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ខ្មែ រយ ើងគួរ ពិចារណាអំពី យេតុ (cause) និង លក្ខមណ្ឌ  (conditions) 

ខ្ែលនំយោ អំណាចផ្តា ច់ការយៅស្រកុ្ក្ខ្មែ រមាន រព្វា នុភាព 

ែូចរងឃរា។ អនក្មល ះ ល់យ ើញថា យេតុ គឺមក្ពីខ្មែ រយ ើង ខ្ែក្

បាក្់គំនិតគ្នន ជាទមាល ែ់ ផ្ទ ុ ពី គំនិតថា « សាមគគ ីភាព ជា

ក្មាល ំង » ែូយចនះខ្មែ រយ ើងស្តវូរែួរមួគ្នន  យទើែោចនឹងក្ំទិចឲ

សាែរូនយ នូវអំណាចផ្តា ច់ការបាន។ គំនិតយនះជាការយែញរក្

យេតុផ្ល ឈរយលើ ទរសនៈ នន រយេតុធម៏ (causalité)។ ឧទាេរណ្៏ 

ែនា ែ់ពីតុលាការ រែរ់យលាក្ េ ុន ខ្រន កាន់យទារយលាក្ កឹ្ម

រុខា ដាក្់ពនធនគ្នរ ចំនួន៥ខ្ម ពីែទ មិនចូលមល នួតាមែីកា

តុលាការ យលាក្ ក្ឹម រុខា បានស្ែការ (៩ ក្ញ្ញា ) ែញ្ញា ក្់អំពី

យគ្នលជំេររែរ់គ្នត់  យេើ  គ្នត់យធា ើការអំព្វវនវ ខ្ែលនំឲ

រំយ ើែចិតា ឲខ្មែ ររែួរមួគ្នន  យែើមបីស្ែឆំងនឹងអំយពើអ ុតា ិធម៏ ឬ 

យដាះស្សា  នូវស្គែ់ចំយណាទនយោបា  រវាងខ្មែ រនិងខ្មែ រ តាម

រនា ិវធីិ ។ យែើយ ើង ក្យេតុ នូវការមា ះសាមគគ ីភាព ជា ក្តាា  នន

ែំយណ្ើររសា  ននអំណាចផ្តា ច់ការយៅស្រកុ្ខ្មែ រ គឺជា ការរងកត់

ែញ្ញា ក្ ់ នូវកំ្េុរ ជារីលធម៏រមួគ្នន  រែរ់ខ្មែ រយ ើងយៅចំយព្វះ

មុមស្ែជាជតិមល នួឯង។ យែើនិោ យោ ស្រួល ល់ គឺថា ខ្មែ រ

យ ើង មិនបានែំយពញក្រណ្ី ក្ិចាមល នួ ជាពលរែឋយែើមបី ការព្វរ
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រិទធិយររភីាពរែរ់មល នួ យដា យស្ែើោវុធសាមគគ ីភាព ជាក្មាល ំង

ជាតិ។ 

យៅក្ន ុងទរសនៈ នន រយេតុធម៏ ខាងយលើយនះ យគមិនបាន យលើក្

 ក្មក្ពិចារណាអំពី លក្ខមណ្ឌ  ជាយស្ចើន ខ្ែលែយងក ើតឲមាន

អំណាចផ្តា ច់ការយៅស្រកុ្ខ្មែ រ ែូចោ៉ា ង រចនរមព ័នធ  ននរងគម

ខ្មែ រ ស្ែនពណ្ីជាតិ ចិតាគំនិត រែរ់ពួក្ជនធិែ  (les politiques) 

និងក្តាា មក្ពីយស្ៅស្ែយទរ។ ែូចយ ើងែឹងស្សាែ់យេើ ថា យៅ

រម័ ខ្ែលស្រកុ្ខ្មែ ររុងយរឿង យៅថា « មហានគរ » ជារម័  

ែឹក្នំយដា  រែែរមរា  (régime totalitaire) គឺជា រែែ ែងខ ំ ស្ែជា

ពលរែឋឲយធា ើតាមមយនគមវជិាា រែរ់អនក្ែឹក្នំ។ ការណ្៏យនះជា

ទំនរ់នឹង ទរសនៈននការែឹក្នំរម័  គឺថា អំណាចផ្តា ច់ការ

ជារស្តវូនឹងយរចក្ា ីរុងយរឿង។ ភាពមានន័ មិនចារ់ (ambiguïté) 

