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ប្រជាកុរបកម្ម ? 
 

ឧរ សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ២១ វិច្ជិកា ២០១៩ 

ប្រជាកុរបកម្ន ? 
សួរថា ត ើតេ ុអ្វ ីបានជាគ្មា នប្រជាកុរបកម្ា ប្រឆាំងនឹងរររ

ប្កងុភ្ន ាំតេញ តាម្ការអ្ាំពាវនាវររស់ សម្ រង្ុ ី ? អ្វ តមានតនេះ 

នាាំតោយេួកជនផ្តត ច់ការ និងេួកអ្នកគ្មាំប្រររស់តេ យល់

ត ើញថា  វ ធាននការគ្មរសងក ់ រុកជាម្ុនររស់ េ ុន សសន    

តៅតលើម្ន្តនត ី, សកម្ាជន និងេួកអ្នកគ្មាំប្រររស់េណរក្ស

តន្ត រ្ េះជា  ិ សែលតេរុកជាេួកឧទា្ទ ម្តរៀរចាំត វ្ ើរែឋប្រហារ ជា

 វ ធាននការប្ ឹម្ប្ វូប្រករតោយប្រសិរធិភាេ។ ស តយើងក៏សួរសែរ

ថា ការណ៏តនេះ វាជាររាជ័យររស់ សម្ រង្ុ ី ? ប្ ូវែឹងថា សម្ រង្ុ ី 

ជា អ្ ថគ្មេ1 ររួលផលេីររ ធាររនតោបាយអ្នតរជា ិ សែល

ជា ស្ថថ នភាេប្សរនឹងសកម្ាភាេសកម្ា តចញម្ុខររស់គ្ម ់។ 

សកម្ាភាេតនាេះ តេចង់ឬម្ិនចង់ វាប្រសេលជាមានប្រភាេ 

 ិចឬតប្ចើនោ៉ា ងណាកត ី តៅតលើ វ ធាស័យម្ អិ្នត រជា ិ តរើរប្ ូវ

បាន ស្ថរេ័ ៌មាន និងរូររស្ន៏ររតរសសាំខាន់ៗ តេយកម្ក

ចុេះផាយតៅតលើេិភ្េតោក។ រ៉ាុសនត  របាយការណ៏ររស់សេេម្

ន៏អ្ឺរ ុរកត ី អ្ងរការសេប្រជាជា ិកត ី សត ីេីការរំតោភ្សិរធិម្នុស្

េីសាំណាក់រររប្កងុភ្ន ាំតេញ វាេឺជាលរធផល ននការ្រតសុើរ

អ្តងក  តោយប្រងុប្រយ័ ន និងឯករាជយ សែលគ្មា នរាំនាក់រាំនង

ផ្តទ លន់ឹងសកម្ាភាេររស់ សម្ រង្ុ ី តនាេះត ើយ។ ជាការេិ  

 
1 អ្ ថគ្មេ : អ្នកសែកបានចាំតណញេីអ្វ ីមួ្យ, bénéficiaire. 
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ប្រជាកុរបកម្ម ? 
 

