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អំណាច ជា អវ ី ?

Général Ith Soun et moi

អំណាចមិនមមន ជាវត្ថុ មែលគេអាច មែងមចក ជាប្ែគេទ
មែែគនេះ មែែគ
គ

េះឥត្មាន គ

េះបានគ

េះគ ើយ ឬ អន កគនេះមាន ឬ អន ក

េះគទ។ មត្េំនិត្ទុក អំណាច ជាវត្ថុគនេះ ប្ត្ូវគេ

យកមកគប្ែើ កនុងនីត្ិសាធារណៈ គែើមបី មែងមចក រវាង អំណាច
ស យ័ុី វល
ស និង ឯកជន ឬ កនុង ភាសារនគោបាយ
រែឋ នឹង វ័យ
នន គទ័ធម៌ ែូ ចគេ គប្ែើពាកយ ័ំរាែ់មែងមចក អំណាចនីត្ិ
ែញ្ញ ត្ត ិ, នីត្ិប្ែត្ិែត្ត ិ និង ត្ុលាការ។
គយើងែឹងថា អន កប្បាជញ័ងគ មទួ គៅ ប្ត្ូវគ្នន

ំគ្នន ប្ានគាល

នូ វ េំនិត្ គប្ែើពាកយគប្ែៀែគធៀែ និង សារាជាត្ិនិយម នន
ពាកយអំណាច។ ឧទាហរណ៏ ែូ ចគេ ទមាាែ់និោយថា អំណាច
ស
ទឹកប្បាក់ ឬ អំណាចវទាសាស្រ
័ត ជាជាង និោយឲចំថា អំណាច
ស
គ័ែឋ ី ឬ អំណាច អន កប្បាជញវទាសាស្រ
័ត។ មា៉ា ងគទៀត្ អវ ីជាសារ
ជាត្ិនិយម នន ពាកយអំណាច គោយឥត្យកវា មកនិោយ
ស
កនុង ប្ែពយនធ នន ការទាក់ទងគ្នន គៅវញគៅមក
និង ែរ សការណ៏

ឩ ប សៅ ស ង្ហា

កា រ ពិ ភា ក្សា

២ ០ ក្ស ក្សត ដា ២ ០ ១ ២
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នន ប្ែវត្ត ិសាស្រ័ត មែល ជា ប្ែវត្ត ិការណ៏ រែ័់ អត្ថ ន៏យ នន ពាកយ
មែលគលើយកមក និោយ ខាងគលើគនេះ។
ពិត្មមនមត្គយើងអាចែឹងថា ប្បាក់ វាមាន អំណាច គៅគលើផ្សារ
គ័ែឋ កិចច មត្វាគ្នាន ឥត្ទធ ិពល អវ ីទា ំងអ័់គៅគលើ ័មរេូ មិ នន
ស
វទាសាស្រ
័ត ឬ កនុង ័ងគ ម យុកែំែូង គប្ពាេះគយើងែឹងថា មិន
មមនប្បាក់គទ ជាអន កែគងក ើត្ ការគចេះែឹង គហើយ កនុង ័ងគ ម
យុកែំែូង គភាេប្ទព មិនមមនជា ប្ែេព នន អំណាច គ
អំណាច

មានប្ែេព

កនុងជំគនឿ ែូ ច

័ងគ ម វទូស

េះគទ។
បារាំង

គ្ាេះ កល ូត្-គលវ ី ប្័ត ័
ូ និោយថា ជំគនឿ គលើគមធា ែ់ ជា ប្ែេព
នន អំណាចមួ យ។ កនុងទ័សនៈ ័ងគ ម វទូស គនេះ េឺ ចង់ែង្ហាញ ថា
អំណាច មិនមមន ជាវត្ថុគ
ជា ពិគ័័ ជាទំ

េះគទ វាជា ការទាក់ទង នន័ងគ ម,

ក់ទំនងទល់មុខគ្នន រវាង ែុេគលនឹងែុេគល។

ទីគនេះ គយើងមិនយក ទ័សនៈអំណាច ការទាក់ទង នន ័ងគ ម
មក័ិកា កនុងជំគៅគ

េះគទ គយើង ប្គ្នន់មត្ គលើកមផ្សន កមួ យ នន

អំណាច មកជូ ន ជាមត្ិ ័ំរាែ់ អន កអាន យកវា គៅពិារ
ណា។ ប្ែធាន មែលគយើង គលើកយកមក អធិែាយ ទីគនេះ េឺ
អំណាច និង អាជាា។
គយើងែឹងថា ប្េែ់ ការទំ

