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        ងសរកីារ : មហាវថិីគ្មា នទ្វា រ វាងបគកច្ចកឱ្យអស់ផ្ល វូតូចៗចូលបាន 

ជាពាក្យស្លោ ក្ ដែលដមែ រស្ ើងដែងដែឮជានិច្ច ក្ន ុងការរស់ស្ៅ

ជាធម្ែតា របស់ម្នុសសស្ោក្ស្ ើង ស្្ពាោះគំនិែដែលមានក្ន ុង

ពាក្យស្លោ ក្ស្នោះជា ធាែុធម្ែជាែិ ដែលមានស្ៅក្ន ុងសងគម្

ម្នុសសនិមួ្ ៗ។ 

តាំងដែពីកំ្ស្ ើែស្ែើម្ របស់ម្នុសស ស្ ើងែឹងថា ម្នុសសដែង

ដែឲែម្ម្ោ ស្ៅនឹងការរស់រមួ្ បស្ងក ើែជា្ក្មុ្ ជាសងគម្ ស្ែើម្បី

បស្ងក ើែជា ក្មាោ ំងរមួ្ ក្ន ុងស្ោលបំ ង ការពារសិទ្ធិផ្ទា ល របស់

មល នួ ក្ន ុង្បស្ោជន៏រមួ្ របស់្ក្មុ្ ឬ សងគម្របស់មល នួ។ ែូស្ច្នោះ

្បស្ោជន៏បុគគលនិមួ្ ៗ ពុំអាច្មានស្ក្ើែ នូវការពារឋិែស្េរ

បាន ស្បើ្បសិនជា បុគគលស្ ោះរស់ឯស្កា ោែ នសម្បុ ក្្ក្មុ្ ឬ

សងគម្ជា ជំរក្ស្ ោះស្ទ្។ 

 ួនចូ្លម្ក្ស្ៅក្ន ុង្សកុ្ដមែ រជាពួក្ ជា្ក្មុ្ ស្គ ំោន  បស្ងក ើែ

សមាគម្ ស្ែើម្បីការពារសហគម្ន៏ស្គ សំរាប់រស់ស្ៅឲមានសុវែថ ិ

ភាព សំរាប់ជនជាែិ ួន ចំ្ដ ក្សហគម្ន៏ច្ិន ស្គមាន

អុងបា៉ា ង ជួ ស្ម្ើលការមុស្ែវូ ជួ សំរលួការរស់ស្ៅ ែល់ជន

ជាែិស្គ ស្ែើម្បីឈរឲជាប់មាំក្ន ុងទ្ឹក្ែីដមែ រ សំរាប់អ គែជន

ជាែិស្គ។ ច្ិន ួន ស្ៅ្សកុ្ដមែ រ អវ ីដែលស្គស្ធវ ើ គឺស្គ ំោន

ចង ្គើះមួយបាច់ ងេកាច់មិនបាក់  
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ក្លង មូ្លដ្ឋា នជីវែិសហគម្ន៏ របស់ពួក្ស្គស្ៅស្លើទ្ឹក្ែីដមែ រ 

