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ឧប សៅ សង្ហា   ធាតុនៃរបបដឹកនាំសៅស្សកុខ្មែ រសព្វនងៃ ១៤ សីហា ២០១៦ 

 

  សេរកីារ                                                                                                                          

តាំងព្ ី ស្សកុខ្មែ រ ទទួលបាៃ ឯករាជ្យមក (ឆ្ន ាំ ១៩៥៣) របប

ដឹកនាំសៅស្សកុខ្មែ រ មិៃខ្ដលមាៃធាតុជារបបដឹកនាំជាតិ ខ្ត

ជារបបដឹកនាំការពារខ្តផលស្បសោជ្ៃ៏ វណ្ណ ៈ បុគ្គល បុព្វសិទធ ិ។

ដូចោ៉ា ង របបរាជាៃិយម អាស្ស័យរដឋធមែៃុញ្ញ ទី១ (១៩៤៧-

១៩៥៦) ជារបបដឹកនាំ ខ្ដលស្ព្ះមហាកសស្ត មិៃស្ព្មសបាះបង់

ង្ហរជា អភិសិតតរាជ្ (roi sacré) សស្បើ គ្មាន ស ់(levier) បីោ៉ា ងសដើមបី 

រកាការពារវណ្ណ ៈកសស្ត គឺ្ ស្បនព្ណ្ី សាសន ៃិងសិទធិស្ព្ះរាជា 

ស្បឆ្ាំងៃឹងរដឋធមែៃុញ្ញជាតិ ខ្ដលមាៃ ស្បជាព្លរដឋ ជា មាា ស់

អាំណាច។ ចាំ ខ្ណ្ក របបសងគមរាស្តសត ៃិយម (១៩៥៦-១៩៧០) ជា 

របបរាជាៃិយមផ្តត ច់ការ មាៃស្បមុមរដឋព្ីរ គឺ្ ស្ព្ះមហា

កសស្ត ៃិង សសត ចជាស្ព្ះស្បមុមរដឋ ពាក់ង្ហរ អស់មួយជី្វតិ សាំរាប់

ដឹកនាំៃសោបាយជាតិ សោយបាំពាៃ សលើរដឋធមែៃុញ្ញ  សដើមបី

ការពារ រាជ្អាំណាច ខ្ដលជាការនាំឲមូចស្បសោជ្ៃ៍ជាតិ។ របប

សាធារណ្រដឋខ្មែ រ (១៩៧០-១៩៧៥) ជា របបដឹកនាំ ស្បឈរមុម

ៃឹងការឈ្លា ៃពាៃបូរណ្ភាព្ទឹកដី ព្ីសាំណាក់យួៃកុមម ុយៃិសត

មាៃខ្មែ រស្កហម ៃិង ខ្មែ ររាជាៃិយម ជាជ្ាំៃួយ ជួ្យយួៃវាយ

ស្បហារខ្មែ រគ្នន ឯង ខ្ដលនាំសអាយមាៃ បាំណាក់ (fracture) សាមគ្គ ី

ភាព្ខ្មែ រ សៅចាំសពាះមុមសស្តវូជាតិ។ របបសាធារណ្រដឋ មាៃ

សគ្នលសៅស្តឹមស្តវូខ្តមវ ះសព្លសវលា ៃិង មសធោបាយសព្ញសលញ

ធាតុនៃរបបដឹកនាំសៅស្េកុខ្មែរេព្វ នងៃ 
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សាំរាប់ការពារជាតិ សៅកន ុងសស្តង្ហគ មដាំបៃ់ ខ្ដលជាសស្តង្ហគ មរបស់