យៅក្ន ុងសាែ រតីខ្មែ រយ ើង អំពីរែែផ្តា ច់ការ គឺ ការទទួលសាគ ល់

រម័ មហានគរ ជា គំរលូអ ស្ែនព ននរែែែឹក្នំជាតិ។ គំនិត

យនះ គឺវាជា អនុទរសន៏ ននរែូភាព  (représentation de l’image) ឬ ការ

ែង្ហា ញ ននរែូថត ននស្ែវតា ិសាស្តរា  ខ្តវាមិនខ្មនជា ការយមើល

យ ើញ នូវការវវិតាន៏នន ស្ពឹតាការណ្៏ ែនាៗគ្នន  មានយៅយពលយនះ 

ខ្ែលវាោចនឹងមាន រភាពស្ចែូក្ស្ចែល់ជាយស្ចើន មិនែូចរែូ
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ថត ជា រែូភាពនិចាល (image immobile) យនះយ ើ ។ ជាធមែតា 

ក្មាល ំងខ្មែ រមានយៅយពលយនះ វាជាជាង ជា ក្មាល ំងយក្ើតមក្ពី

ការែងខ ំពីរំណាក់្អនក្ែឹក្នំផ្តា ច់ការ យែើមបី ែំយរសី្ែយោជន៏

ឯក្ជន ជាង ស្ែយោជន៏ទួយៅ។ ម៉ាាងយទៀត យៅក្ន ុងលក្ខមណ្ឌ

ខ្ែែយនះយៅយពលយនះ យគោចរនន ិដាឋ នបានថា មេិទាធ នុភាព

ខ្មែ រ វាមានលក្ខណ្ៈជាមេិទាធ នុភាពែងខ ំ និង វតិាា រក្មែនិ ម  

(une grande puissance coercitive et expansionniste) ែូចមហានគរែនទយទៀត

យៅរម័ យនះ។ យ ើងយលើក្ចំណុ្ចយនះ មក្ែង្ហា ញ យៅក្ន ុង

យគ្នលែំណ្ងចង់ែញ្ញា ក់្ថា ជួនកាល អា ីមួ ខ្ែលយ ើង ល់

យ ើញថា វាជា រចាៈភាព ជាដាច់ខាត តាមពិត វាស្គ្នន់ខ្តជា រ

ចាៈភាពមិនយទៀង (vérité relative) ឬជា រមែតរចាៈ (vérité 

conventionnelle) យែើយ ើងយលើក្ ក្ស្គែ់លក្ខមណ្ឌ  ននរចាៈភាពមក្

ពិនិតយវា ជាលំអិត។ 

ែូយចនះ លក្ខមណ្ឌ  យនះឯង វាមានសារៈរំខាន់ យស្ព្វះវាជាក្តាា  ែ

ណាា លយោ មាន ឬ ែយងក ើត នូវស្ពឹតា ិការណ្៏អា ីមួ ។ ឧទាេរណ្៏៖ 

យៅស្រកុ្ខ្មែ រមានរែែផ្តា ច់ការ មិនខ្មនមក្ពីយេតុថា ខ្មែ រ

មិនរែួរមួគ្នន យនះយ ើ  ផ្ទ ុ យៅវញិ វាមាន លក្ខមណ្ឌ  ជាយស្ចើន 

ខ្ែលនំយោ ខ្មែ រយ ើង ពិបាក្រែួរមួគ្នន  យស្ព្វះយៅស្រកុ្ខ្មែ រ វា
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រខ្មងមានជានិចា នូវអំណាចផ្តា ច់ការ ខ្ែលមានមល ឹមយគ្នលការ

