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បពុ្វ កថា 

៙តបើតយើង្សជាអបកនពិន នរង្សច់អំបកដតទររតររតរៀវតៅតនោះ ពុដំងឹ្សថារតូវចអំរ់រយៈតពលប ុន្មម នដែឆ្ប តំន្មោះតទ ទរំបំាន
អាន របដហលរហូតដល់តពលតបាោះតឆ្ប តអាណតថទិ៦ី មនិដងឹ្សតៅទណី្ណផង្ស។ មនិដតប ុតណ្ណត ោះ សាប រតដរបរ់អបកតផសង្ស 
តចិឬតរចើននងឹ្សែរុគ្នប ពរីបរ់តយើង្សជាកជ់ាពុខំាន។ «តបើអបកនពិន នគតិថាអបកនពិន នដតទអាចររតររបានរគ្ននត់បើជាង្ស
ែ លនួ តគទនំង្សជាពុចំបត់ផថើមររតររសាប រតដតោយែ លនួឯង្សតន្មោះតទ។» អបកនពិន នមួយចនំនួដតង្សមានគនំតិដបបតនោះ តទើប
ពួកតគមានកមាល ងំ្សចតិ ថរញុឱយតផថើមររតររតោយែ លនួឯង្សបាន។ នយិាយតនោះពុដំមនមាននយ័ថា តយើង្សពុបំានរបរពតឹ ថ
កហុំរតៅកបុង្សតរចកថអីត្ថទ ធបិាយទងំ្សអមាលមា នតសាោះតន្មោះតទ  តររោះសាប រតដតនោះតធវើក បុង្សលកខណៈរបញាប់របញាល់ 
តដ ើមផីឆ្ប់បានដចង្សចយតៅឱយរបជាជនដដលកពុំង្សដតអរ់រង្សឃឹម តរោយតពលបាតុកមមអហងិ្សាបរជយ័។ តទោះបី
មានបាតុកមមជាតរចើនករណីតផសង្សៗគ្នប តកើតត ើង្សពតូីចតៅធនំងិ្សពធីតំៅបរជយ័ កត៏យើង្សតៅដតពបិាករកអបករិកាណ្ណ
មាប កន់យិាយភាពរមតហតុផលតនបាតុកមមអហងិ្សា  ពរីតបៀបដដលចលន្មរបរពតឹថតៅ យុទ នន្មោរអហងិ្សាអាចតជាគ
ជយ័បានតោយវធិណី្ណ កបុង្សកត្ថថ ណ្ណែលោះដដលតធវើឱយបាតុកមមបរជយ័។ តៅកបុង្សអ នីតធើរតនត តយើង្សបានដរវង្សរកត ើញ
ដតពតម៌ានទកទ់ង្សនងឹ្សបាតុកមមរបរ់បកសមួយប ុតណ្ណត ោះ តៅតពលដដលតយើង្សវាយរកយ «អហងិ្សា» គថឺា អវីដដលតយើង្ស
ចួបរបទោះពុដំមនជាវធិតីធវើបាតុកមម ោររិកាពតិសាធ វភិាគឱយបានចារ់លារ់តចញពអីបកឯកតទរខាង្សបាតុកមម
អហងិ្សាអវីតទ។ តមដកឹន្មបំាតុកមមតន្មោះតទៀតតសាតកអ៏រមតទភាពកបុង្សោរដកឹន្មបំាតុកមមតៅតទៀត មនិរូវយល់ពី
ដតំណើ រោរបាតុកមម ពុរូំវមានភាពតចបរបតដិ ឌខាង្សកលយុទ នអហងិ្សា ដតូចបោះតហើយ ពួកតគគ្នម នរមតទភាពពនយល់អបក
ចូលរមួនងិ្សមនិអាចបដំបលង្សពួកតគឱយោល យជាបាតុករអហងិ្សាដរ៏ងឹ្សមាបំាន ន្មឱំយចលន្មបរជយ័យា ង្សងាយ តោយ
រគ្ននដ់តតគមកបង្ក្ងាា បបភំយ័ដតមួយតលើកតសាោះ។ រូមផីដតអបកវភិាគឯករជយកពុ៏ជំដជកដវកដញកអំពបីាតុកមមអហងិ្សា 
ឱយចារ់ដដរ កុថំាដល់តៅបករសាយពមូីលតហតុបរជយ័របរ់បាតុកមម។ តយើង្សពុដំងឹ្សថា អបកតចោះលាកែ់ លនួមនិហ ន
នយិាយឬមនិមានអបកតចោះអំពវីធិអីហងិ្សាតន្មោះតទ ប ុដន ថតទោះមនិតចោះដចូតមថចកត៏ោយ កត៏គអាចរសាវរជាវបានត្ថមអ នី
តធើរតនតនងិ្សបណ្ណត ល័យន្មន្មដដរ ឱយដតតគមានចតិថចង្សន់ងិ្សចប់អារមមពរីបធានបទតនោះ។ តមើលត ើញដតូចបោះ វាជា
ឱោររបរ់អបកនពិន នក បុង្សោររតួររត្ថយវរ័ិយនតយាបាយខាង្សបាតុកមមអហងិ្សាតនោះ។

សាប រតដតនោះចប់តផថើមពរីកយថា «រកមម» តរលគរឺតូវតធវើតោយែ លនួឯង្សជាជាង្សពងឹ្សអបកដតទឬចតំគជួយ ដតូចបោះ
អបកនពិន នរតូវដតផថល់គរំឱូយអបកអានជាមុនរិន តទោះបគីរំតូន្មោះតចិតួចរថួចតរថើង្សកត៏ោយចុោះ។ រូមបញ្ជជ កថ់ា ឯកសារ
តនោះតៅមានទពំរ័បន ថ តរលគតឺរចកថបីញ្ចប់ដដលអបកបានត ើញ គជឺាតរចកថតីផ ថើមដដលអបកនពិន នរតូវផ្ទធ តទ់ពំរ័របងឹ្ស
ដតង្សបដន ទមតទៀត។  ដបូំង្សតយើង្សតរគ្នង្សរតមឹររតររជាអតទបទែ លលីមមមួយប ុតណ្ណត ោះ ដតដល់ោនដ់តអានឯកសារអបក
ជនំ្មញ ោនដ់តជកត់ដររតររពមួីយទពំរ័តៅមួយទពំរ័ ោនដ់តមានអារមមថា មានចណុំចជាតរចើនតរេករាោះដដលតយើង្ស
មនិអាចមនិររតររបាន មូលតហតុតនោះតហើយតទើបទពំរ័តចោះដតតកើនត ើង្ស ដផនោរររតរររតមឹរបាថ ហកចូ៏លដល់ដែ 
ររតររចប់តហើយ កច៏ប់រតមឹដតបតណ្ណថ ោះអារន បតៅតទៀត។ តយើង្សរបងឹ្សដរបង្សដបបតនោះ តររោះតយើង្សបារមភពោីរបរជយ័
របរ់ចលន្មរបជាជនជរំញុឱយរកុមណ្ណមួយចង្សត់ដ ើរផលូវតផសង្សពតីនោះ តោយចបោ់នអ់ាវុធ បតង្សាើតរកុមឧទធ មដដលជា
រញ្ជដ តរគ្នោះថាប កដ់ល់របតទរជាតទិងំ្សមូលជាជាង្សគណបកសោនអំ់ន្មច។ តយើង្សរូមរបោររបកបតោយជតំនឿជាក់



ថា «បាតុកមមអហងិ្សាបរជយ័ពុដំមនមាននយ័ថាវាមនិអាចតៅរចួតន្មោះតទ ដតគមឺកពអីបកដកឹន្មបំាតុកមមមនិតចោះតធវើឱយ
ចលន្មតន្មោះទទលួបានតជាគជយ័។ តហតុតនោះ តបើយុទ នន្មោរបរជយ័ របជាពលរដ ឌមនិរតូវរតត់ៅពងឹ្សរកប់រតទរឱយ
អន ថរគមនត៍យាធាឬរពំងឹ្សតុលាោរអន ថរជាតជិាោចខ់ាត មនិរតូវពងឹ្សរូមផីដតអបកនតយាបាយរបឆ្ងំ្សកបុង្សររុក នងិ្ស
ហមផ្ទថ ចោ់រចប់ោនអ់ាវុធតធវើកុបកមមហងិ្សា បតង្សាើតចលន្មឧទធ ម គ្នរំទឱយមានរដ ឌរបហរណ្ណមួយ តទោះបឋីតិកបុង្ស
សាទ នភាពគ្នបរង្សាតត់ោរតៅយា ង្សណ្ណកត៏ោយ។ រំខានប់ផុំតគរឺតូវតចទរួរថា តហតុអវីោរតវា តោយអហងិ្សា
របរ់របជាជនតៅរបតទរន្មន្មតលើសាកលតលាកតជាគជយ័ ដបរជាចលន្មរបរ់ែ លនួវញិបរជយ័? តធវើដចូតមថចតដ ើមផី
យកជយ័ជនំោះត្ថមរយៈមតធោបាយអំន្មចរបជាជន? តតើតយើង្សអាចតរៀនបានអវីែ លោះពបីរជយ័តន្មោះ?» ចតមលើយមានកបុង្ស
សាប រតដដែ៏ លតីនោះ តទោះររតររពុទំនច់ប់រពវរគប់កត៏ោយ កអ៏ាចតរបើោរបាន តចិឬតរចើន រតមឹបតណ្ណថ ោះអារន បដដរ។

តរៀវតៅតនោះមនិដមនជាបទរិកាឬតរៀវតៅតមតរៀនតន្មោះតទ វារគ្ននដ់តជាតរចកថដីណន្មអំំពបីាតុកមម
អហងិ្សារតមឹករំតិមូលោឌ នប ុតណ្ណត ោះ តទោះបមីានរទរឹថីអបករបាជញតរៅរជោះលាយលំបន ថចិបន ថចួកថ។ី ដចូចណំង្សតជើង្សរសាប់ 
តយើង្សបានតផ្ទថ តខាល ងំ្សដតតៅតលើយុទ នន្មោរអហងិ្សាតទ ឯយុទ នន្មោរហងិ្សាវញិ តយើង្សរគ្ននព់នយល់កបុង្សករំតិរមលមម
តដ ើមផីតរបៀបតធៀបប ុតណ្ណត ោះ តហតុតនោះតទើបតយើង្សមនិនយិាយពកីត្ថថ តជាគជយ័របរ់កុបកមមតរចើននងិ្សមនិចប់ោកជ់ា
ចពូំកមួយតោយដ ក។ ពតិដមនដតតយើង្សតផ្ទថ តតលើចលន្មរបជាជនដដលមានរដ ឌជាគូរបដជង្ស ប ុដន ថរបាកដណ្ណរ់ តគ
អាចតរបើវធិតីនោះតៅតោោះរសាយបញ្ជា ជាតរចើនតទៀត ដចូជា ោរងារ តយនឌរ័ បរសិាទ ន រិទ នមិនរុស វរិមភាពរង្សគម 
ទនំ្មរ់ដធី ល។ីល។ សាប រតដតនោះតយើង្សដបង្សដចង្សជាបចីដំណកគ ឺរទរឹថី  ពតិសាធន ៍អនវុតថន។៍ ោរបងាា ញដតរទរឹថី តដ ើមផីគ្នរ់
រតំលើង្សភាពរមតហតុផលតនតជាគជយ័របរ់ចលន្មរបជាជនពតិដមនដតតធវើឱយតគយល់ ប ុដន ថតគតៅដតពុទំនហ់ ន
តជឿតៅត ើយ តបើោរពតិសាធភរថុត្ថង្សជាកដ់រថង្សពុរំតូវបានោកប់ងាា ញតរចើនករណីរគប់រគ្ននល់មមអាចតជឿជាកប់ាន។
តៅមនិទនរ់គប់ត ើយ តបើមនិរបាប់ពវីធិអីនវុតថនត៍ទ តន្មោះរទរឹថីនងិ្សោរពតិសាធអាចនងឹ្សមនិោល យជាោរពតិ រំរប់
ករណីអបកអនវុតថអរមតទភាព។ យល់ដតូចបោះ តយើង្សកព៏ោយាមររតររអំពោីរអនវុតថដថមមួយចុង្សតរោយតនោះ។

តយើង្សបានពងឹ្សអាររ័យតលើគនំតិអបករបាជញខាង្សចលន្មអហងិ្សាមួយចនំនួ ជាពតិររគ ឺជនី សាប នងិ្ស តអរខិា 
តេណូតវថ។ តរៅពតីនោះ កម៏ានអបកជនំ្មញដតទតទៀតដដរ ដចូជា រ  បូតឺ ដហ លវ,ី ែតឺ ហស ក,់ តរប ៀន មា រទនី, រឺច ផូផូវចិ,
រ  បូតឺ តប ើររ   ូនងិ្ស មា តរៀ រធីហវនឹ។ អំពអំីន្មចនងិ្សរដ ឌ តយើង្សទញតចញពគីនំតិរង្សគមវទិនូងិ្សទរសនវទិ ូដចូជា តម ក ដវតប ើរ, 
មតីហសល ហវ ៊ូកូល, មា យែល មា ន,់ ដប យរ ប ួរយូ។ល។ មានរមថរំីរង្សត់រចើនហូរតហៀរ ដចូជារបរ់ គន ន,ី  ីង្ស, នតីសឈី, 
ោមុរ, េូមរគី, អាញសាថ ញ, អូរដវល។ល។ តោយតហតុដតជាចណូំលចតិថរបរ់តយើង្សផ្ទធ ល់តទើបបានជាោកត់រចើន
ដបបតនោះ តទោះបវីាមនិរូវរមរមយខាង្សដផបកកមមរិទ នបិញ្ជដ កត៏ោយ។ គួរឱយខាម រជាង្សតនោះតៅតទៀតតន្មោះគតឺោយសារ
ដតអបកនពិន នជាមនរុសកតំប កកបំ ុកតពគ គ្នម នសាប រតដ គ្នម នតរមោិះវជិាជ អវីអួតអាង្សមកបរំកឱ់យត ើញថាអសាច រយនងឹ្សតគ 
តហតុតនោះតបើមនិតរបើរមថ ី តរចកថពីនយល់ រទរឹថីនងិ្សោររសាវរជាវរបរ់អបកជនំ្មញនងិ្សបុគគលលផីៗ ទងំ្សតន្មោះគមឺនិតកើត
តទ គ្នម ននរណ្ណតគតជឿតយើង្សដតមថង្ស រូមផីដតគនំតិរតូវឬតយើង្សយករមថរីតូវទងំ្សតន្មោះយកថាត ើង្សវញិតសាោះកត៏គគតិថា
ោរអោះអាង្សរបរ់តយើង្សែរុដដរ។ រូមបញ្ជជ កថ់ា តយើង្សមនិបានោករ់បភពតនរមថរំីរង្សត់ទ ពតីររោះសាប រតដទងំ្សតន្មោះ
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មនិទកទ់ង្សនងឹ្សរបធានបទរបរ់តយើង្ស នងិ្សមោ ង្ស ពបិាកដរវង្សរករបភពតដ ើមតនរមថទីងំ្សតន្មោះផង្ស ដតតយើង្សពោយាមោត់
បន ទយត្ថមលទ នភាព មនិចុោះរមថរំីរង្សណ់្ណដដលមនិចារ់ថាសាមបុីគគលតន្មោះមនិបាននយិាយតន្មោះតទ។ 

តយើង្សមនិហ នអារោតថ់ា អបកដដលកពុំង្សអានអតទបទតនោះទងំ្សអរ់យល់ពគីនំតិកបុង្សសាប រតដតនោះកបុង្សករំតិតរមើៗ
គ្នប តទ។ ប ុដន ថតយើង្សមានោរតបថជាញ ថាមនរុសមាប ក់ៗ អាចតរៀនអំពរីកមមភាពអហងិ្សាបាននងិ្សអាចយកតៅអនវុតថបានរតមឹ
រតូវ ដចូវធិហីងិ្សាដដរ តររោះតោយធមមជាត ិ នរណ្ណកម៏ានរមតទភាពតធវើបាតុកមមអហងិ្សាដចូៗគ្នប  មនិដតប ុតណ្ណត ោះ វធិ ី
អហងិ្សាងាយររួលតរៀននងិ្សរបរពតឹ ថជាង្សហងិ្សាឆ្ង យណ្ណរ់។ រឯី រទរឹថី អំន្មចរបរ់អបករបាជញពតិជាពបិាកយល់ 
តយើង្សផ្ទធ ល់រគ្ននដ់តរបងឹ្សយល់តរើរៗកច៏ណំ្ណយតពលមនិតចិដដរ ដតរំរប់អបកអានវញិមនិចបំាចចូ់លឱយដល់របូល 
តន្មោះត ើយ រតមឹយល់តចាលៗកប៏ាន តផិតរបធានបទរំខានប់ផុំតគបឺាតុកមមពអីហងិ្សាឯតណ្ណោះតទ។

តទោះបយីា ង្សណ្ណ តយើង្សរូមផថល់តយាបល់ឱយដរវង្សរកអានឯកសារតដ ើមមកជាចបំាច ់ ដដលតយើង្សបានរយ
តៅខាង្សចុង្សតនសាប រតដរបរ់តយើង្ស តររោះរំតនររបរ់តយើង្សមនិទនលំ់អិតនងិ្សរយអរ់ចណុំចរំខានត់ៅត ើយ មោ ង្ស
តយើង្សកពុ៏ដំមនជាអបកជនំ្មញដដរ។ តយើង្សរតូវោរតពលពនិតិយឯកសារពតិរគ្នោះឱយជាកល់ាកន់ងិ្សរគប់រគ្ននជ់ាង្សតនោះ មនិ
ដមនតចោះដតររតមោកត់ន្មោះតទ តររោះវាជាទនំលួែរុរតូវរបរ់អបកនពិន ន។ តទោះបពីនិតិយយា ង្សណ្ណ តយើង្សគ្នម នជតំនឿថា
អាចដកភាពទរ់េគង្សត់ចញទងំ្សអរ់តទ រគ្ននដ់តរំរលួត្ថមរមតទភាពរបរ់តយើង្សប ុតណ្ណត ោះ តផិតអបកនពិន នតៅែ ចរីបាជាញ
តៅត ើយ។ តយើង្សរកបានឯកសារអំពចីលន្មរង្សគមនងិ្សចលន្មអំន្មចរបជាជនមានតរចើនបង្សគួរដដរតៅកបុង្សអ តីធ ើរតនត 
តោយមនិរបព់តីរៀវតៅតបាោះពុមពផាយផង្ស។ តទោះយា ង្សណ្ណ ជាទតួៅ មានឯកសារអំពយុីទ នន្មោរអហងិ្សាតៅដតមាន
តចិតួចតបើតរបៀបនងឹ្សយុទ នន្មោរហងិ្សា។ អាររ័យតហតុផលឯកសារតនោះកជ៏រំញុឱយតយើង្សបញ្ចូ លឧបរមពន ន ក នងិ្ស ែ 
តោយគតិថាវធិ១ី៩៨ នងិ្សទនិ បនយ័ ៣២៣ករណីតន្មោះចបំាច។់

អបកនពិន នបានចណំ្ណយតពលតវលាព២ី តៅ ៥ តមា ង្សជាមធយមកបុង្សមួយតថង តដ ើមផីររតររនងិ្សអានឯកសារទក់
ទង្សន្មន្មជាភាសាអតង្សលរ។ ត្ថងំ្សតថងអាទតិយ ទ១ី០ ដែធបូ ឆ្ប ២ំ០១៤ (ទវិារិទ នមិនរុសអន ថរជាត)ិ តយើង្សរបងឹ្សដរបង្សអរ់
តពលរបដហលបដីែជាង្សមកតហើយ តទោះពុរំរតរររល់តថងតៅកបុង្សចតន្មល ោះតវលាតន្មោះកត៏ោយ។ តោយសារសាប រតដតនោះ 
តយើង្សលោះបង្សព់លកមមផ្ទធ ល់ែ លនួតរចើន តោយគតិកបុង្សចតិ ថថា តបើតយើង្សបានតចោះវធិដីដលអាចរតំោោះរបជាជនតហើយ តយើង្ស
រតូវជួយអបកដតទឱយអាចរតំោោះែ លនួឯង្សដដរ។ តនោះជាោតពវកចិ ចរបរ់អបកតចោះដងឹ្សដដលរតូវនយិាយោរពតិ បដតិរធ
រកយមុសា របាប់អំពវីធិសីាង្ក្រថដរវង្សរករចចភាពនងិ្សទតត់ចលកហុំរទងំ្សឡាយ ដដលតៅមានមនរុសជាតរចើនតៅ
បាងំ្សតោយជញ្ជជ ងំ្សតនវបផធម៌ហងិ្សាតៅត ើយ។ ទបីផុំត តយើង្សពតិជាផលិតកថបិសាប រតដតនោះឱយតចញជារបូរង្សបានដមន
តោយសារោរត្ថងំ្សចតិថមនិទន ធងឹ្សចអំបកដតទររតររ! កហុំរទងំ្សអកខរវរិទុ ននងិ្សែ លមឹសារទងំ្សប ុន្មម នជាោរតធវរតធវ ឬជា
ោរគតិមនិដតិដល់ែ វោះភរថុត្ថង្សនងិ្សបកដរបយល់តរចកថកី បុង្សឯកសាររបរ់អបកជនំ្មញមនិដល់របរ់អបកនពិន ន។ 
    

          ត. រ. 
២៤/០៣/២០១៥

«តយើង្សអាចតមើលត ើញដតកបុង្សចមាង យមួយែ លបី ុតណ្ណត ោះតៅអន្មគត 
ប ុដន ថតយើង្សតមើលត ើញ [កចិចោរ] ជាតរចើនតៅទតីន្មោះ ដដលតយើង្សរតូវតធវើឱយតហើយ។» — អាត ន ធយូរងី្ស  



 

 

 

 

 

 
 
 

នសរីភាេេុមំមនប្ាន់មតជាឱកាសអាចន វើ វតីាមចិតា ឬប្ាន់មតជាឱកាសចារ់យករវាងជំនរីសមដលម្ននប្សារ់
ននាោះន ើយ។ នសរីភាេ ដំរ៊ូងរំ្ុត គឺជាឱកាសកាុងការរនងកើតជំនរីសសំរារន់ប្ជើសនរីសននាោះ  

ន ើយថ្លឹងមថ្លងន តុ្លនលើជំនរីសមដលម្ននប្សារ់  រនាា រម់កនទើរច៊ូលដល់ឱកាសកាុងការនប្ជើសនរីសននាោះ។  
ម៊ូលន តនុនោះន ើយ នទើរនសរីភាេមិនអាចនលចរ៊ូររាងន ើង នោយាា នីតាម្ននតួនាទី ំទ៊ូោយននន តុ្ល

នៅកាុងកិចចការររស់មនុសសននាោះនទ។  
— ឆលស ៍រា៉ា យ នម ៉ៀលស៍ (Charles Wright Mills)
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តារាងមាតកិា 

បុពវកថា ៣ 
លំន្មតំដ ើម           ១១ 

រញ្ជដ ណនងិ្សរទរឹថី          ១២
១. វបផធម៌អហងិ្សា          ១៣
២. បាតុកមមអហងិ្សា          ១៧
៣. វធិអីហងិ្សា           ២២

ក. បាតុកមមតវា នងិ្សោរបញ្ចុ ោះបញ្ចូ ល       ២៣ 
ែ. ោរមនិរហោរ         ២៣ 
គ. អន ថរគមនត៍ោយអហងិ្សា        ២៤ 

៤. យន ថោរបដំរបរំលួ          ២៦
ក. ោរបថូរជហំរ          ២៦ 
ែ. ោររំរបរំរលួ         ២៧
គ. ោរបង្សខតិបង្សខតំោយអហងិ្សា        ២៨
 . ោរបដំបកតចញ         ២៩

របបផ្ទថ ចោ់រ           ៣០
៥. របភពតនអំន្មចរដ ឌ          ៣១
៦. របបផ្ទថ ចោ់រនងិ្សចរតិរបរ់ជនផ្ទថ ចោ់រ        ៣៥
៧. អំន្មចនតយាបាយរបរ់ជនផ្ទថ ចោ់រ        ៤៤
៨. ភាពផុយររួយនងិ្សចតន្មល ោះរបតហង្សតនរបបផ្ទថ ចោ់រ      ៥០

ក. ភាពទនត់ែាយតនរបពន័ នតផធក បុង្ស        ៥០
ែ. មជឈោឌ នរង្សគម         ៥១
គ. មតន្មគមវជិាជ នងិ្សតថភាពជាកដ់រថង្ស       ៥២

ពតិសាធន ៍           ៥៣
៩. មហន ថរយតនកុបកមមហងិ្សា         ៥៤

ក. អរបជាធបិតតយយតនោរចូលរមួ       ៥៤
ែ. ជនំយួគ្នរំទពរីដ ឌបរតទរ រង្ក្ងាគ មរីុវលិ នងិ្សរបជាធបិតតយយតរោយទនំ្មរ់  ៥៧



១០. អំន្មចតនបាតុកមមអហងិ្សា         ៦២
ក. អំន្មចរបជាជន ៣,៥ភាគរយ        ៦២
ែ. របជាធបិតតយយតនោរចូលរមួ        ៦៥
គ. តជាគជយ័នងិ្សបរជយ័របរ់បាតុកមមអហងិ្សា      ៦៦
 . ភាពគ្នម នលកខែណឍ តនបាតុកមមអហងិ្សា       ៦៧
ង្ស. មរណភាពទកទ់ង្សនងឹ្សទនំ្មរ់តោយអហងិ្សា      ៦៨
ច. រមទិ នផលតនបាតុកមមអហងិ្សា        ៦៩

១១. អរបរិទ នភាពតនោរបង្ក្ងាា ប         ៧១
ក. តគ្នលបណំង្សតនោរបង្ក្ងាា បនងិ្សេន ធៈរបរ់ភាប កង់ារបង្ក្ងាា ប     ៧១ 
ែ. បដំបលង្សររតូវមកជាមរិត យកតរចកថរីរឡាញ់ជនំោះតរចកថរីេប់    ៧៤
គ. ោររគប់រគង្សោរបង្ក្ងាា ប        ៧៩

១២. កូដកមមរបរ់អបកគ្នរំទចលន្មរបជាជន       
ដដលឋតិកបុង្សកណ្ណថ ប់តដជនផ្ទថ ចោ់រ        ៨៧
១៣. រយៈតពលដដលបាតុកមមអហងិ្សារតូវោរ       
តដ ើមផីទទលួបានតជាគជយ័         ៨៩
១៤. កត្ថថ ជាសារវន ថទងំ្សឡាយដដលចូលរមួ       
កណំតត់ជាគជយ័របរ់បាតុកមមអហងិ្សា        ៩១

ក. ជតំនឿជាកន់ងិ្សោរយល់ដងឹ្សអំពបីាតុកមម       ៩២
ែ. ោរដកឹន្មនំងិ្សតរៀបចរំគប់រគង្សបាតុកមម       ៩៣
គ. ទហំនំងិ្សភាពចរំោុះតនអបកចូលរមួ        ៩៣
 . ភាពរោញនតនៀលតនបាតុកមម        ៩៤
ង្ស. ភាពរំបូរដបបតនកលយុទ ន        ៩៥
ច. រវ័យរំតរចចតិ ថរបរ់ពួកអបកមានអំន្មច      ៩៥

អនវុតថន ៍           ៩៨
១៥. ោរអនវុតថបាតុកមមអហងិ្សា         ៩៩

ក. បាតុកមមតោយពុអំាររ័យតលើដតតមដកឹន្ម ំ      ៩៩
ែ. ភាពជាអបកដកឹន្មនំងិ្សតួន្មទរីបរ់អបកដកឹន្ម ំ      ១០១ 
គ. ោរដកឹន្មនំងិ្សចប់តផថើមបាតុកមម        ១០៤
 . បតង្សាើតមូលោឌ នររបចាប់តនបាតុកមម       ១០៥
ង្ស. មហយុទ នសាង្ក្រថ         ១០៦
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ច. ោរបតង្សាើតអតថរញ្ជដ ណបាតុកមមតោយតរបើរបារ់នមិតិ ថរញ្ជដ     ១០៨
េ. ោរតរជើរតរ ើរទតី្ថងំ្សតធវើបាតុកមម       ១១០
ជ. ោរបដំបកោរភយ័ខាល ច        ១១១
ឈ. អំន្មចតនោរតលង្សតរើច ចអំក នងិ្សកដំបលង្សរងួត      ១១២
ញ. វនិយ័អហងិ្សា         ១១៥
ដ. ោររមាង តន់ងិ្សោរតបើកចហំ        ១១៦
ថ. ោរទកទ់ញតកៀង្សគររបជាជន        ១១៧
ឌ. ោររបមាណកមាល ងំ្សបាតុកមម        ១១៩
ឍ. ោរដបង្សដចកោរងារតៅកបុង្សបាតុកមម       ១២០
ណ. ោរទញយករបតយាជនព៍ោីរបរងាា ប       ១២២

១៦. ោរសាទ បន្មមូលោឌ នរគោឹះរំរប់របជាធបិតតយយរយៈតពលដវង្ស     ១២៤
ក. ោរបង្សឃំង្សរដ ឌរបហរ         ១២៥
ែ. ោរអនវុតថចាប់រដ ឌធមមនញុ្ដ         ១២៧

បចចមិវាច           ១២៩

ឧបរមពន ន ក           ១៣០
វធិអីហងិ្សាទងំ្ស១៩៨ ចង្សរកង្សតោយតលាក ជនី សាប
ឧបរមពន ន ែ           ១៤៨
ទនិ បនយ័អំពយុីទ នន្មោរអហងិ្សានងិ្សហងិ្សាទងំ្ស ៣២៣ករណី ពឆី្ប ១ំ៩០០ ដល់២០០៦
របរ់តលាកររី តអរខិា តេណូតវថ នងិ្សតលាកររី មា តរៀ រធីហវនឹ 

 
  



សំនួរម៊ូលោា នប្គឹោះ ំេីនរឿងននោបាយ គឺថា ន ត ុវបីានជាប្រជាជននារេន វើតាមរោា ភិបាល។ 
ចនមលើយគឺថា េួកនគម្ននទំននារយកខ្លួនឯងនៅន វើជាទាសករ រនតា យខ្លនួឱយជនផ្តា ច់ការប្តួតប្តា។ 

នសរីភាេេីទាសភាេ មិនមមនបានមកេី ំនេើ ិងា [វាយរររផ្តា ចក់ារ] ននាោះនទ 
រ ុមនាគឺមកេីការរដិនស មិនរំនរី [រររផ្តា ចក់ារននាោះ]។ 

ជនផ្តា ចក់ារដួលរលំ នៅនេលមដលប្រជាជនននាោះដក ៊ូតការាំប្ទររសេ់ួកនគ។ 
—— ន នតេនា ដឺ ឡា រ៊ូន ទី (Étienne De La Boétie) 
 ាកប្បាជញដំរ៊ូងរំ្ុតមដលបានសរនសរេីការ្ាួលរំលំរោា ភិបាលផ្តា ចក់ារ 

នោយនប្រើ ីធ ីមិននារេតាម ជំនួស ំនេើ ិងា 
ប្រភេ៖ « ីធទសាសាគសាននោបាយននការនារេតាម: រទនិេនធ ំេទីាសភាេសាប្គចិតា» (សរនសរនៅឆា ំ ១៥៥២-៥៣) 

(The Politics of Obedience: The Discourse of Voluntary Servitude) 
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លំនំដ ើម 

របជាជនដដលតជឿជាកត់លើរបរិទ នភាពតនអំតពើហងិ្សា មនិអាចតោោះដលង្សែ លនួឯង្សពវីបផធម៌ហងិ្សាបាន
នងិ្សអរមតទភាពកបុង្សោររគប់រគង្សោរភយ័ខាល ចពោីរបង្ក្ងាា ប

មនិរតមឹដតពុរំកថរិមទទលួបានតររភីាពនងិ្សរបជាធបិតតយយតន្មោះតទ រពមទងំ្សរមនងឹ្សរង្សោរជោិះជានព់រីបបផ្ទថ ចោ់រ
នងិ្សបថូរជនផ្ទថ ចោ់រចរ់បានជនផ្ទថ ចោ់រថមផីង្សដដរ។

— តត រុវណ្ណត រណុ

៙បាតុកមមអហងិ្សាតជាគជយ័! ជាតរឿង្សមួយចដមលកតហើយពុគួំរឱយតជឿដមនតទ ដដលថា បាតុកមមអហងិ្សាអាចយកឈបោះ
របបផ្ទថ ចោ់របាន? ថមីៗ តនោះ អរត្ថតកើតត ើង្សតនចលន្មរបជាជនអហងិ្សាមានកតំណើ នឱយគួរភាញ កត់ផេើលនងិ្សដតណថើ មបាន
ជយ័ជនំោះផថួលរលំំរបបផ្ទថ ចោ់រជាតរចើនតលើពភិពតលាក។ តៅឆ្ប ២ំ០០៥ អង្សគោរ បានតចញរបាយ
ោរណ៍មួយអំពោីរផ្ទល រ់បថូរពរីបបផ្ទថ ចោ់រតៅោនរ់បបរបជាធបិតតយយតៅកបុង្សចតំណ្ណម ៦៧របតទរដដលោនរ់បប
ផ្ទថ ចោ់រដដលបានដលួរលំំត្ថងំ្សពឆី្ប ១ំ៩៧២ មក មានចណំង្សតជើង្សថា «រតបៀបដដលតររភីាពបានមក ពោីរតរ ូ របរ់
របជាជនរីុវលិតៅោនរ់បបរបជាធបិតតយយរយៈតពលដវង្ស»។ ោររិកាតន្មោះបានរកត ើញថា វធិដីដលតរបើតដ ើមផី
ផ្ទល រ់បថូររបបផ្ទថ ចោ់រនងិ្សកមាល ងំ្សដដលជរំញុឱយមានោរផ្ទល រ់បថូរតន្មោះ គជឺាកត្ថថ គន លោឹះកណំតព់ភីាពតជាគជយ័នងិ្ស
បរជយ័តនកដំណទរំង្សត់ៅរករបបរបជាធបិតតយយ។ ោរផ្ទល រ់បថូរដដលតកើតមានតោយសារោររបួរមួកមាល ងំ្សរបរ់របជា
ជនរីុវលិ ន្មតំៅលទ នផលរបតរើរជាង្សកបុង្សោរទទលួបានតររភីាព តលើរពោីរផ្ទល រ់បថូរពតីលើចុោះតរោម 

ដដលតធវើត ើង្សតោយពួកវរជន (រកុមអបកដកឹន្ម)ំ។ កបុង្សចតំណ្ណម ៦៧តនោរផ្ទល រ់បថូររបបផ្ទថ ចោ់រតៅរបជាធិ
បតតយយ មាន ៥០ករណីតហើយដដលរបតទរោនរ់បបផ្ទថ ចោ់របានដលួរលំំតោយសារឥទ នពិលខាល ងំ្សតនោរតវា តោយ
អហងិ្សាពរីបជាជនរីុវលិ គតិជាភាគរយគ ឺ៧០ភាគរយ។ ោរឈបោះតនោះពុដំមនជាតរឿង្សតចដនត់ន្មោះតទ! បាតុកមមអហងិ្សា
មានភាពរមតហតុផលរគប់រគ្នន ់ តទោះររបតពលតន្មោះតគតៅដតតជឿថាកុបកមមហងិ្សាមានរបរិទ នភាពជាង្សកត៏ោយ។ 
តដ ើមផីបញ្ជជ កថ់ា បាតុកមមអហងិ្សាមានរបរិទ នភាពតន្មោះ ោរបងាា ញភរថុត្ថង្សនងិ្សបករសាយពោីរតវា តោយអហងិ្សា
មួយមុែគពុឺរំគប់រគ្ននត់ ើយ តយើង្សរតូវពនយល់អំពបីរជយ័នងិ្សផលវបិាករបរ់កុបកមមហងិ្សាផង្សដដរ តទើបតរចកថី
ដដលតលើកមកតន្មោះមាទំបំាន។ ោរយល់ឱយបានចារ់អំពអំីន្មចមូលោឌ នរគោឹះរបរ់រដ ឌ តហើយនងិ្សរបបផ្ទថ ចោ់រ
ដដលោបោ់នរ់ដ ឌរតិដតមនិអាចែ វោះបាន។

តទោះបអីបកគតិដចូតមថចកត៏ោយ  ឬនរណ្ណរបាប់អបកថាតម ចកត៏ោយ  «បាតុកមមអហងិ្សាគជឺាមតធោបាយដម៏ាន
របរិទ នភាពជាង្សតគដតមួយគតម់កទល់ឥលូវតៅកបុង្សរបវតថសិាង្ក្រថរយៈតពល ១០០ឆ្ប ចុំង្សតរោយតនោះ ដដលអាចផថួល
រលំំរបបផ្ទថ ចោ់របាន តហើយបង្សាលកខណៈងាយររួលកបុង្សោរទទលួបានរបបរបជាធតិតយយជនំរួវញិ ផធុយពកុីបកមម
ហងិ្សាដដលបង្សាោរែចូខាតយា ង្សដណំំ តហើយន្មរំបតទរតៅរករង្ក្ងាគ មរីុវលិនងិ្សតបើកចហំឱំោរឱយជនផ្ទថ ចោ់រថមី
េកម់កោនអំ់ន្មចតទៀត។»
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វបបធមអ៌ហិងា 

ពួកតគមនិតដ ើរត្ថមគន លង្សធម៌ត ើយ តបើពួកតគតរបើរបារ់អំតពើហងិ្សាមកតោោះទល់ តដ ើមផីរំតរចបណំង្សរបរ់ពួកតគ។
ប ុដន ថអបកដដលដកឹន្មអំបកដតទតោយតរបើមតធោបាយអហងិ្សា ដងឹ្សថាអវីែរុអវីរតូវ 

អាចរតូវបានឱយន្មមថា អបកដថរកាោរររធម៌។  រិទន ថ៌

វបផធម៌ហងិ្សានងិ្សអហងិ្សាមានតៅកបុង្សរង្សគមមនរុសដចូគ្នប  ជារមទិ នផលរបរ់មនរុសដចូគ្នប  ជាអកុរល មាន
របជារបយិភាពមនិតរមើគ្នប ត ើយ។ អវីដដលគួរឱយតសាកសាថ យកបុង្សអារយធម៌មនរុសជាតតិន្មោះ គវឺបផធម៌ហងិ្សារតូវបាន
តគតលើកតតមាើង្ស ឬយា ង្សតហចណ្ណរ់ករ៏តូវបានយកចតិថទកុោកជ់ាង្ស ឯវបផធម៌អហងិ្សាវញិរតូវបានតគបតំភលចតចល 
តទោះបចីលន្មអហងិ្សាទទលួបានតជាគជយ័គួរកតរ់មាគ ល់ដដរកត៏ោយ។ តគពបិាកត ើញតតមលតនវបផធម៌អហងិ្សា 
តររោះដតមានរន្មងំ្សវបផធម៌ហងិ្សាោងំ្សពុឱំយទទលួសាគ ល់គុណរបតយាជន ៍ បពុំលចតិថគនំតិមនរុសឱយវាយដ ំ ោប់
រមាល ប់ តធវើទកុ ខបុកតមបញគ្នប  តធវើឱយទពំរ័របវតថសិាង្ក្រថពភិពតលាករបកបតោយឈាមោបជាទតន ល រង្ក្ងាគ មមនិអរ់មនិ
តហើយយា ង្សណ្ណ កម៏នរុសតលាកតៅដតតជឿជាកត់លើអំតពើហងិ្សាដដដល។

មុននងឹ្សយល់ពវីបផធម៌អហងិ្សា តយើង្សគបផីយល់ពបីញ្ដតថ ិ«វបផធម៌» ជាបឋមរិន។ តៅកបុង្សសារតដដម៏ានឥទ និ
ពល «តរចកថបីកដរបវបផធម៌» តលាក ែ លហី វហវដ តហគៀតរ៍ នរវទិវូបផធម៌ជាតអិាតមរោិងំ្សបានឱយ
នយ័រកយ «វបផធម៌» ថាជា «បណថុ ំ តនយន ថោររគប់រគង្សមួយររមាប់ តរលគ ឺគតំរង្ស 
វធិ ីវធិាន តរចកថដីណន្ម ំ រំរប់រគប់រគង្សអាកបផករិយិា ដដលវរិវករកុពំយូទរ័តៅ
ថា កមមវធិ ី »។ វបផធម៌តរបៀបដចូជាពុមពដដលមនរុសកបុង្សឋានៈជារមាជកិរង្សគមរតូវបានចកប់ញ្ចូ ល តធវើ
ឱយឥរយិាបថទងំ្សឡាយនងិ្សរូមផីដតចតិ ថគនំតិរបរ់មនរុសតន្មោះរតូវបានរូនរបូរង្ស បងាគ ប់ ដណន្ម ំ តរគ្នង្ស របាប់វធិ ី
ររ់តៅ។ល។ ពុមពវបផធម៌តនោះរតូវបានបញ្ជូ នពមួីយជនំ្មនត់ៅមួយជនំ្មនត់្ថមរយៈរមាជកិចរ់តៅឱយរមាជកិថម។ី 
តហតុតនោះ វបផធម៌ពុដំមនជារបរ់បុគគលណ្ណមាប កណ់្ណត ើយ តហើយកគ៏្នម នបុគគលណ្ណមាប កអ់ាចបតង្សាើតវបផធម៌បានដដរ 
តរលគវឺបផធម៌គជឺាកមមរិទ នរិបរ់រកុមរង្សគម។ គ្នម នវបផធម៌គគឺ្នម នរង្សគម គ្នម នរង្សគមគគឺ្នម នវបផធម៌។ វបផធម៌មានមុែ
ងារចបំាច់ៗ ជាតរចើនកបុង្សោរចង្សរមាជកិរង្សគមឱយររ់តៅរុែដមុជាមួយគ្នប ។ វបផធម៌មានដផបកែ លោះបតំរ ើរង្សគម ដចូជា
រុជវីធម៌ ោរតគ្នរពដនូត្ថ ចរ់ទុ ំ ោររំពោះ ោរតរបើភាសាមានឋាន្មនរុកម។ល។ ផធុយតៅវញិ មានដផបកែ លោះតទៀត
បងាេ ករ់បពន័ នរង្សគម ដចូជា ោរឱយតតមលតលើបុររនងិ្សអំតពើហងិ្សាបានជោិះជានត់ររភីាពង្ក្រថីនងិ្សតធវើបាបជវីតិមនរុសជា
តរចើន។ អំតពើហងិ្សារតូវបានតផធរពមួីយជនំ្មនត់ៅមួយជនំ្មន ់ ជាមតធោបាយដដលអបកមានអំន្មចតរបើតដ ើមផីោកក់រំតិ
ឥរយិាបថមនរុសដដលគ្នម នអំន្មច ទនត់ែាយ គ្នម នកមាល ងំ្សោយឬចតិថ ក បុង្សតគ្នលបណំង្សរតួតរត្ថបញ្ជជ បុគគលតន្មោះ។

មានភាពរមតហតុផលយា ង្សសាមញ្ដ តៅកបុង្សវបផធម៌អហងិ្សា ដដលមនរុសរគប់គ្នប រុទ នដតបានយង្សយ់ល់ជា
យូរណ្ណរ់មកតហើយតៅកបុង្សរបវតថសិាង្ក្រថមនរុសជាត។ិ ត្ថងំ្សពតីកើតមក តយើង្សដតង្សរតង្សាតត ើញថា ហងិ្សាមាន



របរិទ នភាពជានចិច ដចូជាមាថ យឪពុកតរបៀនរបតៅកូនតោយតរបើររំត ់ ឬរគូបតរង្សៀនតៅសាលាវាយបង្សខឱំយរិរស
តរៀន រហូតដល់អំតពើហងិ្សាជារកុមោល យជាអំន្មចមូលោឌ នរគោឹះកបុង្សោររការណ្ណថ បរ់ង្សគមតៅកបុង្សរដ ឌ ោរោរររោរ
ឈាល នរនពបីរតទរ នងិ្សឈាល នរនរបតទរតផសង្សតទៀតផង្ស។ ត្ថមពតិតៅ អំតពើហងិ្សាទងំ្សតនោះគតឺគតរបើតដ ើមផីរគបរ់គង្ស
ចតិថប ុតណ្ណត ោះ ដតបង្ក្ញ្ជច រតៅវញិ វារគប់រគង្សបានរង្សោយតទ ឯចតិ ថតៅដតមនិរុែចតិ ថតធវើត្ថមដដដល។ កបុង្សករណី
តរបៀនរបតៅតកមង្ស ោរវាយឱយកូនបាតយ់គំ្នម នតថងមានរបរិទ នភាពត ើយ តររោះោរតធវើទកុ ខបុកតមបញដផបករង្សោយបង្សា
ោរឈឺចប់ដដលតធវើឱយតកមង្សោនដ់តយ។ំ អវីដដលតធវើតក មង្សបាតយ់មំនិដមនោរវាយដតំ ើយ ដតគោឺររមលុតគរំមថានងឹ្ស
វាយតទៀត។ តកមង្សចប់តផថើមោតយ់ល់បន ថចិមថង្សៗ តពលមនរុសធតំរបើហងិ្សានងិ្សដររកគរំមខាល ងំ្សៗតដ ើមផីបញ្ឈប់ោរយំ
របរ់ែ លនួ។ ដតូចបោះតបើតកមង្សតរបើវធិអីហងិ្សា មនិរហោរ មនិសាថ ប់បងាគ ប់ ែ ធប់ដតង្សាើម មនិញុាបំាយ មនិតៅសាលា រត់
តចញពផីធោះ តទោះពួកតគវាយតកមង្សដល់សាល ប់កត៏ោយ កគ៏្នម នតថងអាចដកដរបតកមង្សបានដដរ តហើយតបើតកមង្សមានរបួរផលូវោយ
ឬផលូវចតិ ថ អបកខាតធងនប់ផុំតតៅដតជាឪពុកមាថ យ។ ករណីរគូបតរង្សៀនវញិ កម៏និែរុគ្នប ដដរ។ តបើរគូគ្នម នវធិសីាង្ក្រថ
បតរង្សៀនរិរសចង្សត់រៀនតោយែ លនួឯង្សតទ តទោះវាយដល់បាកត់ដរិរស កគ៏្នម នអវីជួយជារបតយាជនត៍រៅពបីញ្ចូ លវបផធម៌
ហងិ្សាតៅកបុង្សែ លនួពួកតគដដរ តហើយតៅទបីផុំត រគូតៅដតបរជយ័នងិ្សអរមតទភាពកបុង្សោរតធវើឱយរិរសតរៀនដដដល។ 
រដ ឌវញិកដ៏ចូគ្នប ដដរ។ រដ ឌដដលររ់តោយសាររបជាជន បង្សព់ន ន គ្នរំទ តគ្នរពចាប់ រហោរ បតំរ ើោរ សាថ ប់បញ្ជជ  ដបរ
តៅជារមាល ប់បង្ក្ងាា បរបជាជនឯង្សតន្មោះ នងឹ្សរលំដលួតៅតថងណ្ណមួយមនិខាន គថឺាោរតរបើកមាល ងំ្សបង្ក្ងាា បោនដ់តខាល ងំ្ស រដ ឌ
ែ លនួឯង្សោនដ់តតែាយ តៅដតសាថ រសាទ នោរពុបំាន។ ដរបណ្ណបញ្ជា រង្ក្រថមនិបានតោោះរសាយ  តទោះបង្ក្ងាា បប ុន្មម នក៏
បញ្ជា តៅដតដដដល នងិ្សមានដតតធវើឱយបញ្ជា ោនដ់តពបិាកតោោះរសាយតៅវញិតទ។ ោរតរបើហងិ្សាវាយបង្ក្ងាា បពុដំមនជា
វធិតីោោះរសាយបញ្ជា តទ ដតជាវធិបីង្សខឱំយបញ្ឈប់ោរតវា  ឱយទទលួសាគ ល់ថាគ្នម នបញ្ជា តកើតត ើង្ស ឱយទទលួដតំណ្ណោះ
រសាយមួយដដលមនិយុតថធិមប៌ ុតណ្ណត ោះ។ ហងិ្សាពុអំាចតោោះរសាយបានត ើយ តររោះហងិ្សាគជឺាបញ្ជា មួយកបុង្សចតំណ្ណម
បញ្ជា រសាប់តៅតហើយ។ ហងិ្សាគជឺាអាវុធរបរ់អបកខាល ងំ្សតធវើបាបអបកទនត់ែាយ នរណ្ណខាល ងំ្ស អបកតន្មោះឈបោះ ដតូចបោះតហើយ
ចតំរោះអបកខាល ងំ្ស ហងិ្សាមានរបរិទ នភាព យុតថធិម៌ អាចតោោះរសាយរគប់បញ្ជា  នងិ្សបង្សវលិយករបតយាជនម៍ករកអបក
ដដលតរបើវាតោយដតណថើ មពអីបកដតទ។ អំតពើហងិ្សាទមទរកមាល ងំ្សពលំោយរមពន នខាល ងំ្សោល  ដដលមនរុសររី តកមង្ស ចរ់ 
ជនពោិរពុអំាចតធវើបាន  តហតុតនោះវាផថល់អាទភិាពជូនបុររតពញកមាល ងំ្ស។ រំរប់អបកមានអាទភិាព ពួកតគអាចតរបើវា
តៅជានអ់បកតរោមជាកជ់ាពុខំាន តបើរិនគ្នម នឧបរគគខាង្សចតិថសាង្ក្រថ រង្សគម ចាប់ រីលធម៌ វបផធម៌ នតយាបាយ នងិ្ស
តរដ ឌកចិ ច។ តទោះបយីា ង្សណ្ណ តគតៅដតតជឿជាកថ់ាហងិ្សាមានរបរិទ នភាពដដដល!

