
Page 1 sur 9 
វិ បត្តិ វៃ វលទ្ធ  ប្ត្ជាធ ត្តតយ្យតេរ ី

 

ឩត្ វ តៅ វ េង្ហា   កា រ ព ភា ក្សា   ២៧មី នា ២ ០ ១ ៨  

  

ក្រោយពី របបកុម្ម ុយនិស្ត  រលំបនតបន្ទា ប់គ្នា  ចាបពី់ឆ្ា ំ ១៩៨៩  

ក្ៅអឺរ ុបខាងក្កើត ដែលមាន ែំណួល ននរបងទីរកងុ Berlin ជា

និមិ្តតរបូ នន ជ័យជំនះ នន លទធិរបជាធិបក្តយយក្ស្រ ីក្ ើយនិង 

និទាឃរែូវ អារ ប់ ចាប់ពីឆ្ា ំ ២០១០ ដែលជា ចលន្ទ ននវវិាទ

កម្ម របស្់របជាជន ន្ទំឲែួល នូវរបបផ្តត ច់ោរមួ្យចំនួន, វា

ហាក់បីែូចជា ពិភពក្ោក បំភល ឺក្ោយរស្ម ី នូវក្ស្រភីាព និង ស្ិទធិ

ននរបជាពលរែឋ អាចស្ក្រម្ចក្លើក្ជាគវាស្ន្ទរបស្់ខ្ល នួឯង។ 

ែូចក្ោក  Francis Fukuyama ស្រក្ស្រ កន ុងក្ស្ៀវក្ៅពិស្សុ ត1 

របស្់ក្ោក ថា ‹ែំណាច់ នន របវតត ិសាស្តស្ត › គឺជា ជ័យជំនះ នន

របបែឹកន្ទំ ននលទធិរបជាធិក្តយយក្ស្រ ីក្ៅកន ុងភពក្ោក។ 

ជាោរពិត ក្ៅកន ុង ែក្ោកក្នះ វាមានរបក្ទស្តចិណាស្់ ដែល

ែឹកន្ទំក្ោយ របបកុម្ម ុយនិស្ត  និង របបផ្តត ច់ោរ មួ្យចំនួន។  

ដតក្ៅក្លើចំណុចមួ្យ ដែល លទធិរបជាធិបក្តយយក្ស្រ ីម្ិនទាន់

ក្ោះរសាយបានក្ៅក្ ើយ គឺ ទំន្ទកទ់ំនង ែ៏ពិបាកមួ្យ រវាង 

លទធិរបជាធិបក្តយយក្ស្រ ី នឹង ចំណង់ឲក្គទទួលសាា ល់ខ្ល នួ2។ 

កន ុងរយៈក្ពលដវងមួ្យ លទធិរបជាធិបក្តយយក្ស្រ ីវាអាចបងខ ចូ ពី

                                                           

1 La fin de l’histoire et le dernier homme – édition Flammarion 1992. 

2 Désir de reconnaissance. 
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ខាងកន ុង, ឬកម៏្កពី ឆ្ក តួយស្ ក្លើស្លន់3, ឬក៏ម្កពី ឆ្ក តួយស្ 

