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ម្សចកេីម្្េើត
នៅថ្ងៃ ទី១៨ មីនា ឆ្នាំ ១៩៧០ សភាជាតិ បាននបាោះនឆ្នត ទាំ
លាក់សនមេ ច សីហនុ ពី តាំណែង ប្រមុខរដ្ឋ ។ ដ្ាំែឹងននោះ ប្តូវបាន
ទ្ ជា ជាតិ ប្រសស ជាសាធារែៈ នៅន ៉ោ ង ១៣,៣០។ នៅថ្ងៃ ទី
វទុ
១៩ មីនា នលាក លន់ លន់ ដាក់ ឪសានវាទ ឱ្ុ កងទ័ព ន ៀ
កកុង និង

ួ នខាងន ើង ដ្កនចញ ពី ប្ស ជាកណខែ រ កនុង រ ៈនពល

៤៨ ន ៉ោ ង។ នៅថ្ងៃ ជាមួ

គ្ននននាោះណដ្រ សនមេ ច សីហនុ ប្រសស

ទ្ ជា ពី ទីប្ក ជាងនរ៉ោសាំង សូ មឱ្ុ ប្រជាពលរដ្ឋ ណខែ រ នងើរ រោះ
តាមវទុ
នបារជាទូ នៅ ប្រឆ្ាំងនឹង រដាឋភិបាលនលាក លន់ នល់។ នៅថ្ងៃ
ទី២០ មីនា សហរដ្ឋ អានមរ ទ្ក ទទួ លសសាាល់ ជា ផ្ល វូ សរ រររងែ ី
ណខែ រ ដ្ឹកនាាំនដា

រា រដាឋភិបាល នប្សាចប្សង់ជាតិ។ នៅថ្ងៃ ទី

២៣ មីនា សនមេ ច ប្រសសចាំន

ោះ អ្ន កតសូ ណខែ រ ប្ររ់និនានសរ

រ ួមគ្នន រនងក ើត រែសិរុ រ ួររ ួមជាតិ ថ្ន កមពុជា
២៩ មីនា កងទ័ព ន ៀកកុង និង

(FUNK1)

។ នៅថ្ងៃ ទី

ួ នខាងន ើង ណដ្លមកនៅ

តាាំងទីនៅ ប្ស ជាកណខែ រ តាាំងពីឆ្នាំ ១៩៦៥ នដា

ន សរ

អ្នុញ្ញាត ពី សនមេ ច សីហនុ បាននរើក សរវា ប្រហារ មកនលើ
ទីតាាំង កងទ័ពជាតិណខែ រ ទូ ទ ាំងប្រនទស នដា គ្នែន ន្វ ើសរ
ប្រសសជាមុន។ ពីថ្ងៃ ទី៣ ដ្ល់ ៥ ឧសភា សនមេ ច សីហនុ ន្វ ើ

1

FUNK : Front Uni National du Kampuchéa.
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សា

មួ

នៅ ទីប្ក ជាងនរ៉ោសាំង នដ្ើមបី រនងក ើត រា រដាឋភិបាល

រប្ងួ ររប្ងួ មជាតិ កមពុជា

(GRUNK)2

នៅកនុងននាោះ

ន ស

ស

ភាព រីប្ក ជាម ចូ លរ ួម : ពួ ក អ្ន កសីហនុនិ ម, ពួ ក ណខែ រប្កហម
និង ពួ ក ណខែ រន ៀកមិញ3។ រា រដ្ឋ ភិបាលននាោះ ដ្ឹកនាាំនដា ស
នមេ ច សីហនុ។ នៅថ្ងៃ ទី២១ ឧសភា នលាក លន់ នល់ ប្រសស
ទ្ ជា ជាតិ ថា តាម នសចកេ ីប្បាថាន ររស់ប្រជាពលរដ្ឋ ណខែ រ
តាមវទុ
រររដ្ឹកនាាំងែី នឹងនរៀរចាំ រនងក ើត រររ សាធារែរដ្ឋ នៅនពល
ដ្៏ឆ្រ់រហ័សមួ

។

សររនងក ើត ថ្ន រររ សាធារែរដ្ឋ ននោះឯង ណដ្ល ន ើង តាម
ដាន ពិនិតុនមើល នៅនប្ស

ឆ្កនលាោន (coulisse) ថា នតើ វា

ន

សរប្រទញប្រទង់គ្នន ណររណា រវាង ប្ក ជាម នផ្េងៗ ណដ្ល

ន

សរ

ក់ព័នធ នៅកនុង ប្ពឹតេិសរែ៏ ថ្ងៃ ទី១៨ មីនា ឆ្នាំ ១៩៧០។

ប្ក ជាម ទ ាំងននាោះ

ន : រដ្ឋ សភា, ប្ទង់ សិ រ ទ្មតៈ និង សមព ័នធភាព

ររស់ នលាក ហងេ ្ុន ហាក់, លន់ ែុល និង នលាក នកង វាន់
សាក់។ សួ រ ថា នតើ សរប្រទញប្រទង់គ្ននននាោះ វា
រ៉ោុណា
ា : ជា

ន កាំ រ ទ្ត

ន ល ោះ ថ្ន រាំនិត ឬ ជា សរប្រឆ្ាំងគ្នន ផ្តេច់រតរូ

(opposition radicale)

?

2

GRUNK : Gouvernement Royal d’Union National du Kampuchéa.
3
ណខែ រន ៀកមិញ : ពួ ក ណខែ រកុមមុ និសេ និ ម ួ នកុមមុ និសេ។
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ការប្រទាញប្រទង់គ្នា
រដ្ឋសភា
កាល្ប្រវតេិ
នៅកនុង ប្ពឹតេិសរែ៏ ថ្ងៃ ទី១៨ មីនា ឆ្នាំ ១៩៧០, រដ្ឋ សភា
តួ នាទី ដ្៏សាំខាន់មួ

នប្

ន

ោះ រដាឋភិបាល នប្សាចប្សង់ជាតិ នប្ ើស

នរ ើស ផ្ល វូ ចារ់ សាំរារ់ ទាំលាក់ សនមេ ច សីហនុ ពីមុខ តាំណែង
នដ្ើមបី ចង់ន ៀសវាង នប្រើ មន្ោបា
យ៉ោង ណដ្ល រដាឋភិបាល អាច

ន

សភា ថា នឹងន្វ ើសហសរ ជាមួ
នចញ ពី សរនបាោះនឆ្នត នដា

ថ្ន រដ្ឋ ប្រហារ។ កតាេ រី
ាំននឿ ជាក់ចាស់ នៅនលើ រដ្ឋ

ខល ួន : ១. រដ្ឋ សភាននាោះ នកើត

នសរ ើ និង

ុតេិ្ម៏ នប្

ោះ ប្រជា

ពលរដ្ឋ នប្ ើស នរ ើសផ្តាល់ នរកោ ន តាំណាងរាស្តសេ ណដ្ល ជា
នរកោ ននសរ ើ មិនដ្ូ ចនពលមុនៗ រឺថា ចលនា សងា មរាស្តសេ
និ ម ជា អ្ន កសប្
ស

ាំង នរកោ នមួ

ិក ថ្ន ចលនា

ចាំនួន កនុង ចាំនណាម ថ្ន

កមកឱ្ុ ប្រជាពលរដ្ឋ នប្ ើស ក អ្ន ក

ណា ន ក់ នទោះរី នៅកនុងចាំនណាមននាោះ ខល ួនមិនសូ វនពញចិតេ នលើ
អ្ន កទ ាំងននាោះក៏នដា

,

ដ្ូ នចន ោះ រដ្ឋ សភាននាោះ រឺ ពិត ជា

ន

រាំនិត ជាតិនិ ម ទុកប្រនយ ជាតិ ជា អាទិភាព, ២. សនមេ ច
សីហនុ ទុក រដ្ឋ សភាននាោះ ជា សប្តូវ នឹងប្ពោះអ្ងា , ដ្ូ នចន ោះ រដ្ឋ សភា
ននាោះ ចាស់ ជា នប្ ើសនរ ើស
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កខាង រដាឋភិបាល ជា មិតេ នៅកនុង
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ការប្រទាញប្រទង់គ្នា
ទ្
វវាទ
រវាង រដាឋភិបាល នឹង សនមេ ច សីហនុ, ៣. រដ្ឋ សភាននាោះ
ន និនានសរ ថ្ន នសរ ើនិ ម ណដ្ល ចាស់នឹង រនេ គ្នាំប្ទ
ននយបា

នសដ្ឋ កិចចនសរ ើ ររស់

មន្ោបា

សមលអ សាំរារ់ នដាោះប្សា

រដាឋភិបាល

ណដ្ល

ជា

ទ្
វរតេ
ិ នសដ្ឋ កិចច, ដ្ូ នចន ោះ

នៅកនុង រាំនិត នសរ ើនិ មននោះឯង ណដ្ល រដ្ឋ សភាននាោះ គ្នែន
នហតុផ្លអ្វ ី នឹងគ្នាំប្ទ ននយបា

នសដ្ឋ កិចច សងា មនិ ម

ររស់សនមេ ច សីហនុ ណដ្ល រង្ហាញ ជាក់ណសេ ង ពី ភាពឡ
ជា ងចុង
ណដ្ល នាាំឱ្ុប្ពោះអ្ងា រនងក ើត រដាឋភិបាល នប្សាចប្សង់ជាតិ នដ្ើមបី
សាេរ សាានភាព អ្នសាចននាោះ, ដ្ូ ន្នោះនទឬ ?
រ៉ោុណនេ រដ្ឋ សភាននាោះ

នន

ទនភាព ថា ខល ួន ជា សាារ័នជាតិ

ពិតប្បាកដ្ ណដ្ល ជា អ្ន កសន់សរ់ អ្ាំណាច នីតិរញ្ញាតិ ចាស់
ជា ណសវ ងរក តួ នាទី ររស់ខល ួន នៅកនុង សរកសាង រររដ្ឹកនាាំ
ទ្ លភាព ថ្ន ប្រជាជាតិណខែ រ។ ដ្ូ នចន ោះ សហសរ ជាមួ
ងែ ី សាំរារ់ វរុ
រដាឋភិបាល នៅកនុង នគ្នលសរែ៏ននោះ វា តប្មូវឱ្ុ រដាឋភិបាល
នគ្នរព យ៉ោងនពញនលញ រដ្ឋ ្មែ នុញ្ា ជា្រ

ន រហូ ត ដ្ល់

ន

រដ្ឋ ្មែ នុញ្ាងែ ី, ដ្ូ នចន ោះ រដ្ឋ សភា ជា អ្ន កឱ្ុ សុពលភាព ថ្ន សរ
ប្រសស ថ្ន ភាពអាសនន ររស់ សរនសន ើសូម ពី រដាឋភិបាល នៅ
កនុង ណដ្នចារ់ ដ្៏តឹង រ ឹង ថ្ន រដ្ឋ ្មែ នុញ្ា ជា្រ

ន។ នហើ

នៅកនុង រដ្ឋ សភា វា មិនខវ ោះ វារែ ិន សាំខាន់ៗ តាមដាន ពិនិតុ
សកមែ ភាព ថ្ន រដាឋភិបាល ដ្ូ ចយ៉ោង នលាក អ្ុិន តាាំាំ (ប្រធាន
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ម្តេចក៏ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ?
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា
រដ្ឋ សភា សេ ីទី, ជា អ្ន កកល ុទធសភា (grand tacticien parlementaire) ដ្៏លបី
ន4 ន ើង្ស់ ហាន មិនណដ្ល សាំថ្ច សាំដ្ី

លាញ, សុឹម វា៉ា (ន
សាំរារ់ សរ

រ សចច ៈភាព), ឌុក រា៉ាសុី (អ្ន កចារ់

ពិនសា្ និង ជា
រុ នីតិសាស្តសេ

ន

ន រតិ ឯករា ុ), អ្ុឹង មុឹង (សាស្តសាេ្

ន រតិ ឆ្លតថ្វ សាំរារ់ ពនុល់ និមិតេនហតុ (subtilité)

ថ្ន ចារ់ ឱ្ុប្សួ ល ល់) នហើ នឹង តាំណាងរាស្តសេមួ
ជា នមប្ក ជាមតូ ចៗ

ណដ្ល វា

ចាំនួននទៀត

ន សុនវាហារ ដ្ូ ចជា នលាក ថាច់ ្ន់, ឯក

អ្
ុី ន
ុ ។ល។ អ្ន កទ ាំងននាោះ មិនសូ វ
ភិបាលននាោះនឡើ

នសរ

នហើ

ន ចិតេណផ្អ មណលា មនឹង រដាឋ

ណតងណត រ ទ្ោះរន់ នលើ សកមែ ភាពណា

ន ភាព អ្និ ័ត5។ នប្ស ពី នបាោះនឆ្នត ទាំលាក់ ស

នមេ ច សីហនុ ពីមុខតាំណែងមក នៅថ្ងៃ ទី២៧ មីនា ឆ្នាំ ១៩៧០
តាំណាងរាស្តសេ ពីររ ូរ នៅ មែឌល កនុង នខតេ កាំពង់្ម ប្តូវ ពួ ក
អ្ន ករោះនបារ សីហនុនិ ម វា

រហូ តដ្ល់សាលរ់ នហើ

វោះ ក

នងល ើម នៅដ្ណា
េ ស
ាំ ុី នៅទី ផ្ារ ថ្ន ទីប្ក ជាងកាំពង់្ម, រនាារ់មក
នាាំគ្នន រងោ ាំ ឱ្ុឡានឈ្ន ួល ជា នប្ចើននប្រឿង ដ្ឹក ញ្ចន
ូ ពួ កខល ួន
មកសន់ ទីប្ក ជាងភន ាំនពញ នដ្ើមបី វា ប្រហារ រដាឋភិបាល និង រដ្ឋ
សភា។ នៅកនុង សាានសរននាោះ នៅថ្ងៃ ទី២៨ មីនា រដ្ឋ សភា អ្នុ
ម័ត ចារ់ ‹ ប្រនទស

ួ រប្រទោះនឹង ភាពអាសនន › ផ្េ ល់ អ្ាំណាច

នពញនលញ ឱ្ុ រដាឋភិបាល ្ត់សររញ្ញាននោះ។ នៅថ្ងៃ ទី១៩ ឧស
4
5

ន
ន : អ្ន កននយបា ។
អ្និ ័ត :មិននសែ ើប្ ជាង, ផ្ទុ ពីសីល្ម៍, មិននទៀងទត់។

ឧរ ម្ៅ សង្ហា

ការសាកល្បង

១៩ កកកដា ២០២០

ទំព័រ 8 sur 49

ម្តេចក៏ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ?
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា
ភា រដ្ឋ សភា រនងក ើត ម ឈមែឌលជាតិ សប្
ព័ត៌
នប្ស

រ់ សរប្រមូ ល

ន ទូ ទ ាំងប្រនទស បាន មកពី ប្រជាពលរដ្ឋ ។
ពីសរវា ប្រហារ កងទ័ព

ួ នខាងន ើង និង ន ៀ

កកុង មកនលើ កងទ័ពជាតិ, នៅថ្ងៃ ទី១៦ មិងុនា ឆ្នាំ ១៩៧០ រដ្ឋ
សភា បានរនងក ើត រែក ែ ្ិសរ ប្រតិរតេ ិ នដ្ើមបី តាមពិនិតុ
ទ្ ន៍ ថ្ន សាានសរ ននយបា
សរវវតេ

និង នយធា នៅកនុង

ប្រនទស, ណតរែក ែ ្ិសរននាោះ ប្តូវបាន រំលា

ទ្ នៅ ថ្ងៃ ទី
វញ

៣ សីហា។
នៅថ្ងៃ ទី២៧ មិងុនា ឆ្នាំ ១៩៧០ រដ្ឋ សភា ផ្េ ល់ ទាំនុកចិតេនពញ
នលញ ូ ន នលាក លន់ នល់ និង ប្ទង់ សិ រ ទ្មតៈ នដ្ើមបី នដាោះប្សា
រញ្ញា ននយបា

និង សស្តង្ហាម ណដ្ល កាំពុង នកើតនឡើង នៅ

ប្ស ជាកណខែ រ។
នៅថ្ងៃ ទី២៩ សីហា ឆ្នាំ ១៩៧០ សភាជាតិ ផ្ា
្មែ នុញ្ា ណដ្ល

រាំនរាង ថ្ន រដ្ឋ

ន នលាក អ្ុឹង មុឹង ជា នា ករាំនិត។ នៅថ្ងៃ

ទី២៥ កញ្ញា រដ្ឋ សភា នបាោះនឆ្នត រនេ រ ៈនពល ៦ ណខ នទៀត ដាក់
ប្រនទស នៅកនុង ភាពអាសនន ។
នៅថ្ងៃ ទី៥ តុលា ឆ្នាំ សហសភា (រដ្ឋ សភា និង ប្ក ជាមប្រឹកា ប្ពោះ
រាជាណាចប្ក) ន្វ ើសរប្រ ុាំរ ួម នដ្ើមបី ពិនិតុ អ្ាំពី រាំនរាង រនងក ើត
សាធារែរដ្ឋ ណខែ រ។

ឧរ ម្ៅ សង្ហា

ការសាកល្បង

១៩ កកកដា ២០២០

ទំព័រ 9 sur 49

ម្តេចក៏ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ?
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា
នៅថ្ងៃ ទី៧ តុលា ឆ្នាំ ១៩៧០ សហសភា នបាោះនឆ្នត រនងក ើត
សាធារែរដ្ឋ ណខែ រ នហើ

នៅថ្ងៃ ទី៩ តុលា

ន ន្វ ើពី្ី កាំនែើត

ថ្ន រររងែ ីននាោះ នៅមុខ ប្ពោះររមរា វាាំង។
ទ្ ិស ឆ្នាំ ១៩៧០ នលាក នចង នហង, ប្រមុខរដ្ឋ ,
នៅថ្ងៃ ទី២៣ វចជ
ប្រសស រនេ អាែតេ ិ ថ្ន រដ្ឋ សភា។
នៅថ្ងៃ ទី២០ នមសា ឆ្នាំ ១៩៧១ រដ្ឋ សភា រនងក ើត រែកមែ សរ ចាំ
រុោះ ទូ លា

នដ្ើមបី តាក់ណត រដ្ឋ ្មែ នុញ្ា។ នលាក លន់ នល់6 លា

ណលង ពី តាំណែង នា ករដ្ឋ មស្តនេី, ប្ទង់ សិ រ ទ្មតៈ រនេ ដ្ឹកនាាំ
រែរដ្ឋ មស្តនេី កនុង ឋានៈ ជា នា ករដ្ឋ មស្តនេី ប្រតិភូ។
នៅថ្ងៃ ទី២១ នមសា ឆ្នាំ ១៩៧១ រដ្ឋ សភា បាននលើកដ្ាំនកើង
នលាក លន់ នល់ ជា នសនាប្រមុខ នហើ

