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ឧប សៅ សង្ហា  គំនិត ៥ កុម្ភៈ ២០២០ 

គំរូចិន 

 

ចិន កុម្ម ុយនិស្ត  ស្ព្វថ្ងៃ ជា ម្ហាអំណាច ថ្ន សស្ដ្ឋកិចច ព្ិភព្

សោក មួ្យ សោយសារ ខ្ល នួ យក ប្រព្័នធ  មូ្លធននិយម្ ម្ក 

អនុវត្ត សៅកន ុង វស័ិ្យ សស្ដ្ឋកិចច សស្រ ី សោយ ស ោះរង់សោល 

ការត្ស្ ូ  វណ្ណ ៈ និង ម្សោគម្វជិាា  ដដ្ល ជា ឧរស្គគ  ដ្ល់ ការសធវ ើ 

អភិវឌ្ឍន៏ សស្ដ្ឋកិចច សៅកន ុង ប្កខ្ណ្ឌ  សោកូរនីយកម្ម។ ការដប្រ

ផ្លា ស់្ សនោះ មាន សលបឿន សលឿនណាស់្ សៅ សប្កាម្ ការដឹ្កោំ 

ររស់្ សោក Deng Xiaoping (១៩៧៨-១៩៩២)1។ សគ ដឹ្ង ថា 

ប្រព្័នធ  នសោ យ មូ្លធននិយម្ មាន សោលការណ្៏ ស្ំខាន់ 

រី ោ៉ា ង : ទី១ រដ្ឋ ស្ថ ិត្ សៅសប្កាម្ ឥទធិព្ល ការោិល័យធិសត្យយ 

ថ្ន រសចចកសទស្ ដដ្ល ជា មូ្លោឋ ន ថ្ន កំសណ្ើន សស្ដ្ឋកិចច សស្រ។ី 

ទី២ រដ្ឋ មាន ចារ់ ស្ំរារ់ អនុវត្ត, ដត្ ចារ់ សោោះ ជួនកាល ប្ត្ូវ 

 ន ពួ្ក ឥស្សរជន យក ម្ក អនុវត្ត តាម្ អំសព្ើចិត្ត សដ្ើម្បី 

ការពារ ផលប្រសោជន៏ ររស់្ ពួ្ក ខ្ល នួ ឬ ក៏ រដិ្សស្ធ ម្ិនប្ព្ម្ 

អនុវត្ត សៅ សព្ល ដដ្ល ចារ់ សោោះ វា ផទ ុយនឹង ផលប្រសោជន៏ 

ររស់្ ខ្ល នួ ឬ យក ចារ់ សោោះ ម្ក អនុវត្ត ោ៉ា ង ត្ឹងរុ៉ឹង រំផុត្ 

ស្ំរារ់ ប្រឆំងនឹង ប្រត្ិរកស ទងំឡាយ ររស្់ ខ្ល នួ។ ទី៣ រដ្ឋ 

ប្ត្វូ មាន ស្វ ័យភាព្ ោំ ច់ ស្ំរារ់ សធវ ើ ស្កម្មភាព្ ដដ្ល ប្ត្ូវ 

 
1 ប្រសទស្ ចនិ ស្ព្វថ្ងៃ ជា ស្មាជិក ថ្ន អងគការ ព្ភិព្សោក ថ្ន ពាណ្ជិាកម្ម 
(OMC)។ 
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ដត្ សធវ ើ ជា ោច់ខាត្ ស្ំរារ់ ការពារ ប្រសោជន៏ រមួ្, ដូ្សចនោះ រដ្ឋ 

