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អារមភកថា 

សេចកត ីេងឃឹម្ វា ជា ខ្ល ឹម្សារ នន ម្នុេសសោក ស ោះបី 

ម្នុេសស ោះ េថ ិត សៅកន ុង សាថ នភាព បបបណា ក៏សោយ។ 

រហូត សៅ សលើរាន ពិឃាត ស េប្បហារជីវតិ ទណ្ឌ ដិត ក៏

សៅ ម្ន សេចកត ីេងឃឹម្ ថា ខ្ល នួ នឹងជួប បាដិហារយិ៍ ណា

មួ្យ បដល អាច សអាយ ខ្ល នួ រចួ ស េ ផង ស ោះ បដរ។ មួ្យ 

 វ ិទី នន ដសងើ ើម្ របេ  ម្នុេសសោក វា ជា ពលសវ  នន 

កម្ល ាំង នន សេចកត ីេងឃឹម្ េាំរាប  ជីវតិ។ សៅកន ុង សេចកត ី

េងឃឹម្ សនោះឯង បដល សយើង ជូន ពរ េពវសាធុការ ដល  

ប្បជាពលរដឋបខ្ែ រ េាំរាប  ជីវតិ សៅកន ុង ឆ្ន ាំ េកល ២០១៧។ 

ប្បជាជាតិបខ្ែ រ ប្តវូការ ចាំបាច  នូវ សេចកត ីេងឃឹម្រមួ្ របេ  

បខ្ែ រ ម្ន ក ៗ សដើម្បី រំសោោះជាតិ ពី អាណានិ ម្យួន និង 

របប លម ចួ1 (kleptocratie) បដល ជា កត្តត  នន  វ ិដកម្ែ

ជាតិ េពវនងៃ។  ួរ បខ្ែ រ ម្ន ក ៗ យល ដឹង ថា សេចកត ីេងឃឹម្ 

សលើ ការសបាោះសឆ្ន ត សៅកន ុង បរបិទ នសោបាយបខ្ែ រ េពវ

                                   
1 របប លម ចួ ជា របប ពុករលួយ ដកឹ ាំសោយ ពួក លួចជាតិ។  
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នងៃ វា ជា សេចកត ីេងឃឹម្ កន ុង ការអេ េងឃឹម្ បតប ុសណាណ ោះ 

សប្រោះ វា ម្ិនអាច នឹង ម្ន ការសបាោះសឆ្ន ត សោយ សេរ ី

និង យុតត ិធម៏្ ស ោះស ើយ សបើគ្មែ ន អងគការជាតិ និង អនត រ

ជាតិ ឯករាជយ េាំរាប  ប្តួតពិនិតយ នន ការសបាោះសឆ្ន ត។  .

ជ.ប. បចច ុបបនន  ជា ឩបករណ្៏ របេ   ណ្បកស កាន អាំណាច 

និង  ណ្បកសប្បឆ្ាំង ម្ន អាេនៈ សៅកន ុង រដឋេភា 

កាំពុង ប្េ រោះប្េួល បចក ប្បសោជន៏ គ្មន  ដូច សៅកន ុង 

អាណ្តត ិ ទី៥ សនោះ។ ប្ ប   ណ្បកសនសោបាយ បដល កាំពុង

សរៀបចាំ ខ្ល នួ ចូលរមួ្ សបាោះសឆ្ន ត និង សេរភីាព របេ  សោក 

កឹម្ េុខា  ឺ ប្គ្មន បត ជា សប្ ឿងលាំអ របេ  អាណានិ ម្

យួន េាំរាប  បិទ ម្ត  េហ ម្ អនត រជាតិ សៅកន ុង  ម្ 

នន អធិបសតយយភាព នន ប្បជាជាតិបខ្ែ រ បត ប ុសណាណ ោះ។ 

ចុោះ សបើ គ្មែ ន សេចកត ីេង្គងគ ឹម្ សលើ ការសបាោះសឆ្ន ត បដល ជា 

េនត ិវធីិ េាំរាប  សប្ជើេសរេី អនកដឹក ាំ សតើ ប្បជាពលរដឋ 

អាចនឹងម្ន វធីិ អវ ី សផសងសទៀត សដើម្បី បាំសពញ េិទធិ និង 

ករណ្ីយកិចច របេ  ខ្ល នួ ជា ពលរដឋ ? 

