ឧ ប រៅ ស ង្ហា

ទ ស្ស ន វិ ស្័ យ ឆ្នាំ ២ ០ ១ ៨

មាតិការររឿង
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ទស្សនវិស្័យ ឆ្នាំ ២០១៨

ទ ស្ស ន វិ ស្័ យ ឆ្នាំ ២ ០ ១ ៨
ការរាំលក
ឹ ទៅ អតីតកាល នទោតបនន1

សបើស ើង ស្វ ើការរំលឹកសៅឆ្នាំ ២០១៣ ស ើងស ើញថា សៅសេលស
លទ្ធិប្បជា្ិបសត យ ជា

ថាភូ ត (authentique) គាំប្ទ្ គណបកសសសគង្ហរោះជាតិ ដែល

អាច ឲ គណបកស សនោះ ទ្ទ្ួ លបាននូ វ សជាគជ័

មិនអាច ប្បដកកបាន កនុងការសបាោះ

សឆ្នត។ ជវនៈ ឬ សន្ុោះ សនោះ បសងក ើត ជា សនល
ូ ននកមាលាំង នសោបា
ប្ក ុម អន ក

ោះ មានសកើត កមាលាំង

គឺ អតថ ិភាេ នន

ាំ ែ៍ទ្ុកចិតត (leadership) សាំរាប់ គណបកស ដែល មាន រ ូប សោក សម រងសី

និង កឹម សុខា ជា អវតា នន កមាលាំង គណបកស ផង និង អន កប្បជា្ិបសត យ ផង គឺ
ថា វា ែូ ចជា មាន ឧទ្័ ភាេ (émergence) នូ វ ថាមវ ័នត នន ជ័ ជាំនោះ អាចមាន
បាន របស់ កមាលាំង កុសល (bien) សលើ អកុសល (mal) ដែល

ាំ ឲ ប្បជាេលរែឋ ដមែ រ មាន

សសចកត ីសងឃឹម សលើ គណបកសសសគង្ហរោះជាតិ ទ្ុក ជា គណបកស ឆ្លស់អាំណាចែឹក
បថ (alternance) សាំរាប់ ែឹក
ល នន ប ា ត់នសោបា

ាំ ឬ សទ្វ

ាំជាតិ។ អបរ ូប (ដប្បដបល ករ ូបមុសេីប្បប្កតីសែើម) កសប្មា

របស់ គណបកសសសគង្ហរោះជាតិ សប្កា េី ការសបាោះសឆ្នត

ាំ ឲ

មាាស់សឆ្នត សមើល ដលងស ើញ នូ វ សគលជាំហរ គណបកស ដែល មល ួនសបាោះសឆ្នតសអា ។
អបរ ូប សនោះ ស្វ ើ កនុង

ម វបប្ម៍សនា

គែនសគលការណ៍ ចាស់ោស់ ដែល

មាន អាការ ជា ការសុាំចាញ់ របស់ អន កសមោ
សមុកស្មែញ បដនថ ម កនុង ជី វ ិតភាេនសោបា
អកុសល ប្តូវ នឹង មុស ថវីសបើ
នន ែាំសណាោះប្ស្ម
មាន អ

ាំគន

ក

ចាំស

ាំ សអា

ោះ អន កខាលាំង បសងក ើត បរ ិោកាស

គឺ ការោ ឡាំគន នូ វ កុសល នឹង

កយ «រកោ សនត ិភាេ» មកស្វ ើ ជា សគលសៅ

វ ិបតត ិ នសោបា ។ ប ា ត់ នសោបា

្ិបសត យ កនុង ជួ រ អន កែឹក

ភាន់ប្ចឡាំ សនោះ

ាំបសងក ើត សអា

ាំ គណបកសសសគង្ហរោះជាតិ៖ មានក់ៗ ដសវ ង

រក ប្បសោជន៍ ផ្ទាល់មល ួន ែូ ចោ៉ាង ទ្សងវ ើរក ការទាក់ទ្ង របស់ សោក សម រងសី ជាមួ
សោក ហុន ដសន គឺ ជា កិចាសសៀនមសមៀន (isolé dans son coin) គែន សែើម គែន
ចុង សហើ
ផង សប្

សៅសេល ដែល វា ជាំេប់ គែន នរណា ែឹងចាស់េិត ថា មកេី សហតុអវី ស
ោះ រ ូបភាេ មិតតភាេ ជា គូ សសន ហ៍នសោបា

