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  ការសំណ េះសំណាល ជា មណោគត ិ

អតថបទ ណនេះ ធ្លា បប់ាន ច េះផ្សាយ តត យក មក ពនិិតយ នងិ តកសំរលួ ណ ើងវញិ 

ណ្រេះ អវ ី តែល ធ្លា ប់ មាន ណកើត ណ ើង ណៅ ឆ្ន ំ ២០១៣ នឹង មាន ណកើត ណ ើង មតង 

ណទៀត ណៅ ឆ្ន ំ ២០១៧-២០១៨។ 

បញ្ហា  ការណបាេះណឆ្ន ត 

សុខ និង សៅ ជា ស ល្ ើ នឹងគ្នា  ចូលចិត្ត  ស វ្ ើ ការសំស េះសំណាល

ជា   មួយគ្នា  អំពីទសសនៈនសោបាយជាត្ិ ស ើមបី  ស្សវ ង រ្ សស

ច ត្ ី ពិត្។ អា្ ទងំ ពីរ ស្ត្ងស្ត្ ណាត្ ់ ជួបគ្នា  ជា មួយ មិត្ត

សម្លល ញ ់ ស្ចើនសទៀត្ នំ គ្នា  ស វ្ ើ ការស្ែ្ស្ញ្ អំព ី ្ពឹត្ត ិការ ៏

ស្ ល ម្លន ស្ើត្ ស ើង ន្ ុង ្ស ុ្ ស្ខែ រ បចច ុបបនា ។ 

សុខ ជា មតិ្ភា ី1 ម្លន ្បាជាា  ជា អា្្បាជា ម្លន ចំស េះ ជា 

បញ្ញ ែនត  ម្លន គំនិត្ ្ប្ប សោយ គតិ្ប ឌ ិត្ និោយ សពល

ណា ន ំឲ មនុសសម្លា  ចង ់ស្តត ប់ណាស់ ឯ ចំស្ ្ សៅ ជា ជន

សមញ្ញ  ម្លន ្បាជាា  ជា រាស្រសត  ម្លន ចំស េះ ជា ថី ម្លន គំនិត្ ជា 

អា្ជា។ ប ិវាទ សនេះឯង ស្ ល នំ ឲ មិ្ត្ ចូលរមួ ជស្ជ្ ន្ ុង

ការសំស េះ សំណាល ចូលចិត្ត ស្តត ប់ នូែ វែ ចាររែ ចាទា2 របស់ សុខ 

និង សៅ។ 

                                                           
1 មត្ិភា ី ; homme éloquent pissement។ 
2 វែ ចាររែ ចាទា ;វវDialectique។ 
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សៅ ថ្ថៃ សនេះ ស ល្ ើ ទងំសនេះ នំ គ្នា  ជួបជំុគ្នា  សំស េះ សំណាល អំពី

សរឿង សសសងៗ ថ្ន ជីែ ចាត្  ូច សពវ ង។ 

ស្ត្ ភាល ម សនេះ ម្លន ស ល្ ើ ម្លា ្ ់ជា ម្ល ព ស ែ្ េះ ស្សម សលើ្

សំ ួរ មួយ សួរ សៅ សម្លល ញ ់សុខ ថា៖ 

-  បង សុខ ខំុ្ មិន សូែ យល់សស្តេះ ថា សេតុ្ អវ ី បាន ជា ឯ្

ឧត្តម សម-រងសី និង ្ឹម-សុខាសចេះ ស្ត្ នំគ្នា  ចូលរមួ 

សបាេះសនា ត្ ? 

 ូច សពវ  ង សុខ ស្ត្ងស្ត្ ជា សគ្នល ថ្ន សំ ួរ ស្រេះ គ្នត្់ ជា

អា្ សចេះ ឹង ជាង សគ។  ូសចាេះវគ្នត់្វគ្នែ នវរញ់រាវចិត្តវនឹងវស ល្ ើយវ

ថ្នវសំនួរវរបស់វមិត្តវស្សមវសនេះវស ើយ។ 

ចសមល ើយ របស់ សុខ៖ 

- អវ ី សៅ ស្ ល ជា អត្ថរស ថ្ន លទធិ្បជា្ិបសត្យយ ? គឺ ការ

សបាេះសនា ត្ សនេះ ឯង។ សបើ សិន ជា គ ប្សសសស្រ រ្ េះ (គ.ស

.ជ) មិន ចូលរមួ ការសបាេះសនា ត្ សត្ើ សយើង អាច ទុ្ គ 

ប្ស សនេះ ជា អា្្បជា្ិបសត្យយ បាន ស្ រ ឫ សទ ? 

