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ភាគទី១

ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨
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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
ត្សូ វណណៈ រំោយសោល នូ វវណណៈសកត ិភូមិោស់ខ្រចះ សដ្ើមបី
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨
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កសាងសងា មថ្ែ ី 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 វូ ទី៣មួ 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
ខ្សត ង សលើឆកនសោបាយ ពិភពសោកសនះស ើយ។ អត្ថ
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨
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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

សយៀកមីញ1

ដ្ឹកនុំសោយសោក ហូ ជីញ មីញ ខ្ដ្លគ្នត្់បានរបោស
ឯករាជយ របសទសសយៀកណាម សៅនថ្ោ ទី ២៩ សីហា ១៩៤៥
មានស្ែះថា សាធារណរដ្ឋ របជាធិបសត្យយ សយៀកណាម
បនទប់ពី រពះសៅអធិរាជយ សៅ ោវ ោក់រាជយសមបត្ត ិ សៅ
នថ្ោ ទី ២៥ សីហា។ ជសមាាះនសោបាយ បានខ្របោាយជា
ជសមាាះសោធា ដ្បិត្សៅនថ្ោ ទី 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 មីញ បាន
សរៀបចុំសបាះសឆនត្ សដ្ើមបីខ្ត្ងាុំងសភាជាត្ិ សហើយ សៅនថ្ោ
1

សយៀកមីញ មានន័យថា បកសសមព ន
័ ធ សដ្ើមបី ឯករាជយ សយៀកណាម។
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨
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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 សហើយសៅនថ្ោ ទី
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 មួ យ រវាង បារាុំង-សយៀ
ិ នូ វភាពសោ ប់សាោត្់ រវាង
កណាម កនុងសគ្នលសៅ នុំមកវញ
ិ ិោ សរោយពីមានផ្្ុះ
របសទសទ ុំងពីរ។ ខ្ត្ សៅនថ្ោ ទី២១ វចា
អាវធត្ូ ចមួ យ រវាង ទហានបារាុំង នឹងសយៀកមីញ កង
ោុំសភា ើងធុំបារាុំង បានបាច់សៅសលើកុំពង់ខ្ផ្ នហវវង
ុ នុំវា
សអាយមានរបត្ិកមែ ននកងទ័ពសយៀកមីញ ដ្ឹកនុំសោយ
សោក Vo Nguyen Giap ចូ លវាយទីរក ុងមាណូយសៅនថ្ោ ទី
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, សៅនថ្ោ ទី២១ ធន ូ គ្នត្់
បានអុំពាវនវ ដ្ល់របជាជនយួ ន សអាយសធវ ើសង្គ្ង្ហាមនរព
របឆុំងនឹងកងទ័ពបារាុំងសៅសយៀកណាម សោយសរបើរគប់
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨
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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
បសងក ើត្ នន រដ្ឋ យួនខ្ងត្ប
ូ ង ឬ សាធារណរដ្ឋ សយៀកណាម
សៅនថ្ោ ទ២
ី ១ 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។
2

ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
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សៅកនុង កិចចរពមសរពៀង សឺខ្ណវ ជា ភាគ ទឹកដ្ី និង
នសោបាយ

ននរស ុកយួ ន

សោយប្ចល
ូ

ទឹកដ្ីកមពុជា

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›។
ដ្ូ ចបានជុំរាបពីខ្ងសលើរ ួចមកសហើយថា

សៅរស ុកខ្មែ រ

មានចរនត នសោបាយពីរ។ ខ្ត្ពួ កកមមុយនិសត សគបសងក ើត្
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨

8

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
ភាពមល ួន ខ្ត្មិនសទៀងទត្់ សលើឆកនសោបាយជាត្ិ។ ខ្ត្
ដ្ុំសណើរជារបរកត្ី នន ោរអនវត្ត ន៏ ននលទធ ិរបជាធិបសត្យយ
3

ឹ បានសរៀនសូ រត្សចះដ្ឹងសៅកនុងរស ុកខ្មែ រ។
ពួ កអន កសចះដ្ង
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
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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
និយម មានជ័យជុំនះ កនុងោរសបាះសឆនត្សាកល ទទួ ល
បានអាសនៈ ៨៣% សៅកនុង រដ្ឋ សភា។ សៅឆនុំ ១៩៥៨ ស
4

ទី១ សៅឆនុំ ១៩៤៩; ទី២ សៅឆនុំ ១៩៥៣ សហើយរបោស ជាត្ិមានអាសនន ។
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨
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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 សរាមារ ិទធ រទង់សគត្ ខ្ត្ ស
សមត ចសីហន មិនអនញ្ហាត្ ឲសរជើសាុំង ហល ួងថ្ែ ី។ 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 លទធ ភាព ឈ្រស្ែះជាសបកេ ជន សោយ
មល ួនឯង។

លទធ ផ្ល

ននោរសបាះសឆនត្

គឺ

ពួ កអន ក

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

រទង់បសងក ើត្

បរ ិរោឋភិបាល5

ខ្ដ្លមាន

បរ ិរោឋភិបាល គឺ រោឋភិបាលសៅជិត្ខ្ង ឬ សៅកនុងរបសទសជាមួ យគ្នន។
ជាទរមង់ រោឋភិបាលរបឆុំង (contre-gouvernement) ដ្ូ ចសៅ របសទស
អង់សគា ស។
5

ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨
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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 ភិបាលថ្ែ ីមួយ
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 រាជរោឋភិបាលថ្ែ ីមួយសទៀត្ ដ្ឹកនុំ
សោយ សោក លន់ នល់។ រោឋភិបាលសនះ រទង់ឲស្ែះថា
រាជរោឋភិបាល

សរសាចរសង់ជាត្ិ។

កនុងរោឋភិបាលសនះ

មានរទង់ សីសវត្ត ិ សិ រ ិមត្ៈ ជាឧបនយករដ្ឋ មង្គ្នតីទី១។
សរោយបនត ិមក សោក នល់ នល់ មានជមោ ឺ សៅពាបាល
សរាគសៅរស ុកបារាុំង។ ខ្ត្សោក មិនោខ្លងពីត្ុំខ្ណងសទ
ខ្ត្សោក របគល់ដ្ុំខ្ណង នយរដ្ឋ មង្គ្នតីសតីទី ដ្ល់រទង់ សិ រ ិម
ត្ៈ។ រោឋភិបាលសរសាចរសង់ជាត្ិ សធវ ើគុំសរាងចាប់បី ោក់
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
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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។ សៅនថ្ោ ទី៦ 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។

ប្រភព ននពាក្យ ក្ូ សាំ ងេិន
រស ុកខ្មែ រ បាត្់ទឹកដ្ីមួយចុំខ្ណកធុំសៅទិសខ្ងសកើត្ គឺ
ទឹកដ្ី កមពុជាសរោម សថ ិនសៅកនុងដ្ុំបន់ កូ សាុំងសីន។
ដ្ូ សចន ះសៅកនុងោរសចះដ្ឹងជាទូ សៅ

គួ រសយើងសលើកយក

ឹ ថា សសមត ចសីហន មិនអនញ្ហាត្ ឲពួ កត្ុំណាងរាង្គ្សត ចូ លរ ួមរបជន
រត្ូវដ្ក
ុំ
សៅកនុងសមាជជាត្ិសនះស យ
ើ សោយសារ រពះអងា មានជសមាាះនសោបាយ
ជាមួ យរដ្ឋ សភា។
6

ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
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២៦ សីហា ២០១៨

13

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
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)។
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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

សៅ

សដ្ើមសត្វត្សទី១៧, សហើយ សរសសរអកសរ7 មសគ្ននៗ ដ្ូ ច
ោ៉ាង : Cocicina, Caucincina, Cauchina សុំរាប់កុំណត្់

សរសសរជាសលើកដ្ុំបូង សៅអុំ ុ ងឆនុំ ១៦១៨ និង ១៦៣០ ចះផ្ាយសៅឆនុំ
១៦៣១។
7
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រាជាអាណាចរកខ្ងត្ប
ូ ង ននពួ កសងវ ៀង ខ្ដ្លរបឆុំងនឹង
អុំណាចរពះសៅយួ នអណា
ណ ម 8។

ក្ត្តត នន កា លាំ េរមត ចេីហន
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
បុំភាន់ របស់សសមត ច សីហន និង របព័នធនសោបាយ ខ្ដ្ល
ផ្ត្សម័យ គឺ របបសងា មរាង្គ្សតនិយម។

ដ្ករសង់ពឯ
ី កសារ ននសាោបារាុំងចងបូ ពា
៍ា របសទស : sur le nom de
Cochinchine par L. AUROUSSEAU, professeur de chinois d’Ecole
Française d’Extrême-Orient.
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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 កាតនផ្ទ កនុង
ជាសរចើន។

ក្ត្តត ន្ៃក្នុង
ប ិ រេដ្ឋ 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 : លទធ ិសងា 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
scientifique)។ ជាទូ សៅ គឺរគ្នន់ខ្ត្ជា ោរត្សមា ើង ននទឹក
ចិត្ត រំសភើបញាប់ញ៏រ និង ោររកា ននរបនពណីជាត្ិ សុំរាប់
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨

17

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. នរោបាយរេដ្ឋ ក្ិចច : របវត្ត ិសាង្គ្សត នសោបាយខ្មែ រ
មាន ខ្បកខ្ចកជាពីរសម័យ : អុំ ុ ងឆនុំ ១៩៥៤-១៩៦៣,
គឺជាសម័យ សសរ ីនិយម។ សគសុំគ្នល់ស ើញថា មរត្ក នន
អាណានិគមបារាុំង វាសៅមានឥទធ ិពលខ្ាុំង សៅកនុងោរ
រគប់រគងកិចចោររដ្ឋ គឺថា មជឈោរសលើសលន់ ននអុំណាចរ
ដ្ឋ ។ របភាពសនះ ជាឧបសគា ចមបងមួ យ ដ្ល់ោរសធវ ើកុំខ្ណទុំ
បិត្និយមអភិរកស (paternalisme conservateur) គឺជារបប ទកអន ក
ដ្ឹកនុំជាបិាជាត្ិ។
9
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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
ថ្ែ ី គឺ រទង់សុំសរច សបាះបង់សោល នូ វ ជុំនួយ របស់សហរដ្ឋ
ិ ិោ ឆនុំ ១៩៦៣ ខ្ដ្លរទង់ទកជា
អាសមរ ីក សៅខ្ម វចា
ជុំនួយមានចុំណង10 សហើយ សធវ ើ ជាត្ិវ ូបនីយកមែ នន ធាន

ឹ ថារគប់ជុំនួយ របស់សហរដ្ឋ អាសមរ ិក ដ្ល់របសទសជាមិត្ត, អាសមរ ី
រត្ូវដ្ង
ោុំងខ្ត្ងខ្ត្ ោក់លកេ មណាោុំបាច់សអាយសគ្នរព គឺ សគ្នលោរណ៏ ននសិទធិ
មនសស និង លទធ ិរបជាធិបសត្យយ។ សគ្នលោរណ៏សនះឯង ខ្ដ្លសសមត ច សីហ
ន ទកជាជុំនួយមានចុំណង សរពាះជាសគ្នលោរណ៏ រំខ្នដ្ល់នសោបាយ
របស់រពះអងា ។
10
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គ្នរ និង ពាណិជាកមែ ទុំនិញ នុំចូល និងនុំសចញ (អហរ
ណកមែ និង នីហរកមែ )។ សួ រថា សត្ើនសោបាយថ្ែ ីសនះ 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
ួ សក ឹង។ ដ្ូ សោនះ រដ្ឋ ខ្មែ រ សថ ិត្សៅកនុងភាព ុ ងចង រហូ ត្
សកត្
ិ
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
ិ នូ វសសដ្ឋ កិចចជាត្ិ, ២.
សបសកកមែ ធុំបីោ៉ាង : ១. ត្រមង់ វញ

សដ្ើមបីអាចបង់សបៀវត្ស ដ្ល់ពួកអន ករាជោរ សសមត ច សីហន អនញ្ហាត្
សអាយបសងក ត្
ើ រគឹះសាថនខ្លបងធុំពីរ មួ យសៅទីរក ុងភន ុំសពញ មួ យសទៀត្សៅទី
រក ុងរពះសីហន សដ្ើមបីយកអាករ។
11
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ខ្សវ ងរកផ្ល វូ នសោបាយថ្ែ ី សុំរាប់អនគត្ជាត្ិ, ៣. ពិនិត្យ
ិ នូ វនសោបាយ កិចចោរបរសទសខ្មែ រ ជាពិសសស
ស ើង វញ
ោរទុំនក់ទុំនង ជាមួ យពួ កយួ នកមមុយនិសត។
៣. កា ក្ត់ប្ត្ត នន រោជ័យ : ត្លយោរ ខ្ដ្លជាមហនត រាយ
ដ្ល់សសដ្ឋ កិចចជាត្ិ មានខ្ចងសៅកនុង សសចកត ីរាយោរណ៏
របស់ រដ្ឋ មង្គ្នតី សអង ហន ចះផ្ាយសៅកនុង ទសសវដ្ត ី ‹កមពុ
ជាថ្ែ ី› 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។
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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 កសាតុំនិយម

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 ចិត្តសថ្ា ើមរបជារា
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 ផ្ត នទសទសវា សៅកនុង អារមែ ណ៏ ដ្៏ជូរ
ចត្់ និង សហវកមាាុំងថា សសមត ច សីហន និង ពួ កអន 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 ពីរបសទសផ្ត ល់ជុំនួយខ្ថ្មសទៀត្ 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 ួលផ្ទ ះនថ្ា បុំផ្ត្។ 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 ខ្ផ្ន កបសចច 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 ោរបងហ ូរទឹក
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 ផ្ត ល់ឲ
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។
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ប ិ សបរ័ន
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 ើត្ថ្ែ ី។ 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 សៅខ្មរត្ថ្ែ ីៗ ខ្ដ្ល

12

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 ផ្ត ល់សៅឲ 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

Politico-administratif។
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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 កផ្ត ល់
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 ផ្ត ល់ជាកនរម

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
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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
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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 មមផ្ទ ះខ្មែ រ ខ្ត្
សៅសរោយផ្ទ ះ ខ្ដ្លសគសមើលមិនស ើញ វាមានោររបយទធ
នសោបាយ សៅកនុង របបសកត ិភូមិ រវាង សសត ច នឹង
នមឺនធុំ សៅកនុង រពះរាជាណាចរក។
ប ិ នរោបាយ
វរតត
សយើងសលើក របធានបទមួ យ សដ្ើមបីសសងេ ប អុំពីនសោ
យបាយ នផ្ទ កនុង របស់សសមត ច សីហន ោប់ពីឆនុំ ១៩៥៤
ខ្ដ្លរទង់ សអាយស្ែះថា ‹នសោបាយ បរងួ បបរងួ ម
ជាត្ិ›។ នសោបាយសនះ គឺមានសគ្នលសៅ កនុងរកបមណា
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨
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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 កឲ
ុំ មាន ោ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 សាតុំនិយម 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
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
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សជៀសសវៀង

នូ វោរបាក់ខ្បកខ្មែ រនិងខ្មែ រ

សកើត្ពីបញ្ហា

ទ ុំងឡាយសនះ។ ោរពិត្ សងា ម គ្នែនរបាថាន ផ្ត ល់ជូន
រទឹសតី ដ្ល់ ពួ កអន កសាតុំនិយម 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
ជា គណបកសនសោបាយសពញចាប់ ខ្ត្ រទង់ បសងក ើត្
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨

37

ទុំនស់ជានិចច ជាមួ យ រក ុមអន កដ្ឹកនុំបកសសនះ រគប់ឱ
ោសសាធារណៈ, ជួ នោល រទង់ ផ្ត នទសទស 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 រាប់អានជាថ្ែ ី នូ វនសោបាយ
សាតុំនិយម 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
នផ្ទ កនុង ខ្ដ្លនុំ សសមត ច សីហន ោន់ខ្ត្មិនទកចិត្ត ពួ ក
សវវ ងនិយម ខ្ថ្មសទៀត្។
ខ្លបងនសោបាយរបស់សសមត ចសីហន សធវ ើជា កូ នរបសោល
រវាង ពួ កអន កសាតុំនិយម 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
២៦ សីហា ២០១៨
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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 កសាតុំនិយម។
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 ជាថ្ែ ី 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 សភាថ្ែ ី 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 ខ្បបថ្ែ ី គឺ ោរត្សូ
របោប់អាវធ។ ជសរមើសសនះ នុំឲសសមត ច សីហន បាត្់ នូ វ
កូ នរបសោល សុំរាប់ខ្លបង នសោបាយ របស់រទង់ សៅ
ចុំសពាះមម ពួ កអន កសាតុំនិយម ខ្ដ្លោន់ខ្ត្សកមែ ស ើង
សហើយមាន សភាចិត្តនឹង នសោបាយ បង្គ្ង្ហកប ពួ កកមមុយ
និសត ាមមសធាបាយសតត សរពាះយល់ស ើញថា អងា ោរសនះ
ជា អងា ោរ រណបបកសកមមុយនិសតយួ ន។
រលើឋាន 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 សរោយពីនថ្ោ ទី
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 យយួនខាងតប
ូ ង
គឺជា ោរទទួ លថ្ែ បាក់ 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
២៦ សីហា ២០១៨
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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 លទធ ផ្ល 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 នថ្ោ ទី១៨ 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 នថ្ោ ទី
រពះអងា សៅវញ
១៨ មីន ខ្ដ្លអន កោខ្សត្ សគយកពាកយ រដ្ឋ របហាររសប
ចាប់មកសរសសរសនះឯង។
២. ពួ ក្ផមម 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
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
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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
សសរ ី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
សាតុំនិយមសៅកនុងរបសទស ោ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 កសាតុំនិយម ទប់នឹង កមាាុំង ពួ កសវវ ងនិយម
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
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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 របស់ពួកសាតុំងនិយម,
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 ក្ក្មមុយនិេត

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 កសាតុំនិយម។
ោ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 សាតុំនិយម របូ ត្
ពីនដ្សគបានសនះសទ។ ខ្ត្ពួ កសគ រត្ូវសធវ ើោងណា កុំឲោរ
មានោរបះទងា ិចខ្ាុំងនឹង សីហន ខ្ដ្លសគោត្់ទកជា
អន កអន កដ្ឹកនុំ ជាត្ិនិយម និង សជឿនសលឿននិយម ខ្ដ្ល
ោររលុំននរទង់ វានុំសអាយ ពួ កសាតុំនិយមរជ ុល មានសភ
ចិត្តនឹងអាសមរ ីោុំង អាចនឹងស ើងោន់អុំណាចជុំនួស។

ក្ត្តត អនត ជាតិ : រលើឋាន ក្ិចចកា ទូ ត
សគអាចផ្ត ល់ 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
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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 អុំណាចថ្ែ ី 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 សផ្ា ើន
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
សផ្ត ើមយល់អុំពី អពារកឹត្ភាព ខ្កា ងោាយ របស់សីហន
សហើយ

ោន់ខ្ត្អាចយល់បាន

នូ វោរផ្ត ល់សោបល់

ពី

សុំណាក់ មហាអុំណាច របឆុំងនឹង លទធ ិកមមុយនិសត ថា លទធ ិ
សនះ ជាសសចកត ីចនរងមួ យ ដ្ល់មនសសជាត្ិ។
ិ
មកដ្ល់ឆនុំ ១៩៧០, វបត្ត
ិ នន អពារកឹត្ភាពខ្មែ រ វាោាយ
ិ
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 ផ្ត ល់ នូ វចុំណាប់អារមែ ណ៏ ថា សីហ
ននិយម

វាកុំពងរំអិលសៅរក

សោកកមមុយនិសត

និង

នសោបាយសសដ្ឋ កិចច ខ្បបសងា មនិយម ទទួ លបរាជ័យ
ជាក់ខ្សត ង។ សលើឋាន សោធា វាោប់សផ្ត ើមមាន ោ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,
18
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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
ផ្ត ល់ នូ វសជាគជ័យនសោបាយនផ្ទ កនុង 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។
អពាប្ក្ឹតភាពផមម ប្រទល់នឹង រលាក្ក្មមុយនិេត
ចុំសពាះសសមត ច សីហន ពីដ្ុំបូងស ើង អពារកឹត្ភាព វាជា
បស្ា ើមួយ ឲសោកកមមុយនិសត សហើយទកជា រទនប់ នន
សនយបាយនផ្ទ កនុង និង សរតរបសទស។ វាជា អពារកឹត្
19
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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
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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) ថ្ែ ី សដ្ើមបីសវា ើយ
នឹងសាថនោរជាក់ខ្សត ងខ្ត្ប៉ាសណា
ណ ះ។ ខ្ត្បនទប់ពីរពឹត្តិោរ
ណ៏នថ្ោ ទី១៨ 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
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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 ត្ដ្ល់ោក់ទូត្

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
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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, សគោប់សផ្ត ើមទក 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 ងរកោរទុំនក់ទុំនងជាថ្ែ ី ជាមួ យសហរដ្ឋ
អាសមរ ីក

ខ្ត្វាហាក់បីដ្ូចជារបត្់សនះ

វាពិបាកខ្ាុំង

ណាស់ ចុំសពាះរទង់ សរពាះ ោរសែ ័រគ (engagement) របស់
រទង់ ជាមួ យ ពួ កកមមុយនិសត មានជសរៅសរៅខ្ាុំងណាស់
ិ
សៅសហើយ ខ្ដ្លនុំឲរទង់មិនអាចខ្បរសរោយវញបាន។
ស
សមត ច សីហន បានសនន ិោឋន ថា រទង់នឹងបនត ោរសែ ័រគ
សនះ ាមោរបញ្ហចក់ របស់រទង់ ដ្ល់ពួកអន កដ្ឹកនុំ ចិន
ចិនលូ កនដ្ចូ លកនុងនសោបាយនផ្ទ កនុងខ្មែ រ សោយបានជួ យគ្នុំរទោរបះ
សបារកសិករសៅភូ មិសុំ ូ ត្។
20
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និង យួ ន កមមុយនិសតសៅសពលបណយសព សោក ហូ ជីញមី
ញ សៅទីរក ុងហាណូយ។
ខ្ត្ សសមត ច សីហន សៅខ្ត្រខ្សវ ងរក នូ វោរទុំនក់ទុំនងជា
ថ្ែ ី ជាមួ យសហរដ្ឋ អាសមរ ីក ដ្ូ ចោ៉ាង សៅនថ្ោ ទី ១១ មិថ្ន
ឆនុំ ១៩៦៨ ខ្មែ រ និង អាសមរ ីោុំង មាន ោររបារស័យ
ទក់ទង

ននកិចចោរទូ ត្

ិ
ជាថ្ែ ីស ើ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។
អពាប្ក្ឹតផមម និង 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
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សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨

58

ោ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
អាសមរ ីោុំ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
ុំ
មានសកើត្សហត្សៅនថ្ោ មម 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
ផ្ត ល់ជុំនួយសោធា សអាយខ្មែ រ ខ្ត្សរោយមក គុំនិត្ សនះ វា
សៅជាោុំបិទមមពីរ សរពាះពួ កមល ួន មានោរអនញ្ហាត្ពី
ជាសដ្ើមគុំនិត្ 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
ផ្ត លឲ
់ 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

