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ធាតុនៃរបបដឹកនាំសៅស្េ ុកខ្មែ រេព្វ នងៃ

សេរ ីការ

តាំងព្ី ស្ស ុកខ្មែ រ ទទួ លបាៃ ឯករាជ្យមក (ឆ្នាំ ១៩៥៣) របប
ដឹកនាំសៅស្ស ុកខ្មែ រ មិៃខ្ដលមាៃធាតុជារបបដឹកនាំជាតិ ខ្ត
ជារបបដឹកនាំការពារខ្តផលស្បសោជ្ៃ៏ វណ្ណៈ បុគ្គល បុព្វសិទធិ។
ដូ ចោ៉ាង របបរាជាៃិយម អាស្ស័យរដឋ ធមែ ៃុញ្ញទី១ (១៩៤៧១៩៥៦) ជារបបដឹកនាំ ខ្ដលស្ព្ះមហាកសស្ត មិៃស្ព្មសបាះបង់
ង្ហរជា អភិសិតតរាជ្

(roi sacré)

សស្បើ គ្មានស់ (levier) បីោ៉ាងសដើមបី

រកាការពារវណ្ណៈកសស្ត គ្ឺ ស្បនព្ណ្ី សាសន ៃិងសិទធិស្ព្ះរាជា
ស្បឆ្ាំងៃឹងរដឋ ធមែ ៃុញ្ញជាតិ ខ្ដលមាៃ ស្បជាព្លរដឋ ជា មាាស់
អាំណាច។ ចាំខ្ណ្ក របបសងគ មរាស្តសតៃិយម (១៩៥៦-១៩៧០) ជា
របបរាជាៃិយមផ្តតច់ការ

មាៃស្បមុមរដឋ ព្ីរ

គ្ឺ ស្ព្ះមហា

ិ សាំរាប់
កសស្ត ៃិង សសត ចជាស្ព្ះស្បមុមរដឋ ពាក់ង្ហរ អស់មួយជ្ី វត
ដឹកនាំៃសោបាយជាតិ សោយបាំពាៃ សលើរដឋ ធមែ ៃុញ្ញ សដើមបី
ការពារ រាជ្អាំណាច ខ្ដលជាការនាំឲមូ ចស្បសោជ្ៃ៍ជាតិ។ របប
សាធារណ្រដឋ ខ្មែ រ (១៩៧០-១៩៧៥) ជា របបដឹកនាំ ស្បឈរមុម
ៃឹងការឈ្លាៃពាៃបូ រណ្ភាព្ទឹកដី ព្ីសាំណាក់យួៃកុមមុយៃិសត
មាៃខ្មែ រស្កហម ៃិង ខ្មែ ររាជាៃិយម ជាជ្ាំៃួយ
ស្បហារខ្មែ រគ្ននឯង ខ្ដលនាំសអាយមាៃ បាំណាក់

ជ្ួ យយួ ៃវាយ
(fracture)

សាមគ្គ ី

ភាព្ខ្មែ រ សៅចាំសពាះមុមសស្តូវជាតិ។ របបសាធារណ្រដឋ មាៃ
សគ្នលសៅស្តឹមស្តូវខ្តមវ ះសព្លសវលា ៃិង មសធោបាយសព្ញសលញ
ឧប សៅ សង្ហា

ធាតុនៃរបបដឹកនាំសៅស្ស ុកខ្មែ រសព្វ នងៃ
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សាំរាប់ការពារជាតិ សៅកនុងសស្តង្ហគមដាំបៃ់ ខ្ដលជាសស្តង្ហគមរបស់
មហាអាំណាចអាសមរ ីកាាំង ៃឹង សលាកកុមមុយៃិសត សៅឥណ្ឌច
ូ ិៃ។
របបដឹកនាំខ្មែ រស្កហម ជា ការបដិវតត ៃ៍ ជា ការហិៃសហាចសព្វ
ស្គ្ប់សៅកនុងសងគ ម សស្ពាះខ្តមាៃសគ្នលសៅ
ៃូ វ

