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នរចកត ីនផតើម 

 

និច្ជ ័យ ននប្រវត្ត ិសាស្ត ត្  (le sens de l’histoire) ្ម័យខ្មែ រ គឺ ការដ ើរ ព ុំ

អាច្ទរ់ទល់បាន ដៅរកមហនតរាយរនតៗគ្នា  មិនដច្េះច្រ់។  ល េះ

ច្ុំដេរមក វាកាា យជាប្ទនូ្ ្ុំរារ់ប្រជាពលរ ឋខ្មែ រ ទូលទ កខ

កន ុងដ្ច្កត ីអ្់្ងឃឹម ដោយមិន ឹងមល នួថា មល នួ ជា ម្ចា ្់ នន

 ុំដ េះប្សាយ ដប្រេះ នដោបាយជាត្ិ វាដកើត្ដច្ញអុំពី ឆនទៈ

ររ្់មល នួ។ ប្រជាពលរ ឋ ម្ចនការយកច្ិត្តទ កោក់ កន ុង

នដោបាយជាត្ិ ជា ប្រជាពលរ ឋ ទទួលម ្ប្ត្វូ ដលើវា្នាររ្់

មល នួផង និងជាត្ិផង។  

ដៅកន ុង ការសាកលបងពិនិត្យដោយរកដហត្ ផលដនេះ  ដយើង

ដលើកយក អភិវឌ្ឍន៏ជាតិ្ មក្ិកា ដ ើមបីច្ង់ ឹងថា ដត្ើវាអាច្

ជាកត្តអាច្នឹងដរើក នូវគប្មររបាុំងននភាពដលា  (voile d’ignorance) 

ខ្ លនាុំដអាយប្រជាពលរ ឋខ្មែ រ យល់ប្ច្ឡុំថា ការរកីច្ុំដរនីររ្់

ជាត្ ិគឺប្គ្នន់ខ្ត្ជា អត្ថភាពដរររ នូវ្ម្ចា រៈ្ម័យ តុំងដៅ

កន ុងទូកញ្ា ក់ននហាងជុំនួញ ុ្ំរារ់ខ្ត្ជនមួយប្កមុតូ្ច្អាច្ទិញ

បាន។ អភិវឌ្ឍន៏ពិត្ គឺជា ការរដងក ើត្ដអាយម្ចន ត្នមាជាត្ិ 

ប្គរ់វ ិ្ ័យ  ូច្ោ៉ា ង ដ្ ឋកិច្ា ្ងគមកិច្ា និង្ិកាធិការជា
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ត្ិ។ ត្នមាជាត្ិដនេះដហើយ ខ្ ល អាកដ្ ឋកិច្ា ដគដៅថា ភាព្

មបូ េ៍ជាត្ ិ(richesse nationale) ខ្ ល ជនាន ជនជាអាកទទួលបាន

ច្ុំ ខ្េកមួយភាគធុំ ្ុំរារ់រដងក ើត្ ឋានៈជីវភាព (niveau de vie) ដរៀ

ងៗមល នួផង និង សាធារេូរករេ៏1 (bien commun) ផង។ ដៅកន ុង

ប្រដទ្អន វត្ត ដ្ ឋកិច្ាជុំនួញ (économie de marché) អភិវឌ្ឍន៏ ប្ត្វូ

ម្ចន ដគ្នលដៅ ្ុំរារ់រនថយ វ ិ្ មភាព ននភាពប្កដៅកន ុង

្ងគម  ូដច្ាេះ អភិវឌ្ឍន៏  ខ្ លដធវ ើដអាយម្ចនគម្ចា ត្ រវាងអាក

ម្ចននិង អាកប្ក កាន់ខ្ត្ធុំដឡើង វាប្គ្នន់ខ្ត្ជា អភិវឌ្ឍន៏ជុំនួញ 

ខ្ត្រ៉ា ដ ណ េះ ដប្រេះ ដ្ ឋកិច្ាជុំនួញវាគ្នែ នដហត្ ផលអវ ីដសាេះតុំង

ខ្ត្ពី ុំរូងទីមក រដងក ើត្ប្តឹ្មខ្ត្ រច្នា្មានធ  ននផលទ ន 

(revenus) និង ភាព្មបូ េ៍ ប្ត្វូតមទុំនង ខ្ ល្ងគមប្ត្វូការ។ 

ោ៉ា ងហា ឹងដហើយ បានជា ដៅប្រដទ្ ននដ្ ឋកិច្ាជុំនួញ ដគ

រដងក ើត្ច្ារ់ សារដពើពនធ  (fiscalité) ដ ើមប ីដធវ ើការខ្ច្កដឡើងវញិ ល់ 

ប្រជាពលរ ឋ នូវផលទ ន និងភាព្មបូ េ៍ ខ្ លរដងក ើត្ដឡើងពី

ដ្ ឋកិច្ាជុំនួញ ព ុំដនាេះដសាត្ ផលទ ន និងភាព្មបូ េ៏ដនាេះ វា

្ុំរារ់ខ្ត្ នាយទ ន និងអាកដឆាៀត្មួយប្កមុតូ្ច្ ទាញយក

ច្ុំដេញខ្ត្រ៉ា ដ ណ េះ។ ដហត្ ដនេះឯង អភិវឌ្ឍន៏ ប្ត្វូចុំបាច់្ ឹកនាុំ 

                                                                    

1 សាធារេូរករេឧ៏ = ឧរករេរ៏រ្ស់ាធារេជន។ 
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ដោយនដោបាយដ្ ឋកិច្ា ប្រករដោយប្រ្ិទធិភាព ដ ើមបីដធវ ើ

ការខ្ច្កផល ល់ប្រជាពលរ ឋ។  ូច្បានជុំរារខាងដលើរចួ្មក

ដហើយថា នដោបាយជាត្ិ ដកើត្ដច្ញពី ឆនទ ៈររ្់ប្រជាពលរ ឋ

ដប្រេះ ប្រជាពលរ ឋ ជា ម្ចា ្់អុំ ច្ ជាអាកដប្ជើ្ដរ ី្ អា  ឹកនាុំ

ជាត្ ិ ដៅតមដគ្នលគុំនិត្មល នួ ខ្ លមល នួច្ង់បាន  ូដច្ាេះ

នដោបាយដ្ ឋកិច្ា ជាកិច្ាការផ្ទទ ល់ររ្់ប្រជាពលរ ឋ   ឹកនាុំ

ដោយ រោឋ ភិបាល ជា ត្ុំ ងររ្់ប្រជាពលរ ឋ ដ ើមប ី រុំដរ ី

ប្រដោជន៏ជាត្ ិនិងប្រជាពលរ ឋ។ 

 

គំនិតទូនៅ 

 

កងវេះឯកសារ នន ថ្ ិត្ិដ្ ឋកិច្ា រង្ហា ញ នូវររូភាពពិត្ននដ្ ឋ

កិច្ាជាត្ិ និងអាកជុំនាញ ដធវ ើការ្ិកា ជាជដប្ៅ ដលើរញ្ហា ដ្ ឋ

កិច្ាជាត្ ិនិង អវត្តម្ចនទាុំងអ្់ ននគេរកសប្រឆុំង កន ុងតួ្

នាទីមល នួ ជាអាករុំដភា ើ នននដោបាយដ្ ឋកិច្ាជាត្ិ ជូន ល់សា

ធារេៈជន ជាឯកសារ ម្ចនគ េភាពកត ី ជា្នា ិ្ិទធ ម្ចនកុំព

្់នឹងគ េប្រដោជន៏ជាត្ិកត ី (conférence à la hauteur des enjeux nationaux) 