សផ្អ ៀងសៅោន់សោកកមមុយនិសត

របស់រទង់ រទង់ក៏សសរមចចិត្ត ប្ឈប់សកមែ ភាព C.I.C.
សនះ ខ្ត្មត ង។ ោរណ៏សនះ ជាកុំហសមួ យខ្ាុំងណាស់ ចុំសពាះ
របជាជាត្ិខ្មែ រ គឺរពះអងា សបាះបង់ ខ្មលអនត រជាត្ិ សុំរាប់
ោរពារបូ រណភាពខ្ដ្នដ្ីខ្មែ រ។
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ក្ត្តតគិតិយតត ននកា ទាំលាក្់ នរោតត ម េីហន
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
សាតុំនិយម និង រទង់ សិ រ ិមត្ៈ សោយមានជុំនួយពី CIA :
ដ្ូ ចោ៉ាង យកពួ កខ្មែ រសសរ ី និង រណសិរយរ ួបរ ួម ននសសរ ីោរ
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ននជាត្ិសាសន៏ រត្ូវបានសគជិះជាន់សងក ត្់សងក ិន22 មក
ជួ យជាកមាាុំងនផ្ទ កនុង។ 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

(F.U.L.R.O) រណសិរយសនះ រ ួបរ ួម សោយជនជាត្ិ ភាគត្ិចមួ យចុំនួន រស់
សៅ ដ្ុំបន់អសគន យ៏ នន ឥណឌច
ូ ិន កនុងទឹកដ្ីយួនខ្ងត្ប
ូ ង ខ្ដ្លបារាុំងសអា
យស្ែះថា Montagnard។ រណសិរយសនះ បសងក ត្
ើ សោយ អាសមរ ីោុំង ជួ យ
ចាុំងរបឆុំងនឹងយួ នកមមុយនិសត។
22
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សរបើរកសួ ងសនះជា ឧបករណ៏ សុំរាប់សធវ ើោរសឃ្លសន នូ វ
នសោបាយ ននរទង់។
ិ
សួ រថា ោរវភាគសនះ
វាជាោរពិត្ខ្ដ្រឬសទ ? គុំនិត្ពីរ
របឆុំងគ្នន ខ្ដ្លសយើងសលើកមកបង្ហាញខ្ងសរោមសនះ។
និរក្េ ររទ ននភាគីប្រឆាំងគ្នា
រគ្នលជាំហ រេ់េរមត ច េីហន : (ដ្ករសង ពីសសចកត ី
របោស របស់សសមត ច សីហន ចះនថ្ោ ទី 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
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សសរមច កនុងលកេ មណា សអាយមាន ោរធាន ដ្ល់សវត្ថ ិ
ភាពដ្ល់រទង់ជាមន។
រគ្នលជាំហ

រេ់ោជ ោឋភិបាល : (ដ្ករសងពី សសចកត ី

របោស របស់រាជរោឋភិបាល ចះនថ្ោ ទី 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
ិ សៅនថ្ោ ទី 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
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ត្ិ ោ៉ាងចាស់ណាមួ យ សុំរាប់ទុំោក់ របមមរដ្ឋ សនះស ើយ។
មា៉ា ងមួ យសទៀត្ សសមត ច សីហន ទមទរ ថាត្ុំខ្ណងមល ួន
ិ 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 រពះមហាកសរត្ថ្ែ ី (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 បានសនះ។ ខ្ត្សបើមល ួន សធវ ើោរ
អះអាងថា

មល ួនជាបគា លអភិសិត្ត,

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។
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
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សបើសោគាម រដ្ឋ ធមែ ន្ា , អាណត្ត ិ របស់របមមរដ្ឋ វាពុំ
អាចសលើសពី អាណត្ត ិ របស់រក ុមរាជនសិទធិ បានសនះស ើយ
(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។

L’assemblée peut instituer un referendum sur les questions qui
ont fait l’objet d’une résolution du Congrès.
23
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ិ
មួ យវញសទៀត្
ាមទសសនៈ រកមរពហែ ទណា, សសមត ច សីហន
អាចនឹងមានសរគ្នះថានក់ដ្ល់រពះអងា ពីបទ បុំពានរដ្ឋ ធមែ
ិ ទកមែ ខ្ដ្លមាន
ន្ា ។ មារា ២២១ បដ្ិញ្ហាត្ ថា : វសចា
សគ្នលសៅ ដ្ូ រ ឬ បុំផ្តាញ... រដ្ឋ ធមែ ន្ា ននរពះរាជាណាចរក
...រត្ូវបានផ្ត នទសទស ជាសទសឧរកិដ្ឋ ករមិត្ទី៣។ កនុង
ករណី ខ្ដ្ល សសមត ច សីហន បានបុំពាន រដ្ឋ ធមែ ន្ា សោយ
ិ នូ វ ជនខ្មែ រទ ុំងឡាយ ខ្ដ្ល
ោប់ ុំឃ្លុំង 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 គឺខ្ផ្អ កសលើ
អុំណាច ននរបជាពលរដ្ឋ គឺថា មានខ្ត្ របជាមត្ិ ខ្ដ្ល
ិ ខ្ផ្អ ក
អាចហូ ត្ត្ុំខ្ណងរទង់បាន។ រ ីឯ រាជរោឋភិបាល វញ
សលើអុំណាច សភាជាត្ិ ខ្ដ្លជាត្ុំណាង ននរបជាពលរដ្ឋ ។
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
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បដ្ិសោគ នននិសកេ បបទទ ុំងពីរខ្ងសលើសនះ វាសៅមាន
ភាពចរមូងចរមាស់

រហូ ត្មកដ្ល់សពវ នថ្ោ សនះ

សៅកនុង

មត្ិសាធារណៈជន។ សពសសមត ច សីហន ជាអន កឈ្ន ះ សហើយ
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 នីត្ិោល 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
ខ្ថ្ា ងសៅោន់រដ្ឋ សភា :

ិ សហ
« ...វាោ ជាបឋមរបស់ម្ុុំ គឺម្ុុំខ្ថ្ា ងជូ 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
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
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ត្ុំណាងរាង្គ្សតមនៗ ខ្ដ្លជាសបកេ ជន ខ្ដ្លគណកមែ ធិោរ
នយកសងា មសយើង ោត្់ាុំង សហើយខ្ដ្លអន កសបាះសឆនត្
ភាគសរចើន បស្ច ញមត្ិ យល់រពមសនះសទ។ សហត្សនះ អត្ថ
ិ 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
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
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ហូ ត្ត្ុំខ្ណង របមមបាន សោយសារមល ួនជា រដ្ឋ សភា របស់
របជារាង្គ្សតខ្មែ រ សោយ យថាភាព។

អភិប្ក្ម ននកា ទាំលាក្់ នរោតត ម េីហន
ោ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 របបថ្ែ ី 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 នននថ្ោ ទី ១៨ មីន ឆនុំ
១៩៧០។
សៅនថ្ោ ទី ៦ មក្ោ ឆាាំ ១៩៧០, សសមត ច សីហន បានោក
សចញពីរស ុកខ្មែ រ សៅោន់រស ុកបារាុំង ោ៉ាងរបោប់ទ ុំង
យប់ សោយគ្នែនរបាប់រោឋភិបាលជាមន។ រទង់សលើកយក
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
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សហត្ផ្ល ននសមភាព ខ្ដ្លត្រមូវសអាយរទង់សៅពាបាល
សៅរស ុកបារាុំង។
សៅនថ្ោ ទី ៣ ក្មភ ៈ ឆាាំ ១៩៧០, រដ្ឋ សភា ោប់យក ករណី រត្់
ពនធ រកណាត្់ពីរក ុងហងកង ខ្ដ្លមាន វរសសនីយឯក អ៊ុំ
មាណូ រ ិនធ , រដ្ឋ សលខ្ធិោរ រកសួ ង ោរពារនផ្ទ ដ្ីរបសទស,
មានជាប់ទក់ទង ; សោកជា បងនថ្ា ននសសមត ច សីហន។
សៅនថ្ោ ទី ៨ មីនា ឆាាំ ១៩៧០ មានផ្្ុះបាត្កមែ សៅសមត្ត
សាវយសរៀង របឆុំងនឹង វត្ត មានសយៀកកង សៅកនុងខ្ដ្ន
ដ្ីខ្មែ រ។ ពួ កបាត្ករ ត្រមូវសអាយពួ កសយៀកកង ោកសចញ
ពីរស ុកខ្មែ រ ជាបនទន់។
សៅនថ្ោ ទី 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។
សៅនថ្ោ ទី ១៤ មីនា ឆាាំ ១៩៧០, សសមត ច សីហន សផ្ាើ ទូ សលម
ចុំសពាះ រោឋភិបាល សៅកនុងសនះ រទង់បញ្ហចក់ថា រទង់មិន
គ្នុំរទ ពួ កបាត្ករ សនះស ើយ។
សៅនថ្ោ ទី ១៦ មីនា ឆាាំ ១៩៧០ មានោររបជុំមួយ រវាង
របត្ិភូខ្មែ រ នឹង របត្ិភូ សយៀកកង និង យួ នខ្ងសជើង ខ្ត្
គ្នែនលទធ ផ្ល។

សៅនថ្ោ ដ្ខ្ដ្លសនះ

មានបាត្កមែ ជាថ្ែ ី

របឆុំងនឹងយួ ន សៅមមរដ្ឋ សភា ខ្ដ្លកុំពង របជុំ ពិនិត្យ
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
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ករណី រត្់ពនធ ខ្ដ្លមានសោក អ៊ុំ មាណូ រ ិនធ មានជាប់ទក់
ទង។ ពួ កបាត្ករ ទមទរ សអាយរដ្ឋ សភា សោះរសាយជា
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 កនតុល, 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។
សៅនថ្ោ ទី 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។
សៅនថ្ោ ទី 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 ។
សៅនថ្ោ ទី 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
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
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ោឋភិបាល ដ្ឹកនុំសោយសោក លន់ នល់ មានស្ែះថា
រាជរោឋភិបាលសរសាចរសង់ជាត្ិ។
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 នល់24 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 ត្ជាថ្ែ ី ជាមួ យសហរដ្ឋ អាសមរ ិក។ រត្ូវដ្ឹងថា ស
សមត ច សីហន បានសសន ើសុំសអាយ សោក លន់ នល់ ដ្ឹងនុំ រ
ោឋភិបាល

សរសាចរសង់ជាត្ិ

សោយមាន

ខ្ផ្នទីផ្ល វូ

នសោបាយបីោ៉ាង : ខ្កនសោបាយសសដ្ឋ កិចច, ខ្សវ ងរកផ្ល វូ
ិ នូ វនសោបាយ
ថ្ែ ី ននអនគត្ជាត្ិ និង ពិនិត្យស ើង វញ
ោរបរសទស។
សោក លន់ នល់ សៅសពលសនះ អស្ា ញ
ើ សៅពាបាលជមោ ឺសៅរស ុកបារាុំង
ាុំងពីខ្ម សីហា ឆនុំ ១៩៦៩ សមា ះ។ សៅកនុងរយៈសពលសនះ រទង់ សិ រ ិមត្ៈ,
ឧបនយករដ្ឋ មង្គ្នតទ
ី ១
ី ជាអន ក ទទួ លោន់ដ្ុំខ្ណង បសណា
ណ ះអាសនន ជា
នយករដ្ឋ មង្គ្នតី ននរោឋភិបាលសរសាចរសង់ជាត្ិ។
24
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សៅសពលសនះ រដ្ឋ ខ្មែ រ សថ ិត្សៅកនុង ភាពកស័យទន់ រហូ ត្
គ្នែនលយសុំរាប់ ចុំណាយសបៀវត្ស ដ្ល់អនករាជោរ។ សសដ្ឋ
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
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សរៀបចុំ សធវ ើបណយ ដ្៏អឹកធឹក ននោររំលឹកមួ បទី ១៥ឆនុំ នន
ឯករាជយជាត្ិ សោយមាន ាុំងពិព័រណ៏ជាសាធារណៈ នន
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
គឺសៅនថ្ោ ទី១៩ 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
រពឹត្តិប៍ារត្ ចះផ្ាយសុំរាប់ រយៈសពលពីនថ្ោទី ១៦ ដ្ល់ នថ្ោ ទ២
ី ៥ កកក ោ ឆនុំ
១៩៦៩។
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ិ សនះ សនះ
សទៀត្ សោក លន់ នល់ គ្នត្់មិនហានសសន ើ នូ វ វធី
ខ្ដ្រ សរពាះ បញ្ហារសសើបសនះ ខ្មែ រទូ សៅ ទកជាពទវ សិទធផ្តតច់
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

សរពាះសគសសងក ត្ស ើញថា

រគប់សកមែ ភាពរោឋភិបាល 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 សៅនថ្ោ ទី ១១ មី
ន

ក៏ជាោរបះសបារ

កុំហឹង

សោយសវ ័យភាពខ្ដ្រ

សដ្ើមបីគ្នុំរទ

ននពួ កបះសបារសៅសមត្ត សាវយសរៀង។

សោយសារ

ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨

77

រក ុមប៉ាូ លិស សុំរាប់រកាសសចកត ីសរៀបរយ មវ ះសមត្ថ ភាព វា
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 នថ្ោ ទី ១៨ មី
ន សនះសទ។ ោរបះសបារ សៅនថ្ោ ទី 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
នយជន ជាអន កនសោបាយ ទទួ លោន់ោប់អុំណាចរដ្ឋ ណាមួ យ ; le
politique។
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ពាក់ព័នធនឹង មិត្តបណាសនះ វាមានទុំនក់ទុំនង សោយ
របសោលនឹងរទង់ សិ រ ិមត្ៈ។
សៅកនុង បរ ិបទ ននោរផ្តតច់ទុំនក់ទុំនង រវាង សសមត ច
នឹង រាជរោឋភិបាល ខ្ដ្ល សសមត ច ជាអន កសផ្ត ើមផ្តតច់, 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

លុំោប់បូរាណ ; ordre ancien។
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨

79

សៅកនុងរបវត្ិសាង្គ្សតខ្មែ រ រគប់ោរប៉ានប៉ាង របស់បថ្ជា ន
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
រពឹត្តិោរណ៏ជារបវត្ត ិសាង្គ្សតមួ យ

គឺ

របទូ សភាព

រវាង

អុំណាចរាជសកត ិ ខ្ដ្លសគទកជា អុំណាចរពះ នឹង អុំណាច
រាជរោឋភិបាល ខ្ដ្លមាន របជាពលរដ្ឋ ជាមាចស់។ សៅកនុង
ិ បាទ (épreuve) សនះ ត្រមូវសអាយមានសសចកត ីោាហាន
វនិ
ិ
សលើសលប់ ពីសុំណាក់ ពួ កគូ របឆុំងនឹងរពះ សរពាះវាជា វនិ
បាទ ពិសសស របទល់នឹង អុំណាចរាជសកត ិ ខ្ដ្លមានធាត្
សមែ 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 សៅនថ្ោ ទី 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 ផ្ត ល់ 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

សគោប់សផ្ត ើមមសឹបគ្នន 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 ណវនិ
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 ផ្ត ល់ 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
ិ
ោល (សពលសវោ ននជី វត្)
របស់ខ្មែ រមានក់ៗ។ មសហាទធ ន
ភាព អធែ មជាត្ិ និង អាថ្ិកុំបាុំងសនះ សធវ ើសកមែ ភាពជា
និចច សៅកនុងោររស់សៅ របស់ខ្មែ រ។
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ភាគទី២
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វឌ្ឍក្មម ននក្មាលង
ាំ ប្រឆាំងេីហន
សៅសពលរារត្ី នននថ្ោ ទី១៦ មីន ឆនុំ ១៩៧០ មានោររបជុំ
ពិសសសមួ យ សៅសគហោឋនសោក លន់ នល់ បនទប់ពី ស
សមត ច សីហន រទង់ បដ្ិសសធ មិនរពមទទួ លជួ បរបត្ិភូខ្មែ រ
ខ្ដ្លបុំរងរ ួចសរសចនឹងសៅ គ្នល់រពះអងា សៅរស ុកបារាុំង។
របត្ិភូសនះ ដ្ឹកនុំសោយ រទង់ នសរាត្ត ម កនតុល ជា
ត្ុំណាងពិសសស របស់រពះមាារពះអងា សហើយមាន សោក
ខ្យម សមប
ូ រណ៏ និង ឧប គឹម អាង ជាសមាជិក សដ្ើមបី
ពនយល់ ដ្ល់រពះអងា អុំពី សាថនភាពពិត្ ខ្ដ្លកុំពងសកើត្
ស ង
ើ សៅកនុងរបសទស និង ជុំនួប រវាង របត្ិភូរោឋភិបា
លខ្មែ រ ជាមួ យ របត្ិភូ ននសាថនទូ ត្ យួ នខ្ងសជើង និង
សយៀកកង ខ្ដ្លោត្់ទកជាជុំនួប គ្នែនលទធ ផ្លអវ ីបនត ិច
សសាះ សរពាះ ពួ កយួ ន មិនរពមសលើកយកបញ្ហា ននវត្ត មាន
កងទ័ពរបស់ពួកសគសៅកនុងរស ុកខ្មែ រ សហើយនឹង រពឹត្តិោរ
ណ៏ ខ្ចកមិត្តប័ណាសៅមមរដ្ឋ សភា សៅកនុងមិត្តបណា មាន
សរសសររបឆុំងនឹង នសោបាយ របស់សសមត ចសីហន។ អន ក
ចូ លរបជុំ មាន សោក លន់ នល់ រទង់ សិ រ ិមត្ៈ ឧប គិម
អាង (ឧបនយករដ្ឋ មង្គ្នតីទី៣ ទទួ លបន្ុករកសួ ងសសដ្ឋ
កិចចជាត្ិ និង ហិរ្ា វត្ថុ) វន សមម (រដ្ឋ មង្គ្នតីរកសួ ងសិកា
ធិោរជាត្ិ) អឹង រាមញ (ទីរបឹកាពិសសស របស់សោក
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
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លន់ នល់ និង អត្ិត្រដ្ឋ មង្គ្នតី)។ រសបៀបវារៈ គឺ ោរវាស់ នន
កមាាុំង របស់របជាជាត្ិខ្មែ រ សដ្ើមបី របឈ្រមមនឹងរគប់
រពឹត្តិោរណ៏ ខ្ដ្លវានឹងអាចមានសកើត្ស ើងសៅនថ្ោ ខ្សអ ក។
មកដ្ល់រារត្ី នថ្ោ ទី១៦ មីន គុំនិត្ទុំោក់ សសមត ចសីហន
មិនទន់ជាគុំនិត្ោច់សរសចសៅស ើយចុំសពាះសោក លន់
នល់ សរពាះសោក ជាអភិរកស ខ្ដ្លទកសសមត ចសីហន ជា
រគឺះ ននអភិរកសនិយម។ សទះបីរោឋភិបាលសរសាចរសង់ជាត្ិ
ខ្ដ្លមានសោក ជាអន កដ្ឹកនុំ មានទុំនស់នសោបាយ
មួ យចុំនួនជាមួ យ សសមត ចសីហន ខ្ត្សោកផ្តទល់ គ្នែន
រត្ណាក់ចិត្ត ជាមួ យរពះអងា ស ើយ។ ចុំខ្ណក សសមត ចសីហ
ិ និង មាារបស់រពះអងា រពមទ ុំង រាជវងានវងស
ន វញ
ខ្ត្ងខ្ត្ទកសោក

ជាមនសសសជឿទកចិត្ត

និងជាអន ក

ោរពាររបបរាជានិយម។ ាុំងខ្ត្ពីរស ុកខ្មែ រ ទទួ លបាន
ឯករាជយមក សសមត ចសីហន ខ្ត្ងខ្ត្ខ្ត្ងាុំងសោក លន់
នល់ ជាសមទ័ព ននកងសមមរភូ មិនទ សទះបីដ្ឹងចាស់ថា
ិ យសោធា។ ដ្ូ សចន ះ វា
គ្នត្់មានចុំសណះដ្ឹងត្ិចត្ួ ចកនុង វស័
ជាជសរមើសខ្ផ្អ កសលើោរសជឿទកចិត្តជាងសមត្ថ កិចច សហើយ
សោក នល់ នល់ ដ្ឹងមល ួនចាស់ នូ វរពះហឫទ័យករណា
សនះ។ អវ ីខ្ដ្លសគទកជា នសោបាយជាន់មពស់របស់សសមត ច
សីហន សោក លន់ នល់ ដ្ឹងទ ុំងអស់ សហើយសោក យល់
រពមទ ុំងអស់។ ខ្ត្រត្ូវដ្ឹងថា សៅសពលសនះ គ្នែននរណា
ហាន សចញមមជុំទស់នឹងនសោបាយ របស់សសមត ចសីហ
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
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ន សនះស ើយ។ សបើមានមា ះ ដ្ូ ចករណី សោក សឹម វា, ដ្ក រា
ស,ី សមៀវ សុំផ្ន, ហូ យន់, ហយ នឹម ជាអាទិ៍ រត្ូវសសមត ច
សីហន សជរជាសាធារណៈគ្នែនសុំនចមាត្់ ជួ នោលរហូ ត្
ដ្ូ ចករណីសោក សមៀវ សុំផ្ន រត្ូវបានអាមារត្របស់រពះ
អងា នវសុំរាត្សខ្សៅាមផ្ល វូ និង ករណីសោក សឹម វា
ឲបរ ិវារ សៅវាយកុំសទច សរាងពមភ ោខ្សត្របស់សោក សហើយ
ពួ កអន ករបឆុំងោច់ខ្ត្ ជាពិសសស ពួ កខ្មែ រកមមុយនិសត
ឬ ខ្មែ ររកហម រត្ូវប៉ាូ លិសនសោបាយ ោប់យកសៅសមាាប់
ិ ដ្ូ ចោ៉ាងករណី សោក សៅ
ជាសមាោត្់ រ ីឯពួ កខ្មែ រសសរ ីវញ
បូ រ ី, សៅ មាធូ រា, សៅ ងយ រត្ូវបាន ត្ោសឹក ោត្់សទស
ិ សហើយ បាញ់របហារជាសាធារណៈសៅរត្ពាុំង
របហារជី វត្
រក ឹង។
សគអាចសោទសួ រ ជាសុំនួរបានថា សត្ើ សោក លន់ នល់
សោក បានចូ លរ ួមជាមួ យសសមត ច សីហន របរពឹត្តអុំសពើ
ទ ុំងសនះខ្ដ្រឬសទ

កនុងឋានៈសោក ជាអន កដ្ឹកនុំជាន់

មព ស់មានក់ និង ជាមនសសសជឿទកចិត្ត របស់រពះអងា ?
សុំនួរសនះ ក៏វាមានខ្ដ្រសៅកនុងសត្ិសមបជ្ា ៈ របស់សោក
លន់ នល់ ខ្ដ្លនុំឲសោកមានោររ ួញរាសៅកនុងអារមែ ណ៏
នឹងោក់ចិត្ត

