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រេចក្ត ីរ្តើម
សរោយសង្គ្ង្ហាមសោកទី២ សៅទសវត្សរ៏ ៤៥ សៅរស ុកខ្មែ រ
មាន ចរនត នសោបាយធុំពីរ : រាជនិយមធិបសត្យយ និង
លទធ ិរបជាធិបសត្យយ-ជាត្ិនិយម។ ខ្ត្សៅកនុងពិភពសោក
មានចរនត ធុំមួយ គឺ ោរលបបុំបាត្់ ឬ របឆុំងនឹង អាណា
និគមនិយម។ ខ្ត្ មហាអុំណាចពីរ ខ្ដ្ល ជាអន កឈ្ន ះស
ង្គ្ង្ហាម សលើ របបណាសី សៅអឺរប គឺ សហរដ្ឋ អាសមរ ីក និង
សហភាពសូ សវៀត្ បនត សធវ ើសង្គ្ង្ហាម រវាងគ្នន ខ្ដ្លសគឲស្ែះ
ថា ‹សង្គ្ង្ហាមរត្ជាក់› នុំបសងក ើត្ សែ រគរក ុម (bloc) របឆុំង
គ្ននពីរ មួ យ ជា សោកសសរ ី ខ្ដ្លមាន សហរដ្ឋ អាសមរ ីក ជា
អន កោន់ទង់ មួ យសទៀត្ ជា សោកកមមុយនិសត ខ្ដ្លមាន
សហភាពសូ សវៀត្ ជា របមម។ សែ រគរក ុមទ ុំងពីរ របឆុំង
នឹង អាណានិគមនិយមដ្ូ ចគ្នន សហើយ ជួ យដ្ល់របជាជន
ទ ុំងឡាយ ខ្ដ្លរស់សៅ សរោមោររត្ួ ត្រា នន អាណា
និគមនិយម ឲរំសោះមល ួនសចញពី គុំនបសនះ។ សោកសសរ ី
សសន ើឲមាន ោរខ្កទរមង់ នសោបាយដ្ឹកនុំ សោយ សរជើស
យក របបលទធ ិរបជាធិបសត្យយសសរ ី ាមោរសបាះសឆនត្ រ ី
ិ សធវ ើអនសាស ឲសរជើសសរ ីស ផ្ល វូ
ឯ សោកកមមុយនិសត វញ
បដ្ិវត្ត ហិងា រំសោះមល ួនសចញពី អាណានិគមនិយម និង
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨

2

ត្សូ វណណៈ រំោយសោល នូ វវណណៈសកត ិភូមិោស់ខ្រចះ សដ្ើមបី
កសាងសងា មថ្ែី គឺ សងា ម សងា មនិយម ឬ កមមុយនិសត។
សៅសពលសនះ របសទសទ ុំងឡាយ ជាប់ពាក់ព័នទនឹង បញ្ហា
សនះ មានោរបារមភ កនុងជសរមើស រំសោះមល ួន សចញពី
គុំនប

អាណានិគមនិយម

និង

ខ្សវ ងរកផ្ល វូ កសាង

របសទស ាមទុំសនើបនិយម។ ជ័យជុំនះ បកស ចិនកមមុយ
និសត សលើក បកស គួ មិងាង និង ោររបោស សាធារណរដ្ឋ
ចិនរបជាមានិត្ សៅឆនុំ ១៩៤៩ ជាទិននោរណ៏ថ្ែីមួយនន
ពិភពសោក ជាពិសសស ចុំសពាះរបសទសសយៀកណាម ខ្ដ្ល
កុំពង មានសង្គ្ង្ហាម ទមទរ ឯករាជយពីបារាុំង ដ្ឹកនុំ
សោយ បកសកមមុយនិសតយួ ន។ ខ្ត្សៅសពលសនះ របសទស
មួ យចុំនួន មានទ ុំង ចិនកមមុយនិសត នុំគ្នន បសងក ើត្
ចលន នន ផ្ល វទី
ូ ៣មួ យ ខ្ដ្លជា ចលន នន របសទសមិន
ចូ លកនុង សែ រគបកស សោក សសរ ី និង សោកកមមុយនិសត។
ចលនសនះ មានទរមងខ្ត្មួ យពិត្ ខ្ត្ គ្នែន ឯកភាព
ិ ា នន របសទស ជាសមាជិកសទ ដ្ូ ចោ៉ាង
ននមសនគមវជា
របសទសចិន ជារបសទសកមមុយនិសត, ឥណា
ា ជារបសទស អន
វត្ត លទធ ិរបជាធិបសត្យយសសរ ី, ឥណឌសូ ណសី ដ្ឹកនុំសោយ
អន កជាត្ិនិយម ខ្ត្ជា ជនផ្តតច់ោរនិយម (សោក សឺោ
ណូ), យូសហាោសាា វ ី ដ្ឹកនុំសោយ ជនកមមុយនិសត-ជាត្ិនិយម
(សោក ទីត្ូ) ខ្ត្មិនរពមចុំណះ សហភាពសូ សវៀត្ស ើយ
។ល។ សមាសភាព ខ្បបសនះ គ្នែនទមោ ន់នសោបាយជាក់
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨

3

ខ្សត ង សលើឆកនសោបាយ ពិភពសោកសនះស ើយ។ អត្ថ
ភាព របស់មល ួន រគ្នន់ខ្ត្ជា ទរមង់ ននោរសុំខ្ដ្ងអារមែ ណ៏
សរចើនជាង ោរអនវត្ត ិ ននខ្ផ្នោរ ចាស់ោស់ អវ ីមួយ។
សបើនិោយជាសសងេ ប គឺថាជា អងា ោរ ននកិត្ានភាព
របស់អនកដ្ឹកនុំ ននរបសទសនិមួយៗ ខ្ដ្លមាន អត្ត ភាព
ខ្ាុំង សហើយ ចង់បង្ហាញ នូ វឯករាជយភាពមល ួន ចុំសពាះ សហ
រដ្ឋ អាសមរ ិក និង សហភាពសូ សវៀត្ ខ្ត្ប៉ាសណា
ណ ះ។
ឹ
ិ
សពលសនះខ្ដ្រ សៅឥណឌច
ូ ិន បារាុំង វលរត្
ប់មកវញ
សោយមានបុំណងបនត អាណានិគមមល ួន ខ្ដ្លនុំបសងក ើត្
ជសមាាះនសោបាយ

ជាមួ យនឹង

ចលន

សយៀកមីញ 1

ដ្ឹកនុំសោយសោក ហូ ជីញ មីញ ខ្ដ្លគ្នត្់បានរបោស
ឯករាជយ របសទសសយៀកណាម សៅនថ្ោទី ២៩ សីហា ១៩៤៥
មានស្ែះថា សាធារណរដ្ឋ របជាធិបសត្យយ សយៀកណាម
បនទប់ពី រពះសៅអធិរាជយ សៅ ោវ ោក់រាជយសមបត្ត ិ សៅ
នថ្ោទី ២៥ សីហា។ ជសមាាះនសោបាយ បានខ្របោាយជា
ជសមាាះសោធា ដ្បិត្សៅនថ្ោទី ២៣ កញ្ហា កងទ័ពបារាុំង
បានវាយរបហារ កងកមាាុំងទ័ពសយៀកមីញសៅទីរក ុង នស
ហា ន សដ្ើមបី ដ្សណតើមោន់ោប់អាគ្នររដ្ឋ បាល។ ពួ កសយៀកមី
ញ សងសឹក សោយសមាាប់ជនជាត្ិបារាុំងទ ុំងសកែ ងោស់
ិ
របមាណ ១០០នក់។ ខ្ត្សទះបីមានវបត្ត
ិសុំខ្ន់ោ៉ាងណា
ក៏សោយ សៅខ្ម មករា ឆនុំ ១៩៤៦ សោក ហូ ជីញ មញ
ី បាន
1

សយៀកមីញ មានន័យថា បកសសមព ័នធ សដ្ើមបី ឯករាជយ សយៀកណាម។
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨

4

សរៀបចុំសបាះសឆនត្ សដ្ើមបីខ្ត្ងាុំងសភាជាត្ិ សហើយ សៅនថ្ោ
ទី២ មីន សភាសនះ បានសបាះសឆនត្ខ្ត្ងាុំងសោក ហូ ជី
ញ មីញ ជារបធានធិបត្ី។ បារាុំង រពមទទួ លសាាល់
សាធារណរដ្ឋ របជាធិបសត្យយ សយៀកណាម ជារដ្ឋ សសរ ី មាន
សភាជាត្ិ, រោឋភិបាល និង កងទ័ព សៅកនុងរកមមណា នន
សហព័នធ ឥណឌច
ូ ិន និង សហភាព បារាុំង សហើយសៅនថ្ោទី
១៥ កញ្ហា ឆនុំ ១៩៤៦ សោក ហូ ជីញ មីញ រត្ូវបានរោឋភិបា
លបារាុំង អស្ា ើញសោក សធវ ើទសសនកិចចជាផ្ល វូ ោរ សៅ
រស ុកបារាុំង កនុងឋានៈសោក ជារបមមរដ្ឋ សដ្ើមបី ចះហត្ថ
សលខ្ នូ វកិចចសនាបសណា
ត ះអាសនន មួយ រវាង បារាុំង-សយៀ
ិ នូ វភាពសោ ប់សាោត្់ រវាង
កណាម កនុងសគ្នលសៅ នុំមកវញ
ិ ិោ សរោយពីមានផ្្ុះ
របសទសទ ុំងពីរ។ ខ្ត្ សៅនថ្ោទី២១ វចា
អាវធត្ូ ចមួ យ រវាង ទហានបារាុំង នឹងសយៀកមីញ កង
ោុំសភា ើងធុំបារាុំង បានបាច់សៅសលើកុំពង់ខ្ផ្ នហវវ ុង នុំវា
សអាយមានរបត្ិកមែ ននកងទ័ពសយៀកមីញ ដ្ឹកនុំសោយ
សោក Vo Nguyen Giap ចូ លវាយទីរក ុងមាណូយសៅនថ្ោទី
១៩ ធន ូ សហើយបានសមាាប់ជនជាត្ិបារាុំងជាសរចើន។ សៅ
សពលជាមួ យគ្ននសនះខ្ដ្រ កងសោភូ មិបារាុំង សៅ Phu Lan
Thuong, Bac Ninh, Nam Dinh, Hué និង Tourane រត្ូវ
កងទ័ពសយៀកមីញវាយលកខ្ដ្រ។ សរោយពីសោក ហូ ជីញ
មីញ ោកសចញពី ទីរក ុង ហាណូយ, សៅនថ្ោទី២១ ធន ូ គ្នត្់
បានអុំពាវនវ ដ្ល់របជាជនយួ ន សអាយសធវ ើសង្គ្ង្ហាមនរព
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨
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របឆុំងនឹងកងទ័ពបារាុំងសៅសយៀកណាម សោយសរបើរគប់
សមាភរៈខ្ដ្លមល ួនមាន។ សង្គ្ង្ហាមក៏បានផ្្ុះស ើងសៅសយៀក
ណាម ខ្ដ្លមានរយៈសពលអស់ ២៩ឆនុំ (១៩៤៦-១៩៧៥)។
រត្ូវដ្ឹងថា សង្គ្ង្ហាម សៅ រស ុកយួ ន វាមាន ឥទធ ិពល មកសលើ
នសោបាយ សៅរស ុកខ្មែ រខ្ាុំងណាស់ សរពាះ បកសកមមុយ
និសតយួ ន ខ្ត្ងខ្ត្ទកសង្គ្ង្ហាមសនះ ជាសង្គ្ង្ហាម រំសោះ ទឹក
ដ្ីឥណ្ច
ូ ិនពី

អាណានិគមនិយមបារាុំង,

អាសមរ ីោុំង

សដ្ើមបីឯករាជយ និង ឯកភាពសយៀកណាមខ្ត្មួ យ2 និង សធវ ើ
ឋបនកមែ នូ វលទធ ិកមមុយនិសតជាោច់ខ្ត្ សរពាះសគយល់
ស ើញថា សគ្នលសៅសនះ ជា ោរធានោុំបាច់ នន សថ ិរភាព
នន លទធ ិកមមុយនិសត សៅឥណឌច
ូ ិន ខ្ដ្លមាន បកសកមមុនិសត
យួ ន ជា អន កដ្ឹកនុំ និង របជាជនយួ ន ជារបជាជន្ន
មម។ ោរណ៏សនះឯង ជាសសចកត ីពិត្ សុំរាប់ខ្មែ រ សរោយពី
រស ុកខ្មែ រទទួ លបាន ឯករាជយសពញសលញ ពីបារាុំងខ្សស។
កិចចរពមសរពៀងសនត ិភាព សៅទីរក ុងសឺខ្ណវ សៅឆនុំ ១៩៥៤
រវាង បារាុំង និង បកសកមមុយនិសតយួ ន ជាជ័យជុំនះ នន
ដ្ុំណាក់ោរទី១

របស់បកសកមមុនិសតយួ ន។

ជាជុំហាន

ោុំបាច់ សុំរាប់ សបើកយទធ សាង្គ្សត ជាទុំហុំ នន ឥណឌច
ូ ន
ិ ខ្ដ្ល
ខ្មែ រសយើង ឲស្ែះថា ដ្ុំសណើរយួ ន សៅទិសខ្ងលិច។ ោរ
2

សៅនថ្ោទី២១ ឧសភា ឆនុំ ១៩៤៩ រដ្ឋ សភាព បានសបាះសឆនត្ភាាប់ ដ្ុំបន់
ី មពុជាសរោម សៅកនុងរដ្ឋ ជា
Cochinchine សៅកនុងកនុងសនះ មាន ទឹកដ្ក
សមាជិក ននរបសទសសយៀកណាម គឺថា សហភាព ននដ្ុំបន់រដ្ឋ បី ( l’union
des trois Ky) ខ្ដ្ល របជាជនយួ ន ខ្ត្ងខ្ត្ទមទរ។
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
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បសងក ើត្ នន រដ្ឋ យួនខ្ងត្ប
ូ ង ឬ សាធារណរដ្ឋ សយៀកណាម
សៅកនុង កិចចរពមសរពៀង សឺខ្ណវ ជា ភាគ ទឹកដ្ី និង
នសោបាយ

ននរស ុកយួ ន

សោយប្ចល
ូ

ី មពុជា
ទឹកដ្ក

សរោម សៅកនុងសនះ វាជាបរាជ័យ របស់អនកដ្ឹកនុំខ្មែ រ
ជុំនន់សនះ។ ខ្ត្ អន កដ្ឹកនុំសនះ ខ្បរជា រកន

នូ វ

បរាជ័យសនះ ឲសៅជា មហាជ័យជុំនះខ្មែ រ សរពាះរស ុកខ្មែ រ
មិនរត្ូវបានសគ ខ្បងខ្ចក ជាពីរដ្ុំបន់ ដ្ូ ច សៅរស ុកយួ ន
ខ្ចកជាពីដ្ុំបន់, យួ នខ្ងសជើង ជាយួ នកមមុយនិសត និង
យួ នខ្ងត្ប
ូ ង ជាយួ នសសរ ី ខ្ដ្លយកខ្មសរសប ទី១៧ ជា
រពុំខ្ដ្នរដ្ឋ ។ សៅសពលសនះ ផ្លរបសោជន៏ខ្មែ រ មានខ្ត្
មួ យគត្់ គឺ ោរបសងក ើត្ គណកមាែធិោរ អនត រជាត្ិ រត្ួ ត្
ពិនិត្យ

(C.I.C.) ននោរដ្កទ័ពបរសទសសចញពីរស ុកខ្មែ រ។

យួ នកមមុយនិសត បានដ្កទ័ព សចសញពីរស ុកខ្មែ រ ខ្ត្ ទឹក
ដ្ីកមពុជាសរោម ទ ុំងអស់ រត្ូវប្ចល
ូ សៅកនុង ទឹកដ្ី យួ ន
ខ្ងត្ប
ូ ង។ របជាជនខ្មែ រសៅកមពុជាសរោម ោាយសៅជា
របជាជនយួ ន។ សហើយសៅកនុងសង្គ្ង្ហាម រវាងយួ ន នឹងយួ ន
រត្ូវសគ ទ ុំងសងខ្ង បងេ ុំឲចូ លសធវ ើទហាន ឬ អន ករំសោះ
ចាុំងជួ យយួ ន។ សៅសពល អាសមរ ីោុំង មកជួ យចាុំងយួ ន
ខ្ងត្ប
ូ ង សគសរជើសសរ ីសខ្មែ រកមពុជាសរោម សធវ ើជាទហាន
កនុងកងឯកភាពពិសសសមួ យ ខ្ដ្លខ្មែ រសយើងសាាល់ស្ែះ
ថា ពួ ក ‹Mike forc›។

ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨
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ដ្ូ ចបានជុំរាបពីខ្ងសលើរ ួចមកសហើយថា

សៅរស ុកខ្មែ រ

មានចរនត នសោបាយពីរ។ ខ្ត្ពួ កកមមុយនិសត សគបសងក ើត្
ចរនត ទី៣ គឺចរនត កមមុយនិសត សដ្ើមបីជួយយួ ន ចាុំងសដ្ញ
បារាុំងពីឥណឌច
ូ ិន។ ចរនត នន ពួ កអន ករបជាធិបសត្យយជាត្ិនិយម ជាចរនត នន ពួ កអន កសចះដ្ឹងអាយខ្មែ រ3 និង
បញ្ហាវនត

មួ យរក ុមត្ូ ច

មានសញ្ហាប័រត្បរសទស

មាន

ិ
គុំនិត្ សធវ ើទុំសនើបកមែ នូ វជី វត្ភាពនសោបាយខ្មែ
រ។ ចរនត
នន ពួ កអន ករាជានិយមធិបសត្យយ ខ្ដ្លជា ពួ កសសត ច និង
មង្គ្នតីខ្មែ រ ជា អន កអភិរកសនិយម ធាាប់ខ្ត្រស់សៅកនុងបារមី
រពះមហាកសរត្

ជាទុំសនៀមជាត្ិមឺនឆនុំ។

សៅអុំ ុ ងឆនុំ

១៩៤៦-១៩៥៥ ចរនត ទ ុំងសនះ សធវ ើោររបកួ ត្របខ្ជងគ្នន
ាមរយៈោរសបាះសឆនត្សាកល សដ្ើមបី យកត្ួ នទី ជាអន ក
ដ្ឹកនុំជាត្ិ។ គណបកសរបជាធិបសត្យយ ខ្ដ្លបសងក ើត្ស ើង
សោយ ពួ កអន ករបជាធិបសត្យយ-ជាត្ិនិយម ទទួ លបានជុំ
នះ ដ្ឹកនុំរដ្ឋ សភា ជា រក ុមភាគសរចើនោច់ខ្ត្ សហើយ
បសងក ើត្ រាជរោឋភិបាល ដ្ឹកនុំជាត្ិ។ គណបកស សសរ ីភាព
បសងក ើត្ស ើង សោយពួ ក ពួ កសសត ច និង ពួ កអភិរកសនិយម
ទទួ លបានអាសនៈខ្ដ្រ សៅកនុងរដ្ឋ សភា ខ្ត្ជារក ុមភាគត្ិ
ិ ជា សាាបនសោបាយ នន
ច។ រ ីឯ គណបកសរបជាជន វញ
បកសកមមុយនិសតខ្មែ រ និយមយួ ន បានទទួ លអាសនៈ ត្ិច
ត្ួ ចណាស់ សៅកនុងរដ្ឋ សភា ខ្ត្អាច រកាបាន នូ វអត្ថ
3

ឹ បានសរៀនសូ រត្សចះដ្ឹងសៅកនុងរស ុកខ្មែ រ។
ពួ កអន កសចះដ្ង
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨
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ភាពមល ួន ខ្ត្មិនសទៀងទត្់ សលើឆកនសោបាយជាត្ិ។ ខ្ត្
ដ្ុំសណើរជារបរកត្ី នន ោរអនវត្ត ន៏ ននលទធ ិរបជាធិបសត្យយ
ខ្ត្ងខ្ត្មានោររំខ្នជានិចច ពីសុំណាក់ រពះមហាកសរត្
ខ្មែ រ គឺ រពះបាទនសរាត្ត មសីហន សរពាះ សរពាះ អងា មិនខ្ដ្ល
ទទួ លយល់រពមកនុងចិត្តរពះអងា

យករបបរបជាធិសត្យយ

ជារបបដ្ឹកនុំជាត្ិ។ ដ្ូ សចន ះ រពះអងា សធវ ើរបត្ិកមែ រគប់
ខ្បបោ៉ាង សដ្ើមបីរំខ្ន នូ វដ្ុំសណើរ ននលទធ ិរបជាធិសត្យយ
សកែ ងមច ីសៅរស ុកខ្មែ រ ដ្ូ ចោ៉ាង រំោយរដ្ឋ សភា ពីរសលើក4
សោយ បុំពានសលើចាប់រដ្ឋ ធមែ ន្ា សរពាះ រដ្ឋ សភា សធវ ើ
នសោបាយ ផ្្ុយពីោរចង់បាន របស់រពះអងា សទះបី រពះ
អងា មានត្ួ នទីរត្ឹមខ្ត្ជា មហាកសរត្ ននរដ្ឋ ធមែ ន្ា ខ្ត្
ប៉ាសណា
ណ ះ។ សរោយមកសទៀត្ គណបកសរបជាធិបសត្យយ រត្ូវ
បាន ពួ កសាាបសវវ ង ឬ ពួ កអន កសជឿនសលឿននិយម ដ្សណតើ
មោន់ោប់បាន នូ វនយកោឋន នន គណបកស ខ្ដ្លនុំឲ
វរជនធុំៗ នន ពួ កអន កជាត្ិនិយម ោខ្លងសចញពីគណ
បកស សៅចូ លរ ួម កនុង ចលន សងា មរាង្គ្សតនិយម ខ្ដ្ល
បសងក ើត្ស ើង សោយ សសមត ច សីហន បនទប់ពីរទង់ ោក់រាជ
សមបត្ត ិ ថាវយជូ ន រពះបិា រពះនម នសរាត្មត សរារមិរត្។
ោរចូ លរ ួមសធវ ើសហោរសនះ

គឺសធវ ើស ើង

កនុងសគ្នលសៅ

ចមបង គឺ សដ្ើមបីរបឆុំងនឹង ពួ កសជឿនសលឿននិយម និង
ពួ កកមមុយនិសតនិយម។ សៅឆនុំ ១៩៥៥ ចលន សងា មរាង្គ្សត
4

ទី១ សៅឆនុំ ១៩៤៩; ទី២ សៅឆនុំ ១៩៥៣ សហើយរបោស ជាត្ិមានអាសនន ។
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨
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និយម មានជ័យជុំនះ កនុងោរសបាះសឆនត្សាកល ទទួ ល
បានអាសនៈ ៨៣% សៅកនុង រដ្ឋ សភា។ សៅឆនុំ ១៩៥៨ ស
សមត ចសីហន រំោយ រដ្ឋ សភា មត ងសទៀត្ សរពាះរទង់មាន
ទុំនស់ជាមួ យរោឋភិបាល ដ្ឹកនុំសោយ សោក សឺម វា។
បនទប់មក មានោរសបាះសឆនត្សាកល។ លទធ ផ្ល ននោរ
សបាះសឆនត្ សអាយអុំសណាយផ្លដ្ល់ ចលនសងា មរាង្គ្សត
និយម គឺទទួ លបានអាសនៈទ ុំងអស់ សៅកនុងរដ្ឋ សភា។
សៅឆនុំ ១៩៦០ រពះមហាកសរត្ សរាមារទធិ រទង់សគត្ ខ្ត្ ស
សមត ចសីហន មិនអនញ្ហាត្ ឲសរជើសាុំង ហល ួងថ្ែី។ រទង់ទក
រាជបល័ងា សអាយសៅទុំសនរ សហើយ រកមសធាបាយ ឲសភា
ជាត្ិ សធវ ើចាប់ សដ្ើមបី ខ្ត្ងាុំងរពះអងា ជា របមមរដ្ឋ អស់
ិ
មួ យជី វត្។
សៅឆនុំ ១៩៦៦ សសមត ចសីហន របោសឲមាន
ោរសបាះសឆនត្សាកល និង សសរ ី គឺ ចលន សងា ម ខ្លង
សរជើស សបកេ ជនត្ុំណាងរាង្គ្សត ឲរបជាពលរដ្ឋ សរមាុំងយក
ត្ុំណាងរបស់មល ួន ដ្ូ សចន ះ សមាជិក ននចលនសងា មរាង្គ្សត
និយម អាចមាន លទធភាព ឈ្រស្ែះជាសបកេ ជន សោយ
មល ួនឯង។

លទធ ផ្ល

ននោរសបាះសឆនត្

គឺ

ពួ កអន ក

សាតន
ុំ ិយម ទទួ លបានជ័យជុំនះ ខ្ដ្លនុំសអាយ សសមត ច
សីហន សរជើសយក សោក ឧត្ត មសសនីយ លន់ នល់ ជានយ
រដ្ឋ មង្គ្នតី។ សដ្ើមបី រត្ួ ត្ពិនិត្យ រោឋភិបាល របស់ លន់ នល់ ស

ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨
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សមត ចសីហន

រទង់បសងក ើត្

បរ ិរោឋភិបាល5

ខ្ដ្លមាន

សមាជិក សទធ ខ្ត្អន កសវវ ងនិយម។ សៅឆនុំ ១៩៦៧ មាន
ោរបះសបារ ននពួ កកសិករ សៅភូ មិសុំ ូ ត្ ខ្ដ្លមានកមាែ
ភិបាលយួ នកមមុយនិសត

ជាអន កដ្ឹកនុំោក់មម។

រសប

សពលសនះខ្ដ្រ សោក លន់ នល់ មានសរគ្នះថានក់ចរាចរណ៏,
សោក ក៏បានសុំោពីដ្ុំខ្ណង នយករដ្ឋ មង្គ្នតី។

សដ្ើមបី

របឈ្រមមនឹងោរបះសបារ សសមត ចសីហន រទង់ បសងក ើត្
រាជរោឋភិបាល ពិសសស ដ្ឹកនុំសោយរទង់ផ្តទល់។ រាជរោឋភិ
បាលសនះឯង ខ្ដ្លបញ្ហាឲ កងទ័ពអាោស ទុំោក់រគ្នប់
សលើភូមិសុំ ូ ត្ នុំឲសាាប់ របជាកសិករជាសរចើន។ សៅឆនុំ
១៩៦៨ សសមត ច សីហន រទង់បសងក ើត្ រាជរដ្ឋ ភិបាលថ្ែីមួយ
សទៀត្ ោក់ស្ែះថា រោឋភិបាល ោភជ័យចងសរោយ
ដ្ឹកនុំសោយ សសមត ច ខ្ប៉ាន នត្ ខ្ដ្លជាជនសែ រគពួ ក
គ្នែនលកេ មណា នឹងរពះអងា ។ សៅឆនុំ ១៩៦៩ សសមត ច ខ្ប៉ាន
នត្ សុំោខ្លងពីដ្ុំខ្ណង នយករដ្ឋ មង្គ្នតី ខ្ដ្លនុំឲ ស
សមត ច សីហន បសងក ើត្ រាជរោឋភិបាលថ្ែីមួយសទៀត្ ដ្ឹកនុំ
សោយ សោក លន់ នល់។ រោឋភិបាលសនះ រទង់ឲស្ែះថា
រាជរោឋភិបាល

