ការស្ងកល្បងពិនិតយនោយរកនេតុផល្

អ ភិ វ ឌ្ឍ ន៏ នៅ ស្រ ុក ខ្មែ រ ជា អ ភិ វ ឌ្ឍ ន៏ ខ្ែ ែ ណា ?
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នរចកត ី នផតើ ម

និច្ជ័យ ននប្រវត្ត ិសាស្ត្ត

(le sens de l’histoire)

្ម័យខ្មែ រ គឺ ការដ ើរ ពុំ

អាច្ទរ់ទល់បាន ដៅរកមហនត រាយរនត ៗគ្នា មិនដច្េះច្រ់។ លេះ
ច្ុំដេរមក វាកាាយជាប្ទនូ ្ ្ុំរារ់ប្រជាពលរ ឋ ខ្មែ រ ទូ លទកខ
កនុងដ្ច្កត ីអ្់្ងឃឹម ដោយមិន ឹងមល ួនថា មល ួន ជា ម្ចា្់ នន
ុំដ

េះប្សាយ ដប្រេះ

ររ្់មល ួន។

នដោបាយជាត្ិ វាដកើត្ដច្ញអុំពី

ប្រជាពលរ ឋ

ម្ចនការយកច្ិត្តទកោក់

ឆនទ ៈ
កនុង

នដោបាយជាត្ិ ជា ប្រជាពលរ ឋ ទទួ លម្ប្ត្ូវ ដលើវា្នាររ្់
មល ួនផង និងជាត្ិផង។
ដៅកនុង

ការសាកលបងពិនិត្យដោយរកដហត្ផលដនេះ

ដយើង

ដលើកយក អភិវឌ្ឍន៏ជាត្ិ មក្ិកា ដ ើមបីច្ង់ ឹងថា ដត្ើវាអាច្
ជាកត្ត អាច្នឹងដរើក នូ វគប្មររបាុំងននភាពដលា (voile d’ignorance)
ខ្ លនាុំដអាយប្រជាពលរ ឋ ខ្មែ រ យល់ប្ច្ឡុំថា ការរ ីកច្ុំដ រ ីនររ្់
ជាត្ិ គឺប្គ្នន់ខ្ត្ជា អត្ថ ភាពដរររ នូ វ្ម្ចារៈ្ម័យ តុំងដៅ
កនុងទូ កញ្ា ក់ននហាងជុំនួញ្ុំរារ់ខ្ត្ជនមួ យប្ក ុមត្ូ ច្អាច្ទិញ
បាន។ អភិវឌ្ឍន៏ពិត្ គឺជា ការរដងក ើត្ដអាយម្ចន ត្នមា ជាត្ិ
ិ យ
ប្គរ់ វ្័

ឧែ នៅ រង្ហា

ូ ច្ោ៉ាង ដ្ ឋ កិច្ា ្ងគ មកិច្ា និង្ិកាធិការជា

អភិវឌ្ឍន៏នៅស្រ ុកខ្មែ រជាអភិវឌ្ឍន៏ខ្ែែណា ?

២ កញ្ញា ២០១៦
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ត្ិ។ ត្នមា ជាត្ិដនេះដហើយ ខ្ ល អា កដ្ ឋ កិច្ា ដគដៅថា ភាព្
មប
ូ េ៍ជាត្ិ (richesse

nationale)

ខ្ ល ជនានជនជាអា កទទួ លបាន

ច្ុំខ្េកមួ យភាគធុំ ្ុំរារ់រដងក ើត្ ឋានៈជីវភាព
ងៗមល ួនផង និង សាធារេូរករេ៏1
ប្រដទ្អនវត្ត ដ្ ឋ កិច្ាជុំនួញ

(niveau de vie)

ដរៀ

(bien commun)

ផង។ ដៅកនុង

(économie de marché)

អភិវឌ្ឍន៏ ប្ត្ូវ

ិ
ម្ចន ដគ្នលដៅ ្ុំរារ់រនថ យ វ្មភាព
ននភាពប្កដៅកនុង
្ងគ ម ូ ដច្ា េះ អភិវឌ្ឍន៏

ខ្ លដធវ ើដអាយម្ចនគម្ចាត្ រវាងអា ក

ម្ចននិង អា កប្ក កាន់ខ្ត្ធុំដឡើង វាប្គ្នន់ខ្ត្ជា អភិវឌ្ឍន៏ជុំនួញ
ខ្ត្រ៉ាដ ណ េះ

ដប្រេះ ដ្ ឋ កិច្ាជុំនួញវាគ្នែនដហត្ផលអវ ីដសាេះតុំង

ខ្ត្ពី ុំរូងទីមក
(revenus)

រដងក ើត្ប្ត្ឹមខ្ត្ រច្នា្មា នធ

ននផលទន

និង ភាព្មប
ូ េ៍ ប្ត្ូវតមទុំនង ខ្ ល្ងគ មប្ត្ូវការ។

ោ៉ាងហា ឹងដហើយ បានជា ដៅប្រដទ្ ននដ្ ឋ កិច្ាជុំនួញ ដគ
រដងក ើត្ច្ារ់ សារដពើពនធ

(fiscalité)

ិ
ដ ើមបី ដធវ ើការខ្ច្កដឡើង វញ
ល់

ប្រជាពលរ ឋ នូ វផលទន និងភាព្មប
ូ េ៍ ខ្ លរដងក ើត្ដឡើងពី
ដ្ ឋ កិច្ាជុំនួញ ពុំដនាេះដសាត្ ផលទន និងភាព្មប
ូ េ៏ដនាេះ វា
្ុំរារ់ខ្ត្

នាយទន និងអា កដឆា ៀត្មួ យប្ក ុមត្ូ ច្

ទាញយក

ច្ុំដេញខ្ត្រ៉ាដ ណ េះ។ ដហត្ដនេះឯង អភិវឌ្ឍន៏ ប្ត្ូវចុំបាច្់ ឹកនាុំ

1

សាធារេូរករេ៏ឧ = ឧរករេ៏ររ្់សាធារេជន។

ឧែ នៅ រង្ហា

អភិវឌ្ឍន៏នៅស្រ ុកខ្មែ រជាអភិវឌ្ឍន៏ខ្ែែណា ?

២ កញ្ញា ២០១៦
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ដោយនដោបាយដ្ ឋ កិច្ា ប្រករដោយប្រ្ិទធិភាព ដ ើមបីដធវ ើ
ូ ច្បានជុំរារខាងដលើរ ួច្មក

ការខ្ច្កផល ល់ប្រជាពលរ ឋ ។

ដហើយថា នដោបាយជាត្ិ ដកើត្ដច្ញពី ឆនទ ៈររ្់ប្រជាពលរ ឋ
ច្ ជាអា កដប្ជើ្ដរ ី្អា ឹកនាុំ

ដប្រេះ ប្រជាពលរ ឋ ជា ម្ចា្់អុំ
ជាត្ិ

ដៅតមដគ្នលគុំនិត្មល ួន

ខ្ លមល ួនច្ង់បាន ូ ដច្ា េះ

នដោបាយដ្ ឋ កិច្ា ជាកិច្ាការផ្ទទល់ររ្់ប្រជាពលរ ឋ
ដោយ រោឋភិបាល ជា ត្ុំ

ឹកនាុំ

ងររ្់ប្រជាពលរ ឋ ដ ើមបី រុំដ រ ី

ប្រដោជន៏ជាត្ិ និងប្រជាពលរ ឋ ។

គំ និ ត ទូ នៅ

កងវ េះឯកសារ នន្ថ ិត្ិដ្ ឋ កិច្ា រង្ហាញ នូ វរ ូរភាពពិត្ននដ្ ឋ
កិច្ាជាត្ិ និងអា កជុំនាញ ដធវ ើការ្ិកា ជាជដប្ៅ ដលើរញ្ហាដ្ ឋ
កិច្ាជាត្ិ និង អវត្ត ម្ចនទា ុំងអ្់ ននគេរកសប្រឆុំង កនុងត្ួ
នាទីមល ួន ជាអា ករុំដភា ើ នននដោបាយដ្ ឋ កិច្ាជាត្ិ ជូ ន ល់សា
ធារេៈជន ជាឯកសារ ម្ចនគេភាពកត ី ជា្នា ិ្ិទធ ម្ចនកុំព
្់នឹងគេប្រដោជន៏ជាត្ិកតី (conférence à la hauteur des enjeux nationaux)
នាុំដអាយ គេរកសកាន់អុំ

ឧែ នៅ រង្ហា

ច្ ដគអាច្ដបាករដញ្ហជត្

អភិវឌ្ឍន៏នៅស្រ ុកខ្មែ រជាអភិវឌ្ឍន៏ខ្ែែណា ?