នៅថ្ងៃ ទី៣០ នមសា

នលាក ប្តូវ រដាឋភិបាល ណតងតាាំង ជា អ្រា នា នសនា្ិសរ ថ្ន
កងទ័ព ជាតិណខែ រ។
នៅថ្ងៃ ទី៦ ឧសភា ឆ្នាំ ១៩៧១ នលាក លន់ នល់ ប្តូវណតងតាាំង
ជា នា ករដ្ឋ មស្តនេី ជាងែ ី, ប្ទង់ សិ រ ទ្មតៈ ជា នា ករដ្ឋ មស្តនេី
ប្រតិភូ និង នលាក អ្ុិន តាាំ ជា ឧរនា ករដ្ឋ មស្តនេី។ នៅថ្ងៃ ទី
6

នៅថ្ងៃ ទី៨ កុមភៈ ឆ្នាំ 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 សហរដ្ឋ អានមរ ទ្ក។ នលាក វ ទ្លប្តឡរ់មក
ប្ស ជាកណខែ រ វ ទ្ញ នៅថ្ងៃ ទី១២ នមសា នហើ នៅថ្ងៃ ទី២០ នមសា នលាក សូ ម
លាណលង ពី តាំណែង នា ករដ្ឋ មស្តនេី។
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ម្តេចក៏ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ?
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា
១១ ឧសភា នលាក ណ ៉ោម សាំរូ ប្តូវបាន ជារ់នឆ្នត ជា ប្រធាន
រដ្ឋ សភា

ាំនួស នលាក អ្ុិន តាាំ។

នៅថ្ងៃ ទី ៨ កញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៧១

ន សររនងក ើត រែក ែ ្ិសរ

នយធា សាំរារ់ ន្វ ើសហសរ ជាមួ

រែកមែ សរ ទូ លា

នដ្ើមបី

តាក់ណតង រដ្ឋ ្មែ នុញ្ា ថ្ន រដ្ឋ សភា។ នៅថ្ងៃ ទី២៣ កញ្ញា នលាក
អ្ុិន តាាំ លាណលងពីតាំណែង ឧរនា ករដ្ឋ មស្តនេី។
នៅថ្ងៃ ទី១៨ តុលា ឆ្នាំ ១៩៧១ រដ្ឋ សភា ណប្រសល
្មែ នុញ្ា, នហើ

នៅកនុង រ ៈនពល ន្វ ើនសចកេ ីប្

ដាឋភិបាល នចញ រញ្ញាតិ

ងចារ់ននាោះ, រ

ក អ្ាំណាច នីតិរញ្ញាតិ មកសន់

សរ់ ជា រនណា
េ ោះអាសនន នហើ

ប្រសស ដាក់ ប្រនទស ឋិត នៅ

ភាពអាសនន ។ នៅថ្ងៃ ទី២០ តុលា
មួ

ជា រដ្ឋ សភា

ពួ ក និង ប្ពោះសងឃ មួ

ន សររោះនបារ ថ្ន និសេិត

ប្ក ជាម ទមទរ ឱ្ុនលាក លន់ នល់

ទទួ ល តាំណែង ជា ប្រមុខរដ្ឋ 7។ នៅថ្ងៃ ទី២១ តុលា នលាក ឡ
ជា ង
រូ នរ៉ាត រដ្ឋ មស្តនេី ប្កសួ ង ព័ត៏

ន ន្វ ើនសចកេ ី ណកតប្មូវ ពី

ច្មអារា៉ាម ថា សរនចញរញ្ញាតិ

កុ

ក អ្ាំណាច នីតិរញ្ញាតេ ិ

មកសន់សរ់ និង សរប្រសស ដាក់ ប្រនទស កនុង ភាពអាសនន
ររស់ រដាឋភិបាល មិនណមន ជា រដ្ឋ ប្រហារននាោះនឡើ ។ នៅថ្ងៃ ទី
២៥ តុលា នលាក ឡ
ជា ង រូ នរ៉ាត នចញ នសចកេ ីណងល ងសរែ៏មួ នទៀត
7

សនមេ ចសងឃ រែៈ មហានិស ប្រសស ប្រឆ្ាំងនឹង សររ៉ោុនរ៉ោង
ក ប្ពោះសងឃ ចូ លន្វ ើ សកមែ ភាព ននយបា ។

ឧរ ម្ៅ សង្ហា

ការសាកល្បង
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ម្តេចក៏ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ?
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា
ថា នលាក លន់ នល់ អាច ល់ប្ពម ន្វ ើ ជា ប្រមុខរដ្ឋ ឬ
ប្រធានា្ិរតី លុោះប្តាណត ប្ស ជាកណខែ រ ផ្ា ត់ផ្ាង់ នដា

រដ្ឋ ្មែ នុញ្ា

នពញ ចារ់។
ទ្ ិស ១៩៧១ នលាក អ្ុិន តាាំ បានជារ់នឆ្នត ជា
នៅថ្ងៃ ទី៨ វចជ
ប្រធាន រដ្ឋ សភា ្មែ នុញ្ា។
ទ្ ិស ឆ្នាំ ១៩៧១ នលាក លន់ នល់ ទទូ ចសូ មឱ្ុ
នៅថ្ងៃ ទី១២ វចជ
រដ្ឋ សភា ្មែ នុញ្ា ប្រញារ់ រញ្ច រ់ សរតាក់ណតង រដ្ឋ ្មែ នុញ្ា។
ទ្ ិស រែកមែ សរ ចាំរុោះ រញ្ច រ់ កិចចប្រ ុាំ ថ្ន សរ
នៅថ្ងៃ ទី១៥ វចជ
តាក់ណតង រដ្ឋ ្មែ នុញ្ា រ ួច ផ្េ ល់ សរង្ហរ ថ្ន រាំនរាង រដ្ឋ ្មែ នុញ្ា
ូ ន នៅ រដ្ឋ សភា ្មែ នុញ្ា។
នៅណខ កុមភៈ ឆ្នាំ ១៩៧២ រដ្ឋ សភា ្មែ នុញ្ា ្រ់ ពិភាកា រាំ
នរាង ថ្ន រដ្ឋ ្មែ នុញ្ា។ នៅថ្ងៃ ទី២៥ កុមភៈ នលាក ណកវ អាន ប្ពឹទធ
ទ្
សាស្តសេ្រុ ថ្ន មហាវទោល័
ថា ប្រប្ពឹតេ អ្ាំនពើ ពុករលួ

នីតិសាស្តសេ រ ទ្ោះរន់ ប្ទង់ សិ រ ទ្មតៈ

។ ដ្ូ នចន ោះ នលាក បានប្តូវ ដ្កហូ ត ពី

មុខដ្ាំណែង ណដ្ល នាាំឱ្ុ ម ឈដាឋន និសេិត
(mécontentement)

ន រដ្ិឃៈ

។

នៅថ្ងៃ ទី១០ មីនា ឆ្នាំ ១៩៧២
ទ្
សិសេ សាលា វទោល័

ន បាតុកមែ ថ្ន និសេិត និង

ប្រឆ្ាំងនឹង ប្ទង់ សិ រ ទ្មតៈ ជា នា ករដ្ឋ

មស្តនេី ប្រតិភូ។ នៅថ្ងៃ ទី១០ មីនា នលាក នចង នហង ប្រសស

ឧរ ម្ៅ សង្ហា

ការសាកល្បង
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ម្តេចក៏ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ?
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា
រញ្ច រ់ នរសកកមែ រដ្ឋ សភា ្មែ នុញ្ា នហើ

លាណលង ពី ដ្ាំណែង

ប្រមុខរដ្ឋ ។ នៅថ្ងៃ ទី១២ មីនា ប្ទង់ សិ រ ទ្មតៈ លាណលង ពី
តាំណែង នា ករដ្ឋ មស្តនេី ប្រតិភូ។ នៅថ្ងៃ ទី១៣ មីនា នលាក លន់
នល់ ប្រសស នដា

ខល ួនឯង នឡើងសន់ ដ្ាំណែង ជា ប្រធានា្ិ

រតី។
នៅថ្ងៃ ទី៩ នមសា ឆ្នាំ ១៩៧២ រដាឋភិបាល ផ្ា

ជា សាធារែៈ

រាំនរាង រដ្ឋ ្មែ នុញ្ា។ នៅថ្ងៃ ទី៣០ នមសា ន្វ ើប្រជាមតិ រដ្ឋ ្មែ
នុញ្ា។
នៅថ្ងៃ

ទី៤ មិងុនា នលាក លន់ នល់ ជារ់នឆ្នត ជា

ប្រធានា្ិរតី ថ្ន សាធារែរដ្ឋ ណខែ រ។ នៅនពល នបាោះនឆ្នតននាោះ
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 ឹកនឆ្នត, ចាំន

ោះនលាក

អ្ន ក ណដ្ល ឈ្ន ោះ រឺ ជា រ ូរនលាក មិនណមន នលាក លន់ នល់ ននាោះ
នទ។

ម្ៅម្ប្កាយ ឆាកម្ខោ ន នន រដ្ឋសភាធតែនញ្
ុ ញ
ន ើងនឃើញថា តាាំងពី រនងក ើត សាធារែរដ្ឋ ណខែ រ នៅថ្ងៃ ទី៩ តុលា
ឆ្នាំ ១៩៧០ មកដ្ល់ ថ្ងៃ ប្រសស កាំនែើត រដ្ឋ ្មែ នុញ្ា នៅថ្ងៃ ទី
៩ នមសា ឆ្នាំ ១៩៧២ វា
នាាំឱ្ុ

ន រ ៈនពល ដ្៏ ូ រអ្ណងវ ងមួ

ន សរន្ទ ជា សាំនួរ ថា វា

ឧរ ម្ៅ សង្ហា

ការសាកល្បង

ណដ្ល

ន អ្វ ី នកើតនឡើងនៅ
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ម្តេចក៏ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ?
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា
នប្ស

ឆ្កនលាោន (coulisse) ថ្ន រដ្ឋ សភា ្មែ នុញ្ា ? ប្តូវ រំឭកនឡើង

ថា រដ្ឋ សភា ្មែ នុញ្ា ជា អ្តីត រដ្ឋ សភា នកើតនឡើង នៅឆ្នាំ
១៩៦៦ ណដ្ល

ន នករ៏ន្ែោះ ថា ជា រដ្ឋ សភា តាំណាង ប្រជា

ពលរដ្ឋ ណខែ រ ពិតប្បាកដ្ នហើ

ពួ ក តាំណាងរាស្តសេ សុទធណត ជា វរ

ន ណដ្ល ប្រជាពលរដ្ឋ ណខែ រ នប្ ើសនរ ើស នដា
ប្សឡាញ់ពិត ររស់ខល ួន នហើ

ផ្តាល់ នៅតាម សរ

រដ្ឋ សភាននាោះឯង ជា អ្ន កនបាោះ

នឆ្នត ទាំលាក់ សនមេ ច សីហនុ ពីមុខតាំណែង។ ដ្ូ នចន ោះ រដ្ឋ សភា
ននាោះ នទោះរី សល

ជា រដ្ឋ សភា ្មែ នុញ្ា ណតពួ ក អ្ន កតាំណាងរា

ស្តសេ នៅ ដ្ណដ្ល នហើ

នៅ ណត

នន

ទនភាព ថា ខល ួន ជា

តាំណាងរាស្តសេឯករា ុ មិននៅ នប្សម អ្ាំណាច នីតិប្រតិរតេ ិ
ននាោះនឡើ ។ ដ្ូ នចន ោះ
(reconnaissance)

ន ក់ៗ ទមទរ ចាំណែក ថ្ន រដ្ិសររុែ

នៅកនុង ប្ពឹតេិសរែ៏ ថ្ងៃ ទី១៨ មីនា ឆ្នាំ ១៩៧០។

រ៉ោុណនេ នៅកនុង

ុទធភូមិ ននយបា

ពួ ក តាំណាងរាស្តសេ ទ ាំងននាោះ

ពុាំអាច រកា ឯកភាព ររស់ ពួ កខល ួន បានននាោះនឡើ
ចាំន

ោះមុខ សរប្រទញប្រទង់គ្នន

នៅ

ន នៅកនុង អ្ាំណាច នីតិ

ប្រតិរតេ ិ ណដ្លនាាំឱ្ុ ពួ ក តាំណាងរាស្តសេទ ាំងននាោះ ណរក ជា ប្ក ជាម
នៅតាម មុខរាំនិត ថ្ន សរប្រ ុទធ មតិ ររស់ខល ួន នរៀងៗខល ួន។
ប្ក ជាម នលាក នចង នហង, អ្តីត ប្រធាន រដ្ឋ សភា និង ជា
ប្រមុខរដ្ឋ

ាំនួស សនមេ ច សីហនុ ណដ្ល ជា ប្ក ជាម ភារនប្ចើន

ន

និនានសរ គ្នាំប្ទ ប្ទង់ សិ រ ទ្មតៈ។ ប្ក ជាម នលាក អ្ុឹង មុឹង ណដ្ល
ទមទរ ជា អ្ន ក ាំនាញចារ់ នហើ

ឧរ ម្ៅ សង្ហា

ការសាកល្បង

នសន ើ រាំនរាង រដ្ឋ ្មែ នុញ្ាងែ ី
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ម្តេចក៏ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ?
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា
តាាំង ពីនដ្ើមដ្ាំរូង រនាារ់ ពី រនងក ើត សាធារែរដ្ឋ ណខែ រ។ ប្ក ជាម ទី
៣ ជា ប្ក ជាម ររស់នលាក អ្ុិន តាាំ ណដ្ល ទមទរ ថា ខល ួន ជា អ្ន ក
សកមែ ជាងនរ នៅកនុង ប្ពឹតេិសរែ៏ ថ្ងៃ ទី១៨ មីនា។ ប្ក ជាម ទី៤
ជា ប្ក ជាម តាាំងខល ួន ជា អ្ន កសាធារែរដ្ឋ ពិតប្បាកដ្ នហើ

គ្នាំប្ទ

សកមែ ភាព ពួ ក សមព ័នធភាព នលាក ហងេ ្ុន ហាក់-លន់ ែុននកង វាន់ សាក់ នហើ នាាំគ្ននគ្នាំប្ទ សររនងក ើត ថ្ន រែក ែ ្ិ
សរ សាធារែរដ្ឋ នដា នលាក លន់ ែុន នប្ៅ ប្ករខែឌ រដ្ឋ
សភា នៅថ្ងៃ ទី ៧ មីនា ឆ្នាំ ១៩៧១ នដ្ើមបី សរ

រ រររសាធារែ

រដ្ឋ ។ តាម សរពិត រែក ែ ្ិសរននាោះ រឺ រនងក ើតនឡើង នដ្ើមបី
តាមពិនិតុ សកមែ ភាព ប្ទង់ សិ រ ទ្មតៈ នៅនពល ណដ្ល នលាក
លន់ នល់ នៅ ពោបាល មៃ ឺ នៅ HONOLULU។ ពួ ក ទី៥ ជា ពួ ក
តាំណាងរាស្តសេ ណដ្ល មិនចូ ល ប្ក ជាមណាមួ

នហើ

តាាំងខល ួន ជា

នឯករា ុ ដ្ូ ចជា នលាក ឌុក រា៉ាសុី8 ជា អាង៍។
ន ើងនឃើញថា រដ្ឋ សភា ណរកនខា ចខា ី ជា ចាំណែកតូ ចៗ ណដ្លនាាំ
ឱ្ុបាត់ ភាពឯករា ុ និង អាពោប្កឹតភាព ជា ពិនសស បាត់
អ្ាំណាច ថ្ន សាារ័នជាតិចមមួ

នៅចាំន

ោះមុខ សរប្រទញ

8

នលាក ឌុក រា៉ាសុី នលាក ជាតាំណាងរាស្តសេផ្ង នហើ ជា ន្ងហាវង ថ្ន ទ
សេវដ្េ ីរដ្ឋ ជា ភាសាបារាាំង ន្ែោះ « réalités cambodgiennes » តាមរ
ៈ ទសេវដ្េ ីននាោះ នលាក ណតងណត សរនសរ អ្តា រទ រ ទ្ោះរន់ រដាឋភិបាល ប្ត
ង់ៗ ណដ្លនាាំឱ្ុ រដាឋភិបាល ដ្កតាំណែងនលាក នៅណខ កញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៧១
រនាារ់ ពី នលាក សរនសរ ប្រឆ្ាំងនឹង សាំនែើរ ររស់នលាក លន់ នល់ ឱ្ុ
ទហាន អាចនបាោះនឆ្នតបាន។

ឧរ ម្ៅ សង្ហា

ការសាកល្បង

១៩ កកកដា ២០២០

ទំព័រ 15 sur 49

ម្តេចក៏ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ?
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា
ប្រទង់ នៅកនុង ដ្ាំនែើរ ថ្ន សររនងក ើត ថ្ន រររ សាធារែរដ្ឋ ។
នរឿងមួ

រួ រនលើក កមក ាំរារ អ្ាំពី កលបិច ននយបា មួ

រវាង ប្ក ជាមនិមួ ៗ នៅនពល ន្វ ើសរនបាោះនឆ្នត នប្ ើសនរ ើស
ប្រធានរដ្ឋ សភា ្មែ នុញ្ា។ នៅនពល រនងក ើត រដាឋភិបាលងែ ី នៅ
ថ្ងៃ ទី ៦ ឧសភា ឆ្នាំ ១៩៧១ ណដ្ល

ន នលាក អ្ុិន តាាំ ជា

ឧរនា ករដ្ឋ មស្តនេី, នលាកឱ្ពុកខមុាំ មិនចូ លរ ួម នដា

ន

សាំនែើរ ពី ប្ក ជាមនលាក នចង នហង, ប្ទង់ សិ រ ទ្មតៈ និង នលាក
លន់ នល់ ឱ្ុ នរៀរចាំខល ួន ឈ្រន្ែោះ ជា នរកោ ន ថ្ន ប្រធាន រដ្ឋ
សភា ្មែ នុញ្ា នប្

ោះ នលាកឱ្ពុកខ្ុាំ គ្នត់ ក៏ជា តាំណាងរាស្តសេ

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

ជានមកោ នណដ្រ

តប្មូវ

ឱ្ុនលាក

លាណលង

តាំណែង

ឧរនា ករដ្ឋ មស្តនេី។ នរកោ ភាព ររស់នលាក អ្ុិន តាាំ ណដ្ល មិន
បានប្រងទុក នាាំឱ្ុ
រដ្ឋ សភា នដ្ើមបី