ហងិ្សាមនិអាចរលំតត់ោយហងិ្សាត ើយ អហងិ្សាតទើបអាច។ ោរវាយតបត តទោះខាង្សណ្ណឈបោះកត៏ោយ កទ៏ងំ្ស
ពរីខាង្សមនិែរុគ្នប ប ុន្មម ន រុទ នោល យជាអបកនយិមហងិ្សាដចូដតគ្នប ។ តមតរៀនតនោះ គ្នម នអវីថ មតីទ តបើតយើង្សរកតលកតមើលតៅ
ោនរ់បវតថតិមដកឹន្មសំារន្មអំពគីនំតិអហងិ្សាតន្មោះ មនិថា រិទន ថ៌  តជន  តយរ ូ  មហមា ត់  ែងុ្សជឺ  តៅជ ឺ គពួឺកតគ
រុទ នដតបតរង្សៀនមនរុស តទោះតរបើរតបៀបតផសង្សគ្នប  ដតតៅរកតគ្នលតៅដតមួយ។ មហតមៈគន ន ី

   ដដលជាបតិ្ថចលន្មអហងិ្សាតន្មោះ មនិដមនជាសាទ បនកិឬអបករកត ើញគនំតិតនោះដបូំង្សតគអវីតទ ប ុដន ថតលាកគជឺា
អបកដដលយកធម៌អហងិ្សាពគីនំតិសារន្មទងំ្សតន្មោះ មកអនវុតថតៅកបុង្សវរ័ិយនតយាបាយដបូំង្សបផុំត គបឺ ុន្មម នជាង្ស
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១៥០០ឆ្ប តំរោយតមសារន្មទងំ្សតន្មោះ តទើបមាន គន ន ី មាប កប់ ុតណ្ណត ោះ ដដលអាចយកគនំតិតន្មោះមកអនវុតថយា ង្សមាន
របរិទ នភាព អាចតធវើឱយរបតទរអតង្សលររបដលង្សតដពឥីណ្ណឍ  ទទលួបានឯករជយតោយអហងិ្សា។ លកខណៈតោយ
ដ កតនចលន្មមនិរហោរដដលតលាកតៅថា «រតោរគហ Satyágraha ោរឧទ ធរិដល់រចចភាពឬកក៏មាល ងំ្សតន
រពលឹង្សឬរចចភាព » គអឺាចតរ ូអតធ់ មតរ់ហូតដល់តៅ ២៦ឆ្ប  ំ គជឺាចលន្មអហងិ្សាដដលអាចតរ ូបានយូរជាង្សតគ
បផុំត។ តករតមិតក៌របរ់គន នបីានន្មឱំយមានចលន្មតវា អហងិ្សាររតពញពភិពតលាក តហើយតៅដតបន ថតកើនត ើង្ស
រហូតមកទល់នងឹ្សបចចុបផន ប។ គន ន ី បានមានរបសារនថ៍ា «ែ ញុគំ្នម នអវីថ មបីតរង្សៀនពភិពតលាកតទ។ រចចភាពនងិ្សអហងិ្សា
មានជាយូរណ្ណរ់មកតហើយ។ អវីដដលែ ញុបំានតធវើកន លង្សមកតនោះ រគ្ននដ់តជាោររបងឹ្សដរបង្សពតិសាធរចចភាពនងិ្សអហងិ្សា
ទងំ្សពរីតនោះ កបុង្សករំតិធលំមមតៅត្ថមលទ នភាពដដលែ ញុមំានប ុតណ្ណត ោះ។» រំរប់អបកតរៀនពុទ នសារន្ម តគបានដងឹ្សពរីកយ
តរបៀនរបតៅរបរ់ទរសនវទិឥូណ្ណឍ  រិទន ថ ៌យូរមកតហើយ    (តយើង្សនយិមតៅថា « រពោះ  ពុទ ន (អបកភាញ ក)់»។ តលាក
បានតរលថា «យកឈបោះកហំងឹ្សតោយកថរីរឡាញ់ ផ្ទច ញ់អារកកត់ោយលេ ជនំោះភាពកណំ្ណញ់តោយកថរីបផុររ នងិ្ស
រកយកហុកតោយរកយពតិ។» ដដលតគឧរសហឮពមីាតរ់បជាជនថា «តពៀរមនិរងំាប់តោយោរចង្សតពៀរ» តន្មោះ។ ពតិ
ដមនដតរកយតនោះតគដតង្សដតង្សនយិាយ ដតអនវុតថមនិរូវត ើយ។ មកទល់ឥលូវ មនរុសទតួៅតៅដតតជឿថាអបករគប់រគង្ស
ហងិ្សា អាវុធ ោតំភលើង្ស គជឺាអបកមានអំន្មច។ តបើអបកតរបើហងិ្សា តហើយទទលួបានលទ នផលគួរជាទតីពញចតិថតន្មោះ គ្នម ន
នរណ្ណហមោតត់ទ។ ដតផធុយតៅវញិ ហងិ្សាដតង្សដតង្សបរជយ័ តហើយតទោះតជាគជយ័កម៏និដមនហុចផលលេតន្មោះដដរ។ 
ោរយកកហំងឹ្សទល់កហំល់ គតឺរបៀបដចូជាចកស់ាងំ្សតលើតភលើង្ស រចួតហើយតេោះសាល ប់ទងំ្សអរ់គ្នប ។ តៅរតង្សច់ណុំចតនោះ 
តលាក ង្ក្ហវតីយរឌកិ នតីសឈី  ទរសនវទិអូាលលឺម ង្សដ់ត៏េបើមបានរពមានថា «នរណ្ណកត៏ោយឱយដត
របយុទ នតត្ថងំ្សនងឹ្សរភាវៈអារកក ់ គួរតមើលត ើញថាតៅកបុង្សដតំណើ ររបរពតឹ ថតៅតនោររបយុទ នតន្មោះ តគកម៏និោល យជា
រភាវៈអារកកដ់ដរ។ របរិនតបើអបករមលងឹ្សតមើលតៅោនប់ាតរមុរទដត៏រៅកបុង្សរយៈតពលមួយយូររគប់រគ្ននត់ន្មោះ អវី
ដដលអបករមលងឹ្សតមើលតន្មោះនងឹ្សរមលងឹ្សតមើលអបកវញិ។» ោររេប់អំតពើហងិ្សា អំតពើផ្ទថ ចោ់រយង្ស ់បង្ស ឧរកដិ ឌកមម រង្ក្ងាគ ម 
តភរវកមម គមឺានមូលោឌ នរីលធម៌មួយរតមឹរតូវ ដតោររេប់បុគគលដដលផធុក ឬតធវើវា គគឺ្នម នបានជួយអវីតរៅពបីតង្សាើន
បញ្ជា តលើបញ្ជា  ជាជាង្សចូលរមួតោោះរសាយ មនិែរុពតីយើង្សរេប់អបកមានផធុកតមតរគតអដរ៍ជាជាង្សតមតរគតអដរ៍
តន្មោះតៅតទៀត តហើយទបីផុំត តៅតពលដដលតយើង្សេលង្សតមតរគតន្មោះដដរ តទើបសាថ យតរោយចតំរោះោរយល់ត ើញរបរ់
ែ លនួចតំរោះអបកផធុកតមតរគតន្មោះ។ តបើនយិាយកបុង្សបរបិទអំតពើហងិ្សាវញិ អបកតធវើអំតពើហងិ្សារង្សតរគ្នោះជាង្សអបករង្សអំតពើ
ហងិ្សា ពតីររោះដតពួកតគគ្នម នតថងអាចយកកហំងឹ្សតចញពែី លួនឯង្សបានត ើយ តហើយទបីផុំតកស៏ាល ប់តោយសារអំតពើតន្មោះ 
តរបៀបដចូជាអបកយកថាប បំពុំលតៅបពុំលអបកដតទ តហើយដបរជាពុលែ លនួមុនដតូចបោះដដរ។ អបករង្សអំតពើហងិ្សា តទោះរតូវ
បានតគវាយបង្ក្ងាា បកត៏ោយ ដតគ្នម នតថងឈឺចបផ់លូវចតិ ថត ើយ តររោះតគមនិបានតធវើអវីែរុ ឯអបកនយិមហងិ្សាវញិ 
តរោយអរ់អំន្មច តគនងឹ្សរតូវមនរុសជាតបិតំភលចតចលរូមផីដតតឈាម ោះកត៏គមនិចង្សរ់ឭំក តបើរឭំកកគ៏្នម នសាចត់រឿង្សលេ
មកនយិាយឱយរករ់ន ់ យកតឈាម ោះជននយិមហងិ្សាតន្មោះមកោកឱ់យមនរុស រតវ វតទុ កត៏គមនិោក។់ ត្ថមពតិគ្នម ន
អវីរករ់នន់ងឹ្សតឈាម ោះតន្មោះតទ គបុឺគគលដដលជាប់នងឹ្សតឈាម ោះតន្មោះតទតធវើឱយជនរង្សតរគ្នោះតនអំតពើហងិ្សា នងិ្សអបករេប់អំតពើ
ហងិ្សារបរ់ពួកតគជនិណ្ណយ។ ោររបោនអ់ហងិ្សា មាននយ័ថា តគមនិរេបបុ់គគលតន្មោះត ើយ តររោះរេប់ជាអំតពើមនិ



បានោរ ជាអំតពើហងិ្សាខាង្សផលូវចតិ ថ ន្មឱំយដតអារមមមនិរងប់ អបកឈឺចបព់តិរបាកដតៅដតជាអបករេប់តគ ពុដំមនអបក
រតូវបានតគរេប់តន្មោះត ើយ។ តលាក មា រទនី លូតធើរ  ីង្ស  តមដកឹចលន្មទមទររិទ នរិបជា
ជនរីុវលិ ដដលជាអបកតដ ើរត្ថមគន លង្សធម៌អហងិ្សារបរ់គន នតីន្មោះ បានអបរ់ុថំា «អហងិ្សា មាននយ័ថា មនិដមនរតមឹដត
តចៀរវាង្សោររបរពតឹ ថអំតពើហងិ្សាតលើរង្សោយខាង្សតរៅប ុតណ្ណត ោះតទ ដតរពមទងំ្សហងិ្សាតលើផលូវចតិ ថខាង្សកបុង្សដដរ។ អបកមនិ
ដមនរតមឹដតបដតិរធមនិបាញ់រមាល ប់មនរុសតន្មោះតទ ដតរបដកករូមផីដតរេប់ពួកតគ។» រតង្សច់ណុំចតនោះ គន ន ីមនិដដល
ឱយអបកដដលមានតជើង្សកែ វកត់ដ ើរជានត់លើចតិ ថរន ថភិាពអហងិ្សារបរ់គ្នតត់ ើយ។ គ្នម ននរណ្ណមាប កអ់ាចតធវើឱយតយើង្ស
អាកអ់នច់តិ ថ តោយគ្នម នោរយល់រពមពតីយើង្សែ លនួឯង្សតទ។ តទោះប ីគន ន ីនងិ្ស  ីង្ស រតូវបានតគតធវើោតកត៏ោយ កអ៏វីដដល
មនិអាចរមាល បប់ាន គមឺតក៌អហងិ្សារបរ់ពួកគ្នតទ់ងំ្សពរីរបូ។ អបកនយិមហងិ្សាដតង្សចតទ់កុអបកនយិមអហងិ្សាជា
ររតូវ ចង្សដ់កបន្មល តចញពកីបុង្សដកវដភបករបរ់ពួកតគ។ ពួកតគបារមភខាល ចដរកង្សថា ពួកតគដលង្សអាចលាង្សែរួកាលរបជា
ជនឱយតធវើជាឧបករណ៍ហងិ្សារបរ់ពួកតគតទៀត។ ដតចតំរោះអបកអហងិ្សាវញិ អបកនយិមកមាល ងំ្សបាយរគ្ននដ់តជាជនរង្ស
តរគ្នោះប ុតណ្ណត ោះ គពួឺកតគមនិអាចតោោះដលង្សែ លនួតចញពគុីកតនោរែងឹ្សគុកួំន រេប ់ អំន្មច ផលរបតយាជន ៍ នងិ្សហងិ្សា
ត ើយ ពួកតគពតិជាគួរឱយអាណិតខាល ងំ្សណ្ណរ់។ គ្នម នអវីគួរឱយរថីបតន្មធ រតទ តររោះរង្សគមនងិ្សវបផធម៌តយើង្សបញ្ជូ ល
នងិ្សឱយតតមលហងិ្សាជាជាង្សអហងិ្សា។ ត្ថងំ្សពតីកើតមក តយើង្សត ើញមនរុសជុវំញិែ លនួតយើង្សឱយតតមលដតអបកោល ហន តមទ
ប់ វរីជនរង្ក្ងាគ ម ប ុដន ថតបើតរបៀបតធៀបគ្នប តៅ តគពុរូំវផសពវផាយឱយតយើង្សដងឹ្សពវីរីជនអហងិ្សាដចូជា គន ន,ី  ីង្ស, សាប 
តន្មោះត ើយ។ តបើរិនតយើង្សចង្សប់ានរន ថភិាព តយើង្សមនិរតូវចូលរមួតធវើរង្ក្ងាគ មត ើយ តទោះបភីាគមីាខ ង្សតទៀតបបួលតធវើក៏
តោយ តររោះរន ថភិាពទទលួបានតោយោរបញ្ចប់ចមាំង្ស មនិដមនបន ថរង្ក្ងាគ មតន្មោះតទ។ តមដកឹន្មដំដលររឡាញ់រនថិ
ភាពវញិ គពឺោយាមលុបបបំាតស់ាទ ប័នតយាធា ោតប់ន ទយោរចណំ្ណយតលើវរ័ិយកង្សទប ់ តោោះរសាយបញ្ជា តោយ
រនថវិធិ ី បតង្សាើតតគ្នលនតយាបាយោរររជាតតិោយរបជាជនរីុវលិ  ពុដំមនពរង្សងឹ្ស
តយាធាឯកជនទកុតធវើរដ ឌរបហរតពលចញ់តឆ្ប តឬកសាង្សែ លនួតធវើជាជនផ្ទថ ចោ់រតន្មោះតទ។ អបកនយិមរង្ក្ងាគ មហងិ្សាមនិ
ដដលអាចតគ្នរពរនោថា ពួកតគជាអបករនិថភាពនយិមតន្មោះត ើយ។ អាល់បតឺ អាញសាថ ញ បានមានរបសារនថ៍ា «
តយើង្សពុអំាចររងំ្សរង្ក្ងាគ មនងិ្សតរតៀមតធវើរង្ក្ងាគ មតៅតពលដតមួយតន្មោះតទ។» តបើតគចង្សប់ានរន ថភិាពតោយតរបើ
មតធោបាយរង្ក្ងាគ មតន្មោះ មានដតតធវើឱយរង្ក្ងាគ មតកើតត ើង្សជាបន ថបន្មធ ប់មនិតចោះចប់ប ុតណ្ណត ោះ។ ដចូគ្នប ដដរ តបើចង្សប់ាន
របជាធបិតតយយ តហើយអបកតរបើវធិផី្ទថ ចោ់រតន្មោះ អបកនងឹ្សោល យជាជនផ្ទថ ចោ់រដដរ។ មានដតចលន្មអំន្មចរបជាជន តធវើ
តោយរបជាជន ជារបរ់របជាជន នងិ្សតដ ើមផីរបជាជនតទ តទើបរបជាជនមានរង្សឃឹមទទលួបានរបជាធបិតតយយ។ វបផ
ធម៌អហងិ្សាមានសារៈរំខានក់បុង្សោររការន ថភិាពផលូវចតិ ថផង្សនងិ្សកបុង្សោរកសាង្សមូលោឌ នរគោឹះតនបាតុកមមអហងិ្សាផង្ស
តរលគអំឺតពើអហងិ្សាតៅកបុង្សសារន្មនងិ្សវបផធម៌គជឺាអហងិ្សាខាង្សដផបករីលធម៌ប ុតណ្ណត ោះ។ ប ុដន ថ អវីដដលហួរពោីរ
សាម នគតឺគអាចយវាមកអនវុតថក បង្សវរ័ិយនតយាបាយ តរដ ឌកចិ ចនងិ្សរង្សគមផង្សដដរ។
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២ 

បាតកុមម អហិងា 

តយើង្សបន ថចូលដល់រកមមភាពអហងិ្សាដដលអនវុតថក បុង្សោរតោោះរសាយបញ្ជា រង្សគម តរដ ឌកចិ ច នងិ្សនតយាបាយ ដដល
មនិដមនតោយសាររីលធម៌សារន្មអវីតទ ដតពតីររោះវធិអីហងិ្សាគជឺាមតធោបាយដម៏ានរបរិទ នភាពបផុំតកបុង្សោរ
រសាយវវិាទនងិ្សបង្សខភំាគមីាខ ង្សតទៀតឱយតោោះរសាយ រពមទងំ្សអាចតធវើអន ថរគមនប៍តង្សាើតតរៀបចសំាទ ប័នថមដីតមថង្ស តបើ
បុគគលនងិ្សសាទ ប័នចរ់អរមតទភាព។ បាតុកមម  គជឺាចលន្មរង្សគមមួយរបតភទ ដដលមនរុសមួយរកុម
របមូលផថុគំ្នប តវា ជទំរ់នងឹ្សតរឿង្សអវីមួយ  ឬទមទរចង្សប់ានអវីមួយ តោយរមួគ្នប បងាា ញតគ្នលជហំររបរ់ែ លនួ

។ បាតកមមអហងិ្សាតវៀរចកោរតរបើហងិ្សាតលើផលូវោយរបរ់មនរុស តទោះបពួីកតគជា
គូបដបិកសនងិ្សតរបើមតធោបាយអហងិ្សាវញិ។ ផធុយតៅវញិ តបើតរបើវធិហីងិ្សា បាតុកមមតន្មោះនងឹ្សោល យជា កុបកមមឬោរបោះ
តបារតធវើឧទធ មកមម ដដលគជឺាោរតរបើកមាល ងំ្សរបោប់អាវុធរបរ់រកុមតៅខាង្សតរៅរដ ឌ
អំន្មច តដ ើមផីរគប់រគង្សរបតទរ ឬរំតរចតគ្នលតៅនតយាបាយណ្ណមួយ (វទិង្សសន្ម)។ ោរតរបើតយាធាផថួលរលំំ តហើយ
រតួតរត្ថរោឌ ភបិាល តគតៅថា រដ ឌរបហរ  គោឺរប ុនប ង្សដតណថើ មយករដ ឌអំន្មចរបរ់រកុមណ្ណមួយកបុង្សរដ ឌ
ពរីកុមកពុំង្សដកឹន្មតំោយផ្ទល រ់បថូររចន្មរមពន នរោឌ ភបិាលទងំ្សររុង្ស។ តោយសារជាោរផ្ទល រ់បថូរតន្មោះគដឺរូថាប កដ់កឹន្ម ំ
ទងំ្សររុង្ស ដតូចបោះតគអាចតៅថា បដវិតថនន៍តយាបាយ  តរលគចឺលន្មផ្ទល រ់បថូររចន្មរមពន ន
នតយាបាយទងំ្សមូលផធុយពកីដំណទរំង្សដ់ដលរគ្ននដ់តដកដរបដផបកណ្ណមួយ តចិឬតរចើន តនរបពន័ នទងំ្សមូលត្ថមរំរលួ
ប ុតណ្ណត ោះ មនិផ្ទល រ់បថូរទងំ្សររុង្សត ើយ។ តោយសារដតបដវិតថនក៍ន លង្សមកតរចើនដតតធវើត ើង្សតោយតរបើរបារ់កមាល ងំ្សហងិ្សា 
តធវើឱយមានទរសនៈទតួៅថា បញ្ដតថ ិ «បដវិតថន»៍ នងិ្សោររិកាអំពបីដវិតថនដ៍តង្សដតលំតអៀង្សតោយតផ្ទថ តតលើដត
មតធោបាយហងិ្សា តគហកម់និអាចតធវើបដវិតថនត៍ោយមនិតរបើហងិ្សាបានត ើយ។
 តលាក ជនី សាប ជាអបកឯកតទរមាប កដ់ម៏ានឥទ នពិលដដលររតររសាប រតដជាតរចើនអំពបីាតុកមម
អហងិ្សា។ តយើង្សអាចោករ់ហរសន្មមឱយគ្នតថ់ា «ររតូវរបរ់ជនផ្ទថ ចោ់រ» ពតីររោះដតរំតនររបរ់គ្នតត់ធវើឱយ
របបផ្ទថ ចោ់រជាតរចើនដលួរលំតៅតលើពភិពតលាកតោយវធិអីហងិ្សា។ តលាកបានឱយនយិមនយ័ «ោរតវា តោយ
អហងិ្សា»  ថា «ជាតចិនកិឬបតចចកវធិខីាង្សរកមមភាពរង្សគមនងិ្សនតយាបាយរំរប់អនវុតថអំ
ន្មចតៅកបុង្សទនំ្មរ់តោយមនិតរបើរបារ់ហងិ្សា។» ចលន្មដដលមានតគ្នលតៅធ ំតរលគផឺ្ទល រ់បថូររោឌ ភបិាល មនិទម
ទររតមឹដតតោោះរសាយបញ្ជា តូចធមួំយចនំនួ ោរតវា ជទំរ់តោយអហងិ្សាតធវើត ើង្សតោយទញយកររររថមភគ្នរំទ
របរ់របបដកឹន្មតំន្មោះ។ «ររររថមភតនោរគ្នរំទ»  មាននយ័ថា «សាទ ប័ននងិ្សដផបកទងំ្សឡាយតន
រង្សគមដដលផគតផ់ គង្សរ់បបដកឹន្មតំោយផថល់របភព រំរប់រកានងិ្សពរង្សកីអំន្មច» តនោះតបើត្ថមតលាក រ  បូតឺ ដហ លវ ី

 អបកជនំ្មញខាង្សយុទ នសាង្ក្រថអហងិ្សាដដលទទលួឥទ នពិលពតីលាក ជនី សាប។ (២០០៤, ទ ំ១៤៩) 
ររររថមភទងំ្សតន្មោះតៅកបុង្សរបបផ្ទថ ចោ់រជាសាទ ប័ននងិ្សបុគគលមានដចូជា ប ូលីរ កង្សរន ថរុិែ តយាធាដដលជា
ឧបករណ៍ោកទ់ណឍ កមមរមលុតគរំមកដំហង្សរំខានប់ផុំតរបរ់ជនផ្ទថ ចោ់រ, អបកបតំរ ើោរងាររដ ឌដដលតធវើោរខាង្សដផបករដ ឌ



បាលរបមូលនងិ្សផថល់ពតម៌ានជូនរដ ឌអំន្មច ដដលពួកតគតនោះមានតៅរគប់សាទ ប័នរដ ឌដចូជារករួង្ស មន ធរីតពទយសាធារ
ណៈ សាលាតរៀនរដ ឌ។ល។, របពន័ នផសពវផាយរដ ឌដដលតគតរបើតដ ើមផីតោរន្មគ្នរំទរបបដកឹន្មរំបរ់តគ, រកុមហ ុនធតូំច
ទងំ្សឡាយនងិ្សរកុមអបកវនិតិយាគដដលជួយទនំកុបរំងុ្សបកស,  នងិ្សររររថមភចបំាចប់ផុំតគរឺបជាពលរដ ឌតន្មោះឯង្ស តររោះ
រគប់សាទ ប័នរដ ឌទងំ្សឡាយ មានបុគគលិកបតំរ ើោរជារបជាពលរដ ឌតធវើឱយរបពន័ នទងំ្សមូលតដ ើរ តហើយរបាកដ់ែរំរប់តបើក
ជូនបុគគលិកទងំ្សអរ់មានទងំ្សរបរ់ជនផ្ទថ ចោ់រនងិ្សបកសពួក ករីុ៏របាកដ់ែរបជាពលរដ ឌដដរ។ របជាជនពុដំមនរតមឹដត
ជាតៅដកដដលផថល់របាកដ់ែជូនអបកមានអំន្មចនងិ្សអបករដ ឌោរទងំ្សអរ់តន្មោះតទ ដតកជ៏ាអបកជាវតរវាកមមរដ ឌទងំ្សតន្មោះដដរ 
តបើពួកតគមនិតរបើរបារ់តរវាកមមរដ ឌ ដចូជារបជាជនទងំ្សអរ់រមួគ្នប ឈបោ់ករ់កយចូលបតំរ ើកង្សទប់ឬរំុចាប់ឈប់
តធវើោរងារជាកង្សតយាធាឬរន ថរុិែ, រមួគ្នប មនិតគ្នរពចាប់រដ ឌ  ឈបត់ៅពោបាលឬឈប់តៅតធវើោរ
ជាតពទយតៅមន ធរីតពទយរដ ឌ ឈបត់ៅតរៀនឬបតរង្សៀនតៅសាលាតរៀនរដ ឌ។ល។ សាទ ប័នរដ ឌទងំ្សតន្មោះនងឹ្សគ្នងំ្ស មនិអាចតៅ
មុែបានតោយររួល។ោរតវា ជទំរ់តោយអហងិ្សាតទល់នងឹ្សរបបដកឹន្មតំោយរោឌ ភបិាលបកសដតមួយផ្ទថ ចមុ់ែ តធវើ
ត ើង្សត្ថមរយៈោរដកយកររររថមភចបំាចជ់ាង្សតគដដលរបជាជនបញ្ឈរត ើង្សតន្មោះឯង្ស។ វធិផី្ទល រ់បថូរតោយចលន្ម
រង្សគមតនោះរបរពតឹ ថតៅែរុរកបែណឍ ធមមត្ថដដលតគដតង្សដតង្សតធវើត្ថមរយៈសាទ ប័ននតយាបាយ (ែរុរកបែណឍ មនិដមន
មាននយ័ថាែរុចាប់តទ) ដចូជាោរតបាោះតឆ្ប ត ោរដរវង្សរកអន ថរគមនត៍ណំ្ណង្សរង្ក្រថ រមាជកិរភា អបកនតយាបាយ
ទងំ្សឡាយ នងិ្សោរបតង្សាើតរកុមោរងារោករ់មាព ធតលើរោឌ ភបិាល។ល។

រកយតផសង្សតទៀតដដលែ លមឹសាររបហករ់បដហលនងឹ្សរកយតនោះមានដចូជា ោរតវា ជទំរ់តោយរបជាជនរីុ
វលិ  ចលន្មអំន្មចរបជាជន  យុទ នន្មោរអហងិ្សា 

បាតុកមមអហងិ្សា  ដដលតៅកបុង្សសាប រតដតនោះ តយើង្សរូមតរបើជនំរួគ្នប តៅមក តដ ើមផីកុឱំយ
ត ើញដតរកយរចដំដរ តទោះបអីតទនយ័ពតិរបាកដតនរកយទងំ្សអរ់តនោះែរុគ្នប បន ថចិបន ថួចកត៏ោយ។ រកយ «ោរតវា 
ជទំរ់តោយរបជាជនរីុវលិ» បង្សាប់នយ័ថា ចលន្មតន្មោះតធវើត ើង្សតោរបជាជនរីុវលិ តដ ើមផីរបឆ្ងំ្សដតមួយមុែ
ប ុតណ្ណត ោះ អាចជទំរ់នងឹ្សោររំរចចតិថឬតគ្នលនតយាបាយណ្ណមួយតធវើត ើង្សតោយថាប កដ់កឹន្ម ំមនិដមនជាចលន្មររប
តទ។ ឯ «ចលន្មអំន្មចរបជាជន» វញិ គជឺារកយដដលតគឧរសហតរបើគួររម ជាចលន្មរបរ់របជាជនរីុវលិតធវើ
ត ើង្សរបឆ្ងំ្សរបបដកឹន្ម ំ តដ ើមផីផ្ទល រ់បថូរតបៀបដកឹន្ម ំ ជាតរចើនជារបបផ្ទថ ចោ់រ។ រកយតនោះមានតដ ើមកតំណើ តតចញពី
ចលន្មរបជាជនរបឆ្ងំ្សនងឹ្សរបធាន្មធបិតផី្ទថ ចោ់រ តហវឌតីណន តអរោលីន មា រកូរ តៅ
ហវលីីពនី ដដលមានរហរដ ឌអាតមរចិជាែ បង្សបដង្សេក។ «យុទ នន្មោរ» តៅទតីនោះ តយើង្សរំតៅដល់រកមមភាពតោយរកុម
តៅតរៅរដ ឌ តរបើបតចចកវធិបីន ថបន្មធ ប់តផសង្សៗ អាចរតង្សាតត ើញបាន ដដលតគយកតៅតត្ថងំ្សឬទប់ទល់នងឹ្សរដ ឌអំន្មច 
តដ ើមផីរំតរចតគ្នលតៅនតយាបាយណ្ណមួយ។ យុទ នន្មោរមានោរដកឹន្មចំារ់លារ់ មនិដមនមនរុសផថុគំ្នប រតញ រតញ  
គ្នម នចណុំចតផថើមបញ្ចប់ជាកល់ាកត់ទ។ យុទ នន្មោរមួយអាចមានរពតឹថោិរណ៍តចិឬតរចើនដចកោចព់គី្នប តទៀតផង្ស។ 
យុទ នន្មោរអាចមានលកខណៈហងិ្សាឬអហងិ្សា នងិ្សលាយគ្នប មុនតរោយកម៏ាន ប ុដន ថតយើង្សតផ្ទថ តខាល ងំ្សនងិ្សដចកោច ់តោយ
វធិតីគ្នលដដលយុទ នន្មោរតរបើរបារ់តៅតពលចប់តផថើមដបូំង្ស។ អំតពើហងិ្សាដដលតកើតត ើង្សតៅកបុង្សយុទ នន្មោរអហងិ្សា 
រគ្ននដ់តជាអំតពើហងិ្សាតូចត្ថចសាមញ្ដ តធវើត ើង្សតដ ើមផីោរររែ លនួ ឬតោយសាររេប់ភាប កង់ារបង្ក្ងាា បរបរ់របបដកឹន្ម ំ
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តពគប ុតណ្ណត ោះ ដចូជាតរបើដបំង្ស ដុថំ ម ចមាព មតៅរ ូ។ល។ វាមនិអាចរមាល ប់មនរុសបានត ើយ (តហើយកអ៏ាចមានផង្សដដរ
ហងិ្សាដដលបង្សាតោយជនបង្សាបដ់ដលរោឌ ភបិាលជញ្ជូ នមកបផំ្ទល ញ) គពឺតិជាពុដំចូហងិ្សាកបុង្សចលន្មឧទធ មឬតយាធា
ដដលមានរមាភ រៈរឹកធុនធងនត់ត្ថងំ្សនងឹ្សរបបដកឹន្មតំ ើយ។  «យុទ នន្មោរហងិ្សា» គតឺយើង្សតរបើតៅតពញសាប រតដរបរ់
តយើង្ស មាននយ័តរមើនងិ្សជនំរួគ្នប នងឹ្សរកយ «កុបកមមហងិ្សា» ឯ «យុទ នន្មអហងិ្សា» វញិគ ឺ«បាតុកមមអហងិ្សា»។ ជាោរ
ពតិ ហងិ្សាបន ថចិបន ថចួដដលតកើតមានតៅកបុង្សយុទ នន្មោរអហងិ្សា មនិរគប់រគ្ននរំ់រប់វនិចិ ឆយ័ថាយុទ នន្មោរជាកុបកមម
ហងិ្សាតន្មោះត ើយ។ តយើង្សរូមបញ្ជជ កថ់ា របតទរមួយអាចមានយុទ នន្មោរតរចើន ឬយុទ នន្មោរដតមួយដតតលចត ើង្ស
តរចើនដង្ស មានជារពតឹថោិរណ៍មួយៗបន ថបន្មធ ប់គ្នប ។ តៅររតពញសាប រតដតនោះទងំ្សមូល តយើង្សរង្សាតធ់ ងនត់លើដតយុទ នន្ម
ោរដដលរបដជនងឹ្សរដ ឌដតប ុតណ្ណត ោះ តយើង្សពុរំប់ករណីយុទ នន្មោរមានតគ្នលតៅតោោះរសាយតូចៗជាង្សតនោះតន្មោះតទ។

តគដតង្សយល់រចលំថា បាតុកមមអហងិ្សាមានលកខណៈអរកមម តធវើត ើង្សតោយអរកមម ជាអាវុធរបរ់អបកទន់
តែាយ អបកគ្នម នកមាល ងំ្សគ្នម នអាវុធតទើបតរបើវធិអីហងិ្សា អបកតរបើវធិអីហងិ្សាគជឺាពួករន ថវិធិនីយិម តរលគ ឺ វធិអីហងិ្សា
មនិអាចដកដរបអវីបានត ើយ រគ្ននោ់ករ់មាព ធឱយតគតធវើោរដកដរប មានចរតិរំរបរំរលួ តធវើតដ ើមផីដតចរចប ុតណ្ណត ោះ 
គ្នម នែរុអវីពពួីករន ថនិយិមដដលដតង្សរបឆ្ងំ្សរង្ក្ងាគ មនងិ្សហងិ្សាតន្មោះត ើយ។ តបើតគមនិរពមតធវើត្ថមឬកផដរនោ គឺ
បាតុកមមតៅដតបរជយ័ តររោះតធវើអវីតគមនិបាន។ អបកមនិតចោះតរបើហងិ្សាគជឺាអបកទនត់ែាយ អបកខាល ងំ្សគជឺាអបកតរបើវធិ ី
ហងិ្សា។ របរិនតបើតគកណំតថ់ាបាតុកមមអហងិ្សាអរកមមដមន របដហលជាតគមាននយ័ថាកុបកមមហងិ្សារកមមតហើយ។ 
ប ុដន ថ ោរមនិតធវើអវីតសាោះ, មនិហ នរូមផីដតតវា ឬបតញ្ចញគនំតិជទំរ់, រំង្សបំាកប់បែ លបខាល ច រចួអំរវន្មវតៅបរតទរ
នងិ្សអបកនតយាបាយឬអបកមានអំន្មចណ្ណមួយឱយជួយរហូតតន្មោះ តទើបជាភាពអរកមមបផុំត ដដលគ្នម ននរណ្ណអាច
របដកកបាន។ ដតូចបោះ អំតពើអហងិ្សាអរកមមដតកបុង្សោរតរបើរបារ់ហងិ្សាតលើមនរុសដចូគ្នប ប ុតណ្ណត ោះ ដតរកមមនងិ្សមាន
កមាល ងំ្សកបុង្សោរតរបើរបារ់វធិអីហងិ្សារបរ់ែ លនួ តោយទញយកោររហោរ ោររពមចណុំោះ ោរតគ្នរពត្ថម ោរចូល
រមួពរីបបដកឹន្ម ំ ដដលទងំ្សតនោះគជឺាោរផថួលមូលោឌ នរគោឹះពតិរបាកដតនអំន្មច តទោះបតីគដតង្សដតយល់រចលំថា «ហងិ្សា
ឬទណឍ កមមគជឺាមូលោឌ នតនអំន្មច» កត៏ោយ។ តោយសាររបភពអំន្មចបានមកពោីរគ្នរំទយល់រពមត្ថម ដតូចបោះោរ
ឈប់គ្នរំទគជឺាវធិរីកមមបផុំត ឯហងិ្សាគជឺាវធិវីាយែរុកដន លង្ស សាគ ល់ែរុរបភពតនអំន្មច ែងឹ្សតគ្នវាយរតទោះ។ តគមនិ
រតមឹដតោករ់មាព ធមនិឱយរដ ឌអំន្មចតធវើអវីតផ ថរផ្ទថ រតទ ត្ថមរយៈវធិរីងឹ្សទទងឹ្សមនិរហោរតន្មោះតទ ប ុដន ថតបើតគមនិរពម
តធវើត្ថមបណំង្សបាតុករតទ តគមានដតចកតចញពតីដំណង្សដតប ុតណ្ណត ោះ តររោះអបកចណុំោះតរោមអំន្មចរបរ់តគដលង្សតធវើ
ត្ថមបញ្ជជ របរ់តគតទៀតតហើយ ចលន្មអាចតរបើវធិអីន ថរគមនប៍តង្សាើតនងិ្សតរៀបចរំចន្មរមពន នថ មកី បុង្សសាទ ប័ន តោយគ្នម ន
ោរតរជៀតដរជកពអីបកមានអំន្មចទងំ្សអរ់តន្មោះបាន។ 

អហងិ្សាមនិដមនទនត់ែាយតទ តររោះអបកខាល ងំ្សតទើបអាចរគប់រគង្សអារមមរបរ់ែ លនួឯង្សនងិ្សមនិតរបើរបារ់កមាល ងំ្ស
ហងិ្សាតោោះរសាយទនំ្មរ់។ តៅកបុង្សរង្សគមមួយដដលញាញីំតោយរង្ក្ងាគ ម ោបច់ក ់បាញ់តបាោះបង្សាូរឈាមគ្នប  អបកធតំធវើ
បាបអបកតូច អបកខាល ងំ្សតធវើបាបអបកតែាយ អបកណ្ណកត៏ចោះតរបើអំតពើហងិ្សាដដរ រគ្ននដ់តែរុគ្នប រតង្សត់ចិឬតរចើនប ុតណ្ណត ោះ 
ប ុដន ថពុដំមនរគប់គ្នប តទដដលអាចមានចតិថអតឱ់ន មានភាពអំណតក់បុង្សោរតរបើអំតពើអហងិ្សាជនំរួហងិ្សា មនិយកកហំងឹ្ស
ទល់កហំល់។  មហតមៈគន ន ី បានអោះអាង្សថា «អហងិ្សាមនិដមនជាដែលរបរ់ជនកសំាកតទ ដតជាអាវុធរបរ់អបក



ោល ហន។» ដចូគ្នប ដដរ តលាក មារទនី លូតធើរ  ីង្ស អបកតដ ើរត្ថមគន លង្សរបរ់គន ន ីកប៏ានតលើកត ើង្សមនិែរុគ្នប ដដរថា «
អហងិ្សាគជឺាអាវុធដម៏ានអំន្មចនងិ្សយុតថធិម៌ដដលវាយរបហរ តោយមនិបង្សារបួរនងិ្សតតមាើង្សតតមលអបកដដលតរបើអាវុធ
តនោះ។ អហងិ្សាគជឺារពោះែន័ដដលរតង្ក្ងាគ ោះតលាក។» តនោះកត៏ររោះវបផធម៌ហងិ្សាដដលរតូវបានតផធរតជនំ្មន ់ ដចូជាោរ
របតៅតកមង្សតោយវាយវាតជ់ាតដ ើមតន្មោះ បានបបំតិោរយល់ត ើញរបរ់រមាជកិតនវបផធម៌តន្មោះមនិឱយគតិថា វធិ ី
អហងិ្សាអាចតៅរចួនងិ្សមានរបរិទ នភាពតទ។ តោយសារជតំនឿតលើោរពតិដកលង្សោល យ  ដដលថា ហងិ្សា អាវុធ 
កមាល ងំ្សបាយ គជឺាអំន្មច ន្មឱំយតយើង្សគតិថាអហងិ្សាគ្នម នអំន្មចអវីតសាោះ។ រំរប់ជនផ្ទថ ចោ់រ តគតជឿថា ហងិ្សាជាអំន្មច
ដមនតហើយ តររោះពួកតគបានអំន្មចតោយហងិ្សាជាជាង្សរន លកឹតឆ្ប ត។ អំន្មចរបរ់ពួកតគអាររ័យតលើកមាល ងំ្សហងិ្សា 
ររបតពលដដលពួកតគតភលចគតិថា តបើកូនតៅរបរ់ពួកតគមនិតធវើត្ថមបងាគ បត់ទ អំតពើហងិ្សាបង្ក្ងាា បតន្មោះមនិអាចតៅរចួ
ត ើយ តរលគតឺគមនិអាចទទលួបានោរអនតុលាមត្ថមពបុីគគលទងំ្សឡាយ តោយតរបើហងិ្សាតលើពួកតគតន្មោះតទ តទោះ
បាន កដ៏កលង្សោល យដដរ។ តទោះបជីនផ្ទថ ចោ់រអាចដងឹ្សពផីលអារកករ់បរ់អំតពើហងិ្សាតលើតរទរភាពអំន្មចរបរ់ែ លនួក៏
តោយ តពលចង្សព់រង្សងឹ្សនងិ្សរកាអំន្មច តៅតណំ្ណកោ់លចុង្សតរោយ តគគ្នម នវធិអីវីតផសង្សតរៅពតីរបើរបារ់ហងិ្សាតន្មោះ
ត ើយ។ ហងិ្សា កមាល ងំ្ស អាវុធពុដំមនជាអំន្មចតទ ដតគជឺាមតធោបាយដដលតគតរបើរបារ់តដ ើមផីវាយដតណថើ មអំន្មចនងិ្ស
រកាអំន្មចតោយបង្ក្ងាា បអបករបឆ្ងំ្ស។ តបើគ្នម នអបកឋតិតរោមបងាគ ប់ ឬគ្នម នអបកតធវើត្ថមតរចកថបីងាគ ប់ឱយតរបើហងិ្សា
តន្មោះតទ របធាន្មធបិត ីន្មយករដ ឌមង្ក្ន ថ ីតមទប់ អបករគប់រគង្ស របធាន អគគន្មយក មាច រ់រកុមហ ុន រគូ មាថ យឪពុកគទឺតទ 
គ្នម នអំន្មចអវីបន ថចិតសាោះ។ តយាលតៅត្ថមសារជាតរិបរ់វា អំតពើហងិ្សាគ្នម នលកខណៈរបជាធបិតតយយនងិ្សមានចរតិផ្ទថ
ចោ់ររចួតររចតៅតហើយ ពតីររោះដតរបជាជនភាគតចិប ុតណ្ណត ោះដដលអាចតរបើអំតពើហងិ្សាកបុង្សករំតិធងនប់ាន តហើយតទោះ
មនរុសធតូំចទងំ្សអរ់អាចតរបើរបារ់ហងិ្សាបាន តយាលតៅត្ថមលកខណៈរង្សោយរបរ់ពួកតគកត៏ោយ កវ៏ាតរចើនរតូវ
បានតរបើតោយអបកខាល ងំ្សតៅតលើអបកតែាយ។ ដតូចបោះ តទោះអបកតរបើហងិ្សាចង្សត់ធវើែ លនួឱយរបជាធបិតតយយតមថចកត៏ោយ សារ
ជាតផិ្ទថ ចោ់រតនអំតពើហងិ្សាមានលកខណៈរបមូលផថុរំសាប់តៅតហើយ រពមទងំ្សកណំតច់រតិបុគគលតន្មោះឱយជាប់កបុង្សវបផ
ធម៌ហងិ្សាផង្សដដរ។ ដចូគ្នប ដដរ អំន្មចរបរ់របជាជនពុដំមនហងិ្សាតទ ដតគអឺហងិ្សា តររោះោរមនិរពមចណុំោះតរោមអំតពើ
ហងិ្សាមនិរមររបរបរ់រោឌ ភបិាល មនិរពមរហោរនងឹ្សអបកដកឹន្ម ំបដតិរធមនិទទលួសាគ ល់ភាពររបចាប់របរ់
របប ឈប់រទរទង្សរ់ដ ឌ ទងំ្សអរ់តនោះគជឺាអំន្មចអហងិ្សា អំន្មចរបជាជន អំន្មចរបជាធបិតតយយត្ថមរយៈចលន្មរង្សគម
យា ង្សពតិរបាកដ។ ចដំណកឯោរតរបើហងិ្សាតរបៀបដចូជាោបំតិចតិដង្សឯង្ស តររោះដតរដ ឌរទរទង្សត់ោយពលរដ ឌ ពលរដ ឌ
តរបើហងិ្សាបផំ្ទល ញរដ ឌគបឺផំ្ទល ញរមទិ នផលែ លនួឯង្ស។ ចលន្មរបជាជនរីុវលិ មានតររភីាពនងិ្សរបជាធបិតតយយរតង្សថ់ា វា
គ្នម នកណំតល់កខែណឍ ចូលរមួ តគករំអាចបង្សខតិបង្សខរំបជាជនឱយចូលរមួឬមនិចូលរមួចលន្មអហងិ្សាណ្ណរ់ តហើយ
គ្នម ននរណ្ណអាចយកចលន្មតធវើជាកមមរិទ នបិានតន្មោះដដរ តររោះបាតុករអាចតដ ើរតចញពចីលន្មរគប់តពលតវលាណ្ណ
ដដលតមដកឹតដ ើរែរុេន ធៈរបជាជន។