អនាះអដនាង រស្បចាប់4។ តាម្ក្ោក Fukuyama ឆ្ក តួយស្ ទី១ 

គឺជាក្រគ្នះថាា ក់ធំ ែល់លទធិរបជាធិបក្តយយក្ស្រ។ី ចំដណក អារយធ

ម្៏ណា ដែលជំរុញ ឲមាន ឆ្ក តួយស្ រស្បចាប់ គ្នម នអវ ីទប់ទល ់

ក្ ើយ ដស្វ ងរកក្ោយអនាះអដនាង នូវោរលុបបំបាត់ នន រគប់

ោរសំ្ដែង ននោរទទួលសាា ល់ ក្រៅចាប់ វានឹងរបឆ្ំងឆ្ប់

នឹង ដែនកំណត់ខ្ល នួឯង តាម្ចាប់ធម្មជាតិ។ ែូចយ៉ា ង របប

កុម្ម ុយនិស្ត  បានក្របើរយៈក្ពលែ៏យូរអដងវង ដតរស្ក្ោក5 ដស្វ ង

បក្ងក ើត នូវ ស្ងាម្គ្នម នវណណ ៈ ក្ោយក្របើអំណាចរែឋ  ក្ែើម្បី លុប

បំបាត់នូវអវ ីរគប់ដបបយ៉ា ងដែលអងាោរបកស ម្ិនទទួលសាា ល់។

ឧទា រណ៏ : លុបបំបាត់ នូវ របូអារកក់ និង របូលអ  កន ុងន្ទម្ នន

ស្ម្ភាពោច់ខាត ទទួលសាា ល់ក្ោយចាប់កំពូល របស្់អងាោរ

បកស ក្ររះវាជាចាប់ របក្ស្ើរោច់ខាត។ ែូចយ៉ា ង ពនយល់ កូន 

ឲអាចស្មាល ប់មាតាបិតា ក្ររះ វាជា ពលកម្ម ែ៏ខ្ពង់ខ្ពស្់ ស្ំរប់

បំក្រ ីរបក្យជន៏ ែល់ បែិវតតន៏ ននបកស។ ោរណ៏ទាងំក្នះ ទុកជា 

ឆ្ក តួយស្រស្បចាប់ របស្់បកស ដែលក្ៅទីបញ្ចប់ វាន្ទំ បកស ឲ

រលំរោយ ក្ររះវា ជា ឆ្ក តួ របឆ្ំងនឹងចាប់ធម្មជាតិ។ 

ដត ក្រគ្នះថាា ក់ខាល ំង គឺ ឆ្ក តួក្លើស្ោន់ ក្ររះវាជា ឆ្ក តួ មានក្ៅ

កន ុងធាតុម្នុស្ស ដតម្តង។ ក្ទាះបី តនម្ល ននម្នុស្ស រតូវបានក្គ

                                                           

3 ឆ្ក តួយស្ ក្លើស្លន់;  mégalothymia។ 

4 ឆ្ក តួយស្ អនា ះអដនាង រស្បចាប់ ; isothymia។ 

5 រស្ក្ោក, ម្ិនបានស្ក្រម្ច, ឥតរបក្យជន៏។ 
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ទទួលសាា ល់ជាសាកល តាម្ោររបោស្ជាឧឡារកិ កន ុងធម្មនុ