ការសបាោះសឆ្ន ត វា ប្គ្មន បត ជា វធីិ ទីសប្កាម្ (en aval) នន 

លទធិប្បជាធិបសតយយ បដល ស  យក វា ម្ក អនុវតត សៅ 

សពល ណា បដល លទធិ ស ោះ វា ម្ន  ុណ្ភាព សពញសលញ 

របេ  វា េាំរាប  សធវ ើ ការសបាោះសឆ្ន ត ពុាំ ស ោះ សសាត ការសបាោះ

សឆ្ន ត ស ោះ វា ប្គ្មន បត ជា ការបសជោ ត េាំរាប  បាំសរ ីផល
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ប្បសោជន៏ របេ  ពួក អនក យក វា ម្ក អនុវតត បត 

ប ុសណាណ ោះ។  ុណ្ភាព សពញសលញ របេ  លទធិប្បជាធិបសតយយ 

 ឺ ជា អាទិ ប្បជាជាតិ ប្តវូ ម្ន ឯករាជយ សពញសលញ សហើយ 

ពលរដឋ ម្ន ក ៗ ម្ន បុណ្ណ ភាព (plénitude) នន េិទធិ អាច 

ម្ន ជសប្ម្ើេ ត្តម្ សេរ ីនិង អធិបសតយយ នូវ របប ឬ អនក

ដឹក ាំ ជាតិ សោយ គ្មែ ន ការបារម្ភ ពី និរនតរាយ ដល  ជីវតិ 

ផ្ទា ល  របេ  ខ្ល នួ។  ុណ្ភាព នន ជសប្ម្ើេ  ឺ េថ ិត សៅសលើ 

 ុណ្េម្បតត ិ នន ប្បជាពលរដឋ  ឺ ថា សបើ ប្បជាពលរដឋ សាគ ល  

ចាេ ោេ  អាំពី ប្បសោជន៏ជាតិ និង ប្បសោជន៏រមួ្  ឺ 

ពិត ជា ជសប្ម្ើេ ម្ន ប្បសោជន៏ ដល  ប្បជាជាតិ។ បត សបើ 

ជសប្ម្ើេ េាំរាប  បត ប្បសោជន៏ អាត្តែ  ឬ អតថទតថភាព  ឺ វា 

ប្គ្មន បត ជា ចាំនួន ជសប្ម្ើេ សលល  ឬ ខាវ ក  បដល  ាំ ប្បជា

ជាតិ សដើរ សោយ នចដនយ សៅ រក ម្ហនតរាយ។ ដូសចនោះ 

ករណ្ីយកិចច របេ  ពលរដឋ ម្ន ក ៗ  ឺ សាគ ល  េម្ែ នភាព 

របេ   ណ្បកស ឬ អនកដឹក ាំ បដល ខ្ល នួ សប្ជើេសរេី។ សបើ 

ពិត ជា សាគ ល   ុណ្េម្បតត ិ និង  ុណ្វបិតត ិ របេ  អនក

ដឹក ាំ ឬ បកស បដល ខ្ល នួ សប្ជើេសរេី ពលរដឋ ស ោះ ប្តវូ 

ម្ន សេចកត ី កាល ហាន ពនយល  និង ផាយ នូវ ការយល ដឹង 

ស ោះ ជា  ាំនិត េម្ញ្ញ  ដល  អនកដនទ ប្េួលយល  សដើម្បី សអា

យ ប្ ប គ្មន  បាន យល  េាំរាប  ជសប្ម្ើេ ម្ន ប្បសោជន៏ 

ដល  ប្បជាជាតិ។ សបើ សប្ជើេសរេី សោយ មិ្ន សាគ ល  នូវ  ុណ្
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េម្បតត ិ និង  ុណ្វបិតត ិ អនកដឹក ាំ  ឺ ជា បជញ ណ្2 នន សេ

ចកត ី លៃង សលល  បត សបើ សាគ ល  សហើយ ម្ិន ខ្ាំ ពនយល  ឬ ោក 

បាាំង ដល  អនកដនទ  ឺ ជា បជញ ណ្ នន ទុពវលភាព និង 

ភាពកាំសាក របេ  ខ្ល នួ។ 

អនក បដល យល ដឹង អាំពី  ុណ្េម្បតត ិ និង  ុណ្វបិតត ិ នន 

 ណ្បកស ឬ អនកដឹក ាំ និង បរបិទ នសោបាយ សនោះ

សហើយ ជា សម្ខាន ត នន កម្ល ាំងជាតិ រាប  ពី មួ្យ សៅ។ បត 

សបើ ចាំនួន អនកយល ដឹង ស ោះ កាន  បត សកើនស ើងៗ វា នឹង

កាល យ ជា ចលករ នន កម្ល ាំងជាតិ ឬ ជា ពនល ឺ នន ការសចោះ

ដឹងជាតិ េាំរាប  លុបបាំបាត  ប្ ប  អាំសពើ សៅហែង ឬ សថាក

 ប ដល  ប្បជាជាតិ។  

សតើ នរណា ជា ចលករ នន កម្ល ាំងជាតិ ? 

