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រេចក្ត ីរ្តើម  

 

សរោយសង្គ្ង្ហា មសោកទី២ សៅទសវត្សរ៏ ៤៥ សៅរសកុខ្មែ រ 

មាន ចរនតនសោបាយធុំពីរ : រាជនិយមធិបសត្យយ និង 

លទធិរបជាធិបសត្យយ-ជាត្ិនិយម។ ខ្ត្សៅកន ុងពិភពសោក

មានចរនតធុំមួយ គឺ ោរល បបុំបាត្់ ឬ របឆុំងនឹង អាណា

និគមនិយម។ ខ្ត្ មហាអុំណាចពីរ ខ្ដ្ល ជាអនកឈ្ន ះស

ង្គ្ង្ហា ម សលើ របបណាស ី សៅអឺរ  ប គឺ សហរដ្ឋអាសមរកី និង 

សហភាពសូសវៀត្ បនតសធវ ើសង្គ្ង្ហា ម រវាងគ្នន  ខ្ដ្លសគឲស ែ្ ះ

ថា ‹សង្គ្ង្ហា មរត្ជាក់› នុំបសងក ើត្ សែ រគរកមុ (bloc) របឆុំង

គ្នន ពីរ មួយ ជា សោកសសរ ីខ្ដ្លមាន សហរដ្ឋអាសមរកី ជា

អនកោន់ទង់ មួយសទៀត្ ជា សោកក មម ុយនិសត  ខ្ដ្លមាន 

សហភាពសូសវៀត្ ជា របម ម។ សែ រគរកមុទុំងពីរ របឆុំង

នឹង អាណានិគមនិយមដូ្ចគ្នន  សហើយ ជួយដ្ល់របជាជន

ទុំងឡាយ ខ្ដ្លរស់សៅ សរោមោររតួ្ត្រា នន អាណា

និគមនិយម ឲរំសោះមល នួសចញពី គុំនបសនះ។ សោកសសរ ី

សសន ើឲមាន ោរខ្កទរមង់ នសោបាយដឹ្កនុំ សោយ សរជើស

យក របបលទធិរបជាធិបសត្យយសសរ ីាមោរសបាះសឆន ត្ រ ី

ឯ សោកក មម ុយនិសត  វញិ សធវ ើអន សាស ឲសរជើសសរសី ផ្ល វូ

បដិ្វត្តហិងា រំសោះមល នួសចញពី អាណានិគមនិយម និង 
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ត្ស ូ  វណណ ៈ រំោយសោល នូវវណណ ៈសកត ិភូមិោស់ខ្រចះ  សដ្ើមបី 

កសាងសងាមថ្ែី គឺ សងាម សងាមនិយម ឬ ក មម ុយនិសត ។ 

សៅសពលសនះ របសទសទុំងឡាយ ជាប់ពាក់ព័នទនឹង បញ្ហា

សនះ មានោរបារមភ កន ុងជសរមើស រំសោះមល នួ សចញពី 

គុំនប អាណានិគមនិយម និង ខ្សវ ងរកផ្ល វូកសាង

របសទស ាមទុំសនើបនិយម។ ជ័យជុំនះ បកស ចិនក មម ុយ

និសត  សលើក បកស គួមិងាង និង ោររបោស សាធារណរដ្ឋ

ចិនរបជាមានិត្ សៅឆន ុំ ១៩៤៩ ជាទិននោរណ៏ថ្ែីមួយនន

ពិភពសោក ជាពិសសស ចុំសពាះរបសទសសយៀកណាម ខ្ដ្ល

កុំព ង មានសង្គ្ង្ហា ម ទមទរ ឯករាជយពីបារាុំង ដឹ្កនុំ

សោយ បកសក មម ុយនិសត យួន។ ខ្ត្សៅសពលសនះ របសទស

មួយចុំនួន មានទុំង ចិនក មម ុយនិសត  នុំគ្នន  បសងក ើត្ 

ចលន នន ផ្ល  ូវទី៣មួយ ខ្ដ្លជា ចលន នន របសទសមិន

ចូលកន ុង សែ រគបកស សោក សសរ ី និង សោកក មម ុយនិសត ។ 

ចលនសនះ មានទរមងខ្ត្មួយពិត្ ខ្ត្ គ្នែ ន ឯកភាព 

ននមសនគមវជិាា  នន របសទស ជាសមាជិកសទ ដូ្ចោ៉ា ង 

របសទសចិន ជារបសទសក មម ុយនិសត , ឥណាា  ជារបសទស អន 

វត្ត លទធិរបជាធិបសត្យយសសរ,ី ឥណឌ សូណស ី ដឹ្កនុំសោយ 

អនកជាត្ិនិយម ខ្ត្ជា ជនផ្តត ច់ោរនិយម (សោក សឺោ

ណូ), យូសហាោ សាា វ ីដឹ្កនុំសោយ ជនក មម ុយនិសត -ជាត្ិនិយម 

(សោក ទីតូ្) ខ្ត្មិនរពមចុំណ ះ សហភាពសូសវៀត្ស ើយ 

។ល។ សមាសភាព ខ្បបសនះ គ្នែ នទមោន់នសោបាយជាក់
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ខ្សត ង សលើឆកនសោបាយ ពិភពសោកសនះស ើយ។ អត្ថ

ភាព របស់មល នួ រគ្នន់ខ្ត្ជា ទរមង់ ននោរសុំ ខ្ដ្ងអារមែណ៏ 

សរចើនជាង ោរអន វត្ត ិ ននខ្ផ្នោរ ចាស់ោស់ អវ ីមួយ។ 

សបើនិោយជាសសងេប គឺថាជា អងាោរ ននកិត្ាន ភាព 

របស់អនកដឹ្កនុំ ននរបសទសនិមួយៗ  ខ្ដ្លមាន អត្តភាព

ខ្ា ុំង សហើយ ចង់បង្ហា ញ នូវឯករាជយភាពមល នួ ចុំសពាះ សហ

រដ្ឋអាសមរកិ និង សហភាពសូសវៀត្ ខ្ត្ប៉ា សណាណ ះ។ 

សពលសនះខ្ដ្រ សៅឥណឌ ចិូន បារាុំង វលឹរត្ ប់មកវញិ 

សោយមានបុំណងបនត អាណានិគមមល នួ ខ្ដ្លនុំបសងក ើត្

ជសមាា ះនសោបាយ ជាមួយនឹង ចលន សយៀកម ីញ1 

ដឹ្កនុំសោយសោក ហូ ជីញ ម ីញ ខ្ដ្លគ្នត់្បានរបោស

ឯករាជយ របសទសសយៀកណាម សៅនថ្ោទី ២៩ សីហា ១៩៤៥ 

មានស ែ្ ះថា សាធារណរដ្ឋ របជាធិបសត្យយ សយៀកណាម 

បនទ ប់ពី រពះសៅអធិរាជយ សៅ ោវ ោក់រាជយសមបត្ត ិ សៅ

នថ្ោទី ២៥ សីហា។ ជសមាា ះនសោបាយ បានខ្របោា យជា 

ជសមាា ះសោធា ដ្បិត្សៅនថ្ោទី ២៣ កញ្ហា  កងទ័ពបារាុំង

បានវាយរបហារ កងកមាា ុំងទ័ពសយៀកម ីញសៅទីរកងុ នស

ហាន សដ្ើមបី ដ្សណត ើមោន់ោប់អាគ្នររដ្ឋបាល។ ពួកសយៀកម ី

ញ សងសឹក សោយសមាា ប់ជនជាតិ្បារាុំងទុំងសកែងោស់ 

របមាណ ១០០នក់។ ខ្ត្សទះបីមានវបិត្ត ិសុំខ្ន់ោ៉ា ងណា

ក៏សោយ សៅខ្ម មករា ឆន ុំ ១៩៤៦ សោក ហូ ជីញ ម ញី បាន

                                      
1 សយៀកម ីញ មាននយ័ថា បកសសមព ័នធ  សដ្ើមបី ឯករាជយ សយៀកណាម។ 
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សរៀបចុំសបាះសឆន ត្ សដ្ើមបីខ្ត្ងាុំងសភាជាត្ិ សហើយ សៅនថ្ោ

ទី២ មីន សភាសនះ បានសបាះសឆន ត្ខ្ត្ងាុំងសោក ហូ ជី

ញ ម ីញ ជារបធានធិបត្ី។ បារាុំង រពមទទួលសាា ល់ 

សាធារណរដ្ឋ របជាធិបសត្យយ សយៀកណាម ជារដ្ឋសសរ ីមាន 

សភាជាត្ិ, រោឋ ភិបាល និង កងទ័ព សៅកន ុងរកមមណា  នន

សហព័នធ  ឥណឌ ចូិន និង សហភាព បារាុំង សហើយសៅនថ្ោទី

១៥ កញ្ហា  ឆន ុំ ១៩៤៦ សោក ហូ ជីញ ម ីញ រត្ូវបានរោឋ ភិបា

លបារាុំង អស ា្ ើញសោក សធវ ើទសសនកិចចជាផ្ល វូោរ សៅ

រសកុបារាុំង កន ុងឋានៈសោក ជារបម មរដ្ឋ សដ្ើមបី ច ះហត្ថ

សលខ្ នូវកិចចសនាបសណាត ះអាសននមួយ រវាង បារាុំង-សយៀ

កណាម កន ុងសគ្នលសៅ នុំមកវញិ នូវភាពសោ ប់សាោ ត់្ រវាង

របសទសទុំងពីរ។ ខ្ត្ សៅនថ្ោទី២១  វចិា ិោ សរោយពីមានផុ្្ះ

អាវ ធតូ្ចមួយ រវាង ទហានបារាុំង នឹងសយៀកម ីញ កង

ោុំសភា ើងធុំបារាុំង បានបាច់សៅសលើកុំពង់ខ្ផ្ នហវវងុ នុំវា

សអាយមានរបតិ្កមែ ននកងទ័ពសយៀកម ីញ ដឹ្កនុំសោយ

សោក Vo Nguyen Giap ចូលវាយទីរកងុមាណូយសៅនថ្ោទី

១៩ ធន  ូ សហើយបានសមាា ប់ជនជាតិ្បារាុំងជាសរចើន។ សៅ

សពលជាមួយគ្នន សនះខ្ដ្រ កងសោភូមិបារាុំង សៅ Phu Lan 

Thuong, Bac Ninh, Nam Dinh, Hué និង Tourane រត្ូវ

កងទ័ពសយៀកម ីញវាយល កខ្ដ្រ។ សរោយពីសោក ហូ ជីញ 

ម ីញ ោកសចញពី ទរីកងុ ហាណូយ, សៅនថ្ោទី២១ ធន  ូគ្នត្ ់

បានអុំពាវនវ ដ្ល់របជាជនយួន សអាយសធវ ើសង្គ្ង្ហា មនរព 
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របឆុំងនឹងកងទ័ពបារាុំងសៅសយៀកណាម សោយសរបើរគប់

សមាភ រៈខ្ដ្លមល នួមាន។ សង្គ្ង្ហា មក៏បានផុ្្ះស ើងសៅសយៀក

ណាម ខ្ដ្លមានរយៈសពលអស់ ២៩ឆន ុំ (១៩៤៦-១៩៧៥)។ 

រតូ្វដឹ្ងថា សង្គ្ង្ហា ម សៅ រសកុយួន វាមាន ឥទធិពល មកសលើ

នសោបាយ សៅរសកុខ្មែ រខ្ា ុំងណាស់ សរពាះ បកសក មម ុយ

និសត យួន ខ្ត្ងខ្ត្ទ កសង្គ្ង្ហា មសនះ ជាសង្គ្ង្ហា ម រំសោះ ទឹក

ដី្ឥណ្ចិូនពី អាណានិគមនិយមបារាុំង, អាសមរោីុំង 

សដ្ើមបីឯករាជយ និង ឯកភាពសយៀកណាមខ្ត្មួយ2 នងិ សធវ ើ

ឋបនកមែ នូវលទធិក មម ុយនិសតជាោច់ខ្ត្ សរពាះសគយល់

ស ើញថា សគ្នលសៅសនះ ជា ោរធានោុំបាច ់នន សថ ិរភាព 

នន លទធិក មម ុយនិសត  សៅឥណឌ ចូិន ខ្ដ្លមាន បកសក មម ុនិសត

យួន ជា អនកដឹ្កនុំ និង របជាជនយួន ជារបជាជន្ន

ម ម។ ោរណ៏សនះឯង ជាសសចកត ីពិត្ សុំរាប់ខ្មែ រ សរោយពី 

រសកុខ្មែ រទទួលបាន ឯករាជយសពញសលញ ពីបារាុំងខ្សស។ 

កិចចរពមសរពៀងសនត ិភាព សៅទីរកងុស ឺខ្ណវ សៅឆន ុំ ១៩៥៤ 

រវាង បារាុំង និង បកសក មម ុយនិសត យួន ជាជ័យជុំនះ នន 

ដ្ុំណាក់ោរទី១ របស់បកសក មម ុនិសត យួន។ ជាជុំហាន 

ោុំបាច់ សុំរាប់ សបើកយ ទធសាង្គ្សត  ជាទុំហុំ នន ឥណឌ ចូនិ ខ្ដ្ល

ខ្មែរសយើង ឲស ែ្ ះថា ដ្ុំសណើរយួន សៅទិសខ្ងលិច។ ោរ

                                      
2 សៅនថ្ោទី២១ ឧសភា ឆន ុំ ១៩៤៩ រដ្ឋសភាព បានសបាះសឆន ត្ភាា ប់ ដ្ុំបន់ 
Cochinchine សៅកន ុងកន ុងសនះ មាន ទឹកដ្កីមព ុជាសរោម សៅកន ុងរដ្ឋ ជា
សមាជិក ននរបសទសសយៀកណាម គថឺា សហភាព ននដ្ុំបន់រដ្ឋបី ( l’union 
des trois Ky) ខ្ដ្ល របជាជនយួន ខ្ត្ងខ្ត្ទមទរ។ 
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បសងក ើត្ នន រដ្ឋយួនខ្ងត្បូ ង ឬ សាធារណរដ្ឋសយៀកណាម 

សៅកន ុង កិចចរពមសរពៀង ស ឺខ្ណវ ជា ភាគ ទឹកដី្ និង 

នសោបាយ ននរសកុយួន សោយប ច្ លូ ទឹកដី្កមព ុជា

សរោម សៅកន ុងសនះ វាជាបរាជ័យ របស់អនកដឹ្កនុំខ្មែ រ

ជុំនន់សនះ។ ខ្ត្ អនកដឹ្កនុំសនះ ខ្បរជា រកន  នូវ

បរាជ័យសនះ ឲសៅជា មហាជ័យជុំនះខ្មែ រ សរពាះរសកុខ្មែ រ 

មិនរត្ូវបានសគ ខ្បងខ្ចក ជាពីរដ្ុំបន់ ដូ្ច សៅរសកុយួន 

ខ្ចកជាពីដ្ុំបន់, យួនខ្ងសជើង ជាយួនក មម ុយនិសត  និង 

យួនខ្ងត្បូ ង ជាយួនសសរ ី ខ្ដ្លយកខ្មសរសប ទី១៧ ជា 

រពុំ ខ្ដ្នរដ្ឋ។ សៅសពលសនះ ផ្លរបសោជន៏ខ្មែ រ មានខ្ត្

មួយគត់្ គឺ ោរបសងក ើត្ គណកមាែ ធិោរ អនតរជាត្ិ រតួ្ត្

ពិនិត្យ  (C.I.C.) ននោរដ្កទ័ពបរសទសសចញពីរសកុខ្មែ រ។  

យួនក មម ុយនិសត  បានដ្កទ័ព សចសញពីរសកុខ្មែ រ ខ្ត្ ទឹក

ដី្កមព ុជាសរោម ទុំងអស់ រតូ្វប ច្ លូសៅកន ុង ទឹកដី្ យួន

ខ្ងត្បូ ង។ របជាជនខ្មែរសៅកមព ុជាសរោម ោា យសៅជា 

របជាជនយួន។ សហើយសៅកន ុងសង្គ្ង្ហា ម រវាងយួន នឹងយួន 

រត្ូវសគ ទ ុំងសងខ្ង បងេ ុំឲចូលសធវ ើទហាន ឬ អនករំសោះ 

ចាុំងជួយយួន។ សៅសពល អាសមរោីុំង មកជួយចាុំងយួន

ខ្ងត្បូ ង សគសរជើសសរសីខ្មែ រកមព ុជាសរោម សធវ ើជាទហាន 

កន ុងកងឯកភាពពិសសសមួយ ខ្ដ្លខ្មែ រសយើងសាា ល់ស ែ្ ះ

ថា ពួក ‹Mike forc›។ 
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ដូ្ចបានជុំរាបពីខ្ងសលើរចួមកសហើយថា សៅរសកុខ្មែ រ 

មានចរនតនសោបាយពីរ។ ខ្ត្ពួកក មម ុយនិសត  សគបសងក ើត្ 

ចរនត  ទី៣ គឺចរនតក មម ុយនិសត  សដ្ើមបីជួយយួន ចាុំងសដ្ញ

បារាុំងពីឥណឌ ចូិន។ ចរនត  នន ពួកអនករបជាធិបសត្យយ- 

ជាតិ្និយម ជាចរនត  នន ពួកអនកសចះដឹ្ងអាយខ្មែ រ3 និង 

បញ្ហា វនត  មួយរកមុតូ្ច មានសញ្ហា ប័រត្បរសទស មាន

គុំនិត្ សធវ ើទុំសនើបកមែ នូវជីវតិ្ភាពនសោបាយខ្មែ រ។ ចរនត  

នន ពួកអនករាជានិយមធិបសត្យយ ខ្ដ្លជា ពួកសសត ច និង 

មង្គ្នត ីខ្មែ រ ជា អនកអភិរកសនិយម ធាា ប់ខ្ត្រស់សៅកន ុងបារមី

រពះមហាកសរត្ ជាទុំសនៀមជាតិ្ម ឺនឆន ុំ។ សៅអុំ ុងឆន ុំ 

១៩៤៦-១៩៥៥ ចរនតទ ុំងសនះ សធវ ើោររបកួត្របខ្ជងគ្នន  

ាមរយៈោរសបាះសឆន ត្សាកល សដ្ើមបី យកតួ្នទី ជាអនក

ដឹ្កនុំជាតិ្។ គណបកសរបជាធិបសត្យយ ខ្ដ្លបសងក ើត្ស ើង

សោយ ពួកអនករបជាធិបសត្យយ-ជាត្ិនិយម ទទួលបានជុំ

នះ ដឹ្កនុំរដ្ឋសភា ជា រកមុភាគសរចើនោច់ខ្ត្ សហើយ

បសងក ើត្ រាជរោឋ ភិបាល ដឹ្កនុំជាតិ្។ គណបកស សសរភីាព 

បសងក ើត្ស ើង សោយពួក ពួកសសតច និង ពួកអភិរកសនិយម 

ទទួលបានអាសនៈខ្ដ្រ សៅកន ុងរដ្ឋសភា ខ្ត្ជារកមុភាគតិ្

ច។ រឯី គណបកសរបជាជន វញិ ជា សាា បនសោបាយ នន 

បកសក មម ុយនិសត ខ្មែ រ និយមយួន បានទទួលអាសនៈ ត្ិច

តួ្ចណាស់ សៅកន ុងរដ្ឋសភា ខ្ត្អាច រកាបាន នូវអត្ថ

                                      
3 ពួកអនកសចះដ្ងឹ បានសរៀនសូរត្សចះដ្ឹងសៅកន ុងរសកុខ្មែរ។ 
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ភាពមល នួ ខ្ត្មិនសទៀងទត្់ សលើឆកនសោបាយជាត្ិ។ ខ្ត្ 

ដ្ុំសណើរជារបរកត្ី នន ោរអន វត្តន៏ ននលទធិរបជាធិបសត្យយ 

ខ្ត្ងខ្ត្មានោររំខ្នជានិចច ពីសុំណាក់ រពះមហាកសរត្

ខ្មែរ គឺ រពះបាទនសរាត្តមសីហន  សរពាះ សរពាះ អងា មិនខ្ដ្ល

ទទួលយល់រពមកន ុងចិត្តរពះអងា យករបបរបជាធិសត្យយ 

ជារបបដឹ្កនុំជាតិ្។ ដូ្សចនះ រពះអងា សធវ ើរបតិ្កមែរគប់

ខ្បបោ៉ា ង សដ្ើមបីរំខ្ន នូវដ្ុំសណើរ ននលទធិរបជាធិសត្យយ

សកែងមច ីសៅរសកុខ្មែ រ ដូ្ចោ៉ា ង រំោយរដ្ឋសភា ពីរសលើក4 

សោយ បុំពានសលើចាប់រដ្ឋធមែន ា្  សរពាះ រដ្ឋសភា សធវ ើ

នសោបាយ ផុ្្យពីោរចង់បាន របស់រពះអងា សទះបី រពះ

អងា មានតួ្នទីរត្ឹមខ្ត្ជា មហាកសរត្ ននរដ្ឋធមែន ា្  ខ្ត្

ប៉ា សណាណ ះ។ សរោយមកសទៀត្ គណបកសរបជាធិបសត្យយ រត្ូវ

បាន ពួកសាា បសវវង ឬ ពួកអនកសជឿនសលឿននិយម ដ្សណត ើ

មោន់ោប់បាន នូវនយកោឋ ន នន គណបកស ខ្ដ្លនុំឲ

វរជនធុំៗ នន ពួកអនកជាតិ្និយម ោខ្លងសចញពីគណ

បកស សៅចូលរមួ កន ុង ចលន សងាមរាង្គ្សត និយម ខ្ដ្ល

បសងក ើត្ស ើង សោយ សសមតច សីហន  បនទ ប់ពីរទង់ ោក់រាជ

សមបត្ត ិ ថាវ យជូន រពះបិា រពះនម នសរាត្មត ស រារមិរត្។ 

ោរចូលរមួសធវ ើសហោរសនះ គឺសធវ ើស ើង កន ុងសគ្នលសៅ

ចមបង គឺ សដ្ើមបីរបឆុំងនឹង ពួកសជឿនសលឿននិយម និង 

ពួកក មម ុយនិសត និយម។ សៅឆន ុំ ១៩៥៥ ចលន សងាមរាង្គ្សត

                                      
4 ទី១ សៅឆន ុំ ១៩៤៩; ទ២ី សៅឆន ុំ ១៩៥៣ សហើយរបោស ជាត្ិមានអាសនន។ 
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និយម មានជ័យជុំនះ កន ុងោរសបាះសឆន ត្សាកល ទទួល

បានអាសនៈ ៨៣% សៅកន ុង រដ្ឋសភា។ សៅឆន ុំ ១៩៥៨ ស

សមតចសីហន  រំោយ រដ្ឋសភា មតងសទៀត្ សរពាះរទង់មាន

ទុំនស់ជាមួយរោឋ ភិបាល ដឹ្កនុំសោយ សោក សឺម វា ។ 

បនទ ប់មក មានោរសបាះសឆន ត្សាកល។ លទធផ្ល ននោរ

សបាះសឆន ត្ សអាយអុំសណាយផ្លដ្ល់ ចលនសងាមរាង្គ្សត

និយម គឺទទួលបានអាសនៈទុំងអស់ សៅកន ុងរដ្ឋសភា។ 

សៅឆន ុំ ១៩៦០ រពះមហាកសរត្ ស រាមារទិធ រទង់ស គត្ ខ្ត្ ស

សមតចសីហន  មិនអន ញ្ហា ត្ ឲសរជើសាុំង ហល ងួថ្ែី។ រទង់ទ ក

រាជបល័ងា សអាយសៅទុំសនរ សហើយ រកមសធាបាយ ឲសភា

ជាត្ិ សធវ ើចាប់ សដ្ើមបី ខ្ត្ងាុំងរពះអងា ជា របម មរដ្ឋ អស់

មួយជីវតិ្។ សៅឆន ុំ ១៩៦៦ សសមតចសីហន  របោសឲមាន

ោរសបាះសឆន ត្សាកល និង សសរ ីគឺ ចលន សងាម ខ្លង

សរជើស សបកេជនត្ុំណាងរាង្គ្សត  ឲរបជាពលរដ្ឋ សរមាុំងយក

ត្ុំណាងរបស់មល នួ ដូ្សចនះ សមាជិក ននចលនសងាមរាង្គ្សត

និយម អាចមាន លទធភាព ឈ្រស ែ្ ះជាសបកេជន សោយ

មល នួឯង។ លទធផ្ល ននោរសបាះសឆន ត្ គឺ ពួកអនក

សាត ុំនិយម ទទួលបានជ័យជុំនះ ខ្ដ្លនុំសអាយ សសមតច 

សីហន  សរជើសយក សោក ឧត្តមសសនីយ លន់ នល់ ជានយ

រដ្ឋមង្គ្នត ី។ សដ្ើមបី រតួ្ត្ពិនិត្យ រោឋ ភិបាល របស់ លន់ នល់ ស
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សមតចសីហន  រទង់បសងក ើត្ បររិោឋ ភិបាល5 ខ្ដ្លមាន

សមាជិក ស ទធខ្ត្អនកសវវងនិយម។ សៅឆន ុំ ១៩៦៧ មាន

ោរបះសបារ ននពួកកសិករ សៅភូមសិុំ ូត្ ខ្ដ្លមានកមាែ

ភិបាលយួនក មម ុយនិសត  ជាអនកដឹ្កនុំោក់ម ម។ រសប

សពលសនះខ្ដ្រ សោក លន់ នល់ មានសរគ្នះថាន ក់ចរាចរណ៏, 

សោក ក៏បានស ុំោពីដ្ុំ ខ្ណង នយករដ្ឋមង្គ្នត ី។ សដ្ើមបី

របឈ្រម មនឹងោរបះសបារ សសមតចសីហន  រទង់ បសងក ើត្ 

រាជរោឋ ភិបាល ពិសសស ដឹ្កនុំសោយរទង់ផ្តទ ល់។ រាជរោឋ ភិ

បាលសនះឯង ខ្ដ្លបញ្ហា ឲ កងទ័ពអាោស ទុំោក់រគ្នប់ 

សលើភូមិសុំ ូត្ នុំឲសាា ប់ របជាកសិករជាសរចើន។ សៅឆន ុំ 

១៩៦៨ សសមតច សីហន  រទង់បសងក ើត្ រាជរដ្ឋភិបាលថ្ែីមួយ

សទៀត្ ោក់ស ែ្ ះថា រោឋ ភិបាល ោភជ័យច ងសរោយ 

ដឹ្កនុំសោយ សសមតច ខ្ប៉ាន ន ត្ ខ្ដ្លជាជនសែ រគពួក 

គ្នែ នលកេមណា  នឹងរពះអងា។ សៅឆន ុំ ១៩៦៩ សសមតច ខ្ប៉ាន 

ន ត្ ស ុំោខ្លងពីដ្ុំ ខ្ណង នយករដ្ឋមង្គ្នត ី ខ្ដ្លនុំឲ ស

សមតច សីហន  បសងក ើត្ រាជរោឋ ភិបាលថ្ែីមួយសទៀត្ ដឹ្កនុំ

សោយ សោក លន់ នល់។ រោឋ ភិបាលសនះ រទង់ឲស ែ្ ះថា 

រាជរោឋ ភិបាល សរសាចរសង់ជាតិ្។ កន ុងរោឋ ភិបាលសនះ 

មានរទង់ ស ីស វត្ត ិ សិ រមិត្ៈ ជាឧបនយករដ្ឋមង្គ្នត ីទី១។ 

                                      
5 បររិោឋ ភិបាល គឺ រោឋ ភបិាលសៅជតិ្ខ្ង ឬ សៅកន ុងរបសទសជាមួយគ្នន ។ 
ជាទរមង ់រោឋ ភបិាលរបឆុំង (contre-gouvernement) ដូ្ចសៅ របសទស
អង់សគាស។ 
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សរោយបនត ិមក សោក នល់ នល ់មានជមោឺ សៅពាបាល

