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រេចក្ត ីរ ត្ើម  

 

សរោយសង្គ្ង្ហា មសោកទី២ សៅទសវត្សរ៏ ៤៥ សៅរសកុខ្មែ រ 

មាន ចរនតនសោបាយធុំពីរ : រាជនិយមធិបសត្យយ និង 

លទធិរបជាធិបសត្យយ-ជាត្ិនិយម។ ខ្ត្សៅកន ុងពិភពសោក

មានចរនតធុំមួយ គឺ ោរល បបុំបាត់្ ឬ របឆុំងនឹង អាណា

និគមនិយម។ ខ្ត្ មហាអុំណាចពីរ ខ្ដ្ល ជាអនកឈ្ន ះស

ង្គ្ង្ហា ម សលើ របបណាស ី សៅអឺរ  ប គឺ សហរដ្ឋអាសមរកី និង 

សហភាពសូសវៀត្ បនត សធវ ើសង្គ្ង្ហា ម រវាងគ្នន  ខ្ដ្លសគឲស ែ្ ះ

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

គ្នន ពីរ មួយ ជា សោកសសរ ីខ្ដ្លមាន សហរដ្ឋអាសមរកី ជា

អនកោន់ទង់ មួយសទៀត្ ជា សោកក មម ុយនិសត  ខ្ដ្លមាន 

សហភាពសូសវៀត្ ជា របម ម។ សែ រគរកមុទុំងពីរ របឆុំង

នឹង អាណានិគមនិយមដូ្ចគ្នន  សហើយ ជួយដ្ល់របជាជន

ទុំងឡាយ ខ្ដ្លរស់សៅ សរោមោររតួ្ត្រា នន អាណា

និគមនិយម ឲរំសោះមល នួសចញពី គុំនបសនះ។ សោកសសរ ី

សសន ើឲមាន ោរខ្កទរមង់ នសោបាយដឹ្កនុំ សោយ សរជើស

យក របបលទធិរបជាធិបសត្យយសសរ ីាមោរសបាះសឆន ត្ រ ី

ឯ សោកក មម ុយនិសត  វញិ សធវ ើអន សាស ឲសរជើសសរសី ផ្ល វូ

បដិ្វត្តហិងា រំសោះមល នួសចញពី អាណានិគមនិយម និង 

ត្ស ូ  វណណ ៈ រំោយសោល នូវវណណ ៈសកត ិភូមិោស់ខ្រចះ  សដ្ើមបី 
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កសាងសងាមថ្ែី គឺ សងាម សងាមនិយម ឬ ក មម ុយនិសត ។ 

សៅសពលសនះ របសទសទុំងឡាយ ជាប់ពាក់ព័នទនឹង បញ្ហា

សនះ មានោរបារមភ កន ុងជសរមើស រំសោះមល នួ សចញពី 

គុំនប អាណានិគមនិយម និង ខ្សវ ងរកផ្ល វូកសាង

របសទស ាមទុំសនើបនិយម។ ជ័យជុំនះ បកស ចិនក មម ុយ

និសត  សលើក បកស គួមិងាង និង ោររបោស សាធារណរដ្ឋ

ចិនរបជាមានិត្ សៅឆន ុំ ១៩៤៩ ជាទិននោរណ៏ថ្ែីមួយនន

ពិភពសោក ជាពិសសស ចុំសពាះរបសទសសយៀកណាម ខ្ដ្ល

កុំព ង មានសង្គ្ង្ហា ម ទមទរ ឯករាជយពីបារាុំង ដឹ្កនុំ

សោយ បកសក មម ុយនិសត យួន។ ខ្ត្សៅសពលសនះ របសទស

មួយចុំនួន មានទុំង ចិនក មម ុយនិសត  នុំគ្នន  បសងក ើត្ 

ចលន នន ផ្ល វូទី៣មួយ ខ្ដ្លជា ចលន នន របសទសមិន

ចូលកន ុង សែ រគបកស សោក សសរ ី និង សោកក មម ុយនិសត ។ 

ចលនសនះ មានទរមងខ្ត្មួយពិត្ ខ្ត្ គ្នែ ន ឯកភាព 

ននមសនគមវជិាា  នន របសទស ជាសមាជិកសទ ដូ្ចោ៉ា ង 

របសទសចិន ជារបសទសក មម ុយនិសត , ឥណាា  ជារបសទស អន 

វត្ត លទធិរបជាធិបសត្យយសសរ,ី ឥណឌ សូណស ី ដឹ្កនុំសោយ 

អនកជាត្ិនិយម ខ្ត្ជា ជនផ្តត ច់ោរនិយម (សោក សឺោ

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

(សោក ទីតូ្) ខ្ត្មិនរពមចុំណ ះ សហភាពសូសវៀត្ស ើយ 

។ល។ សមាសភាព ខ្បបសនះ គ្នែ នទមោន់នសោបាយជាក់

ខ្សត ង សលើឆកនសោបាយ ពិភពសោកសនះស ើយ។ អត្ថ
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ភាព របស់មល នួ រគ្នន់ខ្ត្ជា ទរមង់ ននោរសុំ ខ្ដ្ងអារមែណ ៏

សរចើនជាង ោរអន វត្ត ិ ននខ្ផ្នោរ ចាស់ោស់ អវ ីមួយ។ 

សបើនិោយជាសសងេប គឺថាជា អងាោរ ននកិត្ាន ភាព 

របស់អនកដឹ្កនុំ ននរបសទសនិមួយៗ  ខ្ដ្លមាន អត្តភាព

ខ្ា ុំង សហើយ ចង់បង្ហា ញ នូវឯករាជយភាពមល នួ ចុំសពាះ សហ

រដ្ឋអាសមរកិ និង សហភាពសូសវៀត្ ខ្ត្ប៉ា សណាណ ះ។ 

សពលសនះខ្ដ្រ សៅឥណឌ ចិូន បារាុំង វលឹរត្ ប់មកវញិ 

សោយមានបុំណងបនត  អាណានិគមមល នួ ខ្ដ្លនុំបសងក ើត្

ជសមាា ះនសោបាយ ជាមួយនឹង ចលន សយៀកម ីញ1 

ដឹ្កនុំសោយសោក ហូ ជីញ ម ីញ ខ្ដ្លគ្នត់្បានរបោស

ឯករាជយ របសទសសយៀកណាម សៅនថ្ោទី ២៩ សីហា ១៩៤៥ 

មានស ែ្ ះថា សាធារណរដ្ឋ របជាធិបសត្យយ សយៀកណាម 

បនទ ប់ពី រពះសៅអធិរាជយ សៅ ោវ ោក់រាជយសមបត្ត ិ សៅ

នថ្ោទី ២៥ សីហា។ ជសមាា ះនសោបាយ បានខ្របោា យជា 

ជសមាា ះសោធា ដ្បិត្សៅនថ្ោទី ២៣ កញ្ហា  កងទ័ពបារាុំង

បានវាយរបហារ កងកមាា ុំងទ័ពសយៀកម ីញសៅទីរកងុ នស

ហាន សដ្ើមបី ដ្សណត ើមោន់ោប់អាគ្នររដ្ឋបាល។ ពួកសយៀកម ី

ញ សងសឹក សោយសមាា ប់ជនជាត្ិបារាុំងទុំងសកែងោស់ 

របមាណ ១០០នក់។ ខ្ត្សទះបីមានវបិត្ត ិសុំខ្ន់ោ៉ា ងណា

ក៏សោយ សៅខ្ម មករា ឆន ុំ ១៩៤៦ សោក ហូ ជីញ ម ីញ បាន

សរៀបចុំសបាះសឆន ត្ សដ្ើមបីខ្ត្ងាុំងសភាជាត្ិ សហើយ សៅនថ្ោ

                                       
1 សយៀកម ីញ មាននយ័ថា បកសសមពន័ធ  សដ្ើមបី ឯករាជយ សយៀកណាម។ 
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ទ២ី មីន សភាសនះ បានសបាះសឆន ត្ខ្ត្ងាុំងសោក ហូ ជី

ញ ម ីញ ជារបធានធិបត្ី។ បារាុំង រពមទទួលសាា ល់ 

សាធារណរដ្ឋ របជាធិបសត្យយ សយៀកណាម ជារដ្ឋសសរ ីមាន 

សភាជាត្,ិ រោឋ ភិបាល និង កងទ័ព សៅកន ុងរកមមណា  នន

សហព័នធ  ឥណឌ ចូិន និង សហភាព បារាុំង សហើយសៅនថ្ោទី

១៥ កញ្ហា  ឆន ុំ ១៩៤៦ សោក ហូ ជីញ ម ីញ រត្វូបានរោឋ ភិបា

លបារាុំង អស ា្ ើញសោក សធវ ើទសសនកិចចជាផ្ល វូោរ សៅ

រសកុបារាុំង កន ុងឋានៈសោក ជារបម មរដ្ឋ សដ្ើមបី ច ះហត្ថ

សលខ្ នូវកិចចសនាបសណាត ះអាសននមួយ រវាង បារាុំង-សយៀ

កណាម កន ុងសគ្នលសៅ នុំមកវញិ នូវភាពសោ ប់សាោ ត់្ រវាង

របសទសទុំងពីរ។ ខ្ត្ សៅនថ្ោទី២១  វចិា ិោ សរោយពីមានផុ្្ះ

អាវ ធតូ្ចមួយ រវាង ទហានបារាុំង នឹងសយៀកម ីញ កង

ោុំសភា ើងធុំបារាុំង បានបាច់សៅសលើកុំពង់ខ្ផ្ នហវវងុ នុំវា

សអាយមានរបត្ិកមែ ននកងទ័ពសយៀកម ីញ ដឹ្កនុំសោយ

សោក Vo Nguyen Giap ចូលវាយទីរកងុមាណូយសៅនថ្ោទី

១៩ ធន  ូ សហើយបានសមាា ប់ជនជាត្ិបារាុំងជាសរចើន។ សៅ

សពលជាមួយគ្នន សនះខ្ដ្រ កងសោភូមិបារាុំង សៅ Phu Lan 

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

កងទ័ពសយៀកម ីញវាយល កខ្ដ្រ។ សរោយពីសោក ហូ ជីញ 

ម ីញ ោកសចញពី ទីរកងុ ហាណូយ, សៅនថ្ោទី២១ ធន  ូគ្នត្ ់

បានអុំពាវនវ ដ្ល់របជាជនយួន សអាយសធវ ើសង្គ្ង្ហា មនរព 

របឆុំងនឹងកងទ័ពបារាុំងសៅសយៀកណាម សោយសរបើរគប់
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សមាភ រៈខ្ដ្លមល នួមាន។ សង្គ្ង្ហា មក៏បានផុ្្ះស ើងសៅសយៀក

ណាម ខ្ដ្លមានរយៈសពលអស់ ២៩ឆន ុំ (១៩៤៦-១៩៧៥)។ 

រត្វូដឹ្ងថា សង្គ្ង្ហា ម សៅ រសកុយួន វាមាន ឥទធិពល មកសលើ

នសោបាយ សៅរសកុខ្មែ រខ្ា ុំងណាស់ សរពាះ បកសក មម ុយ

និសត យួន ខ្ត្ងខ្ត្ទ កសង្គ្ង្ហា មសនះ ជាសង្គ្ង្ហា ម រំសោះ ទឹក

ដី្ឥណ្ចិូនព ី អាណានិគមនិយមបារាុំង, អាសមរោីុំង 

សដ្ើមបីឯករាជយ និង ឯកភាពសយៀកណាមខ្ត្មួយ2 និង សធវ ើ

ឋបនកមែ នូវលទធិក មម ុយនិសតជាោច់ខ្ត្ សរពាះសគយល់

ស ើញថា សគ្នលសៅសនះ ជា ោរធានោុំបាច់ នន សថ ិរភាព 

នន លទធិក មម ុយនិសត  សៅឥណឌ ចូិន ខ្ដ្លមាន បកសក មម ុនិសត

យួន ជា អនកដឹ្កនុំ និង របជាជនយួន ជារបជាជន្ន

ម ម។ ោរណ៏សនះឯង ជាសសចកត ីពិត្ សុំរាប់ខ្មែ រ សរោយព ី

រសកុខ្មែ រទទួលបាន ឯករាជយសពញសលញ ពីបារាុំងខ្សស។ 

កិចចរពមសរពៀងសនត ិភាព សៅទីរកងុស ឺខ្ណវ សៅឆន ុំ ១៩៥៤ 

រវាង បារាុំង និង បកសក មម ុយនិសត យួន ជាជ័យជុំនះ នន 

ដ្ុំណាក់ោរទ១ី របស់បកសក មម ុនិសត យួន។ ជាជុំហាន 

ោុំបាច់ សុំរាប់ សបើកយ ទធសាង្គ្សត  ជាទុំហុំ នន ឥណឌ ចូិន ខ្ដ្ល

ខ្មែ រសយើង ឲស ែ្ ះថា ដ្ុំសណើរយួន សៅទិសខ្ងលិច។ ោរ

បសងក ើត្ នន រដ្ឋយួនខ្ងត្បូ ង ឬ សាធារណរដ្ឋសយៀកណាម 

                                       
2 សៅនថ្ោទ២ី១ ឧសភា ឆន ុំ ១៩៤៩ រដ្ឋសភាព បានសបាះសឆន ត្ភាា ប់ ដ្ុំបន់ 
Cochinchine សៅកន ុងកន ុងសនះ មាន ទកឹដ្កីមព ុជាសរោម សៅកន ុងរដ្ឋ ជា
សមាជិក ននរបសទសសយៀកណាម គឺថា សហភាព ននដ្ុំបន់រដ្ឋបី ( l’union 
des trois Ky) ខ្ដ្ល របជាជនយួន ខ្ត្ងខ្ត្ទមទរ។ 
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សៅកន ុង កិចចរពមសរពៀង ស ឺខ្ណវ ជា ភាគ ទឹកដី្ និង 

នសោបាយ ននរសកុយួន សោយប ច្ លូ ទឹកដី្កមព ុជា

សរោម សៅកន ុងសនះ វាជាបរាជ័យ របស់អនកដឹ្កនុំខ្មែ រ

ជុំនន់សនះ។ ខ្ត្ អនកដឹ្កនុំសនះ ខ្បរជា រកន  នូវ

បរាជ័យសនះ ឲសៅជា មហាជ័យជុំនះខ្មែ រ សរពាះរសកុខ្មែ រ 

មិនរត្វូបានសគ ខ្បងខ្ចក ជាពីរដ្ុំបន ់ដូ្ច សៅរសកុយួន 

ខ្ចកជាពីដ្ុំបន់, យួនខ្ងសជើង ជាយួនក មម ុយនិសត  និង 

យួនខ្ងត្បូ ង ជាយួនសសរ ី ខ្ដ្លយកខ្មសរសប ទី១៧ ជា 

រពុំ ខ្ដ្នរដ្ឋ។ សៅសពលសនះ ផ្លរបសោជន៏ខ្មែ រ មានខ្ត្

មួយគត់្ គឺ ោរបសងក ើត្ គណកមាែ ធិោរ អនត រជាត្ិ រតួ្ត្

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

យួនក មម ុយនិសត  បានដ្កទ័ព សចសញពីរសកុខ្មែ រ ខ្ត្ ទឹក

ដី្កមព ុជាសរោម ទុំងអស់ រត្វូប ច្ លូសៅកន ុង ទឹកដី្ យួន

ខ្ងត្បូ ង។ របជាជនខ្មែ រសៅកមព ុជាសរោម ោា យសៅជា 

របជាជនយួន។ សហើយសៅកន ុងសង្គ្ង្ហា ម រវាងយួន នឹងយួន 

រត្វូសគ ទុំងសងខ្ង បងេ ុំឲចូលសធវ ើទហាន ឬ អនករំសោះ 

ចាុំងជួយយួន។ សៅសពល អាសមរោីុំង មកជួយចាុំងយួន

ខ្ងត្បូ ង សគសរជើសសរសីខ្មែ រកមព ុជាសរោម សធវ ើជាទហាន 

កន ុងកងឯកភាពពិសសសមួយ ខ្ដ្លខ្មែ រសយើងសាា ល់ស ែ្ ះ

ថា ពួក ‹Mike forc›។ 

ដូ្ចបានជុំរាបពីខ្ងសលើរចួមកសហើយថា សៅរសកុខ្មែ រ 

មានចរនតនសោបាយពីរ។ ខ្ត្ពួកក មម ុយនិសត  សគបសងក ើត្ 
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ចរនត  ទី៣ គឺចរនតក មម ុយនិសត  សដ្ើមបីជួយយួន ចាុំងសដ្ញ

បារាុំងពីឥណឌ ចិូន។ ចរនត  នន ពួកអនករបជាធិបសត្យយ- 

ជាតិ្និយម ជាចរនត  នន ពួកអនកសចះដឹ្ងអាយខ្មែ រ3 នងិ 

បញ្ហា វនត  មួយរកមុតូ្ច មានសញ្ហា ប័រត្បរសទស មាន

គុំនិត្ សធវ ើទុំសនើបកមែ នូវជីវតិ្ភាពនសោបាយខ្មែ រ។ ចរនត  

នន ពួកអនករាជានិយមធិបសត្យយ ខ្ដ្លជា ពួកសសត ច និង 

មង្គ្នត ីខ្មែ រ ជា អនកអភិរកសនិយម ធាា ប់ខ្ត្រស់សៅកន ុងបារមី

រពះមហាកសរត្ ជាទុំសនៀមជាត្មិ ឺនឆន ុំ។ សៅអុំ ុងឆន ុំ 

១៩៤៦-១៩៥៥ ចរនតទ ុំងសនះ សធវ ើោររបកួត្របខ្ជងគ្នន  

ាមរយៈោរសបាះសឆន ត្សាកល សដ្ើមបី យកតួ្នទី ជាអនក

ដឹ្កនុំជាតិ្។ គណបកសរបជាធិបសត្យយ ខ្ដ្លបសងក ើត្ស ើង

សោយ ពួកអនករបជាធិបសត្យយ-ជាត្ិនិយម ទទួលបានជុំ

នះ ដឹ្កនុំរដ្ឋសភា ជា រកមុភាគសរចើនោច់ខ្ត្ សហើយ

បសងក ើត្ រាជរោឋ ភិបាល ដឹ្កនុំជាតិ្។ គណបកស សសរភីាព 

បសងក ើត្ស ើង សោយពួក ពួកសសត ច និង ពួកអភិរកសនិយម 

ទទួលបានអាសនៈខ្ដ្រ សៅកន ុងរដ្ឋសភា ខ្ត្ជារកមុភាគតិ្

ច។ រឯី គណបកសរបជាជន វញិ ជា សាា បនសោបាយ នន 

បកសក មម ុយនិសត ខ្មែ រ និយមយួន បានទទួលអាសនៈ ត្ិច

តួ្ចណាស់ សៅកន ុងរដ្ឋសភា ខ្ត្អាច រកាបាន នូវអត្ថ

ភាពមល នួ ខ្ត្មិនសទៀងទត់្ សលើឆកនសោបាយជាត្ិ។ ខ្ត្ 

ដ្ុំសណើរជារបរកត្ី នន ោរអន វត្តន៏ ននលទធិរបជាធិបសត្យយ 

                                       
3 ពួកអនកសចះដ្ងឹ បានសរៀនសូរត្សចះដ្ឹងសៅកន ុងរសកុខ្មែ រ។ 
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ខ្ត្ងខ្ត្មានោររំខ្នជានិចច ពីសុំណាក ់ រពះមហាកសរត្

ខ្មែ រ គឺ រពះបាទនសរាត្តមសីហន  សរពាះ សរពាះ អងា មិនខ្ដ្ល

ទទួលយល់រពមកន ុងចិត្តរពះអងា យករបបរបជាធិសត្យយ 

ជារបបដឹ្កនុំជាតិ្។ ដូ្សចនះ រពះអងា សធវ ើរបត្ិកមែរគប់

ខ្បបោ៉ា ង សដ្ើមបីរំខ្ន នូវដ្ុំសណើរ ននលទធិរបជាធិសត្យយ

សកែងមច ីសៅរសកុខ្មែ រ ដូ្ចោ៉ា ង រំោយរដ្ឋសភា ពីរសលើក4 

សោយ បុំពានសលើចាប់រដ្ឋធមែន ា្  សរពាះ រដ្ឋសភា សធវ ើ

នសោបាយ ផុ្្យពីោរចង់បាន របស់រពះអងា សទះបី រពះ

អងា មានតួ្នទីរតឹ្មខ្ត្ជា មហាកសរត្ ននរដ្ឋធមែន ា្  ខ្ត្

ប៉ា សណាណ ះ។ សរោយមកសទៀត្ គណបកសរបជាធិបសត្យយ រត្វូ

បាន ពួកសាា បសវវង ឬ ពួកអនកសជឿនសលឿននិយម ដ្សណត ើ

មោន់ោប់បាន នូវនយកោឋ ន នន គណបកស ខ្ដ្លនុំឲ

វរជនធុំៗ នន ពួកអនកជាតិ្និយម ោខ្លងសចញពីគណ

បកស សៅចូលរមួ កន ុង ចលន សងាមរាង្គ្សត និយម ខ្ដ្ល

បសងក ើត្ស ើង សោយ សសមតច សីហន  បនទ ប់ពីរទង់ ោក់រាជ

សមបត្ត ិ ថាវ យជូន រពះបិា រពះនម នសរាត្មត ស រារមិរត្។ 

ោរចូលរមួសធវ ើសហោរសនះ គឺសធវ ើស ើង កន ុងសគ្នលសៅ

ចមបង គឺ សដ្ើមបីរបឆុំងនឹង ពួកសជឿនសលឿននិយម និង 

ពួកក មម ុយនិសត និយម។ សៅឆន ុំ ១៩៥៥ ចលន សងាមរាង្គ្សត

និយម មានជ័យជុំនះ កន ុងោរសបាះសឆន ត្សាកល ទទួល

បានអាសនៈ ៨៣% សៅកន ុង រដ្ឋសភា។ សៅឆន ុំ ១៩៥៨ ស

                                       
4 ទ១ី សៅឆន ុំ ១៩៤៩; ទី២ សៅឆន ុំ ១៩៥៣ សហើយរបោស ជាត្ិមានអាសនន។ 
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សមតចសីហន  រំោយ រដ្ឋសភា មតងសទៀត្ សរពាះរទង់មាន

ទុំនស់ជាមួយរោឋ ភិបាល ដឹ្កនុំសោយ សោក សឺម វា ។ 

បនទ ប់មក មានោរសបាះសឆន ត្សាកល។ លទធផ្ល ននោរ

សបាះសឆន ត្ សអាយអុំសណាយផ្លដ្ល់ ចលនសងាមរាង្គ្សត

និយម គឺទទួលបានអាសនៈទុំងអស់ សៅកន ុងរដ្ឋសភា។ 

សៅឆន ុំ ១៩៦០ រពះមហាកសរត្ ស រាមារទិធ រទង់ស គត្ ខ្ត្ ស

សមតចសីហន  មិនអន ញ្ហា ត្ ឲសរជើសាុំង ហល ងួថ្ែី។ រទង់ទ ក

រាជបល័ងា សអាយសៅទុំសនរ សហើយ រកមសធាបាយ ឲសភា

ជាត្ិ សធវ ើចាប់ សដ្ើមបី ខ្ត្ងាុំងរពះអងា ជា របម មរដ្ឋ អស់

មួយជីវតិ្។ សៅឆន ុំ ១៩៦៦ សសមតចសីហន  របោសឲមាន

ោរសបាះសឆន ត្សាកល និង សសរ ីគឺ ចលន សងាម ខ្លង

សរជើស សបកេជនត្ុំណាងរាង្គ្សត  ឲរបជាពលរដ្ឋ សរមាុំងយក

ត្ុំណាងរបស់មល នួ ដូ្សចនះ សមាជិក ននចលនសងាមរាង្គ្សត

និយម អាចមាន លទធភាព ឈ្រស ែ្ ះជាសបកេជន សោយ

មល នួឯង។ លទធផ្ល ននោរសបាះសឆន ត្ គឺ ពួកអនក

សាត ុំនិយម ទទួលបានជ័យជុំនះ ខ្ដ្លនុំសអាយ សសមតច 

សីហន  សរជើសយក សោក ឧត្តមសសនីយ លន់ នល់ ជានយ

រដ្ឋមង្គ្នត ី។ សដ្ើមបី រតួ្ត្ពិនិត្យ រោឋ ភិបាល របស់ លន់ នល់ ស

សមតចសីហន  រទង់បសងក ើត្ បររិោឋ ភិបាល5 ខ្ដ្លមាន

                                       
5 បររិោឋ ភិបាល គឺ រោឋ ភិបាលសៅជតិ្ខ្ង ឬ សៅកន ុងរបសទសជាមួយគ្នន ។ 
ជាទរមង់ រោឋ ភិបាលរបឆុំង (contre-gouvernement) ដូ្ចសៅ របសទស
អងស់គាស។ 
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សមាជិក ស ទធខ្ត្អនកសវវងនិយម។ សៅឆន ុំ ១៩៦៧ មាន

ោរបះសបារ ននពួកកសិករ សៅភូមិសុំ ូត្ ខ្ដ្លមានកមាែ

ភិបាលយួនក មម ុយនិសត  ជាអនកដឹ្កនុំោក់ម ម។ រសប

សពលសនះខ្ដ្រ សោក លន់ នល់ មានសរគ្នះថាន ក់ចរាចរណ៏, 

សោក ក៏បានស ុំោពីដ្ុំ ខ្ណង នយករដ្ឋមង្គ្នត ី។ សដ្ើមបី

របឈ្រម មនឹងោរបះសបារ សសមតចសីហន  រទង់ បសងក ើត្ 

រាជរោឋ ភិបាល ពិសសស ដឹ្កនុំសោយរទង់ផ្តទ ល់។ រាជរោឋ ភិ

បាលសនះឯង ខ្ដ្លបញ្ហា ឲ កងទ័ពអាោស ទុំោក់រគ្នប ់

សលើភូមិសុំ ូត្ នុំឲសាា ប់ របជាកសិករជាសរចើន។ សៅឆន ុំ 

១៩៦៨ សសមតច សីហន  រទង់បសងក ើត្ រាជរដ្ឋភិបាលថ្ែីមួយ

សទៀត្ ោក់ស ែ្ ះថា រោឋ ភិបាល ោភជ័យច ងសរោយ 

ដឹ្កនុំសោយ សសមតច ខ្ប៉ាន ន ត្ ខ្ដ្លជាជនសែ រគពួក 

គ្នែ នលកេមណា  នឹងរពះអងា។ សៅឆន ុំ ១៩៦៩ សសមតច ខ្ប៉ាន 

ន ត្ ស ុំោខ្លងពីដ្ុំ ខ្ណង នយករដ្ឋមង្គ្នត ី ខ្ដ្លនុំឲ ស

សមតច សីហន  បសងក ើត្ រាជរោឋ ភិបាលថ្ែីមួយសទៀត្ ដឹ្កនុំ

សោយ សោក លន់ នល់។ រោឋ ភិបាលសនះ រទង់ឲស ែ្ ះថា 

រាជរោឋ ភិបាល សរសាចរសង់ជាត្ិ។ កន ុងរោឋ ភិបាលសនះ 

មានរទង់ ស ីស វត្ត ិ សិ រមិត្ៈ ជាឧបនយករដ្ឋមង្គ្នត ីទី១។ 

សរោយបនត ិមក សោក នល់ នល់ មានជមោ ឺ សៅពាបាល

សរាគសៅរសកុបារាុំង។ ខ្ត្សោក មិនោខ្លងពីត្ុំ ខ្ណងសទ

ខ្ត្សោក របគល់ដ្ុំ ខ្ណង នយរដ្ឋមង្គ្នត ីសត ីទី ដ្ល់រទង់ សិរមិ

ត្ៈ។ រោឋ ភិបាលសរសាចរសង់ជាតិ្ សធវ ើគុំសរាងចាប់បី ោក់
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ជូនរដ្ឋសភា អន ម័ត្ បានសុំសរចដូ្ចបុំណង ខ្ដ្លជាចាប់ 

នន ‹សសរកីមែ សសដ្ឋកិចច និង ធានគ្នរ›។ ចាប់ថ្ែីសនះ វា

ផុ្្យរស ះ ពីនសោបាយ សសដ្ឋកិចច របស់សសមតច សីហន  

នុំឲរទង់ មានទុំនស់នឹង រដ្ឋសភាផ្ង និង រោឋ ភិបាលផ្

ង។ សៅនថ្ោទី៦ មករា ឆន ុំ ១៩៧០ សសមតច សីហន  រទង់ោង

សៅរសកុបារាុំង គ្នែ នសអាយដ្ុំណឹងដ្ល់ រោឋ ភិបាលជាម ន 

សដ្ើមប ី សធវ ើអាសរាគយកមែស មភាព សរោយពីរទង់ ទទួល នូវ

បរាជ័យនសោបាយផ្តទ ល់ សៅសពល សមាជជាត្ិ សលើកទី

២៨6 ខ្ដ្លជាសមាជជាតិ្ ច ងសរោយ នន របប សងាមរាង្គ្សត

និយម សរពាះរទង់ ព ុំអាចផ្ត លួ រោឋ ភិបាលសរសាចរសង់ជាតិ្

បាន។ រពឹត្ត ិោរណ៏ នសោបាយ សផ្សងៗសទៀត្ ខ្ដ្លសយើង

សលើកយកមក ោរត្ោង ោ៉ា ងពិសាត ខ្ងសរោមសនះ គឺជា 

ដ្ុំសណើរ សដ្ើរសៅរក ោរបសងក ើត្ របប សាធារណរដ្ឋខ្មែ រ។ 

 

ប្រភព ននពាក្យ កូ្សាំងេ ិន  

 

រសកុខ្មែ រ បាត់្ទឹកដី្មួយចុំ ខ្ណកធុំសៅទិសខ្ងសកើត្ គឺ

ទឹកដី្ កមព ុជាសរោម សថ ិនសៅកន ុងដ្ុំបន់ កូសាុំងស ីន។ 

ដូ្សចនះសៅកន ុងោរសចះដឹ្ងជាទូសៅ គួរសយើងសលើកយក

                                       
6 រត្វូដ្កឹថា សសមតចសីហន  មនិអន ញ្ហា ត្ ឲពួកត្ុំណាងរាង្គ្សត  ចូលរមួរបជ ុំន
សៅកន ុងសមាជជាត្សិនះស ើយ សោយសារ រពះអងា មានជសមាា ះនសោបាយ
ជាមួយរដ្ឋសភា។ 
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របភព ននពាកយ កូសាុំងស ីន មកជុំរាប ដ្ល់អនកអាន 

ទ កជាោរសបើកវង់រកចកមួយ កន ុងរពឹត្ត ិោរណ៏ ននោរទុំ

ោក់ សសមតច សីហន  ពីម មត្ុំ ខ្ណង និង ោរបសងក ើត្ របប

សាធារណៈរដ្ឋ សរពាះ ទឹកដី្កូសាុំងស ីន ជាចុំ ខ្ណកមួយ 

របស់រសកុខ្មែ រ សហើយ វាជារបភព ននជសមាា ះអចិនង្គ្នតយ៏សៅ

កន ុងអារមែណ៏ខ្មែ រ រវាង រសកុខ្មែ រ នឹង រសកុយួន។ និោយ

អុំពីនសោបាយ ននរសកុខ្មែ រ វាខ្ត្ងខ្ត្មានជាប់ពាក់ព័នធ

ជានិចចនឹងពាកយ កូសាុំងស ីនសនះជានិចច សរពាះវាជារបួស 

របស់របជាជាតិ្ខ្មែ រ ខ្ដ្លមានយួន ជាអនកបងក និង របប

រាជានិយម ជាអនកទទួលម សរត្វូ និង ជាពិរ ទធ ិរបប។ 

ពាកយសនះ មានត្នមាបីោ៉ា ងម សគ្នន  សៅកន ុង អកសរសិលប

ភូមិសាង្គ្សត  ននជនជាតិ្អឺរ  ប : 

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

អាណាចរក អណាណ ម ទុំងមូល គឺ ខ្ងសជើង ពីរពុំ ខ្ដ្នចិន 

រហូត្មកខ្ងត្បូ ង ដ្ល់ រពុំ ខ្ដ្ន នគរចុំបា៉ា ។ 

២. ពីឆន ុំ ១៦១៥ ដ្ល់ ១៨៨២ : កូសាុំងស ីន ជាស ែ្ ះ ភាគ

មួយ នននគរអណាណ ម ខ្ដ្លសថ ិត្សៅខ្ងត្បូ ង ននត្ ងកឹង 

ចសនា ះ ខ្ងសជើង គឺ ត្ុំបន់ Dong Hoi និង រពុំ ខ្ដ្នខ្ង

ត្បូ ង ននអណាណ ម (រពុំ ខ្ដ្នសនះ សចះខ្ត្រំអិលជានិចច សៅទិស

ខ្ងត្បូ ង បណាត លសអាយទឹកដី្ ននអណាណ មោន់ខ្ត្រកិធុំៗ

ស ើង)។ 
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៣. ពីឆន ុំ ១៨៨៣ ដ្ល់ ១៨៨៧ : កូសាុំងស ីន កុំណត្់ ខ្ដ្ន

ដី្ឧបទវីប ននអាណានិគមបារាុំងខ្ងត្បូ ង ;  រឯី ភាគក

ណាត ល បារាុំង យកស ែ្ ះោស់ អណាណ ម សុំរាប់ កុំណត់្ខ្ត្

ខ្ដ្នដី្ សថ ិត្សៅរត្ង់ចសនា ះ ត្ ងកឹង និង កូសាុំងស ីន 

ខ្ដ្លមួយភាគធុំជាទឹកដី្ ននអតី្ត្នគរចុំបា៉ា ។ 

ដូ្សចនះ ោប់ពីឆន ុំ ១៨៨៣ បារាុំង ខ្បងខ្ចកទឹកដី្អាណា

និគមមល នួសៅសយៀកណាម ជាបីត្ុំបន់ គឺ ត្ ងកឹង, 

អណាណ ម និង កូសាុំងស ីន ខ្ដ្លសយើងយកមកសរបើ រហូត្

មកដ្ល់សពវនថ្ោសនះ សុំរាប់សុំគ្នល់របសទសសយៀកណាម។ 

ពាកយកូសាុំងស ីន មានរបភពសចញពីពាកយជប៉ា ន ខ្ដ្ល

សៅ នគរអណាណ ម ថា កូស ី គឺមានន័យថា នគរសៅភាគម

សច ឹម នននគរចិន សហើយពាកយសនះ រត្វូបានពួកអនកជុំនួញ 

Portuguais សគយកមកសរបើ សោយបខ្នថមពាកយ ស ីន 

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

សអាយរច ុំគ្នន នឹង ដ្ុំបន់ កូសាុំង សៅឥណាា ។ ពាកយសនះ 

សគោប់មានសរបើកន ុង មជឈោឋ នសាសនោតូ្លិញ សៅ

សដ្ើមសត្វត្សទី១៧, សហើយ សរសសរអកសរ7 ម សគ្នន ៗ ដូ្ច

ោ៉ា ង :  Cocicina, Caucincina, Cauchina សុំរាប់កុំណត្់ 

                                       
7 សរសសរជាសលើកដ្ុំបូង សៅអុំ ុងឆន ុំ ១៦១៨ និង ១៦៣០ ច ះផ្ាយសៅឆន ុំ 
១៦៣១។ 
(note de bas de page - suite) 
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រាជាអាណាចរកខ្ងត្បូ ង ននពួកសងវៀង ខ្ដ្លរបឆុំងនឹង

អុំណាចរពះសៅយួនអណាណ ម8។  

 

ក្ត្តត  នន កា  លាំ េរមតចេីហន   

សទះបី សសមតចសីហន  រទង់ សោទរបោន់ដ្ល់ សហរដ្ឋអា

សមរកីថា ាមរយៈ អងាោរ CIA បានចូលរមួផ្តទ ល់ ជាមួយ 

រោឋ ភិបាល សរសាចរសង់ជាតិ្ សដ្ើមបីទុំោក់រពះអងាពី

ដ្ុំ ខ្ណង របម មរដ្ឋអស់មួយជីវតិ្ ខ្ដ្លជាបុំណង ធាា ប់

មានពីម នៗ រចួមកសហើយ ាុំងពីឆន ុំ ១៩៥៤ ខ្ត្ព ុំបានសុំ

សរច ដូ្ចោ៉ា ងោរចូលរមួជាមួយ ជនកបត់្ជាតិ្ មាន 

សោក សម សារ ីនិង ោប ឈួ្ន ជាអាទិ៍ សដ្ើមបី សមាា ប់រពះ

អងា ឬ ទុំោក់រពះអងា ពីដ្ុំ ខ្ណង ខ្ត្ោរសោទសនះ រត្វូរោឋ

ភិបាល សរសាចរសង់ជាត្ិ សពាលអះអាងថា ោរទុំោក់ ស

សមតចសីហន  គឺសធវ ើស ើង សោយ រសបចាប់រដ្ឋធមែន ា្  និង 

សវា ើយនឹង សសចកត ីសនឿយណាយ ឬ សសចកត ីសតត រកហាយ នន

របជាពលរដ្ឋ សៅចុំសពាះម ម រគប់អុំសពើម សចាប់ និង 

បុំភាន់ របស់សសមតច សីហន  និង របព័នធនសោបាយ ខ្ដ្ល

ផ្ ត្សម័យ គឺ របបសងាមរាង្គ្សត និយម។ 

                                       
8 ដ្ករសង់ពឯីកសារ ននសាោបារាុំងច ងបូពា៍ា របសទស : sur le nom de 
Cochinchine par L. AUROUSSEAU, professeur de chinois d’Ecole 
Française d’Extrême-Orient. 
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របបសនះ ទទួលបរាជ័យជាក់ខ្សត ង ខ្ត្ សសមតច សីហន  

រហូត្មកដ្ល់សដ្ើមឆន ុំ ១៩៧០ រទង់ សៅមិនរពមទទួល

សាា លជ់ាោច់ខ្ត្ នូវ ោររច ុំ និង កុំហ សទុំងឡាយ 

ខ្ដ្លរទង់បានសធវ ើរចួមក។ ោរពិត្ វាមានកាត  ជាសរចើន 

សៅរសកុខ្មែ រ ខ្ដ្លនុំឲមាន  វបិត្ត ិនសោបាយសុំខ្ន់ កន ុង

សនះមាន ទសងវ ើបរសទសមួយចុំ ខ្ណក រមួនឹង កាត នផ្ទកន ុង

ជាសរចើន។ 

 

ក្ត្តត  ន ៃ្ក្ន ុង  

 

 វ បរតត ិ រេដ្ឋក្ិចច 

នសោបាយ សសដ្ឋកិចច របស់សសមតច សីហន  ាុំងពី ឆន ុំ 

១៩៥៥ មក នុំឲមាន នូវោរផ្តា ស់បត រូ រហ័ស ជាវជិាមាន 

សៅកន ុងវស័ិយមា ះៗ ខ្ត្ ជាទូសៅ វាជួបរបទះ នូវបរាជ័យ 

ជាក់ខ្សត ង ខ្ដ្លត្រមូវ ឲមាន កុំ ខ្ណទុំរង់ ជាោុំបាច់ សៅ

ឆន ុំ ១៩៧០។ 

១. ប្ទឹេត ី : លទធិសងាមនិយម ព ទធសាសន នន ចលន 

សងាមរាង្គ្សត និយម ខ្ដ្លបសងក ើត្សោយសសមតច សីហន  ក៏

ដូ្ចគ្នន នឹង លទធិសងាមនិយម ននត្តី្យសោក គឺគ្នែ ន

មាន បតិ្ោឋ ភាគ នន  វទិាសាង្គ្សត ស ើយ (consistance 

scientifique)។ ជាទូសៅ គឺរគ្នន់ខ្ត្ជា ោរត្សមា ើង ននទឹក

ចិត្ត រំសភើបញាប់ញ៏រ និង ោររកា ននរបនពណីជាត្ិ សុំរាប់
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ជួយ រកា នូវអុំណាច នន វណណ ៈ ននពួកអនកដឹ្កនុំអភិរកស

និយម ខ្ត្ប៉ា សណាណ ះ។ ោ៉ា ងណាមិញ លទធិសងាមរាង្គ្សត និយម 

មានទរមង់សរតជា របប នសោបាយ និង សសដ្ឋកិចច សបើក

ចុំហដ្ល់ លទធិរបជាធិបសត្យយសសរ។ី របបសនះ មាន សគ្នល

ោរណ៏សុំខ្ន់ជារទឹសត ី បីោ៉ា ង : ទី១ ោត់្បនថយ នូវទ កេ

សវទន របស់របជារាង្គ្សត  ; ទី២ យក របនពណីខ្មែ រ, ព ទធ

សាសន និង រាជានិយម ជារគឹះ ; ទី៣ មានមូលោឋ ន ជាត្ិ

និយម។ រមួមក រទឹសត ីសនះ វាសៅជិត្គ្នន នឹង របបបិត្ 

និយមអភិរកស9។ សបើសោងាម សគ្នលវធីិ ននរទឹសត ីសនះ គឺ

មានោរទទួលសាា ល់ នន សសរភីាពប គាល និង បដិ្សសធ 

នូវ រគប់ សកមែភាព នន ោរបុំពានអុំណាច។ ខ្ត្សគដឹ្ងថា 

ោរអន វត្តន ៏ ននរបបសងាមរាង្គ្សត និយម វាផុ្្យរស ះពី

រទសឹត ីមូលោឋ នរបស់មល នួ សរពាះ សសមតច សីហន  រទង់យកវា

មកសធវ ើជាឧបករណ៏ ននត្សរមង ននអុំណាចរបស់រពះអងា។ 

១. នរោបាយរេដ្ឋក្ិចច : របវត្ត ិសាង្គ្សត  នសោបាយខ្មែ រ

មាន ខ្បកខ្ចកជាពីរសម័យ : អុំ ុងឆន ុំ ១៩៥៤-១៩៦៣, 

គឺជាសម័យ សសរនិីយម។ សគសុំគ្នល់ស ើញថា មរត្ក នន

អាណានិគមបារាុំង វាសៅមានឥទធិពលខ្ា ុំង សៅកន ុងោរ

រគប់រគងកិចចោររដ្ឋ គឺថា មជឈោរសលើសលន់ ននអុំណាចរ

ដ្ឋ។ របភាពសនះ ជាឧបសគាចមបងមួយ ដ្ល់ោរសធវ ើកុំ ខ្ណទុំ

                                       
9 បិត្ នយិមអភរិកស  (paternalisme conservateur) គឺជារបប ទ កអនក
ដ្ឹកនុំជាបិាជាត្ិ។ 
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រង់ នូវរចនសមព ័នធ រដ្ឋ សុំរាប់រទរទង់នសោបាយសសដ្ឋកិចច

ទុំសនើប រសបនឹងសសចកត ីរត្វូោរពិត្ ននរបជាជាតិ្។ មួយ

 វញិសទៀត្ កងវះ ននោររគប់រគងម ឹងមា៉ា ត់្ ននជុំនួយ

បរសទស (អាសមរោីុំង) នុំសអាយវាគ្នែ នរបសិទធិភាព ដ្ល់

នសោបាយសសដ្ឋកិចច និង បសងក ើត្ នូវអុំសពើព លរលួយ សៅ

កន ុងមជឈោឋ ន អនករគប់រគងសសដ្ឋកិចច។        

ដូ្សចនះ នសោបាយ សសរនីិយមសនះ វានុំសៅរក ទុំនល់ជា

របត្យកសភាព ននអុំណាចរដ្ឋមជឈោរ និង ោរោុំបាច់ នន

សសដ្ឋកិចចផ្ារ។ ាមោរយល់ស ើញ របស់ពួកអនកសជឿន

សលឿននិយម មាន សោក សមៀវ សុំផ្ន ជាមាច ស់គុំនិត្ កន ុង

ឋានៈ ជារដ្ឋមង្គ្នត ី ខ្ចងសៅកន ុង សសចកត ីរាយោរណ៏ របស់

សោក សៅឆន ុំ ១៩៦៣ ជូនដ្ល់ សសមតចសីហន  កន ុងសនះ 

មានសលើកស ើង នូវភាពមិនសមសហត្ ផ្លមួយចុំនួន សៅ

កន ុងនសោបាយសសដ្ឋកិចចជាត្ិ។ ោរខ្ណនុំសនះ នុំសអាយ 

សសមតច សីហន  យកវា មកសធវ ើជា សគ្នលោរណ៏នសោបាយ

ថ្ែី គឺ រទងស់ុំសរច សបាះបង់សោល នូវ  ជុំនួយ របស់សហរដ្ឋ

អាសមរកី សៅខ្ម វចិា ិោ ឆន ុំ ១៩៦៣ ខ្ដ្លរទង់ទ កជា

ជុំនួយមានចុំណង10 សហើយ សធវ ើ ជាត្វិបូនីយកមែ នន ធាន

                                       
10 រត្ូវដ្ងឹថារគប់ជុំនួយ របស់សហរដ្ឋអាសមរកិ ដ្ល់របសទសជាមតិ្ត , អាសមរ ី
ោុំងខ្ត្ងខ្ត្ ោក់លកេមណាោុំបាច់សអាយសគ្នរព គឺ សគ្នលោរណ៏ ននសិទធ ិ
មន សស នងិ លទធិរបជាធិបសត្យយ។ សគ្នលោរណ៏សនះឯង ខ្ដ្លសសមតច សីហ
ន  ទ កជាជុំនួយមានចុំណង សរពាះជាសគ្នលោរណ៏ រំខ្នដ្លន់សោបាយ 
របស់រពះអងា។ 
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គ្នរ និង ពាណិជាកមែ ទុំនិញ នុំចូល និងនុំសចញ (អហរ

ណកមែ និង នីហរកមែ)។ សួរថា សត្ើនសោបាយថ្ែីសនះ មាន 

របសិទធភាព ខ្ដ្រឬសទ ? សដ្ើមបី សវា ើយ នូវសុំនួរសនះ គួរសយើង

សលើកយកនសោបាយសសមតច សីហ ន ោុំពីឆន ុំ ១៩៦៣ មក

សធវ ើវភិាគ សដ្ើមបីវល ុះសមើល នូវោរពិត្មួយចុំនួន ខ្ដ្លនុំ

សអាយរពះអងាជួបនឹងវបិត្ត ិនសោបាយ ខ្ដ្លមល នួរពះអងា

ជាអនកបសងក ើត្។ សៅឆន ុំ ១៩៦៣ សគអាចទ កជាសុំណក នន

នសោបាយ របស់សសមតច សីហន  ខ្ដ្លសថ ិត្សៅសលើទុំនល 

នុំរំអឹលធាា ក់សៅកន ុង សុំណាញ់ពីងពាង របស់ ចិន និង 

យួនក មម ុយនិសត  ខ្ដ្លពួកសគ រត្វូោរសសមតច សីហន  សដ្ើមបី

បុំសរផី្លរបសោជន៏ របស់ពួសគ។ សរោយពី សសមតច សីហន  

យកជុំនួយចិន មកបត រូនឹងជុំនួយអាសមរោីុំង, កន ុងរយៈ

សពលពីរបីឆន ុំកនាងមក សសដ្ឋកិចចខ្មែ រ ធាា ក់សៅកន ុងភាព

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

ដ្ល់សៅគ្នែ នថ្វោិរ សុំរាប់បង់សបៀវត្សដ្ល់ ពួកអនករាជ

ោរ ស  ីវលិ និង សោធា11 ខ្ដ្លនុំសអាយសសមតច សីហន  

បងេ ុំចិត្ត បសងក ើត្ នូវរោឋ ភិបាលសរសាចរសង់ជាតិ្ ដឹ្កនុំ

សោយ សោក លន់ នល់។ រាជរោឋ ភិបាលសនះ មាន

សបសកកមែធុំបីោ៉ា ង : ១. ត្រមង់វញិ នូវសសដ្ឋកិចចជាតិ្, ២. 