ណ្៏រែរ់វាគឺ « ែំខ្ែក្ យែើមបីង្ហ ស្តួតស្តា »។ 

ភាពមុរគ្នន  រវាង យេតុ និង លក្ខមណ្ឌ  យនះឯង ខ្ែលតស្មូវយោ

  អនក្នយោបា  យធា ើយរាគវនិិចា ័  (diagnostic) យោ ែឹក្ចារ់

អំពីយរាគលក្ខណ្ៈ យទើែនឹងោចដាក្់ មយហារថ (remède efficace) 

ស្តវូនឹងយរាគ។ ឧទាេរណ្៏មួ យទៀត ខ្ែលយ ើងយលើក្ ក្វាមក្

ពិនិតយ យៅក្ន ុង ែរែិទនយោបា យៅស្រកុ្ខ្មែ ររពានថៃ គឺ វរ័ិ

 មតិ យលាក្ រុន ឆ័  មស្តនា ីជាន់មពរ់ ននគណ្ែក្សរយស្តង្ហគ ះ

ជាតិ គ្នត់ខ្ថលងថែីៗយនះ ខ្ែែជាការែយង្ហអ នកា  (humilité) ថា 

គណ្ែក្សរែរ់គ្នត់ រុមចិតាទទួលរងស្គែ់អំយពើអ ុតា ិធម៏ ពី

រំណាក្ ់ គណ្ែក្សកាន់អំណាច យែើមបី រក្ែំយណាះស្សា តាម

រនា ិវធីិ យស្ព្វះមិនចង់យោ ជាតិខ្មែ រយែើរតាម គនលងស្ែវតា ិសា

ស្តរា  គឺ ជយមាល ះជាេិងាឥតចែ់ រវាងខ្មែ រនឹងខ្មែ រ ែូយចនះយែើមបី

ែញ្ឈែ់ នូវវនិែក្មែយនះ ភាគីខ្មែ រនិមួ ៗ គួរចរចាជាមួ គ្នន ។ 

គំនិតយនះជាខ្មសន ក្ ននែំយណាះស្សា  រែរ់គណ្ែក្សរ

យស្តង្ហគ ះជាតិ ខ្ែលអនក្ែឹក្នំែក្សយោ យ ែ្ ះថា វែបធម៏រនាន

យស្ព្វះជា រនា ិវធីិ។ យ ើងែឹក្ថា និមិតារែូ ននរនា ិវធីិយនះ គឺ

តំណាងយដា អរេនា  (saint homme) Mohandas Gandhi យទរជន
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(homme d’Etat) Nelson Mandela រយមាច Dalaï Lama និង មហា

ែុររ Martin Luther King យៅថា ផ្ល វូអេិងា។ ខ្តផ្ល វូយនះ វា

មិនែូចគ្នន នឹង ផ្ល វូរែរ់គណ្ែក្សរយស្តង្ហគ ះជាតិ ក្ន ុងចំណុ្ច

រំខាន់មួ  គឺ រយស្តង្ហគ ះជាតិ ឈរយលើ សាែ រតី « ទទួលរង » (esprit 

Subir) យស្ព្វះថា ទទួលរងគឺ ទទួលសាគ ល់ធមាែ នុរែូននអំយពើអក្ុរល 

(subir c’est d’accepter la légitimité du mal)។  រឯី ផ្ល វូ រែរ់ គ្នរវរែូ (idole) នន