របឆុំងោច់ខ្ត្នឹងសសមត ចសីហន

ជា

ិ
ពិសសស សៅសលើចុំណច ននវបត្ត
ិធុំ ជាមួ យយួ នកមមុយនិសត
ខ្ដ្លសោកដ្ឹងចាស់ថាសសមត ចសីហន ក៏កុំពង រត្សោះនូ វ
បញ្ហាចុំពាក់ោក់រសះសនះខ្ដ្រ ខ្ត្សធវ ើសៅាមសគ្នលោរណ៏
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
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របស់រពះអងា គឺដ្ុំសណាះរសាយាមផ្ល វូ ទូ ត្។ ោរវាយកុំសទ
ចសាថនទូ ត្ យួ នខ្ងសជើង និង សយៀកកង សោយយវជន
ខ្ដ្លមិនបានសរគ្នងទក សត្ើវាជាទិននោរណ៏ថ្ែីសុំរាប់សោក
លន់ នល់ និង សសមត ចសីហន ? ចុំសពាះសោក អិន ាុំ ទសងវ ើ
សនះ គឺពិត្ជាោរពួ ត្សភា ើង ននរពឹត្តិោរណ៏ នថ្ោ ទី១៨ មីន។
សសមត ចសីហន ជាបគា ល មានចរ ិត្សវវឆវ ខ្ដ្លនុំឲរពះ
អងា មិនអាចទប់កុំហឹងរពះអងា បានស ើយ សៅចុំសពាះ
មមរពឹត្តិោរណ៏ខ្បបសនះ។ កុំហឹងសនះឯង ខ្ដ្លជាកាត
នុំបសងក ើត្សោោហលដ្ល់របជាជាត្ិខ្មែ រ។
សបើរពះអងា

សមចិត្តឲគណរបត្ិភូ

សៅសពលសនះ

ដ្ឹកនុំសោយរទង់

កនតុល ខ្ដ្លរាជរោឋភិបាល រពមទ ុំងមាារបស់រពះអងា
បុំរងប្ចន
ូ ចូ លគ្នល់
រពឹត្តិោរណ៏ពិត្

សដ្ើមបី

ថាវយជូ នព័ត្៏មាន

អុំពី

ខ្ដ្លកុំពងសកើត្មាន សៅកនុងរបសទស

របខ្ហលនឹងអាច មានដ្ុំរសាយ នូ វោរយល់រច ុំគ្នន រវាង
រពះអងា នឹង រាជរោឋភិបាលសរសាចរសង់ជាត្ិ។
ខ្ត្ដ្ុំសណើរ ននរពឹត្តិោរណ៏សនះ វានុំសៅរកទុំនស់ធុំចមបង
រវាង រាជាអុំណាច នឹង របជាអុំណាច ខ្ដ្លវាសថ ិត្សៅកនុង
សភាពសមាោត្់ ោប់ាុំងពីឆនុំ ១៩៦៧ មកសមា ះ ខ្ដ្លវា
ោុំខ្ត្មានផ្តកសភា ើង នឹងអាចនុំឲសវះរស ុកខ្មែ រជាសភា ើង នន
ិ
វបត្ត
ិនសោបាយ។
សួ រថាសត្ើរទង់ សិ រ ិមត្ៈ ជាចុំខ្ណក ននផ្តកសភា ើងមួ យខ្ដ្រ
ឬសទ ?
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
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ចុំសពាះសោក លន់ នល់ វត្ត មានរទង់ សិ រ ិមត្ៈ សៅកនុងរោឋ
ភិបាល ជាទមោ ន់នសោបាយ សុំរាប់បុំសពញសបសកកមែ ដ្៏
ពិបាក គឺសរសាចរសង់ជាត្ិ ខ្ដ្លជាសគ្នលសៅ កុំ រ ិត្សោយ
សសមត ចសីហន។ កនុងឋានៈ ជាឧបនយករដ្ឋ មង្គ្នតីទី១ និង
រដ្ឋ មង្គ្នតីរកសួ ងមហានផ្ទ

រទង់មានភារៈសរៀបចុំឲមានស

ិ នូ វដ្ុំសណើរោរ ជា ធមែ ា, របរកត្ី និង
ណា
ត ប់ធានប់ស ើង វញ
របកបាមឋាននរកម រវាង រដ្ឋ បាលមជឈឹម នឹង រដ្ឋ បា
លសមត្ត និង អងា ោររដ្ឋ ដ្៏នទសទៀត្ សៅកនុងរពះរាជាណាច
រក។ រត្ូវដ្ឹងថា អភិបាលសមត្ត និង អន កដ្ឹកនុំ អងា ោររដ្ឋ
មួ យចុំនួនធុំ បានទទួ ល ដ្ុំខ្ណង សោយសារមល ួនជាអន ក
អបអម ននសសមត ចសីហន និង រគួ សារ ននអន កមានង មូ និច
ខ្ដ្លនុំឲពួ កទ ុំងសនះ
រកសួ ង

មិនសូ វសគ្នរព

ចុំសពាះអុំណាច

ខ្ដ្លមល ួនសៅសរោមោររត្ួ ត្រា។

សាថនោរណ៏

ខ្បបសនះ នុំបសងក ើត្ រដ្ឋ បាលរសបគ្នន ខ្ដ្លជាបណា
ត ញ នន
អុំសពើពករលួ យ

បសងក ើត្ដ្ុំសៅ

រលួ យជាត្ិ។

វាយរបហារ

ចុំណចសនះ គឺវាចាស់ជា នឹងទងា ិចអុំណាចសសមត ចសីហន
ជាពុំខ្ន ដ្ូ សោនះ រទង់ សិ រ ិមត្ៈ បានោាយ ជាសរត្ូវ នន
អុំណាច របស់រពះរបមមរដ្ឋ ខ្ដ្លនុំសអាយសសមត ចសីហន
យល់ស ើញថា

រគប់គសរមាង

ននរោឋភិបាលសរសាចរសង់

ិ
ជាត្ិ ជាវធានោរ
របឆុំងនឹងរពះអងា ខ្ត្មត ង ខ្ដ្លមាន
រទង់ សិ រ ិមត្ៈ ជាសមនុំ។ ោរប៉ាះទងា ិចគុំនិត្គ្ននផ្តទល់ រវាង

ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
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សសត ចទ ុំងពីរអងា សនះ សៅកនុងសមាជាត្ិ ទី២៨29 រ ិត្ខ្ត្
បញ្ហចក់ ដ្ល់សសមត ចសីហន ថារពះអងា កុំពងខ្ត្របឈ្
រមម ទល់នឹងសរត្ូវមួ យ ខ្ដ្លគ្នែន ោររញ់រារបឆុំងនឹង
ិ រទង់ មានភាព
រពះអងា សនះស ើយ។ រ ីឯរទង់ សិ រ ិមត្ៈ វញ
សសាែះរត្ង់ធមែ ា ចុំសពាះ សសមត ចសីហន កនុងឋានៈជារពះ
ិ នន
រាជវងានវងស ខ្ត្រទង់ មិនអនសរគ្នះ ដ្ល់សគ្នលវធី
រសបៀបដ្ឹកនុំ របស់សីហន សនះស ើយ។ និវត្ត ន៏ ននរទង់
ិ
ិ ាមោរអស្ា ើញ របស់
ចូ លកនុងជី វត្នសោបាយស
ើង វញ
សោក លន់ នល់ ឲចូ លរ ួម បសងក ើត្រោឋភិបាលរសចរសង់
ជាត្ិ វាសសទ ើរខ្ត្ជាោរត្ពវ កិចច ជាខ្មែ រមួ យរ ូបសុំរាប់រទង់
ិ
សោយសមើលស ើញថា ជាត្ិកុំពងជួ បនឹង អនត រាយរគប់ វស័
យ។ ទុំនក់ទុំនងរទង់ ជាមួ យសោក លន់ នល់ វាមានសរឿង
ោស់រ ួមគ្នន គឺថា សៅឆនុំ ១៩៥១ សោកទ ុំងពីរ បានរ ួមគ្នន
ជួ យ គណបកសនសោបាយ សមមរៈប៉ាណា
ណ ោរ30 សហើយសៅ
សពល សបាះសឆនត្សាកល សរជើសសរ ីសត្ុំណាងរាង្គ្សត គណបកស
សនះ ទទួ លបានអាសនៈពីរ។ សទះបីសរោយមក សោកទ ុំង
ពីរ

ិ
សបាះបង់ជី វត្នសោបាយ

ខ្ត្សោកសៅខ្ត្

រកា

មិត្តភាពជានិចច, សោក លន់ នល់ សរជើសសរ ីស អាជិ
សមាជជាត្ិទី២៨ ជាសមាជចងសរោយ ននរបបសងា មរាង្គ្សតនិយម សធវ ើ
ស ើងសៅកនុងនថ្ោ ទី ២៧, ២៨ ខ្មធន ូ ឆនុំ ១៩៦៩។ សៅសពលសាមាជសនះ ស
សមត ច សីហន ហាមមិនឲត្ុំណាងរាង្គ្សត ចូ លរ ួម សរពាះរដ្ឋ សភា មានទុំនស់
នសោបាយជាមួ យរពះអងា ដ្បិត្ រដ្ឋ សភាសនះ សបាះសឆនត្រពមឲរោឋភិបាល
សធវ ឯ
ើ កជនភាវ ូបនីយកមែ វ ិស័យធានគ្នរ និង សសវាធានរាប់រង។
30
គណបកសសនះ បសងក ត្
ើ សោយសោក ញុក
ឹ ជូ ុ ង សៅឆនុំ ១៩៤៧។
29
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ិ រ ីឯរទង់ សិ រ ិមត្ៈ សរជើសយក អាជិ
ពសោធា ជាផ្ល វូ ជី វត្
ិ រមសគ្ននពិត្ ខ្ត្
ពទូ ត្ ជាចុំណង់ចូលចិត្ត។ មាគ្ន
៍ា ជី វត្ពី
សៅកនុងសគ្នលសៅរ ួម គឺទកមល ួនជាអន កបុំស រ ីជាត្ិ។ សៅពី
ចមាោយពិត្ ខ្ត្រទង់សិ រ ិមត្ៈ សៅខ្ត្ាមសសងក ត្ ោរ
ដ្ឹកនុំរបស់សសមត ចសីហន សហើយាមសពលសវោបនត ៗមក
រទង់សមើលស ើញថា នសោបាយសនះ ទទួ លបរាជ័យជាក់
ខ្សត ង ខ្ដ្លវាមាន សដ្ើមសហត្ ពីរោ៉ាងផ្គ ួបគ្ននគឺ : ជសរមើស
ននបនទត្់នសោបាយភាន់រច ុំ និង ចរ ិត្ របស់ សីហន។
ដ្ូ ចោ៉ាង សាទរ ននរបបសងា មរាង្គ្សតនិយម មានសៅកនុង
អារមែ ណ៏ខ្មែ រ ខ្របោាយបនត ិចមត ងៗ សៅជា ដ្ុំសណើរនន កងវ ះ
ិ
ជុំសនឿ, មនទ ិល, គណវបត្ត
ិ ននមា ឹមសាររបបខ្ត្មត ង។ ោរ
រំសជើបរំជួល ជាោរបារមភ សនះ សកើត្សចញពីហិងា ននរទ ុសត
សីលគុំនិត្ (mauvaises pensées) របស់សសមត ចសីហន
ខ្ដ្លជាធាត្ធមែ ជាត្ិ ននចរ ិក របស់រពះអងា ។ ចរ ិកសាវា
ខ្បបសនះ វាខ្ឃ្លុំងអន កសសន ហាជាត្ិរគប់រ ូបមិនឲសធវ ើោរបុំ
សរ ីជាត្ិបាន, វាហាក់បីដ្ូចជា សសចកត ីរសឡាញ់មាត្ភូ មិ វា
ជា និវារណោឋន31 សុំរាប់អនកទ ុំងសនះ។ សសមត ចសីហន រពះ
អងា ពាក់ មិនរត្ឹមខ្ត្ង្ហរជាបីាជាត្ិ គឺរទង់ទករបជា
ជាត្ិ ជាសមបត្ត ិផ្តទល់ របស់រទង់ សហើយ រទង់ដ្ឹកនុំជាត្ិ
ខ្បបហិននហ32បុំផ្ត្។ របជាភិថ្ត្ិ របស់រពះអងា វាជាអ
31
32

និវារណោឋន, កខ្នា ងហាមមិនឲរស់សៅបាន។
ហិននហ, ខ្ដ្លសថាកផ្ងនហខ្ងមូ ច។
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វា នន របជានិយម-ផ្តតច់ោរ ខ្ដ្លទក គុំនិត្សសន ហាជាត្ិ
អន កដ្នទ ជាសរត្ូវនឹងរពះអងា ។ បនទប់ពីរស ុកខ្មែ រ ទទួ ល
បានឯករាជយមក របសទសបានធុំដ្ឹងកត ី ខ្ត្សសមត ចសីហន
ិ
វញ
គុំនិត្រពះអងា សថ ិត្សៅកុំចីជានិចច ខ្ដ្លវានឹងនុំ
សរគ្នះថានក់ដ្ល់របជាជាត្ិ។ ចុំណាប់អារមែ ណ៏ របស់រទង់សិ រ ិ
មត្ៈ សនះឯង ខ្ដ្លនុំឲរទង់មាន សសចកត ីសបត ជាាចិត្តនឹងបត ូ
ររសបៀបដ្ឹកនុំ សហើយ កត្ិោ33សនះ សោក លន់ នល់ ដ្ឹង
ចាស់ណាស់ថារទង់ សិ រ ិមត្ៈ មិនសាទក់សសទ ើរសទៀត្ស ើយកនុង
ផ្ល វូ ចិត្ត របឆុំងនឹងកបិចិត្ត34 របស់សសមត ចសីហន។ ជា
ឧទហរណ៏ សៅសពលសោក លន់ នល់ អស្ា ើញសៅពាបាល
ជមោ ឺសៅរបសទសបារាុំង ពីនថ្ោ ទី ៣០ត្ោ រហូ ត្ដ្ល់នថ្ោ ទី១៨
កមភ ៈ ឆនុំ ១៩៦៩, រទង់ សិ រ ិមត្ៈ រត្ូវបានខ្ត្ងាុំង ជា
នយករដ្ឋ មង្គ្នតីសតីទី សហើយ កនុងរយៈសពលសនះ រទង់ ដ្ឹកនុំ
នសោបាយ ខ្កទរមង់ ខ្ដ្លជានសោបាយផ្្ុយពីគុំនិត្
របស់សសមត ចសីហន ទ ុំងរស ុង។ ោរខ្កទរមង់សនះ ជាសារ
មួ យដ្ល់ជីវកមាាុំងជាត្ិទ ុំងឡាយថា សៅរស ុកខ្មែ រ វាអាច
មាន នសោបាយសផ្សងមួ យសទៀត្ពីនសោបាយ របស់ស
សមត ចសីហន ខ្ដ្លវាអាចនុំរបសទសសចញពីអនត រាយជាត្ិ។
ចុំសពាះរទង់សិ រ ិមត្ៈ ចលករ ននអភិវឌ្ឍន៏ គឺ រពលឹងសាែរត្ី
ននមនសស គឺថា ភាវៈមនសិោរ ជាអុំសណាយផ្ល ដ្ល់ ោរ
33
34

កត្ិោ, សសចកត សី បត ជាាចិត្ត។
កបិចត្
ិ ត , ចិត្តសាវា, Caprice.
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អភិវឌ្ឍន៏ របយ័ត្ និង ទទួ លោរមសរត្ូវ។ សសដ្ឋ កិចចជាត្ិ
ខ្មែ រ រត្ូវមានមូ លោឋន នូ វោរទុំនក់ទុំនង ខ្ដ្លមានរគឹះ
ជាោរបតរពាណិ
ូ
ជាកមែ ជាមួ យរបសទសដ្នទសទៀត្ សៅកនុង
ដ្ុំបន់ និង សៅសលើពិភពសោក។ ដ្ូ សចន ះ វាជាោរោុំបាច់
នឹងសបើកទវររបសទស

សដ្ើមបីឲសសដ្ឋ កិចចជាត្ិ

អាចដ្ក

ដ្សងា ើម នូ វមយល់ ននោរ រ ីកចសរមើន, សបើនិោយឲមា ី គឺរត្ូវ
សធវ ើសសដ្ឋ កិចចសសរ ីពិត្របាកដ្។ ោរោរពារ គុំនិត្ផ្្ុយោច់
ខ្ត្ពីសសមត ចសីហន សៅចុំសពាះមមផ្តទល់ សៅកនុងសមា
ជាត្ិសលើកទី២៨

សោយគ្នែនសសា ើបកនុងចិត្តសសាះ

ជាោរ

បញ្ហចក់ចុំសពាះសោក លន់ នល់ ថា រទង់សិ រ ិមត្ៈ រទង់នឹង
ិ
សដ្ើរសៅមម មិនបកសរោយវញស
ើយ គឺថា យកនូ វជសរមើស
ននសោបាយថ្ែ ី សុំរាប់សរសាចរសង់ជាត្ិ ជាគុំនិត្សាថពរ។
រពឹត្តិោរណ៏ ខ្ដ្លមានសកើត្ស ើងបនទប់មក វាជាោភ
ជ័យមួ យ សុំរាប់សមិទធិកមែ នូ វោរបតរនសោបាយកស័
ូ
យធន
របស់សសមត ច សីហន។ រទង់សិ រ ិមត្ៈ មានរបត្ិកមែ ដ្ូ ច
សោក Jule Ferry35 ខ្ដ្លមាន ទសសនៈថា ោោនវត្ត ភាព
(opportunité)

វាមាន

ត្ួ នទីសុំខ្ន់ណាស់

សៅកនុង

ិ
នសោបាយ ខ្ដ្លវាសរបៀបដ្ូ ចនឹង សិលបៈ ននវទាសាង្គ្
សត។
ចុំសពាះរទង់ សៅសពលខ្ដ្លោរដ្ឹកនុំផ្តតច់ោរ ោាយជា

នយជន (le politique) បារាុំងសៅសត្វត្សទី១៩ ខ្ដ្លបានសធវ ើខ្កទរមង់
សុំខ្ន់ ដ្ូ ចោ៉ាង សសរ ីភាព ននសារព័នមា
៏ ន, សសរ ីភាព ុំ និង សហជីព,
សាោបឋមសិការ បរ ិស័ទ ជាោរ ិយកមែ និង គ្នែនយកត្នមា ។
35
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របព័នធ វារត្ូវមានជាោុំបាច់ គណបកសរបឆុំងមួ យ សដ្ើមបី
របឈ្រមមនឹងរបព័នធសនះ។

គណបកសរបឆុំងសៅសពល

សនះ គឺ រាជរោឋភិបាលសរសាចរសង់ជាត្ិ និង រដ្ឋ សភា
ខ្ដ្លរទង់ ទកជាកមាាុំង ននោរខ្កទរមង់ ខ្ដ្លជាោោន
វត្ត ភាព ខ្ដ្លរត្ូវខ្ត្ោប់យកជាោុំបាច់។
ោរសបត ជាាចិត្តខ្ចប់មច ួន ាុំងពីសដ្ើមកុំសណើត្ ននរោឋភិបា
លសរសាចរសង់ជាត្ិ រហូ ត្មកដ្ល់រារត្ីនថ្ោ ទី១៦ មិន របស់
រទង់ អុំពីោរខ្កទរមង់ជាត្ិ នុំឲសោក លន់ នល់ បតរសសច
ូ
ិ
កត ីសសរមចចិត្ត សៅចុំសពាះវបត្ត
ិនសោបាយ ខ្ដ្លកុំពង
សកើត្ស ើង។

សដ្ើមស ើយសោក

ទល់ចិត្តនឹងសដ្ើមគុំនិត្

ហាក់បីជាមានោរសទើស

របស់រទង់សិ រ ិមត្ៈ

កនុងសរឿង

ជាប់ទក់ទង ននោរសបាះមិត្តប័ណណ របឆុំងនឹងសសមត ច
សីហន សរពាះសោក សៅមានជុំសនឿថា សោកនឹងអាចរក
ដ្ុំសណាះរសាយជាមួ យនឹងសសមត ចសីហន បាន។ ខ្ត្ ោរ
ជខ្ជកពិភាកាគ្នន កនុងរត្ត ិោលនថ្ោ ទី១៦ នុំរំសលច នូ វ
គុំនិត្សុំខ្ន់ជាសរចើន ខ្ដ្លធានដ្ល់សោកថា សសមត ច
សីហន មិនខ្មនជាមនសស ខ្ដ្លមិនអាចប៉ាះពាល់បាន
ស ើយ។ កនុងករណីណាក៏សោយ រពះអងា ក៏មិនខ្មនជាអាទិ
សទពសនះខ្ដ្រ សរពាះរស ុកខ្មែ រ មានរដ្ឋ ធមែ ន្ា សុំរាប់សោះ
រសាយ ជសមាាះនសោបាយ រវាង សាថប័ន និង សាថប័ន។ អវ ី
ខ្ដ្លមិនទន់ដ្ឹង គឺរបត្ិកមែ ននរបជារាង្គ្សត សៅសពលណា
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ខ្ដ្លមាននរណា ហានបុំពានបគា លសីហន ខ្ដ្លរបជារា
ង្គ្សតទកជានរសទព36។
សៅសលើចុំណចសនះសោក ឧប គឹម អាង សោក បង្ហាញទ
សសនៈ សដ្ើមបី រសាក នូ វោរបារមភ របស់សោក លន់ នល់ :

ពិត្ណាស់ថា របជារាង្គ្សតខ្មែ រ សៅខ្ត្ទកកនុងចិត្តថា សសមត ច
សីហន

ជារពះមហាកសរត្

ខ្ដ្លមិនអាចនរណាមានក់

បុំពានបាន ខ្ត្សបើហានសធវ ើ វានឹងអាចនុំបសងក ើត្ោរបងហ ូរ
្ម និង សងក រសៅកនុងរពះនគរ។ ដ្ូ សចន ះ ោរបតរូ របប
ិ សាង្គ្សត ត្ឹង រឹង និង
នសោបាយ របស់សសមត ច រត្ូវសរបើ វធី
របយ័ត្ គឺថា បនតុះបង្ហអប់ សីហន ជានយជន ខ្ត្សជៀស
នឹងប៉ាះពាល់ដ្ល់សីហន ជាអភិសិត្តរាជ។ រត្ូវកុំសភា ចថា
ទុំនស់ខ្ដ្លមានសកើត្ស ើង គឺជារពឹត្តិោរណ៏ ននរបវត្ត ិសា
ង្គ្សត ខ្ដ្ល រាជរោឋភិបាល របឆុំងសចញមមនឹងរពះមាចស់
ននរពះរាជាណាចរក។ ទសសនៈសនះ គឺសោក ចង់បញ្ហចក់ថា
អវ ីខ្ដ្លរត្ូវសជៀសវាង គឺ ោរបុំបាក់មម ននរាជានិយម
ខ្ដ្លរបជារាង្គ្សត ទកជាមា ប់ ននសសចកត ីសម។
ចុំសពាះសោក វន សមម : រាជរោឋភិបាល ខ្ដ្លទទួ ល

ឹ នុំជាត្ិ រត្ូវសរបើអុំណាចសពញ
អុំណាចពីរដ្ឋ សភា សដ្ើមបីដ្ក
ចាប់សនះ សដ្ើមបីរបឆុំងនឹងនសោបាយបុំផ្តាញជាត្ិ របស់
សសមត ច។ សបើសៅនុំគ្ននរញ់រា ចាស់ជាសពលសវោ វានឹងហច
ឹ
ឱោស ឲសសមត ច វលរត្
ប់ចូលរស ុក សហើយនឹងយកជន
36