ដែល ស្គស្្ច្ើសស្រ ើសសំរាប់រស់ស្ៅ។ របងការពារសហគម្ន៏ស្គ

ស្ ោះ គឺលម្គគ ីក្ន ុងគំនិែ « ច្ស្ងក ើោះមួ្ បាច់្ ស្គកាច្់មិ្ន

បាក្ ់» ស្ ោះឯង ។ ែូស្ច្នោះពាក្យស្លោ ក្ខាងស្លើស្នោះ ជាឧបាទាន1

ចិ្ន ួនស្ៅ្សកុ្ដមែ រ។ ្បាក្ែណាស់ថា សហគម្ន៏ច្ិន ួន 

មានការឧបែថម្ភ ពីសំណាក់្អាជាា ធរដមែ រ ដែលជាអាជាា ធរ រស់

ស្្កាម្អំណាច្្បស្ទ្សចិ្ន ស្វៀែណាម្កុ្ម្ម ុ និសត  ដែស្បើសិនជា

ជនជាែិចិ្ន ួនទាងំស្ ោះ ោែ នមារោទ្ រស់ស្ៅជា សហគម្

ន៏អ ធិបស្ែ យ ោែ នវន័ិ មាំមួ្នសំរាប់ការរស់ស្ៅ ក្៏ពិបាក្

្បស្ទ្សច្ិន ួនជា មាតា្បស្ទ្សស្គ និង អាជាា ធរដមែ រជា 

រ ប ជួ  ស្ហើ ខាោ ច្ស្ ោះដែរ។ 

ជនជាែ ិ ច្ិន- ួន ស្ៅ្សកុ្ដមែ រ ស្គទ្ុក្ោន ជា ញាែិពនធ

្បស្ោជន៏ ស្ហើ ស្គ ំោន  ទ្ុក្ជនដមែ រជា ជនបរស្ទ្សចំ្ស្ពាោះ

សហគម្ន៏ស្គ ដែជាពលក្ម្ែ សំរាប់ពា ិជជក្ម្ែស្គ ស្គទ្ុក្រាជ

ការដមែ រជា ឈ្នន ន់សំរាប់បំស្រ ើ្បស្ោជន៏, ច្ិនសូក្ម្ន្រនត ីឲរស់ជា

ឈន លួបំស្រ ើ្បស្ោជន៏ស្គ ឯចំ្ដ ក្ម្ន្រនត ីដមែ រ សូក្ ួន ស្ែើម្បី

បុ យស័ក្ត ិ និង លុ  សំរាប់រស់ជា ឈន លួបំស្រ ើ្បស្ោជន៏ ច្ិន- ួ

ន។ រមួ្ស្សច្ក្ត ីម្ក្ម្ន្រនត ីដមែ រ រស់ក្ន ុងចំ្ ុោះលុ  ច្ិន- ួន ស្ហើ 

ស្ៅទ្ីបញ្ចប ់ លុ សីុពីច្ិន  ំោន ឲស្ៅ ួន,  ួន  ំោន  ក្

                                           
1 ឧបាទាន=ន - ការ្បកាន់មាំ,ការ្បស្តាងច្ិែតគំនិែ។ 
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លុ ស្ ោះ ស្ៅដច្ក្ចា ជាមួ្ ចិ្ន ស្ហើ  ំោន  ស្ធវ ើស្ៅហ្វវ  

