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Général Ith Soun et moi 

អំណាចមិនមមន ជាវត្ថ ុ មែលគេអាច មែងមចក ជាប្ែគេទ

មែែគនេះ មែែគ េះបានគ េះគ ើយ ឬ អនកគនេះមាន ឬ អនក

គ េះឥត្មាន គ េះគទ។ មត្េំនិត្ទុក អំណាច ជាវត្ថ ុគនេះ ប្ត្វូគេ

យកមកគប្ែើ កន ុងនីត្ិសាធារណៈ គែើមបី មែងមចក រវាង អំណាច

រែឋ នឹង  វ ស័ យយ័ីុវ សល និង ឯកជន ឬ កន ុង ភាសារនគោបាយ 

នន គទ័ធម៌ ែូចគេ គប្ែើពាកយ ័ំរាែ់មែងមចក អំណាចនីតិ្

ែញ្ញត្ត ិ, នីត្ិប្ែត្ិែត្ត ិ និង ត្ុលាការ។ 

គយើងែឹងថា អនកប្បាជញ័ ងគមទួគៅ ប្ត្វូគ្នន   ំគ្នន  ប្ានគាល

នូវ េំនិត្ គប្ែើពាកយគប្ែៀែគធៀែ និង សារាជាត្ិនិយម នន 

ពាកយអំណាច។ ឧទាហរណ៏ ែូចគេ ទមាា ែ់និោយថា អំណាច

ទឹកប្បាក ់ឬ អំណាចវ សទាសាស្រ ត័  ជាជាង និោយឲចំថា អំណាច

គ័ែឋ ី ឬ អំណាច អនកប្បាជញវ សទាសាស្រ ត័ ។ មា៉ាងគទៀត្ អវ ីជាសារ

ជាត្ិនិយម នន ពាកយអំណាច គោយឥត្យកវា មកនិោយ

កន ុង ប្ែពយនធ  នន ការទាក់ទងគ្នន  គៅវ សញគៅមក និង ែរ សការណ៏

អំណាច ជា អវ ី ?   
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នន ប្ែវត្ត ិសាស្រ ត័  មែល ជា ប្ែវត្ត ិការណ៏ រែ័ ់អត្ថន៏យ នន ពាកយ 