នរសទព, សទវាននមនសស។
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ទ ុំងឡាយ ខ្ដ្លរទង់ទក ជាអន កកបត្់នឹងរពះអងា សៅ
ឹ ថា ពួ ក
ិ
របហារជី វត្សៅរត្ពាុំ
ងរក ឹងជាពុំខ្ន។ រត្ូវដ្ង
សយើងសនះឯង ខ្ដ្លរពះអងា ទកកនុងរពះហឬទ័យរ ួចសហើយ
ថាជា ជនកបត្់ជាត្ិ, ដ្ូ សចន ះ សហត្អវ ី ក៏សយើងមានគុំនិត្
រសអ័ពទសមា ះ ដ្ល់សៅជាលោ ង់ នុំគ្ននអងគុយោុំមចចុរាជ មក
សរៀបចុំពិធីហត្កមែ (បូ ជាយ្ា ) !
ិ រទង់មានសសមា ងខ្មងពិត្ ខ្ត្រកា
រ ីឯរទង់ សិ រ ិមត្ៈ វញ
នូ វអកបបកិ រ ិោសោ ប់សាោត្់ជានិចច សៅសពលខ្ដ្លរទង់ ចង់
ពនយល់សោក លន់ នល់ អុំពន
ី សោបាយអពារកឹត្ និង ច
រ ិកគ្នែនហិនហន37 របស់សសមត ច : សសមត ច សីហន មិនរត្ឹម

ខ្ត្យក យួ នកមមុយនិសតជាមិត្ត ខ្ត្ប៉ាសណា
ណ ះសទ គឺរពះអងា
ជួ យពួ កសនះផ្តទល់ សោយបុំពាន នសោបាយអពារកឹត្
របស់រពះអងា ខ្ត្មត ង។ រពះអងា មានហិនលកេ ណ៏38 មួ យ
អារកក់បុំផ្ត្ គឺោរមិនទទួ លមសរត្ូវ, សៅសពលណាខ្ដ្ល
រពះអងា សធវ ើមស រពះអងា ខ្ត្ងខ្ត្រកអន កណាមានក់ ឬ រក ុម
ណាមួ យ យកសគមកសធវ ើជា អន កមានសទស ឬ ជា អន ករង
កុំហស (bouc émissaire) សដ្ើមបីយកមកសធវ ើរបជាទណា សៅ
ចុំសពាះមមរបជារាង្គ្សត។ មនសសខ្បបសនះ សត្ើសយើងសៅមាន
សងឃឹមអវ ីសទៀត្ នឹងមែ ីឃ្លែត្រកដ្ុំសណាះរសាយ ាមផ្ល វូ បញ្ហា
ខ្ដ្លជាផ្ល វូ ោច់រសោល គ្នែនទ ុំងទីកខ្នា ងខ្ដ្លរត្ូវសៅ
37
38

ហិនហន, ោរសាាល់មសរត្ូវ។
ហិនលកេ ណ៏, ខ្ដ្លមានលកេ ណៈសថាក។

(note de bas de page - suite)
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ដ្ល់ផ្ង។ សសមត ច រទង់សាាល់ខ្ត្ដ្ុំសណាះរសាយខ្ត្មួ យគត្់
គឺរត្ូវខ្ត្

ចះោញ់អញ

សហើយរត្ូវនុំគ្នន

សៅ39អញខ្ត្

ប៉ាសណា
ណ ះ។ ចាប់ខ្ដ្លសសមត ច យកមកអនវត្ត គឺចាប់សង
សឹក (loi du talion) សពាលថា ជាចាប់ ផ្ត នទសទសមនសស
សោយ សមាាប់សោលខ្ត្មត ង សរពាះឯងរបឆុំងនឹងអញ
សហើយ យកសខ្ែច សៅសោលសលើគុំនរសខ្ែច បនទប់មក
យក្ម មកោងនដ្របោក់្ម។ សសមត ច ជាសភាព
បរស វារគ្នន់ខ្ត្ជាោររសនម របស់របជារាង្គ្សតសពចៈ (មិន
រ ឹងរ ូស) ខ្ត្សបើសៅចុំសពាះមមរបជារាង្គ្សត ជាពលរដ្ឋ សាាល់
សិទធិមល ួន ចាស់ជារពះអងា មានចរ ិក ជាបរសអនគម40
ខ្ដ្លមិនឋិត្សៅកនុង សណា
ត ប់ធានប់ ននទសពិធរាជធម៏ ជា
ពុំខ្ន។
សៅរត្ង់ចុំណចសនះរទង់សិ រ ិមត្ៈ មានបុំណងចង់ បញ្ហចក់
ថារទង់ មានកងវ ល់ត្ិចត្ួ ចអុំពីរបត្ិកមែ ននរបជារាង្គ្សត
គ្នុំរទសសត ចសីហន

សរពាះសៅកនុងទុំសនៀមខ្មែ រ

សសត ចណា

ខ្ដ្លជាអន កដ្ឹកនុំជាត្ិ មិនសគ្នរពទសពិធរាជធម៏ និង
ជាមនសសមានះ ខ្ត្ងខ្ត្របជារាង្គ្សតសអ ប់សមព ើមជានិចច ដ្បិត្
ថា របជារាង្គ្សតខ្មែ រជា ពទធ មាមកៈ។ របជារាង្គ្សតខ្មែ រ ជារបជា
រាង្គ្សតសពចៈពិត្ចុំសពាះអន កដ្ឹកនុំ ខ្ត្ខ្ត្ងខ្ត្ សរងះ41

សៅ, ឈ្រឱបនដ្គុំនប់ ឬ បត ឹង។
មនសសអនគម, មនសសាមចិត្តសទើង លះបង់នូវទមាាប់លអ។
41
សរងះ, ពីសរគ្នះគ្នន, របឹកាគ្ននសអាយស ើញមសរត្ូវ។
39
40
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សហើយបនត សងើបជាសមព ័នធ របឆុំងជានិចចនឹងអុំសពើអរបិយ
នសពលណាមានឥសសរជនណាមានក់ ហានសចញមមដ្ឹកនុំ
បដ្ិវត្ត ន៏។
មននឹងមកជួ បសោក លន់ នល់ រទង់សិ រ ិមត្ៈ បានរបាប់
សោក ឧប គឹម អាង ឲសៅសួ រសោបល់សោក អិន ាុំ កនុង
ឋានៈសោកជារបធានរដ្ឋ សភាសត ីទី អុំពីលកេ មណា ខ្ដ្ល
អាចប្ឈប់ដ្ុំខ្ណង

ិ
របមមរដ្ឋ អស់មួយជី វត្។

ចុំសពាះ

សោក អិន ាុំ ដ្ុំខ្ណងសនះ ជាដ្ុំខ្ណងខ្ត្ងាុំង សោយ
សភា (រដ្ឋ សភា និង រក ុមរពឹការពះរាជាណាចរក) ដ្ូ សចន ះ
សភា អាចដ្កហូ ត្ដ្ុំខ្ណងសនះបានរគប់សពលសវោ សរពាះ
មានខ្ត្ រពះមហាកសរត្មួ យអងា គត្់ ខ្ដ្លមានត្ុំខ្ណង
ិ
អស់មួយជី វត្ខ្ដ្លមានោរសៅក
ន ុ ងរដ្ឋ ធមែ ន្ា ។ សោបល់
សនះរទង់ សិ រ ិមត្ៈ បានយកមកជុំរាបបខ្នថ មដ្ល់សោក
លន់ នល់ សៅសពលរបជុំ សរពាះរទង់យល់ស ើញថាសោក
លន់ នល់ ធាាប់សធវ ើសៅរកម មននឹងសធវ ើទហាន ដ្ូ សចន ះ
សោកនឹងយល់អុំពីបញ្ហាគត្ិយត្ត សនះ។ ចុំណចសនះ ហាក់
បីដ្ូចជា ទក់ទញោរយកចិត្តទកោក់សោក លន់ នល់
ិ
សរពាះសៅកនុងជី វត្

របស់សោក

សោកខ្ត្ងខ្ត្ទកផ្ល វូ

ចាប់ ជាផ្ល វូ សីលធម៏។ អគឃសោបល់42 របស់សោក អិន
ាុំសនះ វាហាក់បីជួយកុំោចិត្តសោក ឲសធវ ើោរសសរមចចិត្ត
ិ ា សា ននជី វត្របស់
ិ
សៅចុំសពាះមមវញ្ហ
សោក ខ្ដ្លសោក
42

អគឃសោបល់, សោបល់មានត្នមា ។
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សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨

100

នឹកសៅកនុងចិត្តសោកថា វាអាចជាអុំសពើកបត្់ជាត្ិ សរពាះ
ជាអុំសពើកបត្់រពះមាចស់ខ្ផ្នដ្ី ដ្ូ ចោ៉ាងសោក ោប ឈ្ួ ន
បានរបរពឹត្តិ សហើយខ្ដ្ល មានសោក ជាសមបញ្ហាោរ នន
ិ
របត្ិបត្ត ិោរ ាមោប់ជនកបត្់សនះ សដ្ើមបីរបហារជី វត្។
សោបល់ទ ុំងឡាយ ខ្ដ្លសោក លន់ នល់ របយ័ត្សាតប់
និង របខ្មរបមូ ល យកមកពិោរណា អស់មួយរារត្ី វាមាន
អនភាពខ្ាុំង សៅសលើសត្ិសមបជ្ា ៈ របស់សោក ខ្ដ្លនុំ
បតរូ បពវ ច រ ិោ ពីអនកសីហននិយមគ្នែនលកេ មណា រសប់
កនុងមា ប់43បារមីរពះខ្ន់រាជយ សហើយនិង ធាាប់អងគុយហែ ប44
ជាមង្គ្នតីកនុងរកឡារពះគុំនល់ សៅជា ឧនទមឥត្សីមា, សត្ើ
សោក ភាន់របាជាា សទដ្ឹង ? សទ, សោក លន់ នល់ សរោយពី
បានពិោរណាអស់មួយរត្ត ោល វាហាក់បីដ្ូចជាភាាក់មល ួន
ថាសសមត ច ទកសោក ជាមនសសលោ ីសលោ ើមានក់, សរពាះសៅកនុង
ជុំនួប រវាងសោក និង រពះអងា សៅទីរក ុងបារ ីស45 រទង់
បានអនសាសដ្ល់សោក ឲសោះរសាយបញ្ហាសយៀកកងសៅ
កនុងទឹកដ្ីខ្មែ រជាបនទន់, ចះសហត្អវ ីសៅសពលសនះ រពះអងា
ិ មាន ចុំសពាះរបជាបាត្កមែ សោយឯក
មានរបត្ិកមែ អ វជា
ឯង របឆុំងនឹងសយៀកកង រហូ ត្សោទរបោន់ថា រោឋភិ
បាល ជាអន កសៅពីសរោយ សដ្ើមបីរបឆុំងនឹងរពះអងា ។ ោរ

រសប់កនុងមា ប់, ឈ្ររជកមា ប់។
អងគុយហែ ប, ខ្បបមងគុយបត្់សជើងគ្នល់កសរត្ិយ។៏
45
ជុំនួបសៅខ្មកមភ ៈ ឆនុំ ១៩៧០។
43
44
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បដ្ិសសធ ននរពះគុំនល់ របស់សសមត ច ជាមួ យនិងរបត្ិភូ
សរៀបចុំស ើងសោយរពះមហាកសរត្ិោនី និង រោឋភិបាល ជា
ចុំណចបុំខ្បក រវាង រោឋភិបាល និង រពះអងា , មិនខ្ត្
ប៉ាសណា
ណ ះរពះអងា

មានរបត្ិកមែ សវវឆវចុំសពាះរោឋភិបាល

ខ្ថ្មសទៀត្ រហូ ត្សោទរបោន់រោឋភិបាលថា ជាបនកបត្់
ជាត្ិ។ សលើចុំណចសនះឯង ខ្ដ្លសោក លន់ នល់ មិនអាច
ទទួ លយកបាន សហើយទកជា ទសងវ ើ ននសង្គ្ង្ហាម របោស
ស ើងសោយសីហន របឆុំងនឹងរបជាជាត្ិខ្មែ រ ខ្ដ្លត្រមូវ
ឲរោឋភិបាល ោរ46មិនឲសកើត្ស ើង សរពាះវាជាោរ ិយកមែ
របស់រោឋភិបាល

ខ្ដ្លបានទទួ ល

សសចកត ីទកចិត្តពីរដ្ឋ

សភា និង ទទួ លោរមសរត្ូវ សៅចុំសពាះមមសាថប័នសនះ។
សោបល់ របស់សោក អិន ាុំ ថា សភាជាត្ិ អាចដ្ក
ពីសសមត ចបាន, គុំនិត្សនះ ចុំសពាះ

ត្ុំខ្ណងរបមមរដ្ឋ

សោក លន់ នល់ វារត្ឹមរត្ូវ អាចនឹងយកមកអនវត្ត បាន
សរពាះសភាជាត្ិ ជាអងា ោរ ខ្ត្ងាុំង មមដ្ុំខ្ណងសនះ
ដ្ូ សចន ះអងា ោរសនះ ក៏មានអុំណាចនឹងដ្កហូ ត្វាបានខ្ដ្រ។
សួ រថាសត្ើសោក លន់ នល់ អាចទកចិត្តសភាជាត្ិបានខ្ដ្រ
ឬសទ ?
ដ្ូ ចបានជុំរាប់ខ្ងសលើរ ួចមកសហើយថា រដ្ឋ សភាសៅសពល
សនះ មានសមប
ុ រនសោបាយជា អន កសាតុំនិយម សហើយគ្នុំរទ

46

ោរ, រារាុំង, ឃ្លត្់ខ្ង
ុំ ។
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នសោបាយ ននោរខ្កទរមង់សសដ្ឋ កិចច របស់រោឋភិបាល។
គួ រសលើកយកមកពិនិត្យ អុំពីគុំនិត្នសោបាយ ខ្ងសវវ ង
ិ
និង ខ្ងសាតុំ សៅកនុងជី វត្នសោបាយខ្មែ
រ សដ្ើមបីរសួ ល
ិ
យល់អុំពី វបត្ត
ិនសោបាយសៅរស ុកខ្មែ រ។
ពួ ក្រវេ ងនិយម
សៅទសវត្ស ៥០ សៅរស ុកបារាុំង សៅកនុងមជឈោឋននិសសិត្
ខ្មែ រ មានរក ុមមួ យ នុំគ្ននបសងក ើត្ រក ុមសិកានសោបាយ
ខ្ដ្លមានស្ែះថា មណាល អន កមា៉ាកស៏និយមខ្មែ រ (cercle
Marxiste khmer) ខ្ដ្លសរបើអកសរោត្់ ជាភាសាបារាុំងថា
C.M.K។ សភាជិកសុំខ្ន់ៗ មានសោក សកង វាន់សាក់,
សអៀង សារ ី, ហូ យន់, ជួ ន មុំ, រត្់ សាសមឿន, សា ុ ត្ ស (ប៉ា
ល ពត្)។ សរោយមក ពួ កសនះ នុំគ្ននបសងក ើត្ សមាគម
និសសិត្ខ្មែ រ (A.E.K) សៅថា « សមមរៈនិសសិត្ »។ សបើាម
សោក សកង វាន់សាក់ សមាគមសនះ ាុំងពីសដ្ើមទីមក
បានកុំណត្់សគ្នលសៅរបស់មល ួនចាស់ោស់ គឺ របឆុំងនឹង
របបរាជានិយមសៅរស ុកខ្មែ រ សដ្ើមបីកសាង របបលទធ ិរបជា
ធិបសត្យយ។ សៅកនុង របឹត្តិប៍ារត្សលម១៤ ចះផ្ាយសៅនថ្ោ ទី
៦ សីហា ឆនុំ ១៩៥២ នូ វលិមិត្ចុំហរមួ យសរសសរជាភាសា
ខ្មែ រ ចុំសពាះហល ួងសីហនផ្តទល់ សោយសោទរបោន់របបរាជា
និយម ថាជា របភព ននសសចកត ីទកេ លុំបាកសវទន របស់
របជាពលរដ្ឋ , ចុំណចសោទរបោន់ទី២ គឺ ទកហល ួងសីហន
ជាអន កបុំផ្តាញសស រ ីភាព របស់របជានិករខ្មែ រ។
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
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ខ្ត្សៅចុំសពាះមម ោរវាយរបហារនសោបាយ របស់ពួក
សវវ ងនិយមមកសលើរពះអងា , សសមត ចសីហន រទង់ស រ ីសយក
ផ្ល វូ នសោបាយកណា
ត ល មានសភាពណាុំណួន សដ្ើមបីសវា ើយ
ត្បនឹង ោរញុះញង់សនះ ខ្ដ្លមាន សៅកនុងសគ្នលោរណ៏
នសោបាយ របស់ចលនសងា មរាង្គ្សតនិយម។ ខ្ត្បនទប់ពី
មានសកើត្ឧទទមកមែ សៅភូ មិសុំ ូ ត្ ខ្ដ្លជាសាននដ្ របស់
ពួ កកមមុយនិសតខ្មែ រ សរោមោរខ្ណនុំ របស់កមាែភិបាល
យួ នកមមុនិសត

សដ្ើមបី

របឆុំងនឹង

រាជរោឋភិបាលទី១

(១៩៦៦) ដ្ឹកនុំសោយសោក លន់ នល់ និង ោប់ពីឆនុំ
១៩៦៧ ោរផ្តត្សផ្ត
ួ
ើម នននសោបាយទូ ត្ខ្មែ រ រកសសវនៈ47
ិ ជាមួ យ សហរដ្ឋ អាសមរ ីក វានុំឲមាន ោរផ្តតច់
ស ើង វញ
ទុំនក់ទុំនង ជាមួ យពួ កសវវ ងនិយម ខ្ដ្លសសមត ចសីហន
រពះអងា ខ្ត្ងខ្ត្យកវា មកសធវ ើជា កូ នរបសោលនឹងពួ ក
សាតុំនិយម។ រពះរាជនសោបាយថ្ែ ីសនះ នុំឲពួ កសវវ ងនិយម
បតរយ
ូ ទធ សាង្គ្សត

ពីសហោរជាមួ យរពះអងា

សៅជា

ោរ

ិ
របឆុំងហិងា។ ផ្លវបាកភា
ា មៗ គឺមាន ឥសសរជនលបីៗ
និង បញ្ហាវនត សវវ ងនិយមមួ យចុំនួន នុំគ្ននរត្់ចូលនរព សៅ
ផ្តុុំសៅកនុងបកសសមាោត្់កមមុយនិសតខ្មែ រ48។

ខ្ត្សទះបីោ៉ាង

សសវនៈ ឬ សសវន, ោររាប់រកជាគ្នន។
ោប់ពីឆនុំ ១៩៦៧ ពួ កកមមុយនិសតោប់សផ្ត ើមសធវ ើសកមែ ភាពរបឆុំងនឹងរ
ោឋភិបាល លន់ នល់, សៅសមត្ត កុំពង់ោម សៅភូ មិដ្ុំខ្ប គណបកសរបជាជា
ន របជុំមួយជាសមាោត្់សរចើនដ្ង សដ្ើមបីកណ
ុំ ត្់យទធ សាង្គ្សតត្សូ ។ សៅរស ុក
នរពឈ្រ, មណាល របស់ត្ុំណាងរាង្គ្សត ហយ នឹម មានសបាះមិត្តបណ
័ ណ របឆុំង
នឹងរោឋភិបាល។ សៅសមត្ត កុំពង់ធុំ រស ុកបារាយ មានបាត្កមែ ននរបជា
47
48

(note de bas de page - suite)
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ណា រពះអងា មិនសបាះបង់ទុំនក់ទុំនងពិសសសជាមួ យយួ ន
និង ចិនកមមុយនិសតសនះខ្ដ្រ ខ្ត្ោររកាសនះ វាមិនបាន
បនថ យកុំហឹងពួ កសវវ ងនិយម សរពាះពួ កសនះទក ោររក
ទុំនក់ទុំនងជាថ្ែ ី ជាមួ យសហរដ្ឋ អាសមរ ីក ជាសរគ្នះថានក់
ផ្តទល់ដ្ល់ពួកមល ួន។
ពួ ក្សតាំនិយម
សៅសពលជាមួ យគ្ននសនះខ្ដ្រ

មានពួ កនិសសិត្មួ យរក ុម

សទៀត្ នុំគ្ននបសងក ើត្រក ុមនសោបាយមួ យខ្ដ្រ ខ្ដ្លមាន
និននោរ សោល រវាង សសរ ីនិយម និង សងា មរបជាធិបសត្
យយ។ សមាជិកសុំខ្ន់ៗមាន សោក សអៀ សីចូវ, ឌ្ក រាសី,
មា៉ាន់ មូ

ីវាន់, ហងស ធនហាក់។ រក ុមសនះ មិនទកមល ួនជា

អន ករបឆុំងនឹងរាជានិយម និង កមមុយនិសតសទ។ ខ្ត្ពួ ក
សគ បង្ហាញសគ្នលជុំហរមល ួនថា លទធ ិកមមុយនិសត ជាលទធ ិមួយ
មិនវបគ្នននឹងសងា មខ្មែ រ សហើយ របបរាជានិយមខ្មែ រ រត្ូវ
ោុំបាច់ ជា របបរាជានិយមអារស័យរដ្ឋ ធមមុន្ា ។
សៅឆនុំ ១៩៥៤ រក ុមទ ុំងពីរសនះ បានជួ បរបជុំគ្ននសៅរស ុក
ខ្មែ រ សៅផ្ទ ះសោក ហងស ធនហាក់ សដ្ើមបីខ្សវ ងរកយទធ សាង្គ្សត
ត្សូ រ ួមមួ យសៅរក ោរោន់ោប់អុំណាច។ សបើាម រពឹត្តិប័
រត្របោុំខ្មស្ែះ រស ុកខ្មែ រ សរសសរផ្ាយថា សៅសពលរបជុំ
សនះ សោក រត្់ សាសមឿន ខ្ដ្លជាអន កត្ុំណាងពួ កសវវ ង
កសិករ ខ្រសកសជររបមាទសោក លន់ នល់ ថាជាមនសស របស់អាសមរ ីោុំង
ខ្ដ្លកុំពងលក់រស ុកខ្មែ រ សអាយអាសមរ ីោុំង សហើយសៅ កនុងមត្ត ប័ណណសនះ
មានោរអុំពាវនវសូ មសអាយរបជាពលរដ្ឋ ចូ លរ ួមសធវ ើបដ្ិវត្ត ។
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និយម មានសោបល់ថា : រក ុមរបស់មល ួន មិនអាចសធវ ើសហ

ោរជាមួ យនឹងសសត ច សីហន បានសនះស ើយ សរពាះរពះអងា
មិនដ្ូ រគុំនិត្ របឆុំងនឹងលទធ ិរបជាធិបសត្យយ ជាោច់
ិ
ខ្ត្ សហើយ សៅជុំ វញរពះអងា
គឺមានខ្ត្ជនអសមត្ថ ភាព
និង ពករលួ យ ដ្ូ សចន ះ មានខ្ត្ផ្ល វូ មួ យគត្់សដ្ើមបីោប់យក
អុំណាច គឺោរត្សូ សោយអាវធ។ គួ រោត្់សុំគ្នល់ថា សៅនថ្ោ
ទី១២ សមសា ឆនុំ ១៩៥៤ ពួ កយួ នសយៀកមិញ ខ្ដ្លជាសមព នធ
មិត្តនឹងពួ កសោក រត្់ សាសមឿន ខ្ដ្លសៅថា ពួ កខ្មែ រសយៀ
កមិញ បាននវរបហារ រឋសភា ើងដ្ឹកអន កដ្ុំសណើរពីភនុំសពញសៅ
បាត្់ដ្ុំបង នុំឲមានមនសសសាាប់នឹងរបួ សជាសរចើន។ ោរ
វាយរបហារសនះឯង របខ្ហលជាសាសហត្ នុំឲមានជុំនួប
រវាង រក ុមសវវ ងនិយម និង សាតុំនិយម។
សោក ហងស ធនហាក់ ខ្ដ្លជាត្ុំណាងពួ កសាតុំនិយម មាន
ិ
របត្ិកមែ ត្បវញថា
រពះមហាកសរត្ មានរបជារបិយភាព,
របជាកសិករ មានសសចកត ីរសឡាញ់រពះអងា ណាស់ : ខ្ត្ម្ុុំ