សរសាចរសង់ជាត្ិ។

កនុងរោឋភិបាលសនះ

មានរទង់ សីសវត្ត ិ សិ រ ិមត្ៈ ជាឧបនយករដ្ឋ មង្គ្នតីទី១។

5

បរ ិរោឋភិបាល គឺ រោឋភិបាលសៅជិត្ខ្ង ឬ សៅកនុងរបសទសជាមួ យគ្នន។
ជាទរមង់ រោឋភិបាលរបឆុំង (contre-gouvernement) ដ្ូ ចសៅ របសទស
អង់សគា ស។
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨
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សរោយបនត ិមក សោក នល់ នល់ មានជមោ ឺ សៅពាបាល
សរាគសៅរស ុកបារាុំង។ ខ្ត្សោក មិនោខ្លងពីត្ុំខ្ណងសទ
ខ្ត្សោក របគល់ដ្ុំខ្ណង នយរដ្ឋ មង្គ្នតីសតីទី ដ្ល់រទង់ សិ រ ិម
ត្ៈ។ រោឋភិបាលសរសាចរសង់ជាត្ិ សធវ ើគុំសរាងចាប់បី ោក់
ជូ នរដ្ឋ សភា អនម័ត្ បានសុំសរចដ្ូ ចបុំណង ខ្ដ្លជាចាប់
នន ‹សសរ ីកមែ សសដ្ឋ កិចច និង ធានគ្នរ›។ ចាប់ថ្ែីសនះ វា
ផ្្ុយរស ះ ពីនសោបាយ សសដ្ឋ កិចច របស់សសមត ច សីហន
នុំឲរទង់ មានទុំនស់នឹង រដ្ឋ សភាផ្ង និង រោឋភិបាលផ្
ង។ សៅនថ្ោទី៦ មករា ឆនុំ ១៩៧០ សសមត ច សីហន រទង់ោង
សៅរស ុកបារាុំង គ្នែនសអាយដ្ុំណឹងដ្ល់ រោឋភិបាលជាមន
សដ្ើមបី សធវ ើអាសរាគយកមែ សមភាព សរោយពីរទង់ ទទួ ល នូ វ
បរាជ័យនសោបាយផ្តទល់ សៅសពល សមាជជាត្ិ សលើកទី
២៨6 ខ្ដ្លជាសមាជជាត្ិ ចងសរោយ នន របប សងា មរាង្គ្សត
និយម សរពាះរទង់ ពុំអាចផ្តល
ួ រោឋភិបាលសរសាចរសង់ជាត្ិ
បាន។ រពឹត្តិោរណ៏ នសោបាយ សផ្សងៗសទៀត្ ខ្ដ្លសយើង
សលើកយកមក ោរត្ោង ោ៉ាងពិសាតខ្ងសរោមសនះ គឺជា
ដ្ុំសណើរ សដ្ើរសៅរក ោរបសងក ើត្ របប សាធារណរដ្ឋ ខ្មែ រ។

រត្ូវដ្ឹកថា សសមត ចសីហន មិនអនញ្ហាត្ ឲពួ កត្ុំណាងរាង្គ្សត ចូ លរ ួមរបជុំន
សៅកនុងសមាជជាត្ិសនះស យ
ើ សោយសារ រពះអងា មានជសមាាះនសោបាយ
ជាមួ យរដ្ឋ សភា។
6

ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨
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ប្រភព នៃពាក្យ ក្ូ សាំងេៃ
ិ
រស ុកខ្មែ រ បាត្់ទឹកដ្ីមួយចុំខ្ណកធុំសៅទិសខ្ងសកើត្ គឺ
ទឹកដ្ី កមពុជាសរោម សថ ិនសៅកនុងដ្ុំបន់ កូ សាុំងសីន។
ដ្ូ សចន ះសៅកនុងោរសចះដ្ឹងជាទូ សៅ

គួ រសយើងសលើកយក

របភព ននពាកយ កូ សាុំងសីន មកជុំរាប ដ្ល់អនកអាន
ទកជាោរសបើកវង់រកចកមួ យ កនុងរពឹត្តិោរណ៏ ននោរទុំ
ោក់ សសមត ច សីហន ពីមមត្ុំខ្ណង និង ោរបសងក ើត្ របប
សាធារណៈរដ្ឋ សរពាះ ទឹកដ្ីកូសាុំងសីន ជាចុំខ្ណកមួ យ
របស់រស ុកខ្មែ រ សហើយ វាជារបភព ននជសមាាះអចិនង្គ្នតយ៏សៅ
កនុងអារមែ ណ៏ខ្មែ រ រវាង រស ុកខ្មែ រ នឹង រស ុកយួ ន។ និោយ
អុំពីនសោបាយ ននរស ុកខ្មែ រ វាខ្ត្ងខ្ត្មានជាប់ពាក់ព័នធ
ជានិចចនឹងពាកយ កូ សាុំងសីនសនះជានិចច សរពាះវាជារបួ ស
របស់របជាជាត្ិខ្មែ រ ខ្ដ្លមានយួ ន ជាអន កបងក និង របប
រាជានិយម ជាអន កទទួ លមសរត្ូវ និង ជាពិរទធ ិរបប។
ពាកយសនះ មានត្នមា បីោ៉ាងមសគ្នន សៅកនុង អកសរសិលប
ភូ មិសាង្គ្សត ននជនជាត្ិអឺរប :
១. ពីឆនុំ ១៥០២ ដ្ល់ ១៦១៥ : កូ សាុំងសីន កុំណត្់ នូ វ រាជា
អាណាចរក អណា
ណ ម ទ ុំងមូ ល គឺ ខ្ងសជើង ពីរពុំខ្ដ្នចិន
រហូ ត្មកខ្ងត្ប
ូ ង ដ្ល់ រពុំខ្ដ្ន នគរចុំបា៉ា។
២. ពីឆនុំ ១៦១៥ ដ្ល់ ១៨៨២ : កូ សាុំងសីន ជាស្ែះ ភាគ
មួ យ នននគរអណា
ណ ម ខ្ដ្លសថ ិត្សៅខ្ងត្ប
ូ ង ននត្ងកឹង
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨
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ចសនាះ ខ្ងសជើង គឺ ត្ុំបន់ Dong Hoi និង រពុំខ្ដ្នខ្ង
ត្ប
ូ ង ននអណា
ណ ម (រពុំខ្ដ្នសនះ សចះខ្ត្រំអិលជានិចច សៅទិស
ខ្ងត្ប
ូ ង បណា
ត លសអាយទឹកដ្ី ននអណា
ណ មោន់ខ្ត្រ ិកធុំៗ
ស ើង)។
៣. ពីឆនុំ ១៨៨៣ ដ្ល់ ១៨៨៧ : កូ សាុំងសីន កុំណត្់ ខ្ដ្ន
ដ្ីឧបទវ ីប ននអាណានិគមបារាុំងខ្ងត្ប
ូ ង ; រ ីឯ ភាគក
ណា
ត ល បារាុំង យកស្ែះោស់ អណា
ណ ម សុំរាប់ កុំណត្់ខ្ត្
ខ្ដ្នដ្ី សថ ិត្សៅរត្ង់ចសនាះ ត្ងកឹង និង កូ សាុំងសីន
ខ្ដ្លមួ យភាគធុំជាទឹកដ្ី ននអត្ីត្នគរចុំបា៉ា។
ដ្ូ សចន ះ ោប់ពីឆនុំ ១៨៨៣ បារាុំង ខ្បងខ្ចកទឹកដ្ីអាណា
និគមមល ួនសៅសយៀកណាម

ជាបីត្ុំបន់

គឺ

ត្ងកឹង,

អណា
ណ ម និង កូ សាុំងសីន ខ្ដ្លសយើងយកមកសរបើ រហូ ត្
មកដ្ល់សពវ នថ្ោ សនះ សុំរាប់សុំគ្នល់របសទសសយៀកណាម។
ពាកយកូ សាុំងសីន មានរបភពសចញពីពាកយជប៉ាន ខ្ដ្ល
សៅ នគរអណា
ណ ម ថា កូ សី គឺមានន័យថា នគរសៅភាគម
សច ឹម នននគរចិន សហើយពាកយសនះ រត្ូវបានពួ កអន កជុំនួញ
Portuguais សគយកមកសរបើ សោយបខ្នថ មពាកយ សីន
(Chine) គឺថា កូ សីសីន (កូ សី ភាគខ្ងចិន) សដ្ើមបី មិន
សអាយរច ុំគ្នននឹង ដ្ុំបន់ កូ សាុំង សៅឥណា
ា ។ ពាកយសនះ
សគោប់មានសរបើកនុង

មជឈោឋនសាសនោត្ូ លិញ

ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨
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សដ្ើមសត្វត្សទី១៧, សហើយ សរសសរអកសរ7 មសគ្ននៗ ដ្ូ ច
ោ៉ាង : Cocicina, Caucincina, Cauchina សុំរាប់កុំណត្់
រាជាអាណាចរកខ្ងត្ប
ូ ង ននពួ កសងវ ៀង ខ្ដ្លរបឆុំងនឹង
អុំណាចរពះសៅយួ នអណា
ណ ម8។

ក្ត្តត នៃ កា លាំ េរមត ចេីហៃ
សទះបី សសមត ចសីហន រទង់ សោទរបោន់ដ្ល់ សហរដ្ឋ អា
សមរ ីកថា ាមរយៈ អងា ោរ CIA បានចូ លរ ួមផ្តទល់ ជាមួ យ
រោឋភិបាល

សរសាចរសង់ជាត្ិ

សដ្ើមបីទុំោក់រពះអងា ពី

ិ
ដ្ុំខ្ណង របមមរដ្ឋ អស់មួយជី វត្
ខ្ដ្លជាបុំណង ធាាប់
មានពីមនៗ រ ួចមកសហើយ ាុំងពីឆនុំ ១៩៥៤ ខ្ត្ពុំបានសុំ
សរច ដ្ូ ចោ៉ាងោរចូ លរ ួមជាមួ យ ជនកបត្់ជាត្ិ មាន
សោក សម សារ ី និង ោប ឈ្ួ ន ជាអាទិ៍ សដ្ើមបី សមាាប់រពះ
អងា ឬ ទុំោក់រពះអងា ពីដ្ុំខ្ណង ខ្ត្ោរសោទសនះ រត្ូវរោឋ
ភិបាល សរសាចរសង់ជាត្ិ សពាលអះអាងថា ោរទុំោក់ ស
សមត ចសីហន គឺសធវ ើស ើង សោយ រសបចាប់រដ្ឋ ធមែ ន្ា និង
សវា ើយនឹង សសចកត ីសនឿយណាយ ឬ សសចកត ីសតតរកហាយ នន
របជាពលរដ្ឋ សៅចុំសពាះមម រគប់អុំសពើមសចាប់ និង

7

សរសសរជាសលើកដ្ុំបូង សៅអុំ ុ ងឆនុំ ១៦១៨ និង ១៦៣០ ចះផ្ាយសៅឆនុំ
១៦៣១។
8
ដ្ករសង់ពីឯកសារ ននសាោបារាុំងចងបូ ពា
៍ា របសទស : sur le nom de
Cochinchine par L. AUROUSSEAU, professeur de chinois d’Ecole
Française d’Extrême-Orient.
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
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បុំភាន់ របស់សសមត ច សីហន និង របព័នធនសោបាយ ខ្ដ្ល
ផ្ត្សម័យ គឺ របបសងា មរាង្គ្សតនិយម។
របបសនះ ទទួ លបរាជ័យជាក់ខ្សត ង ខ្ត្ សសមត ច សីហន
រហូ ត្មកដ្ល់សដ្ើមឆនុំ ១៩៧០ រទង់ សៅមិនរពមទទួ ល
សាាល់ជាោច់ខ្ត្ នូ វ ោររច ុំ និង កុំហសទ ុំងឡាយ
ខ្ដ្លរទង់បានសធវ ើរ ួចមក។ ោរពិត្ វាមានកាត ជាសរចើន
ិ
សៅរស ុកខ្មែ រ ខ្ដ្លនុំឲមាន វបត្ត
ិនសោបាយសុំខ្ន់ កនុង
សនះមាន ទសងវ ើបរសទសមួ យចុំខ្ណក រ ួមនឹង កាតនផ្ទកនុង
ជាសរចើន។

ក្ត្តត ន្ៃក្នុង
ប ិ រេឋក ក្ិចច
វរតត
នសោបាយ សសដ្ឋ កិចច របស់សសមត ច សីហន ាុំងពី ឆនុំ
ិ មាន
១៩៥៥ មក នុំឲមាន នូ វោរផ្តាស់បតរូ រហ័ស ជាវជា
ិ យមា ះៗ ខ្ត្ ជាទូ សៅ វាជួ បរបទះ នូ វបរាជ័យ
សៅកនុង វស័
ជាក់ខ្សត ង ខ្ដ្លត្រមូវ ឲមាន កុំខ្ណទុំរង់ ជាោុំបាច់ សៅ
ឆនុំ ១៩៧០។
១. ប្ទឹេតី : លទធស
ិ ងា មនិយម ពទធ សាសន នន ចលន
សងា មរាង្គ្សតនិយម ខ្ដ្លបសងក ើត្សោយសសមត ច សីហន ក៏
ដ្ូ ចគ្នននឹង លទធ ិសងា មនិយម ននត្ត្ីយសោក គឺគ្នែន
ិ
មាន បត្ិោឋភាគ នន វទាសាង្គ្
សតស ើយ (consistance
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨
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scientifique)។ ជាទូ សៅ គឺរគ្នន់ខ្ត្ជា ោរត្សមា ើង ននទឹក
ចិត្ត រំសភើបញាប់ញ៏រ និង ោររកា ននរបនពណីជាត្ិ សុំរាប់
ជួ យ រកា នូ វអុំណាច នន វណណៈ ននពួ កអន កដ្ឹកនុំអភិរកស
និយម ខ្ត្ប៉ាសណា
ណ ះ។ ោ៉ាងណាមិញ លទធ ិសងា មរាង្គ្សតនិយម
មានទរមង់សរតជា របប នសោបាយ និង សសដ្ឋ កិចច សបើក
ចុំហដ្ល់ លទធ ិរបជាធិបសត្យយសសរ ី។ របបសនះ មាន សគ្នល
ោរណ៏សុំខ្ន់ជារទឹសតី បីោ៉ាង : ទី១ ោត្់បនថ យ នូ វទកេ
សវទន របស់របជារាង្គ្សត ; ទី២ យក របនពណីខ្មែ រ, ពទធ
សាសន និង រាជានិយម ជារគឹះ ; ទី៣ មានមូ លោឋន ជាត្ិ
និយម។ រ ួមមក រទឹសតីសនះ វាសៅជិត្គ្នននឹង របបបិត្
ិ ននរទឹសតីសនះ គឺ
និយមអភិរកស9។ សបើសោងាម សគ្នលវធី
មានោរទទួ លសាាល់ នន សសរ ីភាពបគា ល និង បដ្ិសសធ
នូ វ រគប់ សកមែ ភាព នន ោរបុំពានអុំណាច។ ខ្ត្សគដ្ឹងថា
ោរអនវត្ត ន៏ ននរបបសងា មរាង្គ្សតនិយម វាផ្្ុយរស ះពី
រទឹសតីមូលោឋនរបស់មល ួន សរពាះ សសមត ច សីហន រទង់យកវា
មកសធវ ើជាឧបករណ៏ ននត្សរមង ននអុំណាចរបស់រពះអងា ។
១. ៃរោបាយរេឋក ក្ិចច : របវត្ត ិសាង្គ្សត នសោបាយខ្មែ រ
មាន ខ្បកខ្ចកជាពីរសម័យ : អុំ ុ ងឆនុំ ១៩៥៤-១៩៦៣,
គឺជាសម័យ សសរ ីនិយម។ សគសុំគ្នល់ស ើញថា មរត្ក នន
អាណានិគមបារាុំង វាសៅមានឥទធ ិពលខ្ាុំង សៅកនុងោរ
9

បិត្និយមអភិរកស (paternalisme conservateur) គឺជារបប ទកអន ក
ដ្ឹកនុំជាបិាជាត្ិ។
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨
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រគប់រគងកិចចោររដ្ឋ គឺថា មជឈោរសលើសលន់ ននអុំណាចរ
ដ្ឋ ។ របភាពសនះ ជាឧបសគា ចមបងមួ យ ដ្ល់ោរសធវ ើកុំខ្ណទុំ
រង់ នូ វរចនសមព ័នធរដ្ឋ សុំរាប់រទរទង់នសោបាយសសដ្ឋ កិចច
ទុំសនើប រសបនឹងសសចកត ីរត្ូវោរពិត្ ននរបជាជាត្ិ។ មួ យ
ិ
វញសទៀត្

កងវ ះ

ននោររគប់រគងមឹងមា៉ាត្់

ននជុំនួយ

បរសទស (អាសមរ ិោុំង) នុំសអាយវាគ្នែនរបសិទធិភាព ដ្ល់
នសោបាយសសដ្ឋ កិចច និង បសងក ើត្ នូ វអុំសពើពលរលួ យ សៅ
កនុងមជឈោឋន អន ករគប់រគងសសដ្ឋ កិចច។
ដ្ូ សចន ះ នសោបាយ សសរ ីនិយមសនះ វានុំសៅរក ទុំនល់ជា
របត្យកសភាព ននអុំណាចរដ្ឋ មជឈោរ និង ោរោុំបាច់ នន
សសដ្ឋ កិចចផ្ារ។ ាមោរយល់ស ើញ របស់ពួកអន កសជឿន
សលឿននិយម មាន សោក សមៀវ សុំផ្ន ជាមាចស់គុំនិត្ កនុង
ឋានៈ ជារដ្ឋ មង្គ្នតី ខ្ចងសៅកនុង សសចកត ីរាយោរណ៏ របស់
សោក សៅឆនុំ ១៩៦៣ ជូ នដ្ល់ សសមត ចសីហន កនុងសនះ
មានសលើកស ើង នូ វភាពមិនសមសហត្ផ្លមួ យចុំនួន សៅ
កនុងនសោបាយសសដ្ឋ កិចចជាត្ិ។ ោរខ្ណនុំសនះ នុំសអាយ
សសមត ច សីហន យកវា មកសធវ ើជា សគ្នលោរណ៏នសោបាយ
ថ្ែី គឺ រទង់សុំសរច សបាះបង់សោល នូ វ ជុំនួយ របស់សហរដ្ឋ
ិ ិោ ឆនុំ ១៩៦៣ ខ្ដ្លរទង់ទកជា
អាសមរ ីក សៅខ្ម វចា
ជុំនួយមានចុំណង10 សហើយ សធវ ើ ជាត្ិវ ូបនីយកមែ នន ធាន
រត្ូវដ្ឹងថារគប់ជន
ុំ ួ យ របស់សហរដ្ឋ អាសមរក
ិ ដ្ល់របសទសជាមិត្ត, អាសម រ ី
ោុំងខ្ត្ងខ្ត្ ោក់លកេ មណាោុំបាច់សអាយសគ្នរព គឺ សគ្នលោរណ៏ ននសិទធិ
10
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គ្នរ និង ពាណិជាកមែ ទុំនិញ នុំចូល និងនុំសចញ (អហរ
ណកមែ និង នីហរកមែ )។ សួ រថា សត្ើនសោបាយថ្ែីសនះ មាន
របសិទធភាព ខ្ដ្រឬសទ ? សដ្ើមបី សវា ើយ នូ វសុំនួរសនះ គួ រសយើង
សលើកយកនសោបាយសសមត ច សីហន ោុំពីឆនុំ ១៩៦៣ មក
ិ
សធវ ើ វភាគ
សដ្ើមបីវលុះសមើល នូ វោរពិត្មួ យចុំនួន ខ្ដ្លនុំ
ិ
សអាយរពះអងា ជួបនឹង វបត្ត
ិនសោបាយ ខ្ដ្លមល ួនរពះអងា
ជាអន កបសងក ើត្។ សៅឆនុំ ១៩៦៣ សគអាចទកជាសុំណក នន
នសោបាយ របស់សសមត ច សីហន ខ្ដ្លសថ ិត្សៅសលើទុំនល
នុំរំអឹលធាាក់សៅកនុង សុំណាញ់ពីងពាង របស់ ចិន និង
យួ នកមមុយនិសត ខ្ដ្លពួ កសគ រត្ូវោរសសមត ច សីហន សដ្ើមបី
បុំស រ ីផ្លរបសោជន៏ របស់ពួសគ។ សរោយពី សសមត ច សីហន
យកជុំនួយចិន មកបតរនឹ
ូ ងជុំនួយអាសមរ ីោុំង, កនុងរយៈ
សពលពីរបីឆនុំកនា ងមក សសដ្ឋ កិចចខ្មែ រ ធាាក់សៅកនុងភាព
សកត្
ួ សក ឹង។ ដ្ូ សោនះ រដ្ឋ ខ្មែ រ សថ ិត្សៅកនុងភាព ុ ងចង រហូ ត្
ិ
ដ្ល់សៅគ្នែនថ្វោរ
សុំរាប់បង់សបៀវត្សដ្ល់ ពួ កអន ករាជ
ិ និង សោធា11 ខ្ដ្លនុំសអាយសសមត ច សីហន
ោរ សី វល
បងេ ុំចិត្ត បសងក ើត្ នូ វរោឋភិបាលសរសាចរសង់ជាត្ិ ដ្ឹកនុំ
សោយ សោក លន់ នល់។ រាជរោឋភិបាលសនះ មាន
មនសស និង លទធ ិរបជាធិបសត្យយ។ សគ្នលោរណ៏សនះឯង ខ្ដ្លសសមត ច សីហ
ន ទកជាជុំនួយមានចុំណង សរពាះជាសគ្នលោរណ៏ រំខ្នដ្ល់នសោបាយ
របស់រពះអងា ។
11
សដ្ើមបីអាចបង់សបៀវត្ស ដ្ល់ពួកអន ករាជោរ សសមត ច សីហន អនញ្ហាត្
សអាយបសងក ើត្រគឹះសាថនខ្លបងធុំពីរ មួ យសៅទីរក ុងភន ុំសពញ មួ យសទៀត្សៅទី
រក ុងរពះសីហន សដ្ើមបីយកអាករ។
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ិ នូ វសសដ្ឋ កិចចជាត្ិ, ២.
សបសកកមែ ធុំបីោ៉ាង : ១. ត្រមង់ វញ
ខ្សវ ងរកផ្ល វូ នសោបាយថ្ែី សុំរាប់អនគត្ជាត្ិ, ៣. ពិនិត្យ
ិ នូ វនសោបាយ កិចចោរបរសទសខ្មែ រ ជាពិសសស
ស ើង វញ
ោរទុំនក់ទុំនង ជាមួ យពួ កយួ នកមមុយនិសត។
៣. កា ក្ត់ប្ត្ត នៃ រោជ័យ : ត្លយោរ ខ្ដ្លជាមហនត រាយ
ដ្ល់សសដ្ឋ កិចចជាត្ិ មានខ្ចងសៅកនុង សសចកត ីរាយោរណ៏
របស់ រដ្ឋ មង្គ្នតី សអង ហន ចះផ្ាយសៅកនុង ទសសវដ្ត ី ‹កមពុ
ជាថ្ែី› សលមទី១ សៅឆនុំ ១៩៧០។ ខ្ត្ សសមត ច សីហន រទង់
មិនសូ វយកចិត្តទកោក់ ខ្ត្រទង់ ក៏មិនបដ្ិសសធសនះខ្ដ្
ិ
រ។ កនុងសសចកត ីរាយោរណ៏សនះ មានបង្ហាញ នូ វ វបត្ត
ិមួយ
ិ យកសិកមែ ខ្ដ្លប៉ាះ
ចុំនយួ ន ដ្ូ ចោ៉ាង : មានសៅកនុង វស័
ពាល់ផ្តទល់ ដ្ល់ ៩០% នន របជារាង្គ្សតខ្មែ រ។ លទធ ផ្ល
ិ មាន ធោ ន់ធោរនរក គឺមកពី អវត្ត មាន នន វនិ
ិ សោគ ជា
អវជា
មូ លោឋន ោុំបាច់ ដ្ល់ ោរអភិវឌ្ឍន៏ នន កសិកមែ របនពណី
ដ្ូ ចោ៉ាង ោរប្ចល
ូ ទឹកកនុងខ្រសចុំោរ ជាអាទិ៍។ បរាជ័យ
ិ
នន សហករណ៏, វធានោរ
របឆុំងនឹង កមច ីយកោររបាក់
ហួ សរបមាណ, ោរសវា ៀត្រកកនរម ពីកសិករ ពីសុំណាក់
អាជាាធរ និង ោរបុំផ្តាញ ធនធានធមែ ជាត្ិជាត្ិ ខ្ដ្លជា
បរាជ័យ នុំ នូ វទុំនញ់ នន ទិនទផ្ល និង ោរបសងក ើត្ផ្ល
ខ្ដ្លបង្ហេង
ុំ នូ វោរផ្តត្សផ្ត
ួ
ើម របស់កសិករមិនឲសធវ ើសកើត្
ិ
សហើយជួ យជុំរញ ឲមាន វបត្ត
ិនសោបាយ គឺ បសងក ើត្ នូ វ
កុំហឹងពីសុំណាក់របជាកសិករ។
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
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ខ្ត្ វបបកមែ ឧសាហកមែ ដ្ូ ចោ៉ាង ោរោុំសដ្ើមសតសូ , ោ
សហវ , ខ្ត្, សដ្ើមរកសៅ មានលទធ ផ្លលអ របសសើរ ខ្ត្ សជាគជ័យ
ិ
សនះ វាមានផ្លប៉ាះពាល់ ត្ិចត្ួ ចណាស់ ដ្ល់ ជី វត្ភាព
នន
របជាកសិករខ្មែ រ។
ិ យ ឧសាហកមែ លទធ ផ្ល វាគ្នែនោរសលើកទឹកចិត្ត
កនុង វស័
ស ើយ សរពាះ វាមវ ះ នូ វពួ កមូ លធនអាយ។ សៅឆនុំ ១៩៦០ ស
សមត ច សីហន រទង់ យកជុំនួយ ចិនកមមុយនិសត មកសធវ ើ
អភិវឌ្ឍ នូ វបណា
ត ញ សហរគ្នសជាត្ិ និង រក ុមហន សសដ្ឋ
កិចចចុំរះ ខ្ត្គ្នែនសជាគជ័យស ើយ។ បរាជ័យ មាន សហត្
ផ្លពីរោ៉ាង : អវត្ត មាន នន សនិទនភាព កនុងោរ
បសងក ើត្ និង ោរសង់ សរាងចរក ; ោររគប់រគង មិនលអ និង
អុំសពើអារកក់ របស់ ពួ កអន កដ្ឹកនុំ ជាអន ករាជោរ។
ិ យ ពាណិជាកមែ និង ធានគ្នរ ោរខ្កទរមង់ សៅ
កនុង វស័
ិ មានសនះស ើយ។ រក ុម
ឆនុំ ១៩៦៣ គ្នែនមានលទធ ផ្លជាវជា
ហនរដ្ឋ អហរណកមែ និង នីហរកមែ ផ្តតច់មម នន ពាណិជា
កមែ សរតរបសទស និង ភណា
ា គ្នររដ្ឋ ខ្ដ្លមានត្ួ នទីសដ្ើម
ជាអន ក លក់ និង ទិញ ផ្លិផ្ល មួ យចុំនួន ោាយសៅជា
សមបត្ត ិផ្តទល់មល ួនដ្៏ធុំ របស់ពួកអន កដ្ឹកនុំ នុំឲពួ កសនះ
មានសមបត្ត ិ សហើយ សផ្ាើ រ ូបិយបណណ មកទក សៅកនុងធាន
គ្នរ សៅបរសទស ជាពិសសសសៅរស ុកបារាុំង។
សៅឆនុំ ១៩៧០ មានោរខ្សវ ងរក នូ វ ដ្ុំសណាះរសាយ ពិត្
របាកដ្ នន បរាជ័យសសដ្ឋ កិចច។ ោរពិភាកា គឺសៅកនុងសុំ
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
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នួ រថា សត្ើរត្ូវសធវ ើ ាមទិសណា ? អន កមា ះ យល់ស ើញថា រត្ូវ
មាន អនសាថនប័ន (orientation) ទូ សៅ ជានសោបាយ
ខ្ដ្លអាចសអាយរបជារាង្គ្សតរគប់រសទប់ មាន សសាមនសស
សោយ រគ្នន់ខ្ត្ សាកលបង សធវ ើឲបានរបសសើរស ង
ើ នូ វអវ ី
ខ្ដ្លបានសធវ ើរ ួចសហើយ។ ចរនត គុំនិត្ មួ យសទៀត្ យល់ស ើញ
ថា គឺ រត្ូវ បតរូ នសោបាយសសដ្ឋ កិចច សងា មនិយមទ ុំងមូ ល
ិ
សហើយ យក នសោបាយ សសរ ីនិយម មកជុំនួស វញ។
ពួ ក
មានគុំនិត្សនះឯង