 

គណបកស នសោបាយ ? 

ជា សគ្មលការណ្៏  ឺ  ណ្បកស នសោបាយ ខ្ល នួឯង ជា 

ពនល ឺ នន ការសចោះដឹងជាតិ សប្រោះ ខ្ល នួ ម្ន ឆនា ៈ និង េកាត

នុពល េាំរាប  ដឹក ាំជាតិ។ តួ ទី របេ   ណ្បកស 

នសោបាយ មិ្នប្តឹម្បត បង្ហើ ញ ជាក ោក  នូវ េម្តថ

ភាព និង េម្តថកិចច នន អនកដឹក ាំ ដល  ម្ច េ សឆ្ន ត ថា 

                                   
2 បជញ ណ្; ព័េត ុត្តង; preuve។ 
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អាចនឹង ដឹក ាំជាតិ បាន ប ុសណាណ ោះស ើយ  ឺ ប្តវូ ម្ន 

ករណ្ីយកិចច សធវ ើ ការអប រំ នសោបាយ ដល  ប្បជាពលរដឋ។ 

និយម្ន័យ នន រកយ ប្េឡាញ ជាតិ, សេរភីាព, េិទធិ និង 

ករណ្ីយកិចច របេ  ពលរដឋ ប្តវូ យក វា ម្ក បកប្សាយ ជា 

ជសប្ៅ ម្ិន សអាយ វា េថ ិតសៅ បត ជា េភាវ តិ និង ម្ស 

េសញ្ចត  សប្រោះ សាថ នភាព បបប សនោះ ម្ិន អាច ទប ទល  

និង ទទួលរង នឹង េិទធិអាំណាច បានយូរ ស ោះស ើយ។ បត 

សបើ ម្ន ការអប រំ នសោបាយ ម្ិនចាេ ោេ   ឺ អិ

នអាច បសងក ើត នូវ េហប្បតិបតត ិការ រវាង ការសចោះដឹង

នសោបាយ នឹង បជញ  នន ម្នុេស្ សៅកន ុង វបូេនត  

(calme) និង និយតភាព នន នសោបាយជាតិ។ កងវោះ សនោះ 

នឹងអាច ម្ន សកើត ម្ហនតរាយជាតិ សៅសពល ណា មួ្យ 

ជា ពុាំខាន។ 

សៅ ប្េ រកបខ្ែ រ  ណ្បកស កាន អាំណាច មិ្នបាន បាំសពញ 

ករណ្ីណ្កិចច ស ោះស ើយ សប្រោះ បត ម្ន អាទិភាព ោច 

ខាត  ឺ រកា អាំណាច ដូសចនោះ ខ្ល នួ ទុក ប្បសោជន៏ នន  ណ្

បកស ជា ប្បសោជន៏ ពិសាល ជាង ប្បសោជន៏ជាតិ។ សលើេ 

ពី សនោះ សៅសទៀត  ណ្បកស កាន អាំណាច ជា  ណ្បកស 

រណ្ប យួនកុម្ម ុយនិេត  េែ ័ប្ ចិតត ទទួលយក អាណានិ ម្

យួន ជា អាំណាច ដឹក ាំ ជាតិបខ្ែ រ សប្រោះ ជា អាំណាច 



  កម្ល ាំងចលករ 
 សេរកីារ 
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ការររ បុពវេិទធ ិ របេ  ខ្ល នួ បត រូនឹង អវ ី ប្ ប បបបោ ង 