ិ
យល់រសបនឹងោរវភាគ
របស់បង (រត្់ សាសមឿន) ខ្ត្សពល
សនះ

សយើងមិនអាចរបឆុំងនឹងរពះអងា បានសនះស យ
ើ

សទះបីសយើង របឹងខ្របងពនយល់ដ្ល់របជាកសិករោ៉ាងណា
ក៏សោយ ក៏ពួកគ្នត្់មិនកុំស រ ីករបឆុំងនឹងសីហនខ្ដ្រ មិន
ឹ នុំ សោយអាងពលសកត ិ49។ ដ្ូ សចន ះ ម្ុុំ
ខ្ត្ប៉ាសណា
ណ ះរពះអងា ដ្ក
យល់ស ើញថា សៅកនុងោលៈសទសៈខ្បបសនះ គួ របីនលលក
49

ពលសកត ិ, អុំណាចកមាាុំង។
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សរបើ កសោបាយ សធវ ើោររ ួបរ ួមជាមួ យរពះអងា សិន សោយ
ឹ របស់សយើង ចូ លសធវ ើជា
សរបើ សមត្ថ ភាព និង ោរសចះដ្ង
សនល
ូ មានរបសោជន៏សៅកនុងរកឡាអុំណាច របស់រពះអងា
ិ
សដ្ើមបីរបឆុំងនឹងពួ កអន កអបអមពករលួ យសៅជុំ វញរពះ
អងា ។ ោរប្ចល
ូ ពួ កសយើង សៅសៅខ្កបររពះអងា គឺសធវ ើាម
សមព ័នធ ននអាពាហ៏ពិពាហ៏ របស់ពួកសយើង ជាមួ យបរត្ីពួក
នមឺនធុំៗ ខ្ដ្លជាអន ករាជានិយម ខ្ដ្លជាសាពន សុំរាប់
សយើង សដ្ើរវា ងសៅសៅខ្កបរសសមត ចសីហន។ មាគ្ន
៍ា សនះ វា
មាន ចមាោយខ្វងឆោយណាស់, ខ្ត្អវ ីខ្ដ្លសុំខ្ន់ចុំសពាះ
សយើង គឺសយើងរត្ូវរកា ឧត្ត មគត្ិសយើង ឲ រ ឹងបឹងជានិចច កុំ
ឲវក ួត្វសងវ ងនឹងអុំណាច ខ្ដ្លវាជា សរាគវា ង ចុំសពាះអន ក
ខ្ដ្លមាន សត្ិទន់សមាយ។ សពលសនះសយើងមិនអាចសធវ ើ
ពហកិចច បានសនះស ើយ, ដ្ូ សចន ះ រត្ូវសយើងសចះកុំណត្់ ជា
លុំោប់ាមឋាននរកម សទើបសគ្នលសៅចងសរោយ របស់
័ ជុំនះ, អវ ីខ្ដ្លសុំខ្ន់ចុំសពាះសយើង
សយើង នឹងអាចមានជយ
គឺ លទធ ផ្ល ននសគ្នលសៅចងសរោយ, ដ្ូ សោនះសទឬ ?
ពួ កអន កសាតុំនិយម សៅសពលសនះ មានរបមម គឺសោក សឺ
ង ង៉ាកថាញ់ ខ្ដ្លជាអន ករបឆុំងនឹងអាណានិគមបារាុំង
លបីលាញមានក់ សហើយ សោក ក៏ជាគូ របខ្ជងរបស់ហល ួងសីហ
នផ្ង។ សោក សឺង ង៉ាកថាញ់ សោកបានរត្់ចូលនរព សៅ
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ខ្មមីន ឆនុំ ១៩៥២50 សដ្ើមបី បសងក ើត្កមាាុំងត្សូ សោយ
អាវធរបឆុំងបារាុំង នឹងហល ួងសីហន សរពាះសៅសពលសនះ
សោកក៏យល់ស ើញដ្ូ ចសោក រត្់ សាសមឿន ថា រត្ូវខ្ត្មាន
ោរត្សូ សោយអាវធ សទើបអាចបងេ ុំ បារាុំង សអាយផ្ត លឯ
់ ក
រាជយសរបដ្ល់រស ុកខ្មែ រ និង ហល ួងសីហន ឲរទង់សគ្នរព លទធ ិ
របជាធិបសត្យយ រសបាមរដ្ឋ ធមែ ន្ា ឆនុំ ១៩៤៧។
សរោយពីរស ុកខ្មែ រទទួ លបានឯករាជយសពវ សារព័ន សៅឆនុំ
១៩៥៣ សសមត ច សីហន រទង់មានទមាាប់ សៅពួ កសវវ ង
និយម ថាខ្មែ រសយៀកមិញ សរោយមកសៅថាខ្មែ ររកហម
សោយប្ចល
ូ
ពួ កអន កសជឿនសលឿនសៅកនុងពួ កសនះ និង
សៅ ពួ កសាតុំនិយម ថាខ្មែ រសសរ ី ខ្ដ្លមានន័យ សុំរាប់ស
សមត ចសីហន ថាពួ កកបត្់ជាត្ិ។ រ ីឯ ខ្មែ រឥសសរៈទ ុំងពីរពួ ក
ខ្ដ្លជា ចលនត្សូ សោយអាវធរបឆុំងនឹងបារាុំង, មួ យ
ពួ ក មាននិននោ សៅរក យួ នសយៀកមិញ និង មួ យពួ ក
សទៀត្ ជាខ្មែ រឯករាជយ ខ្ដ្លមានសមកសនាងធុំៗ បាននុំ
គ្ននសមចិត្ត ចះចូ លនឹងរាជរោឋភិបាល ដ្ូ ចោ៉ាង សោក

សៅសពលខ្ដ្លបារាុំង វ ឹលរត្ ប់មករស ុកខ្មែ រវ ិញបនទប់ពីសង្គ្ង្ហាមសោក
សលើកទី២ សោក សឺង ង៉ាកថាញ់ រត្ូវបានអាជាាបារាុំងោប់សោក យកសៅ ុំ
សៅរស ុកបារាុំងសោយសោទរបាោន់សោកថាចូ លនដ្ជាមួ យជប៉ាន។ សៅនថ្ោ
ទី៣១ ត្ោ ឆនុំ ១៩៥១ សោក រ ួចពីសទស រ ួចសធវ ើមាត្ភូ មិនវិ ត្ត ខ្ត្គុំនិត្
នសោបាយ របស់សោក វាផ្្ុយរស ះពីហល ួងសីហន នុំសអាយសោកោាយ
ជាសរត្ូវនសោបាយ ទទួ លោរគុំរាមកុំខ្ហង ខ្ដ្លវាអាចនុំឲមានសរគ្នះ
ថានក់ដ្ល់អាយជី វ ិត្ របស់សោក ដ្ូ ចសោក សអៀវ សកើស រត្ូវបានជនមិន
សាាល់មមសធវ ើឃ្លដ្សៅនថ្ោ ទី ១៤ មករា ឆនុំ ១៩៥០, សៅសពលសៅសោកជា
អគា សលខ្ធិោរ របស់គណបកសរបជាធិបសត្យយ។
50
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ោប ឈ្ួ ន, ពត្ ឆយ, រទង់ នសរាត្ត ម ចនទ រងសី ជាអាថ្៍ា។ ស
សមត ចសីហន រទង់ទកពួ កសនះជាអន កសាតប់ឱវាទផ្តទល់របស់
រទង់ ខ្ដ្លរទង់ យកមកសរបើ សៅកនុងរកឡានសោបាយ
សដ្ើមបី វាយរបហារសរត្ូវរបស់រទង់។
ពួ ក្អា ក្ជាតិនយ
ិ ម
សរតពីពួកទ ុំងពីរសនះ មានពួ កអន កជាត្ិនិយម ខ្ដ្លជា
កមាាុំងភាគសរចើនសៅរស ុកខ្មែ រ ចូ លរ ួមគ្នន សៅកនុងគណ
បកសរបជាធិសបសត្យយ51

សចញមម

របឆុំងនឹងអាណា

ពាបាលបារាុំង សោយមិនយល់រពម ប្ចល
ូ រស ុកខ្មែ រឯក
រាជយ សៅកនុងសហភាពបារាុំង សរពាះយល់ស ើញថា វាជារ ូប
ភាពថ្ែ ី ននអាណានិគម ខ្ដ្លបារាុំង កុំពងបសងក ើត្ស ើង
សៅឥណឌច
ូ ិន

ខ្ដ្លហល ួងសីហន

បានចះហត្ថ សលខ្យល់

ិ ិោ ឆនុំ ១៩៤៩។ ខ្ត្ សនធ ិសញ្ហាសនះ រដ្ឋ
រពមសៅនថ្ោ ទី៨ វចា
សភា សៅឆនុំ ១៩៥១ ខ្ដ្លមាន គណបកសរបជាធិបសត្យយ
ជារក ុមភាគសរចើន មិនរពមឲសោចប័ន ខ្ដ្លសគអាចទក
បានថាជាសនធ ិសញ្ហាអធមែ ន្ា ។ ទុំនស់សនះ វានុំបសងក ើត្
នូ វទុំនក់ទុំនងត្ឹង រ ឹងដ្៏ ុ ង រវាង ហល ួនសីហន និង គណ
បកសរបជាធិបសត្យយ និង ទុំនស់សោយរបសោលផ្ង រវាង
អន កជាត្ិនិយម និង រពះអងា ខ្ដ្លវានុំសៅរកោររំោយ

គណបកសរបជាធិបសត្យយ បសងក ត្
ើ ស ើងសៅនថ្ោ ទី ២១ សមសា ឆនុំ ១៩៤៦
ខ្ដ្លមានជាអាទិ សមាជិកសាថបនិក សោក សអៀវ សកើស, អន កអងា មាចស់ សី
សវត្ថ ិ យត្ត ិវងស សោក សិម វា។
51
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រដ្ឋ សភា52 សៅនថ្ោ ទី១៣ មករា ឆនុំ ១៩៥៣ សហើយបនទប់
មក ហល ួងសីហន រទង់របោស របសទសមានភយនត រាយ
សដ្ើមបីរបមូ លអុំណាចនីត្ិរបត្ិបតិ និង នីត្ិបញ្ហាត្ិ មកសៅ
សរោមរាជសកត ិ

ខ្ដ្លវាផ្្ុយទ ុំងរស ុកនឹងរដ្ឋ ធមែ ន្ា ។

ដ្ូ សោនះ រពះអងា បានោក់រាជយ សៅនថ្ោ ទី២ មីន ឆនុំ ១៩៥៥
សហើយសៅនថ្ោ ៦ សមសា រទង់បានបសងក ើត្ ចលន សងា មរាង្គ្សត
និយម មានសគ្នលបុំណងនឹងរបមូ លខ្មែ រ និង គណបកស
នសោបាយ ខ្ដ្លមានចិត្តរសឡាញ់ជាត្ិ និង ោរពារ
របសោជន៏របជាជាត្ិជាោុំបាច់។ ខ្ត្ោរពិត្ ោរបសងក ើត្
សនះ គឺមានសគ្នលសៅខ្ត្មួ យគត្់ គឺ ោររបឆុំងនឹងគណ
បកសរបជាធិបសត្យយ ខ្ដ្លជាអន កសឈ្ន ះ កនុងោរសបាះសឆនត្
ាុំងពីឆនុំ ១៩៤៦ មកសមា ះ។ យទធ សាង្គ្សត ោក់រាជយ សដ្ើមបី
មានសិទធិសពញសលញសធវ ើនសោបាយ របស់រពះអងា វានុំមក
នូ វលទធ ផ្ល លអ របសសើរ ដ្ល់រពះអងា សរពាះមានគណបកស
នសោបាយជាសរចើន និង ឥសសរជនលបីៗ នុំគ្ននចះចូ ល
ចលន សងា មរាង្គ្សតនិយម ខ្ត្ ក៏មានអន កជាត្ិនិយមភាគ
សរចើន នុំគ្ននសៅសមោ ុំសសោ ៀម សរពាះសបើបនត សធវ ើសកមែ ភាព
របឆុំងនឹងសសមត ចសីហន សៅកប
ួ នរពះអងា គឺ « អញរស់
ឯកសាាប់ », សបើមិនសទសសាត្ គឺ របកត្់ជាសាាប់ជាពុំខ្ន។
ខ្ត្ ោរសមោ ុំសសោ ៀមសនះ មិនសថ ិត្សៅកនុងភាពអកមែ សនះ
គណបកសរបជាធិបសត្យយទកោររំោយរដ្ឋ សភាសនះជារដ្ឋ របហារធមែ ន
្ា របស់ហល ួងសីហន។
52
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ស ើយ, សសាត្ណាក៏សោយ មាន អន កមា ះ ចូ លសៅសមោ ុំ សៅ
កនុងចលនសងា មរាង្គ្សតនិយម ជាអន កជុំនញ ឬ អន កបុំស រ ី
សាម្ា មានក់ ខ្ត្ក៏មិនទកមល ួនជាអាមាត្យសនះខ្ដ្រ, អន ក
មា ះសទៀត្ យកអាជីពសរៀងៗមល ួន មកដ្ណតប់មល ួន កនុងជីវ ័
ន53, អន កមា ះសទៀត្ នុំគ្ននផ្តុុំ ជា រក ុម រ ិះគិត្សមាោត្់ សដ្ើមបី
សរៀបសជើងល័ពធចុំសណាទ54 ខ្ដ្លរត្ូវយកមកសវា ើយនឹងបញ្ហា
សៅសពលមានឱោសហចឲ។ ចុំសពាះអន កទ ុំងសនះ គ្នត្់
យល់ស ើញថា សងា មរាង្គ្សតនិយម វាគ្នែនធាត្ជាត្ិនិយមអវ ី
បនត ិចបនត ួចសសាះស ើយ វារគ្នន់ខ្ត្ជាឧបករណ៏ សុំរាប់បុំស រ ី
សោភចិត្ត របស់សីហន ខ្ត្ប៉ាសណា
ណ ះ សហើយ វាក៏ជា សជៀប55
ននអុំណាចផ្តតច់ោរផ្ង។
ដ្ូ សោនះសៅកនុងរយៈសពល សងា មរាង្គ្សតនិយម វារគ្នន់ខ្ត្ជា
វង់រកចកមួ យ បនថ យ នូ វកមាាុំងចុំណង់របឆុំង រគប់
និននោរនឹងអុំណាចផ្តតច់ោរ ខ្ដ្លជាអុំណាច ខ្ជងសគ
ឯង

សដ្ើមបី

យកឈ្ន ះទល់ខ្ត្បាន

សទះបី

រត្ូវសរបើ

មសធាបាយអារកក់ និង ផ្្ុយពីរបសោជន៏ជាត្ិខ្បបណា
ក៏សោយ។ ក៏ប៉ាខ្នត សសមត ចសីហន ក៏សធវ ើជុំនីចបនត ិចមត ងៗ
សោយមិនដ្ឹងមល ួន សដ្ើមបីកប់ សងា មរាង្គ្សតនិយម របស់រពះ
អងា សរពាះ សជាត្ិរពះអងា វាមានោរអាប់អួរ សៅកនុងទសងវ ើ
ជីវ ័ន, ដ្ុំសណើររស់សៅ។
សជើងល័ពធចសុំ ណាទ, សលមចុំសណាទខ្ដ្លគិត្រកចុំនួនស ើញជាសរសចសហើយ
រាទកមួ យអសនា ើ។
55
សជៀប, សទើបខ្ត្នឹងសចញជាកត ិបត្ូ ចៗ។
53
54
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អសីលធម៏ ខ្ដ្លរពះអងា សធវ ើោ៉ាងណា កឲ
ុំ អន កសសន ហាជាត្ិ
បានជុំន56ចុំសពាះជាត្ិ
សរពាះខ្ត្

សរពាះវាជា

ោរជុំទស់នឹងរទង់

ច រ ិកអាែនិយមនរកសពករបស់រទង់

ខ្ដ្លសគ

អាចោត្់ទកជាមនសសបុំនរពជាត្ិ57។

ផ្នកា ក្លយទធ
រេ់ប្ទង់ េ បមតៈ
បនទប់ពី របទល់ជាមួ យសសមត ច សីហន សៅសពលសមាជ
ជាត្ិ សៅខ្ម ធន ូ ឆនុំ ១៩៦៩ វាហាក់បីដ្ូចជារទង់ សិ រ ិមត្ៈ
ខ្លងរ ួញរានឹងបនត

សធវ ើកុំខ្ណទុំរង់ផ្្ុយនឹង

នសោបាយ

របស់សីហន។ កមាាុំងរបឆុំងនឹងសីហន ខ្ដ្លកុំពង និរទ
សនះឯង រត្ូវបានរទង់ សិ រ ិមត្ៈ ខ្ាុំយកបាន សោយសរបើ
ខ្ផ្នោរកលយទធ សរចើនោ៉ាង។ ជាបឋម រត្ូវោុំបាច់ រក
កមាាុំងសមាភរៈឲបានសិន។ ចុំសពាះរទង់ សោក លន់ នល់
សនះឯងជាកមាាុំងសមាភរៈ សរពាះគ្នត្់នុំមក នូ វកងទ័ព
ខ្មែ រ ខ្ត្រទង់មានជុំសនឿកនុងចិត្តខ្ដ្រថា សបើសោក លន់ នល់
សៅរញ់គុំនិត្ រទង់នឹងអាចផ្តត្់ រទពយសកមែ (atout) សនះ
បាន សរពាះ រទង់ក៏មានរបភាពសរចឿនណាស់ខ្ដ្រសៅកនុង

ជុំន, ដ្ុំសណើរខ្ដ្លរបរពឹត្តអសុំ ពើលអសៅបាន។
បុំនរពជាត្ិ, គឺញាង
ុំ ជាត្ិរបស់មល ួនឲរបខ្ហលដ្ូ ចជានរព។ រពះសមពុទធរទង់
របទនឱវាទថា : កុំសធវ ើមល ួនឲជាមនសសបុំនរពសោក។
56
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មជឈោឋន នយទហានជាន់មពស់ ដ្បិត្ រទង់ ក៏ជាអត្ីត្
នយទហានមានក់ សហើយ ធាាប់ោន់ដ្ុំខ្ណងជា រដ្ឋ មង្គ្នតី
រកសួ ងោរពារជាត្ិសរចឿនដ្ង។ រត្ូវដ្ឹងថាសសមត ចសីហន
រទង់ បដ្ិសសធ ជុំនួយសោធាអាសមរ ីោុំង សៅឆនុំ ១៩៦៣
ខ្ដ្លជាោរសសរមចចិត្តមួយ

នុំឲកងទ័ពជាត្ិមានោរ

បារមភ សទះបីរពះអងា ធានថា ចិនរបជាមានិត្ សគនឹង
ជួ យខ្មែ ររគប់មសធាបាយ សដ្ើមបី សរៀបចុំកងទ័ពឲទន់សម័
ី
យ។ ខ្ត្វធានោរសនះ
វានុំរសាយចុំណង នូ វោរទកចិត្ត
គ្នែនលកេ មណា រវាង សីហន និង កងសមមរៈភូ មិទទ័ព។ កង
ទ័ពសនះ ោប់ពីឆនុំ ១៩៦៧ ខ្លងជាកមាាុំង ននសីហន
និយមោច់ខ្ត្សនះស ើយ សទះជាសៅឆនុំ ១៩៦៨ សសមត ច
សីហន ខ្ត្ងាុំងសោក ឧត្ត មសសនីយ ញុឹក ជូ ុ ង ខ្ដ្ល
ជាអន កសីហននិយមគ្នែនលកេ មណា ជុំនួសសោក លន់ នល់
ជា អគា សសនធិោរ ននកងទ័ពជាត្ិ ក៏សោយ។ ខ្ត្ជាោរ
ខ្ត្ងាុំងអសោសភា សរពាះ សៅឆនុំ ១៩៦៩ អាយសោក ញុឹ
ក ជូ ុ ង រត្ូវចូ លនិវត្ត ន៏ ជាោុំបាច់ ខ្ត្សសមត ចសីហន
ិ
មិន បនត ជាវធានោរពិ
សសស ខ្ដ្លវាមសពីទមាាប់របស់
រពះអងា ។ ដ្ូ សោនះ វាទកជាសជាគជាធមែ ជាត្ិដ្ល់រទង់ សិ រ ិម
ត្ៈ ខ្ដ្លអាចោត្់ផ្តតច់ ចុំណង សីហន ជាមួ យកងទ័ព
បនត បនទប់ពីរទង់

ិ
ោត្់ វធានោរបី
ោ៉ាង

ខ្ដ្លបាន

សរៀបរាប់ខ្ងសលើរ ួចមកសហើយ សដ្ើមបី បងអ ត្់មសធាបាយ
ដ្ល់សីហន មិនអាច សធវ ើសកមែ ភាពបាន របឆុំងនឹងរោឋ
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ភិបាល។ ចុំណចពីរសទៀត្ ខ្ដ្លរទង់ សិ រ ិមត្ៈ ទកជាកុំហស
ធោ ន់ របស់សីហន គឺ ោរទទួ លសាាល់58 រោឋភិបាលបសនតះ
អាសនន ននសយៀកកង ( រោឋភិបាលបសនតះអាសនន នន
សាធារណរដ្ឋ សយៀកណាម)

ជារោឋភិបាលសពញចាប់

នន

សយៀកណាមខ្ងត្ប
ូ ង និង សៅខ្មធន ូ ឆនុំ ១៩៦៩ សសមត ច
សីហន បានពយ
ូ រសកមែ ភាព គណកមែ ោរអនត រជាត្ិ រត្ួ ត្
ពិនិត្យ

កិចចរពមសរពៀង

ននទីរក ុងហសឺខ្ណវ

ខ្ដ្លជា

មសធាបាយអនត រជាត្ិសុំខ្ន់ សុំរាប់ ោរពារ បូ រណភាព
ទឹកដ្ីខ្មែ រ ចុំសពាះមមយួ នកមមុនិសត ខ្ដ្លកុំពងបនត សធវ ើស
ង្គ្ង្ហាមសៅសយៀកណាមខ្ងត្ប
ូ ង

ខ្ដ្រវានឹងអាចហូ រចូ ល

មកកនុងទឹកដ្ីខ្មែ រ។ រទង់ សិ រ ិមត្ៈ សវា ៀត្យកកុំហសសនះ
មកសធវ ើជាសទស របស់សីហន សៅចុំសពាះរបជាជាត្ិ ខ្ដ្ល
ជាចុំណចមួ យរសសើបនរកសៅកនុងអារមែ ណ៏របជាពលរដ្ឋ ខ្មែ រ
ខ្ដ្លមត្ិអនត រជាត្ិមាះទកជា ោររបោន់ពូជសាសន៏ សៅ
សពលណាខ្ដ្លខ្មែ រសលើកសរគ្នះថានក់យួនមកបរ ិោយ។
ាមពិត្ ខ្មែ រ មិនខ្មនជា ជនជាត្ិរបោន់ពូជសាសន៏
សនះស ើយ ខ្ត្ជាអន ករងសរគ្នះនឹងរទឹសតី ននោររបោន់ពូជ
សាសន៏ សរពាះជារទឹសតី បងអ ត្់ខ្មែ រ ឲមានលទធ ភាព ោរពារ
សពញសិទធិមល ួន