ម្ល ព ស្សម បនត  សំ ួរ ថា៖ 

- ស្ត្ ឯ្ឧត្តម ទងំ ពីរ ស្ត្ងស្ត្ សរទ ជា មុន ថា ការ

សបាេះសនា ត្ ស្ ល សរៀបចំ សោយ គ.ជ.ប. វា គ្នែ ន ល ខ្ ៈ 

្តឹ្ម្ត្ែូ តាមចាប់ ្ត្ង ់ចំ ុច សនេះ ឯង ស្ ល ខំុ្ មិន
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យល់ សបើ ការសបាេះសនា ត្ វា ឥត្ ្សបចាប ់ចុេះ សេតុ្អវ ី ្៏ 

សៅ ស្ត្ ចូលរមួ សបាេះសនា ត្ ? 

សុខ គ្នត្ ់ ្ សងហ ើម មួយៗ សមល ឹង មុខ សម្លល ញ ់សេើយ និោយ 

ថា៖ 

- បអ នូ មិន យល់ ្ត្ង់ ចំ ុច សនេះ ជា ចមៃល់ ្តឹ្ម្ត្ែូ

មួយ ស្ត្ ចំសរេះ បង វែ ចាញ បង យល ់ថា ការ សនេះ វា ជា យុទធ

ស្តស្រសត  នសោបាយ របស់ ឯ្ឧត្តម ទងំ ពីរ គឺ ទី១ ចង់

្ពម្លន  ល ់គ.ជ.ប. ពី ភាព មិន ឯ្រាជយ របស់ ស្តថ ប័

នសនេះ ទី២ គឺ ចង ់ រំឭ្  ល់ ្បជាជនស្ខែ រ ពី ភាព ត្ស ូ

នសោបាយ មួយ រវាង អា្្បជា្ិបសត្យយ និង អា្កាន់

អំណាច ផ្តត ច់ការ តាម ការសបាេះសនា ត្ សេតុ្សនេះឯង ជន

ជាតិ្ស្ខែ រ ស្ ល ជា អា្ ្សឡាញ ់លទធិ្បជា្ិបសត្យយ ្ត្ែូ

នំ គ្នា  ចូល សបាេះសនា ត្ ស ើមបបីសងក ើត្ ជា ្ម្លល ំងជាតិ្ ស្ ល

ជា ្ម្លល ំង្បជាា  ្បនំង តាម អំសពើ អេិងា នឹង ្ម្លល ងំ

បាយ របស់ អំណាចផ្តត ច់ការ ទីបញ្ចប់ គឺ ប ហ្ ញ សសច ត្ ី

កាល ហាន របស់ គ.ស.ជ. ថា សគ មិន រញ់រា សៅ ចំសរេះមុខ

លបិច ទងំឡាយ របស ់ គ ប្សកាន់អំណាច (គ.ប

.ជ) សទេះ បី  ងឹ ជា មុន ថា ការសបាេះសនា ត្ សនេះ ជា អាកា

រៈ ស្ៅបសជោ ត្ (simulacre) ោ៉ា ង ណា ្ ៏ សោយ ្៏ ពុំ ស្មន

ជា ឧបសគរ  សំរាប ់គ.ស.ជ. ស ើរ សៅ រ្ ជយ័ជំនេះ បាន

សនេះស ើយ ។ 
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ម្ល ព ស្សម ហា្់ បី  ូច ជា ម្លន អារមែ ៏ រំស ើព ខាល ំង

