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មស្ោគមវិជាា ជាតិបមែរ  

ប្រជាជាតិនិមួយៗ តតងតត មាន មរោគមវិជាា ជាតិជានិច្ច សួរថារតើ មរោគមវិជាា
ប្រជាជាតិតមែរ មានតែែណាតែរ ? 
អ្វតីែលរៅថាមរោគមវិជាា ជាត ិ? 
មរោគមវិជាា  គឺ ជាគំនិតរួម រែស់ពលរែឋ ននប្រជាជាតិមួយ ែូច្យ៉ា ង សសាោ
ទសសនវិជាា សងគមធម៍ រសែឋកិច្ច សីលធម៍។ល។ តែលជា « ច្កខុវិស័យននសាកល
រោក » រែស់មលួនសំរាែ់រធវើពណ៌ោ ែកប្សាយ និង ែង្ហា ញ នូវភាពប្តឹមប្តូវ នន
សាា នភាពប្រជាជាតិមលួន។ វាជា « មា៉ា សុីនននការផ្លល ស់រតូរ » រែស់ប្រជាជាតិ រែើមបី
រករសច្កតីរកិច្ំររ ើនកនុងអាោគត ឬ ក ៏វា អាច្ ជា ទមាល ែ់ ែុុះតសលមួយ តលង តប្រ
ប្រួលរោុះតែរ។ មរោគមវិជាា ជាតិ ជា ធាតុធំ រែស់ ប្រជាជាតិ ជា សនូល នន វរប
ធម៍ជាតិ។ វា ជា ប្រព័នធ នន រោលការណ៏ និង ជា ការប្តិុះរុិះ1 តែល ែងកកែរងកើត
ឲមាន ជា រូែ នន ប្រជាជាតិ តែល ជា សព៍ងគកាយ មាន កប្មងកបួន លក័ខមណ័ឌ

                                                      
 

 

1 ការត្រិះរ  ិះ= Pensée។  
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ឥរយិែឋ2 ែុគគលមាន ក់ៗ  ឬ ជា សមូហ ឥរយិែឋ ែណាត ែុគគល សំរាែ់ ប្រតតិែតតិ
រួមរស់ កនុង វិន័យ ជា សមាជិក រែស់សងគមជាតិ។  
វិន័យរនុះ ជា ធម៍ែងខំ ដាច្់ខាត រអាយ សមាជិក នន សងគមជាតិ រោរពប្រតតិែតតិ
តាម រហើយ រែើមាន នរណាមាន ក់ មាន ទំោស់នឹង គំនិតដាច្់ខាតរនុះ រគ ចាត់ទុក
ទរងវើរនុះ ជា អ្សីលធម៍ តែល អ្នកផងទងំពួង អាច្ែោា សបាន ជា រទស តែល
រគ អាច្ ែរណត ញ អ្នកែងករនុះ រច្ញពី សហគមន ៏ជាែទរលែើស តែល តុោការ
 អាច្ដាក់ ទណឌ កមែបាន។ រួមរសច្កតី មក មរោគមនវិជាា ជាតិ ជា ច្ាែ់ រែស់ជាតិ
ផង និង ជា លំោសំីលធម័ នន ប្រជាពលរែឋផង។ តត មរោគមវិជាា ជាតិ កអ៏ាច្ ជា 
មរធោបាយ សំរាែ់ ប្កុមអ្នកឧកញ្ញា  និង អ្នកកាន់អ្ំណាច្ យក វា មករប្រើ សំរាែ់ 
ែំររ ើ ប្ររយជនែ៏កសពួក រប្ពុះ ពួកោត់ ជា អ្នកមានអ្ំណាច្ អាច្ សំររច្កិច្ចការ
ប្គែ់តែែយ៉ា ង កនុង វិស័យ រសែឋកិច្ចកតី សងគមកិច្ចកតី នន ប្រជាជាតិ។ តត កមាល ងំ
 និង អ្រធោតតម (suprématie) អ្នកមានអ្ំណាច្ទងំរោុះ វា អាប្ស័យ រៅរលើ 
ឆនាុះ នន ប្រជាពលរែឋ រប្ពុះ « មរោគមវិជាា ជាតិ » ជា រូែភាព និង ជា ប្សរមាល
                                                      
 

 

2 ល័ក្ខខ័ណ្ឌ ឥរ  យាបឋ= មារយាទ,សណ្តា ប់ធ្នា ប់,ឫក្ពា។  
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នន ច្ិតតគំនិត នន ប្រជាពលរែឋ។ ែូរច្នុះអ្វី តែល ពួករគ អាច្រធវើបាន គឺ វា អាស
ប្ស័យ រៅរលើ អ្ំណាច្ រែស់ពួករគ រលើ ឆនាៈប្រជាពលរែឋ និង រលើ អ្ំណាច្រែឋ។
រូមរសច្កតីមក រែើ រាស្រសតលងងរ់លល  រែើ រែឋទុនរមោយ គឺ ឪកាសលអ សំរាែ់ អ្នក មាន
អ្ំណាច្រប្រើ អ្ំណាច្ តែលរគមាន រែើមប ីរកប្ររយជន ៏ផ្លា ល់ រែស់រគជាពុំខាន។  
ប្រជាជាតមិាននតីរិែឋ 
ររែៀែ មរោគមវិជាា  រកើត មានរ ើងពី ការប្ពមរប្ពៀងោន  នន ពលរែឋ។ គឺ ប្រជា
ពលរែឋ តែល ជា ជោធិែតី មាន អ្ំណាច្ តាមច្ាែ់ តាមែទែញ្ញា  តែល មលួន ជា
ែរងកើតរដាយ មលួនឯង។ ែូរច្នុះ ប្គែ់កិច្ចការ តែល មាន ទំោក់ទំនងនឹង ប្រជាជាតិ
 គឺ ប្តូវចាបំាច្់ រកើត ពី ឆនាៈ ប្រជាពលរែឋ ជានិច្ច រប្ពុះ ប្រជាពលរែឋ ជា មាច ស់ 
នន អ្ំណាច្រែឋ។  
កនងុ ប្រជាជាតិ មាន នីតិរែឋ គឺ មានវតតមាន នន សមភាពនិយម សាមគគីភាពនិយម
 និង សនិទននិយម (rationalisme) តែល ជា កតាត  ោឲំជាតិ មាន សាិរភាព
 និង ឲ ប្រជាពលរែឋ មាន មរោសារៈ (ច្ិតតមពស់) តែល ជា មូលដាឋ នចាបំាច្់ សំ
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រាែ ់ រធវើ អ្ភិវឌ្ឍជាតិ រែើមប ីកំរណើ ន រសែឋកិច្ចសងគមកិច្ច ឲ ប្ររសើររ ើង សំរាែ់ 
សុមុមាលភាព កនុង រែែជីវភាព3 នន ប្រជាពលរែឋ។ 
ប្រជាជាត ិតែល មាន អ្ណំាច្ ជាប្រនពណី ជា អ្ណំាច្ប្គែប់្គង 
ររែៀែ មរោគមវិជាា  រកើត មកពី ការប្ពមរប្ពៀងោន  រវាង ពួកអ្ភជិន (seigneur) 
តែល ជា រវជន នន អ្ំណាច្ ោែ នការរួញរា យក លកខនតិកៈែុគគល មាន ឯកសិទធ
តែល ប្កុមមលួន មានពី កំរណើ តមក មករធវើ ជា អ្ំណាច្រែឋ ឬ អ្ំណាច្អាទិរទព
ប្តួតប្តា រលើ ប្រជាពលរ ឋ តាងំមលួនឯង រដាយ មលួនឯង ជា មាច ស់ នន រាស្រសត និងប្រជា
ជាតិ។  
ប្រជាជាត ិតែល មាន អ្ណំាច្ ជា ទបី្សឡាញ4់ ជា អ្ណំាច្ប្គែប់្គង 
ររែៀែ មរោគមវិជាា  រកើត មកពី ែុគគលមាន ក់ តែល ប្រជាពលរែឋ ចាត់ទុក ជា 
« រម » រែស់ប្រជាជាតិ តែល ជា មនុសសខាល ងំ ោែ ន ការរួញរា យក លកខណៈ ជា
ែុគគលពិរសស តែល មលួនមាន ពី រសច្កតីប្សឡាញ់ ពី ប្រជាពលរែឋ មករឆលៀត នច្ន
 រធវើ ជា អ្ំណាច្ផ្លា ល់មលួន សំរាែ់ ែឹកោជំាតិ តាម តតអ្ំរពើច្ិតត រែស់មលួន រែើមប ី
                                                      
 

 

3 របបជីវភាព=Mode de vie។  
4 អំណ្តចជាទីតសឡាញ់=Pouvoir charismatique។  
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រកោ អ្ំណាច្មលួន តាម ឧបាយកល ប្រជាភិថុតិ ែនធមំលនួ5 ថា មលួន ជា « មនុសស នន
រាស្រសត » មាន សមទុចារ (រសច្កតីតាងំច្ិតត) ែំររ ើរាស្រសត កនុង សងគមរាស្រសតនិយម។ តត
ច្ំរណរកាលតមក អ្ំណាច្ផ្លា ល់មលួន តតងតត កាល យ ជានិច្ា រៅ ជា អ្ំណាច្ផ្លត ច្់
ការ រប្ពុះ រែែរនុះ ជា រែែ ោែ ន លិទធិប្រជាធិែរតយយ ជា ប្គឹុះ។  
អ្វជីា មរោគមវិជាា តមែរ? 
រយងរៅតាមវិែរយិស6 នន ធាតុអ្ំណាច្ តែល មាន កនុងប្រជាជាតិតមែរ, តមែរ
រយើងតតងតត មាន ជំរនឿថា មលួន មាន ការពិបាក សំោល់ ថា អ្វី តែល ជា មរោ
គមវិជាា ជាតិមលួន។ តត តាមការពិត រែើ រយើង យក ប្រវតតិសាស្រសតជាតិតមែរ មកឆលុុះ
រមើល រយើងរ ើញ ថា វា មាន និយតភាព (régularité) កនុង សតិតមែរ អ្ំពី មរោ
គមវិជាា ជាតិ តែល រយើង សាកលបង រលើកមក ែង្ហា ញជូន កនុង ការសិកោ រែស់
រយើងរនុះ។  
  

                                                      
 

 

5 បន្ធ ំខល នួ្ se vanter។  
6 វវ  បរ  យាស= vicissitude។  
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១.កនងុសមយ័អ្ងគរ (សតវតស ទ៨ី ែល ់ទ១ី៤) 
រែើ រយើង យក និយមន័យ នន « មរោគមវិជាា ជាតិ » ខាងរលើមកឆលុុះរមើល សំរាែ់
រក មរោគមវិជាា ជាតិតមែរ កនុងសម័យអ្ងគរ គឺ ោែ ន អ្វី រប្ៅ អ្ំពី ជំរនឿ រលើ ប្ពហែ
ញ្ាសាសោ និង ការរោរព រាជសកតិ (អ្ំណាច្ហលួង) រោុះរ ើយ រប្ពុះ វតាុធាតុ
ទងំពីររនុះ ជា គំនិតរួម រែស់ប្រជារាស្រសតតមែរ។ តត រយើងែឹង តែរថា ប្ពហែ
ញ្ាសាសោ ជា សាសោ តែល ទុក អាទិរទព ជា អ្នក សំររច្ រលើ រជាគវាសោ នន
មនុសស។  មនុសស ប្តូវ ច្ំបាញ់ មាន ជំនួយ ពី អាទីរទព តាមការែួងសួង អ្ងវរសុំ
ប្រសិទធិពរ ឲបាន សំររច្ នូវ អ្វីៗមួយ តែល មលួន ច្ងប់ាន។ ជា មួយ ជំរនឿ
សាសោរនុះ ប្សុកតមែរ កនុង សម័យអ្ងគរ មាន អ្ំណាច្ែឹកោ ំជា អ្ំណាច្ រាជាធិ
ែរតយយ។ ធាតុសងគមតមែរ ជា សងគមសកតីភូមិ មាន វណណៈវិភាគ7កនុង សងគមនមិាែ
ណ8 ជា ែួន វណណៈ មាន វណណៈកសតយ ជា វណណៈអ្នកែឹកោនំរយបាយ មាន វណណៈ
ប្ពហែណ៏ ជា វណណៈ អ្នកែឹកោ ំសាសោ មាន វណណៈរវសសៈ ជា សិរបករ ប្រជា

                                                      
 

 

7 វណ្ណ ៈវ  ភាគ=Division sociale។  
8 សង្គមន្រមាា ណ្=structure sociale។  
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កសិករ តែល តមែររយើង មានទមាល ែ់ រៅថា « អ្នកជា » ឯច្ំតណក វណៈសុទាៈ ជា
« អ្នកង្ហរ » ជា ទសករ តែល រគ ទុក សប្មាែ់ តតរប្រើ ជា ម្ុំែំររ ើ។  
កនុង សងគម មាន វណណៈរនុះ រតើ អាច្ មាន ការរួែរួម រវាង វណណៈនឹងវណណៈ បានតែរ
ឫតទ ? 
កនុង ទសសនៈប្ពហែញ្ាសាសោ វណណៈវិភាគ តែល មាន កនុងសងគម ជា ការតែងតច្ក
មាន ប្ររយជន ៏សំរាែ់សងគម រប្ពុះ ជា ការតែងតច្ក នន តួោទី រែស់ វណណៈនិមួ
យៗ រែើមប ីឲសងគម មាន ែំរណើ រ លអ កនុងការរស់រៅ គឺ វា ែូច្ ជា រប្រង សំរាែ់
ឲមា៉ា សុីន សងគម រែើ រ ររងើម បានលអ។ វណណៈនិមួយៗ សាគ ល់ តួោទី  រែស់មលួនតែល
មលួនប្តូវរធវើ រែើមបបី្ររយជនរ៏ែស់វណណៈមលួនឯងផងនិង រែើមប ី ប្ររយជនស៏ងគមផ
ង។ កនុងទសសនៈរនុះ ោែ នសញ្ញា ណននការជិុះជាន់ រក ប្ររយជនរ៏វាងវណណៈរោុះ
រ ើយ ែូរច្នុះអ្តាន័យននពកយវណណៈ គឺជាកាតពវកិច្ចកនុង ន័យ ែ៏នថលថនូរមួយតត
ែ៉ាុរណាណ ុះ ែូច្យ៉ា ង កសតយមានកាតពវកិច្ច ែឹកោជំាតិ រែើមបរីករសច្កតីសុមឲនគរ
 ពួក ប្ពហែណ៏មានកតពវកិច្ច ថាវ យែង្ហវ យែល់អាទិរទព រែើមបរីករសច្កតីសុម ជូន
មនុសសរោក អ្នកជា ប្រកែរែរ ប្គែ់តែែយ៉ា ង រែើមបកីាររស់រៅ និងែំរពញ រស
ច្កតីប្តូវការ នន មនុសសរោក ឯច្ំតណង អ្នកង្ហរ ជូន កមាល ងំ រែស់មលួន តែល ជា
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កមាល ងំពល9 ែល់ វណណៈែ៏នទរទៀត រែើមប ីរអាយ សងគម មាន ែំរណើ រ ជាប្រប្កតី។ 
សុមមកមែនន សងគម មាន ពីអ្តាិភាព ននវ ណណៈជា ប្ររយជន ៏រនុះឯង រប្ពុះ វាជា
សតំសំរាែ់ប្ទប្ទងស់ងគម។  
កតពវកិច្ច នន វណណៈរនុះឯង វាោឲំមាន សនិទិធពល សងគម តែលជាកតាត ោឲំមាន
សាិរភាពនរយបាយ និងសនតិភាពសងគម។ មោ៉ាងមួយវិញរទៀត កតពវកិច្ច នន វ
ណណៈរនុះ វាកមាល យជំរនឿសាសោ ឲរៅ ជា ទំរនៀមជាតិ ជា ររែៀែរស់រៅ ជា ធមែ
តារែស់ប្រជាពលរែឋ។ ែូរច្នុះ រែើ រយងរលើ ការររៀែរាែ ់ខាងរលើរនុះ រយើង អាច្ 
សននិដាឋ នបានថា កនុង សម័យែុរាណ ប្ររទសណា តែល យក ប្ពហែញ្ាសាសោ
ជា សាសោជាតិ មរោគមវិជាា ជាតិ គឺ ប្ពហែញ្ាសាសាោ រោុះឯង។ ែូរច្នុះ រយើង
អាច្ រធវើ ការសាែ ន បាន ថា ប្រជាជាតិរោុះ មាន បាវច្ោ គឺ « ជាតិនិងប្ពហែ
ញ្ាសាសោ »។  
ប្ត ែ់មករមើលប្សុកតមែរវិញ កនុង សម័យអ្ងគរ តមែរ រោរព ប្ពហែញ្ាសាសោផង
 ពុទធសាសោផង និង មាន ជំរនឿ រៅ រលើ ជីវច្លនយិម ផង តែល ជា ជំរនឿអាយ
                                                      
 

 

9 ក្មាល ំង្ពល=Force physique។  
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 រែស់ជនជាតិតមែរ តាងំពីមុនសម័យអ្ងគរ មករមលុះ។ ជំរនឿអាយរនុះឯង តែលអ្នក
រច្ុះែឹងតមែររយើងមានជំរនឿថា ជាតិសាសនត៏មែរ មាន អារយធម ៏អាយ រែស់មលួន មុន
នឹងបានទទួលឥទធពលអារយធមឥ៏ណាឌ ។ អារយធមរ៏នុះ បានរកើតមានរ ើងតាងំពី ក
ទឹកែីរមលុះ ប្ោន់តតតមែររយើងមិនបានសររសរទុក មានប្តឹមតត ទមាល ែ់រធវើតៗោន
ែ៉ាុរណាណ ុះ តតអារយធមរ៏នុះបានទុក ជា រករែំ៍តណលជាសកខីកមែភាពជារប្ច្ើនែូច្
យ៉ា ងប្ាសាទថែតូច្តាច្កនុងភូមិភាគអ្ងគរែូរ ី ប្ាសាទ សងព់ីឥែឋរៅសមបូនប្ពគុក 
កនុងរមតតកំពុងធំសពវនថង តលបងរបាបំ្រនពណី រប្ច្ើនតែែរប្ច្ើនយ៉ា ង ជាពិរសស
 ភាសានិយយសតី សប្មាែ់ប្រប្ស័យោន មានរហូត តាងំពីរពលរោុះមក។  
អារយធម ៏ អាយរនុះឯង តែលជាថាន លសំរាែ់ទទួលអារយធមឥ៏ណាឌ  យកមកតកនច្នវា
ឲសមប្សែមលុះនឹងជំរនឿអាយ រែស់តមែរ រែើមបឲីអារយធម៍ថែី រនុះ មានប្រជានប្រភាព
កនុងសងគមតមែរផង និង សំរាែ់ រកឯកភាព កនុងជំរនឿសាសោផង និង ឯកភាពជាតិ
ផង។ អ្នកតែល មាន សាន នែ កនុងទរងវើែ៏ពិរសសសំរាែ់ជាតិតមែររនុះ គឺប្ពុះបាទជ័យ
វរ ែនទ២ី (៨០២-៨៥០) សាន ប្ពុះហសាជាអាថ៍រែស់ប្ពុះអ្ងគ មាន ការររំដាុះប្ររទស
ពីច្ំណុុះប្ររទសជាវ  ឲមានឥសសរភាព ការែប្ងួែែប្ងួមជាតិ (រច្នឡា ែីរោក
 និង រច្ឡា ែីលិច្ទឹក) ឲមានឯកភាពរ ើងវិញ ែូររ ែ្ ុះ នគរតមែរ ឲរៅថា
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 នគរកមពុជា ការរលើកតាងំប្ពហែញ្ាសាសោជាសាសោ តតមួយរែស់រែឋ រដាយ
យកលទធិរទវរាជ ជាលទធិប្ពុះមហាកសតយ។ ប្តីវណណកមែ ែ៏សំខាន់រនុះ បានកាល យ 
ជា រយង សំរាែ់ អ្នកែឹកោ ំជាែនតៗោន  កនុង សម័យអ្ងគរ។ រទុះែី ចាែ ់ពី សត
វតស ទី១៣មក ពុទធសាសោ កាន់ តត មាន ឥទាិពល ខាល ងំរ ើងៗ កនុង សងគមតមែរ
ជា ពិរសស កនុង មជឈដាឋ ន នន អ្នកែឹកោ ំតត ទំរនៀម តែល ជា សាន ប្ពុះហសា
ប្ពុះបាទជ័យវរ ែន រៅ មាន ឥទធិពល ជានិច្ច កនុង ររែៀែែឹកោជំាតិ ែូច្យ៉ា ង កនុង
ររឿងរប្ពង ប្ពុះបាទតាប្តសក់តផអម (១៣៤០-?) ជា ការកត់ ែញ្ញច ក់ អ្ំពី ការែនត
ឥទធពលទំរនៀមរនុះ កនុង សងគមតមែរ និយម ប្ពុះពុទធសាសោ រហូតមកែល់
ែច្ចុរបននរនុះ កនុង ពិធី ជា រប្ច្ើន កនុងប្ពុះែរមរាជវាងំ, ែុណយ ជា ប្រនពណី និង រៅ
កនុង ទំរនៀមទំោែ់ នន ការរស់រៅធមែតា រែស់ ជាតិសាសនត៏មែរ។  
រែើរយងរៅតាម ការររៀែរាែ់ ខាងរលើរនុះ កនុង សម័យអ្ងគរ មរោគមនវិជាា ជាតិ
គ ឺជា ប្ពហែញ្ាសាសោ និយមលទធិរទវរាជ។ រែើ រយើង រធវើ ការសាែ ន នូវ បាវច្ោ
ជាតិ កនុង សម័យអ្ងគរ គឺ ជាតិ ប្ពហែញ្ាសាសោ និង ប្ពុះមហាកសតយ តែល ជា 
មនុសសប្រសិទធិ មានជាត ិ(incarnation) ជា អាទីរទព។  
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២.សមយ័អ្នតរកាល (សតវតស ទ១ី៤ ែល ់១៥) 
សម័យអ្នតរកាល គឺ ចាែ់រផតើ មរ ើង ពីការរធវើឃាត ប្ពុះបាទជ័យវរ ែនទ៩ី (១៣២៧
 ១៣៤០) ឬ ប្ពុះសីហនុរាជ តែល ជា មហាកសតយ ច្ុងរប្កាយែងអស់ នន វងោវល ី
(lignée) មហាកសតយអ្ងគរ រដាយ តាប្តសក់តផអម តែល ជា អ្នកចាសំួន ប្តសក់
រែស់ ប្ពុះមហាកសតយ។ ឃាតកររនុះ កប៏្តូវបាន រសោែតីមស្រនតីទងំអ្ស់ អ្រញ្ា ើញ 
ឲរ ើង រប្ោង រាជយសមបតតិ ែនត ពី ជនរងរប្ោុះរៅវិញ។ រនុះ ជា រហតុការ
ពិរសសមួយ រប្ពុះរយើង រ ើញថា រសោែតីមស្រនតី រពលរោុះ បាន រលើក យក
លទធិប្ពុះពុទធ មក រធវើ ការែកប្សាយ កនុង អ្ំរពើ សមាល ែ់រសតច្រនុះ តាមប្ទឹសតី « កមែ
ផល »៖ 
រសតច្ ប្តូវរគ សមាល ែ់ រប្ពុះ ជា កមែផល រែស់ប្ពុះអ្ងគ ឯច្ំតណក តាប្តសក់តផអម
វិញ បាន រធវើឃាតរសតច្ ក ៏ ជា កមែផល រែស់ ោត់តែរ ទី១ ទទួល កមែផល 
អាប្កក ់ទី២ ទទួល កមែផលលអ មួយ ទទួលបាែ មួយរទៀត ទទួលែុណយ តែល 
ជា បារមី អាច្រ ើងរសាយរាជសមបតតិបាន។ ការពិត កនុង ប្ពឹតតការណ៏ពិរសស
រនុះ មាន ោក ់នូវ ែែិវតតន ៏អ្ហឹងោ អ្ំពី សំណាក់ រសោែតីមស្រនតី រែើមប ីោ ំោន  
រលើក តំរកើង ពុទធសាសោ ជា សាសោរែឋ។ ការរ ើងរសាយរាជយសមបតតិ រែស់ 
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ប្ពុះបាទតាប្តសក់តផអម ជា ទី រែើម នន រជាគជ័យ ពុទធសាសោ ឥតប្ត ែ់រប្កាយ
បានវិញ រលើ ប្ពហែញ្ាសាសោ ែ៉ាុតនត ពុំតមន ជា ជ័យជំនុះ លុែ ែំបាត់ សាសោ
ចាស់ទងំប្សុងរោុះរ ើយ គឺ ជា ជ័យជំនុះ សំរាែ់ តកទប្មង ់ច្ិតតគំនិត វណណៈអ្នក
ែឹកោ ំឲប្សែតាម គនលង ធម៍ប្ពុះពុទធ តត អ្វី តែល ជា ទំរនៀម មាន រៅកនុង លទធិ
ប្ពហែណ៏ អ្នកែឹកោថំែី  រគ រៅរកោ ទុក ជារប្ច្ើន រែើមប ី រកោ រករម៌រតត វរបធម៍
ែុរាណតមែរ។ ឧទហរណ៏ៈ ទរងវើ ប្ទប្ទង ់ពុទធសាសោ រែស់ មហាកសតយថែី  គឺ ការ
ែញ្ាូ ន រាជទូត រៅប្សុកោវ សូមច្មលង ប្ពុះនប្តែីែក តែល ប្ររទសរនុះ រគមាន 
ប្ាចំ្ាែ់ ទុកជា សាស្រសាត  សំរាែ់ រធវើការសិកោ រែើមប ីកំរណើ ន នន ពុទធសាសោ 
កនុងនគរតមែរ ែ៉ាុតនត ប្ពុះមហាកសតយ ប្ទង ់រៅតតរកោ រាជពិធី ប្ពហែញ្ាសាសោ កនុង 
ែរមរាជវាងំ ែូច្យ៉ា ង តតងតាងំ ប្កុមែុររាហិត រកោប្ពុះខាន់ ជា ថែី  តែល មាន 
ច្ំនួន ៧ោក់។  
ការអ្ភិរកសរនុះ មាន រោលែំណង ច្ង ់ រកោ វណណៈកសតយ ឲបាន គងវ់ង ់អ្តងវង
ឆ្ងង យ កនុង សងគមជាតិតមែរផង និង ទុកដាន ប្រនពណីតមែរ ែូរាណ តែល រកើតរច្ញ
មក ពី លទធិប្ពហែណ៏ផង។  
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រែើ រយងរៅតាម ការររៀែរាែ់ខាងរលើរនុះ រយើងអាច្កាត់សាែ នបានថា មរោគម
វិជាា ជាតិតមែរ កនុងសម័យ អ្នតរកាលរោុះ គឺ ពុទធសាសោ និង ប្ពុះមហាកសតយ តត
ជា រសតច្ មាន ជាតិ ជា មនុសស ជួយ តប្មាយ ធមប៏្ពុះពុទធកនុងនគរ។ សមែតិកមែ
នន បាវច្ោ មាន កនុង ជំោន់រោុះ គឺ ជាតិ, ពុទធសាសោ និង ប្ពុះមហាកសតយ។  
៣.សមយ៏កណាត ល (សតវតស ទ១ី៥ ែល ់ទ១ី៩) 
ជា សម័យ តែល ប្សុកតមែរ រកើត វិកវរ រដាយ សស្រង្ហគ ម ល្ នពន ពីសំណាក់
ប្ររទសជិតខាងផង និង មានសស្រង្ហគ ម កនុង ប្សុក រវាង តមែរនិងតមែរ មលុះរទៀតផង វា
ោឲំ ប្រជាជាតិតមែរ ធាល ក់ច្ុុះទន់រមោយ ោឲំ អារយធម៍ជាតិ ច្ុុះអ្ន់ថយ រប្កាយរៅ
វិញរទៀត។  
ឧទហរណ៏ កនុងតផនែី ប្ពុះែរមមតតិយ មហាច្នារាជា(១៥១៦ ១៥៦៦ ) ឬ មហា
ច្នា រប្កាយ ពី បាន ច្ាំងឈ្នុះ រសៀម រៅ រមតតរសៀមរាែមក ប្ទង ់បាន ែូរ រាជ
ធានី ពី ភនំរពញមក តាងំរៅ លតងវក តែល ជា ទីកតនលង ែ៏លអមួយ សំរាែ់ ររៀែច្ំ
យុទធសាស្រសត រយធា ការពរ រាជធានី។  
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មកែល់តផនែី ប្ពុះែរមិនារាជា(១៥៦៦ ១៥៧៦) ជា ប្ពុះរាជែុប្ត មហាច្នា រហូត
ែល់ ឆ្ងន  ំ១៥៩៤ កនុង តផនែី ប្ពុះបាទជ័យរជដាឋ  (១៥៨៥ ?) ជា ែុប្ត ប្ពុះសតាា  
(១៥៧៦ ១៥៨៥)ជា ប្ពុះអ្យយរកា (រៅ) រែស់ ប្ពុះែរមិនារាជា តែល ជា ឆ្ងន  ំ
តែល ប្ពុះមហាឧភរយរាជ ប្ពុះោម ប្សីសុររិយព័ណ៌ សុមច្ិតត រែើក ទវ រ 
ែោា យលតងវក ច្ុុះច្ូលនឹង ទ័ពរសៀម តាមផលូវ ច្រចារ រែើមប ីែញ្ច ែ់ សស្រង្ហគ ម រៅ
ប្សុកតមែរ តាម ការរសនើ ពី ប្ពុះរៅរសៀម នររស្រនាសូរ ឯច្ំតណក ប្ពុះជ័យរជដាឋ  ជា 
មហាកសតយតមែរ ប្ទង ់បាន រត់រច្ញ ពី ែោា យលតងវក រហើយ មិនែឹង រៅោក់មលួន 
រៅទីតំែន់ណារ ើយ (តាមឯកសារ ប្ពុះអ្ងគ រៅ សុគត រៅឯរមតតសាឹងតប្តង)។  
រពលតែល រសៀម មាន ជ័យជំនុះរហើយ រគ ែកទ័ព រច្ញពី ប្សុកតមែរ រដាយ ចាែ់
យក ប្ពុះឧភរយរាជតមែរ រៅប្សុករសៀមផង រហើយ ទុកឲ មហាមស្រនតីរសៀមមាន ក់
រៅប្តួតប្តា ប្សុកតមែរ រដាយ យក ប្សុកឧែុងគ ជា ទី ែញ្ញា ការ ជាន់មពស់ នន អាជ្ា
ធររសៀម រៅរពលរោុះ មាន ប្ពុះរាមាធិែតី អ្ុង តែល អ្នកទងំពួង រៅថា ប្ពុះ
រាមារជើ ងនប្ព ជា ប្ពុះអ្ងគវងសធំមួយ ជា រមទ័ពតមែរ លបមីួយ ប្រកាសមលួន ជា រសត
ច្តមែរ រហើយ រកណឌ ពលភាល ម រលើក ទ័ព រៅសាា ក់វាយ កងទ័ព រសៀម តាមផលូវរមតត
ប្ទងំ រែើមប ីមិនឲ ប្ពុះមហាកសតយរសៀម ច្ុុះរៅ សមុប្ទរច្ញ ពី ប្សុកតមែរបាន



Page. 15 
 មស្ោគមវិជាា ជាតិបមែរ 

   

 

 
និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
ឆ្ន ាំ ២០០៣ 

 

 សាា ក់ផលូវ ឯរមតតន គរវតត បាត់ែំែង រែើមប ីកុំឲ ទ័ពរជើ ងរោក រសៀម រច្ញពី ប្សុក
តមែរ រែើមប ីវាយ ែរណតើ ម យកមកវិញ នូវ រកតនភ័ណឌ ជាតិតមែរ តែល រសៀម រគ 
ប្រមូល ោែ នសល់អ្វីរសាុះពី ែោា យលតងវក យករៅប្សុករគ ជាមួយោន រោុះតែរ
ប្ពុះរាមារជើ ងនប្ព បាន ររៀែកបូនទ័ព រៅឯ ភនំរពញ រែើមប ីរៅវាយប្សុកឧែុងគ។
ពលទ័ពតមែរ រៅរប្កាម អាជ្ាធររសៀម រៅ ប្សុកឧែុងគ ែឹងថា ប្ពុះរាមារជើ ងនប្ព
រលើកទ័ពមក កោ៏ោំន  រត់រចាល រមកងទ័ពរសៀមអ្ស់, មហាមស្រនតីរសៀម រៅសល់
តត ទ័ពោវ ២០០០ោក់ កច៏្ាំងចាញ់ទ័ពតមែរ សាល ែ់ និង ោោំន  រត់ រៅប្សុកវិញ
អ្ស់ តតជា អ្កុសល ទ័ពតមែរឯរទៀត តែល មាន រែសកកមែ វាយែរណតើ ម យក 
រកតនភ័ណឌ ជាតិតមែរ មិនអាច្សរប្មច្ ែូច្ែំណងបាន រប្ពុះ ទ័ពរសៀម បានោំ
ោន  ឆលងតែន រៅប្សុករគវិញទន់។  
ែីឆ្ងន រំប្កាយមក ប្ពុះរាមារជើ ងនប្ព ប្តូវ បានជនជាតិបារាងំមាន ក់ រ ែ្ ុះ លវីរវ ៉ា ូហសូ
 ជាមួយ ទហានបារាងំ ២៤ោក់រទៀត រប្រើ ឧបាយកល រធវើឃាតប្ពុះអ្ងគ ប្ពម
ទងំមស្រនតីតមែរ ជារប្ច្ើនោក់រទៀត រៅកនុង ប្ពុះែរមរាជវាងំតតមតង។ ែោា ែ់មក
 រោក លវីរវ ៉ា ូហសូ ជាមួយ ទហានបារាងំ៤ោក ់និង ទហានតមែរ ជារប្ច្ើន បាន
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ោោំន  រៅអ្រញ្ាើញ ប្ពុះអ្ងគតន់ ជា ែុប្តកណាត ល ប្ពុះជ័យរជដាឋ  ពី រមតតសាឹងតប្តង
 ច្ូល រសាយរាជសមបតតិ កនុង ឆ្ងន  ំ១៥៩៧ រៅ ប្សុកប្សីសនធរ។  
មុនរសៀមវាយ យក បាន ែោា យលតងវក ប្សុកតមែរ រៅជា ប្សុករុងររឿង រៅរ ើយ
រប្កាយ ពីតែក ែោា យលតងវកមក រហូត មកែល់ សតវតយ ទី១៩ ជា រយៈរពល
រប្ោុះរជាក រប្ោុះជា ំសំរាែ់ ប្សុកតមែរ តែល ោឲំបាត់អ្ស់ នូវអ្វីៗ ប្គែ់តែែយ៉ា ង
ែូច្យ៉ា ង អារយធម៍, ទឹកែីកមពុជា រប្កាម ប្តូវ យួន ែញ្ចូល ជា ឧែសមានធ ឯតែក
ខាងមសចឹម ពយ័តយ ប្តូវ រសៀម ែញ្ចូល ជា រមតត រែស់ រគ។ មិនតតែ៉ាុរណាណ ុះ 
ប្សុកតមែរ រស់ ជា នគរ រៅរប្កាម អ្ំណាច្ រសៀមយួន ែូច្យ៉ា ង ប្ពុះបាទអ្ងគែួង 
(១៨៤៣-១៨៦០) ជា ប្ពុះមហាកសតយ រ ើង រសាយរាជសមបតតិ រដាយមាន ការ
សប្មែសប្មួល ជា សហវិរតិរាជយ (condominium) រវាង រសតច្រសៀម និង យួន
 រលើប្សុកតមែរ។  
ការបាត់សាែ រតី ែឹងថា ជាតិមលួន ជា ជាតិ ធាល ែ់មាន អារយធម៍រុងររឿង រធវើឲ ជនជាតិ
តមែរ មាន សតិប្ររហាងោែ ន មរោគមវិជាា ជាតិ។ វរបធម៍ និង សងគមធម៍ តែល
ធាល ែ់មាន តលង លូតលស់ រៅមុម មិនតតែ៉ាុរណាណ ុះ តថម ទងំច្ុុះអ្ន់ថយរប្កាយ
រៅវិញរទៀតផង តបតិជនជាតិតមែរ ោែ ន ឪកាសនឹង សាង ែនតពី ែុពវែុរស រហើយ
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ក ៏ោែ ន លទធភាព នឹង រកោប្គងទុកឲ គងវ់ងស ប្ទពយមត៌ក អារយធមជ៏ាតិមលួន រៅរទៀ
ត។ កនុង សាា នភាពតែែរនុះ រយើង អាច្សននិដាឋ ន បាន ថា សម័យកណាត ល ជា
សម័យ អ្តាងគត សំរាែ់ ប្រជាជាតិតមែរ។  
  
៤.សមយ័អាណាពោបាលបារាងំតសស (១៨៦៣ ១៩៥៣) 
ែួន សតវតស កនុងអ្តាងគត ្មជាតិតមែរ ហូរអ្ស់ ពីសព៌ងគ រកោុះ អ្ស់កមាល ងំជាតិ
ប្រជាជាតិតមែរ រស់រៅកនុង សមនធការ (ប្រែូច្នងឹខាវ ក់ងងឹតសូនយសុង) ប្តូវការ អ្នក
ោផំលូវ ឲរច្ញរួច្ ពី សហវិវិតរាជយ ជាឃាត ជា ប្ររយជន ៏រែស់រសៀមយួន តែល
ជា រប្ោុះថាន ក់ ែល់ជាតិតមែរ ោឲំ ប្ពុះបាទអ្ងគែួង មាន ច្កខុវិស័យ តាម ការ
តណោ ំរែស់ែពវជិតបារាងំមាន ក់ មាន ោម សរមតច្ មុីស មានែំណង រៅពឹង នគរ
បារាងំ ឲមកជួយ សរស្រង្ហគ ុះជាតិតមែរ ពី រប្ោុះថាន ក់ ែល់អាយុជីវិត។  
កនុង ឆ្ងន  ំ១៨៦៣ ប្ពុះបាទនររាតតម (១៨៦០ ១៩០៤) រ ើងរសាយរាជសមបតតិ ែនត
ព ី ប្ពុះែីតា សំររច្ច្ិតត ច្ុុះហតារលខា សនធិសញ្ញា  នន អាណាពោបាលបារាងំ
ជាមួយនឹង តំណាង ប្ពុះរៅ អ្ធិរាជ ណាែ៉ាូរ អ្ុង ទី៣។  
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ច្ំរពុះបារាងំ សនធិសញ្ញា រនុះ ប្ោន់ ជា ការែនតនរយបាយ រុលច្ូល នន អាណា
និគមបារាងំ មកកនុង តំែន់អាសុីអ្រគនយ ៏រពលរោុះ បារាងំ រគ រមើលរ ើញ ថា
ប្ររទសតមែរ អាច្ជា ទវ រ ផលូវទឹក តាម មហានទីរមកុង ែនតពី សមុទយ សំរាែ់រធវើ
ពណិជាកមែ ជាមួយ ប្ររទសច្ិន តត ជា អ្កុសល លទធភាព ជា សកតនុពលរនុះ វា
មាន ឧែសកគ ធមែជាតិ រារាងំ រៅប្ពំប្រទល់ តមែរោវ មិនអាច្ ឲ ោវា មាន ច្ំណុុះ
ធ ំឆលងកាត់បាន។ ការជួែប្រទុះ នូវ ែញ្ញា រនុះ រធវើឲ បារាងំ មាន ការមកច្ិតត តែរ 
ជា វឹលត ែ់មកគិត រក ទញយក ប្ររយជន ៏ពី ធនធាន ធមែជាតិតមែរ និង រកែី 
សមបទន សំរាែ់ វិនិរយគិន បារាងំតសស រៅវិញ។  
អាណាពោបាលបារាងំ បាន ែញ្ឈែ់ ការែនតននមហិច្ាតាទឹកែី និង សហវិវិតរាជ
រសៀមយួនមករលើ ប្សុកតមែរបានពិតតមន តត វា ពុំអាច្សាត បាន នូវអ្វីៗ តែល តមែរ
រយើងបានបាត់ែង ់ រួច្រៅរហើយ រលើកតលងតត រមតតមលុះ ែូច្ ជា បាត់ែំែង រព
សាត ់រសៀមរាែ សាឹងតប្តង មលូនប្ព។ កនុង ទសសនៈ អាណានិគមបារាងំ រៅកនុង
សាកលរោក កនុង សម័យរោុះ រគ យក រោលលទធិ នន ការរុលច្ូល 
(pénétration) មក អ្នាង ជនជាតិ តែល រស់រប្កាមអាណានិគម រែស់រគ រែើមប ី
ែង្ហា ញ សុច្ឆនាៈ នន ការរុលច្ូលរនុះ តែល មាន ន័យែូច្តរៅ៖ 
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រលុច្លូ គឺ ឈ្ររលើមូលដាឋ ន ការែរូ (échange) ោន រៅវិញរៅមក កនុង គតិ 
កាតរភាព និង សមភាព រវាង ប្ររទសអ្នកអាណានិគម និង ប្ររទសអាណានិគម
រែើមប ីការច្ំររ ើនលូតោស់ នន មនុសសជាតិ តួយ៉ា ង រៅប្សុកតមែរ បារាងំ រគោចំ្ូល 
នូវ វិជាា  វិទោសាស្រសត, សាធារណសុខាភិបាល, ការអ្ែ់រជំាតិទំរនើែ, រែឋបាល
ទំរនើែ, អ្ភិវឌ្ឍនរ៏សែឋកិច្ច ឈ្ររលើការ រកសភាព ច្រប្មើន នន ការរស់រៅ រែស់
ប្រជាពលរែឋ និង រែឋ ការោពំរ ប្ររទសតមែរ ពី ការ ល្ នពន ពីសំណាក់ ែររទ
ស។ ជាវិរោម (inversement) រៅកនុងការែូររនុះ ប្សុកតមែរ បាន ផគត់ផគងត់ែ
វិញ ែល់ ប្ររទសបារាងំ នូវ ធនធានធមែជាតិ ជារប្ច្ើន តែល ជា រូែធាតុរែើម សំ
រាែ ់ ឧសោហកមែ, ជា ែីសមបទន សំរាែ់ រធវើផលតិកសកិមែែលម់ាប្តដាឋ ន
ឧសោហកមែ10, ជា ផោរលក់ែូរ ជា ពិរសស ជា មូលដាឋ ន សំរាែ់ រធវើការ វាត ឥទធិ
ពល អាណានិគមបារាងំ កនុងែំែន់។  
 

                                                      
 

 

10 ធ វ្ ើផលរ្ក្សរក្មាដល់មាត្ដ្ឋា ន្ឧសាហក្មា=Une production de l’agriculture à l’échelle 
industrielle។  
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រោលលទធិរនុះ មុស ពី រោលលទធិ រាតតាត គឺ ការវាយយក ប្ររទសមួយ មក
ដាក ់ជា ប្ររទសច្ំណុុះ ឬ ែញ្ចូល ជា ឧែសមព័នធ រដាយ រប្រើ នរយបាយ ែំបាត់
ពូជសាសន,៏ រោំយ វរបធម៍ ប្រជាពលរែឋរែើម។  
តតរយើងែឹង ថា រោលលទធិទងំពីររនុះ វា មាន ធាតុែូច្ោន  ទី១ ជា ការទក់ទង
រវាង ប្ររទស មាន អ្នុភាព នឹង ប្ររទសទន់រមោយ ទី២ គឺ ប្ររទស មាន 
អ្នុភាព រគ តតងតត តសវងរក ប្ររយជន ៏ រែស់ រគ ជាមុន រប្ពុះ រោលការណ៏ 
នន ការតសវងរក ប្ររយជន ៏រែស់រគរោុះរហើយ ជា មូលរហតុច្មបងរែស់រគ។  
កនុង សម័យ អាណាពោបាលបារាងំ រទុះែីអ្នកប្ាជ្បារាងំតសស រគ បាន រធវើការ
សិកោម៉ាត់ច្ត់ អ្ំពី អារយធម៍តមែរ ោឲំ តមែររយើង ភ្ាក់រ ើងវិញ ថា ជាតិសាសនម៏លួន
ធាល ែ់មាន វរបធមរ៏ុងររៀង, ប្រជាជាតិមលួន ធាល ែ់ ជា មហានគរ តត អ្តីតកាល រដាយ
កិតតិគុណរនុះ វា មានភាព ជា ការអាក់អ្ន់ច្ិតត កនុង សតិតមែរ ជាង ភាពជា ការ
យល់ែឹង អ្ំពី កមាល ងំជាតិតមែរ រប្ពុះ ប្រជាជាតិតមែរ រៅរពល តែល មលួនភ្ាក់រលឹក
រោុះ រស់ ជា ប្រជាជាតិ ម្ុំែររទស(បារាងំ) រទុះែី មាន ប្ាសាទ អ្ងគរវតត ជា ភ
សតុតាង ជា ោមរូែ នន ឥស្រនាិយ (grandeur) ជាតិ តត រាស្រសតតមែរ រសាើរតត មួយ
នគរ រស់រៅកនុង មាមប្រកសលឹក, ជា ប្រជាពលរែឋ ម្ុំែររទស។ កនុងភាព ផាុយ
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ប្ស ុះរនុះ ប្រជាជាតិតមែរ ពុំអាច្មាន មរោគមវិជាា ជាតិ បានរោុះរ ើយ រប្ពុះ 
ប្រជាជាតិតមែរ រស់រៅ ែនត កនុង ឥទធពល វរបធម៍ ែររទស ជានិច្ច មាន រសៀមយួន
និង បារាងំ។  
សម័យ អាណាពោបាលបារាងំ ប្ោន់តតជាសុែិនតែ៏លអមួយែ៉ាុរណាណ ុះ សំរាែ់ប្រជា
ជាតិតមែរទងំរសតច្ ទងំរាស្រសត ោោំន  រែកលក់មានសុម ជិតមួយសតវតយ រែកចាំ
ប្ពុះបាទធមែិកមកជួយ កសាង មហានគររ ើងវិញ រប្ពុះ បារាងំ រគប្ាែ់តមែរថា
 តមែរជាពូជសាងប្ាសាទ ជា ពូជ មាន រសតច្ មានសាសោ ជាប្គឹុះ តតរពលរនុះ
 មានបារាងំការពរនូវអ្វីតែល តមែរធាល ែ់មានរហើយជាអ្នកោផំលូវ ឲែឹងរ ើងវិញ នូវ
មរោគមវិជាា តមែរ គឺវរបធមស៏ម័យថែី  តែល បារាងំរគោចំ្ូលប្សុកតមែរ គឺអាណា
ពោបាលបារាងំហនឹងឯង រប្ពុះរគជាអ្នកររំដាុះជាតិតមែរ ឲរួច្ទុកខភ័យ។  
 
រសច្កតសីននដិាឋ ន 
រៅទីរនុះ រយើងមិន រលើកយក ែណាត សម័យែោា ែ់ ពីអាពោបាលបារាងំមករធវើ
ប្រធានសិកោែនតរោុះរ ើយ រប្ពុះ វា ជា ប្រធានធំមួយ ប្តូវចាបំាច្់រលើកវា យក
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មកពិចារណាដាច្់ត កសម័យែនតរោុះ ជា សម័យ ប្រយុទធនរយបាយផង និង 
ជា សម័យលុែរលើរដាយ សីហនុនិយមផង ឬសម័យសងគមនិយម។  
ែូច្រយើងបានជំរាែជូន ជា រយែល់ផ្លា ល់ ែល់ ប្រិយមិតតអ្នកអាន អ្ំពីមរោគម
វិជាា ជាតិតមែរតាងំពីែុរាណកាល មកែល់ សម័យអ្ណាពោបាលបារាងំ រែើរយើង 
រធវើសងខែរៅ រ ើញថារៅកនុងផនត់គំនិតតមែរ ជាទូរៅ គឺសាសោ និងប្ពុះមហា
កសតយរនុះរហើយជា មរោគមនវិជាា ជាតិតមែរ។ ឈ្រ រលើមូលគំនិតនុះឯង រទើែតមែរ
រយើងភាគរប្ច្ើន តតងតត មានជំរនឿថា ប្រជារាស្រសតតមែរ ជាអ្នករាជានិយមប្សោញ់
ពុទធសាសោ។  
មូលគំនិតរនុះ ែង្ហា ញ ឲរ ើញ ថា ជនជាតិតមែរ ជាជនជាតិ មាន ការរោរព 
(culte) រៅរលើ វតាុ តែល មាន លកខណៈជា ”អ្នកការពរ” ឬ ”វរ័ ែន” រលើរសច្កតី
សុមរែស់ជីវិតមលួន អ្វីតែលជា ទុកខប្តូវចាបំាច្់ មាន អ្នកការពរ មកជួយររំដាុះ ែូច្
យ៉ា ង ការរងច់ា ំជាអ្សារប្ពុះបាទធមែិក។  
កនុងការរោរពរនុះ មាន តាងំពីែុរាណកាលមករមលុះ ជា ែុពវវរបធម៍តមែរ គឺអ្វីជាធមែ
ជាតិ សុទធតត មាន អ្នកការពរ គឺ ”អ្នកតា” ែូរច្នុះជីវិតមនុសស រស់រៅកនុង អ្នសិសរ
ភាព(ច្ំណុុះ) ជានិច្ច នន អ្នកការពរ រែើមបឲីមានរសច្កតីសុម។ សម័យរប្កាយៗ
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មករទៀត អ្នកការពរ គឺ ប្ពុះមហាកសតយ តែល មាន ង្ហរជាវរ័ ែន ែូច្យ៉ា ង តមែរភាគ
រប្ច្ើនរជឿថា រែើប្សុកអ្ត់ រសតច្ជាតិ ប្តូវរោយ។ រយើងអាច្សួរថា រតើសាសោ
 តែលជាគូរជីវិតនឹងប្ពុះមហាកសតយ មាន សារៈសំខាន់ អ្វីតែរ កនុង មរោគមវិជាា
ជាតិតមែរ ? រៅកនុងផនត់គំនិតតមែរសាសោ និង មហាកសតយ ជា អ្ងគភាព តតមួយ ឥត 
អាច្តែងតច្ក បានរោុះរ ើយ សាសោ ជា អ្នកប្ទទង ់រែែរាជានិយមឯច្ំតណក
មហាកសតយ ជា អ្នកការពរសាសោ។ ការពឹងោន រៅវិញរៅមករនុះ មាន រៅកនុង 
រោលការណ៏ នន លទធិប្ពហែណ៏ តែលជាសាសោជាតិតមែរ កនុង សម័យ អ្ងគរ គឺ 
រោលការណ៏ ”វណណវិភាគ” សមព័នធរនុះរតិតតមានខាល ងំរ ើង រៅរពល តែល 
ប្ពុះបាទជ័យវរ័នែទី២ យក លទធិរទវរាជ ជា ប្គឹុះ នន រែែរាជានិយម។  
រែើរទុះែី មក ែល់ សម័យ ពុទធសាសោ បានច្ំររ ើនថកុំ រថកើ តរៅប្សុកតមែរ មានឧតត
មតធមជ៍ា អ្នកដាក់រតឿនសតវរោក តតពុទធសាសោ មិនបាន ឬមិនអាច្ យកប្ពហែ
ញ្ាសាសោជា សប្តូវធម៍រោុះរ ើយ រប្ពុះប្ពហែញ្ាសាសោបាន ចាក់ឫសតកវ
 អ្ស់រប្ច្ើនសតវតសរួច្មករហើយ កនុង សតិអ្នកែឹកោ ំជាពិរសស វាកាល យជាទំរនៀម
ជាតិ ជាតំណាងននរសច្កតីរុងររឿង នន វណណៈកសប្តីយ តែល តមែររយើងភាគរប្ច្ើន
 តតងតតទុកជាអ្នកការពររសច្កតីសុម នន ប្រជារាស្រសត ែូច្បានជំរាែជូនខាងរលើរួច្
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ឆ្ន ាំ ២០០៣ 

 