សរាគសៅរសកុបារាុំង។ ខ្ត្សោក មិនោខ្លងពីត្ុំ ខ្ណងសទ

ខ្ត្សោក របគល់ដ្ុំ ខ្ណង នយរដ្ឋមង្គ្នត ីសត ីទី ដ្ល់រទង់ សិរមិ

ត្ៈ។ រោឋ ភិបាលសរសាចរសង់ជាតិ្ សធវ ើគុំសរាងចាប់បី ោក់

ជូនរដ្ឋសភា អន ម័ត្ បានសុំសរចដូ្ចបុំណង ខ្ដ្លជាចាប់ 

នន ‹សសរកីមែ សសដ្ឋកិចច និង ធានគ្នរ›។ ចាប់ថ្ែីសនះ វា

ផុ្្យរស ះ ពីនសោបាយ សសដ្ឋកិចច របស់សសមតច សីហន  

នុំឲរទង់ មានទុំនស់នឹង រដ្ឋសភាផ្ង និង រោឋ ភិបាលផ្

ង។ សៅនថ្ោទី៦ មករា ឆន ុំ ១៩៧០ សសមតច សីហន  រទងោ់ង

សៅរសកុបារាុំង គ្នែ នសអាយដ្ុំណឹងដ្ល់ រោឋ ភិបាលជាម ន 

សដ្ើមបី សធវ ើអាសរាគយកមែស មភាព សរោយពីរទង់ ទទួល នូវ

បរាជ័យនសោបាយផ្តទ ល់ សៅសពល សមាជជាត្ិ សលើកទី

២៨6 ខ្ដ្លជាសមាជជាត្ិ ច ងសរោយ នន របប សងាមរាង្គ្សត

និយម សរពាះរទង ់ព ុំអាចផ្ត លួ រោឋ ភិបាលសរសាចរសង់ជាតិ្

បាន។ រពឹត្ត ិោរណ៏ នសោបាយ សផ្សងៗសទៀត្ ខ្ដ្លសយើង

សលើកយកមក ោរត្ោង ោ៉ា ងពិសាត ខ្ងសរោមសនះ គឺជា 

ដ្ុំសណើរ សដ្ើរសៅរក ោរបសងក ើត្ របប សាធារណរដ្ឋខ្មែ រ។ 

 

                                      
6 រត្ូវដ្ឹកថា សសមតចសីហន  មនិអន ញ្ហា ត្ ឲពួកត្ុំណាងរាង្គ្សត  ចូលរមួរបជ ុំន
សៅកន ុងសមាជជាត្ិសនះស ើយ សោយសារ រពះអងា មានជសមាា ះនសោបាយ
ជាមួយរដ្ឋសភា។ 
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ប្រភព នៃពាក្យ កូ្សាំងេ ៃិ  

 

រសកុខ្មែ រ បាត់្ទឹកដី្មួយចុំ ខ្ណកធុំសៅទិសខ្ងសកើត្ គឺ

ទឹកដី្ កមព ុជាសរោម សថ ិនសៅកន ុងដ្ុំបន់ កូសាុំងស ីន។ 

ដូ្សចនះសៅកន ុងោរសចះដឹ្ងជាទូសៅ គួរសយើងសលើកយក

របភព ននពាកយ កូសាុំងស ីន មកជុំរាប ដ្ល់អនកអាន 

ទ កជាោរសបើកវង់រកចកមួយ កន ុងរពឹត្ត ិោរណ៏ ននោរទុំ

ោក់ សសមតច សីហន  ពីម មត្ុំ ខ្ណង និង ោរបសងក ើត្ របប

សាធារណៈរដ្ឋ សរពាះ ទឹកដី្កូសាុំងស ីន ជាចុំ ខ្ណកមួយ 

របស់រសកុខ្មែ រ សហើយ វាជារបភព ននជសមាា ះអចិនង្គ្នតយ៏សៅ

កន ុងអារមែណ៏ខ្មែ រ រវាង រសកុខ្មែ រ នឹង រសកុយួន។ និោយ

អុំពីនសោបាយ ននរសកុខ្មែ រ វាខ្ត្ងខ្ត្មានជាប់ពាក់ព័នធ

ជានិចចនឹងពាកយ កូសាុំងស ីនសនះជានិចច សរពាះវាជារបួស 

របស់របជាជាតិ្ខ្មែរ ខ្ដ្លមានយួន ជាអនកបងក និង របប

រាជានិយម ជាអនកទទួលម សរត្ូវ និង ជាពិរ ទធ ិរបប។ 

ពាកយសនះ មានត្នមាបីោ៉ា ងម សគ្នន  សៅកន ុង អកសរសិលប

ភូមិសាង្គ្សត  ននជនជាតិ្អឺរ  ប : 

១. ពីឆន ុំ ១៥០២ ដ្ល់ ១៦១៥ : កូសាុំងស ីន កុំណត់្ នូវ រាជា

អាណាចរក អណាណ ម ទ ុំងមូល គឺ ខ្ងសជើង ពីរពុំ ខ្ដ្នចិន 

រហូត្មកខ្ងត្បូ ង ដ្ល់ រពុំ ខ្ដ្ន នគរចុំបា៉ា ។ 

២. ពីឆន ុំ ១៦១៥ ដ្ល់ ១៨៨២ : កូសាុំងស ីន ជាស ែ្ ះ ភាគ

មួយ នននគរអណាណ ម ខ្ដ្លសថ ិត្សៅខ្ងត្បូ ង ននត្ ងកឹង 
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ចសនា ះ ខ្ងសជើង គឺ ត្ុំបន់ Dong Hoi និង រពុំ ខ្ដ្នខ្ង

ត្បូ ង ននអណាណ ម (រពុំ ខ្ដ្នសនះ សចះខ្ត្រំអិលជានិចច សៅទិស

ខ្ងត្បូ ង បណាត លសអាយទឹកដី្ ននអណាណ មោន់ខ្ត្រកិធុំៗ

ស ើង)។ 

៣. ពីឆន ុំ ១៨៨៣ ដ្ល់ ១៨៨៧ : កូសាុំងស ីន កុំណត្់ ខ្ដ្ន

ដី្ឧបទវីប ននអាណានិគមបារាុំងខ្ងត្បូ ង ;  រឯី ភាគក

ណាត ល បារាុំង យកស ែ្ ះោស់ អណាណ ម សុំរាប ់ កុំណត់្ខ្ត្

ខ្ដ្នដី្ សថ ិត្សៅរត្ង់ចសនា ះ ត្ ងកឹង និង កូសាុំងស ីន 

ខ្ដ្លមួយភាគធុំជាទឹកដី្ ននអតី្ត្នគរចុំបា៉ា ។ 

ដូ្សចនះ ោប់ពីឆន ុំ ១៨៨៣ បារាុំង ខ្បងខ្ចកទឹកដី្អាណា

និគមមល នួសៅសយៀកណាម ជាបីត្ុំបន់ គឺ ត្ ងកឹង, 

អណាណ ម និង កូសាុំងស ីន ខ្ដ្លសយើងយកមកសរបើ រហូត្

មកដ្ល់សពវនថ្ោសនះ សុំរាប់សុំគ្នល់របសទសសយៀកណាម។ 

ពាកយកូសាុំងស ីន មានរបភពសចញពីពាកយជប៉ា ន ខ្ដ្ល

សៅ នគរអណាណ ម ថា កូស ី គឺមានន័យថា នគរសៅភាគម

សច ឹម នននគរចិន សហើយពាកយសនះ រត្ូវបានពួកអនកជុំនួញ 

Portuguais សគយកមកសរបើ សោយបខ្នថមពាកយ ស ីន 

(Chine) គឺថា កូស ីស ីន (កូស ី ភាគខ្ងចិន) សដ្ើមបី មិន

សអាយរច ុំគ្នន នឹង ដ្ុំបន់ កូសាុំង សៅឥណាា ។ ពាកយសនះ 

សគោប់មានសរបើកន ុង មជឈោឋ នសាសនោតូ្លិញ សៅ
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សដ្ើមសត្វត្សទី១៧, សហើយ សរសសរអកសរ7 ម សគ្នន ៗ ដូ្ច

ោ៉ា ង :  Cocicina, Caucincina, Cauchina សុំរាប់កុំណត្់ 

រាជាអាណាចរកខ្ងត្បូ ង ននពួកសងវៀង ខ្ដ្លរបឆុំងនឹង

អុំណាចរពះសៅយួនអណាណ ម8។  

 

ក្ត្តត  នៃ កា  លាំ េរមតចេីហៃ   

សទះបី សសមតចសីហន  រទង់ សោទរបោន់ដ្ល់ សហរដ្ឋអា

សមរកីថា ាមរយៈ អងាោរ CIA បានចូលរមួផ្តទ ល់ ជាមួយ 

រោឋ ភិបាល សរសាចរសង់ជាតិ្ សដ្ើមបីទុំោក់រពះអងាពី

ដ្ុំ ខ្ណង របម មរដ្ឋអស់មួយជីវតិ្ ខ្ដ្លជាបុំណង ធាា ប់

មានពីម នៗ រចួមកសហើយ ាុំងពីឆន ុំ ១៩៥៤ ខ្ត្ព ុំបានសុំ

សរច ដូ្ចោ៉ា ងោរចូលរមួជាមួយ ជនកបត្់ជាតិ្ មាន 

សោក សម សារ ីនិង ោប ឈួ្ន ជាអាទិ៍ សដ្ើមបី សមាា ប់រពះ

អងា ឬ ទុំោក់រពះអងា ពីដ្ុំ ខ្ណង ខ្ត្ោរសោទសនះ រត្ូវរោឋ

ភិបាល សរសាចរសង់ជាតិ្ សពាលអះអាងថា ោរទុំោក់ ស

សមតចសីហន  គឺសធវ ើស ើង សោយ រសបចាប់រដ្ឋធមែន ា្  និង 

សវា ើយនឹង សសចកត ីសនឿយណាយ ឬ សសចកត ីសតត រកហាយ នន

របជាពលរដ្ឋ សៅចុំសពាះម ម រគប់អុំសពើម សចាប់ និង 

                                      
7 សរសសរជាសលើកដ្ុំបូង សៅអុំ ុងឆន ុំ ១៦១៨ និង ១៦៣០ ច ះផ្ាយសៅឆន ុំ 
១៦៣១។ 
8 ដ្ករសង់ពីឯកសារ ននសាោបារាុំងច ងបូពា៍ា របសទស : sur le nom de 
Cochinchine par L. AUROUSSEAU, professeur de chinois d’Ecole 
Française d’Extrême-Orient. 
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បុំភាន់ របស់សសមតច សហីន  និង របព័នធនសោបាយ ខ្ដ្ល

ផ្ ត្សម័យ គឺ របបសងាមរាង្គ្សត និយម។ 

របបសនះ ទទួលបរាជ័យជាក់ខ្សតង ខ្ត្ សសមតច សីហន  

រហូត្មកដ្ល់សដ្ើមឆន ុំ ១៩៧០ រទង់ សៅមិនរពមទទួល

សាា ល់ជាោច់ខ្ត្ នូវ ោររច ុំ និង កុំហ សទុំងឡាយ 

ខ្ដ្លរទង់បានសធវ ើរចួមក។ ោរពិត្ វាមានកាត  ជាសរចើន 

សៅរសកុខ្មែ រ ខ្ដ្លនុំឲមាន  វបិត្ត ិនសោបាយសុំខ្ន់ កន ុង

សនះមាន ទសងវ ើបរសទសមួយចុំ ខ្ណក រមួនឹង កាត នផ្ទកន ុង

ជាសរចើន។ 

 

ក្ត្តត  ន្ៃក្ន ុង  

 

 វ បរតតិ រេឋកកិ្ចច 

នសោបាយ សសដ្ឋកិចច របស់សសមតច សីហន  ាុំងពី ឆន ុំ 

១៩៥៥ មក នុំឲមាន នូវោរផ្តា ស់បត រូ រហ័ស ជាវជិាមាន 

សៅកន ុងវសិ័យមាះៗ ខ្ត្ ជាទូសៅ វាជួបរបទះ នូវបរាជ័យ 

ជាក់ខ្សតង ខ្ដ្លត្រមូវ ឲមាន កុំ ខ្ណទុំរង់ ជាោុំបាច់ សៅ

ឆន ុំ ១៩៧០។ 

១. ប្ទេឹត ី : លទធសិងាមនិយម ព ទធសាសន នន ចលន 

សងាមរាង្គ្សត និយម ខ្ដ្លបសងក ើត្សោយសសមតច សីហន  ក៏

ដូ្ចគ្នន នឹង លទធិសងាមនិយម ននត្តី្យសោក គឺគ្នែ ន

មាន បតិ្ោឋ ភាគ នន  វទិាសាង្គ្សត ស ើយ (consistance 
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scientifique)។ ជាទូសៅ គឺរគ្នន់ខ្ត្ជា ោរត្សមា ើង ននទឹក

ចិត្ត រំសភើបញាប់ញ៏រ និង ោររកា ននរបនពណីជាត្ិ សុំរាប់

ជួយ រកា នូវអុំណាច នន វណណ ៈ ននពួកអនកដឹ្កនុំអភិរកស

និយម ខ្ត្ប៉ា សណាណ ះ។ ោ៉ា ងណាមិញ លទធិសងាមរាង្គ្សតនិយម 

មានទរមង់សរតជា របប នសោបាយ និង សសដ្ឋកិចច សបើក

ចុំហដ្ល់ លទធិរបជាធិបសត្យយសសរ។ី របបសនះ មាន សគ្នល

ោរណ៏សុំខ្ន់ជារទឹសត  ី បីោ៉ា ង : ទី១ ោត្់បនថយ នូវទ កេ

សវទន របស់របជារាង្គ្សត  ; ទី២ យក របនពណីខ្មែ រ, ព ទធ

សាសន និង រាជានិយម ជារគះឹ ; ទ៣ី មានមូលោឋ ន ជាត្ិ

និយម។ រមួមក រទឹសត ីសនះ វាសៅជិត្គ្នន នឹង របបបិត្ 

និយមអភិរកស9។ សបើសោងាម សគ្នលវធីិ ននរទឹសត ីសនះ គឺ

មានោរទទួលសាា ល ់ នន សសរភីាពប គាល និង បដិ្សសធ 

នូវ រគប់ សកមែភាព នន ោរបុំពានអុំណាច។ ខ្ត្សគដឹ្ងថា 

ោរអន វត្តន៏ ននរបបសងាមរាង្គ្សត និយម វាផុ្្យរស ះពី

រទឹសត ីមូលោឋ នរបស់មល នួ សរពាះ សសមតច សីហន  រទង់យកវា

មកសធវ ើជាឧបករណ៏ ននត្សរមង ននអុំណាចរបស់រពះអងា។ 

១. ៃរោបាយរេឋកកិ្ចច : របវត្ត ិសាង្គ្សត  នសោបាយខ្មែរ

មាន ខ្បកខ្ចកជាពីរសម័យ : អុំ ុងឆន ុំ ១៩៥៤-១៩៦៣, 

គឺជាសម័យ សសរនិីយម។ សគសុំគ្នល់ស ើញថា មរត្ក នន

អាណានិគមបារាុំង វាសៅមានឥទធិពលខ្ា ុំង សៅកន ុងោរ

                                      
9 បិត្ នយិមអភរិកស  (paternalisme conservateur) គឺជារបប ទ កអនក
ដ្ឹកនុំជាបាិជាត្។ិ 
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រគប់រគងកិចចោររដ្ឋ គឺថា មជឈោរសលើសលន់ ននអុំណាចរ

ដ្ឋ។ របភាពសនះ ជាឧបសគាចមបងមួយ ដ្ល់ោរសធវ ើកុំ ខ្ណទុំ

រង់ នូវរចនសមព័នធ រដ្ឋ សុំរាប់រទរទង់នសោបាយសសដ្ឋកិចច

ទុំសនើប រសបនឹងសសចកត ីរត្ូវោរពិត្ ននរបជាជាត្ិ។ មួយ

 វញិសទៀត្ កងវះ ននោររគប់រគងម ឹងមា៉ា ត់្ ននជុំនួយ

បរសទស (អាសមរោិុំង) នុំសអាយវាគ្នែ នរបសិទធិភាព ដ្ល់

នសោបាយសសដ្ឋកិចច និង បសងក ើត្ នូវអុំសពើព លរលួយ សៅ

កន ុងមជឈោឋ ន អនករគប់រគងសសដ្ឋកិចច។        

ដូ្សចនះ នសោបាយ សសរនីិយមសនះ វានុំសៅរក ទុំនល់ជា

របត្យកសភាព ននអុំណាចរដ្ឋមជឈោរ និង ោរោុំបាច់ នន

សសដ្ឋកិចចផ្ារ។ ាមោរយល់ស ើញ របស់ពួកអនកសជឿន

សលឿននិយម មាន សោក សមៀវ សុំផ្ន ជាមាច ស់គុំនិត្ កន ុង

ឋានៈ ជារដ្ឋមង្គ្នត ី ខ្ចងសៅកន ុង សសចកត ីរាយោរណ៏ របស់

សោក សៅឆន ុំ ១៩៦៣ ជូនដ្ល់ សសមតចសីហន  កន ុងសនះ 

មានសលើកស ើង នូវភាពមិនសមសហត្ ផ្លមួយចុំនួន សៅ

កន ុងនសោបាយសសដ្ឋកិចចជាត្ិ។ ោរខ្ណនុំសនះ នុំសអាយ 

សសមតច សីហន  យកវា មកសធវ ើជា សគ្នលោរណ៏នសោបាយ

ថ្ែី គឺ រទង់សុំសរច សបាះបង់សោល នូវ  ជុំនួយ របស់សហរដ្ឋ

អាសមរកី សៅខ្ម វចិា ិោ ឆន ុំ ១៩៦៣ ខ្ដ្លរទងទ់ កជា

ជុំនួយមានចុំណង10 សហើយ សធវ ើ ជាត្ិវបូនីយកមែ នន ធាន

                                      
10 រត្ូវដ្ឹងថារគប់ជុំនួយ របស់សហរដ្ឋអាសមរកិ ដ្ល់របសទសជាមិត្ត , អាសមរ ី
ោុំងខ្ត្ងខ្ត្ ោក់លកេមណាោុំបាច់សអាយសគ្នរព គ ឺ សគ្នលោរណ៏ ននសិទធ ិ
(note de bas de page - suite) 
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គ្នរ និង ពាណិជាកមែ ទុំនិញ នុំចូល និងនុំសចញ (អហរ

ណកមែ និង នីហរកមែ)។ សួរថា សត្ើនសោបាយថ្ែីសនះ មាន 

របសិទធភាព ខ្ដ្រឬសទ ? សដ្ើមបី សវា ើយ នូវសុំនួរសនះ គួរសយើង

សលើកយកនសោបាយសសមតច សីហ ន ោុំពីឆន ុំ ១៩៦៣ មក

សធវ ើ វភិាគ សដ្ើមបីវល ុះសមើល នូវោរពិត្មួយចុំនួន ខ្ដ្លនុំ

សអាយរពះអងាជួបនឹងវបិត្ត ិនសោបាយ ខ្ដ្លមល នួរពះអងា

ជាអនកបសងក ើត្។ សៅឆន ុំ ១៩៦៣ សគអាចទ កជាសុំណក នន

នសោបាយ របស់សសមតច សីហន  ខ្ដ្លសថ ិត្សៅសលើទុំនល 

នុំរំអឹលធាា ក់សៅកន ុង សុំណាញ់ពីងពាង របស់ ចនិ និង 

យួនក មម ុយនិសត  ខ្ដ្លពួកសគ រត្ូវោរសសមតច សីហន  សដ្ើមបី

បុំសរផី្លរបសោជន៏ របស់ពួសគ។ សរោយពី សសមតច សីហន  

យកជុំនួយចិន មកបត រូនឹងជុំនួយអាសមរោីុំង, កន ុងរយៈ

សពលពីរបីឆន ុំកនាងមក សសដ្ឋកិចចខ្មែ រ ធាា ក់សៅកន ុងភាព

សក តួ្សក ឹង។ ដូ្សោន ះ រដ្ឋខ្មែ រ សថ ិត្សៅកន ុងភាព ុងច ង រហូត្

ដ្ល់សៅគ្នែ នថ្វោិរ សុំរាប់បង់សបៀវត្សដ្ល់ ពួកអនករាជ

ោរ ស ី វលិ និង សោធា11 ខ្ដ្លនុំសអាយសសមតច សីហន  

បងេ ុំចិត្ត បសងក ើត្ នូវរោឋ ភិបាលសរសាចរសង់ជាតិ្ ដឹ្កនុំ

សោយ សោក លន់ នល់។ រាជរោឋ ភិបាលសនះ មាន

                                      
មន សស និង លទធិរបជាធិបសត្យយ។ សគ្នលោរណ៏សនះឯង ខ្ដ្លសសមតច សហី
ន  ទ កជាជុំនួយមានចុំណង សរពាះជាសគ្នលោរណ៏ រខំ្នដ្ល់នសោបាយ 
របស់រពះអងា។ 
11 សដ្ើមបីអាចបង់សបៀវត្ស ដ្ល់ពួកអនករាជោរ សសមតច សីហន  អន ញ្ហា ត្ 
សអាយបសងក ើត្រគឹះសាថ នខ្លបងធុំពីរ មួយសៅទីរកងុភន ុំសពញ មួយសទៀត្សៅទី
រកងុរពះសីហន  សដ្ើមបយីកអាករ។  
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សបសកកមែធុំបីោ៉ា ង : ១. ត្រមង់វញិ នូវសសដ្ឋកិចចជាត្ិ, ២. 

ខ្សវ ងរកផ្ល វូនសោបាយថ្ែី សុំរាប់អនគត្ជាត្ិ, ៣. ពិនិត្យ

ស ើងវញិ នូវនសោបាយ កិចចោរបរសទសខ្មែរ ជាពិសសស 

ោរទុំនក់ទុំនង ជាមួយពួកយួនក មម ុយនិសត ។          

៣. កា ក្ត់ប្ត្ត នៃ រោជ័យ : ត្ លយោរ ខ្ដ្លជាមហនតរាយ 

ដ្ល់សសដ្ឋកិចចជាត្ិ មានខ្ចងសៅកន ុង សសចកត ីរាយោរណ៏ 

របស់ រដ្ឋមង្គ្នត ី សអង ហ  ន ច ះផ្ាយសៅកន ុង ទសសវដ្ត ី ‹កមព ុ

ជាថ្ែី› សលមទី១ សៅឆន ុំ ១៩៧០។ ខ្ត្ សសមតច សហីន  រទង់ 

មិនសូវយកចិត្តទ កោក់ ខ្ត្រទង់ ក៏មិនបដិ្សសធសនះខ្ដ្

រ។ កន ុងសសចកត ីរាយោរណ៏សនះ មានបង្ហា ញ នូវ វបិត្ត ិមួយ

ចុំនយួន ដូ្ចោ៉ា ង : មានសៅកន ុង វសិ័យកសិកមែ ខ្ដ្លប៉ាះ

ពាល់ផ្តទ ល់ ដ្ល់ ៩០% នន របជារាង្គ្សត ខ្មែ រ។ លទធផ្ល

អវជិាមាន ធោន់ធោរនរក គឺមកពី អវត្តមាន នន វនិិសោគ ជា

មូលោឋ ន ោុំបាច់ ដ្ល់ ោរអភិវឌ្ឍន៏ នន កសិកមែរបនពណី 

ដូ្ចោ៉ា ង ោរប ច្ លូទឹកកន ុងខ្រសចុំោរ ជាអាទិ៍។ បរាជ័យ 

នន សហករណ៏,  វធិានោរ របឆុំងនឹង កមច ីយកោររបាក់

ហួសរបមាណ, ោរសវាៀត្រកកនរម ពីកសិករ ពីសុំណាក់

អាជាា ធរ និង ោរបុំផ្តា ញ ធនធានធមែជាត្ិជាត្ិ ខ្ដ្លជា

បរាជ័យ នុំ នូវទុំនញ់ នន ទិនទផ្ល និង ោរបសងក ើត្ផ្ល 

ខ្ដ្លបង្ហេ ុំង នូវោរផ្ត តួ្សផ្តើម របស់កសិករមិនឲសធវ ើសកើត្ 

សហើយជួយជុំរ ញ ឲមាន  វបិត្ត ិនសោបាយ គឺ បសងក ើត្ នូវ

កុំហឹងពីសុំណាក់របជាកសិករ។ 
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ខ្ត្ វបបកមែ ឧសាហកមែ ដូ្ចោ៉ា ង ោរោុំសដ្ើមសតស ូ , ោ

សហវ , ខ្ត្, សដ្ើមរកសៅ មានលទធផ្លលអ របសសើរ ខ្ត្ សជាគជ័យ

សនះ វាមានផ្លប៉ាះពាល់ តិ្ចតួ្ចណាស់ ដ្ល់ ជីវតិ្ភាព នន 

របជាកសិករខ្មែ រ។ 

កន ុងវសិ័យ ឧសាហកមែ លទធផ្ល វាគ្នែ នោរសលើកទឹកចិត្ត

ស ើយ សរពាះ វាមវះ នូវពួកមូលធនអាយ។ សៅឆន ុំ ១៩៦០ ស

សមតច សីហន  រទង់ យកជុំនួយ ចិនក មម ុយនិសត  មកសធវ ើ

អភិវឌ្ឍ នូវបណាត ញ សហរគ្នសជាត្ ិនិង រកមុហ  ន សសដ្ឋ

កិចចចុំរ ះ ខ្ត្គ្នែ នសជាគជ័យស ើយ។ បរាជ័យ មាន សហត្ 

ផ្លពីរោ៉ា ង : អវត្តមាន នន សនិទនភាព កន ុងោរ

បសងក ើត្ និង ោរសង់ សរាងចរក ; ោររគប់រគង មិនលអ  និង 

អុំសពើអារកក់ របស់ ពួកអនកដឹ្កនុំ ជាអនករាជោរ។ 

កន ុងវសិ័យ ពាណិជាកមែ និង ធានគ្នរ ោរខ្កទរមង់ សៅ

ឆន ុំ ១៩៦៣ គ្នែ នមានលទធផ្លជាវជិាមានសនះស ើយ។ រកមុ

ហ  នរដ្ឋ អហរណកមែ និង នីហរកមែ ផ្តត ច់ម ម នន ពាណិជា

កមែ សរតរបសទស និង ភណាា គ្នររដ្ឋ ខ្ដ្លមានតួ្នទីសដ្ើម 

ជាអនក លក ់ និង ទញិ ផ្លិផ្ល មួយចុំនួន ោា យសៅជា 

សមបត្ត ិផ្តទ ល់មល នួដ៏្ធុំ របស់ពួកអនកដឹ្កនុំ នុំឲពួកសនះ 

មានសមបត្ត ិ សហើយ សផ្ាើ របូិយបណណ  មកទ ក សៅកន ុងធាន

គ្នរ សៅបរសទស ជាពិសសសសៅរសកុបារាុំង។ 

សៅឆន ុំ ១៩៧០ មានោរខ្សវងរក នូវ ដ្ុំសណាះរសាយ ពិត្

របាកដ្  នន បរាជ័យសសដ្ឋកិចច។ ោរពិភាកា គឺសៅកន ុងសុំ
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នួរថា សត្ើរត្ូវសធវ ើ ាមទិសណា ? អនកមាះ យល់ស ើញថា រត្ូវ 