ញ្ញ  នន អងាោរស្ របជាជាតិ ក្រោយពីមាន ោររបយុទធរបឡាក់

ឈាម្ ែ៏យូរមួ្យ ក្ៅកន ុងរបវតត ិសាស្តស្ត  ននម្នុស្សជាតិ ដត ក្ស្ច

កត ីរបាថាា  ជាសារវនត  ននម្នុស្ស វាក្ៅមានែដែល គឺ ចំណង់ឲក្គ

ទទួលសាា ល់ខ្ល នួ។ ក្ៅកន ុង របក្ទស្ ម្ ទធន ក្ទាះបីបានរំោយ

បាន ជាក្គ្នលោរណ៏ នូវ ក្ស្ចកត ីរតូវោរ ជាធម្មជាតិ ដតក្ៅ

មានពលរែឋមួ្យចំនួនធំ ក្ៅខ្វះក្ៅក្ ើយ នូវ ម្ហ បូចំណី, ជរម្ង 

និង ក្ស្ចកត ីរតូវោរចាំបាច់ ជាធម្មជាតិ ក្សសងៗក្ទៀត ស្ំរប់រស្់

ក្ៅ ដែលជាចំក្ណាទស្ំខាន់ ែល់របក្ទស្របជាធិបក្តយយលុះ

ម្ុខ្ រតូវក្ោះរសាយ។ ដត ក្គក្ឃើញថា ែំក្ណាះរសាយ វាក្រចើន ដត

 រះិរក នូវ ស្ុខ្ុមាលភាព ជាង ស្កត ិយស្ នន ជនរកីរក ដែលជា

ែំក្ណាះរសាយ ម្ិនក្ឆ្ល ើយចំ នូវ ក្ស្ចកត ីរបាថាា  ជាសារវនត  នន

ម្នុស្ស គឺ ចំណង់ឲក្គទទួលសាា ល់ខ្ល នួ ក្ន្ទះឯង។ ែូក្ចាះ ក្ៅ

កន ុងស្ងាម្ ដែលក្ៅដតមាន ជនរកីរក និង ជនមានរទពា គឺ

ក្ៅមានជានិចច នូវបញ្ហា  ស្កត ិយស្ ននម្នុស្ស ដែលអាកខ្លះ 

ទុកជា បញ្ហា ធម្មតា ននស្ងាម្ ដតអាកខ្លះក្ទៀត ទុកជា បញ្ហា

ទាបក្ថាក ននម្នុស្សជាតិ។ ដតវាគ្នម ន ឋានៈោច់ខាត នន វបុិល

ភាព ស្មាា រៈ ណាមួ្យ ដែលអាចនឹងទូទាត់ នូវោររបមាថរល់

នថៃ ែល់ ស្កត ិយស្ ននជនរកីរក ក្ន្ទះបានក្ ើយ។ ជាថមីម្តងក្ទៀត 

បញ្ហា ស្ំខាន់ ែល់ លទធិរបជាធិបក្តយយក្ស្រ ីគឺ  រះិរក នូវស្ម្តា 

ឆ្ក តួយស្ក្ន្ទះឯង ដែលអាចបក្ងក ើត នូវវបិតត ិនសាកន ុង ននខ្ល នួ។

រតូវែឹងថា អវ ីដែលក្កើតមានែល់ លទធិកុម្ម ុយនិស្ត  ក្ៅទស្សវតសរ៏ 
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៨០-៩០ ក៏នឹងអាចក្កើតមានដែរែល់ លទធិរបជាធិបក្តយយក្ស្រ ី

ក្ៅនថៃណាមួ្យ ក្រោម្អនុភាព នន ភាពពុករលួយ ក្សសងៗ និង 

ជំ រ ធូរលុង ននខ្ល នួ កន ុងោរោរររ របឆ្ំងនឹង ោរ

ស្ងកត់ស្ងក ិន ក្ោក្ៅ និង ផ្តត ច់ោរ ែល់របជាពលរែឋ ក្ៅកន ុង

ពិភពក្ោក។ ោរក្គ្នរព នន ក្គ្នលោរណ៏ នន អធិបក្តយយភាព 

ននរែឋក្លើស្ោន់ វានឹងបនថប់នូវក្ស្រភីាពននពលរែឋ ជាពំុខាន។ 

ដត ក្ស្រភីាព ក្លើស្ោន់ ជា ឆ្ក តួយស្ ក្លើស្ោន់ វានឹងបក្ងក ើត 

នូវអយុតត ិធម៏្ស្ងាម្ និង ោរងាក ក្ៅរក ស្ងាម្ ននពួកវរៈជន 

ដែលជារបភព នន អំណាចផ្តត ច់ោរ ននបញ្ហញ , ននម្ក្ធាបាយ, 

ននវណណ ៈ ។ល។ ចំក្រះ អាកក្ឆ្វងនិយម្ស្ពវនថៃ ក្គយល់ក្ឃើញថា 

ស្ងាម្ក្ស្រ ីជា ស្ងាម្ ក្ៅមានវណណ ៈស្ងាម្ ក្ ើយ បញ្ហា ក្នះ វា

មិ្នអាច ក្ោះរសាយបានជាោច់ខាត ក្ៅកន ុងរកបខ្ណឌ  នន 

ក្ស្រនីិយម្ ឬ លទធិរបជាធិបក្តយយក្ស្រ ី ក្ររះ អាកក្ស្រនីិយម្ 

ក្គយល់ក្ឃើញថា ម្នុស្សក្ោក តាម្ធម្មជាតិ វាម្ិនក្ស្ម ើគ្នា

ក្ ើយ ; ក្បើចាត់ថា ក្ស្ម ើគ្នា   វញិ គ ឺម្ិនដម្នជាោរអះអាងក្ន្ទះ

ក្ទ សទ ុយក្ៅវញិ វាជា ោរមិ្នទទួលសាា ល់ ននធម្មជាតិ ដតម្តង។ 

ែូក្ចាះ គួរពិនិតយ ក្លើ វសិ្ម្ភាព ននស្ងាម្ ដែលដចកជា ពីរ

របក្ភទ : ទី១ គឺ វាអាចទមាល ក់ក្ទាស្ ក្ៅក្លើ ោរកំណត់ នន

ម្នុស្ស (convention humaine), ទ២ី គឺ ធម្មជាតិ និង ក្ស្ចកត ី

រតូវោរចាំបាច់ ជាធម្មជាតិ របស្់ម្នុស្ស។ 
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របក្ភទ ទី១ គឺក្ៅក្លើ ឧបស្គា ក្ពញចាប់ នឹង ស្ម្ភាព : ោរ