ន សររិតរូ រ រវាង ប្ក ជាមនីមួ

នៅកនុង

កឈ្ន ោះ្ញ់គ្នន នៅនពលនបាោះនឆ្នត។ ពួ ក

ណដ្ល គ្នាំប្ទ នលាក ឱ្ពុកខមុាំ

ន ប្ក ជាម នលាក នចក នហង, ពួ ក

តាំណាងរាស្តសេ ឯករា ុ និង តាំណាងរាស្តសេ មួ

ចាំនួន នៅកនុង

ប្ក ជាម នលាក អ្ុឹង មុឹង។ នទោះរី នរកោ ន នលាក ឱ្ពុកខ្ុាំ

ន

សរគ្នាំប្ទ ពី សាំណាក់ នលាក លន់ នល់ ក៏នដា , ណត នលាក លន់
ែុន ជា រអ ូន ររស់នលាក លន់ នល់ និង នលាក ហងេ ្ុន ហាក់
នាាំគ្នន ន្វ ើសកមែ ភាព នដា
ររស់គ្នត់ នប្

ឧរ ម្ៅ សង្ហា

ោះពួ កននាោះ នរ

ស ៃ ត់ ប្រឆ្ាំងនឹង នរកោ ភាព
ល់នឃើញ ថា នរើ នលាក ឱ្ពុកខ្ុាំ

ការសាកល្បង
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ម្តេចក៏ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ?
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា
ជារ់នឆ្នត ជា ប្រធាន រដ្ឋ សភា ្មែ នុញ្ា ចាស់ ជា រដ្ឋ សភា
ធាលក់ នៅកនុងថ្ដ្ ររស់ ប្ទង់ សិ រ ទ្មតៈ ដ្បិត ពួ កនរ ទុក នលាកឱ្
ពុកខមុាំ ជា ថ្ដ្ ននយបា

ររស់ ប្ទង់ សិ រ ទ្មតៈ។ ឧបា

ទទួ ល បាន លទធ ផ្ល ដ្ូ ច នគ្នលរាំែងណមន នប្

ននាោះ

ោះ នលាក អ្ុិន

តាាំ នលាក បាន ឈ្ន ោះ នលាក ឱ្ពុកខ្ុាំ ពីរ សនល ឹកនឆ្នត។ ន ើង
នឃើញថា ពួ ក នលាក លន់ ែុន និង ហងេ ្ុន ហាក់ នដ្ើមបី
ប្រឆ្ាំងនឹង ប្ទង់ សិ រ ទ្មតៈ សុខចិតេ នប្ ើសនរ ើស នលាក អ្ុិន តាាំ
ជា ប្រធាន រដ្ឋ សភា ណដ្ល ជា សប្តូវ ននយបា នឹង នលាក លន់
នល់

ាំនួសនឹង នលាក ឱ្ពុកខ្ុាំ ណដ្ល ជា មនុសេ

នឹង នលាក លន់ នល់។ សរ្ញ់ននាោះ ចាំន
គ្នត់ គ្នែន សរតូ ចចិតេអ្វីននាោះនឡើ

នប្

ាំនិត ន ក់

ោះនលាក ឱ្ពុកខ្ុាំ

ោះ ន

ន ប្តូវ ទទួ ល

ក លទធ ផ្ល យ៉ោងណាកេ ី ថ្ន សរនបាោះនឆ្នត, រ៉ោុណនេ នលាក ថ្ម៉ោ
នៅនលើ ស ែ នភាព

(sincérité)

ររស់នលាក លន់ នល់ មកនលើរ ូរ

នលាក ណដ្ល ជា មិតេននយបា

តាាំងពី ូ រយរ មកនហើ ។

រដ្ឋ សភា ្មែ នុញ្ា នរើកប្សម័

ុាំ នៅ ណខ តុលា ឆ្នាំ ១៩៧១ នដ្ើមបី

តាក់ណតង រដ្ឋ ្មែ នុញ្ា។ សរពិភាកា
អ្ណងវ ង មិនណមន

នន័

ន រ ៈនពល ដ្៏ ូ រ

ថា រដ្ឋ សភាននាោះ

ប្រទ ាំងនឹង រររ សាធារែរដ្ឋ ននាោះនឡើ

ន រាំនិត

ណត ជា ទ ល រ់ ថ្ន ពួ ក

អ្ន កតាក់ណតងចារ់ ណតងណត ណសវ ងរក រុែភាព ថ្ន ចារ់
ដ្ូ នចន ោះ វា នាាំ ឱ្ុ

ឧរ ម្ៅ សង្ហា

ន សរពិភាកា នដា

ការសាកល្បង

ភាពលអ ិតលអ ន់ និង
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ម្តេចក៏ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ?
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា
នប្ៅ ដ្ូ ចយ៉ោង

នប្មើស រវាង រររ ប្រធានា្ិរតីនិ ម,

រររ សភានិ ម ឬ រររ ចាំរុោះ ណដ្ល នៅនពល ពិភាកាននាោះ វា
ន សនមល ងមតិ នសា ើរ ណតនសែ ើគ្នន។ សរអ្ូ សប្រលា
ប្សា

ថ្ន សររក

អ្ាំពី រុែសមបតេ ិ ថ្ន រររ នីមួ ៗ នៅនពលនពលននាោះ

នាាំឱ្ុនលាក លន់ នល់ បាត់អ្ាំែត់ នហើ

ទ្ ិសរ
នៅ ថ្ងៃ ទី១២ វចជ

នលាក សូ មឱ្ុ រដ្ឋ សភា ្មែ នុញ្ា រញ្ច រ់ សរតាក់ណតងចារ់
នដ្ើមបី

ក រដ្ឋ មនុញ្ាននាោះ ន្វ ើប្រជាមតិ ណដ្ល រដាឋភិបាល ប្រង

ន្វ ើ នៅថ្ងៃ ទី ១៥ កុមភៈ ឆ្នាំ ១៩៧២។ ណត នៅណខ កុមភៈននាោះ រដ្ឋ
សភា ្មែ នុញ្ា
ឱ្ុ

ន ទាំនាស់ នឹង សរនសន ើ ររស់ រដាឋភិបាល

ន កាំ រ ទ្ត ថ្ន ចាំនួន ថ្ន រែរកេ ននយបា

ខកខាន ន្វ ើ ប្រជាមតិ នប្

ណដ្លនាាំ ឱ្ុ

ោះ សរតាក់ណតង រដ្ឋ ្មែ នុញ្ា វា មិន

អាចរញ្ច រ់ ទន់នពលនវលា។ កាំហកននាោះ នាាំឱ្ុ ប្ក ជាម នលាក លន់
ែុន និង ហងេ ្ុន ហាក់ ន្ទប្រសន់ ថា ជា សម ុទធ ររស់
ប្ក ជាម សិ រ ទ្មតៈ និង នចង នហង។ ដ្ូ នចន ោះ នៅថ្ងៃ ទី១០ មីនា ប្ក ជាម
លន់ ែុន និង ហងេ ្ុន ហាក់ ញជាោះញង់ ប្ក ជាម និសេិត មួ
ទ្
ជា ពិនសស សិសានុសិសេ ថ្ន វទោល័

ប្ក ជាម

ឱ្ុរោះនបារ ប្រឆ្ាំងនឹង

សិ រ ទ្មតៈ។ មកដ្ល់ ចាំែុចននោះ រួ រនលើក ក សកមែ ភាព ររស់
នលាក លន់ ែុន ណដ្ល ជា រអ ូន ររស់ នលាក លន់ នល់ មក ពិ
និតុនមើល នដ្ើមបី រាំពលឺ រណនា ម អ្ាំពី សរប្រទញប្រទង់គ្នន។
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ម្តេចក៏ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ?
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា

ហងស ធុន ហាក់ - ល្ន់ ណុន
នដ្ើមបី ប្រឆ្ាំងនឹង ប្ទង់ សិ រ ទ្មតៈ នលាក លន់ ែុន9 ណសវ ងរក
សមព នធមិតេ ររស់គ្នត់។ នៅនពលននាោះណដ្រ ក៏

ន ប្ក ជាម នលាក

ហងេ ្ុន ហាក់10 ណដ្ល ជា ប្ក ជាម អ្តីត ណខែ រ ឥសេរៈ ក៏កាំពុង
នលាក លន់ ែុន (១៩២០-១៩៧៥) ជា រអ ូននៅ ររស់នលាក លន់ លន់,
នលាក ធាលរ់បានមកនរៀន នៅ ប្ស ជាកបារាាំង កនុង មុខ វ ទ្ជាជ ឧប្កិដ្ឋ វ ទ្ទោ,
រនាារ់មក បានចូ លន្វ ើជា សន ងសរ រ៉ោូ លិស, នប្ស មក ចូ ល សិកា ជា
សិសេនា ទហាន ាំនាន់ ទី១៣ រនាារ់ ចូ លរាំន រ ើ កងទ័ព នៅកនុង កង
អាវុ្ហតា ។ នៅនដ្ើម ប្ពឹតេិសរែ៏ ថ្ងៃ ទី១៨ មីនា ឆ្នាំ ១៩៧០ នលាក ន
ឋាននេ រស័កកិនយធា ជា អ្នុនសនី ឯក។ នៅសម័ សាធារែរដ្ឋ ណខែ រ
នលាក នឡើង ឋាននេ រស័កកិ ជា ឧតេ មនសនី ប្តី ជា នមរញ្ញាសរ កងពល
តូ ច នលខ១៣។ នលាក ធាលរ់ ជា ស
ិក ថ្ន រដាឋភិបាល ដ្ឹកនាាំនដា
នលាក ហងេ ្ុន ហាក់ ជា រដ្ឋ មស្តនេី ទទួ លរាំទុក កាំណែន ទូ នៅ និង ផ្ាត់
ផ្ាង់។ នៅថ្ងៃ ទី១៧ នមសា នលាក ន រាំែង ន្វ ើ រដ្ឋ ប្រហារ នដា នប្រើ
ទហាន សែ ័ប្រនឹងនលាក ចាំនួន ប្រ ែ ២០០ នាក់ ក់ ឯកសណា
ឋ ន
ពែ៏នមែ ដ្ឹកនាាំ នដា នម ន្ែោះ ណហម នកត ដារា លាតពល នៅទីប្ក ជាង
ភន ាំនពញ ណប្សក រញ្ញជ ឱ្ុទហាន ដាក់អាវុ្ នដ្ើមបី ទទួ ល ទហាន ណខែ រ
ប្កហម នៅកនុង ប្ករខែឌ ចរ្ នដ្ើមបី រញ្ឈរ់ សស្តង្ហាម ណត នៅនពល
ពួ ក ណខែ រប្កហម ចូ លមកសន់សរ់ ទីប្ក ជាង ភន ាំនពញ ពួ កននាោះ ក ពួ ក
នលាក លន់ ែុន នៅស ល រ់ន្ល រ ើឯ លន់ ែុន វ ទ្ញ ប្តូវបាន មនុសេ
មួ ប្ក ជាម វា យ៉ោងនោរនៅរាំផ្ុត នៅទីសាធារែៈ រហូ តដ្ល់សាលរ់។
10 ហងេ ្ុន ហាក់ (១៩២៦-១៩៧៥) : សិកា វ ទ្ជា
ជ នលាោន នៅ សាលា Sarah
Bernard នៅ ទីប្ក ជាង បា៉ោ រ ើស នហើ
ប្តឡរ់ វ ទ្លចូ លប្ស ជាកណខែ រនៅឆ្នាំ
១៩៥១។ នលាក រត់ចូលថ្ប្ព តាម នលាក សុឹង ង៉ោុក ថាញ់ នដ្ើមបី រនងក ើត
ចលនា ទមទរឯករា ុ ពី បារាាំង។ នៅកនុង ចលនាននាោះ នលាក ជា
អ្ន កផ្ា តាមវ ទ្ទុ
ជា ជា សរនោសនា ននយបា ។ នប្ស ពីប្ស ជាក ទទួ ល
បាន ឯករា ុ នលាក ប្តឡរ់មកភន ាំនពញ នហើ បានន្វ ើសរ ជា សាស្តសាេ
្រុ នៅ វ ទ្ទោល័ សុីសុវតេ ិ។ រនាារ់មក បានទទួ លតាំណែង ជា ្ងហាវ
ង ប្ក ជាមនលាោនជាតិ នៅភន ាំនពញ នហើ នប្ស មក ប្តូវបានណតងតាាំង ជា
សាកល វ ទ្ទោសរ ថ្ន សាកលវ ទ្ទោល័ វ ទ្ចិតេសិលបៈ ពីឆ្នាំ ១៩៦៦ ដ្ល់ ឆ្នាំ
១៩៧០។ នៅកនុង សាធារែរដ្ឋ ណខែ រ នលាក ធាលរ់ន្វ ើ ជា រដ្ឋ មស្តនេី ប្កសួ ង
9
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ម្តេចក៏ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ?
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា
ណសវ ងរក អានុភាព ននយបា

ររស់ខល ួនននាោះណដ្រ។

ររស់នលាក លន់ ែុន រឺ នដ្ើមបី សរ
នលាក ណដ្ល
ស

ន

មៃ ឺ ប្រ្ាំស

និង រញ្ញា។ នៅចាំន

ាំ ណនង11

រ អ្ាំណាច រង ររស់

នាាំឱ្ុគ្នត់ រំគ្ន

ក ល ាំង

ោះ សាានសរននាោះ នលាក លន់ ែុន

ភ័ បារមភ ខាលច ប្ទង់ សិ រ ទ្មតៈ ន្ល ៀតឱ្សស ហួ ង កអ្ាំណាច,
ដ្ូ នចន ោះ គ្នត់ រនងក ើត « រែ ែ ្ិសរ សាធារែរដ្ឋ » នប្ៅ សាារ័
នជាតិ នដ្ើមបី

ង
ាំ សររ៉ោុនរ៉ោង ររស់ប្ទង់ សិ រ ទ្មតៈ ណដ្ល កាំពុង

សន់អ្ាំណាច

ាំនួស នលាក លន់ នល់។ នដ្ើមនឡើ

ប្រ ុាំ

នស

នៅនពល

ិក រែរដ្ឋ មស្តនេី ចូ លរ ួម ដ្ូ ចជា នលាក ហងេ

្ុន ហាក់, អ្ុង សុិម និង ្ន សុខុម, ក៏
ទហាន, រញ្ញាវនេ , ភិកខុ មួ

នផ្ង ពួ ក នា

ចាំនួន និង ភុាំនភឿន12 ររស់នលាក

លន់ ែុន។ រនាារ់មក ភិកខុ នខៀវ

ុាំ ប្តូវបាននប្ ើសនរ ើស ជា

ប្រធាន រនណា
េ ោះអាសនន ថ្ន រែក ែ ្ិសរននាោះ។ រែប្រតិភូ
មួ

ដ្ឹកនាាំនដា

ភិកខុ នខៀវ

ុាំ និង នលាក រ៉ោុនចនា ម៉ោុល, វរនស

នី នទ ថាច់ ជា និង នលាក សន ថាត13 ជា សា

ិក សូ ម

អ្ភិវឌឍន៏សហរមន៏ នប្ស មក ទទួ លតាំណែង ជា រដ្ឋ មស្តនេី ទី១ នៅថ្ងៃ
ទី ១៩៧២ ដ្ល់ថ្ងៃ ទី ១៧ នមសា ឆ្នាំ ១៩៧៣។ នលាក បាន និពនធ នរឿង
នលាោន មួ ចាំនួន និង រកណប្រ នរឿងនលាោនមសច ឹមប្រនទស ណដ្រ។ នលាក
បានបាត់រង់ ី វ ទ្ត នៅនពលណដ្ល ពួ កណខែ រប្កហម ឈ្ន ោះសស្តង្ហាម នៅឆ្នាំ
១៩៧៥។
11
ាំ ណនង : សរណ ង។
12 ភុាំនភឿន : ពួ កនកល ើ, រូ កន។
13
សន ថាត ជា អ្តីត អ្ន កដ្ឹកនាាំ និសេិត។
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ម្តេចក៏ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ?
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា
ចូ ល ួ រ នលាក នចង នហង ជា ប្រមុខរដ្ឋ និង ប្ទង់ សិ រ ទ្មតៈ ជា
នា ករដ្ឋ មស្តនេី ប្រតិភូ នដ្ើមបី រង្ហាញ និនវទន៏
រែក ែ ្ិសរ ណដ្ល នៅកនុងននាោះ

(manifeste)

ររស់

ន ចាំែុចសាំខាន់រីរឺ :

រញ្ច រ់ ររររាជានិ ម, ពប្ងឹង សាធារែរដ្ឋ ណខែ រ និង អ្រ់រំ
ប្រជាពលរដ្ឋ នដ្ើមបី ឱ្ុសល

ជា ក ល ាំង សាធារែរដ្ឋ ។ ប្សរនឹង

រែក ែ ្ិសរននាោះណដ្រ នលាក លន់ ែុន រនងក ើត អ្ងា សរ នប្ៅ
សាារ័នជាតិ មួ

នទៀត ន្ែោះ « រែក ែ ្ិសរ ថ្ន សរសាំររសាំ

រ ួល នដ្ើមបី សរ

រជាតិ » រែក ែ ្ិសរ ននោះ សាំណដ្ង ជា សាធារ

ែៈ នូ វ នគ្នលសរែ៏ ររស់ខល ួន រឺ សាំរារ់

ង
ាំ នៅចាំន

ោះមុខ

ទ្ ថ្ន រររ រាជានិ ម។ រែ
ប្ររ់ សររ៉ោុនរ៉ោង រនងក ើតនឡើង វញ
ក ែ ្ិសរ ទ ាំងពីរននាោះ ដ្ូ ចបាន ាំរាររ ួចមកនហើ
នៅនប្ៅ សាារ័នរដ្ឋ នហើ
ថា

រឺ រនងក ើត

ពីដ្ាំរូង ពួ ក ណដ្ល ចូ លរ ួម នឹកសាែន

ន សរអ្នុញ្ញាត ពី នលាក លន់ នល់ ណត នប្ស រនេ ិចមក

ក៏ដ្ឹងថា វា ជា សរផ្តតនផ្េ
ួ
ើម ររស់នលាក លន់ ែុន និង នកង វា៉ា
ន់ សាក់ ក៏នាាំគ្នន ដ្កខល ួន នចញពី អ្ងា សរននាោះ។ រ៉ោុណនេ នលាក
ហងេ ្ុន ហាក់ នៅណត រនេ ន្វ ើសកមែ ភាព យ៉ោងសកមែ នដា
ទ្
នប្រើ ក ល ាំង ថ្ន ឥទធ ិពល ររស់នលាក លន់ ែុន នដ្ើមបី សរវលប្ត
ឡរ់ នលាក សុឺង ង៉ោុក ថាញ់ មកកនុង ឆ្កននយបា ជាតិ នៅ
កនុង រាំនរាង