អបកតរបើវធិអីហងិ្សាពុដំមនជាអបករន ថនិយិម អបកោនស់ារន្ម អបករបោនរី់លធម៌ែ ពរ់អវីតទ តទោះបអីហងិ្សា
រតូវបានបតរង្សៀនយូរមកតហើយតោយមនរុសមួយចនំនួតៅចពូំកតន្មោះកត៏ោយ។ អបកតរបើរកមមភាពអហងិ្សារតូវរកាវ ិ
នយ័អហងិ្សា តពលរបមូលផថុគំ្នប តធវើចលន្មដមនតហើយ ប ុដន ថពួកតគតរបើតោយសារតលើរបរិទ នភាពនងិ្សយុទ នសាង្ក្រថតន
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រកមមភាពអហងិ្សា ពួកពុចំបំាចោ់នរី់ល ចូលសារន្ម ោល យតៅជាមនរុសរបកបរីលធម៌ែ ពរ់អវីតទ តហើយពួកតគ
កត៏ៅដតអាចតជាគជយ័ តោយមនិទកទ់ង្សកត្ថថ វបផធម៌សារន្មទងំ្សតនោះ។ អបកោនស់ារន្មវញិកម៏និរបាកដថារុទ ន
ដតមនិតរបើហងិ្សាតោោះរសាយទនំ្មរ់តន្មោះដដរ មនិែ វោះដតករណីរង្ក្ងាគ មសារន្មកបុង្សទពំរ័របវតថសិាង្ក្រថ រូមផីដតតពល
អប់រុតំក មង្សករ៏ពោះរង្សឃតរបើររំតដ់ដរ។

បាតុកមមអហងិ្សា ពុដំមនជាវធិដីដលតគអាចពណ៌ន្មថា «មនិតធវើអវីតសាោះ!» តន្មោះតទ។ របមូលផថុគំ្នប តវា មនិដមន
ជាោរតៅតរងៀមត ើយ ដតជាោរចូលរមួរបឆ្ងំ្សនងឹ្សភាគរីករ់នទ់ងំ្សឡាយដដលមនិអាចឬមនិរពមតោោះរសាយ
បញ្ជា  ជាោរបងាា ញតរគរញ្ជដ តនបញ្ជា  ទមទរថាប ពំោបាលជាបន្មធ ន។់ តលាក មា រទនី លូតធើរ  ីង្ស បានតរកើនរឭំកថា 
«របវតថសិាង្ក្រថនងឹ្សរតូវដតកតរ់ត្ថថា តសាកន្មដកមមធបំផុំតកបុង្សកលុំង្សតពលតនោរផ្ទល រ់បថូររង្សគម មនិដមនជារដរមក
តវា ដត៏រគ្នតរគ្នតរបរ់មនរុសអារកកត់ន្មោះតទ ដតជាោរតរងៀមសាង តរ់បកបតោយកថរីន នតរ់បរ់មនរុសលេ។» តទោះោរ
របជុគំ្នប រដមថង្សមតជិទំរ់ទនំង្សជាមនិអាចដកហូតអំន្មចជនផ្ទថ ចោ់រភាល មៗកត៏ោយ ដតវាគជឺាមាគ៌្នបឋមដដលោរ់
រតរិបជាជនឱយតង្សើបត ើង្សតវា  ឈបប់ន ថសាង តត់រងៀម មានឥទ នពិលផលូវចតិ ថនងិ្សផលូវរីលធម៌តលើរបជាជនខាល ងំ្សដដរ។ 
បន្មធ ប់ពរីកមមភាពផថុគំ្នប តវា តូចៗមក តគអាចពរង្សកីរមាជកិនងិ្សចបត់ផថើមអនវុតថវធិអីហងិ្សាតផសង្សៗតទៀត ដដលមាន
ឥទ នពិលជាតរចើនតទៀត ដចូជាវធិមីនិរហោរនងិ្សវធិអីន ថរគមនជ៍ាតដ ើម មនិដមនតចោះដតតធវើបាតុកមមដដដលៗតោយងាប់
រកលាតន្មោះតទ។ តលាកររី តអរខិា តេណូតវថ អបកវទិោសាង្ក្រថនតយាបាយជាតអិាតមរោិងំ្សមួយរបូ បាននយិាយយា ង្ស
កដំបលង្សអំពទីរសនៈែរុៗគ្នប ចតំរោះរញ្ជដ ណតនបញ្ដត ិ«អហងិ្សា» ថា «ចួនោលវាមាននយ័ថាពួកតគមនិតធវើអវីតសាោះ។ 
ពួកតគមនិបានតធវើអវីតសាោះ តហើយកត៏ ើញថាគ្នម នរបរិទ នភាព ពួកតគកដ៏បរតៅតរបើអំតពើហងិ្សាវញិ។» វធិតីធវើបាតុកមម
អហងិ្សាមានរហូតដល់១៩៨វធិឯីតណ្ណោះ។ តបើតគមនិទនត់របើអរ់វធិទីងំ្សតន្មោះតទ តគមនិគួររបញាប់រន បោិឌ នថាបាតុកមម
អហងិ្សាគ្នម នរបរិទ នភាពតន្មោះត ើយ តររោះោរយកបុតរនចិ ឌយ័មកដវកដញកទនិ បនយ័មុនគែឺរុនងឹ្សតគ្នលោរណ៍អ
ពោរកតឹតនវទិោសាង្ក្រថ តធវើឱយទនិ បនយ័លំតអៀង្សនងិ្សតលមើររកមរីលធម៌អបករសាវរជាវ ន្មឱំយោរពតិដដលតគតជឿ
តន្មោះដកលង្សោល យតៅវញិ។ តគពុគួំរគតិថា ទល់ដតអំតពើហងិ្សា តទើបតៅថារកមមភាពតវា តន្មោះតទ តហើយហងិ្សាតន្មោះតទៀត
តសាតកម៏និអាចតោោះរសាយបញ្ជា បានដដរ វារគ្ននជ់ាមតធោបាយបង្សខភំាគមីាខ ង្សតទៀតឱយទទលួយកដតំណ្ណោះរសាយ
មនិតរមើភាពមួយប ុតណ្ណត ោះ តរលគអឺបកខាល ងំ្សគជឺាអបកឈបោះ យុតថធិម៌មានរំរប់ដតអបកខាល ងំ្សឬអបកឈបោះ។ អហងិ្សាកម៏និ
ដមនជាវធិដីដលគ្នម នរុពលភាពកបុង្សោរតោោះរសាយទនំ្មរ់តន្មោះដដរ។ របជាជនទតួៅតរបើវធិអីហងិ្សាតោយមនិដងឹ្សថា
ែ លនួកពុំង្សតរបើវា ដថមទងំ្សយកបរជយ័តៅភាជ បត់ៅនងឹ្សវធិអីហងិ្សាតន្មោះ ទងំ្សតពលកពុំង្សមានរបរិទ នភាពកម៏ាន។ គនំតិ
មនរុសទតួៅដដលតជឿថា មតធោបាយអហងិ្សាមនិអាចរបឆ្ងំ្សតទល់នងឹ្សអំតពើសាហវយង្ស ់បង្សរ់បរ់ជនផ្ទថ ចោ់របាន 
មនិដមនជាោររិកាពតិសាធតតរថថារតមឹរតូវត ើយ វារគ្ននជ់ាជតំនឿែរុមួយប ុតណ្ណត ោះ តររោះតទោះបតីគតរបើវធិហីងិ្សា
តៅកបុង្សសាទ នភាពបង្ក្ងាា បរងាគ លដចូគ្នប តន្មោះកត៏គមនិអាចរបាកដថាតជាគជយ័តន្មោះដដរ។ 
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វវធធអីហិងា 

អបកដដលអនវុតថវធិអីហងិ្សារបដហលជាពុបំានដងឹ្សថាវធិទីងំ្សតន្មោះជា «វធិអីហងិ្សា» តន្មោះតទ។ របាកដណ្ណរ់ថា ពួកតគ
កពុ៏ចំបំាចរ់បោនខ់ាជ ប់នវូរទរឹថីតនរកមមភាពអហងិ្សាឬរកមរីលធម៌ណ្ណមួយដដរ តដ ើមផីអនវុតថវធិអីហងិ្សាទងំ្សតន្មោះ

បានតោយតជាគជយ័។ — ែតឺ ហស ក ់

នតិកខបបទឆ្ប ១ំ៩៧៣ របរ់តលាក ជនី សាប «វទិោសាង្ក្រថនតយាបាយអំពរីកមមភាពអហងិ្សា» 
មានចនំនួបភីាគ៖ ភាគទមួីយអំព ី «អំន្មចនងិ្សោរតរ ូ» នងិ្សទបីអំីព ី «ឌណី្ណមចិតនរកមមភាព

អហងិ្សា»។ អវីដដលតយើង្សតផ្ទថ តតៅទតីនោះ គភឺាគទពីរីអំព ី«វធិតីធវើរកមមភាពអហងិ្សា» ដដលតលាកបានរសាវរជាវនងិ្ស
តរៀបចចំង្សរកង្សជាបញ្ជ ីអំពវីធិតីធវើរកមមភាពអហងិ្សា កបុង្សតន្មោះមានចនំនួរហូតដល់ ១៩៨វធិ ីដដលតយើង្សបានរយវធិទីងំ្ស
អរ់តនោះតៅឧបរមពន ន ក។ វធិអីហងិ្សា គជឺារកមមភាពជាកល់ាកដ់ដលតរបើជាបតចចកវធិតីដ ើមផីតរបើរបារ់អំន្មច 
របតបិតថោិរតៅតរៅសាទ ប័ននតយាបាយ តធវើត ើង្សតោយមានតគ្នលបណំង្សចារ់លារ់ តោយមនិបានតរបើរបារ់អំតពើ
ហងិ្សាតៅតលើមនរុស។ តលាក រ  បូតឺ តប ើររ   ូ  បានដចករកមមភាពអហងិ្សាជាពរីរបតភទគ ឺអហងិ្សា
តគ្នលោរណ៍នងិ្សអហងិ្សាអនវុតថន ៍ ។ «អហងិ្សាតគ្នលោរណ៍» រមាគ ល់
តោយ «ោរតបថជាញ តរបើវធិអីហងិ្សា តោយឈរតលើមូលតហតុរីលធម៌ ចតទ់កុមតធោបាយនងិ្សតគ្នលតៅមនិអាចដចក
ោចព់គី្នប បាន  តមើលត ើញទនំ្មរ់ជាបញ្ជា រមួទងំ្សរបរ់ែ លនួឯង្សនងិ្សររតូវ រពមទទលួរង្សោរឈឺ
ចប់តៅកបុង្សកលុំង្សដតំណើ រោរតរ ូ  តដ ើមផីបដំបលង្សទរសនៈរបរ់ររតូវ នងិ្សតមើលតៅោនអំ់តពើអហងិ្សាតោយពហុ
ទរសនវរ័ិយឬពតីរចើនរជុង្ស  តរលគអឺហងិ្សាជារតបៀបររ់តៅដតមថង្ស។» ឯ «អហងិ្សាអនវុតថន»៍ វញិ 
ទកទ់និនងឹ្សោរត្ថងំ្សចតិ ថតរបើវធិអីហងិ្សាតោយអាររ័យតលើរបរិទ នភាពដដលទទលួបានពរីកមមភាពអហងិ្សា ដចក
ោចរ់វាង្សមតធោបាយនងិ្សតគ្នលតៅ តមើលតៅោនវ់វិាទថាជាោរតរ ូទមទរផលរបតយាជនម៍និចុោះរំរងុ្សគ្នប រវាង្ស
ររតូវនងិ្សែ លនួឯង្ស មានបណំង្សោករ់មាព ធមនិដមនត្ថមរយៈផលូវោយតលើគូបដបិកសតៅកបុង្សកលុំង្សដតំណើ ររបរពតឹ ថតៅតន
ោរតរ ូ  តដ ើមផីោតប់ន ទយអំន្មចររតូវ នងិ្សមនិបានយកអំតពើអហងិ្សាជារតបៀបររ់តៅរបចតំថងត ើយ។ (ហស ក,់ 
២០០៥, ទ.ំ ) អហងិ្សារបរ់មហតមៈគន នតីៅមានលកខណៈជាតគ្នលោរណ៍ មានរីលធម៌ែ ពរ់ ឯរកមមភាព
អហងិ្សារបរ់តលាក ជនី សាប បដំបកមូលោឌ នចរ់របរ់គន ន ីរចួសាង្សមូលោឌ នថមតីនរកមមភាពអហងិ្សាដដលឋតិតៅ
ដផបកអនវុតថន ៍ តរលគរឺកមមភាពអហងិ្សាដដលតរបើតោោះរសាយទនំ្មរ់ តយាង្សតលើរបរិទ នភាពរបរ់វា ពុដំមនតដ ើមផី
រីលធម៌ តន្មោះតទ។ តលាក ជនី សាប បានដបង្សដចករកមមភាពអហងិ្សាជាបទីរំង្សធ់ ំៗ ៖ បាតុកមមតវា នងិ្សោរលួង្សតលាម, 
ោរមនិរហោរ នងិ្សអន ថរគមនត៍ោយអហងិ្សា។ តៅខាង្សតរោមតនោះ តយើង្សរូមរង្សររង្សរ់តង្សខបនងិ្សអធបិាយែ លោះៗ 
តោយដផេកតលើឯកសាររបរ់តលាក ែតឺ ហស ក ់(២០០៥, ទ.ំ ៣៨ ៤០)។  
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ក. បាតុកមមតវ៉ានងិការបញុ្ុះបញូ្ល 
 

វធិបីាតុកមមតវា នងិ្សោរបញ្ចុ ោះបញ្ចូ ល ភាគតរចើនជាោរបងាា ញតោយតរបើនមិតិ ថរញ្ជដ ដដលមានបង្សាប់អតទនយ័ ចង្ស់
ទកទ់ង្សឬបញ្ចូ លបញ្ចូ លគូបដបិកស ឬកជ៏រំញុឱយមានោរដងឹ្សឮថាមានអំតពើអយុតថធិម៌នងិ្សោរជទំរ់នងឹ្សរកមមភាព
របរ់របបដកឹន្ម។ំ វធិទីងំ្សតនោះមនិមានោរតរបើរបារ់តហតុផល ោរពភិាកា ឬោរបញ្ចុ ោះបញ្ចូ លអវីតទ តនោះតបើតគមនិរប់
ចូលរកមមភាពបង្សាទនំ្មរ់តោយផ្ទធ ល់។ តមើលមួយតភលត វធិទីងំ្សតនោះហកដ់ចូគ្នម នឥទ នពិលអវីខាល ងំ្សតលើរបបដកឹន្មតំទ 
ប ុដន ថត្ថមពតិវាមានសារៈរំខានណ់្ណរ់កបុង្សោរោរ់តតឿនសាម រតឱីយសាធារណជន រកុមទបី ី នងិ្សរបពន័ នផសពវផាយ
ឯករជយឱយយល់ថារកមមភាពរបរ់របបដកឹន្មមំនិករណីមនិររួល មានដតំណើ រមនិរបរកតណី្ណមួយតកើតត ើង្ស 
តហើយពតិររពួកតគបានត ើញចលន្មបាតុកមមតោយផ្ទធ ល់ដភបកជាជាង្សមនិត ើញមានរកមមភាពអវីតសាោះ។  មនិដត
ប ុតណ្ណត ោះ វធិដីចូជា ោររបគុតំង្ក្ន ថនីងិ្សតលង្សតលាខ នអាចជួយោតប់ន ទយោរភយ័ខាល ចពោីរបង្ក្ងាា ប នងិ្សទកទ់ញអបកចូល
រមួផង្សដដរ។ តៅមានតទៀត តគអាចតរបើពួកវា តដ ើមផីពរង្សងឹ្សសាមគគភីាពកបុង្សរកុម ផសពវផាយបាតុកមម មុននងឹ្សអាចអនវុតថ
វធិអីហងិ្សាតផសង្សតទៀត ដចូជាវធិមីនិរហោរនងិ្សអន ថរគមន។៍ ដតូចបោះតហើយ តទើបវធិបីាតុកមមតវា នងិ្សបញ្ចុ ោះបញ្ចូ ល តគ
នយិមតរបើតៅតពលដណំ្ណកោ់លដបូំង្សតនបាតុកមម តហើយនងិ្សរគប់ដណំ្ណកោ់លតរោយមកតទៀត កត៏គតៅដតតរបើដដរ 
តររោះោរដកនរមាជកិថមគីជឺារបោរចបំាចប់ផុំតរបរ់ចលន្ម។ តៅរបតទររបជាធបិតតយយ ចលន្មតវា របរ់របជា
ជនមនិរតូវបានរដ ឌអំន្មចតមើលត ើញថាជាតរគឿង្សគរំមកដំហង្សអវីតទ តររោះវាមនិបង្សាបញ្ជា របឈមតោយផ្ទធ ល់ភាល មៗ
ដល់រដ ឌអំន្មច មោ ង្សវាជារិទ នបិតញ្ចញមតនិងិ្សតររភីាពចួបជុរំបរ់របជាជនកបុង្សរបបរបជាធបិតតយយ។ ផធុយតៅវញិ 
តៅរបតទរផ្ទថ ចោ់រ ោរតវា របរ់របជាជនរីុវលិ មនិទទលួបានោរសាវ គមពរីបបដកឹន្មតំន្មោះតទ តររោះវាអាចដកដរប
ទនំ្មកទ់នំង្សអំន្មច បដំបកចណំង្សទនំ្មកទ់នំង្សរវាង្សពួកវរជន នងិ្សោតប់ន ទយភាពររបចាប់របរ់រោឌ ភបិាល។

ខ. ការមនិសេការ (ខាងសងគម ហសដឋកច្ិ នងិនហោបាយ) 

វធិមីនិរហោរទកទ់ង្សនងឹ្សោររងឹ្សទទងឹ្សបញ្ឈប់អាកបផករិយិាដដលធាល បត់ធវើឱយរបពន័ នទងំ្សមូលតដ ើរទងំ្សឡាយ  តោយ
មនិរហោរ ចូលរមួ គ្នរំទ  តោយតចតន្ម តធវើត ើង្សតោយមានដផនោរចារ់លារ់ តដ ើមផីបន ទយធនធាន បរងួ្សញអំ
ន្មច នងិ្សបបំាកភ់ាពររបចាបរ់បរ់របបដកឹន្ម ំតធវើត ើង្សកបុង្សវរ័ិយប ីរង្សគម តរដ ឌកចិ ចនងិ្សនតយាបាយ។ ោរមនិរហ
ោរដផបករង្សគមគជឺាោរជទំរ់មនិអនវុតថបទោឌ នរង្សគមបន ថតទៀត ត្ថមរយៈមតធោបាយដចូជា ពលិោររង្សគម កូដកមម
តោយនរិសិត ោរបតណថ ញរមាជកិរកុម ោរតៅឱយឆ្ង យពកីដន លង្សែ លនួឯង្សរពំងឹ្សថាតៅ ោរផថល់កដន លង្សហមោតជ់ាទី
បពួំនបាតុករពោីរត្ថមចប។់ល។ ោរមនិរហោរខាង្សតរដ ឌកចិ ចវញិ គជឺាពនោររកមមភាពតរដ ឌកចិ ចទងំ្សឡាយ រពម
ទងំ្សមនិចូលរមួបតង្សាើតរកមមភាពតរដ ឌកចិ ចថ មតីទៀត ត្ថមរយៈមតធោបាយដចូជា កូដកមមមនិបតញ្ចញកមាល ងំ្សតធវើោរ ឬ
បន ទយតលផឿនតធវើោរ ពលិោរតរដ ឌកចិ ច ោររមួគ្នប ដកលុយពធីន្មគ្នរ ោររមួគ្នប មនិបង្សត់ថលផ ធោះ បណុំលនងិ្សោររបាកជ់ា
តដ ើម។ល។ ោរមនិរហោរដផបកនតយាបាយគជឺាោររងឹ្សទទងឹ្សមនិបន ថោរចូលរមួនតយាបាយផលូវោរ។ ទរំង្សត់នោរមនិ
រហោរដផបកនតយាបាយដដលតគនយិមសាគ ល់ជាង្សតគគោឺរមនិតគ្នរពត្ថមរបរ់របជាជនរីុវលិ តរលគ ឺ ោរមនិ



តគ្នរពចាប់នងិ្សរណ្ណថ ប់ធាប បត់ោយតបើកចហំនងិ្សមានតចតន្មកបុង្សតគ្នលបណំង្សនតយាបាយរបឆ្ងំ្សរកមមភាពរោឌ ភបិា
លណ្ណមួយ ដចូជាោរតបាោះពុមពោដរតឬែតិថបណតដដលហមោត ់ោររបដកកមនិបង្សព់ន ន ឬោរមនិសាថ ប់បញ្ជជ អាជាញ
ធរ។ រំរប់របតទរមនិដមនរបជាធបិតតយយ ជាទតួៅ រដ ឌពុរូំវមានោរអភវិឌណ ដតូចបោះរដ ឌមនិមានរមតទភាពតពញ
តលញកបុង្សោររគប់រគង្សធនធានកបុង្សរបតទរប ុន្មម នតទ។ តហតុតនោះតហើយ វធិមីនិរហោរអាចមានតរបៀបតរចើនកបុង្សោរ
បបំាកអំ់ន្មចរដ ឌ ចតំរោះរបតទរមនិោនរ់បបរបជាធបិតតយយ។ តបើរបតទរតន្មោះរកកពុំង្សអភវិឌណទនំង្សជារពំងឹ្សតលើមាច រ់
ជនំយួឬអបកឧបតទមភតដ ើមផីររ់ វធិមីនិរហោរអាចោតប់ន ទយធនធាន ពតិររទញយកធនធានឧបតទមភទងំ្សតន្មោះពរីដ ឌ
មកដតមថង្ស តបើរដ ឌអំន្មចតបើកោរបង្ក្ងាា បតលើចលន្មរបជាជនរីុវលិ។ រដ ឌដទ៏នត់ែាយគពឺងឹ្សតលើករង្ក្រថជួយនងិ្សរញុ
មា រីុនរដ ឌឱយតដ ើរ ផធុយតៅវញិ តបើរង្ក្រថតរបើវធិមីនិរហោររគប់វរ័ិយ រដ ឌនងឹ្សខាតបង្សត់រចើននងិ្សរទងឹ្សគ្នងំ្សដតមថង្ស ជា
តហតុតធវើអបកដកឹន្មបំាតប់ង្សល់ទ នភាពរគប់រគង្សរដ ឌយា ង្សខាល ងំ្ស។

គ. អនតរាគមន៍ហោយអេងិា 
(ហោយវធីិផលូវចតិត, ផលូវកាយ, ខាងសងគម, ខាងហសដឋកច្ិ, នងិខាងនហោបាយ) 

វធិអីន ថរគមនត៍ោយអហងិ្សា គជឺារកមមភាពបងាេ កដ់តំណើ រោរធមមត្ថតនរណ្ណថ ប់ធាប បឬ់សាទ នភាពតដ ើមមនិឱយបន ថ 
(ោរមនិរហោរគដឺកោរចូលរមួរបរ់ែ លនួ ឯអន ថរគមនវ៍ញិគមឺនិឱយរបពន័ នតៅមុែបានតោយគ្នម នោរចូលរមួ គមឺនិ
ឱយររតូវតធវើោរបានដចូរបរកត)ី រពមទងំ្សបតង្សាើតរបពន័ នតផសង្សថមមីកជនំយួរបពន័ នចរ់តទៀត តដ ើមផីបតញ្ច ៀរោរដរជត
ដរជកពរីដ ឌអំន្មច។ ោរអង្សគុយបតិអាគ្នរ ោរដតណថើ មោនោ់ប់ទតី្ថងំ្សណ្ណមួយ ោរបង្សាឧបរគគ ោរបាងំ្សតហោឌ រចន្ម
រមពន ន  ោរបផំ្ទល ញវតទុឧបករណ៍ណ្ណមួយកុឱំយររតូវតរបើបាន។ល។ គជឺាោរឆ្តៅមនិឱយរបពន័ នអាចដតំណើ រោរ
តោយររួល។ ោរបតង្សាើតទផីារថមមីនិចណុំោះរដ ឌអំន្មច ឬោរតរៀបចសំាទ ប័នតរមើតដ ើរមុែងារជនំរួសាទ ប័នចរ់ដដល
រតួតរត្ថរដ ឌ តៅកបុង្សកលុំង្សតពលតនោរតរ ូក បុង្សជតមាល ោះជាមួយនងឹ្សរដ ឌ គជឺាោររតួតរត្ថយផលូវថម ី កុឱំយមានោនដកឹន្ម ំ
រគប់រគង្សសាទ ប័នរតបៀបផ្ទថ ចោ់រតទៀត។ តលាក រ  បូតឺ តប ើររ   ូ  បានដបង្សដចកអន ថរគមនត៍ោយ
អហងិ្សាជាពរីរបតភទ៖ ១. អន ថរគមនរ៍ខំានតោយអហងិ្សា  គជឺាោរអុក ុកនងិ្ស
បបំាតទ់នំ្មកទ់នំង្សឬរតបៀបរគបរ់គង្សចរ់ដដលធាល បម់ានរសាប់ នងិ្ស ២. អន ថរគមនប៍តង្សាើតថមតីោយអហងិ្សា 

គជឺាោរជរំញុឱយមានទនំ្មកទ់នំង្សដកឹន្មថំមតីោយឯករជយនងិ្សរវ័យភាព គ្នម នោរលូកលានព់ី
ភាគតីៅខាង្សតរៅសាទ ប័ន។ កបុង្សរបតទរមនិដមនរបជាធបិតតយយ ោរបតង្សាើតសាទ ប័នថមោីចព់កីាលមា រីុនរដ ឌគជឺាោរ
របដជង្សអំន្មចតោយផ្ទធ ល់ ដដលពួកតគពុអំាចអតធ់មត ់ បតណ្ណថ យឱយសាទ ប័នតន្មោះអាចដតំណើ រោរបានត ើយ ប ុដន ថ
របតទររបជាធបិតតយយ សាទ ប័នភាគតរចើនរុទ នមានរវ័យភាពឯករជយរចួរសាប់តៅតហើយ តហើយរដ ឌកម៏និអាចរតំលាភ
មានរិទ នតិរជៀតដរជង្សមនិឱយតគបតង្សាើតបានដដរ។ 

ចណុំចដវ៏តិររតនវធិទីងំ្សអមាលមា នតនោះ គឋឺតិតៅរតង្សម់ានរសាប់ មនិចបំាចត់ដ ើររក ឬរតូវោរធនធានអវី
ពតិររតរចើនតទ។ តគអាចតរបើរបារ់ពួកវាបានតោយមនិគតិពតីពលតវលានងិ្សទកីដន លង្ស។ ត្ថមរយៈោររកីចតំរ ើនតន
របពន័ នតហោឌ រចន្មរមព័ន ននងិ្សបតចចកវទិោ វធិទីងំ្សតនោះោនដ់តអាចតៅមុែបានតោយរលូន តទោះោរវឌិណដដដលតនោះ រដ ឌអំ
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ន្មចកទ៏ទលួបានផលរបតយាជនក៍បុង្សោរតរបើវា តដ ើមផីឈលបតមើល រតិតផិតតររភីាព បភំយ័របជាជនជាង្សមុនដដរក៏
តោយ។ តរគឿង្សរមាភ រៈបរោិខ របន ថចិបន ថចួដចូជា ទរូរពធ កុពំយូទរ័ មា រីុនថត។ល។ មនិបានជោះឥទ នពិលតលើចលន្មខាល ងំ្ស
តន្មោះតទ គថឺាតទោះមានឬមនិមានកគ៏្នម នបញ្ជា ណ្ណរ់ណ្ណដដរ។ ែរុររលោះ តរបើវធិហីងិ្សា តគរតូវោរលុយតរចើនជាង្ស 
តដ ើមផីទញិោតំភលើង្ស រគ្នប់ដបក រថតរោោះ។ល។ ពតិរររតូវរកអបកលករ់រវ វុធឱយតទៀត។

វធិទីងំ្សអរ់តនោះវាយរបហរតលើចណុំចែរុគ្នប ៗតនរោឌ ភបិាល ប ុដន ថតចិឬតរចើន វាយចចំណុំចតែាយរបរ់រ
ោឌ ភបិាលនងិ្សតធវើឱយរោឌ ភបិាលពបិាកទប់ទល់។ វាមានរបរិទ នភាពែរុៗគ្នប  ែ លោះងាយែ លោះលំបាកកបុង្សោរអនវុតថ អាច
ត ើញរបរិទ នភាពយូរឬឆ្ប់ ែ លោះតទៀតតយើង្សពុងំាយរតង្សាតត ើញលទ នផលតនវធិតីន្មោះតទ។ តគរតូវតរជើរតរ ើរយកមក
តរបើតោយរបុង្សរបយតបតៅត្ថមសាទ នភាពពតិជាកដ់រថង្សដដលបាតុករចួបរបទោះផ្ទធ ល់ ទងំ្សរបតកិមមរបរ់រោឌ ភបិាលនងិ្ស
ភាគទីបី។ី តគគួរកតរំ់គ្នល់ផង្សដដរថាវធិអីហងិ្សានមួីយៗមានឥទ នពិលនងិ្សហនភិយ័តផសង្សែរុៗ តយាលត្ថមតហតុ
តនោះ តគរតូវតចោះតរបើវធិទីងំ្សអរ់តនោះចរំោុះគ្នប នងិ្សផ្ទល រ់បថូរកលយុទ នតដ ើមផីតចៀរវាង្សោរបង្ក្ងាា ប នងិ្សបតដ់បនតៅត្ថមោលៈ
តទរៈ ពតិររតគមនិរតូវតចោះដតយកមកតរបើដតពរីដតររ គ្នម នដផនោរនងិ្សយុទ នសាង្ក្រថធមួំយតន្មោះតទ។ មោ ង្សតទៀត
វធិអីហងិ្សាមនិដមនវាយរបហរដតមួយដផបកតនរបបដកឹន្មតំន្មោះត ើយ តរលគមឺានវរ័ិយរង្សគម តរដ ឌកចិ ច នងិ្ស
នតយាបាយ ដដលតធវើឱយរបពន័ នដកឹន្មរំដ ឌគ្នងំ្សនងិ្សដកហូតរបភពអំន្មចរបរ់របបផ្ទថ ចោ់រដតមថង្ស។  តគគួរតរបើវធិ ី
អហងិ្សាតៅវាយរបហររបភពអំន្មចរបរ់ជនផ្ទថ ចោ់រ ចណុំចតែាយរបរ់របបដកឹន្ម ំ នងិ្សពរង្សងឹ្សអំន្មចរបរ់
ចលន្មែ លនួឯង្ស។ កបុង្សករណីមានរមាព ធនតយាបាយឬតរដ ឌកចិ ចពខីាង្សតរៅ តគរតូវតរបើវធិអីហងិ្សាដចូជា ោរមនិរហ
ោរ ឬអន ថរគមនខ៍ាង្សតរដ ឌកចិ ចនងិ្សនតយាបាយឱយរតូវត្ថមលកខែណឍ ខាង្សតរៅដដលរបបដកឹន្មកំពុំង្សចួបោរលំបាក 
តដ ើមផីបង្សាលកខណៈឱយរោឌ ភបិាលចួបររតូវទងំ្សកបុង្សទងំ្សតរៅ។ តទោះបគី្នម នរមាព ធពខីាង្សតរៅកត៏ោយ វធិអីហងិ្សាតៅ
ដតមានរបរិទ នភាពគ្នម នដរបរបួលនងិ្សអាចអនវុតថបានតោយបានតជាគជយ័។

  



៤ 

យន្តការបរំរបរំលួ

ោរតរ ូ តោយអហងិ្សារបតបិតថោិរតោយដកដរបសាទ នភាពទនំ្មរ់នងិ្សរង្សគមតដ ើមផីកុឱំយររតូវតធវើត្ថមអំតពើចតិ ថបាន។ 
— ជនី សាប

យន ថោរបដំរបរំលួគជឺារតបៀបដដលបាតុកមមអហងិ្សាតធវើឱយមានោរផ្ទល រ់បថូររង្សគមនងិ្សនតយាបាយ ឬរតបៀបដដល
ចលន្មទទលួបានតជាគជយ័។ តោយសាររកុមចលន្មរបឆ្ងំ្សតរជើរតរ ើរយកវធិអីហងិ្សាែរុៗគ្នប មកតរបើរបារ់តៅ
ត្ថមតគ្នលតៅតូចៗរបរ់ែ លនួ តដ ើមផីជោះឥទ នពិលតលើរបជាជននងិ្សអបកោនអំ់ន្មច ជាលទ នផល យន ថោរកម៏ានតផសង្សៗតៅ
ត្ថមតន្មោះដដរ។ តទោះបមីានតគ្នលតៅ ោររំតរចចតិ ថ ោរតរជើរយកវធិអីហងិ្សាតផសង្សែរុៗគ្នប កត៏ោយ តយាលត្ថម
តលាក ជនី សាប តគតៅដតអាចកតរំ់គ្នល់យន ថោរបដំរបរំលួដដលបាតុកមមអហងិ្សាជរំញុឱយមានចនំនួបួន៖ ោរបថូរ
ជហំរ, ោររំរបរំរលួ, ោរបង្សខតិបង្សខតំោយអហងិ្សា, នងិ្សោរបដំបកតចញ 

។ (ដហ លវ,ី ២០០៤, ទ.ំ ២៥ ៣៤) (ហស ក,់ ២០០៥, ទ.ំ ៤០ ៤២) 

ក. ការបតូរជំេរ 

ោរបថូរជហំរគជឺាយន ថោរជាលទ នផលតចញពរីកមមភាពអហងិ្សារបរ់គូរបដជង្ស តធវើឱយរកុមតៅកបុង្សរោឌ ភបិាលទទលួ
យកទរសនៈរបរ់រកុមជទំរ់នងិ្សយល់រពមត្ថមតគ្នលតៅតនចលន្ម។ ចលន្មអាចតធវើឱយរោឌ ភបិាលតជឿនងិ្សបន ធន ់
ជហំរបាន តៅតពលដដលរោឌ ភបិាលតមើលត ើញផលរបតយាជន ៍តបើតធវើត្ថមោរចង្សប់ានរបរ់ចលន្ម។ ោរឈឺចប់ពី
ោរបង្ក្ងាា បអាចប ោះរល់ដល់អារមម រមានចតិថ ជតំនឿ ឥរយិាបថរបរ់រមាជកិតនរកុមរោឌ ភបិាលឱយគតិពចិរណ្ណពី
ោរទមទររបរ់ចលន្ម គ្នរំទតគ្នលតៅរបរ់ចលន្មថាមានមូលោឌ នរមតហតុផលនងិ្សយុតថធិម។៌ តោយសារ
ចលន្មនងិ្សរោឌ ភបិាលភាគតរចើនមានជហំរផធុយគ្នប នងិ្សមានទនំ្មរ់ផលរបតយាជន ៍ តហតុតនោះ ោរបថូរជហំររបរ់គូបដ ិ
បកសគជឺាបាតុភូតដក៏រំនងិ្សពបិាកតជឿទកុចតិ ថ តហើយតៅកបុង្សចលន្មភាគតរចើន ោរបថូរជហំរតនោះមនិបានតលចត ើង្សត ើយ 
តទោះមានកត៏ោយ កឋ៏តិកបុង្សទហំមួំយមនិចបំាចដ់ដរ។ ោរបថូរជហំរតរចើនតកើតមានកបុង្សរកុមឯករជយឬអពោរកតឹ ដដល
យល់ររបនងឹ្សភាពរមតហតុតនតគ្នលតៅរបរ់ចលន្មនងិ្សរកុមដដលជាររររថមភគ្នរំទរបបដកឹន្ម ំ ប ុដន ថមនិដមនជា
អបកទទលួផលពរីបបនងិ្សមនិរង្សោរគរំមកដំហង្សពោីរផ្ទល រ់បថូររបបតន្មោះតទ។ តទោះបយីា ង្សណ្ណ វាករំតលចត ើង្សណ្ណរ់
កបុង្សរកុមរោឌ ភបិាលនងិ្សអបករបិទ ននងឹ្សរបបដកឹន្ម ំ តររោះវាគរំមកដំហង្សដល់អំន្មចនងិ្សផលរបតយាជនរ៍បរ់ពួកតគ។ រតង្ស់
ោរបថូរជហំរតនោះតហើយ ដដលតគដតង្សយល់រចលំថា វាជាយន ថោរដតមួយគតដ់ដលចលន្មអហងិ្សាអាចតធវើបាន បាតុកមម
អហងិ្សាបានដតទមទរឱយគូបដបិកសតធវើត្ថមប ុតណ្ណត ោះ តបើតគមនិត្ថមកម៏និដងឹ្សអាចតធវើអវីតគបាន។ ដរបណ្ណចលន្ម
មានកមាល ងំ្សទនត់ែាយជាង្សរោឌ ភបិាល ោរបថូរជហំររបរ់រកុមកបុង្សរោឌ ភបិាលមនិទនំង្សជាអាចតកើតមានតទ។ តទោះបយីា ង្ស
ណ្ណកោ៏របថូរជហំររបរ់ភាប កង់ារតូចៗរបរ់រោឌ ភបិាល ដចូជាប ូលីរ កង្សរន ថរុិែ តយាធា តដ ើមផីោតត់ដសាថ រំបរ់
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ពួកតគតចលមនិឱយអាចបង្ក្ងាា បរបជាជនបន ថតទៀតគជឺាយន ថោរចបំាចណ់្ណរ់កបុង្សោរដកហូតអំន្មច តបើកយន ថោរ
ចុង្សតរោយបដំបករោឌ ភបិាលតចញពរីដ ឌ។ តោយតហតុថា ោរបថូរជហំរជាបាតុភូតករំនងិ្សមនិគួរឱយទកុចតិ ថតទតៅកបុង្ស
ចតំណ្ណមរកុមវរជនធកំ បុង្សរោឌ ភបិាលកត៏ោយ ចលន្មដដលតជាគជយ័មនិរពំងឹ្សតលើយន ថោរតនោះត ើយ។

ខ. ការសរំបសរួំល

ោររំរបរំរលួគជឺាយន ថោរមួយដដលកបុង្សតន្មោះរោឌ ភបិាលរំរបរំរលួតៅត្ថមតរំវូោររបរ់គូរបដជង្ស កបុង្សករណី
ដដលតគ្នលបណំង្សរបរ់ចលន្មពុបំានគរំមកដំហង្សដល់អំន្មចរបរ់ពួកតគ។ រោឌ ភបិាលរពមរំរបរំរលួ តដ ើមផីោត់
បន ទយភាពត្ថនតងឹ្សកបុង្សរង្សគម ទកទ់ញោរចប់អារមមនងិ្សោរគ្នរំទពរីបជាពលរដ ឌថារោឌ ភបិាលគតិគូរពរុីែមុាល
ភាពរង្សគម មានរមតទភាពតោោះរសាយបញ្ជា រង្សគមនងិ្សតរដ ឌកចិ ចជាតដ ើម រពមទងំ្សមានបណំង្សបតងាា ោះរបូភាពឱយរោឌ
ភបិាលបរតទរត ើញ តដ ើមផីតលើកមុែតលើកមាតែ់ លនួក បុង្សតបំនន់ងិ្សឆ្កអន ថរជាត ិ នងិ្សខាល ចបញ្ជា រកីរលោលធតំៅៗឬ
បារមភខាល ចគូរបដជង្សតេលៀតឱោរតកង្សចតំណញតលើបញ្ជា តន្មោះ។ រោឌ ភបិាលរំរបរំរលួនងឹ្សចលន្ម លុោះណ្ណតថលែចូខាត
តកើតមានពោីរមនិតអើតពើនងិ្សោរបង្ក្ងាា បចលន្មែ ពរ់ជាង្សោរតធវើតៅត្ថមោរចង្សប់ានតចិឬតរចើន (ដតមនិទងំ្សអរ់) 
របរ់ចលន្ម នងិ្សពួកតគចតទ់កុចលន្មរតមឹដតជាតរគឿង្សរខំានប ុតណ្ណត ោះ ពុអំាចតធវើអវីប ោះរល់ដល់អំន្មចរបរ់ពួកតគ
បានតទ។ តបើតមើលពទីរសនៈរបរ់រោឌ ភបិាលតៅកបុង្សបរបិទតនោះ ោររំរបរំរលួគជឺាយន ថោរមួយទទលួបានលទ នផល
លេបផុំតដដលអាចតៅរចួ តររោះរោឌ ភបិាលតៅដតតដ ើរដែសតលើតៅកបុង្សទនំ្មកទ់នំង្សអំន្មច។ គរំបូញ្ជា ដដលយន ថោររំរប
រំរលួតរចើនមាន គកូឺដកមមន្មន្មដដលភាគនីមួីយៗរំតរចបានតគ្នលតៅមាប កមួ់យចដំណក។ មនិថារោឌ ភបិាលរពម
ររុោះររួលនងឹ្សចលន្ម បតំពញរបតយាជនរ៍បរ់បាតុករតចិឬតរចើន  ឬកប៏ដតិរធោរទមទររបរ់រកុមរបឆ្ងំ្សតន្មោះតទ 
វារុទ នដតអាចតធវើឱយរកុមតផសង្សតទៀតតង្សើបត ើង្សតរ ូ ដដរ។ ឧ. ោរតធវើកូដកមមទមទរដតំ ើង្សរបាកដ់ែរបរ់កមមករតរង្ស
ចរកមួយអាចជរំញុឱយកមមករតៅតរង្សចរកតផសង្សៗតទៀតទមទរត្ថមដដរ។ រំរប់របតទររបជាធបិតតយយ ោររំរប
រំរលួគជឺាយន ថោរបដំរបរំលួដដលទនំង្សជាតកើតមានជាង្សរបតទរមនិដមនរបជាធបិតតយយ តររោះវាមនិបានគរំម
កដំហង្សដល់រោឌ ភបិាល។  យន ថោររំរបរំរលួែ ពរ់បផុំតដដលតកើតមានតៅកបុង្សរបតទរោនរ់បបអាជាញ ធរនយិមឬផ្ទថ
ចោ់រគោឺររនោតរៀបចោំរតបាោះតឆ្ប តតោយរុចរតិនងិ្សយុតថធិម៌ តទោះបជីាវារគ្ននដ់តោររពមតរពៀង្សកត៏ោយ។ តោយ
សារោរចញ់តឆ្ប តអាចតធវើឱយរោឌ ភបិាលបាតប់ង្សភ់ាពររបចាប់ទងំ្សកបុង្សររុកនងិ្សកបុង្សរហគមនអ៍ន ថរជាត ិ ដតូចបោះតបើ
អាចរធង្សម់តសិាធារណៈដងឹ្សមុនថាមនិអាចឈបោះ ពួកតគនងឹ្សពោយាមតរជៀតដរជកកបុង្សសាទ ប័នតរៀបចោំរតបាោះតឆ្ប ត 
តដ ើមផីលួចបន លនំងិ្សអាចតធវើឱយរកុមរបជាធបិតតយយចញ់តឆ្ប តដដរ។ អាររ័យតហតុតនោះ ភាគរីបឆ្ងំ្សរតូវធាន្មឱយបាន
នវូរបពន័ នតបាោះតឆ្ប តឯករជយតចៀរវាង្សចញ់តបាករោឌ ភបិាល។ តគគបផីយកចតិថទកុោកត់រជើរតរ ើរយកបញ្ជា ណ្ណ
ដដលោររំរបរំរលួអាចទទលួបានលទ នផលលេជាជាង្សទទលួបានដតំណ្ណោះរសាយមនិតរមើភាព មានោរបង្សខតិបង្សខ។ំ 
ោរទមទរបតង្សាើតសាទ ប័នឯករជយគជឺាជតំរ ើរដល៏េរំរប់ចលន្មតដ ើមផីបដំបកអំន្មចរបមូលផថុបំន ថចិមថង្សៗ  ដចូជា ោរ
បដន ទមរបពន័ នឯកតថន្មម ោរតបាោះតឆ្ប តតរជើរតរ ើរថាប កដ់កឹន្មតំោយអបកតៅមូលោឌ ន មនិដមនចតត់្ថងំ្សតោយបកស តៅ
ត្ថមសាលាតរៀន សាកលវទិោល័យ វតថអារមនមួីយៗ។ល។ ោរដដលចលន្មអាចតធវើឱយរោឌ ភបិាលរពមររុោះររួល



បានគបឺានបងាា ញពរីបរិទ នភាពនងិ្សអំន្មចតនចលន្មអហងិ្សា នងិ្សរបញ្ជជ កថ់ាោរដកដរបរង្សគមអាចតធវើតៅបានតោយ
គ្នម នោរបង្សាូរឈាម។ តទោះបយីា ង្សណ្ណកត៏ោយ ោរផ្ទល រ់បថូររបបផ្ទថ ចោ់រពុអំាចតធវើតៅត្ថមយន ថោររំរបរំរលួបាន
តទ តររោះពួកតគពុចំង្សឱ់យមានោរផ្ទល រ់បថូរ ចង្សោ់នអំ់ន្មចតជនំ្មន។់ យន ថោរបដំរបរំលួ ដចូជា ោរផ្ទល រ់បថូរជហំររបរ់
រកុមតៅកបុង្សរោឌ ភបិាលគកឺរំអាចតៅរចួណ្ណរ់ ឯោររំរបរំរលួគ្នប ពតិមនិគួរឱយទកុចតិ ថទល់ដតតសាោះ តគតៅមាន
យន ថោរពរីតទៀតដដលមានរបរិទ នភាពនងិ្សមានតរបៀបតលើគូបដបិកសជាង្សកបុង្សោរតោោះរសាយវវិាទតោយអហងិ្សា។

