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២០០៣ 

 

មស្ោគមវិជាា ជាតិបមែរ  
ប្បជាជាតិនិមួយៗ តតងតតមានមនោគមវជិាា ជាតិជានិចច សួរថានតើ មនោគមវជិាា ប្បជា

ជាតិតមែរ មានតបបណាតែរ ? 

 

អ្វីដែលដៅថាមដោគមវជិ្ជា ជ្ជតិ ? 
មនោគមវជិាា  គឺជាគំនិតរមួ របស់ពលរែឋ ននប្បជាជាតិមួយ ែូចយ៉ា ង សសាោ ទសសន

វវជិាា  សងគមធម៍ នសែឋកិចច សីលធម៍។ល។ តែលជា ”ចកខ ុ វសិ័យននសាកលនោក” របស់មល នួ

សំរាប់ នធវ ើពណ៌ោ បកប្សាយនិងបង្ហា ញ នូវភាពប្តឹមប្តវូ ននសាា នភាពប្បជាជាតិមល នួ។ 

វាជា ”មា៉ា ស ីនននការផ្លា ស់បត រូ” របស់ប្បជាជាតិ នែើមបីរកនសចកត ីរកិចំនរ ើនកន ុងអាោគត ឬ

ក៏វាអាចជា ទមាា ប់ែ ុះតសា មួយ តលងតប្បប្បួល នោុះតែរ។ មនោគមវជិាា ជាតិ ជាធាត ធំ

របស់ប្បជាជាត ិជាសន លូននវបបធម៍ជាតិ។ វាជាប្បព័នធនននោលការណ ៏និងជាការប្តិុះរុិះ1 

តែលបងកកបនងក ើត ឲមានជារបូ ននប្បជាជាត ិ តែលជាសព៍ងគកាយ មានកប្មងកបួ ន

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ ឥរយិាបឋ2 ប គគលមាា ក់ៗ ឬជា សមូហឥរយិបឋបណាត ប គគលសំរាប់ប្បតត ិបតត ិ

 រមួរស់កន ុងវន័ិយ ជាសមាជិករបស់សងគមជាតិ។  

វវន័ិយននុះ ជាធម៍បងខ ំដាច់ខាត ឲសមាជិកននសងគមជាតិ នោរពប្បតត ិបតតតិាម នហើយនបើ

មាន នរណាមាា ក់ មានទំោស់នឹងគំនិតដាច់ខាតននុះ នគចាត់ទ កទនងវ ើននុះ ជាអសីល

ធម៍ តែលអាកផងទងំពួងអាចបោា សបាន ជានទស តែលនគអាចបនណត ញអាកបងក

ននុះ នចញពីសហគមន៏ ជាបទនលែ ើស តែលត ោការ អាចដាក់ទណឌ កមែបាន។ រមួនសចកត ី

មកមនោគមនវជិាា ជាតិ ជាចាប់របស់ជាតិផង និងជាលំោំសីលធម័ននប្បជាពលរែឋផ

ង។ តតមនោគមវជិាា ជាតិ ក៏អាចជាមនធោបាយសំរាប់ប្កមុអាកឧកញ្ញា  និងអាកកាន់

អំណាច យកវា មកនប្បើ សំរាប់បំនរ ើប្បនយជន៏បកសពួក នប្ពុះពួកោត ់ ជាអាកមាន

អំណាច អាចសំនរចកិចចការប្គប់តបបយ៉ា ង កន ុងវសិ័យនសែឋកិចចកត  ីសងគមកិចចកត ី ននប្បជា

ជាត។ិ តតកមាា ំង និងអនធោតតម (suprématie) អាកមានអំណាចទនំោុះ វាអាប្ស័យនៅ

នលើឆនាុះននប្បជាពលរែឋ នប្ពុះ ”មនោគមវជិាា ជាតិ” ជារបូភាព និងជាប្សនមាល ននចិតត

គំនិត ននប្បជាពលរែឋ។ ែូនចាុះអវ ី តែលពួកនគអាចនធវ ើបាន គឺវាអាសប្ស័យ នៅនលើ

អំណាចរបស់ពួកនគ នលើឆនាៈប្បជាពលរែឋ និងនលើអំណាចរែឋ។ រមូនសចកត ីមកនបើរាស្រសត

                                                      
 

 

1 ការប្តិុះរុិះ= Pensée។  
2 ល័កខម័ណឌ ឥរយិបឋ= មារយទ,សណាត ប់ធាា ប់,ឫកព។  
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លងង់នលា  នបើរែឋទ ននមោយ គឺឪកាសលអ  សំរាប់អាកមានអំណាច នប្បើអំណាចតែលនគមាន

នែើមបីរកប្បនយជន៏ផ្លា ល់របស់នគជាព ំខាន។  

 

ប្បជ្ជជ្ជតិមាននីតិរែឋ 

 

រនបៀបមនោគមវជិាា  នកើតមានន ើងពី ការប្ពមនប្ពៀងោា ននពលរែឋ(citoyen)។ គឺប្បជា

ពលរែឋ តែលជាជោធិបតី មានអំណាច តាមចាប់ តាមបទបញ្ញា  តែលមល នួជាបនងក ើត

នដាយមល នួឯង។ ែូនចាុះ ប្គប់កិចចការតែលមានទំោក់ទំនងនឹងប្បជាជាតិ គឺប្តវូចាំបាច់

នកើតពីឆនាៈប្បជាពលរែឋជានិចច នប្ពុះប្បជាពលរែឋជាមាច ស់ននអំណាចរែឋ។  

កន ុងប្បជាជាតិមាននីតិរែឋ គឺមានវតតមាននន សមភាពនិយម សាមគគ ីភាពនិយម នឹង

សនិទននិយម(rationalisme)តែលជាកតាត  ោំឲជាតិ មានសា ិរភាព និងឲប្បជាពលរែឋ

មានមដោសារៈ(ចិតតមពស់)តែលជាមូលដាឋ នចំាបាច់ សំរាប់នធវ ើអភិវឌ្ឍជាត ិនែើមបីកំនណើន

នសែឋកិចច សងគមកិចច ឲប្បនសើរន ើង សំរាប់ស ម មាលភាពកន ុងរបបជីវភាព3 ននប្បជាពល

រែឋ។  

 

ប្បជ្ជជ្ជតិ ដែលមានអំ្ណាចជ្ជប្បពពណ្ី ជ្ជអំ្ណាចប្គប់ប្គង 

 

រនបៀបមនោគមវជិាា  នកើតមកពីការប្ពមនប្ពៀងោា រវាងពួកអ្ភិជន (seigneur) តែលជា

រវជន ននអំណាច ោែ នការរញួរា យកលកខនត ិកៈប គគលមានឯកសិទធ តែលប្កមុមល នួមានពី

កំនណើតមក មកនធវ ើជាអំណាចរែឋ ឬអំណាចអាទិនទព ប្តួតប្តានលើប្បជាពលរ ឋ តាំងមល នួ

ឯងនដាយមល នួឯង ជាមាច ស់ននរាស្រសត  និងប្បជាជាតិ។  

 

ប្បជ្ជជ្ជតិ ដែលមានអំ្ណាចជ្ជទីប្សឡាញ់4ជ្ជអំ្ណាចប្គប់ប្គង 

 

រនបៀបមនោគមវជិាា  នកើតមកពីប គគលមាា ក់ តែលប្បជាពលរែឋ ចាត់ទ កជា”ដម”របស់

ប្បជាជាតិ តែលជាមន សសខាា ំង ោែ នការរញួរា យកលកខណៈជាប គគលពិនសស តែលមល នួ

មានពីនសចកត ីប្សឡាញ់ពបី្បជាពលរែឋ មកនឆាៀតនចា នធវ ើជាអំណាចផ្លា ល់មល នួ សំរាប់ែឹកោំ

ជាត ិតាមតតអំនពើចិតតរបស់មល នួ នែើមបីរកោអំណាចមល នួ តាមឧបាយកលប្បជាភិថ តិបនធ ំ

                                                      
 

 

3 របបជីវភាព=Mode de vie។  
4 អំណាចជាទីប្សឡាញ់=Pouvoir charismatique។  
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ខល នួ5 ថាមល នួជា ”មន សសននរាស្រសត ” មានសមុទាចារ(នសចកត ីតាំងចិតត)បំនរ ើរាស្រសត  កន ុងសងគម

រាស្រសត និយម។ តតចំនណរកាលតមក អំណាចផ្លា លម់ល នួ តតងតតកាា យជានិចា នៅជាអំណាច

ផ្លត ច់ការ នប្ពុះរបបននុះ ជារបបោែ នលិទធិប្បជាធិបនតយយជាប្គឹុះ។  

 

អ្វីជ្ជមដោគមវជិ្ជា ដខែរ? 

នយងនៅតាមវបិរយិស6 ននធាត អំណាចតែលមានកន ុងប្បជាជាតិតមែរ តមែរនយើងតតង

តតមានជំននឿថា មល នួមានការពិបាក សំោល់ថាអវ ី តែលជា មនោគមវជិាា ជាតិមល នួ។ តត

តាមការពិត នបើនយើងយកប្បវតត ិសាស្រសតជាតិតមែ រ មកឆល ុុះនមើល នយើងន ើញថា វាមាន

និយតភាព(régularité)កន ុងសតិតមែ រអំពីមនោគមវជិាា ជាតិ តែលនយើងសាកលបងនលើក

មកបង្ហា ញជូនកន ុងការសិកោរបស់នយើងននុះ។  

  

១.ក្ន ុងសម័យអ្ងគរ(សតវតសទី៨ែល់ទី១៥) 

នបើនយើងយកនិយមន័យនន”មនោគមវជិាា ជាតិ”ខាងនលើមកឆល ុុះនមើល សំរាប់រក មនោ

គមវជិាា ជាតិតមែ រកន ុងសម័យអងគរ គឺោែ នអវ ីនប្ៅពី ជំននឿនលើប្ពហែញ្ាសាសោ និងការ

នោរពរាជសកត ិ(អំណាចហល ងួ)នោុះន ើយ នប្ពុះវតថ ុធាត ទងំពីរននុះ ជាគំនិតរមួរបស់ប្បជា

រាស្រសត តមែ រ។ តតនយើងែឹងតែរថា ប្ពហែញ្ាសាសោ ជាសាសោ តែលទ កអាទិនទពជាអាកសំនរ

ចនលើនជាគវាសោ ននមន សស។  មន សសប្តវូចំបាញ់មានជំនួយពីអាទីនទព តាមការ

បួងសួង អងវរ ស ំប្បសិទធពិរ ឲបានសំនរចនូវអវ ីៗមួយ តែលមល នួចង់បាន។ ជាមួយជំននឿ

សាសោននុះ ប្សកុតមែ រ កន ុងសម័យអងគរ មានអំណាចែឹកោំ ជាអំណាចរាជាធិបនតយ្

យ។ ធាត សងគមតមែរ ជាសងគមសកត ីភូមិ មានវណ្ណ ៈវភិាគ7កន ុងសងគមនិមាែ ណ្8ជាបួនវណណ ៈ

មានវណណ ៈកសតយ ជាវណណ ៈអាកែឹកោំននយបាយ មានវណណ ៈប្ពហែណ ៏ ជាវណណ ៈ អាកែឹកោំ

សាសោវណណ ៈនវសសៈ ជាសបិបករ ប្បជាកសិករ តែលតមែរនយើង មានទមាា ប់នៅថា ”អ្នក្

ជ្ជ” ឯចំតណកវណៈស ទាៈ ជា ”អ្នក្ង្ហរ” ជាទសករ តែលនគទ កសប្មាប់តតនប្បើ ជាមំុ្បំនរ ើ។  

កន ុងសងគមមានវណណ ៈននុះ នតើអាចមានការរបួរមួ រវាងវណណ ៈនឹងវណណ ៈបានតែរឫតទ? 

កន ុងទសសនៈប្ពហែញ្ាសាសោ វណណ ៈវភិាគតែលមានកន ុងសងគម ជាការតបងតចកមាន

ប្បនយជន ៏ សំរាប់សងគម នប្ពុះជាការតបងតចក ននទួោទីរបស់វណណ ៈនិមួយៗ នែើមបី

ឲសងគម មានែំនណើរលអកន ុងការរស់នៅ គឺវាែូចជានប្បង សំរាប់ឲមា៉ា ស ីនសងគមនែើរ រនងើម

បានលអ ។ វណណ ៈនិមួយៗសាគ ល់ទួោទីរបស់មល នួតែលមល នួប្តវូនធវ ើ នែើមបីប្បនយជន៏របស់វណណ ៈ

                                                      
 

 

5 បនធ ំមល នួ se vanter។  
6 វវបិរយិស= vicissitude។  
7 វណណ ៈវភិាគ=Division sociale។  
8 សងគមនិមាែ ណ=structure sociale។  
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មល នួឯងផង និងនែើមបីប្បនយជន៏សងគមផង។ កន ុងទសសនៈននុះ ោែ នសញ្ញា ណននការជិុះ

ជាន់រកប្បនយជន៏រវាងវណណ ៈនោុះន ើយ ែូនចាុះអតាន័យននពកយវណណ ៈ គឺជាកាតពវកិចចកន ុង

ន័យែ៏នថាថន រូមួយតតប៉ា នណាណ ុះ ែូចយ៉ា ង កសតយមានកាតពវកិចច ែឹកោំជាតិ នែើមបីរកនសច

កត ីស មឲនគរ ពួកប្ពហែណ៏មានកតពវកិចច ថាវ យែង្ហវ យែល់អាទិនទព នែើមបីរកនសចកត ី

ស មជូនមន សសនោក អាកជា ប្បកបរបរប្គប់តបបយ៉ា ង នែើមបីការរស់នៅ និងបំនពញ

នសចកត ីប្តវូការ ននមន សសនោក ឯចំតណងអាកង្ហរ ជូនកមាា ំងរបស់មល នួ តែលជា ក្មាល ងំ

ពល9 ែល់វណណ ៈែ៏នទនទៀត នែើមបីឲសងគមមានែំនណើរជាប្បប្កតី។ ស មមកមែននសងគមមាន

ពីអតា ិភាពននវណណ ៈជាប្បនយជន៏ននុះឯង នប្ពុះវាជាសត ំសំរាប់ប្ទប្ទង់សងគម។  

កតពវកិចចននវណណ ៈននុះឯង វាោំឲមានសិនិទធពលសងគម តែលជាកតាត ោំឲមានសា ិរភាព

ននយបាយ និងសនត ិភាពសងគម។ មោ៉ាងមួយវញិនទៀត កតពវកិចចននវណណ ៈននុះ វាកមាា យ

ជំននឿសាសោ ឲនៅជាទំននៀមជាតិ ជារនបៀបរស់នៅ ជាធមែតារបស់ប្បជាពលរែឋ។ ែូនចាុះ

នបើនយងនលើការនរៀបរាប់ខាងនលើននុះ នយើងអាចសនា ិដាឋ នបានថា កន ុងសម័យប រាណ

ប្បនទសណា តែលយកប្ពហែញ្ាសាសោ ជាសាសោជាត ិ មនោគមវជិាា ជាតិគឺប្ពហែញ្ាសា

សាោនោុះឯង។ ែូនចាុះនយើងអាចនធវ ើការសាែ នបានថា ប្បជាជាតិនោុះ មានបាវចោ គឺ ”

ជាតិនិងប្ពហែញ្ាសាសោ”។  

ប្ត ប់មកនមើលប្សកុតមែ រវញិ កន ុងសម័យអងគរ តមែ រនោរពប្ពហែញ្ាសាសោផង ព ទធ

សាសោផង និងមានជំននឿនៅនលើជីវចលនិយមផង តែលជាជំននឿអាយ របស់ជនជាតិ

តមែ រតាំងពីម នសម័យអងគរមកនមាុះ។ ជំននឿអាយននុះឯង តែលអាកនចុះែឹងតមែ រនយើង

មានជំននឿថា ជាតិសាសន៏តមែរ មានអារយធម៏អាយរបស់មល នួ ម ននឹងបានទទួលឥទធពល

អារយធម៏ឥណាឌ ។ អារយធម៏ននុះបាននកើតមានន ើងតាំងពី កទឹកែីនមាុះ ប្ោន់តតតមែរនយើង

មិនបានសរនសរទ ក មានប្តឹមតតទមាា ប់នធវ ើតៗោា ប៉ា នណាណ ុះ តតអារយធម៏ននុះបានទ កជា

នករ៍ែំតណលជាសកខ ីកមែភាពជានប្ចើន ែូចយ៉ា ងប្បាសាទថែតូចតាចកន ុងភូមិភាគអងគរបូរ ើ

ប្បាសាទសង់ពីឥែឋនៅសមបូ នប្ពគ កកន ុងនមតតកំព ងធំសពវនថង តលបងរបំាប្បនពណីនប្ចើន

តបបនប្ចើនយ៉ា ង ជាពិនសស ភាសានិយយសត ីសប្មាប់ប្បប្ស័យោា មានរហូតតំាងពីនពល

នោុះមក។  

អារយធម៏អាយននុះឯង តែលជាថាា លសំរាប់ទទួលអារយធម៏ឥណាឌ  យកមកតកនចាវាឲសម

ប្សបមាុះនឹងជំននឿអាយរបស់តមែរ នែើមបីឲអារយធម៍ថែីននុះ មានប្បជានប្បភាពកន ុងសងគម

តមែរផង និងសំរាប់រកឯកភាពកន ុងជំននឿសាសោផង និងឯកភាពជាតិផង។ អាកតែល

មានសាា នែកន ុងទនងវ ើែ៏ពិនសសសំរាប់ជាតិតមែ រននុះ គឺប្ពុះបាទជ័យវរ ែនទី២ (៨០២-៨៥០)

សាា ប្ពុះហសាជាអាថ ៍ របស់ប្ពុះអងគ មានការរំនដាុះប្បនទសពីចំណ ុះប្បនទសជាវ  ឲមានឥសសរ

ភាព ការបប្ងួបបប្ងួមជាតិ (នចនឡាែីនោក និងនចឡាែីលិចទឹក) ឲមានឯកភាព

                                                      
 

 

9 កមាា ំងពល=Force physique។  
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ន ើងវញិ ែូរន ែ្ ុះនគរតមែ រ ឲនៅថា នគរកមព ុជា ការនលើកតំាងប្ពហែញ្ាសាសោជា

សាសោតតមួយរបស់រែឋ នដាយយកលទធិនទវរាជ ជាលទធិប្ពុះមហាកសតយ។ ប្តីវណណ កមែែ៏

សំខាន់ននុះ បានកាា យជានយងសំរាប់អាកែឹកោំ ជាបនតៗោា កន ុងសម័យអងគរ។ នទុះបី

ចាប់ពីសតវតសទី១៣មក ព ទធសាសោកាន់តតមានឥទាិពលខាា ំងន ើងៗ កន ុងសងគមតមែរ

ជាពិនសសកន ុងមជឈដាឋ នអាកែឹកោំ តតទំននៀមតែលជាសាា ប្ពុះហសា ប្ពុះបាទជ័យវរ ែន នៅ

មានឥទធិពលជានិចចកន ុងរនបៀបែឹកោំជាតិ ែូចយ៉ា ង កន ុងនរឿងនប្ពងប្ពុះបាទតាប្តសក់

តផអម (១៣៤០-?) ជាការកត់បញ្ញច ក់ពីការបនតឥទធពលទំននៀមននុះកន ុងសងគមតមែរនិយម

ប្ពុះព ទធសាសោរហូតមកែល់បចច ុបបនាននុះ កន ុងពិធីជានប្ចើនកន ុងប្ពុះបរមរាជវាងំ ប ណយ

ជាប្បនពណ ីនិងនៅកន ុងទំននៀមទំោប់ននការរស់នៅធមែតា របស់ជាតិសាសន៏តមែរ។  

នបើនយងនៅតាមការនរៀបរាប់ខាងនលើននុះ កន ុងសម័យអងគរ មនោគមនវជិាា ជាតិ គឺជា

ប្ពហែញ្ាសាសោ និយមលទធិនទវរាជ។ នបើនយើងនធវ ើការសាែ ននូវបាវចោជាតិកន ុងសម័យ

អងគរ គឺ ជាតិ ប្ពហែញ្ាសាសោ និងប្ពុះមហាកសតយ តែលជាមន សសប្បសទិធិ មានជ្ជតិ

(incarnation) ជាអាទីនទព។  

 

២.សម័យអ្នតរកាល(សតវតសទី១៣ែល់១៥) 

 

សម័យអនតរកាល គឺចាប់នផតើមន ើងពីការនធវ ើឃាតប្ពះបាទជ័យវរ ែនទី៩(១៣២៧ ១៣៤០)

ឬប្ពុះសហីន រាជតែលជាមហាកសតយច ងនប្កាយបងអស់ននវងាវលី(lignée)មហាកសតយអងគរ

នដាយតាប្តសក់តផអម តែជាអាកចំាសួនប្តសក់របស់ប្ពុះមហាកសតយ។ ឃាតករននុះ ក៏ប្តវូ

បាន នសោបតីមស្រនត ីទងំអស់ អនញ្ា ើញឲន ើងនប្ោងរាជយសមបតត ិ បនតពីជនរងនប្ោុះនៅវ ិ

ញ។ ននុះជានហត ការពិនសសមួយ នប្ពុះនយើងន ើញថា នសោបតីមស្រនត ី នពលនោុះបាន

នលើកយកលទធិប្ពុះព ទធ មកនធវ ើការបកប្សាយ កន ុងអំនពើសមាា ប់នសត ចននុះ តាមប្ទឹសត ី ”កមែ

ផល”៖ 

នសត ចប្តវូនគសមាា ប ់ នប្ពុះជាកមែផលរបស់ប្ពុះអងគ ឯចំតណកតាប្តសក់តផអម បាននធវ ើ

ឃាតនសតច ក៏ជាកមែផលរបស់ោត់តែរ ទី១ទទួលកមែផលអាប្កក់ ទី២ទទួលកមែផលលអ

មួយទទួលបាប មួយនទៀតទទួលប ណយ តែលជាបារមី អាចន ើងនសាយរាជសមបតត ិបា

ន។ ការពីតកន ុងប្ពឹតតការណ៏ពិនសសននុះ មានោក់នូវបែិវតតន៏អហឹងោពីសំណាក់នសោប

តីមស្រនត ី នែើមបីោំោា នលើកតំនកើងព ទធសាសោ ជាសាសោរែឋ។ ការន ើងនសាយរាជយសមបតត ិ

របស់ប្ពុះបាទតាប្តសក់តផអម ជាទីនែើមនននជាគជយ័ព ទធសាសោឥតប្ត ប់នប្កាយបាន

វវញិ នលើប្ពហែញ្ាសាសោ ប៉ា តនតព ំតមនជាជ័យជំនុះល បបំបាត់សាសោចាស់ទងំប្សងុនោុះ

ន ើយ គឺជាជ័យជំនុះសំរាប់ តកទប្មង់ចិតតគំនិតវណណ ៈអាកែឹកោំ ឲប្សបតាមគនាងធម៍

ប្ពុះព ទធ តតអវ ីតែលជាទំននៀមមាននៅកន ុងលទធិប្ពហែណ៏ អាកែឹកោំថែី នគនៅរកោទ កជា

នប្ចើន នែើមបីរកោនករ៌មរតតវបបធម៍ប រាណតមែរ។ ឧទហរណ៏ៈទនងវ ើប្ទប្ទង់ព ទធសាសោរបស់

មហាកសតយថែ ីគឺការបញ្ជ នូរាជទូតនៅប្សកុោវ សូមចមាងប្ពុះនប្តបីែក តែលប្បនទសននុះ

នគមានប្បាំចាប់ ទ កជាសាស្រសាត  សំរាប់នធវ ើការសិកោ នែើមបីកំនណើនននព ទធសាសោកន ុង
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២០០៣ 

 

នគរតមែ រ ប៉ា តនត ប្ពុះមហាកសតយ ប្ទង់នៅតតរកោរាជពិធីប្ពហែញ្ាសាសោកន ុងបរមរាជវាងំ

ែូចយ៉ា ង តតងតាំង ប្កមុប នរាហិតរកោប្ពុះខាន់ជាថែី តែលមានចំនួន៧ោក់។  

ការអភិរកសននុះ មាននោលបំណងចង់រកោវណណ ៈកសតយ ឲបានគង់វង់អតងវងឆ្ងង យកន ុង

សងគមជាតិតមែរផង និងទ កដានប្បនពណីតមែរប រាណ តែលនកើតនចញមកពលីទធិប្ពហែណ៏ផ

ង។  

នបើនយងនៅតាមការនរៀបរាប់ខាងនលើននុះ នយើងអាចកាត់សាែ នបានថា មនោគមវជិាា

ជាតិតមែ រកន ុងសម័យអនតរកាលនោុះ គឺព ទធសាសោ និងប្ពុះមហាកសតយ តតជានសតច មាន

ជាតិជាមន សស ជួយតប្មាយធម៏ប្ពុះព ទធកន ុងនគរ។ សមែតិកមែននបាវចោ មានកន ុង

ជំោន់នោុះ គឺជាតិ ព ទធសាសោ និងប្ពុះមហាកសតយ។  

  

៣.សម៏យក្ណាត ល(សតវតសទី១៥ែល់ទ១ី៩) 

ជាសម័យ តែលប្សកុតមែ រ នកើតវកិវរ នដាយសស្រង្ហគ ម ា្ នពនពីសំណាក់ប្បនទសជិតខាង

ផង និងមានសស្រង្ហគ មកន ុងប្សកុរវាងតមែរនិងតមែ រមាុះនទៀតផង វាោំឲប្បជាជាតិតមែរធាា ក់

ច ុះទន់នមោយ ោំឲអារយធម៍ជាតិច ុះអន់ថយនប្កាយនៅវញិនទៀត។  

ឧទហរណ៏ កន ុងតផនែី ប្ពុះបរមមតត ិយមហាចនារាជា(១៥១៦ ១៥៦៦)ឬមហាចនា  នប្កាយ

ពីបានចាំងឈ្ា ុះនសៀមនៅនមតតនសៀមរាបមក ប្ទង់បានែូររាជធានី ពីភា ំនពញ មកតាំង

នៅ លតងវក តែលទីកតនាងែ៏លអ មួយ សំរាប់នរៀបចំយ ទធសាស្រសត នយធាការពររាជធាន។ី  

មកែល់តផនែី ប្ពុះបរមិនារាជា(១៥៦៦ ១៥៧៦) ជាប្ពុះរាជប ប្តមហាចនា  រហូតែល់ែល់

ឆ្ងា ំ១៥៩៤ កន ុងតផនែី ប្ពុះបាទជ័យនជដាឋ (១៥៨៥ ?)ជាប ប្តប្ពុះសតាា (១៥៧៦ ១៥៨៥)ជា

ប្ពុះអយយនកា(នៅ)របស់ប្ពុះបរមិនារាជា តែលជាឆ្ងា ំតែលប្ពុះមហាឧភនយរាជ ប្ពុះោមប្សី

ស រនិយព័ណ ៌ ស មចិតតនបើកទវ របោា យលតងវក ច ុះចូលនឹងទ័ពនសៀម តាមផល វូចរចារ

នែើមបីបញ្ចប់សស្រង្ហគ មនៅប្សកុតមែ រ តាមការនសា ើព ី ប្ពុះនៅនសៀម ននរស្រនាសូរ ឯចំតណកប្ពុះ

ជ័យនជដាឋ  ជាមហាកសតយតមែ រ ប្ទង់បានរត់នចញពីបោា យលតងវក នហើយមិនែឹងនៅោក់

មល នួនៅទីតំបន់ណាន ើយ(តាមឯកសារ ប្ពុះអងគនៅស គតឯនមតតសា ឹងតប្តង)។  

នពលតែលនសៀមមានជ័យជំនុះនហើយ នគែកទ័ពនចញពបី្សកុតមែ រ នដាយចាប់យកប្ពុះ

ឧភនយរាជតមែរនៅប្សកុនសៀមផង នហើយទ កឲមហាមស្រនត ីនសៀមមាា ក់ នៅប្តួតប្តាប្សកុ

តមែ រ នដាយយកប្សកុឧែ ងគ ជាទីបញ្ញា ការជាន់មពស់ននអាជាា ធរនសៀម នៅនពលនោុះ មាន

ប្ពុះរាមាធិបតីអ ង តែលអាកទងំពួងនៅថា ប្ពុះរាមានជើងនប្ព ជាប្ពុះអងគវងសធំមួយ ជា

នមទ័ពតមែរលបីមួយ ប្បកាសមល នួជានសតចតមែរ នហើយនកណឌ ពលភាា ម នលើកទ័ពនៅសាា ក់វាយ

កងទ័ពនសៀមតាមផល វូនមតតប្ទងំ នែើមបីមិនឲប្ពុះមហាកសតយនសៀមច ុះនៅសម ប្ទនចញពី

ប្សកុតមែ របាន សាា ក់ផល វូឯនមតតនគរវតត  បាត់ែំបង នែើមបីក ំឲទ័ពនជើងនោកនសៀមនចញពី

ប្សកុតមែ រ នែើមបីវាយែណត ម់យកមកវញិនូវនកតនភ័ណឌជាតិតមែ រ តែលនសៀម នគប្បមូល

ោែ នសល់អវ ីនសាុះពីបោា យលតងវកយកនៅប្សកុនគ ជាមួយោា នោុះតែរ ប្ពុះរាមានជើងនប្ព

បាននរៀបកបូ នទ័ពនៅឯភា ំនពញ នែើមបី នៅវាយប្សកុឧែ ងគ។ ពលទ័ពតមែរ នៅនប្កាមអាជាា
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ធរនសៀម នៅប្សកុឧែ ងគ ែឹងថាប្ពុះរាមានជើងនប្ពនលើកទ័ពមក ក៏ោំោា រត់នចាលនមកង

ទ័ពនសៀមអស ់ មហាមស្រនត ីនសៀម នៅសល់តតទ័ពោវ ២០០០ោក់ ក៏ចាំងចាញ់ទ័ពតមែ រ

សាា ប់ និង ោំោា រត់នៅប្សកុវញិអស ់ តតជាអក សល ទ័ពតមែ រឯនទៀត តែលមាន

នបសកកមែ វាយែនណត ើមយកនកតនភ័ណឌជាតិតមែរ មិនអាចសនប្មច ែូចបំណងបាន

នប្ពុះទ័ពនសៀម បានោំោា ឆាងតែននៅប្សកុនគវញិទន់។  

បីឆ្ងា ំនប្កាយមក ប្ពុះរាមានជើងនប្ព ប្តវូបានជនជាតិបារាងំមាា ក់ន ែ្ ុះលវ ីនវ៉េ ូហសូ  ជាមួយ

ទហានបារាងំ២៤ោក់នទៀត នប្បើឧបាយកល នធវ ើឃាតប្ពុះអងគ ប្ពមទងំមស្រនត ីតមែ រជា

នប្ចើនោក់នទៀត នៅកន ុងប្ពុះបរមរាជវាងំតតមតង។ បោា ប់មក នោកលវ ីនវ៉េ ូហសូ  ជាមួយ

ទហានបារាងំ៤ោក់ និងទហានតមែរជានប្ចើន បានោំោា នៅអនញ្ា ើញ ប្ពុះអងគតន់ ជា

ប ប្តកណាត លប្ពុះជ័យនជដាឋ  ពីនមតតសា ឹងតប្តង ចូលនសាយរាជសមបតត  ិកន ុងឆ្ងា ំ១៥៩៧ នៅ

ប្សកុប្សសីនធរ។  

ម ននសៀមវាយយកបានបោា យលតងវក ប្សកុតមែ រនៅជាប្សកុរ ងនរឿងនៅន ើយ នប្កាយពី

តបកបោា យលតងវកមក រហូតតមកែល់សតវតយទី១៩ ជារយៈនពលនប្ោុះនជាកនប្ោុះជាំ

សំរាប់ប្សកុតមែ រ តែលោំឲបាត់អស់នូវអវ ីៗប្គប់តបបយ៉ា ង ែូចយ៉ា ងអារយធម៍ ទឹកែីកមព ុ

ជានប្កាម ប្តវូយួនបញ្ច លូជាឧបសមានធ  ឯតបកខាងមសច ឹម ពយ័តយ ប្តវូ នសៀមបញ្ច លូជា

នមតតរបស់នគ។ មិនតតប៉ា នណាណ ុះ ប្សកុតមែ រ រស់ជានគរនៅនប្កាមអំណាចនសៀមយួន ែូច

យ៉ា ងប្ពុះបាទអងគែួង(១៨៤៣-១៨៦០) ជាប្ពុះមហាកសតយន ើងនសាយរាជសមបតត ិ នដាយ

មានការសប្មបសប្មួលជា សហវរិតិរាជយ(condominium) រវាងនសតចនសៀមនិងយួន នលើ

ប្សកុតមែ រ។  

ការបាត់ែឹងថា ជាតិមល នួ ជាជាតិធាា ប់មានអារយធម៍រ ងនរឿង នធវ ើឲជនជាតិតមែរមានសតិ

ប្បនហាង ោែ នមនោគមវជិាា ជាតិ។ វបបធម ៍និងសងគមធម៍ តែលធាា ប់មាន តលងលូត

លស់នៅម ម មិនតតប៉ា នណាណ ុះ តថមទងំច ុះអន់ថយនប្កាយនៅវញិនទៀតផង តបិតជនជាតិ

តមែ រោែ នឪកាសនឹងសាងបនតពីប ពវប រស នហើយក៏ោែ នលទធភាព នឹងរកោប្គងទ ក

ឲគង់វងស ប្ទពយមត៌កអារយធម៏ជាតិមល នួនៅនទៀត។ កន ុងសាា នភាពតបបននុះ នយើងអាច

សនា ិដាឋ នបានថា សម័យកណាត ល ជាសម័យអតាងគតសំរាប់ប្បជាជាតិតមែរ។  

  

៤.សម័យអាណាពាបាលបារាងំដសស(១៨៦៣ ១៩៥៣) 

បួនសតវតសកន ុងអតាងគត ្មជាតិតមែរហូរអសព់សីព៌ងគ នកោុះអស់កមាា ំងជាតិ ប្បជា

ជាតិតមែររស់នៅកន ុងសមនធការ(ប្បែូចនឹងខាវ ក់ងងឹតសូនយស ង) ប្តវូការអាកោំផល វូ ឲ

នចញរចួ ពីសហវវិតិរាជយ ជាឃាត ជាប្បនយជន ៏ របស់នសៀមយួន តែលជានប្ោុះថាា ក់ែល់

ជាតិតមែ រ ោំឲប្ពុះបាទអងគែួង មានចកខ ុ វសិ័យ តាមការតណោំរបស់បពវជិតបារាងំមាា ក់

មានោម សនមតចម ីស មានបំណង នៅពឹងនគរបារាងំ ឲមកជួយសនស្រង្ហគ ុះជាតិតមែ រ ពី

នប្ោុះថាា ក់ែល់អាយ ជីវតិ។  
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០០៣ 

 

កន ុងឆ្ងា ំ១៨៦៣ ប្ពុះបាទននរាតតម(១៨៦០ ១៩០៤) ន ើងនសាយរាជសមបតត ិ បនតពីប្ពុះបីតា

សំនរចចិតត ច ុះហតានលខា សនធ ិសញ្ញា ននអាណាពោបាលបារាងំ ជាមួយនឹងតំណាង ប្ពុះនៅ

អធិរាជណាប៉ាូ ន អ ងទី៣។  

ចំនពុះបារាងំ សនធ ិសញ្ញា ននុះ ប្ោន់ជាការបនតននយបាយ រ លចូលននអាណានិគមបារាងំ

មកកន ុងតំបន់អាស ីអនគាយ៏ នពលនោុះបារាងំ នគនមើលន ើញថា ប្បនទសតមែរ អាចជាទវ រ

ផល វូទឹកតាមមហានទីនមក ង បនតពីសម ទយ សំរាប់នធវ ើពណិជាកមែ ជាមួយប្បនទសចិន តត

ជាអក សល លទធភាពជាសកតន ពលននុះ វាមានឧបសកគធមែជាតិរារាងំ នៅប្ពំប្បទល់តមែ រ

ោវ មិនអាច ឲោវាមានចំណ ុះធំ ឆាងកាត់បាន ការជួបប្បទុះនូវបញ្ញា ននុះ នធវ ើឲបារាងំ

មានការមកចិតត  តបរជាវលឹត ប់មកគិតរក ទញយកប្បនយជន៏ពីធនធានធមែជាតិ

តមែ រ និងរកែីសមបទន សំរាប់វនិិនយគិនបារាងំតសសនៅវញិ។  

អាណាពោបាលបារាងំ បានបញ្ឈប់ការបនតននមហិចាតាទឹកែី និងសហវវិតិរាជនសៀម

យួន មកនលើប្សកុតមែ របានពិតតមន តតវាព អំាចសាត បាននូវអវ ីៗ តែលតមែរនយើងបាន

បាត់បង់រចួនៅនហើយ នលើកតលងតតនមតតមាុះ ែូចជា បាត់ែំបង នពសាត់ នសៀមរាប សា ឹង

តប្តង មល នូប្ព។ កន ុងទសសនៈអាណានិគមបារាងំនៅកន ុងសាកលនោកកន ុងសម័យនោុះ នគ

យកនោលលទធិននការរ លចូល(pénétration)មកអនាងជនជាតិតែលរស់នប្កាមអាណា

និគមរបស់នគ នែើមបីបង្ហា ញស ចឆនា ៈននការរ លចូលននុះ តែលមានន័យែូចតនៅ៖ 

រុលចូលគឺឈ្រនលើមូលដាឋ នការែូរ(échange)ោា នៅវញិនៅមក កន ុងគតិកាតរភាព និង

សមភាព រវាងប្បនទសអាកអាណានិគម និងប្បនទសអាណានិគម នែើមបកីារចំនរ ើនលូត

ោស់ននមន សសជាត ិ តួយ៉ា ងនៅប្សកុតមែ រ បារាងំនគោំចូលនូវវជិាា វទិោសាស្រសត  សាធារណ

ស ខាភិបាល ការអប់រំជាតិទំននើប រែឋបាលទំននើបអភិវឌ្ឍន៏នសែឋកិចច ឈ្រនលើការ រក

សភាពចនប្មើនននការរសន់ៅរបស់ប្បជាពលរែឋនងិរែឋ  ការោំពរប្បនទសតមែរ ពីការ

ា្ នពន ពីសំណាក់បរនទស។ ជ្ជវដិោម(inversement)នៅកន ុងការែូរននុះ ប្សកុតមែ រ

បានផគត់ផគង់តបវញិ ែល់ប្បនទសបារាងំនូវធនធានធមែជាតិជានប្ចើន តែលជារបូធាត 

នែើម សំរាប់ឧសោហកមែ ជាែីសមបទន សំរាបដ់ វ្ ើផលិតក្សិក្មែែល់មាប្តោឋ នឧសាហ

ក្មែ10 ជាផោរលក់ែូរ ជាពិនសសជាមូលដាឋ ន សំរាប់នធវ ើការ វាតឥទធិពលអាណានិគម

បារាងំកន ុងែំបន់។  

 

នោលលទធិននុះ ម សពីនោលលទធិ រាតតាត គឺការវាយយកប្បនទសមួយមកដាក់ ជា

ប្បនទសចំណ ុះ ឬបញ្ច លូជា ឧបសមព ័នធ  នដាយនប្បើននយបាយបំបាត់ពូជសាសន៏ រំោយវបប

ធម៍ប្បជាពលរែឋនែើម។  

                                                      
 

 

10 នធវ ើផលិតកសិកមែែល់មាប្តដាឋ នឧសោហកមែ=Une production de l’agriculture à l’échelle 
industrielle។  
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០០៣ 

 

តតនយើងែឹងថា នោលលទធិទងំពីរននុះ វាមានធាត ែូចោា  ទី១ជាការទក់ទង រវាង

ប្បនទសមានអន ភាពនឹងប្បនទសទន់នមោយ ទី២គឺប្បនទសមានអន ភាព នគតតងតត

តសវងរកប្បនយជន៏របសន់គជាម ន នប្ពុះនោលការណ៏ននការតសវងរកប្បនយជន៏របស់នគ

នោុះនហើយ ជាមូលនហត ចមបងរបស់នគ។  

កន ុងសម័យអាណាពោបាលបារាងំ នទុះបីអាកប្បាជាបារាងំតសស នគបាននធវ ើការសិកោ

ម៉ាត់ចត់ អំពីអារយធម៍តមែ រ ោំឲតមែ រនយើងភាា ក់ន ើងវញិថា ជាតិសាសន៏មល នួ ធាា ប់មានវបប

ធម៏រ ងនរៀង ប្បជាជាតិមល នួ ធាា ប់ជាមហានគរ តតអតីតកាលនដាយកិតត ិគ ណននុះ វាមាន

ភាពជាការអាក់អន់ចិតតកន ុងសតិតមែ រ ជាងភាពជា ការយល់ែឹង អំពីកមាា ំងជាតិតមែរ

នប្ពុះប្បជាជាតិតមែរ នៅនពលតែលមល នួភាា ក់រលឹកនោុះ រស់ជាប្បជាជាតិមំុ្បរនទស

(បារាងំ)នទុះបី មានប្បាសាទអងគរវតត  ជាភសត ុតាងជាោមរបូ ននឥស្រនា ិយ(grandeur)ជាតិ

តតរាស្រសត តមែ រនសា ើរតតមួយនគរ រស់នៅកន ុងមាមប្បកសា ឹក ជាប្បជាពលរែឋមំុ្បរនទស។ កន ុង

ភាពផទ ុយប្ស ុះននុះ ប្បជាជាតិតមែរព ំអាចមានមនោគមវជិាា ជាតិបាននោុះន ើយ នប្ពុះ

ប្បជាជាតិតមែរ រស់នៅបនតកន ុងឥទធពលវបបធម៍បរនទសជានិចច មាននសៀមយួន និងបារាំ

ង។  

សម័យអាណាពោបាលបារាងំ ប្ោន់តតជាស បិនតែ៏លអ មួយប៉ា នណាណ ុះ សំរាប់ប្បជាជាតិតមែរ

ទងំនសត ច ទងំរាស្រសត  ោំោា នែកលក់មានស ម ជិតមួយសតវតយ នែកចំាប្ពុះបាទធមែ ិក

មកជួយកសាងមហានគរន ើងវញិ នប្ពុះបារាងំ នគប្បាប់តមែរថា តមែ រជាពូជសាង

ប្បាសាទ ជាពូជមាននសតច មានសាសោ ជាប្គឹុះ តតនពលននុះ មានបារាងំការពរនូវអវ ី

តែលតមែរធាា ប់មាន នហើយជាអាកោំផល វូ ឲែឹងន ើងវញិ នូវមនោគមវជិាា តមែ រ គឺវបបធម៏

សម័យថែ ី តែលបារាងំនគោំចូលប្សកុតមែ រ គឺអាណាពោបាលបារាងំហា ឹងឯង នប្ពុះនគជា

អាករំនដាុះជាតិតមែរឲរចួទ កខភ័យ។  

 

ដសចក្ត ីសនន ិោឋ ន 

នៅទីននុះ នយើងមិននលើកយកបណាត សម័យបោា ប់ពីអាពោបាលបារាងំមកនធវ ើប្បធាន

សិកោបនតនោុះន ើយ នប្ពុះវាជាប្បធានធំមួយ ប្តវូចាំបាច់នលើកវា យកមកពិចារណាដាច់

ត ក សម័យបនតនោុះ ជាសម័យ ប្បយ ទធននយបាយផង និងជាសម័យល បនលើនដាយ

សីហន និយមផង ឬសម័យសងគមនិយម។  

ែូចនយើងបានជំរាបជូន ជានយបល់ផ្លា ល ់ ែល់ប្បិយមិតតអាកអាន អំពីមនោគមវជិាា

ជាតិតមែ រ តាំងពីប រាណកាល មកែល់សម័យអណាពោបាលបារាងំ នបើនយើងនធវ ើសងខបនៅ

ន ើញថា នៅកន ុងផាត់គំនិតតមែ រ ជាទូនៅ គឺសាសោ និងប្ពុះមហាកសតយននុះនហើយជា

មនោគមនវជិាា ជាតិតមែ រ។ ឈ្រនលើមូលគំនិតនុះឯង នទើបតមែ រនយើងភាគនប្ចើន តតងតត

មានជំននឿថា ប្បជារាស្រសត តមែ រ ជាអាករាជានិយមប្សោញ់ព ទធសាសោ។  

មូលគំនិតននុះ បង្ហា ញឲន ើញថា ជនជាតិតមែរ ជាជនជាត ិមានការដោរព(culte)នៅនលើ

វតថ ុតែលមានលកខណៈជា”អាកការពរ”ឬ”វរ័ ែន”នលើនសចកត ីស មរបស់ជីវតិមល នួ អវ ីតែលជា
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 មស្ោគមវិជាា ជាតិបមែរ 

   

 

 
និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០០៣ 

 

ទ កខ  ប្តវូចាំបាច់ មានអាកការពរមកជួយរំនដាុះ ែូចយ៉ា ងការរង់ចំាជាអសារ ប្ពុះបាទធ

មែ ិក។  

កន ុងការនោរពននុះ មានតាំងពីប រាណកាលមកនមាុះ ជាប ពវវបបធម៍តមែ រ គឺអវ ីជាធមែជាតិ

ស ទធតតមានអាកការពរ គឺ”អាកតា”ែូនចាុះជីវតិមន សស រស់នៅកន ុង អ្និសសរភាព(ចំណ ុះ)

ជានិចច ននអាកការពរ នែើមបីឲមាននសចកត ីស ម។ សម័យនប្កាយៗមកនទៀត អាកការពរគឺ

ប្ពុះមហាកសតយ តែលមានង្ហរជាវរ័ ែន ែូចយ៉ា ង តមែ រភាគនប្ចើននជឿថា នបើប្សកុអត់នសត ច

ជាតិប្តវូរោយ។ នយើងអាចសួរថា នតើសាសោ តែលជាគូរជីវតិនឹងប្ពុះមហាកសតយ មាន

សារៈសំខាន់អវ ីតែរ កន ុងមនោគមវជិាា ជាតិតមែ រ?នៅកន ុងផាត់គំនិតតមែ រ សាសោ និងមហា

កសតយ ជាអងគភាពតតមួយ ឥតអាចតបងតចកបាននោុះន ើយ សាសោជាអាកប្ទទង់

របបរាជានិយម ឯចំតណក មហាកសតយ ជាអាកការពរសាសោ។ ការពងឹោា នៅវញិនៅ

មកននុះ មាននៅកន ុងនោលការណ៏ននលទធិប្ពហែណ៏ តែលជាសាសោជាតិតមែរកន ុងសម័យ

អងគរគឺនោលការណ៏”វណណ វភិាគ”សមព ័នធ ននុះរតិតតមានខាា ំងន ើង នៅនពលតែលប្ពុះបាទ

ជ័យវរ័នែ ទី២ យកលទធិនទវរាជ ជាប្គឹុះននរបបរាជានិយម។  

នបើនទុះបីមកែល់សម័យព ទធសាសោ បានចំនរ ើនថុ្ំនថកើតនៅប្សកុតមែ រ មានឧតតមតធម៍ ជា

អាកដាក់នតឿនសតវនោក តតព ទធសាសោ មិនបាន ឬមិនអាច យកប្ពហែញ្ាសាសោ

ជាសប្តវូធម៍នោុះន ើយ នប្ពុះប្ពហែញ្ាសាសោបាន ចាក់ឫសតកវ អស់នប្ចើនសតវតសរចួ

មកនហើយ កន ុងសតិអាកែឹកោំ ជាពិនសស វាកាា យជាទំននៀមជាតិ ជាតំណាងនននសចកត ី

រ ងនរឿងននវណណ ៈកសប្តីយ តែលតមែរនយើងភាគនប្ចើន តតងតតទ កជាអាកការពរនសចកត ីស ម

ននប្បជារាស្រសត  ែូចបានជំរាបជូនខាងនលើរចួមកនហើយ ែូនចាុះពនា ឺននព ទធសាសោកន ុងសតិ

តមែ រ គឺនកើតនចញមកពីបរមីប្ពុះមហាកសតយ ែូចយ៉ា ងនគនិយយថា នបើនសត ចប់ប្គងនគរ

តាមទសពិជរាជធម៍ គឺចាស់ជាព ទធសាសោមានការចំនរ ើនកន ុងប្ពុះនគរ តែលជា

សាសោប្ទប្ទង់រាជបលា ័ងក ែូចោា តែរនឹងប្ពហែញ្ាសាសោ នបើមានភាពម សោា បនត ិច

បនត ចួននតួោទីននការោំប្ទននុះ គឺថិតនៅនលើមនធោបាយតតប៉ា នណាណ ុះ មួយសំអាងនលើអា

ទីនទព មួយសំអាងនលើនោលការណ៏ប ណយបាប មួយពឹងនលើអាទិនទព មួយនជឿនលើកមែផល

តែលប គគលមាា ក់ៗបានកសាងពីអតីជាតិ។  

រមួនសចកត ីមក មនោគមនវជិាា ជាតិតមែ រ គឺ”សាសោ និងមហាកសតយ”គឺគំនិតយកនោល

ការណរ៏ស់ដោយជំនួយ11 តែលជា ការប្តិុះរុិះអកមែ  ផទ ុយពីគំនិត ”មល នួទីពឹងមល នួ” តែលជា

ការប្តិុះរុិះសកមែ។  

                                                      
 

 

11 រស់នដាយជំនួយ=assistanat។  
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 រយៈស្េលមានគភ៏កនូឯករាជ្យជាតិ 

   

 

 
និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០០៣ 

 

រយៈស្េលមានគភ៏កនូឯករាជ្យជាតិ  
រយៈដពល ១៩៤៥ - ១៩៥៣ 

 

អ្វីដៅដែលដៅថាឯក្រាជយជ្ជតិ ? 