ឧរ សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ២១ វិច្ជិកា ២០១៩ 

ែាំតណើរការអ្នត រជា ិ និងសកម្ាភាេ សម្ រង្ុ ី វាប្គ្មន់ស តែើរ

ប្សរគ្មន  តៅតេលប្ ឹម្ប្ ូវស មួ្យ កន ុងតគ្មលរាំណងចម្ េឺ

តែើម្បី ស្ថត រលរធិប្រជា្ិរត យយត ើងវ ធាញតៅកម្ព ុជា តៅកន ុងេ ិ 

ននកិចចប្េម្តប្េៀងសនត ិភាេ នងៃរី២៣  ុោ ឆន ាំ ១៩៩១។ ែូតចនេះ 

សកម្ាភាេររស់ សម្ រង្ុ ី ម្ិនោចរុកជាររាជ័យតនាេះតរ 

តប្ពាេះជាសកម្ាភាេ សែលកាំេុងរនតែាំតណើរ តលើផល វូប្ ឹម្ប្ វូ ប្សរ 

នឹងការចង់បានររស់ប្រជាេលរែឋសខា រ និងសេម្អ្នតរជា ិ។ 

ជាការេិ តេើយ តរើសិនជាសេេម្ន៏អឺ្រ ុរ តេរាំោក់តោល

សម្នេិ  នូវការអ្នុតប្គ្មេះេនធ  តៅថា EBA អ្នកសែលររួលរង

តប្គ្មេះផ្តទ ល ់និងជារនាទ ន់ េឺ កម្ាករ-ការ ធានី។ ស តសចកត ីសតប្ម្ច

តនាេះ វាជាកាំេុសផ្តទ ល់ររស់រររតៅប្កងុភ្ន ាំតេញ ែបិ ខល នួមិ្ន

បានត ល្ ើយ ម្តាម្ ប្មូ្វការររស់សេេម្ន៏អ្ឺរ ុរ។ ម្ិនប្ ឹម្

ស មិ្នត ល្ ើយ រ ស សររជារុក តាម្ចរ ធា ម្ជឈ តកៈររស់ េ ុន 

សសន ថា ប្មូ្វការតនាេះ ជានយៈោវុ្2 ររស់ សម្ រង្ុ ី យកម្ក

វាយប្រហារខល នួ។ ការយល់ប្ច ាំ សររតនេះ នាាំតោយរររប្កងុ

ភ្ន ាំតេញ មានប្រ ិកម្ាផទ ុយនឹងផលប្រតោជន៍ផ្តទ ល់ខល នួតៅវ ធាញ 

េឺ េិ ស វាយប្រហារ រ តោយតប្រើម្ត្ោបាយ  វ ធាសមាា មាប្  

សែលត វ្ ើតោយ ស្ថថ នភាេកាន់ស ោប្កក់តៅ។ ស អ្វ តមាន

ប្រជាកុរបកម្ា វាោចរុកជាចាំណុចវ ធាជជមានសាំរារ់រររប្កងុ

ភ្ន ាំតេញ តប្ពាេះតេោចតោសនាថា សម្ រង្ុ ី ជាអ្នកររាជ័យ កន ុង

 
2 នយៈោវុ្ : ោវុ្នតោបាយ។ 
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ប្រជាកុរបកម្ម ? 
 