ដបកដចកស្ងាម្ តាម្អាជិពបិទទាវ រ, ចាប់ោក់រពំដែន, ស្ិទធិ

ក្បាះក្ឆ្ា ត មានលកខខ្ណឌ  ។ល។ ក្លើស្ពីក្នះក្ទៀត វាមាន ោរ

កំណត់វសិ្ម្ភាព ពី វបបធម៏្ នន រកមុ្ជាតិពិនធក្សសងៗ និង 

សាស្ន្ទ របទល់នឹង ជីវតិភាពក្ស្ែឋកិចច ។ល។ 

ចំដណក ឧបស្គា ជាធម្មជាតិ វញិ ចាប់ក្សតើម្មានជាមួ្យ ោរ

ដចកម្ិនក្ស្ម ើគ្នា  នន ស្ម្តថភាព ឬ ក្កតនភណឌ  ជាធម្មជាតិ ក្ៅ

កន ុង របជាជន។ ម្នុស្ស ម្ិនអាចក្ៅជា បណឌ ិត ទាងំអស្់គ្នា

បានក្ទ, ស្តស្ត  ីនិង បុរស្ ម្ិនអាចសាអ តែូចៗគ្នា ក្ទ។ ជួនោល ក្គ

ទុក ឧបស្គា ជាធម្មជាត ិភាា ប់នឹង អនុភាព ននទីសារ មូ្ល

ធននិយម្ ក្ររះវាភាា ប់នឹង ែំបន់, របក្ទស្ ដែលវាមានធម្ម

ជាតិ ខ្ុស្ៗគ្នា  ដែលអាចនឹងមាន ឥទធិពល ក្ោយចំក្រះ ក្ៅ

ក្លើ ោរបក្ងក ើតសល។ 

ក្ៅរគប់ស្ងាម្ក្ស្រ ី វាជួញចិតត តិចក្រចឿន កន ុងោរលប់បំបាត់ 

ននរបភព វសិ្ម្ភាព ជាកំណត់ (inégalité conventionnelle)។ 

ក្លើស្ពីក្នះក្ទៀត ភាពសាវ ហាប់ ននក្ស្ែឋកិចច មូ្លធននិយម្ 

មាននិន្ទា ោរ ក្ៅផ្តក ប់ឧបស្គាជាកំណត់ ជាក្រចើន និង វបបធម្៏ 

ក្ៅរក វសិ្ម្ភាព តាម្ ោរបនត បំោស្់បត រូ ជានិចច នន ោរសតល់

ជូនោរងារ។ ជាោរពិត មូ្លធម្និយម្ គឺជា កមាល ំងសាវ ហាប់ 

ដែលវាយរបហារឥតឈប់ឈរ ក្លើ រគប់ទំន្ទក់ទំនង ស្ងាម្ ជា

កំណត់ ស្ុទធសាធ និង ជំនួស្ នូវ បុពវស្ទិធ ិ ពីក្ករ៏ នងឹ រស្ទាប់ថមី
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ស្ងាម្ ដសអកក្លើមូ្លោឋ ន នូវ ោររបស្ប់ និង ោរអប់រំ។ ក្បើ