និយមន័យននពកយឯករាជយគឺៈជាទូនៅ ពកយឯករាជយ គឺកំណត់នលើអវតតមាន ននទំោក់

ទំនងរវាងមូលនហត នឹងផលប្បតិកមែ អវតត ិមានននការទទួលឥទធិពល និងអវតត ិមាននន

ការទទួលនសចកត ីបងខ ិតបងខ ំ។  

នប្កាយសស្រង្ហគ មនោកនលើកទីពីរមក បារាងំនគមានបំណងនឹងបនត  របបអាណាពោបាល

នគនៅប្សកុតមែ រ តតចំណង់ននុះ មានឧបសគគធំៗជានប្ចើន ែូចយ៉ា ង និោា ការ មាននៅ

កន ុងគតិននប្បនទសអានិគម ទមទរឯករាជយ តែលមានសហរែឋអានមរកិ ជាមហា

អំណាចពិភពនោក ោំប្ទតាមផល វូចិតតនូវចលោគតិននុះ  ការប្បកាសឯករាជយជាតិនៅ

កមព ុជា ោនថងទ១ី២មិោឆ្ងា ំ១៩៤៥ ពីសំណាក់ប្ពុះមហាកសតយតមែ រ ប្ពុះបាទននរាតតម សីហន 

តែលជាការប្បកាសមួយប្សបតាមចាប់តមែ រ តែលវាអាចល បបាននូវសនធ ិសញ្ញា អាណា

ពោបាលបារាងំ។    នពលនោុះនោកស ឺង ង៉ា កថាញ់ ប្តវូបានតតងតាំងជាោយករែឋមស្រនត ី

តតែល់នពលពួកសមព ័នធមិតត នគចូលមកប្សកុតមែ រ នហើយឲបារាងំ ចាប់នោកបញ្ច នូនៅ

ប្សកុបារាងំភាា ម(១៥ត ោឆ្ងា ំ១៩៤៥)នដាយនចាទនោកថាចូលនែជប៉ា ន ោំនចាទជា

កំហិតតាមផល វូចាប់ ែល់បារាងំ អំពីលកខនត ិកៈ របស់ប្បនទសតមែរ នប្កាយពីបានប្បកាស

ឯករាជយ។ កំហិត(contrainte)ននុះ តប្មូវឲបារាងំចរចារជាថែី ជាមួយរាជរដាឋ ភិបាលតមែរ

នែើមបីរកមូលដាឋ នចាប់ថែ ី សំរាប់នធវ ើឲប្សបចាប់ននការវលឹប្ត ប់ចូលមកប្សកុតមែ រវញិ

ចាប់ថែីនោុះគឺ កិចចសនោបនណាណ ុះអាសនា(៧មករាឆ្ងា ំ១៩៤៦)អន ញ្ញា ត នូវវតតមានអាជាា

ធរបារាងំនៅប្សកុតមែ រ កន ុងរយៈនពលអនតរកាលមួយ តតកិចចសនោបនណាណ ុះអាសនាននុះ វា

មានតនមាជាកិតិយ តត  បញ្ចប់នូវសនធ ិសញ្ញា អាណាពោបាលបាំរាងំនៅប្សកុតមែ រតែរ កន ុង

កិចចននុះ បាននប្ោងទ កឲមានការនបាុះនឆ្ងា តនប្ជើសនរ ើសសមាជិកសភាបញ្ាតតចាប់ នៅ

នថងទ១ីកញ្ញា ឆ្ងា ំ១៩៤៦ នែើមបីតាក់តតងរែឋធមែន ញ្ា ។ នពលនោុះ មាន គណបកស

ននយបាយជានប្ចើន បានចូលប្បណាងំប្បតជកែនណត ើមអាសនៈកន ុងសភាននុះ ែូចជាៈ

គណបកសប្បជាធិនបតយយ ែឹកោំនដាយ ប្ពុះអងគមាច ស់ស ីស វតត យ តា ិវងស  គណបកសនសរ ើ

ភាព ែឹកោំនដាយប្ទង់ ននរាតតម នរនិា នែត  គណបកសនមមរប៉ា នាការ ែឹកោំនដាយ

នោកលន ់នល ់ គណបកសតំនកើងប្បជាជាតិ ែឹកោំនដាយ នោកតយ៉ាម សបូំរ  គណបកស

ចំនរ ើនជាតិែឹកោំនដាយ នោកជា ជិនក ក  គណបកសឥឍសានមានជ័យ ែឹកោំនដាយ

នោកន ៉ា  ចយ  គណបកសរមួជាតិ  គណបកសប្បជាជន  គណបកសរបូសំប ក ុ្ំ ែឹកោំ
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០០៣ 

 

នដាយ នោក ម៉ាម ស ទធ12   គណបកសរបូកនណឌ ៀវ   គណបកសរបូកណាត ប់ប្សូវ ែឹកោំនដាយ

នោក ស ំ នញៀន។  គណបកសតែលបានឈ្ា ុះនគដាច់ គឺគណបកសប្បជាធិបនតយយ ទទួល

បានសនមាងនប្ចើនជាងនគនៅកន ុងសភាបញ្ាតតចាប់ បោា ប់មក គណបកសនសរ ើភាព

តែលជាគណបកសមានការោំប្ទពីអាជាា ធរអាណាពយបាលបារាងំ។    ភាពមិនែូចោា រវាង

គណបកសប្បជាធិនបតយយ និងគណបកសនសរ ើភាព គឺ គណបកសទី១ មាននោលបំណង

ទមទរឯករាជយជាតិពីបារាងំ ឯចំតណក គណបកសទ២ី នគមាននោលបំណង ទ កសាា ន

ភាពននការទក់ទង តមែ រ/បារាងំ ឲនៅែតែល ជាបនណាត ុះអាសនាសិន។    កន ុងតមកកតដា

ប្ពុះអងគមាច ស់ស ីស វតត យ តា ិវងស តែលតមែរនយើងភាគនប្ចើន ទ កជាបីតារែឋធមែន ញ្ា ប្ទង់

ប្បឈួ្ននរាគសគត មួយតមនប្កាយពីបានប្បកាស ឲនប្បើរែឋធមែន ញ្ា ទី១ននរាជាណាចកយ

កមព ុជា(១៦ឧសភាឆ្ងា ំ១៩៤៧)តែលមានរបបននយបាយែឹកោំជាតិ ជារបប រាជានិយម

អាប្ស័យរែឋធមែន ញ្ា ។ បោា ប់មក មានការនបាុះនឆ្ងា តជាសាកល នៅនថងទ២ី១ធន កូន ុងឆ្ងា ំ

ែតែល នែើមបីនប្ជើនរ ើសសមាជិករែឋសភា។  គណបកសប្បជាធិបនតយយ បានទទួលអាសនៈ

នប្ចើនជាងនគែតែល នោកនអៀវ នកើស បានប្តវូតំណាងរាស្រសត  នបាុះនឆ្ងា តឲនោកនធវ ើជា

ប្បធានរែឋសភាែំបូងននសភាជាតិតមែរ។ កន ុងនីតិកាលទី១ននសភាជាតិននុះ មានែំនណើររ

អាក់រអួលណាស ់នប្ពុះហល ងួសីហន  តតងតតនធវ ើការបំពនជានិចច នចុះតតតករែឋធមែន ញ្ា ប្ត

 ប់ប្ត ិន នែើមបីរកប្បនយជន៏មល នួផ្លា ល់។    មកែល់នថងទី១៧កញ្ញា ឆ្ងា ំ១៩៤៩ ហល ងួសីហន 

បានរំោយរែឋសភាននុះនៅ នគសនងកតន ើញថា ោែ នប្បតិកមែជាអវជិាមានពីសំណាក់

ប្បជារាស្រសត តមែ រនទ នៅចំនពុះម មទនងវ ើហល ងួសីហន ននុះ នប្ពុះតមែ រមាា ក់ៗភ័យខាា ចសាា ប់។ នថង

ទី៨វវចិាកា រាជាណាចកយតមែ រ យល់ប្ពមទទួលយកលកខនត ិកៈជាប្បនទសឯករាជយនៅកន ុង

សហភាពបារានំងតសស លកខនត ិកៈននុះ ប្បគល់សិទធ ិ ឲបារាងំបនត ប្គប់ប្គងកិចចការ

ននយបាយការបរនទស ការពរជាតិ និងយ តត ិធម។៍    នថងទី៣មីោឆ្ងា ំ១៩៥១ មានការ

នបាុះនឆ្ងា តជាថែីនរ ើសសមាជិកសភាជាតិ គណបកសប្បជាធិបនតយយ ទទួលជ័យជំនុះមតង

នទៀត។ នោក ស ឺង ង៉ា កថាញ់ បានវលឹប្ត ប់មកប្សកុវញិ នៅនថងទី១៣ត ោកន ុងឆ្ងា ំ

ែតែល។   អាកភា ំនពញនប្ចើនក ុះករ មាន ទងំប្ពុះសងឃ អាករាជការ ជនធមែតា យ វជនោំ

ោា នធវ ើែំនណើរនៅទទួលនោកនៅប្ពោនយនតនហាុះ ែូចជាវរិប រសជាតិ។    ប្បជាប្បិយភាព

ននុះ ក៏កាា យជានប្ោុះថាា ក់សំរាប់នោកតតមតង នប្ពុះហល ងួសីហន  ប្ទង់ទ កវា ជាការគំរាម

កំតហកែល់រាជសិទធិរបស់ប្ទង់ ែូនចាុះនោក ស ឺង ង៉ា កថាញ់ ក៏កាា យជាសប្តវូរបស់ហល ងួសីហ

ន ផង ជាសប្តវូរបស់របបរាជានិយមផង។  

ការផទ ុយោា ប្ស ុះ មានលកខណៈជាវវិាទ រវាងហល ងួសីហន  និង នោកស ឺង ង៉ា កថាញ់  ថិត

នលើគំនិតទមទរឯករាជយ វវវិាទននុះ តប្មូវ ឲនោកស ឺង ង៉ា កថាញ់ រត់ចូលនប្ព នែើមបីរកោ

សនត ិស មរបស់នោកផង និងអាចឲនោក មានលទធភាព បនតននយបាយរំនដាុះជាតិពី

អាណាពោបាលបារាងំជាបោា ន់ផង។ នបើនោកមិនរត់ចូលនប្ពនោុះនទ វាសោនោកគឺ

                                                      
 

 

12 ម៉ាម ស ទធនោក ជាបិតានោក ម៉ាម សាណង់ែូ 
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២០០៣ 

 

ពិតែូចជា នោក អ ីវ នកើស ជាព ំខាន នប្ពុះជំោន់នោុះ អាកណាមានគំនិតម សពីហល ងួ

សីហន គឺបារាងំនគទ កជាសប្តវូរបស់នគតែរ ែូនចាុះ ការរត់ចូលនប្ពជាចនមា ើយតតមួយគត់

សំរាប់អាកប្បឆ្ងំងដាច់ខាតនឹងគំនិតហល ងួសីហន ។  

រយៈនពលមានគភ៌នោុះ ជារយៈនពលមានសារៈសំខាន់ណាស ់ កន ុងជីវតិននយបាយតមែរ

នប្ពុះកន ុងនពលនោុះ មានពនា ឺថែីមួយ ចាំងតចងន ើងកន ុងពិភពនោក គឺនោលការណ៏នន”

ប្បជាពលរែឋនិមួយៗ មានសិទធិនឹងសំនរច នូវនជាគវាសោមល នួ នដាយមល នួឯង”តែលោំ

នបើកវញិ្ញា ណប្បជាពលរែឋទន់នមោយ ឲសាគ ល់នូវសិទធិរបស់មល នួថា វាមានតនមាឥតអាច

នរណាទិញ ឬ បងខ ំបាននោុះន ើយ។  តតនៅនពលជាមួយោា នោុះតែរ ពិភពនោករស់នៅ

កន ុងការប្បឈ្មម មដាក់ោា  រវាងសហរែឋអានមរកិនឹងសហភាពសូនវៀត តែលនគឲន ែ្ ុះ

ថា”សស្រង្ហគ មប្តជាក់”គឺជា សស្រង្ហគ មនោកនសរ ើនឹងនោកក មុ្យនិសត  តែលតប្មូវឲប្បនទស

តូចៗនធវ ើការនប្ជើសនរ ើសរកបតងអកននយបាយមល នួ។  មួយនទៀត គឺជ័យជំនុះពួកក មុ្យ

និសត ចិននលើពួកអាកជាតិនិយមចិន តែលជាកំនណើតសាធារណរែឋប្បជាមានិតចិននៅ

នថងទ១ីត ោឆ្ងា ំ១៩៤៩ ោំបនងក ើតជាសាា នភាពថែីមួយនៅឥណឌ ចូិនបារាងំ នប្ពុះទ័ពក មុ្យ

និសត យួន នគចាប់មានបតងអកែ៏មំាមួយសំរាប់ប្បឆ្ងំងនពញកមាា ំងនឹងកងទ័ពបារាងំ។ 

ឯចំតណកនៅប្សកុតមែ រវញិ អាកនចុះែឹងមួយចំនួនតូច ចាប់នផតើមតែរនធវ ើសកមែភាព

ប្បឆំ្ងងនឹងបារាងំ គំនិតននុះ វាមានឫសតាំងពឆី្ងា ំ១៩៣៦ តែលពួកោត់ោំោា  បនងក ើត

កាតសត ”នគរវតត” កន ុងនោលបំណងដាស់មនសកិាជាតិតមែរឲភាា ក់ែឹង ពតីនមា ជាតិសា

សន ៏នឹងប្បជាជាតិតមែរ តែលជាប្បជាជាតិមួយ ធាា ប់មានអារយធម៍មពង់មពស់មួយតែរកន ុង

ពិភពនោក។  

ជំោន់នោុះ បញ្ញា ប្បឈ្មម ម របស់អាកនសាហាជាតិទងំនោុះ មានបីយ៉ា ង ទី១ទមទរ

ឯករាជយជាតិ ពីបារាងំ ទី២ រំនដាុះកមព ុជានប្កាម ពីការតំាងទីននជាតិសាន៏យួននៅកន ុង

ទឹកែីតមែ រ ទី៣ ទប់ទល់ ទ កជាម ន ននឥទធិពលចលោក មុ្យនិសត យួន នៅឥណឌ ចូិន។  គួរ

ែឹងតែរថា មនោគមវជិាា ននកាតសត ”អងគរវតត” គឺ ”នសរ ើនិយម” និង ”ជាតិនិយម” តែល

មាន នោកស ឺង ង៉ា កថាញ ់  ជាតំណាងននឧតតមគតិននុះ នហើយប្តវូបាន ហល ងួសីហន 

ទ កជាសប្តវូរបស់ប្ពុះអងគផ្លា ល់ផង និងជាសប្តវូជាតិតមែរផង ែូចតែរបានជំរាបខាង

នលើរចួមកនហើយ ែូនចាុះពកយ “តមែ រនសរ ើ” ប្តវូបានតមែរ សីហន និយម នធវ ើយ ទធោការនដាយ

ការប្បមាណ ទ កជានវវចនសពធនឹងពកយ ”តឆកកបត់ជាតិ” ឧទហរណ ៏នពលតែលនោកសម

សារ ើ ោត់រត់ចូលនប្ព ហល ងួសីហន  បង្ហគ ប់ឲបរវិារប្ទង់ គូររបូ នោកសម សារ ើ ជាតឆកមាន

កាលជាមន សស នហើយតតងបទចនប្មៀង ឲយ វជននប្ចៀងប្បមាថនោកថា៖សមសារ ើ ជាតឆក

កបត់ជាតិ។ ទនងវ ើននុះឯងជាការបង្ហា ញភាពនកាងកាចរបស់ហល ងួសីហន ។  

កន ុងរយៈនពលមានគភ៌នោុះ បរយិកាសននយបាយនៅប្សកុតមែ រ ជាបរយិកាសនលែ

ងងឹត ពួកប៉ាូលីសសមាង ត់បារាងំតសស បាននប្បើលបិចបនងក ើតចលោ”ោគនលែ ”សំរាប់

ប្បឆំ្ងងនឹងពួកអាកប្បឆ្ងំងនឹងអំណាចអាណានិគមមល នួ ែូចយ៉ា ងការចាប់មាជិកគណ

បកសប្បជាធិបនតយយ ជានប្ចើនដាក់គ ក អាកមាុះនទៀតប្តវូនគនធវ ើទរ ណកមែ  អាកមាុះនទៀត

ប្តវូនគបញ្ច នូនៅដាក់គ កសំរាប់ជនឧប្កិែឋនៅមណឌ លប៉ាូ លូក ងឌ្័រ។    ននយបាយបប្ង្ហប

អាកប្បឆ្ងំងរបស់បារាងំ និងសីហន  នកើនកំរតិខាា ំងន ើងៗជានិចច ែូចយ៉ា ង នៅនថងទ១ី៤
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០០៣ 

 

មករាឆ្ងា ំ១៩៥០ មានការនធវ ើឃាតនដាយបាននចាលប្ោប់តបកនែ នោកនអៀវ នកើសអតីត

ប្បធានរែឋសភា និង ជាអគគនលខាធិការ គណបកសប្បជាធិបនតយយ។  ឃាតកមែ

ននយបាយននុះ នធវ ើឲមានការភាា ក់នផអើលយ៉ា ងខាា ំងនៅប្សកុតមែ រ កន ុងមតិមហាជន មាន

ជំននឿថា ឃាតកមែននុះជាសាត នែរបស់ហល ងួសីហន  តតមតង នប្ពុះប្ទង់សអប់ផង និងប្ចតណន

ផង នឹងប្បជាប្បិយភាពននគណបកសប្បជាធិបនតយយ តតនប្កាយបនត ិចមក ប៉ាូលីស បាន

ផតល់បត៍មានថា នគចាប់បានឃាតករ ន ែ្ ុះនូយ៉ា  ជាសមាជិកននគណបកសនសរ ើភាព តត

អាកភា ំនពញ ោំោា មសឹបនមសៀវថា នរឿងហា ឹងជានរឿងសព ិតតភាកស ទធសាត នប្ពុះវាោែ ននហត 

ផលអវ ីបនត ិចទល់តតនសាុះ តែលោំឲគណបកសនសរ ើភាពនធវ ើឃាតនោកនអៀវ នកើស។  តត

នទុះបីយ៉ា ងណា ក៏នគនៅតតទ កឃាតកមែននុះជាឃាតកមែននយបាយ គឺមានប្បភពពី

ទំោស់ននយបាយ របស់ហល ងួសហីន  នប្ពុះប្ទង់ មិននពញចិតតនឹងរបបរាជានិយម

អាប្ស័យរែឋធមែន ញ្ា ននុះនទ នហើយក៏មិនយល់ប្សបតែរ នឹងនោលននយបាយ របស់រាជរែឋ

ភិបាលននគណបកសប្បជាធិបនតយយ តែលមានទសសនៈផទ ុយពីប្ពុះអងគ គឺនសរ ើនិយមប្បជា

ធិបនតយយ និងឯករាជយននកមព ុជា ជាបោា ន។់  

ទំោស់ននុះ វាកាា យជានិមិតតរបូននទំោស់ រវាងអំណាចសម័យនឹងអំណាចចាស់ គឺថាលទធិ

ប្បជាធិបនតយយនឹងរាជាធិបនតយយ នទុះបីមានតចងចាស់កន ុងរែឋធមែន ញ្ាឆ្ងា ំ១៩៤៧ ថា

លទធិែឹកោំជាតិ ជាលទធិរាជានិយមអាប្ស័យរែឋធមែន ញ្ា ៖ ប្ពុះមហាកសតយប្គងរាជយសមបតត ិ

ក៏ប៉ា តនត ប្ពុះអងគមិនតមនជាអាកែកឹោំជាតិនទ ក៏ហល ងួសីហន មិនបានយកចិតតទ កដាក់

នឹងនោលការណ៌ននុះតែរ នប្ពុះវានធវ ើឲ ហល ងួសីហន  ឈ្ឺច កចាប់ណាស់។    តតប្ទង់មិននែក

នៅនសង ៀម ប្ទនំលបទ កខ ននុះន ើយ នពលនោុះ ប្ទង់សនងកតន ើញមានប្ចកមួយ អាចយ

កមកនធវ ើជាឧបាយកល នែើមបីែនណត ើមរាជអំណាចវញិបាន គឺផល វូ ”ជាតិនិយម” តែល

កំព ងនៅទំននរ នប្ពុះនោកស ឺង.ង៉ា កថាញ ់បានរត់ចូលនប្ពបាត់នៅនហើយ។    ែូនចាុះប្ទង់

មិនឲឪកាសលអ ននុះឆាងផ តនទ ែូចយ៉ា ង កន ុងឆ្ងា ំ១៩៥២ ប្ទង់ចាប់នផតើមបត រូននយបាយ

តឹងតតងប្បឆំ្ងងនឹងអាកជាតិនិយម តែលស ទធតតជាអាកប្បជាធិបនតយយតែរ ការែូរននុះ

គឺ ប្ទង់ចាប់នផតើម នែើរតួជាអាកជាតិនិយមជំនួសនោកស ឺង.ង៉ា កថាញ ់នដាយយកយ ទធោ

ការទមទរឯករាជយជាបោា ន់ពីបារាងំ តែលមានន ែ្ ុះថា”ប្ពុះរាជបូជនីយក៌ិចចសប្មាប់

ឯករាជយកមព ុជា”ជាមនោគមវជិាា ប្ទង់ផង ជាមនធោបាយផង សំរាប់សមាា ប់គូរសប្តវូ

ននយបាយផង និងជាការសប្មបនឹងនិោា ការននប្បជាពលរែឋឮតមែ រ ចង់បានឯករាជយ

ជាបោា ន់ផង។ ប្តវូកត់សំោល់ថា នៅនថងទី១៦មិោ នថងនផតើមប្ពុះរាជបូជនីយ៌កិចចននុះ

ប្ទង់បាននប្បើកលបិចទំោក់រាជរដាឋ ភិបាលននគណបកសប្បជាធិបនតយយ តែលមាននោក

ហ យ.កនធ ុល ជាោយករែឋមស្រនត ី នែើមបីបនងក ើតរដាឋ ភិបាលថែី ែឹកោំនដាយប្ពុះអងគផ្លត ល់ កន ុង

នោលបំណងែនណត ើមអំណាចរែឋ។ បោា ប់មកនទៀត នែើមបីបំបាត់សនមាងអាកប្បជាធិបនត

យយ ហល ងួបានរំោយរែឋសភានៅនថងទី១៣មករាឆ្ងា ំ១៩៥៣ នហើយប្បកាសប្បជាជាតិមាន

អាសនា  កន ុងនោលបំណងែនណត ើមអំណាចនីតិបញ្ញា តិតថមនទៀត គឺថា អំណាចរែឋទងំ

អស់ ែូនចាុះ ហល ងួសីហន  ក៏បានកាា យជាមហាកសតយផ្លត ច់ការ តែលវាផទ ុយប្ស ុះនឹងរែឋធមែ

ន ញ្ាជាតិតមែ រ។  សួរថា នតើលបិចកល់ននុះ នគអាចទ កវា ជារែឋប្បហារបានតែរឫនទ?នតើមាន

នរណាមាុះនៅពីនប្កាយឧបាយសមាង ត់ននុះ ? អាជាា ធរអាណាពោបាលបារាងំ? វរជនតមែរ ? 
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០០៣ 

 

បញ្ា វនតជន ? ឬ ជាឆនាៈប្បជាពលរែឋ ? នយើងែឹងថានៅនពលនោុះអាកតែលកាត ប់អំណាច

ននយបាយប្សបចាប ់គឺគណបកសប្បជាធិនបតយយ៖ 

នតើនៅកន ុងបកសននុះ មាននិោា ការននយបាយតតមួយឫនទ ? នតើពកយជាតិនិយមជា

នោលននការរបួរមួជាតិតមែ រឫនទ ? 

ែូចនយើងបានជំរាបពីខាងនលើរចួមកនហើយថា តាំងពីនែើមែំបូងមកនមាុះ ហល ងួសីហន 

ប្ទង់បានបនងក ើតបរយិកាស ននជនមាា ុះននយបាយរចួនប្សចនៅនហើយ គឺជំហរននការ

ប្បឆំ្ងងរបស់ប្ទង់នឹងការដាលំទធិប្បជាធិបនតយយនៅកន ុងប្សកុតមែ រ។  ជំហរននុះ វាជារបង

ការពរប ពធសិទធិននអំណាចមហាកសតយផង និងជា ការសំតែងឲន ើញ នូវតមសបោា ត់

ននយបាយផ្លា ល់របសប់្ពុះអងគផង វាក៏ជាគភ៌(fœtus)ននសីហន និយមហា ឹងឯង។  របូ

ភាពននការព ុះជាពីរននុះ (clivage) ក៏កាា យជាការពិតកន ុងជីវតិននយបាយតមែរ បំតបក

អាកជាតិនិយមតមែរជាពីរបកសពួកប្បឆ្ងំងោា  ប្កមុទី១ ជាអាករាជានិយមនដាយោែ ន

លកខណប្កមុទី២ ជាអាកប្បជាធិបនតយយ។  កន ុងជួរអាកប្បជាធិបនតយយនោុះនទៀត មានជា

កូនប្កមុពីរ អាកប្បជាធិបនតយយនសរ ើ តែលនយើងនៅថាអាកសាត ំនិយម និងអាកសងគម

និយម តែលនយើងនៅថា អាកនឆវងនិយម។  កន ុងជីវតិននយបាយនប្បុះឆ្ងរននុះ ក៏មាន

ពួកអាកឪកាសនិយម និងពួកក មុ្យនិសត  នែករង់ចាំឪកាសលអ  នែើមបីទញយកប្បនយជ

ន៏ផ្លា ល់មល នួ ឬប្កមុមល នួ។  គណបកសប្បជាធិបនតយយក៏មិនអាចនជៀសវាងផ ត ពីសភាព

នប្បុះឆ្ងរននុះតែរ នទុះបី មល នួមានការោំប្ទពីសំណាក់ប្បជាជនភាគនប្ចើនយ៉ា ងណាក៏

នដាយ តតសភាគភាព (homogénéité) តែលមានកន ុងគណបកសប្បជាធិបនតយយ ជាស

ភាគភាព ននសនមាងអាកនបាុះនឆ្ងា ត មិនតមនជា សភាគភាព ននកមាា ំងរមួននយបាយ

នោុះន ើយ ែូចនយើងបានន ើញប្សាប់នហើយ កន ុងរយៈនពលតតមួយទសវតសប៉ា នណាណ ុះ (១៩៤៦

១៩៥៦) បកសននុះ បានរោយនដាយមល នួឯង ែូចអំបិលប្តវូទឹកនៅត អីចឹង សភាពននុះក៏

មិនម សពីគណបកសឯនទៀតៗនោុះតែរ។  

 

មូលដហតុ 

មូលនហត មាននប្ចើនណាស់ តែលនយើងសាកលបងយកវាមកពិនិតយនៅទីននុះ៖ 

១.សងគមដខែរ 

សន លូននសងគមតមែរ គឺប្គួសារ ជាសងគមឲតនមានៅនលើមាតា(អរយិធម៍នែើមតមែ រ)ជាសងគម

មានការវវិតតន៌ជាបញ្ឈរ (vertical) នប្ចើនជាងការវវិតតន៌ជានផតក (horizontal) នប្ពុះអរយិ

ធម៍នែើមរបស់ពូជសាសន៌តមែរ ម នបានទទួលឥទាិពលអរយិធម៍ឥណាឌ  មានធាត ជាការ

នោរពនកាតខាា ចអាកមានគ ណ(មាត យ) តែលនប្កាយមក វាកាា យនៅជាការនោរព អ្នក្

ប្តួត (chef) តែលតមែរនយើងមានទមាា ប់នៅវាថា ដោក្បង ឬ ដម នហើយអវ ីតែលមាន

សភាពជា”នផតក”តមែ រនយើកមិនសូវយកចិតតទ កដាក់នោុះន ើយ។    ធាត តបបននុះ សំរលួនូវ

ការរកិចំនរ ើនននអំណាច ជាងការលូតោស់សាមគគ ីភាពនៅកន ុងសងគម។  នហត ននុះឯង

បានជាអំណាចផ្លត ច់ការ ែ ុះលូតោស់ឆ្ងប់ណាស់ កន ុងសងគមតមែរ នប្ពុះមកពីកង្ហវ ស់
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០០៣ 

 

សាមគគ ីភាពននរាស្រសត  ជាអវតតមាននននិយតកមែ  (régulateur) តែលអាចទ កជាអំណាច

ទប់នឹងអំណាចននអាកែឹកោំ។  នយើងអាចនប្បៀបសងគមតមែរែូចជា ែីមានជីជាតិែ៏លអ

តតែីននុះ គឺសំរាប់តតដានំែើម ”សកត ិភូមិ” អាចឲវាមានផលជាបរបូិរណ៏ គឺតផា ”អំណាចផ្លត

ច់ការ” ជាតផាតសា ង មានជាតិពិសព លែលប់្បជាជាតិតមែរ។  

បូកនឹងទំននៀមនែើមននុះ វាមានការល កចូលននលទធិប្ពហែណ៌មកកន ុងប្សកុតមែ រ តែលោំ

ឲរតិតតពប្ងឹងអំណាចបញ្ឈរ តែលជាកមាា ំងជាន់មិន ឲសាមគគ ីភាពននរាស្រសត  តែលជា

កតាត  អាចោំបនងក ើតអំណាចនផតក នងើបរចួបាន នប្ពុះលទធិថែនីនុះ មានតបងតចកសងគម

ជាកសត ិ(វណណ ៈ)។    វរ ើឯឥទាិពលព ទធសាសោវញិ ក៏មិនបានបស្រញ្ញច ស (inverser) សាា នភាព

ននុះតែរ នប្ពុះព ទធសាសោជាលទធិ ឈ្រនលើការមិតមំប្បឹងតប្បង រកនសចកត ីស ម នដាយមល នួ

ឯងផ្លា ល់ នហើយជាសាសោរស់នៅកន ុង សាមគគ ីភាពរវាងរបបរាជានិយម និងមល នួ មិន

អាចអាកណាមាា ក់ រញ្ជ យួវាបាន។ នយើងនលើកមកនិយយកន ុងចំណ ចទី២ននុះ មិនតមន

សំនៅនលើធម៍ប្ពុះព ទធនោុះន ើយ គឺសំនៅនលើ អងគការសាសោនៅកន ុងប្សកុតមែ រតតប៉ា នណាណ ុះ

។ បនតមកនទៀត ប្សកុតមែ របានរស់ នៅនប្កាមការប្តួតប្តា របស់បរនទសអស់រយៈនពល

នប្ចើនសតវតស ពីនសៀម យួន រហូតមកែល់បារាងំ ោំឲតមែរនយើងោែ នឪកាសនធវ ើការតក

ទប្មង់សងគមមល នួនដាយមល នួឯង ឲវាចាកផ តពីទមាា ប់ចាស់មិនលអ  តែលោំឲវានែើរនៅ

ម មមិនរចួ មិនតតប៉ា នណាណ ុះ នប្កាមការប្តួតប្តាបរនទស តមែ រនយើងគិតតតពីោំោា ន ា្ ុះោា

នែើមបីបំនរ ើប្បនយជន៏បរនទស តែលជាកតាត  ោំឲនគង្ហយប្សួលប្តួតប្សកុតមែ រ នប្ពុះជន

តមែរមាា ក់ៗ មិនសូវមានការយល់ែឹងអំពីប្បនយជន៏រមួ តែលជាកតាត អាចបនងក ើតសាមគគ ី

ភាព។ នបើនិយយឲមា ី គឺតមែ រមាា ក់ៗមានគំនិត នប្ជើសនរ ើសវាសោមល នួ សំរាប់តតមល នួឯង

តតប៉ា នណាណ ុះ។  

២.ចិតតគំនិតដខែរ 

កន ុងវគគននុះ នោក ប៉ា ន ចនាម៉ា ល បាននធវ ើវភិាគយ៉ា ងលំអិតរចួនហើយ ែូនចាុះ នយើងោែ នអវ ី

បតនាមនលើការសិកោរបស់នោកនទៀតនទ ប្ោន់តតនធវ ើការរំលឹកជាសនងខបតតប៉ា នណាណ ុះ នែើមបី

ជូនែល់អាកអាន តែលមិនទន់បានអានវណណ កមែែ៏ប្បណិត របស់មហាប រសតមែរននុះ។ 

តាម នោក ប៉ា ន ចនាម៉ា ល ចរតិតមែ រ តែលោំឲជាតិតមែរសាា ប់មាននប្ចើន៖ គំនិតមានតត

អញគំនិតលួចយកនយបល់នគ គំនិតខាា ចននយបាយ គំនិតសងសឹកសួរពូជ គំនិត

ផ្លច ញ់ផ្លច ល គំនិតនោភនប្ងចពប្ងឹល គំនិតចនប្ង។ល។ នយើងមាននយបលប់តនាមថានៅ

នពលណាតមែរនយើងោំោា រលំឹកអំពីអរយិធម៍ថុ្ំនថកើងជាតិតមែរ ធាា ប់មានកន ុងសម័យប រាណ

គឺនយើងកំព ងគិតនដាយឥតែឹងមល នួ ថាអវ ីតែលនយើងធាា ប់មាននោុះ វាបាត់អស់នៅវញិ

នហើយ មោ៉ាងនទៀត នៅនពលណាតមែរនយើងនិយយថា ប្បជាជាតិតមែរ ជាមហានគរគឺនយើង

ោំោា និយយនដាយឥតែឹងមល នួតែរថា នគរតមែ រធាា ប់ជា នគរចប្កពតត ិនិយម នប្បើ

អំណាចនយធានែើមបីវាត ឬពប្ងឹងទឹកែីនៅនលើប្បនទសជិតខាងមល នួ ែូចនគរតមែ រ ប្តវូ

បាននសៀម ា្ នពនទឹកែីពីអតីតកាល នហើយបចច ុបបនាននុះ កំព ងរងនប្ោុះនឹងការវាត

ទឹកែីពីសំណាក់យួនក មុ្យនិសត នោុះតែរ។  ការរំលឹងននុះ គឺនធវ ើន ើងនៅកន ុងអារមែណ៌នហវ

ជាអវជិាមាន និយយនចាល តែលនចញមកពីអតាា  (moi) តបិតនៅកន ុងចិតត (soi) តមែ រមាា

ក់ៗ នយើងែឹងចាស់ថា នករ៌ តននអតីតកាល វានសា ើរតលងមានលទធភាពជាសសរប្ទប្ទង់វបប
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០០៣ 

 

ធម៍ និងសងគមធម៍តមែ របាននទៀតនៅនហើយ នលើកតលងនៅសល់មាន តតភាសា អកសរ ទំ

ោមទំោប់មាុះ និងព ទធសាសោ នហើយនបើនយើងនលើកយកអរយិធម៏នែើម (មូលធម៍តមែ រ/

មន ម ន គ.ស.) របស់តមែរមករំលឹកវញិ វាមិនអាចជាទំននៀមតមែរ សំរាប់យកវាមកនធវ ើជា

លំអាន (modèle) សំរាប់សងគមសម័យនោុះតែរ ែូចយ៉ា ងនជឿប្ពលឹង អារកស អាកតា  ទ ក

ស្រសត ីជាធ ំ បាចទឹកបញ្ច លូតប្ស  ផោំងសតវ  កប់នខាែ ចនប្កាមថែែ ល កន ុងប្ក   ភាសាមាន

អនតរបទ(infixe)។ល។ នយើងនិយយននុះ មិនតមនមានន័យថា តមែ រនយើងប្តវូោំោា បំនភាច

នចាលអតីតកាលជាតិរ ងនរឿងនោុះនទ តតអវ ីតែលធាា ប់មាននកើតនោុះ ប្តវូរំលឹកន ើង

តបបឧបនទស (didactique) នែើមបីឲនមើលន ើញវជិាា តមែ រ តែលជាជារសែ ីជាតិ តែលវាមាន

នលើសលប ់ នលើអវជិាា  នលើកមាា ំងបាយ នលើគំនិតសងសឹក តែលស ទធជាកំណប់ទ កខជាអាថ៌

កំបំាង មាននប្ចើនអននក នៅកន ុងសតិតមែ រនយើង។  

មួយវញិនទៀត នៅកន ុងចរកិមិនលអ តមែ រ មានបនងក ើតវបបធម័ ”ភរក ហក” ជាែំបូងសំរាប់

រករស់ បនតៗនប្កាយមក វាកាា យជាការភូតភរជាសាធារណៈ រហូតនៅជាវបបធម៏សងគម

តមែរបចច ុបបនា  យកការភូតភរននុះ ជារបបជីវភាព (mode de vie) តតមតង។    របបននុះ វា

មានប្បភពនចញពីទមាា ប់រស់កន ុងសភាព”រសន់ដាយជំនួយ (assistanat) ពីខាងនប្ៅតែល

ោំឲតមែ រនយើងោែ នការទទួលម សប្តវូនលើអវ តីែលមល នួបាននធវ ើ នប្ពុះយលន់ ើញថាមល នួជា

ជនរងនប្ោុះជានិចច ែូចយ៉ា ង កំហ សមល នួ គឺអាកទីនទ ជាអាកទទួលម សប្តវូ។  

៣.ធាតុពនគណ្បក្សនដយាបាយ 

គណបកសននយបាយ តែលកនកើតន ើង ោែ នការតចកដាច់ កន ុងការប្តិុះរុិះរបស់មល នួ នូវ

អវ ីតែលជាននយបាយ អវ ីជាមនោគមនវជិាា  តែលជាសន លូរបស់គណបកស។ នហើយភាគ

នប្ចើន មិនពិតប្បាកែជាគណបកសននយបាយ វាប្ោន់តតជាប្កមុននមន សស ឬបកសពួក

ោែ នសា ិរភាព មិនថិតនថរ នហើយង្ហយតប្បប្ទង់ប្ទយរហ័សណាស់។ ជួនកាលបនងក ើតន ើង

សំរាប់តតប គគលមាា ក់ សំរាប់អាកនោុះ តសវ ងរកអាកោំប្ទមល នួ ជាងកមែ វធីិននយបាយមល នួ

ជួនកាល កមែ វធីិនោុះ វាអត់មានផង។    នពលនោុះ មានតតគណបកសប្បជាធិបនតយយនទ

តែលនគអាចចាត់ទ កបានថាជាគណបកសមានការោំប្ទពីសំណាក់មហាជនពិតប្បាកែ

នប្ពុះមល នួបានបង្ហា ញ នោលនៅននយបាយមល នួចាស់ោស ់ គឺការទមទរឯករាជយឲ

ជាតិជាបោា ន់ តតនៅនពលតែល ហល ងួសីហន  ប្ទង់យកប្បធានបទននុះមកនធវ ើជាកមែ វធីិ

ននយបាយរបស់ប្ទង់ ក៏ប្សាប់តតន ើញមានសមាជិកជានប្ចើន ោំោា តបនៅោំប្ទប គគល

សីហន  វវញិអស ់នប្ពុះពួករត់ចូលប្កមុនផសង(transfuge)ទងំនោុះ ោត់ោែ នមនោគមន

វវជិាា នទ នហើយក៏មិនតមនជាអាកននយបាយពិតប្បាកតែរ។ នគសនងកតន ើញ នៅនពលណា

អ្នក្នដយាដបាក្ណាមាា ក់ នគចង់ែូរអាវននយបាយ អាកនោុះ តតងតតនលើកនហត ផលថា

នគជា វរជនបនចចកនទស (élite technique) នៅទីកតនាងណាក៏នដាយ ក៏នគអាចបំនរ ើជាតិ

បានតែរ ពួកតបបននុះ នគនៅថា អាកឪកាសនិយម តតជាអក សលណាស់ នៅកន ុងជីវតិ

ននយបាយតមែរ ពួកហនយយំននុះ វាមានចំនួននប្ចើនជាងអាកនសាហាជាតិ។  

៤.ហល ងួសីហនុ 
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០០៣ 

 

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

រែូរពីរបបរាជានិយមផ្លត ច់ការ មករាជានិយមអាប្ស័យរែឋធមែន ញ្ា  បាននដាយឥតបងហ រូ

្មនោុះនិងជ័យជំនុះជាស ទធិននគណបកសប្បជាធិបនតយយ មិនជាកតាត ប្គប់ប្ោន់ សំ

រាប់អាចបត រូចិតតគំនិតតមែ រ ទំននៀមសងគម ចរតិអាកនចុះែឹង និងជីវតិននយបាយតមែរ

បាននោុះនទ។ នពលនោុះ នៅកន ុងសងគមតមែរ នៅមានជានិចច ពោក លភាព រវាងនោកិយ

(temporel) និងសាសនចប្ក (spirituel) ែូចយ៉ា ង ហល ងួសីហន  ប្ទង់ជាមហាកសតយ

នោកិយផង ជាប គគលពសិិែឋមានជាតិជាប្ពុះផង ការននុះ ោំឲប្ទង់យល់ែឹងភាា មអំពី

ការមាននប្បៀប (avantage) របស់ប្ទង់នលើអាកជាតិនិយមឯនទៀតៗ ែូនចាុះ ប្ទង់ យកវា

មកនប្បើនែើមបីរកអតាប្បនយជន៏ គឺអំណាចផ្លត ច់ការ នដាយយកជំននឿ ទ កប គគលជាវតថ ុសំ

រាប់បូជា13 ជាមនធោបាយ នែើមបីតសវ ងរកប្បជាប្បិយភាពរបស់ប្ទង់កន ុងនោលបំណងែណ្

នតើមយកអំណាចពីប្បជារាស្រសត តតមតង នែើមបីតតអំណាចតតប៉ា នណាណ ុះ។ ចិតតគំនិតតបបននុះ វា

ជាបែិបកខមិត (antithèse) នឹងពហ បកស កន ុងលទធិប្បជាធិបនតយយនសរ ើតតនគែឹងថានរឿង

ខាា ចម សនឹងចាប់ វាោែ នមាននៅកន ុង គ ណសមបតត ិ របស់ហល ងួសហីន  នោុះន ើយ។ មូល

នហត មាននប្ចើននទៀត តែលនយើងព ំអាចយកមកនធវ ើវភិាគនៅទីននុះ តតនយើងនឹងនលើក

យកវាមកនធវ ើនៅនថងម មនទៀតនៅកន ុងអតាបទរបស់នយើង។  

 

ដសចក្ត ីសនន ិោឋ ន 

រយៈនពលមានគភ៌ននុះ វាមានម មពីរ មួយជានសចកត ីសងឃឹម មួយនទៀត ជានសចកត ីអស់

សងឃឹម សំរាប់ប្បជាពលរែឋតមែ រ តែលធាា ប់រស ់ និងកំព ងបនតរស់ នៅនប្កាមអំណាច

បរនទស មាននសៀម យួន បារាងំ អស់ជាងពីរសតវតសរចួមកនហើយ ប្សាប់តតមានឪកាស

ជាអំនណាយផង អាចឲតមែរនងើបបំរុះពីនឹមបរនទសបាន ក៏ោំោា មិតមំនែើររកអាកែឹកោំ

ជាតិពិតប្បាកែ នែើមបីឲោត់ែឹកោំចលោរំនដាុះជាតិពីសភាពមំុ្នគ។ នៅនពលនោុះជា

ែំបូង នសចកត ីសងឃឹមរបស់តមែ រនយើង គឺគណបកសប្បជាធិបនតយយ ជាគណបកស មាន

ន ែ្ ុះថែី ជាពកយ តែលតមែរមិនតែលបានឮ គឺទ ករាស្រសតជាមាច ស់អំណាច មានគំនិតជា

ថាមវនត  អាចប្បស់ប្ពលងឹតមែ រនសាហាជាតិឲរស់បានវញិ មានសកមែភាព ប្សបនឹងគំនិត

បំនរ ើជាតិ កន ុងនោលការណ៏រកប្បនយជន៏រមួ និងនោរពនសរ ើភាពប្បជាពលរែឋ តែលជា

កមាា ំង សំរាប់យកនៅទមទរ ឯករាជយជាតិ ពីបារាងំ តតជាអក សល ម មទ១ី

ប្បកបនដាយវរិយិៈ (énergie) និង សទធ  (confiance) ននុះ ប្តវូបានចរតិចនប្ងតមែរ តែល

នោកប៉ា ន ចនាម៉ា ល បង្ហា ញប្បាប់កន ុងវណណ កមែនោក តែលជាផ្លក វនផ្លម វាបានវរ ើកម សរែូវ

ោំកា ិនសអ ុយរបស់វា មកនធវ ើឲមយល់ប្កអូបផ្លក ឈូ្កស តែលកំព ងរកិកន ុងប្សុះទឹកថាា មយង

                                                      
 

 

13 ទ កប គគលជាវតថ ុសំរាប់បូជា= Culte de personnalité។ 
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០០៣ 

 

តមែ រ ឲរំសាយអស់កា ិនប បាា ប្កអូបនៅវញិ ោំឲរាស្រសត ប្គលងប្គនោងយ ំ ោយនឹងនសាច

ឥតនសព ើយន ើយ។  

បរយិកាសកន ុងរយៈនពលមានគភ៌ននុះ មានការបួក ូក នដាយគំនិតនសាហាជាតិផង

និងចរតិចនប្ងតមែរផង នហើយ អាកតែលនឆាៀតរកចំនណញបានកន ុងភាពប្ចបូកប្ចបល់

នោុះ គឺហល ងួសីហន  ប្ទង់នែើរតួជាអាកកសាងផង និងជាអាកបំផ្លា ញផង កន ុងនោល

បំណងតតមួយគត់ គឺអំណាចរបស់ប្ទង់។ រមួនសចកត ីមក រយៈនពលននុះ មិនតមនមាន

គភ៌កូននភាា ុះ ឯករាជយជាតិ និងលទធិប្បជាធិបនតយយនទ គឺមានគភ៌ កូនសីហន និយម

នៅវញិ។  សីហន និយមននុះ ជាពូជនមែ នប្ព ែ ុះពសនពញកន ុងសួនចារលទធិប្បជាធិបនតយ្

យ សរំាប់សមាា ប់ផលរបស់ប្បជាជាតិតមែរ។  

 

ដសៀដៅដយាង 

ចរតិដខែរ និពនធនដាយនោក ប៉ា ណ ចនាម៉ា ល។ 

កំ្ណ្ត់ការចងចា ំ របស់អ្នក្បំដរ ើមាតុភូមិដខែរមួយរបូ និពនធនដាយនោក សឺន សាន។ 

អ្រយិ្ម៍ដខែរ និពនធនដាយអាកប្សីប្តឹង-ង្ហ។  
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០០៣ 

 

សមយ័ឯករាជ្យ- ១៩៥៣ - ១៩៥៥  
បុពវ ដយាគ 

បារាងំស មចិតតប្បគល់ឯករាជយទងំប្សងុឲតមែ រ ប្បកាសន ើងជាផល វូការនដាយមហាកសត្

យតមែរ នៅនថងទី៩វវចិា ិកាឆ្ងា ំ១៩៥៣។ ចំនពុះតមែ រនយើងភាគនប្ចើន នជាគជយ័ជាប្បវតត ិសាស្រសត

ននុះគឺ ពិតជាសាា នែឥតប្បតកកបាន របស់ហល ងួសីហន  ែូនចាុះប្ពុះអងគមានគ ណជា

ភិនយោភាពចំនពុះប្បជាជាតិតមែរ សមស ប្កិតថាវ យឋានៈជា ”រាជបិតាឯករាជយជាតិតមែរ”

ឋានៈជាសារាណីយននុះ គឺសមមូលយ (équivalent) នឹងបិតារបស់ប្បជារាស្រសត  តែលកំព ង

រស់នៅនប្កាមឆ្ងយរាជបារមីប្ពុះបាទធមែ ិក ជានសតចលបលីាញ អាចយកជ័យជូនជាតិ

បាន។  

តាមនោកសឺន.សាន នទុះបីគណបកសប្បជាធិបនតយយ ទទួលការរងនប្ោុះយ៉ា ងខាា ំងពី

ននយបាយហល ងួសីហន ប្បឆំ្ងងនឹងមល នួយ៉ា ងណាក៏នដាយ ពួកអាកែឹកោំគណបកស សំនរ

ចចិតតកន ុងផលប្បនយជន៏ជាតិ ផត ចួនផតើមនធវ ើមហាបាត កមែប្បជារាស្រសត  ោំប្ទទងំប្សងុ

នបសកកមែប្ពុះរាជបូជនីយកិចចនែើមបីឯករាជយកមព ុជា របស់ហល ងួសហីន  តតនោកបតនាម

ថា៖ ”ពួកបារាងំតសស ច ុះនមោយ នដាយសារបរាជយ័ នៅនឌ្ៀននបៀនភូ ក៏បានស មចិតត

យល់ប្ពមប្បគល់ឯករាជយនពញនលញែល់នយើងវញិ”។  

តតកន ុងគតិតមែ រអាកសងគមនិយម ឬអាកវឌ្ឍននិយម(នឆវងនិយម) ឋានៈ ”បិតាឯករាជយ

តមែ រ ”របស់ហល ងួសហីន  គឺជាប្បជាភិថ ត ិប្បនយជន៏បំភាន់គំនិតរាស្រសត ៖ ”ប៉ា តនត ប្ពុះករ ណាវាំ

ងគនិងនជើងវាងំគ  បានឆ្ងា តនចុះោក់ព តអាប្កក់ននុះ នដាយបាននប្បើប្បជាភិថ តិប្បនយជ

ន៏បំភាន់គំនិតរាស្រសតថា ប្ពុះករ ណាននុះនហើយ តែលប្ទង់នប្បាសនមតាត ប្បទនរែឋធមែន ញ្ា ឲ

មករាស្រសត តមែ រ ប្ពមទងំបានតំាងប្ពុះអងគឯងជាអាកែនណត ើមយកឯករាជយផង”។  

ឯចំតណកចលោតមែរនសរ ើវញិ តែលមាននោកស ងឺ.ង៉ា កថាញ់ ជាប្បម ម យល់ន ើញថា

ឯករាជយជាតិ តែលហល ងួសីហន យកវាមកនធវ ើជាកមែសិទធិមល នួ ជាឯករាជយសំរាប់តតរំនលច

ប្ពុះសង្ហា រនថាថាា ននវណណ ៈកសតយ និងជាឧបករណ៏ននយបាយ និងយ ទធសាស្រសត  អាណានិគម

បារាងំនៅឥណឌ ចូិនតតប៉ា នណាណ ុះ ែូចកាលបារាងំ នគល កចូលមកកន ុងប្សកុតមែ រ កន ុងឆ្ងា ំ

១៨៦៣នោុះតែរ។ ឧទហរណ៌ជាក់តសត ងគឺ បារាងំនគប្បគល់ទឹកែីតមែ រកមព ុជានប្កាមឲនៅ

យួន ឥតមានបានប្បាប់មាច ស់ទឹកែីនោុះន ើយ។ នបសកកមែប្ពុះរាជបូជនីយកិចចនែើមបី

ឯករាជយកមព ុជា របស់ហល ងួសីហន  គឺប្ោន់តតជាតលបងនោខ ន (jeu de rôle) មានបារាងំ

និងសីហន  ជាតួឯក ោំោា នលងនរឿងនោខ ន បំភាន់ចិតតរាស្រសត តមែ រ កន ុងនោលបំណង

សមាា ប់គំនិតអាកនសាហាជាតិ តែលប្សឡាញ់លទធិប្បជាធិបនតយយនសរ ើពិតប្បាកែ។    ការ

ប្បគល់ទឹកែីតមែ រកមព ុជានប្កាមឲនៅយួន ជាពសត ុតាង បង្ហា ញការបរាជ័យខាា ំងណាស់ នន

នបសកកមែអាណាពោបាលបារាងំ (១៨៦៣-១៩៥៣) កន ុងការការពរ បូរណភាព ទឹក

ែី តមែ រ។  

ែូចនោក នោកប្ស ី មិតតអាកអាន បានប្ជាបរចួតែរមកនហើយ នូវវវិទកមែននឋាន៖ ”

បិតាឯករាជយ” របស់សនមតចសីហន ននុះ ែូនចាុះមំុ្មិននលើកមកបង្ហា ញជូនបតនាម ជា
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០០៣ 

 

ឧទហរណ៏នៅទីននុះនទៀតនទ មំុ្ប្ោន់តតនធវ ើនសចកត ីសនា ិដាឋ នថា នរឿងននុះគឺចាស់ជាោែ ន

ភាពជា ”ឯកចានា" កន ុងគតិតមែ រជាទូនៅ តមែ រមាា ក់ៗ តតងតតមានគំនិតម សោា  នប្ពុះវា

ជានរឿងននយបាយ ែូនចាុះភាពមិនប្សបោា  គឺជាការធមែតានៅវញិនទ តតនរឿងសំខាន់

តែលនយើងគួរនលើកវា មកពិចារណា គឺសម័យឯករាជយ នតើវា ជារសែ ីននភាពចនប្មើន ែល់

ប្បជាជាតិតមែរតែរឫនទ ? 

