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ទស្ស ន វិស្័យ  ឆ្ន ាំ  ២ ០ ១ ៨  

ការរាំលឹក ទៅ អតីតកាល នទោតបនន1 
 

សបើស ើង ស វ្ ើការរំលឹកសៅឆ្ន ាំ ២០១៣ ស ើងស ើញថា សៅសេលស ោះ មានសកើត កមាល ាំង 

លទ្ធិប្បជា្ិបសត យ ជា  ថាភូត (authentique) គាំប្ទ្ គណបកសសសគង្ហរ ោះជាតិ ដែល

អាច ឲ គណបកស សនោះ ទ្ទួ្លបាននូវ សជាគជ័  មិនអាច ប្បដកកបាន កន ុងការសបាោះ

សឆ្ន ត។ ជវនៈ ឬ សនុ្ោះ សនោះ បសងក ើត ជា សន លូ ននកមាល ាំង នសោបា  គឺ អតថ ិភាេ នន 

ប្កមុ អនក ាំ ែ៍ទ្ុកចិតត (leadership) សាំរាប់ គណបកស ដែល មាន របូ សោក សម រងសី 

និង កឹម សុខា ជា អវតា នន កមាល ាំង គណបកស ផង និង អនកប្បជា្ិបសត យ ផង គឺ

ថា វា ែូចជា មាន ឧទ្័ ភាេ (émergence) នូវ ថាមវន័ត  នន ជ័ ជាំនោះ អាចមាន

បាន របស់ កមាល ាំង កុសល (bien) សលើ អកុសល (mal) ដែល  ាំ ឲ ប្បជាេលរែឋដមែ រ មាន 

សសចកត ីសងឃឹម សលើ គណបកសសសគង្ហរ ោះជាតិ ទុ្ក ជា គណបកស ឆ្ល ស់អាំណាចែឹក ាំ ឬ សទ្វ

បថ (alternance) សាំរាប់ ែឹក ាំជាតិ។ អបរបូ (ដប្បដបលករបូមុសេីប្បប្កតីសែើម) កសប្មា

ល នន ប ា ត់នសោបា  របស់ គណបកសសសគង្ហរ ោះជាតិ សប្កា េី ការសបាោះសឆ្ន ត  ាំ ឲ 

មាា ស់សឆ្ន ត សមើល ដលងស ើញ នូវ សគលជាំហរ គណបកស  ដែល មល នួសបាោះសឆ្ន តសអា ។ 

អបរបូ សនោះ ស វ្ ើ កន ុង ម វបប្ម៍សនា  គែ នសគលការណ៍ ចាស់ោស់ ដែល  ាំ សអា

  មាន អាការ ជា ការសុាំចាញ់ របស់ អនកសមោ  ចាំស ោះ អនកខាល ាំង បសងក ើត បរោិកាស 

សម ុកស្មែ ញ បដនថម កន ុង ជីវតិភាេនសោបា  គឺ ការោ ឡាំគន  នូវ កុសល នឹង 

អកុសល ប្តវូ នឹង មុស ថវីសបើ  ាំគន   ក  កយ «រកោ សនត ិភាេ» មកស វ្ ើ ជា សគលសៅ 

នន ែាំសណាោះប្ស្ម  វបិតត ិ នសោបា ។ ប ា ត់ នសោបា  ភាន់ប្ចឡាំ សនោះ  ាំបសងក ើត សអា

 មាន អ ្ិបសត យ កន ុង ជួរ អនកែឹក ាំ គណបកសសសគង្ហរ ោះជាតិ៖ មាន ក់ៗ ដសវ ង

រក ប្បសោជន៍ ផ្ទា ល់មល នួ ែូចោ៉ា ង ទ្សងវ ើរក ការទាក់ទ្ង របស់ សោក សម រងសី ជាមួ 

សោក ហ ុន ដសន គឺ ជា កិចាសសៀនមសមៀន (isolé dans son coin) គែ ន សែើម គែ ន 

ចុង សហើ  សៅសេល ដែល វា ជាំេប់ គែ ន នរណា ែឹងចាស់េិត ថា មកេី សហតុអវ ី ស ោះ

ផង សប្ ោះ របូភាេ មិតតភាេ ជា គូសសនហ៍នសោបា  សោក ទាាំងេីរ វា សសា ើរ ដត គែ ន

នរណា មាន ក់សជឿបាន ថា វា អាច សប្បោះ ឆ្ប់ រហ័ស បាន ែូសចនោះ។ 

                                                      
1 នសវាតបនន= Récent។ 
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ឆ្ន ាំ ២០១៥ ដែល សទ្ើបដត កនលងផុតសៅ ទ្ុក ស្មន ម អវជិជមាន បិទ្ជិត នូវ ទ្សសនវ ិ