មែលគលើយកមក និោយ ខាងគលើគនេះ។ 

ពិត្មមនមត្គយើងអាចែឹងថា ប្បាក់ វាមាន អំណាច គៅគលើផ្សារ

គ័ែឋកិចច មត្វាគ្នា ន ឥត្ទធិពល អវ ីទាងំអ័់គៅគលើ ័មរេូមិ នន

 វ សទាសាស្រ ត័  ឬ កន ុង ័ងគម យុកែំែូង គប្ពាេះគយើងែឹងថា មិន

មមនប្បាក់គទ ជាអនកែគងក ើត្ ការគចេះែឹង គហើយ កន ុង ័ងគម

យុកែំែូង គភាេប្ទព មិនមមនជា ប្ែេព នន អំណាច គ េះគទ។ 

អំណាច មានប្ែេព កន ុងជំគនឿ ែូច ័ងគមវ សទូ បារាងំ

គ ា្ េះ កល តូ្-គលវ ីប្ ត័ ូ័  និោយថា ជំគនឿ គលើគមធាែ ់ជា ប្ែេព

នន អំណាចមួយ។ កន ុងទ័សនៈ ័ងគមវ សទូគនេះ េឺ ចង់ែង្ហា ញ ថា

អំណាច មិនមមន ជាវត្ថ ុគ េះគទ វាជា ការទាក់ទង នន័ងគម, 

ជា ពិគ័័ ជាទំ ក់ទំនងទល់មុខគ្នន  រវាង ែុេគលនឹងែុេគល។ 

ទីគនេះ គយើងមិនយក ទ័សនៈអំណាច ការទាក់ទង នន ័ងគម

មក័ិកា កន ុងជំគៅគ េះគទ គយើង ប្គ្នន់មត្ គលើកមផ្សនកមួយ នន

អំណាច មកជូន ជាមតិ្ ័ំរាែ់ អនកអាន យកវា គៅពិារ

ណា។ ប្ែធាន មែលគយើង គលើកយកមក អធិែាយ ទីគនេះ េឺ

អំណាច និង អាជាា ។ 

គយើងែឹងថា ប្េែ់ ការទំ ក់ទំនង, ការប្េែ័ងកត្់, ការសាត ែ់

ែង្ហគ ែ ់ឬ (អនុភាព) មានជា ធមាតា គៅកន ុង ប្េែ់័ងគម នន

មនុ័ស និង ័ងគម នន ័ត្វ មែលមាន ឋា នុប្កម។ ក៏ែមនត
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គយើង ័ងកត្គ ើញថា គៅកន ុង័ងគម នន័ត្វ វាគ្នា ន ការទំ ក់

ទំនង កន ុង គ័ចកត ីែញ្ញញ  ឬ ែង្ហក ែ់, ការសាត ែ់ ឪវាទ

(ឬអាជាញ ) រវាង គមនិងកូន។ គម ំុ្, គមប្័មាច, គមកគណត ៀរ មែល

គយើងនឹកសាា នថា ជា គម ែញ្ញញ  គៅគលើ  ំុ្, ប្័មាច, កគណត ៀរ កន ុង

័មបុ កគ េះ មិនមមនជា មែែែញ្ញញ  កន ុងនយយជា ‹គមែញ្ញញ ការ› 

ជា អនកែឹក ំ ឬ ជា អនក័គប្មចគ័ចកត ី ណាមួយគ េះ

គ ើយ គទាេះែី គមគ េះ ជា គគ្នលាំបាច់ កន ុងការរ័់គៅ កន ុង

័មបុ ក ក៏គោយ។ ការយក ័ងគម នន ័ត្វ ខាងគលើគនេះ មក

ប្ែែូចនឹង ័ ងគម នន មនុ័ស វា គ្នា ន យុត្ត ិការ គ េះគទ គប្ពាេះ ំុ្, 

ប្័មាច, កគណត ៀរ នីមួយៗ វាមានមុខ ទី រែ័វ់ា គៅតាម 

័ភាវេតិ្  ឥត្ាំបាច់ ទទួលែញ្ញញ អវ ីគ េះគ ើយ គប្ពាេះជា យនត

ការសារ សរ សក1 មែលជា ចាែធ់មាជាត្ ិនន ការគរៀែចំ ័ ងគម រែ័់

បាណ័ត្វគ េះ។ មត្គែើនិោយ អំពីពាកយ ‹ែញ្ញញ › េឺថា អនក

ទទួល ែញ្ញញ  អាចមាន អំណាច គធវ ើអវ ី គផ្សសងគទៀត្បាន ក៏ែ៉ាុមនត

គយើងគ ើញ អនកទទួលែញ្ញញ  យកគ័ចកត ីែង្ហក ែ់គ េះ គៅអនុវត្ត ិ 

ោ៉ា ងផ្សចិត្ផ្សចង់ ឥត្ប្ែមកកអវ ីគ េះគទ គប្ពាេះគេគជឿ គលើ ធមាា នុរែូ

ភាព ឬ ភាពប្ត្វូចាែ់ នន អំណាច រែ័់អនកែញ្ញញ ។ 

ការទំ ក់ទំនង នន អាជាញ គនេះ ជា ការែគងក ើត្ រែ័់មនុ័ស ័ំ

រាែ ់រកការគរៀែរយ នន ការរ័់គៅកន ុង័ងគម, ជា ត្កកកមា (ការ

                                                             
1 យនតការសារ សរ សក = Mécanisme physiologique។ 
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ែគងក ើត្) មួយ ែង្ហា ញ ឧត្តមភាព នន មនុ័ស គោយ គប្ែៀែ