មាន អន សាថ នប័ន (orientation) ទូសៅ ជានសោបាយ

ខ្ដ្លអាចសអាយរបជារាង្គ្សត រគប់រសទប់ មាន សសាមនសស 

សោយ រគ្នន់ខ្ត្ សាកលបង សធវ ើឲបានរបសសើរស ើង នូវអវ ី

ខ្ដ្លបានសធវ ើរចួសហើយ។ ចរនតគុំនិត្ មួយសទៀត្ យល់ស ើញ

ថា គឺ រត្ូវ បត រូ នសោបាយសសដ្ឋកិចច សងាមនិយមទុំងមូល 

សហើយ យក នសោបាយ សសរនីិយម មកជុំនួស វញិ។ ពួក 

មានគុំនិត្សនះឯង សរចើនជាពួកអនកសាត ុំនិយម សមើល

ស ើញ ថា វនិិសោគ ននមូលធន បរសទស ឬ ជុំនួយ នន សហ

រដ្ឋអាសមរកី ជា គមាន ស់មួយសុំខ្ន ់សដ្ើមបី សោះរសាយ នូវ

 វបិត្ត ិសសដ្ឋកិចចជាតិ្សបើសិនជាមានោររគប់រគងម៉ាត្់ចត្់។

ចរនត  សនះ ជា មតិ្ភាគសរចើន សៅរសកុខ្មែ រ សៅឆន ុំ ១៩៦៦ 

សហើយហាក់បីដូ្ចជាអាច បល ុងចិត្ត សសមតច សីហន បាន ខ្ត្ 

ផុ្្យសៅវញិ សៅកន ុងសមាជជាត្ិ សៅមាត្់ទវ រឆន ុំ ១៩៧០ 

សគស ើញថា រទង់ ខ្បរជារបឆុំងសចញម មនឹង នសោបាយ 

សសដ្ឋកិចចសសរ ី នន រោឋ ភិបាលសរសាចរសង់ជាតិ្ ខ្ដ្លមាន 

ោរគ្នុំរទពីរដ្ឋសភាជាត្ិ។ សគអាចនិោយបានថា សសរ ី

កមែ នន សសដ្ឋកិចច សៅឆន ុំ ១៩៧០ សសទ ើសកើត្មានរពមគ្នន

នឹង កាត  ននោររលុំ ននសសមតច សីហន  ខ្ត្មតង។ 
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 វ បរតតិ េីលមម ៏

 វបិត្ត ិ សីលធម៏ មានជាទូសៅ សៅកន ុងរសកុខ្មែ រ ខ្ត្ ទរមង់ 

នន អក សល វាមានកុំរតិ្ម សគ្នន  សៅាម មជឈោឋ ន នន

សងាម ឬ វណណ ៈកន ុងសងាម។ របជាកសិករ ខ្ដ្លជា ថាន ក់អនក

រក ដឹ្ងចាស់ថា ោរជិះជាន់គ្នែ នសមាត  ពីសុំណាក់ រាជោរ 

រគប់រកសួង សរពាះពួកគ្នត្់ជា ជនរងសរគ្នះផ្តទ ល់នឹងអុំសពើ

សនះ។ អុំសពើព ករលួយ មានសៅរគប់ថាន ក់ ននអនករាជោរ 

គឺថា អនកធុំស ីាមធុំ អនកតូ្ចស ីាមតូ្ច។ អុំសពើព ក

រលួយសនះ មានរហូត្សៅកន ុងអងាោរ ោកបាទរកហម 

ខ្ដ្លជា អងាោរមន សសធម៏ ោា យជាអងាោរ សកៀបសងាត្់

រាង្គ្សត ។ សៅឆន ុំ ១៩៧០ ោរគ្នបសត្បៀត្នសោបាយ ោត់្ខ្ត្

មានកុំរតិ្ោន់ខ្ត្ត្ឹងខ្ត្ងស ើង ខ្ដ្ល អន ញ្ហា ត្ ឲប៉ាូលិស

នសោបាយ និង សោធា អាចោប់មល នួ ជនណាខ្ដ្ល សគ

មានោរសងស័យ ជួន គ្នែ នសមហត្ ផ្លសសាះ ថា សធវ ើ

សកមែភាព  វទិធសសន របឆុំងនឹង នសោបាយមពង់មពស់ 

របស់សសមតច សីហន ។ 

របជាកសិករ មានពិធ រនរក ខ្ត្សទះបីោ៉ា ងណា ពួកគ្នត្់

មិនោក់កុំហ សដ្ល់សសមតច សីហន  សរពាះ ពួកគ្នត្់យល់

ស ើញជាទូសៅថា សសមតច ជា កតូ្បោរៈ របឆុំងនឹង ោរ

បុំពានដ្ល់ពួកគ្នត្់ ពីសុំណាក់ ពួកមង្គ្នត ី។ សហើយ សសមតច 

សីហន  រទង់របសប់ណាស់ សៅសពល សមាជជាត្ិមតងៗ 
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រទង់ បសញ្ហា ត្ និង ពរងឹង ាម ស សវាហារ ចិត្តសថ្ាើមរបជារា

ង្គ្សត  ឲរសឡាញ់ងប់ ដ្ល់រពះអងា។ 

ខ្ត្ សៅកន ុង មជឈោឋ ន ពួកអនករាជោរ និង អនកសចះដឹ្ង, 

សាថ នភាព វាម សខ្បាក ពី សាថ នភាព នន របជាកសិករ។ 

រកមុសនះ សថ ិត្ សៅកន ុងរបព័នធដឹ្កនុំ សហើយ ទទួលបាន

អត្ថរបសោជន៏ សោយសារ ពួកមល នួគ្នែ នជសរមើស ខ្ត្ មាន 

ប គាល ឯោ មួយចុំនួន បដិ្សសធ ចូលរមួចុំ ខ្ណក រកអត្ថ

របសោជន៏ សុំរាប់អាាែ  សហើយ ដ្កមល នួសចញពី របព័នធ

ដឹ្កនុំ សោយបាន ផ្តនទ សទសវា សៅកន ុង អារមែណ៏ ដ៏្ជូរ

ចត់្ និង សហវកមាា ុំងថា សសមតច សីហន  និង ពួកអនកអប

អមជិត្សន ិត្នឹងរទង់ ជា អនកសរមបសរមួលរមួ ឲមាន 

របព័នធដឹ្កនុំ ព ករលួយ ជាទូសៅ សោយ គ្នែ នសទសកុំហ ស

អវ ីស ើយ។ ជាពិសសស ប គាលសីហន  រទង់ មានអភ័យឯក

សិទធិ រពហែទណា  សុំរាប់ ោរពាររពះអងា នូវរគប់អុំសពើម ស

ចាប់ទ ុំងឡាយ ខ្ដ្លរពះអងាបានរបរពឹត្ត សោយផ្តទ ល់

មល នួកត ី ឬ សោយ បរវិា របស់រទង់កត ី។ សៅ ទីរកងុភន ុំសពញ 

ខ្ដ្លជារបូភាព ននសងាមទុំសនើបខ្មែ រ ខ្របោា យសៅជា 

កខ្នាងគ្នែ ន ត្នមារបនពណីជាត្ិ សោយសារ ត្នមា ល យ

ោក ់ និង ព ករលួយ វារជាបចូល សៅកន ុងសរនស្ម

សងាមទុំសនើបសនះ ខ្ដ្លនុំសអាយ យ នតកមែ ននអុំសពើព ក

រលួយ វារបរពឹត្តសៅ ោត់្ខ្ត្របសសើរស ើង សរពាះ វាមាន ពួក

មង្គ្នត ីព ករលួយ និង រកមុហ  នបរសទស ស  មរគល ុំ ខ្ថ្មសៅ
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សទៀត្ សដ្ើមបី នុំគ្នន លួចជុំនួយបរសទសរគប់វសិ័យ ជួនោល 

មានោរសមគុំនិត្ ពីរបសទសផ្តល់ជុំនួយខ្ថ្មសទៀត្ កន ុង

សគ្នលបុំណង រក អតិ្ថិ្ជន សុំរាប់សគ ខ្ដ្លបសងក ើត្សរឿង

អារសូវ រគប់សាថ ប័នរដ្ឋ។ ជួលោល មានោររពមសរពៀង ពី

សសមតច សីហន  ដ្ល់ អនកស ីសុំណូក ខ្ដ្លជា នដ្គូ

នសោបាយ សដ្ើមបី សរមះុសរមួល ទុំនស់នសោបាយ។ 

សមបត្ត ិ មានបានពីអុំសពើព ករលួយ របស់ពួកស ីសុំណូក 

ជួនោល សគយក សៅដូ្រជា របូិយប័ណណ  យកសៅោក់ កន ុង

ធនគ្នរ សៅបរសទស, ជួនោល សគយកសៅសង់ ភូមិរគឹះ

សវើត្ឆយ សដ្ើមបី ជួលឲ ពួកអនកជុំនញបរសទស បាន

របាក់ឈ្ន លួផ្ទះនថ្ាបុំផ្ ត្។ ខ្ត្បនទ ប់ពីឆន ុំ ១៩៦៣, ោរ

បដិ្សសធ នន ជុំនួយអាសមរោីុំង នុំឲបាត្់ នូវធនធាន

សុំខ្ន់ ននរបព័នធ សនះ ដូ្ចោ៉ា ង ពួកអនកជុំនញបរសទស 

សគវលឹរត្ ប់សៅរបសទសសគវញិ ខ្ដ្លនុំ អនកមានវឡិា

ជួល ពិបាករក អនកជួល។ 

ជាត្ិវបូណីយកមែ ាមធមែា វាជាឱោសលអ មួយ សុំរាប់ 

ោងសុំអាត្ នូវរបព័នធព ករលួយ ខ្ត្វា រគ្នន់ខ្ត្មាន

អន ភាព រត្ឹមខ្ត្ ោរផ្តា ស់បត រូ មង្គ្នត ី គ្នែ នសមត្ថភាព ឬ ស ី

សុំណូក ោក់ មង្គ្នត ី មាន សមត្ថភាព ខ្ផ្នកបសចចកសទស 

ជុំនួស ខ្ត្ប៉ា សណាណ ះ សរពាះថាអក សល វាដ្ ះខ្សា  សៅកន ុង 

អុំណាច ថាន ក់ដឹ្កនុំ ជាន់មពស់រចួសៅសហើយ។ 
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គួរសលើកជាឧទហរណ៏ ននអុំសពើព ករលួយសុំខ្ន់ៗមួយ

ចុំនួន មកបង្ហា ញ ដូ្ចជា : ោរជុំនួញ នន ោរបងហ រូទឹក 

សៅសរាគចរក សធវ ើប ៊ីខ្យ៉ារ សៅកុំព ងសសាម ខ្ដ្លមាន 

រគួសារសកែង របស់សសមតច សីហន  ជាអនកស ីសុំណូក- ោរ

ជុំនួញ ទឹកសោះសគ្នខ្ប់ ខ្ដ្លមាន រកមុមង្គ្នត ី ដឹ្កនុំ នន

ភណាា គ្នររដ្ឋ ជាអនកស ីសុំណ ក- ោរជុំនួញ មទ ឹមស នុំចូលពី 

រសកុចិនដី្សគ្នក ខ្ដ្លមាន អតី្ត្នយករដ្ឋមង្គ្នត ី ជាអនក

ស ីសុំណូក- រត្់គយ ទុំនិញ រគប់ខ្បបោ៉ា ង សៅាមរពុំ

ខ្ដ្ន ខ្មែ រ-យួនខ្ងត្បូ ង ជាពិសសស រត្់គយ អងករ ផ្តល់ឲ

ពួកសយៀកក ង ខ្ដ្លមាន ពួកឧត្តមមង្គ្នត ីមួយរកមុ និង 

រាជវងាន វងស ជាអនកស ីសុំណូក ឬ ជាអនករត្់គយខ្ត្មតង- 

ោរជុំនួញ រកណាត្់ ខ្ដ្លរដ្ឋសភា យកមកពិនិត្យ សរពាះ

មាន ោរចូលរមួ ពីសុំណាក់ ឥសសរជន ជាសមាជិក ននរាជ

រោឋ ភិបាល សហើយជា បងនថ្ា របស់សសមតច សីហន ។ 

អុំសពើព ករលួយ រត្ូវបានខ្មែ រសលើកមកនិោយ និង មសឹប 

សពញនគរ សហើយហាក់បីមាន ោរប៉ា នប៉ាង ជាទូសៅ ចង់

សោះរសាយបញ្ហា  សរពាះវាជា មហាភ័យជាត្ិ។ រពឹត្ត ិប៍ារត្ បររិ

ោឋ ភិបាល បានច ះផ្ាយ នូវស នទ រកថា របស់សសមតច សីហ

ន  ខ្ដ្លរទង់បានរះិគន់ អុំពី ោរស ីសុំណូក។ ខ្ត្មតិ្ខ្មែ រ

មួយចុំនួន យល់ស ើញថា រពះអងាមល នួឯង ក៏មានោរចូល

ចុំ ខ្ណកសនះខ្ដ្រ។ រពះរាជអន ញ្ហា ត្ ឲសបើក ោសីណូ សៅ

ភនុំសពញ សៅឆន ុំ ១៩៦៨ នុំបសងក ើត្ នូវអុំសពើ អសីលធម៏ 



 

ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត  
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា  

២៦ សីហា ២០១៨ 

27 

រគប់ខ្បបោ៉ា ង ខ្ដ្លនុំឲ ឥសសរជន ជាអនកសសនហាជាត្ិ 

មួយចុំនួន បាត្់ នូវសសចកត ីទ កចិត្ត សលើរពះអងា។ បខ្នថម

សទៀត្ ោប់ពីឆន ុំ ១៩៦៦ សកមែភាព មួយចុំ ខ្ណកធុំ របស់

សសមតច សីហន  គឺ ថ្ត្ក ន។ រទង់ យកមសធាបាយរដ្ឋ មក

សរបើ សុំរាប់បុំសរ ី រពះរាជហឫទ័យផ្តទ ល់មល នួ។ មួយវញិសទៀត្ 

នរណាកយ៏ល់ថា ខ្មសភាពយនត ខ្ដ្លសសមតច សីហន  ជា 

អនកបសងក ើត្, អនកដឹ្កនុំសរឿង និង សដ្ើរតួ្ឯកមល នួឯង មិន

សូវមាន គ ណភាពសិលបៈ និង ភាពសមសួន សនះស ើយ។ 

ចុំសពាះ អនកសវវងនិយម ខ្មសភាពយនត របស់សសមតច សីហន  

វាបានោនរត្ោង នូវរបូភាព ននវណណ ៈអនកដឹ្កនុំ រស់សៅ

កន ុង របណិត្ភាព និង អសីលធម៏។ 

អសីលធម៏សនះឯង ខ្ដ្លនុំសអាយមានពាកយ សគនិោយ

ចុំអកថា ោសីណូ, ោកបាទរកហម និង ក ន ជា សត ុំបី សុំ

រាប់រទរទង់ របព័នធ  ននសីហន និយម។ ខ្ត្ ោរចុំអកសនះ វា

ោកប់ាុំង នូវ ោរសនឿយណាយ និង សសចកត ីអមា៉ា ស់ម ម 

ននជនខ្មែ រទ ុំងឡាយ ខ្ដ្លមល នួមាន អារមែណ៏ដឹ្ងថា ោរ

និោយចុំអកសនះ វាគួរឲអស់សុំសណាចសៅវញិចុំសពាះមល នួ 

សរពាះមល នួឯងខ្ត្មតង ជាជនរងសរគ្នះ។ 
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 វ បរតតិ សប រ័ៃ 

 វោិរភាគជាទូសៅ ននរចនសមព័នធ  រដ្ឋបាល, ហិរ ា្ វត្ថ ុ និង 

ធមែន ា្  វាសសទ ើគ្នែ ន ឧបាយណាមួយ អាចទប់ទលវ់ាបាន

សនះស ើយ។ 

ប៉ា ខ្នត  ពីដ្ុំបូងមក រសកុខ្មែ រ មាន សមា លែមរគប់រគ្នន់ 

សុំរាប់សធវ ើោរ សៅកន ុង រចនសមព័នធ  ជាមរត្ក ននអាណា

និគមបារាុំង សុំរាប់ដ្ុំសណើរោរ ននរដ្ឋទុំសនើបសៅសពល

សនះ។ រដ្ឋធមែន ា្  ឆន ុំ ១៩៤៧ ជាមូលោឋ ន សុំរាប ់ពរងឹង 

និង សរៀបចុំ បខ្នថម ជាសាថ ប័នរដ្ឋ សអាយសមរសបសៅាម

សសចកត ីរត្ូវោរ របស់របជាជាតិ្ខ្មែ រ សៅកន ុង លទធិរបជាធិប

សត្យយសសរ។ី ខ្ត្សៅឆន ុំ ១៩៥៦, សសមតច សីហន  រទងស់ធវ ើោរ

ខ្កទរមង់ រដ្ឋធមែន ា្  ឆន ុំ ១៩៤៧ សអាយ ច ះសុំរ ងនឹង 

នសោបាយ របស់រពះអងា ខ្ដ្លមានចលនសងាមរាង្គ្សត

និយម ជាមា៉ា ស ិន ដឹ្កនុំ ខ្ដ្លរទង់ទ កជា ចលនសាម ា្

មួយ ខ្ដ្ល របជារាង្គ្សត  អាចង្ហយរសួលយល់បាន អុំពីសគ្នល

 វធីិ ននដ្ុំសណើរោរ ននវា។ 

ខ្ត្បនត ិចមតងៗ មក មា៉ា ស ិន ននចលនសងាមសនះ វា

ទង្គ្នទ នយកអុំណាចរោឋ បាល ាុំងពីថាន ក់  ុំ រហូត្ដ្ល់

ខ្មរត្ សរពាះ មង្គ្នត ីរាជោររគប់ថាន ក់ស ទធជាសមាជិក នន

ចលន ខ្ដ្លនុំសអាយរោឋ បាល ខ្លងមានដ្ុំសណើរោរធមែ

ា សហើយ អាជាា ធរ បង្ហា ញ នូវអនន ភាព អាចធាន នូវ
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ភាត្កមែមាុំមួន ននរបជាជន កន ុងកិចចោរសាធារណៈ12។ 

ោរណ៏សនះ ពរងឹង នូវមជឈោរ ននអុំណាចចលនសងាម 

សហើយ ាមផ្ល វូសនះឯង ខ្ដ្ល អុំណាច ននវណណ ៈដឹ្កនុំ 

ោន់ខ្ត្ពរងឹង ជាអសនថ ចៗ កន ុងដ្ុំសណើរោរ ននគ ណភាព

មិនលអ  ដូ្ចោ៉ា ង : ោររំសោភអុំណាច ជាមូលោឋ ន នន

បសចចកសទស ននោររគប់រគង, ោរសកងរបវ ័្ ច  សលើរបជារា

ង្គ្សត  សដ្ើមបី បុំបានអាាែ  ជាសគ្នលសៅ។ 

បរាជ័យ សោយអាោរពិសសស ោ៉ា ងធោន់ គឺមាន សៅកន ុង 

បណាត ខ្មរត្ទុំងឡាយ ខ្ដ្លបានបសងក ើត្ថ្ែី។ បរាជ័យសនះ 

គឺ បញ្ហា  នន បូរណកមែ ននរបជាជនរស់សៅសលើភន ុំ សពវអសនា ើ

កន ុងរបសទស ខ្ត្បញ្ហា  ពិសសស គឺមាន សៅ ត្ុំបន់ ឦសាន 

កន ុងខ្មរត្ រត្នគីរ ីនិង មណា លគីរ ី សរពាះ សៅហាវ យខ្មរត្ 

ខ្ត្ងាុំង មាន អារមែណ៏ ថាជា ទណា កមែ ដ្ល់មល នួ ត្បិត្

មល នួ រត្ូវសៅរស់សៅ កន ុងនរពភន ុំ ោច់សខ្ងវងពី សងាមអារយៈ 

សហើយអនករាជោរខ្មរត្ មិនសូវមាន សមត្ថភាព និង 

សរចើនខ្ត្បុំពានសៅសលើ របជាជន។ 

សហើយអារកក់សទៀត្ គឺកន ុងអុំ ុងឆន ុំ ១៩៦៥-៦៦, រចនស

មព័នធ  ននរដ្ឋបាលទុំងមូល វាសរគចសរោមអន ភាព នន

របតិ្បត្ត ិមួយចុំនួន អមាលដូ្ច : ១. ោរខ្ត្ងាុំង នយ

ទហានជាន់មពស់ ជា សៅហាវ យខ្មរត្ សៅខ្មរត្ថ្ែីៗ ខ្ដ្ល

                                      
12 បញ្ហា សនះ វាមានជាទូសៅសៅកន ុង ត្ត្ីយសោក។ 
(note de bas de page - suite) 
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នុំឲ ឯកភាព ននរដ្ឋបាល ននរពះរាជាណាចរក បាក់ខ្បក 

ជាចុំណង់ សធវ ើកងទ័ព ឃ្លា ន នូវនសោបាយ-រដ្ឋបាល13 

ខ្ដ្លនុំឲ រដ្ឋបាលកណាត ល និង រកសួងមហានផ្ទ មានអារ

មែណ៏ ថា សគ ហូត្អុំណាច របស់មល នួ ផ្តល់សៅឲ រកសួង 

ោរពារជាត្ិ។ ២. ោរខ្ត្ងាុំង រពះរាជរបតិ្ភូ ទីរកងុ 

ោក់សៅសរោមោររតួ្រាផ្តទ ល ់ នន សសមតច សហីន  សហើយ

ខ្លងសៅសរោមអុំណាច រោឋ ភិបាល។ ជួនោលសទៀត្ រពះ

រាជរបតិ្ភូ រត្ូវបាន សសមតច សីហន  របគល់ឲសធវ ើ

សបសកកមែ កិចចោររាជោរ គ្នែ នមានកុំរតិ្សមត្ថកិចច រដ្ឋ

បាល ចាស់ោស ់ ខ្ដ្លជារបភព ននទុំនស ់ ជាមួយ 

អុំណាច ននរដ្ឋបាលកណាត ល សពាលថា ជាមួយ រកសួងពាក់

ព័នធ។ ោរមិនសគ្នរពចាប់រដ្ឋបាល សនះ ជាដ្ុំបូង វាគ្នែ ន

សចត្ន នសោបាយ សទ។ ខ្ត្សរោយមក គឺោប់ពីឆន ុំ 

១៩៦៦ កន ុងទុំនស់ រវាង រោឋ ភិបាល នឹង សសមតច រពះ

របម មរដ្ឋ ខ្ដ្លជា ទុំនស់កុំបាុំង ដូ្សចនះ ោរខ្ត្ងាុំង 

រពះរាជរបតិ្ភូ ចុំសពាះសសមតច សីហន  វាោា យសៅជា 

មសធាបាយនសោបាយ របស់រទង់ សុំរាប់ សោត្សផ្តា ះសលើ 

អុំណាច របស់រោឋ ភិបាល។ 

                                      
13 Politico-administratif។ 
(note de bas de page - suite) 
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ទុំនស់ចមបង ខ្ដ្លអាចទ កជា សង្គ្ង្ហា ម រដ្ឋបាល គឺសកើត្

មកពី រោឋ ភិបាល14 បសងក ើត្ ោរោិល័យ របជាសសង្គ្ង្ហា ះ15 

កន ុង ភ័យអាសននទឹកលិច សៅរគប់ខ្មរត្ សដ្ើមបី សោះរសាយ

ជារបញាប់ និង ផ្តទ ល់សៅទីកខ្នាង ដ្ល់រគប់បញ្ហា  ខ្ដ្ល

របជាជន បានជួបរបទះ។ ោរោិល័យសនះ ទទួលបាន

សជាគជ័យ  ជាមួយនឹង របជាជនរងសរគ្នះ ខ្ត្សជាគជ័យ

សនះ ចុំសពាះ សសមតច សហីន   វញិ រទង់ ទ កវាជា ោរគុំរាម 

ដ្ល់ អុំណាច របស់រទង់។ សៅសពលសនះខ្ដ្រ ពួក ក មម ុយ

និសត  ក៏ទ ក សជាគជ័យសនះ ជា សរគ្នះថាន ក់មួយ ដ្ល់មល នួ ក៏

សសរមច សវា ើយត្ប ាម ោរញុះញង់ របជាជន រស់សៅភូមិ

សុំ ូត្ ឲបះសបារ របឆុំងនឹង រោឋ ភិបាល។ 

សលើឋាន ហិរ ា្ វត្ថ ុ, បាត្ ភូត្ នន ភាពរលួយ គឺមានោន់ខ្ត្

ចាស់ស ើង។ ជាសសងេប គឺ : អនតរធាន នន ថ្វោិជាតិ្ ពិ

របាកដ្ សលើកខ្លងខ្ត្ ថ្វោិរបតិ្បត្តោរ ខ្ដ្លោរអន វត្ត

ន៏ សថ ិត្សៅរត្ឹមខ្ត្ ោររគប់រគង ហិរ ា្ វត្ថ ុ ខ្បបោត្់ោររ

ហ័ស។ សុំណង់បរោិេ រ, ោរវនិិសោគ, ចុំណាយសងាមកិចច 

ទ ុំងឡាយ បានធនធានមក ឬក៏ ពី  វភិាគទន ននអនក

សែ រគជួយ ឬក៏ ពី ជុំនួយ របស់សសមតច សីហន  ាមរយៈ ស

នន ិចា ័យជាត្ិជន បត្ថមភ16 និង សនន ិចា ័យឋបនោរជាត្ិ17។ 

                                      
14 រោឋ ភិបាល សៅសពលសនះ (ឆន ុំ ១៩៦៦) ដ្កឹនុំសោយ សោក លន់ នល់។  
15 B.A.A.I : Buraux d’Aide et d’Assistance à la population. 
16 Caisse nationale d’entraide. 
17 Caisse d’édification nationale. 
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 រឯី ោរង្ហរសងាមតូ្ចៗ គឺ ោកបាទរកហម ជា អនកផ្តល់

ជុំនួយ។ សនន ិចា ័យទុំងឡាយសនះ ទទួលបានអុំសណាយជា

សរចើន ពី ឯកជន រគប់មជឈោឋ ន សែ រគជួយ, ជុំនួយ ពីរដ្ឋ 

និង សហរគ្នសរដ្ឋ។ សដ្ើមបី រកា ដ្ុំ ខ្ណង ពួក របធានអគា

នយក នន សហរគ្នសរដ្ឋ រត្ូវោុំបាច់ ផ្តលជ់ាកនរម 

ទូោយ ដ្ល់ សនន ិចា ័យ ខ្ដ្លបានរាប់ស ែ្ ះខ្ងសលើ។ 

សលើឋាន ធមែន ា្  សសមតច សីហន  ពីដ្ុំបូង រទង់ សចះ

របមាណ មិនភាន់ខ្រប នូវសាថ ប័ន របជាធិបសត្យយ ឆន ុំ 

១៩៤៧ សទះបី រទង់ មិនសពញ រពះហរទ័យនឹងវាក៏សោយ។ 

រទង់រគ្នន់ ខ្ត្បខ្នថម និង បត រូចុំណ ចមាះៗ ាមោរ

ពិសសាធន៏ សអាយវារសបសៅនឹង នសោបាយ របស់រទង់។ 

ខ្ត្ ោប់ពីឆន ុំ ១៩៥៥ មក សរោយពីសងាម ទទួលបាន

ជ័យជុំនះោច់ម មកន ុងោរសបាះសឆន ត្,  វសិសាធនកមែរធមែ

ន ា្  របស់សសមតច សហីន  វាប៉ាះពាល់ដ្ល់មា ឹមសារ ននរដ្ឋ

ធមែន ា្ ខ្ត្មតង គឺ រទង់ បានបត រូ នូវដ្ុំសណើរោរ ននរបជាធិ

បតី្សភា សអាយសៅជា របជាធិបត្ីផ្តទ ល់ (démocratie 

direct)។ 

សគអាច ចងអ ុលចរកិលកេណៈ នូវ រទឹសត ីថ្ែី របស់សសមតច សីហ

ន  ជា បីលកេណៈសុំខ្ន់ៗ។ ទី១ សៅមានោររស់សៅបាន 

នន របបត្ុំណាង ខ្ដ្លមានត្នមា ជាោរធាន ដ្ល់ ោរ

សបាះសឆន ត្ ខ្ត្ កន ុងសនះ គ្នែ នជសរមើស សសរ ី ពិត្ ខ្ត្ ស

សមតច សីហន  បិនរបសប ់ នលសរសី សបកេជន ត្ុំណាងរាង្គ្សត  
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ខ្ដ្លជាសមាជិក សងាម ឲរបជារាង្គ្សត សមើលស ើញថា មាន 