ស័  នន អ គត ប្បសសើរ សាំរាប់ ប្បជាជាតិដមែរ។ សគអាចទុ្ក ជា ឆ្ន ាំ សម ុកស្មែ ញ ប្គប់  វ ិ

ស័  ជា េិសសស កន ុង  វសិ័  សសរភីាេ សិទ្ធិមនុសស និង នសោបា  ដែល មាន

ប្េឹតត ិការណ៍ សតត ៗ ជាសប្ចើន ជា ស្មន ម ែូចោ៉ា ង ការវា  អនកតាំណាងរាគសត  េីររបូ នន 

គណបកសសសគង្ហរ ោះជាតិ េីសាំណាក់ ជន ល ការហូត ែាំ ដណង សោក កឹម សុខា ការែក 

សមាជិកភាេ ជា តាំណាងរាគសត   សោក សម រងសី ការចាប ់សកមែជន នសោបា  និង 

សមាជិកសភា សោក ហងុ សុម ហួរ ដាក ់េនធ គរ ជសមាល ោះែី ល្ ី ចាស់ ថែី គែ នែាំសណាោះ

ប្ស្ម  បញ្ហា ប្េាំ ដែន ។ល។ ប្េឹតត ិការណ៍ ទាាំងឡា  សនោះ សកើតសឡើង ប្តួតគន  បដនថម សលើ 

 វបិតត  ិចាស់ ដែល មាន សកើតសឡើង តាាំង េី ឆ្ន ាំ ១៩៩៣ មកសមលោះ េូន ែូចជាគាំនរ សាំរាម 

ទ្ុកសចាល ជួនកាល  ាំគន  ប្គបបិទ្ ោក់ បាន ដត មួ រ ៈ ស វ្ ើ ជា ែាំសណាោះប្ស្ម  ដត

កល ិន សអ ុ  នន បញ្ហា  ភា  សេញ បរោិកាស  ាំ បនថប ់នូវ ែសងា ើម នន លទ្ធិប្បជា្ិប

សត យ ដែល ប្បជាជាតិដមែរ ប្តវូការ ជា ចាាំបាច់ សាំរាប ់សដាោះប្ស្ម  ប្គប់ បញ្ហា  កន ុង

អារមែណ៍ ឯកភាេជាតិ។ ដត ឯកភាេជាត ិសនោះ មិនដមន ជា ចិតត ការ ដបបដតមួ  

(pensée unique) សប្ ោះ ែាំសណាោះប្ស្ម  វា មាន  វ ិ្ ីស្មគសត  ជា សប្ចើន សាំរាប់  កវា មក

សដាោះប្ស្ម  អាប្ស័ សហតុសនោះ ប្តវូមាន ការេិភោស្ម ជា ជាំសៅ រវាង ប្គប់  ែការ សៅ

កន ុង សងរមជាតិ សែើមបី រក ែាំសណាោះប្ស្ម  ណា ដែល វា អាចសអា ផលលអ ។     

 

ទស្សនវិស្យ័ ស្ាំរាប ់ឆ្ន ាំ ២០១៨ 
            

 «មិនស ល្ ើ  មិនស ល្ ោះ» ជា សគលវ ិ្ ី (démarche) ថែី កន ុង សគលសៅ ចាស់ របស ់

គណបកសសសគង្ហរ ោះជាតិ សាំរាប់ ឆ្ន ាំ ២០១៦ គឺ បត រូ អនក ែឹក ាំសៅ ឆ្ន ាំ ២០១៨ តាម ការ

សបាោះសឆ្ន ត។ តាម សាំែី សោក កឹម សុខា សៅ កន ុង សគលវ ិ្ ី ថែី សនោះ មាន ដបងដចក ជា 

បី ែាំណាក់កាល៖ សែើរ សៅរក ការសបាោះសឆ្ន ត - សែើមបី ឈ្ន ោះ - សែើមបី ែឹក ាំ ជាតិ។ សែើមប ី

