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ម្តេចក៏ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ? 

ការប្រទាញប្រទងគ់្នា  
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សុីសុវតតិ សិរិមតៈ - លៃ ់ៃល់ - អុិៃ ត ំ

 

សរណសរ ណោយ ឧប ណៅ សង្ហា  
 

 

គ្មែ ៃ រកាសិទធិ អនកៃិពៃធ 
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ម្សចកេីម្្េើត 
នៅថ្ងៃ ទី១៨ មីនា ឆ្ន ាំ ១៩៧០ សភាជាតិ បាននបាោះនឆ្ន ត ទាំ

លាក់សនមេច សីហនុ ពី តាំ ណែង ប្រមុខរដ្ឋ។ ដ្ាំែឹងននោះ ប្តូវបាន 

 វ ទ្ទុជា ជាតិ ប្រសស ជាសាធារែៈ នៅន ៉ោ ង ១៣,៣០។ នៅថ្ងៃ ទី

១៩ មីនា នលាក លន់ លន់ ដាក់ ឪសានវាទ ឱ្ុ កងទ័ព ន ៀ

កកុង និង  ួនខាងន ើង ដ្កនចញ ពី ប្ស ជាកណខែ រ កន ុង រ ៈនពល 

៤៨ ន ៉ោ ង។ នៅថ្ងៃ ជាមួ គ្នន ននាោះណដ្រ សនមេច សីហនុ ប្រសស

តាមវ ទ្ទុជា  ពី ទីប្ក ជាងនរ៉ោសាំង សូមឱ្ុ ប្រជាពលរដ្ឋណខែ រ នងើរ រោះ

នបារជាទូនៅ ប្រឆ្ាំងនឹង រដាឋ ភិបាលនលាក លន់ នល់។ នៅថ្ងៃ 

ទី២០ មីនា សហរដ្ឋអានមរ ទ្ក ទទួលសសាា ល់ ជា ផ្ល វូសរ រររងែី

ណខែ រ ដឹ្កនាាំនដា  រា រដាឋ ភិបាល នប្សាចប្សង់ជាតិ។ នៅថ្ងៃ ទី

២៣ មីនា សនមេច ប្រសសចាំន ោះ អ្នកតស ូ ណខែ រ ប្ររ់និនាន សរ 

រមួគ្នន  រនងក ើត រែសិរុ ររួរមួជាតិ ថ្ន កមព ុជា (FUNK1)។ នៅថ្ងៃ ទី 

២៩ មីនា កងទ័ព ន ៀកកុង និង  ួនខាងន ើង ណដ្លមកនៅ 

តាាំងទីនៅ ប្ស ជាកណខែ រ តាាំងពីឆ្ន ាំ ១៩៦៥ នដា  ន សរ

អ្នុញ្ញា ត ពី សនមេច សីហនុ បាននរើក សរវា ប្រហារ មកនលើ 

ទីតាាំង កងទ័ពជាតិណខែ រ ទូទាំងប្រនទស នដា គ្នែ ន ន វ្ ើសរ

ប្រសសជាមុន។ ពីថ្ងៃ ទី៣ ដ្ល់ ៥ ឧសភា សនមេច សីហនុ ន វ្ ើ 

 
1 FUNK : Front Uni National du Kampuchéa.  
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សា  មួ  នៅ ទីប្ក ជាងនរ៉ោសាំង នដ្ើមបី រនងក ើត រា រដាឋ ភិបាល 

រប្ងួររប្ងួមជាតិ កមព ុជា (GRUNK)2 នៅកន ុងននាោះ  ន ស ស

ភាព រីប្ក ជាម ចូលរមួ : ពួក អ្នកសីហនុនិ ម, ពួក ណខែ រប្កហម 

និង ពួក ណខែ រន ៀកមិញ3។ រា រដ្ឋភិបាលននាោះ ដឹ្កនាាំនដា ស

នមេច សីហនុ។ នៅថ្ងៃ ទី២១ ឧសភា នលាក លន់ នល់ ប្រសស

តាមវ ទ្ទុជា ជាតិ ថា តាម នសចកេ ីប្បាថាន  ររស់ប្រជាពលរដ្ឋណខែ រ 

រររដឹ្កនាាំងែី នឹងនរៀរចាំ រនងក ើត រររ សាធារែរដ្ឋ នៅនពល

ដ្៏ឆ្ររ់ហ័សមួ ។ 

សររនងក ើត ថ្ន រររ សាធារែរដ្ឋ ននោះឯង ណដ្ល ន ើង តាម

ដាន ពិនិតុនមើល នៅនប្ស  ឆ្កនលាោ ន (coulisse) ថា នតើ វា  ន 

សរប្រទញប្រទង់គ្នន  ណររណា រវាង ប្ក ជាម នផ្េងៗ ណដ្ល  ន 

សរ ក់ព័នធ  នៅកន ុង ប្ពឹតេ ិសរែ៏ ថ្ងៃ ទី១៨ មីនា ឆ្ន ាំ ១៩៧០។ 

ប្ក ជាម ទាំងននាោះ  ន : រដ្ឋសភា, ប្ទង់ សិរ ទ្មតៈ និង សមព ័នធភាព 

ររស់ នលាក ហងេ ្ុន ហាក់, លន់ ែុល និង នលាក នកង វាន់ 

សាក់។ សួរ ថា នតើ សរប្រទញប្រទង់គ្នន ននាោះ វា  ន កាំរ ទ្ត 

រ៉ោុណាា  : ជា  ន ល ោះ ថ្ន រាំនិត ឬ ជា សរប្រឆ្ាំងគ្នន  ផ្តេ ចរ់ត រូ 

(opposition radicale) ? 

 
2 GRUNK : Gouvernement Royal d’Union National du Kampuchéa. 
3 ណខែ រន ៀកមិញ : ពួក ណខែ រកុមម ុ និសេ  និ ម ួនកុមម ុ និសេ ។ 
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ការប្រទាញប្រទង់គ្នា  
រដ្ឋសភា 

កាល្ប្រវតេិ 
នៅកន ុង ប្ពឹតេ ិសរែ៏ ថ្ងៃ ទី១៨ មីនា ឆ្ន ាំ ១៩៧០, រដ្ឋសភា  ន 

តួនាទី ដ្៏សាំខាន់មួ  នប្ ោះ រដាឋ ភិបាល នប្សាចប្សង់ជាតិ នប្ ើស

នរ ើស ផ្ល វូចារ់ សាំរារ់ ទាំលាក់ សនមេច សីហនុ ពីមុខ តាំ ណែង 

នដ្ើមបី ចង់ន ៀសវាង នប្រើ មន្ោបា  ថ្ន រដ្ឋប្រហារ។ កតាេ  រី

យ៉ោ ង ណដ្ល រដាឋ ភិបាល អាច ន  ាំននឿ ជាក់ចាស់ នៅនលើ រដ្ឋ

សភា ថា  នឹងន វ្ ើសហសរ ជាមួ ខល នួ : ១. រដ្ឋសភាននាោះ នកើត

នចញ ពី សរនបាោះនឆ្ន ត នដា  នសរ ើ និង  ុតេ ិ្ម៏ នប្ ោះ ប្រជា

ពលរដ្ឋ នប្ ើស នរ ើសផ្តា ល ់ នរកោ ន តាំណាងរាស្តសេ  ណដ្ល ជា 

នរកោ ននសរ ើ មិនដូ្ចនពលមុនៗ រឺថា ចលនា សងាមរាស្តសេ

និ ម ជា អ្នកសប្ ាំង នរកោ នមួ ចាំនួន កន ុង ចាំនណាម ថ្ន 

ស  ិក ថ្ន ចលនា  កមកឱ្ុ ប្រជាពលរដ្ឋ នប្ ើស ក អ្នក

ណា ន ក់ នទោះរី នៅកន ុងចាំនណាមននាោះ ខល នួមិនសូវនពញចិតេ នលើ 

អ្នកទាំងននាោះក៏នដា , ដូ្នចនោះ រដ្ឋសភាននាោះ រឺ ពិត ជា  ន 

រាំនិត ជាតិនិ ម ទុកប្រនយ ជាតិ ជា អាទិភាព, ២. សនមេច 

សីហនុ ទុក រដ្ឋសភាននាោះ ជា សប្តវូ នឹងប្ពោះអ្ងា, ដូ្នចនោះ រដ្ឋសភា

ននាោះ ចាស់ ជា នប្ ើសនរ ើស  កខាង រដាឋ ភិបាល ជា មិតេ នៅកន ុង 
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 វ ទ្វាទ រវាង រដាឋ ភិបាល នឹង សនមេច សីហនុ, ៣. រដ្ឋសភាននាោះ 

 ន និនាន សរ ថ្ន នសរ ើនិ ម ណដ្ល ចាស់នឹង រនេគ្នាំប្ទ 

ននយបា  នសដ្ឋកិចចនសរ ើ ររស់ រដាឋ ភិបាល ណដ្ល ជា 

មន្ោបា  សមលអ  សាំរារ់ នដាោះប្សា  វ ទ្រតេ ិ នសដ្ឋកិចច, ដូ្នចនោះ 

នៅកន ុង រាំនិត នសរ ើនិ មននោះឯង ណដ្ល រដ្ឋសភាននាោះ គ្នែ ន 

នហតុផ្លអ្វ ី នឹងគ្នាំប្ទ ននយបា  នសដ្ឋកិចច សងាមនិ ម 

ររស់សនមេច សីហនុ ណដ្ល រង្ហា ញ ជាក់ណសេ ង ពី ភាពឡជា ងចុង 

ណដ្ល នាាំឱ្ុប្ពោះអ្ងា រនងក ើត រដាឋ ភិបាល នប្សាចប្សង់ជាតិ នដ្ើមបី 

សាេ រ សាា នភាព អ្នសាចននាោះ, ដូ្ន ន្ ោះនទឬ ? 

រ៉ោុណនេ  រដ្ឋសភាននាោះ  ន ន ទនភាព ថា ខល នួ ជា សាា រ័នជាតិ 

ពិតប្បាកដ្ ណដ្ល ជា អ្នកសន់សរ់ អ្ាំណាច នីតិរញ្ញា តិ ចាស់ 

ជា ណសវ ងរក តួនាទី ររស់ខល នួ នៅកន ុង សរកសាង រររដឹ្កនាាំ

ងែី សាំរារ់  វ ទ្រុលភាព ថ្ន ប្រជាជាតិណខែ រ។ ដូ្នចនោះ សហសរ ជាមួ  

រដាឋ ភិបាល នៅកន ុង នគ្នលសរែ៏ននោះ វា តប្មូវឱ្ុ រដាឋ ភិបាល 

នគ្នរព យ៉ោ ងនពញនលញ រដ្ឋ្មែនុញ្ា  ជា្រ ន រហូត ដ្ល់ ន 

រដ្ឋ្មែនុញ្ា ងែី, ដូ្នចនោះ រដ្ឋសភា ជា អ្នកឱ្ុ សុពលភាព ថ្ន សរ

ប្រសស ថ្ន ភាពអាសនន  ររស់ សរនសន ើសូម ពី រដាឋ ភិបាល នៅ

កន ុង ណដ្នចារ់ ដ្៏តឹងរងឹ ថ្ន រដ្ឋ្មែនុញ្ា  ជា្រ ន។ នហើ  

នៅកន ុង រដ្ឋសភា វា មិនខវោះ វារែ ិន សាំខាន់ៗ តាមដាន ពិនិតុ 

សកមែភាព ថ្ន រដាឋ ភិបាល ដូ្ចយ៉ោ ង នលាក អ្ុិន តាាំាំ (ប្រធាន 



ទំព័រ 7 sur 49 

ម្តេចក ៏សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ? 
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា  
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រដ្ឋសភា សេ ីទី, ជា អ្នកកល ុទធសភា (grand tacticien parlementaire) ដ៏្លបី

លាញ, សឹុម វា៉ា  (ន  ន4 ន ើង្ស់ ហា ន មិនណដ្ល សាំថ្ច សាំដី្ 

សាំរារ់ សរ រ សចចៈភាព), ឌុក រា៉ា សុី (អ្នកចារ់  នសរ

ពិនសា្ និង ជា  ន  ន រតិ ឯករា ុ), អ្ុឹង មុឹង (សាស្តសាេ ្

រុ នីតិសាស្តសេ   ន រតិ ឆ្ល តថ្វ សាំរារ់ ពនុល់ និមិតេនហតុ (subtilité) 

ថ្ន ចារ់ ឱ្ុប្សួល ល់) នហើ នឹង តាំណាងរាស្តសេ មួ ចាំនួននទៀត 

ជា នមប្ក ជាមតូចៗ  ន សុនវាហារ ដូ្ចជា នលាក ថាច់ ្ន់, ឯក 

 ុអុី្ន ។ល។ អ្នកទាំងននាោះ មិនសូវ  ន ចិតេណផ្អមណលាមនឹង រដាឋ

ភិបាលននាោះនឡើ  នហើ  ណតងណត រ ទ្ោះរន់ នលើ សកមែភាពណា 

ណដ្ល វា  ន ភាព អ្និ ័ត5។ នប្ស ពី នបាោះនឆ្ន ត ទាំលាក់ ស

នមេច សីហនុ ពីមុខតាំ ណែងមក នៅថ្ងៃ ទី២៧ មីនា ឆ្ន ាំ ១៩៧០ 

តាំណាងរាស្តសេ  ពីរររូ នៅ មែឌ ល កន ុង នខតេ កាំពង់្ម ប្តវូ ពួក 

អ្នករោះនបារ សីហនុនិ ម វា  រហូតដ្ល់សាល រ់ នហើ  វោះ ក

នងលើម នៅដ្ណាេ ាំសុី នៅទី ផ្ារ ថ្ន ទីប្ក ជាងកាំពង់្ម, រនាា រ់មក 

នាាំគ្នន  រងោ ាំ ឱ្ុឡានឈ្ន លួ ជា នប្ចើននប្រឿង ដឹ្ក ញ្ច នូ ពួកខល នួ 

មកសន់ ទីប្ក ជាងភន ាំនពញ នដ្ើមប ីវា ប្រហារ រដាឋ ភិបាល និង រដ្ឋ

សភា។ នៅកន ុង សាា នសរននាោះ នៅថ្ងៃ ទី២៨ មីនា រដ្ឋសភា អ្នុ

ម័ត ចារ់ ‹ ប្រនទស  ួរប្រទោះនឹង ភាពអាសនន  › ផ្េល់ អ្ាំណាច 

នពញនលញ ឱ្ុ រដាឋ ភិបាល ្ត់សររញ្ញា ននោះ។ នៅថ្ងៃ ទី១៩ ឧស

 
4 ន  ន : អ្នកននយបា ។ 
5 អ្និ ័ត :មិននសែ ើប្ ជាង, ផ្ទ ុ ពីសីល្ម៍, មិននទៀងទត់។  
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ភា រដ្ឋសភា រនងក ើត ម ឈមែឌ លជាតិ សប្ រ់ សរប្រមូល

ព័ត៌ ន ទូទាំងប្រនទស បាន មកពី ប្រជាពលរដ្ឋ។  

នប្ស  ពីសរវា ប្រហារ កងទ័ព  ួនខាងន ើង និង ន ៀ

កកុង មកនលើ កងទ័ពជាតិ, នៅថ្ងៃ ទី១៦ មិងុនា ឆ្ន ាំ ១៩៧០ រដ្ឋ

សភា បានរនងក ើត រែក ែ ្ិសរ  ប្រតិរតេ ិ នដ្ើមបី តាមពិនិតុ 

សរវ ទ្វតេន៍ ថ្ន សាា នសរ ននយបា  និង នយធា នៅកន ុង 

ប្រនទស, ណតរែក ែ ្ិសរននាោះ ប្តវូបាន រំលា វ ទ្ញ នៅ ថ្ងៃទី

៣ សីហា។ 

នៅថ្ងៃ ទី២៧ មិងុនា ឆ្ន ាំ ១៩៧០ រដ្ឋសភា ផ្េល់ ទាំនុកចិតេនពញ

នលញ  ូន នលាក លន់ នល់ និង ប្ទង់ សិរ ទ្មតៈ នដ្ើមបី នដាោះប្សា  

រញ្ញា  ននយបា  និង សស្តង្ហា ម ណដ្ល កាំពុង នកើតនឡើង នៅ 

ប្ស ជាកណខែ រ។ 

នៅថ្ងៃ ទី២៩ សីហា ឆ្ន ាំ ១៩៧០ សភាជាតិ ផ្ា  រាំនរាង ថ្ន រដ្ឋ

្មែនុញ្ា  ណដ្ល  ន នលាក អ្ុឹង មុឹង ជា នា ករាំនិត។ នៅថ្ងៃ 

ទី២៥ កញ្ញា  រដ្ឋសភា នបាោះនឆ្ន ត រនេ  រ ៈនពល ៦ ណខ នទៀត ដាក់

ប្រនទស នៅកន ុង ភាពអាសនន។ 

នៅថ្ងៃ ទី៥ តុលា ឆ្ន ាំ សហសភា (រដ្ឋសភា និង ប្ក ជាមប្រឹកា ប្ពោះ

រាជាណាចប្ក) ន វ្ ើសរប្រ ុាំរមួ នដ្ើមបី ពិនិតុ អ្ាំពី រាំនរាង រនងក ើត 

សាធារែរដ្ឋណខែ រ។ 
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ឧរ ម្ៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១៩ កកកដា ២០២០ 

នៅថ្ងៃ ទី៧ តុលា ឆ្ន ាំ ១៩៧០ សហសភា នបាោះនឆ្ន ត រនងក ើត 

សាធារែរដ្ឋណខែ រ នហើ  នៅថ្ងៃ ទី៩ តុលា  ន ន វ្ ើពី្ី កាំនែើត 

ថ្ន រររងែីននាោះ នៅមុខ ប្ពោះររមរា វាាំង។ 

នៅថ្ងៃ ទី២៣ វ ទ្ចជ ិស ឆ្ន ាំ ១៩៧០ នលាក នចង នហង, ប្រមុខរដ្ឋ, 

ប្រសស រនេ  អាែតេិ ថ្ន រដ្ឋសភា។ 

នៅថ្ងៃ ទី២០ នមសា ឆ្ន ាំ ១៩៧១ រដ្ឋសភា រនងក ើត រែកមែសរ ចាំ

រុោះ ទូលា  នដ្ើមបី តាក់ណត រដ្ឋ្មែនុញ្ា ។ នលាក លន់ នល់6 លា

ណលង ពី តាំ ណែង នា ករដ្ឋមស្តនេ ី, ប្ទង់ សិរ ទ្មតៈ រនេ  ដឹ្កនាាំ 

រែរដ្ឋមស្តនេ ី កន ុង ឋានៈ ជា នា ករដ្ឋមស្តនេ ី ប្រតិភូ។ 

នៅថ្ងៃ ទី២១ នមសា ឆ្ន ាំ ១៩៧១ រដ្ឋសភា បាននលើកដ្ាំនកើង 

នលាក លន់ នល់ ជា នសនាប្រមុខ នហើ  នៅថ្ងៃ ទី៣០ នមសា 

នលាក ប្តវូ រដាឋ ភិបាល ណតងតាាំង ជា អ្រានា នសនា្ិសរ ថ្ន 

កងទ័ព ជាតិណខែ រ។ 

នៅថ្ងៃ ទី៦ ឧសភា ឆ្ន ាំ ១៩៧១ នលាក លន់ នល់ ប្តវូណតងតាាំង 

ជា នា ករដ្ឋមស្តនេ ី ជាងែី, ប្ទង់ សិរ ទ្មតៈ ជា នា ករដ្ឋមស្តនេ ី 

ប្រតិភូ និង នលាក អ្ុិន តាាំ ជា ឧរនា ករដ្ឋមស្តនេ ី។ នៅថ្ងៃ ទី

 
6 នៅថ្ងៃ ទី៨ កុមភៈ ឆ្ន ាំ ១៩៧១ នលាក លន់ នល់  ន  មៃ ឺ hémiplégie 
នហើ  នៅថ្ងៃ ទី ១៣ កុមភៈ នលាក ្កនចញ ពី ប្ស ជាកណខែ រ នៅ ពោបាល
នរារ នៅ នសោះ Honolulu ថ្ន សហរដ្ឋអានមរ ទ្ក។ នលាក វ ទ្លប្តឡរ់មក 
ប្ស ជាកណខែ រ វ ទ្ញ នៅថ្ងៃ ទី១២ នមសា នហើ  នៅថ្ងៃ ទី២០ នមសា នលាក សូម
លាណលង ពី តាំ ណែង នា ករដ្ឋមស្តនេ ី។ 
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ឧរ ម្ៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១៩ កកកដា ២០២០ 