សរចើនជាពួ កអន កសាតន
ុំ ិយម

សមើល

ិ សោគ ននមូ លធន បរសទស ឬ ជុំនួយ នន សហ
ស ើញ ថា វនិ
រដ្ឋ អាសមរ ីក ជា គមានស់មួយសុំខ្ន់ សដ្ើមបី សោះរសាយ នូ វ
ិ
វបត្ត
ិសសដ្ឋ កិចចជាត្ិសបើសិនជាមានោររគប់រគងម៉ាត្់ចត្់។
ចរនត សនះ ជា មត្ិភាគសរចើន សៅរស ុកខ្មែ រ សៅឆនុំ ១៩៦៦
សហើយហាក់បីដ្ូចជាអាច បលុងចិត្ត សសមត ច សីហនបាន ខ្ត្
ិ សៅកនុងសមាជជាត្ិ សៅមាត្់ទវរឆនុំ ១៩៧០
ផ្្ុយសៅវញ
សគស ើញថា រទង់ ខ្បរជារបឆុំងសចញមមនឹង នសោបាយ
សសដ្ឋ កិចចសសរ ី នន រោឋភិបាលសរសាចរសង់ជាត្ិ ខ្ដ្លមាន
ោរគ្នុំរទពីរដ្ឋ សភាជាត្ិ។ សគអាចនិោយបានថា សសរ ី
កមែ នន សសដ្ឋ កិចច សៅឆនុំ ១៩៧០ សសទ ើសកើត្មានរពមគ្នន
នឹង កាត ននោររលុំ ននសសមត ច សីហន ខ្ត្មត ង។
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ប ិ េីលមម៏
វរតត
ិ
វបត្ត
ិ សីលធម៏ មានជាទូ សៅ សៅកនុងរស ុកខ្មែ រ ខ្ត្ ទរមង់
នន អកសល វាមានកុំ រ ិត្មសគ្នន សៅាម មជឈោឋន នន
សងា ម ឬ វណណៈកនុងសងា ម។ របជាកសិករ ខ្ដ្លជា ថានក់អនក
រក ដ្ឹងចាស់ថា ោរជិះជាន់គ្នែនសមាត ពីសុំណាក់ រាជោរ
រគប់រកសួ ង សរពាះពួ កគ្នត្់ជា ជនរងសរគ្នះផ្តទល់នឹងអុំសពើ
សនះ។ អុំសពើពករលួ យ មានសៅរគប់ថានក់ ននអន ករាជោរ
គឺថា អន កធុំសីាមធុំ អន កត្ូ ចសីាមត្ូ ច។ អុំសពើពក
រលួ យសនះ មានរហូ ត្សៅកនុងអងា ោរ ោកបាទរកហម
ខ្ដ្លជា អងា ោរមនសសធម៏ ោាយជាអងា ោរ សកៀបសងា ត្់
រាង្គ្សត។ សៅឆនុំ ១៩៧០ ោរគ្នបសត្បៀត្នសោបាយ ោត្់ខ្ត្
មានកុំ រ ិត្ោន់ខ្ត្ត្ឹងខ្ត្ងស ើង ខ្ដ្ល អនញ្ហាត្ ឲប៉ាូ លិស
នសោបាយ និង សោធា អាចោប់មល ួន ជនណាខ្ដ្ល សគ
មានោរសងស័យ ជួ ន គ្នែនសមហត្ផ្លសសាះ ថា សធវ ើ
ិ សសន របឆុំងនឹង នសោបាយមព ង់មពស់
សកមែ ភាព វទធ
របស់សសមត ច សីហន។
របជាកសិករ មានពិធរនរក ខ្ត្សទះបីោ៉ាងណា ពួ កគ្នត្់
មិនោក់កុំហសដ្ល់សសមត ច សីហន សរពាះ ពួ កគ្នត្់យល់
ស ើញជាទូ សៅថា សសមត ច ជា កត្ូ បោរៈ របឆុំងនឹង ោរ
បុំពានដ្ល់ពួកគ្នត្់ ពីសុំណាក់ ពួ កមង្គ្នតី។ សហើយ សសមត ច
សីហន រទង់របសប់ណាស់ សៅសពល សមាជជាត្ិមតងៗ
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រទង់ បសញ្ហាត្ និង ពរងឹង ាម សសវាហារ ចិត្តសថ្ាើមរបជារា
ង្គ្សត ឲរសឡាញ់ងប់ ដ្ល់រពះអងា ។
ខ្ត្ សៅកនុង មជឈោឋន ពួ កអន ករាជោរ និង អន កសចះដ្ឹង,
សាថនភាព វាមសខ្បា ក ពី សាថនភាព នន របជាកសិករ។
រក ុមសនះ សថ ិត្ សៅកនុងរបព័នធដ្ឹកនុំ សហើយ ទទួ លបាន
អត្ថ របសោជន៏ សោយសារ ពួ កមល ួនគ្នែនជសរមើស ខ្ត្ មាន
បគា ល ឯោ មួ យចុំនួន បដ្ិសសធ ចូ លរ ួមចុំខ្ណក រកអត្ថ
របសោជន៏ សុំរាប់អាាែ សហើយ ដ្កមល ួនសចញពី របព័នធ
ដ្ឹកនុំ សោយបាន ផ្តនទសទសវា សៅកនុង អារមែ ណ៏ ដ្៏ជូរ
ចត្់ និង សហវកមាាុំងថា សសមត ច សីហន និង ពួ ក អន កអប
អមជិត្សន ិត្នឹងរទង់ ជា អន កសរមបសរមួ លរ ួម ឲមាន
របព័នធដ្ឹកនុំ ពករលួ យ ជាទូ សៅ សោយ គ្នែនសទសកុំហស
អវ ីស ើយ។ ជាពិសសស បគា លសីហន រទង់ មានអភ័យឯក
សិទធិ រពហែ ទណា សុំរាប់ ោរពាររពះអងា នូ វរគប់អុំសពើមស
ចាប់ទ ុំងឡាយ

ខ្ដ្លរពះអងា បានរបរពឹត្ត

សោយផ្តទល់

មល ួនកត ី ឬ សោយ បរ ិវា របស់រទង់កតី។ សៅ ទីរក ុងភន ុំសពញ
ខ្ដ្លជារ ូបភាព

ននសងា មទុំសនើបខ្មែ រ

ខ្របោាយសៅជា

កខ្នា ងគ្នែន ត្នមា របនពណីជាត្ិ សោយសារ ត្នមា លយ
ោក់ និង ពករលួ យ វារជាបចូ ល សៅកនុងសរនស្ម
សងា មទុំសនើបសនះ ខ្ដ្លនុំសអាយ យនត កមែ ននអុំសពើពក
រលួ យ វារបរពឹត្តសៅ ោត្់ខ្ត្របសសើរស ើង សរពាះ វាមាន ពួ ក
មង្គ្នតីពករលួ យ និង រក ុមហនបរសទស សមរគលុំ ខ្ថ្មសៅ
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
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ិ យ ជួ នោល
សទៀត្ សដ្ើមបី នុំគ្ននលួ ចជុំនួយបរសទសរគប់ វស័
មានោរសមគុំនិត្ ពីរបសទសផ្តល់ជុំនួយខ្ថ្មសទៀត្ កនុង
សគ្នលបុំណង រក អត្ិថ្ិជន សុំរាប់សគ ខ្ដ្លបសងក ើត្សរឿង
អារសូ វ រគប់សាថប័នរដ្ឋ ។ ជួ លោល មានោររពមសរពៀង ពី
សសមត ច

សីហន

ដ្ល់

អន កសីសុំណូក

ខ្ដ្លជា

នដ្គូ

នសោបាយ សដ្ើមបី សរម ុះសរមួ ល ទុំនស់នសោបាយ។
សមបត្ត ិ មានបានពីអុំសពើពករលួ យ របស់ពួកសីសុំណូក
ជួ នោល សគយក សៅដ្ូ រជា រ ូបិយប័ណណ យកសៅោក់ កនុង
ធនគ្នរ សៅបរសទស, ជួ នោល សគយកសៅសង់ ភូ មិរគឹះ
សវើត្ឆយ សដ្ើមបី ជួ លឲ ពួ កអន កជុំនញបរសទស បាន
របាក់ឈ្ន ួលផ្ទះនថ្ាបុំផ្ត្។ ខ្ត្បនទប់ពីឆនុំ ១៩៦៣, ោរ
បដ្ិសសធ នន ជុំនួយអាសមរ ីោុំង នុំឲបាត្់ នូ វធនធាន
សុំខ្ន់ ននរបព័នធសនះ ដ្ូ ចោ៉ាង ពួ កអន កជុំនញបរសទស
ឹ
ិ
សគវលរត្
ប់សៅរបសទសសគវញ

ខ្ដ្លនុំ

ិ
អន កមានវឡា

ជួ ល ពិបាករក អន កជួ ល។
ជាត្ិវ ូបណីយកមែ ាមធមែ ា វាជាឱោសលអ មួ យ សុំរាប់
ោងសុំអាត្ នូ វរបព័នធពករលួ យ ខ្ត្វា រគ្នន់ខ្ត្មាន
អនភាព រត្ឹមខ្ត្ ោរផ្តាស់បតរូ មង្គ្នតី គ្នែនសមត្ថ ភាព ឬ សី
សុំណូក ោក់ មង្គ្នតី មាន សមត្ថ ភាព ខ្ផ្នកបសចច កសទស
ជុំនួស ខ្ត្ប៉ាសណា
ណ ះ សរពាះថាអកសល វាដ្ះខ្សា

សៅកនុង

អុំណាច ថានក់ដ្ឹកនុំ ជាន់មពស់រ ួចសៅសហើយ។
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គួ រសលើកជាឧទហរណ៏

ននអុំសពើពករលួ យសុំខ្ន់ៗមួ យ

ចុំនួន មកបង្ហាញ ដ្ូ ចជា : ោរជុំនួញ នន ោរបងហរទឹ
ូ ក
សៅសរាគចរក

សធវ ើប ៊ីខ្យ៉ារ

សៅកុំពងសសាម

ខ្ដ្លមាន

រគួ សារសកែ ង របស់សសមត ច សីហន ជាអន កសីសុំណូក- ោរ
ជុំនួញ ទឹកសោះសគ្នខ្ប់ ខ្ដ្លមាន រក ុមមង្គ្នតី ដ្ឹកនុំ នន
ភណា
ា គ្នររដ្ឋ ជាអន កសីសុំណក- ោរជុំនួញ មទ ឹមស នុំចូលពី
រស ុកចិនដ្ីសគ្នក ខ្ដ្លមាន អត្ីត្នយករដ្ឋ មង្គ្នតី ជាអន ក
សីសុំណូក- រត្់គយ ទុំនិញ រគប់ខ្បបោ៉ាង សៅាមរពុំ
ខ្ដ្ន ខ្មែ រ-យួ នខ្ងត្ប
ូ ង ជាពិសសស រត្់គយ អងក រ ផ្តល់ឲ
ពួ កសយៀកកង ខ្ដ្លមាន ពួ កឧត្ត មមង្គ្នតីមួយរក ុម និង
រាជវងានវងស ជាអន កសីសុំណូក ឬ ជាអន ករត្់គយខ្ត្មត ងោរជុំនួញ រកណាត្់ ខ្ដ្លរដ្ឋ សភា យកមកពិនិត្យ សរពាះ
មាន ោរចូ លរ ួម ពីសុំណាក់ ឥសសរជន ជាសមាជិក ននរាជ
រោឋភិបាល សហើយជា បងនថ្ា របស់សសមត ច សីហន។
អុំសពើពករលួ យ រត្ូវបានខ្មែ រសលើកមកនិោយ និង មសឹប
សពញនគរ សហើយហាក់បីមាន ោរប៉ានប៉ាង ជាទូ សៅ ចង់
សោះរសាយបញ្ហា សរពាះវាជា មហាភ័យជាត្ិ។ រពឹត្តិប៍ារត្ បរ ិរ
ោឋភិបាល បានចះផ្ាយ នូ វសនទ រកថា របស់សសមត ច សីហ
ន ខ្ដ្លរទង់បានរ ិះគន់ អុំពី ោរសីសុំណូក។ ខ្ត្មត្ិខ្មែ រ
មួ យចុំនួន យល់ស ើញថា រពះអងា មល ួនឯង ក៏មានោរចូ ល
ចុំខ្ណកសនះខ្ដ្រ។ រពះរាជអនញ្ហាត្ ឲសបើក ោសីណូ សៅ
ភន ុំសពញ សៅឆនុំ ១៩៦៨ នុំបសងក ើត្ នូ វអុំសពើ អសីលធម៏
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
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រគប់ខ្បបោ៉ាង ខ្ដ្លនុំឲ ឥសសរជន ជាអន កសសន ហាជាត្ិ
មួ យចុំនួន បាត្់ នូ វសសចកត ីទកចិត្ត សលើរពះអងា ។ បខ្នថ ម
សទៀត្ ោប់ពីឆនុំ ១៩៦៦ សកមែ ភាព មួ យចុំខ្ណកធុំ របស់
សសមត ច សីហន គឺ ថ្ត្កន។ រទង់ យកមសធាបាយរដ្ឋ មក
ិ
សរបើ សុំរាប់បុំស រ ី រពះរាជហឫទ័យផ្តទល់មល ួន។ មួ យវញសទៀត្
នរណាក៏យល់ថា ខ្មសភាពយនត ខ្ដ្លសសមត ច សីហន ជា
អន កបសងក ើត្, អន កដ្ឹកនុំសរឿង និង សដ្ើរត្ួ ឯកមល ួនឯង មិន
សូ វមាន គណភាពសិលបៈ និង ភាពសមសួ ន សនះស ើយ។
ចុំសពាះ អន កសវវ ងនិយម ខ្មសភាពយនត របស់សសមត ច សីហន
វាបានោនរត្ោង នូ វរ ូបភាព ននវណណៈអន កដ្ឹកនុំ រស់សៅ
កនុង របណិត្ភាព និង អសីលធម៏។
អសីលធម៏សនះឯង ខ្ដ្លនុំសអាយមានពាកយ សគនិោយ
ចុំអកថា ោសីណូ, ោកបាទរកហម និង កន ជា សត ុំបី សុំ
រាប់រទរទង់ របព័នធ ននសីហននិយម។ ខ្ត្ ោរចុំអកសនះ វា
ោក់បាុំង នូ វ ោរសនឿយណាយ និង សសចកត ីអមា៉ាស់មម
ននជនខ្មែ រទ ុំងឡាយ ខ្ដ្លមល ួនមាន អារមែ ណ៏ដ្ឹងថា ោរ
ិ
និោយចុំអកសនះ វាគួ រឲអស់សុំសណាចសៅវញចុំ
សពាះមល ួន
សរពាះមល ួនឯងខ្ត្មត ង ជាជនរងសរគ្នះ។

ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨

27

ប ិ សបរ័ៃ
វរតត
ិ
វោរភាគជាទូ
សៅ ននរចនសមព ័នធ រដ្ឋ បាល, ហិរ្ា វត្ថុ និង
ធមែ ន្ា វាសសទ ើគ្នែន ឧបាយណាមួ យ អាចទប់ទល់វាបាន
សនះស ើយ។
ប៉ាខ្នត ពីដ្ុំបូងមក រស ុកខ្មែ រ មាន សមា លែ មរគប់រគ្នន់
សុំរាប់សធវ ើោរ សៅកនុង រចនសមព ័នធ ជាមរត្ក ននអាណា
និគមបារាុំង

សុំរាប់ដ្ុំសណើរោរ

ននរដ្ឋ ទុំសនើបសៅសពល

សនះ។ រដ្ឋ ធមែ ន្ា ឆនុំ ១៩៤៧ ជាមូ លោឋន សុំរាប់ ពរងឹង
និង សរៀបចុំ បខ្នថ ម ជាសាថប័នរដ្ឋ សអាយសមរសបសៅាម
សសចកត ីរត្ូវោរ របស់របជាជាត្ិខ្មែ រ សៅកនុង លទធ ិរបជាធិប
សត្យយសសរ ី។ ខ្ត្សៅឆនុំ ១៩៥៦, សសមត ច សីហន រទង់សធវ ើោរ
ខ្កទរមង់ រដ្ឋ ធមែ ន្ា ឆនុំ ១៩៤៧ សអាយ ចះសុំរងនឹង
នសោបាយ របស់រពះអងា ខ្ដ្លមានចលនសងា មរាង្គ្សត
និយម ជាមា៉ាសិន ដ្ឹកនុំ ខ្ដ្លរទង់ទកជា ចលនសាម្ា
មួ យ ខ្ដ្ល របជារាង្គ្សត អាចង្ហយរសួ លយល់បាន អុំពីសគ្នល
ិ ននដ្ុំសណើរោរ ននវា។
វធី
ខ្ត្បនត ិចមត ងៗ មក មា៉ាសិន ននចលនសងា មសនះ វា
ទង្គ្នទនយកអុំណាចរោឋបាល

ាុំងពីថានក់ ុំ

រហូ ត្ដ្ល់

ខ្មរត្ សរពាះ មង្គ្នតីរាជោររគប់ថានក់សទធ ជាសមាជិក នន
ចលន ខ្ដ្លនុំសអាយរោឋបាល ខ្លងមានដ្ុំសណើរោរធមែ
ា សហើយ អាជាាធរ បង្ហាញ នូ វអននភាព អាចធាន នូ វ
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ភាត្កមែ មាុំមួន ននរបជាជន កនុងកិចចោរសាធារណៈ12។
ោរណ៏សនះ ពរងឹង នូ វមជឈោរ ននអុំណាចចលនសងា ម
សហើយ ាមផ្ល វូ សនះឯង ខ្ដ្ល អុំណាច ននវណណៈដ្ឹកនុំ
ោន់ខ្ត្ពរងឹង ជាអសនថចៗ កនុងដ្ុំសណើរោរ ននគណភាព
មិនលអ ដ្ូ ចោ៉ាង : ោររំសោភអុំណាច ជាមូ លោឋន នន
័ សលើរបជារា
បសចច កសទស ននោររគប់រគង, ោរសកងរបវ្ច
ង្គ្សត សដ្ើមបី បុំបានអាាែ ជាសគ្នលសៅ។
បរាជ័យ សោយអាោរពិសសស ោ៉ាងធោ ន់ គឺមាន សៅកនុង
បណា
ត ខ្មរត្ទ ុំងឡាយ ខ្ដ្លបានបសងក ើត្ថ្ែី។ បរាជ័យសនះ
គឺ បញ្ហា នន បូ រណកមែ ននរបជាជនរស់សៅសលើភនុំ សពវ អសនា ើ
កនុងរបសទស ខ្ត្បញ្ហា ពិសសស គឺមាន សៅ ត្ុំបន់ ឦសាន
កនុងខ្មរត្ រត្នគី រ ី និង មណាលគី រ ី សរពាះ សៅហាវយខ្មរត្
ខ្ត្ងាុំង មាន អារមែ ណ៏ ថាជា ទណាកមែ ដ្ល់មល ួន ត្បិត្
មល ួន រត្ូវសៅរស់សៅ កនុងនរពភន ុំ ោច់សខ្ងវ ងពី សងា មអារយៈ
សហើយអន ករាជោរខ្មរត្ មិនសូ វមាន សមត្ថ ភាព និង
សរចើនខ្ត្បុំពានសៅសលើ របជាជន។
សហើយអារកក់សទៀត្ គឺកនុងអុំ ុ ងឆនុំ ១៩៦៥-៦៦, រចនស
មព ័នធ ននរដ្ឋ បាលទ ុំងមូ ល វាសរគចសរោមអនភាព នន
របត្ិបត្ត ិមួយចុំនួន អមាលដ្ូ ច : ១. ោរខ្ត្ងាុំង នយ
ទហានជាន់មពស់ ជា សៅហាវយខ្មរត្ សៅខ្មរត្ថ្ែីៗ ខ្ដ្ល
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បញ្ហាសនះ វាមានជាទូ សៅសៅកនុង ត្ត្ីយសោក។
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នុំឲ ឯកភាព ននរដ្ឋ បាល ននរពះរាជាណាចរក បាក់ខ្បក
ជាចុំណង់ សធវ ើកងទ័ព ឃ្លាន នូ វនសោបាយ-រដ្ឋ បាល13
ខ្ដ្លនុំឲ រដ្ឋ បាលកណា
ត ល និង រកសួ ងមហានផ្ទ មានអារ
មែ ណ៏ ថា សគ ហូ ត្អុំណាច របស់មល ួន ផ្តល់សៅឲ រកសួ ង
ោរពារជាត្ិ។ ២. ោរខ្ត្ងាុំង រពះរាជរបត្ិភូ ទីរក ុង
ោក់សៅសរោមោររត្ួ រាផ្តទល់ នន សសមត ច សីហន សហើយ
ខ្លងសៅសរោមអុំណាច រោឋភិបាល។ ជួ នោលសទៀត្ រពះ
រាជរបត្ិភូ

រត្ូវបាន

សសមត ច

សីហន

របគល់ឲសធវ ើ

សបសកកមែ កិចចោររាជោរ គ្នែនមានកុំ រ ិត្សមត្ថ កិចច រដ្ឋ
បាល ចាស់ោស់ ខ្ដ្លជារបភព ននទុំនស់ ជាមួ យ
អុំណាច ននរដ្ឋ បាលកណា
ត ល សពាលថា ជាមួ យ រកសួ ងពាក់
ព័នធ។ ោរមិនសគ្នរពចាប់រដ្ឋ បាល សនះ ជាដ្ុំបូង វាគ្នែន
សចត្ន នសោបាយ សទ។ ខ្ត្សរោយមក គឺោប់ពីឆនុំ
១៩៦៦ កនុងទុំនស់ រវាង រោឋភិបាល នឹង សសមត ច រពះ
របមមរដ្ឋ ខ្ដ្លជា ទុំនស់កុំបាុំង ដ្ូ សចន ះ ោរខ្ត្ងាុំង
រពះរាជរបត្ិភូ

ចុំសពាះសសមត ច

សីហន

វាោាយសៅជា

មសធាបាយនសោបាយ របស់រទង់ សុំរាប់ សោត្សផ្តាះសលើ
អុំណាច របស់រោឋភិបាល។

13
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ទុំនស់ចមបង ខ្ដ្លអាចទកជា សង្គ្ង្ហាម រដ្ឋ បាល គឺសកើត្
មកពី រោឋភិបាល14 បសងក ើត្ ោរ ិោល័យ របជាសសង្គ្ង្ហាះ15
កនុង ភ័យអាសនន ទឹកលិច សៅរគប់ខ្មរត្ សដ្ើមបី សោះរសាយ
ជារបញាប់ និង ផ្តទល់សៅទីកខ្នា ង ដ្ល់រគប់បញ្ហា ខ្ដ្ល
របជាជន បានជួ បរបទះ។ ោរ ិោល័យសនះ ទទួ លបាន
សជាគជ័យ ជាមួ យនឹង របជាជនរងសរគ្នះ ខ្ត្សជាគជ័យ
ិ រទង់ ទកវាជា ោរគុំរាម
សនះ ចុំសពាះ សសមត ច សីហន វញ
ដ្ល់ អុំណាច របស់រទង់។ សៅសពលសនះខ្ដ្រ ពួ ក កមមុយ
និសត ក៏ទក សជាគជ័យសនះ ជា សរគ្នះថានក់មួយ ដ្ល់មល ួន ក៏
សសរមច សវា ើយត្ប ាម ោរញុះញង់ របជាជន រស់សៅភូ មិ
សុំ ូ ត្ ឲបះសបារ របឆុំងនឹង រោឋភិបាល។
សលើឋាន ហិរ្ា វត្ថុ, បាត្ភូ ត្ នន ភាពរលួ យ គឺមានោន់ខ្ត្
ិ
ចាស់ស ើង។ ជាសសងេ ប គឺ : អនត រធាន នន ថ្វោជាត្ិ
ពិ
ិ
របាកដ្ សលើកខ្លងខ្ត្ ថ្វោរបត្ិ
បត្ត ោរ ខ្ដ្លោរអនវត្ត
ន៏ សថ ិត្សៅរត្ឹមខ្ត្ ោររគប់រគង ហិរ្ា វត្ថុ ខ្បបោត្់ោររ
ិ សោគ, ចុំណាយសងា មកិចច
ហ័ស។ សុំណង់ប រ ិោេរ, ោរវនិ
ិ
ទ ុំងឡាយ បានធនធានមក ឬក៏ ពី វភាគទន
ននអន ក
សែ រគជួ យ ឬក៏ ពី ជុំនួយ របស់សសមត ច សីហន ាមរយៈ ស
នន ិចា័យជាត្ិជនបត្ថ មភ16 និង សនន ិចា័យឋបនោរជាត្ិ17។
ឹ នុំសោយ សោក លន់ នល់។
រោឋភិបាល សៅសពលសនះ (ឆនុំ ១៩៦៦) ដ្ក
B.A.A.I : Buraux d’Aide et d’Assistance à la population.
16
Caisse nationale d’entraide.
17
Caisse d’édification nationale.
14
15
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រ ីឯ ោរង្ហរសងា មត្ូ ចៗ គឺ ោកបាទរកហម ជា អន កផ្តល់
ជុំនួយ។ សនន ិចា័យទ ុំងឡាយសនះ ទទួ លបានអុំសណាយជា
សរចើន ពី ឯកជន រគប់មជឈោឋន សែ រគជួ យ, ជុំនួយ ពីរដ្ឋ
និង សហរគ្នសរដ្ឋ ។ សដ្ើមបី រកា ដ្ុំខ្ណង ពួ ក របធានអគា
នយក នន សហរគ្នសរដ្ឋ

រត្ូវោុំបាច់ ផ្តលជា
់ កនរម

ទូ ោយ ដ្ល់ សនន ិចា័យ ខ្ដ្លបានរាប់ស្ែះខ្ងសលើ។
សលើឋាន ធមែ ន្ា សសមត ច សីហន ពីដ្ុំបូង រទង់ សចះ
របមាណ មិនភាន់ខ្រប នូ វសាថប័ន របជាធិបសត្យយ ឆនុំ
១៩៤៧ សទះបី រទង់ មិនសពញ រពះហរទ័យនឹងវាក៏សោយ។
រទង់រគ្នន់ ខ្ត្បខ្នថ ម និង បតរចុំ
ូ ណចមា ះៗ ាមោរ
ពិសសាធន៏ សអាយវារសបសៅនឹង នសោបាយ របស់រទង់។
ខ្ត្ ោប់ពីឆនុំ ១៩៥៥ មក សរោយពីសងា ម ទទួ លបាន
ិ
ជ័យជុំនះោច់មមកនុងោរសបាះសឆនត្, វសសាធនកមែ
រធមែ
ន្ា របស់សសមត ច សីហន វាប៉ាះពាល់ដ្ល់មាឹមសារ ននរដ្ឋ
ធមែ ន្ា ខ្ត្មត ង គឺ រទង់ បានបតរូ នូ វដ្ុំសណើរោរ ននរបជាធិ
បត្ីសភា សអាយសៅជា របជាធិបត្ីផ្តទល់ (démocratie
direct)។
សគអាច ចងអុលចរ ិកលកេ ណៈ នូ វ រទឹសតីថ្ែី របស់សសមត ច សីហ
ន ជា បីលកេ ណៈសុំខ្ន់ៗ។ ទី១ សៅមានោររស់សៅបាន
នន របបត្ុំណាង ខ្ដ្លមានត្នមា ជាោរធាន ដ្ល់ ោរ
សបាះសឆនត្ ខ្ត្ កនុងសនះ គ្នែនជសរមើស សសរ ី ពិត្ ខ្ត្ ស
សមត ច សីហន បិនរបសប់ នលសរ ីស សបកេ ជន ត្ុំណាងរាង្គ្សត
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
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ខ្ដ្លជាសមាជិក សងា ម ឲរបជារាង្គ្សតសមើលស ើញថា មាន
សមា រត្ឹមរត្ូវ។ ទី២ ោរសោល រវាងរបព័នធ សភា ខ្ដ្ល
មាន