គ. ការបងខិតបងខំហោយអេងិា 

ោរបង្សខតិបង្សខតំោយអហងិ្សាគជឺាយន ថោរបដំរបរំលួមួយដដលចលន្មជទំរ់នងឹ្សេន ធៈរបរ់រោឌ ភបិាល តរបើវធិអីហងិ្សា
កបុង្សរទង្សរ់ទយធ ំ កបុង្សោរោតប់ន ទយអំន្មច ភាពររបចាប់ នងិ្សរមតទភាពរបរ់រោឌ ភបិាលកបុង្សោររគប់រគង្សសាទ ន
ោរណ៍រង្សគម រពមទងំ្សវរ័ិយតរដ ឌកចិ ចនងិ្សនតយាបាយផង្សដដរ។ ត្ថងំ្សពតីដ ើមមក រកយ «បង្សខតិបង្សខ»ំ ដតង្សដតជាប់ទក់
ទង្សនងឹ្សកមាល ងំ្សហងិ្សា ប ុដន ថ វាកត៏កើតមានតៅកបុង្សទរំង្សអ់ហងិ្សាតោយមនិគរំមកដំហង្សដល់រង្សោយឬជវីតិមនរុសដដរ។ 
ផធុយពយីន ថោរតនោរបថូរជហំរនងិ្សោររំរបរំរលួ ដដលតៅទកុផលូវឱយរោឌ ភបិាលយល់រពមឬកប៏ដតិរធោរតរបើរំុ
របរ់ចលន្មតោយគ្នម នផលវបិាកភាល មៗនងិ្សតចិតួចចតំរោះរោឌ ភបិាល ោរបង្សខតិបង្សខតំោយអហងិ្សាពុបំានផថល់ជតំរ ើរ
ឱយរោឌ ភបិាលអាចតដ ើរដែសតលើបានតន្មោះតទ។ តទោះបពួីកវរជននតយាបាយតៅដតឋតិកបុង្សតដំណង្សតៅដតរកាតគ្នល
ជហំរែ លនួកត៏ោយ ប ុដន ថរមតទភាពកបុង្សោររតួតរត្ថរបរ់ពួកតគរតូវបានោតប់ន ទយតៅតហើយ។ ោរបង្សខតិបង្សខតំោយ
អហងិ្សាដកដរបនតយាបាយតៅត្ថមរតបៀបបយីា ង្ស ១. ចលន្មរកីរលោលធតំពគតធវើឱយោរបង្ក្ងាា បនងិ្សោររតួតរត្ថ
របរ់រដ ឌពុអំាចតៅរចួ។ ២. រដ ឌអរ់មានេន ធៈឬរមតទភាពនងឹ្សបង្ក្ងាា បតតៅតទៀត។ ៣. ចលន្មអនវុតថវធិអីហងិ្សា (មនិ
រហោរនងិ្សអន ថរគមន)៍ បតង្សាើតសាទ នភាពបងាេ កដ់តំណើ រោរតនមុែងាររបរ់រដ ឌ តធវើឱយរដ ឌពុអំាចតដ ើរបានតោយពុដំក
ដរបតគ្នលនតយាបាយនងិ្សរចន្មរមពន នរបរ់ែ លនួតន្មោះតទ។ កត្ថថ មួយចនំនួដដលជួយរំរលួដល់របរិទ នភាពតនោរបង្សខតិ
បង្សខតំោយអហងិ្សា រមួមាន ទហំរំបរ់ចលន្ម, ករំតិដដលរដ ឌពងឹ្សដផេកតលើធនធានដដលជាមុែរញ្ជដ តៅតោយចលន្ម។ 
ភាពសាធ តជ់នំ្មញរបរ់គូរបដជង្សកបុង្សោរតរជើរតរ ើរយុទ នសាង្ក្រថ កលយុទ ន វធិនីងិ្សបតចចកវធិ ីរពមទងំ្សោរតរបើឱយចោំ
លៈតទរៈ ភាពរោញនតនៀលរបរ់ចលន្មតពលរបឈមមុែនងឹ្សោរបង្ក្ងាា ប ោរបតង្សាើនោរគ្នរំទពភីាគទីបី ី នងិ្សោរ
ដបកដែ ញកគ្នប តៅចតំណ្ណមពួកវរជននងិ្សតយាធា។ តទោះបយីា ង្សណ្ណ ោរបង្សខតិបង្សខតំោយអហងិ្សាពុដំមនរតមឹដតបង្សាោរែចូ
ខាតដល់រកុមរោឌ ភបិាលតទ ចលន្មករ៏តូវចណំ្ណយកមាល ងំ្ស ធនធាន តពលតវលាតរចើន តដ ើមផីតធវើឱយោរបង្សខតិបង្សខអំាចរទ
រទង្សប់ានយូរនងិ្សប ោះរល់ខាល ងំ្សដល់រោឌ ភបិាលតន្មោះដដរ តទោះបរីដ ឌពងឹ្សដផេកតលើរបជាជនខាល ងំ្សជាជាង្សចលន្មរបជាជនពងឹ្ស
តលើរដ ឌកត៏ោយ។ ដតូចបោះ ចលន្មមនិរតូវរបញាប់តបើកកុង្សត្ថកយ់ន ថោរតនោះតន្មោះត ើយ តបើរិនមនិទនម់ានរមាជកិ
តរចើនរគប់រគ្នន ់ មនិទនត់រៀបគតំរង្សោរចារ់លារ់ នងិ្សរបមាណកមាល ងំ្សរបរ់គូបដបិកសមនិទនជ់ាក ់ រពមទងំ្សវារ់
រធង្សអំ់ពឱីោរតជាគជយ័មនិទនរ់បាកដ ពតីររោះចលន្មអាចបាតប់ង្សោ់រតជឿទកុចតិ ថពរីមាជកិរបរ់ែ លនួនងិ្សពី
សាធារណជន តបើមានោរតធវររបដហលកបុង្សោររំតរចចតិ ថណ្ណមួយ។ តរំវូោរដដលចលន្មទមទរកគួ៏រគបផីអាចអនុ
វតថបានតន្មោះដដរ ពុតំចោះដតទមទរទងំ្សគ្នម នមូលោឌ នរមតហតុតន្មោះតទ។ តគគួរដតផថល់អនសុារនច៍ារ់លារ់ជាក់
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លាកជ់ាគរំតូៅរបបដកឹន្មថំាចលន្មចង្សប់ានអវីឱយរបាកដ នងិ្សរឭំកថាតបើរោឌ ភបិាលពុតំធវើត្ថម ចលន្មនងឹ្សោកទ់ណឍ កមម
តលើរោឌ ភបិាលរតបៀបតម ច។ ឧ. ចលន្មចង្សប់ានសាទ ប័នតរៀបចោំរតបាោះតឆ្ប តឯករជយ រោឌ ភបិាលរតូវដករមាជកិណ្ណ
ដដលជាប់ទកទ់ង្សគណបកសនតយាបាយណ្ណមួយពសីាទ ប័នតន្មោះ តបើមនិតធវើត្ថម របជាជននងឹ្សមនិតៅតបាោះតឆ្ប ត តឡាម
រតោ់រយិាល័យតបាោះតឆ្ប តមនិឱយដតំណើ រោរ មនិទទលួសាគ ល់គណបកសឈបោះតឆ្ប ត។ល។  ចលន្មករ៏តូវវនិចិ ឆយ័ឱយ
ចារ់ដដរថា ែ លនួអាចតធវើឱយោរចង្សប់ានតន្មោះតៅរចួបានកបុង្សករំតិណ្ណ តចៀរវាង្សោរបរជយ័មនិអាចតធវើឱយរំតរច
ដចូោរតរគ្នង្សទកុ គ្នម នវធិទីបស់ាា តត់ពលរោឌ ភបិាលមនិតធវើត្ថម ោរគ្នរំទរកមមពសីាធារណជនថយចុោះ អន ថរជាតិ
រង្សស័យពភីាពឋតិតថរតនចលន្ម។ តពលតន្មោះតហើយ ចលន្មនងឹ្សចួបបរជយ័ ទទលួបានោរបង្សខ់ាតតរចើន នងិ្សរតូវចប់
តផថើមតរៀបចដំផនោរនងិ្សរបតបិតថសិាជាថមតីទៀត តហើយចារ់ណ្ណរ់រោឌ ភបិាលនងឹ្សរបុង្សរបយតបរតិតផិតតររភីាពជាង្ស
មុន ខាល ចមានចលន្មរទង្សរ់ទយធមំថង្សតទៀត។

ឃ. ការបំដបកហចញ 

ោរបដំបកតចញគជឺាយន ថោរចុង្សតរោយបង្សេរ់ដដលរោឌ ភបិាលដលួរលំំទងំ្សររុង្ស តោយសាររកមមភាពអហងិ្សា
របរ់របជាជនរកីរលោលដល់ករំតិធមួំយដដលរដ ឌទប់ទល់ដលង្សជាប់ (៣,៥ភាគរយតនចនំនួរបជាជនទងំ្សមូល)។ 
តៅតពលោរបង្សខតិបង្សខតំោយអហងិ្សារតូវបានោកត់ចញ មាននយ័ថារបភពអំន្មចរបរ់រដ ឌែ លោះបានបាតប់ង្សត់ៅតហើយ។ 
ោរបដំបករដ ឌអំន្មចតចញពរីបពន័ នដកឹន្មតំកើតត ើង្ស តៅរគ្នដដលកមាល ងំ្សរបរ់ចលន្មរបជាជនបានតកើតដល់ចណុំច
កពូំលនងិ្សឋតិតថរ តធវើឱយោរបង្សខតិបង្សខតំោយអហងិ្សារកមមខាល ងំ្ស លុោះរដ ឌអរ់រមតទភាពរតួតរត្ថ។ កបុង្សសាទ នភាពតនោះ 
ចលន្មបានបដំបករដ ឌអំន្មចតចញពរីបពន័ ន តោយតធវើឱយររររថមភគ្នរំទរបរ់រដ ឌបថូរជហំរមកជួយចលន្មវញិ។ ភាប ក់
ងារបង្ក្ងាា ប ដចូជាតយាធា ប ូលីរ កង្សរន ថរុិែ មនិសាថ ប់បញ្ជជ  អបកតៅកបុង្សរបពន័ នោរយិាធបិតតយយ ដចូជាមង្ក្ន ថរីដ ឌោរ 
ដលង្សសាថ ប់បងាគ ប់ តធវើឱយរបបដកឹន្មបំាតប់ង្សអំ់ន្មចរបរ់ែ លនួទងំ្សររុង្ស  ដដលតលាក ជនី សាប អោះអាង្សថា មនិតៅ
រល់រូមផីដតអំន្មចរគប់រគ្ននត់ដ ើមផីរំុចុោះចញ់។ តៅកបុង្សដណំ្ណកោ់លតនោះ ដរបណ្ណរបបដកឹន្មពុំទំនដ់លួរលំំទងំ្ស
ររុង្សតទ តគមនិរតូវបញ្ឈប់ឬបន ទយកមាល ងំ្សរបរ់ចលន្មតន្មោះតទ។ តបើយុទ នន្មោរមនិអាចរកាោររកីចតំរ ើន ឬអភវិឌណតៅ
មុែ ទរំ ំតំបើកយន ថោរបដំបកតចញតនោះបានតទ វាអាចហុចឱោរឱយរបបដកឹន្មរំតលប់មកពរង្សងឹ្សអំន្មចសាជាថម ី រគប់
តពលតវលា។ ជនផ្ទថ ចោ់រថមនីងិ្សរដ ឌរបហរកអ៏ាចតលចត ើង្សដដរ កបុង្សកលុំង្សតពលតន្មោះ តធវើឱយោរតរ ូកន លង្សមកដរប
ោល យជាអសារបង្ស។់ តៅកបុង្សោលៈតទរៈតន្មោះ ចលន្មអាចមានររតូវថមនីងិ្សពបិាកតរៀបចដំផនោរយុទ នសាង្ក្រថថម ី
របមូលអបកចូលរមួត ើង្សវញិផង្សដដរ។

ចលន្មពុរំបាកដថារតូវោរយន ថោរទងំ្សតនោះបួនជាគរំប់តទ ើបអាចរំតរចបានតជាគជយ័តន្មោះតទ។ យន ថោរច ំ
បាចគ់ោឺរបង្សខតិបង្សខតំោយអហងិ្សានងិ្សោរបដំបកតចញ ឯោរបថូរជហំរករំ៏ខានដ់ដរ ដតវាពបិាករំតរចបាននងិ្សមនិងាយ
តកើតមាន លុោះណ្ណចលន្មអាចតបើកយន ថោរបង្សខតិបង្សខតំោយអហងិ្សាកបុង្សរទង្សរ់ទយធបំានរិន។ ឯយន ថោររំរបួរំរលួ
អាចតៅរចួចតំរោះបញ្ជា តូចៗប ុតណ្ណត ោះ ផ្ទល រ់បថូររបបផ្ទថ ចោ់រមួយ តគពុអំាចតដ ើរត្ថមផលូវតនោះតន្មោះតទ។ តៅតពលតរបើវធិ ី
អហងិ្សា តគរតូវរបាកដអំពោីរតបើកគន លោឹះយន ថោរទងំ្សបួនតនោះ តទើបចលន្មតដ ើរតោយរលូន។



 
 
 
 

របបផតាច់ការ 
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៥ 

ប្បភព្នន្អនំចរ ឋ  

«ឧបមាថារដ ឌគជឺារតវពរ់មួយកាល។ កាលរបរ់ពរ់គជឺនផ្ទថ ចោ់រនងិ្សបកសពួក តហើយរតបៀបវារ
បផំ្ទល រ់ទរីបរ់ពរ់គអឺនវុតថត្ថមរបបផ្ទថ ចោ់រ តរលគកឺាលបងាគ ប់តួែ លនួនងិ្សកន ធយុបានតររចចតិថ។ ឯ 
តួនងិ្សកន ធយុរបរ់ពរ់ដដលចដំតវារត្ថមកាលគជឺារបជាពលរដ ឌ។ ថាមពលរទរទង្សរ់តវពរ់ទងំ្ស
មូលបូករមួទងំ្សកមាល ងំ្សបញ្ជូ នតៅកាលពរ់ផង្សតន្មោះ គបឺានមករបជាពលរដ ឌរបរ់ពួកតគ។ តរោយ
តពលកាលពរ់វារដកឹកន ធុយនងិ្សតួែ លនួទងំ្សមូលមនិបានរតមឹរតូវ កន ធយុពរ់មនិរុែចតិ ថ តោយសារ
ពួកតគករ៏ង្សតរគ្នោះពោីររំតរចចតិ ថរបរ់កាលដដរ។ ដតូចបោះ តួនងិ្សកន ធយុករ៏បួរមួគ្នប របឆ្ងំ្ស តោយវារយតឺ
ជាង្សមុន វារយតឺៗលុោះតៅតរងៀមដតមថង្ស។ តួែ លនួនងិ្សកន ធយុមនិវារត្ថមកាល មនិតគ្នរពត្ថមបញ្ជជ ឱយវារ
តៅមុែរបរ់កាល កាលកឯ៏ោ វារតៅមុែមនិរចួ។ កាលពរ់កប៏ានរបោរគរំមថា «តយើង្សជា
កាល តយើង្សមានអំន្មច ជាអបកអូរន្ម ំ តួែ លនួនងិ្សកន ធយុរតូវដតតធវើត្ថមតយើង្ស តបើមនិតធវើត្ថម តយើង្សនងឹ្ស
វាយបង្ក្ងាា ប! កន ធុយឯង្សមនិអាចយកឈបោះតយើង្សបានត ើយ។» ប ុដន ថ គ្នម នឥទ នពិល កាលពរ់កច៏កឹ
កន ធយុែ លនួឯង្ស តដ ើមផីបង្សខតួំនងិ្សកន ធយុឱយឈបជ់ទំរ់ ឱយបន ថរហោរ។ កន ធុយពរ់មនិបានវាតវ់ាយ
កាលតទ រគ្ននដ់តតគចតចញមនិឱយកាលចកឹបានងាយប ុតណ្ណត ោះ។ កន ធុយរបងឹ្សតចៀរលុោះមានោរប ោះ
ទង្សគចិតកើតត ើង្ស។ កាលពរ់ករ៏បងឹ្សតលបកន ធយុ តរបើអរ់កមាល ងំ្សរង្ក្ង្សគប់តដ ើមផីបងាា ញសាចដ់ុ ំបង្សខឱំយតួ
ែ លនួនងិ្សកន ធុយបញ្ឈប់បាតុកមម។ កាលមនិដមនចង្សត់លបដមនដទនត ើយ រគ្ននដ់តគរំមប ុតណ្ណត ោះ តររោះ
កាលកដ៏ងឹ្សដដរថាតលបមនិរចួ។ តទោះតលបអរ់ឬមនិអរ់កថ ី កាលពរ់គង្សដ់តអរ់ថាមពរ់ ោនដ់ត
របងឹ្សតលប ោនដ់តចុោះតែាយ។ ដរបណ្ណកន ធយុមនិរពមឈប់តវា  កាលកោ៏នដ់តតែាោះកមាល ងំ្សតៅៗ។
តទោះកន ធុយឱយកាលតលបត្ថមររឡាញ់ កក៏ាលតៅដតពបិាកទប់ទល់។ តលបមនិបានដល់ ៣,៥ភាគ
រយតនតួែ លនួទងំ្សមូលដមនដទនផង្ស កាលពរ់ហល់ដល់ក កប៏ង្សខចំតិ ថឈប់តលបរចួរពមចុោះចញ់តួនងិ្ស
កន ធយុែ លនួឯង្ស តោយកន ធយុពុបំានវាយវាតត់បតនងឹ្សកាលអវីបន ថចិតសាោះត ើយ រគ្ននដ់តតគចតវោះពោីរ
ចកឹបង្ក្ងាា បរបរ់កាល តធវើជារហោរវារត្ថម ដតតៅយតឺៗ រហូតដល់តៅតរងៀម មនិតធវើចលន្មមថង្ស
តហើយមថង្សតទៀត ជាតរចើនជាតរចើនសា។ ទបីផុំត កាលពរ់កដ៏លង្សចកឹដលង្សតលបកន ធយុែ លនួឯង្ស តទើប
ចបត់ផថើមមានកមាល ងំ្សវញិ រចួគ្នម នជតំរ ើរអវីតរៅពបីថូររតបៀបវារត្ថមតួនងិ្សកន ធយុរបរ់ែ លនួតន្មោះត ើយ 
តររោះកន ធយុអាចឈប់រហោរតរ ើបរំោះសាចុោះសាត ើង្សវញិរគប់តពលតវលា។

តបើតមើលមួយតភលតតៅ កាលហកម់ានអំន្មចតរកដលង្ស ចង្សដ់កឹតួនងិ្សកន ធយុែ លនួតៅណ្ណកប៏ាន ដត
ត្ថមពតិគតួឺនងិ្សកន ធុយពរ់បានរមួចដំណកតរធើរទងំ្សអរ់ មនិអាចែ វោះបានតៅកបុង្សដតំណើ រចលន្មរបរ់
ពរ់ទងំ្សមូល  ពុដំមនដតកាលតទ (កាលរគ្ននដ់តដកឹប ុតណ្ណត ោះ)។ អបកដកឹន្មរំដ ឌតត្ថងំ្សនងឹ្សរបជាពលរដ ឌ
ែ លនួតរបៀបដចូ ពរ់របឈមនងឹ្សកន ធយុឯង្ស! របឆ្ងំ្សចលន្មរបជាជនគពឺរ់របងឹ្សតលបកន ធុយឯង្ស!»



រមាគ ល់៖ «ពលរដ ឌ» ឬតៅត្ថមនយិម មាននយ័ថាកមាល ងំ្សរបរ់រដ ឌ, តៅឱយរតូវ «រដ ឌពល»។

តយើង្សរូមបតិតរលោះតរឿង្សនទិនរបតដិ ឌែ លនួឯង្ស «ពរ់តលបកន ធយុឯង្ស» រតមឹតនោះ។ មុននងឹ្សដងឹ្សពរីបភពអំន្មច
របរ់រដ ឌ តយើង្សរតូវយល់អំពបីញ្ដតថ ិ «រដ ឌ» ជាដបូំង្សរិន។ «រដ ឌ» តៅទតីនោះ តយើង្សរូមតរបើនយិមនយ័របរ់រង្សគមវទិ ូ
ជាតអិាលលឺម ង្ស ់ តម ក ដវតប ើរ មកតធវើជាតគ្នល គថឺា រដ ឌគជឺាអង្សគោរនតយាបាយមួយដដលអោះអាង្សថាមាន
រិទ នផិ្ទថ ចមុ់ែកបុង្សតរបើរបារ់កមាល ងំ្សតយាធាកបុង្សោររការណ្ណថ ប់ធាប ប់រង្សគមតោយររបចាប់ តៅកបុង្សដដនដអីធបិតតយយ
ជាកល់ាកណ់្ណមួយ។ តទោះបកីមាល ងំ្សហងិ្សាតដ ើរតួរំខានយ់ា ង្សណ្ណតៅកបុង្សរដ ឌតៅកត៏ោយ ករ៏ដ ឌតៅដតរតូវោរពលរដ ឌ
របរ់ែ លនួបតំរ ើោរជូន តដ ើមផីតរបើកមាល ងំ្សតន្មោះនងិ្សរតូវោររបជាជនទទលួសាគ ល់ថាអំន្មចតន្មោះររបចាប់ដដរ។ តយាល
ត្ថម តលាក មា យែល មា ន ់ រង្សគមវទិនូតយាបាយ ជាតអិាតមរោិងំ្សមាប ក ់ ដដលបានទទលួឥទ នពិលពី
តលាក ដវតប ើរ រដ ឌមានមុែងារចនំនួបួនធំៗ  ដដលតលាកបានតៅថា «ពហុភាពតនមុែងាររបរ់រដ ឌ»

។

១. រការតបៀបតរៀបរយកបុង្សរដ ឌ   ោរបតង្សាើតចាប់អនវុតថតដ ើមផីោររររបជាជនភាគតរចើនពោីរដតណថើ មពរីកុម
មានអំន្មចរង្សគមនងិ្សតរដ ឌកចិ ច។ ប ុដន ថផលរបតយាជនច៍បំង្សតនមុែងារតនោះគោឺររររមផតថឯិកជនរបរ់វណតៈអបកមាន 
ពរីកុមមនរុសជាតរចើនដដលគ្នម នរទពយរមផតថទិងំ្សតន្មោះ។ របោរតនោះទនំង្សជាបតំរ ើផលរបតយាជនពួ៍កអបកមានអំន្មច
តរចើនជាង្ស។ អាវុធចុង្សតរោយដដលតគតរបើតដ ើមផីរការណ្ណថ ប់ធាប ប់ក បុង្សរដ ឌ គកឺង្សកមាល ងំ្ស ដដលមាន ប ូលីរនងិ្សរកុមរន ថិ
រុែជាភាប កង់ារអនវុតថ។

២. ោរោរររនងិ្សវាយរបហរតោយតរបើតយាធា   ោររបឆ្ងំ្សនងឹ្សររតូវបរតទរ តៅតពលមានទនំ្មរ់ន្មតំៅ
ដល់រង្ក្ងាគ មរវាង្សរដ ឌពរីឬតរចើន ដដលតយាធាគជឺាឧបករណ៍ទតួៅដដលតគយកតៅតោោះរសាយបញ្ជា តនោះ តដ ើមផី
របតយាជនរ៍ង្សគមទងំ្សមូលកបុង្សរដ ឌ ឬរកុមអបកមានអំន្មចណ្ណមួយ។ ោរោរររពោីរឈាល នរនរបរ់បរតទរតរចើនបំ
តរ ើរបតយាជនរ៍មួ ប ុដន ថោរវាយរបហររដ ឌដតទតរចើនតដ ើមផីបតំពញរបតយាជនរ៍កុមវរជនណ្ណមួយតរចើនជាង្ស។ 

៣. ោរបតង្សាើតនងិ្សដថរកាតហោឌ រចន្មរមពន នទនំ្មកទ់នំង្ស   តដ ើមផីឱយមានដតំណើ រោរតៅបានរលូន រដ ឌរតូវបតង្សាើត
នងិ្សរកាតហោឌ រចន្មរមពន នទរំរលួទនំ្មកទ់នំង្សទងំ្សឡាយ ដចូជា ផលូវចរចរណ៍ទងំ្សផលូវតគ្នក ទកឹនងិ្សអាោរ របពន័ ន
គមន្មគមន ៍ របពន័ នទកឹ បតចចកវទិោពតម៌ានជាតដ ើម។ល។ តគ្នលោរណ៍តៅពតីរោយោរកសាង្សតនោះគបឺតំរ ើរបតយាជន៍
សាធារណៈជាទតួៅនងិ្សរកុមអបកជនំញួរណិជជកមមតបើតរលឱយជាកល់ាកត់ៅ។ រដ ឌអាចសាទ បន្មតហោឌ រចន្មរមពន ន
បានតោយសារមានមូលោឌ នដដនដដីដលអាចរគប់រគង្សបានពសីាទ ប័នចបំង្ស។ កចិ ចោរទងំ្សតនោះមនិដមនជាោរងារផ្ទថ ច់
មុែទងំ្សររុង្សរបរ់រដ ឌតទ ដតយា ង្សតហចណ្ណរ់ អបកសាទ បន្មតហោឌ រចន្មរមពន នទងំ្សតន្មោះរតូវមានោរអនញុ្ជដ តពរីដ ឌ 
នងិ្សតៅរគប់ដណំ្ណកោ់លសាង្សរង្ស ់ រដ ឌបានចូលរមួកសាង្សែ លោះដដរ តទោះតោយផ្ទធ ល់ឬរបតយាល។ កបុង្សករណីមានលទ ន
ភាពបតចចកតទររគប់រគ្នន ់រដ ឌអាចកសាង្សតហោឌ រចន្មរមពន នបានតោយែ លនួឯង្ស។ 

៤. ោររបមូលដបង្សដចកខាង្សដផបកតរដ ឌកចិ ច   ោរដបង្សដចកធនធានរមាភ រៈករំដដលរដ ឌមាន ទទលួបាន នងិ្សរករីុ
ចតំណញជាមួយនងឹ្សរដ ឌដតទ តៅឱយរបជាជនទងំ្សមូលដដលរបកបតោយភាពចរំោុះររទបែ់រុៗគ្នប  ដចូជា អាយុ តភទ 
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តបំន ់ វណតៈ។ល។ ឱយបានតរមើគ្នប  ឱយមានយុតថធិម៌ មនិឱយដតណថើ មគ្នប  មនិឱយអបកមានមានតពគ អបករករកតពគ
រកាតរទរភាពទផីារ។ ចណុំចតនោះន្មឱំយកមមវធិ ី តគ្នលនតយាបាយរុែមាលភាពរង្សគមនងិ្សតរដ ឌកចិ ចជាតរចើន។ មុែ
ងារមួយតនោះមានតគ្នលតៅបតំរ ើរបតយាជនរ៍មួជាជាង្សមុែងារដតទទងំ្សអរ់ ដតតទោះបយីា ង្សណ្ណ វាតៅដតទកទ់ង្សនងឹ្ស
រកុមណ្ណមួយ ជាពតិររ រកុមដដលអរកមមពុអំាចបតំរ ើវរ័ិយតរដ ឌកចិ ចរង្សគមបាន ដដលោរររ់តៅរបរ់ពួកតគរតូវ
បានោរររតោយរដ ឌ។ រដ ឌកក៏ណំតរ់ណ្ណថ ប់ធាប ប់ដផបកតរដ ឌកចិ ចតផធក បុង្សដដរដចូជា ោរតបាោះពុមពនងិ្សបណថូ ររបូយិវតទុេ លង្ស
ដដន ចួនោលឯកតត្ថភាគ ីចួនោលពហុភាគជីាមួយរដ ឌបរតទរ។ 

មុែងារទងំ្សបួនរុទ នដតរំខានច់បំាច ់មនិថារំរប់រង្សគមទងំ្សមូលឬរកុមន្មន្មតន្មោះតទ។ មុែងារដដលតធវើឱយ
រដ ឌោល យជាអង្សគោរពតិររោចត់ោយដ កពអីង្សគោរដតទតផសង្សៗតទៀតគមុឺែងារទ១ី នងិ្ស ទ២ី តរលគ ឺ ោររកាមនិ
ឱយមានចលាចលកបុង្សររុកនងិ្សរណ្ណថ ប់ធាប ប់ខាង្សតរៅ មានដតរដ ឌតោយដ កមួយប ុតណ្ណត ោះមានរិទ នផិ្ទថ ចមុ់ែររប
ចាប់តរបើរបារ់កមាល ងំ្សតយាធាជារចន្មរមពន ន គ្នម នអង្សគោរតផសង្សតទៀតមានរិទ នអិាចតធវើដតូច បោះត ើយ។

អវីដដលរតូវកតរ់មាគ ល់ជាពតិររតន្មោះគថឺាដតំណើ រោរតនមុែងារទងំ្សអរ់របរ់រដ ឌ រុទ នដតមានរបជាពលរដ ឌ
ជារបភពអំន្មចតរធើរទងំ្សររុង្ស។ តដ ើមផីឱយរដ ឌមានរណ្ណថ បធ់ាប ប់ តគរតូវោរចាប់ អបកអនវុតថចាប់ នងិ្សជាពតិររអបក
តគ្នរពចាប់។ របភពចបំង្សតនរតបៀបតរៀបរយររបចាប់តនោះពុដំមនមកពអីាជាញ ធរមានអំន្មចោកទ់ណឍ អបកមនិតគ្នរព
ចាប់តន្មោះតទ ដតគមឺកពរីបជាជនតគ្នរពចាប់រដ ឌ នងិ្សផថល់ភាពររបចាប់ជូនអាជាញ ធរ ទទលួសាគ ល់ថាអាជាញ ធរតធវើរតូវ
តទើបអាជាញ ធរមានរិទ នអិាចោកទ់ណឍ កមមអបករបរពតឹ ថតលមើរចាប់បាន។ តយាធាទហន ប ូលីរ កង្សរន ថរុិែ ដដលជា
អបកបតំពញោរងារតៅមូលោឌ ន គរុឺទ នរតូវតរ ើរតរជើរតចញពចីតំណ្ណមរបជាជនរីុវលិធមមត្ថប ុតណ្ណត ោះ តទោះបតីមធំៗ
អាចជាដែសររឡាយឬអបកជតិដតិនងឹ្សអបកមាននតយាបាយកត៏ោយ។ រឯីអាជាញ ធរនងិ្សអបករដ ឌោរបតំពញោរងាររដ ឌបាល
កបុង្សរបពន័ នោរយិាធបិតតយយកភ៏ាគតរចើនតចញមកពរីបជាជនដចូគ្នប  តទោះមានករណីតរ ើរចូលតោយ បកសពួក អំតពើពុក
រលួយដចូតមថចកត៏ោយ។ ឯធនធានតរដ ឌកចិ ចនងិ្សពលកមមរទរទង្សរ់ល់ដតំណើ រោរតនរដ ឌទងំ្សមូល កភ៏ាគតរចើនបផុំតបាន
ពតីញើរឈាមរបជាពលរដ ឌទងំ្សមូលដដរ ពុដំមនបានពអីបកអំន្មចទងំ្សតន្មោះត ើយ តរលគ ឺ ពលរដ ឌផថល់របាកដ់ែជូនម
ង្ក្ន ថរីជោរទងំ្សអរ់ រពមទងំ្សអបកតណំ្ណង្សរបរ់ែ លនួកបុង្សសាទ ប័នដកឹន្មដំដរ ត្ថមរយៈោរបង្សព់ន នអាករជូនរដ ឌរគប់ៗគ្នប
ទងំ្សផ្ទធ ល់ទងំ្សរបតយាល (ពន នបង្សាប់ក បុង្សទនំញិ ឬោរោតព់ន នត្ថមរបាកដ់ែ) នងិ្សត្ថមរយៈោរផថល់ពលកមមចូលរមួ
រហោរនងិ្សបតំរ ើសាទ ប័នរដ ឌទងំ្សតន្មោះផង្ស រចួតហើយទនិ បផលតនដតំណើ រោរតចញពរីបពន័ នរដ ឌករ៏តូវបានភាប កង់ាររដ ឌចត់
ដចង្សោរចយវាយតៅរគប់ដផបកតនសាទ ប័នរដ ឌនងិ្សផថល់តៅរបជាជនវញិ។  

តៅតពលរដ ឌបតំពញមុែងារទងំ្សតន្មោះមនិបានលេ បផំ្ទល ញរមផតថរិបតទរ តធវើឱយមានោរែចូខាតបាតប់ង្សរ់បាក់
ពន នរបជាជន ឬចយវាយមនិបានរតមឹរតូវ មានអំតពើពុករលួយ មានោររតំលាភបរំនអំន្មច បតង្សាើតបកសពួក។ល។ 
តពលតន្មោះរដ ឌនងឹ្សមានោរជទំរ់ពរីបជាជនដដលជាតៅដករបរ់រដ ឌ តទោះតចញជារកមមភាព ឬគតិដតកបុង្សចតិ ថពុំ
បតញ្ចញមកកថ។ី តលាក រ រ់ដហសល តរបន ឍ រកមមជនអាតមរោិងំ្សកល៏ផមួីយរបូមានរកយរមថគួីរឱយ
ពចិរណ្ណមួយថា «របជាជនដដលថារបពន័ នមានដតំណើ រោរនងឹ្សតធវើោរឱយរបពន័ នតន្មោះ។» តៅតពលដដលពលរដ ឌដងឹ្ស
ថា រដ ឌមានដតំណើ រោរមនិរបរកត ីអវីដដលរបជាពលរដ ឌរតូវតធវើពុដំមនតៅបតំរ ើោរឱយរបពន័ នតន្មោះដដដល រចួមនិតធវើតសាោះ



តន្មោះតទ ប ុដន ថរតូវឈប់តធវើឱយរបពន័ នតន្មោះតដ ើរ តោយមនិរហោរនងិ្សមនិចណុំោះកបុង្សរបពន័ នតន្មោះបន ថតទៀត។ ឧ. របជាជន
ឈប់បង្សព់ន ន ឈប់គ្នរំទអាជាញ ធរ បដតិរធភាពររបរបរ់រោឌ ភបិាល ឈប់តៅតធវើោរបតំរ ើសាទ ប័នរដ ឌ ឈប់តៅតបាោះ
តឆ្ប តបតំពញដតំណើ រោរនតយាបាយ ដលង្សចូលបតំរ ើកង្សទប ់មនិតរបើតរវាកមមរដ ឌ រិរសនរិសិតដលង្សតៅតរៀន រគូដលង្ស
តៅបងាា ត ់ តន្មោះសាទ ប័នរដ ឌរតូវដតគ្នងំ្សតៅត្ថមករំតិចនំនួបាតុករនងិ្សវធិបីាតុកមម។ តគពុចំបំាចត់របើហងិ្សាតលើមនរុសដចូ
គ្នប  បន ថចួបន ថចិត ើយ តដ ើមផីតធវើឱយរបពន័ នរដ ឌគ្នងំ្ស តៅតពលដដលតគរគ្ននដ់តដកយកោរបតំរ ើោរ ឧបតទមភ រហោរពី
សាទ ប័នទងំ្សតន្មោះ។ តទោះកបុង្សរបបណ្ណកត៏ោយ មនិថារដ ឌរគបដណថ ប់តោយរបបផ្ទថ ចោ់រ ឬដកឹន្មតំ្ថមរតបៀបរបជាធបិ
តតយយតន្មោះតទ រដ ឌមនិអាចដតំណើ រោរតៅមុែបានតោយមនិពងឹ្សដផេកតលើរបជាជនែ លនួឯង្សបានជាោចខ់ាត។ ទរ់រតង្ស់
ថា រដ ឌោនរ់បបរបជាធបិតតយយអាចបតំពញមុែងាររបរ់ែ លនួបានលេរបតរើរនងិ្សមានរបរិទ នភាពជាង្សរដ ឌផ្ទថ ចោ់រឆ្ង យ 
តោយសារដតមានោរតបើកចហំ ោរចូលរមួពភីាគតីរចើន ោរតគ្នរពចាប់របរ់អបកមានអំន្មច ឬរបតទរមាននតីរិដ ឌ 
មានតមាល ភាព របកបតោយទនំលួែរុរតូវែ ពរ់ នងិ្សជាពតិររ មានោរបដំបកអំន្មចមកអបកមូលោឌ នឬោររំតរចចតិ ថ
ត្ថមរយៈោរតបាោះតឆ្ប តពរីមាជកិ ជាជាង្សតមដកឹន្មឬំតមបកសអាចតធវើអវីបានត្ថមចតិថតរោយបានអំន្មច។ តហតុដតូចបោះ
តហើយតទើប តលាក តម ៀលថុន ង្ក្ហវដីមនឹ  អបករបាជញតរដ ឌកចិ ចជាតអិាតមរោិងំ្សមាប កដ់ដលទទលួបាន
រងាវ នណូ់ដបលខាង្សវទិោសាង្ក្រថតរដ ឌកចិ ចតៅឆ្ប  ំ១៩៧៦ បានអោះអាង្សរបកបតោយោរតជឿជាកថ់ា «ោរវវិឌណតៅមុែតន
អារយធម៌ មនិថាកបុង្សសាទ បតយកមមឬវចិរិតកមម ក បុង្សដផបកវទិោសាង្ក្រថឬអកសររិលផ៍ ក បុង្សវរ័ិយឧរាហកមមឬករិកមម
តន្មោះតទ គពុឺដំដលមកពរីោឌ ភបិាលដដលតរបើអំន្មចរបមូលផថុតំន្មោះត ើយ។» កុបកមមហងិ្សាតរបៀបដចូ កន ធយុពរ់តៅ
បផំ្ទល ញកាលែ លនួឯង្ស តហើយែ លនួឯង្សកឈឺ៏ចប់រង្សតរគ្នោះដចូគ្នប ។ បាតុកមមអហងិ្សាវញិតរបៀបដចូកន ធយុដដលដងឹ្សពផីល
វបិាកតនោះ តហើយមនិបផំ្ទល ញែ លួនឯង្ស តររោះដតកាលតន្មោះតទ ដតតរបើចណុំចតែាយរបរ់កាល តធវើជាអាវុធអហងិ្សាបង្សខំ
ឱយកាលពរ់ររបត្ថម មនិអាចដកឹន្មែំ លនួពរ់ទងំ្សមូលបន ថតទៀតបាន។ 
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របបផ្តត ចក់ារន្ងិចរធតរបស់ជន្ផ្តត ចក់ារ 

គ្នម នរបបផ្ទថ ចោ់រណ្ណដដលតោរតៅជាង្សរបបផ្ទថ ចោ់រដដលបន ថឋតិតថរ
តៅតរោមពណ៌តនចាប់នងិ្សន្មមតនយុតថធិម៌តន្មោះតទ។ — ម ុង្សតតរគតីយើ

របបផ្ទថ ចោ់រគជឺាទរំង្សមួ់យតនរោឌ ភបិាលដដលបុគគលមាប កឬ់មួយរកុមតូច ោនោ់ប់អំន្មចទងំ្សររុង្សផ្ទថ ចមុ់ែ តោយ
គ្នម នោរកហំតិពចីាប់រដ ឌធមមនញុ្ដ  (នតីរិដ ឌ)។ មានទរំង្សព់រីតនរបបផ្ទថ ចោ់រដដលតគនយិមសាគ ល់ គ ឺ អាជាញ ធរនយិមនងិ្ស
ររវ ជាញ ធរនយិម ។ របបអាជាញ ធរនយិមគជឺារបពន័ នដកឹន្មតំោយវរជនមួយ
រកុមឬគណបកសនតយាបាយដតមួយ តោយគ្នម នចាប់កហំតិ នងឹ្សមនិទទលួសាវ គមនរ៍កុមរបឆ្ងំ្ស ប ុដន ថរកុមឯករជយឬ
រកុមតណំ្ណង្សផលរបតយាជនណ៍្ណមួយ ដចូជា រហជពី អង្សគោរ សារពតម៌ានបរតទរ រមាគម
។ល។ មានតររភីាពតចិតួចដដរ។ របតទរដដលោនរ់បបតនោះមានដចូជា ចនិ រិង្សាបុរ ី ភូមា។ល។ របបររវ ជាញ ធរ
នយិមវញិ ជារបពន័ ននតយាបាយដដលអាជាញ ធរតរបើរបារ់អំន្មចទងំ្សររុង្សរពវដបបយា ង្សតៅតលើរបជាជន រតួតរត្ថ
ទងំ្សជវីភាពឯកជននងិ្សសាធារណៈ។ តោយសារអាជាញ ធរមានផ្ទថ ចមុ់ែខាល ងំ្សរពវដបបយា ង្សដតូចបោះ តទ ើបតយើង្សបកដរប
រកយ តោយយក «រពវ» ផសំនងឹ្ស «អាជាញ ធរ» ដដលដរបពរីកយ  មាននយ័ថា អំន្មច
ររបចាប់ផង្សឬអបករទរទង្សអំ់ន្មចររបចាប់តន្មោះផង្ស។ ជារបបផ្ទថ ចោ់រដកឹន្មតំោយរកុមវរជននតយាបាយមួយរកុម 
ដចូអាជាញ ធរនយិមដដរ ប ុដន ថរបបររវ ជាញ ធរនយិមមានរមតទភាពរតួតរត្ថនងិ្សឈលបតមើលរបជាជនែ ពរ់ តោយសារ
មានរកុមបតចចកតទរតរចើនបតំរ ើោរជូន ជោិះជានត់ររភីាពឯកជនរបរ់ពលរដ ឌ នងិ្សមនិមានភាគឬីសាទ ប័នជទំរ់តទ គឺ
របពន័ នរដ ឌបាលលុបតលើតោយអបកបតំរ ើបកសោនអំ់ន្មច។ ជាពតិររ របបតនោះគមឺានមតន្មគមវជិាជ បកសជាមគគុតទ ធរក៍
ឬបញ្ចូ លមតន្មគមវជិាជ តៅកបុង្សរបជាជនទងំ្សមូល។ របតទរដដលធាល ប់ោនរ់បបតនោះ ដចូជា អាលលឺម ង្ស ់មានរបបណ្ណហសីុ
ដកឹន្មតំោយ ហុដីតលរ, អ តី្ថលី  មានរបបហវ រីុរដកឹន្ម ំតោយ មូរ ូលីន,ី រូតវៀត មានរបបកុមមុយនរីថ ដកឹន្មតំោយ 
សាថ លីន។ រពវតថងរបបតនោះបានដលួរលំំអរ់តហើយ តៅរល់ដតរបតទរោនរ់បបអាជាញ ធរនយិមប ុតណ្ណត ោះ។

ោររិកាអំពរីបបផ្ទថ ចោ់រឱយបានរីុជតរៅមនិដមនជាតគ្នលបណំង្សតនសាប រតដតនោះតទ តយើង្សរគ្ននដ់តន្មឱំយ
សាគ ល់បន ថចិបន ថួចជាលំន្មមុំននងឹ្សភាជ ប់ោរវភិាគនងឹ្សយុទ នន្មោររបឆ្ងំ្សនងឹ្សរបបតនោះប ុតណ្ណត ោះ។ មុននងឹ្សតបើកយុទ នន្មោរ
ជទំរ់ តគគបផីសាគ ល់របបតនោះឱយចារ់នងិ្សចរតិរបរ់ជនផ្ទថ ចោ់រ តដ ើមផីយល់ដងឹ្សពរីតបៀបដដលពួកតគរំតរចចតិ ថ 
ពតិររគរឺជាបជាមុនអំពតីរឿង្សអវីែ លោះដដលពុអំាចតៅរចួកបុង្សរបបតនោះ។  តគពតិជាពុអំាចផ្ទល រ់បថូររបបផ្ទថ ចោ់រតោយពងឹ្ស
តលើយន ថោរត្ថមផលូវសាទ ប័ន ដដលតគនយិមតរបើជាទតួៅកបុង្សោរផ្ទល រ់បថូរកាលមា រីុនដកឹន្មរំដ ឌតន្មោះតទ ដចូជា ចាប់រដ ឌ
ធមមនញុ្ដ  ឬចាប់កណំតអ់ាណតថនិ្មយករដ ឌមង្ក្ន ថ ីោរតបាោះតឆ្ប ត ោរតរបើរំុឱយដកទរំង្សស់ាទ ប័ននតយាបាយណ្ណមួយ ដចូ
ជា សាទ ប័នយុតថធិម៌ សាទ ប័នតបាោះតឆ្ប ត សាទ ប័នតយាធាជាតដ ើម។ល។ វធិរីតជាក ់ ដចូជា ោរចរចរំរបរំរលួ ចុោះកចិ ច
រនោ វបផធម៌រន ធន្មគជឺាវធិលីេសាថ ប់ ដតគ្នម នរបរិទ នភាពតទ ររបតពលតន្មោះដដរ វធិតីៅថ ដចូជាកុបកមមហងិ្សានងិ្សរដ ឌ



របហរកម៏និអាចតរសាចររង្សរ់បតទរ បតង្សាើតសាទ ប័នឯករជយនងិ្សរបជាធបិតតយយដចូគ្នប ។ ចដំណកឯយន ថោរមនិ
ចណុំោះសាទ ប័នកបុង្សររុកដចូជា តុលាោរអន ថរជាត ិ អន ថរគមនត៍យាធាបរតទរ រតិដតមនិងាយតកើតត ើង្សនងិ្សគ្នម នលទ ន
ផលលេត ើយ តទោះមានករណីផថួលរបបដកឹន្មបំានកត៏ោយ។

ចាប់រគ្ននដ់តជាឧបករណ៍របរ់អបកមានអំន្មចឬពួកមូលធនដតប ុតណ្ណត ោះ តនោះតបើយករទរឹថី ពួកមា កនយិម
មកអនវុតថក បុង្សបរបិទរបតទរោនរ់បបផ្ទថ ចោ់រ។ ោរដតង្សចាប់ ោរអនមុ័តចាប់ ោរអនវុតថចាប់ គដឺផេក