ដមែ រែដែល។ លុ ដែលរែាម្ន្រនត ីដមែ រ មានពីលក់្ជាែិ,  ួនហ្វម្

ម្ិនឲ ក្ស្ច្ញស្្ៅ្បស្ទ្ស ទ្ុក្សំរាប់ដែចា ស្ធវ ើអនក្មាន 

និង អាន់្ជី ស្លើក្ាលពលរែាដមែ រ។  ួនែឹងទាងំអស់ថាពួក្រែា

ម្ន្រនត ីដមែ រ មានលុ ែូឡាោក់្ក្ន ុងផ្ាោះ ប៉ាុ ែ ន, ស្្ពាោះ ួនជាអនក្

អនុញ្ញា ែពីខាងស្លើឲអនក្សូក្, សូក្ពួក្ពុក្រលួ ,ស្ែើម្បីឲខាោ ច្

ច្ិែត ួនជា ស្ៅហ្វវ   មំបំស្រ ើ ួន ស្្ពាោះ ួន ឲទ្ុក្លុ ក្ន ុងផ្ាោះ 

សំរាប់ឲដែចា ទ្ិញឡាន ទ្ិញផ្ាោះ ស្ធវ ើជាស្សែា ី ស្ែើម្បីឲរាន្រសត ដមែ រ

សអ ប់ស្មព ើម្ ស្ហើ  ំោន ខាោ ច្រាន្រសត មល នួឯក្  ំោន សុំ ួនឲការពារ

មល នួ ស្ធវ ើភាគម្នបញ្ជ ីជាមួ្  ួន គឺកាែ់ទ្ឹក្ែីដមែ រស្ៅឲ ួន សំ

រាប់ស្ធវ ើជា ស្សែា ី និង ជាស្ម្ស្ចារលួច្ជាែិ។ 

របបនស្ោបា អា ៉ាង ួនស្ៅភ្ន ំស្ពញបច្ច ុបបនន  ជារបបស្ចារ

ម្័ទ្ (kleptocratie) គឺជា របបវក់្ខាងលួច្និង ពុក្រលួ  

ស្ដ្ឋ  ក្អំណាច្រែាជា ម្ស្ធោបា  សំរាប់លួច្ជាែិ និង 

្បជាពលរែា , ស្បើនិោ ឲមោ ីគឺ របបស្ចារបោន់ជាែិស្ ោះឯង។ 

របបស្ចារម្័ទ្ស្នោះ ជាម្ហ្វស្្ោោះថាន ក្់ែល់ជាែិដមែ រណាស់ ស្្ពាោះ

វា ក្ ួន ដែលជាបរស្ទ្ស មានម្ហិច្ជ ិតាជានិច្ចលួច្ទ្ឹក្ែីដមែ

រ សំរាប់ការពារមល នួវា ែូរនឹងទ្ឹក្ែីដមែ រ ដែល ួនច្ង់បាន សំ

រាប់រស ់ ជាស្ចារវក់្ខាងលួច្។ រាជរដ្ឋា ភ្ិបាលដមែ របច្ច ុបបនន  

ែឹក្ ំស្ដ្ឋ  ហ ុន ដសន ជារាជរដ្ឋា ភ្ិបាលស្ចារម័្ទ្ លួច្អនក្្ក្ 

ស្ែើម្ប ី បំស្រ ើ្បស្ោជន៏អនក្មាន ដែលសុទ្ធដែមានកំ្ស្ ើែ ជា
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ជនបរស្ទ្ស ជាពិស្សស ច្ិន- ួន វា ំោន ម្ក្រស់ស្ៅ្សកុ្ដមែ រ 

ស្ែើម្ប ីបំផ្ទោ ញសម្បែត ិធម្ែជាែិ និង ស្ ោ្ៀែស្្បើពលក្ម្ែដមែ រ ដែល

មានែម្ម្ោស្ថាក្ ស្ែើម្បី ផ្លិែវែថ ុ្គប់ដបបោ៉ា ង សំរាប់ ក្ស្ៅ

លក់្ឲឈន ោះម្េោក្ន ុងផ្ារអនតជាែិដែប៉ាុស្ណាណ ោះ។ ពួក្ឈម ញួទាងំស្ ោះ 

ោែ នគំនិែណាមួ្ គិែ អំពីអ គែ ែល់ពលក្រ (ពលការ ើនី)

ដមែ រស្ ោះស្ ើ ។ ស្គគិែដែស្ ោ្ៀែ ស្្បើក្ំឡំាងបា ដមែ រ ែូច្

ស្ឈោ ើងជញ្ជ ក្់ឈ្នម្ម្នុសសស្ ោះឯង។ 

 ច្ុោះស្ៅឯណាស្ៅគំនិែ « ច្ស្ងគ ើោះមួ្ បាច់្ ស្គកាច្់ម្ិនបាក្់ »

របស់ដមែ រ? 

ក្ន ុងការស្នឿ ណា  ច្ំស្ពាោះម្ុមអ ុែត ិធម៍្ និង ការស្ ោ្ៀែស្្បើ

ក្មាោ ំងដមែ រឥែសំច័្  ដែលបានស្រៀបរាប់ខាងស្លើស្នោះ ស្ ើង

សស្ងកែស្ ើញជនរងស្្ោោះដមែ រស្ ើង ម្ិនសូវមាន្បែិក្ម្ែថាន ក្់

ជាែិស្ ោះទ្។ ក្ដនោងណាមានស្ក្ើែអ ុែត ិធម៍្ គឺ ំោន ែវា៉ា ដែ

ក្ដនោងដែលមានស្ក្ើែស្ហែុស្ ោះដែប៉ាុស្ណាណ ោះ ស្ហើ ឥែសូវស្ ើញ 

មានលម្គគ ី ពីសំណាក់្ដមែ រែម្ទ្ស្ ោះស្ទ្។ អច្លនៈ2 ស្នោះ ជា

ទ្មាោ ប់របស់សងគម្ដមែ រ គឺ « អនក្ទ្ទួ្លស្ហែុមិ្នលអ  គឺជាបាប 

ដែលជនស្ ោះ ្ែវូសង នូវអំស្ពើដែលមល នួបានស្ធវ ើពីជាែិមុ្ន »។ 

គំនិែស្នោះ ជាគំនិែអាតាែ និ ម្ ដែលអនក្ែឹក្ ំដមែ រ្គប់

ជំ ន់ ស្គស្ ោ្ៀែ ក្ម្ក្ស្្បើ ជាអាវុធសំរាប់បំដបក្លម្គគ ីដមែ រ 

                                           
2  អច្លនៈ= ភាពម្ិនក្ស្្ម្ើក្។ 
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ម្ិនឲមានគំនិែ « ច្ស្ងគ ើោះមួ្ បាច់្ស្គកាច់្មិ្នបាក់្ » ស្ ោះស្ទ្ 

ស្ហើ ឲពឹងដែស្លើស្គដែប៉ាុស្ណាណ ោះ ែូច្ឧទាហរ ៏មាន្លប់ : 

ហ ុន ដសន បោន់ែីរាន្រសត  ដបជាជនរងស្្ោោះ ំោន ស្ធវ ើ បែធ លិមិែ

សូម្ឲស្ចារម្័ទ្ ស្អា ែីម្ក្មល នួវញិ។ សួរថា ស្ែើមានស្ចារណា

មួ្ លួច្ស្ហើ ឲម្ក្វញិ ? 