១១ ឧសភា នលាក ណ ៉ោម សាំរូ ប្តវូបាន ជារ់នឆ្ន ត ជា ប្រធាន

រដ្ឋសភា  ាំនួស នលាក អ្ុិន តាាំ។ 

នៅថ្ងៃ ទី ៨ កញ្ញា  ឆ្ន ាំ ១៩៧១  ន សររនងក ើត រែក ែ ្ិសរ 

នយធា សាំរារ់ ន វ្ ើសហសរ ជាមួ  រែកមែសរ ទូលា  នដ្ើមប ី

តាក់ណតង រដ្ឋ្មែនុញ្ា  ថ្ន រដ្ឋសភា។ នៅថ្ងៃ ទី២៣ កញ្ញា  នលាក 

អ្ុិន តាាំ លាណលងពីតាំ ណែង ឧរនា ករដ្ឋមស្តនេ ី។ 

នៅថ្ងៃ ទី១៨ តុលា ឆ្ន ាំ ១៩៧១ រដ្ឋសភា ណប្រសល   ជា រដ្ឋសភា 

្មែនុញ្ា , នហើ  នៅកន ុង រ ៈនពល ន វ្ ើនសចកេ ីប្ ងចារ់ននាោះ, រ

ដាឋ ភិបាល នចញ រញ្ញា តិ  ក អ្ាំណាច នីតិរញ្ញា តិ មកសន់

សរ់ ជា រនណាេ ោះអាសនន  នហើ  ប្រសស ដាក់ ប្រនទស ឋិត នៅ 

ភាពអាសនន។ នៅថ្ងៃ ទី២០ តុលា  ន សររោះនបារ ថ្ន និសេិត 

មួ ពួក និង ប្ពោះសងឃ មួ ប្ក ជាម ទមទរ ឱ្ុនលាក លន់ នល់ 

ទទួល តាំ ណែង ជា ប្រមុខរដ្ឋ7។ នៅថ្ងៃ ទី២១ តុលា នលាក ឡជា ង 

រ ូ នរ៉ាត រដ្ឋមស្តនេ ី ប្កសួង ព័ត៏ ន ន វ្ ើនសចកេ ី ណកតប្មូវ ពី  កុ

ច្មអារា៉ា ម ថា សរនចញរញ្ញា តិ  ក អ្ាំណាច នីតិរញ្ញា តេ ិ 

មកសន់សរ ់និង សរប្រសស ដាក់ ប្រនទស កន ុង ភាពអាសនន 

ររស់ រដាឋ ភិបាល មិនណមន ជា រដ្ឋប្រហារននាោះនឡើ ។ នៅថ្ងៃ ទី

២៥ តុលា នលាក ឡជា ង រ ូ នរ៉ាត នចញ នសចកេ ីណងលងសរែ៏មួ នទៀត 

 
7 សនមេចសងឃ រែៈ មហានិស  ប្រសស ប្រឆ្ាំងនឹង សររ៉ោុនរ៉ោង
 ក ប្ពោះសងឃ ចូលន វ្ ើ សកមែភាព ននយបា ។  
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ម្តេចក ៏សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ? 
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា  

 

ឧរ ម្ៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១៩ កកកដា ២០២០ 

ថា នលាក លន់ នល់ អាច ល់ប្ពម ន វ្ ើ ជា ប្រមុខរដ្ឋ ឬ 

ប្រធានា្ិរតី លុោះប្តាណត ប្ស ជាកណខែ រ ផ្ាត់ផ្ាង់ នដា  រដ្ឋ្មែនុញ្ា  

នពញ ចារ។់ 

នៅថ្ងៃ ទី៨ វ ទ្ចជ ិស ១៩៧១ នលាក អ្ុិន តាាំ បានជារ់នឆ្ន ត ជា 

ប្រធាន រដ្ឋសភា ្មែនុញ្ា ។ 

នៅថ្ងៃ ទី១២ វ ទ្ចជ ិស ឆ្ន ាំ ១៩៧១ នលាក លន់ នល់ ទទូចសូមឱ្ុ 

រដ្ឋសភា ្មែនុញ្ា  ប្រញារ់ រញ្ចរ់ សរតាក់ណតង រដ្ឋ្មែនុញ្ា ។ 

នៅថ្ងៃ ទី១៥ វ ទ្ចជ ិស រែកមែសរ ចាំរុោះ រញ្ច រ់ កិចចប្រ ុាំ ថ្ន សរ

តាក់ណតង រដ្ឋ្មែនុញ្ា  រចួ ផ្េល់ សរង្ហរ ថ្ន រាំនរាង រដ្ឋ្មែនុញ្ា  

 ូន នៅ រដ្ឋសភា ្មែនុញ្ា ។ 

នៅណខ កុមភៈ ឆ្ន ាំ ១៩៧២ រដ្ឋសភា ្មែនុញ្ា  ្រ់ ពិភាកា រាំ

នរាង ថ្ន រដ្ឋ្មែនុញ្ា ។ នៅថ្ងៃ ទី២៥ កុមភៈ នលាក ណកវ អាន ប្ពឹទធ

សាស្តសេ្រុ ថ្ន មហាវ ទ្ទោល័  នីតិសាស្តសេ  រ ទ្ោះរន់ ប្ទង់ សិរ ទ្មតៈ 

ថា ប្រប្ពឹតេ អ្ាំនពើ ពុករលួ ។ ដូ្នចនោះ នលាក បានប្តវូ ដ្កហូត ពី 

មុខដ្ាំ ណែង ណដ្ល នាាំឱ្ុ ម ឈដាឋ ន និសេិត  ន រដិ្ឃៈ 

(mécontentement)។ 

នៅថ្ងៃ ទី១០ មីនា ឆ្ន ាំ ១៩៧២  ន បាតុកមែ ថ្ន និសេិត និង 

សិសេ សាលា វ ទ្ទោល័  ប្រឆ្ាំងនឹង ប្ទង់ សិរ ទ្មតៈ ជា នា ករដ្ឋ

មស្តនេ ី ប្រតិភូ។ នៅថ្ងៃ ទី១០ មនីា នលាក នចង នហង ប្រសស 
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ម្តេចក ៏សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ? 
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា  

 

ឧរ ម្ៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១៩ កកកដា ២០២០ 

រញ្ចរ់ នរសកកមែ រដ្ឋសភា ្មែនុញ្ា  នហើ  លាណលង ពី ដ្ាំ ណែង 

ប្រមុខរដ្ឋ។ នៅថ្ងៃ ទី១២ មីនា ប្ទង់ សិរ ទ្មតៈ លាណលង ពី 

តាំ ណែង នា ករដ្ឋមស្តនេ ី ប្រតិភូ។ នៅថ្ងៃ ទី១៣ មីនា នលាក លន់ 

នល់ ប្រសស នដា  ខល នួឯង នឡើងសន់ ដ្ាំ ណែង ជា ប្រធានា្ិ

រតី។ 

នៅថ្ងៃ ទី៩ នមសា ឆ្ន ាំ ១៩៧២ រដាឋ ភិបាល ផ្ា  ជា សាធារែៈ 

រាំនរាង រដ្ឋ្មែនុញ្ា ។ នៅថ្ងៃ ទី៣០ នមសា ន វ្ ើប្រជាមតិ រដ្ឋ្មែ

នុញ្ា ។ 

នៅថ្ងៃ ទី៤ មិងុនា នលាក លន់ នល់ ជារ់នឆ្ន ត ជា 

ប្រធានា្ិរតី ថ្ន សាធារែរដ្ឋណខែ រ។ នៅនពល នបាោះនឆ្ន តននាោះ 

 ន នមកោ ន រីនាក់ : នលាក លន់ នល់, អ្ុិន តាាំ និង ណកវ អា

ន។  ័  ាំនោះ ររស់ នលាក លន់ នល់ ប្តូវបាន នលាក ណកវ អាន 

ន្ទប្រសន់ ថា  ន សរប្រឡាំ សនល ឹកនឆ្ន ត, ចាំន ោះនលាក 

អ្នក ណដ្ល ឈ្ន ោះ រឺ ជា ររូនលាក មិនណមន នលាក លន់ នល់ ននាោះ

នទ។ 

ម្ៅម្ប្កាយ ឆាកម្ខោ ន នន រដ្ឋសភាធតែនញុ្ញ 
ន ើងនឃើញថា តាាំងពី រនងក ើត សាធារែរដ្ឋណខែ រ នៅថ្ងៃ ទី៩ តុលា 

ឆ្ន ាំ ១៩៧០ មកដ្ល់ ថ្ងៃ ប្រសស កាំនែើត រដ្ឋ្មែនុញ្ា  នៅថ្ងៃ ទី

៩ នមសា ឆ្ន ាំ ១៩៧២ វា  ន រ ៈនពល ដ្៏ ូរអ្ណងវងមួ  ណដ្ល 

នាាំឱ្ុ ន សរន្ទ ជា សាំនួរ ថា វា  ន អ្វ ី នកើតនឡើងនៅ 
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ម្តេចក ៏សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ? 
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា  

 

ឧរ ម្ៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១៩ កកកដា ២០២០ 

នប្ស  ឆ្កនលាោ ន (coulisse) ថ្ន រដ្ឋសភា ្ មែនុញ្ា  ? ប្តវូ រំឭកនឡើង 

ថា រដ្ឋសភា ្មែនុញ្ា  ជា អ្តីត រដ្ឋសភា នកើតនឡើង នៅឆ្ន ាំ 

១៩៦៦ ណដ្ល  ន នករ៏ន ែ្ ោះ ថា ជា រដ្ឋសភា តាំណាង ប្រជា

ពលរដ្ឋណខែ រ ពិតប្បាកដ្ នហើ  ពួក តាំណាងរាស្តសេ  សុទធណត ជា វរ

 ន ណដ្ល ប្រជាពលរដ្ឋណខែ រ នប្ ើសនរ ើស នដា  ផ្តា ល់ នៅតាម សរ

ប្សឡាញ់ពិត ររស់ខល នួ នហើ  រដ្ឋសភាននាោះឯង ជា អ្នកនបាោះ

នឆ្ន ត ទាំលាក់ សនមេច សីហនុ ពីមុខតាំ ណែង។ ដូ្នចនោះ រដ្ឋសភា 

ននាោះ នទោះរី សល   ជា រដ្ឋសភា ្មែនុញ្ា  ណតពួក អ្នកតាំណាងរា

ស្តសេ  នៅ ដ្ណដ្ល នហើ  នៅ ណត  ន ន ទនភាព ថា ខល នួ ជា 

តាំណាងរាស្តសេឯករា ុ មិននៅ នប្សម អ្ាំណាច នីតិប្រតិរតេ ិ 

ននាោះនឡើ ។ ដូ្នចនោះ  ន ក់ៗ ទមទរ ចាំ ណែក ថ្ន រដិ្សររុែ 

(reconnaissance) នៅកន ុង ប្ពឹតេ ិសរែ៏ ថ្ងៃ ទី១៨ មីនា ឆ្ន ាំ ១៩៧០។ 

រ៉ោុណនេ  នៅកន ុង  ុទធភូម ិននយបា  ពួក តាំណាងរាស្តសេ  ទ ាំងននាោះ 

ពុាំអាច រកា ឯកភាព ររស់ ពួកខល នួ បានននាោះនឡើ  នៅ

ចាំន ោះមុខ សរប្រទញប្រទង់គ្នន   ន នៅកន ុង អ្ាំណាច នីតិ

ប្រតិរតេ ិ ណដ្លនាាំឱ្ុ ពួក តាំណាងរាស្តសេទាំងននាោះ ណរក ជា ប្ក ជាម 

នៅតាម មុខរាំនិត ថ្ន សរប្រ ុទធ មតិ ររស់ខល នួ នរៀងៗខល នួ។  

ប្ក ជាម នលាក នចង នហង, អ្តីត ប្រធាន រដ្ឋសភា និង ជា 

ប្រមុខរដ្ឋ  ាំនួស សនមេច សីហនុ ណដ្ល ជា ប្ក ជាម ភារនប្ចើន  ន 

និនាន សរ គ្នាំប្ទ ប្ទង់ សិរ ទ្មតៈ។ ប្ក ជាម នលាក អ្ុឹង មុឹង ណដ្ល 

ទមទរ ជា អ្នក ាំនាញចារ់ នហើ  នសន ើ រាំនរាង រដ្ឋ្មែនុញ្ា ងែី 
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ម្តេចក ៏សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ? 
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា  

 

ឧរ ម្ៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១៩ កកកដា ២០២០ 

តាាំង ពីនដ្ើមដ្ាំរូង រនាា រ់ ពី រនងក ើត សាធារែរដ្ឋណខែ រ។ ប្ក ជាម ទី

៣ ជា ប្ក ជាម ររស់នលាក អ្ុិន តាាំ ណដ្ល ទមទរ ថា ខល នួ ជា អ្នក

សកមែ ជាងនរ នៅកន ុង ប្ពឹតេ ិសរែ៏ ថ្ងៃ ទី១៨ មីនា។ ប្ក ជាម ទី៤ 

ជា ប្ក ជាម តាាំងខល នួ ជា អ្នកសាធារែរដ្ឋ ពិតប្បាកដ្ នហើ  គ្នាំប្ទ 

សកមែភាព ពួក សមព ័នធភាព នលាក ហងេ ្ុន ហាក់-លន់ ែុន-

នកង វាន់ សាក់ នហើ នាាំគ្នន គ្នាំប្ទ សររនងក ើត ថ្ន រែក ែ ្ិ

សរ សាធារែរដ្ឋ នដា នលាក លន់ ែុន នប្ៅ ប្ករខែឌ  រដ្ឋ

សភា នៅថ្ងៃ ទី ៧ មីនា ឆ្ន ាំ ១៩៧១ នដ្ើមបី សរ រ រររសាធារែ

រដ្ឋ។ តាម សរពិត រែក ែ ្ិសរននាោះ រឺ រនងក ើតនឡើង នដ្ើមបី 

តាមពិនិតុ សកមែភាព ប្ទង់ សិរ ទ្មតៈ នៅនពល ណដ្ល នលាក 

លន់ នល់ នៅ ពោបាល  មៃ ឺ នៅ HONOLULU។ ពួក ទី៥ ជា ពួក 

តាំណាងរាស្តសេ  ណដ្ល មិនចូល ប្ក ជាមណាមួ  នហើ  តាាំងខល នួ ជា 

 នឯករា ុ ដូ្ចជា នលាក ឌុក រា៉ា សីុ8 ជា អាង៍។ 

ន ើងនឃើញថា រដ្ឋសភា ណរកនខាចខា ី ជា ចាំ ណែកតូចៗ ណដ្លនាាំ

ឱ្ុបាត់ ភាពឯករា ុ និង អាពោប្កឹតភាព ជា ពិនសស បាត់

អ្ាំណាច ថ្ន សាា រ័នជាតិចមមួ  នៅចាំន ោះមុខ សរប្រទញ

 
8 នលាក ឌុក រា៉ា សុី នលាក ជាតាំណាងរាស្តសេ ផ្ង នហើ  ជា ន្ងហាវ ង ថ្ន ទ
សេវដ្េ ីរដ្ឋ ជា ភាសាបារាាំង ន ែ្ ោះ « réalités cambodgiennes » តាមរ
 ៈ ទសេវដ្េ ីននាោះ នលាក ណតងណត សរនសរ អ្តារទ រ ទ្ោះរន់ រដាឋ ភិបាល ប្ត
ង់ៗ ណដ្លនាាំឱ្ុ រដាឋ ភិបាល ដ្កតាំ ណែងនលាក នៅណខ កញ្ញា  ឆ្ន ាំ ១៩៧១ 
រនាា រ់ ពី នលាក សរនសរ ប្រឆ្ាំងនឹង សាំនែើរ ររស់នលាក លន់ នល់ ឱ្ុ 
ទហាន អាចនបាោះនឆ្ន តបាន។ 
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ឧរ ម្ៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១៩ កកកដា ២០២០ 

ប្រទង់ នៅកន ុង ដ្ាំនែើរ ថ្ន សររនងក ើត ថ្ន រររ សាធារែរដ្ឋ។ 

នរឿងមួ  រួរនលើក កមក ាំរារ អ្ាំពី កលបិច ននយបា មួ  

រវាង ប្ក ជាមនិមួ ៗ នៅនពល ន វ្ ើសរនបាោះនឆ្ន ត នប្ ើសនរ ើស 

ប្រធានរដ្ឋសភា ្មែនុញ្ា ។ នៅនពល រនងក ើត រដាឋ ភិបាលងែី នៅ

ថ្ងៃ ទី ៦ ឧសភា ឆ្ន ាំ ១៩៧១ ណដ្ល  ន នលាក អ្ុិន តាាំ ជា 

ឧរនា ករដ្ឋមស្តនេ ី, នលាកឱ្ពុកខម ុ ាំ មិនចូលរមួ នដា   ន 

សាំនែើរ ពី ប្ក ជាមនលាក នចង នហង, ប្ទង់ សិរ ទ្មតៈ និង នលាក 

លន់ នល់ ឱ្ុ នរៀរចាំខល នួ ឈ្រន ែ្ ោះ ជា នរកោ ន ថ្ន ប្រធាន រដ្ឋ

សភា ្មែនុញ្ា  នប្ ោះ នលាកឱ្ពុកខុ្ាំ គ្នត់ ក៏ជា តាំណាងរាស្តសេ

 ន ក់ណដ្រ។ ណត នលាក អ្ុិន តាាំ នលាក ប្តូវបាន ប្ក ជាមនលាក នសន ើ ឱ្ុ 

ឈ្រ ជានមកោ នណដ្រ តប្មូវ ឱ្ុនលាក លាណលង តាំ ណែង 

ឧរនា ករដ្ឋមស្តនេ ី។ នរកោភាព ររស់នលាក អ្ុិន តាាំ ណដ្ល មិន

បានប្រងទុក នាាំឱ្ុ  ន សររិតរូរ រវាង ប្ក ជាមនីមួ  នៅកន ុង 

រដ្ឋសភា នដ្ើមបី  កឈ្ន ោះ្ញ់គ្នន  នៅនពលនបាោះនឆ្ន ត។ ពួក 

ណដ្ល គ្នាំប្ទ នលាក ឱ្ពុកខម ុ ាំ  ន ប្ក ជាម នលាក នចក នហង, ពួក 

តាំណាងរាស្តសេ  ឯករា ុ និង តាំណាងរាស្តសេ  មួ ចាំនួន នៅកន ុង 

ប្ក ជាម នលាក អ្ុឹង មុឹង។ នទោះរី នរកោ ន នលាក ឱ្ពុកខុ្ាំ  ន 

សរគ្នាំប្ទ ពី សាំណាក់ នលាក លន់ នល់ ក៏នដា , ណត នលាក លន់ 

ែុន ជា រអ នូ ររស់នលាក លន់ នល់ និង នលាក ហងេ ្ុន ហាក់ 

នាាំគ្នន  ន វ្ ើសកមែភាព នដា  ស ៃ ត់ ប្រឆ្ាំងនឹង នរកោភាព 

ររស់គ្នត់ នប្ ោះពួកននាោះ នរ  ល់នឃើញ ថា នរើ នលាក ឱ្ពុកខុ្ាំ 
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ឧរ ម្ៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១៩ កកកដា ២០២០ 