                                       
11 សដ្ើមបីអាចបង់សបៀវត្ស ដ្ល់ពួកអនករាជោរ សសមតច សីហន  អន ញ្ហា ត្ 
សអាយបសងក ើត្រគឹះសាថ នខ្លបងធុំពីរ មួយសៅទីរកងុភន ុំសពញ មួយសទៀត្សៅទី
រកងុរពះសីហន  សដ្ើមបយីកអាករ។  
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ខ្សវ ងរកផ្ល វូនសោបាយថ្ែី សុំរាប់អនគត្ជាត្ិ, ៣. ពិនិត្យ

ស ើងវញិ នូវនសោបាយ កិចចោរបរសទសខ្មែ រ ជាពិសសស 

ោរទុំនក់ទុំនង ជាមួយពួកយួនក មម ុយនិសត ។          

៣. កា ក្ត់ប្ត្ត នន រោជ័យ : ត្ លយោរ ខ្ដ្លជាមហនតរាយ 

ដ្ល់សសដ្ឋកិចចជាត្ិ មានខ្ចងសៅកន ុង សសចកត ីរាយោរណ៏ 

របស់ រដ្ឋមង្គ្នត ី សអង ហ  ន ច ះផ្ាយសៅកន ុង ទសសវដ្ត ី ‹កមព ុ

ជាថ្ែី› សលមទី១ សៅឆន ុំ ១៩៧០។ ខ្ត្ សសមតច សីហន  រទង់ 

មិនសូវយកចិត្តទ កោក់ ខ្ត្រទង់ ក៏មិនបដិ្សសធសនះខ្ដ្

រ។ កន ុងសសចកត ីរាយោរណ៏សនះ មានបង្ហា ញ នូវ វបិត្ត ិមួយ

ចុំនយួន ដូ្ចោ៉ា ង : មានសៅកន ុង វស័ិយកសិកមែ ខ្ដ្លប៉ាះ

ពាល់ផ្តទ ល ់ ដ្ល់ ៩០% នន របជារាង្គ្សត ខ្មែ រ។ លទធផ្ល

អវជិាមាន ធោន់ធោរនរក គឺមកពី អវត្តមាន នន វនិិសោគ ជា

មូលោឋ ន ោុំបាច់ ដ្ល់ ោរអភិវឌ្ឍន៏ នន កសិកមែរបនពណ ី

ដូ្ចោ៉ា ង ោរប ច្ លូទឹកកន ុងខ្រសចុំោរ ជាអាទិ៍។ បរាជ័យ 

នន សហករណ៏,  វធិានោរ របឆុំងនឹង កមច ីយកោររបាក់

ហួសរបមាណ, ោរសវាៀត្រកកនរម ពីកសិករ ពីសុំណាក់

អាជាា ធរ និង ោរបុំផ្តា ញ ធនធានធមែជាត្ិជាត្ិ ខ្ដ្លជា

បរាជ័យ នុំ នូវទុំនញ់ នន ទិនទផ្ល និង ោរបសងក ើត្ផ្ល 

ខ្ដ្លបង្ហេ ុំង នូវោរផ្ត តួ្សផ្តើម របស់កសិករមិនឲសធវ ើសកើត្ 

សហើយជួយជុំរ ញ ឲមាន  វបិត្ត ិនសោបាយ គឺ បសងក ើត្ នូវ

កុំហឹងពីសុំណាក់របជាកសិករ។ 
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ខ្ត្ វបបកមែ ឧសាហកមែ ដូ្ចោ៉ា ង ោរោុំសដ្ើមសតស ូ , ោ

សហវ , ខ្ត្, សដ្ើមរកសៅ មានលទធផ្លលអ របសសើរ ខ្ត្ សជាគជ័យ

សនះ វាមានផ្លប៉ាះពាល់ តិ្ចតួ្ចណាស់ ដ្ល់ ជីវតិ្ភាព នន 

របជាកសិករខ្មែ រ។ 

កន ុងវស័ិយ ឧសាហកមែ លទធផ្ល វាគ្នែ នោរសលើកទឹកចិត្ត

ស ើយ សរពាះ វាមវ ះ នូវពួកមូលធនអាយ។ សៅឆន ុំ ១៩៦០ ស

សមតច សីហន  រទង់ យកជុំនួយ ចិនក មម ុយនិសត  មកសធវ ើ

អភិវឌ្ឍ នូវបណាត ញ សហរគ្នសជាតិ្ និង រកមុហ  ន សសដ្ឋ

កិចចចុំរ ះ ខ្ត្គ្នែ នសជាគជ័យស ើយ។ បរាជ័យ មាន សហត្ 

ផ្លពីរោ៉ា ង : អវត្តមាន នន សនិទនភាព កន ុងោរ

បសងក ើត្ និង ោរសង់ សរាងចរក ; ោររគប់រគង មិនលអ  និង 

អុំសពើអារកក់ របស់ ពួកអនកដឹ្កនុំ ជាអនករាជោរ។ 

កន ុងវស័ិយ ពាណិជាកមែ និង ធានគ្នរ ោរខ្កទរមង់ សៅ

ឆន ុំ ១៩៦៣ គ្នែ នមានលទធផ្លជាវជិាមានសនះស ើយ។ រកមុ

ហ  នរដ្ឋ អហរណកមែ និង នីហរកមែ ផ្តត ច់ម ម នន ពាណិជា

កមែ សរតរបសទស និង ភណាា គ្នររដ្ឋ ខ្ដ្លមានតួ្នទីសដ្ើម 

ជាអនក លក់ និង ទិញ ផ្លិផ្ល មួយចុំនួន ោា យសៅជា 

សមបត្ត ិផ្តទ ល់មល នួដ្៏ធុំ របស់ពួកអនកដឹ្កនុំ នុំឲពួកសនះ 

មានសមបត្ត ិ សហើយ សផ្ាើ របូិយបណណ  មកទ ក សៅកន ុងធាន

គ្នរ សៅបរសទស ជាពិសសសសៅរសកុបារាុំង។ 

សៅឆន ុំ ១៩៧០ មានោរខ្សវ ងរក នូវ ដ្ុំសណាះរសាយ ពិត្

របាកដ្  នន បរាជ័យសសដ្ឋកិចច។ ោរពិភាកា គឺសៅកន ុងសុំ



 

ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត  
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា  

២៦ សីហា ២០១៨ 

23 

នួរថា សត្ើរត្វូសធវ ើ ាមទិសណា ? អនកមា ះ យល់ស ើញថា រត្វូ 

មាន អន សាថ នប័ន (orientation) ទូសៅ ជានសោបាយ

ខ្ដ្លអាចសអាយរបជារាង្គ្សត រគប់រសទប់ មាន សសាមនសស 

សោយ រគ្នន់ខ្ត្ សាកលបង សធវ ើឲបានរបសសើរស ើង នូវអវ ី

ខ្ដ្លបានសធវ ើរចួសហើយ។ ចរនតគុំនិត្ មួយសទៀត្ យល់ស ើញ

ថា គឺ រត្វូ បត រូ នសោបាយសសដ្ឋកិចច សងាមនិយមទុំងមូល 

សហើយ យក នសោបាយ សសរនីិយម មកជុំនួស វញិ។ ពួក 

មានគុំនិត្សនះឯង សរចើនជាពួកអនកសាត ុំនិយម សមើល

ស ើញ ថា វនិិសោគ ននមូលធន បរសទស ឬ ជុំនួយ នន សហ

រដ្ឋអាសមរកី ជា គមាន ស់មួយសុំខ្ន់ សដ្ើមបី សោះរសាយ នូវ

 វបិត្ត ិសសដ្ឋកិចចជាតិ្សបើសិនជាមានោររគប់រគងម៉ាត់្ចត្់។

ចរនត  សនះ ជា មតិ្ភាគសរចើន សៅរសកុខ្មែ រ សៅឆន ុំ ១៩៦៦ 

សហើយហាក់បីដូ្ចជាអាច បល ុងចិត្ត សសមតច សីហន បាន ខ្ត្ 

ផុ្្យសៅវញិ សៅកន ុងសមាជជាត្ិ សៅមាត្់ទវ រឆន ុំ ១៩៧០ 

សគស ើញថា រទង់ ខ្បរជារបឆុំងសចញម មនឹង នសោបាយ 

សសដ្ឋកិចចសសរ ី នន រោឋ ភិបាលសរសាចរសង់ជាតិ្ ខ្ដ្លមាន 

ោរគ្នុំរទពីរដ្ឋសភាជាត្ិ។ សគអាចនិោយបានថា សសរ ី

កមែ នន សសដ្ឋកិចច សៅឆន ុំ ១៩៧០ សសទ ើសកើត្មានរពមគ្នន

នឹង កាត  ននោររលុំ ននសសមតច សីហន  ខ្ត្មតង។ 
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 វ បរតត ិ េីលមម៏ 

 វបិត្ត ិ សីលធម៏ មានជាទូសៅ សៅកន ុងរសកុខ្មែ រ ខ្ត្ ទរមង់ 

នន អក សល វាមានកុំរតិ្ម សគ្នន  សៅាម មជឈោឋ ន នន

សងាម ឬ វណណ ៈកន ុងសងាម។ របជាកសិករ ខ្ដ្លជា ថាន ក់អនក

រក ដឹ្ងចាស់ថា ោរជិះជាន់គ្នែ នសមាត  ពីសុំណាក់ រាជោរ 

រគប់រកសួង សរពាះពួកគ្នត់្ជា ជនរងសរគ្នះផ្តទ លន់ឹងអុំសពើ

សនះ។ អុំសពើព ករលួយ មានសៅរគប់ថាន ក់ ននអនករាជោរ 

គឺថា អនកធុំស ីាមធុំ អនកតូ្ចស ីាមតូ្ច។ អុំសពើព ក

រលួយសនះ មានរហូត្សៅកន ុងអងាោរ ោកបាទរកហម 

ខ្ដ្លជា អងាោរមន សសធម៏ ោា យជាអងាោរ សកៀបសងាត្់

រាង្គ្សត ។ សៅឆន ុំ ១៩៧០ ោរគ្នបសត្បៀត្នសោបាយ ោត់្ខ្ត្

មានកុំរតិ្ោន់ខ្ត្ត្ឹងខ្ត្ងស ើង ខ្ដ្ល អន ញ្ហា ត្ ឲប៉ាូលិស

នសោបាយ និង សោធា អាចោប់មល នួ ជនណាខ្ដ្ល សគ

មានោរសងស័យ ជួន គ្នែ នសមហត្ ផ្លសសាះ ថា សធវ ើ

សកមែភាព  វទិធសសន របឆុំងនឹង នសោបាយមពង់មពស់ 

របស់សសមតច សីហន ។ 

របជាកសិករ មានពិធ រនរក ខ្ត្សទះបីោ៉ា ងណា ពួកគ្នត់្

មិនោក់កុំហ សដ្ល់សសមតច សីហន  សរពាះ ពួកគ្នត់្យល់

ស ើញជាទូសៅថា សសមតច ជា កតូ្បោរៈ របឆុំងនឹង ោរ

បុំពានដ្ល់ពួកគ្នត់្ ពីសុំណាក់ ពួកមង្គ្នត ី។ សហើយ សសមតច 

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

ង្គ្សត  ឲរសឡាញ់ងប់ ដ្ល់រពះអងា។ 

ខ្ត្ សៅកន ុង មជឈោឋ ន ពួកអនករាជោរ និង អនកសចះដឹ្ង, 

សាថ នភាព វាម សខ្បាក ពី សាថ នភាព នន របជាកសិករ។ 

រកមុសនះ សថ ិត្ សៅកន ុងរបព័នធ ដឹ្កនុំ សហើយ ទទួលបាន

អត្ថរបសោជន៏ សោយសារ ពួកមល នួគ្នែ នជសរមើស ខ្ត្ មាន 

ប គាល ឯោ មួយចុំនួន បដិ្សសធ ចូលរមួចុំ ខ្ណក រកអត្ថ

របសោជន៏ សុំរាប់អាាែ  សហើយ ដ្កមល នួសចញពី របព័នធ

ដឹ្កនុំ សោយបាន ផ្តនទ សទសវា សៅកន ុង អារមែណ៏ ដ៏្ជូរ

ចត់្ និង សហវកមាា ុំងថា សសមតច សីហន  និង ពួកអនកអប

អមជិត្សន ិត្នឹងរទង់ ជា អនកសរមបសរមួលរមួ ឲមាន 

របព័នធ ដឹ្កនុំ ព ករលួយ ជាទូសៅ សោយ គ្នែ នសទសកុំហ ស

អវ ីស ើយ។ ជាពិសសស ប គាលសីហន  រទង់ មានអភ័យឯក

សិទធិ រពហែទណា  សុំរាប់ ោរពាររពះអងា នូវរគប់អុំសពើម ស

ចាប់ទ ុំងឡាយ ខ្ដ្លរពះអងាបានរបរពឹត្ត សោយផ្តទ ល់

មល នួកត ី ឬ សោយ បរវិា របស់រទង់កត ី។ សៅ ទីរកងុភន ុំសពញ 

ខ្ដ្លជារបូភាព ននសងាមទុំសនើបខ្មែ រ ខ្របោា យសៅជា 

កខ្នាងគ្នែ ន ត្នមារបនពណីជាត្ិ សោយសារ ត្នមា ល យ

ោក ់ និង ព ករលួយ វារជាបចូល សៅកន ុងសរនស្ម

សងាមទុំសនើបសនះ ខ្ដ្លនុំសអាយ យ នតកមែ ននអុំសពើព ក

រលួយ វារបរពឹត្តសៅ ោត់្ខ្ត្របសសើរស ើង សរពាះ វាមាន ពួក

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

មានោរសមគុំនិត្ ពីរបសទសផ្តល់ជុំនួយខ្ថ្មសទៀត្ កន ុង

សគ្នលបុំណង រក អតិ្ថ្ិជន សុំរាប់សគ ខ្ដ្លបសងក ើត្សរឿង

អារសូវ រគប់សាថ ប័នរដ្ឋ។ ជួលោល មានោររពមសរពៀង ពី

សសមតច សីហន  ដ្ល់ អនកស ីសុំណូក ខ្ដ្លជា នដ្គូ

នសោបាយ សដ្ើមបី សរមះុសរមួល ទុំនស់នសោបាយ។ 

សមបត្ត ិ មានបានពីអុំសពើព ករលួយ របស់ពួកស ីសុំណូក 

ជួនោល សគយក សៅដូ្រជា របិូយប័ណណ  យកសៅោក់ កន ុង

ធនគ្នរ សៅបរសទស, ជួនោល សគយកសៅសង់ ភូមិរគឹះ

សវើត្ឆយ សដ្ើមបី ជួលឲ ពួកអនកជុំនញបរសទស បាន

របាក់ឈ្ន លួផ្ទះនថ្ាបុំផ្ ត្។ ខ្ត្បនទ ប់ពីឆន ុំ ១៩៦៣, ោរ

បដិ្សសធ នន ជុំនួយអាសមរោីុំង នុំឲបាត់្ នូវធនធាន

សុំខ្ន់ ននរបព័នធ សនះ ដូ្ចោ៉ា ង ពួកអនកជុំនញបរសទស 

សគវលឹរត្ ប់សៅរបសទសសគវញិ ខ្ដ្លនុំ អនកមានវឡិា

ជួល ពិបាករក អនកជួល។ 

ជាតិ្វបូណីយកមែ ាមធមែា វាជាឱោសលអ មួយ សុំរាប់ 

ោងសុំអាត្ នូវរបព័នធព ករលួយ ខ្ត្វា រគ្នន់ខ្ត្មាន

អន ភាព រតឹ្មខ្ត្ ោរផ្តា ស់បត រូ មង្គ្នត ី គ្នែ នសមត្ថភាព ឬ ស ី

សុំណូក ោក់ មង្គ្នត ី មាន សមត្ថភាព ខ្ផ្នកបសចចកសទស 

ជុំនួស ខ្ត្ប៉ា សណាណ ះ សរពាះថាអក សល វាដ្ ះខ្សា  សៅកន ុង 

អុំណាច ថាន ក់ដឹ្កនុំ ជាន់មពស់រចួសៅសហើយ។ 
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គួរសលើកជាឧទហរណ៏ ននអុំសពើព ករលួយសុំខ្ន់ៗមួយ

ចុំនួន មកបង្ហា ញ ដូ្ចជា : ោរជុំនួញ នន ោរបងហ រូទឹក 

សៅសរាគចរក សធវ ើប ៊ីខ្យ៉ារ សៅកុំព ងសសាម ខ្ដ្លមាន 

រគួសារសកែង របស់សសមតច សីហន  ជាអនកស ីសុំណូក- ោរ

ជុំនួញ ទឹកសោះសគ្នខ្ប់ ខ្ដ្លមាន រកមុមង្គ្នត ី ដឹ្កនុំ នន

ភណាា គ្នររដ្ឋ ជាអនកស ីសុំណ ក- ោរជុំនួញ មទ ឹមស នុំចូលពី 

រសកុចិនដី្សគ្នក ខ្ដ្លមាន អត្ីត្នយករដ្ឋមង្គ្នត ី ជាអនក

ស ីសុំណូក- រត្់គយ ទុំនិញ រគប់ខ្បបោ៉ា ង សៅាមរពុំ

ខ្ដ្ន ខ្មែ រ-យួនខ្ងត្បូ ង ជាពិសសស រត្់គយ អងករ ផ្តល់ឲ

ពួកសយៀកក ង ខ្ដ្លមាន ពួកឧត្តមមង្គ្នត ីមួយរកមុ និង 

រាជវងាន វងស ជាអនកស ីសុំណូក ឬ ជាអនករត់្គយខ្ត្មតង- 

ោរជុំនួញ រកណាត្់ ខ្ដ្លរដ្ឋសភា យកមកពិនិត្យ សរពាះ

មាន ោរចូលរមួ ពីសុំណាក់ ឥសសរជន ជាសមាជិក ននរាជ

រោឋ ភិបាល សហើយជា បងនថ្ា របស់សសមតច សីហន ។ 

អុំសពើព ករលួយ រត្វូបានខ្មែ រសលើកមកនិោយ និង មសឹប 

សពញនគរ សហើយហាក់បីមាន ោរប៉ា នប៉ាង ជាទូសៅ ចង់

សោះរសាយបញ្ហា  សរពាះវាជា មហាភ័យជាត្ិ។ រពឹត្ត ិប៍ារត្ បររិ

ោឋ ភិបាល បានច ះផ្ាយ នូវស នទ រកថា របស់សសមតច សីហ

ន  ខ្ដ្លរទង់បានរះិគន់ អុំពី ោរស ីសុំណូក។ ខ្ត្មតិ្ខ្មែ រ

មួយចុំនួន យល់ស ើញថា រពះអងាមល នួឯង ក៏មានោរចូល

ចុំ ខ្ណកសនះខ្ដ្រ។ រពះរាជអន ញ្ហា ត្ ឲសបើក ោសីណូ សៅ

ភន ុំសពញ សៅឆន ុំ ១៩៦៨ នុំបសងក ើត្ នូវអុំសពើ អសីលធម៏ 
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រគប់ខ្បបោ៉ា ង ខ្ដ្លនុំឲ ឥសសរជន ជាអនកសសនហាជាត្ិ 

មួយចុំនួន បាត់្ នូវសសចកត ីទ កចិត្ត សលើរពះអងា។ បខ្នថម

សទៀត្ ោប់ពីឆន ុំ ១៩៦៦ សកមែភាព មួយចុំ ខ្ណកធុំ របស់

សសមតច សីហន  គឺ ថ្ត្ក ន។ រទង់ យកមសធាបាយរដ្ឋ មក

សរបើ សុំរាប់បុំសរ ី រពះរាជហឫទយ័ផ្តទ ល់មល នួ។ មួយវញិសទៀត្ 

នរណាក៏យល់ថា ខ្មសភាពយនត  ខ្ដ្លសសមតច សីហន  ជា 

អនកបសងក ើត្, អនកដឹ្កនុំសរឿង និង សដ្ើរតួ្ឯកមល នួឯង មិន

សូវមាន គ ណភាពសិលបៈ និង ភាពសមសួន សនះស ើយ។ 

ចុំសពាះ អនកសវវងនិយម ខ្មសភាពយនត  របស់សសមតច សីហន  

វាបានោនរត្ោង នូវរបូភាព ននវណណ ៈអនកដឹ្កនុំ រស់សៅ

កន ុង របណិត្ភាព និង អសីលធម៏។ 

អសីលធម៏សនះឯង ខ្ដ្លនុំសអាយមានពាកយ សគនិោយ

ចុំអកថា ោសីណូ, ោកបាទរកហម និង ក ន ជា សត ុំបី សុំ

រាប់រទរទង់ របព័នធ  ននសីហន និយម។ ខ្ត្ ោរចុំអកសនះ វា

ោកប់ាុំង នូវ ោរសនឿយណាយ និង សសចកត ីអមា៉ា ស់ម ម 

ននជនខ្មែ រទ ុំងឡាយ ខ្ដ្លមល នួមាន អារមែណ៏ដឹ្ងថា ោរ

និោយចុំអកសនះ វាគួរឲអស់សុំសណាចសៅវញិចុំសពាះមល នួ 

សរពាះមល នួឯងខ្ត្មតង ជាជនរងសរគ្នះ។ 
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 វ បរតត ិ សប រ័ន 

 វោិរភាគជាទូសៅ ននរចនសមព ័នធ  រដ្ឋបាល, ហិរ ា្ វត្ថ ុ និង 

ធមែន ា្  វាសសទ ើគ្នែ ន ឧបាយណាមួយ អាចទប់ទល់វាបាន

សនះស ើយ។ 

ប៉ា ខ្នត  ពីដ្ុំបូងមក រសកុខ្មែ រ មាន សមា លែមរគប់រគ្នន់ 

សុំរាប់សធវ ើោរ សៅកន ុង រចនសមព ័នធ  ជាមរត្ក ននអាណា

និគមបារាុំង សុំរាប់ដ្ុំសណើរោរ ននរដ្ឋទុំសនើបសៅសពល

សនះ។ រដ្ឋធមែន ា្  ឆន ុំ ១៩៤៧ ជាមូលោឋ ន សុំរាប់ ពរងឹង 

និង សរៀបចុំ បខ្នថម ជាសាថ ប័នរដ្ឋ សអាយសមរសបសៅាម

សសចកត ីរត្វូោរ របស់របជាជាតិ្ខ្មែ រ សៅកន ុង លទធិរបជាធិប

សត្យយសសរ។ី ខ្ត្សៅឆន ុំ ១៩៥៦, សសមតច សីហន  រទង់សធវ ើោរ

ខ្កទរមង់ រដ្ឋធមែន ា្  ឆន ុំ ១៩៤៧ សអាយ ច ះសុំរ ងនឹង 

នសោបាយ របស់រពះអងា ខ្ដ្លមានចលនសងាមរាង្គ្សត

និយម ជាមា៉ា ស ិន ដឹ្កនុំ ខ្ដ្លរទង់ទ កជា ចលនសាម ា្

មួយ ខ្ដ្ល របជារាង្គ្សត  អាចង្ហយរសួលយល់បាន អុំពីសគ្នល

 វធីិ ននដ្ុំសណើរោរ ននវា។ 

ខ្ត្បនត ិចមតងៗ មក មា៉ា ស ិន ននចលនសងាមសនះ វា

ទង្គ្នទ នយកអុំណាចរោឋ បាល ាុំងពីថាន ក់  ុំ រហូត្ដ្ល់

ខ្មរត្ សរពាះ មង្គ្នត ីរាជោររគប់ថាន ក់ស ទធជាសមាជិក នន

ចលន ខ្ដ្លនុំសអាយរោឋ បាល ខ្លងមានដ្ុំសណើរោរធមែ

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

ោរណ៏សនះ ពរងឹង នូវមជឈោរ ននអុំណាចចលនសងាម 

សហើយ ាមផ្ល វូសនះឯង ខ្ដ្ល អុំណាច ននវណណ ៈដឹ្កនុំ 

ោន់ខ្ត្ពរងឹង ជាអសនថ ចៗ កន ុងដ្ុំសណើរោរ ននគ ណភាព

មិនលអ  ដូ្ចោ៉ា ង : ោររំសោភអុំណាច ជាមូលោឋ ន នន

បសចចកសទស ននោររគប់រគង, ោរសកងរបវ ័្ ច  សលើរបជារា

ង្គ្សត  សដ្ើមបី បុំបានអាាែ  ជាសគ្នលសៅ។ 

បរាជ័យ សោយអាោរពិសសស ោ៉ា ងធោន់ គឺមាន សៅកន ុង 

បណាត ខ្មរត្ទុំងឡាយ ខ្ដ្លបានបសងក ើត្ថ្ែី។ បរាជ័យសនះ 

គឺ បញ្ហា  នន បូរណកមែ ននរបជាជនរស់សៅសលើភន ុំ សពវអសនា ើ

កន ុងរបសទស ខ្ត្បញ្ហា  ពិសសស គឺមាន សៅ ត្ុំបន់ ឦសាន 

កន ុងខ្មរត្ រត្នគីរ ីនិង មណា លគីរ ី សរពាះ សៅហាវ យខ្មរត្ 

ខ្ត្ងាុំង មាន អារមែណ៏ ថាជា ទណា កមែ ដ្ល់មល នួ ត្បិត្

មល នួ រត្វូសៅរស់សៅ កន ុងនរពភន ុំ ោច់សខ្ងវងពី សងាមអារយៈ 

សហើយអនករាជោរខ្មរត្ មិនសូវមាន សមត្ថភាព និង 

សរចើនខ្ត្បុំពានសៅសលើ របជាជន។ 

សហើយអារកក់សទៀត្ គឺកន ុងអុំ ុងឆន ុំ ១៩៦៥-៦៦, រចនស

មព ័នធ  ននរដ្ឋបាលទុំងមូល វាសរគចសរោមអន ភាព នន

របត្ិបត្ត ិមួយចុំនួន អមាលដូ្ច : ១. ោរខ្ត្ងាុំង នយ

ទហានជាន់មពស់ ជា សៅហាវ យខ្មរត្ សៅខ្មរត្ថ្ែីៗ ខ្ដ្ល

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

ជាចុំណង ់ សធវ ើកងទ័ព ឃ្លា ន នូវនសោបាយ-រដ្ឋបាល13 

ខ្ដ្លនុំឲ រដ្ឋបាលកណាត ល និង រកសួងមហានផ្ទ មានអារ

មែណ៏ ថា សគ ហូត្អុំណាច របស់មល នួ ផ្តល់សៅឲ រកសួង 

ោរពារជាត្ិ។ ២. ោរខ្ត្ងាុំង រពះរាជរបតិ្ភូ ទីរកងុ 

ោក់សៅសរោមោររតួ្រាផ្តទ ល់ នន សសមតច សីហន  សហើយ

ខ្លងសៅសរោមអុំណាច រោឋ ភិបាល។ ជួនោលសទៀត្ រពះ

រាជរបតិ្ភូ រត្វូបាន សសមតច សីហន  របគល់ឲសធវ ើ

សបសកកមែ កិចចោររាជោរ គ្នែ នមានកុំរតិ្សមត្ថកិចច រដ្ឋ

បាល ចាស់ោស់ ខ្ដ្លជារបភព ននទុំនស់ ជាមួយ 

អុំណាច ននរដ្ឋបាលកណាត ល សពាលថា ជាមួយ រកសួងពាក់

ព័នធ។ ោរមិនសគ្នរពចាប់រដ្ឋបាល សនះ ជាដ្ុំបូង វាគ្នែ ន

សចត្ន នសោបាយ សទ។ ខ្ត្សរោយមក គឺោប់ពីឆន ុំ 

១៩៦៦ កន ុងទុំនស់ រវាង រោឋ ភិបាល នឹង សសមតច រពះ

របម មរដ្ឋ ខ្ដ្លជា ទុំនស់កុំបាុំង ដូ្សចនះ ោរខ្ត្ងាុំង 

រពះរាជរបតិ្ភូ ចុំសពាះសសមតច សីហន  វាោា យសៅជា 

មសធាបាយនសោបាយ របស់រទង់ សុំរាប់ សោត្សផ្តា ះសលើ 

អុំណាច របសរ់ោឋ ភិបាល។ 

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

មកពី រោឋ ភិបាល14 បសងក ើត្ ោរោិល័យ របជាសសង្គ្ង្ហា ះ15 

កន ុង ភ័យអាសននទឹកលិច សៅរគប់ខ្មរត្ សដ្ើមបី សោះរសាយ

ជារបញាប់ និង ផ្តទ ល់សៅទីកខ្នាង ដ្ល់រគប់បញ្ហា  ខ្ដ្ល

របជាជន បានជួបរបទះ។ ោរោិល័យសនះ ទទួលបាន

សជាគជ័យ  ជាមួយនឹង របជាជនរងសរគ្នះ ខ្ត្សជាគជ័យ

សនះ ចុំសពាះ សសមតច សីហន   វញិ រទង់ ទ កវាជា ោរគុំរាម 

ដ្ល់ អុំណាច របស់រទង់។ សៅសពលសនះខ្ដ្រ ពួក ក មម ុយ

និសត  ក៏ទ ក សជាគជ័យសនះ ជា សរគ្នះថាន ក់មួយ ដ្ល់មល នួ ក៏

សសរមច សវា ើយត្ប ាម ោរញុះញង់ របជាជន រស់សៅភូមិ

សុំ ូត្ ឲបះសបារ របឆុំងនឹង រោឋ ភិបាល។ 

សលើឋាន ហិរ ា្ វត្ថ ុ, បាត្ ភូត្ នន ភាពរលួយ គឺមានោន់ខ្ត្

ចាស់ស ើង។ ជាសសងេប គឺ : អនត រធាន នន ថ្វោិជាតិ្ ពិ

របាកដ្ សលើកខ្លងខ្ត្ ថ្វោិរបតិ្បត្តោរ ខ្ដ្លោរអន វត្ត

ន៏ សថ ិត្សៅរត្ឹមខ្ត្ ោររគប់រគង ហិរ ា្ វត្ថ ុ ខ្បបោត្់ោររ

ហ័ស។ សុំណង់បរោិេ រ, ោរវនិិសោគ, ចុំណាយសងាមកិចច 

ទ ុំងឡាយ បានធនធានមក ឬក៏ ពី  វភិាគទន ននអនក

សែ រគជួយ ឬក៏ ពី ជុំនួយ របស់សសមតច សីហន  ាមរយៈ ស

នន ិចា ័យជាត្ិជន បត្ថមភ16 និង សនន ិចា ័យឋបនោរជាត្ិ17។ 

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

ជុំនួយ។ សនន ិចា ័យទុំងឡាយសនះ ទទួលបានអុំសណាយជា

សរចើន ពី ឯកជន រគប់មជឈោឋ ន សែ រគជួយ, ជុំនួយ ពីរដ្ឋ 

និង សហរគ្នសរដ្ឋ។ សដ្ើមបី រកា ដ្ុំ ខ្ណង ពួក របធានអគា

នយក នន សហរគ្នសរដ្ឋ រត្វូោុំបាច់ ផ្តល់ជាកនរម 

ទូោយ ដ្ល់ សនន ិចា ័យ ខ្ដ្លបានរាប់ស ែ្ ះខ្ងសលើ។ 

សលើឋាន ធមែន ា្  សសមតច សីហន  ពីដ្ុំបូង រទង់ សចះ

របមាណ មិនភាន់ខ្រប នូវសាថ ប័ន របជាធិបសត្យយ ឆន ុំ 

១៩៤៧ សទះបី រទង់ មិនសពញ រពះហរទ័យនឹងវាក៏សោយ។ 

រទង់រគ្នន់ ខ្ត្បខ្នថម និង បត រូចុំណ ចមា ះៗ ាមោរ

ពិសសាធន៏ សអាយវារសបសៅនឹង នសោបាយ របស់រទង់។ 

ខ្ត្ ោប់ពីឆន ុំ ១៩៥៥ មក សរោយពីសងាម ទទួលបាន

ជ័យជុំនះោច់ម មកន ុងោរសបាះសឆន ត្,  វសិសាធនកមែរធមែ

ន ា្  របស់សសមតច សីហន  វាប៉ាះពាល់ដ្ល់មា ឹមសារ ននរដ្ឋ

ធមែន ា្ ខ្ត្មតង គឺ រទង់ បានបត រូ នូវដ្ុំសណើរោរ ននរបជាធិ

បតី្សភា សអាយសៅជា របជាធិបតី្ផ្តទ ល់ (démocratie 

direct)។ 

សគអាច ចងអ ុលចរកិលកេណៈ នូវ រទឹសត ីថ្ែ ី របស់សសមតច សីហ

ន  ជា បីលកេណៈសុំខ្ន់ៗ។ ទី១ សៅមានោររស់សៅបាន 

នន របបត្ុំណាង ខ្ដ្លមានត្នមា ជាោរធាន ដ្ល់ ោរ

សបាះសឆន ត្ ខ្ត្ កន ុងសនះ គ្នែ នជសរមើស សសរ ី ពិត្ ខ្ត្ ស

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

សមា រតឹ្មរត្វូ។ ទី២ ោរសោល រវាងរបព័នធ  សភា ខ្ដ្ល

មាន រោឋ ភិបាល ជាអនកទទួលម សរត្វូ និងរបព័នធ  

របធានធិបត្ីនិយម ជាោរណ៏ (de fait) សោយសារ 

អុំណាចទុំងឡាយ វាសៅកន ុងកណាត ប់នដ្ សងាម ទុំងអស់ 

សពាលថា សៅកន ុង សណាត ប់នដ្ សសមតច សីហន  ជារបម មរ

ដ្ឋ។ ទី៣ គឺ របព័នធ  នន របជាធិបត្ីផ្តទ ល់ ាមោរបសងក ើត្ 

សាថ ប័ន ធមែន ា្  ពីរ គឺ សមាជជាត្ិ និង របជាមត្ិ។ 

ខ្ត្សរោយមក របព័នធ  សនះ សាា ល់ នូវោរវវិត្តន៏ ជាោរណ៏ 

សធវ ើឲរលប់ នូវភាពជាប់ោប់ និង មា ឹមសារ នន លទធិរបជាធិ

បសត្យយ។ កន ុង រយៈសពល សមាជជាត្ិ វាោា យជា សវទិោ 

សរមាប ់ សសមតច សីហន  រទង់សុំ ខ្ដ្ង នូវមសនវក័ិតិ្

នសោបាយ របស់រទង់ ខ្ដ្លវាសសទ ើរខ្ត្ោា យភាា មជាចាប់។ 

ដូ្សចនះ សមាជជាត្ិ វាោា យរហ័ស សៅជា ឧបករណ៏ នន 

ឧបាយបសញ្ហា ត្ របស់សសមតច សីហន  ខ្ដ្លនុំសអាយវា 

បាត់្បនត ិចមតងៗ នូវត្នមាសដ្ើម របស់វា។ 

រដ្ឋសភា របស់ សងាម បាត់្ នូវ ភាពត្ុំណាង។ ខ្ត្សៅឆន ុំ 

១៩៦៦ ខ្ដ្លជាឆន ុំខ្ដ្ល សសមតច សីហន  សធវ ើសសរកីមែ នូវោរ

សបាះសឆន ត្ សោយយកសគ្នលោរណ៏ នន សបកេភាព សសរ ី

សៅកន ុងរកបមណា  សងាម។ សសរកីមែសនះ បណាត ឲមាន កមែ

 វបិាកដ្ល់ សសមតច សីហន  សរពាះ វានុំសកើត្ នូវកមាា ុំង
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នសោបាយសវយ័ត្ សៅរដ្ឋសភា ខ្ដ្លជាកមាា ុំង មាន

ទុំនស់ផ្តទ ល់នឹងរពះអងា។ សៅចុំសពាះម ម សញ្ហា សនះ ស

សមតច សីហន  រទង់ បាត្់ នូវសសចកត ី ា្ ត្នវនសោបាយ, 

រទង់គិត្ខ្ត្ រកមសធាបាយ របឆុំងយកឈ្ន ះោច់ខ្ត្ 

នឹងអវ ី ខ្ដ្លរទង់ទ កជា ោរគុំរាម ដ្ល់រពះអងា ដូ្ចោ៉ា ង 

ោរបសងក ើត្ បររិាជរោឋ ភិបាល របឆុំងនឹង រាជរោឋ ភិបាល 

សកើត្សចញពី រដ្ឋសភា - បសងក ើត្ គណកមែោរ សធវ ើ អសងកត្ 

សលើសកមែភាព រាជរោឋ ភិបាល - ខ្ត្ងាុំង រពះរាជរបតិ្ភូ 

ជាអាថ្ិ៍។ ដូ្សចនះ បររិាជរោឋ ភិបាល ោា យជា អងាោរ

របឆុំងនឹង រាជរដ្ឋបាលសពញចាប់ ជួនោលរហូត្ដ្ល់

សៅជុំទស់ចុំសពាះនឹង សសចកត ីសសរមច របស់រាជរោឋ ភិបាល 

ខ្ត្មតង។ 

សៅឆន ុំ ១៩៧០, សាថ ប័នជាត្ិ វារគ្នន់ខ្ត្ជា ម មផ្ទះខ្មែ រ ខ្ត្

សៅសរោយផ្ទះ ខ្ដ្លសគសមើលមិនស ើញ វាមានោររបយ ទធ

នសោបាយ សៅកន ុង របបសកត ិភូមិ រវាង សសត ច នឹង 

នម ឺនធុំ សៅកន ុង រពះរាជាណាចរក។ 

 

 វ បរតត ិ នរោបាយ 

សយើងសលើក របធានបទមួយ សដ្ើមបីសសងេប អុំពីនសោ

យបាយ នផ្ទកន ុង របស់សសមតច សីហន  ោប់ពីឆន ុំ ១៩៥៤ 

ខ្ដ្លរទង់ សអាយស ែ្ ះថា ‹នសោបាយ បរងួបបរងួម

ជាត្›ិ។ នសោបាយសនះ គឺមានសគ្នលសៅ កន ុងរកបមណា  



 

ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត  
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា  

២៦ សីហា ២០១៨ 

36 

សងាម របមូល ខ្មែ រអនកជាត្ិនិយម ទុំងឡាយ ខ្ដ្ល មិន

ចង់ ចូលរមួសកមែភាព កន ុង គណបកសនសោបាយ។ 

គុំនិត្ បរងួបបរងួមជាត្ិសនះ ោប់មានកុំសណើត្ ពីឆន ុំ 

១៩៥២ ខ្ដ្លជាចសមា ើយនឹង ត្សរមកអុំណាច របស់សសមតច 

សីហន ពីរោ៉ា ង បនទ ប់ពីរពះអងា មានចុំណាប់អារមែណ៏

ថា : ទី១ គឺ រត្វូសធវ ើភាា ម ជា កលយ ទធ នសោបាយ គឺរត្វូ 

រំោយ នូវឆកនសោបាយ ននគណបកសនសោបាយ

ចុំណាស់ទុំងឡាយ ជាពិសសស គឺ គណបកសរបជាធិបសត្យយ 

ខ្ដ្ល បនទ ប់ពីឆន ុំ ១៩៤៧ គណបកសសនះ បានបង្ហា ញ នូវ 

ភសត ុាង ននអសមត្ថភាព និង មវ ះ នូវបកកភាព ឬ ោស់

ទ ុំនសោបាយ របស់មល នួ។ ទី២ គឺ សធវ ើសុំរាប់ រយៈសពលខ្វង 

សហើយមានមា ឹមសារ ជាជសរៅ : គឺ សជៀស ក ុំឲមាន ោរសរបះ 

ជាជសមាា ះនសោបាយ រវាង ពួកអនកសវវងនិយម មាន

និនន ោរ មាកស ឬ ក មម ុយនិសត  ខ្ដ្លជា ពួកអតី្ត្ នន 

ចលន ខ្មែ រសយៀកម ីញ នឹងពួក អនកជាត្ិនិយម មាន

និនន ោរ សាត ុំនិយម ខ្ដ្លមាន ស ភចិត្តនឹង (favorable) 

សោកសសរ។ី ចុំសពាះសសមតច សីហន  ោររបួរមួ នន ពួកទុំង

សនះ ជា លកេមណា  ោុំបាច់សដ្ើមបីរកា សនត ិភាព សៅកន ុង

របសទស។ សនត ិភាពសនះ រត្វូោរោរអះអាង នន 

នសោបាយ អពារកិរត្  នុំបងកក នូវោរបនត  ននបញ្ហា

អនត រជាត្ិ សៅរសកុខ្មែ រ ាមសង្គ្ង្ហា មរត្ជាក់ រវាង សោក

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

ទុំងឡាយសនះ។ ោរពិត្ សងាម គ្នែ នរបាថាន  ផ្តល់ជូន 

រទឹសត ី ដ្ល់ ពួកអនកសាត ុំនិយម ខ្ដ្លមាន ស ភចិត្តនឹង អា

សមរោីុំង និង ពួកមាកស ខ្ដ្លយកបដ្ិវត្តន៏វណណ ៈជាសគ្នល

ោរណ,៏ ខ្ត្ សងាម មានទុំសនរ សធវ ើោ៉ា ងណា ក ុំឲមានោរ

ប៉ាះទងា ិចគ្នន  រវាងរកមុទុំងពីរ ខ្ដ្លនឹងអាចនុំបសងក ើត្

ឲមាន ជាកមាា ុំងត្ស ូ មសនគមវជិាា  សរៀបចុំស ើងជាអងា

ោរ។ សងាម ទប់ក ុំឲមាន ោររបយ ទធបកសពួក សកើត្ស ើង

បាន សៅកន ុងចលន សហើយ ោក់កុំរតិ្ដ្ល់ រកមុនិមួយៗ 

ឲសគ្នរព នូវអាជាា កណាត ល របស់សសមតច សីហន ។ 

សៅអុំ ុងឆន ុំ ១៩៥៤-១៩៦៧, សសមតច សីហន  រទង់បាន

សរជើសសរសីវធីិសាង្គ្សត ដ្៏របសប់ គឺ រទង់ សដ្ើរតួ្នទី រវាង ចរនត

ទ ុំងពីរ, សោល ជួនោល សៅខ្ងមាេ ង ជួនោល សៅ

ខ្ងមាេ ងសទៀត្ សហើយ អន វត្ត នូវកូនរបសោល (contre-

poids)។ ខ្ត្រទង់ វាយរបហារ ដ្ល់ឥសសរជននសោបាយ

មួយចុំនួន គ្នែ នសហត្ ផ្ល ខ្ដ្លរទង់ទ កជាសរគ្នះថាន ក់ដ្ល់ 

អុំណាច របស់រទង់ សោយសោទថា រមួគុំនិត្កបត់្ ជាមួយ

បរសទស សដ្ើមបី រទង់ អាចកុំោត់្សោល ដូ្ចជា ករណ ី

សោក សម សារ ី។ល។ ចុំ ខ្ណក ខ្ងសវវងនិយមវញិ, រទង់ 

មាន លបិច លអ ិត្លអ ន់ ដូ្ចោ៉ា ង រទង់ មិនខ្ដ្លហាម គណ

បកសរបជាជន ជា បកសក មម ុយនិសត  សអាយមានអត្ថភាព 

ជា គណបកសនសោបាយសពញចាប់ ខ្ត្ រទង់ បសងក ើត្
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ទុំនស់ជានិចច ជាមួយ រកមុអនកដឹ្កនុំបកសសនះ រគប់ឱ