ជាជនរងសរគ្នះ

សៅចុំសពាះមម

ោរ

្ានពានជារបព័នធ ននជាត្ិសាសន៏យួន មកសលើជាត្ិសា
សន៏ខ្មែ រ ាុំងពីសត្វត្សទី១៧មកសមា ះ។
58
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មនសាករ59 របស់រទង់ សិ រ ិមត្ៈ គឺសធវ ើស ើងសោយគ្នែនសទ
សៈ កនុងអារមែ ណ៏សៅសលើបគា លសីហនសនះស ើយ។ អវ ីខ្ដ្ល
សធវ ើស ើងគឺ កនុងសគ្នលបុំណងសគ្នល គឺសសង្គ្ង្ហាះជាត្ិ រសប
ាមសគ្នលោរណ៏ ននរោឋភិបាលសរសាចរសង់ជាត្ិ ខ្ដ្លស
សមត ចសីហនមល ួនឯង ជាអន កបសងក ើត្។ ខ្ផ្នោរ កលយទធ
របស់រទង់ គឺបណតុះបណា
ត ល នូ វជសរមើសជុំនួសនសោបាយ
របស់សសមត ចសីហន ខ្ដ្លកុំពងនុំរស ុកខ្មែ រសៅរកសរគ្នះថាន
ក់។ រទង់ មានមនសិោរថា រត្ូវហានបូ ជារគប់ខ្បបោ៉ាង
ិ
រហូ ត្ដ្ល់ជី វត្

សរពាះសសមត ចសីហន

ជាមនសសសឃ្លសៅ

បុំផ្ត្ សៅចុំសពាះមមសរត្ូវរបស់រពះអងា ។
រេ់េរមត ច េីហន
សៅចុំសពាះមមមនសាករ របស់រទង់ សិ រ ិមត្ៈ ហានត្នដ្នឹង
រពះអងា គឺថា « គុំនក់ ត្នឹង គុំនក់ » បានសធវ ើឲសសមត ច
សីហន មានោរភ័យខ្ាច សហើយរពះអងា សុំសរច ោងសចញ
ពីរបសទស សៅសពលអារធាត្ សោយរបញាប់ ជាទីបុំផ្ត្60
ខ្ថ្មទ ុំង មិនថាវយដ្ុំណឹងជាមន ដ្ល់រោឋភិបាលសនះផ្
ង។ សសមត ចសីហន ោប់ពីឆនុំ ១៩៦៦ រពះអងា មានអារមែ
ណ៏ថារពះអងា កុំពងជួ បរបទះ កមាាុំងរបឆុំង សកើត្សចញ
ពីពួកអន កជាត្ិនិយម ខ្ដ្លមានរដ្ឋ សភា សកើត្សចញពីោរ
មនសាករ, ោរសសរមចចិត្តរបកបសោយោរសបត ជាាចិត្ត។
សៅសពលរារត្ីសៅនថ្ោទី៦ មករា ឆនុំ ១៩៧០។ របត្ិកមែ ខ្បបសនះ អន កមា ះ
មានមត្ិថាជា អាោរជមោ ឺ របស់សីហន ខ្ាចមានរដ្ឋ របហារ ដ្ូ ចសៅសយៀក
ណាមខ្ងត្ប
ូ ងសធវ ើស ង
ើ សោយកងទ័ពសៅនថ្ោ ទី១ វ ិចា ោ ឆនុំ ១៩៦៣ ទុំោក់
សោក ង៉ាូ ដ្ិនសដ្ៀម រ ួចរត្ូវទហានសមាាប់សោលជាបនទន់។
59
60
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សបាះសឆនត្សសរ ីមួ យ ជាកាលមា៉ាសិន។ បនទប់ពី រដ្ឋ សភា
សនះ

សបាះសឆនត្របគល់សសចកត ីទកចិត្តសអាយរោឋភិបាល

ដ្ឹកនុំសោយសោក លន់ នល់ រពះអងា បសងក ើត្ភាាម នូ វបរ ិរ
ោឋភិបាល61មួ យ ខ្ដ្លមានសមាជិក សទធ ខ្ត្ជាអន កសវវ ង
និយម សដ្ើមបីាម រត្ួ ត្ពិនិត្យសកមែ ភាពរោឋភិបាល។ ទ
សងវ ើសនះ គឺជាខ្លបងនសោបាយរបស់សីហន ខ្ដ្លរពះអងា
ខ្ត្ងខ្ត្យកមសលង សធវ ើជា កូ នរបសោលសមាន រវាង ពួ ក
អន កសាតុំនិយម និង ពួ កអន កសវវ ងនិយម។ សរោយពីសោក
លន់ នល់ ោខ្លងពីត្ុំខ្ណង សរពាះសោក មានសរគ្នះថានក់
រថ្យនត រត្ូវោុំបាច់ សៅពាបាលរបួ សអស់រយៈដ្៏យូរ, ស
សមត ចសីហន រពះអងា បសងក ើត្រោឋភិបាលថ្ែ ី ស្ែះថា រោឋភិ
បាលពិសសស62 ដ្ឹកនុំសោយរពះអងា ផ្តទល់។ រោឋភិបាលសនះ
ិ
ឯង ខ្ដ្លោត្់ វធានោរោច់
ខ្ត្ សធវ ើោរបរង្ហបបងហ ូរ
្ម ននោរសបះសបាររបជាកសិករ សៅភូ មិសុំ ូ ត្ ខ្ដ្ល
នុំសអាយរពះអងា បាត្់នូវោរទក់ទងផ្តទល់ ជារបសោជន៏
នសោបាយ ជាមួ យពួ កអន កសវវ ងនិយម។ ខ្ត្រពះអងា សៅ
រកានសោបាយទូ ត្ សដ្ើមបី រកសមា រវាង សោកសសរ ី និង
សោកកមមុយនិសត សហើយនិង ពរងឹង សមិោរ « សីហន =
អពារកឹត្ភាព = សនត ិភាព » សដ្ើមបី បងខ ូចកិត្ានភាព
នសោបាយ ខ្បរសៅរក សសរ ីនិយម របស់រោឋភិបាលសរសាច
61
62

បរ ិរោឋភិបាល, contre gouvernement។
បសងក ត្
ើ ស ង
ើ សៅនថ្ោ ទ៣
ី មីន ឆនុំ ១៩៦៧។

(note de bas de page - suite)
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រសង់ជាត្ិ។ សលើចុំណចទ ុំងឡាយសនះ រពះអងា មានជុំសនឿ
ោច់ខ្ត្ និង អាងថា អនត្ត រភាព63 របស់រពះអងា ជា
បិាជាត្ិ នឹងអាចបងវ ិល សាថនភាពនសោបាយ មកជា
គណរបសោជន៏ដ្ល់រពះអងា ។ ខ្ត្ សសត ចសីហន ជាមនសស
ិ ា មាន ខ្ដ្លញាុុំងសអាយរពះ
អនបសទស64 មានចរ ិកអវជា
អងា សធវ ើអនត្ថ កមែ 65របឆុំងនឹងរបសោជន៏ជាត្ិ។
ោររបទល់មមគ្នន រវាង សសមត ចសីហន និង រទង់សិ រ ិមត្ៈ
ខ្ដ្លសោក លន់ នល់ មានោរបារមភ ខ្ាច របជារាង្គ្សត បក
រសាយថា ជាជសមាាះសនត ត្ិវងស មានសានមសៅកនុងរបវត្ត ិសា
ង្គ្សត ខ្ដ្លជាសដ្ើមសហត្អន្ា 66 ននអត្ថ ងាត្ជាត្ិ នុំសអា
យសោក របយ័ត្នមិនសអាយធាាក់សៅកនុងជសមាាះខ្បបសនះ។
ខ្ត្សោក លន់ នល់ ក៏ដ្ឹងជសរៅចិត្ត របស់រទង់សិ រ ិមត្ៈ
ខ្ដ្រថា កនុងចុំសណាមរពះរាជបរត្របស់សីហន រពះអងា មាចស់
នសរាត្ត ម សីហមនី ជាសុំណប់ ននរទង់ ទកជាទោទ នន
រាជបលា ័ង។ ដ្ូ សចន ះ រទង់សិ រ ិមត្ៈ មិនទកអធិករណ៏ ជាមួ យ
សីហន ជារាជយកិចចសនះស ើយ។ ោររ ួបរ ួមជាមួ យរទង់សិ រ ិម
ត្ៈ មានសគ្នលសៅខ្ត្មួ យគត្់ចុំសពាះសោក លន់ នល់ គឺ
ោក់របសោជន៏ជាត្ិ

ពីសលើរបសោជន៏បគា ល។

សៅកនុង

អនត្ត រភាព, ភាពនុំបគា លខ្ដ្លគ្នែននរណាមួ យផ្ទម
ឹ បាន។
អនបសទស, ខ្ដ្លឥត្សាតប់ោរពនយល់ ននអន កដ្នទ។
65
អនត្ថ កមែ , អុំសពើឥត្របសោជន៏។
66
សដ្ើមសហត្អន្ា , សដ្ើមសហត្ខ្ត្មួ យ។
63
64
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រពឹត្តិោរណ៏ នថ្ោ ទី១៨ មីន សោក លន់ នល់ ពិត្ជាមនសស
កូ នសសា ខ្ត្មិនជាចលករ ននអន កជាត្ិនិយម រលរបឆុំង
នឹងនសោបាយរបស់សីហន។ អន កខ្ដ្លនុំមម ខ្ដ្លគ្នែន
នរណាអាចរបខ្កកបាន
ជាមួ យនឹង

សិ រ ិមត្ៈ

គឺរទង់សិ រ ិមត្ៈ។
វារគ្នន់ជាសមិោរ

លន់

នល់

សុំរាប់ធាន

ចុំសពាះជីវកមាាុំង ននរបជាជាត្ិ សដ្ើមបីបតរចរនត
ូ
ននវាសន
ជាត្ិខ្មែ រ។ លន់ នល់ ជាពលុំ រ ីឯ សិ រ ិមត្ៈ ជាបញ្ហា ខ្ដ្លរត្ូវ
ោរពលុំ ដ្ូ ចពលុំ រត្ូវោរបញ្ហា សដ្ើមបីឲរស ុកខ្មែ រ សដ្ើរ្ន
សៅរកសសចកត ីចុំស រ ីនរងសរឿង សរពាះរបជាពលរដ្ឋ ខ្មែ រ រត្ូវោរ
សុំទះមសល់ថ្ែី សដ្ើមបីឲមានជសរមើសជុំនួសនសោបាយ របស់
សីហន។ សៅសពលសនះ ត្ួ នទី របស់រទង់សិ រ ិមត្ៈ គឺជា
អន កបណតុះបណា
ត ល

ននជសរមើសជុំនួសសនះ

ឲមានសកើត្

ស ើងជាកមាាុំជាត្ិ។
េភាជាតិ
សៅឆនុំ ១៩៧០ អន កសារព៌ត្មា
ិ៍ ន របស់ោខ្សត្ Le Monde
បានសរសសរថា ោរទុំោក់សសមត ចសីហនពីមមដ្ុំខ្ណង ជា
រដ្ឋ របហាររសបចាប់ សរពាះសៅចុំសពាះមមអុំណាចផ្តតច់ោរ
វាគ្នែនោរសរជើសសរ ីសអវ ីសផ្សងពីផ្ល វូ សនះស ើយ។ ចុំណាប់អារ
ិ សាង្គ្សត របស់សោក លន់ នល់ ខ្ដ្លមាន
មែ ណ៏សនះ វាជា វធី
សភា គ្នុំរទសោយោត្់យល់ សរពាះសមាជិកភាគសរចើន ជា
អន កជាត្ិនិយម ខ្ដ្លសីហន រពះអងា ទកជាអន កសាតុំនិយ
ម។

រពះអងា យកោរចងអុលសនះ

មកោបពណ៏ពួកអន ក

ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨

118

របឆុំងនឹង នសោបាយសងា មនិយម របស់រពះអងា សៅ
ទសវត្ស៥០ ដ្ូ ចោ៉ាងសោក សឺង ង៉ាកថាញ់ និង អត្ីត្
សមាជិកភាគសរចើន ននគណបកសរបជាធិបសត្យយ ខ្ដ្លជា
អន កជាត្ិនិយមសសាះ

ខ្ត្បកខ្របថា

ជាអន កសាតុំនិយម។

សវា ៀត្ នូ វសសរ ីកមែ កនុងរកបមណាសងា ម គឺោរសបាះសឆនត្
សរជើសសរ ីសសភាជាត្ិសៅឆនុំ ១៩៦៦ ពួ កអន កជាត្ិនិយម
ខ្ដ្លសមោ ុំនិរទ សរោយពីជ័យជុំនះ ននចលនសងា មសនះ
នុំគ្ននឈ្រជាសបកេ ជនត្ុំណាងរាង្គ្សត សហើយរត្ូវបាន របជា
ពលរដ្ឋ សបាះសឆនត្សអាយសធវ ើជាត្ុំណាង។ ដ្ូ សចន ះ សភាជាត្ិ
ថ្ែ ីសនះ មានបកក ភាព67នសោបាយមព ង់មពស់ សរពាះពួ កអន ក
ត្ុំណាងរាង្គ្សតភាគសរចើន ជាអន កមានោរពិសសាធនសោបា
យ។ កនុងចុំសណាមឥសសរជន ខ្ដ្លសសមត ចសីហន សសន ើឲ
សរជើសសរ ីសជានយករដ្ឋ មង្គ្នតី68

សភាជាត្ិបានសរជើសយក

សោក លន់ នល់ ខ្ដ្លសោកមានសករ៏ស្ែះជាអន កជាត្ិ
និយម និងជាអន កសីហននិយមផ្ង, ខ្ដ្លជាលកេ មណាពីរ
ោុំបាច់ សុំរាប់សុំនចចរ ិកសាវារបស់សីហន។ មានត្ុំណាង
រាង្គ្សតមួ យចុំនួន ចូ លសធវ ើជារដ្ឋ មង្គ្នតី សៅកនុងរាជរោឋភិបាល
ដ្ឹកនុំសោយសោក លន់ នល់ ខ្ដ្លនុំបសងក ើត្ នូ វសសវន69
រវាង សភាជាត្ិ និង រោឋភិបាល សដ្ើមបីបុំស រ ីរបសោជន៏ជា

បកក ភាព, ភាពោស់ទុំ។
ពីខ្មត្ោ ឆនុំ ១៩៦៦ ដ្ល់នថ្ោ ទ៣
ី ០ សមសា ឆនុំ ១៩៦៧។
69
សសវន, ោររាប់រកយកជាគ្នន។
67
68
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ត្ិ។ សភាជាត្ិសនះ រត្ូវបានសសមត ច សីហន បនថ យសោយ
មិនចុំសពាះ នូ វត្ួ នទី ជាអន កាមរត្ួ ត្ពិនិត្យសកមែ ភាព
ននអុំណាចនីត្ិរបត្ិបត្ត ិ សរពាះរពះអងា បសងក ើត្ បរ ិរោឋភិបា
លមួ យ មាននិននោរសវវ ងនិយម សដ្ើមបី ពិនិត្យជាមន នូ វ
រគប់គុំសរាងនសោបាយ

ននរោឋភិបាល,

ជួ នោលរហូ ត្

សចញមមជុំទស់ខ្ត្មត ង។ ខ្ត្ សភាជាត្ិ ឆនុំ ១៩៦៦ មាន
ទមោ នន
់ សោបាយសៅចុំសពាះមម លបិចរបស់សីហន ខ្ដ្ល
នុំឲរពះអងា មិនហានរំោយ សទះបីមានសកើត្ ឧទទមកមែ
សៅភូ មិសុំ ូ ត្ និង ោរបាត្់មល ួន ត្ុំណាងរាង្គ្សតសវវ ងនិយម
ពីររ ូប គឺសោក សមៀវ សុំផ្ន និង ហូ យន់។ បនទប់ពី សោក
លន់ នល់ ោខ្លងពីដ្ុំខ្ណងនយករដ្ឋ មង្គ្នតី សភាជាត្ិ
បនត សធវ ើសកមែ ភាពមល ួនាមធមែ ាជាមួ យ

រោឋភិបាល

ដ្ឹកនុំសោយសសមត ចសីហន បនទប់មកជាមួ យរោឋភិបាល
មានស្ែះថា « ោភជ័យចងសរោយ » ខ្ដ្លមានសសមត ច
ខ្ប៉ាន នត្ ជានយករដ្ឋ មង្គ្នតី70 និងមានសោក លន់ នល់
ជា

ឧបនយករដ្ឋ មង្គ្នតីទី៣,

សហើយបនទប់មក

ជា

ឧបនយករដ្ឋ មង្គ្នតីទី១។ សរោយសពលខ្ដ្លសសមត ច ខ្ប៉ាន ន
ត្ ោខ្លងពីត្ុំខ្ណង សសមត ចសីហន សោះរបជុំសមាជជាត្ិ
ពិសសស សដ្ើមបីខ្ត្ងាុំងនយករដ្ឋ មង្គ្នតី ដ្ឹកនុំរោឋភិបាល
ខ្ដ្លរពះអងា ថាវយ ស្ែះថា រោឋភិបាលសរសាចរសង់ជាត្ិ។
រោឋភិបាលសនះខ្ត្ងាុំងពីនថ្ោ ទី៣១ មករា ឆនុំ ១៩៦៨, សសមត ច ខ្ប៉ាន ន
ត្ ោខ្លងពីត្ុំខ្ណងសៅនថ្ោទី១ សីហា ឆនុំ ១៩៦៩។
70
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អសថ ិរភាព ននអុំណាចនីត្ិរបត្ិបត្ត ិ ពីឆនុំ ១៩៦៦ មកដ្ល់
ិ ិនសោបាយ ននរបបសងា មរា
ឆនុំ ១៩៦៩ ោក់មម នូ វវបត្ត
ង្គ្សតនិយម។ ប៉ាខ្នត សភាជាត្ិ វាហាក់ដ្ូចជា ពរងឹងត្ួ នទី
របស់មល ួន ជាសាថប័ន ននរបជាជាត្ិ សជៀងជា ត្ុំណាង នន
របបសងា មរាង្គ្សតនិយម

សរពាះមល ួនសកើត្សចញពីោរសបាះ

ឹ
សឆនត្សសរ ី។ ោរវលរត្
ប់របស់ សោក លន់ នល់ មក
ដ្ឹកនុំរោឋភិបាល ខ្ដ្លមានរទង់ សិ រ ិមត្ៈ ជាឧបនយក
រដ្ឋ មង្គ្នតីទី១ និង ោរសបាះសឆនត្ខ្ត្ងាុំងសោក សចង
សហង ខ្ដ្លជាឥសសរជន មិនសៅកនុងវង់ ននពួ កអន កជុំនិត្
នឹងសសមត ចសីហន ជារបធានរដ្ឋ សភា ក៏ោន់ខ្ត្ពរងឹងត្ួ
នទី របស់សភាជាត្ិ កនុងអុំណាចនីត្ិបញ្ហាត្ិ និង មានធ
មាែនរ ូប

សៅកនុងមត្ិសាធារណៈ

ជាពិសសសសៅកនុង

មជឈោឋនអន ករាជោរ។ ោរសបាះសឆនត្យល់រពម71 គុំសរាង
ចាប់បី របស់រោឋភិបាល សដ្ើមបីសធវ ើសសរ ីកមែ សសដ្ឋ កិចច និង
ធានគ្នរ បង្ហាញថា សភាជាត្ិ ខ្លងសៅកនុងឥទធ ិពល
របស់សសមត ចសីហន។ ទសងវ ើសនះ នុំឲរពះអងា ពិសរាធ រហូ ត្
រទង់ ហាមមិនឲពួ កត្ុំណាងរាង្គ្សត ចូ លរ ួមរបជុំកនុងសមាជ
ជាត្ិ។

រាជរបត្ិកមែ ជាសកែ ងសនះ

ិ
មាន វបាកផ្
្ ុយពីរាជ

ហទ័យ គឺចង់បុំភ័យរោឋភិបាលសរសាចរសង់ជាត្ិថា រពះ
អងា

មិនញសញើត្នឹងវាយរបហារសោយចុំសពាះរោឋភិបាល

សនះស ើយ ដ្ូ ចោ៉ាងមនសបើកសម័យរបជុំ ននសមាជជាត្ិ
71

សភាជាត្ិសបាះសឆនត្យល់រពមសៅនថ្ោ ទី១៥ វ ិចា ិោរ ឆនុំ ១៩៦៩។
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រពះអងា បញ្ហាជាសមាោត្់

ឲរដ្ឋ មង្គ្នតី

ខ្ដ្លជាអន កសីហន

និយមងប់មម ោខ្លងពីមមត្ុំណាង សោយសងឃឹមថា
ចាស់ជាគណរដ្ឋ មង្គ្នតី នឹងសុំោខ្លងពីត្ុំខ្ណង។ ខ្ត្សសច
កត ីសងឃឹមសនះ វារសសោក សរពាះរោឋភិបាល ដ្ឹកនុំសោយ
រទង់ សិ រ ិមត្ៈ ជានយករដ្ឋ មង្គ្នតីសតីទី72 ខ្ត្ងាុំងជុំនួសភាា
មៗ

នូ វត្ុំខ្ណងោខ្លងសនះ។

ោរសសរមចចិត្ត

របកបសោយសសចកត ីោាហានសនះ ជាោរសលើកទឹកចិត្តដ្ល់
សភាជាត្ិ និងជាោរបង្ហាញ នូ វសាមគា ីភាព របស់រោឋភិ
បាល ចុំសពាះពួ កអន កត្ុំណាងរាង្គ្សត ខ្ដ្លបានសបាះសឆនត្
យល់រពមខ្ផ្នោររបស់រោឋភិបាល សទះបីដ្ឹងចាស់ថា ជា
ខ្ផ្នោរផ្្ុយនឹងគុំនិត្ ននសសមត ចសីហន។ បនទប់ពីសមា
ជាត្ិសលើកទី២៨