សមា រត្ឹមរត្ូវ។ ទី២ ោរសោល រវាងរបព័នធ  សភា ខ្ដ្ល

មាន រោឋ ភិបាល ជាអនកទទួលម សរត្ូវ និងរបព័នធ  

របធានធិបត្ីនិយម ជាោរណ៏ (de fait) សោយសារ 

អុំណាចទុំងឡាយ វាសៅកន ុងកណាត ប់នដ្ សងាម ទុំងអស់ 

សពាលថា សៅកន ុង សណាត ប់នដ្ សសមតច សីហន  ជារបម មរ

ដ្ឋ។ ទី៣ គឺ របព័នធ  នន របជាធិបត្ីផ្តទ ល ់ាមោរបសងក ើត្ 

សាថ ប័ន ធមែន ា្  ពីរ គឺ សមាជជាត្ិ និង របជាមតិ្។ 

ខ្ត្សរោយមក របព័នធ  សនះ សាា ល់ នូវោរវវិត្តន៏ ជាោរណ៏ 

សធវ ើឲរលប់ នូវភាពជាប់ោប់ និង មា ឹមសារ នន លទធិរបជាធិ

បសត្យយ។ កន ុង រយៈសពល សមាជជាត្ិ វាោា យជា សវទិោ 

សរមាប់ សសមតច សីហន  រទង់សុំ ខ្ដ្ង នូវមសនវក័ិតិ្

នសោបាយ របស់រទង់ ខ្ដ្លវាសសទ ើរខ្ត្ោា យភាា មជាចាប់។ 

ដូ្សចនះ សមាជជាត្ិ វាោា យរហ័ស សៅជា ឧបករណ៏ នន 

ឧបាយបសញ្ហា ត្ របស់សសមតច សីហន  ខ្ដ្លនុំសអាយវា 

បាត្់បនត ិចមតងៗ នូវត្នមាសដ្ើម របស់វា។ 

រដ្ឋសភា របស់ សងាម បាត្់ នូវ ភាពត្ុំណាង។ ខ្ត្សៅឆន ុំ 

១៩៦៦ ខ្ដ្លជាឆន ុំខ្ដ្ល សសមតច សីហន  សធវ ើសសរកីមែ នូវោរ

សបាះសឆន ត្ សោយយកសគ្នលោរណ៏ នន សបកេភាព សសរ ី

សៅកន ុងរកបមណា  សងាម។ សសរកីមែសនះ បណាត ឲមាន កមែ

 វបិាកដ្ល់ សសមតច សីហន  សរពាះ វានុំសកើត្ នូវកមាា ុំង
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នសោបាយសវ យ័ត្ សៅរដ្ឋសភា ខ្ដ្លជាកមាា ុំង មាន

ទុំនស់ផ្តទ ល់នឹងរពះអងា។ សៅចុំសពាះម ម សញ្ហា សនះ ស

សមតច សីហន  រទង់ បាត្់ នូវសសចកត ី ា្ ត្នវនសោបាយ, 

រទង់គិត្ខ្ត្ រកមសធាបាយ របឆុំងយកឈ្ន ះោច់ខ្ត្ 

នឹងអវ ី ខ្ដ្លរទង់ទ កជា ោរគុំរាម ដ្ល់រពះអងា ដូ្ចោ៉ា ង 

ោរបសងក ើត្ បររិាជរោឋ ភិបាល របឆុំងនឹង រាជរោឋ ភិបាល 

សកើត្សចញពី រដ្ឋសភា - បសងក ើត្ គណកមែោរ សធវ ើ អសងកត្ 

សលើសកមែភាព រាជរោឋ ភិបាល - ខ្ត្ងាុំង រពះរាជរបតិ្ភូ 

ជាអាថ្ិ៍។ ដូ្សចនះ បររិាជរោឋ ភិបាល ោា យជា អងាោរ

របឆុំងនឹង រាជរដ្ឋបាលសពញចាប់ ជួនោលរហូត្ដ្ល់

សៅជុំទស់ចុំសពាះនឹង សសចកត ីសសរមច របស់រាជរោឋ ភិបាល 

ខ្ត្មតង។ 

សៅឆន ុំ ១៩៧០, សាថ ប័នជាត្ិ វារគ្នន់ខ្ត្ជា ម មផ្ទះខ្មែ រ ខ្ត្

សៅសរោយផ្ទះ ខ្ដ្លសគសមើលមិនស ើញ វាមានោររបយ ទធ

នសោបាយ សៅកន ុង របបសកត ិភូមិ រវាង សសត ច នឹង 

នម ឺនធុំ សៅកន ុង រពះរាជាណាចរក។ 

 

 វ បរតតិ ៃរោបាយ 

សយើងសលើក របធានបទមួយ សដ្ើមបីសសងេប អុំពីនសោ

យបាយ នផ្ទកន ុង របស់សសមតច សីហន  ោប់ពីឆន ុំ ១៩៥៤ 

ខ្ដ្លរទង់ សអាយស ែ្ ះថា ‹នសោបាយ បរងួបបរងួម

ជាត្ិ›។ នសោបាយសនះ គឺមានសគ្នលសៅ កន ុងរកបមណា  
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សងាម របមូល ខ្មែ រអនកជាតិ្និយម ទុំងឡាយ ខ្ដ្ល មិន

ចង់ ចូលរមួសកមែភាព កន ុង គណបកសនសោបាយ។ 

គុំនិត្ បរងួបបរងួមជាតិ្សនះ ោប់មានកុំសណើត្ ពីឆន ុំ 

១៩៥២ ខ្ដ្លជាចសមា ើយនឹង ត្សរមកអុំណាច របស់សសមតច 

សីហន ពីរោ៉ា ង បនទ ប់ពីរពះអងា មានចុំណាប់អារមែណ៏

ថា : ទី១ គឺ រត្ូវសធវ ើភាា ម ជា កលយ ទធ នសោបាយ គឺរត្ូវ 

រំោយ នូវឆកនសោបាយ ននគណបកសនសោបាយ

ចុំណាស់ទ ុំងឡាយ ជាពិសសស គឺ គណបកសរបជាធិបសត្យយ 

ខ្ដ្ល បនទ ប់ពីឆន ុំ ១៩៤៧ គណបកសសនះ បានបង្ហា ញ នូវ 

ភសត ុាង ននអសមត្ថភាព និង មវះ នូវបកកភាព ឬ ោស់

ទ ុំនសោបាយ របស់មល នួ។ ទី២ គឺ សធវ ើសុំរាប់ រយៈសពលខ្វង 

សហើយមានមា ឹមសារ ជាជសរៅ : គឺ សជៀស ក ុំឲមាន ោរសរបះ 

ជាជសមាា ះនសោបាយ រវាង ពួកអនកសវវងនិយម មាន

និនន ោរ មាកស ឬ ក មម ុយនិសត  ខ្ដ្លជា ពួកអត្ីត្ នន 

ចលន ខ្មែរសយៀកម ីញ នឹងពួក អនកជាត្ិនិយម មាន

និនន ោរ សាត ុំនិយម ខ្ដ្លមាន ស ភចិត្តនឹង (favorable) 

សោកសសរ។ី ចុំសពាះសសមតច សីហន  ោររបួរមួ នន ពួកទុំង

សនះ ជា លកេមណា  ោុំបាច់សដ្ើមបីរកា សនត ិភាព សៅកន ុង

របសទស។ សនត ិភាពសនះ រត្ូវោរោរអះអាង នន 

នសោបាយ អពារកិរត្  នុំបងកក នូវោរបនត  ននបញ្ហា

អនតរជាត្ិ សៅរសកុខ្មែ រ ាមសង្គ្ង្ហា មរត្ជាក់ រវាង សោក

សសរ ី និង សោកក មម ុយនិសត ។ ដូ្សចនះ ោររបួរមួជាត្ិ វានុំ
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សជៀសសវៀង នូវោរបាក់ខ្បកខ្មែ រនិងខ្មែ រ សកើត្ពីបញ្ហា

ទ ុំងឡាយសនះ។ ោរពិត្ សងាម គ្នែ នរបាថាន  ផ្តល់ជូន 

រទឹសត ី ដ្ល់ ពួកអនកសាត ុំនិយម ខ្ដ្លមាន ស ភចិត្តនឹង អា

សមរោីុំង និង ពួកមាកស ខ្ដ្លយកបដិ្វត្តន៏វណណ ៈជាសគ្នល

ោរណ៏, ខ្ត្ សងាម មានទុំសនរ សធវ ើោ៉ា ងណា ក ុំឲមានោរ

ប៉ាះទងា ិចគ្នន  រវាងរកមុទុំងពីរ ខ្ដ្លនឹងអាចនុំបសងក ើត្

ឲមាន ជាកមាា ុំងត្ស ូ មសនគមវជិាា  សរៀបចុំស ើងជាអងា

ោរ។ សងាម ទប់ក ុំឲមាន ោររបយ ទធបកសពួក សកើត្ស ើង

បាន សៅកន ុងចលន សហើយ ោក់កុំរតិ្ដ្ល់ រកមុនិមួយៗ 

ឲសគ្នរព នូវអាជាា កណាត ល របស់សសមតច សីហន ។ 

សៅអុំ ុងឆន ុំ ១៩៥៤-១៩៦៧, សសមតច សីហន  រទង់បាន

សរជើសសរសីវធីិសាង្គ្សត ដ៏្របសប់ គឺ រទង់ សដ្ើរតួ្នទី រវាង ចរនត

ទ ុំងពីរ, សោល ជួនោល សៅខ្ងមាេ ង ជួនោល សៅ

ខ្ងមាេ ងសទៀត្ សហើយ អន វត្ត នូវកូនរបសោល (contre-

poids)។ ខ្ត្រទង់ វាយរបហារ ដ្ល់ឥសសរជននសោបាយ

មួយចុំនួន គ្នែ នសហត្ ផ្ល ខ្ដ្លរទង់ទ កជាសរគ្នះថាន ក់ដ្ល់ 

អុំណាច របស់រទង់ សោយសោទថា រមួគុំនិត្កបត្់ ជាមួយ

បរសទស សដ្ើមបី រទង ់ អាចកុំោត្់សោល ដូ្ចជា ករណី 

សោក សម សារ ី។ល។ ចុំ ខ្ណក ខ្ងសវវងនិយមវញិ, រទង ់

មាន លបិច លអ ិត្លអន់ ដូ្ចោ៉ា ង រទង់ មិនខ្ដ្លហាម គណ

បកសរបជាជន ជា បកសក មម ុយនិសត  សអាយមានអត្ថភាព 

ជាគណបកសនសោបាយសពញចាប់ ខ្ត្ រទង់ បសងក ើត្
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ទុំនស់ជានិចច ជាមួយ រកមុអនកដឹ្កនុំបកសសនះ រគប់ឱ

ោសសាធារណៈ, ជួនោល រទង់ ផ្តនទ សទស ពួកសនះ ផ្តទ ល់

ខ្ត្មតង ាមោរសធវ ើសមាព ធខ្ច ប់មច នួ ាមលបិច ត្ិច ឬ 

សរចើន សៅសលើពួកសនះ។ ជួនោល អស ា្ ើញ វរជនកាលទូក 

ឲមកោន់ដ្ុំ ខ្ណង កន ុងរោឋ ភិបាល ខ្ត្ ដ្កសចញវញិ ោ៉ា ង

របញាប់ ដូ្ចជាករណី សោក សមៀវ សុំផ្ន និង ហ ូ  យន់ 

សដ្ើមបីក ុំសអាយពួកសនះមាន ឥទធិពលខ្ា ុំង កន ុងឆក

នសោបាយជាត្ិ។ សៅឆន ុំ ១៩៦៣, រទង់ បដិ្សសធ នូវ

ជុំនួយអាសមរោីុំង នុំឲ ពួកសវវងនិយម ទ កជាជ័យជុំនះ 

របស់ពួកសគ ខ្ត្ ភាា មៗ រទង់ រាប់អានជាថ្ែី នូវនសោបាយ 

សាត ុំនិយម សរពាះ រទង់សៅមានសគ្នលបុំណង រកាសមា 

នននសោបាយ របស់រពះអងា សលើឆក អនតរជាត្ិ, ខ្ត្

នសោបាយកន ុងរបសទស របស់រទង់ សគស ើញខ្បរោន់ខ្ត្

ខ្ា ុំងស ើង សៅរក មហាអុំណាចចិនក មម ុយនិសត ។ ខ្ត្សៅឆន ុំ 

១៩៦៧, វាមានសកើត្ជសមាា ះ ខ្មែ រ-ចិន សោយសារ ពួកខ្មែ រ 

ក មម ុយនិសត  និយមចិន សធវ ើអុំសពើវាង មកកន ុងនសោបាយ 

នផ្ទកន ុង ខ្ដ្លនុំ សសមតច សីហន  ោន់ខ្ត្មិនទ កចិត្ត ពួក

សវវងនិយម ខ្ថ្មសទៀត្។ 

ខ្លបងនសោបាយរបស់សសមតចសីហន  សធវ ើជា កូនរបសោល 

រវាង ពួកអនកសាត ុំនិយម និង សវវងនិយម វាមានដ្ុំសណើរោរ

សៅអុំ ុងឆន ុំ ១៩៦៦-៦៧ មកដ្ល់ខ្ដ្ន កុំណត់្របស់វា 

សរពាះ ោរសធវ ើសសរកីមែ ននោរសបាះសឆន ត្ សរសីត្ុំណាងរាង្គ្សត



 

ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត  
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា  

២៦ សីហា ២០១៨ 

38 

សៅឆន ុំ ១៩៦៦ ខ្ដ្លជាទុំសនើង របស់សសមតច សីហន  វានុំ

បសងក ើត្ ទិននោរណ៏ថ្ែី គឺ របសូត្ិបាន នូវរដ្ឋសភាជាត្ិ មាន

ពណ៏ ជារដ្ឋសភា ននអនកសាត ុំនិយម។  

មតិ្មាះ យល់ស ើយថា សសមតច សីហន  រទង់សធវ ើខ្បបសនះ គឺ

សៅកន ុងសគ្នលសៅ សដ្ើមបីទមាា ក់ ត្ុំណាងរាង្គ្សត  សវវងនិយម 

មានរបជារបិយ ាមោរសបាះសឆន ត្សសរ ី ដូ្ចជា សោក 

សមៀវ សុំផ្ន, ហ ូ  យន់ និង ហ  យ នឹម។ មតិ្សនះ សបើវាពិត្ជា 

ខ្ផ្នោរកលលបិច របស់សសមតច សីហន , លទធផ្ល វាមិន

ដូ្ចោរចង់បាន របស់រទង់សនះស ើយ សរពាះថា អតី្ត្

ត្ុំណាងរាង្គ្សត  ទ ុំងបីរបូសនះ ជា សបកេជន ជាថ្ែី រត្ូវបាន

របជាជន កន ុង មណា លសបាះសឆន ត្ របស់ពួកគ្នត្ ់ សបាះ

សឆន ត្ឲគ្នត្់ ោ៉ា ងសរចើនបុំផ្ ត្ សហើយ ពួកអនកសាត ុំនិយម 

ទទួលបានសជាគជ័យ សោយ ដ្សណត ើមបាន នូវអាសនៈ ជា

សរចើន សៅកន ុងរដ្ឋសភា។ ោរសរជើសសរសី សោក លន់ នល់ 

សោយ រដ្ឋសភាថ្ែី ជា នយករដ្ឋមង្គ្នត ី នុំឲមាន ោរសសើសរ ី

នននសោបាយសសដ្ឋកិចចមួយចុំនួន របស់សសមតច សីហន ។ 

ចុំសពាះ ពួកអនកសវវងនិយម ទិននោរណ៏ថ្ែីសនះ វាគុំរាមផ្តទ ល់

ដ្ល់សគ្នលនសោបាយរបស់ពួកមល នួ។ រតូ្វដឹ្ងខ្ដ្រថា ពួក

ក មម ុយនិសត ខ្មែ រ ខ្ត្ងខ្ត្ទ ក នសោបាយ បរងួបបរងួម

ជាត្ិ របស់សសមតច សីហន  ជា បដិ្បដិ្វត្តន៏ របស់ពួកមល នួ។  

សរោយពី មានសមាព ភហិងា ពីសុំណាក់ សសមតច សីហ

ន  ោប់ពីឆន ុំ ១៩៦៧ មកសលើពួកមល នួ ដូ្ចោ៉ា ង : ឃ្លត្កមែ
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នសោបាយ សៅសលើ សមាជិកបកស ជុំរ ញឲ ឥសសរជន មួយ

ចុំនួន រត្់ចូលនរព សដ្ើមបី សធវ ើោរត្ស ូ  ខ្បបថ្ែី គឺ ោរត្ស ូ

របោប់អាវ ធ។ ជសរមើសសនះ នុំឲសសមតច សីហន  បាត្់ នូវ

កូនរបសោល សុំរាប់ខ្លបង នសោបាយ របស់រទង់ សៅ

ចុំសពាះម ម ពួកអនកសាត ុំនិយម ខ្ដ្លោន់ខ្ត្សកមែស ើង 

សហើយមាន ស ភាចិត្តនឹង នសោបាយ បង្គ្ង្ហក ប ពួកក មម ុយ

និសត  ាមមសធាបាយសតត  សរពាះយល់ស ើញថា អងាោរសនះ 

ជា អងាោរ រណបបកសក មម ុយនិសត យួន។ 

 

រលើឋាៃ រោធា 

សនត ិភាពខ្មែរ សៅឆន ុំ ១៩៧០ មានន័យ មិនោច់ខ្ត្សនះ

ស ើយ។ បនាក នន អសត្តិស ម ោប់ដ្ ះសចញ សហើយវានឹង

អាច ដ្ ះរាលោល ខ្ដ្លនឹងនុំ របជាជាត្ិ ជួបរបទះនឹង 

បញ្ហា រគប់ខ្បបោ៉ា ង។ វាក៏មានសកើត្ខ្មន សរោយពីនថ្ោទី 

១៨ មិន។ សគខ្បងខ្ចក កខ្នាងឈ្ះសភា ើងខ្ា ុំង ៤កខ្នាង : 

បញ្ហា  ជាមួយយួនខ្ងត្បូ ងសៅាមរពុំ ខ្ដ្ន, ចលនខ្មែរ

សសរ,ី ោរបះសបារសៅកន ុងរបសទស និង ោររ កចូល នន ពួក

សយៀកក ង មកកន ុងខ្ដ្នដី្ខ្មែ រ។ 

១. រញ្ហា  ជាមួយយួៃខាងតបូ ង 

គឺជា ោរទទួលថ្ែបាក់ ពីសង្គ្ង្ហា ម សៅ រសកុយួន។ ឧបបត្ត ិ

សហត្  ទី១ គឺសកើត្ស ើង សៅ រសកុ បូខ្កវ សៅឆន ុំ ១៩៥៨។ 

បនទ ប់មក វាោន់ខ្ត្មាន បនតៗសទៀត្ គ្នែ នោច់។ 
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ជួនោល វាគឺជា ោរល កល យ តូ្ចៗមួយចុំនួន, ោរ

រំសោភ រពុំ ខ្ដ្ន មិនធោន់ធោរ ; ជួនោល ជា ឧបបត្ត ិសហត្  អ

សាច រយ : ជាោរទុំោក់រគ្នប់ខ្បក សលើភូមិ ចនទ រទ សៅឆន ុំ 

១៩៦៦, សៅភូមិ ោក់ោុំ សៅឆន ុំ ១៩៦៩។ ខ្ង អាសមរោីុំ

ង និង យួនខ្ងត្បូ ង សគអះអាងថា វាជា ោររច ុំ ខ្ដ្ល

មិនអាចសជៀសបាន សកើត្ពី សាថ នភាព នន សមរភូមិ។ សគ

សលើកស ើងថា មកពី លកេណៈ នន រពុំ ខ្ដ្ន មិនចាស់ោស់, 

ពីចុំណ ចននទិដ្ឋភាព សមាភ រៈ ដ្ល់ គតិ្យ ត្ត និង ោររត្់

ចូល នន ពួកសយៀកក ង មកកន ុងរសកុខ្មែ រ ខ្ដ្ល សគសលើក

សិទធិ សដ្ញាមសរត្ូវ មកសធវ ើជា ោរសុំអាង។ ជួនោល សគ

ស ុំសទស សហើយ សងជាជមោឺចិត្ត ដ្ល់ជនរងសរគ្នះ។ 

ខ្ង សសមតច សីហន  ោរវភិាគ វាម សគ្នន ។ ឧបបត្ត ិសហត្  

មតងសហើយមតងសទៀត្ គឺជា នសោបាយជារបព័នធ  នុំយក

រសកុខ្មែ រ ប ច្ លូសៅកន ុងសង្គ្ង្ហា ម គឺជួយអាសមរោីុំង ាម 

ោរសធវ ើ របតិ្បត្ត ិោរសឹករមួ។ ចុំសពាះ សសមតច សីហន  រពុំ

ខ្ដ្ន ខ្ដ្លបារាុំងទ កឲខ្មែរ វាហាក់ដូ្ចជារគប់រគ្នន់ សរពាះ

ថា ោប់ពីឆន ុំ ១៩៦៦ រពុំ ខ្ដ្នសនះ រាជរោឋ ភិបាលខ្មែរ យក

មកសរបើជាមូលោឋ ន សុំរាប់សធវ ើសកមែភាពទូត្ទុំងឡាយ 

សៅសលើឆកអនតរជាត្ិ។ សៅចុំសពាះម មបញ្ហា  មានទីាុំង

ពួកសយៀកក ង សៅកន ុងខ្ដ្នដី្ខ្មែ រ ជាដ្ុំបូង សសមតច សីហ

ន  រទង់បដិ្សសធជាោច់ខ្ត្, បនទ ប់មក រទង់ថាជា កិចច

ោរស ទធសាធ របស់ខ្មែ រ ខ្ត្ជាបញ្ហា មាន  វសិាលភាពមាន
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កុំណត់្ (une portée limitée) ចុំសពាះខ្មែ រ សហើយ រាជរោឋ ភិ

បាល និង កងទ័ពខ្មែ រ អះអាងថា ខ្ត្ងខ្ត្របយ ទធរបឆុំង 

មិនោច់ សហើយ វាមានលទធផ្លជាក់ចាស់។ 

ឧបបត្ត ិសហត្ ទ ុំងឡាយ ខ្ដ្លមានសកើត្ស ើង វាមានប៉ាះ

ពាល់ដ្ល់របជាជន រស់សៅាមរពុំ ខ្ដ្ន ខ្ត្ប៉ា សណាណ ះ សហើយ 

សៅទីកខ្នាង ខ្ដ្លមានមន សសរស់សៅត្ិចតួ្ចណាស់ ខ្ត្ 

សសមតច សីហន  ជួនោល រទង់យកមកសឃ្លសាន បុំសបា៉ា ង 

ជាផ្ល វូោរ សដ្ើមបី យកចុំសណញនសោបាយ។ ខ្ត្ លទធផ្ល វា

នុំឲមានភាពចរមូងចរមាស ដ្ល់មល នួរពះអងាសៅវញិ គឺ

ោរោត្រត្ោង នូវវត្តមាន ពួកសយៀកក ង កន ុងរសកុខ្មែ រ 

ខ្ដ្លនុំឲមាន ោរសលើកស ើង អុំពី ‹សិទធិសដ្ញាមសរត្ូវ› 

ខ្ដ្ល ជា ោរកុំ ខ្ហងមួយ ដ្ល់នសោបាយអពារកឹត្ខ្មែ រ។ 

ោរកុំ ខ្ហងសនះ វាមានរបូភាព ជាផ្តក សភា ើង វាអ ជសវះ ជា

រពឹត្ត ិោរណ៏សុំខ្ន់ សៅឆន ុំ ១៩៧០ សនះឯង។ 

សៅខ្មសីហា ឆន ុំ ១៩៧៣, សារព័ត្៌មាន « le Monde » 

បង្ហា ញថា រដ្ឋបាល សោករបធានធិបត្ី Nixon បាន

អន ញ្ហា ត្ឲទុំោក់រគ្នប់ខ្បក ជារបព័នធ  មកសលើរសកុខ្មែ រ 

ាុំងពីម ន នថ្ោទី១៨ មិន ឆន ុំ ១៩៧០ មកសមាះ។ ោរណ៏សនះ 

អាចោត្់ទ កជា ភសត ុាងមួយថា អនតរគមន៏ អាសមរោីុំ

ង មិនអាចបដិ្សសធបាន សៅរសកុខ្មែ រ មិនខ្មនសកើត្

មក ពីោររាត្ត្ាត្ពួកសយៀកក ង សរោយពី ោរទមាា ក ់

សសមតច សីហន  សនះសទ។ សសមតច សីហ ន មល នួឯង ក៏បាន 
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សារភាពថា រទង់បានអន ញ្ហា ត្ ឲ អាសមរោីុំង ទមាា ក់

រគ្នប់ខ្បក ជារបតិ្បត្ត ិោរតូ្ច សៅរសកុខ្មែ រ ោលរទង់

សៅោន់អុំណាច សោយសារ ពួកសយៀកក ង ោន់ខ្ត្រ ករាន

ចូលមកកន ុងទឹកដី្ខ្មែ រ ោន់ខ្ត្ខ្ា ុំងៗ។ ដូ្សចនះ ោខ្សត្ Le 

Monde រគ្នន់ខ្ត្បញ្ហច ក់ថា ោរអន ញ្ហា ត្ របស់សសមតច 

សីហន  សអាយកងទ័ពសយៀកក ង ចូលមកាុំងមូលោឋ ន

សឹក សៅរសកុខ្មែ រ វាខ្បរជាសៅជានសោបាយរបឆុំងនឹង

រពះអងាសៅវញិ ខ្ដ្លជាកាត  បសងក ើត្ នូវរពឹត្ត ិោរណ៏ នថ្ោទី

១៨ មីន ខ្ដ្លអនកោខ្សត្ សគយកពាកយ រដ្ឋរបហាររសប

ចាប់មកសរសសរសនះឯង។ 

២. ពួក្ខ្មែ រេ  ី

ពួកខ្មែ រសសរ ី ដឹ្កនុំសោយ សោក សឺន ង៉ា កថាញ់ មិន

ទ កជាសរគ្នះថាន ក់ធុំ សលើថាន សោធា សនះសទ។ ចលនសនះ 

សធវ ើសកមែភាព បនតពីសម័យអាណាមិគមនិយម របឆុំង

នឹង បារាុំង និង សីហន  សៅអុំ ុងឆន ុំ ១៩៤៧-៥៤ រត្ូវសគ

បានសាា ល់ាមរយៈ មគាសទសក៏ របស់មល នួ គឺសោក សឺន ង៉ា 

កថាញ់ ខ្ដ្លសគយល់ស ើញថា គ្នត្់សធវ ើបដិ្វត្តន៏មួយដ៏្ច

ខ្មាក។ 

សោក សឺន ង៉ា កថាញ់ ជាអនកជាតិ្និយម របឆុំងនឹង

បារាុំង និង រាជានិយម។ សៅសម័យបារាុំង កុំព ងជួប

របទះ នូវោររំសជើបរំជួលនសោបាយ សៅឥណឌ ចូិន, អាជាា

ធរ បារាុំង មានោរពិបាកនឹងោត្់ទ ក សឺន ង៉ា កថាញ់ ជា 
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អនកបដិ្វត្តន៏ ខ្បបណាពិរបាកដ្, ជាទូសៅ សគរគ្នន់ខ្ត្ 