ោសសាធារណៈ, ជួនោល រទង់ ផ្តនទ សទស ពួកសនះ ផ្តទ ល់

ខ្ត្មតង ាមោរសធវ ើសមាព ធខ្ច ប់មច នួ ាមលបិច ត្ិច ឬ 

សរចើន សៅសលើពួកសនះ។ ជួនោល អស ា្ ើញ វរជនកាលទូក 

ឲមកោន់ដ្ុំ ខ្ណង កន ុងរោឋ ភិបាល ខ្ត្ ដ្កសចញវញិ ោ៉ា ង

របញាប់ ដូ្ចជាករណី សោក សមៀវ សុំផ្ន និង ហ ូ  យន់ 

សដ្ើមបីក ុំសអាយពួកសនះមាន ឥទធិពលខ្ា ុំង កន ុងឆក

នសោបាយជាត្ិ។ សៅឆន ុំ ១៩៦៣, រទង់ បដិ្សសធ នូវ

ជុំនួយអាសមរោីុំង នុំឲ ពួកសវវងនិយម ទ កជាជ័យជុំនះ 

របស់ពួកសគ ខ្ត្ ភាា មៗ រទង់ រាប់អានជាថ្ែី នូវនសោបាយ 

សាត ុំនិយម សរពាះ រទង់សៅមានសគ្នលបុំណង រកាសមា 

នននសោបាយ របស់រពះអងា សលើឆក អនត រជាត្ិ, ខ្ត្

នសោបាយកន ុងរបសទស របស់រទង់ សគស ើញខ្បរោន់ខ្ត្

ខ្ា ុំងស ើង សៅរក មហាអុំណាចចិនក មម ុយនិសត ។ ខ្ត្សៅឆន ុំ 

១៩៦៧, វាមានសកើត្ជសមាា ះ ខ្មែ រ-ចិន សោយសារ ពួកខ្មែ រ 

ក មម ុយនិសត  និយមចិន សធវ ើអុំសពើវាង មកកន ុងនសោបាយ 

នផ្ទកន ុង ខ្ដ្លនុំ សសមតច សីហន  ោន់ខ្ត្មិនទ កចិត្ត ពួក

សវវងនិយម ខ្ថ្មសទៀត្។ 

ខ្លបងនសោបាយរបស់សសមតចសីហន  សធវ ើជា កូនរបសោល 

រវាង ពួកអនកសាត ុំនិយម និង សវវងនិយម វាមានដ្ុំសណើរោរ

សៅអុំ ុងឆន ុំ ១៩៦៦-៦៧ មកដ្ល់ខ្ដ្ន កុំណត់្របស់វា 

សរពាះ ោរសធវ ើសសរកីមែ ននោរសបាះសឆន ត្ សរសីត្ុំណាងរាង្គ្សត
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សៅឆន ុំ ១៩៦៦ ខ្ដ្លជាទុំសនើង របស់សសមតច សីហន  វានុំ

បសងក ើត្ ទិននោរណ៏ថ្ែី គឺ របសូតិ្បាន នូវរដ្ឋសភាជាត្ិ មាន

ពណ៏ ជារដ្ឋសភា ននអនកសាត ុំនិយម។  

មតិ្មា ះ យល់ស ើយថា សសមតច សីហន  រទង់សធវ ើខ្បបសនះ គឺ

សៅកន ុងសគ្នលសៅ សដ្ើមបទីមាា ក់ ត្ុំណាងរាង្គ្សត  សវវងនិយម 

មានរបជារបិយ ាមោរសបាះសឆន ត្សសរ ី ដូ្ចជា សោក 

សមៀវ សុំផ្ន, ហ ូ  យន ់និង ហ  យ នឹម។ មត្ិសនះ សបើវាពិត្ជា 

ខ្ផ្នោរកលលបិច របស់សសមតច សីហន , លទធផ្ល វាមិន

ដូ្ចោរចង់បាន របស់រទង់សនះស ើយ សរពាះថា អតី្ត្

ត្ុំណាងរាង្គ្សត  ទ ុំងបីរបូសនះ ជា សបកេជន ជាថ្ែី រត្វូបាន

របជាជន កន ុង មណា លសបាះសឆន ត្ របស់ពួកគ្នត្់ សបាះ

សឆន ត្ឲគ្នត្់ ោ៉ា ងសរចើនបុំផ្ ត្ សហើយ ពួកអនកសាត ុំនិយម 

ទទួលបានសជាគជ័យ សោយ ដ្សណត ើមបាន នូវអាសនៈ ជា

សរចើន សៅកន ុងរដ្ឋសភា។ ោរសរជើសសរសី សោក លន់ នល់ 

សោយ រដ្ឋសភាថ្ែី ជា នយករដ្ឋមង្គ្នត ី នុំឲមាន ោរសសើសរ ី

នននសោបាយសសដ្ឋកិចចមួយចុំនួន របស់សសមតច សីហន ។ 

ចុំសពាះ ពួកអនកសវវងនិយម ទិននោរណ៏ថ្ែីសនះ វាគុំរាមផ្តទ ល់

ដ្ល់សគ្នលនសោបាយរបស់ពួកមល នួ។ រត្វូដឹ្ងខ្ដ្រថា ពួក

ក មម ុយនិសត ខ្មែ រ ខ្ត្ងខ្ត្ទ ក នសោបាយ បរងួបបរងួម

ជាតិ្ របស់សសមតច សីហន  ជា បដិ្បដិ្វត្តន៏ របស់ពួកមល នួ។  

សរោយពី មានសមាព ភហិងា ពីសុំណាក់ សសមតច សីហ

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

ចុំនួន រត់្ចូលនរព សដ្ើមបី សធវ ើោរត្ស ូ  ខ្បបថ្ែី គឺ ោរត្ស ូ

របោប់អាវ ធ។ ជសរមើសសនះ នុំឲសសមតច សីហន  បាត្់ នូវ

កូនរបសោល សុំរាប់ខ្លបង នសោបាយ របស់រទង់ សៅ

ចុំសពាះម ម ពួកអនកសាត ុំនិយម ខ្ដ្លោន់ខ្ត្សកមែស ើង 

សហើយមាន ស ភាចិត្តនឹង នសោបាយ បង្គ្ង្ហក ប ពួកក មម ុយ

និសត  ាមមសធាបាយសតត  សរពាះយល់ស ើញថា អងាោរសនះ 

ជា អងាោរ រណបបកសក មម ុយនិសត យួន។ 

 

រលើឋាន រោធា 

សនត ិភាពខ្មែ រ សៅឆន ុំ ១៩៧០ មានន័យ មិនោច់ខ្ត្សនះ

ស ើយ។ បនាក នន អសត្ត ិស ម ោប់ដ្ ះសចញ សហើយវានឹង

អាច ដ្ ះរាលោល ខ្ដ្លនឹងនុំ របជាជាតិ្ ជួបរបទះនឹង 

បញ្ហា រគប់ខ្បបោ៉ា ង។ វាក៏មានសកើត្ខ្មន សរោយពីនថ្ោទី 

១៨ មិន។ សគខ្បងខ្ចក កខ្នាងឈ្ះសភា ើងខ្ា ុំង ៤កខ្នាង : 

បញ្ហា  ជាមួយយួនខ្ងត្បូ ងសៅាមរពុំ ខ្ដ្ន, ចលនខ្មែ រ

សសរ,ី ោរបះសបារសៅកន ុងរបសទស និង ោររ កចូល នន ពួក

សយៀកក ង មកកន ុងខ្ដ្នដី្ខ្មែ រ។ 

១. រញ្ហា  ជាមួយយួនខាងតបូ ង 

គឺជា ោរទទួលថ្ែបាក់ ពីសង្គ្ង្ហា ម សៅ រសកុយួន។ ឧបបត្ត ិ

សហត្  ទី១ គឺសកើត្ស ើង សៅ រសកុ បូខ្កវ សៅឆន ុំ ១៩៥៨។ 

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

រំសោភ រពុំ ខ្ដ្ន មិនធោន់ធោរ ; ជួនោល ជា ឧបបត្ត ិសហត្  អ

សាច រយ : ជាោរទុំោក់រគ្នប់ខ្បក សលើភូមិ ចនទ រទ សៅឆន ុំ 

១៩៦៦, សៅភូមិ ោក់ោុំ សៅឆន ុំ ១៩៦៩។ ខ្ង អាសមរោីុំ

ង និង យួនខ្ងត្បូ ង សគអះអាងថា វាជា ោររច ុំ ខ្ដ្ល

មិនអាចសជៀសបាន សកើត្ពី សាថ នភាព នន សមរភូមិ។ សគ

សលើកស ើងថា មកពី លកេណៈ នន រពុំ ខ្ដ្ន មិនចាស់ោស់, 

ពីចុំណ ចននទិដ្ឋភាព សមាភ រៈ ដ្ល់ គតិ្យ ត្ត និង ោររត្់

ចូល នន ពួកសយៀកក ង មកកន ុងរសកុខ្មែ រ ខ្ដ្ល សគសលើក

សិទធិ សដ្ញាមសរត្វូ មកសធវ ើជា ោរសុំអាង។ ជួនោល សគ

ស ុំសទស សហើយ សងជាជមោ ឺចិត្ត ដ្ល់ជនរងសរគ្នះ។ 

ខ្ង សសមតច សីហន  ោរវភិាគ វាម សគ្នន ។ ឧបបត្ត ិសហត្  

មតងសហើយមតងសទៀត្ គឺជា នសោបាយជារបព័នធ  នុំយក

រសកុខ្មែ រ ប ច្ លូសៅកន ុងសង្គ្ង្ហា ម គឺជួយអាសមរោីុំង ាម 

ោរសធវ ើ របតិ្បត្ត ិោរសឹករមួ។ ចុំសពាះ សសមតច សីហន  រពុំ

ខ្ដ្ន ខ្ដ្លបារាុំងទ កឲខ្មែ រ វាហាក់ដូ្ចជារគប់រគ្នន់ សរពាះ

ថា ោប់ពីឆន ុំ ១៩៦៦ រពុំ ខ្ដ្នសនះ រាជរោឋ ភិបាលខ្មែ រ យក

មកសរបើជាមូលោឋ ន សុំរាប់សធវ ើសកមែភាពទូត្ទុំងឡាយ 

សៅសលើឆកអនត រជាត្ិ។ សៅចុំសពាះម មបញ្ហា  មានទីាុំង

ពួកសយៀកក ង សៅកន ុងខ្ដ្នដី្ខ្មែ រ ជាដ្ុំបូង សសមតច សីហ

ន  រទង់បដ្ិសសធជាោច់ខ្ត្, បនទ ប់មក រទង់ថាជា កិចច

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

បាល និង កងទ័ពខ្មែ រ អះអាងថា ខ្ត្ងខ្ត្របយ ទធរបឆុំង 

មិនោច់ សហើយ វាមានលទធផ្លជាក់ចាស់។ 

ឧបបត្ត ិសហត្ ទ ុំងឡាយ ខ្ដ្លមានសកើត្ស ើង វាមានប៉ាះ

ពាល់ដ្ល់របជាជន រស់សៅាមរពុំ ខ្ដ្ន ខ្ត្ប៉ា សណាណ ះ សហើយ 

សៅទីកខ្នាង ខ្ដ្លមានមន សសរស់សៅតិ្ចតួ្ចណាស់ ខ្ត្ 

សសមតច សីហន  ជួនោល រទង់យកមកសឃ្លសាន បុំសបា៉ា ង 

ជាផ្ល វូោរ សដ្ើមបី យកចុំសណញនសោបាយ។ ខ្ត្ លទធផ្ល វា

នុំឲមានភាពចរមូងចរមាស ដ្ល់មល នួរពះអងាសៅវញិ គឺ

ោរោត្រត្ោង នូវវត្តមាន ពួកសយៀកក ង កន ុងរសកុខ្មែ រ 

ខ្ដ្លនុំឲមាន ោរសលើកស ើង អុំពី ‹សិទធិសដ្ញាមសរត្វូ› 

ខ្ដ្ល ជា ោរកុំ ខ្ហងមួយ ដ្ល់នសោបាយអពារកឹត្ខ្មែ រ។ 

ោរកុំ ខ្ហងសនះ វាមានរបូភាព ជាផ្តក សភា ើង វាអ ជសវះ ជា

រពឹត្ត ិោរណ៏សុំខ្ន់ សៅឆន ុំ ១៩៧០ សនះឯង។ 

សៅខ្មសីហា ឆន ុំ ១៩៧៣, សារព័ត្៌មាន « le Monde » 

បង្ហា ញថា រដ្ឋបាល សោករបធានធិបត្ី Nixon បាន

អន ញ្ហា ត្ឲទុំោក់រគ្នប់ខ្បក ជារបព័នធ  មកសលើរសកុខ្មែ រ 

ាុំងពីម ន នថ្ោទី១៨ មិន ឆន ុំ ១៩៧០ មកសមាះ។ ោរណ៏សនះ 

អាចោត់្ទ កជា ភសត ុាងមួយថា អនត រគមន៏ អាសមរោីុំ

ង មិនអាចបដិ្សសធបាន សៅរសកុខ្មែ រ មិនខ្មនសកើត្

មក ពីោររាត្ត្ាត្ពួកសយៀកក ង សរោយពី ោរទមាា ក ់

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

រគ្នប់ខ្បក ជារបតិ្បត្ត ិោរតូ្ច សៅរសកុខ្មែ រ ោលរទង់

សៅោន់អុំណាច សោយសារ ពួកសយៀកក ង ោន់ខ្ត្រ ករាន

ចូលមកកន ុងទឹកដី្ខ្មែ រ ោន់ខ្ត្ខ្ា ុំងៗ។ ដូ្សចនះ ោខ្សត្ Le 

Monde រគ្នន់ខ្ត្បញ្ហច ក់ថា ោរអន ញ្ហា ត្ របស់សសមតច 

សីហន  សអាយកងទ័ពសយៀកក ង ចូលមកាុំងមូលោឋ ន

សឹក សៅរសកុខ្មែ រ វាខ្បរជាសៅជានសោបាយរបឆុំងនឹង

រពះអងាសៅវញិ ខ្ដ្លជាកាត  បសងក ើត្ នូវរពឹត្ត ិោរណ៏ នថ្ោទី

១៨ មីន ខ្ដ្លអនកោខ្សត្ សគយកពាកយ រដ្ឋរបហាររសប

ចាប់មកសរសសរសនះឯង។ 

២. ពួក្ផមម រេ  ី

ពួកខ្មែ រសសរ ី ដឹ្កនុំសោយ សោក សឺន ង៉ា កថាញ់ មិន

ទ កជាសរគ្នះថាន ក់ធុំ សលើថាន សោធា សនះសទ។ ចលនសនះ 

សធវ ើសកមែភាព បនតពីសម័យអាណាមិគមនិយម របឆុំង

នឹង បារាុំង និង សីហន  សៅអុំ ុងឆន ុំ ១៩៤៧-៥៤ រត្វូសគ

បានសាា ល់ាមរយៈ មគា សទសក៏ របស់មល នួ គឺសោក សឺន ង៉ា 

កថាញ់ ខ្ដ្លសគយល់ស ើញថា គ្នត្់សធវ ើបដិ្វត្តន៏មួយដ៏្ច

ខ្មាក។ 

សោក សឺន ង៉ា កថាញ់ ជាអនកជាត្ិនិយម របឆុំងនឹង

បារាុំង និង រាជានិយម។ សៅសម័យបារាុំង កុំព ងជួប

របទះ នូវោររំសជើបរំជួលនសោបាយ សៅឥណឌ ចិូន, អាជាា

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

ោត្់ទ កគ្នត្់ ជា អនកប៉ាះសបារធមែាមាន ក់។ សៅកន ុង

សកមែភាពបដិ្វត្តន៏របស់ សោក សឺង ង៉ា កថាញ់ គ្នត់្មាន

ទុំនក់ទុំនង ជិត្សន ិត្ ជាមួយ ពួក ខ្មែ រសយៀកម ីញ សរចើន

ជាង ខ្មែ រសសរ ីខ្ត្ ហាក់បី សោក ជា ឥសសរជននសោបាយ

មាន ក់គត់្ ខ្ដ្លអាច ធាន នូវោរទុំនក់ទុំនង រវាង 

និនន ោរ នសោបាយ សផ្សងគ្នន ៗ និង ចងជាសហព័នធ  នន

រកមុពួកអនកប៉ាះសបារទុំងឡាយបាន។ សោក ជា ឥសសរជន

រងសរគ្នះ នឹងរាជបូជនីយកិចច សដ្ើមបី ឯករាជយជាតិ្ ដឹ្កនុំ

សោយ សសមតច សីហន  សរពាះ កសីយសនះ សសមតច សីហន  

សបើកទវ រឲ ពួកក មម ុយនិសត  ចូលរបួរមួ កន ុងខ្លបង

នសោបាយជាត្ិ របស់រពះអងា ខ្ត្រទង់ បិទទវ រ ចុំសពាះ 

សោក សឺង ង៉ា កថាញ់ មិនសអាយគ្នត្់មាន លទធភាព និង 

សសរភីាព ចូលរមួចុំ ខ្ណក កន ុងកិចចោរនសោបាយជាតិ្ 

ខ្ដ្លនុំសអាយគ្នត្់ មានរបត្ិកមែោច់ខ្ត្ សរជើសយក 

ោរត្ស ូអាវ ធ របឆុំងនឹងសសមតច សីហន  ខ្ត្មតង។ ខ្ត្សគ

សសងកត្ស ើញថា សកមែភាព សោធា របស់គ្នត្់ វាសថ ិត្សៅ

ខ្ត្ាម រពុំ ខ្ដ្ន ខ្មែ រ-សសៀម សហើយសៅកន ុង ដ្ុំបន់នរពភន ុំ 

ខ្ដ្លពិបាកនឹងចូលសៅដ្ល់។ ខ្ត្ សៅសពលសនះ រពឹត្ត ិោរ

ណ៏ អនត រជាត្ិ ទ ុំងកន ុងរបសទស និង សរតរបសទស ក៏មិនផ្ត

ល់ជូនគ្នត់្ នូវសនា ឹកសបៀ សុំរាប់គ្នត់្ខ្លង ជាមួយសសមតច 

សីហន ។ ដូ្សោន ះ គ្នត់្ោា យ ជាសរត្វូនឹង សីហន  ម នអវ ីៗ, 
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ដូ្សចនះ គ្នត់្សៅសល់ខ្ត្ ោរខ្សវ ងរក នូវោរគ្នុំរទ ពីសរត្វូ

រមួ របឆុំងនឹង សីហន  ខ្ត្ប៉ា សណាណ ះ ដូ្ចជា យួនខ្ងត្បូ ង 

និង សសៀម និង របខ្ហលាមរយៈអាសមរោីុំង។ គ្នត្់ 

ទទួលបាន នូវោរឧបត្ថម នន ធនធានមន សស មួយ

ចុំនួនធុំ កន ុងចុំសណាម ជនជាតិ្ខ្មែ រភាគត្ិច រស់សៅកន ុង

របសទសទុំងពីរសនះ។ ខ្ត្សៅសពលសនះ អវ ីខ្ដ្លជា សរត្វូ

នឹងសីហន  ខ្មែ រភាគសរចើនសៅកន ុងរសកុខ្មែ រ ទ កជា សរត្វូ

នឹង របជាជាតិ្ខ្មែ រ ខ្ដ្លសសមតច សីហន  របោសថា ជាជន

កបត្់ជាតិ្។ 

ោប់ពីឆន ុំ ១៩៦៨, សគមានចុំណាប់អារមែណ៏ថា ចលន 

ខ្មែ រសសរ ី ោប់មានសនុ្ះ សោយសារមាន ោរច ះចូល ពី

សុំណាក់ខ្មែ រកមព ុជាសរោម រស់សៅកមព ុជាសរោម និង ខ្មែ រ

កមព ុជាសរោម រស់សៅរសកុខ្មែ រ។ ពួកទុំងពីរ ចងគ្នន  ជា

កមាា ុំងនសោបាយមួយ ខ្ដ្លអាចនុំ នូវសរគ្នះថាន ក់ដ្ល់ស

សមតច សីហន ។ ខ្ត្ បនទ ប់មក វាហាក់បីដូ្ចជា កមាា ុំងអនក

សាត ុំនិយមសៅកន ុងរបសទស ោត ប់សាោ នោរនសោបាយបាន 

សហើយសដ្ើរតួ្ផ្តត ច់ម ម ជាសមដឹ្កនុំ ននរកមុអនករបឆុំង

នឹងនសោបាយ របស់សសមតច សីហន  សផ្សងៗសទៀត្។ ោរ

ណ៏សនះ នុំ សអាយសសមតច សីហន  រទងម់ាន អារមែណ៏រពួយ

បារមភ អុំពីសរគ្នះថាន ក់សនះ ខ្ត្ រទង់ ព ុំអាចសធវ ើអវ ី របឆុំង

នឹងវាបានសនះស ើយ សរពាះ រពះអងាមល នួឯង ខ្ត្ងខ្ត្យក 

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

ភន ុំ មានល គឺ ខ្មែ រសសរ ីចុំនួន ជាង១០០ នក់ សូមច ះចូល

នឹង សីហន  ខ្ដ្លនុំសអាយមានមតិ្មាះយល់ស ើញថា 

រពឹត្ត ិោរណ៏សនះ ជា របត្ិបត្តោរ របស់ពួកសាត ុំងនិយម, 

ខ្ដ្លមានពួក CIA សៅពីសរោយ, ប ច្ លូ ពួកខ្មែ រសសរ ីមក

កន ុងរកងុភន ុំសពញ សដ្ើមបី ចូលរមួសធវ ើសកមែភាពសធវ ើរដ្ឋរបហារ 

ទមាា កស់សមតច សីហន  ជាមួយកមាា ុំង ខ្ងកន ុង។ ខ្ត្សទះបី 

ពួកខ្មែ រសសរ ី ជាចលនត្ស ូ របោប់អាវ ធ ខ្ត្សលើឋាន 

សោធា កន ុងទសវត្ស ៦០ ចលនសនះ មានសកមែភាព

សោធា តិ្ចតួ្ចណាស់ សៅកន ុងរសកុខ្មែ រ សហើយ សៅកន ុង

មជឈោឋ ន ននកងសមមរៈភូមិនទ  ពួកនយទហាន មិន

មាន សាមានចិត្ត ជាមួយនឹងពួកខ្មែ រសសរសីសាះស ើយ 

សរពាះពួកនយទហានខ្មែ រ ភាគសរចើន ស ទធខ្ត្ជាអនករាជា

និយម។ 

៣. កា រ ៉ះរបា  រងករ ើងរោយពួក្ក្ មម ុយនិេត  

រត្វូសធវ ើោរខ្បកខ្ចក រវាង ោរបះសបារ កសិករ មានសកើត្

ស ើងសៅឆន ុំ ១៩៦៧ សហើយ រពាចបនត ិចៗមតង ាមជនបទ 

និង ោរបះសបារ ននវរិបជា រស់សៅកន ុងត្ុំបន់ភន ុំ សៅសមត្ត 

ាមរពុំ ខ្ដ្ន ពាយ័ត្យ (រត្នគីរ,ី មណា លគីរ)ី សៅឆន ុំ 

១៩៦៨។ 

ោរបះសបារ កសិករ សៅឆន ុំ ១៩៦៧ នុំឲមាន ភាពចរមូង

ជរមាស និង ោរវភិាគម សៗគ្នន ។ អនកសសងកត្ោរបរសទស
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មាះ ទ កោរបះសបារសនះ ជាបរាជ័យ ននរបព័នធ ដឹ្កនុំសីហ

ន និយម និង ោរបុំពាន ននពួកមង្គ្នត ីរាជោរសមត្ត។ ខ្ត្ ស

សមតច សីហន   រទង់យល់ស ើញថា ជាសាន នដ្ របស់ពួកក មម ុយ

និសត  ខ្ដ្លមានបរសទសជាអនកោន់ោរ។ ដូ្សោន ះ រទង់

បដិ្សសធ របកបសោយោរឈឺ្ចិត្តថា គ្នែ នខ្មែ រណា ជុំទស់

នឹង អុំណាច របស់រទង់សនះសទ ខ្ដ្លវានុំឲមានោរសរបះ

ឆ ដ្ល់ សាមគា ីជាត្ិ ខ្ដ្លរទង់ជាត្ុំណាង ននោររបួរមួជា

តិ្។ ាមរទង់ ោរបះសបារសនះ គឺ ជាោររបឆុំងនឹង 

នសោបាយរបឹជាន់ នន រោឋ ភិបាលបចច ុបបនន  ដឹ្កនុំសោយ

ពួកអនកសាត ុំនិយម។ 

ោរណ៏សនះ, សគមិនអាចជុំទស់បានថា វាគ្នែ នមូលោឋ ន

ពិត្ ននរបជាចលន សនះបានស ើយ ខ្ដ្លជាចសមា ើយនឹង 

ោរបុំពាន សលើរបជាកសិករ ពីសុំណាក់ ពួកមង្គ្នត ីរាជោរ

ខ្មរត្មួយចុំនួន។ ខ្ត្រត្វូដឹ្កថា ពួកទុំងសនះ ជា ពួក

អនកអបអម រពះរាជវងាន វងស ទទួលបានដ្ុំ ខ្ណង។ ដូ្សចនះ 

វាមានោរពិបាកនឹងហូត្ ោរទទួលម សរត្វូ របស់សសមតច 

សីហន ។ ខ្ត្ ោរមិនសបាយចិត្ត ននរបជាជន សៅសពល

សនះ គឺភាា មស ើង រត្វូបាន ពួកក មម ុយនិសត  យកមក 

រគប់រគងបាន សហើយយកមកសរបើ ជាោររពមាន សដ្ើមបី

ជុំទស់នឹង នសោបាយគ្នបសត្បៀត្ដ្ល់បកសមល នួ របស់ស

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

បកស។ 

 រឯី តួ្នទីបរសទស វញិ វាពិបាកនឹងបញ្ហច ក់ឲស ើញចាស់

ោស់។ ខ្ត្មាន អនកសសងកត្ោរបរសទសមា ះ សជឿជាក់ថា 

ពួកក មម ុយនិសត  ចិន និង យួន ជាអនកសៅពីសរោយ និង 

ជាអនកដឹ្កនុំផ្តទ ល់ ននឧទទ មកមែសនះ សរពាះពួកសគ មិន

អាចឲឱោសដ៏្កុំរមានសនះ គឺ របជាបះសបារ និង មាន

លកេណៈជាតិ្ពិត្ របឆុំងនឹង រោឋ ភិបាល សាត ុំនិយម របូត្

ពីនដ្សគបានសនះសទ។ ខ្ត្ពួកសគ រត្វូសធវ ើោងណា ក ុំឲោរ

មានោរបះទងា ិចខ្ា ុំងនឹង សីហន  ខ្ដ្លសគោត្់ទ កជា 

អនកអនកដឹ្កនុំ ជាតិ្និយម និង សជឿនសលឿននិយម ខ្ដ្ល 

ោររលុំននរទង់ វានុំសអាយ ពួកសាត ុំនិយមរជលុ មានស ភ

ចិត្តនឹងអាសមរោីុំង អាចនឹងស ើងោន់អុំណាចជុំនួស។ 

 

ក្ត្តត  អនត ជាតិ : រលើឋាន ក្ិចចកា ទូត  

 

សគអាចផ្តល់ នូវគ ណូបោរៈ ដ្ល់ សសមតច សីហន  ខ្ដ្លរទង់ 

បានសធវ ើឲរសកុខ្មែ រ សថ ិត្សៅសរតសង្គ្ង្ហា ម សៅរសកុយួន 

ចុំនួន ១៥ ឆន ុំ សោយយក កិចចរពមសរពៀង ទីរកងុ ស ឺខ្ណវ 

សៅឆន ុំ ១៩៥៤ ជាអាវ ធ សុំរាប់ោរពារ នូវអធិបសត្យយ

ភាព និងបូរណភាពទឹកដី្ខ្មែ រ។ រទង់ យក អពារកីត្ភាព 

ជា ខ្មសនយកនសោបាយ ាមោររបោសជាឧឡារកិថា 
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របសទសកមព ុជា ជារសសមាច ដូ្សចនះរត្វូសៅសរតពីវង់ នន

ជសមាា ះ ននដ្ុំរ ីសទើបរសកុខ្មែ របានស ម។ 

កាត  អនត រជាត្ិសនះឯង ក៏ជាចុំណ ចសតត  នន ទុំនស់មតិ្ 

រវាង សសមតច សីហន  ធាា ក់ពីត្ុំ ខ្ណង សភៀសមល នួសៅរជក

សោន សៅទីរកងុសប៉ាោុំង និង អុំណាចថ្ែី សៅ រសកុខ្មែ រ។ 

ពីទីរកងុ សប៉ាោុំង សសមតច សីហន  អះអាងថា ោរពិត្ សហ

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

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

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

សហើយ សធវ ើរគប់ខ្បបោ៉ា ង ក ុំឲ អនត រជាត្ិ ទទួលសាា ល់ អ

ពារកតឹ្ភាពខ្មែ រ។ ស.រ.អ. គ្នុំរទ សោយអារកក់ និង សផ្ាើន 

ឲមានសង្គ្ង្ហា ម ជាមួយខ្មែ រ ាមរពុំ ខ្ដ្ន ខ្មែ រ-សសៀម និង 

ខ្មែ រ-យួន។ សោយមាន ោរអស់សងឃឹម នឹងអាច បត រូ 

នសោបាយខ្មែ របាន, ស.រ.អ. បានសាកលបង សមាា ប់ សីហ

ន  ខ្ដ្លជាត្ុំណាង ននអពារកឹត្ភាព ខ្ដ្លជាមសធាបាយ

ខ្ត្មួយគត់្ អាចធាន ចុំសពាះមហាអុំណាចក មម ុយនិសត  

មាន ចិន និង សូសវៀត្ សៅកន ុងចមាុំង សៅសយៀកណាម។  

ចុំសពាះ រោឋ ភិបាលភន ុំសពញ សគសៅខ្ត្រកា នូវសគ្នល

នសោបាយ ននអាពារកឹត្ភាព ខ្ត្ទ ក អាពារកឹត្ភាព 

របស់សសមតច សីហន  ជា របស់ខ្កាងោា យ ខ្ដ្លនុំរបជា

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

សៅរសកុខ្មែ រ មានពិត្ សៅកន ុងកុំ ុងឆន ុំ ១៩៥៤-១៩៧០ 

មិនខ្មនសោយសារ បុំណង របសអ់នត រជាត្ិស ើយ គឺវាជា 

នសោបាយផ្តទ ល់ របស់សីហន ។ របត្យកសភាពសនះ ខ្ដ្ល 

សងាម ខ្ត្ងខ្ត្ យកមកសឃ្លសន ខ្ត្ោប់ពីឆន ុំ ១៩៦៥ 

អពារកឹត្ភាព របស់សសមតច សីហន  វារល បសៅរសសពច

រសពិល។ ពាកយសសាា កថា ‹សីហន គឺជា ោរបដ្ិសសធ នន

មសនគម វជិាា បរសទស›, ‹សីហន  គឺជាសនត ិភាព› វាខ្លងជា 

កមាា ុំងសកៀងគរ និង ខ្លងជាោរពិត្។ ខ្មែ រជាសរចើន ោប់

សផ្តើមយល់អុំពី អពារកឹត្ភាព ខ្កាងោា យ របស់សីហន  

សហើយ ោន់ខ្ត្អាចយល់បាន នូវោរផ្តល់សោបល់ ពី

សុំណាក់ មហាអុំណាច របឆុំងនឹង លទធិក មម ុយនិសត  ថា លទធិ

សនះ ជាសសចកត ីចនរងមួយ ដ្ល់មន សសជាតិ្។ 

មកដ្ល់ឆន ុំ ១៩៧០,  វបិត្ត ិ នន អពារកឹត្ភាពខ្មែ រ វាោា យ

ជាវបិត្ត ិ ននរបជាជាតិ្ខ្ត្មតង សរពាះមាន សកើត្រពឹត្ត ិោរណ៏

មួយចុំនួន សៅរសកុខ្មែ រ ខ្ដ្លប៉ាះពាល់ផ្តទ លដ់្ល់ សសចកត ី

ពិត្ ននវា។ ដូ្សចនះ សលើឋាន មសនគមវជិាា  នន ចលនសងាម

រាង្គ្សត និយម របស់សសមតច សីហន  ខ្ដ្លទ កជាផ្ល វូកណាត ល 

សោយខ្ផ្អកសលើអពារកឹត្ភាព រវាង សោកសសរ ីនិង សោក

មា៉ា កសនិយម វា មិនអាចមាន ទុំហុំ អាចរកា នូវសសថ រភាព

នសោបាយ របស់រពះអងា បានសទៀត្ស ើយ។ សលើឋាន 

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

ន និយម វាកុំព ងរំអិលសៅរក សោកក មម ុយនិសត  និង 

នសោបាយសសដ្ឋកិចច ខ្បបសងាមនិយម ទទួលបរាជ័យ

ជាក់ខ្សតង។ សលើឋាន សោធា វាោប់សផ្តើមមាន ោររបជល់

ម មគ្នន  រវាង កងទ័ព អាសមរោីុំង-យួនខ្ងត្បូ ង និង 

កងទ័ពយួនក មម ុយនិសត  សៅសលើទឹកដី្ខ្មែ រ ខ្ដ្លនុំសអា

យសសមតច សីហន  ពិបាកនឹងពនយល់ ដ្ល់សហគមន៏អនត រ

ជាត្ិអុំពី នសោបាយអពារកឹត្ភាពខ្មែ រ។ ចុំនួនបូក នន

 វបិត្តទ ុំងឡាយសនះ វាហាក់ដូ្ចជា សសមតច សីហន  សវាៀត្

យកផ្ល ពីនសោបាយ អពារកឹត្ភាព រហូត្ដ្ល់កុំរតិ្

មួយ ខ្ដ្ល រទង់ព ុំអាចអន វត្តវាបាន សរពាះរពះអងាមល នួ

ឯង ជាអនកបុំពានវាខ្ត្មតង។ 

អពារកឹត្ភាពខ្មែ រ សៅសលើឆកអនត រជាត្ិ គ្នែ នោរទទួល

សាា ល់ ពីមហាអុំណាចសោកសសរ ី សរពាះសគយល់ថា វាគ្នែ ន 

សសចកត ីពិត្ និង អន វត្តឲបានរតឹ្មរត្វូ។ សគដឹ្ងថា ពី

ដ្ុំបូងទីមក សៅកន ុងរយៈសពល ននរបធាននធិបត្ី របស់

សោក Eisenhower រដ្ឋបាលអាសមរកី សគសាកលបង បុំពត្់ 

និង នុំរសកុខ្មែ រ ឲចូលរមួ តិ្ចសរចើនកត ី កន ុង នសោបាយ 

របស់សគ គឺ ‹ទប់ទល់18 នឹងក មម ុយនិសត › សៅដ្ុំបន់អាស ី 

សរពាះសគយល់ស ើញថា ទសសនៈ ននអពារកឹត្ភាព សៅ

សពលខ្ដ្ល កមាា ុំងក មម ុយនិសត  កុំព ងរាត្ត្ាត្ោ៉ា ងខ្ា ុំង, 

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

សលខ្ធិោរ ននសហរដ្ឋអាសមរកី19, សៅឆន ុំ ១៩៥៦ ជា ទសស

នៈ ោន់ខ្ត្មិនអាចយកមកសរបើបានសនះស ើយ សលើក

ខ្លងខ្ត្កន ុងោលៈសទសៈពិសសសមួយ។ មិនខ្ត្ប៉ា សណាណ ះ ទ

សសនៈសនះ យកវា មកអន វត្តសៅឥណត ចូិន វាជា អសីលធម៏

និង ជាោរសមើលស ើញដ៏្មា ីមួយ។     

ខ្ត្ ចុំណង់ ាមោរសមាព ត្ របស់អាសមរោីុំង សៅចុំសពាះ

ម ម ោរបដ្ិសសធដ្៏សាវ ហាប់ របស់សីហន  វាហាក់បីដូ្ចជា

ផ្តល់ នូវសជាគជ័យនសោបាយនផ្ទកន ុង ដ្ល់រពះអងា ខ្ត្

សរោយមក ជាអក សល រទង់ យកវាមក ពនា ិច សៅសលើ

ឆកអនត រជាត្ិ សរពាះ ោរសពាលអះអាង របស់រពះអងាថា 

រសកុខ្មែ រ ជារបសទសអពារកឹត្ និង ោរអន វត្ត ិ វាម សគ្នន

ោន់ខ្ត្ខ្ា ុំងស ើងៗ ខ្ដ្លនុំសអាយ អពារកឹត្ភាពសនះ 

បាត្់ត្នមាទ ុំងមូល របស់មល នួ សៅសលើឆកអនត រជាត្ិ និង 

បងអត់្ ដ្ល់កងទ័ពខ្មែ រ នូវសពាវ វ ធទុំសនើប សុំរាប់ោរពារ

ជាត្ិ សៅចុំសពាះម ម ោរគុំរាមកុំ ខ្ហង ននកមាា ុំងក មម ុយ

និសត យួន។ 

អពាប្ក្ឹតភាពផមម  ប្រទល់នឹង រលាក្ក្ មម ុយនិេត  

ចុំសពាះសសមតច សីហន  ពីដ្ុំបូងស ើង អពារកឹត្ភាព វាជា 

បស ា្ ើមួយ ឲសោកក មម ុយនិសត  សហើយទ កជា រទនប់ នន 

សនយបាយនផ្ទកន ុង និង សរតរបសទស។ វាជា អពារកឹត្

                                       
19 រដ្ឋមង្គ្នត ីរកសួងោរបរសទស ននសហរដ្ឋអាសមរកី។ 
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ភាព មានសគ្នលបុំណង ប ច្ លូសៅកន ុង កិចចរពមសរពៀង 

សៅទីរកងុសសឺខ្ណវ សៅឆន ុំ ១៩៥៤ ខ្ដ្លសៅសពលសនះ សគ

ទ ក ជាកិចចរពមសរពៀងសនះ សុំរាប់ោរពារ នូវរបសោជន៏ 

ននរបជាពលរដ្ឋ សៅឥណឌ ចូិន។ សៅទសវត្ស ៦០ ពួកក មម ុយ

និសត ឥណឌ ចូិន មានកមាា ុំងសមាយ របទល់នឹង អនតរាគមន៏

អាសមរោីុំងផ្តទ ល់សៅឥណឌ ចូិន ខ្ដ្លនុំសអាយសសមតច សីហ

ន  សថ ិត្សៅសសោ ៀមមួយរយៈ សដ្ើមបីយកសពលសវោ សុំរាប់

ពិោរណា និង សរៀបចុំរសកុខ្មែ រ សោយរបោន់សគ្នលជុំហរ

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

ទ កមល នួជា អនករបឆុំងនឹងសហរដ្ឋអាសមរកី សហើយ រទង់ 

បានសរជើសសរសី យកនសោបាយ ជិត្នឹងសោកសសរ ីសោយ 

ទទួលយកជុំនួយ សសដ្ឋកិចច និង សោធា របស់អាសមរោីុំ

ង។ បនទ ប់មក រទង់ បានសរជើសសរសី ចិនក មម ុយនិសត  

សោយប្ឃប់ នូវោរទុំនក់ទុំនងផ្ល វូទូត្ ជាមួយ ចិននត្

វាន់។ ជាជសរមើសមួយ អាចោត់្ទ កថា សមសហត្ ផ្លខ្ដ្រ 

សបើសោងាម ទមោន់នសោបាយ រវាង ចិនទុំងពីរសលើ

ឆកអនត រជាតិ្។ ខ្ត្ោរវវិត្តន៏ នន រពឹត្ត ិោរណ៏នសោបាយ 

ពិភពសោក និង សង្គ្ង្ហា មសៅសយៀកណាមខ្ងត្បូ ង នុំដូ្រ 

នូវសមា ននមូលោឋ នអពារកឹត្ភាពខ្មែ រ សរពាះរសកុខ្មែ រ 

សថ ិត្សៅកន ុង ដ្ុំបន់ភូមិសាង្គ្សត មួយ ខ្ដ្លនុំសអាយមល នួ 

សទះបីចង់ ឬ មិនចង់ សៅជាកូនសសាមួយសុំខ្ន់ សៅ

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

សោកក មម ុយនិសត ។ 

ចុំសពាះ សសមតច សីហន  របត្់ នសោបាយ របស់រពះអងាសៅ

រកសោកក មម ុយនិសត  គឺមកពីសមាព ត្ចិត្ត និង អាវ ធ ពី

សុំណាក់ សហរដ្ឋអាសមរកី និង យួនខ្ងត្បូ ង មកកន ុងទឹក

ដី្ខ្មែ រ ខ្ដ្លនុំឲរទង់ មានបារមភអុំពី អនតរាយ ននចរកព

រត្អាសមរោីុំង មកសលើអុំណាចរទង់។ មូលសហត្ មួយសទៀត្ 

គឺ សសមតច សីហន  មានោរបារមភខ្ា ុំង ខ្ា ចវាសន របស់

រពះអងា ដូ្ចសោក Gno Dinh Diem របធានធិបតី្យួន

ខ្ងត្បូ ង (១៩៥៥-១៩៦៣) ខ្ដ្លរត្វូទហានយួនសមាា ប់ 

សៅកន ុងរដ្ឋរបហារសោធា ខ្ដ្លមាន CIA សៅពីសរោយ។ 

ដូ្ច CIA ធាា ប់សរៀបចុំសធវ ើ ខ្ត្មិនបានសសរមច ជាមួយ

សោកឧត្តមសសនីយរតី្ ោប ឈួ្ន សៅឆន ុំ ១៩៥៩ មកសលើ

របូរពះអងា។ ឃ្លត្កមែសោក Diem សនះ វាាមលងរពះ

អងាជានិចច ខ្ដ្លនុំសអាយរពះអងា ខ្ត្ងខ្ត្សគចសចញពី

រសកុខ្មែ រ ោលណារពះអងា ជួបនឹង វបិត្តនសោបាយធុំៗ

សៅកន ុងរបសទស ដូ្ចសៅឆន ុំ ១៩៦៦, ឆន ុំ ១៩៦៩ សៅសរោម

រោឋ ភិបាលដឹ្កនុំសោយសោក លន់ នល់ រទង់ោងសចញ

ពីកមព ុជាទុំងយប់ សោយមិនរបាប់ដ្ល់រោឋ ភិបាលជាម ន 

សហើយ សរោយៗមកសទៀត្ រពះអងា មិនខ្ដ្លគង់យូរស ើយ

សៅកន ុងរសកុ រហូត្ស គត្សៅរបសទសចិន។     
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ជាដ្ុំបូង ោរខ្បរសៅរកសោកក មម ុយនិសត  គឺរគ្នន់ខ្ត្ជា