ណាស់ នូែ ចសមល ើយ របស់ សុខ។ គ្នត្ ់ញញឹម ្ប្ប សោយ ជំសនឿ

ថា យុទធស្តស្រសត  សោ្វ សម-រងសី និង ្ឹម-សុខា ជា យុទធស្តស្រសត

មួយ ្ប្ប សោយ ្បសិទធិភាព ជា សសច ត្ ី សងឃឹម សំរាប់ ្បជា

ពលរ ឋស្ខែ រ ស្ ល ្ំពុង រងស្គ្នេះ ពី សំណា្ ់អំណាចផ្តត ច់កា

រ។ ស្ត្ សពល សនេះ ម្លន ស ល្ ើ ម្លា ្ ់ សទៀត្ ស ែ្ េះ ស្តយ ម្លន

្បត្ិ្មែ សេើយ សួរ សៅ សៅ ជា សៅល  ថា៖ 

- ម្ យួ សុខ និោយ ស្ាេះ្ាយ លអ  ណាស់  ូច សពវ ង ឮ

សពលណា គួរ ឲ ចង់ ស្តត ប់ ស្ត្ ខំុ្ ចង់ សួរ សោបល់  ល ់

ម្ យួ សៅ មតង ថា សត្ើ វែ ចាភាគ របស់ ម្ យួ សុខ អាច រត្់

ទុ្ ជា ចសមល ើយ ស្ ល ជាតិ្ស្ខែ រ ្ត្ែូការ ស្ រ ឫសទ ? 

សៅ ម្លន អារមែ ៏ សទើសទល់ នូែ សំ ួរ សនេះ ស្ត្  ូចសពវ

 ង គ្នត្ ់មិន ស្ ល សគចសែេះ មិន ស ល្ ើយ សនេះស ើយ។ គ្នត្់ ខំ

្បឹង បនត ិច ន្ ុង គតិ្ គ្នត្ ់សេើយ ស ល្ ើយ ថា៖ 

- ស ល្ ើ សុខ សលើ្ ល ខ្ ៈ មួយ សំខាន់ ណាស់ យ្ ម្ ស វ្ ើ

ជា សេតុ្សល ន្ ុង ការចូលរមួ សបាេះសនា ត្ របស់ គ ប្ស

សសស្រ រ្ េះជាត្ ិគឺ ទុ្ ការសបាេះសនា ត្ ជា អត្ថរស់ របស់ លទធិ

្បជា្ិបសត្យយ។ ចំសរេះ ខំុ្ សេតុ្សលសនេះ វា គ្នែ ន អវ ី ស្ ល

អាច យ្ ម្ ស វ្ ើ ជា ជំទស់ គំនិត្ បាន សនេះ

ស ើយ ស្រេះ វា ជា ការពិត្ មួយ ស្ត្ សយើង  ងឹ ថា ការសបាេះ

សនា ត្ មិនស្មន ជា អត្ថរស ់ស្ត្ មួយ គត់្ របស ់លទធិ្បជា
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្ិបសត្យយ សនេះស ើយ។ អត្ថរស់ ជា ស្ចើន សទៀត្  ូច