គ្នម ន អកខរកម្ម និង ស្ិកាធិោរសាកល, គ្នម ន ស្ញ្ហញ បរតខ្ពស្់ 

នន ចល័តស្ងាម្ និង អាជីវកម្ម ក្បើចំ  ែល់រគប់ក្ទពក្ោស្លយ 

ជាជាង ែល់បុពវស្ិទធ ិ, ស្ងាម្មូ្លធននិយម្ ម្ិនអាច មាន

ែំក្ណើរោរបាន ឬ មាន របស្ិទធិភាព ដែលខ្ល នួអាចក្ធវ ើបាន។ 

ែូក្ចាះ ស្ងាម្ក្ស្រ ីនិងមូ្លធននិយម្វាពិតក្ៅមាន វសិ្ម្ភាព

ពី ភាពខ្ុស្គ្នា  ជាធម្មជាតិ ននក្ទពក្ោស្លយ នងិ ោរដបង

ដចក ក្ោយក្ស្ែឋកិចច ជាោរចាំបាច់ ស្ំរប់ តរមូ្វោរ នន

ោរងារ ដតប៉ាុក្ណាណ ះ។  

តាម្ ក្ោក Kojève ក្គអាចចាត់ទុកបាន ថា ស្ រែឋអាក្ម្រកី 

ពិតជាបាន ស្ម្ិទធិកម្ម នូវ ‹ស្ងាម្ គ្នម នវណណ ៈ› របស្់ក្ោក 

Marx : គឺមិ្នដម្នថា រគប់វសិ្ម្ភាព រតូវបានរំោយក្ចាល

អស្់, ដត របាំង ដែលក្ៅមាន វាជា រក្បៀបមួ្យយ៉ា ង ជា ‹ោរ

ចាំបាច់ និង ម្ិនអាចែកក្ចញបាន› ក្ោយសារដតធម្មជាតិ 

ជាង ឆ្នាៈ ននម្នុស្សក្ោក។ ក្ោក Tocqueville បានក្ធវ ើោរ

ស្ក្ងកតដែរថា ក្ស្រភីាព និង ស្ម្ភាព ជាមូ្លោឋ នកូនក្ភាល ះ 

ននស្ងាម្ក្ស្រ ីដែលវាដតងដតមានភាពតានតឹងោក់គ្នា  ដតជា 

‹ោរចាំបាច់ និង ម្ិនអាចែកក្ចញបាន› ក្ររះទំន្ទស្់ក្នះវា

ក្កើតក្ចញម្កពី វសិ្ម្ភាព ជាធម្មជាតិ។ រគប់ ោររបឹងដរបង 

ក្ែើម្បី សតល់ក្អាយ អាកទន់ក្ខ្ាយ នូវ ‹ស្កត ិយស្ ក្ស្ម ើគ្នា › ដតងដត 

ក្ធវ ើក្អាយអន់ថយ នូវ ក្ស្រភីាព ឬ ស្ិទធ ិែល់ អាករបក្ភទក្សសង

ក្ទៀត។                                           
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ោររកីចំក្រនី ននម្នុស្សជាតិ វាមានក្ោយសារដត ‹ចំណង់ឲក្គ

ទទួលសាា ល់ខ្ល នួ› ជា ជនបវរ ដែល ជាចំណង់ ដែលរតូវដតមាន 

កុឲំដត វាោល យក្ៅជា ឆ្ក តួក្លើស្ោន់ ក្ររះក្បើក្ៅកន ុងស្ងាម្ វា

គ្នម ន ម្នុស្សមាន ចំណង់ក្នះ គឺចាស្់ជាស្ងាម្ក្ន្ទះ ែឹកន្ទំ

ក្ោយ ពួកអាកគ្នម នស្ម្តថភាព ជាពំុខាន ; ជាស្ងាម្គ្នម នអវ ី 

ក្ស្ា ើ ក្ៅកន ុងស្ោត នុពល ក្ស្ែឋកិចច ; ធៃន់ធៃរបដនថម្ក្ទៀត គឺ ជា

ស្ងាម្ គ្នម នស្ម្ថភាពនឹងោរររ នូវអារយធម៏្ ននខ្ល នួដតម្តង។ 

ែូក្ចាះ ោរដស្វ ងរក នន គុណស្ម្បតត ិ លអជាង របស្់បុគាល ឬ 

ពលរែឋមាា ក់ៗ វាជាោរចាំបាច់មួ្យ ស្ំរប់ោរររ លទធរិបជាធិ

បក្តយយក្ស្រ ីែបិត លទធិក្នះ វារតូវោរ ‹ឆ្ក តួយស្› កន ុងកំរតិមួ្យ

ក្ែើម្បី ឲមានក្ៅកន ុងស្ងាម្ នូវ គំនិត នន ោរចាប់ក្សតើម្ក្ធវ ើ 

(esprit d’entreprise) ដែលន្ទំបក្ងក ើត នូវភាពស្ម្បូ ណ៏ ក្ៅកន ុង

ស្ងាម្។ ែូក្ចាះ ក្គអាចក្ៅបានថា ឆ្ក តួយស្វជិាមាន ស្ំរប់

ស្ងាម្ គឺជា ោររបកួត ក្ែើម្បី លុះភាពជា ជនបវរ។ ក្ៅរតង់

ចំណុចក្នះឯង ដែលជា ភាពខ្ុស្គ្នា រស្ ះ នន ស្ងាម្ក្ស្រ ីនឹង 

ស្ងាម្កុម្ម ុយនិស្ត ។ បរជ័យ នន គំក្រង មា៉ា រសនិយម្ (marxiste) 

