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សសចកតីស្តើម 

លោក លន់ នល់ និង អ្នកអ្ងគម្ចា ស់1 សុ៊ីសុវត្ត ិ សិរមិត្ៈ ជា 

មនុសស ជំនាន់ តត្មួយ។ ទ្រង់ សិរមិត្ៈ លកើត្ លៅថ្ងៃ រ៊ី២២ មក

 

1 លៅកន ុង ទ្រះរាជវងានុវងស ម្ចន លំដាប់ជួរងារ របស់ លសត ច (ពាកយ លទ្បើ 
ជា រូលៅ សំរាប់ សម្ចជិក ទ្រះរាជវងានុវងស - prince et princesse) : ជួរ
ងាររ៊ី១ គឺ ទ្រះអ្ងគម្ចា ស់កសទ្ា និង ទ្រះអ្ងគម្ចា ស់កសទ្ត្៊ី តែល ជា ទ្រះរាជ 
បុទ្ា ឬ បុទ្ត្៊ី របស់ ទ្រះមហាកសទ្ត្ ឬ លសត ច ទ្គងរាជយ ឬ ហ្ល ងួ, ជួរងាររ៊ី
២ គឺ អ្នកអ្ងគម្ចា ស់កសទ្ា និង អ្នកអ្ងគម្ចា ស់កសទ្ត្៊ី តែល ជា ទ្រះរាជ
នាត  (លៅ ទ្បសុ ទ្ស៊ី) របស់ ទ្រះមហាកសទ្ត្, ជួរងាររ៊ី៣ គឺ អ្នកអ្ងគរាជ
វងសកសទ្ា និង អ្នកអ្ងគរាវងសកសទ្ត្៊ី គឺ ជា លៅលួត្ របស់ ទ្រះមហាកសទ្ត្ 
។ លៅជំនាន់ អាណារាបាល បារាងំតសស, លៅកន ុង រិធ៊ីការ ជាផ្ល វូការ 
បារាងំ លគ ទ្បែូច ទ្រះអ្ងគម្ចា ស់កសទ្ា ឬ ទ្រះអ្ងគម្ចា ស់កសទ្ត្៊ី លៅនឹង 
« Duc, Duchesse », អ្នកអ្ងគម្ចា ស់កសទ្ា ឬ អ្នកអ្ងគម្ចា ស់កសទ្ត្៊ី លៅ
នឹង « Comte, Comtesse »  រ ឯ  អ្នកអ្ងគរាជវងសកសទ្ា ឬ អ្នករាជវងស
កសទ្ត្៊ី លៅនឹង « Vicomte, Vicomtesse »។ លសត ចកសទ្ត្៊ី ពាក់ងារអ្វ ៊ីក៏
លដាយ លបើ ម្ចន ស្វវ ម៊ី ជា រាស្តសត  លបើ ម្ចន បុទ្ា លគឱ្យងារ ជា តកវ រ ឯ  
បុទ្ត្៊ី វញិ លគឱ្យងារ ជា ឃុន។ ពាកយ ឃុន ក៏លទ្បើ សំរាប់ ងារ មលហ្ស៊ី របស់ 
លសត ច ទ្គងរាជយ ឬ ក៏ ជា ភរយិា របស់ មហាមស្តនត ៊ីធំៗ, ែូលចនះ ង បាន ជា 
ពាកយ តកវ លគ លទ្បើ ជា រូលៅ សំរាប់ លៅ បុទ្ា ឬ បុទ្ត្៊ី តែល ម្ចន បិា 
ជា រាស្តសត ។ ស្តសត ៊ី ជា រាស្តសត  ម្ចន ស្វវ ម៊ី ជា លសត ច ម្ចន ងារ ជាអ្វ ៊ីក៏លដាយ លគ 
ឱ្យងារ ជា អ្នកម្ចន ង។ អ្នកម្ចន ង មិនអាច ពាក់ ងារ ជា ទ្រះអ្ងគម្ចា ស់
កសទ្ត្៊ី, អ្នកអ្ងគម្ចា ស់កសស្តសត ៊ី និង អ្នកអ្ងគរាជវងសកសទ្ត្៊ី បាន ជា ដាច់
ខាត្ ក៏ែូចគ្នន នឹង បុទ្ា បុទ្ត្៊ី របស់ លសត ចកសទ្ត្៊ី តែល ម្ចន ស្វវ ម៊ី ជា រា
ស្តសត  លនាះតែរ។ តត្លបើ ស្តសត ៊ី ជា រាស្តសត  ទ្ត្ូវ បាន ទ្រះមហាកសទ្ត្ លលើកត្លមក ើត្ 
ជា ទ្រះអ្គគមលហ្ស៊ី, ស្តសត ៊ីលនាះ កាា យ ជា លសត ចកសទ្ត្៊ី លរញសិរធិ គឺថា ទ្ត្ូវ 
លទ្បើ រាជវាកយសរទ ចំលពាះទ្រះអ្ងគ តែល អ្នកម្ចន ង រុំបាន ររួល បុរវសិរធិ 
លនះល ើយ លទ្ពាះ ខ្ល នួ សថ ិត្លៅ ជា រាស្តសត ។ ទ្ត្ូវែឹងថា លៅថ្ងៃ រ៊ី១ មករា ឆ្ន ំ 
១៩០៧ លរើប ម្ចន រាជបញ្ជា ត្ិ អ្នុញ្ជា ត្ ឱ្យ លសត ចទ្ស៊ី ម្ចន សិរធិ លរៀបអា
ពាហ្៏រិពាហ្៏ ជាមួយ បុរស ជា រាស្តសត , លហ្ើយ កូន តែល លកើត្ រ៊ី សមពងស
លនះ ទ្ត្ូវ យក នាមទ្ត្កូល ឱ្រុក ជា នាមទ្ត្កូល របស់ខ្ល នួ លហ្ើយ គ្នា ន
ងារ ជា លសត ច លនាះល ើយ, រ ឯ  លសត ចទ្ស៊ី ជា ភរយិា ជា ម្ចា លនាះ អាច 
រកា ងារ ជា លសត ចបាន។  
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រា ឆ្ន ំ ១៩១៤ លៅ ភន ំលរញ, រ ឯ  លោក លន់ នល់ លកើត្ លៅថ្ងៃ រ៊ី

១៣ វចិា ិកា ឆ្ន ំ ១៩១៣ លៅ ទ្សកុ កំរង់លលើ កន ុង លខ្ត្ត ថ្ទ្រតវង។ 

លោក លកើត្ លៅកន ុង វងសទ្ត្កូល មស្តនត ៊ី ជា  អ្នកបំលរ ឯ រាជការ 

(ជ៊ីា របស់លោក ធ្លា ប់លធវ ើ លៅហាវ ទ្សកុ លៅ លខ្ត្ត លសៀមមរាប 

និង កំរុងធ,ំ លហ្ើយ ជ៊ីារួត្ ធ្លា ប់លធវ ើ លៅហាវ យ លខ្ត្ត កំរង់

ធំ)  រ ឯ  ទ្រង់ សិរមិត្ៈ ជា បុទ្ា របស់ លសត ច ជាមួយ ស្តសត ៊ី ជា រាស្តសត ។ 

ទ្រះអ្ងគ ជា លៅ របស់ ហ្ល ងួ សុ៊ីសុវត្ត ិ។ 

លោក លន់ នល់ និង ទ្រង់ សិរមិត្ៈ ម្ចន វាសនារមួ លៅកន ុង 

ការជំទាស់ នលយាបាយ នឹង សលមតច ស៊ីហ្នុ។ លែើមល ើយ ជា 

រំនាស់ កន ុង វស័ិយ នលយាបាយ លសែឋកិចា នាំរ ឯកស្វយ ចូលលៅ

កន ុង វស័ិយ មលនាគមវជិាា  តែល នាំបលងក ើត្ សស្តងាគ ម លៅទ្សកុតខ្ា រ 

រវាង យួនលយៀកកុង នឹង ស្វធ្លរណរែឋតខ្ា រ លទ្ពាះ សលមតច ស៊ីហ្នុ

ទ្រង់ លធវ ើការអ្ំពាវនាវ ឱ្យរ័រយួនលយៀកកុង វាយទ្បហារ កង

រ័រជាតិ្តខ្ា រ លែើមប៊ី ែលណត ើម អំ្ណាច យកមកវញិ តែល ទ្រះអ្ងគ 

បាត្់បង់ លទ្ពាះ សភាជាត្ិ បានលបាះលឆ្ន ត្ រំោក់ ទ្រះអ្ងគ រ៊ី 

តំ្តណង ទ្រះទ្បមុខ្រែឋ ថ្ន ទ្រះរាជាណាចទ្ក កមព ុជា លៅថ្ងៃ រ៊ី 

១៨ ម៊ីនា ឆ្ន ំ ១៩៧០។ សួរថា លត្ើ រំនាក់រំនង លោក លន់ នល់ 

នឹង ទ្រង់ សិរមិត្ៈ វា ម្ចន ធមាជាត្ិ តបបណា តែល នាំ អ្នក

ទាងំរ៊ីរ ម្ចន លសចកត ៊ីកាា ហាន ហា៊ា ន រមួគ្នន  បំពានវាងំ លែើមប៊ី រំលំ 

 

សរវថ្ងៃ លៅកន ុង ទ្រះរាជវងានុវងស គ្នា នម្ចន ការលគ្នររ រាជទ្បថ្រណ៊ី 
ចាស់ោស់លនាះល ើយ, សួរ ថា មករ៊ី មិនែឹង ? ឬ ក៏ ទ្រះមហាកសទ្ត្តខ្ា រ 
ទ្រះអ្ងគ ទ្បទាន ងារ លដាយ បំពាន លលើ រាជទ្បថ្រណ៊ី សហ្សសវត្ស ? 
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របប សងគមរាស្តសត និយម តែល លៅលរលលនាះ ទ្បជារាស្តសត តខ្ា រ រុក 

ជា លររសសរសត មភ ទ្រទ្រង់ ទ្រះរាជាណាចទ្កតខ្ា រ តែល ម្ចន ស

លមតច ស៊ីហ្ន ុជា អារិលររ រកា រាជនគរ ? ទ្រង់ សិរមិត្ៈ ជា លសត

ច រ ឯ  លោក លន់ នល់ ជា រាស្តសត , ចុះលហ្ត្ុអ្វ ៊ី ក៏បាន ជា លសត ច 

ចូលរមួ បលងក ើត្ របប ស្វធ្លរណរែឋ ជាមួយ រាស្តសត  តែល ជា របប 

ទ្បឆ្ំងនឹង របប រាជានិយម ាម លគ្នលការណ៏ ថ្ន មលនាគម

 វជិាា  ? លោក លន់ នល់ ជា អ្នកបំលរ ឯ ែ៏លស្វា ះម្ចន ក់ លហ្ើយ ជា រ៊ី

ទ្សឡាញ់ បំផុ្ត្ របស់ សលមតច ស៊ីហ្នុ, ចុះលហ្ត្ុអ្វ ៊ី តបរ ជា លោក 

ហា៊ា ន កបត្់ មក លទ្ជើសលរ ឯស យក ទ្រង់ សិរមិត្ៈ ជា ថ្ែគូ កន ុង 

អ្ំលរើកបត្់ របស់គ្នត្់ ? តត្ សួរថា លត្ើ រិត្ ជា អ្ំលរើ កបត្់ ឬ ជា 

កមា វបិាក ថ្ន នលយាបាយ មិនអាចយល់បាន របស់ សលមតច 

ស៊ីហ្នុ តែល នាំឱ្យ លោក លន់ នល់ លធវ ើជលទ្មើស តបបលនាះ ? 

លយើងលឃើញថា វាម្ចនសំនួរ លទ្ចើនជាអ្សងខយយ2 តែលលៅកន ុង 

លសៀវលៅលនះ លយើង ស្វកលបង នឹងបំភា ឺ ាម ការលចះែឹង ម្ចន

កំរតិ្ របស់លយើង អ្ំរ៊ី លហ្តុ្ផ្ល តែល នាំឱ្យ លោក លន់ នល់ 

និង ទ្រង់ សិរមិត្ៈ របួរមួគ្នន បាន លៅចំលពាះមុខ្ អ្ំណាច ហួ្ស

លហ្តុ្ របស់ សលមតច ស៊ីហ្នុ។ 

ទ្ត្វូែឹងថា ទ្បជានុរាស្តសត តខ្ា រ ជា ទ្បជានុរាស្តសត រាជានិយម សហ្សស

វត្ស រុក ទ្រះមហាកសទ្ត្ ជា បិាជាត្ិ និង បិា របស់ខ្ល នួផ្ទទ ល។់ 

លទាះប៊ី សលមតច ស៊ីហ្នុ ទ្រះអ្ងគ បានដាក់ រាជយសមបត្ត ិ លែើមប៊ី 

 

2 អ្សលងខយយ : តែលលទ្ចើនរាប់រុំអ្ស់, តែលរាប់រុំបានទ្បម្ចណរុំអ្ស់។ 
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ថាវ យ ទ្រះរាជបិា របស់ទ្រះអ្ងគ, នលរាត្តម សុរាទ្មិត្ (១៨៨៦-

១៩៦០)3, តត្ បនាទ ប់ រ៊ី បិា ទ្រះអ្ងគ ចូលរ៊ីវងគត្ ទ្រង់ រុំទ្រម 

ល ើងទ្គងរាជយ បនត  លហ្ើយ រុក ស្វថ ប័ន ទ្រះមហាកសទ្ត្ លៅ រំលនរ 

លដាយ ទ្គ្នន់តត្ តត្ងាំង ទ្រះម្ចា ជា ត្ំណាង ស្វថ ប័ន, តត្ 

ទ្បជារាស្តសត តខ្ា រ ភាគលទ្ចើន ដាច់ខាត្ លៅតត្ រុក សលមតច ស៊ីហ្នុ 

ជា មហាកសទ្ត្ ែតែល។ ែូលចនះ រំនាស់ នឹង សលមតច ស៊ីហ្នុ វា 

អាច រុក ជា រំនាស់ នឹង ទ្រះមហាកសទ្ត្ តត្មតង លៅកន ុង ស្វា រត្៊ី 

របស់ ទ្បជារាស្តសត តខ្ា រ។ បតនថមរ៊ីលលើលនះលរៀត្ សលមតច ស៊ីហ្នុ ទ្រះ

អ្ងគ ម្ចន មុខ្ងារ ជា ទ្រះទ្បមុខ្រែឋ អ្ស់មួយជ៊ីវតិ្, លៅកន ុង 

មុខ្ងារលនាះ ង តែល ទ្រះអ្ងគ តងាង ជំទាស់ នឹង រែឋសភា តែល 

លបាះលឆ្ន ត្ រំោក់ ទ្រះអ្ងគ រ៊ីតំ្តណង អ្ស់មួយជ៊ីវតិ្ ថា ជា រែឋ

ទ្បហារ លទ្ពាះ ជា រលងវ ើ មិនទ្សបចាប់4។ តត្ គួរយល់លឃើញតែរថា 

 

3 នលរាត្តម សុរាទ្មិត្ (១៨៨៦-១៩៦០) ល ើង ទ្គងរាជយ លៅថ្ងៃ រ៊ី ៥ ម៊ីនា 
ឆ្ន ំ ១៩៥៥, ចូលរ៊ីវងគត្ លៅថ្ងៃ រ៊ី៣ ម៊ីនា ឆ្ន ំ ១៩៦០ កន ុង ជនាា យុ ៧៤ 
ឆ្ន ំ, លហ្ើយលៅលរល ទ្រះបិា ទ្រះអ្ងគ ចូលរ៊ីវងគត្។ 
4 គោលជំហរ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល គរោចរសង់ជាតិ : 
(ែកទ្សង រ៊ី លសចកត ៊ីទ្បកាស របស់ រាជរដាឋ ភិបាល លទ្ស្វចទ្សង់ជាត្ិ ចុះ 
ថ្ងៃរ៊ី ៥ លមស្វ ឆ្ន ំ ១៩៧០)លៅ ឆ្ន ំ ១៩៦០ បនាទ ប់ រ៊ី ទ្បជាបាត្ុកមា ស
លមតច ស៊ីហ្នុ ទ្ត្ូវ បាន ទ្បកាស ជា ទ្បមុខ្រែឋ អ្ស់មួយ ជ៊ីវតិ្ លដាយ 
ទ្បធ្លន រែឋសភា លៅ កន ុង អ្ងគទ្បជុំ ជា ស្វធ្លរណៈ លដាយ គ្នា ន ការលបាះ
លឆ្ន ត្ ជា មុន។ លទ្កាយ រ៊ី ការទ្បកាស លនះ មក គឺ ទ្គ្នន់ តត្ ម្ចន ការ
រះថ្ែ រ៊ីសំណាក់ ត្ំណាងរាស្តសត  លែើមប៊ី អ្នុម័ត្ ការទ្បកាស លនាះ តត្
ប ុលណាណ ះ។ ផ្ទ ុយលៅវញិ លៅ ថ្ងៃរ៊ី ១៨ ម៊ីនា ឆ្ន ំ ១៩៧០,  បនាទ ប់ រ៊ី ទ្បជា
បាត្ុកមា ទ្បឆ្ំងនឹង ស៊ីហ្នុ, សភាជាត្ិ  បាន ទ្បកាស ែកែំតណង 
ទ្បមុខ្រែឋ អ្ស់មួយ ជ៊ីវតិ្ រ៊ី សលមតច ស៊ីហ្នុ ាម ការលបាះលឆ្ន ត្ ជា ស្វ
ធ្លរណៈ លៅ លលើលវរិកា (s’est prononcé au scrutin public à la tribune) 
: ៩២ សលមាង លចញ រ៊ី ៩២ ម្ចន វត្តម្ចន។ លដាយ អាទ្ស័យ កបួ ន ទ្សប
និយម ថ្ន រទ្មង់ (règle du parallélisme des formes), អ្វ ៊ី តែល សភា
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ទ្រឹត្ត ិការណ៏ ថ្ងៃ រ៊ី១៨ ម៊ីនា ឆ្ន ំ ១៩៧០ ជា រំនាស់ ជា ទ្បវត្ត ិស្វ

ស្តសត  រវាង រាជសកត ិ5 ពាន់ឆ្ន ំ តែល ម្ចន សលមតច ស៊ីហ្នុ ជា អ្វា 

នឹង អ្ំណាចត្ំណាង វយ័លកាង តែល ម្ចន រែឋសភា និង រដាឋ ភិបា

ល បនាទ ប់មក ម្ចន របប ស្វធ្លរណរែឋ ជា អ្វា។ ជលម្ចា ះលនាះ 

វា ម្ចន របូភារ ជា បែិលយាគ ផ្ងតែរ រវាង « គំនិត្ចាស់ និង 

គំនិត្ងា៊ី » លៅកន ុង សងគម បុរាណ និង និចាលភារ តែល ថាស 

ថ្ន គំនិត្ចាស់ ថ្ន ជញ្ា ៊ីង វា ចាស់ ជា ធៃន់ជាង ថាស ថ្ន គំនិត្

ងា៊ី។ វា នឹងអាច ជា ការមិនរិត្ ក៏ វា នឹងអាច ជា ការរិត្ តែល 

លយើង នឹងលលើក មកបកទ្ស្វយ លៅលរលខាងមុខ្លនះ។      

សសងេប ជីវត្បវតតិ របស់សោក លន់ នល ់

បនាទ ប់ រ៊ីបាន សិកា លៅ វរិាល័យ Chasseloup-Laubat លៅ 

រ៊ីទ្កងុ ស្វយហ្គន (ថ្ទ្រនគរ) រ៊ី ឆ្ន ំ ១៩២៨ ែល់ ១៩៣៤។ 

បនាទ ប់មក លោក ទ្ប ងចូល ស្វោ រែឋបាល6 លហ្ើយ សិកា 

 

ជាត្ិ លៅ លរល នុះ បាន បលងក ើត្ ឲម្ចន, សភាជាត្ិ មួយលរៀត្ ក៏ អាច 
លុប វញិ បាន លនាះតែរ។ ែូលចនះ លបើ រែឋសភា លៅ ឆ្ន ំ ១៩៦០ បាន 
តត្ងាំង សលមតច ស៊ីហ្នុ ជា ទ្បមុខ្រែឋ , សភាជាត្ិ លៅ ឆ្ន ំ ១៩៧០ ក៏ 
អាច ែកហូ្ត្ តំ្តណង ទ្រះអ្ងគ បាន តែរ លៅកន ុង រទ្មង់ ចាប់ ែូច
គ្នន ។ ែូលចនះ វា គ្នា ន ចាំបាច់ ម្ចន បរបបញ្ា ត្ិ  យា ង ចាស់ ណា មួយ សំ
រាប់ រំោក់ ទ្បមុខ្រែឋ លនាះល ើយ។ មា ងមួយលរៀត្ សលមតច ស៊ីហ្នុ 
ទាមទារ ថា តំ្តណង របស់ ទ្រះអ្ងគ ជា តំ្តណង អ្ស់មួយ ជ៊ីវតិ្។ ជា ធមា
ា លៅកន ុង រែឋធមានុញ្ា  ឆ្ន ំ ១៩៤៧ លគ លឃើញ ម្ចន តត្ ទ្រះមហាកសទ្ត្  
ម្ចន ក់ គត្់ តែល ររួល តំ្តណង អ្ស់មួយ ជ៊ីវតិ្។ 
5 រាជសកត ិ : រាជអ្ំណាច។ 
6 លែើមល ើយ ម្ចនល ា្ ះ ថា « ស្វោ ទ្កមការ » តែល បារាងំ លគ បលងក ើត្ 
លៅ ទ្សកុតខ្ា រ លៅឆ្ន ំ ១៩១៧ លែើមប៊ី បងាា ត្់បលទ្ងៀន បុគគលិក
លលខាធិការ រែឋបាល (លយាកប័ត្) និង ទ្កឡាបញ្ា ៊ី ត្ុោការ។ អ្នក តែល 
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អ្ស់ រយៈលរល រ៊ីរឆ្ន ំ កន ុង តផ្នក ត្ុោការ។ លទ្កាយរ៊ី បញ្ាប់ 

សិកា លោក ទ្ត្វូបាន តត្ងាំង ជា លៅទ្កម លៅ ត្ុោការ ថ្ន 

លខ្ត្ត លសៀមរាប។ លៅឆ្ន ំ ១៩៣៧ លោក សុំបត រូ មុខ្ងារ ជា 

លៅទ្កម មកជា មស្តនត ៊ី រែឋបាល លៅ លខ្ត្ត កំរង់ចាម។ លៅឆ្ន ំ 

 

អាច ទ្ប ងទ្បតជង ចូលសិកាបាន ទ្ត្ូវម្ចន «  វញិ្ជា បនប័ទ្ត្ បឋម
សិកា »។ រយៈលរលសិកា ២ឆ្ន ំ, កមា វធិ៊ី សិកា ជា ភាស្វតខ្ារ តត្ 
សិសានុសិសស ទ្ត្ូវ លចះអាន និង សរលសរ ភាស្វ បារាងំ កន ុង កំរស់ទាប
មួយ លែើមប៊ី អាច អាន និង ចមាង  កស្វរ ជា អ្កសរបារាងំ។ លទ្កាយ
មកលរៀត្ បារាងំ លគ បលងក ើត្ « តផ្នក អ្នុមស្តនត ៊ី » លហ្ើយ អ្នក តែល អាច 
ទ្ប ងទ្បតជង ចូលសិកាបាន ទ្ត្ូវ ម្ចន  « សញ្ជា ប័ទ្ត្ មធយមសិកា »។ 
តផ្នកលនះ គឺ សំរាប់ បងាា ត្់បលទ្ងៀន អ្នុមទ្ន៊ី រែឋបាល និង ត្ុោការ 
(ភូឈួយលៅទ្កម)។ រយៈលរលសិកា ២ឆ្ន ំ, កមា វធិ៊ី សិកា ជា ភាស្វបារាំ
ង។ លទ្កាយមកលរៀត្ លៅ សម័យ ទ្សកុតខ្ា រ  ករាជយ បារាងំ លគ បលងក ើត្ 
តផ្នក « វរៈមស្តនត ៊ី » លហ្ើយ អ្នក តែល អាច ទ្ប ងទ្បតជង ចូលលរៀនបាន 
ទ្ត្ូវម្ចន បរញិ្ជា បត្យ ចាប់ ឬ លសែឋកិចា ឬ ទ្បវត្ត ិស្វស្តសត  និង ភូមិស្វស្តសត  
ឬ្ អ្នុមស្តនត ៊ី តែល ម្ចន សញ្ជា ប័ទ្ត្ តផ្នក អ្នុមស្តនត ៊ី លហ្ើយ បំលរ ឯ រាជការ 
កន ុង រយៈលរល ម្ចន កំរតិ្មួយរយៈ។ តផ្នក វរៈលនះ គឺ សំរាប់ បងាា ត្់
បលទ្ងៀន វរៈមស្តនត ៊ី រែឋបាល, រូត្ និង លៅទ្កម។ បារាងំ លគ បិរ តផ្នក លយា
កបប័ទ្ត្ និង ទ្កឡាបញ្ា ៊ី ត្ុោការ លហ្ើយ ែូរ ល ា្ ះ « ស្វោភូមិនទ  រដាឋ បា
ល »។ ស្វោលនាះ ទ្ត្ូវបាន សលមតច ស៊ីហ្នុ បិរទាវ រ លៅ រសសវត្ស ៦០ 
បនាទ ប់ រ៊ី ម្ចន លកើត្ ជលម្ចា ះមួយ រវាង សិសានុសិសស ជាមួយនឹង 
នាយកដាឋ ន ស្វោ សត ៊ីរ៊ី ត្ទ្មូវឱ្យ សិសានុសិសស ពាក់  កសណាឋ ន។ លៅ
ជំនាន់ ស្វធ្លរណរែឋតខ្ា រ ស្វោលនះ បានលបើកទាវ រល ើងវញិ ែូរ ល ា្ ះ 
« ស្វោជាត្ិ រែឋបាល »។ ទ្ត្ូវែឹងថា សិសានុសិសស តែល ចូលទ្ប ង
ទ្បតជង ចូល តផ្នក អ្នុមស្តនត ៊ី លទ្ចើន តត្ សិសានុសិសស ថាន ក់រ៊ី១ ថ្ន វរិា
ល័យ លរើបអាចម្ចន សងឃឹមលទ្ចើន នឹងអាច ទ្ប ងជាប់ លទ្ពាះ ម្ចន កំ
 រតិ្ ចំនួន សិសស លៅ ជំនាន់ និមួយៗ, ែូលចនះ ម្ចន ការទ្បកួត្ទ្បតជង
គ្នន  ខាា ំងណាស់ លែើមប៊ី លៅអ្៊ី ស្វោ។ ែូច ករណ៊ី លោក លន់ នល់ និង 
ទ្រង់ សិរមិត្ៈ។ ស្វោលនះ លៅលទ្កាម ការទ្តួ្ត្ទ្ា របស់ បារាងំ រហូ្ត្ 
ែល់ សលមតច ស៊ីហ្នុ បិរទាវ រ ស្វោ។ ែូលចនះ អ្នក តែល ម្ចន សញ្ាប័ទ្ត្ 
ថាន ក់ វរៈមស្តនត ៊ី, មហាវរិាល័យ មួយចំនួន លៅ ទ្សកុបារាងំ លគ ផ្តល់ លរធ
ភារ ឱ្យលធវ ើ និលកខបបរ ថាន ក់ បណឌ ិត្ ជំនាញ កន ុង វសិ័យ ចាប់ រែឋបាល 
និង បណឌ ិត្ មហាវរិាល័យ បាន។          
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១៩៤៥ ថ្ងៃ រ៊ី៩ តខ្ ម៊ីនា កងរ័រ ជប ុន បាន រំោយ អាជាា ធរ 