មករហើយ ែូរច្នុះពនលឺននពុទធសាសោកនុងសតិតមែរ គឺ រកើតរច្ញមកពីែរមីប្ពុះមហា
កសតយ ែូច្យ៉ា ងរគនិយយថា រែើរសតច្ែ់ប្គងនគរ តាម ទសពិជរាជធម៍ គឺ ច្ាស់ 
ជា ពុទធសាសោមានការច្ំររ ើនកនុងប្ពុះនគរតែល ជា សាសោប្ទប្ទងរ់ាជែលល័ងក
 ែូច្ោន តែរនឹងប្ពហែញ្ាសាសោ រែើមានភាពមុសោន ែនតិច្ែនតួច្ នន តួោទី នន ការ
ោបំ្ទរនុះ គឺ ថិតរៅរលើមរធោបាយតតែ៉ាុរណាណ ុះ មួយសំអាងរលើ អាទីរទព មួយ 
សំអាងរលើ រោលការណ៏ែុណយបាែមួយពឹងរលើអាទិរទព មួយរជឿរលើកមែផល 
តែល ែុគគលមាន ក់ៗបានកសាងពីអ្តីជាតិ។  
រួម រសច្កតីមក មរោគមនវិជាា ជាតិតមែរ គឺ ”សាសោ និងមហាកសតយ” គឺ គំនិតយក
រោលការណ៏ រសរ់ដាយជំនយួ11 តែល ជា ការប្តិុះរុិះអ្កមែ ផាុយពី គំនិត ”មលួនទី
ពឹងមលួន” តែល ជា ការប្តិុះរុិះសកមែ។  

                                                      
 

 

11 រស់ធដ្ឋយជំនួ្យ=assistanat។  
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យៈស្េលមានគភ៏កនូឯករាជ្យរជាតិ  

រយៈរពល ១៩៤៥ - ១៩៥៣ 
អ្វរីៅតែលរៅថាឯករាជយជាត ិ? 
និយមន័យ នន ពកយ ឯករាជយ គឺ ជាទូរៅ ពកយឯករាជយ គឺ កំណត់រលើអ្វតតមាន
 ននទំោក់ទំនង រវាង មូលរហតុនឹងផលប្រតិកមែ អ្វតតិមានននការទទួលឥទធិពល
 និងអ្វតតិមាន នន ការទទួលរសច្កតីែងខិតែងខំ។  
រប្កាយ សស្រង្ហគ មរោករលើក ទី២ មក បារាងំ រគ មាន ែំណងនឹង ែនត រែែ 
អាណាពោបាលរគ រៅប្សុកតមែរ តត ច្ំណងរ់នុះ មាន ឧែសគគធំៗ ជារប្ច្ើន ែូច្
យ៉ា ង និោន ការមាន រៅកនុង គតិ នន ប្ររទសអានិគម ទមទរឯករាជយ តែល មាន 
សហរែឋអារមរកិជា មហាអ្ំណាច្ពិភពរោក ោបំ្ទតាមផលូវច្ិតតនូវច្លោគតិរនុះ
ការប្រកាស ឯករាជយជាតិ រៅកមពុជា ោនថង ទី១២ មិោ ឆ្ងន  ំ១៩៤៥ ពី សណំាក់ 
ប្ពុះមហាកសតយតមែរ ប្ពុះបាទនររាតតម សីហនុ តែល ជា ការប្រកាសមួយប្សែតាម
ច្ាែ់តមែរ តែលវាអាច្លុែបាននូវសនធិសញ្ញា  អាណាពោបាលបារាងំ។ រពលរោុះ 
រោកសុឺង ង ៉ាុកថាញ់ ប្តូវ បានតតងតាងំជា ោយករែឋមស្រនតី តតែល់រពលពួកសមព័នធ
មិតត រគច្ូលមកប្សុកតមែរ រហើយឲបារាងំចាែ់ រោក ែញ្ចូ ន រៅប្សុកបារាងំភាល ម 
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(១៥តុោឆ្ងន ១ំ៩៤៥) រដាយរចាទរោកថាច្ូលនែ ជែ៉ាុន ោ ំរចាទ ជា កំហិត តាម
ផលូវច្ាែ់ ែល់បារាងំ អ្ំពីលកខនតិកៈ រែស់ប្ររទសតមែរ រប្កាយ ពី បាន ប្រកាសឯក
រាជយ។ កំហិត (contrainte) រនុះ តប្មូវឲបារាងំច្រចារជាថែី  ជា មួយ រាជរដាឋ ភិ
បាលតមែររែើមបរីកមូលដាឋ នច្ាែ់ថែី  សំរាែ់រធវើឲប្សែច្ាែ់ននការវឹលប្ត ែ់ច្ូល 
មកប្សុកតមែរវិញ។ ច្ាែ់ថែី  រោុះគឺ កិច្ចសនោែរណាណ ុះអាសនន (៧ មករា ឆ្ងន ំ
១៩៤៦) អ្នុញ្ញា ត នូវ វតតមាន អាជ្ាធរ បារាងំរៅប្សុកតមែរ កនុងរយៈរពលអ្នតរ
កាលមួយ តត កិច្ចសនោែរណាណ ុះអាសននរនុះ វា មាន តនមល ជា កិតិយុតតែញ្ច ែ់នូវ
សនធិសញ្ញា អាណាពោបាល បារំាងំ រៅប្សុកតមែ រតែរ កនុងកិច្ចរនុះ បាន រប្ោងទុក
ឲមានការរបាុះរឆ្ងន ត រប្ជើសររ ើស សមាជិកសភា ែញ្ាតតច្ាែ់ រៅ នថង ទី១ កញ្ញា  
ឆ្ងន ១ំ៩៤៦រែើមបតីាក់តតង រែឋធមែនុញ្ា។ រពលរោុះ មាន គណែកស នរយបាយ 
ជា រប្ច្ើន បានច្ូលប្រណាងំ ប្រតជក ែរណតើ ម អាសនៈ កនុងសភារនុះ ែូច្ជាៈគណ
ែកសប្រជាធិរែតយយ ែឹកោ ំ រដាយ ប្ពុះអ្ងគមាច ស់សុីសុវតត យុតាិ វងស  គណែកស
រសរភីាព ែឹកោ ំ រដាយប្ទង ់ នររាតតម នរនិារែត  គណែកសរមមរែ៉ាុននការ ែឹកោ ំ
រដាយ រោកលន់ នល់  គណែកសតំរកើងប្រជាជាតិ ែឹកោ ំរដាយ រោកតយ៉ាមសំ
ែូរ  គណែកស ច្ំររ ើនជាតិ ែឹកោរំដាយ រោកជា ជិនកុក  គណែកសឥឍសានមាន
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ឆ្ន ាំ ២០០៣ 

 

ជ័យ ែឹកោ ំរដាយ រោករ ៉ា  ច្យ គណែកស រួមជាតិ  គណែកសប្រជាជន គណ
ែកសរូែសំែុក ែុំ ែឹកោ ំរដាយ រោក ម៉ាម សុទធ12   គណែកសរូែករណឌ ៀវ   គណ
ែកសរូែកណាត ែ់ប្សូវ ែឹកោ ំ រដាយ រោក ស ំរញៀន។  គណែកស តែល បាន
ឈ្នុះរគដាច្់ គឺ គណែកសប្រជាធិែរតយយ ទទួលបានសរមលងរប្ច្ើនជាងរគ រៅកនុង
សភា ែញ្ាតតច្ាែ់ ែោា ែ់មក គណែកសរសរភីាព តែល ជា គណែកស មានការ ោំ
ប្ទពី អាជ្ាធរ អាណាពយបាលបារាងំ។ ភាពមិនែូច្ោន រវាងគណែកសប្រជាធិរែត
យយ និង គណែកសរសរភីាព គឺ គណែកសទី១ មានរោលែំណងទមទរឯករាជយ
ជាតិ ពីបារាងំ ឯច្ំតណក គណែកសទី២ រគមានរោលែំណងទុកសាា នភាពននការ
ទក់ទង តមែរ/បារាងំ ឲរៅែតែល ជា ែរណាត ុះអាសននសិន។ កនុង តម កកតដា ប្ពុះ
អ្ងគមាច ស់សុីសុវតត យុតាិ វងស តែល តមែររយើងភាគរប្ច្ើន ទុក ជា ែីតា រែឋធមែនុញ្ា 
ប្ទងប់្រឈ្ួនររាគសគត មួយ តម រប្កាយពីបានប្រកាស ឲរប្រើរែឋធមែនុញ្ាទី១នន
រាជាណាច្កយកមពុជា (១៦ ឧសភា ឆ្ងន ១ំ៩៤៧) តែលមានរែែនរយបាយែឹកោំ
ជាតិ ជារែែ រាជានិយម អាប្ស័យរែឋធមែនុញ្ា។ ែោា ែ់មក មានការរបាុះរឆ្ងន តជា
                                                      
 

 

12 ម៉ម សុទធធោក្ ជាបរតាធោក្ ម៉ម សាណ្ង្់ដូ 
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សាកល រៅនថង ទី២១ ធនូកនុង ឆ្ងន  ំែតែល រែើមប ីរប្ជើ ររ ើសសមាជិករែឋសភា។  គណ
ែកសប្រជាធិែរតយយ បានទទួលអាសនៈរប្ច្ើនជាងរគ ែតែល រោករអ្ៀវ រកើស
បាន ប្តូវ តំណាងរាស្រសត របាុះរឆ្ងន តឲរោក រធវើ ជា ប្រធានរែឋសភាែំែូង ននសភា
ជាតិតមែរ។ កនុង នីតិកាល ទី១ នន សភាជាតិរនុះ មាន ែំរណើ រ រអាក់រអ្ួលណាស់
រប្ពុះ ហលួង សីហនុ តតងតត រធវើការែំពនជានិច្ចរច្ុះតត តក រែឋធមែនុញ្ា ប្ត ែ់ប្ត
 ិន រែើមប ី រកប្ររយជនម៏លួនផ្លា ល់។    មកែល់នថងទី១៧កញ្ញា  ឆ្ងន  ំ១៩៤៩ ហលួង 
សីហន ុ បាន រោំយ រែឋសភារនុះរៅ រគ សរងកតរ ើញ ថា ោែ នប្រតិកមែ ជា 
អ្វិជាមាន ពី សំណាក់ ប្រជារាស្រសតតមែររទ រៅ ច្ំរពុះ មុម ទរងវើ ហលួង សីហនុរនុះ
រប្ពុះ តមែរ មាន ក់ៗ ភ័យខាល ច្សាល ែ់។ ទី៨ វិច្ាកា រាជាណាច្កយតមែរ យល់ប្ពមទទួល
យក លកខនតិកៈ ជា ប្ររទសឯករាជយ រៅកនុង សហភាពបារានំងតសស លកខនតិកៈរនុះ
ប្រគល់សិទធិ ឲបារាងំ ែនត ប្គែ់ប្គង កិច្ចការនរយបាយ ការែររទស ការពរជាតិ
និង យុតតិធម៍។    នថង ទី៣ មីោ ឆ្ងន  ំ ១៩៥១ មាន ការរបាុះរឆ្ងន ត ជា ថែី ររ ើស
សមាជិកសភាជាតិ គណែកសប្រជាធិែរតយយ ទទួល ជ័យជំនុះ មតងរទៀត។ 
រោក សុឺង ង ៉ាុកថាញ់ បាន វឹលប្ត ែ់មកប្សុកវិញ រៅ នថង ទី ១៣ តុោ កនុង ឆ្ងន  ំ
ែតែល។   អ្នកភនំរពញរប្ច្ើនកុុះករ មាន ទងំប្ពុះសងឃ អ្នករាជការ ជនធមែតា យុ



Page. 29 
 យៈស្េលមានគភ៏កនូឯករាជ្យរជាតិ 

   

 

 
និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
ឆ្ន ាំ ២០០៣ 

 

វជន ោោំន  រធវើ ែំរណើ រ រៅទទួលរោករៅប្ពោនយនតរហាុះ ែូច្ ជា វិរែុរស
ជាតិ។    ប្រជាប្រិយភាពរនុះ ក ៏កាល យ ជា រប្ោុះថាន ក់ សំរាែ់រោក តតមតង រប្ពុះ 
ហលួង សីហនុ ប្ទងទ់ុក វា ជា ការគំរាមកំតហក ែល់ រាជសិទធិ រែស់ ប្ទង ់ែូរច្នុះ 
រោក សុឺង ង ៉ាុកថាញ់ កក៏ាល យ ជា សប្តូវ រែស់ ហលួង សីហនុ ផង ជា សប្តូវ រែស់ 
រែែ រាជានិយមផង។  
ការផាុយោន ប្ស ុះ មាន លកខណៈ ជា វិវាទ រវាង ហលួង សីហនុ  នឹង រោកសុឺង ង ៉ាុ
កថាញ់  ថិតរលើគំនិតទមទរឯករាជយ វិវាទរនុះ តប្មូវ ឲរោកសុឺង ង ៉ាុកថាញ់ រត់
ច្ូលនប្ព រែើមបរីកោសនតិសុម រែស់ រោក ផង និង អាច្ ឲរោក មាន លទធ
ភាព ែនត នរយបាយ ររំដាុះជាតិ ពី អាណាពោបាល បារាងំ ជា ែោា ន់ផង។ រែើ 
រោក មិនរត់ច្ូលនប្ពរោុះរទ វាសោរោក គឺ ពិត ែូច្ ជា រោក អ្ុីវ រកើស ជា 
ពុំខាន រប្ពុះ ជំោន់រោុះ អ្នកណាមានគំនិតមុស ពី ហលួង សីហនុ គឺ បារាងំ រគ 
ទុក ជា សប្តូវ រែស់រគតែរ ែូរច្នុះ ការរត់ច្ូលនប្ពជាច្រមលើយ តតមួយគត់ សំរាែ់ 
អ្នកប្រឆ្ងងំ ដាច្់ខាតនឹង គំនិត ហលួង សីហនុ។  
រយៈរពលមានគភ៌រោុះ ជា រយៈរពល មាន សារៈសំខាន់ណាស់ កនុងជីវិត
នរយបាយតមែររប្ពុះ កនុងរពលរោុះ មាន ពនលឺថែី មួយ ចាងំតច្ងរ ើងកនុងពិភព
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រោក គឺរោលការណ៏នន ”ប្រជាពលរែឋនិមួយៗ មានសិទធិនឹងសំររច្ នូវ
រជាគវាសោមលួន រដាយមលួនឯង” តែលោ ំរែើក វិញ្ញា ណប្រជាពលរែឋទន់រមោយ ឲ 
សាគ ល់ នូវ សិទធិរែស់មលួនថា វាមានតនមលឥតអាច្ នរណាទិញ ឬ ែងខំបានរោុះ
រ ើយ។  តតរៅរពលជាមួយោន រោុះតែរ ពិភពរោករស់រៅកនុង ការប្រឈ្មមុម
ដាក់ោន  រវាងសហរែឋអារមរកិនឹងសហភាពសូរវៀត តែលរគឲរ ែ្ ុះ ថា ”សស្រង្ហគ ម
ប្តជាក់” គឺ ជា សស្រង្ហគ មរោករសរនីឹងរោកកុមែុយនិសត តែលតប្មូវឲប្ររទស តូ
ច្ៗ រធវើការរប្ជើសររ ើស រកែតងអកនរយបាយមលួន។  មួយរទៀត គឺជ័យជំនុះពួក 
កុមែុយនិសតច្ិន រលើពួក អ្នកជាតិនិយមច្ិន តែល ជា កំរណើ តសាធារណរែឋប្រជា
មានិតច្ិន រៅ នថង ទី១ តុោ ឆ្ងន  ំ១៩៤៩ ោែំរងកើតជាសាា នភាពថែី មួយរៅឥណឌូ ច្ិន
បារាងំរប្ពុះ ទ័ពកុមែុយនិសតយួន រគចាែ់មានែតងអកែ៏មាមំួយសំរាែ់ប្រឆ្ងងំរពញ
កមាល ងំនឹងកងទ័ពបារាងំ។ ឯច្ំតណក រៅប្សុកតមែរវិញអ្នករច្ុះែឹង មួយច្ំនួនតូច្
 ចាែ់រផតើ មតែររធវើ សកមែភាព ប្រឆ្ងងំនឹង បារាងំ គំនិតរនុះ វា មាន ឫសតាងំពីឆ្ងន ំ
១៩៣៦ តែលពួកោត់ោោំន  ែរងកើតកាតសត ”នគរវតត” កនុងរោលែំណងដាស់ មន
សិកាជាតិតមែរ ឲភ្ាក់ែឹង ពីតនមល ជាតិសាសន ៏និង ប្រជាជាតិតមែរ តែល ជា ប្រជា
ជាតិមួយធាល ែ់មានអារយធម៍មពងម់ពស់មួយតែរកនុងពិភពរោក។  
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ជំោន់រោុះ ែញ្ញា ប្រឈ្មមុម រែស់ អ្នករសនហាជាតិទងំរោុះ មានែីយ៉ា ង ទី១
ទមទរឯករាជយជាតិ ពី បារាងំ ទី២ ររំដាុះ កមពុជារប្កាម ពីការតាងំទីននជាតិសាន៏
យួនរៅកនុងទឹកែីតមែរ ទី៣ ទែ់ទល់ ទុក ជា មុន ននឥទធិពលច្លោកុមែុយ
និសតយួន រៅឥណឌូ ច្ិន។  គួរែឹងតែរថាមរោគមវិជាា  នន កាតសត ”អ្ងគរវតត” គឺ ”
រសរនីិយម” និង ”ជាតិនិយម” តែល មាន រោកសុឺង ង ៉ាុកថាញ់  ជា តំណាង នន 
ឧតតមគតិរនុះ រហើយប្តូវបានហលួង សីហនុ ទុក ជា សប្តូវ រែស់ ប្ពុះអ្ងគផ្លា ល់ផង
និង ជា សប្តូវជាតិតមែរផង ែូច្តែរបាន ជំរាែខាងរលើរួច្មករហើយ ែូរច្នុះ 
ពកយ “តមែររសរ”ី ប្តូវបានតមែរ សីហនុនិយម រធវើយុទធោការ រដាយ ការប្រមាណ
ទុក ជា រវវច្នសពធនឹង ពកយ ”តឆកកបត់ជាតិ” ឧទហរណ៏រពលតែល រោក សម 
សារ ី ោត់ រត់ ច្ូលនប្ពហលួងសីហនុ ែង្ហគ ែ់ ឲ ែរវិារ ប្ទង ់គូររូែ រោកសម សារី
ជា តឆក មាន កាល ជា មនុសសរហើយតតងែទច្រប្មៀង ឲយុវជនរប្ច្ៀង ប្រមាថ 
រោក ថា៖សម សារ ីជា តឆកកបត់ជាតិ។ ទរងវើរនុះឯង ជា ការែង្ហា ញភាពរកាង
កាច្ រែស់ ហលួង សីហនុ។  
កនុងរយៈរពល មាន គភ៌រោុះ ែរយិកាសនរយបាយ រៅប្សុកតមែរ ជា 
ែរយិកាស រលែ ងងឹតពួក ែ៉ាូលីស សមាង ត់ បារាងំតសស បាន រប្រើលបចិ្ ែរងកើត 
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ច្លោ ”ោគរលែ ” សំរាែ់ប្រឆ្ងងំនឹង ពួក អ្នកប្រឆ្ងងំនឹង អ្ំណាច្ អាណានិគមមលួន
ែូច្ យ៉ា ង ការចាែ់មាជិកគណែកសប្រជាធិែរតយយ ជា រប្ច្ើន ដាក់គុក អ្នកមលុះ
រទៀត ប្តូវរគរធវើទរុណកមែ អ្នកមលុះរទៀត ប្តូវ រគ ែញ្ចូ ន រៅដាក់គុក សំរាែ់ ជន
ឧប្កិែឋ រៅ មណឌ ល ែ៉ាូលូកុងឌ្័រ។    នរយបាយ ែប្ង្ហែ អ្នក ប្រឆ្ងងំ រែស់ 
បារាងំ និង សីហនុ រកើនកំរតិខាល ងំរ ើងៗជានិច្ច ែូច្យ៉ា ង រៅ នថង ទី១៤ មករា ឆ្ងន ំ
១៩៥០ មាន ការរធវើឃាត រដាយបាន រចាលប្ោែ់តែកនែ រោករអ្ៀវ រកើស អ្តីត
ប្រធានរែឋសភា និង ជា អ្គគរលខាធិការ គណែកសប្រជាធិែរតយយ។  ឃាតកមែ
នរយបាយរនុះ រធវើ ឲ មានការភ្ាក់រផអើ លយ៉ា ងខាល ងំរៅប្សុកតមែរ កនុង មតិមហាជន
មាន ជំរនឿ ថា ឃាតកមែរនុះ ជា សាត នែ រែស់ ហលួង សីហនុ តតមតង រប្ពុះ ប្ទង ់
សអែ់ផង និង ប្ច្តណនផង នឹងប្រជាប្រិយភាពននគណែកសប្រជាធិែរតយយ តត 
រប្កាយ ែនតិច្ មក ែ៉ាូលីស បាន ផតល់ ែត៍មាន ថា រគចាែ់បានឃាតកររ ែ្ ុះ នូ
យ៉ា  ជា សមាជិក នន គណែកសរសរភីាព តតអ្នកភនំរពញ ោោំន មសែឹរមសៀវថា ររឿង
ហនឹង ជា ររឿង សពិតតភនក សុទធសាត រប្ពុះ វា ោែ នរហតុផលអ្វីែនតិច្ទល់តតរសាុះ
តែលោឲំ គណែកសរសរភីាព រធវើ ឃាត រោក រអ្ៀវ រកើស។  តតរទុះែីយ៉ា ងណា
ករ៏គរៅតតទុកឃាតកមែរនុះ ជា ឃាតកមែនរយបាយ គឺ មានប្រភពពីទំោស់
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នរយបាយ រែស់ហលួងសីហនុ រប្ពុះប្ទង ់ មិនរពញច្ិតតនឹង រែែរាជានិយម 
អាប្ស័យរែឋធមែនុញ្ារនុះរទ រហើយកម៏ិនយល់ប្សែតែរនឹងរោលនរយបាយរែស់ 
រាជរែឋភិបាល នន គណែកសប្រជាធិែរតយយ តែល មាន ទសសនៈ ផាុយពីប្ពុះអ្ងគ គឺ
រសរនីិយមប្រជាធិែរតយយ និងឯករាជយននកមពុជា ជា ែោា ន់។  
ទំោស់រនុះ វា កាល យ ជា និមិតតរូែននទំោស់ រវាងអ្ំណាច្សម័យនឹងអ្ំណាច្ចាស់
គឺថាលទធិប្រជាធិែរតយយ និង រាជាធិែរតយយ រទុះែី មាន តច្ងច្ាស់កនុងរែឋធមែនុ
ញ្ាឆ្ងន ១ំ៩៤៧ ថា លទធិែឹកោជំាតិ ជាលទធិរាជានិយមអាប្ស័យរែឋធមែនុញ្ា៖ ប្ពុះ
មហាកសតយប្គងរាជយសមបតតិ ក ៏ ែ៉ាុតនតប្ពុះអ្ងគមិនតមនជាអ្នកែឹកោជំាតិរទ កហ៏លួង
សីហនុមិនបានយកច្ិតតទុកដាក់នឹង រោលការណ៌រនុះតែរ រប្ពុះវារធវើឲ ហលួង 
សីហន ុឈ្ឺច្ុកចាែ់ណាស់។    តត ប្ទង ់ មិនរែករៅរសងៀម ប្ទ ំ រលែទុកខរនុះ
រ ើយ រពលរោុះ ប្ទង ់សរងកត រ ើញមាន ប្ច្កមួយ អាច្យកមករធវើ ជា ឧបាយ
កល រែើមបែីរណតើ មរាជអ្ំណាច្វិញបាន គឺផលូវ ”ជាតិនិយម” តែលកំពុងរៅទំរនរ
រប្ពុះរោកសុឺង ង ៉ាុកថាញ់ បានរត់ច្ូលនប្ពបាត់រៅរហើយ។    ែូរច្នុះ ប្ទង ់មិន ឲ 
ឪកាសលអរនុះ ឆលងផុតរទ ែូច្យ៉ា ង កនុងឆ្ងន ១ំ៩៥២ ប្ទងច់ាែ់រផតើ ម រតូរនរយបាយ 
តឹងតតង ប្រឆ្ងងំនឹង អ្នកជាតិនិយម តែល សុទធតតជាអ្នកប្រជាធិែរតយយតែរ ការ
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ែូររនុះ គឺ ប្ទងច់ាែ់រផតើ ម រែើ រតួជា អ្នកជាតិនិយម ជំនួស រោកសុឺង ង ៉ាុកថាញ់ 
រដាយ យក យុទធោការ ទមទរឯករាជយ ជា ែោា ន់ពីបារាងំ តែលមានរ ែ្ ុះ ថា 
”ប្ពុះរាជែូជនីយ៌កិច្ច សប្មាែ់ឯករាជយកមពុជា” ជា មរោគមវិជាា ប្ទងផ់ង ជា
មរធោបាយផង សំរាែ់ សមាល ែ់ គូរ សប្តូវនរយបាយផង និងជាការសប្មែនឹង
និោន ការនន ប្រជាពលរែឋឮតមែរ ច្ងប់ានឯករាជយ ជា ែោា ន់ផង។ ប្តូវកត់សំោល់
ថារៅនថងទី១៦មិោ នថង រផតើ ម ប្ពុះរាជែូជនីយ៌កិច្ចរនុះ ប្ទងប់ានរប្រើកលបចិ្ទំោក់
រាជរដាឋ ភិបាលននគណែកសប្រជាធិែរតយយ តែល មាន រោក ហុយ កនធុល ជា 
ោយករែឋមស្រនតី រែើមបែីរងកើត រដាឋ ភិបាលថែី  ែឹកោ ំ រដាយ ប្ពុះអ្ងគផ្លត ល់ កនុងរោល
ែំណងែរណតើ មអ្ំណាច្រែឋ។ ែោា ែ់មករទៀត រែើមប ីែំបាត់សរមលង អ្នកប្រជាធិែរត
យយ ហលួង បាន រោំយរែឋសភារៅនថង ទី១៣ មករា ឆ្ងន ១ំ៩៥៣ រហើយ ប្រកាស
ប្រជាជាតិមានអាសនន កនុងរោលែំណងែរណតើ ម អ្ំណាច្ នីតិែញ្ញា តិតថមរទៀត គឺ
ថា អ្ំណាច្រែឋទងំអ្ស់ ែូរច្នុះ ហលួង សីហនុ កប៏ានកាល យ ជា មហាកសតយផ្លត ច្់ការ
 តែល វា ផាុយប្ស ុះនឹងរែឋធមែនុញ្ាជាតិតមែរ។  សួរថារតើ លបចិ្កល់រនុះ រគ អាច្
ទុកវា ជា រែឋប្រហារ បានតែរឫរទ ? រតើមាននរណាមលុះរៅពីរប្កាយ ឧបាយ
សមាង ត់រនុះ ? អាជ្ាធរ អាណាពោបាលបារាងំ? វរជនតមែរ ? ែញ្ាវនតជន ? ឬ ជា 



Page. 35 
 យៈស្េលមានគភ៏កនូឯករាជ្យរជាតិ 

   

 

 
និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
ឆ្ន ាំ ២០០៣ 

 

ឆនាៈប្រជាពលរែឋ ? រយើងែឹងថារៅរពលរោុះអ្នកតែលកាត ែ់អ្ំណាច្នរយបាយ
ប្សែច្ាែ់ គឺ គណែកសប្រជាធិរែតយយ៖ 
រតើរៅកនុង ែកសរនុះ មាន និោន ការនរយបាយ តតមួយ ឫរទ ? រតើ ពកយ ជាតិ
និយម ជារោល នន ការរួែរួមជាតិតមែរឫរទ ? 
ែូច្ រយើង បាន ជំរាែ ពី ខាងរលើរួច្មករហើយថា តាងំពីរែើមែំែូងមករមលុះ ហលួង 
សីហន ុ ប្ទងប់ានែរងកើត ែរយិកាស ននជរមាល ុះនរយបាយរួច្រប្សច្រៅរហើយ គឺ
ជំហរននការប្រឆ្ងងំ រែស់ ប្ទង ់និង ការដាលំទធិប្រជាធិែរតយយរៅកនុងប្សុកតមែរ។ 
ជំហររនុះ វាជារែង ការពរ ែុពធសិទធិ នន អ្ំណាច្ មហាកសតយផង និងជា ការ
សំតែងឲរ ើញ នូវតមសែោា ត់នរយបាយផ្លា ល់ រែស់ ប្ពុះអ្ងគផង វា កជ៏ាគភ៌ 
(fœtus) នន សីហនុនិយមហនឹងឯង។  រូែភាព នន ការពុុះជាពីររនុះ
(clivage) កក៏ាល យ ជា ការពិត កនុងជីវិតនរយបាយតមែរ ែំតែក អ្នកជាតិនិយមតមែរ 
ជាពីរ ែកសពួក ប្រឆ្ងងំោន  ប្កុមទី១ ជា អ្នករាជានិយមរដាយ ោែ ន លកខណប្កុមទី
២ ជា អ្នកប្រជាធិែរតយយ។  កនុងជួរអ្នកប្រជាធិែរតយយរោុះរទៀត មាន ជា កូន
ប្កុមពីរ អ្នកប្រជាធិែរតយយរសរតីែលរយើងរៅថា អ្នកសាត នំិយមនិង អ្នកសងគម
និយម តែលរយើង រៅថា អ្នករឆវងនិយម។ កនុងជីវិតនរយបាយ រប្រុះឆ្ងររនុះ ក ៏
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មាន ពួក អ្នកឪកាសនិយម និង ពួកកុមែុយនិសត រែករងច់ាឪំកាសលអ រែើមបទីញ
យក ប្ររយជនផ៏្លា ល់មលួន ឬ ប្កុមមលួន។  គណែកសប្រជាធិែរតយយក ៏ មិន អាច្
រជៀសវាងផុត ពី សភាព រប្រុះឆ្ងរ រនុះតែរ រទុះែី មលួនមាន ការោបំ្ទ ពីសំណាក់
ប្រជាជនភាគរប្ច្ើនយ៉ា ងណាករ៏ដាយ តត សភាគភាព (homogénéité) តែល 
មាន កនុងគណែកសប្រជាធិែរតយយ ជា សភាគភាព នន សរមលងអ្នករបាុះរឆ្ងន ត មិន
តមន ជា សភាគភាព នន កមាល ងំរួមនរយបាយ រោុះរ ើយ ែូច្ រយើង បានរ ើញ
ប្សាែ់រហើយ កនុងរយៈរពល តតមួយ ទសវតសែ៉ាុរណាណ ុះ (១៩៤៦១៩៥៦) ែកសរនុះ
បាន រោយ រដាយ មលួនឯង ែូច្អ្ំែិល ប្តូវ ទឹករៅត  អ្ុីច្ឹង សភាពរនុះកម៏ិនមុស
ពីគណែកសឯរទៀតៗរោុះតែរ។  
មលូរហត ុ
មូលរហតុ មាន រប្ច្ើនណាស់ តែលរយើងសាកលបងយកវាមកពិនិតយរៅទីរនុះ៖ 
១.សងគមតមែរ 
សនូល នន សងគមតមែរ គឺប្គួសារ ជាសងគមឲតនមលរៅរលើមាតា(អ្រយិធម៍រែើមតមែរ)ជា
សងគមមាន ការវិវតតន៌ជាែញ្ឈរ (vertical) រប្ច្ើនជាង ការវិវតតន៌ ជារផតក
(horizontal) រប្ពុះ អ្រយិធម៍រែើម រែស់ ពូជសាសន៌តមែរ មុនបានទទួលឥទាិ
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ពលអ្រយិធម៍ឥណាឌ  មានធាតុជាការរោរពរកាតខាល ច្ អ្នកមានគុណ(មាត យ) តែល 
រប្កាយមក វាកាល យរៅជាការរោរព អ្នកប្តតួ (chef) តែល តមែររយើង មានទមាល ែ់ 
រៅ វា ថា រោកែង ឬ រម រហើយ អ្វី តែលមានសភាព ជា ”រផតក” តមែររយើក មិន
សូវ យកច្ិតតទុកដាក់រោុះរ ើយ។    ធាតុតែែរនុះ សំរួល នូវ ការរកិច្ំររ ើន នន 
អ្ំណាច្ ជាង ការលូតោស់សាមគគីភាពរៅកនុងសងគម។  រហតុរនុះឯង បាន ជា 
អ្ំណាច្ផ្លត ច្់ការ ែុុះលូតោស់ឆ្ងែ់ណាស់ កនុងសងគមតមែរ រប្ពុះមកពីកង្ហវ ស់ 
សាមគគីភាព ននរាស្រសតជា អ្វតតមាន នន និយតកមែ (régulateur) តែលអាច្ទុកជា
អ្ំណាច្ ទែ់នឹង អ្ំណាច្ នន អ្នកែឹកោ។ំ  រយើងអាច្រប្រៀែសងគមតមែរែូច្ជា ែី
មានជីជាតិ ែ៏លអ តតែីរនុះ គឺ សំរាែ់តត ដារំែើម ”សកតិភូមិ” អាច្ឲវាមានផលជា
ែរែិូរណ៏ គឺតផល ”អ្ំណាច្ផ្លត ច្់ការ” ជា តផលតសលង មាន ជាតិ ពិសពុលែល់ប្រជាជាតិ
តមែរ។  
ែូកនឹង ទំរនៀមរែើមរនុះ វាមាន ការលុកច្ូល នន លទធិប្ពហែណ៌ មកកនុងប្សុកតមែរ
តែលោឲំរតិតត ពប្ងឹងអ្ំណាច្ ែញ្ឈរ តែល ជា កមាល ងំជាន់មិន ឲសាមគគីភាពនន
រាស្រសត តែល ជាកតាត  អាច្ោ ំ ែរងកើត អ្ំណាច្រផតក រងើែរួច្បាន រប្ពុះលទធិថែី រនុះ
មានតែងតច្កសងគមជាកសតិ(វណណៈ)។  រឯីឥទាិពល ពុទធសាសោវិញ កម៏ិនបានែ
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ស្រញ្ញច ស (inverser) សាា នភាពរនុះតែរ រប្ពុះពុទធសាសោ ជា លទធិ ឈ្រ រលើ
ការមិតមំប្រឹ ងតប្រង រករសច្កតីសុម រដាយមលួនឯងផ្លា ល់ រហើយ ជា សាសោ រស់ 
រៅកនុង សាមគគីភាព រវាង រែែរាជានិយម និងមលួន មិនអាច្ អ្នកណាមាន ក់រញ្ាួយ វា 
បាន។ រយើងរលើកមកនិយយកនុងច្ំណុច្ទី២រនុះមិនតមន សំរៅ រលើ ធម៍ប្ពុះពុទធ
រោុះរ ើយ គឺសំរៅរលើ អ្ងគការសាសោ រៅ កនុងប្សុកតមែរ តតែ៉ាុរណាណ ុះ។ ែនតម
ករទៀត ប្សុកតមែរ បានរស់ រៅរប្កាម ការប្តួតប្តា រែស់ែររទសអ្ស់រយៈរពល 
រប្ច្ើនសតវតស ពីរសៀមយួន រហូតមកែល់បារាងំ ោឲំ តមែររយើងោែ នឪកាស រធវើ
ការតកទប្មង ់សងគមមលួន រដាយ មលួនឯង ឲវាចាកផុតពីទមាល ែ់ចាស់មិនលអតែល ោ ំ
ឲ វា រែើ ររៅមុមមិនរួច្ មិនតតែ៉ាុរណាណ ុះ រប្កាមការប្តួតប្តាែររទស តមែររយើងគិត
តត ពី ោ ំោន  រ ល្ ុះោន  រែើមប ីែំររ ើប្ររយជនែ៏ររទស តែលជាកតាត  ោឲំរគង្ហយ
ប្សួលប្តួតប្សុកតមែរ រប្ពុះ ជនតមែរមាន ក់ៗ មិន សូវ មាន ការយល់ែឹងអ្ំពី
ប្ររយជនរ៏ួម តែល ជា កតាត អាច្ែរងកើតសាមគគីភាព។ រែើនិយយឲមលី គឺ តមែរមាន
ក់ៗមានគំនិតរប្ជើសររ ើស វាសោ មលួន សំរាែ់ តតមលួនឯងតតែ៉ាុរណាណ ុះ។  
២.ច្តិតគនំតិតមែរ 
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កនុងវគគរនុះ រោក ែ៉ាុន ច្នាម៉ាុល  បាន រធវើវិភាគ យ៉ា ង លំអ្ិតរួច្រហើយ ែូរច្នុះ 
រយើងោែ នអ្វី ែតនាម រលើការសិកោ រែស់ រោករទៀតរទ ប្ោន់តតរធវើការរលំឹកជា
សរងខែតតែ៉ាុរណាណ ុះរែើមប ី ជូនែល់អ្នកអាន តែល មិនទន់បានអានវណណកមែែ៏
ប្រណិត រែស់មហាែុរសតមែររនុះ។ តាមរោក ែ៉ាុន ច្នាម៉ាុល ច្រតិតមែរ តែល ោឲំ
ជាតិតមែរសាល ែ់មានរប្ច្ើន៖ គំនិតមាន តត អ្ញគំនិត លួច្យករយែល់រគ គំនិត 
ខាល ច្នរយបាយ គំនិតសងសឹកសួរពូជ គំនិតផ្លច ញ់ផ្លច ល គំនិត រោភ រប្ង
ច្ពប្ងឹល គំនិត ច្នប្ង ។ល។ រយើង មាន រយែល់ែតនាម ថា រៅ រពលណាតមែរ
រយើងោោំន  រលំឹកអ្ំពីអ្រយិធម៍ថកុំ រថកើ ងជាតិតមែរ ធាល ែ់មានកនុងសម័យ ែុរាណ គឺ 
រយើងកំពុងគិតរដាយឥតែឹងមលួន ថាអ្វីតែលរយើងធាល ែ់មានរោុះវា បាត់អ្ស់ រៅ
វិញរហើយ មោ៉ាងរទៀត រៅរពលណាតមែររយើងនិយយថា ប្រជាជាតិតមែរជា មហា
នគរ គឺ រយើង ោោំន  និយយ រដាយឥតែឹងមលួនតែរថា នគរតមែរធាល ែ់ជា នគរ
ច្ប្កពតតិនិយម រប្រើ អ្ំណាច្រយធា រែើមប ីវាត ឬ ពប្ងឹង ទឹកែីរៅរលើប្ររទសជិត
ខាងមលួន ែូច្ នគរតមែរ ប្តូវ បាន រសៀម ល្ នពនទឹកែី ពីអ្តីតកាលរហើយ
ែច្ចុរបននរនុះកំពុង រងរប្ោុះនឹង ការវាត ទឹកែី ពី សំណាក់ យួនកុមែុយនិសតរោុះ
តែរ។ ការរលំឹងរនុះ គឺរធវើរ ើងរៅ កនុងអារមែណ៌ រហវ ជា អ្វិជាមាន និយយរចាល
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តែលរច្ញមកពីអ្តាា  (moi) តបតិរៅកនុងច្ិតត (soi) តមែរមាន ក់ៗ រយើង ែឹងច្ាស់
ថា រករ ៌ ត នន អ្តីតកាល វា រសាើរតលងមានលទធភាពជាសសរប្ទប្ទងវ់របធម៍ និង
សងគមធម៍តមែរបានរទៀតរៅរហើយ រលើកតលងរៅសល់មាន តត ភាសា អ្កសរ ទំ
ោមទំោែ់មលុះ និង ពុទធសាសោ រហើយ រែើរយើងរលើកយក អ្រយិធមរ៏ែើម (មូល
ធម៍តមែរ/មន មុន គ.ស.) រែស់ តមែរ មករលំឹកវិញ វាមិនអាច្ជា ទំរនៀមតមែរ សំរាែ់ 
យកវាមករធវើ ជា លំអាន (modèle) សំរាែ់ សងគមសម័យរោុះតែរែូច្យ៉ា ង រជឿ
ប្ពលឹង អារកស អ្នកតា  ទុកស្រសតីជាធំ  បាច្ទឹកែញ្ចូលតប្ស  ផោំងសតវ  កែ់រខាែ ច្ 
រប្កាម ថែែុលកនុងប្ក   ភាសា មាន អ្នតរែទ(infixe)។ល។ រយើងនិយយរនុះ
មិនតមន មាន ន័យថា តមែររយើងប្តូវោោំន ែំរភលច្រចាលអ្តីតកាលជាតិរុងររឿងរោុះ
រទ តតអ្វី តែល ធាល ែ់ មាន រកើតរោុះ ប្តូវ រលំឹករ ើង តែែ ឧែរទស
(didactique) រែើមប ី ឲរមើលរ ើញ វិជាា តមែរ តែល ជា រសែីជាតិតែល វា មាន 
រលើសលែ់ រលើអ្វិជាា  រលើកមាល ងំបាយ រលើគំនិត សងសឹក តែល សុទធ ជា កំណែ់
ទុកខជាអាថ៌កំបាងំ មាន រប្ច្ើនអ្រនក រៅកនុងសតិតមែររយើង។  
មួយវិញរទៀត រៅកនុងច្រកិមិនលអតមែរ មានែរងកើតវរបធម័ ”ភរកុហក” ជា ែំែូងសំ
រាែ់រករស់ ែនតៗ រប្កាយមក វា កាល យ ជា ការភូតភរជាសាធារណៈ រហូតរៅជា
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វរបធមស៏ងគមតមែរ ែច្ចុរបនន យក ការភូតភររនុះ ជា រែែជីវភាព (mode de 
vie) តតមតង។    រែែរនុះវា មាន ប្រភពរច្ញពីទមាល ែ់រស់កនុងសភាព”រស់រដាយ
ជំនួយ (assistanat) ពីខាងរប្ៅតែល ោ ំឲ តមែររយើងោែ នការទទួលមុសប្តូវ
រលើអ្វីតែលមលួនបានរធវើ រប្ពុះយល់រ ើញថាមលួនជាជនរងរប្ោុះជានិច្ច ែូច្យ៉ា ង
កំហុសមលួន គឺ អ្នកទីនទ ជា អ្នកទទួលមុសប្តូវ។  
៣.ធាតនុនគណែកសនរយបាយ 
គណែកសនរយបាយ តែល ករកើតរ ើង ោែ នការតច្កដាច្់ កនុងការប្តិុះរុិះរែស់
មលួន នូវអ្វី តែល ជា នរយបាយ អ្វីជាមរោគមនវិជាា  តែល ជា សនូល រែស់គណ
ែកស។ រហើយភាគរប្ច្ើនមិនពិតប្ាកែ ជា គណែកសនរយបាយ វាប្ោន់តត ជា 
ប្កុមននមនុសស ឬែកសពួកោែ នសាិរភាព មិន ថិតរថរ រហើយ ង្ហយតប្រប្ទងប់្ទយ
រហ័សណាស់។ ជួនកាលែរងកើតរ ើង សំរាែ់ តត ែុគគលមាន ក់ សំរាែ់ អ្នករោុះ
តសវងរក អ្នកោបំ្ទមលួន ជាង កមែវិធីនរយបាយមលួន ជួនកាល កមែវិធីរោុះ វា អ្ត់
មានផង។    រពលរោុះ មានតតគណែកសប្រជាធិែរតយយរទ តែល រគ អាច្ចាត់
ទុកបានថាជាគណែកសមានការោបំ្ទពីសំណាក់មហាជនពិតប្ាកែ រប្ពុះមលួន 
បានែង្ហា ញ រោលរៅនរយបាយមលួនច្ាស់ោស់ គឺការទមទរឯករាជយ ឲជាតិ 
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ជា ែោា ន់ តតរៅរពលតែល ហលួង សីហនុ  ប្ទងយ់កប្រធានែទរនុះ មក រធវើ ជា 
កមែវិធីនរយបាយ រែស់ប្ទង ់កប៏្សាែ់តតរ ើញមានសមាជិកជារប្ច្ើន ោោំន តែរៅ
ោបំ្ទ ែុគគល សីហនុ វិញអ្ស់រប្ពុះ ពួក រត់ ច្ូល ប្កុមរផសង(transfuge) ទងំ
រោុះ ោត់ ោែ ន មរោគមនវិជាា រទ រហើយ ក ៏មិនតមន ជា អ្នកនរយបាយពិតប្ាក
តែរ។ រគ សរងកតរ ើញ រៅរពលណា អ្នកនរយរបាក ណាមាន ក់ រគច្ង ់ែូរ អាវ
នរយបាយ អ្នករោុះ តតងតត រលើក រហតុផល ថា រគ ជា វរជន ែរច្ចករទស 
(élite technique) រៅ ទី កតនលង ណា ក ៏រដាយ ក ៏រគ អាច្ែំររ ើជាតិបាន តែរ
ពួកតែែរនុះ រគរៅ ថា អ្នកឪកាសនិយម តត ជា អ្កុសល ណាស់ រៅកនុងជីវិត
នរយបាយតមែរ ពួក ហនយយរំនុះ វាមានច្ំនួនរប្ច្ើនជាងអ្នករសនហាជាតិ។  
៤.ហលងួ សហីន ុ
រៅប្សុកតមែរជំោន់រោុះ ប្ទឹសតី ”រទវរាជ” រៅ មាន ឥទធិពល ខាល ងំណាស់ កនុង
សងគមតមែរ។ការែូរ ពី រែែ រាជានិយមផ្លត ច្់ការ មករាជានិយម អាប្ស័យរែឋធមែនុ
ញ្ា បានរដាយឥតែងាូរ្មរោុះ និង ជ័យជំនុះ ជា សុទធិ នន គណែកសប្រជាធិែ
រតយយ មិន ជា កតាត ប្គែ់ប្ោន់ សំរាែ់ អាច្រតូរ ច្ិតតគំនិត តមែរ ទំរនៀមសងគម ច្រតិ 
អ្នករច្ុះែឹង និង ជីវិតភាពនរយបាយតមែរ បានរោុះរទ។ រពលរោុះ រៅកនុង
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សងគមតមែរ រៅ មាន ជា និច្ច ពោកុលភាព រវាង រោកិយ(temporel) និង 
សាសនច្ប្ក (spirituel) ែូច្យ៉ា ង ហលួង សីហនុ  ប្ទងជ់ា មហាកសតយ រោកិយ
ផង ជា ែុគគលពិសិែឋ មាន ជាតិ ជា ប្ពុះផង ការរនុះ ោឲំប្ទងយ់ល់ែឹងភាល ម អ្ំពី 
ការមានរប្រៀែ (avantage) រែស់ ប្ទង ់ រលើអ្នកជាតិនិយម ឯរទៀតៗ ែូរច្នុះ
ប្ទង ់យកវាមករប្រើ រែើមប ីរកអ្តាប្ររយជន ៏គឺ អ្ំណាច្ផ្លត ច្់ការ រដាយយកជំរនឿ
ទុក ែុគគល ជា វតាុសំរាែ់ែូជា13 ជា មរធោបាយ រែើមបតីសវងរកប្រជាប្រិយភាព
រែស់ប្ទងក់នុងរោលែំណង ែរណតើ ម យកអ្ំណាច្ ពីប្រជារាស្រសតតតមតង រែើមបតីត
អ្ំណាច្តតែ៉ាុរណាណ ុះ។ ច្ិតត គំនិត តែែរនុះ វា ជា ែែិែកខមិត (antithèse) នឹងព
ហុែកស កនុងលទធិប្រជាធិែរតយយរសរ ីតត រគែឹង ថា ររឿងខាល ច្មុសនឹងច្ាែ់ វា ោែ ន 
មាន រៅកនុង គុណសមបតតិ រែស់ហលួង សីហនុ  រោុះរ ើយ។ មូលរហតុ មាន 
រប្ច្ើនរទៀត តែល រយើង ពុំអាច្យកមករធវើវិភាគ រៅទីរនុះ តតរយើងនឹង រលើកយក
វា មក រធវើរៅនថងមុមរទៀតរៅកនុងអ្តាែទរែស់រយើង។  
រសច្កតសីននដិាឋ ន 
                                                      
 

 

13 ទុក្បុគគលជាវ ថ្ ុសំរាប់បូជា= Culte de personnalité។ 
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រយៈរពលមានគភ៌រនុះ វា មាន មុមពីរ មួយជារសច្កតីសងឃមឹ មួយរទៀត ជារសច្
កតីអ្ស់សងឃមឹ សំរាែ់ ប្រជាពលរែឋតមែរ តែល ធាល ែ់រស់ និងកំពុងែនតរស់ រៅរប្កាម
អ្ំណាច្ែររទសមានរសៀម យួន បារាងំ អ្ស់ ជាងពីរ សតវតស រួច្មករហើយ
ប្សាែ់តតមានឪកាស ជា អ្ំរណាយផង អាច្ ឲតមែរ រងើែែំរុះពីនឹមែររទសបាន ក៏
ោោំន មិតមំរែើ ររកអ្នកែឹកោជំាតិពិតប្ាកែ រែើមប ីឲោត់ែឹកោ ំច្លោ ររំដាុះជាតិ
ពីសភាពម្ុំរគ។ រៅរពលរោុះ ជា ែំែូង រសច្កតីសងឃមឹរែស់តមែររយើង គឺគណ
ែកសប្រជាធិែរតយយ ជាគណែកស មានរ ែ្ ុះថែី  ជា ពកយតែលតមែរមិនតែលបាន
ឮ គឺទុករាស្រសតជាមាច ស់អ្ំណាច្ មានគំនិត ជា ថាមវនត អាច្ ប្រស់ប្ពលឹងតមែរ
រសនហាជាតិឲរស់បានវិញ មានសកមែភាព ប្សែនឹង គំនិត ែំររ ើជាតិ កនុងរោលការ
ណ៏ រកប្ររយជនរ៏ួម និង រោរពរសរភីាពប្រជាពលរែឋ តែល ជា កមាល ងំ សំរាែ់
យករៅទមទរ ឯករាជយជាតិ ពីបារាងំ តតជាអ្កុសលមុមទី១ ប្រកែរដាយវិរយិៈ 
(énergie) និង សទធ  (confiance) រនុះ ប្តូវបានច្រតិច្នប្ងតមែរ តែល រោក
ែ៉ាុន ច្នាម៉ាុល  ែង្ហា ញ ប្ាែ់កនុងវណណកមែរោក តែលជាផ្លក វរផ្លម វាបានរកី មុសរ
ែូវ ោកំលិនសអុយ រែស់វា មករធវើឲមយល់ប្កអ្ូែផ្លក ឈ្ូកស តែលកំពុងរកិកនុងប្សុះ
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ទឹកថាល មយងតមែរ ឲរសំាយ អ្ស់កលិនែុាា  ប្កអ្ូែរៅវិញោ ំឲ រាស្រសតប្គលងប្គរោង
យោំយនឹងរសាច្ឥតរសពើយរ ើយ។  
ែរយិកាសកនុងរយៈរពលមានគភ៌រនុះ មាន ការែួក ូក រដាយ គំនិតរសនហាជាតិ
ផងនិង ច្រតិច្នប្ងតមែរផង រហើយ អ្នកតែលរឆលៀត រកច្ំរណញ បាន កនុងភាពប្ច្ែូក
ប្ច្ែល់រោុះ គឺ ហលួង សីហនុ ប្ទង ់រែើ រ តួ ជា អ្នកកសាងផង និងជាអ្នកែំផ្លល ញផង
កនុងរោលែំណង តតមួយគត់ គឺ អ្ំណាច្ រែស់ប្ទង។់ រួមរសច្កតីមក រយៈរពល
រនុះ មិនតមន មានគភ៌ កូនរភាល ុះ ឯករាជយជាតិនិង លទធិប្រជាធិែរតយយរទ គឺមាន
គភ ៌កូន សីហនុនិយមរៅវិញ។  សីហនុនិយមរនុះ ជា ពូជ រមែ នប្ព ែុុះ ពស
រពញកនុងសួនច្ារ លទធិប្រជាធិែរតយយ សំរាែ់ សមាល ែ់ផល រែស់ ប្រជាជាតិតមែរ។ 
រសៀរៅរយង 
ច្រតិតមែរ និពនធរដាយរោក ែ៉ាុណ ច្នាម៉ាុល។ 
កណំតក់ារច្ងចា ំរែសអ់្នកែរំរ ើមាតភុមូតិមែរមយួរែូ និពនធរដាយរោក សឺន សា
ន។ អ្រយិធមត៍មែរ និពនធ រដាយ អ្នក ប្សីប្តឹង-ង្ហ។  
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សមយ័ឯករាជ្យ- ១៩៥៣ - ១៩៥៥  

