ឩ ប សៅ ស ង្ហា
១ ៨ ម ក រា ២ ០ ១ ៧

កម្លាំ ង ចលករ

ការសាកលបងពិ ចា រណា

កម្លង
ាំ ចលករ
សេរ ីការ

ម្តិការសរឿង
អារម្ភ កថា............................................................. 2
សតើ នរណា ជា ចលករ នន កម្លង
ាំ ជាតិ ? ...... 5

អារមភ កថា
សេចកត ីេងឃឹម្ វា ជា ខ្ល ឹម្សារ នន ម្នុេសសោក ស
ម្នុេសស

ោះបី

ោះ េថ ិត សៅកនុង សាថនភាព បបបណា ក៏សោយ។

រហូ ត សៅ សលើរាន ពិឃាត ស

ិ ទណ្ឌដិត ក៏
េប្បហារជី វត

សៅ ម្ន សេចកត ីេងឃឹម្ ថា ខ្ល ួន នឹងជួ ប បាដិហា រ ិយ៍ ណា
ម្ួ យ បដល អាច សអាយ ខ្ល ួន រ ួច ស

េ ផង ស

ោះ បដរ។ ម្ួ យ

វ ិ ទី នន ដសងើ ើម្ របេ ម្នុេសសោក វា ជា ពលសវ

នន

ិ សៅកនុង សេចកត ី
កម្លាំង នន សេចកត ីេងឃឹម្ េាំរាប ជី វត។
េងឃឹម្ សនោះឯង បដល សយើង ជូ ន ពរ េពវ សាធុការ ដល
ិ សៅកនុង ឆ្នាំ េកល ២០១៧។
ប្បជាពលរដឋ បខ្ែ រ េាំរាប ជី វត
ប្បជាជាតិបខ្ែ រ ប្តូវការ ចាំបាច នូ វ សេចកត ីេងឃឹម្រ ួម្ របេ
បខ្ែ រ ម្នកៗ សដើម្បី រំសោោះជាតិ ពី អាណានិ ម្យួ ន និង
របប លម ួច1 (kleptocratie) បដល ជា កត្តត នន វ ិ
ជាតិ េពវ នងៃ ។

ដកម្ែ

ួ រ បខ្ែ រ ម្នកៗ យលដឹង ថា សេចកត ីេងឃឹម្

សលើ ការសបាោះសឆ្នត សៅកនុង បរ ិបទ នសោបាយបខ្ែ រ េពវ
1

ឹ
របប លម ួច ជា របប ពុករលួ យ ដក

សាំ ោយ ពួ ក លួ ចជាតិ។

ឩប សៅ សង្ហា

2

កម្លង
ាំ ចលករ
សេរ ីការ

នងៃ វា ជា សេចកត ីេងឃឹម្ កនុង ការអេេងឃឹម្ បតបុសណា
ណ ោះ
សប្រោះ វា ម្ិនអាច នឹង ម្ន ការសបាោះសឆ្នត សោយ សេរ ី
និង យុតតិធម្៏ ស

ោះស ើយ សបើគ្មែន អងគ ការជាតិ និង អនត រ

ជាតិ ឯករាជយ េាំរាប ប្តួ តពិនិតយ នន ការសបាោះសឆ្នត។
ជ.ប. បចចុបបនន ជា ឩបករណ្៏ របេ
និង

.

