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សណ្ឋា ន  និ ង  គោលការណ៍  

អារម្ភកថា 

យៅកនងុ ជីវិតភាព នយោបាយ1 ការស្រុងស្រយត័ន របស់ អ្នកនយោបាយ គឺ យជៀសយវៀង កុុំ
ឲយោលការណ៍ នយោបាយ កាា យជា សណ្ឋា ន នយោបាយ យស្រោះ ជា ការខ្ស្រផ្លា សព់ ី
ចលនារយវើក យៅជា ចលនា ម្និកយស្ម្ើក។ មានកាលមាោះ សណ្ឋា ន វា យ្វើយអាយស្កនិ នូវ ការ
ស្តិោះរោិះរយវៀស (pensée active) ខ្ែល វា ផ្ទុយព ី្ម្ែជាតិ របស់ ម្នុសស ជា សតវយោក
ខ្ែលយចោះគតិពចិារណ្ឋ។ មានយពលមាោះ យោលការណ៍ មាន សទិសភាព នឹង ម្ចាា ចិនាត
(mal pensant) យស្រោះយស្គឿងផ្សុំ គុំនិត វា ម្និសម្តាម្នឹង ចុំយណ្ឋទ នន បញ្ហា ។ ខ្ត
យោល ទុំងពីរយនោះ ក ៍វាមាន តនម្ា សជឈនតកិៈ2   និងមានម្ុមងារជា ស្រយោជន ៍យរៀងៗមាួន។ 
សណ្ឋា ន វា អាចជា របង ការររ ឧតតម្គតិ ែូចោន នឹង យោលការណ៍ វា អាចជា ឫទធអិា
ថកុំបាុំង(mystique) ការររ តនម្ា នន សកម្ែភាភ, មានកាលមាោះ វាសស្រុំ យៅវិញយៅម្ក 
ែូចចតិតនងឹកាយ យៅកនុង ម្យនារស្តសត (esprit) នន ការការររ ស្រយោជន៍ ទូយៅ។ យៅកនុង
ជីវិតភាពនយោបាយ វា ទុំងពីរ មាន ភាពចស្ងងូចស្មាស់ យស្រោះវា អាស្ស័យយៅយលើ យោល
គុំនតិ នន អ្នកនយោបាយ ខ្ែល យស្ចើន ជា អ្នក មាន ឫទធអិាថកុំបាុំង ែបតិនយោបាយ វា 
ជា ឫទធិអាថកុំបាុំងរួចយស្សចយៅយ ើយ។ ជាទូយៅ អ្វជីាជុំ យនឿយស្ចើន ជា ឫទធិអាថកុំបាុំង យស្រោះ
ជា ម្ម្ងាា រ (propriété en soi) ឬ ជា លកខណសម្បតតិ របស់រូបធាតុ (propriété) របស់
មាួនផ្លទ ល់។ សុំនួរ សួរថា យតើ សណ្ឋា ន នយោបាយ នងិ យោលការណ៍ នយោបាយ ជា 
ជុំ យនឿ ឬ ជា អ្ុំយពើ យៅកនុង នយោបាយ ? ចយម្ាើយ គថឺា វា មាន អាការ ទុំងពោី៉ា ងយនោះ, យបើ 
ជា អ្ុំយពើ គឺជា សកម្ែភាព ខ្ែល យគ អាចយម្ើលយ ើញ នងឹ ខ្ភនក, យបើជា ជុំ យនឿ យគ អាចយល់
ែឹង យស្រោះវា ជា ស្រភព នន អ្ុំយពើ ខ្ែលកុំពុងយ្វើ ែចូោ៉ា ង អ្ុំយពើលអ អាច យកើតមានបាន លុោះ
                                                      
1 ជីវតិភាព នសោបាយ= La vie politique។ 
2 សជឈនត ិកៈ=ដែលមានសៅកន ុងខ្ល នួ ; intrinsèque។ 
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ស្តា អ្នកយ្វើ មាន ចតិត យជឿយលើ ជុំ យនឿលអ ែូយចនោះ ជនផ្លត ច់ការ ម្និអាច ជា អ្នកែឹកនាុំ មាន យស
ចកតសីរបុរសទន បានយនាោះយ ើយ, ជន ខ្បបយនោះ យបើយ្វើទន គឺ យ្វើ យែើម្ប ី យបាយ យក 
ស្រយោជន៍ ផ្លទ ល់មានួ ខ្តប៉ាយុណ្ឋណ ោះ។ 

សណ្ឋា ន នយោបាយ វា អាច មាន ចរកិលកខណៈ ជា ទែិាិ  (dogme) ែចូ ជា ទិែាិ
រសនា ខ្ែលម្ិនអាច ខ្កនចនបាន យនាោះយ ើយ យស្រោះ វាអាច រ ុំរយ ររជាតិ របស់មានួ 
ខ្ែល ជាតនម្ា សជឈនតកិៈ ែូច យគ នចន ស្កូចឆ្មែ  យអាយបាត់ ជាតជិូរ យនាោះឯង ខ្ែល នាុំ ឲបាត់
ជាតិ្ ម្ែជាត ិរបសវ់ា។ ខ្ត អ្នកមាោះ យលថ់ា ទែិាិ  ជា ស្ទឹសតី បយងាើតយ ើង យដ្ឋយម្នុសស ែូយចនោះ
អ្វី ជា ម្នុសស គឺ អ្និចចុំ, អ្វជីា ្ម្ែជាតិ គឺ អ្នចិចុំ។ ការោែ ន យថរយៅនតិយយនោះឯង ខ្ែល អាច 
យ្វើអ្នុមាន បានថា យម្ាោះ នរណ្ឋ យល់យ ើញ ថា ទែិាីរសនាកតី សណ្ឋា ននយោបាយកតី ជា 
គុំនតិ ឥតអាច ខ្កខ្ស្របាន ជា ការយល់ស្ច ុំ, យទោះប ីស្ពោះពុទធ ក ៍ស្ពោះអ្ងគ ស្គងទកុថា សកិាខ
បទរបស់ស្ពោះអ្ងគ មាន កុំរតិយពលយវោ ស្តឹម្ខ្ត ស្រុំរនឆ់្មន ុំ ខ្តប៉ាុយណ្ឋណ ោះ យស្រោះ ស្ពោះអ្ងគ ខ្ផ្អង 
យៅយលើ ទសសនៈ នន អ្នចិចុំ នូវ អ្វី ស្គប់ោ៉ា ង មាន យៅកនងុ យោកយនោះ។ ែចូោន នងឹ អ្វរន
នន របប កុម្ែយុនិសត យៅ ស្រយទស រុសស ីនងិ អ្ឺរុបខាងយកើតបញ្ហច ក់ នូវអ្នចិចុំ នន សណ្ឋា ន
នយោបាយ យនាោះខ្ែរ។ យបើខ្មែរយយើង យក ស្ររទ អ្ងគគរវតថ ម្កពចិារណ្ឋ យលើ សណ្ឋា ន 
នន លទធិនយោបាយ យៅ ជុំនាន់យនាោះ យតើ នរណ្ឋ អាចយជឿបាន ថា ឫទធ នុភាព នន ម្ហានគរ
ខ្មែរ អាច រោយបាន រ តូ បាត់សនូយ ពី រែ រតីខ្មែរ អ្ស់យស្ចើនសតវតស។ 

