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ប្រជាកុរបកម្ម ?

ប្រជាកុរបកម្ន ?
សួ រថា ត តើ េ ុអ្វីបានជាគ្មានប្រជាកុរបកម្ា ប្រឆាំងនឹងរររ
ប្ក ុងភ្ន ាំតេញ តាម្ការអ្ាំពាវនាវររស់ សម្ រង្
ុ ី ? អ្វ ត មានតនេះ
នាាំតោយេួ កជនផ្តតច់ការ

និងេួ កអ្ន កគ្មាំប្រររស់តេ

យល់

ធា
ត ើញថា វននការគ្មរសងក
់ រុកជាម្ុនររស់ េុន សសន
តៅតលើម្ន្តនតី,
តន្ត្រេះជា ិ

សកម្ា ជន

និងេួ កអ្ន កគ្មាំប្រររស់េណរក្ស

សែលតេរុកជាេួ កឧទា្ទម្តរៀរចាំត្វ ើរែឋ ប្រហារ

ជា

ធា
វននការប្
ឹម្ប្ វូ ប្រករតោយប្រសិរធិភាេ។ ស តយើងក៏សួរសែរ
ថា ការណ៏តនេះ វាជាររាជ័យររស់ សម្ រង្
ុ ី ? ប្ ូវែឹងថា សម្ រង្
ុ ី
ជា អ្ ថ គ្មេ1 ររួ លផលេីរ រ ធាររនតោបាយអ្នត រជា ិ សែល
ជា ស្ថថនភាេប្សរនឹងសកម្ា ភាេសកម្ា តចញម្ុខររស់គ្ម ់។
សកម្ា ភាេតនាេះ តេចង់ឬម្ិនចង់ វាប្រសេលជាមានប្រភាេ
ធា យម្ អ្
ិចឬតប្ចើនោ៉ាងណាកត ី តៅតលើ វស័
ិ នត រជា ិ តរើរប្ ូវ
បាន ស្ថរេ័ ៌មាន និងរូ ររស្ន៏ររតរសសាំខាន់ៗ តេយកម្ក
ចុេះផាយតៅតលើេិភ្េតោក។ រ៉ាុសនត របាយការណ៏ររស់សេេម្
ន៏អ្ឺរុរកត ី អ្ងរ ការសេប្រជាជា ិកតី សត ីេីការរំតោភ្សិរធិម្នុស្
េីសាំណាក់រររប្ក ុងភ្ន ាំតេញ
អ្តងក

វាេឺជាលរធ ផល

ននការ្រតសុើរ

តោយប្រ ុងប្រយ័ ន និងឯករាជយ សែលគ្មានរាំនាក់រាំនង

ផ្តទល់នឹងសកម្ា ភាេររស់ សម្ រង្
ុ ី តនាេះត ើយ។ ជាការេិ
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អ្ ថ គ្មេ : អ្ន កសែកបានចាំតណញេីអ្វីម្ួយ, bénéficiaire.

ឧរ សៅ សង្ហា

ការសាកល្បង

២១ វិច្ជិកា ២០១៩
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ប្រជាកុរបកម្ម ?
ែាំតណើរការអ្នត រជា ិ និងសកម្ា ភាេ សម្ រង្
ុ ី វាប្គ្មន់ស តែើរ
ប្សរគ្មន តៅតេលប្ ឹម្ប្ ូវស ម្ួ យ កនុងតគ្មលរាំណងចម្ េឺ
ធា
តែើម្បី ស្ថតរលរធ ិប្រជា្ិរត យយត ើង វញតៅកម្
ព ុ ជា តៅកនុងេ ិ
ននកិចចប្េម្តប្េៀងសនត ិភាេ នងៃ រី២៣