ណ្បកស កានអាំណាច

ណ្បកសប្បឆ្ាំង ម្ន អាេនៈ សៅកនុង រដឋ េភា

កាំពុង ប្េ រោះប្េួ ល បចក ប្បសោជន៏ គ្មន ដូ ច សៅកនុង
អាណ្តត ិ ទី៥ សនោះ។ ប្ ប

ណ្បកសនសោបាយ បដល កាំពុង

សរៀបចាំ ខ្ល ួន ចូ លរ ួម្ សបាោះសឆ្នត និង សេរ ីភាព របេ សោក
កឹម្ េុខា

ឺ ប្គ្មនបត ជា សប្ ឿងលាំអ របេ អាណានិ ម្

យួ ន េាំរាប បិទ ម្ត េហ ម្ អនត រជាតិ សៅកនុង

ម្

នន អធិបសតយយភាព នន ប្បជាជាតិបខ្ែ រ បត បុសណា
ណ ោះ។
ចុោះ សបើ គ្មែន សេចកត ីេង្គងគឹម្ សលើ ការសបាោះសឆ្នត បដល ជា
ិ េាំរាប សប្ជើេសរ ីេ អន កដឹក
េនត ិ វធី

ាំ សតើ ប្បជាពលរដឋ

ិ អវ ី សផសងសទៀត សដើម្បី បាំសពញ េិទធិ និង
អាចនឹងម្ន វធី
ករណ្ីយកិចច របេ ខ្ល ួន ជា ពលរដឋ ?
ិ ទីសប្កាម្ (en aval) នន
ការសបាោះសឆ្នត វា ប្គ្មនបត ជា វធី
លទធ ិប្បជាធិបសតយយ បដល ស
សពល ណា បដល លទធ ិ ស

យក វា ម្ក អនុវតត សៅ

ោះ វា ម្ន

របេ វា េាំរាប សធវ ើ ការសបាោះសឆ្នត ពុាំ ស
សឆ្នត ស

ុណ្ភាព សពញសលញ
ោះ សសាត ការសបាោះ

ោះ វា ប្គ្មនបត ជា ការបសជោត េាំរាប បាំស រ ី ផល
ឩប សៅ សង្ហា
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កម្លង
ាំ ចលករ
សេរ ីការ

ប្បសោជន៏ របេ ពួ ក អន ក យក វា ម្ក អនុវតត បត
បុសណា
ណ ោះ។

ុណ្ភាព សពញសលញ របេ លទធ ិប្បជាធិបសតយយ

ឺ ជា អាទិ ប្បជាជាតិ ប្តូវ ម្ន ឯករាជយ សពញសលញ សហើយ
ពលរដឋ ម្នកៗ ម្ន បុណ្ណភាព (plénitude) នន េិទធិ អាច
ម្ន ជសប្ម្ើេ ត្តម្ សេរ ី និង អធិបសតយយ នូ វ របប ឬ អន ក
ដឹក

ិ
ាំ ជាតិ សោយ គ្មែន ការបារម្ភ ពី និរនត រាយ ដល ជី វត

ផ្ទាល របេ ខ្ល ួន។

ុណ្ភាព នន ជសប្ម្ើេ

ុណ្េម្បតត ិ នន ប្បជាពលរដឋ

ឺ េថ ិត សៅសលើ

ឺ ថា សបើ ប្បជាពលរដឋ សាគល

ចាេោេ អាំពី ប្បសោជន៏ជាតិ និង ប្បសោជន៏រ ួម្

ឺ

ពិត ជា ជសប្ម្ើេ ម្ន ប្បសោជន៏ ដល ប្បជាជាតិ។ បត សបើ
ជសប្ម្ើេ េាំរាប បត ប្បសោជន៏ អាត្តែ ឬ អតថ ទតថ ភាព
ប្គ្មនបត ជា ចាំនួន ជសប្ម្ើេ សលល ឬ ខាវក បដល

ឺ វា

ាំ ប្បជា

ជាតិ សដើរ សោយ នចដនយ សៅ រក ម្ហនត រាយ។ ដូ សចន ោះ
ករណ្ីយកិចច របេ ពលរដឋ ម្នកៗ
ណ្បកស ឬ អន កដឹក