សណ្ឋា ននយោបាយ យៅកនុង ចលនា ថាម្វន័ត គឺ ជា អ្ុំយពើ នន ការការររ ែូចជា ខ្មស
បនាទ ត់ ការររ កងទ័ព ខ្ែល មាន ចលនា យៅ ចុំយរោះ ការវាយស្រហារ របស់ខាែ ុំងសស្តវូ 
យែើម្ប ីតស្ម្ូវមានួតាម្ រថ នភាព នន សម្រភមូ្ ិែូយចនោះ សណ្ឋា ន ខ្បបយនោះយ ើយ ជាអ្ុំយពើ យស្រោះ
វាជា កុំខ្ពងចលតផ្ង ជា កមាា ុំង នន ការវាយស្រហារផ្ង ែូចជា កងឯកភាពរថយស្ោោះយៅកនងុ
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សម្រភូម្ិ។ សណ្ឋា ននយោបាយ ចលត គជឺា រនាទ  (échafaudage) សុំរាប់បយងាើន យោល
ការណ៍ នយោបាយ។ 

យោលការណ៍ ជា ម្យនាគម្វិជាា  សុំរាប់ ចលនានយោបាយ ឬ ចកខុវិសយ័ ខ្ែលអាចយ្វើ
បាន យស្រោះ អ្ុំយពើ នយោបាយ គឺ ចាុំបាច់ ស្តូវយ្វើ ឲបានសយស្ម្ច នូវ អ្វី ខ្ែល អ្នកនយោបាយ 
សនា ថា នងឹយ្វើ, ែូយចនោះ យោលការណ៍នយោបាយ ម្និខ្ម្នជា ទសសនវិជាា  សុំរាប់ពចិារណ្ឋ
រក យ តផុ្ល យែើម្ប ីបញ្ហា  សុទធរត យនាោះយ ើយ ខ្ត វាជា សកម្ែភាព យក ឧតតម្គតិ មាន 
យៅកនងុគុំនិត ម្កអ្នុវតត យៅកនងុសងគម្។ អ្វីខ្ែលជា ម្យនាគម្វិជាា  គឺជាកចិចការ ម្្័យតណ្ឋស ់
យស្រោះ វា ស្តូវមាន ស្កម្សលី្ម្៌ (règle éthique) របស់ វាផ្លទ ល់ យៅកនុង យោលសលី
្ម្ ៍នន សងគម្ ែូយចនោះយ ើយ បានជា យៅកនុង នាយក្ម្៍ បូរាណ របស់ អ្នកែឹងនាុំខ្មែរមាន 
កុំណត់ ជា កាតពវកចិច ៦ ោ៉ា ង៖ មមា (យសចកតអី្ត់្ ន់) ជាគរយិៈ (យសចកតីភាា ក់រលកឹយរឿ
យៗ) ឧដ្ឋា ន (យសចកតីឧសា ៍មនោះខ្មនង) សុំវិភាគ (ការខ្ចករខ្លកឬការរ ុំខ្លកឲនូវវតថុយផ្ស
ងៗ) ទោ (យសចកតអីាណិតអាសូរស្តាស្រណីយគ) ឥកខណ្ឋ (ការរ ុំនពយម្ើលមសុស្តូវ)។ 
អាស្ស័យយ តុយនោះ បានជាយគ ទកុ យោលការណ៍នយោបាយ ជា ររជាតិ នន អ្ងគការ
នយោបាយ ខ្ែលមាន អ្នកែឹងនាុំ និងសមាជិកមាន ក់ៗ មាន សីល្ម្៍ នងិ មាន កាតពវកចិច។ 
គណរស នយោបាយ ម្និ អាច ជាទ ី សងឃមឹ្ យបើ មាួនោែ ន យោលការណ៍ នយោបាយ 
ចាស់ោស់ យ ើយ មាន អ្នកែឹកនាុំ ោែ ន សលី្ម្៍ នូវ ម្ិនរគ ល់ កាតពវកចិច របសម់ាួន ជា 
ស្រម្មុ (leader)។ ស្ោន ់ខ្តបានយ្វើ កចិចការ បុំយរ ើជាតិ យទោះបី យស្ចើនោ៉ា ងណ្ឋ ក៍យដ្ឋយ ម្ិន
ខ្ម្ន ជា លមិតិអ្នុញ្ហា ត យអាយ យម្ែឹកនាុំ ស្រស្ពតឹត អ្ុំយពើ អ្សលី្ម្៍ នងិ បុំរនចាប់ យនាោះ 
បានយ ើយ។ យម្ែឹងនាុំ លអ គឺ ជា បគុគល ឥតយខាច ោះ យស្រោះ មានួ ម្និអាច មានដ្ឋច់ខាត នូវ អ្វ ី
ខ្ែល ជា ម្នទិលសងសយ័ យលើ រូបមាួន និង មាន ម្នទភាព (naïveté) ែបតិ មានួ ជា អ្នកនាុំផ្ាូវ
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ផ្ង និង ជា គុំរផូ្ង។ យទវលកខណៈ យនោះឯង ជា បុគគល ឯកឧតតម្ សុំរាប់ អ្នកទុំងពួង ទុកអ្នក
ែឹកនាុំ ជា បជូនីយបុគគល។ 
   

សណ្ឋា ន នយោបាយ យៅ ស្សុកខ្មែរ 

យៅស្សុកខ្មែរ មាន សណ្ឋា ន នយោបាយ យស្ចើន   ែចូោ៉ា ង ៖ 
បកខពន័ធ3ននរាជា (royaliste), បកខព័នធននស ីន ុ (Sihanoukiste), បកខព័នធនន នុខ្សន
(Hunseniste), បកខពន័ធននគណបកស (Partiste) ។ល។ យបើនោិយ ជា រកយ រម្ញ្ា
វិញ យគ ថាជា ជុំ យនឿ ផ្លា បម់្ុម យៅយលើបគុគល ឬ វតថអុ្វមី្ួយ។ ជុំ យនឿផ្លា បម់្ុម យនោះ វាឃាត់ ម្និ
ឲមាន បចចយវកខណៈ (ការពិចារណ្ឋ) រកការពតិ យៅកនុងគុំនិត យ ើយ កជ៍ា បាតប័ស្ត4 យៅ
ចុំយរោះម្មុបញ្ហា  ខ្ែលមាន ជុំ យនឿ យជឿថា ស្តូវខ្តមាន យម្ែឹកនាុំ ជា អ្ភិសតិតជន (homme 
sacré) យទើបអាច យដ្ឋោះស្រយបាន, ជុំ យនឿខ្បបយនោះ វាែចូជា ការយោរពអ្ភសិតិតជន5 ខ្ែល 
យស្ចើនមាន យៅកនុង សងគម្  ួសសម្យ័ ឬ របបសកតភិូម្។ិ បកខពន័ធ… (…iste) យនោះឯង
ជា សណ្ឋា នយនាយបាយ អ្វិជាមាន ខ្ែល យយើងយលើក ឧទ រណ៍ម្ួយ ម្ក រ ុំលឹក សុំរាប ់
យកម្ក ពចិារណ្ឋ: យម្ែឹកនាុំ គណបកសស្រឆ្មុំង យៅយពល យ្វើ ម្ទីិង ម្តងៗ យគ អ្ងគុយយលើ 
យៅអ្ ីកតិតិយស ែចូ បលាង័ ទុំយលើ យវទិកា ែូច យសតច ឬ យ្វើ ឫកែចូ នរនិទ6 យៅម្ុម ស្រជាជន
្ិបយតយយ។ កងវោះភាពជា ជនរម្ញ្ា យនោះឯង ជា សណ្ឋា ន អ្វិជាមាន ជាក់ខ្សតងម្យួ។ 
យៅអ្ ីកតិតិយស យគ យស្រើយៅកនងុ ពិ្ី ជា ផ្ាូវការ ខ្ែល ជា ពិ្ី របស់រែា សុំរាប់ យអា
យកតិតិយស ែល់ ម្ុមងារ ជាផ្ាូវការ ែល់ អ្នកតុំណ្ឋង នន នតីិរែា។ យៅកនងុ ស្រយទស ស្រជា្ិ