ុោ ឆនាំ ១៩៩១។ ែូ តចន េះ

សកម្ា ភាេររស់ សម្ រង្
ុ ី ម្ិនោចរុកជាររាជ័យតនាេះតរ
តប្ពាេះជាសកម្ា ភាេ សែលកាំេុងរនត ែាំតណើរ តលើផល វូ ប្ ឹម្ប្ វូ ប្សរ
នឹងការចង់បានររស់ប្រជាេលរែឋ សខា រ និងសេម្អ្នត រជា ិ។
ជាការេិ តេើយ តរើសិនជាសេេម្ន៏អ្ឺរុរ តេរាំោក់តោល
សម្នេិ

នូ វការអ្នុតប្គ្មេះេនធ តៅថា EBA អ្ន កសែលររួ លរង

តប្គ្មេះផ្តទល់ និងជារនាទន់ េឺ កម្ា ករ-ការ ធានី។ ស តសចកត ីសតប្ម្ច
តនាេះ វាជាកាំេុសផ្តទល់ររស់រររតៅប្ក ុងភ្ន ាំតេញ ែបិ ខល ួនម្ិន
បានត្ល ើយ ម្តាម្ ប្ម្ូវការររស់សេេម្ន៏អ្ឺរុរ។ ម្ិនប្ ឹម្
ស ម្ិនត្ល ើយ រ ស សររជារុក តាម្ចរ ធា ម្ជឈ ត កៈររស់ េុន
សសន ថា ប្ម្ូវការតនាេះ ជានយៈោវុ្2 ររស់ សម្ រង្
ុ ី យកម្ក
វាយប្រហារខល ួន។

ការយល់ប្ច ាំ សររតនេះ

នាាំតោយរររប្ក ុង

ធា
ភ្ន ាំតេញ មានប្រ ិកម្ា ផទុយនឹងផលប្រតោជន៍ផ្តទល់ខល ួនតៅវញ
ធា ា មាប្
េឺ េិ ស វាយប្រហារ រ តោយតប្រើម្ត្ោបាយ វសមា
សែលត្វ ើតោយ ស្ថថនភាេកាន់ស ោប្កក់តៅ។ ស អ្វ ត មាន
ប្រជាកុរបកម្ា

ធា មានសាំរារ់រររប្ក ុង
វាោចរុកជាចាំណុចវជជ

ភ្ន ាំតេញ តប្ពាេះតេោចតោសនាថា សម្ រង្
ុ ី ជាអ្ន កររាជ័យ កនុង
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នយៈោវុ្ : ោវុ្នតោបាយ។

ឧរ សៅ សង្ហា

ការសាកល្បង

២១ វិច្ជិកា ២០១៩
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ប្រជាកុរបកម្ម ?
តគ្មលតៅត្វ ើរែឋ ប្រហាររំលាំរររខល ួន ស ការតលើកយកម្ូ លតេ ុ
រែឋ ប្រហារ ម្កតោរប្រកាន់គ្មានម្ូ លោឋនេិ ប្បាកែ វានាាំតោ
ធា មានតនាេះតៅវញ
ធា តប្ពាេះវាគ្មានរ្ាញ នូ វ
យមាន អ្នុភាេ អ្ វជជ
សុរធិភាេអ្វ ីរនត ិចត ើយតៅកនុងោរម្ា ណ៏ប្រជាេលរែឋ សខា រ។
នយៈជន3សខា រទា្ង
ាំ ឡាយសេវ នងៃ
អ្វ ត មាន

ស

ក៏កនា
ុាំ ាំគ្មនតម្ើលត ើញប្ស្ថល

ននប្រជាកុរបកម្ា តនេះ

តប្ពាេះថា

ឬក៏

ការ សូ

នតោបាយជាសម្ូ េភាេ វាគ្មានតៅកនុងប្រនេណី ននេ ិ សខា រ,
ឬក៏ ប្រជាជនសខា រ មានការេ ់តនឿយ តៅចាំតពាេះម្ុខស្ថថន
ភាេជតមាលេះនតោបាយែ៏យូរអ្សងវ ង តេើយនាាំគ្មន លេះរង់តោល
ការេុេះពារររស់ខល ួន តែើម្បីការពារសិរធិខល ួនជាេលរែឋ , ឬក៏ ប្រជា
ជនសខា រ រនត រស់ តៅតប្កាម្រម្ៃ ន់ ននការខាលច ននអ្ាំណាចររស់
អ្ន កែឹកនាាំ និងការោលនកនុងស្ថថនភាេអ្ស់សងឃឹម្ សែលនាាំ
សងក ច
់ ិ ត តោយរស់តៅកនុងតសចកត ីលៃង់តលលជានិចច។