 

សមាសភាគពនសងគមដខែរ 

ពិនិតយនលើសម័យមួយ តប្មូវឲនយើងសាគ ល់នូវសមាសភាគ ននសងគមកន ុងសម័យនោុះ។ស

មាសភាគនោុះ វាមានែូចនរៀបរាប ់ជាសនងខបខាងនប្កាមននុះ៖ 

  

១.ប្ពះរាជវំង និងប្ពះរាជវងស 

ប្ពុះរាជវាងំតមែ រ តលងជាមជឈមណឌ លននអំណាចែូចសម័យប រាណនោុះន ើយ។ តាំងពីតបក

បោា យលតងវកមក(១៥៩៤) ប្គប់មហាកសតយតមែ រ តលងមានអំណាចែូចនសតចច័ប្កកន ុង

សម័យប រាណនទៀតនហើយ មិនតតប៉ា នណាណ ុះ តថមទងំរស់ជាមំុ្បរនទស ែូចយ៉ា ងកន ុងរាជយ

ប្ពុះបាទអងគែួង (១៨៤១ ១៨៦០)ក៏ែូចប្ពុះបាទននរាតតម(១៨៦០ ១៩០២)នៅអមប្ពុះ

រាជាតមែរ មានមហាមស្រនត ីនសៀម ជាអាកសំនរចកិចចការរែឋពីនលើនសត ចតមែ រ នហើយនៅនពល

តែលមហាមស្រនត ីនោុះ ែឹងពីបំណងនសតចននរាតតមចង់ច ុះហតានលខាននសនធ ិសញ្ញា អាណា

ពោបាលជាមួយបារាងំ មហាមស្រនត ីនោុះមឹងណាស់ ែកតសបកនជើងមល នួ យកនៅនវកាល

ហល ងួននរាតតម ការននុះបញ្ញច ក់ឲន ើញថា ទសភាព នសត ចតមែ រចំនពុះនសត ចនសៀម គឺថិតនៅ

កន ុងកំរតិជា ”មំុ្នឹងមាច ស់”។ មកែល់ជំោន់អាណាពោបាលបារាងំ នសតចតមែ រ តាំងពី

ននរាតតម ស ីស វតា  ិស ីស វតា ិម នីវងស មកែល់នសត ចននរាតតមសីហន  នសត ចទងំនោុះ មានម ម

ោទីជានសតចប្បថាប់ប្តាតតប៉ា នណាណ ុះ ប្គប់កិចចការរែឋទងំអស់ គឺអាជាា ធរអាណាពោបាល

បារាងំ នគជាអាកសំនរច។  

មោ៉ាងមួយវញិនទៀត កន ុងរាជយហល ងួសហីន  ោំបងកឲមានជនមាា ុះជាកំបាំង តែលធាា ប់មានពី

អតីតកាលមក រវាងពងោលី ននរាតតម នឹងស ីស វតា ិ នប្ពុះតតោែ នសាមគគ ីវណណ ៈនៅកន ុងប្ពុះ

រាជវងស។ ជាពិនសសនៅនទៀត នៅកន ុងប្ពុះរាជវងស មានតបងតចកជានប្ចើនប្សទប់ននជាតិ

កសតយ តែលោំឲមានបនងក ើតជាវណណ ៈ នសត ចធំ នសត ចតូច នសត ចអាកមាន នសត ចអាកប្កនសត ច

មានយសស័កតកន ុងរាជប្កមការ នសត ចឥតមានការនធវ ើ រស់តបបជាអាកកំតហងយក

(extorqueur)អវ ីប្គប់តបបយ៉ា ងពីមន សសកនញ្ញា ត(innocent)ទ កជារបរចិញ្ច ិមជីវតិ។   របូ

ភាពកន ុងរាជប្តកូលតបបននុះ ោំនធវ ើឲសាអ ប់កិតត ិោមវណណ ៈកសតយ តែលោំឲរាស្រសត តលងចង់

នោរពនកាតបារមី រហូតលួចនមើលង្ហយនៅកន ុងចិតតថា ពូជនសត ចជាពូជឥតនចុះជួយោា

ផង នតើចង់តំាងមល នួ ជាអងគមាច ស់ ជួយនដាុះទ កខរាស្រសត នមតចហន ុ ុះបាន។    មោ៉ាងមួយវញិនទៀត

ចរតិសាវា៉េ ននហល ងួសីហន  ោំបនងក ើតអរភិាព(hostilité)កន ុងរាជវងស តែលមានអងគមាច ស់មាុះ

មានតប្មិុះថា ជានប្ោុះមរណៈែល់របបរាជានិយមនៅនទៀត។  
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២.រាជប្ក្មការ 

ែូចមាននៅប្គប់បណាត ប្បនទសនទើបតតបានទទួលឯករាជយ នៅប្សកុតមែរ រាជប្កមការ

ជាវណណ ៈពិតមួយកន ុងសងគមតមែរ ជាទូនៅ វណណ ៈននុះ មានភកត ីភាពនឹងរបបរាជានិយម តត

ភកត ីភាពននុះ មានការច ុះអន់ថយ នៅនពលតែលលទធិប្បជាធិបនតយយចាប់នផតើមែ ុះន ើង

កន ុងប្សកុតមែ រ នប្ពុះវាោំឲមល នួចាប់នចុះែឹងពីតួោទីរបស់មល នួ ជាអាកបំនរ ើជាតិ តែលនែើម

ន ើយមល នួយល់ថាជាសីទធសិំរាប់តតប្តួតប្តាប្បជារាស្រសត  នែើមបីបំនរ ើមហាកសតយ។ តតនទុះបី

សាែ រតីននុះចាប់នផតើមមានកំនណើតកន ុងគតិរបស់អងគប្កមការយ៉ា ងណាក៏នដាយ តតវាមិន

អាចជាកតាត  អាចបត រូននឫសតកវកន ុងចិតតគំនិតោម ឺនចាស់(mandarin)នោុះតែរ នហត 

ននុះឯង នគចាប់នផតើមសនងកតន ើញមានអរភិាពរវាងមស្រនត ី(fonctionnaire)មានវយ័នកែង

តែលបានសិកោកន ុងសាោរែឋបាល តែលអាណាពោបាលបារាងំនគបនងក ើតន ើងតំាងពីឆ្ងា ំ

១៩០៧ តតមានការតកទប្មង់ជាថែីកន ុងកំ ុងឆ្ងា ំ១៩២០ វ នែើមបីបនប្ងៀនជាថែីនូវលំោំរែឋ

បាលសម័យ។ តតចិតតគំនិតថែីននុះ បានទងគ ិចយ៉ា ងខាា ំងនឹងទមាា ប់ចាស់ មស្រនត ីថែីមា ុះតែល

មានមនសិការជាតិមពង់មពស់ មិនប្ពមចាញ់ នហើយតំាងចិតតយកវធីិ និងចិតតគំនិត

សម័យ មកអន វតតន៏ មិនគិតកាា ចមូចអតាប្បនយជន៏ ឯចំតណកមស្រនត ីមា ុះនទៀត ទន់នទរ

តាមទមងន់ទមាា ប់ចាស់ នប្ពុះប្ជួលប្ចាស់រកប្បនយជន៏ផ្លា ល់មល នួ។ តតនទុះបីយ៉ា ងណា

ទមាា ប់ចាស់ នៅមាននប្បៀបនលើគតិ(esprit)ថែីជានិចច នប្ពុះ៩០ឆ្ងា  ំ នប្កាមអាណានិគម

បារាងំ មាច ស់អំណាចននុះ នគមិនបានយកចិតតទ កដាក់នលើកំតណទំរង់ចិតតគំនិតប្បជា

រាស្រសត តមែ រនោុះន ើយ នប្ពុះនគខាា ចប្បជាពលរែឋមានគំនិតថែី កាា យជាសប្តវូនឹងគណៈ

ចាស់ គឺរាជានិយមននុះឯង តែលបារាងំ នគមានតួោទីដាច់ម មជាអាកការពរស វតាភា

ព។  

  

៣.បញ្ញ វន 

បញ្ា វននៅទីននុះ គឺនយើងមិនយកនិយមន័យ តបបប្បនទសបសច ិមមកប្បែូចនោុះនទ

នប្ពុះកន ុងទសសនៈតមែ រ ពកយបញ្ា វនននុះ វាមានន័យរតិតបិតណាស់។  តាមគំនិតតមែរជា

ទូនៅ បញ្ា វន នគសំនៅតតអាកមានសញ្ាប័ប្តថាា ក់ឧតតមសិកោតតប៉ា នណាណ ុះតែលភាគនប្ចើន

ជាអាកបនចចកនទស។   តតនយើងែឹងថា នៅនែើមសម័យឯករាជយ អាកមានសញ្ញា ប័ប្តថាា ក់

ឧតតមសិកោមានតិចតួចបំផ ត នសា ើតតមិននលើសពីចំនួនប្មាមនែទងំពីរផងនប្ពុះនៅ

ប្សកុតមែ រ ោែ នមហាវទិោល័យនទ អាកមានសញ្ញា ប័ប្តសាកលវទិោល័យបីបួនប្ោប់នោុះ គឺ

បានមកពីបរនទស ជាពិនសសពីបារាងំហា ឹងឯង។ តមែ រតែលបាននរៀនសូប្តនៅកន ុង

ប្បនទស ោំោា ទ កមល នួឯងប្តឹមតតជាអាកនចុះែឹងតូចតតប៉ា នណាណ ុះ នប្ពុះមល នួខាា ចអាកផង

នសើច នបើនិយយថាមល នួជាអាកនចុះតែរ ោំោា ទ កបារាងំ នសៀម យួន នគជាអាកប្បនសើរ

ជាងមល នួជានិចច នបើតមែ រណាបាននៅនរៀននៅប្សកុនសៀម យួន គឺស ទធជាអាកប្ោន់នបើជាង

តមែរអាយ នហើយនបើមានសញ្ញា ប័ប្តបារាងំ គឺតមែ រនយើង ោំោា អចាា វទ័ចំនពុះប គគលនោុះ

នប្ពុះនគជាជាអចា រយិជន។ ហិនមានៈ នកើតមកពីភាវជាជនមំុ្បរនទសជានប្ចើនសតវតស

ល ុះប្តាតតនភាចអស់នូវតនមាជាតិសាសន៏មល នួ ជាពនិសស តលងែឹងថាមល នួជាអវ ីនៅនទៀត
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នហើយអវ ីតែលជាការមំប្បងឹតប្បងនលើកតនមាជាតិ ជាពិនសស អាកនចុះែឹងតមែ រ គឺោត់យល់

ថា ជាកិចចការមួយពិបាកនប្កតលង មិនតតប៉ា នណាណ ុះ ោំោា ទ កការនចុះែឹងវជិាា ជាតិ ជាការ

ខាែ សនអៀនតថមនៅនទៀត។ កន ុងសម័យនោុះ រហូតមកែល់បចច ុបបនាកាល នបើមល នួតំាង

មល នួឯងនដាយមល នួឯង ជាបញ្ា វនរចួនហើយ អាកទងំនោុះ នគឈ្ប់ចង់សរនសរជាភាសា

ជាត ិនប្ពុះខាា ចនគថាមល នួមិនតមនជាបញ្ា វន(៣) នហើយមិននចុះសរនសរបារាងំ។ ការដាក់

កំហ សនលើបនចចកនទស វាហូសសម័យនៅនហើយ នប្ពុះបចច ុបបនាននុះ ការសរនសរជាភាសា

តមែរកន ុងកំពយូ ទ័រ វាតលងជាការពិបាកជាពិសាត រនទៀតនហើយ ការពិបាកតែលនៅមានសល់

គឺប្បតហលជានៅប្តង់ការែូរចិតតគំនិតតមែរតតប៉ា នណាណ ុះ។ ែូនចាុះក ំោំោា នជរយួន ថាវានចុះ

និយយ និងសរនសរអកសរតមែ រ។ នយើងនិយយននុះមិនសំនៅែល់កូនតមែរ តែលមិនបាន

នចុះភាសាតម៉ាឪមល នួនោុះន ើយ នហើយក៏មិនថា ប្តវូតតសរសរភាសាជាតិឲបរនទសអាន

នោុះតែរ នៅនពលណា តប្មូវឲសរនសរភាសាបរនទស ជាការចាំបាច់ ក៏សរនសរវានៅ តតគួរ

មំបកតប្បជានិចចជាភាសាជាតិ ឲតមែ រែឹងផង នបើការសរនសរនោុះមានសារៈសំខាន់សំរាប់

ជាតិតមែ រ។    តតនទុះបីយ៉ា ងណា តមែ រនៅបរនទស ទងំនកែងចាស់ នបើគិតពីជាតិពិត គួរោំ

ោា ឲតនមាអកសរជាតិ មំនរៀនឲនចុះ មំសរនសរឲបាននប្ចើន នែើមបីរកោអតតសញ្ញា ណតមែរ នបើ

មិនែូនចាុះនទ គឺចាស់ជាយួនតែលបានមករស់នៅប្សកុតមែ រ នគថានគនចុះតមែ រនប្ចើនជាង

កូនតមែរនកើតនៅបរនទសនៅនទៀត នហើយវាោំោា សួរថា នតើនរណាជាតមែរពិត?បោា ប់ពី

បានទទួលឯករាជយ មានការបត រូបនត ិចកន ុងទសសនៈតមែ រសត ីអំពីលកខនធ ិកៈបញ្ា វន គឺការទ ក

អងគប្គបូនប្ងៀនថាា ក់មធយម និងថាា ក់បថមជាបញ្ា វនតតនទុះបីមានការទទួលសាគ ល់លកខ

នធ ិកៈននុះយ៉ា ងណាក៏នដាយ ក៏នៅតតមានការប្បមាថនដាយយកពកយរញួតូចមកដាក់

បតនាមថាជា ”បញ្ា វនតូចតាច”។ សួរថាតូចតាចនប្បៀបនធៀបនៅនឹងនរណា នបើនយើង

ែឹងថា៨០%ននប្បជាជនតមែរជំោន់នោុះ ស ទធជាជនមិននចុះអកសរផង។  

ទីននុះ នយើងមិននលើកមកនិយយ ពីអាកសិលបករ អាកចនប្មៀងលបីៗ វវចិិប្តករ អាកនិពនធ

នសៀវនៅប្បនោមនោក អាកសរនសរកាតសត តែលកន ុងប្បនទសបសច ិមនគចាត់ទ កជាបញ្

ញវន នប្ពុះស ទធតតជាបកិា(អាកបនងក ើតអវ ីមួយ)គំនិត បិកាមនោសនញ្ចតោ បិការបូភាព

ប្បកបនៅនដាយនសាភ័ណភាព និងអវ ីៗឯនទៀត នៅកន ុងវសិ័យសិលបៈ តតនៅកន ុងប្សកុតមែ រ

នយើងវញិ អាកទងំនោុះ តមែ រនយើងភាគនប្ចើន ទ កោា ជាជនោែ នតនមាសំរាប់សងគម នប្ពុះ

មានម មរបររកស ីប្តឹមតតជាអាកបំនព មនោសនញ្ចតោជាឪកាស(occasionnel)សំរាប់

អាកែនទតតប៉ា នណាណ ុះ។  

តតនទុះបីមានសញ្ាប៍ប្តធំប៉ា ណាណ ក៏នដាយ នៅកន ុងរបបរាជានិយម ឬសហីន និយម នបើ

អាកនចុះទងំនោុះ មិនចូលមល នួមកបំនរ ើ ោែ នលកខម័ណឌ  មហាកសតយ នហើយោែ នង្ហរជាឧត្

តមមស្រនត ី នសោបតីតទ អាកនោុះ ប្តវូនគទ កជាជននចាលនមសៀត។ ល ុះចំនណរមក នៅកន ុង

គតិអាកនឆវងនិយម នគចាត់ទ កជនណាជាបញ្ា វនពិត គឺអាកនចុះនហើយ ជាអាកសាអ តសអ ំ

តថមនទៀត និងអាកប្បឆ្ងំងសីហន តតមតង។  

៤.ពិភពអ្នក្ដប្ស 

ពិភពននុះ មានចំនួនប្បមាណ៨០%ននចំនួនប្បជាជន(population)តមែ រ តែលអាកប្កងុ

តតងវនិិចា ័យទ កជាម ន(préjuger)ថាជាអាកលងង់នលា  ឥតសាគ ល់ស ជីវធម៍។    តតនយើងែឹង



Page. 24 
 សមយ័ឯករាជ្យ- ១៩៥៣ - ១៩៥៥ 

   

 

 
និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០០៣ 

 

ថា សមាែ នការ(considération)ចំនពុះអាកតប្ស វាផ្លា ស់បត រូនៅតាមការរកប្បនយជន៏ពី

ពិភពននុះ។  

ទី១ នគយល់ថា អាកតប្ស គឺស ទធជាអាករាជានិយមពិតប្បាកែ ចាត់ទ កប្ពុះមហាកសប្តជា

សារៈជន(être.essence)ឬជាអាទិនទពតតមតង តែលជាអាកតថរកោ ការពរប្បជាពលរែឋ

(peuple)ប្បឆ្ងំងនឹងការរំនោភពសីំណាក់ោម ីនស ីសំណូក។    ចិតតគំនិតននុះ មិនសូវ

មានវវិឌ្ឍន៌នទតំាងពីប រាណកាលមក នហើយជំននឿននុះកាន់តតរកិខាា ំងៗន ើងកន ុងរយៈ

១៥ឆ្ងា ំ តែលសនមតចសហីន  ប្ទង់កាន់អំណាច តបិតប្ទង់ មំប្បឹងតថទបំែិនកខប

(réflexe) របស់រាស្រសត ននុះ នែើមបីប្បនយជន៏អំណាចរបស់ប្ពុះអងគ។  

 

ទី២ នគយល់ថា អាកតប្សនឹងកាា យ កន ុងរយៈនពលែ៏ឆ្ងប់មួយ នៅជាកមាា ំងបែិវតតន៏នប្ពុះ

សងគមតមែរនៅតតមានសភាពជាសងគមសកត ិភូមិជានិចច ថវីនបើអាកស ្ តរជាព ទធបរសិ័ទក៏

នដាយ។  បែិវតតន៏ននុះ នឹងមិនអាចនរៀរបាន នប្ពុះអយ តត ិធម៏កន ុងសងគម វាមានកំរតិ

មួយតែលមិនអាចឲអាកតប្សប្ទបំាន ែូចយ៉ា ង ការជិុះជាន់ រកប្បនយជន៏ ពីសំណាក់

ោម ឺនស ីសំណូក មស្រនត ីព ករលួយប្គប់ថាា ក់ និងននយបាយប្បជាភិថ តិ របស់ សនមតចសីហ

ន តតមតង។  

 

ទី៣ នគយល់ថា អាកតប្ស តាមធមែជាតិោត់ជាព ទធបរសិ័ទ ជាអាកប្បឆ្ងំងនឹងក មុ្យនិត

សដាច់ខាត នប្ពុះលទធិននុះ វាប្បឆំ្ងងនឹងសសាោ ែូនចាុះព ទធសាសោជាថាា បំនោបស័កត ិសី

ទធិនឹងអតិស ម មប្បាណ លទធិក មុ្យនិសត  មិនអាច ឲវារ លចូលមកកន ុងសងគមតមែរបាន។  

  

៥.ពិភពអ្នក្ជំនួញ 

នសា ើរតត ១០០% អាកជំនួញ គឺជនជាតិចិន ឬតមែរមានកំនណើតជាចិន។ កន ុងសម័យអាណា

ពោបាលបារាងំ អាកជំនួញចិន មានអំណាចនលើតមែ រណាស ់ នហើយពួកនគមិននៅនប្កាម

ចាប់តមែ រនោុះនទៀត នប្ពុះអាជាា ធរអាណាពោបាលបារាងំ នគអន ញ្ញា តឲជនជាតិចិន

មានលកខនត ិកៈពិនសសនៅកន ុងប្សកុតមែ រ។ គួរកត់សំោល់ថា ពួកអាកជំនួញចិននៅកមព ុ

ជានប្កាមននុះនហើយ តែលរមួជាមួយយួន នែើមបីឲយួនមានលទធភាពយកទឹកែីតមែ រកមព ុជា

នប្កាមបានង្ហយប្សួល។  

នសែឋកិចចតមែ រថិតនៅកន ុងកណាត ប់នែទងំប្សកុពួកអាកជំនួញចិន នគអាចនធវ ើពយុ ុះនភាៀង

បាន មានសិទធិនលើសតមែរមាច ស់ប្សកុនៅនទៀត នប្ពុះពួកនគមានបារាងំជាអាកការពរ ែូច

យ៉ា ងនៅតកតាន់.បា៉ា  ោត់មានអំណាចណាស់ រហូតែល់ហល ងួសហីន ចង់តតងតាំងោត់

ជាោយករែឋមស្រនត ីនៅនទៀត។ ការសំោល់មួយ គឺគ ណសមបតត ិជនចិន ជាអាកនធវ ើការស ូ ប្ទ ំ

នឹងការលំបាកប្គប់តបប ែូចយ៉ា ងជនជាតិចិន តែលបានមករស់នៅកន ុងប្សកុតមែ រ

ប្បកបរបរ ”នអតចាយ” នែើរប្តកុៗពីផាុះមួយនៅផាុះមួយ រកទិញរបស់តែរនគនបាុះនចាល

យកនៅសំអាតលក់វញិ រហូតមានល យកាា យជានៅតក គ ណសមបតត ិមួយនទៀត គឺការ

ឧបតាមាោា  បនងក ើតជាសមាគម ជួយការពរោា យ៉ា ងម៉ាត់ចត់ណាស់។ នៅប្សកុតប្សចំការ

នទុះបីអាកតប្ស ោំោា សអ ប់ចិន តតភាគនប្ចើន ស ទធជាកូនបំណ ល "អាចឹកអានហៀ"។  
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៦.សហ្មែ ិក្(clergé)ពុទធសាសោ 

អងគការព ទធសាសោនៅប្សកុតមែ រ ថិតនៅនប្កាមអំណាចមហាកសតយ ប្ពុះអងគជាអាក

តតងតាំងសនមតចសងឃរាជយននធមែយ តត ិកនិកាយ និងមហានិកាយ។ ប ពធសិទធិននុះបង្ហា ញ

ឲន ើញនូវហិនភាពរបសស់ាសោ នៅកន ុងប្បព័នធននរាជអំណាច នទុះបីបាវចោរែឋធមែន 

ញ្ាឆ្ងា ំ១៩៤៧ ទ កសាសោនសែ ើនឹងប្ពុះមហាកសតយក៏នដាយ។    បែិវាទកមែននុះ គឺជានហត 

ផល(conséquence)ននការោយោា រវាងប្ពហែញ្ាសាសោ និងព ទធសាសោ កន ុងវបបធម៌

ននយបាយតមែរ។ ទ កណា ព ទធសាសោមាននប្បៀបខាា ំងកាា នលើប្ពហែញ្ាសាសោចាប់ពីសត

វតសទ១ី៣មក ប្គប់មហាកសតយតមែ រ ប្ទង់នៅតតរកោ រនបៀបែឹកោំ តបបប្ពហែញ្ាសាសោ

ជានចិច គឺការទ កប្ពុះមហាកសតយជាប្បជាបតិ(មាច ស់ននសតវនោក) ប្បកបនៅនដាយសចច

ធម៌។ គតិននុះ ជាការតកតប្បននអតារស តតនៅរកោទប្មង់ ននអងគការែឹកោំជាតិៈ គឺថា

យកលទធិព ទាសាសោមកនធវ ើជានយងននសលីធម៌សំរាប់អាកែឹងោំ តតរាជបារម ី នៅ

មានសារនពើឋាន ឬ មាននៅសពវកតនាងជានិចច ន ុះប្ពុះមហាកសតយប្ទង់ឈ្ប់ជាអវតានន

អទិនទព តតប្ទង់តប្បកាា យនដាយមល នួឯង នៅជាអវតាននព ទធវចនៈ។ ព ទធសាសោនៅ

ប្សកុតមែ រ នគទ កជាចាប់សីលធម៌ ជាជំននឿនហត ផល តតនដាយមហាជនមានទោា ប់នជឿ

នលើជំននឿឥតនហត ផល យកការបន់ប្សន់អងវរករ ប្ពុះ អាកតា អារកស ឲជួយនប្សាចប្សង់

មល នួពីទ កខភ័យប្គប់ប្បការ ឲបានប្តវូនឆ្ងា ត ឬ ឲឈ្ា ុះតលបងនបា៉ា តលប្គប់ម ម នហើយជា

ពិនសសមានប្ពុះសងឃមាុះ នឆាៀតរកប្បនយជន៏ កន ុងទមាា ប់អាប្កក់ននុះ តាំងមល នួនធវ ើជាប្គូ

រពិធ ីឬ ប្គរូទយ នែើមបីល យកាក់ជាសគ ណ ោំឲនបុះពល់ែល់កិតត ិយសព ទធសាសោនប្ក

តលង។ តតជំននឿឥតនហត ននុះ ប្តវូបានប្ពុះសមព ុទធមានឪវាតថា ជាការប្បប្ពឹតតឥត

ប្បនយជន ៏ជាការបោា បបនោា កមល នួប៉ា នណាណ ុះ។ រមួនសចកត ីមក ប្ពុះព ទធសាសោនៅប្សកុ

តមែ រ ជាលទធិមួយលអណាសស់ំរាប់មន សសនោក តាមប្ពុះវរិយិបណឌ ិតនតាបា៉ា ង.ខាត់ គឺៈធម៌

ប្បាកែនិយម មានលកខណៈជាវទិោសាស្រសត  នបើប គគលណាបានសិកោធម៌ទងំននុះនហើយ

នឹងបានយល់ចាស់ ន ើញចាស ់ នមើលអវ  ី នមើលន ើញពិតនដាយពិត នដាយយថាភូត

ទសសនញ្ញា ណ(objectivisme)ជាធម៌តែលអាកប្បាជាបចច ុបបនាកាលននុះទទួលសាគ ល់ថាប្តឹម

ប្តវូ នហើយនគនកាតនសា ើចនប្កតលង។  ជាធម៌យកនោលការណ៌”មល នួទីពឹងមល នួ”ជាមាោ៌រក

ការចាកទ កខទងំពួងន ុះឯង។  

ចំនពុះនយើង នយើងក៏មានគំនិតែូចប្ពុះអងគបា៉ា ង.ខាត់តែរ តតបញ្ញា ព ទធសាសោនៅប្សកុ

តមែ រ គឺមិនថិតនៅនលើព ទធធម៌នោុះនទ គឺនៅនលើអងគការ តែលវាមានរបូភាពជាអងគការ

នៅនប្កាមអំណាចអាកែឹកោំ រហូតកាា យជាសាសោបំនរ ើអំណាច និងនៅនលើ ការអន វតត

ន៌មិនប្តឹមប្តវូននសាធ ជនជានប្ចើន ទ កធម៌ប្ពុះព ទធជា ឧបករណ៌សំរាប់តសវ ងរក ផល

ជាសមាា រៈនប្ចើន ជាងតសវងរកបរមមតាសចច (vérité spirituel) គឺសចចធម៌ននុះឯង  ន ុះព ទធ

សាសោ ថិតនៅជានិចច ជាប្បធានបទ ននការជតជកពិភិកោោា  រវាងតមែរព ទធសាសនិក

ជន (pratiquant) និង តមែ រប្សឡាញន់ោរពព ទធធម៌ (non pratiquant) តែលប្ោន់តតយក

ធម៏ននុះមកនធវ ើជាសីលធម៌សំរាប់ការរស់នៅជាប្បប្កតីរបស់មល នួ។  
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រយៈដពលពីឆ្ន ំ១៩៥៣ ែល់ឆ្ន ំ១៩៥៥ 

នថងទ៩ីវវចិចការឆ្ងា ំ១៩៥៣ សនែតទ កជានថងឯករាជយជាតិតមែរ។    នទើបតតបានឯករាជយភាា ម

កន ុងនថងទី១២នមសា ពួកនយៀកម ីញ(យួនក មុ្យនិសត )បានវាយប្បហារផល វូរថនភា ើងភា ំនពញ.

បាត់ែំបង ោំឲតមែ រនយើងមានប្បតិកមែរហ័សភាា ម គឺនបើកប្បតិបតតការសឹកននកងនមម

រៈភូមិនា ប្បយ ប្សកុតមែ រ។ ប្បតិបតតការសឹកននុះ ប្តវូបានបញ្ញច ប់សពវប្គប់ នៅនថងទ២ី០កកត

ដាឆ្ងា ំ១៩៥៤ តែលជានថងច ុះហតានលខានៅទីប្កងុស ឺតណវសត ីអំពីកិចចប្ពមនប្បៀង បញ្ចប់

វវវិាទសឹក នៅឥណឌ ចូិន រវាងយួនក មុ្យនិសត  និងបារាងំ។    កិចចប្ពមនប្បៀងននុះ តប្មូវឲ

ពួកនយៀកម ីញ និងបារាងំ ែកទ័ពនរៀងមល នួ នចញពីប្សកុតមែ រ នប្កាមការប្តួតពិនិតយជាក់

ោក់ជាអចិនស្រនតយ នៅកន ុងនផាែីប្សកុតមែ រ ននអងគការសហប្បជាជាតិ។  

នជាគជ័យថែីរបស់ប្បជាជាតិតមែរននុះ ក៏ជាឪកាសថែលីអ មួយនទៀត សំរាប់ហល ងួសីហន  យកវា

មកពប្ងឹងពប្ងីក អំណាចផ្លា ល់មល នួរបស់ប្ទង់ កន ុងឋានៈអធិអធមជាប្ពុះបិតាឯករាជយ

ជាតិតមែរ និងជាប្ពុះបិតាជាសរណៈរបស់កូននៅតមែរ(រាស្រសត )។ គួរវលឹមកពិនិតយន ើងវញិ

កន ុងរយៈនពល នបសកកមែ“ប្ពុះរាជបូជនីយ៌កិចចសប្មាប់ឯករាជយកមព ុជា”របស់ហល ងួសហីន 

នពលតែលប្ទង់យងនចញនៅបំនពញនបសកកមែនៅបរនទស នៅនថងទី៩ក មាៈឆ្ងា ំ១៩៥៣

ប្ពុះអងគបានប្បគល់តំតណងរបស់ប្ទង់ជាោយករែឋមនស្រមត ីឲនៅនោកតប៉ា.ន ត និងតាំង

ប្ពុះបិតាប្ទង់ ននរាតតម.ស រាប្មិត ជារាជាន សិទធ ិតតនៅអមប្ពុះអងគនៅនប្ៅប្បនទស ប្ទង់

បនងក ើតរាជរដាឋ ភិបាលមួយនទៀត ែឹកោំនដាយនោកចាន់.ណាក់ ែូនចាុះ នៅកន ុងរយៈនោុះ

ប្សកុតមែ រមានរដាឋ ភិបាលពីរ មួយជាផល វូការនៅកន ុងប្បនទស មួយនទៀតនប្ៅផល វូការ នៅ

នប្ៅប្បនទស  ការននុះជាទមាា ប់អាប្កក់របស់ហល ងួសីហន  គឺនប្បើយ ទធសាស្រសត  ”បំតបកនែើមបី

ង្ហយប្សួលប្តួតប្តា”។ គួរកត់សំោល់ថា នបសកកមែ ប្ពុះរាជបូជនីយ៌កចិចសប្មាប់ឯក

រាជយកមព ុជាននុះ ហល ងួសហីន  មិនបានទទួលែំណាងអំណាចពីរែឋសភានោុះនទ វាជា

នបសកកមែនដាយទំននើងចិតតប្ពុះអងគ  នហើយរាជរែឋភិបាល តប៉ាន ន ត កត ី ចាន ់ណាក់ កត ី ក៏

ជារដាឋ ភិបាលឥតប្សបរែឋធមុ្ញ្ា នោុះតែរ។  

ែូនចាុះ នប្កាយពីបារាងំបានប្បគល់ឯករាជយឲប្សកុតមែ រ បញ្ញា ននយបាយនផាកន ុង នៅនៅត

គគ ក នទុះបីមានបនងក ើតរាជរដាឋ ភិបាលបប្ងួបបប្ងួមជាតិ នៅនថងទី២២ វវចិា ិកា ឆ្ងា ំ

១៩៥៣ ែឹកោំនដាយ នោក ចាន់ ណាក់ តែលមានអាយ ចាស់ជរាណាសន់ហើយ នហើយជា

មន សសរាជវាងំ មានការនសាែ ុះោែ ននខាច ុះនឹងប្ពុះមហាកសតយ តែលោំឲអាកជាតិនិយម

ោែ ននសចកត ីទ កចិតតបនត ិចនោុះន ើយនលើគំនិតរបួរមួជាតិននុះ។  

កន ុងរដាឋ បាលននុះ មានការចូលរមួពីសមាជិគណបកសប្បជាធិបនតយយមាា ក់ គឺនោកហាក់

ម៉ា ងនហង តែលនគទ កនោកជាអាកនឆវងនិយម កន ុងរដាឋ ភិបាលនោុះតែរ មាន នោក តយ៉ា

ម សំបូរ តែលនគទ កនោកជា អាកសាត ំនិយម  សហតត ិភាព រវាងអចចនត ិកជនទងំពីរននុះ

នចាទជាបញ្ញា នប្ចើនែល់ែនំណើរការននរដាឋ ភិបាល។ គួរកត់សំកាល់តែរ អំពីការមិនស ម

ចិតតចូលរមួកន ុងរដាឋ ភិបាលននុះ ពីសំណាក ់ នោក សឺន សាន វរជនមាា ក់ ននគណបកស

ប្បជាធិបនតយយ នទុះបីមានការនសា ើ ឲនោកទទួលតំតណងជា ឧបោយករែឋមស្រនត ីក៏នដាយ

ការមិនប្ពមទទួលតំតណងននុះ ថិតនៅជាភាពអាថ៌កំបាំងជានិចច សូមបនីៅកន ុងកំណត់

ការចងចំា របស់ នោក សឺន សាន ក៏នោកមិនបានប្បាប់នហត ផលននុះតែរ។  



Page. 27 
 សមយ័ឯករាជ្យ- ១៩៥៣ - ១៩៥៥ 

   

 

 
និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០០៣ 

 

នែើមបីបំបាត់កមាា ំងននយបាយគណបកសប្បជាធិបនតយយ តែលច ុះនមោយខាា ំងណាស់នៅ

នហើយ ឲអស់តតមតង កន ុងឆ្ងកននយបាយតមែរ ហល ងួសីហន បានយកប្បជាមតិ (នថងទ៧ីក ម្

ភៈឆ្ងា ំ១៩៥៥) មកនធវ ើជាអាវ ធននយបាយ សូមឲប្បជារាស្រសត  នឆា ើយនឹងសំណួរប្ទង់ថានតើ ”

ប្ពុះរាជបូជនីយ៌កិចចសប្មាប់ឯករាជយកមព ុជា” បានទទួលនជាគជ័យសពវប្គប់រចួនប្សច

អស់នហើយឫនៅ ? នហើយ ប្បជារាស្រសត នពញចិតតឫនទនឹងរាជនបសកកមែននុះ ? លទធផលនន

ប្បជាមតិននុះ វាោែ នអវ ីឲមានការភាា ក់នផអើលនោុះនទ អប្តា៩៩ ៨០%ននចនួំនអាកនបាុះ

នឆ្ងា ត(៩២៥.៨១២ោក់)យល់ន ើញថា រាជនបសកកមែរបស់ប្ពុះមហាកសតយជាការលអ ប្បនសើរ

ណាស ់ នហើយបានទទួលនជាគជ័យទងំអស់។ ែូចបានជំរាបរចួនហើយថា ទនងវ ើននុះនធវ ើ

ន ើងកន ុងគតិននឧបាយបនញ្ញា តរបស់ហល ងួសហីន នែើមបីនរៀបនជើងប្ពួលសំរាបរ់ំោយលទធិ

ប្បជាធិបនតយយតែលកំព ងែ ុះន ើងនៅកន ុងប្សកុតមែ រ។ ែូចននុះ នយើងអាចសួរជាសំណួរថា

នតើលទធផលននប្បជាមតិននុះជាលទធផលវសិសសៈ(sincère)តែរឬនទ ? 