ោររក នូវកូនរបសោល (contre-poids) ថ្ែី សដ្ើមបីសវា ើយ

នឹងសាថ នោរជាក់ខ្សតងខ្ត្ប៉ា សណាណ ះ។ ខ្ត្បនទ ប់ពីរពឹត្ត ិោរ

ណ៏នថ្ោទី១៨ មីន ឆន ុំ ១៩៧០ សោយរទង់ស ើញជាក់ចាស់ 

ននោរទុំោក់រពះអងាពីដ្ុំ ខ្ណង ពីសុំណាក់ពួកសាត ុំនិយម 

ខ្ដ្ល រទង់ សជឿងជាក់ថា មានោរ  ប ិត្ពី CIA, ោរខ្បរ

សៅរកសោកក មម ុនិសត  វាសៅជាកិចចោរផ្តទ ល់មល នួ របស់រពះ

អងាខ្ត្មតង សពាលថា ជាជសរមើស សដ្ើមបី សងសឹកនឹងពួក

អនកទមាា ក់រពះអងា។   

សមាព ធ ពីសុំណាក់អាសមរោីុំង វាពិត្ជាមាន ខ្ត្សៅ

ឥណឌ ចូិន សាថ នភាព ននពួកក មម ុយនិសត  សៅយួនខ្ងត្បូ ង

ោប់ពីឆន ុំ ១៩៦៣ និង វបិត្ត ិ នន របប Diem វាមិនដូ្ចគ្នន

សៅឆន ុំ ១៩៥៤ សនះសទ។ ពួកក មម ុយនិសត  បត រូ សកមែភាព ពី 

ដ្ុំណាក់ោរ ននវធីិសែ ិងសាែ ធ៏ សៅ ដ្ុំណាក់ោរ ននសកមែ 

សរពាះ សគយល់ថា ពួកសគមានកមាា ុំងត្ស ូ មួយ ខ្ដ្លសគ

អាចយកវាមកសរបើបាន សលើឆកនសោបាយ និង សោធា 

សហើយ សគយល់ស ើញថា រសកុខ្មែ រ វាជាទឹកដី្មានរបសោជ

ន៏ សុំរាប់ ោរត្ស ូអាវ ធ របស់សគ សៅយួនខ្ងត្បូ ង ដូ្សចនះ 

សគរត្វូ បងេ ុំដ្ល់ សសមតច សីហន  ឲរទង់ជួយដ្ល់ោរត្ស ូ  

របស់សគ ផ្តទ ល់ខ្ត្មតង សលើសពី រគ្នន់ខ្ត្បដិ្សសធ មិនសែ ័រគ 

ជាមួយអាសមរោីុំង។ ោរបងេ ុំសនះ នុំឲ សសមតច សីហន  

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

របខ្ហលជា ទ កវាជាោរោុំបាច់ផ្ង សោយយកយួន

ក មម ុយនិសត  ជាអនកគ្នុំរទរបឆុំងនឹង ោរគុំរាមកុំ ខ្ហងពី

សុំណាក់ អាសមរោីុំង និង យួនខ្ងត្បូ ង ; ម៉ាាងមួយ

សទៀត្ សោយសាររទង់ ខ្ា ចមានសកើត្កមាា ុំងត្ស ូអាវ ធ នន

ពួកក មម ុយនិសត ខ្មែ រ សៅកន ុងរសកុ សោយមាន ពួកយួន

ក មម ុយនិសត  ជាអនកគ្នុំរទ របឆុំងនឹងរពះអងា។ ទីបុំផ្ ត្ 

រត្វូបខ្នថមថា សសមតច សីហន  រទង់ មានោរភ័យខ្ា ច នូវ

យថាភាព ខ្ដ្លបានសរៀបរាប់ខ្ងសលើសនះ មិនខ្ត្ប៉ា សណាណ ះ 

រទង់ មានជុំសនឿស ប់ថា សៅអនគត្ ពួកយួនក មម ុយនិសត  

ចាស់ជាឈ្ន ះសគ សៅអាស ី។ សៅសលើទសសនៈមូលោឋ នសនះ 

រទង់ ក៏យល់រពម សោយសែ ័រគចិត្ត ជួយពួកសនះ ោន់ខ្ត្

សរចើនស ើង រហូត្ មានោរប៉ាះពាល់ដ្ល់ សគ្នលោរណ៏ ននអ

ពារកឹត្ភាពខ្ត្មតង។ ដូ្ចោ៉ា ង ោរផ្តត ច់ទុំនក់ទុំនងទូត្ 

ជាមួយយួនខ្ងត្បូ ង និង ោរបងេ ិត្ចូលសៅជិត្ សៅវញិ

សៅមក ជាមួយ យួនក មម ុយនិសត  រហូត្ដ្ល់ោក់ទូត្ 

ជាមួយយួនខ្ងសជើង និង ទទួលសាា ល់ រោឋ ភិបាល ប

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

សយៀកក ង។ សៅឆន ុំ ១៩៦៩, សសមតច សីហន  បានអស ា្ ើញ 

សោក Huyn Tan Phat ជារបម មរោឋ ភិបាល សយៀកក ង 

មកសធវ ើទសសនកិចច ជាផ្ល វូោរសៅរសកុខ្មែ រ។ វបិត្ត ិផ្ល វូទូត្ 

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

និត្ វារគ្នន់ខ្ត្ជាឧបបត្ត ិសហត្ ធមែា គ្នែ នប៉ាះពាល់អវ ី

បនត ិចស ើយ ដ្ល់ ោរចងមិត្តភាព រវាង ខ្មែ រ នឹង យួន

ខ្ងសជើង និង សយៀកក ង។ មិនខ្ត្ប៉ា សណាណ ះ សសមតច សីហន  

ោន់ខ្ត្ គ្នែ នោរសងស័យថា ពួកយួនក មម ុយនិសត  មិន

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

របឆុំងនឹងរពះអងា។ នសោបាយ របស់សសមតច សីហន  

ខ្បបសនះ វាបុំ ខ្បកអស់ នូវត្នមាអពារកឹត្ភាពខ្មែ រ។ 

ដូ្សចនះ សៅសលើឆកអនត រជាតិ្, សគោប់សផ្តើមទ ក អពារកឹត្

ភាពខ្មែ រ ជា អពារកឹត្ភាពអកមែ ជាមួយពួកយួនក មម ុយ

និសត  ឬ អពារកឹត្ភាពខ្កាងោា យ ខ្ដ្ល អាសមរោីុំង មិន

អាចយល់រពមបានជាោច់ខ្ត្។  

ខ្ត្  វបិត្ត ិ ជាមួយ ចិនរបជាមានិត្ សៅឆន ុំ ១៩៦៧ នុំឲ ស

សមតច សីហន  ខ្សវ ងរកោរទុំនក់ទុំនងជាថ្ែី ជាមួយសហរដ្ឋ

អាសមរកី ខ្ត្វាហាក់បីដូ្ចជារបត់្សនះ វាពិបាកខ្ា ុំង

ណាស់ ចុំសពាះរទង់ សរពាះ ោរសែ ័រគ (engagement) របស់

រទង់ ជាមួយ ពួកក មម ុយនិសត  មានជសរៅសរៅខ្ា ុំងណាស់

សៅសហើយ ខ្ដ្លនុំឲរទង់មិនអាចខ្បរសរោយវញិបាន។ ស

សមតច សីហន  បានសនន ិោឋ ន ថា រទង់នឹងបនត  ោរសែ ័រគ

សនះ ាមោរបញ្ហច ក់ របស់រទង់ ដ្ល់ពួកអនកដឹ្កនុំ ចិន 

                                       
20 ចិនលូកនដ្ចូលកន ុងនសោបាយនផ្ទកន ុងខ្មែរ សោយបានជួយគ្នុំរទោរបះ
សបារកសិករសៅភូមសិុំ ូត្។ 



 

ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត  
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា  

២៦ សីហា ២០១៨ 

58 

និង យួន ក មម ុយនិសត សៅសពលប ណយសព សោក ហូ ជីញម ី

ញ សៅទីរកងុហាណូយ។ 

ខ្ត្ សសមតច សីហន  សៅខ្ត្រខ្សវ ងរក នូវោរទុំនក់ទុំនងជា

ថ្ែី ជាមួយសហរដ្ឋអាសមរកី ដូ្ចោ៉ា ង សៅនថ្ោទី ១១ មិថ្ ន 

ឆន ុំ ១៩៦៨ ខ្មែ រ និង អាសមរោីុំង មាន ោររបារស័យ

ទក់ទង ននកិចចោរទូត្ ជាថ្ែីស ើងវញិ។ ខ្ត្សៅកន ុង

មជឈោឋ ននសោបាយអាសមរោីុំង វាមានខ្បកជាពីរមត្ិ

ផុ្្យគ្នន  : ទី១ គឺ សគខ្លងមានជុំសនឿ សៅសលើអពារកឹត្ភាព

ខ្មែ រ ដូ្សចនះ រត្វូរកមសធាបាយ នុំរសកុខ្មែ រ ឲចូលមកខ្ង

អាសមរោីុំង ខ្ត្ប៉ា សណាណ ះ។ ទី២ ជាមតិ្ភាគត្ិច ខ្ដ្លសៅ

មានជុំសនឿថា សសមតច សីហន  អាច ខ្ក អពារកឹត្ភាពខ្មែ រ 

ឲលអ វញិបាន។ ពួកទុំងសនះ គឺជាបកសពួក របស់សោក 

Mick Mansfield សមាជិករពឹទធសភាអាសមរោីុំង ខ្ដ្ល

សោកសៅមានជុំសនឿថាសោក អាចនឹងនុំ សសមតច សីហន  

សអាយមករកផ្ល វូរត្វូវញិបាន។ 

 

អពាប្ក្ឹតផមម  និង រលាក្ខាងលិច 

អពារកឹត្ភាព វាអាចមានរបសិទធភាព ល ះរាខ្ត្មាន 

ោរគ្នុំរទពីសុំណាក់ ននរបព័នធធានអនតរជាតិ្។ ដូ្សចនះ សបើ

សិនជា សសមតច សីហន  ចង់ឲមានោរធាន គឺ រត្វូរទង់ 

បង្ហា ញ នូវគ ណភាព ននអពារកឹត្ភាពខ្មែ រ។ រត្វូដឹ្ងថា 

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

ស.ប.) និង គណកមែោរអនត រជាតិ្រតួ្ត្ពិនិត្យ (C.I.C.) នន

កិចចរពមសរពៀង សសុ ឺខ្ណវ។ 

ទុំនក់ទុំនង ជាមួយ អ.ស.ប. វាមាន ជូនោលលអ  

ជួនោលមិនលអ ។ ខ្ត្ អ.ស.ប. ខ្ត្ងខ្ត្រកជានិចច នូវោរ

សរមួល ននភាពានតឹ្ង សលើមូលោឋ ន ពិត្ និង សសែ ើគ្នន ។ 

ខ្ត្សៅកន ុងបញ្ហា  ខ្មែ រ-យួនខ្ងត្បូ ង ខ្ដ្លជាបញ្ហា  ជាមួយ

អាសមរោីុំងខ្ដ្រ មង្គ្នត ីទូត្ខ្មែ រ ហាក់បីដូ្ចជា មិនមានទុំហុំ 

នឹងអាចយកឈ្ន ះ អនកទុំងពីរសនះបាន សៅអ.ស.ប. សរពាះ 

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

ដ្ុំសណាះរសាយ ដូ្ចោ៉ា ង សិទធិសដ្ញាមកងទ័ពសយៀកក ង 

របស់ កងទ័ពអាសមរោីុំង និង យួនខ្ងត្បូ ង មកកន ុង

ទឹកដី្ខ្មែ រ។ សៅឆន ុំ ១៩៦៤ រាជរោឋ ភិបាលខ្មែ រ បត ឹងសៅ 

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

ទ័ពអាសមរោីុំង មកកន ុងទឹកដី្ខ្មែ រ។ សៅខ្ម ឧសភា-មិថ្ 

ន សៅសពលរបជ ុំពិសសសសត ីពីពាកយបណត ឹងខ្មែ រ នន រកមុ

រពឹកាសនត ិស ម សោក Stevenson ត្ុំណាង សហរដ្ឋអាសម

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

(incohérence) ននបណត ឹងសនះ សោយសលើកជាសុំនួរថា សត្ើ 

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

ដ្ល់ សៅាមរពុំរបទល់ ខ្មែ រ-យួនខ្ងត្បូ ង ខ្ដ្លជា អងា

ោរសពញចាប់មួយ អាចមានសមថភាពនឹង អាចនុំមក
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នូវសនត ិស ម ាមរពុំ ខ្ដ្ន។ ោរសខ្មតងសនះ នុំឲអនក

ត្ុំណាងខ្មែ រ រកសហត្ សុំអាងព ុំបានមកសវា ើយត្បវញិ។  ខ្ត្ 

អ.ស.ប. បានបសងក ើត្ គណកមែោរមួយ21 ឲមកពិនិត្យ

កខ្នាងសកើត្សហត្ ច ងសរោយ។ បនទ បម់កគណកមែោរ

សនះ បានសធវ ើសសចកត ីរាយោរណ៏សរមាលមួយ កន ុងសនះ សគ

ព ុំោក់កុំហ ស ដ្ល់យួនខ្ងត្បូ ងសនះសទ សហើយរគ្នន់ខ្ត្ 

សូមឲគូវវិាទ សធវ ើោរចរោគ្នន  សដ្ើមបី រកដ្ុំសណាះរសាយ ក ុំឲ

មានសកើត្សហត្ សៅនថ្ោម ម ខ្ត្ប៉ា សណាណ ះ។ សសចកត ីសសរមច

សនះ ជាបរាជ័យ ននភាគីខ្មែ រទ ុំងរសងុ។ 

ពិត្ណាស់សហើយថា C.I.C. វាជាវត្ង ុធាត្ របសទើសរំខ្នមួយ 

ដ្ល់សសមតច សីហន  និង យួនក មម ុយនិសត  ោប់ាុំងពី ភា

គីទុំងពីរ មានទុំនក់ទុំនងសមាោ ត្់ ននោរសរបើខ្ដ្នដី្ខ្មែ រ 

ជាជរមងសោធា ននពួកសយៀកក ង។ សរឿងសនះ អាសមរោីុំង 

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

សធវ ើកិចចោរមល នួាមសសរ ីសលើខ្ដ្នដី្ខ្មែ រ សៅកន ុងរកបមណា  

កិចចរពមសរពៀង សសុ ឺខ្ណវ។ សដ្ើមស ើយ ពួកយួនក មម ុយនិសត  

សូមឲ គណកមែោរសនះ រតួ្ត្ពិនិត្យ នូវោរប ច្ លូ អាវ ធ

យ ទធភ័ណា មកកន ុងរសកុខ្មែ រ សរពាះយល់ស ើញថាអាសមរោីុំង

ផ្តល់ជុំនួយសោធា សអាយខ្មែ រ ខ្ត្សរោយមក គុំនិត្ សនះ វា

សៅជាោុំបិទម មពីរ សរពាះពួកមល នួ មានោរអន ញ្ហា ត្ពី 

                                       
21 ជាសដ្ើមគុំនិត្ របស់របសទស កូដ្ីហវ រ។ គណកមែោរមានសមាជិក៣ន
ក់។ 
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សសមតច សីហន  សរបើកុំព ងខ្ផ្ កុំពង់សសាម សុំរាប់នុំចូល 

អាវ ធយ ទធភ័ពធ ពីរបសទសចិន និង សហភាពសូសវៀត្ សុំរាប់

ចាុំងសៅយួនខ្ងត្បូ ង។ រត្វូដឹ្ងថា របតិ្ភូទុំងបី នន 

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

បីដូ្ចជា រពមទទួល សោយមានោររបយ័ត្ន នូវោរពនយល់ 

ននរាជរោឋ ភិបាលខ្មែ រ, ខ្ត្ពួក ប៉ាូ លូញ ហាក់បីដូ្ចជា 

ោរពាររបសោជន៏ពួក មម ុយនិសត ខ្ត្មតង, រឯី ពួក ោណាោ 

 វញិ ខ្ដ្លជាដ្ុំណាងសោកខ្ងលិច មានអកបបកិរោិ

ផុ្្យពី របតិ្ភូ ននរបសទស ប៉ាូ លូញ ខ្ដ្លនុំឲខ្បកឯកភាព 

ននគណកមែោរ សហើយខ្លងមាន សសចកត ីរាយោរណ៏សទល 

ផ្តលឲ់ អ.ស.ប.។ របតិ្ភូនិមួយៗ ោា យជាភាគី ោរពារខ្ត្

របសោជន៏ បកសពួកមល នួសរៀងៗមល នួ។ របតិ្ភូ ឥណាា  រមួ

ជាមួយប៉ាូ លូច ខ្ត្ងខ្ត្សធវ ើ សសចកត ីរាយោរណ៏ ផុ្្យពី 

របតិ្ភូ ោណាោ។ សសមតច សីហន  សមើលស ើញសរគ្នះថាន ក់ 

ដ្ល់ អពារកឹត្ភាព សផ្អៀងសៅោន់សោកក មម ុយនិសត  

របស់រទង់ រទង់ក៏សសរមចចិត្ត ប្ឈប់សកមែភាព C.I.C. 

សនះ ខ្ត្មតង។ ោរណ៏សនះ ជាកុំហ សមួយខ្ា ុំងណាស់ ចុំសពាះ

របជាជាតិ្ខ្មែ រ គឺរពះអងា សបាះបង់ ខ្មលអនត រជាត្ិ សុំរាប់

ោរពារបូរណភាពខ្ដ្នដី្ខ្មែ រ។ 
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ក្ត្តត គិតិយ តត ននកា ទាំលាក្់ នរោតតម េីហន   

 

វាមានោរយល់ស ើញពីរោ៉ា ងម សគ្នន  សៅាម អនកគ្នុំរទ 

និង អនករបឆុំងនឹង សសមតច សីហន ។ ចុំសពាះ ពួកអនកគ្នុំ

រទសីហន  គឺទ កគ្នែ នរ ញរា នូវោរទុំោក់សនះ ជារដ្ឋរបហារ 

មានបរសទសជាអនកបសងក ើត្ស ើង។ សារព័ត្៏មាន បារាុំង Le 

Monde (២១ មីន ១៩៧០) សរសសរថាជា ‹រដ្ឋរបហារសពញ

ចាប›់។ សគសរបើពាកយសពញចាប់សនះ សរពាះ អនកសរសសរ 

ពិបាក សរជើសសរសី នូវភាពសសាែ ះរត្ង់ ននសតិ្បញ្ហា  និង 

រពលឹង ននរបព័នធនសោបាយ របស់សសមតច សីហន  ខ្ដ្ល

មានរបូភាព ជារបបផ្តត ច់ោរមួយ។ ដូ្សចនះ វាគ្នែ ន

មសធាបាយសផ្សងណាមួយសទៀត្ សៅកន ុងបរបិទសពលសនះ 

អាចរំលុំ របបសីហន និយមបាន សរតខ្ត្ពីសធវ ើរដ្ឋ របហារ ឬ 

សធវ ើបដិ្វត្តន៏ ខ្ត្ប៉ា សណាណ ះ។ ខ្ត្ រាជរោឋ ភិបាល សៅសពលសនះ 

បានសរជើសសរសី យកផ្ល វូចាប់មកសរបើ សដ្ើមបីដ្កហូត្

អុំណាចផ្តត ច់ោរពីសសមតច សីហន ។   

សទះបីមានោរប៉ា នប៉ាង ននពួកបញ្ហា វនតបរសទស និង ខ្មែ រ

មួយចុំនួន ពនយល់ខ្បបជា ោរវភិាគគតិ្យ ត្ត ថា ោរទុំ

ោក់ សសមតច សីហន  មានោរសរៀបចុំចាស់ោស់ ននពួក

សាត ុំនិយម និង រទង់ សិរមិត្ៈ សោយមានជុំនួយពី CIA : 

ដូ្ចោ៉ា ង យកពួកខ្មែ រសសរ ីនិង រណសិរយរបួរមួ ននសសរោីរ 
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ននជាតិ្សាសន៏ រត្វូបានសគជិះជាន់សងកត់្សងក ិន22 មក

ជួយជាកមាា ុំងនផ្ទកន ុង។ សហើយនិង សរបើឧបករណ៏ រោឋ ភិបា

ល សដ្ើមបី សធវ ើសអាយ សសមតច សីហន  សថ ិត្សៅកន ុង សភាព

ឯោ សោយដ្កហូត្ នូវរគប់មសធាបាយ ននសកមែភាព

ផ្តទ ល់ របស់សីហន ុ្ សៅកន ុងកិចចោររដ្ឋបាល និង សៅសលើ 

របជាករ ដូ្ចោ៉ា ង សៅឆន ុំ ១៩៦៩ រាជរោឋ ភិបាល បាន សធវ ើ

ោរសសរមច បីោ៉ា ង : 

១. ចរាចរ រោឋ ភិបាល ដ្ល់ រដ្ឋបាលរគប់ថាន ក់ ហាមមិនឲ

សធវ ើោរទក់ទងផ្តទ ល់ជាមួយម នទោល័យននរពះរបម មរដ្ឋ។

រគប់កិចចោររដ្ឋ រត្វូទក់ទង ាមផ្ល វូរោឋ ភិបាល ខ្ត្មួយ

គត់្។ 

២. ចរាចរ ដ្ល់ របធានអគានយក នន សហរគ្នសជាត្ិ 

ហាម មិនសអាយ បង់របាក់ ជូនដ្ល់ហិបរបាក់ពិសសស 

របស់សសមតច សីហន  ខ្ដ្លជាមសធាបាយសហរ ា្ វត្ថ ុ របស់

រទង់ សុំរាប់ចុំណាយ គ្នែ នកុំរតិ្ និង គ្នែ នោររតួ្ត្ពិនិត្យ 

ពីអងាោរជាតិ្ណាមួយ។ 

៣. រកសួងព័ត្៍ាមាន រត្វូភាា ប់នឹង ទីសត ីោរ នននយករដ្ឋម

ង្គ្នត ី។ ោរសសរមចសនះ គឺ ខ្ឃ្លុំង ក ុំសអាយ សសមតច សីហន  

                                       
22 (F.U.L.R.O) រណសិរយសនះ របួរមួ សោយជនជាត្ិ ភាគត្ចិមួយចុំនួន រស់
សៅ ដ្ុំបនអ់សគនយ៏ នន ឥណឌ ចូិន កន ុងទកឹដ្ីយួនខ្ងត្បូ ង ខ្ដ្លបារាុំងសអា
យស ែ្ ះថា Montagnard។ រណសិរយសនះ បសងក ើត្សោយ អាសមរោីុំង ជួយ
ចាុំងរបឆុំងនឹងយួនក មម ុយនិសត ។ 
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សរបើរកសួងសនះជា ឧបករណ៏ សុំរាប់សធវ ើោរសឃ្លសន នូវ

នសោបាយ ននរទង់។ 

សួរថា ោរវភិាគសនះ វាជាោរពិត្ខ្ដ្រឬសទ ? គុំនិត្ពីរ 

របឆុំងគ្នន  ខ្ដ្លសយើងសលើកមកបង្ហា ញខ្ងសរោមសនះ។ 

 

និរក្េររទ ននភាគីប្រឆាំងគ្នា  

រគ្នលជាំហ   រេ់េរមតច េីហន  : (ដ្ករសង ពីសសចកត ី

របោស របស់សសមតច សីហន  ច ះនថ្ោទី ២០ មីន ឆន ុំ 

១៩៧០) ទ ក ោរទុំោក់រទង់ សោយ សភាជាត្ិ (រដ្ឋសភា

ជាតិ្ និង រកមុរពឹកា ននរពះរាជាណាចរក) ជាអុំសពើឥត្

រសបចាប់ សរពាះថា សៅឆន ុំ ១៩៦០ រទង់ រត្វូបាន

ខ្ត្ងាុំងជារបម មរដ្ឋអស់មួយជីវតិ្ សោយ សភាជាតិ្ 

រសបាមចាប់ ននរដ្ឋធមែន ា្  សហើយ រទង់ បានសធវ ើ

សោច របណិធាន សៅចុំសពាះម ម សភាជាត្ិ រសបាម

ចាប់ ននរដ្ឋធមែន ា្  ខ្ថ្មសទៀត្។ មា៉ាងវញិសទៀត្ សៅកន ុង

ចាប់រដ្ឋធមែន ា្  ឥត្មាន បទបប ា្ តិ្ ណាមួយ ខ្ដ្ល 

អន ញ្ហា ត្ សអាយ សភាជាត្ិ និង រោឋ ភិបាល អាចដ្ក

ដ្ុំ ខ្ណងរបម មរដ្ឋ បានសនះសទ សរពាះជាដ្ុំ ខ្ណង ខ្ត្ងាុំង

អស់មួយជីវតិ្។ ដូ្សចនះ មានខ្ត្ ាមផ្ល វូ របជាមតិ្ ប៉ា សណាណ ះ

សទ ខ្ដ្លអាចហូត្ដ្ុំ ខ្ណង របម មរដ្ឋបាន។ ដូ្សចនះ រទង់ 

មិនខ្ា ច យកបញ្ហា សនះ ោក់សអាយ របជាមតិ្ ជាអនក
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សសរមច កន ុងលកេមណា  សអាយមាន ោរធាន ដ្ល់ស វត្ថ ិ

ភាពដ្ល់រទង់ជាម ន។ 

រគ្នលជាំហ   រេ់ោជ ោឋ ភិបាល : (ដ្ករសងពី សសចកត ី

របោស របស់រាជរោឋ ភិបាល ច ះនថ្ោទី ៥ សមសា ឆន ុំ ១៩៧០)

សៅឆន ុំ ១៩៦០ បនទ ប់ពីរបជាបាត្ កមែ សសមតច សីហន  រត្វូ

បាន របោស ជារបម មរដ្ឋ អស់មួយជីវតិ្ សោយ របធាន

រដ្ឋសភា សៅកន ុង អងារបជ ុំជាសាធារណៈ សោយគ្នែ ន ោរ

សបាះសឆន ត្ជាម ន។ សរោយពីោររបោសសនះមក គឺរគ្នន់

ខ្ត្មានោរទះនដ្ ពីសុំណាក់ ត្ុំណាងរាង្គ្សត  សដ្ើមបីអន ម័ត្ 

នូវោររបោសសនះ ខ្ត្ប៉ា សណាណ ះ។ ផុ្្យសៅវញិ សៅនថ្ោទី ១៨ 

មីន ឆន ុំ ១៩៧០, បនទ ប់ពីរបជាបាត្ កមែ របឆុំងនឹង

សីហន , សភាជាត្ិ បានរបោស ដ្កដ្ុំ ខ្ណង របម មរដ្ឋ

អស់មួយជីវតិ្ ពីសសមតច សីហន  ាមោរសបាះសឆន ត្ ជាសា

ធារណៈ សៅសលើសវទិោ (s’est prononcé au scrutin public 

à la tribune) : ៩២ សសមាងសចញពី ៩២ មានវត្តមាន។ 

សោយអារស័យ កបួ ន រសបនិយម ននទរមង់ (règle du 

parallélisme des formes), អវ ីខ្ដ្ល សភាជាត្ិ សៅសពល

ន ះ បានបសងក ើត្ឲមាន, សភាជាតិ្មួយសទៀត្ ក៏អាច ល ប

 វញិបានសនះខ្ដ្រ។ ដូ្សចនះ សបើ រដ្ឋសភា សៅឆន ុំ ១៩៦០ បាន

ខ្ត្ងាុំង សសមតច សីហន  ជារបម មរដ្ឋ, សភាជាត្ិ សៅឆន ុំ 

១៩៧០ ក៏អាចដ្កហូត្ត្ុំ ខ្ណងរពះអងាបានខ្ដ្រ សៅកន ុង 

ទរមង់ចាប់ដូ្ចគ្នន ។ ដូ្សចនះ វាគ្នែ នោុំបាច់មាន បទបប ា្
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ត្ិ ោ៉ា ងចាស់ណាមួយ សុំរាប់ទុំោក់ របម មរដ្ឋសនះស ើយ។ 

មា៉ាងមួយសទៀត្ សសមតច សីហន  ទមទរ ថាត្ុំ ខ្ណងមល នួ 

ជាត្ុំ ខ្ណងអស់មួយជីវតិ្។ ជាធមែា សៅកន ុង រដ្ឋធមែន ា្  

ឆន ុំ ១៩៤៧ សគស ើញមានខ្ត្ រពះមហាកសរត្ មាន ក់គត្់ 

ខ្ដ្លទទួលត្ុំ ខ្ណង អស់មួយជីវតិ្។ 

រសកុខ្មែ រ ជា រាជានិយមអារស័យរដ្ឋធមែន ា្ , សៅសពលណា

ខ្ដ្លរពះមហាកសរត្ ស គត្, រកមុរពឹការាជសមបត្ត ិ រត្វូ

សរជើសសរសី រពះមហាកសរត្ថ្ែី (មារា ៣០)។ កន ុងករណី ខ្ដ្ល

ោលៈសទសៈ មិនអន ញ្ហា ត្សអាយសធវ ើបាន សោយសហត្ ផ្ល

រដ្ឋ, រកមុរពឹការាជសមបត្ត ិ រត្វូ សបាះសឆន ត្ សរជើសសរសី រកមុ

រពឹកា រាជាន សិទធិ ខ្ដ្លជា អនកទទួល ជាបសណាណ ះអាសនន  

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

រាជាន សិទធិ សទើបអាចនឹងខ្ត្ងាុំង របម មរដ្ឋ សដ្ើមបី

ជុំនួស រកមុរពឹកាសនះ (មារា ១២២)។ សោយសហត្ សនះ, 

របម មរដ្ឋ មិនអាចមានសិទធិ សលើសពី រកមុរពឹការាជន 

សិទធិ ខ្ដ្លមល នួជុំនួស បានសនះ។ ខ្ត្សបើមល នួ សធវ ើោរ

អះអាងថា មល នួជាប គាលអភិសិត្ត , គ្នែ ននរណា អាច

រំសោភបាន និង មានត្ុំ ខ្ណងអស់មួយជីវតិ្ ដូ្ចរពះមហា

កសរត្ សហើយខ្ឃ្លុំង មិនសអាយមានរពះមហាកសរត្ រគង

រាជសមបត្ត ិ គឺចាស់ជាមល នួជា អនកដ្សណត ើមរាជយ សនះឯង។ 

ដូ្សចនះ អាណត្ត ិ របស់របម មរដ្ឋ វារគ្នន់ខ្ត្ បសណាត ះអាសនន , 

មិនសទៀង និង សគអាចដ្កហូត្បាន។ 
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សបើសោគាម រដ្ឋធមែន ា្ , អាណត្ត ិ របស់របម មរដ្ឋ វាព ុំ

អាចសលើសពី អាណត្ត ិ របស់រកមុរាជន សិទធិ បានសនះស ើយ 

(៤ ឆន ុំ) សរពាះ របម មរដ្ឋ ជាអនកជុំនួស រកមុរពឹកាសនះ។ សបើ

សោងាម សហត្ ផ្លរតឹ្មរត្វូ (logique) ននរដ្ឋធមែន ា្ , 

របម មរដ្ឋ រត្វូសរជើសសរសីស ើង សរៀងរាល់សដ្ើម នន នីតិ្ោល

សភា ជានិចច ខ្ដ្ល សសមតច សីហន  រទង់មិនខ្ដ្លយកមក

អន វត្ត សនះស ើយ ាុំងពីរពះអងា រត្វូបាន របធានរដ្ឋ

សភា របោសខ្ត្ងាុំងរពះអងាជារពះរបម មរដ្ឋ  សៅឆន ុំ 

១៩៦០។ ដូ្សចនះ មកដ្ល់ឆន ុំ ១៩៦៥, រពះអងា ខ្លងមានឋា

នៈជា របម មរដ្ឋរសបចាប់។ 

សសមតច សីហន  យល់ស ើញថា មានខ្ត្របជាមត្ិសទ ខ្ដ្ល

អាចដ្កហូត្ដ្ុំ ខ្ណងរពះអងាបាន។ សៅរត្ង់ចុំណ ចសនះ 

រដ្ឋធមែន ា្  បដ្ិញ្ហា ត្ថា របជាមតិ្ អាចសធវ ើបាន ល ះ

រាខ្ត្មានទុំនស់ រវាង រដ្ឋសភា នឹង សមាជជាត្ិ សហើយ

សៅកន ុងករណី ខ្ដ្លអងាោរត្ុំណាងរបជាពលរដ្ឋ (រដ្ឋសភា) 

យល់ស ើញថា រត្វូសធវ ើោុំបាច់។ មារា បដិ្ញ្ហា ត្ថា : រដ្ឋ

សភា អាចសអាយសរៀបចុំសធវ ើ របជាមតិ្ សលើ សុំនួរទ ុំងឡាយ

ណា ខ្ដ្លជារបធានបទ ននោរសសរមចចិត្តមួយ របស់

សមាជជាត្ិ23។ 

                                       
23 L’assemblée peut instituer un referendum sur les questions qui 
ont fait l’objet d’une résolution du Congrès. 
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មួយវញិសទៀត្ ាមទសសនៈ រកមរពហែទណា , សសមតច សីហន  

អាចនឹងមានសរគ្នះថាន ក់ដ្ល់រពះអងា ពីបទ បុំពានរដ្ឋធមែ

ន ា្ ។ មារា ២២១ បដិ្ញ្ហា ត្ ថា :  វសិចាទកមែ ខ្ដ្លមាន

សគ្នលសៅ ដូ្រ ឬ បុំផ្តា ញ... រដ្ឋធមែន ា្  ននរពះរាជាណាចរក

...រត្វូបានផ្តនទ សទស ជាសទសឧរកិដ្ឋ ករមិត្ទី៣។ កន ុង 

ករណី ខ្ដ្ល សសមតច សីហន  បានបុំពាន រដ្ឋធមែន ា្  សោយ 

ោប់  ុំឃ្លុំង និង របហារជីវតិ្ នូវ ជនខ្មែ រទ ុំងឡាយ ខ្ដ្ល 

ប៉ាូលីស មានោរសងស័យ ជា ខ្មែ ររកហម។ កន ុងករណីសនះ 

រទង់បានបុំពាន បទបប ា្ ត្ិ រដ្ឋធមែន ា្  ខ្ដ្លធាន ដ្ល់

របជាពលរដ្ឋ នូវសសរភីាព និង ស វត្ថ ិភាពសាធាណៈ។ វសិចា

ទកមែ របឆុំងនឹង រដ្ឋធមែន ា្  គឺ មានោរបករសាយ 

ាមផ្ល វូចាប់ សហើយរត្វូខ្ត្អន វត្ត។ 

សលើសពីសនះសៅសទៀត្ សសមតច សីហន  បានអន ញ្ហា ត្សអាយ 

កងទ័ព ពួកសយៀកក ង ា្ នពានខ្ដ្នដី្ខ្មែ រ សហើយ

របឆុំងនឹង ោររបោស នូវភាពអាសនន  នន រដ្ឋសភា។ 

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

យ គណកមែោរសនះ សធវ ើោរកត់្សហត្  ននវត្តមាន ននពួក

សយៀកក ង សៅកន ុងខ្ដ្នដី្ខ្មែ រ។ 

សយើងស ើញថា និសកេបបទ របស់សសមតច សីហន  គឺខ្ផ្អកសលើ 

អុំណាច ននរបជាពលរដ្ឋ គឺថា មានខ្ត្ របជាមតិ្ ខ្ដ្ល

អាចហូត្ត្ុំ ខ្ណងរទង់បាន។ រឯី រាជរោឋ ភិបាល វញិ ខ្ផ្អក

សលើអុំណាច សភាជាត្ិ ខ្ដ្លជាត្ុំណាង ននរបជាពលរដ្ឋ។ 
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បដិ្សោគ នននិសកេបបទទុំងពីរខ្ងសលើសនះ វាសៅមាន

ភាពចរមូងចរមាស់ រហូត្មកដ្ល់សពវនថ្ោសនះ សៅកន ុង 

មតិ្សាធារណៈជន។ សពសសមតច សីហន  ជាអនកឈ្ន ះ សហើយ

រត្វូ គណបកសរបជាជនខ្មែ រ ខ្ដ្លជាបកសោន់អុំណាច សគ

ទ ករពះអងា ជាវរិប រសជាតិ្, សៅកន ុងករណីសនះ សធវ ើសអា

យនិសកេបបទ របស់សសមតច សីហន  ោា យជា និសកេបបទជា

ផ្ល វូោរ។ ដូ្សចនះ សគទ កោរទុំោក់សសមតច សីហន  ជារដ្ឋ

របហារ បងកស ើង សោយពួកជនកបត់្ជាតិ្ ខ្ដ្លសគសៅថា 

បន លន់នល់។ ខ្ត្សៅម ម ោរពិត្មួយ ខ្ដ្លមានចាប់ 

ជាកុំណល់, ោរទ ក ជារដ្ឋរបហារ វាជាោរយល់ស ើញ ដ៏្

អារកក់អារកី សរពាះ ជាសោបល់ សោយមិនគិត្ដ្ល់ រដ្ឋ

សភា ខ្ដ្លជា សាថ ប័នដ្ុំណាងរបជាពលរដ្ឋ។ រត្វូដឹ្ងថា រដ្ឋ

សភា នីតិ្ោល ១៩៦៦-១៩៧០ ជាត្ុំណាងរបជារាង្គ្សត ខ្មែ រ 

សោយយថាភាព មិនខ្មនដូ្ច រដ្ឋសភា ម នៗ ខ្ដ្លគណ

កមែោរនយក ននចលនសងាម ជាអនកសរជើសសរសី 

សបកេជនត្ុំណាងរាង្គ្សត  សអាយរបជារាង្គ្សត  សរជើសសរសីសនះស ើ

យ។ សយើងដ្ករសង រពះស នទថា នន សសមតច សីហន  រទង់

ខ្ថ្ាងសៅោន់រដ្ឋសភា : 

« ...វាោ ជាបឋមរបស់មុ្ុំ គឺមុ្ុំខ្ថ្ាងជូន សហជីវនីិ សហ

ជីវនិ នូវសសចកត ីសរសសើរ ោ៉ា ងខ្ា ុំង ចុំសពាះ និង ោ៉ា ងខ្ា ុំង

ោា បុំផ្ ត្របស់មុ្ុំ។ សហជីវនីិ សហជីវនិ ជាអនកត្ុំណាងរាង្គ្សត  

របស់របជារាង្គ្សត ខ្មែ រ សោយ យថាសហត្  មិនខ្មនដូ្ចអនក
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ត្ុំណាងរាង្គ្សតម នៗ ខ្ដ្លជាសបកេជន ខ្ដ្លគណកមែធិោរ

នយកសងាមសយើង ោត្់ាុំង សហើយខ្ដ្លអនកសបាះសឆន ត្

ភាគសរចើន បស ច្ញមត្ិ យល់រពមសនះសទ។ សហត្ សនះ អត្ថ

ន័យ ននអាណត្ត ិ របស់សហជីវនីិ សហជីវនិ មានភាព

 រងឹប ឹង រកអនកណាជុំទស់ព ុំបាន សោយសហត្ ថា ជនរមួ

ជាត្ិ ននសយើង មានសសរភីាព សពញទី កន ុងោរសរជើសសរសី។ 

មុ្ុំសូមសរសសើរផ្ងខ្ដ្រ ចុំសពាះអនកសបាះទូសៅ ខ្ដ្លបាន

បស ច្ញឲស ើញោរវអ ិនសអអ ខ្ងនសោបាយមល នួ សោយនុំ

គ្នន សៅសបាះសឆន ត្ កន ុងសសចកត ីសរៀបរយ និង សោយសគ្នរពវ ិ

ន័យ ននពលរដ្ឋ។ របសទសសយើង ខ្ដ្លបានបង្ហា ញឲស ើញ 

នូវដ្ុំសណើរ ននលទធិរបជាធិបសត្យយ ពិត្របាកដ្ ខ្បបសនះ 

អាចមានសសចកត ីសវែ ើងបាន សោយសមសហត្ ផ្ល សៅ

សពលខ្ដ្ល ពួកមហាអុំណាច កន ុងសោក ខ្ដ្លាុំងមល នួជា

សសរសីនះ ហា នសលើកយកមកសធវ ើជាឱទហរណ៏ នូវោរសបាះ

សឆន ត្បនា ុំ ខ្ដ្លរបបរគប់រគង នននរពនគរសរៀបចុំរបឌិ្ត្

ស ើង។ ក៏ប៉ា ខ្នត  សយើងមិនរត្វូសភាចឲសសាះថា លទធិរបជាធិប

សត្យយខ្មែ រសនះ ខ្ដ្លមុ្ុំ របឹងខ្របង សរមឹត្សរមាុំង និងជា

ទី សងឃឹមរបស់មុ្ុំ អាចរស់បាន មកទល់នឹងសពលសនះ 

សហើយ អាចមានលកេណៈ ខ្បបសនះបាន គឺសោយសារ

សងាមសយើង... » 

សោគាម រពះសនុ្កថាសនះ សយើងស ើញថា រដ្ឋសភាជាត្ិ

ខ្មែ រ នីត្ិោល ១៩៦៦-១៩៧០ មានស ពលភាព អាច ដ្ក
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ហូត្ត្ុំ ខ្ណង របម មបាន សោយសារមល នួជា រដ្ឋសភា របស់

របជារាង្គ្សត ខ្មែ រ សោយ យថាភាព។ 

  

អភិប្ក្ម ននកា ទាំលាក្់ នរោតតម េីហន   

  

ោររលុំ នន សសមតច សីហន  សោយមល នួឯង, សៅកន ុងករណី 

ខ្ដ្ល ដ្ុំណួលសនះ ជា លទធផ្ល ននភាពរលួយ ននរបប

រគប់រគងសងាម និង ោរមិនសពញចិត្តទូសៅ ននរគប់

កមាា ុំងនសោបាយជាត្ិ ខ្ដ្លហាក់បី គ្នែ នពាក់ព័នធ សសាះ

នឹង ដ្ុំសណើរបនតោុំបាច់ នននសោបាយ សរោយពីោររលុំ

សនះ។ ោរណ៏សនះ ជាោរបារមភមួយ ចុំសពាះ របបថ្ែី កន ុងោរ

ទក់ទញរគប់កមាា ុំងនសោបាយ សអាយគ្នុំរទមល នួ និង 

ោរទទួលសាា ល់មល នួ ជា របបសពញចាប់ ពីសុំណាក់ សហ

គមអនត រជាត្ិ។ 

ប្ពឹតត ិកា ណ ៏

សដ្ើមបី រសួលាមោន សលើអភិរកម ននោរទុំោក់ សសមតច 

សីហន  សយើងសលើកយករពឹត្ត ិោរណ៏សុំខ្ន់ មកបង្ហា ញជា

ោលរបវត្ត ិ ម ន និង សរោយបនត ិច នននថ្ោទី ១៨ មីន ឆន ុំ 

១៩៧០។ 

សៅនថ្ោទី ៦ មក្ោ ឆា ាំ ១៩៧០, សសមតច សីហន  បានោក

សចញពីរសកុខ្មែ រ សៅោន់រសកុបារាុំង ោ៉ា ងរបោប់ទុំង

យប់ សោយគ្នែ នរបាប់រោឋ ភិបាលជាម ន។ រទង់សលើកយក 
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សហត្ ផ្ល ននស មភាព ខ្ដ្លត្រមូវសអាយរទង់សៅពាបាល

សៅរសកុបារាុំង។ 

សៅនថ្ោទី ៣ ក្ មភៈ ឆា ាំ ១៩៧០, រដ្ឋសភា ោប់យក ករណី រត្់

ពនធ រកណាត់្ពីរកងុហ ងក ង ខ្ដ្លមាន វរសសនីយឯក អ  ៊ុំ 

មាណូរនិធ , រដ្ឋសលខ្ធិោរ រកសួង ោរពារនផ្ទដី្របសទស, 

មានជាប់ទក់ទង ; សោកជា បងនថ្ា ននសសមតច សីហន ។ 

សៅនថ្ោទី ៨ មីនា ឆា ាំ ១៩៧០ មានផុ្្ះបាត្ កមែ សៅសមត្ត

សាវ យសរៀង របឆុំងនឹង វត្តមានសយៀកក ង សៅកន ុងខ្ដ្ន

ដី្ខ្មែ រ។ ពួកបាត្ ករ ត្រមូវសអាយពួកសយៀកក ង ោកសចញ

ពីរសកុខ្មែ រ ជាបនទ ន់។ 

សៅនថ្ោទី ១១ មីនា ឆា ាំ ១៩៧០ មានផុ្្ះបាត្ កមែ មួយ

សទៀត្ សៅទីរកងុភន ុំសពញ របឆុំងនឹង សយៀកក ង និង យួន

ខ្ងសជើង។ សាថ នទូត្ ននរោឋ ភិបាលបសណាណ ះអាសនន  យួន

ខ្ងត្បូ ង (សយៀកក ង) និង យួនខ្ងសជើង បានរត្វូពួក

បាត្ ករ ភាគសរចើនជា សិសសវទិាល័យ វាយកុំសទច។ 

សៅនថ្ោទី ១៤ មីនា ឆា ាំ ១៩៧០, សសមតច សីហន  សផ្ាើ ទូសលម 

ចុំសពាះ រោឋ ភិបាល សៅកន ុងសនះ រទង់បញ្ហច ក់ថា រទង់មិន

គ្នុំរទ ពួកបាត្ ករ សនះស ើយ។ 

សៅនថ្ោទី ១៦ មីនា ឆា ាំ ១៩៧០ មានោររបជ ុំមួយ រវាង 

របតិ្ភូខ្មែ រ នឹង របតិ្ភូ សយៀកក ង និង យួនខ្ងសជើង ខ្ត្

គ្នែ នលទធផ្ល។ សៅនថ្ោដ្ខ្ដ្លសនះ មានបាត្ កមែជាថ្ែី 

របឆុំងនឹងយួន សៅម មរដ្ឋសភា ខ្ដ្លកុំព ង របជ ុំ ពិនិត្យ 
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ករណី រត់្ពនធ  ខ្ដ្លមានសោក អ  ៊ុំ មាណូរនិធ  មានជាប់ទក់

ទង។ ពួកបាត្ ករ ទមទរ សអាយរដ្ឋសភា សោះរសាយជា

បនទ ន់ នូវបញ្ហា  ត្រមូវសអាយ ទ័ពសយៀកក ង និង យួន

ខ្ងសជើង ដ្កសចញពីខ្ដ្នដី្ខ្មែ រ។ រោឋ ភិបាល និង មហា

កសរត្ីោនី ជាមាា របស់សសមតច សីហន  សសរមចប ច្ នូ 

របតិ្ភូមួយ មាន ឥសសរជន បីនក់, រទង់ កនត ុល, សោក 

ខ្យម សមបូ រណ៏ និង ឧប គឹម អាង សៅរសកុបារាុំង សដ្ើមបី

ពនយល់ ដ្ល់សសមតច សីហន  អុំពី សាថ នភាពពិត្ សៅកន ុង

រសកុ ខ្ត្ រទង់ បដិ្សសធ មិនរពមទទួលជួប របតិ្ភូសនះ។ 

សៅនថ្ោទី ១៧ មីនា ឆា ាំ ១៩៧០, សោក នល់ លន់ របោស

ាមវទិយុ  ោប់  ុំ វរសសនីយរតី្ ប ូ  ខ្ហល, សមប៉ាូ លិស ទីរកងុ

ភន ុំសពញ, ពីបទ ប៉ា នប៉ាង សធវ ើរដ្ឋ របហារ របឆុំងនឹង រោឋ ភិ

បាល។ 

សៅនថ្ោទី ១៨ មីនា ឆា ាំ ១៩៧០, សៅសពលខ្ដ្ល សសមតច 

សីហន  សធវ ើទសសនកិចចជាផ្ល វូោរ សៅសហភាពសូសវៀត្, សៅ

សមា៉ា ង ១៣កនាះ សមា៉ា ងសៅកមព ុជា សភាជាតិ្ខ្មែ រ បានសបាះ

សឆន ត្ ទុំោក់សសមតច សីហន  ពីត្ុំ ខ្ណង របម មរដ្ឋ។ 

សៅនថ្ោទី ១៩ មីនា ឆា ាំ ១៩៧០, សោក លន់ នល់ របោស 

នូវឱសានវាទ ចុំសពាះ សយៀកក ង និង យួនខ្ងសជើង សអា

យដ្កកងទ័ពមល នួ សចញពីខ្ដ្នដី្ខ្មែ រ កន ុងរយៈសពល ៤៨

សមា៉ា ង។  រឯី សសមតច សីហន  សធវ ើោរអុំពាវនវ ាមវទិយុ  ពីទី

រកងុ សប៉ាោុំង សូមសអាយខ្មែ រ សងើបបះសបារ របឆុំងនឹង រ
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ោឋ ភិបាល ដឹ្កនុំសោយសោក លន់ នល់ មានស ែ្ ះថា 

រាជរោឋ ភិបាលសរសាចរសង់ជាតិ្។ 

សយើងឈ្ប់មួយរយៈសិន សដ្ើមបី ពិនិត្យ និង អត្ថធិបាយ 

អុំពីរពឹត្ត ិោរណ៏ ខ្ដ្លមានសកើត្ស ើងសនះ។ 

សុំនួរ ខ្ដ្លជា សបះដូ្ង ននរពឹត្ត ិោរណ៏ គឺ : សត្ើ អនកណា សៅ

ពីសរោយ នូវ ោរបះសបារ របឆុំងនឹង សយៀកក ង និង យួន

ខ្ងសជើង សៅសមត្ត សាវ យសរៀង និង ទីរកងុភន ុំសពញ ?                 