អវ ីដែល្ែវូស្ធវ ើ គឺ្ែវូ ំោន បត ឹង សុឲំអាជាា ធរ មានសម្ែថក្ិច្ចឲ

ចាប់ស្ចារ ដបរជា ំោន  ស្ៅអងវរស្ចារសំុែីម្ក្វញិ។ ឧទាហរ  ៏

ស្្ច្ើនស្ទ្ៀែ ដែលស្ ើងមិ្នស្លើក្ម្ក្បង្ហា ញ ស្្ពាោះដមែ រ្គប់របូ

បានតាម្ដ្ឋន ស្ ើញភាពម្ិនធម្ែតា ម្នទ្ស្ងវ ើ ដែលអនក្រង

ស្្ោោះកំ្ពុងស្ធវ ើ ស្ហើ មាន អនក្បស្ញ្ញច រស្្ច្ើនណាស ់ ដែលតាំង

មល នួជាអនក្ជួ រាន្រសត  ម្ិនគិែ ំោន  ពនយល ់អនក្រងស្្ោោះ ឲែវា៉ា

តាម្ផ្ល វូ្ែវូ និង មាន្បសិទ្ធិភាពផ្ង ដបរជា ំោន  ស្ធវ ើញា 

ស្ផ្ាើ ច្ំស្ពាោះអនក្បំពានច្ាប់ សំុឲស្ោរពច្ាប់ស្ៅវញិ។ ទ្ស្ងវ ើស្នោះ

ម្ិនមានគំនិែ « ច្ស្ងគ ើោះមួ្ បាច់្ ស្គកាច្់មិ្នបាក្់ » ដែផ្ទ ុ 

ស្ៅវញិ  ំោន បំផ្ទោ ញគំនិែ ុែត ិធម៍្ពិែ ដែល្ែវូស្ធវ ើ។ ស្បើែឹង

ថាស្ធវ ើមុសស្ហើ  ស្ហើ  ំោន ស្ធវ ើែស្ៅស្ទ្ៀែ អនក្ដែលបាន

ចំ្ស្ ញគឺពិែជា ួននិង្ក្មុ្បក្សពួក្ ហ ុន ដសន ស្ ោះស្ហើ ។ 

ឧទាហរ ៏ក្រ ី ស្ោក្ ម្៉ាម្ សូ ង់ែូ គឺ្ែវូ ំោន ឈប់សំុ

ឲែុោការ របស់ហ ុនដសនស្ដ្ឋោះដលងស្ោក្ គឺ្ែវូ ំោន បត ឹង 

ហ ុន ដសន ពីបទ្រំស្ោភ្ស្លើសិទ្ធិស្សរ ើភាពស្ោក្ម្៉ាម្សូ ង់ែូ 

ដែល ជាអនក្លរពែ៏មាន ស្ៅែុោការជាែិក្ត ី និង ែុោការ
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បារាងំក្ត ី ស្្ពាោះស្ោក្ ម្៉ាម្ សូ ង់ែូ ស្ោក្ក្៏មាន សញ្ញជ ែិ