ក់ទំនង, ការប្េែ័ងក ត្់, ការសាតែ់

ែង្ហគែ់ ឬ (អនុភាព) មានជា ធមា តា គៅកនុង ប្េែ់័ងគ ម នន
មនុ័ស និង ័ងគ ម នន ័ត្វ មែលមាន ឋា

នុប្កម។ ក៏ែមនត

ឩ ប សៅ ស ង្ហា

២ ០ ក្ស ក្សត ដា ២ ០ ១ ២

កា រ ពិ ភា ក្សា
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គយើង ័ងក ត្គ ើញថា គៅកនុង័ងគ ម នន័ត្វ វាគ្នាន ការទំ
ទំនង

កនុង

គ័ចកត ីែញ្ញញ

ឬ

ែង្ហកែ់,

ការសាតែ់

ក់

ឪវាទ

(ឬអាជាញ) រវាង គមនិងកូ ន។ គម ្ ុ ំ, គមប្័មាច, គមកគណតៀរ មែល
គយើងនឹកសាានថា ជា គម ែញ្ញញ គៅគលើ ្ ុ ,ំ ប្័មាច, កគណតៀរ កនុង
័មប
ុ កគ

េះ មិនមមនជា មែែែញ្ញញ កនុងនយយជា ‹គមែញ្ញញការ›

ជា អន កែឹក

ំ ឬ ជា អន ក័គប្មចគ័ចកត ី ណាមួ យគ

គ ើយ គទាេះែី គមគ

េះ

េះ ជា គគ្នលាំបាច់ កនុងការរ័់គៅ កនុង

័មប
ុ ក ក៏គោយ។ ការយក ័ងគ ម នន ័ត្វ ខាងគលើគនេះ មក
ប្ែែូ ចនឹង ័ងគ ម នន មនុ័ស វា គ្នាន យុត្តិការ គ

េះគទ គប្ពាេះ ្ ុ ំ,

ប្័មាច, កគណតៀរ នីមួយៗ វាមានមុខ

ទី រែ័់វា គៅតាម

័ភាវេត្ិ ឥត្ាំបាច់ ទទួ លែញ្ញញអវ ីគ

េះគ ើយ គប្ពាេះជា យនត

ការសារ សរ សក1 មែលជា ចាែ់ធមា ជាត្ិ នន ការគរៀែចំ ័ងគ ម រែ័់
បាណ័ត្វ គ

េះ។ មត្គែើនិោយ អំពីពាកយ ‹ែញ្ញញ› េឺថា អន ក

ទទួ ល ែញ្ញញ អាចមាន អំណាច គធវ ើអវី គផ្សសងគទៀត្បាន ក៏ែ៉ាុមនត
គយើងគ ើញ អន កទទួ លែញ្ញញ យកគ័ចកត ីែង្ហកែ់គ
ោ៉ាងផ្សចិត្ផ្សចង់ ឥត្ប្ែមកកអវ ីគ

េះ គៅអនុវត្ត ិ

េះគទ គប្ពាេះគេគជឿ គលើ ធមាានុរ ូែ

ភាព ឬ ភាពប្ត្ូវចាែ់ នន អំណាច រែ័់អនកែញ្ញញ។
ការទំ

ក់ទំនង នន អាជាញគនេះ ជា ការែគងក ើត្ រែ័់មនុ័ស ័ំ

រាែ់ រកការគរៀែរយ នន ការរ័់គៅកនុង័ងគ ម, ជា ត្កក កមា (ការ
1

យនត ការសារ សរ សក = Mécanisme physiologique។

ឩ ប សៅ ស ង្ហា

កា រ ពិ ភា ក្សា

២ ០ ក្ស ក្សត ដា ២ ០ ១ ២
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ែគងក ើត្) មួ យ ែង្ហាញ ឧត្ត មភាព នន មនុ័ស គោយ គប្ែៀែ
គធៀែ គៅនឹង ័ងគ ម័ត្វ ។ ទ័សនវទូស បារាំង គ្ាេះ គអែង្ហែត មូ
រាំង ័រគ័រថា ការខុ័គ្នន រវាង ័ងគ មមនុ័ស នឹង ័ងគ មសាវ េឺ
ស
គេ ័គងក ត្គ ើញថា គៅកនុង រយៈកាល នន ការវវឌ្ឍន៏
មួ យ នន
័ងគ ម ទា ំងពីរគនេះ មនុ័ស គទាេះែី គៅរកា ័ត្ត ភាព កនុងការ
ទំ