វាហាក់បមា
ី នដ្ុំសណើរ

ននយគថ្ែ ី

នន

នសោបាយ ខ្ដ្លនុំសៅរកោរទុំោក់ សសមត ចសីហន ពី
ត្ុំខ្ណង។

សភាជាត្ិ

កនុងោរទុំោក់សនះ

មានត្ួ នទី

សុំខ្ន់ណាស់ សរពាះវាឲរ ូបភាពជាផ្ល វូ ចាប់ជារបរកត្ី សបាះ
សឆនត្ដ្កហូ ត្ ត្ុំខ្ណងរបមមរដ្ឋ ពីរពះអងា កនុងនមមល ួន
ជាត្ុំណាងរបជាពលរដ្ឋ ខ្ដ្លសនឿយណាយនឹងនសោបាយ
របស់សីហន ។
សោក លន់ នល់ អស្ា ើញសៅពាបាលសរាគសៅរបសទសបារាុំង ាុំងពីនថ្ោទី
ឹ ថា សោក លន់ នល់ សៅសពលសនះមានចិត្ត
៣០ ត្ោ ឆនុំ ១៩៦៩។ រត្ូវដ្ង
ចង់ោខ្លងពីត្ុំខ្ណងដ្ូ ចោលពីឆនុំ ១៩៦៧ ខ្ត្រទង់ សិ រ ិមត្ៈ អនទ ង កុំឲ
ឹ នុំរោឋភិបាលបាន
សូ មោខ្លងសរពាះរទង់ធានដ្ល់គ្នត្់ថា រទង់នង
ឹ ដ្ក
សហើយរោឋភិបាលនឹងមានោរគ្នុំរទមាុំទ ុំពីសភាជាត្ិ ខ្ដ្លជា ឱោសលអ
មួ យសុំរាប់សធវ ោ
ើ រខ្កទុំរង់សសដ្ឋ កច
ិ ច ជាត្ិ។
72
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ដ្ឋ ប្រហា ប្េរចារ់
បនទប់ពីមានបាត្កមែ ននរបជាកសិករ សៅសមត្ត សាវយ
សរៀង សសមត ចសីហន រពះអងា បានសផ្ាើទូរសលមពីរចាប់ ជា
ភាសាបារាុំង សៅនថ្ោ ទី១២ មីន និង នថ្ោ ទី១៣ មីន ឆនុំ
១៩៧០ មកថាវយចុំសពាះមាា របស់រពះអងា មានសសចកត ី
ថា :
(បកខ្របសរតផ្ល វូ ោរ)
« ម្ុុំមានទកេ រពួ យខ្ាុំងណាស់ សោយបានដ្ុំណឹងអុំពីអុំសពើ

ហិងា ខ្ដ្លបានរបរពឹត្តស ើង ពីសុំណាក់ជនរ ួមជាត្ិមាះ
សៅសលើសាថនត្ុំណាងទូ ត្

ននសាធារណរដ្ឋ របជាធិបសត្យយ

ននសយៀកណាមខ្ងសជើង និង រោឋភិបាលបសណា
ណ ះអាសនន
ននសយៀកណាមខ្ងត្បូង។

ម្ុុំយល់ចាស់ណាស់

នូ វមូ ល

សហត្ ខ្ដ្លនុំបងក ឲមានកុំហឹងខ្ាុំងសនះ, ប៉ាខ្នត ម្ុុំសាាល់
ជនរ ួមជាត្ិ ខ្ដ្លនុំមិនឲម្ុុំសជឿបានថា គ្នត្់អាចនឹង
របរពឹត្តដ្ល់មាឹង ខ្ដ្លវាផ្្ុយ ពីរបសោជន៏មពង់មពស់ និង
សករ្ តស្ែះលអ ននរបសទសសយើង។ ពិត្ណាស់សហើយថា រស ុក
ិ
ខ្មែ រ ខ្ដ្លសយើងរសឡាញ់ ជាងជី វត្សយើ
ងសៅសទៀត្ ខ្ដ្ល
កុំពងមានសរគ្នះថានក់ ប៉ាខ្នត មិនខ្មនយកោរវាយកុំសទច
សាថនទូ ត្ ខ្ដ្លនឹងអាចបស្ា ៀល នូ វសរគ្នះថានក់សនះបាន។
ប៉ាខ្នត រត្ូវរបរពឹត្ត ដ្ូ ចខ្ដ្ល របជាជាត្ិ និង កងទ័ព ធាាប់
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨
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ខ្ត្ចងអុលបង្ហាញ។ ម្ុុំសជឿជាក់ថា រពឹត្តិោរណ៏ធោន់ធោរសនះ គឺ
ជាសគ្នលបុំណង និង សរៀបចុំស ើងសោយឥសសរជន មាន
បុំណងនឹងកុំោត្់សោល នូ វមិត្តភាព រវាង កមពុជា និង ជុំរំ
សងា មនិយម និង សបាះរបសទសសយើង សៅកនុងនដ្ ននមហា
អុំណាចចរកពរត្ មូ លធននិយម។ ឥសសរជនទ ុំងសនះ
គ្នត្់គិត្ខ្ត្ពី របសោជន៏ និង បកសពួ ក របស់គ្នត្់ សរចើន
ជាង អនគត្ ននរបសទស និង វាសន ននរបជារាង្គ្សត។
សោយសគ្នរព និង សោយសសចកត ីរសឡាញ់ »
« ម្ុុំសូមអគណោ៉ាងខ្ាុំង ចុំសពាះរពះករណា ខ្ដ្លមានរពះ

ិ
រាជហឬទ័យកនុងនមរពះរាជបលា ័ង ោត្់ វធានោរ
សដ្ើមបី
សធវ ើោរសរមបសរមួ ល និង សធវ ើឲមានភាពរបរកត្ី នូ វោរ
ទុំនក់ទុំនង ជាមួ យរបសទសសយៀកណាម ខ្ដ្លជាោរស
សង្គ្ង្ហាះ ដ្ល់កិត្តិយស ននមាត្ភូ មិ និង របជាជាត្ិសយើង
ខ្ដ្លមានជុំហរអនត រជាត្ិ

មិនអាចរបខ្កកបាន

និង

គ្នែនជសមាាះសទ ោលពីមួយខ្មកនា ងសៅសនះ វាខ្របោាយ
សៅជា មានជសមាាះោ៉ាងខ្ាុំង សៅកនុង មត្ិសារព៍ាត្៏មាន
អនត រជាត្ិ ោប់ពីមានសកើត្រពឹត្តិោរណ៏មក។ ម្ុុំចង់បញ្ហច
ក់ ចុំសពាះជនរ ួមជាត្ិសយើងថា ម្ុុំមិនយល់រពម នូ វោររជា
ត្ចូ ល ននពួ កសយៀកកង និង សយៀកមញ
ិ និង ោរសរជៀត្
ខ្រជកមា ះមកកនុងកិចចោរ ននរបសទសធិបសត្យយសយើង។ ពី
មសឹលមញ
ិ ម្ុុំបានរបាប់ចុំសពាះ

ឹ នុំសូសវៀត្ជា
ពួ កអន កដ្ក

ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨

124

មិត្ត។ ខ្ត្បុំណង របស់ពួកអន កឆនុំនិយមរជ ុល វាសលើសអុំពី
បញ្ហាយួ នសៅសទៀត្ គឺ សគសុំសៅនឹងដ្ូ រ នសោបាយជាន់
មព ស់ ននកមពុជាខ្ត្មត ង »
ិ
សបើយកន័យ ននទូ រសលមទ ុំងពីរចាប់សនះមក វភាគ
សគ
មានចុំណាប់អារមែ ណ៏ថា ាុំងពីសដ្ើមទីមក សសមត ចសីហន
រពះអងា ទកជាសរសចថា រពឹត្តិោរណ៏ ខ្ដ្លកុំពងសកើត្មាន
ស ើង

សៅរស ុកខ្មែ រ

គឺសុំសៅ

របឆុំងខ្ត្មត ងនឹង

នសោបាយ របស់រពះអងា សរពាះវាជាោរបនត នូ វោររបទល់
ិ
ននវធានោរ
របស់រោឋភិបាលសរសាចរសង់ជាត្ិ របឆុំង
នឹងរពះអងា ។ ោរយល់ស ើញសោយគ្នែនោរពិោរណាខ្បប
សនះ គឺសកើត្សចញពីោ រ ិកសវវឆវរបស់រពះអងា ខ្ដ្លទក
ដ្ូ ចជាសកែ ងសលើកទុំសយើ, សបើមឹងោលណាគឺ យុំឡាុំបា៉ាឥត្
អាចនរណាលួ ងបាន។

ខ្ត្នរណាក៏សាាល់ចាស់

នូ វរាជ

កុំហឹងសនះខ្ដ្រ វាបកខ្របសរឿយៗជា ោរសជររបមាទ គ្នែន
សុំនចមាត្់

និង

ជួ នោល

រហូ ត្ដ្ល់សៅសរបើអាមារត្

ឲរបរពឹត្ត នូ វអុំសពើ សសាសកៀ និង ហិងា ចុំសពាះជនណាខ្ដ្ល
សធវ ើឲរពះអងា មឹង។
សដ្ើមបីទប់សាាត្់

នូ វសកមែ ភាពនសោបាយ

ននពួ កអន ក

របឆុំងនឹងគុំនិត្នសោបាយ របស់រពះអងា រទង់បុំខ្បក
រកសួ ងមហានផ្ទ ជាបីរកសួ ង :

រកសួ ងមហានផ្ទ ,

រកសួ ង

ោរពារនផ្ទ របសទស និង រកសួ ងសនត ិសមជាត្ិ, រកសួ ងទី២
និង ទី៣ គឺទទួ លបញ្ហាផ្តទល់ពីរពះអងា សហើយរពះអងា ខ្ត្ង
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨
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ខ្ត្ខ្ត្ងាុំង អន កសសាែះនឹងរពះអងា ឥត្មានលកេ មណា។
រគប់នយករដ្ឋ មង្គ្នតីខ្ត្ងាុំង ខ្ត្ងខ្ត្ សូ មស្ែះឥសសរ
ជន ពីរពះអងា ជានិចច សដ្ើមបី ប្ចល
ូ កនុងគណរដ្ឋ មង្គ្នតី, សូ មបី
រោឋភិបាលសរសាចរសង់ជាត្ិ ក៏រត្ូវរបត្ិបាទត្៏ ាមរាជ
បុំណងសនះខ្ដ្រ។ បួ នរកសួ ង ខ្ដ្លសសមត ចសីហន បងេ ុំ
សោក លន់ នល់ សអាយខ្ត្ងាុំងមនសស របស់រពះអងា គឺ
ឧបនយរដ្ឋ មង្គ្នតី (សោក អឹង ហងសាត្), រកសួ ងកិចចោរ
បរសទស (រទង់ នសរាត្ត ម ភូ រ ិសារា), រកសួ ងកសិកមែ (សោក
ជួ ប សៅឌ្ី), រកសួ ងសឃ្លសនោរ (សោក សទព ជីវសមង),
រកសួ ងោរពារនផ្ទ របសទស (សោក វរសសនីយឯក អុំ មាណូ រ ិ
ន, រកសួ ងសនត ិសមជាត្ិ (សោក វរសសនីយឯក សូ ខ្សត ន ខ្ហវ
ណង់ខ្ដ្ស)។ រកសួ ងទ ុំងបួ នសនះ មានទុំនក់ទុំនងផ្តទល់
ជាមួ យមនទ ោល័យរពះរបមមរដ្ឋ

ជួ នោលទទួ លបញ្ហា

ផ្តទល់ពីមនទ ោល័យសនះ សោយមិនមច ីជូនដ្ុំណឹង ជាមន
ដ្ល់នយករដ្ឋ មង្គ្នតីខ្ថ្មសទៀត្ផ្ង, ខ្ដ្លសគសៅថា ភូ មិ
បរម ុងទក ឬ ភូ មិនសោបាយជាន់មពស់ របស់សសមត ច រពះ
របមមរដ្ឋ ។ សរឿងដ្ុំណាលមួ យ គួ រសលើកមកសរៀបរាប់សៅទី
សនះ គឺសដ្ើមគុំនិត្ របស់សោក សូ ខ្សត ន ខ្ហវ ណង់ខ្ដ្ស សធវ ើ
អសងក ត្

សលើទីាុំងទ័ពសយៀកកង

សៅកនុងខ្ដ្នដ្ីខ្មែ រ។

រកសួ ង របស់សោក ខ្ត្ងខ្ត្ទទួ លសសចកត ីរាយោរណ៏ ពី
ភានក់ង្ហរយកោរណ៏អុំពស
ី កមែ ភាពពួ កសយៀកកង

ខ្ដ្ល

នុំឲសោក មានសដ្ើមគុំនិត្ សធវ ើអសងក ត្ជាសមាោត្់មួយ រក
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨
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ោរពិត្ រហូ ត្មានលទធ ផ្ល គួ រឲមានោរបារមភ មួយ ដ្ល់
សនត ិសមជាត្ិ សបើសោងាមខ្ផ្នទី ននោរាុំងទ័ពសយៀ
កកងសៅកនុងខ្ដ្នដ្ីខ្មែ រ។

សោក

សធវ ើរបាយរាយោរណ៏

លមអ ិត្មួ យ យកសៅឲមិត្តភកត ិសោក គឺ សោក អុំ មាណូ រ ិន
ខ្ដ្លជារដ្ឋ សលខ្រកសួ ងោរពារនផ្ទ របសទស និង ជាបង
រប ុស របស់អនកមានង ម៉ាូ និច។ សោក អុំ មាណូ រ ិន បានយក
របាយោរណ៏សនះ សៅទូ លសសមត ចសីហន។ រពះអងា ទត្រ ួច
សហើយ សហើយសួ រសុំនួរសៅសោក អុំ មាណូ រ ិនថា សត្ើ សូ ខ្សត ន
យល់ដ្ូចសមត ច ? សោក សវា ើយថា សបើខ្មែ រមានទុំនស់សោធា
ជាមួ យពួ កសយៀកកង គឺចាស់ជាសគ វាយយករស ុកខ្មែ រ
បានខ្ត្ពីរបីនថ្ោ ខ្ត្ប៉ាសណា
ណ ះ សរពាះោរាុំងទីទ័ព របស់សគ
មានយទធ សាង្គ្សត និង កលយទធ សោធាចាស់ោស់ សុំរាប់
ោរពារផ្ង និង វាយលក មកសលើកងសមមរៈភូ មិនធផ្ង។
សសមត ចសីហន

រពះអងា យករបាយោរណ៏

របគល់សៅ

ឲសោក ឧត្ត មសសនីយ ញុឹក ជូ ុ ង សៅសពលសនះសោក ជា
អគា សសនធិោរ ននកងទ័ពជាត្ិ សដ្ើមបីោត្់ោរ។ បនត ិច
សៅ សោក ញុឹក ជូ ុ ង បានសោះសៅសោក សូ ខ្សត ន ខ្ហវ ណ
ង់ខ្ដ្ស

ជាបនទន់

សអាយមកជួ បសោកសៅរស ុកោក់

សោមទ ុំងអារធាត្ សហើយសៅកនុងជុំនួបសនះ សោក ញុឹក
ជូ ុ ង បានសត ីបសនទសសោក ខ្ហវ ណង់ខ្ដ្ស ជាខ្ាុំង រហូ ត្
សរបើពាកយអសសរាះ ដ្ូ ចោ៉ាង « ឲកត » ថាសោក សធវ ើកិចចោរ
លោ ីសលោ ើ

គ្នែនដ្ឹងនសោបាយជាន់មពស់
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨

របស់សសមត ច។
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បនទប់មក សោក ញុឹក ជូ ុ ង បានបញ្ហាដ្ល់សោក ខ្ហវ ណ
ង់ខ្ដ្ស ថាឲសោក ដ្ត្ឯកសារ ពាក់ពនធ នឹងសរឿងសនះ
ទ ុំងអស់ សហើយកុំឲនិោយរបាប់នរណាមានក់ឲសសាះ។ ខ្ត្

សសមត ច រពះអងា និោយរបាប់សោក លន់ នល់ ខ្ត្មិន
របគល់ឯកសារឲគ្នត្់ ខ្ដ្លនុំឲគ្នត្់ បនតចចិ
ូ ត្ត ជាមួ យ
សោក ខ្ហវ ណង់ខ្ដ្ស កនុងឋានៈជាសៅហាវយផ្តទល់ របស់
សោក ខ្ហវ ណង់ខ្ដ្ស។ ចុំខ្ណក សោក សូ ខ្សត ន ខ្ហវ ណង់ខ្ដ្
ិ សោក មានអារមែ ណ៏ មកចិត្តជាសរចើន សរពាះសោក
ស វញ
យល់ស ើញថា

កិចចោរខ្ដ្លសោកបានសធវ ើសនះ

វាមាន

របសោជន៏សុំខ្ន់ណាស់ដ្ល់របសទស ខ្ត្ខ្បរជាទទួ លោរ
ិ
សត ីបសនទសសៅវញ។
សៅខ្មកមភ ៈ ឆនុំ ១៩៧០ សៅរយៈសពលខ្ដ្លរពះអងា កុំពង
សថ ិត្សៅរស ុកបារាុំង សសមត ច បានអនញ្ហាត្ សោយមិន
របាប់ជាមនដ្ល់រោឋភិបាល ឲយនត សហាះមួ យ ដ្ឹកថានសុំ ពទយ
សុំរាប់ពួកសយៀកកង ចះដ្ី សៅអាោសោនោឋនសពាចិន
ត្ង សៅនថ្ោ ទី១៧ កមភ ៈ។ ទសងវ ើសនះ ខ្ដ្លត្រមូវឲសោក លន់
នល់

ឹ
វលរត្
ប់មករស ុកខ្មែ រ សៅនថ្ោ ទី១៨ កមភ ៈ ជា

របញាប់ ាមសុំសណើរបស់រទង់សិ រ ិមត្ៈ សរពាះរទង់ទកសរឿង
សនះ ជាកិចចបណា
ត លសរឿងសហត្ របស់សីហន ចុំសពាះរាជរោឋ
ភិបាល។ សៅចុំសពាះមមសោក លន់ នល់ រទង់សិ រ ិមត្ៈ សួ រ
រត្ង់ៗថា សត្ើរត្ូវសធវ ើដ្ូចសមត ច សៅចុំសពាះសរឿងសនះ ? សត្ើ
សោក លន់ នល់ ដ្ឹងសរឿងសនះខ្ដ្រឬសទ ? សត្ើ ជាោរវាយ
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨
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របហារនសោបាយ របស់សសមត ច ចុំសពាះរទង់ សដ្ើមបីឲរទង់
ោខ្លងពីត្ុំខ្ណង ? ចុំសពាះរទង់សិ រ ិមត្ៈ សរឿងសនះ វាមាន
គប់គិត្ ពីសុំណាក់កងទ័ពអាោស សទើបយនត សហាះសនះ
អាចចះដ្ីបាន ខ្ដ្លនុំឲរទង់ គិត្ថា សោក លន់ នល់
សលងខ្លបងពីរ ចុំសពាះរទង់។ ខ្ត្សោក លន់ នល់ ធាន
ភាាមដ្ល់រទង់សិ រ ិមត្ៈ ថាសោក ឥត្ដ្ឹងសរឿងសនះស ើយ
សហើយ សោក សៅមានសសចកត ីទកចិត្តទ ុំងរស ុងចុំសពាះ
រទង់ សហើយនឹងរត្ូវោរវត្ត មានរទង់ជាោុំបាច់សៅកនុងរោឋ
ភិបាល។ អវ ីខ្ដ្លរទង់សិ រ ិមត្ៈបានសធវ ើ សៅសពលអវត្ត មាន
សោក លន់ នល់ សៅកនុងរបសទស សោក លន់ នល់ បញ្ហចក់
ចុំសពាះរទង់ថា គ្នត្់យល់រពមទ ុំងអស់ គ្នែនកនុងសរតសទ
សទះបីកិចចោរសុំខ្ន់ៗមា ះ ត្រមូវឲ រទង់សិ រ ិមត្ៈ សោះ
រសាយភាាមៗ

មិនោុំបាច់

សួ រសោបល់សោកជាមន។

ចសមា ើយទ ុំងឡាយ របស់សោក លន់ នល់ រត្ូវបានបញ្ហចក់
ថាគ្នត្់ សរត្ៀមមល ួនរ ួចសហើយ នឹងបនត សធវ ើនសោបាយ ផ្្ុយ
ពីនសោបាយជាន់មពស់ វារគ្នន់ខ្ត្រង់ោុំថា សត្ើមានខ្មែ រ
អន កោាហានណា ហាន្នសជើងសដ្ើរសលើផ្ល វូ សនះ។ វាមាន
គុំនិត្បរាណខ្មែ រពីរថា « គ្នែននរណា រទ ុំលីទមោ ន់នគរខ្ត្
មានក់ឯងបានសទ »

« កុំហានសពក

របយ័ត្នសាាប់

ឥត្

អុំបិលរបោក់ »។ គុំនិត្សនះ ជាទុំសនៀមខ្មែ រ ខ្ដ្លខ្ណនុំ
ឲខ្មែ រ រទ ុំរស់សៅកនុងទកេ សវទន សៅកនុងសងា ម ខ្ដ្លមាន
អន កដ្ឹកនុំសឃ្លសៅ។ សរពាះថា ទមោ ន់ ននោរភ័យខ្ាច វា
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
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ោក់ឫសសៅកនុងសត្ិ ខ្ដ្លនុំឲខ្មែ រសបាះបង់សោល នូ វ
សិទធិរបស់មល ួន។

អវ ីខ្ដ្លជានសោបាយ

គឺជាកិចចោរ

មព ង់មពស់ របស់អនកដ្ឹកនុំាុំងពីបរាណោលមក សហើយវា
ជា និវារណោឋន ខ្ដ្លហាមោច់ខ្ត្ មិនឲរបជារាង្គ្សតសដ្ើរ
ចូ លជាោច់ខ្ត្។ អវ ីជាខ្ដ្លជា ោរពិភាកានសោបាយ
អន កដ្ឹកនុំ

សគោត្់ទកថាជាជសមាាះ

ខ្ដ្លវានុំឲខ្បក

បាក់សាមគា ីជាត្ិ សហើយន័យ ននសាមគា ីសនះសទៀត្ គឺរត្ូវរ ួម
ិ
គ្ននសៅជុំ វញអន
កដ្ឹកនុំ។ គុំនិត្ ននរគឹះជាត្ិ ផ្តុុំសៅសលើខ្ត្
គុំនិត្ នន « អបោយន73 », ដ្ូ ចោ៉ាងទករពះមហាកសរត្
ជា « មនសស-អាទិសទព »។ ទសសនៈសនះ វាសៅមានមា ឹមសារ
ជានិចចសៅកនុងរបជានិករ

ខ្ត្វាមិនខ្មន

សថ ិត្សៅសលើ

បដ្ិោរ74 ននសសចកត ីរសឡាញ់ រវាង រពះមហាកសរត្ និង
របជារាង្គ្សត ខ្ត្សៅសលើ រំពាត្់រាជអុំណាច នវបងេ ុំឲរបជារាង្គ្សត
ឲទទួ លសាាល់ នូ វករណីយកិចច របស់មល ួន ចុំសពាះរពះមហា
កសរត្ គឺ « សសន ហា នូ វរាជទណាបត្ត ិ » សរពាះរបជារាង្គ្សត រស់
សៅ រង់ោុំខ្ត្វត្ថុ ខ្ត្មួ យគត្់ ពីរពះមហាកសរត្ គឺ ោរស
ងក ិត្សងក ិន។
សសមត ចសីហន រពះអងា ជាអវា ននទសសនៈសនះឯង។ មិន
ខ្ត្ប៉ាសណា
ណ ះ រពះអងា យកវាមកបុំសបាង សដ្ើមបីសធវ ើឲបគា ល
រពះអងា ោាយជា អាទិសទព ខ្ត្មត ង ដ្ូ ចោ៉ាងរពះអងា ាុំង
73
74