នាុំដអាយ គេរកសកាន់អុំ ច្ ដគអាច្ដបាករដញ្ហជ ត្  ល់
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ប្រជាពលរ ឋខ្មែ រ អុំពីសាា ន  នននដោបាយដ្ ឋកិច្ាររ្់ដគថា

ជាអភិវឌ្ឍន៏ ៏អសាា រយមួយ ្ុំរារ់ប្រជាជាតិ្ខ្មែ រ។ ជាឧទាហរេ៏ 

ថ្ែីៗដនេះដោក ហ  ន ខ្្នគ្នត្់និោយថាក ុំដអាយខ្មែ រដបាេះដឆា ត្

ដអាយ គេរកស  ខ្ ល មិនបានដធវ ើអវ ីដសាេះ ល់ជាតិ្។ ដយើង

អាច្្ួរដៅ ដោក ហ  ន ខ្្ន ថា គ្នត្់បានដធវ ើអវ ីមា េះ ខ្ លជា

សាា ន ដលើកត្ុំដកើងត្នមាជាត្ិ និងដ្ច្កត ីនថ្ាថ្ន រូ ននប្រជាពលរ ឋ

ខ្មែ រ ? 

កងវេះឯកសារប្គរ់ខ្ររោ៉ា ងដនេះឯង ខ្ លជា ការពិបាក ល់

ដយើង ខ្ លម្ចនរុំេង ច្ង់យល់ ឹងអុំពី អភិវឌ្ឍន៏ដៅខ្មែ រ្ពវ

នថ្ៃ ខ្ត្ដទាេះរីម្ចន ឧរ្គគោ៉ា ង ក៏ដោយ ក៏ដយើងដៅខ្ត្

ពាោម ដធវ ើការសាកលបងពិនិត្យ ដោយរកដហត្ ផល អុំពី

អភិវឌ្ឍន៏ដៅប្្កុខ្មែ រ ដោយយក ប្ទឹ ត្ ីដ្ ឋកិច្ា្ុំខាន់ៗ ដធវ ើ

ជា ច្ដងកៀងរញ្ហា ុំងដមើល ការរកីច្ុំដរនីដៅប្្កុខ្មែ រ ថាដត្ើវាដកើត្

មកពីអភិវឌ្ឍន៏ ម្ចននដោបាយដ្ ឋកិច្ាប្តឹ្មប្ត្វូ ជា  វនិាយក 

(guide morale) ឬ ប្គ្នន់ខ្ត្ជាអភិវឌ្ឍន៏ រង្ហា ញខ្ត្ទិ ឋភាពដប្ៅ នន

ការច្ុំដរនីលូត្ោ្់ ខ្ត្រ៉ា ដ ណ េះ ? 
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នរចកត ីថ្លៃលន រូ ថ្នមនុរសនោក 

ទ្សនវទូិ Kant បានដ ា្ ើដអាយម្ចនការខ្រងខ្ច្កឲច្ា្់រវាង

វត្ថ ុ  ខ្ លម្ចនត្នមានឹងអវ ី ខ្ លម្ចនដ្ច្កត ីនថ្ាថ្ន រូ។ អាប្្័យ

ដហត្ ដនេះ អភិវឌ្ឍន៏ប្តឹ្មប្ត្វូ (développement juste) ប្ត្វូរ ិដ្ធ នូវ

ការដប្រៀរដធៀរ ធនធាន (argent) ជាមួយនឹងប្គរ់ដគ្នលដៅ នន

អភិវ ឍន ៏ដប្រេះថា ដរើទ ក ប្រដោជន៏ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ជាធុំ វាច្ា្់ជា 

ទងគ ិច្ ជាពិដ្្នឹង លកខេៈពិ្ិ ឋ ននដ្ច្កត ីនថ្ាថ្ន រូ ររ្់

មន ្សដោក។ ឧទាហរេ៏ រោឋ ភិបាលខ្មែ រ្ពវនថ្ៃ គ្នត្់ ជួល ី្

មបទាន ដអាយឈ្ម ញួ ដហើយ អន ញ្ហញ ត្ដអាយឈ្ម ញួដនាេះដ ញរ ត

ជន ខ្ លបានរ្់ដៅ ដលើ ីដនាេះ អ្់រយៈយូរមកដហើយ ដោយ

គ្នែ នលកខេៈជាម ន។ ទដងវ ើដនេះឯងដហើយ ខ្ លវាដរេះទងគ ិច្ ល់ 

ដ្កត ីនថ្ាថ្ន រូ ននមន ្សដោក ដប្រេះមន ្សដោក ប្ត្វូម្ចនជប្មក

ថ្ ិរ (abri stable et durable) ជាផទេះ ុ្ំរារ់ជីវតិ្ប្គួសារររ្់មល នួ។ ដ ើមបី

ដជៀ្នឹងរញ្ហា ដនេះ ក ុំដអាយវា ដកើត្ម្ចនដឡើងបាន រោឋ ភិបាល

ប្ត្វូម្ចន នដោបាយទូដៅ ធានា នូវដ្ច្កត ីនថ្ាថ្ន រូ ននប្រជា

ពលរ ឋ ច្ុំដរេះម ម ការរំដោភ ប្គរ់ខ្ររោ៉ា ង ពី្ុំ ក់អាក

 វនិិដោគ។ ខ្ត្អាករង្ហា រ់គ េូរការ (détracteur) ដគរេិះគន់ថា ដរើ

គិត្ខ្ត្រវល់  រ់នមាប្គួសារ គឺច្ា្់ជា រដងក ើត្ឧរ្គគ   ល់ ការ
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ដធវ ើអភិវឌ្ឍន៏ ជាព ុំខាន។ អាប្្័យដហត្ ដនេះដទៀត្ ខ្ ល រោឋ ភិបា