បារាងំ លៅ ឥណឌ ចូិន លដាយ ចាប់ ជនជាត្ិបារាងំ ទាងំអ្ស់ 

ដាក់ រនធនាគ្នរ លហ្ើយ លៅ ទ្សកុតខ្ា រ អាជាា ធរ ជប ុន លសន ើឱ្យ 

ហ្ល ងួ ស៊ីហ្នុ ទ្បកាស  ករាជយ លៅថ្ងៃ រ៊ី១២ ម៊ីនា, លៅតខ្ ឧស

ភា លោក លន់ នល់ ទ្ត្វូបាន រាជការតខ្ា រ តត្ងាំង ជា លៅហាវ

សយ លខ្ត្ត ទ្កចះ បនាទ ប់មក ជា អ្គគសន ងការ ថ្ន នគរបាលជា

ត្ិ។ បនាទ ប់ រ៊ីចប់ សស្តងាគ ម លោក លលើករ៊ី២, ជប ុន ចាញ់ ស

ស្តងាគ ម លហ្ើយ បារាងំ វលិទ្ត្ ប់មកទ្តួ្ត្ទ្ា ទ្សកុតខ្ា រវញិ, លៅ

ឆ្ន ំ ១៩៤៦ លោក លន់ នល់ ទ្ត្វូបាន រាជរដាឋ ភិបាលតខ្ា រ 

តត្ងាំង ជា អ្នកែឹកនាំ គណទ្បតិ្ភូតខ្ា រ ចូលរមួ ជាមួយ 

អាជាា ធរ បារាងំ ចរចា នឹង រាជរដាឋ ភិបាលថ្ង លែើមប៊ី ឱ្យលគ 

ទ្បគល់ លខ្ត្ត បាត្់ែំបង មកឱ្យតខ្ា រវញិ។ បនាទ ប់ រ៊ី លសៀម 

ទ្បគល់ លខ្ត្ត បាត្់ែំបង លោក លន់ នល់ បនត  លបសកកមា 

លរៀបចំ រែឋបាលលខ្ត្តលនះ ល ើងវញិ លហ្ើយ បនាទ ប់មក ទ្ត្ូវ 

តត្ងាំង ជា អ្ភិបាល លខ្ត្ត លៅឆ្ន ំ ១៩៤៧។ មកែល់ ឆ្ន ំ 

១៩៥១ លោក ជា ទ្បធ្លន គណបកស នលយាបាយ ល ា្ ះ « លខ្មរ

ប ុននការ » លែើមប៊ី ចូលរមួ លបាះលឆ្ន ត្ លទ្ជើសលរ ឯស ត្ំណាងរាស្តសត , 

ប ុតនត  មិនបាន ររួល អាសនៈ លៅកន ុង សភាជាត្ិ លនាះល ើយ។ 

លៅឆ្ន ំ ១៩៥២ ហ្ល ងួ ស៊ីហ្នុ បានតត្ងាំង លោក លន់ នល់ ជា 

លមបញ្ជា ការ ទ្បត្ិបត្ត ិការសឹក លៅ លខ្ត្ត បាត្់ែំបង, ម្ចន 

ឋាននតរស័កក ិ ជា វរលសន៊ីយលទា ថ្ន កងរ័រ លជើងលគ្នក, ទ្បឆ្ំង

នឹង យួនលយៀកមិញ និង ចលនា តខ្ា រឥសសរៈ របស់លោក សឹង 
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ង ុកថាញ។់ បនាទ ប់ រ៊ី សនន ិសិរធ រ៊ីទ្កងុ ហ្សឺតណវ លៅឆ្ន ំ ១៩៥៤, 

លោក លន់ នល់ ទ្ត្វូបាន តត្ងាំង ជា ទ្បធ្លន គណកមាការ 

ចំរុះ បលងក ើត្ល ើង លៅកន ុង ទ្កបខ្ណឌ  ថ្ន សនន ិសិរធលនាះ លែើមប៊ី 

រិនិទ្ត្ ការែករ័រ របស់ យួនលយៀកមិញ លចញរ៊ី កមព ុជា។ មក

ែល់ឆ្ន ំ ១៩៥៥ លោក លន់ នល់ ទ្ត្វូបាន ត្លមា ើង ឋាននតរស័កក ិ 

ជា ឧត្តមលសន៊ីយ លហ្ើយ ទ្ត្ូវបាន ហ្ល ងួ ស៊ីហ្នុ តត្ងាំង ជា 

អ្គគនាយលសនាធិការ ថ្ន កងរ័រ លខ្មរភូមិនទ។ លៅឆ្ន ំ ១៩៥៩, 

លោក លន់ នល់ ទ្ត្វូបាន តត្ងាំង ជា អ្គគលមបញ្ជា ការ ថ្ន 

កងរ័រលខ្មរភូមិនទ  និង ជា រែឋមស្តនត ៊ី ទ្កសួង ការពារជាត្ិ តែល

ម្ចន សលមតច ជា នាយករែឋមស្តនត ៊ី លហ្ើយ លោក រកា តំ្តណង រែឋ

មស្តនត ៊ី លៅកន ុង គណរែឋមស្តនត ៊ី បនតបនាទ ប់មក។ មកែល់ឆ្ន ំ ១៩៦៦ 

ទ្ត្វូបាន សភាជាត្ិ លទ្ជើសលរ ឯសលោក ជា នាយករែឋមស្តនត ៊ី។ 

លទ្កាយរ៊ី ម្ចនលទ្គ្នះថាន ក់ រងយនត , លោក បានោតលងរ៊ី

តំ្តណង លៅឆ្ន ំ ១៩៦៧។ រ៊ីឆ្ន ំ ១៩៦៨ ែល់ ១៩៦៩ លោក ទ្ត្ូវ 

បាន តត្ងាំង ជា ឧបនាយករែឋមស្តនត ៊ី រ៊ី៣ បនាទ ប់មក រ៊ី១ 

លៅកន ុង រែឋភិបាល ែឹកនាំលដាយ សលមតច តប ន នុត្ លហ្ើយ 

បនាទ ប់មក ទ្ត្ូវបាន សភាជាត្ិ តត្ងាំង ជាងា៊ី ជា នាយករែឋ

មស្តនត ៊ី។ លៅថ្ងៃ រ៊ី១៨ ម៊ីនា ឆ្ន ំ ១៩៧០, រែឋសភា បានលបាះលឆ្ន ត្ 

រម្ចា ក់ សលមតច ស៊ីហ្នុ រ៊ីមុខ្ែំតណង ទ្បមុខ្រែឋ លៅលរលទ្រង់ 

កំរុង លធវ ើ រាជរសសនាកិចា ជា  កជនលៅ ទ្បលរសបារាងំ, 

ែូលចនះ លោក លចង លហ្ង ជា ទ្បធ្លនរែឋសភា បានកាា យ ជា 

ទ្បមុខ្រែឋ ជំនួស ទ្រះអ្ងគ។ សស្តងាគ ម បានផ្ទ ុះល ើង តែល ម្ចន 
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កងរ័រលយៀកកុង និង រណសិរយ បទ្ងួបបទ្ងួមជាតិ្តខ្ា រ ែឹកនាំ 

លដាយ សលមតច ស៊ីហ្នុ រ៊ី រ៊ីទ្កងុ លប កាំង ជា អ្នកវាយទ្បហារ 

កងរ័រជាតិ្តខ្ា រ លដាយ គ្នា នទ្បកាស ជាមុន។ ស្វធ្លរណរែឋតខ្ា រ 

បានទ្ត្វូទ្បកាសល ើង លៅថ្ងៃ រ៊ី៩ ត្ុោ ឆ្ន ំ ១៩៧០។ រែឋសភា

ជាត្ិ បានកាា យលៅជា រែឋសភា ធមានុញ្ា  លែើមប៊ី ាក់តត្ រែឋធមា

នុញ្ា ងា៊ី, ប ុតនត  លៅថ្ងៃ រ៊ី១២ ម៊ីនា ឆ្ន ំ ១៩៧២, លោក លន់ នល់ 

បានទ្បកាស ាំង ខ្ល នួលោក ជា ទ្បធ្លនាធិបត្៊ី បនាទ ប់ រ៊ី 

លោក លចង លហ្ង បាន ោតលង រ៊ី តំ្តណង ទ្បមុខ្រែឋ។ លៅថ្ងៃ 

រ៊ី៣០ លមស្វ ឆ្ន ំ ១៩៧២ រែឋធមានុញ្ា  ថ្ន ស្វធ្លរណរែឋតខ្ា រ ទ្ត្ូវ

បានអ្នុម័ត្, បនាទ ប់មកលៅថ្ងៃ រ៊ី៤ មិងុនា ឆ្ន ំ១៩៧២, លោក 

លន់ នល់ បានជាប់លឆ្ន ត្ ជា ទ្បធ្លនាធិបត្៊ី។ លោក ែឹកនាំ 

នលយាបាយ និង សស្តងាគ ម ការពារ បូរណភាររឹកែ៊ី តខ្ា រ រហូ្ត្ 

ែល់ ថ្ងៃ រ៊ី ១ លមស្វ ឆ្ន ំ ១៩៧៥, ថ្ងៃ តែល លោក ចាកលចញ រ៊ី 

ទ្សកុតខ្ា រ លែើមប៊ី លបើកទាវ រចំហ្រ ឱ្យម្ចន ការចរចា រវាង ភាគ៊ី តខ្ា រ 

ស្វធ្លរណរែឋតខ្ា រ នឹង រាជរដាឋ ភិបាល បទ្ងួបបទ្ងួមជាតិ្តខ្ា រ 

ែឹកនាលំដាយ សលមតច ស៊ីហ្នុ លែើមប៊ី បញ្ាប់ សស្តងាគ ម រវាង តខ្ា រ 

នឹង តខ្ា រ។ លោក បានររួលអ្និចាកមា លៅថ្ងៃ រ៊ី១៧ វចិា ិកា ឆ្ន ំ 

១៩៨៥ កន ុង ជនាា យុ ៧២ ឆ្ន ំលៅ រែឋកាល៊ីហ្វ ័រន៊ី លៅ សហ្រែឋអា

លមរកិ។ 
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ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកលបង ១៧ មិថុន ២០២០ 

សសងេប ជីវត្បវតតិ របស់អ្នកអ្ងគមាា ស់ សុីសវុតតិ សិរមិតៈ 
លសត ច សិរមិត្ៈ ទ្រង់ សិកា លៅ វរិាល័យ Chasseloup-Laubat 

លៅ រ៊ីទ្កងុ ស្វយហ្គន (ថ្ទ្រនគរ)។ ទ្រង់ បានចូល បំលរ ឯ រាជការ 

កន ុង នាយកដាឋ ន រែឋបាល លផ្សងៗ។ បនាទ ប់មក ទ្ត្វូបាន ហ្ល ងួ 

ស៊ីហ្នុ ទ្បគល់ លបសកកមា លធវ ើការចរចា ជាមួយ ទ្កមុ តខ្ា រឥសស

រៈ លហ្ើយ លជាគជ័យ ែ៏ ធំមួយ របស់ ទ្រង់ គឺ ការចរចា ជាមួយ 

ដាប ឈួន, លម តខ្ា រឥសសរៈ ែ៏សំខាន់ម្ចន ក,់ តែល នរៈលនះ សុខ្

ចិត្ត ដាក់អាវុធ ចុះចូល រាជរដាឋ ភិបាល លៅឆ្ន ំ ១៩៤៩។  វធិ៊ី 

បុណយអ្ធិកអ្ធមមួយ បានលរៀបចំល ើង លដាយ រាជរដាឋ ភិបាល 

លៅ អ្ងគធ ំររួល ដាប ឈួន និង ទ្កមុគ្នត្់ ចំនួន ៤០០ នាក់ 

ចូលខ្ល នួ ថាវ យអាវុធ ែល់ ហ្ល ងួ ស៊ីហ្នុ។ លៅលរល ទ្រះបូជន៊ីយ

កិចា, ទ្រង់ សិរមិត្ៈ ចូលខ្ល នួ បំលរ ឯកងរ័រ ជា វរលសន៊ីយ ក ថ្ន 

កងរ័រ លជើងលគ្នក។ ទ្រង់ ធ្លា ប់ កាន់តំ្តណង ជា អ្គគនាយ

លសនា ថ្ន កងរ័រលខ្មរៈភូមិនទ ។ លទ្កាយមកលរៀត្ ទ្រង់ បាន 

ទ្ត្វូតត្ងាំង លទ្ចើនែង ជា សម្ចជិក ថ្ន រាជរដាឋ ភិបាល : លៅ

ឆ្ន ំ ១៩៥២ ជា លរសរែឋមស្តនត ៊ី ទ្កសួងការពារជាត្ិ, ប ុស្ត  និង រូរ

គមនាគមន៏ តែល ម្ចន ហ្ល ងួ ស៊ីហ្នុ ជា នាយករែឋមស្តនត ៊ី, លៅ

ឆ្ន ំ ១៩៥៣ លៅកន ុង គណរែឋមទ្ន៊ីត  ែឹកនាំលដាយ លោក តប ន នុ

ត្ ជា រែឋមស្តនត ៊ី ទ្កសួង ការបរលរស បនាទ ប់មក ជា រែឋមស្តនត ៊ី 

ទ្កសួងការពារជាត្ិ រហូ្ត្ ែល់ឆ្ន ំ ១៩៥៥។ លៅឆ្ន ំ ១៩៥៧ ទ្រង់ 

ចូលរមួ លៅកន ុង គណៈរែឋមស្តនត ៊ី ែឹកនាំលដាយលោក សឺុម វា៉ា  ជា 

រែឋមស្តនត ៊ី ទ្កសួង ការពារជាត្ិ, រ័ត្្ម្ចន និង លរសចរណ៏។ ចាប់



ទំព័រ 14 sur 59 

លន ់នល ់- សរិមិតៈ : សត្តវូ ឬ មតិត ? 

ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកលបង ១៧ មិថុន ២០២០ 

រ៊ីឆ្ន ំ ១៩៥៨ ទ្រង់ ែកខ្ល នួ លចញរ៊ីឆ្កនលយាបាយ រហូ្ត្មក

ែល់ឆ្ន ំ ១៩៦២, ទ្រង់  វលិទ្ត្ ប់មក បំលរ ឯ ជាតិ្វញិ កន ុង តំ្តណង 

ជា អ្គគរាជរូត្ : លៅ ទ្បលរស ចិន ទ្បជាម្ចនិត្ (១៩៦៤-

១៩៦៦), លៅ ទ្បលរស ជប ុន (១៩៦៦-១៩៦៧)។ ទ្រង់ វលិទ្ត្ ប់ 

ចូលទ្សកុតខ្ា រវញិ លហ្ើយ លៅឆ្ន ំ ១៩៦៩ បានចូលរមួ ជា 

សម្ចជិក ថ្ន គណៈរែឋមស្តនត ៊ី ែឹកនាំលដាយលោក លន់ នល់ ជា 

ឧបនាយករែឋមស្តនត ៊ី រ៊ី១ ររួលបនទ ុក ទ្កសួង មហាថ្ផ្ទ, សនត ិសុខ្ 

និង កិចាការស្វសនា។ លៅលរល លោក លន់ នល់ មករាបាល

លរាគ លៅទ្សកុបារាងំ, ទ្រង់ សិរមិត្ៈ រការា៉ា ប់រង បលណាត ះអាសនន  

មុខ្ងារ នាយករែឋមស្តនត ៊ី ជំនួស លោក លន់ នល់ រ៊ី ថ្ងៃ រ៊ី៣០ 

ត្ុោ ឆ្ន ំ ១៩៦៩ ែល់ ថ្ងៃ រ៊ី៦ កុមភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧០។ ចាប់រ៊ីឆ្ន ំ 

១៩៧០ ទ្រង់ សិរមិត្ៈ កាា យ ជា សទ្ត្ូវ នលយាបាយ នឹង សលមតច 

ស៊ីហ្នុ តែល ជា លហ្តុ្មួយ ថ្ន ការរំោក់ សលមតច ស៊ីហ្នុ រ៊ី ត្ំ

តណង។ ទ្រង់ ជា តួ្ ចមបង មួយ ថ្ន ការបលងក ើត្ ស្វធ្លរណរែឋតខ្ា រ 

លទាះប៊ី ទ្រង់ ម្ចន កំលណើត្ លៅកន ុង ទ្រះរាជវងានុវងស។ លៅកន ុង 

សម័យ ស្វធ្លរណរែឋតខ្ា រ ទ្រង់ លធវ ើ សហ្ការ ជា អ្ចិថ្ស្តនតយ្ នឹង 

លោក លន់ នល់ រហូ្ត្ ែល់ នរៈជនលនះ ចាកលចញ រ៊ី ទ្សកុតខ្ា រ 

លៅ ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ លៅលរល តែល រួក ទាហាន តខ្ា រទ្កហ្ម ចូល

មក កាន់កាប់ រ៊ីទ្កងុ ភន ំលរញ ទ្រង់ សិរមិត្ៈ លភៀសខ្ល នួ លៅ 

ស្វថ នរូត្ បារាងំ, ប ុតនត  រួក តខ្ា រទ្កហ្ម ទាមទារ ជា ដាច់ខាត្ 

ឱ្យទ្បគល់ខ្ល នួទ្រង់ រុំលនាះលស្វត្ រួក លគ នឹងវាយ សទ្មកុ ចូល

លៅចាប់ខ្ល នួ, ែូលចនះ ង ទ្រង់ ក៏សុខ្ចិត្ត លចញ រ៊ី ស្វថ នរូត្ ឱ្យ 
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រួកតខ្ា រទ្កហ្ម នាំយក លៅ សម្ចា ប់លចាល តែល គ្នា ន នរណា 

ែឹងចាស់ ថា លៅ ថ្ងៃណា និង លៅ រ៊ីកតនាងណា ល ើយ។ ទ្ត្វូ ែឹង 

ថា មុននឹងអ្គគរែឋរូត្ សហ្រែឋអាលមរកិាំង ចាកលចញ រ៊ី ទ្សកុ

តខ្ា រ, លោក បាន លសន ើ ែល់ ទ្រង់ ឱ្យចាកលចញ រ៊ី ជាមួយនឹង

គ្នត្់ តត្ ទ្រង់ បែិលសធ មិនទ្រម រត្់លចាល ទ្បជារលរែឋតខ្ា រ 

លដាយ សត ៊ីបលនាទ ស ែល់ សហ្រែឋអាលមរកិ ថា លបាះបង់លចាល 

ទ្បជារលរែឋតខ្ា រ តែល តត្ងតត្ រុក សហ្រែឋអាលមរកិ ជា អ្នក

ការពារ លសរ ឯភារ លដាយ លសចកត ៊ីសងឃឹម7។ 

 

7 ន័យ កន ុង សំបុទ្ត្ របស់ទ្រង់ សិរមិត្ៈ សរលសរ ជា ភាស្វ បារាងំ លផ្ាើ 
ចំលពាះ លោក អ្គគ រែឋរូត្ សហ្រែឋអាលមរកិ ទ្បចាំ លៅ ស្វធ្លរណរែឋតខ្ា រ 
លែើមប៊ី បញ្ជា ក់ រ៊ី លហ្ត្ុផ្ល តែល ទ្រង់ មិនទ្រម ចាកលចញ រ៊ី ទ្សកុតខ្ា រ : 
 

 កឧត្តម និង មិត្តជារ៊ីរាប់អាន, 
 

ខំុ្្សូមអ្រគុណចំលពាះលិខ្ិត្ របស់ កឧត្តម និង ការផ្តល់លរធភារ នាំ 
ខំុ្្ លៅរក លសរ ឯភារ បាន។ ប ុតនត  ខំុ្្ រុអំាច ចាកលចញ ាម រលបៀប 
កំស្វក តបបលនះលរ។ លៅកន ុង ករណ៊ី របស់ខំុ្្ និង ជា រិលសស ករណ៊ី 
មហាទ្បលរស របស់ កឧត្តម, ខំុ្្ មិនតែល លជឿ មួយតភាត្ណា ថា អ្នក 
នឹងអាច ម្ចន ែួងចិត្ត លបាះបង់លចាល ទ្បជារលរែឋមួយ តែល លទ្ជើស
លរ ឯស លសរ ឯភារ។ អ្នក បានបែិលសធ ការពារលយើង លហ្ើយ លយើង ក៏មិន
អាចលធវ ើអ្វ ៊ីបានលរ។ អ្នក ចាកលចញ, ខំុ្្ ម្ចនតត្ ទ្បសិរធររ ជូនអ្នក និង 
ទ្បលរស របស់អ្នក  ររួលបាន នូវ សុភមងគល លៅលទ្កាមវហិាស៏លនះ។ 
ប ុតនត  សូមអ្នក ទ្ជាបជាក់ចាស់ ថា ទ្បសិនលបើ ខំុ្្ ទ្ត្ូវស្វា ប់ លៅរ៊ីលនះ 
ភាា ម និង លៅកន ុង ម្ចត្ុភូមិ របស់ខំុ្្ តែល ជារ៊ីទ្សឡាញ់ របស់ខុ្្ំ, មរណៈ
ភារលនះ វា គ្នា នអ្វ ៊ី  ជា គរុភារ សំរាប់ ខ្ល នួខំុ្្ល ើយ លទ្ពាះ មនុសសលោក
លយើង វា តត្ងតត្ ស្វា ប់ លៅថ្ងៃណាមួយ ជា រុំខាន។ ខំុ្្ បានទ្បទ្រឹត្ត តត្ 
កំហ្ុសមួយគត្់ គឺ : ម្ចន ជំលនឿ លលើ របូអ្នក និង ទ្បជាជន អាលមរកិាំង។ 

 

សូម  កឧត្តម និង មិត្តជារ៊ីរាប់អាន ររួលយក នូវ អារមាណ្ លមទ្ត្៊ី
ភារ ែ៏ទ្បលសើរបំផ្ុត្ របស់ខំុ្្។    
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រាជរដ្ឋា ភិបាល សត្សាចត្សង់ជាត ិ