                                                      
3 បកខព័នធ= អ្នកដែលមានចិតតសម ័គ្រចំស ោះមនុសស ឬ កិចចការណ្ឋមួយ។ 
4 បាតប័គ្ត= ការលោះបង់សទិ្ធិសោយអ្នកណ្ឋមាន ក់ ; Résignation។ 
5 ការសោរអ្ភិសិតតជន= culte de personnalité។ 
6 នរនិទ= អ្នកដែលជាធំសលើអ្ស់ជន, ដែលជាមាច សន់នមនុសស។ 
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បយតយយ យៅយពល ស្រជុុំ  គណបកស យគម្ិនខ្ែលមាន យៅអ្ី កតិតិយស លយយចញដ្ឋច់ ែចូ ប
លា័ងយសតចយនាោះយ ើយ, រយបៀបខ្បបយនោះ មាន ខ្ត យៅកនុង ចលនាកមុ្ែុយនិសត។ យៅស្សុកខ្មែរ
អ្នកនយោបាយ ោត់យៅមានចរកិ ទុកោត់ ជា មាច ស់នន ស្រជារាស្តសត, ចរកិែុោះខ្សាយនោះយ ើយ
ខ្ែល ជា ពនាឺឆាុោះ (reflet) ម្កយលើ រាលទ់យងវើ របស់ោត់ ឥតែឹងមាួន យៅចុំយរោះម្មុ ស្រជា
ពលរែា យនាោះឯង ខ្ែល យគ យៅថា វរប្ម្៍ អ្នក្ុំ។  
 សណ្ឋា ន អ្វិជាមាន ម្ួយ នន អ្នកែឹកនាុំ គណបកសនយោបាយ គឺ បកខពន័ធននការយបាោះ
យឆ្មន ត (électionistes) ទុក គណបកស ជា បកស គតិ ខ្ត ពីការយបាោះយឆ្មន ត ម្តងយ ើយម្តង
យទៀត (R-électioniste) ោែ ន យពលរោល យ ើយ ឥតស្រកបយដ្ឋយលក័ខមណ័ឌ ។ ឪហាត
(obstination) យនោះ គឺជា សញ្ហា  បងាា ញថា អ្នកែឹកនាុំបកស ម្និខ្ម្នជា អ្នកស្រជា្បិយតយយ
និយម្យនាោះយទ ខ្តផ្ទយុយៅវិញ ពកួោត់ ជា បកខព័នធននស្រជា្ិបយតយយ (démocratisme) 
មាន គុំនតិស្ច ុំ ថា ការយបាោះយឆ្មន ត ជាែុំ យណ្ឋោះស្រយ ស្គប់ បញ្ហា នយោបាយ និង សងគម្
យៅស្សុកខ្មែរ; ខ្តការពតិ នីតិវិ្ី នន ការយបាោះយឆ្មន ត ស្ោន់ខ្តជា ការស្រកតួកមាា ុំងនយោបាយ7

តាម្សនតិវិ្ ីខ្តប៉ាុយណ្ឋណ ោះ ែយូចនោះ ស្តូវមាន ជា បឋម្ ចាប់យបាោះយឆ្មន ត ស្តឹម្ស្តូវ, អ្ងគការ យរៀបចុំ
យបាោះយឆ្មន តឯករាជយ យ ើយនឹង អ្ងគការយតុតិ្ម្ក៍ុំពលូ ស្រកបយដ្ឋយ ឧយបកាខ  (impartialité) 
សុំរាប ់វិនចិា័យ នូវ ភាពម្និស្រស្កត ីនន ការយបាោះយឆ្មន ត។ យដ្ឋយយោង យៅយលើ រាល់ ការយបាោះ
យឆ្មន ត កនាងម្ក យយើងយ ើញថា ល័កខម័ណឌ  ខ្ែលបានយរៀបរាបខ់ាងយលើ ម្និស្គប់ស្ោន់ ខ្ែល
ម្ិនអាច ទុក ការយបាោះយឆ្មន ត យៅស្សុកខ្មែរ ជា ការយបាោះយឆ្មន តស្តឹម្ស្តូវ ស្សបតាម្ គុំនិត ស្រជា
្ិបត ី បានយនាោះយ ើយ។ យ តុយនោះយ ើយ កនងុ ការស្រកតួកមាា ុំងនយោបាយ ជា បឋម្ ស្តូវ
ខ្សវងរក ស្គប់ លក័ខមណ័ឌ  ខ្ែលអាច យអាយមាន ការយបាោះយឆ្មន តស្តឹម្ស្តូវ ម្និខ្ម្ន ចាុំ យបាោះ
យឆ្មន តរួច សុុំនាុំោន  គតិ បនតយៅយទៀត យស្រោះ គតិ ខ្បបយនោះ វា  សួ យពលយវោ បាត់យៅ

                                                      
7 ការគ្បកួតកមាល ំង នសោបាយ : Rapport de force politique។ 
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យ ើយ ; រួចកុុំនាុំោន សងឃមឹ្ ថាមាន បរយទស ជា ម្ហាអ្ុំណ្ឋចកតី ជា ស គម្អ្នតរជាតិកតី យគ
នឹងម្កជយូ យដ្ឋោះស្រយបញ្ហា ខ្មែរ យអាយខ្មែរ។ យបាោះយឆ្មន តខ្បបយនោះ ជា ការស្រឆ្មុំងនងឹស្រជា
្ិបត ីខ្តប៉ាុយណ្ឋណ ោះ។ 