ជារ់នឆ្ន ត ជា ប្រធាន រដ្ឋសភា ្មែនុញ្ា  ចាស់ ជា រដ្ឋសភា 

ធាល ក់ នៅកន ុងថ្ដ្ ររស់ ប្ទង់ សិរ ទ្មតៈ ដ្បិត ពួកនរ ទុក នលាកឱ្

ពុកខម ុ ាំ ជា ថ្ដ្ ននយបា  ររស់ ប្ទង់ សិរ ទ្មតៈ។ ឧបា  ននាោះ 

ទទួល បាន លទធផ្ល ដូ្ច នគ្នលរាំែងណមន នប្ ោះ នលាក អិុ្ន 

តាាំ នលាក បាន ឈ្ន ោះ នលាក ឱ្ពុកខុ្ាំ ពីរ សនល ឹកនឆ្ន ត។ ន ើង

នឃើញថា ពួក នលាក លន់ ែុន និង ហងេ ្ុន ហាក់ នដ្ើមបី 

ប្រឆ្ាំងនឹង ប្ទង់ សិរ ទ្មតៈ សុខចិតេ នប្ ើសនរ ើស នលាក អ្ុិន តាាំ 

ជា ប្រធាន រដ្ឋសភា ណដ្ល ជា សប្តវូ ននយបា នឹង នលាក លន់ 

នល់  ាំនួសនឹង នលាក ឱ្ពុកខុ្ាំ ណដ្ល ជា មនុសេ  ាំនិត ន ក់

នឹង នលាក លន់ នល់។ សរ្ញ់ននាោះ ចាំន ោះនលាក ឱ្ពុកខុ្ាំ 

គ្នត់ គ្នែ ន សរតូចចិតេអ្វ ីននាោះនឡើ  នប្ ោះ ន  ន ប្តវូ ទទួល

 ក លទធផ្ល យ៉ោ ងណាកេ ី ថ្ន សរនបាោះនឆ្ន ត, រ៉ោុណនេ  នលាក ថ្ម៉ោ 

នៅនលើ ស ែ នភាព (sincérité) ររស់នលាក លន់ នល់ មកនលើររូ

នលាក ណដ្ល ជា មិតេននយបា  តាាំងពី ូរយរ មកនហើ ។ 

រដ្ឋសភា ្ មែនុញ្ា  នរើកប្សម័  ុាំ នៅ ណខ តុលា ឆ្ន ាំ ១៩៧១ នដ្ើមបី 

តាក់ណតង រដ្ឋ្មែនុញ្ា ។ សរពិភាកា  ន រ ៈនពល ដ្៏ ូរ

អ្ណងវង មិនណមន  នន័  ថា រដ្ឋសភាននាោះ  ន រាំនិត 

ប្រទាំងនឹង រររ សាធារែរដ្ឋននាោះនឡើ  ណត ជា ទ ល រ់ ថ្ន ពួក 

អ្នកតាក់ណតងចារ់ ណតងណត ណសវ ងរក រុែភាព ថ្ន ចារ់ 

ដូ្នចនោះ វា នាាំ ឱ្ុ ន សរពិភាកា នដា  ភាពលអ ិតលអន់ និង 
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 នប្ៅ ដូ្ចយ៉ោ ង  នប្មើស រវាង រររ ប្រធានា្ិរតីនិ ម, 

រររ សភានិ ម ឬ រររ ចាំរុោះ ណដ្ល នៅនពល ពិភាកាននាោះ វា 

 ន សនមលងមតិ នសា ើរ ណតនសែ ើគ្នន ។ សរអូ្សប្រលា  ថ្ន សររក

ប្សា  អ្ាំពី រុែសមបតេ ិ ថ្ន រររ នីមួ ៗ នៅនពលនពលននាោះ 

នាាំឱ្ុនលាក លន់ នល់ បាត់អ្ាំែត់ នហើ  នៅ ថ្ងៃ ទី១២ វ ទ្ចជ ិសរ 

នលាក សូមឱ្ុ រដ្ឋសភា ្មែនុញ្ា  រញ្ចរ់ សរតាក់ណតងចារ់ 

នដ្ើមបី  ក រដ្ឋមនុញ្ា ននាោះ ន វ្ ើប្រជាមតិ ណដ្ល រដាឋ ភិបាល ប្រង

ន វ្ ើ នៅថ្ងៃ ទី ១៥ កុមភៈ ឆ្ន ាំ ១៩៧២។ ណត នៅណខ កុមភៈននាោះ រដ្ឋ

សភា ្មែនុញ្ា   ន ទាំនាស់ នឹង សរនសន ើ ររស់ រដាឋ ភិបាល 

ឱ្ុ ន កាំរ ទ្ត ថ្ន ចាំនួន ថ្ន រែរកេ ននយបា  ណដ្លនាាំ ឱ្ុ

ខកខាន ន វ្ ើ ប្រជាមតិ នប្ ោះ សរតាក់ណតង រដ្ឋ្មែនុញ្ា  វា មិន

អាចរញ្ចរ់ ទន់នពលនវលា។ កាំហកននាោះ នាាំឱ្ុ ប្ក ជាម នលាក លន់ 

ែុន និង ហងេ ្ុន ហាក់ ន្ទប្រសន់ ថា ជា សម ុទធ ររស់ 

ប្ក ជាម សិរ ទ្មតៈ និង នចង នហង។ ដូ្នចនោះ នៅថ្ងៃ ទី១០ មីនា ប្ក ជាម 

លន់ ែុន និង ហងេ ្ុន ហាក់ ញជាោះញង់ ប្ក ជាម និសេិត មួ ប្ក ជាម 

ជា ពិនសស សិសានុសិសេ ថ្ន វ ទ្ទោល័  ឱ្ុរោះនបារ ប្រឆ្ាំងនឹង 

សិរ ទ្មតៈ។ មកដ្ល់ ចាំែុចននោះ រួរនលើក ក សកមែភាព ររស់ 

នលាក លន់ ែុន ណដ្ល ជា រអ នូ ររស់ នលាក លន់ នល់ មក ពិ

និតុនមើល នដ្ើមបី រាំពល ឺ រណនាម អ្ាំពី សរប្រទញប្រទង់គ្នន ។  
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ម្តេចក ៏សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ? 
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា  

 

ឧរ ម្ៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១៩ កកកដា ២០២០ 

ហងស ធុន ហាក ់- ល្ន ់ណុន  
នដ្ើមបី ប្រឆ្ាំងនឹង ប្ទង់ សិរ ទ្មតៈ នលាក លន់ ែុន9 ណសវ ងរក 

សមពនធមិតេ ររស់គ្នត់។ នៅនពលននាោះណដ្រ ក៏ ន ប្ក ជាម នលាក 

ហងេ ្ុន ហាក់10 ណដ្ល ជា ប្ក ជាម អ្តីត ណខែ រ ឥសេរៈ ក៏កាំពុង 

 

9 នលាក លន់ ែុន (១៩២០-១៩៧៥) ជា រអ នូនៅ ររស់នលាក លន់ លន់, 
នលាក ធាល រ់បានមកនរៀន នៅ ប្ស ជាកបារាាំង កន ុង មុខវ ទ្ជាជ  ឧប្កិដ្ឋ វ ទ្ទោ, 
រនាា រ់មក បានចូលន វ្ ើជា សន ងសរ រ៉ោូលិស, នប្ស មក ចូល សិកា ជា 
សិសេនា ទហាន  ាំនាន់ ទី១៣ រនាា រ់ ចូលរាំនរ ើ កងទ័ព នៅកន ុង កង
អាវុ្ហតា។ នៅនដ្ើម ប្ពឹតេ ិសរែ៏ ថ្ងៃ ទី១៨ មីនា ឆ្ន ាំ ១៩៧០ នលាក  ន 
ឋាននេរស័កក ិនយធា ជា អ្នុនសនី ឯក។ នៅសម័  សាធារែរដ្ឋណខែ រ 
នលាក នឡើង ឋាននេរស័កក ិ ជា ឧតេមនសនី ប្តី ជា នមរញ្ញា សរ កងពល
តូច នលខ១៣។ នលាក ធាល រ់ ជា ស  ិក ថ្ន រដាឋ ភិបាល ដឹ្កនាាំនដា  
នលាក ហងេ ្ុន ហាក់  ជា រដ្ឋមស្តនេ ី ទទួលរាំទុក កាំ ណែន ទូនៅ និង ផ្ាត់
ផ្ាង់។ នៅថ្ងៃ ទី១៧ នមសា នលាក  ន រាំែង ន វ្ ើ រដ្ឋប្រហារ នដា នប្រើ 
ទហាន សែ ័ប្រនឹងនលាក ចាំនួន ប្រ ែ ២០០ នាក់  ក់ ឯកសណាឋ ន 
ពែ៏នមែ  ដឹ្កនាាំ នដា  នម ន ែ្ ោះ ណហម នកត ដារា លាតពល នៅទីប្ក ជាង
ភន ាំនពញ ណប្សក រញ្ញជ  ឱ្ុទហាន ដាក់អាវុ្ នដ្ើមបី ទទួល ទហាន ណខែ រ
ប្កហម នៅកន ុង ប្ករខែឌ  ចរ្ នដ្ើមបី រញ្ឈរ់ សស្តង្ហា ម ណត នៅនពល 
ពួក ណខែ រប្កហម ចូលមកសន់សរ់ ទីប្ក ជាង ភន ាំនពញ ពួកននាោះ  ក ពួក
នលាក លន់ ែុន នៅស ល រ់ន្ល រ ើឯ លន់ ែុន វ ទ្ញ ប្តូវបាន មនុសេ 
មួ ប្ក ជាម វា  យ៉ោ ងនោរនៅរាំផ្ុត នៅទីសាធារែៈ រហូតដ្ល់សាល រ់។  
10 ហងេ ្ុន ហាក់ (១៩២៦-១៩៧៥) : សិកា  វ ទ្ជាជ នលាោ ន នៅ សាលា Sarah 
Bernard នៅ ទីប្ក ជាង បា៉ោ រ ើស នហើ  ប្តឡរ់វ ទ្លចូលប្ស ជាកណខែ រនៅឆ្ន ាំ 
១៩៥១។ នលាក រត់ចូលថ្ប្ព តាម នលាក សុឹង ង៉ោុក ថាញ់ នដ្ើមបី រនងក ើត 
ចលនា ទមទរឯករា ុ ពី បារាាំង។ នៅកន ុង ចលនាននាោះ នលាក ជា 
អ្នកផ្ា  តាមវ ទ្ទុជា  ជា សរនោសនា ននយបា ។ នប្ស ពីប្ស ជាក ទទួល
បាន ឯករា ុ នលាក ប្តឡរ់មកភន ាំនពញ នហើ បានន វ្ ើសរ ជា សាស្តសាេ
្រុ នៅ វ ទ្ទោល័  សុីសុវតេ ិ។ រនាា រ់មក បានទទួលតាំ ណែង ជា ្ ងហាវ
ង ប្ក ជាមនលាោ នជាតិ នៅភន ាំនពញ នហើ  នប្ស មក ប្តូវបានណតងតាាំង ជា 
សាកល វ ទ្ទោសរ ថ្ន សាកលវ ទ្ទោល័  វ ទ្ចិតេសិលបៈ ពីឆ្ន ាំ ១៩៦៦ ដ្ល់ ឆ្ន ាំ 
១៩៧០។ នៅកន ុង សាធារែរដ្ឋណខែ រ នលាក ធាល រ់ន វ្ ើ ជា រដ្ឋមស្តនេ ី ប្កសួង 
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ម្តេចក ៏សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ? 
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា  

 

ឧរ ម្ៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១៩ កកកដា ២០២០ 

ណសវ ងរក អានុភាព ននយបា  ររស់ខល នួននាោះណដ្រ។  ាំ ណនង11 

ររស់នលាក លន់ ែុន រឺ នដ្ើមបី សរ រ អ្ាំណាច រង ររស់

នលាក ណដ្ល  ន  មៃ ឺ ប្រ្ាំស  នាាំឱ្ុគ្នត់ រំគ្ន  ក ល ាំង 

ស  និង រញ្ញា ។ នៅចាំន ោះ សាា នសរននាោះ នលាក លន់ ែុន 

ភ័ បារមភ ខាល ច ប្ទង់ សិរ ទ្មតៈ ន ល្ៀតឱ្សស ហួង កអ្ាំណាច, 

ដូ្នចនោះ គ្នត់ រនងក ើត « រែ ែ ្ិសរ សាធារែរដ្ឋ  » នប្ៅ សាា រ័

នជាតិ នដ្ើមបី  ាំង សររ៉ោុនរ៉ោង ររស់ប្ទង់ សិរ ទ្មតៈ ណដ្ល កាំពុង 

សន់អ្ាំណាច  ាំនួស នលាក លន់ នល់។ នដ្ើមនឡើ  នៅនពល 

ប្រ ុាំ  ន ស  ិក រែរដ្ឋមស្តនេ ី ចូលរមួ ដូ្ចជា នលាក ហងេ 

្ុន ហាក់, អ្ ុង សុិម និង ្ន សុខុម, ក៏ នផ្ង ពួក នា 

ទហាន, រញ្ញា វនេ , ភិកខ ុ  មួ ចាំនួន និង ភុាំនភឿន12 ររស់នលាក 

លន់ ែុន។ រនាា រ់មក ភិកខ ុ  នខៀវ  ុាំ ប្តូវបាននប្ ើសនរ ើស ជា 

ប្រធាន រនណាេ ោះអាសនន  ថ្ន រែក ែ ្ិសរននាោះ។ រែប្រតិភូ

មួ  ដឹ្កនាាំនដា  ភិកខ ុ  នខៀវ  ុាំ និង នលាក រ៉ោុនចនា  ម៉ោុល, វរនស

នី នទ ថាច់ ជា និង នលាក សន ថាត13 ជា សា  ិក សូម

 

អ្ភិវឌឍន៏សហរមន៏ នប្ស មក ទទួលតាំ ណែង ជា រដ្ឋមស្តនេ ី ទី១ នៅថ្ងៃ 
ទី ១៩៧២ ដ្ល់ថ្ងៃ ទី ១៧ នមសា ឆ្ន ាំ ១៩៧៣។ នលាក បាន និពនធ  នរឿង
នលាោ ន មួ ចាំនួន និង រកណប្រ នរឿងនលាោ នមសច ឹមប្រនទស ណដ្រ។ នលាក 
បានបាត់រង់ ីវ ទ្ត នៅនពលណដ្ល ពួកណខែ រប្កហម ឈ្ន ោះសស្តង្ហា ម នៅឆ្ន ាំ 
១៩៧៥។  
11  ាំ ណនង : សរណ ង។ 
12 ភុាំនភឿន : ពួកនកល ើ, រូកន។ 
13 សន ថាត ជា អ្តីត អ្នកដឹ្កនាាំ និសេិត។ 
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ម្តេចក ៏សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ? 
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា  

 

ឧរ ម្ៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១៩ កកកដា ២០២០ 

ចូល ួរ នលាក នចង នហង ជា ប្រមុខរដ្ឋ និង ប្ទង់ សិរ ទ្មតៈ ជា 

នា ករដ្ឋមស្តនេ ី ប្រតិភូ នដ្ើមបី រង្ហា ញ និនវទន៏ (manifeste) ររស់ 

រែក ែ ្ិសរ ណដ្ល នៅកន ុងននាោះ  ន ចាំែុចសាំខាន់រីរឺ : 

រញ្ចរ់ ររររាជានិ ម, ពប្ងឹង សាធារែរដ្ឋណខែ រ និង អ្រ់រំ 

ប្រជាពលរដ្ឋ នដ្ើមបី ឱ្ុសល   ជា ក ល ាំង សាធារែរដ្ឋ។ ប្សរនឹង 

រែក ែ ្ិសរននាោះណដ្រ នលាក លន់ ែុន រនងក ើត អ្ងាសរ នប្ៅ 

សាា រ័នជាត ិមួ នទៀត ន ែ្ ោះ « រែក ែ ្ិសរ ថ្ន សរសាំររសាំ

រលួ នដ្ើមបី សរ រជាតិ » រែក ែ ្ិសរ ននោះ សាំ ណដ្ង ជា សាធារ

ែៈ នូវ នគ្នលសរែ៏ ររស់ខល នួ រឺ សាំរារ់  ាំង នៅចាំន ោះមុខ 

ប្ររ់ សររ៉ោុនរ៉ោង រនងក ើតនឡើងវ ទ្ញ ថ្ន រររ រាជានិ ម។ រែ

ក ែ ្ិសរ ទាំងពីរននាោះ ដូ្ចបាន  ាំរាររចួមកនហើ  រឺ រនងក ើត 

នៅនប្ៅ សាា រ័នរដ្ឋ នហើ  ពីដ្ាំរូង ពួក ណដ្ល ចូលរមួ នឹកសាែ ន 

ថា  ន សរអ្នុញ្ញា ត ពី នលាក លន់ នល់ ណត នប្ស រនេ ិចមក 

ក៏ដឹ្ងថា វា ជា សរផ្ត តួនផ្េើម ររសន់លាក លន់ ែុន និង នកង វា៉ា

ន់ សាក់ ក៏នាាំគ្នន  ដ្កខល នួ នចញពី អ្ងាសរននាោះ។ រ៉ោុណនេ  នលាក 

ហងេ ្ុន ហាក់ នៅណត រនេ  ន វ្ ើសកមែភាព យ៉ោ ងសកមែ នដា  

នប្រើ ក ល ាំង ថ្ន ឥទធិពល ររសន់លាក លន់ ែុន នដ្ើមបី សរវ ទ្លប្ត

ឡរ់ នលាក សុឺង ង៉ោុក ថាញ់ មកកន ុង ឆ្កននយបា ជាតិ នៅ

កន ុង រាំនរាង  ក នរ នននាោះ  ាំនួ  នលាក លន់ នល់ ជា 

មនុសេ  មៃ ឺ និង រនែេ ញ ប្ទង់ សិរ ទ្មតៈ ពី អ្ាំណាច។ ប្ក ជាម នលាក 

ហងេ ្ុន ហាក់  នៅ ថា ប្ក ជាម ‹ភន ាំដ្ងណរក›  ន នលាក នកង វា៉ា
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ន់ សាក់14 ជា ទីប្រឹកា ប្សន ល ឬ មិននចញមុខ (conseiller de l’ombre) 