មនុរសជាតិ ទាងំែួន ខ្ែលយ ើង បានរា នមខាងយលើយនះ វញិ 

គឺយៅក្ន ុង សាែ រតី « តវា៉ា  » (esprit Contester) ខ្ែលជា ការតរ ូ រក្មែ 

ស្ែឆំងនឹង អំណាចរងកត់រងក ិន។ ភាពមុរគ្នន យនះ ហាក់្ែូច

មួ ជា ផ្ល វូទាល់ មួ យទៀតជា ផ្ល វូចំេរ។ 

ការ ល់យ ើញថា ក្ងាះសាមគគ ីភាព រវាងខ្មែ រនឹងខ្មែ រ ខ្ែលនំឲ

ស្រកុ្ខ្មែ រស្តវូអនារា យដា ស្ែយទរជិនខាង និងអំណាចផ្តា ច់

ការ ជាទរសនៈ ែរាជ័ និ ម (défaitisme) យស្ព្វះ ក្គំនិតនិ ម 

(idéalisme) ជាយេតុ ននែញ្ញា ស្ែតយក្ស (problèmes réels) រែរ់ស្ែជាជាតិ

ខ្មែ រ។ ស្តវូែឹងថា រងគមជាតិខ្មែ រ ពីែុរាណ្កាលមក្ ជារងគម

មានស្ែជាពលរែឋ ជា រភាគ ខ្តស្ែព័នធនយោបា  ននការ

យរៀែចំរងគម ជាស្ែព័នធ វណ្ណ វភិាគ ខ្ែងខ្ចក្ ស្ែជាពលរែឋ និង

ខ្ផ្នែី ជា ចំខ្ណ្ក្រមបតា ិដាច់មុម (apanage) មានមាា រ់ ជារាជ
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វងានុវងសវង់តូច (ស្ពះោនុជនិងមាតាស្ពះមហាក្សស្តជាោថ៌)។ 

មាា រ់មាន ក្់ៗ មានរាស្តរា  មានរែឋមស្តនា ី មានរាជការ និងមានរាជ

វាងំ (maison royale) យរៀងៗមល នួ យសា រមបតា ិ ខ្ែលមល នួមានយនះ

តាមយររ។ី កាតពាក្ិចា ខ្តមួ គត់ ខ្ែលមល នួស្តវូមាន ចំយព្វះ

ស្ពះមហាក្សស្ត គឺយរចក្ា ីយសាែ ះស្តង់ដាច់ខាតខ្តែ៉ាុយណាណ ះ។ ស្ែព័នធ

រែឋបាលខ្ែែយនះ វាមានគុណ្ស្ែយោជន៏រែរ់វា គឺជា ការរំខ្លង

ក្ិចាការែឋពីស្ពះមហាក្សស្តផ្ង និងកាន់កាែ់ទឹក្ែីជាតិ បាន

រពាអយនល ើ ក្ន ុងស្ពះរាជាណាចស្ក្ផ្ង។ ខ្តក៏្វាមានគុណ្វែិតា ិ

យស្ចើនណារយ់នះខ្ែរ យស្ព្វះវាជាក្តាា  ននការែំខ្ែក្ ននឯក្ភាព

ជាត ិ យស្ព្វះយៅក្ន ុងខ្ផ្នែី ជាចំខ្ណ្ក្រមបតា ិដាច់មុម ខ្ែល

មានមាា រ់យនះ ខ្តងខ្តគិតពីស្ែយោជន៏មល នួ មុននឹងគិតពី

ស្ែយោជន៏ជាតិ។ ស្តវូែឹក្ថា ោណាពាបាលបារាងំ មិនស្តឹមខ្ត

បានរយស្តង្ហគ ះជាតិខ្មែ រពី មេិចា ិតា ននការលួចទឹក្ែីខ្មែ រ ពី

រំណាក្់ស្ែយទរ យរៀម និង ួន យនះយទ គឺ ខ្ថមទាងំ យរៀែចំ

ស្រកុ្ខ្មែ រយោ មាន ឯក្ភាពជាតិមួ ភាគខ្ថមយទៀត។ ការណ្៏

យនះ វាក្៏ោចចាត់ទុក្បាន ជា ទិែឋភាពជាវជិាមាន មិនដាច់

ខាត រែរ់ោណានិគមបារាងំយនះខ្ែរ យដា យស្ែៀែយធៀែ នឹង

សាា នការណ្៏ជាតិ ក្ន ុងហានភាគី (situation du pays en état de péril)។ 

យស្កា ពីស្រកុ្ខ្មែ របានទទួលឯក្រាជយ ពីបារាងំ ឯក្ភាពជាត ិវា
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យៅស្រួ ណារ់ យៅចំយព្វះមុម ការគំរាម រែរ់ ួនកុ្មម ុ និរា  