Culte de personnalité។
បដ្ិោរ, ភាពមានសៅវ ិញសៅមក។
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨
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មល ួនរពះអងា សៅមព ស់ សលើសពីរពះមហាកសរត្សៅសទៀត្។ ជា
ឧទហរណ៏ បនទប់ពីរពះបីា របស់រពះអងា នសរាត្ត មសរា
រមិត្ (១៨៨៦-១៩៦០) សសាយទិពជងា ត្ សៅឆនុំ ១៩៦០ រពះ
អងា សរបើមសធាបាយ សដ្ើមបី បុំបាត្់ សាថប័នរពះមហាកសរត្
សោយទក រាជបល័ា ងឲសៅទុំសនរ សដ្ើមបីសលើក មល ួនរពះអងា
ជាអាទិសទព សរពាះលកេ នត ិកៈសនះ ខ្ដ្លអាចឲ រពះអងា សថិត្
សៅពីសលើរបជាជាត្ិ។ សៅសពលសនះ ពួ កអាមារត្ របស់រពះ
អងា នុំគ្ននបសងក ើត្ នូ វបាត្ភូ ត្គ្នែនោរពិត្ គឺ សៅសពល
រពះចនទ សពញបូ ណ៏មីមតងៗ នុំគ្ននខ្រសកចងអុលថា មានរពះ
ភង្គ្កតរពះសីហន សៅកនុងដ្ួ ងរពះខ្ម, ខ្ត្សបើនរណាមានក់ថា
សមើលមិនស ើញ សគនុំគ្ននថា នរៈសនះ គ្នែនបណយសៅកនុង
មល ួនស ើយ។ សីហន រពះអងា មិនខ្ដ្លហាមរបាប់របជារាង្គ្សត
កឲ
ុំ សជឿអបិយជុំសនឿសនះស ើយ សរពាះ ោររកា នូ វលទធ ិទកឲ
របជាករលោ ង់ ជាមូ លោឋន ននសីហននិយម។
មូ លោឋនសនះឯង ខ្ដ្លជាោុំបិត្មានមមពីរ សបើសរបើវា
មិនរប ុងរបយ័នន វានឹងអាចមមនដ្មល ួនឯង។ ដ្ូ សោនះ អវ ី
ខ្ដ្លវា នឹងអាចសកើត្ស ើង វាមានសកើត្ស ើង ពិត្ខ្មន
ចុំសពាះសសមត ចសីហន សរពាះ របបនសោបាយ របស់រពះអងា
វាមកដ្ល់ទីប្ច ប់ ដ្បិត្ វាជារបបពិោរ ខ្ដ្លរត្ូវដ្ួ ល
សោយមល ួនឯង។ របបសនះ សៅសពលសនះ វាដ្ូ ចជា ផ្ទ ះសឈ្ើ
ោស់មួយ

ខ្ដ្លមានកសណតៀរសីសសរផ្ទ ះខ្ងកនុងសសទ ើរខ្ត្

អស់សាច់សឈ្ើ ោុំខ្ត្រលុំ សបើមាន មយល់បក់គួចចុំផ្ទះ។ មយល់
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
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គួ ចសនះ គឺជាសមាសោគ ននកាតមួ យចុំនួន សកើត្មាន
ស ើងរពមគ្នន : សភាជាត្ិ អន កជាត្ិនិយម, រោឋភិបាល
សរសាចរសង់ជាត្ិ និង សសចកត ីោាហាន របស់ឥសសរជនមួ យ
ចុំនួន ខ្ដ្លហាននុំគ្ននចះទូ ក សោយមិនគិត្រវល់ថានឹង
រត្ូវខ្ចវវា ងទសនា

សៅសពលមានពយ
ុ ះសងឃរា។

សត្ើភាព

សមាះមត្សនះ បញ្ហាក់ពី អគត្ិ សៅចុំសពាះមមសរគ្នះថានក់
ដ្ល់អាាែ ឬ សសចកត ីោាហាន សៅកនុងករណីយកិចច ជាកូ ន
ខ្មែ រ សៅសពលរបជាជាត្ិ ជួ បរបទះនឹងអាសនន ? ខ្ត្កាត
កុំណត្់ គឺ ទឹកចិត្ត រ ឹងបឹង ននយវជន និង អន កសចះដ្ឹង
ខ្មែ រ ទ ុំងរបសទស នុំគ្ននមិនគ្នុំរទ នូ វជសរមើសនសោបាយ
របស់សសត ចសីហន

ខ្ដ្លផ្្ុយពីរបសោជន៏ជាត្ិ។

ខ្ត្សៅ

សពលសនះ មានរទង់សិ រ ិមត្ៈ ខ្ដ្លហានោន់ទង់ ននបន
ោករ ជាអន កសដ្ើរមម នុំកមាាុំង ននោរខ្កទុំរង់របជាជាត្ិ។
កមាាុំងសនះគឺជា

ោរបូ ករ ួម ននសសចកត ីសងឃឹមថ្ែ ី

នន

ជីវពលសកត ិ (force vive) របស់របជាជាត្ិខ្មែ រ។ បនោករ គឺ
ោរសាងសងា មយត្ត ៈ (société juste) សហើយ សងា មយត្ត ៈ គឺ
វាគ្នែនអវ ីសរតពី សងា មរបជាធិបសត្យយ ខ្ដ្លធាន នូ វសសរ ី
ភាព ដ្ល់របជាពលរដ្ឋ ។ ោរខ្កទុំរង់ គឺោរបតរូ នូ វោរ
រគប់រគងជារដ្ឋ សៅជា ោររគប់រគងជាភាត្កមែ ខ្ដ្ល
មានោរចូ លរ ួមពីកមាាុំងសសដ្ឋ កិចច ននរបជាជាត្ិ។ ោរបត ូ
រសនះ វាសៅចុំសពលសវោ ននោរពិភាកាខ្វកខ្ញកផ្្ុយ រវាង
សោកសសរ ី និង សោកកមមុយនិសត សត ីពី សសដ្ឋ កិចចសសរ ី និង
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
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សសដ្ឋ កិចចខ្ផ្នោរ។

ចុំសពាះសោកសសរ ី សសរ ីភាពបគា ល

និង ោររបខ្ជង ខ្ដ្លបណា
ត លមកពីទីផ្ារចុំហរ វារត្ូវខ្ត្
ិ យល់
ជាមូ លោឋន ននសងា មលអ , រ ីឯ សោកកមមុយនិសត វញ
ស ើញថា

សងា មលអ

អាចមានសកើត្បានសៅសរោមោរ

ិ យ របស់បកសកមមុយនិសត ខ្ដ្លអាចធាន
ដ្ឹកនុំរគប់ វស័
នូ វសសរ ីភាពសមូ ហជន និង សមូ ហភាព។ ខ្ត្គុំនិត្ នន
ោរខ្កទុំរង់សៅរស ុកខ្មែ រ សៅសពលសនះ វាមិនសថ ិត្សៅសលើ
ោរទកទីផ្ារចុំហរ ជាអវ ីទ ុំងអស់ ននសសដ្ឋ កិចច សហើយ ទក
រដ្ឋ ជាអវ ីឥត្របសោជន៏សសាះសនះស ើយ។ ទីផ្ារសសរ ី រត្ូវ
ោុំបាច់ មានសិទធិរដ្ឋ (pouvoir régalien) ដ្ូ ចោ៉ាង មម
ិ យោរពារជាត្ិ, ោរពារសនត ិសមសាធារ
ង្ហរ ននរដ្ឋ កនុង វស័
ណៈ និង យត្ត ិធម៏ សដ្ើមបី ធាន នូ វោរអនវត្ត ន៏ ននចាប់រ
ដ្ឋ ។ សៅរត្ង់ចុំណចសនះឯង ខ្ដ្លសសត ចសីហន របរពឹត្តមស
វា ង សោយយក ចលនសងា មរាង្គ្សតនិយម មកជុំនួសរដ្ឋ ,
យកអុំណាចរដ្ឋ មកសធវ ើជាអុំណាចអញ, យកសសដ្ឋ កិចច នន
ខ្ផ្នោរ ជាមសធាបាយសទល សុំរាប់សធវ ើអភិវឌ្ឍន៏ជាត្ិ,
អនញ្ហាត្សអាយ កងទ័ពយួ នកមមុយនិសត មកាុំងទីទ័ព
សៅកនុងខ្ដ្នសីមាខ្មែ រ, និង ទករបជាបាត្កមែ ជាអុំសពើ
កបត្់នឹងរបសោជន៏ផ្តទល់របស់រពះអងា ។ កុំហសទ ុំងឡាយ
សនះ ខ្ដ្លនុំសអាយសកើត្មានស ើង ជាឧបបាត្ិក75 នូ វ
កមាាុំង ននោរោរពារជាត្ិ របស់របជាពលរដ្ឋ ពីរបជា
75

ឧបបាត្ិក, សកើត្មានសោយមល ួនឯង។
ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
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ពលរដ្ឋ និង សដ្ើមបីរបជាពលរដ្ឋ ។ កមាាុំងសនះឯង ខ្ដ្លជុំ
រញសអាយ រាជរោឋភិបាលសរសាចរសង់ជាត្ិ និង សភាជាត្ិ
មត្់គ្នន សដ្ើមបីសវា ើយនឹងរបជាចុំណង់ សោយប៉ាផ្ាីត្76 ខ្សវ ង
រក នូ វដ្ុំសណាះរសាយរ ួម ជាមួ យសសត ចសីហន ខ្ត្រពះអងា
រោនសោល គ្នែនសហត្ផ្លរត្ឹមរត្ូវ នូ វរគប់សុំសណើរ របស់
រាជរោឋភិបាលសរសាចរសង់ជាត្ិ ខ្ដ្លរពះអងា មល ួនឯង ជា
អន កថាវយនមដ្ូ ចនឹង សដ្ើមបី ពរងឹងន័យ នូ វសបសកកមែ នន
ោរសរសាចរសង់របជាជាត្ិ។ ោរបដ្ិសសធ របស់សសត ចសីហ
ន ជាោរមិនអាចយល់បាន សុំរាប់ជនខ្មែ រទ ុំងឡាយ សូ
មបីមាា

របស់រពះអងា

ក៏មានោរភាាក់សនះខ្ដ្រ

សៅ

ិ មានសនះ។ របឈ្រមមនឹងកុំហស
ចុំសពាះ រាជរបត្ិកមែ អ វជា
វក ងសនះ សោក លន់ នល់ ខ្ដ្លជាអន កសីហននិយមមានក់
ត្រមូវឲសោក សរជើសសរ ីស ផ្ល វូ ខ្ដ្លរទង់សិ រ ិមត្ៈ សរជើសយក
គឺមិនបសណា
ត យសអាយសសត ចសីហន សរបើអុំណាចហិងា របស់
រពះអងា សដ្ើមបី បនត បុំផ្តាញជាត្ិដ្ូចសពវ សទៀត្សនះស ើយ។
រទង់សិ រ ិមត្ៈ សរត្ៀមមល ួនរ ួចសរសចនឹងសធវ ើរដ្ឋ របហារ សរពាះ
ជាមួ យសសត ចសីហន ជាជនផ្តតច់ោរ វាគ្នែនមសធាបាយ
សផ្សងសទៀត្សនះស ើយ, ខ្ត្សទះបីោ៉ាងណារទង់ មិនទក
អារមែ ណ័សនះ ជាកិចចោរផ្តទល់មល ួនសនះស ើយ, ដ្ូ សចន ះ ោរ
ពិសរគ្នះសោបល់ ជាមួ យសោក លន់ នល់ និង នយជន (le
politique) សុំខ្ន់ៗ ជាោរោុំបាច់។ សោក ឧប គឹម អាង
76

សោយប៉ាផ្ាត្
ី , សោយមុំរបឹងខ្របង, en faisant effort។
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រត្ូវបានរទង់សិ រ ិមត្ៈ សសន ើសអាយសធវ ើោរទក់ទង ជាមួ យ
សោក អន
ិ ាុំ សពលសនះ ជារបធានរដ្ឋ សភាសត ីទី សដ្ើមបី
ពិសរគ្នះ អុំពប
ី ញ្ហាខ្ដ្លនឹងអាចសកើត្មានស ើង រវាងសសត ច
សីហន និង រោឋភិបាល77។ សោក អិន ាុំ បានផ្ត ល់
សោបល់ថា មិនោុំបាច់សធវ ើរដ្ឋ របហារអវ ីសទ សរពាះរដ្ឋ សភា
ជាត្ិ គ្នុំរទរោឋភិបាលគ្នែនោរកក់សៅសហើយ វារគ្នន់ខ្ត្រ
ោឋភិបាល សសន ើជាផ្ល វូ ោរដ្ល់សភាជាត្ិ សូ មសអាយដ្កសស
ចកត ីទកចិត្ត ពីសសមត ចសីហន ជារពះរបមមរដ្ឋ វាដ្ូ ចជា
រគប់រគ្នន់នឹងអាចសធវ ើបាន។ ោរសនន ិោឋន របស់សោក គឺ
ថា សរបើមសធាបាយសតត វាអាចនឹងនុំ បសងក ើត្ នូ វបញ្ហា
ិ
ឥត្របសោជន៏ ជាមួ យសភាជាត្ិ ជាសមព នធមិត្តសៅវញ
ទុំនក់ទន
ុំ ង សោក អិន ាុំង និង ឧប គឹម អាង ជាទុំនក់ទុំនងជា
ញាត្ិផ្ង និង ជិត្សន ិត្សៅកនុងកិចចោររាជោរផ្ង, ដ្ូ ចោ៉ាង សៅរយៈ
សពលឆនុំ ១៩៤៩-៥០ សោកទ ុំងពីរ រត្ូវបានសោក សាន យន ខ្ដ្លជា ោរ
កៈ ( អន កចោរ) ជាមួ យសោក ោប ឈ្ួ ន សដ្ើមបី ខ្សវ ងរកោរចះចូ ល នន
ជនសនះ ជាមួ យសសត ចសីហន សរបើជានិរសាសមាោត្់ សុំរាប់ទក់ទងជាមួ យ
ោប ឈ្ួ ន ាមសោក អន
ិ
ាុំ បារាុំងសៅមានអុំណាចណាស់សៅកនុង
រកសួ ងសនត ិសម សហើយបារាុំងមិនសូ វចូ លចិត្តសោក ោប ឈ្ួ នសនះស យ
ើ ។
សៅសពលចោរសមាោត្់សនះ គិញបារាុំងដ្ឹកសរឿងសនះ សគគុំរាមដ្ល់សោក
ទ ុំងពីរថាសអាយរបយ័ននមល ួន រហូ ត្សោកទ ុំងពីរ រត្ូវោក់មល ួនមួ យរយៈ
ឹ ថា ទូ ត្បារាុំង ស្ែះសោក Pierre
សដ្ើមបី សវត្ត ិភាព សទៀត្ផ្ង។ សៅរត្ូវដ្ង
Gorce សៅឆនុំ ១៩៥៩ ជាអន កយកគសរមាងគុំនត្
ិ កបត្់ ជាមួ យនឹងភសតុ
ាងផ្ង របស់សោក ោប ឈ្ួ ន សៅថាវយសសមត ចសីហន សអាយដ្ឹង។ សួ រថា
សត្ើសហត្អវ ី បានជាបារាុំងលូ កនដ្ចូ ល កនុងកិចចោរនផ្ទកនុងខ្មែ រ ? សរពាះ
បារាុំង មិនចង់សអាយរស ុកខ្មែ រ ធាាក់សៅកនុងនដ្សហរដ្ឋ អាសមរ ិក ដ្បិត្
បារាុំងយល់ស ើញថា ោប ឈ្ួ ន សរៀបចុំសធវ រើ ដ្ឋ របហារ សោយមាន CIA និង
យួ នខ្ងត្ប
ូ ង ជាអន កឧបត្ថ មភ។ សៅសពលខ្វកសវរលុំសៅោឋន របស់សោក
ោប ឈ្ួ ន សគស ញ
ើ មានដ្មា
ុំ ស ២៧០ គ.រក. ខ្ដ្លសគសនែ ត្់ថាជាជុំនួយ
របស់ CIA ចុំសពាះសោក ោប ឈ្ួ ន សដ្ើមបីសរៀបចុំអុំសពើកបត្់។ សួ រថាសត្ើទមោ ន់
មាសសនះ វាជាភត្តុាងរគប់រគ្នន់សុំរាប់សោទបគា លមានក់ថា ជាជនកបត្់
ជាត្ិ ជាពិសសសជនសនះ រត្ូវរក ុមទហានសៅោប់ សមាាប់បាត្់សៅសហើយ ?
77
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សទ។ សួ រថា សត្ើ សោក អិន ាុំ ខ្ដ្លជាអន កសីហននិយម
មានក់ ចះសហត្អវ ី បានជាសោក ខ្បរគុំនិត្ របឆុំងនឹង
សីហន រហ័សខ្បបសនះ ? សរពាះសៅសពលសនះ ោររបឆុំង
ិ ដ្ឹកនុំ របស់សសត ចសីហន វាជាចរនត នសោបាយ។
នឹង វធី
រត្ូវដ្ឹងថា

គ្នត្់ជាអន កសីហននិយម

ដ្ូ ចជាឥសសរជន

ដ្នទសទៀត្ខ្ដ្រ ខ្ត្សោក អីន ាុំ ជាអន កបុំស រ ីរបសោជន៏
ជាត្ិ មនអវ ីទ ុំងអស់ សហើយសោក ខ្ត្ងខ្ត្សែ ័រគចិត្តជា
និចច ទទួ លសបសកកមែ ពិបាកៗ សដ្ើមបីបុំស រ ីជាត្ិ។ ាមចិត្ត
ិ
វទា
សោក អិន ាុំ មាន លកេ ណៈអាកបបកិ រ ិោ ជាអន ក
រត្ួ ត្រា (dominance) គឺថា ជាជន ចូ លចិត្តរបទល់នឹងប
ញ្ហា។ មានគុំនិត្ជាអន ករបកួ ត្ ខ្ត្ហាន ទទួ លមសរត្ូវ
ិ យ និង ចាប់ ជាោច់ខ្ត្។ ខ្ត្ងខ្ត្
និង សគ្នរព វន័
កុំណត្់ នូ វសគ្នលសៅោ៉ាងមព ស់ សហើយ ចង់សអាយអុំណាច
របស់មល ួន រត្ូវបានទទួ លសាាល់ពីអនកដ្នទ។ សៅកនុងោរ
ទុំនក់ទុំនង ជាមួ យអស់សគ ខ្ត្ងខ្ត្បង្ហាញ នូ វរបាស័យ
ទក់ទងផ្តទល់

ិ មាន
ជាវជា

និង

គ្នែនកនុងសរត

រហូ ត្

ិ
ជួ នោល នុំរំខ្នដ្ល់អនកដ្នទសៅវញ។
សៅឆនុំ ១៩៦៦៦៧ សោក អិន ាុំ រត្ូវបានប្ា វនត ខ្មែ រសសរ ីពីររ ូប មាន
សោក សៅ បូ រ ី និង សៅ មាធូ រា សធវ ើោរទុំនក់ទុំនងជា
សមាោត្់ សដ្ើមបីសូមចះចូ ល។ សោក ប្ជន
ូ ភានក់ង្ហរ របស់
សោក សៅចរោជាមួ យអន កទ ុំងសនះ សដ្ើមបី រកដ្ុំសណាះ
រសាយថា រត្ូវសធវ ើខ្បបោ៉ាងណា ខ្ត្ជាអកសល អន កទ ុំង
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សនះ រត្ូវបាន ប៉ាូ លីសនសោបាយ របស់សសត ចសីហន ោប់
បានសៅកនុងខ្ដ្នដ្ីខ្មែ រ សហើយបនទប់មក សសត ចសីហន
ិ
បញ្ហាសអាយត្ោោរសឹកោន់សទសរបហារជី វត្។

សរឿង

ិ
សនះ សោក អិន ាុំ មាន វបបដ្ិ
សា រ ីជានិចច សរពាះសោក
យល់ស ើញថា

អន កទ ុំងសនះ

មានោររបខ្ហសមល ួន

សោយសារសគទកចិត្តមកសលើសោកខ្ាុំងណាស់ បានជានុំ
គ្ននោញ់សបាកសគ។ សោក អិន ាុំ ខ្ត្ងខ្ត្និោយសរឿង
សនះ ចុំសពាះមិត្តភាោសោកថា សៅសពលសោកសៅបរសោក
រពលឹងសោក

ចាស់ជា រ ឹងមល ួនណាស់

សៅចុំសពាះមម

រពលឹងអន កទ ុំងពីរសនះ។ កនុងសរឿងសនះខ្ដ្រ សោក អិន ាុំ
យល់ស ើញថា សសត ចសីហន ដ្ឹងសរឿងសនះាុំងពីសដ្ើមទីមក
សហើយរពះអងា

សលងខ្លបងសទវ ដ្ង ជាមួ យសោក សហើយ

របខ្ហលជារពះអងា កុំពងសលងខ្លបងសនះដ្ខ្ដ្ល ជាមួ យ
សោក

លន់

នល់

ដ្ូ ចសោក

ខ្ត្ងខ្ត្និោយថា

សបសកកមែ ខ្ដ្លសសមត ចសីហន របគល់សអាយ រាជរោឋភិ
បាលសរសាចរសង់ជាត្ិ

មានខ្ត្មួ យគត្់

ទុំនក់ទុំនងជាមួ យសហរដ្ឋ អាសមរ ិក

គឺពរងឹងោរ

ខ្ត្រពះអងា

សាប

រពួ ស នូ វសុំដ្ី មានភាពមិនចាស់ោស់ ជាមួ យសោក លន់
នល់ ថា នសោបាយជាមួ យយួ នកមមុយនិសត រត្ូវខ្ត្សសើរសរ ី
ិ
សមើលស ើង វញជាោច់
ខ្ត្។ ចុំសពាះសោក អិន ាុំ ោរ
មិនចាស់ោស់សនះឯង ខ្ដ្លជាកាតមួ យខ្ដ្រ បសងក ើត្នូ វ
រពឹត្តិោរណ៏នថ្ោ ទី១៨ មីន។ ោរមវ ះសសចកត ីទកចិត្តសៅសលើ
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សសត ចសីហនសនះឯង ខ្ដ្ល សោក អិន ាុំ សសរមចចិត្ត
ចូ លរ ួមជាមួ យសោក លន់ នល់ និង រទង់ស រ ិមត្ៈ ទមាាក់
ិ
សសមត ចសីហន ពីត្ុំខ្ណង សោយសរបើ វធី
រដ្ឋ របហាររសប
ចាប់សនះឯង។ រដ្ឋ របហារ គឺរត្ូវសធវ ើោ៉ាងណា ទមាាក់សសត ច
សីហន ជាោច់ខ្ត្ សរពាះជារបសោជន៏ជាត្ិ, រសបចាប់
គឺយកចាប់មកអនវត្ត ិ សរពាះជាអុំសពើអហិងា និង មាន
សភាជាត្ិ ជាអន កសសរមច ាមោរសសន ើរបស់រោឋភិបាល
សរពាះជាមូ លោឋន ននលទធ ិរបជាធិបសត្យយ។ សពលសនះវា
អាចសធវ ើបាន សរពាះ សភាជាត្ិ និង រោឋភិបាល សដ្ើរសលើផ្ល វូ
សរសាចរសង់ជាត្ិរបជួ សគ្នន សហើយផ្ល វូ សនះ វារបគប់គ្នន រ ួចវា
នុំសៅរក ោររបជល់នឹងនសោបាយ របស់សសមត ចសីហន។

មានរនត ក្នុងភាគទី៣

ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា
២៦ សីហា ២០១៨
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