មហាអាំណាចអាសមរកីាាំង ៃឹង សលាកកុមម ុយៃិសត  សៅឥណ្ឌ ចូិៃ។ 

របបដឹកនាំខ្មែ រស្កហម ជា ការបដិវតតៃ៍ ជា ការហិៃសហាចសព្វ

ស្គ្ប់សៅកន ុងសងគម សស្ពាះខ្តមាៃសគ្នលសៅ រំសលើងសអាយអស់

ៃូវ សណាត ប់ធាន ប់ជាតិចាស ់សដើមបី កសាងសងគមងែី គ្ឺសងគម

កុមម ុយៃិសត  ជាសុស្កិត។ សគ្អាចទុកបដិវតតៃ៏ របស់ពួ្កខ្មែ រ

ស្កហម ជា ការបាំផ្តា ញជាតិខ្តមតង ខ្ដលខ្មែ រសយើងសអាយសឈ្លែ ះ

ថា ជារបបស្បល័យជាតិសាសៃ៏មល ៃួឯង។ ដប់ឆ្ន ាំ សៅសស្កាមការ

កាៃ់កាប់កងទ័ព្យួៃ (១៩៧៩-១៩៨៩) អនកដឹកនាំយួៃ សស្បើ

ស្គ្ប់មសធោបាយ សដើមប ី កាំទិចសអាយអស ់ ៃូវស្ព្លឹងជាតិខ្មែ រ 

ខ្ដលជាបសាសៈ (volume d’air inspiré) នៃការសងឃឹម របស់ជ្ៃជាតិ

ខ្មែ រ សលើអានគ្ត ស្បកបសោយ វបុិលភាព្ នៃស្បជាជាតិមល ៃួ។

យួៃ សគ្ទុកជ័្យជ្ាំៃះ ៧ មករា ១៩៧៩ ជា សជាគ្ជ័្យ នៃស្បជា

ជាតិយួៃ សលើស្បជាជាតិខ្មែ រ ខ្តតមការព្ិត វាស្គ្នៃ់ខ្តជា វជ័ិ្យ 

(victoire spéciale) នៃកងទ័ព្យួៃ សលើកងទ័ព្ខ្មែ រស្កហម ខ្ដលជា

កងទ័ព្មួយគ្នែ ៃសមតថភាព្ ៃិងគ្នែ ៃការគ្នាំស្ទព្ីស្បជាព្លរដឋ

សសាះស ើយ ដូសចនះខ្មែ រសយើងស្តវូទុកបរាជ័្យសៃះ ជា ទុព្ធលភាព្ 

នៃពួ្កខ្មែ រស្កហមខ្តមាន ក់ឯងសៅចាំសពាះមុមសស្តវូជាតិ សស្ពាះ

វាមិៃខ្មៃ ជា មូលសហតុ នៃគុ្ណ្វបិតត ិ របស់ស្បជាព្លរដឋសនះ

សទ។ សុាំខ្មែ រសយើងកុាំយកបរាជ័្យរបស់ពួ្កខ្មែ រស្កហម មកសធវ ើ ជា 

ហីៃមាៃៈរបស់មល ៃួ សៅចាំសពាះមុម ពួ្កយួៃកុមម ុយៃិសត ។ ការ

 វ លលស្ត ប់ នៃរបបរាជាៃិយមអាស្ស័យរដឋធមែៃុញ្ញ ទី២ សៅឆ្ន ាំ

១៩៩៣ ខ្ដលមាៃ សសមតច សីហៃុ ជា តួឯកៃសោបាយ
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ដខ្ដល ជា ផន លូមិៃលអ  សាំរាប់ស្បជាជាតិខ្មែ រ សស្ពាះតួឯកចាស់

