្

កាៃ់ដ្ាំ ខ្ ង្ មុៃ ការខ្តង្ចាប់ រចួសព្េចសៅស ើយ សព្កាយរីមាៃ ព្បជាបាតុក្មែ  េុាំឲព្រោះ

អង្គ ទទួលដ្ាំ ខ្ ង្ ព្រោះព្បមុមរដ្ឋ។ សដ្ើមបី េព្មបៃឹង្ អាំសរើសៃោះ ព្បធាៃរដ្ឋេភា ព្ោៃ់ខ្តស វ្ ើការ

ព្បកាេជាឧឡារកិ្រ ព្បគល់ ដ្ាំ ខ្ ង្សៃោះ ថាវ យព្រោះអង្គ។ ដូ្សចនោះ មាព្តា ១២២ ព្ោៃ់ខ្តជានិយត្

 មម63 ថ្ៃស តុការ ខ្ដ្លមាៃសក្ើតស ើង្ សដ្ើមបី ស វ្ ើ រដ្ឋ្មែៃុញ្ា  ឲព្ត្វូនឹងការបងខាំ64របេ់ េី ៃុ

ខ្តប៉ាុសណាណ ោះ។ 

ការ ូតររ េសមតច េី ៃុ រីេាំណាក្់ េភា សៅថ្ងៃទី ១៨ មីនា ោែ ៃលក្េ ៈណា ខ្ដ្លទុក្ជាទ

សង្វ ើមុេចាប់ រដ្ឋ្មែៃុញ្ា  សព្រោះ ស វ្ ើស ើង្ តាម ការេាំ ខ្ដ្ង្ឆៃទៈ រ ី ព្បជារលរដ្ឋ តាមព្បជា

បាតុក្មែ ព្បឆ្ាំង្ៃឹង្ ៃសយបាយ របេ ់ េសមតច េី ៃ ុ អៃុជា តឲ ទ័រយួៃសវៀតកុ្ង្តាាំង្

ជុាំរុំ សៅក្ន ុង្ព្េ សក្ខ្មែ រ។ សដ្ើមបី រក្ដ្ាំសណាោះព្សាយៃឹង្ បជា សៃោះ បបាតុក្រ បាៃេុាំឲរដ្ឋេភាយក្

បជា សៃោះ សៅរិៃិតយ ជារបនាទ ៃ់។ សព្កាយរ ីបរាជ័យ ខ្េវ ង្រក្ ដ្ាំសណាោះព្សាយជាមួយ េី ៃុផ្តទ លរ់

នាាំឲេភាជាត ិ សបាោះសឆ្ន ត ជា ក្ចោៃទ   ូតររ ព្រោះអង្គ រីដ្ាំ ខ្ ង្ ព្រោះព្បមុមរដ្ឋ សដ្ើមប ី សដ្ឋោះ

ព្សាយបជា អាយុជីវតិជាតិ។ 

២. ព្បតិ្ មម របស់ សកមតច្ សប្ហនុ 

                                                                    
63 ៃិតតក្មែ= ស វ្ ើឲព្េបចាប់ ; Regularization។ 
64 ឲព្តវូៃឹង្ការបង្េ ាំ= Diktat។ 
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ថ្ងៃទ ី២០ មីនា ឆ្ន ាំ ១៩៧០ េសមតច េី ៃ ុស វ្ ើ សេចក្ត ីខ្ងលង្ការ ៏ មួយ ទុក្ ការ ូតររ ព្រោះអង្គ

ជាទសង្វ ើ មុេចាប់ ដូ្ចមាៃសេចក្ត ី ជាេសង្េប ខាង្សព្កាមសៃោះ៖ 

«មុ្ាំ េុាំឲ សាររ៍ៃមាៃ យក្ចិតតទុក្ដ្ឋក្់ ៃូវសលើព្រឹតត ិការ ដូ៏្ចតសៅ៖ ការទាំោក្់មុ្ាំ តាមការ