របេ

ពិត ជា សាគល
ដឹក

ឺ សាគល េម្ែនភាព

ាំ បដល ខ្ល ួន សប្ជើេសរ ីេ។ សបើ

ុណ្េម្បតត ិ និង

ិ
ុណ្ វបតត
ិ របេ អន ក

ាំ ឬ បកស បដល ខ្ល ួន សប្ជើេសរ ីេ ពលរដឋ ស

ោះ ប្តូវ

ម្ន សេចកត ី កាលហាន ពនយល និង ផាយ នូ វ ការយលដឹង
ស

ោះ ជា

ាំនិត េម្ញ្ញ ដល អន កដនទ ប្េួ លយល សដើម្បី សអា

យ ប្ បគ្មន បាន យល េាំរាប ជសប្ម្ើេ ម្ន ប្បសោជន៏
ដល ប្បជាជាតិ។ សបើ សប្ជើេសរ ីេ សោយ ម្ិន សាគល នូ វ
ឩប សៅ សង្ហា

ុណ្
4

កម្លង
ាំ ចលករ
សេរ ីការ

េម្បតត ិ និង

ិ
ុណ្ វបតត
ិ អន កដឹក
ាំ

ឺ ជា បជញណ្2 នន សេ

ចកត ី លៃ ងសលល បត សបើ សាគល សហើយ ម្ិន ខ្ាំ ពនយល ឬ ោក
បាាំង ដល អន កដនទ

ឺ ជា បជញណ្ នន ទុពវលភាព និង

ភាពកាំសាក របេ ខ្ល ួន។
អន ក បដល យលដឹង អាំពី
ណ្បកស ឬ អន កដឹក

ុណ្េម្បតត ិ និង

ិ
ុណ្ វបតត
ិ នន

ាំ និង បរ ិបទ នសោបាយ សនោះ

សហើយ ជា សម្ខានត នន កម្លាំងជាតិ រាប ពី ម្ួ យ សៅ។ បត
សបើ ចាំនួន អន កយលដឹង ស

ោះ កាន បត សកើនស ើងៗ វា នឹង

កាលយ ជា ចលករ នន កម្លាំងជាតិ ឬ ជា ពនល ឺ នន ការសចោះ
ដឹងជាតិ េាំរាប លុបបាំបាត ប្ ប អាំសពើ សៅហែ ង ឬ សថាក
ប ដល ប្បជាជាតិ។
សតើ នរណា ជា ចលករ នន កម្លង
ាំ ជាតិ ?
គណបកស នសោបាយ ?
ជា សគ្មលការណ្៏ ឺ ណ្បកស នសោបាយ ខ្ល ួនឯង ជា
ពនល ឺ នន ការសចោះដឹងជាតិ សប្រោះ ខ្ល ួន ម្ន ឆនា ៈ និង េកាត
នុពល េាំរាប ដឹក

ាំជាតិ។ តួ

ទី របេ

ណ្បកស

នសោបាយ ម្ិនប្តឹម្បត បង្ហើញ ជាកោក នូ វ េម្តថ
ភាព និង េម្តថ កិចច នន អន កដឹក

2

ាំ ដល ម្ចេសឆ្នត ថា

បជញណ្; ព័េតុត្តង; preuve។
ឩប សៅ សង្ហា

5

កម្លង
ាំ ចលករ
សេរ ីការ

អាចនឹង ដឹក

ាំជាតិ បាន បុសណា
ណ ោះស ើយ

ឺ ប្តូវ ម្ន

ករណ្ីយកិចច សធវ ើ ការអបរំ នសោបាយ ដល ប្បជាពលរដឋ ។
និយម្ន័យ នន រកយ ប្េឡាញជាតិ, សេរ ីភាព, េិទធិ និង
ករណ្ីយកិចច របេ ពលរដឋ ប្តូវ យក វា ម្ក បកប្សាយ ជា
ជសប្ៅ ម្ិន សអាយ វា េថ ិតសៅ បត ជា េភាវ តិ និង ម្ស
េសញ្ច ត