ែពុវរយគ 
បារាងំ សុមច្ិតត ប្រគល់ ឯករាជយ ទងំប្សុងឲតមែរ ប្រកាស រ ើង ជា ផលូវការ រដាយ
មហាកសតយតមែរ រៅ នថង ទី៩ វិច្ាិកា ឆ្ងន ១ំ៩៥៣។ ច្ំរពុះ តមែររយើងភាគរប្ច្ើន
រជាគជ័យ ជាប្រវតតិសាស្រសត រនុះ គឺ ពិត ជា សាន នែ ឥត ប្រតកកបាន រែស់ ហលួង 
សីហនុ ែូរច្នុះ ប្ពុះអ្ងគមាន គុណ ជា ភិរយោភាព ច្ំរពុះ ប្រជាជាតិតមែរ សម សុ
ប្កិត ថាវ យ ឋានៈ ជា ”រាជែិតាឯករាជយជាតិតមែរ” ឋានៈ ជា សារាណីយ រនុះ គឺ 
សមមូលយ (équivalent) នឹង ែិតា រែស់ប្រជារាស្រសត តែល កំពុង រស់ រៅរប្កាម 
ឆ្ងយរាជបារមី ប្ពុះបាទធមែិក ជារសតច្ លបលីាញ អាច្យកជ័យជូនជាតិបាន។  
តាម រោក សឺន សាន រទុះែី គណែកសប្រជាធិែរតយយ ទទួល ការរងរប្ោុះ 
យ៉ា ងខាល ងំពី នរយបាយ ហលួង សីហនុ ប្រឆ្ងងំនឹង មលួន យ៉ា ងណាករ៏ដាយ ពួក អ្នក
ែឹកោ ំគណែកស សំររច្ច្ិតត កនុង ផលប្ររយជន ៏ជាតិ ផតួច្រផតើ ម រធវើ មហាបាតុកមែ 
ប្រជារាស្រសត ោបំ្ទទងំប្សុង រែសកកមែ ប្ពុះរាជ ែូជនីយកិច្ច រែើមប ីឯករាជយ កមពុ
ជា រែស់ ហលួង សីហនុ តតរោក ែតនាម ថា៖ ”ពួក បារាងំតសស ច្ុុះ
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រមោយ រដាយសារ ែរាជ័យ រៅរឌ្ៀនរែៀនភូ កប៏ាន សុមចិ្តត យល់ប្ពម ប្រគល់ 
ឯករាជយ រពញរលញ ែល់រយើងវិញ”។  
តត កនុងគតិតមែរអ្នកសងគមនិយម ឬអ្នកវឌ្ឍននិយម (រឆវងនិយម) ឋានៈ ”ែិតាឯក
រាជយតមែរ ” រែស់ ហលួង សីហនុ គឺជាប្រជាភិថុតិ ប្ររយជនែ៏ំភាន់គំនិតរាស្រសត៖ ”
ែ៉ាុតនតប្ពុះករុណាវាងំគ និង រជើ ងវាងំគ បាន ឆ្ងល ត រច្ុះោក់ពុត អាប្កក់រនុះ រដាយបាន
រប្រើប្រជាភិថុតិប្ររយជន ៏ ែំភាន់គំនិត រាស្រសត ថា ប្ពុះករុណារនុះរហើយ តែល 
ប្ទងរ់ប្ាសរមតាត ប្រទនរែឋធមែនុញ្ា ឲ មក រាស្រសតតមែរ ប្ពម ទងំ បានតាងំប្ពុះអ្ងគ
ឯង ជា អ្នកែរណតើ ម យកឯករាជយផង”។  
ឯ ច្ំតណក ច្លោតមែរ រសរ ី វិញ តែល មាន រោក សុឺង ង ៉ាុកថាញ់ ជា ប្រមុម
យល់រ ើញថា ឯករាជយជាតិ តែល ហលួង សីហនុ យក វា មករធវើ ជា កមែសិទធិមលួន
ជា ឯករាជយ សំរាែ់តត ររំលច្ ប្ពុះសង្ហា រ នថលថាល  នន វណណៈកសតយ និង ជា ឧែករណ៏ 
នរយបាយ និង យុទធសាស្រសត អាណានិគម បារាងំ រៅ ឥណឌូ ច្ិន តតែ៉ាុរណាណ ុះ ែូច្ 
កាលបារាងំ រគលុកច្ូលមកកនុងប្សុកតមែរ កនុង ឆ្ងន  ំ១៨៦៣ រោុះតែរ។ ឧទហរណ៌ 
ជាក់តសតង គ ឺបារាងំរគប្រគល់ទឹកែីតមែរកមពុជារប្កាម ឲរៅយួន ឥត មាន បាន 
ប្ាែ់មាច ស់ទឹកែី រោុះរ ើយ។ រែសកកមែ ប្ពុះរាជែូជនីយកិច្ច រែើមប ី ឯករាជយ 
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កមពុជា រែស់ ហលួង សីហនុ គឺ ប្ោន់តត ជា តលបងរោខ ន (jeu de rôle) មាន 
បារាងំ និង សីហនុ ជា តួឯក ោោំន  រលងររឿងរោខ ន ែំភាន់ច្ិតតរាស្រសតតមែរ កនុង
រោលែំណង សមាល ែ់ គំនិត អ្នករសនហាជាតិ តែល ប្សឡាញ់ លទធិប្រជាធិែរត
យយរសរ ីពិតប្ាកែ។    ការប្រគល ់ទឹកែីតមែរកមពុជារប្កាម ឲរៅ យួន ជា ពសតុ
តាង ែង្ហា ញ ការែរាជ័យខាល ងំណាស់ នន រែសកកមែអាណាពោបាល
បារាងំ (១៨៦៣-១៩៥៣) កនុងការការពរែូរណភាព ទឹកែីតមែរ។  
ែូច្ រោក រោកប្សី មិតត អ្នកអាន បាន ប្ជាែរួច្តែរមករហើយ នូវ វិវទកមែ នន 
ឋាន៖ ”ែិតាឯករាជយ” រែស់ សរមតច្ សីហនុ រនុះ ែូរច្នុះ ម្ុំមិនរលើកមកែង្ហា ញ
ជូន ែតនាម ជាឧទហរណ៏ រៅទីរនុះរទៀតរទ ម្ុំ ប្ោន់តត រធវើ រសច្កតីសននិដាឋ ន ថា
ររឿងរនុះគឺច្ាស់ជាោែ នភាព ជា ”ឯកច្ានា" កនុងគតិតមែរ ជា ទូរៅ តមែរមាន ក់ៗ តតង
តត មាន គំនិត មុសោន រប្ពុះ វា ជា ររឿងនរយបាយ ែូរច្នុះ ភាពមិនប្សែោន  គឺ ជា 
ការធមែតា រៅវិញរទ តតររឿងសំខាន់ តែល រយើងគួរ រលើក វា មកពិចារណា គឺ 
សម័យឯករាជយ រតើវា ជា រសែី នន ភាពច្រប្មើន ែល់ ប្រជាជាតិតមែរ តែរឫរទ ? 
សមាសភាគននសងគមតមែរ 
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ពិនិតយ រលើស ម័យមួយ តប្មូវឲ រយើង សាគ ល់ នូវ សមាសភាគ នន សងគម កនុង
សម័យរោុះ។ សមាសភាគ រោុះ វាមាន ែូច្ររៀែរាែ់ ជាសរងខែខាងរប្កាមរនុះ៖ 
១.ប្ពុះរាជវាងំ នងិប្ពុះរាជវងស 
ប្ពុះរាជវាងំតមែរ តលង ជា មជឈមណឌ ល នន អ្ំណាច្ ែូច្ សម័យ ែុរាណរោុះ
រ ើយ។ តាងំពីតែក ែោា យលតងវកមក (១៥៩៤) ប្គែ់ មហាកសតយតមែរ តលង មាន
អ្ំណាច្ ែូច្រសតច្ច្័ប្ក កនុង សម័យែុរាណរទៀតរហើយ មិនតតែ៉ាុរណាណ ុះ តថម ទងំ
រស់ ជា ម្ុំែររទស ែូច្យ៉ា ង កនុង រាជយប្ពុះ បាទអ្ងគែួង (១៨៤១ ១៨៦០) ក ៏ែូច្ 
ប្ពុះបាទនររាតតម (១៨៦០ ១៩០២) រៅអ្ម ប្ពុះរាជាតមែរ មាន មហាមស្រនតីរសៀម
ជា អ្នកសំររច្កិច្ចការរែឋ ពីរលើរសតច្តមែរ រហើយ រៅរពល តែល មហាមស្រនតីរោុះែឹង 
ព ីែំណង រសតច្ នររាតតម ច្ងច់្ុុះហតារលខា នន សនធិសញ្ញា  អាណាពោបាល ជា 
មួយ បារាងំ មហាមស្រនតី រោុះ មឹងណាស់ ែកតសបករជើ ងមលួន យក រៅ នវ កាល 
ហលួង នររាតតម ការរនុះ ែញ្ញច ក់ ឲរ ើញ ថា ទសភាពរសតច្តមែរ ច្ំរពុះ រសត
ច្រសៀម គឺ ថិតរៅ កនុងកំរតិ ជា ”ម្ុំនឹងមាច ស់”។ មកែល់ជំោន់អាណាពោបាល 
បារាងំ រសតច្តមែរ តាងំ ពី នររាតតម សុីសុវតាិ សុីសុវតាិមុនីវងស មកែល់ រសតច្ន ររា
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តតម សីហនុ រសតច្ទងំរោុះ មាន មុម ោទី ជា រសតច្ ប្រថាែ់ប្តា តតែ៉ាុរណាណ ុះ ប្គែ់
កិច្ចការរែឋ ទងំអ្ស់ គឺ អាជ្ាធរ អាណាពោបាល បារាងំរគ ជា អ្នកសំររច្។  
មោ៉ាងមួយវិញរទៀត កនុង រាជយ ហលួង សីហនុ ោ ំែងក ឲមាន ជរមាល ុះជា កំបាងំ តែល 
ធាល ែ់មាន ព ីអ្តីតកាល មក រវាង ពងោលី នររាតតម នឹង សុីសុវតាិ រប្ពុះ តត ោែ ន 
សាមគគីវណណៈ រៅកនុង ប្ពុះរាជវងស។ ជា ពិរសសរៅរទៀត រៅ កនុង ប្ពុះរាជវងស
មាន តែងតច្ក ជារប្ច្ើន ប្សទែ់ នន ជាតិកសតយ តែល ោ ំឲ មាន ែរងកើត ជា វណណៈ
រសតច្ធំ រសតច្តូច្ រសតច្អ្នកមាន រសតច្អ្នកប្ក រសតច្មានយសស័កត កនុងរាជប្កមការ
រសតច្ ឥត មាន ការរធវើ រស់តែែ ជា អ្នកកំតហង យក (extorqueur) អ្វី ប្គែ់
តែែយ៉ា ង ពី មនុសស ករញ្ញា ត(innocent) ទុក ជា រែរ ច្ិញ្ច ិមជីវិត។   រូែភាព 
កនុង រាជប្តកូល តែែរនុះ ោរំធវើឲសាអ ែ់កិតតិោម វណណៈកសតយ តែល ោ ំ ឲ រាស្រសត 
តលងច្ងរ់ោរពរកាតបារមី រហូតលួច្រមើលង្ហយរៅ កនុង ច្ិតត ថា ពូជរសតច្ ជា ពូជ
ឥតរច្ុះ ជួយោន ផង រតើ ច្ងត់ាងំមលួន ជា អ្ងគមាច ស់ជួយ រដាុះទុកខរាស្រសត រមតច្ ហនុុះ
បាន។    មោ៉ាងមួយវិញរទៀត ច្រតិ សាវា៉ា  នន ហលួង សីហនុ ោែំរងកើត អ្រភិាព 
(hostilité )កនុងរាជវងស តែល មាន អ្ងគមាច ស់មលុះ មាន តប្មិុះ ថា ជា រប្ោុះមរណៈ 
ែល់ រែែរាជានិយម រៅរទៀត។  
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២.រាជប្កមការ 
ែូច្ មាន រៅ ប្គែ់ ែណាត ប្ររទស រទើែតតបានទទួលឯករាជយ រៅប្សុកតមែរ រាជ
ប្កមការជា វណណៈពិតមួយ កនុងសងគមតមែរ ជាទូរៅ វណណៈរនុះ មាន ភកតីភាព នឹង 
រែែរាជានិយមតត ភកតីភាពរនុះ មាន ការច្ុុះអ្ន់ថយ រៅរពល តែល លទធិប្រជាធិ
ែរតយយ ចាែ់រផតើ ម ែុុះរ ើង កនុងប្សុកតមែរ រប្ពុះ វា ោឲំមលួន ចាែ់រច្ុះែឹងពីតួោទី
រែស់មលួន ជាអ្នកែំររ ើជាតិតែល រែើម រ ើយ មលួន យល ់ថា ជា សីទធិ សំរាែ់ តត
ប្តួតប្តា ប្រជារាស្រសត រែើមបែីំររ ើមហាកសតយ។ តត រទុះែី សាែ រតីរនុះ ចាែ់រផតើ ម មាន 
កំរណើ ត កនុងគតិ រែស់ អ្ងគប្កមការ យ៉ា ងណាករ៏ដាយ តត វា មិន អាច្ ជា កតាត
អាច្ រតូរ នន ឫសតកវ កនុងច្ិតតគំនិត ោមុឺនចាស់ (mandarin) រោុះតែរ រហតុ 
រនុះឯង រគ ចាែ់រផតើ ម សរងកតរ ើញ មាន អ្រភិាព រវាងមស្រនតី(fonctionnaire) 
មានវយ័រកែង តែល បាន សិកោ កនុងសាោរែឋបាល តែល អាណាពោបាល បារាងំ 
រគែរងកើតរ ើង តាងំពីឆ្ងន ១ំ៩០៧ តត មាន ការតកទប្មង ់ ជា ថែី  កនុងកំ ុង ឆ្ងន  ំ
១៩២០  រែើមប ីែរប្ងៀន ជា ថែី  នូវ លំោរំែឋបាលសម័យ។ តតច្ិតតគំនិត ថែី រនុះបាន 
ទងគិច្ យ៉ា ងខាល ងំនឹង ទមាល ែ់ចាស់ មស្រនតីថែី មលុះ តែល មាន មនសិការជាតិ មពងម់ពស់
មិនប្ពមចាញ់ រហើយ តាងំច្ិតត យកវិធី និង ច្ិតតគំនិត សម័យ មកអ្នុវតតន ៏មិនគិត
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ខាល ច្មូច្ អ្តាប្ររយជន ៏ឯច្ំតណក មស្រនតីមលុះរទៀត ទន់រទរ តាមទមងន់ ទមាល ែ់ចាស់
រប្ពុះ ប្ជួលប្ចាស់ រកប្ររយជនផ៏្លា ល់មលួន។ តត រទុះែីយ៉ា ងណា ទមាល ែ់ចាស់រៅ
មានរប្រៀែ រលើគតិ (esprit )ថែី ជានិច្ច រប្ពុះ ៩០ឆ្ងន  ំរប្កាម អាណានិគមបារាងំ
មាច ស់ អ្ំណាច្រនុះ រគ មិន បាន យកច្ិតតទុកដាក់ រលើ កំតណ ទំរង ់ច្ិតតគំនិត ប្រជា
រាស្រសតតមែរ រោុះរ ើយរប្ពុះ រគខាល ច្ ប្រជាពលរែឋ មានគំនិតថែី  កាល យ ជា សប្តូវ 
នឹង គណៈចាស់ គឺ រាជានិយមរនុះឯង តែល បារាងំ រគ មានតួោទី ដាច្់មុម ជា 
អ្នកការពរ សុវតាិភាព។  
៣.ែញ្ាវន 
ែញ្ាវន រៅទីរនុះ គឺ រយើង មិនយកនិយមន័យ តែែ ប្ររទស ែសចិម មក ប្រែូច្
រោុះរទ រប្ពុះ កនុងទសសនៈតមែរ ពកយែញ្ាវនរនុះ វាមាន ន័យ រតិតបតិណាស់។ 
តាមគំនិតតមែរ ជាទូរៅ ែញ្ាវន រគ សំរៅ តត អ្នក មាន សញ្ាែ័ប្តថាន ក់ឧតតមសិកោ 
តតែ៉ាុរណាណ ុះ តែល ភាគរប្ច្ើន ជា អ្នកែរច្ចករទស។   តត រយើងែឹងថា រៅ រែើម 
សម័យ ឯករាជយ អ្នកមាន សញ្ញា ែ័ប្ត ថាន ក់ឧតតមសិកោ មានតិច្តួច្ែំផុត រសាើ តត 
មិន រលើស ពី ច្ំនួន ប្មាមនែទងំពីរផង រប្ពុះ រៅប្សុកតមែរ ោែ ន មហាវិទោល័យ 
រទ អ្នក មាន សញ្ញា ែ័ប្ត សាកលវិទោល័យ ែីែួន ប្ោែ់រោុះគឺ បាន មក ពី 
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ែររទស ជា ពិរសស ពី បារាងំហនឹងឯង។ តមែរតែល បាន ររៀនសូប្ត រៅកនុង
ប្ររទស ោ ំោន  ទុកមលួនឯង ប្តឹមតត ជា អ្នករច្ុះែឹងតូច្តតែ៉ាុរណាណ ុះ រប្ពុះ មលួនខាល ច្ 
អ្នកផងរសើច្ រែើ និយយ ថា មលួន ជា អ្នករច្ុះតែរ ោោំន ទុកបារាងំ រសៀម យួន រគ 
ជា អ្នកប្ររសើរ ជាងមលួនជានិច្ច រែើ តមែរណា បានរៅររៀនរៅប្សុករសៀម យួន គឺ 
សុទធ ជា អ្នកប្ោន់រែើ ជាងតមែរអាយ រហើយ រែើ មាន សញ្ញា ែ័ប្តបារាងំ គឺ តមែររយើង
ោោំន  អ្ចាា វទ័ ច្ំរពុះ ែុគគលរោុះ រប្ពុះ រគ ជា អ្ច្ារយិជន។ ហិនមានៈ រកើត មក 
ព ីភាវ ជាជនម្ុំ ែររទស ជា រប្ច្ើនសតវតស លុុះប្តាតត រភលច្ អ្ស់ នូវ តនមលជាតិសា
សនម៏លួន ជា ពិរសស តលងែឹង ថា មលួន ជា អ្វី រៅរទៀត រហើយ អ្វី តែល ជា ការមំ
ប្រឹងតប្រង រលើក តនមលជាតិ ជា ពិរសស អ្នករច្ុះែឹងតមែរ គឺ ោត ់យល ់ថា ជា កិច្ច
ការមួយ ពិបាក នប្កតលង មិនតតែ៉ាុរណាណ ុះ ោ ំោន  ទុក ការរច្ុះែឹង វិជាា ជាតិ ជា ការ
ខាែ សរអ្ៀន តថមរៅរទៀត។ កនុងសម័យ រោុះ រហូត មក ែល់ ែច្ចុរបននកាល រែើ 
មលួន តាងំ មលួនឯង រដាយ មលួនឯង ជា ែញ្ាវន រួច្រហើយ អ្នកទងំរោុះ រគ ឈ្ែ ់ច្ង ់
សររសរ ជា ភាសាជាតិ រប្ពុះ ខាល ច្ រគ ថា មលួន មិនតមន ជា ែញ្ាវន(៣) រហើយ 
មិន រច្ុះ សររសរបារាងំ។ ការដាក់ កំហុស រលើ ែរច្ចករទស វា ហូស សម័យរៅ
រហើយ រប្ពុះ ែច្ចុរបននរនុះ ការសររសរ ជា ភាសាតមែរ កនុង កំពយូទ័រ វាតលង ជា ការ
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ពិបាក ជា ពិសាត រ រទៀតរហើយ ការពិបាកតែល រៅ មាន សល់ គឺ ប្រតហល ជា 
រៅប្តង ់ការែូរ ច្ិតតគំនិតតមែរ តតែ៉ាុរណាណ ុះ។ ែូរច្នុះកុ ំោ ំោន  រជរយួន ថា វា រច្ុះ
និយយ និង សររសរអ្កសរតមែរ។ រយើង និយយ រនុះ មិនសំរៅ ែល់កូន តមែរ
តែល មិន បាន រច្ុះ ភាសា តម៉ាឪមលួន រោុះរ ើយ រហើយ ក ៏មិន ថាប្តូវ តត សរសរ 
ភាសាជាតិ ឲែររទសអានរោុះតែរ រៅរពលណា តប្មូវ ឲ សររសរ ភាសា
ែររទស ជាការចាបំាច្់ ក ៏សររសរ វារៅ តត គួរ មំែកតប្រ ជា និច្ច ជា ភាសាជាតិ
ឲតមែរែឹងផង រែើ ការសររសរ រោុះ មាន សារៈ សំខាន់ សំរាែ់ជាតិតមែរ។    តត
រទុះែីយ៉ា ងណាតមែរ រៅែររទស ទងំ រកែងចាស់ រែើ គិត ពី ជាតិពិត គួរ ោ ំោន  
ឲ តនមល អ្កសរជាតិ មំររៀនឲរច្ុះ មំ សររសរ ឲបានរប្ច្ើន រែើមប ីរកោ អ្តតសញ្ញា ណ
តមែរ រែើ មិន ែូរច្នុះរទ គឺច្ាស់ជា យួន តែល បាន មករស់ រៅប្សុកតមែរ រគ ថា 
រគ រច្ុះ តមែរ រប្ច្ើនជាង កូនតមែរ រកើតរៅ ែររទសរៅរទៀត រហើយ វាោ ំោន  សួរ 
ថា រតើ នរណា ជា តមែរពិត ? ែោា ែ់ ពីបានទទួលឯករាជយ មាន ការរតូរែនតិច្ កនុង
ទសសនៈតមែរ សតីអ្ំពី លកខនធិកៈ ែញ្ាវន គឺ ការទុកអ្ងគប្គូែរប្ងៀន ថាន ក់មធយម និង 
ថាន ក់ែថម ជា ែញ្ាវន តតរទុះែី មានការទទួលសាគ ល់លកខនធិកៈ រនុះ យ៉ា ង ណា 
ករ៏ដាយ ក ៏រៅតត មានការប្រមាថ រដាយ យក ពកយ រួញតូច្មក ដាក់ ែតនាម ថា 
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ជា ”ែញ្ាវនតូច្តាច្”។ សួរ ថា តូច្តាច្ រប្រៀែរធៀែ រៅនឹងនរណា រែើ រយើង 
ែឹង ថា ៨០% នន ប្រជាជនតមែរ ជំោន់រោុះ សុទធ ជាជន មិនរច្ុះអ្កសរផង។  
ទីរនុះ រយើង មិន រលើក មកនិយយ ពី អ្នកសិលបករ អ្នកច្រប្មៀងលបីៗ  វិច្ិប្តករ
អ្នកនិពនធ រសៀវរៅ ប្ររោមរោក អ្នកសររសរកាតសត តែល កនុង ប្ររទស 
ែសចិម រគចាត់ទុក ជា ែញ្ាវន រប្ពុះ សុទធ តតជា ែិកា(អ្នកែរងកើតអ្វីមួយ) គំនិត ែិ
កាមរោសរញ្ច តោ ែិការូែភាព ប្រកែ រៅរដាយ រសាភ័ណភាព និង អ្វីៗឯរទៀត
រៅ កនុង វិស័យសិលបៈ តតរៅកនុង ប្សុក តមែររយើងវិញ អ្នកទងំរោុះ តមែរ រយើង 
ភាគរប្ច្ើន ទុក ោន  ជា ជន ោែ នតនមលសំរាែ់សងគម រប្ពុះ មាន មុម រែរ រកសុី ប្តឹម 
តត ជា អ្នកែំរព មរោសរញ្ច តោ ជាឪកាស (occasionnel) សំរាែ់ អ្នកែនទ តត
ែ៉ាុរណាណ ុះ។  
តតរទុះែីមានសញ្ាែ៍ប្តធំែ៉ាុណាណ ករ៏ដាយ រៅកនុងរែែរាជានិយម ឬសីហនុនិយម
រែើអ្នករច្ុះទងំរោុះ មិនច្ូលមលួនមកែំររ ើ ោែ នលកខម័ណឌ  មហាកសតយ រហើយោែ ន
ង្ហរជាឧតតមមស្រនតី រសោែតីរទ អ្នករោុះ ប្តូវ រគ ទុក ជា ជនរចាលរមសៀត។ លុុះ
ច្ំរណរមក រៅកនុង គតិ អ្នករឆវងនិយម រគ ចាត់ ទុក ជនណា ជា ែញ្ាវន ពិត គឺ 
អ្នករច្ុះ រហើយ ជាអ្នកសាអ តសអំ តថមរទៀតនិង អ្នកប្រឆ្ងងំនឹង សីហនុ តតមតង។  
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៤.ពភិពអ្នកតប្ស 
ពិភពរនុះ មាន ច្ំនួន ប្រមាណ៨០% នន ច្ំនួន ប្រជាជន (population) តមែរ
តែល អ្នកប្កុង តតង វិនិច្ា័យ ទុក ជា មុន (préjuger) ថា ជា អ្នកលងងរ់លល  ឥត 
សាគ ល់ សុជីវធម៍។    តតរយើង ែឹង ថា សមាែ នការ (considération) ច្ំរពុះ 
អ្នកតប្ស វា ផ្លល ស់រតូរ រៅតាមការ រក ប្ររយជន ៏ពី ពិភព រនុះ។  
ទ១ី រគយល់ ថា អ្នកតប្ស គឺ សុទធជាអ្នករាជានិយមពិតប្ាកែ ចាត់ទុកប្ពុះមហា
កសប្តជាសារៈជន (être essence) ឬ ជា អាទិរទព តតមតង តែល ជា អ្នកតថ
រកោការពរ ប្រជាពលរែឋ ប្រឆ្ងងំនឹងការររំោភ ពីសំណាក់ ោមុីនសុីសំណូក។ 
ច្ិតតគំនិត រនុះមិនសូវមាន វិវឌ្ឍន៌ រទតាងំ ពី ែុរាណកាលមក រហើយ ជំរនឿរនុះ 
កាន ់តតរកិខាល ងំៗ រ ើង កនុងរយៈ ១៥ឆ្ងន  ំតែល សរមតច្ សីហនុ ប្ទង ់កាន់អ្ំណាច្
តបតិប្ទង ់មំប្រឹងតថទែំែិរកខែ (réflexe) រែស់ រាស្រសតរនុះ រែើមប ី ប្ររយជន៏
អ្ំណាច្ រែស់ ប្ពុះអ្ងគ។  
ទ២ី រគយល់ ថា អ្នកតប្ស នឹងកាល យ កនុងរយៈ រពលែ៏ឆ្ងែ់មួយ រៅ ជា កមាល ងំ 
ែែិវតតនរ៏ប្ពុះ សងគមតមែរ រៅតតមាន សភាព ជា សងគមសកតិភូមិ ជានិច្ច ថវី រែើ អ្នក
តប្ស ជា ពុទធែរសិ័ទ ករ៏ដាយ។  ែែិវតតនរ៏នុះ នឹង មិនអាច្ររៀង បាន រប្ពុះ អ្
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យុតតិធម ៏កនុងសងគម វាមាន កំរតិ មួយ តែល មិនអាច្ ឲ អ្នកតប្ស ប្ទបំាន ែូច្
យ៉ា ង ការជិុះជាន់ រកប្ររយជន ៏ពីសំណាក់ ោមុឺន សុីសំណូក មស្រនតី ពុករលួយ 
ប្គែ់ថាន ក់ និង នរយបាយ ប្រជាភិថុតិ រែស់ សរមតច្ សីហនុ តតមតង។  
ទ៣ី រគយល់ ថា អ្នកតប្ស តាម ធមែជាតិ ោត់ ជា ពុទធែរសិ័ទ ជា អ្នកប្រឆ្ងងំនឹង 
កុមែុយនិតស ដាច្់ខាត រប្ពុះលទធិរនុះ វា ប្រឆ្ងងំនឹង សសាោ ែូរច្នុះ ពុទធសាសោ 
ជា ថាន ែំនោែស័កតិសីទធិនឹង អ្តិសុមុមប្ាណ លទធិកុមែុយនិសត មិនអាច្ ឲ វា រុល
ច្ូល មក កនុង សងគមតមែរបាន។  
៥.ពភិពអ្នកជំនញួ 
រសាើរតត ១០០% អ្នកជំនួញ គឺ ជនជាតិច្ិន ឬ តមែរ មានកំរណើ ត ជា ច្ិន។ កនុង
សម័យអាណាពោបាលបារាងំ អ្នកជំនួញច្ិន មាន អ្ំណាច្ រលើតមែរ ណាសរ់ហើយ 
ពួករគមិនរៅរប្កាមច្ាែ់តមែររោុះរទៀត រប្ពុះ អាជ្ាធរ អាណាពោបាល បារាងំ
រគ អ្នុញ្ញា តឲជនជាតិច្ិន មានលកខនតិកៈពិរសស រៅកនុងប្សុកតមែរ។ គួរកត់
សំោល់ ថា ពួកអ្នកជំនួញច្ិន រៅ កមពុជារប្កាមរនុះរហើយ តែល រួម ជា មួយ យួន
រែើមប ីឲ យួន មាន លទធភាពយកទឹកែីតមែរកមពុជារប្កាម បានង្ហយប្សួល។  
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រសែឋកិច្ចតមែរ ថិតរៅ កនុងកណាត ែ់នែ ទងំប្សុក ពួក អ្នកជំនួញច្ិន រគ អាច្រធវើ ពយុុះ
រភលៀងបានមាន សិទធិរលើសតមែរមាច ស់ប្សុករៅរទៀត រប្ពុះ ពួក រគ មាន បារាងំ ជា 
អ្នកការពរ ែូច្ យ៉ា ង រៅតក តាន់ បា៉ា  ោត ់មាន អ្ំណាច្ ណាស់ រហូត ែល់ ហលួង 
សីហនុ ច្ងត់តងតាងំោត់ ជា ោយករែឋមស្រនតី រៅរទៀត។ ការកត់សំោល់ មួយ គឺ 
គុណសមបតតិជនច្ិន ជា អ្នករធវើការ ស ូប្ទ ំនឹង ការលំបាក ប្គែ់តែែ ែូច្ យ៉ា ង 
ជនជាតិច្ិន តែលបាន មក រស់រៅ កនុងប្សុកតមែរ ប្រកែរែរ ”រអ្តចាយ” រែើ រ 
ប្តុកៗ ពីផាុះមួយរៅផាុះមួយ រកទិញ រែស់ តែរ រគរបាុះរចាល យករៅ សំអាត 
លក់វិញ រហូត មាន លុយ កាល យជារៅតក គុណសមបតតិ មួយរទៀត គឺ ការឧែតាមា
ោន  ែរងកើត ជា សមាគម ជួយការពរោន យ៉ា ងម៉ាត់ច្ត់ណាស់។ រៅ ប្សុកតប្សច្ំការ 
រទុះែីអ្នកតប្ស ោ ំ ោន  សអែ់ច្ិន តត ភាគរប្ច្ើនសុទធ ជា កូនែំណុល "អាច្ឹកអា
រហៀ"។  
៦.សហធមែកិ(clergé)ពទុធសាសោ 
អ្ងគការពុទធសាសោរៅប្សុកតមែរ ថិតរៅរប្កាមអ្ំណាច្មហាកសតយ ប្ពុះអ្ងគជាអ្នក
តតងតាងំសរមតច្សងឃរាជយននធមែយុតតិកនិកាយ និងមហានិកាយ។ ែុពធសិទធិរនុះ
ែង្ហា ញឲរ ើញនូវហិនភាពរែស់សាសោ រៅកនុងប្រព័នធននរាជអ្ំណាច្ រទុះែីបា
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វច្ោរែឋធមែនុញ្ាឆ្ងន ១ំ៩៤៧ ទុកសាសោរសែើនឹងប្ពុះមហាកសតយករ៏ដាយ។    ែែិ
វាទកមែរនុះ គឺជារហតុផល (conséquence) នន ការោយោន  រវាង ប្ពហែ
ញ្ាសាសោ និងពុទធសាសោ កនុងវរបធម៌នរយបាយតមែរ។ ទុកណា ពុទធសាសោ 
មាន រប្រៀែខាល ងំកាល  រលើ ប្ពហែញ្ាសាសោ ចាែ់ពីសតវតសទី១៣មក ប្គែ់មហា
កសតយតមែរ ប្ទងរ់ៅតតរកោ ររែៀែែឹកោ ំតែែប្ពហែញ្ាសាសោជានិច្ច គឺ ការទុក 
ប្ពុះមហាកសតយជាប្រជាែតិ (មាច ស់ននសតវរោក) ប្រកែរៅរដាយសច្ចធម៌។ គតិ
រនុះ ជា ការតកតប្រននអ្តារស តត រៅរកោទប្មង ់ននអ្ងគការែឹកោជំាតិៈ គឺថាយក
លទធិពុទាសាសោ មករធវើជា រយង នន សីលធម៌ សំរាែ់អ្នកែឹងោ ំតតរាជបារមី រៅ
មានសាររពើឋាន ឬ មានរៅសពវកតនលងជានិច្ច នុុះប្ពុះមហាកសតយប្ទងឈ់្ែ់ជាអ្វ
តាននអ្ទិរទព តតប្ទងត់ប្រកាល យរដាយមលួនឯង រៅជាអ្វតាននពុទធវច្នៈ។ ពុទធ
សាសោ រៅប្សុកតមែរ រគ ទុកជា ច្ាែ់សីលធម៌ ជា ជំរនឿរហតុផល តតរដាយ 
មហាជន មាន ទោល ែ់រជឿរលើជំរនឿឥតរហតុផល យក ការែន់ប្សន់អ្ងវរករ ប្ពុះ
អ្នកតា អារកស ឲជួយ រប្សាច្ប្សងម់លួនពីទុកខភ័យប្គែ់ប្រការ ឲបានប្តូវរឆ្ងន ត ឬ ឲ
ឈ្នុះតលបងរបា៉ា តលប្គែ់មុម រហើយ ជា ពិរសស មាន ប្ពុះសងឃមលុះ រឆលៀតរក
ប្ររយជន ៏កនុងទមាល ែ់អាប្កក់រនុះ តាងំមលួន រធវើជាប្គូរពិធី ឬ ប្គូរទយ រែើមបលីុយ
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
ឆ្ន ាំ ២០០៣ 

 

កាក់ជាសគុណ ោឲំរែុះពល់ែល់កិតតិយសពុទធសាសោនប្កតលង។ តត ជំរនឿឥត
រហតុរនុះ ប្តូវបានប្ពុះសមពុទធ មានឪវាតថា ជាការប្រប្ពឹតតឥតប្ររយជន ៏ជាការ
ែោា ែែរោា កមលួនែ៉ាុរណាណ ុះ។ រួមរសច្កតីមក ប្ពុះពុទធសាសោរៅប្សុកតមែរ ជា 
លទធិមួយលអណាស់សំរាែ់មនុសសរោក តាមប្ពុះវិរយិែណឌិ តរតាបា៉ា ង.ខាត់ គឺៈធម៌
ប្ាកែនិយម មាន លកខណៈជាវិទោសាស្រសត រែើែុគគលណាបានសិកោធម៌ទងំរនុះ 
រហើយនឹងបានយល់ច្ាស់ រ ើញច្ាស់ រមើលអ្វី រមើលរ ើញពិតរដាយពិតរដាយ 
យថាភូតទសសនញ្ញា ណ (objectivisme) ជា ធម៌ តែល អ្នកប្ាជ្ែច្ចុ របននកាល
រនុះ ទទួលសាគ ល់ថាប្តឹមប្តូវ រហើយរគរកាតរស្ើច្នប្កតលង។  ជាធម៌យករោល
ការណ៌” មលួនទីពឹងមលួន”ជាមាោ៌រកការចាកទុកខទងំពួងនុុះឯង។  
ច្ំរពុះរយើង រយើង កម៏ានគំនិត ែូច្ប្ពុះអ្ងគ បា៉ា ង ខាត ់តែរ តត ែញ្ញា ពុទធសាសោ 
រៅប្សុកតមែរ គឺមិនថិតរៅរលើពុទធធម៌រោុះរទ គឺ រៅរលើអ្ងគការ តែល វា មានរូែ
ភាព ជាអ្ងគការរៅរប្កាមអ្ំណាច្អ្នកែឹកោ ំរហូតកាល យ ជាសាសោ ែំររ ើអ្ំណាច្
និងរៅរលើ ការអ្នុវតតន៌មិនប្តឹមប្តូវនន សាធុជនជារប្ច្ើន ទុក ធម៌ប្ពុះពុទធ ជាឧែក
រណ៌ សំរាែ់ តសវងរក ផល ជា សមាា រៈរប្ច្ើន ជាងតសវងរក ែរមមតាសច្ច (vérité
 spirituel) គឺ សច្ចធម៌រនុះឯង  នុុះពុទធសាសោ ថិតរៅជានិច្ច ជាប្រធានែទនន
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ឆ្ន ាំ ២០០៣ 

 

ការជតជកពិភិកោោន រវាងតមែរពុទធសាសនិកជន (pratiquant) និង តមែរប្សឡាញ់
រោរពពុទធធម៌ (non pratiquant) តែល ប្ោន់តតយកធមរ៏នុះ មករធវើជាសីល
ធម៌សំរាែ់ ការរស់រៅជាប្រប្កតីរែស់មលួន។  
រយៈរពលពឆី្ងន ១ំ៩៥៣ ែលឆ់្ងន ១ំ៩៥៥ 
នថងទី៩ វិច្ចការឆ្ងន ១ំ៩៥៣ សនែតទុក ជា នថង ឯករាជយជាតិតមែរ។    រទើែតតបាន ឯក
រាជយភាល មកនុងនថងទី១២រមសា ពួករយៀកមុីញ (យួនកុមែុយនិសត) បានវាយប្រហារផលូវ
រថរភលើង ភនំរពញ/បាត់ែំែង ោឲំតមែររយើង មាន ប្រតិកមែរហ័សភាល ម គឺរែើកប្រតិែតត
ការសឹកននកងរមមរៈភូមិនាប្រយុប្សុកតមែរ។ ប្រតិែតតការសឹករនុះ ប្តូវបាន ែញ្ញច ែ់
សពវប្គែ់ រៅ នថងទី២០ កកតដា ឆ្ងន ១ំ៩៥៤តែលជា នថងច្ុុះហតារលខា រៅទីប្កុងសុឺ
តណវ សតីអ្ំពីកិច្ចប្ពមរប្ពៀង ែញ្ច ែ់វិវាទសឹក រៅឥណឌូ ច្ិន រវាងយួនកុមែុយនិសតនិង
បារាងំ។    កិច្ចប្ពមរប្ពៀងរនុះ តប្មូវឲ ពួករយៀកមុីញ និងបារាងំ ែកទ័ពររៀងមលួន
រច្ញពីប្សុកតមែរ រប្កាមការប្តួតពិនិតយជាក់ោក់ជាអ្ច្ិនស្រនតយ រៅកនុងនផាែីប្សុក
តមែរ នន អ្ងគការសហប្រជាជាតិ។  
រជាគជ័យថែី  រែស់ប្រជាជាតិតមែររនុះ កជ៏ាឪកាសថែីលអមួយរទៀត សំរាែ់ហលួងសីហ
ន ុយកវាមកពប្ងឹងពប្ងីក អ្ំណាច្ផ្លា ល់មលួនរែស់ប្ទង ់កនុងឋានៈ អ្ធិអ្ធម ជា ប្ពុះ
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ែិតាឯករាជយជាតិតមែរនិង ជាប្ពុះែិតាជាសរណៈរែស់កូនរៅតមែរ(រាស្រសត)។ គួរវឹល
មកពិនិតយរ ើងវិញ កនុងរយៈរពល រែសកកមែ «ប្ពុះរាជែូជនីយ៌កិច្ចសប្មាែ់ឯក
រាជយកមពុជា » រែស់ហលួងសីហនុរពល តែលប្ទងយ់ងរច្ញ រៅែំរពញរែសកកមែ 
រៅែររទស រៅ នថងទី ៩កុមាៈ ឆ្ងន ១ំ៩៥៣ ប្ពុះអ្ងគបានប្រគល់ តំតណង រែស់ប្ទង ់
ជា ោយករែឋមនស្រមតី ឲរៅ រោក តែ៉ា នុត និង តាងំ ប្ពុះែិតាប្ទងន់ររាតតម សរុា
ប្មិត ជា រាជានុសិទធិ តតរៅអ្មប្ពុះអ្ងគរៅរប្ៅប្ររទស ប្ទងែ់រងកើតរាជរដាឋ ភិបាល
មួយរទៀត ែឹកោរំដាយ រោក ចាន ់ ណាក់ ែូរច្នុះ រៅកនុងរយៈរោុះប្សុកតមែរ 
មាន រដាឋ ភិបាលពីរ មួយ ជាផលូវការ រៅកនុងប្ររទស មួយរទៀតរប្ៅផលូវការ រៅរប្ៅ
ប្ររទស  ការរនុះជាទមាល ែ់អាប្កក់ រែស់ហលួងសីហន ុគឺ រប្រើ យុទធសាស្រសត « ែំតែក
រែើមប ីង្ហយប្សួលប្តួតប្តា »។ គួរកត់សំោល់ ថា រែសកកមែ ប្ពុះរាជែូជនីយ៌កិច្ច
សប្មាែ់ឯករាជយកមពុជារនុះ ហលួងសីហនុមិនបានទទួលែំណាងអ្ំណាច្ពី រែឋសភា
រោុះរទ វាជា រែសកកមែ រដាយទំរនើងច្ិតត ប្ពុះអ្ងគរហើយ រាជរែឋភិបាល តែ៉ាន នុត
កត ីចាន ់ណាក់ កតី កជ៏ា រដាឋ ភិបាល ឥត ប្សែ រែឋធមែុញ្ារោុះតែរ។  
ែូរច្នុះ រប្កាយពី បារាងំ បានប្រគល់ឯករាជយឲប្សុកតមែរ ែញ្ញា នរយបាយនផាកនុង
រៅរៅត គគុករទុះែីមាន ែរងកើត រាជរដាឋ ភិបាលែប្ងួែែប្ងួមជាតិ រៅ នថងទី២២ វិច្ាិ
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កា ឆ្ងន ១ំ៩៥៣ ែឹកោរំដាយ រោក ចាន ់ណាក់ តែល មាន អាយុចាស់ជរា
ណាស់រហើយ រហើយជា មនុសស រាជវាងំមាន ការរសាែ ុះ ោែ នរខាច ុះនឹងប្ពុះមហា
កសតយ តែលោ ំ ឲអ្នកជាតិនិយម ោែ នរសច្កតីទុកច្ិតតែនតិច្រោុះរ ើយ រលើគំនិត
រួែរួមជាតិរនុះ។  
កនុងរដាឋ បាលរនុះ មាន ការច្ូលរួមពី សមាជិគណែកសប្រជាធិែរតយយមាន ក់ គឺ 
រោក ហាក់ម៉ាុងរហង តែល រគ ទុក រោក ជា អ្នករឆវងនិយម កនុងរដាឋ ភិបាល
រោុះតែរ មាន រោក តយ៉ាម សំែូរ តែល រគ ទុក រោក ជា អ្នកសាត នំិយម។ សហ
តតិភាព រវាង អ្ច្ចនតិកជនទងំពីររនុះ រចាទជា ែញ្ញា រប្ច្ើន ែល់ែំរណើ រការននរដាឋ ភិ
បាល។ គួរ កត់សំកាល់តែរ អ្ំពី ការមិនសុមច្ិតតច្ូលរួមកនុង រដាឋ ភិបាលរនុះ ពី
សំណាក់ រោក សឺន សាន វរជនមាន ក់ នន គណែកសប្រជាធិែរតយយរទុះែីមាន 
ការរសនើ ឲ រោក ទទួលតំតណង ជា ឧែោយករែឋមស្រនតី ករ៏ដាយ។ ការមិនប្ពម
ទទួលតំតណងរនុះ ថិតរៅ ជា ភាពអាថ៌កំបាងំជានិច្ច សូមប ីរៅកនុងកំណត់ការច្ង
ចា ំរែស់រោក សឺន សាន ក ៏រោក មិនបានប្ាែ់រហតុផលរនុះតែរ។  
រែើមប ីែំបាត់ កមាល ងំនរយបាយ គណែកសប្រជាធិែរតយយ តែល ច្ុុះរមោយខាល ងំ
ណាស់រៅរហើយ ឲអ្ស់តតមតង ពីកនុង ឆ្ងកនរយបាយតមែរ ហលួងសីហនុ បានយក 
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ប្រជាមតិ (នថងទី៧កុមាៈឆ្ងន ១ំ៩៥៥) មករធវើ ជា អាវុធនរយបាយ សូមឲ ប្រជារាស្រសត
រឆលើយនឹង សំណួរប្ទង ់ថារតើ « ប្ពុះរាជែូជនីយ៌កិច្ចសប្មាែ់ឯករាជយកមពុជា » បាន
ទទួលរជាគជ័យ សពវប្គែ់ រួច្រប្សច្អ្ស់រហើយឫរៅ ? រហើយ ប្រជារាស្រសតរពញ
ច្ិតតឫរទនឹងរាជរែសកកមែរនុះ ? លទធផល នន ប្រជាមតិរនុះវា ោែ ន អ្វីឲមានការ
ភ្ាក់រផអើ លរោុះរទ អ្ំពី អ្ប្តា ៩៩ ៨០% នន ច្ំនួន អ្នករបាុះរឆ្ងន ត(៩២៥.៨១២
ោក់) យល់រ ើញថា រាជរែសកកមែរែស់ប្ពុះមហាកសតយ ជា ការលអប្ររសើរ
ណាស ់ រហើយ បានទទួលរជាគជ័យទងំអ្ស់។ ែូច្បានជំរាែរួច្រហើយថា ទរងវើ
រនុះ រធវើរ ើងកនុងគតិ នន ឧបាយែរញ្ញា ត រែស់ហលួងសីហនុ រែើមប ីររៀែរជើ ងប្ពួល 
សំរាែ់ រោំយលទធិប្រជាធិែរតយយ តែល កំពុងែុុះរ ើង រៅកនុងប្សុកតមែរ។ ែូច្
រនុះ រយើងអាច្សួរ ជាសំណួរថា រតើលទធផល នន ប្រជាមតិរនុះ ជា លទធផល វិសស
សៈ (sincère) តែរឬរទ ? 
វិសសសភាព គឺ ប្រកែជា ោែ នពិត តត សរមលងរឆ្ងន តរនុះ វា អាច្ ជា លទធផល 
យថាភូត (authentique) រប្ពុះ មហាជនតមែររយើង រៅរពលរោុះ ឆ្ងែ់រជឿ
ណាស់រលើអ្វីៗ តែល អ្នកែឹកោ ំរគយកមកែង្ហា ញថា ជាអ្ំរពើលអ ឬរោលរៅប្តឹម
ប្តូវ សំរាែ់ជាតិ ឬ រជឿងែ់ងល ់ រលើទិែឋិ  (dogme)។ បាតុភូតតែែរនុះ តែលោំ
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រលើកទឹកច្ិតតអ្នកែឹកោ ំឲអ្នុវតត ឧបាយ ែរញ្ញា តសំរាែ់ ែក់របាយយកអ្តា
ប្ររយជន,៏ រលើសពីរនុះរៅរទៀត អ្នកែឹកោមំានរសនហ ៏រៅកនុងសងគម ហួស
សម័យ រប្ច្ើនតតមាន និោន ការ យកជ័យជំនុះ តាមការរបាុះរឆ្ងន ត មកសំអាង
រហើយ រគនរោន ន់ (កាត់តប្មូវ) ថាមលួន មាន ប្រជាប្រិយភាព ជានិច្ចនិរនត។ គតិ តែែ
រនុះឯង តែលោឲំ អ្នកែឹកោ ំមាន រសនហត៏ែែរនុះកាល យមលួន រៅជាជនផ្លត ច្់ការ។  
កនុង តមកុមាៈ ឆ្ងន ១ំ៩៥៥ គណែកសប្រជាធិែរតយយែូរពណ៌នរយបាយ រប្ពុះគ
ណៈកមាែ ធិការថែី  កនុងច្ំរណាម ច្ំនួនទងំអ្ស់១២ោក,់ ១០ោក ់សុទធជាអ្នករឆវង
និយម រហើយកនុច្ំរណាមច្ំនួន១០ោក់រោុះរទៀត ៧ោក ់ សុទធ ជា អ្តីតនិសសតិ 
បានរៅររៀនរៅប្ររទសបារាងំ ែូច្យ៉ា ង រោក រកង វា៉ា ន់សាក់ រទើែតត វឹលប្ត
 ែ ់ ច្ូលមកកនុងប្ររទសវិញ។ សមាសភាព គណកមាែ ធិការថែី រនុះ ប្តូវបាន 
ប្រតិភូ រែស់គណៈែកស ច្ំនួន ២០០០ោក ់ភាគរប្ច្ើនែំផុត របាុះរឆ្ងន ត ប្រគល់ 
រសច្កតីទុកច្ិតត ឲែឹកោ ំគណែកសផង និង ររៀែច្ំ រធវើការរបាុះរឆ្ងន ត ររ ើសសមាជិក
សភាជាតិ រៅ នថងទី១៧ រមសា ផង។    លទធផលរនុះ រកើតរច្ញមកពីការរបាុះ
រឆ្ងន ត ដាក់ទណឌ កមែ ពីសំណាក់ប្រតិភូ ែល់ គណកមាែ ធិការចាស់ តែល អ្នុវតត
នរយបាយយកច្ិតតហលួងសីហនុ រដាយ អ្នុញ្ញា ត ឲវរជន គណែកស ច្ូលរធវើសហ
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ការ កនុងរដាឋ ភិបាលែឹកោ ំរដាយប្ពុះអ្ងគ ជា មហាកសតយ តែល ជា អ្ំរពើផតុយនឹងរែឋ
ធមែនុញ្ា តែលោឲំ ហលួងសីហនុ ប្ទង ់ នឹងមាន សប្តូវនរយបាយ ែ៏ខាល ងំ ទងំ 
ខាងសាត  ំកែ៏ូច្ខាងរឆវង រៅនថងមុម ជាពុំខាន។ ខាង អ្នកសាត ងំនិយម គណែកស
នរយបាយប្ា ំមានរប្ោងការ រួមែញ្ចូល ែរងកើតណែកសតតមួយ រែើមប ី ច្ូលរួម
របាុះរឆ្ងន ត  កនុងរពលជាមួយោន រោុះ អ្នកប្សឡាញ់ឧតតមគតិនរយបាយ រោក 
សុឺង ង ៉ាុកថាញ់ តែល ជា អ្នករាជានិយមតែរ មានច្ិតត ប្រឆ្ងងំដាច្់ខាតនឹងលទធិ
កុមែុយនិសត ោោំន  ប្រមូលោន រ ើងវិញ ប្កងជា កមាល ងំនរយបាយ រែើមប ី ទមទរ 
ឲ ហលួងសីហនុ រោរពរែឋធមែុនុញ្ាពិតប្ាកែ  ជាមួយោន រោុះតែរ ករ៏គរ ើញមាន 
សកមែភាព រែស់ អ្ច្ចនតិកប្កុម តែល ជា ប្កុមតមែរកុមែុយនិសត រធវើ សកមែភាព ែំររ ើ
នរយបាយយួនកុមែុយនិសត រែើមបរីលំំរែែរាជានិយម។ ពួកតមែរកុមែុយនិសតទងំ
រោុះ ោែ នបានគិត ថា រលងតលបង ជាមួយ យួនរែើមានការភាន់ប្ច្ ំ គឺ វាកាល យ
ភាល ម ជាការច្ំរណញ ែល់ជាតិសាសន៌យួន ឥតប្ត ែ់រប្កាយបានវិញរោុះរទ។  
រៅច្ំរពុះមុម កមាល ងំនរយបាយទងំែួនរនុះ ហលួងសីហនុ ប្ទង ់រែើកយុទធសាស្រសត 
តែវិញភាល មតាម ការសំររច្ច្ិតត ដាក ់ រាជមយសមបតតិ រែើមប ី ែរងកើត ច្លោ
នរយបាយមួយ មាន រ ែ្ ុះថា« សងគមរាស្រសតនិយម »។    នុុះ ការប្រយុទធ
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ឆ្ន ាំ ២០០៣ 