ក នរ នននាោះ

ាំនួ

នលាក លន់ នល់ ជា

មនុសេ មៃ ឺ និង រនែេញ ប្ទង់ សិ រ ទ្មតៈ ពី អ្ាំណាច។ ប្ក ជាម នលាក
ហងេ ្ុន ហាក់ នៅ ថា ប្ក ជាម ‹ភន ាំដ្ងណរក›

ឧរ ម្ៅ សង្ហា

ការសាកល្បង

ន នលាក នកង វា៉ា
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ម្តេចក៏ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ?
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា
ន់ សាក់14 ជា ទីប្រឹកា ប្សន

ល ឬ មិននចញមុខ (conseiller de l’ombre)

កនុង ឋានៈ ជា អ្ន កប្ទឹសេី ននយបា

ន

ាំននឿជាក់ចាស់ ថា

នប្ស មក ប្ក ជាមនលាក ហងេ ្ុន ហាក់ បាន រញ្ចន
ូ នលាក នកង វា៉ា
ន់ សាក់ នៅន្វ ើ ជា ឯកអ្រា រដ្ឋ ទូត ប្រ្ាំ នៅ អ្ងា សរ UNESCO ណដ្ល
ន ទីសេីសរ នៅ ប្ស ជាកបារាាំង នដ្ើមបី ន្វ ើជា អ្ន កទាំនាក់ទាំនង ស ៃ ត់
ជា មួ
ពួ ក ណខែ រប្កហម និង ណខែ រន ៀកមិញ។ នលាក ធាលរ់ ួ រ ជា
ស ៃ ត់ ជាមួ នលាក នអ្ៀង សារ ើ។ នរឿងននោះ នលាក នកង វា៉ាន់ សាក់ ខល ួន
ឯង ធាលរ់ និយ ប្បារ់ខមុាំ និង មិតេភកេ ិ ររស់ខ្ុាំ មួ ចាំនួន ណដ្ល ណតង
ណត នៅ ួ រ សាំនែោះសាំណាល ននយបា ជាមួ គ្នត់ នៅទសេវតេ ៩០។
នលាក លន់ នល់ នសតសរនសើរ ចាំនែោះនចោះដ្ឹង ររស់នលាក នកង វា៉ាន់
សាក់ កនុង វ ទ្ស័ វរប្ម៏ណខែ រ ជា ពិនសស អ្ាំនពើ វរប្ម៏ ‹ណខែ រ-មន› ណដ្ល
នលាក កមក ន្វ ើជា មូ លដាឋន ថ្ន ប្ទឹសេី ររស់ សាធារែរដ្ឋ ណខែ រ។ ប្តូវ
ដ្ឹងថា វា
ន សរពិបាកនឹងនឡាម រាំនិត ននយបា ររស់នលាក
នកង វា៉ាន់ សាក់ : ជា មនុសេ ន្វ ងនិ ម ? មិនពិតននាោះនឡើ នប្ ោះ
គ្នត់ ជា មនុសេ ប្សឡាញ់ ភាសុកភាព (confort) ស ភ រៈ នប្ចើនណាស់។ ប្តង់
ចាំែុចននោះឯង ណដ្ល នអ្ៀង សារ ើ ន្ទប្រសន់ ដ្ល់ រ ូរនលាក។ នៅ ទ
សេវតេ ៥០ នលាក សា ិត នៅកនុង ប្ក ជាម អ្ន កប្រជា្ិរតី ន ឿននលឿន ណដ្ល
ជា ប្ក ជាម ដ្នែេើម អ្ាំណាចបាន នៅកនុង រែរកេ ប្រជា្ិរនត ុ នៅ
ឆ្នាំ ១៩៥៥។ ័
ាំនោះឯង ណដ្ល ប្ក ជាមននាោះ អាច ន្វ ើឱ្ុ នលាក សុឺង ង៉ោុក
ថាញ់ ខាាតនចញពីរែរកេ។ ណត នលាក នកង វា៉ាន់ សាក់ ចាស់ ជា អ្ន ក
ប្រឆ្ាំងនឹង សនមេ ច សីហនុ នហើ នៅ សម័ សាធារែរដ្ឋ ណខែ រ នលាក
សអ រ់ប្ទង់ សិ រ ទ្មតៈ ណាស់។ សរសអ រ់ ពួ ក នសេ ច មិនណមន នដា សារ
នលាក ជា អ្ន កប្រឆ្ាំងនឹង រាជានិ ម ននាោះនឡើ ណត នលាក សអ រ់ ឪពុក
រនងក ើត ររស់នលាក ណដ្ល ជា នសេ ច នហើ មិនទទួ លសាាល់នលាកជាកូ ន។
ដ្ូ នចន ោះ សមព ័នធភាព ររស់នលាក ជាមួ ប្ក ជាម ភន ាំដ្ងណរ៉ាក និង លន់ ែុន
ជា ចាំែង នកើតនចញពី កាំហឹងផ្តាល់ខល ួន នប្ចើនជាង នគ្នលចាំែង់ ន
នយបា ។ នលាក មិនបាន គ្នាំប្ទ សាធារែរដ្ឋ ណខែ រ នពញនលញននាោះ
នឡើ នប្ ោះ នលាក ល់នឃើញ ថា វា ប្គ្នន់ ណត ជា រររ នៅកនុង ដ្ាំនែើរ
សរ ថ្ន ដ្ាំណាក់សរ ថ្ន រដ្ិវតេ ន៏។ ពិតណាស់នហើ នលាក មិនចង់ឱ្ុ
ពួ ក ណខែ រប្កហម
ន ័
ាំនោះ នប្ ោះ លទធិកុមមុ និសេ មិនណមន ជា ាំ
នរ ើស ររស់នលាកននាោះនឡើ ។ នលាក និង រ៉ោុល ពត ធាលរ់ ន ទាំនាក់
ទាំនង ិតសន ិតនឹងគ្នន នប្ ោះ នលាក ននោះឯង ណដ្ល បាន ផ្េល់នយរល់ឱ្ុ
14
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ម្តេចក៏ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ?
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា
អាច

ន ដ្ាំនណាោះប្សា

ននយបា

ជា មួ

ណខែ រ

ោ ងនទៀត

រឺ ពួ ក ណខែ រប្កហម និង ណខែ រន ៀកមិញ ណដ្ល កាំពុង
កុមមុ និសេ វា

កងទ័ពណខែ រ នប្

ួ

ួន

ោះ ពួ កខល ួន

ន សនា ិដ្ឋមិតេ15

ជាប្រវតេ ិសាស្តសេ ជាមួ

ពួ កទ ាំងននាោះ។ មួ

ទ្
វញនទៀត
ប្ក ជាម

នលាក ហងេ ្ុន ហាក់

នទាំនាក់ទាំនង ស ៃ ត់ ជាមួ

ទូ ត សូ នវៀត នហើ

នរៀរចាំខល ួននឹង

ាំនួស នលាក លន់ នល់ ណដ្ល

នរ ទុក ជា មនុសេ ពិសរ រនាារ់ពី នលាក
ាំនហៀងខល ួន

(hémiplégie)

ប្ទង់ សិ រ ទ្មតៈ នប្

សាាន

ន នរារ សាលរ់មួ

។ ដ្ូ នចន ោះ ឧរសរា ណដ្ល ប្តូវ ្ល ងសន់ រឺ

ោះ ជា សប្តូវ ថ្ន អ្ាំណាច និង វែាៈផ្ង។ នដ្ើមបី

ដ្កនចញ ឧរសរា ននោះ ប្ក ជាម នលាក ហងេ ្ុន ហាក់ ប្តូវសរ
មនុសេ ណដ្ល
ននយបា

ន សានម សនា ិដ្ធិក16 នៅកនុង ប្រវតេ ិសាស្តសេ

រឺ នលាក សុឺង ង៉ោុក ថាញ់ ណដ្ល ជា អ្តីត

មរា នា ក17 សាំខាន់ ន ក់ ថ្ន ចលនា ណខែ រឥសេរៈ និង ណខែ រនសរ ើ
ប្រឆ្ាំងនឹង សនមេ ច សីហនុ។ នលាក សុឺង ង៉ោុក ថាញ់ បាន នលាក
លន់ លន់ ណតងតាាំង ជា ទីប្រឹកា ថ្ន រដាឋភិបាល តាាំងពីថ្ងៃ ទី
១៤ សីហា ឆ្នាំ ១៩៧០, ដ្ូ នចន ោះ នលាក ្រ់នផ្េ ើម
ន នយបា

ន សកមែ ភាព

ជាងែ ី នៅប្ស ជាកណខែ រ តាាំពីនពលននាោះមក ណត នលាក

រ៉ោុល ពត រត់ចូលថ្ប្ព នហើ នលាក ននាោះណដ្រ ណដ្ល ជា អ្ន ក ូ នដ្ាំនែើរ រ៉ោុ
ល ពត រត់ចូលថ្ប្ព រហូ តដ្ល់ នខតេ កាំពុង្ម។
15 សនា ិដ្ឋមិតេ : មិតេ្ស់ ណដ្លនៅរកា សររារ់អានគ្ន
ន នៅវ ទ្ញនៅមក។
16
សនា ិដ្ធិក : ដានណដ្លអាចនមើលនឃើញ។
17 មរា នា
ក : អ្ន កដ្ឹកនាាំ, អ្ន កនាាំផ្ល វូ ។
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ម្តេចក៏ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ?
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា
មិន

ន ប្រជាប្រិ ភាព ខាលាំងសល ននាោះនឡើ , ន

ភារនប្ចើន មិនសូ វ

18 ចាំន
ទ្
ន វសេសភាព

ោះនលាក នប្

នណខែ រ
ោះនលាក

បាននៅរស់នៅ នៅ ប្ស ជាក ួ ន ខាងតប
ូ ង (កមពុជានប្សម) ជាង
មួ

ទសេវតេរ៏។ ចាំណែក

ទ្ មិន
ុវ ន និង ប្រជាពលរដ្ឋ ណខែ រ វញ

ទ្
សូ វ សាាល់នលាកផ្ង ដ្ូ នចន ោះ សរវលប្តឡរ់
ររស់នលាក វា គ្នែន
រណនា មតថ្មល ននយបា

ជាក់ណសេ ង ដ្ល់ ជាតិណខែ រ ននាោះនឡើ ។

ទ្ នលាក
រ ើឯ នៅកនុង កងទ័ព វញ

ន ឥទធ ិពល សតច
ួ នសេ ើងណាស់

នៅនលើ ពួ កនា ទហាន ជាន់ខពស់ នប្

ោះ ពួ កននាោះ ណតងណតទុក

នលាកជា សប្តូវ នៅកនុង អារមែ ែ៏ ររស់ខល ួន នប្
ជា

ោះនលាក ធាលរ់

រអាវុ្ នឹងខល ួន។ ណត នលាក លន់ នល់ ជា មនុសេ

មៃ ឺ

្រ់នផ្េ ើម បាត់ នសចកេ ី្លសថ្វ ណដ្លនាាំឱ្ុនលាក លន់ ែុន ជា
រអ ូន

ន ឥទធ ិពល មកនលើរ ូរនលាក នប្

ោះនលាក ទុក រអ ូននលាក

ជា ណភន ក ប្ចមុោះ និង ប្តនចៀក ររស់នលាក។ ឥទធ ិពលននាោះឯង
ណដ្ល ប្ក ជាមនលាក ហងេ ្ុន ហាក់ ខាញាំ ឱ្សសបាន នដ្ើមបី រញ្ចល
ូ
នលាក សុឺង ង៉ោុក ថាញ់ ចូ លនៅ ិតនលាក លន់ នល់ នប្

ោះ ពួ ក

នរ នកៀងររគ្នត់ ថា ណលបង លទធ ិប្រជា្ិរនត ុ នៅកនុង ររ ទ្រ
ទ សស្តង្ហាម វា ជា នប្គ្នោះថានក់ ដ្ល់ សាធារែរដ្ឋ ណខែ រ, ដ្ូ នចន ោះ នលាក
លន់ នល់ ប្តូវសរ្ាំបាច់

ន មនុសេខាលាំង ន ក់ ណដ្ល ជា

និមិតេរ ូរ ពិតប្បាកដ្ ថ្ន រររ សាធារែរដ្ឋ នដ្ើមបី ្ក់ឫស
18
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ម្តេចក៏ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ?
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា
សាំែង់ ថ្ន សាធារែរដ្ឋ ណខែ រ នប្

ោះ ប្ទង់ សិ រ ទ្មតៈ ជា នសេ ច និង

ណកអ ល ថ្ន រររ សកេ ិភូមិ មិនអាច នដ្ើរតួ ឯក ជា អ្ន កកសាង
សាធារែរដ្ឋ ណខែ រ

បានជាដាច់ខាត។

នលាក លន់ នល់

ន ឿនលើ

រុែ្ម៏ននោះ

ប្ម ជាញឱ្ុ នលាក នចង នហង លាណលង ពី

តាំណែង ប្រមុខរដ្ឋ នៅថ្ងៃ ទី១០ មីនា ឆ្នាំ ១៩៧២ នហើ

នលាក

ក ដ្ាំណែងននាោះ មកសន់សរ់ កនុង ឋានៈ ជា ប្រធានា្ិរ
តី។ ប្ពឹតេិសរែ៏ចមបងននាោះ តប្មូវឱ្ុ ប្ទង់ សិ រ ទ្មតៈ លាណលង ពី
តាំណែង នា ករដ្ឋ មស្តនេី ប្រតិភូ នៅថ្ងៃ ទី១២ មីនា, រនាារ់មក
ប្ទង់ ប្រសស ដ្កខល ួននចញ ពី ឆ្កននយបា ។ នៅថ្ងៃ ទី២១
មីនា នលាក សុឺង ង៉ោុក ថាញ់ ប្តូវបាន នលាក លន់ នល់
ណតងតាាំង ជា រដ្ឋ មស្តនេីទី១។ នៅថ្ងៃ ទី២៣ នលាក កុ
ទ្
ប្រធាន និសេិត មហា វទោល័
ប្រ

រុិច

ទ្
នីតិសាស្តសេ និង វទោនសដ្ឋ
កិចច

ទ្ ទូរទសេន៍ ថ្ន សរ
ទ នលាក លន់ នល់ នៅកនុង កមែ វ្ី

ពនុល់ ចារ់រដ្ឋ ្មែ នុញ្ា ថា ជា នសេ ច កេ កាំណាច ឬ
សរ។ សរប្រ

ទននាោះ បាននាាំឱ្ុ នលាក សុឺង ង៉ោុក ថាញ់ រញ្ញជ

ឱ្ុ្រ់ខល ួននលាក កុ
ទ្
មហាវទោល័

នផ្តេច់

រុិច។ នរ នននាោះ រត់ នៅពួ ន នៅកនុង

ររស់គ្នត់ នដា

អ្ងគ្នត់ ន្វ ើ ជា អ្ន កសរ

ន និសេិត ជា នប្ចើន អ្រ

ទ្
រគ្នត់ នៅតាម ររង ថ្ន មហាវទោ

ល័ ។ នៅថ្ងៃ ទី២៦ នមសា នលាក សុឺង ង៉ោុក ថាញ់ រញ្ញជ ឱ្ុរិទ
ទ្
ទវរ មហាវទោល័

ទ ាំងអ្ស់។ នៅនវលាប្ពឹកថ្ងៃ ទី២៧ នមសា

កងអាវុ្ហតា ទទួ ល រញ្ញជ ពី ថានក់នលើ ឱ្ុ សងខុញ ចូ ល្រ់
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ម្តេចក៏ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ?
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា
នលាក កុ

ទ្
រុច
ិ តាម ប្ចកទវរ្ាំ ថ្ន មហាវទោល័
។ តាាំងណត

ពីប្ពលឹមប្សាង កងអាវុ្ហតា បាន បាន សាកលបង វា
សប្ម ជាកចូ ល ណត ប្តូវ ប្ក ជាម និសេិត រុញប្្ន មិនឱ្ុចូ ល។ សររុញ
ទ្
ប្្នគ្នន នៅវញនៅមក
អ្ស់មួ ករប19 ប្សារ់ណត នៅនពល
ន ៉ោ ង ១០ ប្ពឹក

ន ឭសនរូ បាញ់សាំនភល ើង ពីររីប្គ្នរ់ ណដ្លនាាំ

រញ្ឈរ់ សររុញប្្នគ្ននននាោះនៅ។ ណត ពួ ក និសេិត មួ
បានណប្សក ថា

ន មនុសេររួ ស និង សាលរ់ នប្

ោះ

ប្ក ជាម
ន សរ

បាញ់ប្រហារ ពី កងអាវុ្ហតា ។ ណសអ កនឡើង សណសត ‹ នររ្ាំ ›
សរនសរ ថា នលាក ឧរ រឹម អ្ូ ន20, វរនសនី នទ ថ្ន កងអាវុ្
19

ករប (សរ់) ន. : សលណដ្លតាាំងនៅ ូ រអ្ណងវ ង។
នលាក ឧរ រឹម អ្ូ ន ជា ពូ ររស់ខមុាំ, រអ ូនប្រ ជាសទី៣ ររស់នលាក ឱ្ពុក
ខញាំ។ នលាក ជា សិសេនា ទហាន ាំនាន់ទី១៣ ( ាំនាន់ ររស់នលាក លន់
ែុន) រនាារ់មក បាននៅសិកា នៅប្ស ជាកបារាាំង កនុង សាលា ថ្ន សរ
អ្នុវតេ ររស់កងទ័ពន ើងនគ្នក (école d’application à Coëtquidan)
នៅ ប្ស ជាកបារាាំង ចាំនួន ២ឆ្នាំ។ ប្តឡរ់មកប្ស ជាកណខែ រវ ទ្ញ នលាក ប្តូវរា
សរនយធា ឱ្ុនៅសន់រញ្ញជសរ នៅ ប្ស ជាក អាចម៏រ ស់ រនាារ់មក
នៅន្វ ើសរ នៅ ម ឈមែឌល ស ភ រៈនយធា នៅ ប្ស ជាក លណងវ ក នៅនប្សម
រញ្ញជសរ ររស់នលាក វរនសនី ឯក ហួ ប្តួ ក (សិសេនា ទហាន ាំនាន់
ទី១)។ នៅឆ្នាំ ១៩៧១ នលាក បាននៅសិកា នៅ ប្រនទស ចិនថ្តវា៉ាន់ នៅ
សាលា សស្តង្ហាម ននយបា ។ នៅកនុង ប្រតិរតេ ិសរសឹក នចនឡា ទី១
នលាក ប្តូវណតងតាាំង ជា នមរញ្ញចសរ ថ្ន កងនោសនា ននយបា ។
នៅឆ្នាំ ១៩៧២ នលាក ប្តូវបានណតងតាាំង ជា ្ងហាវង ថ្ន ម ឈមែឌល
ម ឈមែឌល រែតុោះរណា
េ ល អ្ភិវឌឍន៍ នា ទហាន កងអាវុ្ហតា ។ នៅ
នពល នលាក អ្ុិន តាាំ នឡើងន្វ ើ ជា នា ករដ្ឋ មស្តនេី នលាក ប្តូវ នលាក អ្ុិន
តាាំ ណតងតាាំង ជា អ្ន កនរៀរចាំ រនងក ើត កងតប្មួ ត សាធារែរដ្ឋ ណខែ រ។
នលាក
ន ររួ ស នៅនពល ពួ កណខែ រប្កហម បាញ់ ប្គ្នរ់ រ៉ា ូណកត ១២២
មកកនុង ទីប្ក ជាងភន ាំនពញ។ នលាក ទទួ លមរែៈភាព នៅសម័ ណខែ រប្កហ
ម។
20