រាជរដាឋ ភិបាល « លជាត្ិ ចុងលទ្កាយ » តែល ម្ចន សលមតច តប ន នុ

ត្ ជា នាយករែឋមស្តនត ៊ី បាន សុំោឈប់រ៊ីតំ្តណង លៅថ្ងៃ រ៊ី ១ លម

ស្វ ឆ្ន ំ ១៩៦៩។ លហ្តុ្ផ្ល គឺ រុំម្ចន លរធភារ បនត  លដាះទ្ស្វយ 

 វបិត្ត ិ លសែឋកិចា ែ៏ធៃន់ធៃរ តែល ទ្សកុតខ្ា រ កំរុង ជួបទ្បរះ ចាប់

លផ្តើម បនត ិចមតងៗ ាំង រ៊ី ឆ្ន ំ ១៩៦៣ ឆ្ន ំ តែល សលមតច ស៊ីហ្នុ  

បែិលសធ ជំនួយ លសែឋកិចា និង លយាធ្ល អាលមរកិាំង  នូវ អ្នុ

វត្ត លសែឋកិចា សងគមនិយម។ លហ្ើយ លៅថ្ងៃ រ៊ី៣ លមស្វ ឆ្ន  ំ

១៩៦៥ : កមព ុជា ផ្ទត ច់ការទាក់រងាមផ្ល វូរូត្ ជាមួយ អាលមរ ិ

កាំង8។ 

លទ្កាយមក រ៊ី រដាឋ ភិបាល តប ន នុត្ ោតលង, លៅថ្ងៃ រ៊ី ៤ លម

ស្វ ឆ្ន ំ ១៩៦៩, សលមតច ស៊ីហ្នុ លធវ ើ សម្ចជ រិលសសមួយ អ្លញ្ា ើញ 

ឥសសរៈជន សំខាន់ៗ ទ្បម្ចណជាង ប៊ីរយ នាក ់ មកចូលទ្បជុំ 

លែើមប៊ី លទ្ជើសលរ ឯស លបកខជន ថ្ន នាយករែឋមស្តនត ៊ី លែើមប៊ី លរៀបចំ 

បលងក ើត្ រាជរដាឋ ភិបាល តែល ទ្រះអ្ងគ ឱ្យល ា្ ះថា « រដាឋ ភិបាល 

លទ្ស្វចទ្សង់ជាតិ្ »។ ឥសសរៈជន ១០ នាក់ តែល សម្ចជ រិលសស 

បាន ចាត្់ាំង ជា លបកខជន លហ្ើយ ថាវ យ លរធភារ ែល់ ទ្រះ

ទ្បមុខ្រែឋ ឱ្យជលទ្មើសយក ឥសសរជន ណាម្ចន ក់ កន ុង ចំលណាម 

 

បក្សសប្ៅ្លូវការ 
8 លៅលរលលនាះតែរ សលមតច ស៊ីហ្នុ លសន ើ ែល់ សហ្រែឋអាលមរកិ ឱ្យរកា 
រំនាក់រំនង លៅទ្ត្ឹម កំរស់ ស្វថ នកុងស៊ាុល, តត្ សហ្រែឋអាលមរកិ បែិ
លសធ។ 
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ឥសសរជន ១០ នាក់ លនាះ។ សលមតច ស៊ីហ្នុ ទ្រង់ លទ្ជើសយក 

នលរាត្តម កនទ ុល (១៩២០-១៩៧៦)។ ទ្រង់ កនទ ុល ចាប់លផ្តើម 

រិលទ្គ្នះ ជាមួយ នយជន9 មួយចំនួន លែើមប៊ី លរៀបចំ បលងក ើត្ រដាឋ

ភិបាល។ ភាគលទ្ចើន មិនទ្រមររួលសំលណើរ របស់ទ្រង់ រមួទាងំ 

លោកឱ្រុក10 របស់ខំុ្្ តែល ទ្រង់ លសន ើ ទ្កសួង ការពារជាត្ិ កន ុង 

ឋានៈ ជា លរសរែឋមស្តនត ៊ី។ ែូលចនះ ទ្រង់ កនទ ុល ម្ចន ការរិបាក រក 

ឥសសរជន សំខាន់ៗ លែើមប៊ី ចូលរមួ កន ុង រដាឋ ភិបាល របស់ទ្រង់។ 

ទ្រង់ បានរ៊ីលទ្គ្នះ ជាមួយ សលមតច តប ន នុត្ និង នយជន ចា

 

9 នយជន : អ្ននលយាបាយ។ 
10 ឧប គឹម អាង (១៩២២-១៩៧៥), លកើត្ លៅ ទ្សកុ ទ្កលចះ លៅ លខ្ត្ត 
ាតកវ, លោក បាន សិកា លៅ វរិាល័យ សុ៊ីសុវត្ត ិ រហូ្ត្ ែល់ ថាន ក់រ៊ី១ 
បនាទ ប់ បាន ទ្ប ងទ្បតជង ចូលលរៀន លៅ ស្វោ រដាឋ បាល, លោក 
លទ្ជើសលរ ឯស តផ្នក រែឋបាល។ លទ្កាយ រ៊ីបានបញ្ាប់ សិកា ២ឆ្ន ំ លោក ទ្ត្ូវ 
បាន ររួល តំ្តណង ជា លទ្ចើន លៅកន ុង រាជការ : លៅហាវ យទ្សកុ លៅ 
ទ្សកុ តទ្រកលពា, ទ្កូចឆ្ា , កំរង់លសៀម, លៅហាវ យលខ្ត្ត សទ ឹងតទ្ត្ង, ថ្ទ្រ
តរង, កំរង់ចាម, នាយកខ្ុនទកាល័យ លៅ ទ្កសួង តផ្នការ, ត្ំណាងរា
ស្តសត  លៅមណឌ ល ពារាងំ លខ្ត្ត ថ្ទ្រតវង, រែឋលលខា ទ្កសួង មហាថ្ផ្ទ លៅកន ុង 
រដាឋ ភិបាល លោក លៅ តសន កុសល លៅឆ្ន ំ ១៩៦៣, រែឋមស្តនត ៊ី ទ្កសួង
ការពារជាត្ិ លៅកន ុង រដាឋ ភិបាល លោក លន់ នល់ លៅឆ្ន ំ ១៩៦៥, 
ឧបនាយករែឋមស្តនត ៊ី រ៊ី៣ ររួល បនទ ុក ទ្កសួង លសែឋកិចា និង ហ្ិរញ្ា វត្ថ ុ 
លៅកន ុង រដាឋ ភិបាល លទ្ស្វចទ្សង់ជាត្ិ។ លៅកន ុង ចំលណាម ថ្ន ឥសសជន 
១០ នាក់ តែល សម្ចជរិលសស លទ្ជើសលរ ឯស ជា លបកខជន នាយករែឋមស្តនត ៊ី 
ម្ចន ល ា្ ះ លោក ឱ្រុកខំុ្្តែរ។ 

លៅ សម័យ ស្វធ្លរណរែឋ  : សម្ចជិក រដាឋ ភិបាល ជា លទ្ចើនលលើក ែូចយា ង 
ជា លរសរែឋមស្តនត ៊ី ទ្កសួងមហាថ្ផ្ទ, សនត ិសុខ្ជាត្ិ និង កិចាការ ស្វសនា, 
លរសរែឋមស្តនត ៊ី ទ្កសួង ស្វធ្លរណការ, ែឹកជញ្ជ នូ។ អ្គគលលខាធិការ ថ្ន 
គណបកស ស្វធ្លរណរែឋ, រ៊ីទ្បឹកា រិលសស លោក ទ្បធ្លនាធិបត្៊ី លន់ ន
ល់, លៅឆ្ន ំ ១៩៧៥ លោក ជា សម្ចជិក ថ្ន គណកមាការ ជាន់ខ្ពស់ ថ្ន 
ស្វធ្លរណរែឋតខ្ា រ។ លោក ទ្ត្ូវបាន រួក តខ្ា រទ្កហ្ម សម្ចា ប់ លៅលរល 
តែល រួកលនាះ ចូលមក កាន់កាប់ រ៊ីទ្កងុ ភន ំលរញ។   
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ស់ៗ លហ្ើយនាំគ្នន  ថាវ យែំណឹង ែល់ សលមតច ស៊ីហ្នុ រ៊ីការរិត្ 

លដាយ លសន ើ ែល់ ទ្រះអ្ងគ ថា ម្ចនតត្ លោក លន់ នល់ តែល ជា 

មនុសស អាច ទ្បឈរមុខ្នឹង ស្វថ នការបាន។ សំលណើរលនះ វា 

ទ្សបនឹង សំលណើរ របស់ ទ្រះមហាកសទ្ត្៊ីយាន៊ី ែល់ សលមតច ស៊ីហ្នុ 

តែល ទ្រង់ កនទល់ យាង លៅ រូលថាវ យ រ៊ី ការបារមភ របស់ទ្រង់ 

ឱ្យជួយ រនយល់ សលមតច ស៊ីហ្នុ ថា ម្ចនតត្ លោក លន់ នល់ តត្

ប ុលណាណ ះ តែល អាច លរៀបចំ បលងក ើត្ រដាឋ ភិបាល លទ្ស្វចទ្សង់ជាតិ្

បាន។ លដាយ មិនសូវលរញចិត្ត តត្ ជា ការចាំបាច់ សលមតច ស៊ីហ្

នុ ក៏ សលទ្មច តត្ងាំង លោក លន់ នល់ ជា នាយករែឋមស្តនត ៊ី។ 

អ្នកទាងំរ៊ីរ បានកំណត់្រមួ តផ្នរ៊ីបងាា ញផ្ល វូ ម្ចន គមយដាឋ ន11 

ប៊ី : ស្វត រ លសែឋកិចាជាត្ិ, កំណត្់លដាយចាស់ោស់ ថ្ន តខ្ស

នលយាបាយជាត្ិ សំរាប់ អ្នាគត្, រិនិត្យ ល ើងវញិ អ្ំរ៊ី ការ

រំនាក់រំនង ជាមួយ យួនកុមម ុយនិសត  និង រំនាក់រំនងជាងា៊ី 

ជាមួយ សហ្រែឋអាលមរកិ។ តផ្នរ៊ីបងាា ញផ្ល វូលនះ ង តែល 

លោក លន់ នល់ យកលៅលសន ើ លកៀងគរ ែល់ ទ្រង់ សិរមិត្ៈ 

ឱ្យទ្រង់ ចូលរមួ លៅកន ុង រដាឋ ភិបាល លទ្ស្វចទ្សង់ជាតិ្។ លែើម

ែំបូង ទ្រង់ សិរមិត្ៈ មិនសូវ ម្ចន ជំលនឿ ប នុាា នល ើយ លលើ សុនិ

ត្៊ី (bonne foi) របស់ សលមតច ស៊ីហ្នុ ថា ទ្រះអ្ងគ នឹងលបើកលភា ើងលខ្ៀវ 

ឱ្យលោក លន់ នល់ អ្នុវត្ត កមា វធិ៊ី នលយាបាយ តបបលនះ, តត្ 

លោក លន់ នល់ បាន បញ្ជា ក់លហ្ើយ បញ្ជា ក់លរៀត្ ថា សលមតច 

 

11 គមយដាឋ ន : រ៊ី តែលលគសំលៅលៅ។ 
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ស៊ីហ្នុ ទ្រះអ្ងគ ម្ចន ទ្រះរាជហ្ឬរ័យ មុត្ម្ចំណាស់ លែើមប៊ី ស្វត រ 

 វបិត្ត  ិ លសែឋកិចាជាត្ិ និង ទ្រះអ្ងគ ររូច ឱ្យម្ចន ការស្វត រ ជា 

បនាទ ន់ ែំលណើរការ ថ្ន រែឋបាល ថ្ន ទ្រះរាជាណាចទ្ក តែល ទ្រះ

អ្ងគ លមើលលឃើញ ថា វា ម្ចន អ្នាធិបលត្យយណាស់ សរវថ្ងៃលនះ 

លទ្ពាះ វាមិនែឹង អ្នកណា លធវ ើអ្វ ៊ី ចាស់ោស់ លហ្ើយ អ្នកណា ជា 

អ្នកររួលខុ្សទ្ត្វូ រិត្ទ្បាកែ។ ទ្រះអ្ងគ បតនថមថា ទ្រះអ្ងគ ក៏

ែឹងតែរ ថា ខ្ុនទកាល័យ របស់ទ្រះអ្ងគ ក៏ម្ចន ការរំលោភ លទ្ចើន

តែរ លៅលលើ កិចាការរែឋ និង រាជរដាឋ ភិបាល, ែូលចនះ គួរនឹង 

ត្ទ្មង់ ផ្ល វូ ផ្ងតែរ។ លោក លន់ នល់ ធ្លនា បតនថម ែល់ ទ្រង់ 

សិរមិត្ៈ ថា រូលបងគ ំ នឹងលធវ ើទ្គប់តបបយា ង ឱ្យ រដាឋ ភិបាល រស់

រានម្ចន ជ៊ីវតិ្ បានយូរអ្តងវង ជា ដាច់ខាត្ លទ្ពាះ វា ជា កាត  

ថ្ន ទ្បសិរធិភារ លៅកន ុង សកកមាភារ រិលសស លែើមប៊ី អ្នាគត្ 

ថ្ន ទ្បជាជាត្ិ។ 

សេតុអ្វី បាន ជា សោក លន់ នល់ ត្តូវការ ត្រង់ សិរិមតៈ ? 
លបើម្ចន វត្តម្ចន សម្ចជិក ថ្ន ទ្រះរាជវងានុវងស វា ជា រមៃន់ 

នលយាបាយផ្ង និង ចិត្តស្វស្តសត ផ្ង សំរាប់ មតិ្ មហាជន លហ្ើយ 

ទ្រង់ សិរមិត្ៈ ជា លសត ច សំខាន់ម្ចន ក់ តែល លសត ច ែថ្រលរៀត្ 

ម្ចន ការលគ្នររណាស់ លហ្ើយ ទ្រង់ ក៏ជា នយជន លជើងចាស់

ម្ចន ក់ ម្ចន ការរិលស្វធ នលយាបាយ លហ្ើយ ក៏មិនតមន ជា 

មនុសស តែល លោក លន់ នល់ មិនសូវស្វគ ល់លនាះតែរ លទ្ពាះ ទ្រង់ 

ក៏ធ្លា ប់ ចូលរមួ យា ង សកមា លៅកន ុង គណបកស លខ្មរប ុននការ 
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តែល ម្ចន លោក ជា អ្នកែឹកនាំ។ វត្តម្ចន របស់ ទ្រង់ សិរមិត្ៈ 

ក៏សំរាប់ ធ្លនា សនត ិ (tranquillité) ែល់ ទ្រះមហាកសទ្ត្៊ីយាន៊ី តែល ទ្រះ

អ្ងគ ម្ចន អានុភារលទ្ចើន លៅលលើ សលមតច ស៊ីហ្នុ ជា បុទ្ា តត្

មួយគត្់។ មួយវញិលរៀត្ សំរាប់ ធ្លនា ែល់ រែឋសភា តែល ម្ចន 

និនាន ការ ថ្ន លសរ ឯនិយម លទ្ពាះ ទ្រង់ សិរមិត្ៈ ជា អ្វា ថ្ន លសរ ឯ

និយម។ ែូលចនះ វត្តម្ចន ទ្រង់ សិរមិត្ៈ លៅកន ុង រដាឋ ភិបាល ជា 

ការតសវ ងរក សមា ទាងំតផ្នក នលយាបាយ ក៏ែូច តផ្នក ចិត្តស្វ

ស្តសត  លនាះ ង។ ជា រម្ចា ប់ សលមតច ស៊ីហ្នុ តត្ងតត្ បញ្ច លូ មនុសស 

ជំនិត្ របស់ទ្រះអ្ងគ កន ុង រដាឋ ភិបាល តែលទ្រះអ្ងគ រុំតមនជា 

នាយករែឋមស្តនត ៊ី, ែូលចនះ លៅកន ុង រដាឋ ភិបាល លទ្ស្វចទ្សង់ជាត្ិ 

ម្ចន លោក អ្ុឹង ហ្ុង ស្វត្ ជា ឧបនាយករែឋមស្តនត ៊ី, នលរាត្តម ភុ

 រសិារា ជា រែឋមស្តនត ៊ី ទ្កសួង ការបរលរស, ជួន លៅ ឌ៊ី ជា រែឋមស្តនត ៊ី 

ទ្កសួង កសិកមា, រុកាខ  និង លនស្វរ, លររ សុ៊ី លខ្ង ជា រែឋ

លលខាធិការ ទ្កសួង រ័ត្៏ម្ចន, វរៈលសន៊ីយ ក អ្៊ាុម ម្ច នូរនិ ជា 

រែឋលលខាធិការ ទ្កសួង ការពារ ថ្ផ្ទែ៊ីកន ុងទ្បលរស, វរៈលសន៊ី

យ ក ស៊ាូ តសត ន តហ្វណង់តែស ជា រែឋលលខាធិការ ទ្កសួង សនត ិ

សុខ្ជាត្ិ។ 

រំនាស់ សសមតច សីេនុ នឹង រាជរដ្ឋា ភិបាល សត្សាចត្សង់ជាតិ 
រាជរដាឋ ភិបាល លទ្ស្វចទ្សង់ជាតិ្ ទ្ត្វូបាន រែឋសភា លបាះលឆ្ន ត្ 

ជា  កចឆនទ  ផ្តល់ លសចកត ៊ី រុកចិត្ត លលើ លសចកត ៊ីតងាងការណ៏ លដាយ 

នាយករែឋមស្តនត ៊ី សត ៊ីរ៊ី នលយាបាយ រូលៅ និង សម្ចសភារ ថ្ន គ
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ណៈរែឋមស្តនត ៊ី លៅថ្ងៃ រ៊ី ១២ លមស្វ ឆ្ន ំ ១៩៦៩។ ជា អ្កុសល លោក 

លន់ នល់ ម្ចន លរាគ តែល ចាំបាច់ ទ្ត្ូ អ្លញ្ា ើញ លៅ រាបាល 

លៅ ទ្សកុបារាងំ លៅ ថ្ងៃ រ៊ី ៣០ ត្ុោ ឆ្ន ំ ១៩៦៩។ សំនួរ ចំលពាះ

លោក គឺ ថា លបើាម រំោប់ លោក ទ្ត្ូវ ោតលងរ៊ី តំ្តណង ែូច 

លោក ធ្លា ប់ បានលធវ ើ មតងរចួលហ្ើយ លៅឆ្ន ំ ១៩៦៧ កាលលនាះ 

លោក ក៏ជា នាយករែឋមស្តនត ៊ី ម្ចន របួសធៃន់ លដាយ លទ្គ្នះថាន ក់ 

រងយនត  ទ្ត្ូវ អ្លញ្ា ើញ លៅ រាបាលខ្ល នួ លៅ ទ្សកុបារាងំ។ លលើក

លនះ ម្ចន ការសនទនា រិលសសមួយ រវាង លោក លន់ នល់ 

ជាមួយ ទ្រង់ សិរមិត្ៈ តែល ម្ចន លោកឱ្រុកខំុ្្12 ចូលរមួតែរ : 

- ទ្រង់ សិរមិត្ៈ សួរទ្ត្ង់ៗ លៅលោក លន់ នល ់: លត្ើ នល់  ង 

គិត្ ែូចលមតច ? ោតលង រ៊ីតំ្តណង ? លបើចាំបាច់សូម នល់ 

 

12 លោកឱ្រុកខ្ម ុ ំ ជា មនុសសជំនិត្នឹងលោក លន់ នល់ ផ្ង និង ទ្រង់ 
សិរមិត្ៈ ផ្ង។ លោក ធ្លា ប់ លធវ ើ សហ្ការ ជាមួយ ឥសសរជន ទាងំរ៊ីរ លៅ
កន ុង គណបកស លខ្មរៈប ុននការ។ លោក ម្ចន រំនាក់រំនង នឹង ឥសសជន
ទាងំរ៊ីរលនះ ាម រយៈជ៊ីាខុ្្ំ ខាងម្ចត យ (លររ សុម្ចល៊ី) តែល ជា ឱ្រុក
លកាង ល ា្ ះ លររ សំកុល ជា លៅទ្កម លៅ ស្វោឧរធរណ្ លទ្ពាះ ជ៊ីាខុ្្ំ 
លោក ជា សម្ចជិក ស្វថ បនិក ថ្ន គណបកស លខ្មរប ុននការ។ លៅលរល 
តែល ម្ចន ការចរចា ជាមួយ លោក ដាប ឈួន, លោក ជា មួយ លោក 
អ្ុិន ាំ ទ្ត្ូវបាន រាជរដាឋ ភិបាល ជំនាន់លនាះ ទ្បគល់ លបសកកមា 
រិលសស និង សម្ចៃ ត្់ ជា និរស្វ (ភាន ក់ងារ រំនាក់រំនង) សំរាប់ លធវ ើការ
ទាក់រង សម្ចៃ ត្់ ជាមួយ ដាប ឈួន។ អាជាា ធរ បារាងំតសស លគ រកចាប់ 
នាំ ឱ្យលោក ទាងំរ៊ីរ ទ្ត្ូវរត្់រួនោក់ខ្ល នួ មួយរយៈ។ ទ្ត្ូវែឹងថា ទ្សកុ
តខ្ា រ លៅលរលលនាះ រុំទាន់ររួល  ករាជយ បរបូិណ៏ រ៊ី បារាងំ លៅល ើយ, 
ែូលចនះ ការចរចា ជាមួយ តខ្ា រឥសសរៈ តែល ជា សទ្ត្ូវនឹងបារាងំ វា ជា ការ
សម្ចៃ ត្់។      
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 ង កុំខាា ចចិត្តខ្ម ុ ំអ្វ ៊ីល ើយ, លធវ ើលម ច លរឿងលនះ វាមិនបាន

លទ្គ្នងរុក លហ្ើយ វា ជា លរឿង សុខ្ភារ ! 

លោក លន់ នល់ ល ា្ ើយ ជា សំនួរ : លត្ើ ទ្រង់ យល់យា ងែូចលមតច

តែរ លបើ ខំុ្្ រុំោតលង លត្ើ រែឋសភា ម្ចន ទ្បត្ិកមា តបបណាតែរ 

លហ្ើយ សលមតច ទ្រះអ្ងគ យល់ទ្រមតែរឬលរ ? 

- ទ្រង់ សិរមិត្ៈ ម្ចន បនទ លូត្បវញិ : ចំលពាះខំុ្្ រែឋសភា មិន

ម្ចន ទ្បតិ្កមា អ្វជិាម្ចន លនាះល ើយ លទ្ពាះ គំលរាង ថ្ន 

លសែឋកិចា តែល លយើង នឹងដាក់ ជូន រែឋសភា, លបើាម គឹម 

អាង តែល បាន រិភាកា កន ុង គណកម្ចា ធិការ លសែឋកិចា 

និង ហ្ិរញ្ា វត្ថ ុ វា ហាក់ប៊ី គ្នា ន ការរិបាកធំែំុ តែល រែឋ

សភា មិន លបាះលឆ្ន ត្ឱ្យលនាះលរ។ រ ឯ  ទ្បត្ិកមា របស់ ស

លមតច ខំុ្្ យល់លឃើញ ថា ទ្រះអ្ងគ មិនម្ចន បំណង នឹង រំលំ 

រដាឋ ភិបាលលយើង ភាា មៗតែរ លទាះយា ងណា ក៏ ទ្រះអ្ងគ រង់

ចាំ ទ្បត្ិកមា រែឋសភា លៅចំលពាះមុខ្ គំលរាង លសែឋកិចា 

លសរ ឯ របស់លយើង។ លបើ គំលរាងលយើង រែឋសភា បែិលសធ លរល

លនាះ ទ្រះអ្ងគ យល់លឃើញថា ចាស់ ជា រដាឋ ភិបាល នឹង សូម

ោតលង ជារុំខាន ឬ កញ៏ុះញងឱ់្យ រែឋសភា រំលំ រដាឋ ភិបា

ល។ លបើ នល់  ង រុកចិត្ត លលើខំុ្្ ខំុ្្ នឹងបនតកិចាការលនះ 

រហូ្ត្ែល់លរលលនាះ លទ្ពាះ ែំលណើរ របស់លយើង វា បាន តវង

ឆ្ៃ យ ណាស់តែរលហ្ើយ, លហ្ើយ លយើង ចាំគិត្អ្វ ៊ីៗបនតលរៀត្។ 
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- លោក លន់ នល់ ល ា្ ើយត្ប : ចំលពាះខំុ្្ លបើ មិនរំខាន ែល់

ទ្រង់ វា គ្នា ន លហ្តុ្ផ្លអ្វ ៊ី តែល ខំុ្្ មិនរុកចិត្តទ្រង់លនាះ

ល ើយ។ ទ្រង់ ម្ចនទ្រះរ័យ សុខ្ចិត្ត ចូលរមួ កន ុង រដាឋ ភិបា

ល ជា កិត្ត ិយសមួយ ែល់រូលបងគ ំ ណាស់លៅលហ្ើយ។ ែូលចនះ 

លយើង មិនទ្ត្វូ លធវ ើឱ្យ សហ្ការលយើង វា ចប់ លស្វះកលទ្កាះ

តបបលនះល ើយ។ រូលបងគ ំ យល់លឃើញថា លយើង ទ្ត្វូតត្ បនត  

លធវ ើអ្វ ៊ី តែល លយើង ទ្ត្ូវលធវ ើ លទាះប៊ី គ្នា ន វត្តម្ចន រូលបងគ ំ 

មួយរយៈ ក៏លដាយ។ ទ្រង ់ម្ចន ឥសសរជន ល ន្ ើមៗ លៅកន ុង រ

ដាឋ ភិបាល តែល ខំុ្្ រុកចិត្ត និង ជា លសចកត ៊ីសងឃឹម លរៀត្

ផ្ង បនត  ជួយ ទ្រង់ កន ុង លបសកកមា ែ៏រិបាកមួយ តត្ គួរ

តត្លធវ ើ លទ្ពាះ ជា អ្ំលរើ លទ្ស្វចទ្សង់ជាតិ្ ាម រាជបំណង 

របស់ សលមតច។ ែូលចនះ ទ្រង់ បនត  កាន់មុខ្ែំតណង ជំនួស 

រូលបងគ ំ ជា ទ្បត្ិភូ នាយករែឋមស្តនត ៊ី តែល អ្នុញ្ជា ត្ ឱ្យ រដាឋ

ភិបាលបនត  សកមាភារ ជាធមាា មិនចាំ លៅសូម លសច

កត ៊ីរុកចិត្ត ជា ងា៊ីមតងលរៀត្ រ៊ី រែឋសភា លទ្ពាះ អ្វត្តម្ចន រូល

បងគ ំ វា ម្ចន លកខណៈ បលណាត ះអាសនន។  

ការសនទនា ែ៏ស្វមញ្ា មួយលនះ បងាា ញ នូវ សហ្ចិត្ត រវាង លោក 

លន់ នល់ និង ទ្រង់ សិរមិត្ៈ លៅលរលលនាះ តែល ជា កម្ចា ំង សំ

រាប់ រដាឋ ភិបាល បនត  លបសកកមា ថ្ន ការលទ្ស្វចទ្សង់ជាត្ិ តែល 

សលមតច ស៊ីហ្នុ ខ្ល នួ ង ជា អ្នកកំណត់្ឱ្យលធវ ើ។ ការសលទ្មច 

របស់លោក លន់ នល់ លលើ លរឿងលនះ គឺបញ្ជា ក់ថា លៅលរល លោក 

ចូលគ្នល់ សលមតច ស៊ីហ្នុ លែើមប៊ីថាវ យ ែំណឹង អ្ំរ៊ី អាការលរាគ 
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របស់លោក, លោក មិនបាន លលើកយក បញ្ជា  ោតលងរ៊ី