សៃះ ជា អនកចូលចិតតដុតផទះផង សហើយបនទ ប់មក សធវ ើ ជា អនក

ព្ៃាត់អគ្គ ីភ័យផង ខ្តកាលណា គ្នត់ដុតផទះសអាយស ះមតងៗ 

គ្នត់ឈរសមើលចាាំផទះស ះជ្ិតអសស់ទើបគ្នត់ស្បញាប់ស្បញាលសធវ ើ

ឫកជាអនកព្ៃាត់សភា ើងសហើយសៅ ចិៃ/យួៃកុមម ុយៃិសត  សអាយ 

មកជួ្យជាឈម ញួសបាយយកស្បសោជ្ៃ៏ ជា អចជ ិស្ទព្យ (butin)។ 

ៃិវតតៃ ៍ នៃរបបរាជាៃិយម ខ្ដលមាៃសសតចសីហៃុ ជា ស្បមុម

មាៃៃ័យ ជាការរកាឥទធិព្ល ចិៃ/យួៃកុមម ុយៃិសត  សៅស្សកុ

ខ្មែ រ ខ្ដលជាសមស្កមី សាំរាប់សមាា ប់បៃត ិចមតងៗស្ព្លឹងជាតិខ្មែ រ 

សស្ពាះ សសមតច សីហៃ ុគ្នត់មិៃខ្ដលទុកគ្នត់ជាខ្មែ រ ដបិតធមែ

ជាតិរបស់គ្នត់ គ្ឺជា បុគ្គលអាតែ ៃិយម សហើយមាៃគ្ាំៃុាំៃឹង

ជាតិខ្មែ រជាៃិចា ដូចោ៉ា ង ស្ទង់ គ្នាំស្ទរបបខ្មែ រស្កហម ខ្ដលជា

របបស្បល័យជាតិសាសៃ៏មល ៃួឯង សហើយតមកសទៀត គ្នត់ស្បស់

របបបចច ុបបៃន  ខ្ដលជា របបរណ្បយួៃកុមម ុយៃិសតសុទធសាត

ខ្ដលខ្មែ រភាគ្សស្ចើៃ គ្ិតសៅកន ុងចិតតថាជា របបតិរចាជ ៃ សស្ពាះ

ជាបាតនដទ៣ីសមាា ប់ខ្មែ រគ្នន ឯងសដើមបីការពារស្បសោជ្ៃ៏យួៃ។ 

ដូសចនះ ធាតុ នៃតិរចាជ ៃ វាមាៃសៅកន ុង ធាតុសាវសសស (សៅ

សល់) ព្ីធាតសីុហៃុៃិយមតាំងព្ីយូរោរមកសហើយ សស្ពាះ រាល់

បទឧស្កិដឋ មាៃសកើតស ើងសៅស្សកុខ្មែ រ តាំងព្ីទសសវតសរ៏៧០ 

មក ខ្ដលជា ឧនែ គ្ន៌ា  (chemin du mal) គឺ្ជា កមែ វបិាក នៃ

ៃសោបាយស ា្ ៀងឃ្លា តព្ីស្បសោជ្ៃ៏ជាតិ របស់សសមតច សីហៃុ។ 

សយើងអាច សៃន ិោឋ ៃបាៃថា លកខណ្ៈ នៃតិរចាជ ៃ នៃរបប

បចច ុបបៃន  ជា លាយ ៃូវ អៃធការៃិយម នៃពួ្កខ្មែ រជាប់ឃ្លន ង
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យួៃ ពួ្កខ្មែ រសីហៃុៃិយម ៃិងពួ្កខ្មែ រអាតែ ៃិយម ខ្ដលជា