តលើមូលោឌ នរបតយាជនរ៍បរ់អបកមានអំន្មចទងំ្សអរ់។ តហតុតនោះតហើយ តទោះមានចាប់រដ ឌធមមនញុ្ដកត៏ោយ អបកដកឹន្ម ំ
របបតន្មោះតគ្នរពដតចណុំចណ្ណដដលបតំរ ើរបតយាជនត៍គប ុតណ្ណត ោះ រចួតហើយដបរជាបង្សខឱំយអបកតូចឬគូបដបិកខរបរ់ែ លនួ
តគ្នរពតៅវញិ។ មារត្ថណ្ណកបុង្សចាប់រដ ឌធមមនញុ្ដ ដដលកហំតិអំន្មចរោឌ ភបិាល បដំបកអំន្មចរបមូលផថុ ំ នងឹ្សរតូវបាន
បតំភលចតចល មនិអនវុតថ តគ្នរពតន្មោះតទ តហើយតបើរតំលាភមនិបាន ពួកតគនងឹ្សពោយាមដកចាប់តន្មោះ។  រោឌ ភបិាលគជឺា
អបករតំលាភបរំនចាប់ ដបរជារបោរថា ែ លួនឯង្សជាអបកជាោរររចាប់តៅវញិ តហើយតលើរពតីនោះ ពួកតគតៅដត
របោរថា រោឌ ភបិាលែ លនួររបចាប់តៅតទៀត រូមផីដតករណីែ លនួមានរបវតថតិធ វើរដ ឌរបហរទមាល កគ់ណបកសឈបោះតឆ្ប តក៏
តោយ។ រដ ឌក បុង្សរបបផ្ទថ ចោ់រគជឺារកមមរិទ នផិ្ទថ ចមុ់ែរបរ់គណបកសោនអំ់ន្មច រដ ឌតោថ បោថ ប់តោយគណបកសដតមួយ 
គ្នម នភាគរីបឆ្ងំ្ស ឯភាគឈីលបតមើលដដលមានអំន្មចតរមើ ដចូជាតុលាោរនងិ្សរភា កឋ៏តិកបុង្សកណ្ណថ ប់តដពួកតគតទៀត។ 
តទោះមានចាប់រដ ឌធមមនញុ្ដកណំត ់មានបកសតរចើនប ុណ្ណត  មានសាទ ប័នកពូំលន្មន្ម ដចូជាតុលាោរ រភា កត៏ោយ កវ៏ា
រគ្ននដ់តរបបផ្ទថ ចោ់រដដលមានរំបកជារបបរបជាធបិតតយយប ុតណ្ណត ោះ តររោះសាទ ប័នទងំ្សតន្មោះភាគតរចើនរតូវបានគរំម
កដំហង្សតោយបកសោនអំ់ន្មច។ ដតូចបោះ អំន្មចតយាធាររបចាប់រការណ្ណថ ប់ធាប ប់រដ ឌនងឹ្សោល យជាអាវុធរកាអំន្មច
របរ់ជនផ្ទថ ចោ់រតោយរវ័យរបវតថ។ិ ប ុដន ថរកយ «ររបចាប»់ រំរប់ជនផ្ទថ ចោ់រ គរឺរបត្ថមតគ គ្នម នតទនតីរិដ ឌ 
(តទោះមានកត៏ចិតួចដដរ) មនិដមនររបត្ថមចាប់ដដលរបជាជនទងំ្សអរ់ ទងំ្សអបកដកឹន្មតំគនងិ្សអបករតូវតគដកឹន្ម ំ
តគ្នរពត្ថមតន្មោះតទ។ ចដំណកឯរកយ «រណ្ណថ ប់ធាប ប់» វញិ គជឺាោរគ្នម នោរដតណថើ មអំន្មច គ្នម នផ្ទល រ់បថូរអំន្មច តទោះ
តោយោរតបាោះតឆ្ប ត រដ ឌរបហរ ឬតោយចលន្មអំន្មចរបជាជនកថ ី តរលគ ឺ ដដលតៅថា «រណ្ណថ ប់ធាប ប»់ គរឺតបៀប
តរៀបរយតកើតត ើង្សពោីរសាថ បត់្ថមដតអបកមានអំន្មចផ្ទថ ចមុ់ែនងិ្សបតណ្ណថ យឱយតគោនអំ់ន្មចលុោះអរ់ជវីតិ រចួត ើង្ស
ជនំរួតោយរកុមរគួសារតគជាបន ថបន្មធ ប ់ដដលតគតៅថា របបផ្ទថ ចោ់រត្ថមរយៈរគួសារ។ 

តទោះបយីា ង្សណ្ណ ជនផ្ទថ ចោ់រករ៏តូវតគ្នរពចាប់ែ លោះដដរ ដតពួកតគមនិដមនតគ្នរពចាប់តដ ើមផីចាបត់ន្មោះត ើយ គឺ
តគ្នរពចាប់ តដ ើមផីលួង្សចតិ ថនងិ្សលាកប់ាងំ្សតបាករបជាជន តធវើឱយរបជាជនរងប់ចតិ ថ តហើយតៅតពលទល់រចក តគគង្សដ់ត
បរំនដដដលៗតទ។ ឧ. «មារត្ថ៣៧ រិទ នតិធ វើកូដកមមនងិ្សតធវើបាតុកមមតោយរនថវិធិ ី រតូវយកមកអនវុតថតៅកបុង្សរកបែណឍ
តនចាប់។» របោរតនោះ ឱយដតមនិបផំ្ទល ញរមផតថសិាធារណៈ តធវើតោយអហងិ្សា គរឺតូវបានោរររតោយចាប់តហើយ 
តទោះតគតន្មោះមានតដំណង្សែ ពរ់ប ុណ្ណត ករ៏តូវតគ្នរពដដរ។ តទោះបយីា ង្សណ្ណ ជនផ្ទថ ចោ់រតៅដតតធវើតភ លចឬបតំភលចតចលដត
មថង្ស តហើយតរបើអាជាញ ធររបរ់ពួកតគឱយតៅបង្ក្ងាា បឬយកតលរតផសង្សៗមកបបំតិដដដល តររោះចាប់កបុង្សរបបផ្ទថ ចោ់រ
អាចរគ្ននដ់តជាឧបករណ៍រកាអំន្មចរបរ់តគប ុតណ្ណត ោះ។ តបើគ្នម នចាប់កណំតអ់ាណតថនិ្មយករដ ឌមង្ក្ន ថ ី តគនងឹ្សររងំ្សមនិ
ឱយមាន។ តបើមាន តគនងឹ្សពោយាមដកចាប់តន្មោះ។ ដកមនិបាន តគនងឹ្សអនវុតថមនិឱយបានរគប់រជុង្សតរជាយរបកបតោយ
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របរិទ នភាពត ើយ តរលគ ឺ ដកបានឬមនិបាន កត៏គមនិចុោះ។ មនិដមនដតចាប់តនោះតទ ចាប់ណ្ណកត៏ោយឱយដតរខំាន
ដល់របតយាជនន៍តយាបាយនងិ្សតរដ ឌកចិ ចរបរ់តគនងិ្សបកសពួក ដចូជា ចាប់ធាន្មរិទ នទិទលួពតម៌ាន ចាប់របឆ្ងំ្សអំតពើ
ពុករលួយ អបកមានអំន្មចរដមង្សដតង្សដតរបងឹ្សរងំ្សែ ធប់ បងាេ ក ់ ដកដរបចាបទ់ងំ្សតន្មោះ ឬតបើពុអំាចររងំ្សបាន កអ៏នវុតថ
តោយែ ជខីាជ ដដរ។ កបុង្សសាប រតដរំខានមួ់យរបរ់តលាក «វណតៈអបកដកឹន្ម»ំ តលាក ដហគត្ថណូ ម ូសាា

 បានអោះអាង្សថា «ពួកវណតៈអបកដកឹន្មពុំដំមនពនយល់តហតុផលអំពោីរតរបើរបារ់អំន្មចរបរ់ពួកតគ 
តោយរំអាង្សតលើដតរិទ នផិ្ទថ ចមុ់ែថាែ លនួមានអំន្មចតន្មោះតទ ប ុដន ថពួកតគពោយាមដរវង្សរកមូលោឌ នររបចាប់នងិ្សរីល
ធម៌ តដ ើមផីរទទតង្សវើរបរ់ែ លនួ បងាា ញថាទតង្សវើរបរ់ែ លនួគជឺាលទ នផលតេលើយតបចបំាចន់ងិ្សរមតហតុផលតៅត្ថមលទ ននិងិ្ស
ជតំនឿដដលរតូវបានទទលួសាគ ល់នងិ្សទទលួយកបាន។» រគបពួ់កវរជនដកឹន្ម ំ ដតង្សដតពោយាមដរវង្សរកឬតធវើឱយររប
ចាប់នវូរល់ទតង្សវើរបរ់តគ តដ ើមផីទទលួបានោរគ្នរំទពរីបជាជន តររោះរគប់របតភទតនអំន្មច ោរយល់រពមនងិ្សោរ
អនតុលាមត្ថមគជឺាកត្ថថ ចបំាចរំ់រប់អបកមានអំន្មច។ 

 តៅតពលសាទ ប័នរដ ឌតរធើរដតទងំ្សររុង្សជារបរ់ជនផ្ទថ ចោ់រ គ្នម នសាទ ប័នរដ ឌណ្ណអាចឯករជយ យន ថោរតោោះ
រសាយវវិាទឬផ្ទល រ់បថូរត្ថមរយៈសាទ ប័នរតូវបានជនផ្ទថ ចោ់របងាេ កម់និឱយមានរបរិទ នភាពត ើយ។ តហតុតនោះ ោរទម
ទរឱយតធវើកដំណទរំង្សស់ាទ ប័នរំខាន់ៗ  ដចូជាសាទ ប័នតបាោះតឆ្ប ត សាទ ប័នយុតថធិម៌ សាទ ប័នតយាធា កបុង្សតគ្នលបណំង្សោត់
បន ទយអំន្មចឬឥទ នពិលរោឌ ភបិាល មនិអាចតធវើបានត ើយ ដរបណ្ណតៅដតគណបកសនតយាបាយមួយមានអំន្មចផ្ទថ ច់
មុែ។ គ្នម នអបកនតយាបាយផ្ទថ ចោ់រណ្ណលងង្សដ់ល់ថាប កប់តណ្ណថ យឱយមានកដំណទរំង្សដ់ដលប ោះរល់ដល់អំន្មចរបរ់ែ លនួ
តន្មោះតទ។ ជាលទ នផល តទោះមានោរតបាោះតឆ្ប តប ុន្មម នដង្ស កគ៏ណបកសោនអំ់ន្មចតៅដតឈបោះ តបាោះមនិតចោះធាល កត់សាោះ
ត ើយ។ តទោះចញ់តឆ្ប តឬកណំតអ់ាណតថោិនអំ់ន្មចកត៏ោយ កគ៏្នម នតទោរចុោះតចញពតីដំណង្ស។ តលាក ជនី សាប បាន
ផថល់តមតរៀនថា «ជនផ្ទថ ចោ់រគ្នម នកចិ ចោរអវីរតូវអនញុ្ជដ តឱយមានោរតបាោះតឆ្ប តដដលអាចទញពួកតគតចញពតីដំណង្ស
បានតន្មោះតទ។» ោរតរៀបចោំរតបាោះតឆ្ប តតៅកបុង្សរបបផ្ទថ ចោ់រ គរឺគ្ននដ់តជាោរលួង្សចតិថរបជាជន កុឱំយគតិថាែ លនួគ្នម ន
ឱោរចូលរមួរតមលង្សកបុង្សវរ័ិយនតយាបាយ នងិ្សកុឱំយរចដណននងឹ្សរបបរបជាធបិតតយយតៅរបតទរតលាកខាង្សលិច
ប ុតណ្ណត ោះ ដចូមានរបតទរររុសីុជាគរំរូសាប់។ ឱយចារ់ជាង្សតនោះ មនិដមនឱយដតមានោរតបាោះតឆ្ប តគរឺបជាធបិតតយយ
តន្មោះតទ ចួនោលតបកខជនឈរតឈាម ោះរតូវបានកណំតត់ោយជនផ្ទថ ចោ់រ គណបកសដតទគ្នម នរិទ នតិររភីាពចូលរមួ
នតយាបាយរគប់រគ្នន ់ គ្នម នសាទ ប័នរដ ឌដដលឯករជយពបីកសនតយាបាយ គ្នម នោរដបកដចកអំន្មចោចរ់រលោះពគី្នប រវាង្ស
សាទ ប័នកពូំលទងំ្សប ី (រោឌ ភបិាល រភា នងិ្សតុលាោរ) អំន្មចរំតរចចតិ ថមនិមានមកដល់អបកមូលោឌ ន តររតពញ
តោយោរចតត់្ថងំ្សជាជាង្សោរតបាោះតឆ្ប តពរីមាជកិ។ល។ ប ុដន ថ ក បុង្សនយ័តនោះ តយើង្សពុចំង្សអ់ោះអាង្សថារបពន័ នដបបតលាក
ខាង្សលិចលេបផុំត ឬមានដតំណើ ររីុរងាវ កប់ផុំតនងឹ្សរបតទរតផសង្សតទៀតគ្នម នករណីតលើកដលង្សតន្មោះដដរ តររោះរបជាធបិ
តតយយតៅដតអាររ័យតលើោរតរៀបចរំបពន័ នតន្មោះឱយមានរបរិទ នភាព បដំបកអំន្មចតមដកឹន្ម ំ រតូវោររបជាជនដដលកំ
រតិតចោះដងឹ្សរគប់រគ្ននអំ់ពវីរ័ិយនតយាបាយនងិ្សបាតុកមមអហងិ្សា  ោរចូលរមួនងិ្សត្ថមោនពរីបជាពលរដ ឌ ជាពតិររ 
វាពបិាកតៅរចួណ្ណរ់ កបុង្សលកខែណឍ រង្សគមដដលញុាញីំតោយអំតពើហងិ្សា។ល។ តបើរបជាជនគតិថា ជនផ្ទថ ចោ់រអាច
ឱយពួកតគតបាោះតឆ្ប តទមាល កត់គបានតន្មោះ តគមនិរកថរិមជាជនផ្ទថ ចោ់រតន្មោះត ើយ។ តលាកររី តអមាម   ហគូលឍដមន 



 អបករបោនអ់ន្មធបិតតយយនយិម  ជាតអិាតមរោិងំ្សមាប កប់ានមានរបសារនថ៍ា «របរិន
តបើោរតបាោះតឆ្ប តបានដកដរបអវីមួយតន្មោះ ពួកតគតធវើឱយោរតបាោះតឆ្ប តតន្មោះែរុចាប់»។ ជាោរពតិ រំរប់របតទរ
ដដលេលង្សោតរ់ង្ក្ងាគ មរីុវលិតរចើន រល់ោរផ្ទល រ់បថូរអំន្មចដតង្សដតតធវើឱយររុកតទរមានបញ្ជា  មានតរដ ឌកចិ ចលូត
លារ់តគើមៗមនិតរមើ  តររតពញតោយវរិមភាព ចរតិអភរិកស រោញអំន្មច ោរបតង្សាើតចាប់កណំតអ់ាណតថនិ្មយក
រដ ឌមង្ក្ន ថគីជឺាតរឿង្សចបំាច ់ ដតអនវុតថមនិបានឬគ្នម នរបរិទ នភាពតន្មោះតទ តៅកបុង្សតពលដដលអំន្មចទងំ្សមូលតៅតលើតដជន
ផ្ទថ ចោ់រតៅត ើយ អបកដកឹន្មតំៅដតមនិតគ្នរពចាប់ តៅដតនយិមតរបើហងិ្សាតោោះរសាយបញ្ជា ។ លុោះរត្ថដតអាចបដំបក
អំន្មចរបមូលផថុបំតណថើ រៗជាមុនរិន ពតិររគបឺដំបកអំន្មចតយាធាផ្ទថ ចមុ់ែគ្នម នឯករជយដដលជាឧបករណ៍បរំន
ចាប់ តធវើរដ ឌរបហរ នងិ្សបង្សារង្ក្ងាគ មរីុវលិរបរ់ជនផ្ទថ ចោ់រ។ ោរកហំតិដកអំន្មចបន ថចិមថង្សៗពជីនផ្ទថ ចោ់រគជឺា
មតធោបាយដម៏ានរបរិទ នភាពនងិ្សអាចអនវុតថបាន ប ុដន ថមនិអាចតៅរចួតន្មោះត ើយ តបើរបជាជនចង្សទ់ញជនផ្ទថ ចោ់រនងិ្ស
បកសពួកមួយចតងាា មមថង្សឱយអរ់ភាល មៗតន្មោះ ដចូជា ពងឹ្សោរតលើោរតបាោះតឆ្ប តនងិ្ស ោរទមទរឱយចុោះតចញតដំណង្ស។ 
ោរតធវើឱយោនដ់តមានមូលោឌ នររបចាប់រងឹ្សមានំវូោរធាន្មោរររបាតុកមមពអីាជាញ ធរ ដចូជា បតង្សាើតចាប់មនិឱយ
តយាធាតគ្នរពត្ថមបញ្ជជ ថាប កត់លើ តពលតគតរបើឱយបង្ក្ងាា បរបជាជនរីុវលិដដលគ្នម នតទរតពរ។ ោរដកហូតបតណថើ រ
ៗតនកមាល ងំ្សតយាធារបរ់ជនផ្ទថ ចោ់រ បង្សាលកខណៈងាយររួលអនញុ្ជដ តឱយតយាធាអាចលាដលង្សតចញពោីរងារប
តណ្ណថ ោះអារន ប បន ថចិមថង្សៗរហូតដល់របជាធបិតតយយពតិរបាកដតកើតមាន។ ប ុដន ថ តយើង្សពុដំងឹ្សរតូវចណំ្ណយតពលប ុន្មម ន 
តដ ើមផីរំតរចមួយតណំ្ណកោ់លៗតនោរដកហូតអំន្មចរបរ់ជនផ្ទថ ចោ់រតន្មោះតទ ពតីររោះដតពួកតគនងឹ្សរករគប់
មតធោបាយររងំ្សរហូត។ តបើគ្នម នយន ថោរបង្សខឱំយពួកតគតគ្នរពចាប់តទ អបកនតយាបាយនយិាយជាទតួៅ ជនផ្ទថ ចោ់រ
នយិាយតោយដ ក មនិតចោះតគ្នរពចាប់តន្មោះតទ គថឺា អបកអង្សគុយដកផរចាប់ដតង្សយកចាប់រទអំង្សគុយ។ កដំណទរំង្សស់ាទ
ប័នតរៀបចោំរតបាោះតឆ្ប ត តយាធានងិ្សតុលាោរ ឱយឯករជយពបីកសនតយាបាយ ពតិដមនដតមានសារៈរំខានរំ់រប់រ
យៈតពលដវង្ស ប ុដន ថរុទ នដតមនិអាចតៅរចួតៅកបុង្សរបបផ្ទថ ចោ់រ។ ឧបមាថាជនផ្ទថ ចោ់រមានរុទ នចតិ ថក បុង្សោរដកទរំង្សស់ាទ ប័
នទងំ្សតន្មោះចុោះ កដ៏តំណើ រោរដកដរបតន្មោះរតូវបានរងំ្សរធោះ តោយសារទនំ្មរ់ផលរបតយាជនក៍បុង្សបកស អរមតទភាព នងិ្ស
ភាពផុយររួយតនរបបផ្ទថ ចោ់រដដលមនិអាចអនញុ្ជដ តឱយកដំណទរំង្សរ់បរ់តគតដ ើរបានតោយតជាគជយ័។ តទោះបី
បរជយ័កដំណទរំង្សអ់វីកត៏ោយ កជ៏នផ្ទថ ចោ់រនងិ្សបកសពួកតៅដតោនអំ់ន្មចតោថ បោថ ប់សាទ ប័នរដ ឌន្មន្មដដដល។ តបើគ្នម ន
រមាព ធពរីបជាជនតទ អបកនតយាបាយមនិដដលតធវើកដំណទរំង្សស់ាទ ប័នរដ ឌន្មន្ម ជាពតិររគតឺយាធានងិ្សតុលាោរ តដ ើមផី
កហំតិអំន្មចឬរបតយាជនែ៍ លនួឯង្សតន្មោះតទ ដតគតឺដ ើមផីអាចរតួតរត្ថតលើសាទ ប័នទងំ្សឡាយតន្មោះជាជាង្ស។ តបើតុលាោរនងិ្ស
តយាធាមនិឋតិតរោមជនផ្ទថ ចោ់រតទ តន្មោះពួកតគទនំង្សជាពុអំាចរកាអំន្មចបានត ើយ តររោះតយាធាគជឺាឧបករណ៍
បផំ្ទល ញរបពន័ នរបជាធបិតតយយនងិ្សរបពន័ នតុលាោរ។ 

តៅតពលរូមផីចាប់រដ ឌធមមនញុ្ដ ដដលជាចាប់កពូំលតនរបតទរតៅតហើយ តៅដតរតូវបានជានឈ់លី  យន ថោរ
សាទ ប័នដលង្សមានរបរិទ នភាព តន្មោះោរចរចរំរបរំរលួ តទោះហុចដចូតមថចកត៏ោយ ករ៏បតទរបាតប់ង្សភ់ាពជានតិរីដ ឌ
តៅតហើយដដរ។ តបើកចិ ចរពមតរពៀង្សនតយាបាយរំខានជ់ាង្សចាប់របតទរតៅតទៀត ដតូចបោះចាប់ោល យជាដលផង្ស
នតយាបាយដដលតគរពតង្សើយកតន ថើយដបរែ បង្សោកជ់ាជាង្សទតីគ្នរពតនរបជាជាតទិងំ្សមូល។ កបុង្សបរបិទដបបតនោះ ោររពម
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តៅចរចគជឺាោរចុោះចូល ឯោរចរចគជឺាចុោះចញ់។ តលាក ជនី សាប (២០១០, ទ.ំ ១២) បានោរ់តតឿនតយើង្សថា ោរ
ចរចមនិដមនអាររ័យតលើយុតថធិម៌ឬរមភាពដចូដដលតយើង្សរពំងឹ្សទកុតន្មោះតទ ដតដផេកតៅតលើកកមាល ងំ្សតនភាគនីមួីយៗ៖ 
នរណ្ណខាល ងំ្សជាង្ស អបកតន្មោះទមទរឬបង្សខឱំយភាគមីាខ ង្សតទៀតឱយទទលួយកកចិចរពមតរពៀង្សជាង្ស។ វាជាោរតមើលរសាល
ជនផ្ទថ ចោ់រតពគណ្ណរ់ តបើរកុមរបឆ្ងំ្សគតិថា ជនផ្ទថ ចោ់ររពមឱយគូបដបិកសតដ ើរដែសតលើបានតៅតលើតុចរច! តបើតគ
ជាជនផ្ទថ ចោ់រតហើយ តគចូលចតិថតរបើកមាល ងំ្សបាយ គរំមកដំហង្ស មនិដមនចរចឬរន ធន្មអវីជាមួយអបកណ្ណមាប កត់ន្មោះតទ។  
មានដតវបផធម៌ហងិ្សាប ុតណ្ណត ោះដដលរបបផ្ទថ ចោ់រនយិមតលើកតតមាើង្ស មនិដមនវបផធម៌រន ធន្មអវីតន្មោះត ើយ។ តលាក ជនី 
សាប តលើកត ើង្សថា «ោរចរចមនិដមនជាមតធោបាយមានលកខណៈរបាកដរតមឹរតូវតន្មោះតទ តៅតពលដដលគ្នម ន
វតថមានរកុមរបជាធបិតតយយដម៏ានអំន្មចមួយ។» តបើតគរពមចរចតោយរនថវិធិ ី គតឺគចរចដតតពលដដលតគខាល ងំ្សជាង្ស
ភាគតីន្មោះ ឬតគតៅមានអំន្មចតពញតដប ុតណ្ណត ោះ  តហើយតបើភាគមីាខ ង្សតទៀតគ្នម នភាពរងឹ្សមាតំទ តៅចរចតរបៀបដចូជាតៅរំុ
ចុោះចញ់ឬចុោះចូលដតូចប ោះ។ ោរនយិាយគ្នប តោោះរសាយបញ្ជា តោយរនថវិធិជីាជាង្សោរតរបើកមាល ងំ្សបាយគជឺាឥរយិាបថ
មួយដរ៏បតរើរ  ប ុដន ថក បុង្សករណីចរចជាមួយជនផ្ទថ ចោ់រ វាដបរជាគុណធម៌ែរុោលៈតទរៈតៅវញិ តររោះតគអាចជាន់
តលើគុណធម៌តនោះរគប់តពលតវលា។ តលាក ជនី សាប បន ថថា «តួន្មទរីមររបតនោរចរចគតឺកើតត ើង្សតៅតពលោរ
រំតរចចតិ ថចុង្សតរោយបង្សេរ់តៅទបីញ្ចប់តនោរតរ ូ  ដដលកបុង្សតន្មោះ អំន្មចរបរ់ជនផ្ទថ ចោ់ររតូវបានបផំ្ទល ញតោយមាន
របរិទ នភាព តហើយពួកតគដរវង្សរករុវតទភិាពផ្ទធ ល់ែ លនួ តធវើដតំណើ រចកតចញតៅោនរ់ពលានយន ថតហោះអន ថរជាត។ិ» 
ោរចរចមានរបរិទ នភាព លុោះរត្ថដតចលន្មអំន្មចរបជាជនអាចបដំបកជនផ្ទថ ចោ់រនងិ្សបកសពួកតចញពរីរររថមភគ្ន ំ
រទចបំង្សៗ ដចូជាតយាធា កង្សកមាល ងំ្សរការន ថរុិែ មង្ក្ន ថរីដ ឌោរ។ល។ ពរីោឌ ភបិាលជាមុនរិន។ រតង្សរ់បោរតនោះ មនិដមន
ថាជនផ្ទថ ចោ់រចង្សត់គ្នរពរនោតទ ដតពតីររោះពួកតគរតូវដតតធវើត្ថមោរទមទររប់ចលន្ម តោយសារគ្នម នជតំរ ើរ អរ់
បដង្សេក មានដតរតត់ចលររុកតភៀរែ លនួតៅបរតទរ ឬតបើពុតំន្មោះតទ មានដតរតូវកង្សកមាល ងំ្សដដលធាល ប់តរោមបញ្ជជ ែ លនួតគ
តន្មោះចបញ់ាតគុ់ក រង្សច់ោំរោតត់ទរពតុីលាោរប ុតណ្ណត ោះ។ ដតតទោះបយីា ង្សណ្ណកត៏ោយ ជនផ្ទថ ចោ់រតរចើនដតោនអំ់
ន្មចដោុះដរល បផំ្ទល ញរបតទរជាតដិល់របូល ដតូចបោះមនរុសរបតភទតនោះ របជាជនមនិរតូវទកុចតិ ថរូមផីមួយររតររក់
ត ើយ កុថំាដល់តៅរជលកផ់ថល់ឱោរឬរបគលភកទំចិរន លកឹតឆ្ប តឱយ។ រូមផីអបកនតយាបាយជាទតូៅតៅពបិាកទកុ
ចតិ ថផង្ស ទរំដំតអបកនតយាបាយផ្ទថ ចោ់រ! តោយសារតពលរបូតពអំីន្មច ជនផ្ទថ ចោ់រមានវារន្មករំត ់  ដតូចបោះដរប
ណ្ណអាចតធវើតៅបាន តគនងឹ្សតៅដតសាវ ធោយរកាអំន្មចឱយខាង្សដតបាន។  តបើអបកចរចែរុោលៈតទរៈ តទោះជនផ្ទថ ច់
ោរ ឯកភាពអវីជាមួយអបកកត៏ោយ ដរបណ្ណកមាល ងំ្សតយាធាដដលជាសាចដ់ុធំបំផុំតរបរ់តគ តៅដតរទិតតរោមអំន្មច
តគ តគតៅដតរតំលាភកចិចរនោ តហើយតបើមានោរតវា  តគតៅដតបង្ក្ងាា ប ចប់យកោកគុ់កដដដលជាដដដល។ តរៅពី
ករណីតនោះ ោរចរចមានករណីតជាគជយ័តចិតួចណ្ណរ់ ជនផ្ទថ ចោ់រអាចតធវើជារពមត្ថមោរចរចតដ ើមផីលួង្សចតិ ថរបជា
ជនប ុតណ្ណត ោះ តហើយតគនងឹ្សរកឱោរេកយ់កអំន្មចមកវញិជាដរប។ តលាក ជនី សាប បានរបាប់ជាមុនថា «ជនផ្ទថ ច់
ោររនោអវីកត៏ោយតៅកបុង្សកចិ ចរពមតរពៀង្សដដលបានចរច គ្នម ននរណ្ណអាចបតំភលចបានតទថា ជនផ្ទថ ចោ់រអាចរនោអវី
រគប់យា ង្សតដ ើមផីរកាោររពមចណុំោះពរីកុមរបជាធបិតតយយដដលជាគូរបដជង្ស តហើយតរោយមករតំលាភបរំនកចិចរពម
តរពៀង្សតោយគ្នម នោរតអៀនខាម រ។» តលើរពតីនោះតទៀតតន្មោះ តលាក បានបន ថថា «តៅតពលកមាល ងំ្សរបឆ្ងំ្សខាង្សកបុង្សររុក



នងិ្សអន ថរជាតដិដលោករ់មាព ធតលើរោឌ ភបិាលរតូវបានដកតចញ ជនផ្ទថ ចោ់រអាចនងឹ្សោនដ់តគ្នបរង្សាតន់ងិ្សតរបើហងិ្សា
តោរតៅជាង្សពមុីនតៅតទៀត។» តនោះតហើយជាសារជាតរិបរ់ជនផ្ទថ ចោ់រ! តបើសាគ ល់តគមនិចារ់តទ នងឹ្សរតូវតគតបាក
បានមថង្សជាពរីដង្ស មនិលរ់តពលត ើយ។ 

កុបកមមហងិ្សា គជឺាជតំរ ើរចុង្សតរោយដដលរបជាជនគតិថាអាចផ្ទល រ់បថូររបបផ្ទថ ចោ់រ កសាង្សរបជាធបិតតយយ
បាន តហើយកម៏ានអបកែ លោះតជឿតលើោរតធវើរដ ឌរបហរតន្មោះដដរ។ តគគបផីពចិរណ្ណអំពមីតធោបាយណ្ណដដលចលន្ម
របឆ្ងំ្សមានអាទភិាពតលើរោឌ ភបិាល អាចតដ ើរដែសតលើជនផ្ទថ ចោ់របាន នងិ្សជាពតិររអាចបដំបកររររថមភគ្នរំទ
របរ់ពួកតគ។ ប ុដន ថ គួរឱយសាថ យ មតធោបាយហងិ្សាឬតយាធា គជឺាវធិដីដលចញ់តរបៀបរោឌ ភបិាលតរធើរដតទងំ្សររុង្ស
មនិថា រមាភ រៈបរោិខ រ តរគឿង្សយុទ នភណឍ  តហោឌ រចន្មរមពន ន ទហំនំងិ្សគុណភាពកង្សទប់ តនោះតៅមនិរប់បទពតិសាធបញ្ជជ
ទប់នងិ្សជនំ្មញខាង្សតយាធារបរ់អបកដកឹន្មយុំទ នន្មោររបឆ្ងំ្សផង្ស។ យា ង្សណ្ណមញិ រដ ឌរបហរតោយរកុមអបកមានអំ
ន្មចតយាធាតផសង្សតទៀតតៅកបុង្សរោឌ ភបិាល គជឺាវធិដីង៏ាយនងិ្សតលឿនរហ័រកបុង្សោរផថួលរបបដកឹន្ម ំតររោះវាវាយរបហរ
រោឌ ភបិាលពខីាង្សកបុង្សពបិាកទប់ទល់។ ប ុដន ថ តបើមានករណីតថាល ោះតធាល យណ្ណមួយ វាអាចតធវើឱយោរចប់រមាល បគ់្នប ឬដបក
ដែ ញកកបុង្សរោឌ ភបិាល ដដលហុចឱោរឱយភាគទីបី ី មនិថាជារកុមកបុង្សររុកឬបរតទរតន្មោះតទ តេលៀតទញយក
របតយាជនព៍ចីលាចលនតយាបាយតន្មោះដដរ។ អរន ថរុិែជាតឬិតចរកមម គជឺាតរឿង្សដដលតគអាចរពំងឹ្សទកុយា ង្សងាយ។ 
ជាពតិររគលឺទ នផលតនរដ ឌរបហរ តលាក ជនី សាប បញ្ជជ កថ់ា «ោរទញបុគគលណ្ណមាប កន់ងិ្សបកសពួករបរ់តគពី
តដំណង្សដដលពួកតគោនោ់ប់ វាទនំង្សរគ្ននដ់តជាោរតបើកទវ រឱយរកុមមួយតទៀត ឱយមកអង្សគុយកដន លង្សពួកតគដត
ប ុតណ្ណត ោះ។» គថឺា ោរផ្ទល រ់បថូរបុគគលនងិ្សរកុមរបរ់តគ តោយគ្នម នបតង្សាើតវធិវីធិានោរទប់សាា តប់ញ្ជា ចរ់ គ្នម នយន ថោរ
បង្សខរំកុមថមតីន្មោះ វាគ្នម នបានរបតយាជនអ៍វីដល់របជាជនឬរបតទរជាតតិ ើយ ប ុដន ថវាដបរជាបតង្សាើតបញ្ជា ថមជីានត់លើបញ្ជា
ចរ់តៅវញិ បផុំតតន្មោះគរឺដ ឌរបហរបផំ្ទល ញរបពន័ នរបជាធបិតតយយដតមថង្ស តររោះដតពួកតគដតណថើ មយកអំន្មចតោយ
រគ្នប់ោតំភលើង្ស ពុដំមនរន លកឹតឆ្ប ត។ តលាក តរលបន ថថា «ត្ថមរទរឹថី  រកុមតន្មោះរបដហលជាមានអាកបផករិយិារលូតជាង្ស
មុននងិ្សតបើកផលូវឱយមានកដំណទរំង្សរ់បជាធបិតតយយកបុង្សករំតិណ្ណមួយ។ តទោះបយីា ង្សណ្ណ តរឿង្សផធុយពតីនោះតទើបជាករណី
ដដលនងឹ្សតកើតត ើង្សតៅវញិ។» ពុដំមនដតករណីរដ ឌរបហរតន្មោះតទដដលន្មមំកនវូលទ នផលដបបតនោះ កុបកមមហងិ្សាកពុ៏ំ
ែរុគ្នប ដដរ តហើយរបដហលជាអាចបង្សាមហន ថរយជាង្សតនោះតៅតទៀត តោយសារកុបកមមហងិ្សាវាយរបហររោឌ ភបិាល
ពតីរៅ ជាទតួៅ អូរបន្មល យរយៈតពលប ោះទង្សគចិគ្នប យូរជាង្ស ន្មផំលអារកកត់រចើននងិ្សខាល ងំ្សជាង្ស តបើតរបៀបនងឹ្សរដ ឌរបហរ។

កត្ថថ កបុង្សររុកដចូជា ចាប់ សាទ ប័ន ោរចរច កុបកមម រដ ឌរបហរទងំ្សប ុន្មម ន មនិតដ ើរតៅតហើយ តគរបដហលជា
រចលំថា កត្ថថ តរៅររុក ដចូជា តុលាោរអន ថរជាតនិងិ្សអន ថរគមនប៍រតទរអាចជួយរតង្ក្ងាគ ោះរបជាជនពរីបបផ្ទថ ចោ់រ
បានតហើយ។ ជាអកុរល វាគជឺាោររនសំគនំតិរង្សឃឹមអន ថរគមនប៍រតទររជុលតពគ ោរែកចតិថកខ៏ាល ងំ្សដចូគ្នប ។ ោរ
រពំងឹ្សចអំន ថរគមនរ៍បរ់តុលាោរឧរកដិ ឌកមមអន ថរជាត ិ មនិដមនថាគ្នម នរបរិទ នភាពតសាោះតន្មោះតទ តររោះោរតថាា លពី
តុលារោរតនោះអាចតកៀង្សគរអន ថរជាតឱិយមនិទទលួសាគ ល់រោឌ ភបិាល  ផ្ទថ ចច់ណំង្សោរទតូ ឈបរ់ករីុជាមួយរបតទរ
តន្មោះបាន។ ទដិ ឌភាពតៅពតីរោយឆ្កដដលទរសនកិជនមនិរូវបានទរសន្មត្ថមោនតរឿង្សតុលាោរឧរកដិ ឌកមមអន ថរជាតិ
តន្មោះ គថឺា រហគមនអ៍ន ថរជាតជិាអបកដកឹន្មរំដមថង្ស។ អាររ័យតហតុតនោះ តុលាោរឧរកដិ ឌកមមអន ថរជាតកិរំអាចឯករជយ 
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រំតរចចតិ ថបានតោយមនិពងឹ្សតលើរដ ឌរមាជកិរបរ់ែ លនួណ្ណរ់ ពតីររោះដតរបតទរជារមាជកិនមួីយៗកបុង្សរហគមន៍
អន ថរជាតកិរំរកត ើញតហតុផលអវីរតូវខាវ យែ វល់ពរីបតទរតផសង្សណ្ណរ់ មានរបតយាជនត៍ទើបមានរកមមភាព។ 
នយិាយតនោះ មនិដមនថា រមាព ធអន ថរជាតគិ្នម នបានោរតសាោះតន្មោះតទ ដចូមានករណីអន ថរជាតគិ្នរំទចលន្មកបុង្សររុកឬ
ដបរបថូរទរិតៅពោីរគ្នរំទរោឌ ភបិាលបង្សវលិមកជួយបាតុកមមវញិ។ ោរោកទ់ណឍ កមមតរដ ឌកចិ ចពអីន ថរជាត ិ ោរផ្ទថ ច់
ទនំ្មកទ់នំង្សោរទតូ ោរតបាោះបង្សត់ចលរោឌ ភបិាលពរំីណ្ណកអ់ន ថរជាត ិោរបដតិរធពអីង្សគោររហរបជាជាត ិបានរមួ
ចដំណកបង្សខរំោឌ ភបិាលឱយររបត្ថមចលន្មរបជាជនោនដ់តខាល ងំ្ស។ ឧ. របជាជនតធវើពលិោរតរដ ឌកចិ ចតោយមនិតធវើោរ 
មនិជាវផលិតផលណ្ណមួយ ររបតពលអន ថរជាតកិពុំង្សបន ថោករ់មាព ធតរដ ឌកចិ ចតលើរោឌ ភបិាល។ តទោះបយីា ង្សណ្ណ 
រមាព ធអន ថរជាតរិគ្ននដ់តតធវើឱយរោឌ ភបិាលចុោះតែាយប ុតណ្ណត ោះ មនិដមនដលួរលំទងំ្សររុង្សត ើយ ដតូចបោះតៅដតរបជាជន
តទជាអបកទញរោឌ ភបិាលចុោះ តររោះពួកតគជាអបកតលើករោឌ ភបិាលត ើង្ស តទោះតោយផ្ទធ ល់ឬមនិផ្ទធ ល់កថ។ី មានករណីែ លោះ 
ជនផ្ទថ ចោ់រទនំង្សជាអាចសាថ យតរោយពោីរចុោះរន នរិញ្ជដ ជាមួយនងឹ្សតុលាោរឧរកដិ ឌកមមអន ថរជាត ិ តោយសារពួកតគ
ទនំង្សជាមនិរពំងឹ្សទកុគតិថា តថងណ្ណមួយរបជាជនដលង្សគ្នរំទែ លនួ តហើយអាចតធវើបាតុកមមរបឆ្ងំ្សនងឹ្សែ លនួតន្មោះតទ។ តគគតិ
ថា តគនងឹ្សអាចោនអំ់ន្មចលុោះអរ់ជវីតិ! តហតុដតអំន្មចជាជវីតិរបរ់ជនផ្ទថ ចោ់រតនោះតហើយ ដតូចបោះ មនិដងឹ្សថា តគនងឹ្ស
យកជវីតិកង្សទបដ់ដលជាបថ ី បង្សបេូន កូនតៅរបរ់របជាជនដដលគ្នម នកហុំរទងំ្សតន្មោះ តៅរគដវង្សតចលកបុង្សរមរភូមិ
ប ុន្មម នន្មកត់ន្មោះតទ តដ ើមផីរកាអំន្មចពួកតគ។ តៅតពលដដលមានររតូវទងំ្សកបុង្សទងំ្សតរៅដបបតនោះ ជាលទ នផល ជនផ្ទថ
ចោ់រករំតជាគជយ័ណ្ណរ់ ដតផថួលរលំំជនផ្ទថ ចោ់រដតមោ ង្សមនិរគប់រគ្ននត់ ើយ តគរតូវោតប់ន ទយផលវបិាកអវជិ ជមាន
បនសល់ទកុពរីបបផ្ទថ ចោ់រតន្មោះផង្សដដរ តហើយអបកអន ថរយធងនប់ផុំតតៅដតជារបជាជនដដដលៗ តបើដរបណ្ណតគតៅដត
យករងឹ្សជល់នងឹ្សរងឹ្ស គង្សដ់តដបកទងំ្សរង្សខាង្ស តទោះមាខ ង្សរតូវរសាលមាខ ង្សធងន ់ តចិឬតរចើនកថ។ី អវីដដលរតូវកតរ់មាគ ល់
បផុំតតន្មោះ គថឺា ោរបញ្ចូ នជនផ្ទថ ចោ់រតៅោតក់ថ ី តៅដតរតូវតធវើត ើង្សតោយសាមរីបតទរតន្មោះដដដល។ យា ង្សណ្ណក៏
តោយ តយើង្សពុបំានបដតិរធពសីារៈរំខានត់នរមាព ធឬជនំយួអន ថរជាតទិងំ្សររុង្សតន្មោះតទ តបើរិនចលន្មរបជាជនែ លួន
ឯង្សបានផថួលរលំំរបបតន្មោះតោយមតធោបាយអហងិ្សា អន ថរជាតរិគ្ននដ់តជួយដតមនិលូកតដ។ ប ុដន ថ អន ថរជាតមិនិអាច
ទកុចតិ ថបាននងិ្សរំតរចចតិ ថសាធ កត់រធើរណ្ណរ់។ តុលាោរកបុង្សររុកឱយដតតរៀបចឱំយមានអពោរកតឹភាពនងិ្សឯករជយ 
មនិឋតិតរោមឥទ នពិលអបកនតយាបាយ តៅដតគួរឱយទកុចតិ ថជាង្ស។ មោ ង្ស ោរោតត់ទរអបកមានអំន្មចនងិ្សបកសពួក
ដដលបានរបរពតឹ ថែរុចាប់នងិ្សបផំ្ទល ញរបតទរជាតតិៅតរោមតុលាោរជាត ិ  គបឺានតលើកតតមាើង្សគុណតតមលរង្សគមទងំ្ស
តន្មោះត ើង្សវញិនងិ្សបតង្សាើតទនំកុចតិ ថតលើតុលាោរជាតតិ ើង្សវញិ។ ែ លួនទពីងឹ្សែ លនួជាជតំរ ើរលេបផុំត។ ទមាល ប់ពងឹ្សបរតទរគជឺា
តមតរៀនែរុដដដលៗដដលរបជាជនលមមតរៀនតចោះ។ ទដីដលតកើតតហតុ ទដីដលមានអយុតថធិម៌ គជឺាទលីេបផុំតរំរប់
បនាបោរឈឺចបទ់ងំ្សឡាយឱយរោះតរផើយឈប់គុកួំនបន ថតទៀត។ នតយាបាយផសោះផាយជាត ិតោយមនិយកតទរ
តពរជនតលមើរ ឱយពួកតគសារភាពោរពតិ ផថល់តររភីាពនងិ្សោរអតឱ់នឱយពួកតគគជឺាថាប ដំម៏ានរបរិទ នភាពដដល
អបកជងំ្សរឺតូវោរ តទោះបពួីកតគមនិរូវតជឿជាកថ់ាតលបតៅជាកត៏ោយ ករ៏គូតពទយរតូវដតផថល់ថាប ផំ លូវចតិ ថជាមុនដដរ។ 
តទររបហរជវីតិនងិ្សតទរជាប់គុកមួយជវីតិ ែរុពជីតំនឿរបរ់របជាជនទតួៅ គជឺាតទររសាលបផុំតរំរប់ឧរកដិ ឌ
ជនររបចាប់ ដចូជាជនផ្ទថ ចោ់រតនោះ។ តទរធងនប់ផុំតគោឺរផថល់តររភីាពឱយពួកតគរបឈមមុែនងឹ្សរបជាជនដដល



ែ លនួធាល បប់ានតធវើបាប ជោិះជាន ់ បង្សារបួរសាប ម រចួតហើយរតូវរបជាជនតន្មោះឯង្ស តធវើមនិសាគ ល់ តធវើដចូមនិត ើញ មនិ
នយិាយរក ទញិអាហរហូបចុកបន ថចិបន ថចួករ៏បជាជនមនិលកឱ់យ តឈាម ោះកម៏និចង្សរ់ឭំក។ តនោះគជឺាតទររបហរជវីតិ
ដដលតធវើឱយអបកតទរសាល ប់ទងំ្សតៅររ់។