គឺ ដស្វ ងរក របតិបតត នូវទរម្ង់ នន ស្ម្ភាពស្ងាម្ រជលុ ួស្

ក្ តុ ដែលន្ទំបំផ្តល ញ នូវក្ស្រភីាព តាម្វធីី រំោយ វសិ្ម្ភាពជា

ធម្មជាតិ ក្ោយដចកជា រងាវ ន់ ននក្ស្ចកត ីរតូវោរ (rétribution 

des besoins) និង អក្ទពក្ោស្លយ តាម្ ោររំោយ នន ោរ

ដបងដចក ននោរងារ។ អងាោរក្លើដខ្ម ររក ម្ សាកលបង នូវគំ

ក្រងក្នះ ដថម្ទាងំ បំបាត់ក្ចាលក្អាយសូ្នយ នូវភាព ខ្ុស្គ្នា  
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រវាង ោរ តថកម្ម និង ោរបញ្ហញ កម្ម ក្ោយ ែក ូត ស្ិទធិ ទាងំ

អស្់ពីរបជាជនដែលន្ទំក្អាយស្ងាម្ដខ្ម រោល យជាស្ងាម្ អវជិាា ។

បរជ័យ ននគំក្រង មា៉ា រសនិយម្ ក្នះ ក្រោយម្ក រតូវពួកសូ្ក្វៀត 

ក្គដកតរមូ្វ ក្អាយមាន វសិ្ម្ភាពខ្លះ ដែលក្ោក Milovan 

Djilas ក្ៅថា ‹វណណ ៈថមី› ជាសល វូោរ នន បកសកុម្ម ុយនិស្ត ។ 

ដត ជ័យជំនះ លទធិរបជាធិបក្តយយក្ស្រ ី ក្លើ លទធិកុម្ម ុយនិស្ត  វា

ចាប់ក្សតើម្រស្ក្រន ក្ររះក្ៅកន ុង បរបិទ នក្យបាយ និង ក្ស្ែឋ

កិចច ថមី កន ុងពិភពក្ោក ន្ទំក្អាយស្ រែឋអាក្ម្រកី និង ក្ោក

ខាងលិច ដែលជារបក្ទស្របជាធិបក្តយយលុះម្ខុ្ ក្រសី្យក 

ជំ រ នូវ ោរររខ្ល នួ កន ុងន្ទម្ នក្យបាយរបកែនិយម្ 

(realpolitik) ក្ៅចំក្រះម្ុខ្ ចិនរបជាមានិត និង ស្ ភាពរ ូ

ស្សុ ី ដែលជា របក្ទស្ មានរបព័នធែឹកន្ទំផ្តត ច់ោរ ដតមាន 

កមាល ំងក្ស្ែឋកិចចនវលុក ក្ៅកន ុងពិភពក្ោក ជាពិក្ស្ស្ របក្ទស្

ចិន។ របក្ទស្ ទាងំពីរក្នះ ទាម្ទារ ស្ិទធិ ខ្ុស្គ្នា  ក្ៅចំក្រះម្ុខ្ 

បទោឋ ន ននក្ោកក្ស្រ ីកន ុង វសិ្័យ ស្ិទធិម្នុស្ស, លទធិរបជាធិប

ក្តយយ និង ស្ីលធម៏្។ ម្ិនដតប៉ាុក្ណាណ ះ ដថម្ទាងំសតល់ នូវោរគ្នំ

រទនក្យបាយ និង ជំនួយក្ស្ែឋកិចច ែល់ពួកអាកែឹកន្ទំផ្តត ច់

ោរ ក្ៅកន ុងពិភពក្ោក ដែលន្ទំក្អាយជនទាងំឡាយក្ន្ទះ ក្ធវ ើ

នក្យបាយ ស្ងកក់ស្ងក ិន យ៉ា ងក្ោក្ៅបំសុត ក្ៅក្លើរបជាជន 