ឧរ សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ២១ វិច្ជិកា ២០១៩ 

តគ្មលតៅត វ្ ើរែឋប្រហាររំលាំរររខល នួ ស ការតលើកយកមូ្លតេ ុ 

រែឋប្រហារ ម្កតោរប្រកាន់គ្មា នមូ្លោឋ នេិ ប្បាកែ វានាាំតោ

យមាន អ្នុភាេ អ្ វ ធាជជមានតនាេះតៅវ ធាញ តប្ពាេះវាគ្មា នរ ា្ ញ នូវ

សុរធិភាេអ្វ ីរនត ិចត ើយតៅកន ុងោរម្ាណ៏ប្រជាេលរែឋសខា រ។ ស 

នយៈជន3សខា រទា្ ាំងឡាយសេវនងៃ ក៏កុាំនាាំគ្មន តម្ើលត ើញប្ស្ថល

អ្វ តមាន ននប្រជាកុរបកម្ាតនេះ តប្ពាេះថា ឬក៏ ការ ស ូ

នតោបាយជាសមូ្េភាេ វាគ្មា នតៅកន ុងប្រនេណី ននេ ិសខា រ, 

ឬក៏ ប្រជាជនសខា រ មានការេ ់តនឿយ តៅចាំតពាេះម្ុខស្ថថ ន

ភាេជតមាល េះនតោបាយែ៏យូរអ្សងវង តេើយនាាំគ្មន  លេះរង់តោល

ការេុេះពារររស់ខល នួ តែើម្បីការពារសិរធិខល នួជាេលរែឋ, ឬក ៏ប្រជា

ជនសខា រ រនត រស់ តៅតប្កាម្រម្ៃន់ ននការខាល ច ននអ្ាំណាចររស់

អ្នកែឹកនាាំ និងការោល នកន ុងស្ថថ នភាេអ្ស់សងឃឹម្ សែលនាាំ 

សងក ច់ិ តតោយរស់តៅកន ុងតសចកត ីលៃង់តលល ជានិចច។ ស តៅ

កន ុងសម្ា ិកម្ាណាមួ្យក៏តោយ េួរតយើងយល់ត ើញថា នយៈ

ជន ជាអ្នកប្រជា្ិរត យយនិយម្ បានត វ្ ើប្េរ់សកម្ាភាេ

នតោបាយ រនតៗគ្មន ម្កតាាំងស េីឆន ាំ ១៩៤៧4 វាប្រសេលជា

ម្ិនប្េរ់ប្គ្មន់ ឬ អ្ ់មានស ម្តង សាំរារ់រាំពាកស់ិរធិ ននប្រជា

េលរែឋ ឬអ្រ់រំនតោបាយ តោយមានកន ុង ស្ថា រ រីរស់ប្រជានុ

រាន្តសត សខា រ ឬយល់ែឹងអ្ាំេីអ្ាំណាចររស់ខល នួ។ ោភ្ជ័យ្ាំៗជា

តប្ចើនែងកនលងតៅ សែលប្រជាជា ិសខា រ មិ្នបានែឹងេីរតរៀរ

 
3 នយៈជន : អ្នកនតោបាយ។ 
4 ឆន ាំសែលប្សកុសខា រមានរែឋ្ម្ានុញ្ញជាតលើកែាំរូង។ 
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ឧរ សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ២១ វិច្ជិកា ២០១៩ 