ោះ

សោក ទា ាំងេីរ វា សសា ើរ ដត គែន

នរណា មានក់សជឿបាន ថា វា អាច សប្បោះ ឆ្ប់ រហ័ស បាន ែូ សចន ោះ។

1

នសវាតបនន = Récent។

ឧប សៅ សង្ហា
២០ មករា ២០១៦
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សទ្ើបដត កនល ងផុតសៅ ទ្ុក ស្មនម អវ ិជជ មាន បិទ្ជិត នូ វ ទ្សសនវ ិ

ឆ្នាំ ២០១៥ ដែល
ស័

នន អ

ស័

ជា

គត ប្បសសើរ សាំរាប់ ប្បជាជាតិដមែ រ។ សគអាចទ្ុក ជា ឆ្នាំ សមុកស្មែញ ប្គប់ វ ិ
េិសសស កនុង វ ិស័

ប្េឹតតិការណ៍

សសរ ីភាេ សិទ្ធិមនុសស និង នសោបា

សតតៗ ជាសប្ចើន ជា ស្មនម ែូ ចោ៉ាង ការវា

គណបកសសសគង្ហរោះជាតិ េីសាំណាក់ ជន

ដែល

មាន

អន កតាំណាងរាគសត េីររ ូប នន

ល ការហូ ត ែាំដណង សោក កឹម សុខា ការែក

សមាជិកភាេ ជា តាំណាងរាគសត សោក សម រងសី ការចាប់ សកមែ ជន នសោបា

និង

សមាជិកសភា សោក ហុង សុម ហួ រ ដាក់ េនធ

គរ ជសមាលោះែី្លី ចាស់ ថែី គែនែាំសណាោះ

ប្ស្ម

សនោះ សកើតសឡើង ប្តួ តគន បដនថ ម សលើ

បញ្ហាប្េាំដែន ។ល។ ប្េឹតតិការណ៍ ទា ាំងឡា

វ ិបតត ិ ចាស់ ដែល មាន សកើតសឡើង តាាំង េី ឆ្នាំ ១៩៩៣ មកសមល ោះ េូ ន ែូ ចជាគាំនរ សាំរាម
ទ្ុកសចាល ជួ នកាល
កល ិន សអុ

នន បញ្ហា

ាំគន ប្គបបិទ្ ោក់ បាន ដត មួ
ភា

សេញ បរ ិោកាស

រ ៈ ស្វ ើ ជា ែាំសណាោះប្ស្ម

ាំ បនថ ប់ នូ វ ែសងា ើម នន លទ្ធិប្បជា្ិប

សត យ ដែល ប្បជាជាតិដមែ រ ប្តូវការ ជា ចាាំបាច់ សាំរាប់ សដាោះប្ស្ម

ប្គប់ បញ្ហា

អារមែ ណ៍ ឯកភាេជាតិ។ ដត ឯកភាេជាតិ សនោះ មិនដមន ជា ចិតត
(pensée unique) សប្
សដាោះប្ស្ម

ោះ ែាំសណាោះប្ស្ម

កនុង

ការ ដបបដតមួ

វា មាន វ ិ្ីស្មគសត ជា សប្ចើន សាំរាប់

អាប្ស័ សហតុសនោះ ប្តូវមាន ការេិភោស្ម ជា ជាំសៅ រវាង ប្គប់

កនុង សងរ មជាតិ សែើមបី រក ែាំសណាោះប្ស្ម

ដត

កវា មក
ែការ សៅ

ណា ដែល វា អាចសអា ផលលអ ។

ទស្សនវិស្័យ ស្ាំរាប់ ឆ្នាំ ២០១៨

មិនស្លោះ» ជា សគលវ ិ្ី (démarche) ថែី កនុង សគលសៅ ចាស់ របស់

«មិនស្ល ើ

គណបកសសសគង្ហរោះជាតិ សាំរាប់ ឆ្នាំ ២០១៦ គឺ បតរូ អន ក ែឹក

ាំសៅ ឆ្នាំ ២០១៨ តាម ការ

សបាោះសឆ្នត។ តាម សាំែី សោក កឹម សុខា សៅ កនុង សគលវ ិ្ី ថែី សនោះ មាន ដបងដចក ជា
បី ែាំណាក់កាល៖ សែើរ សៅរក ការសបាោះសឆ្នត - សែើមបី ឈ្ន ោះ - សែើមបី ែឹក