វវសិសសភាពគឺប្បកែជាោែ នពិតកន ុងឧបាយបនញ្ញា ត តតសនមាងនឆ្ងា តននុះ វាអាចជាលទធ

ផលយថាភូត(authentique)នប្ពុះមហាជនតមែរនយើងនៅនពលនោុះ ឆ្ងប់នជឿណាស់នលើអ្

វវ ើៗ តែលអាកែឹកោំ នគយកមកបង្ហា ញថា ជាអំនពើលអ  ឬនោលនៅប្តឹមប្តវូសំរាប់ជាតិ ឬ

នជឿងប់ងល់នលើទិែឋ ិ(dogme)។ បាត ភូតតបបននុះ តែលោំនលើកទឹកចិតតអាកែឹកោំ ឲ

អន វតតឧបាយបនញ្ញា ត សំរាប់បក់នបាយយកអតាប្បនយជន ៏ នលើសពីននុះនៅនទៀត អាក

ែឹកោំមាននសាហ៏ នៅកន ុងសងគមហួសសម័យ នប្ចើនតតមាននិោា ការ យកជ័យជំនុះតាម

ការនបាុះនឆ្ងា ត មកសំអាង នហើយនគារោា ន់(កាត់តប្មូវ)ថាមល នួ មានប្បជាប្បិយភាពជា

និចចនិរនត។ គតិតបបននុះឯង តែលោំឲអាកែឹកោំមាននសា ហ៏តបបននុះ កាា យមល នួនៅជា

ជនផ្លត ច់ការ។  

កន ុងតមក មាៈឆ្ងា ំ១៩៥៥ គណបកសប្បជាធិបនតយយែូរពណ៌ននយបាយ នប្ពុះគណៈកមាែ ធិ

ការថែី កន ុងចំនណាមចំនួនទងំអស់១២ោក់ ១០ោក់ស ទធជាអាកនឆវងនិយម នហើយកន ុ

ចំនណាមចំនួន១០ោក់នោុះនទៀត ៧ោក់ស ទធជាអតីតនិសសិតបាននៅនរៀននៅប្បនទស

បារាងំ ែូចយ៉ា ងនោកនកង.វា៉េ ន់សាក់ នទើបតតវលឹប្ត ប់ចូលមកកន ុងប្បនទសវញិ។ស

មាសភាពគណកមាែ ធិការថែីននុះ ប្តវូបានប្បតិភូរបស់គណៈបកសចំនួន២០០០ោក់ ភាគ

នប្ចើនបំផ ត នបាុះនឆ្ងា តប្បគល់នសចកត ីទ កចិតត  ឲែឹកោំគណបកសផង និងនរៀបចំនធវ ើការ

នបាុះនឆ្ងា តនរ ើសសមាជិកសភាជាតិ នៅនថងទី១៧នមសាផង។    លទធផលននុះ នកើតនចញមក

ពីការនបាុះនឆ្ងា តដាក់ទណឌ កមែពីសំណាក់ប្បតិភូ ែល់គណកមាែ ធិការចាស់ តែលអន វតត

ននយបាយ យកចិតតហល ងួសីហន  នដាយអន ញ្ញា តឲវរជនគណបកសចូលនធវ ើសហការកន ុងរ

ដាឋ ភិបាលែឹកោំនដាយប្ពុះអងគ ជាមហាកសតយ តែលជាអំនពើផត ុយនឹងរែឋធមែន ញ្ា   ន ុះហល ងួ

សីហន  ប្ទង់នឹងមានសប្តវូននយបាយែ៏ខាា ំងទងំខាងសាត ំ ក៏ែូចខាងនឆវង នៅនថង

ម មជាព ំខាន។ ខាងអាកសាត ំងនិយម គណបកសននយបាយប្បា ំ មាននប្ោងការ រមួ

បញ្ច លូគបនងក ើតណបកសតតមួយ នែើមបីចូលរមួនបាុះនឆ្ងា ត  កន ុងនពលជាមួយោា នោុះ អាក

ប្សឡាញ់ឧតតមគតិននយបាយនោកស ឺង ង៉ា កថាញ់ តែលជាអាករាជានិយមតែរ មានចិតត

ប្បឆំ្ងងដាច់ខាតនឹងលទធិក មុ្យនិសត  ោំោា  ប្បមូលោា ន ើងវញិ ប្កងជាកមាា ំង

ននយបាយ នែើមបីទមទរឲហល ងួសីហន នោរពរែឋធមុ្ន ញ្ា ពិតប្បាកែ  ជាមួយោា នោុះ
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តែរ ក៏នគន ើញមានសកមែភាព របស់អចចនត ិកប្កមុ តែលជាប្កមុតមែ រក មុ្យនិសត  នធវ ើ

សកមែភាពបំនរ ើននយបាយយួនក មុ្យនិសត  នែើមបីរំលំរបបរាជានិយម។ ពួកតមែរក មុ្យ

និសតទងំនោុះ ោែ នបានគិតថា នលងតលបងជាមួយយួន នបើមានការភាន់ប្ច ំ គឺវាកាា យ

ភាា មជាការចំនណញែលជ់ាតិសាសន៌យួន ឥតប្ត ប់នប្កាយបានវញិនោុះនទ។  

នៅចំនពុះម មកមាា ំងននយបាយទងំបួនននុះហល ងួសីហន  ប្ទង់នបើកយ ទធសាស្រសត តបវញិ

ភាា ម តាមការសំនរចចិតត ដាក់រាជមយសមបតត ិ នែើមបីបនងក ើតចលោននយបាយមួយ ន ែ្ ុះ

ថា ”សងគមរាស្រសត និយម”។    ន ុះ ការប្បយ ទធននយបាយក៏នកើតមានន ើងតបបថែី នលើកននុះ

គឺព ំតមនជាការប្បយ ទធរវាងគណបកសប្បជាធិបនតយយ ជាមួយមហាកសតយែូចពីម ននោុះ

នទ តតជាការប្បយ ទធរវាងអំណាចផ្លត ច់ការ និងនពលនវោសំណឹងនដាយមល នួឯងរបស់វាតត

មតង តែលនយើងនឹងនលើកវា យកមកពិនិតយបនតនៅនថងម មនទៀត។  

  

ដសៀដៅដយាង៖ 

ប្ពុះព ទធសាសោែូចនមតច ? និពនធនដាយប្ពុះវវរិយិបណឌ ិតនតាបា៉ា ង.ខាត់(ឆ្ងា ំ១៩៧០)។  

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

Le journal d’Extrême-Orient 1954។  

១ កំណត់ការចងចំារបស់អាកបំនរ ើមាត ភូមិតមែ រមួយរបូ និពនធនដាយនោកសឺន.សាន។  

២ ែកប្សង់នចញពីថលមិិតននសមាគមនមមរៈនិសសិតនៅប្សកុបារាងំ ថាវ យហល ងួសីហន 

ច ុះនថងទី៦កកកដាឆ្ងា ំ១៩៥២។ ៣ស ំអាកអាននសៀវនៅនោកប៉ា នចនាម៉ា ល(គ កននយបាយ)

និងរកអាននសៀវផោយនចញពីគណៈកមាែ ធិកអចិនស្រនាននសមាគមចំ រ ុះនបាុះព មធកន ុងឆ្ងា ំ

១៩៦៧ មានចំណងនជើងថា ជនយភាសាតមែរ។  

៣ Histoire sommaire du Royaume de Cambodge  des origines à nos jours    par 

Henri Russier (1914)។  
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
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សមយ័ឯករាជ្យ - ១៩៥៥-១៩៦០  
១.រយៈដពលពីឆ្ន ំ១៩៥៥ ែល់ឆ្ន ំ១៩៦០ 

  

១.១.ការក្ដក្ើតចលោសងគមរាស្រសត និយម 

អាកសីហន និយម តតងតតនលើកយកសា ិរភាពននយបាយ មកនធវ ើជានហត ផល ននការក

នកើតចលោសងគមរាស្រសតនិយម។  អាកទងំនោុះ ទ កកំនណើតននុះ ជាសាា ប្បហសត ប្បកបនៅ

នដាយនទពនកាសលយ របស់ប្ពុះឧបយ វរាជសហីន  នែើមបីការពរប្បជារាស្រសតពីការគំរាមពី

ចលោក មុ្យនិសត  និងពីអោធិបនតយយននយបាយនៅកន ុងប្បនទស ែូនចាុះអងគការននុះ

ជាចលោននយបាយផង និងជាការប្បមូលតមែរប្គប់ប្សទប់កត ី ប្គប់គណបកស

ននយបាយកត ី តែលមានចតិតប្សឡាញ់និងការពរប្បនយជន៌ជាតិជាចាំបាច់។  

ចលោននុះ បនងក ើតបាន នប្ពុះមានជំនួយែ៏នថាថាា ពីវរជនបីរបូ នោកស ិម.វា៉េ រ សម.សារ ើ

និង តយ៉ាម សំបូរ តែលជាអាកសាត ំនិយម។ នោក ស មី វា៉េ រ ជាអតីតរែឋមស្រនត ី អតីតវរជននន

គណបកសប្បជាធិបនតយយ តែលជានមមយលស់ំខាន់មួយកន ុងគណបកស  នោកតយ៉ាម.សំបូរ

អតីតោយករែឋមស្រនត ី និងអតីតប្បធានគណបកសតំនកើងប្បជាជាតិ  នោក សម សារ ើ

បវរជន14 ននអាកសីហន និយម។  សីហន បាននកាុះប្បជ ំ នៅនថងទី១៩ក មាុះឆ្ងា ំ១៩៥៥អងគ

ទូតនិងគណកមែការប្តួតពិនិតយននការែកទ័ពបរនទសនចញពបី្សកុតមែ រ នែើមបីថាវ យជូន

ជាព័តមាន នូវនោលបណំងបនងក ើតចលោននុះ នប្កាយ១៧នថងននការនបាុះនឆ្ងា តនប្ជើស

នរ ើសគណកមែធិការោយកននគណបកសប្បជាធិបនតយយ កន ុងនោុះ មានអាកនឆវងនិយម

១០ោក់ កន ុងចំនណាមចំនួនទងំអស់១២ោក់។  តាម នោក នកង វាន់សាក ់ការបនងក ើត

ចលោសងគមនិយមននុះ គឺជាកលលបិតននយបាយរបស់សីហន  សំរាប់ប្បឆ្ងំងនឹងគណ

បកសប្បជាធិបនតយយននអាកនឆវងនិយម តែលជាគណបកសតតងតតមានជ័យជំនុះជានិចច

តាំងពីឆ្ងា ំ១៩៤៦មកនមាុះ។ នសត ចសីហន  បនញ្ច ើរាស្រសត តមែ រកន ុងគំនិតនបាកប្បាស បង្ហា ញ

គនប្មាងការ តកតប្បរែឋធមែន ញ្ា  ែូរ របបគណបកសននយបាយ ឲនៅជារបប «លទធិប្បជា

ធិបនតយយតែលអាចឲប្បជាពលរែឋយល់ែឹងបាន៣» មានន័យថា ចង់ឲប្បជាពលរែឋ

កាា យជាមាច ស់អំណាច តលងនៅនប្កាមការែឹងោំននប ពធសិទធិជនមួយកាប់តូច។ តាម

ពិត គនប្មាងការននុះ ោែ នអវ ីនប្ៅ ពីការបនតននយបាយពប្ងឹងអំណាចផ្លត ច់ការរបស់នសត

ចសីហន  នប្កាយពីប្ពុះអងគ បាននធវ ើរែឋប្បហាររែឋមែន ញ្ា  កាលពីនថងទី១៥មិថ ោឆ្ងា ំ១៩៥២

និងបំបាត់នចាលឲអស់គណបកសននយបាយប្បឆ្ងំងនឹងប្ពុះអងគ  នែើមបីឆក់យកអំណាច

ប្គប់ម មមកនប្បើតាមទំននើងចិតតប្ពុះអងគ។  

រែឋប្បហារពងៃទី១៥មិងុោឆ្ន ំ១៩៥២៖ 

                                                      
 

 

14 បវរជន= Emminence grise។  
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រែឋប្បហារននុះ ជាែ ំឥែឋទ១ី របស់ហល ងួសីហន  យកវាមកផំុ្ោា  នែើមបីសាងវមិានននអំណាច

ផ្លត ច់ការរបស់ប្ពុះអងគ។ សួរជាសំណួរថា នតើហល ងួសីហន បាននធវ ើអវ ីមា ុះ បានជានយើងអាច

ចាត់ទ កអំនពើននុះ នដាយយកចាប់ជានយង ជារែឋប្បហាររែឋធមែន ញ្ា ? ហល ងួសីហន  បាន

នប្បើប ពធសិទធិរបសប់្ពុះអងគជាមហាកសតយ ល បរដាឋ ភិបាលនោក ហ  យ កនធ ុល តែលសភា

ជាត ិបាននបាុះនឆ្ងា តប្បគល់នសចកត ីទ កចិតត ឲែឹកោំកិចចការជាតិ ែូនចាុះ រដាឋ ភិបាលននុះ

ជារដាឋ ភិបាលែំណាងរែឋសភា តែលជាែំណាងប្បជារាស្រសត តមែ រ។  ហល ងួសីហន នលើកយកនហត 

ផលពីរមកសំអាង ទី១ នចាទរដាឋ ភិបាលននុះថា មវុះសមតាភាព បស្រង្ហក បពួកអាកតមខងមតិ

ននយបាយ(dissident)ភាពធូរននុះ បនណាត យ ឲនោកស ឺង.ង៉ា កថាញ ់អាចភាសមល នួនចញ

ពីភា ំនពញបាន  ទី២ ប៉ាូលសិ រកន ើញកាំនភា ើង និងមិតប័ណណ កំតហងែល់សនតសិ មជាតិ នៅ

កន ុងនគហដាឋ ន នោក តយ៉ាម សំបូរ របស់នមឧទា មមាា ក់ នៅនពលតែលប៉ាូលិសនធវ ើការ

តឆកនឆរតាមបង្ហគ ប់ត ោការ នប្កាយពរីដាឋ ភិបាលនោកហ  យ.កនធ ុល បញ្ញា ឲប៉ាូលិសចាប់

  ំនោក នដាយនចាទប្បកាន់នោក ថាមានទំោក់ទំនងនឹងពួកឧទា ម។  

សំណួរសួរថា ការល បរដាឋ ភិបាល នោក ហ  យ កនធ ុល នដាយ ហល ងួសីហន  នហើយប្ទង់យក

ែំតណងោយករែឋមស្រនត ី មកកាន់មល នួឯងផ្លា ល់ នតើវាជាទនងវ ើប្សបចាប់តែរឫនទ ? 

ចនមា ើយមាននៅកន ុងនិនកខបបទសំរាប់ថាា ក់បណឌ ិត របស ់ នោក នផឿង ត ន តែលនយើង

យល់ប្សបតាម នប្ពុះការនធវ ើវភិាគជាគតិយ តតននុះ វាមានមូលដាឋ នចាប់រែឋធមែន ញ្ាជា

នយង។    នយើងយកវា មកនរៀបរាប់តាមសប្មួល ជូនប្ជាបែូចខាងនប្កាមននុះ៖ 

«កន ុងចាប់រែឋធមែន ញ្ាឆ្ងា ំ១៩៤៧ មិនមានតចងទ ក ថាប្ពុះមហាកសតយមានសិទធិអាចផត លួ

រាជរដាឋ ភិបាលបាននោុះន ើយ សិទធិននុះ មានតតរែឋសភាប៉ា នណាណ ុះអាចនធវ ើបាន តាមការ

នបាុះនឆ្ងា តែកនសចកត ីទ កចិតតពីរាជរដាឋ ភិបាល (មាប្តា៨៥)វ។ មោ៉ាងមួយនទៀត រាជរដាឋ ភិ

បាល មិនទទួលម សប្តវូនៅចំនពុះម មប្ពុះរាជានទ តតមល នួចំាបាច់ទទួលម សប្តវូ នៅ

ចំនពុះម ម សភាជាត ិ(មាប្តា៨១)វនប្ពុះសភាជាតិននុះនហើយ តែលរាជារដាឋ ភិបាលប្តវូនធវ ើ

នសចកត ីរាយការណ៏ជាចាំបាច់ អំពីសកមែភាពននកិចចការរែឋ  របស់មល នួ នតើវាជាកមែភាព

សប្មបនឹងប្បនយជន៏ជាតិតែរឫនទ? 

 

ែូនចាុះមានតតសភាជាតិនទ តែលអាចមានសិទធិ វាយតនមានូវសកមែភាពននយបាយរបស់

រដាឋ ភិបាល នហើយអាច សត ីបនោា សឬសនសើរ តាមការវនិិចា ័យតែលមល នួយល់ន ើញ នប្ពុះ

មល នួជាែំណាងប្បជាពលរែឋ នហើយជាអាកទទួលម សប្តវូនៅចំនពុះម មប្បជាពលរែឋ។ ឯ

ចំតណកមហាកសប្តវញិ នៅកន ុងរបបប្គប់ប្គងអាប្ស័យរែឋសភា ប្ពុះអងគោែ នការទទួល

ម សប្តវូអវ ីនៅចំនពុះប្បជាពលរែឋ ែូនចាុះ ប្ពុះអងគព ំអាចមានសិទធិ ផន លួរដាឋ ភិបាល តែល

ជាសាា ប័ន ោែ នការទទួលម សប្តវូនៅចំនពុះម មប្ពុះអងគនោុះន ើយ។ ែូនចាុះ នៅនពលណា

តែលរដាឋ ភិបាល ោែ នការែកនសចកត ីទ កចិតតពីរែឋសភា រដាឋ ភិបាលននុះ នៅតតជារដាឋ ភិ

បាលប្សបចាប់ជានិចច»។  

ឯចំតណក រាជរដាឋ ភិបាលតែលហល ងួសីហន បនងក ើតន ើង នហើយែឹលោំនដាយប្ពុះអងគផ្លា ល់

ជារដាឋ ភិបាលនប្ៅចាប ់ឬជា រដាឋ ភិបាលែនណត ើមអំណាច នកើតនចញមកពីរែឋប្បហារនោុះ

ឯង។  
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០០៣ 

 

ន ុះឯងនហើយ តែលអាកឯកនទសខាងចាប់រែឋមែន ញ្ា  នគទ កទនងវ ើហល ងួសីហន  នៅនថងទី

១៥មិថ ោឆ្ងា ំ១៩៥២ ជារែឋប្បហាររែឋធមែន ញ្ា ។  

 

រំោយរោឋ ភាដោយហល ងួសីហនុដៅពងៃទី១៣មក្រាឆ្ន ំ១៩៥៣ 

 

ទនងវ ើននុះ ជាការបនតជាធមែតាននការពប្ងឹងអំណាចផ្លត ច់ការរបស់ហល ងួសីហន  នប្ពុះប្ពុះ

អងគ កន ុងឋានៈជាោយករែឋមស្រនត ីឥតប្សបចាប់ ប្ទង់មានការពិបាកចាត់តចងកិចចការ

រែឋ នប្ពុះប្ទង់ោែ នការោំប្ទពិតប្បាកែពីសំណាក់រែឋសភា តែលមានគណបកសប្បជាធិប

នតយយ ជាគណបកសភាគនប្ចើន ែូនចាុះនឆាៀតឪកាសនៅនពលតែលរែឋសភា នបាុះនឆ្ងា ត

ប្បឆំ្ងងនឹងគនប្មាងការថវកិារជាតិ របស់រាជារដាឋ ភិបាល ែឹកោំនដាយប្ទង់ផ្លា ល់ ប្ទង់

ប្បកាសរំោយរែឋសភាតតមតង។ សួរជាសំណួរថា នហត អវ ី បានសភាជាតិ នបាុះនឆ្ងា ត

ប្បឆំ្ងងនឹងគនប្មាងការថវកិារជាតិរបស់រាជរដាឋ ភិបាល ? 

ទំោស់នោុះ មាននៅកន ុងការវាយតនមានលើសាា នភាពជាតិ រវាងរែឋសភា និងរាជរដាឋ ភិបា

ល។ រាជរដាឋ ភិបាលយលន់ ើញថា អទិភាព នលើននយបាយការពរជាតិ និងសនត ិស មប្បជា

ជាត ិចំតណករែឋសភាវញិ ឲអទិផ្លតនៅនលើការអភិវឌ្ឍន៏នសែឋកិចច និងសងគមកិចច នប្ពុះ

ការនលើកយកសាា នភាពអសា ិរវនត  (instable) ននប្បជាជាតិ របស់រាជរដាឋ ភិបាលនែើមបីតម្

នលើងថវកិារជាតិកន ុងវសិ័យការពរជាតិ និងសនត ិស មប្បជាជាត ិ ជានហត ផលឥតសម

នហត  នប្ពុះសោា ភាពននុះ វានកើតមានមកពីរែឋប្បហាររែឋធមែន ញ្ា នៅនថងទី១៥មិថ ោឆ្ងា ំ

១៩៥២នោុះឯង តែលោំប្បជាពលរែឋប្គប់ប្សទប់ ប្កមការប្គប់ប្កសួង និងយ វជន មិន

សបាយចិតត ោំោា  នធវ ើកូែកមែ ប្បឆំ្ងងនឹងរាជរដាឋ ភិបាល ែូចយ៉ា ង៖ 

- កូែកមែសិសសអន វទិោល័យបនចចកនទស និសសិតសាោគរ នកាសលយ សិសសវទិោល័យស ីស វ

តត ិ អន វទិោល័យយ វតី និងវទិោល័យ និងអន វទិោល័យសំខាន់ៗឯនទៀតនៅតាមបណាត

នមតតោោ 

   

- ការតវា៉េ ពីសំណាក់និសសតិតមែ រនៅប្បនទសបារាងំ ប្បឆំ្ងងនឹងរែឋប្បហារនថងទី១៥មិថ ោ

ឆ្ងា ំ១៩៥២ ោំឲហល ងួសីហន មានប្បតិកមែកនប្មាល ផ្លត ច់អាហារបូករណ៏និសសិតតមែ រចំនួន

២០ោក់នហើយនសា ើសូមឲអាជាា ធរបារាងំរំោយសមាគមនិសសិតតមែ រនៅប្បនទសបារាងំ ជា

ពិនសស សមាគមនមមរៈនិសសិត មាននិោា ការននយបាយនឆវងនិយម តែលបានសរនសរ

លិមិតថាវ យប្ពុះអងគផ្លា ល ់នៅនថងទី៦កកកដាឆ្ងា ំ១៩៥២ វរុិះគន់ ននយបាយប្ទង់ នចាទថាជា

ននយបាយបំផ្លា ញនសរ ើភាពរបស់រាស្រសត តមែ រ នចាទរបបរាជាធិបនតយយ ថាជារបបមន សស

ជិុះជាន់មន សស   

 

- កូែកមែអាករាជការ ោយទហាន ប្ពុះសងឃននសាោជាន់មពស់ភាសាបាលី(នថង១២មករា

ឆ្ងា ំ១៩៥៣)។  
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០០៣ 

 

នៅនថងរំោយរែឋសភានោុះ ហល ងួសីហន ប្បកាសជាសាធារណៈថាប្ទង់ «នឹងប្បឆំ្ងងដាច់

ខាតែល់ប្គប់ជនណា ឬគណបកសននយបាយណា ប្បឆំ្ងងនឹងកមែ វធីិននយបាយរបស់

ប្ទង់ នហើយប្ទង់ទ កអាកប្បឆ្ងំង ជនកបត់ជាតិ»។  ប្បកាសតបបននុះ គឺមានបំណងយក

ការទមទរឯករាជយជាសកមែភាពផ្លត ច់ម មរបស់ប្ទង់ នដាយបំតបកប្សកុតមែ រជាពីរពួក

គឺពួកប្ពុះអងគ នធវ ើតាមប្ពុះអងគ ឥតអាចប្បតកកបាន និង ពួកតែលនគ មានគំនិត

ទមទរឯករាជយជូនជាតិតែរ តតមិននធវ ើតាមរនបៀបប្ពុះអងគ  ឬមិនរមួនឹងប្ពុះអងគ។ន

នយបាយតបបននុះ មានតតអាកែឹកោំផ្លត ច់ការនទ តែលយកមកអន វតតន៏។  

សួរថា ការរំោយរែឋសភាននុះ ជាទនងវ ើប្សបចាប់តែរឫនទ ? 

មតងនទៀត ចនមា ើយមាននៅកន ុងនិនកខបបទសំរាប់ថាា ក់បណឌ ិត របស ់នោក នផឿង ត ន៖ 

«មាប្តា៣៨ននរែឋធមែន ញ្ាឆ្ងា ំ១៩៤៧ អន ញ្ញា តិឲសិទធិមហាកសប្ត អាចរំោយសភាជាតិ

បានមួយែង តតប្តវូចាំបាច់មានការនសា ើពីោយករែឋមស្រនត ី ែូនចាុះមហាកសប្ត មិនមាន

សិទធិមល នួឯង នប្បើអំណាចពិត ជាក់ោក់ តែលប្ពុះអងគោែ ន យកមករំោយរែឋសភាបាន

នោុះន ើយនប្ពុះកន ុងរបបប្គប់ប្គងអាប្ស័យរែឋសភា មានតតោយករែឋមស្រនត ីនទ អាចនសា ើ

ស ំនៅប្ពុះរាជា ស ំឲប្ពុះអងគរំោយរែឋសភា សិទធិននុះអាកតតងចាប់នគបនងក ើតន ើង កន ុង

គតិ រកសមតាននអំណាចនីតិប្បតត ិបតត ិ និងនីតិបញ្ញា តិននុះឯង»។  

 

«កន ុងមតិផ្លា ល់របស់មំុ្ (នផឿង ត ន) នគអាចនធវ ើការសនងកតមួយថា នៅនពលនោុះមហា

កសប្ត ជាោយករែឋមស្រនត ី ែូនចាុះ ប្ពុះអងគអាចនសា ើនៅមល នួប្ពុះអងគ  ជាប្ពុះរាជា ឲរំោយរែឋ

សភា។ ការសនងកតតបបននុះ វាោែ នភាពសមនហត ផលនទ នប្ពុះនៅនពលណា មាន

អំណាចណាមួយននសាា ប័នទងំបី(មហាកសប្ត នីតិប្បតត ិបតត ិ និងនីតិបញ្ញា តិ)ឈ្ប់មាន

អាន ភាព នពលនោុះ នគមិនអាចយកមាប្តា៣៨មកអន វតតន៏បាននោុះន ើយ នប្ពុះ

ចាប់រែឋធមែន ញ្ា  មានតបងតចកដាច់ោា ចាស់ននសមតាភាព របស់សាា ប័ននិមួយៗ

នហើយសមតាភាពននុះ វាព ំអាចរោយចូលោា បាននោុះន ើយ នប្ពុះថា នគព ំអាចនធវ ើជា

អាជាា កណាត លផង និងជាអាកប្បកួតកីឡាផង ែូនចាុះ អំនពើតែលហល ងួសីហន បាននធវ ើននុះវា

មាននៅតតកន ុងរបបផ្លត ច់ការតតប៉ា នណាណ ុះ»។  

គួរែឹងតែរថា នៅនពលតែលហល ងួសីហន  រំលំរដាឋ ភិបាលនោកហ  យ.កនធ ុល ប្ទង់បាន

កំនញើញសភាជាត ិ ឲនធវ ើចាប់មួយត ក ហាមមិនឲប គគលណា ឬគណបកសណា នធវ ើអំនពើ

នលែ ើសប្ពុះករ ណា។  

រាជ្ជនិយមផ្តត ច់ការ 

នៅនពលហល ងួសហីន  ចាប់នផតើមនធវ ើ «ប្ពុះរាជបូជនីយ៌កិចចសប្មាប់ឯករាជយកមព ុជា» នៅនថង

ទី១៥មិថ ោឆ្ងា ំ១៩៥២ ប្ពុះអងគបានស ំនសា ើតាមតតសំែីប្ទង់នៅប្បជាពលរែឋ តែលជាកិចច

សនោ ោែ ននិយតកមែ  (ឥតប្តឹមប្តវូតាមចាប់) ថាប្ពុះអងគស ំរយៈនពលបឆី្ងា ំ សំរាប់នធវ ើស

មែភាពទមទរឯករាជយពីបារាងំយក មកជូនជាតិ នហើយ សបថចំនពុះនទវតាថានឹងមំ

ប្បឹងនធវ ើឲសំនរចទល់តតបាននូវនោលបំណងននុះ។  សំនណើឥតមូលដាឋ នចាប់ននុះ គឺសំ

រាប់តតបតងវងនូវការចាប់អារមែណ៌ប្បជាពលរែឋនៅនលើរែឋប្បហារ តែលប្ពុះអងគកំព ងនធវ ើ
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០០៣ 

 

នដាយរំនោភចាប់រែឋ នៅនថងនោុះតែរ គឺរំលំរដាឋ ភិបាលនោកហ  យ.កនធ ុល តែលជារដាឋ ភិ

បាលែំណាងសភាជាត ិ តែលជារែឋសភាពែំណាងរាស្រសត  នហើយនរឿងទក់ទងនឹងសំបថ

នោុះនទៀត គឺោែ នអវ ីនប្ៅពីការចំអករបស់ហល ងួសីហន  យកជំននឿឥតនហត ផល មក

នបាកប្បាស់ប្បជាពលរែឋឆ្ងប់នជឿនោុះឯង។  

មោ៉ាងមួយនទៀត នៅនថងទ១ី៥មករាឆ្ងា ំ១៩៥៣ ប្ពុះអងគប្បកាសប្កម ថាប្បនទសជាតិមាន

អាសនា  ការប្បកាសននុះ គឺសំរាប់តតបតងវង មតងនទៀត នូវការចាប់អារមែណ៏ប្បជាពលរែឋ

នៅនលើការរំោយរែឋសភា នដាយប្ទង់ នៅនថងទី១៣មករាឆ្ងា ំ១៩៥៣នោុះតែរ។ កន ុងចំណ ច

ននុះ ហល ងួសីហន បានបំពនជាក់តសតងនលើចាប់រែឋធមែន ញ្ា  នប្ពុះរបបប្គប់ប្គងអាប្ស័យ

រែឋសភា សាា ប័នអាចវាយតនមានូវ ភារពល ននកាវកឹវរ តែលមាននកើតន ើងនៅកន ុង

ប្បនទស មានតតរែឋសភានោុះឯង នដាយនហត ននុះ រែឋសភា ជាអាកប្បកាសនូវភាព

អាសនាននប្បជាជាតិ មិនតមនមហាកសប្ត អាចយកអំណាចមល នួ តែលជាអំណាចជា

និមិតតរបូ មកប្បកាសប្បជាជាតិមានអាសនាបាននោុះន ើយ។  

តាំងពីប្បនទសតមែរ យករបបប្គប់ប្គងអាប្ស័យរែឋសភាមកអន វតតន៏ ហល ងួសីហន បាន

រំនោភពីរែង នូវែំនណើរប្បប្កតី ននលទធិប្បជាធិបនតយយ គឺយកអំណាចកនប្មាលមក

រំោយរែឋសភាតែលជាសភាែំណាងរាស្រសត តមែ រ នហើយោំឲមានវបិតត ិរែឋធមែន ញ្ា នៅកមព ុជា

នលើកទី១នៅកន ុងឆ្ងា ំ១៩៤៩ នលើកទី២ នៅកន ុងឆ្ងា ំ១៩៥៣ នហើយនលើកទី២ននុះឯង តែលជា

អំនពើជាក់តសត ងកន ុងបំណងបំបាត់នចាលលទធិប្បជាធិបនតយយនសរ ើនៅប្សកុតមែ រ នែើមបីប្បត្

យសាា បោ របបរាជានិយមផ្លត ច់ការ កន ុងរបបននុះ ប្ទង់មានអំណាច អាចនឹងនធវ ើអវ ី

បានប្គប់តបបយ៉ា ង តាមតតទំននើងចិតតនលែ របស់ប្ទង់ ែូចយ៉ា ង៖ 

- ែនណត ើមយកអំណាចទងំមូល មិនប្តឹមតតអំណាចនីតិប្បតត ិបតត ិ និងនីតិបញ្ញា តិ តថម

ទងំយកអំណាចត ោការ មកនធវ ើជាអាវ ធននយបាយ ែូចយ៉ា ងតតងតំាងនៅប្កមធំៗ

 ស ទធតតជាជននសាែ ុះនឹងប្ពុះអងគ   

 

- ចាប់ដាក់គ កសមាជិករែឋសភាជានប្ចើនោក់ នដាយឥតរវល់ឈ្ឺកាលនងឹអភ័យឯក

សិទធិរបស់អាកតំណាងរាស្រសត នោុះន ើយ 

   

- លប់នចាលនសរ ើភាពប គគល នសរ ើភាពមតិ នសរ ើភាពរមួប្បជ ំោា  នហើយបនងក ើតប្បព័នធ ប្តួត

ពិនិតយ(censure)ប្គប់វសិ័យ តែលនគន ើញមាន នៅតតកន ុងប្បនទស ែឹកោំនដាយរបបផ្លត

ច់ការ។  

ែូនចាុះ អវ ីតែលហល ងួសហីន បាននធវ ើ ែូចបាននរៀបរាប់ខាងនលើននុះ វាមានចរកិលកខណៈជា

របបផ្លត ច់ការ តែលវទូិននយបាយ នគសំោល់ន ើញជាទូនៅ.នូវធាត បីយ៉ា ងរបស់វា គឺ៖ 

១. អំណាចផ្លត ច់ការ នប្ចើនតតប្បកាសនប្បើនដាយមល នួឯង នដាយោែ នកំរតិអាណតត ិ ឬ

អាណតតិមួយមានរយៈនពលយូរ។    
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០០៣ 

 

២. អំណាចផ្លត ច់ការ តតងតតនប្ជើសនរ ើស ល ុះកាលនវោមកែល់ជា សុទិន15 នធវ ើប្បជាមតិកត ី

ឬនរៀបចំាការនបាុះនឆ្ងា តកត ី នប្ពុះែឹងចាស់ថាពិតជាឈ្ា ុះជាព ំខាន។  

 

៣. អំណាចផ្លត ច់ការនៅនពលនធវ ើប្បជាមតិ នប្ជើសនរ ើសនដាយមល នួឯង នូវសំណួរណាតែល

មល នួែឹងចាស់ជាម ននូវចនមា ើយជាវជិាមានសំរាប់មល នួ។  

គនប្មាងការតករែឋធមែន ញ្ា  តែលសីហន  យកមកោតប្តដាង នៅនថងទ១ី៥ក មាៈឆ្ងា ំ

១៩៥៥ នៅចំនពុះម មអងគទូត និងគណកមាែ ធិការអនតរជាតិប្តួតពិនិតយ(c.i.c.)ការែក

ទ័ពបរនទសនចញពីប្សកុតមែ រ ជាែំណាក់ការទីបំផ ត សំរាប់បនងក ើតន ើងវញិនូវរបបរាជាផ្

តាច់ការតតប៉ា នណាណ ុះ។  គួរែឹងតែរថា គនប្មាងការននុះ មានប្បតិកមែជាអវជិាមាន ជាផល វូ

ការ ពីសំណាក ់គ.អ្.ត (C.I.C) នប្ពុះនគនមើលន ើញរចួនប្សច ថាជាឧបាយកលសំរាប់ដាំ

របបផ្លត ច់ការ តែលវាម សពីគតិ ននសនា ិសិទនៅទីប្កងុស ឺតណវ សត ីពីសនតភិាពនៅឥណឌ ចូិ

ន។  

នយងនៅនលើឧបធិ(ការនបាកប្បាស)របស់ហល ងួសហីន  តែលនយើបាននរៀបរាប់ខាងនលើននុះ

ការបនងក ើតចលោសងគមរាស្រសត និយម គឺជាការបនងក ើតចលោមួយ សំរាប់នធវ ើជាវាងំនន

បិតបំាងការវលឹប្ត ប់មកវញិ ននរបបរាជានិយមផ្លត ច់ការ ឬ របបសីហន និយម តត

ប៉ា នណាណ ុះ។  ហល ងួសីហន ដាក់រាជយនៅនថងទី២មិោឆ្ងា ំ១៩៥៥ នប្ពុះរាជសមបតត  ិវាោែ នតនមាអវ ី

នទៀតនទ សំរាប់ប្ទង់ នប្ពុះប្ពុះអងគែនណត ើមអំណាចបានអស់នៅនហើយ មួយវញិនទៀត ប្ទង់

នប្បើអំណាច តចកអំនណាយថាវ យែល់បិតាប្ទង់តថមនៅនទៀត គឺនផាររាជសមបបតត ិ ថាវ យ

អាកមានគ ណប្ពុះអងគ។  

ការថាវ យអំនណាយរាជសមបតត ិ ែល់បិតាននុះនទៀត ជាលបិចនវៀរ មិនឲមានអាកណាមួយនៅ

ពីនលើប្ទង់បានតតប៉ា នណាណ ុះ។ អំណាចពិត ប្ពុះអងគនកាត បបានអស់នហើយ ែូនចាុះ ប្តវូនធវ ើយ៉ា ង

ែូចនមតច ឲអំណាចជានិមិតតរបូ ជាអំណាចមហាកសប្ត ថិតនៅនលើតែប្ទង់ែតែលគឺោែ ន

លបិតអីលអជាងប្បគល់ថាវ យបិតា ឲប្គប់ប្គងនដាយែឹងចាស ់ ថាអាកមានគ ណប្ពុះអងគ

 មិនយកវា មករំខានអំណាចពិតរបស់ប្ទង់នោុះនទ ែូចប្ពុះអងគ តតងតតយកវាមកនប្បើ

 នែើមបីរំខានរែឋសភាតាមទំននើងចិតតប្ទង់។  

នយើងអាចឧបមាថា សីហន និយមជាែំណាងអំណាចផ្លត ច់ការ រាជានិយមជាែំណាងសីហ

ន  សីហន ជាែណំាងសីហន ។ នតើប្បជាជាតិតមែរជាអវ ី ? ចំនពុះមំុ្ នៅនពលណា តមែ រមាា ក់ៗ

នៅតតរំលឹកគ ណែល់នខាែ ចប្ពុះករ ណសីហន  គឺចាស់ជាប្សកុតមែ រនៅមានទ កនវទោជា

និចច នប្ពុះសហីន ននុះឯង ជាទ កខ នវទោរបស់ជាតិតមែ រ តំាងពីនៅមានជីវតិ រហូតចាក

នោកននុះនៅបរនោក។  

                                                      
 

 

15 ស ទិន=Temps favorable។  
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១.២.គតិពនចលោសងគមរាស្រសត និយម 

នបើនលើកយកប្ទឹសត ”ីសងគមរាស្រសត និយម”មកពិនិតយ តាមការនឃាសោននអាកសីហន និយម

គឺពិតជាន ើញមានភាពផូផង់ពីកំនណើតមក ែូចយ៉ា ង៖ 

១. ជាសហគមន ៏ នែើមបីកិតត ិយសសីលធម៌ សំរាប់ែំនកើងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្បជាពលរែឋ

 នដាយមានការធាោននការចំនរ ើនសងគមកិចច នសែឋកិចច និងវបបធម៌ ពីចលោននុះ។   

២. ជាសហគមន៏ ជាែំណាងនូវនសចកត ីប្បាថាា ននប្បជាពលរែឋពិត មាត ភូមិ ជាសហគមន៏

របួរមួជាតិនែើមបីប្បឆំ្ងងនឹងអំនពើអយ តត ិធម៌ អំនពើព ករលួយ ការរបឹជាន់ និងការកបត់

ចំនពុះប្បជាពលរែឋ និងប្បជាជាតិ។   

៣. ជាសហគមន៏ការពរឯកភាពជាតិ ការពរប្បនពណីែ៏លអ នថាថាា របសជ់ាតិតមែ រ តែលវា

ធាា ប់នធវ ើឲប្បជាជាតិសាគ ល់នូវនសចកត ីរ ងនរឿងកន ុងអតីតកាល។    ប្បនពណីននុះ នកើតពីការ

របួរមួននរាស្រសត  ជាមួយឧបតាមាកៈ (protecteur) ជាធមែជាតិពីរយ៉ា ង គឺព ទធសាសោ និង

រាជបល័ងគ។  

តាមពិត ប្ទឹសត ីសងគមរាស្រសត និយម ជាប្ទឹសត ីនកើតនចញពីនប្គឿងផស ំបនងក ើតនដាយប គគលសីហ

ន  ពីមួយនថងនៅមួយនថង ទញយកប្បសិទធិភាព ពីកន ុងអារមែណ៏ របស់ប្ពុះអងគផ្លា ល់ យកវា

មកនិយយនឃាសោ បនញ្ា ើចរាស្រសតឆ្ងប់នជឿ ែូចយ៉ា ង កាន់ចបកាប់ែីនលើកប្តនប់ទឹក

នដាុះប្សាយបញ្ញា យ តត ិធម៏ជូនរាស្រសត កន ុងសួនផ្លក កណាត លនថង នលងកីឡាទត់បា៉ា ល់ ទុះបាល់

រាល់ោង ច ជាមួយ ក ងសីនសោបតី ែំណាងរាស្រសត  ឬឯកអគគរែឋទូត នៅកន ុងែំណាក់ចំការ

មន នែើមបីថតជាតមសភាយនត  សំរាប់បញ្ញច ំងជូនប្បជារាស្រសត នមើលកន ុងនរាងក ន និងទីោន

សាធារណៈ។  ទនងវ ើននុះ គឺសំរាប់ឲរាស្រសត នោរព និងប្សឡាញ់របូសហីន ឲែូចជានទពតា ច ុះពី

ឋានសួគ៌មកចាប់កំនណើតជាមន សស កន ុងឋាននោកីយនោុះឯង។  

ដសន ហ៏ដសត ចសំរាប់បំដពចិតតរាស្រសត  និងអ្នក្នដយាបាយដខែរ 

សួរជាសំណួរថា រាស្រសត នៅច ុះ មានចិតតប្សាល ឆ្ងប់នជឿនគ នប្ពុះប្សឡាញ់នដាយខាា ចនសតច

តាមទមាា ប់ ជាប់នសាហន៏សត ចតំាងពីប រាណកាលមក ច ុះនហត អវ ីបានជា មានអាក

ននយបាយសម័យ អាកនចុះែឹងចំនណុះទំននើប ោំោា ប្តវូប្តវូនសាហន៏សត ចហន ុ ុះតែរ?នៅនពល

តែលរបបប្គប់ប្គងអាប្ស័យរែឋសភា បានកាា យនៅជារបបរាជានិយមផ្លត ច់ការ ចរកិ

អាប្កក់តពូជតមែរ ក៏បានអប្ងនូន ើងវញិនៅកន ុងគំនិតតមែ រ ទងំរាស្រសត  ទងំមស្រនត ី ទងំ

អាកននយបាយ ភាគនប្ចើន ខាា ច ឃាា នអំណាច ោំោា នមើលន ើញហល ងួសហីន ជាប្ពុះបាទ

ធមែ ិក ជាប្ពុះថែ ី មានចិតតកត ីប្សង់ប្បជាជាតិតមែរពនីប្ោុះអាសនា  តតឥតបានោំោា គិត

ពិចារណា ឲបានចាស់ោស់ថា នប្ោុះអាសនានោុះ គឺប្ពុះថែីននុះឯងជាអាកសាបនប្ពុះការ

វវកឹវរនៅកន ុងនគរនោុះឯង នហើយោំោា ច ុះចូលកន ុងចលោសងគមរាស្រសត និយម ឥតមាន

ល័កខមណឌ ។  នពលនោុះនៅសល់វរជនភាគតិចបំផ ត កន ុងចំនណាមអាកននយបាយតមែរ

នៅមានឧតតមគតិមិនប្ពមចាញ់សាហន៏សត ច តតជាអក សល ពួកអាកតស ូ គំនិតទងំនោុះ

នប្ចើនតតមាននិោា ការននយបាយជាអាកនឆវងនិយម ឬក មុ្យនិសត និយម នដាយនហត 
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ននុះ កន ុងរបបសីហន និយម គឺន ើញមានតត និោា ការននយបាយអចចនតភាព ពីរតត

ប៉ា នណាណ ុះ ប្បឈ្រម មទល់ោា  នលើងឆ្ងកននយបាយនៅកន ុងប្សកុតមែ រ គឺអាកសីហន និយម

និងអាកនឆវងនិយម។  ការនបាុះបង់នចាលការតស ូ មតិ ននអាកសាត ំនិយម អាកជាតិនិយម

តែលជាអាកប្បជាធិបនតយយនសរ ើពិត នហើយោំោា នៅច ុះចូលហល ងួសីហន  ឧបមាោំោា

យកអាហារនៅចិញ្ច ឹមចិញ្ច ឹមខាា  ឲបានធាន់ធំ សំរាប់ស ីមល នួឯងនៅនថងនប្កាយនោុះឯង។ 

ែូចមំុ្បានជំរាបពីខាងនលើរចួមកនហើយ អាកននយបាយតមែរជំោន់នោុះ ោត់មិនសូវ

សាគ ល់ថាអវ ីនៅជាមនោគមវជិាា តែលោត់ប្តវូប្បកាន់យកជាដាច់ខាត នែើមបីរកោនសចកត ី

នថាថន រូរបស់ោត់ជាមន សសផង និងជាកមាា ំងននយបាយរបស់ោត់ផង។    មវុះមនសិកា

ជាតិននុះឯង តែលជាកតាត  ោំោា រត់ទងំហវ ងូ នៅចូលសីហន  នប្ពុះោត់យល់ប្ច ំថា

ននយបាយ គឺជាយស័កត ិ តែលជាតកអលប្កាស ែ ឹកននទំននៀមតមែរ។    នតើគតិតមែ រតបបននុះ

វាមានអវ ី ម សោា នៅនឹង គតិកន ុងសម័យននុះ ? អាកននយបាយ តបបជា អាករកអតា

ប្បនយជន ៏គឺជាវរជនននអំណាចតតប៉ា នណាណ ុះ។  

ចំតណករាស្រសត តមែ រ នៅនពលោត់ន ើញ ការវលឹប្ត ប់របបរាជានិយមផ្លត ច់ការមកវញិ

នពលនោុះគំនិតបាក់សាត ខាា ចអំណាចហល ងួ ក៏វាវលឹប្ត ប់មកវញិមល នួឯក កន ុងគតិ

របស់ោត់តែរ នប្ពុះការខាា ចអំណាច វាកាា យជាធមែជាតិននជនតមែរមាា ក់ៗអស់នប្ចើនសត

វតសរចួមកនហើយ។ មួយវញិនទៀត អវ ីតែលរាស្រសត តមែ រ ោត់តលងយល់នៅនទៀត គឺោត់ឮពកយ

បនញ្ញា រជានិចច ពីសំណាក់អាកននយបាយផង អាកនចុះែឹកផង ថាប្បជារាស្រសត តមែ រជាពូជ

ពងសតមែ រអងគរ តតនពលតែរោត់ឮពកយតផអមតបបននុះ ោត់ោំោា ប្សនណាុះ គិតកន ុងចិតត

ថា ឪប្ពុះនអើយ ! នបើអញសពវនថងននុះ អញនវទោតបបននុះ ច ុះនៅកន ុងសម័យមហាចប្កនសត

ច មហាកសប្ត មានអំណាចនសែ ើនឹងនយមរាជ នតើតមែ រអងគរ តែលជាញាតិសោត នរបស់អញ

នតើោត់នវទោចិតតកាយតបបណានៅកន ុងរបបមន សសជិុះជាន់មន សស ? 

សួរថានតើកតាត មន សសននុះឯងឫ តែលោំឲរបបរាជានិយមផ្លត ច់ការ អាចនៅតថរកោបាន

នូវឯកសិទធិមហាកសប្តឲគង់វង់ជានិចច តែលោំឲដាតំលងែ ុះ នូវលទធិប្បជាធិបនតយយនសរ ើ

នៅប្សកុតមែ រ ? 