តបើរិនមានអន ថរគមនត៍យាធាបរតទរ កអ៏ន ថរគមនត៍ន្មោះទតំន្មរជាតធវើបាបបផំលតិបផំ្ទល ញរបជាជនរីុវលិរលូត
រតង្សជ់ាជាង្សរោឌ ភបិាល តហើយរមផតថរិបរ់រោឌ ភបិាលកគ៏ជឺារទពយរមផតថរិដ ឌបានមកពថីវោិរបរ់របជាជនដដរ។ 
អន ថរគមនត៍យាធាពបីរតទរកពុ៏រំបាកដថាតជាគជយ័មួយរយភាគរយដដរ តររោះររររថមភគ្នរំទរបបដកឹន្មតំៅដតមា ំ
ទជំាជាង្សរតូវបានោតប់ន ទយ។ ចារ់ណ្ណរ់ ជាទតួៅ ជនផ្ទថ ចោ់រពូដកខាង្សតរបើទប់ តហើយពួកតគនងឹ្សតរបើកមាល ងំ្ស
តយាធារមរគតសាម ោះនងឹ្សែ លនួ ដដលតៅតរររល់ទងំ្សប ុន្មម នតៅទប់ទល់នងឹ្សកង្សរការន ថរុិែតនអង្សគោររហរបជាជាតិ
លុោះដតង្សាើមចុង្សតរោយដដរ។ តទោះបយីា ង្សណ្ណ រល់អន ថរគមនព៍ខីាង្សតរៅទងំ្សឡាយ តកើតមានដតតៅតពលដដលចលន្ម
តៅខាង្សកបុង្សរបតទរបានផុរផុលខាល ងំ្សតហើយប ុតណ្ណត ោះ។ គួរចរំកយោរ់តតឿនរបរ់តលាក ជនី សាប ថា «រដ ឌបរតទរ
មួយចនំនួនងឹ្សតធវើរកមមភាពរបឆ្ងំ្សនងឹ្សរបបផ្ទថ ចោ់រ រគ្ននដ់តតដ ើមផីចង្សរ់តួតរត្ថតរដ ឌកចិ ច នតយាបាយ តយាធារបរ់
របតទរតន្មោះដតប ុតណ្ណត ោះ។ រដ ឌបរតទរអាចនងឹ្សចូលរមួជួយយា ង្សរកមមកបុង្សបណំង្សលេ ដតតៅតពលោរតវា តៅខាង្សកបុង្ស
របតទរបានចប់តផថើមពុោះតររអរង្សនរ់បបផ្ទថ ចោ់រតហើយតន្មោះតទ។ ជាលទ នផលតនសាទ នភាពតនោះ តទើបមានោរចប់អារ
មមពអីន ថរជាតចិតំរោះសារជាតតិោរតៅតនរបបផ្ទថ ចោ់រតន្មោះ។» ោរបញ្ចប់របបផ្ទថ ចោ់ររគ្ននដ់តទប់សាា តឫ់រគល់
មួយចនំនួតនបញ្ជា មនិឱយរលោលបន ថតទៀតប ុតណ្ណត ោះ មនិដមនបញ្ចប់ផលវបិាកដដលបនសល់ទកុពរីបបចរ់តន្មោះ
ត ើយ។ តបើរបបផ្ទថ ចោ់រតៅដតរតូវបានបផំ្ទល ញតោយសារអំតពើហងិ្សា មាននយ័ថា ទនំ្មរ់នតយាបាយរតូវបានតោោះ
រសាយតោយតរបើរបារ់មតធោបាយហងិ្សា ចង្សឬ់មនិចង្ស ់គតឺគកពុំង្សតលើកតតមាើង្សអំតពើហងិ្សាជាជាង្សមតធោបាយរនថវិធិ ី
ទងំ្សឡាយ។ តមដកឹន្មដំដលោល យជាជនផ្ទថ ចោ់រតោយសារមានកមាល ងំ្សតយាធាហងិ្សាជាអាវុធតនោះឯង្ស គថឺា ពុដំមនដត
ជនផ្ទថ ចោ់រតទដដលបតង្សាើតអំតពើហងិ្សាជារចន្មរមពន ន ហងិ្សាកប៏ានបតង្សាើតជនផ្ទថ ចោ់រវញិដដរ។ របបផ្ទថ ចោ់រ មនិដមន
ដលួរលំទងំ្សររុង្សតោយរគ្ននដ់តដកបុគគលផ្ទថ ចោ់រមាប កត់ចញ ឬរមាល ប់តគតចលតន្មោះតទ គថឺាតដ ើមផីផ្ទល រ់បថូររបបផ្ទថ ច់
ោរ តគរតូវរលំាយរចន្មរមពន នហងិ្សានងិ្សផ្ទថ ចោ់រដដលធាល បដ់តផថល់រិទ នរំិតរចតៅតលើដតបុគគលមាប ក ់  ឱយមកអបក
តរោមបងាគ ប់ទងំ្សអរ់មានរិទ នចូិលរមួរំតរចតរមើគ្នប វញិ តរលគ ឺ បដំបកអំន្មចរបមូលផថុតំោយដបង្សដចកមកអបកតៅ
មូលោឌ ន អបកតូចៗ រមាជកិអបកអនវុតថវញិ។ ោរឈាល នរនពបីរតទរនងឹ្សជរំញុរដ ឌឱយតរបើអំន្មចតយាធាោរររោន់
ដតខាល ងំ្សត ើង្ស ហងិ្សាោនដ់តតកើនត ើង្ស របជាធបិតតយយនងឹ្សោនដ់តធាល កចុ់ោះ។ អវីដដលតគរតូវចគំថឺា «ចរតិបរតទរគជួឺយ
តដ ើមផីរបតយាជន ៍ជួយដលង្សបាននងឹ្សតបាោះបង្ស។់» ពួកបរតទរមានទតំន្មរេកឱ់ោរតពលចលាចល តហតុតនោះ តបើរបជា
ជនតធវើយុទ នន្មោរតោយហងិ្សានងឹ្សន្មឱំយមានចលាចល ជួយបតំពញដផនោរ «ពរ់រតង្ក្ងាគ ោះរតពីោីរលង្សទ់កឹ» របរ់
ពួកបរតទរដដលជាបចច មរិតតន្មោះឱយបានរំតរចពុខំានត ើយ។ រំរប់បរតទរ របជាធបិតតយយឬផ្ទថ ចោ់រមនិ
រំខានត់ទ រំខានឱ់យដតបតំរ ើរបតយាជនត៍គ។ ដតូចបោះ តបើបរតទរតន្មោះោនត់ជើង្សរោឌ ភបិាលផ្ទថ ចោ់រចរ់ តពលមានកុប
កមមហងិ្សារលំំរោឌ ភបិាល បរតទរតផសង្សតទៀតនងឹ្សជួយរកុមដដលនងឹ្សអាចោល យជារោឌ ភបិាលថម ី តន្មោះបរតទរតៅដត
មានឥទ នពិលតលើរោឌ ភបិាល វលិចុោះវលិត ើង្សតៅដតផ្ទថ ចោ់រ តៅដតរង្ក្ងាគ មរីុវលិ តៅដតតរោមឥទ នពិលបរតទរដដដ
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លៗ។ តយើង្សពបិាកបតន្មធ ររបតទរបរតទរទងំ្សតន្មោះដដរ តររោះអាត្ថម នយិម អរីលធម ៌អមនរុសធម៌ គជឺាគុណធម៌
តៅកបុង្សវរ័ិយនតយាបាយ។ តគយកផលរបតយាជនរ៍បតទរតគរំខាន ់ តររោះតគរីុរបាកដ់ែរបជាជនតគ មនិដមនរីុ
របាកដ់ែរបជាជនរបតទរឯតទៀតត ើយ ដតូចបោះតបើគ្នម នោក តគកម៏និមកខាតតពលហុតទកឹដដរ។ កបុង្សឆ្កនតយាបាយ តគ
មនិនយិាយពយុីតថធិម៌នងិ្សមនរុសធម៌តទ តគគតិដតអំន្មចនងិ្សរបតយាជនដ៍តប ុតណ្ណត ោះ។ កមាល ងំ្សតផធក បុង្សរបតទរជាធាតុ
រំខានក់បុង្សោររតំោោះសាមរីបតទរ ឯបរតទរខាង្សតរៅអាចរតមឹដតជាជនំយួោរប ុតណ្ណត ោះ តររោះកមាល ងំ្សខាង្សកបុង្សគជឺា
របភពចបំាចត់នអំន្មចរដ ឌក បុង្សរបតទរ។ តលាក ជនី សាប ដណន្មថំា «តទោះបរីបបផ្ទថ ចោ់រអាចទទលួបានផល
របតយាជន ៍ឬកក៏ បុង្សករំតិែ លោះរតូវបានោតប់ន ទយតោយរកមមភាពរបរ់អន ថរជាតកិត៏ោយ ដតំណើ របន ថតនរបបតន្មោះតៅដត
ពងឹ្សអាររ័យជាចបំង្សតលើកត្ថថ ខាង្សកបុង្សដដដល។» ដតូចបោះ តលាក បន ថតទៀតថា «ោររតំោោះែ លនួពរីបបផ្ទថ ចោ់រ បផុំតគដឺផេក
តលើរមតទភាពរបរ់របជាជនកបុង្សោររតំោោះែ លនួឯង្ស។» តបើខាង្សកបុង្សរបតទរ របជាជនខាល ងំ្ស  គ្នម នបរតទរណ្ណហ ន
ឈាល នរនត ើយ។ ដតតបើតែាយ តទោះមនិដមនជាអាយ ង្សបរតទរកត៏ោយ ករ៏ោឌ ភបិាលគង្សដ់តនងឹ្សជោិះជានរ់បជាជនកបុង្ស
របតទរែ លនួឯង្សដចូដតគ្នប តទ។ 

នយិាយរមួ អន ថរគមនជួ៍យឬអន ថរគមនប៍ផំ្ទល ញ? វាអាររ័យតលើវធិដីដលយុទ នន្មោរតរបើនងិ្សជហំររបរ់អបក
ឱយជនំយួ។ តបើយុទ នន្មោរតន្មោះអហងិ្សានងិ្សអន ថរជាតជួិយដតមនិអន ថរគមន ៍  មនិថាជាោរោករ់មាព ធតលើរោឌ ភបិាល
ឬជាជនំ្មញបតចចកតទរ ថវោិ តន្មោះតទ វាគជឺាតរគឿង្សជរំញុជួយចលន្មកបុង្សករំតិណ្ណមួយ តទោះមនិអាចធាន្មថាចលន្ម
តជាគជយ័កត៏ោយ។ ដតតបើយុទ នន្មោរតន្មោះហងិ្សា តទោះអន ថរគមនត៍ន្មោះជួយខាង្សចលន្មឬខាង្សរោឌ ភបិាលកត៏ោយ ក៏
គ្នម នលទ នផលលេចតំរោះរបតទរជាតនិងិ្សរបជាធបិតតយយតន្មោះដដរ។ តទោះអន ថរគមនព៍ខីាង្សតរៅហុចលទ នផលដចូតមថចក៏
តោយ គួរកតរ់មាគ ល់ដដរថា ដរបណ្ណរបជាជនភាគតរចើនតធវើចរតិអរកមម ចដំតតគជួយ គតិថានតយាបាយរបកប
តោយហនភិយ័ មនិទនត់ចោះតរបើរបារ់អំន្មចែ លនួឯង្ស ពុតំជឿជាកត់លើបាតុកមមអហងិ្សា ខាល ចអបកមានអំន្មច មនិកសាង្ស
មូលោឌ នរបជាធបិតតយយនងិ្សរចន្មរមពន នរងឹ្សមាបំដំបកអំន្មចតមដកឹន្ម ំ  តចោះដតពងឹ្សតលើបុគគលមាប កជ់ាជាង្សបតង្សាើតរបពន័ ន 
តទោះអាចអូរកជនផ្ទថ ចោ់រមួយយកតៅោតក់ថកីត៏ោយ កគ៏ង្សដ់តមានជនផ្ទថ ចោ់រថមមីកជនំរួកដន លង្សចរ់តន្មោះដដរ។ 
តហតុតនោះតហើយតទើបតលាក ណូតអម េូមរគី អបករបាជញខាង្សភាសាសាង្ក្រថដដលចប់អារមមរិកាអំពី
បញ្ជា នតយាបាយ បានតរលរពមានថា «ដរបរបជាជនទតួៅទងំ្សអរ់អរកមម មនិរវរីវល់ ពតីរឿង្សនតយាបាយ  តភលើត
តភលើននយិមនងឹ្សោរទញិរមាភ រៈ រេប់តែ ពើមអបកងាយរង្សតរគ្នោះ តន្មោះអបកមានអំន្មចនងឹ្សអាចតធវើអវីត្ថមដតអំតពើចតិ ថ តហើយ
អបកដដលតៅររ់រចួមានជវីតិនងឹ្សបានរញ្ជ ឹង្សគតិ ពលីទ នផលតនទតង្សវើរបរ់ពួកតគ ។» ពតិរបាកដណ្ណរ់ អបករង្សតរគ្នោះ
ធងនប់ផុំតមនិដមនអបកសាល ប់តោយសារោរតវា តទ ដតគអឺបកតៅររ់តោយសារោរតៅតរងៀម។ តគមនិអាចទកុចតិ ថអបក
នតយាបាយបានត ើយ ជាពតិររតៅតពលឱោរហុចឱយ របជាជនមនិយកចតិថទកុោកព់តីរឿង្សនតយាបាយ មនិោល ំ
តមើលនងិ្សបតណ្ណថ យឱយពួកអបកដកឹន្មតំធវើត្ថមទតំនើង្សចតិ ថ។ តទោះបអីបកនតយាបាយតន្មោះរបោរែ លនួថា ជាអបករបជាធបិ
តតយយតមថចកត៏ោយ កគ៏្នម នជនផ្ទថ ចោ់រណ្ណមនិនយិាយថា ែ លនួឯង្សជាអបករបជាធបិតតយយ តធវើអវីរគប់យា ង្សតដ ើមផីដតរង្ក្រថ
តន្មោះដដរ។ អបកដដលោនអំ់ន្មចមនិររួលបួលនងិ្សរតូវអំន្មចោនវ់ញិមនិដរបរបួល!

  



៦ 

អនំចន្ដោបាយរបស់ជន្ផ្តត ចក់ារ 

កមាល ងំ្សហងិ្សាមានដតបណថុ ោះកមាល ងំ្សហងិ្សាតន្មោះោនដ់តខាល ងំ្សដថមតទៀត តោយតចៀរមនិរចួ។ តជាគជយ័តនកមាល ងំ្សគឺ
អាររ័យខាល ងំ្សបផុំតតលើទនំ្មកទ់នំង្សអំន្មច។ — តម ក ដវតប ើរ

តយាលត្ថមតលាក ដវតប ើរ « អំន្មច  គជឺាោររបហករ់បដហល ដដលអបកតធវើអំតពើមួយរបូតៅកបុង្សទនំ្មក់
ទនំង្សរង្សគម នងឹ្សឋតិតៅកបុង្សទតី្ថងំ្សមួយ (ឬឋានៈ) កបុង្សោរតធវើត្ថមេន ធៈរបរ់ែ លនួតទោះបមីានោរជទំរ់កត៏ោយ  តោយ
មនិគតិពមូីលោឌ នដដលោររបហករ់បដហលតន្មោះហុចផលតចញមកដចូតមថច។» ឱយងាយយល់ជាង្សតនោះគថឺា តៅ
តពលតយើង្សតរបើរបារ់អំន្មចតៅតលើនរណ្ណមាប ក ់គតឺយើង្សបញ្ជជ តគឱយតធវើត្ថមបណំង្សរបរ់តយើង្ស តទោះតគយល់រពមឬក៏
អតក់ ថ ី (តទោះរប ូបា ប លីីតតតចញលទ នផលដចូតមថច)។ តោយសារដតអំន្មចដដលបង្សាប់ក បុង្សអន ថរកមមតនោះ រតូវចតំមើលថា 
តតើអបកដតទតធវើត្ថមឬអត ់ ដតូចបោះវាមនិមានជាកមមរិទ នរិបរ់អបកបញ្ជជ ឬអបកតធវើត្ថមត ើយ ដតវាឋតិតៅកបុង្សទនំ្មកទ់នំង្ស 
តៅចតន្មល ោះភាគទីងំ្សពរី។ តគអាចបានរតមឹដតតរបើរបារ់អំន្មចប ុតណ្ណត ោះ មនិដមនយកអំន្មចជា
កមមរិទ នតិ ើយ។ អំន្មចឱយផលឬមានរបរិទ នភាព មាននយ័ថា អបកដដលរតូវតគរតួតរត្ថអាកបផករិយិា រពមតធវើត្ថម
បណំង្សអបករតួតរត្ថ។ ភាសាសាមញ្ដ តគនយិមតៅថា «អឌកមានអំន្មច»   គតឺគរំតៅដល់អបកដដលមានអបកររបត្ថម 
តធវើត្ថម តគ្នរព រហោរ ចូលរមួ គ្នរំទ ពុដំមនខាល ងំ្សអាចតធវើដតឯង្សដចូតយើង្សគតិត ើយ។ តបើមានោរតវា ជទំរ់ មាន
នយ័ថា គ្នម នអំន្មច តគមនិអនវុតថត្ថម តគដលង្សចណុំោះ ដលង្សតគ្នរព ដលង្សខាល ច។

តលាក មតីហសល ហវ ៊ូកូល ទរសនវទិបូារងំ្ស រ.វ.ទ២ី០ របកបតោយឥទ នពិល  ដដលបានដក
ដរបនងិ្សពរង្សកីោរយល់ដងឹ្សរបរ់តយើង្សអំព ី «អំន្មច» កប៏ានឱយនយ័ថមមួីយដបបតទៀត ដតកម៏និែរុោចរ់រលោះពី
តលាក ដវតប ើរ ប ុន្មម នដដរ គថឺា «ោរតរបើរបារ់អំន្មចគជឺាោរដកឹន្មបំញ្ជជ អាកបផករិយិាទងំ្សឡាយ  

នងិ្សតរៀបចរំគប់រគង្សភាពដដលអាចរចួ តនអាកបផករិយិាទងំ្សឡាយតន្មោះ ។» មានភាពរីុគ្នប ណ្ណរ់រវាង្ស
នយិមនយ័របរ់តលាក ដវតប ើរ នងិ្ស ហវ ៊ូកូល គពួឺកតគទងំ្សពរីរុទ នដតតផ្ទថ តតលើរប ូបា ប លីីតតឬភាពតៅរចួដដលភាគដីដល
រតូវតគដកឹន្ម ំយល់ររបឬបដតិរធ។ ប ុដន ថអវីដដលោចត់ោយដ ក គតឺលាក ហវ ៊ូកូល អោះអាង្សថា អំន្មចមនិដដលតចញ
ពខីាង្សតលើតៅតរោមត ើយ វាដតង្សមកពខីាង្សតរោម បញ្ជជ តទើបតចញពតីលើតៅតរោម ។ អំន្មចមនិអាចតផធរបាន មនិ
ដមនទទលួបាន មនិអាចរបឹអូរបាន មនិដមនជាអវីដដលតគអាចោន ់ តហើយរអិលធាល កព់តីដតន្មោះតទ។ អំន្មចឋតិកបុង្ស
រកមមភាព មនិដមនរទិតតៅតលើបុគគលមានអំន្មចណ្ណមាប កឬ់រចន្មរមពន នរង្សគមតន្មោះត ើយ (អវីដដលជោះឥទ នពិលពខីាង្ស
តរៅតលើឥរយិាបថមនរុស)។

តយើង្សរូមដចកឱយោចប់ន ថចិថា នយិមនយ័ «អំន្មច» ទងំ្សរបរ់តលាក ដវតប ើរ នងិ្ស ហវ ៊ូកូល រុទ នដតមាននយ័
ទតួៅទលូាយ ជាអំន្មចរង្សគម មនិរំតៅដតខាង្សនតយាបាយតទ។ ដចូតយើង្សដងឹ្សទងំ្សអរ់គ្នប រសាប់តហើយ ទនំ្មកទ់នំង្ស
រង្សគម ដចូជា ោរបញ្ជជ  ោរបងាគ ប់ ោរតរបើរំុ ោរលួង្សតលាម ោរជោះឥទ នពិល ោររគបរ់គង្ស ោរបង្សខ។ំល។ មានតៅ
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រគប់ទកីដន លង្សតៅកបុង្សជវីភាពរបចតំថងរបរ់មនរុសមាប ក់ៗ  ឱយដតមនរុសមានអន ថរកមមនងឹ្សគ្នប  គមឺានអតទភិាពតនអំន្មច។ 
អបកមានអំន្មចមនិដមនដតអបកនតយាបាយត ើយ! រគួសារមានរិទ នរិរបចាប់តរបើរបារ់អំន្មចតលើរមាជកិ តដ ើមផី
រគប់រគង្សតរៀបចអំាកបផករិយិារបរ់អបកតរោមបន ធកុតៅរកតគ្នលតៅតនជវីតិណ្ណមួយ។ មនរុសចរ់ មនរុសឈឺ 
មនរុសពោិរ ង្ក្រថីមានតផធតរោះ តពទយ បញ្ដវន ថ។ល។ ពួកតគទងំ្សអរ់តនោះមានឋានៈរង្សគមន្មន្មដដលរមាជកិទទលួ
សាគ ល់ តោយពុជំាប់ទកទ់ង្សនងឹ្សវណតៈរបរ់ពួកតគតៅកបុង្សរង្សគមត ើយ  តទើបតពលមនរុសទងំ្សឡាយណ្ណដដលជាប់
តោយឋានៈទងំ្សតនោះ មានអំន្មចតរបើរបារ់ អាចតរបើរំុ អាចបងាគ ប់ អាចបញ្ជុ ោះបញ្ជូ លឱយអបកដតទតធវើត្ថមែ លនួតោយ
ងាយ គ្នម នទកទ់ង្សនងឹ្សតដំណង្សនតយាបាយនងិ្សមតធោបាយតរដ ឌកចិ ចអវីត ើយ ។ 

រទរឹថីរបរ់តលាក ោល់ មា ក ដដលរង្សាតធ់ ងនដ់តតៅតលើតរដ ឌកចិ ច ដចង្សថា អបកដដលរគប់រគង្ស
មតធោបាយផលិតកមមឬមូលធនគជឺាអបកដដលមានអំន្មច។ ឧ. អបករករីុតរបើរបារ់អំន្មចតរដ ឌកចិ ចរបរ់ែ លនួដចូជា 
ឱយតថលឈបួលឬរបាកដ់ែ តទើបអាចបញ្ជជ កូនតៅឱយតធវើោរឱយែ លនួបាន។ អបកមានអំន្មចតរដ ឌកចិ ចតនោះកអ៏ាចជោះឥទ នពិល
តលើរពវីរ័ិយតរដ ឌកចិ ច តោយអាចតរជៀកដរជកឬបពុំលអបកមានអំន្មចនតយាបាយតទៀតផង្ស។ ពួកតគអាចយកធន
ធានតរដ ឌកចិ ចតៅទញិតដំណង្ស តោយផលូវទចុ ចរតិដចូជាអំតពើពុករលួយកថ ី ឬតោយផលូវររបចាប ់ ដចូជាោករ់កយរំុ
ចូលគណបកសនតយាបាយ បតង្សាើតគណបកសបានយា ង្សងាយ ឬកជួ៏យឧបតទមភគណបកសនតយាបាយមានរសាប់កប៏ាន។ 
បកសណ្ណកស៏ាវ គមអបកមានដដរ ចដំណកអបករកវញិ តគរតូវោរដតរន លកឹតឆ្ប តពួកតគប ុតណ្ណត ោះ! តគអាចតរបើលុយបង្សវលិ
សារពតម៌ានដដលមនិឯករជយន្មន្មឱយតោរន្មនតយាបាយឱយបកសតន្មោះ បកសតន្មោះកង៏ាយឈបោះតឆ្ប តដដរ។ តបើលួច
តឆ្ប តបានតទៀត តគរតិដតពុបំាចែ់ វល់តរចើនពអីបករកឬអបករបឆ្ងំ្សតៅតទៀត។ តលាក ចូតរភ រធីកែ លតីស  

 អបកវទិោសាង្ក្រថតរដ ឌកចិ ចជាតអិាតមរោិងំ្សមាប កដ់ដលទទលួបានរងាវ នណូ់ដបលតៅឆ្ប ២ំ០០១ បានរោិះគនរ់បជាធិ
បតតយយតៅរហរដ ឌអាតមរចិថា «ជារបរ់មនរុស ១ភាគរយ តោយមនរុស ១ភាគរយ នងិ្សតដ ើមផីមនរុស ១ភាគរយ» 
ដដលគជឺាចណំង្សតជើង្សអតទបទដល៏ផីរបរ់តលាកចុោះផាយកបុង្សទរសន្មវដ ថ ី«តវនធី ីដហវ រ»  តៅឆ្ប ២ំ០១១ គឺ
ថារបជាធបិតតយយដបបអាតមរកិ រពវតថងកពុំង្សបតំរ ើរបតយាជនវ៍រជនមានអំន្មចមួយោថ បតូ់ចដដលមានដត ១ភាគរយ
ប ុតណ្ណត ោះតនរបជាជនទងំ្សមូល ឯរបជាជន ៩៩ភាគរយតទៀតរង្សតរគ្នោះពវីរិមភាពតរដ ឌកចិ ចដដលរកុមអបកនតយាបាយ 
មនិថាជាបកសណ្ណតទ រុទ នដតតធវើអវីពួកមូលធនធំៗ ទងំ្សតន្មោះពុបំាន តហើយតៅជួយពួកតគតទៀត។ តៅតពលអបក
នតយាបាយតទរតៅរកឈមួញធំៗ  តន្មោះរដ ឌោល យជាឧបករណ៍រកលុយឱយពួកអបកមាន អបកនតយាបាយនងិ្សគណបកស
របរ់ពួកតគរគ្ននដ់តកូនរជូកដដលពួកអបកមានញាតលុ់យចញិ្ច ឹម តដ ើមផីតធវើតគ្នលនតយាបាយឱយបតំរ ើរបតយាជនពួ៍កតគ
ប ុតណ្ណត ោះ។ រមថរីពមានចុង្សតរោយរបរ់តលាកចតំរោះអបកមាន ១ភាគរយតន្មោះគថឺា «ពួកថាប កែ់ ពរ់ ១ភាគរយ មាន
តគហោឌ នលេបផុំត ោរអប់រុលំេបផុំត តវជជបណឍិ តលេបផុំត នងិ្សរតបៀបររ់តៅលេបផុំត ប ុដន ថមានរបរ់មួយដដលលុយ
ហកដ់ចូជាទញិមនិបានគ ឺោរយល់ដងឹ្សថា វារន្មរបរ់ពួកតគជាប់រេិតនងឹ្សរតបៀបដដលមនរុស ៩៩ភាគរយតទៀតររ់
តៅ» អបកតវា តៅរហអាតមរកិអំពបីញ្ជា វរិមភាពតរដ ឌកចិ ចរង្សគមបានយករកយតសាល កពអីតទបទរបរ់តលាកថា «
ពួកតយើង្សជារបជាជន ៩៩ភាគរយ» តរលគជឺារបជាជន ៩៩ភាគរយដដលរង្សតរគ្នោះតោយសាររតូវអបកមានបលនត់្ថមរ
យៈោរររូបយកចណូំលតរដ ឌកចិ ចជាតនិងិ្សបង្សព់ន នទបតន្មោះឯង្ស។ តលាក ហវ ៊ូកូល បានតេលើយនងឹ្សរំនរួតតើរង្សគមតលាក



ខាង្សលិចរពវតថង របជាធបិតតយយតហើយឬតៅ ថា «តបើរិនតគយល់ថារបជាធបិតតយយជាោរោនអំ់ន្មចដម៏ានរបរិទ ន
ភាពតោយរបជាជនទងំ្សមូល មនិរតូវបានដបង្សដចកឬចតថ់ាប កត់្ថមឋាន្មនរុកមជាវណតៈន្មន្មតន្មោះ ចារ់ណ្ណរ់ថា 
ពួកតយើង្សឋតិតៅឆ្ង យណ្ណរ់ពរីបជាធបិតតយយ។ វាមានដតជាកដ់រថង្សខាល ងំ្សតៅតទៀតថា ពួកតយើង្សកពុំង្សររ់តៅតរោម
របបផ្ទថ ចោ់រតនវណតៈ ឬអំន្មចតនវណតៈ ដដលោកក់រំតិែ លនួឯង្សតោយអំតពើហងិ្សា រូមផីដតតៅតពលដដលឧបករណ៍
ហងិ្សាតន្មោះរតូវបានតរៀបចរំគបរ់គង្សតោយសាទ ប័ននងិ្សឋតិតរោមចាប់រដ ឌធមមនញុ្ដកត៏ោយ។ ឋតិតៅកបុង្សករំតិតនោះ មនិ
មានរំនរួអវីអំពរីបជាធបិតតយយរំរប់តយើង្សតន្មោះតទ។» តៅតពលវណតៈអបកមានតសាយរជយ តន្មោះគវឺណ្ណត ធបិតតយយជា
ជាង្សរបជាធបិតតយយ។ តលាក ចូតរ ភ រ ូមភតីថើរ  តរដ ឌកចិ ចវទិអូាតមរោិងំ្សដម៏ានឥទ នពិលមាប ក់
បានចតទ់កុរបបរបជាធបិតតយយ ថាមនិដមនោនអំ់ន្មចតោយរបជាជនតទ ដតគតឺោយអបកនតយាបាយ។ តបើគ្នម នោរ
កហំតិអវីមួយតទ អបកនតយាបាយនងឹ្សរតូវអបកមានទញិយកតៅតរបើ តហតុតនោះតបើគ្នម នបកសដដលរទរទង្សត់ោយរបជាជនតទ 
តន្មោះកគ៏្នម នបកសបតំរ ើនងិ្សតណំ្ណង្សរបជាជនដដរ ន្មឱំយោរតបាោះតឆ្ប តឱយគណបកសណ្ណកគ៏្នម ននយ័ គថឺាយន ថោរសាទ ប័ន 
ដចូជាោរតបាោះតឆ្ប ត ោរពងឹ្សរកត់ណំ្ណង្សរង្ក្រថ ោរោកញ់តថ ិ ោរតបាោះតឆ្ប តរបជាមត ិ រតូវបានបងាេ កត់ោយរបពន័ ន
នតយាបាយអំន្មចរបមូលផថុផំង្ស នងិ្សជាពតិររគតឺោយអបកមានអំន្មចតរដ ឌកចិ ចផង្ស តទោះបរីបពន័ ននតយាបាយតន្មោះមាន
ោរដបង្សដចកអំន្មចោចព់គី្នប តហើយកត៏ោយ។ ដតូចបោះ តទ ើបតគរតូវោរយន ថោរមនិចណុំោះសាទ ប័ននតយាបាយ ដចូជា 
បាតុកមមអហងិ្សា តដ ើមផីតចៀរវាង្សអន ថរគមនន៍ងិ្សឥទ នពិលពអីបកមានធំៗ នងិ្សអបកនតយាបាយផ្ទថ ចោ់រឬរបជាភថុិត។ិ 

មានអំន្មចតផសង្សមួយតទៀតដដលតគមនិរូវសាគ ល់ឬចប់អារមម តន្មោះគអំឺន្មចនមិតិ ថរបូ  គជឺា 
«អំន្មចកបុង្សោរបតង្សាើតរបូភាពពភិពតលាក» ទកទ់ង្សនងឹ្សរមតទភាពកបុង្សោរបតង្សាើត «រតបៀបតមើលររបចាប់តៅោន់
ពភិពរង្សគមនងិ្សោរដបង្សដចករបរ់វា» តនោះតបើតយាលត្ថមតលាក ដប យរ ប ួរយូ រង្សគមវទិបូារងំ្សដម៏ាន
ឥទ នពិលមាប កដ់ដលរិកាពទីរំង្សត់នអំន្មចរបតភទតនោះ។ អំន្មចនមិតិ ថរបូមនិឋតិកបុង្សរកយ របូរញ្ជដ ឬនមិតិ ថរបូតន្មោះតទ ដត
រទិតកបុង្សជតំនឿតលើភាពររបចាប់ (ទទលួសាគ ល់) តនរកយឬរញ្ជដ នងិ្សជតំនឿរបរ់អបកដដលតរបើអំន្មចតន្មោះ តហើយ
ជតំនឿឬគនំតិតន្មោះមនិរំរប់ដតបុគគលមាប កត់ទ ដតគចឺង្សភាជ បត់ៅនងឹ្សរចន្មរមពន នរង្សគមទងំ្សមូលដតមថង្ស។ របពន័ ននមិតិ ថ
រញ្ជដ  (រិលផៈ សារន្ម វទិោសាង្ក្រថ វបផធម៌ ភាសា) តរបើអំន្មចនមិតិ ថរបូដតត្ថមរយៈោរចូលរមួពបុីគគលដដលមនិ
ចង្សដ់ងឹ្សែ លនួថាចណុំោះនងឹ្សអំន្មចតន្មោះ ឬមនិចង្សដ់ងឹ្សរូមផីដតបុគគលតន្មោះែ លនួឯង្សតរបើវាប ុតណ្ណត ោះ។ ោរតរបើអំន្មចទងំ្សអរ់ 
មនិថាអំន្មចរង្សគម តរដ ឌកចិ ច នតយាបាយ ដតង្សរតូវោរភាពររបចាប់នងិ្សភាពរមតហតុផលតដ ើមផីបតង្សាើតោរកត់
រមាគ ល់ែរុអំពលីកខណៈបរំនតោយអំន្មចរបរ់វា។ តោយសារពតិរោះសាថ ប់ មាននយ័លេ ោល យជារបបដដលតគ
ទទលួសាគ ល់នងិ្សអនវុតថតរធើរររតពញពភិពតលាក រកយ «របជាធបិតតយយ» កោ៏ល យជាភាសាដលផង្សដដលដតង្សរតូវ
អបកនតយាបាយតរបើតលង្សតដ ើមផីបងាា ញពបីណំង្សបតំរ ើរង្ក្រថរបរ់ែ លនួ តទោះធាតុពតិគតឺដ ើមផីបតង្សាើតរបូភាពលេតធវើឱយរបជា
ជនកតរ់មាគ ល់ែរុថាែ លនួពតិជាអបករបជាធបិតតយយដមន រូមផីបកសែ លនួគ្នម នរចន្មរមពន នរបជាធបិតតយយរតមឹរតូវ 
រមាជកិគ្នម នអំន្មចរំតរចចតិ ថ តមបកសអាចតធវើអវីតោយគ្នម នោរពភិាកាជាមួយរមាជកិកត៏ោយ។  រកយ «ររប
ចាប់» កដ៏តូចប ោះដដរ ជនផ្ទថ ចោ់រចូលចតិថតរបើរកយតនោះ តដ ើមផីបភំានប់តង្សាើតរបូភាពោល យដកលង្សថាែ លនួតគ្នរពចាប់ តធវើរតូវ
នងឹ្សចាប់ របតទរមាននតីរិដ ឌ ដដលកបុង្សជតំនឿឬគនំតិរបជាជនមាននយ័ដតូចប ោះដមន ដតដមនដទនវញិ ពួកតគកពុំង្សបរំន
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ចាប់ ដចូជាលួចតឆ្ប ត តធវើរដ ឌរបហរ រតំលាភបរំនអំន្មចតុលាោរ កពួ៏កតគតៅដតររដថីាែ លនួររបចាបដ់ដរ។ 
(ភាសាដតង្សជាប់នងឹ្សអំន្មច រទរឹថីរបរ់ហវ ៊ូកូល។) ឈមួញធំៗ វញិករ៏តូវោរបតង្សាើតពភិពដកលង្សោល យដដរ គតឺដ ើមផីបងាា ញរបូ
ភាពបតិបាងំ្សភាពអាត្ថម នយិមរបរ់តគ តោយបតង្សាើតសាទ ប័នមនិរកកតំរឬមូលនធិរិបផុររ ឱយអបកតផសង្សយល់រចលំ
ថាពួកតគគតិពរីបតយាជនរ៍មួ តទោះបពួីកតគតធវើែ លនួជារបផុររជន តដ ើមផីដតមានរបូភាពសាធារណៈលេ នងឹ្សអាចពរង្សកី
ទនំ្មកទ់នំង្សនងិ្សមុែរបររបរ់តគ ឬលាង្សលុយកែ វកដ់តកត៏ោយ។ តៅកបុង្សរបពន័ ននមិតិ ថរបូវញិ អង្សគរោល យជានមិតិ ថរបូអតថ
រញ្ជដ ណជាត ិអបកដដលត្ថងំ្សឬចូលចតិថតរបើរបូភាពតនោះតរបើតដ ើមផីបងាា ញពសីាម រតតីរបហជាត ិររឡាញ់វបផធម៌ តករតិ
តដំណលដនូត្ថជាតដ ើម រូមផីដតតរចកថរីរឡាញ់របរ់ពួកតគមនិរតូវបានកតរ់មាគ ល់ថាជាតរចកថរីរឡាញ់ដមនក៏
តោយ។ ឧ. ពួកតគររឡាញ់អង្សគរ ដតមនិចណំ្ណយតពលរិកាពអីង្សគរ រូមផីដតរូរយវម៌ទ២ី ជាសាទ បនកិកពុ៏បំានដងឹ្សដដរ 
ឯរោឌ ភបិាលវញិហ នោករ់បាសាទអង្សគរតរោមវនិតិយាគបរតទរតហើយ មនិតៅផថន្មធ តទរអបកោកអំ់ពូលតភលើង្សតៅតលើ
របាសាទ ដបរជាតៅចប់ែ លនួអបកជួយរបាប់អំពផីលប ោះរល់តនអំពូលតន្មោះតៅវញិ។ រកណ្ណតធ់មមត្ថតសាោះតោយរគ្នន់
ដតយកមកតធវើជាទង្សជ់ាត ិ កម៏ានអំន្មចនមិតិ ថរបូយា ង្សចដមលករតួតរត្ថឥរយិាបថជនជាតទិងំ្សមូលបាន ដរថង្សតចញត្ថមរ
យៈោរត្ថងំ្សទង្សជ់ាត ិ ោរតគ្នរពទង្សជ់ាត ិ ោរតរចៀង្សបទតគ្នរពទង្សជ់ាត។ិល។ អបកហ នជានទ់ង្សជ់ាតនិងឹ្សរតូវរង្សគម
ឬរមាជកិតនរបជាជាតតិន្មោះរថីបតន្មធ រ ចតទ់កុថាបរំនរបមាថជាត ិ នងឹ្សហមោតម់និខាន។ អបកដដលតរបើនងិ្សឋតិ
តរោមអំន្មចតននមិតិ ថរបូ រញ្ជដ  ភាសា រកមមភាពជានមិតិ ថរបូទងំ្សតន្មោះ ពុចំង្សដ់ងឹ្សថាែ លនួចណុំោះនងឹ្សអំន្មចតន្មោះ ឬតរបើ
របារ់វាតដ ើមផីបតង្សាើតពភិពរង្សគមឬោររមាគ ល់ែរុណ្ណមួយត ើយ។ របរិទ នភាពដព៏តិររដដលមនិអាចតមើល
រសាលបានតនអំន្មចនមិតិ ថរបូតន្មោះគវឺាតធវើឱយរបរ់គ្នម នតតមល មានតតមល គ្នម នអំន្មចមកជាមានអំន្មច។ ដតូចបោះ ោរតរបើអំ
ន្មចនមិតិ ថរបូអាចជោះឥទ នពិលតលើឥរយិាបថមនរុសបាន តោយរគ្ននដ់តបតង្សាើតជានមិតិ ថរបូឬរកមមភាពតដ ើមផីបងាា ញ
នមិតិ ថរបូតណំ្ណង្សយុទ នន្មោរឬគនំតិ តគ្នលជហំរជទំរ់ណ្ណមួយ តគអាចទមទរឱយមានោរចប់អារមមនងិ្សជរំញុឱយ
មានោរផ្ទល រ់បថូរបាន។ ឧ. បាតុកមមអហងិ្សាអាចយកនមិតិ ថរញ្ជដ  «ពរ់តលបកន ធយុែ លនួឯង្ស» តៅជទំរ់នងឹ្សរបបផ្ទថ ច់
ោរ តណំ្ណង្សោរជោិះជានន់ងិ្សអរបរិទ នភាពតនោរបង្ក្ងាា ប។ តគអាចយកផ្ទល កបតិរដមថង្សមត,ិ គូររបូ ររតររអកសរតលើ
ផលូវឬតលើជញ្ជជ ងំ្ស។ល។ រគ្ននដ់តត ើញផ្ទល កឬបតិផ្ទល កតនោះតលើែ លនួឬតលើវតទុរមាភ រៈអវីមួយភាល ម តគអាចយល់បានមួយ
រតំពចថា តគចូលរមួបាតុកមមដដរ តរលគបឺញ្ជូ នសារត្ថមរយៈនមិតិ ថរញ្ជដ  តរបើរបារ់អំន្មចនមិតិ ថរបូដដលតគមនិអាច
គនត់ ើញដភបកទតទបាន តធវើជាអាវុធនមិតិ ថរបូ។

តទោះយា ង្សណ្ណ តយើង្សពុដំមនរបដកកថា អបកនតយាបាយ អបកមានរទពយ គ្នម នអំន្មចតរបើរបារ់ត ើយ ដតអំន្មច
នមួីយៗ អំន្មចនតយាបាយ អំន្មចតរដ ឌកចិ ច អំន្មចរង្សគម នងិ្សអំន្មចនមិតិ ថរបូ មានដដនរវ័យភាពរបរ់ែ លនួ ដដលតយើង្ស
ពុអំាចអោះអាង្សថា អំន្មចណ្ណមួយលុបតលើផ្ទថ ចមុ់ែបានត ើយ តហើយចួនោលមានតៅលាយ គំ្នប ដតមថង្ស។ គនំតិដដល
ចូលចតិថនយិមពនយល់រកមមភាពឬរពតឹថោិរណ៍អវីមួយ តោយតមើលត ើញដតកត្ថថ ដតមួយផ្ទថ ចមុ់ែឬរំរលួពហុកត្ថថ
មកដតមួយកត្ថថ   គមឺនិយល់ពភីាពឯករជយតនអំន្មចនមួីយៗទងំ្សតនោះ តោយគតិ
ដតមួយរជុង្ស។ ឧ.  អបកនតយាបាយមានអំន្មចតធវើអវីកប៏ាន មានលុយតធវើអវីកប៏ាន គរឺតូវដតមួយដផបក ឬរតូវត្ថមករណី



ប ុតណ្ណត ោះ តររោះគ្នម នលកខណៈទតួៅ មនិអាចយកជារទរឹថីសាកលត ើយ។ តបើយកតរចកថពីនយល់ដបបតនោះតៅអនវុតថ
ក បុង្សករណីឋានៈរង្សគមឬអំន្មចនមិតិ ថរបូនងឹ្សែរុទងំ្សររុង្សដតមថង្ស។
 ត្ថមរយៈរទរឹថីរបរ់អបករបាជញទងំ្សពរីរបូតនោះ បានផថល់តមតរៀនវភិាគដល់តយើង្សថា អបកមានអំន្មចមនិអាចតរបើ
របារ់អំន្មចតលើអបកដដលគ្នម នអំន្មចតន្មោះត ើយ តបើអបកគ្នម នអំន្មចតន្មោះរមួគ្នប ជទំរ់ មនិទទលួសាគ ល់ មនិតគ្នរពត្ថម
ោរតរបើរបារ់អំន្មចរបរ់អបកមានអំន្មចតន្មោះ។ តោយសារអំន្មចដផេកតលើអបកខាង្សតរោមខាល ងំ្សតពគ អបកដដលកណំត់
អំន្មចរបរ់អបកមានអំន្មចគអឺបកតៅខាង្សតរោម ដដលតគនយិមតៅថា «អបកគ្នម នអំន្មច» តន្មោះ ដតត្ថមពតិ ពួកតគ
គ្នម នអំន្មចដតកបុង្សភាសាតៅប ុតណ្ណត ោះ។ ពួកតគមនិរតមឹដតមានអំន្មចតទ ដថមទងំ្សមានអំន្មចខាល ងំ្សជាង្សអបកមានអំន្មច
តៅតទៀត តហើយតហតុដដលពួកតគមនិដងឹ្ស តររោះអបកមានអំន្មចលាង្សែរួកាលពួកតគ បនាុំពួកតគឱយតជឿមតន្មគមនថ៍ា 
តមដកឹន្មដំតង្សដតខាល ងំ្ស របជាជនដតង្សដតតែាយ។ ចរំមថរីបរ់តលាក ហវ ៊ូកូល «អំន្មចមកពខីាង្សតរោម!»។ តោយសារ
ឋាន្មនរុកមតនអំន្មចដតង្សដតមានរង្សខាង្សតលើររួចចុង្ស តហើយែ លនួធ ំ ចុោះមកបាតតរោមធបំផុំតដតូចបោះ (រង្សពរី មដី) ោរ
ោនអំ់ន្មចតោយមនរុសមួយរកុមតូចគជឺារបោរតចៀរពុរំចួ ។ ប ុដន ថ 
តបើពុអំាចតចៀររចួ តយើង្សមនិចបំាចត់ចៀរតទ រគ្ននដ់តរំរលួមនិឱយរងំ្សែ ធោះដតំណើ រោរដកឹន្ម ំ កុធំាល កផ់ លូវតៅគបឺាន
តហើយ តរលគ ឺ តគអាចអនវុតថរបពន័ ននតយាបាយរបជាធបិតតយយឱយបានរតមឹរតូវ កហំតិអំន្មចរោឌ ភបិាលតោយ
បតង្សាើតចាប់រដ ឌធមមនញុ្ដ  រង្ក្រថអាចបថូរកាលមា រីុនដកឹន្មរំដ ឌដរ៏រួចតន្មោះ នងិ្សមានោរតបើកចហំ របជាជនអាចចូលរមួ
រគប់ររទប់តនឋាន្មនរុកមតន្មោះបាន ឯរបបផ្ទថ ចោ់រវញិគបឺតិជតិគ្នម នោរផ្ទល រ់បថូរកាលដកឹន្មនំងិ្សលំនងឹ្សរវាង្សសាទ ប័ន
កពូំលទងំ្សបតីន្មោះត ើយ គនឺតីបិញ្ដតថ ិ (តធវើចាប់) នតីរិបតបិតថ ិ (អនវុតថចាប់) នងិ្សតុលាោរ (ោតត់ទរអបកមនិអនវុតថ
ចាប់នងិ្សអនវុតថមនិរតមឹរតូវ) ន្មឱំយអបកនតយាបាយមនិខាល ចរបជាជន ជោិះតរោះដលង្សតដ។

តរចកថពីនយល់អំពបីញ្ដត ិ «អំន្មច» នងិ្សរទរឹថីរបរ់តលាក ដវតប ើរ នងិ្សតលាក ហវ ៊ូកូល វារមគួរលមមណ្ណរ់
តៅតហើយ តដ ើមផីឱយរបជាជនតមើលត ើញអំន្មចែ លនួឯង្ស ប ុដន ថោរតរលថា របភពអំន្មចរបរ់ជនផ្ទថ ចោ់រគរឺបជាជន
វាមាននយ័តោថ បរមួតពគ តធវើឱយតមើលមនិត ើញថារបភពអំន្មចតន្មោះមានអវីែ លោះតទៀត។ តលាក ជនី សាប បានតលើក
ត ើង្សពរីបភពចបំាចច់នំនួរបាមួំយតនអំន្មចនតយាបាយរបរ់ជនផ្ទថ ចោ់រ។ ជាទតួៅ ជនផ្ទថ ចោ់ររតូវោរមនរុស
តរោមបងាគ ប់ តផិតតបើគ្នម នពួកតគតទ របភពអំន្មចនតយាបាយរបរ់ជនតន្មោះ មនិអាចរកាគង្សវ់ង្សត់ ើយ។ របភពទងំ្ស
តន្មោះ ត្ថមតលាក ជនី សាប (២០១០, ទ.ំ ១៨ ១៩) មានដចូជា៖