កន ុងជុំនួប សសមតច សីហន  ជាមួយសោក លន់ នល់24 សៅទី

រកងុបារសី កន ុងខ្ម ក មភៈ ឆន ុំ ១៩៧០, អនកទុំងពីរ បាន

សលើកយក បញ្ហា  ននវត្តមាន ទ័ពយួនក មម ុយនិសត សៅរសកុ

ខ្មែ រ ខ្ដ្លជាចុំណ ចសតត  នុំសអាយបាត់្ ភាពសជឿជាក់ សលើ

សគ្នលោរណ៏ ននអពារកឹត្ភាពខ្មែ រ ពីសុំណាក់ សហគម

អនតរជាត្ិ និង ជាោររំខ្នដ្ល់ ោររបរស័យទក់ទង

ាមផ្ល វូទូត្ជាថ្ែី ជាមួយសហរដ្ឋអាសមរកិ។ រត្វូដឹ្ងថា ស

សមតច សីហន  បានសសន ើស ុំសអាយ សោក លន់ នល់ ដឹ្ងនុំ រ

ោឋ ភិបាល សរសាចរសង់ជាតិ្ សោយមាន ខ្ផ្នទីផ្ល វូ

នសោបាយបីោ៉ា ង : ខ្កនសោបាយសសដ្ឋកិចច, ខ្សវ ងរកផ្ល វូ

ថ្ែ ី ននអនគត្ជាតិ្ និង ពិនិត្យស ើងវញិ នូវនសោបាយ

ោរបរសទស។ 

                                       
24 សោក លន់ នល់ សៅសពលសនះ អស ា្ ើញសៅពាបាលជមោ ឺសៅរសកុបារាុំង 
ាុំងពីខ្ម  សហីា ឆន ុំ ១៩៦៩ សមាះ។ សៅកន ុងរយៈសពលសនះ រទង ់សិរមិត្ៈ, 
ឧបនយករដ្ឋមង្គ្នតទី១ី ជាអនក ទទួលោន់ដ្ុំ ខ្ណង បសណាណ ះអាសនន  ជា
នយករដ្ឋមង្គ្នត ី ននរោឋ ភិបាលសរសាចរសងជ់ាត្ិ។    
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សៅសពលសនះ រដ្ឋខ្មែ រ សថ ិត្សៅកន ុង ភាពកស័យទន់  រហូត្

គ្នែ នល យសុំរាប់ ចុំណាយសបៀវត្ស ដ្ល់អនករាជោរ។ សសដ្ឋ

កិចចជាត្ ិ ឋិត្សៅកន ុង ភាពសនាប់លា ិត្នលា  (coma 

léthargique)។ សាថ នភាពសនះគឺជាលទធផ្ល នននសោបាយ

សសដ្ឋកិចច ត្រមង់ទិសសៅរក សសដ្ឋកិចចខ្ផ្នោរ ននចលន

សងាមរាង្គ្សត និយម។ រយៈសពល ដ្៏រ ងសរឿង របស់ សងាម វា

មកដ្ល់ទីប ច្ប់, ដូ្សចនះ កមែ វធីិ សសរវីបូនីយកមែសសដ្ឋកិចច 

ននរោឋ ភបិាល កន ុងវស័ិយមួយចុំនួន រត្វូបានរដ្ឋសភា សបាះ

សឆន ត្យល់រពមសអាយអន វត្ត។ សៅសពលសមាជជាត្ិ ច ង

សរោយ ននរបបសងាម, សសមតច សីហន  មានរបតិ្កមែ

របឆុំងនឹង នសោបាយសសដ្ឋកិចច របស់រោឋ ភិបាល សោយ

បញ្ហា សអាយរដ្ឋមង្គ្នត ី សសាែ ះនឹងរពះអងា ោខ្លងពីត្ុំ ខ្ណង 

ម នសបើកសមាជជាត្ិ សោយរទង់នឹកសាែ នថា រោឋ ភិបាល

នឹងោខ្លងខ្ដ្រ។ ោររង់ោុំរបស់រទង់ វាសកើត្ស ើងផុ្្យ

សៅវញិ គឺថា មិនរគ្នន់ខ្ត្ រោឋ ភិបាល មិនោខ្លងខ្ត្

ប៉ា សណាណ ះសទ គឺខ្ថ្មទុំង សរសីជុំនួសភាា ម រដ្ឋមង្គ្នត ីោខ្លងពី

ត្ុំ ខ្ណង សហើយសៅសពលសមាជាត្ិ បានត្ាុំង ខ្ា ុំងោា  

នូវរគប់ ោរសោទរបោន់ ពីវាគែ ិន បានសរៀបចុំសោយរពះ

អងា សដ្ើមបីទុំោក់រោឋ ភិបាលសអាយបាន។ 

ចុំសពាះ សសមតច សីហន  រពះអងាមល នួឯង រទង់មិនទទួល

សាា ល់បរាជ័យ របស់សងាម ខ្ដ្លជាកូនជាទីរសឡាញ់ របស់

រទង់។ ដូ្ចោ៉ា ង សៅខ្ម វចិា ិោ ឆន ុំ ១៩៦៨ រពះអងា បាន
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សរៀបចុំ សធវ ើប ណយ ដ៏្អ ឹកធឹក ននោររំលឹកមួបទី ១៥ឆន ុំ នន 

ឯករាជយជាត្ិ សោយមាន ាុំងពិព័រណ៏ជាសាធារណៈ នន

សាន នដ្ របស់សងាម។ ដូ្សចនះ រទង់មិនអាចយល់រពមបាន 

នូវនសោបាយសសដ្ឋកិចចណាមួយ ខ្ដ្លផុ្្យ ពីនសោបាយ

សងាម។ សួរថា សៅសពលជុំនួប ជាមួយសោក លន់ នល់ 

សត្ើរទង់អន ញ្ហា ត្សអាយសោក លន់ នល់ សសើសរ ី នូវទុំនក់

ទុំនងពិសសស របស់រពះអងា ជាមួយ ពួកយួនក មែយនិសត  

ខ្ដ្រឬសទ ? របាកដ្ណាស់សហើយថា បញ្ហា សនះ រទង់ធាា ប់បាន

សលើកវាយក ោត្រត្ោង ជាសាធារណៈ សៅឆន ុំ ១៩៦៩ ច ះ

ផ្ាយកន ុង រពឹត្ត ិប៍ារត្ ជាភាសាបារាុំង25 « Réalité » បង្ហា ញ 

នូវទីាុំង របស់ពួកយួនក មម ុយនិសត  សៅកន ុងខ្ដ្នដី្ខ្មែ រ។ 

មួយវញិសទៀត្ គឺសៅនថ្ោទី១៩ មីន ឆន ុំ ១៩៦៧, សសមតច 

សីហន  បានសធវ ើោរអុំពាវនវសូមសអាយរបសទសទុំងឡាយ

ទទួលសាា ល់រពុំ ខ្ដ្ន និង សគ្នរពបូរណភាព ខ្ដ្នដី្ខ្មែ រ។  

ដូ្សចនះ ចាស់ជារទង់ សលើកបញ្ហា ដ្ខ្ដ្លសនះ មកពិសរគ្នះគ្នន  

ជាមួយសោក លន់ នល់ ខ្ដ្លជានយករដ្ឋមង្គ្នត ី ជាព ុំខ្

ន។ ខ្ត្រត្ង់ថា រទង់ បានញុះញង់ សអាយមាន សធវ ើបាត្ កមែ

របឆុំងនឹង វត្តមានពួកយួនក មម ុយនិសត  សៅកន ុងរសកុ

ខ្មែ រ វាហាក់បីដូ្ចជា រពះអងាសសាត ះសលើរទងូឯង សរពាះ

នសោបាយ របសរ់ទង់ វាពាក់ព័នធនឹងបញ្ហា សនះ។ មួយវញិ

                                       
25 រពឹត្ត ិប៍ារត្ ចះផ្ាយសុំរាប់ រយៈសពលពីនថ្ោទី ១៦ ដ្ល់ នថ្ោទ២ី៥ កកកោ ឆន ុំ 
១៩៦៩។ 
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សទៀត្ សោក លន់ នល់ គ្នត្់មិនហា នសសន ើ នូវ  វធីិសនះ សនះ

ខ្ដ្រ សរពាះ បញ្ហា រសសើបសនះ ខ្មែ រទូសៅ ទ កជាព ទវសិទធផ្តត ច់

ម ម របស់រពះរបម មរដ្ឋ។  

ដូ្សចនះ សមសខ្ា ង នន ោរបះសបារ សៅសមត្តសាវ យសរៀង វាសៅ

ខ្ត្ជា កិចចោរអាថ្៍ាកុំបាុំង ចុំសពាះខ្មែ រ។ ខ្ដ្ល វាជាោរ

សបើកទវ រចុំហ ដ្ល់ោរនិោយមសឹបសមសៀវ ជាោរសាែ ន សៅ

កន ុងរគប់មជឈោឋ ន។ ខ្ត្ ជនខ្ដ្លសគសងស័យសរចើនជាងសគ 

គឺ រទង់ សិរមិត្ៈ ឧបនយករដ្ឋមង្គ្នត ីទី១ និងជារដ្ឋមង្គ្នត ី 

ទទួលបនុ្ក រកសួងមហានផ្ទ សរពាះសគសសងកត្ស ើញថា 

រគបស់កមែភាពរោឋ ភិបាល ននរទង់ គឺមានទរមង់ទល់

ម មចុំហនឹង នសោបាយ របស់សសមតច សីហ នខ្ត្មតង។ ខ្ត្

ោរពិត្ ោរបះសបារ សៅសមត្តសាវ យសរៀង សកើត្មកពីោរ 

មិនសបាយចិត្ត របស់របជាកសិករស ទធសាធ ខ្ដ្លមាន

ទុំនស់ជាមួយ ពួកសយៀកក ង សរពាះពួកសនះ ជួនោល 

ហាមឃ្លត់្ពួកគ្នត់្ មិនសអាយ សដ្ើរវាងោត្់ ទីាុំងសគ 

សៅោន់ ដី្ខ្រសគ្នត់្ សោយសលើកសហត្ ថា រកាសនត ិស ម 

ដ្ុំបន់សគ។ សៅទីាុំង សយៀកក ងមា ះសទៀត្ ពួកទហា ន

សយៀកក ង សគទ កមល នួសគជាមាច ស់ទឹកដី្ខ្ត្មតង ខ្ដ្លវានុំ 

បសងក ើត្សរឿងរា វ ជាមួយអនកភូមិខ្មែ រ ខ្ដ្លរស់សៅខ្កបរ ទី

ាុំងសនះ។ ោរបះសបារសៅទីរកងុភន ុំសពញ សៅនថ្ោទី ១១ មី

ន ក៏ជាោរបះសបារ សោយសវ ័យភាពខ្ដ្រ សដ្ើមបីគ្នុំរទ

កុំហឹង ននពួកបះសបារសៅសមត្តសាវ យសរៀង។ សោយសារ 
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រកមុប៉ាូ លិស សុំរាប់រកាសសចកត ីសរៀបរយ មវ ះសមត្ថភាព វា

សធវ ើសអាយោរបះសបារសនះ ោា យសៅជាោរនវកុំសទច សាថ ន

ទូត្ ពួកសយៀកក ង និង យួនខ្ងសជើង។ សោក អ ិន ាុំ, 

នយជន26 ខ្មែ រមាន ក់, មានរបសាសន៏ថា សបើសិនជាសោក 

ជាសមប៉ាូលិស  វញិ គឺសោក មិនឲោរបះសបារ ោា យសៅជា 

អុំសពើហិងាដូ្សោន ះស ើយ។ ចុំសពាះសោក គឺវាមកពី កងវះ

សមត្ថភាព ននសមប៉ាូលិសខ្ត្មតង ខ្ដ្លមានសបសកកមែ 

សដ្ើមបី  ស  ម នូវោរបះសបារ។ សុំដី្សនះ បញ្ហច ក់ថា ោរបះ

សបារសនះ មិនខ្មនជា ោរសរៀបចុំចាស់ោស់ ពីរកមុ

នសោបាយណាមួយ ចង់របឆុំងនឹងសសមតច សីហន  សរពាះ

សៅសពលសនះ ពួកបាត្ ករ នុំគ្នន សលើក ឆោល័កេណ៏ រពះ

អងា។ សោក និោយបខ្នថមសទៀត្ថា សបើគ្នែ ន ោរនវកុំសទច 

សាថ នទូត្ គឺរបខ្ហលជាគ្នែ ន សកើត្រពឹត្ត ិោរណ៏ នថ្ោទី ១៨ មី

ន សនះសទ។ ោរបះសបារ សៅនថ្ោទី ១៦ មីន សៅម មរដ្ឋ

សភា ក៏ជាោរបះសបារសោយសវ ័យភាពខ្ដ្រ សរពាះវាជាោរ

បនតសហត្ ខ្ត្ប៉ា សណាណ ះ ខ្ត្សៅសពលសនះ មានោរខ្ចក

មិត្តប័ណណ  កន ុងសនះមាន ោរញុះញុងសអាយរបឆុំងនឹង

នសោបាយសសមតច សីហន ។ ខ្ត្អនកខ្ចកមិត្តប័ណណ ពីរនក់ 

រត្វូពួកបាត្ ករ សធវ ើរបជាទណា  ក ុំខ្ត្បាន ពួកប៉ាូ លិស ជួយ

យកសចញបាន ក ុំអី រត្វូសគ នវសាា ប់ ជាព ុំខ្ន។ ខ្ត្សរឿង 

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

របសោលនឹងរទង់ សិរមិត្ៈ។ 

សៅកន ុង បរបិទ ននោរផ្តត ច់ទុំនក់ទុំនង រវាង សសមតច

នឹង រាជរោឋ ភិបាល ខ្ដ្ល សសមតច ជាអនកសផ្តើមផ្តត ច់, រទង់ 

សិរមិត្ៈ ត្រមូវ មានរបតិ្កមែ, ព ុំសនះសសាធ គឺចាស់ជា 

ទ កឱោសសអាយសីហន  ោប់យករពឹត្ត ិោរណ៏បាន សោយ

មានរបតិ្កមែហិងា ចុំសពាះ រាជរោឋ ភិបាល។ រទង់យល់

ស ើញថា សីហន  ទ ករទង់ជាសរត្វូទី១ ខ្ដ្លរត្វូខ្ត្កុំសទ

ចសោល សរពាះវាជាទមាា ប់ ននរាជវងាន វងសខ្មែ រ។ សបើ រង់ោុំ 

របត្ិកមែ ននសោក លន់ នល់ សៅចុំសពាះម ម សរគ្នះថាន ក់

សនះ គឺ ដូ្ចជា រង់ោុំ ឃ្លត្ករ មកសមាា ប់រទង់ ខ្ត្មតង។ 

មិនខ្មនថា រទង់ គ្នែ នសសចកត ីទ កចិត្ត សលើ សោក លន់ ន

ល់ ខ្ដ្លរទង់ទ កជា មិត្តលអ  សនះសទ ខ្ត្រទង់សាា ល់ ចិត្ត

គុំនិត្ នននម ឺនខ្មែ រទូសៅ ថាគ្នែ ន សសចកត ីោា ហាន ាម

ោរអប់រំ របទល់នឹង រាជសកត ិ ខ្ដ្ល សីហន  ជាអវា និង 

ជា ពនា ឺ ននអត្ថភាព របស់ពួកគ្នត់្។ រត្វូដឹ្ងថា នម ឺន

ខ្មែ រ មានសភាវគតិ្ពីរោ៉ា ងសៅសម័យសនះ : សភាវគត្ិ 

ននស ភមងាល ជាមួយ សសមតចសីហន  ជារពះ និង សភា

វគតិ្ ននហវ ងូសត្វ គឺថា របត្ិបាទន៏ គ្នែ នលកេមណា  ាម

លុំោប់បូរាណ27។   

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

ណាមាន ក់ របឆុំងនឹង អុំណាចសសត ច ខ្ត្ងខ្ត្ទទួលបរាជ័យ

ជានិចច ដូ្ចោ៉ា ង សសត ចកន សទះបីគ្នត់្មាន របជារបិយ

ភាពសរចើនោ៉ា ងណាកត ី ក៏សៅទីប ច្ ប់ គ្នត់្ទទួលបរាជ័យ។ 

ដូ្សចនះ គុំនិត្បដិ្វត្តន៏ របឆុំងសសត ច ឬ លុំោប់បូរាណ សៅ

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

សោក លន់ នល់ ជានម ឺនខ្មែ រ ទទួលោរអប់រំពី សងាម

របនពណី សអាយសគ្នរពបារមីសសត ច។ ចុំសពាះ សោក, របភព

សដ្ើម ននជាតិ្ខ្មែ រ គឺ សាថ ប័ន ននរាជានិយម, រពះព ទធ

សាសន និង ទុំនមទុំោប់ ននោររស់សៅ របស់របជារាង្គ្សត

ខ្មែ រ ាុំងពីបូរាណោលមក។ ដូ្សចនះសោក ទ កសសមតច 

សីហន  ជាត្ុំណាងននរបភពសដ្ើមខ្មែ រ ខ្ដ្លរត្វូខ្ត្សគ្នរព។ 

បុំពានដ្ល់ ប គាលសីហន  គឺទ កសសែ ើនឹងរបរពឹត្តសលែ ើស នន

របនពណីជាត្ិ។ ោរណ៏សនះ ជាោរពិត្ សៅកន ុងសងាមខ្មែ រ 

ខ្ដ្លជុំរ ញរទង់ សិរមិត្ៈ សអាយសដ្ើរសៅម ម ម នអវ ីខ្ដ្ល

ចាស់ជាមានសកើត្ស ើង គឺ របត្ិកមែហិងា របស់សីហន ។ 

រទង់ដឹ្ងថា សពលសវោ កុំព ងសធវ ើោរសអាយសីហន  ចុំសណញ

កមាា ុំងនសោបាយ សបើរទង់ សៅរង់ោុំ នូវោរសសរមច 

របស់ លន់ នល់។ ចុំសពាះរទង់ រពឹត្ត ិោរណ៏ ខ្ដ្លកុំព ងសកើត្

ស ើងសនះ ជាឱោសដ៏្លអ  ខ្ដ្លអាចនឹងប ច្ ប់ នូវរសបៀប

ដឹ្កនុំជាតិ្ របស់សីហន  ខ្ដ្លសធវ ើសអាយរបជារាង្គ្សត ខ្មែ រ អា

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

មត្ៈ, សដ្ើមបី ោររកីចុំសរនី ននរបជាជាតិ្ រត្វូោុំបាច់ សធវ ើ

ស មត្មកមែ (harmoniser) នូវ សគ្នលវធីិថ្ែី នឹង សគ្នលវធីិ

បូរាណ សោយខ្ថ្រការបស់ោស់ និង បសងក ើត្របស់ថ្ែី ាម 

ដ្ុំសណើរ ននោរសជឿនសលឿន សៅរក សមានកមែ 

(assimilation) សពញសលញ  សោយវនទៈសែ ័រគ ខ្ត្សជៀសសវៀង

ោច់ខ្ត្ បុំផ្តា ញរបភពសដ្ើមពិសសស របស់ខ្មែ រ សរពាះអត្ថ

ភាពនិមួយៗ ស ទធខ្ត្មាន ភាវៈអារស័យសហត្  (raison 

d’être) របស់វា។ ទសសនៈសនះឯង ខ្ដ្លនុំសអាយ រទង់ សិរ ិ

មត្ៈ ោប់ពីសដ្ើមសពល បសងក ើត្ ចលនសងាមរាង្គ្សត និយម 

រទង់ ោា យជា របត្ិជនស ា្ ឹង (opposant silencieux) នឹង 

នសោបាយ សីហន  សទះបីរទង់មិនចង់កត ី។ ចុំសពាះរទង់, 

សីហន  គឺដូ្ចជាកូនសកែង ខ្ដ្លមានចិត្តសាវា  សហើយ គ្នែ ន

នរណាមាន ក់ អាចបាន់សាែ នបានថា រពះអងា ចង់សធវ ើអវ ី

មួយពតិ្របាកដ្សនះស ើយ, ខ្ត្សបើសិនជា សសរមចសធវ ើអវ ី

 វញិ រពះអងា ទ ក ជនណា ខ្ដ្លមិនយល់រសបនឹង គុំនិត្

រពះអងា ជាសរត្វូនឹងរពះអងាខ្ត្មតង។ សរោយៗមក, កបិ

ចិត្ត (caprice) សនះ វានុំសអាយ សីហន  រស់សៅឯោ កន ុង

ភពមសនគត្28 ខ្លងដឹ្ង នូវសាថ នភាពពិត្ ននរបជាជា

ត្ិ។ ដូ្សចនះ រពឹត្ត ិោរណ៏ ខ្ដ្លកុំព ងសកើត្ស ើង នុំសអាយ 

រទង់ សិរមិត្ៈ សួរជាសុំនួរ ដ្ល់មល នួឯងថា សត្ើអាច ទ កឲ 

                                       
28 Le monde imaginaire. 
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សីហន  បនត ដឹ្កនុំជាត្ ិ ខ្ដ្លមានរសបៀបរគប់រគង និង 

នសោបាយ ផុ្្យនឹងរបសោជន៏ ននរបជាជាត្ិ ខ្ដ្រឬសទ ? 

សុំនួរ ខ្បបសនះ រទង់ ក៏មានសោទសួរខ្ដ្រកន ុងចិត្ត ចុំសពាះ

សោក លន់ នល់ ខ្ដ្លជាមិត្តភកត ិ និងជា គន ីគ្នន នសោបាយ 

ននរទង់។ សៅសម័យសនះ ចុំសពាះមត្ិមហាជន សគទ ក 

សោក លន់ នល់ ជាត្ុំណាង ននអភិរកសនិយម,  រឯី រទង់ 

សិរមិត្ៈ វញិ ជាត្ុំណាង ននទុំសនើបនិយម។ អនកសៅជ ុំវញិ

សោកទុំងពីរសនះ សៅសោក លន់ នល់ ថា ាសមែ ,  រឯី 

រទង់ សិរមិត្ៈ វញិ ា-ស។ សនះគឺជាភាពម សគ្នន  រវាងអនក

ទុំងពីរខ្ដ្លកុំព ងរបឈ្មម មនឹង សជាគវាសនរមួ កន ុង

រពឹត្ត ិោរណជ៏ារបវត្ត ិសាង្គ្សត មួយ គឺ របទូសភាព រវាង 

អុំណាចរាជសកត ិ ខ្ដ្លសគទ កជា អុំណាចរពះ នឹង អុំណាច

រាជរោឋ ភិបាល ខ្ដ្លមាន របជាពលរដ្ឋជាមាច ស់។ សៅកន ុង 

 វនិិបាទ (épreuve) សនះ ត្រមូវសអាយមានសសចកត ីោា ហាន 

សលើសលប់ ពីសុំណាក់ ពួកគូរបឆុំងនឹងរពះ សរពាះវាជា វនិិ

បាទ ពិសសស របទល់នឹង អុំណាចរាជសកត ិ ខ្ដ្លមានធាត្ 

សមែត្ិ ៣ ោ៉ា ង សថ ិត្សៅសលើ អុំណាចមន សសសោក : 

១. រពះមហាកសត្យ ជា អាណត្ត ិគហក (អនកទទួលអុំណាចពី) 

នន រពះធរណី។ 

២. រពះមហាកសត្យ ជា អាណត្ត ិគហក នន ចាប់សោកធាត្   

និង រពាហែណិកធម៏។ 
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៣. រពះមហាកសត្យ ជា អាណត្ត ិគហក នន ចាប់ សោកធាត្  

និង ព ទធកធម៍ា។ 

អុំណាចសនះឯង ខ្ដ្លសសមតច សីហន  រទង់ ទមទរ រហូត្ 

កន ុងនមរពះអងា ជា ឧភសោរាជ និង រពះរបម មរដ្ឋអស់

មួយជីវតិ្ សទះបីរពះអងា បានបខ្ងវររាជយ ថាវ យដ្ល់រពះ

បិា សហើយបនទ ប់ពីរពះបិា ស គត្សៅ រពះអងា ទ ករាជ

បលា ័ង សអាយសៅទុំសនរ ផុ្្យនឹង រដ្ឋធមែន ា្  និង រាជ

របនពណី។ របទល់នឹង ចិត្តគុំនិត្ អវោិរណ៏ របស់ សីហន  

ខ្បបសនះ, វាពិបាកនឹងសលើកយកចាប់ មករកម សរត្វូ 

ជាមួយ រពះអងា សរពាះរពះអងា ទ កមល នួ សៅសលើចាប់ជាតិ្។ 

រទង់ សិរមិត្ៈ យល់ចាស់ណាស់ អុំពី ចិត្តគុំនិត្សនះ សរពាះ

រទង់ជាសមាជិក ននរពះរាជវងាន វងស។ ដូ្សចនះ សបើសៅខ្ត្

ខ្សវងរកផ្ល វូធមែា មកសធវ ើជាដ្ុំសណាះរសាយ ជាមួយ សីហ

ន  គឺដូ្ចជា ខ្សវ ងរក មជ ុល សៅកន ុងមហាសាគរ សនះឯង។ 

យល់ស ើញខ្បបសនះសហើយ បានជារទង់ អន ញ្ហា ត្ឲខ្ចក

មិត្តប័ណា  សៅនថ្ោទី ១៦ មីន។ 

សៅសម័យសនះ រទង់ សិរមិត្ៈ រទង់ ជាត្ុំណាង ននអនកខ្ក

ទរមង,់ ននពួក យ វអនករាជោរ ទទួលោរអប់រំទុំសនើប និង 

ប ា្ វនត  ខ្ដ្លយល់ស ើញថា របជាជាតិ្ រត្វូោរ នូវកុំ ខ្ណទុំ

រង ់របកដ្និយមមួយ សដ្ើមបី សរសាចរសង់ជាតិ្។ ជាោរពិត្

សហើយ របបសងាមរាង្គ្សត និយម ផ្តល់ នូវ ផ្តស កភាព ជាស

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

អនកជក់អាសភៀន » ខ្ត្ប៉ា សណាណ ះ។ របជាជាតិ្ រត្វូោរអវ ីថ្ែ ី

មួយសទៀត្ សរពាះ សងាម បានបង្ហា ញ នូវខ្ដ្នកុំណត្់

របស់មល នួ មិនខ្ត្ប៉ា សណាណ ះ វាោា យជា មារ ននកុំ ខ្ណទុំរង់ខ្ត្

មតង។ ពីដ្ុំបូង  សគោប់សផ្តើមមសឹបគ្នន  សោទរបោន់ដ្ល់ 

ពួកអនកអបអម ននសសមតច សីហន  ថាជា របភព ននអ

ក សល។ សរោយបនត ិចមក, សគ យល់ស ើញថា នសោបាយ 

របស់ សីហន  វាខ្ឃ្លុំង មិនសអាយរសកុខ្មែ រ សធវ ើទុំសនើបកមែ

បាន។ ដូ្សចនះ ពួក យ វរាជោរ និង បញ្ហា វនត  ភាគសរចើន 

សរត្ៀមមល នួរចួជាសរសច សដ្ើមបី គ្នុំរទរាល់ោរផ្ត ចួសផ្តើមកុំ ខ្ណ

ទុំរង់ ខ្ដ្លមានរទង់ សិរមិត្ៈ ជាអវា។ បញ្ហា វនត  ភាគ

សរចើន ជា អនករាជោរ ដូ្សចនះ វាពិបាកនឹងខ្បងខ្ចក សអា

យោច់រស ះ រវាងអនកពីររបសភទសនះណាស់។ ខ្ត្សរោយ

មក មានលកេណវនិិចា ័យ បស ា្ ញសោយមល នួឯង សៅកន ុង

មជឈោឋ ន នន បញ្ហា វនត -មង្គ្នត ីរាជោរជាន់មពស ់: ទ កជា 

ប ា្ វនត  គឺ អនកខ្ដ្លមិនរបរពឹត្ត ិ នូវអុំសពើព ករោយ ឬ ជា

អនកសជឿនសលឿននិយម។   

សៅកន ុងមជឈោឋ ន ពាណិជាករ, សសទ ើរខ្ត្ទុំងអស់ មានសដ្ើម

កុំសណើត្ ចិន និង យួន, សាវ គមន៏ដ្ល់ សសដ្ឋកិចចផ្ារ ខ្ដ្ល

មានសៅកន ុងកមែ វធីិ របស់រោឋ ភិបាលសរសាចរសង់ជាតិ្។ 

ដូ្សចនះ វត្តមាន រទង់ សិរមិត្ៈ សៅកន ុង រោឋ ភិបាល វាជាោរ

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

ោរធាន ដ្ល់មជឈោឋ ន ននសហធមែ ិក (clergé) ព ទធសាស

ន។ ប៉ា ខ្នត  រត្វូដឹ្ងថា សហធមែ ិក ខ្ត្ងខ្ត្ របោន់យក

ជុំហរ អពារកឹត្ ជានិចច ចុំសពាះម ម អុំណាចរដ្ឋ រមួទ ុំង

រាជអុំណាច។ ខ្មនពិត្, ព ទធសាសនសទវា សៅរសកុខ្មែ រ 

ជាសាសន, ខ្ត្របជាជនខ្មែ រ ទ កជា រសបៀបរស់សៅ របស់

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

សគ្នរព និង ហាត្់ពាម នូវព ទធសិោេ បទ, រហូត្ទ កជា រគឹះ

មួយ ននរបជាជាតិ្ ដូ្ចោ៉ា ង យកមកោក់សៅកន ុង បាវ

ចៈនជាតិ្។ ដូ្សចនះ ព ទធសាសន មានផ្លប៉ាះពាល់សុំខ្ន់ 

ដ្ល់ ជីវតិ្ភាព របស់របជាពលរដ្ឋខ្មែ រ : ព ទធសាសន ជា

ោល (សពលសវោ ននជីវតិ្) របស់ខ្មែ រមាន ក់ៗ។ មសហាទធន 

ភាព អធែមជាត្ិ និង អាថិ្កុំបាុំងសនះ សធវ ើសកមែភាពជា

និចច សៅកន ុងោររស់សៅ របស់ខ្មែ រ។ 
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ភាគទី២  
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វឌ្ឍក្មម ននក្មាល ាំងប្រឆាំងេីហន   

 

សៅសពលរារត្ី នននថ្ោទី១៦ មីន ឆន ុំ ១៩៧០ មានោររបជ ុំ

ពិសសសមួយ សៅសគហោឋ នសោក លន់ នល់ បនទ ប់ពី ស

សមតច សីហន  រទង់ បដិ្សសធ មិនរពមទទួលជួបរបតិ្ភូខ្មែ រ 

ខ្ដ្លបុំរ ងរចួសរសចនឹងសៅ គ្នល់រពះអងាសៅរសកុបារាុំង។  

របតិ្ភូសនះ ដឹ្កនុំសោយ រទង់ នសរាត្តម កនត ុល ជា

ត្ុំណាងពិសសស របស់រពះមាារពះអងា សហើយមាន សោក 

ខ្យម សមបូ រណ៏ និង ឧប គឹម អាង ជាសមាជិក សដ្ើមបី

ពនយល់ ដ្ល់រពះអងា អុំពី សាថ នភាពពិត្ ខ្ដ្លកុំព ងសកើត្

ស ើងសៅកន ុងរបសទស និង ជុំនួប រវាង របតិ្ភូរោឋ ភិបា

លខ្មែ រ ជាមួយ របតិ្ភូ ននសាថ នទូត្ យួនខ្ងសជើង និង 

សយៀកក ង ខ្ដ្លោត្់ទ កជាជុំនួប គ្នែ នលទធផ្លអវ ីបនត ិច

សសាះ សរពាះ ពួកយួន មិនរពមសលើកយកបញ្ហា  ននវត្តមាន

កងទ័ពរបស់ពួកសគសៅកន ុងរសកុខ្មែ រ សហើយនឹង រពឹត្ត ិោរ

ណ៏ ខ្ចកមិត្តប័ណា សៅម មរដ្ឋសភា សៅកន ុងមិត្តបណា  មាន

សរសសររបឆុំងនឹង នសោបាយ របស់សសមតចសីហន ។ អនក

ចូលរបជ ុំ មាន សោក លន់ នល់ រទង់ សិ រមិត្ៈ ឧប គិម 

អាង (ឧបនយករដ្ឋមង្គ្នត ីទី៣ ទទួលបនុ្ករកសួងសសដ្ឋ

កិចចជាត្ិ និង ហិរ ា្ វត្ថ ុ) វន ស ម ម (រដ្ឋមង្គ្នត ីរកសួងសិកា

ធិោរជាត្ិ) អ ឹង រាម  ញ (ទីរបឹកាពិសសស របស់សោក 
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លន់ នល់ និង អតិ្ត្រដ្ឋមង្គ្នត ី)។ រសបៀបវារៈ គឺ ោរវាស់ នន

កមាា ុំង របស់របជាជាតិ្ខ្មែ រ សដ្ើមបី របឈ្រម មនឹងរគប់

រពឹត្ត ិោរណ៏ ខ្ដ្លវានឹងអាចមានសកើត្ស ើងសៅនថ្ោខ្សអ ក។ 

មកដ្ល់រារតី្ នថ្ោទី១៦ មីន គុំនិត្ទុំោក់ សសមតចសីហន  

មិនទន់ជាគុំនិត្ោច់សរសចសៅស ើយចុំសពាះសោក លន់ 

នល់ សរពាះសោក ជាអភិរកស ខ្ដ្លទ កសសមតចសីហន  ជា

រគឺះ ននអភិរកសនិយម។ សទះបីរោឋ ភិបាលសរសាចរសង់ជាតិ្ 

ខ្ដ្លមានសោក ជាអនកដឹ្កនុំ មានទុំនស់នសោបាយ

មួយចុំនួនជាមួយ សសមតចសីហន  ខ្ត្សោកផ្តទ ល់ គ្នែ ន

រត្ណាក់ចិត្ត ជាមួយរពះអងាស ើយ។ ចុំ ខ្ណក សសមតចសីហ

ន  វញិ និង មាារបស់រពះអងា រពមទុំង រាជវងាន វងស 

ខ្ត្ងខ្ត្ទ កសោក ជាមន សសសជឿទ កចិត្ត និងជាអនក

ោរពាររបបរាជានិយម។ ាុំងខ្ត្ពីរសកុខ្មែ រ ទទួលបាន

ឯករាជយមក សសមតចសីហន  ខ្ត្ងខ្ត្ខ្ត្ងាុំងសោក លន់ 

នល់ ជាសមទ័ព ននកងសមមរភូមិនទ  សទះបីដឹ្ងចាស់ថា

គ្នត់្មានចុំសណះដឹ្ងតិ្ចតួ្ចកន ុងវស័ិយសោធា។ ដូ្សចនះ វា

ជាជសរមើសខ្ផ្អកសលើោរសជឿទ កចិត្តជាងសមត្ថកិចច សហើយ

សោក នល់ នល់ ដឹ្ងមល នួចាស់ នូវរពះហឫទ័យករ ណា

សនះ។ អវ ីខ្ដ្លសគទ កជា នសោបាយជាន់មពស់របស់សសមតច 

សីហន  សោក លន់ នល់ ដឹ្ងទុំងអស់ សហើយសោក យល់

រពមទុំងអស់។ ខ្ត្រត្វូដឹ្ងថា សៅសពលសនះ គ្នែ ននរណា

ហា ន សចញម មជុំទស់នឹងនសោបាយ របស់សសមតចសីហ
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ន  សនះស ើយ។ សបើមានមាះ ដូ្ចករណី សោក សឹម វា , ដ្ ក រា

ស ,ី សមៀវ សុំផ្ន, ហ ូ  យន់, ហ  យ នឹម ជាអាទិ៍ រត្វូសសមតច

សីហន  សជរជាសាធារណៈគ្នែ នសុំនចមាត់្ ជួនោលរហូត្ 

ដូ្ចករណីសោក សមៀវ សុំផ្ន រត្វូបានអាមារត្របស់រពះ

អងា នវសុំរាត្សខ្សៅាមផ្ល វូ និង ករណីសោក សឹម វា  

ឲបរវិារ សៅវាយកុំសទច សរាងព មភោខ្សត្របស់សោក សហើយ 

ពួកអនករបឆុំងោច់ខ្ត្ ជាពិសសស ពួកខ្មែ រក មម ុយនិសត  

ឬ ខ្មែ ររកហម រត្វូប៉ាូ លិសនសោបាយ ោប់យកសៅសមាា ប់

ជាសមាោ ត់្ រឯីពួកខ្មែ រសសរវីញិ ដូ្ចោ៉ា ងករណី សោក សៅ 

បូរ,ី សៅ មាធូរា , សៅ ង យ រត្វូបាន ត្ ោសឹក ោត់្សទស

របហារជីវតិ្ សហើយ បាញ់របហារជាសាធារណៈសៅរត្ពាុំង

រក ឹង។ 

សគអាចសោទសួរ ជាសុំនួរបានថា សត្ើ សោក លន់ នល់ 

សោក បានចូលរមួជាមួយសសមតច សីហន  របរពឹត្តអុំសពើ

ទ ុំងសនះខ្ដ្រឬសទ  កន ុងឋានៈសោក ជាអនកដឹ្កនុំជាន់

មពស់មាន ក់ និង ជាមន សសសជឿទ កចិត្ត របស់រពះអងា ? 