 

នរយបាយ ករ៏កើតមានរ ើង តែែថែី  រលើករនុះ គឺពុំតមនជា ការប្រយុទធ រវាង គណ
ែកសប្រជាធិែរតយយ ជាមួយ មហាកសតយ ែូច្ពីមុនរោុះរទ តតជា ការប្រយុទធ រវាង 
អ្ំណាច្ផ្លត ច្់ការ និង រពលរវោសំណឹង រដាយមលួនឯង រែស់វា តតមតងតែល រយើង
នងឹរលើកវា យកមកពិនិតយែនតរៅរទៀត។  
រសៀរៅរយង៖ 
ប្ពុះពុទធសាសោែូច្រមតច្ ? និពនធ រដាយ ប្ពុះវិរយិែណឌិ តរតា បា៉ា ង ខាត ់ (ឆ្ងន ំ
១៩៧០)។  
Essai sur la démocratie au Cambodge par Philippe 
Preschez (Octobre 1961) ។ 
Le journal d’Extrême-Orient 1954។  
១ កំណត់ការច្ងចារំែស់អ្នកែំររ ើមាតុភូមិតមែរមួយរូែ និពនធ រដាយ រោក សឺន 
សាន។  
២ ែកប្សងរ់ច្ញពី លិមិតននសមាគមរមមរៈនិសសតិរៅប្សុកបារាងំ ថាវ យហលួង
សីហនុច្ុុះនថងទី៦កកកដាឆ្ងន ១ំ៩៥២។ 
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៤ សុំអ្នកអានរសៀវរៅរោកែ៉ាុនច្នាម៉ាុល(គុកនរយបាយ)។ 
៥ និងរកអានរសៀវផោយរច្ញពី គណៈកមាែ ធិកអ្ច្ិនស្រនា ននសមាគមច្ំ រុុះ របាុះ
ពុមធ កនុង ឆ្ងន ១ំ៩៦៧ មានច្ំណងរជើ ងថា ជរយភាសាតមែរ។  
៦ Histoire sommaire du Royaume de Cambodge  des 
origines à nos jours    par Henri Russier (1914)។  
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សមយ័ឯករាជ្យ - ១៩៥៥-១៩៦០  

១. រយៈរពលពឆី្ងន ១ំ៩៥៥ ែលឆ់្ងន ១ំ៩៦០ 
១.១.ការករកើតច្លោសងគមរាស្រសតនយិម 
អ្នកសីហនុនិយម តតងតត រលើកយក សាិរភាពនរយបាយ មករធវើ ជា រហតុ
ផល ននការករកើតច្លោសងគមរាស្រសតនិយម។  អ្នកទងំរោុះ ទុកកំរណើ តរនុះ ជា 
សាន ប្រហសត ប្រកែរៅរដាយ រទពរកាសលយ រែស់ប្ពុះឧែយុវរាជ សីហនុ រែើមប ី
ការពរ ប្រជារាស្រសត ពី ការគំរាមពី ច្លោកុមែុយនិសត និង ពី អ្ោធិែរតយយ
នរយបាយ រៅកនុងប្ររទស ែូរច្នុះ អ្ងគការរនុះ ជា ច្លោនរយបាយផង និង 
ជា ការប្រមូលតមែរ ប្គែ់ប្សទែ់កតី ប្គែ់គណែកសនរយបាយកតី តែលមានច្ិតត
ប្សឡាញ់ និង ការពរប្ររយជន៌ជាតិ ជាចាបំាច្់។  
ច្លោរនុះ ែរងកើតបាន រប្ពុះមានជំនួយ ែ៏នថលថាល  ពីវរជនែីរូែ រោក សុិម វា៉ា រ,
សមសារ ីនិង តយ៉ាម សំែូរ តែល ជា អ្នកសាត នំិយម។ រោក សុីម វា៉ា រ ជា អ្តីតរែឋ
មស្រនតី អ្តីត វរជន ននគណែកសប្រជាធិែរតយយ តែល ជា រមមយល់សំខាន់មួយកនុង
គណែកស,  រោក តយ៉ាម សំែូរអ្តីតោយករែឋមស្រនតី និង អ្តីតប្រធានគណែកសតំ
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រកើងប្រជាជាតិ,  រោក សម សារ ីជា ែវរជន14 នន អ្នកសីហនុនិយម។  សីហន ុ
បានរកាុះប្រជុំ  រៅ នថងទី១៩ កុមាុះ ឆ្ងន ១ំ៩៥៥ អ្ងគទូតនិង គណកមែការប្តួតពិនិតយ 
នន ការែកទ័ពែររទសរច្ញពីប្សុកតមែរ រែើមប ី ថាវ យជូន ជាព័តមាន នូវ រោល
ែំណងែរងកើតច្លោរនុះ រប្កាយ ១៧នថង នន ការរបាុះរឆ្ងន ត រប្ជើសររ ើស គណកមែ
ធិការោយក នន គណែកសប្រជាធិែរតយយ កនុងរោុះ មាន អ្នករឆវងនិយម១០ោក់
កនុងច្ំរណាម ច្ំនួន ទងំអ្ស់១២ោក។់  តាម រោក រកង វាន់សាក់ ការែរងកើត 
ច្លោសងគមនិយមរនុះ គឺ ជា កលលបតិនរយបាយ រែស់សីហនុ សំរាែ់ ប្រឆ្ងងំ
នឹង គណែកសប្រជាធិែរតយយ នន អ្នករឆវងនិយម តែល ជា គណែកស តតងតតមាន
ជ័យជំនុះ ជានិច្ច តាងំពី ឆ្ងន ១ំ៩៤៦មករមលុះ។ រសតច្សីហនុ ែរញ្ច ើរាស្រសតតមែរ កនុង
គំនិតរបាកប្ាស ែង្ហា ញ គរប្មាងការ តកតប្រ រែឋធមែនុញ្ា ែូរ រែែគណែកស
នរយបាយ ឲរៅជា រែែ «លទធិប្រជាធិែរតយយតែលអាច្ឲប្រជាពលរែឋយល់
ែឹងបានប្សួល» មានន័យថា ច្ងឲ់ ប្រជាពលរែឋ កាល យជាមាច ស់អ្ំណាច្ តលងរៅ
រប្កាម ការែឹងោ ំនន ែុពធសិទធិជន មួយកាែ់តូច្។ តាមពិត គរប្មាងការរនុះ ោែ ន
                                                      
 

 

14 បវរជន្= Emminence grise។  
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អ្វីរប្ៅពីការែនត នរយបាយ ពប្ងឹង អ្ំណាច្ផ្លត ច្់ការ រែស់រសតច្សីហនុ រប្កាយ ពី 
ប្ពុះអ្ងគ បានរធវើ រែឋប្រហាររែឋមែនុញ្ា កាលពី នថងទី១៥ មិថុោ ឆ្ងន ១ំ៩៥២ និង 
ែំបាត់រចាលឲអ្ស់គណែកសនរយបាយប្រឆ្ងងំនឹងប្ពុះអ្ងគ រែើមប ី ឆក់យក
អ្ំណាច្ ប្គែ់មុម មករប្រើ តាម ទំរនើងច្ិតត ប្ពុះអ្ងគ។  
រែឋប្រហារនថងទី១៥មិថោុឆ្ងន ១ំ៩៥២៖ 
រែឋប្រហាររនុះ ជាែុំឥែឋទី១ រែស់ហលួងសីហនុ យកវាមកផគុំ ោន  រែើមបសីាងវិមាននន
អ្ំណាច្ផ្លត ច្់ការ រែស់ប្ពុះអ្ងគ។ សួរជាសំណួរថា រតើ ហលួងសីហនុ បានរធវើអ្វីមលុះ
បានជារយើងអាច្ចាត់ទុកអ្ំរពើរនុះ រដាយយក ច្ាែ់ជារយង ជារែឋប្រហាររែឋធមែ
នុញ្ា? ហលួងសីហនុ បានរប្រើែុពធសិទធិរែស់ប្ពុះអ្ងគ ជា មហាកសតយ លុែរដាឋ ភិបាល
រោកហ ុយ កនធុល តែល សភាជាតិ បានរបាុះរឆ្ងន ត ប្រគល់រសច្កតីទុកច្ិតត ឲ
ែឹកោកំិច្ចការជាតិ ែូរច្នុះ រដាឋ ភិបាលរនុះ ជា រដាឋ ភិបាលែំណាងរែឋសភា តែល 
ជា ែំណាងប្រជារាស្រសតតមែរ។  ហលួងសីហនុ រលើកយក រហតុផលពីរ មកសំអាង ទី
១. រចាទរដាឋ ភិបាលរនុះ ថា មវុះសមតាភាព ែស្រង្ហក ែ ពួកអ្នកតមខងមតិនរយបាយ
(dissident) ភាពធូររនុះ ែរណាត យឲ រោក សុឺង ង ៉ាុកថាញ់ អាច្ភាសមលួន 
រច្ញពីភនំរពញបាន ;  ទី២. ែ៉ាូលិស រករ ើញការំភលើង និង មិតែ័ណណ កំតហង ែល់
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សនតិសុមជាតិ រៅកនុង រគហដាឋ ន រោក តយ៉ាម សំែូរ រែស់ រមឧទា មមាន ក់ រៅ
រពលតែល ែ៉ាូលិស រធវើការតឆករឆរតាមែង្ហគ ែ់តុោការ រប្កាយពី រដាឋ ភិបាល 
រោក ហ ុយ កនធុល ែញ្ញា ឲ ែ៉ាូលិស ចាែ់ ុំ រោករដាយ រចាទប្រកាន់ រោក ថា 
មានទំោក់ទំនងនឹង ពួកឧទា ម។  
សំណួរសួរថាការលុែ រដាឋ ភិបាល រោក ហ ុយ កនធុល រដាយ ហលួងសីហនុ រហើយ
ប្ទងយ់កែំតណង ោយករែឋមស្រនតី មកកាន់មលួនឯងផ្លា ល់ រតើ វា ជា ទរងវើ ប្សែច្ាែ់
តែរឫរទ ? 
ច្រមលើយមាន រៅកនុងនិរកខែែទ សំរាែ់ ថាន ក់ែណឌិ ត រែស់ រោក រផឿង តុន តែល 
រយើង យល់ប្សែតាម រប្ពុះ ការរធវើវិភាគ ជាគតិយុតតរនុះ វា មាន មូលដាឋ នច្ាែ់
រែឋធមែនុញ្ា ជារយង។ រយើងយកវា មកររៀែរាែ់តាមសប្មួល ជូនប្ជាែ ែូច្ខាង
រប្កាមរនុះ៖ 
« កនុ ង ច្ាែ់រែឋធមែនុញ្ា ឆ្ងន ១ំ៩៤៧ មិនមានតច្ងទុក ថាប្ពុះមហាកសតយមានសិទធិ
អាច្ផតួលរាជរដាឋ ភិបាលបានរោុះរ ើយ សិទធិ រនុះ មានតត រែឋសភា ែ៉ាុរណាណ ុះ អាច្
រធវើបាន តាមការរបាុះរឆ្ងន ត ែករសច្កតីទុកចិ្តតពី រាជរដាឋ ភិបាល (មាប្តា៨៥) 
។ មោ៉ាងមួយរទៀត រាជរដាឋ ភិបាលមិនទទួលមុសប្តូវ រៅច្ំរពុះមុមប្ពុះរាជារទ
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 តតមលួន ចាបំាច្់ ទទួលមុសប្តូវ រៅច្ំរពុះមុម សភាជាតិ (មាប្តា៨១) រប្ពុះ 
សភាជាតិរនុះរហើយ តែល រាជារដាឋ ភិបាល ប្តូវរធវើ រសច្កតីរាយការណ៏ជាចាបំាច្់
អ្ំពីសកមែភាព នន កិច្ចការរែឋ រែស់មលួ ន រតើ វា ជា កមែភាព សប្មែនឹង ប្ររយជន៏
ជាតិតែរឫរទ? 
ែូរច្នុះ មានតត សភាជាតិរទ តែល អាច្ មាន សិទធិ វាយតនមលនូវសកមែភាព
នរយបាយរែស់រដាឋ ភិបាល រហើយអាច្ សតីែរោា ស ឬ សរសើរ តាមការវិនិច្ា័យ
តែលមលួនយល់រ ើញ រប្ពុះមលួនជាែំណាងប្រជាពលរែឋ រហើយ ជា អ្នកទទួលមុស
ប្តូវរៅច្ំរពុះមុមប្រជាពលរែឋ។ ឯច្ំតណកមហាកសប្តវិញ រៅកនុ ង រែែប្គែ់ប្គង
អាប្ស័យរែឋសភា ប្ពុះអ្ងគ ោែ នការទទួលមុសប្តូវអ្វី រៅច្ំរពុះប្រជាពលរែឋ ែូរច្នុះ
 ប្ពុះអ្ងគ ពុំអាច្មាន សិទធិ ផនួលរដាឋ ភិបាល តែលជា សាា ែ័ន ោែ នការទទួលមុស
ប្តូវរៅច្ំរពុះមុមប្ពុះអ្ងគរោុះរ ើយ។ ែូរច្នុះ រៅរពលណាតែល រដាឋ ភិបាល
 ោែ ន ការែករសច្កតីទុកចិ្តតពី រែឋសភា រដាឋ ភិបាលរនុះ រៅតតជា រដាឋ ភិបាល 
ប្សែច្ាែ់ ជានិច្ច»។  
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ឯច្ំតណក រាជរដាឋ ភិបាល តែល ហលួងសីហនុ ែរងកើតរ ើង រហើយែឹលោរំដាយប្ពុះ
អ្ងគផ្លា ល់ជារដាឋ ភិបាលរប្ៅច្ាែ់ ឬ ជា រដាឋ ភិបាលែរណតើ មអ្ំណាច្ រកើតរច្ញមក
ព ីរែឋប្រហាររោុះឯង។  
នុុះឯងរហើយ តែល អ្នកឯករទសខាងច្ាែ់រែឋមែនុញ្ា រគ ទុក ទរងវើ ហលួងសីហនុ
 រៅ នថងទី១៥មិថុោ ឆ្ងន ១ំ៩៥២ ជា រែឋប្រហាររែឋធមែនុញ្ា។  
រោំយរដាឋ ភារដាយហលួងសីហនរុៅនថងទី១៣មករាឆ្ងន ១ំ៩៥៣ 
ទរងវើរនុះ ជា ការែនត ជា ធមែតា នន ការពប្ងឹងអ្ំណាច្ផ្លត ច្់ការ រែស់ហលួងសីហនុ
រប្ពុះប្ពុះអ្ងគ កនុងឋានៈជា ោយករែឋមស្រនតីឥតប្សែច្ាែ់ ប្ទងម់ានការពិបាក
ចាត់តច្ងកិច្ចការរែឋ រប្ពុះប្ទង ់ោែ នការោបំ្ទពិតប្ាកែពី សំណាក់រែឋសភាតែល
មាន គណែកសប្រជាធិែរតយយ ជាគណែកស ភាគរប្ច្ើន ែូរច្នុះ រឆលៀតឪកាស រៅ
រពលតែល រែឋសភា របាុះរឆ្ងន តប្រឆ្ងងំនឹងគរប្មាងការថវិការជាតិ រែស់រាជារដាឋ ភិ
បាល ែឹកោរំដាយប្ទងផ់្លា ល់ ប្ទង ់ ប្រកាស រោំយរែឋសភាតតមតង។ សួរជា
សំណួរ ថា រហតុអ្វី បាន សភាជាតិ របាុះរឆ្ងន តប្រឆ្ងងំនឹង គរប្មាងការថវិការជាតិ 
រែស់រាជរដាឋ ភិបាល ? 
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ទំោស់រោុះ មានរៅកនុង ការវាយតនមលរលើសាា នភាពជាតិ រវាង រែឋសភា និង រាជរ
ដាឋ ភិបាល។ រាជរដាឋ ភិបាល យល់រ ើញថា អ្ទិភាព រលើ នរយបាយការពរជាតិ
និង សនតិសុមប្រជាជាតិច្ំតណក រែឋសភា វិញ ឲអ្ទិផ្លព រៅរលើ ការអ្ភិវឌ្ឍន៏
រសែឋកិច្ច និង សងគមកិច្ច រប្ពុះការរលើកយក សាា នភាព អ្សាិរវនត (instable) នន 
ប្រជាជាតិ រែស់រាជរដាឋ ភិបាល រែើមប ីតរមលើងថវិការជាតិ កនុងវិស័យការពរជាតិនិង
សនតិសុមប្រជាជាតិ ជា រហតុផល ឥតសមរហតុ រប្ពុះសោា ភាពរនុះ វា រកើតមាន
មកព ី រែឋប្រហាររែឋធមែនុញ្ា រៅ នថងទី១៥ មិថុោ ឆ្ងន ១ំ៩៥២រោុះឯង តែលោ ំ
ប្រជាពលរែឋប្គែ់ប្សទែ់, ប្កមការប្គែ់ប្កសួង និង យុវជន មិនសរាយច្ិតត ោំ
ោន  រធវើកូែកមែ ប្រឆ្ងងំនឹង រាជរដាឋ ភិបាល ែូច្យ៉ា ង៖ 
- កូែកមែ សិសសអ្នុវិទោល័យែរច្ចករទស, និសសតិសាោគរុរកាសលយ, សិសស
វិទោល័យសុីសុវតតិ, អ្នុវិទោល័យយុវតី និង វិទោល័យ និង អ្នុវិទោល័យសំខា
ន់ៗឯរទៀត រៅ តាមែណាត រមតតោោ ; 
- ការតវា៉ា ពី សំណាក់និសសតិតមែរ រៅប្ររទសបារាងំ ប្រឆ្ងងំនឹង រែឋប្រហារ នថងទី
១៥ មិថុោ ឆ្ងន ១ំ៩៥២ ោឲំ ហលួងសីហនុ មានប្រតិកមែករប្មាល ផ្លត ច្់អាហារូែករ
ណ៏និសសតិតមែរ ច្ំនួន២០ោក ់រហើយ រសនើ សូមឲ អាជ្ាធរបារាងំ រោំយ សមាគម
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និសសតិតមែរ រៅប្ររទសបារាងំ ជាពិរសស សមាគមរមមរៈនិសសតិ មាន និោន ការ
នរយបាយរឆវងនិយម តែល បាន សររសរលិមិត ថាវ យ ប្ពុះអ្ងគផ្លា ល់ រៅ នថងទី
៦ កកកដា ឆ្ងន ១ំ៩៥២ រុិះគន់ នរយបាយប្ទង ់រចាទថា ជានរយបាយ ែំផ្លល ញរសរ ី
ភាព រែស់រាស្រសតតមែរ, រចាទ រែែ រាជាធិែរតយយ ថាជា រែែមនុសស ជិុះជាន់
មនុសស ;   
- កូែកមែអ្នករាជការ ោយទហាន ប្ពុះសងឃ នន សាោជាន់មពស់ភាសាបាលី 
(នថង១២ មករាឆ្ងន ១ំ៩៥៣)។  
រៅនថងរោំយរែឋសភារោុះ ហលួងសីហនុ ប្រកាស ជាសាធារណៈ ថាប្ទង ់«នឹង
ប្រឆ្ងងំដាច្់ខាតែល់ប្គែ់ជនណា ឬ គណែកសនរយបាយណា ប្រឆ្ងងំនឹង កមែ
វិធីនរយបាយ រែស់ប្ទងរ់ហើយ ប្ទង ់ ទុក អ្នកប្រឆ្ងងំ ជា ជនកបត់ជាតិ»។ 
ប្រកាសតែែរនុះ គឺ មានែំណង យក ការទមទរឯករាជយ ជា សកមែភាពផ្លត ច្់មុម 
រែស់ប្ទង ់រដាយ ែំតែកប្សុកតមែរ ជាពីរពួក គឺ ពួកប្ពុះអ្ងគ រធវើតាមប្ពុះអ្ងគ ឥត
អាច្ប្រតកកបាន និង ពួក តែលរគ មាន គំនិតទមទរឯករាជយជូនជាតិតែរ តតមិន
រធវើតាមររែៀែប្ពុះអ្ងគ ឬ មិនរួមនឹង ប្ពុះអ្ងគ។ នរយបាយតែែរនុះ មានតតអ្នក
ែឹកោផំ្លត ច្់ការរទ តែលយកមកអ្នុវតតន។៏  
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សួរថា ការរោំយរែឋសភារនុះ ជាទរងវើប្សែច្ាែ់តែរឫរទ ? 
មតងរទៀត ច្រមលើយមាន រៅកនុងនិរកខែែទ រែស់ រោក រផឿង តុន៖ 
« មាប្តា៣៨ ននរែឋធមែនុញ្ា ឆ្ងន ១ំ៩៤៧ អ្នុញ្ញា តិឲសិទធិមហាកសប្ត អាច្រោំយ
សភាជាតិបានមួយែង តតប្តូវចាបំាច្់ មាន ការរសនើពីោយករែឋមស្រនតី ែូរច្នុះមហា
កសប្ត មិនមាន សិទធិមលួ នឯងរប្រើអ្ំណាច្ពិត ជាក់ោក់ តែល ប្ពុះអ្ងគោែ ន យក
មក រោំយ រែឋសភាបានរោុះរ ើយរប្ពុះ កនុ ង រែែប្គែ់ប្គងអាប្ស័យរែឋសភា
មាន តត ោយករែឋមស្រនតី រទ អាច្រសនើសុំរៅប្ពុះរាជាសុំឲប្ពុះអ្ងគ រោំយរែឋសភា 
សិទធិ រនុះ អ្នកតតងច្ាែ់ រគែរងកើតរ ើង កនុ ងគតិ រកសមតាននអ្ំណាច្ នីតិប្រតតិែតតិ
និង នីតិែញ្ញា តិរនុះឯង » ។  
«កនុ ងមតិផ្លា ល់រែស់ម្ុ ំ (រផឿង តុន) រគ អាច្ រធវើ ការសរងកតមួយថា រៅរពលរោុះ
មហាកសប្ត ជា ោយករែឋមស្រនតី ែូរច្នុះ ប្ពុះអ្ងគ អាច្រសនើរៅមលួនប្ពុះអ្ងគ ជា ប្ពុះ
រាជា ឲរោំយ រែឋសភា។ ការសរងកតតែែរនុះ វាោែ ន ភាពសមរហតុផលរទ 
រប្ពុះ រៅរពលណា មាន អ្ំណាច្ណាមួយ ននសាា ែ័ន ទងំែី(មហាកសប្ត នីតិ
ប្រតតិែតតិ និង នីតិែញ្ញា តិ)ឈ្ែ់មាន អានុភាព រពលរោុះ រគ មិនអាច្យក មាប្តា
៣៨ មកអ្នុវតតនប៏ានរោុះរ ើយ រប្ពុះ ច្ាែ់រែឋធមែនុញ្ា មានតែងតច្ក ដាច្់ោន
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ច្ាស់ នន សមតាភាព រែស់សាា ែ័ននិមួយៗ រហើយ សមតាភាពរនុះ វាពុំអាច្
រោយច្ូលោន បានរោុះរ ើយ រប្ពុះ ថា រគ ពុំអាច្រធវើជា អាជ្ាកណាត លផង និង 
ជាអ្នកប្រកួតកីឡាផង ែូរច្នុះ អ្ំរពើ តែល ហលួងសីហនុ បានរធវើ រនុះ វា មាន រៅតត
កនុ ង រែែផ្លត ច្់ការតតែ៉ាុរណាណ ុះ»។  
គួរែឹងតែរថា រៅរពលតែល ហលួងសីហនុ រលំំ រដាឋ ភិបាល រោក ហ ុយ កនធុលប្ទង ់
បានកំរញើញ សភាជាតិ ឲរធវើច្ាែ់មួយត ក ហាមមិនឲ ែុគគលណា ឬ គណែកស
ណា រធវើអ្ំរពើរលែើស ប្ពុះករុណា។  
រាជានិយមផ្លត ច្ក់ារ 
រៅរពល ហលួងសីហនុ ចាែ់រផតើ មរធវើ «ប្ពុះរាជែូជនីយ៌កិច្ចសប្មាែ់ឯករាជយកមពុជា»
រៅ នថងទី១៥ មិថុោ ឆ្ងន ១ំ៩៥២ ប្ពុះអ្ងគ បានសុំរសនើ តាមតតសំែីប្ទង ់ រៅប្រជា
ពលរែឋ តែលជាកិច្ចសនោ ោែ ននិយតកមែ (ឥតប្តឹមប្តូវតាមច្ាែ់) ថា ប្ពុះអ្ងគ 
សុំរយៈរពល ែីឆ្ងន  ំសំរាែ់ រធវើសមែភាពទមទរឯករាជយពី បារាងំយក មកជូនជាតិ
រហើយ សបថ ច្ំរពុះរទវតា ថា នឹង មំប្រឹងរធវើឲសំររច្ ទល់តតបាន នូវ រោល
ែំណងរនុះ។  សំរណើ ឥតមូលដាឋ នច្ាែ់រនុះ គឺ សំរាែ់តតែតងវង នូវ ការចាែ់អារមែ
ណ៌ ប្រជាពលរែឋ រៅរលើរែឋប្រហារ តែល ប្ពុះអ្ងគ កំពុងរធវើរដាយររំោភច្ាែ់រែឋ
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រៅនថងរោុះតែរ គឺ រលំំ រដាឋ ភិបាល រោក ហ ុយ កនធុល តែល ជា រដាឋ ភិបាលែំ
ណាងសភាជាតិ តែល ជា រែឋសភាព ែំណាងរាស្រសត រហើយ ររឿងទក់ទងនឹង
សំែថរោុះរទៀត គឺោែ នអ្វី រប្ៅ ពីការច្ំអ្ក រែស់ហលួងសីហនុ យកជំរនឿ ឥតរហតុ
ផល មក របាកប្ាស់ប្រជាពលរែឋ ឆ្ងែ់រជឿរោុះឯង។  
មោ៉ាងមួយរទៀត រៅ នថងទី១៥ មករា ឆ្ងន  ំ១៩៥៣ ប្ពុះអ្ងគ ប្រកាសប្កម ថា ប្ររទស
ជាតិ មានអាសនន, ការប្រកាសរនុះ គឺសំរាែ់តតែតងវង មតងរទៀត នូវ ការចាែ់អារមែ
ណ៏ ប្រជាពលរែឋ រៅរលើ ការរោំយរែឋសភា រដាយប្ទង ់រៅ នថងទី១៣ មករា ឆ្ងន  ំ
១៩៥៣រោុះតែរ។ កនុងច្ំណុច្រនុះ ហលួងសីហនុ បានែំពនជាក់តសតង រលើច្ាែ់រែឋ
ធមែនុញ្ា រប្ពុះរែែប្គែ់ប្គងអាប្ស័យរែឋសភា សាា ែ័ន អាច្វាយតនមល នូវ ភារពល
ននកាវឹកវរ តែលមានរកើតរ ើងរៅកនុងប្ររទស មានតត រែឋសភារោុះឯង រដាយ
រហតុរនុះ រែឋសភា ជា អ្នកប្រកាស នូវ ភាពអាសនន នន ប្រជាជាតិ មិនតមន មហា
កសប្ត អាច្យកអ្ំណាច្មលួន តែលជា អ្ំណាច្ជានិមិតតរូែ មក ប្រកាស ប្រជាជាតិ
មាន អាសនន បានរោុះរ ើយ។  
តាងំពីប្ររទសតមែរ យក រែែប្គែ់ប្គងអាប្ស័យរែឋសភា មកអ្នុវតតន ៏ហលួងសីហនុ 
បាន ររំោភ ពីរែង នូវ ែំរណើ រជាប្រប្កតី នន លទធិប្រជាធិែរតយយ គឺ យកអ្ំណាច្ 
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ករប្មាល មករោំយរែឋសភា តែល ជា សភាែំណាងរាស្រសតតមែរ រហើយ ោឲំមាន 
វិែតតិ រែឋធមែនុញ្ា រៅកមពុជា រលើកទី១ រៅកនុង ឆ្ងន  ំ១៩៤៩ រលើកទី២ រៅកនុង ឆ្ងន  ំ
១៩៥៣ រហើយ រលើក ទី២ រនុះឯងតែល ជា អ្ំរពើ ជាក់តសតង កនុងែំណង ែំបាត់ 
រចាល លទធិប្រជាធិែរតយយរសរ ី រៅប្សុកតមែររែើមប ី ប្រតោសាា ែោ រែែរាជា
និយមផ្លត ច្់ការ កនុងរែែរនុះ ប្ទង ់មានអ្ំណាច្ អាច្នឹង រធវើអ្វីបានប្គែ់តែែយ៉ា ង
តាមតត ទំរនើងច្ិតតរលែ  រែស់ប្ទង ់ែូច្យ៉ា ង៖ 
- ែរណតើ មយកអ្ំណាច្ទងំមូល មិនប្តឹមតត អ្ំណាច្នីតិប្រតតិែតតិ និង នីតិែញ្ញា តិ
តថមទងំយក អ្ំណាច្តុោការ មករធវើជាអាវុធនរយបាយ ែូច្យ៉ា ង តតងតាងំ 
រៅប្កមធំៗ សុទធតត ជា ជនរសាែ ុះនឹងប្ពុះអ្ងគ ;   
- ចាែ់ដាក់គុក សមាជិករែឋសភា ជារប្ច្ើនោក់ រដាយ ឥតរវល់ឈ្ឺកាលនឹង
អ្ភ័យឯកសិទធិរែស់អ្នកតំណាងរាស្រសតរោុះរ ើយ ; 
- លែ់រចាល រសរភីាពែុគគល រសរភីាពមតិ រសរភីាពរួមប្រជុំ ោន  រហើយែរងកើត
ប្រព័នធ ប្តួតពិនិតយ (censure) ប្គែ់វិស័យ តែល រគរ ើញមាន រៅតតកនុង
ប្ររទស ែឹកោ ំរដាយ រែែផ្លត ច្់ការ។  
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ែូរច្នុះ អ្វីតែល ហលួងសីហនុ បានរធវើ ែូច្ បានររៀែរាែ់ខាងរលើរនុះ វា មានច្រកិ
លកខណៈ ជារែែផ្លត ច្់ការ តែល វិទូនរយបាយ រគ សំោល់រ ើញជាទូរៅ នូវ 
ធាតុែីយ៉ា ង រែស់វា គឺ៖ 
១. អ្ំណាច្ផ្លត ច្់ការ រប្ច្ើនតត ប្រកាសរប្រើ រដាយមលួនឯង រដាយោែ នកំរតិអាណតតិ
ឬ អាណតតិមួយមានរយៈរពលយូរ ;    
២. អ្ំណាច្ផ្លត ច្់ការ តតងតត រប្ជើសររ ើស លុុះកាលរវោមកែល់ជា សទុនិ15 រធវើ
ប្រជាមតិកតីឬររៀែចាកំាររបាុះរឆ្ងន តកតី រប្ពុះ ែឹងច្ាស់ថាពិតជាឈ្នុះជាពុំខាន ;  
៣. អ្ំណាច្ផ្លត ច្់ការរៅរពលរធវើប្រជាមតិ រប្ជើសររ ើសរដាយមលួនឯង នូវ សំណួរ
ណា តែលមលួនែឹងច្ាស់ជាមុន នូវ ច្រមលើយជាវិជាមាន សំរាែ់មលួន។  
គរប្មាងការតករែឋធមែនុញ្ា តែល សីហន ុយកមកោតប្តដាង រៅ នថងទី១៥ កុមាៈ 
ឆ្ងន  ំ ១៩៥៥ រៅច្ំរពុះមុម អ្ងគទូត និង គណកមាែ ធិការ អ្នតរជាតិ ប្តួតពិនិតយ 
(C.I.C.) ការែកទ័ពែររទស រច្ញពី ប្សុកតមែរ ជា ែំណាក់ការ ទីែំផុត សំរាែ់ 
ែរងកើតរ ើងវិញ នូវ រែែរាជាផ្លត ច្់ការ តតែ៉ាុរណាណ ុះ។  គួរែឹងតែរថា គរប្មាងការ
                                                      
 

 

15 សុទរន្=Temps favorable។  
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រនុះ មាន ប្រតិកមែជាអ្វិជាមាន ជាផលូវការ ពីសំណាក់ គ.អ្.ត (C.I.C) រប្ពុះ រគ
រមើលរ ើញរួច្រប្សច្ ថា ជា ឧបាយកល សំរាែ់ ដា ំរែែផ្លត ច្់ការតែល វា មុសពី 
គត ិនន សននិសិទ រៅទីប្កុងសុឺតណវ សតីពីសនតិភាព រៅឥណឌូ ច្ិន។  
រយងរៅរលើឧែធិ (ការរបាកប្ាស) រែស់ហលួងសីហនុ តែល រយើបានររៀែរាែ់
ខាងរលើរនុះការែរងកើត ច្លោសងគមរាស្រសតនិយម គឺ ជា ការែរងកើតច្លោមួយ សំ
រាែ់រធវើជាវាងំននែិតបាងំការវឹលប្ត ែ់មកវិញ នន រែែរាជានិយមផ្លត ច្់ការ ឬរែែ
សីហនុនិយម តតែ៉ាុរណាណ ុះ។  ហលួងសីហនុ ដាក់រាជយ រៅ នថងទី២ មិោ ឆ្ងន  ំ១៩៥៥
រប្ពុះ រាជសមបតតិ វាោែ នតនមលអ្វីរទៀតរទ សំរាែ់ប្ទង ់រប្ពុះ ប្ពុះអ្ងគ ែរណតើ ម
អ្ំណាច្បានអ្ស់រៅរហើយ មួយវិញរទៀត ប្ទង ់ រប្រើ អ្ំណាច្ តច្ក អ្ំរណាយ 
ថាវ យ ែល់ ែិតាប្ទង ់តថមរៅរទៀត គឺ រផារ រាជសមរបតតិ ថាវ យ អ្នកមានគុណប្ពុះ
អ្ងគ។  
ការថាវ យអ្ំរណាយរាជសមបតតិ ែល់ែិតារនុះរទៀត ជា លបចិ្រវៀរ មិនឲមានអ្នក
ណាមួយរៅពីរលើប្ទងប់ានតតែ៉ាុរណាណ ុះ។ អ្ំណាច្ពិត ប្ពុះអ្ងគ រកាត ែបានអ្ស់
រហើយ ែូរច្នុះ ប្តូវរធវើយ៉ា ងែូច្រមតច្ ឲអ្ំណាច្ជានិមិតតរូែ ជា អ្ំណាច្មហាកសប្ត 
ថិតរៅរលើតែប្ទងែ់តែល គឺោែ នលបតិអ្ីលអជាង ប្រគល់ថាវ យែិតា ឲប្គែ់ប្គង 
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រដាយែឹងច្ាស់ ថា អ្នកមានគុណប្ពុះអ្ងគ មិនយកវា មករខំានអ្ំណាច្ពិត រែស់
ប្ទងរ់ោុះរទ ែូច្ប្ពុះអ្ងគ តតងតតយកវា មករប្រើ រែើមប ី រខំានរែឋសភាតាមទំរនើង
ច្ិតតប្ទង។់  
រយើងអាច្ សននិដាឋ នថា សីហនុនិយម ជា ែំណាងអ្ំណាច្ផ្លត ច្់ការ, រាជានិយម 
ជា ែំណាងសីហនុ, សីហនុ ជា ែំណាងសីហនុ។ រតើប្រជាជាតិតមែរជាអ្វី ? ច្ំរពុះ
ម្ុ ំរៅរពលណា តមែរមាន ក់ៗ រៅតត រលំឹក គុណ ែល់រខាែ ច្ ប្ពុះករុណសីហនុ គឺ 
ច្ាស់ ជាប្សុកតមែរ រៅមានទុករវទោជានិច្ច រប្ពុះសីហនុរនុះឯង ជា ទុកខរវទោ 
រែស់ជាតិតមែរ តាងំពីរៅមានជីវិត រហូតចាករោករនុះរៅែររោក។  
១.២.គតនិនច្លោសងគមរាស្រសតនយិម 
រែើរលើកយកប្ទឹសតី “ សងគមរាស្រសតនិយម “ មកពិនិតយ តាម ការរឃាសោ នន អ្នក
សីហនុនិយមគឺ ពិតជារ ើញមានភាពផូផងព់ីកំរណើ តមក ែូច្យ៉ា ង៖ 
១. ជា សហគមន ៏រែើមប ីកិតតិយស សីលធម៌ សំរាែ់ ែំរកើង ជីវភាពរស់រៅ រែស់
ប្រជាពលរែឋ រដាយមាន ការធាោ នន ការច្ំររ ើនសងគមកិច្ច, រសែឋកិច្ច និង វរបធម៌
ព ីច្លោរនុះ ;   
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២. ជា សហគមន ៏ជា ែំណាង នូវ រសច្កតីប្ាថាន  នន ប្រជាពលរែឋពិត មាតុភូមិជា 
សហគមន ៏រួែរួមជាតិ រែើមបបី្រឆ្ងងំនឹង អ្ំរពើអ្យុតតិធម៌ អ្ំរពើពុករលួយ ការរែឹជាន់
និងការកបត់ច្ំរពុះប្រជាពលរែឋ និងប្រជាជាតិ ;   
៣. ជា សហគមន ៏ការពរឯកភាពជាតិ ការពរ ប្រនពណី ែ៏លអនថលថាល  រែស់ជាតិ
តមែរ តែលវាធាល ែ់ រធវើឲ ប្រជាជាតិ សាគ ល់ នូវ រសច្កតីរុងររឿង កនុងអ្តីតកាល។
ប្រនពណីរនុះ រកើតពីការរួែរួម នន រាស្រសត ជា មួយ ឧែតាមាកៈ (protecteur) ជា 
ធមែជាតិ ពីរយ៉ា ង គឺ ពុទធសាសោ និង រាជែល័ងគ។  
តាមពិត ប្ទឹសតីសងគមរាស្រសតនិយម ជា ប្ទឹសតី រកើតរច្ញពី រប្គឿងផស ំែរងកើតរដាយ 
ែុគគលសីហនុ ពីមួយនថងរៅមួយនថង ទញយក ប្រសិទធិភាព ពីកនុង អារមែណ៏ រែស់
ប្ពុះអ្ងគផ្លា ល់ យកវាមកនិយយរឃាសោ ែរញ្ា ើច្រាស្រសតឆ្ងែ់រជឿ ែូច្យ៉ា ង កាន ់
ច្ែកាែ់ែី រលើកប្តនែ់ទឹក រដាុះប្សាយ ែញ្ញា យុតតិធម ៏ជូនរាស្រសត កនុងសួនផ្លក  ក
ណាត លនថង រលងកីឡាទត់បា៉ា ល់ ទុះបាល់រាល់ោង ច្ ជា មួយ កុងសរីសោែតី ែំ
ណាងរាស្រសត ឬ ឯកអ្គគរែឋទូត រៅកនុង ែំណាក់ច្ំការមន រែើមបថីត ជាតមសភាយនត
សំរាែ់ែញ្ញច ងំជូន ប្រជារាស្រសតរមើល កនុងររាងកុន និង ទីោនសាធារណៈ។ ទរងវើ



Page. 85 
 សមយ័ឯករាជ្យ - ១៩៥៥-១៩៦០ 

   

 

 
និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
ឆ្ន ាំ ២០០៣ 

 

រនុះ គឺ សំរាែ់ឲ រាស្រសតរោរព និង ប្សឡាញ់ រូែសីហនុ ឲែូច្ ជា រទពតា ច្ុុះពី
ឋានសួគ៌មកចាែ់កំរណើ ត ជាមនុសស កនុង ឋានរោកីយ រោុះឯង។  
រសនហរ៏សតច្ សរំាែ ់ែរំពចិ្តតរាស្រសត និង អ្នកនរយបាយតមែរ 
សួរជាសំណួរថា រាស្រសតរៅច្ុុះ មាន ច្ិតតប្សាល ឆ្ងែ់រជឿរគ រប្ពុះ ប្សឡាញ់ 
រដាយខាល ច្រសតច្តាមទមាល ែ់ ជាែ់រសនហរ៏សតច្ តាងំពីែុរាណកាលមក ច្ុុះរហតុអ្វី 
បានជា មាន អ្នកនរយបាយសម័យ អ្នករច្ុះែឹងច្ំរណុះទំរនើែ ោោំន  ប្តូវប្តូវ រសន
ហរ៏សតច្ហនុុះតែរ ? រៅរពលតែល រែែប្គែ់ប្គងអាប្ស័យរែឋសភា បានកាល យរៅ
ជា រែែរាជានិយមផ្លត ច្់ការ ច្រកិអាប្កក់ តពូជតមែរ កប៏ានអ្ប្ងូនរ ើងវិញ រៅកនុង
គំនិតតមែរ ទងំរាស្រសត ទងំមស្រនតី ទងំ អ្នកនរយបាយ ភាគរប្ច្ើន ខាល ច្ឃាល នអ្ំណាច្ 
ោោំន រមើលរ ើញ ហលួងសីហន ុជា ប្ពុះបាទធមែិក ជា ប្ពុះថែី  មានច្ិតតប្សង ់ ប្រជា
ជាតិតមែរ ពី រប្ោុះអាសនន តតឥតបាន ោោំន គិត ពិចារណា ឲបានច្ាស់ោស់ថា
រប្ោុះអាសននរោុះ គឺ ប្ពុះថែី រនុះឯង ជា អ្នកសាែរប្ពុះការវឹកវររៅកនុងនគររោុះ
ឯង រហើយោោំន  ច្ុុះច្ូលកនុង ច្លោ សងគមរាស្រសតនិយម ឥតមាន ល័កខមណឌ ។ 
រពលរោុះរៅសល់ វរជនភាគតិច្ែំផុត កនុងច្ំរណាម អ្នកនរយបាយតមែរ រៅមាន 
ឧតតមគតិ មិនប្ពមចាញ់រសនហរ៏សតច្ តត ជា អ្កុសល ពួកអ្នកតស ូគំនិតទងំរោុះ 
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រប្ច្ើនតតមាន និោន ការនរយបាយ ជា អ្នករឆវងនិយម ឬ កុមែុយនិសតនិយម រដាយ
រហតុរនុះ កនុង រែែសីហនុនិយម គឺ រ ើញមានតតនិោន ការនរយបាយ អ្ច្ច
នតភាព ពីរ តតែ៉ាុរណាណ ុះ ប្រឈ្រមុមទល់ោន  រលើងឆ្ងកនរយបាយរៅកនុងប្សុកតមែរ
គ ឺអ្នកសីហនុនិយម និង អ្នករឆវងនិយម។  ការរបាុះែងរ់ចាលការតស ូមតិនន អ្នក
សាត នំិយម, អ្នកជាតិនិយម តែលជា អ្នកប្រជាធិែរតយយរសរពីិត រហើយោោំន  រៅ
ច្ុុះច្ូលហលួងសីហនុ គឺែូច្ជាោោំន    យកអាហារ រៅច្ិញ្ច ឹមខាល  ឲបានធាន់ធំ សំ
រាែ ់សុីមលួនឯង រៅនថងរប្កាយរោុះឯង។ ែូច្ម្ុំ បានជំរាែ ពីខាងរលើរួច្មករហើយ
អ្នកនរយបាយតមែរ ជំោន់រោុះោត់ មិនសូវសាគ ល់ថា អ្វីរៅជា មរោគមវិជាា  តែល
ោត ់ ប្តូវប្រកាន់យកជាដាច្់ខាត រែើមបរីកោ រសច្កតីនថលថនូរ រែស់ោត់ ជា មនុសស
ផង និង ជា កមាល ងំនរយបាយ រែស់ោត់ផង។    កងវុះ   មនសិកាជាតិរនុះឯង
តែល ជា កតាត  ោោំន រត់ទងំហវូង រៅច្ូលសីហនុ រប្ពុះោត់យល់ប្ច្ ំថា 
នរយបាយ គឺ ជា យស័កតិ តែលជា តកអលប្កាស ែឹក នន ទំរនៀមតមែរ។    រតើ គតិ
តមែរតែែរនុះ វាមានអ្វី មុសោន រៅនឹង គតិកនុងសម័យរនុះ ? អ្នកនរយបាយតែែ 
ជា អ្នករកអ្តាប្ររយជន ៏គឺ ជា វរជន នន អ្ំណាច្ ឬ ជា អ្នកកាោវតតនិយមតត
ែ៉ាុរណាណ ុះ។  
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ច្ំតណករាស្រសតតមែរ រៅរពលោត់រ ើញ ការវឹលប្ត ែ់ រែែរាជានិយមផ្លត ច្់ការ 
មកវិញ រពលរោុះ គំនិតបាក់សាត ខាល ច្អ្ំណាច្ហលួង ក ៏វាវឹលប្ត ែ់មកវិញមលួន
ឯក កនុង គតិ រែស់ោត់តែរ រប្ពុះ ការខាល ច្ អ្ំណាច្ វា កាល យ ជា ធមែជាតិ នន ជន
តមែរមាន ក់ៗអ្ស់រប្ច្ើនសតវតសរួច្មករហើយ។ មួយវិញរទៀត អ្វីតែលរាស្រសតតមែរ ោត់
តលងយល់រៅរទៀត គឺ ោត ់ ឮពកយែរញ្ញា រជានិច្ច ពី សំណាក់ អ្នកនរយបាយ
ផង អ្នករច្ុះែឹកផង ថា ប្រជារាស្រសតតមែរ ជា ពូជពងសតមែរអ្ងគរតតរពលតែរ ោត ់ឮ 
ពកយតផអមតែែរនុះ ោត់ោោំន ប្សរណាុះ គិតកនុងច្ិតតថា ឪប្ពុះរអ្ើយ ! រែើអ្ញសពវ
នថងរនុះ អ្ញរវទោ តែែរនុះ ច្ុុះរៅកនុង សម័យ មហាច្ប្ករសតច្ មហាកសប្ត មាន
អ្ំណាច្រសែើនឹង រយមរាជ រតើតមែរអ្ងគរ តែល ជា ញាតិសោត ន រែស់អ្ញ រតើ ោត ់
រវទោច្ិតតកាយ តែែណារៅ កនុង រែែមនុសសជិុះជាន់មនុសស ? 
សួរថារតើ កតាត មនុសសរនុះឯងឫ តែល ោឲំ រែែរាជានិយមផ្លត ច្់ការ អាច្ រៅតថ
រកោបាន នូវឯកសិទធិ មហាកសប្ត ឲគងវ់ងជ់ានិច្ច តែលោឲំ ដាតំលងែុុះ នូវ លទធិ
ប្រជាធិែរតយយរសរ ីរៅប្សុកតមែរ ? 
រយើងរ ើញច្ាស់រហើយថា ច្លោសងគមរាស្រសតនិយម រកើតរច្ញពី រែែផ្លត ច្់ការ
រហើយ អ្នកែរងកើតរសាតរទៀត គឺ ពួកជន មួយកាត ែ់តូច្ មាន ហលួងសីហនុ ជា រសោ
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ប្រមុម។ ែូរច្នុះវាោែ នការអ្វីគួរឲរងឿងឆងល់រទ អ្ំពីជ័យជំនុះដាច្់មុម រៅកនុការរបាុះ
រឆ្ងន ត រៅ នថាទី១១ កញ្ញា  ឆ្ងន ១ំ៩៥៥ រែស់សងគមរាស្រសតនិយម រប្ពុះ ជា ការរបាុះ
រឆ្ងន ត ោែ នរសរ ីយុតតិធម៌ ផគងររៀែច្ំរ ើងពី ប្កុមអ្នកសីហនុនិយម រែើមប ីជ័យជំនុះ 
រែស់ប្ពុះករុណា រែស់មលួន។ ែូរច្នុះរយើងអាច្ សននិដាឋ នបាន ”សងគមរាស្រសតនិយម” 
ែរងកើតរ ើង សំរាែ់តត ែុគគលសីហនុ តតែ៉ាុរណាណ ុះ។  
១.៣.សកមែភាពនរយបាយ រែស ់សងគមរាស្រសតនយិម ព ីឆ្ងន  ំ១៩៥៥ ែល ់១៩៦០ 
សកមែភាព នរយបាយ កនុ ងប្ររទស 
គឺោែ នអ្វីរប្ៅពី ការមំពប្ងឹង អ្ំណាច្ផ្លត ច្់ការ សរមតច្សីហនុ ហនុុះរទ ែូច្យ៉ា ង៖ 
រៅ នថងទី១៤ មករា ឆ្ងន ១ំ៩៥៦ ការប្រកាស រប្រើរែឋធមែនុញ្ាថែី  តែល ជា រែឋធមែនុញ្ា 
តប្មូវតាមអ្ំរពើរលែើ សសរមតច្សីហនុ តតែ៉ាុរណាណ ុះ ;  
រៅ កនុង តមវិច្ាកា ឆ្ងន  ំ១៩៥៧ ែរងកើត ច្លោយុវជនសងគមរាជានិយមតមែរ រែើមប ី
ឲឈ្រ ចាទំុះនែ និងតប្សកថា ”ជ័យរយសរមតច្ឪ ែិតាឯករាជយជាតិ !” ;  
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រៅ នថងទី៨ មករា ឆ្ងន  ំ១៩៥៨ សរមតច្សីហនុ រលំំ រាជរដាឋ ភិបាល ែឹកោ ំ រដាយ 
រោក សុីម វា៉ា  រដាយ សាររោក ជំទស់នឹងប្ទង ់អ្ំពី ច្ំណង ់រែស់ប្ទង ់ច្ងយ់ក 
សមាជជាតិ មករធវើជា សាា ែ័នជាតិមួយ រៅកនុង រែឋធមែនុញ្ា ;  
រៅ នថងទី៨ មករា ឆ្ងន  ំ១៩៥៨ សរមតច្សីហនុ ប្រកាស រោំយ រែឋសភា កនុងច្ិតតរលែ  
រែស់ប្ទងគ់ឺ សភាជាតិរនុះ មិនសូវជួយែិតែល់ នូវ ច្ំណងហ់ួសរហតុ រែស់ប្ទង ់
គ ឺពប្ងឹង អ្ំណាច្ផ្លត ច្់ការ ;  
រៅ នថងទី២៦ មករា ឆ្ងន  ំ១៩៥៨ សរមតច្សីហនុ រធវើប្រជាមតិ អ្ំពីច្ាែ់របាុះរឆ្ងន ត
រែើមបបី្ររយជនប៏្ទង ់តត ប្ទង ់រប្រើឧបាយកល ែូច្តែរប្ទង ់ធាល ែ់រធវើ រែើមប ីែំភាន ់
មតិរាស្រសត លបចិ្រោុះគឺ ឲសិទធិ ស្រសតី អាច្របាុះរឆ្ងន តបាន កនុង រោលែំណងយក
សិទធិរនុះ រែើមបឲីរាស្រសតរភលច្គិត ពី រោលែំណងពិត រែស់ច្ាែ់របាុះរឆ្ងន ត សំរាែ់
ជ័យជំនុះ ច្លោ សងគមរាស្រសតនិយមរែស់ប្ពុះអ្ងគ ;  
រៅ នថងទី ២៩ មករា ឆ្ងន ១ំ៩៥៨ មានរធវើ ការរបាុះរឆ្ងន ត ររ ើស មាជិកសភាជាតិ។
ច្លោសងគមរាស្រសតនិយម បានទទួលបានរជាគជ័យ ជាអ្តិែរមិាណ ែូច្
ែំណង រែស់ រសតច្សីហនុតមន ; 
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កនុង តមមករា ឆ្ងន  ំ១៩៥៩ រោក សម សារ ីតែល ជា សិរបករ ែ៏សំខាន់មួយ នន 
ការែរងកើតច្លោសងគមរាស្រសតនិយម រត់ច្ូលនប្ព រប្ពុះ មាន ទំោស់ មតិ
នរយបាយ ជាមួយ សរមតច្សីហនុ។  ទំោស់រោុះ គឺរៅប្តង ់រោក ប្រកាស 
តាមលិមិត រហើយ ច្ុុះផោយ កនុងកាតសត “ រដាឋ ធិែរតយយ” រៅ នថងទី១ មករា
ែរងកើត ច្លោប្រឆ្ងងំនឹង សងគមរាស្រសតនិយម។    ច្លោរោក មានរ ែ្ ុះថា ”
ច្លោ រួែរួម អ្នកប្រជាធិែរតយយ” សាា ែទជន សំខាន់ មាន រោក សម សារី
និង រោក រៅ ែូរ។ី  សរមតច្សីហនុ មានប្រតិកមែប្រឆ្ងងំ ទងំករប្មាលនឹង 
សារលិមិតរនុះ រហើយ រចាទប្រកាន់ថា ជា អ្ំរពើកបត់ជាតិ។ រគែឹងច្ាស់ថា
រោក សម សាររីោក មិនតមន ជា សនតជនរទ តត សិទធិ ែរងកើត គណែកស
នរយបាយ ជា រសរភីាព រែស់មនុសសមាន ក់ៗ តែលមានតច្ងកនុង រសច្កតីតថលង 
ប្រកាស ជា សាកល នន សិទធិមនុសស។    រចាទរោក ថា ជា ជនកបត់ជាតិ អ្នក 
តែល រចាទរោុះរទ ជា ជនកបត់រាស្រសត តែល ជា មាច ស់ រែស់ប្រជាជាតិ។  
គួរែឹងតែរថា នថងរប្កាយមក សរមតច្សីហនុ ចាែ់ រោក រៅ ែូរ ីយក រៅបាញ ់
ប្រហារជីវិតជា សាធារណៈ រៅប្តពងំប្ក ឹង កនុងរមតតកំពងស់ពឺ រដាយ ោែ នជំនុំជំ
រុះរទស រែើមប ី ទុកជារមររៀន។ សីហនុ ឲថតកុន នន ការបាញ ់ ប្រហារជីវិត
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រោក រៅ ែូរ ីរហើយ ឲយកកុនរនុះរៅែញ្ញច ងំ តាមសាោររៀនប្គែ់ថាន ក់ ជា 
ពិរសស ែងខំឲ កុមារា កុមារ ី រៅ ទសសោភាពយនតរនុះ។  រនុះរហើយ ជា អ្ំរពើ 
នប្ពនផស រែស់សីហនុ ;  
កនុង តមកុមាៈ ឆ្ងន  ំ ១៩៥៩ រសតច្សីហនុ អ្នុញ្ញា តឲ កងរមមរៈភូមិនធ សមាល ែ់
រោក ដាែ ឈ្ួន អ្តីតតមែរឥសសរៈ រមគណែកស និង រែឋមស្រនតី រដាយ រចាទ
ប្រកាន់ រោក ថា មាន ែំណង ជាក់ច្ាស់ ច្ងរ់ធវើ រែឋប្រហារ រដាយ មាន យួន
ខាងតបូង រៅពីរប្កាយ ;  
នថង ទី២៦ វិច្ាកា ឆ្ងន  ំ១៩៥៩ សរមតច្សីហនុ ែញ្ញា ឲ ពយូរសកមែភាព សភាជាតិ ;  
កនុង តមមិថុោ ឆ្ងន  ំ១៩៦០ សរមតច្សីហនុ រធវើប្រជាមតិ សុំឲ ប្រជាពលរែឋ រប្ជើស
ររ ើស រវាង នរយបាយប្ពុះអ្ងគ នឹងនរយបាយ រោក សុឺង ង ៉ាុកថាន់ និង អ្នក
កុមែុយនិសតនិយម ;  
នថង ទី១៧ ធនូ ឆ្ងន  ំ ១៩៦០ សភាទងំពីរ (រែឋសភាព និង ប្កុមប្ពឹកោប្ពុះរាជាណា
ច្ប្ក) របាុះរឆ្ងន ត តតងតាងំ សរមតច្សីហនុ ជា ប្រមុមរែឋ អ្ស់មួយជាជិវិត ;  
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នថង ទី៣ រមសា ឆ្ងន ងំ ១៩៦០ មហាកសប្តនររាតតម សុរាប្មិត ប្ទង ់ប្រឈ្ួនររាគ ស
គតរៅ រៅកនុង ប្ពុះជោែ យុ ៦៤ វសោ។  
សកមែភាព នរយបាយ រប្ៅប្ររទស 
កនុង តមរមសា ឆ្ងន  ំ១៩៥៥ សរមតច្សីហនុ បានច្ូលរួមប្រជុំ  កនុងសននិសិទ រៅ ទី
ប្កុងែ៉ាងឌ់្ុង រៅប្ររទសឥណឌូ រណសុី។ សននិសិតរនុះ មាន រោលែំណង ែរងកើត 
ជា អ្ងគការ នន ប្ររទសមិនច្ូលរួម កនុង ប្រតិព័នធ ណាមួយ។ សននិសិតរនុះរទៀត
ែរងកើត ឲមាន អ្តាសញ្ញា ណ នន តតិយក ប្ររទស កនុង ឆ្ងកអ្នតរជាតិ តែល រកើត
រ ើង ពីការរួែរួម នន ប្ររទស រទើែនឹង ទទួលបានឯករាជយ ;  
រៅ នថងទី១៦ ឧសភា ឆ្ងន ១ំ៩៥៥ អារមរកិាងំ និងតមែរ ច្ុុះហតារលខា ទក់ទងនឹង 
ជំនួយរយធាសហរែឋអារមរកិ ផតល់ឲកមពុជា ; 
នថងទី១៤ ធនូ ឆ្ងន  ំ១៩៥៥ ប្ររទសតមែរ បាន ច្ូល ជា សមាជិក នន អ្ងគការសហប្រជា
ជាតិ ;  
នថងទី១៣ កុមាៈ ឆ្ងន  ំ១៩៥៦ សរមតច្សីហនុ យងរៅរធវើប្ពុះរាជទសសោកិច្ច ជាផលូវ
ការ ជា រលើកែំែូង រៅ ប្ររទសច្ិនកុមែុយនិសត។  រាជទសសោកិច្ចរនុះ ជា អ្ោា ក់ 
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កុមែុយនិសត ទក់បានសីហនុ ឲជាែ់ រៅកនុងប្ទុងច្ិន តត ក ៏ជា ោភ រែស់សីហនុ
តែរ រប្ពុះ ប្ទង ់ អាច្ែនត ពប្ងឹង នរយបាយផ្លត ច្់ការ រៅកនុងប្សុកតមែរ រដាយ 
សំអាងថា មាន ច្ិនកុមែុយនិសត ជា អ្នកោបំ្ទប្ពុះអ្ងគ រលើឆ្ងកអ្នតរជាតិ ;  
នថងទី២ មិថុោ ឆ្ងន  ំ១៩៥៦ រាជាណាច្ប្កតមែរ និង សាធារណរែឋរយៀកណាមខាង
តបូង យល់ប្សែោន  ឲមាន ការទំោក់ទំនងតាមផលូវទូត ;  
នថងទី៤ វិច្ាកា ឆ្ងន  ំ ១៩៥៧ សរមតច្សីហនុ ប្រកាសប្កម ដាក់ប្ររទសតមែរ ជា 
ប្ររទស អ្ពោប្កិត ប្កមរនុះ ប្តូវបាន សមាជជាតិ រលើកទី៤ យល់ប្ពម រៅកនុង 
តម មករា ឆ្ងន  ំ១៩៥៧។  
រៅ នថងទី១៨ មិថុោ ឆ្ងន  ំ១៩៥៨ មាន ឧរបតតិរហតុរយធា រវាង តមែរ និង យួនខាង
តបូង រៅតាមប្ពំតែន នន ប្ររទស ទងំពីរ ;  
នថងទី១៨ កកតដា ឆ្ងន  ំ១៩៥៨ មាន ការតថលងរួម ច្ិនតមែរ ប្រកាស តាងំ សាា នទូត រៅ
វិញរៅមករវាង ប្ររទសទងំពីរ រដាយរហតុរនុះ តមែរ ផ្លត ច្់ ទំោក់ទំនង ជា ផលូវការ 
ជាមួយ ច្ិនជាតិនិយម (ច្ិននតវា៉ា ន់) ; 
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រៅ នថងទី១៨ វិច្ាកា ឆ្ងន  ំ១៩៥៨ តមែរ ប្រកាស ផ្លត ច្់ទំោក់ទំនង តាមផលូវទូត ជាមួយ 
រាជាណាច្ប្កនថ ;  
រៅកនុង ឆ្ងន ១ំ៩៥៩ សស្រង្ហគ ម រៅប្ររទសរយៀកណាម បានផាុុះរ ើង ជារលើកទី២;  
រៅ នថងទី១៨ ធនូ  ឆ្ងន  ំ១៩៦០ តមែរ/ច្ិន ច្ុុះហតារលខា រួមទក់ទងនឹង ”មិតតភាពច្ិន/
តមែរ និង មិន ល្ នពនោន  រៅវិញរៅមក។  
រៅកនុងការសាកលបងសិកោរែស់រយើង រៅរពលរប្កាយ រយើងនឹង រលើកមក ពិ
និតយ ែនតរទៀតនូវ សម័យសងគមរាស្រសតនិយម រហើយនឹង វិភាគ អ្ំពី ការយល់រ ើញ 
រែស់ អ្នកឯករទសបារាងំមួយច្ំនួន តែល ជា អ្នកោបំ្ទ នរយបាយសីហនុរដាយ
បាន សររសរការពរ ច្លោសងគមរាស្រសតនិយម ថា ជា ផលូវកណាត ល រវាង លទធិ
ប្រជាធិែរតយយរសរ ី រៅែសចឹមប្ររទស និង រែែសងគមនិយម មា៉ា សុីសនិយម
តែល ប្គែ់ប្ររទសរោកខាងរកើត យក វា មក អ្នុវតតន។៏  
រសៀវរៅរយង៖ 
- វិែតតិកមពុជា និពនធរដាយរោក រម ឆ្ងត។   
- គុកនរយបាយ និពនធរដាយែ ុនច្នា ម៉ាុល(១៩៧១)។   
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- La crise cambodgienne    Thèse pour le doctorat  par 
Phung Thon    Faculté de droit de Paris(1954)។  
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សមយ័ឯករាជ្យ - ១៩៦០-១៩៦៦  