តំ្តណង មក រិលទ្គ្នះ ជាមួយ សលមតច លនាះតែរ លហ្ើយ សលមតច ក៏ 

មិនយកលរឿងលនះ មក និយាយតែរ។ សួរថា លត្ើ ជា ការលៅលសៃ ៀម 

ជា ការគួរសម ឬ ជា យុរធស្វស្តសតនលយាបាយ ? ទ្ត្វូែឹងថា ស

លមតច ស៊ីហ្នុ ទ្រះអ្ងគ លគ្នរររាប់អានលោក លន់ នល់ រុក 

លោក ជា មនុសស ែ៏រុកចិត្តម្ចន ក់ កន ុង ចំលណាម មនុសស មួយ

ទ្កមុ តែល ទ្រះអ្ងគ រុក ជា មនុសស ជំនតិ្នឹងទ្រះអ្ងគ។  

ែូលចនះ គួរ រិនិត្យ លលើ សកមាភារ ថ្ន រាជរដាឋ ភិបាល លទ្ស្វច

ទ្សង់ជាតិ្ ថា លហ្តុ្អ្វ ៊ី បាន ជា សលមតច ស៊ីហ្នុ ទ្រះអ្ងគ រុក 

សកមាភារលនាះ ជា ការទ្បឆ្ំងនឹង ទ្រះអ្ងគ តត្មតង។ 

សកមមភាព នន រាជរដ្ឋា ភិបាល សត្សាចត្សង់ជាត ិ

រាជរដាឋ ភិបាល ម្ចន លគ្នលការណ៏ លធវ ើលស្វធនកមា13 ងវកិាជាតិ្ 

លទ្ពាះ ថា រនធដារ កន ុង វស័ិយ ការែឹកនាំ តែល ទ្ត្ូវចូល កន ុង  

ហ្ិប ងវកិាជាតិ្ ទ្ត្វូបាន លផ្ទរ លដាយផ្ទទ ល់ គ្នា នចាប ់ លៅកន ុង 

ហ្ិបទ្បាក់ រិលសស របស់ ទ្រះទ្បមុខ្រែឋ លហ្ើយ លលើសរ៊ីលនះលរៀត្ 

ទ្កសួង និមួយៗ ទ្ត្វូកាត្់យកមួយចំតណក ងវកិា ទ្កសួង សំរាប់ 

លផ្ទរ លៅ ហ្ិបទ្បាក់ រិលសសលនាះ។ រលងវ ើ ឥត្ចាប់លនះ នាំឱ្យ រាជ

រដាឋ ភិបាល ម្ចន លគ្នលការណ៏ លុបលចាល លទ្ពាះ វា ផ្ទ ុយនឹង 

ទ្បលយាជន៏ជាត្,ិ ែូលចនះ ទ្កសួង ងវកិាជាត្ិ តែល សថ ិត្លៅលទ្កាម 

 

13 លស្វធនកមា  : ការជទ្មះ, ការោងជទ្មះ, ការស្វា ត្, ការជទ្មះលអាយទ្ត្ឹម
ទ្ត្ូវ។ 
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ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកលបង ១៧ មិថុន ២០២០ 

ទ្កសួង លសែឋកិចាជាត្ ិនិង ហ្ិរញ្ា វត្ថ ុ បាន លផ្ាើ ស្វរាចរ ទ្កសួង 

ចំលពាះ ទ្រះខ្ុនទកាល័យ ថ្ន ទ្រះទ្បមុខ្រែឋ និង ទ្គប់ ទ្កសួង 

នានា លែើមប៊ី ជូន ជា ែំណឹង នូវ ការលុបលចាល ថ្ន ការអ្នុវត្ត

ន៏លនាះ។ លគ្នលលៅ គឺ តសវ ងរក ការចាត់្តចង ងវកិា ឱ្យម្ចន 

ទ្បសរិធិភារ។ រិត្ទ្បាកែណាស់ ទ្កសួង ងវកិាជាតិ្ នឹងផ្តល់ 

ងវកិា ែល់ ទ្រះខុ្នទកាល័យ លៅាម ត្ទ្មូវការ របស់ ទ្រះ

ទ្បមុខ្រែឋ តត្ ការផ្គត្់ផ្គង់លនាះ ទ្ត្ូវលធវ ើ លៅកន ុង ទ្កបខ្ណឌ  ងវកិា

ជាត្ិ ម្ចនចាប់ទ្តឹ្មទ្ត្វូ។ លោកឱ្រុកខំុ្្ តែល ឧបនាយករែឋ

មស្តនត ៊ី ររួល បនទ ុក ទ្កសួង លសែឋកិចាជាត្ិ និង ហ្ិរញ្ា វត្ថ ុ លហ្ើយ 

ជា ហ្ត្ថលលខ្៊ី ថ្ន ស្វរាចរលនាះ បានររួល លិខិ្ត្មួយ តែល 

ម្ចន ទ្រះសងាា រ ថ្ន សលមតច ទ្រះទ្បមុខ្រែឋ តែល លៅលលើ ទ្កដាស

សំបុទ្ត្លនាះ គ្នា ន លសលសរ តត្ម្ចន បិរ លដាយ កាវបិរ មម៊ីស 

គឺ ម្ចន ន័យ ថា « សុ៊ីកតអ្ញ ! »។  ចំតណក ទ្កសួង មហាថ្ផ្ទ ក៏ម្ចន 

លចញ ស្វរាចរមួយ ែល់ ទ្គប់ អ្ភិបាលលខ្ត្ត និង នាយកដាឋ ន 

រែឋបាល សំខាន់ៗ លៅកន ុង ទ្រះរាជាណាចទ្ក ទ្បាម មិនឱ្យ ម្ចន

រំនាក់រំនងផ្ទទ ល់ ជាមួយ ទ្រះខ្ុនទកាល័យ ថ្ន ទ្រះទ្បមុខ្រែឋ 

ពាក់រ័នធនឹង កិចាការ រែឋបាល។ ស្វរាចរលនះ គឺ លធវ ើល ើង លៅ

កន ុង លគ្នលលៅ សំរាប់ ស្វត រ ការរំនាក់រំនង រែឋបាល ជា ទ្បទ្កត្៊ី 

រវាង រាជរដាឋ ភិបាល ជាមួយ រែឋបាលលខ្ត្ត លែើមប៊ី ទ្បសិរធិភារ ថ្ន 

កិចាការរែឋ លៅកន ុង ទ្រះរាជាណាចទ្ក។ លៅកន ុង កំតណរំរង់ លសែឋ

កិចា, រាជរដាឋ ភិបាល ម្ចន គំលរាង លធវ ើលសរ ឯកមា  វស័ិយ ធនាគ្នរ 

និង ធ្លនារា៉ា ប់រង លែើមប៊ី ទាក់ទាញ មូលធន បរលរស លែើមប៊ី លធវ ើ
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អ្ភិវឌឍន៏ កន ុង  វស័ិយ កសិកមា និង ឧសាហ្កមា របូបរវិត្ត ថ្ន 

របូធ្លត្ុលែើម លែើមប៊ី បនថយ ការនាំចូល រំនិញ ចាំបាច់ សំរាប់ 

ការរស់លៅ។ លៅកន ុង ការទ្បយុរធ ទ្បឆ្ំងនឹង ការរត្់រនធ  អ្ងករ, 

រាជរដាឋ ភិបាល សលទ្មច បត រូ ទ្កដាសទ្បាក់ ៥០០ លរៀល តែល កង

រ័រ លយៀកកុង ម្ចន លទ្ចើនណាស់ ជា លុយរិត្ និង តកាងកាា យ 

សំរាប់ លួចរិញ អ្ងករ សំរាប់ ចិញ្ា ឹម កងរ័រលគ រសល់ៅ កន ុង 

ទ្សកុតខ្ា រកត ៊ី លៅទ្សកុយួនកត ៊ី រ៊ី ទ្កមុហ្៊ាុនតខ្ា រ និង ទ្បជាកសិករ 

កន ុង ត្ថ្មាខ្ពស់មួយ តែលនាំឱ្យ ត្ថ្មាអ្ងករ ល ើងថ្ងា ជា អ្តិ្បរ

ម្ច តែលនាំឱ្យ ខ្វ ះ អ្ងករ សំរាប់ ការបរលិភាគ កន ុងទ្សកុ។ ការបត ូ

រលនាះ គឺ លធវ ើលដាយទ្បញាប់បំផ្ុត្ លែើមប៊ី កុំឱ្យ រួក លយៀកកុង 

ម្ចន លរធភារនឹងអាច បត រូឱ្យទាន់លរលលវោ។ 

សលមតច ស៊ីហ្នុ គ្នា ន ទ្បតិ្កមា ជាក់តសត ង លលើ សកមាភារ របស់ 

រដាឋ ភិបាល, ទ្បតហ្ល ជា ទ្រះអ្ងគ មិនចង់ ឱ្យម្ចន រំនាស់ នឹង 

ការសនា របស់ ទ្រះអ្ងគ ជាមួយ លោក លន់ នល់។  

ជំេរ នន រដ្ាសភា 

សួរថា លត្ើ រែឋសភា ម្ចន ជំហ្រ តបបយា ងណា ចំលពាះ រាជរដាឋ ភិ

បាល លទ្ស្វចទ្សង់ជាតិ្ ? គួរលលើកមករិនិត្យ អ្ំរ៊ី សម្ចសភារ 

ថ្ន រែឋសភា លៅ ជំនាន់លនាះ ថា ជា រែឋសភា តបបណា។ 

លៅឆ្ន ំ ១៩៦៦ តែល ជា ឆ្ន ំ តែល សលមតច ស៊ីហ្នុ លធវ ើ លសរ ឯកមា 

ការលបាះលឆ្ន ត្ លដាយ យក លគ្នលការណ៏ ថ្ន លបកខភារ លសរ ឯ លៅ 
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កន ុង ទ្កបខ្ណឌ  សងគម14។ លសរ ឯកមា លនះ បណាត  ឲ ម្ចន  កមា វបិាក 

ែល់ សលមតច ស៊ីហ្នុ លទ្ពាះ វា នាំ បលងក ើត្ កម្ចា ំងនលយាបាយ 

សវយ័ត្ លៅ រែឋសភា15 តែល ជា កម្ចា ំង ម្ចន រំនាស់ ផ្ទទ ល់នឹង 

ទ្រះអ្ងគ។ លៅ ចំលពាះ មុខ្ សញ្ជា  លនះ សលមតច ស៊ីហ្នុ ទ្រង់ បាត្់ 

លសចកត ៊ី ា្ ត្ថ្វ នលយាបាយ, ទ្រង់ មិនគិត្ រក មលធាបាយ លធវ ើ 

សហ្ការ ជា មួយ រែឋសភា តែល លកើត្ល ើង រ៊ី ្នទ ៈលា ទ្បលសើរ  

 

14 លយើង ែកទ្សង ទ្រះសុនទកថា ថ្ន សលមតច ស៊ីហ្នុ  ទ្រង់ តងាង លៅកាន់ 
រែឋសភា លកើត្លចញ រ៊ី លសរ ឯកមា ថ្ន ការលបាះលឆ្ន ត្ : 
 

« ...វាចា ជា បឋម របស់ ខុ្្ំ គឺ ខុ្្ំ តងាង ជូន សហ្ជ៊ីវនិ៊ី សហ្ជ៊ីវនិ នូវ លស
ចកត ៊ីសរលសើរ យា ងខាា ំង ចំលពាះ និង យា ងខាា ំងកាា  បំផ្ុត្ របស់ ខំុ្្។ សហ្
ជ៊ីវនិ៊ី សហ្ជ៊ីវនិ ជា ត្ំណាងរាស្តសត  របស់ទ្បជារាស្តសត តខ្ា រ លដាយ យថាលហ្ត្ុ 
មិនតមន ែូចអ្នកត្ំណាងរាស្តសត  មុនៗ តែល ជា លបកខជន តែល គណកមា
ធិការ នាយក សងគមលយើង ចាត្់ាំង លហ្ើយ តែល អ្នកលបាះលឆ្ន ត្ ភាគ
លទ្ចើន បលញ្ាញមត្ិ យល់ទ្រម លនាះលរ។ លហ្ត្ុលនះ អ្ត្ថន័យ ថ្ន អាណត្តិ 
របស់ សហ្ជ៊ីវនិ៊ី សហ្ជ៊ីវនិ   ម្ចន ភាររងឹបុឹង រក អ្នកណា ជំទាស់ រុំ 
បាន លដាយ លហ្ត្ុថា ជនរមួជាត្ិ ថ្ន លយើង ម្ចន លសរ ឯភារ លរញរ៊ី កន ុង
ការលទ្ជើសលរ ឯស។ 

ខំុ្្ សូមសរលសើរ ផ្ងតែរ ចំលពាះ អ្នកលបាះលឆ្ន ត្ រូលៅ តែលបាន បលញ្ាញ 
ឲលឃើញ ការ ា្ ិនលអា  ខាង នលយាបាយខ្ល នួ  លដាយ នាំគ្នន  លៅ លបាះលឆ្ន ត្ 
កន ុង លសចកត ៊ីលរៀបរយ និង  លដាយ លគ្នររវនិ័យ ថ្ន រលរែឋ។ ទ្បលរសលយើង 
តែល បានបងាា ញ ឲលឃើញ នូវ ែំលណើរ ថ្ន លរធិទ្បជាធិបលត្យយ រិត្
ទ្បាកែ តបបលនះ អាច ម្ចន លសចកត ៊ីល ា្ ើង បាន លដាយ សមលហ្ត្ុផ្ល 
លៅលរល តែល រួក មហាអ្ំណាច កន ុងលោក តែល ាំងខ្ល នួ ជា លសរ ឯ
លនាះ ហា៊ា ន លលើក យក មក លធវ ើ ជា ឱ្ទាហ្រណ៏ នូវ ការលបាះលឆ្ន ត្ បនា ំ 
តែល របបទ្គប់ទ្គង ថ្ន ថ្ទ្រនគរ លរៀបចំទ្បឌិត្ ល ើង។ ក៏ប ុតនត  លយើង 
មិនទ្ត្ូវ លភាច ឲលស្វះ ថា លរធិទ្បជាធិបលត្យយតខ្ា រ លនះ  តែល ខំុ្្ ទ្បឹង
តទ្បង សទ្មឹត្សទ្ម្ចំង និង ជារ៊ី សងឃឹម របស់ ខំុ្្ អាចរស់បាន មករល់
នឹង លរលលនះ លហ្ើយ អាចម្ចន លកខណៈ តបបលនះ បាន គឺ លដាយស្វរ 
សងគម លយើង... » 
15 លោកឱ្រុកខ្ាំ លោក បាន ជាប់លឆ្ន ត្ ជា ងា៊ី លៅកន ុង រែឋសភាលនាះ ជា 
ត្ំណាងរាស្តសត  លៅមណឌ ល ពារាងំ ទ្សកុ ស្វន យរល កន ុង លខ្ត្ត ថ្ទ្រតវង។ 
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របស់ទ្រះអ្ងគ, តបរ ជា គិត្ តត្ រក មលធាបាយ ទ្បឆ្ំង យកឈន ះ 

ដាចខ់ាត្ នឹងអ្វ ៊ី តែល ទ្រង់ រុក ផ្ទក ប់មុខ្ ជា ការគំរាម ែល់ 

ទ្រះអ្ងគ។ ទ្រះអ្ងគ បលងក ើត្ បររិាជរដាឋ ភិបាល និង គណកមាការ 

រិលសស លែើមប៊ី ទ្តួ្ត្រិនិត្យ លលើ សកមាភារ រាជរដាឋ ភិបាល តែល 

វា ជា តួ្នារ៊ី របស់ រែឋសភា សុរធស្វធ។ ជាការរិត្ រែឋសភាលនាះ 

ម្ចន លករ៏ល ា្ ះ ថា ជា រែឋសភា ម្ចន និនាន ការ លសរ ឯនិយម លហ្ើយ 

ម្ចន ត្ំណាងរាស្តសត  មួយចំនួន តែល សលមតច ស៊ីហ្នុ រុក ជា 

សទ្ត្ូវ នលយាបាយ លទ្ពាះ ហា៊ា នល ា្ ះ លចញមុខ្នឹងទ្រះអ្ងគ ែូច

ជា លោក ឌុក រា៉ា សុ៊ី, សុមឹ វា៉ា  តែល ទ្រះអ្ងគ រុក ជា ទ្បមុខ្ ថ្ន 

រួក អ្នកស្វត ំនិយម, លោក លខ្ៀវ សំផ្ន, ហ្៊ាុយ នឹម, ហ្៊ាូ  យន់ តែល 

ទ្រះអ្ងគ រុក ជា រួក កុមម ុយនិសត ។ ជលម្ចា ះលនាះ ង តែល ជា 

លហ្តុ្ តែល នាំឱ្យទ្រះអ្ងគ រំោយ រែឋសភាមុន លហ្ើយ លធវ ើ លសរ ឯ

កមា ថ្ន ការលបាះលឆ្ន ត្ លរ ឯស ត្ំណាងរាស្តសត  ងា៊ី លដាយ សងឃឹម ថា 

ចាស់ ជា ទ្បជារាស្តសត  មិន លទ្ជើសលរ ឯស រួក សទ្ត្ូវ របស់ទ្រះអ្ងគ

ទាងំលនាះ ដាច់ខាត្ លទ្ពាះ រុំតមន ជា លបកខជន តែល ចលនា 

សងគមរាស្តសត និយម បានលធវ ើជលទ្មើស។ លរធផ្ល វា ផ្ទ ុយ រ៊ី បំណង 

របស់ទ្រះអ្ងគ ចង់បាន លទ្ពាះ អ្នកទាងំលនាះ ទ្ត្ូវបាន ទ្បជារាស្តសត  

លបាះលឆ្ន ត្ឱ្យ ជាងា៊ី លហ្ើយ ត្ំណាងរាស្តសត  ែថ្រលរៀត្ ជាប់លឆ្ន ត្  

លដាយ ម្ចន អារមាណ៏ ទ្បកបលៅលដាយ លម្ចរនភារ ថា ខ្ល នួ ជា 

ត្ំណាង រិត្ទ្បាកែ លដាយស្វរ ខ្ល នួ ជា លបកខជន លសរ ឯ លទាះប៊ី

ខ្ល នួ ជា សម្ចជិក ថ្ន ចលនា សងគមរាស្តសត និយមកត ៊ី តត្ ទ្បជារា

ស្តសត  ជា អ្នកលបាះលឆ្ន ត្ លរ ឯសខ្ល នួផ្ទទ ល ់លដាយ មិនចាំបាច ់ម្ចន 
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ការលរ ឯសសទ្ម្ចំង ជាមុនរ៊ីសំណាក់ ចលនាសងគមរាស្តសត និយម

លនាះល ើយ។ ែូលចនះ កាត្រវកិចា គឺ បំលរ ឯ ផ្លទ្បលយាជន៏ ថ្ន ទ្បជា

រាស្តសត ។ លមើល លឃើញចាស់ ថា ទ្សកុតខ្ា រ ម្ចន វបិត្ត ិ លសែឋកិចា លទ្ៅ 

លហ្ើយ ចំបាច់ ទ្ត្ូវម្ចន កំតណរំរង់មូល, ត្ំណាងរាស្តសត  ភាគលទ្ចើន

ដាច់ខាត្ គ្នំទ្រ គំលរាង ថ្ន កំតណរំរង់ លសរ ឯកមា លសែឋកិចា របស់ 

រាជរដាឋ ភិបាល លទ្ស្វចទ្សង់ជាតិ្ លហ្ើយ លបាះលឆ្ន ត្ ឱ្យ សុរល

ភារ ែល់ រដាឋ ភិបាល លែើមប៊ី អ្នុវត្ត កំតណរំរង់លនាះ។ ការណ៏លនះ 

នាំឱ្យ សលមតច ស៊ីហ្នុ តទ្កវលទ្កាធ លទ្ពាះ ជា ការទ្បឆ្ំងនឹង ទ្រឹសត ៊ី 

លសែឋកិចា សងគមនិយម របស់ទ្រះអ្ងគ។ ទ្រះអ្ងគ ទ្បកាស ជា ស្វ

ធ្លរណៈ ថា ទ្រះអ្ងគ រុក រែឋសភាលនាះ ជា សទ្ត្ូវនលយាបាយនឹង

ទ្រះអ្ងគ លហ្ើយ បញ្ឈប់ រំនាក់រំនង ជាមួយ រហូ្ត្ ទ្បកាសថា 

ទ្រះអ្ងគ ទ្បាម រួក ត្ំណាងរាស្តសត  មិនឱ្យ ចូលរមួ កន ុង សម្ចជ

ជាត្ិ តែល លទ្គ្នង លធវ ើ លៅ តខ្ ធន  ូឆ្ន ំ ១៩៦៩។ 

សមាជជាតិ ចងុសត្កាយ 

លដាយ ត្កកភារ (logiquement) កំហឹ្ង សលមតច ស៊ីហ្នុ នឹង រែឋសភា 

ក៏វា លកើត្មក រ៊ី គំលរាង របស់ រដាឋ ភិបាល មួយចំតណកតែរ, 

ែូលចនះ ចាស់ជា ទ្រះអ្ងគ មិនចង់ ឱ្យ រដាឋ ភិបាល, ជា រិលសស 

ែឹកនាំ បលណាត ះអាសនន  លដាយ ទ្រង់ សិរមិត្ៈ, ចូលរមួកន ុង 

សម្ចជជាត្។ិ ចំលពាះ ទ្រះអ្ងគ, សិរមិត្ៈ ជា មនុសស ឱ្កាស

និយម លហ្ើយ គ្នា ន ធម្ចា នុរបូ កាន់ែំតណង ជា ទ្បត្ិភូ នាយក

រែឋមស្តនត ៊ី។ ទ្រះអ្ងគ ទ្ត្ូវរក ទ្កល ច លធវ ើឱ្យ រដាឋ ភិបាលលនះ ោ
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តលង រ៊ីតំ្តណង មុន សម្ចជជាត្ិ។ ឧបាយកល របស់ទ្រះអ្ងគ គឺ 

ម្ចនតត្ឱ្យរែឋមស្តនត ៊ី តែល ជា មនុសសជំនិត្នឹង ទ្រះអ្ងគ ោតលង 

រ៊ីតំ្តណង : លោក អ្ុឹង ហ្ុង ស្វត្ ជា ឧបនាយករែឋមស្តនត ៊ី, 

នលរាត្តម ភុរសិារា ជា រែឋមស្តនត ៊ី ទ្កសួង ការបរលរស, ជួន លៅ ឌ៊ី 

ជា រែឋមស្តនត ៊ី ទ្កសួង កសិកមា , រុកាខ  និង លនស្វរ, លររ សុ៊ី លខ្ង ជា 

រែឋលលខាធិការ ទ្កសួង រ័ត្៏ម្ចន។ រ ឯ  វរៈលសន៊ីយ ក អ្៊ាុម ម្ច នូ

 រនិ ជា រែឋលលខាធិការ ទ្កសួង ការពារ កន ុងថ្ផ្ទទ្បលរស និង  វរៈ

លសន៊ីយ ក ស៊ាូ តសត ន តហ្វណង់តែស ជា រែឋលលខាធិការ ទ្កសួង 

សនត ិសុខ្ជាត្ិ ទ្រះអ្ងគ មិនឱ្យ ោតលង លែើមប៊ី រកា សនត ិសុខ្ ទ្រះ

អ្ងគ។ ទ្រង់ យល់លឃើញ ថា ចំនួន បួន រែឋមស្តនត ៊ី វា អាច លធវ ើឱ្យ រែឋ

មស្តនត ៊ី មួយចំនួនលរៀត្ នឹងោតលង រ៊ី ែំតណង លដាយ ម្ចន ភ

កត ៊ីនឹង ទ្រះអ្ងគ, បនាទ ប់មក គណរែឋមស្តនត ៊ី ចាស់ ជា ោតលង 

លដាយ ខ្វះ ភាររងឹម្ចំ និង ស្វមគគ ៊ីភារ។ សមយុរធលនះ រុំបាន

នាំឱ្យម្ចន ការោតលង បតនថមលរៀត្ល ើយ លហ្ើយ មិន អ្ទ្ងួន 

លសចកត ៊ីលបតជាា ចិត្ត របស់ទ្រង់ សិរមិត្ៈ, ទ្រង់ លផ្ទរ ែំតណង រំលនរ 

ទាងំឡាយលនាះ លៅឱ្យ រែឋមស្តនត ៊ី ទ្កសួង លផ្សងៗលរៀត្ កាន់កាប់ 

ជា បលណាត ះអាសនន  លដាយ រង់ចាំ ការវលិទ្ត្ ប់លោក លន់ នល់ 

មក ទ្សកុតខ្ា រ វញិ។ រលងវ ើលនះ ម្ចនតត្ រែឋសភា អាចជំទាស់បាន  

លបើម្ចនចំនួន ត្ំណាងរាស្តសត  ទ្គប់ទ្គ្នន ់កំរតិ្លដាយចាប់ ដាក់ 

ញាត្ិ ចាប់រិររុធ លសន ើឱ្យម្ចន ការលបាះលឆ្ន ត្ ែកលសចកត ៊ីរុកចិត្ត 

រ៊ី រដាឋ ភិបាល។ លៅខាង រែឋសភា គ្នា នទ្បត្ិកមាអ្វ ៊ី ទ្បឆ្ំងនឹង 

រលងវ ើ របស់ រដាឋ ភិបាលលនាះល ើយ។ ែូលចនះ ការទ្បរល់មុខ្គ្នន  
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ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកលបង ១៧ មិថុន ២០២០ 