ប្ត្វូ ផុត្ោក ព្ី កំហិត្ ថ្ន ចារ់។ ទំោស្់ ថ្ន សោលការណ្៏ ទី១ 

នឹង ទី២ ោំ រសងក ើត្ អំសព្ើ ព្ុករលួយ2 ដដ្ល ជា ដផនក ស្ំខាន់ 

មួ្យ មាន លកខណ្ៈ មិ្ន ធម្មតា សៅកន ុង ប្រព្័នធ  ថ្ន នសោ យ 

មូ្លធននិយម្។ កន ុង ចំណុ្ច ថ្ន លកខណ្ៈ ម្ិន ធម្មតា ដររ 

សនោះឯង ដដ្ល ជួយ ជំរុញ ដ្ល់ ការលូត្ោស្់ ថ្ន ប្រសទស្ កុម្ម ុយ

និស្ត  ចិន និង យួន ជាង ២៧ ឆន ំ ម្កសហើយ រហូត្ ម្កដ្ល់ ឆន ំ 

២០១៧ កន ុង អប្តា កំសណ្ើន ជា ម្ធយម្ ៨% សៅ ប្ស្កុចិន និង 

ប្រដហល ៧% សៅ ប្ស្កុយួន សរើ សប្រៀរសធៀរ នឹង ស្ហរដ្ឋអាសម្

 រកិ មាន ដត្ ២% រ៉ាុសណាណ ោះ។ ដត្ កំសណ្ើន សស្ដ្ឋកិចច ដ្៏អសាច រយ ររស់្ 

ចិន ក៏ រសងក ើន នូវ វសិ្ម្ភាព្ ខាា ំង សោោះ ដដ្រ សៅកន ុង ស្ងគម្។ 

Coefficient de Gini3 រង្ហា ញ ថា វសិ្ម្ភាព្ សៅកន ុង ស្ងគម្ 

ររស់្ ចិន ព្ី ឆន ំ ១៩៨៥ ដ្ល់ ២០១០ មាន សកើនស ើង ព្ី ០.៣០ 

សៅ ០.៥០។  វសិ្ម្ភាព្ សនោះ មាន សៅ ប្គរ់ ទីកដនាង និង 

ម្ជឈោឋ ន ដដ្ល រង្ហា ញ នូវ ររូភាព្ ចាស់្ ថ្ន អនកមាន និង 

អនកប្ក សៅកន ុង ស្ងគម្ ដដ្ល ផទ ុយ ព្ី ម្សោគម្វជិាា  ថ្ន លទធិ

កុម្ម ុយនិស្ត ។ 

 
2 ស្ព្វថ្ងៃ សៅ សប្កាម្ ការដ្កឹោំ ររស់្ សោក Xi Jinping រោឋ ភ ិល ចនិ ោត្់ 
 វនិនការណ្  ត្ឹងរ ៉ឹង ប្រឆំងនឹង អំសព្ើ ពុ្ករលួយ។ 
3 Le coefficient de Gini, ou indice de Gini, est une mesure statistique 
permettant de rendre compte de la répartition d'une variable (salaire, 
revenus, patrimoine) au sein d'une population. Autrement dit, il mesure le 
niveau d'inégalité de la répartition d'une variable dans la population. ជា 
 វធិី សំ្រារ់ វាស់្ នូវ វសិ្ម្ភាព្ សៅកន ុង ស្ងគម្ សោយ សប្រើ  វរិរណិាម្ រី ោ៉ា ង គ ឺ
សរៀវត្ស, ផលទនុ និង សរត្កិភណ្ឌ  ររស្់ ប្រជាព្លរដ្ឋ។ 
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គួរកត្់ស្មាគ ល់ ផងដដ្រ ថា ការសកើនស ើង ថ្ន សស្ដ្ឋកិចចចិន គឺ 