ាំ ជាតិ។ សែើមបី

ស្វ ើ ឲ បាន សាំសរច នូ វ សគលសៅ សនោះ សោក កឹម សុខា ដថលងថា គណបកស សោក សប្បើ
ុទ្ធស្មគសត «មិនស្ល ើ -មិនស្លោះ» សហើ

សមាជិក គណបកស និមួ ៗ ប្តូវ ប្បមូ លផតុាំ

ថាមេល ស្វ ើ កិចាការអវ ី ដែលមល ួន ប្តូវស្វ ើ។
ក សគលវ ិ្ី សនោះ មក សសងក តសមើល ស ើង

សបើស ើង
ដមល ង មួ

សហើ

ល់ ថា ជា

ុទ្ធស្មគសត ែ៍ ច

វា ែូ ច ជា ទ្នា ប (démarche craintive) មាន បែិវាទ្កមែ

(contradiction) នឹង បចា ័ ភាេ (logique) នន សកមែ ភាេ របស់ គណបកស
នសោបា

គឺ ស្វ ើ ការេិភោស្ម ជាជាំសៅ ជាមួ

ឧប សៅ សង្ហា
២០ មករា ២០១៦

គូ ប្បកួ ត។ ការេិភោស្ម ជា ជាំសៅ គឺ
3
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ទស្សនវិស្័យ ឆ្នាំ ២០១៨

ចាាំបាច់ ប្តូវមាន ចសមល ើ

និង ជសមាលោះមតិ ជា អហិងោ គឺថា ការេិភោស្ម អញ្ញ ថាភាេ

(débat contradictoire) សែើមបី រាវរក ការេិត ជូ ន ែល់ប្បជាេលរែឋ ឲ គត់ បាន ែឹង
ចាស់ោស់ សប្

ោះ គត់ ជា មាាស់សឆ្នត អាច ឲ គត់ មាន លទ្ធភាេ សបាោះសឆ្នត

សតិសមបជញ្ញ ៈ សប្ជើសសរ ីស អន កែឹក

ប្បកបសដា

គឺ ជា ផលវ ិបាក សកើត សចញមក េី
តៗគន ជាសប្ចើន របស់ អន កែឹក

ាំ។ ស ើង

ល់ស ញ
ើ ថា

ទ្
ុ ធ ស្មគសត សនោះ

ុទ្ធ វ ិ្ី ភាន់ប្ចឡាំ សហើ និង ការសសប្មច មុស ប្តួ

ាំ គណបកស សសគង្ហរោះជាតិ សប្កា េី ការសបាោះសឆ្នត

២០១៣ ែូ ចោ៉ាង ៖ ចូ ល រែឋ សភា សែើមបី សតអី, វបប្ម៍សនា

គែន សគលការណ៍ សែើមបី

រកសុម ជា អាថិ។ មកែល់សេលសនោះ គណបកសសសគង្ហរោះជាតិ កាំេុង ទ្ទ្ួ លរង នូ វ ផល
វ ិបាក នន ទ្សងវ ើ ភាន់ប្ចឡាំ របស់ អន កែឹក

ាំ មល ួន គឺថា ប្គប់ ទ្សងវ ើ ណា ដែល គែន ភាេ

ជាប់ោប់ នឹង សគលសៅ វា ដតងដត ហុច លទ្ធ ផល អវ ិជជ មាន ែូ សចន ោះ ស
គែនសោបល់ ជា សមសរៀន អវ ី សាំរាប់ អន កែឹក

សៅទ្ីសនោះ ស ើង
ជាតិ ស

ោះសឡើ

សប្

ោះ ស ើង

រសបៀបស្វ ើ (pratique)
នឹងគន សប្

ោះឯង។

ាំ គណបកសសសគង្ហរោះ

ល់ ថា គតិបណឌិត (idéal) វា ជួ នកាល ជា សប្តូវ នឹង

ែូ ចជា អន កចង់បាន និង អន កស្វ ើ ជួ នកាល អាច មាន ជសមាលោះ

ោះ អន កចង់បាន ជា អន កគាំនិតនិ ម រ ីឯ អន កស្វ ើ វ ិញ ជា អន កការណ៍និ ម

(pragmatiste) ដតង ដត ជួ ប ឧបសគរ ប្គប់ ដបបោ៉ាង កនុងកិចាការ របស់មល ួន ដែល
កាំេុងស្វ ើ មិនអាច បាំសេញចិតត ឆ្ប់ រហ័ស ែល់ អន ក ចង់បាន។ ស ើង ែឹង ថា កតាត
សេលសវោ