បដល យួន ស  ចង បាន។ 

 រឯី  ណ្បកស ប្បឆ្ាំង គ្មែ ន សគ្មលជាំហរ ចាេ ោេ  ដូសចនោះ 

ខ្ល នួ ពុាំអាច បាំសពញ ករណ្ីយកិចច ជា ចលករ នន កម្ល ាំង

ជាតិ បាន ស ោះបដរ អាប្េ័យ សហតុសនោះ  ាំ បង្ហើ ញ សអាយ 

ស ើញ នូវ េកម្ែភាព របេ  ខ្ល នួ ជា អនកប្បឆ្ាំង េាំរាប  បត 

លាំអ របប អាណានិ ម្យួន បត ប ុសណាណ ោះ។ ដូចោ ង  ណ្

បកស េសង្គង្ហគ ោះជាតិ ម្ន េកម្ែភាព ប្តឹម្បត េសង្គង្ហគ ោះ អនក

ដឹក ាំបកស សេា ើរ បត ម្ិនបាន ផង។ សដើម្បី រេ  បាន េុខ្ 

ពួក អនកដឹក ាំបកស េុខ្ចិតត សធវ ើេិងិលភាព (ការ

េប្ម្ រោះេប្មួ្លគ្មន ) ប្ ប  បបបោ ង ជា មួ្យ  ណ្បកស កាន 

អាំណាច បដល សធវ ើ សអាយ ប្ចបូកប្ចបល  នូវ ទិេ ពិត នន 

ប្បសោជន៏ជាតិ និង សាែ ញប្  (empêtré) កន ុង ជសម្ល ោះ នផា

កន ុង របេ  បកស។  ាំ គ្មន  េម្ៃ ាំរេ  សៅកន ុង វបបធម្៏ េនា  

ដូច ជា អនក ជាំរក   ុណ្ សោក ហ ុន បេន េងមិ្នោច  

ដូចោ ង សៅសពល ងែីៗសនោះ  ាំ គ្មន  ដកង្ហរ សោក េម្ 

រងសី សដើម្បី បាំសពញ ចិតត សោក ហ ុន បេន បត រូនឹង សេរភីាព 

ម្ន កាំរតិ និង អាម្ េ សករ ត៍ របេ  សោក កឹម្ េុខា និង 

ប្បសោជន៏ ទុចច រតិ សរៀងៗខ្ល នួ។  

ចាំ បណ្ក  ណ្បកស សផសងៗសទៀត បដល កាំពុង សរៀបចាំ ខ្ល នួ 

ចូលរមួ្ សបាោះសឆ្ន ត េាំរាប  បត សអាយ យួនឈ្ន ោះ ប្គ្មន  បត 



  កម្ល ាំងចលករ 
 សេរកីារ 
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ជា តូរយតង្គនត ី3 េាំរាប  សលង បនា រ សៅកន ុង រទយភណ្ឌ 4 របេ  

យួន បត វា ម្ន េសម្លងសឈ្ល ើយ បដល  ាំ សអាយ ស  សាត ប 

បាន ថា វា ម្ិនបម្ន ជា េសម្លង នន លទធិប្បជាធិបសតយយ 

ឬ េសម្លង នន ប្បសោជន៏បខ្ែ រ។ ដូសចនោះ  ណ្បកស  ាំងស ោះ 

មិ្នអាច សដើរ តួ ទី ជា ចលករ នន កម្ល ាំងជាតិ បាន 

ស ោះស ើយ។ 

រមួ្សេចកត ីម្ក ប្ ប   ណ្បកស នសោបាយ រេ  សៅកន ុង 

អបបបជញ   ាំ គ្មន  វាយប្បហារ គ្មន  សៅ កន ុង ប្បព័នធ  នន យុទធ

សាង្គេត យួន បដល ម្ន  ណ្បកស កាន អាំណាច ជា សម្ 

រទយភណ្ឌ  េាំរាប  សអាយ ចង្ហវ ក  ោប្ត្ត  ាំ គ្មន  សដើរ ចូល 

សៅ កន ុង េហព័នធ  ឥណ្ឌ ចូិន ម្ន យួនកុម្ម ុយនិេត  ជា សៅ

ហាវ យ។ 

បញ្ញា វនត ? 

សៅ ប្េ រកបខ្ែ រ ចប  ពី ១៩៧៥ ម្ក ពី របប នសោបាយ 

មួ្យ សៅ របប នសោបាយ មួ្យសទៀត វា ប្គ្មន  បត ជា ការ 

បនត  នូវ វបិតត ិ នសោបាយ បដល  ាំ សអាយ េងគម្បខ្ែ រ 

គ្មែ ន កាំណ្ល  ជាថាម្វន័ត  នន  ាំនិតជាតិ ចាេ ោេ ។ កងវោះ 

សនោះ មិ្នអាច សអាយ េងគម្បខ្ែ រ សធវ ើេសម្ច  នូវ បជញ

                                   
3 តូរយតង្គនត ;ី Instruments de musique។  
4 រទយភណ្ឌ  ;Orchestre។ 

 



  កម្ល ាំងចលករ 
 សេរកីារ 
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ជាតិ សឈ្វងយល  បដល ជា ចលករ េាំរាប  ផ្ទល េ  ាំនិតជាងែី 