ស តៅ

កនុងសម្ា ិកម្ា ណាម្ួ យក៏តោយ េួ រតយើងយល់ត ើញថា នយៈ
ជន

ជាអ្ន កប្រជា្ិរត យយនិយម្

បានត្វ ើប្េរ់សកម្ា ភាេ

នតោបាយ រនត ៗគ្មនម្កតាាំងស េីឆនាំ ១៩៤៧4 វាប្រសេលជា
ម្ិនប្េរ់ប្គ្មន់ ឬ អ្ ់មានស ម្ត ង សាំរារ់រាំពាក់សិរធិ ននប្រជា
េលរែឋ ឬអ្រ់រំនតោបាយ តោយមានកនុង ស្ថារ ីររស់ប្រជានុ
រាន្តសតសខា រ

ឬយល់ែឹងអ្ាំេីអ្ាំណាចររស់ខល ួន។

ោភ្ជ័យ្ាំៗជា

តប្ចើនែងកនល ងតៅ សែលប្រជាជា ិ សខា រ ម្ិនបានែឹងេីរតរៀរ
នយៈជន : អ្ន កនតោបាយ។
4
ឆនាំសែលប្ស ុកសខា រមានរែឋ ្ម្ា នុញ្ញជាតលើកែាំរូង។
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ឧរ សៅ សង្ហា
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ប្រជាកុរបកម្ម ?
ោរ់យក

តែើម្បីររួ លបាន

អ្ ថ ប្រតោជន៍េីវា

េឺតៅឆនាំ

១៩៥៣, ឆនាំររួ លបានឯករាជយជា ិេីបារាាំង, តៅឆនាំ ១៩៧០,
ឆនាំសែលជនសខា រភាេតប្ចើនយល់ែឹងរ ួម្អ្ាំេីតប្គ្មេះថានក់ជាងា ី នន
យួ នកុម្មុយនិសត, តៅឆនាំ ១៩៧៣, ឆនាំសែលភាេីយុរធកា រ ីសខា រទា្ ាំង
េីរ, ស្ថនរណរែឋ សខា រ និងរណសិរយរប្ងួ ររប្ងួ ម្ជា ិ សខា រ, ោច
ផ្េះផាគ្មនបានតៅកនុងប្ករខណឌ

ននកិចចប្េម្តប្េៀងសនត ិភាេ

នងៃ រី២៧ ម្ករា ឆនាំ ១៩៧៣ រវាង ោតម្រ ធាកាាំង និងយួ ន និងរវាង
សខា រ និងសខា រ តែើម្បីតរៀរចាំខល ួន ការពារជាម្ុនតៅចាំតពាេះម្ុខ
តប្គ្មេះថានក់សកាតនុេល ននយួ នកុម្មុយនិសត, តៅឆនាំ ១៩៩១ តៅ
កនុងឥរធ ិេលកិចចប្េម្តប្េៀងសនត ិភាេ នងៃ រី២៣