ល ប្ត្វូម្ចនច្ារ់ ដហើយ អន វត្តវាដអាយបានប្តឹ្មប្ត្វូ ដ ើមប ីក ុំ

ដអាយរំខាន ល់អភិវឌ្ឍន៏ ដប្រេះ ដ្ច្កត ីនថ្ាថ្ន រូ ននមន ្ស វាមិន

អាច្ទិញ ូរបានដនាេះដឡើយ។  វនិាយក គឺប្ត្វូទ ក ដ្ច្កត ីនថ្ាថ្ន រូ 

នននរជន (la dignité de l’humain) ជាសាធារេូរករេ៏ ននប្រជា

ពលរ ឋខ្មែ រ និងមន ្សជាត្ិ ដម្ចា េះដហើយ វាជា ដភាគ្មបត្ត ិ

ពិ្ិ ឋ (les biens sacrés)។ 

ស្ងធារណូែករណ៏ 

ដទាេះរី ដយើងដមើលដ ើញថា ដៅប្្កុខ្មែ រ្ពវនថ្ៃ ម្ចនររូភាពមាេះ

រង្ហា ញ នូវការរកីច្ុំដរនី កន ុងវ ិ្ ័យ ដហោឋ រច្នា្មព ័នធ  ដទ្ច្រ

េ៏ ្ិកាធិការជាត្ិ ្ ខាភិបាលជាត្ិ ខ្ត្ប្រជាពលរ ឋ គ្នត្់

ខ្ត្ងខ្ត្្ួរជា ុ្ំនួរថាដត្ើដៅឯ ដៅសាធារេូរករេ៏ ? ្ុំនួរ

ដនេះវាម្ចនលកខេៈ ជា ្ ុំនួរធម្ចែ ន ររូ ដប្រេះអវ ីខ្ លរដងក ើត្ដឡើង

្ពវនថ្ៃ វាជាររ្់ឯកជន្ុំរារ់ដបាយយកច្ុំដេញខ្ត្រ៉ា ដ ណ េះ។

ដត្ើដនេះដហើយ ជា រម្ចេីយ (standard) ននដ្ ឋកិច្ាជុំនួញ ដៅកន ុង

្  មននពិភពដោកូរនីយកមែ (cadre de mondialisation) ខ្ លខ្ត្ងខ្ត្

ពុំនឹងជាប្រពនធ ិក ប្រគល់ដអាយឯកជន កាន់ការ់ផារទុំនិញ 

ជានិច្ា (recours plus systématique à la privatisation) ដនាេះឬ ? ដហត្ ដនេះឯង 
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បានជាម្ចន អាកប្រឆុំងនឹង ដ្ ឋកិច្ាជុំនួញដហើយទ ក អភិភវ ័

ន2 (domination) ររ្់វា ជា ជ័យជុំនេះននដ្ ឋកិច្ា ដលើ នរត្នមា 

(valeurs humanistes) កន ុងពិភពដោក គ្នែ នករ   គ្នែ នអា្ូរ គិត្

ខ្ត្រកអត្ថប្រដោជន៍ឯកជន ដហើយម្ចន ការផ្ទា ្់ប្ទនុំ ននការ

ទុំនាក់ទុំនង្ងគម និង ត្នមារក់ព័នធនឹង ដ្ច្កត ីនថ្ាថ្ន រូ នន

មន ្សដោក (délitement du lien social et des valeurs liées à la dignité humaine) 

 ូច្ម្ចន ប្រជារកយដសាា ក មួយថា « ពិភពដោកមិនខ្មនជា

ទុំនិញដនាេះដទ » ការជជីក ខ្ វ្ ងរកច្ដមា ើយដនេះ វាប្្រនឹង រ

 ររិទ ប្្កុខ្មែ រ្ពវនថ្ៃ ខ្ លកុំព ងជួរប្រទេះ នូវវរិត្ត ិ ្ីលធម,៏

្ងគម, យ វជន និងរ ត ជន ឥត្ការង្ហរដធវ ើ, អ្មបទា នន

ជនាធិរ3 (le politique) និងអាកនដោបាយខ្មែ រ ប្រឈ្រម មនឹង រុំ

ោ្់រត រូ្ងគម ដៅកន ុង្  ម ននពិភពដោកូរនីយកមែ និងដៅ

កន ុងឃ្នា ងដយៀក ម។ ដត្ើប្ត្វូដធវ ើខ្ររ ខ្ រ ដ ើមប ី អាច្ដធវ ើឲ

្ដប្មច្បាន នូវសាធារេូរករេ៏ ្ុំរារ់ប្រជាពលរ ឋ ? 

ជារឋម ប្ត្វូសាគ ល់ និយមន័យ ននរកយ សាធារេូរករេ៏។

ដ ើមបីរនថយ នូវកតត ធុំៗ ដៅកន ុងនិយមន័យ ននរកយដនេះដយើង 

្ួរ្ុំនួរថា ដត្ើមន ្សម្ចា ក់ៗ ច្ង់រ្់ដៅ កន ុង្ងគមខ្ររ  ? 

                                                                    
2 អភិភវន័=ការដប្គ្នរ្ងកត្់។ 

3 ជនាធិរ ; អាកប្គរ់ប្គងរកាប្រជាជន។ 
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តមពិត្ ្ុំនួរ ្មដហត្ ផល មិនខ្មន ថ្ ិត្ដៅដលើការច្ង់ ឹង 

អុំពីឧត្តម្ងគមខ្ររ  ខ្ លដយើង ច្ង់រ្់ដៅដនាេះដឡើយ ជា

ឧទាហរេ៏  ូច្ជា្ងគមមួយដៅកន ុងដនាេះ ប្គរ់រ គគល នាុំគ្នា

ដអាយត្នមា  ល់ប្រដោជន៏ទូដៅ (intérêt général) ដលើ្ពីប្រដោជ

ន៏ឯកជន ដោយដោងដលើ ភាវៈ ជា មន ្សដោក គឺថាជា 

មន ្សដោក មិនខ្មនគិត្ខាា រ់មច នួ ខ្ វ្ ងរកខ្ត្ប្រដោជន៏្

ម្ចា រៈតមការញុេះញង់ច្ិត្ត  (incitations) ម្ចនដៅកន ុងររសិាថ ន ខ្ ល

មល នួកុំព ងរ្់ដៅដនាេះដឡើយ ឧរម្ច ដ ើញដគម្ចនឡានលាជិេះ

មល នួឯក ដ កដកើត្ទ កខ  ច្ង់បានឡានដនាេះ ្ុំរារ់ជិេះខ្ រ។ ការ

ញុេះញង់ច្ិត្តច្ិត្តខ្ររដនេះដហើយ ខ្ លដធវ ើដអាយ ្ភាវគត្ិ ររ្់

រ គគលដនាេះ អាច្ដប្ជើ្យក កិដល្មួយ ខ្ លវាផទ ុយនឹង

ប្រដោជន៏ទូដៅ ឧរម្ច ដរើគ្នែ នល យទិញឡានដនាេះ រ គគលដនាេះ 

អាច្ប្រប្ពឹត្ត ិ អុំដពើទ ច្ា រតិ្ ដ ើមបី រកល យទិញឡានដនាេះ។ មួយវញិ

ដទៀត្ ការខ្ វ្ ងរក សាធារេូរករេ៏ គឺ ដធវ ើតមមដធាបាយ នូវ

ការរដងក ើត្សាថ រ័ន ត្ប្មង់យក ការផសេះផា រវាងប្រដោជន៏ឯក

ជន ជាមួយនឹងប្រដោជន៏រមួគ្នា  (intérêt collectif) ដ ើមបីរក្មត 

ដៅកន ុង្ងគម។ ដៅកន ុងទ្សនវ ិ្ ័យដនេះ ដគអាច្្នា ិោឋ ន

បានថា ដ្ ឋកិច្ាជុំនួញ វាមិនខ្មនម្ចន ដគ្នលដៅជាទីរញ្ារ់

ររ្់វា ប្ត្ឹមខ្ត្រកច្ុំដេញ  ្ទធសាត្ដនាេះដឡើយដប្រេះមដធាបាយ 
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ខ្ លវាយកមកដប្រើ វាប្គ្នន់ខ្ត្ ជា ឧរករេ៏ដខាា េះ (instrument 