ោ៉ា ង សសរភីាព, សមភាព និង នីត្ិរ ឋ ្៏ សុទធ ជា ្គិេះ

សំខាន ់ថ្ន លទធិ្បជា្ិបសត្យយ ស្ រ។ ស្ត្ ខំុ្ សជឿ ចាស់

ថា សុខ ឯង ្៏ បាន  ងឹ វា ចាស ់សេើយ។ បជហ  ្ំ ស្ ល

សរទ ជា សំ ួរ សបើ ខំុ្ តាម ស្តត ប់ ការែ ចាភាគ របស ់សុខ គឺ

សគ អាច សួរ ថា សត្ើ សយើង អាច យ្ អក សល (le mal) ជា

មស្ាបាយ ស្រេះ សោយ ខវេះ មស្ាបាយ ឯសទៀត្ ម្ ស វ្ ើ

ជា អាែុ្ ្បនំង នឹង អ្ុសល បាន ស្ រ ឫសទ ? សំ ួរ

សនេះ ជា សំ ួរ ឋិត្ សៅ សលើ សីល្ម ៌ជា បឋម ស្ត្ សបើ សខុ

ឯង យល់ ស ើញ ថា សគ អាច យ្ អ្ុសល ម្ ស វ្ ើ ជា

ក សល (le bien) ន្ ុង ការ រ្  ំសណាេះ ្ស្តយ បជហ  ជាត្ិ

បចច ុបបនា  បាន ន្ ុង គំនិត្ សនេះ វា ម្លន ទំេ ំ វា ្ំស្ង

ណាស់ ស្រេះ វា ជា ្បធានសិ្ា មួយ ស្ ល នំ បសងក ើត្ ជា

ទំនស ់គំនិត្ មិន សចេះចប់។  ូច អា្ឈ្ា េះ សគ ស្ត្ងស្ត្

សលើ្ ម្ ស វ្ ើ ជា សេតុ្សល ថា៖ “ជយ័ជំនេះ សៅ ទី

បញ្ចប ់ជា ការបជច ្់ ថា មស្ាបាយ ស្ ល យ្ ម្

ស្បើ គឺ វា ពិត្ ជា ្តឹ្ម្ត្ែូ”។ សៅ ន្ ុង ទសសនៈ សនេះ វា

ម្លន សទិសភាព (ressemblance) នឹង សេតុ្សល ថ្ន លទធ

សល ថ្ន ការសបាេះសនា ត្ ថ្ថៃ ទី ២៨ ្ ត្ោ នា ំ

២០១៣ ស្ ល គ.ស.ជ. អាច រត្់ ទុ្ ជា លទធសល 

វែ ចាជោម្លន ស្រេះ វា អាច ប ហ្ ញ ជា  សត ុតាង បាន

ថា ជស្មើស ចូលរមួ សបាេះសនា ត្ ជា ជស្មើស ្តឹ្ម្ត្ែូ ស្រេះ

វា ម្លន ជយ័ជំនេះ ភាយ សចញ ជា្់ស្សតង ពី ការសបាេះសនា ត្
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សនេះ ស្ ល សគ អាច យ្ វា ម្ ស វ្ ើ សម្លា រ្មែ

(matérialiser) នូែ អ្បជា្បិយភាព របស់ គ ប្សកាន់

អំណាច បាន។ 

សុខ ម្លន ្បត្ិ្មែ ចំសរេះ ការែ ចាភាគ របស ់សៅ ជា មិត្ត សេើយ

ស ល្ ើយ កាត្ ់ភាល ម ថា៖ 

- ខំុ្ មិន ស្ ល និោយ ថា គ.ស.ជ. យ្ អ្ុសល ម្ ស វ្ ើ

ជា ្ុសល  ជា មស្ាបាយ សនេះស ើយ សេើយ សៅ ន្ ុង

ចំ ុច សនេះ ខំុ្ មិន  ងឹ ថា សត្ើ សៅឯង សមើល ស ើញ ស្បប

ណា ថា ម្លន អ្ុសល សៅ ន្ ុង ទសងវ ើ របស់ គ .ស.ជ. ន្ ុង

ការចូលរមួ សបាេះសនា ត្ ?។ 

សៅ ឋិត្ សៅ សសៃ ៀម មួយ ស្ លត្ ស្កាយ បនត ិច ម្ ្៏ ស ល្ ើយ 

ត្ប នឹង ស ល្ ើ ថា៖ 

-  ូច ខំុ្ រំឭ្ ្បាប់ សំឡាញ ់ទងំអស់ សៅ ទីសនេះ ជា មុន

ថា សយើង ្ំពុង នំ គ្នា  ពរិរណា អំព ី្ុសល និង

អ្ុសល ន្ ុង ជស្មើស ចូលរមួ សបាេះសនា ត្ សេើយ ជា

្បធានសិ្ា មួយ ម្លន ទំេ ំ ្ំ ទូោយ ណាស់ ស្រេះ វា 

ឋិត្ ្ ន ុង  ូមិ សីល្ម៌។ សុខ ឯង និោយ ថា សត្ើ ខំុ្ សមើល

ស ើញ ស្បប ណា ថា ម្លន អ្ុសល ន្ ុង ជស្មើស ថ្ន ការ

ចូលរមួ សបាេះសនា ត្ របស ់គ.ស.ជ.។ ចំ ុច សនេះ សុខ ឯង

 ងឹ ចាស់សេើយ ថា អ្ុសល សនេះ វា ម្លន ធាត្ុ ជា សជាត្ិ

្ (inné) សៅ ន្ ុង ជស្មើស ណា មួយ ស្ ល សយើង ស្ជើស
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យ្ វា ម្ អនុែត្ត ស្រេះ ន្ ុង ជស្មើស និមួយៗ សយើង

ស្ត្ងស្ត្ សលើ្ ្ុសល និង អ្ុសល ម្ ថលឹង ជា និចច មុន

នឹង សស្មច។ សេតុ្សនេះឯងសេើយ ស្ ល ខំុ្ សលើ្យ្

អ្ុសល ម្ ពិររណា ន្ ុង ទសងវ ើ របស់ គ.ស.ជ.។វ សុខ 

ឯង មិន អាច និោយ ថា ន្ ុង ជស្មើស ថ្ន ការចូលរមួ 

សបាេះសនា ត្ របស់ គ.ស.ជ. អា្ ឹ្ នំ គ ប្ស ឥត្ បាន 

ពិភា្ា ជា មុន ថលឹង ស ើមបី រ្ សមតា (équilibre) 