ល់

២ កញ្ញា ២០១៦
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ប្រជាពលរ ឋ ខ្មែ រ អុំពីសាាន

នននដោបាយដ្ ឋ កិច្ាររ្់ដគថា

ជាអភិវឌ្ឍន៏ ៏អសាារយមួ យ ្ុំរារ់ប្រជាជាត្ិខ្មែ រ។ ជាឧទាហរេ៏
ថ្ែ ីៗដនេះដោក ហន ខ្្នគ្នត្់និោយថាកុំដអាយខ្មែ រដបាេះដឆាត្
ដអាយ គេរកស

ខ្ ល មិនបានដធវ ើអវីដសាេះ ល់ជាត្ិ។ ដយើង

អាច្្ួ រដៅ ដោក ហន ខ្្ន ថា គ្នត្់បានដធវ ើអវីមាេះ ខ្ លជា
សាាន ដលើកត្ុំដកើងត្នមា ជាត្ិ និងដ្ច្កត ីនថ្ា ថ្នរូ ននប្រជាពលរ ឋ
ខ្មែ រ ?
កងវ េះឯកសារប្គរ់ខ្ររោ៉ាងដនេះឯង ខ្ លជា ការពិបាក ល់
ដយើង ខ្ លម្ចនរុំេង ច្ង់យល់ ឹងអុំពី អភិវឌ្ឍន៏ដៅខ្មែ រ្ពវ
នថ្ៃ ខ្ត្ដទាេះរីម្ចន
ពាោម

ឧរ្គគ ោ៉ាង

ដធវ កា
ើ រសាកលបងពិនិត្យ

ក៏ដោយ

ក៏ដយើងដៅខ្ត្

ដោយរកដហត្ផល

អុំពី

អភិវឌ្ឍន៏ដៅប្្ ុកខ្មែ រ ដោយយក ប្ទឹ្តីដ្ ឋ កិច្ា្ុំខាន់ៗ ដធវ ើ
ជា ច្ដងក ៀងរញ្ហាុំងដមើល ការរ ីកច្ុំដ រ ីនដៅប្្ ុកខ្មែ រ ថាដត្ើវាដកើត្
ិ
មកពីអភិវឌ្ឍន៏ ម្ចននដោបាយដ្ ឋ កិច្ាប្ត្ឹមប្ត្ូវ ជា វនាយក
(guide morale)

ឬ ប្គ្នន់ខ្ត្ជាអភិវឌ្ឍន៏ រង្ហាញខ្ត្ទិ ឋ ភាពដប្ៅ នន

ការច្ុំដ រ ីនលូ ត្ោ្់ ខ្ត្រ៉ាដ ណ េះ ?

ឧែ នៅ រង្ហា

អភិវឌ្ឍន៏នៅស្រ ុកខ្មែ រជាអភិវឌ្ឍន៏ខ្ែែណា ?

២ កញ្ញា ២០១៦
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នរចកត ីថ្លៃលនរូ ថ្នមនុរសនោក
ទ្សនវទូិ Kant បានដ្ា ើដអាយម្ចនការខ្រងខ្ច្កឲច្ា្់រវាង
វត្ថុ

ខ្ លម្ចនត្នមា នឹងអវ ី ខ្ លម្ចនដ្ច្កត ីនថ្ា ថ្នរ។
ូ អាប្្័យ

ដហត្ដនេះ អភិវឌ្ឍន៏ប្ត្ឹមប្ត្ូវ

(développement juste)

ប្ត្ូវរ ិដ្ធ នូ វ

ការដប្រៀរដធៀរ ធនធាន (argent) ជាមួ យនឹងប្គរ់ដគ្នលដៅ នន
អភិវ ឍន៏ ដប្រេះថា ដរើទក ប្រដោជន៏ហិរញ្ញ វត្ថុ ជាធុំ វាច្ា្់ជា
ទងគ ិច្ ជាពិដ្្នឹង លកខ េៈពិ្ិ ឋ ននដ្ច្កត ីនថ្ា ថ្នរូ ររ្់
មន្សដោក។ ឧទាហរេ៏ រោឋភិបាលខ្មែ រ្ពវ នថ្ៃ គ្នត្់ ជួ ល ី្
មបទាន ដអាយឈ្ម ួញ ដហើយ អនញ្ហញត្ដអាយឈ្ម ួញដនាេះដ ញរ ត
ជន ខ្ លបានរ្់ដៅ ដលើ ីដនាេះ អ្់រយៈយូរមកដហើយ ដោយ
គ្នែនលកខ េៈជាមន។ ទដងវ ើដនេះឯងដហើយ ខ្ លវាដរេះទងគ ិច្ ល់
ដ្កត ីនថ្ា ថ្នរូ ននមន្សដោក ដប្រេះមន្សដោក ប្ត្ូវម្ចនជប្មក
្ថ ិរ (abri

stable et durable)

ិ
ជាផទ េះ្ុំរារ់ជី វត្ប្គួ
សារររ្់មល ួន។ ដ ើមបី

ដជៀ្នឹងរញ្ហាដនេះ កុំដអាយវា ដកើត្ម្ចនដឡើងបាន រោឋភិបាល
ប្ត្ូវម្ចន នដោបាយទូ ដៅ ធានា នូ វដ្ច្កត ីនថ្ា ថ្នរូ ននប្រជា
ពលរ ឋ ច្ុំដរេះមម ការរំដោភ ប្គរ់ខ្ររោ៉ាង ពី្ុំ
ិ ដោគ។ ខ្ត្អា ករង្ហារ់គេូរការ
វនិ
គិត្ខ្ត្រវល់

ឧែ នៅ រង្ហា

(détracteur)

ដគរ ិេះគន់ថា ដរើ

រ់នមា ប្គួ សារ គឺច្ា្់ជា រដងក ើត្ឧរ្គគ

អភិវឌ្ឍន៏នៅស្រ ុកខ្មែ រជាអភិវឌ្ឍន៏ខ្ែែណា ?