 ១. អំន្មចររបចាប ់ជតំនឿដដលរបជាពលរដ ឌរបោនខ់ាជ ប់ថារបបដកឹន្មតំន្មោះររបចាប ់ពួកតគមានោតពវកចិ ច
តគ្នរពត្ថម តហើយមនិតពញចតិថនងិ្សររបត្ថមអបកណ្ណដដលមនិយល់ដចូែ លនួ។

២. ធនធានមនរុស បរមិាណនងិ្សគុណភាពរបរ់បុគគលនងិ្សរកុមដដលតគ្នរព គ្នរំទ រហោរ តធវើជាជនំយួោរ
របរ់អបកដកឹន្ម។ំ

៣. ជនំ្មញនងិ្សចតំណោះ ដដលរបបមួយរតូវោរតដ ើមផីោកដ់ផនោររកមមភាព តហើយនងិ្សធនធានចតំណោះដដល
ផគតផ់ គង្សត់ោយបុគគលនងិ្សរកុមបតចចកតទរដដលរហោរទងំ្សតន្មោះ។ 
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៤. កត្ថថ អរបូយិមួយចនំនួ ដចូជាមតន្មគមវជិាជ នងិ្សចតិ ថសាង្ក្រថដដលរបមូលន្មរំបជាជនឱយតគ្នរពនងិ្សជួយអបក
ោនអំ់ន្មច។ 

៥. ធនធានរមាភ រៈ ជាករំតិដដលតមដកឹន្មរំតួតរត្ថនងិ្សអាចរកបាននវូរទពយរមផតិថ ធនធានធមមជាត ិហរិញ្ដវតទុ 
តហើយនងិ្សោររពមចណុំោះតនរបពន័ នតរដ ឌកចិ ច មតធោបាយទកទ់ង្សនងិ្សដកឹជញ្ជូ នទងំ្សឡាយ។ 

៦. ចុង្សតរោយបង្សេរ់គ ឺទណឍ កមម រំតៅដល់ោរោកត់ទរ អនវុតថនងិ្សគរំមកដំហង្សរបឆ្ងំ្សនងឹ្សោរមនិតគ្នរព
ត្ថម ោរមនិរហោរ តដ ើមផីធាន្មោររពមចណុំោះនងិ្សរហោរត ើង្សវញិពរីបជាជនដដលរបបតន្មោះរតូវោរតដ ើមផីររ់
តៅមុែតទៀតនងិ្សអាចបន ថអនវុតថតគ្នលនតយាបាយរបរ់ែ លនួបាន។
 

តលាក ជនី សាប អោះអាង្សថា «របភពអំន្មចទងំ្សអរ់តនោះ, តៅដតអាររ័យតលើោរទទលួសាគ ល់របបតន្មោះ ោរ
រពមចណុំោះ នងិ្សោរតគ្នរពពរីបជាពលរដ ឌទងំ្សមូល តហើយនងិ្សដផេកតលើោររហោរឥតគណន្មពរីបជាជននងិ្សសាទ ប័ន
ទងំ្សឡាយតនរង្សគម។» របោរតនោះតហើយ តបើតៅរបជាជនតៅដតបន ថចណុំោះ រហោរ គ្នរំទ ជនផ្ទថ ចោ់រនងិ្សរបបដកឹន្ម ំ
របរ់តគ តន្មោះនងឹ្សហុចជូនធនធានអំន្មចទងំ្សតន្មោះតៅឱយជនផ្ទថ ចោ់រតោយមនិដងឹ្សែ លនួ។ ផធុយតៅវញិ តបើរបជាជនដក
យករបភពអំន្មចទងំ្សតន្មោះពរីបបដកឹន្ម ំជនផ្ទថ ចោ់រនងឹ្សរលំដលួទងំ្សជហំរ។  តលាក ចន អូរធីន អបក
របាជញចាប់អតង្សលរតៅរ.វ.ទ១ី៩ បានពណ៌ន្មអំពសីាទ នភាពដដលរបបផ្ទថ ចោ់ររបឈមមុែរបជាជនដដលដលង្សតពញ
ចតិថគ្នរំទរោឌ ភបិាលថា របរិនតបើរបជាជនទងំ្សមូល ភាគតរចើនត្ថងំ្សចតិ ថមុងឺ្សមា តថ់ារោញរ ូជនំោះោរលំបាកតទល់នងឹ្ស
ោរបង្ក្ងាា ប តដ ើមផីផថួលរលំំរោឌ ភបិាលតហើយតន្មោះ អានភុាពតនរោឌ ភបិាល រមួមានអបកគ្នរំទ មនិអាចរការោឌ ភបិាល
ដដលតគរេបប់ានត ើយ តទោះបមីានោរជួយទនំកុបរំងុ្សពបីរតទរកត៏ោយ។ របជាជនដដលរងឹ្សទទងឹ្សមនិអាចរតូវបានតគ
តរបើកមាល ងំ្សបង្សខឱំយតៅតគ្នរពនងិ្សឋតិតរោមអំន្មចជាអចតិង្ក្ន ថយតន្មោះត ើយ។ 

កត្ថថ បយីា ង្ស តយាលត្ថមតលាក ជនី សាប (២០១០, ទ.ំ ២១) ដដលកណំតល់ទ នភាពរបរ់របជាជនកបុង្សោរដក
ហូតរបភពអំន្មចទងំ្សតន្មោះបាន៖ ១. ចណំង្សរ់បរ់របជាជនសាមញ្ដទងំ្សអរ់កបុង្សោរោករ់មាព ធតលើអំន្មចរបរ់រោឌ ភិ
បាល។ ២. កមាល ងំ្សតនអង្សគោរនងិ្សសាទ ប័នឯករជយទងំ្សឡាយរបរ់របជាជនកបុង្សោររហោរគ្នប ដកយករបភពអំន្មចទងំ្ស
តន្មោះ។ ៣. រមតទភាពរបរ់របជាជនទងំ្សមូលកបុង្សោររបោនយ់កោរមនិរបគលភោរយល់រពមរហោរ នងិ្សមនិរពម
ផថល់ជនំយួោរឱយរដ ឌអំន្មច។ តលាក រកសឹាប ឡា ររិធរណី   កូនរិរសរបរ់គន ន ីតរលបញ្ជជ ក់
ថា «ជនផ្ទថ ចោ់រមានអំន្មចតធវើទកុ ខបុកតមបញដតតៅតពលតយើង្សគ្នម នកមាល ងំ្សតទល់របឆ្ងំ្សដតប ុតណ្ណត ោះ។» ចណំង្សគ់ជឺា
តរគឿង្សជរំញុ ឯកមាល ងំ្សនងិ្សរមតទភាពគជឺាបតចចកតទរកបុង្សោរបតំពញចណំង្សត់ន្មោះ។ កមាល ងំ្សមនិរបាកដថារតូវហងិ្សាតទ 
តហើយហងិ្សាកម៏និរបាកដថាខាល ងំ្សជាង្សអហងិ្សាដដរ។ 

ជារំតយាគ អំន្មចពតិរបាកដគឋឺតិតៅតលើោរយល់ររប  ពុដំមនហងិ្សាត ើយ។ តបើអបកមានអំន្មច
ោនដ់តតរបើហងិ្សាតលើរបជាជន តន្មោះរបភពអំន្មចរបរ់ពួកតគនងឹ្សោនដ់តបាតប់ង្ស់ ោរមនិយល់ររបពរីបជាជននងឹ្សរមួ
តៅជាកមាល ងំ្សជោះរតលប់របឆ្ងំ្សនងឹ្សពួកតគ។ តោយសាររបជាជនជារបភពអំន្មចចបំង្សរបរ់ជនផ្ទថ ចោ់រ ដតូចបោះជនផ្ទថ ច់
ោររតូវោររបជាជន មនិដមនរបជាជនរតូវោរជនផ្ទថ ចោ់រតន្មោះតទ។ 
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ភាព្ផយុប្សួយន្ងិចដនល ោះប្បដោងនន្របបផ្តត ចក់ារ 

ជនផ្ទថ ចោ់រមនិដដលខាល ងំ្សដចូដដលតគរបាប់អបកតន្មោះតទ។ 
របជាជនកម៏និដដលទនត់ែាយដចូដដលពួកតគគតិតន្មោះដដរ។ — ជនី សាប

ជនផ្ទថ ចោ់រតមើលតៅហកដ់ចូជាខាល ងំ្សោល  គ្នម នគូរបដជង្សណ្ណអាចយកឈបោះបាន។ ត្ថមរយៈបទពតិសាធដកឹន្មរំបតទរ
យូរអដង្សវង្ស សាគ ល់រកតៅអបកនតយាបាយ កចំតអ់បករបឆ្ងំ្ស ទញិទកឹចតិ ថមនរុស អូរទញអបកតចោះដងឹ្ស ពូដកតបាកតរបើ 
រកត ចរក ុច មថង្សតរបើមតធោបាយរតជាក ់ មថង្សតៅថ  ជនផ្ទថ ចោ់រមានជនំ្មញខាង្សនតយាបាយមនិអនត់ទ។ មនិដត
ប ុតណ្ណត ោះ ពួកតគរតួតរត្ថភាប កង់ារជនំ្មញ ពួកមង្ក្ន ថរីដ ឌោរ ប ូលីរ កង្សរន ថរុិែ កមាល ងំ្សតយាធា គុក បន្មធ យទប ់ ោរ
របហរជវីតិតោយតរបើោតំភលើង្សបាញ់តទៀតផង្ស។ល។ កញ្ចបថ់វោិជាត ិធនធានធមមជាត ិរមតទភាពផលិតកមម រតូវបាន
បលនយ់កតោយជនផ្ទថ ចោ់រនងិ្សអាចយកតៅតរបើបានតៅត្ថមបណំង្សរបរ់តគ។ តទោះបយីា ង្សណ្ណ របបផ្ទថ ចោ់រកម៏ាន
ចណុំចតែាយជាតរចើន ពុដំមនរតមឹដតតោយសារតមដកឹន្មផំ្ទថ ចោ់រ រោញអំន្មច នយិមតរបើកមាល ងំ្ស មនិមានរមតទភាព
ដកឹន្មនំងិ្សតោោះរសាយបញ្ជា របតទរជាត ិ បកសពួកនយិមតន្មោះតទ តរលគទឺងំ្សបុគគល រកុម នងិ្សរបពន័ នទងំ្សមូល មាន
បញ្ជា ដតមថង្ស។ ត្ថមតលាក ជនី សាប របបផ្ទថ ចោ់រមានភាពផុយររួយ ១៧ចណុំច ដដលតលាកបានអធបិាយតោយ
រតង្សខប (២០១០, ទ.ំ ២៥ ២៧)។ តលាកពុបំានដបង្សដចកជាកត្ថថ ដចូដដលតយើង្សតធវើតៅទតីនោះតន្មោះតទ ប ុដន ថតដ ើមផីងាយយល់
ងាយចបប់ាន តយើង្សរូមចបជ់ាជាចដំណកដចូខាង្សតរោម៖

ក. ភាពទន់ហខាយននរបពយនធនផៃកនុង 
 
៙ភាពចរំងូ្សចរំរ់តនអំន្មចរវាង្សអបកបងាគ បន់ងិ្សអបកតរោមបងាគ ប ់ ជនផ្ទថ ចោ់ររតូវរកាអំន្មចែ លនួឱយនងឹ្សនរផង្ស រតូវរបងឹ្ស
ទកទ់ញរបជារបយិភាពត ើង្សវញិផង្ស រតូវទប់សាា តោ់រតវា ផង្ស ដដលបញ្ជា ទងំ្សអរ់តនោះ រុទ នដតពុអំាចតធវើឱយ
រតរមចរពមគ្នប បានត ើយ តហតុដតរមតទភាពតនរបពន័ នដកឹន្មកំបុង្សោរបតំពញោរងារអាចរបតរើរបាន លុោះរត្ថដតមាន
កដំណទរំង្សរ់ទង្សរ់ទយធមំានរបរិទ នភាព ប ុដន ថតបើពួកតគហ នោកត់ចញនវូកដំណទរំង្សដ់បបឱយរបាកដរបជា ចារ់
ណ្ណរ់ វានងឹ្សន្មឱំយប ោះរល់ដល់អំន្មចរបមូលផថុរំបរ់ពួកតគយា ង្សខាល ងំ្ស។ ភាពលេកក់កររវាង្សទនំ្មកទ់នំង្សតមនងិ្សកូន
តៅ កជ៏ាឧបរគគកបុង្សោររគប់រគង្សរបរ់អបកថាប កត់លើដដរ (តមមនិទកុចតិ ថកូនតៅ) ឯកូនតៅវញិខាល ចតមតបាោះបង្ស ់គពួឺកតគ
រពួយបារមភខាល ចថាប កត់លើដកហូតតដំណង្ស តធវើឱយបាតប់ង្សរ់បតយាជនរ៍បរ់តគ។ កដំណទរំង្សដ់ដលោកត់ចញ តធវើដតពី
តរោមតហើយ មនិរូវពតិរបាកដតទៀតគតឺធវើឱយដតបានត្ថមចតិថតម រយោរណ៍យកដតគុណរមផតថ ិ តទោះដកទរំង្សដ់ត
ត ើង្សមនិតៅដល់តលើកពូំល តរលគអឺបកធរំបិទ នខាល ងំ្សនងឹ្សជនផ្ទថ ចោ់រតៅដតោនត់ដំណង្សចរ់ដដដល គ្នម នកដំណថាប ក់
តលើជាគរំតូ ើយ ន្មឱំយរបពន័ នទងំ្សមូលគ្នម នោរដរបរបួលអវីតរចើនតទ តហើយកន៏្មតំៅរកលទ នផលថមមីនិតកើតដដរ។ ឯខាង្ស
កង្សទបន់ងិ្សនគរបាលទហនវញិ តទោះបមីនរុសកបុង្សសាទ ប័នតនោះឋតិតរោមោររតួតរត្ថរបរ់ជនផ្ទថ ចោ់រកត៏ោយ កពុ៏ំ
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ដមនមាននយ័ថា ពួកតគរុទ នដតររបនងឹ្សោរដកឹន្មរំបរ់របបតន្មោះទងំ្សអរ់តន្មោះដដរ តហើយពួកតគតន្មោះអាចរតរមច
ចតិថតធវើរកមមភាពតោយែ លនួឯង្ស តទោះបែីរុពបីណំង្សថាប កត់លើកត៏ោយ។ កបុង្សករណីជនផ្ទថ ចោ់រតទើបដតបានអំន្មច ោរ
ពរង្សងឹ្សអំន្មចទមទរតពលតវលាកបុង្សករំតិគួររមមួយ ដដលមនិរបាកដថាអំតណ្ណយផលរំរប់ពួកតគត ើយ។ 
 
៙ថាប កត់លើ តបើថាប កត់លើដបង្សដចកអំន្មចតៅថាប កត់រោម (វមិជឈោរ) តធវើឱយពបិាករគប់រគង្ស ដលង្សសាថ ប់បញ្ជជ  ពួកតគ
រង្សស័យខាល ចមានគនំតិកផដឬចុោះចូលភាគតីផសង្សតទៀត ពតិររគភឺាគរីបឆ្ងំ្ស។ មោ ង្ស ជនផ្ទថ ចោ់រពបិាករំតរចចតិ ថឱយ
បានរតមឹរតូវរមតហតុផលណ្ណរ់ តររោះមានគ្នប តចិ ែរួកាលតចិ មនិទកុចតិ ថពតម៌ានពថីាប កត់រោម ដតូចបោះរតូវរតិបន ថងឹ្ស
ោររគប់រគង្ស ដកតចញ ោកថ់មជីាអាទ។ិ តៅកបុង្សរបបផ្ទថ ចោ់រ តគមនិនយិាយពោីរតផធរអំន្មចតទ តគនយិាយពោីរតផធរ
បងាគ ប់។ ប ុដន ថ តបើោថ បអំ់ន្មចតពញតដតពគ តោោះរសាយបញ្ជា មនិតកើត តធវើឱយអបកតរោមឱវាទគ្នម នភាពបតដ់បនត្ថម
រភាពោរណ៍ ឬគ្នម នគនំតិតចបរបតដិ ឌនងិ្សរយោរណ៍ឱយដតរចួែ លនួឬបន លពំតម៌ានពតិ ផ្ទគ បច់តិ ថតមប ុតណ្ណត ោះ។ ដរបណ្ណ
គ្នម នពតម៌ានចារ់លារ់ពថីាប កត់រោម តបើថាប កត់លើហ នរំតរចតផថរផ្ទថ រ នងឹ្សែរុដតមថង្ស។ 

៙ថាប កត់រោម តបើពួកមង្ក្ន ថតីៅថាប កត់រោមរយោរណ៍ពតិខាល ចតមយកតទរ ថាោរងារគ្នម នោររកីចតំរ ើន  ខាល ចតមដក
តដំណង្ស ទមាល កឬ់បថូរតៅកដន លង្សែ លនួមនិតពញចតិថ។ ពួកតគករំអាចបតំពញោរងារបានរំតរចណ្ណរ់ ដផិតធាល ប់ពុករលួយ 
គ្នម នរមតទភាពតគបន ថបុោក ់ រ កទញិតដំណង្សទរំបំាន ែទំញិអបកតចោះោកដ់កផរែ លនួដតែ លនួឯង្សគ្នម នចតំណោះ មនិតចោះតរបើ
មនរុស ចូលចតិថអបកដអបអបជាតដ ើម។ ប ុដន ថ តបើរយោរណ៍មនិពតិតរចើនតលើកតពគកខ៏ាល ចតមតរុើបដងឹ្សដដរ។ ជាទតួៅ 
បទបញ្ជជ ពថីាប កត់លើគតិពលីទ នផលោរងារជាជាង្សគតិពរីមតទភាពរបរ់អបកអនវុតថនងិ្សចរតិអបកតធវើោរ តរលគ ឺ ថាប ក់
តលើមនិយល់ពោីរលំបាករបរ់អបកតរោមបងាគ ប់ត ើយ តចោះដតបញ្ជជ ដតប ុតណ្ណត ោះ។ 

ខ. មជឈោឋ នសងគម 

បញ្ដវន ថ អបករសាវរជាវ រគូសាង្ក្សាថ ចរយ រិរសនរិសិត ដលង្សគ្នរំទ តៅតពលមានោររតិតផិតតររភីាពខាល ងំ្សតពគ។ ោរ
បរងាា ប ោរបបំតិរិទ នតិវា  ន្មឱំយពួកតគមានរបតកិមមមនិលេ តទោះបតញ្ចញឬមនិបតញ្ចញកថ។ី របជាពលរដ ឌ កមមករដដល
ទទលួរង្សោរបរងាា ប មានកហំងឹ្សោនដ់តខាល ងំ្ស រូមផីដតអបកធាល ប់ដតគ្នរំទកដ៏របតៅជាដលង្សគ្នរំទវញិដដរ។ តបើពួកតគមនិ
បង្ក្ងាា ប ោរតវា ជទំរ់នងឹ្សមានឥទ នពិលោនដ់តខាល ងំ្ស រកីោនដ់តធ ំ ដតតបើបង្ក្ងាា បដចូចកស់ាងំ្សតលើតភលើង្ស។ បាតុភូតរង្សគម
តនោះន្មឱំយមានទនំ្មរ់រវាង្សគ្នប ឯង្ស តោយសារមានទនិ្មប ោរនតយាបាយតផសង្សគ្នប  របោនស់ារន្ម ជាតសិារន ៍ វណតៈ 
ន្មឱំយបញ្ជា ោនដ់តរមុកសាម ញ បដន ទមនងឹ្សភាពត្ថនតងឹ្សនតយាបាយតទៀត ន្មឱំយរងឹ្សរតិដតតធវើឱយជនផ្ទថ ចោ់រពបិាក
រតួតរត្ថ។ 
 
 
 
 



គ. មហោគមវជិា នងិតថភាពជក់ដសតង

តៅតពលោររបឆ្ងំ្សឬមនិតពញចតិថនងឹ្សរបបផ្ទថ ចោ់រោនដ់តខាល ងំ្សត ើង្ស តធវើឱយមតន្មគមវជិាជ របរ់បកសោនដ់តចុោះ
តែាយ បាតប់ង្សោ់រគ្នរំទពខីាង្សកបុង្ស មនិអាចភូតភរបតិបាងំ្សោរពតិអំពភីាពផ្ទថ ចោ់រនងិ្សោរនយិមបកសពួករបរ់ែ លនួ 
មាននយ័ថា អបកកបុង្សតចោះដតររបប ុតណ្ណត ោះដតធាតុពតិមនិតពញចតិថនងឹ្សទតង្សវើរបរ់ថាប កដ់កឹន្មែំ លនួតន្មោះតទ ឯអបកតរៅោរ
ដកឹន្មរំតិដតមនិតពញតៅតទៀត។ របបផ្ទថ ចោ់រ ជាទតួៅ អាចបតំរ ើបានដតផលរបតយាជនម៍នរុសមួយោថ បតូ់ច ន្មឱំយ
មនរុសភាគតរចើនទងំ្សតៅកបុង្សរកុមនងិ្សតរៅរកុមមនិតពញចតិថោនដ់តខាល ងំ្សត ើង្សនងិ្សតរចើនត ើង្ស។ 

បន្មធ ប់ពបីានរជាបអំពភីាពផុយររួយតនអំន្មចតនរបបផ្ទថ ចោ់រ តយើង្សអាចតជឿបានថា ពួកតគមនិខាល ងំ្សដចូជា
ពួកតគអួតតន្មោះតទ។ តោយសារដតពួកតគតែាយ តទើបពួកតគែអួំតនងិ្សបតិបាងំ្ស តហើយតបើអួតោនដ់តខាល ងំ្ស មាននយ័ថា
ពួកតគោនដ់តភយ័ខាល ចពោីរធាល កព់អំីន្មចដដរ។ រំអាង្សតលើភាពផុយររួយទងំ្សអមាលមា នតនោះ តគមនិគួររង្សច ំ
កដំណទរំង្ស ់ ឬតជឿជាកត់លើកដំណទរំង្សដ់ដលជនផ្ទថ ចោ់ររនោតន្មោះត ើយ តទោះតគមានេន ធៈពតិឬមនិមានកថ ី កក៏រំអាច
តជាគជយ័ដដរ តបើដកមានដតដកពរីុីតរើៗមករីុជតំៅប ុតណ្ណត ោះ។ ភាពផុយររួលតនោះបណ្ណថ លមកពឥីទ នពិលអារកកត់ន
អំតពើហងិ្សាដដលបតង្សាើតបានរោឌ ភបិាលជនំ្មញខាង្សចាំង្សជាជាង្សខាង្សដកឹន្មរំបតទរ  អាចតោោះរសាយបញ្ជា រង្សគមនងិ្ស
តរដ ឌកចិ ច នងិ្សបកសពួកនយិមដដលជាអតតីកង្សកមាល ងំ្សតយាធាជួយវាយដតណថើ មអំន្មចឱយជនផ្ទថ ចោ់រ។ ចណុំចពុក
ផុយអរ់ទងំ្សតនោះជាចតន្មល ោះរបតហង្សដដលហុចឱយចលន្មរបជាជនតៅជាមុែរញ្ជដ  អាចតធវើឱយពួកតគរជុោះតចញពអំី
ន្មចដលង្សបានតកេង្សោេ ង្សបន ថតទៀត។ របបណ្ណកត៏ោយឱយដតមនិបតំរ ើមនរុសភាគតរចើន របបតន្មោះរតូវដតដលួរលំ
តោយសារតផធកបុង្សែ លនួឯង្សបង្សាបញ្ជា ។ មនិដមនតោយសារោរតធវើបដវិតថនឬ៍រដ ឌរបហរដដលជាកត្ថថ តធវើឱយរោឌ ភបិាល
ដលួរលំំ ដតគតឺោយសាររបជាជនដលង្សតគ្នរពត្ថមនងិ្សមនិគ្នរំទបន ថតៅតទៀត។ តនោះគជឺាលទ នផលតនោររពតង្សើយ
កតន ថើយពុែំ វល់ពរីបជាពលរដ ឌដដលជាមាច រ់អំន្មចនងិ្សមាច រ់ធនធានរដ ឌ។ 
 

 



  

53 

 
ពិសសោធន៍ 

  



៩ 

វមហន្តរាយនន្កបុកមម ហិងា 

អបកដដលតធវើឱយបដវិតថនត៍ោយរនថភិាពមនិអាចតៅរចួ តធវើឱយបដវិតថនត៍ោយហងិ្សាមនិអាចតចៀររចួ។
— ចន តកណតឺ ឌ ី

តលាកររី តអរខិា តេណូតវថ នងិ្សមរិតភកថតិលាកររី មា តរៀ រធីហវនឹ បានរិកា
ដបបពតិសាធអំពោីរតវា របឆ្ងំ្សរបរ់របជាជនរីុវលិ តហើយតរបៀបតធៀបតៅនងឹ្សោរតរ ូ របោប់អាវុធ ដដលមនិទន់
មានអបករសាវរជាវណ្ណធាល ប់តធវើដតូចបោះពមុីនមកត ើយ។ តលាកររីទងំ្សពរីបានចង្សរកង្សជាសាប រតដតបាោះពុមពផាយតៅឆ្ប ំ
២០១១ មានចណំង្សតជើង្សថា «តហតុដដលបាតុកមមតវា របរ់របជាជនរីុវលិតដ ើរ  ភាពរមតហតុផលដផបកយុទ នសាង្ក្រថ
តនទនំ្មរ់តោយអហងិ្សា» ដដលជារមទិ នផលតនោររសាវរជាវដម៏ានដផលផ្ទា ។ រគ្ននដ់តតដ ើមផីរបមូលចង្សរកង្សទនិ បនយ័ពី
យុទ នន្មោរទងំ្សអរ់ ៣២៣ករណី (អហងិ្សា ១០៦ករណី នងិ្សហងិ្សា ២១៧ករណី) ពឆី្ប ១ំ៩០០ ដល់ឆ្ប ២ំ០០៦ អបកនពិន ន
ទងំ្សពរីបានចណំ្ណយតពលរហូតដល់តៅពរីឆ្ប ។ំ ោររិកាតនោះមានលកខណៈជារបពន័ ន តរលគវឺភិាគតរបៀបតធៀប
យុទ នន្មោរទងំ្សពរីេលង្សោតត់ពលតវលានងិ្សទកីដន លង្សដដលបាតុកមមបានតកើតត ើង្ស។ កុបកមមហងិ្សាដដលតយើង្សដតង្សគតិថា
មានកមាល ងំ្សខាល ងំ្សោល  រហ័ររហួន ចណំ្ណយតពលែ ល ី មានោរគ្នរំទនងិ្សចូលរមួតរចើនពរីបជាជន អាចយកឈបោះរបបផ្ទថ ច់
ោរ អន ថរគមនត៍យាធាបរតទរអាចរតំោោះរបតទរពរីបបផ្ទថ ចោ់របានតន្មោះ រគ្ននដ់តជាោរពតិដកលង្សោល យប ុតណ្ណត ោះ។ 
ោររិកាតនោះរកត ើញថា កុបកមមហងិ្សាពុរំតមឹដតករំអាចយកឈបោះរបបផ្ទថ ចោ់រនងិ្សបតង្សាើតរបបរបជាធតិបតយយតន្មោះ
តទ កុបកមមហងិ្សាែ លនួឯង្សតន្មោះគ្នម នលកខណៈរបជាធបិតតយយរសាប់តៅតហើយ។ តហតុតនោះ វាដថមទងំ្សបង្សាោរលំបាកដល់
ោរកសាង្សរង្សគមរបជាធបិតតយយ ទទលួបានរោឌ ភបិាលគ្នម នរមតទភាពដកឹន្មរំបតទរ តផិតខាល ងំ្សដតវរ័ិយតយាធា 
ជាប់អន្មធ កប់រតទរ នងិ្សន្មមំកនវូអរន ថរុិែជាតឬិរង្ក្ងាគ មរីុវលិតទៀតផង្ស។ 

ក. អរបជធបិហតយយននការចូលរួម 

កុបកមមហងិ្សាមនិអាចមានលកខណៈរបជាធបិតតយយបានតទ តររោះតដ ើមផីឱយកមាល ងំ្សហងិ្សាមានរបរិទ នភាពនងិ្សមានរ
ណ្ណថ ប់ធាប បល់េ តគរតូវោរអំន្មចរបមូលផថុ ំវនិយ័តងឹ្សរងឹ្ស ោររមាង តែ់ ពរ់ ោរហវកឹហតមុ់ងឺ្សមា ត ់មនរុសមានកមាល ងំ្ស មូល
ោឌ នទប ់ ររវ វុធ។ល។ អំន្មចរបមូលផថុគំជឺាររតូវរបរ់ោរដកឹន្មតំ្ថមដបបរបជាធបិតតយយ, ោររមាង តម់និតបើក
ចហំឬោររតិតផិតពតម៌ានគជឺាមតធោបាយផ្ទថ ចោ់របផុំតដដលរគប់រគង្សោរគតិរបរ់មនរុស, ោរបណថុ ោះបណ្ណថ លឱយ
ខាល ងំ្សខាង្សតរបើអំតពើហងិ្សាោប់បាញ់រមាល ប់តលើមនរុសដចូគ្នប គជឺាវធិដីអ៏មនរុសធម៌បផុំត ជាជាង្សជាវធិតីោោះរសាយ
ទនំ្មរ់តោយតរមើភាព។ អវីដដលតធវើឱយកុបកមមហងិ្សាអរបជាធបិតតយយបផុំតគរឺបជាជនរីុវលិភាគតរចើនពុអំាចឬ
ពបិាកចូលរមួជាមួយចលន្ម។ តោយសាររបជាជនរីុវលិតរចើនជាជនរង្សតរគ្នោះ មនិទទលួបានរបតយាជនត៍ទោះរកុម
ខាង្សណ្ណឈបោះ ដតូចបោះពួកតគករំគ្នរំទចលន្មហងិ្សាណ្ណរ់ មនិថារកុមគ្នរំទឬរបឆ្ងំ្សរោឌ ភបិាលតន្មោះតទ។ តហតុដដល
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របជាជនភាគតរចើនពុគំ្នរំទនងិ្សពបិាកចូលរមួ តររោះកុបកមមហងិ្សា តយាលត្ថមតលាកររី តេណូតវថ មានរន្មងំ្សយា ង្ស
តចិបួនររងំ្សរបជាជនទតួៅ៖ រន្មងំ្សផលូវោយ ោរលំបាកទនំ្មកទ់នំង្សពតម៌ាន ឧបរគគផលូវចតិ ថឬរីលធម៌ នងិ្សបញ្ជា តន
ោរតបថជាញ ចតិ ថ ។

១. រោងំដផនកកាយសមបទា 

មានរបជាជនចនំនួតចិណ្ណរ់តបើតធៀបតៅនងឹ្សរបជាជនទងំ្សមូល ដដលមានោយរមផទរគប់រគ្ននអ់ាច
របរពតឹ ថអំតពើហងិ្សាកបុង្សករំតិធងនប់ាន។ ង្ក្រថី  កូនតកមង្ស មនរុសចរ់ ជនពោិរ ដដលតណំ្ណង្សឱយរបជាជនមនិតចិ
តន្មោះតទ រតូវបានបតញ្ច ៀរតចញតោយរន្មងំ្សផលូវោយតនោះ។ រូមផីដតបុររកត៏ោយ កពុ៏រុំទ នដតរបកបតោយ
ោយរមផទមាទំទំងំ្សអរ់តន្មោះដដរ។ រន មតថាពួកតគមានកមាល ងំ្សោយខាល ងំ្សចុោះ កពួ៏កតគតៅរតូវោរជនំ្មញ 
ភាពបុនិរបរប់ ោរតរ ូអតធ់ មត ់ ភាពរហ័ររហួន ទមទរឱយមានោរបណថុ ោះបណ្ណថ ល តចោះោនត់របើរបារ់
អាវុធ តហើយជាទតួៅរតូវររ់តៅតោយដ កពរីង្សគម រគួសារ ោចព់ទីនំ្មកទ់នំង្សជតិរបិទ ននងិ្សធមមត្ថទងំ្សឡាយ
តទៀតផង្ស។ របជាជនរីុវលិសាមញ្ដ  រូមផីោនោ់តំភលើង្សមនិរតង្សផ់ង្ស តបើមនិទទលួោរហវកឹហតត់ទ កុបករ
ហងិ្សានងឹ្សគ្នម នគុណភាពអាចរបយុទ នយកឈបោះកង្សរន ថរុិែនងិ្សតយាធារបរ់រោឌ ភបិាលតន្មោះតទ។
 

២. រោងំពត៌មាន (ឬហសចកតីលំបាកកនុងទំោក់ទំនង) 

តដ ើមផីទកទ់ញអបកចូលរមួ តគរតូវោរផសពវផាយឱយសាធារណជនបានរជាបពរីមតទភាព តគ្នលតៅ នងិ្ស
ចនំនួអបកចូលរមួដដលដកនបាន។ ប ុដន ថ រកមមភាពហងិ្សា ជាទតួៅគមឺនិររបចាប់ អបកមានរិទ នរិរបចាប់
តរបើរបារ់ហងិ្សាមានដតរដ ឌអំន្មចប ុតណ្ណត ោះ តទោះបរីដ ឌអំន្មចតន្មោះបានអំន្មចតោយមនិររបចាប់កត៏ោយ។ 
ហនភិយ័តនោរតរបើហងិ្សាជរំញុឱយកុបកមមរតូវតធវើរបតបិតថោិរតោយរមាង ត។់ ោរវាយេមករ់ោឌ ភបិាល តបើ
រតូវភាប កង់ាររោឌ ភបិាលតរុើបដងឹ្សសាគ ល់អតថរញ្ជដ ណកុបករមុន តន្មោះគតំរង្សោរនងឹ្សបរជយ័។ តបើបតង្សាើបរល់
ោររមាង តរ់បាប់រកមមជន ខាល ចដបកោរណ៍អំពរំីបុកចលន្ម ខាល ចមានរនកុកបុង្សរោឌ ភបិាល តហើយជាទតួៅ គំ
តរង្សោរនងិ្សបទបញ្ជជ កមាល ងំ្សរបោប់អាវុធរតូវតធវើត ើង្សតោយរមាង តប់ផុំត។ ដតូចបោះ កុបករនមួីយៗអាចដងឹ្សពត៌
មានចបំាចត់ចិតួចដដលតមចលន្មអនញុ្ជដ តឱយដងឹ្សបានប ុតណ្ណត ោះ  ដដលោរលាកប់ាងំ្សតនោះន្មឱំយងាយមាន
ោរមនិទកុចតិ ថគ្នប  តបាករបារ់គ្នប  យកជវីតិគ្នប តៅរបថុយតចល។ រូមផីដតបញ្ជជ ឱយវាយរបហរទតី្ថងំ្សណ្ណ
មួយ កកុ៏បករមនិដងឹ្សថាមានគ្នប ប ុន្មម នន្មកដ់ដរ តហើយតមកុបករកអ៏ាចបភំន ថទងំ្សកូនតៅឯង្សផង្សដដរ។ តទោះបី
រកមមភាពហងិ្សាមួយចនំនួ ដចូជាោរលបតធវើោត ោរបផំធុោះរគ្នប់ដបក ោររពមានពោីរវាយេមក ់ ោរចប់
ជរំតិ បានបតញ្ចញឱយដងឹ្សជាសាធារណៈតៅត្ថមរបពន័ នផសពវផាយ តដ ើមផីបង្សេួតឬបតំបា ង្សពរីមតទភាពរបរ់
ចលន្មកត៏ោយ កត៏ថភាពជាកដ់រថង្សតនរបតបិតថោិរចមផង្សតៅដតរតូវបានបតិបាងំ្ស។ ពតម៌ានពតិរបាកដអំពី
ចនំនួរមាជកិរកមម តគតៅដតពុបំានដងឹ្សនងិ្សត ើញជាកដ់រថង្សត ើយ។ កបុង្សោរតោរន្មបតំបា ង្សទហំនំងិ្ស



រមតទភាពចលន្មតនោះ កុបកមមហងិ្សាអាចថាមានតរបៀបជាង្សបាតុកមមអហងិ្សា។ អតថោតកមមបផំ ធុោះរគ្នប់ដបក
អាចបង្សាោរែចូខាតខាល ងំ្សនងិ្សទកទ់ញចណំ្ណប់អារមមសាធារណជន តោយអរ់តថលចណំ្ណយទប ប ុដន ថវាទម
ទរោរលោះបង្សខ់ាល ងំ្សនងិ្សតបថជាញ ចតិ ថែ ពរ់។ យា ង្សណ្ណមញិ របពន័ នផសពវផាយទងំ្សអរ់ភាគតរចើនតទរតៅរករោឌ ភិ
បាល មនិរមណ្ណនងឹ្សផាយោនត់ជើង្សរកុមឧទធ មរបឆ្ងំ្សនងឹ្សរោឌ ភបិាលតន្មោះត ើយ តហើយតទោះបរីបពន័ នផសពវ
ផាយតន្មោះឯករជយកត៏ោយ កម៏និរបាកដថាគ្នរំទរកមមភាពហងិ្សាដដលមនិរតមឹដតបផំ្ទល ញរមផតថរិដ ឌតទ ដត
គគឺរំមកដំហង្សដល់អាយុជវីតិរបជាជនរលូតរតង្សត់ទៀត។ ោរចបំាចក់បុង្សោរលាកប់ាងំ្សពតម៌ានអាចោតប់ន ទយ
សាមគគភីាពកបុង្សរកុមនងិ្សពុអំាចតបើកទលូាយជាសាធារណៈបានត ើយ។ កង្សវោះពតម៌ានកម៏ាននយ័ថាកង្សវោះោរ
តបើកចហំឱយមានោរចូលរមួតន្មោះដដរ។
 

៣. រោងំខាងសលីធម៌ (ឬផលូវចតិត) 

មនរុសជាសាកលតរជើរតរ ើរយកតរចកថសីាល ប់ ជាជាង្សរមាល ប់តគ។ រមតមកិមមតនោះតៅរំរងូ្សចរំរ់តៅត ើយ 
ដតអវីដដលតយើង្សអាចរបាកដបានតន្មោះគថឺា មនរុសដដលចូលចតិថបាញ់តបាោះវាយអបកដតទឱយសាល ប់ឬមានរបួរ 
ជារបតភទជនវកិលចរតិឬតរចើនមានតរគចតិថ តហើយរបជាជនសាមញ្ដទតួៅមនិអាចតធវើបានដចូត ើយ។ រីល
ធម៌រង្សគមរូនចតិថសាង្ក្រថរបរ់របជាជន ឱយតរ ើរតអើង្សអំតពើហងិ្សារបរ់កង្សកមាល ងំ្សរបរ់រោឌ ភបិាលរសាប់
តៅតហើយ តបើកុបកមមទមទរឱយអបកចូលរមួដដលមកពបីណ្ណថ របជាជនរីុវលិតរបើរបារ់ហងិ្សាដដរតន្មោះ 
គ្នម នភាពែរុគ្នប រវាង្សោររបឆ្ងំ្សនងឹ្សអំតពើហងិ្សារបរ់រោឌ ភបិាលនងិ្សចូលតដនងឹ្សរោឌ ភបិាលតន្មោះតទ តររោះអវី
ដដលតគតមើលត ើញ មនិដមនវរីជនមួយរកុមតរ ូ របឆ្ងំ្សនងឹ្សរោឌ ភបិាលផ្ទថ ចោ់រតន្មោះតទ ដតគរឺកុមនយិម
ហងិ្សាទងំ្សពរីវាយគ្នប ដតណថើ មយកអំន្មច កពុំង្សតលើករធួយវបផធម៌ហងិ្សាដចូដតគ្នប  គ្នម នគតិពរីន ថរុិែនងិ្ស
រុវតទភិាពរបរ់របជាជនរីុវលិដចូគ្នប ។ តបើគតិពរីីលធម៌នងិ្សចតិ ថសាង្ក្រថ កុបកមមហងិ្សាមនិទនំង្សជាររូប
ទញោរគ្នរំទនងិ្សរមានចតិថពរីបជាជនត ើយ  តផិតហងិ្សាបតង្សាើតអរន ថរុិែនងិ្សបផំ្ទល ញរណ្ណថ ប់ធាប ប។់ 
តហតុតនោះ កុបកមមហងិ្សាលំបាកតធើវឱយរបជាជនទទលួសាគ ល់ណ្ណរ់ តររោះពួកតគកខ៏ាល ចរង្សតរគ្នោះពអំីតពើហងិ្សា
របរ់កុបករហងិ្សាដដរ។ រន្មងំ្សផលូវចតិ ថនងិ្សផលូវរីលធម៌ោងំ្សរបជាជនមនិដមនរតមឹដតមនិឱយចូលរមួតទ រូមផី
ដតចង្សឱ់យរបជាជនទទលួសាគ ល់ដតថាមានបុពវតហតុរតមឹរតូវកព៏បិាកដដរ។

៤. រោងំននការហបតជា ចតិត 

ោរតវា តោយតរបើរបារ់ហងិ្សាទមទរោរតបថជាញ ចតិ ថនងិ្សភាពអតធ់មតន់ងឹ្សហនភិយ័ពអីបកចូលរមួកបុង្សករំតិែ ពរ់។ 
តរំវូោរតនោះមានតហតុផលបួនយា ង្ស៖ ក. តគរតូវោរបណថុ ោះបណ្ណថ លកុបករថមឱីយខាល ងំ្សដចូគ្នប  តវៀរចកភាពមនិ
រីុរងាវ កគ់្នប តពលរបតបិតថោិរ។ របោរតនោះបតង្សាើតបានជាភាពរធកត់ដ ើរមនិទនគ់្នប រវាង្សោរចូលរមួនងិ្សោរ
រមរគចតិ ថ ដដលភាពយតឺយា វតនោះបងាេ កអ់បកដដលមានចតិថចង្សចូ់លរមួភាល មៗ។ ែ. តៅតពលតចញរបតបិតថោិរ
ដបូំង្ស កុបកមមហងិ្សារតិដតរតូវោរតបថជាញ ចតិ ថពកុីបករ។ ោររតួតពនិតិយតមើលរោថ នពុលរបរ់កុបករតោយ
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ឱយបតញ្ចញរមតទភាពរតូវបានតធវើត ើង្សតោយតចតន្ម តដ ើមផីឱយកុបករបងាា ញពោីរតបថជាញ ចតិ ថនងិ្សភាពតសាម ោះ
រតង្សរ់បរ់តគចតំរោះតមដកឹន្មនំងិ្សចលន្ម។ តមដកឹន្មចំលន្មកម៏និរូវទកុចតិ ថអបកចណូំលថមបី ុន្មម នដដរ។ គ. 
កលុំង្សតពលដតំណើ រវវិាទ កុបករហងិ្សាមនិអាចរតលប់តៅរមួនងឹ្សជវីភាពសាមញ្ដបានតទ។ ពួកតគរតូវបូជាទងំ្ស
កមាល ងំ្សោយ ចតិថ តពលតវលា រហូតដល់អាយុជវីតិ។ ពួកតគរតូវលាកអ់តថរញ្ជដ ណឋតិកបុង្សទរំង្សប់តិបាងំ្សរហូត
ដល់ចលន្មបានតជាគជយ័។  . កុបកមមហងិ្សារតូវោរឱយអបកចូលរមួរបថុយនងឹ្សហនភិយ័យា ង្សខាល ងំ្ស។ 
របលូកនងឹ្សតរគ្នោះថាប កគ់ជឺាតរឿង្សធមមត្ថតៅតហើយតៅកបុង្សកុបកមមហងិ្សា។ រូមផីដតតៅតពលតធវើរមយុទ នបន ថចិ
បន ថចួកអ៏ាចប ោះរល់ដល់ជវីតិ (សាល ប់តោយតចដន)់ ឬយា ង្សតចិណ្ណរ់កប៏ង្សារបួរសាប មតលើរង្សោយដដរ តទោះ
ធងនឬ់រសាលកថ។ី តៅតពលតធវើរបតបិតថោិរ ោរសាល ប់តោយសារបតំពញតួន្មទរីតិដតផុយតៅតទៀត។ តរោយ
តពលតបរកកមមនមួីយៗបរជយ័ ឬចលន្មឧទធ មដលួរលំទងំ្សររុង្ស ឱយដតអាជាញ ធររបរ់រោឌ ភបិាលចប់
បាន គ្នម នរង្សឃឹមថារចួររ់រល់ជវីតិតៅចួបរកុមរគួសារវញិតន្មោះត ើយ។ តហតុផលទងំ្សបួនតនោះ តគពបិាក
ទកទ់ញកុបករឱយចូលរមួណ្ណរ់ តររោះវាទមទរោរលោះបង្សរ់ជុលហួរតហតុតពគពរីមាជកិ តហើយ
របាកដណ្ណរ់ថា មានអបកចូលរមួមួយចនំនួតូចប ុតណ្ណត ោះដដលអាចតធវើបាន។

របាងំ្សផលូវោយ ពតម៌ាន ចតិ ថសាង្ក្រថ នងិ្សោរតបថជាញ ចតិ ថតនោះ រងំ្សែ ធប់ចនំនួអបកចូលរមួយា ង្សតរចើន តហតុតនោះតហើយ
តទើបកុបកមមហងិ្សាមានចនំនួអបកចូលរមួតចិនងិ្សមនិចរំោុះមនរុសមកពរីគប់ររទប់រង្សគមតទ តបើតធៀបនងឹ្សចនំនួរមាជកិ
បាតុកមមអហងិ្សាគតឺចិជាង្សរហូតដល់តៅបួនដង្ស។ តគអាចតោោះសាថា កង្សទប់មនិអាររ័យតលើតរចើនតទ ដតគដឺផេកតលើ
ខាល ងំ្ស។ អវីដដលតគរតូវោរគរឺរវ វុធលេៗយកមកបរំកត់លើកុបករទងំ្សតន្មោះ ដដលមានរបភពចមផង្សមកពបីរតទរ។ 
បន ថតៅតទៀតតនោះ តយើង្សនងឹ្សអធបិាយអំពឥីទ នពិលតនជនំយួបរតទរតលើកុបកមមហងិ្សា រពមទងំ្សរង្ក្ងាគ មរីុវលិនងិ្ស
របជាធបិតតយយ តរោយតពលជតមាល ោះបញ្ច ប់។