សប្រោះ សាថនភាព បបប សនោះ ម្ិន អាច ទបទល

និង ទទួ លរង នឹង េិទធិអាំណាច បានយូរ ស

ោះស ើយ។ បត

សបើ ម្ន ការអបរំ នសោបាយ ម្ិនចាេោេ

ឺ អិ

នអាច បសងក ើត នូ វ េហប្បតិបតត ិការ រវាង ការសចោះដឹង
នសោបាយ នឹង បជញ នន ម្នុេស្ សៅកនុង វ ូបេនត
(calme) និង និយតភាព នន នសោបាយជាតិ។ កងវ ោះ សនោះ
នឹងអាច ម្ន សកើត ម្ហនត រាយជាតិ សៅសពល ណា ម្ួ យ
ជា ពុាំខាន។
សៅ ប្េ រកបខ្ែ រ

ណ្បកស កានអាំណាច ម្ិនបាន បាំសពញ

ករណ្ីណ្កិចច ស

ោះស ើយ សប្រោះ បត ម្ន អាទិភាព ោច

ខាត

ឺ រកា អាំណាច ដូ សចន ោះ ខ្ល ួន ទុក ប្បសោជន៏ នន

ណ្

បកស ជា ប្បសោជន៏ ពិសាល ជាង ប្បសោជន៏ជាតិ។ សលើេ
ពី សនោះ សៅសទៀត

ណ្បកស កានអាំណាច ជា

ណ្បកស

រណ្ប យួ នកុម្មុយនិេត េែ ័ប្ ចិតត ទទួ លយក អាណានិ ម្
យួ ន ជា អាំណាច ដឹក

ាំ ជាតិបខ្ែ រ សប្រោះ ជា អាំណាច

ឩប សៅ សង្ហា
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កម្លង
ាំ ចលករ
សេរ ីការ

ការររ បុពវេិទធិ របេ ខ្ល ួន បតរនឹ
ូ ង អវ ី ប្ បបបបោង
បដល យួ ន ស
រ ីឯ

ចងបាន។

ណ្បកស ប្បឆ្ាំង គ្មែន សគ្មលជាំហរ ចាេោេ ដូ សចន ោះ

ខ្ល ួន ពុាំអាច បាំសពញ ករណ្ីយកិចច ជា ចលករ នន កម្លាំង
ជាតិ បាន ស

ោះបដរ អាប្េ័យ សហតុសនោះ

ាំ បង្ហើញ សអាយ

ស ើញ នូ វ េកម្ែ ភាព របេ ខ្ល ួន ជា អន កប្បឆ្ាំង េាំរាប បត
លាំអ របប អាណានិ ម្យួ ន បត បុសណា
ណ ោះ។ ដូ ចោង

ណ្

បកស េសង្គង្ហគោះជាតិ ម្ន េកម្ែ ភាព ប្តឹម្បត េសង្គង្ហគោះ អន ក
ដឹក

ាំបកស សេា ើរ បត ម្ិនបាន ផង។ សដើម្បី រេ បាន េុខ្

ពួ ក អន កដឹក

ាំបកស េុខ្ចិតត សធវ ើេិងិលភាព

េប្ម្ រោះេប្ម្ួ លគ្មន) ប្ ប បបបោង ជា ម្ួ យ

(ការ

ណ្បកស កាន

អាំណាច បដល សធវ ើ សអាយ ប្ចបូ កប្ចបល នូ វ ទិេ ពិត នន
ប្បសោជន៏ជាតិ និង សាែញប្
កនុង របេ បកស។
ដូ ច ជា អន ក ជាំរក

(empêtré) កនុង ជសម្លោះ នផា

ាំ គ្មន េម្ៃ ាំរេ សៅកនុង វបបធម្៏ េនា
ុណ្ សោក ហុន បេន េងម្ិនោច

ដូ ចោង សៅសពល ងែ ីៗសនោះ

ាំ គ្មន ដកង្ហរ សោក េម្

រងសី សដើម្បី បាំសពញ ចិតត សោក ហុន បេន បតរនឹ
ូ ង សេរ ីភាព
ម្ន កាំ រ ិត និង អាម្េសករ ត៍ របេ សោក កឹម្ េុខា និង
ប្បសោជន៏ ទុចច រ ិត សរៀងៗខ្ល ួន។
ចាំបណ្ក