សណ្ឋា នអ្វិជាមាន របស់ អ្នកែឹកនាុំ គណបកស សយស្តងាគ ោះជាតិ គឺ មានយៅកនងុ រកយ
យរា ក «ម្និយឆាើយនងិម្ិនយ ា្ ោះ» យស្រើយៅកនុងគុំនិត ជា បកខពន័ធននសនតភិាព (pacifiste)។ 
តាម្ពិត គឺ ជា គុំនតិ យក «ភ័យ ម្កយ្វើជា វិនយ័» សុំរាប់ សនសុំសមុ ឬ ជា ការរួម្គុំនតិ 
កនុង អ្ុំយពើ ទុចចរតិ យស្រោះ ជា ការយបើក សទិធិ ជា តុណាី  (tacite) យអាយ គណបកសកានអ់្ុំណ្ឋច 
បុំរនចាប់ ស្គប់ខ្បបោ៉ា ង យស្រោះ តុណាី ភាព (យៅយសងៀម្) ឬ ោែ នស្រតកិម្ែ យៅកនុង ជីវិតភាព
នយោបាយ យគទុកជា ការរួម្គុំនិត។ ែូយចនោះ បកខពន័ធននសនតិភាព គឺ ជា កុំភរ ក ុក ពីរជាន់
ែល់ស្រជាពលរែាខ្មែរ គឺ ក ុក ខ្មែរោន ឯងផ្ង និង អ្នកស្កផ្ង ខ្ែលកុំពងុ រស់យៅ កនុង ម្ហា
ទុកខស្គប់ខ្បបោ៉ា ង។ ននិាន ការ នយោបាយ នន បកខពន័ធននសនតភិាព សពវនថង គឺ ពួកោត់ នាុំោន
យែើ រ ពនយល់ រាស្តសត កុុំយអាយ យ្វើសកម្ែភាពនយោបាយ យ ើយគិតខ្ត យរៀបចុំ ម្លូដ្ឋា ន យែើម្ប ី
ចាុំ យបាោះយឆ្មន ត ជានិរនត ហាក់បី ែូច ជា ទកុ ស្រជាជនខ្មែរ ជា កនូយកែង ស្តូវបញ្ចូលវឹលស្ត ប់
យៅ កនុង សិកខមានកាល (noviciat) យែើម្ប ី ឲរគ ល់ សិទធិ និង ករណីកិចចជា ពលរែា 
(citoyen) ខ្តយភាចគតិថា ស្រជាពលរែា ធាា ប់យបាោះយឆ្មន ត ៥ អាណតតិ រួចម្កយ ើយ។ និនាន ការ
យនោះ គឺ ស្ោន់ខ្តជា ការបញ្ហច កប់ខ្នថម្ នូវ ការ យក ភ័យខាា ច យ្វើជា វិនយ័ របស់ បកខពន័ធ
សនតភិាព យនាោះឯង។ សកម្ែភាព ខ្បបយនោះ មានយៅខ្ត កនងុ របប ផ្លត ច់ការ អ្នុវតត ពិ្ សី្រជា្ិ
បយតយយ (démocrature)8 គឺថា យក លទធិស្រជា្បិយតយយ ម្ក បយញ្ហា ត ស្រជាពលរែា ជា
ពិ្ ីឧឡារកិ ជា ពិយសស ការយបាោះយឆ្មន ត ខ្ត ជា ការខ្កាងកាា យ ឬ បស្តងគបក់ិចចខ្តប៉ាុយណ្ឋណ ោះ។  

                                                      
8 ពិធីគ្បជាធិបសតយយ= Démocrature ជាគ្ទឹ្សត ីនសោបាយថ្មី ដែលពួកអ្នកផ្តត ច់យកមនអ្នុ
វតតសោយសគ្បើលទ្ធិគ្បជាធិបសតយយ ោម នសារជាតិគ្បជាធិបសតយយ។ 
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សណ្ឋា ន អ្វិជាមាន ម្ួយយទៀត គឺ បកខពន័ធនន  ុនខ្សន ខ្ែល ជា អ្នក បុំយរ ើ ស្រយោជន ៍
យយៀកណ្ឋម្ យស្រោះ ជា ជនខ្មែរទុំងយនាោះ បានទទលួ កនស្ម្ នងិ បណុយស័កា ពី យយៀកណ្ឋម្ 
ែបតិ ស្សកុខ្មែរ សថិត យៅយស្កាម្ ការស្តួតស្តា នន ម្ស្តនតយីួន ខ្កាងមាួនជា ម្ស្តនតីខ្មែរ។ ពកួ
យនោះ នាុំោន បុំផ្លា ញ្នធាន ្ម្ែជាតិខ្មែរ នងិ ស្រស្ពតឹតិ អ្ុំយពើ ពុករលួយ រ តូជាតិរោយ, ខ្បង
ខ្ចក ទឹកែីខ្មែរ ជាសម្បតត ិឯកជន, ខ្តងតាុំងកនូយៅមានួ ជា ឧតតម្យសនីយ ឬ ឯកឧតតម្ យ្វើ
ជា ជនអាន់ស្ជី ឬ យម្យកាា ង ពួកជនទចុចរតិ យៅកនុង ស្កសួង និង កនុង កងទព័ជាត។ិ សណ្ឋា ន
បកខពន័ធ  នុខ្សន ជា យសចកតីស្សឡាញ់ ខ្កាងកាា យ យស្រោះ ជា អ្នក យរតាម្មយល់ នថងយនោះ យ្វើជា 
ស្សឡាញ ់  ុន ខ្សន យស្រោះ យយៀកណ្ឋម្ យគ ការររ   ុន ខ្សន ខ្ត នថងខ្សអក អាចនងឹែូរ
ចិតត ស្សឡាញ់ តឯួងថែី  ខ្ែល យយៀកណ្ឋម្ យគ យស្ជើសយរ ើស ឲយែើ រតថួែី ។ យបើនោិយ 
ជា សយងខប គថឺា បកខពន័ធ  ុនខ្សន គឺ ោែ នអ្វីយស្ៅព ីស្សយមាល នន បកខព័នធននយួន យនាោះឯ
ង។ យៅ ស្សកុខ្មែរសពវនថង ែុំ យណើ រ នន យនួូបនីយកម្ែ ននសងគម្ខ្មែរ ម្កែល់ែុំណ្ឋក់ការ ចុង
យស្កាយបងអស់ ខ្ែលម្ិនអាចវឹលស្ត បថ់យយស្កាយវិញបាន យនាោះយ ើយ។ យតើជា កម្ែវាសនា
យគចម្ិនរួច (fatum) របស់ ជនជាតិខ្មែរ ? 