នយើងន ើញចាស់នហើយថា ចលោសងគមរាស្រសត និយម នកើតនចញពីរបបផ្លត ច់ការ នហើយ

អាកបនងក ើតនសាតនទៀត គឺពួកជនមួយកាត ប់តូច មានហល ងួសីហន ជានសោប្បម ម។ែូនចាុះ

វាោែ នការអវ ីគួរឲនងឿងឆងល់នទ អំពីជ័យជំនុះដាច់ម មនៅកន ុការនបាុះនឆ្ងា ត នៅនថាទ១ី១

កញ្ញា  ឆ្ងា ំ១៩៥៥ របស់សងគមរាស្រសត និយម នប្ពុះជាការនបាុះនឆ្ងា តោែ ននសរ ើយ តត ិធម៌ផគង

នរៀបចំន ើង ពីប្កមុអាកសីហន និយម នែើមបី ជ័យជំនុះរបស់ប្ពុះករ ណារបស់មល នួ។ ែូនចាុះ

នយើងអាចសនា ិដាឋ នបាន ”សងគមរាស្រសត និយម” បនងក ើតន ើង សំរាប់តត ប គគលសីហន  តត

ប៉ា នណាណ ុះ។  

  

១.៣.សក្មែភាពនដយាបាយ របស់សងគមរាស្រសត និយម ពីឆ្ន ំ១៩៥៥ែល់១៩៦០ 

  

សក្មែភាពនដយាបាយក្ន ុងប្បដទស 
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គឺោែ នអវ ីនប្ៅពីការមំពប្ងឹងអំណាចផ្លត ច់ការសនមតចសីហន ហន ុ ុះនទ ែូចយ៉ា ង៖ 

នៅនថងទី១៤មករាឆ្ងា ំ១៩៥៦ ការប្បកាសនប្បើរែឋធមែន ញ្ា ថែី តែលជារែឋធមែន ញ្ា តប្មូវអំនពើ

នលែ ើសសនមតចសីហន តតប៉ា នណាណ ុះ។  

នៅកន ុងតមវចិាកាឆ្ងា ំ១៩៥៧ បនងក ើតចលោយ វជនសងគមរាជានិយមតមែរ នែើមបីឲឈ្រចំា

ទុះនែ និងតប្សកថា ”ជ័យនយសនមតចឪ បិតាឯករាជយជាតិ !”។  

នៅនថងទី៨មករាឆ្ងា ំ១៩៥៨ សនមតចសហីន  រំលំរាជរដាឋ ភិបាលែឹកោំនដាយនោកស ីម.វា៉េ

នដាយសារនោក ជំទស់នឹងប្ទង់ អំពីចំណង់របស់ប្ទង់ ចង់យកសមាជជាតិមកនធវ ើជា

សាា ប័នជាតិមួយនៅកន ុងរែឋធមែន ញ្ា ។  

នៅនថងទី៨មករាឆ្ងា ំ១៩៥៨ សនមតចសហីន ប្បកាសរំោយរែឋសភា កន ុងចិតតនលែ របស់ប្ទង់

គឺសភាជាតិននុះ មិនសូវជួយែិតែល់នូវចំណង់ហួសនហត របសប់្ទង់ គឺពប្ងឹងអំណាចផ្លត

ច់ការ។  

នៅនថងទី២៦មករាឆ្ងា ំ១៩៥៨ សនមតចសហីន នធវ ើប្បជាមតិអំពីចាប់នបាុះនឆ្ងា ត នែើមបី

ប្បនយជន៏ប្ទង ់តតប្ទង់នប្បើឧបាយកល ែូចតែរប្ទង់ធាា ប់នធវ ើនែើមបីបំភាន់មតិរាស្រសត  លបិច

នោុះគឺ ឲសិទធិស្រសត ីអាចនបាុះនឆ្ងា តបាន។  

នៅនថងទី ២៩មករាឆ្ងា ំ១៩៥៨ មាននធវ ើការនបាុះនឆ្ងា ត នរ ើសមាជិកសភាជាតិ។  ចលោ

សងគមរាស្រសត និយម បានទទួលបាននជាគជ័យ ជាអតិបរមិាណ។  

កន ុងតមមករាឆ្ងា ំ១៩៥៩ នោក សម សារ ើ តែលជាសិបបករ ែ៏សំខាន់មួយ ននការបនងក ើត

ចលោសងគមរាស្រសត និយម រត់ចូលនប្ព នប្ពុះមានទំោស់មតិននយបាយជាមួយសនមតច

សីហន ។  ទំោស់នោុះគឺនៅប្តង់ នោក ប្បកាសតាមលិមិត នហើយច ុះផោយកន ុងកាតសត”

រដាឋ ធិបនតយយ”នៅនថងទី១មករា បនងក ើតចលោប្បឆ្ងំងនឹងសងគមរាស្រសត និយម។    ចលោ

នោក មានន ែ្ ុះថា ”ចលោរបួរមួអាកប្បជាធិបនតយយ” សាា បទជនសំខាន់មាន នោក

សម សារ ើ និង នោក នៅ បូរ ើ។  សនមតចសីហន  មានប្បតិកមែប្បឆំ្ងង ទងំកនប្មាលនឹង

សារលិមិតននុះ នហើយនចាទប្បកាន់ថាជាអំនពើកបត់ជាតិ។ នគែឹងចាស់ថា នោក សមសារ ើ

នោកមិនតមនជាសនតជននទ តតសិទធិបនងក ើតគណបកសននយបាយ ជានសរ ើភាពរបស់

មន សសមាា ក់ៗតែលមានតចងកន ុងនសចកត ីតថាងប្បកាសជាសាកលននសិទធិមន សស។    នចាទ

នោកថាជាជនកបត់ជាត ិ អាកតែលនចាទនោុះនទ ជាជនកបត់រាស្រសត តែលជាមាច ស់របស់

ប្បជាជាតិ។  

គួរែឹងតែរថា នថងនប្កាយមក សនមតចសីហន  ចាប់ នោក នៅ បូរ ើ យកនៅបាញ់ប្បហារ

ជីវតិជាសាធារណៈនៅប្តពងំប្ក ឹង កន ុងនមតតកំពង់សព  ឺនដាយោែ នជំន ំជំរុះនទស នែើមបី

ទ កជានមនរៀន។ សីហន ឲថតក ន ននការបាញ់ប្បហារជីវតិនោក នៅ បូរ ើ នហើយឲយកក ន

ននុះ នៅបញ្ញច ំងតាមសាោនរៀនប្គប់ថាា ក់ ជាពិនសស បងខ ំឲក មារា ក មារ ើនៅទសសោ

ភាពយនតននុះ។  ននុះនហើយជាអំនពើនប្ពនផសរបស់សហីន ។  
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កន ុងតមក មាៈឆ្ងា ំ១៩៥៩ នសត ចសីហន អន ញ្ញា តឲកងនមមរៈភូមិនធ  សមាា ប់ នោក ដាប ឈួ្

ន អតីតតមែរឥសសរៈ នមគណបកស និងរែឋមស្រនត ី នដាយនចាទប្បកាន់នោក ថាមានបំណង

ជាក់ចាស់ចង់នធវ ើរែឋប្បហារ នដាយមានយួនខាងតបូ ងនៅពីនប្កាយ។  

នថងទ២ី៦វវចិាកាឆ្ងា ំ១៩៥៩ សនមតចសីហន បញ្ញា ឲពយូ រសកមែភាពសភាជាតិ។  

កន ុងតមមិថ ោឆ្ងា ំ១៩៦០ សនមតចសីហន នធវ ើប្បជាមតិ ស ំឲប្បជាពលរែឋ នប្ជើសនរ ើសរវាង

ននយបាយប្ពុះអងគ នឹងននយបាយ នោក ស ឺង ង៉ា កថាន់ និងអាកក មុ្យនិសត និយម។  

នថងទ១ី៧ធន ឆូ្ងា ំ១៩៦០ សភាទងំពីរ (រែឋសភាព និង ប្កមុប្ពឹកោប្ពុះរាជាណាចប្ក) នបាុះ

នឆ្ងា តតតងតំាងសនមតចសីហន ជាប្បម មរែឋអសមួ់យជាជិវតិ។  

នថងទ៣ីនមសាឆ្ងា ំង១៩៦០ មហាកសប្តននរាតតម ស រាប្មិត ប្ទង់ប្បឈួ្ននរាគសគតនៅនៅ

កន ុងប្ពុះជោែ យ ៦៤វសោ។  

  

សក្មែភាពនដយាបាយដប្ៅប្បដទស 

កន ុងតមនមសាឆ្ងា ំ១៩៥៥ សនមតចសីហន បានចូលរមួប្បជ ំកន ុងសនា ិសិទនៅទីប្កងុប៉ាង់ឌ្ ង

នៅប្បនទសឥណឌ នូណស ។ី សនា ិសិតននុះ មាននោលបំណង បនងក ើតជាអងគការននប្បនទស

មិនចូលរមួកន ុងប្បតិព័នធណាមួយ។ សនា ិសិតននុះនទៀត បនងក ើតឲមានអតាសញ្ញា ណននតតិ

យកប្បនទសកន ុងឆ្ងកអនតរជាតិ តែលនកើតន ើងពីការរបួរមួ ននប្បនទសនទើបនឹងទទួល

បានឯករាជយ។  

នៅនថងទី១៦ឧសភាឆ្ងា ំ១៩៥៥ អានមរកិាំង និងតមែរ ច ុះហតានលខាទក់ទងនឹងជំនួយ

នយធាសហរែឋអានមរកិ ផតល់ឲកមព ុជា។  

នថងទ១ី៤ធន ឆូ្ងា ំ១៩៥៥ ប្បនទសតមែរ បានចូលជាសមាជិកននអងគការសហប្បជាជាតិ។  

នថងទ១ី៣ក មាៈឆ្ងា ំ១៩៥៦ សនមតចសីហន យងនៅនធវ ើប្ពុះរាជទសសោកិចចជាផល វូការ ជានលើក

ែំបូង នៅប្បនទសចិនក មុ្យនិសត ។  រាជទសសោកិចចននុះ ជាអោា ក់ក មុ្យនិសតទក់បាន

សីហន ឲជាប់នៅកន ុងប្ទងុចិន តតក៏ជាោភរបស់សីហន តែរ នប្ពុះប្ទង់អាចបនតពប្ងឹង

ននយបាយផ្លត ច់ការនៅកន ុងប្សកុតមែ រ នដាយសំអាងថាមានចិនក មុ្យនិសត  ជាអាកោំប្ទ

ប្ពុះអងគនលើឆ្ងកអនតរជាតិ។  

នថងទ២ីមិថ ោឆ្ងា ំ១៩៥៦ រាជាណាចប្កតមែរ និងសាធារណរែឋនយៀកណាមខាងតបូ ង យល់

ប្សបោា  ឲមានការទំោក់ទំនងតាមផល វូទូត។  

នថងទ៤ីវវចិាកាឆ្ងា ំ១៩៥៧ សនមតចសីហន  ប្បកាសប្កម ដាក់ប្បនទសតមែរជាប្បនទសអពោក្

វរតិ ប្កមននុះប្តវូបានសមាជជាតិនលើកទី៤ យល់ប្ពមនៅកន ុងតមមករាឆ្ងា ំ១៩៥៧។  

នៅនថងទី១៨មិថ ោឆ្ងា ំ១៩៥៨ មានឧបបតត ិនហត នយធា រវាងតមែរនិងយួនខាងតបូ ងនៅ

តាមប្ពំតែនននប្បនទសទងំពីរ។  
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០០៣ 

 

នថងទ១ី៨កកតដាឆ្ងា ំ១៩៥៨ មានការតថាងរមួចិនតមែរ ប្បកាសតំាងសាា នទូតនៅវញិនៅមក

រវាងប្បនទសទងំពីរ នដាយនហត ននុះ តមែ រផ្លត ច់ទំោក់ទំនងជាផល វូការជាមួយចិនជាតិ

និយម(ចិននតវា៉េ ន់)។  

នៅនថងទី១៨វវចិាកាឆ្ងា ំ១៩៥៨ តមែ រប្បកាសផ្លត ច់ទំោក់ទំនងតាមផល វូទូតជាមួយរាជាណា

ចប្កនថ។  

នៅកន ុងឆ្ងា ំ១៩៥៩ សស្រង្ហគ មនៅប្បនទសនយៀកណាម បានផទ ុុះន ើងជានលើកទី២។  

នៅនថងទី១៨ធន  ូឆ្ងា ំ១៩៦០ តមែ រចិន ច ុះហតានលខារមួទក់ទងនឹង”មិតតភាពចិនតមែរ និង

មិន ា្ នពនោា នៅវញិនៅមក។  

នៅកន ុងការសាកលបងសិកោរបស់នយើង នៅនពលនប្កាយ នយើងនឹងនលើកមកពិនិតយបនត

នទៀតនូវសម័យសងគមរាស្រសត និយម នហើយនឹងវភិាគ អំពីការយល់ន ើញរបស់អាកឯកនទស

បារាងំមួយចំនួន តែលជាអាកោំប្ទននយបាយសីហន  នដាយបានសរនសរការពរ

ចលោ”សងគមរាស្រសត និយម ថាជា ផល វូកណាត ល រវាងលទធិប្បជាធិបនតយយនសរ ើនៅបសច ឹ

មប្បនទស និងរបបសងគមនិយម មា៉ា ស ីសនិយម តែលប្គប់ប្បនទសនោកខាងនកើតយក

វាមកអន វតតន៏។  

ដសៀវដៅដយាង៖ 

- វវបិតត ិកមព ុជា និពនធនដាយនោក នម ឆ្ងត   

- គ កននយបាយ និពនធនដាយប  នចនា  ម៉ា ល(១៩៧១)   

- La crise cambodgienne    Thèse pour le doctorat  par Phung Thon    Faculté de 

droit de Paris(1954)។  
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០០៣ 

 

សមយ័ឯករាជ្យ - ១៩៦០-១៩៦៦  
២.រយៈដពលពីឆ្ន ំ១៩៦០ ែល់ឆ្ន ំ១៩៦៦ 

  

២.១.សងគមរាស្រសត និយម អាចចាត់ទុក្ជ្ជផល វូក្ណាត លបានដែរឫដទ? 

ជនជាតិបារាងំមួយប្កមុ១ ោំោា សរនសរសរនសើរ នដាយយកលកខនត ិកៈមល នួជាសាស្រសតចារយ

ជាអាកជំោញ នែើមបីអនាងអាកនចុះែឹកតមែ រឲនជឿនលើធាត ចលោសងគមរាស្រសត និយមថា ជា

ប្បពនធលទធិប្បជាធិបនតយយតែលមិនធាា ប់មានមួយកន ុងប្បពនធរបបននយបាយ។ ជា

ប្បពនធននយបាយ តបបរបបប្គប់ប្គងអាប្ស័យរែឋសភាជាតនត ី(clasique) តតនៅកន ុង

របបននុះ មានោយ របូមនតថែីមួយ គឺលទធ ិប្បជ្ជ្ិបដតយយអ្ឌ្ឍដោយចំដ ះ គឺថាៈ”តមែ រ

មាា ក់ៗ អាចមានសិទធិ សរនសរបែឋោលិខិត(pétition)នផាើចំនពុះអាជាធរ នែើមបីបត ឹងស ំឬ

តថាងមតិ ឲយកបញ្ញា អតាប្បនយជន៏របស់មល នួ ឬ ប្កមុ មកពិនិតយ រកការពិត(មាប្តា១៤

ននរែខធមែន ញ្ាឆ្ងា ំ១៩៥៦)ជូនមល នួ។ មោ៉ាងមួយនទៀត ប្បជាពលរែឋអាចមានសិទធិអាចហូត

ង្ហរតំណាងរាស្រសត នន សភាជាត ិឬ សភានមតត ែូចមានតចងកន ុងរែឋធមែន ញ្ាឆ្ងា ំ១៩៥៦កន ុង

នោុះ មានបនងក ើតសាា ប័តថែីមួយ គឺសភាប្បជាជន៣ឬសភានមតត នៅតាមនមតតនិមួ

យៗ។  

សភាប្បជាជនននុះ ជាអងគការ នបាុះនឆ្ងា តអន ម័តថវកិារនមតតនិង  ំ។    នោលបំណងរ

នប់សនមតចសីហន  គឺបនងក ើតនែើមបីបនញ្ញា ុះ(inciter)ប្បជាពលរែឋឲចូលរមួគិតពីបញ្ញា សំខា

ន់ៗ របស់ជាតិ ែូចយ៉ា ងឲនយបលទក់ទង ប្គប់ការច ុះសិនធ ិសញ្ញា ជាមួយបរនទស ថវកិា

រជាតិប្បចំាឆ្ងា ំ គនប្មាងការមច ីល យរបស់រាជរដាឋ ភបិាល អន ម័តគណនីរែឋបាល និងជូន

ជាវសិ័យមតិចំនពុះរែឋសភា និងរដាឋ ភិបាលទក់ទងនឹងកិចចការសាធារណៈ។  

ធាត ពិនសសមួយនទៀតរបស់សភាប្បជាជន គឺមស្រនត ីរាជការនមតត ជាអាកទទួលម សប្តវូ

ចំនពុះម មមល នួប្សបតាមចាប់រែឋធមែន ញ្ា  ែូនចាុះសភាននុះអាចសរនសរលមិិត សួរផ្លា ល់

ជាសំណួរចំនពុះអភិបាលនមតត ឲនឆា ើយពនយល់ែល់មល នួនូវប្គប់កិចចការទក់ទងនឹងកិចច

ការរែឋបាលជាទូនៅ។ នៅកន ុងប ពាសិទធិននុះ សភាប្បជាជន អាចស ំនសា ើឲែកែំតណង

អភិបាលនមតត ចាងហាវ ងសាោែំបូង ឲផ្លា ស់មស្រនត ីរាជការណាមាា ក់នចញពីប្កមុរាជការឬ

នធវ ើការប្ពមាន តាមការនបាុះនឆ្ងា តនដាយយកសនមាងភាគនប្ចើន៣/៤ននចំនួនសមាជិក

ទងំអស់ ជាបានការ នហើយនសា ើជាបោា ន់នៅប្កមុប្ពឹកោប្ពុះរាជាណាចប្ក ស ំឲសំនរចយល់

ប្ពម តាមការនបាុះនឆ្ងា ត នដាយយកសនមាងភាគនប្ចើនដាច់ខាត ជាបានការ។  

លទធិប្បជាធិបនតយយអឌ្ឍនដាយចំនពុះ ជាសាមានយគ ននធាត ជានប្ចើន តែលមាននៅ

កន ុងរបបចិនក មុ្យនិសត  និងប្បនទសនយនង្ហ សសាា វ ើ ជារបបែឹកោំ ជា ការណ្៌

(pragmatique) មាននោលការណ៏ បិតានិយម (paternalisme) មានមនោគមវជិាា ជា

ទិែឋ ិ (dogme) បនងក ើតន ើងសំរាប់បំនរ ើផលប្បនយជន៏ប គគលសីហន ។  

  

អ្វីដែលជ្ជសីហនុនិយម? 
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០០៣ 

 

នយើងនបើកវង់ប្កចក នធវ ើវភិាគនូវសីហន និយម នែើមបីប្សួលបនតការសកិោរបស់នយើង

ទក់ទងនឹងសងគមរាស្រសត និយម។ សួរថា នតើសីហន និយម ជាមនោគមវជិាា ននយបាយ

ឫនទ ? សនមតចសីហន  តតងតតមានអំនួនជានិចច ថា «នទុះបីជនណាមាា ក់ទ កប្ពុះអងគជា

ប្ពុះអងគមាច ស់ប្កហម មិនអាចែងឹចិតតជាម នបាន ទល់គំនិត ែូរចិតតមិនឈ្ប់ និងសា

វា៉េ  តតប្ពុះអងគននុះឯង ជាអាករកោនគរតមែ រ ឲរស់កន ុងសនត ិភាព ជាងែប់ឆ្ងា ំរចួមកនហើយ

និងបាននធវ ើឲប្បជាពលរែឋ រចួចាកពីភាពប្កីប្ក នហើយនទុះបីមាននគសអប់ប្ពុះអងគយ៉ា ង

ណាក៏នដាយ តតប្ពុះអងគមានប្បជាប្បិយភាពពិនសសកន ុងចំនណាមប្បជាពលរែឋ»។  

នបើនយើងយកសំែីសនមតចសីហន ខាងនលើននុះមកពិនិតយ នយើងន ើញមានគនំិតបី តែល

ប្ទង់នលើកយកវា មកនធវ ើជានយង នននជាគជ័យននយបាយរបស់ប្ទង់គឺ៖ សនត ិភាព ការ

អ្ភិវឌ្ឍ និង ប្បជ្ជប្បិយភាព។ វតថ ុធាត មួយនទៀត តែលប្ទង់នលើកយកវាមកនធវ ើជា នសុះ

សឹក របស់ប្ទង់នលើឆ្ងកអនតរជាតិ គឺ អ្ពាប្កិ្តភាព។ អពោប្កិតភាពននកមព ុជាននុះឯង

 តែលប្ទង់ យកវាមកនធវ ើជាប្បធាន នននិនកខបបទសំរាប់ថាា ក់បណឌ ិតរបស់ប្ពុះអងគ នហើយ

ប្ទង់យកវា មកពនយល់ តបបសនា ិសិទ នៅម មគណៈនមប្បនយគ នៅសាកលវទិោល័យ

ចាប់នៅទីប្កងុបា៉ា រ ើស ោនថងទ២ី៩មិថ ោឆ្ងា ំ១៩៦៤។  

វវធីិសាស្រសត របស់សីហន ននុះ គឺជារបូម័នតតែលនគនប្ចើនយកមកនិយយថា៖ «ជ័យជំនិុះនៅ

ទីបញ្ចប់ គឺជាការបង្ហា ញនូវភាពប្តឹមប្តវូននមនយោបាយតែលបានយកមកនប្បើ»។  មាន

ន័យថា សីហន និយយពនីជាគជ័យរបស់មល នួ នដាយមិននលើកមកបង្ហា ញថា នជាគជ័យ

ននុះ ប្ទង់ទទួលបានតបបណានោុះន ើយ។  

នៅសម័យសងគមរាស្រសត នយិម នបើនគសួរសំណួរនៅអាកសីហន និយម ថាអវ ីនៅតែលជា «

សីហន និយមនោុះ ?» ចនមា ើយគឺមានប្បាំចំណ ច៖ បិតាភាព សនត ិភាព ការរអ្ភិវឌ្ឍ

ប្បជ្ជប្បិយភាព និង អ្ពាប្កិ្តភាព។ នតើពួកអាកសីហន និយម នគោំោា ការពរចំណ ច

ទងំប្បាំននុះតបបណា ? 

បិតាភាព នប្ពុះនគមានជំននឿផ្លង ប់ម មថា សនមតចឪរបស់នគ ប្សឡាញ់រាស្រសត តមែ រែូចជាកូន

នៅផ្លា ល់របស់ប្ពុះអងគ។  

 

សនត ិភាព នប្ពុះននយបាយរបស់សនមតចឪនគ បាននធវ ើឲប្សកុតមែ រកាា យជានកាុះសនត ិភាព

ពិត តែលជាកតាត ោំឲប្បជារាស្រសត រស់មានស ភមងគល និងការរបួរមួជាតិតមែ រ។  

 

ការអ្ភិវឌ្ឍ សនត ិភាពននុះឯង តែលអាចឲសនមតចឪនគ នធវ ើននយបាយអភិវឌ្ឍន៏ជាតិ

លប់បំបាត់នូវនសចកត ីប្កីប្ករបស់រាស្រសត តមែ របាន ននយបាយអប់រំជាតិ ែូចយ៉ា ង អប់រំ

មូលដាឋ ន នែើមបីលប់បំបាត់នូវភាពមិននចុះអកស  បនងក ើតនៅតាមជនបទ ឲមានសាោ

បឋមសិកោ  បនងក ើតតាមប្សកុ នមតត ឲមានអន វទិោល័យ និងវទិោល័យ  កន ុងតផាកឧតតម

សិកោ បនងក ើតមហាវទិោល័យប្គប់វសិ័យសិកោ ែូចយ៉ា ង អកសរសាស្រសត  វវទិោសាស្រសត  ចាប់វវជិាា

នពទយ ឪសថវជិាា  បនចចកវជិាា  វវចិិប្តសិលបៈនិងអាជីវៈ វវជិាា ប្គរូ វវជិាា កសិកមែ វវជិាា អាកបណត ុ ុះ

និងរកោនប្ព វវជិាា បស នពទយ វវជិាា សាធារណការ វវជិាា នភាងនិងសំននៀង វវជិាា នោខ ន។ វវជិាា
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០០៣ 

 

ទងំឡាយននុះ ជាកប្មងចំនណុះជាតិតមែរថែី នៅនប្កាមការែឹកោំរបស់សនមតចឪ បិតាឯក

រាជយជាតិ និងសិកោធិការជាតិ។  

 

ប្បជ្ជប្បិយភាព ជាអំណរគ ណរបស់ប្បជារាស្រសតចំនពុះសនមតចឪ តែលប្ពុះអងគថាវ យនូវ

កមាា ំងកាយ កមាា ំងចិតត និងកមាា ំងប្បជាា  របស់ប្ពុះអងគ ឥតខាា ចននឿយហត់ ជាកមាា ំង

កសាងឲជាតិរ ងនរឿងប្គប់ទិវារាប្តី នែើមបីរកោឯករាជយជាតិ និងបូរណភាពទឹកែី ចំនពុះ

ម មប្បនទសជិនខាង តែលនគចិញ្ច ឹមហិចា ិតារាប់ពន់ឆ្ងា ំ នែើមបីនលបប្សកុតមែ រ។  

 

អ្ពាប្កិ្តភាព ែូចប្បនទសសវ ីស ជាផ្វូតតមួយគត់សំរាប់រកោប្សកុតមែ រ ឲរស់កន ុងសនត ិ

ភាពនៅកន ុងសស្រង្ហគ មនៅនយៀកណាម រវាងយួនខាងនជើង មានជំនួយពីនោកក មុ្យនិសត

និង ខាងតបូ ង មាន វតតមាន នយធាអានមរកិកំាង នៅកន ុងប្សកុយួនខាងតបូ ង

ជា បតងអក។ ការនប្ជើសនរ ើសអងគការ ននប្បនទសមនិចូលកន ុងប្បតិព័នធ  (bloc) ណាមួយ ជា

ការបញ្ញច ក់បតនាមនទៀត នូវការនបតជាា ចិតតរបស់សនមតចឪ យកអពោកត ិតភាពជាតមលសំ

រាប់ការពរឯករាជយជាតិ និងសនត ិភាពននប្បជាជាតិតមែរ។  

ចំនពុះអាកសីហន និយម តនមាលែល បទងំប្បាំវតថ ុធាត ននុះ តែលជាកប្មកផូផង់ននសីហ

ន និយម ប្តវូការចំបាច់មានបាទពីរ តែលជាអំនណាយប្ពុះ ជូនែល់ប្បជាជាតិតមែរ គឺរាជ

បល័ា ងគ និងព ទធសាសោ តែលជាគូររស់សាា ប់រមួជាមួយោា  នែើមបីស មែ មកន ុងសងគមជាតិ

តមែរ។  

នយើងនឹងនលើកយកទសសនៈសីហន និយម វវនិិចា ័យនដាយពួកអាកសីហន និយម មកពិនិត្

យជាបនតបោា ប់កន ុងការសិកោរបស់នយើង ថានតើទសសនៈននុះ មានការពិតតែរឫនទ ? 

នយើងបិទវង់ប្កចក នហើយវលឹប្ត ប់មកពិនិតយបនត  ថានតើសងគមរាស្រសតនិយម ជាផល វូ

ននយបាយកណាត លពិតតមនតែរឫ ? 

នតើចលោសងគមរាស្រសត នយិម ជាចលោមួយថិតនៅនលើផល វូលទធិប្បជាធបិនតយយនសរ ើតែរ

ឫនទ ? នហើយមានែំនណើរនកើនន ើងជាលំដាបព់ីែំណាក់មួយនៅែំណាកមួ់យនទៀតនៅ

កន ុងែំនណើរជា 

វវវិឌ្ឍន៏ធមែតាននលទធិប្បជាធិបនតយយនសរ ើ ឬជាការែូរដាច់ប្ស ុះ តាមែំនណើរបែិវតតន ៏? 

ែូចនយើងបាននលើកមកបង្ហា ញខាងនលើរចួមកនហើយ ថាការកនកើតសងគមរាស្រសត និយម គឺ

វាមិនពិត ជាែំនណើថែ ីតាមគនាងននការវវិឌ្ឍន៏ជាធមែតាននលទធិប្បជាធិបនតយយនសរ ើ ក៏វា

មិនពិតតែរ ជាែំនណើរបែិវតតន៏ នប្ពុះការកនកើតននុះ វានចញពីរែឋប្បហាររែឋធមែន ញ្ា ែូនចាុះ

តាមធមែជាតិរបស់វា គឺវាព ំអាច ថិតនៅ កន ុងភូមិ ជាមួយនឹង លទធិប្បជាធិបនតយយនសរ ើ

បាននោុះន ើយ នដាយនហត ននុះ វាព ំតមនជាផល វូកណាត លនៅកន ុងភូមិតតមួយនោុះបាន

តែរ។ ចលោសងគមរាស្រសតនិយម វាោែ នមានវតថ ុធាត អវ ី តែលនយើងអាចប្បែូចបាននៅ

នឹងលទធិប្បជាធិបនតយយនសរ ើបាននោុះនទ នទុះបីសីហន  មំោបនមៅពណ៏ផ្លក ឈូ្កនលើម ម

វាក៏នដាយ នប្ពុះលទធិចលោននុះ គឺសីហន ោំចូលពីចិនក មុ្យនិសត  ជាភាគរាយ មកផំុ្

នៅកន ុងប្សកុតមែ រ ោយជាមួយប្បនពណីនិយម៥ននប្បជារាស្រសតឆ្ងប់នជឿ មិនតមននែើមបី
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០០៣ 

 

បំនពញចិតតរាស្រសត នោុះនទ គឺសំរាប់បំនរ ើផលប្បនយជន៏ប្ពុះអងគនៅកន ុងគតិឯកធិបនតយយ

(individualisme)។ នយើងអាចទ កចលោសងគមរាស្រសត និយម ជាកូនឥតខាន់សាា  ននលទធិ

ក មុ្យនិសត និយមចិនប្កហម នកើតន ើងជាកូនចនប្ងសំរាប់បំផ្លា ញសងគមតមែរ។  

«លទធ ិប្បជ្ជ្ិបដតយយឲរាស្រសត ប្សួលយល់»តែលសនមតចសិហន យកវា មកនធវ ើជាពកយនសាា ក

វរតិតតបនងក ើតភាពសុ្កសាែ ញ កន ុងគតិរាស្រសត តថមនៅនទៀត នប្ពុះកន ុងលទធិននុះ មាននកើត

ចំនួនកាន់តតនប្ចើនន ើង នូវពួកអាកននយបាយចិញ្ច ឹមឆ្ងា ំងបាយ នបាករាស្រសត  តែលតមែរ

ឲន ា្ ុះថា «អាកននយនបាក» នោុះឯង។  

សភាប្បជាជននមតតកត ី សភាជាតិកត ី ោែ នមានការទំោ់ទំនងនដាយចំនពុះជាមួយប្បជា

ពលរែឋ នប្ពុះអាកតំណាងរាស្រសតថាា ក់ជាតិ និងនមតត ជាតំណាងសងគមរាស្រសតនិយម នប្ពុះ

ចលោននុះឯង ជាអាកនប្ជើសនរ ើសនបកខជនតំណាងរាស្រសត  កន ុងចំនណាសមជកិសងគមរាស្រសត

និយម។  

ការហាមដាច់ខាតមិនឲមានគណបកសននយបាយែនទនទៀត គឺជាការបងខ ំឲមានតត«

ការប្តិុះរុិះតតមួយគត់»កន ុងប្បព័នធននយបាយតមែរ ឧបមា អវ ីតែលសីហន យល់ថាប្តវូ គឺ

ប្តវូរាស្រសត  និង វរជន ទងំបពធជិត និងប្កហសា  ោំោា ទ កជាធម៍ប្ពុះ នធវ ើបែិបតត ិបូជា៦

 ប្បព័នធននការប្តិុះរុិះតតមួយគត់ននុះ គឺជាបំណងសីហន  បំបាត់ក ំឲមានវសិ័យមតិសាធារ

ណៈ និងប្បជាា ននវរជនតមែរ៖ «ប្ពុះបិតាជាអាកតថរកោកូននៅ ែូនចាុះប្ពុះបិតាជាអាកគិត»

។ ការប្បមូលផត ុំវរជនបញ្ញា វនត  ឲនៅជ ំវញិបិតាឯករាជយជាតិ ឬអាកែឹកោំននុះ គឺជាទមាា

ប់។ របស់សងគមសកត ិភូមិ តែលសនមតចសហីន  កាយនចញពីកន ុងប្បនពណីនយិមតមែរ យក

មកអន វតតន៏ នែើមបីពប្ងឹងរាជាអំណាច នហត ននុះឯង បានជាវរជនបញ្ញា វនតតលងមាន

អន ភាព នែើមបីជួយកសាងពិតប្បាកែ នូវការនធវ ើបែិវតត ិនសែឋកិចច និងសងគមកិចច ឲបាន

នជឿននលឿនឆ្ងប់រហ័យនប្កាយពីប្សកុតមែ របានកាា យជាប្បនទសឯករាជយមក។ សនមតចសីហ

ន  ប្ទង់តតងតតនិយយថា ប្ទង់មិនតមនជាសាស្រសាត ចារយសាកលវទិោល័យនទ តតជាកមែករ

ននកិចចការរែឋ ធាា ប់កាន់ែំតណងជានប្ចើន មហាកសប្ត ោយករែឋមស្រនត ី ប្បម មរែឋតែលស ទធ

ជាម មែំតណងពិបាក នហើយមិនចាស់ជាអាចទទូលនសាធននិវតាន៏នទៀតផង ប្ពុះអងគ

បានទទួលនជាគជ័យកន ុងនបសកកមែបំនរ ើជាតិពិត។ តតនយើងែឹងថាសញ្ញា ណននវជិ័យននុះ

វាមិនមានលកខណៈដាច់ខាននោុះន ើយ នប្ពុះនគន ើញមានពិតមាុះ ែូចយ៉ា ងភាពប្បនសើរ

កន ុងការរស់នៅរបស់ប្បជាពលរែឋ ប៉ា តនតសីហន  ប្ទង់ល បបំបាត់នសរ ើភាពននយបាយ ល ប

បំបាត់តនមាននប គគល តែលជាប្គិុះននលទធិប្បជាធិបនតយយនសរ ើ៖ ឧបមានគនធវ ើប្ទងុមាសសំ

រាប់ដាក់នសកែ៏លអ  តតជាបកសីឥតអណាត តនោុះឯង។  

គួរនលើកមកពិចារណាបនត ិចតែរអំពីនសរ ើភាពននយបាយ នប្ពុះនសរ ើភាពននុះ វាមាន

នកើតន ើងពីការតស ូ  នែើមបីឲទទួលសាគ ល់តនមា នៅវញិនៅមក រវាងមន សសនោកនិង

មន សសនោក។  ជាការតស ូតាំងពីមានមន សសនោករស់កន ុងនោកននុះនមាុះ តែលនគន ើញ

មានសាា មនៅកន ុងប្បវតត ិសាស្រសត ននមន សសជាត។ិ ការតស ូ ននុះនទៀត ជាសញ្ញា សំោល់នន

ភាពម សោា ប្ស ុះរបសម់ន សសនោកនិងសតវ គឺនប្ៅពីនសចកត ីប្តវូការអាហារ ជំរក សំ

រាប់នសចកត ីប្តវូការរបសម់ល នួប្បាណ តែលមន សសនោក និងសតវ  ប្តវូការែូចោា  តតមន សស

នោកម សសតវប្តង់មន សសមាននសចកត ីប្តវូការនផសងមួយនទៀត គឺបំណងចង់ឲមន សស
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០០៣ 

 

ែូចោា ទទួលសាគ ល់តនមារបស់មល នួ។  នែើមន ើយជាការតស ូ ហឹងោ បនតបោត ប់មក មានកា

រវវិឌ្ឍន៏បនត ិចមតងៗនៅជាការតស ូ នធវ ើឲមានអារយធម៌ គឺជាការតស ូមានចាប់ជាអាជាា ក

ណាត ល តែលប្បជាជនកន ុងសងគមមួយជាអាកបនងក ើតវាន ើងនដាយមល នួឯង កន ុងនោលការ

ណ៏ននជោធិបតី៧នែើមបីអាណាប្បនយជន។៏ ការននុះនហើយ តែលនគនៅថា «លទធិប្បជាធិ

បនតតយនសរ ើ» ជាសាា នែននមន សសជាតិែ៏នថាថាា  និងនថាថន រូ។ ែូនចាុះការល បបំបាត់នសរ ើភាព

ននយបាយ និងតនមាប គគល នដាយសហីន  ជាអំនពើប្បឆំ្ងងនឹងលទធិប្បជាធិបនតយយនសរ ើ

ផង និងប្បឆំ្ងងនឹងមន សសជាតិផង។  

  

ទសសនៈពនអំ្ណាចរបស់សងគមរាស្រសត និយម 

រែឋធមែន ញ្ាឆ្ងា ំ១៩៤៧កត  ីឆ្ងា ំ១៩៥៦កត  ីពិតជាមានវតថ ុធាត លទធិប្បជាធិបនតយយ សំរាប់បនំរ ើ

ស ផ្លតប្បនយជន ៏ របស់ប្បជាពលរែឋ មានការទទួលម សប្តវូពិត នៅចំនពុះម មប្បជា

ពលរែឋ តាមការនបាុះនឆ្ងា ត។ ប៉ា តនត  សនមតចសីហន  បតងវរវានៅរក «ការនោរពននឥសសរ

ជន» គឺទ កប គគលប្ពុះអងគជានទវតាផង ជាបិតាផង តែលនគន ើញមាននៅកន ុងប្ទឹសត ីនទវ

រាជយកន ុងសម័យអងគរ:«នមែឹកោំ ជាមគុ្នទសក៏ផង ជាប្ពុះបាទធមែ ិកផង ែឹកោំប្បជា

ពលរែឋនៅរកនសកត ីចនប្មើន ន ុះឯងនហើយ តែលនគនមើលន ើញអំណាចរបសស់នមតចសីហន 

មំសអ ិតសាអ ងមល នួ ឲមានភាវរបូ ជាកិតត ិគ ណ(auréole)ផង ជាអន ភាពែ៏អសាច រយផងចំនពុះ

ប្បជារាស្រសត ។  នយងនៅនលើការវភិាគខាងនលើននុះ នយើងសនា ិដាឋ នបានថា ចលោសងគម

និយម មិនអាចចាត់ទ កជាផល វូកណាត លបាននោុះន ើយ។    ការពិតចលោននុះ គឺថិតនៅ

នលើមាោ៌លទធិផ្លត ច់ការស ទធសាត ន ុះឯងនហើយ នគអាចចាត់ទ កសនមតចសីហន ជាជនផ្លត

ច់ការ ពក់អាវចិនក មុ្យនិសត  នសា ៀកសំពត់កបិតតមែ រ នមើលយូរគឺែូចអាយ៉ាងនោខ នចិន

(ហិ)តតមតង។  

 

២.២.ប្ពឹតត ិការណ្៌ក្ន ុងរយៈដពលឆ្ន ំ១៩៦០ ែល់ឆ្ន ំ១៩៦៦ 

ប្ពុះមហាកសប្តស រាប្មិត ប្ពុះអងគស គតនៅនថងទី៣នមសាឆ្ងា ំ១៩៦០ កន ុងប្ពុះជនែ៦៤ឆ្ងា ំ។ ស

នមតចសីហន  ប្ទង់មិនប្ពមប្ត ប់មកទទួលរាជសមបតត ិបនតពីបីតាប្ទង់ នដាយខាា ចចាញ់

សបថ តែលបានសបថ បោា ប់ពីប្ពុះអងគដាក់រាជយថាវ យបិត ថាប្ពុះអងគមិនវលឹមកនសាយ

រាជសមបតត ិវញិជាដាច់ខាត។ កន ុងកបិចិតត(caprice)ននុះ សនមតចសីហន បានបនងក ើតឲមាន

វវបិតតរែឋធមែន ញ្ា  នដាយយកអំណាចប្ពុះមកសងកត់ មិនឲតតងតាំងមហាកសប្តថែីបនតរាជ

សមបតត ិពីបិតាប្ពុះអងគ។ ប្ទង់បងខ ំឲរែឋសភា នធវ ើចាប់ពិនសស (៤នមសា) នែើមបីបនងក ើតប្កមុ

ប្ពឹកោរាជាន សិទធិ មានសមាជិកបីរបូ ប្ពុះអងគមាច ស់ សីស វតា  ិម នី នរ៉េត ជាប្បធាន នោក ទ្

នរឿង កាង និង នោក ផូ នពឿង ជាសមាជិក នហើយមានសមាជិកជំនួសពីររបូនទៀត គឺ

នោក នទព ផន និងនោក ពិទូ ែឺម៉ា ងនតរ៉េ។ូ  

ពួកអាកសីហន និយម មាននិោា ការនឆវងនិយម ោំោា យកតបបបទ(forme)ថែី ននរបប

រាជានិយម ោែ នមហាហាកសប្តននុះ មកបកប្សាយតបបបនញ្ញា រ ថាជារបបរាជានិយមែ៏

បរសិ ទធ នប្ពុះមិនយកមហាកសប្តជាវតថ ុធាត សខំាន់ តតយករាជបល័ា ងគជាប្គិុះននរបប
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០០៣ 

 

នប្ពុះរាជបល័ា ងគជាតំណាងននភា ំនមរ  តែលពួកប្ពហែណ៌នគទ កជាភា ំសកតសិិទធិកន ុងសាកល

នោកននុះ។ នហត ននុះឯង បានជានគនប្បើពកយកន ុងបាវចោនៅជំោន់នោុះ ថា «ជាតិ

សាសោ និងរាជបល័ា ងគ»។ ប្ទឹសត ីននុះ វាប្តវូនឹងអារមែណ៏របស់សនមតចសីហន ណាស់ ែូនចាុះ

ឯង ប្ពុះអងគប្តវូបនងក ើតង្ហរអវ ីមួយសំរាប់ប្ពុះអងគ។ បំណងននុះ វាមិនជាទ កក រៈ(ពិបាកនធវ ើ)

ចំនពុះប្ពុះអងគនោុះន ើយ នប្ពុះនៅនពលនោុះ អវ ីតែលប្ពុះអងគចង់បាន វាប្ោន់តតប្ពុះ

អងគហានិយយនចញនៅ គឺពិតជាបានសំនរចែូចបំណងភាា ម នប្ពុះប្ពុះអងគមានមាត់

ទិពវនៅនហើយ ែូចពកយនគនិយយថាៈ«បំណងប្ពុះអងគគឺជាបញ្ញា តិចាប់»។  

គូរនយើងែឹងតែរ អំពីការនិទនមា ីៗមួយ សនមតចសីហន មឹងនឹង នោក នមៀវ សំផន

និយយនជរនចាលតាមតតទមាា ប់ប្ទង់ នៅម ម នោក គួ រនួ (រែឋមស្រនត ីប្កសួងសនត ិស ម

ជាតិ)ថា «អាហា ុះ! គួរតតនវប្បសាតនខា ប្បនៅវាមតង» គួ រ ន បរវិារែ៏ភកត ី ប្ពុះករ ណា យក

ពកយននុះមកនធវ ើបញ្ញា តិ បង្ហគ ប់ប៉ាូលិស ឲនវប្បសាតនខានមៀវ.សំផន ទងំនថងប្តង់តមន។  

នៅនថងទី១៧មិថ ោឆ្ងា ំ១៩៦០ សភាជាត ិតែលជាសភាប្បថាប់ប្តា ោំោា នធវ ើចាប់ពិនសស

មួយតតងតាំងសនមតចសីហន  ជាប្បម មរែឋអសមួ់យជាជីវតិ។ តំតណងននុះគឺជាល ប

បំបាត់របបរាជានិយមនដាយសីហន មល នួឯង នទុះបីសីហន  បំភាន់ប្បជាពលរែឋ តាម

ការតតងតំាងមាតាប្ពុះអងគជាកសប្តីនទពរកស(gardienne)ននរាជបលា ័ងគក៏នដាយ ក៏វាមិន

អាចោក់នូវមហិចា ិតាោែ នកំរតិ នែើមបីអំណាចនោុះបាននទ:ល បបំបាត់មហាកសប្តតែល

ជាប្បម មរែឋ តតបនងក ើតែំតណងប្បម មរែឋអស់មួយជីវតិ ឲប្សបចាប់រែឋធមែន ញ្ា  នហើយ

មានលកខណៈជាតំតណងអចិនស្រនតយ គឺជាការនធវ ើរែឋប្បហាររែឋធមែន ញ្ា មតងនទៀត នែើមបី

រំោយរបបរាជានិយមនចាលនោុះឯង។  តតការរំោយននុះនទៀត ជាទនងវ ើចំត កណាស ់គឺ

សីហន នៅរកោជានិចចនូវ ឯកសិទធិ និងប ពធសិទធិមហាកសប្ត កន ុងែំតណងប្បម មរែឋទងំ

អស់ ែូនចាុះប្ពុះអងគកាា យជាប្បម មរែឋផង ជាប្បម មអំណាចននយបាយផង សួរថា នតើ

លកខណៈតបបននុះ នគនៅវាថាអវ ីនៅ ? មិនតមនជាជនផ្លត ច់ការនោុះឫ ? 

របបតែលសហីន បងខ ំឲពលរែឋតមែ រយកមកប្បតិបតត ិនៅនពលនោុះ គឺជារបប«វវជិ័យពន

អ្វជិ្ជា » និង «លៃង់ដលល ោច់អ្ហង្ហា រ» ជាប្បម មរែឋ មានមារយទជា ឪតាា នភាព

(vulgaire) គិតតតពីថតក ន បនងក ើតប្ពឹតត ិប័ប្ត«នផសងៗ» ច ុះផោយរបូថតម សសីលធម៏

(érotique) នថាកទប ប្បមាថនមើលង្ហយតនមាប្បនពណីតមែរ របបននុះ មានន ែ្ ុះថា«

សងគមរាស្រសត និយម» តែលជា របបនកើតនចញពី នសពនមថ នកមែ រវាងរបបសិទធ ិអំ្ណាច

(autoritaire) និង របបសមសត  (totalitaire)។  

 

នែើមបីបំភាន់រាស្រសត តមែ រ ថាប្ពុះអងគ ជាអាកសងគមរាស្រសត និយមនលម១ សនមតចសីហន  នធវ ើ

សងគមមូបនិយកមែ  យកលំអានចិនក មុ្យនិសតជាប្គិុះននយបាយ យកគំនិតកំតណ

ទប្មង់នសែឋកិចចអាកនឆវងនិយមតមែរមកនធវ ើ ជាមនធោបាយឧបសាធន(accessoire)យក

ប្បជាភិថ តិ ជាឧបករណ៏ ននការនឃាសោ ទងំអស់ននុះ គឺ កន ុងនោលបំណង តត

មួយ គឺ អំណាចអញសីហន ។  គួររំលឹកបនត ិចតែរថាកន ុងចនោា ុះឆ្ងា ំ១៩៥៦ ១៩៥៧ សនមតច

សីហន បានអន ញ្ញា តឲរាជរដាឋ ភិបាលែឹកោំនដាយនោកសាន.យ ន យកគំនិតពួកអាក
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០០៣ 

 

នជឿននលឿន មកសាកលបង អន វតត ិគំនិតនោុះ មានច ុះផោយ នៅកន ុងប្ពឹតត ិប័ប្ត នន

សមាគមន៏សហភាព នននិសសិតតមែ រ(U.E.K) នៅនពលនោុះ នោក នមៀវ សំផន ជាប្បធាន

នហើយនោកតតងតតនផាើថាវ យសនមតចសីហន ប្គប់នលមជានិចច:ការប៉ា នប៉ាងរបស់រាជរដាឋ ភិ

បាលសាន.យ ន គឺយកតផនការកសិកមែតបបក មុ្យនិសត  និងនធវ ើទំននើមកមែននរចោស

មព ័ន កន ុងវសិ័យសិបបកមែ និងការកនកើតជាែំបូង ននមូលធន (précapitaliste) កន ុងវសិ័

យនសែឋកិចចឧសោហកមែតូចៗជាចាំបាច់។  នប្កាយមក នគន ើញនោកនមៀវ.សំផន យក

បោា ត់គំនិតននុះមកនធវ ើអធិបាយយ៉ា ងនកាុះកាយ នៅកន ុងនិនកខបបទ របស់នោកនៅ

កន ុងឆ្ងា ំ១៩៥៩១០។ តតគំនិតននុះ នគធាា ប់បានន ើញវានៅកន ុងនសៀរនៅមួយ មានចំណង

នជើងថា៖បញ្ញា នសែឋកិចច របស់សងគមនិយមនៅសហភាពសូនវៀត(១៩៥២) និពនធនដាយ

នោកសាត .លីន តែលអាកនឆវងនិយម នៅជំោន់នោុះ យកវាមកអាន នហើយទ កជាទិែឋ ិ

(dogme)សំរាប់នោរព។  

  

សក្មែភាពដយាបាយដៅក្ន ុងប្បដទស៖ 

នៅកន ុងឆ្ងា ំ១៩៦០ សនមតចសីហន  ដាក់កន ុងរនបៀបវរិៈសំរាប់ជូនសមាជជាតិនលើកទី៩និង

ទី១០ឲពិនិតយជានលើកែបូំងនលើតផនការប្បាំឆ្ងា ំរបស់សងគមរាស្រសត និយម។ ជានលើកែំបូង

តែរ សីហន  យកនសែឋកចិចសងគមនិយម មកអន វតតន៏ ជាផល វូការ កន ុងកមែ វធីិននយបាយ

របស់រាជរដាឋ ភិបាល។  

នៅនថងទី១៨ធន ឆូ្ងា ំ១៩៦១ សនមតចសីហន បានបនងក ើតគណកមាែ ធិការប្បឆំ្ងងនឹងអំនពើព ក

រលួយ តែលជាជមង ឺរានំរ៉េរបស់រែឋបាលតមែរ។ ែូចធាា ប់បានជំរាបពីខាងនលើកម នមកនហើយ

ថារាជប្កមការនៅប្សកុតមែ រ ជាវណណ ៈមួយ មានប ពធសិទធ ិ មានអំណាចខាា ំងកាា ណាស់នលើ

ប្បជារាស្រសត  មិនប្តឹមតតជាវណណ ៈននអំណាច អងកការននុះ ជាមនា ីរជាតិសំរាប់រកស ីឲមាន

បានយ៉ា ងឆ្ងប់រហ័ស។ អវ ីតែលជាកិចចការរាជការ ពួកមស្រនត ី ោត់ោំោា យកនៅលក់ែូរ

ែូចជាទំនិញ នបើចង់បានកតនាងខាា ញ់ ប្តវូមានល យទិញ នទើបអាចទទូលែំតណងនោុះ

បាន:អាកធំស ីតាមធំ អាកតូចស ីតាមតូច នប្ពុះអំនពើព ករលួយ វាកាា យជាវបបធម៌ជាត។ិ 

អោន ភាពនៅចំនពុះម មបញ្ញា ននុះ តមែ រនយើងនៅសល់តតការលួងចិតតមល នួឯងថា ជមង ឺ

ប្តាំតប្តងននុះ វាមាននៅនពញពិភពនោក ឯចំតណកអាកសីហន និយម ោំោា តអ ញូតតអរ

អាណិតប្ពុះករ ណារបស់នគ ថា សនមតចប្ពុះអងគ មំប្បយ ទធបំបាត់អំនពើរព ករលួយខាា ំង

ណាស់តែរ តតប្ពុះអងគតតមាា ក់ឯង ោែ នជំនួយនសាុះពីសំណាក់មស្រនត ី ោែ នអាកណាហា នបត ឹង

នបើកម មមស្រនត ីព ករលួយ នតើនធវ ើែូចនមតចនៅនឹងអាចឲវធិានការប្ទង់ មានប្បសិទធិភាព

នកើត ? កន ុងបញ្ញា ព ករលួយ តមែ រនយើងមានវសិ័យមតិនផសងៗោា  តតស ទធតតមានឆនាុះលអ ៗ

ប្បឆំ្ងងនឹងអំនពើននុះ សួរថា នតើនហត ែូចនមតចបានជាជមង ឺព ករលួយ វាកាន់តតធងន់ធងរៗ

ន ើងជានិចចនៅកន ុងប្សកុតមែ រ ? 