ណ្បកស សផសងៗសទៀត បដល កាំពុង សរៀបចាំ ខ្ល ួន

ចូ លរ ួម្ សបាោះសឆ្នត េាំរាប បត សអាយ យួ នឈ្ន ោះ ប្គ្មន បត
ឩប សៅ សង្ហា
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កម្លង
ាំ ចលករ
សេរ ីការ

ជា តូ រយតង្គនតី3 េាំរាប សលង បនា រ សៅកនុង រទយភណ្ឌ4 របេ
យួ ន បត វា ម្ន េសម្ល ងសឈ្ល ើយ បដល

ាំ សអាយ ស

សាតប

បាន ថា វា ម្ិនបម្ន ជា េសម្ល ង នន លទធ ិប្បជាធិបសតយយ
ឬ េសម្ល ង នន ប្បសោជន៏បខ្ែ រ។ ដូ សចន ោះ
ម្ិនអាច សដើរ តួ
ស

ណ្បកស

ាំងស

ោះ

ទី ជា ចលករ នន កម្លាំងជាតិ បាន

ោះស ើយ។

រ ួម្សេចកត ីម្ក ប្ ប
អបបបជញ

ណ្បកស នសោបាយ រេ សៅកនុង

ាំ គ្មន វាយប្បហារ គ្មន សៅ កនុង ប្បព័នធ នន យុទធ

សាង្គេតយួ ន បដល ម្ន

ណ្បកស កានអាំណាច ជា សម្

រទយភណ្ឌ េាំរាប សអាយ ចង្ហវក ោប្ត្ត

ាំ គ្មន សដើរ ចូ ល

សៅ កនុង េហព័នធ ឥណ្ឌច
ូ ិន ម្ន យួ នកុម្មុយនិេត ជា សៅ
ហាវយ។
បញ្ញាវនត ?
សៅ ប្េ រកបខ្ែ រ ចប ពី ១៩៧៥ ម្ក ពី របប នសោបាយ
ម្ួ យ សៅ របប នសោបាយ ម្ួ យសទៀត វា ប្គ្មន បត ជា ការ
ិ
បនត នូ វ វបតត
ិ នសោបាយ បដល
័ នន
គ្មែន កាំណ្ល ជាថាម្វនត

ាំ សអាយ េងគ ម្បខ្ែ រ

ាំនិតជាតិ ចាេោេ។ កងវ ោះ

សនោះ ម្ិនអាច សអាយ េងគ ម្បខ្ែ រ សធវ ើេសម្ច
3
4

នូ វ បជញ

តូ រយតង្គនត;ី Instruments de musique។
រទយភណ្ឌ ;Orchestre។
ឩប សៅ សង្ហា
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កម្លង
ាំ ចលករ
សេរ ីការ

ជាតិ សឈ្វ ងយល បដល ជា ចលករ េាំរាប ផ្ទលេ ាំនិតជាងែ ី
សៅកនុង េងគ ម្ ចាំហ សដើម្បី ប្បឈ្រម្ុខ្នឹង អនុភាព នន
សោកូ បនីយកម្ែ ។ សៅសប្កាម្ របប បដិវតត ន៏ របេ បខ្ែ រ
ប្កហម្ វា ម្ន និសាថបកម្ែ (ការបាំផ្ទលញ) ជាប្បពនធ ិក5 នូ វ
ម្ូ លោឋន នន ធម្ែ ជាតិ នន ម្នុេសសោក

