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តក្កភាព នៃ ពួក្ ជៃ ភ្លីភភ្លើ 
 

ឧប ភៅ សង្ហា  គំៃិត ១៨ មក្រា ២០២០ 

តក្កភាព នៃ ពួក្ ជៃ ភ្លភីភ្លើ 
ការយក លោក កឹម សុខា លៅ កាត់លោស វា ជា តកកភាព នៃ 

ពួក ជៃ ភ្ល ីលភ្ល ើ1 ដែល ដលង មាៃ គតិ ជា មៃុសស។ ចុុះែូចលមេច 

ពួក ជៃ ោាំងល ុះ វា ល វ្ ើ អាំលពើ ដែែ លៃុះ បាៃ ? មៃុសស លភ្ល ើ ជា 

មៃុសស មាៃ ស្មា រតី លភ្លចៗ ថា ខ្ល ៃួ ជា មៃុសស ដែល លគ ប្ែែូច

ៃឹង ស្មវ  ពាក់ មក ុែ គឺ ថា ស្មវ  ដែល លគ ែាំពាក់ មក ុែ ឱ្យល ើយ វា 

ដតង លភ្លច ខ្ល ៃួ ថា កាល វា មាៃ ពាក់ មក ុែ ដត កាល ណា រមាស់ 

កាល ក៏ តាំង លលើក លជើង លអុះ កាល ភាល ម  ាំ ឱ្យ លគ លមើល យល់ 

ភាល ម ថា វា ជា ស្មវ  ពិត ប្បាកែ។ មៃុសស ភ្ល ីលភ្ល ើ តាំង ខ្ល ៃួ ជា 

អនកែឹក ាំ ជាតិ ល ើយ  ាំ គ្នន  ពាក់ ងារ ជា អភ្ិជៃ ដត ប្គ្ន

ណា អាចៃឹង លួច ជាតិ បាៃ ក៏ តាំង លប្ែើ អាំណាច ផ្តេ ច់ការ 

ភាល ម  ាំ ឱ្យ លគ លមើល យល់ ភាល ម ថា វា ជា លោរ ពិត ប្បាកែ។ 

ពួក ជៃ ភ្ល ីលភ្ល ើ ោ ាំងល ុះ ល វ្ ើ លោរកមា កាល យ ជា កត ុមព ី ដត លោយ 

ភ្័យ ខាល ច បាត់ ប្រពា រែស់ ខ្ល ៃួ  ដែល បាៃ មក ពី លួច គ្នា ៃ 

ខាា សល់អៀៃ ក៏  ាំ គ្នន  ប្ែឌិត លោរ ប្ែកាៃ់ កឹម សុខា ថា 

ប្ែប្ពឹតេ អាំលពើ កបត់ ជាតិ លប្ពាុះ មាៃ លប្គ្នងការណ៏ រំលាំ រោា ភ្ិបា

ល។ លោក កឹម សុខា ជា ៃយៈជៃ2 ប្ែជា្ិែលតយយ ែូលចនុះ 

លគ្នលែាំណង គឺ ល វ្ ើ តម ចាែ់ ប្គែ់ ដែែយ៉ា ង លែើមបី ឱ្យ មាៃ 

ការផ្តល សែ់ត រូ អនកែឹក ាំ, សួរ ថា លតើ លគ្នលែាំណង លពញសិរធិ 

 
1 តកកភាព នៃ ពួក ជៃ ភ្ល ីលភ្ល ើ : La logique des crétins។ 
2 ៃយៈជៃ : អនកៃលយបាយ។ 
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ល ុះ វា ខ្ុស អវ ី ៃឹង ចាែ់ រែា្មាៃុញ្ញ  ? ល ើយ សកមាភាព 