យស្ព្វះវាយស្ែើ ស្គែ់លបិចទុចា រតិ យែើមបី វា ែំខ្ែក្ ឯក្ភាពជាតិ

ខ្មែ រ។ មួ វញិយទៀត នយោបា យលល  យសាត រែរ់រយមាចរីេ

នុ យៅទរសវតសរ៏ ៦០/៧០ េុចឪការែខ្នាមឲ ួនកុ្មម ុ និរា  

វា ែំខ្ែក្បាន នូវឯក្ភាពជាតិ យៅក្ន ុងយពលរស្តង្ហគ ម រវាង

ខ្មែ រសាលរណ្រែឋ នឹង ួនក្ុមម ុ និរា  (១៩៧០-១៩៧៥)។  រឯីជ័ 

ជំនះយដា អះោង (soi-disant la victoire) រែរ់ពួក្ខ្មែ រស្ក្េម វញិ 

មិនបានយស្សាចស្រង់ជាតិខ្មែ រ ែូចមានយស្គ្នងទុក្ ក្ន ុងខ្ផ្នការ

ែែិវតាយនះយ ើ  ផ្ទ ុ យៅវញិ វាខ្ថមទាងំ ែំផ្តល ញទាងំអរ់ នូវ

ជីវក្មាល ំងជាតិខ្មែ រ យែើក្ឪការជាទីែញ្ឈែ់ ឲ ួនកុ្មម ុ និរា  

ចូលកាន់កាែ់ យដា យោលស្រកុ្ខ្មែ រ បានង្ហ ស្រួលែំផុ្ត 

យេើ  ួន ែយងក ើតរែែែឹក្នំ មានមល នួជាខ្មែ រ ខ្តមួរក្ាលជា

 ួន រំរាែ់រមាល ែ់ស្ែជាជាតិខ្មែ រខ្តមាង។ ការវលិស្ត ែ់ ននរ

យមាច រីេន ុនិងរាជវាងំជាលំអ (palais royal de parade) គឺជា យស្គ្នះ

នយោបា  (calamité politique) រំរាែ់ជាតិខ្មែ រ ជាជាង ជា អែុពា

ក្ិចា (exploit) ននការរយស្តង្ហគ ះជាតិ។ រាជានិ ម យដា អះោង

ថា ជានិមិតារែូ នន ឯក្ភាពជាតិ ឯក្រាជយជាតិ និង ការព្វរ

ែូរណ្ភាពទឹក្ែីខ្មែ រ ខ្ស្ែកាល  យៅជារាជវាងំ ននរេការ ជាមួ  

រែែយចារម័ទ (kleptocratie) ខ្ែលមាន ួនកុ្មម ុ និរា  ជាអនក្
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ែឹក្ន។ំ រេការយនះ វាក្ំរាែ (écraser) ែនា  នូវសាមគគ ីជាតិ មាន 