ចយម្ាើយ វា អាសសយ័ យៅយលើ ជីវកមាា ុំង (force vive) នន ស្រជាពលរែាខ្មែរ, ហា ន រាន
ទីនងឹ អ្ុំណ្ឋចយួន យៅស្សុកខ្មែរ ; យបើ ខ្មែរ ខាា ច គឺ ជាតិ រា ប,់ យបើ ខ្មែរ កាា ហាន ជា អ្នក
ការររជាត ិ គឺ ជាតិ រស។់ សពវនថង ខ្មែរ ចាញ់ កមាា ុំងបាយយនួ យស្រោះ អ្នកែឹកនាុំ នងិ អ្នក
នយោបាយខ្មែរ ជា ម្នសុសលងង ់យ ើយ យចាលយម្សៀត។ ែូយចនោះ យៅកនុង ជីវកមាា ុំង គឺ ខ្មែរ ម្និ
ស្តូវ ចាញច់ិតត, ម្និស្ពម្ចុោះញ៉ាម្, ចងជាកមាា ុំងជាតិ ខ្ែលជា កមាា ុំងតស ូ រ ុំយដ្ឋោះជាតិ កនុងនាម្
ជា ពលរែា អ្នកយសនហាជាតិ។ បកខព័នធនន  នុខ្សន ោែ នស្គិោះ នយោបាយ យនាោះយ ើយ, វា 
ឈរបាន យដ្ឋយររ យស្រើ កមាា ុំងយភរវកម្ែរែា គថឺា យស្រើអ្ុំណ្ឋចរែា សុំរាប់ ជិោះជាន់ស្រជា
ពលរែា ខ្តប៉ាុយណ្ឋណ ោះ។ យោក   នុ ខ្សន ោតន់ិោយថា ោត់យ្វើ នាយករែាម្ស្តនតីរ ូត ោត់
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មចឹលយ្វើ ; យយើងក៍យល់យ ើញែចូោត់ខ្ែរ ថា ោត់ យ្វើ នាយករែាម្ស្តនតី រ ូតែល់នថងរា ប់ យបើ
ោត់ យ្វើ ជា អ្នកបុំយរ ើ ស្រយោជន៍យនួ យៅស្សកុខ្មែរ។ យតើអ្វីយៅជា យមាទនភាព របស់ោត់ជា
កូនខ្មែរ ?   

សណ្ឋា ន នន បកខពន័ធននរាជា មានកុំរតិ យៅខ្ត កនងុ រាជវងានុវងស ស្ទុឌយស្ទម្ ខ្ែល យយៀ
កណ្ឋម្កមុ្ែុយនិសត យគ យកម្ក ទឹម្ ជាម្យួនងឹ បកខពន័ធ  នុខ្សន យែើម្បអី្សូ រទោះ យនួ
កុម្ែយុនសិត យៅ កម្ពុជា។ សណ្ឋា ន យនោះ គឺ ជា ែយងាើម្ ចងុយស្កាយបងអស់ ននរាជានយិម្ បាក់
រា ប ខ្ែល កុំពងុ ទុុំ យលើ ខ្ម្កយឈើ ចនិ/យនួ កមុ្ែុយនិសត, មាន យសតច, ស្ពោះអ្ងគ រស ់ជា
ទីងយមាង ; យម្តចកែ៍ូយចនោះណ្ឋ៎ា  ? កុុំថាយ ើយ ខ្ត រាស្តសត ស្ករហាម្ សពវអ្យនាើ កនងុនគរ សមូ្ប ី
ជាត ិ ជិតរា ប ់ ក ៍ស្ពោះអ្ងគ ឥត រញ់រា ចុោះ តថយលខា បខ្នថម្ កនងុ ឆ្មន ុំ ២០០៥ ស្រគល់ ទឹកែី
ម្ួយចុំខ្ណកយអាយ យយៀកណ្ឋម្។ រាជកិចច យនោះ នងឹទុក រន ម្វាកនងុស្រវតតិរស្តសតជាតិយមម្រា 
ចងជារែ រត ីថែី  ថា យសតច លក់ ទឹកែី, កបតស់ុំែីមានួ ចារកនងុ សុំបថ កនុងនាម្ ជា ស្ពោះ រាជព
នធុម្នត9 នន ស្កុងកម្ពជុា្បិយតយយ មាន ស្រ ែណ៍បណឌិ ត ជា រកស ីមានយទវតា រកា ស្ពោះ
នគរ ញញឹម្សរយសើរ យ ើយ អ្យញ្ា ើញ ស្ពោះពិរុណ ម្ក យស្រោះ ទកឹម្នត ថាវ យែល់ រាជសុំបថ 
ថា ការររទកឹែីយមម្រា ែល់នថង អ្វរន។  
                   

យោលការណ៍ នយោបាយ យៅ ស្សុកខ្មែរ 

យោលការណ៍ នយោបាយ របស់ អ្នកែឹកនាុំ យ ើយនងឹ អ្នកនយោបាយ មាន ម្លូដ្ឋា ន 
ស្តឹម្ខ្ត រស់ម្យួខ្គ ឬ វរប្ម្៍ យ្វើសនិ។ កងវោះ ចកខុវិស័យ នន អ្នាគត យនោះឯង ខ្ែលនាុំ ឲ 
ជីវិតភាពនយោបាយ ោែ ន គុណសម្បតតិ ទុំង បុគគលកិនយោបាយ និង សលី្ម្។៍ ស្រជា
ពលរែា អ្យធា (peuple en bas) ោែ ន យសចកតទីកុចតិត យៅយលើ អ្នកនយោបាយ យដ្ឋយ
                                                      