គធៀែ គៅនឹង ័ ងគម័ត្វ។ ទ័សនវ សទូបារាងំ គ ា្ េះ គអែង្ហែត មូ

រាងំ ័រគ័រថា ការខុ័គ្នន  រវាង ័ ងគមមនុ័ស នឹង ័ ងគមសាវ  េឺ 

គេ ័គងកត្គ ើញថា គៅកន ុង រយៈកាល នន ការវ សវឌ្ឍន៏ មួយ នន 

័ងគម ទាងំពីរគនេះ មនុ័ស គទាេះែ ី គៅរកា ័ត្តភាព កន ុងការ

ទំ ក់ទំនង ជាអនុភាព (មែលមិនមែលមានជាសាថ ពរ) េឺជា 

័ត្វគលាកមួយ មែល អាចមាន ចំណងនឹងគ្នន  កន ុងការទំ ក់

ទំនង ជាអាជាញ ។ ការទំនងទំនង ជាអាជាញ គនេះ េឺ មនុ័ស ំគ្នន  

ែគងក ើត្គ ើង ប្េែ់័ណាឋ ន, ប្េែ់កំរ សត្ កន ុង គគ្នលែំណង រក

រគែៀែគរៀែរយ កន ុង័ងគម និង ជា ទិ័ភាព កន ុង ័កមាភាព

រមួ េឺ ការផ្សសគំ្នន  នូវ អំណាចនគោបាយ, អនុភាព ននសាធារ

ណៈជន និងចាែ់ ជាអាជាញ ។ 

កន ុង័មាគោេគនេះ គយើងអាចគធវ ើ អនុមាន បានថា មនុ័ស ជា

័ត្វគលាក មត្មួយេត់្ មែលអាច ជំទា័់នឹង ័ណាត ែ់ធាន ែ់

័ងគមមួយ មែលគេបាន គរៀែចំគ ើង។ គោយគហត្ុគនេះ មនុ័ស

មាន ក់ៗ មានលទធភាព យល់ប្ពម ឬ មិនយល់ប្ពម សាត ែ់ែង្ហគ ែ់

មនុ័សមាន ក់គទៀត្ ជាអនកែញ្ញញ ។ លទធភាពគនេះ ជា អាការៈ អធិ

ភាព រែ័់មនុ័ស គលើ័ត្វ ទាងំពួង ជា អាការៈ មានកន ុង ពូជ

ពងស នន មនុ័ស មែលជា ចាែ់ធមាជាត្ិ។ មត្មាន ័ងគមវ សទូ

មួយចំនួន គេយល់គ ើញថា កំលាងំបាយ, អាវុធ អាចែងខ ំ

មនុ័ស ឲសាត ែ់ែង្ហគ ែ់បាន ែូចគៅ ជំ ន់ មខា រប្កហម៖ ‹គធវ ើ
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តាមអញឬសាា ែ់› ែូច គលាក ហ នុ ម័ន (ជាអវ ី?) កាា ំងពូមក