ឧរ ម្ៅ សង្ហា

ការសាកល្បង

១៩ កកកដា ២០២០

ទំព័រ 26 sur 49

ម្តេចក៏ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ?
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា
ហតា , ជា អ្ន ករញ្ញជឱ្ុបាញ់។ នៅទីននោះ ខ្ុាំ នលើក អ្ងា នហតុ មក
ាំរារ : នៅថ្ងៃ ណដ្លនកើតនហតុ នលាក ឧតេ មនសនី ប្តី ជា រឹម
នអ្ង, នមរញ្ញជសរ កងអាវុ្ហតា ជាតិ បាន រញ្ញជ ឱ្ុ ពូ ររស់
ទ្
ខមុាំ នៅនមើល សាានសរ នៅមុខ មហាវទោល័

នីតិសាស្តសេ, នៅ

នពលណដ្ល រង នេ Jeep ររស់គ្នត់នៅដ្ល់ទីកណនល ងននាោះ
សនរូ ផ្ទុោះភាលម, ថ្ចដ្នុននាោះឯង ណដ្ល នាាំឱ្ុ

ន

ន សរន្ទ

ប្រសន់ថា ពូ ររស់ខ្ុាំ ជា អ្ន ករញ្ញជ ឱ្ុបាញ់។ ប្តូវដ្ឹងថា សនរូ
ននាោះនទៀត វា មិនណមន ជា សនរូ សាំនភល ើងននាោះនឡើ

វា ជា សនរូ ផ្ទុោះ

ប្គ្នរ់ណរកណផ្េង ណដ្ល កងអាវុ្ហតា នបាក រាំណរក ួ រ ប្ក ជាម
និសេិត ណដ្ល រោះគ្ន ពួ កខល ួន។ សរនបាក ប្គ្នរ់ណរកណផ្េង ននាោះ
នទៀត មិនណមន ពូ ររស់ខមុាំ ជា អ្ន ករញ្ញចផ្ងណដ្រ នប្

ោះ នៅនពល

ននាោះ គ្នត់ មិនណមន ជា នមរញ្ញជសរ ថ្ន កងអាវុ្ហតា នៅទី
កណនល ងននាោះនឡើ

ដ្ូ នចន ោះ គ្នត់ គ្នែន អាជាញសឹក អាច រញ្ញជកង

ឯកភាពននាោះ បាននទ នប្

ោះកងននាោះ នរ

ន នមរញ្ញជសរ

ផ្តាល់ ររស់នរ។ សរពិត នៅនពលននាោះ គ្នែន មនុសេ សាលរ់ អ្វ ី
ននាោះនឡើ

ន ណត អ្ន កររួ សប្សាល ពីររីនាក់ ណតរ៉ោុនណា
ា ោះ។

ណត សរន្ទប្រសន់ គ្នែន ព័សតុតាង ររស់ សណសត ‹ នររ្ាំ ›
ប្តូវបាន ពួ កនលាក នល់ ែុន នរ ទញ ក ជា ប្រនយ ន៏
ននយបា

ឧរ ម្ៅ សង្ហា
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ម្តេចក៏ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ?
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា
ពីនប្ស នរឿងននាោះ កនុង រាំែង ន្វ ើអ្នតា សរ21 ដ្ល់ សកមែ ភាព
ររស់នលាក សុឺង ង៉ោុក ថាញ់ នប្

ោះ នលាក វរនសនី នទ ឧរ កឹម

អ្ូ ន ជា រអ ូន នលាក ឧរ រឹម អាង ជា មនុសេ ាំនិតនឹងប្ទង់
សិ រ ទ្មតៈ ណដ្ល ជា អ្ន ករញ្ញជ ឱ្ុបាញ់ ពួ ក និសេិត នដ្ើមបី ទ ល ក់
កាំហុស មកនលើ រដាឋភិបាល។ ណត លបិចកលននោះ វា គ្នែន នរណា
ន ក់ អាចន ឿបាន ទ ាំងនៅកនុង ម ឈដាឋន ននយបា ,
ស

រម ថ្ន និសេិត និង រញ្ញជសរជាន់ខពស់ ថ្ន នយធា ដ្បិត

វា មិនណមន ជា ្រ ឹត ររស់ប្ទង់ សិ រ ទ្មតៈ នហើ
ននាោះ វា មិនអាចនកើត
ធា។ ណត សាំនួរមួ

រញ្ញជសរ ណររ

ទ្
ោះ វា ខុស ពី កប
ួ ន វន័
នយ

នបាន នប្

សួ រ ថា នហតុអ្វី ក៏ នលាក ឧតេ មនសនី

ជា

រឹម នអ្ង រញ្ញជ ឱ្ុ នលាក វរនសនី នទ ឧរ រឹម អ្ូ ន នៅ សា ង់
ទ្
នមើល សាានសរ នៅ មហាវទោល័
នៅដ្ល់កណនល ងននាោះភាលម ក៏

នីតិសាស្តសេ នហើ

នពលនលាក

ន ផ្ទុោះប្គ្នរ់ណរងណផ្េង ជា នប្ចើន

ប្គ្នរ់ ? សួ រថា ជា ថ្ចដ្នុ ឬ ជា សរនរៀរចាំទុកជាមុន ?
ន ើងនឃើញ ថា កនុង រ ៈនពល ណតមួ

ណខ ណតរ៉ោុនណា
ា ោះ នលាក សុឺ

ង ង៉ោុក ថាញ់ ជា រដ្ឋ មស្តនេី ទី១ បាននប្ ឿសនរ ើស
វ ន ណដ្លនាាំ ឱ្ុ មតិមហា ន

ន សរសងេ័

ន ល ោះ ជាមួ
នៅនលើ សមតា

ភាព ផ្េោះផ្ាជាតិ ររស់នលាក ជាអ្ន ក្ស់ទុាំ ន ក់ នដ្ើមបី ណសវ ង
រក សរប្ស ជាោះប្សួ លជាតិ នៅកនុង សរពប្ងឹង សាធារែរដ្ឋ ណខែ រ, សូ
21

ន្វ ើអ្នតា សរ : ន្វ ើឱ្ុអ្នេ រា នដា នចតនា។
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ម្តេចក៏ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ?
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា
មបី នលាក លន់ នល់ ក៏

ន មនា ិល កនុងនរឿងននោះណដ្រ។ ណត ភាព

្ាំបាច់ ររស់ លន់ នល់ រឺ ឱ្ុនលាក សល

ជា ប្រធានា្ិរតី

នពញសិទធិ តាមទាំនាន់ចិតេ តប្មូវឱ្ុនលាក ពឹងណផ្អ កទ ាំងប្ស ជាង
នៅនលើ ប្ក ជាម នលាក ហង់ ្ុន ហាក់ តាមរ ៈ (via) នលាក សុឺង ង៉ោុ
ក ថាញ់22 ននាោះឯង នដ្ើមបី

ាំរុញ ដ្ាំនែើរសរ ថ្ន កាំនែើត រដ្ឋ ្មែ

នុញ្ា ថ្ន សាធារែរដ្ឋ ណខែ រ ឱ្ុបាន នលឿនរាំផ្ុត នដ្ើមបី នរៀរចាំសរ
នបាោះនឆ្នត នប្ ើសនរ ើស ប្រធានា្ិរតី។ សាំនួរ សួ រថា ចាំែង់
ររស់នលាក លន់ នល់ ជា ចាំែង់ ន្វ ើ ជា ប្រធានា្ិរតី ឬ ជា
ចាំែង់ ពប្ងឹង សាធារែរដ្ឋ ណខែ រ ? ចាំន
ណដ្ល ប្ក ជាមនលាក ហងេ ្ុន ហាក់
ករ ូរនលាក មក

ោះនលាក សុឹង ង៉ោុក ថាញ់
ន រាំនរាងសរ កននាលង23

ាំនួសនលាក លន់ នល់ សត់មុខប្ទង់ សិ រ ទ្ម

តៈ, នៅកនុង ករែី ណដ្ល នលាក លន់ នល់ ណលង

ន សុពល

ភាព អាចរនេ ដ្ឹកនាាំ សាធារែរដ្ឋ ណខែ រ, វា មិនដ្ូ ច នសចកេ ី
ប្បាថាន ននាោះនទ នប្
បានណតមួ

ោះ នៅនពលណដ្ល នរ នននាោះ សត់អ្ាំណាច

ណខ ប្សារ់ណត គ្នត់ រងក រនហតុ ជាមួ

សរពិត ្រ់ពី

ុវ ន។ ជា

ន ល ោះននាោះមក នលាក សុឺង ង៉ោុក ថាញ់ នលាក

ប្តូវដ្ឹងថា នលាក សុឺង ង៉ោុក ថាញ់ ជា រដ្ឋ មស្តនេី ទី១ ណតងតាាំង នដា
នលាក លន់ នល់ មិនណមន ជា នា ករដ្ឋ មស្តនេី ទទួ ល នសចកេ ីទុកចិតេ ពី
រដ្ឋ សភាននាោះនឡើ នប្ ោះ នៅនពលននាោះ អ្ាំណាច នីតិរញ្ញាតិ ប្តូវបាន
នលាក លន់ នល់
កមកសន់សរ់ កនុង ឋានៈ ជា ប្រធានា្ិរតី
ប្រសសនដា ខល ួនឯង នហើ រដ្ឋ សភា ណប្រសល
ជា រដ្ឋ សភា ្មែ នុញ្ា
គ្នែន អ្ាំណាច នីតិរញ្ញាតិននាោះនឡើ ។
23 កននា
ល ង : ន.រុ. ណដ្លជា្ាំ, ណដ្លជានមនខាលង, េ ។
22
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ម្តេចក៏ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ?
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា
ប្គ្នន់ណត រនេ ន្វ ើភារកិចច្មែ តា ថ្ន រដាឋភិបាល រហូ ត ដ្ល់ សរ
រនងក ើត ប្ររ់ សាារ័ន ថ្ន សាធារែរដ្ឋ ណខែ រ និង ជា និមិតេរ ូរ ថ្ន
ប្រតិសិ រ ទ្មតៈ

(anti-Siri matak)

។ នលាក លាណលងពីតាំណែង រដ្ឋ មស្តនេី ទី

ទ្
១ នៅថ្ងៃ ទី១៤ តុលា ឆ្នាំ ១៩៧២ រ ួចវលប្តឡរ់
នៅរស់នៅ កមពុ
ទ្
ជានប្សមវញ។
សរលាណលងននាោះ នលាក នលើក ក នហតុផ្ល ថា
នរសកកមែ ររស់នលាក បានរាំនពញ ចរ់សពវ ប្ររ់អ្ស់នហើ
សាធារែរដ្ឋ ណខែ រ

:

ន សាារ័ន នពញនលញ និង ប្តឹមប្តូវ តាម

ចារ់ រដ្ឋ ្មែ នុញ្ា រឺ ប្រធានា្ិរតី (ថ្ងៃ ទី៤ មិងុនា ឆ្នាំ
១៩៧២), រដ្ឋ សភា (ថ្ងៃ ទី៣ កញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៧២) និង ប្ពឹទធសភា (ថ្ងៃ
ទី១៧ កញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៧២)នប្ ើសតាាំង នដា

សរនបាោះនឆ្នត ប្សរ

តាម ចារ់ រដ្ឋ ្មែ នុញ្ា ណដ្ល ជា ចារ់កាំពូល ទទួ លសាាល់ ជា
ផ្ល វូ សរ តាម សរន្វ ើប្រជាមតិនៅថ្ងៃ ទី ៣០ នមសា ឆ្នាំ ១៩៧២
នហើ

នៅអ្ីតាំណាង ថ្ន សាធារែរដ្ឋ ណខែ រ ប្តូវបាន មហាស

នន ិបាត ថ្ន អ្ងា សរ សហប្រជាជាតិ នបាោះនឆ្នត ទទួ លសាាល់ ជា
ផ្ល វូ សរ នៅថ្ងៃ ទី១២ តុលា ឆ្នាំ ១៩៧២ នដា

ន ប្រនទស

១៣២ នបាោះនឆ្នត ទទួ លសាាល់ និង ១១ ប្រនទស នបាោះនឆ្នត
ប្រឆ្ាំង

ន ប្រនទស Albanie, Algérie, Chine, Congo ;

Cuba ; Irak ; Mauritanie, Roumanie, Sénégal, Série និង
Yougoslavie។ នៅថ្ងៃ ទី២៨ តុលា រែកមែ សរ សាំរារ់ ពិនិតុ
សរសនប្មច ថ្ន មហាសនន ិបាត ថ្ន អ្.ស.រ.

ល់ប្ពម នដា
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ម្តេចក៏ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ?
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា
ន ចាំនួន ៦២ ប្រនទស គ្នាំប្ទ, ១៧ ប្រនទស ប្រឆ្ាំង និង ១៧
ប្រនទសនទៀត អ្នុរវាទ។
នលាក សុឺង ង៉ោុក ថាញ់ ធាលរ់នឡើង សន់អ្ាំណាច ពីរដ្ង នៅ ប្ស ជាក
ណខែ រ, ទី១ ណតងតាាំងនដា

ហល ួង សីហនុ នៅថ្ងៃ ទី១៦ សីហា ឆ្នាំ

១៩៤៥ ជា រដ្ឋ មស្តនេី ទី១ និង រដ្ឋ មស្តនេី ប្កសួ ង សរររនទស ដ្ល់
ថ្ងៃ ទី ១៥ តុលា ណដ្លជាថ្ងៃ ណដ្ល បារាាំង ្រ់ នលាក រញ្ចន
ូ នៅ
ទ្
ឃុាំោាំង នៅ ប្ស ជាកបារាាំង នៅនពល ណដ្ល បារាាំង នរ វលប្តឡរ់
ទ្ នលើក ទី២ ណតងតាាំង ជា រដ្ឋ មស្តនេី ទី
មក ប្តួ តប្តា ប្ស ជាកណខែ រវញ,
១ និង រដ្ឋ មស្តនេីប្កសួ ង សរររនទស នដា

នលាក លន់ នល់ នៅ

ថ្ងៃ ទី២១ មីនា ឆ្នាំ ១៩៧២ ដ្ល់ ថ្ងៃ ទី១៤ តុលា ថ្ងៃ ណដ្ល នលាក
លាណលង ពី តាំណែង។ រ ៈនពល ដ្៏ខលី ទ ាំងពីរនលើកននាោះ វា មិន
បាន រង្ហាញ សានថ្ដ្ ររស់នលាក ជា អ្ន កដ្ឹកនាាំជាតិ នសែ ើនឹង នក
រ៏ន្ែោះនលាក ជា អ្ន កតសូ នដ្ើមបី ឯករា ុជាតិ។ សរសុខចិតេ
ទទួ ល តាំណែង ជា រដ្ឋ មស្តនេី ទី១ នៅ ឆ្នាំ ១៩៧២ នៅកនុង កល
លបិច ថ្ន សរដ្នែេើម អ្ាំណាច វា មិនបាន នលើក តថ្មល ររស់គ្នត់
ទ្ វា នាាំឱ្ុគ្នត់
ជា រដ្ឋ រុរស, ផ្ទុ នៅវញ
floue)

ន រ ូរភាព ប្រឡាាំ (image

ជា មនុសេឱ្សសនិ ម។ សររញ្ញជ ឱ្ុ្រ់ នលាក កុ

រុិច, នមដ្ឹកនាាំ និសេិត, វា ប្រហក (enfoncer dans) គ្នត់ នៅកនុង នក
រ៏ន្ែោះ ជា អ្ន កប្រឆ្ាំងនឹង នសរ ើភាព ឬ ជា សប្តូវនឹង ុវ ន។
កនុងរ ៈនពលដ្៏ខលី នៅកនុង អ្ាំណាច ជាអ្ន ករនប្មើអ្ាំណាច នដ្ើមបី
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ម្តេចក៏ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ?
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា
ប្គ្នន់ណត ប្រឆ្ាំងនឹង ប្ទង់ សិ រ ទ្មតៈ វា មិនបាន រង្ហាញ រ ូរ
ភាពគ្នត់ ជា អ្ន កសាធារែរដ្ឋ រប្ងួ ររប្ងួ មជាតិ នៅកនុង
សងា មណខែ រ នប្រោះឆ្។ សួ រថា នតើ ជា ្មែ ជាតិ ររស់គ្នត់ ឬ គ្នត់
្ញ់នបាក ប្ក ជាម នលាក ហងេ ្ុន ហាក់-លន់ ែុន-នកង វាន់
សាក់ ?