សណា
ត ប់ធានប់ជាតិចាស់ សដើមបី

រំសលើងសអាយអស់

កសាងសងគ មងែ ី គ្ឺសងគ ម

កុមមុយៃិសត ជាសុស្កិត។ សគ្អាចទុកបដិវតត ៃ៏ របស់ព្ួកខ្មែ រ
ស្កហម ជា ការបាំផ្តាញជាតិខ្តមត ង ខ្ដលខ្មែ រសយើងសអាយសឈ្លែះ
ថា ជារបបស្បល័យជាតិសាសៃ៏មល ួៃឯង។ ដប់ឆ្នាំ សៅសស្កាមការ
កាៃ់កាប់កងទ័ព្យួ ៃ (១៩៧៩-១៩៨៩) អន កដឹកនាំយួៃ សស្បើ
ស្គ្ប់មសធោបាយ សដើមបី កាំទិចសអាយអស់ ៃូ វស្ព្លឹងជាតិខ្មែ រ
ខ្ដលជាបសាសៈ

(volume d’air inspiré)

នៃការសងឃឹម របស់ជ្ៃជាតិ

ិ លភាព្ នៃស្បជាជាតិមល ួៃ។
ខ្មែ រ សលើអានគ្ត ស្បកបសោយ វបុ
យួ ៃ សគ្ទុកជ្័យជ្ាំៃះ ៧ មករា ១៩៧៩ ជា សជាគ្ជ្័យ នៃស្បជា
ិ ័យ
ជាតិយួៃ សលើស្បជាជាតិខ្មែ រ ខ្តតមការព្ិត វាស្គ្នៃ់ខ្តជា វជ្
(victoire spéciale)

នៃកងទ័ព្យួ ៃ សលើកងទ័ព្ខ្មែ រស្កហម ខ្ដលជា

កងទ័ព្មួ យគ្នែៃសមតថ ភាព្ ៃិងគ្នែៃការគ្នាំស្ទព្ីស្បជាព្លរដឋ
សសាះស ើយ ដូ សចន ះខ្មែ រសយើងស្តូវទុកបរាជ្័យសៃះ ជា ទុព្ធលភាព្
នៃព្ួ កខ្មែ រស្កហមខ្តមានក់ឯងសៅចាំសពាះមុមសស្តូវជាតិ សស្ពាះ
ិ
វាមិៃខ្មៃ ជា មូ លសហតុ នៃគ្ុណ្ វបតត
ិ របស់ស្បជាព្លរដឋ សនះ
សទ។ សុាំខ្មែ រសយើងកុាំយកបរាជ្័យរបស់ព្ួកខ្មែ រស្កហម មកសធវ ើ ជា
ហីៃមាៃៈរបស់មល ួៃ សៅចាំសពាះមុម ព្ួ កយួ ៃកុមមុយៃិសត។ ការ
ល
វលស្ត
ប់

នៃរបបរាជាៃិយមអាស្ស័យរដឋ ធមែ ៃុញ្ញទី២ សៅឆ្នាំ

១៩៩៣ ខ្ដលមាៃ សសមត ច សីហៃុ ជា តួ ឯកៃសោបាយ
ឧប សៅ សង្ហា
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ដខ្ដល ជា ផនលមិ
ូ
ៃលអ សាំរាប់ស្បជាជាតិខ្មែ រ សស្ពាះតួ ឯកចាស់
សៃះ ជា អន កចូ លចិតតដុតផទ ះផង សហើយបនទប់មក សធវ ើ ជា អន ក
ព្ៃា ត់អគ្គ ីភ័យផង ខ្តកាលណា គ្នត់ដុតផទ ះសអាយស ះមត ងៗ
គ្នត់ឈរសមើលចាាំផទះស ះជ្ិតអស់សទើបគ្នត់ស្បញាប់ស្បញាលសធវ ើ
ឫកជាអន កព្ៃា ត់សភា ើងសហើយសៅ ចិៃ/យួ ៃកុមមុយៃិសត សអាយ
មកជ្ួ យជាឈម ួញសបាយយកស្បសោជ្ៃ៏ ជា អចជ ិស្ទព្យ

(butin)។

ៃិវតត ៃ៍ នៃរបបរាជាៃិយម ខ្ដលមាៃសសត ចសីហៃុ ជា ស្បមុម
មាៃៃ័យ ជាការរកាឥទធ ិព្ល ចិៃ/យួ ៃកុមមុយៃិសត សៅស្ស ុក
ខ្មែ រ ខ្ដលជាសមស្កមី សាំរាប់សមាាប់បៃត ិចមត ងៗស្ព្លឹងជាតិខ្មែ រ
សស្ពាះ សសមត ច សីហៃុ គ្នត់មិៃខ្ដលទុកគ្នត់ជាខ្មែ រ ដបិតធមែ
ជាតិរបស់គ្នត់ គ្ឺជា បុគ្គលអាតែៃិយម សហើយមាៃគ្ាំៃុាំៃឹង
ជាតិខ្មែ រជាៃិចា ដូ ចោ៉ាង ស្ទង់ គ្នាំស្ទរបបខ្មែ រស្កហម ខ្ដលជា
របបស្បល័យជាតិសាសៃ៏មល ួៃឯង សហើយតមកសទៀត គ្នត់ស្បស់
របបបចចុបបៃន