ណា័់ គ្នត្ ់ គប្ែើ័ំែីគ ើង ័ុទធមត្ ោក់គខាន េះមខា រ ឲ មត្ចូល

ប្័កុ គយើង ប្គ្នន់ចង់ប្បាែ់ គលាក ហ នុ ម័ន ថា គែើ គលាក 

ពូមក គលាក មក ែរគទ័ គធើវការប្ែជំុ ជាសាធារណៈ ជាមួយ 

័ហេមន៏មខា រ គធវ ើកាពិភាកា ត្ទល់នឹងមខា រ ឲ័មខល នួ តាំង

អញ្ញ  ជា អនកកាា ហាន។ ័ហេមន៏មខា រ គៅ ែរគទ័ ធា ប្េែ់

មែែោ៉ា ង ចំគពាេះ័នត ិ័ុខ និង គ័ចកត ីនលាលន រូ កន ុងឋានៈ គលាក

ជា  យករែឋមស្រនត ី កុំមត្កាា ហាន កន ុង ែ ា យ អងគរកស រែ័់

គលាក។ 

ឯគទៀត្ កន ុង័ំែីគលាក រកាែ ់អនកគនេះអនកគ េះ ែំពាន គលើ

ចាែ ់គែើគលាក កាា ហាន គលាក មកនិោយ កន ុងវ សទយុ  និង ទូរទ

័ស គៅអាគមរ សកមតង ែូចគលាក បាននិោយ កន ុងែ ា យ

គលាក មតងលគមើល ប្បាកែ ជា័ហេមន៏មខា រ គេែត ឹង ឲអាជាញ ធ

រាែខ់ល នួគលាកោក់គខាន េះ ែូចគលាក និោយប្សាែ់ េឺ ‹មិនពី

មុខគទ េឺពីខាងគប្កាយខនង›។ ជាការធមាតា គលាក មាន អងគ

រកស ការពារគលាក ចំមណក អនកប្ែឆំងគលាក គៅ យ័

មុប្ទ គេមាន ចាែ់ការពារខល នួគេមែរ មិនមមន គេគ្នា ន គ័ច

កត ីកាា ហាន ឲគលាក ែំពានចាែ់ោក់គខាន េះគេគ េះគទ។ គលាក

យកកំលាងំបាយ ័មល ុត្ មត្មខា រគ្នន ឯងគទ មត្គលាក ខាា ច 

យួន កាត់្ែីឲយួនប្័ួលណា័់ គត្ើ មខា រណាមាន ក់ មែល មាន

មន័ិការជាត្ិ អាច គៅគជឿគលាកថាជា អនកគ ន័ហាជាត្ិ ? 
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ឩ ប  សៅ  ស ង្ហា   កា រ ពិ ភា ក្សា   ២ ០ ក្ស ក្សត ដា  ២ ០ ១ ២  

ប្ត្ ែ់ មកអធិែាយ អំព ីកំលាងំ អាចែងខ ំ មនុ័ស ឲសាត ែ់

ែង្ហគ ែ់បាន។ ទ័សនៈគនេះ មិនពិត្ជាប្ត្វូគ េះគ ើយ គប្ពាេះថា

គៅគពលណា អនកណាមាន ក់ គប្ែើកំលាងំ ័មល ុត្ ឲគេសាត ែ់ែង្ហគ ែ់

ខល នួ ែូចោ៉ា ង រហូត្គៅែល់ ័មាា ែ់គេ គែើ គេមិនគធវ ើតាម

ខល នួ កន ុងលកខណៈគនេះ គេមិនទុក កំលាងំគ េះ ជាអំណាច គ េះ

គទ គេអាច និោយគទៀត្ថា អនកគ េះ គ្នា នអំណាច ឬ បាត្់

អំណាច គៅវ សញគទ គប្ពាេះ ការទំ ក់ទំនង តាមផ្សល វូអំណាច េឺ

ប្ត្វូមាន ការយល់ប្ពមគៅវ សញគៅមក រវាង អនកែញ្ញញ នឹង អនក

អនុវត្ត ិ។ ចំមណក ការគប្ែើកំលាងំ េឺមាន មត្ ការែងខ ិត្ែងខ ំ ពី

័ំណាក ់ អនកមានកមាា ំង ័ំរាែ់គគ្នលែំណងខល នួ មត្ែ៉ាុគណាណ េះ។ 

កន ុងចំណុចគនេះគហើយ មែលគេអាច ឲភាព ខុ័គ្នន  រវាង កំលាងំ 

និង អំណាច។ គោយគហត្ុគនេះ គយើងអាច ែញ្ញច ក់ែល ់ ប្ែជា

ពលរែឋមខា រ គអាយបានប្ជាែថា អនកែឹក ំ គៅេន ំគពញ

ែចច ុែបនន  គ្នា នអំណាចអវ ីគ េះគទ េឺមានមត្ កមាា ំងនិគប្គ្នេះ ័ំ

រាែ ់ ផ្សលប្ែគោជន៏គេមត្ែ៉ាុគណាណ េះ។ កមាា ំងគនេះ គ្នា នចាែ់ ជា

អាជាញ គ េះគទ រមួគ័ចកត ីមក េឺគ្នា ន ធមាា នុរែូភាព គ េះឯង៕ 

 