រវាង ្ុសល និង អ្ុសល សនេះស ើយ  ូចោ៉ា ង ន្ ុង 

វែ ចាភាគ របស់ សុខ ឯង ខល នួ សលើ្ ទិ ឋភាព ថ្ន

្ុសល ស្ចើន ណាស់ ម្ ស វ្ ើ ជា សេតុ្សល ថ្ន ជស្មើស

របស់ គ.ស.ជ. ស្ត្ ខល នួ ឥត្ បាន សលើ្ ទិ ឋភាព ថ្ន

អ្ុសល ម្ ថលឹង ប ហ្ ញ  ល់ ស ល្ ើ សយើង សៅ ទី សនេះ សអា

យ បាន  ងឹ សង។ ស្ត្ ថវី សបើ គ្នែ ន ទសសនៈ សទ ុយ ្៏

សោយ ្៏ ខំុ្ មិន ជំទស ់ោច់ខាត្់ សនេះស្ រ។ ប៉ាុស្នត   ូច ខំុ្

បាន និោយ អមាញម់ិញ សនេះ ថា  ន្ ុង ជស្មើស និមួ

យៗ វា ស្ត្ងស្ត្ ម្លន ទិ ឋភាព សទ ុយ របស់វា ស្ ល ម្លន

ធាត្ុ ជា សជាតិ្្ គឺ អ្ុសល សនេះ ឯង សេើយ សៅ ន្ ុង

ចំ ុច សនេះ ស្ ល ស ល្ ើសយើង សៅ ទី សនេះ ចង ់ ងឹ យល់ សបើ

ខំុ្ មិន ្ច ំ។ 

ន្ ុង សពល សនេះ អា្ ចូលរមួ ន្ ុង ការសំស េះ សំណាល សំស្ ង

បជោ ្ ់ពីចំ ង់ ចង់ ឹងយល់ របស់ សគ អំពទីិ ឋភាព អ្ុសល 
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សនេះ។ ស្កាយ បនត ិច ពី ការសំស្ ង ទឹ្ចិត្ត សនេះម្ សុខ 