imparfait) មួយខ្ត្រ៉ា ដ ណ េះ ដរើ្ិនជាដគយក ការខ្ញកឃ្នា ត្ពី

គ្នា  រវាង ប្រដោជេ៏ឯកជន នឹង ប្រដោជន៏ទូដៅ ខ្ លវាម្ចន 

ដៅកន ុងដ្ ឋកិច្ាជុំនួញ មក្ដងកត្។ ការខ្មវងគ្នា  ននប្រដោជ

ន៏ទូដៅដនេះដទៀត្ ជួនវាម្ចន គប្មររបាុំង ននភាពដលា  បាុំង 

តួ្ោ៉ា ង រ គគលម្ចា ក់ គ្នត្់ម្ចន ដប្គឿងយនតរូមទឹក ដហើយ គ្នត្់

គិត្ខ្ត្ពីរូមទឹកប្្េះសាធារេៈយកមកដប្សាច្ច្ុំការររ្់គ្នត់្

ដោយ មិនបានគិត្ថា ទដងវ ើដនេះ វាអាច្នឹងនាុំដអាយមវេះទឹក

 ល់មន ្សផងគ្នា ដៅកន ុងភូមិ។ ការខ្មវងប្រដោជន៏ទូដៅមួយ

ដទៀត្ វាអាច្ម្ចនដកើត្ដឡើងពីធមែជាត្ិ ដហើយមិនម្ចនគប្មរ

របាុំង ននភាពដលា  ដនាេះខ្ រ  ូច្ោ៉ា ង រ គគលម្ចា ក់ដកើត្ពី

កុំដេើត្ជាជនពិការ  ូដច្ាេះ គ្នត្់ម្ចនប្រដោជន៏ផ្ទទ ល់មល នួ ម ្

ពីរ គគលដផសងដទៀត្ ដកើត្មក ជាជនម្ចន  ្មភាពលា  ដៅកន ុង

ករេីខ្ររដនេះ ដគអាច្្ួរជា ុ្ំនួរថាដត្ើ ប្រដោជន៏ឯកជន ជា

ររចិ្ជ ិនា  (intérêt privé spécifique) ររ្់ជនពិការដនាេះ ដ ើមបី្ ម ម្ចល

ភាព ររ្់គ្នត្់ វាអាច្នាុំដអាយរំខាន ល់ប្រដោជន៏ទូដៅខ្ រ

ឫដទ ? ជាឧទាហរេ៏ ្ុំេង់ននដហោឋ រច្នា្មព ័នធ  ជា ររចិ្ជ ិនា

ដៅទីកខ្នាងសាធារេៈ ខ្ ល ្មូហសាធារេៈ (collectivité publique) 

ប្ត្វូច្ុំ យ ថ្វកិាមូោ (budget onéreux) ជា ការរំខាន  ល់ថ្វកិា
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ប្រឆួន (budget collectif ou collectif) ដ ើមបី្ប្មួល ល់ ការរ្់ដៅររ្់

ជនពិការ។  ូដច្ាេះ ដគអាច្ទ ក ប្រដោជន៏ឯកជន ជា សាររូ 

(intérêt privé convenable) គឺដៅដលើ ុ្ំនួរ្ួរថា ដត្ើប្រដោជន៏ដនាេះ វា

នាុំដអាយម្ចនអាកទទួលរងដប្គ្នេះខ្ រឫដទ ? គឺថា កុំរតិ្ររ្់

ប្រដោជន៏ឯកជន វាម្ចន ដៅដពល  ប្រដោជន៏ដនាេះ វាជា

ការនាុំឲមូច្ ល់ប្រដោជន៏អាក នទ។ ការខ្ វ្ ងរក សាធារេូ

រករេ៏ គឺយក ្ ម ម្ចលភាព ជា លកខេវនិិច្ជ ័យ ដប្កាយ 

គប្មររបាុំង ននភាពដលា  ខ្ត្មិន វនិិច្ជ ័យទ កជាម ន នូវប្គរ់

 ុំដ េះប្សាយ និងកតត   នទដទៀត្ ដប្ៅពី្  ម ម្ចលភាពរមួគ្នា  

(bien-être collectif) ខ្ត្ វាទទួលសាគ ល ់ ការដប្រើ ជា ឯកជន ដ ើមបី

្ ម ម្ចលភាពរ គគល ក ុំដអាយខ្ត្្ិទធដប្រើដនាេះ វារុំរនដៅដលើ

អាក នទ។ ម្ចនជា ឧទាហរេ៏  ូច្ខ្ លបានដលើកយកមក

រង្ហា ញ ដៅខាងដលើរចួ្មកដហើយ គឺ ករេី រូមទឹកប្្េះយកមក

ដប្សាច្ច្ុំការ។ អាជាា ធរភូមិ ជា និយត្ករ (régulateur) ដ ើមបីដជៀ្

ដវៀង ការមជេះខាជ យទឹកផង និងការររ សាធារេូរករេ៏ផង។

ឧទាហរេ៏ម្ចនដប្ច្ើនដទៀត្ ដៅកន ុង ម្ចប្ត្ោឋ ន ននប្រដទ្ (à 

l’échelle du pays) និងពិភពដោក អុំពី្ិទធដប្រើទឹកដៅកន ុងប្រដទ្

  ឬ  ុំរន ់ ខ្ លមិន្ូវម្ចនទឹក, ដធវ ើអវ ីមួយ នាុំដអាយប្ក

មវក ់មយល់អាកា្ ខ្ លវានាុំដអាយ រ៉ាេះរល់ ល់ ្ មភាពអាក
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 នទ, រដងក ើត្អវ ី ខ្ លវាអាច្រំខាន ល់ ដទ្ភាពសាធារេៈ។ រមួ

ដ្ច្កត ីមក គឺថាអុំដពើ ខ្ លវារុំផ្ទា ញ ធនធានធមែជាត្ិ និង

នាុំដអាយម្ចនជនរងដប្គ្នេះ ជាអុំដពើអក ្ល ល់មន ្សជាតិ្។ 

ធនធាត្ធមែជាតិ្ដនេះឯងជាសាធារេូករេ៏ ុ្ំរារ់ប្រជាពលរ ឋ

ខ្ លម្ចន ច្ារ់ ុ្ំរារ់ការររវា ដ ើមប ីរកា ្ ម ម្ចលភាពរមួ

គ្នា ។  ូដច្ាេះអភិវឌ្ឍន៏  ខ្ លមិនយក លកខេវនិិច្ជ ័យ នន

្ ម ម្ចលភាព និងដ្ច្កត ីនថ្ាថ្ន រូ ររ្ម់ន ្សដោក ជា ដគ្នល

ដៅ្ុំខាន ់ គឺជាអភិវឌ្ឍន៏នប្ពនផស ររ្់ពួកឈ្ម ញួម្ចន ព ទធ

 វរិោា ្ (aliénation mentale) ឬ ម្ចន ្តិ្ឆក តួ្ខ្ត្រ៉ា ដ ណ េះ ដប្រេះថាដរើ

ឈ្ម ញួដនាេះ ជា មន ្សដោកធមែត វាច្ា្់ជាម្ចន ្ តិ្ផគត្់ផគង់ 

ដោយករ  ជាព ុំខាន ដប្រេះត្នមា ននមន ្សដោក វាម ្គ្នា ពី

ត្ិរចជ ន។ 

រនងេតភាពនល្ើអភិវឌ្ឍន៏នៅស្រកុខ្មែ រ 

 

ការពិនិតយកត់ស្ា 

ជារឋម ដយើងអាច្្ួរជាុំនួរថា ដត្ើដៅប្្កុខ្មែ រ្ពវនថ្ៃ អន វត្ត

ដ្ ឋកិច្ាជុំនួញ ខ្ រឬដទ ? 
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ប្្កុខ្មែ រ្ពវនថ្ៃ ជា ប្រដទ្តូ្ច្មួយ ដៅកន ុង ុំរន់ អា្ ខី្ផាក