កន ុង ឋានៈ ជា អ្នកប្ទឹសេ ី ននយបា   ន  ាំននឿជាក់ចាស់ ថា 

 
14 នប្ស មក ប្ក ជាមនលាក ហងេ ្ុន ហាក់ បាន រញ្ច នូ នលាក នកង វា៉ា
ន់ សាក់ នៅន វ្ ើ ជា ឯកអ្រារដ្ឋទូត ប្រ្ាំ នៅ អ្ងាសរ UNESCO ណដ្ល 
 ន ទីសេ ីសរ នៅ ប្ស ជាកបារាាំង នដ្ើមបី ន វ្ ើជា អ្នកទាំនាក់ទាំនង ស ៃ ត់ 
ជា មួ  ពួក ណខែ រប្កហម និង ណខែ រន ៀកមិញ។ នលាក ធាល រ់  ួរ ជា 
ស ៃ ត់ ជាមួ  នលាក នអ្ៀង សារ ើ។ នរឿងននោះ នលាក នកង វា៉ា ន់ សាក់ ខល នួ
ឯង ធាល រ់ និយ ប្បារ់ខម ុ ាំ និង មិតេភកេ ិ ររស់ខុ្ាំ មួ ចាំនួន ណដ្ល ណតង
ណត នៅ ួរ សាំនែោះសាំណាល ននយបា  ជាមួ គ្នត់ នៅទសេវតេ ៩០។ 
នលាក លន់ នល់ នសតសរនសើរ ចាំនែោះនចោះដឹ្ង ររស់នលាក នកង វា៉ា ន់ 
សាក់ កន ុង វ ទ្ស័  វរប្ម៏ណខែ រ ជា ពិនសស អ្ាំនពើ វរប្ម៏ ‹ណខែ រ-មន› ណដ្ល 
នលាក  កមក ន វ្ ើជា មូលដាឋ ន ថ្ន ប្ទឹសេ ី ររស់ សាធារែរដ្ឋណខែ រ។ ប្តូវ
ដឹ្ងថា វា  ន សរពិបាកនឹងនឡាម រាំនិត ននយបា  ររស់នលាក 
នកង វា៉ា ន់ សាក ់: ជា មនុសេ ន វ្ងនិ ម ? មិនពិតននាោះនឡើ  នប្ ោះ 
គ្នត់ ជា មនុសេ ប្សឡាញ់ ភាសុកភាព (confort) ស ភ រៈ នប្ចើនណាស់។ ប្តង់
ចាំែុចននោះឯង ណដ្ល នអ្ៀង សារ ើ ន្ទប្រសន់ ដ្ល់ ររូនលាក។ នៅ ទ
សេវតេ ៥០ នលាក សា ិត នៅកន ុង ប្ក ជាម អ្នកប្រជា្ិរតី ន ឿននលឿន ណដ្ល 
ជា ប្ក ជាម ដ្នែេ ើម អ្ាំណាចបាន នៅកន ុង រែរកេ ប្រជា្ិរនត ុ នៅ
ឆ្ន ាំ ១៩៥៥។  ័  ាំនោះឯង ណដ្ល ប្ក ជាមននាោះ អាច ន វ្ ើឱ្ុ នលាក សុឺង ង៉ោុក 
ថាញ់ ខាា តនចញពីរែរកេ។ ណត នលាក នកង វា៉ា ន់ សាក់ ចាស់ ជា អ្នក
ប្រឆ្ាំងនឹង សនមេច សីហនុ នហើ  នៅ សម័  សាធារែរដ្ឋណខែ រ នលាក 
សអរ់ប្ទង់ សិរ ទ្មតៈ ណាស។់ សរសអរ់ ពួក នសេ ច មិនណមន នដា សារ 
នលាក ជា អ្នកប្រឆ្ាំងនឹង រាជានិ ម ននាោះនឡើ  ណត នលាក សអរ់ ឪពុក
រនងក ើត ររស់នលាក ណដ្ល ជា នសេ ច នហើ មិនទទួលសាា ល់នលាកជាកូន។ 
ដូ្នចនោះ សមព ័នធភាព ររស់នលាក ជាមួ  ប្ក ជាម ភន ាំដ្ងណរ៉ាក និង លន់ ែុន 
ជា ចាំែង នកើតនចញពី កាំហឹងផ្តា ល់ខល នួ នប្ចើនជាង នគ្នលចាំែង់ ន
នយបា ។ នលាក មិនបាន គ្នាំប្ទ សាធារែរដ្ឋណខែ រ នពញនលញននាោះ
នឡើ  នប្ ោះ នលាក  ល់នឃើញ ថា វា ប្គ្នន់ ណត ជា រររ នៅកន ុង ដ្ាំនែើរ
សរ ថ្ន ដ្ាំណាក់សរ ថ្ន រដ្ិវតេន៏។ ពិតណាស់នហើ  នលាក មិនចង់ឱ្ុ 
ពួក ណខែ រប្កហម  ន  ័  ាំនោះ នប្ ោះ លទធិកុមម ុ និសេ  មិនណមន ជា  ាំ
នរ ើស ររស់នលាកននាោះនឡើ ។ នលាក និង រ៉ោុល ពត ធាល រ់ ន ទាំនាក់
ទាំនង  ិតសន ិតនឹងគ្នន  នប្ ោះ នលាក ននោះឯង ណដ្ល បាន ផ្េល់នយរល់ឱ្ុ 
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អាច  ន ដ្ាំនណាោះប្សា  ននយបា  ជា មួ ណខែ រ  ោ ងនទៀត 

រឺ ពួក ណខែ រប្កហម និង ណខែ រន ៀកមិញ ណដ្ល កាំពុង  ួ   ួន

កុមម ុ និសេ  វា  កងទ័ពណខែ រ នប្ ោះ ពួកខល នួ  ន សនា ិដ្ឋមិតេ15 

ជាប្រវតេ ិសាស្តសេ  ជាមួ  ពួកទាំងននាោះ។ មួ វ ទ្ញនទៀត ប្ក ជាម

នលាក ហងេ ្ុន ហាក់  នទាំនាក់ទាំនង ស ៃ ត់ ជាមួ  សាា ន

ទូត សូនវៀត នហើ  នរៀរចាំខល នួនឹង  ាំនួស នលាក លន់ នល់ ណដ្ល 

នរ ទុក ជា មនុសេ ពិសរ រនាា រព់ី នលាក  ន នរារ សាល រ់មួ 

 ាំនហៀងខល នួ (hémiplégie)។ ដូ្នចនោះ ឧរសរា  ណដ្ល ប្តូវ ល្ងសន់ រឺ 

ប្ទង់ សិរ ទ្មតៈ នប្ ោះ ជា សប្តូវ ថ្ន អ្ាំណាច និង វែា ៈផ្ង។ នដ្ើមបី 

ដ្កនចញ ឧរសរាននោះ ប្ក ជាម នលាក ហងេ ្ុន ហាក់ ប្តវូសរ 

មនុសេ ណដ្ល  ន សាន ម សនា ិដ្ធ ិក16 នៅកន ុង ប្រវតេ ិសាស្តសេ  

ននយបា  រឺ នលាក សុឺង ង៉ោុក ថាញ់ ណដ្ល ជា អ្តីត 

មរានា ក17 សាំខាន់ ន ក់ ថ្ន ចលនា ណខែ រឥសេរៈ និង ណខែ រនសរ ើ 

ប្រឆ្ាំងនឹង សនមេច សីហនុ។ នលាក សុឺង ង៉ោុក ថាញ់ បាន នលាក 

លន់ លន់ ណតងតាាំង ជា ទីប្រឹកា ថ្ន រដាឋ ភិបាល តាាំងពីថ្ងៃ ទី

១៤ សីហា ឆ្ន ាំ ១៩៧០, ដូ្នចនោះ នលាក ្រ់នផ្េើម  ន សកមែភាព 

ន នយបា  ជាងែី នៅប្ស ជាកណខែ រ តាាំពីនពលននាោះមក ណត នលាក 

 

រ៉ោុល ពត រត់ចូលថ្ប្ព នហើ  នលាក ននាោះណដ្រ ណដ្ល ជា អ្នក ូនដ្ាំនែើរ រ៉ោុ
ល ពត រត់ចូលថ្ប្ព រហូតដ្ល់ នខតេ កាំពុង្ម។    
15 សនា ិដ្ឋមិតេ : មិតេ្ស់ ណដ្លនៅរកា សររារ់អានគ្នន  នៅវ ទ្ញនៅមក។ 
16 សនា ិដ្ធ ិក : ដានណដ្លអាចនមើលនឃើញ។ 

17 មរានា ក : អ្នកដឹ្កនាាំ, អ្នកនាាំផ្ល វូ។ 
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មិន ន ប្រជាប្រិ ភាព ខាល ាំងសល  ននាោះនឡើ , ន  នណខែ រ 

ភារនប្ចើន មិនសូវ ន  វ ទ្សេសភាព18 ចាំន ោះនលាក នប្ ោះនលាក 

បាននៅរស់នៅ នៅ ប្ស ជាក ួន ខាងតបូ ង (កមព ុជានប្សម) ជាង

មួ ទសេវតេរ៏។ ចាំ ណែក  ុវ ន និង ប្រជាពលរដ្ឋណខែ រ វ ទ្ញ មិន

សូវ សាា លន់លាកផ្ង ដូ្នចនោះ សរវ ទ្លប្តឡរ់ររស់នលាក វា គ្នែ ន 

រណនាមតថ្មល ននយបា  ជាក់ណសេង ដ្ល់ ជាតិណខែ រ ននាោះនឡើ ។ 

 រ ើឯ នៅកន ុង កងទ័ព វ ទ្ញ នលាក  ន ឥទធិពល សត ចួនសេ ើងណាស់ 

នៅនលើ ពួកនា ទហាន ជាន់ខពស់ នប្ ោះ ពួកននាោះ ណតងណតទុក 

នលាកជា សប្តវូ នៅកន ុង អារមែែ៏ ររស់ខល នួ នប្ ោះនលាក ធាល រ់

ជា  រអាវុ្ នឹងខល នួ។ ណត នលាក លន់ នល់ ជា មនុសេ  មៃ ឺ 

្រ់នផ្េើម បាត់ នសចកេ ី ល្ សថ្វ ណដ្លនាាំឱ្ុនលាក លន់ ែុន ជា 

រអ នូ  ន ឥទធិពល មកនលើររូនលាក នប្ ោះនលាក ទុក រអ នូនលាក 

ជា ណភនក ប្ចមុោះ និង ប្តនចៀក ររស់នលាក។ ឥទធិពលននាោះឯង 

ណដ្ល ប្ក ជាមនលាក ហងេ ្ុន ហាក់ ខាញ ាំ ឱ្សសបាន នដ្ើមបី រញ្ច លូ 

នលាក សុឺង ង៉ោុក ថាញ់ ចូលនៅ ិតនលាក លន់ នល់ នប្ ោះ ពួក

នរ នកៀងររគ្នត់ ថា ណលបង លទធិប្រជា្ិរនត ុ នៅកន ុង ររ ទ្រ

ទ សស្តង្ហា ម វា ជា នប្គ្នោះថាន ក់ ដ្ល់ សាធារែរដ្ឋណខែ រ, ដូ្នចនោះ នលាក 

លន់ នល់ ប្តូវសរ្ាំបាច់  ន មនុសេខាល ាំង ន ក់ ណដ្ល ជា 

និមិតេររូ ពិតប្បាកដ្ ថ្ន រររ សាធារែរដ្ឋ នដ្ើមបី ្ក់ឫស

 
18  វ ទ្សេសភាព : នសចកេ ីទុកចិតេ។ 
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ឧរ ម្ៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១៩ កកកដា ២០២០ 

សាំែង់ ថ្ន សាធារែរដ្ឋណខែ រ នប្ ោះ ប្ទង់ សិរ ទ្មតៈ ជា នសេ ច និង 

ណកអល ថ្ន រររ សកេ ិភូមិ មិនអាច នដ្ើរតួឯក ជា អ្នកកសាង 

សាធារែរដ្ឋណខែ រ បានជាដាច់ខាត។ ន ឿនលើ រុែ្ម៏ននោះ 

នលាក លន់ នល់  ប្ម ជាញឱ្ុ នលាក នចង នហង លាណលង ពី 

តាំ ណែង ប្រមុខរដ្ឋ នៅថ្ងៃ ទី១០ មីនា ឆ្ន ាំ ១៩៧២ នហើ  នលាក 

 ក ដ្ាំ ណែងននាោះ មកសន់សរ់ កន ុង ឋានៈ ជា ប្រធានា្ិរ

តី។ ប្ពតឹេ ិសរែ៏ចមបងននាោះ តប្មូវឱ្ុ ប្ទង់ សិរ ទ្មតៈ លាណលង ព ី

តាំ ណែង នា ករដ្ឋមស្តនេ ី ប្រតិភូ នៅថ្ងៃ ទី១២ មីនា, រនាា រ់មក 

ប្ទង់ ប្រសស ដ្កខល នួនចញ ពី ឆ្កននយបា ។ នៅថ្ងៃ ទី២១ 

មីនា នលាក សុឺង ង៉ោុក ថាញ់ ប្តូវបាន នលាក លន់ នល់ 

ណតងតាាំង ជា រដ្ឋមស្តនេ ីទី១។ នៅថ្ងៃ ទី២៣ នលាក កុ  រុិច 

ប្រធាន និសេិត មហា វ ទ្ទោល័  នីតិសាស្តសេ  និង  វ ទ្ទោនសដ្ឋកិចច 

ប្រ ទ នលាក លន់ នល់ នៅកន ុង កមែ វ ទ្្ ីទូរទសេន៍ ថ្ន សរ

ពនុល់ ចារ់រដ្ឋ្មែនុញ្ា  ថា ជា នសេ ច កេ កាំណាច ឬ  នផ្តេ ច់

សរ។ សរប្រ ទននាោះ បាននាាំឱ្ុ នលាក សុឺង ង៉ោុក ថាញ់ រញ្ញជ  

ឱ្ុ្រ់ខល នួនលាក កុ  រុិច។ នរ នននាោះ រត ់នៅពួន នៅកន ុង 

មហាវ ទ្ទោល័  ររស់គ្នត់ នដា   ន និសេិត ជា នប្ចើន អ្រ

អ្ងគ្នត ់ន វ្ ើ ជា អ្នកសរ រគ្នត ់នៅតាម ររង ថ្ន មហាវ ទ្ទោ

ល័ ។ នៅថ្ងៃ ទី២៦ នមសា នលាក សុឺង ង៉ោុក ថាញ ់រញ្ញជ  ឱ្ុរិទ

ទវ រ មហាវ ទ្ទោល័  ទាំងអ្ស់។ នៅនវលាប្ពឹកថ្ងៃ ទី២៧ នមសា 

កងអាវុ្ហតា ទទួល រញ្ញជ  ពី ថាន ក់នលើ ឱ្ុ សងខ ុញ ចូល្រ់
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ការប្រទាញប្រទង់គ្នា  

 

ឧរ ម្ៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១៩ កកកដា ២០២០ 

នលាក កុ  រុចិ តាម ប្ចកទវ រ ា្ំ ថ្ន មហាវ ទ្ទោល័ ។ តាាំងណត

ពីប្ពលឹមប្សាង កងអាវុ្ហតា បាន បាន សាកលបង វា 

សប្ម ជាកចូល ណត ប្តវូ ប្ក ជាម និសេិត រុញប្្ន មិនឱ្ុចូល។ សររុញ

ប្្នគ្នន  នៅវ ទ្ញនៅមក អ្សមួ់ ករប19 ប្សារ់ណត នៅនពល 

ន ៉ោ ង ១០ ប្ពឹក  ន ឭសន រូបាញ់សាំនភល ើង ពីររីប្គ្នរ់ ណដ្លនាាំ

រញ្ឈរ់ សររុញប្្នគ្នន ននាោះនៅ។ ណត ពួក និសេិត មួ ប្ក ជាម 

បានណប្សក ថា  ន មនុសេររួស និង សាល រ់ នប្ ោះ  ន សរ

បាញ់ប្រហារ ពី កងអាវុ្ហតា។ ណសអ កនឡើង សណសត ‹ នររ្ាំ › 

សរនសរ ថា នលាក ឧរ រឹម អូ្ន20, វរនសនី នទ ថ្ន កងអាវុ្

 
19 ករប (សរ់) ន. : សលណដ្លតាាំងនៅ ូរអ្ណងវង។ 
20 នលាក ឧរ រឹម អូ្ន ជា ពូ ររស់ខម ុ ាំ, រអ នូប្រ ជាសទី៣ ររស់នលាក ឱ្ពុក
ខញាំ។ នលាក ជា សិសេនា ទហាន  ាំនាន់ទី១៣ ( ាំនាន់ ររស់នលាក លន ់
ែុន) រនាា រ់មក បាននៅសិកា នៅប្ស ជាកបារាាំង កន ុង សាលា ថ្ន សរ
អ្នុវតេ ររស់កងទ័ពន ើងនគ្នក (école d’application à Coëtquidan) 
នៅ ប្ស ជាកបារាាំង ចាំនួន ២ឆ្ន ាំ។ ប្តឡរ់មកប្ស ជាកណខែ រវ ទ្ញ នលាក ប្តូវរា 
សរនយធា ឱ្ុនៅសន់រញ្ញជ សរ នៅ ប្ស ជាក អាចម៏រ ស់ រនាា រ់មក 
នៅន វ្ ើសរ នៅ ម ឈមែឌ ល ស ភ រៈនយធា នៅ ប្ស ជាក លណងវក នៅនប្សម 
រញ្ញជ សរ ររស់នលាក វរនសនី ឯក ហួ ប្តួក (សិសេនា ទហាន  ាំនាន់
ទី១)។ នៅឆ្ន ាំ ១៩៧១ នលាក បាននៅសិកា នៅ ប្រនទស ចិនថ្តវា៉ា ន់ នៅ 
សាលា សស្តង្ហា ម ននយបា ។ នៅកន ុង ប្រតិរតេ ិសរសឹក នចនឡា ទី១ 
នលាក ប្តូវណតងតាាំង ជា នមរញ្ញច សរ ថ្ន កងនោសនា ននយបា ។ 
នៅឆ្ន ាំ ១៩៧២ នលាក ប្តូវបានណតងតាាំង ជា ្ងហាវ ង ថ្ន ម ឈមែឌ ល 
ម ឈមែឌ ល រែត ុ ោះរណាេ ល អ្ភិវឌឍន៍ នា ទហាន កងអាវុ្ហតា។ នៅ
នពល នលាក អ្ុិន តាាំ នឡើងន វ្ ើ ជា នា ករដ្ឋមស្តនេ ី នលាក ប្តូវ នលាក អ្ុិន 
តាាំ ណតងតាាំង ជា អ្នកនរៀរចាំ រនងក ើត កងតប្មួត សាធារែរដ្ឋណខែ រ។ 
នលាក  ន ររួស នៅនពល ពួកណខែ រប្កហម បាញ់ ប្គ្នរ់ រ៉ាណូកត ១២២ 
មកកន ុង ទីប្ក ជាងភន ាំនពញ។ នលាក ទទួលមរែៈភាព នៅសម័  ណខែ រប្កហ
ម។   
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ឧរ ម្ៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១៩ កកកដា ២០២០ 