ព្បកាេ ថ្ៃរដ្ឋេភា ៃិង្ ព្ក្ សមព្រឹក្ា ព្រោះរាជាណាចព្ក្ខ្មែរ គឺ ឥតព្េបចាប់ ជាដ្ឋច់ខាត តាម

ស ត ុដូ្ចតសៅសៃោះ : មុ្ាំ ព្តវូបាៃ ខ្តង្តាាំង្ ជាព្បមុមរដ្ឋ ក្ន ុង្ឆ្ន ាំ ១៩៦០ សដ្ឋយេភា (សបាោះសឆ្ន ត

ជា ក្ចោៃទ ) ព្េបតាម បទបជា ត ិថ្ៃរដ្ឋ្មែៃុញ្ា  ថ្ៃរាជាណាចព្ក្។ មុ្ាំ បាៃេបង សៅចាំសរោះមុម

េភា ព្េបតាម បទបជា តិ ថ្ៃរដ្ឋ្មែៃុញ្ា  ខ្ដ្រ។ ដូ្សចនោះ ការអោះអាង្ រេីាំណាក្់េមាជិក្ រដ្ឋ

េភា មលោះ ថា មុ្ាំ ស ើង្កាៃ់ ដ្ាំ ខ្ ង្ ជាៃ់មពេ់ ថ្ៃរដ្ឋ សៃោះ រី ព្បជាបាតុក្មែ  ្មែតាជា ការ

អោះអាង្ មុេ ព្េ ោះ។ 

ទ្ ុយសៅវញិ សៅក្ន ុង្រដ្ឋ្មែៃុញ្ា សយើង្ ក្៏ដូ្ចោន  ក្ន ុង្ រវសិសា្ៃក្មែ ងែីៗ មុៃ ថ្ងៃ រដ្ឋព្បហារ មុេ

ចាប់ រដ្ឋ្មែៃុញ្ា  ក្ន ុង្ខ្ម មីនា ឆ្ន ាំ ១៩៧០ ខ្ដ្លស វ្ ើស ើង្ សដ្ឋយ រួក្ សាត ាំៃិយម ព្ជ សល ួេ សៅ

ភន ាំសរញ វាោែ ៃបទបជា តិ ណាមួយ ខ្ដ្ល អៃុជា ត ឲ រដ្ឋឋ ភិបាល ទាំោក្់ព្បមុមរដ្ឋ ខ្ដ្លបាៃ

ខ្តង្តាាំង្ អេ់មួយជីវតិ ស ើយលក្េ ៈអេ់មួយជីវតិសៃោះ គឺស វ្ ើតាមការេាំ ខ្ដ្ង្ចិតត  រិតព្បាក្ដ្

ខ្មៃ។ 

ដូ្សចនោះ មាៃខ្ត ព្បជាជាតិ សទ ខ្ដ្លអាច ទាំោក្ ់ មុ្ាំ រីដ្ាំ ខ្ ង្សៃោះបាៃ គឺថា តាម ព្បជាមិ

តិ ខ្ដ្លជាវ ី្ ីព្តឹមព្តវូមួយ ព្េបតាមរដ្ឋ្មែៃុញ្ា  ខ្ដ្លោែ ៃៃរណា អាចព្បខ្ក្ក្បាៃ។ ខ្តសបើ

េិៃ មាៃព្បជាមិតិ សរៀបចាំស ើង្ រី េាំណាក្់ រដ្ឋឋ ភិបាល ក្បត់ ៃិង្ បាំរៃេមបង ខ្ដ្លមុ្ាំ ជាអនក្

សេន ើ ឲរដ្ឋេភាសបាោះសឆ្ន ត ខ្ដ្លជារដ្ឋេភា ក្បត់ ៃិង្ បាំរៃេមបង ខ្ដ្រ មាៃតាំណាង្រាស្តេត  ជា