ោរ់យក តែើម្បីររួលបាន អ្ ថប្រតោជន៍េីវា េឺតៅឆន ាំ 

១៩៥៣, ឆន ាំររួលបានឯករាជយជា ិេីបារាាំង, តៅឆន ាំ ១៩៧០, 

ឆន ាំសែលជនសខា រភាេតប្ចើនយល់ែឹងរមួ្អ្ាំេីតប្គ្មេះថាន ក់ជាងាី នន

យួនកុម្ម ុយនិសត , តៅឆន ាំ ១៩៧៣, ឆន ាំសែលភាេីយុរធការសីខា រទា្ ាំង

េីរ, ស្ថនរណរែឋសខា រ នងិរណសរិយរប្ងួររប្ងួម្ជា ិសខា រ, ោច

ផ្េះផាគ្មន បានតៅកន ុងប្ករខណឌ  ននកិចចប្េម្តប្េៀងសនត ិភាេ

នងៃរី២៧ ម្ករា ឆន ាំ ១៩៧៣ រវាង ោតម្រ ធាកាាំង និងយួន និងរវាង 

សខា រ និងសខា រ តែើម្បីតរៀរចាំខល នួ ការពារជាម្ុនតៅចាំតពាេះម្ុខ 

តប្គ្មេះថាន កស់កាត នុេល ននយួនកុម្ម ុយនិសត , តៅឆន ាំ ១៩៩១ តៅ

កន ុងឥរធិេលកិចចប្េម្តប្េៀងសនត ិភាេ នងៃរី២៣  ុោ តប្កាម្

ការប្ ួ ប្តាររស់អ្ងរការសេប្រជាជា ិ តៅតេលតនាេះ ប្រជា

ជា ិសខា រ ោចមានលរធភាេ ត វ្ ើការផ្េះផាជា ិជារប្ម្ង់្ាំ 

តែើម្បឯីករាជយជា ិ, សនត ិភាេ, លរធិប្រជា្ិរត យយ និងការ

អ្ភ្ិវឌ្ឍនជ៏ា ិប្េរ់វ ធាស័យ។ រ៉ាុសនតអ្វ ីប្េរ់ោ៉ា ងសែលជាអ្ាំតណាយ

ផល ប្ ូវបានររាជ័យតៅវ ធាញ សែលនាាំតោយប្រជាជា ិ នល ក់ចុេះ

ម្កែល់សនាថ ភាេ វ ធានាែកម្ាសេវនងៃតនេះ េឺតជាេជ័យ ននរររ

ផ្តត ច់ការ សែលជាររររណរយួនកុម្ម ុយនិសត ។ 

តទា្េះោ៉ា ងណាក៏តោយ ក៏វាមានការចូលរមួ្េីប្រជាេលរែឋ តៅ

កន ុងជីវ ធា នតោបាយ តាម្រយៈការតបាេះតឆន  , រ៉ាុសនតជាអ្កុសល 

ការតបាេះតឆន  ទា្ាំងតនាេះស ងស ប្ បូាន េួកអ្នកែឹកនាាំ ឬ 

េណរក្កាន់អ្ាំណាច តបាកប្បាស តែើម្បីយកឈ្ន េះ ែូចជាការ
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តបាេះតឆន  សកលងកាល យតៅឆន ាំ ២០១៨ ជាឧទា្េរណ៏ជាក់សសត ងមួ្