មាន ស្មរៈ សាំខាន់ កនុង ការអនុវតត ន៍ គាំសរាង អវ ីមួ

មាន ចុង (début et fin) របស់ វា សហើ

ដែល វា មាន

សែើម

គាំសរាង និមួ ៗ ដតងដត មាន គតិបណឌិត

ដែល ជាតនមល របស់ វា។ អាប្ស័ សហតុសនោះ អន កស្វ ើ ប្តូវ ចាាំបាច់ សផ្ទតតគាំនិត ជានិចា សៅ
សលើ គតិបណឌិត ដែល មាន ដចង ចាស់ោស់ សៅ កនុង នីតិ វ ិ្ី នន គាំសរាង (procédure
du projet) ដែល មល ួន

កមក ប្បតិបតត ិ តាម សគលវ ិ្ី នន ការអនុវតត ន៍ (processus

d’application) របស់ មល ួន។ ការបាត់ ចកខុ វ ិស័
វសងវ ង ទ្ិស ស
សបើ ស ើង

សលើ គតិបណឌិត គឺ អាច

ាំសអា

ោះឯង។
ក សគលវ ិ្ី ថែី នន គណបកសសសគង្ហរោះជាតិ មក ប្បែូ ច នឹង គាំនិត របស់

ស ើង ខាងសលើសនោះ ស ើង ស ើញថា គតិបណឌិត របស់ សសគង្ហរោះជាតិ គឺ ការបតរូ អន កែឹក
បចចុបបនន ដែល ជា សគលសៅ ចាស់ សហើ

ាំ

សគលវ ិ្ីថែី ដែល ជា សគលវ ិ្ី នន ការអនុ

វតត ន៍ គឺ មិនស្ល ើ -មិនស្លោះ។ តាមេិត សគលវ ិ្ី ថែី សនោះ គណបកសសសគង្ហរោះជាតិ បាន
កមក អនុវតត ន៍ រ ួចសហើ

ឆ្នាំ ២០១៣-២០១៤។ ែូ សចន ោះ

២០១៦ គឺ ស្មថនភាេ ែូ ចដែលបានស្វ ើរ ួចមកសហើ

សគលវ ិ្ី

(statu quo) ដែល

សាំរាប់ឆ្នាំ
ាំ សលើក ជា

សាំណួរ ថា សតើ គណបកសសសគង្ហរោះជាតិ មានអវ ី ថែី សែើមបី រំសលើង ស្មថនភាេ ជា សប្គោះថានក់
ែល់ ជាតិ ឬ ប្បឈ្រមុមនឹង ថាវរភាេ (ភាេមិនដែលដប្បប្បួ ល) របស់ គណបកសប្បជា
ជន ដែល សគ សប្បើ ប្គប់ មស្ោបា
ឧប សៅ សង្ហា
២០ មករា ២០១៦

សែើមបី រកោអាំណាច ? សៅកនុង ឆ្នាំ ២០១៥ គណ
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បកសសសគង្ហរោះជាតិ សែើរ ថ រហូ ត សៅចាំស
សាំណាក់អាជាា្រ ឬ ប្ក ុម អ
្លន

ន ប៉ាោះ

ោះ ប្គប់ការ្លន

ន មក សលើ មល ួន េី

មិក រណប គណបកសកាន់អាំណាច សទាោះបី ការ

ល់ ែល់ និមិតតរ ូប នន តនមល គណបកស ដែល មានរ ូប សោក សម រងសី

និង កឹម សុខា ជា តាំណាង ក៍សដា ។ ដមស ប្កហម ដែល ជា ដមស គូ ស ជា កាំ រ ិត មណឌ សាំ
រាប់ ការ