និោយ ស ើង ថា៖  

- ពិត្  ូសចាេះ ស្មនសេើយ ស្ត្ សៅ ឯង យ្រ្យអ្ុសល

ម្ ស្បើ ហា្់ បី  ូច ជា ខាល ំង បនត ិចស្រេះ ថា វា គ្នែ ន 

បនត ិច សស្តេះ សៅ ន្ ុង អារមែ ៏ របស់ គ ប្សសសស្រ រ្ េះជា

ត្ិ។ អវ ី ស្ ល សគ ្ំពុង ស វ្ ើ គឺ ន្ ុងសគ្នលបំ ង រ្ ្បសោ

ជន៏ ជូន ្បសទស ជាត្ ិស្ត្ប៉ាុសណាណ េះ។ 

សៅ ្ស្មើ្ ខល នួ បនត ិច សលើ សៅអី ស្ ល ខល នួ ្ំពុង

អងគ ុយ សេើយ ស ល្ ើយ ត្ប សៅ នឹង ស ល្ ើ សុខ ថា៖ 

- អ្ុសល វា អាច ស្ើត្ ម្លន បាន ្គប ់ ឪកាស ទងំ

អស់ ន្ ុង គំនិត្ ម្លន បំ ង ត្ ី ឥត្ បំ ង ត្ ី សេើយ ការ

យ្ រ្យ អ្ុសល ម្ ស្បើ វា គ្នែ ន ការទងរ ិច អវ ី នឹង

សីល្ម៌ ស្ ល អាច រត្ ់ទុ្ ថា ជា ការបំសសលើស សនេះ

ស្ រ ស្រេះទ១ី រ្យ សនេះ ជា រ្យ សទ ុយ្មែតា នឹងវរ្យ

្ុសល ទី២  វា ជា ការស ល្ ើយ មួយ ្សបនងឹ បរ ចាការ ៏ ថ្ន 

នសោបាយ សៅ ន្ ុង ្ស ុ្  ន បចច ុបបនា  សនេះ  ូចោ៉ា ង 

យ្ រ្យ សសស្រ រ្ េះជាត្ិ ម្ ស វ្ ើ ជា សគ្នលសៅ សនេះស្ រ។ 

សោ្ សម-រងសី និង ្ឹម-សុខា សុខចិត្ត ចូល រមួគ្នា ស្រេះ 

យល់ ស ើញ ថា ស្តថ នការ ៏ របស់ជាត្ិ វា ម្  ល ់ ំណា្់

ការ មួយ ស្ ល ត្្មូែ ឲ ម្លន ្ ម្លល ំង្ំមួយ សំរាប់ ្បនំង

នឹង អំណាចផ្តត ច់ការ ស ើមបី សសស្រ រ្ េះជាត្។ិ  ូសចាេះ ការ
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របួរមួ សនេះ វា អាច សអាយ សគ ស វ្ ើវអនុម្លន បាន ថា សៅ 

ន្ ុង ្ស ុ្ ស្ខែ រ សពវថ្ថៃ  វា គ្នែ ន នីត្ិរ ឋ ស្រេះ ម្លន អំណាច

ផ្តត ច់ការ ជា របប  ឹ្ នំរ ឋ។ សុខ ឯង  ងឹស្ រ ថា នីត្ិរ ឋ 

សនេះ សគ ទុ្ វា ជា ្គិេះ ថ្ន លទធិ្បជា្ិបសត្យយ។ សបើ គ្នែ ន 

នីត្ិរ ឋ ចុេះ សេត្ុ សមតច ្៏ គ ប្សសសស្រ រ្ េះជាត្ិ ស្ជើស 

យ្ ការចូលរមួ សបាេះសនា ត្ ស្ លជា អ ិ្្ម3 មួយ ស្ ល 

សគ អាច យ្ វា ម្អនុែត្ត បាន សៅ ស្ត្ ន្ ុង ្បសទស 

មួយ ស្ ល ម្លន នីត្ិរ ឋ។ ភាព សទ ុយគ្នា  សនេះ ឯង

សេើយ ស្ ល ជា អ្ុសល ន្ ុងសចត្ន របស់ អា្ ឹ្ នំ គ

.ស.ជ.។ សេើយ ភាព សទ ុយគ្នា សនេះ វា បសងក ើត្ សោយ ខល នួ

ឯង នូែ ទំនស់ ជា និចច រវាង សគ្នលការ  ៏និង 

ស្មែភាព ស្ ល ជា ឧបសគរសំខាន់ ស ើមប ី ស វ្ ើ សអាយ 

បាន សស្មច នូែ សគ្នលបំ ង។ ទំនស់ ជា និចច សនេះ គឺ 

ឋិត្ សៅ សលើ ការសគ្នរព ថ្ន ការប្្ស្តយ ចាប ់ របស់ 

គ ប្ស កាន់អំណាច សអាយ ្សប តាម ស្ត្ ្បសោជ

ន៏ ស្ ល សគ ចង់ បាន។  ូសចាេះ សបើ គ ប្ស កាន់

អំណាច សគ អនុជញ ត្ សអាយ គ ប្សសសស្រ រ្ េះជាត្ិ ស វ្ ើ អវ  ី

មួយ សទើប គ.ស.ជ. អាច ស វ្ ើ បាន។ ស វ្ ើវស្បប សនេះ យូរៗសៅ

នំ សអាយ សគ ស្លង សមើលស ើញ សគ្នលការ  ៏របស ់ខល នួ

ស្ ល បាន ្ំរ ចាត្ ទុ្ ថា ្ត្ែូ ស្ត្  ូរ អា្ ឹ្ នំ ស ើមប ីស

សស្រ រ្ េះជាត្ិ។ ទំនស់ ស្បប សនេះ ឯង ស្ ល នំ ឲ គ.ស.ជ ស ើរ 

                                                           
3 អ ិ្្ម ; processus។ 
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វែ ចាលែល់ សៅ ន្ ុង ស្ត្ បជហ  ទំនស់ របស់ខល នួ ស្ ល ខល នួ ជា 