ោត្់ទ កគ្នត្ ់ ជា អនកប៉ាះសបារធមែាមាន ក់។ សៅកន ុង

សកមែភាពបដិ្វត្តន៏របស់ សោក សឺង ង៉ា កថាញ់ គ្នត្ម់ាន

ទុំនក់ទុំនង ជិត្សន ិត្ ជាមួយ ពួក ខ្មែ រសយៀកម ីញ សរចើន

ជាង ខ្មែ រសសរ ីខ្ត្ ហាក់បី សោក ជា ឥសសរជននសោបាយ

មាន ក់គត្់ ខ្ដ្លអាច ធាន នូវោរទុំនក់ទុំនង រវាង 

និនន ោរ នសោបាយ សផ្សងគ្នន ៗ និង ចងជាសហព័នធ  នន

រកមុពួកអនកប៉ាះសបារទុំងឡាយបាន។ សោក ជា ឥសសរជន

រងសរគ្នះ នឹងរាជបូជនីយកិចច សដ្ើមបី ឯករាជយជាតិ្ ដឹ្កនុំ

សោយ សសមតច សីហន  សរពាះ កសីយសនះ សសមតច សីហន  

សបើកទវ រឲ ពួកក មម ុយនិសត  ចូលរបួរមួ កន ុងខ្លបង

នសោបាយជាត្ិ របស់រពះអងា ខ្ត្រទង់ បិទទវ រ ចុំសពាះ 

សោក សឺង ង៉ា កថាញ់ មិនសអាយគ្នត្់មាន លទធភាព និង 

សស រភីាព ចូលរមួចុំ ខ្ណក កន ុងកិចចោរនសោបាយជាត្ិ 

ខ្ដ្លនុំសអាយគ្នត្់ មានរបត្ិកមែោច់ខ្ត្ សរជើសយក 

ោរត្ស ូអាវ ធ របឆុំងនឹងសសមតច សីហន  ខ្ត្មតង។ ខ្ត្សគ

សសងកត្ស ើញថា សកមែភាព សោធា របស់គ្នត្់ វាសថ ិត្សៅ

ខ្ត្ាម រពុំ ខ្ដ្ន ខ្មែ រ-សសៀម សហើយសៅកន ុង ដ្ុំបន់នរពភន ុំ 

ខ្ដ្លពិបាកនឹងចូលសៅដ្ល់។ ខ្ត្ សៅសពលសនះ រពឹត្ត ិោរ

ណ៏ អនតរជាត្ិ ទ ុំងកន ុងរបសទស និង សរតរបសទស ក៏មិនផ្ត

ល់ជូនគ្នត្់ នូវសនា ឹកសបៀ សុំរាប់គ្នត់្ខ្លង ជាមួយសសមតច 

សីហន ។ ដូ្សោន ះ គ្នត្់ោា យ ជាសរត្ូវនឹង សីហន  ម នអវ ីៗ, 
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ដូ្សចនះ គ្នត្់សៅសល់ខ្ត្ ោរខ្សវ ងរក នូវោរគ្នុំរទ ពីសរត្ូវ

រមួ របឆុំងនឹង សហីន  ខ្ត្ប៉ា សណាណ ះ ដូ្ចជា យួនខ្ងត្បូ ង 

និង សសៀម និង របខ្ហលាមរយៈអាសមរោីុំង។ គ្នត្់ 

ទទួលបាន នូវោរឧបត្ថម នន ធនធានមន សស មួយ

ចុំនួនធុំ កន ុងចុំសណាម ជនជាតិ្ខ្មែ រភាគតិ្ច រស់សៅកន ុង

របសទសទុំងពីរសនះ។ ខ្ត្សៅសពលសនះ អវ ីខ្ដ្លជា សរត្ូវ

នឹងសីហន  ខ្មែ រភាគសរចើនសៅកន ុងរសកុខ្មែ រ ទ កជា សរត្ូវ

នឹង របជាជាតិ្ខ្មែរ ខ្ដ្លសសមតច សីហន  របោសថា ជាជន

កបត្់ជាត្ិ។ 

ោប់ពីឆន ុំ ១៩៦៨, សគមានចុំណាប់អារមែណ៏ថា ចលន 

ខ្មែរសសរ ី ោប់មានសនុ្ះ សោយសារមាន ោរច ះចូល ពី

សុំណាក់ខ្មែរកមព ុជាសរោម រស់សៅកមព ុជាសរោម និង ខ្មែ រ

កមព ុជាសរោម រស់សៅរសកុខ្មែ រ។ ពួកទុំងពីរ ចងគ្នន  ជា

កមាា ុំងនសោបាយមួយ ខ្ដ្លអាចនុំ នូវសរគ្នះថាន ក់ដ្ល់ស

សមតច សីហន ។ ខ្ត្ បនទ ប់មក វាហាក់បីដូ្ចជា កមាា ុំងអនក

សាត ុំនិយមសៅកន ុងរបសទស ោត ប់សាោ នោរនសោបាយបាន 

សហើយសដ្ើរតួ្ផ្តត ច់ម ម ជាសមដឹ្កនុំ ននរកមុអនករបឆុំង

នឹងនសោបាយ របស់សសមតច សីហន  សផ្សងៗសទៀត្។ ោរ

ណ៏សនះ នុំ សអាយសសមតច សីហន  រទង់មាន អារមែណ៏រពួយ

បារមភ អុំពីសរគ្នះថាន ក់សនះ ខ្ត្ រទង់ ព ុំអាចសធវ ើអវ ី របឆុំង

នឹងវាបានសនះស ើយ សរពាះ រពះអងាមល នួឯង ខ្ត្ងខ្ត្យក 

កមាា ុំង ពួកសាត ុំនិយម ទប់នឹង កមាា ុំង ពួកសវវងនិយម 
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និង ផុ្្យមកវញិ។ សៅឆន ុំ ១៩៦៩ មានផុ្្ះ ករណីមួយ សៅ

ភនុំ មានល គឺ ខ្មែ រសសរ ីចុំនួន ជាង១០០ នក់ សូមច ះចូល

នឹង សីហន  ខ្ដ្លនុំសអាយមានមត្ិមាះយល់ស ើញថា 

រពឹត្ត ិោរណ៏សនះ ជា របតិ្បត្តោរ របស់ពួកសាត ុំងនិយម, 

ខ្ដ្លមានពួក CIA សៅពីសរោយ, ប ច្ លូ ពួកខ្មែរសសរ ីមក

កន ុងរកងុភន ុំសពញ សដ្ើមបី ចូលរមួសធវ ើសកមែភាពសធវ ើរដ្ឋ របហារ 

ទមាា ក់សសមតច សីហន  ជាមួយកមាា ុំង ខ្ងកន ុង។ ខ្ត្សទះបី 

ពួកខ្មែរសសរ ី ជាចលនត្ស ូ របោប់អាវ ធ ខ្ត្សលើឋាន 

សោធា កន ុងទសវត្ស ៦០ ចលនសនះ មានសកមែភាព

សោធា ត្ិចតួ្ចណាស់ សៅកន ុងរសកុខ្មែ រ សហើយ សៅកន ុង

មជឈោឋ ន ននកងសមមរៈភូមិនទ  ពួកនយទហាន មិន

មាន សាមានចិត្ត ជាមួយនឹងពួកខ្មែរសសរសីសាះស ើយ 

សរពាះពួកនយទហានខ្មែរ ភាគសរចើន ស ទធខ្ត្ជាអនករាជា

និយម។ 

៣. កា រ ៉ះរបា  រងករ ើងរោយពួក្ក្ មម ុយៃិេត  

រត្ូវសធវ ើោរខ្បកខ្ចក រវាង ោរបះសបារ កសិករ មានសកើត្

ស ើងសៅឆន ុំ ១៩៦៧ សហើយ រពាចបនត ិចៗមតង ាមជនបទ 

និង ោរបះសបារ ននវរិបជា រស់សៅកន ុងត្ុំបន់ភន ុំ សៅសមត្ត 

ាមរពុំ ខ្ដ្ន ពាយ័ត្យ (រត្នគីរ,ី មណា លគីរ)ី សៅឆន ុំ 

១៩៦៨។ 

ោរបះសបារ កសិករ សៅឆន ុំ ១៩៦៧ នុំឲមាន ភាពចរមូង

ជរមាស និង ោរវភិាគម សៗគ្នន ។ អនកសសងកត្ោរបរសទស
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មាះ ទ កោរបះសបារសនះ ជាបរាជ័យ ននរបព័នធដឹ្កនុំសីហ

ន និយម និង ោរបុំពាន ននពួកមង្គ្នត ីរាជោរសមត្ត។ ខ្ត្ ស

សមតច សីហន   រទង់យល់ស ើញថា ជាសាន នដ្ របស់ពួកក មម ុយ

និសត  ខ្ដ្លមានបរសទសជាអនកោន់ោរ។ ដូ្សោន ះ រទង់

បដិ្សសធ របកបសោយោរឈ្ឺចិត្តថា គ្នែ នខ្មែរណា ជុំទស់

នឹង អុំណាច របស់រទង់សនះសទ ខ្ដ្លវានុំឲមានោរសរបះ

ឆ ដ្ល់ សាមគា ីជាត្ិ ខ្ដ្លរទង់ជាត្ុំណាង ននោររបួរមួជា

តិ្។ ាមរទង់ ោរបះសបារសនះ គឺ ជាោររបឆុំងនឹង 

នសោបាយរបឹជាន់ នន រោឋ ភិបាលបចច ុបបនន  ដឹ្កនុំសោយ

ពួកអនកសាត ុំនិយម។ 

ោរណ៏សនះ, សគមិនអាចជុំទស់បានថា វាគ្នែ នមូលោឋ ន

ពិត្ ននរបជាចលន សនះបានស ើយ ខ្ដ្លជាចសមា ើយនឹង 

ោរបុំពាន សលើរបជាកសិករ ពីសុំណាក់ ពួកមង្គ្នត ីរាជោរ

ខ្មរត្មួយចុំនួន។ ខ្ត្រតូ្វដឹ្កថា ពួកទុំងសនះ ជា ពួក

អនកអបអម រពះរាជវងាន វងស ទទួលបានដ្ុំ ខ្ណង។ ដូ្សចនះ 

វាមានោរពិបាកនឹងហូត្ ោរទទួលម សរត្ូវ របស់សសមតច 

សីហន ។ ខ្ត្ ោរមិនសបាយចិត្ត ននរបជាជន សៅសពល

សនះ គឺភាា មស ើង រត្ូវបាន ពួកក មម ុយនិសត  យកមក 

រគប់រគងបាន សហើយយកមកសរបើ ជាោររពមាន សដ្ើមបី

ជុំទស់នឹង នសោបាយគ្នបសត្បៀត្ដ្ល់បកសមល នួ របស់ស

សមតច សីហន  និង រោឋ ភិបាល ដឹ្កនុំសោយសោក លន់ ន
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ល់ ខ្ដ្លពួកក មម ុយនិសត  ទ កជាសរត្ូវនឹង បដិ្វត្តន៏ របស់

បកស។ 

 រឯី តួ្នទីបរសទស វញិ វាពិបាកនឹងបញ្ហច ក់ឲស ើញចាស់

ោស់។ ខ្ត្មាន អនកសសងកត្ោរបរសទសមាះ សជឿជាក់ថា 

ពួកក មម ុយនិសត  ចិន និង យួន ជាអនកសៅពីសរោយ និង 

ជាអនកដឹ្កនុំផ្តទ ល់ ននឧទទ មកមែសនះ សរពាះពួកសគ មិន

អាចឲឱោសដ៏្កុំរមានសនះ គឺ របជាបះសបារ នងិ មាន

លកេណៈជាត្ិពិត្ របឆុំងនឹង រោឋ ភិបាល សាត ុំនិយម របូត្

ពីនដ្សគបានសនះសទ។ ខ្ត្ពួកសគ រត្ូវសធវ ើោងណា ក ុំឲោរ

មានោរបះទងា ិចខ្ា ុំងនឹង សីហន  ខ្ដ្លសគោត្់ទ កជា 

អនកអនកដឹ្កនុំ ជាតិ្និយម និង សជឿនសលឿននិយម ខ្ដ្ល 

ោររលុំននរទង់ វានុំសអាយ ពួកសាត ុំនិយមរជលុ មានស ភ

ចិត្តនឹងអាសមរោីុំង អាចនឹងស ើងោន់អុំណាចជុំនួស។ 

 

ក្ត្តត  អៃត ជាតិ : រលើឋាៃ កិ្ចចកា ទូត  

 

សគអាចផ្តល់ នូវគ ណូបោរៈ ដ្ល់ សសមតច សីហន  ខ្ដ្លរទង់ 

បានសធវ ើឲរសកុខ្មែ រ សថ ិត្សៅសរតសង្គ្ង្ហា ម សៅរសកុយួន 

ចុំនួន ១៥ ឆន ុំ សោយយក កិចចរពមសរពៀង ទីរកងុ ស ឺខ្ណវ 

សៅឆន ុំ ១៩៥៤ ជាអាវ ធ សុំរាប់ោរពារ នូវអធិបសត្យយ

ភាព និងបូរណភាពទឹកដី្ខ្មែ រ។ រទង់ យក អពារកីត្ភាព 

ជា ខ្មសនយកនសោបាយ ាមោររបោសជាឧឡារកិថា 
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របសទសកមព ុជា ជារសសមាច ដូ្សចនះរត្ូវសៅសរតពីវង់ នន

ជសមាា ះ ននដ្ុំរ ីសទើបរសកុខ្មែ របានស ម។ 

កាត  អនតរជាត្ិសនះឯង ក៏ជាចុំណ ចសតត  នន ទុំនស់មតិ្ 

រវាង សសមតច សីហន  ធាា ក់ពីត្ុំ ខ្ណង សភៀសមល នួសៅរជក

សោន សៅទីរកងុសប៉ាោុំង និង អុំណាចថ្ែី សៅ រសកុខ្មែ រ។ 

ពីទីរកងុ សប៉ាោុំង សសមតច សីហន  អះអាងថា ោរពិត្ សហ

រដ្ឋអាសមរកី (ស.រ.អ.) មិនខ្ដ្ល ទទួលសាា ល់ អពារកឹត្

ភាព របស់រសកុខ្មែ រ សនះស ើយ។ ស.រ.អ. សាកលបងរគប់

លបិច សដ្ើមបីប ច្ លូរសកុខ្មែ រ សៅកន ុងរបព័នធ  O.T.A.S.E. 

សហើយ សធវ ើរគប់ខ្បបោ៉ា ង ក ុំឲ អនតរជាត្ិ ទទួលសាា ល់ អ

ពារកឹត្ភាពខ្មែរ។ ស.រ.អ. គ្នុំរទ សោយអារកក់ នងិ សផ្ាើន 

ឲមានសង្គ្ង្ហា ម ជាមួយខ្មែរ ាមរពុំ ខ្ដ្ន ខ្មែ រ-សសៀម និង 

ខ្មែ រ-យួន។ សោយមាន ោរអស់សងឃឹម នឹងអាច បត រូ 

នសោបាយខ្មែរបាន, ស.រ.អ. បានសាកលបង សមាា ប់ សីហ

ន  ខ្ដ្លជាត្ុំណាង ននអពារកឹត្ភាព ខ្ដ្លជាមសធាបាយ

ខ្ត្មួយគត់្ អាចធាន ចុំសពាះមហាអុំណាចក មម ុយនិសត  

មាន ចិន និង សូសវៀត្ សៅកន ុងចមាុំង សៅសយៀកណាម។  

ចុំសពាះ រោឋ ភិបាលភនុំសពញ សគសៅខ្ត្រកា នូវសគ្នល

នសោបាយ ននអាពារកឹត្ភាព ខ្ត្ទ ក អាពារកឹត្ភាព 

របស់សសមតច សីហន  ជា របស់ខ្កាងោា យ ខ្ដ្លនុំរបជា

ជាត្ិ ខ្បរោន់ខ្ត្ខ្ា ុំងស ើងសៅរក សោកក មម ុយនិសត ។ 
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ជាោរពិត្, វាគ្នែ នោរសងស័យអវ ីសនះស ើយថា សនត ិភាព 

សៅរសកុខ្មែ រ មានពិត្ សៅកន ុងកុំ ុងឆន ុំ ១៩៥៤-១៩៧០ 

មិនខ្មនសោយសារ បុំណង របស់អនតរជាត្ិស ើយ គឺវាជា 

នសោបាយផ្តទ ល់ របស់សីហន ។ របត្យកសភាពសនះ ខ្ដ្ល 

សងាម ខ្ត្ងខ្ត្ យកមកសឃ្លសន ខ្ត្ោប់ពីឆន ុំ ១៩៦៥ 

អពារកឹត្ភាព របស់សសមតច សីហន  វារល បសៅរសសពច

រសពិល។ ពាកយសសាា កថា ‹សីហន គឺជា ោរបដិ្សសធ នន

មសនគម វជិាា បរសទស›, ‹សីហន  គឺជាសនត ិភាព› វាខ្លងជា 

កមាា ុំងសកៀងគរ និង ខ្លងជាោរពិត្។ ខ្មែ រជាសរចើន ោប់

សផ្តើមយល់អុំពី អពារកឹត្ភាព ខ្កាងោា យ របស់សីហន  

សហើយ ោន់ខ្ត្អាចយល់បាន នូវោរផ្តល់សោបល់ ពី

សុំណាក់ មហាអុំណាច របឆុំងនឹង លទធិក មម ុយនិសត  ថា លទធិ

សនះ ជាសសចកត ីចនរងមួយ ដ្ល់មន សសជាត្ិ។ 

មកដ្ល់ឆន ុំ ១៩៧០,  វបិត្ត ិនន អពារកតឹ្ភាពខ្មែរ វាោា យ

ជាវបិត្ត ិ ននរបជាជាតិ្ខ្ត្មតង សរពាះមាន សកើត្រពឹត្ត ិោរណ៏

មួយចុំនួន សៅរសកុខ្មែ រ ខ្ដ្លប៉ាះពាល់ផ្តទ ល់ដ្ល់ សសចកត ី

ពិត្ ននវា។ ដូ្សចនះ សលើឋាន មសនគមវជិាា  នន ចលនសងាម

រាង្គ្សត និយម របស់សសមតច សីហន  ខ្ដ្លទ កជាផ្ល វូកណាត ល 

សោយខ្ផ្អកសលើអពារកឹត្ភាព រវាង សោកសសរ ីនិង សោក

មា៉ា កសនិយម វា មិនអាចមាន ទុំហុំ អាចរកា នូវសសថ រភាព

នសោបាយ របស់រពះអងា បានសទៀត្ស ើយ។ សលើឋាន 

រចនសមព័នធ សសដ្ឋកិចច ឬ ដ្ុំសណើរ ននជាតិ្វបូនីយកមែ , បដិ្
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សសរនីិយម ពីឆន ុំ ១៩៦៤ ផ្តល់ នូវចុំណាប់អារមែណ៏ ថា សីហ

ន និយម វាកុំព ងរំអិលសៅរក សោកក មម ុយនិសត  និង 

នសោបាយសសដ្ឋកិចច ខ្បបសងាមនិយម ទទួលបរាជ័យ

ជាក់ខ្សតង។ សលើឋាន សោធា វាោប់សផ្តើមមាន ោររបជល់

ម មគ្នន  រវាង កងទ័ព អាសមរោីុំង-យួនខ្ងត្បូ ង និង 

កងទ័ពយួនក មម ុយនិសត  សៅសលើទឹកដី្ខ្មែ រ ខ្ដ្លនុំសអា

យសសមតច សីហន  ពិបាកនឹងពនយល់ ដ្ល់សហគមន៏អនតរ

ជាត្ិអុំពី នសោបាយអពារកឹត្ភាពខ្មែរ។ ចុំនួនបូក នន

 វបិត្តទ ុំងឡាយសនះ វាហាក់ដូ្ចជា សសមតច សីហន  សវាៀត្

យកផ្ល ពីនសោបាយ អពារកឹត្ភាព រហូត្ដ្ល់កុំរតិ្

មួយ ខ្ដ្ល រទង់ព ុំអាចអន វត្តវាបាន សរពាះរពះអងាមល នួ

ឯង ជាអនកបុំពានវាខ្ត្មតង។ 

អពារកឹត្ភាពខ្មែរ សៅសលើឆកអនតរជាត្ិ គ្នែ នោរទទួល

សាា ល់ ពីមហាអុំណាចសោកសសរ ី សរពាះសគយល់ថា វាគ្នែ ន 

សសចកត ីពិត្ និង អន វត្តឲបានរត្ឹមរត្ូវ។ សគដឹ្ងថា ពី

ដ្ុំបូងទីមក សៅកន ុងរយៈសពល ននរបធាននធិបត្ី របស់

សោក Eisenhower រដ្ឋបាលអាសមរកី សគសាកលបង បុំពត្់ 

និង នុំរសកុខ្មែ រ ឲចូលរមួ ត្ិចសរចើនកត ី កន ុង នសោបាយ 

របស់សគ គឺ ‹ទប់ទល1់8 នឹងក មម ុយនិសត › សៅដ្ុំបន់អាស ី 

សរពាះសគយល់ស ើញថា ទសសនៈ ននអពារកឹត្ភាព សៅ

សពលខ្ដ្ល កមាា ុំងក មម ុយនិសត  កុំព ងរាត្ត្ាត្ោ៉ា ងខ្ា ុំង, 

                                      
18 នសោបាយទប់ទល់ : politique « containement »។ 
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ាមសោបល់ របស់សោក John Foster Dulle, រដ្ឋ

សលខ្ធិោរ ននសហរដ្ឋអាសមរកី19, សៅឆន ុំ ១៩៥៦ ជា ទសស

នៈ ោន់ខ្ត្មិនអាចយកមកសរបើបានសនះស ើយ សលើក

ខ្លងខ្ត្កន ុងោលៈសទសៈពិសសសមួយ។ មិនខ្ត្ប៉ា សណាណ ះ ទ

សសនៈសនះ យកវា មកអន វត្តសៅឥណត ចូិន វាជា អសីលធម៏

និង ជាោរសមើលស ើញដ៏្មា ីមួយ។     

ខ្ត្ ចុំណង់ ាមោរសមាព ត្ របស់អាសមរោីុំង សៅចុំសពាះ

ម ម ោរបដិ្សសធដ៏្សាវ ហាប់ របស់សីហន  វាហាក់បីដូ្ចជា

ផ្តល់ នូវសជាគជ័យនសោបាយនផ្ទកន ុង ដ្ល់រពះអងា ខ្ត្

សរោយមក ជាអក សល រទង់ យកវាមក ពនា ិច សៅសលើ

ឆកអនតរជាត្ិ សរពាះ ោរសពាលអះអាង របស់រពះអងាថា 

រសកុខ្មែ រ ជារបសទសអពារកឹត្ និង ោរអន វត្ត ិ វាម សគ្នន

ោន់ខ្ត្ខ្ា ុំងស ើងៗ ខ្ដ្លនុំសអាយ អពារកឹត្ភាពសនះ 

បាត្់ត្នមាទ ុំងមូល របស់មល នួ សៅសលើឆកអនតរជាត្ិ និង 

បងអត្់ ដ្ល់កងទ័ពខ្មែ រ នូវសពាវ វ ធទុំសនើប សុំរាប់ោរពារ

ជាត្ិ សៅចុំសពាះម ម ោរគុំរាមកុំ ខ្ហង ននកមាា ុំងក មម ុយ

និសត យួន។ 

អពាប្កឹ្តភាពខ្មែ  ប្រទលៃ់ឹង រលាក្ក្ មម ុយៃិេត  

ចុំសពាះសសមតច សីហន  ពីដ្ុំបូងស ើង អពារកឹត្ភាព វាជា 

បស ា្ ើមួយ ឲសោកក មម ុយនិសត  សហើយទ កជា រទនប់ នន 

សនយបាយនផ្ទកន ុង និង សរតរបសទស។ វាជា អពារកឹត្

                                      
19 រដ្ឋមង្គ្នត ីរកសួងោរបរសទស ននសហរដ្ឋអាសមរកី។ 



 

ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត  
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា  

២៦ សីហា ២០១៨ 

52 

ភាព មានសគ្នលបុំណង ប ច្ លូសៅកន ុង កិចចរពមសរពៀង 

សៅទីរកងុសសឺខ្ណវ សៅឆន ុំ ១៩៥៤ ខ្ដ្លសៅសពលសនះ សគ

ទ ក ជាកិចចរពមសរពៀងសនះ សុំរាប់ោរពារ នូវរបសោជន៏ 

ននរបជាពលរដ្ឋ សៅឥណឌ ចូិន។ សៅទសវត្ស ៦០ ពួកក មម ុយ

និសត ឥណឌ ចូិន មានកមាា ុំងសមាយ របទល់នឹង អនតរាគមន៏

អាសមរោីុំងផ្តទ ល់សៅឥណឌ ចូិន ខ្ដ្លនុំសអាយសសមតច សីហ

ន  សថ ិត្សៅសសោ ៀមមួយរយៈ សដ្ើមបីយកសពលសវោ សុំរាប់

ពិោរណា និង សរៀបចុំរសកុខ្មែ រ សោយរបោន់សគ្នលជុំហរ

ពីរោ៉ា ង : មិនគ្នុំរទ ចិន និង យួន ក មម ុយនិសត  នងិ មិន

ទ កមល នួជា អនករបឆុំងនឹងសហរដ្ឋអាសមរកី សហើយ រទង់ 

បានសរជើសសរសី យកនសោបាយ ជិត្នឹងសោកសសរ ីសោយ 

ទទួលយកជុំនួយ សសដ្ឋកិចច និង សោធា របសអ់ាសមរោីុំ

ង។ បនទ ប់មក រទង់ បានសរជើសសរសី ចិនក មម ុយនិសត  

សោយប្ឃប់ នូវោរទុំនក់ទុំនងផ្ល វូទូត្ ជាមួយ ចិននត្

វាន់។ ជាជសរមើសមួយ អាចោត្់ទ កថា សមសហត្ ផ្លខ្ដ្រ 

សបើសោងាម ទមោន់នសោបាយ រវាង ចិនទុំងពីរសលើ

ឆកអនតរជាតិ្។ ខ្ត្ោរវវិត្តន៏ នន រពឹត្ត ិោរណ៏នសោបាយ 

ពិភពសោក និង សង្គ្ង្ហា មសៅសយៀកណាមខ្ងត្បូ ង នុំដូ្រ 

នូវសមា ននមូលោឋ នអពារកឹត្ភាពខ្មែរ សរពាះរសកុខ្មែ រ 

សថ ិត្សៅកន ុង ដ្ុំបន់ភូមិសាង្គ្សត មួយ ខ្ដ្លនុំសអាយមល នួ 

សទះបីចង់ ឬ មិនចង់ សៅជាកូនសសាមួយសុំខ្ន់ សៅ

កន ុងជសមាា ះអាវ ធ រវាង យួនខ្ងត្បូ ង និង យួនខ្ងសជើង 
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សៅកន ុងបរបិទ ននសង្គ្ង្ហា មរត្ជាក ់ រវាង សោកសសរ ី នឹង

សោកក មម ុយនិសត ។ 

ចុំសពាះ សសមតច សីហន  របត់្ នសោបាយ របស់រពះអងាសៅ

រកសោកក មម ុយនិសត  គឺមកពីសមាព ត្ចិត្ត និង អាវ ធ ពី

សុំណាក់ សហរដ្ឋអាសមរកី និង យួនខ្ងត្បូ ង មកកន ុងទឹក

ដី្ខ្មែ រ ខ្ដ្លនុំឲរទង់ មានបារមភអុំពី អនតរាយ ននចរកព

រត្អាសមរោីុំង មកសលើអុំណាចរទង់។ មូលសហត្ មួយសទៀត្ 

គឺ សសមតច សីហន  មានោរបារមភខ្ា ុំង ខ្ា ចវាសន របស់

រពះអងា ដូ្ចសោក Gno Dinh Diem របធានធិបត្ីយួន

ខ្ងត្បូ ង (១៩៥៥-១៩៦៣) ខ្ដ្លរត្ូវទហានយួនសមាា ប់ 

សៅកន ុងរដ្ឋរបហារសោធា ខ្ដ្លមាន CIA សៅពីសរោយ។ 

ដូ្ច CIA ធាា ប់សរៀបចុំសធវ ើ ខ្ត្មិនបានសសរមច ជាមួយ

សោកឧត្តមសសនីយរត្ ីោប ឈួ្ន សៅឆន ុំ ១៩៥៩ មកសលើ

របូរពះអងា។ ឃ្លត្កមែសោក Diem សនះ វាាមលងរពះ

អងាជានិចច ខ្ដ្លនុំសអាយរពះអងា ខ្ត្ងខ្ត្សគចសចញពី

រសកុខ្មែ រ ោលណារពះអងា ជួបនឹង វបិត្តនសោបាយធុំៗ

សៅកន ុងរបសទស ដូ្ចសៅឆន ុំ ១៩៦៦, ឆន ុំ ១៩៦៩ សៅសរោម

រោឋ ភិបាលដឹ្កនុំសោយសោក លន់ នល់ រទង់ោងសចញ

ពីកមព ុជាទុំងយប់ សោយមិនរបាប់ដ្ល់រោឋ ភិបាលជាម ន 

សហើយ សរោយៗមកសទៀត្ រពះអងា មិនខ្ដ្លគង់យូរស ើយ

សៅកន ុងរសកុ រហូត្ស គត្សៅរបសទសចិន។     
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ជាដ្ុំបូង ោរខ្បរសៅរកសោកក មម ុយនិសត  គឺរគ្នន់ខ្ត្ជា