រោឋភិបាល

ជាអន កទទួ លមសរត្ូវ

និងរបព័នធ

របធានធិបត្ីនិយម ជាោរណ៏ (de fait) សោយសារ
អុំណាចទ ុំងឡាយ វាសៅកនុងកណា
ត ប់នដ្ សងា ម ទ ុំងអស់
សពាលថា សៅកនុង សណា
ត ប់នដ្ សសមត ច សីហន ជារបមមរ
ដ្ឋ ។ ទី៣ គឺ របព័នធ នន របជាធិបត្ីផ្តទល់ ាមោរបសងក ើត្
សាថប័ន ធមែ ន្ា ពីរ គឺ សមាជជាត្ិ និង របជាមត្ិ។
ិ ន៏ ជាោរណ៏
ខ្ត្សរោយមក របព័នធ សនះ សាាល់ នូ វោរវវត្ត
សធវ ើឲរលប់ នូ វភាពជាប់ោប់ និង មា ឹមសារ នន លទធ ិរបជាធិ
បសត្យយ។ កនុង រយៈសពល សមាជជាត្ិ វាោាយជា សវទិោ
ិ ត្ិ
សរមាប់ សសមត ច សីហន រទង់សុំខ្ដ្ង នូ វមសនវក័
នសោបាយ របស់រទង់ ខ្ដ្លវាសសទ ើរខ្ត្ោាយភាាមជាចាប់។
ដ្ូ សចន ះ សមាជជាត្ិ វាោាយរហ័ស សៅជា ឧបករណ៏ នន
ឧបាយបសញ្ហាត្ របស់សសមត ច សីហន ខ្ដ្លនុំសអាយវា
បាត្់បនត ិចមត ងៗ នូ វត្នមា សដ្ើម របស់វា។
រដ្ឋ សភា របស់ សងា ម បាត្់ នូ វ ភាពត្ុំណាង។ ខ្ត្សៅឆនុំ
១៩៦៦ ខ្ដ្លជាឆនុំខ្ដ្ល សសមត ច សីហន សធវ ើសសរ ីកមែ នូ វោរ
សបាះសឆនត្ សោយយកសគ្នលោរណ៏ នន សបកេ ភាព សសរ ី
សៅកនុងរកបមណា សងា ម។ សសរ ីកមែ សនះ បណា
ត ឲមាន កមែ
ិ
វបាកដ្ល់
សសមត ច សីហន សរពាះ វានុំសកើត្ នូ វកមាាុំង
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
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នសោបាយសវ យ័ត្ សៅរដ្ឋ សភា

ខ្ដ្លជាកមាាុំង មាន

ទុំនស់ផ្តទល់នឹងរពះអងា ។ សៅចុំសពាះមម សញ្ហាសនះ ស
សមត ច សីហន រទង់ បាត្់ នូ វសសចកត ី្ាត្នវនសោបាយ,
រទង់គិត្ខ្ត្ រកមសធាបាយ របឆុំងយកឈ្ន ះោច់ខ្ត្
នឹងអវ ី ខ្ដ្លរទង់ទកជា ោរគុំរាម ដ្ល់រពះអងា ដ្ូ ចោ៉ាង
ោរបសងក ើត្ បរ ិរាជរោឋភិបាល របឆុំងនឹង រាជរោឋភិបាល
សកើត្សចញពី រដ្ឋ សភា - បសងក ើត្ គណកមែ ោរ សធវ ើ អសងក ត្
សលើសកមែ ភាព រាជរោឋភិបាល - ខ្ត្ងាុំង រពះរាជរបត្ិភូ
ជាអាថ្ិ៍។ ដ្ូ សចន ះ បរ ិរាជរោឋភិបាល ោាយជា អងា ោរ
របឆុំងនឹង រាជរដ្ឋ បាលសពញចាប់ ជួ នោលរហូ ត្ដ្ល់
សៅជុំទស់ចុំសពាះនឹង សសចកត ីសសរមច របស់រាជរោឋភិបាល
ខ្ត្មត ង។
សៅឆនុំ ១៩៧០, សាថប័នជាត្ិ វារគ្នន់ខ្ត្ជា មមផ្ទះខ្មែ រ ខ្ត្
សៅសរោយផ្ទះ ខ្ដ្លសគសមើលមិនស ើញ វាមានោររបយទធ
នសោបាយ សៅកនុង របបសកត ិភូមិ រវាង សសត ច នឹង
នមឺនធុំ សៅកនុង រពះរាជាណាចរក។
ប ិ ៃរោបាយ
វរតត
សយើងសលើក របធានបទមួ យ សដ្ើមបីសសងេ ប អុំពីនសោ
យបាយ នផ្ទកនុង របស់សសមត ច សីហន ោប់ពីឆនុំ ១៩៥៤
ខ្ដ្លរទង់ សអាយស្ែះថា ‹នសោបាយ បរងួ បបរងួ ម
ជាត្ិ›។ នសោបាយសនះ គឺមានសគ្នលសៅ កនុងរកបមណា
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
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សងា ម របមូ ល ខ្មែ រអន កជាត្ិនិយម ទ ុំងឡាយ ខ្ដ្ល មិន
ចង់ ចូ លរ ួមសកមែ ភាព កនុង គណបកសនសោបាយ។
គុំនិត្ បរងួ បបរងួ មជាត្ិសនះ ោប់មានកុំសណើត្ ពីឆនុំ
១៩៥២ ខ្ដ្លជាចសមា ើយនឹង ត្សរមកអុំណាច របស់សសមត ច
សីហនពីរោ៉ាង បនទប់ពីរពះអងា មានចុំណាប់អារមែ ណ៏
ថា : ទី១ គឺ រត្ូវសធវ ើភាាម ជា កលយទធ នសោបាយ គឺរត្ូវ
រំោយ

នូ វឆកនសោបាយ

ននគណបកសនសោបាយ

ចុំណាស់ទ ុំងឡាយ ជាពិសសស គឺ គណបកសរបជាធិបសត្យយ
ខ្ដ្ល បនទប់ពីឆនុំ ១៩៤៧ គណបកសសនះ បានបង្ហាញ នូ វ
ភសតុាង ននអសមត្ថ ភាព និង មវ ះ នូ វបកក ភាព ឬ ោស់
ទុំនសោបាយ របស់មល ួន។ ទី២ គឺ សធវ ើសុំរាប់ រយៈសពលខ្វង
សហើយមានមា ឹមសារ ជាជសរៅ : គឺ សជៀស កុំឲមាន ោរសរបះ
ជាជសមាាះនសោបាយ រវាង ពួ កអន កសវវ ងនិយម មាន
និននោរ មាកស ឬ កមមុយនិសត ខ្ដ្លជា ពួ កអត្ីត្ នន
ចលន ខ្មែ រសយៀកមីញ នឹងពួ ក អន កជាត្ិនិយម មាន
និននោរ សាតន
ុំ ិយម ខ្ដ្លមាន សភចិត្តនឹង (favorable)
សោកសសរ ី។ ចុំសពាះសសមត ច សីហន ោររ ួបរ ួម នន ពួ កទ ុំង
សនះ ជា លកេ មណា ោុំបាច់សដ្ើមបីរកា សនត ិភាព សៅកនុង
របសទស។

សនត ិភាពសនះ

នសោបាយ អពារកិរត្

រត្ូវោរោរអះអាង

នន

នុំបងក ក នូ វោរបនត ននបញ្ហា

អនត រជាត្ិ សៅរស ុកខ្មែ រ ាមសង្គ្ង្ហាមរត្ជាក់ រវាង សោក
សសរ ី និង សោកកមមុយនិសត។ ដ្ូ សចន ះ ោររ ួបរ ួមជាត្ិ វានុំ
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
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សជៀសសវៀង

នូ វោរបាក់ខ្បកខ្មែ រនិងខ្មែ រ

សកើត្ពីបញ្ហា

ទ ុំងឡាយសនះ។ ោរពិត្ សងា ម គ្នែនរបាថាន ផ្តល់ជូន
រទឹសតី ដ្ល់ ពួ កអន កសាតន
ុំ ិយម ខ្ដ្លមាន សភចិត្តនឹង អា
សមរ ីោុំង និង ពួ កមាកស ខ្ដ្លយកបដ្ិវត្ត ន៏វណណៈជាសគ្នល
ោរណ៏, ខ្ត្ សងា ម មានទុំសនរ សធវ ើោ៉ាងណា កុំឲមានោរ
ប៉ាះទងា ិចគ្នន រវាងរក ុមទ ុំងពីរ ខ្ដ្លនឹងអាចនុំបសងក ើត្
ិ ា សរៀបចុំស ើងជាអងា
ឲមាន ជាកមាាុំងត្សូ មសនគមវជា
ោរ។ សងា ម ទប់កុំឲមាន ោររបយទធ បកសពួ ក សកើត្ស ើង
បាន សៅកនុងចលន សហើយ ោក់កុំ រ ិត្ដ្ល់ រក ុមនិមួយៗ
ឲសគ្នរព នូ វអាជាាកណា
ត ល របស់សសមត ច សីហន។
សៅអុំ ុ ងឆនុំ ១៩៥៤-១៩៦៧, សសមត ច សីហន រទង់បាន
ិ សាង្គ្សតដ្៏របសប់ គឺ រទង់ សដ្ើរត្ួ នទី រវាង ចរនត
សរជើសសរ ីសវធី
ទ ុំងពីរ, សោល ជួ នោល សៅខ្ងមាេង ជួ នោល សៅ
ខ្ងមាេងសទៀត្ សហើយ អនវត្ត នូ វកូ នរបសោល (contrepoids)។ ខ្ត្រទង់ វាយរបហារ ដ្ល់ឥសសរជននសោបាយ
មួ យចុំនួន គ្នែនសហត្ផ្ល ខ្ដ្លរទង់ទកជាសរគ្នះថានក់ដ្ល់
អុំណាច របស់រទង់ សោយសោទថា រ ួមគុំនិត្កបត្់ ជាមួ យ
បរសទស សដ្ើមបី រទង់ អាចកុំោត្់សោល ដ្ូ ចជា ករណី
ិ រទង់
សោក សម សារ ី ។ល។ ចុំខ្ណក ខ្ងសវវ ងនិយមវញ,
មាន លបិច លអ ិត្លអ ន់ ដ្ូ ចោ៉ាង រទង់ មិនខ្ដ្លហាម គណ
បកសរបជាជន ជា បកសកមមុយនិសត សអាយមានអត្ថ ភាព
ជាគណបកសនសោបាយសពញចាប់

ខ្ត្

ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
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ទុំនស់ជានិចច ជាមួ យ រក ុមអន កដ្ឹកនុំបកសសនះ រគប់ឱ
ោសសាធារណៈ, ជួ នោល រទង់ ផ្តនទសទស ពួ កសនះ ផ្តទល់
ខ្ត្មត ង ាមោរសធវ ើសមាពធខ្ចប់មច ួន ាមលបិច ត្ិច ឬ
សរចើន សៅសលើពួកសនះ។ ជួ នោល អស្ា ើញ វរជនកាលទូ ក
ិ ោ៉ាង
ឲមកោន់ដ្ុំខ្ណង កនុងរោឋភិបាល ខ្ត្ ដ្កសចញវញ
របញាប់ ដ្ូ ចជាករណី សោក សមៀវ សុំផ្ន និង ហូ យន់
សដ្ើមបីកុំសអាយពួ កសនះមាន

ឥទធ ិពលខ្ាុំង

កនុងឆក

នសោបាយជាត្ិ។ សៅឆនុំ ១៩៦៣, រទង់ បដ្ិសសធ នូ វ
ជុំនួយអាសមរ ីោុំង នុំឲ ពួ កសវវ ងនិយម ទកជាជ័យជុំនះ
របស់ពួកសគ ខ្ត្ ភាាមៗ រទង់ រាប់អានជាថ្ែី នូ វនសោបាយ
សាតន
ុំ ិយម សរពាះ រទង់សៅមានសគ្នលបុំណង រកាសមា
នននសោបាយ របស់រពះអងា សលើឆក អនត រជាត្ិ, ខ្ត្
នសោបាយកនុងរបសទស របស់រទង់ សគស ើញខ្បរោន់ខ្ត្
ខ្ាុំងស ើង សៅរក មហាអុំណាចចិនកមមុយនិសត។ ខ្ត្សៅឆនុំ
១៩៦៧, វាមានសកើត្ជសមាាះ ខ្មែ រ-ចិន សោយសារ ពួ កខ្មែ រ
កមមុយនិសត និយមចិន សធវ ើអុំសពើវាង មកកនុងនសោបាយ
នផ្ទកនុង ខ្ដ្លនុំ សសមត ច សីហន ោន់ខ្ត្មិនទកចិត្ត ពួ ក
សវវ ងនិយម ខ្ថ្មសទៀត្។
ខ្លបងនសោបាយរបស់សសមត ចសីហន សធវ ើជា កូ នរបសោល
រវាង ពួ កអន កសាតន
ុំ ិយម និង សវវ ងនិយម វាមានដ្ុំសណើរោរ
សៅអុំ ុ ងឆនុំ ១៩៦៦-៦៧ មកដ្ល់ខ្ដ្ន កុំណត្់របស់វា
សរពាះ ោរសធវ ើសសរ ីកមែ ននោរសបាះសឆនត្ សរ ីសត្ុំណាងរាង្គ្សត
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
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សៅឆនុំ ១៩៦៦ ខ្ដ្លជាទុំសនើង របស់សសមត ច សីហន វានុំ
បសងក ើត្ ទិននោរណ៏ថ្ែី គឺ របសូ ត្ិបាន នូ វរដ្ឋ សភាជាត្ិ មាន
ពណ៏ ជារដ្ឋ សភា ននអន កសាតន
ុំ ិយម។
មត្ិមាះ យល់ស ើយថា សសមត ច សីហន រទង់សធវ ើខ្បបសនះ គឺ
សៅកនុងសគ្នលសៅ សដ្ើមបីទមាាក់ ត្ុំណាងរាង្គ្សត សវវ ងនិយម
មានរបជារបិយ ាមោរសបាះសឆនត្សសរ ី ដ្ូ ចជា សោក
សមៀវ សុំផ្ន, ហូ យន់ និង ហយ នឹម។ មត្ិសនះ សបើវាពិត្ជា
ខ្ផ្នោរកលលបិច របស់សសមត ច សីហន, លទធ ផ្ល វាមិន
ដ្ូ ចោរចង់បាន របស់រទង់សនះស ើយ សរពាះថា អត្ីត្
ត្ុំណាងរាង្គ្សត ទ ុំងបីរ ូបសនះ ជា សបកេ ជន ជាថ្ែី រត្ូវបាន
របជាជន កនុង មណាលសបាះសឆនត្ របស់ពួកគ្នត្់ សបាះ
សឆនត្ឲគ្នត្់ ោ៉ាងសរចើនបុំផ្ត្ សហើយ ពួ កអន កសាតុំនិយម
ទទួ លបានសជាគជ័យ សោយ ដ្សណតើមបាន នូ វអាសនៈ ជា
សរចើន សៅកនុងរដ្ឋ សភា។ ោរសរជើសសរ ីស សោក លន់ នល់
សោយ រដ្ឋ សភាថ្ែី ជា នយករដ្ឋ មង្គ្នតី នុំឲមាន ោរសសើស រ ី
នននសោបាយសសដ្ឋ កិចចមួយចុំនួន របស់សសមត ច សីហន។
ចុំសពាះ ពួ កអន កសវវ ងនិយម ទិននោរណ៏ថ្ែីសនះ វាគុំរាមផ្តទល់
ដ្ល់សគ្នលនសោបាយរបស់ពួកមល ួន។ រត្ូវដ្ឹងខ្ដ្រថា ពួ ក
កមមុយនិសតខ្មែ រ ខ្ត្ងខ្ត្ទក នសោបាយ បរងួ បបរងួ ម
ជាត្ិ របស់សសមត ច សីហន ជា បដ្ិបដ្ិវត្ត ន៏ របស់ពួកមល ួន។
សរោយពី មានសមាពភហិងា ពីសុំណាក់ សសមត ច សីហ
ន ោប់ពីឆនុំ ១៩៦៧ មកសលើពួកមល ួន ដ្ូ ចោ៉ាង : ឃ្លត្កមែ
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
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នសោបាយ សៅសលើ សមាជិកបកស ជុំរញឲ ឥសសរជន មួ យ
ចុំនួន រត្់ចូលនរព សដ្ើមបី សធវ ើោរត្សូ ខ្បបថ្ែី គឺ ោរត្សូ
របោប់អាវធ។ ជសរមើសសនះ នុំឲសសមត ច សីហន បាត្់ នូ វ
កូ នរបសោល សុំរាប់ខ្លបង នសោបាយ របស់រទង់ សៅ
ចុំសពាះមម ពួ កអន កសាតន
ុំ ិយម ខ្ដ្លោន់ខ្ត្សកមែ ស ើង
សហើយមាន សភាចិត្តនឹង នសោបាយ បង្គ្ង្ហកប ពួ កកមមុយ
និសត ាមមសធាបាយសតត សរពាះយល់ស ើញថា អងា ោរសនះ
ជា អងា ោរ រណបបកសកមមុយនិសតយួ ន។
រលើឋាៃ រោធា
សនត ិភាពខ្មែ រ សៅឆនុំ ១៩៧០ មានន័យ មិនោច់ខ្ត្សនះ
ស ើយ។ បនា ក នន អសត្ត ិសម ោប់ដ្ះសចញ សហើយវានឹង
អាច ដ្ះរាលោល ខ្ដ្លនឹងនុំ របជាជាត្ិ ជួ បរបទះនឹង
បញ្ហារគប់ខ្បបោ៉ាង។ វាក៏មានសកើត្ខ្មន សរោយពីនថ្ោទី
១៨ មិន។ សគខ្បងខ្ចក កខ្នា ងឈ្ះសភា ើងខ្ាុំង ៤កខ្នា ង :
បញ្ហា ជាមួ យយួ នខ្ងត្ប
ូ ងសៅាមរពុំខ្ដ្ន, ចលនខ្មែ រ
សសរ ី, ោរបះសបារសៅកនុងរបសទស និង ោររកចូ ល នន ពួ ក
សយៀកកង មកកនុងខ្ដ្នដ្ីខ្មែ រ។
១. រញ្ហា ជាមួ យយួៃខាងតប
ូ ង
គឺជា ោរទទួ លថ្ែបាក់ ពីសង្គ្ង្ហាម សៅ រស ុកយួ ន។ ឧបបត្ត ិ
សហត្ ទី១ គឺសកើត្ស ើង សៅ រស ុក បូ ខ្កវ សៅឆនុំ ១៩៥៨។
បនទប់មក

វាោន់ខ្ត្មាន

បនត ៗសទៀត្

ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
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ជួ នោល វាគឺជា ោរលកលយ ត្ូ ចៗមួ យចុំនួន, ោរ
រំសោភ រពុំខ្ដ្ន មិនធោ ន់ធោរ ; ជួ នោល ជា ឧបបត្ត ិសហត្ អ
សាចរយ : ជាោរទុំោក់រគ្នប់ខ្បក សលើភូមិ ចនទ រទ សៅឆនុំ
១៩៦៦, សៅភូ មិ ោក់ោ ុំ សៅឆនុំ ១៩៦៩។ ខ្ង អាសមរ ីោុំ
ង និង យួ នខ្ងត្ប
ូ ង សគអះអាងថា វាជា ោររច ុំ ខ្ដ្ល
មិនអាចសជៀសបាន សកើត្ពី សាថនភាព នន សមរភូ មិ។ សគ
សលើកស ើងថា មកពី លកេ ណៈ នន រពុំខ្ដ្ន មិនចាស់ោស់,
ពីចុំណចននទិដ្ឋភាព សមាភរៈ ដ្ល់ គត្ិយត្ត និង ោររត្់
ចូ ល នន ពួ កសយៀកកង មកកនុងរស ុកខ្មែ រ ខ្ដ្ល សគសលើក
សិទធិ សដ្ញាមសរត្ូវ មកសធវ ើជា ោរសុំអាង។ ជួ នោល សគ
សុំសទស សហើយ សងជាជមោ ឺចិត្ត ដ្ល់ជនរងសរគ្នះ។
ិ
ខ្ង សសមត ច សីហន ោរវភាគ
វាមសគ្នន។ ឧបបត្ត ិសហត្
មត ងសហើយមត ងសទៀត្ គឺជា នសោបាយជារបព័នធ នុំយក
រស ុកខ្មែ រ ប្ចល
ូ សៅកនុងសង្គ្ង្ហាម គឺជួយអាសមរ ីោុំង ាម
ោរសធវ ើ របត្ិបត្ត ិោរសឹករ ួម។ ចុំសពាះ សសមត ច សីហន រពុំ
ខ្ដ្ន ខ្ដ្លបារាុំងទកឲខ្មែ រ វាហាក់ដ្ូចជារគប់រគ្នន់ សរពាះ
ថា ោប់ពីឆនុំ ១៩៦៦ រពុំខ្ដ្នសនះ រាជរោឋភិបាលខ្មែ រ យក
មកសរបើជាមូ លោឋន

សុំរាប់សធវ ើសកមែ ភាពទូ ត្ទ ុំងឡាយ

សៅសលើឆកអនត រជាត្ិ។ សៅចុំសពាះមមបញ្ហា មានទីាុំង
ពួ កសយៀកកង សៅកនុងខ្ដ្នដ្ីខ្មែ រ ជាដ្ុំបូង សសមត ច សីហ
ន រទង់បដ្ិសសធជាោច់ខ្ត្, បនទប់មក រទង់ថាជា កិចច
ិ
ោរសទធ សាធ របស់ខ្មែ រ ខ្ត្ជាបញ្ហាមាន វសាលភាពមាន
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
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កុំណត្់ (une portée limitée) ចុំសពាះខ្មែ រ សហើយ រាជរោឋភិ
បាល និង កងទ័ពខ្មែ រ អះអាងថា ខ្ត្ងខ្ត្របយទធ របឆុំង
មិនោច់ សហើយ វាមានលទធ ផ្លជាក់ចាស់។
ឧបបត្ត ិសហត្ទ ុំងឡាយ

ខ្ដ្លមានសកើត្ស ើង

វាមានប៉ាះ

ពាល់ដ្ល់របជាជន រស់សៅាមរពុំខ្ដ្ន ខ្ត្ប៉ាសណា
ណ ះ សហើយ
សៅទីកខ្នា ង ខ្ដ្លមានមនសសរស់សៅត្ិចត្ួ ចណាស់ ខ្ត្
សសមត ច សីហន ជួ នោល រទង់យកមកសឃ្លសាន បុំសបា៉ាង
ជាផ្ល វូ ោរ សដ្ើមបី យកចុំសណញនសោបាយ។ ខ្ត្ លទធផ្ល វា
ិ គឺ
នុំឲមានភាពចរមូងចរមាស ដ្ល់មល ួនរពះអងា សៅវញ
ោរោត្រត្ោង នូ វវត្ត មាន ពួ កសយៀកកង កនុងរស ុកខ្មែ រ
ខ្ដ្លនុំឲមាន ោរសលើកស ើង អុំពី ‹សិទធិសដ្ញាមសរត្ូវ›
ខ្ដ្ល ជា ោរកុំខ្ហងមួ យ ដ្ល់នសោបាយអពារកឹត្ខ្មែ រ។
ោរកុំខ្ហងសនះ វាមានរ ូបភាព ជាផ្តកសភា ើង វាអជសវះ ជា
រពឹត្តិោរណ៏សុំខ្ន់ សៅឆនុំ ១៩៧០ សនះឯង។
សៅខ្មសីហា ឆនុំ ១៩៧៣, សារព័ត្៌មាន « le Monde »
បង្ហាញថា រដ្ឋ បាល សោករបធានធិបត្ី Nixon បាន
អនញ្ហាត្ឲទុំោក់រគ្នប់ខ្បក ជារបព័នធ មកសលើរស ុកខ្មែ រ
ាុំងពីមន នថ្ោទី១៨ មិន ឆនុំ ១៩៧០ មកសមា ះ។ ោរណ៏សនះ
អាចោត្់ទកជា ភសតុាងមួ យថា អនត រគមន៏ អាសមរ ីោុំ
ង មិនអាចបដ្ិសសធបាន សៅរស ុកខ្មែ រ មិនខ្មនសកើត្
មក ពីោររាត្ត្ាត្ពួ កសយៀកកង សរោយពី ោរទមាាក់
សសមត ច សីហន សនះសទ។ សសមត ច សីហន មល ួនឯង ក៏បាន
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
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សារភាពថា រទង់បានអនញ្ហាត្ ឲ អាសមរ ីោុំង ទមាាក់
រគ្នប់ខ្បក ជារបត្ិបត្ត ិោរត្ូ ច សៅរស ុកខ្មែ រ ោលរទង់
សៅោន់អុំណាច សោយសារ ពួ កសយៀកកង ោន់ខ្ត្រករាន
ចូ លមកកនុងទឹកដ្ីខ្មែ រ ោន់ខ្ត្ខ្ាុំងៗ។ ដ្ូ សចន ះ ោខ្សត្ Le
Monde រគ្នន់ខ្ត្បញ្ហចក់ថា ោរអនញ្ហាត្ របស់សសមត ច
សីហន សអាយកងទ័ពសយៀកកង ចូ លមកាុំងមូ លោឋន
សឹក សៅរស ុកខ្មែ រ វាខ្បរជាសៅជានសោបាយរបឆុំងនឹង
ិ ខ្ដ្លជាកាត បសងក ើត្ នូ វរពឹត្តិោរណ៏ នថ្ោទី
រពះអងា សៅវញ
១៨ មីន ខ្ដ្លអន កោខ្សត្ សគយកពាកយ រដ្ឋ របហាររសប
ចាប់មកសរសសរសនះឯង។
២. ពួ ក្ខ្មែ រេ ី
ពួ កខ្មែ រសសរ ី ដ្ឹកនុំសោយ សោក សឺន ង៉ាកថាញ់ មិន
ទកជាសរគ្នះថានក់ធុំ សលើថាន សោធា សនះសទ។ ចលនសនះ
សធវ ើសកមែ ភាព បនត ពីសម័យអាណាមិគមនិយម របឆុំង
នឹង បារាុំង និង សីហន សៅអុំ ុ ងឆនុំ ១៩៤៧-៥៤ រត្ូវសគ
បានសាាល់ាមរយៈ មគា សទសក៏ របស់មល ួន គឺសោក សឺន ង៉ា
កថាញ់ ខ្ដ្លសគយល់ស ើញថា គ្នត្់សធវ ើបដ្ិវត្ត ន៏មួយដ្៏ច
ខ្មា ក។
សោក សឺន ង៉ាកថាញ់ ជាអន កជាត្ិនិយម របឆុំងនឹង
បារាុំង និង រាជានិយម។ សៅសម័យបារាុំង កុំពងជួ ប
របទះ នូ វោររំសជើបរំជួលនសោបាយ សៅឥណឌច
ូ ិន, អាជាា
ធរ បារាុំង មានោរពិបាកនឹងោត្់ទក សឺន ង៉ាកថាញ់ ជា
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
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អន កបដ្ិវត្ត ន៏ ខ្បបណាពិរបាកដ្, ជាទូ សៅ សគរគ្នន់ខ្ត្
ោត្់ទកគ្នត្់

ជា

អន កប៉ាះសបារធមែ ាមានក់។

សៅកនុង

សកមែ ភាពបដ្ិវត្ត ន៏របស់ សោក សឺង ង៉ាកថាញ់ គ្នត្់មាន
ទុំនក់ទុំនង ជិត្សន ិត្ ជាមួ យ ពួ ក ខ្មែ រសយៀកមីញ សរចើន
ជាង ខ្មែ រសសរ ី ខ្ត្ ហាក់បី សោក ជា ឥសសរជននសោបាយ
មានក់គត្់ ខ្ដ្លអាច ធាន នូ វោរទុំនក់ទុំនង រវាង
និននោរ នសោបាយ សផ្សងគ្ននៗ និង ចងជាសហព័នធ នន
រក ុមពួ កអន កប៉ាះសបារទ ុំងឡាយបាន។ សោក ជា ឥសសរជន
រងសរគ្នះ នឹងរាជបូ ជនីយកិចច សដ្ើមបី ឯករាជយជាត្ិ ដ្ឹកនុំ
សោយ សសមត ច សីហន សរពាះ កសីយសនះ សសមត ច សីហន
សបើកទវរឲ