ប្ទង់ សិរិតតៈ
ប្ទង់ សិ រ ទ្មតៈ ប្ទង់ គ្នែនប្ក ជាមននាោះនទ, ប្ទង់ ណចករំ ណលក អ្ាំណាច
ជាមួ

នលាក លន់ នល់ តាាំងពី សររនងក ើត ថ្ន រា រដាឋភិបាល

នប្សាចប្សង់ មកនមល ោះ។ សរប្រសស សាធារែរដ្ឋ ណខែ រ នទោះរី ប្ទង់
ទ្ នៅ
ជា នសេ ច ក៏ វា គ្នែន ទុកោកននល ង24 ននាោះនឡើ ។ ផ្ទុ នៅវញ
ថ្ងៃ ទី ១៤ ឧសភា ឆ្នាំ ១៩៧០ ប្ទង់ ប្រសស កនុង សាំរុប្ត ផ្ា
ជា សាធារែៈ ថា ប្ទង់ នបាោះរង់ន្ល រា ង្ហរ ររស់ប្ទង់។ ស
ទ្
វសរននាោះ
ន្វ ើនឡើង នដ្ើមបី រ ួមដ្ាំនែើរ ជាមួ
សាធារែរដ្ឋ ណខែ រ នប្

ោះ ប្ទង់

សររនងក ើត

ល់នឃើញ ថា រា ង្ហរននាោះ វា វ ទ្

សមិត25 នឹង តថ្មល សាធារែរដ្ឋ និង ជា ចនមល ើ

ចាំន

ោះ សនមេ ច

សីហនុ ណដ្ល ប្ពោះអ្ងា ប្រសស រនងក ើត រែសិរុ រប្ងួ រប្ងួ មរ ួម
ជាតិណខែ រ (FUNK) និង រា រដាឋភិបាល រប្ងួ ររប្ងួ មជាតិណខែ រ (GRUNK)
នៅ ទីប្ក ជាងនរ៉ោសាំង នដ្ើមបី វា ប្រហារ កងទ័ពជាតិណខែ រ ណដ្ល
24
25

កននល ង រុ. : សនប្ងកចិតេ,
វ ទ្សមិត : មិនប្តូវគ្នន។
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ម្តេចក៏ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ?
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា
ប្ពោះអ្ងា ធាលរ់ជា អ្ន ករនងក ើត។ ចនមល ើ ននាោះ រឺ
រាំែង ចង់ រង្ហាញ ថា ទាំនាស់ ននយបា
នមេ ច សីហនុ មិន

ន នគ្នល

រវាង ប្ទង់ នឹង ស

ទ្
ន លកោ ែៈ ជា កុល វរតេ
ិ26 ននាោះនឡើ ។

ដ្ូ នចន ោះ នគ្នលសរែ៏ ថ្ន សរប្រទញប្រទង់គ្នន នៅកនុង សរ
រនងក ើត សាធារែរដ្ឋ ណខែ រ វា មិនទក់ទងអ្វ ីនឹង ប្ទង់ននាោះនទ ណត
សប្តូវ ននយបា

ររស់ប្ទង់ នរ

ក រុរាល សិ រ ទ្មតៈ ជា

និមិតេរ ូរ ថ្ន មនុសេ ជារដ្ិរកោ កនុង សញ្ជ ័

27 (conquête)

ថ្ន

អ្ាំណាច ណដ្ល វា ផ្ទុ នឹង សងា តិ28 រវាង នលាក លន់ នល់ និង
ប្ទង់ សិ រ ទ្មតៈ កនុង សរកសាង រររ សាធារែរដ្ឋ ។ នៅប្តង់
ចាំែុចននោះឯង ណដ្ល អាចទុកជា ទសេនៈ ផ្ទុ គ្នន រវាង ប្ក ជាម
នលាក ហងេ ្ុន ហាក់ និង ប្ទង់ សិ រ ទ្មតៈ ណដ្ល ប្ក ជាមនលាក
ហងេ ្ុន ហាក់ ជា អ្ន ករងក ន ល ោះ។ អ្ន កទីមួ
សាធារែរដ្ឋ ណខែ រ ជា មន្ោបា

នប្រើប្បាស

សាំរារ់ ដ្នែេើម អ្ាំណាច, រ ើឯ

ទ្ ប្ទង់ ប្តកង សាធារែរដ្ឋ ណខែ រ នៅកនុង អ្ភិ
ប្ទង់ សិ រ ទ្មតៈ វញ
ប្កម ថ្ន ប្រជា្ិរនត ុវ ូរនី កមែ
ននយបា

(démocratisation)

ថ្ន

ី វត
ទ្

ជាតិណខែ រ ណដ្ល សនមេ ច សីហនុ ប្ពោះអ្ងា រាំផ្តលញ

ន្ល នៅ ទសេវតេ ៥០។ នៅថ្ងៃ ទី១២ មីនា ឆ្នាំ ១៩៧២ ប្ទង់
សិ រ ទ្មតៈ លាណលង ពី តាំណែង នា ករដ្ឋ មស្តនេី ប្រតិភូ នហើ
កុល វ ទ្រតេ ិ : វ ទ្រតេ ិប្តកូ ល។
27 សញ្ជ ័
: សរប្រ ុទធដ្នែេើម។
28 សងា តិ ន. : សររ ួមរាំនិតគ្ន
ន , នសចកេ ីនសាែោះនសែ ើនៅវ ទ្ញនៅមករកគ្នន។
26
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ម្តេចក៏ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ?
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា
ទ្ ជា ជាតិ នៅថ្ងៃ ទី១៦ មីនា ថា ប្ទង់
រនាារ់មក ប្រសស តាម វទុ
ដ្កខល ួននចញ ពី

ី វត
ទ្ ននយបា ។ នហតុផ្ល ថ្ន សរសនប្មច

ចិតេននោះ រឺ ប្ទង់ សនងក តនឃើញថា នលាក លន់ នល់ ណដ្ល ជា ថ្ដ្
រូ ននយបា

ររស់ប្ទង់ កាំពុង រសាត់ តាមខុល់អ្ាំណាច នៅ

កនុង សរប្រទញប្រទង់ ជាវញ្ឈៈ29 ថ្ន ប្ក ជាមននយបា

នលាភា។

និទានមលីៗ (anecdote)
នរឿងខល ីមួ

រួ រនលើកមក រង្ហាញ អ្ាំពី មិតេភាព ដ្៏រ រ ទ្សុទធ ររស់

ប្ទង់ សិ រ ទ្មតៈ ចាំន

ោះ នលាក លន់ នល់ : រនាារ់ពី ររា ័

ថ្ន

ប្រតិរតេ ិសរសឹក នចនឡា ទី២ នៅណខ ្ន ូ ឆ្នាំ ១៩៧១,
ឯកអ្រា រដ្ឋ ទូត អានមរ ទ្សាំង នលាក Emory Swank នផ្ញើរ ទូ រនលខ
ពីរ នៅ ប្កសួ ង សរររនទសអានមរ ទ្សាំង កនុងននាោះ នលាក បានរ ទ្ោះ
រន់ នដា ផ្តាល់ អ្ាំពី

ុទធសាស្តសេ ខជ ីខាជ ថ្ន ប្រតិរតេ ិសរសឹង នច

នឡា ទី២។ ្រ់ពីនពលននាោះមក នលាក លន់ នល់ និង នលាក E.
Swank

ន ទាំនាក់ទាំនង រសាំរកូ សនឹងគ្នន រហូ ត នលាក

ដ្ល់ ប្កសួ ង សរររនទស អានមរ ទ្សាំង អ្ាំពី សរសងេ័

ាំរារ
ររស់

នលាក នលើ សមតា ភាព ររស់នលាក លន់ នល់ រនេ ដ្ឹកនាាំ ប្ស ជាក
ណខែ រ។ សហរដ្ឋ អានមរ ទ្ក ក៏ប្រញារ់ រញ្ចន
ូ ប្ក ជាមនវ ជ សាស្តសេ មក ពិ
និតុ សុខភាព ររស់នលាក លន់ នល់។ នៅកនុង របា សរែ៍
នវ ជ សាស្តសេ បានរង្ហាញថា នលាក លន់ នល់
29

វញ្ឈៈ : រុ. ណដ្លមិន
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ន

មៃ ឺ សទុោះសរថ្ស

នផ្ល។
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ម្តេចក៏ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ?
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា
្ម នៅកនុង លលាដ្៍កាល នប្ចើនកណនល ង។ តាម ទសេនៈ នវ ជ
សាស្តសេ យ៉ោង ូ រ ពី ៦ នៅ ៨ ណខ នរារ សទុោះសរថ្ស្ម ររស់
ទ្ ណដ្ល
នលាក លន់ នល់ នឹង អាច លារ់នឡើង វញ

ួ នសល ក៏នាាំ

ឱ្ុគ្នត់ បាត់ នសា រភាព ថ្ន រញ្ញា និង សុពល សល

ជា អ្ន ក

ទ្ ណតមេ ង។ នៅកនុង រ
ពិសរ ួ នសល ក៏គ្នត់ ប្តូវបាត់រង់ ី វត
រ ទ្រទននោះឯង ណដ្ល នលាក E. Swank បាន សូ ម ួ រ ប្ទង់ សិ រ ទ្ម
តៈ។ នៅកនុង

ាំនួរននាោះ

ន នលាកឱ្ពុក ររស់ខ្ុាំណដ្រ, នលាក

Swank និយ ប្តង់ៗថា នលាក លន់ នល់ ជា មនុសេ ពិសរ
ដ្ូ នចន ោះ ចាស់ ជា នលាក បាត់ នសចកេ ី្លសថ្វ សាំរារ់ ដ្ឹកនាាំ កិចច
សររដ្ឋ និង នយធា, ខ្ុាំ សួ រ ប្ទង់ ថា : នតើ វា អាច

ន លទធ ភាព

ណដ្ល អាចឱ្ុគ្នត់ លាណលង ពី តាំណែង ឬ រតរូ នលាក បាន ណដ្រ
ឬនទ នដ្ើមបី ផ្លប្រនយ ន៏ ជាតិណខែ រ ? សហរដ្ឋ អានមរ ទ្ក គ្នាំប្ទ
ដ្ល់ប្ទង់ នរើប្ទង់ អាច

ន លទធ ភាព ន្វ ើបាន នៅតាម ប្ររ់

មន្ោបា

ទ្ ជា
ន។ ប្ទង់ សិ រ ទ្មតៈ ន្ល ើ តរវញ

ណដ្លប្ទង់

កុនប្រើប្រដ្ូ ច (métaphore) ថា : នលាក លន់ នល់ និង ខ្ុាំ ជា រូ ថ្ដ្
រ ួមផ្ល វូ ជាមួ

គ្នន, ន ើង ដាាំបា

សាំរារ់ ររ ទ្នភារ ជាមួ

គ្នន ណត

ឥឡូវ បា ននាោះ វា នខាលច នដា សារ នរ នមើលនឃើញថា នលាក
លន់ នល់ គ្នត់ខវោះ សរប្រ ជាងប្រ ត
័ ន នដា

គ្នត់

ន

មៃ ឺ, ណត

នៅកនុង កលៈនទសៈននោះ ន ើង កាំពុង ោលនបា ណាស់ នហើ
បា នខាលចននាោះ ន ើង អាចររ ទ្នភារ មួ

នពលបាន ប្គ្នន់ណត

វា មិនឆ្ៃញ់, ដ្ូ នចន ោះ រតរូ នលាក លន់ នល់ នៅកនុង សាានភាព
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ម្តេចក៏ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ?
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា
ណររននោះ វា នប្រៀរដ្ូ ចជា ប្តូវខ្ុាំ ន្លបា នខាលចននាោះ ណដ្ល
ន ើង កាំពុងប្តូវសរររ ទ្នភារ នដ្ើមបី សប្
ន ើងសិន, ថ្ងៃ ណសអ ក ន ើង នឹងដាាំបា
ជាមួ

ល នសចកេ ីោលន ររស់
នដា

ប្រ ជាងប្រ ័តន

នលាក លន់ នល់។ ប្ទង់ សិ រ ទ្មតៈ និយ រណនា មថា : រ៉ោុណនេ

កិចចសរមួ
នលាក

ណដ្ល នលាក អាច ួ
ួ

នកៀងររ

(convaincre)

ប្រជាជាតិណខែ របាន រឺ

នលាក លន់ នល់ ឱ្ុណតងតាាំង

អ្រា នមរញ្ញាសរកងទ័ព ន ក់ ជា អ្ន កទទួ ល ខុសប្តូវ ដាច់មុខ
កនុង កិចចសរ ប្រតិរតេ ិសរសឹក ណដ្ល សពវ ថ្ងៃ ននោះ នលាក លន់ ន
ល់ គ្នត់

កមក សន់សរ់ នហើ

តុ កិចចសរននាោះបាននឡើ

គ្នែន នរណា អាច ប្តួ តពិនិ

ដ្ូ ចយ៉ោង ររា ័

ថ្ន ប្រតិរតេ ិសរ

ទ្
សឹក នចនឡា ទី២, នតើ អ្ន កណា ជា អ្ន កទទួ លខុសប្តូវ កនុង វស័
នយធា ?
រីរួនថ្ងៃ នប្ស មក នលាក Swank សូ ម ួ រ ប្ទង់ សិ រ ទ្មតៈ មេ ង
នទៀត នហើ

ាំរារប្ទង់ថា នលាក លន់ នល់ សុខចិតេ ណតងតាាំង

អ្រា នា នសនា្ិសរ និង អ្រា នមរញ្ញាសរ នដា
ន្ែោះ ឧតេ មនសនី

បាននសន ើ

ថារណា
ា ងុិន, ខ្ុាំ ចង់សួរប្ទង់ថា នតើ ប្ទង់

ន ន្ែោះ ឧតេ មនសនី

ណា ន ក់ នសន ើ ណដ្រឬនទ ? ប្ទង់ សិ រ ទ្ម

តៈ បាននសន ើ ន្ែោះ ឧតេ មនសនី នទ សូ ណសេ ន ណហវ ែង់ណដ្ស30
ឧតេ មនសនី សូ ណសេ ន ណហវ ែង់ណដ្ស នកើតនៅថ្ងៃ ទី២៨ វ ទ្ចជ ិស ឆ្នាំ
១៩២៣ នៅនខតេ ន ្ិសាត់។ រុពវរុរស ររស់នលាក មកពីប្រនទស ហវ ីលី
ពីន ណដ្ល ន នដ្ើមកាំនែើត ជា ព័រទុ នហក ។ នលាក រញ្ជ រ់ សិកា នៅ
30
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ម្តេចក៏ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ?
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា
ណដ្ល ប្ទង់

ល់នឃើញ ថា ជា ទហាន ន ក់

ន រតិ នសរ ើ និង

ឯករា ុ សាំរារ់ ពិភាកា ជាមួ

នលាក លន់ នល់ កនុង កិចចសរ

នយធា។ ចាំណែក ឧតេ មនសនី

ថារណា
ា ងិន នលាក លន់ នល់

ន ឥទធ ិពលនប្ចើនណាស់ នៅនលើរ ូរនលាក ណដ្ល អាចទុកជា
ចាំែុចនខា មួ

នៅកនុង កិចចសរនយធា។ នៅចុងរញ្ច រ់

នលាក លន់ នល់ នប្ ើស ក ឧតេ មនសនី នទ សូ ណសេ ន ណហវ ែង់
ណដ្ស, សាំនួរសួ រថា នតើ នដា សារនលាក

ន ស ព ្ ពី សហរដ្ឋ

អានមរ ទ្ក ឬ នលាក សាេរ់តាម នយរល់ ររស់ប្ទង់ សិ រ ទ្មតៈ ?
វ ទ្ទោល័ សុីសុវតេ ិ (classe terminale) នហើ ចូ ល សិកា កនុង សាលា
នា ទហាន ាំនាន់ទី២ នៅ ឆ្នាំ ១៩៤៦។ នៅឆ្នាំ ១៩៤៩ បានមក
សិកា កនុង សាលា ថ្ន អ្នុវតេ ិ (école d’application d’infanterie à
Coëtquidan) នៅ ប្ស ជាកបារាាំង។ នៅឆ្នាំ ១៩៥៣ កនុង ឋាននេ រស័កកិ ជា
អ្នុនសនី ឯក បានមក សិកា នៅ សាលា នា នសនា្ិស នៅ
ប្រនទសបារាាំង។ នៅឆ្នាំ ១៩៥៨ បានមកសិកា ជា មេ ងនទៀត នៅ ប្ស ជាក
បារាាំង កនុង សាលា ជាន់ខពស់ ថ្ន សស្តង្ហាម។ ដ្ាំណែង ណដ្ល នលាក ធាលរ់
សន់ : ១៩៤៩ កនុង ឋាននេ រស័កកិ អ្នុនសនី នទ ជា នា កងអ្នុនសនា
្ាំ ថ្ន កងវរនសនាតូ ច នលខ២ (B.C.C.)។ នៅឆ្នាំ ១៩៥១ ជា នា ក
សាលា ថ្ន នា ទហាន កងតប្មួ ត នៅប្ស ជាក ងែពួក កនុង នខតេ កាំពង់
្ម។ នៅឆ្នាំ ១៩៥៤ ជា នា កងវរនសនាតូ ច។ នៅឆ្នាំ ១៩៥៤ ជា
នា ខុនាសល័
ថ្ន ប្កសួ ង សរ រជាតិ រនាារ់មក ជា នា
សរ ទ្យល័ ទី៣ ថ្ន អ្រា នសនា្ិសរ កងនខមរៈភូ មិនា។ នៅឆ្នាំ ១៩៦១
វរៈនសនី នទ ជា នា តាំរន់នយធា ទី២។ នៅឆ្នាំ ១៩៦៧ វរនសនី
ឯក ជា រដ្ឋ នលខា្ិសរ ប្កសួ ង សនេ ិសុខជាតិ។ នៅឆ្នាំ ១៩៧០ ឧតេ ម
នសនី ប្តី ជា នា តាំរន់នយធា ទី៣។ នៅឆ្នាំ ១៩៧២ ឧតេ មនសនី
ឯក ជា អ្រា នា នសនា្ិសរ និង អ្រា នមរញ្ញាសរ កងទ័ពជាតិណខែ
រ។ ១៩៧៥ ជា ននភៀសខល ួន នៅប្ស ជាកបារាាំង, នលាក ទទួ ល អ្និចចកមែ
នៅឆ្នាំ ២០០៦ នៅប្ស ជាកបារាាំង។ ខ្ុាំ ជា អ្ន ក ន្វ ើ វ ទ្របនយរកថា (សុនារ
កថា ណងលង ជា កិតេិ ស ចាំន ោះសពនលាក)។
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ម្តេចក៏ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ?
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា
នៅនពលននាោះ សហរដ្ឋ អានមរ ទ្ក ចង់ឱ្ុណខែ រ
ន សរពិនសា្ នៅនលើ សមរភូ មិ,
និង

ន

ន នមទ័ព

ន ក់

ទ្ ជ ខព ង់ខពស់
ុទធ វជា

ន រាំនិត ឯករា ុ និង នសរ ើ នដ្ើមបី នរន រ31 កិចចសរ

នយធា ជាមួ

នររតី ននា បា ។ ឧតេ មនសនី នទ សូ ណសេ ន

ណហវ ែង់ណដ្ស ជា ទហាន (soldat) និង នា នយធា (chef militaire) ន ក់
ទ្ ចឆ័ ននាោះ នហើ
ប្តូវតាម លកោ ែៈវនិ