9 ពនធ ុមនត= អ្នកមានពូជពងស។  
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យល់យ ើញថា ជាទូយៅ សុទធជា ជនពស្ពួក, យបាកស្រស់ោែ នយអ្ៀនខាែ ស់ យកនយោបាយយ្វើ
ជា អាជិព យែើម្ប ី រស់ មាន យសសក័ាិ ជា ឯកឧតតម្, ជុំទវ, សយម្តច ខ្ែល ជា អ្្ិបស្ត 
(certificat) សុំរាប់ ស្រស្ពឹតត ិអ្ុំយពើ ពកុរលយួ កនងុ យោលការណ៍ «អ្នក្ុំសុតីាម្្ុំ, អ្នក
តូច សុីតាម្តចូ»។ គណបកសកាន់អ្ុំណ្ឋច យក យោលការណ៍ នន អ្ភិវឌឍន៍របស់ រដ្ឋា ភិបា
ល យ្វើជា អ្ភសិម្យ័ (réussite définitive) របស់ រដ្ឋា ភបិាល មានជា ពស័តុតាង ែចូ
ោ៉ា ង យ ដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធ, ឧសា កម្ែ, ម្ជឈម្រណិជាកម្ែ ្ុំយឆើតឆ្មយ, ធានាោរស្គប់វិស័
យ,យភាជនីយដ្ឋា ន-សណ្ឋា ោរទុំយនើបរកផ់្លា យ, ម្នទីរពាបាលយរាគ សម្យ័, ម្ហាវិទាលយ័ 
ស្គបម់្ុមវិជាា , យ ើយនងឹ អ្វីៗ  ស្គប់ខ្បបោ៉ា ង សុំរាប់ បុំយរ ើ យសចកតីស្តូវការ របស់ យភាៀវ
យទសចរណ៍ ស្គបប់ូរ ីមាន យរភន័ភាព បែីូច ឋាន សភាកាស។ ខ្តសុំរទិធនជ (prospérité 
et victoire) យនោះ ក៍ទកុែូច ជា យគយម្ើលយ ើញ ខ្កវ មានទកឹរកក់ណ្ឋត ល ឬ អ្ត់ទកឹរក់
កណ្ឋត ល ែូយចនោះ កងវោះទឹករកក់ណ្ឋត ល គឺយស្រៀបែចូជា៖ 
- យ ដ្ឋា រចនាសម្័ពនធ ពស្ពកួ, យពលយភាៀងធាា ក់ មាន ភក ់លុបបាត់ ខ្មសវិថី, មានរព នអាកាស 
ខ្តោែ ន សណ្ឋត ប់ធាន ប់ នន ចរាចរណ៍ បរបកុោន រា ប់ យពញម្ួយនគរ ; 
- ឧសា កម្ែ, ម្ូល្ន បរយទស, ជា មា៉ា សុនី ជញ្ាក់ កមាា ុំង កម្ែករ-កម្ែការនិ ីទទលួស្រក់
ឈនួលយថាកបុំផ្តុ  ; 
- ម្ជឈម្ណឌ លរណិជាកម្ែ សុំរាប់ វណណៈ ឧកញ៉ា  នងិ ម្ស្តនតពីុករលួយ, មានលយុកាក់ ព ី
របរ ទុចចរតិ, ចរលីោ រកទិញ សពវវតថុ ស្រណិត ែឹកចូលម្កលក់ ពបីរយទស ; 
- ធានាោរ រណិជាកម្ែ សុំរាប់មចីស្រក់ មាន អ្ស្តាការស្រកម់ពស់ យលើសលប់ ខ្ែល ម្ិនអាច
យអាយ អ្នករម្ញ្ា យៅមចីស្រកប់ាន យែើម្ប ីយ្វើ ជា ម្លូ្ន សុំរាប់ ស្រកប របរជីវៈ យស្រោះោែ ន
ធានាការ អ្ភិវឌឍន៍ សុំរាប ់អ្នក ស្រកប របរការ រណិជាកម្ែ ; 
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- ម្នទីរពាបាលយរាគ សម្យ័ ខ្ត ឥតមាន គណុភាព ទុំង បគុគលកិ ពាបាលយរាគ នងិ ខាន ត 
អ្នាម្័យ, ម្និខ្តប៉ាុយណ្ឋណ ោះ មានការយរ ើសយអ្ើង រវាង អ្នកមាន នងឹ អ្នកស្ក, ពាបាលជម្ងឺ តាម្
វិ្ីរែ ន ; 
- ម្ហាវិទាលយ័ឯកជន ែុោះែូចផ្សតិ ខ្តម្និស្សបនឹង យសចកតីស្តូវការ នន ផ្ារការងារ, 
ជា ម្ជឈម្ណឌ លអ្ប់រ ុំ មានយោលយៅ អ្តាថ ករ (but lucratif) កនុងស្រយទសម្យួ ខ្ែល ឋានៈ
ជីវភាព មាន កុំរតិ ទបបុំផ្តុ។ ស្រពន័ធអ្ប់រ ុំ ខ្បបយនោះ  ុចផ្ល យអាយខ្ត ស្គួររ មាន
ម្យ្ាបាយ  ិរញ្ាវតថុ ស្គប់ស្ោន់ សុំរាប់ បង ់នថារោ ខ្ែល នាុំយអាយ កូនអ្នកស្ក ោែ ន
វាសនា នឹងអាច យចញពី ទលទិធភាព តាម្ការយចោះែឹង បានជាដ្ឋច់ខាត។ ជា ពិយសសយៅ
យទៀត កនងុ ស្រពន័ធ អ្ុំយពើ ពកុរលួយ ជាទូយៅ នាុំយអាយ អ្នកមានលយុ និង អ្ុំណ្ឋច អាចទញិ
សញ្ហា ប័ស្ត យអាយ កូនយៅមាួន ខ្ែល ជា ម្ូលយ តុ ននការចុោះ ឋានៈសញ្ហា ប័ស្ត ខ្មែរ យដ្ឋយ
យស្រៀបយ្ៀបនងឹ សញ្ហា ប័ស្ត នន ស្រយទស សមាជីក អាយសអាន(ASEAN) ; 
- កនុងខ្ផ្នក កសកិម្ែ, នយោបាយ រដ្ឋា ភិបាល ោែ ន យោលការណ៍អ្វី យស្ៅពី ជលួែី យអាយស្កមុ្
  ុន បរយទស ភាគយស្ចើន ម្កកាបឈឺ់លក់, ជិករក សិោជាតិ, បុំផ្លា ញ សម្បតតិ្ម្ែជាតិ នាុំ
យអាយបាត់ សម្តា នន ស្រព័នធបររិថ ន (écosystème) យៅកនងុ ស្រយទស នងិ កនងុែុំបន់។ 
កសកិរ ោែ ន ការឧបតថម្ភ ពី ស្កសងួ នាុំយអាយ ស្រជាជន រស់រ ុំពងឹ យលើ ផ្លតិផ្ល កសិកម្ែ 
បរយទស ស្គប់ខ្បបោ៉ា ង ជាពិយសស ស្រយទសយសៀម្ និង យយៀកណ្ឋម្ យែើម្ប ីបរយិភាគ យរៀង
រាល់នថង។ 
- យោលការណ៍ នន នយោបាយ យទសចរណ៍ សុំរាប់ ខ្ត ពកួឈែួញ រកចុំយណញ ោែ ន ខ្ចក
កនស្ម្តាម្ចាប់ ចលូ  បិ ថវិកាជាត ិយ តុខ្ត មាន អ្ុំយពើ ពកុរលួយ ពី យលើ ែល់ យស្កាម្ យៅ
កនុង ជួរ អ្នកែឹកនាុំ។ 
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អ្ភិវឌឍន ៍ស្រយទស គឺជា ការរចុំយរ ើនលតូោស់ នន យសែាកិចច នងិ សងគម្ជាត ិែូច អ្នក-វិទូ
យសែាកិចច (économistes) យ្វើអ្នុរស ែលអ់្នកែឹកនាុំថា យែើម្បយីអាយ សងគម្ មាន សម្
តា លុោះស្តា ភាពសម្បូណ៍ (richesse) នន យសែាកិចចជាតិ វាជា យវវចនៈ នងឹ សភុម្ងគល
 និង សមុុមាលភាព នន ស្រជាជន ខ្ែលយៅថា ការខ្បងខ្ចកភាគ នន រចច់ុំយណញ 
(bénéfice net) ស្តឹម្ស្តូវ រវាង ស ស្ោស-រែា-ស្គួយសែាកចិច10 (ménage), ពុុំយនាោះយទ, 
សកម្ែភាព ននយសែាកិចចជាតិ គឺ ស្ោន់ ខ្ត ជា សកម្ែភាព នន រណិជាកម្ែ របស់ឈែួញទុចចរតិ
គិតខ្ត រកចុំយណញ ខ្ែលមាន អ្នកែឹកនាុំ ពកុរលយួ ជា អ្នកការររ ខ្តប៉ាុយណ្ឋណ ោះ។        