ពួ កកមមុយនិសត

ចូ លរ ួបរ ួម

កនុងខ្លបង

នសោបាយជាត្ិ របស់រពះអងា ខ្ត្រទង់ បិទទវរ ចុំសពាះ
សោក សឺង ង៉ាកថាញ់ មិនសអាយគ្នត្់មាន លទធ ភាព និង
សស រ ីភាព ចូ លរ ួមចុំខ្ណក កនុងកិចចោរនសោបាយជាត្ិ
ខ្ដ្លនុំសអាយគ្នត្់ មានរបត្ិកមែ ោច់ខ្ត្ សរជើសយក
ោរត្សូ អាវធ របឆុំងនឹងសសមត ច សីហន ខ្ត្មត ង។ ខ្ត្សគ
សសងក ត្ស ើញថា សកមែ ភាព សោធា របស់គ្នត្់ វាសថ ិត្សៅ
ខ្ត្ាម រពុំខ្ដ្ន ខ្មែ រ-សសៀម សហើយសៅកនុង ដ្ុំបន់នរពភន ុំ
ខ្ដ្លពិបាកនឹងចូ លសៅដ្ល់។ ខ្ត្ សៅសពលសនះ រពឹត្តិោរ
ណ៏ អនត រជាត្ិ ទ ុំងកនុងរបសទស និង សរតរបសទស ក៏មិនផ្ត
ល់ជូនគ្នត្់ នូ វសនា ឹកសបៀ សុំរាប់គ្នត្់ខ្លង ជាមួ យសសមត ច
សីហន។ ដ្ូ សោនះ គ្នត្់ោាយ ជាសរត្ូវនឹង សីហន មនអវ ីៗ,
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
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ដ្ូ សចន ះ គ្នត្់សៅសល់ខ្ត្ ោរខ្សវ ងរក នូ វោរគ្នុំរទ ពីសរត្ូវ
រ ួម របឆុំងនឹង សីហន ខ្ត្ប៉ាសណា
ណ ះ ដ្ូ ចជា យួ នខ្ងត្ប
ូ ង
និង សសៀម និង របខ្ហលាមរយៈអាសមរ ីោុំង។ គ្នត្់
ទទួ លបាន នូ វោរឧបត្ថ ម នន ធនធានមនសស មួ យ
ចុំនួនធុំ កនុងចុំសណាម ជនជាត្ិខ្មែ រភាគត្ិច រស់សៅកនុង
របសទសទ ុំងពីរសនះ។ ខ្ត្សៅសពលសនះ អវ ីខ្ដ្លជា សរត្ូវ
នឹងសីហន ខ្មែ រភាគសរចើនសៅកនុងរស ុកខ្មែ រ ទកជា សរត្ូវ
នឹង របជាជាត្ិខ្មែ រ ខ្ដ្លសសមត ច សីហន របោសថា ជាជន
កបត្់ជាត្ិ។
ោប់ពីឆនុំ ១៩៦៨, សគមានចុំណាប់អារមែ ណ៏ថា ចលន
ខ្មែ រសសរ ី ោប់មានសន្ុះ សោយសារមាន ោរចះចូ ល ពី
សុំណាក់ខ្មែ រកមពុជាសរោម រស់សៅកមពុជាសរោម និង ខ្មែ រ
កមពុជាសរោម រស់សៅរស ុកខ្មែ រ។ ពួ កទ ុំងពីរ ចងគ្នន ជា
កមាាុំងនសោបាយមួ យ ខ្ដ្លអាចនុំ នូ វសរគ្នះថានក់ដ្ល់ស
សមត ច សីហន។ ខ្ត្ បនទប់មក វាហាក់បីដ្ូចជា កមាាុំងអន ក
សាតន
ុំ ិយមសៅកនុងរបសទស ោតប់សាោនោរនសោបាយបាន
សហើយសដ្ើរត្ួ ផ្តតច់មម ជាសមដ្ឹកនុំ ននរក ុមអន ករបឆុំង
នឹងនសោបាយ របស់សសមត ច សីហន សផ្សងៗសទៀត្។ ោរ
ណ៏សនះ នុំ សអាយសសមត ច សីហន រទង់មាន អារមែ ណ៏រពួ យ
បារមភ អុំពីសរគ្នះថានក់សនះ ខ្ត្ រទង់ ពុំអាចសធវ ើអវី របឆុំង
នឹងវាបានសនះស ើយ សរពាះ រពះអងា មល ួនឯង ខ្ត្ងខ្ត្យក
កមាាុំង ពួ កសាតន
ុំ ិយម ទប់នឹង កមាាុំង ពួ កសវវ ងនិយម
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
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ិ
និង ផ្្ុយមកវញ។
សៅឆនុំ ១៩៦៩ មានផ្្ុះ ករណីមួយ សៅ
ភន ុំ មានល គឺ ខ្មែ រសសរ ី ចុំនួន ជាង១០០ នក់ សូ មចះចូ ល
នឹង

សីហន

ខ្ដ្លនុំសអាយមានមត្ិមាះយល់ស ើញថា

រពឹត្តិោរណ៏សនះ ជា របត្ិបត្ត ោរ របស់ពួកសាតង
ុំ និយម,
ខ្ដ្លមានពួ ក CIA សៅពីសរោយ, ប្ចល
ូ ពួ កខ្មែ រសសរ ី មក
កនុងរក ុងភន ុំសពញ សដ្ើមបី ចូ លរ ួមសធវ ើសកមែ ភាពសធវ ើរដ្ឋ របហារ
ទមាាក់សសមត ច សីហន ជាមួ យកមាាុំង ខ្ងកនុង។ ខ្ត្សទះបី
ពួ កខ្មែ រសសរ ី

ជាចលនត្សូ របោប់អាវធ

ខ្ត្សលើឋាន

សោធា កនុងទសវត្ស ៦០ ចលនសនះ មានសកមែ ភាព
សោធា ត្ិចត្ួ ចណាស់ សៅកនុងរស ុកខ្មែ រ សហើយ សៅកនុង
មជឈោឋន ននកងសមមរៈភូ មិនទ ពួ កនយទហាន មិន
មាន

សាមានចិត្ត

ជាមួ យនឹងពួ កខ្មែ រសសរ ីសសាះស ើយ

សរពាះពួ កនយទហានខ្មែ រ ភាគសរចើន សទធ ខ្ត្ជាអន ករាជា
និយម។
៣. កា រ៉ះរបា រងក រ

ើងរោយពួ ក្ក្មមុយៃិេត

រត្ូវសធវ ើោរខ្បកខ្ចក រវាង ោរបះសបារ កសិករ មានសកើត្
ស ើងសៅឆនុំ ១៩៦៧ សហើយ រពាចបនត ិចៗមត ង ាមជនបទ
ិ
និង ោរបះសបារ ននវរបជា
រស់សៅកនុងត្ុំបន់ភនុំ សៅសមត្ត
ាមរពុំខ្ដ្ន ពាយ័ត្យ (រត្នគី រ ី, មណាលគី រ ី)

សៅឆនុំ

១៩៦៨។
ោរបះសបារ កសិករ សៅឆនុំ ១៩៦៧ នុំឲមាន ភាពចរមូង
ិ
ជរមាស និង ោរវភាគម
សៗគ្នន។ អន កសសងក ត្ោរបរសទស
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
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មា ះ ទកោរបះសបារសនះ ជាបរាជ័យ ននរបព័នធដ្ឹកនុំសីហ
ននិយម និង ោរបុំពាន ននពួ កមង្គ្នតីរាជោរសមត្ត ។ ខ្ត្ ស
សមត ច សីហន រទង់យល់ស ើញថា ជាសាននដ្ របស់ពួកកមមុយ
និសត ខ្ដ្លមានបរសទសជាអន កោន់ោរ។ ដ្ូ សោនះ រទង់
បដ្ិសសធ របកបសោយោរឈ្ឺចិត្តថា គ្នែនខ្មែ រណា ជុំទស់
នឹង អុំណាច របស់រទង់សនះសទ ខ្ដ្លវានុំឲមានោរសរបះ
ឆ ដ្ល់ សាមគា ីជាត្ិ ខ្ដ្លរទង់ជាត្ុំណាង ននោររ ួបរ ួមជា
ត្ិ។ ាមរទង់ ោរបះសបារសនះ គឺ ជាោររបឆុំងនឹង
នសោបាយរ ឹបជាន់ នន រោឋភិបាលបចចុបបនន ដ្ឹកនុំសោយ
ពួ កអន កសាតន
ុំ ិយម។
ោរណ៏សនះ, សគមិនអាចជុំទស់បានថា វាគ្នែនមូ លោឋន
ពិត្ ននរបជាចលន សនះបានស ើយ ខ្ដ្លជាចសមា ើយនឹង
ោរបុំពាន សលើរបជាកសិករ ពីសុំណាក់ ពួ កមង្គ្នតីរាជោរ
ខ្មរត្មួ យចុំនួន។ ខ្ត្រត្ូវដ្ឹកថា ពួ កទ ុំងសនះ ជា ពួ ក
អន កអបអម រពះរាជវងានវងស ទទួ លបានដ្ុំខ្ណង។ ដ្ូ សចន ះ
វាមានោរពិបាកនឹងហូ ត្ ោរទទួ លមសរត្ូវ របស់សសមត ច
សីហន។ ខ្ត្ ោរមិនសបាយចិត្ត ននរបជាជន សៅសពល
សនះ គឺភាាមស ើង រត្ូវបាន ពួ កកមមុយនិសត យកមក
រគប់រគងបាន សហើយយកមកសរបើ ជាោររពមាន សដ្ើមបី
ជុំទស់នឹង នសោបាយគ្នបសត្បៀត្ដ្ល់បកសមល ួន របស់ស
សមត ច សីហន និង រោឋភិបាល ដ្ឹកនុំសោយសោក លន់ ន
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ល់ ខ្ដ្លពួ កកមមុយនិសត ទកជាសរត្ូវនឹង បដ្ិវត្ត ន៏ របស់
បកស។
ិ វាពិបាកនឹងបញ្ហចក់ឲស ើញចាស់
រ ីឯ ត្ួ នទីបរសទស វញ
ោស់។ ខ្ត្មាន អន កសសងក ត្ោរបរសទសមា ះ សជឿជាក់ថា
ពួ កកមមុយនិសត ចិន និង យួ ន ជាអន កសៅពីសរោយ និង
ជាអន កដ្ឹកនុំផ្តទល់ ននឧទទមកមែ សនះ សរពាះពួ កសគ មិន
អាចឲឱោសដ្៏កុំរមានសនះ គឺ របជាបះសបារ និង មាន
លកេ ណៈជាត្ិពិត្ របឆុំងនឹង រោឋភិបាល សាតន
ុំ ិយម របូ ត្
ពីនដ្សគបានសនះសទ។ ខ្ត្ពួ កសគ រត្ូវសធវ ើោងណា កុំឲោរ
មានោរបះទងា ិចខ្ាុំងនឹង សីហន ខ្ដ្លសគោត្់ទកជា
អន កអន កដ្ឹកនុំ ជាត្ិនិយម និង សជឿនសលឿននិយម ខ្ដ្ល
ោររលុំននរទង់ វានុំសអាយ ពួ កសាតន
ុំ ិយមរជ ុល មានសភ
ចិត្តនឹងអាសមរ ីោុំង អាចនឹងស ើងោន់អុំណាចជុំនួស។

ក្ត្តត អៃត ជាតិ : រលើឋាៃ ក្ិចចកា ទូ ត
សគអាចផ្តល់ នូ វគណូបោរៈ ដ្ល់ សសមត ច សីហន ខ្ដ្លរទង់
បានសធវ ើឲរស ុកខ្មែ រ

សថ ិត្សៅសរតសង្គ្ង្ហាម សៅរស ុកយួ ន

ចុំនួន ១៥ ឆនុំ សោយយក កិចចរពមសរពៀង ទីរក ុង សឺខ្ណវ
សៅឆនុំ ១៩៥៤ ជាអាវធ សុំរាប់ោរពារ នូ វអធិបសត្យយ
ភាព និងបូ រណភាពទឹកដ្ីខ្មែ រ។ រទង់ យក អពារកីត្ភាព
ជា ខ្មសនយកនសោបាយ ាមោររបោសជាឧឡារ ិកថា
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
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របសទសកមពុជា ជារសសមាច ដ្ូ សចន ះរត្ូវសៅសរតពីវង់ នន
ជសមាាះ ននដ្ុំ រ ី សទើបរស ុកខ្មែ របានសម។
កាត អនត រជាត្ិសនះឯង ក៏ជាចុំណចសតត នន ទុំនស់មត្ិ
រវាង សសមត ច សីហន ធាាក់ពីត្ុំខ្ណង សភៀសមល ួនសៅរជក
សោន សៅទីរក ុងសប៉ាោុំង និង អុំណាចថ្ែី សៅ រស ុកខ្មែ រ។
ពីទីរក ុង សប៉ាោុំង សសមត ច សីហន អះអាងថា ោរពិត្ សហ
រដ្ឋ អាសមរ ីក (ស.រ.អ.) មិនខ្ដ្ល ទទួ លសាាល់ អពារកឹត្
ភាព របស់រស ុកខ្មែ រ សនះស ើយ។ ស.រ.អ. សាកលបងរគប់
លបិច សដ្ើមបីប្ចល
ូ រស ុកខ្មែ រ សៅកនុងរបព័នធ O.T.A.S.E.
សហើយ សធវ ើរគប់ខ្បបោ៉ាង កុំឲ អនត រជាត្ិ ទទួ លសាាល់ អ
ពារកឹត្ភាពខ្មែ រ។ ស.រ.អ. គ្នុំរទ សោយអារកក់ និង សផ្ាើន
ឲមានសង្គ្ង្ហាម ជាមួ យខ្មែ រ ាមរពុំខ្ដ្ន ខ្មែ រ-សសៀម និង
ខ្មែ រ-យួ ន។ សោយមាន ោរអស់សងឃឹម នឹងអាច បតរូ
នសោបាយខ្មែ របាន, ស.រ.អ. បានសាកលបង សមាាប់ សីហ
ន ខ្ដ្លជាត្ុំណាង ននអពារកឹត្ភាព ខ្ដ្លជាមសធាបាយ
ខ្ត្មួ យគត្់ អាចធាន ចុំសពាះមហាអុំណាចកមមុយនិសត
មាន ចិន និង សូ សវៀត្ សៅកនុងចមាុំង សៅសយៀកណាម។
ចុំសពាះ

រោឋភិបាលភន ុំសពញ

សគសៅខ្ត្រកា

នូ វសគ្នល

នសោបាយ ននអាពារកឹត្ភាព ខ្ត្ទក អាពារកឹត្ភាព
របស់សសមត ច សីហន ជា របស់ខ្កា ងោាយ ខ្ដ្លនុំរបជា
ជាត្ិ ខ្បរោន់ខ្ត្ខ្ាុំងស ើងសៅរក សោកកមមុយនិសត។
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ជាោរពិត្, វាគ្នែនោរសងស័យអវ ីសនះស ើយថា សនត ិភាព
សៅរស ុកខ្មែ រ មានពិត្ សៅកនុងកុំ ុ ងឆនុំ ១៩៥៤-១៩៧០
មិនខ្មនសោយសារ បុំណង របស់អនត រជាត្ិស ើយ គឺវាជា
នសោបាយផ្តទល់ របស់សីហន។ របត្យកសភាពសនះ ខ្ដ្ល

សងា ម ខ្ត្ងខ្ត្ យកមកសឃ្លសន ខ្ត្ោប់ពីឆនុំ ១៩៦៥
អពារកឹត្ភាព របស់សសមត ច សីហន វារលបសៅរសសពច
រសពិល។ ពាកយសសាាកថា ‹សីហនគឺជា ោរបដ្ិសសធ នន
ិ ា បរសទស›, ‹សីហន គឺជាសនត ិភាព› វាខ្លងជា
មសនគម វជា
កមាាុំងសកៀងគរ និង ខ្លងជាោរពិត្។ ខ្មែ រជាសរចើន ោប់
សផ្តើមយល់អុំពី អពារកឹត្ភាព ខ្កា ងោាយ របស់សីហន
សហើយ

ោន់ខ្ត្អាចយល់បាន

នូ វោរផ្តល់សោបល់

ពី

សុំណាក់ មហាអុំណាច របឆុំងនឹង លទធ ិកមមុយនិសត ថា លទធ ិ
សនះ ជាសសចកត ីចនរងមួ យ ដ្ល់មនសសជាត្ិ។
ិ ិ នន អពារកឹត្ភាពខ្មែ រ វាោាយ
មកដ្ល់ឆនុំ ១៩៧០, វបត្ត
ិ
ជាវបត្ត
ិ ននរបជាជាត្ិខ្ត្មត ង សរពាះមាន សកើត្រពឹត្តិោរណ៏
មួ យចុំនួន សៅរស ុកខ្មែ រ ខ្ដ្លប៉ាះពាល់ផ្តទល់ដ្ល់ សសចកត ី
ិ ា នន ចលនសងា ម
ពិត្ ននវា។ ដ្ូ សចន ះ សលើឋាន មសនគមវជា
រាង្គ្សតនិយម របស់សសមត ច សីហន ខ្ដ្លទកជាផ្ល វូ កណា
ត ល
សោយខ្ផ្អ កសលើអពារកឹត្ភាព រវាង សោកសសរ ី និង សោក
មា៉ាកសនិយម វា មិនអាចមាន ទុំហុំ អាចរកា នូ វសសថ រភាព
នសោបាយ របស់រពះអងា

បានសទៀត្ស ើយ។

សលើឋាន

រចនសមព ័នធសសដ្ឋ កិចច ឬ ដ្ុំសណើរ ននជាត្ិវ ូបនីយកមែ , បដ្ិ
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
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សសរ ីនិយម ពីឆនុំ ១៩៦៤ ផ្តល់ នូ វចុំណាប់អារមែ ណ៏ ថា សីហ
ននិយម

វាកុំពងរំអិលសៅរក

សោកកមមុយនិសត

និង

នសោបាយសសដ្ឋ កិចច ខ្បបសងា មនិយម ទទួ លបរាជ័យ
ជាក់ខ្សត ង។ សលើឋាន សោធា វាោប់សផ្តើមមាន ោររបជល់
មមគ្នន រវាង កងទ័ព អាសមរ ីោុំង-យួ នខ្ងត្ប
ូ ង និង
កងទ័ពយួ នកមមុយនិសត

សៅសលើទឹកដ្ីខ្មែ រ

ខ្ដ្លនុំសអា

យសសមត ច សីហន ពិបាកនឹងពនយល់ ដ្ល់សហគមន៏អនត រ
ជាត្ិអុំពី នសោបាយអពារកឹត្ភាពខ្មែ រ។ ចុំនួនបូ ក នន
ិ
វបត្ត
ទ ុំងឡាយសនះ វាហាក់ដ្ូចជា សសមត ច សីហន សវា ៀត្
យកផ្ល ពីនសោបាយ អពារកឹត្ភាព រហូ ត្ដ្ល់កុំ រ ិត្
មួ យ ខ្ដ្ល រទង់ពុំអាចអនវត្ត វាបាន សរពាះរពះអងា មល ួន
ឯង ជាអន កបុំពានវាខ្ត្មត ង។
អពារកឹត្ភាពខ្មែ រ សៅសលើឆកអនត រជាត្ិ គ្នែនោរទទួ ល
សាាល់ ពីមហាអុំណាចសោកសសរ ី សរពាះសគយល់ថា វាគ្នែន
សសចកត ីពិត្ និង អនវត្ត ឲបានរត្ឹមរត្ូវ។ សគដ្ឹងថា ពី
ដ្ុំបូងទីមក សៅកនុងរយៈសពល ននរបធាននធិបត្ី របស់
សោក Eisenhower រដ្ឋ បាលអាសមរ ីក សគសាកលបង បុំពត្់
និង នុំរស ុកខ្មែ រ ឲចូ លរ ួម ត្ិចសរចើនកត ី កនុង នសោបាយ
របស់សគ គឺ ‹ទប់ទល់18 នឹងកមមុយនិសត› សៅដ្ុំបន់អាសី
សរពាះសគយល់ស ើញថា ទសសនៈ ននអពារកឹត្ភាព សៅ
សពលខ្ដ្ល កមាាុំងកមមុយនិសត កុំពងរាត្ត្ាត្ោ៉ាងខ្ាុំង,
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ាមសោបល់ របស់សោក John Foster Dulle, រដ្ឋ
សលខ្ធិោរ ននសហរដ្ឋ អាសមរ ីក19, សៅឆនុំ ១៩៥៦ ជា ទសស
នៈ ោន់ខ្ត្មិនអាចយកមកសរបើបានសនះស ើយ សលើក
ខ្លងខ្ត្កនុងោលៈសទសៈពិសសសមួ យ។ មិនខ្ត្ប៉ាសណា
ណ ះ ទ
សសនៈសនះ យកវា មកអនវត្ត សៅឥណត ូចិន វាជា អសីលធម៏
និង ជាោរសមើលស ើញដ្៏មាីមួយ។
ខ្ត្ ចុំណង់ ាមោរសមាពត្ របស់អាសមរ ីោុំង សៅចុំសពាះ
មម ោរបដ្ិសសធដ្៏សាវហាប់ របស់សីហន វាហាក់បីដ្ូចជា
ផ្តល់ នូ វសជាគជ័យនសោបាយនផ្ទកនុង ដ្ល់រពះអងា ខ្ត្
សរោយមក ជាអកសល រទង់ យកវាមក ពនា ិច សៅសលើ
ឆកអនត រជាត្ិ សរពាះ ោរសពាលអះអាង របស់រពះអងា ថា
រស ុកខ្មែ រ ជារបសទសអពារកឹត្ និង ោរអនវត្ត ិ វាមសគ្នន
ោន់ខ្ត្ខ្ាុំងស ើងៗ ខ្ដ្លនុំសអាយ អពារកឹត្ភាពសនះ
បាត្់ត្នមា ទ ុំងមូ ល របស់មល ួន សៅសលើឆកអនត រជាត្ិ និង
បងអ ត្់ ដ្ល់កងទ័ពខ្មែ រ នូ វសពាវវធទុំសនើប សុំរាប់ោរពារ
ជាត្ិ សៅចុំសពាះមម ោរគុំរាមកុំខ្ហង ននកមាាុំងកមមុយ
និសតយួ ន។
អពាប្ក្ឹតភាពខ្មែ ប្រទល់ៃឹង រលាក្ក្មមុយៃិេត
ចុំសពាះសសមត ច សីហន ពីដ្ុំបូងស ើង អពារកឹត្ភាព វាជា
បស្ា ើមួយ ឲសោកកមមុយនិសត សហើយទកជា រទនប់ នន
សនយបាយនផ្ទកនុង និង សរតរបសទស។ វាជា អពារកឹត្
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ភាព មានសគ្នលបុំណង ប្ចល
ូ សៅកនុង កិចចរពមសរពៀង
សៅទីរក ុងសសឺខ្ណវ សៅឆនុំ ១៩៥៤ ខ្ដ្លសៅសពលសនះ សគ
ទក ជាកិចចរពមសរពៀងសនះ សុំរាប់ោរពារ នូ វរបសោជន៏
ននរបជាពលរដ្ឋ សៅឥណឌច
ូ ិន។ សៅទសវត្ស ៦០ ពួ កកមមុយ
និសតឥណឌច
ូ ិន មានកមាាុំងសមាយ របទល់នឹង អនត រាគមន៏
អាសមរ ីោុំងផ្តទល់សៅឥណឌច
ូ ិន ខ្ដ្លនុំសអាយសសមត ច សីហ
ន សថ ិត្សៅសសោ ៀមមួ យរយៈ សដ្ើមបីយកសពលសវោ សុំរាប់
ពិោរណា និង សរៀបចុំរស ុកខ្មែ រ សោយរបោន់សគ្នលជុំហរ
ពីរោ៉ាង : មិនគ្នុំរទ ចិន និង យួ ន កមមុយនិសត និង មិន
ទកមល ួនជា អន ករបឆុំងនឹងសហរដ្ឋ អាសមរ ីក សហើយ រទង់
បានសរជើសសរ ីស យកនសោបាយ ជិត្នឹងសោកសសរ ី សោយ
ទទួ លយកជុំនួយ សសដ្ឋ កិចច និង សោធា របស់អាសមរ ីោុំ
ង។ បនទប់មក រទង់ បានសរជើសសរ ីស ចិនកមមុយនិសត
សោយប្ឃប់ នូ វោរទុំនក់ទុំនងផ្ល វូ ទូ ត្ ជាមួ យ ចិននត្
វាន់។ ជាជសរមើសមួ យ អាចោត្់ទកថា សមសហត្ផ្លខ្ដ្រ
សបើសោងាម ទមោ ន់នសោបាយ រវាង ចិនទ ុំងពីរសលើ
ិ ន៏ នន រពឹត្តិោរណ៏នសោបាយ
ឆកអនត រជាត្ិ។ ខ្ត្ោរវវត្ត
ពិភពសោក និង សង្គ្ង្ហាមសៅសយៀកណាមខ្ងត្ប
ូ ង នុំដ្ូរ
នូ វសមា ននមូ លោឋនអពារកឹត្ភាពខ្មែ រ សរពាះរស ុកខ្មែ រ
សថ ិត្សៅកនុង

ដ្ុំបន់ភូមិសាង្គ្សតមួ យ

ខ្ដ្លនុំសអាយមល ួន

សទះបីចង់ ឬ មិនចង់ សៅជាកូ នសសាមួ យសុំខ្ន់ សៅ
កនុងជសមាាះអាវធ រវាង យួ នខ្ងត្ប
ូ ង និង យួ នខ្ងសជើង
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សៅកនុងបរ ិបទ ននសង្គ្ង្ហាមរត្ជាក់ រវាង សោកសសរ ី នឹង
សោកកមមុយនិសត។
ចុំសពាះ សសមត ច សីហន របត្់ នសោបាយ របស់រពះអងា សៅ
រកសោកកមមុយនិសត គឺមកពីសមាពត្ចិត្ត និង អាវធ ពី
សុំណាក់ សហរដ្ឋ អាសមរ ីក និង យួ នខ្ងត្ប
ូ ង មកកនុងទឹក
ដ្ីខ្មែ រ ខ្ដ្លនុំឲរទង់ មានបារមភ អុំពី អនត រាយ ននចរកព
រត្អាសមរ ីោុំង មកសលើអុំណាចរទង់។ មូ លសហត្មួ យសទៀត្
គឺ សសមត ច សីហន មានោរបារមភ ខ្ាុំង ខ្ាចវាសន របស់
រពះអងា ដ្ូ ចសោក Gno Dinh Diem របធានធិបត្ីយួន
ខ្ងត្ប
ូ ង (១៩៥៥-១៩៦៣) ខ្ដ្លរត្ូវទហានយួ នសមាាប់
សៅកនុងរដ្ឋ របហារសោធា ខ្ដ្លមាន CIA សៅពីសរោយ។
ដ្ូ ច CIA ធាាប់សរៀបចុំសធវ ើ ខ្ត្មិនបានសសរមច ជាមួ យ
សោកឧត្ត មសសនីយរត្ី ោប ឈ្ួ ន សៅឆនុំ ១៩៥៩ មកសលើ
រ ូបរពះអងា ។ ឃ្លត្កមែ សោក Diem សនះ វាាមលងរពះ
អងា ជានិចច ខ្ដ្លនុំសអាយរពះអងា ខ្ត្ងខ្ត្សគចសចញពី
ិ
រស ុកខ្មែ រ ោលណារពះអងា ជួ បនឹង វបត្ត
នសោបាយធុំៗ
សៅកនុងរបសទស ដ្ូ ចសៅឆនុំ ១៩៦៦, ឆនុំ ១៩៦៩ សៅសរោម
រោឋភិបាលដ្ឹកនុំសោយសោក លន់ នល់ រទង់ោងសចញ
ពីកមពុជាទ ុំងយប់ សោយមិនរបាប់ដ្ល់រោឋភិបាលជាមន
សហើយ សរោយៗមកសទៀត្ រពះអងា មិនខ្ដ្លគង់យូរស ើយ
សៅកនុងរស ុក រហូ ត្សគត្សៅរបសទសចិន។
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ជាដ្ុំបូង ោរខ្បរសៅរកសោកកមមុយនិសត គឺរគ្នន់ខ្ត្ជា
ោររក នូ វកូ នរបសោល (contre-poids) ថ្ែី សដ្ើមបីសវា ើយ
នឹងសាថនោរជាក់ខ្សត ងខ្ត្ប៉ាសណា
ណ ះ។ ខ្ត្បនទប់ពីរពឹត្តិោរ
ណ៏នថ្ោទី១៨ មីន ឆនុំ ១៩៧០ សោយរទង់ស ើញជាក់ចាស់
ននោរទុំោក់រពះអងា ពីដ្ុំខ្ណង