បារាងំដែរ។ ស្បើ ហ ុន ដសន ស្្បើម្ស្ធោបា  ស្ដ្ឋ  ក្ែុោការ

រ បមល នួ និង  ួន ជាអាវុធ ច្ុោះស្ហែុអវ ីក៏្ដមែ រ អនក្្បជាធិប

ស្ែ យ និង ម្ិែតបរស្ទ្ស ជាអនក្្បជាធិបស្ែ យ ខាោ ច្ស្្បើសញ្ញា

ែិបារាងំ របស់ស្ោក្ ម្៉ាម្ សូ ង់ែូ ម្ក្ស្្បើ ស្ែើម្បី រក្ ុែត ិធម៍្

ឲស្ោក្ ម្៉ាម្ សូ ង់ែូ ស្ហើ ឈប់សងឃឹម្ស្លើ ស្សច្ក្ត ីអែ់ឳន

ហ ុន ដសន ែស្ៅស្ទ្ៀែ ស្្ពាោះច្ាស់ វាោែ នស្ ោះស្ ើ  ស្្ពាោះក្រ ី

ស្ោក្ ម្៉ាម្ សូ ង់ែូ ជាស្រឿងរបស់ ួន ដែលជាស្ៅហ្វវ   ហ ុន 

ដសន។ 

« ច្ស្ងគ ើោះមួ្ បាច់្ ស្គកាច្់មិ្នបាក្់ » ជាស្រឿងច្ិែតគំនិែដមែ រ។

ែូស្ច្នោះ លុោះ្តាដែដមែ រស្ ើង ែូរទ្ំោប់ថា បុ យបាប និង  ុែត ិ

ធម៍្ ជាស្រឿងពីរដ្ឋច្់ោន ។ « បុ យបាប » ជាស្រឿងសីលធម្៍ 

ចំ្ដ ក្ «  ុែត ិធម៍្ » ជាស្រឿងច្ាប់, ែូស្ច្នោះស្បើរែាអំណាច្ រំស្ោភ្

ច្ាប់រែា គឺមានដែផ្ល វូមួ្ គែ់ ជាផ្ល វូ្ែវូ គឺស្ធវ ើ « លម្គគ ី

ភាព » ឲកាោ  ស្ៅជា « ច្ស្ងគ ើោះមួ្ បាច់្ ស្គកាច្់ម្ិនបាក្់ » 

ស្ែើម្ប ី ្បឈរម្ុមទ្ល់នឹង អំស្ពើអ ុែត ិធម្៍ គឺ ំោន ស្្កាក្ឈរ

រមួ្្បឆំងនឹង រាជរដ្ឋា ភ្ិបាលដមែ រអា ៉ាង ួន ក្ន ុងសិទ្ធិ និង 

អំណាច្មល នួ ដែលមានដច្ង ក្ន ុងរែាម្ែនុញ្ា ដមែ រផ្ង ក្ន ុងច្ាប់

អនត រជាែិផ្ង និង ក្ន ុងច្ាប់ធម្ែជាែិផ្ង។ មានដែលម្គគ ី

ភាព ក្ន ុងសក្ម្ែភាពជាសក្ម្ែ គឺស្ធវ ើបាែុក្ម្ែថាន ក្់ជាែិតាម្

 វធីិអហឹងាស្ច្ញមុ្ម ស្ទ្ើបអាច្ រំលំរបបស្ចារម័្ទ្ស្ៅ្សកុ្ដមែ រ
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ស្ ើងបាន។ ស្ហើ វាោែ នច្ាប់ណា ហ្វម្ម្ិនឲ្បជាពលរែា

ទាម្ទារ ឲរាជរដ្ឋា ភ្ិបាល អា ៉ាង ួនបច្ច ុបបនន  ោដលងពី

ែំដ ងស្ ោះស្ទ្។ ស្បើបក្សសម្រងសី និង សិទ្ធិម្នុសស ស្ៅដែមាន

សងឃឹម្ ស្លើក្រុណា ហ ុន ដសន, ស្ ោះជាភាព រស្វ ើរវា  របស់ពួក្

ោែ់ដែប៉ាុស្ណាណ ោះ ស្ហើ ពួក្ោែ់ ជាអនក្ទ្ទួ្លមុស្ែវូ ច្ំស្ពាោះ

ម្ុម្បវែត ិលន្រសត ដមែ រ ថាស្ែើ ហ ុន ដសន ជាជនក្បែ់ជាែិ ឬ ពួក្

ោែ់ជាជនក្បែ់ជាែិ ក្ន ុងការស្ធវ ើសហការ ៏ ជាមួ្ របបស្ចារ

ម្័ទ្ ដែលមាន ហ ុន ដសន ជា្បមុ្ម។ ហ ុន ដសន បោន់ជាែិ្ែ

ង់ៗ។ ទ្ស្ងវ ើស្នោះ ក្ន ុងច្ាប់ស្គទ្ុក្ជា ស្ចារបោន់, ចំ្ដ ង

អស់ស្ោក្តាំងមល នួ ជាអនក្្បឆំង ដែស្ៅដែស្ធវ ើសហការ ៏

ជាមួ្ ស្ចារបោ ន់ ទ្ស្ងវ ើស្នោះ ក្ន ុងច្ាប់ស្គទ្ុក្ស្ោក្ ជាស្ចារបោន់

ែូច្ោន ។ ស្បើអស់ស្ោក្ស្ចាទ្ ហ ុន ដសន ជាជនក្បែ់ជាែិ, 

អស់ស្ោក្ ក្៏ជា ជនក្បែ់ជាែិែូច្ ហ ុន ដសនដែរ៕ 

  