សុំនួរសនះ ក៏វាមានខ្ដ្រសៅកន ុងសត្ិសមបជ ា្ ៈ របស់សោក 

លន់ នល ់ ខ្ដ្លនុំឲសោកមានោររញួរាសៅកន ុងអារមែណ៏ 

នឹងោក់ចិត្ត របឆុំងោច់ខ្ត្នឹងសសមតចសីហន  ជា

ពិសសស សៅសលើចុំណ ច ននវបិត្ត ិធុំ ជាមួយយួនក មម ុយនិសត  

ខ្ដ្លសោកដឹ្ងចាស់ថាសសមតចសីហន  ក៏កុំព ង រត្សោះនូវ

បញ្ហា ចុំពាក់ោក់រសះសនះខ្ដ្រ ខ្ត្សធវ ើសៅាមសគ្នលោរណ ៏



 

ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត  
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា  

២៦ សីហា ២០១៨ 

90 

របស់រពះអងា គឺដ្ុំសណាះរសាយាមផ្ល វូទូត្។ ោរវាយកុំសទ

ចសាថ នទូត្ យួនខ្ងសជើង និង សយៀកក ង សោយយ វជន 

ខ្ដ្លមិនបានសរគ្នងទ ក សត្ើវាជាទិននោរណ៏ថ្ែីសុំរាប់សោក 

លន់ នល់ និង សសមតចសីហន  ? ចុំសពាះសោក អ ិន ាុំ ទសងវ ើ

សនះ គឺពិត្ជាោរពួត្សភា ើង ននរពឹត្ត ិោរណ៏ នថ្ោទី១៨ មីន។ 

សសមតចសីហន  ជាប គាល មានចរតិ្សវវឆវ ខ្ដ្លនុំឲរពះ

អងា មិនអាចទប់កុំហឹងរពះអងាបានស ើយ សៅចុំសពាះ

ម មរពឹត្ត ិោរណ៏ខ្បបសនះ។ កុំហឹងសនះឯង ខ្ដ្លជាកាត  

នុំបសងក ើត្សោោហលដ្ល់របជាជាតិ្ខ្មែ រ។ សៅសពលសនះ 

សបើរពះអងា ស មចិត្តឲគណរបតិ្ភូ ដឹ្កនុំសោយរទង់ 

កនត ុល ខ្ដ្លរាជរោឋ ភិបាល រពមទុំងមាារបស់រពះអងា 

បុំរ ងប ច្ នូចូលគ្នល់ សដ្ើមបី ថាវ យជូនព័ត្៏មាន អុំពី

រពឹត្ត ិោរណ៏ពិត្ ខ្ដ្លកុំព ងសកើត្មាន សៅកន ុងរបសទស 

របខ្ហលនឹងអាច មានដ្ុំរសាយ នូវោរយល់រច ុំគ្នន  រវាង

រពះអងា នឹង រាជរោឋ ភិបាលសរសាចរសង់ជាតិ្។ 

ខ្ត្ដ្ុំសណើរ ននរពឹត្ត ិោរណ៏សនះ វានុំសៅរកទុំនស់ធុំចមបង 

រវាង រាជាអុំណាច នឹង របជាអុំណាច ខ្ដ្លវាសថ ិត្សៅកន ុង

សភាពសមាោ ត្់ ោប់ាុំងពីឆន ុំ ១៩៦៧ មកសមាះ ខ្ដ្លវា

ោុំខ្ត្មានផ្តក សភា ើង នឹងអាចនុំឲសវះរសកុខ្មែ រជាសភា ើង នន

 វបិត្ត ិនសោបាយ។ 

សួរថាសត្ើរទង់ សិរមិត្ៈ ជាចុំ ខ្ណក ននផ្តក សភា ើងមួយខ្ដ្រ

ឬសទ ? 
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ចុំសពាះសោក លន់ នល់ វត្តមានរទង់ សិរមិត្ៈ សៅកន ុងរោឋ

ភិបាល ជាទមោន់នសោបាយ សុំរាប់បុំសពញសបសកកមែដ្៏

ពិបាក គឺសរសាចរសង់ជាតិ្ ខ្ដ្លជាសគ្នលសៅ កុំរតិ្សោយ

សសមតចសីហន ។ កន ុងឋានៈ ជាឧបនយករដ្ឋមង្គ្នត ីទី១ និង 

រដ្ឋមង្គ្នត ីរកសួងមហានផ្ទ រទង់មានភារៈសរៀបចុំឲមានស

ណាត ប់ធាន ប់ស ើងវញិ នូវដ្ុំសណើរោរ ជា ធមែា, របរកត្ី និង 

របកបាមឋានន រកម រវាង រដ្ឋបាលមជឈឹម នឹង រដ្ឋបា

លសមត្ត និង អងាោររដ្ឋដ្៏នទសទៀត្ សៅកន ុងរពះរាជាណាច

រក។ រត្វូដឹ្ងថា អភិបាលសមត្ត និង អនកដឹ្កនុំ អងាោររដ្ឋ

មួយចុំនួនធុំ បានទទួល ដ្ុំ ខ្ណង សោយសារមល នួជាអនក

អបអម ននសសមតចសីហន  និង រគួសារ ននអនកមាន ង មូនិច 

ខ្ដ្លនុំឲពួកទុំងសនះ មិនសូវសគ្នរព ចុំសពាះអុំណាច

រកសួង ខ្ដ្លមល នួសៅសរោមោររតួ្ត្រា។ សាថ នោរណ៏

ខ្បបសនះ នុំបសងក ើត្ រដ្ឋបាលរសបគ្នន  ខ្ដ្លជាបណាត ញ នន

អុំសពើព ករលួយ បសងក ើត្ដ្ុំសៅ រលួយជាតិ្។ វាយរបហារ

ចុំណ ចសនះ គឺវាចាស់ជា នឹងទងា ិចអុំណាចសសមតចសីហន  

ជាព ុំខ្ន ដូ្សោន ះ រទង់ សិរមិត្ៈ បានោា យ ជាសរត្វូ នន

អុំណាច របស់រពះរបម មរដ្ឋ ខ្ដ្លនុំសអាយសសមតចសីហន  

យល់ស ើញថា រគប់គសរមាង ននរោឋ ភិបាលសរសាចរសង់

ជាតិ្ ជាវធិានោរ របឆុំងនឹងរពះអងាខ្ត្មតង ខ្ដ្លមាន

រទង់ សិរមិត្ៈ ជាសមនុំ។ ោរប៉ាះទងា ិចគុំនិត្គ្នន ផ្តទ ល ់រវាង 
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សសត ចទុំងពីរអងាសនះ សៅកន ុងសមាជាត្ិ ទី២៨29  រតិ្ខ្ត្

បញ្ហច ក់ ដ្ល់សសមតចសីហន  ថារពះអងា កុំព ងខ្ត្របឈ្

រម ម ទល់នឹងសរត្វូមួយ ខ្ដ្លគ្នែ ន ោររញ់រារបឆុំងនឹង

រពះអងាសនះស ើយ។  រឯីរទង់ សិរមិត្ៈ វញិ រទង់ មានភាព

សសាែ ះរត្ង់ធមែា ចុំសពាះ សសមតចសីហន  កន ុងឋានៈជារពះ

រាជវងាន វងស ខ្ត្រទង់ មិនអន សរគ្នះ ដ្ល់សគ្នលវធីិ នន

រសបៀបដឹ្កនុំ របស់សីហន  សនះស ើយ។ និវត្តន៏ ននរទង់ 

ចូលកន ុងជីវតិ្នសោបាយស ើងវញិ ាមោរអស ា្ ើញ របស់

សោក លន់ នល់ ឲចូលរមួ បសងក ើត្រោឋ ភិបាលរសចរសង់

ជាត្ិ វាសសទ ើរខ្ត្ជាោរត្ពវកិចច ជាខ្មែ រមួយរបូសុំរាប់រទង់ 

សោយសមើលស ើញថា ជាតិ្កុំព ងជួបនឹង អនតរាយរគប់វស័ិ

យ។ ទុំនក់ទុំនងរទង់ ជាមួយសោក លន់ នល់ វាមានសរឿង

ោស់រមួគ្នន  គឺថា សៅឆន ុំ ១៩៥១ សោកទុំងពីរ បានរមួគ្នន

ជួយ គណបកសនសោបាយ សមមរៈប៉ា ណាណ ោរ30 សហើយសៅ

សពល សបាះសឆន ត្សាកល សរជើសសរសីត្ុំណាងរាង្គ្សត  គណបកស

សនះ ទទួលបានអាសនៈពីរ។ សទះបីសរោយមក សោកទុំង

ពីរ សបាះបង់ជីវតិ្នសោបាយ ខ្ត្សោកសៅខ្ត្ រកា

មិត្តភាពជានិចច, សោក លន់ នល់ សរជើសសរសី អាជិ

                                       
29 សមាជជាត្ទិី២៨ ជាសមាជច ងសរោយ ននរបបសងាមរាង្គ្សតនិយម សធវ ើ
ស ើងសៅកន ុងនថ្ោទី ២៧, ២៨ ខ្មធន  ូឆន ុំ ១៩៦៩។ សៅសពលសាមាជសនះ ស
សមតច សីហន  ហាមមនិឲត្ុំណាងរាង្គ្សត  ចូលរមួ សរពាះរដ្ឋសភា មានទុំនស់
នសោបាយជាមួយរពះអងា ដ្បិត្ រដ្ឋសភាសនះ សបាះសឆន ត្រពមឲរោឋ ភិបាល 
សធវ ើឯកជនភាវបូនយីកមែ វស័ិយធានគ្នរ និង សសវាធានរាប់រង។  
30 គណបកសសនះ បសងក ើត្សោយសោក ញុកឹ ជូ ុង សៅឆន ុំ ១៩៤៧។ 
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ពសោធា ជាផ្ល វូជីវតិ្ រឯីរទង់ សិរមិត្ៈ សរជើសយក អាជិ

ពទូត្ ជាចុំណង់ចូលចិត្ត។ មាគ្ន៍ា ជីវតិ្ពីរម សគ្នន ពិត្ ខ្ត្

សៅកន ុងសគ្នលសៅរមួ គឺទ កមល នួជាអនកបុំសរជីាត្ិ។ សៅពី

ចមាោ យពិត្ ខ្ត្រទង់សិរមិត្ៈ សៅខ្ត្ាមសសងកត្ ោរ

ដឹ្កនុំរបស់សសមតចសីហន  សហើយាមសពលសវោបនតៗមក 

រទង់សមើលស ើញថា នសោបាយសនះ ទទួលបរាជ័យជាក់

ខ្សតង ខ្ដ្លវាមាន សដ្ើមសហត្  ពីរោ៉ា ងផ្គ បួគ្នន គឺ : ជសរមើស 

ននបនទ ត្់នសោបាយភាន់រច ុំ និង ចរតិ្ របស់ សីហន ។ 

ដូ្ចោ៉ា ង សាទរ ននរបបសងាមរាង្គ្សត និយម មានសៅកន ុង

អារមែណ៏ខ្មែ រ ខ្របោា យបនត ិចមតងៗ សៅជា ដ្ុំសណើរនន កងវះ

ជុំសនឿ, មនទ ិល, គ ណវបិត្ត ិ ននមា ឹមសាររបបខ្ត្មតង។ ោរ

រំសជើបរំជួល ជាោរបារមភសនះ សកើត្សចញពីហិងា ននរទសុត

សីលគុំនិត្ (mauvaises pensées) របស់សសមតចសីហន  

ខ្ដ្លជាធាត្ ធមែជាត្ិ ននចរកិ របស់រពះអងា។ ចរកិសាវា 

ខ្បបសនះ វាខ្ឃ្លុំងអនកសសនហាជាត្ិរគប់របូមិនឲសធវ ើោរបុំ

សរជីាត្ិបាន, វាហាក់បីដូ្ចជា សសចកត ីរសឡាញ់មាត្ ភូមិ វា

ជា និវារណោឋ ន31 សុំរាប់អនកទុំងសនះ។ សសមតចសីហន  រពះ

អងាពាក់ មិនរត្ឹមខ្ត្ង្ហរជាបីាជាត្ិ គឺរទង់ទ ករបជា

ជាត្ិ ជាសមបត្ត ិផ្តទ ល់ របស់រទង់ សហើយ រទង់ដឹ្កនុំជាតិ្ 

ខ្បបហិននហ32បុំផ្ ត្។ របជាភិថ្ ត្ិ របស់រពះអងា វាជាអ

                                       
31 និវារណោឋ ន, កខ្នាងហាមមនិឲរស់សៅបាន។ 
32 ហិននហ, ខ្ដ្លសថាកផ្ងនហខ្ងមូច។ 



 

ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត  
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា  

២៦ សីហា ២០១៨ 

94 

វា នន របជានិយម-ផ្តត ច់ោរ ខ្ដ្លទ ក គុំនិត្សសនហាជាត្ិ

អនកដ្នទ ជាសរត្វូនឹងរពះអងា។ បនទ ប់ពីរសកុខ្មែ រ ទទួល

បានឯករាជយមក របសទសបានធុំដឹ្ងកត ី ខ្ត្សសមតចសីហន  

 វញិ គុំនិត្រពះអងា សថ ិត្សៅកុំចីជានិចច ខ្ដ្លវានឹងនុំ

សរគ្នះថាន ក់ដ្ល់របជាជាត្ិ។ ចុំណាប់អារមែណ៏ របស់រទង់សិរ ិ

មត្ៈ សនះឯង ខ្ដ្លនុំឲរទង់មាន សសចកត ីសបតជាា ចិត្តនឹងបត ូ

ររសបៀបដឹ្កនុំ សហើយ កតិ្ោ33សនះ សោក លន់ នល់ ដឹ្ង

ចាស់ណាស់ថារទង់ សិរមិត្ៈ មិនសាទ ក់សសទ ើរសទៀត្ស ើយកន ុង

ផ្ល វូចិត្ត របឆុំងនឹងកបិចិត្ត34 របស់សសមតចសីហន ។ ជា

ឧទហរណ៏ សៅសពលសោក លន់ នល់ អស ា្ ើញសៅពាបាល

ជមោ ឺសៅរបសទសបារាុំង ពីនថ្ោទី ៣០ត្ ោ រហូត្ដ្ល់នថ្ោទី១៨ 

ក មភៈ ឆន ុំ ១៩៦៩, រទង់ សិរមិត្ៈ រត្វូបានខ្ត្ងាុំង ជា

នយករដ្ឋមង្គ្នត ីសត ីទី សហើយ កន ុងរយៈសពលសនះ រទង់ ដឹ្កនុំ

នសោបាយ ខ្កទរមង់ ខ្ដ្លជានសោបាយផុ្្យពីគុំនិត្ 

របស់សសមតចសីហន  ទ ុំងរសងុ។ ោរខ្កទរមង់សនះ ជាសារ

មួយដ្ល់ជីវកមាា ុំងជាតិ្ទុំងឡាយថា សៅរសកុខ្មែ រ វាអាច

មាន នសោបាយសផ្សងមួយសទៀត្ពីនសោបាយ របស់ស

សមតចសីហន  ខ្ដ្លវាអាចនុំរបសទសសចញពីអនតរាយជាតិ្។ 

ចុំសពាះរទង់សិរមិត្ៈ ចលករ ននអភិវឌ្ឍន៏ គឺ រពលឹងសាែ រត្ី 

ននមន សស គឺថា ភាវៈមនសិោរ ជាអុំសណាយផ្ល ដ្ល់ ោរ

                                       
33 កត្ោិ, សសចកត សីបតជាា ចិត្ត។ 
34 កបិចតិ្ត , ចិត្តសាវា , Caprice. 
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អភិវឌ្ឍន៏ របយ័ត្ និង ទទួលោរម សរត្វូ។ សសដ្ឋកិចចជាតិ្

ខ្មែ រ រត្វូមានមូលោឋ ន នូវោរទុំនក់ទុំនង ខ្ដ្លមានរគឹះ 

ជាោរបត រូពាណិជាកមែ ជាមួយរបសទសដ្នទសទៀត្ សៅកន ុង

ដ្ុំបន់ និង សៅសលើពិភពសោក។ ដូ្សចនះ វាជាោរោុំបាច់

នឹងសបើកទវ ររបសទស សដ្ើមបីឲសសដ្ឋកិចចជាត្ ិ អាចដ្ក

ដ្សងា ើម នូវមយល់ ននោរ រកីចសរមើន, សបើនិោយឲមា ី គឺរត្វូ 

សធវ ើសសដ្ឋកិចចសសរពីិត្របាកដ្។ ោរោរពារ គុំនិត្ផុ្្យោច់

ខ្ត្ពីសសមតចសីហន  សៅចុំសពាះម មផ្តទ ល់ សៅកន ុងសមា

ជាត្សិលើកទី២៨ សោយគ្នែ នសសា ើបកន ុងចិត្តសសាះ ជាោរ

បញ្ហច ក់ចុំសពាះសោក លន់ នល់ ថា រទង់សិរមិត្ៈ រទង់នឹង

សដ្ើរសៅម ម មិនបកសរោយវញិស ើយ គឺថា យកនូវជសរមើស

ននសោបាយថ្ែី សុំរាប់សរសាចរសងជ់ាត្ិ ជាគុំនិត្សាថ ពរ។ 

រពឹត្ត ិោរណ៏ ខ្ដ្លមានសកើត្ស ើងបនទ ប់មក វាជាោភ

ជ័យមួយ សុំរាប់សមិទធិកមែ នូវោរបត រូនសោបាយកស័យធន 

របស់សសមតច សីហន ។ រទង់សិរមិត្ៈ មានរបត្ិកមែ ដូ្ច

សោក Jule Ferry35 ខ្ដ្លមាន ទសសនៈថា ោោន វត្តភាព 

(opportunité) វាមាន តួ្នទីសុំខ្ន់ណាស់ សៅកន ុង

នសោបាយ ខ្ដ្លវាសរបៀបដូ្ចនឹង សិលបៈ ននវទិាសាង្គ្សត ។ 

ចុំសពាះរទង់ សៅសពលខ្ដ្លោរដឹ្កនុំផ្តត ច់ោរ ោា យជា

                                       
35 នយជន (le politique) បារាុំងសៅសត្វត្សទ១ី៩ ខ្ដ្លបានសធវ ើខ្កទរមង់
សុំខ្ន់ ដូ្ចោ៉ា ង សសរភីាព ននសារព័នម៏ាន, សសរភីាព   ុំ នងិ សហជីព, 
សាោបឋមសកិារ បរសិទ័ ជាោរយិកមែ និង គ្នែ នយកត្នមា។  
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របព័នធ  វារត្វូមានជាោុំបាច់ គណបកសរបឆុំងមួយ សដ្ើមបី

របឈ្រម មនឹងរបព័នធ សនះ។ គណបកសរបឆុំងសៅសពល

សនះ គឺ រាជរោឋ ភិបាលសរសាចរសង់ជាតិ្ និង រដ្ឋសភា 

ខ្ដ្លរទង់ ទ កជាកមាា ុំង ននោរខ្កទរមង់ ខ្ដ្លជាោោន 

វត្តភាព ខ្ដ្លរត្វូខ្ត្ោប់យកជាោុំបាច់។ 

ោរសបតជាា ចិត្តខ្ច ប់មច នួ ាុំងពីសដ្ើមកុំសណើត្ ននរោឋ ភិបា

លសរសាចរសង់ជាត្ិ រហូត្មកដ្ល់រារតី្នថ្ោទី១៦ មិន របស់

រទង់ អុំពីោរខ្កទរមង់ជាតិ្ នុំឲសោក លន់ នល់ បត រូសសច

កត ីសសរមចចិត្ត សៅចុំសពាះវបិត្ត ិនសោបាយ ខ្ដ្លកុំព ង

សកើត្ស ើង។ សដ្ើមស ើយសោក ហាក់បីជាមានោរសទើស

ទល់ចិត្តនឹងសដ្ើមគុំនិត្ របស់រទង់សិរមិត្ៈ កន ុងសរឿង 

ជាប់ទក់ទង ននោរសបាះមិត្តប័ណណ  របឆុំងនឹងសសមតច 

សីហន  សរពាះសោក សៅមានជុំសនឿថា សោកនឹងអាចរក

ដ្ុំសណាះរសាយជាមួយនឹងសសមតចសីហន  បាន។ ខ្ត្ ោរ

ជខ្ជកពិភាកាគ្នន  កន ុងរត្ត ិោលនថ្ោទី១៦ នុំរំសលច នូវ

គុំនិត្សុំខ្ន់ជាសរចើន ខ្ដ្លធានដ្ល់សោកថា សសមតច 

សីហន  មិនខ្មនជាមន សស ខ្ដ្លមិនអាចប៉ាះពាល់បាន

ស ើយ។ កន ុងករណីណាក៏សោយ រពះអងា ក៏មិនខ្មនជាអាទិ

សទពសនះខ្ដ្រ សរពាះរសកុខ្មែ រ មានរដ្ឋធមែន ា្  សុំរាប់សោះ

រសាយ ជសមាា ះនសោបាយ រវាង សាថ ប័ន និង សាថ ប័ន។ អវ ី

ខ្ដ្លមិនទន់ដឹ្ង គឺរបតិ្កមែ ននរបជារាង្គ្សត  សៅសពលណា 
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ខ្ដ្លមាននរណា ហា នបុំពានប គាលសីហន  ខ្ដ្លរបជារា

ង្គ្សត ទ កជានរសទព36។ 

សៅសលើចុំណ ចសនះសោក ឧប គឹម អាង សោក បង្ហា ញទ

សសនៈ សដ្ើមបី រសាក នូវោរបារមភរបស់សោក លន់ នល់ : 

ពិត្ណាស់ថា របជារាង្គ្សត ខ្មែ រ សៅខ្ត្ទ កកន ុងចិត្តថា សសមតច 

សីហន  ជារពះមហាកសរត្ ខ្ដ្លមិនអាចនរណាមាន ក់ 

បុំពានបាន ខ្ត្សបើហា នសធវ ើ វានឹងអាចនុំបសងក ើត្ោរបងហ រូ

្ម និង សងករសៅកន ុងរពះនគរ។ ដូ្សចនះ ោរបត រូ របប

នសោបាយ របស់សសមតច រត្វូសរបើវធីិសាង្គ្សត  ត្ឹងរ ឹង និង 

របយ័ត្ គឺថា បនត ុះបង្ហអ ប់ សីហន  ជានយជន ខ្ត្សជៀស

នឹងប៉ាះពាល់ដ្ល់សីហន  ជាអភិសិត្តរាជ។ រត្វូក ុំសភាចថា 

ទុំនស់ខ្ដ្លមានសកើត្ស ើង គឺជារពឹត្ត ិោរណ៏ ននរបវត្ត ិសា

ង្គ្សត  ខ្ដ្ល រាជរោឋ ភិបាល របឆុំងសចញម មនឹងរពះមាច ស់ 

ននរពះរាជាណាចរក។ ទសសនៈសនះ គឺសោក ចង់បញ្ហច ក់ថា 

អវ ីខ្ដ្លរត្វូសជៀសវាង គឺ ោរបុំបាក់ម ម ននរាជានិយម 

ខ្ដ្លរបជារាង្គ្សត  ទ កជាមាប់ ននសសចកត ីស ម។ 

ចុំសពាះសោក វន ស ម ម : រាជរោឋ ភិបាល ខ្ដ្លទទួល

អុំណាចពីរដ្ឋសភា សដ្ើមបីដ្កឹនុំជាតិ្ រត្វូសរបើអុំណាចសពញ

ចាប់សនះ សដ្ើមបីរបឆុំងនឹងនសោបាយបុំផ្តា ញជាតិ្ របស់

សសមតច។ សបើសៅនុំគ្នន រញ់រា  ចាស់ជាសពលសវោ វានឹងហ ច

ឱោស ឲសសមតចវលឹរត្ ប់ចូលរសកុ សហើយនឹងយកជន

                                       
36 នរសទព, សទវាននមន សស។ 
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ទុំងឡាយ ខ្ដ្លរទង់ទ ក ជាអនកកបត្់នឹងរពះអងា សៅ

របហារជីវតិ្សៅរត្ពាុំងរក ឹងជាព ុំខ្ន។ រត្វូដ្ងឹថា ពួក

សយើងសនះឯង ខ្ដ្លរពះអងា ទ កកន ុងរពះហឬទ័យរចួសហើយ

ថាជា ជនកបត្់ជាត្ិ, ដូ្សចនះ សហត្ អវ ី ក៏សយើងមានគុំនិត្

រសអ័ពទសមាះ ដ្ល់សៅជាលោង់ នុំគ្នន អងគ ុយោុំមចច ុរាជ មក

សរៀបចុំពិធីហ ត្កមែ (បូជាយ ា្ ) ! 

 រឯីរទង់ សិរមិត្ៈ វញិ រទង់មានសសមាងខ្មងពិត្ ខ្ត្រកា 

នូវអកបបកិរោិសោប់សាោ ត្់ជានិចច សៅសពលខ្ដ្លរទង់ ចង់

ពនយលស់ោក លន់ នល់ អុំពនីសោបាយអពារកឹត្ និង ច

 រកិគ្នែ នហិនហ ន37 របស់សសមតច : សសមតច សីហន  មិនរត្ឹម

ខ្ត្យក យួនក មម ុយនិសតជាមិត្ត ខ្ត្ប៉ា សណាណ ះសទ គឺរពះអងា 

ជួយពួកសនះផ្តទ ល់ សោយបុំពាន នសោបាយអពារកឹត្ 

របស់រពះអងាខ្ត្មតង។ រពះអងា មានហិនលកេណ៏38 មួយ 

អារកក់បុំផ្ ត្ គឺោរមិនទទួលម សរត្វូ, សៅសពលណាខ្ដ្ល 

រពះអងាសធវ ើម ស រពះអងាខ្ត្ងខ្ត្រកអនកណាមាន ក់ ឬ រកមុ

ណាមួយ យកសគមកសធវ ើជា អនកមានសទស ឬ ជា អនករង

កុំហ ស (bouc émissaire) សដ្ើមបីយកមកសធវ ើរបជាទណា  សៅ

ចុំសពាះម មរបជារាង្គ្សត ។ មន សសខ្បបសនះ សត្ើសយើងសៅមាន

សងឃឹមអវ ីសទៀត្ នឹងមែ ីឃ្លែ ត្រកដ្ុំសណាះរសាយ ាមផ្ល វូបញ្ហា  

ខ្ដ្លជាផ្ល វូោច់រសោល គ្នែ នទុំងទីកខ្នាងខ្ដ្លរត្វូសៅ

                                       
37 ហិនហ ន, ោរសាា ល់ម សរត្ូវ។ 
38 ហិនលកេណ៏, ខ្ដ្លមានលកេណៈសថាក។ 
(note de bas de page - suite) 
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ដ្ល់ផ្ង។ សសមតច រទង់សាា ល់ខ្ត្ដ្ុំសណាះរសាយខ្ត្មួយគត់្ 

គឺរត្វូខ្ត្ ច ះោញ់អញ សហើយរត្វូនុំគ្នន  សៅ 39អញខ្ត្

ប៉ា សណាណ ះ។ ចាប់ខ្ដ្លសសមតច យកមកអន វត្ត គឺចាប់សង

សឹក (loi du talion) សពាលថា ជាចាប់ ផ្តនទ សទសមន សស

សោយ សមាា ប់សោលខ្ត្មតង សរពាះឯងរបឆុំងនឹងអញ 

សហើយ យកសខ្ែ ច សៅសោលសលើគុំនរសខ្ែ ច បនទ ប់មក  

យក្ម មកោងនដ្របោក់្ម។ សសមតច ជាស ភាព

ប រស វារគ្នន់ខ្ត្ជាោររសនម របស់របជារាង្គ្សតស ពចៈ (មិន

 រងឹរសូ) ខ្ត្សបើសៅចុំសពាះម មរបជារាង្គ្សត  ជាពលរដ្ឋ សាា ល់

សិទធិមល នួ ចាស់ជារពះអងា មានចរកិ ជាប រសអនគម40 

ខ្ដ្លមិនឋិត្សៅកន ុង សណាត ប់ធាន ប់ ននទសពិធរាជធម៏ ជា

ព ុំខ្ន។  

សៅរត្ងច់ុំណ ចសនះរទង់សិរមិត្ៈ មានបុំណងចង់ បញ្ហច ក់

ថារទង់ មានកងវល់តិ្ចតួ្ចអុំពីរបតិ្កមែ ននរបជារាង្គ្សត  

គ្នុំរទសសត ចសីហន  សរពាះសៅកន ុងទុំសនៀមខ្មែ រ សសត ចណា 

ខ្ដ្លជាអនកដឹ្កនុំជាតិ្ មិនសគ្នរពទសពិធរាជធម៏ និង

ជាមន សសមានះ ខ្ត្ងខ្ត្របជារាង្គ្សតសអ ប់សមព ើមជានិចច ដ្បិត្

ថា របជារាង្គ្សត ខ្មែ រជា ព ទធមាមកៈ។ របជារាង្គ្សត ខ្មែ រ ជារបជា

រាង្គ្សតស ពចៈពិត្ចុំសពាះអនកដឹ្កនុំ ខ្ត្ខ្ត្ងខ្ត្ សរងះ41 

                                       
39 សៅ , ឈ្រឱបនដ្គុំនប់ ឬ បត ឹង។ 
40 មន សសអនគម, មន សសាមចិត្តសទើង លះបងនូ់វទមាា ប់លអ ។ 
41 សរងះ, ពីសរគ្នះគ្នន , របឹកាគ្នន សអាយស ើញម សរត្ូវ។ 
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សហើយបនត  សងើបជាសមព ័នធ  របឆុំងជានិចចនឹងអុំសពើអរបិយ 

នសពលណាមានឥសសរជនណាមាន ក់ ហា នសចញម មដឹ្កនុំ 

បដិ្វត្តន៏។ 

ម ននឹងមកជួបសោក លន់ នល់ រទង់សិរមិត្ៈ បានរបាប់

សោក ឧប គឹម អាង ឲសៅសួរសោបល់សោក អ ិន ាុំ កន ុង

ឋានៈសោកជារបធានរដ្ឋសភាសត ីទី អុំពីលកេមណា  ខ្ដ្ល

អាចប្ឈប់ដ្ុំ ខ្ណង របម មរដ្ឋអស់មួយជីវតិ្។ ចុំសពាះ

សោក អ ិន ាុំ ដ្ុំ ខ្ណងសនះ ជាដ្ុំ ខ្ណងខ្ត្ងាុំង សោយ

សភា (រដ្ឋសភា និង រកមុរពឹការពះរាជាណាចរក) ដូ្សចនះ 

សភា អាចដ្កហូត្ដ្ុំ ខ្ណងសនះបានរគប់សពលសវោ សរពាះ

មានខ្ត្ រពះមហាកសរត្មួយអងាគត់្ ខ្ដ្លមានត្ុំ ខ្ណង

អស់មួយជីវតិ្ខ្ដ្លមានោរសៅកន ុងរដ្ឋធមែន ា្ ។ សោបល់

សនះរទង់ សិរមិត្ៈ បានយកមកជុំរាបបខ្នថមដ្ល់សោក 

លន់ នល់ សៅសពលរបជ ុំ សរពាះរទង់យល់ស ើញថាសោក 

លន់ នល់ ធាា ប់សធវ ើសៅរកម ម ននឹងសធវ ើទហា ន ដូ្សចនះ

សោកនឹងយល់អុំពីបញ្ហា គតិ្យ ត្តសនះ។ ចុំណ ចសនះ ហាក់

បីដូ្ចជា ទក់ទញោរយកចិត្តទ កោក់សោក លន់ នល់ 

សរពាះសៅកន ុងជីវតិ្ របស់សោក សោកខ្ត្ងខ្ត្ទ កផ្ល  ូវ

ចាប់ ជាផ្ល វូសីលធម៏។ អគឃសោបល់42 របស់សោក អ ិន 

ាុំសនះ វាហាក់បីជួយកុំោចិត្តសោក ឲសធវ ើោរសសរមចចិត្ត 

សៅចុំសពាះម មវញិ្ហា សា ននជីវតិ្របស់សោក ខ្ដ្លសោក

                                       
42 អគឃសោបល់, សោបល់មានត្នមា។ 
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នឹកសៅកន ុងចិត្តសោកថា វាអាចជាអុំសពើកបត្់ជាត្ិ សរពាះ

ជាអុំសពើកបត់្រពះមាច ស់ខ្ផ្នដី្ ដូ្ចោ៉ា ងសោក ោប ឈួ្ន 

បានរបរពឹត្ត ិ សហើយខ្ដ្ល មានសោក ជាសមបញ្ហា ោរ នន

របត្ិបត្ត ិោរ ាមោប់ជនកបត្់សនះ សដ្ើមបីរបហារជីវតិ្។ 

សោបល់ទុំងឡាយ ខ្ដ្លសោក លន់ នល់ របយ័ត្សាត ប់ 

និង របខ្មរបមូល យកមកពិោរណា អស់មួយរារតី្ វាមាន

អន ភាពខ្ា ុំង សៅសលើសតិ្សមបជ ា្ ៈ របស់សោក ខ្ដ្លនុំ

បត រូ ប ពវចរោិ ពីអនកសីហន និយមគ្នែ នលកេមណា  រសប់

កន ុងមាប់43បារមីរពះខ្ន់រាជយ សហើយនិង ធាា ប់អងគ ុយហែប44 

ជាមង្គ្នត ីកន ុងរកឡារពះគុំនល់ សៅជា ឧនទ មឥត្សីមា, សត្ើ

សោក ភាន់របាជាា  សទដឹ្ង ? សទ, សោក លន់ នល់ សរោយពី

បានពិោរណាអស់មួយរត្តោល វាហាក់បីដូ្ចជាភាា ក់មល នួ 

ថាសសមតច ទ កសោក ជាមន សសលោ ីសលោ ើមាន ក់, សរពាះសៅកន ុង

ជុំនួប រវាងសោក និង រពះអងា សៅទីរកងុបារសី45 រទង់

បានអន សាសដ្ល់សោក ឲសោះរសាយបញ្ហា សយៀកក ងសៅ

កន ុងទឹកដី្ខ្មែ រជាបនទ ន់, ច ះសហត្ អវ ីសៅសពលសនះ រពះអងា

មានរបតិ្កមែអវជិាមាន ចុំសពាះរបជាបាត្ កមែសោយឯក

ឯង របឆុំងនឹងសយៀកក ង រហូត្សោទរបោន់ថា រោឋ ភិ

បាល ជាអនកសៅពីសរោយ សដ្ើមបីរបឆុំងនឹងរពះអងា។ ោរ

                                       
43 រសប់កន ុងមាប់, ឈ្ររជកមាប់។ 
44 អងគ ុយហែប, ខ្បបមងគ ុយបត្់សជើងគ្នល់កសរត្ិយ។៏ 
45 ជុំនួបសៅខ្មក មភៈ ឆន ុំ ១៩៧០។ 



 

ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត  
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា  

២៦ សីហា ២០១៨ 

102 

បដិ្សសធ ននរពះគុំនល់ របសស់សមតច ជាមួយនិងរបតិ្ភូ 

សរៀបចុំស ើងសោយរពះមហាកសរត្ិោនី និង រោឋ ភិបាល ជា

ចុំណ ចបុំ ខ្បក រវាង រោឋ ភិបាល និង រពះអងា, មិនខ្ត្

ប៉ា សណាណ ះរពះអងា មានរបតិ្កមែសវវឆវចុំសពាះរោឋ ភិបាល

ខ្ថ្មសទៀត្ រហូត្សោទរបោន់រោឋ ភិបាលថា ជាបនកបត្់

ជាត្ិ។ សលើចុំណ ចសនះឯង ខ្ដ្លសោក លន់ នល់ មិនអាច

ទទួលយកបាន សហើយទ កជា ទសងវ ើ ននសង្គ្ង្ហា ម របោស

ស ើងសោយសីហន  របឆុំងនឹងរបជាជាតិ្ខ្មែ រ ខ្ដ្លត្រមូវ

ឲរោឋ ភិបាល ោរ46មិនឲសកើត្ស ើង សរពាះវាជាោរយិកមែ 

របស់រោឋ ភិបាល ខ្ដ្លបានទទួល សសចកត ីទ កចិត្តពីរដ្ឋ

សភា និង ទទួលោរម សរត្វូ សៅចុំសពាះម មសាថ ប័នសនះ។ 

សោបល់ របស់សោក អ ិន ាុំ ថា សភាជាត្ិ អាចដ្ក

ត្ុំ ខ្ណងរបម មរដ្ឋ ពីសសមតចបាន, គុំនិត្សនះ ចុំសពាះ

សោក លន់ នល់ វារតឹ្មរត្វូ អាចនឹងយកមកអន វត្តបាន 

សរពាះសភាជាត្ិ ជាអងាោរ ខ្ត្ងាុំង ម មដ្ុំ ខ្ណងសនះ  

ដូ្សចនះអងាោរសនះ ក៏មានអុំណាចនឹងដ្កហូត្វាបានខ្ដ្រ។ 

សួរថាសត្ើសោក លន់ នល់ អាចទ កចិត្តសភាជាតិ្បានខ្ដ្រ

ឬសទ ? 

ដូ្ចបានជុំរាប់ខ្ងសលើរចួមកសហើយថា រដ្ឋសភាសៅសពល

សនះ មានសមបុ រនសោបាយជា អនកសាត ុំនិយម សហើយគ្នុំរទ

                                       
46 ោរ, រារាុំង, ឃ្លត្់ខ្ុំង។ 
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នសោបាយ ននោរខ្កទរមង់សសដ្ឋកិចច របស់រោឋ ភិបាល។ 

គួរសលើកយកមកពិនិត្យ អុំពីគុំនិត្នសោបាយ ខ្ងសវវង 

និង ខ្ងសាត ុំ សៅកន ុងជីវតិ្នសោបាយខ្មែ រ សដ្ើមបីរសួល

យល់អុំពីវបិត្ត ិនសោបាយសៅរសកុខ្មែ រ។ 

ពួក្រវេងនិយម 

សៅទសវត្ស ៥០ សៅរសកុបារាុំង សៅកន ុងមជឈោឋ ននិសសិត្

ខ្មែ រ មានរកមុមួយ នុំគ្នន បសងក ើត្ រកមុសិកានសោបាយ 

ខ្ដ្លមានស ែ្ ះថា មណា ល អនកមា៉ា កស៏និយមខ្មែ រ (cercle 

Marxiste khmer) ខ្ដ្លសរបើអកសរោត្់ ជាភាសាបារាុំងថា 

C.M.K។ សភាជកិសុំខ្ន់ៗ មានសោក សកង វាន់សាក់, 

សអៀង សារ,ី ហ ូ  យន់, ជួន ម ុំ, រ ត្់ សាសមឿន, សា ុត្ ស (ប៉ា 

ល ពត្)។ សរោយមក ពួកសនះ នុំគ្នន បសងក ើត្ សមាគម 

និសសិត្ខ្មែ រ (A.E.K) សៅថា « សមមរៈនិសសិត្ »។ សបើាម

សោក សកង វាន់សាក់ សមាគមសនះ ាុំងពីសដ្ើមទីមក

បានកុំណត់្សគ្នលសៅរបស់មល នួចាស់ោស់ គឺ របឆុំងនឹង 

របបរាជានិយមសៅរសកុខ្មែ រ សដ្ើមបីកសាង របបលទធិរបជា

ធិបសត្យយ។ សៅកន ុង របឹត្ត ិប៍ារត្សលម១៤ ច ះផ្ាយសៅនថ្ោទី

៦ សីហា ឆន ុំ ១៩៥២ នូវលិមិត្ចុំហរមួយសរសសរជាភាសា

ខ្មែ រ ចុំសពាះហល ងួសីហន ផ្តទ ល់ សោយសោទរបោន់របបរាជា

និយម ថាជា របភព ននសសចកត ីទ កេលុំបាកសវទន របស់

របជាពលរដ្ឋ, ចុំណ ចសោទរបោន់ទី២ គឺ ទ កហល ងួសីហន  

ជាអនកបុំផ្តា ញសស រភីាព របស់របជានិករខ្មែ រ។ 
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ខ្ត្សៅចុំសពាះម ម ោរវាយរបហារនសោបាយ របស់ពួក

សវវងនិយមមកសលើរពះអងា, សសមតចសីហន  រទង់សរសីយក

ផ្ល វូនសោបាយកណាត ល មានសភាពណាុំណួន សដ្ើមបីសវា ើយ

ត្បនឹង ោរញុះញង់សនះ ខ្ដ្លមាន សៅកន ុងសគ្នលោរណ៏

នសោបាយ របស់ចលនសងាមរាង្គ្សត និយម។ ខ្ត្បនទ ប់ពី

មានសកើត្ឧទទ មកមែសៅភូមិសុំ ូត្ ខ្ដ្លជាសាន នដ្ របស់

ពួកក មម ុយនិសត ខ្មែ រ សរោមោរខ្ណនុំ របស់កមាែ ភិបាល

យួនក មម ុនិសត  សដ្ើមបី របឆុំងនឹង រាជរោឋ ភិបាលទី១ 

(១៩៦៦) ដឹ្កនុំសោយសោក លន់ នល់ និង ោប់ពីឆន ុំ 

១៩៦៧ ោរផ្ត តួ្សផ្តើម នននសោបាយទូត្ខ្មែ រ រកសសវនៈ47

ស ើងវញិ ជាមួយ សហរដ្ឋអាសមរកី វានុំឲមាន ោរផ្តត ច់

ទុំនក់ទុំនង ជាមួយពួកសវវងនិយម ខ្ដ្លសសមតចសីហន  

រពះអងា ខ្ត្ងខ្ត្យកវា មកសធវ ើជា កូនរបសោលនឹងពួក

សាត ុំនិយម។ រពះរាជនសោបាយថ្ែីសនះ នុំឲពួកសវវងនិយម 

បត រូយ ទធសាង្គ្សត  ពីសហោរជាមួយរពះអងា សៅជា ោរ

របឆុំងហិងា។ ផ្លវបិាកភាា មៗ គឺមាន ឥសសរជនលបីៗ 

និង បញ្ហា វនត សវវងនិយមមួយចុំនួន នុំគ្នន រត់្ចូលនរព សៅ

ផ្ត ុុំសៅកន ុងបកសសមាោ ត្ក់ មម ុយនិសត ខ្មែ រ48។ ខ្ត្សទះបីោ៉ា ង

                                       
47 សសវនៈ ឬ សសវន, ោររាប់រកជាគ្នន ។  
48 ោប់ពីឆន ុំ ១៩៦៧ ពួកក មម ុយនិសតោប់សផ្តើមសធវ ើសកមែភាពរបឆុំងនឹងរ
ោឋ ភិបាល លន ់នល់, សៅសមត្តកុំពង់ោម សៅភូមិដ្ុំ ខ្ប គណបកសរបជាជា
ន របជ ុំមួយជាសមាោ ត្់សរចើនដ្ង សដ្ើមបីកុំណត្់យ ទធសាង្គ្សតត្ស ូ ។ សៅរសកុ 
នរពឈ្រ, មណា ល របស់ត្ុំណាងរាង្គ្សត  ហ  យ នឹម មានសបាះមតិ្តប័ណណ របឆុំង
នឹងរោឋ ភិបាល។ សៅសមត្ត កុំពងធ់ុំ រសកុបារាយ មានបាត្ កមែ ននរបជា
(note de bas de page - suite) 
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ណា រពះអងាមិនសបាះបង់ទុំនក់ទុំនងពិសសសជាមួយយួន 

និង ចិនក មម ុយនិសត សនះខ្ដ្រ ខ្ត្ោររកាសនះ វាមិនបាន

បនថយកុំហឹងពួកសវវងនិយម សរពាះពួកសនះទ ក ោររក

ទុំនក់ទុំនងជាថ្ែី ជាមួយសហរដ្ឋអាសមរកី ជាសរគ្នះថាន ក់

ផ្តទ លដ់្ល់ពួកមល នួ។   

ពួក្សត ាំនិយម 

សៅសពលជាមួយគ្នន សនះខ្ដ្រ មានពួកនិសសិត្មួយរកមុ

សទៀត្ នុំគ្នន បសងក ើត្រកមុនសោបាយមួយខ្ដ្រ ខ្ដ្លមាន

និនន ោរ សោល រវាង សសរនីិយម និង សងាមរបជាធិបសត្

យយ។ សមាជិកសុំខ្ន់ៗមាន សោក សអៀ ស ីចូវ, ឌ្ ក រា ស ី, 

មា៉ា ន់ មូ ីវាន់, ហងស ធ នហាក។់ រកមុសនះ មិនទ កមល នួជា

អនករបឆុំងនឹងរាជានិយម និង កមម ុយនិសត សទ។ ខ្ត្ពួក

សគ បង្ហា ញសគ្នលជុំហរមល នួថា លទធិក មម ុយនិសត  ជាលទធិមួយ 

មិនវបគ្នន នឹងសងាមខ្មែ រ សហើយ របបរាជានិយមខ្មែ រ រត្វូ

ោុំបាច់ ជា របបរាជានិយមអារស័យរដ្ឋធមម ុន ា្ ។ 

សៅឆន ុំ ១៩៥៤ រកមុទុំងពីរសនះ បានជួបរបជ ុំគ្នន សៅរសកុ

ខ្មែ រ សៅផ្ទះសោក ហងស ធ នហាក់ សដ្ើមបីខ្សវ ងរកយ ទធសាង្គ្សត

ត្ស ូ រមួមួយសៅរក ោរោន់ោប់អុំណាច។ សបើាម រពឹត្ត ិប័

រត្របោុំខ្មស ែ្ ះ រសកុខ្មែ រ សរសសរផ្ាយថា សៅសពលរបជ ុំ

សនះ សោក រ ត្់ សាសមឿន ខ្ដ្លជាអនកត្ុំណាងពួកសវវង

                                       
កសកិរ ខ្រសកសជររបមាទសោក លន់ នល ់ថាជាមន សស របសអ់ាសមរោីុំង 
ខ្ដ្លកុំព ងលក់រសកុខ្មែ រ សអាយអាសមរោីុំង សហើយសៅ កន ុងមត្តប័ណណ សនះ 
មានោរអុំពាវនវសូមសអាយរបជាពលរដ្ឋ ចូលរមួសធវ ើបដ្វិត្ត។  
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និយម មានសោបល់ថា : រកមុរបស់មល នួ មិនអាចសធវ ើសហ

ោរជាមួយនឹងសសតច សីហន  បានសនះស ើយ សរពាះរពះអងា 

មិនដូ្រគុំនិត្ របឆុំងនឹងលទធិរបជាធិបសត្យយ ជាោច់

ខ្ត្ សហើយ សៅជ ុំវញិរពះអងា គឺមានខ្ត្ជនអសមត្ថភាព 

និង ព ករលួយ ដូ្សចនះ មានខ្ត្ផ្ល វូមួយគត់្សដ្ើមបីោប់យក

អុំណាច គឺោរត្ស ូ សោយអាវ ធ។ គួរោត្់សុំគ្នល់ថា សៅនថ្ោ

ទ១ី២ សមសា ឆន ុំ ១៩៥៤ ពួកយួនសយៀកម ិញ ខ្ដ្លជាសមពនធ

មិត្តនឹងពួកសោក រ ត្់ សាសមឿន ខ្ដ្លសៅថា ពួកខ្មែ រសយៀ

កម ិញ បាននវរបហារ រឋសភា ើងដឹ្កអនកដ្ុំសណើរពីភន ុំសពញសៅ

បាត់្ដ្ុំបង នុំឲមានមន សសសាា ប់នឹងរបួសជាសរចើន។ ោរ

វាយរបហារសនះឯង របខ្ហលជាសាសហត្  នុំឲមានជុំនួប 

រវាង រកមុសវវងនិយម និង សាត ុំនិយម។ 

សោក ហងស ធ នហាក់ ខ្ដ្លជាត្ុំណាងពួកសាត ុំនិយម មាន

របតិ្កមែត្បវញិថា រពះមហាកសរត្ មានរបជារបិយភាព, 

របជាកសិករ មានសសចកត ីរសឡាញ់រពះអងាណាស់ : ខ្ត្មុ្ុំ 

យល់រសបនឹងោរវភិាគ របស់បង (រ ត្់ សាសមឿន) ខ្ត្សពល

សនះ សយើងមិនអាចរបឆុំងនឹងរពះអងាបានសនះស ើយ

សទះបីសយើង របឹងខ្របងពនយល់ដ្ល់របជាកសិករោ៉ា ងណា

ក៏សោយ ក៏ពួកគ្នត់្មិនកុំសរកីរបឆុំងនឹងសីហន ខ្ដ្រ មិន

ខ្ត្ប៉ា សណាណ ះរពះអងាដ្កឹនុំ សោយអាងពលសកត ិ49។ ដូ្សចនះ មុ្ុំ

យល់ស ើញថា សៅកន ុងោលៈសទសៈខ្បបសនះ គួរបីនលលក

                                       
49 ពលសកត ិ, អុំណាចកមាា ុំង។ 
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សរបើ កសោបាយ សធវ ើោររបួរមួជាមួយរពះអងាសិន សោយ

សរបើ សមត្ថភាព និង ោរសចះដ្ងឹ របស់សយើង ចូលសធវ ើជា

សន លូមានរបសោជន៏សៅកន ុងរកឡាអុំណាច របសរ់ពះអងា 

សដ្ើមបីរបឆុំងនឹងពួកអនកអបអមព ករលួយសៅជ ុំវញិរពះ

អងា។ ោរប ច្ លូពួកសយើង សៅសៅខ្កបររពះអងា គឺសធវ ើាម 

សមព ័នធ  ននអាពាហ៏ពិពាហ៏ របស់ពួកសយើង ជាមួយប រត្ពួីក

នម ឺនធុំៗ ខ្ដ្លជាអនករាជានិយម ខ្ដ្លជាសាព ន សុំរាប់

សយើង សដ្ើរវាងសៅសៅខ្កបរសសមតចសីហន ។ មាគ្ន៍ា សនះ វា

មាន ចមាោ យខ្វងឆោ យណាស់, ខ្ត្អវ ីខ្ដ្លសុំខ្ន់ចុំសពាះ

សយើង គឺសយើងរត្វូរកា ឧត្តមគតិ្សយើង ឲ រងឹប ឹងជានិចច ក ុំ

ឲវក តួ្វសងវងនឹងអុំណាច ខ្ដ្លវាជា សរាគវាង ចុំសពាះអនក

ខ្ដ្លមាន សតិ្ទន់សមាយ។ សពលសនះសយើងមិនអាចសធវ ើ

ពហ កិចច បានសនះស ើយ, ដូ្សចនះ រត្វូសយើងសចះកុំណត់្ ជា

លុំោប់ាមឋានន រកម សទើបសគ្នលសៅច ងសរោយ របស់

សយើង នឹងអាចមានជយ័ជុំនះ, អវ ីខ្ដ្លសុំខ្ន់ចុំសពាះសយើង 

គឺ លទធផ្ល ននសគ្នលសៅច ងសរោយ, ដូ្សោន ះសទឬ ?  