២.រយៈរពលពឆី្ងន ១ំ៩៦០ ែលឆ់្ងន ១ំ៩៦៦ 
២.១.សងគមរាស្រសតនយិម អាច្ចាតទ់កុជាផលវូកណាត លបានតែរឫរទ? 
ជនជាតិបារាងំមួយប្កុម១ ោោំន  សររសរ សររសើរ រដាយ យក លកខនតិកៈ មលួនជា
សាស្រសតចារយ ជាអ្នកជំោញ រែើមប ី អ្នាង អ្នករច្ុះែឹកតមែរ ឲរជឿរលើ ធាតុច្លោ
សងគមរាស្រសតនិយម ថា ជា ប្រពនធ លទធិប្រជាធិែរតយយ តែលមិនធាល ែ់មាន មួយកនុង
ប្រពនធរែែនរយបាយ។ ជា ប្រពនធនរយបាយ តែែ រែែប្គែ់ប្គងអាប្ស័យរែឋ
សភាជាតនត ី (clasique) តត រៅកនុង រែែរនុះ មានោយ រូែមនតថែី មួយ គឺលទធិ
ប្រជាធែិរតយយអ្ឌ្ឍរដាយច្រំពុះ គឺថា៖ ”តមែរមាន ក់ៗ អាច្មានសិទធិ សររសរែែឋ
ោលមិតិ (pétition) រផ្ើ ច្ំរពុះ អាជ្ធរ រែើមប ីរតឹង សុំ ឬ តថលងមតិ ឲយកែញ្ញា
អ្តាប្ររយជនរ៏ែស់មលួន ឬ ប្កុម មកពិនិតយ រកការពិត (មាប្តា១៤ននរែខធមែនុញ្ា
ឆ្ងន ១ំ៩៥៦) ជូនមលួន។ មោ៉ាងមយួរទៀត ប្រជាពលរែឋ អាច្មាន សិទធិ អាច្ហូតង្ហរ
តំណាងរាស្រសត នន សភាជាតិ ឬ សភារមតត ែូច្មានតច្ង កនុងរែឋធមែនុញ្ា ឆ្ងន  ំ
១៩៥៦ កនុងរោុះ មានែរងកើត សាា ែ័តថែី មួយ គឺ សភាប្រជាជន ឬ សភារមតត រៅ
តាមរមតតនិមួយៗ។  
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សភាប្រជាជនរនុះ ជាអ្ងគការ របាុះរឆ្ងន ត អ្នុម័ត ថវិការរមតត និង  ុំ។    រោល
ែំណង ររែ់សរមតច្សីហនុ គឺ ែរងកើត រែើមបែីរញ្ញា ុះ (inciter) ប្រជាពលរែឋ ឲច្ូល
រួមគិត ពីែញ្ញា សំខាន់ៗ រែស់ជាតិ ែូច្យ៉ា ង ឲរយែល ទក់ទង ប្គែ់ការច្ុុះ
សិនធិសញ្ញា  ជា មួយែររទស ថវិការជាតិប្រចាឆំ្ងន  ំគរប្មាងការមចីលុយ រែស់រាជរដាឋ
ភិបាល អ្នុម័តគណនីរែឋបាល និង ជូន ជា វិស័យមតិ ច្ំរពុះរែឋសភា និងរដាឋ ភិ
បាលទក់ទងនឹង កិច្ចការសាធារណៈ។  
ធាតុពិរសសមួយរទៀត រែស់សភាប្រជាជន គឺ មស្រនតីរាជការរមតត ជាអ្នកទទួលមុស
ប្តូវច្ំរពុះមុមមលួន ប្សែតាមច្ាែ់ រែឋធមែនុញ្ា ែូរច្នុះសភារនុះ អាច្សររសរ
លិមិត សួរផ្លា ល់ ជា សំណួរ ច្ំរពុះអ្ភិបាលរមតត ឲរឆលើយពនយល់ ែល់មលួននូវប្គែ់
កិច្ចការ ទក់ទងនឹងកិច្ចការរែឋបាលជាទូរៅ។ រៅកនុងែុពាសិទធិរនុះ សភាប្រជាជន
អាច្សុំរសនើ ឲែកែំតណងអ្ភិបាលរមតត ចាងហាវ ងសាោែំែូង ឲផ្លល ស់ មស្រនតីរាជ
ការណាមាន ក់ រច្ញពីប្កុមរាជការ ឬ រធវើការប្ពមាន តាមការរបាុះរឆ្ងន ត រដាយយក
សរមលងភាគរប្ច្ើន ៣/៤ នន ច្ំនួនសមាជិកទងំអ្ស់ ជា បានការ រហើយ រសនើ ជា
ែោា ន់ រៅប្កុមប្ពឹកោប្ពុះរាជាណាច្ប្ក សុំឲសំររច្យល់ប្ពម តាមការរបាុះរឆ្ងន ត
រដាយ យកសរមលងភាគរប្ច្ើនដាច្់ខាត ជាបានការ។  
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លទធិប្រជាធិែរតយយអ្ឌ្ឍរដាយច្ំរពុះ ជា សាមារយគ នន ធាតុជារប្ច្ើន តែល
មានរៅកនុង រែែច្ិនកុមែុយនិសត និង ប្ររទសរយរង្ហ សសាល វី ជា រែែែឹកោ ំជា
ការណ៌ (pragmatique) មាន រោលការណ៏ ែតិានយិម (paternalisme) 
មាន មរោគមវិជាា ជាទិែឋិ  (dogme) ែរងកើតរ ើងសំរាែ់ែំររ ើផលប្ររយជនែ៏ុគគល
សីហនុ។  
អ្វីតែលជាសីហននិុយម? 
រយើងរែើកវងប់្កច្ក រធវើវិភាគ នូវ សីហនុនិយម រែើមប ីប្សួល ែនត ការសិកោ រែស់
រយើង ទក់ទងនឹង សងគមរាស្រសតនិយម។ សួរថា រតើ សីហនុនិយម ជាមរោគមវិជាា
នរយបាយឫរទ ? សរមតច្សីហនុ តតងតត មាន អ្ំនួនជានិច្ច ថា «រទុះែីជនណា
មាន ក់ទុកប្ពុះអ្ងគ ជា ប្ពុះអ្ងគមាច ស់ប្កហម មិនអាច្ែឹងចិ្តតជាមុនបាន ទល់គំនិត
ែូរចិ្តតមិនឈ្ែ់ និងសាវា៉ា  តត ប្ពុះអ្ងគរនុះឯង ជា អ្នករកោនគរតមែរ ឲរស់កនុ ងសនតិ
ភាព ជាងែែ់ឆ្ងន រំួច្មករហើយ និង បានរធវើឲ ប្រជាពលរែឋ រួច្ចាក ពីភាពប្កីប្ក
រហើយរទុះែីមានរគសអែ់ប្ពុះអ្ងគយ៉ា ងណាករ៏ដាយ តត ប្ពុះអ្ងគ មាន ប្រជាប្រិយ
ភាពពិរសស កនុ ងច្ំរណាម ប្រជាពលរែឋ»។  
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រែើរយើងយកសំែីសរមតច្សីហនុខាងរលើរនុះមកពិនិតយ រយើងរ ើញមាន គំនិត ែី
តែល ប្ទង ់រលើកយកវា មករធវើជារយង ននរជាគជ័យ នរយបាយ រែស់ប្ទង ់គឺ៖
សនតភិាព ការអ្ភវិឌ្ឍ នងិ ប្រជាប្រយិភាព។ វតាធុាតុមួយរទៀត តែលប្ទង ់ រលើក 
យកវា មករធវើជា រសុះសឹក រែស់ប្ទង ់ រលើឆ្ងកអ្នតរជាតិ គឺ អ្ពោប្កតិភាព។ អ្
ពោប្កិតភាព នន កមពុជារនុះឯង តែលប្ទង ់យកវាមករធវើជាប្រធាន នន និរកខែែទ
សំរាែ់ ថាន ក់ែណឌិ ត រែស់ប្ពុះអ្ងគ រហើយប្ទងយ់កវា មកពនយល់ តែែ សននិសិទរៅ
មុមគណៈរមប្ររយគ រៅ សាកលវិទោល័យច្ាែ់ រៅទីប្កុងបា៉ា រសី ោនថងទី២៩
មិថុោ ឆ្ងន  ំ១៩៦៤។  
វិធីសាស្រសត រែស់សីហនុរនុះ គឺជា រូែម័នត តែល រគ រប្ច្ើនយកមកនិយយថា៖ «
ជ័យជំនិុះរៅទីែញ្ច ែ់ គឺ ជា ការែង្ហា ញ នូវ ភាពប្តឹមប្តូវ នន មរយោបាយ តែល
បានយកមករប្រើ»។  មានន័យថា សីហនុ និយយពី រជាគជ័យ រែស់មលួន រដាយ
មិនរលើកមកែង្ហា ញថា រជាគជ័យរនុះ ប្ទងទ់ទួលបាន តែែណារោុះរ ើយ។  
រៅសម័យ សងគមរាស្រសតនិយម រែើ រគ សួរសំណួរ រៅ អ្នកសីហនុនិយម ថាអ្វីរៅ
តែល ជា «សីហនុ,និយមរោុះ ?» ច្រមលើយ គឺ មាន ប្ាចំ្ំណុច្៖ ែិតាភាព, សនតិ
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ភាព, ការរអ្ភវិឌ្ឍន៍, ប្រជាប្រយិភាព និង អ្ពោប្កតិភាព។ រតើពួកអ្នកសីហនុ
និយម រគោោំន  ការពរច្ំណុច្ទងំប្ារំនុះតែែណា ? 
ែតិាភាព រប្ពុះ រគ មាន ជំរនឿផ្លង ែ់មុមថា សរមតច្ឪរែស់រគ ប្សឡាញ់រាស្រសតតមែរ 
ែូច្ ជា កូនរៅផ្លា ល់រែស់ប្ពុះអ្ងគ។  
សនតភិាព រប្ពុះ នរយបាយ រែស់សរមតច្ឪរគ បានរធវើឲ ប្សុកតមែរ កាល យជារកាុះ
សនតិភាពពិត តែល ជា កតាត  ោឲំ ប្រជារាស្រសត រស់មានសុភមងគល និងការរួែរួម
ជាតិតមែរ។  
ការអ្ភវិឌ្ឍ សនតិភាពរនុះឯង តែល អាច្ឲ សរមតច្ឪរគ រធវើ នរយបាយអ្ភិវឌ្ឍន៏
ជាតិ លែ់ែំបាត់ នូវ រសច្កតីប្កីប្ក រែស់រាស្រសតតមែរបាន នរយបាយ អ្ែ់រជំាតិ ែូច្
យ៉ា ង អ្ែ់រមំូលដាឋ ន រែើមប ី លែ់ែំបាត់ នូវ ភាពមិនរច្ុះអ្កស  ែរងកើតរៅតាម
ជនែទ ឲមាន សាោែឋមសិកោ  ែរងកើតតាមប្សុក រមតត ឲមានអ្នុវិទោល័យ
និង វិទោល័យ  កនុងតផនកឧតតមសិកោ ែរងកើត មហាវិទោល័យ ប្គែ់វិស័យសិកោ ែូច្
យ៉ា ង អ្កសរសាស្រសត, វិទោសាស្រសត, ច្ាែ់, វិជាា រពទយ, ឪសថវិជាា , ែរច្ចកវិជាា , វិច្ិប្ត
សិលបៈ, អាជីវៈ វិជាា ប្គូរ, វិជាា កសិកមែ, វិជាា អ្នកែណតុ ុះ និងរកោនប្ព, វិជាា ែសុរពទយ   
វិជាា សាធារណការ, វិជាា រភលងនិងសំរនៀង, វិជាា រោខ ន។ វិជាា ទងំឡាយរនុះ ជា
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កប្មងច្ំរណុះជាតិតមែរថែី  រៅរប្កាម   ការែឹកោរំែស់សរមតច្ឪ ែិតាឯករាជយជាតិ
និងសិកោធិការជាតិ។  
ប្រជាប្រយិភាព ជា អ្ណំរគុណ រែស់ប្រជារាស្រសតច្ំរពុះសរមតច្ឪ តែលប្ពុះអ្ងគ
ថាវ យនូវកមាល ងំកាយ កមាល ងំច្ិតត និងកមាល ងំប្រជ្ា រែស់ប្ពុះអ្ងគ ឥតខាល ច្រនឿយហត់
ជា កមាល ងំកសាង ឲជាតិរុងររឿង ប្គែ់ទិវារាប្តី រែើមប ី រកោឯករាជយជាតិ និង
ែូរណភាពទឹកែី ច្ំរពុះមុម ប្ររទសជិនខាង តែល រគ ច្ិញ្ច ឹមហិច្ាិតារាែ់ពន់ឆ្ងន ំ
រែើមប ីរលែប្សុកតមែរ។  
អ្ពោប្កតិភាព ែូច្ ប្ររទសសវីស ជាផកូវតតមួយគត់សំរាែ់រកោប្សុកតមែរ ឲរស់កនុង
សនតិភាពរៅកនុងសស្រង្ហគ មរៅរយៀកណាម រវាង យួនខាងរជើ ង មានជំនួយពី រោក
កុមែុយនិសត និង ខាងតបូង មាន វតតមាន រយធាអារមរកិកាងំ រៅកនុងប្សុកយួន
ខាងតបូង ជា ែតងអក។ ការរប្ជើសររ ើសអ្ងគការ នន ប្ររទស មិនច្ូល កនុងប្រតិព័នធ
(bloc) ណាមួយ ជា ការែញ្ញច ក់ែតនាមរទៀត នូវការររតជ្ាច្ិតតរែស់សរមតច្ឪ យក
អ្ពោកតិតភាព ជា តមល សំរាែ់ការពរឯករាជយជាតិ និង សនតិភាព នន ប្រជាជាតិ
តមែរ។  
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ច្ំរពុះអ្នកសីហនុនិយម តនមលលែលុែ ទងំប្ា ំវតាុធាតុរនុះ តែល ជា កប្មកផូផង ់
នន សីហនុនិយម ប្តូវការច្ំបាច្់ មានបាទពីរ តែលជាអ្ំរណាយប្ពុះ ជូនែល់
ប្រជាជាតិតមែរ គឺ រាជែល័លងគ និង ពុទធសាសោ តែល ជា គូររស់សាល ែ់រួមជាមួយោន
រែើមប ីសុមែុម កនុងសងគមជាតិតមែរ។  
រយើងនឹងរលើកយកទសសនៈសីហនុនិយម វិនិច្ា័យ រដាយ ពួកអ្នកសីហនុនិយម 
មកពិនិតយ ជាែនតែោា ែ់កនុងការសិកោរែស់រយើង ថារតើទសសនៈរនុះ មានការពិត
តែរឫរទ ? 
រយើងែិទវងប់្កច្ក រហើយ វឹលប្ត ែ់មកពិនិតយែនត ថារតើសងគមរាស្រសតនិយម ជាផលូវ
នរយបាយ កណាត ល ពិតតមនតែរឫ ? 
រតើច្លោសងគមរាស្រសតនិយម ជា ច្លោមួយ ថិត រៅរលើផលូវ លទធិប្រជាធិែរតយយ
រសរតីែរឫរទ ? រហើយ មានែំរណើ ររកើនរ ើងជាលំដាែ់ពីែំណាក់មួយរៅែំណាក់
មួយរទៀតរៅកនុងែំរណើ រជា វិវឌ្ឍនធ៏មែតា នន លទធិប្រជាធិែរតយយរសរ ីឬ ជា ការ
ែូរ ដាច្់ប្ស ុះ តាមែំរណើ រែែិវតតន ៏? 
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ែូច្រយើង បានរលើកមក ែង្ហា ញខាងរលើ រួច្មករហើយ ថា ការករកើត
សងគមរាស្រសតនិយម គឺ វា មិនពិត ជា ែំរណើ ថែី  តាមគនលងននការវិវឌ្ឍនជ៏ាធមែតា នន
លទធិប្រជាធិែរតយយរសរ ីកវ៏ា មិនពិតតែរ ជា ែំរណើ រែែិវតតន ៏រប្ពុះ ការករកើត
រនុះ វារច្ញពី រែឋប្រហាររែឋធមែនុញ្ា ែូរច្នុះតាមធមែជាតិរែស់វា គឺវាពុំអាច្ថិតរៅ
កនុងភូម ិជាមួយនឹង លទធិប្រជាធិែរតយយរសរ ីបានរោុះរ ើយ រដាយរហតុរនុះ វា 
ពុំតមន ជា ផលូវកណាត ល រៅកនុងភូមិ តតមួយរោុះ បានតែរ។ ច្លោ
សងគមរាស្រសតនិយម វា ោែ នមាន វតាុធាតុអ្វី តែល រយើងអាច្ ប្រែូច្បាន រៅនឹងលទធិ
ប្រជាធិែរតយយរសរបីានរោុះរទ រទុះែី សីហនុ មំោែ រមៅពណ៏ផ្លក ឈ្ូក រលើ
មុមវាករ៏ដាយ រប្ពុះលទធិច្លោរនុះ គឺ សីហនុ ោចំ្ូលពី ច្ិនកុមែុយនិសត ជា ភាគ
រាយ មកផគុំ  រៅកនុងប្សុកតមែរ ោយ ជាមួយ ប្រនពណីនិយម នន ប្រជារាស្រសតឆ្ងែ់
រជឿ មិនតមន រែើមប ីែំរពញច្ិតតរាស្រសតរោុះរទ គឺ សំរាែ់ ែំររ ើ ផលប្ររយជនប៏្ពុះ
អ្ងគ រៅកនុង គតិឯកធិែរតយយ (individualisme)។ រយើង អាច្ទុក ច្លោ
សងគមរាស្រសតនិយម ជា កូន ឥតខាន់សាល  នន លទធិកុមែុយនិសតនិយមច្ិនប្កហម រកើត
រ ើង ជា កូនច្នប្ង សំរាែ់ ែំផ្លល ញ សងគមតមែរ។  



Page. 104 
 សមយ័ឯករាជ្យ - ១៩៦០-១៩៦៦ 

   

 

 
និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
ឆ្ន ាំ ២០០៣ 

 

« លទធបិ្រជាធែិរតយយឲរាស្រសតប្សួលយល ់» តែល សរមតច្សិហនុយកវា មករធវើជា
ពកយរសាល ក រតិតតែរងកើតភាពសែុកសាែ ញ កនុងគតិរាស្រសតតថមរៅរទៀត រប្ពុះកនុង
លទធិរនុះ មាន រកើតច្ំនួន កាន់តតរប្ច្ើនរ ើង នូវ ពួកអ្នកនរយបាយច្ិញ្ច ឹមឆ្ងន ងំ
បាយ របាករាស្រសត តែល តមែរ ឲរ ន្ ុះថា « អ្នកនរយរបាក » រោុះឯង។  
សភាប្រជាជនរមតតកតី សភាជាតិកតី ោែ នមាន ការទំោ់ទំនង រដាយច្ំរពុះ ជាមួយ
ប្រជាពលរែឋ រប្ពុះ អ្នកតំណាងរាស្រសត ថាន ក់ជាតិ និងរមតត ជា តំណាង
សងគមរាស្រសតនិយម រប្ពុះ ច្លោរនុះឯង ជា អ្នករប្ជើសររ ើស រែកខជនតំណាង
រាស្រសត កនុងច្ំរណា សមជិក សងគមរាស្រសតនិយម។  
ការហាមដាច្់ខាត មិនឲមាន គណែកសនរយបាយែនទរទៀត គឺ ជា ការែងខំឲ
មានតត «ការប្តិុះរុិះតតមួយគត់» កនុងប្រព័នធនរយបាយតមែរ ឧែមា អ្វីតែល សីហនុ 
យល់ថាប្តូវ គឺប្តូវរាស្រសត និង វរជន ទងំែពធជិត និង ប្កហសា ោោំន  ទុកជា ធម៍
ប្ពុះ រធវើ ែែិែតតិែូជា តែលជា ប្រព័នធ នន ការប្តិុះរុិះ តតមួយគត់រនុះ គឺជា ែំណង
សីហនុ ែំបាត ់  កុំឲមានវិស័យមតិសាធារណៈ និងប្រជ្ាននវរជនតមែរ៖ «ប្ពុះែិតា
ជាអ្នកតថរកោកូនរៅ ែូរច្នុះប្ពុះែិតាជាអ្នកគិត»។ ការប្រមូលផតុំ វរជនែញ្ញា វនត ឲ
រៅជុំ វិញ ែិតាឯករាជយជាតិ ឬ អ្នកែឹកោរំនុះ គឺជាទមាល ែ់។ រែស់សងគម សកតិភូមិ
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តែល សរមតច្សីហនុ កាយរច្ញពីកនុងប្រនពណីនិយមតមែរ យកមកអ្នុវតតន ៏រែើមបី
ពប្ងឹង រាជាអ្ំណាច្ រហតុរនុះឯង បានជា វរជនែញ្ញា វនត តលងមាន អ្នុភាពរែើមបី
ជួយកសាងពិតប្ាកែ នូវ ការរធវើែែិវតតិរសែឋកិច្ច និង សងគមកិច្ច ឲបានរជឿន
រលឿនឆ្ងែ់រហ័យ រប្កាយពី ប្សុកតមែរ បានកាល យ ជាប្ររទសឯករាជយមក។ សរមតច្
សីហនុ ប្ទង ់ តតងតតនិយយថា ប្ទងម់ិនតមន ជា សាស្រសាត ចារយសាកលវិទោល័
យរទ តត ជា កមែករ នន កិច្ចការរែឋ ធាល ែ់ កាន់ែំតណងជារប្ច្ើន មហាកសប្ត ោយក
រែឋមស្រនតី ប្រមុមរែឋ តែលសុទធ ជាមុមែំតណងពិបាក រហើយ មិនច្ាស់ ជាអាច្ទ
ទូលរសាធននិវតានរ៏ទៀតផង ប្ពុះអ្ងគ បានទទួលរជាគជ័យ កនុងរែសកកមែែំររ ើ
ជាតិពិត។ តតរយើងែឹងថា សញ្ញា ណ នន វិជ័យរនុះ វាមិនមានលកខណៈដាច្់ខាន
រោុះរ ើយ រប្ពុះ រគរ ើញមានពិតមលុះ ែូច្យ៉ា ងភាពប្ររសើរកនុងការរស់រៅរែស់
ប្រជាពលរែឋ ែ៉ាុតនត សីហនុ ប្ទង ់លុែែំបាត់រសរភីាពនរយបាយ លុែែំបាត់តនមល
នន ែុគគល តែល ជាប្គិុះ នន លទធិប្រជាធិែរតយយរសរ៖ី ឧែមា រគ រធវើប្ទុងមាសសំ
រាែ ់ដាក់រសកែ៏លអ តត ជា ែកស ីឥតអ្ណាត តរោុះឯង។  
គួររលើកមកពិចារណាែនតិច្តែរ អ្ំពីរសរភីាពនរយបាយ រប្ពុះ រសរភីាពរនុះ វា
មានរកើតរ ើងពី ការតស ូ រែើមប ីឲទទួលសាគ ល់តនមល រៅវិញរៅមក រវាង មនុសស
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រោក និង មនុសសរោក។  ជា ការតស ូតាងំពីមានមនុសសរោករស់កនុងរោក
រនុះរមលុះ តែល រគ រ ើញមានសាន មរៅកនុងប្រវតតិសាស្រសតននមនុសសជាតិ។ ការតស ូ
រនុះរទៀត ជា សញ្ញា សំោល់ នន ភាពមុសោន ប្ស ុះរែស់មនុសសរោកនឹង សតវ
គ ឺរប្ៅពីរសច្កតីប្តូវការអាហារ ជំរក សំរាែ់ រសច្កតីប្តូវការរែស់មលួនប្ាណ តែល
មនុសសរោក និងសតវ ប្តូវការែូច្ោន  តត មនុសសរោក មុសពី សតវ ប្តងម់នុសស
មានរសច្កតីប្តូវការរផសងមួយរទៀត គឺ ែំណងច្ង ់ ឲមនុសសែូច្ោន  ទទួលសាគ ល់
តនមលរែស់មលួន។  រែើមរ ើយ ជា ការតស ូហឹងោ ែនតែោត ែ់មក មាន ការវិវឌ្ឍន៏
ែនតិច្មតងៗ រៅ ជា ការតស ូ រធវើឲមានអារយធម ៌គឺ ជា ការតស ូ មានច្ាែ់ ជាអាជ្ា
កណាត ល តែល ប្រជាជន កនុងសងគមមួយ ជាអ្នកែរងកើតវារ ើង រដាយមលួនឯង កនុង
រោលការណ៏ នន ជោធិែតី រែើមប ីអាណាប្ររយជន។៏ ការរនុះរហើយ តែលរគ
រៅថា «លទធិប្រជាធិែរតតយរសរ»ី ជាសាន នែ ននមនុសសជាតិ ែ៏នថលថាល  និង នថលថនូរ។ 
ែរូច្នុះការលុែែំបាត់រសរភីាពនរយបាយ និង តនមលែុគគល រដាយ សីហនុ ជា អ្ំរពើ
ប្រឆ្ងងំនឹង លទធិប្រជាធិែរតយយរសរផីង និង ប្រឆ្ងងំនឹងមនុសសជាតិផង។  
ទសសនៈ នន អ្ណំាច្ រែស ់សងគមរាស្រសតនិយម 
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រែឋធមែនុញ្ា ឆ្ងន ១ំ៩៤៧កតី ឆ្ងន ១ំ៩៥៦កតី ពិតជាមាន វតាុធាតុលទធិប្រជាធិែរតយយ សំ
រាែ ់ ែំររ ើ សុផ្លតប្ររយជន ៏រែស់ប្រជាពលរែឋ មានការទទួលមុសប្តូវពិត រៅ
ច្ំរពុះមុម ប្រជាពលរែឋ តាម ការរបាុះរឆ្ងន ត។ ែ៉ាុតនត សរមតច្សីហនុ ែតងវរវារៅ
រក «ការរោរពននឥសសរជន» គឺ ទុក ែុគគលប្ពុះអ្ងគ ជារទវតាផង ជា ែិតាផង
តែល រគរ ើញមានរៅកនុងប្ទឹសតីរទវរាជយកនុងសម័យអ្ងគរ:«រមែឹកោ ំជាមគគុរទស
កផ៏ង ជាប្ពុះបាទធមែិកផង ែឹកោបំ្រជាពលរែឋ រៅរក រសកតីច្រប្មើន នុុះឯងរហើយ
តែល រគ រមើលរ ើញអ្ំណាច្រែស់សរមតច្សីហនុមំសអិតសាអ ងមលួន ឲមានភាវរូែជា
កិតតិគុណ (auréole) ផង ជាអ្នុភាពែ៏អ្សាច រយផងច្ំរពុះប្រជារាស្រសត។ រយងរៅ
រលើការវិភាគខាងរលើរនុះ រយើង សននិដាឋ ន បានថា ច្លោសងគមនិយម មិនអាច្
ចាត់ទុកជា ផលូវកណាត លបានរោុះរ ើយ។    ការពិត ច្លោរនុះ គឺ ថិត រៅរលើ
មាោ៌ លទធិផ្លត ច្់ការសុទធសាត នុុះឯងរហើយ រគ អាច្ចាត់ទុក សរមតច្សីហនុ ជា 
ជនផ្លត ច្់ការ ពក ់អាវច្ិនកុមែុយនិសត រសលៀកសំពត់កបតិតមែរ រមើលយូរ គឺែូច្អាយ៉ាង
រោខ នច្ិន(ហិ)តតមតង។  
២.២.ប្ពតឹតកិារណ៌ កនងុរយៈរពល ឆ្ងន  ំ១៩៦០ ែល ់ឆ្ងន  ំ១៩៦៦ 
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ប្ពុះមហាកសប្តសុរាប្មិត ប្ពុះអ្ងគសុគត រៅ នថងទី៣ រមសា ឆ្ងន  ំ១៩៦០ កនុងប្ពុះ
ជនែ ៦៤ឆ្ងន ។ំ សរមតច្សីហនុ ប្ទង ់មិនប្ពមប្ត ែ់មកទទួលរាជសមបតតិែនតពីែីតា
ប្ទង ់រដាយខាល ច្ចាញ់សែថ តែល បាន សបថ ែោា ែ់ពីប្ពុះអ្ងគដាក់រាជយថាវ យែិត
ថា ប្ពុះអ្ងគ មិនវឹលមក រសាយរាជសមបតតិ វិញជាដាច្់ខាត។ កនុង កែិច្ិតត
(caprice) រនុះ សរមតច្សីហនុ បានែរងកើត ឲមាន វិែតតរែឋធមែនុញ្ា រដាយយក
អ្ំណាច្ប្ពុះអ្ងគ មកសងកត់ មិនឲតតងតាងំ មហាកសប្តថែី  ែនត រាជសមបតតិ ពីែិតា
ប្ពុះអ្ងគ។ ប្ទង ់ ែងខំឲរែឋសភា រធវើច្ាែ់ពិរសស (៤រមសា) រែើមប ី ែរងកើត ប្កុម
ប្ពឹកោ រាជានុសិទធិ មាន សមាជិក ែីរូែ ប្ពុះអ្ងគមាច ស់ សីសុវតាិ មុនី ររ ៉ាត ជា 
ប្រធាន រោក រប្ទឿង កាង និង រោក ផូ រពឿង ជា សមាជិក រហើយ មាន
សមាជិក ជំនួស ពីររូែ រទៀត គឺ រោក រទព ផន និង រោក ពិទូ ែឺម៉ាុងរតរ ៉ាូ។  
ពួកអ្នកសីហនុនិយម មាន និោន ការរឆវងនិយម ោោំន យក តែែែទ (forme) ថែី
នន រែែរាជានិយម ោែ ន មហាហាកសប្តរនុះ មក ែកប្សាយ តែែែរញ្ញា រ ថា ជា
រែែរាជានិយម ែ៏ែរសិុទធ រប្ពុះមិនយក មហាកសប្ត ជា វតាុធាតុសំខាន់ តត យក
រាជែល័លងគ ជា ប្គិុះ នន រែែរប្ពុះរាជែល័លងគ ជា តំណាង នន ភនំរមរុ តែល ពួកប្ព
ហែណ៌ រគ ទុក ជា ភនំសកតិសិទធិ កនុង សាកលរោករនុះ។ រហតុរនុះឯង បានជារគ
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រប្រើ ពកយ កនុង បាវច្ោ រៅជំោន់រោុះ ថា «ជាតិសាសោ និង រាជែល័លងគ»។ 
ប្ទឹសតីរនុះ វា ប្តូវនឹង អារមែណ៏ រែស់សរមតច្សីហនុណាស់ ែូរច្នុះឯង ប្ពុះអ្ងគ ប្តូវ
ែរងកើត ង្ហរ អ្វីមួយ សំរាែ់ប្ពុះអ្ងគ។ ែំណងរនុះ វា មិន ជា ទុកករៈ (ពិបាករធវើ)
ច្ំរពុះ ប្ពុះអ្ងគរោុះរ ើយ រប្ពុះ រៅរពលរោុះ អ្វីតែល ប្ពុះអ្ងគ ច្ងប់ាន វា
ប្ោន់ តត ប្ពុះអ្ងគ ហានិយយរច្ញរៅ គឺ ពិត ជា បានសំររច្ ែូច្ ែំណងភាល ម
រប្ពុះ ប្ពុះអ្ងគ មានមាត់ទិពវរៅរហើយ ែូច្ពកយរគនិយយថា «ែំណងប្ពុះអ្ងគ គឺ
ជា ែញ្ញា តិច្ាែ់»។  
គូររយើងែឹងតែរ អ្ំពីការនិទនមលីៗមួយ សរមតច្សីហនុមឹងនឹង រោក រមៀវ សំផន
និយយ រជររចាល តាមតតទមាល ែ់ប្ទង ់រៅមុម រោក គួ រួន (រែឋមស្រនតីប្កសួងសនតិ
សុមជាតិ) ថា «អាហនុះ! គួរ តនវប្រសាតរខា ប្ររៅវាមតង» គួ រុន ែរវិារែ៏ភកតី ប្ពុះ
ករុណា យក ពកយរនុះ មករធវើែញ្ញា តិ ែង្ហគ ែ់ ែ៉ាូលិស ឲនវប្រសាតរខា រមៀវ សំផន
ទងំនថងប្តងត់មន។  
រៅ នថងទី១៧ មិថុោ ឆ្ងន  ំ១៩៦០ សភាជាតិ តែល ជា សភាប្រថាែ់ប្តា ោោំន រធវើ
ច្ាែ ់ ពិរសសមួយ តតងតាងំ សរមតច្សីហនុ ជា ប្រមុមរែឋ អ្ស់មួយជាជីវិត។ 
តំតណងរនុះ គឺ ជា លុែែំបាត់ រែែរាជានិយម រដាយ សីហនុមលួនឯង រទុះែី 
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សីហនុ ែំភាន ់ប្រជាពលរែឋ តាម ការតតងតាងំ មាតា ប្ពុះអ្ងគ ជា កសប្តីរទពរកស
(gardienne) នន រាជែលល័ងគករ៏ដាយ ក ៏វា មិនអាច្ោក់ នូវ មហិច្ាិតា ោែ នកំរតិ
រែើមប ីអ្ំណាច្រោុះបានរទ៖ លុែែំបាត់មហាកសប្ត តែល ជា ប្រមុមរែឋ តត ែរងកើត
ែំតណង ប្រមុមរែឋអ្ស់មួយជីវិត ឲប្សែ ច្ាែ់រែឋធមែនុញ្ា រហើយ មាន លកខណៈ
ជា តំតណង អ្ច្ិនស្រនតយ គឺ ជា ការរធវើ រែឋប្រហាររែឋធមែនុញ្ា មតងរទៀត រែើមប ីរោំយ
រែែរាជានិយម រចាលរោុះឯង។  តត ការរោំយរនុះរទៀត ជា ទរងវើ ច្ំត ក
ណាស ់គឺ សីហនុ រៅ រកោជានិច្ចនូវ ឯកសិទធ ិនិង ែុពធសិទធិមហាកសប្ត កនុង
ែំតណង ប្រមុមរែឋ ទងំអ្ស់ ែូរច្នុះ ប្ពុះអ្ងគ កាល យ ជា ប្រមុមរែឋផង ជា ប្រមុម
អ្ំណាច្ នរយបាយផង សួរថា រតើ លកខណៈតែែរនុះ រគ រៅ វា ថា អ្វី
រៅ ? មិនតមនជាជនផ្លត ច្់ការរោុះឫ ? 
រែែ តែល សីហនុ ែងខំ ឲពលរែឋតមែរ យកមកប្រតិែតតិ រៅរពលរោុះ គឺ ជា រែែ 
«វិជ័យននអ្វិជាា » និង «លងងរ់លល ដាច្អ់្ហង្ហក រ» ជា ប្រមុមរែឋ មាន មារយទ ជា ឪ
តាា នភាព (vulgaire) គិត តត ពី ថតកុន ែរងកើត ប្ពឹតតិែ័ប្ត«រផសងៗ» ច្ុុះផោយ
រូែថត មុសសីលធម ៏ (érotique) រថាកទែ ប្រមាថរមើលង្ហយ តនមល ប្រនពណី
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តមែរ រែែរនុះ មាន រ ែ្ ុះថា«សងគមរាស្រសតនិយម» តែល ជា រែែ រកើតរច្ញពី
រសពរមថុនកមែ រវាងរែែសទិធអិ្ណំាច្16 និង រែែសមសត17។  
រែើមប ីែំភាន់រាស្រសតតមែរ ថា ប្ពុះអ្ងគ ជា អ្នកសងគមរាស្រសតនិយមរលម១ សរមតច្សីហ
ន ុរធវើ សងគមមូែនិយកមែ យកលំអានច្ិនកុមែុយនិសតជាប្គិុះនរយបាយ យកគំនិត
កំតណ ទប្មងរ់សែឋកិច្ច អ្នករឆវងនិយមតមែរ មករធវើ ជា មរធោបាយ ឧែសាធន
(accessoire) យក ប្រជាភិថុតិ ជា ឧែករណ៏ នន ការរឃាសោ ទងំអ្ស់រនុះ
 គឺ កនុងរោលែំណង តតមួយ គឺ អ្ំណាច្អ្ញសីហនុ។  គួរ រលំឹក ែនតិច្តែរថា 
កនុង ច្រោល ុះ ឆ្ងន ១ំ៩៥៦ ១៩៥៧ សរមតច្សីហនុ បានអ្នុញ្ញា តឲរាជរដាឋ ភិបាល
ែឹកោរំដាយ រោក សាន យុន យក គំនិត ពួកអ្នករជឿនរលឿន មកសាក
លបង អ្នុវតតិ គំនិតរោុះ មាន ច្ុុះផោយ រៅកនុង ប្ពឹតតិែ័ប្ត នន សមាគមនស៏ហ
ភាព នន និសសតិតមែរ (U.E.K) រៅរពលរោុះ រោក រមៀវ សំផន ជា ប្រធាន

                                                      
 

 

16 សទិធអិ្ណំាច្ ; autoritaire.  