សៅកន ុង េងគម្ ចាំហ សដើម្បី ប្បឈ្រម្ុខ្នឹង អនុភាព នន 

សោកូបនីយកម្ែ។ សៅសប្កាម្ របប បដិវតតន៏ របេ  បខ្ែ រ

ប្កហម្ វា ម្ន និសាថ បកម្ែ (ការបាំផ្ទល ញ) ជាប្បពនធ ិក5 នូវ 

មូ្លោឋ ន នន ធម្ែជាតិ នន ម្នុេសសោក  ឺ ប្ ួសារ, ប្បជា

ជាតិ និង វជិាោ  សោយ យក មូ្លោឋ ន បដិវតតន៏ ម្ក ជាំនួេ 

 ឺ បកស, េងគម្ កុម្ម ុយនិេត  និង ការប្បតិបតត ិ។ ការបាំផ្ទល ញ 

សនោះ ម្ន សគ្មលបាំណ្ង បត រូ ជនបខ្ែ រ ជា នរជន សអាយ សៅ 

ជា ជនកុម្ម ុយនិេត  ជា អនកបាំសរ ី េែ ័ប្ ចិតត របេ  បកស 

កុម្ម ុយនិេត ។ ការបត រូ សនោះ បាំផ្ទល ញ បជញ ជាតិ ប្ ប  វេ័ិយ។ 

សៅសប្កាម្ របប យួន ប្តួតប្ត្ត ផ្ទត ល  (១៩៧៩-១៩៨៩) វា 

ម្ន និេថ បកម្ែ ជា េវ ័យប្បវតត ិ នូវអតថេជញ ណ្ ជាតិសាេ

ន៏បខ្ែ រ  ឺ បខ្ែ រម្ច េ ប្េ រកបខ្ែ រ, ប្បជាជាតិបខ្ែ រ និង តនម្ល នន 

ការតេ ូ បខ្ែ រ សោយ យក អតថេជញ ណ្ ងែី  ឺ បខ្ែ រ ជា អនក

ប្េ រក មួ្យ កន ុង ចាំសណាម្ អនកប្េ រក ដ៏នទសទៀត ម្ន យួន 

ចិន ចម្ ។ល។ ការបាំផ្ទល ញ សនោះ ម្ន សគ្មលសៅ រំោយ 

ប្បជាជាតិបខ្ែ រ  ឺថា សអាយ ប្បជាជនបខ្ែ រ កាល យ ជា ប្បជា

ពលរដឋ ភា តិច សៅសលើ ទឹកដី បដល ខ្ល នួ រេ សៅ។   

                                   
5 ការបាំផ្ទល ញ ជា ប្បពនធ ិក ; une destruction systématique។ 



  កម្ល ាំងចលករ 
 សេរកីារ 
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សៅសប្កាម្ របប អាណានិ ម្យួន េពវនងៃ វា ម្ន ការ

បាំផ្ទល ញ ប្បព័នធ  ដឹក ាំជាតិ ឋបនកម្ែ (installé) សោយ 

កិចចប្ពម្សប្ពៀង េនត ិភាព នងៃទី ២៣ តុោ ឆ្ន ាំ ១៩៩១  ឺ 

លទធិប្បជាធិបសតយយ សោយ យក របប លម ចួ សដើម្បី បសងក ើត 

អេនត ិេុខ្ សៅកន ុង េងគម្ សធវ ើ សអាយ េងគម្ កាល យ ជា 

េងគម្ តិរចោ ន សោយសារ បត ម្ន អនកដឹក ាំ ប្ ប  

លាំោប តាំ បណ្ង ម្ន ចរតិ ជា អនតជន6 ជា ម្ហាត

បាំផ្ទល ញជាតិ។ 

សៅកន ុង បរសិាថ ន បដល បានសរៀបរាប  ខាង សលើ សនោះ ម្ិន

អាច ម្ន ដុោះ បជញ វនត  ជា ជន ម្ន ប្បាជាា  ជា អនក

ប្បប្ពឹតតលអ  ជា អនកកាន  េុចរតិ សោយ ពិសាត  សោយ ខាោ ប 

ខ្ល នួ ហែត ចត  ជា និចច  ឺថា ជា អនកប្បាជា ខាង ផល វូ េុចរតិ 

និង យុតត ិធម៍្ ម្ន ភាវៈ ជា ឧតតម្ជន ឯករាជយ េាំរាប  ជា 

ោន នន ការរកីចាំសរនី នន េងគម្ និង ជា សោង នន បជញ

ជាត ិបដល ជា កម្ល ាំងចលករ ប្តវូម្ន ជា ចាំបាច  េាំរាប  

ប្បជាជាតិ និមួ្យៗ៕ 

                                   
6 អនតជន  ឺ ជា ជនសថាក ប។ 