ហតា, ជា អ្នករញ្ញជ ឱ្ុបាញ់។ នៅទីននោះ ខុ្ាំ នលើក អ្ងានហតុ មក 

 ាំរារ : នៅថ្ងៃ ណដ្លនកើតនហតុ នលាក ឧតេមនសនី ប្តី ជា រឹម 

នអ្ង, នមរញ្ញជ សរ កងអាវុ្ហតាជាតិ បាន រញ្ញជ  ឱ្ុ ពូ ររស់

ខម ុ ាំ នៅនមើល សាា នសរ នៅមុខ មហាវ ទ្ទោល័  នីតិសាស្តសេ , នៅ

នពលណដ្ល រង នេ  Jeep ររស់គ្នត់នៅដ្ល់ទីកណនលងននាោះ  ន

សន រូផ្ទ ុោះភាល ម, ថ្ចដ្នុននាោះឯង ណដ្ល នាាំឱ្ុ ន សរន្ទ

ប្រសន់ថា ពូ ររស់ខុ្ាំ ជា អ្នករញ្ញជ  ឱ្ុបាញ។់ ប្តវូដឹ្ងថា សន រូ 

ននាោះនទៀត វា មិនណមន ជា សន រូសាំនភល ើងននាោះនឡើ  វា ជា សន រូ ផ្ទ ុោះ

ប្គ្នរ់ណរកណផ្េង ណដ្ល កងអាវុ្ហតា នបាក រាំ ណរក ួរ ប្ក ជាម

និសេិត ណដ្ល រោះគ្ន ពួកខល នួ។ សរនបាក ប្គ្នរ់ណរកណផ្េង ននាោះ

នទៀត មិនណមន ពូ ររស់ខម ុ ាំ ជា អ្នករញ្ញច ផ្ងណដ្រ នប្ ោះ នៅនពល

ននាោះ គ្នត់ មិនណមន ជា នមរញ្ញជ សរ ថ្ន កងអាវុ្ហតា នៅទី

កណនលងននាោះនឡើ  ដូ្នចនោះ គ្នត់ គ្នែ ន អាជាញ សឹក អាច រញ្ញជ កង

ឯកភាពននាោះ បាននទ នប្ ោះកងននាោះ នរ ន នមរញ្ញជ សរ 

ផ្តា ល់ ររស់នរ។ សរពិត នៅនពលននាោះ គ្នែ ន មនុសេ សាល រ់ អ្វ ី

ននាោះនឡើ   ន ណត អ្នកររួសប្សាល ពីររីនាក់ ណតរ៉ោុនណាា ោះ។ 

ណត សរន្ទប្រសន់ គ្នែ ន ព័សត ុតាង ររស ់សណសត ‹ នររ្ាំ › 

ប្តវូបាន ពួកនលាក នល់ ែុន នរ ទញ ក ជា ប្រនយ ន៏

ននយបា  នដា  ដាក់កាំហុស នៅនលើ ប្ទង់ សិរ ទ្មតៈ ថា ជា នៅ
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ម្តេចក ៏សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ? 
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា  

 

ឧរ ម្ៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១៩ កកកដា ២០២០ 

ពីនប្ស នរឿងននាោះ កន ុង រាំែង ន វ្ ើអ្នតាសរ21 ដ្ល់ សកមែភាព 

ររស់នលាក សុឺង ង៉ោុក ថាញ ់នប្ ោះ នលាក វរនសនី នទ ឧរ កឹម 

អូ្ន ជា រអ នូ នលាក ឧរ រឹម អាង ជា មនុសេ ាំនិតនឹងប្ទង់ 

សិរ ទ្មតៈ ណដ្ល ជា អ្នករញ្ញជ  ឱ្ុបាញ់ ពួក និសេិត នដ្ើមប ីទ ល ក់ 

កាំហុស មកនលើ រដាឋ ភិបាល។ ណត លបិចកលននោះ វា គ្នែ ន នរណា

 ន ក់ អាចន ឿបាន ទាំងនៅកន ុង ម ឈដាឋ ន ននយបា , 

ស រម ថ្ន និសេិត និង រញ្ញជ សរជាន់ខពស ់ថ្ន នយធា ដ្បិត 

វា មិនណមន ជា ្រតឹ ររស់ប្ទង់ សិរ ទ្មតៈ នហើ  រញ្ញជ សរ ណររ

ននាោះ វា មិនអាចនកើត នបាន នប្ ោះ វា ខុស ពី កបួ ន វ ទ្ន័ នយ

ធា។ ណត សាំនួរមួ  សួរ ថា នហតុអ្វ ី ក៏ នលាក ឧតេមនសនី  ជា 

រឹម នអ្ង រញ្ញជ  ឱ្ុ នលាក វរនសនី នទ ឧរ រឹម អូ្ន នៅ សា ង់

នមើល សាា នសរ នៅ មហាវ ទ្ទោល័  នីតិសាស្តសេ  នហើ  នពលនលាក 

នៅដ្លក់ណនលងននាោះភាល ម ក៏ ន ផ្ទ ុោះប្គ្នរ់ណរងណផ្េង ជា នប្ចើន

ប្គ្នរ់ ? សួរថា ជា ថ្ចដ្នុ ឬ ជា សរនរៀរចាំទុកជាមុន ? 

ន ើងនឃើញ ថា កន ុង រ ៈនពល ណតមួ ណខ ណតរ៉ោុនណាា ោះ នលាក សុឺ

ង ង៉ោុក ថាញ ់ជា រដ្ឋមស្តនេ ី ទី១ បាននប្ ឿសនរ ើស  ន ល ោះ ជាមួ   ុ

វ ន ណដ្លនាាំ ឱ្ុ មតិមហា ន  ន សរសងេ័  នៅនលើ សមតា

ភាព ផ្េោះផ្ាជាតិ ររស់នលាក ជាអ្នក្ស់ទុាំ ន ក់ នដ្ើមបី ណសវ ង

រក សរប្ស ជាោះប្សួលជាតិ នៅកន ុង សរពប្ងឹង សាធារែរដ្ឋណខែ រ, សូ

 
21 ន វ្ ើអ្នតាសរ : ន វ្ ើឱ្ុអ្នេរា នដា នចតនា។ 
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ម្តេចក ៏សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ? 
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា  

 

ឧរ ម្ៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១៩ កកកដា ២០២០ 

មបី នលាក លន់ នល់ ក៏ ន មនា ិល កន ុងនរឿងននោះណដ្រ។ ណត ភាព

្ាំបាច់ ររស់ លន់ នល់ រឺ ឱ្ុនលាក សល   ជា ប្រធានា្ិរតី 

នពញសិទធិ តាមទាំនាន់ចិតេ តប្មូវឱ្ុនលាក ពឹងណផ្អកទាំងប្ស ជាង 

នៅនលើ ប្ក ជាម នលាក ហង់ ្ុន ហាក់ តាមរ ៈ (via) នលាក សុឺង ង៉ោុ

ក ថាញ់22 ននាោះឯង នដ្ើមបី  ាំរុញ ដ្ាំនែើរសរ ថ្ន កាំនែើត រដ្ឋ្មែ

នុញ្ា  ថ្ន សាធារែរដ្ឋណខែ រ ឱ្ុបាន នលឿនរាំផុ្ត នដ្ើមប ីនរៀរចាំសរ

នបាោះនឆ្ន ត នប្ ើសនរ ើស ប្រធានា្ិរត។ី សាំនួរ សួរថា ចាំែង់ 

ររស់នលាក លន់ នល់ ជា ចាំែង់ ន វ្ ើ ជា ប្រធានា្ិរតី ឬ ជា 

ចាំែង់ ពប្ងឹង សាធារែរដ្ឋណខែ រ ? ចាំន ោះនលាក សុឹង ង៉ោុក ថាញ់ 

ណដ្ល ប្ក ជាមនលាក ហងេ ្ុន ហាក់  ន រាំនរាងសរ កននាល ង23 

 កររូនលាក មក  ាំនួសនលាក លន់ នល់ សត់មុខប្ទង់ សិរ ទ្ម

តៈ, នៅកន ុង ករែី ណដ្ល នលាក លន់ នល់ ណលង ន សុពល

ភាព អាចរនេ  ដឹ្កនាាំ សាធារែរដ្ឋណខែ រ, វា មិនដូ្ច នសចកេ ី

ប្បាថាន  ននាោះនទ នប្ ោះ នៅនពលណដ្ល នរ នននាោះ សត់អ្ាំណាច 

បានណតមួ ណខ ប្សារ់ណត គ្នត់ រងករនហតុ ជាមួ   ុវ ន។ ជា 

សរពិត ្រ់ពី  ន ល ោះននាោះមក នលាក សុឺង ង៉ោុក ថាញ់ នលាក 

 
22 ប្តូវដឹ្ងថា នលាក សុឺង ង៉ោុក ថាញ់ ជា រដ្ឋមស្តនេ ី ទី១ ណតងតាាំង នដា  
នលាក លន់ នល់ មិនណមន ជា នា ករដ្ឋមស្តនេ ី ទទួល នសចកេ ីទុកចិតេ ពី 
រដ្ឋសភាននាោះនឡើ  នប្ ោះ នៅនពលននាោះ អ្ាំណាច នីតិរញ្ញា តិ ប្តូវបាន
នលាក លន់ នល់  កមកសន់សរ់ កន ុង ឋានៈ ជា ប្រធានា្ិរតី 
ប្រសសនដា ខល នួឯង នហើ  រដ្ឋសភា ណប្រសល   ជា រដ្ឋសភា ្មែនុញ្ា  
គ្នែ ន អ្ាំណាច នីតិរញ្ញា តិននាោះនឡើ ។  
23 កននាល ង : ន.រុ. ណដ្លជា្ាំ, ណដ្លជានមនខាល ង,  េ  ។ 
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ម្តេចក ៏សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ? 
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា  

 

ឧរ ម្ៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១៩ កកកដា ២០២០ 

ប្គ្នន់ណត រនេ  ន វ្ ើភារកិចច្មែតា ថ្ន រដាឋ ភិបាល រហូត ដ្ល់ សរ

រនងក ើត ប្ររ់ សាា រ័ន ថ្ន សាធារែរដ្ឋណខែ រ និង ជា និមិតេររូ ថ្ន 

ប្រតសិិរ ទ្មតៈ (anti-Siri matak)។ នលាក លាណលងពីតាំ ណែង រដ្ឋមស្តនេ ី ទី

១ នៅថ្ងៃ ទី១៤ តុលា ឆ្ន ាំ ១៩៧២ រចួវ ទ្លប្តឡរ់ នៅរស់នៅ កមព ុ

ជានប្សមវ ទ្ញ។ សរលាណលងននាោះ នលាក នលើក ក នហតុផ្ល ថា 

នរសកកមែ ររស់នលាក បានរាំនពញ ចរ់សពវប្ររ់អ្ស់នហើ  : 

សាធារែរដ្ឋណខែ រ  ន សាា រ័ន នពញនលញ និង ប្តមឹប្តវូ តាម 

ចារ ់ រដ្ឋ្មែនុញ្ា  រឺ ប្រធានា្ិរតី (ថ្ងៃ ទី៤ មិងុនា ឆ្ន ាំ 

១៩៧២), រដ្ឋសភា (ថ្ងៃ ទី៣ កញ្ញា  ឆ្ន ាំ ១៩៧២) និង ប្ពឹទធសភា (ថ្ងៃ 

ទី១៧ កញ្ញា  ឆ្ន ាំ ១៩៧២)នប្ ើសតាាំង នដា  សរនបាោះនឆ្ន ត ប្សរ

តាម ចារ់ រដ្ឋ្មែនុញ្ា  ណដ្ល ជា ចារ់កាំពូល ទទួលសាា ល ់ជា 

ផ្ល វូសរ តាម សរន វ្ ើប្រជាមតិនៅថ្ងៃ ទី ៣០ នមសា ឆ្ន ាំ ១៩៧២ 

នហើ  នៅអ្ីតាំណាង ថ្ន សាធារែរដ្ឋណខែ រ ប្តវូបាន មហាស

នន ិបាត ថ្ន អ្ងាសរ សហប្រជាជាតិ នបាោះនឆ្ន ត ទទួលសាា ល់ ជា 

ផ្ល វូសរ នៅថ្ងៃ ទី១២ តុលា ឆ្ន ាំ ១៩៧២ នដា  ន ប្រនទស 

១៣២ នបាោះនឆ្ន ត ទទួលសាា ល ់ និង ១១ ប្រនទស នបាោះនឆ្ន ត

ប្រឆ្ាំង  ន ប្រនទស Albanie, Algérie, Chine, Congo ; 

Cuba ; Irak ; Mauritanie, Roumanie, Sénégal, Série និង 

Yougoslavie។ នៅថ្ងៃ ទី២៨ តុលា រែកមែសរ សាំរារ់ ពិនិតុ 

សរសនប្មច ថ្ន មហាសនន ិបាត ថ្ន អ្.ស.រ.  ល់ប្ពម នដា 
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ម្តេចក ៏សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ? 
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា  

 

ឧរ ម្ៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១៩ កកកដា ២០២០ 

 ន ចាំនួន ៦២ ប្រនទស គ្នាំប្ទ, ១៧ ប្រនទស ប្រឆ្ាំង និង ១៧ 

ប្រនទសនទៀត អ្នុរវាទ។ 

នលាក សុឺង ង៉ោុក ថាញ់ ធាល រ់នឡើង សន់អ្ាំណាច ពីរដ្ង នៅ ប្ស ជាក

ណខែ រ, ទី១ ណតងតាាំងនដា  ហល ងួ សីហនុ នៅថ្ងៃ ទី១៦ សីហា ឆ្ន ាំ 

១៩៤៥ ជា រដ្ឋមស្តនេ ី ទី១ និង រដ្ឋមស្តនេ ី ប្កសួង សរររនទស ដ្ល់ 

ថ្ងៃ ទី ១៥ តុលា ណដ្លជាថ្ងៃ ណដ្ល បារាាំង ្រ់ នលាក រញ្ច នូ នៅ 

ឃុាំោាំង នៅ ប្ស ជាកបារាាំង នៅនពល ណដ្ល បារាាំង នរ វ ទ្លប្តឡរ់ 

មក ប្តួតប្តា ប្ស ជាកណខែ រវ ទ្ញ, នលើក ទី២ ណតងតាាំង ជា រដ្ឋមស្តនេ ី ទី

១ និង រដ្ឋមស្តនេ ីប្កសួង សរររនទស នដា  នលាក លន់ នល ់នៅ

ថ្ងៃ ទី២១ មីនា ឆ្ន ាំ ១៩៧២ ដ្ល់ ថ្ងៃ ទី១៤ តុលា ថ្ងៃ ណដ្ល នលាក 

លាណលង ពី តាំ ណែង។ រ ៈនពល ដ្៏ខល ី ទ ាំងពីរនលើកននាោះ វា មិន

បាន រង្ហា ញ សាន ថ្ដ្ ររស់នលាក ជា អ្នកដឹ្កនាាំជាតិ នសែ ើនឹង នក

រ៏ន ែ្ ោះនលាក ជា អ្នកតស ូ  នដ្ើមបី ឯករា ុជាតិ។ សរសុខចិតេ 

ទទួល តាំ ណែង ជា រដ្ឋមស្តនេ ី ទី១ នៅ ឆ្ន ាំ ១៩៧២ នៅកន ុង កល

លបិច ថ្ន សរដ្នែេ ើម អ្ាំណាច វា មិនបាន នលើក តថ្មល ររស់គ្នត់ 

ជា រដ្ឋរុរស, ផ្ទ ុ នៅវ ទ្ញ វា នាាំឱ្ុគ្នត់  ន ររូភាព ប្រឡាាំ (image 

floue) ជា មនុសេឱ្សសនិ ម។ សររញ្ញជ  ឱ្ុ្រ់ នលាក កុ  

រុិច, នមដឹ្កនាាំ និសេិត, វា ប្រហក (enfoncer dans) គ្នត់ នៅកន ុង នក

រ៏ន ែ្ ោះ ជា អ្នកប្រឆ្ាំងនឹង នសរ ើភាព ឬ ជា សប្តវូនឹង ុវ ន។ 

កន ុងរ ៈនពលដ៏្ខល ី នៅកន ុង អ្ាំណាច ជាអ្នករនប្មើអ្ាំណាច នដ្ើមបី 
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ម្តេចក ៏សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ? 
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា  

 

ឧរ ម្ៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១៩ កកកដា ២០២០ 

ប្គ្នន់ណត ប្រឆ្ាំងនឹង ប្ទង់ សិរ ទ្មតៈ វា មនិបាន រង្ហា ញ ររូ

ភាពគ្នត់ ជា អ្នកសាធារែរដ្ឋ រប្ងួររប្ងួមជាតិ នៅកន ុង 

សងាមណខែ រ នប្រោះឆ្។ សួរថា នតើ ជា ្មែជាតិ ររស់គ្នត់ ឬ គ្នត់ 

្ញ់នបាក ប្ក ជាម នលាក ហងេ ្ុន ហាក់-លន់ ែុន-នកង វាន់ 

សាក់ ? 