រឯី យោលការណ៍ របស់ អ្នកែឹកនាុំ គណបកសស្រឆ្មុំង វិញ ោត់នាុំោន  ចរស្ចប11 ោែ ន 
ស្ចកយចញ ពី យុទធរស្តសតយយៀកណ្ឋម្, យែើ រយៅយែើ រម្ក កាត់ខ្ត យៅពីយស្កាយឆ្មង យ ពី គណ
បកស កានអ់្ុំណ្ឋច ទុកណ្ឋ មាន ចុំននួ តុំណ្ឋងរាស្តសតយស្ចើន យៅកនុង រែាសភា ក ៍ យៅ ខ្ត 
ញុិញញ៉ាុញ ម្និែឹង ចង ់ យ្វើអ្វមី្ួយ ពតិស្រកែ។ យក ឧបរ្ន (accessoire) យ្វើជា
ម្ូល្ននយោបាយ ែចូោ៉ា ង សុមចតិត ទទួលយក សយម្ាង គណបកសកានអ់្ុំណ្ឋច យែើម្ប ី
អ្ងគយុ យលើយៅអ្ ីស្រធាន យនោះ ស្រធាន យនាោះ ោែ ន កិតតិយស, យ ើយ យបើ គណបកសកាន់
អ្ុំណ្ឋច យគ (ចង)់ យែញយចញ ោែ ន អ្ោរវៈ តាម្ខ្តចិតតយគ ខ្ត មានួ ោែ ន រាស្តសតការររ នាុំោន
យែើ រចុោះ យ្វើម្ុមជូរ, ខ្តនថងខ្សអក យគ យអាយឡាន ម្យួជិោះ នាុំោន  អ្រកមបិកមបុ យភាចគិត ទុកខ
យៅនថងខ្សអក យ ើយខ្សអកម្យួយទៀត យ ើយនាុំោន  ខ្ស្សក កខ្កកករ ថាជា ម្ហាយជាគជ័យ នន 
វរប្ម្៍សនទនា តាម្ រយបៀបបកស្រយ (version) របស់ យោក កឹម្ សខុា ម្តង យស្រោះ 
យោក សម្រងស ីមាន ្ុរៈ យៅ បរយទស។ រយបៀបបកស្រយ យនោះ គឺ សនទនា រយបៀប ភាពគ
គឺថា ម្ិនយឆាើយ ម្និយ ា្ ោះ ; យនោះ ជា ការស្រឌិត ស្ទសឹតីនយោបាយថែី  យៅស្សកុខ្មែរ, ខ្ត យគ 
                                                      
10 គ្រួសសែាកិចច : Ménage ; បុរគល ឬ គ្រួសារ រស់សៅកន ុងសកមមភាពសសែាកិចច។ 
11 ចរគ្ចប= សែើរចុោះស ើងសុសសពវ។ 
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អាចសួរថាយតើ ម្និចងន់ោិយ ឬ និោយម្និរួច (mutisme), ខ្ត ម្ួយណ្ឋក៍យដ្ឋយ គឺ វា 
ោែ ន ទុំនងទល់ខ្តយរោះ យៅកនុង ជីវិតភាព នយោបាយ យស្រោះ នយោបាយ គឺ ជា សុំននួ 
(art de parole) ខ្ែល ជននយោបាយ មាន ក់ៗ ស្តូវខ្តមាន។ ខ្ត យោក គមឹ្ សុខា ោត់
ចាស់ជាយ្វើ យុតតកិម្ែ ស្ទឹសតថីែី  របសោ់ត់ យដ្ឋយយក ភាសិត «យជាគជ័យ យៅទបីញ្ចប់ គ ឺ
បងាា ញភសតុតាង នូវ ការយស្រើ ម្យ្ាបាយ ស្តមឹ្ស្តូវ» (la fin justifie les moyens), 
ែូយចនោះ យស្រើម្យ្ាបាយ នន -ភាពគ- គឺ នងឹមាន យជាគជ័យ យៅយពល យបាោះយឆ្មន ត យៅឆ្មន ុំ 
២០១៧-២០១៨ ; រ្!ុ រ្ុ!។  