ៃលយបាយ លពញចាែ់ រែស់ កឹម សុខា ដែល ររួល បាៃ ការ

គ្នាំប្រ ពី សាំណាក់ មិតេ អាលមរកិាាំង កេ ី ឬ ែរជៃ ឯលរៀតៗ កេ ី 

ល ើយ គ្នត់ បាៃ លរៀៃសូប្ត អាំពី យុរធស្មស្តសេ  ប្ែឆាំងៃឹង 

អាំណាច ផ្តេ ច់ការ  វា មាៃ កាំ ុស អវ ី លៅ  លៅ កន ុង ប្កែខ្ណឌ  

នៃ លរធិប្ែជា្ិែលតយយ ? ឯ លរឿង ដែល វា  ួស ពី ការស្មា ៃ លៅ 

លរៀត គឺ យក ការលោរប្ែកាៃ ់សិែបៃិមា ិត លលើ ែុគគល កឹម សុ

ខា លៅ រំោយ គណែកស សលស្តងាគ ុះជាតិ ដត មេង ដែល វា គ្នា ៃ 

ចាំ ដណង3 អវ ី ៃឹង ែុគគល លោុះែី ែុគគល ល ុះ ជា ប្ែធាៃ គណ

ែកស ក៏ លោយ។ តកកភាព នៃ ពួក ជៃ ភ្ល ីលភ្ល ើ ោ ាំងល ុះ គឺ ែងខ ាំ  

ឬ ប្ែចុែ ឱ្យ កឹម សុខា ស្មរភាព លោយ ររួល កាំ ុស ជា ថ្ន រូ 

ៃឹង ឧបាប្ស័យអៃុលប្គ្នុះ ពី ប្ពុះមហាកសប្ត ែូច ដែល ធាល ែ់ 

បាៃ ប្ែប្ពឹតេ ពី មុៃ មក។ ែូលចនុះ លរឿង លៃុះ វា អាប្ស័យ លលើ កឹម 

សុខា, លែើ គ្នត់ ចង់ ែៃេ  លលង ដលបង ែូច សពវ ែង វា ប្គ្នៃ់ 

ដត ររួល ស្មគ ល់ កាំ ុស ល ើយ សរលសរ លិខិ្ត សុាំ លោស   ុៃ 

ដសៃ លែើមបី ឱ្យ ៃរៈលៃុះ លសន ើ លៅ  ល ងួ ឱ្យ អៃុលប្គ្នុះ លោស។ 

ែាំលណាុះប្ស្មយ ដែែ លៃុះ វា ែិរ ោវ រ មិៃ ឱ្យ គណែកស សលស្តងាគ ុះ

ជាតិ ែាំលណើរការ បាៃ ល ើង  ិ ញិ ល ុះល ើយ។ ដត មក ែល់ លពល

លៃុះ កឹម សុខា គ្នត់ មាៃ លគ្នលជាំ រ ែែិលស្ ោាំងប្សងុ ប្គែ់ 

ការលោរប្ែកាៃ ់ែល់ គ្នត់។ កប្មាញ4 លៃុះ លែើ វា មាៃ ភាព 

 
3 ចាំ ដណង : រាំ ក់រាំៃង។ 
4 កប្មាញ : ការមិៃប្ពមចុុះោញ់ ; résistance។ 
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មុងឺមា៉ា ត ់ជា ចីរកាល វា ចាស់ ជា មាៃ ប្ែលយជៃ៏ ែល់ ប្ែជា

ជាត ិលប្ពាុះ វា ជា ការពុុះពារ លៅ ចាំលពាុះ មុខ្ អាំណាច ផ្តេ ច់ការ។ 

ក៏ ែ៉ាុដៃេ  អវ ី ដែល ធាល ែ់ លកើត មាៃ ជា លរឿយៗ មកល ើយ លតើ វា 

ៃឹងអាច លកើត មាៃ ល ើង ិញិ ឬ លរ ? លៅ លលើ ចាំណុច លៃុះ ឯង 

ដែល ដខ្ា រ ភាគ លប្ចើៃ លៅ មាៃ ការសងស័យ ដែល  ាំ ឱ្យ គ្នត់  

មាៃ ការមិៃរុកចិតេ ោ ាំងប្សងុ តម ការពិលស្ម្ លៅ លលើ ពួក 

អនកែឹក ាំ ែកស ប្ែឆាំង ដែល ដតងដត ដសវ ង រក សុខ្ ែល់ 

អាតា  លៅ លពល ណា ដែល ពួក គ្នត់ ជួែ ប្ែរុះៃឹង ែញ្ហា  ឬ  

ែូកបា៉ា ៃ់ ជាមួយ ពួក ជៃផ្តេ ច់ការ លៅ លាម ដចក ប្ែលយជៃ៏ 

គ្នន  បាៃ ។ លពលលៃុះល ើយ ល ើយ ប្ែដ ល ជា លលើក ចុងលប្កាយ 

លរៀត ផង  ដែល លោក កឹម សុខា កេ ី សម រងសុ ី កេ ី ប្តូិ  មាៃ ចិតេ

ខ្ពស់ លែើមបី ប្ែឈរ មុខ្ ៃឹង អាំណាច ផ្តេ ច់ការ ដែល វា កាំពុង 

រំអិល លោយ ខ្ល ៃួឯង លៅ រក រីែញ្ចែ់ រែស់ វា។ វា គ្នា ៃ អាំណាច 

ផ្តេ ច់ការ ណា មួយ អាច រស់បាៃ ជា អមតៈ ល ុះល ើយ លែើ មាៃ 

ការលងើែ ប្ែឆាំង ពី សាំណាក់ ប្ែជាៃិករ ែឹក ាំ លោយ អនកតស ូ  

ប្ែកែ លោយ រឹកចិតេ លសនហា ជាតិ ៃិង ល វ្ ើ ពលកមា ប្គែ់ ដែែ 

យ៉ា ង លែើមបី ប្ែជាជាតិ។ កិចចការ ដែល ប្តូិ  ល វ្ ើ លៃុះ វា មិៃដមៃ 

ជា រលងវ ើ ថ្ាី អវ ី ល ុះល ើយ, វា ជា អាំលពើ មាៃ រចួ ល ើយ លៅ កន ុង 

សតិ នៃ មៃុសសជាតិ គឺ ថា ប្គែ់ ការសងក ិតសងក ិៃ ែល់ មៃុសស 

ដតងដត មាៃ ការលរ ើខ្ល ៃួ ជា ៃិចច។ លៃុះល ើយ ជា តកកភាព នៃ 

មៃុសសជាតិ ប្ែឆាំងៃឹង តកកភាព នៃ ពួក ជៃ ភ្ល ីលភ្ល ើ៕             