ោររក នូវកូនរបសោល (contre-poids) ថ្ែី សដ្ើមបីសវា ើយ

នឹងសាថ នោរជាក់ខ្សតងខ្ត្ប៉ា សណាណ ះ។ ខ្ត្បនទ ប់ពីរពឹត្ត ិោរ

ណ៏នថ្ោទី១៨ មីន ឆន ុំ ១៩៧០ សោយរទង់ស ើញជាក់ចាស់ 

ននោរទុំោក់រពះអងាពីដ្ុំ ខ្ណង ពីសុំណាក់ពួកសាត ុំនិយម 

ខ្ដ្ល រទង់ សជឿងជាក់ថា មានោរ  ប ិត្ពី CIA, ោរខ្បរ

សៅរកសោកក មម ុនិសត  វាសៅជាកិចចោរផ្តទ ល់មល នួ របស់រពះ

អងាខ្ត្មតង សពាលថា ជាជសរមើស សដ្ើមបី សងសឹកនឹងពួក

អនកទមាា ក់រពះអងា។   

សមាព ធ ពីសុំណាក់អាសមរោីុំង វាពិត្ជាមាន ខ្ត្សៅ

ឥណឌ ចូិន សាថ នភាព ននពួកក មម ុយនិសត  សៅយួនខ្ងត្បូ ង

ោប់ពីឆន ុំ ១៩៦៣ និង វបិត្ត ិ នន របប Diem វាមិនដូ្ចគ្នន

សៅឆន ុំ ១៩៥៤ សនះសទ។ ពួកក មម ុយនិសត  បត រូ សកមែភាព ពី 

ដ្ុំណាក់ោរ ននវធីិសែ ិងសាែ ធ៏ សៅ ដ្ុំណាក់ោរ ននសកមែ 

សរពាះ សគយល់ថា ពួកសគមានកមាា ុំងត្ស ូ មួយ ខ្ដ្លសគ

អាចយកវាមកសរបើបាន សលើឆកនសោបាយ និង សោធា 

សហើយ សគយល់ស ើញថា រសកុខ្មែ រ វាជាទឹកដី្មានរបសោជ

ន៏ សុំរាប់ ោរត្ស ូអាវ ធ របស់សគ សៅយួនខ្ងត្បូ ង ដូ្សចនះ 

សគរត្ូវ បងេ ុំដ្ល់ សសមតច សីហន  ឲរទង់ជួយដ្ល់ោរត្ស ូ  

របស់សគ ផ្តទ ល់ខ្ត្មតង សលើសពី រគ្នន់ខ្ត្បដិ្សសធ មិនសែ ័រគ 

ជាមួយអាសមរោីុំង។ ោរបងេ ុំសនះ នុំឲ សសមតច សីហន  

សថ ិត្សៅកន ុងសាថ នភាព ពិបាករបទល់នឹង ពួកក មម ុយ
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និសត យួន : មា៉ាងសោយសារ រទង់ មានោរប៉ា នប៉ាង និង 

របខ្ហលជា ទ កវាជាោរោុំបាច់ផ្ង សោយយកយួន

ក មម ុយនិសត  ជាអនកគ្នុំរទរបឆុំងនឹង ោរគុំរាមកុំ ខ្ហងពី

សុំណាក់ អាសមរោីុំង និង យួនខ្ងត្បូ ង ; ម៉ាាងមួយ

សទៀត្ សោយសាររទង់ ខ្ា ចមានសកើត្កមាា ុំងត្ស ូអាវ ធ នន

ពួកក មម ុយនិសត ខ្មែ រ សៅកន ុងរសកុ សោយមាន ពួកយួន

ក មម ុយនិសត  ជាអនកគ្នុំរទ របឆុំងនឹងរពះអងា។ ទីបុំផ្ ត្ 

រត្ូវបខ្នថមថា សសមតច សីហន  រទង់ មានោរភ័យខ្ា ច នូវ

យថាភាព ខ្ដ្លបានសរៀបរាប់ខ្ងសលើសនះ មិនខ្ត្ប៉ា សណាណ ះ 

រទង់ មានជុំសនឿស ប់ថា សៅអនគត្ ពួកយួនក មម ុយនិសត  

ចាស់ជាឈ្ន ះសគ សៅអាស ី។ សៅសលើទសសនៈមូលោឋ នសនះ 

រទង់ ក៏យល់រពម សោយសែ ័រគចិត្ត ជួយពួកសនះ ោន់ខ្ត្

សរចើនស ើង រហូត្ មានោរប៉ាះពាល់ដ្ល ់សគ្នលោរណ៏ ននអ

ពារកឹត្ភាពខ្ត្មតង។ ដូ្ចោ៉ា ង ោរផ្តត ច់ទុំនក់ទុំនងទូត្ 

ជាមួយយួនខ្ងត្បូ ង និង ោរបងេិត្ចូលសៅជិត្ សៅវញិ

សៅមក ជាមួយ យួនក មម ុយនិសត  រហូត្ដ្ល់ោក់ទូត្ 

ជាមួយយួនខ្ងសជើង និង ទទួលសាា ល ់ រោឋ ភិបាល ប

សណាត ះអាសននននសាធារណរដ្ឋសយៀកណាម (G.R.P.V.N.) ឬ 

សយៀកក ង។ សៅឆន ុំ ១៩៦៩, សសមតច សីហន  បានអស ា្ ើញ 

សោក Huyn Tan Phat ជារបម មរោឋ ភិបាល សយៀកក ង 

មកសធវ ើទសសនកិចច ជាផ្ល វូោរសៅរសកុខ្មែ រ។ វបិត្ត ិផ្ល វូទូត្ 

ជាមួយ សភាពសូសវៀត្ សៅឆន ុំ ១៩៦៥ (ឧបបត្ត ិសហត្  នន កូ
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សរ ខ្ងសជើង) និង សៅឆន ុំ ១៩៦៧20 ជាមួយ ចិនរបជាមា

និត្ វារគ្នន់ខ្ត្ជាឧបបត្ត ិសហត្ ធមែា គ្នែ នប៉ាះពាល់អវ ី

បនត ិចស ើយ ដ្ល់ ោរចងមិត្តភាព រវាង ខ្មែ រ នឹង យួន

ខ្ងសជើង និង សយៀកក ង។ មិនខ្ត្ប៉ា សណាណ ះ សសមតច សីហន  

ោន់ខ្ត្ គ្នែ នោរសងស័យថា ពួកយួនក មម ុយនិសត  មិន

បសងក ើត្ ចលនត្ស ូអាវ ធក មម ុយនិសត ខ្មែ រ កន ុងរសកុ សដ្ើមបី

របឆុំងនឹងរពះអងា។ នសោបាយ របស់សសមតច សីហន  

ខ្បបសនះ វាបុំ ខ្បកអស់ នូវត្នមាអពារកឹត្ភាពខ្មែរ។ 

ដូ្សចនះ សៅសលើឆកអនតរជាត្ិ, សគោប់សផ្តើមទ ក អពារកឹត្

ភាពខ្មែរ ជា អពារកឹត្ភាពអកមែ ជាមួយពួកយួនក មម ុយ

និសត  ឬ អពារកឹត្ភាពខ្កាងោា យ ខ្ដ្ល អាសមរោីុំង មិន

អាចយល់រពមបានជាោច់ខ្ត្។  

ខ្ត្  វបិត្ត ិ ជាមួយ ចិនរបជាមានិត្ សៅឆន ុំ ១៩៦៧ នុំឲ ស

សមតច សីហន  ខ្សវ ងរកោរទុំនក់ទុំនងជាថ្ែី ជាមួយសហរដ្ឋ

អាសមរកី ខ្ត្វាហាក់បីដូ្ចជារបត់្សនះ វាពិបាកខ្ា ុំង

ណាស់ ចុំសពាះរទង់ សរពាះ ោរសែ ័រគ (engagement) របស់

រទង់ ជាមួយ ពួកក មម ុយនិសត  មានជសរៅសរៅខ្ា ុំងណាស់

សៅសហើយ ខ្ដ្លនុំឲរទង់មិនអាចខ្បរសរោយវញិបាន។ ស

សមតច សីហន  បានសនន ិោឋ ន ថា រទង់នឹងបនត ោរសែ ័រគ

សនះ ាមោរបញ្ហច ក់ របស់រទង់ ដ្ល់ពួកអនកដឹ្កនុំ ចិន 

                                      
20 ចិនលូកនដ្ចូលកន ុងនសោបាយនផ្ទកន ុងខ្មែ រ សោយបានជួយគ្នុំរទោរបះ
សបារកសិករសៅភូមសិុំ ូត្។ 
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និង យួន ក មម ុយនិសត សៅសពលប ណយសព សោក ហូ ជីញម ី

ញ សៅទីរកងុហាណូយ។ 

ខ្ត្ សសមតច សីហន  សៅខ្ត្រខ្សវ ងរក នូវោរទុំនក់ទុំនងជា

ថ្ែី ជាមួយសហរដ្ឋអាសមរកី ដូ្ចោ៉ា ង សៅនថ្ោទី ១១ មិថ្ ន 

ឆន ុំ ១៩៦៨ ខ្មែ រ និង អាសមរោីុំង មាន ោររបារស័យ

ទក់ទង ននកិចចោរទូត្ ជាថ្ែីស ើងវញិ។ ខ្ត្សៅកន ុង

មជឈោឋ ននសោបាយអាសមរោីុំង វាមានខ្បកជាពីរមតិ្

ផុ្្យគ្នន  : ទី១ គឺ សគខ្លងមានជុំសនឿ សៅសលើអពារកឹត្ភាព

ខ្មែរ ដូ្សចនះ រត្ូវរកមសធាបាយ នុំរសកុខ្មែ រ ឲចូលមកខ្ង

អាសមរោីុំង ខ្ត្ប៉ា សណាណ ះ។ ទី២ ជាមតិ្ភាគតិ្ច ខ្ដ្លសៅ

មានជុំសនឿថា សសមតច សីហន  អាច ខ្ក អពារកឹត្ភាពខ្មែរ 

ឲលអ វញិបាន។ ពួកទុំងសនះ គឺជាបកសពួក របស់សោក 

Mick Mansfield សមាជិករពឹទធសភាអាសមរោីុំង ខ្ដ្ល

សោកសៅមានជុំសនឿថាសោក អាចនឹងនុំ សសមតច សីហន  

សអាយមករកផ្ល វូរតូ្វវញិបាន។ 

 

អពាប្កឹ្តខ្មែ  ៃិង រលាក្ខាងលិច 

អពារកឹត្ភាព វាអាចមានរបសទិធភាព ល ះរាខ្ត្មាន 

ោរគ្នុំរទពីសុំណាក់ ននរបព័នធធានអនតរជាត្ិ។ ដូ្សចនះ សបើ

សិនជា សសមតច សីហន  ចង់ឲមានោរធាន គឺ រត្ូវរទង់ 

បង្ហា ញ នូវគ ណភាព ននអពារកឹត្ភាពខ្មែរ។ រតូ្វដឹ្ងថា 

រសកុខ្មែ រ សៅសពលសនះ មាន អងាោរអនតរជាត្ិពីរ សុំរាប់
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ោរពារ បូរណភាពទឹកដី្ គឺ : អងាោរសហរបជាជាត្ិ (អ.

ស.ប.) និង គណកមែោរអនតរជាត្ិរតួ្ត្ពិនិត្យ (C.I.C.) នន

កិចចរពមសរពៀង សសុ ឺខ្ណវ។ 

ទុំនក់ទុំនង ជាមួយ អ.ស.ប. វាមាន ជូនោលលអ  

ជួនោលមិនលអ ។ ខ្ត្ អ.ស.ប. ខ្ត្ងខ្ត្រកជានិចច នូវោរ

សរមួល ននភាពានតឹ្ង សលើមូលោឋ ន ពិត្ និង សសែ ើគ្នន ។ 

ខ្ត្សៅកន ុងបញ្ហា  ខ្មែ រ-យួនខ្ងត្បូ ង ខ្ដ្លជាបញ្ហា  ជាមួយ

អាសម រោីុំងខ្ដ្រ មង្គ្នត ីទូត្ខ្មែ រ ហាក់បីដូ្ចជា មិនមានទុំហុំ 

នឹងអាចយកឈ្ន ះ អនកទុំងពីរសនះបាន សៅអ.ស.ប. សរពាះ 

អ.ស.ប. ខ្ត្ងខ្ត្ សុំ ខ្ដ្ង នូវោររបយ័ត្ន កន ុងោររក

ដ្ុំសណាះរសាយ ដូ្ចោ៉ា ង សិទធិសដ្ញាមកងទ័ពសយៀកក ង 

របស់ កងទ័ពអាសមរោីុំង និង យួនខ្ងត្បូ ង មកកន ុង

ទឹកដី្ខ្មែ រ។ សៅឆន ុំ ១៩៦៤ រាជរោឋ ភិបាលខ្មែរ បត ឹងសៅ 

រកមុរពឹកាសនត ិស ម នន អ.ស.ប. ពីោរ ា្ នពាន ននកង

ទ័ពអាសមរោីុំង មកកន ុងទឹកដី្ខ្មែ រ។ សៅខ្ម ឧសភា-មិថ្ 

ន សៅសពលរបជ ុំពិសសសសត ីពីពាកយបណត ឹងខ្មែ រ នន រកមុ

រពឹកាសនត ិស ម សោក Stevenson ត្ុំណាង សហរដ្ឋអាសម

 រកី សៅ អ.ស.ប. បានបង្ហា ញ នូវ ភាពព ុំរត្ឹមរត្ូវ 

(incohérence) ននបណត ឹងសនះ សោយសលើកជាសុំនួរថា សត្ើ 

សហត្ អវ ី ក៏ខ្មែ រ មិនស មចិត្តឲ C.I.C. រតួ្ត្រាឲបានដិ្ត្

ដ្ល់ សៅាមរពុំរបទល ់ខ្មែ រ-យួនខ្ងត្បូ ង ខ្ដ្លជា អងា

ោរសពញចាប់មួយ អាចមានសមថភាពនឹង អាចនុំមក
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នូវសនត ិស ម ាមរពុំ ខ្ដ្ន។ ោរសខ្មតងសនះ នុំឲអនក

ត្ុំណាងខ្មែរ រកសហត្ សុំអាងព ុំបានមកសវា ើយត្បវញិ។  ខ្ត្ 

អ.ស.ប. បានបសងក ើត្ គណកមែោរមួយ21 ឲមកពិនិត្យ

កខ្នាងសកើត្សហត្ ច ងសរោយ។ បនទ ប់មកគណកមែោរ

សនះ បានសធវ ើសសចកត ីរាយោរណ៏សរមាលមួយ កន ុងសនះ សគ

ព ុំោក់កុំហ ស ដ្ល់យួនខ្ងត្បូ ងសនះសទ សហើយរគ្នន់ខ្ត្ 

សូមឲគូវវិាទ សធវ ើោរចរោគ្នន  សដ្ើមបី រកដ្ុំសណាះរសាយ ក ុំឲ

មានសកើត្សហត្ សៅនថ្ោម ម ខ្ត្ប៉ា សណាណ ះ។ សសចកត ីសសរមច

សនះ ជាបរាជ័យ ននភាគីខ្មែរទ ុំងរសងុ។ 

ពិត្ណាស់សហើយថា C.I.C. វាជាវត្ង ុធាត្ របសទើសរំខ្នមួយ 

ដ្ល់សសមតច សីហន  និង យួនក មម ុយនិសត  ោប់ាុំងពី ភា

គីទ ុំងពីរ មានទុំនក់ទុំនងសមាោ ត្់ ននោរសរបើខ្ដ្នដី្ខ្មែ រ 

ជាជរមងសោធា ននពួកសយៀកក ង។ សរឿងសនះ អាសមរោីុំង 

ដឹ្ងចាស់ថាមានពិត្ សហើយទទូច ឲខ្មែ រអន ញ្ហា ត្ ឲ C.I.C. 

សធវ ើកិចចោរមល នួាមសសរ ីសលើខ្ដ្នដី្ខ្មែ រ សៅកន ុងរកបមណា  

កិចចរពមសរពៀង សសុ ឺខ្ណវ។ សដ្ើមស ើយ ពួកយួនក មម ុយនិសត  

សូមឲ គណកមែោរសនះ រតួ្ត្ពិនិត្យ នូវោរប ច្ លូ អាវ ធ

យ ទធភ័ណា មកកន ុងរសកុខ្មែ រ សរពាះយល់ស ើញថាអាសមរោីុំង

ផ្តល់ជុំនួយសោធា សអាយខ្មែរ ខ្ត្សរោយមក គុំនិត្ សនះ វា

សៅជាោុំបិទម មពីរ សរពាះពួកមល នួ មានោរអន ញ្ហា ត្ពី 

                                      
21 ជាសដ្ើមគុំនតិ្ របស់របសទស កូដ្ីហវ រ។ គណកមែោរមានសមាជកិ៣ន
ក់។ 
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សសមតច សីហន  សរបើកុំព ងខ្ផ្ កុំពង់សសាម សុំរាប់នុំចូល 

អាវ ធយ ទធភ័ពធ ពីរបសទសចិន និង សហភាពសូសវៀត្ សុំរាប់

ចាុំងសៅយួនខ្ងត្បូ ង។ រតូ្វដឹ្ងថា របតិ្ភូទ ុំងបី នន 

C.I.C. មាន អកបបកិរោិ សផ្សងៗគ្នន  : ពួកឥណាា  ហាក់

បីដូ្ចជា រពមទទួល សោយមានោររបយ័ត្ន នូវោរពនយល់ 

ននរាជរោឋ ភិបាលខ្មែ រ, ខ្ត្ពួក ប៉ាូ លូញ ហាក់បីដូ្ចជា 

ោរពាររបសោជន៏ពួក មម ុយនិសត ខ្ត្មតង, រឯី ពួក ោណាោ 

 វញិ ខ្ដ្លជាដ្ុំណាងសោកខ្ងលិច មានអកបបកិរោិ

ផុ្្យពី របតិ្ភូ ននរបសទស ប៉ាូ លូញ ខ្ដ្លនុំឲខ្បកឯកភាព 

ននគណកមែោរ សហើយខ្លងមាន សសចកត ីរាយោរណ៏សទល 

ផ្តល់ឲ អ.ស.ប.។ របតិ្ភូនិមួយៗ ោា យជាភាគី ោរពារខ្ត្

របសោជន៏ បកសពួកមល នួសរៀងៗមល នួ។ របតិ្ភូ ឥណាា  រមួ

ជាមួយប៉ាូ លូច ខ្ត្ងខ្ត្សធវ ើ សសចកត ីរាយោរណ៏ ផុ្្យពី 

របតិ្ភូ ោណាោ។ សសមតច សហីន  សមើលស ើញសរគ្នះថាន ក់ 

ដ្ល់ អពារកឹត្ភាព សផ្អៀងសៅោន់សោកក មម ុយនិសត  

របស់រទង់ រទង់ក៏សសរមចចិត្ត ប្ឈប់សកមែភាព C.I.C. 

សនះ ខ្ត្មតង។ ោរណ៏សនះ ជាកុំហ សមួយខ្ា ុំងណាស់ ចុំសពាះ

របជាជាតិ្ខ្មែរ គឺរពះអងា សបាះបង់ ខ្មលអនតរជាត្ិ សុំរាប់

ោរពារបូរណភាពខ្ដ្នដី្ខ្មែ រ។ 

 

ក្ត្តត គិតិយ តត នៃកា ទាំលាក់្ ៃ. េីហៃ   
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វាមានោរយល់ស ើញពីរោ៉ា ងម សគ្នន  សៅាម អនកគ្នុំរទ 

និង អនករបឆុំងនឹង សសមតច សីហន ។ ចុំសពាះ ពួកអនកគ្នុំ

រទសីហន  គឺទ កគ្នែ នរ ញរា នូវោរទុំោក់សនះ ជារដ្ឋរបហារ 

មានបរសទសជាអនកបសងក ើត្ស ើង។ សារព័ត្៏មាន បារាុំង Le 

Monde (២១ មីន ១៩៧០) សរសសរថាជា ‹រដ្ឋរបហារសពញ

ចាប់›។ សគសរបើពាកយសពញចាប់សនះ សរពាះ អនកសរសសរ 

ពិបាក សរជើសសរសី នូវភាពសសាែ ះរត្ង់ ននសត្ិបញ្ហា  និង 

រពលឹង ននរបព័នធនសោបាយ របស់សសមតច សីហន  ខ្ដ្ល

មានរបូភាព ជារបបផ្តត ច់ោរមួយ។ ដូ្សចនះ វាគ្នែ ន

មសធាបាយសផ្សងណាមួយសទៀត្ សៅកន ុងបរបិទសពលសនះ 

អាចរំលុំ របបសីហន និយមបាន សរតខ្ត្ពីសធវ ើរដ្ឋរបហារ ឬ 

សធវ ើបដិ្វត្តន៏ ខ្ត្ប៉ា សណាណ ះ។ ខ្ត្ រាជរោឋ ភិបាល សៅសពលសនះ 

បានសរជើសសរសី យកផ្ល វូចាប់មកសរបើ សដ្ើមបីដ្កហូត្

អុំណាចផ្តត ច់ោរពីសសមតច សីហន ។   

សទះបីមានោរប៉ា នប៉ាង ននពួកបញ្ហា វនតបរសទស និង ខ្មែ រ

មួយចុំនួន ពនយល់ខ្បបជា ោរវភិាគគតិ្យ ត្ត ថា ោរទុំ

ោក់ សសមតច សីហន  មានោរសរៀបចុំចាស់ោស់ ននពួក

សាត ុំនិយម និង រទង់ សិរមិត្ៈ សោយមានជុំនួយពី CIA : 

ដូ្ចោ៉ា ង យកពួកខ្មែ រសសរ ីនិង រណសិរយរបួរមួ ននសសរោីរ 

ននជាតិ្សាសន៏ រត្ូវបានសគជិះជាន់សងកត្់សងក ិន22 មក

                                      
22 (F.U.L.R.O) រណសិរយសនះ របួរមួ សោយជនជាត្ ិភាគត្ិចមួយចុំនួន រស់
សៅ ដ្ុំបនអ់សគនយ ៏នន ឥណឌ ចូិន កន ុងទឹកដ្យួីនខ្ងត្បូ ង ខ្ដ្លបារាុំងសអា
(note de bas de page - suite) 
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ជួយជាកមាា ុំងនផ្ទកន ុង។ សហើយនិង សរបើឧបករណ៏ រោឋ ភិបា

ល សដ្ើមបី សធវ ើសអាយ សសមតច សីហន  សថ ិត្សៅកន ុង សភាព

ឯោ សោយដ្កហូត្ នូវរគប់មសធាបាយ ននសកមែភាព

ផ្តទ ល់ របស់សីហន ុ្ សៅកន ុងកិចចោររដ្ឋបាល និង សៅសលើ 

របជាករ ដូ្ចោ៉ា ង សៅឆន ុំ ១៩៦៩ រាជរោឋ ភិបាល បាន សធវ ើ

ោរសសរមច បីោ៉ា ង : 

១. ចរាចរ រោឋ ភិបាល ដ្ល ់ រដ្ឋបាលរគប់ថាន ក់ ហាមមិនឲ

សធវ ើោរទក់ទងផ្តទ ល់ជាមួយម នទោល័យននរពះរបម មរដ្ឋ។

រគប់កិចចោររដ្ឋ រត្ូវទក់ទង ាមផ្ល វូរោឋ ភិបាល ខ្ត្មួយ

គត់្។ 

២. ចរាចរ ដ្ល់ របធានអគានយក នន សហរគ្នសជាត្ិ 

ហាម មិនសអាយ បង់របាក់ ជូនដ្ល់ហិបរបាកពិ់សសស 

របស់សសមតច សីហន  ខ្ដ្លជាមសធាបាយសហរ ា្ វត្ថ ុ  របស់

រទង់ សុំរាប់ចុំណាយ គ្នែ នកុំរតិ្ និង គ្នែ នោររតួ្ត្ពិនិត្យ 

ពីអងាោរជាត្ិណាមួយ។ 

៣. រកសួងព័ត្៍ាមាន រត្ូវភាា ប់នឹង ទសីត ីោរ នននយករដ្ឋម

ង្គ្នត ី។ ោរសសរមចសនះ គ ឺខ្ឃ្លុំង ក ុំសអាយ សសមតច សីហន  

សរបើរកសួងសនះជា ឧបករណ៏ សុំរាប់សធវ ើោរសឃ្លសន នូវ

នសោបាយ ននរទង់។ 

                                      
យស ែ្ ះថា Montagnard។ រណសិរយសនះ បសងក ើត្សោយ អាសមរោីុំង ជួយ
ចាុំងរបឆុំងនឹងយួនក មម ុយនសិត ។ 
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សួរថា ោរវភិាគសនះ វាជាោរពិត្ខ្ដ្រឬសទ ? គុំនិត្ពីរ 

របឆុំងគ្នន  ខ្ដ្លសយើងសលើកមកបង្ហា ញខ្ងសរោមសនះ។ 

 

ៃិរក្េររទ នៃភាគីប្រឆាំងគ្នា  

រគ្នលជាំហ   រេ់េរមតច េីហៃ  : (ដ្ករសង ពីសសចកត ី

របោស របស់សសមតច សីហន  ច ះនថ្ោទ ី ២០ មនី ឆន ុំ 

១៩៧០) ទ ក ោរទុំោក់រទង់ សោយ សភាជាត្ិ (រដ្ឋសភា

ជាត្ិ និង រកមុរពឹកា ននរពះរាជាណាចរក) ជាអុំសពើឥត្

រសបចាប់ សរពាះថា សៅឆន ុំ ១៩៦០ រទង ់ រត្ូវបាន

ខ្ត្ងាុំងជារបម មរដ្ឋអស់មួយជីវតិ្ សោយ សភាជាតិ្ 

រសបាមចាប់ ននរដ្ឋធមែន ា្  សហើយ រទង ់ បានសធវ ើ

សោច របណិធាន សៅចុំសពាះម ម សភាជាត្ ិ រសបាម

ចាប់ ននរដ្ឋធមែន ា្  ខ្ថ្មសទៀត្។ មា៉ាងវញិសទៀត្ សៅកន ុង

ចាប់រដ្ឋធមែន ា្  ឥត្មាន បទបប ា្ត្ិ ណាមួយ ខ្ដ្ល 

អន ញ្ហា ត្ សអាយ សភាជាត្ិ និង រោឋ ភិបាល អាចដ្ក

ដ្ុំ ខ្ណងរបម មរដ្ឋ បានសនះសទ សរពាះជាដ្ុំ ខ្ណង ខ្ត្ងាុំង

អស់មួយជីវតិ្។ ដូ្សចនះ មានខ្ត្ ាមផ្ល វូ របជាមតិ្ ប៉ា សណាណ ះ

សទ ខ្ដ្លអាចហូត្ដ្ុំ ខ្ណង របម មរដ្ឋបាន។ ដូ្សចនះ រទង ់

មិនខ្ា ច យកបញ្ហា សនះ ោក់សអាយ របជាមតិ្ ជាអនក

សសរមច កន ុងលកេមណា  សអាយមាន ោរធាន ដ្ល់ស វត្ថ ិ

ភាពដ្ល់រទង់ជាម ន។ 
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រគ្នលជាំហ   រេ់ោជ ោក ភិបាល : (ដ្ករសងពី សសចកត ី

របោស របស់រាជរោឋ ភិបាល ច ះនថ្ោទី ៥ សមសា ឆន ុំ ១៩៧០)