រាស្តរា  ជាធិែយត យ ខ្ែលវាមានមល ឹនសារ មុរពី សាមគគ ីភាព រែូ

រូន (union moulée) ទុក្រាស្តរា  ជា ទារក្រ រំរាែ់ខ្តលំអ រែែែឹក្នំ 

ែូយចនះ ក្ងាះសាមគគ ីភាពខ្មែ រ វាមិនខ្មនជាយេតុ ននទុក្ខ រែរ់

ជាតិខ្មែ រយនះយ ើ  យស្ព្វះក្ងាះយនះ ពួក្អនក្ែឹក្នំ រម័ យែើម

និង ួនក្ុមម ុ និរា រពានថៃ ជាអនក្ែយងក ើត លក្ខមណ្ឌ ស្គែ់ខ្ែែ

ោ៉ា ង យែើមបីង្ហ ស្តួតស្តា ស្ែជាពលរែឋខ្មែ រ ; ចំយព្វះ ួនក្ុមម ុ 

និរា  គឺ យគង្ហ ស្រួល ែលន់ ក្ទឹក្ែីខ្មែ រ។ 

ែូយចនះ យែើខ្មែ រយ ើងយចះខ្តនំគ្នន  ល់យ ើញថាទុក្ខ រែរ់ជាតិមល នួ

គឺស្តឹមខ្តមក្ពីយេតុ ននក្ងាះសាមគគ ីរវាងខ្មែ រ យដា មិនបាន

 ក្វាមក្ពិចារណា អំពលីក្ខមណ្ឌ រែរ់វា ឲបានចារ់លារ់ គឺ

ខ្មែ រយ ើងយៅខ្តមិនោចរក្យ ើញ នូវែំយណាះស្សា ស្តឹមស្តវូយៅ

ចំយព្វះមុម ែញ្ញា ជាតិខ្មែ រយនះយ ើ ។ ែំយណាះស្សា ស្តឹមស្តវូ

យនះគឺមានខ្តលទធិស្ែជាធិែយត យ យស្ព្វះវានឹងែយងក ើតលក្ខមណ្ឌ

ថែីរំរាែ់យោ ខ្មែ រយ ើង កាល  ជាស្ែជាពលរែឋ ជាអនក្ទទួលមុរ

ស្តវូយលើយជាគវារនរែរ់មល នួ។ ទទួលសាគ ល់ នូវធមាែ នុរែូ រែែ

យៅស្រកុ្ខ្មែ ររពានថៃ គឺទទួលសាគ ល់ថា យៅស្រកុ្ខ្មែ រ មានលទធិ

ស្ែជាធិែយត យ ែូយចនះខ្មែ រយ ើងស្តវូខ្តយគ្នរពជាដាច់ខាត នូវ
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ស្គែ់ចាែ់ទាងំឡា  ខ្ែលរែែយនះ យគែយងក ើតយ ើង រំរាែ់ខ្ត 

រងកនរ់ងក ិត រិទធិ និង យររភីាព រែរ់ពលរែឋ។ យៅស្រកុ្ខ្មែ រ

រពានថៃគ្នែ ន នីតិរែឋ យនះយទ មានខ្ត រែឋស្ក្ដារ ខ្ែល យលាក្ 

រុម ឥសាន និង នផ្ រុីផ្តន ជាអនក្នំព្វក្យ ខ្ែលខ្មែ រែំព្វក់្ 

រេរសនម ខ្ឆកស្ពរុ  ក្ចាែ់ររយររ យៅយលើស្ក្ដារ មក្ោន

យដា យមាហាគតិ1។ យៅក្ន ុងែរែិទនយោបា ខ្មែ ររពានថៃ ខ្មែ រ

យ ើង ស្តវូយស្ែើ រិទធិ យររភីាពមល នួ ខ្ែលមានខ្ចង យៅក្ន ុងរែឋធមែ

នុញ្ា ែចច ុែបនន  យែើមបី នំមក្វញិ នូវលទធិស្ែជាធិែយត យ ខ្ែលជា

មល ឹមសារ នន ក្ិចាស្ពមយស្ពៀងរនា ិភាព ២៣ តុលា ១៩៩១ ែូចនះ

ស្តវូនំគ្នន យធា ើមហាបាតុក្មែស្រែចាែ់ យែើមបី ែយងក ើតលក្ខមណ្ឌ  

ននជ័ ជំនះ  ុតា ិធម៏ យលើ អ ុតា ិធម៏ យៅយពលយនះចារ់ជា

ខ្មែ រយ ើងរក្យ ើញ សាមគគ ីភាព មានយៅក្ន ុងនីតិរែឋ។ យៅក្ន ុង

យលាក្យនះ រពាែង រែែផ្តា ច់ការ វាខ្តងខ្ត រលជំានិចា យេតុខ្ត 

ទមៃន ់ននអំយពើអក្ុរលរែរ់មល នួ វាធៃន់េួរក្ំរតិ ខ្ែលមល នួ 

ោចស្ទបាន ែូចយៅក្ន ុងែុរាណ្ភារិតចារថា៖ 

« ឈាមខ្្រក្ ខ្របក្ហៅ »     

                                                                    

1 យដា យមាហាគតិ=យរចក្ា ីលយមអៀងែំព្វក្ែំ់ព្វនយស្ព្វះការមនិ ល់ែងឹ។ 