មាន ម្ក ព្ី ចំដណ្ក ថ្ន ប្ ក់ចំណូ្ល ររស្់ មូ្លធន ដដ្ល 

ប្គរ់ប្គង់ សោយ ឯកជន សធវ ើ ស្កម្មភាព្ សស្ដ្ឋកិចច សៅ កន ុង ទី

ផារ សស្រ ី ថ្ន សោកខាងលិច។ ការណ្៏ សនោះ ោំ រសងក ើត្ មូ្លធ

និក ងមី សៅ ប្ស្កុចិន។ សរើ សប្រៀរសធៀរ ជាមួ្យ ពួ្ក មូ្លធនិក 

សៅ រស្ច ិម្ប្រសទស្ ពួ្ក មូ្លធនិក ងមី សៅ ប្ស្កុចិន វា អាច 

ប្ោន់ដត្ ជា ប្កមុ្ មួ្យ សោយ ខ្ល នួឯង ជាង ជា ប្កមុ្ មួ្យ ស្ំ

រារ់ ខ្ល នួឯង ព្ី សប្ពាោះ អំណាច ព្ិត្ប្ កដ្ វា ស្ថ ិត្ សៅកន ុង ក

ណាត រ់ថ្ដ្ ថ្ន រកសកុម្ម ុយនិស្ត  - រដ្ឋ។ ដូ្សចនោះ សគ អាច ស្នន ិោឋ ន 

 ន ថា មូ្លធននិយម្ចិន ជា មូ្លធននិយម្ ដឹ្កោំ សោយ 

រដ្ឋ ស្ថ ិត្ សៅ សប្កាម្ ការប្តួ្ត្ប្តា ថ្ន រកសកុម្ម ុយនិស្ត ចិន។ 

អំណាច រ ៉ឹងមាំ និង ម្ជឈការ ររស្់ រដ្ឋ សនោះឯង ដដ្ល រារាងំ ពួ្ក 

មូ្លធិនិកចិន ម្ិនសអាយ កាា យ ជា ម្ជឈម្ណ្ឌ ល អំណាច ឯក

រាជយ ព្ី រដ្ឋ សទោះរី ពួ្ក សោោះ រមួ្ចំដណ្ក ោ៉ា ងស្កម្ម កន ុង ការ

សធវ ើអភិវឌ្ឍសស្ដ្ឋកិចច។ ជា ព្ិសស្ស្ ពួ្ក សោោះ ោម ន ស្ិទធិ និោយ 

អវ ី  ន ជា ោច់ខាត្ សៅ កន ុង វស័ិ្យ នសោ យ ដដ្ល ជា វស័ិ្

យ រំរុកទុក ស្ំរារ់ ដត្ រកសកុម្ម ុយនិស្ត ចិន។ សៅសព្ល ដដ្ល 

ចិន ព្ប្ងឹក តួ្ោទី ររស់្ ខ្ល នួ សៅសលើ ឆក អនតរជាតិ្, ឈរ សលើ 

គំរ ូ សស្ដ្ឋកិចច ររស់្ ខ្ល នួ, ចិន ជួរប្រទោះ ទំោស្់ ជាមួ្យ នឹង 

មូ្លធននិយម្ ថ្ន ម្ស្ច ឹម្ប្រសទស្ ដដ្ល មាន មូ្លោឋ ន ដផែក

សលើ សាន ថ្ដ្ការង្ហរស្ម្លែ  សោយ សស្រ ី (méritocratie libérale)។ 

អត្ថប្រសោជន  ថ្ន មូ្លធននិយម្ សស្រ ីមាន សៅកន ុង ប្រព្័នធ  
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នសោ យ ថ្ន លទធិប្រជាធិរសត្យយ សស្រ ី  រឯី មូ្លធននិយម្

ចិន ស្ថ ិត្ សៅកន ុង ប្រព្័នធ  នសោ យ « ភាជន៏ រិទមាត្ ់» 