រ អ្ិបសត យភាេ និង កិតតិ ស របស់ គណបកស ប្តូវ បាន េួ កអន ក កាន់

អាំណាច ប្បមាថ គែនរញ់រា ដតគែន ប្បតិកមែ ណាមួ
មាប្ត នឹង ទ្សងវ ើ បាំ
ោ៉ាង

ន អ ុតត ស

ុទ្ធស្មគសត មិនស្ល ើ

កនុង ស្មថនភាេ ទាល់ប្ចក
អន កែឹង

ដបរ ជា បសញ្ជ ៀល សាំែី សែើមបី រកសុម ែូ ច

ោះសឡើ

-មិនស្លោះ។ ដត ការេិត

ុទ្ធស្មគសត សនោះ វា ជា ចសមល ើ

ដតប៉ាុសណា
ណ ោះ។ មោ៉ា ងវ ិញសទ្ៀត

ាំ គណបកសសសគង្ហរោះជាតិ

សៅ

ុទ្ធស្មគសត សនោះ សាំរាប់ដតេួ ក

ាំ គន សែក ស្ល ៀត សុី អតថ ប្បសោជន៍ ប្គប់ ដបប

ោ៉ាង ដែល េួ ក អន កកាន់អាំណាច សគ ផតល់សអា
កាំបាាំង កត ី។ រាល់

ថួ នលែ ម (adéquate) ឬ សមា

ុទ្ធស្មគសត នសោបា

សដា

ណា ដែល

សចញមុម កត ី ឬ សដា
មាន

ជាប់

ប្បសោជន៍ របស់បុគរល សទាោះបី វា មានតិចតួ ច កត ី គឺ មិន ូ រសឡើ
មវ កស់ ្ែោះ ែល់ គណបកសនសោបា

អាថ៌

ជាមួ

អតថ

នឹងស្វ ើ សអា

ប្ក

ជា េុាំខាន ឧទាហរណ៍ ថែីៗសនោះ កនុងចាំសណាម

ឧទាហរណ៍ ជាសប្ចើន គឺ សមាជិក របស់ គណបកសសសគង្ហរោះជាតិ សៅកនុង គ.ជ.ប.2

ាំ គន

សបាោះសឆ្នត សប្ជើសតាាំង សបកខ ជន អគរ សលខា្ិការ គ.ជ.ប. ផ្ុ េី ការចង់បាន របស់
គណបកស។ សទាោះបី សោក កឹម សុខា មាំជួសជុល ទ្សងវ ើ លោ ឬ មិនសមសហតុ សនោះ តាម
សាំែី និោ សៅកាន់ ប្បជាជន ជា អន កគាំប្ទ្ គណបកស ថា កុាំឲ ទ្ុកចិតត សៅសលើ គ.ជ.
ប. សេក ក៍សដា

ក៍េុាំអាច បាំភលឺ នូ វ សគលជាំហារ គណបកស បានស

វ ិញ មាន ដត បដនថ ម នូ វ ការមិនចាស់ោស់ សប្
បកស

ក វា មកស្វ ើ ជា សជាគជ័

ោះដែរ ផ្ុ សៅ

ោះ កាំសណើត គ.ជ.ប. ថែី សនោះ ដែល គណ

សកើតមក េី វបប្ម៍សនា

របស់មល ួន ជាមួ

គណ

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

វ

វ ែល់ អន កគាំប្ទ្មល ួន កុាំ សអា

ទ្ុកចិតត សេក សតើ សោក កឹម សុខា មាន

ែាំសណាោះ ប្ស្ម ដបប ណាសៅ សាំរាប់ ការសបាោះសឆ្នត

ឆ្នាំ ២០១៧-១៨ សអា

វាមាន

លកខ ណៈ ប្បជា្ិបសត យ េិត ?
ប្បាកែ ណាស់ ែូ ច សោក កឹម សុខា គត់ ដថលង ថា គណបកសសសគង្ហរោះជាតិ ជា គណ
បកស ដែល ប្បជាេលរែឋ ដមែ រ មាន សសចកត ីសងឃឹម សប្ចើន ជាងសគ ដត ចាំស

ោះស ើង សមើល

ស ើញ ថា សសចកត ីសងឃឹម ស

ាំ សអា

ោះ ជា សសចកត ីសងឃឹម គែនជសប្មើស ដែល

ប្បជា

េលរែឋ សបាោះសឆ្នត ប្គន់ដត សាំរាប់ សបាោះបង់អវី ដែល សទ្ើសដទ្ង ឬ សបាោះសឆ្នត អបសទ្ស
(vote exutoire) ដែល គណបកសសសគង្ហរោះជាតិ េុាំ អាច ស្ល ៀត ទ្ុក វា ជា កមាលាំង
2

គ.ជ.ប.= គណកមាែ្ិការជាតិសរៀបចាំការសបាោះសឆ្នត។

ឧប សៅ សង្ហា
២០ មករា ២០១៦
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នសោបា