អដគាយ ៏ ដហើយម្ចនទមៃន់ដ្ ឋកិច្ាតិ្ច្តួ្ច្រុំផ ត្ដៅកន ុង្  ម

ពិភពដោកូរនីយកមែ ជាពិដ្្ដៅដទៀត្ ប្្កុខ្មែ រកុំព ងរ្់

ដៅកន ុងសាថ នភាព ជា រ ឋរ្់ទីពឹងជុំនួយ (Etat assisté) កន ុងវ ិ្ ័យ

ដ្ ឋកិច្ា និងវ ិ្ ័យ នទដប្ច្ើនដទៀត្។ ចរ់ពី ទ្សវត្សរ៏៩០មក

ប្្កុខ្មែ រ ដប្ជើ្យក លទធិប្រជាធិរដត្យយដ្រជីា រររ ឹកនាុំ

ជាត្ ិ និងដ្ ឋកិច្ាជុំនួញ ជា មដធាបាយ ្ុំរារ់ដធវ ើអភិឌ្ឍន៏

ប្រដទ្។ ដត្ើជដប្មើ្ដនេះ វា ្មដៅតម ដ្ច្កត ីប្ត្វូការររ្់

ប្្កុខ្មែ រ ខ្ រឫដទ ? ប្្កុខ្មែ រ ជា ប្រដទ្ ម្ចនច្ុំេងប្រនពេី

ម្ចុំទា ុំ ខ្ត្ជា ប្រដទ្ រ្់ដៅកន ុង វា្នា វនិា្ ៏យូរអខ្ងវង នាុំ

រុំផ្ទា ញឲសារ្ូនយ នូវថាមពលជាតិ្ខ្ លដធវ ើឲប្រដទ្មិនប្តឹ្ម

ខ្ត្បាត្់រង់ទឹក ី គឺខ្ថ្មទាុំងបាត្់រង់រញ្ហញ រមួគ្នា  ដប្រេះ ខ្មែ រ

ដយើងមវ េះដពលដវោប្គរ់ប្គ្នន់ ្ុំរារ់ដធវ ើរ នភាវកមែ (régénérer) 

ការដច្េះ ឹងប្ត្ដច្េះប្ត្ច្ង់ ម្ចនដៅកន ុងកុំេរ់ជាត្ិផង និង 

្ិកាប្ពមទាុំងយល់ ឹង អុំពីច្ុំដេេះថ្ែី ននមន ្សជាត្ិផង។ ការ

ពិការដនេះដហើយ ខ្ លនាុំប្្កុខ្មែ រឆរ់រងដប្គ្នេះពី  វរិត្ត ិនផទកន ុង 

និងដកើត្មកពីដប្ៅ ដហើយដៅដពល អាក ឹកនាុំ គ្នត្់ដធវ ើ

នដោបាយដធាា យអវ ីមួយ គឺច្ា្់ជា ពិបាកនឹងខ្កកុំហ ្ដនេះ

 ្់ ដប្រេះប្រដទ្តូ្ច្ ខ្ត្ងខ្ត្មវេះអត្ថមដធាបាយប្គរ់ខ្ររ
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ោ៉ា ង ដ ើមបីរនទ ុលសាថ នភាពម ្ដនេះ (redresser cette situation)។ 

ដទាេះជាម្ចន អនតរ្ដស្តង្ហគ េះ កន ុងអុំឡុងឆា ុំ ១៩៩១-១៩៩៣ ដ ើមប ី

រញ្ឈរ់អត្ថងគត្ ននជាតិ្ខ្មែ រ តមមដធាបាយ ោុំ ្នត ិភាព

ជាត្ ិនិងប្រជាធិរតូ្រនីយកមែ ននជីវតិ្ភាពនដោបាយខ្មែ រ

ោ៉ា ង ក៏ដោយ ខ្ត្  វរិយៈ (effort avec énergie) ដនេះ វាគ្នែ នមន ញ្ញ

ផល (résultat satisfaisant) ្ុំរារ់អនាគត្ ខ្ លដអាយទ កចិ្ត្តថា 

ប្រជាពលរ ឋខ្មែ រ កុំព ងដ ើរដលើផល វូលា  ដឆព េះដៅរកដ្ច្កត ី្ងឃឹម

ររ្់មល នួ  ូច្ោ៉ា ង ្នត ិភាពផគត្់ផគង់ដោយច្ារ់ ុ្ំរារ់ធានា 

នូវ្មធម ៍គឺ ្ិទធិដ្រភីាព ជា ប្រជាពលរ ឋធិរដត្យយ និង

យ ត្ត ិធម៏ ខ្ លទាក់ទងនឹង ការរ្់ដៅដរៀងរាល់នថ្ៃ ររ្ ់រ ត

ជនសាមញ្ញ ។ ខ្ត្ថា ្នត ិភាពដៅប្្កុខ្មែ រ្ពវនថ្ៃ ជា ្នត ិភាព

ុ្ំរារ់ខ្ត្ពួកអាក ឹកនាុំ មិនអាច្ហូត្ង្ហរបាន ឬ រកសកាន់

អុំ ច្ ដៅកន ុងឪវាទយួន ខ្ត្រ៉ា ដ ណ េះ។ មួយអដនា ើងដទៀត្រររ

 ឹកនាុំ ដៅប្្កុខ្មែ រ្ពវនថ្ៃ វាគ្នែ នធាត្ អវ ី ជា រររលទធិប្រជាធិ

រដត្យយរនត ិច្រនត ចួ្ដសាេះដឡើយ ខ្ត្វាយកឧរករេ៏ប្រជាធិរត្ី

មករុំភាន់ប្រជាពលរ ឋ   ូច្ោ៉ា ង ការដបាេះដឆា ត្រដញ្ហជ ត្ ុ្ំ

រារ់ខ្ត្រក ភាពដពញច្ារ់ ដលើឆកអនត រជាតិ្ខ្ត្រ៉ា ដ ណ េះ។ គម្ចា

ត្ជាក់ខ្ ត្ ង ននដ្ច្កត ី្ងឃឹមររ្់ប្រជាពលរ ឋ នឹងការពិត្ 

ដៅប្្កុខ្មែ រ្ពវនថ្ៃ វាជា ឧរ្គគ្ុំខាន់ ល់អភិវឌ្ឍន៏្ុំរារ់
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ខ្ វ្ ងរក ការរកីច្ុំដរនី ល់ប្រជាជាត្ិ និង្ ម ម្ចលភាព នន