ស វ្ ើ ឲ បាន សាំសរច នូវ សគលសៅ សនោះ សោក កមឹ សុខា ដថលងថា គណបកស សោក សប្បើ 

 ុទ្ធស្មគសត  «មិនស ល្ ើ -មិនស ល្ ោះ» សហើ  សមាជកិ គណបកស និមួ ៗ ប្តវូ ប្បមូលផត ុាំ 

ថាមេល ស វ្ ើ កិចាការអវ ី ដែលមល នួ ប្តវូស វ្ ើ។ 

សបើស ើង  ក សគលវ ិ្ ី សនោះ មក សសងកតសមើល ស ើង  ល់ ថា ជា  ុទ្ធស្មគសត  ែ៍ ច

ដមលង មួ  សហើ  វា ែូច ជា ទ្នាប (démarche craintive) មាន បែិវាទ្កមែ 

(contradiction) នឹង បចា ័ ភាេ (logique) នន សកមែភាេ របស់ គណបកស 

នសោបា  គឺ ស វ្ ើ ការេិភោស្ម ជាជាំសៅ ជាមួ  គូប្បកួត។ ការេិភោស្ម ជា ជាំសៅ គឺ 
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ចាាំបាច់ ប្តវូមាន ចសមល ើ  និង ជសមាល ោះមតិ ជា អហិងោ គឺថា ការេិភោស្ម អញ្ញថាភាេ

(débat contradictoire) សែើមបី រាវរក ការេិត ជូន ែល់ប្បជាេលរែឋ ឲ គត់ បាន ែឹង 

ចាស់ោស់ សប្ ោះ គត់ ជា មាា ស់សឆ្ន ត អាច ឲ គត់ មាន លទ្ធភាេ សបាោះសឆ្ន ត 

ប្បកបសដា  សតិសមបជញ្ញ ៈ សប្ជើសសរសី អនកែឹក ាំ។ ស ើង  លស់ ើញថា  ទុ្ធស្មគសត  សនោះ

គឺ  ជា ផលវបិាក សកើត សចញមក េី  ុទ្ធ វ ិ្ ី ភាន់ប្ចឡាំ សហើ និង ការសសប្មច មុស ប្តួ

តៗគន  ជាសប្ចើន របស់ អនកែឹក ាំ គណបកស សសគង្ហរ ោះជាតិ សប្កា េី ការសបាោះសឆ្ន ត 

២០១៣ ែូចោ៉ា ង ៖ ចូល រែឋសភា សែើមបី សតអី, វបប្ម៍សនា  គែ ន សគលការណ៍ សែើមបី 

រកសុម ជា អាថិ។ មកែល់សេលសនោះ គណបកសសសគង្ហរ ោះជាតិ កាំេុង ទ្ទួ្លរង នូវ ផល

 វបិាក នន ទ្សងវ ើ ភាន់ប្ចឡាំ របស់ អនកែឹក ាំ មល នួ គឺថា ប្គប់ ទ្សងវ ើ ណា ដែល គែ ន ភាេ

ជាប់ោប់ នឹង សគលសៅ វា ដតងដត ហុច លទ្ធផល អវជិជមាន ែូសចនោះ ស ោះឯង។ 

សៅទី្សនោះ ស ើង គែ នសោបល់ ជា សមសរៀន អវ ី សាំរាប់ អនកែឹក ាំ គណបកសសសគង្ហរ ោះ

ជាត ិស ោះសឡើ  សប្ ោះ ស ើង  ល់ ថា គតិបណឌ ិត (idéal) វា ជួនកាល ជា សប្តវូ នឹង

រសបៀបស វ្ ើ (pratique) ែូចជា អនកចង់បាន និង អនកស វ្ ើ ជួនកាល អាច មាន ជសមាល ោះ

នឹងគន  សប្ ោះ អនកចង់បាន ជា អនកគាំនិតនិ ម  រឯី អនកស វ្ ើ  វញិ ជា អនកការណ៍និ ម 

(pragmatiste) ដតង ដត ជួប ឧបសគរ  ប្គប់ ដបបោ៉ា ង កន ុងកិចាការ របស់មល នួ ដែល

កាំេុងស វ្ ើ មិនអាច បាំសេញចិតត ឆ្ប់ រហ័ស ែល់ អនក ចង់បាន។ ស ើង ែឹង ថា កតាត  

សេលសវោ មាន ស្មរៈ សាំខាន់ កន ុង ការអនុវតតន៍ គាំសរាង អវ ីមួ  ដែល វា មាន សែើម

មាន ចុង (début et fin) របស់ វា សហើ  គាំសរាង និមួ ៗ ដតងដត មាន គតិបណឌ ិត

ដែល ជាតនមល របស់ វា។ អាប្ស័ សហតុសនោះ អនកស វ្ ើ ប្តវូ ចាាំបាច់ សផ្ទត តគាំនិត ជានិចា សៅ