ខ្ដលជា

របបរណ្បយួ ៃកុមមុយៃិសតសុទធសាត

ខ្ដលខ្មែ រភាគ្សស្ចើៃ គ្ិតសៅកនុងចិតតថាជា របបតិរចាជៃ សស្ពាះ
ជាបាតនដទី៣សមាាប់ខ្មែ រគ្ននឯងសដើមបីការពារស្បសោជ្ៃ៏យួៃ។
ដូ សចន ះ ធាតុ នៃតិរចាជៃ វាមាៃសៅកនុង ធាតុសាវសសស (សៅ
សល់) ព្ីធាតុសីហៃុៃិយមតាំងព្ីយូរោរមកសហើយ សស្ពាះ រាល់
បទឧស្កិដឋ មាៃសកើតស ើងសៅស្ស ុកខ្មែ រ តាំងព្ីទសសវតសរ៏៧០
មក ខ្ដលជា ឧនែគ្ន
៌ា

(chemin du mal)

ិ
គ្ឺជា កមែ វបាក
នៃ

ៃសោបាយស្ា ៀងឃ្លាតព្ីស្បសោជ្ៃ៏ជាតិ របស់សសមត ច សីហៃុ។
សយើងអាច

សៃន ិោឋៃបាៃថា

លកខ ណ្ៈ

នៃតិរចាជៃ នៃរបប

បចចុបបៃន ជា លាយ ៃូ វ អៃធ ការៃិយម នៃព្ួ កខ្មែ រជាប់ឃ្លនង
ឧប សៅ សង្ហា
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យួ ៃ ព្ួ កខ្មែ រសីហៃុៃិយម ៃិងព្ួ កខ្មែ រអាតែៃិយម ខ្ដលជា
កុកនត (cocktail) របស់ចិៃ/យួ ៃកុមមុៃិសតលាយសអាយស្បជាព្លរដឋ
ខ្មែ រ ព្ិសា ជាអសិរព្ិស តាំងព្ីឆ្នាំ ១៩៧០ មកសមា ះ។ ការសលើក
យកធាតុ

នៃតិរចាជៃ

ស្គ្នៃ់ខ្តមាៃភាព្
សលើ

ឫសគ្ល់

នៃរបបដឹកនាំសព្វ នងៃ មកៃិោយ វា

ជាការោស់សតិខ្មែ រ សអាយព្ិចារណាជាងែ ី
ិ ិត1
វបរ

នៃអកុសលរបស់ស្បជាជាតិខ្មែ រ កនុង

ិ
ទុកជា វនដកមែ
ជាតិគ្ឺអាំសព្ើឃ្លតកមែ សលើរ ូបមហាបុរស ខ្កម ី
ិ
ខ្តប៉ាុសណា
ណ ះ។ ខ្តអកុសលសៃះ វាសៅមាៃ ជ្ី វតជាៃិ
ចា សៅកនុង
ស្បជាជាតិខ្មែ រសស្ពាះ

អន កៃសោបាយខ្មែ រស្គ្ប់ៃិននការ គ្នត់

ខ្តងខ្តសគ្ចជាៃិចាសៅចាំសពាះមុមអវ ី

ខ្ដលអាចជាការរំខាៃ

ដល់សសចកត ីសុមផ្តទល់មល ួៃ នាំសអាយ គ្នត់កតុលគ្ាំៃិត សស្ពាះមិៃ
ហា៊ាៃយកឫសគ្ល់ នៃអកុសល របស់ស្បជាជាតិខ្មែ រមកសធវ ើបចា
សវកខ ណ្ៈ2 សលើកតតធាំព្ីរោ៉ាង គ្ឺ៖ ១. អកុសល ខ្ដលមាៃ ចិៃ/
យួ ៃកុមមុយៃិសត ជាអន កចិញ្ាឹមឲរស់ជាៃិចាសៅស្ស ុកខ្មែ រ ២. ចរ ិត
ខ្មែ រ3មល ួៃឯងខ្តមត ង ខ្ដលជា ឧបសគ្គ សាំខាៃ់ សាំរាប់យល់ដឹង
ៃូ វអវ ីខ្ដលមល ួៃ គ្ិតថា មល ួៃជាអន កសចះដឹងព្ិតស្បាកដ។ រ ួមសស
ចកត ីមកគ្ឺថា ស្តូវសាគល់សស្តូវ ៃិងមល ួៃឯងឲចាស់ ព្ុាំសនះគ្ឺអវី
ខ្ដលខ្មែ រសយើងបាៃគ្ិត សហើយកាំព្ុងសធវ ើ