ប្រជាពលរ ឋ។ ជាឧទាហរេ៏ អុំពី្នត ិភាព គឺមិនខ្មនឋិត្ដៅ

ដលើររូភាព ររ្់ដោក ហ  ន ខ្្ន អងគ ុយហូរគ យទាវ ដៅកន ុង

ហាងបាយយួន ម្ចន អងគរកសឈ្រព័នធជ ុំ រញិ ្ុំរារ់ការររ្ វត្ថ ិ

ភាពររ្់គ្នត្់ ដៅច្ុំដរេះរ ត ជន ឈ្រដមើលគ្នត្់  ូច្ឈ្រ

ដមើល របា (ទ្សនីយភាព) ច្ិនបា៉ា ហ  ី ដៅផារប្តី្ដនាេះដឡើ

យ។ ្នត ិភាពពិត្ គឺ ដៅកន ុងគ ក គ្នែ នអាកដទា្មន្ិការ 

និងកន ុងនគរ គ្នែ នឃ្នត្កមែ ដលើអាកដ ា្ហាជាត្ិ ម្ចនវ ិ្ ័យមតិ្

ការររជាត្ិ។  រឯី ឧទាហរេ៏ អុំពីលទធិប្រជាធិរដត្យយ  វញិគឺមិន

ខ្មនឋិត្ដៅដលើ អត្ថភាព ននសាថ រ័នដរៀររារ់ដ ែ្ េះ ដៅកន ុងរ ឋ

ធមម ុញ្ញ  ខ្ត្រ៉ា ដ ណ េះដទ។ ប្រជាធិរតី្ជាយថាភូត្ គឺ អន វត្ត និង

ដគ្នរពច្ារ់ជាត្ិ និងអនត រជាត្ ិកន ុងនាមប្រជាពលរ ឋ ដអាយ

បានពិត្ប្បាក ។ ដលើ្ពីដនេះដៅដទៀត្ ប្ត្វូយកលទធិប្រជាធិរ

ដត្យយនដោបាយ ជា មូលោឋ ន្ុំរារ់រដងក ើត្ លទធិប្រជាធិរដត្

យយដ្ ឋកិច្ា និង្ងគម កន ុងដគ្នលដៅ ្ុំរារ់រដេត ញ កុំចត្់

ឈ្ម ញួទ ច្ា រតិ្ និងអាក ឹកនាុំព ករលួយ ដ ើមប ី ប្រដោជន៏ទូដៅ

និងប្រដោជន៏ជាត្ិ។ មួយវញិដទៀត្ ប្រជាធិរត្ ី ជាយថាភូត្ 

ប្ត្វូម្ចននីតិ្រ ឋ ម្ចនអងគការសារពត្៌ម្ចនឯករាជយ ដៅច្ុំដរេះ

ម មអាជាា ធរ, អុំ ច្ឧកញ្ហញ  និងមិនដៅដប្កាម ឥទធិពលររដទ
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្។ ដ្ច្កត ីមវ េះ ននមូលោឋ ន ជាសារវនតទា ុំងដនេះឯង ខ្ លនាុំដអា

យដ្ ឋកិច្ាជុំនួញដៅប្្កុខ្មែ រ ល េះភាព ជា ដ្ ឋកិច្ាររ្់ពួក

នាយទន់ររដទ្ និងឧកញ្ហញ  គិត្ខ្ត្ដបាយយកច្ុំដេញ ដលើដ្

ច្កត ីវនិា្ររ្់ កមែករទា្ (ouvriers d’esclaves) ក្ិករប្ករហាម

អាករាជការ ខ្ លដៅដប្កាមរង្ហគ រ់ ពួកឯកឧត្តមព ករលួយ។

ដ្ ឋកិច្ាជុំនួញខ្ររដនេះ គ្នែ នច្កខ ុ វ ិ្ ័យ្ុំរារ់អនាគត្ជាត្ិ

ដនាេះដឡើយ ដប្រេះពួកអាក វនិិដោគ ដគគិត្ខ្ត្នាុំគ្នា ដឆាៀត្ ទាញ

យកផលប្រដោជន៏ពី ធនធានធមែជាត្ិ ខ្ លម្ចនកុំេត្់ និង

ហត្ថពលម្ចន ត្នមាដថាក។ ដៅទីរញ្ារ់ វានាុំរុំផ្ទា ញ  ល់

ធនធានធមែជាត្ិ ម្ចនជាអាថ្ នប្ពឈ្ ឺខ្រ៉ែ ជលសា ប្មឹទិនី ( ីម្ចន

ជីជាតិ្លា ) ខ្ ល្ ទធជាសាធារេូរករេ៏ររ្់ប្រជាពលរ ឋខ្មែ រ។

ម៉ាាងមួយដទៀត្ លកខេៈននការប្រប្ពឹត្ត ិការង្ហរ រី ូច្ អាកជារ់

ដទា្ឧប្កិ ឋ ខ្ លប្ត្វូរងខ ុំឲដធវ ើការធៃន់វាដធវ ើដអាយដសាេះពលុំនិង

ប្រជាា កមែករ រ្់ដៅគ្នែ នទ្សនវ ិ្ ័យ  ល់អនាគត្ ្ុំរារ់

ជីវតិ្ ដៅដពលដប្កាយ ម្ចនអាយ ចរ់ពី៣០ឆា ុំដឡើងដៅ ដប្រេះ 

្រ៍ងគកាយ ដៅជា មន ្សច្់ម នអាយ  និងប្បាជាា  ច្ េះទន់

ដមាយ ខ្ លនាុំឲកាា យ ជា ច្ុំេីររ្់ជមៃ ឺប្គរ់ខ្ររោ៉ា ង។ ដយើង

អាច្ទ កដ្ ឋកិច្ាជុំនួញដៅប្្កុខ្មែ រ ជា ថាា ុំពលម្ចនខាា ត្តូ្ច្ 
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ខ្ត្ប្គរ់ប្គ្នន់ ្ុំរារ់្ម្ចា រ់រដេត ើរៗ ប្រជាជាតិ្ខ្មែ រ ដៅកន ុង

អនាគត្ ៏មា ីមួយ។ 

កាត ខ្ែល្នែំនងេើតស្ងា នការណ៏ 

អវ ីខ្ លពិបាកនឹងដជឿបាន គឺ ្ពវនថ្ៃដនេះ ខ្មែ រដយើងហាក់រី ូច្

ជាទ កជីវតិ្ឥត្ន័យររ្់មល នួជាកមែផល នាុំគ្នា លេះរង់្ិទធិមល នួ

ឲអាក ឹកនាុំជាតិ្ និងអាកនដោបាយ ជា អាក្ដប្មច្ ដលើ

ដជាគវា្នាររ្់មល នួ ដហើយនាុំគ្នា យក ោភ្ដនាត ្ (ដ្ច្កត ីដប្ត្ង

អរច្ុំដរេះខ្ត្ប្ត្ឹមោភររ្់មល នួ) ជា ផល វូជីវតិ្ គឺថា រ្់មិនគិត្ ល់នថ្ៃ

ខ្ ា្ ក (រ្់មួយខ្គ) អត់្ធែត្់ប្ទា ុំប្ទ ច្ុំដរេះទ កខ ប្រចុំជីវតិ្ និងអ

យ ត្ត ិធម៏្ងគមប្គរ់ខ្ររោ៉ា ង។ ជីវតិ្រ្់ដៅ ននប្រជាពលរ ឋ

ខ្មែ រ្ពវនថ្ៃ រី ូច្ ជាជីវតិ្រ្់ដៅកន ុង រត្តភាគ (ដពលខ្ត្មួយរាប្ត្ី) ុ្ំ

រារ់ខ្ត្យល់្រត ិ ដ ើញ ផ្ទ  ្វហិារ (ការដៅជា្ ម្មាយ) ខ្ត្រ៉ា ដ ណ េះ។

អវ ីខ្ លខ្មែ រដយើងច្ង់បាន វាម្ចនដៅខ្ត្កន ុង  ្រិន ផទ ុយដៅវញិ

អវ ីខ្ លខ្មែ រដយើងមិនច្ង់ជួរប្រទេះដៅកន ុងជីវតិ្ វាជាការពិត្ ុ្ំ

រារ់ការរ្់ដៅដរៀងរាល់នថ្ៃររ្់មល នួ។ ទ កខ  និងការលុំបាកប្គរ់

ខ្ររោ៉ា ង វាជា ជីវតិ្រ្់ដៅធមែតររ្់ខ្មែ រដយើងដនាេះឯង។ 

ដៅកន ុង ប្បាងគេ៏ (ទិវាលជាធាា , espace) ននការ្ងឃឹមររ្់ខ្មែ រដយើង

្ពវនថ្ៃ គឺដៅប្ត្ឹមខ្ត្ដធវ ើោ៉ា ង  ដអាយបានហូរ បានខ្ឆាត្
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មួយដពល ដោយមិនគិត្ ល់រ្់ជាតិ្ឆៃ ញ់ពិសា ននមហ រូច្ុំេី