ប្ទង់ សិរិតតៈ 
ប្ទង់ សិរ ទ្មតៈ ប្ទង់ គ្នែ នប្ក ជាមននាោះនទ, ប្ទង់ ណចករំណលក អ្ាំណាច 

ជាមួ នលាក លន់ នល់ តាាំងពី សររនងក ើត ថ្ន រា រដាឋ ភិបាល

នប្សាចប្សង ់មកនមលោះ។ សរប្រសស សាធារែរដ្ឋណខែ រ នទោះរី ប្ទង់ 

ជា នសេ ច ក៏ វា គ្នែ ន ទុកោកននលង24 ននាោះនឡើ ។ ផ្ទ ុ នៅវ ទ្ញ នៅ

ថ្ងៃ ទី ១៤ ឧសភា ឆ្ន ាំ ១៩៧០ ប្ទង់ ប្រសស កន ុង សាំរុប្ត ផ្ា  

ជា សាធារែៈ ថា ប្ទង់ នបាោះរងន់្ល រា ង្ហរ ររស់ប្ទង់។ ស 

 វ ទ្សរននាោះ ន វ្ ើនឡើង នដ្ើមប ី រមួដ្ាំនែើរ ជាមួ  សររនងក ើត 

សាធារែរដ្ឋណខែ រ នប្ ោះ ប្ទង់  ល់នឃើញ ថា រា ង្ហរននាោះ វា  វ ទ្

សមិត25 នឹង តថ្មល សាធារែរដ្ឋ និង ជា ចនមល ើ  ចាំន ោះ សនមេច 

សីហនុ ណដ្ល ប្ពោះអ្ងា ប្រសស រនងក ើត រែសិរុ រប្ងួរប្ងួមរមួ

ជាតិណខែ រ (FUNK) និង រា រដាឋ ភិបាល រប្ងួររប្ងួមជាតិណខែ រ (GRUNK) 

នៅ ទីប្ក ជាងនរ៉ោសាំង នដ្ើមបី វា ប្រហារ កងទ័ពជាតិណខែ រ ណដ្ល 

 
24 កននលង រុ. : សនប្ងកចិតេ,  នទុកោ ៃ្ន់អ្នាោះអ្ននាងកន ុងចិតេ។ 
25  វ ទ្សមិត : មិនប្តូវគ្នន ។ 
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ម្តេចក ៏សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ? 
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា  

 

ឧរ ម្ៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១៩ កកកដា ២០២០ 

ប្ពោះអ្ងា ធាល រ់ជា អ្នករនងក ើត។ ចនមល ើ ននាោះ រឺ  ន នគ្នល

រាំែង ចង់ រង្ហា ញ ថា ទាំនាស់ ននយបា  រវាង ប្ទង់ នឹង ស

នមេច សីហនុ មិន ន លកោែៈ ជា កុលវ ទ្រតេ ិ26 ននាោះនឡើ ។ 

ដូ្នចនោះ នគ្នលសរែ៏ ថ្ន សរប្រទញប្រទង់គ្នន  នៅកន ុង សរ

រនងក ើត សាធារែរដ្ឋណខែ រ វា មិនទក់ទងអ្វ ីនឹង ប្ទង់ននាោះនទ ណត 

សប្តូវ ននយបា  ររស់ប្ទង់ នរ  ក រុរាល សិរ ទ្មតៈ ជា 

និមិតេររូ ថ្ន មនុសេ ជារដិ្រកោ  កន ុង សញ្ជ ័ 27 (conquête) ថ្ន 

អ្ាំណាច ណដ្ល វា ផ្ទ ុ នឹង សងាតិ28 រវាង នលាក លន់ នល់ និង 

ប្ទង់ សិរ ទ្មតៈ កន ុង សរកសាង រររ សាធារែរដ្ឋ។ នៅប្តង់

ចាំែុចននោះឯង ណដ្ល អាចទុកជា ទសេនៈ ផ្ទ ុ គ្នន  រវាង ប្ក ជាម 

នលាក ហងេ ្ុន ហាក់ និង ប្ទង់ សិរ ទ្មតៈ ណដ្ល ប្ក ជាមនលាក 

ហងេ ្ុន ហាក់ ជា អ្នករងក ន ល ោះ។ អ្នកទីមួ  នប្រើប្បាស 

សាធារែរដ្ឋណខែ រ ជា មន្ោបា  សាំរារ់ ដ្នែេ ើម អ្ាំណាច,  រ ើឯ 

ប្ទង់ សិរ ទ្មតៈ  វ ទ្ញ ប្ទង់ ប្តកង សាធារែរដ្ឋណខែ រ នៅកន ុង អ្ភិ

ប្កម ថ្ន ប្រជា្ិរនត ុវរូនី កមែ (démocratisation) ថ្ន  ីវ ទ្ត 

ននយបា  ជាតិណខែ រ ណដ្ល សនមេច សីហនុ ប្ពោះអ្ងា រាំផ្តល ញ

ន្ល នៅ ទសេវតេ ៥០។ នៅថ្ងៃ ទី១២ មីនា ឆ្ន ាំ ១៩៧២ ប្ទង់ 

សិរ ទ្មតៈ លាណលង ពី តាំ ណែង នា ករដ្ឋមស្តនេ ី ប្រតិភូ នហើ  

 
26 កុលវ ទ្រតេ ិ :  វ ទ្រតេ ិប្តកូល។ 
27 សញ្ជ ័  : សរប្រ ុទធដ្នែេ ើម។ 
28 សងាតិ ន. : សររមួរាំនិតគ្នន , នសចកេ ីនសាែ ោះនសែ ើនៅវ ទ្ញនៅមករកគ្នន ។ 
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ម្តេចក ៏សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ? 
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា  

 

ឧរ ម្ៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១៩ កកកដា ២០២០ 

រនាា រ់មក ប្រសស តាម វ ទ្ទុជា ជាតិ នៅថ្ងៃ ទី១៦ មីនា ថា ប្ទង់ 

ដ្កខល នួនចញ ពី  ីវ ទ្ត ននយបា ។ នហតុផ្ល ថ្ន សរសនប្មច

ចិតេននោះ រ ឺប្ទង់ សនងកតនឃើញថា នលាក លន់ នល់ ណដ្ល ជា ថ្ដ្

រូ ននយបា  ររស់ប្ទង់ កាំពុង រសាត់ តាមខុល់អ្ាំណាច នៅ

កន ុង សរប្រទញប្រទង់ ជាវញ្ឈៈ29 ថ្ន ប្ក ជាមននយបា  នលាភា។ 

និទានមលីៗ (anecdote) 

នរឿងខល ីមួ  រួរនលើកមក រង្ហា ញ អ្ាំពី មិតេភាព ដ៏្ររ ទ្សុទធ ររស់

ប្ទង់ សិរ ទ្មតៈ ចាំន ោះ នលាក លន់ នល់ : រនាា រ់ពី ររា ័  ថ្ន 

ប្រតិរតេ ិសរសឹក នចនឡា ទី២ នៅណខ ន្  ូ ឆ្ន ាំ ១៩៧១, 

ឯកអ្រា រដ្ឋទូត អានមរ ទ្សាំង នលាក Emory Swank នផ្ញើរ ទូរនលខ 

ពីរ នៅ ប្កសួង សរររនទសអានមរ ទ្សាំង កន ុងននាោះ នលាក បានរ ទ្ោះ

រន់ នដា ផ្តា ល់ អ្ាំពី  ុទធសាស្តសេ  ខជ ីខាជ  ថ្ន ប្រតិរតេ ិសរសឹង នច

នឡា ទី២។ ្ រ់ពីនពលននាោះមក នលាក លន់ នល់ និង នលាក E. 

Swank  ន ទាំនាក់ទាំនង រសាំរកូសនឹងគ្នន  រហូត នលាក  ាំរារ 

ដ្ល់ ប្កសួង សរររនទស អានមរ ទ្សាំង អ្ាំពី សរសងេ័  ររស់

នលាក នលើ សមតាភាព ររស់នលាក លន់ នល់ រនេ  ដឹ្កនាាំ ប្ស ជាក

ណខែ រ។ សហរដ្ឋអានមរ ទ្ក ក៏ប្រញារ់ រញ្ច នូ ប្ក ជាមនវ ជសាស្តសេ  មក ពិ

និតុ សុខភាព ររស់នលាក លន់ នល់។ នៅកន ុង របា សរែ៍ 

នវ ជសាស្តសេ  បានរង្ហា ញថា នលាក លន់ នល់  ន  មៃ ឺ សទ ុ ោះសរថ្ស

 
29 វញ្ឈៈ : រុ. ណដ្លមិន នផ្ល។ 
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ម្តេចក ៏សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ? 
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា  

 

ឧរ ម្ៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១៩ កកកដា ២០២០ 

្ម នៅកន ុង លលាដ៍្កាល នប្ចើនកណនលង។ តាម ទសេនៈ នវ ជ

សាស្តសេ  យ៉ោ ង ូរ ពី ៦ នៅ ៨ ណខ នរារ សទ ុ ោះសរថ្ស្ម ររស់

នលាក លន់ នល់ នឹង អាច លារ់នឡើងវ ទ្ញ ណដ្ល  ួនសល ក៏នាាំ

ឱ្ុគ្នត់ បាត ់ នសា រភាព ថ្ន រញ្ញា  និង សុពល សល   ជា អ្នក

ពិសរ  ួនសល ក៏គ្នត ់ប្តូវបាត់រង់ ីវ ទ្ត ណតមេង។ នៅកន ុង រ

 រ ទ្រទននោះឯង ណដ្ល នលាក E. Swank បាន សូម ួរ ប្ទង់ សិរ ទ្ម

តៈ។ នៅកន ុង  ាំនួរននាោះ  ន នលាកឱ្ពុក ររស់ខុ្ាំណដ្រ, នលាក 

Swank និយ ប្តង់ៗថា នលាក លន់ នល់ ជា មនុសេ ពិសរ 

ដូ្នចនោះ ចាស់ ជា នលាក បាត់ នសចកេ ី ល្ សថ្វ សាំរារ់ ដឹ្កនាាំ កិចច

សររដ្ឋ និង នយធា, ខុ្ាំ សួរ ប្ទង់ ថា : នតើ វា អាច ន លទធភាព 

ណដ្ល អាចឱ្ុគ្នត់ លាណលង ពី តាំ ណែង ឬ រត រូ នលាក បាន ណដ្រ

ឬនទ នដ្ើមបី ផ្លប្រនយ ន៏ ជាតិណខែ រ ? សហរដ្ឋអានមរ ទ្ក គ្នាំប្ទ 

ដ្ល់ប្ទង់ នរើប្ទង់ អាច ន លទធភាព ន វ្ ើបាន នៅតាម ប្ររ់

មន្ោបា  ណដ្លប្ទង់ ន។ ប្ទង់ សិរ ទ្មតៈ ន ល្ ើ តរវ ទ្ញ ជា 

 កុនប្រើប្រដូ្ច (métaphore) ថា  : នលាក លន់ នល់ និង ខុ្ាំ ជា រូថ្ដ្ 

រមួផ្ល វូ ជាមួ គ្នន , ន ើង ដាាំបា  សាំរារ់ ររ ទ្នភារ ជាមួ គ្នន  ណត

ឥឡូវ បា ននាោះ វា នខាល ច នដា សារ នរ នមើលនឃើញថា នលាក 

លន់ នល ់គ្នត់ខវ ោះ សរប្រ ជាងប្រ ត័ន នដា  គ្នត់  ន  មៃ ឺ, ណត

នៅកន ុង កលៈនទសៈននោះ ន ើង កាំពុង ោល នបា ណាស់ នហើ  

បា នខាល ចននាោះ ន ើង អាចររ ទ្នភារ មួ នពលបាន ប្គ្នន់ណត 

វា មិនឆ្ៃ ញ,់ ដូ្នចនោះ រត រូ នលាក លន់ នល់ នៅកន ុង សាា នភាព 
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ម្តេចក ៏សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ? 
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា  

 

ឧរ ម្ៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១៩ កកកដា ២០២០ 

ណររននោះ វា នប្រៀរដូ្ចជា ប្តវូខុ្ាំ ន្លបា នខាល ចននាោះ ណដ្ល 

ន ើង កាំពុងប្តវូសរររ ទ្នភារ នដ្ើមបី សប្ ល នសចកេ ីោល ន ររស់

ន ើងសិន, ថ្ងៃណសអ ក ន ើង នឹងដាាំបា  នដា  ប្រ ជាងប្រ ័តន 

ជាមួ នលាក លន់ នល់។ ប្ទង់ សិរ ទ្មតៈ និយ រណនាមថា : រ៉ោុណនេ  

កិចចសរមួ  ណដ្ល នលាក អាច ួ  ប្រជាជាតិណខែ របាន រឺ 

នលាក   ួ  នកៀងររ (convaincre) នលាក លន់ នល់ ឱ្ុណតងតាាំង 

អ្រានមរញ្ញា សរកងទ័ព ន ក ់ជា អ្នកទទួល ខុសប្តវូ ដាច់មុខ 

កន ុង កិចចសរ ប្រតិរតេ ិសរសឹក ណដ្ល សពវថ្ងៃននោះ នលាក លន់ ន

ល់ គ្នត់  កមក សន់សរ់ នហើ  គ្នែ ន នរណា អាច ប្តួតពិនិ

តុ កិចចសរននាោះបាននឡើ  ដូ្ចយ៉ោ ង ររា ័  ថ្ន ប្រតិរតេ ិសរ

សឹក នចនឡា ទី២, នតើ អ្នកណា ជា អ្នកទទួលខុសប្តូវ កន ុង វ ទ្ស័

  នយធា ? 

រីរួនថ្ងៃនប្ស មក នលាក Swank សូម ួរ ប្ទង់ សិរ ទ្មតៈ មេង

នទៀត នហើ   ាំរារប្ទង់ថា នលាក លន់ នល់ សុខចិតេ ណតងតាាំង 

អ្រានា នសនា្ិសរ និង អ្រានមរញ្ញា សរ នដា  បាននសន ើ

ន ែ្ ោះ ឧតេមនសនី  ថារណាា  ងុិន, ខុ្ាំ ចង់សួរប្ទង់ថា នតើ ប្ទង់ 

 ន ន ែ្ ោះ ឧតេមនសនី  ណា ន ក់ នសន ើ ណដ្រឬនទ ? ប្ទង់ សិរ ទ្ម

តៈ បាននសន ើ ន ែ្ ោះ ឧតេមនសនី នទ ស ូ ណសេ ន ណហវែង់ណដ្ស30 

 
30 ឧតេមនសនី  ស ូ ណសេ ន ណហវែង់ណដ្ស នកើតនៅថ្ងៃ ទី២៨ វ ទ្ចជ ិស ឆ្ន ាំ 
១៩២៣ នៅនខតេន ្ិសាត់។ រុពវរុរស ររស់នលាក មកពីប្រនទស ហវ ីលី
ពីន ណដ្ល ន នដ្ើមកាំនែើត ជា ព័រទុ នហក ។ នលាក រញ្ជ រ់ សិកា នៅ 
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ម្តេចក ៏សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ? 
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា  

 

ឧរ ម្ៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១៩ កកកដា ២០២០ 

ណដ្ល ប្ទង់  ល់នឃើញ ថា ជា ទហាន ន ក់  ន រតិ នសរ ើ និង 

ឯករា ុ សាំរារ់ ពិភាកា ជាមួ  នលាក លន់ នល់ កន ុង កិចចសរ

នយធា។ ចាំ ណែក ឧតេមនសនី  ថារណាា  ងិន នលាក លន់ នល់ 

 ន ឥទធិពលនប្ចើនណាស់ នៅនលើររូនលាក ណដ្ល អាចទុកជា 

ចាំែុចនខា មួ  នៅកន ុង កិចចសរនយធា។ នៅចុងរញ្ចរ់ 

នលាក លន់ នល់ នប្ ើស ក ឧតេមនសនី នទ ស ូ ណសេ ន ណហវែង់

ណដ្ស, សាំនួរសួរថា នតើ នដា សារនលាក  ន ស ព ្ ពី សហរដ្ឋ

អានមរ ទ្ក ឬ នលាក សាេ រ់តាម នយរល់ ររស់ប្ទង់ សិរ ទ្មតៈ ? 

 

 វ ទ្ទោល័  សុីសុវតេ ិ (classe terminale) នហើ  ចូល សិកា កន ុង សាលា 
នា ទហាន  ាំនាន់ទី២ នៅ ឆ្ន ាំ ១៩៤៦។ នៅឆ្ន ាំ ១៩៤៩ បានមក 
សិកា កន ុង សាលា ថ្ន អ្នុវតេ ិ (école d’application d’infanterie à 
Coëtquidan) នៅ ប្ស ជាកបារាាំង។ នៅឆ្ន ាំ ១៩៥៣ កន ុង ឋាននេរស័កក ិ ជា 
អ្នុនសនី ឯក បានមក សិកា នៅ សាលា នា នសនា្ិស នៅ 
ប្រនទសបារាាំង។ នៅឆ្ន ាំ ១៩៥៨ បានមកសិកា ជា មេងនទៀត នៅ ប្ស ជាក
បារាាំង កន ុង សាលា ជាន់ខពស់ ថ្ន សស្តង្ហា ម។ ដ្ាំ ណែង ណដ្ល នលាក ធាល រ់
សន់ : ១៩៤៩ កន ុង ឋាននេរស័កក ិ អ្នុនសនី នទ ជា នា កងអ្នុនសនា
្ាំ ថ្ន កងវរនសនាតូច នលខ២ (B.C.C.)។ នៅឆ្ន ាំ ១៩៥១ ជា នា ក
សាលា ថ្ន នា ទហាន កងតប្មួត នៅប្ស ជាក ងែពួក កន ុង នខតេ កាំពង់
្ម។ នៅឆ្ន ាំ ១៩៥៤ ជា នា កងវរនសនាតូច។ នៅឆ្ន ាំ ១៩៥៤ ជា 
នា ខុនាសល័  ថ្ន ប្កសួង សរ រជាតិ រនាា រ់មក ជា នា 
សរ ទ្យល័  ទី៣ ថ្ន អ្រានសនា្ិសរ កងនខមរៈភូមិនា។ នៅឆ្ន ាំ ១៩៦១ 
វរៈនសនី នទ ជា នា តាំរន់នយធា ទី២។ នៅឆ្ន ាំ ១៩៦៧ វរនសនី
 ឯក ជា រដ្ឋនលខា្ិសរ ប្កសួង សនេ ិសុខជាតិ។ នៅឆ្ន ាំ ១៩៧០ ឧតេម
នសនី ប្តី ជា នា តាំរន់នយធា ទី៣។ នៅឆ្ន ាំ ១៩៧២ ឧតេមនសនី
 ឯក ជា អ្រានា នសនា្ិសរ និង អ្រានមរញ្ញា សរ កងទ័ពជាតិណខែ
រ។ ១៩៧៥ ជា  ននភៀសខល នួ នៅប្ស ជាកបារាាំង, នលាក ទទួល អ្និចចកមែ 
នៅឆ្ន ាំ ២០០៦ នៅប្ស ជាកបារាាំង។ ខុ្ាំ ជា អ្នក ន វ្ ើ វ ទ្របនយរកថា (សុនា រ
កថា ណងលង ជា កិតេ ិ ស ចាំន ោះសពនលាក)។    
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ម្តេចក ៏សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ? 
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា  

 

ឧរ ម្ៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១៩ កកកដា ២០២០ 

នៅនពលននាោះ សហរដ្ឋអានមរ ទ្ក ចង់ឱ្ុណខែ រ  ន នមទ័ព  ន ក់ 

 ន សរពនិសា្ នៅនលើ សមរភូមិ,  ន  ុទធ វ ទ្ជាជ  ខពង់ខពស់ 

និង  ន រាំនិត ឯករា ុ និង នសរ ើ នដ្ើមបី នរន រ31 កិចចសរ 

នយធា ជាមួ  នររតី ននា បា ។ ឧតេមនសនី នទ ស ូ ណសេ ន 

ណហវែង់ណដ្ស ជា ទហាន (soldat) និង នា នយធា (chef militaire)  ន ក ់

ប្តវូតាម លកោែៈវ ទ្និចឆ ័ ននាោះ នហើ  ទឡហ ីករែ៍32
 ររស់ប្ទង់ សិរ ទ្

មតៈ ក៏លបួ ងចិតេ សហរដ្ឋអានមរ ទ្ក ខល ោះណដ្រ។ នទោះរី ប្ទង់ សិរ ទ្ម

តៈ  ន ថាន ាំងថាន ក់ចិតេរនេ ិច នលើ ររត់ ថ្ន រាំនិតននយបា  

ររស់នលាក លន់ នល់ ណត មិតេភាព ររស់ប្ទង់ ចាំន ោះ នរននាោះ 

នៅ ខាជ រ់ខជ នួ ជានិចច ដូ្ចយ៉ោ ងនៅនពល ណដ្ល នលាក លន់ នល់ 

ឈ្រន ែ្ ោះ ជា នរកោ ន កន ុងសរនបាោះនឆ្ន ត នប្ ើសនរ ើស 

ប្រធានា្ិរតី, ងវីនរើ ប្ទង់ សិរ ទ្មតៈ ធាល រ់ប្រសស ថា ប្ទង់ ឈ្រ់

ន វ្ ើននយបា  ណត ប្ទង់ ទទួល ល់ប្ពម តាមសាំនែើរ ររស់

នលាក លន់ នល់ ន វ្ ើ ជា ទីប្រឹកា ពិនសស ររសន់លាក នដ្ើមបី 

រង្ហា ញ នូវ នមប្តីភាព  ជា រឺ33 និង សរគ្នាំ រ នរកោភាព ររស់

មិតេភកេ ិផ្ង។     

 
31 នរន រ : កិ.  រ ទ្ោះនរនមើល, រិតថ្លលក។ 
32 ទឡហ ីករែ៍ : នសចកេ ីសាំអាង។ 
33 រ ឺ: ន. ភ័សត ុតាងណដ្ល ន, ប្បាកដ្។ 
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ម្តេចក ៏សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ? 
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា  