ក់អាក
ល់ ការ
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ដធវ ើអភិវឌ្ឍន៏ ជាពុំខាន។ អាប្្័យដហត្ដនេះដទៀត្ ខ្ ល រោឋភិបា
ល ប្ត្ូវម្ចនច្ារ់ ដហើយ អនវត្ត វាដអាយបានប្ត្ឹមប្ត្ូវ ដ ើមបី កុំ
ដអាយរំខាន ល់អភិវឌ្ឍន៏ ដប្រេះ ដ្ច្កត ីនថ្ា ថ្នរូ ននមន្ស វាមិន
អាច្ទិញ ូ របានដនាេះដឡើយ។
នននរជន
ពលរ ឋ ខ្មែ រ
ពិ្ិ ឋ

ិ
វនាយក
គឺប្ត្ូវទក ដ្ច្កត ីនថ្ា ថ្នរូ

(la dignité de l’humain)

ជាសាធារេូរករេ៏ ននប្រជា

និងមន្សជាត្ិ ដម្ចាេះដហើយ

វាជា

ដភាគ្មបត្ត ិ

(les biens sacrés)។

ស្ងធារណូែករណ៏
ដទាេះរី ដយើងដមើលដ ើញថា ដៅប្្ ុកខ្មែ រ្ពវ នថ្ៃ ម្ចនរ ូរភាពមា េះ
ិ យ ដហោឋរច្នា្មព ័នធ ដទ្ច្រ
រង្ហាញ នូ វការរ ីកច្ុំដ រ ីន កនុង វ្័
េ៏ ្ិកាធិការជាត្ិ ្ខាភិបាលជាត្ិ
ខ្ត្ងខ្ត្្ួ រជា្ុំនួរថាដត្ើដៅឯ

ខ្ត្ប្រជាពលរ ឋ គ្នត្់

ដៅសាធារេូរករេ៏ ? ្ុំនួរ

ដនេះវាម្ចនលកខ េៈ ជា ្ុំនួរធម្ចែនរ ូរ ដប្រេះអវ ីខ្ លរដងក ើត្ដឡើង
្ពវ នថ្ៃ វាជាររ្់ឯកជន្ុំរារ់ដបាយយកច្ុំដេញខ្ត្រ៉ាដ ណ េះ។
ដត្ើដនេះដហើយ ជា រម្ចេីយ (standard) ននដ្ ឋ កិច្ាជុំនួញ ដៅកនុង
្មននពិភពដោកូ រនីយកមែ (cadre de mondialisation) ខ្ លខ្ត្ងខ្ត្
ពុំនឹងជាប្រពនធ ិក ប្រគល់ដអាយឯកជន

កាន់ការ់ផារទុំនិញ

ជានិច្ា (recours plus systématique à la privatisation) ដនាេះឬ ? ដហត្ដនេះឯង

ឧែ នៅ រង្ហា

អភិវឌ្ឍន៏នៅស្រ ុកខ្មែ រជាអភិវឌ្ឍន៏ខ្ែែណា ?
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បានជាម្ចន អា កប្រឆុំងនឹង ដ្ ឋ កិច្ាជុំនួញដហើយទក អភិភវ ័
ន2

(domination)

(valeurs humanistes)

ររ្់វា ជា ជ័យជុំនេះននដ្ ឋ កិច្ា ដលើ នរត្នមា
កនុងពិភពដោក គ្នែនករ

គ្នែនអា្ូ រ គិត្

ខ្ត្រកអត្ថ ប្រដោជន៍ឯកជន ដហើយម្ចន ការផ្ទា្់ប្ទនុំ ននការ
ទុំនាក់ទុំនង្ងគ ម និង ត្នមា រក់ព័នធនឹង ដ្ច្កត ីនថ្ា ថ្នរូ នន
មន្សដោក

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

ូ ច្ម្ចន ប្រជារកយដសាាក មួ យថា « ពិភពដោកមិនខ្មនជា
ទុំនិញដនាេះដទ » ការជជីក ខ្្វ ងរកច្ដមា ើយដនេះ វាប្្រនឹង រ
ិ
រ ិរទ ប្្ ុកខ្មែ រ្ពវ នថ្ៃ ខ្ លកុំពងជួ រប្រទេះ នូ វវរត្ត
ិ ្ីលធម៏,
្ងគ ម, យវជន និងរ ត ជន ឥត្ការង្ហរដធវ ើ, អ្មបទា នន
ជនាធិរ3 (le politique) និងអា កនដោបាយខ្មែ រ ប្រឈ្រមមនឹង រុំ
ោ្់រតរ្ងគ
ូ
ម ដៅកនុង្ម ននពិភពដោកូ រនីយកមែ និងដៅ
កនុងឃ្នាងដយៀក

ម។ ដត្ើប្ត្ូវដធវ ើខ្ររ

ខ្ រ ដ ើមបី អាច្ដធវ ើឲ

្ដប្មច្បាន នូ វសាធារេូរករេ៏ ្ុំរារ់ប្រជាពលរ ឋ ?
ជារឋម

ប្ត្ូវសាគល់

និយមន័យ ននរកយ សាធារេូរករេ៏។

ដ ើមបីរនថ យ នូ វកតតធុំៗ ដៅកនុងនិយមន័យ ននរកយដនេះដយើង
្ួ រ្ុំនួរថា ដត្ើមន្សម្ចាក់ៗ ច្ង់រ្់ដៅ កនុង្ងគ មខ្ររ

?

អភិភវ ័ន=ការដប្គ្នរ្ងក ត្់។
3 ជនាធិរ ; អា កប្គរ់ប្គងរកាប្រជាជន។
2

ឧែ នៅ រង្ហា

អភិវឌ្ឍន៏នៅស្រ ុកខ្មែ រជាអភិវឌ្ឍន៏ខ្ែែណា ?
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តមពិត្ ្ុំនួរ ្មដហត្ផល មិនខ្មន្ថ ិត្ដៅដលើការច្ង់ ឹង
អុំពីឧត្ត ម្ងគ មខ្ររ

ខ្ លដយើង ច្ង់រ្់ដៅដនាេះដឡើយ ជា

ឧទាហរេ៏

ូ ច្ជា្ងគ មមួ យដៅកនុងដនាេះ ប្គរ់រគគ ល នាុំគ្នា

ដអាយត្នមា

ល់ប្រដោជន៏ទូដៅ

ដលើ្ពីប្រដោជ

(intérêt général)

ន៏ឯកជន ដោយដោងដលើ ភាវៈ ជា មន្សដោក គឺថាជា
មន្សដោក មិនខ្មនគិត្ខាារ់មច ួន ខ្្វ ងរកខ្ត្ប្រដោជន៏្
ម្ចារៈតមការញុេះញង់ច្ិត្ត

(incitations)

មល ួនកុំពងរ្់ដៅដនាេះដឡើយ ឧរម្ច

ម្ចនដៅកនុងររ ិសាថន ខ្ ល
ដ ើញដគម្ចនឡានលា ជិេះ

មល ួនឯក ដ កដកើត្ទកខ ច្ង់បានឡានដនាេះ ្ុំរារ់ជិេះខ្ រ។ ការ
ញុេះញង់ច្ិត្តច្ិត្តខ្ររដនេះដហើយ ខ្ លដធវ ើដអាយ ្ភាវគត្ិ ររ្់
រគគ លដនាេះ

អាច្ដប្ជើ្យក កិដល្មួ យ

ខ្ លវាផទុយនឹង

ប្រដោជន៏ទូដៅ ឧរម្ច ដរើគ្នែនលយទិញឡានដនាេះ រគគ លដនាេះ
ិ
អាច្ប្រប្ពឹត្តិ អុំដពើទច្ា រ ិត្ ដ ើមបី រកលយទិញឡានដនាេះ។ មួ យវញ
ដទៀត្ ការខ្្វ ងរក សាធារេូរករេ៏ គឺ ដធវ ើតមមដធាបាយ នូ វ
ការរដងក ើត្សាថរ័ន ត្ប្មង់យក ការផសេះផា រវាងប្រដោជន៏ឯក
ជន ជាមួ យនឹងប្រដោជន៏រ ួមគ្នា
ដៅកនុង្ងគ ម។

(intérêt collectif)

ិ យដនេះ
ដៅកនុងទ្សនវ្័

ដ ើមបីរក្មត

ដគអាច្្នា ិោឋន

បានថា ដ្ ឋ កិច្ាជុំនួញ វាមិនខ្មនម្ចន ដគ្នលដៅជាទីរញ្ា រ់
ររ្់វា ប្ត្ឹមខ្ត្រកច្ុំដេញ្ទធ សាត្ដនាេះដឡើយដប្រេះមដធាបាយ

ឧែ នៅ រង្ហា

អភិវឌ្ឍន៏នៅស្រ ុកខ្មែ រជាអភិវឌ្ឍន៏ខ្ែែណា ?
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ខ្ លវាយកមកដប្រើ វាប្គ្នន់ខ្ត្
imparfait)