ទឡហីករែ៍32 ររស់ប្ទង់ សិ រ ទ្

មតៈ ក៏លួ បងចិតេ សហរដ្ឋ អានមរ ទ្ក ខល ោះណដ្រ។ នទោះរី ប្ទង់ សិ រ ទ្ម
តៈ

ន ថានង
ាំ ថានក់ចិតេរនេ ិច នលើ ររត់ ថ្ន រាំនិតននយបា

ររស់នលាក លន់ នល់ ណត មិតេភាព ររស់ប្ទង់ ចាំន

ោះ នរននាោះ

នៅ ខាជរ់ខជ ួន ជានិចច ដ្ូ ចយ៉ោងនៅនពល ណដ្ល នលាក លន់ នល់
ឈ្រន្ែោះ

ជា

នរកោ ន

កនុងសរនបាោះនឆ្នត

នប្ ើសនរ ើស

ប្រធានា្ិរតី, ងវ ីនរើ ប្ទង់ សិ រ ទ្មតៈ ធាលរ់ប្រសស ថា ប្ទង់ ឈ្រ់
ន្វ ើននយបា

ណត ប្ទង់ ទទួ ល ល់ប្ពម តាមសាំនែើរ ររស់

នលាក លន់ នល់ ន្វ ើ ជា ទីប្រឹកា ពិនសស ររស់នលាក នដ្ើមបី
រង្ហាញ នូ វ នមប្តីភាព ជា រឺ33 និង សរគ្នាំ

រ នរកោ ភាព ររស់

មិតេភកេ ិផ្ង។

31

នរន រ : កិ. រ ទ្ោះនរនមើល, រិតថ្លលក។
32 ទឡ
ហ ីករែ៍ : នសចកេ ីសាំអាង។
33 រឺ : ន. ភ័ស
ត ុ តាងណដ្ល ន, ប្បាកដ្។
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ម្តេចក៏ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ?
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា

ការម្ ោះម្ឆាាត
ការម្ ោះម្ឆាាត ម្ប្រើសម្រើស ប្រធានាធិរតី
ន នរកោ នរីនាក់ ចូ លប្រកួ ត រឺ នលាក លន់ នល់, អ្ុិន តាាំ
និង ណកវ អាន។
លន់ នល់ ជា នរកោ ន ថ្ន សាធារែរដ្ឋ ណខែ រ រឺ ថា នៅកនុង សាាន
ភាពដ្ូ ចដ្ណដ្ល
រររននោះ ឱ្ុ

(statu quo)

កនុង នគ្នលរាំនិតចម ចញ្ច ឹមណងរកា

ទ្ 34
ន និពទធ ី វត

ណខែ រ។ សាធារែរដ្ឋ ណខែ រ ចាំន

(vie permanente)

នៅកនុង ប្រជាជាតិ

ោះនលាក រឺ ជា ថានល សាំរារ់ សតិ

មនេ 35 កនុង តថ្មល ‹ណខែ រងែ ី› ជា ពនធុមនេ 36 ណខែ រ មហានររ។ ‹ណខែ រ
ងែ ី› ណផ្អ កនលើ រុែសមបតេ ិ សាធារែៈ រឺ ប្រជា ន

នរញ្ញា,

រុែសមបតេ ិ ប្រជា្ិរនត ុ រឺ រររ សាធារែរដ្ឋ ណដ្ល
ប្រជាពលរដ្ឋ ជា អ្្ិរតី។ នហើ

ន

អ្្ិរនត ុភាព ណដ្ល ជា

អ្ាំណាចកាំពូល ររស់រដ្ឋ ជា ររស់ ប្រជាជាតិណខែ រ ណដ្ល គ្នែន
នរណា

កន្វ ើជាកមែ សិទធិ ផ្តាល់ខល ួនបាននឡើ ។

អ៊ិន តាំ ជា នរកោ ន
ផ្េោះផ្ាជាតិ ជាមួ
ចាំន

ក

នប្មើស កណា
េ ល និង ណសវ ងរក សរ

សនមេ ច សីហនុ នដា គ្នែន ណខែ រប្កហម។

ោះនលាក ប្រសិននរើ សនមេ ច

ល់ប្ពម វាចាស់ ជា ពួ ក ណខែ រ

និពទធ ី វ ទ្ត : ី វ ទ្តណដ្លនរន្វ ើជារ់ហូរណហមិនដាច់,
35 សតិមនេ : អ្ន ក
នសាែរតី។
36 ពនធុមនេ : អ្ន ក
នពូ ពងេ។

ី វ ទ្តជានិចច។
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ម្តេចក៏ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ?
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា
ប្កហម បាត់ ទាំនុករប្ម ជាង ននយបា
អាវុ្ កនុងនាម រដ្ិវតេ ន៏ ផ្តេច់រតរូ

នដ្ើមបី រនេ ន្វ ើសរតសូ

(révolution radicale)

រឺ វាប្គ្នន់ណត

ទ្ សាស្តសេ កុមមុ និសេ រ៉ោុនណា
ជា វ្ី
ា ោះ ណដ្ល វាគ្នែន មូ លដាឋន អ្វ ី
រនេ ិចនសាោះ នៅកនុង សងា មណខែ រ។ រដ្ិវតេ នន៏ នាោះ រឺ នប្រៀរផ្ា ឹម
នឹង ផ្ា ីង សងា មណខែ រ នដា

រតរនឹ
ូ ង សងា ម កុមមុ និសេ ណដ្ល ជា

កាំនបាក។ នរើនលាក ជារ់នឆ្នត នលាក នឹងន្វ ើ សងា មណខែ រ
ឱ្ុនផ្ៃ ើ

37

ដ្ូ ច សម័ ប្ស ជាកណខែ រ ធាលរ់ រុងនរឿង។ នលាក អ្ុិន តាាំ

ថា ណកវ អាន ភល

38

ទុកខល ួន ជា មនុសេងែ ី ណត

ក មរា 39 ្ស់

មក សនោ រឺ ប្ទឹសេី កុមមុ និសេ ដ្ូ ច ពួ ក ណខែ រប្កហម។ ប្តូវដ្ឹង
ថា សហរដ្ឋ អានមរ ទ្ក ទុក នលាក អ្ុិន តាាំ ជា មនុសេ សាអតសអ ាំ
រាំផ្ុត កនុង ចាំនណាម ន

នណខែ រ ណត នលាក

ន កងវ ោះ នសច

កេ ី្លសថ្វ កនុង កិចចសរ សរររនទស។
កែវ អាន តាាំងខល ួន ជា នរកោ ន ថ្ន
ប្រមុខ ថ្ន

ុវ ន ផ្ងណដ្រ។ នលាក និយ

«

រុនសករ40 » និង ជា
នភារភាវ ថា នលាក

លន់ នល់, ប្ទង់ សិ រ ទ្មតៈ នលាក អ្ុិន តាាំ និង នលាក សុឺង ង៉ោុក
ថាញ់ សុទធ ជា មនុសេ ហួ សសម័

ណដ្ល រួ រ

កនៅតាាំងនៅ

សារមនា ីរ។ ដ្ូ នចន ោះ ប្ទឹសេី ‹រុនសករ› ប្តូវសរ មនុសេងែ ី មិនដ្ូ ច
37

នផ្ៃើ ឬ នភៃ ើ : ន្វ ើឱ្ុនងើ , ្រ់នលើកឱ្ុនងើ នឡើងនលើ។
ភល : និយ ឥតនរើរិត, នចោះណតររូ តថាតាមណតរ ួចពី ត់។
39 មរា : ន. ផ្ល វូ ប្រតិរតេ ិ, លាំអាន។
40 រុនស
ក រ : សរន្វ ើសារជាងែី។
38
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ម្តេចក៏ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ?
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា
ប្ទឹសេី « ណខែ រងែ ី » ររស់នលាក លន់ នល់ ណដ្ល នសន ើ នដា

មនុសេ

ហួ សសម័ ។ ណមនណទន នប្ ើសនរ ើស នលាក លន់ នល់ រឺ ជា
នប្មើស ថ្ន អ្ចលកមែ ថ្ន សាធារែរដ្ឋ ណខែ រ ណដ្ល

ន នលាក

លន់ នល់ ជា អ្វតា។ ដ្ូ នចន ោះ ប្តូវ្ាំបាច់ សាង សាធារែរដ្ឋ ងែី
ជាមួ

នឹង មនុសេងែ ី ណដ្ល

នគ្នត់ (ណកវ អាន) ជា អ្វតា។

នលាក ណកវ អាន រនេ និយ

ថា សរផ្តេច់ ពី រររ រាជានិ ម

រឺ ជា ផ្ល វូ ថ្ន សនស្តង្ហាោះជាតិ ណដ្ល រស់នៅកនុង អ្តា ងាត ដ្ូ នចន ោះ
មិនប្តូវ ន្ល ៀតឱ្សស

ក សររតរូ ថ្ន រររ មកន្វ ើ ជា ឧរករ

ទ្ ប្តូវ កមកន្វ ើ
ែ៏ រាំន រ ើ មហិចជិតា ថ្ន អ្ាំណាច ណត ផ្ទុ នៅវញ
ជា មន្ោបា

សាំរារ់ កសាង ‹រុនសករជាតិ›

(renouveau national)

ណដ្ល ប្តូវសរ ណកជាងែ ី នូ វ កងវ ោះ រុែភាព ឬ អ្សមតា ភាព ថ្ន
ពួ ក អ្ន កដ្ឹងនាាំជាតិ ហួ សសម័

និង រតរូ សតិសមប ញ្ា ៈ ថ្ន

ប្រជាពលរដ្ឋ ណដ្ល ទុកខល ួន ជា ខ្ុាំរាំន រ ើ ឱ្ុ
អ្្ិរតី។ ដ្ូ នចន ោះ សររតរននាោះ
ូ
ប្តូវ
ច់រតរូ

(changement radicale)

ន មនសិសរ ជា

ន លកោ ែៈ ជា សរផ្តលស់ ផ្តេ

រឺថា ប្តូវដ្ូ រ ប្រព័នធ ដ្ឹកនាាំទ ាំងអ្ស់ មិន

នៅប្តឹមណត លុររាំបាត់ន្ល ថ្ន រររ រាជានិ ម ណតន្ែោះ
ននាោះនឡើ ។
នរអាច សួ រ ជាសាំនួរ ថា ចុោះនហតុអ្វី បានជា ប្ទង់ សិ រ ទ្មតៈ មិន
ឈ្រ ជា នរកោ ន ? សាំនួរននោះ ក៏អាចសួ រ ចាំន

ោះនលាក សុឺង ង៉ោុក

ថាញ់ ផ្ងណដ្រ។

ឧរ ម្ៅ សង្ហា

ការសាកល្បង

១៩ កកកដា ២០២០

ទំព័រ 41 sur 49

ម្តេចក៏ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ?
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា
ចាំន

ោះប្ទង់ សិ រ ទ្មតៈ ប្ទង់

ន សតិសមប ញ្ា ៈ ថាប្ទង់ជា នសេ ច

ដ្ូ នចន ោះ សរចូ លប្រកួ តននាោះ រឺ ជា អ្ននសនៈ41 ណដ្ល អាច ប្រជា
ពលរដ្ឋ ទុកជា សររងក នហតុ នៅកនុង ររ ទ្រទ ថ្ន សររនងក ើត
សាធារែរដ្ឋ ណខែ រ ណដ្ល ជា រររ ទុក នសេ ច ជា និមិតេរ ូរ ផ្តេច់
សរ និង ហូ សសម័ ។ មួ

ទ្
វញនទៀត
ប្ទង់ ទុក នលាក លន់ នល់

និង ប្ទង់ ជា អ្នុគ្នមី42 នៅកនុង ដ្ាំនែើរ ថ្ន សរកសាង
សាធារែរដ្ឋ ណខែ រ ដ្ូ នចន ោះ វា គ្នែន នហតុផ្លអ្វ ី ណដ្ល ប្ទង់ ប្តូវ ឈ្រ
ន្ែោះ ប្រឆ្ាំងនឹងនលាក លន់ នល់ ននាោះនឡើ ។ សួ ររនេ នទៀត
ថា ចុោះនរើ លន់ នល់ មិន ឈ្រ ន្ែោះ ជា នរកោ ន នតើ ប្ទង់ សិ រ ទ្
មតៈ នឹងអាច ឈ្រ ន្ែោះ ណដ្រឬនទ ? ចនមល ើ

រឺ គ្នែននទ, ណត

ប្ទង់ នឹងនលើកទឹកចិតេនលាក នចង នហង ឱ្ុឈ្រ ជា នរកោ ន
នប្

ោះ នរននាោះ គ្នត់

ប្រណហលគ្នននឹងប្ទង់។ មួ

ន នគ្នលសរែ៏ ននយបា

ប្រហាក់

ទ្
វញនទៀត
នរើគ្នែន នរកោ ភាព ថ្ន

នលាក លន់ នល់, នលាក នចង នហង ក៏

ន នគ្នលចាំែង់ ចង់

ឈ្រ ន្ែោះ ផ្ងណដ្រ។
ទ្ រនាារ់ពីនលាក បាន ន្វ ើ រដ្ឋ
ចាំណែកនលាក សុឺង ង៉ោុក ថាញ់ វញ
មស្តនេី ទី១ កនុងមួ

រ ៈនពលមក នលាក

ល់នឃើញថា នលាក

គ្នែន ចនា ល់ ថ្ន ប្រជាពលរដ្ឋ សាំរារ់ ប្ទប្ទង់ នរកោ ភាព ររស់
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ម្តេចក៏ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ?
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា
នលាកននាោះនឡើ
ែុន ណដ្ល

នវៀរណលងណត ប្ក ជាម ហងេ ្ុន ហាក់ និង លន់

ន ទាំនាក់ទាំនង ជាមួ

នលាក ជា សររកប្រនយ

ទ្ ទកមែ មកនលើរ ូរនលាក43 ជា សញ្ញាមួ
ន៏ ណតរ៉ោុនណា
ា ោះ។ វនចជ

ថា

ប្ក ជាមននាោះ នបាោះរង់នលាកន្ល ដ្ូ នចន ោះ ប្រសិននរើនលាក រនេ ន្វ ើ
សកមែ ភាព ននយបា

និង រស់នៅប្ស ជាកណខែ រ នលាក ចាស់ ជា

ទ្ ជាពុាំខាន។ រឺ អាប្ស័ នហតុននោះឯង
ន នប្គ្នោះថានក់ដ្ល់ ី វត
ទ្
ណដ្លនលាក សនប្មចចិតេ វលប្តឡរ់
នៅរស់នៅ កមពុជានប្សមវ ទ្
ញ។ ប្តូវដ្ឹងថា សររ៉ោុនរ៉ោង ចុងនប្ស រងអ ស់ ររស់ប្ក ជាម ហងេ
្ុន ហាក់ រឺ នសន ើដ្ល់នលាកនលាក លន់ នល់ ឱ្ុណតងតាាំងនលាក
សុឺង ង៉ោុក ថាញ់ ជា អ្នុប្រធានា្ិរតី ណតប្តូវបាននលាក លន់
នល់ រដ្ិនស្។

ន

កុច្មអារា៉ាម ថា តាំណែងននោះ

នលាក លន់ នល់ ចង់រកាទុក ូ នប្ទង់ សិ រ ទ្មតៈ ណត ប្ទង់ សិ រ ទ្ម
តៈ រដ្ិនស្។
រួ រដ្ឹងណដ្រថា នលាក សុឺង ង៉ោុក ថាញ់ ប្តឡរ់មកន្វ ើននយបា
ទ្
នៅប្ស ជាកណខែ រវញ
គ្នែនសរគ្នាំប្ទពី សហរដ្ឋ អានមរ ទ្កននាោះនឡើ
ណត នដា សារនរ មិនចង់

នប្ ៀតណប្ កចូ ល

កនុងកិចចសរ

ននយបា ណខែ រ ដ្ូ នចន ោះ នរឿងរា៉ាវ នៅកនុងថ្ផ្ា កនុងណខែ រ ជា រញ្ញា
43

រឺនលាក លន់ ែុន ជា អ្ន ករញ្ញាឱ្ុដាក់ប្គ្នរ់ណរកផ្តលស់សាិក សាំលារ់
នលាក សុឺង ង៉ោុក ថាញ់ នប្ ោះ នលាក សុឹង ង៉ោុក ថាញ់ ដ្ឹងនរឿងនប្ចើន ពី
អ្ាំនពើ ទុចច រ ទ្ត ររស់គ្នត់ នហើ ភ័ ខាលចនលាក សុឺង ង៉ោុក ថាញ់ កនៅ
ាំរារ់ នលាក លន់ នល់ និង ឯកអ្រា រដ្ឋ ទូតអានមរ ទ្សាំង។
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ម្តេចក៏ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ?
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា
ររស់ណខែ រ ណដ្លណខែ រ ប្តូវនដាោះប្សា

នដា ខល ួនឯង។ ប្តូវដ្ឹងថា

សររ៉ោុនរ៉ោង ររស់នលាក Emory Swank, ឯកអ្រា រដ្ឋ ទូត អានមរ ទ្
សាំង, ជា សរផ្តចនផ្េ
ួ
ើមផ្តាល់ខល ួន ររស់នលាក ចង់ឱ្ុប្ទង់ សិ រ ទ្ម
តៈ

ាំនួស នលាក លន់ នល់ ប្តូវបាន ប្កសួ ង សរររនទស អានម

រ ទ្សាំង សេ ីរននាាសនលាក44។

ការម្ ោះម្ឆាាត ម្រើសតំណាងរាស្តសេ
មុននបាោះនឆ្នត នប្ ើសនរ ើសតាំណាងរាស្តសេ ប្ទង់ សិ រ ទ្មតៈ បាន
ប្រឹកា ជាមួ

នលាក លន់ នល់ សេ ីពី សររនងក ើត រែរកេននយ

បា ។ ប្ទង់ សួ រ នៅសន់នលាក លន់ នល់ ថា នតើ គ្នត់ ចង់
រនងក ើត រែរកេ ននយបា ណដ្រឬនទ ? នរននាោះ ន្ល ើ ថា

44

នលាក បាន ាំរារនរឿងននោះដ្ល់ប្ទង់ សិ រ ទ្មតៈ នៅនពលមុននឹង្ក
នចញពីប្ស ជាកណខែ រ។ នហើ
នលាក រណនា មថា ប្ទង់ រដ្ិនស្ មិនប្ពម
ាំនួសនលាក លន់ នល់ ជា សរសនប្មចចិតេ លអ ពិត សាំរារ់ សីល្ម៏ ររស់
ប្ទង់ ណត វា គ្នែន ប្រនយ ន៏អ្វី សាំរារ់ ននយបា ននាោះនឡើ ។ អ្ន កសន់
តាំណែងមុននលាក, Mike Rives ន្វ ើចាំណារមួ
ូ ននលាក ថា នលាក លន់
នល់ រស់នៅកនុង ពិភពប្សនមើលប្សថ្ម រឺ រិតណត ចង់កសាងបារមី ឱ្ុ
ដ្ូ ចនៅសម័ អ្ងា រ ជាង រិត ចាាំង សរ រជាតិណខែ រ ណដ្ល កាំពុង វា
ប្រហារនដា ពួ ក ួ នកុមមុ និសេ។ នហើ នលាក Mikes Rives ន្វ ើនសច
កេ ីសនន ិដាឋន ថា រញ្ញាប្រញារ់ ណដ្លប្តូវនដាោះប្សា
រឺ ន្វ ើយ៉ោងណា
ឱ្ុនលាក លន់ នល់ វ ទ្លប្តឡរ់មករស់នៅកនុងពិភពពិត រឺ ប្ស ជាកណខែ រ
កាំពុង ន សស្តង្ហាម។ នលាក Emory Swank ន្វ ើនសកេ ីសនន ិដាឋន ណររជា
សររននាាសដ្ល់ប្ទង់ សិ រ ទ្មតៈ ថា នលាក មិន ល់ពីសររដ្ិនស្ ររស់
ប្ទង់ មិនហាន អាសត់ នដាោះប្សា រញ្ញា ពិសរភាព ររស់នលាក លន់
នល់ នៅកនុង ររ ទ្រទ ដ្៏្ៃន់្ៃរ ថ្ន ប្ស ជាកណខែ រ ណដ្ល ប្តូវសរ
ន អ្ន ក
ដ្ឹកនាាំ ហាវហារ់ និង ន នសចកេ ី្លសថ្វ កនុង កិចចសរ ននយបា ។
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ការសាកល្បង