រវាង រដាឋ ភិបាល ែឹកនាំលដាយ ទ្រង់ សិរមិត្ៈ នឹង សលមតច ស៊ីហ្

នុ លៅកន ុង សម្ចជជាតិ្ រ៊ី ២៨ លៅ តខ្ ធន  ូឆ្ន ំ ១៩៦៩ វាមិនអាច 

លជៀសវាង បានលនាះល ើយ។ លៅលរលលនាះ តផ្នការ ថ្ន លសរ ឯកមា 

 វស័ិយ ធ្លនាគ្នរ និង ធ្លនារា៉ា ប់រង ទ្ត្វូ សលមតច ស៊ីហ្នុ លលើក

យកមកដាកជូ់ន សម្ចជាត្ិ ឱ្យរិនិត្យរិច័យ ទ្គប់ទ្ជងុ លហ្ើយ 

វាគា ិន សា ័ទ្គគរួក របស់ទ្រះអ្ងគ ល ើងនិយាយ លលើ លវរិកា សំរាប់ 

ស្វធ្លរណជន  រះិគន់ គ្នា ន សំថ្ចម្ចត្់, តត្ ទ្រង់ សិរមិត្ៈ និង 

លោកឱ្រុកខ្ម ុ ំ ល ា្ ើយ រនយល់ យា ងលា ិត្លាន់ ទ្គប់ ចំណុច ថ្ន សំ

នួរ និង ការរះិគន់។ ការទ្បយុរធ គំនិត្ និង គំនិត្, សុលវាហារ 

និង សុលវាហារ រវាង ភាគ៊ី រដាឋ ភិបាល នឹង ភាគ៊ី សលមតច ស៊ីហ្នុ 

ម្ចន ាំង រ៊ី ថ្ងៃ ែំបូង ថ្ន សម្ចជ រហូ្ត្ ែល់ ថ្ងៃ រ៊ីចប់ គឺ ថ្ងៃ 

រ៊ី២៧ រហូ្ត្ ែល់ ថ្ងៃ រ៊ី៣០ ន្ ។ូ ាម ធមាា លៅកន ុង  វទិ្បតិ្បត្ត ិ 

ខាា ំងតបបលនះ, សលមតច  អាច លសន ើ ែល់ សម្ចជជាត្ិ ឱ្យលធវ ើ ការ

សលទ្មច ជា សំលណើរ លសន ើ ែល់ រែឋសភា លែើមប៊ី ឱ្យស្វថ ប័នលនះ 

សលទ្មច ាម ការលបាះលឆ្ន ត្ យក បញ្ជា លនាះ ដាក់ជូន ទ្បជា

រលរែឋ លធវ ើទ្បជាមតិ្។ តត្ លៅលរលលនាះ ទ្រះអ្ងគ គ្នា នទ្បត្ិកមា 

ទ្បតហ្ល លដាយស្វរ ទ្រះអ្ងគ បារមភ ថា រែឋសភា នឹង លបាះលឆ្ន ត្ 

ទ្បឆ្ំងនឹង ការលសន ើ ឱ្យម្ចន ការលធវ ើ ទ្បជាមតិ្។ ែូលចនះ លៅកន ុង 

អារមាណ៏ របស់ មហាជន គ្នត្់ រុក រដាឋ ភិបាល ជា អ្នកឈន ះ 

នលយាបាយ លលើ សលមតច ស៊ីហ្នុ។ លហ្ើយ លៅកន ុង គំនិត្លនះ ង 

តែល សលមតច ស៊ីហ្នុ ទ្រះអ្ងគ យាង ចាកលចញ រ៊ីទ្សកុតខ្ា រ ាម 

ការលហាះលហ្ើរ ាមលរលលវោកំណត្់ ថ្ន យនតលហាះ AIR FRANCE 
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ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកលបង ១៧ មិថុន ២០២០ 

លៅថ្ងៃ រ៊ី៦ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧០ លៅ លរលរាទ្ត្៊ី លដាយ គ្នា នជូន

ែំណឹង ជាមុន ែល់ រាជរដាឋ ភិបាល។ ការចាកលចញលនះ ជា អាង្

កំបាំងមួយ តែល អ្នកភន ំលរញ ទ្គប់ មជឈដាឋ ន នាំគ្នន  ខ្សឹបលខ្សៀវ

គ្នន  រក លហ្តុ្ផ្ល។ 

ត្ពឹតតិការណ៏ នថៃ រី១៨ មីនា ឆ្ន ំ  ១៩៧០ 

លៅរ៊ីលនះ លយើង មិនលលើកយក ែំលណើរ ការណ ៏នលយាបាយ បនត

បនាទ ប់គ្នន  តែល នាំ បលងក ើត្ ទ្រឹត្ត ិការណ៏ ថ្ងៃ រ៊ី១៨ ម៊ីនា លនាះលរ 

លទ្ពាះ វា មិនតមន ជា ទ្បធ្លនបរ តែល លយើង លលើកមក 

រិរណ៌នា គឺលគ្នលជំហ្រ របស់លោក លន់ នល់ និង ទ្រង់ សិរមិ

ត្ៈ លៅកន ុង ែំលណើរ ការណ៏លនាះ លែើមប៊ី ល ា្ ើយនឹង សំនួរ ថា លត្ើ 

លោក លន់ នល់ និង ទ្រង់ សិរមិត្ៈ ជា សទ្ត្វូ ឬ ជា មិត្ត នឹង

គ្នន  ? លគ តត្ងតត្ សួរ ថា លត្ើ អ្នកណាមួយ ជា តួ្ ក លៅកន ុង

លរឿង រំោក់ សលមតច ស៊ីហ្នុ រ៊ី មុខ្ែំតណង ? លគ បលងក ើត្ ស្វច់

លរឿង (scénario) មួយចំនួន លែើមប៊ី ល ា្ ើយនឹង សំនួរ, អ្នកខ្ាះ ថា 

លោក លន់ នល់ ជា តួ្ ក អ្នកខ្ាះលរៀត្ ថា ទ្រង់ សិរមិត្ៈ លរ។ 

ែូលចនះ ម្ចនតត្ រិនិត្យរិច័យ លលើ លគ្នលជំហ្រ របស់ លោក ទាងំ

រ៊ីរ ទ្បតហ្ល ជាអាច បងាា ញ រ៊ី តួ្នារ៊ី លរៀងៗខ្ល នួ និង បំលរញ

បតនថម រវាងគ្នន  លៅកន ុង បរសិ្វថ ន នលយាបាយ លៅត  គគុគ តែល 

វា បលងក ើត្ ជា បកសរួក បែិបកខ ិ ឬ សទ្ត្ូវនឹងគ្នន  លៅ ជំុវញិ តួ្ 

ចម ទាងំរ៊ីរនាក់លនាះ។  
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ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកលបង ១៧ មិថុន ២០២០ 

សោលជំេរ របស់ត្រង់ សិរមិតៈ 
ទ្រង់ សិរមិត្ៈ ជា លសត ចមួយអ្ងគ, លៅកន ុង ទ្បវត្ត ិស្វស្តសត តខ្ា រ 

ជលម្ចា ះ លសត ចមួយអ្ងគ នឹង លសត ច ទ្គងរាជយសមបត្ត ិ វា ជា រម្ចា ប់

ធមាា តែល ម្ចនលកើត្ល ើង លរឿយៗ លៅកន ុង ទ្រះរាជវងានុវងស

តខ្ា រ។ លោក លន់ នល់ លៅលរលលែើមែំបូង ថ្ន  វបិត្ត ិ 

នលយាបាយ ជាមួយ សលមតច ស៊ីហ្នុ ក៏ ធ្លា ប់ រំឭក ែល់ ទ្រង់ សិរ ិ

មត្ៈ រ៊ី ការបារមភ របស់លោក រ៊ី រម្ចា ប់លនាះតែរ។ ទ្ត្ូវែឹងតែរ

ថា ទ្រង់ សិរមិត្ៈ លៅលរល តែល ហ្ល ងួ សុ៊ីសុវត្ត ិ មុន៊ីវងស ចូលរ៊ីវ

ងគត្ ទ្រង់ ក៏ជា លសត ចមួយអ្ងគ ម្ចន ល ា្ ះ លៅកន ុង ារាង ថ្ន 

លសត ចមួយចំនួនតូ្ច តែល ទ្កមុទ្បឹកា ទ្រះរាជបលា ័ងក សទ្ម្ចំង 

សំរាប់ ដាក់ជូន ទ្កមុជំនុំ លែើមប៊ី លបាះលឆ្ន ត្ លទ្ជើសលរ ឯស  ទ្រះមហា

កសទ្ត្ បនត  រាជយ, ចំតណក សលមតច ស៊ីហ្នុ  វញិ ល ា្ ះ ទ្រះអ្ងគ គ្នា ន 

លៅកន ុង ារាង លនាះល ើយ។ កន ុង ចំលណាម លសត ច ទាងំលនាះ ទ្កមុ

ទ្បឹកា ទ្រះរាជបលា ័ងក និង ទ្រះសងឃរាជយ ទាងំ រ៊ីរ និកាយ បាន 

លទ្ជើសលរ ឯស ទ្រះអ្ងគម្ចា ស់ សុ៊ីសុវត្ត ិ មុន៊ីលរ៉ាត្ តែល ជា ទ្រះបុទ្ា

ចបង ថ្ន លួង សុវណណ លកាត្ មុន៊ីវងស ឱ្យ ទ្គងរាជយ បនត  រ៊ី ទ្រះបិា

តត្ ត្ំណាង អាជាា ធរ បារាងំតសស លគ បែិលសធ គ្នា ន ឱ្យ លហ្តុ្

ផ្ល រិត្ទ្បាកែ មិន តត្ ប ុលណាណ ះ មិនទាងំ យក ារាងលនាះ 

មកលមើលផ្ង លហ្ើយ លគ សលទ្មច លដាយ អ្ំណាច យក សលមតច 

ស៊ីហ្នុ ជាទ្រះមហាកសទ្ត្ បនតរាជយ រ៊ីទ្រះអ្យយលការបស់ទ្រះអ្ងគ។ 

លគលលើក លហ្តុ្ផ្ល ថា សលមតច ស៊ីហ្នុ ម្ចន បិា ជា វងស 

នលរាត្តម និង ម្ចា ជា វងស សុ៊ីសុវត្ត ិ ែូលចនះ វា អាចនឹង 
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ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកលបង ១៧ មិថុន ២០២០ 

សទ្ងួបសទ្ងួម វងស ទាងំរ៊ីរ លៅ អ្នាគត្ កុំឱ្យ ម្ចន រំនាស់នឹង

គ្នន ។ វងស សុ៊ីសុវត្ត ម្ចន ទ្រះមហាកសទ្ត្ រ៊ីរអ្ងគ រចួមកលហ្ើយ 

ែូលចនះ ទ្ត្វូ លវន វងស នលរាត្តម មតង តែល ជា បុទ្ា ថ្ន វងស ទាងំ

រ៊ីរផ្ង។ លហ្តុ្ផ្លលនាះ វា គ្នា នរំនងអ្វ ៊ីលនាះល ើយ តត្លដាយស្វរ 

បារាងំ ថ្ន របប Vichy លគ ម្ចន អ្ំណាច លលើតខ្ា រ លហ្ើយ លគ ទ្ត្ូវ

ការ ទ្រះមហាកសទ្ត្តខ្ា រ តែល ជា យុវលសត ច លែើមប៊ី លគ ទ្សួល 

ែឹកនា ំាមចិត្ត តែល លគចង់បាន តត្ប ុលណាណ ះ។ លគ អាច សួរ 

ជា សំនួរ តែរ ថា លត្ើ ទ្រង់ សិរមិត្ៈ ល ា្ៀត្ ឱ្កាស លែើមប៊ី សង

សឹង សលមតច ស៊ីហ្នុ រ៊ី លរឿង អ្ត្៊ីត្កាល ? ឬ ែំណួល ថ្ន សលមតច 

ស៊ីហ្នុ វា នឹងម្ចន លរធភារ អាច លរៀបចលំ ើងវញិ នូវ របប 

រាជានិយម រិត្ទ្បាកែ តែលម្ចន ទ្រះមហាកសទ្ត្ រិត្ទ្បាកែ ? 

បំណងលនះ វា ទ្បតហ្ល អាច ម្ចន លៅកន ុង អារមាណ៏ របស់ ទ្រង់ 

សិរមិត្ៈ លទ្ពាះ ទ្រង់ ជា លសត ច, តត្ ទ្រង់ ជា មនុសសឆ្ា ត្ម្ចន ក់ 

ែូលចនះ ទ្រង់ ចាស់ជា មិនឱ្យ អារមាណ៏លនះ បំលររទ្រង់បានលនាះ

ល ើយ លៅកន ុង បរបិរ និង បរសិ្វថ ន នលយាបាយ លៅលរលលនាះ 

លទ្ពាះ ទ្រង់ ែឹងចាស់ ថា លៅកន ុង មជឈដាឋ ន ថ្ន អ្នកអ្បអ្ម 

លោក លន់ នល់ ម្ចន រួក អ្នកទ្បឆ្ំង នឹង រាជានិយម, ែូលចនះ 

វា គ្នា ន ទ្បលយាជន៏អ្វ ៊ី នឹង បលងក ើត្ រំនាស់នឹង អ្នកទាងំលនាះ 

តែល វា នាំរំខាន ែល់ លគ្នលបំណង ចមបង គឺ រំលំ សលមតច ស៊ីហ្

នុ លែើមប៊ី សលស្តងាគ ះ ទ្បជាជាត្ិ រុំតមន សលស្តងាគ ះ របប រាជានិយម 

លនាះល ើយ។ តត្ លទាះប៊ី ទ្រង់ សិរមិត្ៈ ចង់ ឬ មិនចង់, លកើត្ ជា 

លសត ច វា នាំបលងក ើត្ ងៗ នូវ សទ្ត្វូ វណណ ៈ ថ្ន ចរនត  ទ្បវត្ត ិស្វស្តសត  
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ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកលបង ១៧ មិថុន ២០២០ 

« រាស្តសត  នឹង លសត ច »។ ទ្រង់ សិរមិត្ៈ ែឹងខ្ល នួ អំ្រ៊ី អ្ត្ថភារ

អ្វជិាម្ចនលនះ, ែូលចនះ ទ្រង់ រាយាម ាមតែល អាចលធវ ើលៅ

បាន លែើមប៊ី លជៀសវាង កុំឱ្យ ធ្លា ក់ លៅកន ុង ឧបាយកល របស់

សទ្ត្ូវ វណណ ៈ លទ្ពាះ លរឿងលនះ វា មិនអាទ្ស័យ លលើ ទ្រង់ តត្ ម្ចន ក់

 ង លនាះល ើយ។ គួរ ររួល ស្វគ ល់ ថា លោក លន់ នល់ គ្នត្់ ជួយ 

ទ្រង់ សិរមិត្ៈ ទាងំ កម្ចា ំងចិត្ត និង កម្ចា ំងនលយាបាយ លែើមប៊ី 

បនថយ ការវាយទ្បហារ រ៊ី សំណាក់ សទ្ត្វូ វណណ ៈ ែល់ ទ្រង់ លៅកន ុង 

បញ្ជា  រំនាស់ លនះ តែល ម្ចន អ្នកបងករនំាស់ គឺ បអ នូ បលងក ើត្ 

របស់លោក, លន់ ណុល, និង ទ្កមុ លោក ហ្ងស ធុនហាក់ តែល 

ម្ចន លករ៏ល ា្ ះ ជា អ្នកស្វធ្លរណរែឋ។ ទ្ត្ូវែឹងថា ាំង រ៊ីលែើមរ៊ី

មកលមាះ វា ម្ចន សមព ័នធភារ លដាយ ផ្លទ្បលយាជន៏ រវាង « ហ្ងស 

ធុន ហាក-់លន់ ណុល-លកង វាន់ ស្វក់ » លែើមប៊ី ទ្បឆ្ំងនឹង សិរមិ

ត្ៈ លែើមប៊ី រំលំ រាជានិយម។ ហ្ងស ធុន ហាក់ ជា អ្វា ថ្ន កម្ចា ំង 

នលយាបាយ, លន់ ណុល ជា កម្ចា ំង បាយ និង លកង វាន់ ស្វក់ 

ជា កម្ចា ំង មលនាគម វជិាា ។ 

សេតុអ្វី បាន ជា ត្រង់ សរិិមតៈ ជា សត្តូវ នឹង សីេនុ ? 
ាំងតត្ រ៊ី ឆ្ន ំ ១៩៤៦ មក ទ្រង់ សិរមិត្ៈ តត្ងតត្ លធវ ើសហ្ការ 

គ្នា ន ទ្កតហ្ង ជាមួយនឹង សលមតច ស៊ីហ្នុ។ ជា សហ្ការ លែើមប៊ី 

ផ្លទ្បលយាជន៏ វណណ ៈកសទ្ត្, នលយាបាយ និង ជាត្ិ។ លគ្នលជំហ្រ

សំខាន់ៗ របស់ សិរមិត្ៈ គឺ ទាមទារ  ករាជយជាត្ិ រ៊ី បារាងំ, ស្វថ
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ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកលបង ១៧ មិថុន ២០២០ 

បនា សថ ិរ16 ថ្ន របបែឹកនាំជាតិ្ លែើមប៊ី ផ្លទ្បលយាជន៏ជាតិ្ និង 

លធវ ើឱ្យទ្បលសើរល ើងវញិ នូវ សកត ិយស ថ្ន រាជានិយមតខ្ា រ។ របត់្ 

ថ្ន ទ្រឹត្ត ិការណ៏ សំខាន់ៗ តែល នាំឱ្យ ទ្រង់ សិរមិត្ៈ ម្ចន ការ

មិនរុកចិត្ត សលមតច ស៊ីហ្ន ុ លហ្ើយ ែកខ្ល នួ លចញរ៊ី ជ៊ីវតិ្

នលយាបាយ លដាយ មិនចង់ ឱ្យម្ចន រំនាសន់ឹង ទ្រះអ្ងគ  : 

កនុង វិស័យ រាជានិយម  
លៅថ្ងៃ រ៊ី៣ លមស្វ ឆ្ន ំ ១៩៦០ ទ្រះមហាកសទ្ត្ សុរាទ្មិត្ ចូលរ៊ីវងគ

ត្, ាម ចាប់ ធមានុញ្ា  ទ្កមុទ្បឹកា ទ្រះរាជបលាងក ទ្ត្វូ ទ្បជុំ 

លែើមប៊ី លទ្ជើសលរ ឯស ជា បនាទ ន់ ទ្រះមហាកសទ្ត្ បនត  រាជយ។ ប ុតនត  លៅ

លរលលនាះ សលមតច ស៊ីហ្នុ, ទ្រះអ្ងគ កំរុង ម្ចន អ្ំណាចណាស់ 

កន ុង ឋានៈ ទ្រះអ្ងគ ជា ទ្បធ្លន ចលនា សងគមរាស្តសត និយម តែល 

ជា ចលនា កាន់អ្ំណាច ទាងំ ន៊ីត្ិ បញ្ជា ត្ិ និង ន៊ីតិ្ ទ្បត្ិបត្ត ិ 

តត្ម្ចន ក់ ង, ទ្រះអ្ងគ លដាយ មិនចង់ឱ្យម្ចន ទ្រះមហាកសទ្ត្ងា៊ី 

លទ្ៅរ៊ីទ្រះអ្ងគ លដាយស្វរ ទ្រះអ្ងគ លៅលរល ដាក់រាជយ ថាវ យ ទ្រះ

បិា បាន សបបងតសប ថា ទ្រះអ្ងគ មិនវលិ ទ្ត្ ប់ មក ទ្គង

រាជយសមបត្ត ិ វញិល ើយ ែូលចនះ ទ្រះអ្ងគ លទ្បើ អ្ំណាច បងាគ ប់ ឱ្យ រែឋ

សភា តក រែឋធមានុញ្ា  បលងក ើត្ ទ្កមុទ្បឹកា រាជានុសិរធិ លហ្ើយ 

តត្ងាំង ទ្រះអ្ងគម្ចា ស់ សុ៊ីសុវត្ត ិ មុន៊ីលរ៉ាត្ ជា ទ្បធ្លន បនាទ ប់

មក លៅថ្ងៃ រ៊ី១៣ មិងុនា តក រែឋធមានុញ្ា  ជាងា៊ី មតងលរៀត្ លែើមប៊ី 

បលងក ើត្ ស្វថ ប័ន « ទ្បមុខ្រែឋ  » តែល ម្ចន ទ្រះអ្ងគ ជា ទ្រះទ្បមុខ្ 

 

16 សថ ិរ គុ : ឋិត្លងរ, ម្ចំមួន, ខាា ប់ខ្ជ នួ។ 
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ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកលបង ១៧ មិថុន ២០២០ 

អ្ស់មួយជ៊ីវតិ្។ រលងវ ើលនះ គឺ ទ្រះអ្ងគ រយួ រលចាល ស្វថ ប័ន ទ្រះមហា

កសទ្ត្ គឺថា រុក ទ្រះរាជបលាងក ឱ្យលៅរំលនរ លហ្ើយ ទ្គ្នន់តត្ថាវ យ 

រុរវសិរធិ ថ្ន ទ្រះមហាកសទ្ត្ ែល់ ទ្រះម្ចា។ រលបៀបលធវ ើលនះ គឺ ជា 

ការបំពាន ជាក់តសតង លលើ ចាប់ ធមានុញ្ា ផ្ង និង រាជទ្បថ្រណ៊ី

ផ្ង លដាយ យក « អ្ំណាចអ្ញ » មក អ្នុវត្ត។ ទ្រង់ សិរមិត្ៈ 

តែល ជា លសត ចមួយអ្ងគ លមើលលឃើញ រលងវ ើលនាះ ជា ការបលនាថ ក 

ស្វថ ប័ន ទ្រះមហាកសទ្ត្តខ្ា រ។ ចំលពាះ ទ្រង់, សលមតច ស៊ីហ្នុ គួរតត្ 

កំតណរំរង់ ចាប់ « ឧត្ត17រាជយសមបត្ត ិ » តែល អាណានិគមនិយម 

បារាងំ លគ បកតទ្ប មិនទ្តឹ្មទ្ត្វូ ថា រាជានិយមតខ្ា រ ជា « រាជា

និយម លទ្ជើសាំង » លទ្ពាះ លគ ទ្សួលតត្ងាំង ទ្រះមហាកសទ្ត្

តខ្ា រ សំរាប់ បំលរ ឯ ផ្លទ្បលយាជន៏ របស់លគ18។ ការតករំរង់ គឺ ផ្តល ់

សិរធិ លរញចាប់ ឱ្យ ទ្រះមហាកសទ្ត្ តត្ងាំង « ទ្រះទាយា » ជា 

ផ្ល វូការ លែើមប៊ី ឱ្យ ទ្រះទាយាលនាះ ររួលបាន នូវ ការអ្ប់រំ រ៊ី 

កុម្ចរភារ ឱ្យស្វគ ល់ « ករណ៊ីយកិចា - កាត្រវកិចា - សិរធិ » 

ចាស់ោស់ របស់ ទ្រះមហាកសទ្ត្ ែបិត្ តំ្តណង ទ្រះមហាកសទ្ត្ 

មិនតមន ជា តំ្តណង លដាយ ថ្ចែនយ លនាះល ើយ, វា ទ្ត្ូវម្ចន 

លទ្គ្នងរុក រិទ្បាកែ និង ទ្តឹ្មទ្ត្ូវ លៅ ាម ចាប់ រាជទ្បថ្រណ៊ី 

 