េមាជិក្សព្កាមទង់្ សងគម ខ្ដ្លមាៃមុ្ាំជាព្បធាៃចលនា ស ើយមុ្ាំ មាៃព្បជារាស្តេត  មាៃសេចក្ត ី

សសាែ ោះព្តង់្ៃឹង្មុ្ាំ មិៃអាចសាបេូៃយសៅបាៃ សៅក្ន ុង្ក្រ ីខ្បបសៃោះ មុ្ាំៃឹង្ទុក្ ព្បជាមិតិរសៃោះ

ោែ ៃតថ្មល អវ ីស ើយ....។ 

3. ច្កមល ើយ រដ្ឋា ភិបាល ភន ាំករញ 

ថ្ងៃទ ី៥ សមសា ឆ្ន ាំ ១៩៧០ ទីេត ីការ ព្ក្េួង្ សឃេនាការ ស វ្ ើសេចក្ត ីខ្ងលង្ការ ៏ បជា ក្់ជា ល្ វូការ

ៃូវស តុ្ល ថ្ៃការទាំោក្់ េសមតច េី ៃ ុរីដ្ាំ ខ្ ង្ ព្រោះព្បមុមរដ្ឋ មាៃសេចក្ត ី ជាេង្េប ដូ្ច

តសៅ៖ 

«បនាទ ប់រីមាៃ ព្បជាបាតុក្មែ  សៅក្ន ុង្ឆ្ែ ាំ១៩៦០, េសមតច េី ៃ ុ ព្តវូបាៃ ខ្តង្តាាំង្ ជា ព្រោះ

ព្បមុមរដ្ឋ តាមការព្បកាេ របេ់ ព្បធាៃរដ្ឋេភា ក្ន ុង្កិ្ចាព្បជុាំ ជាសារ ៈ សដ្ឋយោែ ៃមាៃការ

សបាោះសឆ្ន ត អវ ីសនាោះស ើយ។ សព្កាយរីបាៃស វ្ ើព្បកាេរចួ េមជិក្ េភាជាត ិ ព្ោៃ់ខ្តនាាំោន  ទោះ
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ថ្ដ្ េរសេើរ ខ្តប៉ាុសណាណ ោះ។ ទ្ ុយសៅវញិ ព្រឹតត ិការ  ៏ថ្ងៃទី១៨មីនា បនាទ ប់រីមាៃបាតុក្មែ  ព្បឆ្ាំង្

ៃឹង្ េ ីៃុមក្ េមជិក្ េភាជាត ិបាៃស វ្ ើការសបាោះសឆ្ន ត ជាសាធារ ៈ សៅក្ខ្ៃលង្ សវទិកា រដ្ឋ

េភា េាំសរច  ូតររ េសមតច េី ៃុ រីមុមដ្ាំ ខ្ ង្ ខ្ដ្លមាៃ ៩២ េសមលង្ សបាោះ ូតររ ក្ន ុង្

ចាំសណាម អនក្សបាោះសឆ្ន ត ៩២នាក់្។  ចាំ ខ្ ក្ ៃីតិវ ិ្ ី ទាំោក្ ់សៃោះសទៀត វាព្េបោន  ៃិង្ ៃីតិវ ិ្ ី

ខ្តង្តាាំង្ ព្ោៃ់ខ្ត ៃីតិវ ិ្ ី  ូតររ វាមាៃលក្េ ៈចាប់ ររុឹង្បឹុង្ ជាង្ ៃីតិវ ិ្ ិ ខ្តង្តាាំង្ សព្រោះ

មាៃការសបាោះសឆ្ន តជាេមាៃ ត់ សៅទីក្ខ្ៃលង្ សវទកីារ ខ្ដ្លបជា ក្់ ថា វា ជាៃីតិវ ិ្ ី ព្េបចាប់។ 