យ។ អ្ាំតេើរុចច រ ធា តនេះឯង វាលុររាំបា ់ការខិ ខាំររស់ប្រជា

េលរែឋ កន ុងការចូលរមួ្ររស់គ្ម ់ តៅកន ុងជីវ ធា នតោបាយ 

សែលនាាំតោយគ្ម ់មានការខកចិ តអ្កម្ា។ តៅតលើចាំណុចតនេះ

ឯង សែលរររប្កងុភ្ន ាំតេញ តេរុកជាតជាេជ័យររស់តេ តទា្េះរី

វាជាជ័យជាំនេះតលើប្រជាេលរែឋខល នួឯងក៏តោយ តប្ពាេះអ្វ ីសែលជា

ស្ថរៈសាំខានច់ាំតពាេះតេ េកឺារសងរកាអ្ាំណាចតោយបានេង់វង់ 

តទា្េះរីតេប្ វូតប្រើម្ត្ោបាយសររណាក៏តោយ តេើយការរុកជា

ការឈ្ន េះឈ្ន េះររស់តេ េឺតេោចតបាករតជជ  េណរក្ប្រឆាំង

បានជានិចច សែលរ ធា ស នាាំតោយប្រជាេលរែឋ មានោរម្ាណ៏ 

េួសេកីារខកចិ តអ្កម្ា រេូ នល ក់តៅកន ុងភាេអ្ស់សងឃឹម្

ត វ្ ើអ្ តោ ស ម្តង េឺតប្ជើសយកការអ្ ់ ា្ ់ប្ទា្ ាំប្ររស់ តៅកន ុង

រុកខលាំបាកតៅកន ុងជីវភាេររស់ខល នួ, ែូចោ៉ា ងររស់អ្វ ី សែល

ខល នួបានររួលកន ុងកាំេស់អ្របររមា ក៏រុកជាការប្រតសើរបាន

សែរ។ រស់តៅកន ុងសភាេសររតនេះ េឺចាស់ជារស ់ រង់ោាំតសចកត ី

ស្ថល រ់ស រ៉ាតុណាណ េះ។ ត ើោរ ធា តនេះ ជាផន ់េាំនិ អ្វ ធាជជមានជាប្រវ ត ិ

ស្ថន្តសត ររស់ប្រជាេលរែឋ សខា រតរឬ ? ចតម្ល ើយជាសុរិែឋ ិនិយម្

ចាស់ជាថា តរ តប្ពាេះប្រជាេលរែឋសខា រ ក៏នល រ់ស្ថរ ល់ជីវ ធា ទា្រ

ខពស ់តៅកន ុងប្រវ ត ិស្ថន្តសតជា ិខល នួ សែល ោចទា្ញយកម្កត វ្ ើ

ជាតម្តរៀន សាំរារ់ជីវ ធា អ្ម្  ននប្រជាជា ិសខា រ។ ជាការេិ  

កាលណាសខារ ជួរប្ររេះនឹង វ ធានិបា ម្តងៗ សខា រ ស ងស សសវ ងរក

ែាំតណាេះប្ស្ថយ តែើម្បីជាំនេះការលាំបាកតនាេះជានិចច សែលសខា រស ង
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ឧរ សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ២១ វិច្ជិកា ២០១៩ 

តៅែាំតណាេះប្ស្ថយតនាេះថា « ស្ថម្េរ ីភាេជាកមាល ាំងសាំរារ់ប្រជា

ជា  ិ»។ ស ក៏ោចមានចតម្ល ើយជារុរិែឋ ិនិយម្សែរថា េិ  

តប្ពាេះប្រជាជា ិសខា រ កាន់ស រញួតៅៗទា្ាំងរឹកែី និងវរប្ម្៏ជា

 ិ។ ការយក់ត ើញតនេះ វាមានប្រកយប្ ភាេររស់វា សែលម្ិន

ោចប្រសកកបាន េឺថា ម្ហានេរសខា រេីអ្ ី កាល សប្រកាល យ

ជាប្រតរសែ៏ ូចមួ្យតៅតលើេិភ្េតោករចច ុរបនន។ វរប្ម៏្សខា រ 

កាំេុងរោយតៅចាំតពាេះមុ្ខការេូរចូលខាល ាំងតោយតច នាសីុវ ធា

ល័យ5 ននវរប្ម្៏ ចិន និង យួន សែលមានឥរធិេលអ្វ ធាជជមានកត ី 

 វ ធាជជមានកត ី ជាររូភាេជាក់ចាស ់ កន ុងការស់តៅររស់សខា រសេវ

នងៃ។ កប្មាញជាប្រវ ត ិស្ថន្តសត  ននវរប្ម៏្សខា រ តៅចាំតពាេះម្ុខការ

េូរចូល ននវរប្ម្៏ររតរស កាន់ស តខាយតៅៗ ែូចជារុកាខ  

រុករានប្េោន ននោរយ្ម្៏អ្ងររ គ្មា នអ្វ ីសាំរារ់ការពារខល នួ។ 

ែូតចនេះ ខីណភាេ ននប្រជាជា ិសខា រ វាមានររូភាេែូចគ្មន នឹង

េយនៈ ននប្បាងរប្រស្ថរសខា រតៅសម័្យតប្កាយអ្ងររ សែលប្ វូ

បាន្ម្ាជា ិ ែតណត ើម្រីយកវ ធាញបានតៅនប្េរំតោង សែលមាន

អ្នកខលេះនឹកស្ថា នថាជា នប្េេ័ នប្េតហាង សែលេនល ឺប្េេះោរិ យ

ម្ិនោច បុ លចូលបាន, វល៍ល ប្រទា្ក់នល ក់គ្មន , វាលភ្ក់សែលមាន

តខាា ចរិស្ថចរស់តៅ។ 

សុរិែឋ ិនិយម្ និងរុរិែឋ ិនិយម្សខា រ សែលបានតរៀររារ់ខាងតលើ

តនេះ ជាការេិភាការរស់សខា រគ្មា នរីរញ្ចរ ់ តប្ពាេះវាគ្មា នចតម្ល ើយ

 
5 តោយតច នាសុីវ ធាល័យ : intention civilisatrice. 



7 

ប្រជាកុរបកម្ម ? 
 