សលើ គតិបណឌ ិត ដែល មាន ដចង ចាស់ោស់ សៅ កន ុង នីតិវ ិ្ ី នន គាំសរាង (procédure 

du projet) ដែល មល នួ  កមក ប្បតិបតត ិ តាម សគលវ ិ្ ី នន ការអនុវតតន៍ (processus 

d’application) របស់ មល នួ។ ការបាត ់ចកខ ុ វសិ័  សលើ គតិបណឌ ិត គឺ អាច ាំសអា  

វសងវង ទ្ិស ស ោះឯង។ 

សបើ ស ើង  ក សគលវ ិ្ ី ថែី នន គណបកសសសគង្ហរ ោះជាតិ មក ប្បែូច នឹង គាំនិត របស់ 

ស ើង ខាងសលើសនោះ ស ើង ស ើញថា គតិបណឌ ិត របស់ សសគង្ហរ ោះជាតិ គឺ ការបត រូ អនកែឹក ាំ 

បចច ុបបនន  ដែល ជា សគលសៅ ចាស់ សហើ  សគលវ ិ្ ីថែី ដែល ជា សគលវ ិ្ ី នន ការអនុ

វតតន ៍គឺ មិនស ល្ ើ -មិនស ល្ ោះ។ តាមេិត សគលវ ិ្ ី ថែី សនោះ គណបកសសសគង្ហរ ោះជាតិ បាន

 កមក អនុវតតន ៍រចួសហើ    ឆ្ន ាំ ២០១៣-២០១៤។ ែូសចនោះ សគលវ ិ្ ី សាំរាប់ឆ្ន ាំ

២០១៦ គឺ ស្មថ នភាេ ែូចដែលបានស វ្ ើរចួមកសហើ  (statu quo) ដែល  ាំ សលើក ជា 

សាំណួរ ថា សតើ គណបកសសសគង្ហរ ោះជាតិ មានអវ ី ថែី សែើមបី រំសលើង ស្មថ នភាេ ជា សប្គោះថាន ក់

ែល់ ជាត ិឬ ប្បឈ្រមុមនឹង ថាវរភាេ (ភាេមិនដែលដប្បប្បួល) របស់ គណបកសប្បជា

ជន ដែល សគ សប្បើ ប្គប់ មស្ោបា  សែើមបី រកោអាំណាច ? សៅកន ុង ឆ្ន ាំ ២០១៥ គណ
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បកសសសគង្ហរ ោះជាតិ សែើរ ថ រហូត សៅចាំស ោះ ប្គប់ការ ល្ ន ន មក សលើ មល នួ េី

សាំណាក់អាជាា ្រ ឬ ប្កមុ អ មិក រណប គណបកសកាន់អាំណាច សទាោះប ី ការ

ល្ ន ន ប៉ាោះ ល់ ែល់ និមិតតរបូ  នន តនមល គណបកស ដែល មានរបូ សោក សម រងសី

និង កឹម សុខា ជា តាំណាង ក៍សដា ។ ដមស ប្កហម ដែល ជា ដមស គូស ជា កាំរតិ មណឌ  សាំ

រាប ់ការ រ អ្ិបសត យភាេ និង កិតត ិ ស របស់ គណបកស ប្តវូ បាន េួកអនក កាន់

អាំណាច ប្បមាថ គែ នរញ់រា ដតគែ ន ប្បតិកមែ ណាមួ  ថួនលែម (adéquate) ឬ សមា

មាប្ត នឹង ទ្សងវ ើ បាំ ន អ ុតត ស ោះសឡើ  ដបរ ជា បសញ្ជ ៀល សាំែី សែើមបី រកសុម ែូច

ោ៉ា ង  ុទ្ធស្មគសត  មិនស ល្ ើ -មិនស ល្ ោះ។ ដត ការេិត  ុទ្ធស្មគសត  សនោះ វា ជា ចសមល ើ  សៅ 