 

ឧរ ម្ៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១៩ កកកដា ២០២០ 

ការម្ ោះម្ឆាា ត 
ការម្ ោះម្ឆាា ត ម្ប្រើសម្រើស ប្រធានាធិរតី 
 ន នរកោ នរីនាក ់ចូលប្រកួត រឺ នលាក លន់ នល់, អ្ុិន តាាំ 

និង ណកវ អាន។ 

លន់ នល ់ជា នរកោ ន ថ្ន សាធារែរដ្ឋណខែ រ រឺ ថា នៅកន ុង សាា ន

ភាពដូ្ចដ្ណដ្ល (statu quo) កន ុង នគ្នលរាំនិតចម ចញ្ច ឹមណងរកា 

រររននោះ ឱ្ុ ន និពទធ ីវ ទ្ត34 (vie permanente) នៅកន ុង ប្រជាជាតិ 

ណខែ រ។ សាធារែរដ្ឋណខែ រ ចាំន ោះនលាក រឺ ជា  ថាន ល សាំរារ់ សតិ

មនេ 35 កន ុង  តថ្មល ‹ណខែ រងែី› ជា ពនធ ុមនេ 36 ណខែ រ មហានររ។ ‹ណខែ រ

ងែី› ណផ្អកនលើ រុែសមបតេ ិ សាធារែៈ រឺ ប្រជា ន  នរញ្ញា , 

រុែសមបតេ ិ ប្រជា្ិរនត ុ រឺ រររ សាធារែរដ្ឋ ណដ្ល  ន 

ប្រជាពលរដ្ឋ ជា អ្្ិរតី។ នហើ  អ្្ិរនត ុភាព ណដ្ល ជា

អ្ាំណាចកាំពូល ររស់រដ្ឋ ជា ររស់ ប្រជាជាតិណខែ រ ណដ្ល គ្នែ ន 

នរណា  កន វ្ ើជាកមែសិទធិ ផ្តា ល់ខល នួបាននឡើ ។  

អ ៊ិន តាំ ជា នរកោ ន  ក  នប្មើស កណាេ ល និង ណសវ ងរក សរ

ផ្េោះផ្ាជាតិ ជាមួ  សនមេច សីហនុ នដា គ្នែ ន ណខែ រប្កហម។ 

ចាំន ោះនលាក ប្រសិននរើ សនមេច  ល់ប្ពម វាចាស់ ជា ពួក ណខែ រ

 
34 និពទធ ីវ ទ្ត :  ីវ ទ្តណដ្លនរន វ្ ើជារ់ហូរណហមិនដាច់,  ីវ ទ្តជានិចច។ 
35 សតិមនេ  : អ្នក នសាែ រតី។ 
36 ពនធ ុមនេ  : អ្នក នពូ ពងេ។ 
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ម្តេចក ៏សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ? 
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា  

 

ឧរ ម្ៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១៩ កកកដា ២០២០ 

ប្កហម បាត់ ទាំនុករប្ម ជាង ននយបា  នដ្ើមបី រនេ  ន វ្ ើសរតស ូ

អាវុ្ កន ុងនាម រដិ្វតេន៏ ផ្តេ ចរ់ត រូ (révolution radicale) រឺ វាប្គ្នន់ណត

ជា  វ ទ្្ ីសាស្តសេ  កុមម ុ និសេ  រ៉ោុនណាា ោះ ណដ្ល វាគ្នែ ន មូលដាឋ ន អ្វ ី

រនេ ិចនសាោះ នៅកន ុង សងាមណខែ រ។ រដិ្វតេនន៏នាោះ រឺ នប្រៀរផ្ាឹម

នឹង ផ្ាីង សងាមណខែ រ នដា  រត រូនឹង សងាម កុមម ុ និសេ  ណដ្ល ជា 

កាំនបាក។ នរើនលាក ជារ់នឆ្ន ត នលាក នឹងន វ្ ើ សងាមណខែ រ 

ឱ្ុនផ្ៃើ 37 ដូ្ច សម័ ប្ស ជាកណខែ រ ធាល រ់ រុងនរឿង។ នលាក អ្ុិន តាាំ 

ថា ណកវ អាន ភល 38 ទុកខល នួ ជា មនុសេងែី ណត  ក មរា 39 ្ស ់

មក សនោ រឺ ប្ទឹសេ ី កុមម ុ និសេ  ដូ្ច ពួក ណខែ រប្កហម។ ប្តវូដឹ្ង

ថា សហរដ្ឋអានមរ ទ្ក ទុក នលាក អ្ុិន តាាំ ជា មនុសេ សាអ តសអ ាំ 

រាំផុ្ត កន ុង ចាំនណាម ន  នណខែ រ ណត នលាក  ន កងវោះ នសច

កេ ី ល្ សថ្វ កន ុង កិចចសរ សរររនទស។  

កែវ អាន តាាំងខល នួ ជា នរកោ ន ថ្ន « រុនសក រ40
 » និង ជា 

ប្រមុខ ថ្ន  ុវ ន ផ្ងណដ្រ។ នលាក និយ  នភារភាវ ថា នលាក 

លន់ នល,់ ប្ទង់ សិរ ទ្មតៈ នលាក អ្ុិន តាាំ និង នលាក សុឺង ង៉ោុក 

ថាញ់ សុទធ ជា មនុសេ ហួសសម័  ណដ្ល រួរ  កនៅតាាំងនៅ 

សារមនា ីរ។ ដូ្នចនោះ ប្ទឹសេ ី  ‹រុនសក រ› ប្តវូសរ មនុសេងែី មិនដូ្ច 

 
37 នផ្ៃើ  ឬ នភៃ ើ  : ន វ្ ើឱ្ុនងើ , ្រ់នលើកឱ្ុនងើ នឡើងនលើ។ 
38 ភល  : និយ ឥតនរើរិត, នចោះណតររូតថាតាមណតរចួពី ត់។ 
39 មរា  : ន. ផ្ល វូប្រតិរតេ ិ, លាំអាន។ 
40 រុនសក រ : សរន វ្ ើសារជាងែី។ 
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ឧរ ម្ៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១៩ កកកដា ២០២០ 

ប្ទឹសេ ី « ណខែ រងែី » ររស់នលាក លន់ នល់ ណដ្ល នសន ើ នដា  មនុសេ 

ហួសសម័ ។ ណមនណទន នប្ ើសនរ ើស នលាក លន់ នល់ រឺ ជា 

 នប្មើស ថ្ន អ្ចលកមែ ថ្ន សាធារែរដ្ឋណខែ រ ណដ្ល  ន នលាក 

លន់ នល់ ជា អ្វតា។ ដូ្នចនោះ ប្តវូ្ាំបាច់ សាង សាធារែរដ្ឋងែី 

ជាមួ នឹង មនុសេងែី ណដ្ល  នគ្នត់ (ណកវ អាន) ជា អ្វតា។ 

នលាក ណកវ អាន រនេ  និយ  ថា សរផ្តេ ច ់ពី រររ រាជានិ ម 

រឺ ជា ផ្ល វូ ថ្ន សនស្តង្ហា ោះជាតិ ណដ្ល រស់នៅកន ុង អ្តាងាត ដូ្នចនោះ 

មិនប្តវូ ន ល្ៀតឱ្សស  ក សររត រូ ថ្ន រររ មកន វ្ ើ ជា ឧរករ

ែ៏ រាំនរ ើ មហិចជ ិតា ថ្ន អ្ាំណាច ណត ផ្ទ ុ នៅវ ទ្ញ ប្តវូ កមកន វ្ ើ 

ជា មន្ោបា  សាំរារ់ កសាង ‹រុនសក រជាតិ› (renouveau national) 

ណដ្ល ប្តវូសរ ណកជាងែី នូវ កងវោះ រុែភាព ឬ អ្សមតាភាព ថ្ន 

ពួក អ្នកដឹ្ងនាាំជាតិ ហួសសម័  និង រត រូ សតិសមប ញ្ា ៈ ថ្ន 

ប្រជាពលរដ្ឋ ណដ្ល ទុកខល នួ ជា ខុ្ាំរាំនរ ើ ឱ្ុ  ន មនសិសរ ជា 

អ្្ិរតី។ ដូ្នចនោះ សររត រូននាោះ ប្តវូ  ន លកោែៈ ជា សរផ្តល ស ់ផ្តេ

ច់រត រូ (changement radicale) រឺថា ប្តវូដូ្រ ប្រព័នធ  ដឹ្កនាាំទាំងអ្ស ់មិន

នៅប្តឹមណត លុររាំបាត់ន្ល ថ្ន រររ រាជានិ ម ណតន ែ្ ោះ

ននាោះនឡើ ។ 

នរអាច សួរ ជាសាំនួរ ថា ចុោះនហតុអ្វ ី បានជា ប្ទង់ សិរ ទ្មតៈ មិន

ឈ្រ ជា នរកោ ន ? សាំនួរននោះ ក៏អាចសួរ ចាំន ោះនលាក សុឺង ង៉ោុក 

ថាញ់ ផ្ងណដ្រ។ 
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ម្តេចក ៏សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ? 
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា  

 

ឧរ ម្ៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១៩ កកកដា ២០២០ 

ចាំន ោះប្ទង់ សិរ ទ្មតៈ ប្ទង់  ន សតិសមប ញ្ា ៈ ថាប្ទង់ជា នសេ ច 

ដូ្នចនោះ សរចូលប្រកួតននាោះ រឺ ជា អ្ននសនៈ41 ណដ្ល អាច ប្រជា

ពលរដ្ឋ ទុកជា សររងកនហតុ នៅកន ុង ររ ទ្រទ ថ្ន សររនងក ើត 

សាធារែរដ្ឋណខែ រ ណដ្ល ជា រររ ទុក នសេ ច ជា និមិតេររូ ផ្តេ ច់

សរ និង ហូសសម័ ។ មួ វ ទ្ញនទៀត ប្ទង់ ទុក នលាក លន់ នល់ 

និង ប្ទង់ ជា អ្នុគ្នមី42 នៅកន ុង ដ្ាំនែើរ ថ្ន សរកសាង 

សាធារែរដ្ឋណខែ រ ដូ្នចនោះ វា គ្នែ ន នហតុផ្លអ្វ ី ណដ្ល ប្ទង់ ប្តូវ ឈ្រ 

ន ែ្ ោះ ប្រឆ្ាំងនឹងនលាក លន់ នល់ ននាោះនឡើ ។ សួររនេ  នទៀត

ថា ចុោះនរើ លន់ នល់ មិន ឈ្រ ន ែ្ ោះ ជា នរកោ ន នតើ ប្ទង់ សិរ ទ្

មតៈ នងឹអាច ឈ្រ ន ែ្ ោះ ណដ្រឬនទ ? ចនមល ើ  រឺ គ្នែ ននទ, ណត 

ប្ទង់ នឹងនលើកទឹកចិតេនលាក នចង នហង ឱ្ុឈ្រ ជា នរកោ ន 

នប្ ោះ នរននាោះ គ្នត់  ន នគ្នលសរែ៏ ននយបា  ប្រហាក់

ប្រណហលគ្នន នឹងប្ទង់។ មួ វ ទ្ញនទៀត នរើគ្នែ ន នរកោភាព ថ្ន 

នលាក លន់ នល់, នលាក នចង នហង ក៏ ន នគ្នលចាំែង់ ចង់ 

ឈ្រ ន ែ្ ោះ ផ្ងណដ្រ។  

ចាំ ណែកនលាក សុឺង ង៉ោុក ថាញ់  វ ទ្ញ រនាា រ់ពីនលាក បាន ន វ្ ើ រដ្ឋ

មស្តនេ ី ទី១ កន ុងមួ រ ៈនពលមក នលាក  ល់នឃើញថា នលាក 

គ្នែ ន ចនាល ់ ថ្ន ប្រជាពលរដ្ឋ សាំរារ់ ប្ទប្ទង់ នរកោភាព ររស់

 
41 អ្ននសនៈ ឬ អ្ននសនា : ន. សរណសវ ងរកពុាំប្តូវតាមណរររទ។ 
42 អ្នុគ្នមី : អ្នកនៅជាមួ គ្នន ។ 
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ម្តេចក ៏សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ? 
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា  

 

ឧរ ម្ៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១៩ កកកដា ២០២០ 

នលាកននាោះនឡើ  នវៀរណលងណត ប្ក ជាម ហងេ ្ុន ហាក់ និង លន់ 

ែុន ណដ្ល  ន ទាំនាក់ទាំនង ជាមួ នលាក ជា សររកប្រនយ 

ន៏ ណតរ៉ោុនណាា ោះ។  វ ទ្នចជទកមែ មកនលើររូនលាក43 ជា សញ្ញា មួ  ថា 

ប្ក ជាមននាោះ នបាោះរង់នលាកន្ល ដូ្នចនោះ ប្រសិននរើនលាក រនេ  ន វ្ ើ

សកមែភាព ននយបា  និង រស់នៅប្ស ជាកណខែ រ នលាក ចាស់ ជា

 ន នប្គ្នោះថាន ក់ដ្ល់ ីវ ទ្ត ជាពុាំខាន។ រឺ អាប្ស័ នហតុននោះឯង 

ណដ្លនលាក សនប្មចចិតេ  វ ទ្លប្តឡរ់ នៅរស់នៅ កមព ុជានប្សមវ ទ្

ញ។ ប្តូវដឹ្ងថា សររ៉ោុនរ៉ោង ចុងនប្ស រងអស់ ររស់ប្ក ជាម ហងេ 

្ុន ហាក់ រឺ នសន ើដ្ល់នលាកនលាក លន់ នល់ ឱ្ុណតងតាាំងនលាក 

សុឺង ង៉ោុក ថាញ់ ជា អ្នុប្រធានា្ិរតី ណតប្តូវបាននលាក លន់ 

នល់ រដិ្នស្។  ន  កុច្មអារា៉ា ម ថា តាំ ណែងននោះ 

នលាក លន់ នល់ ចង់រកាទុក ូនប្ទង់ សិរ ទ្មតៈ ណត ប្ទង់ សិរ ទ្ម

តៈ រដិ្នស្។  

រួរដឹ្ងណដ្រថា នលាក សឺុង ង៉ោុក ថាញ់ ប្តឡរម់កន វ្ ើននយបា 

នៅប្ស ជាកណខែ រវ ទ្ញ គ្នែ នសរគ្នាំប្ទពី សហរដ្ឋអានមរ ទ្កននាោះនឡើ  

ណត នដា សារនរ មិនចង់ នប្ ៀតណប្ កចូល កន ុងកិចចសរ 

ននយបា ណខែរ ដូ្នចនោះ នរឿងរា៉ា វ នៅកន ុងថ្ផ្ាកន ុងណខែ រ ជា រញ្ញា  

 
43 រឺនលាក លន់ ែុន ជា អ្នករញ្ញា ឱ្ុដាក់ប្គ្នរ់ណរកផ្តល ស់សា ិក សាំលារ់
នលាក សុឺង ង៉ោុក ថាញ់ នប្ ោះ នលាក សុឹង ង៉ោុក ថាញ់ ដឹ្ងនរឿងនប្ចើន ពី 
អ្ាំនពើ ទុចច រ ទ្ត ររស់គ្នត់ នហើ  ភ័ ខាល ចនលាក សុឺង ង៉ោុក ថាញ់  កនៅ
 ាំរារ់ នលាក លន់ នល់ និង ឯកអ្រា រដ្ឋទូតអានមរ ទ្សាំង។ 
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ម្តេចក ៏សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ? 
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា  

 

ឧរ ម្ៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១៩ កកកដា ២០២០ 

ររស់ណខែ រ ណដ្លណខែ រ ប្តវូនដាោះប្សា  នដា ខល នួឯង។ ប្តវូដឹ្ងថា 

សររ៉ោុនរ៉ោង ររស់នលាក Emory Swank, ឯកអ្រារដ្ឋទូត អានមរ ទ្

សាំង, ជា សរផ្ត ចួនផ្េើមផ្តា ល់ខល នួ ររស់នលាក ចង់ឱ្ុប្ទង់ សិរ ទ្ម

តៈ  ាំនួស នលាក លន់ នល់ ប្តវូបាន ប្កសួង សរររនទស អានម

 រ ទ្សាំង សេ ីរននាា សនលាក44។ 

ការម្ ោះម្ឆាា ត ម្រើសតំណាងរាស្តសេ 
មុននបាោះនឆ្ន ត នប្ ើសនរ ើសតាំណាងរាស្តសេ  ប្ទង់ សិរ ទ្មតៈ បាន

ប្រឹកា ជាមួ នលាក លន់ នល់ សេ ីពី សររនងក ើត រែរកេននយ

បា ។ ប្ទង់ សួរ នៅសន់នលាក លន់ នល់ ថា នតើ គ្នត់ ចង់ 

រនងក ើត រែរកេ ននយបា ណដ្រឬនទ ? នរននាោះ ន ល្ ើ ថា 

 
44 នលាក បាន ាំរារនរឿងននោះដ្ល់ប្ទង់ សិរ ទ្មតៈ នៅនពលមុននឹង្ក
នចញពីប្ស ជាកណខែ រ។ នហើ  នលាក រណនាមថា ប្ទង់ រដ្ិនស្ មិនប្ពម 
 ាំនួសនលាក លន់ នល់ ជា សរសនប្មចចិតេ លអ ពិត សាំរារ់ សីល្ម៏ ររស់
ប្ទង់ ណត វា គ្នែ ន ប្រនយ ន៏អ្វ ី សាំរារ់ ននយបា ននាោះនឡើ ។ អ្នកសន់
តាំ ណែងមុននលាក, Mike Rives ន វ្ ើចាំណារមួ  ូននលាក ថា នលាក លន់ 
នល់ រស់នៅកន ុង ពិភពប្សនមើលប្សថ្ម រឺ រិតណត ចង់កសាងបារមី ឱ្ុ
ដូ្ចនៅសម័ អ្ងារ ជាង រិត ចាាំង សរ រជាតិណខែ រ ណដ្ល កាំពុង វា 
ប្រហារនដា  ពួក  ួនកុមម ុ និសេ ។ នហើ  នលាក Mikes Rives ន វ្ ើនសច
កេ ីសនន ិដាឋ ន ថា រញ្ញា ប្រញារ់ ណដ្លប្តូវនដាោះប្សា  រឺ ន វ្ ើយ៉ោ ងណា
ឱ្ុនលាក លន់ នល់ វ ទ្លប្តឡរ់មករស់នៅកន ុងពិភពពិត រឺ ប្ស ជាកណខែ រ 
កាំពុង  ន សស្តង្ហា ម។ នលាក Emory Swank ន វ្ ើនសកេ ីសនន ិដាឋ ន ណររជា
សររននាា សដ្ល់ប្ទង់ សិរ ទ្មតៈ ថា នលាក មិន ល់ពីសររដ្ិនស្ ររស់
ប្ទង់ មិនហា ន អាសត់ នដាោះប្សា  រញ្ញា  ពិសរភាព ររស់នលាក លន់ 
នល់ នៅកន ុង ររ ទ្រទ ដ៏្ ៃ្ន់ ៃ្រ ថ្ន ប្ស ជាកណខែ រ ណដ្ល ប្តូវសរ  ន អ្នក
ដឹ្កនាាំ ហាវ ហារ់ និង  ន នសចកេ ី ល្ សថ្វ កន ុង កិចចសរ ននយបា ។      
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ម្តេចក ៏សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ? 
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា  