ឧរ សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ២១ វិច្ជិកា ២០១៩ 

ជាវ ធាជជមានសាំរារ់រញ្ឈរ់អ្ ថងរ សខា រ។ េីរររនតោបាយមួ្យ 

តៅរររនតោបាយមួ្យ វាហាក់រីែូចជាេួកអ្នកែឹកនាាំ នាាំគ្មន  

រសនថម្ប្សទា្រ់ ននសាំណាងោប្កក់ ែលត់ខម្រៈជា ិ សែលនាាំ

សងក  ់ ប្រជាេលរែឋសខា រតោយកាន់ស ងរ់ែតងា ើម្តៅកន ុងភាេ 

តវរនាតងើរមិ្នរចួ សែលសខា រ ស ងស យកត ា្ េះនេរខល នួ កម្ព ុ

ជា ម្កនិោយកាំ សរលងសលងប្រករតោយចិ តជូរច ់ថា កម្ា

ម្ិនជា។ អ្ងរតេ ុទា្ាំងអ្ស់តនេះ ត ើវាម្ិនសម្នរុកជាការរជច

ក់អ្ាំេអី្វ តមាន ននប្រជាករុបកម្ា ររស់ប្រជាេលរែឋសខា រ 

ែូតោន េះតរឬ ? តរើសិនជាសខា រ នាាំគ្មន រមាល ក់កាំេុសតនេះែល់ សម្ រ

ង្ុ ី ថាជាអ្នកតបាកប្រជាេលរែឋសខា រ ស ម្ិនបានសាំតរច វាហាក់

រីែូចជានាាំគ្មន  រាំតភ្លចតោលអ្ាំតេើេិងាទា្ាំងឡាយ ររស់រររ

ប្កងុភ្ន ាំតេញ សែលតេោចប្រែូចវាថា េ ុន សសន ជាអ្នកឈ្ន េះ។ 

េិ ណាស់តេើយ តេេុាំោចរុកេួកអ្នករ ធាេះេន់ សម្ រង្ុ ី ថាសុរធ

ជាអ្នកគ្មាំប្ររររប្កងុភ្ន ាំតេញ ស ការ ិតរៀន សែលគ្មា នសាំតណើរ 

ននែាំតណាេះប្ស្ថយ តផ្ងមួ្យតរៀ  តៅកន ុងររ ធាររនតោបាយ

សេវនងៃ ត ើវាសម្តេ ុផលសែរឬតរ ? អ្វ ីសែលជាការបារម្ភររស់

េួកអ្នកប្រជា្ិរត យយនិយម្ េឺសថ ិ កន ុងសាំនួរថា ត ើរុេរល 

សម្ រង្ុ ី ោចជាប្រ ិករ ននប្រជាកុរបកម្ាតកើ ត ើងតោយ

ខល នួររសប់្រជាេលរែឋសខា រសែរឬតរ ? ត ើប្រជាេលរែឋសខា រ ប្ វូ

ការមានម្េគ ុ តរសជាការោាំបាច ់ សាំរារ់ត វ្ ើរុេរល្ិោឋ ន កន ុង

ការ ស ូ ររស់ខល នួ តែើម្បតីសរភីាេ និងលរធិប្រជា្ិរត យយេិ 

ប្បាកែ សែលមានខល នួឯងជាមាច ស់ ននអ្ាំណាច តែើម្បីសាំតរចែល់
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ឧរ សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ២១ វិច្ជិកា ២០១៩ 

តជាេវាសនាររស់ខល នួ ? ស ប្ ូវែឹងសែរថា សាំនួរទា្ាំងតនេះ វាជាសាំ

នួរ សែលសខា ររូតៅ តៅស  រនតសួរ ស វាហាក់រីរេូ ម្កែល់

សេវនងៃ វាគ្មា នចតម្ល ើយតៅត ើយតរ តប្ៅេីអ្ងគ ុយោាំតម្ើលកាំេុស

គ្មន  រុកខល នួជាអ្នកររ ធារក្សុចរ ធា រាំផុ  ស សរកេួក សែលជា

អ្ាំតេើបាញ់រសា ី ននអ្កុសសាំរារ់ប្រជាជា ិសខា រ៕     

  