កន ុង ស្មថ នភាេ ទាល់ប្ចក ដតប៉ាុសណាណ ោះ។ មោ៉ាងវញិសទ្ៀត  ុទ្ធស្មគសត  សនោះ សាំរាប់ដតេួក

អនកែឹង ាំ គណបកសសសគង្ហរ ោះជាតិ  ាំ គន  សែក ស ល្ៀត សុី អតថប្បសោជន៍ ប្គប់ ដបប

ោ៉ា ង ដែល េួក អនកកាន់អាំណាច សគ ផតល់សអា  សដា  សចញមុម កត ី ឬ សដា  អាថ៌

កាំបាាំង កត ី។ រាល់  ុទ្ធស្មគសត  នសោបា  ណា ដែល មាន ជាប់ ជាមួ  អតថ

ប្បសោជន៍ របស់បុគរល សទាោះប ីវា មានតិចតួច កត ី គឺ មិន ូរសឡើ  នឹងស វ្ ើ សអា  ប្ក

មវកស់ ែ្ ោះ ែល់ គណបកសនសោបា  ជា េុាំខាន ឧទាហរណ៍ ថែីៗសនោះ កន ុងចាំសណាម

ឧទាហរណ៍ ជាសប្ចើន គឺ សមាជិក របស់ គណបកសសសគង្ហរ ោះជាតិ សៅកន ុង គ.ជ.ប.2  ាំ គន  

សបាោះសឆ្ន ត សប្ជើសតាាំង សបកខជន អគរសលខា្ិការ គ.ជ.ប. ផ្ុ េី ការចង់បាន របស់

គណបកស។ សទាោះបី សោក កឹម សុខា មាំជួសជុល ទ្សងវ ើ លោ ឬ មិនសមសហត ុសនោះ តាម 

សាំែ ីនិោ សៅកាន់ ប្បជាជន ជា អនកគាំប្ទ្ គណបកស ថា កុាំឲ ទ្ុកចិតត សៅសលើ គ.ជ.

ប. សេក ក៍សដា  ក៍េុាំអាច បាំភល ឺ នូវ សគលជាំហារ គណបកស បានស ោះដែរ ផ្ុ សៅ

 វញិ មាន ដត បដនថម នូវ ការមិនចាស់ោស់ សប្ ោះ កាំសណើត គ.ជ.ប. ថែី សនោះ ដែល គណ

បកស  ក វា មកស វ្ ើ ជា សជាគជ័  សកើតមក េី វបប្ម៍សនា  របស់មល នួ ជាមួ  គណ

បកសកាន់អាំណាច។ សបើសោក កឹម សុខា គត់មាន សនា ិោះ (doute) សៅសលើ គ.ជ.ប. សហើ  

គត់ អាំ វ វ ែល់ អនកគាំប្ទ្មល នួ កុាំ សអា  ទ្ុកចិតត សេក សតើ សោក កឹម សុខា មាន 

ែាំសណាោះ ប្ស្ម ដបប ណាសៅ សាំរាប់ ការសបាោះសឆ្ន ត   ឆ្ន ាំ ២០១៧-១៨ សអា  វាមាន

លកខណៈ ប្បជា្ិបសត យ េិត ?  

ប្បាកែ ណាស់ ែូច សោក កឹម សុខា គត់ ដថលង ថា គណបកសសសគង្ហរ ោះជាតិ ជា គណ

បកស ដែល ប្បជាេលរែឋដមែ រ មាន សសចកត ីសងឃឹម សប្ចើន ជាងសគ ដត ចាំស ោះស ើង សមើល

ស ើញ ថា សសចកត ីសងឃឹម ស ោះ ជា សសចកត ីសងឃឹម គែ នជសប្មើស ដែល ាំ សអា  ប្បជា

េលរែឋ សបាោះសឆ្ន ត ប្គន់ដត សាំរាប់ សបាោះបង់អវ ី ដែល សទ្ើសដទ្ង ឬ សបាោះសឆ្ន ត អបសទ្ស

(vote exutoire) ដែល គណបកសសសគង្ហរ ោះជាតិ េុាំ អាច ស ល្ៀត  ទ្ុក វា ជា កមាល ាំង

                                                      
2 គ.ជ.ប.= គណកមាែ ្ិការជាតិសរៀបចាំការសបាោះសឆ្ន ត។ 

 



 ទស្សនវិស្យ័ ឆ្ន ាំ ២០១៨ 
  រសរកីារ 

 