ឺ ប្ ួ សារ, ប្បជា

ិ ោ សោយ យក ម្ូ លោឋន បដិវតត ន៏ ម្ក ជាំនួេ
ជាតិ និង វជា
ឺ បកស, េងគ ម្ កុម្មុយនិេត និង ការប្បតិបតត ិ។ ការបាំផ្ទលញ
សនោះ ម្ន សគ្មលបាំណ្ង បតរូ ជនបខ្ែ រ ជា នរជន សអាយ សៅ
ជា ជនកុម្មុយនិេត ជា អន កបាំស រ ី េែ ័ប្ ចិតត របេ បកស
ិ យ។
កុម្មុយនិេត។ ការបតរូ សនោះ បាំផ្ទលញ បជញជាតិ ប្ ប វេ័
សៅសប្កាម្ របប យួ ន ប្តួ តប្ត្ត ផ្ទតល (១៩៧៩-១៩៨៩) វា
ម្ន និេថបកម្ែ ជា េវ ័យប្បវតត ិ នូ វអតថ េជញណ្ ជាតិសាេ
ន៏បខ្ែ រ

ឺ បខ្ែ រម្ចេប្េ រកបខ្ែ រ, ប្បជាជាតិបខ្ែ រ និង តនម្ល នន

ការតេូ បខ្ែ រ សោយ យក អតថ េជញណ្ ងែ ី

ឺ បខ្ែ រ ជា អន ក

ប្េ រក ម្ួ យ កនុង ចាំសណាម្ អន កប្េ រក ដ៏នទសទៀត ម្ន យួ ន
ចិន ចម្ ។ល។ ការបាំផ្ទលញ សនោះ ម្ន សគ្មលសៅ រំោយ
ប្បជាជាតិបខ្ែ រ

ឺថា សអាយ ប្បជាជនបខ្ែ រ កាលយ ជា ប្បជា

ពលរដឋ ភា តិច សៅសលើ ទឹកដី បដល ខ្ល ួន រេសៅ។

5

ការបាំផ្ទលញ ជា ប្បពនធ ិក ; une destruction systématique។
ឩប សៅ សង្ហា
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កម្លង
ាំ ចលករ
សេរ ីការ

សៅសប្កាម្ របប អាណានិ ម្យួ ន េពវ នងៃ វា ម្ន ការ
បាំផ្ទលញ ប្បព័នធ ដឹក

ាំជាតិ ឋបនកម្ែ (installé) សោយ

កិចចប្ពម្សប្ពៀង េនត ិភាព នងៃ ទី ២៣ តុោ ឆ្នាំ ១៩៩១

ឺ

លទធ ិប្បជាធិបសតយយ សោយ យក របប លម ួច សដើម្បី បសងក ើត
អេនត ិេុខ្ សៅកនុង េងគ ម្ សធវ ើ សអាយ េងគ ម្ កាលយ ជា
េងគ ម្ តិរចោន សោយសារ បត ម្ន អន កដឹក

ាំ ប្ ប

លាំោបតាំបណ្ង ម្ន ចរ ិត ជា អនត ជន6 ជា ម្ហាត
បាំផ្ទលញជាតិ។
សៅកនុង បរ ិសាថន បដល បានសរៀបរាប ខាង សលើ សនោះ ម្ិន
អាច ម្ន ដុោះ បជញវនត ជា ជន ម្ន ប្បាជាា ជា អន ក
ប្បប្ពឹតតលអ ជា អន កកាន េុច រ ិត សោយ ពិសាត សោយ ខាោប
ខ្ល ួន ហែ តចត ជា និចច

ឺថា ជា អន កប្បាជា ខាង ផល វូ េុច រ ិត

និង យុតតិធម្៍ ម្ន ភាវៈ ជា ឧតត ម្ជន ឯករាជយ េាំរាប ជា
ោន នន ការរ ីកចាំស រ ីន នន េងគ ម្ និង ជា សោង នន បជញ
ជាតិ បដល ជា កម្លាំងចលករ ប្តូវម្ន ជា ចាំបាច េាំរាប
ប្បជាជាតិ និម្ួយៗ៕

6

អនត ជន

ឺ ជា ជនសថាក

ប។
ឩប សៅ សង្ហា

10