ជា ឧរករេ៏ដខាាេះ

(instrument

មួ យខ្ត្រ៉ាដ ណ េះ ដរើ្ិនជាដគយក ការខ្ញកឃ្នាត្ពី

គ្នា រវាង ប្រដោជេ៏ឯកជន នឹង ប្រដោជន៏ទូដៅ ខ្ លវាម្ចន
ដៅកនុងដ្ ឋ កិច្ាជុំនួញ មក្ដងក ត្។ ការខ្មវ ងគ្នា ននប្រដោជ
ន៏ទូដៅដនេះដទៀត្ ជួ នវាម្ចន គប្មររបាុំង ននភាពដលា បាុំង
ត្ួ ោ៉ាង រគគ លម្ចាក់ គ្នត្់ម្ចន ដប្គឿងយនត រូ មទឹក ដហើយ គ្នត្់
គិត្ខ្ត្ពីរូមទឹកប្្េះសាធារេៈយកមកដប្សាច្ច្ុំការររ្់គ្នត្់
ដោយ

មិនបានគិត្ថា ទដងវ ើដនេះ វាអាច្នឹងនាុំដអាយមវ េះទឹក

ល់មន្សផងគ្នាដៅកនុងភូ មិ។ ការខ្មវ ងប្រដោជន៏ទូដៅមួ យ
ដទៀត្ វាអាច្ម្ចនដកើត្ដឡើងពីធមែ ជាត្ិ ដហើយមិនម្ចនគប្មរ
របាុំង

ននភាពដលា

ដនាេះខ្ រ ូ ច្ោ៉ាង រគគ លម្ចាក់ដកើត្ពី

កុំដេើត្ជាជនពិការ ូ ដច្ា េះ គ្នត្់ម្ចនប្រដោជន៏ផ្ទទល់មល ួន ម្
ពីរគគ លដផសងដទៀត្ ដកើត្មក ជាជនម្ចន្មភាពលា ដៅកនុង
ករេីខ្ររដនេះ ដគអាច្្ួ រជា្ុំនួរថាដត្ើ ប្រដោជន៏ឯកជន ជា
ររ ិច្ជ ិនា

(intérêt privé spécifique)

ររ្់ជនពិការដនាេះ ដ ើមបី្មម្ចល

ភាព ររ្់គ្នត្់ វាអាច្នាុំដអាយរំខាន ល់ប្រដោជន៏ទូដៅខ្ រ
ឫដទ ? ជាឧទាហរេ៏ ្ុំេង់ននដហោឋរច្នា្មព ័នធ ជា ររ ិច្ជ ិនា
ដៅទីកខ្នា ងសាធារេៈ ខ្ ល ្មូ ហសាធារេៈ (collectivité publique)
ប្ត្ូវច្ុំ

ឧែ នៅ រង្ហា

ិ
យ ថ្វកាមូ
ោ (budget

onéreux)

ជា ការរំខាន

អភិវឌ្ឍន៏នៅស្រ ុកខ្មែ រជាអភិវឌ្ឍន៏ខ្ែែណា ?

ិ
ល់ថ្ វកា
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ប្រឆួ ន (budget collectif ou collectif) ដ ើមបី្ប្មួ ល ល់ ការរ្់ដៅររ្់
ជនពិការ។ ូ ដច្ា េះ ដគអាច្ទក ប្រដោជន៏ឯកជន ជា សារ ូរ
(intérêt privé convenable)

គឺដៅដលើ្ុំនួរ្ួ រថា ដត្ើប្រដោជន៏ដនាេះ វា

នាុំដអាយម្ចនអា កទទួ លរងដប្គ្នេះខ្ រឫដទ ? គឺថា

កុំ រ ិត្ររ្់

ប្រដោជន៏ឯកជន វាម្ចន ដៅដពល

ប្រដោជន៏ដនាេះ

វាជា

ការនាុំឲមូ ច្ ល់ប្រដោជន៏អាក នទ។

ការខ្្វ ងរក សាធារេូ

ិ ច្ជ័យ ដប្កាយ
រករេ៏ គឺយក ្មម្ចលភាព ជា លកខ េវនិ
ិ ច្ជ័យទកជាមន នូ វប្គរ់
គប្មររបាុំង ននភាពដលា ខ្ត្មិន វនិ
ុំដ

េះប្សាយ និងកតត

(bien-être collectif)

នទដទៀត្ ដប្ៅពី្មម្ចលភាពរ ួមគ្នា

ខ្ត្ វាទទួ លសាគល់ ការដប្រើ ជា ឯកជន ដ ើមបី

្មម្ចលភាពរគគ ល កុំដអាយខ្ត្្ិទធដប្រើដនាេះ វារុំរនដៅដលើ
អា ក នទ។ ម្ចនជា ឧទាហរេ៏

ូ ច្ខ្ លបានដលើកយកមក

រង្ហាញ ដៅខាងដលើរ ួច្មកដហើយ គឺ ករេី រូ មទឹកប្្េះយកមក
ដប្សាច្ច្ុំការ។ អាជាាធរភូ មិ ជា និយត្ករ

(régulateur)

ដ ើមបីដជៀ្

ដវៀង ការមជ េះខាជយទឹកផង និងការររ សាធារេូរករេ៏ផង។
ឧទាហរេ៏ម្ចនដប្ច្ើនដទៀត្ ដៅកនុង ម្ចប្ត្ោឋន ននប្រដទ្
l’échelle du pays)

ឬ

ុំរន់

(à

និងពិភពដោក អុំពី្ិទធដប្រើទឹកដៅកនុងប្រដទ្
ខ្ លមិន្ូ វម្ចនទឹក, ដធវ ើអវីមួយ នាុំដអាយប្ក

មវ ក់ មយល់អាកា្ ខ្ លវានាុំដអាយ រ៉ាេះរល់ ល់ ្មភាពអា ក

ឧែ នៅ រង្ហា

អភិវឌ្ឍន៏នៅស្រ ុកខ្មែ រជាអភិវឌ្ឍន៏ខ្ែែណា ?
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នទ, រដងក ើត្អវ ី ខ្ លវាអាច្រំខាន ល់ ដទ្ភាពសាធារេៈ។ រ ួម
ដ្ច្កត ីមក គឺថាអុំដពើ

ខ្ លវារុំផ្ទាញ ធនធានធមែ ជាត្ិ និង

នាុំដអាយម្ចនជនរងដប្គ្នេះ ជាអុំដពើអក្ល ល់មន្សជាត្ិ។
ធនធាត្ធមែ ជាត្ិដនេះឯងជាសាធារេូករេ៏្ុំរារ់ប្រជាពលរ ឋ
ខ្ លម្ចន ច្ារ់្ុំរារ់ការររវា ដ ើមបី រកា ្មម្ចលភាពរ ួម
គ្នា។

ូ ដច្ា េះអភិវឌ្ឍន៏

ខ្ លមិនយក

ិ ច្ជ័យ
លកខ េវនិ

នន

្មម្ចលភាព និងដ្ច្កត ីនថ្ា ថ្នរូ ររ្់មន្សដោក ជា ដគ្នល
ដៅ្ុំខាន់

គឺជាអភិវឌ្ឍន៏នប្ពនផស ររ្់ពួកឈ្ម ួញម្ចន

ពទធ

ិ
វរោ
ា ្ (aliénation mentale) ឬ ម្ចន ្ត្ិឆក ួត្ខ្ត្រ៉ាដ ណ េះ ដប្រេះថាដរើ
ឈ្ម ួញដនាេះ ជា មន្សដោកធមែ ត វាច្ា្់ជាម្ចន ្ត្ិផគត្់ផគង់
ដោយករ

ជាពុំខាន ដប្រេះត្នមា ននមន្សដោក វាម្គ្នាពី

ត្ិរចជន។
រនងេ ត ភាពនល្ើ អ ភិ វ ឌ្ឍន៏ នៅស្រ ុកខ្មែ រ

ការពិនិតយកត់ស្ា
ជារឋម ដយើងអាច្្ួ រជាុំនួរថា ដត្ើដៅប្្ ុកខ្មែ រ្ពវ នថ្ៃ អនវត្ត
ដ្ ឋ កិច្ាជុំនួញ ខ្ រឬដទ ?