នៅកន ុងតមមករាឆ្ងា ំ១៩៦៣ សនមតចសីហន  បានតថាងនៅចំនពុះសមាជជាតិថា ប្ពុះអងគ

មិនប្បឆំ្ងងនឹងការប្បកាសរបបសាធារណរែឋនៅប្សកុតមែ រនោុះនទ។  ការននុះ វាជាទមាា ប់

ននការមួន ៉ា  និង កបិចិតតរបស់ប្ទង់តតប៉ា នណាណ ុះ ននយបាយែឹកោំជាតិរបស់ប្ទង់គឺឈ្រ

នលើកបិចិតតននុះឯង មសឹលមិញ និងនថងតសអ ករសប់សីហន  គឺបនងក ើតជានិចចនូវបញ្ញា ែល់
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ប្បជាជាតិតមែរ នប្ពុះមសឹលមិញ ប្ទង់ថាប្កហម តតែល់នថងតសអ ក ប្ទង់ថានមៀវ អវ ីតែលជាការ

ពិត វាោែ ននោុះន ើយនៅកន ុងការប្តិុះរុិះរបស់សនមតចឪ។  

កន ុងតមវចិា ិការឆ្ងា ំ១៩៦៣ ប្ទង់នធវ ើ ជាតូបនីយកមែធោោរ និងអាហរណករ.នីហរករ

តែលជាតផាកពីរសំខាន់នននសែឋកិចចនសរ ើ។ ជំហានននុះ ជាជំហានមួយនទៀត នែើរនឆ្ងព ុះនៅ

រកនសែឋកិចចសងគមនិយម តែលជា នរាគលកខណៈ(symptôme) នននរាគសព ឹកនននសែឋកិចច

ជាតិតមែ រ។ នៅនថងទី១៣មករាឆ្ងា ំ១៩៦៤ ប្ទង់នធវ ើកំតណទំរង់រែឋធមែន ញ្ា  បនងក ើតប្បជាត ោ

ការ។  

  

សក្មែភាពនដយាបាយដៅដប្ៅប្បដទស 

- នថងទ១ី៦ឧសភា ឆ្ងា ំ ១៩៦១៖ ប្ទង់នធវ ើជាប្បធានននសនា ិសិទនៅទីប្កងុស ឺតណវសត ីអំពីបញ្ញា

នៅប្បនទសោវ។  

- ពីនថងទី១ែល់៥កញ្ញា  ឆ្ងា ំ ១៩៦១៖ ប្ទង់ចូលរមួការប្បជ ំកន ុងសនា ិសិទននបណាត ប្បនទសមិន

ចូលប្បតិព័នធណាមួយនៅទីប្កងុតបលប្កាត។  

- នថងទ១ី៥មិថ ោ ឆ្ងា ំ ១៩៦២៖ ត ោការអនតរជាតិ(C.I.J) សំនរច ឲកមព ុជាឈ្ា ុះកត ី កន ុងជនមាា ុះ

ទក់ទងនឹងប្បាសាទប្ពុះវហិាររវាងតមែរ.នសៀម។  

- នថងទី២០កកតដា ឆ្ងា ំ ១៩៦២៖ សីហន ស ំឲនបើកសនា ិសិទទក់ទងនឹងអពោប្កិតរបស់

ប្បនទសកមព ុជា។  

- កន ុង ឆ្ងា ំ ១៩៦២៖ សីហន នបើកឲមានតំណាងពណិជាកមែយួនខាងនជើងនៅភា ំនពញ។  

- នថងទី១ វវចិា ិការ ឆ្ងា ំ ១៩៦៣៖ សីហន ផ្លត ច់ទំោក់ទំនងតាមផល វូទូតជាមួយយួនខាងតបូ

ង។  

- នថងទ១ី៩ វវចិា ិកា ឆ្ងា ំ ១៩៦៣៖ សីហន បែិនសធជំនួយសហរែឋអានមរកិ នហើយនធវ ើការអំពវ

ោវស ំឲចិនក មុ្យនិសត បញ្ច នូអាកឯកនទសចិនមកជួយតមែរ។  

- នថងទ១ី៩វវចិច ិកាឆ្ងា ំ១៩៦៣៖ សីហន អន ញ្ញា តឲបាត ករតមែ រ នឡាមព័ទធ នហើយវាយចូលសាា ន 

ឯកអគគរែឋទូតសហរែឋង្ហនមរកិ និងអង់នគាសនៅកមព ុជា។  

- នថងទ១ី១ មិោ ឆ្ងា ំ ១៩៦៤៖ ប្បនទសកមព ុជាដាក់ពកយបណត ឹងនៅប្កមុប្ពកឹោសនត ិស មនន

អងគការសហប្បជាជាតិ អំពីការ ា្ នពនកងទ័ពអានមរកិកំាង និងយួនខាងតបូ ងមក

កន ុងប្បនទសតមែរ។  

- កន ុងតម ត ោ ឆ្ងា ំ ១៩៦៤៖ មានការជួបជតជកោា រវាងតមែរនិងយួនខាងនជើងនៅទីប្កងុ

នប៉ាកំាង។  

- កន ុងតម មិោ ឆ្ងា ំ ១៩៦៥៖ មាននបើកសនា ិសិទននប្បជាពលរែឋឥណឌ ចូិននៅរាជធាន។ី  

- នថងទ៣ី នមសា ឆ្ងា ំ ១៩៦៥៖ កមព ុជាផ្លត ច់ការទក់ទងតាមផល វូទូតជាមួយអានមវរកិាងំ។  
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- នថងទី១១ នមសា ឆ្ងា ំ ១៩៦៦៖ កមព ុជា និងយួនខាងនជើង ចាប់នផតើមមានទំោក់ទំនង

តាមផល វូទូត។  

- នថងទី៣០ កកតដា នោកឧតតមនសនីយ សា ល.ែឺង៉ាូល ប្បធាោធិបតីសាធារណរែឋ

បារាងំតសស បានអនញ្ច ើញមកនធវ ើទសសនកិចចជាផល វូការនៅប្បនទសកមព ុជា។    នោកបាន

នធវ ើស នា រកថាមួយ សត ីអំពបីញ្ញា សស្រង្ហគ មនៅនយៀកណាម កន ុងនោុះ នោកបានឲវសិ័យមតិ

នោកថា ែំនណាុះប្សាយននសស្រង្ហគ មននុះ មានតតផល វូននយបាយប៉ា នណាណ ុះនទើបអាចបញ្ចប់ស

ស្រង្ហគ មបាន។  

នបើនយើងនធវ ើការសនងខបននយបាយ សនមតចសីហន  កន ុងរយៈនពល៥ឆ្ងា ំ(១៩៦០ែលែ់ល់

១៩៦៥) គឺជាែំនណើរនែើរចូលនដាយមល នួឯងនៅរស់នៅកន ុងប្ទងុក មុ្យនិសត  នហើយក៏ជាការ

ល បបំបាត់នដាយមល នួឯងនូវធមាែ ន របូរបស់ប្ទង់ តែលវាមានពីប្បជាប្បីយភាព អភិវឌ្ឍ

ន៏និង ននយបាយអពោប្កិតរបស់ប្ពុះអងគ។ នយើងនឹងបនតការសិកោរបស់នយើងអំពីផល

វវបិាក តែលនកើតនចញមកពីការតបរននយបាយរបស់សនមតចសហីន តែលោំឲនសែឋកិចច

ជាតិវោិស នហើយឲប្បជាជាតិតមែរ ធាា ក់ចូលនៅកន ុងសស្រង្ហគ ម តែលបនងក ើតន ើងនដាយពួក

ក មុ្យនិសត  តែលជាប្បិយមិតតរបស់ប្ពុះករ ណាសីហន ។  

  

ការដប្បើ ក្យ៖ 

របបសិទធិអំណាច(régime autoritaire)=របបហាមប្បជាពលរែឋមិនឲនធវ ើ។ របបននុះ វាយ

កនមាចអាកប្បឆ្ងំង។  

(Annah Arendt) 

របបសមសត (régime totalitaire)=របបបងខ ំប្បជាពលរែឋឲនធវ ើ ជារបបមានគណបកសតត

មួយ។  

បញ្ច ុ ុះបញ្ច លូប្បជាពលរែឋតាមការបងខ ំឲនធវ ើតាមមនោគមវជិាា របស់គណបកស។  

មហាជន=La masse. 

ឯក្សារនិងដសៀវដៅដយាង៖ 

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 លទធិប្បជាធិបនតយយអឌ្ឍនដាយចំនពុះ=Démocratie semi-directe។  

៣ សភាប្បជាជន(Assemblées Populaires)រនបៀបនបាុះនឆ្ងា តនប្ជើសតាំងគឺែូចោា នឹង

ការនបាុះនឆ្ងា តនប្ជើនសើសតាំណាងរាស្រសត រែឋសភា ចំនួនមានពី៥ោក់នៅ១៨ោក់ 

នៅតាមជំនួនប្បជាជនកន ុងនមតត នៅទីប្កងុភា ំនពញមានតំណាង៧ោក់។  
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៤ ែកប្សង់ពសីនា ិសិទសមតចសីហន នៅសាកលវទិោល័យចាប់នៅទីប្កងុបា៉ា រ ើស ោនថងទី

២៩មិថ ោឆ្ងា ំ១៩៦៤។  

ច ុះផោយនៅកន ុងទសសដាវែត ីចាប់ និងននយបាយ នៅកន ុងនលមទី៤ តមត ោ.ធន  ូ ឆ្ងា ំ

១៩៦៤។  

៥ ប្បនពណីនិយម=Folklore. 

៦ បែិបតត ិបូជា=បូជាពីការប្បតិបតត ិប្តឹមប្តវូតាមធម៍ប្ពុះព ទធ។  

៧ ជោធិបតី=Souveraineté populaire។  

៨ កានោរពឥសសរជន=Culte de personnalité. 

៩ ជារជាទយទអភ័ពធ នប្ពុះនប្កាយពីបិតាប្ពុះអងគ ហល ងួសីស វតា ិម នីវងសស គត បារាងំមិន

នរ ើសយកប្ពុះអងគឲប្គងរាជយ តបរជានៅនប្ជើស 

នរ ើសសនមតចសហីន  ជាក្យួរបស់ប្ពុះអងគឲប្គងរាជយនៅវញិ។  

១០ Thèse de Khieu Samphan : L’économie du Cambodge et ses problèmes 

d’industrialisation (នសែឋកិចចនៅកមព ុជា និងបញ្ា  

ឧសសហូបនីយកមែ។  
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០០៣ 

 

សមយ័ឯករាជ្យ - ១៩៦៦-១៩៧០  
ដែើមកំ្ដណ្ើតពនការប្តិះរះិនដយាបាយដខែរ 

នយើងនបើកវង់ប្កចក នែើមបីសិកោអំពីនែើមកំនណើតននការប្តិុះរុិះននយបាយតមែរ ម ននឹង

បនតពិនិតយនមើលសម័យសងគមរាស្រសត និយមទី៣ នប្ពុះវាោំឲនយើង អាចសាគ ល់នូវកមាា ំង

ននយបាយតមែរនៅកន ុងជំោន់នោុះ។  

នយើងែឹងថា សងគមប រាណតមែរ អាចរកោការរស់នៅរបស់មល នួអស់នប្ចើនសតវតស នៅកន ុង

សា ិរភាពែ៏ប្បនសើរ ប្បនបុះនឹងនិចចលភាព មានអាកនចុះែឹងប្បកបនដាយគតិបណឌ ិត មាន

រាស្រសតសល តូបូត នចុះនោរពប្បតិបតត ិ ោំោា រស់កន ុងបរយិកាសសងប់នសង ៀមនៅនប្កាមបារមី

ប្ពុះមហាកសប្ត និងប្ពុះព ទធសាសោ កន ុងជំននឿនជឿកមែវាសោ។    តតនៅនពលតែលប្បជា

រាស្រសតចាប់នផតើមែឹកមល នួថា នជាគវាសោរបស់មល នួ វាអាចប្បនសើរនលើសពីជីវតិតែលមល នួ

កំព ងរស់នៅ នហើយអាកនចុះែឹងសំោល់ន ើញថា នសរ ើភាព និងបនចចកនទស អាចនបើក

ទសសនវសិ័យឥតមានកំរតិ សំរាប់សកមែភាពននមន សសនោក តែលជាទនងវ ើ អាចបំ

ោស់បត រូ សងគមប រាណ ឲនៅជាសងគមសម័យប្បកបនដាយនសចកត ីចនប្មើន។ ការបំនបើក

តភាកននុះ ោំបនងក ើត ការប្តិុះរុិះននយបាយ តែលជាការប្តិុះរុិះជាថាមវន័ត  បនងក ើតបញ្ញា

នហើយបញ្ញា ននុះគឺនប្បៀបបាននឹងជីរ សំរាប់ដានំែើមនឈ្ើ ននការចំនរ ើនលូតោស់ននុះឯង

នហើយការលូតោស់ននុះ ប្តវូចាំបាច់មានលទធិប្បជាធិបនតយយជាបាទផងជាមនធោបាយ

ផង សំរាប់តចកផលឲនសែ ើោា  នៅតាមប ញ្ញា កិរយិ របស់ពលរែឋមាា ក់ៗ នៅកន ុងសងគម

ជាត។ិ នហត ននុះឯង នយើងអាចទ កការប្តិុះរុិះននយបាយ ជាកតាត សំរាប់រំសាយនចញពី

សងគមនូវទមាា ប់ជា អវជិាមាន ទ កតតទំោមជា វវជិាា មាន យកវាមកបូកជាមួយ

បនចចកនទសទំននើប សំរាប់បំតរបំរលួសងគមតមែរ ឲរតឹតតពិសាត រឆ្ងប់រហ័សនៅនទៀត កន ុង

នសរ ើភាព សមភាព និងអភិវឌ្ឍន៏។  

  

ែំដណ្ក្ក្មាល ងំនដយាបាយក្ន ុងសម័យសងគមរាស្រសត និយម 

ែូចធាា ប់បានជំរាបរចួមកនហើយថា នប្កាយពីចលោសងគមរាស្រសត និយម ែនណត ើមបាន

អំណាចទងំអស់កន ុងកំល ងឆ្ងា ំ១៩៥៦ កមាា ំងននយបាយ តែលធាា ប់មានសកមែភាព

បានោំោា សមង ំនែក រង់ចំាឪកាសលអ  តែលមល នួយល់ន ើញថាវាែល់កាល អាចឲមល នួនងើប

នធវ ើសកមែភាពននយបាយបានន ើងវញិ។  កមាា ំងនោុះមាន៤ប្កមុ៖ អាកជាតិនិយម អាក

សាត ំនិយម អាកនជឿននលឿននិយម និងអាកក មុ្យនិសត និយម។  

  

ការភាា ក់្រលឹក្ពនអ្នក្ដសនហាជ្ជតិ 

ជាបឋម គួរនយើងនលើកយកចំណ ច ននការភាា ក់រលឹកននអាកនសាហាជាត ិមកនធវ ើជានយង

កន ុងការកនកើត ននការប្តុិះរុិះននយបាយតមែរ។  នយើងគួរកត់សំោល់ថា ការហូរចូលននវបប

ធម៌បសច ឹមប្បនទស មកកន ុងប្សកុតមែ រ កន ុងសម័យអាណាពោបាលបារាងំ (១៨៦៣-

១៩៥៣) ោែ នោំមក នូវពនា ឺនននសរ ើភាព និង សទិធិមន សស សំរាប់សងគមតមែរនោុះន ើយ
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០០៣ 

 

នប្ពុះថា សទធិសញ្ញា អាណាពោបាលបារាងំជាមួយនឹងតមែរ ជាសទធិសញ្ញា ននយបាយ និង

នយធា តែលមានចំណ ចធំពីរ(៖)ការពរមហាកសប្ត និងប្បនយជន៏បារាងំ និងតមែរ នៅ

ចំនពុះម មប្បនទសជិតខាង មាន យួន នសៀម។  

 

តមែ រនយើងភាគនប្ចើនតតងតតយល់ន ើញថា សទធិសញ្ញា អាណាពោបាលបារាងំជា «អំ្ដពើមួយ

មិនលអ  ដតជ្ជការចាបំាច់ណាស់» សំរាប់សនស្រង្ហគ ុះជាតិតមែ រ ពីមហិចា ិតាជាវតិាា រកមែ របស់

ប្បនទសនសៀម និងយួន។    តតសទធិសញ្ញា ននុះ វានៅរកោជានិចច នូវសាា នភាពជាប្បនទសមំុ្

បរនទស គឺប្សកុតមែ រប្ោន់តតែូរអាកប្តួតប្តាតតប៉ា នណាណ ុះ។ កន ុងសាា នភាពននុះ តមែ រនយើង

ប្ោន់តតបាននធវ ើការនប្បៀបនធៀប ថានៅហាវ យថែ ី ោត់មានចិតតលអជាងនៅហាវ យចាស់

នហើយោំោា រស់នធវ ើជាបាវនគបនតនៅនទៀត ឥតោំោា មានបារមាអំពីអាោគតជាតិនោុះ

ន ើយ។ នបើកាលណា មាននកើតចលោប្បឆ្ងំងនឹងរបបអាណានិគម ែូចយ៉ា ងចលោ

រនំដាុះជាតិ របស់នោកប្កឡានហាមគង់កត ី អាចារយសាវ កត ីកន ុងសតវតសទី១៩ តមែ រនយើងភាគ

នប្ចើនក៏ោំោា និយយតាមការនចាទរបស់បារាងំ និងរាជានិយម ថាជាអំនពើកបត់ជាត។ិពិ

តប្បាកែណាស់ តមែ រនយើងោំោា និយយតាមនគតបបននុះ នប្ពុះខាា ចអំណាចអាកប្តួតប្តា

នបើនគថាលអ  ប្តវូតតោំោា ថាលអ  នបើនគថាអាប្កក់ប្តវូោំោា ថាអាប្កក់ នរឿងននុះ នបើនយើង

មិនបានយកមកវាពិចារណាឲបានម៉ាត់ចត់ គឺោំោា គិតថាជានរឿងធមែតា ឧបមាថា នតើ

មន សសណាមួយមិនខាា ចសាា ប់ ? តតនបើនយើងយកវាមកគិតបនត ិច នយើងន ើញថាកន ុង

ពកយតមែ រ ក៏មានពកយ «វវរិប រស» សួរថានតើពកយននុះវាបាត់ពីសតិតមែ រអស់នហើយឫ ? នបើ

បាត់តមន នរឿងននុះ វាមិនតមនជានរឿងធមែតានទសំរាប់ជាតិ នប្ពុះពកយវរិប រសននុះ វា

មានសារជាតិ ពីរសំខាន់ គឺ នសចកត ីកាា ហាន និងនសចកត ីលុះបង់ប្បនយជន៏ផ្លា ល់មល នួ

នែើមបីប្បនយជន៏ និងកិតត ិយសជាតិ។ សញ្ញា ណននប្បនយជន៏ជាតិននុះ វាម សោា នឹង

ប្បនយជន៏រមួ នប្ពុះប្បនយជន៏រមួ ឬអាណាប្បនយជន៏នៅកន ុងប្បនទសមាននីតិរែឋ  មាន

ចាប់រែឋសំរាប់ការពរវា ឯចំតណកប្បនយជន៏ជាតិ តែលជាឧតតមប្បនយជន៏ មានអាក

ការពរ គឺប្បជាពលរែឋ តែលជាប្បជាធិបតីននុះឯង។ កាពរប្បនយជន៏ជាតិ ជា

ករណីយកិចច សិទធិ និងជាកតពវកិចចរបស់ពលរែឋមាា ក់ៗនៅកន ុងឆនាៈទូនៅននប្បជាពលរ

ែឋ។ ែូនចាុះនបើប្បជាជាតកិាា យជាប្បជាជាតិមំុ្នគ ប្បជាពលរែឋននុះឯង ជាអាកទទួលម ស

ប្តវូទ១ី នប្ពុះមល នួននុះឯងជាអាកការពរ។  ែូចសភាសិតតមែរមួយ ចារតចងថាៈ«ែំរ ើខាវ ក់

ប្ទមាក់ឆ្តួ»មានន័យថានបើ រាស្រសតលងង ់គឺចាស់ជា មាននសតចឆ្តួែឹកោំជាតិជាព ំខាន។  

ការកនកើតគំនិតននយបាយតមែរនៅកន ុងសតវតសទី១៩ គឺននយបាយប្បឆ្ងំងនឹងរបប

អាណានិគមបារាងំ នប្ពុះរបបននុះ ឲសិទធិែល់ជនជាតិយួនរស់នៅកមព ុជានប្កាម មាន

កមែសិទធិប្សបតាមចាប់ មិនតថមតតប៉ា នណណ ុះ នគបញ្ច លូជនជាតិយួន ឲមករស់នៅកន ុងប

ណាត នមតតឋិតនៅជ ំវញិបឹងទននាសាប នគយកជនជាតិយួនមកប្តួតអាករាជការតមែរនៅ

ប្គប់ប្កសួង ជាពិនសសប្កសួងសនត ិស មជាតិ និងរតោោរភិបាល។ កន ុងភូមិនសែឋកិចច

 បារាងំ នគមិនសូវយកចិតតទ កដាក់ជួយតមែរឲនធវ ើអភិវឌ្ឍន៏ជនបទ កន ុងតផាកកសិកមែ  ក៏

ែូចកន ុងតផាកសិបបកមែ នគគិតតតនធវ ើននយបាយនសែឋកិចច បំនរ ើតតប្បនយជន៏អាណា

និគម យកឈ្្ញួចិន និងយួន ជាោែការជានែើមអាទ៌ ឬជាឈ្្ញួកណាត ល ោំចូលទំនិញ
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ពីបរនទសមកលក ់តែលជាអំនពើនធវ ើឃាតនដាយមិនចំនពុះ ែល់ផលលិតកមែកន ុងប្សកុ ោំ

ឲនសែឋកិចចជាតិ បាត់សវ ័យភាព នូវផលិផលចាបំាច់សំរាប់ការរស់នៅនរៀងរាល់នថង។  ែូច

នោក ប៉ា ន ចនាម៉ា ល នលើកមកបង្ហា ញនៅកន ុងនសៀវនៅរបស់នោក«គ កននយបាយ»នៅ

នពលសស្រង្ហគ មនោកនលើកទី២ផទ ុុះន ើង ប្បជាជនតមែរជួបប្បទុះនូវការមវុះខាតប្គប់តបបង

ជាពិនសសប្កណាត់សំរាបក់ាត់នធវ ើសំនលៀកបំពក់ នប្ពុះតមែ រឥតបានដាកំបាស មវុះនរាង

តមាញមិនតតប៉ា នណាណ ុះ បារាងំជំោន់នោុះ នគទ កអាជិវកមែននុះជានទស នបើចង់តាញគឺ

លួចនធវ ើ នហើយនបើអាជាា ធរចាប់បាន នគយកនៅដាក់គ ក។ វវធិានការននុះ គឺសំរាប់ការពរ

ឈ្្ញួកណាត ល ោំឲរាស្រសត តមែ ររស់កន ុងទ កខ  ែូចសតវ គឺប្សាតនៅកន ុងមាម នប្ពុះអត់សារ ង

និងសំពត់នសា ៀកពក។់ ប្ពឹតត ិការណ៏ពិតននុះ ោំឲនយើងសួរថា នតើរបបអាណានិគមនៅ

នពលនោុះ មានធាត ជារបបតបបណាតែរ ? 

ន ើញតបបននុះ តមែ រចាប់នផតើមមានមនោសនញ្ចញោ យល់ន ើញថា អាជាា ធរ អាណា

ពោបាលបារាងំ កបត់ជាតិតមែ រ នធវ ើននយបាយ បំនរ ើប្បនយជន៏ឯកជន និងប្បនយជន៏

មល នួឯង។ នរឿងននុះ អាកតាមដានប្បវតត ិសាស្រសតជាតិ ែឹងថា គំនិតប្បឆ្ងំងនឹងបារាងំចាប់

នផតើមែ ុះនចញជារបូភាពននយបាយពិត តាមការបនងក ើតសារពត៌មាន«អងគរវតត»នៅឆ្ងា ំ

១៩៣៦ ពីសំណាក់អាកនសាហាជាតិតមែរមួយប្កមុ តែលនយើងនលើកយកន ែ្ ុះមហាប រស

ទងំនោុះមករំលឹកគ ណ មាន៖ ភិកខ ុ  តហម នជៀវ នមៀវ ជ ំ បា៉ា ង ខាត់ នោក ស ឺង ង៉ា កថាន់

នអៀវ នកើស ស ឹម វា៉េ  នទព បា៉ា ន ់ប៉ា ណណ  ចនាម៉ា ល និងអាកនសាហាជាតិអោមិកជានប្ចើននទៀត

។ សារព៌តមានននុះ ជាការនផតើមននគំនិតប្បឆំ្ងងនឹងរបបអាណានិគម នហើយនប្កាយមក

មនៈសិការជាតិននុះ ោំបនងក ើតបាននូវកមាា ំងសងឃឹម អាចមានលទធភាពប្បមូលតមែរអាក

នសាហាជាត ិ នធវ ើសកមែភាពននយបាយ ែូចយ៉ា ងនៅនថងទី២០កកតដាឆ្ងា ំ១៩៤២ មាន

បាត កមែមួយផទ ុុះន ើងនៅភា ំនពញ រមួទងំប្ពុះសងឃ និងប្គហសា  ែឹកោំនដាយនោកស ឺង.

ង៉ា កថាញ់ និង បា៉ា ច នឈ្ឿន ែតងាកបួ ន នហើយតប្សកទមទរឲបារាងំនដាុះតលង ភិកខ ុ  តហម

នជៀវ តែលអាជាា ធរបានចាប់ប្ពុះអងគដាក់ពនធោោរ ពីបទនធវ ើកមែភាពននយបាយ

ប្បឆំ្ងងនឹងបារាងំ។ បោា ប់ពីប្ពឹតត ិការណ៏ននុះមក មនៈសិការតមែ រននុះ ប្តវូបានអាជាា ធ

រអាណាពោបាលបារាងំ បស្រង្ហក បឥតប្បណី តតនទុះបីយ៉ា ងណាកត ី ក៏ព ំអាចសមាា ប់ឧតតម

គតិរំនដាុះជាតិននុះបាននោុះន ើយ នប្ពុះសមបជញ្ា តមែ រ នហើយតថមទងំមានការនបតជាា ចិតត

ថានឹងរំនដាុះជាតិឲបាន ក៏ោំោា  រកមនធោបាយបនងក ើតចលោតស ូ រ ែូចយ៉ា ង មានការ

បនងក ើតចលោ «តមែ រឥសសរៈ» កន ុងកំល ងឆ្ងា ំ១៩៤៦ (ស ំអាននសៀវនៅ ចរតិតមែ រ និពនា

នដាយ នោក ប៉ា ណណ  ចនាម៉ា ល)។  

 

នប្កាយពីចប់សស្រង្ហគ មនោកនលើទី២មក កងទ័ពសមពនធមិប្តបានឈ្ា ុះសស្រង្ហគ មនលើកងទ័ព

ណាស ីនៅអឺរ ប និងកងទ័ពជប៉ា ននៅអាស ី នគក៏បានអន ញ្ញា ត ឲកងទ័ពបារាងំនសរ ើ

ែឹកោំនដាយនោកឧតតមនសនីយ ែឺនង្ហ ល តែលជាសមាសភាគមួយននកងទ័ពសមពនធ

មិតត មកចាត់តចងការស ំចាញ់កងទ័ពជប៉ា ននៅឥណឌ ចូិន គួររំលឹកតែរថា នៅកន ុងរយៈ

នពលសស្រង្ហគ មនោកនលើកទី២ អាជាា ធរបារាងំនៅឥណឌ ចូិន បានោំប្ទរបបនោកនសោ

ប្បម មនប៉ាតំាង ឬវ ើស ី នហើយសនមតចសីហន ននុះ ជាមហាកសប្តនប្ជើសនរ ើសន ើងនដាយរបបវ ើ
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ស ីននុះឯង នហត ននុះឯង នៅនពលទ័ពបារាងំនសរ ើមកែល់ប្សកុតមែ រ ហល ងួសីហន ភ័យ

ណាស ់ រត់នៅពួនកន ុងវតត ខាា ចបារាងំចាប់ ទី១នប្ពុះបានចូលជប៉ា ន ប្បកាសឯករាជយ

តាមអន សាសន៏ជប៉ា ននៅនថងទី១២មិោឆ្ងា ំ១៩៤៥ ទី២ទទួលរាជយសមបតត ិកន ុងរបបវ ើស ី

តែលជារបបនធវ ើសហការជាមួយរបបណាស ី។  នពលមកែល់ប្សកុតមែ រ អាជាា ធរបារាងំនសរ ើ

ឥតបាននសើនរ ើ ការសំនរចទងំឡាយ របស់អាជាា ធរបារាងំ នៅនប្កាមអំណាច របបវ ើស ីន

នោុះន ើយ នប្ពុះនគទ កប្បនយជន៏បារាងំជាធំ អវ ីតែលសំខាន់របសន់គ គឺប្បតោសាា បោ

របបអាណានិគមនៅឥណឌ ចូិន តតនោលបំណងននុះ ប្តវូបានសហរែឋអានមរកិផង និង

ចប្កភពអង់នគាសឃាត់មិនឲសមិទធិបាន នហត ននុះឯងបានជាបារាងំ បងខ ំមល នួឯង នធវ ើ

កិចចសញ្ញា បនណាត ុះអាសនា  ជាមួយរដាឋ ភិបាលតមែរ បោា ប់មក នគនងក ើតសហភាពបារាងំ

តែលមានប្បនទសអតីតអាណានិកមជាសមាជិក នែើមប ីបនតវតតមាន របស់មល នួនៅកន ុង

អតីតបណាត ប្បនទសទងំនោុះ ឲវាប្សបចាប់អនតរជាតិផង និងសីលធម៌ផង។  

ការបនងក ើតរែឋធមែន ញ្ា តមែ រនលើកទី១កន ុងឆ្ងា ំ១៩៤៧ បង្ហា ញពីការកនកើតគំនិតលទធិប្បជា

ធិបនតយយនសរ ើកន ុងគតិអាកនសាហាជាតិតមែរ តតកំនណើតននុះ ក៏វាកាា យ ជាការគំរាមកំតហង

ែល់អាជាា ធរ សហភាពបារាងំនៅប្សកុតមែ រនោុះតែរ។ នយើងែឹងថា នៅនពលសរនសររែឋ

ធមែន ញ្ា  ពួកបារាងំតែលជាសមាជិក គណកមែការ ននការតតងនសចកត ីរែឋធមែន ញ្ា  នៅ

មានឥទធពលខាា ំងណាស់នលើអាកតតងចាប់តមែ រ ទី១ នគយកការនចុះែឹងរបស់នគ មក

សងកត់នលើតមែ រ ទី២បារាងំ នគយកអំណាច មកកំតហង តបបហឹងោផង និងលួងនោមផង

ឲតមែរយល់ន ើញែូចនគ កន ុងនោលបំណងការពរប្បនយជន៏របស់បារាងំ និងមហាកសប្ត

តមែរ តែលនគទ កជា សមពនាមិប្តអាចទ កចិតតបាន និងមានភកត ីភាព។    ែូនចាុះនៅនពល

នោុះ គំនិតននយបាយអាកនសាហាជាតិតមែរ គឺការពរលទធិប្បជាធិបនតយយជាដាច់ខាត

ចំនពុះម មបារាងំផង និងរបបរាជាធិបនតយយផង។  នៅនពលតែរ អាកនសាហាជាតិតមែរ

ចាប់នផតើមមានការសងស័យនៅនលើរបបរាជានិយម ថាជារបបនធវ ើសហការជាមួយបារាងំ

ប្បឆំ្ងងនឹងប្បនយជន៏តមែរ នពលនោុះឯង ក៏ចាប់នផតើមមានកត ិបនៅកន ុងគំនិតតមែរអាក

នសាហាជាត ិនូវការសអប់ ចំនពុះរាជាធិបនតយយនិយម។  

អស់រយៈនពល៩ឆ្ងា  ំ (១៩៤៧ ១៩៥៦) អាកនសាហាជាតិ តែលជាអាកប្បជាធិបនតយយនិយម

នធវ ើការទប់ទល់ តាមមនធោបាយតែលមល នួមាន នឹងការប៉ា នប៉ាង របស់អាករាជានិយម

តែលមានហល ងួសហីន ជាអាកោំម ម បនងក ើតន ើងវញិនូវរបបរាជាធិបនតយយ ការការពរ

ននុះ បានជួបប្បទុះនឹងឧបសគគ  ននរបាំងអំណាចផ្លត ច់ការ បនងក ើតន ើង នដាយហល ងួសីហ

ន ។ របាំងននុះមានន ែ្ ុះថាចលោសងគមរាស្រសត នយិម បនា ំនធវ ើជា ចលោជាតិនិយម តត

ជាជាតិនិយម ឥតអត់នអាន និងបងកអធិករណ៏ ជានិចចជា មួយអាកប្បជាធិបនតយយ

និយម។ កន ុងរយៈនពលននុះឯង អាកប្បជាធិបនតយយ តលងមានការសងស័យនៅនលើអតាទត្

ថភាពននរបបរាជាធិបនតយយ នហើយែូរពីការសអប ់នៅជាការប្បឆំ្ងងនឹងរបបរាជានិយម

តតមតង នប្ពុះនមើលន ើញចាស់ថា នសត ចសហីន  ប្ទង់កាា យជាជនផ្លត ច់ការ និងជា អវតារ

ននបែិបកខជាតិ ឧទហរណ៏ ប្ទង់តំាងមល នួជាប្បម មរែឋអស់មួយជីវតិ ជាអាកែឹកោំ

ននយបាយ អស់មួយជីវតិននុះ គឺជាង្ហររបស់មហាកសប្តផ្លត ច់ការនោុះឯងនហើយ។  
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០០៣ 

 

តតការប្បឆំ្ងងនឹងរបបរបបរាជានិយមរបស់អាកនសាហាជាតិ ជាការប្បឆំ្ងងនប្ជើសនរ ើស

នប្ពុះកន ុងចំនណាមអាកនសាហាតមែរ មានភាគនប្ចើន នៅតតរំលឹកតបបអំណរគ ណ ែល់

សាា នែមហាកសប្តតមែរ តែលបានកសាងប្សកុតមែ រ ឲកាា យជាមហានគរ តតមិនបានយក

មកពិចារណាថា នតើរាស្រសត តមែ រ ប្តវូមហាកសប្តទងំឡាយនោុះ បងខ ំឲនធវ ើពលីកមែហួសពី

កមាា ំងមន សសតបបណាមាុះ នែើមបីនធវ ើសមិទធិននុះ។ រមួនសចកត ីមក កន ុងគតិននុះ នគអាចនធវ ើ

អន មានបានថា រហូតមកែល់បចច ុបបនាននុះ សូមប ី កន ុងចំនណាមអាកប្បជាធិបនតយ្

យនិយម ភាគនប្ចើន ោត់មិនតែលប្បឆំ្ងងនឹង របបរាជានិយម កន ុងឋានៈជារបប

ែឹកោំនោុះនទ តតប្ោន់តតប្បឆ្ងំងនឹង មហាកសប្តណា តែលោែ នទសពធិរាជធម៌តត

ប៉ា នណាណ ុះ។ ទសសនៈននុះចតមាកណាស់ នហើយមានពោក លភាព នៅកន ុងគំនិត តស ូ នែើមបីនសរ ើ

ភាព និងសមភាព នប្ពុះយកប គគលមកដាក់ពីនលើប្បព័នធ  តតឥតបានគិតថា ប្បព័នធនទ

តែលជាព មព ប្កតសចិតតមន សស នហើយការននុះ វាព អំាចមានវនិោមបាននទ។ នហត ននុះនបើ

នគចង់ែូរ រនបៀបែឹកោំជាតិ គឺជាបឋម ប្តវូែូរ ប្បព័នធ របប នទើបអាចែូរ ចរតិអាក

ែឹកោំបាន។ ទសសនៈទ កប គគលនលើប្បព័នធននុះឯងនហើយ តែលសហគមនអ៏នតរជាតិ នគ

នៅតតយល់ន ើញថា ប្បជាពលរែឋតមែ រជាអាករាជានិយម នបើប្តវូរកមនធោបាយមកនដាុះ

ប្សាយ វវបិតត ិននយបាយ ប្តវូចាំបាច់ យករបបរាជានិយម មកនធវ ើជាការនដាុះប្សាយនប្ពុះ

វាជាកតាត អាចបប្ងួបបប្ងួមតមែរបាន។  

ែូនចាុះ នយើងអាចសនងខបបានថា ការប្តិុះរុិះននយបាយតមែរជាអាទ៌ គឺប្បឆ្ងំងនឹងអាណា

និគម(១៩៣៦ ១៩៤៧)បោា ប់មក ទប់ទល់ នដាយយកលទធិប្បជាធិបនតយយជាអាវ ធ មិន

ឲរបបរាជាធិបនតយយនកើតបានន ើងវញិ(១៩៤៧ ១៩៥៦)នប្កាយមកនទៀត ប្បឆំ្ងងនឹង

របបរាជាធិបនតយយ តកាងមល នួជារបបជាតិនិយមផ្លត ច់ការ(សងគមរាស្រសត និយម ឬសីហន 

និយម)តែលជារបបមានលកខណៈជារបបសមនតនិយម(១៩៥៦ ១៩៧០)។  

  

ដខនងពនការប្តិះរះិនដយាបាយដខែរ 

ការវវិឌ្ឍន៏ននការប្តិុះរុិះននយបាយតមែរ តែលនយើងនលើកយកវា មកនធវ ើសនងខបខាងនលើ

ននុះ វាមានតបកតមាង នកើតជាតមកនផសងៗោា នននែើមនឈ្ើ ននយបាយតមែរ។    តតនយើង

ែឹងថានៅកន ុងរយៈនពលនោុះ នៅកន ុងពិភពនោក មានលទធិននយបាយនប្ចើនតបបយ៉ា ង

ប្បឈ្រម មទល់ោា  គឺលទធិរាជានិយម លទធិប្បជាធិបនតយយនសរ ើ លទធិសងគមនិយម លទធិក ម្

ម យនិសត  និងលទធិសងគមជាតិនិយម(វា៉េ ស ីស និងណាស ី)។ លទធិទងំនោុះរមួជាបីតមកធំៗ:

តមកធំទី១ គឺតមកប្បជាធិបនតយយ មានតមកតូចពីរ គឺរបបប្បជាធិបនតយយសងគម

និយម និងរបបប្បជាធិបនតយយនសរ ើ  តមកធំទី២ គឺតមកសិទធិអំណាចនិយម មានរបប

រាជានិយមអាប្ស័យរែឋធមែន ញ្ា  និងរាជាធិបនតយយ តមកធំទី៣ គឺសមនតនិយម មាន

របបក មុ្យនិសត  និងសងគមជាតិនិយម។    នយើងសួរជាសំនួរថា នតើអាណានិគមនិយម ជា

អវ ី ? 

អាណានិគមនិយម ជាននយបាយវាតទឹកែីរបស់បណាត មសច ឹមប្បនទសមួយពួក តែលជា

ប្បនទសមានកមាា ំងនយធា និងនសែឋកិចច អាចមានលទធភាពអន វតតន៏ ននយបាយវាត

ទឹកែ ីនិងឥទធិពល មកនលើបណាត ប្បនទសទន់នមោយ នែើមបីរកផលប្បនយជន៏។  នតើនយើង
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០០៣ 

 

អាចទ កអាណានិគមនិយមនៅកន ុងតមកធំណាបាន ? អាណានិគមនិយម អាចដាក់

នៅនលើតមកសិទធិអំណាចនិយមក៏បាន សមនតនិយមក៏បាន អវ ីតែលម សោា  គឺឋិតនៅនលើ

របបនសែឋកិចច និងកំរតិពលការ ននអាជាា ធរ នៅនលើប្បជាជន រស់នៅនប្កាមអំណាច

អាណានិគម។  

 

១.ការប្តិះរះិនដយាបាយដខែរដៅក្ន ុងរយៈដពល ពីឆ្ន ំ១៩៣៦ ែល់១៩៤៧ 

ការប្តិុះរុិះននុះ នកើតនចញែំបូង កន ុងគំនិតនសាហាជាតិ ប្បឆំ្ងងនឹងអាណានិគមបារាងំ

តែលអាកនសាហាជាតិតមែរជំោន់នោុះយល់ន ើញថា អាណានិគមនិយម ជានរាោនៅកន ុង

មល នួជាតិតមែ រ ប្តវូចាំបាច់សមាា ប់វានចាល។ សមាា ប់ គឺជាពកយនប្បៀបនឹងការរំនដាុះជាតិ

តែលតបកតមាងជាពរីតមក នចញពីតមកអាកនសាហាជាតិៈតមកទី១ គឺគំនិតជាតិនិយម

យល់ន ើញថាតមែរប្តវូពឹងនលើមល នួឯងនែើមបីរំនដាុះជាតិ គំនិតននុះ ផទ ុយពីតមកទី២ យល់

ន ើញថាតមែរប្តវូចូលរមួកន ុងចលោរំនដាុះឥណឌ ចូិន តែលជាចលោែឹកោំនដាយគណបកស

ក មុ្យនិសត យួន មានតមែ រ និងោវជាគណបកសប រ៏ណ។ តតគំនិតរំនដាុះជាតិទងំពីរននុះ

មានទសសនៈែូចោា មួយ គឺរំនដាុះជាតិតាមមនធោបាយសឹក នប្ពុះអាជាា ធរអាណានិគម

នគប្បឆ្ងំងដាច់ខាតតាមមនធោបាយហឹងោនឹងគំនិតចង់បានឯករាជយជាតិពីសំណាក់

ប្បជាជនអាណនិគម។ ែូនចាុះតាំងពីនែើមទីមកនមាុះ វាមានទំោស់ជាសារវនតរចួនប្សចនៅ

កន ុងទសសនៈរំនដាុះជាតិ រវាងតមែរអាកជាតិនិយម នឹងតមែរអាកក មុ្យនិសត ឥណឌ ចូិន១.

ចំណ ចមិនប្សបោា  មាននលើបញ្ាអាោគតននកមព ុជានប្កាមផង នឹងតូោទីរបស់អាក

ែឹកោំចលោរំនដាុះផង។ កន ុងនោលបំណងគណបកសក មុ្យនិសត ឥណឌ ចូិន គឺ រំនដាុះជាតិ

ទងំបីពីអាណានិគមផង និងរកឯកភាពប្បនទសយួនផង កន ុងឯកភាពយួនននុះ គឺជា

ឯកភាពរមួននែំបន់ត ងកឹង អាណាម និងកូសំាងស ីន(ទឹកែីមូយភាគធំននកមព ុជា) 

កន ុងប្សកុយួនតតមួយ ឥតអាចតបកតចកបាន។ ែូចតមែ រែឹងប្សាប់រចួមកនហើយ នៅល

តមែរអាកជាតិនិយមបនងក ើតចលោរំនដាុះជាតិ«តមែ រឥសសរៈ»នៅកន ុងឆ្ងា ំ១៩៤៦ ពួកយួន

ក មុ្យនិសត  វាយកន ែ្ ុះននុះមកនប្បើតែរ ោំឲតមែរនយើងជំោន់នោុះមានការប្ចបូក

ប្ចបល់នៅកន ុងគតិ រហូតមកែល់តមែរនយើងដាក់ន ែ្ ុះឲពួកតមែរចូលយួននោុះ ថាតមែរ

នយៀកម ីញ នែើមបីតបងតចកឲដាច់ពីតមែ រឥសសរៈ។ នោលបំណងយួនចង់ប្តួតប្តាតមែរនែើមបី

រំោយជាតិតមែរ មានជានិចចចាប់នផតើមពីសតវតសទី១៧មកនមាុះ ែូនចាុះការបញ្ច លូទឹកែីក

មព ុជានប្កាម នៅកន ុងទឹកែីយួន តែលមានតចងនៅកន ុងតផនការរំនដាុះប្សកុយួនពីអាណា

និគមបារាងំ ជាការបនតននយបាយវាតទឹកែីតតប៉ា នណាណ ុះ។  

នប្កាយពសីស្រង្ហគ មនោកនលើកទី២ចប់មក តមែ រអាកជាតិនិយម តបកនចញជាពីរពួក ពួក

ទី១ គឺតមែ រឥសសរៈបនតសកមែភាពរំនដាុះជាតិតាមមនធោបាយសឹក ចំតណកពួកទី២ ជាអាក

ជាតិនិយម យល់ន ើញថា តមែ រអាចរំនដាុះជាតិ តាមវធីិអហឹងោ នដាយយកលទធិប្បជាធិប

នតយយ និងលកខនត ិកៈថែីនននគរតមែ រ ជាមនធោបាយទមទរឯករាជយពីបារាងំ ពួកទី២ននុះ

ជាអាកប្បជាធិបនតយយ ោំោា បនងក ើតគណបកសននយបាយ ចូលរមួនបាុះនឆ្ងា តនលើកទី១

នៅកន ុងឆ្ងា ំ១៩៤៦ នែើមបបីនងក ើតសភាធមែន ញ្ា ។ នៅកន ុងឆ្ងា ំ១៩៤៧ ប្សកុតមែ រ ចាប់នផតើម
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០០៣ 

 

មានរែឋធមែន ញ្ា  នប្ជើសនរ ើសរបបរាជានិយមអាប្ស័យរែឋធមែន ញ្ាជារបបែឹកោំជាតិ។រប

បននុះ មានធាត ជារបបប្បជាធិបនតយយនសរ ើពហ បកស នៅកន ុងនោុះមាននិោា ការ

ននយបាយធំពីរម សោា  ពូកទី១ គឺប្តវូចាំបាច់ទមទរឯករាជយភាា មពីបារាងំ ែូចយ៉ា ង

គណបកសប្បជាធិបនតយយ ពួកទី២ គឺប្តវូបនតនធវ ើសហការជាបនណាត ុះអាសនាជាមួយបារាងំ

នែើមបីបក់នបាយយកប្បនយជន៏ពីបារាងំមកកសាងជាតិ ែូចយ៉ា ងគណបកសនសរ ើភាព

ពួកទី២ននុះ មានការោំប្ទពីប្ពុះមហាកសប្តសីហន ។  បារាងំ នគនឆាៀតយកទំោស់ននុះមក

នធវ ើជាមនធោបាយសំរាប់បនតការពរប្បនយជន៏របស់នគ។  ប៉ា តនត នៅចំនពុះការគំរាមកំតហ

កកាន់តតខាា ំង ពីសំណាក់យួនក មុ្យនិសត  កន ុងសមរភូមិនៅប្សកុយួន បារាងំបានស ម

ចិតតប្បគល់ឯករាជយឲតមែ រនៅកន ុងឆ្ងា ំ១៩៥៣ នែើមបីនចៀសវាងក ំឲមាននកើតសមរភូមិទី២

នៅកមព ុជា តតឯករាជយននុះ មានជាតិព លសំរាប់តមែ រ នប្ពុះបារាងំ បានកាត់ទឹកែីកមព ុជា

នប្កាម និងនកាុះតមែ រជានប្ចើនពីទឹកែីតមែ រ ការននុះ មានការបញ្ញា ក់ ឲន ើញចាស់នៅកន ុង

សនា ិសិទ នៅទីប្កងុស ឺតណវ កន ុងឆ្ងា ំ១៩៥៤ បារាងំ បានប្បគល់ទឹកែីកមព ុជានប្កាម ឲនៅ

យួននៅកន ុងប្កបមណឌ  ននឯកភាពប្សកុយួន តែលជាការទមទរដាច់ខាត ពីសំណាក់

យួនក មុ្យនិសត  នទុះបីនៅនពលនោុះ មានការតចកជាបនណាត ុះអាសនា  ប្សកុយួនជាពីរ

ែំបន់ននយបាយក៏នដាយ គឺយួនខាងតបូ ង និងយួនខាងនជើង។  

នពលនោុះសនមតចសីហន  នឃាសោភូតប្បជាពលរែឋតមែ រ ថាប្ពុះអងគមាននជាគជ័យណាស់

នៅកន ុងសនា ិសិទនៅទីប្កងុស ឺតណវ នដាយប្ពុះអងគជាបិតាឯករាជយជាតិ អាចរកោឯក

ភាពកមព ុជាបាននទៀត មិនែូចប្សកុយួនមានតចកទឹកែីជាពីរ តតប្ពុះអង្ គោក់នូវ

ការបាត់ទឹកែីកមព ុជានប្កាមទងំមូល នហើយទឹកែីតមែ រននុះ ប្តវូបារាងំ និងយួន នគប្សុុះ

ប្សួលោា  ទទួលសាគ ល់ជាផល វូការ នៅកន ុងប្កបមណឌ ចាប់អនតរជាតិ ថាជាទឹកែីរបស់ប្សកុ

យួន ែូនចាុះ សនាសិទនៅទីប្កងុស ឺតណវ ជាបរាជ័យមួយខាា ំងណាស់ចំនពុះប្បជាជាតិតមែរ។ 

គណៈប្បតិភូតមែ រ ចូលរមួនៅកន ុងសនា ិសិទនោុះ ប្ោន់តតជាគណៈប្បតិភូប្បថាប់ប្តា នន

ការប្ពមប្ពងរវាងបារាងំ និងយួន តតប៉ា នណាណ ុះ ោំោា ច ុះហតានលខា តាមបារាងំបង្ហគ ប់

ឥតមានហា នរកោទ កចំណ ចទឹកែីកមព ុជានប្កាម ថាតមែរ ស ំរកោសិទធិជានិចច ថាទឹកែីននុះ

ជាទឹកែីជាប្បវតត ិសាស្រសត របស់តមែ រ។ សនមតចសីហន អាចោក់នូវនរឿងអាប្សូវននុះបាន នៅ

នពលប្ពុះអងគមានអំណាច តតប្ពុះអងគ ព ំអាចមានឥទធ ន ភាពជាអាទិនទព តកនចា

ប្បវតត ិសាស្រសតជាតិតមែ រ និងមន សសជាតិបាននោុះន ើយ។  

  

២.ការប្តិះរះិនដយាបាយដខែរដៅក្ន ុងរយៈដពល ពីឆ្ន ំ១៩៤៧ ែល់១៩៥៦ 

ការប្តិុះរុិះតមែ រនៅកន ុងរយៈនពលនោុះ គឺការពរលទធិប្បជាធិបនតយយ នៅចំនពុះម មការ

ប៉ា នប៉ាង ននវវវិែត ននរបបរាជាធិបនតយយ។  ែូចនយើងធាា ប់បាននលើកវាយកមកពិពណ៌ោ

ពីម នរចួនហើយ ថាសនមតចសីហន  ប្ទង់មិនតែលស មចិតតស មកាយ ទទួលសាគ ល់រែឋធមែន 

ញ្ា តមែ រឆ្ងា ំ១៩៤៧នោុះនទនប្ពុះវា ជាការប្បមាថនឹងប្ពុះនចសាត ប្ពុះមហាកសប្តតមែរ ែូនចាុះប្ពុះ

អងគនប្បើមនធោបាយប្គប់តបបយ៉ា ង ឥតលជាីភាព តាមតតវចិិោត  នដាយមានជំនួយពី

បារាងំផង នែើមបី សមាា ប់លទធិប្បជាធិបនតយយននុះ ឲបានជាដាច់ខាត។ ប្ពុះអងគទទួល

បានវជិ័យ នប្ពុះអាកប្បជាធិបនតយយតមែ រភាគនប្ចើន ជាអាកឪកាសនិយម តប្បប្បួលចិតត
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គំនិតនៅតាមផលប្បនយជន៏តែលមល នួអាចរកបានសំរាប់មល នួផ្លា ល់ ែូចយ៉ា ង អាកនចុះ

ែឹក យកចំនណុះរបស់មល នួនៅែូរនឹងយសស័កត ិបានកនប្មនប្ចើន អាកលងង់ យកកមាា ំង

បាយ នៅបំនរ ើអាកមានអំណាច នែើមបីឧតតជីវតិ តែលមល នួទ កជាោភ រាស្រសត មិនរងឹរសូស ម

ចិតតប្ទរំស់កន ុងភាពនតាកយ៉ា ក នប្ពុះចង់បានស មកាយតតមួយនពល។ អតាទតាភាពជា

ទូនៅននុះ វាជាជមង ឺប្តាំតប្តងរបស់ជាតិតមែ រ នសា ើរតតោែ នឪសថណា អាចពោបាលវាបាន

ន ើយ។  

ការប្តិុះរុិះននយបាយតមែរនលើលទធិប្បជាធិបនតយយមានលកខណៈតបបណា ? 