ខ្ លមល នួររដិភាគដនាេះដឡើយ។ ររូភាព ននភិដយាភាព ននច្ុំេី

ច្ុំេ កដលើភាជន៍ គឺវាម្ចនពិត្ ខ្ត្ ុ្ំរារ់ វេណ ៈអាក ឹកនាុំ និង

ឧកញ្ហញ មួយកាត រ់ ដៅកន ុង្ងគមម្ចន  ្ទធខ្ត្អាកមសត្ដ់ពញមួយ

នគរ។ សាថ នភាពដនេះ គឺដកើត្មកពី ការខ្ច្កច្ុំ ខ្េកផល នន

អភិវ ឍន៏ មិនប្រករដោយ្មធម៍ ខ្ លនាុំដអាយអាកប្កគ្នែ ន

លទធភាពដ ើរដច្ញរចួ្ពីភពននទលិទធភាព (ភាពប្ក) ខ្ លជាភព រ

ដញ្ជញឥទធិពលកុំ ច្  ល់ជីវតិ្រ្់ដៅ។ ការេ៏ដនេះ វាប្គ្នន់ខ្ត្

ជាច្ុំ ខ្េកមួយខ្ត្រ៉ា ដ ណ េះ ដប្រេះវានឹងម្ចន កតត ជាដប្ច្ើនដទៀត្

 ូច្ោ៉ា ង៖ 

អែបែញ្ញា ធិែតី4 ថ្នអនកែឹកន ំនិងែុគគល្ិកននោបាយ 

ដៅប្្កុខ្មែ រ ការកាន់ ុំ ខ្េង មិនអាច្ហូត្ង្ហរបាន ននពួក

អាក ឹកនាុំ្ពវនថ្ៃ នាុំដអាយ ប្កិនប្បាជាា ។ ថ្ ិរភាពនដោបាយ

ម្ចនពិត្ ខ្ត្ ូច្ជាទឹក អ្ ុយដៅកន ុងអាងទឹក គ្នែ នប្រដោជន៏

្ុំរារ់ពិសា មិនខ្ត្រ៉ា ដ ណ េះ វាខ្ថ្មទាុំង ជេះកា ិន អ្ ុយ ដធវ ើឲព ល

មយល់អាកា្ រ ត លដអាយម្ចនជមៃ ឺប្គរ់ខ្ររោ៉ា ង។ ថ្ ិរភាព

                                                                    
4 អរបរញ្ហញ ធិរត្,ី médiocratie, ភាពអន់ជាធិរតី្។ 
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ខ្ររដនេះដធវ ើឲអាក់ខាន នូវការផ ្ដឡើង ននរញ្ហញ ជាត្ិថ្ែី ខ្ ល

ជាច្លករ ននអភិវឌ្ឍន៏។ អុំ ច្ មួយ ខ្ លគ្នែ នកុំរតិ្ដពល

ដវោ ជា អុំ ច្ផ្ទត ច្់ការ ដហើយអូ្ប្រទាញ ដៅរក ដ្ ឋកិច្ា

អតិ្ថ្ិជននិយម (économie clientéliste) រដងក ើត្ដអាយម្ចន ប្កមុម្ច៉ា

ហាវ  កន ុងម្ចប្ត្ោឋ នននរ ឋ ខ្ ល ឹកនាុំដោយ ញាត្ិមិត្ត ឬ កូន

ដៅររ្់ពួកអាក ឹកនាុំ ដប្រើអុំដពើព ករលួយ ជា ច្ារ ់ ននដ្ ឋ

កិច្ា ដប្រើអាវ ធ ជា ត្ ោការ ដ ើមប ី វរិ លភាព ននប្គួសារមល នួ ខ្ត្

វាជា ដ្ច្កត ីវនិា្ ល់ដ្ ឋកិច្ាជាតិ្។ 

 រឯី រ គគលិក អាកនដោបាយ (personnel politique)  វញិ ជាពិដ្្ដៅ

កន ុងជួរ គេរកសប្រឆុំង ម្ចននិនាា ការនដោបាយ ោ៉ា ង កត ី

គឺពួកគ្នត់្គ្នែ ន ររូ្ញ្ហញ  (marqueur) អវ ី ខ្ លរញ្ហា ក់ដអាយដ ើញ

ច្ា្់ោ្ ់នូវរ ិដោគនឹង ពួកអាក ឹកនាុំផ្ទត ច់្ការ ដប្រេះនាុំ

គ្នា ្មៃ ុំរ្់ដៅកន ុងររសិាថ ន ខ្ លពួកដនាេះ ដគរដងក ើត្ដឡើង  ូច្

ោ៉ា ង ការដប្រើរកយ ុ្ំ ី, រក់ង្ហរកិត្ត ិយ្ ជា ឯកឧត្តម ជុំទាវ,

ដឆាៀត្ទទួលយក អត្ថប្រដោជន៍ ប្គរ់ខ្ររោ៉ា ងពី រររហ ត្

្មរាស្ត ត្  និងដប្រើឧបាយរដញ្ហជ ត្ប្រជាពលរ ឋជាររូភាពកត ី ជា

ុ្ំ ីកត  ី ដ ើមបីការររខ្ត្រ ពវ្ិទធ ិមល នួរ៉ា ដ ណ េះ។ ពួកគ្នត់្ ភាគ

ដប្ច្ើន ជា អាក្ីហន និយម ដហើយ ដៅខ្ត្ម្ចន ជុំដនឿផ្ទក រ់ម ម
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ដលើគុំរ ូ ននប្ទឹ ត្ ីនដោបាយ ររ្់្ព្ដមតច្្ីហន  ថាជា

 ុំដ េះប្សាយថួ្នលែមនឹង រញ្ហា ម្ចនដៅប្្កុខ្មែ រ ខ្ត្មិនខ្ ល

រង្ហា ញដអាយដ ើញច្ា្់ នូវលទធផលជាក់ខ្ ត្ ង  ូច្ោ៉ា ង ្នត ិ

ភាព,ការផសេះផាជាត្,ិ ឯករាជយជាត្ិ, ការរការូរេភាពខ្ ន ី

ជាត្,ិ ប្រដោជន៏ជាត្ិ និងរាជានិយម ប្រករដោយដ្ច្កត ី

នថ្ាថ្ន រូ និងម្ចនប្រដោជន៏ ល់្ងគមខ្មែ រ។ ដៅកន ុងជួរ គេ

រកសប្រឆុំង គ្នែ នការពិភាសាផទ ុយមត្ិគ្នា  (débat contradictoire) 