ឧែ នៅ រង្ហា

អភិវឌ្ឍន៏នៅស្រ ុកខ្មែ រជាអភិវឌ្ឍន៏ខ្ែែណា ?
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ប្្ ុកខ្មែ រ្ពវ នថ្ៃ ជា ប្រដទ្ត្ូ ច្មួ យ ដៅកនុង ុំរន់ អា្ខ្ី ផា ក
អដគា យ៏

ដហើយម្ចនទមៃ ន់ដ្ ឋ កិច្ាត្ិច្ត្ួ ច្រុំផត្ដៅកនុង្ម

ពិភពដោកូ រនីយកមែ ជាពិដ្្ដៅដទៀត្ ប្្ ុកខ្មែ រកុំពងរ្់
ដៅកនុងសាថនភាព ជា រ ឋ រ្់ទីពឹងជុំនួយ

ិ យ
កនុង វ្័

(Etat assisté)

ិ យ នទដប្ច្ើនដទៀត្។ ចរ់ពី ទ្សវត្សរ៏៩០មក
ដ្ ឋ កិច្ា និង វ្័
ប្្ ុកខ្មែ រ ដប្ជើ្យក លទធ ិប្រជាធិរដត្យយដ្រ ីជា រររ ឹកនាុំ
ជាត្ិ និងដ្ ឋ កិច្ាជុំនួញ ជា មដធាបាយ ្ុំរារ់ដធវ ើអភិឌ្ឍន៏
ប្រដទ្។ ដត្ើជដប្មើ្ដនេះ វា ្មដៅតម ដ្ច្កត ីប្ត្ូវការររ្់
ប្្ ុកខ្មែ រ ខ្ រឫដទ ? ប្្ ុកខ្មែ រ ជា ប្រដទ្ ម្ចនច្ុំេងប្រនពេី
ិ
ម្ចុំទា ុំ ខ្ត្ជា ប្រដទ្ រ្់ដៅកនុង វា្នា វនា្
៏យូរអខ្ងវ ង នាុំ
រុំផ្ទាញឲសារ្ូ នយ នូ វថាមពលជាត្ិខ្ លដធវ ើឲប្រដទ្មិនប្ត្ឹម
ខ្ត្បាត្់រង់ទឹក ី គឺខ្ថ្មទា ុំងបាត្់រង់រញ្ហញរ ួមគ្នា ដប្រេះ ខ្មែ រ
ដយើងមវ េះដពលដវោប្គរ់ប្គ្នន់ ្ុំរារ់ដធវ ើរនភាវកមែ
ការដច្េះ ឹងប្ត្ដច្េះប្ត្ច្ង់

(régénérer)

ម្ចនដៅកនុងកុំេរ់ជាត្ិផង និង

្ិកាប្ពមទា ុំងយល់ ឹង អុំពីច្ុំដេេះថ្ែ ី ននមន្សជាត្ិផង។ ការ
ពិការដនេះដហើយ ខ្ លនាុំប្្ ុកខ្មែ រឆរ់រងដប្គ្នេះពី
និងដកើត្មកពីដប្ៅ

ដហើយដៅដពល

ិ ិនផទ កនុង
វរត្ត

អា ក ឹកនាុំ

គ្នត្់ដធវ ើ

នដោបាយដធាាយអវ ីមួយ គឺច្ា្់ជា ពិបាកនឹងខ្កកុំហ្ដនេះ
្់ ដប្រេះប្រដទ្ត្ូ ច្ ខ្ត្ងខ្ត្មវ េះអត្ថ មដធាបាយប្គរ់ខ្ររ

ឧែ នៅ រង្ហា

អភិវឌ្ឍន៏នៅស្រ ុកខ្មែ រជាអភិវឌ្ឍន៏ខ្ែែណា ?
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ោ៉ាង ដ ើមបីរនទុលសាថនភាពម្ដនេះ

(redresser

cette

situation)។

ដទាេះជាម្ចន អនត រ្ដស្តង្ហគេះ កនុងអុំឡ
ុ ងឆាុំ ១៩៩១-១៩៩៣ ដ ើមបី
រញ្ឈរ់អត្ថ ងគត្ ននជាត្ិខ្មែ រ តមមដធាបាយ ោុំ ្នត ិភាព
ជាត្ិ និងប្រជាធិរត្ូ រនីយកមែ
ិ
ក៏ដោយ ខ្ត្ វរយៈ

ោ៉ាង
ផល

(résultat satisfaisant)

ិ
ននជី វត្ភាពនដោបាយខ្មែ
រ

(effort avec énergie)

ដនេះ វាគ្នែនមនញ្ញ

្ុំរារ់អនាគត្ ខ្ លដអាយទកច្ិត្តថា

ប្រជាពលរ ឋ ខ្មែ រ កុំពងដ ើរដលើផល វូ លា ដឆពេះដៅរកដ្ច្កត ី្ងឃឹម
ររ្់មល ួន

ូ ច្ោ៉ាង ្នត ិភាពផគ ត្់ផគង់ដោយច្ារ់្ុំរារ់ធានា

នូ វ្មធម៍ គឺ ្ិទធិដ្រ ីភាព ជា ប្រជាពលរ ឋ ធិរដត្យយ និង
យត្ត ិធម៏ ខ្ លទាក់ទងនឹង ការរ្់ដៅដរៀងរាល់នថ្ៃ ររ្់ រ ត
ជនសាមញ្ញ ។ ខ្ត្ថា ្នត ិភាពដៅប្្ ុកខ្មែ រ្ពវ នថ្ៃ ជា ្នត ិភាព
្ុំរារ់ខ្ត្ពួ កអា ក ឹកនាុំ មិនអាច្ហូ ត្ង្ហរបាន ឬ រកសកាន់
អុំ

ច្ ដៅកនុងឪវាទយួ ន ខ្ត្រ៉ាដ ណ េះ។ មួ យអដនា ើងដទៀត្រររ

ឹកនាុំ ដៅប្្ ុកខ្មែ រ្ពវ នថ្ៃ វាគ្នែនធាត្អវ ី ជា រររលទធ ិប្រជាធិ
រដត្យយរនត ិច្រនត ួច្ដសាេះដឡើយ ខ្ត្វាយកឧរករេ៏ប្រជាធិរត្ី
មករុំភាន់ប្រជាពលរ ឋ

ូ ច្ោ៉ាង ការដបាេះដឆាត្រដញ្ហជត្ ្ុំ

រារ់ខ្ត្រក ភាពដពញច្ារ់ ដលើឆកអនត រជាត្ិខ្ត្រ៉ាដ ណ េះ។ គម្ចា
ត្ជាក់ខ្្ត ង

ននដ្ច្កត ី្ងឃឹមររ្់ប្រជាពលរ ឋ នឹងការពិត្

ដៅប្្ ុកខ្មែ រ្ពវ នថ្ៃ វាជា ឧរ្គគ ្ុំខាន់ ល់អភិវឌ្ឍន៏្ុំរារ់

ឧែ នៅ រង្ហា
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ខ្្វ ងរក

ការរ ីកច្ុំដ រ ីន ល់ប្រជាជាត្ិ

និង្មម្ចលភាព នន

ប្រជាពលរ ឋ ។ ជាឧទាហរេ៏ អុំពី្នត ិភាព គឺមិនខ្មនឋិត្ដៅ
ដលើរ ូរភាព ររ្់ដោក ហន ខ្្ន អងគុយហូ រគយទាវ ដៅកនុង
ហាងបាយយួ ន ម្ចន អងគ រកសឈ្រព័នធជុំ រ ិញ ្ុំរារ់ការររ្វត្ថ ិ
ភាពររ្់គ្នត្់ ដៅច្ុំដរេះរ ត ជន ឈ្រដមើលគ្នត្់
ដមើល