កុកនត (cocktail) របស់ចិៃ/យួៃកុមម ុៃិសតលាយសអាយស្បជាព្លរដឋ

ខ្មែ រ ព្ិសា ជាអសិរព្ិស តាំងព្ីឆ្ន ាំ ១៩៧០ មកសមាះ។ ការសលើក

យកធាត ុ នៃតិរចាជ ៃ នៃរបបដឹកនាំសព្វនងៃមកៃិោយ វា

ស្គ្នៃ់ខ្តមាៃភាព្ ជាការោស់សតិខ្មែ រ សអាយព្ិចារណាជាងែី

សលើ ឫសគ្ល់ នៃអកុសលរបស់ស្បជាជាតិខ្មែ រ កន ុង  វបិរតិ1 

ទុកជា វនិដកមែជាតិគឺ្អាំសព្ើឃ្លតកមែសលើរបូមហាបុរស ខ្កម ី 

ខ្តប៉ាុសណាណ ះ។ ខ្តអកុសលសៃះ វាសៅមាៃ ជី្វតិជាៃិចា សៅកន ុង

ស្បជាជាតិខ្មែ រសស្ពាះ អនកៃសោបាយខ្មែ រស្គ្ប់ៃិនន ការ គ្នត់

ខ្តងខ្តសគ្ចជាៃិចាសៅចាំសពាះមុមអវ ី ខ្ដលអាចជាការរំខាៃ

ដល់សសចកត ីសុមផ្តទ ល់មល ៃួ នាំសអាយ គ្នតក់ត ុលគ្ាំៃិត សស្ពាះមិៃ

ហា៊ា ៃយកឫសគ្ល់ នៃអកុសល របស់ស្បជាជាតិខ្មែ រមកសធវ ើបចា

សវកខណ្ៈ2 សលើកតត ធាំព្ីរោ៉ា ង គឺ្៖ ១. អកុសល ខ្ដលមាៃ ចិៃ/

យួៃកុមម ុយៃិសត  ជាអនកចិញ្ា ឹមឲរស់ជាៃិចាសៅស្សកុខ្មែ រ ២. ចរតិ

ខ្មែ រ3មល ៃួឯងខ្តមតង ខ្ដលជា ឧបសគ្គសាំខាៃ់ សាំរាប់យល់ដឹង

ៃូវអវ ីខ្ដលមល ៃួ គ្ិតថា មល ៃួជាអនកសចះដឹងព្ិតស្បាកដ។ រមួសស

ចកត ីមកគ្ឺថា ស្តវូសាគ ល់សស្តវូ ៃិងមល ៃួឯងឲចាស់ ព្ុាំសនះគ្ឺអវ ី

ខ្ដលខ្មែ រសយើងបាៃគ្ិត សហើយកាំព្ុងសធវ ើ វាអាចៃឹង កាំព្ុង

សមាា ប់ជាតិមល ៃួឯង សោយមិៃដឹងមល ៃួ។ សបើដូសចនះខ្មៃ គឺ្ ខ្មែ រ

សព្វគ្នន  ជា តិរចាជ ៃ ចាំសពាះជាតិមល ៃួខ្តមតង។ ដូសចនះ សតើខ្មែ រ

                                                           
1  វបិរតិ ; Bouleversement dû à un évènement grave។ 
2 បចាសវកខណ្ៈ ; examen en profondeur។ 
3 សូមអាៃសសៀវសៅ សលាក ប៊ាុណ្ណ ចៃទ  ម៉ាុល : ចារតិខ្មែរ។  
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ឧប សៅ សង្ហា   ធាតុនៃរបបដឹកនាំសៅស្សកុខ្មែ រសព្វនងៃ ១៤ សីហា ២០១៦ 

សយើង ៃឹងអាចរំសលើងរបបដឹកនាំតិរចាជ ៃសព្វនងៃសមតចបាៃ សបើ

ខ្មែ រសយើងមាន ក់ៗតាំងមល ៃួជាអនកសសនហាជាតិ ខ្តគ្នែ ៃគុ្ណ្ធម៏

សៅកន ុងសាែ រតី ? គ្ុណ្កថា ខ្តគ្នែ ៃការអៃុវតតៃ៏ គ្ឺជាទស្មង 

នៃតិរចាជ ៃមួយខ្បបខ្ដរ សស្ពាះ គ្ុណ្ស្បសោជ្ៃ៏ (enjeu) នៃការ

រំសោះជាតិព្ីអាណាៃិគ្មយួៃ ៃិងអាំណាចផ្តត ច់ការ គ្ឺជា ការស

សស្តង្ហគ ះជាតិ ព្ីសស្គ្នះថាន ក់ដល់អាយុជី្វតិនៃស្បជាជាតិខ្មែ រ។ ដូសចនះ

ការព្ិភាសា សលើធាតុតិរចាជ ៃ នៃរបបដឹងនាំសព្វនងៃ វាស្គ្នៃ់ខ្ត

ជា ការព្ិភាសាជា វរុិទធ (faux débat) ខ្តប៉ាុសណាណ ះ សស្ពាះថា ទសងវ ើស្គ្ប់

ខ្បបោ៉ា ង ខ្ដល របបដឹកនាំសព្វនងៃ កាំព្ុងសធវ ើ វាហួសព្ីអាំសព្ើ

តិរចាជ ៃសៅសទៀត សស្ពាះ អាំសព្ើ តិរចាជ ៃ វាអាច ស្បស្ព្ិតត ិស ើង 

សោយមៃុសស ក តួ ខ្ត បទឧស្កិដឋសៅស្សកុខ្មែ រ វាមាៃការសរៀបចាំ

ចាស់លាស ់ព្ីសាំណាកយួ់ៃកុមម ុយៃិសត  សោយសស្បើ សព្ជ្ឈឃ្លត ជា

ជ្ៃខ្មែ រ ជាបាតនដទី៣ សាំរាប់សមាា ប់ខ្មែ រ។ ដូសចនះ ទសងវ ើសៃះ វា

រំសលច ៃូវរបូភាព្ព្ិតស្បាកដ ជា ឃ្លតកមែស្បឆ្ាំងៃឹងមៃុសស

ជាត ិមាៃ អនកទទួលមុសស្តវូចាស់លាស់ សៅចាំសពាះមុម ចាប់

ជាត ិៃិងអៃត រជាតិ ៃិងមាៃចារទុក សៅកន ុងស្បវតត ិសាស្តសតជាតិ

ខ្មែ រសាំរាប់កូៃខ្មែ រកន ុងឧតតរកាល ទុកជាសាែ រត ីនៃជ្ៃជាតិខ្មែ រ។ 