ពីសុំណាក់ពួកសាតុំនិយម

ខ្ដ្ល រទង់ សជឿងជាក់ថា មានោរ ប ិត្ពី CIA, ោរខ្បរ
សៅរកសោកកមមុនិសត វាសៅជាកិចចោរផ្តទល់មល ួន របស់រពះ
អងា ខ្ត្មត ង សពាលថា ជាជសរមើស សដ្ើមបី សងសឹកនឹងពួ ក
អន កទមាាក់រពះអងា ។
សមាពធ

ពីសុំណាក់អាសមរ ីោុំង

វាពិត្ជាមាន

ខ្ត្សៅ

ឥណឌច
ូ ិន សាថនភាព ននពួ កកមមុយនិសត សៅយួ នខ្ងត្ប
ូ ង
ិ
ោប់ពីឆនុំ ១៩៦៣ និង វបត្ត
ិ នន របប Diem វាមិនដ្ូ ចគ្នន
សៅឆនុំ ១៩៥៤ សនះសទ។ ពួ កកមមុយនិសត បតរូ សកមែ ភាព ពី
ិ សែិងសាែធ៏ សៅ ដ្ុំណាក់ោរ ននសកមែ
ដ្ុំណាក់ោរ ននវធី
សរពាះ សគយល់ថា ពួ កសគមានកមាាុំងត្សូ មួ យ ខ្ដ្លសគ
អាចយកវាមកសរបើបាន សលើឆកនសោបាយ និង សោធា
សហើយ សគយល់ស ើញថា រស ុកខ្មែ រ វាជាទឹកដ្ីមានរបសោជ
ន៏ សុំរាប់ ោរត្សូ អាវធ របស់សគ សៅយួ នខ្ងត្ប
ូ ង ដ្ូ សចន ះ
សគរត្ូវ បងេ ុំដ្ល់ សសមត ច សីហន ឲរទង់ជួយដ្ល់ោរត្សូ
របស់សគ ផ្តទល់ខ្ត្មត ង សលើសពី រគ្នន់ខ្ត្បដ្ិសសធ មិនសែ ័រគ
ជាមួ យអាសមរ ីោុំង។ ោរបងេ ុំសនះ នុំឲ សសមត ច សីហន
សថ ិត្សៅកនុងសាថនភាព

ពិបាករបទល់នឹង

ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨

ពួ កកមមុយ
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និសតយួ ន : មា៉ា ងសោយសារ រទង់ មានោរប៉ានប៉ាង និង
របខ្ហលជា

ទកវាជាោរោុំបាច់ផ្ង

សោយយកយួ ន

កមមុយនិសត ជាអន កគ្នុំរទរបឆុំងនឹង ោរគុំរាមកុំខ្ហងពី
សុំណាក់ អាសមរ ីោុំង និង យួ នខ្ងត្ប
ូ ង ; ម៉ាាងមួ យ
សទៀត្ សោយសាររទង់ ខ្ាចមានសកើត្កមាាុំងត្សូ អាវធ នន
ពួ កកមមុយនិសតខ្មែ រ សៅកនុងរស ុក សោយមាន ពួ កយួ ន
កមមុយនិសត ជាអន កគ្នុំរទ របឆុំងនឹងរពះអងា ។ ទីបុំផ្ត្
រត្ូវបខ្នថ មថា សសមត ច សីហន រទង់ មានោរភ័យខ្ាច នូ វ
យថាភាព ខ្ដ្លបានសរៀបរាប់ខ្ងសលើសនះ មិនខ្ត្ប៉ាសណា
ណ ះ
រទង់ មានជុំសនឿសប់ថា សៅអនគត្ ពួ កយួ នកមមុយនិសត
ចាស់ជាឈ្ន ះសគ សៅអាសី។ សៅសលើទសសនៈមូ លោឋនសនះ
រទង់ ក៏យល់រពម សោយសែ ័រគចិត្ត ជួ យពួ កសនះ ោន់ខ្ត្
សរចើនស ើង រហូ ត្ មានោរប៉ាះពាល់ដ្ល់ សគ្នលោរណ៏ ននអ
ពារកឹត្ភាពខ្ត្មត ង។ ដ្ូ ចោ៉ាង ោរផ្តតច់ទុំនក់ទុំនងទូ ត្
ិ
ជាមួ យយួ នខ្ងត្ប
ូ ង និង ោរបងេ ិត្ចូ លសៅជិត្ សៅវញ
សៅមក

ជាមួ យ

យួ នកមមុយនិសត

រហូ ត្ដ្ល់ ោក់ទូត្

ជាមួ យយួ នខ្ងសជើង និង ទទួ លសាាល់ រោឋភិបាល ប
សណា
ត ះអាសនន ននសាធារណរដ្ឋ សយៀកណាម (G.R.P.V.N.) ឬ
សយៀកកង។ សៅឆនុំ ១៩៦៩, សសមត ច សីហន បានអស្ា ើញ
សោក Huyn Tan Phat ជារបមមរោឋភិបាល សយៀកកង
ិ
មកសធវ ើទសសនកិចច ជាផ្ល វូ ោរសៅរស ុកខ្មែ រ។ វបត្ត
ិផ្ល វូ ទូ ត្
ជាមួ យ សភាពសូ សវៀត្ សៅឆនុំ ១៩៦៥ (ឧបបត្ត ិសហត្ នន កូ
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨
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សរខ្ងសជើង) និង សៅឆនុំ ១៩៦៧20 ជាមួ យ ចិនរបជាមា
និត្

វារគ្នន់ខ្ត្ជាឧបបត្ត ិសហត្ធមែ ា

គ្នែនប៉ាះពាល់អវី

បនត ិចស ើយ ដ្ល់ ោរចងមិត្តភាព រវាង ខ្មែ រ នឹង យួ ន
ខ្ងសជើង និង សយៀកកង។ មិនខ្ត្ប៉ាសណា
ណ ះ សសមត ច សីហន
ោន់ខ្ត្ គ្នែនោរសងស័យថា ពួ កយួ នកមមុយនិសត មិន
បសងក ើត្ ចលនត្សូ អាវធកមមុយនិសតខ្មែ រ កនុងរស ុក សដ្ើមបី
របឆុំងនឹងរពះអងា ។ នសោបាយ របស់សសមត ច សីហន
ខ្បបសនះ

វាបុំខ្បកអស់

នូ វត្នមា អពារកឹត្ភាពខ្មែ រ។

ដ្ូ សចន ះ សៅសលើឆកអនត រជាត្ិ, សគោប់សផ្តើមទក អពារកឹត្
ភាពខ្មែ រ ជា អពារកឹត្ភាពអកមែ ជាមួ យពួ កយួ នកមមុយ
និសត ឬ អពារកឹត្ភាពខ្កា ងោាយ ខ្ដ្ល អាសមរ ីោុំង មិន
អាចយល់រពមបានជាោច់ខ្ត្។
ិ
ខ្ត្ វបត្ត
ិ ជាមួ យ ចិនរបជាមានិត្ សៅឆនុំ ១៩៦៧ នុំឲ ស
សមត ច សីហន ខ្សវ ងរកោរទុំនក់ទុំនងជាថ្ែី ជាមួ យសហរដ្ឋ
អាសមរ ីក

ខ្ត្វាហាក់បីដ្ូចជារបត្់សនះ

វាពិបាកខ្ាុំង

ណាស់ ចុំសពាះរទង់ សរពាះ ោរសែ ័រគ (engagement) របស់
រទង់ ជាមួ យ ពួ កកមមុយនិសត មានជសរៅសរៅខ្ាង
ុំ ណាស់
ិ
សៅសហើយ ខ្ដ្លនុំឲរទង់មិនអាចខ្បរសរោយវញបាន។
ស
សមត ច សីហន បានសនន ិោឋន ថា រទង់នឹងបនត ោរសែ ័រគ
សនះ ាមោរបញ្ហចក់ របស់រទង់ ដ្ល់ពួកអន កដ្ឹកនុំ ចិន
20

ចិនលូ កនដ្ចូ លកនុងនសោបាយនផ្ទកនុងខ្មែ រ សោយបានជួ យគ្នុំរទោរបះ
សបារកសិករសៅភូ មិសុំ ូ ត្។
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨
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និង យួ ន កមមុយនិសតសៅសពលបណយសព សោក ហូ ជីញមី
ញ សៅទីរក ុងហាណូយ។
ខ្ត្ សសមត ច សីហន សៅខ្ត្រខ្សវ ងរក នូ វោរទុំនក់ទន
ុំ ងជា
ថ្ែី ជាមួ យសហរដ្ឋ អាសមរ ីក ដ្ូ ចោ៉ាង សៅនថ្ោទី ១១ មិថ្ន
ឆនុំ ១៩៦៨ ខ្មែ រ និង អាសមរ ីោុំង មាន ោររបារស័យ
ទក់ទង

ននកិចចោរទូ ត្

ិ
ជាថ្ែីស ើង វញ។

មជឈោឋននសោបាយអាសមរ ីោុំង

ខ្ត្សៅកនុង

វាមានខ្បកជាពីរមត្ិ

ផ្្ុយគ្នន : ទី១ គឺ សគខ្លងមានជុំសនឿ សៅសលើអពារកឹត្ភាព
ខ្មែ រ ដ្ូ សចន ះ រត្ូវរកមសធាបាយ នុំរស ុកខ្មែ រ ឲចូ លមកខ្ង
អាសមរ ីោុំង ខ្ត្ប៉ាសណា
ណ ះ។ ទី២ ជាមត្ិភាគត្ិច ខ្ដ្លសៅ
មានជុំសនឿថា សសមត ច សីហន អាច ខ្ក អពារកឹត្ភាពខ្មែ រ
ិ
ឲលអ វញបាន។
ពួ កទ ុំងសនះ គឺជាបកសពួ ក របស់សោក
Mick Mansfield សមាជិករពឹទធសភាអាសមរ ីោុំង ខ្ដ្ល
សោកសៅមានជុំសនឿថាសោក អាចនឹងនុំ សសមត ច សីហន
ិ
សអាយមករកផ្ល វូ រត្ូវ វញបាន។
អពាប្ក្ឹតខ្មែ ៃិង រលាក្ខាងលិច
អពារកឹត្ភាព វាអាចមានរបសិទធភាព លះរាខ្ត្មាន
ោរគ្នុំរទពីសុំណាក់ ននរបព័នធធានអនត រជាត្ិ។ ដ្ូ សចន ះ សបើ
សិនជា សសមត ច សីហន ចង់ឲមានោរធាន គឺ រត្ូវរទង់
បង្ហាញ នូ វគណភាព ននអពារកឹត្ភាពខ្មែ រ។ រត្ូវដ្ឹងថា
រស ុកខ្មែ រ សៅសពលសនះ មាន អងា ោរអនត រជាត្ិពីរ សុំរាប់
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨
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ោរពារ បូ រណភាពទឹកដ្ី គឺ : អងា ោរសហរបជាជាត្ិ (អ.
ស.ប.) និង គណកមែ ោរអនត រជាត្ិរត្ួ ត្ពិនិត្យ (C.I.C.) នន
កិចចរពមសរពៀង សស
ុ ឺខ្ណវ។
ទុំនក់ទុំនង

ជាមួ យ

អ.ស.ប.

វាមាន

ជូ នោលលអ

ជួ នោលមិនលអ ។ ខ្ត្ អ.ស.ប. ខ្ត្ងខ្ត្រកជានិចច នូ វោរ
សរមួ ល ននភាពានត្ឹង សលើមូលោឋន ពិត្ និង សសែ ើគ្នន។
ខ្ត្សៅកនុងបញ្ហា ខ្មែ រ-យួ នខ្ងត្ប
ូ ង ខ្ដ្លជាបញ្ហា ជាមួ យ
អាសម រ ីោុំងខ្ដ្រ មង្គ្នតីទូត្ខ្មែ រ ហាក់បីដ្ូចជា មិនមានទុំហុំ
នឹងអាចយកឈ្ន ះ អន កទ ុំងពីរសនះបាន សៅអ.ស.ប. សរពាះ
អ.ស.ប. ខ្ត្ងខ្ត្ សុំខ្ដ្ង នូ វោររបយ័ត្ន កនុងោររក
ដ្ុំសណាះរសាយ ដ្ូ ចោ៉ាង សិទធិសដ្ញាមកងទ័ពសយៀកកង
របស់ កងទ័ពអាសមរ ីោុំង និង យួ នខ្ងត្ប
ូ ង មកកនុង
ទឹកដ្ីខ្មែ រ។ សៅឆនុំ ១៩៦៤ រាជរោឋភិបាលខ្មែ រ បត ឹងសៅ
រក ុមរពឹកាសនត ិសម នន អ.ស.ប. ពីោរ្ានពាន ននកង
ទ័ពអាសមរ ីោុំង មកកនុងទឹកដ្ីខ្មែ រ។ សៅខ្ម ឧសភា-មិថ្
ន សៅសពលរបជុំពិសសសសត ីពីពាកយបណតឹងខ្មែ រ នន រក ុម
រពឹកាសនត ិសម សោក Stevenson ត្ុំណាង សហរដ្ឋ អាសម
រ ីក សៅ អ.ស.ប. បានបង្ហាញ នូ វ ភាពពុំរត្ឹមរត្ូវ
(incohérence) ននបណតឹងសនះ សោយសលើកជាសុំនួរថា សត្ើ
សហត្អវ ី ក៏ខ្មែ រ មិនសមចិត្តឲ C.I.C. រត្ួ ត្រាឲបានដ្ិត្
ដ្ល់ សៅាមរពុំរបទល់ ខ្មែ រ-យួ នខ្ងត្ប
ូ ង ខ្ដ្លជា អងា
ោរសពញចាប់មួយ អាចមានសមថ ភាពនឹង អាចនុំមក
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នូ វសនត ិសម

ាមរពុំខ្ដ្ន។

ោរសខ្មត ងសនះ

នុំឲអន ក

ិ
ត្ុំណាងខ្មែ រ រកសហត្សុំអាងពុំបានមកសវា ើយត្បវញ។
ខ្ត្
អ.ស.ប. បានបសងក ើត្ គណកមែ ោរមួ យ21 ឲមកពិនិត្យ
កខ្នា ងសកើត្សហត្ចងសរោយ។

បនទប់មកគណកមែ ោរ

សនះ បានសធវ ើសសចកត ីរាយោរណ៏សរមាលមួ យ កនុងសនះ សគ
ពុំោក់កុំហស ដ្ល់យួនខ្ងត្ប
ូ ងសនះសទ សហើយរគ្នន់ខ្ត្
ិ
សូ មឲគូ វវាទ
សធវ ើោរចរោគ្នន សដ្ើមបី រកដ្ុំសណាះរសាយ កឲ
ុំ
មានសកើត្សហត្សៅនថ្ោមម ខ្ត្ប៉ាសណា
ណ ះ។ សសចកត ីសសរមច
សនះ ជាបរាជ័យ ននភាគីខ្មែ រទ ុំងរស ុង។
ពិត្ណាស់សហើយថា C.I.C. វាជាវត្ងុធាត្របសទើសរំខ្នមួ យ
ដ្ល់សសមត ច សីហន និង យួ នកមមុយនិសត ោប់ាុំងពី ភា
គីទ ុំងពីរ មានទុំនក់ទុំនងសមាោត្់ ននោរសរបើខ្ដ្នដ្ីខ្មែ រ
ជាជរមងសោធា ននពួ កសយៀកកង។ សរឿងសនះ អាសមរ ីោុំង
ដ្ឹងចាស់ថាមានពិត្ សហើយទទូ ច ឲខ្មែ រអនញ្ហាត្ ឲ C.I.C.
សធវ ើកិចចោរមល ួនាមសសរ ី សលើខ្ដ្នដ្ីខ្មែ រ សៅកនុងរកបមណា
កិចចរពមសរពៀង សស
ុ ឺខ្ណវ។ សដ្ើមស ើយ ពួ កយួ នកមមុយនិសត
សូ មឲ គណកមែ ោរសនះ រត្ួ ត្ពិនិត្យ នូ វោរប្ចល
ូ អាវធ
យទធ ភ័ណាមកកនុងរស ុកខ្មែ រ សរពាះយល់ស ើញថាអាសមរ ីោុំង
ផ្តល់ជុំនួយសោធា សអាយខ្មែ រ ខ្ត្សរោយមក គុំនិត្ សនះ វា
សៅជាោុំបិទមមពីរ សរពាះពួ កមល ួន មានោរអនញ្ហាត្ពី
ជាសដ្ើមគុំនត្
ិ របស់របសទស កូ ដ្ីហវរ។ គណកមែ ោរមានសមាជិក៣ន
ក់។
21
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សសមត ច សីហន សរបើកុំពងខ្ផ្ កុំពង់សសាម សុំរាប់នុំចូល
អាវធយទធ ភ័ពធ ពីរបសទសចិន និង សហភាពសូ សវៀត្ សុំរាប់
ចាុំងសៅយួ នខ្ងត្ប
ូ ង។ រត្ូវដ្ឹងថា របត្ិភូទ ុំងបី នន
C.I.C. មាន អកបបកិ រ ិោ សផ្សងៗគ្នន : ពួ កឥណា
ា ហាក់
បីដ្ូចជា រពមទទួ ល សោយមានោររបយ័ត្ន នូ វោរពនយល់
ននរាជរោឋភិបាលខ្មែ រ,

ខ្ត្ពួ ក

ប៉ាូ លូ ញ

ហាក់បីដ្ូចជា

ោរពាររបសោជន៏ពួកមមុយនិសតខ្ត្មត ង, រ ីឯ ពួ ក ោណាោ
ិ
វញ

ខ្ដ្លជាដ្ុំណាងសោកខ្ងលិច មានអកបបកិ រ ិោ

ផ្្ុយពី របត្ិភូ ននរបសទស ប៉ាូ លូ ញ ខ្ដ្លនុំឲខ្បកឯកភាព
ននគណកមែ ោរ សហើយខ្លងមាន សសចកត ីរាយោរណ៏សទល
ផ្តល់ឲ អ.ស.ប.។ របត្ិភូនិមួយៗ ោាយជាភាគី ោរពារខ្ត្
របសោជន៏ បកសពួ កមល ួនសរៀងៗមល ួន។ របត្ិភូ ឥណា
ា រ ួម
ជាមួ យប៉ាូ លូ ច

ខ្ត្ងខ្ត្សធវ ើ

សសចកត ីរាយោរណ៏

ផ្្ុយពី

របត្ិភូ ោណាោ។ សសមត ច សីហន សមើលស ើញសរគ្នះថានក់
ដ្ល់

អពារកឹត្ភាព

សផ្អៀងសៅោន់សោកកមមុយនិសត

របស់រទង់ រទង់ក៏សសរមចចិត្ត ប្ឈប់សកមែ ភាព C.I.C.
សនះ ខ្ត្មត ង។ ោរណ៏សនះ ជាកុំហសមួ យខ្ាុំងណាស់ ចុំសពាះ
របជាជាត្ិខ្មែ រ គឺរពះអងា សបាះបង់ ខ្មលអនត រជាត្ិ សុំរាប់
ោរពារបូ រណភាពខ្ដ្នដ្ីខ្មែ រ។

ក្ត្តតគិតិយតត នៃកា ទាំលាក្់ ៃ. េីហៃ

ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨

60

វាមានោរយល់ស ើញពីរោ៉ាងមសគ្នន សៅាម អន កគ្នុំរទ
និង អន ករបឆុំងនឹង សសមត ច សីហន។ ចុំសពាះ ពួ កអន កគ្នុំ
រទសីហន គឺទកគ្នែនរញរា នូ វោរទុំោក់សនះ ជារដ្ឋ របហារ
មានបរសទសជាអន កបសងក ើត្ស ើង។ សារព័ត្៏មាន បារាុំង Le
Monde (២១ មីន ១៩៧០) សរសសរថាជា ‹រដ្ឋ របហារសពញ
ចាប់›។ សគសរបើពាកយសពញចាប់សនះ សរពាះ អន កសរសសរ
ពិបាក សរជើសសរ ីស នូ វភាពសសាែះរត្ង់ ននសត្ិបញ្ហា និង
រពលឹង ននរបព័នធនសោបាយ របស់សសមត ច សីហន ខ្ដ្ល
មានរ ូបភាព

ជារបបផ្តតច់ោរមួ យ។

ដ្ូ សចន ះ

វាគ្នែន

មសធាបាយសផ្សងណាមួ យសទៀត្ សៅកនុងបរ ិបទសពលសនះ
អាចរំលុំ របបសីហននិយមបាន សរតខ្ត្ពីសធវ ើរដ្ឋ របហារ ឬ
សធវ ើបដ្ិវត្ត ន៏ ខ្ត្ប៉ាសណា
ណ ះ។ ខ្ត្ រាជរោឋភិបាល សៅសពលសនះ
បានសរជើសសរ ីស

យកផ្ល វូ ចាប់មកសរបើ

សដ្ើមបីដ្កហូ ត្

អុំណាចផ្តតច់ោរពីសសមត ច សីហន។
សទះបីមានោរប៉ានប៉ាង ននពួ កបញ្ហាវនត បរសទស និង ខ្មែ រ
ិ
មួ យចុំនួន ពនយល់ខ្បបជា ោរវភាគគត្ិ
យត្ត ថា ោរទុំ
ោក់ សសមត ច សីហន មានោរសរៀបចុំចាស់ោស់ ននពួ ក
សាតន
ុំ ិយម និង រទង់ សិ រ ិមត្ៈ សោយមានជុំនួយពី CIA :
ដ្ូ ចោ៉ាង យកពួ កខ្មែ រសសរ ី និង រណសិរយរ ួបរ ួម ននសសរ ីោរ
ននជាត្ិសាសន៏ រត្ូវបានសគជិះជាន់សងក ត្់សងក ិន 22 មក
22

(F.U.L.R.O) រណសិរយសនះ រ ួបរ ួម សោយជនជាត្ិ ភាគត្ិចមួ យចុំនួន រស់
ី ួ នខ្ងត្ប
សៅ ដ្ុំបន់អសគន យ៏ នន ឥណឌច
ូ ិន កនុងទឹកដ្យ
ូ ង ខ្ដ្លបារាុំងសអា
(note de bas de page - suite)
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ជួ យជាកមាាុំងនផ្ទកនុង។ សហើយនិង សរបើឧបករណ៏ រោឋភិបា
ល សដ្ើមបី សធវ ើសអាយ សសមត ច សីហន សថ ិត្សៅកនុង សភាព
ឯោ សោយដ្កហូ ត្ នូ វរគប់មសធាបាយ ននសកមែ ភាព
ផ្តទល់ របស់សីហនុ្ សៅកនុងកិចចោររដ្ឋ បាល និង សៅសលើ
របជាករ ដ្ូ ចោ៉ាង សៅឆនុំ ១៩៦៩ រាជរោឋភិបាល បាន សធវ ើ
ោរសសរមច បីោ៉ាង :
១. ចរាចរ រោឋភិបាល ដ្ល់ រដ្ឋ បាលរគប់ថានក់ ហាមមិនឲ
សធវ ើោរទក់ទងផ្តទល់ជាមួ យមនទ ោល័យននរពះរបមមរដ្ឋ ។
រគប់កិចចោររដ្ឋ រត្ូវទក់ទង ាមផ្ល វូ រោឋភិបាល ខ្ត្មួ យ
គត្់។
២. ចរាចរ ដ្ល់ របធានអគា នយក នន សហរគ្នសជាត្ិ
ហាម មិនសអាយ បង់របាក់ ជូ នដ្ល់ហិបរបាក់ពិសសស
របស់សសមត ច សីហន ខ្ដ្លជាមសធាបាយសហរ្ា វត្ថុ របស់
រទង់ សុំរាប់ចុំណាយ គ្នែនកុំ រ ិត្ និង គ្នែនោររត្ួ ត្ពិនិត្យ
ពីអងា ោរជាត្ិណាមួ យ។
៣. រកសួ ងព័ត្៍ាមាន រត្ូវភាាប់នឹង ទីសតីោរ នននយករដ្ឋ ម
ង្គ្នតី។ ោរសសរមចសនះ គឺ ខ្ឃ្លុំង កុំសអាយ សសមត ច សីហន
សរបើរកសួ ងសនះជា ឧបករណ៏ សុំរាប់សធវ ើោរសឃ្លសន នូ វ
នសោបាយ ននរទង់។

យស្ែះថា Montagnard។ រណសិរយសនះ បសងក ើត្សោយ អាសមរោុំ
ី ង ជួយ
ចាុំងរបឆុំងនឹងយួ នកមមុយនិសត។
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ិ
សួ រថា ោរវភាគសនះ
វាជាោរពិត្ខ្ដ្រឬសទ ? គុំនិត្ពីរ
របឆុំងគ្នន ខ្ដ្លសយើងសលើកមកបង្ហាញខ្ងសរោមសនះ។
ៃិរក្េ ររទ នៃភាគីប្រឆាំងគ្នា
រគ្នលជាំហ រេ់េរមត ច េីហៃ : (ដ្ករសង ពីសសចកត ី
របោស របស់សសមត ច សីហន ចះនថ្ោទី ២០ មីន ឆនុំ
១៩៧០) ទក ោរទុំោក់រទង់ សោយ សភាជាត្ិ (រដ្ឋ សភា
ជាត្ិ និង រក ុមរពឹកា ននរពះរាជាណាចរក) ជាអុំសពើឥត្
រសបចាប់ សរពាះថា សៅឆនុំ ១៩៦០ រទង់ រត្ូវបាន
ិ
ខ្ត្ងាុំងជារបមមរដ្ឋ អស់មួយជី វត្
សោយ សភាជាត្ិ
រសបាមចាប់ ននរដ្ឋ ធមែ ន្ា

សហើយ រទង់ បានសធវ ើ

សោចរបណិធាន សៅចុំសពាះមម សភាជាត្ិ រសបាម
ិ
ចាប់ ននរដ្ឋ ធមែ ន្ា ខ្ថ្មសទៀត្។ មា៉ា ងវញសទៀត្
សៅកនុង
ចាប់រដ្ឋ ធមែ ន្ា ឥត្មាន បទបប្ា ត្ិ ណាមួ យ ខ្ដ្ល
អនញ្ហាត្ សអាយ សភាជាត្ិ និង រោឋភិបាល អាចដ្ក
ដ្ុំខ្ណងរបមមរដ្ឋ បានសនះសទ សរពាះជាដ្ុំខ្ណង ខ្ត្ងាុំង
ិ ដ្ូ សចន ះ មានខ្ត្ ាមផ្ល វូ របជាមត្ិ ប៉ាសណា
អស់មួយជី វត្។
ណ ះ
សទ ខ្ដ្លអាចហូ ត្ដ្ុំខ្ណង របមមរដ្ឋ បាន។ ដ្ូ សចន ះ រទង់
មិនខ្ាច យកបញ្ហាសនះ ោក់សអាយ របជាមត្ិ ជាអន ក
សសរមច កនុងលកេ មណា សអាយមាន ោរធាន ដ្ល់សវត្ថ ិ
ភាពដ្ល់រទង់ជាមន។

ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
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រគ្នលជាំហ