របា

(ទ្សនីយភាព)

យ។ ្នត ិភាពពិត្ គឺ

ច្ិនបា៉ាហី

ដៅកនុងគក

ូ ច្ឈ្រ

ដៅផារប្ត្ីដនាេះដឡើ

គ្នែនអា កដទា្មន្ិការ

ិ យមត្ិ
និងកនុងនគរ គ្នែនឃ្នត្កមែ ដលើអាកដ្ា ហាជាត្ិ ម្ចនវ្័
ិ
ការររជាត្ិ។ រ ីឯ ឧទាហរេ៏ អុំពីលទធ ិប្រជាធិរដត្យយ វញគឺ
មិន
ខ្មនឋិត្ដៅដលើ អត្ថ ភាព ននសាថរ័នដរៀររារ់ដ្ែេះ ដៅកនុងរ ឋ
ធមមុញ្ញ ខ្ត្រ៉ាដ ណ េះដទ។ ប្រជាធិរត្ីជាយថាភូ ត្ គឺ អនវត្ត និង
ដគ្នរពច្ារ់ជាត្ិ និងអនត រជាត្ិ កនុងនាមប្រជាពលរ ឋ ដអាយ
បានពិត្ប្បាក ។ ដលើ្ពីដនេះដៅដទៀត្ ប្ត្ូវយកលទធ ិប្រជាធិរ
ដត្យយនដោបាយ ជា មូ លោឋន្ុំរារ់រដងក ើត្ លទធ ិប្រជាធិរដត្
យយដ្ ឋ កិច្ា និង្ងគ ម កនុងដគ្នលដៅ ្ុំរារ់រដេតញ កុំចត្់
ឈ្ម ួញទច្ា រ ិត្ និងអា ក ឹកនាុំពករលួ យ ដ ើមបី ប្រដោជន៏ទូដៅ
ិ
និងប្រដោជន៏ជាត្ិ។ មួ យវញដទៀត្
ប្រជាធិរត្ី ជាយថាភូ ត្
ប្ត្ូវម្ចននីត្ិរ ឋ ម្ចនអងគ ការសារពត្៌ម្ចនឯករាជយ ដៅច្ុំដរេះ
មមអាជាាធរ, អុំ
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ច្ឧកញ្ហញ និងមិនដៅដប្កាម ឥទធ ិពលររដទ
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្។ ដ្ច្កត ីមវេះ ននមូ លោឋន ជាសារវនត ទា ុំងដនេះឯង ខ្ លនាុំដអា
យដ្ ឋ កិច្ាជុំនួញដៅប្្ ុកខ្មែ រ លេះភាព ជា ដ្ ឋ កិច្ាររ្់ពួក
នាយទន់ររដទ្ និងឧកញ្ហញ គិត្ខ្ត្ដបាយយកច្ុំដេញ ដលើដ្
ិ
ច្កត ី វនា្ររ្់
កមែ ករទា្ (ouvriers

d’esclaves)

ក្ិករប្ករហាម

អា ករាជការ ខ្ លដៅដប្កាមរង្ហគរ់ ពួ កឯកឧត្ត មពករលួ យ។
ដ្ ឋ កិច្ាជុំនួញខ្ររដនេះ

ិ យ្ុំរារ់អនាគត្ជាត្ិ
គ្នែនច្កខុ វ្័

ិ ដោគ ដគគិត្ខ្ត្នាុំគ្នាដឆា ៀត្ ទាញ
ដនាេះដឡើយ ដប្រេះពួ កអា ក វនិ
យកផលប្រដោជន៏ពី ធនធានធមែ ជាត្ិ ខ្ លម្ចនកុំេត្់ និង
ហត្ថ ពលម្ចន

ត្នមា ដថាក។ ដៅទីរញ្ា រ់

វានាុំរុំផ្ទាញ

ធនធានធមែ ជាត្ិ ម្ចនជាអាថ្ នប្ពឈ្ឺ ខ្រ៉ែ ជលសា ប្មឹទិនី
ជីជាត្ិលា) ខ្

ល់
( ីម្ចន

ល្ទធ ជាសាធារេូរករេ៏ររ្់ប្រជាពលរ ឋ ខ្មែ រ។

ម៉ាាងមួ យដទៀត្ លកខ េៈននការប្រប្ពឹត្តិការង្ហរ រី ូ ច្ អា កជារ់
ដទា្ឧប្កិ ឋ ខ្ លប្ត្ូវរងខ ុំឲដធវ ើការធៃ ន់វាដធវ ើដអាយដសាេះពលុំនិង
ិ យ
ប្រជាាកមែ ករ រ្់ដៅគ្នែនទ្សនវ្័

ល់អនាគត្ ្ុំរារ់

ិ ដៅដពលដប្កាយ ម្ចនអាយចរ់ពី៣០ឆាុំដឡើងដៅ ដប្រេះ
ជី វត្
្រ
៍ ងគ កាយ ដៅជា មន្សច្់មនអាយ និងប្បាជាា ច្េះទន់
ដមាយ ខ្ លនាុំឲកាាយ ជា ច្ុំេីររ្់ជមៃ ឺប្គរ់ខ្ររោ៉ាង។ ដយើង
អាច្ទកដ្ ឋ កិច្ាជុំនួញដៅប្្ ុកខ្មែ រ ជា ថាាព
ុំ លម្ចនខាាត្ត្ូ ច្

ឧែ នៅ រង្ហា
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ខ្ត្ប្គរ់ប្គ្នន់ ្ុំរារ់្ម្ចារ់រដេតើរៗ ប្រជាជាត្ិខ្មែ រ ដៅកនុង
អនាគត្ ៏មាីមួយ។
កាតខ្ែល្នំែនងេ ើតស្ងានការណ៏
អវ ីខ្ លពិបាកនឹងដជឿបាន គឺ ្ពវ នថ្ៃ ដនេះ ខ្មែ រដយើងហាក់រី ូ ច្
ិ
ជាទកជី វត្ឥត្ន័
យររ្់មល ួនជាកមែ ផល នាុំគ្នាលេះរង់្ិទធិមល ួន
ឲអា ក ឹកនាុំជាត្ិ និងអា កនដោបាយ ជា អា ក្ដប្មច្ ដលើ
ដជាគវា្នាររ្់មល ួន ដហើយនាុំគ្នាយក ោភ្ដនាត្ (ដ្ច្កត ីដប្ត្ង
អរច្ុំដរេះខ្ត្ប្ត្ឹមោភររ្់មល ួន)

ខ្្ា ក

ិ
ជា ផល វូ ជី វត្

(រ្់មួយខ្គ) អត្់ធែត្់ប្ទា ុំប្ទ

គឺថា

រ្់មិនគិត្ ល់នថ្ៃ

ិ
ច្ុំដរេះទកខ ប្រចុំជី វត្

ិ
យត្ត ិធម៏្ងគ មប្គរ់ខ្ររោ៉ាង។ ជី វត្រ្់
ដៅ

និងអ

ននប្រជាពលរ ឋ

ិ
ខ្មែ រ្ពវ នថ្ៃ រី ូ ច្ ជាជី វត្រ្់
ដៅកនុង រត្ត ភាគ (ដពលខ្ត្មួ យរាប្ត្ី) ្ុំ
ិ
រារ់ខ្ត្យល់្រត ិ ដ ើញ ផ្ទ្ វហារ
(ការដៅជា្ម្មាយ) ខ្ត្រ៉ាដ ណ េះ។
ិ
អវ ីខ្ លខ្មែ រដយើងច្ង់បាន វាម្ចនដៅខ្ត្កនុង្រិន ផទុយដៅវញ
ិ វាជាការពិត្្ុំ
អវ ីខ្ លខ្មែ រដយើងមិនច្ង់ជួរប្រទេះដៅកនុងជី វត្
រារ់ការរ្់ដៅដរៀងរាល់នថ្ៃ ររ្់មល ួន។ ទកខ

