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 September 22, 2016    ពីត េះពីតនេះ  តោយ: គង់ ស្លតេឿ  ជីវប្បវ ាិ ជ ផ្តា ច់ការ 

  

តេដឹកនាំផ្តា ច់ការ៤រូបត ៀ  ដដលមា វ ាមា កនុងភាគ២ត េះ 
  

កាលពីថ្ងៃេុ  ប្បិយេិ ាបា អា   ិងស្លា ល់រចួត ើយ ូវេុខជ ផ្តា ច់ការ៥របូ ដដលប្ វូបញ្ច ប់ជីវ ិខាួ យ៉ាងដូច
តេាចតនេះ។ ថ្ងៃត េះតគ  ាំព័រ ដចកចាយ សូេប ាបង្ហា ញេុខជ ផ្តា ច់ការ៤របូតសេងត ៀ  ត ើពួកគា ់បា ស្លា ប់
យ៉ាងដូចតេាចតៅ? ត ើដូចគាន  ឹងតេដឹកនាំ៥របូេុ ដដរឬត ? 

 

  

៦. Francois Duvalier ប្បធានធិប ីប្បត សថ្  ី (១៩០៧ ដល់១៩៧១) 

មា ត ម្ េះតៅតប្ៅថា «Papa Doc» បា ជាប់តនន  ជាប្បធានធិប ីប្បត សថ្  ីកនុងនន ាំ១៩៥៧ កនុងវយ័៥០
នន ាំ។ ប្គា ់ដ បា កា ់អាំណាចភាា េេិ ទា ់បា តៅា គូ សង Francois Duvalier ត ើយចាប់តសាើេកាំចា ់
តចាលអនកគាាំប្ ពួកប្បនាំង ឹងគា ់, ចាប់ចងតធវើទារុណកេមអនក តយបាយជាំទាស់  ិងបញ្ជា ឲ្យប្បាររជីវ ិ
អនកណាដដលារ៊ា  កប ់ ឹងខាួ ។ តប្កាយេកតោកប្ ូវបា ញាំញីតោយបញ្ជា សុខភាព ដដលកនុងតនេះក៏មា 
ដដរជាំងឺតបេះដូង។ រួេតោយជាំងឺ ឹកតនេដសែេសង  ិងជាំងឺតបេះដូងសង គា ់ប្ ូវបា ស្លា ប់តៅនន ាំ១៩៧១។ 
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តោក Papa Doc (តលើកថ្ដ) កាលតៅមា ជីវ ិ  ិងកូ ប្បុសដដលមា រ សេនេ Papa Doc ឈរជិ េឈូស
ឪពុក 

  

៧. គីេ អីុលសុង (Kim Il-sung) តេដឹកនាំកុេមុយ ិសាកូតរ ៉ាខាងតជើង (១៩១២ ដល់១៩៩៤) 

បិតាថ្ រដឋកុេមុយ ិសាកូតរ ៉ាខាងតជើង តោក Kim Il-sung បា កា ់ ាំដណងត េះតៅនន ាំ១៩៤៨  ិងចាប់តសាើ
េពប្ងឹង  ិងពប្ងីកអាំណាចរបស់ខាួ ។ បចចុបប នតៅរបស់គា ់ អគាេគាុត ស ៍វយ័តកមង គីេ ជុងអ៊ាុ  ក៏កាំពុងប ា
 ាំដណងប ាពូជប្ កូលគីេរបស់ខាួ ដដរ។ តាេពិ តៅ ជាសាូវការ គីេ អីុលសុង តៅដ មា ត ម្ េះជា
ប្បធានធិប ី កូតរ ៉ាខាងតជើងដដដល  ិងតរៀងរ ូ ចាប់តាាំងពីនន ាំ១៩៩៤េក ពីតប្រេះេុ តពលស្លា ប់ តោកប្ ូវ
បា តគប្បសិ ធនេ  ិងកាំណ ់តោយចាប់កូតរ ៉ាថាជា «ប្បធានធិប ី ឬជាប្បេុខរដឋអេ ៈ»។ 

តោក គីេ បា ដឹកនាំប្បត សកុេមុយ ិសាេួយត េះរស់តៅយ៉ាងឯតកាកនុងតោក តោយកា ់ផ្តា ច់កូតរ ៉ាខាង តជើង
ពីពិភពតោកខាងតប្ៅ  ិងប ា តយបាយតលើក ាំតកើងខាួ ឯង  ិងប្គួស្លរប្ កូលគីេ។ េិ ខុសពី ប្បេុខ
ដឹកនាំផ្តា ច់ការតសេងត ៀ ត ើយ តោកប្ ូវបា ផ្តា ច់សង្ហា រតោយជាំងឺគាាំងតបេះដូងតៅថ្ងៃ ី៨ ដខកកកោ នន ាំ
១៩៩៤ កនុងវយ័៨២នន ាំ។ 



អគាេគាុត ស ៍ គីេ អីុលសុង (តវវង) ជាេួយកូ ប្បុស គីេ ជុងអីុល  ិងស្លកសពរបស់គា ់ 

  

៨. Augusto Pinochet តេដឹកនាំប្បត សឈលីី (១៩១៥ ដល់២០០៦) 

តោក Augusto Pinochet បា ចាេយកអាំណាចតាេរយៈរដឋប្បាររតយធាេួយកនុងនន ាំ១៩៧៣។ កនុងកាំ ុង
តពលកា ់អាំណាច បុរសកាំណាចរូបត េះបា សមាា ប់ ចាប់ឃុាំឃាំង  ិងតធវើទារុណកេមប្បជាជ  ខាួ រាប់រ ់ន
ក់។ 