កដ្ឋយអាព្ស័យកលើច្ាប់ នូវស ា្ ន ននភារព្សបនិយម65 រវធិាៃណាមួយ ខ្ដ្លេភាមួយ ធាល ប់

បាៃស វ្ ើ, េភាមួយសទៀត ក្៏អាចស វ្ ើ បាៃខ្ដ្រ។ ដូ្សចនោះ េភា សៅឆ្ន ាំ ១៩៦០ ខ្តង្តាាំង្ េសមតច

េី ៃ ុជា ព្បមុមរដ្ឋ, េភា បចាយបបៃន  ក្៏អាច  ូតររ ព្រោះអង្គ រវញិបាៃខ្ដ្រ។ ដូ្សចនោះ វាមិៃចាំ

បាច់មាៃ បទបជា តិ អវ ីសនាោះសទ ក្ន ុង្ រវ ិ្ ី  ូតររសៃោះ។ សព្រោះថា សៅក្ន ុង្ រដ្ឋ្មែៃុញ្

ញខ្មែរ ឆ្ន ាំ ១៩៤៧, មាៃខ្ត ព្រោះមហាក្្ព្ត មួយគត់ ខ្ដ្ល ខ្តង្តាាំង្ស ើង្ អេ់មួយជីវតិ។ ស ើយ

សៅសរល ខ្ដ្ល រាជបលល ង័្ក សៅភារទាំសៃរ ព្ក្ សមព្រឹក្ា រាជេមបតត  ិ ព្តវូសព្ជើេសរេី ព្រោះមហាក្្ព្ត

ងែី (មាព្តា ៣០)។ សៅក្ន ុង្ កាលៈសទេៈ ណាមួយ ខ្ដ្ល មិៃអាចខ្តង្តាាំង្ ព្រោះមហាក្្ត្

យ បាៃ ព្ក្ សមព្រឹក្ា រាជេមបតត ិ ព្តវូ សបាោះសឆ្ន ត សព្ជើេសរេី ព្ក្ សមព្រឹក្ា រាជាៃុេិទធិ សដ្ើមបី ទទួល

កាៃ់កាប់ ជា បសណាណ ោះអាេៃន  រាជាបុរវេិទិធ (មាព្តា ៣០ េទ ៃួ)។ សបើរុាំអាចសព្ជើេសរេី ព្ក្ សម

ព្រឹក្ា រាជាៃុេិទិធ បាៃ សទើប ព្តវូសព្ជើេសរេី ព្បមុមរដ្ឋ សដ្ើមបីជាំៃួេ ព្ក្ សមព្រកឹ្ាសៃោះ(មាព្តា ១២២)

។ ដូ្សចនោះ ព្បមុមរដ្ឋ ព្ោៃ់ខ្តជាំៃួេ ព្ក្ សមព្រឹក្ា រាជាៃុេិទធិ ជាបសណាណ ោះអេៃនខ្តប៉ាុសណាណ ោះ។ ស តុ

សៃោះ ព្បមុមរដ្ឋ ោែ ៃេិទធិសលើេរពី្ក្ សមព្រឹក្ារាជាៃុេិទធិ ខ្ដ្លមល ៃួ ជាំៃួេ សនាោះសទ។ ខ្តសបើ

ព្បមុមរដ្ឋ ទមទរ េិទធិ ជា  បុគគលរិេិដ្ឋ មិៃអៃុជា តឲរំសោភសលើមល ៃួបាៃ ស ើយកាៃ់ដ្ាំ ខ្ ង្

អេ់មួយជីវតិដូ្ចព្រោះមហាក្្ព្ត បុគគលសៃោះ សគទុក្ជា អនក្ដ្ស ត ើមរាជយ ឬអាំណាចសនាោះ ង្។ 

សបើសយង្តាម រដ្ឋ្មែៃុញ្ា  ឆ្ន ាំ ១៩៤៧ (មាព្តា ៣០េទ ៃួ) អា តតិ របេ់ ព្បមុចរដ្ឋ មាៃរយៈសេែ ើ