ពួកអនកសាត ុំនិយម សៅសពលសនះ មានរបម ម គឺសោក សឺ

ង ង៉ា កថាញ ់ ខ្ដ្លជាអនករបឆុំងនឹងអាណានិគមបារាុំង

លបីលាញមាន ក់ សហើយ សោក ក៏ជាគូរបខ្ជងរបស់ហល ងួសីហ

ន ផ្ង។ សោក សឺង ង៉ា កថាញ់ សោកបានរត់្ចូលនរព សៅ
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ខ្មមនី ឆន ុំ ១៩៥២50 សដ្ើមបី បសងក ើត្កមាា ុំងត្ស ូ សោយ

អាវ ធរបឆុំងបារាុំង នឹងហល ងួសីហន  សរពាះសៅសពលសនះ 

សោកក៏យល់ស ើញដូ្ចសោក រ ត្់ សាសមឿន ថា រត្វូខ្ត្មាន

ោរត្ស ូ សោយអាវ ធ សទើបអាចបងេ ុំ បារាុំង សអាយផ្តលឯ់ក

រាជយសរ បដ្ល់រសកុខ្មែ រ និង ហល ងួសីហន  ឲរទង់សគ្នរព លទធិ

របជាធិបសត្យយ រសបាមរដ្ឋធមែន ា្  ឆន ុំ ១៩៤៧។ 

សរោយពីរសកុខ្មែ រទទួលបានឯករាជយសពវសារព័ន សៅឆន ុំ 

១៩៥៣ សសមតច សីហន  រទង់មានទមាា ប់ សៅពួកសវវង

និយម ថាខ្មែ រសយៀកមិញ សរោយមកសៅថាខ្មែ ររកហម 

សោយប ច្ លូ ពួកអនកសជឿនសលឿនសៅកន ុងពួកសនះ និង

សៅ ពួកសាត ុំនិយម ថាខ្មែ រសសរ ី ខ្ដ្លមានន័យ សុំរាប់ស

សមតចសីហន  ថាពួកកបត់្ជាតិ្។ រឯី ខ្មែ រឥសសរៈទ ុំងពីរពួក 

ខ្ដ្លជា ចលនត្ស ូ សោយអាវ ធរបឆុំងនឹងបារាុំង, មួយ

ពួក មាននិនន ោ សៅរក យួនសយៀកមិញ និង មួយពួក

សទៀត្ ជាខ្មែ រឯករាជយ ខ្ដ្លមានសមកសនា ងធុំៗ បាននុំ

គ្នន ស មចិត្ត ច ះចូលនឹងរាជរោឋ ភិបាល ដូ្ចោ៉ា ង សោក 

                                       
50 សៅសពលខ្ដ្លបារាុំងវលឹរត្ ប់មករសកុខ្មែ រវញិបនទ ប់ពីសង្គ្ង្ហា មសោក
សលើកទី២ សោក សឺង ង៉ា កថាញ់ រត្ូវបានអាជាា បារាុំងោប់សោក យកសៅ  ុំ
សៅរសកុបារាុំងសោយសោទរបាោនស់ោកថាចូលនដ្ជាមួយជប៉ា ន។ សៅនថ្ោ
ទ៣ី១ ត្ ោ ឆន ុំ ១៩៥១ សោក រចួពីសទស រចួសធវ ើមាត្ ភូមនិវិត្ត ខ្ត្គុំនិត្
នសោបាយ របស់សោក វាផ្្ុយរស ះពីហល ងួសីហន  នុំសអាយសោកោា យ
ជាសរត្ូវនសោបាយ ទទួលោរគុំរាមកុំ ខ្ហង ខ្ដ្លវាអាចនុំឲមានសរគ្នះ
ថាន ក់ដ្ល់អាយ ជីវតិ្ របស់សោក ដូ្ចសោក សអៀវ សកើស រត្វូបានជនមិន
សាា លម់ មសធវ ើឃ្លដ្សៅនថ្ោទី ១៤ មករា ឆន ុំ ១៩៥០, សៅសពលសៅសោកជា
អគាសលខ្ធិោរ របស់គណបកសរបជាធិបសត្យយ។  
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ោប ឈួ្ន, ព ត្ ឆយ, រទង់ នសរាត្តម ចនទ រងសី ជាអាថ្៍ា។ ស

សមតចសីហន  រទង់ទ កពួកសនះជាអនកសាត ប់ឱវាទផ្តទ ល់របស់

រទង់ ខ្ដ្លរទង់ យកមកសរបើ សៅកន ុងរកឡានសោបាយ 

សដ្ើមប ីវាយរបហារសរត្វូរបស់រទង់។   

ពួក្អាក្ជាតិនិយម 

សរតពីពួកទុំងពីរសនះ មានពួកអនកជាតិ្និយម ខ្ដ្លជា

កមាា ុំងភាគសរចើនសៅរសកុខ្មែ រ ចូលរមួគ្នន  សៅកន ុងគណ

បកសរបជាធិសបសត្យយ51 សចញម ម របឆុំងនឹងអាណា

ពាបាលបារាុំង សោយមិនយល់រពម ប ច្ លូរសកុខ្មែ រឯក

រាជយ សៅកន ុងសហភាពបារាុំង សរពាះយល់ស ើញថា វាជារបូ

ភាពថ្ែី ននអាណានិគម ខ្ដ្លបារាុំង កុំព ងបសងក ើត្ស ើង

សៅឥណឌ ចូិន ខ្ដ្លហល ងួសីហន  បានច ះហត្ថសលខ្យល់

រពមសៅនថ្ោទី៨  វចិា ិោ ឆន ុំ ១៩៤៩។ ខ្ត្ សនធ ិសញ្ហា សនះ រដ្ឋ

សភា សៅឆន ុំ ១៩៥១ ខ្ដ្លមាន គណបកសរបជាធិបសត្យយ 

ជារកមុភាគសរចើន មិនរពមឲសោច ប័ន ខ្ដ្លសគអាចទ ក

បានថាជាសនធ ិសញ្ហា អធមែន ា្ ។ ទុំនស់សនះ វានុំបសងក ើត្ 

នូវទុំនក់ទុំនងតឹ្ងរងឹដ្៏ ុង រវាង ហល នួសីហន  និង គណ

បកសរបជាធិបសត្យយ និង ទុំនស់សោយរបសោលផ្ង រវាង 

អនកជាតិ្និយម និង រពះអងា ខ្ដ្លវានុំសៅរកោររំោយ

                                       
51 គណបកសរបជាធិបសត្យយ បសងក ើត្ស ើងសៅនថ្ោទី ២១ សមសា ឆន ុំ ១៩៤៦ 
ខ្ដ្លមានជាអាទិ សមាជិកសាថ បនិក សោក សអៀវ សកើស, អនកអងាមាច ស់ ស ី
ស វត្ថ ិ យ ត្ត ិវងស សោក ស ិម វា ។ 
(note de bas de page - suite) 
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រដ្ឋសភា52 សៅនថ្ោទី១៣ មករា ឆន ុំ ១៩៥៣ សហើយបនទ ប់

មក ហល ងួសីហន  រទង់របោស របសទសមានភយនតរាយ 

សដ្ើមបីរបមូលអុំណាចនីត្ិរបត្ិបត ិ និង នីតិ្បញ្ហា ត្ិ មកសៅ

សរោមរាជសកត ិ ខ្ដ្លវាផុ្្យទុំងរសកុនឹងរដ្ឋធមែន ា្ ។ 

ដូ្សោន ះ រពះអងា បានោករ់ាជយ សៅនថ្ោទី២ មីន ឆន ុំ ១៩៥៥ 

សហើយសៅនថ្ោ៦ សមសា រទង់បានបសងក ើត្ ចលន សងាមរាង្គ្សត

និយម មានសគ្នលបុំណងនឹងរបមូលខ្មែ រ និង គណបកស

នសោបាយ ខ្ដ្លមានចិត្តរសឡាញ់ជាតិ្ និង ោរពារ

របសោជន៏របជាជាត្ិជាោុំបាច់។ ខ្ត្ោរពិត្ ោរបសងក ើត្

សនះ គឺមានសគ្នលសៅខ្ត្មួយគត់្ គឺ ោររបឆុំងនឹងគណ

បកសរបជាធិបសត្យយ ខ្ដ្លជាអនកសឈ្ន ះ កន ុងោរសបាះសឆន ត្

ាុំងពីឆន ុំ ១៩៤៦ មកសមាះ។ យ ទធសាង្គ្សត  ោក់រាជយ សដ្ើមបី 

មានសិទធិសពញសលញសធវ ើនសោបាយ របស់រពះអងា វានុំមក 

នូវលទធផ្ល លអ របសសើរ ដ្ល់រពះអងា សរពាះមានគណបកស

នសោបាយជាសរចើន និង ឥសសរជនលបីៗ នុំគ្នន ច ះចូល 

ចលន សងាមរាង្គ្សត និយម ខ្ត្ ក៏មានអនកជាតិ្និយមភាគ

សរចើន នុំគ្នន សៅសមោ ុំសសោ ៀម សរពាះសបើបនត សធវ ើសកមែភាព

របឆុំងនឹងសសមតចសីហន  សៅកបួ នរពះអងា គឺ « អញរស់ 

ឯកសាា ប់ », សបើមិនសទសសាត្ គឺ របកត្់ជាសាា ប់ជាព ុំខ្ន។ 

ខ្ត្ ោរសមោ ុំសសោ ៀមសនះ មិនសថ ិត្សៅកន ុងភាពអកមែសនះ

                                       
52 គណបកសរបជាធិបសត្យយទ កោររោំយរដ្ឋសភាសនះជារដ្ឋរបហារធមែន 
ា្  របស់ហល ងួសីហន ។ 
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ស ើយ, សសាត្ណាក៏សោយ មាន អនកមា ះ ចូលសៅសមោ ុំ សៅ

កន ុងចលនសងាមរាង្គ្សត និយម ជាអនកជុំនញ ឬ អនកបុំសរ ី

សាម ា្មាន ក ់ ខ្ត្ក៏មិនទ កមល នួជាអាមាត្យសនះខ្ដ្រ, អនក

មា ះសទៀត្ យកអាជីពសរៀងៗមល នួ មកដ្ណត ប់មល នួ កន ុងជីវ ័

ន53, អនកមា ះសទៀត្ នុំគ្នន ផ្ត ុុំ ជា រកមុ រះិគិត្សមាោ ត្់ សដ្ើមប ី

សរៀបសជើងល័ពធចុំសណាទ54 ខ្ដ្លរត្វូយកមកសវា ើយនឹងបញ្ហា  

សៅសពលមានឱោសហ ចឲ។ ចុំសពាះអនកទុំងសនះ គ្នត្់

យល់ស ើញថា សងាមរាង្គ្សត និយម វាគ្នែ នធាត្ ជាត្ិនិយមអវ ី

បនត ិចបនត ចួសសាះស ើយ វារគ្នន់ខ្ត្ជាឧបករណ៏ សុំរាប់បុំសរ ី

សោភចិត្ត របស់សីហន  ខ្ត្ប៉ា សណាណ ះ សហើយ វាក៏ជា សជៀប55 

ននអុំណាចផ្តត ច់ោរផ្ង។ 

ដូ្សោន ះសៅកន ុងរយៈសពល សងាមរាង្គ្សត និយម វារគ្នន់ខ្ត្ជា 

វង់រកចកមួយ បនថយ នូវកមាា ុំងចុំណង់របឆុំង រគប់

និនន ោរនឹងអុំណាចផ្តត ច់ោរ ខ្ដ្លជាអុំណាច ខ្ជងសគ

ឯង សដ្ើមប ី យកឈ្ន ះទល់ខ្ត្បាន សទះបី រត្វូសរបើ

មសធាបាយអារកក់ និង ផុ្្យពីរបសោជន៏ជាតិ្ខ្បបណា

ក៏សោយ។ ក៏ប៉ា ខ្នត  សសមតចសីហន  ក៏សធវ ើជុំនីចបនត ិចមតងៗ

សោយមិនដឹ្ងមល នួ សដ្ើមបីកប់ សងាមរាង្គ្សត និយម របស់រពះ

អងា សរពាះ សជាតិ្រពះអងា វាមានោរអាប់អួរ សៅកន ុងទសងវ ើ

                                       
53 ជីវន័, ដ្ុំសណើររស់សៅ។ 
54 សជើងល័ពធចុំសណាទ, សលមចុំសណាទខ្ដ្លគតិ្រកចុំនួនស ើញជាសរសចសហើយ
រាទ កមួយអសនា ើ។ 
55 សជៀប, សទើបខ្ត្នងឹសចញជាកត ិបតូ្ចៗ។ 
(note de bas de page - suite) 
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អសីលធម៏ ខ្ដ្លរពះអងាសធវ ើោ៉ា ងណា ក ុំឲអនកសសនហាជាត្ិ

បានជុំន56ចុំសពាះជាត្ិ សរពាះវាជា ោរជុំទស់នឹងរទង់ 

សរពាះខ្ត្ ច រកិអាែ និយមនរកសពករបស់រទង់ ខ្ដ្លសគ

អាចោត្់ទ កជាមន សសបុំនរពជាត្ិ57។ 

 

ផ្នកា ក្លយ ទធ  

 

 រេ់ប្ទង់ េ បមតៈ 

បនទ ប់ព ី របទល់ជាមួយសសមតច សីហន  សៅសពលសមាជ

ជាត្ិ សៅខ្ម ធន  ូឆន ុំ ១៩៦៩ វាហាក់បីដូ្ចជារទង់ សិរមិត្ៈ 

ខ្លងរញួរានឹងបនត  សធវ ើកុំ ខ្ណទុំរង់ផុ្្យនឹង នសោបាយ 

របស់សីហន ។ កមាា ុំងរបឆុំងនឹងសីហ ន ខ្ដ្លកុំព ង និរទ 

សនះឯង រត្វូបានរទង់ សិរមិត្ៈ ខ្ា ុំយកបាន សោយសរបើ

ខ្ផ្នោរកលយ ទធសរចើនោ៉ា ង។ ជាបឋម រត្វូោុំបាច់ រក

កមាា ុំងសមាភ រៈឲបានសិន។ ចុំសពាះរទង់ សោក លន់ នល់ 

សនះឯងជាកមាា ុំងសមាភ រៈ សរពាះគ្នត់្នុំមក នូវកងទ័ព

ខ្មែ រ ខ្ត្រទង់មានជុំសនឿកន ុងចិត្តខ្ដ្រថា សបើសោក លន់ នល់ 

សៅរញ់គុំនិត្ រទង់នឹងអាចផ្តត្់ រទពយសកមែ (atout) សនះ

បាន សរពាះ រទង់ក៏មានរបភាពសរចឿនណាស់ខ្ដ្រសៅកន ុង

                                       
56 ជុំន, ដ្ុំសណើរខ្ដ្លរបរពឹត្តអុំសពើលអ សៅបាន។ 
57 បុំនរពជាត្ិ, គញឺាុំងជាត្ិរបស់មល នួឲរបខ្ហលដូ្ចជានរព។ រពះសមព ុទធរទង់
របទនឱវាទថា : ក ុំសធវ ើមល នួឲជាមន សសបុំនរពសោក។ 
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មជឈោឋ ន នយទហា នជាន់មពស់ ដ្បិត្ រទង់ ក៏ជាអត្ីត្

នយទហា នមាន ក់ សហើយ ធាា ប់ោន់ដ្ុំ ខ្ណងជា រដ្ឋមង្គ្នត ី 

រកសួងោរពារជាតិ្សរចឿនដ្ង។ រត្វូដឹ្ងថាសសមតចសីហន  

រទង់ បដ្ិសសធ ជុំនួយសោធាអាសមរោីុំង  សៅឆន ុំ ១៩៦៣ 

ខ្ដ្លជាោរសសរមចចិត្តមួយ នុំឲកងទ័ពជាត្ិមានោរ

បារមភ សទះបីរពះអងា ធានថា ចិនរបជាមានិត្ សគនឹង

ជួយខ្មែ ររគប់មសធាបាយ សដ្ើមបី សរៀបចុំកងទ័ពឲទន់សម័

យ។ ខ្ត្វធីានោរសនះ វានុំរសាយចុំណង នូវោរទ កចិត្ត

គ្នែ នលកេមណា  រវាង សីហន  និង កងសមមរៈភូមិទទ័ព។ កង

ទ័ពសនះ ោប់ពីឆន ុំ ១៩៦៧ ខ្លងជាកមាា ុំង ននសីហន 

និយមោច់ខ្ត្សនះស ើយ សទះជាសៅឆន ុំ ១៩៦៨ សសមតច 

សីហន  ខ្ត្ងាុំងសោក ឧត្តមសសនីយ ញុឹក ជូ ុង ខ្ដ្ល

ជាអនកសីហន និយមគ្នែ នលកេមណា  ជុំនួសសោក លន់ នល់ 

ជា អគា សសនធិោរ ននកងទ័ពជាត្ិ ក៏សោយ។ ខ្ត្ជាោរ

ខ្ត្ងាុំងអសោសភា សរពាះ សៅឆន ុំ ១៩៦៩ អាយ សោក ញុឹ

ក ជូ ុង រត្វូចូលនិវត្តន៏ ជាោុំបាច់ ខ្ត្សសមតចសីហន  

មិន បនត  ជាវធិានោរពិសសស ខ្ដ្លវាម សពីទមាា ប់របស់

រពះអងា។ ដូ្សោន ះ វាទ កជាសជាគជាធមែជាត្ិដ្ល់រទង់ សិរមិ

ត្ៈ ខ្ដ្លអាចោត់្ផ្តត ច់ ចុំណង សីហន  ជាមួយកងទ័ព 

បនតបនទ ប់ពីរទង់ ោត់្វធិានោរបីោ៉ា ង ខ្ដ្លបាន

សរៀបរាប់ខ្ងសលើរចួមកសហើយ សដ្ើមបី បងអត្់មសធាបាយ 

ដ្ល់សីហន  មិនអាច សធវ ើសកមែភាពបាន របឆុំងនឹងរោឋ
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ភិបាល។ ចុំណ ចពីរសទៀត្ ខ្ដ្លរទង់ សិរមិត្ៈ ទ កជាកុំហ ស

ធោន ់ របស់សីហន  គឺ ោរទទួលសាា ល់58 រោឋ ភិបាលបសនត ះ

អាសនន  ននសយៀកក ង ( រោឋ ភិបាលបសនត ះអាសនន  នន

សាធារណរដ្ឋសយៀកណាម) ជារោឋ ភិបាលសពញចាប់ នន

សយៀកណាមខ្ងត្បូ ង និង សៅខ្មធន  ូឆន ុំ ១៩៦៩ សសមតច 

សីហន  បានពយូ រសកមែភាព គណកមែោរអនត រជាតិ្ រតួ្ត្

ពិនិត្យ កិចចរពមសរពៀង ននទីរកងុហសឺខ្ណវ ខ្ដ្លជា 

មសធាបាយអនត រជាតិ្សុំខ្ន ់ សុំរាប់ ោរពារ បូរណភាព

ទឹកដី្ខ្មែ រ ចុំសពាះម មយួនក មម ុនិសត  ខ្ដ្លកុំព ងបនតសធវ ើស

ង្គ្ង្ហា មសៅសយៀកណាមខ្ងត្បូ ង ខ្ដ្រវានឹងអាចហូរចូល

មកកន ុងទឹកដី្ខ្មែ រ។ រទង់ សិរមិត្ៈ សវាៀត្យកកុំហ សសនះ 

មកសធវ ើជាសទស របស់សីហន  សៅចុំសពាះរបជាជាត្ិ ខ្ដ្ល

ជាចុំណ ចមួយរសស ើបនរកសៅកន ុងអារមែណ៏របជាពលរដ្ឋខ្មែ រ 

ខ្ដ្លមតិ្អនត រជាត្ិមា ះទ កជា ោររបោន់ពូជសាសន៏ សៅ

សពលណាខ្ដ្លខ្មែ រសលើកសរគ្នះថាន ក់យួនមកបរោិយ។ 

ាមពិត្ ខ្មែ រ មិនខ្មនជា ជនជាតិ្របោន់ពូជសាសន៏

សនះស ើយ ខ្ត្ជាអនករងសរគ្នះនឹងរទឹសត ី ននោររបោន់ពូជ

សាសន៏ សរពាះជារទឹសត ី បងអត់្ខ្មែ រ ឲមានលទធភាព ោរពារ

សពញសិទធិមល នួ ជាជនរងសរគ្នះ សៅចុំសពាះម ម ោរ

ា្ នពានជារបព័នធ  ននជាតិ្សាសន៏យួន មកសលើជាតិ្សា

សន៏ខ្មែ រ ាុំងពីសត្វត្សទី១៧មកសមាះ។ 

                                       
58 សៅនថ្ោទី១៥ កកតោ ឆន ុំ ១៩៦៩។ 
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មនសាក រ59 របស់រទង់ សិរមិត្ៈ គឺសធវ ើស ើងសោយគ្នែ នសទ

សៈ កន ុងអារមែណ៏សៅសលើប គាលសីហន សនះស ើយ។ អវ ីខ្ដ្ល

សធវ ើស ើងគឺ កន ុងសគ្នលបុំណងសគ្នល គឺសសង្គ្ង្ហា ះជាត្ិ រសប

ាមសគ្នលោរណ៏ ននរោឋ ភិបាលសរសាចរសង់ជាត្ិ ខ្ដ្លស

សមតចសីហន មល នួឯង ជាអនកបសងក ើត្។ ខ្ផ្នោរ កលយ ទធ

របស់រទង ់ គឺបណត ុ ះបណាត ល នូវជសរមើសជុំនួសនសោបាយ

របស់សសមតចសីហន  ខ្ដ្លកុំព ងនុំរសកុខ្មែ រសៅរកសរគ្នះថាន

ក់។ រទង់ មានមនសិោរថា រត្វូហា នបូជារគប់ខ្បបោ៉ា ង 

រហូត្ដ្ល់ជីវតិ្ សរពាះសសមតចសីហន  ជាមន សសសឃ្លសៅ

បុំផ្ ត្ សៅចុំសពាះម មសរត្វូរបស់រពះអងា។    

 រេ់េរមតច េីហន  

សៅចុំសពាះម មមនសាក រ របស់រទង់ សិរមិត្ៈ ហា នត្នដ្នឹង

រពះអងា គឺថា « គុំនក់ ត្នឹង គុំនក់ » បានសធវ ើឲសសមតច 

សីហន  មានោរភ័យខ្ា ច សហើយរពះអងាសុំសរច ោងសចញ

ពីរបសទស សៅសពលអារធាត្ សោយរបញាប់ ជាទីបុំផ្ ត្60 

ខ្ថ្មទុំង មិនថាវ យដ្ុំណឹងជាម ន ដ្ល់រោឋ ភិបាលសនះផ្

ង។ សសមតចសីហន  ោប់ពីឆន ុំ ១៩៦៦ រពះអងាមានអារមែ

ណ៏ថារពះអងា កុំព ងជួបរបទះ កមាា ុំងរបឆុំង សកើត្សចញ

ពីពួកអនកជាតិ្និយម ខ្ដ្លមានរដ្ឋសភា សកើត្សចញពីោរ

                                       
59 មនសាក រ, ោរសសរមចចិត្តរបកបសោយោរសបតជាា ចិត្ត។ 
60 សៅសពលរារត្ីសៅនថ្ោទី៦ មករា ឆន ុំ ១៩៧០។ របត្ិកមែខ្បបសនះ អនកមាះ
មានមត្ថិាជា អាោរជមោ ឺ របស់សីហន  ខ្ា ចមានរដ្ឋរបហារ ដូ្ចសៅសយៀក
ណាមខ្ងត្បូ ងសធវ ើស ើងសោយកងទ័ពសៅនថ្ោទី១  វចិាោ ឆន ុំ ១៩៦៣ ទុំោក ់
សោក ង៉ាូ  ដ្និសដ្ៀម រចួរត្ូវទហា នសមាា ប់សោលជាបនទ ន។់  
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សបាះសឆន ត្សសរមួីយ ជាកាលមា៉ា ស ិន។ បនទ ប់ពី រដ្ឋសភា

សនះ សបាះសឆន ត្របគល់សសចកត ីទ កចិត្តសអាយរោឋ ភិបាល 

ដឹ្កនុំសោយសោក លន់ នល់ រពះអងាបសងក ើត្ភាា ម នូវបររិ

ោឋ ភិបាល61មួយ ខ្ដ្លមានសមាជិក ស ទធខ្ត្ជាអនកសវវង

និយម សដ្ើមបីាម រតួ្ត្ពិនិត្យសកមែភាពរោឋ ភិបាល។ ទ

សងវ ើសនះ គឺជាខ្លបងនសោបាយរបស់សីហន  ខ្ដ្លរពះអងា 

ខ្ត្ងខ្ត្យកមសលង សធវ ើជា កូនរបសោលសមាន រវាង ពួក

អនកសាត ុំនិយម និង ពួកអនកសវវងនិយម។ សរោយពីសោក 

លន់ នល់ ោខ្លងពីត្ុំ ខ្ណង សរពាះសោក មានសរគ្នះថាន ក់

រថ្យនត  រត្វូោុំបាច់ សៅពាបាលរបួសអស់រយៈដ៏្យូរ, ស

សមតចសីហន  រពះអងាបសងក ើត្រោឋ ភិបាលថ្ែី ស ែ្ ះថា រោឋ ភិ

បាលពិសសស62 ដឹ្កនុំសោយរពះអងាផ្តទ ល់។ រោឋ ភិបាលសនះ

ឯង ខ្ដ្លោត់្វធិានោរោច់ខ្ត្ សធវ ើោរបរង្ហបបងហ រូ

្ម ននោរសបះសបាររបជាកសិករ សៅភូមិសុំ ូត្ ខ្ដ្ល

នុំសអាយរពះអងា បាត្់នូវោរទក់ទងផ្តទ ល ់ជារបសោជន៏

នសោបាយ ជាមួយពួកអនកសវវងនិយម។ ខ្ត្រពះអងា សៅ

រកានសោបាយទូត្ សដ្ើមបី រកសមា រវាង សោកសសរ ីនិង 

សោកក មម ុយនិសត  សហើយនិង ពរងឹង សមិោរ « សីហន  = 

អពារកឹត្ភាព = សនត ិភាព » សដ្ើមបី បងខ ចូកិត្ាន ភាព 

នសោបាយ ខ្បរសៅរក សសរនីិយម របស់រោឋ ភិបាលសរសាច

                                       
61 បររិោឋ ភិបាល, contre gouvernement។ 
62 បសងក ើត្ស ើងសៅនថ្ោទ៣ី មីន ឆន ុំ ១៩៦៧។ 
(note de bas de page - suite) 
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រសង់ជាតិ្។ សលើចុំណ ចទុំងឡាយសនះ រពះអងា មានជុំសនឿ

ោច់ខ្ត្ និង អាងថា អន ត្តរភាព63 របស់រពះអងា ជា

បិាជាត្ិ នឹងអាចបងវ ិល សាថ នភាពនសោបាយ មកជា

គ ណរបសោជន៏ដ្ល់រពះអងា។ ខ្ត្ សសត ចសីហន  ជាមន សស

អន បសទស64 មានចរកិអវជិាា មាន ខ្ដ្លញាុុំងសអាយរពះ

អងា សធវ ើអនត្ថកមែ65របឆុំងនឹងរបសោជន៏ជាត្ិ។ 

 

ោររបទល់ម មគ្នន  រវាង សសមតចសីហន  និង រទង់សិរមិត្ៈ 

ខ្ដ្លសោក លន់ នល់ មានោរបារមភខ្ា ច របជារាង្គ្សត  បក

រសាយថា ជាជសមាា ះសនតត្ិវងស មានសាន មសៅកន ុងរបវត្ត ិសា

ង្គ្សត  ខ្ដ្លជាសដ្ើមសហត្ អន ា្ 66 ននអត្ថងាត្ជាតិ្ នុំសអា

យសោក របយ័ត្នមិនសអាយធាា ក់សៅកន ុងជសមាា ះខ្បបសនះ។ 

ខ្ត្សោក លន់ នល់ ក៏ដឹ្ងជសរៅចិត្ត របស់រទង់សិរមិត្ៈ

ខ្ដ្រថា កន ុងចុំសណាមរពះរាជប រត្របស់សីហន  រពះអងាមាច ស់ 

នសរាត្តម សីហម នី ជាសុំណប់ ននរទង់ ទ កជាទោទ នន

រាជបលា ័ង។ ដូ្សចនះ រទង់សិ រមិត្ៈ មិនទ កអធិករណ៏ ជាមួយ

សីហន  ជារាជយកិចចសនះស ើយ។ ោររបួរមួជាមួយរទង់សិរមិ

ត្ៈ មានសគ្នលសៅខ្ត្មួយគត់្ចុំសពាះសោក លន់ នល់ គឺ

ោក់របសោជន៏ជាត្ិ ពីសលើរបសោជន៏ប គាល។ សៅកន ុង

                                       
63 អន ត្តរភាព, ភាពនុំប គាលខ្ដ្លគ្នែ ននរណាមួយផ្ទមឹបាន។ 
64 អន បសទស, ខ្ដ្លឥត្សាត ប់ោរពនយល់ ននអនកដ្នទ។ 
65 អនត្ថកមែ, អុំសពើឥត្របសោជន។៏ 
66 សដ្ើមសហត្ អន ា្ , សដ្ើមសហត្ ខ្ត្មួយ។ 
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រពឹត្ត ិោរណ៏ នថ្ោទី១៨ មីន សោក លន់ នល់ ពិត្ជាមន សស

កូនសសា ខ្ត្មិនជាចលករ ននអនកជាតិ្និយម រ លរបឆុំង

នឹងនសោបាយរបស់សីហន ។ អនកខ្ដ្លនុំម ម ខ្ដ្លគ្នែ ន

នរណាអាចរបខ្កកបាន គឺរទង់សិរមិត្ៈ។ លន់ នល់ 

ជាមួយនឹង សិរមិត្ៈ វារគ្នន់ជាសមិោរ សុំរាប់ធាន

ចុំសពាះជីវកមាា ុំង ននរបជាជាត្ិ សដ្ើមបីបត រូចរនត  ននវាសន

ជាតិ្ខ្មែ រ។ លន់ នល់ ជាពលុំ រឯី សិរមិត្ៈ ជាបញ្ហា  ខ្ដ្លរត្វូ

ោរពលុំ ដូ្ចពលុំ រត្វូោរបញ្ហា  សដ្ើមបីឲរសកុខ្មែ រ សដ្ើរ្ន

សៅរកសសចកត ីចុំសរនីរ ងសរឿង សរពាះរបជាពលរដ្ឋខ្មែ រ រត្វូោរ

សុំទ ះមសល់ថ្ែី សដ្ើមបីឲមានជសរមើសជុំនួសនសោបាយ របស់

សីហន ។ សៅសពលសនះ តួ្នទី របស់រទង់សិរមិត្ៈ គឺជា

អនកបណត ុ ះបណាត ល ននជសរមើសជុំនួសសនះ ឲមានសកើត្

ស ើងជាកមាា ុំជាត្ិ។ 

េភាជាតិ 

សៅឆន ុំ ១៩៧០ អនកសារព៌ត្ិ៍មាន របស់ោខ្សត្ Le Monde 

បានសរសសរថា ោរទុំោក់សសមតចសីហន ពីម មដ្ុំ ខ្ណង ជា

រដ្ឋរបហាររសបចាប់ សរពាះសៅចុំសពាះម មអុំណាចផ្តត ច់ោរ 

វាគ្នែ នោរសរជើសសរសីអវ ីសផ្សងពីផ្ល វូសនះស ើយ។ ចុំណាប់អារ

មែណ៏សនះ វាជា វធីិសាង្គ្សត  របស់សោក លន់ នល់ ខ្ដ្លមាន

សភា គ្នុំរទសោយោត្់យល ់សរពាះសមាជិកភាគសរចើន ជា

អនកជាតិ្និយម ខ្ដ្លសីហន  រពះអងាទ កជាអនកសាត ុំនិយ

ម។ រពះអងាយកោរចងអ ុលសនះ មកោបពណ៏ពួកអនក
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របឆុំងនឹង នសោបាយសងាមនិយម របស់រពះអងាសៅ

ទសវត្ស៥០ ដូ្ចោ៉ា ងសោក ស ឺង ង៉ា កថាញ់ និង អត្ីត្

សមាជិកភាគសរចើន ននគណបកសរបជាធិបសត្យយ ខ្ដ្លជា

អនកជាតិ្និយមសសាះ ខ្ត្បកខ្របថា ជាអនកសាត ុំនិយម។ 

សវាៀត្ នូវសសរកីមែ កន ុងរកបមណាសងាម គឺោរសបាះសឆន ត្ 

សរជើសសរសីសភាជាត្ិសៅឆន ុំ ១៩៦៦ ពួកអនកជាតិ្និយម 

ខ្ដ្លសមោ ុំនិរទ សរោយពីជ័យជុំនះ ននចលនសងាមសនះ 

នុំគ្នន ឈ្រជាសបកេជនត្ុំណាងរាង្គ្សត  សហើយរត្វូបាន របជា

ពលរដ្ឋសបាះសឆន ត្សអាយសធវ ើជាត្ុំណាង។ ដូ្សចនះ សភាជាតិ្

ថ្ែីសនះ មានបកកភាព67នសោបាយមពង់មពស ់ សរពាះពួកអនក

ត្ុំណាងរាង្គ្សតភាគសរចើន ជាអនកមានោរពិសសាធនសោបា

យ។ កន ុងចុំសណាមឥសសរជន ខ្ដ្លសសមតចសីហន  សសន ើឲ

សរជើសសរសីជានយករដ្ឋមង្គ្នត ី68 សភាជាត្ិបានសរជើសយក

សោក លន់ នល់ ខ្ដ្លសោកមានសករ៏ស ែ្ ះជាអនកជាតិ្

និយម និងជាអនកសីហន និយមផ្ង, ខ្ដ្លជាលកេមណា ពីរ

ោុំបាច់ សុំរាប់សុំនចចរកិសាវា របស់សីហន ។ មានត្ុំណាង

រាង្គ្សត មួយចុំនួន ចូលសធវ ើជារដ្ឋមង្គ្នត ី សៅកន ុងរាជរោឋ ភិបាល 

ដឹ្កនុំសោយសោក លន់ នល់ ខ្ដ្លនុំបសងក ើត្ នូវសសវន69 

រវាង សភាជាត្ិ និង រោឋ ភិបាល សដ្ើមបីបុំសររីបសោជន៏ជា

                                       
67 បកកភាព, ភាពោសទ់ ុំ។ 
68 ពីខ្មត្ ោ ឆន ុំ ១៩៦៦ ដ្ល់នថ្ោទ៣ី០ សមសា ឆន ុំ ១៩៦៧។ 
69 សសវន, ោររាប់រកយកជាគ្នន ។ 
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ត្ិ។ សភាជាត្ិសនះ រត្វូបានសសមតច សីហន  បនថយសោយ

មិនចុំសពាះ នូវតួ្នទី ជាអនកាមរតួ្ត្ពិនិត្យសកមែភាព 

ននអុំណាចនីត្ិរបត្ិបត្ត ិ សរពាះរពះអងាបសងក ើត្ បររិោឋ ភិបា

លមួយ មាននិនន ោរសវវងនិយម សដ្ើមប ីពិនិត្យជាម ន នូវ

រគបគ់ុំសរាងនសោបាយ ននរោឋ ភិបាល, ជួនោលរហូត្ 

សចញម មជុំទស់ខ្ត្មតង។ ខ្ត្ សភាជាត្ិ ឆន ុំ ១៩៦៦ មាន

ទមោនន់សោបាយសៅចុំសពាះម ម លបិចរបស់សីហន  ខ្ដ្ល

នុំឲរពះអងាមិនហា នរំោយ សទះបីមានសកើត្ ឧទទ មកមែ

សៅភូមិសុំ ូត្ និង ោរបាត់្មល នួ ត្ុំណាងរាង្គ្សត សវវងនិយម

ពីររបូ គឺសោក សមៀវ សុំផ្ន និង ហ ូ  យន់។ បនទ ប់ពី សោក 

លន់ នល់ ោខ្លងពីដ្ុំ ខ្ណងនយករដ្ឋមង្គ្នត ី សភាជាត្ ិ

បនត សធវ ើសកមែភាពមល នួាមធមែាជាមួយ រោឋ ភិបាល 

ដឹ្កនុំសោយសសមតចសីហន  បនទ ប់មកជាមួយរោឋ ភិបាល

មានស ែ្ ះថា « ោភជ័យច ងសរោយ » ខ្ដ្លមានសសមតច 

ខ្ប៉ាន ន ត្ ជានយករដ្ឋមង្គ្នត ី70 និងមានសោក លន់ នល់ 

ជា ឧបនយករដ្ឋមង្គ្នត ីទី៣, សហើយបនទ ប់មក ជា

ឧបនយករដ្ឋមង្គ្នត ីទី១។ សរោយសពលខ្ដ្លសសមតច ខ្ប៉ាន ន 

ត្ ោខ្លងពីត្ុំ ខ្ណង សសមតចសីហន  សោះរបជ ុំសមាជជាត្ិ

ពិសសស សដ្ើមបីខ្ត្ងាុំងនយករដ្ឋមង្គ្នត ី ដឹ្កនុំរោឋ ភិបាល 

ខ្ដ្លរពះអងាថាវ យ ស ែ្ ះថា រោឋ ភិបាលសរសាចរសង់ជាតិ្។ 

                                       
70 រោឋ ភិបាលសនះខ្ត្ងាុំងពីនថ្ោទី៣១ មករា ឆន ុំ ១៩៦៨, សសមតច ខ្ប៉ាន ន 
ត្ ោខ្លងពីត្ុំ ខ្ណងសៅនថ្ោទី១ សហីា ឆន ុំ ១៩៦៩។ 
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អសថ ិរភាព ននអុំណាចនីត្ិរបត្ិបត្ត ិ ពីឆន ុំ ១៩៦៦ មកដ្ល់

ឆន ុំ ១៩៦៩ ោក់ម ម នូវវបិត្ត ិនសោបាយ ននរបបសងាមរា

ង្គ្សត និយម។ ប៉ា ខ្នត  សភាជាត្ ិវាហាក់ដូ្ចជា ពរងឹងតួ្នទី

របស់មល នួ ជាសាថ ប័ន ននរបជាជាត្ិ សជៀងជា ត្ុំណាង នន

របបសងាមរាង្គ្សត និយម សរពាះមល នួសកើត្សចញពីោរសបាះ

សឆន ត្សសរ។ី ោរវលឹរត្ ប់របស់ សោក លន់ នល់ មក

ដឹ្កនុំរោឋ ភិបាល ខ្ដ្លមានរទង់ សិរមិត្ៈ ជាឧបនយក

រដ្ឋមង្គ្នត ីទី១ និង ោរសបាះសឆន ត្ខ្ត្ងាុំងសោក សចង 

សហង ខ្ដ្លជាឥសសរជន មិនសៅកន ុងវង់ ននពួកអនកជុំនិត្

នឹងសសមតចសីហន  ជារបធានរដ្ឋសភា ក៏ោន់ខ្ត្ពរងឹងតួ្

នទី របស់សភាជាត្ិ កន ុងអុំណាចនីត្ិបញ្ហា ត្ិ និង មានធ

មាែ ន របូ សៅកន ុងមត្ិសាធារណៈ ជាពិសសសសៅកន ុង

មជឈោឋ នអនករាជោរ។ ោរសបាះសឆន ត្យល់រពម71 គុំសរាង

ចាប់បី របស់រោឋ ភិបាល សដ្ើមបីសធវ ើសសរកីមែ សសដ្ឋកិចច និង 

ធានគ្នរ បង្ហា ញថា សភាជាត្ិ ខ្លងសៅកន ុងឥទធិពល 

របស់សសមតចសីហន ។ ទសងវ ើសនះ នុំឲរពះអងា ពិសរាធ រហូត្

រទង់ ហាមមិនឲពួកត្ុំណាងរាង្គ្សត  ចូលរមួរបជ ុំកន ុងសមាជ

ជាត្។ិ រាជរបត្ិកមែជាសកែងសនះ មាន វបិាកផុ្្យពីរាជ

ហទ័យ គឺចង់បុំភ័យរោឋ ភិបាលសរសាចរសង់ជាត្ិថា រពះ

អងា មិនញសញើត្នឹងវាយរបហារសោយចុំសពាះរោឋ ភិបាល

សនះស ើយ ដូ្ចោ៉ា ងម នសបើកសម័យរបជ ុំ ននសមាជជាតិ្ 

                                       
71 សភាជាត្ិសបាះសឆន ត្យល់រពមសៅនថ្ោទី១៥  វចិា ិោរ ឆន ុំ ១៩៦៩។ 
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រពះអងាបញ្ហា ជាសមាោ ត្់ ឲរដ្ឋមង្គ្នត ី ខ្ដ្លជាអនកសីហន 

និយមងប់ម ម ោខ្លងពីម មត្ុំណាង សោយសងឃឹមថា

ចាស់ជាគណរដ្ឋមង្គ្នត ី នឹងស ុំោខ្លងពីត្ុំ ខ្ណង។ ខ្ត្សសច

កត ីសងឃឹមសនះ វារសសោក សរពាះរោឋ ភិបាល ដឹ្កនុំសោយ

រទង់ សិរមិត្ៈ ជានយករដ្ឋមង្គ្នត ីសត ីទី72 ខ្ត្ងាុំងជុំនួសភាា

មៗ នូវត្ុំ ខ្ណងោខ្លងសនះ។ ោរសសរមចចិត្ត 

របកបសោយសសចកត ីោា ហានសនះ ជាោរសលើកទឹកចិត្តដ្ល់

សភាជាត្ ិនិងជាោរបង្ហា ញ នូវសាមគា ីភាព របស់រោឋ ភិ

បាល ចុំសពាះពួកអនកត្ុំណាងរាង្គ្សត  ខ្ដ្លបានសបាះសឆន ត្ 

យល់រពមខ្ផ្នោររបស់រោឋ ភិបាល សទះបីដឹ្ងចាស់ថា ជា

ខ្ផ្នោរផុ្្យនឹងគុំនិត្ ននសសមតចសីហន ។ បនទ ប់ពីសមា

ជាត្ិសលើកទី២៨ វាហាក់បមីានដ្ុំសណើរ ននយ គថ្ែី នន

នសោបាយ ខ្ដ្លនុំសៅរកោរទុំោក់ សសមតចសីហន  ពី

ត្ុំ ខ្ណង។ សភាជាត្ិ កន ុងោរទុំោក់សនះ មានតួ្នទី

សុំខ្ន់ណាស់ សរពាះវាឲរបូភាពជាផ្ល វូចាបជ់ារបរកតី្ សបាះ

សឆន ត្ដ្កហូត្ ត្ុំ ខ្ណងរបម មរដ្ឋពីរពះអងា កន ុងនមមល នួ 

ជាត្ុំណាងរបជាពលរដ្ឋ ខ្ដ្លសនឿយណាយនឹងនសោបាយ 

របស់សីហន  ។ 

                                       
72 សោក លន់ នល់ អស ា្ ើញសៅពាបាលសរាគសៅរបសទសបារាុំង ាុំងពីនថ្ោទី
៣០ ត្ ោ ឆន ុំ ១៩៦៩។ រត្វូដ្ងឹថា សោក លន់ នល់ សៅសពលសនះមានចតិ្ត 
ចងោ់ខ្លងពីត្ុំ ខ្ណងដូ្ចោលពីឆន ុំ ១៩៦៧ ខ្ត្រទង់ សិរមិត្ៈ អនទង ក ុំឲ
សូមោខ្លងសរពាះរទង់ធានដ្ល់គ្នត្ថ់ា រទងន់ងឹដ្កឹនុំរោឋ ភបិាលបាន 
សហើយរោឋ ភិបាលនងឹមានោរគ្នុំរទមាុំទុំពសីភាជាត្ ិ ខ្ដ្លជា ឱោសលអ
មួយសុំរាប់សធវ ើោរខ្កទុំរង់សសដ្ឋកចិចជាត្ិ។ 
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 ដ្ឋប្រហា ប្េរចារ់  

 