(vase clos)។ ខ្ា ឹម្សារ ផទ ុយោន  ថ្ន ប្រព្័នធ  ទងំព្ីរ សនោះ គឺ លទធិ

ប្រជាធិរសត្យយ សស្រ ីត្ប្មូ្វ សអាយមាន ការព្ិសប្ោោះ សោរល់ ជា 

ប្រោំ ររស្់ ប្រជាព្លរដ្ឋ តាម្ ការស ោះសឆន ត្ សោយ សស្រ ីនិង 

យុត្ត ិធម៏្ ដដ្ល ផតល់ នូវ ការដកត្ប្មូ្វ ថ្ន នសោ យ សស្ដ្ឋកិចច 

និង  ស្ងគម្ តាម្ ការរត រូ ឬ ការរកា គណ្រកសដឹ្កោំ តាម្ ឆ

នទៈ ររស់្ ប្រជាព្លរដ្ឋ សដ្ើម្បី សចៀស្វាង កុំសអាយ រងក អនតរាយ 

ដ្ល់ សភាគស្ម្បត្ត ិ រមួ្ ររស់្ ប្រជាព្លរដ្ឋ។  រឯី ចិន វញិ ស្ថ ិត្ សៅ

កន ុង ប្រព្័នធ  ថ្ន លទធិកុម្ម ុយនិស្ត  ដត្ សៅកន ុង វស័ិ្យ សស្ដ្ឋកិចច 

សឆាៀត្ សប្រើ រណាត ញ ថ្ន សស្ដ្ឋកិចច ជំនួញ ររស្់ មូ្លធននិយម្ 

សស្រ ី ដដ្ល ជា ចលករ ថ្ន ការរកីចំសរនី សស្ដ្ឋកិចច ររស់្ ចិន។ 

គំរ ូចិន សនោះ ទំនង ជា រនត  សអាយ សស្ដ្ឋកិចច ចិន មាន ការរកី

ចំសរនី ដដ្ល ោំ សអាយ ចិន មាន លទធភាព្ អាច ោំសចញ គំរ ូ

សស្ដ្ឋកិចច និង សាថ រ័ន នសោ យ ររស់្ ខ្ល នួ សៅ ោ ំសៅកន ុង 

ប្រសទស្ ទុនសខ្ាយ សៅ អាស្ុ ីនិង អាហ្រហវ ិក តាម្ រយៈ គំនិត្ 

ផត ចួសផតើម្ មួ្យ មាន ស ម្ ោះ ថា « Belt and Road4 » ដដ្ល ជា 

គសប្មាង ដ្៏ ស្សម្បើម្ មួ្យ ដដ្ល ចិន ជា អនក ផតល់ ហិរញ្ញ របទន 

ស្ំរារ់ សាថ រោ សហោឋ រចោស្ម្ព ័នធ  កន ុង សោលសៅ ត្ភាា រ់ រវាង 

ត្ំរន ់សស្ដ្ឋកិចច សៅ កន ុង ប្រសទស្ នីមួ្យៗ និង ប្រសទស្ និង 

ប្រសទស្ សៅកន ុង ទវីរ មួ្យ។ ការផត ចួសផតើម្ សនោះ ជា ត្ំណាង ថ្ន 

 
4 Belt and Road : ដ្ំរន់ នងិ ផល វូ។ 
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គំរូចិន 
 

ឧប សៅ សង្ហា  គំនិត ៥ កុម្ភៈ ២០២០ 

រញ្ហា  ឧត្តម្គតិ្ ររស់្ សោក ខាងលិច ចំសពាោះ  វធីិ សោោះប្សាយ 

ការអភិវឌ្ឍន៏ សស្ដ្ឋកិចច សៅសលើ ព្ីភព្សោក។ ជា ធម្មតា ម្ស្ច ឹ

ម្ប្រសទស្ សផ្លត ត្គំនិត្ ស្ំខាន់ សៅសលើ ការសាង សាថ រ័ន 

នសោ យ ជា រឋម្, ចំដណ្កឯ ចិន វញិ ផចង់គំនិត្ សៅសលើ 