និងការលុំបាកប្គរ់

ិ
ខ្ររោ៉ាង វាជា ជី វត្រ្់
ដៅធមែ តររ្់ខ្មែ រដយើងដនាេះឯង។
ដៅកនុង ប្បាងគ េ៏

(ទិវាលជាធាា, espace)

្ពវ នថ្ៃ គឺដៅប្ត្ឹមខ្ត្ដធវ ើោ៉ាង

ឧែ នៅ រង្ហា

ននការ្ងឃឹមររ្់ខ្មែ រដយើង
ដអាយបានហូ រ បានខ្ឆា ត្
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មួ យដពល ដោយមិនគិត្ ល់រ្់ជាត្ិឆៃញ់ពិសា ននមហ ូរច្ុំេី
ខ្ លមល ួនររ ិដភាគដនាេះដឡើយ។ រ ូរភាព ននភិដយាភាព ននច្ុំេី
ច្ុំេកដលើភាជន៍ គឺវាម្ចនពិត្ ខ្ត្្ុំរារ់ វេណៈអា ក ឹកនាុំ និង
ឧកញ្ហញមួ យកាតរ់ ដៅកនុង្ងគ មម្ចន្ទធ ខ្ត្អា កមសត្់ដពញមួ យ
នគរ។ សាថនភាពដនេះ គឺដកើត្មកពី ការខ្ច្កច្ុំខ្េកផល នន
អភិវ ឍន៏ មិនប្រករដោយ្មធម៍ ខ្ លនាុំដអាយអា កប្កគ្នែន
លទធ ភាពដ ើរដច្ញរ ួច្ពីភពននទលិទធភាព (ភាពប្ក) ខ្ លជាភព រ
ដញ្ជ ញឥទធ ិពលកុំ

ច្

ិ
ល់ជី វត្រ្់
ដៅ។ ការេ៏ដនេះ វាប្គ្នន់ខ្ត្

ជាច្ុំខ្េកមួ យខ្ត្រ៉ាដ ណ េះ ដប្រេះវានឹងម្ចន កតតជាដប្ច្ើនដទៀត្
ូ ច្ោ៉ាង៖
អែបែញ្ញាធិែតី4 ថ្នអន កែឹកនំ និងែុគគល្ិកននោបាយ
ដៅប្្ ុកខ្មែ រ ការកាន់ ុំ ខ្េង មិនអាច្ហូ ត្ង្ហរបាន ននពួ ក
អា ក ឹកនាុំ្ពវ នថ្ៃ នាុំដអាយ ប្កិនប្បាជាា។ ្ថ ិរភាពនដោបាយ
ម្ចនពិត្ ខ្ត្ ូ ច្ជាទឹក្អុយដៅកនុងអាងទឹក គ្នែនប្រដោជន៏
្ុំរារ់ពិសា មិនខ្ត្រ៉ាដ ណ េះ វាខ្ថ្មទា ុំង ជេះកា ិន្អុយ ដធវ ើឲពល
មយល់អាកា្ រ ត លដអាយម្ចនជមៃ ឺប្គរ់ខ្ររោ៉ាង។ ្ថ ិរភាព

4

អរបរញ្ហញធិរត្ី, médiocratie, ភាពអន់ជាធិរត្ី។

ឧែ នៅ រង្ហា
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ខ្ររដនេះដធវ ើឲអាក់ខាន នូ វការផ្ដឡើង ននរញ្ហញជាត្ិថ្ែី ខ្ ល
ជាច្លករ ននអភិវឌ្ឍន៏។ អុំ
ដវោ ជា អុំ

ច្ផ្ទតច្់ការ

អត្ិថ្ិជននិយម (économie

ច្

មួ យ ខ្ លគ្នែនកុំ រ ិត្ដពល

ដហើយអូ ្ប្រទាញ ដៅរក ដ្ ឋ កិច្ា
clientéliste)

រដងក ើត្ដអាយម្ចន ប្ក ុមម្ច៉ា

ហាវ កនុងម្ចប្ត្ោឋនននរ ឋ ខ្ ល ឹកនាុំដោយ ញាត្ិមិត្ត ឬ កូ ន
ដៅររ្់ពួកអា ក ឹកនាុំ ដប្រើអុំដពើពករលួ យ ជា ច្ារ់ ននដ្ ឋ
ិ លភាព ននប្គួ សារមល ួន ខ្ត្
កិច្ា ដប្រើអាវធ ជា ត្ោការ ដ ើមបី វរ
ិ
វាជា ដ្ច្កត ី វនា្
ល់ដ្ ឋ កិច្ាជាត្ិ។
ិ ជាពិដ្្ដៅ
រ ីឯ រគគ លិក អា កនដោបាយ (personnel politique) វញ
កនុងជួ រ គេរកសប្រឆុំង ម្ចននិនាាការនដោបាយ ោ៉ាង

កត ី

គឺពួកគ្នត្់គ្នែន រ ូរ្ញ្ហញ (marqueur) អវ ី ខ្ លរញ្ហាក់ដអាយដ ើញ
ច្ា្់ោ្់ នូ វរ ិដោគនឹង ពួ កអា ក ឹកនាុំផ្ទតច្់ការ ដប្រេះនាុំ
គ្នា្មៃ ុំរ្់ដៅកនុងររ ិសាថន ខ្ លពួ កដនាេះ ដគរដងក ើត្ដឡើង ូ ច្
ោ៉ាង ការដប្រើរកយ្ុំ ី, រក់ង្ហរកិត្តិយ្ ជា ឯកឧត្ត ម ជុំទាវ,
ដឆា ៀត្ទទួ លយក អត្ថ ប្រដោជន៍ ប្គរ់ខ្ររោ៉ាងពី រររហត្
្មរាស្ត្ត និងដប្រើឧបាយរដញ្ហជត្ប្រជាពលរ ឋ ជារ ូរភាពកត ី ជា
្ុំ ីកតី

ដ ើមបីការររខ្ត្រពវ ្ិទធិមល ួនរ៉ាដ ណ េះ។ ពួ កគ្នត្់

ភាគ

ដប្ច្ើន ជា អា ក្ីហននិយម ដហើយ ដៅខ្ត្ម្ចន ជុំដនឿផ្ទករ់មម

ឧែ នៅ រង្ហា
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ដលើគុំរ ូ
ុំដ

ននប្ទឹ្តីនដោបាយ

ររ្់្ព្ដមត ច្្ីហន

ថាជា

េះប្សាយថ្ួ នលែ មនឹង រញ្ហាម្ចនដៅប្្ ុកខ្មែ រ ខ្ត្មិនខ្ ល

រង្ហាញដអាយដ ើញច្ា្់ នូ វលទធ ផលជាក់ខ្្ត ង ូ ច្ោ៉ាង ្នត ិ
ភាព,ការផសេះផាជាត្ិ, ឯករាជយជាត្ិ, ការរការូ រេភាពខ្ ន ី
ជាត្ិ,

ប្រដោជន៏ជាត្ិ និងរាជានិយម

នថ្ា ថ្នរូ

និងម្ចនប្រដោជន៏ ល់្ងគ មខ្មែ រ។

រកសប្រឆុំង

ដៅកនុងជួ រ គេ

គ្នែនការពិភាសាផទុយមត្ិគ្នា (débat

គ្នែនការពិភាសាននរញ្ហញ
ម្ចន នររត្ី

ប្រករដោយដ្ច្កត ី

(maître)

(débat intellectuel)

contradictoire)