ៃិង្ ការខ្តង្តាាំង្ ព្ក្ សមព្រឹក្ា រាជាៃុេិទធិ គឺ រយៈសរល អងគនប្តិ្បញ្ញ ត្ត ិ66 (៤ឆ្ន ាំ) ខ្តប៉ាុសណាណ ោះ។

ដូ្សចនោះ តាម ត្ ក67 រដ្ឋ្មែៃុញ្ា , ព្បមុមរដ្ឋ ព្តវូខ្តសព្ជើេសរេី តាមការសបាោះសឆ្ន ត សៅសដ្ើម រយៈ

សរល អង្គៃីតិបញ្ាតត ិ ៃិមួយៗ។ សៅព្តង្់ចាំ ុចសៃោះ ង្ ខ្ដ្ល េសមតច េី ៃ ុ បាំរៃចាប់

ដូ្សចនោះ ព្រោះអង្គ អេ់មាៃររ ជាព្រោះព្បមុមរដ្ឋ តាាំង្រីឆ្ន ាំ ១៩៦៥ មក្សមលោះ សព្រោះព្រោះអង្គមិៃបាៃរ

                                                                    
65 សដ្ឋយអព្េ័យសលើចាប់ ៃូវេណាឋ ៃ ថ្ៃភារព្េបៃិយម= According to the rule of the parallelism of the 
shapes។ 
66 អង្គៃីតិបញ្ាតត ិ= អា តតិ របេ់ រដ្ឋេភា ; Term (of office)។ 
67 តក្ក= េមស តុេម្ល ; Logical។ 
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ខ្តង្តាាំង្ជាងែីតាមការសបាោះសឆ្ន ត រីេាំណាក្ ់ អង្គៃីតិបជា តត ិ ងែី។ តាាំង្រីឆ្ន ាំ១៩៦៥ ព្រោះអង្គ

កាៃ់ដ្ាំ ខ្ ង្ឥតព្េបចាប់ មិៃខ្តប៉ាុសណាណ ោះ គឺ ព្រោះអង្គ ោែ ៃេមតាភារ ខ្ងមសៅសទៀត។ 

េសមតច េី ៃ ុេៃែត់ថា មាៃខ្ត រវ ិ្ ី ព្បជាមតិសទ សទើបអាច ទាំោក្ ់ព្រោះអង្គ រីមុមដ្ាំ ខ្ ង្បា

ៃ។ ក្ន ុង្ រដ្ឋ្មែៃុញ្ា ខ្មែ រ ឆ្ន ាំ ១៩៤៧ ព្បជាមតិ អាចព្បព្រឹតត សៅក្ន ុង្ ក្រ  ីណា ខ្ដ្លររដ្ឋេភា

ៃិង្ សាមាជជាតិ មាៃ ការខ្មវង្សយបល់ោន  ស ើយសៅ ក្ន ុង្ ក្រ  ីសៃោះសទៀត គឺមាៃខ្ត រដ្ឋេភា

ខ្តមួយគត់ ជាអនក្ ព្បកាេស វ្ ើ ព្បជាមតិ សលើបជា  សដ្ើមបីដ្ឋក្់ជូៃឲ េមាជជាតិ ឲស វ្ ើការ

េសព្មច តាមលទធ្ល ថ្ៃព្បជាមតិ។ ម៉ាោង្សទៀត តាម ចាប់ ព្រ ែទ ឌ , េសមតច េី ៃ ុអាច

ៃឹង្ទទួលសទេបទឧព្ក្ិដ្ឋ សព្រោះព្ទង់្បាៃបាំរៃ រដ្ឋ្មែៃុញ្ា  ថ្ៃ ព្រោះរាជាណាចព្ក្ ដូ្ចមាៃ