ការសាថ រោ ររស្ ់ព្ិត្ ដដ្ល វា ោំ រសងក ើត្ ទំោស្់ ថ្ន ទស្សនៈ 

រវាង សោកសស្រ ី និង ចិនកុម្ម ុយនិស្ត  សៅកន ុង សស្ដ្ឋកិចច ផារ 

សៅសលើ ព្ិភព្សោក។ គំរ ូសស្ដ្ឋកិចចចិន ដស្វ ងរក ការសធវ ើ សអាយ 

ប្រសស្ើរ សៅកន ុង ជីវភាព្ រស្់សៅ ររស់្ ប្រជាជន,  រឯី មូ្លធន

និយម្ សស្រ ី វញិ ផតល់ នូវ សស្រភីាព្ ប្គរ ់ដររោ៉ា ង ដ្ល់ ម្នុស្ស

សោក សដ្ើម្បី កសាង សោយ ខ្ល នួឯង នូវ ស្ុភម្ងគល ររស់្ ខ្ល នួ 

ដដ្ល ខ្ល នួ ចង់ ន សៅកន ុង ប្ករខ្ណ្ឌ  ថ្ន លទធិប្រជាធិរសត្យយ 

សស្រ ីដដ្ល ប្រជាជន ជា អធិរតី្។ ភាព្ជាក់ដស្តង គឺ មូ្លធន

និយម្ សស្រ ី ន រង្ហា ញ ដស្ត ង រចួសហើយ នូវ ប្រស្ិទធភាព្ ររស់្ 

ខ្ល នួ កន ុងការរសងក ើត្ សភាគស្ម្ប័ទ ជា ភកា កត ី, ស្មាា រៈ កត ី, រញ្ហញ  

កត ី ស្ំរារ់ ម្នុស្សជាត្ិ, ចំដណ្កឯ លទធិកុម្ម ុយនិស្ត   វញិ តាម្ ការ

ព្ិសសាធ ររស់្ ខ្ល នួ  ន រំផ្លា ញ ជីវតិ្ ម្នុស្ស ជាង មួ្យ រយ 

ោន ោក ់សៅសលើ ព្ិភព្សោក,  រឯី គំរ ូចិន សៅ ងមី ណាស់្ សហើយ

សស្ទ ើរកំសណ្ើត្ ស្ំរារ់ រង្ហា ញ នូវ ភាព្ស្័កត ិស្ិទធ ររស់្ ខ្ល នួ សៅ 

ចំសពាោះម្ុខ្ រញ្ហា  ថ្ន ម្នុស្សជាត្ិ។ ប្ត្វូ ដឹ្ង ថា ម្នុស្សសោក 

ម្ិន ប្ោន់ ដត្ ប្ត្វូការ សហោឋ រចោស្ម្ព ័នធ , ផទោះសំ្ដរង, អាហារ សំ្

រារ ់ប្ោន់ ដត្ រស្់សៅ ដត្ ក៏ ប្ត្ូវការ ផងដដ្រ សស្រភីាព្ រដនថម្

សទៀត្ សដ្ើម្បី រស្់សៅ សោយសព្ញសលញ ជា ម្នុស្ស សប្ពាោះ សស្រភីាព្ 
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គំរូចិន 
 

ឧប សៅ សង្ហា  គំនិត ៥ កុម្ភៈ ២០២០ 

ជា សារជាត្ិ ររស្់ ខ្ល នួ។ ជា ការព្ិត្សហើយ ប្រព្័នធ  ថ្ន មូ្លធន

និយម្ សស្រ ីក៏ មាន គុណ្វរិត្ត ិ ររស់្ ខ្ល នួ សោោះដដ្រ ដត្ គុណ្

 វរិត្ត ិ ទងំឡាយ សោោះ ប្ត្វូ  ន សធវ ើ កំដណ្ ជា និចច តាម្ ការ

ផ្លា ស្រ់ត រូ នសោ យ ដឹ្កោំ សៅកន ុង ប្ករខ្ណ្ឌ  ថ្ន លទធិប្រជាធិ

រសត្យយ សស្រ ីដូ្ច  ន ជំរារ ខាងសលើ រចួម្កសហើយ៕        