ក់ទំនង ជាអនុភាព (មែលមិនមែលមានជាសាថពរ) េឺជា

័ត្វ គលាកមួ យ មែល អាចមាន ចំណងនឹងគ្នន កនុងការទំ

ក់

ទំនង ជាអាជាញ។ ការទំនងទំនង ជាអាជាញគនេះ េឺ មនុ័ស

ំគ្នន

ែគងក ើត្គ ើង ប្េែ់័ណា
ឋ ន, ប្េែ់កំ រ សត្ កនុង គគ្នលែំណង រក
រគែៀែគរៀែរយ កនុង័ងគ ម និង ជា ទិ័ភាព កនុង ័កមា ភាព
រ ួម េឺ ការផ្សស ំគ្នន នូ វ អំណាចនគោបាយ, អនុភាព ននសាធារ
ណៈជន និងចាែ់ ជាអាជាញ។
កនុង័មាគោេគនេះ គយើងអាចគធវ ើ អនុមាន បានថា មនុ័ស ជា
័ត្វ គលាក មត្មួ យេត្់ មែលអាច ជំទា័់នឹង ័ណា
ត ែ់ធានែ់
័ងគ មមួ យ មែលគេបាន គរៀែចំគ ើង។ គោយគហត្ុគនេះ មនុ័ស
មានក់ៗ មានលទធ ភាព យល់ប្ពម ឬ មិនយល់ប្ពម សាតែ់ែង្ហគែ់
មនុ័សមានក់គទៀត្ ជាអន កែញ្ញញ។ លទធ ភាពគនេះ ជា អាការៈ អធិ
ភាព រែ័់មនុ័ស គលើ័ត្វ ទា ំងពួ ង ជា អាការៈ មានកនុង ពូ ជ
ពងស នន មនុ័ស មែលជា ចាែ់ធមា ជាត្ិ។ មត្មាន ័ងគ ម វទូស
មួ យចំនួន គេយល់គ ើញថា

កំលាង
ំ បាយ,

មនុ័ស ឲសាតែ់ែង្ហគែ់បាន ែូ ចគៅ ជំ

ឩ ប សៅ ស ង្ហា

កា រ ពិ ភា ក្សា

អាវុធ អាចែងខ ំ

ន់ មខា រប្កហម៖ ‹គធវ ើ

២ ០ ក្ស ក្សត ដា ២ ០ ១ ២
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តាមអញឬសាាែ់› ែូ ច គលាក ហន
ុ
ម័ន (ជាអវ ី?) កាាំងពូ មក
ណា័់ គ្នត្់ គប្ែើ័ំែីគ ើង ័ុទធមត្ ោក់គខានេះមខា រ ឲ មត្ចូ ល
ប្័ ុក គយើង ប្គ្នន់ចង់ប្បាែ់ គលាក ហន
ុ ម័ន ថា គែើ គលាក
ពូ មក គលាក មក ែរគទ័ គធើវការប្ែជុំ ជាសាធារណៈ ជាមួ យ
័ហេមន៏មខា រ គធវ ើកាពិភាកា ត្ទល់នឹងមខា រ ឲ័មខល ួន តាំង
អញ្ញ ជា អន កកាាហាន។ ័ហេមន៏មខា រ គៅ ែរគទ័ ធា