បសងក ើត្ វា សោយ ខល នួឯង សេើយ ស្លង ងឹ ថា ខល នួ ្ំពុង 

ចង់ ស វ្ ើ អវ ី ស្ថម សៅសទៀត្។ ភាព វែ លលចុេះ វែ ចាលស ើង សនេះ វា 

ប ហ្ ញ អត្ថរស ់របស់ គ.ស.ជ. សៅ្តឹ្មស្ត្ ជា គ បកស

សំរាប ់តត ណបាេះណឆ្ន ត។ សទេះ បី ឈ្ាេះ ត្ ី សបើ គ ប្ស កាន់

អំណាច សគ មិន ្ពម សសេរ អំណាច សអាយ ្៏ ខល នួ គ្នែ ន 

លទធភាព ស្បើ ជយ័ជំនេះ របស់ខល នួ ស ើមប ី យ្ អំណាច 

ស្ រ ស្រេះ ខល នួ ស វ្ ើ ស្មែភាព ន្ ុង ្្បខ ឌ  ថ្ន អំណាច 

អា្ ឹ្ នំ សៅ ន្ ុង ្បសទស ឥត្ នីត្ិរ ឋ។  ូច ោ៉ា ង សបើ 

្គប ់ស្តថ ប័នរ ឋ ម្លន មហា្ស្ត្, ្្មុ្ពឹ្ា្មែនុញ្ញ  , គ.

ជ.ប. ថា ខល នួ ជា អា្រញ ់សត្ើ ខល នួ ម្លន អវ ី សទៀត្ សំរាប់ 

ជា ឧបា្ស័យបុនរា្ពឹត្ត4 ស្រេះ ន្ ុង ្បសទស គ្នែ ន នីតិ្

រ ឋ “អា្ខាល ំង ស្ត្ងស្ត្ យល់្ត្ែូ ជា និចច”។ 

សុខ ស ល្ ើយ ត្ប វែ ចាញ ភាល ម ថា៖ 

- ម្លច ស់សនា ត្ សគ នំ គ្នា  ស វ្ ើ បាត្ុ្ មែ ទមទរ រ្ យុត្ត ិ្ម៌

សត្ើ សៅ ឯង មិនទុ្ជា ឧបា្ស័យបុនរា្ពឹត្ត សនេះ ឫសទ ? 

សៅ ស ល្ ើយ ត្ប សៅ ស ល្ ើ ជា សម្លល ញ ់ថា៖ 

- បាត្ុ្មែ ស ើមបី អវ ី សបើ ្គ្នន់ ស្ត្ ស្េ ្បួ នមូតូ្ ស្្ស្ សុំ

សអាយ រ្ យុត្ត ិ្ម៌។ សេើយ ន្ ុង ការទមទរ សនេះ

សទៀត្ សគ សួរ ថា សុ ំចំសរេះវនរណា ស្ ល អាច ទុ្ ជា អា្ 

                                                           
4 ឧបា្សយ័ បុនរា្ពឹត្ត ; voie de recours។  
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រ្ យុត្ត ិ្ម៌ ? សបើ ្គប់ ស្តថ ប័នជាត្ិ សគ ថា គ.ស.ជ. ជា 