រេ់ោជ ោកភិបាល : (ដ្ករសងពី សសចកត ី

របោស របស់រាជរោឋភិបាល ចះនថ្ោទី ៥ សមសា ឆនុំ ១៩៧០)
សៅឆនុំ ១៩៦០ បនទប់ពីរបជាបាត្កមែ សសមត ច សីហន រត្ូវ
ិ សោយ របធាន
បាន របោស ជារបមមរដ្ឋ អស់មួយជី វត្
រដ្ឋ សភា សៅកនុង អងា របជុំជាសាធារណៈ សោយគ្នែន ោរ
សបាះសឆនត្ជាមន។ សរោយពីោររបោសសនះមក គឺរគ្នន់
ខ្ត្មានោរទះនដ្ ពីសុំណាក់ ត្ុំណាងរាង្គ្សត សដ្ើមបីអនម័ត្
ិ សៅនថ្ោទី ១៨
នូ វោររបោសសនះ ខ្ត្ប៉ាសណា
ណ ះ។ ផ្្ុយសៅវញ
មីន ឆនុំ ១៩៧០, បនទប់ពីរបជាបាត្កមែ របឆុំងនឹង
សីហន, សភាជាត្ិ បានរបោស ដ្កដ្ុំខ្ណង របមមរដ្ឋ
ិ ពីសសមត ច សីហន ាមោរសបាះសឆនត្ ជាសា
អស់មួយជី វត្
ធារណៈ សៅសលើសវទិោ (s’est prononcé au scrutin public
à la tribune) : ៩២ សសមា ងសចញពី ៩២ មានវត្ត មាន។
សោយអារស័យ កប
ួ ន រសបនិយម ននទរមង់ (règle du
parallélisme des formes), អវ ីខ្ដ្ល សភាជាត្ិ សៅសពល
នះ បានបសងក ើត្ឲមាន, សភាជាត្ិមួយសទៀត្ ក៏អាច លប
ិ
វញបានសនះខ្ដ្រ។
ដ្ូ សចន ះ សបើ រដ្ឋ សភា សៅឆនុំ ១៩៦០ បាន
ខ្ត្ងាុំង សសមត ច សីហន ជារបមមរដ្ឋ , សភាជាត្ិ សៅឆនុំ
១៩៧០ ក៏អាចដ្កហូ ត្ត្ុំខ្ណងរពះអងា បានខ្ដ្រ សៅកនុង
ទរមង់ចាប់ដ្ូចគ្នន។ ដ្ូ សចន ះ វាគ្នែនោុំបាច់មាន បទបប្ា
ត្ិ ោ៉ាងចាស់ណាមួ យ សុំរាប់ទុំោក់ របមមរដ្ឋ សនះស ើយ។
មា៉ា ងមួ យសទៀត្ សសមត ច សីហន ទមទរ ថាត្ុំខ្ណងមល ួន
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
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ិ ជាធមែ ា សៅកនុង រដ្ឋ ធមែ ន្ា
ជាត្ុំខ្ណងអស់មួយជី វត្។
ឆនុំ ១៩៤៧ សគស ើញមានខ្ត្ រពះមហាកសរត្ មានក់គត្់
ិ
ខ្ដ្លទទួ លត្ុំខ្ណង អស់មួយជី វត្។
រស ុកខ្មែ រ ជា រាជានិយមអារស័យរដ្ឋ ធមែ ន្ា , សៅសពលណា
ខ្ដ្លរពះមហាកសរត្ សគត្, រក ុមរពឹការាជសមបត្ត ិ រត្ូវ
សរជើសសរ ីស រពះមហាកសរត្ថ្ែី (មារា ៣០)។ កនុងករណី ខ្ដ្ល
ោលៈសទសៈ មិនអនញ្ហាត្សអាយសធវ ើបាន សោយសហត្ផ្ល
រដ្ឋ , រក ុមរពឹការាជសមបត្ត ិ រត្ូវ សបាះសឆនត្ សរជើសសរ ីស រក ុម
រពឹកា រាជានសិទធិ ខ្ដ្លជា អន កទទួ ល ជាបសណា
ណ ះអាសនន
នូ វរាជាពទវ សិទធិ (មារា ៣០ស្ន
ួ )។ គឺ សបើគ្នែន រក ុមរពឹកា
រាជានសិទធិ សទើបអាចនឹងខ្ត្ងាុំង របមមរដ្ឋ

សដ្ើមបី

ជុំនួស រក ុមរពឹកាសនះ (មារា ១២២)។ សោយសហត្សនះ,
របមមរដ្ឋ មិនអាចមានសិទធិ សលើសពី រក ុមរពឹការាជន
សិទធិ

ខ្ដ្លមល ួនជុំនួស

អះអាងថា

បានសនះ។

មល ួនជាបគា លអភិសិត្ត,

ខ្ត្សបើមល ួន សធវ ើោរ
គ្នែននរណា

អាច

ិ ដ្ូ ចរពះមហា
រំសោភបាន និង មានត្ុំខ្ណងអស់មួយជី វត្
កសរត្ សហើយខ្ឃ្លុំង មិនសអាយមានរពះមហាកសរត្ រគង
រាជសមបត្ត ិ គឺចាស់ជាមល ួនជា អន កដ្សណតើមរាជយ សនះឯង។
ដ្ូ សចន ះ អាណត្ត ិ របស់របមមរដ្ឋ វារគ្នន់ខ្ត្ បសណា
ត ះអាសនន ,
មិនសទៀង និង សគអាចដ្កហូ ត្បាន។
សបើសោគាម រដ្ឋ ធមែ ន្ា , អាណត្ត ិ របស់របមមរដ្ឋ វាពុំ
អាចសលើសពី អាណត្ត ិ របស់រក ុមរាជនសិទធិ បានសនះស ើយ
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
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(៤ ឆនុំ) សរពាះ របមមរដ្ឋ ជាអន កជុំនួស រក ុមរពឹកាសនះ។ សបើ
សោងាម សហត្ផ្លរត្ឹមរត្ូវ (logique) ននរដ្ឋ ធមែ ន្ា ,
របមមរដ្ឋ រត្ូវសរជើសសរ ីសស ើង សរៀងរាល់សដ្ើម នន នីត្ិោល
សភា ជានិចច ខ្ដ្ល សសមត ច សីហន រទង់មិនខ្ដ្លយកមក
អនវត្ត សនះស ើយ ាុំងពីរពះអងា រត្ូវបាន របធានរដ្ឋ
សភា របោសខ្ត្ងាុំងរពះអងា ជារពះរបមមរដ្ឋ សៅឆនុំ
១៩៦០។ ដ្ូ សចន ះ មកដ្ល់ឆនុំ ១៩៦៥, រពះអងា ខ្លងមានឋា
នៈជា របមមរដ្ឋ រសបចាប់។
សសមត ច សីហន យល់ស ើញថា មានខ្ត្របជាមត្ិសទ ខ្ដ្ល
អាចដ្កហូ ត្ដ្ុំខ្ណងរពះអងា បាន។
រដ្ឋ ធមែ ន្ា

សៅរត្ង់ចុំណចសនះ

បដ្ិញ្ហាត្ថា របជាមត្ិ អាចសធវ ើបាន លះ

រាខ្ត្មានទុំនស់ រវាង រដ្ឋ សភា នឹង សមាជជាត្ិ សហើយ
សៅកនុងករណី ខ្ដ្លអងា ោរត្ុំណាងរបជាពលរដ្ឋ (រដ្ឋ សភា)
យល់ស ើញថា រត្ូវសធវ ើោុំបាច់។ មារា បដ្ិញ្ហាត្ថា : រដ្ឋ
សភា អាចសអាយសរៀបចុំសធវ ើ របជាមត្ិ សលើ សុំនួរទ ុំងឡាយ
ណា ខ្ដ្លជារបធានបទ ននោរសសរមចចិត្តមួយ របស់
សមាជជាត្ិ23។
ិ
មួ យវញសទៀត្
ាមទសសនៈ រកមរពហែ ទណា, សសមត ច សីហន
អាចនឹងមានសរគ្នះថានក់ដ្ល់រពះអងា ពីបទ បុំពានរដ្ឋ ធមែ
ិ ទកមែ ខ្ដ្លមាន
ន្ា ។ មារា ២២១ បដ្ិញ្ហាត្ ថា : វសចា
23

L’assemblée peut instituer un referendum sur les questions qui
ont fait l’objet d’une résolution du Congrès.
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨

66

សគ្នលសៅ ដ្ូ រ ឬ បុំផ្តាញ... រដ្ឋ ធមែ ន្ា ននរពះរាជាណាចរក
...រត្ូវបានផ្តនទសទស ជាសទសឧរកិដ្ឋ ករមិត្ទី៣។ កនុង
ករណី ខ្ដ្ល សសមត ច សីហន បានបុំពាន រដ្ឋ ធមែ ន្ា សោយ
ិ នូ វ ជនខ្មែ រទ ុំងឡាយ ខ្ដ្ល
ោប់ ុំឃ្លង
ុំ និង របហារជី វត្
ប៉ាូ លីស មានោរសងស័យ ជា ខ្មែ ររកហម។ កនុងករណីសនះ
រទង់បានបុំពាន បទបប្ា ត្ិ រដ្ឋ ធមែ ន្ា ខ្ដ្លធាន ដ្ល់
ិ
របជាពលរដ្ឋ នូ វសសរ ីភាព និង សវត្ថ ិភាពសាធាណៈ។ វសចា
ទកមែ របឆុំងនឹង រដ្ឋ ធមែ ន្ា គឺ មានោរបករសាយ
ាមផ្ល វូ ចាប់ សហើយរត្ូវខ្ត្អនវត្ត ។
សលើសពីសនះសៅសទៀត្ សសមត ច សីហន បានអនញ្ហាត្សអាយ
កងទ័ព

ពួ កសយៀកកង

្ានពានខ្ដ្នដ្ីខ្មែ រ

សហើយ

របឆុំងនឹង ោររបោស នូ វភាពអាសនន នន រដ្ឋ សភា។
មិនខ្ត្ប៉ាសណា
ណ ះ រទង់បាន បសណតញ C.I.C. សរពាះមិនចង់សអា
យ គណកមែ ោរសនះ សធវ ើោរកត្់សហត្ ននវត្ត មាន ននពួ ក
សយៀកកង សៅកនុងខ្ដ្នដ្ីខ្មែ រ។
សយើងស ើញថា និសកេ បបទ របស់សសមត ច សីហន គឺខ្ផ្អកសលើ
អុំណាច ននរបជាពលរដ្ឋ គឺថា មានខ្ត្ របជាមត្ិ ខ្ដ្ល
ិ ខ្ផ្អក
អាចហូ ត្ត្ុំខ្ណងរទង់បាន។ រ ីឯ រាជរោឋភិបាល វញ
សលើអុំណាច សភាជាត្ិ ខ្ដ្លជាត្ុំណាង ននរបជាពលរដ្ឋ ។
បដ្ិសោគ នននិសកេ បបទទ ុំងពីរខ្ងសលើសនះ វាសៅមាន
ភាពចរមូងចរមាស់

រហូ ត្មកដ្ល់សពវ នថ្ោសនះ

សៅកនុង

មត្ិសាធារណៈជន។ សពសសមត ច សីហន ជាអន កឈ្ន ះ សហើយ
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
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រត្ូវ គណបកសរបជាជនខ្មែ រ ខ្ដ្លជាបកសោន់អុំណាច សគ
ិ រសជាត្ិ, សៅកនុងករណីសនះ សធវ ើសអា
ទករពះអងា ជាវរប
យនិសកេ បបទ របស់សសមត ច សីហន ោាយជា និសកេ បបទជា
ផ្ល វូ ោរ។ ដ្ូ សចន ះ សគទកោរទុំោក់សសមត ច សីហន ជារដ្ឋ
របហារ បងក ស ើង សោយពួ កជនកបត្់ជាត្ិ ខ្ដ្លសគសៅថា
បន លន់នល់។ ខ្ត្សៅមម ោរពិត្មួ យ ខ្ដ្លមានចាប់
ជាកុំណល់, ោរទក ជារដ្ឋ របហារ វាជាោរយល់ស ើញ ដ្៏
អារកក់អារកី សរពាះជាសោបល់ សោយមិនគិត្ដ្ល់ រដ្ឋ
សភា ខ្ដ្លជា សាថប័នដ្ុំណាងរបជាពលរដ្ឋ ។ រត្ូវដ្ឹងថា រដ្ឋ
សភា នីត្ោ
ិ ល ១៩៦៦-១៩៧០ ជាត្ុំណាងរបជារាង្គ្សតខ្មែ រ
សោយយថាភាព មិនខ្មនដ្ូ ច រដ្ឋ សភា មនៗ ខ្ដ្លគណ
កមែ ោរនយក

ននចលនសងា ម

ជាអន កសរជើសសរ ីស

សបកេ ជនត្ុំណាងរាង្គ្សត សអាយរបជារាង្គ្សត សរជើសសរ ីសសនះស ើ
យ។ សយើងដ្ករសង រពះសនទ ថា នន សសមត ច សីហន រទង់
ខ្ថ្ាងសៅោន់រដ្ឋ សភា :

ិ សហ
« ...វាោ ជាបឋមរបស់ម្ុុំ គឺម្ុុំខ្ថ្ាងជូ ន សហជី វនី
ិ នូ វសសចកត ីសរសសើរ ោ៉ាងខ្ាុំង ចុំសពាះ និង ោ៉ាងខ្ាុំង
ជី វន
ិ សហជី វន
ិ ជាអន កត្ុំណាងរាង្គ្សត
ោាបុំផ្ត្របស់ម្ុុំ។ សហជី វនី
របស់របជារាង្គ្សតខ្មែ រ សោយ យថាសហត្ មិនខ្មនដ្ូ ចអន ក
ត្ុំណាងរាង្គ្សតមនៗ ខ្ដ្លជាសបកេ ជន ខ្ដ្លគណកមែ ធិោរ
នយកសងា មសយើង ោត្់ាុំង សហើយខ្ដ្លអន កសបាះសឆនត្
ភាគសរចើន បស្ច ញមត្ិ យល់រពមសនះសទ។ សហត្សនះ អត្ថ
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
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ិ សហជី វន
ិ មានភាព
ន័យ ននអាណត្ត ិ របស់សហជី វនី
រ ឹងបឹង រកអន កណាជុំទស់ពុំបាន សោយសហត្ថា ជនរ ួម
ជាត្ិ ននសយើង មានសសរ ីភាព សពញទី កនុងោរសរជើសសរ ីស។
ម្ុុំសូមសរសសើរផ្ងខ្ដ្រ ចុំសពាះអន កសបាះទូ សៅ ខ្ដ្លបាន
បស្ច ញឲស ើញោរវអ ិនសអអខ្ងនសោបាយមល ួន សោយនុំ
គ្ននសៅសបាះសឆនត្ កនុងសសចកត ីសរៀបរយ និង សោយសគ្នរពវ ិ
ន័យ ននពលរដ្ឋ ។ របសទសសយើង ខ្ដ្លបានបង្ហាញឲស ើញ
នូ វដ្ុំសណើរ ននលទធ ិរបជាធិបសត្យយ ពិត្របាកដ្ ខ្បបសនះ
អាចមានសសចកត ីសវែ ើងបាន

សោយសមសហត្ផ្ល

សៅ

សពលខ្ដ្ល ពួ កមហាអុំណាច កនុងសោក ខ្ដ្លាុំងមល ួនជា
សសរ ីសនះ ហានសលើកយកមកសធវ ើជាឱទហរណ៏ នូ វោរសបាះ
សឆនត្បនា ុំ ខ្ដ្លរបបរគប់រគង នននរពនគរសរៀបចុំរបឌ្ិត្
ស ើង។ ក៏ប៉ាខ្នត សយើងមិនរត្ូវសភា ចឲសសាះថា លទធ ិរបជាធិប
សត្យយខ្មែ រសនះ ខ្ដ្លម្ុុំ របឹងខ្របង សរមឹត្សរមាុំង និងជា
ទី សងឃឹមរបស់ម្ុុំ អាចរស់បាន មកទល់នឹងសពលសនះ
សហើយ អាចមានលកេ ណៈ ខ្បបសនះបាន គឺសោយសារ

សងា មសយើង... »
សោគាម រពះសន្ុកថាសនះ សយើងស ើញថា រដ្ឋ សភាជាត្ិ
ខ្មែ រ នីត្ិោល ១៩៦៦-១៩៧០ មានសពលភាព អាច ដ្ក
ហូ ត្ត្ុំខ្ណង របមមបាន សោយសារមល ួនជា រដ្ឋ សភា របស់
របជារាង្គ្សតខ្មែ រ សោយ យថាភាព។
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អភិប្ក្ម នៃកា ទាំលាក្់ ៃរោតត ម េីហៃ
ោររលុំ នន សសមត ច សីហន សោយមល ួនឯង, សៅកនុងករណី
ខ្ដ្ល ដ្ុំណួលសនះ ជា លទធ ផ្ល ននភាពរលួ យ ននរបប
រគប់រគងសងា ម និង ោរមិនសពញចិត្តទូសៅ ននរគប់
កមាាុំងនសោបាយជាត្ិ ខ្ដ្លហាក់បី គ្នែនពាក់ព័នធសសាះ
នឹង ដ្ុំសណើរបនត ោុំបាច់ នននសោបាយ សរោយពីោររលុំ
សនះ។ ោរណ៏សនះ ជាោរបារមភ មួយ ចុំសពាះ របបថ្ែី កនុងោរ
ទក់ទញរគប់កមាាុំងនសោបាយ សអាយគ្នុំរទមល ួន និង
ោរទទួ លសាាល់មល ួន ជា របបសពញចាប់ ពីសុំណាក់ សហ
គមអនត រជាត្ិ។
ប្ពឹតតិកា ណ៏
សដ្ើមបី រសួ លាមោន សលើអភិរកម ននោរទុំោក់ សសមត ច
សីហន សយើងសលើកយករពឹត្តិោរណ៏សុំខ្ន់ មកបង្ហាញជា
ោលរបវត្ត ិ មន និង សរោយបនត ិច នននថ្ោទី ១៨ មីន ឆនុំ
១៩៧០។
សៅនថ្ោទី ៦ មក្ោ ឆាាំ ១៩៧០, សសមត ច សីហន បានោក
សចញពីរស ុកខ្មែ រ សៅោន់រស ុកបារាុំង ោ៉ាងរបោប់ទ ុំង
យប់ សោយគ្នែនរបាប់រោឋភិបាលជាមន។ រទង់សលើកយក
សហត្ផ្ល ននសមភាព ខ្ដ្លត្រមូវសអាយរទង់សៅពាបាល
សៅរស ុកបារាុំង។
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សៅនថ្ោទី ៣ ក្មភ ៈ ឆាាំ ១៩៧០, រដ្ឋ សភា ោប់យក ករណី រត្់
ពនធ រកណាត្់ពីរក ុងហងកង ខ្ដ្លមាន វរសសនីយឯក អ៊ុំ
មាណូ រ ិនធ , រដ្ឋ សលខ្ធិោរ រកសួ ង ោរពារនផ្ទដ្ីរបសទស,
មានជាប់ទក់ទង ; សោកជា បងនថ្ា ននសសមត ច សីហន។
សៅនថ្ោទី ៨ មីនា ឆាាំ ១៩៧០ មានផ្្ុះបាត្កមែ សៅសមត្ត
សាវយសរៀង របឆុំងនឹង វត្ត មានសយៀកកង សៅកនុងខ្ដ្ន
ដ្ីខ្មែ រ។ ពួ កបាត្ករ ត្រមូ វសអាយពួ កសយៀកកង ោកសចញ
ពីរស ុកខ្មែ រ ជាបនទន់។
សៅនថ្ោទី ១១ មីនា ឆាាំ ១៩៧០ មានផ្្ុះបាត្កមែ មួ យ
សទៀត្ សៅទីរក ុងភន ុំសពញ របឆុំងនឹង សយៀកកង និង យួ ន
ខ្ងសជើង។ សាថនទូ ត្ ននរោឋភិបាលបសណា
ណ ះអាសនន យួ ន
ខ្ងត្ប
ូ ង (សយៀកកង) និង យួ នខ្ងសជើង បានរត្ូវពួ ក
ិ
បាត្ករ ភាគសរចើនជា សិសសវទាល័
យ វាយកុំសទច។
សៅនថ្ោទី ១៤ មីនា ឆាាំ ១៩៧០, សសមត ច សីហន សផ្ាើ ទូ សលម
ចុំសពាះ រោឋភិបាល សៅកនុងសនះ រទង់បញ្ហចក់ថា រទង់មិន
គ្នុំរទ ពួ កបាត្ករ សនះស ើយ។
សៅនថ្ោទី ១៦ មីនា ឆាាំ ១៩៧០ មានោររបជុំមួយ រវាង
របត្ិភូខ្មែ រ នឹង របត្ិភូ សយៀកកង និង យួ នខ្ងសជើង ខ្ត្
គ្នែនលទធ ផ្ល។

សៅនថ្ោដ្ខ្ដ្លសនះ

មានបាត្កមែ ជាថ្ែី

របឆុំងនឹងយួ ន សៅមមរដ្ឋ សភា ខ្ដ្លកុំពង របជុំ ពិនិត្យ
ករណី រត្់ពនធ ខ្ដ្លមានសោក អ៊ុំ មាណូ រ ិនធ មានជាប់ទក់
ទង។ ពួ កបាត្ករ ទមទរ សអាយរដ្ឋ សភា សោះរសាយជា
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បនទន់ នូ វបញ្ហា ត្រមូវសអាយ ទ័ពសយៀកកង និង យួ ន
ខ្ងសជើង ដ្កសចញពីខ្ដ្នដ្ីខ្មែ រ។ រោឋភិបាល និង មហា
កសរត្ីោនី ជាមាា របស់សសមត ច សីហន សសរមចប្ចន
ូ
របត្ិភូមួ យ មាន ឥសសរជន បីនក់, រទង់ កនទ ល់, សោក
ខ្យម សមប
ូ រណ៏ និង ឧប គឹម អាង សៅរស ុកបារាុំង សដ្ើមបី
ពនយល់ ដ្ល់សសមត ច សីហន អុំពី សាថនភាពពិត្ សៅកនុង
រស ុក ខ្ត្ រទង់ បដ្ិសសធ មិនរពមទទួ លជួ ប របត្ិភូសនះ។
សៅនថ្ោទី ១៧ មីនា ឆាាំ ១៩៧០, សោក នល់ លន់ របោស
ិ ុ ោប់ ុំ វរសសនីយរត្ី បូ ខ្ហល, សមប៉ាូ លិស ទីរក ុង
ាមវទយ
ភន ុំសពញ, ពីបទ ប៉ានប៉ាង សធវ ើរដ្ឋ របហារ របឆុំងនឹង រោឋភិ
បាល។
សៅនថ្ោទី ១៨ មីនា ឆាាំ ១៩៧០, សៅសពលខ្ដ្ល សសមត ច
សីហន សធវ ើទសសនកិចចជាផ្ល វូ ោរ សៅសហភាពសូ សវៀត្, សៅ
សមា៉ាង ១៣កនា ះ សមា៉ាងសៅកមពុជា សភាជាត្ិខ្មែ រ បានសបាះ
សឆនត្ ទុំោក់សសមត ច សីហន ពីត្ុំខ្ណង របមមរដ្ឋ ។
សៅនថ្ោទី ១៩ មីនា ឆាាំ ១៩៧០, សោក លន់ នល់ របោស
នូ វឱសានវាទ ចុំសពាះ សយៀកកង និង យួ នខ្ងសជើង សអា
យដ្កកងទ័ពមល ួន សចញពីខ្ដ្នដ្ីខ្មែ រ កនុងរយៈសពល ៤៨
ិ ុ ពីទី
សមា៉ាង។ រ ីឯ សសមត ច សីហន សធវ ើោរអុំពាវនវ ាមវទយ
រក ុង សប៉ាោុំង សូ មសអាយខ្មែ រ សងើបបះសបារ របឆុំងនឹង រ
ោឋភិបាល ដ្ឹកនុំសោយសោក លន់ នល់ មានស្ែះថា
រាជរោឋភិបាលសរសាចរសង់ជាត្ិ។
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
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សយើងឈ្ប់មួយរយៈសិន សដ្ើមបី ពិនិត្យ និង អត្ថ ធិបាយ
អុំពីរពឹត្តិោរណ៏ ខ្ដ្លមានសកើត្ស ើងសនះ។
សុំនួរ ខ្ដ្លជា សបះដ្ូ ង ននរពឹត្តិោរណ៏ គឺ : សត្ើ អន កណា សៅ
ពីសរោយ នូ វ ោរបះសបារ របឆុំងនឹង សយៀកកង និង យួ ន
ខ្ងសជើង សៅសមត្ត សាវយសរៀង និង ទីរក ុងភន ុំសពញ ?
កនុងជុំនួប សសមត ច សីហន ជាមួ យសោក លន់ នល់ 24 សៅទី
រក ុងបារ ីស កនុងខ្ម កមភ ៈ ឆនុំ ១៩៧០, អន កទ ុំងពីរ បាន
សលើកយក បញ្ហា ននវត្ត មាន ទ័ពយួ នកមមុយនិសតសៅរស ុក
ខ្មែ រ ខ្ដ្លជាចុំណចសតត នុំសអាយបាត្់ ភាពសជឿជាក់ សលើ
សគ្នលោរណ៏ ននអពារកឹត្ភាពខ្មែ រ ពីសុំណាក់ សហគម
អនត រជាត្ិ និង ជាោររំខ្នដ្ល់ ោររបរស័យទក់ទង
ាមផ្ល វូ ទូ ត្ជាថ្ែី ជាមួ យសហរដ្ឋ អាសមរ ិក។ រត្ូវដ្ឹងថា ស
សមត ច សីហន បានសសន ើសុំសអាយសោក លន់ នល់ ដ្ឹងនុំ រោឋ
ភិបាលសរសាចរសង់ជាត្ិ

សោយមាន

ខ្ផ្នទីផ្ល វូ

នសោបាយបីោ៉ាង : ខ្កនសោបាយសសដ្ឋ កិចច, ខ្សវ ងរកផ្ល វូ
ិ នូ វនសោបាយ
ថ្ែី ននអនគត្ជាត្ិ និង ពិនិត្យស ើង វញ
ោរបរសទស។
សៅសពលសនះ រដ្ឋ ខ្មែ រ សថ ិត្សៅកនុង ភាពកស័យទន់ រហូ ត្
គ្នែនលយសុំរាប់ ចុំណាយសបៀវត្ស ដ្ល់អនករាជោរ។ សសដ្ឋ
24

សោក លន់ នល់ សៅសពលសនះ អស្ា ញ
ើ សៅពាបាលជមោ ឺសៅរស ុកបារាុំង
ាុំងពីខ្ម សីហា ឆនុំ ១៩៦៩ សមា ះ។ សៅកនុងរយៈសពលសនះ រទង់ សិ រ ិមត្ៈ,
អននយករដ្ឋ មង្គ្នតីទី១ ជាអន ក ទទួ លោន់ដ្ុំខ្ណង បសណា
ណ ះអាសនន ជា
នយករដ្ឋ មង្គ្នតី ននរោឋភិបាលសរសាចរសង់ជាត្ិ។
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
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កិចចជាត្ិ