ខ្ចង្សៅរ ក្ន ុង្មាព្តា ២២១ ថ្ៃ ព្ក្មព្រ ែទ ឌថា ឧបឃាត្68 ណាមួយ ខ្ដ្លមាៃ សោល

បាំ ង្ ដូ្រ ឬ បាំផ្តល ញ រដ្េ្មែៃុញ្ា  ព្តវូ ទទួលសទេបទឧព្ក្ឹដ្ឋ ថាន ក្់ទី៣។ 

យ៉ា ង្ណាសម៉ាច េសមតច េី ៃុ មិៃខ្ដ្ល សោររ រដ្ឋ្មែៃុញ្ា  ៃិង្ ចាប់ ថ្ៃព្រោះរាជាណាចព្ក្ រដូ្ច

យ៉ា ង្ង្អៃុជា ត ឲ ៃគបាល ចាប់រលរដ្ឋខ្មែ រជាសព្ចើៃ យក្សៅេមាល ប់សចាលព្ោៃ់ខ្តមាៃ

មៃទ ិលេង្្័យ ថាជៃទាំង្សនាោះ ជាខ្មែរព្ក្ ម ខ្តប៉ាុសណាណ ោះ។ អាំសរើខ្បបសៃោះ ជាការបាំរៃ បទ

បជា តិថ្ៃរដ្ឋ្មែៃុញ្ា  ខ្ដ្លធានា សេរភីារ រលរដ្ឋ ៃិង្ េុវតតភារ សាធារ ៈ។ ឧបឃត

របេ់ េី ៃ ុព្បឆ្ាំង្ៃឹង្ រដ្ឋ្មែៃុញ្ា  បាៃព្បព្រឹតត  ិជាក់្ខ្េតង្ រចួសៅស ើយ ដូ្សចនោះ វាមិៃខ្មៃជា

សរលសវោ ព្តវូយក្ចាប់មក្ បក្ព្សាយ សនាោះស ើយ ្ ទ ុយសៅវញិ ជាសរលសវោ យក្ចាប់មក្អៃុ

វតត ិ ដ្ឋក្់ទ ឌ ក្មែរដ្ល់ជៃ ខ្ដ្លបាៃព្បព្រឹតត  ិអាំសរើសលែ ើេចាប ់ ខ្តប៉ាុសណាណ ោះ។ អវតតមាៃ ថ្ៃជៃ

ជាប់សចាទសៃោះ មិៃអាចដូ្រធាតុ ៃូវក្ាំ ុេខ្ដ្លជៃសៃោះ បាៃព្បព្រឹតត សនាោះបាៃស ើយ។ 

េសមតច េី ៃុ ញសោះញង្ ់ឲទ័រសវៀតកុ្ង្ ល្ ៃរៃ ព្េ សក្ខ្មែ រ ស ើយ ឆុង្ឆ្ាំង្ ព្បឆ្ាំង្ៃឹង្ការ

ព្បកាេ ជាតិមាៃអាេៃន។ ព្ទង់្ សដ្ញ គ.អ.ត្. សចញរីព្េ សក្ខ្មែ រ សព្រោះមិៃចង់្ឲគ ក្មាែ ្ិការ

សៃោះ សមើលស ើញ វតតមាៃ ក្ង្ទ័រ សវៀតកុ្ង្ សៅក្ន ុង្ព្េ សក្ខ្មែ រ។ ទសង្វ ើសៃោះ ខ្ដ្លនាាំ េភាជាតិៃិង្ រ

ដ្ឋឋ ភិបាល តព្មូវ ចាត់វធិាៃការទប់ទល់ៃឹង្ ហាៃិភ័យ សៃោះ ស ើយ ព្បកាេ ជាតិមាៃអាេៃ្

ៃ។ ចរតិខ្បបសៃោះស ើយ ខ្ដ្ល េសមតច េី ៃ ុថា ព្រោះអង្គ ជាអនក្សេនហាជាតិ, សេនហាេៃត ិភារ,

សេនហាងរិភារៃសយបាយ, សេនហាចាប់ ៃិង្ យុតត ិ្ម៌។ 

 