សៅឆន ុំ ១៩៦០ បនទ ប់ពីរបជាបាត្ កមែ សសមតច សហីន  រត្ូវ

បាន របោស ជារបម មរដ្ឋ អស់មួយជីវតិ្ សោយ របធាន

រដ្ឋសភា សៅកន ុង អងារបជ ុំជាសាធារណៈ សោយគ្នែ ន ោរ

សបាះសឆន ត្ជាម ន។ សរោយពីោររបោសសនះមក គឺរគ្នន់

ខ្ត្មានោរទះនដ្ ពីសុំណាក់ ត្ុំណាងរាង្គ្សត  សដ្ើមបីអន ម័ត្ 

នូវោររបោសសនះ ខ្ត្ប៉ា សណាណ ះ។ ផុ្្យសៅវញិ សៅនថ្ោទី ១៨ 

មីន ឆន ុំ ១៩៧០, បនទ ប់ពីរបជាបាត្ កមែ របឆុំងនឹង

សីហន , សភាជាត្ិ បានរបោស ដ្កដ្ុំ ខ្ណង របម មរដ្ឋ

អស់មួយជីវតិ្ ពីសសមតច សីហន  ាមោរសបាះសឆន ត្ ជាសា

ធារណៈ សៅសលើសវទិោ (s’est prononcé au scrutin public 

à la tribune) : ៩២ សសមាងសចញពី ៩២ មានវត្តមាន។ 

សោយអារស័យ កបួ ន រសបនិយម ននទរមង់ (règle du 

parallélisme des formes), អវ ីខ្ដ្ល សភាជាត្ិ សៅសពល

ន ះ បានបសងក ើត្ឲមាន, សភាជាត្ិមួយសទៀត្ កអ៏ាច ល ប

 វញិបានសនះខ្ដ្រ។ ដូ្សចនះ សបើ រដ្ឋសភា សៅឆន ុំ ១៩៦០ បាន

ខ្ត្ងាុំង សសមតច សីហន  ជារបម មរដ្ឋ, សភាជាត្ ិសៅឆន ុំ 

១៩៧០ ក៏អាចដ្កហូត្ត្ុំ ខ្ណងរពះអងាបានខ្ដ្រ សៅកន ុង 

ទរមង់ចាប់ដូ្ចគ្នន ។ ដូ្សចនះ វាគ្នែ នោុំបាចម់ាន បទបប ា្

ត្ិ ោ៉ា ងចាស់ណាមួយ សុំរាប់ទុំោក់ របម មរដ្ឋសនះស ើយ។ 

មា៉ាងមួយសទៀត្ សសមតច សីហន  ទមទរ ថាត្ុំ ខ្ណងមល នួ 
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ជាត្ុំ ខ្ណងអស់មួយជីវតិ្។ ជាធមែា សៅកន ុង រដ្ឋធមែន ា្  

ឆន ុំ ១៩៤៧ សគស ើញមានខ្ត្ រពះមហាកសរត្ មាន ក់គត្់ 

ខ្ដ្លទទួលត្ុំ ខ្ណង អស់មួយជីវតិ្។ 

រសកុខ្មែ រ ជា រាជានិយមអារស័យរដ្ឋធមែន ា្ , សៅសពលណា

ខ្ដ្លរពះមហាកសរត្ ស គត្, រកមុរពឹការាជសមបត្ត ិ រត្ូវ

សរជើសសរសី រពះមហាកសរត្ថ្ែី (មារា ៣០)។ កន ុងករណី ខ្ដ្ល

ោលៈសទសៈ មិនអន ញ្ហា ត្សអាយសធវ ើបាន សោយសហត្ ផ្ល

រដ្ឋ, រកមុរពឹការាជសមបត្ត ិ រត្ូវ សបាះសឆន ត្ សរជើសសរសី រកមុ

រពឹកា រាជាន សិទធិ ខ្ដ្លជា អនកទទួល ជាបសណាណ ះអាសនន 

នូវរាជាព ទវសិទធ ិ (មារា ៣០ស្នួ)។ គឺ សបើគ្នែ ន រកមុរពឹកា 

រាជាន សិទធិ សទើបអាចនឹងខ្ត្ងាុំង របម មរដ្ឋ សដ្ើមបី

ជុំនួស រកមុរពឹកាសនះ (មារា ១២២)។ សោយសហត្ សនះ, 

របម មរដ្ឋ មិនអាចមានសិទធិ សលើសពី រកមុរពឹការាជន 

សិទធិ ខ្ដ្លមល នួជុំនួស បានសនះ។ ខ្ត្សបើមល នួ សធវ ើោរ

អះអាងថា មល នួជាប គាលអភិសិត្ត, គ្នែ ននរណា អាច

រំសោភបាន និង មានត្ុំ ខ្ណងអស់មួយជីវតិ្ ដូ្ចរពះមហា

កសរត្ សហើយខ្ឃ្លុំង មិនសអាយមានរពះមហាកសរត្ រគង

រាជសមបត្ត ិ គឺចាស់ជាមល នួជា អនកដ្សណត ើមរាជយ សនះឯង។ 

ដូ្សចនះ អាណត្តិ របស់របម មរដ្ឋ វារគ្នន់ខ្ត្ បសណាត ះអាសនន , 

មិនសទៀង និង សគអាចដ្កហូត្បាន។ 

សបើសោគាម រដ្ឋធមែន ា្ , អាណត្តិ របស់របម មរដ្ឋ វាព ុំ

អាចសលើសពី អាណត្ត ិរបស់រកមុរាជន សិទធិ បានសនះស ើយ 
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(៤ ឆន ុំ) សរពាះ របម មរដ្ឋ ជាអនកជុំនួស រកមុរពឹកាសនះ។ សបើ

សោងាម សហត្ ផ្លរត្ឹមរត្ូវ (logique) ននរដ្ឋធមែន ា្ , 

របម មរដ្ឋ រត្ូវសរជើសសរសីស ើង សរៀងរាល់សដ្ើម នន នីត្ិោល

សភា ជានិចច ខ្ដ្ល សសមតច សីហន  រទង់មិនខ្ដ្លយកមក

អន វត្ត សនះស ើយ ាុំងពីរពះអងា រត្ូវបាន របធានរដ្ឋ

សភា របោសខ្ត្ងាុំងរពះអងាជារពះរបម មរដ្ឋ សៅឆន ុំ 

១៩៦០។ ដូ្សចនះ មកដ្ល់ឆន ុំ ១៩៦៥, រពះអងា ខ្លងមានឋា

នៈជា របម មរដ្ឋរសបចាប់។ 

សសមតច សីហន  យល់ស ើញថា មានខ្ត្របជាមត្ិសទ ខ្ដ្ល

អាចដ្កហូត្ដ្ុំ ខ្ណងរពះអងាបាន។ សៅរត្ង់ចុំណ ចសនះ 

រដ្ឋធមែន ា្  បដិ្ញ្ហា ត្ថា របជាមតិ្ អាចសធវ ើបាន ល ះ

រាខ្ត្មានទុំនស់ រវាង រដ្ឋសភា នឹង សមាជជាត្ិ សហើយ

សៅកន ុងករណី ខ្ដ្លអងាោរត្ុំណាងរបជាពលរដ្ឋ (រដ្ឋសភា) 

យល់ស ើញថា រត្ូវសធវ ើោុំបាច់។ មារា បដិ្ញ្ហា ត្ថា : រដ្ឋ

សភា អាចសអាយសរៀបចុំសធវ ើ របជាមតិ្ សលើ សុំនួរទ ុំងឡាយ

ណា ខ្ដ្លជារបធានបទ ននោរសសរមចចិត្តមួយ របស់

សមាជជាត្ិ23។ 

មួយវញិសទៀត្ ាមទសសនៈ រកមរពហែទណា , សសមតច សីហន  

អាចនឹងមានសរគ្នះថាន ក់ដ្ល់រពះអងា ពីបទ បុំពានរដ្ឋធមែ

ន ា្ ។ មារា ២២១ បដិ្ញ្ហា ត្ ថា :  វសិចាទកមែ ខ្ដ្លមាន

                                      
23 L’assemblée peut instituer un referendum sur les questions qui 
ont fait l’objet d’une résolution du Congrès. 
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សគ្នលសៅ ដូ្រ ឬ បុំផ្តា ញ... រដ្ឋធមែន ា្  ននរពះរាជាណាចរក

...រត្ូវបានផ្តនទ សទស ជាសទសឧរកិដ្ឋ ករមិត្ទី៣។ កន ុង 

ករណី ខ្ដ្ល សសមតច សីហន  បានបុំពាន រដ្ឋធមែន ា្  សោយ 

ោប់  ុំឃ្លុំង និង របហារជីវតិ្ នូវ ជនខ្មែ រទ ុំងឡាយ ខ្ដ្ល 

ប៉ាូលីស មានោរសងស័យ ជា ខ្មែ ររកហម។ កន ុងករណីសនះ 

រទង់បានបុំពាន បទបប ា្ ត្ិ រដ្ឋធមែន ា្  ខ្ដ្លធាន ដ្ល់

របជាពលរដ្ឋ នូវសសរភីាព និង ស វត្ថ ិភាពសាធាណៈ។ វសិចា

ទកមែ របឆុំងនឹង រដ្ឋធមែន ា្  គឺ មានោរបករសាយ 

ាមផ្ល វូចាប់ សហើយរត្ូវខ្ត្អន វត្ត។ 

សលើសពីសនះសៅសទៀត្ សសមតច សីហន  បានអន ញ្ហា ត្សអាយ 

កងទ័ព ពួកសយៀកក ង ា្ នពានខ្ដ្នដី្ខ្មែ រ សហើយ

របឆុំងនឹង ោររបោស នូវភាពអាសនន នន រដ្ឋសភា។ 

មិនខ្ត្ប៉ា សណាណ ះ រទង់បាន បសណត ញ C.I.C. សរពាះមិនចង់សអា

យ គណកមែោរសនះ សធវ ើោរកត់្សហត្  ននវត្តមាន ននពួក

សយៀកក ង សៅកន ុងខ្ដ្នដី្ខ្មែ រ។ 

សយើងស ើញថា និសកេបបទ របស់សសមតច សីហន  គឺខ្ផ្អកសលើ 

អុំណាច ននរបជាពលរដ្ឋ គឺថា មានខ្ត្ របជាមតិ្ ខ្ដ្ល

អាចហូត្ត្ុំ ខ្ណងរទង់បាន។ រឯី រាជរោឋ ភិបាល វញិ ខ្ផ្អក

សលើអុំណាច សភាជាត្ិ ខ្ដ្លជាត្ុំណាង ននរបជាពលរដ្ឋ។ 

បដិ្សោគ នននិសកេបបទទុំងពីរខ្ងសលើសនះ វាសៅមាន

ភាពចរមូងចរមាស់ រហូត្មកដ្ល់សពវនថ្ោសនះ សៅកន ុង 

មតិ្សាធារណៈជន។ សពសសមតច សីហន  ជាអនកឈ្នះ សហើយ
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រត្ូវ គណបកសរបជាជនខ្មែរ ខ្ដ្លជាបកសោន់អុំណាច សគ

ទ ករពះអងា ជាវរិប រសជាតិ្, សៅកន ុងករណីសនះ សធវ ើសអា

យនិសកេបបទ របស់សសមតច សីហន  ោា យជា និសកេបបទជា

ផ្ល វូោរ។ ដូ្សចនះ សគទ កោរទុំោក់សសមតច សីហន  ជារដ្ឋ

របហារ បងកស ើង សោយពួកជនកបត្់ជាតិ្ ខ្ដ្លសគសៅថា 

បន លន់នល់។ ខ្ត្សៅម ម ោរពិត្មួយ ខ្ដ្លមានចាប់ 

ជាកុំណល់, ោរទ ក ជារដ្ឋរបហារ វាជាោរយល់ស ើញ ដ៏្

អារកក់អារក ី សរពាះ ជាសោបល ់ សោយមិនគិត្ដ្ល់ រដ្ឋ

សភា ខ្ដ្លជា សាថ ប័នដ្ុំណាងរបជាពលរដ្ឋ។ រតូ្វដឹ្ងថា រដ្ឋ

សភា នីតិ្ោល ១៩៦៦-១៩៧០ ជាត្ុំណាងរបជារាង្គ្សត ខ្មែ រ 

សោយយថាភាព មិនខ្មនដូ្ច រដ្ឋសភា ម នៗ ខ្ដ្លគណ

កមែោរនយក ននចលនសងាម ជាអនកសរជើសសរសី 

សបកេជនត្ុំណាងរាង្គ្សត  សអាយរបជារាង្គ្សត  សរជើសសរសីសនះស ើ

យ។ សយើងដ្ករសង រពះស នទថា នន សសមតច សហីន  រទង់

ខ្ថ្ាងសៅោន់រដ្ឋសភា : 

« ...វាោ ជាបឋមរបស់មុ្ុំ គឺមុ្ុំខ្ថ្ាងជូន សហជីវនីិ សហ

ជីវនិ នូវសសចកត ីសរសសើរ ោ៉ា ងខ្ា ុំង ចុំសពាះ និង ោ៉ា ងខ្ា ុំង

ោា បុំផ្ ត្របស់មុ្ុំ។ សហជីវនីិ សហជីវនិ ជាអនកត្ុំណាងរាង្គ្សត  

របស់របជារាង្គ្សត ខ្មែ រ សោយ យថាសហត្  មិនខ្មនដូ្ចអនក

ត្ុំណាងរាង្គ្សតម នៗ ខ្ដ្លជាសបកេជន ខ្ដ្លគណកមែធិោរ

នយកសងាមសយើង ោត្់ាុំង សហើយខ្ដ្លអនកសបាះសឆន ត្

ភាគសរចើន បស ច្ ញមតិ្ យល់រពមសនះសទ។ សហត្ សនះ អត្ថ
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ន័យ ននអាណត្តិ របស់សហជីវនីិ សហជីវនិ មានភាព

 រងឹប ឹង រកអនកណាជុំទស់ព ុំបាន សោយសហត្ ថា ជនរមួ

ជាត្ិ ននសយើង មានសសរភីាព សពញទី កន ុងោរសរជើសសរសី។ 

មុ្ុំសូមសរសសើរផ្ងខ្ដ្រ ចុំសពាះអនកសបាះទូសៅ ខ្ដ្លបាន

បស ច្ញឲស ើញោរវអ ិនសអអ ខ្ងនសោបាយមល នួ សោយនុំ

គ្នន សៅសបាះសឆន ត្ កន ុងសសចកត ីសរៀបរយ និង សោយសគ្នរពវ ិ

ន័យ ននពលរដ្ឋ។ របសទសសយើង ខ្ដ្លបានបង្ហា ញឲស ើញ 

នូវដ្ុំសណើរ ននលទធិរបជាធិបសត្យយ ពិត្របាកដ្ ខ្បបសនះ 

អាចមានសសចកត ីសវែ ើងបាន សោយសមសហត្ ផ្ល សៅ

សពលខ្ដ្ល ពួកមហាអុំណាច កន ុងសោក ខ្ដ្លាុំងមល នួជា

សសរសីនះ ហា នសលើកយកមកសធវ ើជាឱទហរណ៏ នូវោរសបាះ

សឆន ត្បនា ុំ ខ្ដ្លរបបរគប់រគង នននរពនគរសរៀបចុំរបឌិ្ត្

ស ើង។ ក៏ប៉ា ខ្នត  សយើងមិនរត្ូវសភាចឲសសាះថា លទធិរបជាធិប

សត្យយខ្មែ រសនះ ខ្ដ្លមុ្ុំ របឹងខ្របង សរមឹត្សរមាុំង និងជា

ទី សងឃឹមរបស់មុ្ុំ អាចរស់បាន មកទល់នឹងសពលសនះ 

សហើយ អាចមានលកេណៈ ខ្បបសនះបាន គឺសោយសារ

សងាមសយើង... » 

សោគាម រពះសនុ្កថាសនះ សយើងស ើញថា រដ្ឋសភាជាត្ិ

ខ្មែ រ នីតិ្ោល ១៩៦៦-១៩៧០ មានស ពលភាព អាច ដ្ក

ហូត្ត្ុំ ខ្ណង របម មបាន សោយសារមល នួជា រដ្ឋសភា របស់

របជារាង្គ្សត ខ្មែ រ សោយ យថាភាព។ 
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អភិប្ក្ម នៃកា ទាំលាក់្ ៃរោតតម េីហៃ   

  

ោររលុំ នន សសមតច សីហន  សោយមល នួឯង, សៅកន ុងករណី 

ខ្ដ្ល ដ្ុំណួលសនះ ជា លទធផ្ល ននភាពរលួយ ននរបប

រគប់រគងសងាម និង ោរមិនសពញចិត្តទូសៅ ននរគប់

កមាា ុំងនសោបាយជាត្ិ ខ្ដ្លហាក់បី គ្នែ នពាក់ព័នធ សសាះ

នឹង ដ្ុំសណើរបនតោុំបាច់ នននសោបាយ សរោយពីោររលុំ

សនះ។ ោរណ៏សនះ ជាោរបារមភមួយ ចុំសពាះ របបថ្ែី កន ុងោរ

ទក់ទញរគប់កមាា ុំងនសោបាយ សអាយគ្នុំរទមល នួ និង 

ោរទទួលសាា ល់មល នួ ជា របបសពញចាប់ ពីសុំណាក់ សហ

គមអនតរជាត្ិ។ 

ប្ពឹតតិកា ណ៏ 

សដ្ើមបី រសួលាមោន សលើអភិរកម ននោរទុំោក់ សសមតច 

សីហន  សយើងសលើកយករពឹត្ត ិោរណ៏សុំខ្ន់ មកបង្ហា ញជា

ោលរបវត្ត ិ ម ន និង សរោយបនត ិច នននថ្ោទី ១៨ មីន ឆន ុំ 

១៩៧០។ 

សៅនថ្ោទី ៦ មក្ោ ឆា ាំ ១៩៧០, សសមតច សីហន  បានោក

សចញពីរសកុខ្មែ រ សៅោន់រសកុបារាុំង ោ៉ា ងរបោប់ទ ុំង

យប់ សោយគ្នែ នរបាប់រោឋ ភិបាលជាម ន។ រទង់សលើកយក 

សហត្ ផ្ល ននស មភាព ខ្ដ្លត្រមូវសអាយរទង់សៅពាបាល

សៅរសកុបារាុំង។ 
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សៅនថ្ោទី ៣ ក្ មភៈ ឆា ាំ ១៩៧០, រដ្ឋសភា ោប់យក ករណី រត្់

ពនធ រកណាត្់ពីរកងុហ ងក ង ខ្ដ្លមាន វរសសនីយឯក អ  ៊ុំ 

មាណូរនិធ , រដ្ឋសលខ្ធិោរ រកសួង ោរពារនផ្ទដី្របសទស, 

មានជាប់ទក់ទង ; សោកជា បងនថ្ា ននសសមតច សីហន ។ 

សៅនថ្ោទី ៨ មីនា ឆា ាំ ១៩៧០ មានផុ្្ះបាត្ កមែ សៅសមត្ត

សាវ យសរៀង របឆុំងនឹង វត្តមានសយៀកក ង សៅកន ុងខ្ដ្ន

ដី្ខ្មែ រ។ ពួកបាត្ ករ ត្រមូវសអាយពួកសយៀកក ង ោកសចញ

ពីរសកុខ្មែ រ ជាបនទ ន់។ 

សៅនថ្ោទី ១១ មីនា ឆា ាំ ១៩៧០ មានផុ្្ះបាត្ កមែ មួយ

សទៀត្ សៅទីរកងុភន ុំសពញ របឆុំងនឹង សយៀកក ង និង យួន

ខ្ងសជើង។ សាថ នទូត្ ននរោឋ ភិបាលបសណាណ ះអាសនន យួន

ខ្ងត្បូ ង (សយៀកក ង) និង យួនខ្ងសជើង បានរត្ូវពួក

បាត្ ករ ភាគសរចើនជា សិសសវទិាល័យ វាយកុំសទច។ 

សៅនថ្ោទី ១៤ មីនា ឆា ាំ ១៩៧០, សសមតច សីហន  សផ្ាើ ទូសលម 

ចុំសពាះ រោឋ ភិបាល សៅកន ុងសនះ រទង់បញ្ហច ក់ថា រទង់មិន

គ្នុំរទ ពួកបាត្ ករ សនះស ើយ។ 

សៅនថ្ោទី ១៦ មីនា ឆា ាំ ១៩៧០ មានោររបជ ុំមួយ រវាង 

របតិ្ភូខ្មែ រ នឹង របតិ្ភូ សយៀកក ង និង យួនខ្ងសជើង ខ្ត្

គ្នែ នលទធផ្ល។ សៅនថ្ោដ្ខ្ដ្លសនះ មានបាត្ កមែជាថ្ែី 

របឆុំងនឹងយួន សៅម មរដ្ឋសភា ខ្ដ្លកុំព ង របជ ុំ ពិនិត្យ 

ករណី រត្់ពនធ  ខ្ដ្លមានសោក អ  ៊ុំ មាណូរនិធ  មានជាប់ទក់

ទង។ ពួកបាត្ ករ ទមទរ សអាយរដ្ឋសភា សោះរសាយជា
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បនទ ន់ នូវបញ្ហា  ត្រមូវសអាយ ទ័ពសយៀកក ង និង យួន

ខ្ងសជើង ដ្កសចញពីខ្ដ្នដី្ខ្មែ រ។ រោឋ ភិបាល និង មហា

កសរត្ីោនី ជាមាា របស់សសមតច សីហន  សសរមចប ច្ នូ 

របតិ្ភូមួយ មាន ឥសសរជន បីនក់, រទង់ កនទល់, សោក 

ខ្យម សមបូ រណ៏ និង ឧប គឹម អាង សៅរសកុបារាុំង សដ្ើមបី

ពនយល់ ដ្ល់សសមតច សីហន  អុំពី សាថ នភាពពិត្ សៅកន ុង

រសកុ ខ្ត្ រទង់ បដិ្សសធ មិនរពមទទួលជួប របតិ្ភូសនះ។ 

សៅនថ្ោទី ១៧ មីនា ឆា ាំ ១៩៧០, សោក នល់ លន់ របោស

ាមវទិយុ  ោប់  ុំ វរសសនីយរតី្ ប ូ  ខ្ហល, សមប៉ាូលិស ទីរកងុ

ភន ុំសពញ, ពីបទ ប៉ា នប៉ាង សធវ ើរដ្ឋរបហារ របឆុំងនឹង រោឋ ភិ

បាល។ 

សៅនថ្ោទី ១៨ មីនា ឆា ាំ ១៩៧០, សៅសពលខ្ដ្ល សសមតច 

សីហន  សធវ ើទសសនកិចចជាផ្ល វូោរ សៅសហភាពសូសវៀត្, សៅ

សមា៉ា ង ១៣កនាះ សមា៉ា ងសៅកមព ុជា សភាជាតិ្ខ្មែរ បានសបាះ

សឆន ត្ ទុំោក់សសមតច សីហន  ពីត្ុំ ខ្ណង របម មរដ្ឋ។ 

សៅនថ្ោទី ១៩ មីនា ឆា ាំ ១៩៧០, សោក លន់ នល ់របោស 

នូវឱសានវាទ ចុំសពាះ សយៀកក ង និង យួនខ្ងសជើង សអា

យដ្កកងទ័ពមល នួ សចញពីខ្ដ្នដី្ខ្មែ រ កន ុងរយៈសពល ៤៨

សមា៉ា ង។  រឯី សសមតច សីហន  សធវ ើោរអុំពាវនវ ាមវទិយុ  ពីទី

រកងុ សប៉ាោុំង សូមសអាយខ្មែរ សងើបបះសបារ របឆុំងនឹង រ

ោឋ ភិបាល ដឹ្កនុំសោយសោក លន់ នល់ មានស ែ្ ះថា 

រាជរោឋ ភិបាលសរសាចរសង់ជាតិ្។ 
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សយើងឈ្ប់មួយរយៈសិន សដ្ើមបី ពិនិត្យ និង អត្ថធិបាយ 

អុំពីរពឹត្ត ិោរណ៏ ខ្ដ្លមានសកើត្ស ើងសនះ។ 

សុំនួរ ខ្ដ្លជា សបះដូ្ង ននរពឹត្ត ិោរណ៏ គឺ : សត្ើ អនកណា សៅ

ពីសរោយ នូវ ោរបះសបារ របឆុំងនឹង សយៀកក ង និង យួន

ខ្ងសជើង សៅសមត្ត សាវ យសរៀង និង ទីរកងុភន ុំសពញ ?                 