 
ឧប សៅ សង្ហា  
២០ មករា ២០១៦ 
 

6 

នសោបា  សាំរាប់ ការ រ ជ័ ជាំនោះ របស់ មល នួ បាន ស ោះសឡើ  ែូច មាន សកើតសឡើង

សៅកន ុង ឆ្ន ាំ ២០១៣៖  កយ សស្មល ក ដប្សកថា «ែូរ ឬ មិនែូរ» វា សថ ិត សៅកន ុង សតិ

របស់ មាា ស់សឆ្ន ត មិន អាច ស្មបសូនយ សៅបានស ោះសឡើ  ប្ស្មប់ដត ឥឡូវ សចញ  កយ 

សស្មល ក ថែី «មិនស ល្ ើ -មិនស ល្ ោះ»។ ស ើង ចង់សួរសៅ សោក កឹម សុខា ថា សតើ គត់ 

មាន បាំណង សអា  អនករងសប្គោះ សែកចាាំ ដត សបាោះសឆ្ន ត កន ុង ជីវភាេ អតតខាត់ សាំរាប់

សអា  គត់ និង បកសេួក បានទ្ទួ្ល សបៀវតស និង អតថប្បសោជន៍ជា សមាា រៈ កន ុង ឋា

នៈ ជា តាំណាងរាគសត  ស ោះឫ ? តាម េិត  កយសស្មល ក សនោះ ជា ស្មរ សផាើរ សៅ េួក អនក

កាន់អាំណាច សែើមបី សុាំសុម ដត ប៉ាុសណាណ ោះ សហើ  សែកចាាំ សបាោះសឆ្ន ត សាំរាប់ លាំអ របប 

ែូច សោក កឹម សុខា គត់ អនាង សុាំ កុាំ សអា  អនកគាំប្ទ្ គណបកស ឈ្ប់ រោិះគន់ តាម

កាំហឹង ែល់ េួក អនកកាន់អាំណាច សប្ ោះ គត់ ខាល ច សោក ហ ុន ដសន សចាទ្ ប្បកាន់

គត់ ថា មិនសចោះ អប់រំ សកមែជន គណបកស ែូច សោក ហ ុន ដសន ធ្លល ប់សចាទ្ ប្បកាន់ 

សោក សម រងសី ថា ចរចារ ដតស ល្ៀត ជាន់សជើង។។ ែូសចនោះ សគលវ ិ្ ី ថែី សាំ

រាប ់ឆ្ន ាំ ២០១៦ ជា អាការៈសប្ត (simulacre) សាំរាប់ ដតសបាោះសឆ្ន ត សិន សហើ   សូម  ាំ

គន  គិត ជាថែី ។ រមួ សសចកត ី មក ទ្សសវសិ័  របស់ អនកែឹក ាំ គណបកសសសគង្ហរ ោះជាតិ សាំ

រាប ់ឆ្ន ាំ ២០១៦ គឺ គែ ន អវ ី ែូរ ស ោះសឡើ  សហើ នឹង បនត  រហូត ែល់ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

សបើ េួក អស់សោក ទាាំងស ោះ សចោះ ប្គប់ប្គង ការរក សសចកត ីសុម ជាមួ  សោក ហ ុន

ដសន ឬ សោក សម រងសី គត់ ល់ ប្សប នឹង  ុទ្ធ វ ិ្ ី «មិនស ល្ ើ -មិនស ល្ ោះ» ឬ 

សោក ហ ុន ដសន គត់ រកោអារមែណ៍ លអ  របស់ គត់ បាន។ ែូសចនោះ អនកែឹក ាំ គណបកស

សសគង្ហរ ោះជាតិ មិនដមន ជា មាា ស់ នន  ុទ្ធស្មគសត  របស់មល នួ សប្ ោះ វា រំេឹង សៅសលើ កតាត