ចំនពុះអាកប្បជាធិបនតយយតមែ រជំោន់នោុះ យលន់ ើញថានសរ ើភាព និងការនជឿននលឿន

ជាគូរនឹងោា  នហត ននុះឯង អាកទងំនោុះនប្ជើសនរ ើស យកលទិធប្បជាធិបនតយយនសរ ើ ជា

នោលននការប្តិុះរុិះននយបាយរបស់មល នួ។ នគអាចសួរជាសំណួរថា នតើលទធិប្បជាធិបនតយ្

យនសរ ើ វាជាលំអានអាចយកវា មកអន វតត ិបាន នៅកន ុងសងគមតមែរ នៅនពលនោុះ វា

កំព ងមាន បរវិតតន៏ ពីសងគមប រាណនៅរក សងគមននអនតរភាព តែរឫនទ ? 

កន ុងវកិារននុះ នោក Aristote ពិចារណាថា ែំណាក់កាសននអនតរភាព វានប្ចើនតតមាន

នកើតអំនពើកំណាចកន ុងសងគម ការសនងកតននុះ នគន ើញមាននកើតពិតតមន នៅកន ុង

បែិវតតន៏បារាងំកន ុងសតវតសទី១៨។ ចំតណកនោក Montesquieu វាយតនមាថា នៅកន ុង

សងគមននបណាត ប្បនទសអាស ី តែទ កនសវភាព ជាទមាា ប់កន ុងការរស់នៅរបស់ប្បជាជន

យកវាមកផោំនឹងនសរ ើភាព គឺពិតជាការលំបាកមួយខាា ំងណាស់។ សួរថា នតើនសចកត ី

អុះអាងននុះ វាមាននសចកត ីពិតតែរឫនទ ? ចនមា ើយមាននៅកន ុងឧទហរណ៏កន ុងទីននុះ ែូច

នៅប្បនទសឥណាឌ  នសៀម ហវ ីលីពិន មា៉ា ន យ៉ាូ  កូនរ៉េខាងតបូ ង អាំងែូនណស ី ជប៉ា ន អាក

ននយបាយនគប្សុុះប្សួលោា  យកលទធិប្បជាធិបនតយយនសរ ើ មកអន វតតន៏ ប្បកបនដាយ

នជាគជ័យ។  នតើអវ ីជានសាននភាពនជាគជ័យននុះ ? 

គួរកត់សំោល់តែរថា នៅកន ុងរយៈនពល ពីឆ្ងា ំ១៩៤៧ ែល់ឆ្ងា ំ១៩៥៦ លទធិក មុ្យនិសតចាប់

នផតើមមានឥទធិពលបនណត ើរៗនៅកន ុងមជឈដាឋ នអាកប្បជាធិបនតយយតមែ រ នប្ពុះមកពីចំហាយ

ជ័យជំនុះននគណបកសក មុ្យនិសត ចិន នលើអាកជាតិនិយមចិន នៅប្សកុចិន វានហើរចូល

មកកន ុងែំបន់មជឈិមបូព៌ប្បនទស ជ័យជំនុះននុះជាោភមួយែល់គណបកសក មុ្យនិស្

តឥណឌ ចូិន ែឹកោំនដាយយួនក មុ្យនិសត  វាយកលទធិននុះ មកនឃាសោនៅកន ុងប្សកុតមែ រ

ពនយល់ប្បជាជនថាជាមនធោបាយតតមួយគត់ អាចយកវាមកវាយនែញបារាងំនចញពី

ឥណឌ ចូិន ែូនចាុះជនជាតិទងំបី តមែ រ ោវ និងយួន ជាទននាបីពិតតមន តតកំព ងហូរចូល

នៅកាន់មហាសាគរតតមួយ តែលមានន ែ្ ុះថាឥណឌ ចូិន ែូនចាុះប្តវូចាំបាច់រមួោា  នែើមបី

កំចាត់ចប្កពនត ិបារាងំ។  កន ុងទសសនៈទីែល់តតមួយននុះឯងនហើយ យួនក មុ្យនិសត  វាទ ក

ជនជាតិទងំបីននុះ ជាមូលដាឋ នចិតត និងសហគម សំរាប់បំនរ ើមហិចាតាវាតទឹកែីវា។   តត

នទុះបីយ៉ា ងណាក៏នដាយ ទសសនៈយួនននុះ ោែ នឯកភាពកន ុងជួរអាកក មុ្យនិសត តមែ រន ើយ

តែលោំបនងក ើតឲមានទំោស់មិននចញម ម រវាងអាកនជឿនលើយួនក មុ្យនិសត  និងអាក

យកចិនក មុ្យនិសតជាលំអាន។  
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៣.ការប្តិះរះិនដយាបាយដខែរដៅក្ន ុងរយៈដពល ពីឆ្ន ំ១៩៥៦ ែល់១៩៦៥ 

នៅកន ុងឆ្ងា ំ១៩៥៦ សនមតចសីហន  បានែនណត ើមអំណាចបានទងំអស់ អំណាចមហាកសប្ត

អំណាចនីតិប្បតិបតត ិ អំណាចនីតិបញ្ាតត ិ និងអំណាចត ោការ ែូនចាុះអំណាចនៅប្សកុ

តមែ រចាប់ពីឆ្ងា ំង១៩៥៦ ជាអំណាចផ្លត ច់ការ មានលកខណៈជាសមនតនិយម។ កន ុងរបបផ្លត ច់

ការននុះ រ ញឲអាកប្បជាធិបនតយយ នប្ជើសនរ ើសផល វូពីរផទ ុយោា ដាច់ខាតៈផល វូ១ ច ុះចូលសីហន 

ទី២ ប្បឆំ្ងងនឹងនសតចសហីន ។ ែូចធាា ប់បានជំរាបខាងនលើរចួមកនហើយ អាកប្បជាធិប

នតយយ ភាគនប្ចើនបានច ុះចូលសីហន តំាងពីយូរយរមកនហើយ តែលជាកតាត ោំឲសនមតច

សីហន មានលទធភាព ែនណត ើមអំណាចបានយ៉ា ងង្ហយប្សួល។ នៅសល់អាកប្កាញ តតនលើក

ននុះ ប្តវូោំោា បិទមាត់ ឬោំោា រត់ចូលនប្ពនៅចូលជាមួយពួកតមែរនសរ ើ ឬចូលបំនរ ើអងគ

ការក មុ្យនិសត លួចោក់ ព ំនោុះនទ គឺចាស់ជា សនមតចសីហន  នចាទជាជនកបត់ជាតិជា

ព ំខាន។  

កន ុងមណៈនោុះ មានបញ្ា វនត  ជាអាកនជឿននលឿននិយម មានសញ្ញា ប័ប្តថាា ក់បណឌ ិតពី

ប្បនទសបារាងំ នោកហ ួ .យន់ ហ  យ.នឹម និងនមៀវ.សំផន ោំចូលមកកន ុងប្សកុតមែ រ នូវការ

ប្តិុះរុិះនសែឋកិចចតបបសងគមនិយម។    ការប្តិុះរុិះននុះ ជាែំបូង នធវ ើឲសនមតចសហីន មានការ

យកចិតតទ កដាក់ នប្ពុះប្ទង់យល់ន ើញថា វាអាចមានប្បនយជន៏ែល់ននយបាយរបស់

ប្ពុះអងគ តតនប្កាយមក ប្ទង់ចាប់នផតើមមានទំោស់ជាមួយបញ្ញា វនតទងំនោុះ នប្ពុះប្ពុះ

អងគនចាទជនទងំនោុះថា មានោក់មនោគមវជិាា ក មុ្យនិសត  តែលប្ពុះអងគទ កវា ជាស

ប្តវូទ២ីរបស់ប្ទង់ បោា ប់ពីតមែ រនសរ ើ តែលប្ទង់ទ កជាសប្តវូទី១។ ទំោស់ននុះ តប្មូវឲបញ្ញា

វនតទងំបីរបូ ោំោា រត់ចូលនប្ពនៅចូលបំនរ ើអងគការក មុ្យនិសត  តែលមានយួនក មុ្យនិសត

ជាអាកពិនិតយប្តួតប្តានលើតមែ រនៅន ើយ។  

នបើនយើងនធវ ើសនងខប ននការប្តិុះរុិះននយបាយតមែរតាំងពីឆ្ងា ំ១៩៣៦មក នយើងន ើញមាន

ការវវិឌ្ឍន៏ ពីគំនិតប្បឆ្ងំងអាណានិគម ប្បឆំ្ងងនឹងការវលឹប្ត ប់ននរបបរាជាធិបនត

យយ ប្បឆំ្ងងនឹងរបបសមនតនិយម (សងគមរាស្រសតនិយ) រហូតមកែល់នឹងការប្បឆ្ងំងនឹង

ប គគលសីហន  តែលតមែរអាកប្បជាធិបនតយយកត ី អាកក មុ្យនិសត និយមកត ី ទ កប គគលសីហន 

ជាឧបសគគធំបំផ ត ននការរកិចំនរ ើន ននសងគមតមែរ និងនសវរ ើភាពននប្បជាពលរែឋតមែ រ។កា

រប្បឆំ្ងងនោុះមាននោលបំណងចាស់ោសណ់ាស់ នៅកន ុងការប្តិុះរុិះននយបាយរបស់អាក

ប្បជាធិបនតយយ៖ 

១. ប្បឆំ្ងងនឹងអាណានិគម នែើមបីឯករាជយ  

២. ប្បឆំ្ងងនឹងរបបរាជាធិបនតយយ នែើមបីការពររែឋធមែន ញ្ា   

៣. ប្បឆំ្ងងនឹងរបបសមនតនិយម នែើមបីប្បតោសាា បោលទធិប្បជាធិនបតយយ  

៤. ប្បឆំ្ងងនឹងប គគលសីហន  នែើមបីការពរប្បនយជន៏ជាតិ។  

នៅកន ុងអតាបទនប្កាយរបស់នយើង នយើងនឹងនលើកយកសម័យសងគមរាស្រសត នយិមទី៣ និង

ការប្បយ ទធននយបាយរវាងរបបននុះ និងអាកប្បជាធិបនតយយមកអធិបាយ។ តមែ រក មុ្យ

និសត ឥណឌ ចូិនននុះ នប្កាយមកតមែរនយើងោំោា នៅថាតមែ រនតៀកម ិញ។  
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០០៣ 

 

 

ការដប្បើ ក្យ៖ 

នែើមកំនណើត=Genèse  ការប្តិុះរុិះននយបាយ=Pensée.politique  ប្បជារាស្រសត =Sujets 

ពលរែឋ=Citoyen ប ញ្ញា កិរយិ=Action.méritoire  ការកនកើត=Formation  ភូមិ=

Domaine  ប្បជាជន=Population ែំនណកកមាា ំងននយបាយ=Force politique 

dormante របបសមនតនិយម=Totalitarisme  នសត ច=Prince  ពលការ=Coercition  វវ ិ

នោម=Inverse    តមាង=Ramification សីទធិអំណាចនិយម=Autoritarisme  សងគមជាតិ

និយម=National.socialisme  គណបកសប រ៏ណ=Parti.supplétif សារវនត=Fondamental 

លជាីភាព=Honte  បរវិតតន៏=Mutation  អនតរភាព=Transition នសវភាព=Servitude

វវកិារ=transformation 

មូលដាឋ នចិតតនិងសហគម=Base sentimentale et communautaire។  
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០០៣ 

 

ផលអាក្កក ់ស្ើតស្ចញ េកីហំសុ សហីន ុ  
ការបដងវរទិសនដយាបាយ 

ែូចនយើងែឹករចួនហើយថា នប្កាយពិសនមតច សីហន  បនងក ើតចលោសងកមរាស្រសត និយមតែល

ជារបប មានធាត ផត ុយពី របបប្បជាធិបនតយយនសរ ើ ប្តង់ចាំបាច់បតងវរ ទិសននយបាយ

នែើមបិរកការោំប្ទពីសំណាក់សមហគមអនតរជាតិនូវននយបាយរបស់ប្ទង់។  នដាយនហត 

ថា ចលោសងគមរាស្រសត នយិម ជាចលោនប្បើអំណាចផ្លត ច់ការ ែូនចាុះការនប្ជើសនរ ើសរនបៀប

ែឹកោំ គឹោែ នអវ ី នប្ៅពីរនបៀបែឹកោំ ក មុ្យនិសត  តែលជាគំរែូ៏លអសំរាប់ប្ពុះអងគ នទុះបី

អតារស់ផ្លត ល ់របស់ប្ពុះ ជា វងសកសប្ត ក៏នដាយ។ មោ៉ាងមួយនទៀត លទធិក មែយនិសត  ជា លទធិ

និយម ឯកបកស តែលប្ពុះអងគ ចង់នអាយមាន នៅប្បនទសតមែរ។  ជាបញ្ចប់ គឺគំរ ូនូវការ

ការនោរពប គគលែឹកោំ ជាប គគលs សំរាប់នធវ ើសកាក រៈបូជា ែូចប្ពុះ។  នយើងន ើញថា គំរ ូ

ទងំបីយ៉ា ងននុះនហើយ តែលអាចបញ្ញច ក់បានថា លទធិក មុ្យនិសត  អាចយកមកផ្លា ស់ជា

លទធិរាជាធិបនតយយ បានង្ហយប្សួល នប្ពុះលទធិទងំពីរននុះ មានអតារសរមួ គឺ «អំោចផ្លត

ច់ការ និង វណណ ៈអាកែឹកោ»។  

ទិសននយបាយថែ ី របស់ នសត ច សីហន  គឺឈ្រនលើ សត ំបី៖ ននយបាយ អាពោប្កិត, សងគម

និយម និង ប្បជាភិថ ត។ិ  ទី១ នប្បើនលើឆ្ងកអនតរជាតិ - ទី២ ជា មូលដាឋ ន ននកិចចការនសែឋ

កិចច, ទី៣ ជា មនធោបាយនឃាសោ សំរាប់រកប្បនយជន៍ ផ្លា ល់ ែល់ប្ពុះអងគ។  

១. នដយាបាយប្បជ្ជភិងុតិ 

ជាននយបាយ នផាកន ុង នប្បើសំរាប់ នបាកបនញ្ញា ត តឹកចិតតប្បជាជន តាមវធីិបីយ៉ា ង៖ 

ទី១ នធវ ើស នា រកថា យ៉ា ងយូរ និយយសរនសើរតតមល នួឯង បង្ហា ញ នូវការសបាយរ ើករាយ

ហួសនហត  នលើទ កខ  ឬ បញ្ញា  របស់ជនណា តែលប្ពុះអងគ ទ កជាសប្តវូ។  សំែ ិនិងកាយ

វវកិារ របស់ប្ពុះអងគ នៅនពលនធវ ើស នាកថា គឺែូចមន សសនខាែ ចចូល ឬ បជនមានជមង ឺសតិ

រវក ់ែូចមន សសឆ្តួប្ជកូ និយយឲបានតតនិយយ ោែ នមា ឹមសារ នប្ពុះោែ នជនណាអាច

និយយជំទស់ប្ពុះអងគបាននោុះន ើយ។ ការននុះ ជាសញ្ញា  ននលកខណៈជនផ្លត ច់ការ

និយយពនយលន់គ តតមិនតែលហា ននធវ ើ ការពិភាកោនដាយប្បតិកូល នែើមបីរកការពិត

នោុះន ើយ។ តតនបើមានអាកជំទស់គំនិត ហាន សួរ ឬ ឲនយបលផទ ុយពបី្ពុះអងគ គឺទ ក

ជននោុះជាសប្តវូប្ពុះអងគភាា ម។  

ទី២ នធវ ើការតចកអំនណាយ ែល់ប្បជារាស្រសត  នែើមបទីក់ទញ នអាយមកសាវ គមន៏ប្ពុះអងគ

នែើមបីអងុ្យសាត ប់ប្ពុះអងគ និយយរាប់នមា៉ា ងនៅនពលកណាត លនថងសប្តង់។  អាកសាត ប់មាន
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០០៣ 

 

អាកតប្សចំការ អាករាជការ សិសោន សិសស ប្តវូទុះនែ អបអរសាទរ ជាសញ្ញា សរនសើរែល់

គំនិតឆ្ងា តនវ របស់ប្ពុះអងគ។  

ទី៣ និយយ នង្ហយ ប្បជារាស្រសត  សបាយ ែូចថល ុកកំតបាង យកនវទិការជាតិនធវ ើជានរាងអា

នយ៉ា។ ទិែឋភាពទងបីយ៉ា ងននុះ គឺទ កែូចជាការបង្ហា ញ នូវសិលបៈសហីន  នែើមបីជាការ

កំសានតនោុះឥតមានប្បនយជន៍ នោុះឯង។  

រមួនសចកត ីមក នគអាចចានតើទ ក នសត ចសីហន  ជានមែឹកោំអវជិាា  ោែ នមានអវ ីបនត ិច

នសាុះ តែលអាចចាត់ទ កជា «មន សសនតៀងប្តង់» ផទ ុយនៅវញិ ជា ជននបាកប្បាស់ប្បឆំ្ងង

នឹង បញ្ញា  តែលមាននៅកន ុងប្បនទស។  នហត ននុះឯង បានជា សីហន  ទ ក បញ្ញា វនត

និង អាកសញ្ញា ប័ប្ត ជា សប្តវូ នឹង ប្ពុះអងគ។  អវ ីតែលប្ពុះអងគោែ ន នហើយមាន ជនណា

មានវតថ ុនោុះ គឺប្ពុះអងគទ ក ជាប្សត ូវ នឹងប្ពុះអងគ។  

២. នដយាបាយសងគមនិយម 

នសត ចសីហន  យក ប្ទឹសត ីនសែឋកិចចសងគមនិយម មកនធវ ើមនធោបាយ សំរាប់នធវ ើអភិវឌ្ឍជា

តិ។ ប្ពុះអងគ  ប្បកាស ឈ្ប់ទទួលជំនួយសហរែឋអានមរកិ និង នោកនសរ ើ តតប្ពុះអងគតបជា

ទទួលជំនួយ ចិន និង នោក ក មុ្យនិសត ។  ទ ហ ីករណ៍ សំរាប់នដាុះសា គឺថា ជំនួយអានមរ ើ

កាំង ជាជំនួយមានចំណង ឯជំនួយចិន ជាជំនួយ ឥតចំណង។  ជនប្មើសននុះ គឺសំរាប់តត

យកវា មកបំនរ ើននយបាយផ្លា ល់មល នួប្ពុះអងគនតប៉ា នណាណ ុះ នប្ពុះប្ទង់ មានជំននឿថា ចិននគ

ការពរអំណាចសីហន ឯ អានមរ ើកាំង នគឲជំនួយ នែើមបីការពរប្បនយជន៍ពលរែឋតមែ រ

ការពរលទធិប្បជាធិបនតយយ ែូនចាុះវាោែ នបានចំនណញអវ ិបនត ិចន ើយ ែល់សីហន  ជាប គគ

ល។  ជំនួយ អានមរ ើកាំង តែលប្ពុះអងគនលើកវាមកនធវ ើការរុិះគន់ នប្ពុះថា ជាជំនួយមាន

ចំណងនោុះ តាមពិតចំណងននុះ គឺប្ោន់ជាល័កខមណឌ  តែលនគសូមនអាយប្គប់ប្បនទស

ទងឡាយ តែលទទួលជនួំយនគ មិននប្បើជំនួយននុះ នែើមបីសំរាបប់្បឆំ្ងងនឹងប្បនយជន៍

សហរែឋអានមរកិ តតប៉ា នណាណ ុះ។  នតើមានអវ ី តែលរខំានែល់ប្បនទសកមព ុជា ? តតនយើងែឹង

ថា ជំនួយចិន ឥតចំណង តតតាមពិត ជាជំនួយទញយកប្បនយជន ៍ ពីតមែ រ ែូច

យ៉ា ង នសា ើសូមឲតមែរ ជួយ យួនក មុ្យនិសត  ប្គប់មនធោបាយ តែរតមែ រមាន។  តតនយើងែឹង

ថា សីហន  នជឿនលើមសនោចិន នទុះបីជាតិសាា ប់ ប្ពុះអងគឥតឈ្ឺកាលអវ ីបនត ិចនោុះន ើ

យ។  ននុះនហើយ ននយបាយសងគមនិយម របស ់នសតចសីហន ។  

ប្សកុតមែ រ សម័យ សីហន  ជា ប្បនទស ឧោភិវឌ្ឍ (ោែ នការចំនរ ើន) តតសីហន  តប្សកប្បានបើ

រាស្រសត  ថាកមព ុជា ជានកាុះសនត ិភាព មានគនប្មាង អភិវឌ្ឍន ៍នសែឋកិចច សងគមកិចច អប់រំជា

តិ។ ល។ អស់រយៈនពលមួយ ទសសវតសរ៍ (១៩៥៦-១៩៦៦) សីហន  ជាអាកែឹកោំផ្លត ច់ការ ោ

ជាតិនៅរកធនកស័យ នប្ពុះគនប្មាង អភិវឌ្ឍន ៍មិនតែលបានសំនរចែូចនប្ោងទ កនប្ពុះ
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ប្ពុះអងគ តតងតត តក កន ុងបំណងចតមាក ែូរតាមតតប្ទង់យនលើន ើញ ោំឲអាកែឹកោំតមែ រ

ឯនទៀត នលងែឹងថា សីហន  ចង់បានអវ ីមួយពិតប្បាកែ។  ការផ្លា ស់បត រូននុះនោកCharles 

Mayer កត់សំោល់ថា «ចាប់ពីតមវចិា ិកា ១៩៦៦ នសត ចសីហន  កាា យជាមន សសរនវ ើរវាយប្ទង់

ឆាងរយៈនពល ទពវភាព ហាក់បីែូច «នែើរឆាងផល វូទនទសាអ តជានប្ចើន ពីផល វូសបាយរ ើករាយ

ចិតតខាា ំង នៅកាន់ផល វូ នកាោហល» នោកបតនាមថា «ប្ទង់កាា យជាមន សសឆ្ងប់មឹងចង

គំន  ំបញ្ញា ឲចាប់ដាក់គ ក ជនណាតែលប្ទង់សងស័យថា ជាអាកក មុ្យនិសត  “ន ៉ា និយម”

នជរប្បមាថនគឯង»។  

ការបារមា  របស ់នសត ចសហីន  វាមាននហត ផលមាុះតែរ នប្ពុះ សហរែឋអានមរកិ បានសំនរច

ចិតតនធវ ើអនតរាគមន៍ នដាយចំនពុះ នៅកន ុងសស្រង្ហគ ម នៅប្បនទសនយៀកណាម។  នៅនថងទ៨ី

មិោ ១៩៦៦នោកប្បធាោធិបតី L. Johnson បានបញ្ញា ឲកងទ័ពអានមរ ើកាំង មកនបាុះ

ទ័ពនៅកន ុងនមតត Da Nang នៅប្បនទសយួនខាងតបូ ង។ នបសកកមែ កងទ័ពននុះ គឺ

៖ ការពរនសរ ើភាពប្បជាជន នន យ វសាធារណៈរែឋនយៀកណាមខាងតបូ ង តែលកំព ងទទួល

ការគំរាមកំតហង ពីសំណាក់ កមាា ំងក មុ្យនិសត  នៅអាស ី ជាពិនសស នៅែំបន់អាស ីអនគា

យ ៍តែលមានចិន និងយួន ក មុ្យនិសតជាអាកបងកនហត ។  

នរណាក៏ែឹងតែរថា នសតចសីហន  ចាប់ពីឆ្ងា ំ ១៩៦៣មក ប្ទង់ែូរននយបាយអពោប្កិត

១៨០° តបនៅជួយនប្ជាមតប្ជងយួនក មុ្យនិសត  តាមការនសា ើរ ស ំពីចិនប្បជាមានិតែូច

យ៉ា ងអន ញ្ញា តឲកងទ័ពនយៀកក ង រាប់ម ឹនោក់ មកតាំងជំរ ំសឹក នៅកន ុងទឹកែីតមែ

រនែើមប ីវាប្សួលង្ហយវាយប្បហារ យួនខាងតបូ ង និង អានមរ ើកាំង នៅនយៀកណាម។  កន ុង

ឆ្ងា ំ ១៩៦៣ ជាឆ្ងា ំតែលក មុ្យនិសត  ចាប់នផតើមបនងក ើត ឲមាន មូលដាឋ នបែិវតតតមែ រក មុ្យ

និសត  តផាកនយធា នៅកន ុងទឹកែីតមែ រ នែើមបីនធវ ើជា អាធារពសត ុភារ16 កន ុងនោលបំណងសំ

រលួ ការវលឹប្ត ប់តមែ រនយៀកម ីញ នែើមបី ពប្ងឹងសកមែភាព បែិវតតន៍នយធាកន ុងទឹកែីតមែ

រ មួយវញិនទៀត គឺនែើមបី ពប្ងឹងពប្ងិច មូលដាឋ ននសែឋកិចច នដាយោំចូល ជនជាតិយួតែល

មានចិតតប្សឡាញ់ក មុ្យនិសត  មកប្បកប របររកស ី តាមប្ចាំទននាបា៉ា សាក់និងនមក 

ង។ មកកំ ុងឆ្ងា ំ ១៩៦៦ ១៩៦៧ ជនជាតិយួនទងំនោុះ បានោំោា បនតែំនណើរតាមទូក

រហូតមកែល់ នមតតតាតក និង នពសាត់ រចួមកតំាង ជនប្មាគអតណត ត កន ុងបឹង

ទននាសាបតតមតង។  នដាយមានជំនួយ ននយបាយ ពីនសត ចសីហន  យួន អាចបនងក ើតមូល

ដាឋ ននសែខកិចច សំរាប់ជាជំនួយសស្រង្ហគ ម ែល់ពួកនយៀកក ង នៅនយៀកណាមខាងតបូ ង នៅ

                                                      
 

 

16 អាធារពសត ុភារ=ជំនួយជាសមាា រៈនយធា ; Support logistique។  
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កន ុងទឹកែីតមែ រ ែូចមាន៖ ប្សកុពមឈ្រ ត ងហ ង ទ កមាស ។ ល។  នដាយយកនមតត នព

សាត់ ជាមូលដាឋ នែឹកោំ។  

ែូចបានជំនរៀបខាងនលើរចួមកនហើយ អនតរាគមន៍ នដាយចំនពុះ ននកងទ័ពអានមរ ើកាំង

នៅនយៀកណាមខាងតបូ ង កន ុងតមមីោ ១៩៦៦ ោំឲ នសត ចសីហន  ពិបាកោក់បំាងការ

អន ញ្ញា តរបស់ប្ពុះអងគ ឲយួនក មុ្យនិសត  នប្បើទឹកែីតមែ រ នែើមបីនធវ ើសស្រង្ហគ ម ប្បឆំ្ងងទ័ពអា

នមរ ើកាំងនៅនយៀកណាមខាងតបូ ង។  ចំនួយននុះ បងខ ំឲអានមរ ើកាំង នធវ ើអនតរាគមន៍ជា

សំង្ហត់តាមផល វូសឹក ចូលមកកន ុងទឹកែីតមែ រ តាមការទំោក់ប្ោប់តបក នលើមូលដាឋ នសឹក

នយៀកក ង តាំងនៅកន ុងប្សកុតមែ រ តែលោំឲប្បជាជនតមែរ រស់នៅតកបរមូលដាឋ នសឹកនយៀ

កក ង ទទួលរងនប្ោុះអំពីការទំោក់ប្ោប់តបកននុះ ែូចយង នៅ ភូមិ ចស្រោា  កន ុងនមតត

សាវ យនរៀង កន ុងឆ្ងា ំ ១៩៦៦ ជាអាថ៍។  ប្បតិកមែយួនក មុ្យនិសត  កន ុងែំណាក់ការថែីននុះគឺវា

បងខ ំឲតមែ រក មុ្យនិសត  បនងក ើនសកកមែភាព វវ ើទធងសោ នែើមបីឲមានអសតត ិស ម នៅកន ុង

ប្សកុតមែ រ ែូចយ៉ា ងមានការប៉ាមិតបណឌ  កន ុងប្សកុបារាយ (មណឌ ល របស់ នោកហ យ នឹម)

ប្បឆំ្ងនឹង រាជរដាឋ ភិបាល ែឹកោំនដាយ នោក លន ់នល ់នដាយនចាទប្បកាន់ថា ជារដាឋ ភិ

បាល មំុ្អានមរ ើកាំង។  កន ុង មិតបណឌ ននុះ មាននធវ ើការអំពវោវ ែល់ប្បជាពលរែឋឲរត់

ចូលនប្ព នែើមបីនធវ ើការតស ូ ប្បឆំ្ងងនឹង អានមរ ើកាំង។  រាជរដាឋ ភិបាល ែឹកោំនដាយនោក

លន ់នល់ ជា សប្តវូនឹង នយៀកក ង នប្ពុះរដាឋ ភិបាលននុះ នធវ ើននយបាយ ទប់មិនឲអាក

កសិករ លក់ប្សូវឲនយៀកក ង។  តតននយបាយននុះ ោំឲប្បជាកសិករ មិនសបាយចិតត

នប្ពុះោត់អាចលក់ឲនយៀកក ង តែលមានតនមាទិញ បីែង នលើសតនមាទិញរបស់រដាឋ ភិបា

ល។  ឧទហរណ៍ នៅភូមិសំ ូតកន ុងមឹតតបាត់ែំបង នយៀកក ង នឆាៀតយកកំហ សមាុះពី

សំណាក់ អាករាជការ និង ោយទហា នមាុះ កន ុងនរឿងទំោស់ែីថាី ជាមួយប្បជាពលរែឋ បញ្

ញុះអាកកសិករឲបុះនបារ ប្បឆំ្ងងនឹង រដាឋ ភិបាល។  សីហន  ភ័យខាា ច រត់នគចបញ្ញា ទ កឲ

រដាឋ ភិបាលមានទំោស់ជាមួយប្បជាកសិករ យងនចញពីប្សកុតមែ រ នៅនថងទី៦ មករា

១៩៦៧ យ៉ា ងប្បយ៉ា ប់បំផ ត។  កន ុងការបុះនបារននុះ នយៀកក ង បញ្ញា ឲកមាភិបាលនយៀក

ម ីញនចុះនិយយតមែរចាស់ តែលកំព ងនធវ ើសកមែភាពនៅប្សកុនសៀម ចូលមកកន ុងែំបន់

សំ ូត នែើមបីនរៀបចំឲមានការតស ូតាមផល វូអាវ ធ ជាមួយកងទ័ពជាតិតមែរ ោំឲមានផទ ុុះ

អាវ ធបនត ិចបនត ចួ តែលោំឲប្បជាជន រត់ភាសមល នួនៅពួននៅកន ុងនប្ព។  

នៅកន ុងតមក មាុះ ១៩៦៧ ពួកក មុ្យនិសត  ោំោា នបាុះមិតបណឌ  វរុិះគន់សីហន  នចាទប្បកាន់

ថាប្ទង់នៅរស់នៅបរនទស (បារាងំ) ចាយល យរាស្រសត តមែ រ រកស មអាតាែ ។  មិតបណឌ ននុះចាក់

នបុះែូងនឆវឆ្ងវ នសត ចសហីន  ោំឲប្ទង់មានកំហឹងខាា ំង វវលឹប្ត ប់ចូលប្សកុវញិោនថងទី៩

មិោ បោា ប់មក ប្ទង់តបនឆា ើយនឹងការនចាទប្បកាន់ តាមសារជាវាចានៅកាន់ប្បជា

ពលរែឋថា ប្ទង់នឹងែឹកោំប្បជាពលរែឋតមែ រ តាមផល វូ សងគមនិយម តតដាច់ខាតមិននធវ ើ
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០០៣ 

 

ប្សកុតមែ រនែើរចូលនៅកន ុងសងគមក មុ្និសត នោុះន ើយ។ តបនែើមបីសប្មបនឹងរាជសារ នៅ

នថងទ១ី១មិោ នោក នមៀវ សំផន បានែឹកោំបាត កមែ មួយនៅភា ំនពញ នែើមបីសំតែងការ

ោំប្ទ ននយបាយ នសត ចសីហន  តតនោលបំណងធំ របស់ នោក នមៀវ សំផន គឺទមទរ

ឲ នោក លន ់នល់ោរតលងពីែំតណងោយករែឋមស្រនត ី។  សីហន  នឆា ើយតបជាប្បញាប់ តាម

ការនកាុះប្បជ ំ សមាជជាត ិ វវសិាមញ្ា មួយ អនញ្ា ើញ សមាជិកតមែរនយៀកម ីញ ឲចូលរមួកន ុង

សមាជននុះ។  អវ ីតែលគួរឲចំត ក គឺវាគែ ិន តែលជាសមាជិកតមែរនយៀកម ីញ ន ើងតថាងថា

ពួកមល នួ មានការអាណិតអាសូរែល់ជនជាតិយួន តែលបានរត់មករស់នៅតាមប្ពំតែន

តមែរ/យួន មានការភិតភ័យខាា ំងណាស់ ពីការល កល យ ននកងទ័ពយួនខាងតបូ ងនិងអា

នមរ ើកាំង មកកន ុងទឹកែីនមែ រ នែើមបីមកនធវ ើបាបមល នួ នហត ននុះឯង គួរតត សនមតចសីហន 

គួរប្ពុះអងគ ផតល់អាវ ធែល់ជនជាតិយួនទងំនោុះ នែើមបីឲពួកនគ អាចមានលទធភាព

ការពរមល នួនគបាន។  សំនណើរននុះោំឲអាកចូលរមួកន ុងសមាជជាតិ មានការផ្លា ក់នផអើល

ចិតតជាខាា ំង តតោំោា គិតថា សំនណើរននុះ អាចនធវ ើបាន ទល់តតមានការអន ញ្ញា តជា

ម ន ពីសនមតចប្ពុះប្បម មរែឋ នៅកន ុងឧតតមននយបាយ របស់ប្ពុះអងគ។  

គួរនលើក «ឧតតមននយបាយប្ពុះប្បម មរែឋ» មកនិទនជូនអាកអាន ឲប្ជាបែឹង តែល

មាននកើតន ើងនៅកន ុងសម័យនោុះ ែូចខាងប្កមននុះ៖ 

«នោក វរនសនីយឯក តហវណង់នែរ សូសតនតន កាលនោុះ ជា រែឋនលខាធិការ ប្កសួងសនត ិ

ស មជាតិ នៅកន ុងរដាឋ ភិបាលែឹកោំនដាយ នោក លន ់ នល់ មានគំនិតផ្លា ល់របស់

នោក នធវ ើអនងកត អំពីទីតាំងមូលដាឋ នសឹក យួនក មុ្យនិសត  នៅកន ុងប្សកុតមែ រ។ នប្កាពី

បានពត៍មានចាស់ោស ់រចួនប្សចអសន់ហើយ នោកយកឯកសារននុះ នៅប្បាប់មិតតរបស់

នោក គឺ នោក វរនសនយីឯក អ  ំមា៉ា ណូរនិ (នោកជា បអ នូរបស់អាកមាា ង មូនិច តែលជា

សា ំឯក របស់សនមតចសីហន ) នពលនោុះមានម មែំតណងជា រែឋនលខាធិការប្កសួង ការពរ

នផាែីកន ុងប្បនទស។  បានឯកសារននុះភាា ម នោន អ  ំមា៉ា នូរនិ ប្បញាប់យកនៅថាវ យសម្

នតចសីហន ។  នប្កាយពបីានទតន ើញឯកសារននុះនហើយ ប្ពុះអងគសួរនៅកាន់ នោកអ ំមា៉ា

នូរនិថា៖ នតើនោក សូសតសតន យល់តបបណា ? នោក មា៉ា នូរនិនឆា ើយថា៖ កន ុងសាា នភាព

តបបននុះ នបើពួកនយៀកក ង ចង់វាយប្សកុតមែ រ គឺវាអាចវាយយកបាន កន ុងរយៈនពលតត

២៤នមា៉ា ងតតប៉ា នណាណ ុះ។  

ពីនថងនប្កាយមក នោក សូតសត ន បានប្តវូនោក ឧតតមនសនីយ ញឹក ជូ ុង នៅនពលនោុះ

មានម មង្ហរជា អគគនមបញ្ញា ការជាន់មពស់ ននកងទ័ពនមមរភូមិនា  នកាុះនៅនោកឲមក

ជួបនោកជាប្បញាប ់ នៅប្សកុយ៉ា ក់នោម កន ុងនមតតរតណៈគីរ ើ។ តាមយនតនហាុះ ពី

ភា ំនពញ មកនមតតរតណៈគីរ ើ នោក សូតសត ន មានអារមែណ៍រ ើករាយ នដាយនោកយល់ន ើញ

ថា កិចចការរបស់នោក ោំប្បនយជន៍ែល់ជាត ិបានជា អគគនមបញ្ញា ការ អនញ្ា ើញនោក
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០០៣ 

 

មកជួបែូនចាុះ នហើយសាា នែននុះ ប្បតហលអាចឲនោក អាចន ើងឋាននតរស័កត ិពិនសសជា

ឧតតមនសនីយជាព ំខាន។ នោកបានមកែល់ យ៉ា ក់នឡាម នៅនមា៉ា ង៩យប់ ចូលជួប

នោក ជូ ុង ជាបោា ន។់  នោក ជូ ុង ន ើញម ម នោក សូសតនតន ភាា ម និយយគ ំនរាុះ

មកកាន់នោកថា៖ តអកភា ីនភា ើឫ ! បានជានធវ ើអនងកតនរឿងនយៀកក ង នតើនរណាឲតអ

ងនធវ ើ ? តអងមិនែឹងនរឿងអស់ននុះ ជាឧតតមននយបាយ របស់ សនមតច នោុះនទ? តអងវលឹ

ប្ត ប់នៅភា ំនពញវញិ ប្បមូលឯកសារនរឿងននុះែ តនចាលទងំអស់នហើយឈ្ប់និយយ

នរឿងននុះប្បាប់នរណានទៀត។ តាមយនតនហាុះ វវលឹប្ត ប់មករាជធានីវញិ នោក សូតសត

ន កន ុងអារមែណ៍នោក មិនមានការភិតភ័យពីនទសនព តែលនោកអាចនឹងទទួលនោុះ

ន ើយតតនោកប្ោន់តតមាននសចកត ីនប្កៀមប្គំចិតតតតប៉ា នណាណ ុះ នឹកអាណិតែល់ប្សកុតែល

នឹងអាចជួបប្បទុះ នូវនប្ោុះថាា ក់ពីសំណាក់ នយៀកក ង។  

ប្តវូែឹងតែរថា នៅកន ុងកំ ុងឆ្ងា ំ ១៩៦៧ សនមតចសហីន បានបញ្ញា ឲសមាា ប់ ជាសាធារណៈ

វរជន ននចលោតមែរនសរ ើ មាន នោក នៅ បូរ ើ នៅ មាធូរា(ជាបងបអ នូបនងក ើតនឹងោា មាន

នែើមកំនណើតនៅនមតតកំពង់ធំ) និង នោក នម ង៉ា យ នៅប្តពងំប្ក ឹងកន ុងនមតតកំពង់

សព ឺ។  

ស ំជំរាបអាកអានថា វរជនទងបីរបូននុះ បានស ំច ុះចូល រាជរដាឋ ភិបាលតាមរយៈនោកអ ិ

ន តំានៅនពលនោុះជានោកជាអភិបាលនមតតតាតកវ ប៉ា តនត  សនមតចសីហន មិនយកការ

ច ុះចូលជាបានការ សំនរចយក វរជនទងំនោុះ យកនៅប្បហារជីវតិយ៉ា ងសាហាវបំផ ត

នដាយយក កំហឹង និង ការសងសឹក ជាធម៌របស់ប្ពុះអងគ។  រហូតែល់នថងសាា ប់នោក អ ិន

តំា នោក មានវបិបែិសារ ើជានិចចកន ុងនរឿងននុះ នប្ពុះនោកជាអាកលួងនោមអាកទងំបី

ននុះឲច ុះចូលសនមតចសីហន ។  

ប្ត ប់មកនិយយអំពី ការបុះនបារនៅសំ ូតវញិ នប្កាយពីមានបាត កមែ នរៀបចំនដាយ

ពួកសីហន និយមនៅម មរែឋសភាវ សូមឲសនមតចសហីន ែឹកោំរដាឋ ភិបាលថែីមួយវ ជំនួស

នោក វ លន ់ នល់នប្កាពនីោកដាក់ពកយោតលងពីែំតណងោយករែឋមស្រនត ី។  នៅនថងទី

២៩ នមសា១៩៦៧នយងតាម ការនសា ើ ននបាត ករ សនមតចសីហន  សំនរចបនងក ើតរដាឋ ភិបាល

ពិនសសមួយ តែលមានប្ពុះអងគជាោយករែឋមស្រនត ី នែើមបីនដាុះប្សាយបញ្ញា ស ូំត។  កន ុងតម

មិថ ោ សីហន បញ្ញា ឥកងទ័ពអាកាសទំោក់ប្ោប់តបក នៅភូមិបឹង ទ ុ ំ ថាវ ក ់និង ឫសី

ប្ពុះ ោំឲសាា ប់ប្បជាជនជានប្ចើន។  នោក Milton Osborne អាកនិពនធ  បរនទសមាា ក ់សរ

នសរថា «រាជរដាឋ ភិបាល ពិនសស នដាុះប្សាយបញ្ញា  នដាយប្ប់កមាា ំងយ៉ា ងខាា ំងបំផ ត»។ តត



Page. 66 
 ផលអាក្កក ់ស្ើតស្ចញ េីកំហសុ សីហន ុ

   

 

 
និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០០៣ 

 

នរឿងននុះ នៅនោក នមៀវ សំផន សរនសរ កន ុងនសៀវនៅនោក17 ថា៖ «រាជរដាឋ ភិបាល ែឹកោំ

នដាយ នោក លន ់នល ់ជាអាកប្បប្ពឹតតនៅវញិ»។  កន ុងចំនណរននុះ នោក នមៀវ សំផន ោត់

ប្បតិបតតគំនិត «ប្ទនជើងសីហន  នែើមប ីសមរស់តតប៉ា នណាណ ុះ» មិនសមឋានៈោត់ជាបញ្ញា

វនតនោុះន ើយ។  ននុះនហើយជា អាកបែិវតតន៍ មានមាយទនថាកទបបំផ ត។  នយើងន ើញ

ថាកន ុងឆ្ងា ំ ១៩៦៧ សីហន  អនិវតតន៏ ននយបាយ «កាប់សមាា ប់» ទងំ អាកខាងនឆវងនិង

អាកខាងសាត ំ តែលជាជាប្បឆំ្ងងនឹងននយបាយប្ទង់។ ការសមាា ប់ទងំសងខាងតបប

ននុះ ប្ទង់ទ កជា ននយបាយ អាពោប្កិតនោុះឯង គឺថា មាន សមតា កន ុងការសមាា ប់

មន សស៖ សមាា ប់ ពួកតមែរនសរ ើ គឺ ប្ទង់ ចង់បង្ហា ញ ចិនយួន ក មុ្យនិសត  ថា ប្ពុះអងគ ជា «