១៩ កកកដា ២០២០

ទំព័រ 44 sur 49

ម្តេចក៏ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ?
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា
នលាក មិន
នប្

នរាំែង ន្វ ើ ជា ប្រធាន រែរកេននាោះនឡើ

ោះនលាក ចង់នៅនប្ៅពី សរពិភាកា ននយបា

រកេ ននយបា ។ ប្ទង់ សិ រ ទ្មតៈ ក៏

ននយរល់ ដ្ូ ចនលាក ន

ល់ នល់ ណដ្រ ណត ប្ទង់ រញ្ញចក់ថា ពួ ក អ្ន ក
ននយបា

រវាង រែ
ន ចរនេ

ដ្ូ ចប្ទង់ នរនឹងនាាំគ្ននរនងក ើត រែរកេ នរើនលាក

លន់ នល់ មិនរនងក ើត នហើ
រដ្ឋ 45› នតើ នល់ឯង

ដាក់ន្ែោះ ថា ‹រែរកេ សាធារែ

ន នយរល់ណររណា ? នលាក នល់ នល់

ន្ល ើ ថា សរែ៏ននោះ វា ជា សិទធិនសរ ើភាព ររស់ណខែ រ ន ក់ៗ ដ្ូ នចន ោះ
វា គ្នែន ទាំននើស អ្វ ីនទនឹងរាំនិត ររស់នលាកននាោះនឡើ ។ នៅ
នពលននាោះណដ្រ នលាក ហងេ ្ុន ហាក់ និង នលាក លន់ ែុន
បាននាាំគ្ននរនងក ើត រែរកេននយបា

ន្ែោះ ‹រែរកេ

សងា មសាធារែរដ្ឋ ›, ចាំណែក នលាក អ្ុិន តាាំ ក៏រនងក ើត រែ
រកេ ន្ែោះ ‹រែរកេ ប្រជា្ិរនត ុ›, នហើ

នលាក អ្ោះអាង

ថា រែរកេននោះ ជា សររនេ សកមែ ភាព ពី រែរកេ ប្រជា្ិ
រនត ុ នៅ ទសេវតេ ៤០។
នៅឆ្នាំ ១៩៧២ ណខ កញ្ញា នៅនពលនបាោះនឆ្នត នរ ើស តាំណាងរាស្តសេ
រែរកេ សាធារែរដ្ឋ និង ប្រជា្ិរនត ុ បានន្វ ើ ពិហិសរ
នដា

ល់នឃើញ ថា សាានភាព ប្រនទស ឥឡូវននោះ ពុាំអាច ធានា

នូ វ សរនបាោះនឆ្នត នៅកនុង លកោ ខែឌ ប្រជា្ិរនត ុ បានននាោះ
45

រែរកេ សាធារែរដ្ឋ

ឧរ ម្ៅ សង្ហា

ន នលាកឱ្ពុកខ្ុាំ ជា អ្រា នលខា្ិសរ។

ការសាកល្បង

១៩ កកកដា ២០២០

ទំព័រ 45 sur 49

ម្តេចក៏ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ?
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា
នឡើ ។ ដ្ូ នចន ោះ រែរកេ ណដ្ល ន្វ ើសរ នបាោះនឆ្នត

នណត រែ

រកេ សងា ម សាធារែរដ្ឋ និង រែរកេ តូ ចមួ

ណដ្ល នលាក

លន់ ែុន រនងក ើតឱ្ុ
នបាោះនឆ្នតននាោះ
ចាំន

ន រឺ ‹រែរកេ ប្រជា ន› នដ្ើមបី ឱ្ុសរ

ន លកោ ែៈ ប្រជា្ិរនត ុ និង ពហុរកេ។

ោះ រែរកេ សងា ម សាធារែរដ្ឋ , សរនបាោះនឆ្នតននាោះ

សារៈសាំខាន់ណាស់ នប្

ោះ សាធារែរដ្ឋ ណខែ រ ប្តូវ្ាំបាច់

ន

ន សាា

រ័នជាតិ ប្ររ់ប្គ្នន់ នដ្ើមបី ន្ល ើ តរនឹង សរទមទរ នៅអ្ី
តាំណាង នៅ អ្ងា សរ សហប្រជាជាតិ ពីសាំណាក់ រា រដាឋភិបាល
រប្ងួ ររប្ងួ មជាតិ ដ្ឹកនាាំនដា

សនមេ ច សីហនុ។

លទធ ផ្ល ថ្ន សរនបាោះនឆ្នត រឺ រែរកេ សងា ម សាធារែរដ្ឋ
ទទួ លបាន អាសនៈ ១២៦ រឺ ទ ាំងអ្ស់។ ដ្ូ ន្នោះឯង ណដ្ល ប្ក ជាម
ហងេ ្ុន ហាក់ ឬ ភន ាំដ្ងណរ៉ាក ទទួ លបាន ័
ននយបា

ាំនោះ នលើ សប្តូវ

ររស់ខល ួន។ រនាារ់ពីនលាក សុឺង ង៉ោុក ថាញ់ លាណលង

ពីតាំណែង រដ្ឋ មស្តនេី ទី១, នលាក លន់ នល់ បានណតងតាាំងនលាក
ហងេ ្ុន ហាក់ ជា រដ្ឋ មស្តនេី ទី១, ចាំណែក នលាក លន់ ែុន ប្តូវ
បាននលាក ហងេ ្ុន ហាក់ ណតងតាាំង ជា រដ្ឋ មប្នីេ ប្កសួ ង
កាំណែន ទូ នៅ និង ផ្ា ត់ផ្ាង់។ រដាឋភិបាលននាោះ

នរ ូរភាព ជា

រដាឋភិបាល ណដ្លប្រសន់រកេពួ កនិ ម ណដ្ល នាាំរនងក ើត អា
តភាព46 ននយបា
46

រវាង ន

ន ទ ាំងឡា ។ នលើសពីននោះ

អា តភាព : ភាពតានតឹង។

ឧរ ម្ៅ សង្ហា

ការសាកល្បង

១៩ កកកដា ២០២០

ទំព័រ 46 sur 49

ម្តេចក៏ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ?
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា
នទៀត, នលាក លន់ ែុន សារនប្
នឹង រូ សប្តូវ ននយបា
ជា

ោះ នូ វ អ្ាំនពើនភរវកមែ ប្រឆ្ាំង

ររស់គ្នត់ ណដ្លនាាំឱ្ុរ ូរគ្នត់ សល

នភ ងក រ47 នៅកនុង សាធារែរដ្ឋ ណខែ រ។ ឧទហរែ៏ នៅថ្ងៃ

ទី១៧ កុមភៈ ១៩៧៣, នៅនពលប្ពឹកប្ពហាម
(commando)

ទ្
លួ ចចូ ល នៅកនុង មហាវទោល័

រំនដាោះ ចាំណាត់ខាែាំងមួ
ទុក, ណតនៅនពលននាោះ
ន អាវុ្ សរ

ន កងពិនសស
ររុនសសលុ នដ្ើមបី

ប្ក ជាម48 ណដ្ល ពួ ក និសេិត រោះនបារ ្រ់
ន ផ្ទុោះអាវុ្ នប្

ោះ ពួ ក និសេិត រោះនបារ

រខល ួន។ នៅកនុងចាំនណាម និសេិត

២នាក់ និង ររួ ស មួ

ន សាលរ់

នាក់។ ភ នេ រា ននាោះ ជា ទនងវ ើ ររស់

នលាក លន់ ែុន ដ្ូ ចគ្នននឹង សររ៉ោុនរ៉ោង ន្វ ើោតនលាក សុឺង
ង៉ោុក ថាញ់ ផ្ងណដ្រ។
នៅថ្ងៃ ទី ១៧ កុមភៈ ឆ្នាំ ១៩៧៣ ននាោះណដ្រ, នៅនពលរនសៀល, អ្នុ
នសនី នទ សូ រុប្តា អាសសយនិក

នេ នហាោះ T2849 បាន

នរើក នេ នហាោះ ទ ល ក់ ប្គ្នរ់ណរក ពីរប្គ្នរ់ នៅនលើ វ ទ្ ន ប្រធា
នារតី ចាំសរមន ណត មិនចាំនលើ ទីកណនល ង រស់នៅ ររស់នលាក
លន់ នល់ ដ្ូ នចន ោះ វាគ្នែន រ៉ោោះ
ននាោះនទ

ណត

រនាា

ល់ ដ្ល់ សុវតេ ិភាព ររស់នលាក

កងអ្ងា រកេ

ររស់នលាក

ប្តូវបាន

47

ភ ងក រ : (ភ ង់-ក) រុ. ណដ្លរួ រឱ្ុខាលច។
ជា រុរាលិក សាំខាន់ៗ ររស់ មហាវ ទ្ទោល័ ។
49 សូ រុប្តា : ជា កូ នប្រសារ ររស់សនមេ ច សីហនុ ជា សាវមី ររស់ ប្ពោះអ្ងា
ច ស់កេប្តី រទុម រុបាភ។
48

ឧរ ម្ៅ សង្ហា

ការសាកល្បង

១៩ កកកដា ២០២០

ទំព័រ 47 sur 49

ម្តេចក៏ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ?
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា
ប្គ្នរ់ណរកទី១ កាំទិចនខា ចអ្ស់។ ប្ពឹតេិសរែ៏ននាោះ ញាជាាំងឱ្ុនលាក
ទ្
ហងេ ្ុន ហាក់ នសន ើដ្ល់ រដ្ឋ សភា ្ត់ វធានសរ
ផ្េ នាានទស
ដ្ល់ រា វងានុវងេ ដ្ូ ចជា ប្តូវដាក់ ប្ទង់ សិ រ ទ្មតៈ នៅនប្សម
សរឃុាំខល ួនកនុងផ្ា ោះ។ នទោះរី គ្នែន សរអ្នុញ្ញាត ពី រដ្ឋ សភា នលាក
លន់ ែុន បាន រញ្ញជឱ្ុ កងទ័ព ររស់គ្នត់

ក រងនប្សោះមួ

នប្រឿង មកដាក់ណកបរ ផ្ា ោះប្ទង់ សិ រ ទ្មតៈ។ ផ្ា ោះ ររស់ ឱ្ពុកខមុាំ ក៏ប្តូវ
បាននលាក លន់ ែុន

ក រងនប្សោះមួ

នប្រឿង មកចតនៅពី

មុខផ្ា ោះណតមេ ង។ ទនងវ ើននាោះ រឺ គ្នត់ ចង់ សមលុតចិតេ ប្ទង់ សិ រ ទ្ម
តៈ និង នលាក ឱ្ពុកខ្ុាំ ណដ្ល គ្នត់ទុក ជា សប្តូវ ននយបា
ដាច់ខាត ររស់គ្នត់។ អាករបកិ រ ទ្យតិប្កម50 ររស់នលាក លន់
ែុន វា សល

ជាប្រធានរទ ថ្ន សរសនា នា ររស់ ណខែ រ ប្ររ់

ម ឈដាឋន ណដ្លនាាំ រំខាន ដ្ល់ សកមែ ភាព ររស់ រដាឋភិបាល
ណដ្ល

ាំរុញគ្នត់ ឱ្ុដ្កខល ួននចញពី រែរដ្ឋ មស្តនេី នៅថ្ងៃ ទី៤ នម

សា ណត ណសអ កនឡើង ប្សារ់ណត រែក ែ ្ិសរ សរ
សនប្មចចិតេ រញ្ជន
ូ ស
តុលាសរនយធា

រជាតិ

ិក ៩ នាក់ ថ្ន រា វងានុវងេ នៅ

ន ជា អាង៍ ប្ទង់ រែឫទធ ិ។ សួ រថា នតើ នរណា

ជា អ្ន ករញ្ញជ ឱ្ុន្វ ើ ? នតើ នលាក ហងេ ្ុន ហាក់ ជា រដ្ឋ មស្តនេី ទី
១ ជា អ្ន ករញ្ញជ ឱ្ុន្វ ើ

(donneur d’ordre)

ឬ ក៏ជា រញ្ញជ ររស់នលាក

លន់ នល់ ? មិនថា ជា នរណានឡើ

ណត ទនងវ ើននាោះ វា

ន រ ូរ

50

អាករបកិ រ ទ្យតិប្កម : អាករបកិ រ ទ្យ អ្រភ័ ដ្រារ អ្រប្ព៖ណតប្្រ
ភ័ នប្ ោះនរដ្ឹង។

ឧរ ម្ៅ សង្ហា

ការសាកល្បង

១៩ កកកដា ២០២០

ទំព័រ 48 sur 49

ម្តេចក៏ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ?
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា
ភាព ជា សរសងសឹង សុទធសា្ នៅកនុង មតិសាធារែ ន
ណដ្ល ន្វ ើឱ្ុ រដាឋភិបាល គ្នែន ប្រជាប្រិ ភាព ណដ្ល តប្មូវឱ្ុ
នលាក ហងេ ្ុន ហាក់ លាណលង ពីតាំណែង រដ្ឋ មស្តនេី ទី១ នៅថ្ងៃ
ទី១៧ នមសា។ នហើ នៅថ្ងៃ ទី២៤ នមសា នលាក លន់ នល់ រនងក ើត
‹ឧតេ ម ប្ក ជាមប្រឹកា ននយបា › ណដ្ល

ននលាក ជា ប្រធាន

ប្រមូ លផ្តុាំ តួ ឯក សាំខាន់ៗ ដ្ូ ចជា នលាក នចង នហង ជា អ្នុ
ប្រធាន និង ប្ទង់ សិ រ ទ្មតៈ និង នលាក អ្ុិន តាាំ ជា ស

ិក។

ទ្
សួ រថា សររនងក ើត វាជា វធានសរ
សាំរារ់ រញ្ច រ់ សរប្រទញ
ប្រទង់គ្នន ននាោះឬ ?

ម្សចកេីសនាិដាឋន
ជាសរពិត សប្រទញប្រទង់គ្នន វា មិនណមន ជា អ្កុសល ដាច់
ខាតននាោះនឡើ

នៅកនុង នគ្នលសរែ៏ ថ្ន ប្រជា្ិរតី, ណត វា

នកើតនឡើង នៅកនុង ររ ទ្រទ

ន សស្តង្ហាម។ ប្ក ជាម នលាក ហងេ

្ុន ហាក់ និង លន់ ែុន ប្រញារ់ប្រញាល នផ្េ ើមរងក រ
ឥត

ននហតុផ្ល ជាមួ

ប្ទង់ សិ រ ទ្មតៈ នប្

ន ល ោះ

ោះ ខាលចប្ទង់ ន្ល ៀត

ឱ្សស ប្រមូ ល អ្ាំណាច ពី នលាក លន់ នល់ ណដ្ល កាំពុង
ពោ្ិ។ សរសប្ម ជាក នៅរក អ្ាំណាច ថ្ន ប្ក ជាមននាោះ វា

ន

ន រ ូរ

ទ្ នដា
ភាព ជា សរដ្នែេើម អ្ាំណាច ពីនលាក លន់ នល់ នៅវញ
ទ្
មិនរវល់រិត ពី កមែ វបាក
ថ្ន ទនងវ ើ ររស់ខល ួន រឺ កាំទិច សាមរា ី
ជាតិ ណដ្ល ប្រជាជាតិ កាំពុងប្តូវសរ ដាច់ខាត។ មួ

ឧរ ម្ៅ សង្ហា
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ម្តេចក៏ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ?
ការប្រទាញប្រទង់គ្នា
ពោ្ិ ររស់នលាក លន់ នល់

ប្ម ជា គ្នត់ នៅកនុង ពិភព

ប្សនមើលប្សថ្ម នៅកនុងននាោះ 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 កនុង ភាពឯស ណដ្ល
ជា សាានភាព អាចឱ្ុ អ្ន កអ្រអ្ម ររស់នលាក ន្ល ៀត នបា
ក ផ្លប្រនយ ន៏ ប្ររ់ណររយ៉ោង។ ដ្ូ នចន ោះ នលាក លន់ នល់
ជា មនុសេឈ្ឺ និង ជា

នពិសរ នាាំរនងក ើត ពួ ក អ្ន កន្ល ៀត

ទញរុែប្រនយ ន៏ពីនលាក នប្ចើនជាង ពួ ក អ្ន កតសូ នដ្ើមបី
ួ

នលាក កនុង កិចចសរជាតិ។ ណត នរឿងននាោះ វា អាចទុក ជា

ររា ័
នប្

រ ួមគ្នន ររស់ ន

នណខែ រ ប្ររ់ និនានសរ ននយបា

ោះ នៅនពលននាោះ ពុាំអាច រតរូ នលាក លន់ នល់

នពិសរ នៅ

កនុង រាំនិត ថ្ន សរតសូ រ ួម ណដ្ល ជា នសចកេ ីប្តូវសរ ថ្ន ប្រជា
ជាតិ ណររ ជា

ក សរប្រ ុទធ

ក អ្ាំណាច ណដ្ល ជា កតាេ ថ្ន

សររាំណរក ជាពួ កប្រឆ្ាំងគ្នន នាាំរនងក ើត ជា លាភផ្ល សាំរារ់
សប្តូវជាតិ។ ន

ហនធ សរ51 ដ្ូ ន្នោះ វា ជា កតាេ ថ្ន ររា ័

ររស់

សាធារែរដ្ឋ ណខែ រ ណដ្ល វា មិនអាចនចៀសរ ួចបានននាោះនឡើ ៕

ន ហនធ សរ : សភាវៈន្វ ើឱ្ុដ្ូ ចជាខាវក់, ដ្ូ ចជានសចកេ ីងងឹតសូ នុ
ឈ្ឹងពុាំ ល់ដ្ឹង។
51
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