Pinochet បា ខាា  តចញពីអាំណាចតោយការតបាេះតនន  តាេរតបៀបប្បជាធិបត យយេួយ ត ើយតោក ប្ ូវបងាាំ
ចិ ាប្បគល់អាំណាចឲ្យតោក Patricio Aylwin Azócar តោយស ាិវធីិ។ អាំតពើរតោភសិ ធិ េ ុសេដដលតោក
បា តធវើកនុងតពលកា ់អាំណាច បា ធាា ក់េកតលើរូបតោកវញិ។ តោកប្ ូវបា ោក់ឲ្យ ជាប់ឃុាំឃាំងកនុងសាេះ តៅ
ប្បត សអង់តគាសកនុងនន ាំ១៩៩៨ ត ើយប្ ូវបា សតប្េចឲ្យប្ លប់តៅប្បត ស កាំតណើ  វញិតោយត  ុសល
ពាបាលសុខភាពតោយជាំងឺវតងវងវង្ហវ  ់។ 

ដាំតណើ រការសាូវចាប់តចេះដ ប ា សុខភាពរបស់ជ ផ្តា ច់ការរូបត េះតចេះដ ប ាធាា ក់ដុ ោបត ើង។ តៅថ្ងៃ ី ៣ 
ដខធនូ នន ាំ២០០៦ ពីរដខតប្កាយតោកប្ ូវបា តចា ប្បកា ់ពីប ចាប់ជាំរ ិ៣៦ករណី ការតធវើទារុណកេម តលើអនក
ប្បនាំង២៣ករណី  ិងឃ កេម១ករណី កនុងវយ័៩១នន ាំត ើយ តោក Pinochet ប្ ូវបា វាយ ប្បាររតោយ
ជាំងឺតបេះដូង។ េួយសបាា  ៍តប្កាយេក គា ់បា ោចាកតោកតោយជាំងឺតបេះដូងទាាំង េិ ទា ់បា ប្បកាស
ស្លលប្កេពីប ឧប្កិដឋរបស់ខាួ សង។ 



តោក Augusto Pinochet តពលតៅមា អាំណាច  ិងស្លកសពគា ់ោក់កនុងកាា រេឈូស 

  

៩. Nicolae Ceausescu តេដឹកនាំកុេមុយ ិសាប្បត សរ ៉ាមូា៉ា  ី (១៩១៨ ដល់១៩៨៩) 

តប្កាយត ើងកា ់អាំណាច១២នន ាំ ជីវ ិរបស់តេដឹកនាំកុេមុយ ិសាចុងតប្កាយបាំសុ របស់រ ៉ាូមា៉ា  ី រូបត េះ បា 
បញ្ច ប់តៅថ្ងៃបុណយប្គីស្លម ស់ដ េាងកនុងនន ាំ១៩៨៩។ តប្កាយសាុេះកាំ ឹងរបស់ប្បជាជ កនុងដខធនូ តៅថ្ងៃ ី២១ ដខធនូ 
តោក Ceausescu បា ពាយេ ិយយលួងតោេតៅប្បជាជ តដើេបីប ថយកាំ ឹង ប៉ាុដ ាប្ ូវ  ួលការតសើច
ចាំអកពីប្បជាជ វញិ។ តោយេិ អាច ប់ ល់ ឹងការប្បនាំងពីប្កុេឧទាា េ  ិងប្បជាជ បា  េួយថ្ងៃបនា ប់
គា ់  ិងភរយិបា តភៀសខាួ តោយឧ ធមាា គចប្កេួយតប្គឿង។ ប៉ាុដ ាស្លវ េីភរយិទាាំងពីរប្ ូវបា ចាប់ខាួ 
តោយទាារ   ិងយកតៅជាំ ុាំជាំរេះ តោយកា ់តទាសប្បាររជីវ ិពីប ប្បល័យឧប្កិដឋកេមប្បនាំងេ ុសេជា ិ 
 ិងប ពុករលួយ។ 

គា ់ប្ ូវបា តគចងថ្ដដសែក ឹងជញ្ជា ាំង ត ើយគា ់ពាយេតរ ើខាួ ជាេួយចាំណងដ េិ អាចតៅរួចត ើយ។ 
តប្កាយតពលប្បាររជីវ ិតោយការបាញ់សមាា ប់ សមាជិកថ្ អនកប្បាររជីវ ិមាន ក់បា តរៀបរាប់ថា “តោក
អ ី ប្បេុខរដឋរ ៉ាូមា៉ា  ី រូបតនេះបា សាំ ឹងតេើលេកតោក តោយដឹងថាខាួ ឯងពិ ជាស្លា ប់ជ ផ្តា ច់ការរូបតនេះ
ក៏ស្សក់ ឹកដភនក”។ 



អ ី ប្បេុខរដឋរ ៉ាូមា៉ា  ី Ceausescu  ិងស្លកសពគា ់តប្កាយប្បាររជីវ ិ 

  

  

សូេអា ៖  ត ើតេដឹកនាំផ្តា ច់ការ កនុងតោក១៣រូបស្លា ប់ យ៉ាងដូចតេាច? «ភាគ2»  ិងសូេរង់ចាាំអា វគា ី៣ 
ដដលជាវគាបញ្ច ប់ ត ើយតោកអនក ឹងដឹងពីវាសនតេដឹកនាំផ្តា ច់ការ៤រូបចុងតប្កាយ។ 
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