17 សមសត17 ; totalitaire. 
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រហើយ រោក តតងតត រផ្ើ ថាវ យ សរមតច្សីហនុ ប្គែ់រលមជានិច្ច៖ ការែ៉ាុនែ៉ាងរែស់
រាជរដាឋ ភិបាល សាន យុន គឺ យកតផនការ កសិកមែ តែែកុមែុយនិសត និង រធវើ ទំរនើ
មកមែ នន រច្ោសមព័ន កនុង វិស័យសិរបកមែ និង ការករកើត ជាែំែូង នន មូល
ធន (précapitaliste) កនុង វិស័យ រសែឋកិច្ចឧសោហកមែតូច្ៗជាចាបំាច្់។ 
រប្កាយមក រគ រ ើញ រោក រមៀវ សំផន យក ែោា ត់គំនិតរនុះ មករធវើអ្ធិរាយ
យ៉ា ងរកាុះកាយ រៅ កនុង និរកខែែទ រែស់ រោក រៅ កនុងឆ្ងន  ំ ១៩៥៩។ តត 
គំនិតរនុះ រគ ធាល ែ់បានរ ើញវា រៅកនុងរសៀររៅមួយ មាន ច្ំណងរជើ ងថា៖ ែញ្ញា
រសែឋកិច្ច រែស់ សងគមនិយម រៅសហភាពសូរវៀត(១៩៥២) និពនធ រដាយ រោក
សាត  លីន តែល អ្នករឆវងនិយម រៅជំោន់រោុះ យកវាមកអាន រហើយ ទុកជា ទិែឋិ
(dogme) សំរាែ់រោរព។  
សកមែភាព នរយបាយ រៅកនុ ងប្ររទស  
រៅ កនុងឆ្ងន  ំ ១៩៦០ សរមតច្សីហនុ ដាក់កនុង ររែៀែវិរៈ សំរាែ់ ជូន សមាជជាតិ
រលើក ទី៩ និង ទី១០ ឲពិនិតយ ជា រលើកែំែូង រលើ តផនការប្ាឆំ្ងន  ំ រែស់
សងគមរាស្រសតនិយម។ ជារលើកែំែូងតែរ សីហនុ យក រសែឋកិច្ចសងគមនិយម មក
អ្នុវតតន ៏ជា ផលូវការ កនុង កមែវិធីនរយបាយ រែស់រាជរដាឋ ភិបាល។  
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រៅ នថងទី ១៨ ធនូ ឆ្ងន  ំ១៩៦១ សរមតច្សីហនុ បានែរងកើត គណកមាែ ធិការ ប្រឆ្ងងំ
នឹងអ្ំរពើពុករលួយ តែល ជា ជមងឺរានំរ ៉ារែស់រែឋបាលតមែរ។ ែូច្ធាល ែ់បានជំរាែ ពីខាង
រលើកមុនមករហើយ ថា រាជប្កមការ រៅប្សុកតមែរ ជា វណណៈមួយ មាន ែុពធសិទធិ
មាន អ្ំណាច្ខាល ងំកាល ណាស់ រលើប្រជារាស្រសត មិនប្តឹមតត ជា វណណៈ នន អ្ំណាច្ អ្ងក
ការរនុះ ជា មនាីរជាតិ សំរាែ់ រកសុីឲមានបានយ៉ា ងឆ្ងែ់រហ័ស។ អ្វីតែលជា កិច្ច
ការរាជការ ពួកមស្រនតី ោត់ ោ ំោន  យករៅលក់ែូរ ែូច្ជាទំនិញ រែើច្ងប់ានកតនលង
ខាល ញ់ ប្តូវ មាន លុយទិញ រទើែអាច្ទទូលែំតណងរោុះបាន:អ្នកធំសុីតាមធំ អ្នក
តូច្សុីតាមតូច្ រប្ពុះ អ្ំរពើ ពុករលួយ វា កាល យ ជា វរបធម៌ជាតិ។ អ្ោនុភាពរៅ
ច្ំរពុះមុម ែញ្ញា រនុះ តមែររយើង រៅសល់តត ការលួងច្ិតតមលួនឯងថា ជមងឺ ប្តាតំប្តង
រនុះ វា មាន រៅ រពញពិភពរោក ឯច្ំតណក អ្នកសីហនុនិយម ោ ំោន  តអូញតតអរ
អាណិត ប្ពុះករុណារែស់រគ ថា សរមតច្ប្ពុះអ្ងគ មំប្រយុទធ ែំបាត ់អ្ំរពើ ពុករលួយ
ខាល ងំណាស់តែរ តត ប្ពុះអ្ងគ តតមាន ក់ឯង ោែ ន ជំនួយរសាុះពី សំណាក់មស្រនតី ោែ ន
អ្នកណា ហា ន រតឹង រែើកមុមមស្រនតីពុករលួយ រតើ រធវើែូច្រមតច្រៅនឹង អាច្ឲវិធានការ
ប្ទង ់មាន ប្រសិទធិភាពរកើត ? កនុង ែញ្ញា ពុករលួយ តមែររយើង មាន វិស័យមតិរផស
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ងៗោន  តត សុទធតត មានឆនាុះលអៗ ប្រឆ្ងងំនឹងអ្ំរពើរនុះ សួរថា រតើ រហតុែូច្រមតច្
បាន ជា ជមងឺពុករលួយ វា កាន់តតធងន់ធងរៗរ ើងជានិច្ច រៅកនុង ប្សុកតមែរ ? 
រៅ កនុង តម មករា ឆ្ងន  ំ១៩៦៣ សរមតច្សីហនុ បានតថលងរៅច្ំរពុះសមាជជាតិ ថា
ប្ពុះអ្ងគ មិនប្រឆ្ងងំនឹង ការប្រកាស រែែសាធារណរែឋ រៅប្សុកតមែររោុះរទ។ 
ការរនុះ វា ជា ទមាល ែ់ នន ការមួរ ៉ា  និង កែិច្ិតត រែស់ប្ទង ់ តតែ៉ាុរណាណ ុះ។
នរយបាយ ែឹកោជំាតិ រែស់ប្ទង ់គឺ ឈ្ររលើ កែិច្ិតត រនុះឯង, មសលឹមិញ និងនថង
តសអក រសែ់សីហនុ គឺ ែរងកើត ជា និច្ច នូវែញ្ញា ែល់ប្រជាជាតិតមែរ រប្ពុះមសលឹមិញ
ប្ទង ់ថា ប្កហម តត ែល់ នថងតសអក ប្ទង ់ថា រមៀវ អ្វីតែលជាការពិត វាោែ នរោុះ
រ ើយ រៅកនុង ការប្តិុះរុិះ រែស់សរមតច្ឪ។  
កនុងតម វិច្ាិកា ឆ្ងន ១ំ៩៦៣ ប្ទង ់រធវើ ជា តូែនីយកមែធោោរ និង អាហរណករ/នីហរ
ករ តែលជា តផនកពីរ សំខាន់ នន រសែឋកិច្ចរសរ។ី ជំហានរនុះ ជា ជំហានមួយរទៀត
រែើ ររឆ្ងព ុះ រៅរក រសែឋកិច្ចសងគមនិយម តែលជា ររាគលកខណៈ(symptôme) នន
ររាគសពឹក នន រសែឋកិច្ច ជាតិតមែរ។ រៅនថង ទី១៣ មករា ឆ្ងន  ំ១៩៦៤ ប្ទង ់រធវើកំតណ
ទំរង ់រែឋធមែនុញ្ា ែរងកើត ប្រជាតុោការ។  
សកមែភាព នរយបាយ រៅរប្ៅប្ររទស 
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- នថង ទី១៦ ឧសភា ឆ្ងន  ំ១៩៦១៖ ប្ទង ់រធវើជាប្រធានននសននិសិទ រៅទីប្កុងសុឺតណវ
សតីអ្ំពីែញ្ញា រៅប្ររទសោវ។  
- ពី នថងទី១ ែល់ ៥ កញ្ញា  ឆ្ងន  ំ១៩៦១៖ ប្ទង ់ច្ូលរួមការប្រជុំ កនុងសននិសិទននែណាត
ប្ររទសមិនច្ូលប្រតិព័នធណាមួយ រៅទីប្កុងតែលប្កាត។  
- នថង ទី១៥ មិថុោ ឆ្ងន  ំ១៩៦២៖ តុោការអ្នតរជាតិ (C.I.J) សំររច្ ឲកមពុជាឈ្នុះ
កត ីកនុង ជរមាល ុះទក់ទងនឹង ប្ាសាទ ប្ពុះវិហារ រវាង តមែរ/រសៀម។  
- នថង ទី២០ កកតដា ឆ្ងន  ំ១៩៦២៖ សីហនុ សុំឲរែើក សននិសិទទក់ទងនឹងអ្ពោប្កិត
រែស់ប្ររទសកមពុជា។  
- កនុង ឆ្ងន  ំ១៩៦២៖ សីហនុ រែើកឲមាន តំណាង ពណិជាកមែ យួនខាងរជើ ង រៅភនំ
រពញ។  
- នថងទី១ វិច្ាិការ ឆ្ងន  ំ១៩៦៣៖ សីហនុ ផ្លត ច្់ ទំោក់ទំនង តាមផលូវទូត ជាមួយ យួន
ខាងតបូង។  
- នថង ទី១៩ វិច្ាិកា ឆ្ងន  ំ១៩៦៣៖ សីហនុ ែែិរសធ ជំនួយ សហរែឋអារមរកិ រហើយ
រធវើ ការអ្ំពវោវ សុំឲច្ិនកុមែុយនិសត ែញ្ចូ នអ្នកឯករទសច្ិន មកជួយតមែរ។  
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- នថង ទី១៩ វិច្ចិកា ឆ្ងន  ំ១៩៦៣៖ សីហនុ អ្នុញ្ញា ត ឲបាតុករតមែរ រឡាមព័ទធ រហើយ
វាយ ច្ូលសាា នឯកអ្គគរែឋទូត សហរែឋង្ហរមរកិ និង អ្ងរ់គលស រៅកមពុជា។  
- នថង ទី១១ មិោ ឆ្ងន  ំ១៩៦៤៖ ប្ររទសកមពុជា ដាក់ពកយែណតឹ ង រៅប្កុមប្ពឹកោ
សនតិសុម នន អ្ងគការសហប្រជាជាតិ អ្ំពី ការ ល្ នពនកងទ័ពអារមរកិកាងំ និង
យួនខាងតបូង មកកនុងប្ររទសតមែរ។  
- កនុង តម តុោ ឆ្ងន  ំ១៩៦៤៖ មាន ការជួែជតជកោន រវាងតមែរនិងយួនខាងរជើ ងរៅ
ទីប្កុង រែ៉ាកាងំ។  
- កនុង តម មិោ ឆ្ងន  ំ១៩៦៥៖ មានរែើក សននិសិទ នន ប្រជាពលរែឋឥណឌូ ច្ិន រៅរាជ
ធានីភនំរពញ។  
- នថង ទី៣ រមសា ឆ្ងន  ំ១៩៦៥៖ កមពុជា ផ្លត ច្់ការទក់ទងតាមផលូវទូត ជាមួយ អារមរ ិ
កាងំ។  
- នថង ទី១១ រមសា ឆ្ងន  ំ១៩៦៦៖ កមពុជា និង យួនខាងរជើ ង ចាែ់រផតើ មមានទំោក់
ទំនង តាមផលូវទូត។  
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- នថង ទី៣០ កកតដា រោក ឧតតមរសនីយ សា ល ែឺង ៉ាូល ប្រធាោធិែតី សាធារណ
រែឋបារាងំតសស បាន អ្រញ្ច ើញមករធវើ ទសសនកិច្ច ជាផលូវការ រៅប្ររទសកមពុជា។ 
រោក បានរធវើ សុនារកថា មួយ សតី អ្ំពី ែញ្ញា សស្រង្ហគ ម រៅរយៀកណាម កនុងរោុះ
រោក បានឲ វិស័យមតិ រោកថា ែំរណាុះប្សាយ នន សស្រង្ហគ មរនុះ មាន តតផលូវ
នរយបាយ ែ៉ាុរណាណ ុះ រទើែអាច្ ែញ្ច ែ់សស្រង្ហគ មបាន។  
រែើរយើង រធវើការសរងខែនរយបាយ សរមតច្សីហនុ កនុងរយៈរពល៥ឆ្ងន  ំ (១៩៦០
ែល់ ១៩៦៥) គឺ ជា ែំរណើ ររែើ រច្ូល រដាយមលួនឯង រៅរស់រៅ កនុងប្ទុងកុមែុយនិសត
រហើយ ក ៏ជា ការលុែែំបាត់ រដាយមលួនឯង នូវធមាែ នុរូែ រែស់ប្ទង ់តែល វាមានពី
ប្រជាប្រីយភាព អ្ភិវឌ្ឍន ៏ និង នរយបាយអ្ពោប្កិត រែស់ប្ពុះអ្ងគ។ រយើងនឹង
ែនត ការសិកោ រែស់រយើង អ្ំពី ផលវិបាក តែល រកើតរច្ញមកពី ការតែរ
នរយបាយ រែស់សរមតច្សីហនុ តែលោឲំ រសែឋកិច្ចជាតិវិោស រហើយ ឲ ប្រជា
ជាតិតមែរ ធាល ក់ ច្ូលរៅ កនុងសស្រង្ហគ ម តែល ែរងកើតរ ើង រដាយ ពួកកុមែុយនិសត 
តែល ជា ប្រិយមិតត រែស់ ប្ពុះករុណាសីហនុ។  
ការរប្រើពកយ៖ 
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រែែសិទធិអ្ំណាច្ : Régime autoritaire ; រែែ ហាម ប្រជាពលរែឋ មិនឲ
រធវើ, រែែរនុះ វាយ ករមាច្ អ្នកប្រឆ្ងងំ។  
រែែសមសត : Régime totalitaire ; រែែ ែងខំ ប្រជាពលរែឋឲរធវើ, ជា រែែ 
មានគណែកសតតមួយ រហើយ ែញ្ចុ ុះែញ្ចូល ប្រជាពលរែឋ តាមការែងខំ ឲរធវើតាម
មរោគមវិជាា រែស់គណែកស។ 
និយមន័យ រែស់ រោក ប្សី Annah Arendt។  
ឯកសារនងិរសៀវរៅរយង៖ 
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 លទធិប្រជាធិែរតយយអ្ឌ្ឍរដាយច្ំរពុះ ; Démocratie semi-directe។  
សភាប្រជាជន (Assemblées Populaires) ររែៀែរបាុះរឆ្ងន ត រប្ជើសតាងំ គឺ
ែូច្ោន នឹង ការរបាុះរឆ្ងន ត រប្ជើ រសើស តំណាងរាស្រសតរែឋសភា ច្ំនួន មានពី ៥ោក់
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រៅ១៨ោក់ រៅតាមជំនួនប្រជាជនកនុងរមតត។ រៅទីប្កុងភនំរពញ មានតំណាង ៧
ោក។់  
ែកប្សងព់ីសននិសិទសមតច្សីហនុរៅសាកលវិទោល័យច្ាែ់រៅទីប្កុងបា៉ា រសី ោ
នថងទី២៩ មិថុោ ឆ្ងន  ំ១៩៦៤។  
ច្ុុះផោយរៅកនុងទសសដាវែតីច្ាែ់ និងនរយបាយ រៅកនុងរលមទី៤ តមតុោ-ធនូឆ្ងន  ំ
១៩៦៤។  
៥ ប្រនពណីនិយម ; Folklore. 
៦ ែែិែតតិែូជា ; ែូជាពីការប្រតិែតតិប្តឹមប្តូវតាមធម៍ប្ពុះពុទធ។  
៧ ជោធិែតី ; Souveraineté populaire។  
៨ ការោរពឥសសរជន ; Culte de personnalité. 
៩ ជារជាទយទអ្ភ័ពធ រប្ពុះ រប្កាយ ពី ែិតាប្ពុះអ្ងគ ហលួង សីសុវតាិ មុនីវងស សុគត
បារាងំ មិនររ ើស យកប្ពុះអ្ងគ ឲប្គងរាជយ តែរ ជា រៅរប្ជើសររ ើស សរមតច្ សីហនុ
ជា កែួយ រែស់ប្ពុះអ្ងគ ឲប្គងរាជយរៅវិញ។  
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Thèse de Khieu Samphan : L’économie du Cambodge et ses 
problèmes d’industrialisation (រសែឋកិច្ចរៅកមពុជា និងែញ្ា  ឧសសហូែនី
យកមែ។  
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សមយ័ឯករាជ្យ - ១៩៦៦-១៩៧០  

រែើមករំណើ តននការប្តុិះរុិះនរយបាយតមែរ 
រយើង រែើក វងប់្កច្ក រែើមប ី សិកោអ្ំពីរែើមកំរណើ តននការប្តិុះរុិះនរយបាយតមែរ
មុននឹង ែនត ពិនិតយរមើល សម័យសងគមរាស្រសតនិយមទី៣ រប្ពុះ វាោឲំរយើង អាច្
សាគ ល់ នូវ កមាល ងំ នរយបាយតមែរ រៅកនុងជំោន់រោុះ។  
រយើងែឹងថា សងគមែុរាណតមែរ អាច្រកោ ការរស់រៅ រែស់មលួន អ្ស់រប្ច្ើនសតវតស
រៅកនុង សាិរភាពែ៏ប្ររសើរ ប្ររែុះនឹង និច្ចលភាព មាន អ្នករច្ុះែឹង ប្រកែ រដាយ 
គតិែណឌិ ត មាន រាស្រសតសលូតែូត រច្ុះរោរពប្រតិែតតិ ោោំន រស់កនុងែរយិកាស សងែ់
រសងៀម រៅរប្កាមបារមី ប្ពុះមហាកសប្ត និងប្ពុះពុទធសាសោ កនុងជំរនឿរជឿ កមែ
វាសោ។    តត រៅរពលតែល ប្រជារាស្រសត ចាែ់រផតើ ម ែឹកមលួន ថា រជាគវាសោ
រែស់មលួន វា អាច្ ប្ររសើររលើស ពី ជីវិតតែលមលួន កំពុងរស់រៅ រហើយ អ្នករច្ុះែឹង
សំោល់ រ ើញថា រសរភីាព និង ែរច្ចករទស អាច្ រែើក ទសសនវិស័យ ឥតមានកំ
រតិ សំរាែ់ សកមែភាព នន មនុសសរោក តែល ជា ទរងវើ អាច្ ែំោស់រតូរ សងគម
ែុរាណ ឲរៅជា សងគមសម័យ ប្រកែ រដាយរសច្កតីច្រប្មើន។ ការែំរែើកតភនករនុះ
ោែំរងកើត ការប្តិុះរុិះនរយបាយ តែល ជា ការប្តិុះរុិះ ជាថាមវន័ត ែរងកើត ែញ្ញា
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រហើយ ែញ្ញា រនុះ គឺ រប្រៀែបាននឹង ជីរ សំរាែ់ដារំែើមរឈ្ើ ននការច្ំររ ើនលូតោស់
រនុះឯង រហើយ ការលូតោស់រនុះ ប្តូវចាបំាច្់ មាន លទធិប្រជាធិែរតយយ ជា បាទ
ផង ជា មរធោបាយផង សំរាែ់ តច្កផលឲរសែើោន  រៅតាម ែុញ្ញា កិរយិ រែស់
ពលរែឋមាន ក់ៗ រៅកនុង សងគមជាតិ។ រហតុរនុះឯង រយើង អាច្ ទុកការប្តិុះរុិះ
នរយបាយ ជា កតាត  សំរាែ់ រសំាយរច្ញពី សងគម នូវ ទមាល ែ់ ជា អ្វិជាមាន ទុក
តត ទំោម ជា វិជាា មាន យកវា មកែូក ជាមួយ ែរច្ចករទសទំរនើែ សំរាែ់ ែំតរែំរួល
សងគមតមែរ ឲ រតឹតត ពិសាត រ ឆ្ងែ់រហ័សរៅរទៀត កនុង រសរភីាព សមភាព និង
អ្ភិវឌ្ឍន។៏  
ែំរណក កមាល ងំ នរយបាយ កនងុសមយ័ សងគមរាស្រសតនយិម 
ែូច្ ធាល ែ់បានជំរាែរួច្មករហើយថា រប្កាយ ពីច្លោសងគមរាស្រសតនិយម ែរណតើ
មបាន អ្ំណាច្ទងំអ្ស់ កនុងកំ ុង ឆ្ងន ១ំ៩៥៦ កមាល ងំនរយបាយ តែល ធាល ែ់មាន
សកមែភាព បានោោំន  សមងំរែក រងច់ា ំឪកាសលអ តែល មលួន យល់រ ើញថាវាែល់
កាល អាច្ឲមលួន រងើែរធវើ សកមែភាព នរយបាយ បានរ ើងវិញ។  កមាល ងំរោុះ
មាន ៤ ប្កុម៖ អ្នកជាតិនិយម, អ្នកសាត នំិយម, អ្នករជឿនរលឿននិយម និង អ្នក
កុមែុយនិសតនិយម។  
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ការភ្ាករ់លឹក នន អ្នករសនហាជាតិ 
ជា ែឋម គួររយើងរលើកយកច្ំណុច្ ននការភ្ាក់រលឹកននអ្នករសនហាជាតិ មករធវើជា
រយង កនុងការករកើត នន ការប្តិុះរុិះនរយបាយតមែរ។  រយើងគួរកត់សំោល់ថាការ
ហូរច្ូល នន វរបធម៌ែសចឹមប្ររទស មកកនុងប្សុកតមែរ កនុង សម័យអាណាពោបាល
បារាងំ (១៨៦៣-១៩៥៣) ោែ ន ោមំក នូវ ពនលឺ ននរសរភីាព និង សិទធិមនុសស សំ
រាែ ់សងគមតមែររោុះរ ើយ រប្ពុះថា សទធិសញ្ញា អាណាពោបាលបារាងំ ជាមួយនឹង
តមែរ ជា សទធិសញ្ញា នរយបាយ និងរយធា តែល មាន ច្ំណុច្ធំពីរ៖ ការពរមហា
កសប្ត និង ប្ររយជនប៏ារាងំ និងតមែរ រៅច្ំរពុះមុមប្ររទសជិតខាង មាន យួន
រសៀម ជាអាថ។  
តមែររយើង ភាគរប្ច្ើន តតងតតយល់រ ើញថា សទធិសញ្ញា អាណាពោបាលបារាងំ
ជា «អ្រំពើមយួមនិលអ តតជាការចាបំាច្ណ់ាស»់ សំរាែ់ សរស្រង្ហគ ុះជាតិតមែរ ពីមហិច្ាិ
តា ជាវិតាា រកមែ រែស់ ប្ររទសរសៀម និងយួន។    តត សទធិសញ្ញា រនុះ វា រៅ រកោ
ជានិច្ច នូវ សាា នភាព ជា ប្ររទសម្ុំែររទស គឺ ប្សុកតមែរ ប្ោន់តត ែូរ អ្នកប្តួតប្តា
តតែ៉ាុរណាណ ុះ។ កនុងសាា នភាពរនុះ តមែររយើង ប្ោន់តត បាន រធវើការរប្រៀែរធៀែ ថា
រៅហាវ យថែី  ោត ់មាន ច្ិតតលអ ជាង រៅហាវ យចាស់ រហើយោោំន  រស់រធវើជាបាវរគ
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ែនតរៅរទៀត ឥត ោោំន  មាន បារមា អ្ំពីអាោគតជាតិរោុះរ ើយ។ រែើកាលណា
មាន រកើតច្លោប្រឆ្ងងំនឹង រែែអាណានិគម ែូច្យ៉ា ង ច្លោររំដាុះជាតិ រែស់
រោកប្កឡារហាមគងក់តី អាចារយសាវ កតី កនុងសតវតស ទី១៩ តមែររយើង ភាគរប្ច្ើន ក៏
ោោំន  និយយ តាមការរចាទ រែស់បារាងំ និង រាជានិយម ថា ជា អ្ំរពើកបត់ជាតិ។ 
ពិតប្ាកែណាស់ តមែររយើង ោោំន និយយ តាមរគតែែរនុះ រប្ពុះ ខាល ច្អ្ំណាច្
អ្នកប្តួតប្តា រែើ រគ ថាលអ ប្តូវតតោោំន  ថាលអ រែើ រគ ថាអាប្កក់ ប្តូវោោំន  ថា
អាប្កក,់ ររឿងរនុះ រែើរយើង មិនបានយកមក ពិចារណា ឲបានម៉ាត់ច្ត់ គឺ ោោំន គិត
ថា ជាររឿងធមែតា ឧែមាថា រតើមនុសសណាមួយមិនខាល ច្សាល ែ់ ? តតរែើរយើង យក
វា មកគិតែនតិច្ រយើងរ ើញថា កនុងពកយតមែរ ក ៏មាន ពកយ «វិរែុរស» សួរថា រតើ
ពកយរនុះ វាបាត់ ពី សតិតមែរ អ្ស់រហើយឫ ? រែើបាត់តមន ររឿងរនុះ វា មិនតមន ជា
ររឿងធមែតារោុះរទ សំរាែ់ជាតិ រប្ពុះ ពកយ វិរែុរស រនុះ វាមាន សារជាតិ ពីរ
សំខាន់ គឺ រសច្កតីកាល ហាន និង រសច្កតីលុះែង ់ ប្ររយជនផ៏្លា ល់មលួន រែើមបី
ប្ររយជន ៏និង កិតតិយសជាតិ។ សញ្ញា ណ នន ប្ររយជនជ៏ាតិរនុះ វាមុសោន នឹង
ប្ររយជនរ៏ួម រប្ពុះ ប្ររយជនរ៏ួម ឬ អាណាប្ររយជន ៏ រៅកនុង ប្ររទស មាន
នីតិរែឋ មាន ច្ាែ់រែឋ សំរាែ់ ការពរវា ឯច្ំតណក ប្ររយជនជ៏ាតិ តែល ជា ឧតតម
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ប្ររយជន ៏មាន អ្នកការពរ គឺ ប្រជាពលរែឋ តែល ជា អ្នកប្រជាធិែរតយយ រនុះ
ឯង។ កាពរប្ររយជនជ៏ាតិ ជា ករណីយកិច្ច សិទធិ និង ជា កតពវកិច្ច រែស់
ពលរែឋមាន ក់ៗ រៅកនុងឆនាៈទូរៅ នន ប្រជាពលរែឋ។ ែូរច្នុះ រែើ ប្រជាជាតិ កាល យជា
ប្រជាជាតិម្ុំរគ ប្រជាពលរែឋរនុះឯង ជា អ្នកទទួលមុសប្តូវទី១ រប្ពុះ មលួនរនុះឯង
ជា អ្នកការពរ។  ែូច្ សភាសិតតមែរមួយ ចារតច្ងថា៖ «ែំរខីាវ ក់ប្ទមាក់ឆកួត» មាន
ន័យថារែើ រាស្រសតលងង ់គឺច្ាស់ជា មានរសតច្ឆកួត ែឹកោជំាតិ ជាពុំខាន។  
ការករកើតគំនិតនរយបាយតមែរ រៅកនុងសតវតស ទី១៩ គឺ នរយបាយ ប្រឆ្ងងំនឹង
រែែអាណានិគមបារាងំ រប្ពុះ រែែរនុះ ឲ សិទធិ ែល់ ជនជាតិយួន មករស់រៅ
កមពុជារប្កាម មាន កមែសិទធិ ប្សែតាមច្ាែ់ មិនតថម តតែ៉ាុរណណុះ រគ ែញ្ចូលជន
ជាតិយួន ឲមករស់រៅ កនុងែណាត រមតត ឋិតរៅ ជុំ វិញែឹងទរនលសាែ រគយកជន
ជាតិយួន មកប្តួត អ្នករាជការតមែរ រៅប្គែ់ប្កសួង ជា ពិរសសប្កសួង សនតិសុម
ជាតិ និង រតោោរភិបាល។ កនុង ភូមិរសែឋកិច្ច បារាងំ រគ មិនសូវយកច្ិតតទុកដាក់
ជួយតមែរ ឲរធវើ អ្ភិវឌ្ឍនជ៏នែទ កនុងតផនក កសិកមែ កែ៏ូច្ កនុងតផនក សិរបកមែ រគគិត
តត រធវើ នរយបាយ រសែឋកិច្ច ែំររ ើ តត ប្ររយជនអ៏ាណានិគម យកឈ្ែួញច្ិន និង
យួន ជា ោែការ ជារែើមអាទ៌ ឬ ជា ឈ្ែួញកណាត ល ោចំ្ូលទំនិញពីែររទសមក
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លក ់តែល ជា អ្ំរពើ រធវើឃាត រដាយមិនច្ំរពុះ ែល់ ផលលិតកមែ កនុងប្សុក ោឲំ
រសែឋកិច្ចជាតិ បាត ់សវ័យភាព នូវ ផលិផល ចាបំាច្់ សរំាែ់ ការរស់រៅររៀងរាល់
នថង។  ែូច្ រោក ែ៉ាុន ច្នាម៉ាុល រលើក មកែង្ហា ញ រៅកនុងរសៀវរៅ រែស់ រោក 
«គុកនរយបាយ»រៅ រពលសស្រង្ហគ ម រោក រលើកទី២ ផាុុះរ ើង ប្រជាជនតមែរ ជួែ
ប្រទុះ នូវ ការមវុះខាត ប្គែ់តែ ជា ពិរសស ប្កណាត់ សំរាែ់ កាត់រធវើ សំរលៀកែំព
ក ់រប្ពុះ តមែរ ឥត បានដាកំរាស មវុះ ររាងតមាញ មិនតតែ៉ាុរណាណ ុះ បារាងំ ជំោន់
រោុះ រគ ទុក អាជិវកមែរនុះ ជារទស រែើច្ងត់ាញ គឺ លួច្រធវើ រហើយ រែើ អាជ្ាធរ
ចាែ់បាន រគ យករៅដាក់គុក។ វិធានការរនុះ គឺ សំរាែ់ ការពរឈ្ែួញកណាត ល
ោឲំ រាស្រសតតមែរ រស់កនុងទុកខ ែូច្សតវ គឺ ប្សាត រៅកនុងមាម រប្ពុះ អ្ត់សារុង និង
សំពត់រសលៀកពក់។ ប្ពឹតតិការណ៏ពិតរនុះ ោឲំ រយើងសួរថា រតើ រែែអាណានិគម
រៅរពលរោុះ មាន ធាតុ ជា រែែ តែែ ណាតែរ ? 
ទរងវើតែែរនុះ ននតមែររយើង ចាែ់រផតើ ម មាន មរោសរញ្ចញោ យល់រ ើញថា អាជ្ា
ធរ អាណាពោបាលបារាងំ កបត់ជាតិតមែរ រធវើ   នរយបាយ ែំររ ើ ប្ររយជនឯ៏កជន
នងិ ប្ររយជនម៏លួនឯង។ ររឿងរនុះ អ្នកតាមដានប្រវតតិសាស្រសតជាតិ ែឹងថា គំនិត
ប្រឆ្ងងំនឹង បារាងំ ចាែ់រផតើ ម ែុុះរច្ញ ជារូែ ភាពនរយបាយពិត តាមការែរងកើត
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សារពត៌មា ន«អ្ងគរវតត» រៅឆ្ងន  ំ១៩៣៦ ពី សំណាក់ អ្នករសនហាជាតិតមែរ មួយប្កុម
តែល រយើង រលើក យក រ ែ្ ុះ មហាែុរស ទងំរោុះ មករលំឹកគុណ មាន៖ ភិកខុ
តហម រជៀវ, រមៀវ ជុំ , បា៉ា ង ខាត់, រោក សុឺង ង ៉ាុកថាន់, រអ្ៀវ រកើស, សុឹម វា៉ា
រទព បា៉ា ន់, ែ៉ាុណណ ច្នាម៉ាុល និង អ្នករសនហាជាតិ អ្ោមិក ជារប្ច្ើនរទៀត។ សារព៌ត
មានរនុះ ជា ការរផតើ មននគំនិតប្រឆ្ងងំនឹងរែែអាណានិគម រហើយរប្កាយមកមនៈ
សិការជាតិរនុះ ោ ំែរងកើតបាន នូវ កមាល ងំសងឃមឹ អាច្មានលទធភាព ប្រមូលតមែរ
អ្នករសនហាជាតិ រធវើ សកមែភាពនរយបាយ ែូច្យ៉ា ង រៅ នថងទី២០ កកតដា ឆ្ងន ំ
១៩៤២ មាន បាតុកមែមួយ ផាុុះរ ើង រៅភនំរពញ រួមទងំប្ពុះសងឃ និង ប្គហសា
ែឹកោ ំ រដាយ រោក សុឺង ង ៉ាុកថាញ់ និង បា៉ា ច្ រឈ្ឿន ែតងាកបួន រហើយ តប្សក
ទមទរឲ បារាងំ រដាុះតលង ភិកខុ តហម រជៀវ តែល អាជ្ាធរ បានចាែ់ ប្ពុះអ្ងគ
ដាក ់ ពនធោោរ ពី ែទ រធវើកមែភាពនរយបាយ ប្រឆ្ងងំនឹង បារាងំ។ ែោា ែ់ពី
ប្ពឹតតិការណ៏រនុះមក មនៈសិការតមែររនុះ ប្តូវបាន អាជ្ាធរ អាណាពោបាលបារាងំ
ែស្រង្ហក ែឥតប្រណី តតរទុះែីយ៉ា ងណាកតី កព៏ុំអាច្ សមាល ែ់ ឧតតមគតិ ររំដាុះជាតិ
រនុះបានរោុះរ ើយ រប្ពុះ សមបជញ្ាតមែរ រហើយ តថមទងំ មាន ការររតជ្ាច្ិតត ថា
នឹងររំដាុះជាតិឲបាន កោ៏ោំន  រក មរធោបាយ ែរងកើត ច្លោតស ូរ ែូច្យ៉ា ង មាន
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ការែរងកើតច្លោ «តមែរឥសសរៈ» កនុង កំ ុង   ឆ្ងន ១ំ៩៤៦ (សុំអានរសៀវរៅ ច្រតិ
តមែរ និពនារដាយ រោក ែ៉ាុណណ ច្នាម៉ាុល)។  
រប្កាយពីច្ែ់សស្រង្ហគ មរោករលើទី២មក កងទ័ពសមពនធមិប្ត បានឈ្នុះសស្រង្ហគ មរលើ 
កងទ័ពណាសុីរៅអ្ឺរុែ និង កងទ័ពជែ៉ាុន រៅអាសុី រគកប៏ានអ្នុញ្ញា ត ឲកងទ័ព
បារាងំ រសរ ីែឹកោ ំរដាយ រោក ឧតតមរសនីយ ែឺរង្ហ ល តែល ជា សមាសភាគ
មួយ នន កងទ័ពសមពនធមិតត មកចាត់តច្ង ការសុំចាញ ់កងទ័ព ជែ៉ាុន រៅឥណឌូ ច្ិន
គួររលំឹកតែរថា រៅកនុងរយៈរពល សស្រង្ហគ មរោក រលើកទី២ អាជ្ាធរបារាងំ រៅ
ឥណឌូ ច្ិន បាន ោបំ្ទ រែែ រោក រសោ ប្រមុម រែ៉ាតាងំ ឬ វីសុី រហើយ សរមតច្
សីហនុរនុះ ជា មហាកសប្ត រប្ជើសររ ើសរ ើង រដាយ រែែ វីសុីរនុះឯង រហតុរនុះ
ឯង រៅរពលទ័ពបារាងំរសរ ី មកែល់ប្សុកតមែរ ហលួងសីហនុ ភ័យណាស់ រត់រៅ
ពួនកនុងវតត ខាល ច្ បារាងំចាែ់, ទី១ រប្ពុះ បាន ច្ូលជែ៉ាុន ប្រកាសឯករាជយ តាម 
អ្នុសាសន ៏ជែ៉ាុន រៅ នថងទី១២ មិោ ឆ្ងន  ំ១៩៤៥, ទី២ ទទួល រាជយសមបតតិកនុង
រែែ វីសុី តែល ជា រែែ រធវើ សហការ ជា មួយ រែែណាសុី។  រពលមកែល់ប្សុក
តមែរ អាជ្ាធរ បារាងំរសរ ី ឥតបានរសើររ ើ ការសំររច្ទងំឡាយ រែស់ អាជ្ាធរបា
រាងំ រៅរប្កាមអ្ំណាច្ រែែវីសុីនរោុះរ ើយ រប្ពុះ រគ ទុកប្ររយជនប៏ារាងំ ជា
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ធ ំអ្វីតែល សំខាន់ រែស់រគ គឺ ប្រតោសាា ែោ រែែអាណានិគម រៅឥណឌូ ច្ិន តត
រោលែំណងរនុះ ប្តូវ បាន សហរែឋអារមរកិផង និង ច្ប្កភពអ្ងរ់គលស ឃាត់មិន
ឲសមិទធិបាន រហតុរនុះឯង បាន ជា បារាងំ ែងខំមលួនឯង រធវើ កិច្ចសញ្ញា ែរណាត ុះ
អាសនន ជាមួយ រដាឋ ភិបាលតមែរ ែោា ែ់មក រគ រងកើត សហភាពបារាងំ តែលមាន
ប្ររទស អ្តីតអាណានិកម ជា សមាជិក រែើមប ីែនតវតតមាន រែស់មលួន រៅកនុង
អ្តីត ែណាត ប្ររទសទងំរោុះ ឲវា ប្សែច្ាែ់អ្នតរជាតិផង និង សីលធម៌ផង។  
ការែរងកើត រែឋធមែនុញ្ាតមែរ រលើកទី១ កនុង ឆ្ងន  ំ១៩៤៧ ែង្ហា ញ ពី ការករកើត គំនិត
លទធិប្រជាធិែរតយយរសរ ីកនុង គតិ អ្នករសនហាជាតិតមែរ តត កំរណើ តរនុះ ក ៏វា កាល យ
ជា ការគំរាមកំតហង ែល់អាជ្ាធរ សហភាពបារាងំ រៅប្សុកតមែររោុះតែរ។ រយើង
ែឹងថា រៅរពល សររសរ រែឋធមែនុញ្ា ពួកបារាងំ តែល ជា សមាជិក គណកមែការ
នន ការតតងរសច្កតី រែឋធមែនុញ្ា រៅ មាន ឥទធពលខាល ងំណាស់ រលើ អ្នកតតងច្ាែ់
តមែរ, ទី១ រគ យកការរច្ុះែឹង រែស់រគ មក សងកត់ រលើតមែរ, ទី២ បារាងំ រគយក
អ្ំណាច្ មកកំតហង តែែ ហឹងោផង និង លួងរោមផង ឲតមែរ យល់រ ើញ ែូច្
រគ កនុង រោលែំណង ការពរប្ររយជន ៏ រែស់បារាងំ និង មហាកសប្តតមែរ តែល
រគទុកជា សមពនាមិប្ត អាច្ទុកច្ិតតបាន និង មានភកតីភាព។    ែូរច្នុះ រៅរពល
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រោុះ គំនិត នរយបាយ អ្នករសនហាជាតិតមែរ គឺ ការពរលទធិប្រជាធិែរតយយ ជា
ដាច្់ខាត រៅច្ំរពុះមុមបារាងំផង និង រែែរាជាធិែរតយយផង។  រៅរពលតែរ
អ្នករសនហាជាតិតមែរ ចាែ់រផតើ ម មានការសងសយ័ រៅរលើ រែែរាជានិយម ថា ជារែែ 
រធវើសហការ ជាមួយ បារាងំប្រឆ្ងងំនឹង ប្ររយជនត៏មែរ រពលរោុះឯង កច៏ាែ់រផតើ ម 
មាន កតិែ រៅកនុង គំនិតតមែរ អ្នករសនហាជាតិ នូវ ការសអែ់ រែែរាជាធិែរតយយនិយ
ម។  
អ្ស់រយៈរពល ៩ឆ្ងន  ំ(១៩៤៧ ១៩៥៦) អ្នករសនហាជាតិ តែល ជា អ្នកប្រជាធិែរត
យយនិយម រធវើការទែ់ទល់ តាម មរធោបាយ តែលមលួនមាន នឹង ការែ៉ាុនែ៉ាង រែស់
អ្នករាជានិយម តែលមាន ហលួងសីហនុ ជា អ្នកោមំុម ែរងកើត រ ើងវិញ នូវ រែែ
រាជាធិែរតយយ ការការពររនុះ បានជួែប្រទុះនឹង ឧែសគគ នន របាងំអ្ំណាច្ផ្លត ច្់
ការ ែរងកើតរ ើង រដាយ ហលួងសីហនុ។ របាងំរនុះមានរ ែ្ ុះថា ច្លោសងគម រា
ស្រសតនិយម ែនល ំរធវើជា ច្លោជាតិនិយម តត ជា ជាតិនិយម ឥតអ្ត់រអាន និងែងក
អ្ធិករណ៏ ជា និច្ច ជាមួយអ្នក ប្រជាធិែរតយយនិយម។ កនុងរយៈរពលរនុះឯង អ្នក
ប្រជាធិែរតយយ តលង មាន ការសងសយ័ រៅរលើ អ្តាទតាភាព នន រែែរាជាធិែរត
យយ រហើយ ែូរ ពីការសអែ់ រៅ ជា ការប្រឆ្ងងំនឹង រែែរាជានិយម តតមតង រប្ពុះ
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រមើលរ ើញច្ាស់ថា រសតច្សីហនុ ប្ទង ់កាល យ ជា ជនផ្លត ច្់ការ និង ជា អ្វតារ នន
ែែិែកខជាតិ ឧទហរណ៏ ប្ទង ់តាងំមលួន ជា ប្រមុមរែឋអ្ស់មួយជីវិត។ អ្នកែឹកោំ
នរយបាយ អ្ស់មួយជីវិតរនុះ គឺ ជា ង្ហរ រែស់មហាកសប្ត ផ្លត ច្់ការរោុះឯង។  
តត ការប្រឆ្ងងំនឹង រែែរាជានិយម រែស់អ្នករសនហាជាតិ ជា ការប្រឆ្ងងំរប្ជើស
ររ ើស រប្ពុះកនុងច្ំរណាម អ្នករសនហាតមែរ មាន ភាគរប្ច្ើន រៅ តត រលំឹក តែែអ្ំណរ
គុណ ែល់ សាន នែ មហាកសប្តតមែរ តែល បាន កសាងប្សុកតមែរ ឲកាល យ ជា មហា
នគរ តត មិនបានយកមកពិចារណាថា រតើរាស្រសតតមែរ ប្តូវ មហាកសប្តទងំឡាយ
រោុះ ែងខំ ឲរធវើពលីកមែហួស ពីកមាល ងំមនុសសតែែណាមលុះ រែើមប ី រធវើសមិទធិរនុះ។ 
រួមរសច្កតីមក កនុងគតិរនុះ រគ អាច្រធវើអ្នុមានបានថា រហូតមកែល់ែច្ចុរបននរនុះ
សូមប ីកនុងច្ំរណាម អ្នកប្រជាធិែរតយយនិយម ភាគរប្ច្ើន ោត ់ មិនតែលប្រឆ្ងងំ
នឹង រែែរាជានិយម កនុងឋានៈ ជា រែែែឹកោរំោុះរទ តត ប្ោន់ តត ប្រឆ្ងងំ
នឹង មហាកសប្តណា តែល ោែ ន ទសពិធរាជធម៌ តតែ៉ាុរណាណ ុះ។ ទសសនៈរនុះ
ច្តមលកណាស់ រហើយ មាន ពោកុលភាព រៅកនុងគំនិត តស ូ រែើមបរីសរភីាព និង
សមភាព រប្ពុះ យក ែុគគល មកដាក់ពីរលើប្រព័នធ តតឥតបាន គិតថា ប្រព័នធរទ
តែល ជា ពុមព ប្កតសច្ិតតមនុសស រហើយ ការរនុះ វា ពុ ំអាច្មាន វិរោម បានរទ។ 
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រហតុរនុះ រែើរគច្ងែ់ូរ ររែៀែែឹកោជំាតិ គឺជាែឋម ប្តូវែូរ ប្រព័នធរែែ រទើែអាច្
ែូរ ច្រតិ អ្នកែឹកោបំាន។ ទសសនៈទុកែុគគលរលើប្រព័នធរនុះឯងរហើយ តែលសហ
គមនអ៏្នតរជាតិ រគ រៅតតយល់រ ើញថា ប្រជាពលរែឋតមែរជាអ្នករាជានិយម រែើប្តូវ
រកមរធោបាយមករដាុះប្សាយ វិែតតិនរយបាយ ប្តូវចាបំាច្់ យក រែែរាជានិយម
មក រធវើជា ការរដាុះប្សាយ រប្ពុះ វា ជា កតាត  អាច្ែប្ងួែែប្ងួមតមែរបាន។  
ែូរច្នុះ រយើង អាច្ សរងខែបានថា ការប្តិុះរុិះនរយបាយតមែរជាអាទ៌ គឺប្រឆ្ងងំនឹង
អាណានិគម (១៩៣៦ ១៩៤៧) ែោា ែ់មក ទែ់ទល ់រដាយយកលទធិប្រជាធិែរត
យយ ជាអាវុធ មិនឲ រែែរាជាធិែរតយយ រកើតបានរ ើងវិញ (១៩៤៧-១៩៥៦) 
រប្កាយមករទៀត ប្រឆ្ងងំនឹង រែែរាជាធិែរតយយ តកលងមលួន ជា រែែជាតិនិយមផ្លត ច្់
ការ (សងគមរាស្រសតនិយម ឬ សីហនុនិយម) តែលជារែែមានលកខណៈជា រែែ ស
មនតនិយម (១៩៥៦-១៩៧០)។  
តមនង នន ការប្តិុះរុិះ នរយបាយតមែរ 
ការវិវឌ្ឍន ៏នន ការប្តិុះរុិះ នរយបាយតមែរ តែល រយើង រលើកយកវា មក រធវើ សរងខែ
ខាងរលើរនុះ វា មាន តែកតមនង រកើត ជាតមករផសងៗោន ននរែើមរឈ្ើ នរយបាយ
តមែរ។ តត រយើង ែឹងថា រៅកនុងរយៈរពលរោុះ រៅកនុង ពិភពរោក មាន លទធិ
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នរយបាយ រប្ច្ើនតែែយ៉ា ងប្រឈ្រមុមទល់ោន  គឺ លទធិរាជានិយម, លទធិប្រជាធិែ
រតយយរសរ,ី លទធិសងគមនិយម, លទធិកុមែុយនិសត, និង លទធិសងគមជាតិនិយម (វា៉ា សុី
ស និង ណាសុី)។ លទធិទងំរោុះ រួម ជា ែីតមកធំៗ: តមកធំទី១ គឺ តមក ប្រជាធិែ
រតយយ មានតមកតូច្ពីរ គឺ រែែប្រជាធិែរតយយសងគមនិយម និង រែែប្រជាធិែរត
យយរសរ ី, តមកធំទី២ គឺ តមក សិទធិអ្ំណាច្និយម មាន រែែរាជានិយមអាប្ស័យ
រែឋធមែនុញ្ា និង រាជាធិែរតយយ, តមកធំទី៣ គឺ សមនតនិយម មាន រែែកុមែុយនិសត
និង សងគមជាតិនិយម។    រយើងសួរ ជាសំនួរថា រតើ អាណានិគមនិយម ជាអ្វី ? 
អាណានិគមនិយម ជា នរយបាយ វាតទឹកែី រែស់ែណាត មសចឹមប្ររទសមួយពួក
តែល ជាប្ររទសមានកមាល ងំរយធា និង រសែឋកិច្ច អាច្ មាន លទធភាព អ្នុវតតន៏
នរយបាយ វាតទឹកែី និង ឥទធិពល មករលើ ែណាត ប្ររទសទន់រមោយ រែើមប ី រក
ផលប្ររយជន។៏  រតើ រយើង អាច្ទុក អាណានិគមនិយម រៅកនុង តមកធំណា
បាន ? អាណានិគមនិយម អាច្ ដាក ់រៅ រលើតមក សិទធិអ្ំណាច្និយម កប៏ាន ស
មនតនិយមកប៏ាន អ្វីតែលមុសោន  គឺ ឋិតរៅរលើ រែែរសែឋកិច្ច និង កំរតិពលការនន 
អាជ្ាធរ រៅរលើ ប្រជាជន រស់រៅរប្កាម អ្ំណាច្អាណានិគម។  
១.ការប្តិុះរុិះ នរយបាយតមែរ រៅកនុ ងរយៈរពល ពី ឆ្ងន ១ំ៩៣៦ ែល ់១៩៤៧ 
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ការប្តិុះរុិះរនុះ រកើត រច្ញែំែូង កនុងគំនិត រសនហាជាតិ ប្រឆ្ងងំនឹង អាណានិគម
បារាងំ តែល អ្នករសនហាជាតិតមែរជំោន់រោុះយល់រ ើញថា អាណានិគមនិយមជា 
ររាោ រៅកនុងមលួន ជាតិតមែរ ប្តូវចាបំាច្់ សមាល ែ់ វា រចាល។ សមាល ែ់ គឺ ជា ពកយ 
រប្រៀែនឹង ការររំដាុះជាតិ តែលតែកតមនង ជាពីរតមក រច្ញ ពីតមក អ្នករសនហាជាតិៈ 
តមកទី១ គឺ គំនិត ជាតិនិយម យល់រ ើញ ថា តមែរ ប្តូវពឹងរលើមលួនឯង រែើមប ីររំដាុះ
ជាតិ គំនិតរនុះ ផាុយ ពីតមកទី២ យល់រ ើញថា តមែរ ប្តូវច្ូលរួម កនុងច្លោររំដាុះ
ឥណឌូ ច្ិន តែល ជា ច្លោ ែឹកោរំដាយគណែកសកុមែុយនិសតយួន មានតមែរ និង
ោវ ជា គណែកសែុរណ៏។ តតគំនិតររំដាុះជាតិទងំពីររនុះ មានទសសនៈែូច្ោន
មួយ គឺ ររំដាុះជាតិ តាមមរធោបាយសឹក រប្ពុះ អាជ្ាធរអាណានិគម រគប្រឆ្ងងំ
ដាច្់ខាត តាមមរធោបាយហឹងោនឹងគំនិតច្ងប់ានឯករាជយជាតិ ពីសំណាក់ ប្រជា
ជនអាណនិគម។ ែូរច្នុះ តាងំពីរែើមទី មករមលុះ វា មាន ទំោស់ ជា សារវនត រួច្
រប្សច្ រៅកនុង ទសសនៈ ររំដាុះជាតិ រវាងតមែរអ្នកជាតិនិយម នឹងតមែរអ្នកកុមែុយ
និសតឥណឌូ ច្ិន ១.ច្ំណុច្មិនប្សែោន  មាន រលើ ែញ្ា  អាោគតននកមពុជារប្កាមផង
នងិ តូោទី រែស់ អ្នកែឹកោ ំ ច្លោររំដាុះផង។ កនុងរោលែំណង គណែកស
កុមែុយនិសតឥណឌូ ច្ិន គឺ ររំដាុះជាតិ ទងំែី ពី អាណានិគមផង និង រក ឯកភាព
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ប្ររទសយួនផង, កនុងឯកភាពយួនរនុះ គឺ ជា ឯកភាពរួម នន ែំែន់ តុងកឹង,
អាណាម និង កូសាងំសុីន (ទឹកែីមូយភាគធំននកមពុជា) កនុងប្សុកយួន តតមួយ ឥត
អាច្តែកតច្កបាន។ ែូច្ តមែរែឹងប្សាែ់រួច្មករហើយ រៅរពលតមែរ អ្នកជាតិនិយម 
ែរងកើតច្លោ ររំដាុះជាតិ«តមែរឥសសរៈ» រៅកនុង ឆ្ងន ១ំ៩៤៦ ពួកយួនកុមែុយនិសត វា 
យក រ ែ្ ុះរនុះ មករប្រើតែរ ោឲំតមែររយើង ជំោន់រោុះ មាន ការប្ច្ែូកប្ច្ែល់ 
រៅកនុងគតិ រហូត មកែល់តមែររយើង ដាក់រ ែ្ ុះ ឲពួកតមែរ ច្ូលយួនរោុះ ថា តមែរ
រយៀកមុីញ រែើមប ី តែងតច្ក ឲដាច្់ ពី តមែរឥសសរៈ។ រោលែំណងយួន គឺច្ង ់
ប្តួតប្តាតមែរ រែើមប ី រោំយជាតិតមែរ មាន ជានិច្ច ចាែ់រផតើ មពី សតវតសទី ១៧ មក
រមលុះ ែូរច្នុះ ការែញ្ចូលទឹកែីកមពុជារប្កាម រៅកនុងទឹកែីយួន តែល មានតច្ងរៅ
កនុងតផនការររំដាុះប្សុកយួនពី អាណានិគមបារាងំ ជា ការែនត នរយបាយ វាតទឹក
ែី តតែ៉ាុរណាណ ុះ។  
រប្កាយពី សស្រង្ហគ មរោករលើកទី២ច្ែ់មក តមែរអ្នកជាតិនិយម តែករច្ញជាពីរពួក
ពួកទ១ី គឺ តមែរឥសសរៈែនតសកមែភាពររំដាុះជាតិតាមមរធោបាយសឹក ច្ំតណកពួក
ទ២ី ជា អ្នកជាតិនិយម យល់រ ើញថា តមែរអាច្ររំដាុះជាតិ តាមវិធីអ្ហឹងោ រដាយ
យក លទធិប្រជាធិែរតយយ និង លកខនតិកៈថែី  នន នគរតមែរ ជាមរធោបាយទមទរឯក
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រាជយ ពីបារាងំ ពួកទី២រនុះ ជា អ្នកប្រជាធិែរតយយ ោោំន  ែរងកើត គណែកស
នរយបាយ ច្ូលរួមរបាុះរឆ្ងន តរលើកទី១ រៅកនុងឆ្ងន ១ំ៩៤៦ រែើមប ីែរងកើតសភាធមែ
នុញ្ា។ រៅកនុងឆ្ងន ១ំ៩៤៧ ប្សុកតមែរ ចាែ់រផតើ មមានរែឋធមែនុញ្ា រប្ជើសររ ើសរែែរាជា
និយមអាប្ស័យរែឋធមែនុញ្ា ជា រែែែឹកោជំាតិ។ រែែរនុះ មានធាតុជារែែប្រជា
ធិែរតយយរសរពីហុែកស រៅកនុងរោុះ មាន និោន ការនរយបាយធំពីរមុសោន  ពូកទី
១ គឺ ប្តូវចាបំាច្់ទមទរឯករាជយភាល មពីបារាងំ ែូច្យ៉ា ងគណែកសប្រជាធិែរតយយ
ពួកទ២ី គឺ ប្តូវែនត រធវើ សហការជាែរណាត ុះអាសននជាមួយបារាងំរែើមបែីក់របាយ
យក ប្ររយជនព៏ីបារាងំមកកសាងជាតិ ែូច្យ៉ា ងគណែកសរសរភីាពពួកទី២រនុះ
មាន ការោបំ្ទពីប្ពុះមហាកសប្តសីហនុ។  បារាងំ រគរឆលៀតយកទំោស់រនុះមករធវើ
ជា មរធោបាយ សំរាែ់ ែនតការពរប្ររយជនរ៏ែស់រគ។  ែ៉ាុតនតរៅច្ំរពុះការគំរាម
កំតហកកាន់តតខាល ងំ ពី សំណាក់ យួនកុមែុយនិសត កនុងសមរភូមិ រៅប្សុកយួន
បារាងំ បានសុមច្ិតត ប្រគល់ ឯករាជយឲតមែររៅកនុងឆ្ងន ១ំ៩៥៣ រែើមបរីច្ៀសវាងកុំ
ឲមាន រកើត សមរភូមិទី២ រៅកមពុជា តតឯករាជយរនុះ មាន ជាតិពុលសំរាែ់តមែរ
រប្ពុះ បារាងំ បានកាត់ទឹកែី កមពុជារប្កាម និង រកាុះតមែរជារប្ច្ើនពីទឹកែីតមែរ ការ
រនុះ មានការែញ្ញា ក់ ឲរ ើញច្ាស់ រៅកនុងសននិសិទ រៅ ទីប្កុងសុឺតណវ កនុងឆ្ងន ំ
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១៩៥៤ បារាងំ បាន ប្រគល់ទឹកែីកមពុជារប្កាម ឲរៅយួនរៅកនុងប្កែមណឌ  ននឯក
ភាព ប្សុកយួន តែលជាការទមទរដាច្់ខាត ពីសំណាក់យួនកុមែុយនិសត រទុះែី
រៅរពលរោុះ មាន ការតច្កជាែរណាត ុះអាសនន ប្សុកយួនជាពីរែំែន់នរយបាយ
ករ៏ដាយ គឺ យួនខាងតបូង និងយួនខាងរជើ ង។  
រពលរោុះ សរមតច្ សីហនុ រឃាសោ ភូត ប្រជាពលរែឋតមែរ ថា ប្ពុះអ្ងគ មាន
រជាគជ័យណាស់ រៅកនុងសននិសិទ រៅទីប្កុងសុឺតណវ រដាយ ប្ពុះអ្ងគ ជាែិតាឯក
រាជយជាតិ អាច្ រកោ ឯកភាព កមពុជា បានរទៀត មិនែូច្ប្សុកយួនមានតច្កទឹកែី
ជា ពីរ តតប្ពុះអ្ងគ កោក់នូវការបាត់ទឹកែីកមពុជារប្កាមទងំមូល រហើយទឹកែីតមែរ
រនុះ ប្តូវបារាងំ និងយួន រគ ប្សុុះប្សួលោន  ទទួលសាគ ល់ ជាផលូវការ រៅកនុងប្កែ
មណឌ ច្ាែ់អ្នតរជាតិ ថា ជា ទឹកែី រែស់ប្សុកយួន ែូរច្នុះ សននសិទ រៅទីប្កុងសុឺ
តណវ ជា ែរាជ័យមួយខាល ងំណាស់ ច្ំរពុះប្រជាជាតិតមែរ។ គណៈប្រតិភូតមែរ ច្ូល
រួម រៅកនុង សននិសិទរោុះ ប្ោន់តត ជា គណៈប្រតិភូ ប្រថាែ់ប្តា ននការប្ពមប្ពង
រវាង បារាងំ និង យួន តតែ៉ាុរណាណ ុះ ោោំន ច្ុុះហតារលខា តាមបារាងំែង្ហគ ែ់ឥតមាន
ហា នរកោទុកច្ំណុច្ទឹកែីកមពុជារប្កាម ថា តមែរ សុំ រកោសិទធិជានិច្ច ថាទឹកែីរនុះ
ជា ទឹកែីជាប្រវតតិសាស្រសតរែស់តមែរ។ សរមតច្សីហនុអាច្ោក់នូវររឿងអាប្សូវរនុះ
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បាន រៅរពលប្ពុះអ្ងគ មាន អ្ំណាច្ តតប្ពុះអ្ងគ ពុំអាច្ មាន ឥទធ នុភាពជាអាទិ
រទព តកនច្ន ប្រវតតិសាស្រសតជាតិតមែរ និង មនុសសជាតិបានរោុះរ ើយ។  
២.ការប្តិុះរុិះ នរយបាយតមែរ រៅកនុ ងរយៈរពល ពីឆ្ងន ១ំ៩៤៧ ែល១់៩៥៦ 
ការប្តិុះរុិះតមែរ រៅកនុងរយៈរពលរោុះ គឺ ការពរ លទធិប្រជាធិែរតយយ រៅច្ំរពុះ
មុម ការែ៉ាុនែ៉ាង ននវិវែត ននរែែរាជាធិែរតយយ។  ែូច្រយើង ធាល ែ់បាន រលើកវាយក 
មក ពិពណ៌ោ ពីមុនរួច្រហើយ ថាសរមតច្សីហនុ ប្ទងម់ិនតែលសុមច្ិតតសុមកាយ
ទទួល សាគ ល់ រែឋធមែនុញ្ាតមែរ ឆ្ងន ១ំ៩៤៧រោុះរទ រប្ពុះវា ជាការប្រមាថនឹងប្ពុះ
រច្សាត ប្ពុះមហាកសប្តតមែរ ែូរច្នុះ ប្ពុះអ្ងគ រប្រើមរធោបាយប្គែ់តែែយ៉ា ង ឥតលជាី
ភាព តាមតតវិច្ិោត  រដាយ មាន ជំនួយពីបារាងំផង រែើមប ីសមាល ែ់លទធិប្រជាធិែរត
យយរនុះ ឲបានជាដាច្់ខាត។ ប្ពុះអ្ងគ ទទួល បានវិជ័យ រប្ពុះ អ្នកប្រជាធិែរត
យយតមែរ ភាគរប្ច្ើន ជា អ្នកឪកាសនិយម តប្រប្រួលច្ិតតគំនិតរៅតាមផលប្ររយជ
ន ៏ តែលមលួន អាច្រកបានសំរាែ់មលួនផ្លា ល់ ែូច្យ៉ា ង អ្នករច្ុះែឹក យកច្ំរណុះរែស់
មលួន រៅែូរនឹង យសស័កតិ បានកនប្មរប្ច្ើន អ្នកលងង ់យកកមាល ងំបាយ រៅែំររ ើអ្នក
មាន អ្ំណាច្ រែើមបឧីតតជីវិត តែលមលួនទុកជាោភ រាស្រសតមិនរងឹរូសសុមច្ិតតប្ទរំស់
កនុងភាព រតាកយ៉ា ក រប្ពុះ ច្ងប់ានសុមកាយតតមួយរពល។ អ្តាទតាភាពជាទូរៅ
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រនុះ វា ជា ជមងឺប្តាតំប្តង រែស់ជាតិតមែរ រសាើរតត ោែ នឪសថណា អាច្ពោបាលវា
បានរ ើយ។  
ការប្តិុះរុិះនរយបាយតមែរ រលើលទធិប្រជាធិែរតយយ មានលកខណៈតែែណា ? 
ច្ំរពុះ អ្នកប្រជាធិែរតយយតមែរ ជំោន់រោុះ យល់រ ើញថារសរភីាព និងការរជឿន
រលឿន ជាគូរនឹងោន  រហតុរនុះឯង អ្នកទងំរោុះ រប្ជើសររ ើស យក លទិធប្រជាធិែរត
យយរសរ ីជា រោល នន ការប្តិុះរុិះនរយបាយរែស់មលួន។ រគអាច្សួរជាសំណួរថា
រតើ លទធិប្រជាធិែរតយយរសរ ីវា ជា លំអាន អាច្យកវា មក អ្នុវតតិបាន រៅកនុង
សងគមតមែរ រៅរពលរោុះ វាកំពុងមាន ែរវិតតន ៏ពី សងគមែុរាណ រៅរក សងគម នន
អ្នតរភាព តែរឫរទ ? 
កនុងវិការរនុះ រោក Aristote ពិចារណាថា ែំណាក់កាស នន អ្នតរភាព វា រប្ច្ើន
តត មានរកើត អ្ំរពើ កំណាច្កនុងសងគម ការសរងកតរនុះ រគរ ើញមានរកើតពិតតមន
រៅកនុង ែែិវតតនប៏ារាងំ កនុងសតវតសទី១៨។ ច្ំតណក រោក Montesquieu
វាយ តនមលថា រៅកនុងសងគម នន ែណាត ប្ររទសអាសុី តែទុករសវភាព ជាទមាល ែ់កនុង
ការរស់រៅ រែស់ប្រជាជន យក វា មកផោំនឹង រសរភីាព គឺ ពិតជា ការលំបាកមួយ
ខាល ងំណាស់។ សួរថា រតើ រសច្កតីអ្ុះអាងរនុះ វា មាន រសច្កតីពិតតែរឫរទ ?
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ច្រមលើយមាន រៅកនុងឧទហរណ៏កនុងទីរនុះ ែូច្រៅប្ររទសឥណាឌ  រសៀម ហវីលីពិន
មា៉ា រ យ៉ាូ កូររ ៉ាខាងតបូង អាងំែូរណសុី ជែ៉ាុន អ្នកនរយបាយ រគ ប្សុុះប្សួលោន
យក លទធិប្រជាធិែរតយយរសរ ីមក អ្នុវតតន ៏ប្រកែរដាយរជាគជ័យ។  រតើអ្វីជាកូន
រសា នន ភាព រជាគជ័យរនុះ ? 
គួរ កត់សំោល់តែរថា រៅកនុងរយៈរពល ពីឆ្ងន ១ំ៩៤៧ ែល់ឆ្ងន ១ំ៩៥៦ លទធិកុមែុយ
និសត ចាែ់រផតើ ម មាន ឥទធិពលែរណតើ រៗ រៅកនុងមជឈដាឋ ន អ្នកប្រជាធិែរតយយតមែរ
រប្ពុះ មកពីច្ំហាយជ័យជំនុះ នន គណែកសកុមែុយនិសតច្ិន រលើ អ្នកជាតិនិយម
ច្ិន រៅប្សុកច្ិន វា រហើរ ច្ូលមក កនុង ែំែន់មជឈមិែូព៌ប្ររទស ជ័យជំនុះរនុះជា 
ោភមួយ ែល់ គណែកសកុមែុយនិសតឥណឌូ ច្ិន ែឹកោ ំ រដាយយួនកុមែុយនិសត រគ
យក លទធិរនុះ មក រឃាសោ រៅកនុងប្សុកតមែរ ពនយល់ ប្រជាជនថាជាមរធោបាយ
តតមួយគត់ អាច្ យក វាមក វាយរែញបារាងំរច្ញពីឥណឌូ ច្ិន ែូរច្នុះជនជាតិទងំ
ែ ីតមែរ ោវ និងយួន ជា ទរនលែីពិតតមន តតកំពុង ហូរច្ូលរៅកាន់មហាសាគរតត
មួយ តែល មានរ ែ្ ុះថា ឥណឌូ ច្ិន ែូរច្នុះប្តូវចាបំាច្់រួមោន  រែើមបកីំចាត់ច្ប្កពនតិ
បារាងំ។  កនុងទសសនៈទីែល់តតមួយរនុះឯងរហើយ យួនកុមែុយនិសត វាទុកជនជាតិ
ទងំែីរនុះ ជា មូលដាឋ នច្ិតត និង សហគម សំរាែ់ ែំររ ើ មហិច្ាតា វាត ទឹកែីរគ។
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តតរទុះែីយ៉ា ងណាករ៏ដាយ ទសសនៈយួនរនុះ ោែ ន ឯកភាព កនុងជួរ អ្នកកុមែុយ
និសតតមែររ ើយ តែលោែំរងកើតឲមាន ទំោស់មិនរច្ញមុម រវាង អ្នករជឿរលើយួន
កុមែុយនិសត នឹង អ្នកយកច្ិនកុមែុយនិសត ជាលំអាន។  
៣.ការប្តិុះរុិះ នរយបាយតមែរ រៅកនុ ងរយៈរពល ពីឆ្ងន ១ំ៩៥៦ ែល១់៩៦៥ 
រៅកនុងឆ្ងន ១ំ៩៥៦ សរមតច្ សីហនុ បាន ែរណតើ មអ្ំណាច្ បានទងំអ្ស់ អ្ំណាច្
មហាកសប្ត, អ្ំណាច្នីតិប្រតិែតតិ, អ្ំណាច្នីតិែញ្ាតតិ និង អ្ំណាច្តុោការ ែូរច្នុះ
អ្ំណាច្ រៅប្សុកតមែរចាែ់ពីឆ្ងន ងំ១៩៥៦ ជា អ្ំណាច្ផ្លត ច្់ការ មានលកខណៈ ជា 
សមនតនិយម។ កនុងរែែផ្លត ច្់ការរនុះ រុញឲ អ្នកប្រជាធិែរតយយ រប្ជើសររ ើស ផលូវពីរ
ផាុយោន  ដាច្់ខាត៖ ផលូវ១ ច្ុុះច្ូលសីហនុ, ទី២ ប្រឆ្ងងំនឹងរសតច្សីហនុ។ ែូច្ធាល ែ់
បានជំរាែ ខាងរលើរួច្មករហើយ អ្នកប្រជាធិែរតយយ ភាគរប្ច្ើន បានច្ុុះច្ូល សីហ
ន ុតាងំពីយូរយរមករហើយ តែល ជា កតាត ោឲំ សរមតច្សីហនុ មានលទធភាព ែ
រណតើ មអ្ំណាច្ បានយ៉ា ងង្ហយប្សួល។ រៅសល់អ្នកប្កាញ តតរលើករនុះ ប្តូវោំ
ោន  ែិទមាត់ ឬ ោោំន រត់ ច្ូលនប្ព រៅច្ូល ជាមួយពួកតមែររសរ ីឬ ច្ូលែំររ ើអ្ងគការ
កុមែុយនិសត លួច្ោក់ ពុំរោុះរទ គឺ ច្ាស់ជា សរមតច្សីហនុ រចាទ ជា ជនកបត់
ជាតិ ជាពុំខាន។  
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កនុងមណៈរោុះ មាន ែញ្ាវនត ជា អ្នករជឿនរលឿននិយម មាន សញ្ញា ែ័ប្តថាន ក់
ែណឌិ ត ពីប្ររទសបារាងំ រោក ហ ួ យន,់ ហ ុយ នឹម និង រមៀវ សំផន ោចំ្ូលមក
កនុងប្សុកតមែរ នូវ ការប្តិុះរុិះ រសែឋកិច្ច តែែសងគមនិយម។    ការប្តិុះរុិះរនុះ ជា
ែំែូង រធវើឲ សរមតច្សីហនុ មានការយកច្ិតតទុកដាក់ រប្ពុះ ប្ទងយ់ល់រ ើញថា វា
អាច្ មានប្ររយជន ៏ ែល់នរយបាយ រែស់ប្ពុះអ្ងគ តតរប្កាយមក ប្ទងច់ាែ់រផតើ
មមាន ទំោស់ ជាមួយែញ្ញា វនតទងំរោុះ រប្ពុះ ប្ពុះអ្ងគរចាទជនទងំរោុះថាមាន 
ោក ់ មរោគមវិជាា កុមែុយនិសត តែល ប្ពុះអ្ងគ ទុកវា ជា សប្តូវទី២ រែស់ប្ទង ់
ែោា ែ់ពីតមែររសរ ីតែល ប្ទង ់ ទុក ជាសប្តូវទី១។ ទំោស់រនុះ តប្មូវឲ ែញ្ញា វនត 
ទងំែីរូែ ោោំន  រត់ច្ូលនប្ព រៅច្ូលែំររ ើ អ្ងគការកុមែុយនិសត តែល មាន យួនកុមែុយ
និសត ជា អ្នកពិនិតយប្តួតប្តា រលើ តមែររៅរ ើយ។  
រែើ រយើង រធវើសរងខែ ននការប្តិុះរុិះនរយបាយតមែរតាងំពីឆ្ងន ១ំ៩៣៦មក រយើង
រ ើញ មាន ការវិវឌ្ឍន ៏ពី គំនិតប្រឆ្ងងំអាណានិគម, ប្រឆ្ងងំនឹង ការវឹលប្ត ែ់
នន រែែរាជាធិែរតយយ ប្រឆ្ងងំនឹង រែែសមនតនិយម (សងគមរាស្រសតនិយ) រហូតមក
ែល់នឹង ការប្រឆ្ងងំនឹង ែុគគលសីហនុ តែល តមែរអ្នកប្រជាធិែរតយយកតី អ្នកកុមែុយ
និសតនិយមកតី ទុក ែុគគល សីហនុ ជា ឧែសគគ ធំែំផុត នន ការរកិច្ំររ ើន ននសងគម
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តមែរ និង រសរភីាព នន ប្រជាពលរែឋតមែរ។ ការប្រឆ្ងងំរោុះ មានរោល ែំណង
ច្ាស់ោស់ណាស់ រៅកនុង ការប្តិុះរុិះ នរយបាយ រែស់ អ្នកប្រជាធិែរតយយ៖ 
១. ប្រឆ្ងងំនឹងអាណានិគម រែើមបឯីករាជយ  
២. ប្រឆ្ងងំនឹងរែែរាជាធិែរតយយ រែើមប ីការពររែឋធមែនុញ្ា  
៣. ប្រឆ្ងងំនឹងរែែសមនតនិយម រែើមប ីប្រតោសាា ែោ លទធិប្រជាធិរែតយយ  
៤. ប្រឆ្ងងំនឹងែុគគលសីហនុ រែើមប ីការពរប្ររយជនជ៏ាតិ។  
រៅកនុង អ្តាែទរប្កាយរែស់រយើង រយើងនឹងរលើកយកសម័យសងគមរាស្រសតនិយមទី
៣ និង ការប្រយុទធនរយបាយ រវាង រែែរនុះ ជាមួយនឹង អ្នកប្រជាធិែរតយយ មក
អ្ធិរាយ។ តមែរកុមែុយនិសតឥណឌូ ច្ិនរនុះ រប្កាយមក តមែរ រយើង ោោំន  រៅថា តមែរ
រយៀកមុិញ។  
ការរប្រើពកយ៖ 
រែើមកំរណើ ត=Genèse  ការប្តិុះរុិះនរយបាយ=Pensée.politique  ប្រជា
រាស្រសត=Sujets ពលរែឋ=Citoyen ែុញ្ញា កិរយិ=Action.méritoire  ការ
ករកើត=Formation  ភូមិ=Domaine  ប្រជាជន=Population ែំរណក
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កមាល ងំនរយបាយ=Force politique dormante រែែសមនតនិយម=
Totalitarisme  រសតច្=Prince  ពលការ=Coercition  វិរោម=Inverse
តមនង=Ramification សីទធិអ្ំណាច្និយម=Autoritarisme សងគមជាតិ
និយម=National.socialisme  គណែកសែុរណ៏=Parti.supplétif សារ
វនត=Fondamental លជាីភាព=Honte  ែរវិតតន=៏Mutation  អ្នតរភាព=
Transition រសវភាព=Servitude វិការ=transformation 
មូលដាឋ នច្ិតតនិងសហគម=Base sentimentale et communautaire។  
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ផលអាក្កក ់ស្ើតស្ចញ េី កំហសុ សីហន ុ  