នសត ចប្កហម» នហើយ សមាា ប់ពួកតមែរប្កហម គឺចង់បង្ហា ញ អានមរ ើកាំង ថា ប្ទង់ ជា អាក

អាពោប្កិត តតការពិត ចាប់ពីឆ្ងា ំ ១៩៦៦ ននយបាយ របស់សីហន  ប្គប់ វវសិ័យ បានជួប

ប្បទុះនឹងបរាជ័យ ប្គប់តបបយ៉ា ង តែលោំប្ទង់កាា យ ជា អាកែឹកោំ ឆ្តួប្ជកូ គិតតត

សមាា ប់មន សស នែើមបីការពរអំណាច តែលកំព ងតតោជាតិនែើរនៅរកនប្ជាុះមរណៈ។  

ភូមិដសែឋកិ្ចច៖ នៅកន ុងវវសិ័យកសិកមែ បររាជ័យ ោំឲប្បជាកសិករ ៩០% ទទួលផល

អាប្កក់ជាក់តសត ង ែូចយ៉ា ងនៅកន ុងវវសិ័យ សមាា រៈទំននើប ធនធានសំរាប់នធវ ើអភិវឌ្ឍ

ន៍ ; បរាជ័យកន ុងវសិ័យ សហករណ ៍ តែលជាវសិ័យមួយសំខាន់ កន ុងលទធិនសែឋកិចចសងគម

និយម តែលនោក ហូ យន ់ជា អាទោចារយ។ កន ុងវសិ័យ ឧសោហកមែ ោែ នមានលទធផល

តែលអាចទ កជាការនលើកទឹកចិតត។  បរាជ័យននុះមាននហត ផលពីរយ៉ា ង៖ អវតតមាន នន

សនិទនភាព18 កន ុង ការបនងក ើតផល និង ទីកតនាង សង់នរាងចប្ក។ កន ុងវសិ័យពណិជា

កមែ ការបនងក ើត ប្កមុហ  នជាតិ នីហរកមែ និង អាហរណកមែ ភណាឌ ោររែឋ ធំសនមបើមនែើមបី

លក ់ទិញ ទំនិញអាយមាុះបានកាា យជាសមបតត ិផ្លា លម់ល នួ របស់ប្កមុបរវិារ សហីន  មានសិទធិ

លួចរែឋកាា យ ជា មហា នសែឋ  ីយ៉ា ង្ប់រហ័សបំផ ត។ នហើយអាកទងនោុះ អាចោំនចញ

របូិយបណណ  នៅដាក់កន ុង ធាោរោរនៅឯបរនទស។  

ភូមិសីល្ម៍៖ វវបិតតសីលធម៌មានកំរតិមួយ គួរឲភ័យ សំរាប់ជាតិតមែ រ នប្ពុះប្កមុបរវិារ

សីហន  តលងខាា ច តនមាប្បនពណីជាតិតមែរ នដាយយកអំនពើព ករលួយ ជា តនមាជាតិ ឥត

ខាា ចចាប់ ោំោា ជិុះជាន់រាស្រសត  ឥតអាចធម៌ប្ពុះ បងខ ំរាស្រសត ឲសំពុះ នប្ពុះមល នួជាញ្ញា តិវងស

ឬ និង អាកមាា ង នហើយនបើមានជនណា ហា នរុិះគន់ នចាទនគភាា ម ជាជនកបត់នឹងប្ពុះក 

                                                      
 

 

17 Khieu Samphan : L’histoire récente du Cambodge et mes prises de position – L’Harmattan។  
18 សនិទនភាព= Rationalité។  
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រាណា។  ជនពលទងំឡាយនោុះ យកចាប់ជា មនធោបាយ យកម មង្ហរ សំរាប់រកស ីជា

របរ។  ឯចំតណក នសត ច សីហន  គិតតតពីថតក ន នែើរតួជាដារាក ន ជាដារាចនប្មៀង ទ ក

មល នួប្ពុះអងគ ជា ជនមជឈតតកៈ19 អវ ីតែលប្ទង់នធវ ើ គឺសំរាប់តតអញតតប៉ា នណាណ ុះ។  

ភូមិអ្ពាប្កិ្ត៖ ទ័ពអានមរ ើកាំង រកន ើញមូលដាឋ នសឹក នៅកន ុងប្សកុតមែ រ ោអពោក្

វរតិ កាា យជាអពោប្កិតសិបបនិមិតត ោំឲទ័ពអានមរ ើកាំងនៅយួនខាងតបូ ង តលងនោរព

នប្ពុះប្សកុតមែ រកាា យ ជានប្ោុះថាា ក់ សំរាប់យ ទធសាស្រសត នយធារបស់នគ នប្ពុះពួកយួនក មុ្យ

និសត  នៅប្សកុតមែ រ នប្ចើន នចញវាយប្បហារ កងទ័ព អានមរ ើកាំង នៅនយៀកណាមខាងតបូ

ង។  អពោប្កិត សីហន  វាប្ោន់ជាឆ័ប្ត ពួកក មុ្យនិសត នប្បើនែើមបបីិតបាំង កងទ័ពយួន

ក មុ្យនិសត នៅប្សកុតមែ រ និង ជា អាធារភសត ុតា ននកងទ័ពយួនក មុ្យនិសត ។  

ភូមិរបបសងគមរាស្រសត និយម៖ ចលោសងគមរាស្រសត នយិម បានកាា យ ជាបនត ិចមតងៗ នៅជា

ឧបករណ៍ សំរាប់សងក ិតសងកន់ ប្បជារាស្រសតនិង អាកននយបាយ តែនគមាននិោា ការ

ននយបាយ ម សពីគំនិតនសត ចសីហន  តែលចាគំនិតមាន អតារស់ ជា ការប្ចបាច់ ការ

ជញ្ាក ់និង ការសងកត ់នែើមបីបំនរ ើប្បនយជនផ៍្លា ល់មល នួ សីហន ។ ចលោសងគមរាស្រសត និយម

បាននធវ ើឲរែឋតមែ រតលងមានលកខណៈជានិតិរែឋ តែលជាឧបសកគ  ននការនធវ ើវតិាកមែ20 នន

លទធិប្បជាធិបនតយយនសរ ើនៅប្សកុតមែ រ។  

កតាត ទងំបួនយ៉ា ងននុះ ជាសញ្ញា បង្ហា ញជាម នននអសតងគតននរបបសីហន និយម។  អំនពើ

នផតសផ្លត សរបស់សហីន  បាននចាទជាបញ្ញា  ននភាពប្សបចាបរ់បស់របប ែូចយ៉ា ងទ ក

រាជបលា ័ងក ឥយមានមហាកសប្តនប្ោងរាជយ។ ការលប់នចាលពហ បកស នែើមប ីចលោសងគម

រាស្រសត និយម មានកាធភាព21 នប្បើអំណាច បាច់សមាា ប់ អាកប្បជាធិបនតយយ នែើមប ី រកោ

អំណាច។  

ចាប់ពីឆ្ងា ំ ១៩៦៧ សនមតច សីហន  នធវ ើននយបាយ បំនរ ើ ចិន យួន ក មុ្យនិសត  លក់ទឹកែីឲ

នយៀកក ងកបត់ជាត ិសាសោ នែើមបមីានៈ។ នទុះបីែឹងមល នួថានធវ ើម សក៏នដាយ ក៏នៅតត

ចនចស មិនប្ពមទទួលម សកំហ សមល នួឯងន ើយ តតកំហ សននុះ វាោំមកនូវមហនតរាយសំ

រាប ់សីហន មល នួឯង និង ជាតិផង។  

                                                      
 

 

19 ជនមជឈតតកៈ= Homme égocentrique។   
20 វវតិាកមែ= Expension។  
21 កាធភាពឲ Monopole។  



Page. 68 
 ផលអាក្កក ់ស្ើតស្ចញ េីកំហសុ សីហន ុ

   

 

 
និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០០៣ 

 

១. សំរាប់សីហនុ៖ គឺោំឲប្ពុះអងគបាត់ប្បជាប្បិយភាព តែលជាមូលដាឋ ន ននធមាែ ន របូ

របស់ប្ពុះអងគ តែលប្បជារាស្រសត  ទទួលសាគ ល់វានដាយមល នួឯង។  

២. សំរាប់ជ្ជតិ៖ គឺោំឲប្បជាជាតិ រស់ជាប្បនទស ឧោភិវឌ្ឍ នៅកន ុងែំបន់អាស ីអនគាយ៍

នប្ពុះព ំបាននឆាៀតឪកាសកន ុងរយៈនពលមានសនតភិាព នធវ ើអភិវឌ្ឍន៍ សំរាប់ជាតិនិងប្បជា

ពលរែឋ។  មោ៉ាងមួយវញិនទៀតនៅនពលមានសស្រង្ហគ ម នៅនយៀកណាម ប្បនទសតមែរ ឥត

បានរកប្បនយជន៍៖ ១. ពប្ងឹង និង នធវ ើ វបូនីកមែ កងទ័ពជាតិ នែើមបីការពរឯករាជយ

ជាត ិនិង បូរណភាពទឹកែី ; ២. នធវ ើអភិវែឍន៍ នសែឋកិចខ, សងគមកិចច និង វវសិ័យ អប់រំជា

តិ។  ឧទហរណ ៏ែូចជា ប្បនទសនថ និង ហវ ីលពីិន នគនឆាៀតរកចំនណញបាននប្ចើនណាស់សំ

រាប់ប្បជាជាតិនគនៅកន ុងសស្រង្ហគ មនៅនយៀកណាម។ តែលម សពីប្បនទសតមែរ មិនតតមិន

អាចប្បនយជន៍បាន តបរជា សនមតច សីហន ោំប្បនទស ឲចូលនៅជាប់ករ នដាយ ម ធា

ភាព22 កន ុងប្ទងុក មុ្យនិសត  ចិន/យួន តែលជា នពជឈឃាត លទធិប្បជាធិបនតយយនៅប្សកុ

តមែ រ។  ការចនចស កន ុងកំហ សននុះ តែលជាកតាត  ននការវោិសនដាយមល នួឯង ននរបប

សងគមរាស្រសត និយម ឬសីហន និយម។ នហត ននុះឯង បានជា សភាជាតិ បាននបាុះនឆ្ងា តទំ

ោក ់សីហន  ប្សបតាមចាប់រែឋធមែន ញ្ា  ពីែំតណង ប្បម មរែឋ នៅនថងទី១៨ មិោ១៩៧០

នប្ពុះប្ពុះអងគមានកំហ សថាា ក់កបត់ជាតិ នែើមបីបំនរ ើប្បនយជន៍បរនទស។  

តត សិហន  យកគំន ំ ជាវចិារណញ្ញា ណរបស់ប្ទង់ នដាយនធវ ើអំពវោវ ស ំនអាយកងទ័ពយួន

ក មុ្យនិសត  វាយប្បហារកងទ័ពជាតិ នែើមប ីការពរអំណាចប្ទង់តែល សភាជាត ិបានែក

ហូតប្សបតាមចាប់។ ទនងវ ើននុះឯង តែលោំឲមាន ផទ ុុះសស្រង្ហគ មនៅប្សកុតមែ រ តែលជា

វវោិសកមែ  ែ៏ធ ំសំរាប់ ប្បជាជាតិតមែរ។  

ចាប់ពីឆ្ងា ំ ១៩៧០ សនមតច សីហន  នធវ ើននយបាយ រំោយឯករាជយជាតិតមែរ បូរណភាពទឹក

ែ ី នប្ពុះប្ពុះអងគ ោំប្ទ យួនក មុ្យនិសត  តែលជាអាក ា្ នពន ប្សកុតមែ រ ប្បឆំ្ងងនឹង

សាធារណរែឋតមែ រ តែលជា អាកកាពរឯករាជយជាតិ និង ទឹកែីជាត។ិ  

មកែល់សពវនថងននុះ ពួកតមែរក មុ្យនិសត  និយមចិន ឬ យួនកត ី ោំោា តាំងមល នួជាអាកឈ្ា ុះ

នលើ សាធារណរែឋតមែ រ តតជ័យជំនុះននុះ វាប្ោន់តតោំោា  យកមកប្បគល់ឲយួន ចិនក មុ្យ

និសត  នហើយោំោា រស់កន ុងឋានៈ មំុ្កញ្ា ុះ តតប៉ា នណាណ ុះ។ ពួកតមែរប្កហមបាននធវ ើឲប្បជាជាតិ

បាត់ ឯករាជយជាតិ ; តមែ រនយៀកម ីញ បាននធវ ើឲប្បជាជាតិរស់នៅកន ុងអាណានិគមយួន

                                                      
 

 

22 នដាយវម ធាភាព= Gratuitement។  
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០០៣ 

 

នប្ពុះមល នួរស់ជាអាយ៉ាងយួន ; វរ ើឯ សនមតច សីហន  វវ ើញ តាំងពីរស់ែល់សាា ប់ បានែឹកោំ

ប្បជាពលរែឋតមែ រនៅរកភាពជាប្បជាពលរែឋមំុ្នគ នប្ពុះតតប្ពុះអងគ ប្សឡាញ់អំណាចនិង

យកការសងសឹង ទ កជានោលននយបាយ របស់ប្ទង់។ សួរថា នតើអាកណា ជាអាកចាញ់

យួន ក មុ្យនិសត  ? ពួកតមែរក មុ្យនិសត  ? ឬ ពួកតមែរ សាធារណរែឋនិយម ? 

     

  

វវវ 

វវ 
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០០៣ 

 

សហីនជុាបតិាជាតិបបបណា ?  
អារមភក្ថា 
អតាបទននុះ សរនសរជាភាសាបារាងំកន ុងតមកញ្ញា ឆ្ងា ំ១៩៧៩នដាយតមែរ”អាកវឌ្ឍននិយម”

មួយប្កមុប្សឡាញ់របបលទធិប្បជាធិបនតយយនសរ ើនងិរបបសាធារណរែឋ  នែើមបីទ កជាឯក

សារជាប្បវតត ិសាស្រសត  សំរាប់កូនតមែរជំោន់នប្កាយនអាយបានែឹងឮអំពីធាត ពិតរបស់នសត

ចសីហន  តែលជាបីតាជាតិតកាងកាា យចូលរមួចំតណកយ៉ា ងសកមែកន ុងអំនពើ ”សមាា ប់

មហាជនតមែរ” កន ុងឋានៈជាប្បម មរែឋអស់មួយជិវតិននរែឋ ”កមព ុជាប្បជាធិបនតយយ” តែល

ជារែឋអន វតតន៏ននយបាយសមាា ប់មហាជនតមែរកន ុងងចនោា ុះឆ្ងា ំ១៩៧៥ែល់ឆ្ងា ំ១៩៧៩។  

អតាបទននុះ ប្តវូបានប្បគល់ជូនែល ់ ចលោមូលតមែរមាននសរ ើភាព កន ុងប្កមណឌ សិកាខ

សាោននចលោ ជាឯកសារចូលរមួចំតណកកន ុងការពិចារណាអំពីការែំនណាុះប្សាយនន

បញ្ញា តមែ រោឆ្ងា ំ១៩៩១។  

អ្តថបទដនះបក្ដប្ប សំរលួ និងសដងខបជ្ជភាសាដខែរដោយ ឩបសង្ហា  នែើមបីផោយជូនជា

ព័តិមានែល់ប្បជាពលរែឋតមែ រប្គប់មជឈដាឋ ននហើយការផោយននុះោែ ននោលបំណងជាមា

នៈសំរាបប្បមាថនមើលង្ហយសនមតចសីហន នោុះន ើយ តតជាសិទធិជាករណីយកិចចរបស់តមែ រ

នែើមបីតមែ រ ចងទ កកន ុងសតិជាប្បវតត ិសាស្រសត នូវអំនពើនប្ពនផសមាននកើតន ើងកន ុងប្បនទសតមែរ

តែលមានប្កមុតមែ រប្កហម នប្កាមការែឹកោំសនមតចសីហន និងប៉ា លពតកន ុងចនោា ុះឆ្ងា ំ

១៩៧០ ែល់ឆ្ងា ំ១៩៧៥ បានកាប់សមាា ប់ប្បជាជនតមែរអស់ជំនួនប្បតហល២ោនោក។់  

 

ការផាយដនះ ទុក្ជ្ជការរក្យុតត ិ្ម៌ជូនចំដ ះដខែររងដប្ោះនូវអំ្ដពើពប្ពពផសដនះ 

១. ដហតុអ្វ ីបានដលើក្សួរជ្ជសំនួរដនះ ? 

ពីនប្ពុះ សនមតចសីហន  ជាអាកទទួលម សប្តវូែ៏ធំមួយ នៅចំនពុះម មប្បតិសាស្រសត នូវមរណ

រភាពប្បជាជនតមែរ រាប់ោនោក់។ តតនទុះបីយ៉ា ងននុះ ក៏នដាយក៏របបននយបាយនៅ

ភា ំនពញបចច ុបបនា  ចាត់ទ កប្ពុះអងគជា «វរកសប្ត»។  

នទុះបីនៅមានអាកសីហន និយមតិចតួចបំផ ត នៅមានជំននឿនលើ ”អ្ភូតក្ថាសីហនុ”

ជំននឿននុះជានរឿងរបស់នគ នប្ពុះអាកទងំនោុះ ប្តវូនគផោំងតំាងពីនកើតមកនមាុះនអា

យនោរព ”បីតាជាត”ិ ែូចកូននកែង ប្តវូនគបងខ ំនអាយនោរព ”ប្គបូាធោយ” ទសក មារ

ទងំនោុះនៅប្កិនគំនិតព ំអាចកាា យជាមន សសនពញវយ័បាន នហើយមានគតិសំរាប់ជីវតិ

ឧតតជីវតិ នប្ៅពីការនោរពដាច់ខាតចំនពុះបីតាជាតិននុះ។  
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០០៣ 

 

អវ ីតែលមិនទំនង ោំនអាយនយើងហួសចិតត កន ុងការរកែំនណាុះប្សាយបញ្ញា តមែ រោឆ្ងា ំ

១៩៩១ មានប្បនទសជានប្ចើន តប្មងន់ដាយបងខ ំចិតតពលរែឋតមែ រ នអាយនប្ជើសនរ ើសនសត ច

ចនប្ងននុះជាមនធោបាយតតមួយគត់សំរាប់នដាុះប្សាយបញ្ញា តមែ រ ទ កជាប្ពុះបាទធមែ ឹក

ហាក់បីែូចជាប្បជាជាតិតមែរ មានមន សសតតមាា ក់គត់!ហាកបីែូចជាននយបាយរបស់

ប្បនទសមហាអំណាចនពលនោុះោែ នសមបទនដាយនប្ជើសនរ ើសកូនតរកតតមួយននុះ ទ កជា

មន សសយកការបាន និងទទួលប្ពមបាន ជាកូននសារបស់បញ្ញា តមែ រ។  

ឯកសារនចញពីប្បភពអាកសីហន និយមនៅមានទមងន់តិចជាង ភសត ុតាងពិតននប្បវតត ិ

សាស្រសត អំពីអំនពើ តែលនសតចសីហន តតងប្បប្ពឹតតជានិចចអស់រយៈនពលជិតពក់កណាត លសត

វតស តែលមានលទធផលជាក់តសតងគឺ ”ការសមាល ប់មហាជនដខែរ” នសចកត ីខាែ ស ការអាមា៉ា ស

ម ម បរាជ័យប្សំតែល របស់ប្បនទសតមែរ ក៏ែូចមហាអំណាចប្តួតប្តានលើនសត ចននុះតែរ។  

ការចនចស ននអំនពើរបស់នសត ចសហីន នៅមិននសែ ើនឹងប្កមុមន សសខាវ ក់នឹងជំននឿ”អភូត

កថាសីហន ”នប្ជឿសនរ ើយសចនមា ើយង្ហយ កន ុងគំនិតង្ហយ នដាយតផអកនៅនលើ ”ឫទធីភាពនន

ប គគល ឬ អំណាចប គគល” របស់នសត ចសហីន ននុះ ោំនអាយនយើងមំពិចារណា នធវ ើសំនយគ

កន ុងចនមា ើយនយើងចំនពុះសំនួរនយើងៈ ”នសត ចសហីន ជាមន សសតបបណា ?”។  

សំនយគនយើងននុះ មិនប្ោន់តតចង់ចងអ ុលបង្ហា ញ ននភាពមិនទំនងកន ុងការរកវធីិនដាុះ

ប្សាយបញ្ញា តមែ រ តែលោំនអាយរញ្ជ យួប្បជាពលរែឋមួយសំរាប់តតប្បនយជន៏នសត ចមួយអងគ

តតប៉ា នណាណ ុះ។  

នយើងមិនសូវឆងល់ប៉ា ោែ ននទនលើតួអងគសីហន  តតនយើងមានការចាប់អារមែណ៏ជាខាា ំងនៅ

នលើភាពមានៈ ននអាកោំប្ទែ៏ចំណាន តែលោំោា នប្បាុះតួអងគនសត ចសីហន  នអាយរស់វញិ

បាន ករណីននុះោំនអាយនយើងសួរជាសំនួរនប្ចើនែូចតនៅ៖ នតើនែើមបីប្បនយជន៏អវ ី ? 

នដាយនយើងោែ នមានអន សោវរ ើយ៏អវ ីនសាុះពីចិតតសបបុ រស របស់នសត ចសហីន  នហើយោែ ន

ការរំនភើបចំនពុះតួអងគនសត ចននុះ ឬ ចំណាយនពលនវោនធវ ើការផោយ ជាសាធារណ នអាយ

ប គគលននុះ ព ំនោុះនទកន ុងនសចកត ីសងឃឹមទប់មិននអាយអាយ៉ាងននុះ នបាកក ហកពលរែឋ

តមែ រតនៅនទៀត កន ុងអាកបបកិរយិ កំតបាងែូចតួនោខ ន នហើយផោយប្បាប់ ែល់សាធារណ

ជនអនតរជាតិប្គប់មជឈដាឋ ន មាន អាកបវរនិពនធ  អាកសារព័តិមាន អាកននយបាយ

តែលធាា ប់បានោំប្ទនសតចននុះនអាយែឹងឮអំពីអំនពើ និងគំនិតមារយទរបស់សីហន កន ុង

ការចូលរមួសមាា ប់ប្បជាពលរែឋតមែ រ ! (បប្មងុ នរៀបចំសមាា ប់នដាយចំនពុះឬមិនចំនពុះ)។  

២. សីហនុ អាទិក្រ និងជ្ជអ្នក្ចូលពែែ៏្ំមួយក្ន ុងអំ្ដពើសមាល ប់មហាជនដខែរ 
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ការសមាា ប់មហាជនតមែរកន ុងរបប ”កមព ុជាប្បជាធិបនតយយ” មិនតមនជា ប្ពឹតត ិការណ៏

នដាយនចែនយនោុះនទ ការសមាា ប់មហាជនតមែរននុះ ជាែំនណើរែ៏យូរអតងវងមួយជាប្បវតត ិ

សាស្រសត  តែលមាននសតចសីហន ជាសាា បតយករ ជាអាកទទួលម សប្តវូសំខាន់មួយកន ុងរយៈ

នពល៣៤ឆ្ងា  ំកន ុងអំណាចផ្លត ច់ការ ចនោា ុះឆ្ងា ំ ១៩៤២ ែល់ ១៩៧៦។  

នពលណា សីហន មំោងមល នួកាន់តតខាា ំងន ើង នពលនោុះសហីន កាន់តតបង្ហា ញភាពវណឌ

នជើងរបស់មល នួកាន់តតខាា ំងកន ុងភាពប្ចបូកប្ចបល់របស់មល នួ ភាពក មារភាព ភាពមិន

ទំនង កន ុងការជាក់តសតងននការចូលរមួការសមាា ប់មហាជនតមែរ៖ 

ដបើោែ នដសត ចដនះ ប្ពឹតត ិការណ្៏សមាល ប់មហាជនដខែរ មិនអាចនឹងមានដក្ើតដ ើងបាន

ដោះដទ ! 

ប្បវតត ិសាស្រសត  វាមានសត ិ និងត ោការ វាបានចងប្កង ទ កយ៉ា ងលអ ិតលអន់ នូវអំនពើ

បាបកមែ  របស់សីហន  តែលបានតាញអំនពើសមាា ប់មហាជនតមែរ តាំងពីយូរអតងវងមក

នហើយ៖ 

 - ការន ើងនប្ោងរាជសមបតត ិកន ុងោមជា ”អាយ៉ាង” មានតួោទី ជាតឆកយម របស់អាណា

និគមបារាងំ បោា ប់មកនទៀត កាា យជាកញ្ា ៈក មុ្យនិសត ចិន យួន។   

 - ការវាយប្បហារ (ចនោា ុះឆ្ងា ំ១៩៤៨ែល់១៩៥២) ប្បឆំ្ងងលទធិប្បជាធិបនតយយ នៅនកែង

មច ី រំោយរែឋសភាបីែង ជាបនតោា មិនដាច់ នដាយមានជំនួយពីកមាា ំងអាជាា ធរអាណា

និគម នហើយនពលរំោយសភាមតងៗ ចាប់តំណាងរាស្រសត របស់គណបកសប្បជាធិបនតយយ ជា

គណបកសឈ្ា ុះនឆ្ងា ត ដាក់ពនធោោរ។   

 - ការដាក់រាជសមបតត ិ កន ុងតមមិោឆ្ងា ំ១៩៥២ ជាឧបាយនដាុះមល នួពីភាពអប្បជាប្បិយ នៅ

ចំនពុះម មសំទ ុះននចរនតលទធិប្បជាធិបនតយយ និងការខាា ចតប្កងបរាជ័យរបស់គណបកស

រាជានិយម កន ុងការនបាុះនឆ្ងា តសភា តាមការអន នោមននកិចចប្ពមនប្ពៀងប្កងុស ឺតណវ

កន ុងអំ ុងឆ្ងា ំ១៩៥៤។   

 - ការបរាជ័យែ៏អន់បំផ តប្គប់វសិ័យកន ុងការែឹកោំរែឋ ចនោា ុះឆ្ងា ំ១៩៥៥ែល់១៩៧០ កន ុង

អំណាចផ្លត ច់ការរបស់ចលោសងគមរាស្រសត និយម នទុះបីមានជំនួយបរនទសពីនោកខាង

លិច និងខាងនកើត យ៉ា ងណាក៏នដាយ។   

 - ការបស្រង្ហក បែ៏នខាា ចផោ ែ៏កនប្មាល ឥតពិចារណា ប្បឆំ្ងងនឹងអាកប្បជាធិបនតយយ អាក

វឌ្ឍននិយម ប្កមុប្គបូនប្ងៀន ប្កមុនិសិសត អាកនសាហាជាត ិកន ុងអំ ុងឆ្ងា ំ១៩៦៧ និងឆ្ងា ំ

១៩៧០។   
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 - ការតនមាា ុះង្ហរពីប្បម មរែឋកន ុងតមមិោឆ្ងា ំ១៩៧០ នដាយសភាជាត ិ(រែឋសភា និងប្កមុ

ប្ពឹកោប្ពុះរាជាអាណាចប្ក) - ការផតោា នទសប្បហារជីវតិកន ុងអំ ុងឆ្ងា ំ១៩៧១ ពីបទកបត់

ជាត។ិ   

 - កន ុងតួោទីជាប្បធានរណសិរសបប្មួបបប្មួមជាតិតមែរ រាជរដាឋ ភិបាលបប្មួបបប្មួមជាតិ

តមែរ (១៩៧០ ១៩៧៥) នធវ ើការនែើមបីនជាគជ័យប៉ា លពត នបើោែ នសហការននុះ គឺោែ នជ័យ

ជំនិុះ និងការសមាា ប់មហាជនតមែរនោុះនទ  

 - ការរមួចំតណក កន ុងតួោទីជាប្បម មរែឋអស់មួយជីវតិននរបបតមែរប្កហម កន ុងការ

ជនមាៀសប្បពលរែឋនចញពទីីប្កងុ នែើមបីង្ហយសមាា ប់ជនណា តែលនគចាតទ់ កជាសប្តវូ

នហើយយលប់្សប ននយបាយរបស់ប្កមុប៉ា លពត ”សមាា ប់មហាជនតមែរ”។  

នយើងប្តវូចងចាំជានិចចថា កន ុងរបប”កមព ុជាប្បជាធិបនតយយ”ននុះឯងនហើយ ជានែើម

កំនណើតននបែិវតតន៏និយម ”ន នសងទ ង” នៅប្សកុតមែ រ តែលផតលន់អាយមាននហត 

សមាា ប់មន សសនដាយនប្កាជពិនរាធ នទសៈ ប្បកបនដាយការសងសឹក បងហ រូ្មតមែរនពរ

ពសនគរ ពីសំណាក់ពួកប៉ា លពត  - ការពរនដាយសូរភាពរបបប្បល័យជាតសិាសន៏កន ុង

ការជតជកតវា៉េ នៅអងគការសហប្បជាជាតិ កន ុងតមមករាឆ្ងា ំ១៩៧៥ បោា ប់ពីរបបនឃានៅ

ននុះប្តវូទ័ពយួនវាយរំោយនចាលនៅនថងទី៧មករាកន ុងឆ្ងា ំែតែល។  

ទនងវ ើបង្ហា ញជាក់តសតងថា នសត ចសហីន ននុះ នអាយតតបាននិយយកន ុងោមជា ”នម”

នទុះបីជានមពួកឃាែករក៏សបាយតែរ  - ការភូតក ហក ការមវុះនសចកត ីកាា ហាន ផចញ់សំនួ

រអាកសារព័តិមាន របសទូ់រទសសន៏បារាងំ ”Antenne2” ថាពួកប៉ា លពតតតងតតតកាងសម្

នលងមល នួ ផោយតាមវទិយុ ”កមព ុជាប្បជាធិបនតយយ”ពិការនកាតសរនសើររបបប្បល័យជាតិ

សាសន៏។   

 - ននយបាយែូចអំនពើនននចារប ីនប្បសប់ កន ុងឧបាយបនញ្ញា តជាទ ចច រតិប្បជាពលរែឋ

អំពីមហាប្ទឹសត ីអពោប្កឹត សនត ិភាព និងសងគមនិយម ស ទធតតលួចចមាងពីអាកប្បជាធិប

នតយយ តែលនគមានប្បជាប្បិយភាពម នមល នួ នែើមបីជ័យជំនិុះរបបរាជានិយមប្បតិកិរយិ

របស់មល នួ។   

 - មានជំននឿជាជំមង ឺនៅនលើ ”ភាពអ្ញនិយម” មាននទសៈ មាននវរបបែនិវរ សំរាប់តត

ប្បឆំ្ងងនឹងប្បជារាស្រសតមល នួឯង នហើយមិនប្ពមថយមល នួ ពីឆ្ងកននយបាយ នដាយឥត

នអៀនខាែ ស នប្កាយពីធាា ក់ែំតណងពីប្បម មរែឋ មិនតតមិនប្ពមថយមល នួ គឺតថមទងំនធវ ើ

អធិដាឋ ននអាយមាន”ទឹកជំនន់ក មុ្យនិសត ”នអាយនជារជនលិចលង់ប្បជាជាតិតមែរ កន ុង

នោលបំណងតតមួយគត់ គឺសងសឹកប្បជាពលរែឋមល នួឯង តែលមល នួចាត់ទ កជាប្បជា

ជនអកតញូចំនពុះមល នួ។  
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
២០០៣ 

 

ប្គប់ទនងវ ើ ប្គប់គំនិតមារយទនននសតចសហីន  តែលបានពិពណ៌ោខាងនលើននុះ បញ្ញា ក់

ថា នសត ចសហីន  ឆនបាកជានិចចប្បជាពលរែឋតមែ រប្គប់ឳកាស តែលមល នួបានែឹកោំរែឋ

ចំនួនជិនពក់កណាត លសតវតស។  

នសត ចសីហន ទទួលបរាជយ័ជានិចច នលើកតលងតតសាា នែមល នួមួយគត់ គឺការអន វតតន”៏ការ

សមាា ប់មហាជនតមែរ”តែលជាមហានជាគជ័យរបស់ជនននុះ។  

ននុះនហើយជាទ កខ នវទោតែលប្បជាពលរែឋតមែ ររងនប្ោុះពីសំណាក់នសត ចពលននុះ នហើយប្តវូ

នគនៅតតបងខ ំនអាយទទួលសាគ ល់នសត ចអសមតាភាព មានធមែជាតិពីកំនណើតជាមន សស

កំណាច អសីលធម៌ ោែ នសតិជាកិតត ិយស ននុះជា ”បីតាជាតិតមែរ”។  

ដហតុអ្វ ី ? 

៣. សីហនុ ប ុលពត ជ្ជដវវចនសពទនឹង”ការសមាល ប់មហាជនដខែរ” 

នៅកន ុងពិភពនោកននុះ មានតតនៅប្សកុតមែ រមួយគត់ តែលមានសីហន ជានសតច មាន

នកើតបាត ភូតនហត អសាច រយ គឺការសមាា ប់មហាជនមល នួឯងពីសំណាក់អាកែឹកោំជាតិ។  

ប្គប់របបតែលមានសីហន ជាមគគនទសន៏ តតងតតកាា យជាអងគការ មានរនបៀបមួយសំ

រាប់សមាា ប់ប្បជាជាតិ និងប្បជាជនមល នួឯង។  

នៅប្បនទសនយៀកណាម ប្ពុះនៅនៅដាយ ស កចិតតនចញពីរាជសមបតត ិនែើមបីប្បយជន៏

ជាតិយួន ឯចំតណកនៅប្បនទសោវវវញិ មានោវប្កហមែូចបែិវតតន៏តមែ រតែរ តតឥត

មាននសតចោវណាមួយ នគមានគំនិតមារយទែូចនសតចសីហន  ែូនចាុះប្បនទសនគក៏ឥត

មានការសមាា ប់មហាជនែូចប្សកុនៅប្សកុតមែ រនោុះនទ។  

គំនិតននអំណាច រចោបថននការែឹកោំជាតិ ចរតិជាមន សស របស់នសត ចសីហន  គឺនកើត

ពីធាត  ហឹនមានៈ នទសៈ នឹងគំនិតសងសឹក របស់ជនននុះ។ វតថ ុធាត ទងំនោុះផំុ្បនងក ើត

ជារបូភាពននលទធិ”សហីន និយម” តែលជាលទធិោបំនងក ើតបាត ភូតប៉ា លពត តែលវាមាន

ប្បនភទជាលទធិនភាា ុះផង ជាថាា បំនោបនឹងសីហន និយមផង។  

ែូនចាុះ ប៉ា លពតជាទសៈប្បតិកិរយិ បុះនបារប្បឆ្ងំងនឹងសីហន  តតវាសោវាប្តវូផ្លា ប់ជា

និចចនឹងនសត ចសីហន ែូចជាបនញើតកអកែូនចាុះឯង។  

តផអកនលើភាពផ្លត ចការបងហ រូ្មនិយម និងនធការនិយម មហានវៀចនវរ របបសីហន ននុះ

មានធមែជាតិ ជារបបរាជាធិបនតយយធាត សកត ិភូមិ។  

នប្កាយពីបានរំនដាុះមល នួពីអាណាពោបាលបារាងំមក រាជាធិបនតយយននុះ ចាប់នផតើមមនៈ

បនញ្ចញមារយទជាប្បតិកមែបនតោា នូវនទសៈ នវរបបែិនវរ ហិងោ យ៉ា ងនប្ពនផសបំផ ត តែល
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របបរាជាធិបនតយយននុះតតងតតអន វតតន៏ជានិចចជាកាល តែលតមែរនយើងបានន ើញជាក់

តសត ងកន ុងរបបកូននភាា ុះតមែ រប្កហម៖ 

 - ការជោា សមហាជនជានិចចកាល កន ុងសស្រង្ហគ មែនណត ើមរាជសមបតត  ិ តែលមានតចងកន ុង

ពងោវតារតមែ រ - ការែ តបំផ្លា ញនអាយសាបសូនយនូវអវ ីៗតែលរបបននុះទ កជា ”បូរ ើ” ”អារយ

ធម៌” (ផាុះ មាម បូជនីយសាា ន បែិមាករ ជាអាថ៌)  

 - ការនធវ ើនអាយវោិសនូវវបបធម៌ជាតិជាសហសសវតស (ែ តនសៀវនៅជាចំនណុះទួរនៅ វាយ

បំតបកបំបាក់បែិមា វតថ ុសិលបៈ កំចាត់អាកនចុះែឹង អាកមានគតិបណឌ ិត សមាា ប់សិលប

ករ ការនិី  

 - ការនធវ ើ ”អភាវ បបនីយកមែ ដាច់អហង្ហក  អវ ីតែលជាគ ណសមបតត ិតមែ រ” ែូចជាការែូរន ែ្ ុះ

ប្បនទស សាា នប្បវតត ិសាស្រសត  ការបំបាត់ភាសាតមែរ បនងក ើតភាសាថែី ការតកាង ឬ បំបិតតលង

នអាយនោរពប្បនពណ ីប ណយប្បជាប្បិយ-ការសមាា ប់មហាជន(នៅសល់តតតមែរ ៨០០.០០០

ោក់តតប៉ា នណាណ ុះនៅប្បនទសកមព ុជា នៅនពលតែលបារាងំមកប្តួតប្តាប្សកុ) ការសមាា ប់

មហាជន ជាននយបាយអចិនស្រនតយ របស់របបរាជាធិបនតយយ តែលប្បជាពលរែឋតមែ របាន

ផតិតជាប់កន ុងសតិ មានប្សនមាលកន ុងសងគមតមែរ គឺ ”នសកត ីខាា ចតប្កងជាអតិបរមិាណរាជ

អំណាច” ការពិពណ៌ោខាងនលើននុះ មានភាពបងអង់បនត ិច នៅនពលបារាងំចូលមក

ប្តួតប្តានៅឥណឌ ចូិន។  

តតរបបអាណានិគមយមននុះ មិនបានអប់រំចិតតគំនិតមហាកសប្តតមែរ តែលមានពូជពី

វងសកសតយរណបនសៀម និងយួន នអាយែូរចរតិ នៅជាអរ ើយមន សស ជានហត ោំនសត ចសីហ

ន  បនតចរនត  វរតឹតតខាា ំងន ើងៗ នូវអំនពើោំនអាយរលួយសងគមតមែរ ែូចជា៖ 

 -  “ឯករាជយតមែ រ” មានភាពជាកបួ នតហនខាែ ចយកសពជាតិតមែរ នៅកប់នចាលកន ុងនប្ព

សែសានឥណឌ ចូិន របស់យួន តែលមាននសតចសីហន  ជានទពរកស តាំងមល នួជាបីតាជាត។ិ   

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

បាវចោប្តីម ម ”ជាត ិ សាសោ និងប្ពុះមហាកសតត ជាគំនិតក ហកែល់មតិជាតិ និង

អនតរជាតិ នែើមបីសំរាប់តតបំនរ ើមហិចា ិតាលទធិ ”សីហន និយម”។  

នសត ចយកបាវចោននុះមកជាន់តប្នំកន ុងនរាគមូចសតិសមាា ប់ជាតិឯង។  នសត ចអងគននុះ

ជានសតចនបើកឧកាសនអាយក មុ្យនិសត ចិន យួន និងប្កមុប៉ា លពត កាប់សមាា ប់ប្បជា

ពលរែឋតមែ រ តែលមល នួទ កជាអកតញូចំនពុះមល នួ នែើមបីសងសឹក និងកន ុងបំណងចង់វលឹ

ប្ត ប់មកនសាយរាជសមបតត ិវញិតតប៉ា នណាណ ុះ។  តតមហិចា ិតា តែលមានកានិអនសាចខាា ំង

ននុះ ប្តវូទំព័រប្បវតតសាស្រសត  ចងទ កោមសីហន  ជានសតច ”សមាា ប់មហាជនតមែរ”។  នសត ច
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សីហន  បានបណត ុ ុះគំនិតប្បជាពលរែឋតមែ រនអាយមានជំននឿនលើមល នួប្ពុះអងគ  តាមការ

ប្បនោមកត  ីតាមការបងខ ំកត ី តែលមល នួទ ករាស្រសត តមែ រ ជាពលរែឋលងង់នលា  នប្កាមលអងធូលីប្ពុះ

បាត កន ុងនោលបំណងមល នួតតមូយគត់ គឺ «អំណាច នែើមប ីបំនរ ើ ក មុ្យនិសត  ចិន យួន ជា

មាច ស់របស់មល នួ»។  

កន ុងរបបសីហន និយម នសត ចននុះទ ករាស្រសត តមែ រជាហវ ងូសតវ នអាយនជឿនលើរាជបារមីមល នួ

នហើយប្តវូប្កមុប៉ា លពតោំនៅសមាា ប់ឥតមានអាសូរបនត ិចណាន ើយ នប្កាមោមមល នួជា

ប្បម មរែឋអស់មួយជីវតិនន ”កមព ុជាប្បជាធិបនតយយ”។  អំនណើតនៅ តួអងគសីហន  មានរបូ

ភាពជាប៉ា លពត ែូចជាប្សនមាលរបស់មល នួ។  នហត អវ ីតែលប្តវូបំនភាចសីហន  នបើនយើង

និយយន ែ្ ុះ ប៉ា លពត និងសីហន  គឺប្ោន់តតជា ប គគលពីរ មានមួរកាលតតមួយ ឬ ែូច

ជាពស់តវក មានកាលពីរ មាននៅកន ុងនរឿងនប្ពងតមែរ នោុះឯង។  

៤. ជំដនឿមនិទំនងដៅដលើអ្ភូតក្ថាសីហនុ 

នតើជំននឿននុះឯងឬ តែលប្គប់ភាគីតមែរនគោំោា ចាត់ទ ក ”ឥសសរជន” ននុះតែលតតងតត

ប្បប្ពឹតតននយបាយបនា ំរាស្រសតជានោលននការរបួរមួជាតិ ? 

តាមពិតននយបាយនសតចសីហន  មិនតមនជា ននយបាយនប្សាចប្សង់ជាតិនោុះនទ ផទ ុយ

នៅវញិ ននយបាយ តែលជនននុះ តតងអន វតតន៏ នដាយយកអំណាចរែឋមកនប្បើ គឺ

ឃាតកមែឥតនខាច ុះនទនសាុះ។  នទុះយ៉ា ងណាក៏នដាយ នសត ចសហីន ប្បតហល ជាអាយ៉ាងនគ

នប្ពុះោត់តតងតតបានបំនរ ើជានិចច និងជាឧបករណ៏ ពួកក មុ្យនិសត  (ចិនយួន)។  ទនងវ ើ

ននុះ នប្ពុះោត់ស មចិតតនែើរតួជាអាយ៉ាង នឆា ើយនដាុះសាជួយពួកក មុ្យនិសតជានិចចប្គប់សំ

នួរ របស់អាកសារព័តិមានអនតរជាតិនចាទសួរោត់។  

មានមហាអំណាចមាុះ មានជំននឿថា នសត ចសហីន ជា ”អាកនធវ ើឯកសនមាធាន” អាចជួយ

ម មមាត់នគ កន ុងការរកែំនណាុះប្សាយវបិតត ិកមព ុជា តែលជាែំនណាុះប្សាយនលើនសចកត ី

វវោិសបតនាមននប្បជាពលរែឋតមែ រ! ប៉ា តនត នបើនិយយនអាយមា ីនៅ ពួកមហាអំណាចទងំ

នោុះមានសិទធិអវ ីនឹងបងខ ំនអាយប្បជាពលរែឋតមែ រយកតបបនដាុះប្សាយនគ តែលមានភាព

ប្តឹមប្តវូតតកន ុងប្កដាស តតសាា នភាពពិតវញិគឺ”នតើមានឃាតកមែនប្ចើនប៉ា ោែ ននទៀត?”។  

មានអាកែឹងោំប្បនទសមាុះនទៀតនធវ ើឧបនទស នដាយ អសមបជញ្ា  ោែ នការទទួលម សប្តវូ

នអាយប្បជាពលរែឋតមែ របនំភាច ”ការសមាា ប់មហាជនតមែរ” និងអវ ីៗតែលសតចសីហន បាន

នធវ ើនៅកន ុងអតីតកាល នអាយគិតតតបចច ុបបនាកាលកន ុងែំនណាុះប្សាយមួយតែលតមែរជា

ជនរកនប្ោុះ ថិតនៅជា អាកទសសោនប្ៅនសនវៀនននយបាយ។ ជនតែលបាននិយយ

តបបននុះជាមន សសរ ិករ ក មវុះសិលធម៌ ជាឧបាយទ ចច រតិ ជាអំនពើនថាកទប គួរយក

ជនទងំនោុះយកនៅកាត់នទស នូវអំនពើតែលពួកនគនប្តឿននប្កើនបនត  ននយបាយ បងហ រូ
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្មនៅកមព ុជាតនៅនទៀត។ ឯចំតណកអាកតំាងមល នួជា អាកជំោញ ននបញ្ញា តមែ រមាុះ

តែលនសតចសីហន  តតងតតនលើកមក សរនសើរអំពគី ណសមបតត ិ ននយបាយ និងការទូតែ៏

ា្ តនវរបស់ពួកទងំនោុះ តាមពិត អាកជំោញទងំននុះ ស ទធជាជនគួរនអាយអស់

សំនណើច រ ិករ ក ោែ នការនអៀនខាែ ស សាហាវ មិននសាែ ុះប្តង់ ប្កអឹតប្កនអាង ប្សឹតែូច

ោា នឹងនសត ចសីហន តែរ។ ែូនចាុះឯកបានជាអាកជំោញទងំននុះតតងតតសរនសរសរនសើរ

នសត ចសីហន  មិននចុះចប់ បំភាា ត់នសចកត ីពិតអំពីគ ណវបិតត ិរបស់សីហន ។  

នយើងែឹងថានៅកន ុងរបបរាជាធិបនតយយ ទំននៀមទំោប់ ប្បនពណ ីសាសោ អកសរសាស្រសត

ភាសានិយយ ប្គប់សាា ប័នសងគមឬននយបាយស ទធតតបនងក ើតន ើងនែើមបផីោំងរាស្រសត តមែ រ

នអាយនោរពប្បតិបតត ិមហាកសប្តទងំរងវង់សាែ រតី។  

 

៥. សដស្រង្ហគ ះជ្ជតិគឺប្តវូបំដភលចដ ែ្ ះសីហនុដចាល 

នដាយនហត ននុះនបើចង់សនស្រង្ហគ ុះជាតិតមែ រ ប្តវូតតវាយរំលត់នចាលនូវ ”អភូតកថាសីហន ”

មិននធវ ើសាគ ល់អតា ិភាពនសតចននុះ ពីនប្ពុះបារមីតកាងកាា យសីហន ោបចច ុបបនាននុះ បាន

បង្ហា ញនូវធាត ពិត ”កបត់ជាតិ” មល នួឯង។ សនស្រង្ហគ ុះជាតិ គឺសនស្រង្ហគ ុះប្បជាពលរែឋតមែ រតែល

ជាជាតិសាសន៏ បានរមួចំតណកកន ុងការវវិឌ្ឍនសចកត ីចំនរ ើន តាមការបនងក ើតវបបធម៌ែ៏

មានតនមាមួយសំរាប់មន សសជាតិ។ ែូនចាុះពលរែឋតមែ រ និងពលរែឋឯនទៀតតែលប្សឡាញ់

លិទធិប្បជាធិបនតយយនសរ ើ ប្តវូចំបាច់រមួោា សនស្រង្ហគ ុះជាតិតមែ រ តែលកំព ងជួបប្បនទុះនូវការ

ា្ នពនពីក មុ្យនិសត ចិន យួន ោំបំផ្លា ញជាតិសាសន៌ និងវបបធម៌សហសសវតសតមែ រ។  
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ចប់ 

 

 
 