17 ឧត្ត  : ែំលណើរបនតគ្នន មិនដាច់។ 
18 លៅកន ុង លសៀវលៅ លោក G. CŒDÈS – Les états hindouisés 
d’Indochine et d’Indonésie - លោក សរលសរថា លៅទ្សកុតខ្ា រ ាំងរ៊ី 
សម័យបុរាណមក មកែល់ សរវថ្ងៃ ការល ើង ទ្គងរាជសមបត្ត ិ បនត  រ៊ី 
ហ្ល ងួ ចូលរ៊ីវងគត្ តត្ងតត្ បុទ្ាចបង របស់ទ្រះអ្ងគ តែល ជា ទ្រះទាយារ 
តត្ងាំង។ ម្ចន តត្ ១៤ ករណិ៊ី តត្ ប ុលណាណ ះ តែល វា លកើត្ល ើង ខ្ុសរ៊ី 
រាជទ្បថ្រណ៊ីលនាះ។   
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សហ្សសវត្ស តែល ម្ចន កន ុង ទ្រះរាជាណាចទ្កតខ្ា រ ាំងរ៊ី បុរាណ 

កាលមក។ តត្ ចំលពាះ ទ្រង់ សិរមិត្ៈ ទ្រង់ មិនជំទាស់នឹង របប

រាជានិយម អាទ្ស័យរែឋធមានុញ្ា  លនាះលរ លទ្ពាះ អ្នកែឹកនាំជាតិ្ 

ទ្ត្វូ ម្ចន ការររួលខុ្សទ្ត្វូ ចំលពាះមុខ្ ទ្បជារលរែឋ ឬ ស្វថ ប័ន 

ត្ំណាង ទ្បជារលរែឋ តែល ម្ចន ទ្បជារលរែឋ ជា អ្ធិបត្៊ី គឺ 

ម្ចា ស់ ថ្ន អ្ំណាច តែល ម្ចន តចង លៅកន ុង រែឋធមានុញ្ា  ែូលចនះ 

ទ្រះជារលរែឋ ម្ចន អ្ំណាច ធមានុញ្ា  អាចបត រូ អ្នកែឹកនាំបាន។ 

 រ ឯ  ទ្រះមហាកសទ្ត្  វញិ ទ្រះអ្ងគ ជា ត្ំណាង ចិរកាល ថ្ន ទ្បជា

ជាត្ិ គឺ ការរបួរមួជាតិ្,  កភារជាត្ិ និង អ្ធិបលត្យយជាតិ្។ 

ជាការរិត្ រលងវ ើ របស់ សលមតច ស៊ីហ្នុ ពាក់រ័នធនឹង រាជានិយម 

វា ផ្ទ ុយទ្ស ះ រ៊ី រសសនៈ របស់ ទ្រង់ សិរមិត្ៈ តែល វា នាំ បលងក ើត្ 

អ្ធិករណ្ សមៃ ំ លនាះ ង។ 

កនុង វិស័យ នសោបាយជាតិ 
អ្ធិករណ៏ សមៃ ំលនះ វា បនធ ំ ជា លរៀងរាល់ថ្ងៃ លៅកន ុង អារមាណ៏ 

របស់ទ្រង់ សិរមិត្ៈ តែលនាំឱ្យ ទ្រង់ ងប់ចិត្ត ក៏សុខ្ចិត្ត ររួល 

តំ្តណង ជា អ្គគរាជរូត្ ទ្បចាំលៅ ស្វធ្លរណរែឋចិន ទ្បជាម្ច

និត្ រ៊ី ឆ្ន ំ ១៩៦២ ែល់ ៦៤ បនាត ប់មក លៅ ទ្បលរស ជប ុន រ៊ី 

ឆ្ន ំ ១៩៦៦ ែល់ ១៩៦៧។ តំ្តណង លៅលទ្ៅ ទ្បលរសលនាះ វា អាច

ឱ្យទ្រង់ លៅឆ្ៃ យ រ៊ី សលមតច ស៊ីហ្នុ តែល ទ្រង់ រុក ជា លហ្តុ្ ថ្ន 

ការធុញងប់ របស់ទ្រង់។ តត្ កន ុង រយៈលរល ទ្បាំឆ្ន ំ លៅបរលរស, 

ទ្រង់សិរមិត្ៈ ាមដានជានិចា នលយាបាយ កន ុងទ្បលរស។ កាបត រូ 
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នលយាបាយ លសែឋកិចា របស់ សលមតច ស៊ីហ្នុ រ៊ី លសែឋកិចាលសរ ឯ 

លៅ លសែឋកិចាសងគមនិយម បនាទ ប់ រ៊ី បាន បញ្ឈប់ រំនាក់

រំនង ផ្ល វូរូត្ ជា មួយ សហ្រែឋអាលមរកិ វា រុំម្ចន លរធផ្ល ែូច 

តែលចង់បាន។ ជំនួយ លសែឋកិចាចិន តែល សលមតច ស៊ីហ្នុ 

ទ្បកាស ថា វា អាច ផ្ទត្់ទាត្់នឹង ជំនួយ អាលមរកិាំង វា ទ្គ្នន់

តត្ម្ចន លកខណៈ ជា និមិត្តរបូ ថ្ន ការទ្បឆ្ំងនឹង ចទ្ករទ្ត្ អា

លមរកិាំង តត្គ្នា ន ទ្បសិរធិភារលនាះល ើយ។ ជា រិលសស លសែឋកិចា 

សងគមនិយម ាម គំរ ូ ចិន វា មិនអាច ទាក់ទាញ មូលធន 

បរលរស សំរាប់ លធវ ើ អ្ភិវឌឍន៏។ បនតៗមក ទ្សកុតខ្ា រ ជួបទ្បរះ

នឹង វបិត្ត ិ លសែឋកិចាលទ្ៅ។ រែឋតខ្ា រ សថ ិត្ លៅកន ុង ភារ ុងចុង  

រហូ្ត្ ែល់ លៅ គ្នា ន ងវកិា សំរាប់ បង់លបៀវត្ស ែល់ រួក អ្នករាជ

ការ សុ៊ីវលិ និង លយាធ្ល លហ្ើយ លែើមប៊ី លដាះទ្ស្វយ ជា បនាទ ន់ នូវ 

បញ្ជា លនាះ សលមតច ស៊ីហ្នុ អ្នុញ្ជា ត្ ឱ្យ លបើក កាសុ៊ីណូ លៅ រ៊ី

ទ្កងុ ភន ំលរញ និង កំរង់លស្វម លែើមប៊ី យក រ័នធ  សំរាប់ លបើក 

ទ្បាក់តខ្ ឱ្យ រួក អ្នករាជការ។  វធិ្លនការលនាះ វា ប ះពាល់ផ្ទទ ល់ 

ែល់ ស៊ីលធម ៏ របស់ ទ្បជារលរែឋ តែល ជា អ្នកកាន់ទ្រះរុរធ

ស្វសនា តែលនាំឱ្យ សហ្ធមា ិក រុរធស្វសនា (clerc bouddhique) ម្ចន 

ការទ្សរន់ចិត្ត ថ្ទ្កតលង។ លទ្កាយមក សលមតច ស៊ីហ្នុ ទ្រះអ្ងគ 

ររួលស្វគ ល់ ជា ស្វធ្លរណៈ កំហុ្ស របស់ទ្រះអ្ងគ លហ្ើយ ទ្រះអ្ងគ 

រូលបតនថម ថា លបើ ទ្រះអ្ងគ អាច វលិទ្ត្ ប់មកលទ្កាយវញិ គឺ 

ចាស់ ជា ទ្រះអ្ងគ មិនលបាះបង់ ជំនួយ លសែឋកិចា សហ្រែឋអាលម

 រកិ ជា ដាច់ខាត្ តែល វា នាំ បលងក ើត្ វបិត្ត ិ ែល់ ជាតិ្ និង របូ 
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ទ្រះអ្ងគផ្ទទ ល់។ ជាការរិត្ អ្វ ៊ី តែល សលមតច ទ្បទ្រឹត្ត លដាយ ភាន់

ទ្ច ំកត ៊ី លដាយ លចត្នាកត ៊ី វា នាំឱ្យទ្រង់ សិរមិត្ៈ ខាន ំង19 លៅកន ុង

ចិត្ត លលើ សមត្ថភារ របស់សលមតច ស៊ីហ្នុ បនត  ែឹកនាំ ទ្បជា

ជាត្ ិលនាះ ង។  

កនុង វិស័យ នសោបាយអ្នតរជាតិ 
ក៏ប ុតនត  ការររួល កំហុ្ស របស់ទ្រះអ្ងគ មិនរំខាន ែល់ ទ្រះអ្ងគ 

បនត  រំនាក់រំនង រិលសស ជាមួយ ចិន និង យួន កុមម ុយនិសត  

ែូចយា ង លៅតខ្ ម៊ីនា ឆ្ន ំ ១៩៦៥ ទ្រះអ្ងគ ររួល លធវ ើ លៅ 

ភន ំលរញ សនន ិសិរធ ថ្ន ទ្បជាជន ឥណឌ ចូិន តែល ម្ចន ទ្បលរស 

យួនខាងលជើង (យួនកុមម ុយនិសត ), ចិន ទ្បជាម្ចនិត្, រដាឋ ភិបាល 

ទ្បលងត្ោវ (ោវ កុមម ុយនិសត )  និង រដាឋ ភិបាល លយៀកកុង។ ស

នន ិសិរធលនាះ ជា ការបងកលហ្តុ្ បតនថម ចំលពាះ សហ្រែឋអាលមរកិ 

តែល បណាត ល ឱ្យម្ចន ការបញ្ឈប់ រំនាក់រំនងរូត្ រវាង 

ទ្បលរស ទាងំរ៊ីរ។ លៅ រយៈលរលលនាះ ទ្រង់ សិរមិត្ៈ ទ្រង់ ជា 

អ្គគរាជរូត្តខ្ា រ លៅ ស្វធ្លរណរែឋចិន ទ្បជាម្ចនិត្ ែូលចនះ ទ្រង់ 

លឃើញនឹងតភនក ទ្គប់ រំនាក់រំនង សលមតច ស៊ីហ្នុ នឹង ចិន 

តែល ជា អ្ស្តនតត្   របស់ទ្រះអ្ងគ រុញ ទ្សកុតខ្ា រ ឱ្យធ្លា ក់ លៅកន ុង 

អ្នាង់ មរណា របស់ ចិន និង យួនកុមម ុយនិសត ។ លៅឆ្ន ំ ១៩៦៧ 

លទ្កាយរ៊ី បញ្ាប់ លបសកកមា រូត្ លៅ ទ្បលរស ជប ុន, ទ្រង់ សិរ ិ

មត្ៈ វលិទ្ត្ ប់ចូល ទ្សកុតខ្ា រ វញិ លហ្ើយ បនត  សលងកត្  វ ិ

 

19 ខាន ំង : សងស័យ។ 
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ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកលបង ១៧ មិថុន ២០២០ 

នាែកមា តែល ទ្បជារលរែឋតខ្ា រ កំរុង រងលទ្គ្នះ រ៊ី ការែឹកនាំ

ជាត្ ិ របស់សលមតច ស៊ីហ្នុ។ លៅលរល សម្ចជ រិលសស លៅឆ្ន ំ 

១៩៦៩, នាម ទ្រង់ សិរមិត្ៈ ទ្ត្ូវបាន លគ បញ្ច លូ លៅកន ុង ារាង 

ថ្ន ឥសសរជន ១០ នាក់ សំរាប់ ថាវ យ សលមតច ស៊ីហ្នុ លរ ឯសសទ្ម្ចំង 

ជា នាយករែឋមស្តនត ៊ី លែើមប៊ី លរៀបចំ បលងក ើត្ រាជរដាឋ ភិបាល លទ្ស្វច

ទ្សង់ជាតិ្។ 

 វស័ិយ ទាងំប៊ី តែល បានលរៀបរាប់ ខាងលលើលនះ វា ជា លគ្នលជំហ្រ 

របស់ទ្រង់ សិរមិត្ៈ តែល នាំឱ្យម្ចន រំនាស់ ជាមួយ សលមតច 

ស៊ីហ្នុ លៅលរល តែល ទ្រង់ ចូលរមួ ជា សម្ចជិក ថ្ន រាជរដាឋ ភិ

បាល លទ្ស្វចទ្សង់ជាត្ ិែឹកនាំលដាយ លោក លន់ នល់។ 

សោលជំេរ របសស់ោក លន់ នល ់

លោក លន់ នល់ ជា អ្នករាជានិយម គ្នា ន លកខខ្ណឌ  ជា វងស

ទ្ត្កូល បំលរ ឯ ទ្រះមហាកសទ្ត្ ត្រូជ លហ្ើយ ខ្ល នួលោកផ្ទទ ល់ ជា 

អ្នកបំលរ ឯ ជំនិញម្ចន ក់ របស់សលមតច ស៊ីហ្នុ គ្នា នទ្កតហ្ង។ លៅ

កន ុង លកខណៈ លស្វា ះទ្ត្ង់លនាះ ង តែល សលមតច ស៊ីហ្នុ 

តត្ងាំងលោក លន់ នល់ ជា អ្គគនាយលសនាធិការ និង អ្គគ

លមបញ្ជា ការ កងរ័រលខ្មរភូមិនទ  អ្ស់រយៈលរល ែ៏យូរបំផុ្ត្ 

លទាះប៊ី លោក មិនតមន ជា នាយទាហាន អាជ៊ីរ។ លសទ ើរទ្គប់ រាជ

រដាឋ ភិបាល, នាយករែឋមស្តនត ៊ី តត្ង លទ្ជើសយកលោក ជា រែឋមស្តនត ៊ី 

ទ្កសួងការពារជាត្ិ សំរាប់ បំលរញចិត្ត សលមតច ស៊ីហ្នុ។ ែូលចនះ 

វា ម្ចន សហ្ចិត្ត រវាង សលមតច ស៊ីហ្នុ ជាមួយ លោក លន់ នល់ 
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ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកលបង ១៧ មិថុន ២០២០ 

តែល គ្នា ន អ្នកណាម្ចន ក ់អាច សងស័យ ថា លោក លន់ លន់ នឹង

អាចកបត្់ សលមតចបាន។ ទ្ត្ូវែឹងថា រហូ្ត្ មកែល់ ថ្ងៃ រ៊ី១៦ ម៊ី

នា ឆ្ន ំ ១៩៧០, លោក លន់ នល់ គ្នា នលគ្នលបំណង រំោក់ ស

លមតច ស៊ីហ្នុ រ៊ី មុខ្ែំតណងលនាះល ើយ។ សួរថា ចុះលហ្តុ្អ្វ ៊ី បាន

ជាលោក បត រូចិត្ត ? កាត  មួយចំនួន ម្ចន ែូច ខាងលទ្កាមលនះ។ 

ការបដ្ិសសធ របស់សសមតច សីេនុ ររួលសាត ប់ ត្បតិភូ របស់ត្ពះមហាកសត្តីោនី 
បនាទ ប់ រ៊ី ម្ចន លកើត្ បាត្ុកមា ថ្ន ទ្បជាកសិករ លៅ លខ្ត្ត 

ស្វវ យលរៀង លៅថ្ងៃ រ៊ី៨ ម៊ីនា ឆ្ន ំ ១៩៧០ ទ្បឆ្ំងនឹង វត្តម្ចន 

កងរ័រលយៀកកុង លៅ ទ្សកុតខ្ា រ និង បាត្ុកមា អ្នកភន ំលរញ 

លៅថ្ងៃ រ៊ី១១ ម៊ីនា សូមឱ្យ រែឋសភា លដាះទ្ស្វយ ជាបនាទ ន់ អ្ំរ៊ី 

បញ្ជា  ថ្ន ការាំងរ៊ីរ័រ យួនកុមម ុនិសត  លៅលលើ រឹកែ៊ី តខ្ា រ តែល 

វា នាំឱ្យម្ចន ការវាយកំរិច ស្វថ នរូត្ យួនខាងលជើង និង លយៀ

កកុង, លោក លន់ នល់ សូមចូលគ្នល់ភាា ម ទ្រះមហាកសទ្ត្៊ីយា

ន៊ី តែល ជា ម្ចា របស់សលមតច ស៊ីហ្នុ។ ទ្បត្កិមា របស់ទ្រះអ្ងគ 

គឺ សូមឱ្យលោក លន់ នល់ តត្ងាំង ទ្បតិ្ភូមួយ20 ែឹកនាំ 

លដាយ ទ្រង់ កនទ ុល លែើមប៊ី ចូលគ្នល់ សលមតច ស៊ីហ្នុ គង់ លៅ

ទ្សកុបារាងំ លធវ ើលសចកត ៊ីរាយការណ៏ រ៊ី ស្វថ នការណ៏រិត្ តែល 

កំរុងលកើត្លៅ ទ្សកុតខ្ា រ ថាវ យទ្រះអ្ងគ។ ទ្រះមហាកសទ្ត្៊ីយាន៊ី 

បានលផ្ាើរ រូរលលខ្ ថាវ យែំណឹង ែល់ ទ្រះរាជបុទ្ត្ តត្ សលមតច 

 

20 ទ្បត្ិភូលនាះ ម្ចន ទ្រង់ កនទ ុល ជា អ្នកែឹកនាំ និង សម្ចជិក រ៊ីររបូ គឺ 
លោក តយ ម សំបូរ និង ឧប គឹម អាង។ 
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ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកលបង ១៧ មិថុន ២០២០ 

ល ា្ ើយត្ប មក ទ្រះរាជម្ចា ថា ទ្រះអ្ងគ មិនទ្រម ររួល ទ្បត្ិភូ

លនាះ ឱ្យចូលគ្នល់ លហ្ើយតងម បញ្ជា ក់ ាម រូរលលខ្ រ៊ី២ ថាវ យ

ចំលពាះ ទ្រះម្ចា ថា ទ្រះអ្ងគ ទ្បឆ្ំងនឹង អ្ំលរើ តែល កំរុង 

លកើត្ម្ចនល ើង លៅ ទ្សកុតខ្ា រ លដាយ លចារទ្បកាន់ ទ្ត្ង់តត្មតង 

ថាជា ឧបាយកល របស់រួក អ្នកស្វត ំនិយម ទ្បឆ្ំងនឹង 

នលយាបាយ របស់ទ្រះអ្ងគ។ ែូលចនះ ការផ្ទត ច់ រំនាក់រំនង រវាង 

លោក លន់ នល់, រាជរដាឋ ភិបាល និង ទ្រះមហាកសទ្ត្៊ីយាន៊ី 

ជាមួយ សលមតច ស៊ីហ្នុ វា ជា ្នទៈ របស់សលមតច ស៊ីហ្នុ។ ការណ៏

លនះ ទ្រះអ្ងគ ម្ចន ជំលនឿថា ទ្រះអ្ងគ នឹងលដាះទ្ស្វយ ជា មួយ 

សហ្ភារសូលវៀត្ផ្ទទ ល់ លទ្ពាះ នឹងយាងលចញ រ៊ី ទ្បលរសបារាងំ 

លៅលធវ ើ រសសនកិចា លៅទ្បលរសលនាះ លទ្ពាះ រដាឋ ភិបាល របសល់គ 

ម្ចន ឥរធិរលលទ្ចើន លៅលលើយួនកុមម ុយនិសត ។ ក៏ប ុតនតម្ចន ពាកយ

ចចាមអារា៉ា ម ថា សលមតច នឹងយាងទ្ត្ ប់មកទ្សកុតខ្ា រវញិ 

លៅ ថ្ងៃ រ៊ី១៦ ម៊ីនា, ថា ម្ចន មស្តនត ៊ីរូត្តខ្ា រម្ចន ក់21 លៅ ទ្សកុ

បារាងំ បានងត្តខ្សអាត្់ សលមាង សលមតច ស៊ីហ្នុ លហ្ើយលផ្ាើមក

ទ្រង់ សិរមិត្ៈ លៅកន ុងសលមាងលនាះ គឺថា សលមតច ស៊ីហ្នុ ម្ចន 

ទ្រះបនទ លូ ថា លៅលរលទ្រះអ្ងគ យាង មកែល់ ទ្សកុតខ្ា រ វញិ ទ្រះ

អ្ងគ នឹងបញ្ជា  ឱ្យយក រួក ជនកបត្់នឹង ទ្រះអ្ងគ លៅ ទ្បហារ 

ជ៊ីវតិ្, ថា ទ្បសិន ជា សលមតច ស៊ីហ្នុ យាង មក ទ្សកុតខ្ា រ ាម 

យនតលហាះ លោក លន់ នល់ នឹងបញ្ជា  ឱ្យយនតលហាះ រ័រអាកាស

 

21 មស្តនត ៊ីរូត្លនាះ គឺ ទ្រង់ សុ៊ីសុវត្ត ិ ឥសសលរា តែល ទ្ត្ូវជា អ្នុជ ទ្រង់ សិរមិ
ត្ៈ។ 
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ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកលបង ១៧ មិថុន ២០២០ 

តខ្ា រ បាច់កំរិច យនតលហាះ របសទ់្រះអ្ងគ។ រិត្ ឬ រិត្ ពាកយ

ចចាមអារា៉ា ម ទាងំលនាះ វា ម្ចន លៅកន ុង គំនិត្ លរៀងខ្ល នួ ថ្ន 

ភាគ៊ីរំនាស់ ទាងំរ៊ីរលនាះ លទ្ពាះ វា ជា ការទ្បងុទ្បយត្ន ជា ធមា

ជាត្ិ សំរាប់ ការពារខ្ល នួ លរៀងៗខ្ល នួ។ លត្ើ លៅលរលលនាះ អ្នកណា 

អាច រុកចិត្ត អ្នកណាបាន លទ្ពាះ វា ជា លរឿង អាយុជ៊ីវតិ្។ ខាង 

សលមតច ទ្រះអ្ងគ ទ្ត្វូតត្លជឿ, ខាង លោក លន់ នល់ គ្នត្់ ធ្លា ប់ 

ស្វគ ល់ចាស់ កំហ្ឹង គ្នា ន ទ្រ ុំតែន របស់សលមតច លទ្ពាះ វា ម្ចន 

ឧទាហ្រណ៏ លៅ ទ្ត្ពាងំទ្ក ឹង តែល ជា អាឃាត្នដាឋ ន រួក 

តខ្ា រលស រ ឯ ាម បញ្ជា  របស់សលមតច លទ្ពាះទ្រះអ្ងគ លចារ ជា រួក 

ជនកបត់្ជាត្។ិ តត្លទាះប៊ីយា ងណា ក៏ វា គ្នា ន តផ្នការ បាញ់កំ

រិច យនតលហាះលនាះតែរ លទ្ពាះ វា មិនតមន ជា ចារតិ្ របស់លោក 

លន់ នល់។ 

កត្តត កងរ័ព 

ែូចជំរាប រ៊ីខាងលលើរចួមកលហ្ើយ លទាះប៊ី លោក លន់ នល់ មិន

តមន ជា នាយទាហាន អាជ៊ីរ តត្ លោក បានសិកា មុខ្ វជិាា  

មួយចំនួន ជាមួយ នាយទាហានធំៗ បារាងំ តែល លគ មក 

បំលរញកិចា លៅកន ុង លបសកកមា អ្នុរ័នធ  លយាធ្ល (attaché militaire) 

បារាងំតសស លទ្កាយ រ៊ី ទ្សកុតខ្ា រ ររួល បាន  ករាជយ បរបូិណ៏ 

ែូចជា  វជិាា  នាយលសនាធិការ, លមបញ្ជា ការ, យុរធស្វស្តសត , ទ្តួ្ត្ទ្ា 

អ្នតរកងរ័រ ។ល។ លោក ស៊ាូ តសត ន តហ្វណង់តែស, នាយទាហាន
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ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកលបង ១៧ មិថុន ២០២០ 

តខ្ា រម្ចន ក់ តែល ជា អ្ត្៊ីត្ សិសស « ស្វោ សស្តងាគ ម » (école de guerre)22 

លៅ ទ្បលរសបារាងំ, ក៏ធ្លា ប់ លោក លន់ នល់ លៅរក ឱ្យជួយ 

រនយល់លោក អំ្រ៊ី វជិាា  លយាធ្ល ផ្ងតែរ23។ មួយវញិលរៀត្ លោក 

កាន់ តំ្តណង អ្គគនាយលសនាធិការ និង អ្គគលមបញ្ជា ការ កង

លខ្មរភូមិនទ  យា ងយូរបំផ្ុត្ តែល នាំឱ្យ លោក កស្វង រំនាក់

រំនង ជា លមរ័រ ែ៏ជារ៊ីទ្សឡាញ់ផ្ង និង លគ្នររផ្ង រ៊ី សំណាក់ 

នាយទាហានតខ្ា រ ទ្គប់ថាន ក់។ រួក នាយទាហាន អាជ៊ីរ ជាន់

ខ្ពស់ អាចនឹង រ ឯះគន់លោក លន់ នល់ រ៊ី កងវះខ្ា ះៗ លៅកន ុង មុខ្

 វជិាា លយាធ្ល តត្ ទាងំអ្ស់គ្នន  យល់ទ្សបគ្នន  ថា គ្នត្់ ជា លមរ័រ ែ៏

លាម្ចន ក់ ទ្បកបលដាយ ស៊ីលធម៏ និង យុត្ត ិធម៏។ ការណ៏លនះ 

លោក លន់ នល់ គ្នត្់ ែឹងចាស់ លៅកន ុងចិត្ត ថា លៅកន ុង កង

រ័រ ទ្បជាទ្បិយភារ របស់គ្នត្់ មិនចាញ់ សលមតច ស៊ីហ្នុ លនាះ

ល ើយ។ ែូលចនះ លោក អាច រុកចិត្ត លលើ កងរ័រ ថា នឹងលែើរ

ាមលោក លៅលរលណាមួយ តែល លោក ទ្ត្វូការវា លទាះប៊ី ជា 

ផ្ល វូ បស្តញ្ជា ស រ៊ី ផ្ល វូ របស់សលមតច ស៊ីហ្នុ។ តត្ អារមាណ៏លនះ មិន

តែល ឱ្យលោក ម្ចន គំនិត្ បនត ិចល ើយ ចង់ កបត្់នឹងសលមតច 

លទ្ពាះ វា គ្នា ន ផ្តល់ ផ្លអ្វ ៊ីលផ្សងលរៀត្ លលើសរ៊ីលោក ម្ចនរចួមក

លហ្ើយ គឺថា លៅកន ុង កងរ័រ លោក ម្ចន អ្ំណាច ទ្គប់ទ្គ្នន់  រ ឯ

 