ុោ តប្កាម្

ការប្ ួ ប្តាររស់អ្ងរ ការសេប្រជាជា ិ តៅតេលតនាេះ ប្រជា
ជា ិ សខា រ

ោចមានលរធ ភាេ

ត្វ ើការផ្េះផាជា ិជារប្ម្ង់្ាំ

តែើម្បីឯករាជយជា ិ, សនត ិភាេ, លរធ ិប្រជា្ិរត យយ និងការ
ធា យ។ រ៉ាុសនត អ្វ ីប្េរ់ោ៉ាងសែលជាអ្ាំតណាយ
អ្ភ្ិវឌ្ឍន៏ជា ិប្េរ់ វស័
ធា សែលនាាំតោយប្រជាជា ិ នលក់ចុេះ
ផល ប្ ូវបានររាជ័យតៅវញ
ធា
ម្កែល់សនាថភាេ វនាែកម្ា
សេវ នងៃ តនេះ េឺតជាេជ័យ ននរររ
ផ្តតច់ការ សែលជាររររណរយួ នកុម្មុយនិសត។
តទា្េះោ៉ាងណាក៏តោយ ក៏វាមានការចូ លរ ួម្េីប្រជាេលរែឋ តៅ
កនុងជី វ ធា នតោបាយ តាម្រយៈការតបាេះតឆន , រ៉ាុសនត ជាអ្កុសល
ការតបាេះតឆន ទា្ ាំងតនាេះស ងស ប្ បា
ូ ន

េួ កអ្ន កែឹកនាាំ

ឬ

េណរក្កាន់អ្ាំណាច តបាកប្បាស តែើម្បីយកឈ្ន េះ ែូ ចជាការ

ឧរ សៅ សង្ហា

ការសាកល្បង

២១ វិច្ជិកា ២០១៩

5

ប្រជាកុរបកម្ម ?
តបាេះតឆន សកល ងកាលយតៅឆនាំ ២០១៨ ជាឧទា្េរណ៏ជាក់សសត ងម្ួ
យ។

អ្ាំតេើរុចច រ ធា តនេះឯង

េលរែឋ

វាលុររាំបា ់ការខិ ខាំររស់ប្រជា

កនុងការចូ លរ ួម្ររស់គ្ម ់

តៅកនុងជី វ ធា នតោបាយ

សែលនាាំតោយគ្ម ់មានការខកចិ ត អ្កម្ា ។ តៅតលើចាំណុចតនេះ
ឯង សែលរររប្ក ុងភ្ន ាំតេញ តេរុកជាតជាេជ័យររស់តេ តទា្េះរី
វាជាជ័យជាំនេះតលើប្រជាេលរែឋ ខល ួនឯងក៏តោយ តប្ពាេះអ្វ ីសែលជា
ស្ថរៈសាំខាន់ចាំតពាេះតេ េឺការសងរកាអ្ាំណាចតោយបានេង់វង់
តទា្េះរីតេប្ វូ តប្រើម្ត្ោបាយសររណាក៏តោយ តេើយការរុកជា
ការឈ្ន េះឈ្ន េះររស់តេ េឺតេោចតបាករតជជ េណរក្ប្រឆាំង
បានជានិចច សែលរ ធា ស នាាំតោយប្រជាេលរែឋ មានោរម្ា ណ៏
េួ សេីការខកចិ ត អ្កម្ា

រេូ

នលក់តៅកនុងភាេអ្ស់សងឃឹម្

ត្វ ើអ្ ត ោ ស ម្ត ង េឺតប្ជើសយកការអ្ ់្ា ់ប្ទា្ ាំប្ររស់ តៅកនុង
រុកខលាំបាកតៅកនុងជីវភាេររស់ខល ួន, ែូ ចោ៉ាងររស់អ្វី សែល
ខល ួនបានររួ លកនុងកាំេស់អ្របររមា ក៏រុកជាការប្រតសើរបាន
សែរ។ រស់តៅកនុងសភាេសររតនេះ េឺចាស់ជារស់ រង់ោាំតសចកត ី
ធា មានជាប្រវ ត ិ
ស្ថលរ់ស រ៉ាតុ ណា
ណ េះ។ ត ើោ រ ធា តនេះ ជាផន ់េាំនិ អ្វជជ
ស្ថន្តសតររស់ប្រជាេលរែឋ សខា រតរឬ ? ចតម្ល ើយជាសុរិែឋិនិយម្
ចាស់ជាថា តរ តប្ពាេះប្រជាេលរែឋ សខា រ ក៏នលរ់ស្ថរល់ជី វ ធា ទា្រ
ខព ស់ តៅកនុងប្រវ ត ិស្ថន្តសតជា ិខល ួន សែល ោចទា្ញយកម្កត្វ ើ
ជាតម្តរៀន សាំរារ់ជី វ ធា អ្ម្