រ ជ័ ជាំនោះ របស់ មល ួន បាន ស

សាំរាប់ ការ

សៅកនុង ឆ្នាំ ២០១៣៖

ោះសឡើ

ែូ ច មាន សកើតសឡើង

កយ សស្មលក ដប្សកថា «ែូ រ ឬ មិនែូ រ» វា សថ ិត សៅកនុង សតិ

របស់ មាាស់សឆ្នត មិន អាច ស្មបសូ នយ សៅបានស

ោះសឡើ

ប្ស្មប់ដត ឥឡូវ សចញ

កយ

សស្មលក ថែី «មិនស្ល ើ -មិនស្លោះ»។ ស ើង ចង់សួរសៅ សោក កឹម សុខា ថា សតើ គត់
មាន បាំណង សអា
សអា

អន ករងសប្គោះ សែកចាាំ ដត សបាោះសឆ្នត កនុង ជីវភាេ អតត ខាត់ សាំរាប់

គត់ និង បកសេួ ក បានទ្ទ្ួ ល សបៀវតស និង អតថ ប្បសោជន៍ជា សមាារៈ កនុង ឋា

នៈ ជា តាំណាងរាគសត ស

ោះឫ ? តាម េិត

កយសស្មលក សនោះ ជា ស្មរ សផាើរ សៅ េួ ក អន ក

កាន់អាំណាច សែើមបី សុាំសុម ដត ប៉ាុសណា
ណ ោះ សហើ

សែកចាាំ សបាោះសឆ្នត សាំរាប់ លាំអ របប

ែូ ច សោក កឹម សុខា គត់ អនា ង សុាំ កុាំ សអា

អន កគាំប្ទ្ គណបកស ឈ្ប់ រ ិោះគន់ តាម

កាំហឹង ែល់ េួ ក អន កកាន់អាំណាច សប្

ោះ គត់ ខាលច សោក ហុន ដសន សចាទ្ ប្បកាន់

គត់ ថា មិនសចោះ អប់រំ សកមែ ជន គណបកស ែូ ច សោក ហុន ដសន ធ្លលប់សចាទ្ ប្បកាន់
សោក សម រងសី ថា ចរចារ ដតស្ល ៀត ជាន់សជើង។។ ែូ សចន ោះ សគលវ ិ្ី ថែី សាំ
រាប់ ឆ្នាំ ២០១៦ ជា អាការៈសប្ត (simulacre) សាំរាប់ ដតសបាោះសឆ្នត សិន សហើ
របស់ អន កែឹក

គន គិត ជាថែី ។ រ ួម សសចកត ី មក ទ្សសវ ិស័
រាប់ ឆ្នាំ ២០១៦ គឺ គែន អវ ី ែូ រ ស
សបើ េួ ក អស់សោក ទា ាំងស

ោះសឡើ

ាំ

ាំ គណបកសសសគង្ហរោះជាតិ សាំ

សហើ នឹង បនត រហូ ត ែល់ ឆ្នាំ២០១៨

ោះ សចោះ ប្គប់ប្គង ការរក សសចកត ីសុម ជាមួ

ដសន ឬ សោក សម រងសី គត់ ល់ ប្សប នឹង

សោក ហុន

ុទ្ធ វ ិ្ី «មិនស្ល ើ -មិនស្លោះ» ឬ

សោក ហុន ដសន គត់ រកោអារមែ ណ៍ លអ របស់ គត់ បាន។ ែូ សចន ោះ អន កែឹក
សសគង្ហរោះជាតិ មិនដមន ជា មាាស់ នន