បនទ ប់ពីមានបាត្ កមែ ននរបជាកសិករ សៅសមត្តសាវ យ

សរៀង សសមតចសីហន  រពះអងាបានសផ្ាើទូរសលមពីរចាប់ ជា

ភាសាបារាុំង សៅនថ្ោទី១២ មីន និង នថ្ោទី១៣ មីន ឆន ុំ 

១៩៧០ មកថាវ យចុំសពាះមាា របស់រពះអងា មានសសចកត ី

ថា : 

(បកខ្របសរតផ្ល វូោរ) 

« មុ្ុំមានទ កេ រពួយខ្ា ុំងណាស់ សោយបានដ្ុំណឹងអុំពីអុំសពើ

ហិងា ខ្ដ្លបានរបរពឹត្តស ើង ពីសុំណាក់ជនរមួជាតិ្មា ះ 

សៅសលើសាថ នត្ុំណាងទូត្ ននសាធារណរដ្ឋរបជាធិបសត្យយ 

ននសយៀកណាមខ្ងសជើង និង រោឋ ភិបាលបសណាណ ះអាសនន  

ននសយៀកណាមខ្ងត្បូ ង។ មុ្ុំយល់ចាស់ណាស់ នូវមូល

សហត្  ខ្ដ្លនុំបងកឲមានកុំហឹងខ្ា ុំងសនះ, ប៉ា ខ្នត  មុ្ុំសាា ល់ 

ជនរមួជាតិ្ ខ្ដ្លនុំមិនឲមុ្ុំសជឿបានថា គ្នត្់អាចនឹង

របរពឹត្តដ្ល់មា ឹង ខ្ដ្លវាផុ្្យ ពីរបសោជន៏មពង់មពស់ និង 

សករ្ តស ែ្ ះលអ  ននរបសទសសយើង។ ពិត្ណាស់សហើយថា រសកុ

ខ្មែ រ ខ្ដ្លសយើងរសឡាញ់ ជាងជីវតិ្សយើងសៅសទៀត្ ខ្ដ្ល

កុំព ងមានសរគ្នះថាន ក់ ប៉ា ខ្នត  មិនខ្មនយកោរវាយកុំសទច

សាថ នទូត្ ខ្ដ្លនឹងអាចបស ា្ ៀល នូវសរគ្នះថាន ក់សនះបាន។ 

ប៉ា ខ្នត  រត្វូរបរពឹត្ត ដូ្ចខ្ដ្ល របជាជាតិ្ និង កងទ័ព ធាា ប់
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ខ្ត្ចងអ ុលបង្ហា ញ។ មុ្ុំសជឿជាក់ថា រពឹត្ត ិោរណ៏ធោន់ធោរសនះ គឺ

ជាសគ្នលបុំណង និង សរៀបចុំស ើងសោយឥសសរជន មាន

បុំណងនឹងកុំោត្់សោល នូវមិត្តភាព រវាង កមព ុជា និង ជ ុំរ ំ

សងាមនិយម និង សបាះរបសទសសយើង សៅកន ុងនដ្ ននមហា

អុំណាចចរកពរត្ មូលធននិយម។ ឥសសរជនទុំងសនះ 

គ្នត់្គិត្ខ្ត្ពី របសោជន៏ និង បកសពួក របស់គ្នត់្ សរចើន

ជាង អនគត្ ននរបសទស និង វាសន ននរបជារាង្គ្សត ។ 

សោយសគ្នរព និង សោយសសចកត ីរសឡាញ់ » 

 

« មុ្ុំសូមអគ ណោ៉ា ងខ្ា ុំង ចុំសពាះរពះករ ណា ខ្ដ្លមានរពះ

រាជហឬទ័យកន ុងនមរពះរាជបលា ័ង ោត់្វធិានោរ សដ្ើមបី

សធវ ើោរសរមបសរមួល និង សធវ ើឲមានភាពរបរកត្ី នូវោរ

ទុំនក់ទុំនង ជាមួយរបសទសសយៀកណាម ខ្ដ្លជាោរស

សង្គ្ង្ហា ះ ដ្ល់កិត្ត ិយស ននមាត្ ភូមិ និង របជាជាត្ិសយើង 

ខ្ដ្លមានជុំហរអនត រជាត្ិ មិនអាចរបខ្កកបាន និង 

គ្នែ នជសមាា ះសទ ោលពីមួយខ្មកនាងសៅសនះ វាខ្របោា យ

សៅជា មានជសមាា ះោ៉ា ងខ្ា ុំង សៅកន ុង មតិ្សារព៍ាត្៏មាន

អនត រជាត្ ិោប់ពីមានសកើត្រពឹត្ត ិោរណ៏មក។ មុ្ុំចង់បញ្ហច

ក់ ចុំសពាះជនរមួជាតិ្សយើងថា មុ្ុំមិនយល់រពម នូវោររជា

ត្ចូល ននពួកសយៀកក ង និង សយៀកម ញិ និង ោរសរជៀត្

ខ្រជកមាះមកកន ុងកិចចោរ ននរបសទសធិបសត្យយសយើង។ ពី

មសឹលម ញិមុ្ុំបានរបាប់ចុំសពាះ ពួកអនកដ្កឹនុំសូសវៀត្ជា



 

ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត  
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា  

២៦ សីហា ២០១៨ 

125 

មិត្ត។ ខ្ត្បុំណង របស់ពួកអនកឆន ុំនិយមរជលុ វាសលើសអុំពី 

បញ្ហា យួនសៅសទៀត្ គឺ សគសុំសៅនឹងដូ្រ នសោបាយជាន់

មពស់ ននកមព ុជាខ្ត្មតង » 

សបើយកន័យ ននទូរសលមទុំងពីរចាប់សនះមក វភិាគ សគ

មានចុំណាប់អារមែណ៏ថា ាុំងពីសដ្ើមទីមក សសមតចសីហន  

រពះអងា ទ កជាសរសចថា រពឹត្ត ិោរណ៏ ខ្ដ្លកុំព ងសកើត្មាន

ស ើង សៅរសកុខ្មែ រ គឺសុំសៅ របឆុំងខ្ត្មតងនឹង 

នសោបាយ របស់រពះអងា សរពាះវាជាោរបនត  នូវោររបទល់ 

ននវធិានោរ របស់រោឋ ភិបាលសរសាចរសង់ជាតិ្ របឆុំង

នឹងរពះអងា។ ោរយល់ស ើញសោយគ្នែ នោរពិោរណាខ្បប

សនះ គសឺកើត្សចញពីោរកិសវវឆវរបស់រពះអងា ខ្ដ្លទ ក

ដូ្ចជាសកែងសលើកទុំសយើ, សបើមឹងោលណាគឺ យុំឡាុំបា៉ា ឥត្

អាចនរណាលួងបាន។ ខ្ត្នរណាក៏សាា ល់ចាស់ នូវរាជ

កុំហឹងសនះខ្ដ្រ វាបកខ្របសរឿយៗជា ោរសជររបមាទ គ្នែ ន

សុំនចមាត្់ និង ជួនោល រហូត្ដ្ល់សៅសរបើអាមារត្ 

ឲរបរពឹត្ត នូវអុំសពើ សសាសកៀ និង ហិងា ចុំសពាះជនណាខ្ដ្ល

សធវ ើឲរពះអងាមឹង។ 

សដ្ើមបីទប់សាា ត់្ នូវសកមែភាពនសោបាយ ននពួកអនក

របឆុំងនឹងគុំនិត្នសោបាយ របស់រពះអងា រទង់បុំ ខ្បក

រកសួងមហានផ្ទជាបីរកសួង : រកសួងមហានផ្ទ, រកសួង

ោរពារនផ្ទរបសទស និង រកសួងសនត ិស មជាត្,ិ រកសួងទី២ 

និង ទី៣ គឺទទួលបញ្ហា ផ្តទ ល់ពីរពះអងា សហើយរពះអងាខ្ត្ង
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ខ្ត្ខ្ត្ងាុំង អនកសសាែ ះនឹងរពះអងា ឥត្មានលកេមណា ។ 

រគប់នយករដ្ឋមង្គ្នត ីខ្ត្ងាុំង ខ្ត្ងខ្ត្ សូមស ែ្ ះឥសសរ

ជន ពីរពះអងាជានិចច សដ្ើមប ីប ច្ លូកន ុងគណរដ្ឋមង្គ្នត ី, សូមបី 

រោឋ ភិបាលសរសាចរសង់ជាតិ្ ក៏រត្វូរបត្ិបាទត៏្ ាមរាជ

បុំណងសនះខ្ដ្រ។ បួនរកសួង ខ្ដ្លសសមតចសីហន  បងេ ុំ

សោក លន់ នល់ សអាយខ្ត្ងាុំងមន សស របស់រពះអងា គឺ 

ឧបនយរដ្ឋមង្គ្នត ី (សោក អឹង ហ ងសាត្), រកសួងកិចចោរ

បរសទស (រទង់ នសរាត្តម ភូរសិារា), រកសួងកសិកមែ (សោក 

ជួប សៅឌ្ី), រកសួងសឃ្លសនោរ (សោក សទព ជីវសមង), 

រកសួងោរពារនផ្ទរបសទស (សោក វរសសនីយឯក អ ុំ មាណូរ ិ

ន, រកសួងសនត ិស មជាតិ្ (សោក វរសសនីយឯក សូខ្សត  ន ខ្ហវ

ណង់ខ្ដ្ស)។ រកសួងទុំងបួនសនះ មានទុំនក់ទុំនងផ្តទ ល់ 

ជាមួយម នទោល័យរពះរបម មរដ្ឋ ជួនោលទទួលបញ្ហា

ផ្តទ ល់ពីម នទោល័យសនះ សោយមិនមច ីជូនដ្ុំណឹង ជាម ន

ដ្ល់នយករដ្ឋមង្គ្នត ីខ្ថ្មសទៀត្ផ្ង, ខ្ដ្លសគសៅថា ភូមិ

បរមងុទ ក ឬ ភូមិនសោបាយជាន់មពស ់របស់សសមតច រពះ

របម មរដ្ឋ។ សរឿងដ្ុំណាលមួយ គួរសលើកមកសរៀបរាប់សៅទី

សនះ គសឺដ្ើមគុំនិត្ របស់សោក សូខ្សត  ន ខ្ហវណង់ខ្ដ្ស សធវ ើ

អសងកត្ សលើទីាុំងទ័ពសយៀកក ង សៅកន ុងខ្ដ្នដី្ខ្មែ រ។ 

រកសួង របស់សោក ខ្ត្ងខ្ត្ទទួលសសចកត ីរាយោរណ៏ ពី

ភាន កង់្ហរយកោរណ៏អុំពសីកមែភាពពួកសយៀកក ង ខ្ដ្ល

នុំឲសោក មានសដ្ើមគុំនិត្ សធវ ើអសងកត្ជាសមាោ ត់្មួយ រក
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ោរពិត្ រហូត្មានលទធផ្ល គួរឲមានោរបារមភមួយ ដ្ល់

សនត ិស មជាត្ិ សបើសោងាមខ្ផ្នទី ននោរាុំងទ័ពសយៀ

កក ងសៅកន ុងខ្ដ្នដី្ខ្មែ រ។ សោក សធវ ើរបាយរាយោរណ៏

លមអ ិត្មួយ យកសៅឲមិត្តភកត ិសោក គឺ សោក អ ុំ មាណូរនិ 

ខ្ដ្លជារដ្ឋសលខ្រកសួងោរពារនផ្ទរបសទស និង ជាបង

របសុ របស់អនកមាន ង ម៉ាូ និច។ សោក អ ុំ មាណូរនិ បានយក

របាយោរណ៏សនះ សៅទូលសសមតចសីហន ។ រពះអងាទត្រចួ

សហើយ សហើយសួរសុំនួរសៅសោក អ ុំ មាណូរនិថា សត្ើ សូខ្សត  ន 

យល់ដូ្ចសមតច ? សោក សវា ើយថា សបើខ្មែ រមានទុំនស់សោធា 

ជាមួយពួកសយៀកក ង គឺចាស់ជាសគ វាយយករសកុខ្មែ រ

បានខ្ត្ពីរបីនថ្ោខ្ត្ប៉ា សណាណ ះ សរពាះោរាុំងទីទ័ព របស់សគ 

មានយ ទធសាង្គ្សត  និង កលយ ទធសោធាចាស់ោស់ សុំរាប់

ោរពារផ្ង និង វាយល ក មកសលើកងសមមរៈភូមិនធផ្ង។ 

សសមតចសីហន  រពះអងាយករបាយោរណ៏ របគល់សៅ

ឲសោក ឧត្តមសសនីយ ញុឹក ជូ ុង សៅសពលសនះសោក ជា

អគាសសនធិោរ ននកងទ័ពជាត្ិ សដ្ើមបីោត្់ោរ។ បនត ិច

សៅ សោក ញុឹក ជូ ុង បានសោះសៅសោក សូខ្សត  ន ខ្ហវណ

ង់ខ្ដ្ស ជាបនទ ន់ សអាយមកជួបសោកសៅរសកុោក់

សោមទុំងអារធាត្ សហើយសៅកន ុងជុំនួបសនះ សោក ញុឹក 

ជូ ុង បានសត ីបសនទ សសោក ខ្ហវណង់ខ្ដ្ស ជាខ្ា ុំង រហូត្

សរបើពាកយអស សរាះ ដូ្ចោ៉ា ង « ឲកត  » ថាសោក សធវ ើកិចចោរ

លោ ីសលោ ើ គ្នែ នដឹ្ងនសោបាយជាន់មពស់ របស់សសមតច។ 
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បនទ ប់មក សោក ញុឹក ជូ ុង បានបញ្ហា ដ្ល់សោក ខ្ហវណ

ង់ខ្ដ្ស ថាឲសោក ដ្ ត្ឯកសារ ពាក់ពនធនឹងសរឿងសនះ

ទុំងអស់ សហើយក ុំឲនិោយរបាបន់រណាមាន ក់ឲសសាះ។ ខ្ត្ 

សសមតច រពះអងា និោយរបាប់សោក លន់ នល់ ខ្ត្មិន

របគល់ឯកសារឲគ្នត្ ់ ខ្ដ្លនុំឲគ្នត្ ់បនត ចូចិត្ត ជាមួយ 

សោក ខ្ហវណង់ខ្ដ្ស កន ុងឋានៈជាសៅហាវ យផ្តទ ល់ របស់

សោក ខ្ហវណង់ខ្ដ្ស។ ចុំ ខ្ណក សោក សូខ្សត  ន ខ្ហវណង់ខ្ដ្

ស វញិ សោក មានអារមែណ៏ មកចិត្តជាសរចើន សរពាះសោក 

យល់ស ើញថា កិចចោរខ្ដ្លសោកបានសធវ ើសនះ វាមាន

របសោជន៏សុំខ្ន់ណាស់ដ្ល់របសទស ខ្ត្ខ្បរជាទទួលោរ

សត ីបសនទ សសៅវញិ។ 

សៅខ្មក មភៈ ឆន ុំ ១៩៧០ សៅរយៈសពលខ្ដ្លរពះអងាកុំព ង

សថ ិត្សៅរសកុបារាុំង សសមតច បានអន ញ្ហា ត្ សោយមិន

របាប់ជាម នដ្ល់រោឋ ភិបាល ឲយនតសហាះមួយ ដឹ្កថាន ុំសពទយ 

សុំរាប់ពួកសយៀកក ង ច ះដី្ សៅអាោសោនោឋ នសពាចិន

ត្ ង សៅនថ្ោទី១៧ ក មភៈ។ ទសងវ ើសនះ ខ្ដ្លត្រមូវឲសោក លន់ 

នល់  វលឹរត្ ប់មករសកុខ្មែ រ សៅនថ្ោទី១៨ ក មភៈ ជា

របញាប់ ាមសុំសណើរបស់រទង់សិរមិត្ៈ សរពាះរទង់ទ កសរឿង 

សនះ ជាកិចចបណាត លសរឿងសហត្  របស់សីហន  ចុំសពាះរាជរោឋ

ភិបាល។ សៅចុំសពាះម មសោក លន់ នល់ រទង់សិរមិត្ៈ សួរ

រត្ង់ៗថា សត្ើរត្វូសធវ ើដូ្ចសមតច សៅចុំសពាះសរឿងសនះ ? សត្ើ 

សោក លន់ នល់ ដឹ្ងសរឿងសនះខ្ដ្រឬសទ ? សត្ើ ជាោរវាយ
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របហារនសោបាយ របស់សសមតច ចុំសពាះរទង់ សដ្ើមបីឲរទង់

ោខ្លងពីត្ុំ ខ្ណង ? ចុំសពាះរទង់សិរមិត្ៈ សរឿងសនះ វាមាន

គប់គិត្ ពីសុំណាក់កងទ័ពអាោស សទើបយនត សហាះសនះ

អាចច ះដី្បាន ខ្ដ្លនុំឲរទង់ គិត្ថា សោក លន់ នល់ 

សលងខ្លបងពីរ ចុំសពាះរទង់។ ខ្ត្សោក លន់ នល់ ធាន

ភាា មដ្ល់រទង់សិរមិត្ៈ ថាសោក ឥត្ដឹ្ងសរឿងសនះស ើយ 

សហើយ សោក សៅមានសសចកត ីទ កចិត្តទ ុំងរសងុចុំសពាះ

រទង់ សហើយនឹងរត្វូោរវត្តមានរទង់ជាោុំបាច់សៅកន ុងរោឋ

ភិបាល។ អវ ីខ្ដ្លរទង់សិរមិត្ៈបានសធវ ើ សៅសពលអវត្តមាន

សោក លន់ នល់ សៅកន ុងរបសទស សោក លន់ នល់ បញ្ហច ក់

ចុំសពាះរទង់ថា គ្នត្់យល់រពមទុំងអស់ គ្នែ នកន ុងសរតសទ 

សទះបីកិចចោរសុំខ្ន់ៗមា ះ ត្រមូវឲ រទង់សិរមិត្ៈ សោះ

រសាយភាា មៗ មិនោុំបាច់ សួរសោបល់សោកជាម ន។ 

ចសមា ើយទុំងឡាយ របស់សោក លន់ នល់ រត្វូបានបញ្ហច ក់

ថាគ្នត្ ់សរត្ៀមមល នួរចួសហើយ នឹងបនត សធវ ើនសោបាយ ផុ្្យ

ពីនសោបាយជាន់មពស់ វារគ្នន់ខ្ត្រង់ោុំថា សត្ើមានខ្មែ រ

អនកោា ហានណា ហា ន្នសជើងសដ្ើរសលើផ្ល វូសនះ។ វាមាន 

គុំនិត្ប រាណខ្មែ រពីរថា « គ្នែ ននរណា រទ ុំលីទមោន់នគរខ្ត្

មាន ក់ឯងបានសទ » « ក ុំហា នសពក របយ័ត្នសាា ប់ ឥត្

អុំបិលរបោក់ »។ គុំនិត្សនះ ជាទុំសនៀមខ្មែ រ ខ្ដ្លខ្ណនុំ 

ឲខ្មែ រ រទ ុំរស់សៅកន ុងទ កេ សវទន សៅកន ុងសងាម ខ្ដ្លមាន

អនកដឹ្កនុំសឃ្លសៅ។ សរពាះថា ទមោន់ ននោរភ័យខ្ា ច វា
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ោកឫ់សសៅកន ុងសត្ិ ខ្ដ្លនុំឲខ្មែ រសបាះបងស់ោល នូវ

សិទធិរបស់មល នួ។ អវ ីខ្ដ្លជានសោបាយ គឺជាកិចចោរ

មពងម់ពស់ របស់អនកដឹ្កនុំាុំងពីប រាណោលមក សហើយវា

ជា និវារណោឋ ន ខ្ដ្លហាមោច់ខ្ត្ មិនឲរបជារាង្គ្សត សដ្ើរ

ចូលជាោច់ខ្ត្។ អវ ីជាខ្ដ្លជា ោរពិភាកានសោបាយ 

អនកដឹ្កនុំ សគោត្់ទ កថាជាជសមាា ះ ខ្ដ្លវានុំឲខ្បក

បាក់សាមគា ីជាត្ិ សហើយន័យ ននសាមគា ីសនះសទៀត្ គឺរត្វូរមួ

គ្នន សៅជ ុំវញិអនកដឹ្កនុំ។ គុំនិត្ ននរគឹះជាតិ្ ផ្ត ុុំសៅសលើខ្ត្

គុំនិត្ នន « អបោយន73 », ដូ្ចោ៉ា ងទ ករពះមហាកសរត្ 

ជា « មន សស-អាទិសទព »។ ទសសនៈសនះ វាសៅមានមា ឹមសារ 

ជានិចចសៅកន ុងរបជានិករ ខ្ត្វាមិនខ្មន សថ ិត្សៅសលើ 

បដិ្ោរ74 ននសសចកត ីរសឡាញ់ រវាង រពះមហាកសរត្ និង 

របជារាង្គ្សត  ខ្ត្សៅសលើ រំពាត់្រាជអុំណាច នវបងេ ុំឲរបជារាង្គ្សត  

ឲទទួលសាា ល ់ នូវករណីយកិចច របស់មល នួ ចុំសពាះរពះមហា

កសរត្ គ ឺ « សសនហា នូវរាជទណា បត្ត ិ » សរពាះរបជារាង្គ្សត  រស់

សៅ រង់ោុំខ្ត្វត្ថ ុ ខ្ត្មួយគត់្ ពីរពះមហាកសរត្ គឺ  ោរស

ងក ិត្សងក ិន។ 

សសមតចសីហន  រពះអងា ជាអវា ននទសសនៈសនះឯង។ មិន

ខ្ត្ប៉ា សណាណ ះ រពះអងាយកវាមកបុំសបាង សដ្ើមបីសធវ ើឲប គាល

រពះអងា ោា យជា អាទិសទព ខ្ត្មតង ដូ្ចោ៉ា ងរពះអងាាុំង

                                       
73 Culte de personnalité។ 
74 បដ្ិោរ, ភាពមានសៅវញិសៅមក។ 
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មល នួរពះអងាសៅមពស ់ សលើសពីរពះមហាកសរត្សៅសទៀត្។ ជា

ឧទហរណ៏ បនទ ប់ពីរពះបីា របស់រពះអងា នសរាត្តមស រា

រមិត្ (១៨៨៦-១៩៦០) សសាយទិពជងាត្ សៅឆន ុំ ១៩៦០ រពះ

អងា សរបើមសធាបាយ សដ្ើមបី បុំបាត្់ សាថ ប័នរពះមហាកសរត្ 

សោយទ ក រាជបល័ា ងឲសៅទុំសនរ សដ្ើមបីសលើក មល នួរពះអងា

ជាអាទិសទព សរពាះលកេនត ិកៈសនះ ខ្ដ្លអាចឲ រពះអងាសថ ិត្ 

សៅពីសលើរបជាជាត្ិ។ សៅសពលសនះ ពួកអាមារត្ របស់រពះ

អងានុំគ្នន បសងក ើត្ នូវបាត្ ភូត្គ្នែ នោរពិត្ គឺ សៅសពល

រពះចនទសពញបូណ៏មីមតងៗ នុំគ្នន ខ្រសកចងអ ុលថា មានរពះ

ភង្គ្កត រពះសីហន  សៅកន ុងដួ្ងរពះខ្ម, ខ្ត្សបើនរណាមាន កថ់ា

សមើលមិនស ើញ សគនុំគ្នន ថា នរៈសនះ គ្នែ នប ណយសៅកន ុង

មល នួស ើយ។ សីហន  រពះអងាមិនខ្ដ្លហាមរបាប់របជារាង្គ្សត

ក ុំឲសជឿអបិយជុំសនឿសនះស ើយ សរពាះ ោររកា នូវលទធិទ កឲ

របជាករលោង ់ជាមូលោឋ ន ននសីហន និយម។ 

មូលោឋ នសនះឯង ខ្ដ្លជាោុំបិត្មានម មពីរ សបើសរបើវា

មិនរបងុរបយ័នន  វានឹងអាចម មនដ្មល នួឯង។ ដូ្សោន ះ អវ ី

ខ្ដ្លវា នឹងអាចសកើត្ស ើង វាមានសកើត្ស ើង ពិត្ខ្មន 

ចុំសពាះសសមតចសីហន  សរពាះ របបនសោបាយ របស់រពះអងា 

វាមកដ្ល់ទីប ច្ ប់ ដ្បិត្ វាជារបបពិោរ ខ្ដ្លរត្វូដួ្ល

សោយមល នួឯង។ របបសនះ សៅសពលសនះ វាដូ្ចជា ផ្ទះសឈ្ើ

ោស់មួយ ខ្ដ្លមានកសណត ៀរស ីសសរផ្ទះខ្ងកន ុងសសទ ើរខ្ត្

អស់សាច់សឈ្ើ ោុំខ្ត្រលុំ សបើមាន មយល់បក់គួចចុំផ្ទះ។ មយល់
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គួចសនះ គជឺាសមាសោគ ននកាត មួយចុំនួន សកើត្មាន

ស ើងរពមគ្នន  : សភាជាត្ិ អនកជាត្ិនិយម, រោឋ ភិបាល

សរសាចរសង់ជាតិ្ និង សសចកត ីោា ហាន របស់ឥសសរជនមួយ

ចុំនួន ខ្ដ្លហា ននុំគ្នន ច ះទូក សោយមិនគិត្រវល់ថានឹង

រត្វូខ្ចវវាងទសនា  សៅសពលមានពយុ ះសងឃរា។ សត្ើភាព

សមាះម ត្សនះ បញ្ហា ក់ពី អគតិ្ សៅចុំសពាះម មសរគ្នះថាន ក់

ដ្ល់អាាែ  ឬ សសចកត ីោា ហាន សៅកន ុងករណីយកិចច ជាកូន

ខ្មែ រ សៅសពលរបជាជាតិ្ ជួបរបទះនឹងអាសនន  ? ខ្ត្កាត

កុំណត់្ គ ឺ ទឹកចិត្ត រងឹប ឹង ននយ វជន និង អនកសចះដឹ្ង

ខ្មែ រ ទ ុំងរបសទស នុំគ្នន មិនគ្នុំរទ នូវជសរមើសនសោបាយ 

របស់សសត ចសីហន  ខ្ដ្លផុ្្យពីរបសោជន៏ជាត្ិ។ ខ្ត្សៅ

សពលសនះ មានរទង់សិរមិត្ៈ ខ្ដ្លហា នោន់ទង់ ននប ន

ោក រ ជាអនកសដ្ើរម ម នុំកមាា ុំង ននោរខ្កទុំរងរ់បជាជាត្ិ។ 

កមាា ុំងសនះគឺជា ោរបូករមួ ននសសចកត ីសងឃឹមថ្ែី នន

ជីវពលសកត ិ (force vive) របស់របជាជាតិ្ខ្មែ រ។ ប នោក រ គឺ 

ោរសាងសងាមយ ត្តៈ (société juste) សហើយ សងាមយ ត្តៈ គឺ

វាគ្នែ នអវ ីសរតពី សងាមរបជាធិបសត្យយ ខ្ដ្លធាន នូវសសរ ី

ភាព ដ្ល់របជាពលរដ្ឋ។ ោរខ្កទុំរង់ គឺោរបត រូ នូវោរ

រគប់រគងជារដ្ឋ សៅជា ោររគប់រគងជាភាត្កមែ ខ្ដ្ល

មានោរចូលរមួពីកមាា ុំងសសដ្ឋកិចច ននរបជាជាត្ិ។ ោរបត ូ

រសនះ វាសៅចុំសពលសវោ ននោរពិភាកាខ្វកខ្ញកផុ្្យ រវាង 

សោកសសរ ីនិង សោកក មម ុយនិសត  សត ីពី សសដ្ឋកិចចសសរ ីនិង 



 

ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត  
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា  

២៦ សីហា ២០១៨ 

133 

សសដ្ឋកិចចខ្ផ្នោរ។ ចុំសពាះសោកសសរ ី សសរភីាពប គាល 

និង ោររបខ្ជង ខ្ដ្លបណាត លមកពីទីផ្ារចុំហរ វារត្វូខ្ត្

ជាមូលោឋ ន ននសងាមលអ , រឯី សោកក មម ុយនិសត  វញិ យល់

ស ើញថា សងាមលអ  អាចមានសកើត្បានសៅសរោមោរ

ដឹ្កនុំរគប់វស័ិយ របស់បកសក មម ុយនិសត  ខ្ដ្លអាចធាន 

នូវសសរភីាពសមូហជន និង សមូហភាព។ ខ្ត្គុំនិត្ នន

ោរខ្កទុំរង់សៅរសកុខ្មែ រ សៅសពលសនះ វាមិនសថ ិត្សៅសលើ 

ោរទ កទីផ្ារចុំហរ ជាអវ ីទ ុំងអស់ ននសសដ្ឋកិចច សហើយ ទ ក

រដ្ឋ ជាអវ ីឥត្របសោជន៏សសាះសនះស ើយ។ ទីផ្ារសសរ ី រត្វូ

ោុំបាច់ មានសិទធិរដ្ឋ (pouvoir régalien) ដូ្ចោ៉ា ង ម ម

ង្ហរ ននរដ្ឋ កន ុងវស័ិយោរពារជាតិ្, ោរពារសនត ិស មសាធារ

ណៈ និង យ ត្ត ិធម៏ សដ្ើមបី ធាន នូវោរអន វត្តន៏ ននចាប់រ

ដ្ឋ។ សៅរត្ង់ចុំណ ចសនះឯង ខ្ដ្លសសតចសីហន  របរពឹត្តម ស

វាង សោយយក ចលនសងាមរាង្គ្សត និយម មកជុំនួសរដ្ឋ, 

យកអុំណាចរដ្ឋមកសធវ ើជាអុំណាចអញ, យកសសដ្ឋកិចច នន

ខ្ផ្នោរ ជាមសធាបាយសទល សុំរាប់សធវ ើអភិវឌ្ឍន៏ជាតិ្, 

អន ញ្ហា ត្សអាយ កងទ័ពយួនក មម ុយនិសត  មកាុំងទីទ័ព 

សៅកន ុងខ្ដ្នសីមាខ្មែ រ, និង ទ ករបជាបាត្ កមែ ជាអុំសពើ

កបត្់នឹងរបសោជន៏ផ្តទ លរ់បស់រពះអងា។ កុំហ សទុំងឡាយ

សនះ ខ្ដ្លនុំសអាយសកើត្មានស ើង ជាឧបបាត្ិក75 នូវ

កមាា ុំង ននោរោរពារជាត្ិ របស់របជាពលរដ្ឋ ពីរបជា

                                       
75 ឧបបាត្កិ, សកើត្មានសោយមល នួឯង។ 
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ពលរដ្ឋ និង សដ្ើមបីរបជាពលរដ្ឋ។ កមាា ុំងសនះឯង ខ្ដ្លជ ុំ

រ ញសអាយ រាជរោឋ ភិបាលសរសាចរសង់ជាតិ្ និង សភាជាត្ ិ

មត់្គ្នន  សដ្ើមបីសវា ើយនឹងរបជាចុំណង់ សោយប៉ាផ្ាីត្76 ខ្សវង

រក នូវដ្ុំសណាះរសាយរមួ ជាមួយសសតចសីហន  ខ្ត្រពះអងា

រោនសោល គ្នែ នសហត្ ផ្លរតឹ្មរត្វូ នូវរគប់សុំសណើរ របស់

រាជរោឋ ភិបាលសរសាចរសង់ជាត្ ិ ខ្ដ្លរពះអងាមល នួឯង ជា

អនកថាវ យនមដូ្ចន ឹង សដ្ើមបី ពរងឹងន័យ នូវសបសកកមែ នន

ោរសរសាចរសង់របជាជាត្ិ។ ោរបដិ្សសធ របស់សសត ចសីហ

ន  ជាោរមិនអាចយល់បាន សុំរាប់ជនខ្មែ រទ ុំងឡាយ សូ

មបីមាា របស់រពះអងា ក៏មានោរភាា ក់សនះខ្ដ្រ សៅ

ចុំសពាះ រាជរបតិ្កមែអវជិាមានសនះ។ របឈ្រម មនឹងកុំហ ស

វកងសនះ សោក លន់ នល់ ខ្ដ្លជាអនកសីហន និយមមាន ក់ 

ត្រមូវឲសោក សរជើសសរសី ផ្ល វូខ្ដ្លរទង់សិរមិត្ៈ សរជើសយក 

គឺមិនបសណាត យសអាយសសតចសីហន  សរបើអុំណាចហិងា របស់

រពះអងា សដ្ើមបី បនតបុំផ្តា ញជាតិ្ដូ្ចសពវសទៀត្សនះស ើយ។ 

រទង់សិរមិត្ៈ សរត្ៀមមល នួរចួសរសចនឹងសធវ ើរដ្ឋ របហារ សរពាះ

ជាមួយសសតចសីហន  ជាជនផ្តត ច់ោរ វាគ្នែ នមសធាបាយ

សផ្សងសទៀត្សនះស ើយ, ខ្ត្សទះបីោ៉ា ងណារទង់ មិនទ ក

អារមែណ័សនះ ជាកិចចោរផ្តទ ល់មល នួសនះស ើយ, ដូ្សចនះ ោរ

ពសិរគ្នះសោបល់ ជាមួយសោក លន់ នល់ និង នយជន (le 

politique) សុំខ្ន់ៗ ជាោរោុំបាច់។ សោក ឧប គឹម អាង 

                                       
76 សោយប៉ាផ្ាតី្, សោយមុំរបឹងខ្របង, en faisant effort។  
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រត្វូបានរទង់សិរមិត្ៈ សសន ើសអាយសធវ ើោរទក់ទង ជាមួយ

សោក អ និ ាុំ សពលសនះ ជារបធានរដ្ឋសភាសត ីទី សដ្ើមបី

ពិសរគ្នះ អុំពបីញ្ហា ខ្ដ្លនឹងអាចសកើត្មានស ើង រវាងសសតច

សីហន  និង រោឋ ភិបាល77។ សោក អ ិន ាុំ បានផ្តល់

សោបល់ថា មិនោុំបាច់សធវ ើរដ្ឋ របហារអវ ីសទ សរពាះរដ្ឋសភា

ជាត្ិ គ្នុំរទរោឋ ភិបាលគ្នែ នោរកក់សៅសហើយ វារគ្នន់ខ្ត្រ

ោឋ ភិបាល សសន ើជាផ្ល វូោរដ្ល់សភាជាត្ិ សូមសអាយដ្កសស

ចកត ីទ កចិត្ត ពីសសមតចសីហន  ជារពះរបម មរដ្ឋ វាដូ្ចជា

រគប់រគ្ននន់ឹងអាចសធវ ើបាន។ ោរសនន ិោឋ ន របស់សោក គឺ

ថា សរបើមសធាបាយសតត  វាអាចនឹងនុំ បសងក ើត្ នូវបញ្ហា

ឥត្របសោជន៏ ជាមួយសភាជាត្ិ ជាសមពនធមិត្តសៅវញិ

                                       
77 ទុំនក់ទុំនង សោក អ ិន ាុំង នងិ ឧប គឹម អាង ជាទុំនកទ់ុំនងជា
ញាត្ផិ្ង និង ជតិ្សន ិត្សៅកន ុងកិចចោររាជោរផ្ង, ដូ្ចោ៉ា ង សៅរយៈ
សពលឆន ុំ ១៩៤៩-៥០ សោកទុំងពីរ រត្វូបានសោក សាន យ ន ខ្ដ្លជា ោរ
កៈ ( អនកចោរ) ជាមួយសោក ោប ឈួ្ន សដ្ើមបី ខ្សវងរកោរច ះចូល នន
ជនសនះ ជាមួយសសតចសីហន  សរបើជានរិសាសមាោ ត្ ់ សុំរាប់ទក់ទងជាមួយ
ោប ឈួ្ន ាមសោក អ និ ាុំ បារាុំងសៅមានអុំណាចណាស់សៅកន ុង
រកសួងសនត ិស ម សហើយបារាុំងមនិសូវចូលចិត្តសោក ោប ឈួ្នសនះស ើយ។ 
សៅសពលចោរសមាោ ត្់សនះ គិញបារាុំងដ្ឹកសរឿងសនះ សគគុំរាមដ្ល់សោក
ទុំងពីរថាសអាយរបយន័នមល នួ រហូត្សោកទុំងពីរ រត្ូវោក់មល នួមួយរយៈ
សដ្ើមបី ស វត្ត ិភាព សទៀត្ផ្ង។ សៅរត្ូវដ្ងឹថា ទូត្បារាុំង ស ែ្ ះសោក Pierre 
Gorce សៅឆន ុំ ១៩៥៩ ជាអនកយកគសរមាងគុំនតិ្កបត្់ ជាមួយនងឹភសត ុ
ាងផ្ង របស់សោក ោប ឈួ្ន សៅថាវ យសសមតចសីហន  សអាយដ្ឹង។ សួរថា 
សត្ើសហត្ អវ ី បានជាបារាុំងលូកនដ្ចូល កន ុងកចិចោរនផ្ទកន ុងខ្មែ រ ? សរពាះ
បារាុំង មនិចង់សអាយរសកុខ្មែ រ ធាា ក់សៅកន ុងនដ្សហរដ្ឋអាសមរកិ ដ្បតិ្
បារាុំងយល់ស ើញថា ោប ឈួ្ន សរៀបចុំសធវ ើរដ្ឋ របហារ សោយមាន CIA នងិ 
យួនខ្ងត្បូ ង ជាអនកឧបត្ថមភ។ សៅសពលខ្វកសវរលុំសៅោឋ ន របស់សោក 
ោប ឈួ្ន សគស ើញមានដ្ ុំមាស ២៧០ គ.រក. ខ្ដ្លសគសនែត្ថ់ាជាជុំនួយ 
របស ់CIA ចុំសពាះសោក ោប ឈួ្ន សដ្ើមបីសរៀបចុំអុំសពើកបត្់។ សួរថាសត្ើទមោន់
មាសសនះ វាជាភត្ត ុាងរគប់រគ្នន់សុំរាប់សោទប គាលមាន កថ់ា ជាជនកបត្់
ជាត្ិ ជាពិសសសជនសនះ រត្ូវរកមុទហា នសៅោប់ សមាា ប់បាត្់សៅសហើយ ?       
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សទ។ សួរថា សត្ើ សោក អ ិន ាុំ ខ្ដ្លជាអនកសីហន និយម

មាន ក ់ ច ះសហត្ អវ ី បានជាសោក ខ្បរគុំនិត្ របឆុំងនឹង

សីហន  រហ័សខ្បបសនះ ? សរពាះសៅសពលសនះ ោររបឆុំង

នឹង វធីិដឹ្កនុំ របស់សសត ចសីហន  វាជាចរនតនសោបាយ។ 

រត្វូដឹ្ងថា គ្នត់្ជាអនកសីហន និយម ដូ្ចជាឥសសរជន 

ដ្នទសទៀត្ខ្ដ្រ ខ្ត្សោក អ ីន ាុំ ជាអនកបុំសររីបសោជន៏

ជាត្ិ ម នអវ ីទ ុំងអស់ សហើយសោក ខ្ត្ងខ្ត្សែ ័រគចិត្តជា

និចច ទទួលសបសកកមែពិបាកៗ សដ្ើមបីបុំសរជីាត្ិ។ ាមចិត្ត

 វទិា សោក អ ិន ាុំ មាន លកេណៈអាកបបកិរោិ ជាអនក

រតួ្ត្រា (dominance) គឺថា ជាជន ចូលចិត្តរបទល់នឹងប

ញ្ហា ។ មានគុំនិត្ជាអនករបកួត្ ខ្ត្ហា ន ទទួលម សរត្វូ 

និង សគ្នរព  វន័ិយ និង ចាប់ ជាោច់ខ្ត្។ ខ្ត្ងខ្ត្

កុំណត់្ នូវសគ្នលសៅោ៉ា ងមពស់ សហើយ ចង់សអាយអុំណាច

របស់មល នួ រត្វូបានទទួលសាា ល់ពីអនកដ្នទ។ សៅកន ុងោរ

ទុំនក់ទុំនង ជាមួយអស់សគ ខ្ត្ងខ្ត្បង្ហា ញ នូវរបាស័យ

ទក់ទងផ្តទ ល់ ជាវជិាមាន និង គ្នែ នកន ុងសរត រហូត្

ជួនោល នុំរំខ្នដ្ល់អនកដ្នទសៅវញិ។ សៅឆន ុំ ១៩៦៦-

៦៧ សោក អ ិន ាុំ រត្វូបានប ា្ វនត ខ្មែ រសសរពីីររបូ មាន

សោក សៅ បូរ ី និង សៅ មាធូរា  សធវ ើោរទុំនក់ទុំនងជា

សមាោ ត់្ សដ្ើមបីសូមច ះចូល។ សោក ប ជ្ នូភាន ក់ង្ហរ របស់

សោក សៅចរោជាមួយអនកទុំងសនះ សដ្ើមបី រកដ្ុំសណាះ

រសាយថា រត្វូសធវ ើខ្បបោ៉ា ងណា ខ្ត្ជាអក សល អនកទុំង
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សនះ រត្វូបាន ប៉ាូ លីសនសោបាយ របស់សសត ចសីហន  ោប់

បានសៅកន ុងខ្ដ្នដី្ខ្មែ រ សហើយបនទ ប់មក សសត ចសីហន  

បញ្ហា សអាយត្ ោោរសឹកោន់សទសរបហារជីវតិ្។ សរឿង

សនះ សោក អ ិន ាុំ មាន វបិបដិ្សារជីានិចច សរពាះសោក 

យល់ស ើញថា អនកទុំងសនះ មានោររបខ្ហសមល នួ 

សោយសារសគទ កចិត្តមកសលើសោកខ្ា ុំងណាស់ បានជានុំ

គ្នន ោញ់សបាកសគ។ សោក អ ិន ាុំ ខ្ត្ងខ្ត្និោយសរឿង

សនះ ចុំសពាះមិត្តភាោ សោកថា សៅសពលសោកសៅបរសោក 

រពលឹងសោក ចាស់ជា រងឹមល នួណាស់ សៅចុំសពាះម ម 

រពលឹងអនកទុំងពីរសនះ។ កន ុងសរឿងសនះខ្ដ្រ សោក អ ិន ាុំ 

យល់ស ើញថា សសត ចសីហន  ដឹ្ងសរឿងសនះាុំងពីសដ្ើមទីមក 

សហើយរពះអងា សលងខ្លបងសទវដ្ង ជាមួយសោក សហើយ

របខ្ហលជារពះអងា កុំព ងសលងខ្លបងសនះដ្ខ្ដ្ល ជាមួយ

សោក លន់ នល់ ដូ្ចសោក ខ្ត្ងខ្ត្និោយថា 

សបសកកមែ ខ្ដ្លសសមតចសីហន  របគល់សអាយ រាជរោឋ ភិ

បាលសរសាចរសង់ជាត្ិ មានខ្ត្មួយគត់្ គឺពរងឹងោរ

ទុំនក់ទុំនងជាមួយសហរដ្ឋអាសមរកិ ខ្ត្រពះអងា សាប

រពួស នូវសុំដី្ មានភាពមិនចាស់ោស់ ជាមួយសោក លន់ 

នល់ ថា នសោបាយជាមួយយួនក មម ុយនិសត  រត្វូខ្ត្សសើរសរ ី

សមើលស ើងវញិជាោច់ខ្ត្។ ចុំសពាះសោក អ ិន ាុំ ោរ

មិនចាស់ោស់សនះឯង ខ្ដ្លជាកាត មួយខ្ដ្រ បសងក ើត្នូវ

រពឹត្ត ិោរណ៏នថ្ោទី១៨ មីន។ ោរមវ ះសសចកត ីទ កចិត្តសៅសលើ



 

ទាំព័ ប្រវតត ិសស្តេត  
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា  
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សសត ចសីហន សនះឯង ខ្ដ្ល សោក អ ិន ាុំ សសរមចចិត្ត 

ចូលរមួជាមួយសោក លន់ នល់ និង រទង់សរមិត្ៈ ទមាា ក់

សសមតចសីហន  ពីត្ុំ ខ្ណង សោយសរបើ វធីិ រដ្ឋ របហាររសប

ចាប់សនះឯង។ រដ្ឋរបហារ គឺរត្វូសធវ ើោ៉ា ងណា ទមាា ក់សសត ច

សីហន  ជាោច់ខ្ត្ សរពាះជារបសោជន៏ជាត្ិ, រសបចាប់ 

គឺយកចាប់មកអន វត្ត ិ សរពាះជាអុំសពើអហិងា និង មាន

សភាជាត្ិ ជាអនកសសរមច ាមោរសសន ើរបស់រោឋ ភិបាល 

សរពាះជាមូលោឋ ន ននលទធិរបជាធិបសត្យយ។ សពលសនះវា

អាចសធវ ើបាន សរពាះ សភាជាត្ិ និង រោឋ ភិបាល សដ្ើរសលើផ្ល វូ

សរសាចរសង់ជាតិ្របជួសគ្នន  សហើយផ្ល វូសនះ វារបគប់គ្នន  រចួវា 

នុំសៅរក ោររបជល់នឹងនសោបាយ របស់សសមតចសីហន ។ 

 

មានរនត ក្ន ុងភាគទី៣  

 
 
 