ននប្រជាជា ិ សខា រ។ ជាការេិ

ធា បា ម្ត ងៗ សខា រ ស ងស សសវ ងរក
កាលណាសខា រ ជួ រប្ររេះនឹង វនិ
ែាំតណាេះប្ស្ថយ តែើម្បីជាំនេះការលាំបាកតនាេះជានិចច សែលសខា រស ង
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ប្រជាកុរបកម្ម ?
តៅែាំតណាេះប្ស្ថយតនាេះថា « ស្ថម្េរ ីភាេជាកមាលាំងសាំរារ់ប្រជា
ជា ិ »។

ស ក៏ោចមានចតម្ល ើយជារុរិែឋិនិយម្សែរថា

េិ

តប្ពាេះប្រជាជា ិ សខា រ កាន់ស រ ួញតៅៗទា្ ាំងរឹកែី និងវរប្ម្៏ជា
ិ។ ការយក់ត ើញតនេះ វាមានប្រកយប្ ភាេររស់វា សែលម្ិន
ោចប្រសកកបាន េឺថា ម្ហានេរសខា រេីអ្ ី កាល សប្រកាលយ
ជាប្រតរសែ៏ ូ ចម្ួ យតៅតលើេិភ្េតោករចចុរបនន ។ វរប្ម្៏សខា រ
កាំេុងរោយតៅចាំតពាេះម្ុខការេូ រចូ លខាលាំងតោយតច នាសុី វ ធា
ធា មានកត ី
ល័យ5 ននវរប្ម្៏ ចិន និង យួ ន សែលមានឥរធ ិេលអ្វជជ
ធា មានកត ី ជារ ូរភាេជាក់ចាស់ កនុងការស់តៅររស់សខា រសេវ
វជជ
នងៃ ។ កប្មាញជាប្រវ ត ិស្ថន្តសត ននវរប្ម្៏សខា រ តៅចាំតពាេះម្ុខការ
េូ រចូ ល ននវរប្ម្៏ររតរស កាន់ស តខាយតៅៗ ែូ ចជារុកាខ
រុករានប្េោន

ននោរយ្ម្៏អ្ងរ រ

គ្មានអ្វ ីសាំរារ់ការពារខល ួន។

ែូ តចន េះ ខីណភាេ ននប្រជាជា ិ សខា រ វាមានរ ូរភាេែូ ចគ្មននឹង
េយនៈ ននប្បាងរ ប្រស្ថរសខា រតៅសម្័យតប្កាយអ្ងរ រ សែលប្ វូ
ធា
បាន្ម្ា ជា ិ ែតណតើម្រីយកវញបានតៅនប្េរំ
តោង សែលមាន
អ្ន កខល េះនឹកស្ថានថាជា នប្េេ័ នប្េតហាង សែលេនល ឺប្េេះោរិ យ
ម្ិនោច ុ បលចូ លបាន, វល៍ល ប្រទា្ក់នលក់គ្មន, វាលភ្ក់សែលមាន
តខាាចរិស្ថចរស់តៅ។
សុរិែឋិនិយម្ និងរុរិែឋិនិយម្សខា រ សែលបានតរៀររារ់ខាងតលើ
តនេះ ជាការេិភាការរស់សខា រគ្មានរីរញ្ច រ់ តប្ពាេះវាគ្មានចតម្ល ើយ