វាអាចៃឹង

កាំព្ុង

សមាាប់ជាតិមល ួៃឯង សោយមិៃដឹងមល ួៃ។ សបើដូសចន ះខ្មៃ គ្ឺ ខ្មែ រ
សព្វ គ្នន ជា តិរចាជៃ ចាំសពាះជាតិមល ួៃខ្តមត ង។ ដូ សចន ះ សតើខ្មែ រ

1
2
3

វ ិបរ ិត ; Bouleversement dû à un évènement grave។

បចា សវកខ ណ្ៈ ;

examen en profondeur។
សូ មអាៃសសៀវសៅ សលាក ប៊ាុណ្ណចៃទ ម៉ាុល : ចារ ិតខ្មែ រ។
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សយើង ៃឹងអាចរំសលើងរបបដឹកនាំតិរចាជៃសព្វ នងៃ សមត ចបាៃ សបើ
ខ្មែ រសយើងមានក់ៗតាំងមល ួៃជាអន កសសន ហាជាតិ

ខ្តគ្នែៃគ្ុណ្ធម៏

សៅកនុងសាែរតី ? គ្ុណ្កថា ខ្តគ្នែៃការអៃុវតត ៃ៏ គ្ឺជាទស្មង
នៃតិរចាជៃមួ យខ្បបខ្ដរ សស្ពាះ គ្ុណ្ស្បសោជ្ៃ៏

(enjeu)

នៃការ

រំសោះជាតិព្ីអាណាៃិគ្មយួ ៃ ៃិងអាំណាចផ្តតច់ការ គ្ឺជា ការស
ិ
សស្តង្ហគះជាតិ ព្ីសស្គ្នះថានក់ដល់អាយុជ្ី វតនៃស្បជាជាត
ិ ខ្មែ រ។ ដូ សចន ះ
ការព្ិភាសា សលើធាតុតិរចាជៃ នៃរបបដឹងនាំសព្វ នងៃ វាស្គ្នៃ់ខ្ត
ជា ការព្ិភាសាជា វរុិ ទធ

(faux débat)

ខ្តប៉ាុសណា
ណ ះ សស្ពាះថា ទសងវ ើស្គ្ប់

ខ្បបោ៉ាង ខ្ដល របបដឹកនាំសព្វ នងៃ កាំព្ុងសធវ ើ វាហួ សព្ីអាំសព្ើ
តិរចាជៃសៅសទៀត សស្ពាះ អាំសព្ើ តិរចាជៃ វាអាច ស្បស្ព្ិតតិស ើង
សោយមៃុសស ក ួត ខ្ត បទឧស្កិដឋសៅស្ស ុកខ្មែ រ វាមាៃការសរៀបចាំ
ចាស់លាស់ ព្ីសាំណាក់យួៃកុមមុយៃិសត សោយសស្បើ សព្ជ្ឈឃ្លត ជា
ជ្ៃខ្មែ រ ជាបាតនដទី៣ សាំរាប់សមាាប់ខ្មែ រ។ ដូ សចន ះ ទសងវ ើសៃះ វា
រំសលច ៃូ វរ ូបភាព្ព្ិតស្បាកដ ជា ឃ្លតកមែ ស្បឆ្ាំងៃឹងមៃុសស
ជាតិ មាៃ អន កទទួ លមុសស្តូវចាស់លាស់ សៅចាំសពាះមុម ចាប់
ជាតិ ៃិងអៃត រជាតិ ៃិងមាៃចារទុក សៅកនុងស្បវតត ិសាស្តសតជាតិ
ខ្មែ រសាំរាប់កូៃខ្មែ រកនុងឧតត រកាល ទុកជាសាែរតី នៃជ្ៃជាតិខ្មែ រ។

ឧប សៅ សង្ហា
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