ដប្រេះ ជា គេរកស

ជាអា ករា៉ែរ់រងោច្់នថ្ា គឺថា ទកអា ក្ែ ័ប្គ

ច្ិត្ត ច្ូ លជាសាម្ចជិក ប្ត្ឹមខ្ត្ ជាអា កច្េះច្ូ លមល ួន ឬ ជាអា កគ
េូរការជាហិរញ្ញ វត្ថុ (soutien financier) ខ្ត្រ៉ាដ ណ េះ។ អា ក ឹកនាុំគេ
រកសប្រឆុំង ក៏ជា អា កកាន់ ុំ ខ្េង មិនអាច្ហូ ត្ង្ហរបានដនាេះ
ខ្ រ ខ្ លនាុំដអាយពួ កគ្នត្់
ឈ្រ

ដរើកលទធ ភាព

ពប្ងឹងអុំ
មួ យ្ុំរារ់

រនត ប្រប្ពឹត្តិកុំហ្គ្នត្់មិនឈ្រ់

ដអាយគេរកស

កាន់អុំ

ច្ផ្ទតច្់ការ

ច្ ររ្់ដគកាន់ខ្ត្ម្ចុំមួនដឡើងៗ ខ្ លជា កម្ចាុំង
រំល្់ប្បាងគ េ៏

l’espace d’initiative politique)

ននគុំនិត្ដផត ើមនដោបាយ (réduire

ររ្់មល ួន របាយដ្ទ ើរខ្ត្ទា ុំងអ្់ ដៅ្ល់

ខ្ត្ដ្ច្កត ី្ងឃឹម ដលើការដបាេះដឆាត្ដៅកនុងរររផ្ទតច្់ការ និង
រង់ចុំ ឧបាប្្័យអនដប្គ្នេះ

ឧែ នៅ រង្ហា

(recours en grâce)

ពីប្ពេះមហាកសប្ត្ និង

អភិវឌ្ឍន៏នៅស្រ ុកខ្មែ រជាអភិវឌ្ឍន៏ខ្ែែណា ?
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ដោក ហន ខ្្ន

ល់មគគុដទ្ទា ុំងពីរ ខ្ លជាអា កជារ់ដចទ

អយត្ត ននអនីត្ានកូ លរទ (délit civil) ខ្ត្រ៉ាដ ណ េះ។ ច្ុំនួនត្ុំ

ង

រាស្ត្ត៥៥ ខ្ លអាច្ជា ទឡថៈកម្ចាុំងនដោបាយ ្ុំរារ់ការររ
ប្រដោជន៏ជាត្ិ ខ្ររជាខ្ប្រកាាយ ជា ដរ្កកមែ ននការច្រច ្ុំ
រារ់ខ្្វ ងរក ដ្ច្កត ី្មអាតែ ខ្ លវាផទុយពីដ្ច្កត ីប្បាថាា ររ្់
ប្រជាពលរ ឋ ។ មក ល់្ពវ នថ្ៃ ត្ួ នាទីច្មបង ជា អា ក្ដស្តង្ហគេះ
ជាត្ិ ជាប្រមម ខ្ររដៅជា អា ក្មៃ ុំរួន រង់ចដុំ អាយ ប្រជាករ
ិ
្ដស្តង្ហគេះមល ួនដៅវញ។
អាកលកមែ

(méfaits)

ខ្ លបានប្រប្ពឹត្តិ ជា

ដប្ច្ើនមក ល់្ពវ នថ្ៃ ដនេះ វាមិនធានានូ វដ្ច្កត ី្ស្តងគឹម ្ុំរារ់
អនាគត្កាលជាត្ិដនាេះដឡើយដរើពួកអា ក ឹកនាុំច្លនាប្រឆុំង
ប្គរ់ដគ្នលគុំនិត្នដោបាយ គ្នត្់ដៅខ្ត្ដធវ ើ ច្រាច្រ
មក, aller et venir)

(ដ ើរដៅវ ិញដៅ

ដៅកនុងយទធ សាស្ត្តយួ ន រហូ ត្មក ល់្ពវ នថ្ៃ ដនេះ។

ិ ច្ជ័យទកជា
អវ ីខ្ លដយើង្រដ្រខាងដលើដនេះ មិនខ្មនជាការ វនិ
មនដនាេះដឡើយ ដប្រេះ វាជា ឧដយាគ ឬ ដ ញតម

(poursuite)

រក

ប្រដោជន៏ផ្ទទល់មល ួន ជាទម្ចារ់ ររ្់អាកនដោបាយភាគដប្ច្ើន
ដៅប្្ ុកខ្មែ រ្ពវ នថ្ៃ ។ ្ួ រថា ដត្ើ ពួ កឯកឧត្ត ម/ជុំទាវ ននគេ
រកសប្រឆុំង ដត្ើគ្នត្់អាច្ ជា ការដវៀររង់

(exception)

ខ្ រឫដទ ?

ដរើអាក ឹកនាុំជាត្ិ និងអា កប្រឆុំង ជាមន្សខ្្វ ងខ្ត្រកលយ
គឺច្ា្់ជា លយប្កមវ ក់ វាហូ រដច្ញពី ប្រភពឈ្ម ួញទច្ា រ ិត្ មករក

ឧែ នៅ រង្ហា
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អា កដោភ ច្ង់បានដប្ច្ើនជានិច្ាជាពុំខាន ដប្រេះរររ ឹកនាុំ
្ពវ នថ្ៃ ម្ចនធាត្ ជា រររអា្ច្ភាព5 ខ្ លអនដប្គ្នេះ ដអាយ
ម្ចនច្រាច្រេ៏ ននប្ទពាប្កមវ ក់ខ្ររដនេះ ដៅកនុង្ងគ មខ្មែ រ។
នរចកត ី ែ ញ្ច ែ់

ដៅកនុង

ការសាកលបងពិនិត្យររ្់ដយើងដនេះ

ដយើងមិនឲ

ដោរល់ ជា ដ្ច្កត ី្នា ិោឋនដនាេះដទ ដប្រេះរញ្ហា ខ្ លបាន
ដរៀររារ់ខាងដលើដនេះ ជាកិច្ាការ ររ្់ប្រជាពលរ ឋ ខ្មែ រ
ខ្មែ រម្ចាក់ៗ ដធវ ើដ្ច្កត ី្នា ិោឋនដៅតម ដវទយិត្ភាព
ររ្់មល ួនដរៀងៗមល ួន ដៅកនុងដគ្នលគុំនិត្

ូ ដច្ា េះ

(sensibilité)

ទកប្រដោជន៏ជាត្ិ

ជាធុំ។ តមដគ្នលការេ៏ ជនខ្មែ រម្ចាក់ ខ្ត្ងខ្ត្ប្្ឡាញ់ប្រដទ្
មល ួន សា្ន៏ជាត្ិមល ួន ពិត្ប្បាក
ជាត្ិជាធុំ វាជា ប្រត្យកសភាព
ដហត្អវ ី

ូ ដច្ា េះ ការទក

(évidence)

បានជាដៅម្ចនជានិច្ា

ដហើយជា ប្រដទ្ រ្់ដៅដប្កាមអា

ប្រដោជន៏

្ុំរារ់ប្រជាជាត្ិខ្មែ រ។ ច្េះ

រររផ្ទតច្់ការដៅប្្ ុកខ្មែ រ
គមយួ ន ? ្ុំនួរទា ុំងពីរ

ដនេះ ដត្ើវាជា រ ូរភាពពិត្ ននអភិវឌ្ឍន៏ដៅប្្ ុកខ្មែ រ ?
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អា្ច្ភាព: ភាពទច្ា រ ិត្, ភាពកមវ ក់, ដ្ច្កត ីដសាែកដប្គ្នក។

ឧែ នៅ រង្ហា

អភិវឌ្ឍន៏នៅស្រ ុកខ្មែ រជាអភិវឌ្ឍន៏ខ្ែែណា ?

២ កញ្ញា ២០១៦