22 តែល ជា ស្វោ ជាន់ខ្ពស់បំផ្ុត្ ថ្ន កងរ័រ បារាងំ។ នាយទាហានតខ្ារ 
មួយចំនួនតូ្ច បាន លៅ សិកា លៅកន ុង ស្វោលនាះ។ 
23 ជំនួយលនះ ង តែល នាំឱ្យលោក ទាងំរ៊ីរ រាប់អាន ជិត្សន ិរធនឹងគ្នន  
តែល លោក លន់ នល់ មិន ឃុំ លោក ស៊ាូ តសត ន តហ្វណង់តែស ែូច នាយ
ទាហានជាន់ខ្ពស់ មួយចំនួនតូ្ច តែល ជា អ្នកជំនិត្នឹង សលមតច ស៊ីហ្
នុ។ 
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ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកលបង ១៧ មិថុន ២០២០ 

  លៅកន ុង ទ្រះរាជាណាចទ្ក លោក ម្ចន លករ៏ល ា្ ះ ជា សុជន24 

ផ្ងលនាះតែរ លហ្ើយ លោក លកើត្ លៅកន ុង វងស អ្នករាជានិយម 

តែល រុក របបលនះ ជា អាយុជ៊ីវតិ្ ថ្ន ទ្បជាជាតិ្តខ្ា រ។ 

ចិតតពង្ហវ ង ឬ សត្បើកល់ របស់សសមតច សីេនុ 
ចាប់ រ៊ី ឆ្ន ំ ១៩៦៦ សលមតច ស៊ីហ្នុ បលងក ើន ការរំនាក់រំនង ជា 

មួយ ចិន និង យួន កុមម ុយនិសត  ែូចយា ង លៅ ឆ្ន ំ ១៩៦៨ ទ្រះ

អ្ងគ ត្លមា ើង ស្វថ នត្ំណាងលសែឋកិា  យួនខាងលជើង ទ្បចាំ លៅ 

ទ្សកុតខ្ា រ ជា ស្វថ នរូត្, លធវ ើការរំនាក់រំនង ជាធមាា  វញិ 

ជាមួយ ចិនទ្បជាម្ចនិត្ លទ្កាយ រ៊ី ម្ចន ជលម្ចា ះ អ្ំរ៊ី លរឿង បះ

លបារ ទ្បជាកសិករ លៅ ភូមិ សំ ូត្ កន ុង លខ្ត្ត បាត្់ែំបង លហ្ើយ 

លៅឆ្ន ំលនាះតែរ ទ្រះអ្ងគ តសវ ងរក ការរំនាក់រំនង ជា ងា៊ី ជាមួយ 

សហ្រែឋអាលមរកិ បនាទ ប់ រ៊ី ទ្រះអ្ងគ អ្នុញ្ជា ត្ ជា សម្ចៃ ត្់ ឱ្យ 

កងរ័រអាកាស អាលមរកិាំង លៅ លយៀកណាម ខាងត្បូ ង រំ

ោក់ ទ្គ្នប់តបក លៅ ទ្សកុតខ្ា រ លលើ រ៊ីាំង កងរ័រលយៀកកុង។ 

តត្ លៅថ្ងៃ រ៊ី៩ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៦៩ ទ្រះអ្ងគ ត្លមា ើង ស្វថ នែំណាង 

លយៀកកុង ទ្បចាំលៅ ទ្សកុតខ្ា រ ឱ្យល ើង ជា ស្វថ នរូត្ លហ្ើយ លៅ

ថ្ងៃ រ៊ី១១ មិងុនា ទ្បកាស ការលរៀបចំ ថ្ន ការរំនាក់រំនងរូត្ 

ជាមួយ សហ្រែឋអាលមរកិ ល ើងវញិ, ប ុតនត  ប៊ីថ្ងៃបនាទ ប់មក ទ្រះ

អ្ងគ ទ្បកាស ររួលស្វគ ល់ លយៀកុង ជា រដាឋ ភិបាល បលណាន ះ

អាសនន  ថ្ន ស្វធ្លរណរែឋ លយៀកណាម។ លហ្ើយ លៅថ្ងៃ រ៊ី២១ ស៊ីហា 

 

24 សុជន : ជន ទ្បកបលដាយស៊ីលធម៏ និង សនាធ ទាន។  
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ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកលបង ១៧ មិថុន ២០២០ 

ទ្រះអ្ងគ ររួល លោក ទ្រឹរធសភា អាលមរកិាំង ល ា្ ះ Mike 

Mansfield មកលធវ ើ រសសនាកិចារែឋ លៅ ទ្សកុតខ្ា រ។ លៅតខ្ ្ ន  ូទ្រះ

អ្ងគ រយូ រ លបសកកមា គណកមាធិការ អ្នត រជាត្ិ ថ្ន ការទ្តួ្ត្រិនិ

ត្យ វត្តម្ចន កងរ័រ បរលរស លៅ ទ្សកុតខ្ា រ តែល សនន ិសិរធ លៅ

រ៊ី ទ្កងុហ្សឺតណវ បានបលងក ើត្ល ើង លៅឆ្ន ំ ១៩៥៤ លែើមប៊ី ទ្តួ្ត្រិនិ

ត្យ ការែក កងរ័រយួនកុមម ុនិសត  និង បារាងំ លចញរ៊ីទ្សកុតខ្ា រ។ 

លោក លន់ នល់ សលងកត្លឃើញ ចិត្តរងាវ ង របស់សលមតច ស៊ីហ្នុ 

តែល គួរឱ្យបារមភ លទាះប៊ីលោក ចូលរមួ យា ងសកមា កន ុង ឋានៈ 

ជា រែឋមស្តនត ៊ី ការពារជាត្ិ, អ្គគនាយលសនាធិការ និង អ្គគលម

បញ្ជា ការ កងរ័រ លខ្មរភូមិនទ។ ទ្ត្វូែឹងថា ការចូលរមួ មិន

ម្ចនន័យ ថា លោក តចករំតលង ១០០% ការលទ្បើកល ថ្ន 

នលយាបាយ អ្នតរជាត្ិ របស់សលមតច ស៊ីហ្នុ លនាះល ើយ។ លៅ

លរលលោក ល ើងកាន់តំ្តណង ជា នាយករែឋមស្តនត ៊ី ថ្ន រដាឋ ភិបា

ល លទ្ស្វចទ្សង់ជាត្ិ, បញ្ជា  លយៀកកុង ទ្ត្វូបាន លលើកល ើង 

រិលទ្គ្នះ ជាមួយ សលមតច ស៊ីហ្នុ, ប ុតនត  កន ុង វស័ិយ នលយាបាយ 

អ្នតរជាត្ិ វា ជា បុរវសិរធិ ដាច់មុខ្ របស់ ទ្រះទ្បមុខ្រែឋ តែល

ម្ចនល ា្ ះថា « នលយាបាយ ជាន់ខ្ពស់ របស់ សលមតចឱ្ », ែូលចនះ 

ការរិលទ្គ្នះលនាះ វា ទ្គ្នន់តត្ ម្ចន សភារ ជា ការថាវ យែំណឹង 

ែល់ សលមតច, លហ្ើយ សលមតច ទ្បគល់ សំណំុលរឿងខ្ា ះ ឱ្យ នាយករែឋ

មស្តនត ៊ី យកលៅរិនិត្យ។ លៅទ្សកុបារាងំ លៅតខ្ កុមភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧០, 

សលមតច ស៊ីហ្នុ និង លោក លន់ នល់ បានជួបគ្នន , លៅកន ុង

ជំនួបលនាះ សលមតច ស៊ីហ្នុ បានលលើកយក បញ្ជា  វត្តម្ចន យួន



ទំព័រ 48 sur 59 

លន ់នល ់- សរិមិតៈ : សត្តវូ ឬ មតិត ? 
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លយៀកកុង លៅលលើ រឹកែ៊ី តខ្ា រ មក និយាយតែរ តត្ទ្គ្នន់តត្ ជា 

ការរិរណ្នា លៅកន ុង នលយាបាយ រួលៅ តត្ប ុលណាណ ះ, ចំតណក

ខាង លោក លន់ នល់, លោក ក៏មិនហា៊ា ន យក បញ្ជា លនាះ មក

លចារ ជា សំនួរតែរ ថា ទ្ត្វូលធវ ើយា ងតបបណា ជា អារិភារ ែបិត្ 

លោក រុកជា « នលយាបាយ ជាន់ខ្ពស់ របស់សលមតច25
 »។    

 

25 គួរ លលើកយក «នលយាបាយ ជាន់ខ្ពស់ របស់សលមតច» មករិនិត្យ ជូន 
អ្នកអាន ឲទ្ជាបែឹង តែល ម្ចនលកើត្ល ើង លៅកន ុងសម័យលនាះ ែូច
ខាងលទ្កាមលនះ : 
«លោក វរលសន៊ីយ កស៊ាូ តសត ន តហ្វណង់តែស កាលលនាះ ជា រែឋ
លលខាធិការទ្កសួងសនត ិសុខ្ជាត្ិ លៅកន ុង រដាឋ ភិបាល លទ្ស្វចទ្សង់ជាត្ិ  
ែឹកនាំលដាយ លោក លន់ នល់ ម្ចនគំនិត្ ផ្ទទ ល់ របស់លោក លធវ ើអ្លងកត្ 
អ្ំរ៊ី រ៊ីាំង មូលដាឋ នសឹក យួនកុមម ុយនិសត  លៅកន ុងទ្សកុតខ្ា រ។ លទ្កាយ   
រ៊ីបានរត្្ម្ចនចាស់ោស់ រចួលទ្សចអ្ស់លហ្ើយ លោកយក  កស្វរលនះ 
លៅទ្បាប់មិត្ត របស់លោក គឺ លោក វរលសន៊ីយ ក អ្ុំ ម្ច ណូរនិ (លោក
ជា បអ នូ របស់អ្នកម្ចន ង មូនិច តែល ជាសន ំ ក របស់ សលមតចស៊ីហ្នុ លៅ
ជំនាន់លនាះ) លរលលនាះ ម្ចនមុខ្ែំតណង ជា រែឋលលខាធិការទ្កសួង 
ការពារថ្ផ្ទែ៊ីកន ុងទ្បលរស។  បាន កស្វរលនះភាា ម លោន អ្៊ាុម ម្ច នូរនិ 
ទ្បញាប់ យកលៅ ថាវ យ សលមតច ស៊ីហ្នុ។  លទ្កាយ រ៊ី បាន រត្លឃើញ  ក
ស្វរលនះលហ្ើយ ទ្រះអ្ងគ សួរលៅកាន់ លោក អ្៊ាមុ ម្ច នូរនិ ថា : លត្ើ សូសតសត
ន លគ យល់តបបណា ? លោក ម្ច នូរនិ ល ា្ ើយថា : កន ុងស្វថ នភារតបបលនះ 
លបើ រួកលយៀកកុង ចង់វាយ ទ្សកុតខ្ា រ គឺ លគអាច វាយយកបាន កន ុងរយៈ
លរលតត្ ២៤លម្ច ង តត្ប ុលណាណ ះ។  
រ៊ីថ្ងៃលទ្កាយមក លោក ស៊ាូ តសត ន តហ្វណង់តែស បាន ទ្ត្ូវ លោក ឧត្តមលស
ន៊ីយ ញឹក ជូ ុង លៅលរលលនាះ ម្ចនមុខ្ងារ ជា អ្គគលមបញ្ជា ការជាន់
ខ្ពស់ ថ្ន កងរ័រ លខ្មរភូមិនទ  លកាះលៅ លោក ឲមកជួបលោក ជា
ទ្បញាប់ លៅទ្សកុ យា ក់លោម កន ុង លខ្ត្តរត្ណៈគ៊ីរ ឯ។ ាមយនតលហាះ រ៊ី
ភន ំលរញ មក លខ្ត្តរត្ណៈគ៊ីរ ឯ លោក តហ្វណង់តែស ម្ចន អារមាណ្រ ឯករាយ 
លដាយ លោកយល់ លឃើញថា កិចាការ របស់លោក នាំ ទ្បលយាជន្ ែល់
ជាត្ិ បាន ជា អ្គគលមបញ្ជា ការ អ្លញ្ា ើញលោក មកជួបែូលចនះ លហ្ើយ 
ស្វន ថ្ែលនះទ្បតហ្ល អាចឲលោក អាចល ើង ឋាននតរស័កត ិ រិលសស ជា 
ឧត្តមលសន៊ីយ ជារុំខាន។ លោក បានមកែល់ យា ក់លឡាម លៅលម្ច ង ៩
យប់ ចូលជួប លោក ជូ ុង ជាបនាទ ន់។  លោក ជូ ុង លឃើញមុខ្ លោក 
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ែូលចនះ លៅលលើ ចំណុច រលសើបលនាះ វា បលងក ើត្ ជា រំនាស់ សមថ ំ 

រវាង សលមតច ស៊ីហ្នុ នឹង លោក លន់ នល់ លទ្ពាះ លន់ នល់ មិន 

សុភចិត្តនឹង (favorable) វត្តម្ចន កងរ័រលយៀកកុង លៅ ទ្សកុតខ្ា រ 

លដាយស្វរ លោក ម្ចន រំនាក់រំនងផ្ទទ ល់ កន ុង កិចាការរែឋ និង 

លយាធ្ល ជាមួយ លមលយៀកកុង លៅ ទ្សកុតខ្ា រ លហ្ើយ លោក 

សលងកត្លឃើញ ថា រួកលនាះ វា ម្ចន ចារតិ្ កញ្ជ  ួឬ ទ្រលហ្ើនណាស់ 

ជាមួយ មស្តនត ៊ី និង នាយទាហានតខ្ារ26។ អ្វ ៊ី តែល វា មិនទ្ត្ូវនឹង

តខ្ា រ លៅលលើ រឹកែ៊ី តខ្ា រ វា តត្ងតត្ និយាយ ថា លៅ សួរ ស៊ីហ្នុ 

លៅ លទ្ពាះ រួក ង គ្នា នែឹងអ្វ ៊ីលរ, រ ឯ  ជំនួយ ចិន ទ្បជាម្ចនិត្ 

លៅកន ុង វស័ិយ កងរ័រ  វញិ លទ្ចើនតត្ ជា ការសនារលរ និង 

សបិត្រតឹ្។ ែូលចនះ លោក លន់ នល់ លធវ ើលសចកត ៊ី សនន ិដាឋ ន លៅកន ុង

 

ស៊ាូ តសត ន តហ្វណង់តែស ភាា ម និយាយយា ង គុំលរាះ មកកាន់លោក ថា : 
 ង ភា ៊ីលភា ើឫ ! បាន ជា លធវ ើអ្លងកត្ លរឿងលយៀកកុង លត្ើអ្នកណា ឲ ងលធវ ើ 
?  ង មិនែឹងលរឿងអ្ស់លនះ ជា នលយាបាយ ជាន់ខ្ពស់ របស់ សលមតច 
លនាះលរ ?  ង  វលឹទ្ត្ ប់ លៅភន ំលរញវញិ ទ្បមូល  កស្វរលរឿងលនះ ែុត្
លចាល ទាងំអ្ស់ លហ្ើយ ឈប់និយាយលរឿងលនះ ទ្បាប់នរណាលរៀត្។ ាម
យនតលហាះ វលឹទ្ត្ ប់មក រាជធ្លន៊ីវញិ លោក សូតសត ន កន ុង អារមាណ្ 
របស់លោក លោក គ្នា ន ការភិត្ភ័យ រ៊ីលទាសថ្រ តែល លោក អាចនឹង
ររួលលនាះល ើយ តត្ លោក ទ្គ្នន់តត្ ម្ចន លសចកត ៊ីលទ្កៀមទ្គំចិត្ត តត្
ប ុលណាណ ះ នឹក អាណិត្ ែល់ទ្សកុ តែលនឹង អាចជួបទ្បរះ នូវលទ្គ្នះថាន ក់ 
រ៊ីសំណាក់ លយៀកកុង (Sic)»។ លៅទ្សកុបារាងំ លោក ឧត្តមលសន៊ីយ ក 
ស៊ាូ តសត ន តហ្វណង់តែស តត្ងតត្ និយាយ មធ័យត្ផ្ង ជា បញ្ឈឺវាសនាផ្ង 
លៅលរលជួបជុំ ជាមួយ នាយទាហានតខ្ារ ទាងំឡាយ តែល ជា ជនលភៀស
ខ្ល នួ។  
26 លៅកន ុង ជំនួប រវាង ទ្បត្ិភូតខ្ា រ ជាមួយ យួនខាងលជើង និង យួនលយៀ
ក លៅថ្ងៃ រ៊ី១៦ ម៊ីនា ឆ្ន ំ ១៩៧០ សត ៊ីរ៊ី ការសូមឱ្យែករ័រយួន លចញរ៊ី
ទ្សកុតខ្ា រ, ទ្បត្ិភូយួន លគ ល ា្ ើយ ថា សូមឱ្យលោក លៅសួរ សលមតច ស៊ីហ្នុ
សិន លរឿងលនះ រួកលយើង មិននិយាយ ជាមួយ រួកលោកលរ។  
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ចិត្ត ថា សលមតច ស៊ីហ្នុ កំរុង ចាញ់លបាក ចិន និង យួនកុមម ុយ

និសត  រិត្ទ្បាកែ។ 

កត្តត  នន សោកសសរ ី
ការតសវងរក នូវ ភារលៅជិត្គ្នន  ល ើងវញិ រវាង ទ្សកុតខ្ា រ នឹង 

សហ្រែឋអាលមរកិ ែំបូងល ើយ វា ជា មនទ ទ្បភា27 ថ្ន លសចកត ៊ី

សងឃឹម របស់លោក លន់ នល់ ថា សលមតច ស៊ីហ្នុ នឹងវលិទ្ត្ ប់ 

មករក ផ្ល វូទ្ត្ូវវញិ សំរាប់ ទ្សកុតខ្ា រ។ ចំលពាះលោក, សហ្រែឋអាលម

 រកិ គឺ ជា ការធ្លនា ែ៏ម្ចំមួន ែល់ អ្រាទ្កឹត្ភារតខ្ា រ លៅកន ុង 

សស្តងាគ ម លៅ លយៀកណាម លៅចំលពាះមុខ្ កងរ័រ យួនកុមម ុយ

និសត ។ មួយវញិលរៀត្ អាលមរកិាំង លគ តលងជំទាស់នឹង អ្

រាទ្កឹត្ភារតខ្ា រ លរៀត្លហ្ើយ តត្ សូមឱ្យ តត្ តខ្ា រ អ្នុវត្តវា ឱ្យ 

ម ត់្ចត់្ លយាងាម សមត ៊ី លោក Mike Mansfield ទ្រឹរធសភា អា

លមរកិាំង។ នលយាបាយ របស់លោក ទ្បធ្លនាធិបត្៊ី អាលមរកិាំង 

Nixon ែករ័រ អាលមរកិាំង លចញរ៊ីទ្សកុយួន ទ្ត្វូការ ឱ្យទ្សកុ

តខ្ា រ ទ្បកាន់ អ្រាទ្កឹត្ភារ របស់ខ្ល នួ គ្នា នលំលអ្ៀង លៅរក 

ចិន និង យួន កុមម ុយនិសត  ជា រិលសស រួក លយៀកកុង តែល មក

ាំងរ៊ី កងរ័រ លៅលលើ រឹកែ៊ី តខ្ា រ។ ស្វរលនះ ចំលពាះលោក លន់ 

នល់, លោក យល់លឃើញ ថា វា ចាស់ ជា ម្ចន ែំលណាះទ្ស្វយ ាម 

សនត ិ វធិ៊ី ថ្ន សស្តងាគ ម លៅ ទ្សកុយួន តែល ម្ចន អាលមរកិាំង ជា 

អ្នកធ្លនា ថ្ន អ្រាទ្កឹត្ភារតខ្ា រ។ ែូលចនះ កងរ័រ យួនកុមម ុយ

 

27 មនទ ទ្បភា : រនា ឺទ្រឹមៗ។ 
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និសត  នឹងទ្ត្វូ ែកខ្ល នួ លចញរ៊ី ទ្សកុតខ្ា រ លបើទ្បសិនខ្ល នួ ចង់រក

ែំលណាះទ្ស្វយ ាម សនត ិវធិ៊ី។ នលយាបាយ ថ្ន ការរាតរក 

(tergiversation) របស់សលមតច ស៊ីហ្នុ វា ទ្គ្នន់តត្ ជា ការបនត  ថ្ន អារ

មាណ៏ មួយរយៈលរល តត្ ប ុលណាណ ះ, ចង់ ឬ មិនចង់ ទ្រះអ្ងគ នឹង

លធវ ើាម អាលមរកិាំង លទ្ពាះ លគ្នលការណ៏ ថ្ន នលយាបាយ អ្នតរ

ជាត្ិ របស់ទ្រះអ្ងគ គឺ « អ្រាទ្កឹត្ភារតខ្ា រ »។ 

កត្តត កំណត់រួម របស់សោក លន់ នល់ និង ត្រង់ សិរិមតៈ 
 អ្នករាជានិយម 
 ទ្រង់ សិរមិត្ៈ ជា លសត ចមួយអ្ងគ ចំតណកលោក លន់ នល់ ជា 

អ្នករាជនិយម ត្ទ្ត្កូល តែល នាំឱ្យ អ្នកទាងំរ៊ីរ ម្ចន ស្វម្ចន

ចិត្តនឹងគ្នន  ាំងរ៊ី យុវអ្នករាជការ និង លែើម ជ៊ីវតិ្នលយាបាយ 

លៅកន ុង បរបិរ ថ្ន ការរំលជើបរំជួល របស់លោក សឺង ង ុកថាច់ 

តែល ម្ចន លករ៏ល ា្ ះ ថា ជា អ្នកស្វធ្លររែឋ និង គណបកសទ្បជា

ធិបលត្យយ តែល ម្ចន លគ្នលការណ៏ បនថយ ឥរធិរល ែល់ អ្តិ្

បរម្ច ថ្ន រាជានិយម លៅកន ុង សងគមតខ្ា រ។ អ្នកទាងំរ៊ីរ រមួគ្នន  

បលងក ើត្ គណបកស លខ្មរប ុននការ តែល ម្ចន និនាន ការ រាជា

និយម លែើមប៊ី ចូលរមួលបាះលឆ្ន ត្ លៅឆ្ន ំ ១៩៤៦ លទ្ជើសលរ ឯស 

ត្ំណាងរាស្តសត  ថ្ន សភាធមានុញ្ា , ប ុតនត  មិនបាន ររួលលជាគជ័យ 

លនាះលរ លទ្ពាះ មិនបាន ររួលបាន អាសនៈ។ បនាទ ប់មក អ្នក

ទាងំរ៊ីរ តបកគ្នន  តត្ ចូលបំលរ ឯផ្ទទ ល់ ហ្ល ងួ ស៊ីហ្នុ លៅកន ុង រដាឋ ភិ

បាល ែឹកនាំលដាយ ហ្ល ងួ ស៊ីហ្នុ, កន ុងជួរ កងរ័រ និង ទ្រះរាជបូ
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ជន៊ីយកិចា លែើមប៊ី ទាមទារ  ករាជយ បរបូិរណ៏ រ៊ី បារាងំ។ ជា អ្នក

រាជានិយម, អ្នកទាងំរ៊ីរ ម្ចន  វសិម្ចនចិត្ត នឹងលោក សឺង ង ុ

កថាញ់, រួក អ្នកទ្បជាធិត្៊ី ល វ្ងនិយម និង រួក អ្នកកុមម ុយ

និសត ។ 

អ្នកជាតិនិយម 

លៅកន ុង លគ្នលការណ៏ កស្វងល ើងវញិ សកត ិយស ថ្ន ទ្បជាជាត្ិ

តខ្ា រ តែល បាត្់បង់ ាំង រ៊ី សត្វត្ស រ៊ី១៥ មក រហូ្ត្ ធ្លា ក់ចុះ 

ជា ទ្បលរស ចំណុះ ឬ ខំុ្្ លសៀម, យួន និង បារាងំ។ ការពារ ផ្ល

ទ្បលយាជន៏ជាត្ ិលៅចំលពាះមុខ្ ឥរធិរល បរលរស, ការពារ រុរធ

ស្វសនា និង រំនុកបទ្មងុ ឱ្យបាន ងំុ្លងកើង។ 

អ្នកត្បជាធិបតីសសរ ី
អ្នកទាងំរ៊ីរ លទាះប៊ី ជា អ្នករាជានិយម តត្ ម្ចន ការយល់ទ្រម 

គ្នា នការកក ់ឬ គ្នា នោក់លលៀម នឹង លរធិទ្បជាធិបលត្យយ និង 

របប រាជានិយម អាទ្ស័យរែឋធមានុញ្ា ។ លៅកន ុង លគ្នលការណ៏

លនះ ង តែល អ្នកទារំ៊ីរ ទ្បឆ្ំងនឹង ចលនា តខ្ា រឥសសរៈ, តខ្ា រ

លសរ ឯ និង តខ្ា រទ្កហ្ម តែល លទ្ជើសលរ ឯស ការត្ស៊ាូ  អាវុធ ជា 

មលធាបាយ លដាះទ្ស្វយ ជលម្ចា ះនលយាបាយ។ លៅកន ុង លគ្នល

ជំហ្រ លនះផ្ង តែល អ្នកទាងំរ៊ីរ បលងក ើត្ គណបកស នលយាបាយ 

ចូលរមួ ការលបាះលឆ្ន ត្។ ការលទ្ជើសលរ ឯស លរធិទ្បជាធិបលត្យយលសរ ឯ 

វា ជា រំនាស់ ជា លគ្នលការណ៏ នឹង ចលនា សងគមរាស្តសត និយម 

របស់សលមតច ស៊ីហ្នុ តែល ជំរុញ អ្នកទាងំរ៊ីរ ឱ្យលបាះបង់ 
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សកមាភារ នលយាបាយ សុរធស្វធ លដាយ មិនចង់ឱ្យម្ចន 