ការែតងវរ ទសិនរយបាយ 

ែូច្រយើង ែឹករួច្រហើយ ថា រប្កាយ ពី សរមតច្ សីហន ុែរងកើត ច្លោសងកមរាស្រសត
និយម តែលជា រែែ មាន ធាតុផតុយ ពី រែែប្រជាធិែរតយយរសរ ីប្ទង ់ចាបំាច្់
ែតងវរ ទិសនរយបាយ រែើមប ីរក ការោបំ្ទ ពីសំណាក់ សមហគមអ្នតរជាតិ ែល់
នរយបាយរែស់ប្ទង។់  រដាយរហតុថា ច្លោសងគមរាស្រសតនិយម ជា   ច្លោ
រប្រើ អ្ំណាច្ផ្លត ច្់ការ ែូរច្នុះ ការរប្ជើសររ ើស ររែៀែែឹកោ ំគឺ ោែ នអ្វី រប្ៅពីររែៀែ
ែឹកោ ំកុមែុយនិសត តែល ជា គំរ ូែ៏លអ សំរាែ់ប្ពុះអ្ងគ រទុះែី អ្តារស់ ផ្លត ល់ រែស់
ប្ពុះអ្ងគ ជា វងសកសប្ត ករ៏ដាយ។ មោ៉ាងមួយរទៀត លទធិកុមែយនិសត ជា លទធិនិយម
ឯកែកស តែល ប្ពុះអ្ងគ ច្ងរ់អាយមាន រៅប្ររទសតមែរ។  ជាែញ្ច ែ់ គឺគំរូ នូវការ
ការរោរព ែុគគលែឹកោ ំជាែុគគល សំរាែ់ រធវើ សកាក រៈែូជា ែូច្ប្ពុះ។  រយើងរ ើញ
ថា គំរូទងំ ែីយ៉ា ងរនុះរហើយ តែល អាច្ ែញ្ញច ក់ បានថា លទធិកុមែុយនិសត អាច្ 
យក មកផ្លល ស់ ជា លទធិរាជាធិែរតយយ បានង្ហយប្សួល រប្ពុះលទធិ ទងំពីររនុះ
មាន អ្តារសរួម គឺ «អ្ំោច្ផ្លត ច្់ការ និង វណណៈអ្នកែឹកោ»ំ។  
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ទិស នរយបាយ ថែី  រែស់ រសតច្ សីហនុ គឺ   ឈ្រ រលើ សតំ ែីយ៉ា ង ៖ នរយបាយ
អាពោប្កិត, សងគមនិយម និង ប្រជាភិថុតិ។  ទី១ រប្រើ រលើ ឆ្ងកអ្នតរជាតិ - ទី២ 
ជា មូលដាឋ ន នន កិច្ចការរសែឋកិច្ច, ទី៣ ជា មរធោបាយ រឃាសោ សំរាែ់ រក
ប្ររយជន៍ ផ្លា ល់ ែល់ប្ពុះអ្ងគ។  
១. នរយបាយ ប្រជាភថិតុ ិ
ជា នរយបាយ នផាកនុង រប្រើសំរាែ់ របាកែរញ្ញា ត ទឹកច្ិតត ប្រជាជន តាម វិធ ី ែី
យ៉ា ង៖ 
ទ១ី រធវើ សុនារកថា យ៉ា ងយូរ និយយ សររសើរតតមលួនឯង ែង្ហា ញ នូវ ការសរាយ
រកីរាយ ហួសរហតុ រលើទុកខ ឬ ែញ្ញា  រែស់ជនណា តែលប្ពុះអ្ងគ ទុកជា សប្តូវ។
សំែី និង កាយវិការ រែស់ប្ពុះអ្ងគ រៅរពល រធវើសុនាកថា គឺ ែូច្ មនុសសរខាែ ច្
ច្ូល ឬ ជនមានជមងឺ សតិ រវក់ ែូច្មនុសសឆកួតប្ជូក និយយ ឲបានតតនិយយោែ ន
មលឹមសារ រប្ពុះ ោែ ន ជនណា អាច្និយយ ជំទស់ប្ពុះអ្ងគបានរោុះរ ើយ។ ការ
រនុះ ជា សញ្ញា  នន លកខណៈ ជនផ្លត ច្់ការ និយយពនយល់រគ តតមិនតែលហា ន
រធវើ ការពិភាកោ រដាយ ប្រតិកូល រែើមប ី រកការពិតរោុះរ ើយ។ តត រែើមានអ្នក
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ជំទស់គំនិត ហាន សួរ ឬ ឲរយែល ផាុយពីប្ពុះអ្ងគ គឺ ទុកជនរោុះ ជា សប្តូវ
ប្ពុះអ្ងគភាល ម។  
ទ២ី រធវើ ការតច្កអ្ំរណាយ ែល់ ប្រជារាស្រសត រែើមប ីទក់ទញ រអាយមក សាវ គមន៏
ប្ពុះអ្ងគ រែើមប ីអ្ងគុយសាត ែ់ប្ពុះអ្ងគ និយយ រាែ់រមា៉ា ង រៅរពលកណាត លនថងប្តង។់
អ្នកសាត ែ់ មាន អ្នកតប្សច្ំការ, អ្នករាជការ, សិសោនុសិសស ប្តូវោោំន  ទុះនែ អ្ែ
អ្រសាទរ ជា សញ្ញា  សររសើរ ែល់ គំនិតឆ្ងល តនវ រែស់ប្ពុះអ្ងគ។  
ទ៣ី និយយ រអាយ ប្រជារាស្រសត សរាយ ែូច្ ថលុកកំតរលង យក រវទិការជាតិ រធវើ
ជា ររាងអានយ៉ា។ ទិែឋភាព ទងំែី យ៉ា ងរនុះ គឺ ទុកែូច្ជា ការែង្ហា ញ នូវ សិលបៈ   
សីហនុ រែើមប ីជា ការកំសានតរោុះ ឥតមានប្ររយជន៍ រោុះឯង។  
រួមរសច្កតីមក រគ អាច្ ចាត់ទុក រសតច្សីហនុ ជា រមែឹកោអំ្វិជាា  ោែ នមាន អ្វី
ែនតិច្រសាុះ តែល អាច្ចាត់ទុកជា «មនុសសរតៀងប្តង»់ ផាុយរៅវិញ ជា ជនរបាក
ប្ាស់ ប្រឆ្ងងំនឹង សពវែញ្ញា  មានរៅកនុងប្ររទស។  រហតុរនុះឯង បាន 
ជា សីហនុ ទុក ែញ្ញា វនត និង អ្នកសញ្ញា ែ័ប្ត ជា សប្តូវ នឹង ប្ពុះអ្ងគ។  អ្វីតែល
ប្ពុះអ្ងគោែ ន រហើយ មាន ជនណាមានវតាុរោុះ គឺ ប្ពុះអ្ងគ ទុក ជា សប្តូវនឹង ប្ពុះ
អ្ងគ។  
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២. នរយបាយ រែស ់សងគមនយិម 
រសតច្សីហនុ យក ប្ទឹសតីរសែឋកិច្ចសងគមនិយម មករធវើជា   មរធោបាយ សំរាែ់រធវើ
អ្ភិវឌ្ឍជាតិ។ ប្ពុះអ្ងគ ប្រកាស ឈ្ែ់ ទទួល ជំនួយ សហរែឋអារមរកិ និង រោក
រសរ ីតត ប្ពុះអ្ងគ តែរជា ទទួលជំនួយ ច្ិន និង រោក កុមែុយនិសត។  ទ ាីករ
ណ៍ សំរាែ់ រដាុះសា គឺ ថា ជំនួយអារមរកីាងំ ជា ជំនួយ មានច្ំណង រឯី ជំនួយ
ច្ិន វិញ ជា ជំនួយ ឥតច្ំណង។  ជរប្មើសរនុះ គឺ សំរាែ់ តតយកវា មក ែំររ ើ
នរយបាយ ផ្លា ល់មលួន ប្ពុះអ្ងគ តតែ៉ាុរណាណ ុះ រប្ពុះ ប្ទង ់មាន ជំរនឿថា ច្ិន រគ
ការពរ អ្ំណាច្ សីហនុ, រឯី អារមរកីាងំ វិញ រគ ឲជំនួយ រែើមប ី ការពរ
ប្ររយជន៍ ពលរែឋតមែរ, ការពរ លទធិប្រជាធិែរតយយ, ែូរច្នុះ វា ោែ នបានច្ំរណញ
អ្វ ីែនតិច្រ ើយ ែល់ ែុគគល សីហនុ។  ជំនួយ អារមរកីាងំ តែល ប្ពុះអ្ងគ រលើក វា
មក រធវើការរុិះគន់ អ្ំពីលកខណៈ ជា ជំនួយ មានច្ំណងរោុះ តាមពិត ច្ំណង
រនុះ គឺ ប្ោន់ ជា ល័កខមណឌ  តែល រគសូមរអាយ ប្គែ់ប្ររទស ទងំឡាយ តែល
ទទួលជំនួយរគ មិន   រប្រើ ជំនួយរនុះ រែើមប ីសំរាែ់ ប្រឆ្ងងំនឹង ប្ររយជន៍សហ
រែឋអារមរកិ តតែ៉ាុរណាណ ុះ។  រតើមានអ្វី តែល រខំាន ែល់ ប្ររទសកមពុជា ? តតរយើង
ែឹងថា ជំនួយច្ិន ឥតច្ំណង តត តាមពិត ជា ជំនួយ ទញយក ប្ររយជន៍ ពី
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តមែរ ែូច្យ៉ា ង រសនើរ សូមឲតមែរ ជួយ យួនកុមែុយនិសត ប្គែ់មរធោបាយ តែល តមែរ
មាន។ តត រយើងែឹងថា សីហនុ រជឿរលើមសនោច្ិន រទុះែីជាតិសាល ែ់ ប្ពុះអ្ងគឥត
ឈ្ឺកាល អ្វីែនតិច្រោុះរ ើយ។  រនុះរហើយ នរយបាយ រែស់ សងគមនិយម។  
ប្សុកតមែរ សម័យ សីហនុ ជា ប្ររទស ឧោភិវឌ្ឍ (ោែ នការច្ំររ ើន) តត សីហនុ
តប្សក ប្ាែ់ រាស្រសត ថា កមពុជា ជា រកាុះសនតិភាព មាន គរប្មាង អ្ភិវឌ្ឍន៍ រសែឋ
កិច្ច,សងគមកិច្ច, អ្ែ់រជំាតិ។ ល។ អ្ស់រយៈរពលមួយទសសវតសរ(៍១៩៥៦-១៩៦៦)
សីហនុ ជា អ្នកែឹកោ ំផ្លត ច្់ការ ោជំាតិរៅរក ធនកសយ័ រប្ពុះ គរប្មាងអ្ភិវឌ្ឍ
ន ៍មិន តែល បាន សំររច្ ែូច្រប្ោងទុក រប្ពុះប្ពុះអ្ងគ តតងតត តក កនុងែំណង
ច្តមលក ែូរតាមតត ប្ទងន់ឹករ ើញ ោ ំឲអ្នកែឹកោតំមែរ ឯរទៀតៗ តលងែឹងថា សីហ
ន ុច្ង ់បានអ្វីមួយពិតប្ាកែ។  ការផ្លល ស់រតូររនុះ រោក Charles Mayer កត់
សំោល់ថា «ចាែ់ពីតមវិច្ាិកា ១៩៦៦ រសតច្សីហន ុកាល យ ជា មនុសសររវើរវាយ, ប្ទង ់
ឆលងរយៈរពល ទពវភាព ហាក់ែីែូច្ «រែើ រ ឆលងផលូ វ ទរទសាអ ត ជារប្ច្ើន ពី ផលូ វ
សរាយ រកីរាយចិ្តតខាល ងំ រៅកាន់ ផលូ វ រកាោហល» រោក ែតនាមថា «ប្ទង ់
កាល យ ជា មនុសសឆ្ងែ់មឹង, ច្ងគំនុំនឹងែញ្ញា វនត, ែញ្ញា ឲចាែ់ដាក់គុក ជនណា
តែល ប្ទងស់ងសយ័ថា ជា អ្នកកុមែុយនិសត « រ ៉ា និយម », រជរប្រមាថរគឯង។  
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ការបារមា រែស់ រសតច្សីហនុ វា មាន រហតុផលមលុះតែរ រប្ពុះ សហរែឋអារមរ ិ
កបាន សំររច្ច្ិតត រធវើអ្នតរាគមន៍ រដាយច្ំរពុះ រៅកនុង សស្រង្ហគ ម រៅ ប្ររទសរយៀ
កណាម។  រៅនថង ទី៨ មិោ ១៩៦៦ រោក ប្រធាោធិែតី L. Johnson បាន
ែញ្ញា  ឲកងទ័ពអារមរកីាងំ មករបាុះទ័ព រៅកនុងរមតត Da Nang រៅប្ររទស
យួនខាងតបូង។ រែសកកមែ កងទ័ពរនុះ គឺ៖ ការពរ រសរភីាព ប្រជាជន នន យុវ
សាធារណៈ រែឋរយៀកណាម ខាងតបូង តែល កំពុង ទទួល ការគំរាមកំតហង ពី
សំណាក់ កមាល ងំកុមែុយនិសត រៅអាសុី ជាពិរសស រៅែំែន់ អាសុីអ្រគនយ៍ តែល
មាន ច្ិន និង យួន កុមែុយនិសត ជា អ្នកែងករហតុ។  
នរណា កែឹ៏ងតែរថា រសតច្សីហនុ ចាែ់ ពីឆ្ងន  ំ១៩៦៣ មក ប្ទង ់ែូរ នរយបាយអ្
ពោប្កិត ១៨០° តែរ រៅជួយ រប្ជាមតប្ជង យួនកុមែុយនិសត តាមការរសនើរ សុំ ពី 
ច្ិនប្រជាមានិត ែូច្យ៉ា ង អ្នុញ្ញា ត ឲកងទ័ពរយៀកកុង រាែ់មុឹនោក់ មកតាងំ ជំរុ ំ
សឹក រៅកនុង ទឹកែីតមែរ រែើមប ីវា ប្សួលង្ហយ វាយប្រហារ យួនខាងតបូង និង អា
រមរកីាងំ រៅ រយៀកណាម។  កនុងឆ្ងន  ំ១៩៦៣ ជា ឆ្ងន  ំ តែល កុមែុយនិសត ចាែ់រផតើ
មែរងកើត ឲមាន មូលដាឋ ន ែែិវតតតមែរ កុមែុយនិសត តផនករយធា រៅកនុង ទឹកែីតមែ



Page. 151 
 ផលអាក្កក ់ស្ើតស្ចញ េី កំហសុ សីហន ុ

   

 

 
និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
ឆ្ន ាំ ២០០៣ 

 

ររែើមប ី រធវើជា អាធារពសតុភារ18 កនុងរោល ែំណងសំរួល ការវឹល ប្ត ែ់ ពួកតមែរ
រយៀកមុីញ រែើមប ីពប្ងឹង សកមែភាព ែែិវតតន៍រយធា រៅកនុងទឹកែីតមែរ, មួយវិញ
រទៀត គឺ រែើមប ីពប្ងឹងពប្ងិច្ មូលដាឋ ន រសែឋកិច្ច រដាយ ោចំ្ូល ជនជាតិយួន   
តែល មាន ច្ិតតប្សឡាញ់កុមែុយនិសត មកប្រកែ រែររកសុី តាមប្ចា ំទរនល បា៉ា សាក់ 
និង រមកុង។ អ្ំ ុង ឆ្ងន  ំ១៩៦៦-១៩៦៧ ជនជាតិយួនទងំរោុះ បានោោំន  ែនត
ែំរណើ រ តាមទូក រហូតមកែល់ រមតតតាតក និង រពសាត់ រួច្មកតាងំ ជរប្មាគ អ្
តណត តកនុងែឹង ទរនលសាែ តតមតង។  រដាយមានជំនួយ នរយបាយពី រសតច្សីហនុ, 
យួន អាច្ ែរងកើត មូលដាឋ នរសែខកិច្ច សំរាែ់ជាជំនួយសស្រង្ហគ ម ែល់ពួករយៀកកុង
រៅ រយៀកណាមខាងតបូង រៅកនុង ទឹកែីតមែរ ែូច្មាន៖ ប្សុកពមឈ្រ, តុងហុង, 
ទុកមាស ។ ល។  រដាយ យក រមតត រពសាត់ ជា មូលដាឋ ន ែឹកោ។ំ  
ែូច្បាន ជំររៀែ ខាងរលើរួច្មករហើយ អ្នតរាគមន៍ រដាយច្ំរពុះ នន កងទ័ពអារមរ ី
កាងំ រៅរយៀកណាមខាងតបូង កនុង តមមីោ ១៩៦៦ ោឲំ រសតច្សីហនុ ពិបាក
ោក់បាងំ នូវ ការអ្នុញ្ញា ត រែស់ប្ពុះអ្ងគ ឲយួនកុមែុយនិសត រប្រើ ទឹកែីតមែរ រែើមបី
                                                      
 

 

18 អាធ្នរពសត ុភារ=ជំនួ្យជាសមាា រៈធយាធ្ន ; Support logistique។  
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រធវើសស្រង្ហគ ម ប្រឆ្ងងំទ័ពអារមរកីាងំ រៅរយៀកណាមខាងតបូង។  ច្ំនួយរនុះ ែងខំឲ
អារមរកីាងំ រធវើ អ្នតរាគមន៍ ជាសំង្ហត់ តាមផលូវសឹក ច្ូលមកកនុងទឹកែីតមែរ តាមការ
ទំោក់ប្ោែ់តែក រលើ មូលដាឋ នសឹករយៀកកុង តាងំរៅ កនុងប្សុកតមែរ តែល ោឲំ
ប្រជាជនតមែរ រស់រៅតកបរ មូលដាឋ នសឹករយៀកកុង ទទួលរងរប្ោុះ ពី ការទំោក់
ប្ោែ់តែករនុះ ែូច្យង រៅ ភូមិ ច្ស្រោា  កនុង រមតតសាវ យររៀង កនុង ឆ្ងន  ំ១៩៦៦ ជា
អាថ៍។  ប្រតិកមែ យួនកុមែុយនិសត កនុងែំណាក់ការថែី រនុះ គឺ វា ែងខំ ឲតមែរកុមែុយ
និសត ែរងកើន សកកមែភាព វីទធងសោ រែើមប ី ឲមាន អ្សតតិសុម រៅកនុង ប្សុក
តមែរ ែូច្យ៉ា ង មាន ការរបាុះ មិតែណឌ  កនុងប្សុកបារាយ (មណឌ ល រែស់ រោក
ហុយ នឹម) ប្រឆ្ងនំឹង រាជរដាឋ ភិបាល ែឹកោរំដាយ រោក លន ់នល់ រដាយ រចាទ
ប្រកាន់ថា ជា រដាឋ ភិបាល ម្ុំអារមរកីាងំ។  កនុង មិតែណឌ រនុះ មាន រធវើ ការអ្ំពវ
ោវ ែល់ ប្រជាពលរែឋ ឲរត់ច្ូលនប្ព រែើមប ី រធវើការតស ូប្រឆ្ងងំនឹង អារមរកីាងំ។
រាជរដាឋ ភិបាល ែឹកោរំដាយ រោក លន ់នល់ ជា សប្តូវនឹង រយៀកកុង រប្ពុះ រ
ដាឋ ភិបាលរនុះ រធវើ នរយបាយ ទែ់មិនឲ អ្នកកសិករ លក់ប្សូវ ឲរយៀកកុង។  តត
នរយបាយរនុះ ោឲំ ប្រជាកសិករ មិនសរាយច្ិតត រប្ពុះ ោត់អាច្ លក ់ឲរយៀ
កកុង តែលមាន តនមលទិញ ែីែង រលើស តនមលទិញ រែស់រដាឋ ភិបាល។ ឧទហរណ៍
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រៅភូមិសំ ូត កនុងរមតតបាត់ែំែង រយៀកកុង រឆលៀតយកកំហុសមលុះពីសំណាក់ អ្នក
រាជការ និង ោយទហា នមលុះ កនុងររឿង ទំោស់ែីថលី  ជាមួយ ប្រជាពលរែឋ ែញ្ាុះ
អ្នកកសិករ ឲែុះរបារ ប្រឆ្ងងំនឹង រដាឋ ភិបាល។  សីហនុ ភ័យខាល ច្ រត់រគច្ ែញ្ញា
យងរច្ញ ពីប្សុកតមែរ យ៉ា ងប្រយ៉ា ែ់ែំផុត រៅនថងទី៦ មករា១៩៦៧ ទុកឲ រដាឋ ភិ
បាល មានទំោស់ ជាមួយ ប្រជាកសិករ  ។  កនុងការែុះរបាររនុះ រយៀកកុង ែញ្ញា
ឲ កមាភិបាល រយៀកមុីញ រច្ុះនិយយតមែរច្ាស់ តែល កំពុង រធវើសកមែភាព រៅ
ប្សុករសៀម ច្ូលមក កនុង ែំែន់សំ ូត រែើមប ីររៀែច្ំ ឲមាន ការតស ូ តាមផលូវអាវុធ
ជាមួយ កងទ័ពជាតិតមែរ ោឲំមាន ផាុុះអាវុធ ែនតិច្ែនតួច្ តែល ោឲំប្រជាជន រត់
ភាសមលួន រៅពួនរៅកនុងនប្ព។  
រៅកនុ ងតមកុមាុះ ឆ្ងន  ំ១៩៦៧ ពួកកុមែុយនិសត ោោំន  របាុះ មិតែណឌ  រុិះគន់ សីហនុ
រចាទប្រកាន់ថា ប្ទង ់ រៅរស់រៅែររទស (បារាងំ) ចាយ លុយរាស្រសតតមែរ រកសុម
អាតាែ ។  មិតែណឌ រនុះ ចាក់រែុះែូងរឆវឆ្ងវ រសតច្សីហនុ ោឲំ ប្ទង ់មាន កំហឹង
ខាល ងំ វឹលប្ត ែ់ ច្ូលប្សុកវិញ រៅនថងទី៩មិោ, ែោា ែ់មក ប្ទង ់តែរឆលើយនឹង ការ
រចាទប្រកាន់ តាមសារ ជា វាចា រៅកាន់ ប្រជាពលរែឋថា ប្ទងន់ឹងែឹកោ ំ ប្រជា
ពលរែឋតមែរ តាមផលូវ សងគមនិយម តតដាច្់ខាត មិនរធវើ ប្សុកតមែរ ឲរែើ រច្ូល រៅកនុង
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សងគមកុមែុនិសតរោុះរ ើយ។ តែ រែើមប ីសប្មែនឹង រាជសារ រៅ នថងទី១១ មិោ
រោក រមៀវ សំផន បាន ែឹកោ ំបាតុកមែ មួយ រៅភនំរពញ រែើមប ី សំតែងការោំ
ប្ទ នរយបាយ រសតច្សីហនុ តត រោល ែំណងធំ រែស់ រោក រមៀវ សំផន គឺ
ទមទរ ឲ រោក លន់ នល់ ោរតលង ពីែំតណង ោយករែឋមស្រនតី។  សីហនុ
រឆលើយតែ ជាប្រញាែ ់តាម ការរកាុះប្រជុំ  សមាជជាតិ វិសាមញ្ាមួយ អ្រញ្ា ើញ
សមាជិកតមែររយៀកមុីញ ឲច្ូលរួម កនុងសមាជរនុះ។  អ្វី តែលគួរ ឲច្ំត ក គឺ
វាគែិន តែល ជា សមាជិកតមែររយៀកមុីញ រ ើង តថលងថា ពួកមលួន មាន ការអាណិត
អាសូរ ែល់ជនជាតិយួន តែល បានរត់ មករស់ រៅតាមប្ពំតែន តមែរ/យួន មានការ
ភិតភ័យខាល ងំណាស់ ពី ការលុកលុយ នន កងទ័ពយួនខាងតបូង និង អារមរកីាងំ
មកកនុង ទឹកែីរមែរ រែើមប ីមករធវើបាែមលួន, រហតុរនុះឯង គួរតត សរមតច្សីហនុ គួរ ផត
ល ់អាវុធ ែល់ ជនជាតិយួនទងំរោុះ រែើមប ីឲពួករគ អាច្ មាន លទធភាពការពរ 
មលួនរគបាន។  សំរណើ ររនុះ ោឲំ អ្នកច្ូលរួម កនុងសមាជជាតិ មាន ការផ្្លក់រផអើ ល
ច្ិតត ជាខាល ងំ តតោោំន  គិតថា សំរណើ ររនុះ អាច្រធវើបាន ទល់តតមាន ការអ្នុញ្ញា ត
ជាមុនពី សរមតច្ប្ពុះប្រមុមរែឋ រៅកនុងឧតតមនរយបាយ រែស់ប្ពុះអ្ងគ។  
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គួរ រលើកយក «ឧតតមនរយបាយប្ពុះប្រមុមរែឋ» មកពិនិតយ ជូន អ្នកអាន ឲប្ជាែ
ែឹង នូវែញ្ញា ធំៗ តែល មានរកើតរ ើង រៅកនុងសម័យរោុះ ែូច្ខាងរប្កាមរនុះ៖ 
«រោក វររសនីយឯក តហវណងរ់ែរ សូសតនតន កាលរោុះ ជា រែឋរលខាធិការ
ប្កសួងសនតិសុមជាតិ រៅកនុង រដាឋ ភិបាល ែឹកោរំដាយ រោក លន់ នល់ មាន
គំនិត ផ្លា ល់ រែស់រោក រធវើអ្រងកត អ្ំពី ទីតាងំ មូលដាឋ នសឹក យួនកុមែុយនិសត រៅ
កនុងប្សុកតមែរ។ រប្កាយ   ពីបានពត៍មានច្ាស់ោស់ រួច្រប្សច្អ្ស់រហើយ រោក
យក ឯកសាររនុះ រៅប្ាែ់មិតត រែស់រោក គឺ រោក វររសនីយឯក អ្ុ ំមា៉ា ណូរ ិ
ន (រោកជា រអូន រែស់អ្នកមាន ង មូនិច្ តែល ជាសនំឯក រែស់ សរមតច្សីហ
នុ) រពលរោុះ មានមុមែំតណង ជា រែឋរលខាធិការប្កសួង ការពរនផាែីកនុងប្ររទ
ស។  បានឯកសាររនុះភាល ម រោន អ្ុ ំមា៉ា នូរនិ ប្រញាែ់ យករៅ ថាវ យ សរមតច្
សីហនុ។  រប្កាយ ពី បាន ទតរ ើញ ឯកសាររនុះរហើយ ប្ពុះអ្ងគ សួររៅ
កាន ់រោក អ្ុ ំមា៉ា នូរនិ ថា៖ រតើរោក សូសតសតន យល់តែែណា ? រោក មា៉ា នូរ ិ
ន រឆលើយថា៖ កនុងសាា នភាពតែែរនុះ រែើ ពួករយៀកកុង ច្ងវ់ាយ ប្សុកតមែរ គឺ វា
អាច្ វាយយកបាន កនុងរយៈរពលតត ២៤រមា៉ា ង តតែ៉ាុរណាណ ុះ។  
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ពីនថងរប្កាយមក រោក សូតសតន បាន ប្តូវ រោក ឧតតមរសនីយ ញឹក ជូ ុង រៅ
រពលរោុះ មានមុមង្ហរ ជា អ្គគរមែញ្ញា ការជាន់មពស់ នន កងទ័ព រមមរភូមិនា រកាុះ
រៅ រោក ឲមកជួែរោក ជាប្រញាែ់ រៅប្សុក យ៉ា ក់រោម កនុង រមតតរតណៈគី
រ។ី តាមយនតរហាុះ ពីភនំរពញ មក រមតតរតណៈគីរ ីរោក សូតសតន មានអារមែណ៍
រកីរាយ រដាយ រោកយល់ រ ើញថា កិច្ចការ រែស់រោក ោ ំ ប្ររយជន៍ ែល់
ជាតិ បាន ជា អ្គគរមែញ្ញា ការ អ្រញ្ាើញរោក មកជួែែូរច្នុះ រហើយ សាន នែរនុះ
ប្រតហល អាច្ឲរោក អាច្រ ើង ឋាននតរស័កតិ ពិរសស ជា ឧតតមរសនីយ ជាពុំខា
ន។ រោក បានមកែល់ យ៉ា ក់រឡាម រៅរមា៉ា ង៩យែ ់ច្ូលជួែ រោក ជូ ុង ជា
ែោា ន់។  រោក ជូ ុង រ ើញមុម រោក សូសតនតន ភាល ម និយយយ៉ា ង គុំររាុះ 
មកកាន់រោក ថា៖ តអ្ក ភលីរភលើឫ ! បាន ជា រធវើអ្រងកត ររឿងរយៀកកុង រតើនរណា ឲ
តអ្ងរធវើ ? តអ្ង មិនែឹងររឿងអ្ស់រនុះ ជា ឧតតមនរយបាយ រែស់ សរមតច្ រោុះ
រទ? តអ្ង វឹលប្ត ែ់ រៅភនំរពញវិញ ប្រមូល ឯកសារររឿងរនុះ ែុតរចាល ទងំ
អ្ស់ រហើយ ឈ្ែ់និយយររឿងរនុះ ប្ាែ់នរណារទៀត។ តាមយនតរហាុះ វឹលប្ត
 ែ ់មករាជធានីវិញ រោក សតូសតន កនុង អារមែណ៍រោក មិនមានការភិតភ័យ ពី
រទសនព តែល រោក អាច្នឹងទទួលរោុះរ ើយ តត រោក ប្ោន់តត មាន រសច្
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កតីរប្កៀមប្គំច្ិតត តតែ៉ាុរណាណ ុះ នឹក អាណិត ែល់ប្សុក តែលនឹង អាច្ជួែប្រទុះ នូវ 
រប្ោុះថាន ក់ ពីសំណាក់ រយៀកកុង។  
ប្តូវែឹងតែរថា រៅកនុង អ្ំ ុង ឆ្ងន  ំ១៩៦៧ សរមតច្សីហនុ បានែញ្ញា  ឲសមាល ែ់ ជា
សាធារណៈ វរជន នន ច្លោតមែររសរ ីមាន រោក រៅ ែូរ,ី រៅ មាធូរា (ជា ែង
រអូនែរងកើតនឹងោន  មាន រែើមកំរណើ ត រៅរមតតកំពងធ់ំ) និង រោក រម ង ៉ាុយ រៅ
ប្តពងំប្ក ឹង កនុង រមតតកំពងស់ពឺ។  
សុំជំរាែអ្នកអានថា វរជន ទងំែីរូែរនុះ បានសុំច្ុុះច្ូល រាជរដាឋ ភិបាលតាមរយៈ
រោក អ្ុិន តា ំរៅ រពលរោុះ រោក ជា អ្ភិបាលរមតត តាតកវ ែ៉ាុតនត សរមតច្ សីហ
ន ុ មិនយក ការច្ុុះច្ូល ជាបានការ សំររច្យក វរជនទងំរោុះ យករៅប្រហារ
ជីវិត យ៉ា ងសាហាវ ែំផុត រដាយយក កំហឹង និង ការសងសឹក ជា ធម៌ រែស់ប្ពុះ
អ្ងគ។  រហូតែល់នថងសាល ែ់ រោក អ្ុិនតា ំរោក មាន វិរបែិសារ ីជានិច្ច កនុងររឿង
រនុះ រប្ពុះ រោក ជា អ្នកលួងរោម អ្នកទងំែីរនុះ ឲច្ុុះច្ូល សរមតច្សីហនុ។  
ប្ត ែ់មកនិយយអ្ំពី ការែុះរបាររៅសំ ូតវិញ រប្កាយ ពីមាន បាតុកមែ ររៀែច្ំ
រដាយ ពួកសីហនុនិយម រៅមុមរែឋសភា សូមឲ សរមតច្សីហនុ ែឹកោរំដាឋ ភិបាល
ថែី មួយ ជំនួសរោក  លន ់នល់ រប្កាយ ពី រោក ដាក់ពកយ ោតលងពីែំតណង
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ោយករែឋមស្រនតី។  រៅ នថងទី២៩ រមសា ឆ្ងន  ំ១៩៦៧ រយងតាម ការរសនើ ននបាតុ
ករ សរមតច្សីហនុ សំររច្ ែរងកើតរដាឋ ភិបាល ពិរសសមួយ តែល មាន ប្ពុះអ្ងគ ជា
ោយករែឋមស្រនតី រែើមប ីរដាុះប្សាយ ែញ្ញា សំ ូត។  កនុង តមមិថុោ សីហនុ ែញ្ញា ឲ
កងទ័ពអាកាស ទំោក់ប្ោែ់តែក រៅ ភូមិ ែឹង ាុំថាវ ក់ និង ឫសីប្ពុះ ោឲំ សាល ែ់
ប្រជាជន ជារប្ច្ើន។  រោក Milton Osborne អ្នកនិពនធ ែររទសមាន ក់ បាន
សររសរថា «រាជរដាឋ ភិបាល ពិរសស រដាុះប្សាយ ែញ្ញា  រដាយ រប្រើ កមាល ងំយ៉ា ង
ខាល ងំែំផុត»។ តតររឿងរនុះ រៅរោក រមៀវ សំផន ោត់យកសររសរ កនុងរសៀវរៅ
រោក19 ថា៖ «រាជរដាឋ ភិបាល ែឹកោរំដាយ រោក លន ់នល់ ជា   អ្នកប្រប្ពតឹត
រៅវិញ»។  កនុងច្ំរណររនុះ រោក រមៀវ សំផន ោត ់ យកគំនិត «ប្ទរជើ ងសីហ
ន ុរែើមប ីសុំរស់ តតែ៉ាុរណាណ ុះ» មិនសម ឋានៈោត ់ជា ែញ្ញា វនតរោុះរ ើយ។  រនុះ
រហើយ ជា ជនែែិវតតន៍ មាន មាយទ រថាកទែែំផុត។  រយើងរ ើញថា កនុង
ឆ្ងន  ំ១៩៦៧ សីហនុ អ្នុវតតន ៏ នរយបាយ «កាែ់សមាល ែ់» ទងំ អ្នករឆវងនិយម   
និង អ្នកសាត នំិយម តែល ជាអ្នក ប្រឆ្ងងំនឹង នរយបាយប្ទង។់ ការសមាល ែ់ ទងំ
                                                      
 

 