                                                                    
68 ឧបឃត= Attack។ 
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រេចក្តេិៃនដិ្ឋឋ ៃ 

ទេ្ៃៈ េសមតច េី ៃុ ស ើយៃិង្ រាជរដ្ឋឋ ភិបាល សព្សាចព្េង្់ជាតិ ខ្ដ្លសលើក្មក្បរយិយខាង្

សលើសៃោះ ជា ការជខ្ជក្តវា៉ា  ជាសាធារ ៈ ថ្ៃគូរវវិាទ ខ្ដ្លសយើង្ទុក្ឲ ខ្មែរបចច ុបបៃន  យក្សៅ

រិចារណា អាំរី ធាតុ ថ្ៃព្រឹតត ិការ ៏ ១៨ មីនា ឆ្ន ាំ ១៩៧០ ថា ជាធាត ុរដ្ឋព្បហារ ព្បឆ្ាំង្ េសមតច

េី ៃ ុឬ ជា ការ ូតររ ព្រោះអង្គ ព្េបតាមចាប់ រដ្ឋ្មែៃុញ្ា ។ ចាំសរោះសយើង្វញិ, សយើង្ ោែ ៃការ

សាទ ក្់សេទ ើសៅក្ន ុង្គតិ្69 របេ់សយើង្សនាោះស ើយ សព្រោះសយើង្ទុក្ ការ ូតររ េសមតច េី ៃ ុ រី

ដ្ាំ ខ្ ង្ ព្បមុមរដ្ឋខ្មែ រ ជាព្បតិក្មែ ថ្ៃ ព្បជាជាតិខ្មែរ ព្បឆ្ាំង្ៃឹង្ អាំសរើក្បត់ជាតិ របេ់ ព្រោះអង្្

គ។ ព្បតិក្មែ សៃោះ មាៃស ើង្ ក្ន ុង្ សព្ោង្ចាប ់រដ្ឋ្មែៃុញ្ា  ស ើយៃិង្ គតិ អ ឹង្ា ព្េបតាម

ចរតិខ្មែ រ ជាអនក្កាៃ់រុទធសាេនា ខ្ដ្លជាសាេនា ព្េឡាញ ់េៃត ិភារ។ ខ្តសយើង្ដ្ឹង្ថា េសមតច

េី ៃ ុយក្ការេង្េឹក្ ជាក្ាំ ឹង្ បសង្ក ើត េស្តរគ ម សៅក្ន ុង្ព្េ សក្ខ្មែ រ អៃុជា តឲ ទ័រសវៀតកុ្ង្

ក្ុមម ុយៃិេត  វាយក្ង្ទ័រជាតិខ្មែរ សដ្ើមប ី ដ្ស ត ើមអាំណាច ខ្តប៉ាុសណាណ ោះ។ សយើង្ដ្ឹង្ថា ចាំ ង់្ៃូវ

អាំណាច ៃិង្ ការេង្េឹក្ របេ់ េសមតច េី ៃ ុសៃោះ មាៃ្លប៉ាោះរល់អាព្ក្ក់្ ដ្ល់ជាតិខ្មែ រ នាាំ

ព្បសទេខ្មែរ បចច ុបបៃន  កាល យ ជា ព្បសទេអាណាៃិគម សវៀតណាម ខ្ដ្លមាៃ របបរាជាៃិយម

ជា សាំកចារ70 មាៃ គ បក្្ព្បជាជៃ ៃិង្ គ បក្្េសស្តរគ ោះជាត ិ ខ្ដ្លជាគ បក្្ បាវបាំសរ ី

ព្បសយជៃ៏យួៃ ជា ឧបក្រ ៌ យួៃ េាំរាប ់ៃិសព្ោោះ ព្បជាជៃខ្មែរ។ 

 

                                                                    
69 គតិ= Esprit។ 
70 េាំសចារ= ចូលខ្ដ្ ; Partner។ 