 

ឧរ ម្ៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១៩ កកកដា ២០២០ 

នលាក មិន នរាំែង ន វ្ ើ ជា ប្រធាន រែរកេននាោះនឡើ  

នប្ ោះនលាក ចង់នៅនប្ៅពី សរពិភាកា ននយបា  រវាង រែ

រកេ ននយបា ។ ប្ទង់ សិរ ទ្មតៈ ក៏ ននយរល់ ដូ្ចនលាក ន

ល់ នល់ ណដ្រ ណត ប្ទង់ រញ្ញច ក់ថា ពួក អ្នក  ន ចរនេ  

ននយបា  ដូ្ចប្ទង់ នរនឹងនាាំគ្នន រនងក ើត រែរកេ នរើនលាក 

លន់ នល់ មិនរនងក ើត នហើ  ដាក់ន ែ្ ោះ ថា ‹រែរកេ សាធារែ

រដ្ឋ45› នតើ នល់ឯង  ន នយរល់ណររណា ? នលាក នល់ នល់ 

ន ល្ ើ ថា សរែ៏ននោះ វា ជា សិទធិនសរ ើភាព ររស់ណខែ រ ន ក់ៗ ដូ្នចនោះ 

វា គ្នែ ន ទាំននើស អ្វ ីនទនឹងរាំនិត ររស់នលាកននាោះនឡើ ។ នៅ

នពលននាោះណដ្រ នលាក ហងេ ្ុន ហាក់ និង នលាក លន់ ែុន 

បាននាាំគ្នន រនងក ើត រែរកេននយបា  ន ែ្ ោះ ‹រែរកេ 

សងាមសាធារែរដ្ឋ›, ចាំ ណែក នលាក អ្ុិន តាាំ ក៏រនងក ើត រែ

រកេ ន ែ្ ោះ ‹រែរកេ ប្រជា្ិរនត ុ›, នហើ  នលាក អ្ោះអាង 

ថា រែរកេននោះ ជា សររនេ  សកមែភាព ពី រែរកេ ប្រជា្ិ

រនត ុ នៅ ទសេវតេ ៤០។ 

នៅឆ្ន ាំ ១៩៧២ ណខ កញ្ញា  នៅនពលនបាោះនឆ្ន ត នរ ើស តាំណាងរាស្តសេ  

រែរកេ សាធារែរដ្ឋ និង ប្រជា្ិរនត ុ បានន វ្ ើ ពិហិសរ 

នដា   ល់នឃើញ ថា សាា នភាព ប្រនទស ឥឡូវននោះ ពុាំអាច ធានា 

នូវ សរនបាោះនឆ្ន ត នៅកន ុង លកោខែឌ  ប្រជា្ិរនត ុ បានននាោះ

 
45 រែរកេ សាធារែរដ្ឋ  ន នលាកឱ្ពុកខុ្ាំ ជា អ្រានលខា្ិសរ។ 
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ម្តេចក ៏សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ? 
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា  

 

ឧរ ម្ៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១៩ កកកដា ២០២០ 

នឡើ ។ ដូ្នចនោះ រែរកេ ណដ្ល ន វ្ ើសរ នបាោះនឆ្ន ត  នណត រែ

រកេ សងាម សាធារែរដ្ឋ និង រែរកេ តូចមួ  ណដ្ល នលាក 

លន់ ែុន រនងក ើតឱ្ុ ន រឺ ‹រែរកេ ប្រជា ន› នដ្ើមបី ឱ្ុសរ

នបាោះនឆ្ន តននាោះ  ន លកោែៈ ប្រជា្ិរនត ុ និង ពហុរកេ។ 

ចាំន ោះ រែរកេ សងាម សាធារែរដ្ឋ, សរនបាោះនឆ្ន តននាោះ  ន 

សារៈសាំខាន់ណាស់ នប្ ោះ សាធារែរដ្ឋណខែ រ ប្តវូ្ាំបាច់ ន សាា

រ័នជាត ិ ប្ររ់ប្គ្នន់ នដ្ើមបី ន ល្ ើ តរនឹង សរទមទរ នៅអ្ី

តាំណាង នៅ អ្ងាសរ សហប្រជាជាតិ ពីសាំណាក់ រា រដាឋ ភិបាល

រប្ងួររប្ងួមជាតិ ដឹ្កនាាំនដា  សនមេច សីហនុ។  

លទធផ្ល ថ្ន សរនបាោះនឆ្ន ត រឺ រែរកេ សងាម សាធារែរដ្ឋ 

ទទួលបាន អាសនៈ ១២៦ រឺ ទ ាំងអ្ស់។ ដូ្ន ន្ ោះឯង ណដ្ល ប្ក ជាម 

ហងេ ្ុន ហាក់ ឬ ភន ាំដ្ងណរ៉ាក ទទួលបាន ័  ាំនោះ នលើ សប្តូវ 

ននយបា  ររស់ខល នួ។ រនាា រ់ពីនលាក សុឺង ង៉ោុក ថាញ់ លាណលង

ពីតាំ ណែង រដ្ឋមស្តនេ ី ទី១, នលាក លន់ នល់ បានណតងតាាំងនលាក 

ហងេ ្ុន ហាក់ ជា រដ្ឋមស្តនេ ី ទី១ , ចាំ ណែក នលាក លន់ ែុន ប្តវូ

បាននលាក ហងេ ្ុន ហាក់ ណតងតាាំង ជា រដ្ឋមប្នីេ  ប្កសួង 

កាំ ណែន ទូនៅ និង ផ្ាត់ផ្ាង់។ រដាឋ ភិបាលននាោះ  នររូភាព ជា 

រដាឋ ភិបាល ណដ្លប្រសន់រកេពួកនិ ម ណដ្ល នាាំរនងក ើត អា 

តភាព46 ននយបា  រវាង ន  ន ទាំងឡា ។ នលើសពីននោះ

 

46 អា តភាព : ភាពតានតឹង។ 
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ម្តេចក ៏សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ? 
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា  

 

ឧរ ម្ៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១៩ កកកដា ២០២០ 

នទៀត, នលាក លន់ ែុន សារនប្ ោះ នូវ អ្ាំនពើនភរវកមែ ប្រឆ្ាំង

នឹង រូសប្តវូ ននយបា  ររស់គ្នត់ ណដ្លនាាំឱ្ុររូគ្នត់ សល   

ជា  នភ ងករ47 នៅកន ុង សាធារែរដ្ឋណខែ រ។ ឧទហរែ៏ នៅថ្ងៃ 

ទី១៧ កុមភៈ ១៩៧៣, នៅនពលប្ពឹកប្ពហា ម  ន កងពិនសស

(commando) លួចចូល នៅកន ុង មហាវ ទ្ទោល័  ររុនសសលុ នដ្ើមបី 

រំនដាោះ ចាំណាត់ខាែ ាំងមួ ប្ក ជាម48 ណដ្ល ពួក និសេិត រោះនបារ ្រ់

ទុក, ណតនៅនពលននាោះ  ន ផ្ទ ុោះអាវុ្ នប្ ោះ ពួក និសេិត រោះនបារ 

 ន អាវុ្ សរ រខល នួ។ នៅកន ុងចាំនណាម និសេិត  ន សាល រ់ 

២នាក់ និង ររួស មួ នាក់។ ភ នេរា ននាោះ ជា ទនងវ ើ ររស់

នលាក លន់ ែុន ដូ្ចគ្នន នឹង សររ៉ោុនរ៉ោង ន វ្ ើោតនលាក សុឺង 

ង៉ោុក ថាញ់ ផ្ងណដ្រ។         

នៅថ្ងៃ ទី ១៧ កុមភៈ ឆ្ន ាំ ១៩៧៣ ននាោះណដ្រ, នៅនពលរនសៀល, អ្នុ

នសនី នទ សូ រុប្តា អាសសយនិក  នេនហាោះ T2849 បាន 

នរើក នេនហាោះ ទ ល ក់ ប្គ្នរ់ណរក ពីរប្គ្នរ់ នៅនលើ វ ទ្ ន ប្រធា

នារតី ចាំសរមន ណត មិនចាំនលើ ទីកណនលង រស់នៅ ររស់នលាក 

លន់ នល់ ដូ្នចនោះ វាគ្នែ ន រ៉ោោះ ល់ ដ្ល់ សុវតេ ិភាព ររស់នលាក 

ននាោះនទ ណត រនាា   កងអ្ងារកេ ររស់នលាក ប្តវូបាន

 
47 ភ ងករ : (ភ ង់-ក) រុ. ណដ្លរួរឱ្ុខាល ច។ 
48 ជា រុរាលិក សាំខាន់ៗ ររស់ មហាវ ទ្ទោល័ ។ 
49 សូ រុប្តា : ជា កូនប្រសារ ររស់សនមេច សីហនុ ជា សាវ មី ររស់ ប្ពោះអ្ងា
 ច ស់កេប្តី រទុម រុបាភ ។ 
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ម្តេចក ៏សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ? 
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា  

 

ឧរ ម្ៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១៩ កកកដា ២០២០ 

ប្គ្នរ់ណរកទី១ កាំទិចនខាចអ្ស់។ ប្ពឹតេ ិសរែ៏ននាោះ ញាជាាំងឱ្ុនលាក 

ហងេ ្ុន ហាក់ នសន ើដ្ល់ រដ្ឋសភា ្ត ់វ ទ្ធានសរ ផ្េនាា នទស 

ដ្ល់ រា វងានុវងេ ដូ្ចជា ប្តូវដាក់ ប្ទង់ សិរ ទ្មតៈ នៅនប្សម

សរឃុាំខល នួកន ុងផ្ាោះ។ នទោះរី គ្នែ ន សរអ្នុញ្ញា ត ពី រដ្ឋសភា នលាក 

លន់ ែុន បាន រញ្ញជ ឱ្ុ កងទ័ព ររស់គ្នត់  ក រងនប្សោះមួ 

នប្រឿង មកដាក់ណកបរ ផ្ាោះប្ទង់ សិរ ទ្មតៈ។ ផ្ាោះ ររស់ ឱ្ពុកខម ុ ាំ ក៏ប្តូវ

បាននលាក លន់ ែុន  ក រងនប្សោះមួ នប្រឿង មកចតនៅពី

មុខផ្ាោះណតមេង។ ទនងវ ើននាោះ រឺ គ្នត់ ចង់ សមល ុតចិតេ ប្ទង់ សិរ ទ្ម

តៈ និង នលាក ឱ្ពុកខុ្ាំ ណដ្ល គ្នត់ទុក ជា សប្តវូ ននយបា  

ដាច់ខាត ររស់គ្នត់។ អាករបកិរ ទ្យតិប្កម50 ររស់នលាក លន់ 

ែុន វា សល   ជាប្រធានរទ ថ្ន សរសនានា ររស់ ណខែ រ ប្ររ់ 

ម ឈដាឋ ន ណដ្លនាាំ រំខាន ដ្ល់ សកមែភាព ររស់ រដាឋ ភិបាល 

ណដ្ល  ាំរុញគ្នត់ ឱ្ុដ្កខល នួនចញពី រែរដ្ឋមស្តនេ ី នៅថ្ងៃ ទី៤ នម

សា ណត ណសអ កនឡើង ប្សារ់ណត រែក ែ ្ិសរ សរ រជាតិ 

សនប្មចចិតេ រញ្ជ នូ ស  ិក ៩ នាក់ ថ្ន រា វងានុវងេ នៅ 

តុលាសរនយធា  ន ជា អាង៍ ប្ទង់ រែឫទធិ។ សួរថា នតើ នរណា 

ជា អ្នករញ្ញជ  ឱ្ុន វ្ ើ ? នតើ នលាក ហងេ ្ុន ហាក់ ជា រដ្ឋមស្តនេ ី ទី

១ ជា អ្នករញ្ញជ  ឱ្ុន វ្ ើ (donneur d’ordre) ឬ កជ៏ា រញ្ញជ  ររស់នលាក 

លន់ នល់ ? មិនថា ជា នរណានឡើ  ណត ទនងវ ើននាោះ វា  ន ររូ

 
50 អាករបកិរ ទ្យតិប្កម : អាករបកិរ ទ្យ អ្រភ័ ដ្រារ អ្រប្ព៖ណតប្្រ 
ភ័ នប្ ោះនរដឹ្ង។ 
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ម្តេចក ៏សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ? 
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា  

 

ឧរ ម្ៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១៩ កកកដា ២០២០ 

ភាព ជា សរសងសឹង សុទធសា្ នៅកន ុង មតិសាធារែ ន 

ណដ្ល ន វ្ ើឱ្ុ រដាឋ ភិបាល គ្នែ ន ប្រជាប្រិ ភាព ណដ្ល តប្មូវឱ្ុ 

នលាក ហងេ ្ុន ហាក់ លាណលង ពីតាំ ណែង រដ្ឋមស្តនេ ី ទី១ នៅថ្ងៃ 

ទី១៧ នមសា។ នហើ នៅថ្ងៃ ទី២៤ នមសា នលាក លន់ នល់ រនងក ើត 

‹ឧតេម ប្ក ជាមប្រឹកា ននយបា › ណដ្ល  ននលាក ជា ប្រធាន 

ប្រមូលផ្ត ុាំ តួឯក សាំខាន់ៗ ដូ្ចជា នលាក នចង នហង ជា អ្នុ

ប្រធាន និង ប្ទង់ សិរ ទ្មតៈ និង នលាក អ្ុិន តាាំ ជា ស  ិក។ 

សួរថា សររនងក ើត វាជា  វ ទ្ធានសរ សាំរារ់ រញ្ចរ់ សរប្រទញ

ប្រទង់គ្នន  ននាោះឬ ?        

ម្សចកេីសនាិដាឋ ន 

ជាសរពិត សប្រទញប្រទង់គ្នន  វា មិនណមន ជា អ្កុសល ដាច់

ខាតននាោះនឡើ  នៅកន ុង នគ្នលសរែ៏ ថ្ន ប្រជា្ិរតី, ណត វា 

នកើតនឡើង នៅកន ុង ររ ទ្រទ  ន សស្តង្ហា ម។ ប្ក ជាម នលាក ហងេ 

្ុន ហាក់ និង លន់ ែុន ប្រញារ់ប្រញាល នផ្េើមរងករ  ន ល ោះ 

ឥត ននហតុផ្ល ជាមួ ប្ទង់ សិរ ទ្មតៈ នប្ ោះ ខាល ចប្ទង់ ន ល្ៀត

ឱ្សស ប្រមូល អ្ាំណាច ពី នលាក លន់ នល់ ណដ្ល កាំពុង  ន 

ពោ្ិ។ សរសប្ម ជាក នៅរក អ្ាំណាច ថ្ន ប្ក ជាមននាោះ វា  ន ររូ

ភាព ជា សរដ្នែេ ើម អ្ាំណាច ពីនលាក លន់ នល់ នៅវ ទ្ញ នដា  

មិនរវល់រិត ពី កមែ វ ទ្បាក ថ្ន ទនងវ ើ ររស់ខល នួ រឺ កាំទិច សាមរា ី

ជាត ិ ណដ្ល ប្រជាជាតិ កាំពុងប្តវូសរ ដាច់ខាត។ មួ វ ទ្ញនទៀត 
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ម្តេចក ៏សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ? 
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា  

 

ឧរ ម្ៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១៩ កកកដា ២០២០ 

ពោ្ិ ររស់នលាក លន់ នល់  ប្ម ជា គ្នត់ នៅកន ុង ពិភព 

ប្សនមើលប្សថ្ម នៅកន ុងននាោះ វាមិន នអ្វ ី ជា សរពិត ណដ្ល វា 

រាំពត់ ចិតេរាំនិត ររស់នលាក ឱ្ុង្ហកនៅរក ភាពនងងនង្ហង 

ថ្ន អ្ាំណាច រឺថា នប្រើ អ្ាំណាច នដ្ើមបី សរ រ អ្ាំណាចអាតាែ ។ 

អ្ាំណាច ណររននាោះ នាាំឱ្ុនលាក សា ិត នៅ កន ុង ភាពឯស ណដ្ល 

ជា សាា នភាព អាចឱ្ុ អ្នកអ្រអ្ម ររស់នលាក ន ល្ៀត នបា 

 ក ផ្លប្រនយ ន ៏ ប្ររ់ណររយ៉ោ ង។ ដូ្នចនោះ នលាក លន់ នល់ 

ជា មនុសេឈឺ្ និង ជា  នពិសរ នាាំរនងក ើត ពួក អ្នកន ល្ៀត  

ទញរុែប្រនយ ន៏ពីនលាក នប្ចើនជាង ពួក អ្នកតស ូ  នដ្ើមបី 

 ួ នលាក កន ុង កិចចសរជាតិ។ ណត នរឿងននាោះ វា អាចទុក ជា 

ររា ័  រមួគ្នន  ររស់ ន  នណខែ រ ប្ររ់ និនាន សរ ននយបា  

នប្ ោះ នៅនពលននាោះ ពុាំអាច រត រូ នលាក លន់ នល់  នពិសរ នៅ

កន ុង រាំនិត ថ្ន សរតស ូ រមួ ណដ្ល ជា នសចកេ ីប្តូវសរ ថ្ន ប្រជា

ជាតិ ណររ ជា  ក សរប្រ ុទធ  ក អ្ាំណាច ណដ្ល ជា កតាេ  ថ្ន 

សររាំ ណរក ជាពួកប្រឆ្ាំងគ្នន  នាាំរនងក ើត ជា លាភផ្ល សាំរារ់ 

សប្តូវជាតិ។ ន ហនធសរ51 ដូ្ន ន្ ោះ វា ជា កតាេ  ថ្ន ររា ័  ររស់ 

សាធារែរដ្ឋណខែ រ ណដ្ល វា មិនអាចនចៀសរចួបានននាោះនឡើ ៕ 

 
51 ន ហនធសរ : សភាវៈន វ្ ើឱ្ុដូ្ចជាខាវ ក់, ដូ្ចជានសចកេ ីងងឹតសូនុ
ឈឹ្ងពុាំ ល់ដឹ្ង។ 