19 Khieu Samphan : L’histoire récente du Cambodge et mes prises de position – L’Harmattan។  
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សងខាងតែែរនុះ ប្ទង ់ ទុកវាជា នរយបាយ អាពោប្កិតរោុះឯង គឺថាមាន សម
តា កនុង ការសមាល ែ់មនុសស៖ សមាល ែ់ ពួកតមែររសរ ីគឺ ប្ទង ់ច្ងែ់ង្ហា ញ ច្ិនយួន
កុមែុយនិសត ថា ប្ពុះអ្ងគ ជា «រសតច្ប្កហម» រហើយ សមាល ែ់ ពួកតមែរប្កហម គឺ ច្ង ់
ែង្ហា ញ អារមរកីាងំ ថា ប្ទង ់ជា អ្នកអាពោប្កិត តត ការពិត ចាែ ់ ពី ឆ្ងន  ំ ១៩៦៦
នរយបាយ រែស់សីហនុ ប្គែ់ វិស័យ បាន ជួែប្រទុះនឹង ែរាជ័យ ប្គែ់តែែ
យ៉ា ង តែលោឲំ ប្ទងក់ាល យ ជា អ្នកែឹកោ ំឆកួតប្ជូក គិត តត សមាល ែ់មនុសស រែើមបី
ការពរអ្ំណាច្ តែល កំពុង តត ោ ំជាតិ រែើ រ រៅរក រប្ជាុះមរណៈ។  
ភមូរិសែឋកចិ្ច៖ រៅកនុងវិស័យកសិកមែ ែររាជ័យ ោឲំ ប្រជាកសិករ ៩០% ទទួល
ផលអាប្កក់ជាក់តសតង ែូច្យ៉ា ង រៅកនុងវិស័យ សមាា រៈទំរនើែ, ធនធានសំរាែ់រធវើ
អ្ភិវឌ្ឍន៍ ; ែរាជ័យ កនុងវិស័យ សហករណ៍ តែល ជា វិស័យមួយសំខាន់ កនុងលទធិ
រសែឋកិច្ច សងគមនិយម តែល រោក ហ ូយន់ ជា អាទោចារយ។ រៅកនុង វិសយ័
ឧសោហកមែ មាន លទធផល ប្ោន់តតជា ប្សរមាលរៅរ ើយ តត អាច្ទុក ជា ការ
រលើកទឹកច្ិតត។  ែរាជ័យរនុះ មាន រហតុផល ពីរយ៉ា ង៖ អ្វតតមាន នន សនិទន



Page. 160 
 ផលអាក្កក ់ស្ើតស្ចញ េី កំហសុ សីហន ុ

   

 

 
និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
ឆ្ន ាំ ២០០៣ 

 

ភាព20 កនុង ការែរងកើតផល និង ទីកតនលង សងរ់រាងច្ប្ក។ រៅកនុង វិស័យពណិជា
កមែ ការែរងកើត ប្កុមហ ុនជាតិ នីហរកមែ និង អាហរណកមែ, ភណាឌ ោររែឋ ធំៗ
សរមបើម រែើមបលីក ់ទិញ ទំនិញ អាយមលុះ បានកាល យ ជា សមបតតិផ្លា ល់មលួន រែស់
ប្កុមែរវិារ សីហនុ មាន សិទធិ លួច្រែឋ កាល យ ជា មហា រសែឋី  យ៉ា ង្ែ់រហ័ស
ែំផុត។ រហើយ អ្នកទងំរោុះ អាច្ោរំច្ញ រូែិយែណណ រៅដាក់កនុង ធាោរោររៅ
ឯែររទស។  
ភមូសិលីធម៖៍ វិែតតសលីធម៌ មានកំរតិមួយ គួរឲភ័យ សំរាែ់ជាតិតមែរ រប្ពុះប្កុម
ែរវិារ សីហនុ តលងខាល ច្ តនមលប្រនពណីជាតិតមែរ រដាយយកអ្ំរពើពុករលួយជា តនមល
ជាតិ ឥតខាល ច្ច្ាែ់ ោោំន  ជិុះជាន់រាស្រសត ឥតអាច្ធម៌ប្ពុះ ែងខំរាស្រសតឲសំពុះ រប្ពុះ
មលួន ជា ញ្ញា តិវងស ឬ និង អ្នកមាន ង រហើយ រែើមាន ជនណា ហា នរុិះគន់ រចាទរគ
ភាល ម ជា ជនកបត់នឹង ប្ពុះកុរាណា។  ជនពលទងំឡាយរោុះ យកច្ាែ់
ជា មរធោបាយ, យកមុមង្ហរ សំរាែ់ រកសុី ជារែរ។  ឯច្ំតណក រសតច្ សីហនុ,

                                                      
 

 

20 សន្រទាន្ភាព= Rationalité។  
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ប្ទងគ់ិតតត ពីថតកុន រែើ រតួ ជា ដារាកុន ជា ដារា ច្រប្មៀង ទុកមលួនប្ពុះអ្ងគ ជា ជន
មជឈតតកៈ21 អ្វីតែលប្ទងរ់ធវើ គឺ សំរាែ់តតអ្ញ តតែ៉ាុរណាណ ុះ។  
ភមូអិ្ពោប្កតិ៖ ទ័ពអារមរកីាងំ រករ ើញ មូលដាឋ នសឹក រៅកនុងប្សុកតមែរ ោ ំ អ្
ពោប្កិត កាល យជា អ្ពោប្កិត សិរបនិមិតត ោឲំ ទ័ពអារមរកីាងំ រៅយួនខាង
តបូង តលង រោរព រប្ពុះប្សុកតមែរកាល យ ជា រប្ោុះថាន ក់ សំរាែ់ យុទធសាស្រសតរយធា
រែស់រគ រប្ពុះ ពួកយួនកុមែុយនិសត រៅប្សុកតមែរ រប្ច្ើនរច្ញ វាយប្រហារ កងទ័ព 
អារមរកីាងំ រៅ រយៀកណាមខាងតបូង។  អ្ពោប្កិត សីហនុ វាប្ោន់ ជា ឆ័ប្ត ពួក
កុមែុយនិសត រប្រើ រែើមប ី ែិតបាងំ កងទ័ព យួនកុមែុយនិសត រៅប្សុកតមែរ និង ជា
អាធារភសតុតា នន កងទ័ព យួនកុមែុយនិសត។  
ភមូរិែែសងគមរាស្រសតនយិម៖ ច្លោសងគមរាស្រសតនិយម បានកាល យ ជា ែនតិច្ មតងៗ
រៅជាឧែករណ៍ សំរាែ់ សងកិតសងកន់ ប្រជារាស្រសត និង អ្នកនរយបាយ តែលរគ
មាន   និោន ការនរយបាយ មុសពី គំនិត រសតច្សីហនុ តែល ជា គំនិតមាន អ្តា
រស់ ជា ការប្ច្បាច្,់ ការជញ្ា ក់ និង ការសងកត់ រែើមប ី ែំររ ើ ប្ររយជន៍ ផ្លា ល់មលួន
                                                      
 

 

21 ជន្មជឈ ា្ក្ៈ= Homme égocentrique។   
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សីហនុ។ ច្លោសងគមរាស្រសតនិយម បានរធវើឲរែឋតមែរ តលងមាន លកខណៈជា និតិរ
ែឋ តែល ជា ឧែសកគ នន ការរធវើវិតាកមែ22 នន លទធិប្រជាធិែរតយយរសរ ីរៅ ប្សុក
តមែរ។  
កតាត ទងំែួនយ៉ា ងរនុះ ជាសញ្ញា ែង្ហា ញជាមុន ននអ្សតងគត ននរែែសីហនុនិយម។ 
អ្ំរពើ រផតសផ្លត ស រែស់សីហនុ បានរចាទ ជាែញ្ញា  នន ភាពប្សែច្ាែ់ រែស់
រែែ ែូច្យ៉ា ង ទុករាជែលល័ងក ឥយមាន មហាកសប្តរប្ោងរាជយ។ ការលែ់រចាល ព
ហុែកស រែើមប ីច្លោ សងគមរាស្រសតនិយម មាន កាធភាព23 រប្រើ អ្ំណាច្ បាច្់
សមាល ែ់ អ្នកប្រជាធិែរតយយ រែើមប ីរកោអ្ំណាច្។  
ចាែ់ពីឆ្ងន  ំ១៩៦៧ សរមតច្ សីហនុ រធវើនរយបាយ ែំររ ើ ច្ិន យួន កុមែុយនិសត លក់
ទឹកែីឲរយៀកកុង កបត់ជាតិ សាសោ រែើមបមីានៈ។ រទុះែី ែឹងមលួនថា រធវើមុស ក៏
រដាយ ករ៏ៅតត ច្រច្ស មិនប្ពម ទទួលមុសកំហុសមលួនឯងរ ើយ តត កំហុស
រនុះ វាោមំក នូវ មហនតរាយ សំរាែ់ សីហនុមលួនឯង និង ជាតិផង។  

                                                      
 

 

22 វវ  ្ កក្មា= Expension។  
23 កា្ភាពឲ Monopole។  
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១. សរំាែស់ហីន៖ុ គឺ ោឲំប្ពុះអ្ងគបាត់ប្រជាប្រិយភាព តែលជាមូលដាឋ ន ននធមាែ
នុរូែ រែស់ប្ពុះអ្ងគ តែល ប្រជារាស្រសត ទទួល សាគ ល់វា រដាយមលួនឯង។  
២. សរំាែជ់ាតិ៖ គឺ ោឲំប្រជាជាតិ រស់ជាប្ររទស ឧោភិវឌ្ឍ រៅកនុងែំែន់អាសុីអ្
រគនយ៍ រប្ពុះពុំបានរឆលៀតឪកាសកនុងរយៈរពលមានសនតិភាព រធវើអ្ភិវឌ្ឍន៍ សំរាែ់
ជាតិ និង ប្រជាពលរែឋ។  មោ៉ាងមួយវិញរទៀត រៅរពលមាន សស្រង្ហគ ម រៅរយៀក
ណាម ប្ររទសតមែរ ឥតបាន រកប្ររយជន៍៖ ១. ពប្ងឹង និង រធវើ វូែនីកមែ កងទ័ព
ជាតិ រែើមប ី ការពរឯករាជយជាតិ និង ែូរណភាពទឹកែី ; ២. រធវើអ្ភិវែឍន៍ រសែឋ
កិច្ខ, សងគមកិច្ច និង វិស័យ អ្ែ់រជំាតិ។  ឧទហរណ៏ ែូច្ជា ប្ររទសនថ និង ហវី
លីពិន រគរឆលៀត រកច្ំរណញ បានរប្ច្ើនណាស់ សំរាែ់ប្រជាជាតិរគ រៅកនុងស
ស្រង្ហគ ម រៅរយៀកណាម។ តែលមុស ពី ប្ររទសតមែរ មិនតតមិនអាច្ រកប្ររយជន៍
បាន តែរ   ជា សរមតច្ សីហនុ ោបំ្ររទស ឲច្ូលរៅ ជាែ់ករ រដាយ មុធាភាព24

កនុង ប្ទុង កុមែុយនិសត ច្ិន/យួន តែល ជា រពជឈឃាត លទធិប្រជាធិែរតយយ រៅ
ប្សុកតមែរ។  ការច្រច្ស កនុងកំហុសរនុះ តែល ជា កតាត  នន ការវិោស រដាយមលួន
                                                      
 

 

24 ធដ្ឋយវមុធ្នភាព= Gratuitement។  
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ឯង នន រែែសងគមរាស្រសតនិយម ឬ សីហនុនិយម។ រហតុរនុះឯង បានជា សភា
ជាតិ បានរបាុះរឆ្ងន ត ទំោក់ សីហនុ ប្សែតាមច្ាែ់ រែឋធមែនុញ្ា ពី ែំតណង
ប្រមុមរែឋ រៅនថង ទី១៨ មិោ ឆ្ងន  ំ១៩៧០ រប្ពុះ ប្ពុះអ្ងគ មាន កំហុស ថាន ក់កបត់
ជាតិ រែើមប ីែំររ ើ ប្ររយជន៍ែររទស។  
តត សិហនុ យក គំនុំ ជា វិចារណញ្ញា ណ រែស់ប្ទង ់ រដាយ រធវើ អ្ំពវោវ សុំ ឲ   
កងទ័ព យួនកុមែុយនិសត វាយប្រហារ កងទ័ពជាតិ រែើមប ីការពរ អ្ំណាច្ប្ទង ់
តែល សភាជាតិ បានែកហូត ប្សែតាមច្ាែ់។ ទរងវើរនុះឯង តែលោឲំមាន ផាុុះ
សស្រង្ហគ ម រៅប្សុកតមែរ តែល ជា វិោសកមែ ែ៏ធំ សំរាែ់ ប្រជាជាតិតមែរ។  
ចាែ់ពីឆ្ងន  ំ១៩៧០ សរមតច្ សីហនុ រធវើ នរយបាយ រោំយ ឯករាជយជាតិតមែរ,
ែូរណភាពទឹកែី រប្ពុះ ប្ពុះអ្ងគ ោបំ្ទ យួនកុមែុយនិសត តែល ជា អ្នក ល្ នពន
ប្សុកតមែរ ប្រឆ្ងងំនឹង សាធារណរែឋតមែរ តែល ជា អ្នកកាពរឯករាជយជាតិ និង ទឹក
ែីជាតិ។  
មកែល់សពវនថងរនុះ ពួកតមែរកុមែុយនិសត និយមច្ិន ឬ យួនកតី ោោំន  តាងំមលួន ជា
អ្នកឈ្នុះរលើ សាធារណរែឋតមែរ តត ជ័យជំនុះរនុះ វាប្ោន់តតោោំន  យកមកប្រគល់
ឲយួន ច្ិនកុមែុយនិសត រហើយ ោោំន  រស់កនុងឋានៈ ជា ម្ុំកញ្ា ុះ រគ តតែ៉ាុរណាណ ុះ។
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ពួកតមែរប្កហម បានរធវើឲប្រជាជាតិបាត់ ឯករាជយជាតិ ; តមែររយៀកមុីញ បានរធវើឲ
ប្រជាជាតិ រស់រៅកនុង អាណានិគមយួន រប្ពុះ មលួនរស់ ជា អាយ៉ាងយួន ; រឯី ស
រមតច្ សីហនុ វីញ តាងំពី រស់ែល់សាល ែ់ បានែឹកោបំ្រជាពលរែឋតមែរ រៅរកភាព 
ជាប្រជាពលរែឋម្ុំរគ រប្ពុះតតប្ពុះអ្ងគ ប្សឡាញ់អ្ំណាច្ និង យក ការសងសឹក
ទុកជា រោលនរយបាយ រែស់ប្ទង។់ សួរថា រតើអ្នកណា ជា អ្នកចាញ់យួនកុមែុយ
និសត ? ពួកតមែរកុមែុយនិសត ? ឬ ពួកតមែរ សាធារណរែឋនិយម ? 
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សីហន ុជា បិតាជាតិ បបបណា ?  

អារមាកថា 
អ្តាែទរនុះ សររសរ ជា ភាសាបារាងំ កនុង តមកញ្ញា  ឆ្ងន  ំ១៩៧៩ រដាយតមែរ « អ្នក
វឌ្ឍននិយម » មួយប្កុម ប្សឡាញ់ រែែលទធិប្រជាធិែរតយយរសរ ី និង រែែ
សាធារណរែឋ រែើមប ីទុកជា ឯកសារ ជាប្រវតតិសាស្រសត សំរាែ់ កូនតមែរ ជំោន់រប្កាយ
រអាយ បានែឹងឮ អ្ំពី ធាតុពិត រែស់រសតច្សីហនុ តែល ជា ែីតាជាតិ តកលងកាល យ
ច្ូលរួម ច្ំតណក យ៉ា ងសកមែ កនុងអ្ំរពើ « សមាល ែ់មហាជនតមែរ » កនុងឋានៈ ជា
ប្រមុមរែឋ អ្ស់មួយជិវិត នន រែឋ « កមពុជាប្រជាធិែរតយយ » តែល ជា រែឋ អ្នុវតតន៏
នរយបាយ សមាល ែ់មហាជនតមែរ កនុងងច្រោល ុះ ឆ្ងន ១ំ៩៧៥ ែល់ ឆ្ងន  ំ១៩៧៩។  
អ្តាែទរនុះ ប្តូវបាន ប្រគល់ជូនែល់ ច្លោមូលតមែរ មានរសរភីាព កនុង ប្កែ
មណឌ សិកាខ សាោ ននច្លោ ជា ឯកសារ ច្ូលរួមច្ំតណក កនុង ការពិចារណា អ្ំពី
ការែំរណាុះប្សាយ នន ែញ្ញា តមែរ ោ ឆ្ងន  ំ១៩៩១។  
អ្តាែទរនុះែកតប្រ សរំលួ នងិ សរងខែជាភាសាតមែររដាយ ឩែ រម សង្ហា  រែើមបី
ផោយ ជូន ជា ព័តិមាន ែល់ ប្រជាពលរែឋតមែរ ប្គែ់មជឈដាឋ ន រហើយ ការផោយ
រនុះោែ ន រោលែំណង ជា មានៈ សំរាែ់ប្រមាថ រមើលង្ហយ សរមតច្សីហនុរោុះ
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រ ើយ តត ជា សិទធិ, ជា ករណីយកិច្ច រែស់តមែរ រែើមបតីមែរ ច្ងទុក កនុងសតិ ជា
ប្រវតតិសាស្រសត នូវ អ្ំរពើនប្ពនផស មានរកើតរ ើង កនុងប្ររទសតមែរ តែលមាន ប្កុមតមែរ
ប្កហម រប្កាម ការែឹកោ ំសរមតច្សីហនុ និង ែ៉ាុលពត កនុងច្រោល ុះឆ្ងន  ំ១៩៧០ ែល់ 
ឆ្ងន  ំ១៩៧៥ បាន កាែ់សមាល ែ់ ប្រជាជនតមែរ អ្ស់ជំនួន ប្រមាណ ២ោនោក។់  
ការផោយរនុះ ទកុ ជា ការរកយតុតធិម ៌ជនូច្រំពុះ តមែររងរប្ោុះ ននអ្រំពើនប្ពនផសរនុះ 
១. រហតអុ្វ ីបានរលើក សរួ ជា សនំរួរនុះ ? 
ពីរប្ពុះ សរមតច្សីហនុ ជាអ្នកទទួលមុសប្តូវែ៏ធំមួយរៅច្ំរពុះមុម ប្រវតតិសាស្រសត
នូវមរណរភាពប្រជាជនតមែរ រាែ់ោនោក់។ តតរទុះែីយ៉ា ងរនុះ ករ៏ដាយ ក ៏រែែ
នរយបាយ រៅភនំរពញែច្ចុរបនន ចាត់ទុក ប្ពុះអ្ងគ ជា «វរកសប្ត»។  
រទុះែីរៅមាន អ្នកសីហនុនិយមតិច្តួច្ែំផុត រៅមាន ជំរនឿរលើ « អ្ភតូកថា
សហីន ុ» ជំរនឿរនុះ ជាររឿងរែស់រគ រប្ពុះអ្នកទងំរោុះ ប្តូវ រគ ផោំង តាងំពីរកើត
មករមលុះ រអាយរោរព « ែីតាជាតិ » ែូច្កូនរកែង ប្តូវ រគ ែងខំ រអាយ រោរព
ប្គូបាធោយ ; ទសកុមារ ទងំរោុះ រៅប្កិនគំនិត ពុំអាច្កាល យ ជា មនុសស រពញ
វយ័បាន រហើយ ោែ នឧតតគតិ រប្ៅ ពី ការរោរពដាច្់ខាត ច្ំរពុះែីតាជាតិរនុះ។  
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អ្វីតែលមិនទំនង ោរំអាយ   រយើងហួសច្ិតត កនុង ការរកែំរណាុះប្សាយែញ្ញា តមែរ
ោឆ្ងន ១ំ៩៩១ មាន ប្ររទសជារប្ច្ើន តប្មង ់រដាយ ែងខំច្ិតតពលរែឋតមែរ រអាយរប្ជើស
ររ ើស រសតច្ច្នប្ងរនុះជា មរធោបាយ តតមួយគត់ សំរាែ់ រដាុះប្សាយែញ្ញា តមែរ
ទុកជា ប្ពុះបាទធមែឹក ហាក់ែីែូច្ ជាប្រជាជាតិតមែរ មាន មនុសសតតមាន ក់គត់!ហាក់
ែីែូច្   ជា នរយបាយ រែស់ប្ររទស មហាអ្ំណាច្ រពលរោុះោែ ន សមបទ 
រដាយ រប្ជើសររ ើស កូនតរក តតមួយរនុះ ទុកជា មនុសស យកការបាន និង ទទួល
ប្ពមបាន ជា កូនរសា រែស់ែញ្ញា តមែរ។  
ឯកសារ រច្ញពីប្រភព អ្នកសីហនុនិយម រៅមាន ទមងន់តិច្ជាង ភសតុតាងពិត នន
ប្រវតតិសាស្រសត អ្ំពីអ្ំរពើ តែល រសតច្សីហនុ តតងប្រប្ពឹតតជានិច្ចអ្ស់រយៈរពលជិត
ពក់កណាត លសតវតស តែល មាន លទធផល ជាក់តសតងគឺ ”ការសមាល ែម់ហាជន
តមែរ” រសច្កតីខាែ ស ការអាមា៉ា សមុម ែរាជ័យ ប្សំតែល រែស់ ប្ររទសតមែរ កែ៏ូច្
មហាអ្ំណាច្ ប្តួតប្តា រលើរសតច្រនុះតែរ។  
ការច្រច្ស នន អ្ំរពើ រែស់រសតច្សីហនុ រៅមិនរសែើនឹង ប្កុមមនុសសខាវ ក់នឹង ជំរនឿ
អ្ភូតក ថា សីហនុ រប្ជឿសររ ើយស ច្រមលើយង្ហយ កនុងគំនិតង្ហយ រដាយតផអករៅ
រលើ « ឫទធីភាព នន ែុគគល ឬ អ្ំណាច្ែុគគល » រែស់ រសតច្សីហនុរនុះ ោរំអាយ
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រយើងមំពិចារណារធវើសំរយគកនុងច្រមលើយរយើង ច្ំរពុះសំនួររយើងៈ « រសតច្សីហនុ
ជា មនុសសតែែណា ? »។  
សំរយគរយើងរនុះ មិនប្ោន់តត ច្ងច់្ងអុលែង្ហា ញ នន ភាពមិនទំនង កនុងការ រកវិធី
រដាុះប្សាយែញ្ញា តមែរ តែល ោរំអាយ រញ្ាួ យ ប្រជាពលរែឋ មួយ សំរាែ់ តត
ប្ររយជន ៏រសតច្ មួយអ្ងគ តតែ៉ាុរណាណ ុះ។  
រយើងមិនសូវឆងល់ែ៉ាុោែ នរទ រលើតួអ្ងគសីហនុ តតរយើងមានការ ចាែ់អារមែណ៏ ជា
ខាល ងំ រៅរលើ ភាពមានៈ នន អ្នកោបំ្ទែ៏ច្ំណាន តែលោោំន  រប្ាុះ តួអ្ងគរសតច្
សីហនុ រអាយរស់វិញបាន ករណីរនុះោរំអាយរយើងសួរជាសំនួររប្ច្ើនែូច្តរៅ៖
រតើរែើមប ីប្ររយជនអ៏្វី ? 
រដាយរយើង ោែ នមាន អ្នុសោវរយី ៏អ្វីរសាុះ ពីច្ិតតសរបុរស រែស់ រសតច្សីហនុ
រហើយ ោែ នការររំភើែ ច្ំរពុះតួអ្ងគរសតច្រនុះ ឬ ច្ំណាយ រពលរវោ រធវើការផោយ 
ជា សាធារណ រអាយ ែុគគលរនុះ ពុំរោុះរទ កនុងរសច្កតីសងឃមឹ ទែ់មិនរអាយអា
យ៉ាងរនុះ របាក កុហក ពលរែឋតមែរ តរៅរទៀត កនុង អាករបកិរយិ កំតរលង ែូច្តួ
រោខ ន រហើយ ផោយប្ាែ់ ែល់ សាធារណជនអ្នតរជាតិ ប្គែ់មជឈដាឋ ន មាន អ្នក
ែវរនិពនធ អ្នកសារព័តិមាន អ្នកនរយបាយ តែលធាល ែ់ បាន ោបំ្ទ រសតច្រនុះ ឲែឹង
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ឮ អ្ំពីអ្ំរពើ និង គំនិតមារយទ រែស់សីហនុ កនុងការច្ូលរួម សមាល ែ់ ប្រជាពលរែឋ
តមែរ ! (ែប្មុង ររៀែច្ំ សមាល ែ់រដាយច្ំរពុះ ឬ មិនច្ំរពុះ)។  
២. សហីន ុអាទកិរ នងិ ជា អ្នកច្លូនែែ៏ធមំយួ កនងុ អ្រំពើ សមាល ែម់ហាជនតមែរ 
ការសមាល ែ់មហាជនតមែរកនុងរែែ ”កមពុជាប្រជាធិែរតយយ” មិនតមនជា ប្ពឹតតិការណ៏
រដាយ នច្ែនយរោុះរទ ការសមាល ែ់មហាជនតមែររនុះ ជា ែំរណើ រែ៏យូរអ្តងវងមួយ 
ជា ប្រវតតិសាស្រសត តែល មាន រសតច្សីហនុ ជា សាា ែតយករ ជា អ្នកទទួលមុសប្តូវ
សំខាន់មួយ កនុងរយៈរពល ៣៤ឆ្ងន  ំកនុង អ្ំណាច្ផ្លត ច្់ការ ច្រោល ុះឆ្ងន ១ំ៩៤២ ែល់
១៩៧៦។  
រពលណា សីហនុ មំោងមលួនកាន់តតខាល ងំរ ើង រពលរោុះ សីហនុ កាន់តតែង្ហា ញ
ភាពវណឌ រជើ ង រែស់មលួន កាន់តតខាល ងំ កនុង ភាពប្ច្ែូកប្ច្ែល់ រែស់មលួន, ភាព
កុមារភាព, ភាពមិនទំនង កនុងការ ជាក់តសតង នន ការច្ូលរួម ការសមាល ែ់មហាជន
តមែរ៖ 
រែើោែ ន រសតច្រនុះ ប្ពតឹតកិារណ៏ សមាល ែម់ហាជនតមែរ មនិអាច្នងឹ មាន រកើតរ ើង
បានរោុះរទ ! 
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ប្រវតតិសាស្រសត វា មាន សតិ និង តុោការ, វា បានច្ងប្កង ទុកយ៉ា ងលអិតលអន់ នូវ
អ្ំរពើ បាែកមែ រែស់សីហនុ តែលបាន តាញអ្ំរពើ សមាល ែ់មហាជនតមែរ តាងំពីយូរ
អ្តងវងមករហើយ៖ 
- ការរ ើងរប្ោងរាជសមបតតិ កនុងោម ជា ”អាយ៉ាង” មានតួោទី ជា តឆកយម រែស់
អាណានិគមបារាងំ ែោា ែ់មករទៀត កាល យជា កញ្ា ៈកុមែុយនិសត ច្ិន យួន។   
- ការវាយប្រហារ (ច្រោល ុះឆ្ងន ១ំ៩៤៨ែល់១៩៥២) ប្រឆ្ងងំ លទធិប្រជាធិែរតយយរៅ
រកែងមចី រោំយ រែឋសភាែីែង ជា ែនតោន  មិនដាច្់ រដាយ មាន ជំនួយ ពីកមាល ងំ
អាជ្ាធរអាណានិគម រហើយរពល រោំយសភាមតងៗ ចាែ់ តំណាងរាស្រសត រែស់
គណែកសប្រជាធិែរតយយ ជា គណែកសឈ្នុះរឆ្ងន ត ដាក់ពនធោោរ។   
- ការដាក់រាជសមបតតិ កនុង តមមិោ ឆ្ងន  ំ ១៩៥២ ជា ឧបាយ រដាុះមលួន ពីភាព 
អ្ប្រជាប្រិយ រៅច្ំរពុះមុម សំទុុះ នន ច្រនតលទធិប្រជាធិែរតយយ និង ការខាល ច្
តប្កង ែរាជ័យ រែស់គណែកសរាជានិយម កនុង ការរបាុះរឆ្ងន តសភា តាមការ
អ្នុរោម នន កិច្ចប្ពមរប្ពៀង ប្កុងសុឺតណវ កនុងអ្ំ ុង ឆ្ងន ១ំ៩៥៤។   
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- ការែរាជ័យ ែ៏អ្ន់ែំផុត ប្គែ់វិស័យ កនុង ការែឹកោរំែឋ ច្រោល ុះ ឆ្ងន  ំ១៩៥៥ ែល់
១៩៧០ កនុង អ្ំណាច្ផ្លត ច្់ការ រែស់ច្លោសងគមរាស្រសតនិយម រទុះែីមាន ជំនួយ
ែររទស ពី រោកខាងលិច្ និង ខាងរកើត យ៉ា ងណាករ៏ដាយ។   
- ការែស្រង្ហក ែ ែ៏រខាល ច្ផោ ែ៏ករប្មាល ឥតពិចារណា ប្រឆ្ងងំនឹង អ្នកប្រជាធិែរត
យយ, អ្នកវឌ្ឍននិយម, ប្កុមប្គូែរប្ងៀន, ប្កុមនិសិសត, អ្នករសនហាជាតិ កនុងអ្ំ ុង
ឆ្ងន ១ំ៩៦៧ និង ឆ្ងន ១ំ៩៧០។   
- ការតរមាល ុះង្ហរ ពី ប្រមុមរែឋ កនុង តមមិោ ឆ្ងន  ំ ១៩៧០ រដាយ សភាជាតិ (រែឋ
សភា និង ប្កុមប្ពឹកោប្ពុះរាជាអាណាច្ប្ក) - ការផតោា រទស ប្រហារជីវិត កនុង
អ្ំ ុង ឆ្ងន ១ំ៩៧១ ពី ែទកបត់ជាតិ។   
- កនុង តួោទី ជា ប្រធានរណសិរសែប្មួែែប្មួមជាតិតមែរ, រាជរដាឋ ភិបាលែប្មួែែ
ប្មួមជាតិតមែរ (១៩៧០ ១៩៧៥) រធវើការ រែើមប ីរជាគជ័យ ែ៉ាុល ពត រែើោែ ន សហ
ការរនុះ គឺ ោែ ន ជ័យជំនិុះ និង ការសមាល ែ់មហាជនតមែររោុះរទ។  
- ការរួមច្ំតណក កនុង តួោទី ជា ប្រមុមរែឋ អ្ស់មួយជីវិត នន រែែតមែរប្កហម កនុង
ការជរមលៀស ប្រពលរែឋ រច្ញពី ទីប្កុង រែើមប ីង្ហយ សមាល ែ់ជនណា តែល រគចាត់
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ទុក ជា សប្តូវ រហើយ យល់ប្សែ នរយបាយ រែស់ ប្កុម ែ៉ាុល ពត « សមាល ែ់
មហាជនតមែរ។ »  
រយើង ប្តូវ   ច្ងចា ំជានិច្ច ថា កនុង រែែ « កមពុជាប្រជាធិែរតយយ » រនុះឯង
រហើយ ជា រែើមកំរណើ ត នន ែែិវតតនន៏ិយម « រ រសងទុង » រៅប្សុកតមែរ តែល
ផតល ់រអាយមាន រហតុ សមាល ែ់មនុសស រដាយ រប្កាជពិររាធ រទសៈ ប្រកែរដាយ
ការសងសឹក ែងាូរ ្មតមែរ រពរពសនគរ ពី សំណាក់ ពួកែ៉ាុលពត  - ការពរ
រដាយ សីហនុ រែែប្រល័យជាតិសាសន ៏ កនុង ការជតជកតវា៉ា  រៅ អ្ងគការសហ
ប្រជាជាតិ កនុង តមមករា ឆ្ងន  ំ១៩៧៩ ែោា ែ់ពី រែែរឃារៅរនុះ ប្តូវ ទ័ពយួន វាយ
រោំយ រចាល រៅ នថងទី៧ មករា កនុង ឆ្ងន  ំែតែល។  
ទរងវើរនុះ ែង្ហា ញ ជាក់តសតង ថា រសតច្សីហនុរនុះ រអាយតតបាន និយយ កនុងោម
ជា « រម » រទុះែីជា រមពួកឃាែករ កស៏រាយតែរ  - ការភូតកុហក ការមវុះ រស
ច្កតីកាល ហាន ផចញ់សំនួរ អ្នកសារព័តិមាន រែស់ទូរទសសនប៏ារាងំ « Antenne2 »
ថា ពួកែ៉ាុលពត តតងតតតកលង សរមលងមលួន ផោយតាមវិទយុ « កមពុជាប្រជាធិែរត
យយ » ពីការ រកាតសររសើរ រែែប្រល័យជាតិសាសន។៏   
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- នរយបាយ ែូច្ អ្ំរពើ នន រចារែុីនប្រសែ់ កនុង ឧបាយែរញ្ញា ត ជា ទុច្ចរតិប្រជា
ពលរែឋ អ្ំពី មហាប្ទឹសតីអ្ពោប្កឹត សនតិភាព និង សងគមនិយម សុទធតតលួច្ ច្មលង
ព ីអ្នកប្រជាធិែរតយយ តែល រគមាន ប្រជាប្រិយភាពមុនមលួន រែើមប ីជ័យជំនិុះ រែែ
រាជានិយម ប្រតិកិរយិ រែស់មលួន។   
- មានជំរនឿ ជា ជំមងឺរៅរលើ « ភាពអ្ញនយិម » មានរទសៈ មាន រវររបែិរវរ សំ
រាែ់តត ប្រឆ្ងងំនឹង ប្រជារាស្រសតមលួនឯង រហើយ មិនប្ពមថយមលួន ពីឆ្ងកនរយបាយ
រដាយ ឥតរអ្ៀនខាែ ស រប្កាយពីធាល ក់ែំតណង ពីប្រមុមរែឋ មិនតតមិនប្ពមថយមលួនគឺ 
តថមទងំរធវើ អ្ធិដាឋ ន រអាយមាន « ទឹកជំនន់កុមែុយនិសត » រអាយរជារជន លិច្
លង ់ ប្រជាជាតិតមែរ កនុង រោលែំណង តតមួយគត់ គឺ សងសឹក ប្រជាពលរែឋមលួន
ឯង តែល មលួនចាត់ទុក ជា ប្រជាជនអ្កតញូច្ំរពុះមលួន។  
ប្គែ់ទរងវើ ប្គែ់គំនិតមារយទ នន រសតច្សីហនុ តែលបាន ពិពណ៌ោ ខាងរលើរនុះ
ែញ្ញា ក់ ថា រសតច្សីហនុ ឆរបាក ជានិច្ច ប្រជាពលរែឋតមែរ ប្គែ់ឳកាស តែលមលួន
បានែឹកោរំែឋ ច្ំនួនជិនពក់កណាត លសតវតស។  
រសតច្សីហនុ ទទួលែរាជ័យ ជានិច្ច រលើកតលងតត សាន នែមលួន មួយគត់ គឺ ការអ្នុ
វតតន ៏« ការសមាល ែ់មហាជនតមែរ » តែល ជា មហារជាគជ័យ រែស់ជនរនុះ។  
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រនុះរហើយ ជា ទុកខរវទោ តែល ប្រជាពលរែឋតមែរ រងរប្ោុះ ពីសំណាក់ រសតច្ពល
រនុះ រហើយ ប្តូវរគ រៅតតែងខំ រអាយ ទទួលសាគ ល ់ រសតច្អ្សមតាភាព មាន ធមែ
ជាតិ ពី កំរណើ ត ជា មនុសសកំណាច្ អ្សីលធម៌ ោែ ន សតិ ជា កិតតិយស រនុះ 
ជា « ែីតាជាតិតមែរ។ »  
រហតអុ្វ ី? 
៣. សហីន ុែ៉ាលុ ពត ជា រវវច្នសពានងឹ « ការសមាល ែម់ហាជនតមែរ » 
រៅកនុងពិភពរោករនុះ មានតត រៅប្សុកតមែរមួយគត់ តែល មាន សីហនុ ជា រសត
ច្ មាន រកើត បាតុភូតរហតុអ្សាច រយ គឺ ការសមាល ែ់មហាជនមលួនឯង ពីសំណាក់ អ្នក
ែឹកោជំាតិ។  
ប្គែ់រែែ តែលមាន សីហនុ ជា មគគរទសន ៏តតងតតកាល យ ជា អ្ងគការ មាន ររែៀែ
មួយ សំរាែ់ សមាល ែ់ប្រជាជាតិ និង ប្រជាជនមលួនឯង។  
រៅប្ររទសរយៀកណាម ប្ពុះរៅរៅដាយ សុកច្ិតត រច្ញពី រាជសមបតតិ រែើមប ីប្រ
យជនជ៏ាតិយួន ឯច្ំតណក រៅ ប្ររទសោវ វិញ មាន ោវប្កហម ែូច្ែែិវតតន៏



Page. 176 
 សីហន ុជា បិតាជាតិ បបបណា ? 

   

 

 
និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
ឆ្ន ាំ ២០០៣ 

 

តមែរតែរ តត ឥតមាន រសតច្ោវណាមួយ រគ មាន គំនិតមារយទ ែូច្ រសតច្សីហ
ន ុែូរច្នុះ ប្ររទសរគ កឥ៏តមាន ការសមាល ែ់មហាជន ែូច្រៅប្សុកតមែររោុះរទ។  
គំនិត នន អ្ំណាច្ រច្ោែថ ននការែឹកោជំាតិ ច្រតិជាមនុសស រែស់ រសតច្សីហនុ
គ ឺរកើតពីធាតុ ហឹនមានៈ រទសៈ និង គំនិតសងសឹក រែស់ជនរនុះ។ វតាុធាតុទងំ
រោុះ ផគុំ  ែរងកើត ជា រូែភាព នន លទធិ « សីហនុនិយម » តែល ជា លទធិ ោែំរងកើត 
បាតុភូតែ៉ាុលពត តែល វា មាន ប្ររភទ ជា លទធិរភាល ុះផង ជា ថាន ែំនោែនឹងសីហ
ននុិយមផង។  
ែូរច្នុះ ែ៉ាុលពត ជា ទសៈ ប្រតិកិរយិ ែុះរបារប្រឆ្ងងំនឹង សីហនុ តត វាសោវា
ប្តូវ ផ្លា ែ់ ជា និច្ចនឹង រសតច្សីហនុ ែូច្ជា ែរញើតកអក ែូរច្នុះឯង។  
តផអករលើ ភាពផ្លត ច្់ការ ែងាូរ្មនិយម និង នធការនិយម មហារវៀច្រវរ រែែសីហ
នរុនុះ មាន ធមែជាតិ ជា រែែរាជាធិែរតយយ ធាតុសកតិភូមិ។  
រប្កាយពីបាន ររំដាុះមលួន ពី អាណាពោបាលបារាងំមក រាជាធិែរតយយរនុះ ចាែ់រផតើ
ម មនៈែរញ្ចញមារយទ ជា ប្រតិកមែ ែនតោន  នូវ រទសៈ រវររបែិរវរ ហិងោ យ៉ា ង
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នប្ពនផសែំផុត តែល រែែរាជាធិែរតយយរនុះ តតងតត អ្នុវតតន ៏ជានិច្ច ជាកាលតែល 
តមែររយើង បានរ ើញ ជាក់តសតង កនុង រែែកូនរភាល ុះតមែរប្កហម៖ 
- ការជោល ស មហាជនជានិច្ចកាល កនុង សស្រង្ហគ ម ែរណតើ មរាជសមបតតិ តែល មាន
តច្ង កនុង ពងោវតារតមែរ - ការែុតែំផ្លល ញ រអាយ សាែសូនយ នូវអ្វីៗ តែល រែែ
រនុះ ទុកជា « ែូរ ី» « អារយធម ៌» (ផាុះ មាម ែូជនីយសាា ន ែែិមាករ ជាអាថ៌) ។  
- ការរធវើរអាយវិោស នូវ វរបធម៌ជាតិ ជាសហសសវតស (ែុតរសៀវរៅ ជាច្ំរណុះ
ទួររៅ វាយែំតែកែំបាក់ែែិមា វតាុសិលបៈ កំចាត់ អ្នករច្ុះែឹង អ្នកមានគតិែណឌិ ត
សមាល ែ់សិលបករ ការនិី។  
- ការរធវើ « អ្ភាវុរបនីយកមែ ដាច្់អ្ហង្ហក  អ្វី តែល ជា គុណសមបតតិតមែរ » ែូច្ជា
ការែូររ ែ្ ុះ ប្ររទស សាា នប្រវតតិសាស្រសត ការែំបាត់ភាសាតមែរ ែរងកើត ភាសា
ថែី  ការតកលង ឬ ែំែិត តលងរអាយ រោរពប្រនពណី ែុណយប្រជាប្រិយ - ការសមាល ែ់
មហាជន (រៅសល់តតតមែរ ៨០០.០០០ោក់ តតែ៉ាុរណាណ ុះរៅ ប្ររទសកមពុជា រៅ
រពលតែល បារាងំ មកប្តួតប្តាប្សុក) ការសមាល ែ់មហាជន ជា នរយបាយអ្ច្ិនស្រនត
យ រែស់ រែែរាជាធិែរតយយ តែល ប្រជាពលរែឋតមែរ បានផតិ តជាែ់កនុងសតិ មាន
ប្សរមាល កនុងសងគមតមែរ គឺ « រសកតីខាល ច្តប្កង ជាអ្តិែរមិាណ រាជអ្ំណាច្ » ការ
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ពិពណ៌ោ ខាងរលើរនុះ មាន ភាព ែងអងែ់នតិច្ រៅរពលបារាងំ ច្ូលមកប្តួតប្តា
រៅឥណឌូ ច្ិន។  
តត រែែអាណានិគមយមរនុះ មិនបាន អ្ែ់រចំ្ិតតគំនិតមហាកសប្តតមែរ តែល មាន
ពូជពីវងសកសតយ រណែរសៀម និង យួន រអាយែូរច្រតិ រៅជា អ្រយីមនុសស ជា
រហតុោ ំរសតច្សីហនុ ែនតច្រនត រតឹតតខាល ងំរ ើងៗ នូវ អ្ំរពើ ោរំអាយ រលួយសងគម
តមែរ ែូច្ជា៖ 
- « ឯករាជយតមែរ » មាន ភាព ជា កបួនតហរខាែ ច្ យកសពជាតិតមែរ រៅកែ់រចាល
កនុង នប្ពសែសានឥណឌូ ច្ិន រែស់យួន តែល មាន រសតច្សីហនុ ជា រទពរកស តាងំ
មលួន ជាែីតាជាតិ។   
- « តមែរជារកាុះសនតិភាព » កនុង រែឋជារពជឈឃាត និង អ្នកជញ្ា ក់្មរាស្រសតតមែរ
តែល យក បាវច្ោប្តីមុម « ជាតិ សាសោ និង ប្ពុះមហាកសតត ជា គំនិតកុហក
ែល់ មតិជាតិ និង អ្នតរជាតិ រែើមប ី សំរាែ់តត ែំររ ើ មហិច្ាិតាលទធិ « សីហនុ
និយម » ។ 
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រសតច្ យក បាវច្ោរនុះ មកជាន់ តប្ន ំកនុងររាគមូច្សតិ សមាល ែ់ជាតិឯង។  រសតច្
អ្ងគរនុះ ជា រសតច្ រែើកឧកាសរអាយកុមែុយនិសត ច្ិន យួន និង ប្កុមែ៉ាុលពត កាែ់
សមាល ែ់ ប្រជាពលរែឋតមែរ តែល មលួនទុក ជា អ្កតញូ ច្ំរពុះមលួន រែើមប ី សង
សឹក និង កនុងែំណង ច្ងវឹ់លប្ត ែ់មក រសាយរាជសមបតតិ វិញ តតែ៉ាុរណាណ ុះ។ តត 
មហិច្ាិតា តែល មាន កលិនអ្រសាច្ខាល ងំរនុះ ប្តូវ ទំព័រប្រវតតសាស្រសត ច្ងទុកោម
សីហនុ ជា រសតច្ « សមាល ែ់មហាជនតមែរ »។  រសតច្សីហនុ បាន ែណតុ ុះគំនិត
ប្រជាពលរែឋតមែរ រអាយមាន ជំរនឿរលើមលួនប្ពុះអ្ងគ តាម ការប្ររោមកតី តាមការ
ែងខំកត ីតែល មលួនទុក រាស្រសតតមែរ ជា ពលរែឋលងងរ់លល  រប្កាម លអងធូលីប្ពុះបាទ កនុង
រោលែំណងមលួន តតមូយគត់ គឺ «អ្ំណាច្ រែើមប ីែំររ ើ កុមែុយនិសត ច្ិន យួន ជា
មាច ស់ រែស់មលួន»។  
កនុង រែែសីហនុនិយម រសតច្រនុះ ទុករាស្រសតតមែរ ជា ហវូងសតវ រអាយ រជឿ រលើរាជ
បារមីមលួន រហើយ ប្តូវប្កុមែ៉ាុលពត ោរំៅសមាល ែ់ ឥតមានអាសូរ ែនតិច្ណា
រ ើយ រប្កាមោមមលួន ជា ប្រមុមរែឋ អ្ស់មួយជីវិត នន « កមពុជាប្រជាធិែរតយយ »
អ្ំរណើ តរៅ តួអ្ងគសីហនុ មានរូែភាព ជា ែ៉ាុលពត ែូច្ ជា ប្សរមាល រែស់មលួន។
រហតុអ្វី តែល ប្តូវ ែំរភលច្សីហនុ រែើ រយើង និយយរ ែ្ ុះ ែ៉ាុលពត និង សីហនុ
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គ ឺ ប្ោន់តតជា ែុគគលពីរ មាន មួរកាលតតមួយ ឬ ែូច្ជា ពស់តវក មានកាល
ពីរ មាន រៅកនុង ររឿងរប្ពងតមែរ រោុះឯង។  
៤. ជំរនឿ មនិទនំង រៅរលើ អ្ភតូកថា សហីន ុ
រតើ ជំរនឿរនុះឯងឬ តែល ប្គែ់ភាគីតមែរ រគោោំន ចាត់ទុក « ឥសសរជន » រនុះ 
តែល តតងតត ប្រប្ពឹតត នរយបាយ ែនល ំរាស្រសត ជា រោល នន ការរួែរួមជាតិ ? 
តាមពិត នរយបាយ រសតច្សីហនុ មិនតមនជា នរយបាយ រប្សាច្ប្សងជ់ាតិរោុះ
រទ ផាុយរៅវិញ នរយបាយ តែល ជនរនុះ តតង អ្នុវតតន ៏រដាយ យក អ្ំណាច្រែឋ
មករប្រើ គឺ ឃាតកមែ ឥតរខាច ុះរទរសាុះ។  រទុះ យ៉ា ងណាករ៏ដាយ រសតច្សីហនុ
ប្រតហល ជា អាយ៉ាងរគ រប្ពុះ ោត ់ តតងតត បាន ែំររ ើជានិច្ច និង ជា ឧែករ
ណ៏ ពួកកុមែុយនិសត (ច្ិនយួន)។  ទរងវើរនុះ រប្ពុះ ោត ់សុមច្ិតត រែើ រតួ ជា អាយ៉ាង
រឆលើយរដាុះសា ជួយ ពួកកុមែុយនិសត ជានិច្ច ប្គែ់សំនួរ រែស់ អ្នកសារព័តិមាន អ្នតរ
ជាតិ រចាទសួរោត់។  
មាន មហាអ្ំណាច្មលុះ មាន ជំរនឿ ថា រសតច្សីហនុ ជា « អ្នករធវើឯកសរមាធាន »
អាច្ ជួយ មុមមាត់រគ កនុង ការរកែំរណាុះប្សាយ វិែតតិកមពុជា តែល ជា ែំរណាុះ
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ប្សាយ រលើ រសច្កតីវិោស ែតនាម នន ប្រជាពលរែឋតមែរ! ែ៉ាុតនត រែើ និយយ រអាយ
មលីរៅ ពួកមហាអ្ំណាច្ទងំរោុះ មាន សិទធិ អ្វីនឹង ែងខំ រអាយ ប្រជាពលរែឋតមែរ
យកតែែរដាុះប្សាយរគ តែល មាន ភាពប្តឹមប្តូវ តតកនុងប្កដាស តត សាា នភាព
ពិត វិញ គឺ « រតើមានឃាតកមែរប្ច្ើនែ៉ាុោែ នរទៀត ? »។  
មានអ្នកែឹងោបំ្ររទសមលុះរទៀត រធវើ ឧែរទស រដាយ អ្សមបជញ្ា ោែ ន ការទទួល
មសុប្តូវ រអាយ ប្រជាពលរែឋតមែរ ែំរភលច្ « ការសមាល ែ់មហាជនតមែរ » និង អ្វីៗ
តែល សតច្សីហនុ បានរធវើ រៅកនុងអ្តីតកាល រអាយ គិត តត ែច្ចុរបននកាល កនុង
ែំរណាុះប្សាយមួយ តែល តមែរ ជា ជនរករប្ោុះ ថិតរៅ ជា អ្នកទសសោ រប្ៅនស
រវៀន នរយបាយ។ ជន តែលបាន និយយតែែរនុះ ជា មនុសសរ ិករ ក មវុះ
សិលធម៌ ជា ឧបាយទុច្ចរតិ ជា អ្ំរពើរថាកទែ គួរយក ជនទងំរោុះ យករៅកាត់
រទស នូវ អ្ំរពើ តែល ពួករគរប្តឿនរប្កើនែនត នរយបាយ ែងាូរ្ម រៅកមពុជា 
តរៅរទៀត។ ឯច្ំតណក អ្នកតាងំមលួន ជា អ្នកជំោញ នន ែញ្ញា តមែរមលុះ តែល រសតច្
សីហនុ តតងតត រលើកមក សររសើរ អ្ំពីគុណសមបតតិ នរយបាយ និង ការទូត ែ៏

ល្ តនវ រែស់ពួកទងំរោុះ តាមពិត អ្នកជំោញទងំរនុះ សុទធ ជា ជន គួររអាយ
អ្ស់សំរណើ ច្ រ ិករ ក ោែ ន ការរអ្ៀនខាែ ស សាហាវ មិន រសាែ ុះប្តង ់ប្កអ្ឹតប្ក
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និព័នធដោយ ឧប ដៅ សង្ហា  
ឆ្ន ាំ ២០០៣ 

 

រអាង ប្សឹត ែូច្ោន នឹង រសតច្សីហនុតែរ។ ែូរច្នុះឯក បាន ជា អ្នកជំោញទងំរនុះ
តតងតត សររសរ សររសើររសតច្សីហនុ មិនរច្ុះច្ែ់ ែំភាល ត់ រសច្កតីពិត អ្ំពី គុណ
វិែតតិ រែស់សីហនុ។  
រយើងែឹងថា រៅកនុង រែែរាជាធិែរតយយ ទំរនៀមទំោែ់ ប្រនពណី សាសោ អ្កសរ
សាស្រសតភាសានិយយ ប្គែ់សាា ែ័នសងគម ឬ នរយបាយ សុទធ តត ែរងកើតរ ើង
រែើមប ីផោំង រាស្រសតតមែរ រអាយ រោរពប្រតិែតតិ មហាកសប្ត ទងំរងវងស់ាែ រតី។  
៥. សរស្រង្ហគ ុះជាត ិគ ឺប្តវូ ែរំភលច្ រ ែ្ ុះសហីន ុរចាល 
រដាយរហតុរនុះ រែើច្ងស់រស្រង្ហគ ុះជាតិតមែរ ប្តូវតត វាយរលំត់រចាល នូវ « អ្ភូតកថា
សីហនុ » មិនរធវើសាគ ល់ អ្តាិភាព រសតច្រនុះ ពីរប្ពុះ បារមី តកលងកាល យ សីហនុ ោ
ែច្ចុរបននរនុះ បាន ែង្ហា ញ នូវធាតុពិត « កបត់ជាតិ » មលួនឯង។ សរស្រង្ហគ ុះជាតិ គឺ 
សរស្រង្ហគ ុះ ប្រជាពលរែឋតមែរ តែល ជា ជាតិសាសន ៏បាន រួមច្ំតណក កនុង ការវិវឌ្ឍ
រសច្កតីច្ំររ ើន តាម ការែរងកើត វរបធម៌ ែ៏មានតនមលមួយ សំរាែ់មនុសសជាតិ។ ែូរច្នុះ
ពលរែឋតមែរ និង ពលរែឋឯរទៀត តែល ប្សឡាញ់ លិទធិប្រជាធិែរតយយរសរ ីប្តូវច្ំ
បាច្ ់រួមោន  សរស្រង្ហគ ុះជាតិតមែរ តែល កំពុង ជួែប្ររទុះ នូវ ការ ល្ នពន ពី កុមែុយ
និសត ច្ិន យួន ោ ំែំផ្លល ញ ជាតិសាសន៌ និង វរបធម៌ សហសសវតសតមែរ៕ 