យោលការណ៍នយោបាយ របស់ អ្នកែឹកនាុំ គណបកសស្រឆ្មុំង គឺ ពកួោត់ ឥតខ្សវងរក 
វិសិែាភាព (excellence) យនាោះយទ យស្រោះ វា នាុំរ ុំខាន ែល់ សកម្ែភាព របស់ោត់ គឺ យរ
តាម្មយល,់ ែចូោ៉ា ង យោក សម្ រងស ីយៅយពលណ្ឋ ោត់ មានទុំនាក់ទុំនងលអ ជាម្យួ 
យោក   នុ ខ្សន ោត់ ខ្លងយម្ើលយ ើញ ចុំននួ ជនជាតយិួន រាបោ់ននាក់ ម្ករស់យៅ 
មុសចាប់ យៅស្សុខ្មែរ ខ្ត យពលណ្ឋ ោត់ មាន ជយមាា ោះ ជាម្យួ ម្តិត   នុ ខ្សន, ោត់ យែើ រ
និោយថា យៅស្សកុខ្មែរ ចាស់ ជាមាន បុំោសរ់តូរ ែូចយៅ ស្រយទស ភូមា ជា ពុុំខាន ; ខ្ត
ោត់ យភាចគតិ ថា អ្នកែឹកនាុំ គណបកសស្រឆ្មុំង យៅ ភូមា យគ ខ្សវងរក ជានិចច នូវ វិសិែា
ភាព កនុង ស្គប់ សកម្ែភាពនយោបាយ របស់យគ ខ្ែល នាុំយអាយ ស គម្ អ្នតរជាតិ មាន 
យសចកតីទកុចតិត យ ើយ យគយ្វើ សមាព ្ យៅយលើ គណបកសកានអ់្ុំណ្ឋច តាម្ ម្យ្ាបាយទូត
កតី យសែាកចិចកតី យែើម្ប ីយអាយមាន ការផ្លា ស់រតូរ តាម្ សនតិវិ្ី។ យតើ យោក សម្ រងស ី និង គឹម្
សុខា មានបានសួរមានួឯងយទ ថា សកម្ែភាពនយោបាយ បាយ កុបាយ  របសព់ួកោត ់
យតើ យអាយ នរណ្ឋ យគ មាន យសចកតទីកុចតិតបាន។ មាន ស្រជាជន ? ពតិណ្ឋស់ ថា ស្រជាជន
ខ្មែរ ចងផ់្លា សរ់តូរ អ្នកែឹកនាុំណ្ឋស់ ខ្តយបើ អ្នកែឹកនាុំគណបកសស្រឆ្មុំង ោែ ន យោលការណ៍
នយោបាយស្រឆ្មុំង ពិតស្រកែ យ ើយ ោត់ គិត ខ្តពីយ្វើ ស ការ ជាម្យួ អ្នកែឹកនាុំ 
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យស្កាយ យបាោះយឆ្មន ត ែូចថែី យនោះយទៀត យោកស្សី ជូ ងុសូយម្រា, ភរោិ យោក សម្ រងស,ី ស្តូវ
បាន គណបកសកានអ់្ុំណ្ឋច យសនើរ ដ្ឋក់ យបកខភាព យោកស្សី ជា ស្រធាន គណកម្ែការ ការ
អ្ភិវឌឍន ៏ ននសភា UPI យ ើយ ស្តូវបាន សភា យនោះ យបាោះយឆ្មន តយអាយ ; ពតិស្រកែណ្ឋស់
ថា តុំខ្ណងយនោះ ជា យមាទនភាព សុំរាប់ជាតិ នងិ ស្តសតីខ្មែរ, ខ្ត សូរថា យតើ ជា យោលការណ៍
ស្តឹម្ស្តូវ ខ្ែរឫយទ របស់ គណបកសសយស្តងាគ ោះជាតិ ខ្ែល ខ្តងខ្ត ទទួល កខ្នាង កិតតយិស
យដ្ឋយររ គណបកសកានអ់្ុំណ្ឋច ជានិចច ខ្ែលនាុំយអាយមាន ភាពម្ិនចាសោ់ស់ យៅកនងុ
យោលជុំ រ របសម់ានួ ? ែយូចនោះ យតើ បុំោស់រតូរ នឹងអាច មានែូចយៅ ស្រយទសភូមា បានខ្ែរ
ឬយទ ែូចស្ររសន ៍របស ់យោក សម្ រងស ី? ជាពិយសស យៅយទៀត យៅស្សុកខ្មែរ មាន
អ្ុំណ្ឋច យយៀកណ្ឋម្ ជា អ្ុំណ្ឋចែឹកនាុំ យដ្ឋយចុំយរោះយលើ រដ្ឋា បាលខ្មែរ, យ តុែូយចនោះយ ើយ 
ការស្តូវមាន វិសែិាភាព កនុង យោលការណ៍នយោបាយ របស់ អ្នកែឹកនាុំ គណបកសស្រឆ្មុំង ជា 
ការចាុំបាច់ បូកនងឹ សលីគនធ (bonne conduite) ននបុគគលមាន ក់ៗ យទើបអាច នកឹមាន បុំ
ោស់រតូរ ែចូយៅស្រយទស ភូមា បាន។ ការហា នជុំទស់ (défi) នងឹ អ្ុំណ្ឋច យយៀកណ្ឋម្ 
និង ផ្លត ចក់ារ យៅស្សុកខ្មែរ តស្ម្ូវយអាយ អ្នកែឹកនាុំគណបកសស្រឆ្មុំង រក់ ឧតតម្គុំនតិ ជា អ្នក
ឈនោះចិតត, ឈនោះសលី្ម្,៍ ឈនោះនាយក្ម្,៍ ឈនោះពលិកម្ែ នងិ ឈនោះយសចកតកីាា ហាន យលើ គួ
ស្រកតួ របសម់ានួ, ខ្តយបើយៅខ្តបនត អ្នុវតត វរប្ម្ស៍នទនា ជា អ្នកចាញ់ទុំង កមាា ុំងនងិចតិត 
គឺ ពតិជា សថតិយៅកនងុ សណ្ឋា ន នងិ យោលការណ៍ ជា អ្នកកុំរកខ្តប៉ាុយណ្ឋណ ោះ។ យ ើយ យស
ចកតកីាា ហាន យនាោះយទៀត ម្និខ្ម្នមាន នយ័ថា យអាយ អ្នកែឹកនាុំ គណបបកសស្រឆ្មុំង កាន់
អាវុ្តស ូ ឬ ែុតមាួនយនាោះយ ើយ គឺ ស្ោន់ខ្តយអាយ ពកួោត់ យ្វើអ្ុំយពើស្រឆ្មុំង យអាយ ែចូ ោត់
នាុំោន និោយ នងិ សនា យៅចុំយរោះម្មុ ស្រជាពលរែា និង មាន យសចកតីនថាថនូរ ែូច យោក គឹ
ម្ សុខា ោត់ ខ្ថាងថា ម្និលកក់ិតតយិស ដ្ឋចខ់ាត។ ម្ួយជុំហា នម្តងៗ, វរប្ម្ស៍នទនា, ម្ិន
យឆាើយម្ិនយ ា្ ោះ ម្ិនខ្ម្ន ជា យោលការណ៍នយោបាយ ជាសកម្ែ, ផ្ទយុយៅវិញ វា ជា
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សណ្ឋា ននយោបាយ និចចល សុំរាប់ខ្តនាុំោន ឈរ កុុំយអាយ រអ្លិ យៅ កនងុ ស្រពន័ធយយៀកណ្ឋ
ម្ ខ្តប៉ាុយណ្ឋណ ោះ យស្រោះ សថិរភាព យនោះ វា ជា ស្រយោជន៍ឯកជន របស់ ពកួោត់។ 

 

យសចកតសីននដិ្ឋា ន 

យយើងយ ើញថា គណបកសកានអ់្ុំណ្ឋចកតី គណបកសស្រឆ្មុំងកតី រស់យៅកនងុ ស្រពន័ធខ្តម្ួយ មាន
ស្រយោជន៍រួម្, ការររ បពុវសទិធ ិ របសម់ាួន យរៀងៗមានួ។ គណបកសស្រឆ្មុំង ពិតជាចងែ់ូរអ្នក
ែឹកនាុំ ខ្តម្ិនចាស់ ជា ចងែ់ូរ រយបៀបែឹកនាុំ យនាោះយ ើយ យ តុយនោះឯង បាន ជា យគអាចយ្វើ
ស ការ ជាម្យួោន បាន យៅកនងុ ជយមាា ោះសិរបនមិ្ែិត យែើម្ប ីនាុំោន ការររ ពិ្ីស្រជា្បិយតយយ 
(démocrature) យស្រោះវា ជា ម្យ្ាបាយ នន អ្តថភាព យរៀងៗមានួ។ អ្នកស្រឆ្មុំង យែើ រតួជា
អ្នកចាញ់ ខ្ត បានទទួលកនស្ម្ ស្គប់ខ្បបោ៉ា ង, អ្នកកានអ់្ុំណ្ឋច យែើ រតជួាអ្នកឈនោះជានចិច ខ្ត
ស្តូវខ្ត ការររស្រយោជន៍ យយៀកណ្ឋម្ យៅស្សកុខ្មែរ យទើប អាច រស ់ជា អ្នកផ្លត ច់ការបាន។
យនោះយ ើយ ជា សណ្ឋា ននយោបាយ និង យោលការណ៍នយោបាយ របស់ អ្នកែឹកនាុំគណ
បកសយៅស្សុកខ្មែរ។ សួរថា យតើ សណ្ឋា ននយោបាយ នងិ យោលការណ៍នយោបាយ របស ់
ស្រជាពលរែាខ្មែរ  វិញ វា មាន សភាព ខ្បបណ្ឋខ្ែរ ? យបើ និោយថា ជា ការចាញ់យបាក
អ្នកនយោបាយ ែចូជា ម្និទុំនងយរោះ យស្រោះ ការចាញ់យបាក វាអាចមានខ្តម្ួយែង ខ្តែល់
មានរ តូ យតើ ការចាញ់យបាក យនោះ អាចទុកជាអ្វីយៅ ?      
                    