សូ ម

ុទ្ធស្មគសត របស់មល ួន សប្

ាំ គណបកស

ោះ វា រំេឹង សៅសលើ កតាត

សប្តែូ ចោ៉ាង កតាត សោកហុន ដសន និង សោក សម រងសី ដែល កាំេុង រស់ សៅ សប្ត
ប្បសទ្ស សហើ

ប្បឹង

ស្វ ើសកមែ ភាេ ប្គប់ដបបោ៉ាង សែើមបី ឲមល ួន សៅមាន ឥទ្ធិេល

សលើ ប្ក ុម អន កែឹក

ាំ។ សគែឹង ថា កតាត នន អ

សម រងសី

សហការ ី សស្មែោះប្តង់នឹងគត់

ាំ សអា

គត នសោបា

អងរ ឺអដងរ របស់ សោក

ាំគន ដសវ ង រកសុម សរៀងៗមល ួន សប្

គែន ការទ្ុកចិតត ឬ គែន សសចកត ីរាប់អាន សលើសោក កឹម សុខា សប្

ោះ េួ ក សនោះ

ស ើញ ថា សោក កឹម សុខា គែន ្មាែនុរ ូប និងគុណសមបតត ិ សាំរាប់ ែឹក
ស

ោះ សឡើ ។ រស្មប់ (malaise) សនោះ

ាំសអា

ោះ
ល់

ាំ គណបកស

លទ្ធវតថុ (chose acquise) សកើតេីកមាលាំង

រ ួម នន អន កប្បជា្ិបសត យនិ ម សែើមបី បសងក ើត គណបកសសសគង្ហរោះជាតិ កាំេុង រោ
បនត ិចមត ងៗ សបើកឪកាសសអា

េួ ក អន កកាន់អាំណាច សគស្ល ៀត ទាញ ក ប្បសោជន៍

បាន ោ៉ាង ង្ហ ប្សួ ល បាំផុត។ «មិនស្ល ើ -មិនស្លោះ» មិនេិត ជា កមាលាំង មាន ប្បសី
ទ្ធិភាេ ស

ោះសឡើ

បកសសសគង្ហរោះជាតិ

សប្

ោះ ជា មស្ោបា

ដែល េួ ក អន កកាន់អាំណាច សគ ចង់ ឲ គណ

កវា មក សប្បើ សែើមបី ទ្ុក សេលសវោ បដនថ ម សែើមបី ឲ េួ កសគ

េប្ងឹង អាំណាច របស់សគ។ ទ្ឡថៈភាេ (solidité) នន អាំណាច សនោះឯង ដែល ជា កមាលាំង
ឧប សៅ សង្ហា
២០ មករា ២០១៦
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រសរ ីការ

ទស្សនវិស្័យ ឆ្នាំ ២០១៨

ទាញ ក បាន ឬ បនោប (neutraliser) សមាជិក ថានក់ែឹក
ដែល កាំេុង ចាប់សផតើម មាន រ ួចសហើ

ាំ គណបកសសសគង្ហរោះជាតិ

ឧទាហរណ៍ ែូ ច បាន ជាំរាប ខាងសលើ គឺ លទ្ធ

ផល នន ការ សបាោះសឆ្នតសប្ជើសសរ ីស អងរ សលខា្ិការ នន គ.ជ.ប.ថែីៗ សនោះសហើ ការណ៍
ដបបសនោះ នឹងមានសកើតបនត ដថមសទ្ៀត េី សេលសនោះ រហូ តែល់ ឆ្នាំ ២០១៨ ែូ ច មាន
សៅកនុង សម័

រលាំ ននគណបកសហវុនសុីបុិច ស

ោះឯង។ រ ួមសសចកត ី មក សគលវ ិ្ី «មិន

ស្ល ើ -មិនស្លោះ» ជាសសចកត ីភាន់គាំនិត (illusion) សាំរាប់ អន កទ្ុនសមោ

កមក អនុ

វតត ន៍ ចង់បាំភាន់ (illusoire) សែើមបីោក់បាាំង នូ វទ្ុេវលភាេ របស់មល ួន ដតប៉ាុសណា
ណ ោះ។ គណ
បកសសសគង្ហរោះជាតិ អាច មាន សគលវ ិ្ី ប្បសសើរ ជាង សគល វ ិ្ី «មិនស្ល ើ
សប្

ោះមល ួន សៅមាន សកាតនុេល សបើ អន កែឹក

-មិនស្លោះ»

ាំ សៅ មាន សសចកត ី កាលហាន បាំសេញ តួ

ទ្ី របស់មល ួន ជា អន កប្បឆ្ាំង េិតប្បាកែ សៅកនុង អារមែ ណ៍ ជា អន កប្បជា្ិបសត
យនិ ម លោះបង់ ប្បសោជន៍បុគរល ឬ បកសេួ កអញ។ សោក កឹម សុខា គត់ ធ្លលប់សប្បើ
កយ សស្មលក ែ៍លអ របស់ គត់ ថា «ខាលច ឃ្លលន សលល» សហើ
បចចុបបនន ភាេ របស់ អន កែឹក

ឧប សៅ សង្ហា
២០ មករា ២០១៦

កយ សស្មលក សនោះឯង វា ជា

ាំ គណបកសសសគង្ហរោះជាតិ៕៚
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