ក្ែើម្បី រកាអំណាច។ វាហាក់បីែូចជាមាន ែំក្ណើរក្ែើរថយក្រោយ

យ៉ា ងរ ័ស្ ននលទធិរបជាធិបក្តយយក្ស្រ ី ក្ៅកន ុងរបក្ទស្ ជា

ក្រចើនក្ៅកន ុងពិភពក្ោក ក្ ើយ របទល់នឹង ោរថយក្នះ ពួក
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របទស្របជាធិបក្តយយលុះម្ុខ្ មានឥរយិបថ ធូរលុង រ ូត

ជួនោល ដថម្ទាងំ គ្នំរទ ក្ែើម្បី រករបក្យជន៏ ក្ធវ ើក្អាយ ជន

ផ្តត ច់ោរ ោល យជា ម្នុស្ស ឆ្ក តួយស្ ក្លើស្ោន់ ដែលរកយដខ្ម រ 

ក្ៅថា ‹មានដតអញ› គឺថា ‹អញរស្់ ឯងសាល ប់›។ 

ទុពវលភាព ននលទធិរបជាធិបក្តយយក្ស្រ ី ក្ៅចំក្រះម្ុខ្ ឆ្ក តួ

យស្ ក្លើស្ោន់ ក្នះ វាន្ទំបក្ងក ើតវបិតត ិ ននតនម្លលទធិ ែូច លទធិ

កុម្ម ុយនិស្ត  បានជួបរបទះ រចួម្កក្ ើយ ដែលន្ទំក្អាយ រោយ

ខ្ល នួ។ សួ្រថា ក្តើ ោរណ៏ក្នះ វានឹងអាចជា អន្ទគត ននលទធិ

របជាធិបក្តយយក្ស្រ ី? ចំក្រះ ស្ រែឋអាក្ម្រកី ចក្ម្ល ើយ គឺ ‹ក្ទ›, 

ចំក្រះ អឺរ ុប ចក្ម្ល ើយ គឺ ‹ក្ទ ម្ិនចាស្់› ដតចំក្រះរបក្ទស្ទន់

ក្ខ្ាយវញិ ែូចយ៉ា ង ក្ៅ អាស្ត វ ីក, អាក្ម្រកីឡាទិន, អាស្ុី ែូច

យ៉ា ង រស្កុដខ្ម រ ចក្ម្ល ើយ គឺ ‹ដម្ន›។ រតូវែឹងថា លទធិរបជាធិបក្ត

យយក្ស្រ ីធាល ប់រោយខ្ល នួម្តងក្ ើយក្ៅ របក្ទស្ អា ឺមាញ ម្ក

ពីខ្ល នួ មានទុពវលភាព របទល់នឹង លទធិណាស្ុី ដែលបក្ងក ើត

ក្ ើងក្ោយ ជនឆ្ក តួយស្ ក្លើស្ោន់ ក្ឈាម ះ Hitler ដែលជា កតាត  

ន្ទំបក្ងក ើតស្ស្តងាា ម្ក្ោកក្លើកទី២។ ក្ៅរបក្ទស្បារងំ ក្ៅក្ពល

ស្ស្តងាា ម្ក្ន្ទះ លទធរិបជាធិបក្តយយក្ស្រ ី រតូវបានជំនួស្ក្ោយ 

លទធិផ្តត ច់ោរ ក្ៅថា របបវសី្ុី ឬ ក្ប៉ាតាំង។ អវ ីដែលធាល ប់ក្កើត

មាន វានឹងអាចក្កើតក្ ើងជាថមីម្តងក្ទៀត។ រតូវែឹងថា ក្ៅរស្កុ

ដខ្ម រ លទធិរបជាធិបក្តយយក្ស្រ ី ដែលបក្ងក ើតក្ ើងក្ោយ អងាោរ

ស្ របជាជាតិ អាចរោយបាន។ ោរណ៏ក្នះក្ ើយ ដែលជា

 វបិតត ិ ននលទធិរបជាធិបក្តយយក្ស្រ ី                