ប្េែ់

មែែោ៉ាង ចំគពាេះ័នត ិ័ុខ និង គ័ចកត ីនលា លនរូ កនុងឋានៈ គលាក
ជា

យករែឋ មស្រនតី កុំមត្កាាហាន កនុង ែ ា យ អងគ រកស រែ័់

គលាក។
ឯគទៀត្ កនុង័ំែីគលាក រកាែ់ អន កគនេះអន កគ

េះ ែំពាន គលើ

ស ុ និង ទូ រទ
ចាែ់ គែើគលាក កាាហាន គលាក មកនិោយ កនុង វទយ
័ស គៅអាគមរ សកមត ង ែូ ចគលាក បាននិោយ កនុងែ ា យ
គលាក មត ងលគមើល ប្បាកែ ជា័ហេមន៏មខា រ គេែត ឹង ឲអាជាញធ
រាែ់ខល ួនគលាកោក់គខានេះ ែូ ចគលាក និោយប្សាែ់ េឺ ‹មិនពី
មុខគទ េឺពីខាងគប្កាយខន ង›។ ជាការធមា តា គលាក មាន អងគ
រកស

ការពារគលាក ចំមណក

អន កប្ែឆំងគលាក

គៅ

យ័

មុប្ទ គេមាន ចាែ់ការពារខល ួនគេមែរ មិនមមន គេគ្នាន គ័ច
កត ីកាាហាន ឲគលាក ែំពានចាែ់ោក់គខានេះគេគ
យកកំលាង
ំ បាយ

័មលុត្

េះគទ។ គលាក

មត្មខា រគ្ននឯងគទ មត្គលាក

ខាាច

យួ ន កាត្់ែីឲយួ នប្័ួ លណា័់ គត្ើ មខា រណាមានក់ មែល មាន
មន័ិការជាត្ិ អាច គៅគជឿគលាកថាជា អន កគ័ន ហាជាត្ិ ?

ឩ ប សៅ ស ង្ហា

កា រ ពិ ភា ក្សា
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ប្ត្ ែ់ មកអធិែាយ អំពី កំលាង
ំ អាចែងខ ំ មនុ័ស ឲសាតែ់
ែង្ហគែ់បាន។ ទ័សនៈគនេះ មិនពិត្ជាប្ត្ូវគ

េះគ ើយ គប្ពាេះថា

គៅគពលណា អន កណាមានក់ គប្ែើកំលាង
ំ ័មលុត្ ឲគេសាតែ់ែង្ហគែ់
ខល ួន ែូ ចោ៉ាង រហូ ត្គៅែល់ ័មាាែ់គេ គែើ គេមិនគធវ ើតាម
ខល ួន កនុងលកខ ណៈគនេះ គេមិនទុក កំលាង
ំ គ
គទ គេអាច និោយគទៀត្ថា អន កគ
ស
អំណាច គៅវញគទ
គប្ពាេះ ការទំ

េះ ជាអំណាច គ

េះ

េះ គ្នានអំណាច ឬ បាត្់

ក់ទំនង តាមផ្សល វូ អំណាច េឺ

ស
ប្ត្ូវមាន ការយល់ប្ពមគៅវញគៅមក
រវាង អន កែញ្ញញនឹង អន ក
អនុវត្ត ិ។ ចំមណក ការគប្ែើកំលាង
ំ េឺមាន មត្ ការែងខ ិត្ែងខ ំ ពី
័ំណាក់ អន កមានកមាាំង ័ំរាែ់គគ្នលែំណងខល ួន មត្ែ៉ាុគណា
ណ េះ។
កនុងចំណុចគនេះគហើយ មែលគេអាច ឲភាព ខុ័គ្នន រវាង កំលាង
ំ
និង អំណាច។ គោយគហត្ុគនេះ គយើងអាច ែញ្ញចក់ែល់ ប្ែជា
ពលរែឋ មខា រ

គអាយបានប្ជាែថា

ែចចុែបនន គ្នានអំណាចអវ ីគ

អន កែឹក
ំ

គៅេន ំគពញ

េះគទ េឺមានមត្ កមាាំងនិគប្គ្នេះ ័ំ

រាែ់ ផ្សលប្ែគោជន៏គេមត្ែ៉ាុគណា
ណ េះ។ កមាាំងគនេះ គ្នានចាែ់ ជា
អាជាញគ

េះគទ រ ួមគ័ចកត ីមក េឺគ្នាន ធមាានុរ ូែភាព គ

ឩ ប សៅ ស ង្ហា

កា រ ពិ ភា ក្សា

េះឯង៕
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