គ្នែ នការពិភាសាននរញ្ហញ  (débat intellectuel) ដប្រេះ ជា គេរកស 

ម្ចន នររតី្ (maître) ជាអាករា៉ែ រ់រងោច់្នថ្ា គឺថា ទ កអាក ែ្ ័ប្គ

ច្ិត្ត ចូ្លជាសាម្ចជិក ប្តឹ្មខ្ត្ ជាអាកច្ េះចូ្លមល នួ ឬ ជាអាកគ 

េូរការជាហិរញ្ញ វត្ថ ុ (soutien financier) ខ្ត្រ៉ា ដ ណ េះ។ អាក ឹកនាុំគេ

រកសប្រឆុំង ក៏ជា អាកកាន់ ុំ ខ្េង មិនអាច្ហូត្ង្ហរបានដនាេះ

ខ្ រ ខ្ លនាុំដអាយពួកគ្នត់្ រនត ប្រប្ពឹត្ត ិកុំហ ្គ្នត្់មិនឈ្រ់

ឈ្រ ដរើកលទធភាព ដអាយគេរកស កាន់អុំ ច្ផ្ទត ច្់ការ 

ពប្ងឹងអុំ ច្ ររ្់ដគកាន់ខ្ត្ម្ចុំមួនដឡើងៗ ខ្ លជា កម្ចា ុំង

មួយ ុ្ំរារ់ រំល្់ប្បាងគេ៏ ននគុំនិត្ដផតើមនដោបាយ (réduire 

l’espace d’initiative politique) ររ្់មល នួ របាយដ ទ្ ើរខ្ត្ទាុំងអ្់ ដៅ្ល់

ខ្ត្ដ្ច្កត ី្ងឃឹម ដលើការដបាេះដឆា ត្ដៅកន ុងរររផ្ទត ច្់ការ និង

រង់ចុំ ឧបាប្្័យអន ដប្គ្នេះ (recours en grâce) ពីប្ពេះមហាកសប្ត្ និង
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ដោក ហ  ន ខ្្ន  ល់មគគ ុ ដទ្ទាុំងពីរ ខ្ លជាអាកជារ់ដចទ 

អយ ត្ត ននអនីត្ាន កូលរទ (délit civil) ខ្ត្រ៉ា ដ ណ េះ។ ច្ុំនួនត្ុំ ង

រាស្ត ត្ ៥៥ ខ្ លអាច្ជា ទឡថ ៈកម្ចា ុំងនដោបាយ ្ុំរារ់ការររ

ប្រដោជន៏ជាត្ិ ខ្ររជាខ្ប្រកាា យ ជា ដរ្កកមែ ននការច្រច ្ ុំ

រារ់ខ្ វ្ ងរក ដ្ច្កត ី្ មអាតែ  ខ្ លវាផទ ុយពីដ្ច្កត ីប្បាថាា  ររ្់

ប្រជាពលរ ឋ។ មក ល់្ពវនថ្ៃ តួ្នាទីច្មបង ជា អាក្ដស្តង្ហគ េះ

ជាត្ ិជាប្រម ម ខ្ររដៅជា អាក្មៃ ុំរួន រង់ចុំដអាយ ប្រជាករ 

្ដស្តង្ហគ េះមល នួដៅវញិ។ អាក លកមែ (méfaits) ខ្ លបានប្រប្ពឹត្ត ិ ជា

ដប្ច្ើនមក ល់្ពវនថ្ៃដនេះ វាមិនធានានូវដ្ច្កត ី្ស្តងគ ឹម ្ុំរារ់

អនាគត្កាលជាត្ិដនាេះដឡើយដរើពួកអាក ឹកនាុំច្លនាប្រឆុំង

ប្គរ់ដគ្នលគុំនិត្នដោបាយ គ្នត្់ដៅខ្ត្ដធវ ើ ច្រាច្រ (ដ ើរដៅវញិដៅ

មក, aller et venir) ដៅកន ុងយ ទធសាស្ត ត្ យួន រហូត្មក ល់្ពវនថ្ៃដនេះ។ 

អវ ីខ្ លដយើង្រដ្រខាងដលើដនេះ មិនខ្មនជាការ វនិិច្ជ ័យទ កជា

ម នដនាេះដឡើយ ដប្រេះ វាជា ឧដយាគ ឬ ដ ញតម (poursuite) រក

ប្រដោជន៏ផ្ទទ ល់មល នួ ជាទម្ចា រ ់ររ្់អាកនដោបាយភាគដប្ច្ើន

ដៅប្្កុខ្មែ រ្ពវនថ្ៃ។ ្ួរថា ដត្ើ ពួកឯកឧត្តម/ជុំទាវ ននគេ

រកសប្រឆុំង ដត្ើគ្នត្់អាច្ ជា ការដវៀររង់ (exception) ខ្ រឫដទ ? 

ដរើអាក ឹកនាុំជាតិ្ និងអាកប្រឆុំង ជាមន ្សខ្ វ្ ងខ្ត្រកល យ 

គឺច្ា្់ជា ល យប្កមវក់ វាហូរដច្ញពី ប្រភពឈ្ម ញួទ ច្ា រតិ្ មករក 
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អាកដោភ ច្ង់បានដប្ច្ើនជានិច្ាជាព ុំខាន ដប្រេះរររ ឹកនាុំ

្ពវនថ្ៃ ម្ចនធាត្  ជា រររអា្ ច្ភាព5 ខ្ លអន ដប្គ្នេះ ដអាយ

ម្ចនច្រាច្រេ៏ ននប្ទពាប្កមវ ក់ខ្ររដនេះ ដៅកន ុង្ងគមខ្មែ រ។ 

នរចកត ីែញ្ច ែ់ 

 

ដៅកន ុង ការសាកលបងពិនិត្យររ្់ដយើងដនេះ ដយើងមិនឲ 

ដោរល់ ជា ដ្ច្កត ី្នា ិោឋ នដនាេះដទ ដប្រេះរញ្ហា  ខ្ លបាន

ដរៀររារ់ខាងដលើដនេះ ជាកិច្ាការ ររ្់ប្រជាពលរ ឋខ្មែ រ  ូដច្ាេះ

ខ្មែ រម្ចា ក់ៗ ដធវ ើដ្ច្កត ី្នា ិោឋ នដៅតម ដវទយិត្ភាព (sensibilité) 

ររ្់មល នួដរៀងៗមល នួ ដៅកន ុងដគ្នលគុំនិត្ ទ កប្រដោជន៏ជាត្ិ

ជាធុំ។ តមដគ្នលការេ៏ ជនខ្មែ រម្ចា ក់ ខ្ត្ងខ្ត្ប្្ឡាញ់ប្រដទ្

មល នួ សា្ន៏ជាត្ិមល នួ ពិត្ប្បាក   ូដច្ាេះ ការទ ក ប្រដោជន៏

ជាត្ិជាធុំ វាជា ប្រត្យកសភាព (évidence) ្ុំរារ់ប្រជាជាតិ្ខ្មែ រ។ ច្ េះ

ដហត្ អវ ី បានជាដៅម្ចនជានិច្ា រររផ្ទត ច្់ការដៅប្្កុខ្មែ រ

ដហើយជា ប្រដទ្ រ្់ដៅដប្កាមអា គមយួន ? ្ុំនួរទា ុំងពីរ

ដនេះ ដត្ើវាជា ររូភាពពិត្ ននអភិវឌ្ឍន៏ដៅប្្កុខ្មែ រ ? 

                                                                    
5 អា្ ច្ភាព: ភាពទ ច្ា រតិ្, ភាពកមវក់, ដ្ច្កត ីដសាែ កដប្គ្នក។ 