សប្តែូចោ៉ា ង កតាត  សោកហ ុន ដសន និង សោក សម រងសី ដែល កាំេុង រស់ សៅ សប្ត

ប្បសទ្ស សហើ  ប្បឹង ស វ្ ើសកមែភាេ ប្គប់ដបបោ៉ា ង សែើមបី ឲមល នួ សៅមាន ឥទ្ធិេល

សលើ ប្កមុ អនកែឹក ាំ។ សគែឹង ថា កតាត  នន អ គត នសោបា  អងរ ឺអដងរ របស់ សោក 

សម រងសី  ាំ សអា  សហការ ីសស្មែ ោះប្តង់នឹងគត់  ាំគន  ដសវ ង រកសុម សរៀងៗមល នួ សប្ ោះ 

គែ ន ការទុ្កចិតត ឬ គែ ន សសចកត ីរាប់អាន សលើសោក កឹម សុខា សប្ ោះ េួក សនោះ  ល់

ស ើញ ថា សោក កឹម សុខា គែ ន ្មាែ នុរបូ និងគុណសមបតត ិ សាំរាប់ ែឹក ាំ គណបកស 

ស ោះ សឡើ ។ រស្មប ់ (malaise) សនោះ  ាំសអា  លទ្ធវតថ ុ (chose acquise) សកើតេីកមាល ាំង

រមួ នន អនកប្បជា្ិបសត យនិ ម សែើមបី បសងក ើត គណបកសសសគង្ហរ ោះជាតិ កាំេុង រោ 

បនត ិចមតងៗ សបើកឪកាសសអា  េួក អនកកាន់អាំណាច សគស ល្ៀត ទាញ ក ប្បសោជន៍

បាន ោ៉ា ង ង្ហ ប្សួល បាំផុត។ «មិនស ល្ ើ -មិនស ល្ ោះ» មិនេិត ជា កមាល ាំង មាន ប្បសី

ទ្ធិភាេ ស ោះសឡើ  សប្ ោះ ជា មស្ោបា  ដែល េួក អនកកាន់អាំណាច សគ ចង់ ឲ គណ

បកសសសគង្ហរ ោះជាតិ  កវា មក សប្បើ សែើមបី ទ្ុក សេលសវោ បដនថម សែើមបី ឲ េួកសគ

េប្ងឹង អាំណាច របស់សគ។ ទ្ឡថ ៈភាេ (solidité) នន អាំណាច សនោះឯង ដែល ជា កមាល ាំង
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ទាញ ក បាន ឬ បនោប (neutraliser) សមាជិក ថាន ក់ែឹក ាំ គណបកសសសគង្ហរ ោះជាតិ

ដែល កាំេុង ចាប់សផតើម មាន រចួសហើ  ឧទាហរណ៍ ែូច បាន ជាំរាប ខាងសលើ គឺ លទ្ធ

ផល នន ការ សបាោះសឆ្ន តសប្ជើសសរសី អងរសលខា្ិការ នន គ.ជ.ប.ថែីៗ សនោះសហើ ការណ៍

ដបបសនោះ នឹងមានសកើតបនត  ដថមសទ្ៀត េី សេលសនោះ រហូតែល់ ឆ្ន ាំ ២០១៨ ែូច មាន 

សៅកន ុង សម័  រលាំ ននគណបកសហវ ុនសុីបុិច ស ោះឯង។ រមួសសចកត ី មក សគលវ ិ្ ី «មិន

ស ល្ ើ -មិនស ល្ ោះ» ជាសសចកត ីភាន់គាំនិត (illusion) សាំរាប ់អនកទ្ុនសមោ   កមក អនុ

វតតន ៍ចង់បាំភាន់ (illusoire) សែើមបីោក់បាាំង នូវទ្ុេវលភាេ របស់មល នួ ដតប៉ាុសណាណ ោះ។ គណ

បកសសសគង្ហរ ោះជាតិ អាច មាន សគលវ ិ្ ី ប្បសសើរ ជាង សគល វ ិ្ ី «មិនស ល្ ើ -មិនស ល្ ោះ»

សប្ ោះមល នួ សៅមាន សកាត នុេល សបើ អនកែឹក ាំ សៅ មាន សសចកត ី កាល ហាន បាំសេញ តួ

 ទី្ របស់មល នួ ជា អនកប្បឆ្ាំង េិតប្បាកែ សៅកន ុង អារមែណ៍ ជា អនកប្បជា្ិបសត

 យនិ ម លោះបង់ ប្បសោជន៍បុគរល ឬ បកសេួកអញ។ សោក កឹម សុខា គត់ ធ្លល ប់សប្បើ

 កយ សស្មល ក ែ៍លអ  របស់ គត់ ថា «ខាល ច ឃ្លល ន សលល » សហើ   កយ សស្មល ក សនោះឯង វា ជា

បចច ុបបននភាេ របស់ អនកែឹក ាំ គណបកសសសគង្ហរ ោះជាតិ៕៚ 