5

តោយតច នាសុី វ ធាល័យ : intention civilisatrice.
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ប្រជាកុរបកម្ម ?
ធា មានសាំរារ់រញ្ឈរ់អ្ ថ ងរ សខា រ។ េីរររនតោបាយម្ួ យ
ជាវជជ
តៅរររនតោបាយម្ួ យ វាហាក់រីែូចជាេួ កអ្ន កែឹកនាាំ នាាំគ្មន
រសនថ ម្ប្សទា្រ់ ននសាំណាងោប្កក់ ែល់តខម្រៈជា ិ សែលនាាំ
សងក ់ ប្រជាេលរែឋ សខា រតោយកាន់ស ងរ់ែតងា ើម្តៅកនុងភាេ
តវរនាតងើរម្ិនរ ួច សែលសខា រ ស ងស យកត្ាេះនេរខល ួន កម្ពុ
ជា ម្កនិោយកាំសរល ងសលងប្រករតោយចិ ត ជូរច ់ថា កម្ា
ម្ិនជា។ អ្ងរ តេ ុទា្ ាំងអ្ស់តនេះ ត វា
ើ ម្ិនសម្នរុកជាការរជច
ក់អ្ាំេអ្
ី វ ត មាន

ននប្រជាកុរបកម្ា

ររស់ប្រជាេលរែឋ សខា រ

ែូ តោនេះតរឬ ? តរើសិនជាសខា រ នាាំគ្មនរមាលក់កាំេុសតនេះែល់ សម្ រ
ង្
ុ ី ថាជាអ្ន កតបាកប្រជាេលរែឋ សខា រ ស ម្ិនបានសាំតរច វាហាក់
រីែូចជានាាំគ្មន រាំតភ្ល ចតោលអ្ាំតេើេិងាទា្ ាំងឡាយ ររស់រររ
ប្ក ុងភ្ន ាំតេញ សែលតេោចប្រែូ ចវាថា េុន សសន ជាអ្ន កឈ្ន េះ។
េិ ណាស់តេើយ តេេុាំោចរុកេួ កអ្ន ករ ធាេះេន់ សម្ រង្
ុ ី ថាសុរធ
ជាអ្ន កគ្មាំប្ររររប្ក ុងភ្ន ាំតេញ ស ការ ិតរៀន សែលគ្មានសាំតណើរ
ននែាំតណាេះប្ស្ថយ តផ្ងម្ួ យតរៀ

តៅកនុងររ ធាររនតោបាយ

សេវ នងៃ ត វា
ើ សម្តេ ុផលសែរឬតរ ? អ្វ ីសែលជាការបារម្ភ ររស់
េួ កអ្ន កប្រជា្ិរត យយនិយម្ េឺសថិ កនុងសាំនួរថា ត រ
ើ ុេរល
សម្ រង្
ុ ី ោចជាប្រ ិករ ននប្រជាកុរបកម្ា តកើ ត ើងតោយ
ខល ួនររស់ប្រជាេលរែឋ សខា រសែរឬតរ ? ត ើប្រជាេលរែឋ សខា រ ប្ វូ
ការមានម្េគុតរសជាការោាំបាច់ សាំរារ់ត្វ ើរុេរល្ិោឋន កនុង
ការ សូ ររស់ខល ួន តែើម្បីតសរ ីភាេ និងលរធ ិប្រជា្ិរត យយេិ
ប្បាកែ សែលមានខល ួនឯងជាមាចស់ ននអ្ាំណាច តែើម្បីសាំតរចែល់
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ប្រជាកុរបកម្ម ?
តជាេវាសនាររស់ខល ួន ? ស ប្ ូវែឹងសែរថា សាំនួរទា្ ាំងតនេះ វាជាសាំ
នួ រ សែលសខា ររូ តៅ តៅស

រនត សួ រ ស វាហាក់រីរេូ ម្កែល់

សេវ នងៃ វាគ្មានចតម្ល ើយតៅត ើយតរ តប្ៅេីអ្ងគុយោាំតម្ើលកាំេុស
គ្មន រុកខល ួនជាអ្ន កររ ធារក្សុច រ ធា រាំផុ

ស សរកេួ ក សែលជា

អ្ាំតេើបាញ់រសា ី ននអ្កុសសាំរារ់ប្រជាជា ិ សខា រ៕

ឧរ សៅ សង្ហា

ការសាកល្បង

២១ វិច្ជិកា ២០១៩