រំនាស់នឹងសលមតច ស៊ីហ្នុ។ អ្នកទាងំរ៊ីរ រំោយ គណបកស លខ្មរ

ប ុនន ិការ លហ្ើយ នាំគ្នន  លទ្ជើសលរ ឯស មុខ្ងារ អ្នករាជការ លែើមប៊ី បំលរ ឯ

ជាត្ិ។ លោក លន់ នល់ លទ្ជើសយក កងរ័រ  រ ឯ  ទ្រង់ សិរមិត្ៈ 

 វញិ ទ្រង់ លទ្ជើសយក មុខ្ងារ ថ្ន អ្នករាជការ សុ៊ីវលិ។ 

កាត កំណត់្រមួ ែ៏លទ្ចើនលនាះ ង តែល នាំឱ្យ អ្នកទាងំរ៊ីរ អាច

ម្ចន លគ្នលជំហ្ររមួ លៅកន ុង រំនាស់នឹង នលយាបាយ របស់ស

លមតច ស៊ីហ្នុ លហ្ើយ ម្ចន ជំនះឧបសគគ  មួយចំនួន រវាងគ្នន  លៅ

កន ុង អ្ភិទ្កម ថ្ន ការរម្ចា ក់ សលមតច ស៊ីហ្នុ រ៊ី មុខ្តំ្តណង។ 

កត្តត  នន គំនិតអ្សរិស រវាង សោក លន់ នល់ នឹង ត្រង់ សិរិមតៈ 
ការវភិាគ ថ្ន គំនិត្អ្សរិស28 រវាង លោកទាងំរ៊ីរ គឺ លធវ ើ លៅ

កន ុងតត្ កន ុង ទ្រឹត្ត ិការណ៏ ថ្ងៃ រ៊ី១៨ ម៊ីនា ឆ្ន ំ ១៩៧០។ អ្វ ៊ី តែល 

នឹងម្ចន បនាទ ប់មកលរៀត្ គឺ លទ្កាយ រ៊ី រម្ចា ក់ សលមតច ស៊ីហ្នុ 

និង ការបលងក ើត្ ស្វធ្លរណរែឋតខ្ា រ លយើង មិនលលើកយក វភិាគ 

លៅរ៊ីលនះលរ លទ្ពាះ វា ជា ទ្បធ្លនបរ សំខាន់ និង  រ ឯកស្វយមួយ 

តែល ទ្ត្វូការ លធវ ើ វភិាគ ដាច់ត ក។   

រំនាស ់ លោក លន់ នល់ និង ទ្រង់ សិរមិត្ៈ ជាមួយ សលមតច 

ស៊ីហ្នុ វា ម្ចន កំរតិ្ ខ្ុសគ្នន ។ លោក លន់ នល់ លែើមល ើយ វា 

ទ្គ្នន់តត្ ម្ចន ការបារមភ លលើ សកមាភារ នលយាបាយ របស់ ស

 

28 អ្សរសិ : តែលមិនែូចគ្នន , មិនទ្ត្ូវគ្នន , មិនទ្បតហ្លគ្នន ។ 
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ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកលបង ១៧ មិថុន ២០២០ 

លមតច ស៊ីហ្នុ តែល លោក យល់លឃើញ ថា វា អាចនឹងនាំមក 

លទ្គ្នះថាន ក់ ែល់ ទ្បជាជាត្ិ, តត្ លោក មិនតែល ម្ចន លគ្នល

បំណង មតងណាល ើយ នឹងជំទាស់ លចញមុខ្លនាះល ើយ លទ្ពាះ 

គំនិត្លនះ វា លៅកន ុង ត្ំបន់ហាមឃាត្់ លៅកន ុង ចិត្តលោក ជា 

រាស្តសត ។ រ ឯ  ទ្រង់ សិ រមិត្ៈ  វញិ ទ្រង ់ចាំតត្ ឱ្កាសលា  ហ្ុចឱ្យ លែើមប៊ី 

លចញមុខ្ទ្បឆ្ំងនឹង នលយាបាយ អ្ស្វរ29 របស់សលមតច ស៊ីហ្នុ 

តែល ទ្រង់ យល់លឃើញថា វា ចថ្ទ្ង សំរាប់ អ្នាគត្ជាត្ិ។ ែូលចនះ 

លៅកន ុង ទ្រឹត្ត ិការណ៏ ថ្ងៃ រ៊ី១៨ ម៊ីនា ឆ្ន ំ ១៩៧០, ទ្រង់ សិរមិត្ៈ 

ម្ចន ការលរៀបចំ ចាស់ោស់ លៅ កន ុង ចិត្តគំនិត្, រ ឯ  លោក 

លន់ នល់  វញិ លោក រត្់ាម ទ្រឹត្ត ិការណ៏ លទ្ពាះ លោក 

អ្វត្តម្ចន លៅកន ុង រយៈលរល សំខាន់ ថ្ន អ្ធិករណ្ (រ៊ី តខ្ វចិា ិ

ការ ែល់ ពាក់កណាត ល តខ្ កុមភៈ) រវាង រដាឋ ភិបាល និង សលមតច 

ស៊ីហ្នុ លទ្ពាះ លោក លៅ រាបាលលរាគ លៅ ទ្សកុបារាងំ។ ទ្រង ់

សិរមិត្ៈ លមើលលឃើញ ថា ថាស ជញ្ា ៊ីង របស់ រដាឋ ភិបាល វា ធៃន់

ជាង ថាស របស់ សលមតច ស៊ីហ្នុ ែូលចនះ ទ្រង់ ចាប់យក ឱ្កាស 

ថ្ន ការបះលបារ ថ្ន ទ្បជាកសិករ លៅ លខ្ត្ត ស្វវ យលរៀង និង អ្នក

ភន ំលរញ ទ្បឆ្ំងនឹង វត្តម្ចន កងរ័រ លយៀកកុង លៅលលើ តែន

ែ៊ី តខ្ា រ លែើមប៊ី ថ្វ តែកលគ្នល ថ្ន អ្ធិករណ៏ ឱ្យកាន់តត្ចូលលទ្ៅ 

ែូចយា ង ការពាក់រ័នធ  លដាយទ្បលយាល ជាមួយ អ្នកតចក 

ខ្ិត្តប័ណណ  ទ្បឆ្ំងនឹង សលមតច ស៊ីហ្នុ លៅកន ុង ហ្វ ងូ ថ្ន បាត្ុករ 

 

29 អ្ស្វរ : ឥត្ខ្ា ឹម, ឥត្ទ្បលយាជន៏, ឥត្អ្ំលរើ។ 
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ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកលបង ១៧ មិថុន ២០២០ 

លៅ ទ្កងុភន ំលរញ។ ជាការរិត្ រលងវ ើលនាះ នឹងអាចឱ្យ ម្ចន លទ្គ្នះ

ថាន ក់ណាស់ ែល់ខ្ល នួទ្រង់ផ្ទទ ល់ លទ្ពាះ អ្នកតចក ខ្ិត្តប័ណណ  រ៊ីររបូ30 

ទ្ត្វូបាន រួក បាត្ុករ លធវ ើទ្បជារណឌ  លសទ ើរ តត្ស្វា ប់ខ្ល នួ កុំតត្ 

ទ្កមុ គិញ លធវ ើ អ្នតរាគម យកលចញ រ៊ី ហ្វ ងូលនាះទាន់ លហ្ើយ នាំ 

លៅ រុក និង រាបាល លៅ ទ្កសួង សនត ិសុខ្ជាត្ិ។ លោក វរលស

ន៊ីយ ប៊ាូ  តហ្៊ាល31 តែល ជា នាយកសនងការដាឋ ន នគរបាល រាជ

ធ្លន៊ី ភន ំលរញ ទាមទារ ឱ្យនាំ ជនទាងំរ៊ីរលនាះ មក សនងការដាឋ ន

នគរបាល កណាត ល ជា ទ្បឆ្ប់ លទ្ពាះវា លៅកន ុង តែន សមត្ថ

កិចា របស់គ្នត់្, តត្ លៅលរលលនាះ លៅ ទ្កសួង សនត ិសុខ្ជាត្ិ 

គ្នា ន នរណាម្ចន ក់ ហា៊ា ន អារកាត្់ លរឿងលនាះល ើយ។ ការទាមទារ 

របស់លោក ប៊ាូ  តហ្៊ាល លនាះ តែល នាំឱ្យ ទ្រង់ សិរមិត្ៈ បញ្ជា  ឱ្យ 

ចាប់ ឃុំ លោក ប៊ាូ  តហ្៊ាល កន ុង ឋានៈទ្រង់ ជា រែឋមស្តនត ៊ី ទ្កសួង 

មហាថ្ផ្ទ លទ្ពាះលោក ប៊ាូ  តហ្៊ាល ម្ចន បំណង លធវ ើ រែឋទ្បហារ រំោក់ 

រដាឋ ភិបាល32។ ទ្រឹត្ត ិការណ៏ទាងំលនាះ តែល នាំឱ្យ លោក លន់ ន

 

30 អ្នកទាងំរ៊ីររបូលនាះ ជា ទ្គូបលទ្ងៀន។ 
31 លោក វរលសន៊ីយ ក ប៊ាូ  តហ្៊ាល ជា ស្វច់ញ្ជា ត្ិ ថ្ន ទ្រះរាជវងានុវងស។ 
32 លោក ប៊ាូ  តហ្៊ាល បានរូរស័រទ លៅ លោក អ្៊ាុម ម្ចនូរនិ ឱ្យជួយ លធវ ើ 
អ្នតរាគមន្ កន ុង ឋានៈលោក ជា រែឋលលខាធិការ ទ្កសួង ការពារ កន ុង
ថ្ផ្ទទ្បលរស លដាយ ររូច ឱ្យលោក អ្៊ាុម ម្ចនូរនិ លចញ អាជាា  ែល់ កង
រលតូ្ច ថ្ន ត្ទ្មួត្ទ្កងុភន ំលរញ តែល ជា កងរិលសស សំរាប់ ការពារ 
សនត ិសុខ្ផ្ទទ ល់ របស់ សលមតច ស៊ីហ្នុ ឱ្យលចញចាប់ រែឋមស្តនត ៊ី មួយជំនួន 
តែល លោក យល់លឃើញ ថា កំរុង លរៀបចំលធវ ើ រែឋទ្បហារ រំោក់ សលមតច 
ស៊ីហ្នុ លហ្ើយ ឱ្យ កងត្ទ្មួត្លខ្ត្ត (garde provinciale) ទ្គប់លខ្ត្ត ោត្រ័រ មក
កាន់ រាជធ្លន៊ី ភន ំលរញ លែើមប៊ី រប់ កុំឱ្យម្ចន រែឋទ្បហារ។ ការលៅរូរស័រទ
លនាះ ទ្ត្ូវបាន ទ្កសួង ថ្ទ្បសណ៊ីយ្និងរូរគមនាគមន្ ងត្ សលមាង
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ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកលបង ១៧ មិថុន ២០២០ 

ល់ លកាះទ្បជំុ ជា បនាទ ន់ រែឋមស្តនត ៊ី ប៊ីរបូ33 និង រ៊ីទ្បឹកា រិលសស 

របស់លោក លៅ លគហ្ដាឋ ន របស់លោក លៅ រាទ្ត្៊ី ថ្ងៃ រ៊ី១៦ ម៊ីនា 

ថ្ងៃ តែល ម្ចនលកើត្លហ្តុ្លនាះ។ លៅលរលទ្បជំុលនាះ លោក លន់ 

នល់ ត្អ ញូតត្ា ថា រលងវ ើ តែល បានលធវ ើ តែល គ្នា ន ការអ្នុញ្ជា ត្ 

រ៊ីលោក វា កាន់តត្ រទ្ង៊ីក រំនាស់ ជាមួយ សលមតច ស៊ីហ្នុ តែល 

លោក លៅម្ចន សងឃឹម ថា នឹងម្ចនទ្ចកលចញ លទ្ពាះ ទ្រះមហា

កសទ្ត្៊ីយាន៊ី ធ្លនា ថា នឹងអាច រង់ទាញ បុទ្ត្ របស់ទ្រះអ្ងគ 

មករក ផ្ល វូទ្ត្ឹមទ្ត្វូ វញិបាន។ ចំលពាះទ្រង់ សិរមិត្ៈ ទ្រង់គ្នា ន

ជំលនឿលនាះល ើយ លហ្ើយ ទ្បសិនលបើ លៅ សមៃ ំចាំ គឺ ចាស់ ជា រុក 

លរលលវោ ឱ្យសលមតច ស៊ីហ្នុ ោត្រ័រ របស់ទ្រះអ្ងគ វាយទ្បហារ 

រដាឋ ភិបាល ជា រុំខាន។ ការបែិលសធ ររួលជួប ទ្បត្ិភូ តែល 

ម្ចា របស់ទ្រះអ្ងគ ចង់បញ្ជ នូ ឱ្យលៅរាយការណ៏ ថាវ យែំណឹង 

អ្ំរ៊ី ទ្រឹត្ត ិការណ៏ តែល កំរុង លកើត្ល ើង លៅ កន ុងទ្សកុ ជា សញ្ជា  

បងាា ញ ថា សលមតច ស៊ីហ្នុ លទ្ជើសលរ ឯស ផ្ល វូ រំនាស់ យកឈន ះ ជា 

ដាច់ខាត្ លទាះប៊ីទ្រះអ្ងគ ទ្ត្ូវលទ្បើមលធាបាយតបបណាក៏លដាយ។ 

ែូលចនះ ការរង់ចាំ គឺ ជា ការរង់ចាំ ថ្ន អ្សញ្ាភារ34 តត្ប ុលណាណ ះ 

 

បាន លហ្ើយ ក៏ទ្បញាប់ យកលៅថាវ យទ្រង់ សិរមិត្ៈ តែល ជា ឧបនាយក
រែឋមស្តនត ៊ី ទ្គប់ទ្គង ទ្កសួង។ 
33 ទ្រង់ សិរមិត្ៈ ឧបនាយករែឋមស្តនត ៊ី រ៊ី១ ររួល បនទ ុក ទ្កសួង មហាថ្ផ្ទ 
និង កិចាការស្វសនា, លោក ឧប គឹម អាង ឧបនាយករែឋមស្តនត ៊ី រ៊ី៣ 
ររួល បនទ ុក ទ្កសួង លសែឋកិចាជាត្ិ និង ហ្ិរញ្ា វត្ថ ុ, ្ន សុខ្ុម រែឋមស្តនត ៊ី 
ទ្កសួង សិកាធិការជាត្ិ និង យុវជន, អ្ឹង ទ្ាមុច រ៊ីទ្រឹកា រិលសស 
របស់លោក លន់ នល់, លោក ជា អ្ត្៊ីត្ រែឋលលខាធិការ ទ្កសួង សនត ិសុខ្
ជាត្ិ។  
34 អ្សញ្ាភារ : ែំលណើរអ្ស់ជ៊ីវតិ្។ 
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ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកលបង ១៧ មិថុន ២០២០ 

លទ្ពាះ នរណា ក៏ែឹងតែរ ថា  វធិ៊ី ចាត្់ការ ផ្តនាទ លទាស ែូច 

អ្សន៊ី35 ែល់ សទ្ត្វូនលយាបាយ របស់សលមតច ស៊ីហ្នុ វា ម្ចន 

ភារ លឃារលៅ។ ែូលចនះ សមៃ ំ រង់ចាំលសចកត ៊ីស្វា ប់ លដាយ អាច

ម្ចន មលធាបាយ សំរាប់ ការពារខ្ល នួ វា មិនតមន ជា មនុសស

លោក លនាះល ើយ។ មលធាបាយ សំរាប់ ការពារខ្ល នួ វា គ្នា នអ្វ ៊ី

លទ្ៅរ៊ី អ្ំណាចរដាឋ ភិបាល លរញសិរធិ លនាះ ង។ រ ហ ៊ីករ

ណ្36
  របស់ទ្រង់ សិរមិត្ៈ វា មិន លកៀងគរ លោក លន់ នល់ បាន

ងាយទ្សួលលនាះលរ លទ្ពាះលោក លន់ នល់ ជា រាស្តសត , មស្តនត ៊ីរាជការ, 

អ្នករាជានិយម និង ស៊ីហ្នុនិយម, ែូលចនះ ការទ្បឆ្ំងនឹង ស

លមតច ស៊ីហ្នុ គឺ ជា អ្ំលរើ អ្ស្វធុ37 ដាច់ខាត្ លទ្ពាះ ស៊ីហ្ន ុជា 

ត្ំណាង ថ្ន លគ្នលការណ៏ តែល ម្ចន លៅកន ុង ចិត្តគំនិត្ របស់

លោក។ ចិត្តគំនិត្លនាះ គឺ ទ្បលរសសុខ្លស្វត្ លបើម្ចនរំនាស់

នឹង សលមតច ចាស់ ជា រែឋរាស្តសត ទ្ចបល់ កិចាការទ្បលយាជន៏ ហ្ិន

លហាច ឥត្សល់ លទ្ពាះតត្កងវល់ ផ្តល់ឱ្យាមកាល។ ប ុតនត  ទ្រង់ 

សិរមិត្ៈ មិនបាត្់ ការអ្ត្់ធាត្់ បនត  ផ្តល់ រ ហ ៊ីករណ្ លផ្សងៗ

លរៀត្ លែើមប៊ី បញ្ច ុ ះបញ្ច លូលោក លន់ នល់ ែូចយា ង ការលលើក

ល ើង អ្ំរ៊ី ការបែិលសធ ថ្ន ទ្បត្ិភូ ថ្ន យួនខាងលជើង និង លយៀ

កកុង មិនររួលយក ឪស្វនវារ របស់ រដាឋ ភិបាលតខ្ា រ តែល 

កំណត់្ កាលបរលិចារ ឱ្យរួកលគ ែកកងរ័រ លចញ រ៊ី ទ្សកុតខ្ា រ 

 

35 អ្សន៊ី : រនទ ៈបាញ់។ 
36រ ហ ៊ីករណ្ : លសចកត ៊ីសំអាង។  
37 អ្ស្វធ ុ: រុំទ្បថ្រ, មិនទ្ត្ឹមទ្ត្ូវ។  
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ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកលបង ១៧ មិថុន ២០២០ 

លទ្ពាះ រួកលគ ថា លរឿងលនះ ជា កិចាការ របស់សលមតច ស៊ីហ្នុ មិន

តមន ជា របស់ រដាឋ ភិបាលតខ្ា រ លនាះល ើយ។ លហ្ើយនឹង ការគ្នំទ្រ 

អាចម្ចនបាន រ៊ី សំណាក់ រែឋសភា ែល់ រដាឋ ភិបាល កន ុង 

រំនាស់ រវាង អ្ំណាចន៊ីត្ិទ្បត្ិបត្ត ិ, អ្ំណាចន៊ីត្ិបញ្ជា ត្ិ ជាមួយ 

ស្វថ ប័ន ទ្រះទ្បមុខ្រែឋ។ តត្ រ ហ ៊ីករណ្ ទាងំឡាយលនាះ វាហាក់

ប៊ីែូចជា មិនអាច បត រូ មូល ចិត្តគំនិត្ របូអារកស របស់លោក 

លន់ នល់ ជា អ្នករកា លដាយ យកចិតរុកដាក់ ថ្ន រាជានិយម 

និង ស៊ីហ្នុនិយម លនាះល ើយ។ ែូលចនះ ចិត្តអ្សរិស រវាង លោក 

លន់ នល់ នឹង ទ្រង់ សិរមិត្ៈ វា ជា ផ្ល វូឆ្ៃ យអ្នត ឺត្ រ៊ីគ្នន  តែល 

អាចនាំឱ្យម្ចន ការល ា្ ះទ្បតកក តបកបាក់គ្នន  បាន។ តត្ 

ចំណុចមួយ តែល រកា អ្សមភ ិនន 38 រវាង អ្នកទាងំរ៊ីរ គឺ ការងាឹង

រមៃន់ របស់លោក លន់ នល់ រវាង លសចកត ៊ីលបតជាា ស្វវ ហាប់ របស់

ទ្រង់ សិរមិត្ៈ នឹង ចិត្តស្វវា៉ា  របស់សលមតច ស៊ីហ្នុ តែល ទ្បទ្រឹត្ត 

មកលលើលោកផ្ទទ ល់។ ចំលពាះលោក អ្វ ៊ី តែល ទ្រង់ សិរមិត្ៈ កំរុង

លធវ ើ គឺ ជា អ្ំលរើ គ្នា នកន ុង គ្នា នលទ្ៅ ជាមួយលោក, រ ឯ  សលមតច 

ស៊ីហ្នុ ទ្រះអ្ងគ ម្ចន លបិចកល រហូ្ត្ អាច រុក ជា ចិត្តទ្កល ច

ទ្ក ុក លទ្ពាះ អ្វ ៊ី តែល ទ្រះអ្ងគ សនាទ្កលៅ39 ឱ្យលោកលធវ ើ កិចា

ការជាតិ្ តបរ ជា ទ្រះអ្ងគ លគចតករ៊ី ស លៅ លមា  មិនសម ជា ទ្គួ 

រមួចស្តងាក នជាតិ្ ជាមួយគ្នន ។ ែូលចនះ ការសលទ្មចចិត្ត របស់លោក 

លន់ នល់ ឈប់ លធវ ើ សហ្ការ ជាមួយ សលមតច ស៊ីហ្ុន វា ម្ចន ចិត្ត 

 

38 អ្សមភ ិនន  : មិនតបកបាក់គ្នន ។ 
39 ទ្កលៅ : ជាក់, ចាស់, ទ្បាកែ, តសត ង។ 
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ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកលបង ១៧ មិថុន ២០២០ 

លស្វា ះទ្ត្ង់ របស់ទ្រង់ សិរមិត្ៈ លៅកន ុង ែួងចិត្ត របស់លោក 

លន់ នល់។ ែូលចនះ សូម មិត្ត អ្នកអាន យក ការយល់លឃើញ របស់

លយើងលនះ លៅ រិចារណា ថា លត្ើ លៅកន ុង ទ្រឹត្តការណ៏ ថ្ងៃ រ៊ី១៨ ម៊ី

នា ឆ្ន ំ ១៩៧០ លោក លន់ នល់ និង ទ្រង់ សិរមិត្ៈ ជា សទ្ត្វូ ឬ 

ជា មិត្ត នឹងគ្នន ។ ែូច អ្នកខ្ាះ យល់លឃើញ ថា អ្នកទាងំរ៊ីរ ជា 

សទ្ត្ូវ នឹងគ្នន  លទ្ពាះ ម្ចន កំលណើត្ វណណ ៈ ខ្ុសគ្នន , តត្ ក៏ម្ចន អ្នក

ខ្ាះលរៀត្ យល់លឃើញ ខ្ុស ថា អ្នកទាងំរ៊ីរ ជា មិត្ត នឹងគ្នន  លទ្ពាះ 

ហា៊ា ន ស្វា ប់រស់រមួ លៅកន ុង ការរំោក់ សលមតច ស៊ីហ្នុ រ៊ីមុខ្

ែំតណង លែើមប៊ី ផ្លទ្បលយាជន៏ជាតិ្តខ្ា រ តត្មួយគត្់។ ការណ៏លនះ 

វា ចាររុក កន ុង ទ្បវត្ត ិស្វស្តសតជាត្,ិ តត្ ការវនិិចា ័យ វា តត្ងតត្ តទ្ប

ទ្បួល លៅាម បរបិរ នលយាបាយ កន ុង កាលមួយ និង ស្វថ ន

ភារ នលយាបាយមួយ។ មសលិមិញ ថ្ងៃលនះ និង ថ្ងៃតសា ក វា ចាស់ 

ជា ម្ចន ចំណង ត្ភាា ប់គ្នន  តត្ មិនចាស់ ជា ម្ចន គំនិត្ តត្

មួយលនាះល ើយ លទ្ពាះ ចិត្តគំនិត្ របស់ អ្នកលចះែឹង វា ម្ចន 

ចលនា ថ្ន លសចកត ៊ីចលទ្មើនល ើង តែល ជា រនា ឺ ថ្ន បញ្ជា  សំរាប់ 

តសវ ងរក លសចកត ៊ីរិត្មួយលផ្សងលរៀត្៕ 

ចប់ 

 