ឋិត្សៅកនុង

ភាពសនា ប់លាិត្នលា

(coma

léthargique)។ សាថនភាពសនះគឺជាលទធ ផ្ល នននសោបាយ
សសដ្ឋ កិចច ត្រមង់ទិសសៅរក សសដ្ឋ កិចចខ្ផ្នោរ ននចលន
សងា មរាង្គ្សតនិយម។ រយៈសពល ដ្៏រងសរឿង របស់ សងា ម វា
ិ សសរ ីវ ូបនីយកមែ សសដ្ឋ កិចច
មកដ្ល់ទីប្ច ប់, ដ្ូ សចន ះ កមែ វធី
ិ យមួ យចុំនួន រត្ូវបានរដ្ឋ សភា សបាះ
ននរោឋភិបាល កនុង វស័
សឆនត្យល់រពមសអាយអនវត្ត ។ សៅសពលសមាជជាត្ិ ចង
សរោយ ននរបបសងា ម, សសមត ច សីហន មានរបត្ិកមែ
របឆុំងនឹង នសោបាយសសដ្ឋ កិចច របស់រោឋភិបាល សោយ
បញ្ហាសអាយរដ្ឋ មង្គ្នតី សសាែះនឹងរពះអងា ោខ្លងពីត្ុំខ្ណង
មនសបើកសមាជជាត្ិ សោយរទង់នឹកសាែនថា រោឋភិបាល
នឹងោខ្លងខ្ដ្រ។ ោររង់ោុំរបស់រទង់ វាសកើត្ស ើងផ្្ុយ
ិ គឺថា មិនរគ្នន់ខ្ត្ រោឋភិបាល មិនោខ្លងខ្ត្
សៅវញ
ប៉ាសណា
ណ ះសទ គឺខ្ថ្មទ ុំង សរ ីសជុំនួសភាាម រដ្ឋ មង្គ្នតីោខ្លងពី
ត្ុំខ្ណង សហើយសៅសពលសមាជាត្ិ បានត្ាុំង ខ្ាុំងោា
នូ វរគប់ ោរសោទរបោន់ ពីវាគែ ិន បានសរៀបចុំសោយរពះ
អងា សដ្ើមបីទុំោក់រោឋភិបាលសអាយបាន។
ចុំសពាះ សសមត ច សីហន រពះអងា មល ួនឯង រទង់មិនទទួ ល
សាាល់បរាជ័យ របស់សងា ម ខ្ដ្លជាកូ នជាទីរសឡាញ់ របស់
ិ ិោ ឆនុំ ១៩៦៨ រពះអងា បាន
រទង់។ ដ្ូ ចោ៉ាង សៅខ្ម វចា
សរៀបចុំ សធវ ើបណយ ដ្៏អឹកធឹក ននោររំលឹកមួ បទី ១៥ឆនុំ នន
ឯករាជយជាត្ិ សោយមាន ាុំងពិព័រណ៏ជាសាធារណៈ នន
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨
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សាននដ្ របស់សងា ម។ ដ្ូ សចន ះ រទង់មិនអាចយល់រពមបាន
នូ វនសោបាយសសដ្ឋ កិចចណាមួ យ ខ្ដ្លផ្្ុយ ពីនសោបាយ

សងា ម។ សួ រថា សៅសពលជុំនួប ជាមួ យសោក លន់ នល់
សត្ើរទង់អនញ្ហាត្សអាយសោក លន់ នល់ សសើស រ ី នូ វទុំនក់
ទុំនងពិសសស របស់រពះអងា ជាមួ យ ពួ កយួ នកមែ យនិសត
ខ្ដ្រឬសទ ? របាកដ្ណាស់សហើយថា បញ្ហាសនះ រទង់ធាាប់បាន
សលើកវាយក ោត្រត្ោង ជាសាធារណៈ សៅឆនុំ ១៩៦៩ ចះ
ផ្ាយកនុង រពឹត្តិប៍ារត្ ជាភាសាបារាុំង25 « Réalité » បង្ហាញ
នូ វទីាុំង របស់ពួកយួ នកមមុយនិសត សៅកនុងខ្ដ្នដ្ីខ្មែ រ។
ិ
មួ យវញសទៀត្
គឺសៅនថ្ោទី១៩ មីន ឆនុំ ១៩៦៧, សសមត ច
សីហន បានសធវ ើោរអុំពាវនវសូ មសអាយរបសទសទ ុំងឡាយ
ទទួ លសាាល់រពុំខ្ដ្ន និង សគ្នរពបូ រណភាព ខ្ដ្នដ្ីខ្មែ រ។
ដ្ូ សចន ះ ចាស់ជារទង់ សលើកបញ្ហាដ្ខ្ដ្លសនះ មកពិសរគ្នះគ្នន
ជាមួ យសោក លន់ នល់ ខ្ដ្លជានយករដ្ឋ មង្គ្នតី ជាពុំខ្
ន។ ខ្ត្រត្ង់ថា រទង់ បានញុះញង់ សអាយមាន សធវ ើបាត្កមែ
របឆុំងនឹង វត្ត មានពួ កយួ នកមមុយនិសត សៅកនុងរស ុក
ខ្មែ រ

វាហាក់បីដ្ូចជា

រពះអងា សសាតះសលើរទូងឯង

សរពាះ

ិ
នសោបាយ របស់រទង់ វាពាក់ព័នធនឹងបញ្ហាសនះ។ មួ យវញ
ិ សនះ សនះ
សទៀត្ សោក លន់ នល់ គ្នត្់មិនហានសសន ើ នូ វ វធី

25

រពឹត្តិប៍ារត្ ចះផ្ាយសុំរាប់ រយៈសពលពីនថ្ោទី ១៦ ដ្ល់ នថ្ោទី២៥ កកក ោ ឆនុំ
១៩៦៩។
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨
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ខ្ដ្រ សរពាះ បញ្ហារសសើបសនះ ខ្មែ រទូ សៅ ទកជាពទវ សទ
ិ ធ ផ្តតច់
មម របស់រពះរបមមរដ្ឋ ។
ដ្ូ សចន ះ សមសខ្ាង នន ោរបះសបារ សៅសមត្ត សាវយសរៀង វាសៅ
ខ្ត្ជា កិចចោរអាថ្៍ាកុំបាុំង ចុំសពាះខ្មែ រ។ ខ្ដ្ល វាជាោរ
សបើកទវរចុំហ ដ្ល់ោរនិោយមសឹបសមសៀវ ជាោរសាែន សៅ
កនុងរគប់មជឈោឋន។ ខ្ត្ ជនខ្ដ្លសគសងស័យសរចើនជាងសគ
គឺ រទង់ សិ រ ិមត្ៈ ឧបនយករដ្ឋ មង្គ្នតីទី១ និងជារដ្ឋ មង្គ្នតី
ទទួ លបន្ុក

រកសួ ងមហានផ្ទ

រគប់សកមែ ភាពរោឋភិបាល

សរពាះសគសសងក ត្ស ើញថា

ននរទង់ គឺមានទរមង់ទល់

មមចុំហនឹង នសោបាយ របស់សសមត ច សីហនខ្ត្មត ង។ ខ្ត្
ោរពិត្ ោរបះសបារ សៅសមត្ត សាវយសរៀង សកើត្មកពីោរ
មិនសបាយចិត្ត របស់របជាកសិករសទធ សាធ ខ្ដ្លមាន
ទុំនស់ជាមួ យ ពួ កសយៀកកង សរពាះពួ កសនះ ជួ នោល
ហាមឃ្លត្់ពួកគ្នត្់ មិនសអាយ សដ្ើរវា ងោត្់ ទីាុំងសគ
សៅោន់ ដ្ីខ្រសគ្នត្់ សោយសលើកសហត្ថា រកាសនត ិសម
ដ្ុំបន់សគ។ សៅទីាុំង សយៀកកងមា ះសទៀត្ ពួ កទហាន
សយៀកកង សគទកមល ួនសគជាមាចស់ទឹកដ្ីខ្ត្មត ង ខ្ដ្លវានុំ
បសងក ើត្សរឿងរាវ ជាមួ យអន កភូ មិខ្មែ រ ខ្ដ្លរស់សៅខ្កបរ ទី
ាុំងសនះ។ ោរបះសបារសៅទីរក ុងភន ុំសពញ សៅនថ្ោទី ១១ មី
ន

ក៏ជាោរបះសបារ

កុំហឹង

សោយសវ ័យភាពខ្ដ្រ

សដ្ើមបីគ្នុំរទ

ននពួ កបះសបារសៅសមត្ត សាវយសរៀង។

សោយសារ

រក ុមប៉ាូ លិស សុំរាប់រកាសសចកត ីសរៀបរយ មវ ះសមត្ថ ភាព វា
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
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សធវ ើសអាយោរបះសបារសនះ ោាយសៅជាោរនវកុំសទច សាថន
ទូ ត្ ពួ កសយៀកកង និង យួ នខ្ងសជើង។ សោក អិន ាុំ,
នយជន26 ខ្មែ រមានក់, មានរបសាសន៏ថា សបើសិនជាសោក
ិ គឺសោក មិនឲោរបះសបារ ោាយសៅជា
ជាសមប៉ាូ លិស វញ
អុំសពើហិងាដ្ូ សោនះស ើយ។ ចុំសពាះសោក គឺវាមកពី កងវ ះ
សមត្ថ ភាព ននសមប៉ាូ លិសខ្ត្មត ង ខ្ដ្លមានសបសកកមែ
សដ្ើមបី សម នូ វោរបះសបារ។ សុំដ្ីសនះ បញ្ហចក់ថា ោរបះ
សបារសនះ

មិនខ្មនជា

ោរសរៀបចុំចាស់ោស់

ពីរក ុម

នសោបាយណាមួ យ ចង់របឆុំងនឹងសសមត ច សីហន សរពាះ
សៅសពលសនះ ពួ កបាត្ករ នុំគ្ននសលើក ឆោល័កេណ៏ រពះ
អងា ។ សោក និោយបខ្នថ មសទៀត្ថា សបើគ្នែន ោរនវកុំសទច
សាថនទូ ត្ គឺរបខ្ហលជាគ្នែន សកើត្រពឹត្តិោរណ៏ នថ្ោទី ១៨ មី
ន សនះសទ។ ោរបះសបារ សៅនថ្ោទី ១៦ មីន សៅមមរដ្ឋ
សភា ក៏ជាោរបះសបារសោយសវ ័យភាពខ្ដ្រ សរពាះវាជាោរ
បនត សហត្ខ្ត្ប៉ាសណា
ណ ះ

ខ្ត្សៅសពលសនះ

មានោរខ្ចក

មិត្តប័ណណ កនុងសនះមាន ោរញុះញុងសអាយរបឆុំងនឹង
នសោបាយសសមត ច សីហន។ ខ្ត្អន កខ្ចកមិត្តប័ណណពីរនក់
រត្ូវពួ កបាត្ករ សធវ ើរបជាទណា កុំខ្ត្បាន ពួ កប៉ាូ លិស ជួ យ
យកសចញបាន កុំអី រត្ូវសគ នវសាាប់ ជាពុំខ្ន។ ខ្ត្សរឿង

26

នយជន ជាអន កនសោបាយ ទទួ លោន់ោប់អុំណាចរដ្ឋ ណាមួ យ ; le
politique។
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨
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ពាក់ព័នធនឹង មិត្តបណាសនះ វាមានទុំនក់ទុំនង សោយ
របសោលនឹងរទង់ សិ រ ិមត្ៈ។
សៅកនុង បរ ិបទ ននោរផ្តតច់ទន
ុំ ក់ទុំនង រវាង សសមត ច
នឹង រាជរោឋភិបាល ខ្ដ្ល សសមត ច ជាអន កសផ្តើមផ្តតច់, រទង់
សិ រ ិមត្ៈ ត្រមូវ មានរបត្ិកមែ , ពុំសនះសសាធ គឺចាស់ជា
ទកឱោសសអាយសីហន ោប់យករពឹត្តិោរណ៏បាន សោយ
មានរបត្ិកមែ ហិងា ចុំសពាះ រាជរោឋភិបាល។ រទង់យល់
ស ើញថា សីហន ទករទង់ជាសរត្ូវទី១ ខ្ដ្លរត្ូវខ្ត្កុំសទ
ចសោល សរពាះវាជាទមាាប់ ននរាជវងានវងសខ្មែ រ។ សបើ រង់ោុំ
របត្ិកមែ ននសោក លន់ នល់ សៅចុំសពាះមម សរគ្នះថានក់
សនះ គឺ ដ្ូ ចជា រង់ោុំ ឃ្លត្ករ មកសមាាប់រទង់ ខ្ត្មត ង។
មិនខ្មនថា រទង់ គ្នែនសសចកត ីទកចិត្ត សលើ សោក លន់ ន
ល់ ខ្ដ្លរទង់ទកជា មិត្តលអ សនះសទ ខ្ត្រទង់សាាល់ ចិត្ត
គុំនិត្ នននមឺនខ្មែ រទូ សៅ ថាគ្នែន សសចកត ីោាហាន ាម
ោរអប់រំ របទល់នឹង រាជសកត ិ ខ្ដ្ល សីហន ជាអវា និង
ជា ពនា ឺ ននអត្ថ ភាព របស់ពួកគ្នត្់។ រត្ូវដ្ឹងថា នមឺន
ខ្មែ រ មានសភាវគត្ិពីរោ៉ាងសៅសម័យសនះ : សភាវគត្ិ
ននសភមងា ល ជាមួ យ សសមត ចសីហន ជារពះ និង សភា
វគត្ិ ននហវ ូងសត្វ គឺថា របត្ិបាទន៏ គ្នែនលកេ មណា ាម
លុំោប់បូរាណ27។

27
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សៅកនុងរបវត្ិសាង្គ្សតខ្មែ រ រគប់ោរប៉ានប៉ាង របស់បថ្ជាន
ណាមានក់ របឆុំងនឹង អុំណាចសសត ច ខ្ត្ងខ្ត្ទទួ លបរាជ័យ
ជានិចច ដ្ូ ចោ៉ាង សសត ចកន សទះបីគ្នត្់មាន របជារបិយ
ភាពសរចើនោ៉ាងណាកត ី ក៏សៅទីប្ច ប់ គ្នត្់ទទួ លបរាជ័យ។
ដ្ូ សចន ះ គុំនិត្បដ្ិវត្ត ន៏ របឆុំងសសត ច ឬ លុំោប់បូរាណ សៅ
រស ុកខ្មែ រ គឺជា អសិទធិ (non-droit) សុំរាប់របជារាង្គ្សតខ្មែ រ។
សោក លន់ នល់ ជានមឺនខ្មែ រ ទទួ លោរអប់រំពី សងា ម
របនពណី សអាយសគ្នរពបារមីសសត ច។ ចុំសពាះ សោក, របភព
សដ្ើម ននជាត្ិខ្មែ រ គឺ សាថប័ន ននរាជានិយម, រពះពទធ
សាសន និង ទុំនមទុំោប់ ននោររស់សៅ របស់របជារាង្គ្សត
ខ្មែ រ ាុំងពីបូរាណោលមក។ ដ្ូ សចន ះសោក ទកសសមត ច
សីហន ជាត្ុំណាងននរបភពសដ្ើមខ្មែ រ ខ្ដ្លរត្ូវខ្ត្សគ្នរព។
បុំពានដ្ល់ បគា លសីហន គឺទកសសែ ើនឹងរបរពឹត្តសលែ ើស នន
របនពណីជាត្ិ។ ោរណ៏សនះ ជាោរពិត្ សៅកនុងសងា មខ្មែ រ
ខ្ដ្លជុំរញរទង់ សិ រ ិមត្ៈ សអាយសដ្ើរសៅមម មនអវ ីខ្ដ្ល
ចាស់ជាមានសកើត្ស ើង គឺ របត្ិកមែ ហិងា របស់សីហន។
រទង់ដ្ឹងថា សពលសវោ កុំពងសធវ ើោរសអាយសីហន ចុំសណញ
កមាាុំងនសោបាយ សបើរទង់ សៅរង់ោុំ នូ វោរសសរមច
របស់ លន់ នល់។ ចុំសពាះរទង់ រពឹត្តិោរណ៏ ខ្ដ្លកុំពងសកើត្
ស ើងសនះ ជាឱោសដ្៏លអ ខ្ដ្លអាចនឹងប្ច ប់ នូ វរសបៀប
ដ្ឹកនុំជាត្ិ របស់សីហន ខ្ដ្លសធវ ើសអាយរបជារាង្គ្សតខ្មែ រ អា
កខ្នសដ្ើរសលើផ្ល វូ ទុំសនើមនិយម

និង
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រំអិលមល ួន ចូ លកនុងរទ ុងយួ នកមមុយនិសត។ ចុំសពាះ រទង់ សិ រ ិ
មត្ៈ, សដ្ើមបី ោររ ីកចុំស រ ីន ននរបជាជាត្ិ រត្ូវោុំបាច់ សធវ ើ
ិ ថ្ែី នឹង សគ្នលវធី
ិ
សមត្មកមែ (harmoniser) នូ វ សគ្នលវធី
បូ រាណ សោយខ្ថ្រការបស់ោស់ និង បសងក ើត្របស់ថ្ែី ាម
ដ្ុំសណើរ

ននោរសជឿនសលឿន

សៅរក

សមានកមែ

(assimilation) សពញសលញ សោយវនទ ៈសែ ័រគ ខ្ត្សជៀសសវៀង
ោច់ខ្ត្ បុំផ្តាញរបភពសដ្ើមពិសសស របស់ខ្មែ រ សរពាះអត្ថ
ភាពនិមួយៗ សទធ ខ្ត្មាន ភាវៈអារស័យសហត្ (raison
d’être) របស់វា។ ទសសនៈសនះឯង ខ្ដ្លនុំសអាយ រទង់ សិ រ ិ
មត្ៈ ោប់ពីសដ្ើមសពល បសងក ើត្ ចលនសងា មរាង្គ្សតនិយម
រទង់ ោាយជា របត្ិជនស្ា ឹង (opposant silencieux) នឹង
នសោបាយ សីហន សទះបីរទង់មិនចង់កតី។ ចុំសពាះរទង់,
សីហន គឺដ្ូចជាកូ នសកែ ង ខ្ដ្លមានចិត្តសាវា សហើយ គ្នែន
នរណាមានក់ អាចបាន់សាែនបានថា រពះអងា ចង់សធវ ើអវី
មួ យពិត្របាកដ្សនះស ើយ, ខ្ត្សបើសិនជា សសរមចសធវ ើអវី
ិ រពះអងា ទក ជនណា ខ្ដ្លមិនយល់រសបនឹង គុំនិត្
វញ
រពះអងា ជាសរត្ូវនឹងរពះអងា ខ្ត្មត ង។ សរោយៗមក, កបិ
ចិត្ត (caprice) សនះ វានុំសអាយ សីហន រស់សៅឯោ កនុង
ភពមសនគត្28 ខ្លងដ្ឹង នូ វសាថនភាពពិត្ ននរបជាជា
ត្ិ។ ដ្ូ សចន ះ រពឹត្តិោរណ៏ ខ្ដ្លកុំពងសកើត្ស ើង នុំសអាយ
រទង់ សិ រ ិមត្ៈ សួ រជាសុំនួរ ដ្ល់មល ួនឯងថា សត្ើអាច ទកឲ
28
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សីហន បនត ដ្ឹកនុំជាត្ិ ខ្ដ្លមានរសបៀបរគប់រគង និង
នសោបាយ ផ្្ុយនឹងរបសោជន៏ ននរបជាជាត្ិ ខ្ដ្រឬសទ ?
សុំនួរ ខ្បបសនះ រទង់ ក៏មានសោទសួ រខ្ដ្រកនុងចិត្ត ចុំសពាះ
សោក លន់ នល់ ខ្ដ្លជាមិត្តភកត ិ និងជា គន ីគ្នននសោបាយ
ននរទង់។ សៅសម័យសនះ ចុំសពាះមត្ិមហាជន សគទក
សោក លន់ នល់ ជាត្ុំណាង ននអភិរកសនិយម, រ ីឯ រទង់
ិ ជាត្ុំណាង ននទុំសនើបនិយម។ អន កសៅជុំ វញ
ិ
សិ រ ិមត្ៈ វញ
សោកទ ុំងពីរសនះ សៅសោក លន់ នល់ ថា ាសមែ, រ ីឯ
ិ ា-ស។ សនះគឺជាភាពមសគ្នន រវាងអន ក
រទង់ សិ រ ិមត្ៈ វញ
ទ ុំងពីរខ្ដ្លកុំពងរបឈ្មមមនឹង សជាគវាសនរ ួម កនុង
រពឹត្តិោរណ៏របវត្ត ិសាង្គ្សតមួ យ គឺ របទូ សភាព រវាង អុំណាច
រាជសកត ិ ខ្ដ្លសគទកជា អុំណាចរពះ នឹង អុំណាចរាជរោឋភិ
ិ បាទ
បាល ខ្ដ្លមាន របជាពលរដ្ឋ ជាមាចស់។ សៅកនុង វនិ
(épreuve) សនះ ត្រមូវសអាយមានសសចកត ីោាហាន សលើស
ិ បាទ
លប់ ពីសុំណាក់ ពួ កគូ របឆុំងនឹងរពះ សរពាះវាជា វនិ
ពិសសស របទល់នឹង អុំណាចរាជសកត ិ ខ្ដ្លមានធាត្សមែ ត្ិ
៣ ោ៉ាង សថ ិត្សៅសលើ អុំណាចមនសសសោក :
១. រពះមហាកសត្យ ជា អាណត្ត ិគហក (អន កទទួ លអុំណាចពី)
នន រពះធរណី។
២. រពះមហាកសត្យ ជា អាណត្ត ិគហក នន ចាប់សោកធាត្
និង រពាហែ ណិកធម៏។
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៣. រពះមហាកសត្យ ជា អាណត្ត ិគហក នន ចាប់ សោកធាត្
និង ពទធ កធម៍ា។
អុំណាចសនះឯង ខ្ដ្លសសមត ច សីហន រទង់ ទមទរ រហូ ត្
កនុងនមរពះអងា ជា ឧភសោរាជ និង រពះរបមមរដ្ឋ អស់
ិ សទះបីរពះអងា បានបខ្ងវ ររាជយ ថាវយដ្ល់រពះ
មួ យជី វត្
បិា សហើយបនទប់ពីរពះបិា សគត្សៅ រពះអងា ទករាជ
បលា ័ង សអាយសៅទុំសនរ ផ្្ុយនឹង រដ្ឋ ធមែ ន្ា និង រាជ
ិ
របនពណី។ របទល់នឹង ចិត្តគុំនិត្ អវោរណ៏
របស់ សីហន
ខ្បបសនះ, វាពិបាកនឹងសលើកយកចាប់ មករកមសរត្ូវ
ជាមួ យ រពះអងា សរពាះរពះអងា ទកមល ួន សៅសលើចាប់ជាត្ិ។
រទង់ សិ រ ិមត្ៈ យល់ចាស់ណាស់ អុំពី ចិត្តគុំនិត្សនះ សរពាះ
រទង់ជាសមាជិក ននរពះរាជវងានវងស។ ដ្ូ សចន ះ សបើសៅខ្ត្
ខ្សវ ងរកផ្ល វូ ធមែ ា មកសធវ ើជាដ្ុំសណាះរសាយ ជាមួ យ សីហ
ន គឺដ្ូចជា ខ្សវ ងរក មជុល សៅកនុងមហាសាគរ សនះឯង។
យល់ស ើញខ្បបសនះសហើយ បានជារទង់ អនញ្ហាត្ឲខ្ចក
មិត្តប័ណា សៅនថ្ោទី ១៦ មីន។
សៅសម័យសនះ រទង់ សិ រ ិមត្ៈ រទង់ ជាត្ុំណាង ននអន កខ្ក
ទរមង់, ននពួ ក យវអន ករាជោរ ទទួ លោរអប់រំទុំសនើប និង
ប្ា វនត ខ្ដ្លយល់ស ើញថា របជាជាត្ិ រត្ូវោរ នូ វកុំខ្ណទុំ
រង់ របកដ្និយមមួ យ សដ្ើមបី សរសាចរសង់ជាត្ិ។ ជាោរពិត្
សហើយ របបសងា មរាង្គ្សតនិយម ផ្តល់ នូ វ ផ្តសកភាព ជាស
មាភរៈ និង សមាទនភាព មួ យរយៈសពល ដ្ល់របជាជាត្ិ ខ្ត្
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
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គណលកេ ណៈសនះ គឺទកដ្ូ ចជា « សសចកត ីសម របស់ពួក
អន កជក់អាសភៀន » ខ្ត្ប៉ាសណា
ណ ះ។ របជាជាត្ិ រត្ូវោរអវ ីថ្ែី
មួ យសទៀត្ សរពាះ

សងា ម បានបង្ហាញ នូ វខ្ដ្នកុំណត្់

របស់មល ួន មិនខ្ត្ប៉ាសណា
ណ ះ វាោាយជា មារ ននកុំខ្ណទុំរង់ខ្ត្
មត ង។ ពីដ្ុំបូង

សគោប់សផ្តើមមសឹបគ្នន សោទរបោន់ដ្ល់

ពួ កអន កអបអម ននសសមត ច សីហន ថាជា របភព ននអ
កសល។ សរោយបនត ិចមក, សគ យល់ស ើញថា នសោបាយ
របស់ សីហន វាខ្ឃ្លុំង មិនសអាយរស ុកខ្មែ រ សធវ ើទុំសនើបកមែ
បាន។ ដ្ូ សចន ះ ពួ ក យវរាជោរ និង បញ្ហាវនត ភាគសរចើន
សរត្ៀមមល ួនរ ួចជាសរសច សដ្ើមបី គ្នុំរទរាល់ោរផ្តចសផ្ត
ួ
ើមកុំខ្ណ
ទុំរង់ ខ្ដ្លមានរទង់ សិ រ ិមត្ៈ ជាអវា។ បញ្ហាវនត ភាគ
សរចើន ជា អន ករាជោរ ដ្ូ សចន ះ វាពិបាកនឹងខ្បងខ្ចក សអា
យោច់រស ះ រវាងអន កពីររបសភទសនះណាស់។ ខ្ត្សរោយ
ិ ចា័យ បស្ា ញសោយមល ួនឯង សៅកនុង
មក មានលកេ ណ វនិ
មជឈោឋន នន បញ្ហាវនត -មង្គ្នតីរាជោរជាន់មពស់ : ទកជា
ប្ា វនត គឺ អន កខ្ដ្លមិនរបរពឹត្តិ នូ វអុំសពើពករោយ ឬ ជា
អន កសជឿនសលឿននិយម។
សៅកនុងមជឈោឋន ពាណិជាករ, សសទ ើរខ្ត្ទ ុំងអស់ មានសដ្ើម
កុំសណើត្ ចិន និង យួ ន, សាវគមន៏ដ្ល់ សសដ្ឋ កិចចផ្ារ ខ្ដ្ល
ិ
មានសៅកនុងកមែ វធី

របស់រោឋភិបាលសរសាចរសង់ជាត្ិ។

ដ្ូ សចន ះ វត្ត មាន រទង់ សិ រ ិមត្ៈ សៅកនុង រោឋភិបាល វាជាោរ
ិ សនះ។
ធានមួ យបខ្នថ ម នូ វោរអនវត្ត ននកមែ វធី
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ចុំខ្ណកសោក លន់ នល់ ជាអវា ននអន កអភិរកស ផ្តល់ នូ វ
ោរធាន ដ្ល់មជឈោឋន ននសហធមែ ិក (clergé) ពទធ សាស
ន។ ប៉ាខ្នត រត្ូវដ្ឹងថា សហធមែ ិក ខ្ត្ងខ្ត្ របោន់យក
ជុំហរ អពារកឹត្ ជានិចច ចុំសពាះមម អុំណាចរដ្ឋ រ ួមទ ុំង
រាជអុំណាច។ ខ្មនពិត្, ពទធ សាសនសទវា សៅរស ុកខ្មែ រ
ជាសាសន, ខ្ត្របជាជនខ្មែ រ ទកជា រសបៀបរស់សៅ របស់
មល ួនខ្ត្មត ង : ខ្មែ រ រស់សៅ ាម រ ីត្ិ ននសង្គ្ង្ហកនត ពទធ សាសន,
សគ្នរព និង ហាត្់ពាម នូ វពទធ សិោេបទ, រហូ ត្ទកជា រគឹះ
មួ យ ននរបជាជាត្ិ ដ្ូ ចោ៉ាង យកមកោក់សៅកនុង បាវ
ចៈនជាត្ិ។ ដ្ូ សចន ះ ពទធ សាសន មានផ្លប៉ាះពាល់សុំខ្ន់
ិ
ដ្ល់ ជី វត្ភាព
របស់របជាពលរដ្ឋ ខ្មែ រ : ពទធ សាសន ជា
ិ ននវញ្ហ
ិ ា ណ និង ជី វត្
ិ សៅអនគត្
អន កកុំណត្់ នូ វជី វត្
ោល របស់ខ្មែ រមានក់ៗ។ មសហាទធ នភាព អធែ មជាត្ិ និង
អាថ្ិកុំបាុំងសនះ សធវ ើសកមែ ភាពជានិចច សៅកនុងោររស់សៅ
របស់ខ្មែ រ។

រៅមាៃរៃត ក្នុងភាគទី២

ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
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