កន ុងជុំនួប សសមតច សីហន  ជាមួយសោក លន់ នល់24 សៅទី

រកងុបារសី កន ុងខ្ម ក មភៈ ឆន ុំ ១៩៧០, អនកទុំងពីរ បាន

សលើកយក បញ្ហា  ននវត្តមាន ទ័ពយួនក មម ុយនិសត សៅរសកុ

ខ្មែ រ ខ្ដ្លជាចុំណ ចសតត  នុំសអាយបាត្់ ភាពសជឿជាក់ សលើ

សគ្នលោរណ៏ ននអពារកឹត្ភាពខ្មែរ ពីសុំណាក់ សហគម

អនតរជាត្ិ និង ជាោររំខ្នដ្ល់ ោររបរស័យទក់ទង

ាមផ្ល វូទូត្ជាថ្ែី ជាមួយសហរដ្ឋអាសមរកិ។ រតូ្វដឹ្ងថា ស

សមតច សីហន  បានសសន ើស ុំសអាយសោក លន់ នល់ ដឹ្ងនុំ រោឋ

ភិបាលសរសាចរសង់ជាតិ្ សោយមាន ខ្ផ្នទីផ្ល វូ

នសោបាយបីោ៉ា ង : ខ្កនសោបាយសសដ្ឋកិចច, ខ្សវ ងរកផ្ល វូ

ថ្ែី ននអនគត្ជាតិ្ និង ពិនិត្យស ើងវញិ នូវនសោបាយ

ោរបរសទស។ 

សៅសពលសនះ រដ្ឋខ្មែ រ សថ ិត្សៅកន ុង ភាពកស័យទន់  រហូត្

គ្នែ នល យសុំរាប់ ចុំណាយសបៀវត្ស ដ្ល់អនករាជោរ។ សសដ្ឋ

                                      
24 សោក លន់ នល់ សៅសពលសនះ អស ា្ ើញសៅពាបាលជមោ ឺសៅរសកុបារាុំង 
ាុំងពីខ្ម  សហីា ឆន ុំ ១៩៦៩ សមាះ។ សៅកន ុងរយៈសពលសនះ រទង់ សិរមិត្ៈ, 
អន នយករដ្ឋមង្គ្នត ីទី១ ជាអនក ទទួលោន់ដ្ុំ ខ្ណង បសណាណ ះអាសនន ជា
នយករដ្ឋមង្គ្នត ី ននរោឋ ភបិាលសរសាចរសងជ់ាត្ិ។    
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កិចចជាត្ិ ឋិត្សៅកន ុង ភាពសនាប់លា ិត្នលា  (coma 

léthargique)។ សាថ នភាពសនះគឺជាលទធផ្ល នននសោបាយ

សសដ្ឋកិចច ត្រមង់ទិសសៅរក សសដ្ឋកិចចខ្ផ្នោរ ននចលន

សងាមរាង្គ្សត និយម។ រយៈសពល ដ៏្រ ងសរឿង របស់ សងាម វា

មកដ្ល់ទីប ច្ ប់, ដូ្សចនះ កមែ វធីិ សសរវីបូនីយកមែសសដ្ឋកិចច 

ននរោឋ ភិបាល កន ុងវសិ័យមួយចុំនួន រត្ូវបានរដ្ឋសភា សបាះ

សឆន ត្យល់រពមសអាយអន វត្ត។ សៅសពលសមាជជាត្ិ ច ង

សរោយ ននរបបសងាម, សសមតច សីហន  មានរបត្ិកមែ

របឆុំងនឹង នសោបាយសសដ្ឋកិចច របស់រោឋ ភិបាល សោយ

បញ្ហា សអាយរដ្ឋមង្គ្នត ី សសាែ ះនឹងរពះអងា ោខ្លងពីត្ុំ ខ្ណង 

ម នសបើកសមាជជាត្ិ សោយរទង់នឹកសាែ នថា រោឋ ភិបាល

នឹងោខ្លងខ្ដ្រ។ ោររង់ោុំរបស់រទង់ វាសកើត្ស ើងផុ្្យ

សៅវញិ គឺថា មិនរគ្នន់ខ្ត្ រោឋ ភិបាល មិនោខ្លងខ្ត្

ប៉ា សណាណ ះសទ គឺខ្ថ្មទុំង សរសីជុំនួសភាា ម រដ្ឋមង្គ្នត ីោខ្លងពី

ត្ុំ ខ្ណង សហើយសៅសពលសមាជាត្ិ បានត្ាុំង ខ្ា ុំងោា  

នូវរគប់ ោរសោទរបោន់ ពីវាគែ ិន បានសរៀបចុំសោយរពះ

អងា សដ្ើមបីទុំោក់រោឋ ភិបាលសអាយបាន។ 

ចុំសពាះ សសមតច សីហន  រពះអងាមល នួឯង រទង់មិនទទួល

សាា ល់បរាជ័យ របស់សងាម ខ្ដ្លជាកូនជាទីរសឡាញ់ របស់

រទង់។ ដូ្ចោ៉ា ង សៅខ្ម វចិា ិោ ឆន ុំ ១៩៦៨ រពះអងា បាន

សរៀបចុំ សធវ ើប ណយ ដ៏្អ ឹកធឹក ននោររំលឹកមួបទី ១៥ឆន ុំ នន 

ឯករាជយជាត្ិ សោយមាន ាុំងពិព័រណ៏ជាសាធារណៈ នន
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សាន នដ្ របស់សងាម។ ដូ្សចនះ រទង់មិនអាចយល់រពមបាន 

នូវនសោបាយសសដ្ឋកិចចណាមួយ ខ្ដ្លផុ្្យ ពីនសោបាយ

សងាម។ សួរថា សៅសពលជុំនួប ជាមួយសោក លន់ នល់ 

សត្ើរទង់អន ញ្ហា ត្សអាយសោក លន់ នល់ សសើសរ ី នូវទុំនក់

ទុំនងពិសសស របស់រពះអងា ជាមួយ ពួកយួនក មែយនិសត  

ខ្ដ្រឬសទ ? របាកដ្ណាស់សហើយថា បញ្ហា សនះ រទង់ធាា ប់បាន

សលើកវាយក ោត្រត្ោង ជាសាធារណៈ សៅឆន ុំ ១៩៦៩ ច ះ

ផ្ាយកន ុង រពឹត្ត ិប៍ារត្ ជាភាសាបារាុំង25 « Réalité » បង្ហា ញ 

នូវទីាុំង របស់ពួកយួនក មម ុយនិសត  សៅកន ុងខ្ដ្នដី្ខ្មែ រ។ 

មួយវញិសទៀត្ គឺសៅនថ្ោទី១៩ មីន ឆន ុំ ១៩៦៧, សសមតច 

សីហន  បានសធវ ើោរអុំពាវនវសូមសអាយរបសទសទុំងឡាយ

ទទួលសាា ល់រពុំ ខ្ដ្ន និង សគ្នរពបូរណភាព ខ្ដ្នដី្ខ្មែ រ។  

ដូ្សចនះ ចាស់ជារទង់ សលើកបញ្ហា ដ្ខ្ដ្លសនះ មកពិសរគ្នះគ្នន  

ជាមួយសោក លន់ នល់ ខ្ដ្លជានយករដ្ឋមង្គ្នត ី ជាព ុំខ្

ន។ ខ្ត្រត្ង់ថា រទង់ បានញុះញង់ សអាយមាន សធវ ើបាត្ កមែ

របឆុំងនឹង វត្តមានពួកយួនក មម ុយនិសត  សៅកន ុងរសកុ

ខ្មែ រ វាហាក់បីដូ្ចជា រពះអងាសសាត ះសលើរទងូឯង សរពាះ

នសោបាយ របស់រទង់ វាពាក់ព័នធនឹងបញ្ហា សនះ។ មួយវញិ

សទៀត្ សោក លន់ នល ់គ្នត្ម់ិនហា នសសន ើ នូវ វធីិសនះ សនះ

                                      
25 រពឹត្ត ិប៍ារត្ ចះផ្ាយសុំរាប់ រយៈសពលពីនថ្ោទី ១៦ ដ្ល់ នថ្ោទី២៥ កកកោ ឆន ុំ 
១៩៦៩។ 
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ខ្ដ្រ សរពាះ បញ្ហា រសសើបសនះ ខ្មែ រទូសៅ ទ កជាព ទវសទិធផ្តត ច់

ម ម របស់រពះរបម មរដ្ឋ។  

ដូ្សចនះ សមសខ្ា ង នន ោរបះសបារ សៅសមត្តសាវ យសរៀង វាសៅ

ខ្ត្ជា កិចចោរអាថ្៍ាកុំបាុំង ចុំសពាះខ្មែ រ។ ខ្ដ្ល វាជាោរ

សបើកទវ រចុំហ ដ្ល់ោរនិោយមសឹបសមសៀវ ជាោរសាែ ន សៅ

កន ុងរគប់មជឈោឋ ន។ ខ្ត្ ជនខ្ដ្លសគសងស័យសរចើនជាងសគ 

គឺ រទង់ សិរមិត្ៈ ឧបនយករដ្ឋមង្គ្នត ីទី១ និងជារដ្ឋមង្គ្នត ី 

ទទួលបនុ្ក រកសួងមហានផ្ទ សរពាះសគសសងកត្ស ើញថា 

រគប់សកមែភាពរោឋ ភិបាល ននរទង់ គមឺានទរមង់ទល់

ម មចុំហនឹង នសោបាយ របស់សសមតច សីហ នខ្ត្មតង។ ខ្ត្

ោរពិត្ ោរបះសបារ សៅសមត្តសាវ យសរៀង សកើត្មកពីោរ 

មិនសបាយចិត្ត របស់របជាកសិករស ទធសាធ ខ្ដ្លមាន

ទុំនស់ជាមួយ ពួកសយៀកក ង សរពាះពួកសនះ ជួនោល 

ហាមឃ្លត្់ពួកគ្នត្់ មិនសអាយ សដ្ើរវាងោត្់ ទីាុំងសគ 

សៅោន់ ដី្ខ្រសគ្នត់្ សោយសលើកសហត្ ថា រកាសនត ិស ម 

ដ្ុំបន់សគ។ សៅទីាុំង សយៀកក ងមាះសទៀត្ ពួកទហា ន

សយៀកក ង សគទ កមល នួសគជាមាច ស់ទឹកដី្ខ្ត្មតង ខ្ដ្លវានុំ 

បសងក ើត្សរឿងរា វ ជាមួយអនកភូមិខ្មែ រ ខ្ដ្លរស់សៅខ្កបរ ទី

ាុំងសនះ។ ោរបះសបារសៅទីរកងុភន ុំសពញ សៅនថ្ោទ ី១១ មី

ន ក៏ជាោរបះសបារ សោយសវ ័យភាពខ្ដ្រ សដ្ើមបីគ្នុំរទ

កុំហឹង ននពួកបះសបារសៅសមត្តសាវ យសរៀង។ សោយសារ 

រកមុប៉ាូលិស សុំរាប់រកាសសចកត ីសរៀបរយ មវះសមត្ថភាព វា
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សធវ ើសអាយោរបះសបារសនះ ោា យសៅជាោរនវកុំសទច សាថ ន

ទូត្ ពួកសយៀកក ង និង យួនខ្ងសជើង។ សោក អ ិន ាុំ, 

នយជន26 ខ្មែ រមាន ក់, មានរបសាសន៏ថា សបើសិនជាសោក 

ជាសមប៉ាូលិស  វញិ គឺសោក មិនឲោរបះសបារ ោា យសៅជា 

អុំសពើហិងាដូ្សោន ះស ើយ។ ចុំសពាះសោក គឺវាមកពី កងវះ

សមត្ថភាព ននសមប៉ាូលិសខ្ត្មតង ខ្ដ្លមានសបសកកមែ 

សដ្ើមបី  ស  ម នូវោរបះសបារ។ សុំដី្សនះ បញ្ហច ក់ថា ោរបះ

សបារសនះ មិនខ្មនជា ោរសរៀបចុំចាស់ោស់ ពីរកមុ

នសោបាយណាមួយ ចង់របឆុំងនឹងសសមតច សីហន  សរពាះ

សៅសពលសនះ ពួកបាត្ ករ នុំគ្នន សលើក ឆោល័កេណ៏ រពះ

អងា។ សោក និោយបខ្នថមសទៀត្ថា សបើគ្នែ ន ោរនវកុំសទច 

សាថ នទូត្ គឺរបខ្ហលជាគ្នែ ន សកើត្រពឹត្ត ិោរណ៏ នថ្ោទី ១៨ មី

ន សនះសទ។ ោរបះសបារ សៅនថ្ោទី ១៦ មីន សៅម មរដ្ឋ

សភា ក៏ជាោរបះសបារសោយសវ ័យភាពខ្ដ្រ សរពាះវាជាោរ

បនតសហត្ ខ្ត្ប៉ា សណាណ ះ ខ្ត្សៅសពលសនះ មានោរខ្ចក

មិត្តប័ណណ  កន ុងសនះមាន ោរញុះញុងសអាយរបឆុំងនឹង

នសោបាយសសមតច សីហន ។ ខ្ត្អនកខ្ចកមិត្តប័ណណ ពីរនក់ 

រត្ូវពួកបាត្ ករ សធវ ើរបជាទណា  ក ុំខ្ត្បាន ពួកប៉ាូលិស ជួយ

យកសចញបាន ក ុំអី រត្ូវសគ នវសាា ប់ ជាព ុំខ្ន។ ខ្ត្សរឿង 

                                      
26 នយជន ជាអនកនសោបាយ ទទួលោន់ោប់អុំណាចរដ្ឋណាមួយ ; le 
politique។ 
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ពាក់ព័នធនឹង មិត្តបណា សនះ វាមានទុំនក់ទុំនង សោយ

របសោលនឹងរទង់ សិរមិត្ៈ។ 

សៅកន ុង បរបិទ ននោរផ្តត ច់ទុំនក់ទុំនង រវាង សសមតច

នឹង រាជរោឋ ភិបាល ខ្ដ្ល សសមតច ជាអនកសផ្តើមផ្តត ច់, រទង ់

សិរមិត្ៈ ត្រមូវ មានរបត្ិកមែ, ព ុំសនះសសាធ គឺចាស់ជា 

ទ កឱោសសអាយសីហន  ោប់យករពឹត្ត ិោរណ៏បាន សោយ

មានរបត្ិកមែហិងា ចុំសពាះ រាជរោឋ ភិបាល។ រទង់យល់

ស ើញថា សីហន  ទ ករទង់ជាសរត្ូវទី១ ខ្ដ្លរត្ូវខ្ត្កុំសទ

ចសោល សរពាះវាជាទមាា ប ់ននរាជវងាន វងសខ្មែ រ។ សបើ រង់ោុំ 

របតិ្កមែ ននសោក លន់ នល ់ សៅចុំសពាះម ម សរគ្នះថាន ក់

សនះ គឺ ដូ្ចជា រង់ោុំ ឃ្លត្ករ មកសមាា ប់រទង់ ខ្ត្មតង។ 

មិនខ្មនថា រទង់ គ្នែ នសសចកត ីទ កចិត្ត សលើ សោក លន់ ន

ល់ ខ្ដ្លរទង់ទ កជា មិត្តលអ  សនះសទ ខ្ត្រទង់សាា ល់ ចិត្ត

គុំនិត្ នននម ឺនខ្មែ រទូសៅ ថាគ្នែ ន សសចកត ីោា ហាន ាម

ោរអប់រំ របទល់នឹង រាជសកត ិ ខ្ដ្ល សហីន  ជាអវា និង 

ជា ពនា ឺ ននអត្ថភាព របស់ពួកគ្នត្់។ រតូ្វដឹ្ងថា នម ឺន

ខ្មែ រ មានសភាវគតិ្ពីរោ៉ា ងសៅសម័យសនះ : សភាវគតិ្ 

ននស ភមងាល ជាមួយ សសមតចសីហន  ជារពះ និង សភា

វគតិ្ ននហវ ងូសត្វ គឺថា របតិ្បាទន៏ គ្នែ នលកេមណា  ាម

លុំោប់បូរាណ27។   

                                      
27 លុំោបបូ់រាណ ; ordre ancien។ 
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សៅកន ុងរបវត្ិសាង្គ្សត ខ្មែ រ រគប់ោរប៉ា នប៉ាង របស់បថ្ ជាន 

ណាមាន ក់ របឆុំងនឹង អុំណាចសសតច ខ្ត្ងខ្ត្ទទួលបរាជ័យ

ជានិចច ដូ្ចោ៉ា ង សសត ចកន សទះបីគ្នត្់មាន របជារបិយ

ភាពសរចើនោ៉ា ងណាកត ី ក៏សៅទីប ច្ ប់ គ្នត់្ទទួលបរាជ័យ។ 

ដូ្សចនះ គុំនិត្បដិ្វត្តន៏ របឆុំងសសតច ឬ លុំោប់បូរាណ សៅ

រសកុខ្មែ រ គឺជា អសិទធិ (non-droit) សុំរាប់របជារាង្គ្សត ខ្មែ រ។ 

សោក លន់ នល់ ជានម ឺនខ្មែ រ ទទួលោរអប់រំពី សងាម

របនពណី សអាយសគ្នរពបារមីសសត ច។ ចុំសពាះ សោក, របភព

សដ្ើម ននជាតិ្ខ្មែរ គឺ សាថ ប័ន ននរាជានិយម, រពះព ទធ

សាសន និង ទុំនមទុំោប់ ននោររស់សៅ របស់របជារាង្គ្សត

ខ្មែ រ ាុំងពីបូរាណោលមក។ ដូ្សចនះសោក ទ កសសមតច 

សីហន  ជាត្ុំណាងននរបភពសដ្ើមខ្មែ រ ខ្ដ្លរត្ូវខ្ត្សគ្នរព។ 

បុំពានដ្ល់ ប គាលសីហន  គឺទ កសសែ ើនឹងរបរពឹត្តសលែ ើស នន

របនពណីជាត្ិ។ ោរណ៏សនះ ជាោរពិត្ សៅកន ុងសងាមខ្មែរ 

ខ្ដ្លជុំរ ញរទង់ សិរមិត្ៈ សអាយសដ្ើរសៅម ម ម នអវ ីខ្ដ្ល

ចាស់ជាមានសកើត្ស ើង គឺ របតិ្កមែហិងា របសស់ីហន ។ 

រទង់ដឹ្ងថា សពលសវោ កុំព ងសធវ ើោរសអាយសីហន  ចុំសណញ

កមាា ុំងនសោបាយ សបើរទង់ សៅរង់ោុំ នូវោរសសរមច 

របស់ លន់ នល់។ ចុំសពាះរទង ់រពឹត្ត ិោរណ៏ ខ្ដ្លកុំព ងសកើត្

ស ើងសនះ ជាឱោសដ៏្លអ  ខ្ដ្លអាចនឹងប ច្ប់ នូវរសបៀប

ដឹ្កនុំជាតិ្ របស់សីហន  ខ្ដ្លសធវ ើសអាយរបជារាង្គ្សត ខ្មែ រ អា

កខ្នសដ្ើរសលើផ្ល វូទុំសនើមនិយម និង កុំព ងនុំរបសទស 
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រំអិលមល នួ ចូលកន ុងរទងុយួនក មម ុយនិសត ។ ចុំសពាះ រទង់ សិរ ិ

មត្ៈ, សដ្ើមបី ោររកីចុំសរនី ននរបជាជាត្ិ រត្ូវោុំបាច់ សធវ ើ

ស មត្មកមែ (harmoniser) នូវ សគ្នលវធីិថ្ែី នឹង សគ្នលវធីិ

បូរាណ សោយខ្ថ្រការបស់ោស់ និង បសងក ើត្របស់ថ្ែី ាម 

ដ្ុំសណើរ ននោរសជឿនសលឿន សៅរក សមានកមែ 

(assimilation) សពញសលញ  សោយវនទ ៈសែ ័រគ ខ្ត្សជៀសសវៀង

ោច់ខ្ត្ បុំផ្តា ញរបភពសដ្ើមពិសសស របស់ខ្មែ រ សរពាះអត្ថ

ភាពនិមួយៗ ស ទធខ្ត្មាន ភាវៈអារស័យសហត្  (raison 

d’être) របស់វា។ ទសសនៈសនះឯង ខ្ដ្លនុំសអាយ រទង់ សិរ ិ

មត្ៈ ោប់ពីសដ្ើមសពល បសងក ើត្ ចលនសងាមរាង្គ្សត និយម 

រទង់ ោា យជា របតិ្ជនស ា្ ឹង (opposant silencieux) នឹង 

នសោបាយ សីហន  សទះបីរទង់មិនចង់កត ី។ ចុំសពាះរទង់, 

សីហន  គឺដូ្ចជាកូនសកែង ខ្ដ្លមានចិត្តសាវា  សហើយ គ្នែ ន

នរណាមាន ក់ អាចបាន់សាែ នបានថា រពះអងា ចង់សធវ ើអវ ី

មួយពិត្របាកដ្សនះស ើយ, ខ្ត្សបើសិនជា សសរមចសធវ ើអវ ី

 វញិ រពះអងា ទ ក ជនណា ខ្ដ្លមិនយល់រសបនឹង គុំនិត្

រពះអងា ជាសរត្ូវនឹងរពះអងាខ្ត្មតង។ សរោយៗមក, កបិ

ចិត្ត (caprice) សនះ វានុំសអាយ សីហន  រស់សៅឯោ កន ុង

ភពមសនគត្28 ខ្លងដឹ្ង នូវសាថ នភាពពិត្ ននរបជាជា

ត្ិ។ ដូ្សចនះ រពឹត្ត ិោរណ៏ ខ្ដ្លកុំព ងសកើត្ស ើង នុំសអាយ 

រទង់ សិរមិត្ៈ សួរជាសុំនួរ ដ្ល់មល នួឯងថា សត្ើអាច ទ កឲ 

                                      
28 Le monde imaginaire. 
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សីហន  បនតដឹ្កនុំជាត្ ិ ខ្ដ្លមានរសបៀបរគប់រគង និង 

នសោបាយ ផុ្្យនឹងរបសោជន៏ ននរបជាជាត្ិ ខ្ដ្រឬសទ ? 

សុំនួរ ខ្បបសនះ រទង់ ក៏មានសោទសួរខ្ដ្រកន ុងចិត្ត ចុំសពាះ

សោក លន់ នល់ ខ្ដ្លជាមិត្តភកត ិ និងជា គន ីគ្នន នសោបាយ 

ននរទង់។ សៅសម័យសនះ ចុំសពាះមតិ្មហាជន សគទ ក 

សោក លន់ នល់ ជាត្ុំណាង ននអភិរកសនិយម,  រឯី រទង់ 

សិរមិត្ៈ វញិ ជាត្ុំណាង ននទុំសនើបនិយម។ អនកសៅជ ុំ វញិ

សោកទុំងពីរសនះ សៅសោក លន់ នល់ ថា ាសមែ ,  រឯី 

រទង់ សិរមិត្ៈ វញិ ា-ស។ សនះគឺជាភាពម សគ្នន  រវាងអនក

ទុំងពីរខ្ដ្លកុំព ងរបឈ្មម មនឹង សជាគវាសនរមួ កន ុង

រពឹត្ត ិោរណ៏របវត្ត ិសាង្គ្សត មួយ គឺ របទូសភាព រវាង អុំណាច

រាជសកត ិ ខ្ដ្លសគទ កជា អុំណាចរពះ នឹង អុំណាចរាជរោឋ ភិ

បាល ខ្ដ្លមាន របជាពលរដ្ឋជាមាច ស់។ សៅកន ុង វនិិបាទ 

(épreuve) សនះ ត្រមូវសអាយមានសសចកត ីោា ហាន សលើស

លប់ ពីសុំណាក់ ពួកគូរបឆុំងនឹងរពះ សរពាះវាជា វនិិបាទ 

ពិសសស របទល់នឹង អុំណាចរាជសកត ិ ខ្ដ្លមានធាត្ សមែត្ិ 

៣ ោ៉ា ង សថ ិត្សៅសលើ អុំណាចមន សសសោក : 

១. រពះមហាកសត្យ ជា អាណត្តិគហក (អនកទទួលអុំណាចពី) 

នន រពះធរណី។ 

២. រពះមហាកសត្យ ជា អាណត្តិគហក នន ចាប់សោកធាត្   

និង រពាហែណិកធម៏។ 
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៣. រពះមហាកសត្យ ជា អាណត្តិគហក នន ចាប ់សោកធាត្  

និង ព ទធកធម៍ា។ 

អុំណាចសនះឯង ខ្ដ្លសសមតច សីហន  រទង់ ទមទរ រហូត្ 

កន ុងនមរពះអងា ជា ឧភសោរាជ និង រពះរបម មរដ្ឋអស់

មួយជីវតិ្ សទះបីរពះអងា បានបខ្ងវររាជយ ថាវ យដ្ល់រពះ

បិា សហើយបនទ ប់ពីរពះបិា ស គត្សៅ រពះអងា ទ ករាជ

បលា ័ង សអាយសៅទុំសនរ ផុ្្យនឹង រដ្ឋធមែន ា្  និង រាជ

របនពណី។ របទល់នឹង ចិត្តគុំនិត្ អវោិរណ៏ របស់ សីហន  

ខ្បបសនះ, វាពិបាកនឹងសលើកយកចាប់ មករកម សរត្ូវ 

ជាមួយ រពះអងា សរពាះរពះអងា ទ កមល នួ សៅសលើចាប់ជាត្ិ។ 

រទង់ សិរមិត្ៈ យល់ចាស់ណាស់ អុំពី ចិត្តគុំនិត្សនះ សរពាះ

រទង់ជាសមាជិក ននរពះរាជវងាន វងស។ ដូ្សចនះ សបើសៅខ្ត្

ខ្សវងរកផ្ល វូធមែា មកសធវ ើជាដ្ុំសណាះរសាយ ជាមួយ សីហ

ន  គឺដូ្ចជា ខ្សវ ងរក មជ ុល សៅកន ុងមហាសាគរ សនះឯង។ 

យល់ស ើញខ្បបសនះសហើយ បានជារទង់ អន ញ្ហា ត្ឲខ្ចក

មិត្តប័ណា  សៅនថ្ោទី ១៦ មីន។ 

សៅសម័យសនះ រទង់ សិរមិត្ៈ រទង់ ជាត្ុំណាង ននអនកខ្ក

ទរមង់, ននពួក យ វអនករាជោរ ទទួលោរអប់រំទុំសនើប និង 

ប ា្ វនត  ខ្ដ្លយល់ស ើញថា របជាជាត្ ិ រត្ូវោរ នូវកុំ ខ្ណទុំ

រង ់របកដ្និយមមួយ សដ្ើមបី សរសាចរសង់ជាតិ្។ ជាោរពិត្

សហើយ របបសងាមរាង្គ្សត និយម ផ្តល់ នូវ ផ្តស កភាព ជាស

មាភ រៈ និង សមាទនភាព មួយរយៈសពល ដ្ល់របជាជាត្ិ ខ្ត្
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គ ណលកេណៈសនះ គឺទ កដូ្ចជា « សសចកត ីស ម របស់ពួក

អនកជក់អាសភៀន » ខ្ត្ប៉ា សណាណ ះ។ របជាជាត្ិ រត្ូវោរអវ ីថ្ែី

មួយសទៀត្ សរពាះ សងាម បានបង្ហា ញ នូវខ្ដ្នកុំណត្់

របស់មល នួ មិនខ្ត្ប៉ា សណាណ ះ វាោា យជា មារ ននកុំ ខ្ណទុំរង់ខ្ត្

មតង។ ពីដ្ុំបូង  សគោប់សផ្តើមមសឹបគ្នន  សោទរបោន់ដ្ល់ 

ពួកអនកអបអម ននសសមតច សីហន  ថាជា របភព ននអ

ក សល។ សរោយបនត ិចមក, សគ យល់ស ើញថា នសោបាយ 

របស់ សីហន  វាខ្ឃ្លុំង មិនសអាយរសកុខ្មែ រ សធវ ើទុំសនើបកមែ

បាន។ ដូ្សចនះ ពួក យ វរាជោរ និង បញ្ហា វនត  ភាគសរចើន 

សរត្ៀមមល នួរចួជាសរសច សដ្ើមបី គ្នុំរទរាលោ់រផ្ត ចួសផ្តើមកុំ ខ្ណ

ទុំរង់ ខ្ដ្លមានរទង់ សិរមិត្ៈ ជាអវា។ បញ្ហា វនត  ភាគ

សរចើន ជា អនករាជោរ ដូ្សចនះ វាពិបាកនឹងខ្បងខ្ចក សអា

យោច់រស ះ រវាងអនកពីររបសភទសនះណាស់។ ខ្ត្សរោយ

មក មានលកេណវនិិចា ័យ បស ា្ ញសោយមល នួឯង សៅកន ុង

មជឈោឋ ន នន បញ្ហា វនត-មង្គ្នត ីរាជោរជាន់មពស់ : ទ កជា 

ប ា្ វនត  គឺ អនកខ្ដ្លមិនរបរពឹត្ត ិ នូវអុំសពើព ករោយ ឬ ជា

អនកសជឿនសលឿននិយម។   

សៅកន ុងមជឈោឋ ន ពាណិជាករ, សសទ ើរខ្ត្ទុំងអស់ មានសដ្ើម

កុំសណើត្ ចិន និង យួន, សាវ គមន៏ដ្ល់ សសដ្ឋកិចចផ្ារ ខ្ដ្ល

មានសៅកន ុងកមែ វធីិ របស់រោឋ ភិបាលសរសាចរសង់ជាតិ្។ 

ដូ្សចនះ វត្តមាន រទង់ សិរមិត្ៈ សៅកន ុង រោឋ ភិបាល វាជាោរ

ធានមួយបខ្នថម នូវោរអន វត្ត ននកមែ វធីិសនះ។ 
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ចុំ ខ្ណកសោក លន់ នល់ ជាអវា ននអនកអភិរកស ផ្តល់ នូវ

ោរធាន ដ្ល់មជឈោឋ ន ននសហធមែិក (clergé) ព ទធសាស

ន។ ប៉ា ខ្នត  រតូ្វដឹ្ងថា សហធមែិក ខ្ត្ងខ្ត្ របោន់យក

ជុំហរ អពារកឹត្ ជានិចច ចុំសពាះម ម អុំណាចរដ្ឋ រមួទ ុំង

រាជអុំណាច។ ខ្មនពិត្, ព ទធសាសនសទវា សៅរសកុខ្មែ រ 

ជាសាសន, ខ្ត្របជាជនខ្មែរ ទ កជា រសបៀបរស់សៅ របស់

មល នួខ្ត្មតង : ខ្មែ រ រស់សៅ ាម រតី្ ិននសង្គ្ង្ហក នតព ទធសាសន, 

សគ្នរព និង ហាត្់ពាម នូវព ទធសិោេ បទ, រហូត្ទ កជា រគឹះ

មួយ ននរបជាជាត្ិ ដូ្ចោ៉ា ង យកមកោក់សៅកន ុង បាវ

ចៈនជាត្ិ។ ដូ្សចនះ ព ទធសាសន មានផ្លប៉ាះពាលស់ុំខ្ន់ 

ដ្ល់ ជីវតិ្ភាព របស់របជាពលរដ្ឋខ្មែ រ : ព ទធសាសន ជា

អនកកុំណត្់ នូវជីវតិ្ ននវញិ្ហា ណ និង ជីវតិ្ សៅអនគត្

ោល របស់ខ្មែ រមាន ក់ៗ។ មសហាទធន ភាព អធែមជាត្ិ និង 

អាថិ្កុំបាុំងសនះ សធវ ើសកមែភាពជានិចច សៅកន ុងោររស់សៅ 

របស់ខ្មែ រ។ 

 

           

 រៅមាៃរៃត ក្ន ុងភាគទី២  