អា្រញ់ សៅ សេើយ។ ស្តថ នភាព ទ័ល្ច្ វា សៅ ្ត្ង់ នំ

គ្នា  សគ្នរព ចាប ់ របស់វ អា្កាន់អំណាចផ្តត ច់ការ។ ការ

សគ្នរព សនេះ គឺ  ូច ហាមឃាត្់ខល នួ សោយ ខល នួឯង សអាយ

ខល នួឯង ស វ្ ើ ស្មែភាព ន្ ុង ្បសោជន៏ គ ប្ស កាន់

អំណាច។ ន្ ុង ភាពទ័ល សនេះឯង ស្ ល នំ សអាយ គ 

ប្សសសស្រ រ្ េះជាត្ិ គ្នែ ន ស្សនការ អវ ី សទៀត្ ស្ៅ ពី សុ ំគ 

ប្ស កាន់អំណាច ស វ្ ើ ការចររ ស្ត្ ប៉ាុសណាណ េះ សេើយ ការ

ចររ សនេះសទៀត្ មិន ចាស់ ថា ខល នួ ចង់ បាន អវ ី មួយ

ពិត្ សនេះ សទ គឺ ចររ ស ើមប ីរ្ា សសច ត្ ីសុខ របស់ អា្

 ឹ្ នំ ស្ត្ប៉ាុសណាណ េះ។វ សេើយ ជា ពិសសស សៅសទៀត្ សពវថ្ថៃ

សនេះ សោ្ សម-រងសី និង ្ឹម-សុខា ឥត្  ងឹគ្នា  សៅវែ ចាញ 

សៅម្ ថា ម្លា ្់ៗ ្ំពុង ស វ្ ើ អវ ី ចង់ បាន អវ ី សនេះ សង។ 

សនេះឯង ជា អ្ុសល សំរាប់ ជាត្ិ ថ្ន ជស្មើស ស្ ល ចូល

រមួ ការសបាេះសនា ត្ គ្នែ ន សសរ ីនិង គ្នែ ន យុត្ត ិ្ម៌។ 

សុខ ស ល្ ើយ ត្ប ថាៈ 

«សរឿង សនេះ ជា សរឿង អតី្ត្កាល  សរឿង សំខាន ់គឺ ស្ខែ រ អា្

្សឡាញ់ លទធិ្បជា្ិបសត្យយ ្ត្ែូ នំ គ្នា  រមួគ្នា  សសស្រ រ្ េះជា

ត្ិ។ សបើ សៅ ឯង សៅ ស្ត្ សលើ្ សរឿង ស្ ល ្នលង រចួ ម្ សេើយ

 ម្ និោយ ស្បប សនេះ គឺ ស្ខែ រ ពុំ អាច រ្  ំសណាេះ្ស្តយ ស ើញ

សទ ?   
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្បត្ិម្មែ ស្បប សនេះ បជច ្ ់សអាយ ស ើញ ថា សុខ មិន យល់

្សប សលើ ការែ ចាភាគ របស់ សម្លល ញ ់ សៅ សនេះស ើយ។ ស្ត្ ការ

សនេះ ជា សរឿង ្មែតាសទ ស្រេះ វា ឋិត្ សៅ ន្ ុង ្្បខ ឌ  ថ្នលទធិ

្បជា្ិបសត្យយ។ ប៉ាុស្នត  សយើង  ឹង ថា ទំនស ់ គំនិត្ ឬ វែ ចាររ

វែ ចាទា ស្ត្ងស្ត្ បសងក ើត្ ជា និចច នូែ គំនិត្ ថែី សទេះ បី វា មិន ទន់ 

ម្លនភាព ជា ការ្ពមស្ពៀង រវាង គ្នា ស្ចើន (consensus) ោ៉ា ង 

ណា ្៏ សោយ ស្ត្ វា អាច បសងក ើត្ ជា  ំសណាេះ្ស្តយ ្ំបាំង មួយ

(solution latente) ន្ ុង ប ិវាទ្មែ។ រសសម្លចន្មែ សនេះ 

(sécrétion) វា ម្លន សៅ ន្ ុង ចាប់្មែជាត្ិ។ សៅ មិន ស ល្ ើយ 

ត្ប សៅ នឹង ្បតិ្្មែ របស់ ស ល្ ើសនេះស ើយ ស្រេះ ខល នួ  ឹង 

ថា សុខ ្ំពុង រស់ ន្ ុង ឧត្តមគត្ិនិយម ស្ត្ មិន  ឹង ថា វា 

ស្ើត្ សចញ ពី សទសៈ ឬ ពី ការពិររណា។ ស្ត្ សៅ  ឹង ចាស់ 

ថា សៅ ន្ ុង ស្តថ នភាព នសោបាយសៅ ្ស ុ្ ស្ខែ រ សពវថ្ថៃ សនេះ 

លទធិ្បជា្ិបសត្យយ ្ត្ែូ បាន គ ប្សកាន់ អំណាច លុប 

សរល បាត្ ់ សៅ សេើយ ស្ត្ សបើ សោ្សម-រសសី និង ្ឹម-សុ

ខា ស វ្ ើ មិន យល់  ឹង សេើយ សៅ ស្ត្ បនត  ភាគ្មែ

(participation)  ូច ោ៉ា ង ការចូលរមួ សបាេះសនា ត្វជា មួយ គ 

ប្ស កាន់អំណាច ស្ ល សគ សរៀបចំ វា ស ើង ជា អាការៈស្ៅប

សជោ ត្ (simulacre) ថ្ន លទធិ្បជា្ិបសត្យយ គឺ ចាស ់ជា ភាគ

្មែ សនេះ កាល យ សៅ ជា ការជួយ ឧបត្ថមា  ល ់ការបញ្ឈប់ 

 ំស ើរ ថ្ន ្បជា្ិបសត្យយូ នីយ្មែ សៅ ្ស ុ្ ស្ខែ រ ជា ពុំខាន៕ 

ថ្ងៃទី ២៦ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៧ 