ខ. ជំនួយគរំទពីរដឋបរហទស សង្គ្ងគ មសុវីលិ នងិរបជធបិហតយយហរកាយទំោស ់

រន្មងំ្សបួនយា ង្សដដលបាងំ្សរបជាជនរីុវលិភាគតរចើនមនិឱយចូលរមួ គជឺាគុណវបិតថធិណំ្ណរ់តៅតហើយរំរប់យុទ នន្ម
ោរហងិ្សា ប ុដន ថតៅមានគុណវបិតថដិតទតទៀតតរៅពអីរត្ថបរជយ័ែ ពរ់នងិ្សរន្មងំ្សររងំ្សោរចូលរមួ គោឺរពងឹ្សដផេកខាល ងំ្ស
តលើជនំយួបរតទរ ោរតលចត ើង្សវញិតនរង្ក្ងាគ មរុតំរ នងិ្សោរតកើតត ើង្សតនរបបផ្ទថ ចោ់រថម។ី ោរតរបើតយាធាគរឺតូវោរ
ធនធានតរដ ឌកចិ ច ទញិររវ វុធ មូលោឌ នទប ់បណថុ ោះបណ្ណថ លរបជាជនឱយោល យជាកង្សទប់រិន។ ចលន្មឧទធ មអាច
តោោះរសាយបញ្ជា របឈមទងំ្សតនោះបានតោយមានជនំយួបរតទរ។ រដ ឌបរតទរផថល់វភិាគទនជាជនំយួថរោិ រមាភ រៈ
តយាធា ឬមូលោឌ នទប ់ ដតតៅតពលដដលរកុមឧទធ មនងិ្សរដ ឌបរតទរតន្មោះទទលួបានរបតយាជនរ៍មួគ្នប ប ុតណ្ណត ោះ។ ជនំយួ
តន្មោះជាជនំយួមានរំណង្ស តទោះមនិរង្សតោយថវោិករ៏ង្សជាវតទុធាតុតដ ើម ធនធានធមមជាតមិនិទនដ់កតចបដដរ។ ឧ. ធន
ធានធមមជាតគិ ឺ តរបង្សោត ដរ   ជាថបូរនងឹ្សររវ វុធ មូលោឌ នទប់ជាតដ ើម។ល។ តនោះជារតបៀបដដលធនធានធមមជាតនិងិ្ស
ជនំយួបរតទរជោះឥទ នពិលអារកកត់លើវរ័ិយនតយាបាយ តបើនយិាយជាទតួៅ ឬចលន្មឧទធ ម រង្ក្ងាគ មរីុវលិ នងិ្ស



របជាធបិតតយយ តបើនយិាយឱយច។ំ រោឌ ភបិាលបរតទរទនំង្សជាផថល់ោរគ្នរំទដផបករមាភ រៈតោយផ្ទធ ល់តៅកុបកមម
ហងិ្សា តររោះពួកតគតមើលត ើញថាចលន្មហងិ្សាជាអបកតណំ្ណង្សរបតយាជនរ៍បរ់ពួកតគ។ ោររិការបរ់តលាកររី
ទងំ្សពរីបងាា ញថា ៣៥ភាគរយតនកុបកមមហងិ្សាទទលួបានោរគ្នរំទដផបករមាភ រៈពរីដ ឌបរតទរ។ រកក់ណ្ណថ លតន
យុទ នន្មោរហងិ្សាដដលទទលួបានោរឧបតទមភផ្ទធ ល់ពរីដ ឌខាង្សតរៅ ទទលួបានតជាគជយ័ជាង្សចលន្មហងិ្សាដដលមនិ
ទទលួបានោរគ្នរំទតនោះ តោយតយើង្សមនិរបព់ជីនំយួរមាង តន់ងិ្សោរគ្នរំទពភីាគដីដលមនិដមនជារដ ឌតទ។ តហតុតនោះ ោរ
គ្នរំទពរីដ ឌបរតទរជាកត្ថថ មួយកបុង្សចតំណ្ណមកត្ថថ ដរំ៏ខានដ់ដលកណំតព់តីជាគជយ័របរ់យុទ នន្មោរហងិ្សា។  ឥទ នពិល
តនោរគ្នរំទពរីដ ឌខាង្សតរៅបតង្សាើនរបរិទ នភាពតនចលន្មហងិ្សា ១៥ភាគរយ។ តនោះមនិដមនជាតរឿង្សលេត ើយ តទោះជនំយួ
តន្មោះចូលរមួវភិាគទនកបុង្សោរតធវើឱយចលន្មតជាគជយ័កត៏ោយ ពតីររោះតគមនិអាចរបាកដបានតទថាពួកតគជួយ
បផំ្ទល ញឬជួយចតំរ ើនតន្មោះតទ។ តបើចលន្មអាចតជាគជយ័តោយសារបរតទរលូកតដ កអ៏ាចបរជយ័តោយសារបរតទរ
តោោះតដដចូគ្នប ។ បរតទរជាទតួៅគមឺនិតសាម ោះរតង្ស ់មនិអាចទកុចតិ ថបាន គតិដតពរីបតយាជនែ៍ លនួឯង្ស តហើយតៅមានតពល
ែ លោះជនំយួបរតទរគ្នម នរបរិទ នភាពតទៀតផង្ស។ តទោះមានរបរិទ នភាពកត៏ោយ រដ ឌបរតទររំតរចចតិ ថផ ថល់ជនំយួក៏
អាររ័យតលើលកខែណឍ នតយាបាយ កបុង្សបរបិទភូមសិាង្ក្រថ យុទ នសាង្ក្រថ តគ្នលនតយាបាយោរបរតទររបរ់របតទរ
តគដដរ តហើយមុននងឹ្សរំតរចចតិ ថគ្នរំទចលន្មណ្ណមួយ តគតៅពចិរណ្ណពកីត្ថថ ខាង្សកបុង្សររុកជាតរចើនតទៀតដចូជា 
តបរកកមមផថល់អំតណ្ណយ មាច រ់ជនំយួ បរយិាោរនតយាបាយ។ល។ មនិដមនផថល់ជនំយួឱយតោយររួលតន្មោះតទ។ 
តទោះរដ ឌខាង្សតរៅមួយរពមគ្នរំទចលន្មរបោប់អាវុធរបឆ្ងំ្សនងឹ្សរោឌ ភបិាលកត៏ោយ កអ៏ាចមានបរតទរដតទតផសង្ស
តទៀតគ្នរំទរោឌ ភបិាលដដរ តហើយតទោះរកុមណ្ណឈបោះកត៏ោយ ករ៏បជាជនរីុវលិតៅដតជាអបកចញ់។  តរឿង្សរំខានម់និ
គួរតមើលរលំង្សមួយតទៀតតន្មោះ គរឺបជាជនអាចគតិថាោរចូលរមួរបរ់ពួកតគមនិចបំាច ់ តររោះចលន្មតន្មោះហកជ់ាអា
យ ង្សបរតទរ មនិបតំរ ើរបតយាជនពួ៍កតគត ើយ។ មោ ង្សតទៀត រដ ឌបរតទរអាចផ្ទតត់ចលកុបករដដលមានរមតទភាពដត
សាធ កត់រធើរមនិររបនងឹ្សែ លនួ ឬកត៏គអាចោកភ់ាប កង់ាររបរ់តគ តដ ើមផីរគប់រគង្សតរៀបចគំតំរង្សនតយាបាយរតួតរត្ថយុទ នន្ម
ោរទងំ្សមូល។ ោរជាប់ជរំកន់ងឹ្សជនំយួបរតទរតរចើនបង្សាឱយមានអំតពើពុកលួយ ឬោរតចទរបោនព់គី្នប ឯង្សនងិ្សរបជា
ជនរីុវលិថាមានពុករលួយតៅកបុង្សចលន្មជាតដ ើម។ កបុង្សដកវដភបករបរ់របជាជនកបុង្សររុក ចលន្មតន្មោះគ្នម នភាពររប
ចាប់ត ើយ តររោះមានបរតទរជាមាច រ់ឧបតទមភកមមវធិ។ី ដបបតនោះ មានដតតធវើឱយភាគរីោឌ ភបិាលទទលួបានភាពររប
តោយរបតរើររិទ នោិររររបតទរដដលមានអធបិតតយយរតមឹរតូវពោីរយាយរីបរ់ចលន្មរបោប់អាវុធគ្នរំទតោយ
រដ ឌបរតទរ។ របោរអវជិ ជមានមួយតទៀតគ ឺ ោរគ្នរំទពរីដ ឌបរតទរបងាេ កត់រគឿង្សតលើកទកឹចតិ ថចលន្មពោីរោររររកា
រណ្ណថ ប់ធាប បជូ់នរបជាជនរីុវលិ ពតីររោះ ចតំរោះចលន្មឧទធ ម របជាជនរីុវលិរតូវបានចតទ់កុថាមនិបានោរជាជាង្ស
របភពតនោរគ្នរំទ។ ចលន្មដដលអាររ័យចបំាចត់លើធនធានតរដ ឌកចិ ចរបរ់របជាជនកបុង្សររុកទនំង្សជាតគ្នរពនងិ្សោរ
រររណ្ណថ ប់ធាប បរ់បជាពលរដ ឌជាជាង្សចលន្មដដលដផបកតលើោរលកដ់រូធនធានធមមជាតនិងិ្សអំតណ្ណយរបរ់បរតទរ 
តហើយចលន្មដដលមានែ បង្សបរតទរដថមទងំ្សអាចតធវើទកុបុកតមបញរបជាជនរីុវលិតទៀតផង្ស ដចូជាបលន ់ របឹអូររទពយ
រមផតថ ិចប់ង្ក្រថីរតំលាភជាតដ ើម។ល។ របោរតនោះន្មឱំយចលន្មបាតប់ង្សត់គ្នលតៅផ្ទថ ចរ់រតរ់បរ់ែ លនួដដលចង្សប់តង្សាើត
របបថមដីដលបតំរ ើរបជាជនពតិរបាកដ។
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តទោះកុបកមមហងិ្សាអាចយកជយ័ជនំោះតលើរបបផ្ទថ ចោ់រតោរតៅកត៏ោយ ដតមានអរត្ថតជាគជយ័តចិណ្ណរ់ 
តរលគរឺង្សឃឹមឈបោះដត ២៦ភាគរយប ុតណ្ណត ោះ តររោះកុបកមមតរបើវធិហីងិ្សាដដលជាមតធោបាយចញ់តរបៀបរបបដកឹន្ម ំ
នងិ្សជាភាពខាល ងំ្សបផុំតរបរ់ជនផ្ទថ ចោ់រដដរ វាយមនិចរំបភពអំន្មចរបរ់រដ ឌ ពតិររគគឺ្នម នោរគ្នរំទពរីបជាជនទតួៅ។ 
តលាក ជនី សាប បានោរ់តតឿនថា «កុបកមមតវា តោយោរតរបើរបារ់តយាធារបឆ្ងំ្សនងឹ្សរបបផ្ទថ ចោ់រ មនិដមនវាយចំ
ចណុំចតែាយបផុំតតនរបបផ្ទថ ចោ់រតទ ដតដបរជាវាយរបហររតូវចណុំចដដលរបបផ្ទថ ចោ់រខាល ងំ្សបផុំតតៅវញិ។» ជា
លទ នផល តទើបកុបកមមហងិ្សាជារយួៗបរជយ័ មនិដមនជារបោរតចដនត់ន្មោះតទ។ តទោះកុបកមមហងិ្សាធាល បឈ់បោះកត៏ោយ 
របជាជនតជឿជាកខ់ាល ងំ្សតពគថាវាតជាគជយ័នងិ្សមានរបរិទ នភាព តហើយកទ៏ញយកដតករណីតជាគជយ័មកគ្នរំទោរអោះ
អាង្ស បតំភលចករណីបរជយ័ជាតរចើនតទៀត តរលគទឺនំ្មយទយតោយែលនួឯង្សតធវើឱយោល យជាោរពតិតោយែ លនួឯង្ស។

តោយសារអាររ័យខាល ងំ្សតលើបរតទរ ន្មឱំយបរតទរបញ្ជជ បាន។ តៅតរោមឥទ នពិលបរតទរដបបតនោះ តគ
ដលង្សនយិាយពរីបជាធបិតតយយតទៀតតហើយ ដតគបឺរតទសាធបិតតយយ។ កបុង្សោរវភិាគទនិ បនយ័របរ់តលាកររីទងំ្សពរី 
តៅកបុង្ស ២១៧ករណីតនកុបកមមហងិ្សា ពឆី្ប ១ំ៩០០មក រោឌ ភបិាលរបជាធបិតតយយមានឱោរតជាគជយ័ដត ៥ភាគរយ
ប ុតណ្ណត ោះ កបុង្សោរតរៀបចរំបពន័ នរបជាធបិតតយយ ដចូជា ោរតបាោះតឆ្ប តតោយតរររុីចរតិរតមឹរតូវនងិ្សតបាោះបង្សក់ង្សកមាល ងំ្ស
តយាធាឱយតៅឯករជយ គថឺា ៥ឆ្ប តំរោយតពលទនំ្មរ់បានបញ្ចប់ របបដដលរតូវបានផ្ទល រ់បថូរតោយកុបកមមហងិ្សា តគ
រតង្សាតត ើញមានដត ៥ភាគរយប ុតណ្ណត ោះ របជាធបិតតយយ។ តទោះយុទ នន្មោរហងិ្សាតន្មោះផថួលរលំំរោឌ ភបិាលបានរំតរច
កត៏ោយ តៅកបុង្សកលុំង្សតពល១០ឆ្ប  ំ របបថមតីន្មោះទនំង្សជាមានឱោរ ៤៣ភាគរយ កបុង្សោររបឈមមុែនងឹ្សោរតលច
ត ើង្សវញិតនរង្ក្ងាគ មរីុវលិ តរោយទនំ្មរ់ហងិ្សាបានបញ្ច ប់។ រកតលកមករបតទរដដលោនរ់បបរបជាធបិតត
យយរសាប់វញិ តពលរោឌ ភបិាលបង្ក្ងាា បចលន្មឧទធ មឬកុបកមមហងិ្សាបានរំតរចតៅតរោយតពលទនំ្មរ់បញ្ចប់ មាន
អរត្ថរតមឹដត ១៥ភាគរយតទ តៅដតរការបបរបជាធបិតតយយបាន។

របបថមដីដលតទើបត ើង្សោនោ់បត់ន្មោះ មនិទនំង្សជាអាចដកឹន្មតំ្ថមរតបៀបរបជាធបិតតយយត ើយ តទោះមានករណី
ករំែ លោះ ពួកវរជនមានរុទ នចតិ ថកត៏ោយ។ របជាធបិតតយយពបិាកនងឹ្សអនវុតថតៅកបុង្សរបតទរមួយដដលកពុំង្សដតញាញីំ
តោយរង្ក្ងាគ មរីុវលិ តោយោររបដជង្សអំន្មចត្ថមរយៈកមាល ងំ្សតយាធាណ្ណរ់ តររោះអបកោនអ់ាវុធជាប់នងឹ្សតដមនិអាច
ទមាល កអ់ាវុធចុោះមកចរច រចួតហើយទទលួយកលទ នផលចញ់តឆ្ប តត ើយ មាននយ័ថា អាវុធនងិ្សកមាល ងំ្សហងិ្សាបផំ្ទល ញ
របជាធបិតតយយនងិ្សដតំ ើង្សរបបផ្ទថ ចោ់រ តលើកតតមាើង្សអំតពើហងិ្សាគតឺលើករធួយអំន្មចផ្ទថ ចោ់រ។ តលាក ចច អូរដវលល 

 អបកនពិន នអតង្សលរដម៏ានតករតតិឈាម ោះមាប ក ់បាននយិាយថា «តគមនិដមនបតង្សាើតរបបផ្ទថ ចោ់រត ើង្សតដ ើមផី
ោរររកុឱំយមានោរបដវិតថតន្មោះតទ ដតគតឺគតធវើបដវិតថនត៍ដ ើមផីបតង្សាើតរបបផ្ទថ ចោ់រ។» តៅតពលរគ្នប់ោតំភលើង្សជនំរួ
រន លកឹតឆ្ប ត តគពុចំបំាចខ់ាតតពលតរៀបចតំបាោះតឆ្ប តន្មខំាតតពលតទ តររោះលទ នផលតឆ្ប តអាចរប់បានត្ថមរយៈចនំនួ
រគ្នប់ោតំភលើង្ស រកុមណ្ណឈបោះ រកុមតន្មោះោនអំ់ន្មច។ រតង្សោ់រតបាោះតឆ្ប តចតំរោះរបបផ្ទថ ចោ់រតលាក ឆ្លរ៍ បូកូវរគី 

អបកនពិន នអាលលឺម ង្សដ់ល៏ផីមាប កប់ាននយិាយថា «ភាពែរុគ្នប រវាង្សរបបរបជាធបិតតយយនងិ្សរបបផ្ទថ ច់
ោរគថឺាតៅកបុង្សរបបរបជាធបិតតយយ អបកតៅតបាោះតឆ្ប តជាមុនរិន សាថ ប់បញ្ជជ ត្ថមតរោយ។ កបុង្សរបបផ្ទថ ចោ់រវញិ អបក
មនិចបំាចខ់ាតតពលតៅតបាោះតឆ្ប តតន្មោះតទ។» តររោះតទោះបកសោនអំ់ន្មចចញ់តឆ្ប តកត៏គមនិទទលួសាគ ល់លទ នផល



តឆ្ប តដដរ បន្មធ ប់មកពួកតគតធវើរដ ឌរបហរតលើបកសឈបោះតឆ្ប តដដដល។ ចលន្មហងិ្សានងឹ្សោនោ់ប់រោឌ ភបិាលតរោយ
យកបានជយ័ជនំោះតលើរបបដកឹន្មនំងិ្សចណំ្ណយតពលតរៀបចរំណ្ណថ ប់ធាប បច់រ់តរោមរបបដកឹន្មថំម។ី ទរសនវទិបូារងំ្ស
ន្មរតវតសរទតីមភមាប កគ់ ឺ អាល់ដប រ ោមុរ បានតរលថា «រគប់បដវិតថនត៍ៅរម័យទតំនើបបញ្ចប់
តោយោររតឹបណថឹ ង្សអំន្មចរបរ់រដ ឌត ើង្សវញិ។» របាកដណ្ណរ់ថា របបថមដីដលតកើតត ើង្សពអំីតពើហងិ្សាតន្មោះនងឹ្សរងឹ្សរតិ
ដតផ្ទថ ចោ់រជាង្សមុន សាហវជាង្សមុន តររោះតៅតពលហងិ្សាវាយបានអំន្មចតហើយ តគនងឹ្សតរបើហងិ្សាតន្មោះតៅរកាអំន្មច
ដដលវាយបាន មនិដមនតរបើហងិ្សាតន្មោះ តដ ើមផីកសាង្សរបបដកឹន្មរំរបចាប់ដដលតកើតត ើង្សតចញពោីរតរៀបចោំរតបាោះ
តឆ្ប តរបកបតោយតមាល ភាព រុចរតិ នងិ្សយុតថធិម៌ត ើយ។ តរោយពទីនំ្មរ់ហងិ្សាបញ្ចប់បន្មធ ប់ពផី ថួលរលំំរបបមួយ
បានរំតរច អំតពើហងិ្សាបានោល យជារចន្មរមពន ន។ របបដកឹន្មថំមនីងឹ្សពោយាមរកាទកុអបកជនំតិនងិ្សកង្សកមាល ងំ្សចរ់ដដល
តសាម ោះរមរគនងឹ្សែ លនួ តទោះបមីានោរតបាោះតឆ្ប ត ឬោរតបាោះតឆ្ប តតចញលទ នផលដចូតមថចកត៏ោយ។ រដ ឌតន្មោះនងឹ្សតរបើហងិ្សា
តដ ើមផីអនវុតថតគ្នលនតយាបាយរបរ់ែ លនួមថង្សៗ ឯអបករបឆ្ងំ្សនងឹ្សតគ្នលនតយាបាយតន្មោះនងឹ្សទទលួរង្សោររតិតផិតតររ ី
ភាពបតញ្ចញមត ិ ចប់ែ លនួ នងិ្សផថន្មធ តទរជាអាទ។ិ តៅតពលដដលហងិ្សាវាយបានអំន្មច ហងិ្សាគជឺាអំន្មច ហងិ្សា
ោល យជតំនឿមួយដដលតគតជឿមនិែរុ ដតូចបោះតគនងឹ្សតៅដតតរបើហងិ្សាបន ថតទៀតតៅតពលចួបឧបរគគ ន្មឱំយរង្សគមទងំ្ស
មូលបានបាតប់ង្សរ់ណ្ណថ ប់ធាប ប់រចួតររចតៅតហើយ។ ដតូចបោះ មានដតោររការណ្ណថ ប់ធាប ប់ត ើង្សវញិត្ថមធម៌តៅថ ដត
ប ុតណ្ណត ោះ តទោះមនិដមនតដ ើមផីរតបៀបតរៀបរយ កត៏ដ ើមផីរកាអំន្មចដដលតគរបងឹ្សរតដរទរំវំាយបានតន្មោះដដរ។ កបុង្សែណៈ
តពលតន្មោះ របជាជននងឹ្សរេប់តែ ពើមសាទ នភាពចលាចលទងំ្សតន្មោះ រុទ នចតិ ថទទលួយករបបផ្ទថ ចោ់រថមតីដ ើមផីបានរុែ ឬតបើ
ពុតំន្មោះតទ របជាជនរបុរៗតពញកមាល ងំ្សមួយចនំនួនងឹ្សចូលរមួជាមួយចលន្មរបឆ្ងំ្សរបបថមដីដលតរពតផសជាង្សរបបមុន ឬ
ដដលពួកតគចតទ់កុថាអរមតទភាពកបុង្សោររគប់រគង្សសាទ នោរណ៍នងិ្សដកឹន្មរំបតទរ ន្មមំកនវូរង្ក្ងាគ មកបុង្សររុក ដបង្ស
ដចកតបំនគ់្នប ោនោ់ប ់ បតង្សាើតតបំនអ់បគមន ៍ លកធ់នធានធមមជាតតិ្ថមតបំនដ់ដលែ លនួោនោ់ប់ មានបរតទរតៅពី
តរោយ ដហកហួរគ្នប មនិតចោះចប់មនិតចោះតហើយ។ តហតុតនោះមនិដមនជាោរគ្នបចួ់នតន្មោះតទ ដដលទនិ បនយ័បងាា ញថា 
របតទរដដលផ្ទល រ់បថូររបបតោយចលន្មហងិ្សាមានហនភិយ័តនោរតលចត ើង្សវញិនវូរង្ក្ងាគ មរីុវលិែ ពរ់។ កុបកមម
ហងិ្សាមនិដមនរតមឹដតតរសាចររង្សរ់បជាធបិតតយយមនិបានតទ តៅន្មអំន ថរយដល់របជាធបិតតយយដថមតទៀត។ រូមផី
ដតរបតទរដដលោនរ់បបរបជាធបិតតយយរសាប់តហើយ មានកុបកមមហងិ្សាតលចត ើង្ស មានដត ៧០ភាគរយប ុតណ្ណត ោះ 
តៅដតរការបបរបជាធបិតតយយបានតៅរបាឆំ្ប តំរោយវវិាទបញ្ចប់។ កុបកមមហងិ្សាតធវើឱយគុណភាពរបជាធបិតតយយ
ថយចុោះ ពតីររោះដតរោឌ ភបិាលនងឹ្សតធវើអន ថរគមនក៍ បុង្សោរតរៀបចោំរតបាោះតឆ្ប ត តបើចលន្មតន្មោះចង្សចូ់លរមួោរតបាោះតឆ្ប ត
ដដរ។ រោឌ ភបិាលនងឹ្សចតទ់កុចលន្មហងិ្សាជាតមតរគគរំមកដំហង្សដល់របបដកឹន្មរំរបចាប់េលង្សោតោ់រតបាោះតឆ្ប ត
រតមឹរតូវរបរ់តគ ជាចលន្មតធវើត ើង្សកបុង្សបណំង្សោនោ់បរ់ោឌ ភបិាល ដតូចបោះរោឌ ភបិាលនងឹ្សមនិបានតផ្ទថ តតលើបញ្ជា អវី
តផសង្សដដលតៅចតំរោះមុែត ើយ គពួឺកតគរតូវកចំតច់លន្មហងិ្សាតន្មោះជាបឋមរិន តហើយតបើករណីធងនខ់ាល ងំ្ស រោឌ ភបិា
លនងឹ្សយកថវោិជាតឬិលុយរបជាពលរដ ឌតៅចណំ្ណយពរង្សងឹ្សវរ័ិយតយាធាបដន ទមតទៀត យា ង្សរហ័ររហន។់ ោរដដល
អង្សគនតីរិបតបិតថលូិកតដកបុង្សសាទ ប័នឯករជយទងំ្សឡាយ ចារ់ណ្ណរ់ថាោតប់ន ទយគុណភាពរបពន័ នរបជាធបិតតយយ។
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យា ង្សណ្ណមញិ កុបកមមហងិ្សាដតង្សហុចផលវបិាកអារកកជ់ាតរចើនតៅតលើវរ័ិយនតយាបាយ រង្សគម នងិ្សតរដ ឌ
កចិ ច ចតំរោះរបតទរដដលមានចលន្មឧទធ មតន្មោះតកើតត ើង្ស។ តទោះកុបកមមយកឈបោះរបបដកឹន្មកំត៏ោយ ករ៏តូវរបឈម
មុែនងឹ្សបញ្ជា ដដលតៅរល់តរចើនតទៀតដចូជា បណុំលបរតទរ ផលវបិាកតនរង្ក្ងាគ ម របពន័ នដកឹន្មនំងិ្សរដ ឌបាលតែាយ 
តនោះតៅមនិរប់បញ្ជា រង្សគមទងំ្សឡាយដដលបនសល់ទកុពរីបបចរ់ផង្ស។ របបថមដីដលតកើតពោីរវាយដតណថើ មោនោ់ប់
រោឌ ភបិាល ឬរបបចរ់ដដលវាយបង្ក្ងាា បរកុមបោះតបាោះអរ់ រតូវរបឈមមុែនងឹ្សបញ្ជា ដដលបង្សាត ើង្សតោយរង្ក្ងាគ ម
នងិ្សតៅរល់ពរីបបចរ់ទងំ្សប ុន្មម ន ដចូជា រតូវសាថ រតហោឌ រចន្មរមពន ននងិ្សសាទ ប័នទងំ្សឡាយដដលរតូវបានបផំលតិ
បផំ្ទល ញកលុំង្សតពលរង្ក្ងាគ ម រតូវតរៀបចរំបពន័ នតរដ ឌកចិ ចហរិញ្ដវតទុនងិ្សទកទ់ញវនិតិយាគត ើង្សវញិ វបិតថរុិែភាពសា
ធារណៈ បញ្ជា របជាសាង្ក្រថ នងិ្សតរគ្នោះទរុ ភកិសដដលមានង្ក្រថីនងិ្សកុមារភាគតរចើនជាជនរង្សតរគ្នោះ ឧ. ង្ក្រថីតមមា យ កូនករំរ
សាល ប់បុររតរចើន រំបូរជនពោិរ។ល។ រគ្ននដ់តអរត្ថមរណភាពដដលទកទ់ង្សនងឹ្សរង្ក្ងាគ ម ដដលផលវបិាកបង្សាតោយ
យុទ នន្មោរហងិ្សា  ត្ថមបទពតិសាធទងំ្សចរ់នងិ្សថម ីតៅលីប មីានចនំនួអបកសាល ប់រហូតដល់ ៥០០០០ន្មក ់តៅឆ្ប ២ំ០១១  
នងិ្សតៅរីុរ ីមានចនំនួ ៤០០០០ន្មក ់តៅឆ្ប ១ំ៩៨២។ (សាល ប់តោយសារផលវបិាកតនរង្ក្ងាគ មតរចើនជាង្សសាល ប់កបុង្សរមរ
ភូម)ិ បញ្ជា ដដលរោឌ ភបិាលភយ័ខាល ចជាង្សរបជាជនតៅតទៀតតន្មោះគោឺរឆ្បតេោះត ើង្សវញិតនរង្ក្ងាគ មរីុវលិដដលបង្សវលិ
កង្សត់នរង្ក្ងាគ ម នងិ្សផលវបិាកតនរង្ក្ងាគ មបន ថតទៀត។ តហតុតនោះតហើយ តរោយរង្ក្ងាគ មចប់ រោឌ ភបិាលទតំន្មរតៅរកោរ
ចយវាយតលើវរ័ិយតយាធាបដន ទមតទៀត ជាជាង្សោតប់ន ទយតៅជួយវរ័ិយតរវាកមមសាធារណៈ។  រទពយរមផតថ ិ ផ ធោះ
រំដបង្សរបរ់របជាជនតទៀតតសាតកែ៏ចូខាតនងិ្សបាតប់ង្សន់្មឱំយរដ ឌរបមូលពន នមនិបានតរចើនត ើយ។ ភាពរករីកបង្សា
ត ើង្សតោយរង្ក្ងាគ មនងឹ្សជរំញុឱយមានអំតពើពុករលួយរគប់របពន័ នថាប កដ់កឹន្ម ំតបើគ្នម នវធិានោរទប់សាា តត់ងឹ្សរងឹ្ស។

ររបុមក កុបកមមហងិ្សាគ្នម នលកខណៈរបជាធបិតតយយ ករំតជាគជយ័ តពលឈបោះទទលួបានរបបផ្ទថ ចោ់រថមជីា
ជាង្សរបជាធបិតតយយ រោឌ ភបិាលដដលតកើតពកុីបកមមគ្នម នគុណភាពនងិ្សរមតទភាពដកឹន្មរំបតទរ បរតទរមានឥទ នពិល
តលើរោឌ ភបិាល នងិ្សរង្ក្ងាគ មរីុវលិងាយនងឹ្សលាប់ត ើង្សវញិ រពមទងំ្សន្មមំកនវូផលវបិាកតរដ ឌកចិ ច រង្សគម របជាសា
ង្ក្រថជាតរចើនតទៀត។   ដតូចបោះតហើយ តបើរបជាជនមនិទនម់ានវធិលុីបបបំាតគុ់ណវបិតថតិនយុទ នន្មោរហងិ្សាទងំ្សអរ់ដចូ
បានបរយិាយតនោះតទ តន្មោះតគមនិរតូវតរជើរតរ ើរមតធោបាយហងិ្សាតន្មោះត ើយ តររោះតៅមានផលូវោតត់ផសង្សតទៀតដដល
មានលកខណៈរបាកដនយិម តហើយមានរបរិទ នភាពជាង្សតនោះតទ វដង្ស ងាយរំតរចបានលទ នផលជាង្ស ោររររបបផ្ទថ ច់
ោរថមបីាន នងិ្សមានផលប ោះរល់តចិជាង្សតនោះឆ្ង យណ្ណរ់។ តន្មោះគបឺាតុកមមអហងិ្សា!

  



១០ 

វអនំចនន្បាតកុមម អហិងា 

របឆ្ងំ្សនងឹ្សបណំង្សតលើកោនអ់ាវុធតទល់នងឹ្សជនផ្ទថ ចោ់រ  ពុដំមនរតមឹដតជាតរឿង្សរមររបតៅនងឹ្សរីលធម៌ដដលរតូវ
តធវើតន្មោះតទ ដតកជ៏ាវធិដីម៏ានរបរិទ នភាពបផុំតកបុង្សោរយកឈបោះដដរ។ — តអរខិា តេណូតវថ

ោរដដលរបជាជនរបមូលកមាល ងំ្សតធវើរកមមភាពអហងិ្សាបានបតង្សាើតអំន្មចអរបូយិយា ង្សរតមផើម ដដលពួកតគនកឹសាម ន
មនិដល់។  ពួកតគរដមង្សដររកតៅអបកមានអំន្មច ពងឹ្សអបកនតយាបាយឱយជួយ ប ុដន ថពួកតគពុបំានរជាបថា ពួកតគអាច
រំតរចកចិ ចោរទងំ្សឡាយបាន តោយពុចំបំាចរ់តូវោរអបកដកឹន្មទំងំ្សតន្មោះត ើយ តហើយរពមទងំ្សអាចផ្ទល រ់បថូរពួកតគ
តចញបាន តោយមនិចបំាចត់របើហងិ្សានងិ្សអាវុធតទៀតផង្ស។ តៅតពលដដលពួកតគតៅតធវើបាតុកមម ពួកតគបានន្មមំកនវូអំ
ន្មចដដលធាល បដ់តតៅជាប់នងឹ្សសាទ ប័ននតយាបាយន្មន្មរបរ់ែ លនួមកជាមួយ តោយមនិដងឹ្សែ លនួ។ របជាជនអាចផ្ទល រ់បថូរ
រង្សគម នតយាបាយ តរដ ឌកចិ ចក បុង្សរបតទររបរ់ែ លនួតោយតជាគជយ័ តោយរតូវោរចនំនួគ្នប មនិដល់ ៤ភាគរយតនរបជា
ជនររបុផង្ស។ មនិដតប ុតណ្ណត ោះ  តថលខាតបង្សត់ពលតធវើយុទ នន្មោរមានករំតិទប លទ នផលតជាគជយ័អាចទទលួបានរបជា
ធបិតតយយ រោឌ ភបិាលមានគុណភាព នងិ្សរន ថភិាពកបុង្សររុកផង្សដដរ តហើយរូមផីតពលបរជយ័កគុ៏ណរមផតថនិងិ្សវបិតថិ
ទបជាង្សពួកតគចបោ់នអ់ាវុធតធវើយុទ នន្មោរហងិ្សាដដរ។ ចណុំចខាង្សតរោម តយើង្សនងឹ្សផថល់ភរថុត្ថង្សនងិ្សោរបករសាយ
អំពអីានភុាពតនបាតុកមមអហងិ្សានងិ្សតរបៀបតធៀបនងឹ្សកុបកមមហងិ្សាឱយបានត ើញជាកដ់រថង្ស។

ក. អំោចរបជជន ៣,៥ភាគរយ 

ចលន្មតវា តោយរបជាជនរីុវលិដដលតជាគជយ័ មនិដមនរតូវោរចនំនួអបកចូលរមួដល់ថាប កទ់ទួងំ្សរបតទរឬរកក់
ណ្ណថ លរបតទរតន្មោះតទ។ អបករសាវរជាវមុនគតឺលាក មា ក លីចបាក  តៅកបុង្សសាប រតដ «ជតំរ ើរតទ វតរគ្នោះ
របរ់ពួកឧទធ ម»  ធាល បប់ានអោះអាង្សថា គ្នម នរោឌ ភបិាលណ្ណអាចទប់ទល់បាននងឹ្សចនំនួ ៥ភាគ
រយតនរបជាជនររបុរបរ់ែ លនួតន្មោះតទ ដដលតលាកតៅថា វធិាន ៥ភាគរយ។ ប ុដន ថ ោររិការបរ់តលាកររី តេណូ
តវថ បានបដតិរធរមមតកិមមចរ់តនោះ តោយបានវារ់រធង្សត់ ើញថា ចនំនួតន្មោះតចិជាង្សតនោះ តរលគ ឺចលន្មរបជាជន
រតូវោររតមឹដត ៣,៥ភាគរយប ុតណ្ណត ោះ ។ ខាង្សតរោមតនោះជាបាឋកថារបរ់តលាកររីដដលបានមាន
របសារនត៍ៅឱោររពតឹថោិរណ៍កមមវធិ ី «តថដអ ចិបូតលឍើរ»  អំព ី «តជាគជយ័តនោរតវា តោយ
អហងិ្សារបរ់របជាជនរីុវលិ» បងាា ញតៅតថងទ២ី១ ដែកញ្ជដ  ឆ្ប ២ំ០១៣ មានតរចកថដីចូតតៅតនោះ៖

ពឆី្ប ១ំ៩០០ ដល់ ២០០៦ យុទ នន្មោរអហងិ្សាតៅទទួងំ្សសាកលតលាកបានរំតរចបានជយ័ជនំោះទងំ្សររុង្ស តទ វ
ដង្សតបើតរបៀបនងឹ្សកុបកមមហងិ្សា តហើយតៅមានតរចើនបន ថតទៀត។ លំហូរអហងិ្សាតនោះដថមទងំ្សបន ថតកើនត ើង្សតៅ
ត្ថមតពលតវលាផង្សដដរ។ តៅហរិបឆ្ប ចុំង្សតរោយតនោះ ោរតរ ូ របរ់របជាជនរីុវលិរងឹ្សរតិដតញឹកញាប់
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ត ើង្ស តហើយរបកបតោយរបរិទ នភាព ែរុររលោះពកុីបកមមហងិ្សាដដលោនដ់តថមថយចុោះ តហើយមនិទទលួ
បានតជាគជយ័ដថមតទៀតផង្ស។ តនោះគជឺាោរពតិ រូមផីដតឋតិតៅកបុង្សសាទ នភាពគ្នបរង្សាតផ់្ទថ ចោ់រខាល ងំ្ស ដដល
ជាកដន លង្សដដលតយើង្សដតង្សដតរពំងឹ្សទកុថា ោរតរ ូ តោយអហងិ្សា មនិអាចតៅរចួ។  គ្នម នយុទ នន្មោរណ្ណ
បរជយ័តន្មោះតទ គ្នម នរូមផីដតមួយករណីតៅតពលដដលពួកតគអាចរំតរចបានោរចូលរមួតោយរកមមនងិ្ស
បន ថបន្មធ ប់ពចីនំនួរតមឹដត ៣,៥ភាគរយតនរបជាជនររបុប ុតណ្ណត ោះ តហើយភាគតរចើនតនចលន្មទងំ្សតន្មោះ ទទលួ
បានជយ័ជនំោះតោយមានចនំនួអបកចូលរមួតចិជាង្សឆ្ង យពចីនំនួភាគរយតនោះ។ តួតលែតនោះដផេកតលើចនំនួ
តរចើនបផុំតតនអបកចួលរមួយុទ នន្មោរតោយផ្ទធ ល់ (អបកអតង្សាតោរណ៍បានរប់នងិ្សគតិជាភាគរយតធៀបនងឹ្សចនំនួ
របជាជនទងំ្សមូល) ដដលរបឈមមុែនងឹ្សភាគរីរងំ្ស កង្សកមាល ងំ្សរោឌ ភបិាល  តៅកលុំង្សតពលដដលតធវើយុទ នន្ម
ោរប ុតណ្ណត ោះ។ ដតូចបោះ វាពុដំមនជាចនំនួររបុតនអបកចូលរមួទងំ្សអរ់ត ើយ ផធុយតៅវញិគជឺាចនំនួអតបិរមាតន
របជាជនដដលបានរបលូកផ្ទធ ល់កបុង្សយុទ នន្មោរតន្មោះ តៅតពលរពតឹថោិរណ៍ត ើង្សកតំៅដល់ចណុំចកពូំល។ 

ឯយុទ នន្មោរោចត់ោយដ កណ្ណមួយដដលមានចនំនួតលើរពកីរំតិកណំត ់ ៣,៥ភាគរយតន្មោះ កគ៏ជឺា
យុទ នន្មោរអហងិ្សាដដរ។ ជាោរណ៍ពតិ យុទ នន្មោរដដលពងឹ្សតលើដតវធិអីហងិ្សាមានចនំនួជាមធយមធជំាង្សបួន
ដង្សតនយុទ នន្មោរហងិ្សាគតិជាមធយម។  ដតអវីដដលចដមលកគួរឱយចប់អារមមតន្មោះគថឺា យុទ នន្មោរអហងិ្សា
តបើកចហំទវ រឱយសាទ ប័នរបជាធបិតតយយធជំាង្សកុបកមមហងិ្សាឆ្ង យ។ របតទរដដលតធវើោរតរ ូ តោយអហងិ្សា
អាចោតប់ន ទយអរត្ថតនោរវលិរតលប់តៅរករង្ក្ងាគ មរីុវលិបាន ១៥ភាគរយដថមតទៀតផង្ស។

ត្ថមរយៈបទបងាា ញដកររង្សែ់ លតីនោះ តលាកររីបានបងាា ញរបាប់តយើង្សថា បាតុកមមអហងិ្សាមនិរតមឹដតតជាគ
ជយ័តទ ដតមានរបរិទ នភាពជាង្សកុបកមមហងិ្សាតទ វដង្ស នងិ្សរញុរបតទរដដលតរបើមតធោបាយអហងិ្សាតន្មោះតៅរករបប
របជាធបិតតយយរយៈតពលដវង្ស រពមទងំ្សបន្មធ បអរត្ថវលិតៅរករង្ក្ងាគ មរីុវលិដថមតទៀតផង្ស។ តយើង្សនងឹ្សអធបិាយ
អំពតីរឿង្សតនោះលំអិតខាង្សតរោម ដតអវីដដលតយើង្សចង្សត់ផ្ទថ តដបូំង្សគពឺលរដ ឌចរំោុះដតចនំនួ ៣,៥ភាគរយតនរបជាជនររបុ
ប ុតណ្ណត ោះអាចរតំោោះរបតទររបរ់ពួកតគពរីបបផ្ទថ ចោ់របានតហើយ។ គ្នម នរោឌ ភបិាលណ្ណមួយអាចទប់ទល់នងឹ្សចនំនួ
៣,៥ភាគរយតនរបជាជនររបុរបរ់ែ លនួឯង្សតោយមនិរំរបត្ថមតរំវូោររបរ់បាតុកមមតន្មោះតទ។ ចនំនួតនោះពតិជាតចិ
ខាល ងំ្សណ្ណរ់ មនិរមទនំង្សថា រដ ឌទនត់ែាយដល់មលងឹ្សត ើយ។ ដតតនោះជាោរពតិ តហើយអាចតៅរចួយា ង្សរបាកដ តររោះ
ររតូវរបរ់រដ ឌតៅទតីនោះមនិដមនជារដ ឌដតទឯណ្ណតទ ដតគជឺារបជាជនែ លនួឯង្សដដលជាអបកផថល់ទនំកុបរំងុ្សផគតផ់ គង្សរ់ម
ដបបយា ង្សដល់រដ ឌ។ តលាកររី តេណូតវថ នងិ្ស រធីហវនឹ បានរបមូលទនិ បនយ័នងិ្សវារ់រធង្សប់រមិាណតនអបកចូលរមួ
បាតុកមមរហូតដល់តៅ ២៥៩ករណី កបុង្សចតំណ្ណម ៣២៣ករណី តរលគ ឺ ២៥៩ករណីដដលអបករសាវរជាវបានអតង្សាត
ោរណ៍នងិ្សរបមូលទនិ បនយ័បានចារ់លារ់គួរឱយតជឿទកុចតិ ថបានអំពរីមាជកិភាពតនចលន្ម ដដលកបុង្សតន្មោះ ៨០
ករណីជាយុទ នន្មោរអហងិ្សា នងិ្ស ១៧៩ករណីជាយុទ នន្មោរហងិ្សា។ គួរកតរ់មាគ ល់ផង្សដដរថា យុទ នន្មោរដដលអាច
មានចនំនួអបកចូលរមួតកើនត ើង្សដល់ករំតិបរមិាណ ៣,៥ភាគរយ ឬតលើរពចីនំនួតនោះមានដតបាតុកមមអហងិ្សាដត
ប ុតណ្ណត ោះ  រឯីកុបកមមហងិ្សាអាចតៅដល់អរ់ធរំតមឹចនំនួ ១,៩ភាគរយប ុតណ្ណត ោះ តហើយជាករណីករំតទៀតផង្ស។ អំពី
បរមិាណតនោះ រូមបញ្ជជ កប់ន ថចិថា ចនំនួតនអបកចូលរមួពុអំាចន្មតំៅរកជយ័ជនំោះតោយរវ័យរបវតថតិន្មោះតទ  ដតគុណ



ភាព តរលគភឺាពចរំោុះតនបាតុករដដលមកពរីគប់ររទប់រង្សគមកម៏ានសារៈរំខានត់រមើគ្នប នងឹ្សបរមិាណដដរ។ ភាពចរំោុះ
ររទប់រង្សគមតន្មោះមានដចូជា តភទ អាយុ វណតៈរង្សគម ោរងារ ឋានៈ ទរីកុង្សជនបទ ជាតសិារន ៍មតន្មគមវជិាជ  នងិ្ស
គណបកសនតយាបាយ។  ភាពចរំោុះតនអបកចូលរមួមានសារៈរំខានព់តិររមួយដដលតគមនិគួរតមើលរលំង្សគថឺាវាអាច
តណំ្ណង្សរបជាជនទងំ្សមូលនងិ្សោនដ់តមានលកខណៈរបជាធបិតតយយ តទោះបចីលន្មតន្មោះបរជយ័កប៏ងាា ញថា របជាជន
បានរបលូកកបុង្សវរ័ិយរង្សគមរីុវលិ ចូលរមួទមទរដតំណ្ណោះរសាយបញ្ជា រង្សគម នតយាបាយ តរដ ឌកចិ ច របរ់ពួកតគ
ដដរ តរលគ ឺ បាតុកមមអហងិ្សារបរ់របជាជនរីុវលិគជឺាោរតបាោះតឆ្ប តតោយគ្នម នរន លកឹតឆ្ប ត ឋតិតៅតរៅសាទ ប័ន
នតយាបាយ តធវើត ើង្សត្ថមរយៈចលន្មរង្សគម។ កបុង្សសាប រតដ «តធវើឱយរបជាធបិតតយយតដ ើរ» 
តលាក រ  បូតឺ ផ្ទតត់នម អបកវទិោសាង្ក្រថនតយាបាយជាតអិាតមរោិងំ្សដឈ៏ាល រតវមាប កប់ានអោះអាង្សថា
របជាជនរីុវលិោនដ់តតរចើនរមួចដំណកកបុង្សរកមមភាពរង្សគម ដចូជា ផថុគំ្នប តធវើបាតុកមមអហងិ្សា របលូកតោយផ្ទធ ល់ឬ
មនិផ្ទធ ល់កបុង្សវរ័ិយនតយាបាយ តធវើោរងាររង្សគម។ល។ រង្សគមតន្មោះោនដ់តរបជាធបិតតយយ តររោះរោឌ ភបិាលនងឹ្ស
ពរង្សងឹ្សទនំលួែរុរតូវនងិ្សភាពតេលើយតបរបរ់ែ លនួតៅោនរ់បជាជន តហើយរបជាជនែ លនួឯង្សតទៀតតសាតកោ៏នដ់តយល់
ដងឹ្សពបីញ្ជា រង្សគម ដតំណើ រោរនតយាបាយនងិ្សតតមលតនចូលរមួរបរ់ែ លនួផង្សដដរ។ គុណតតមលតនបណ្ណថ ញទនំ្មកទ់នំង្សតន្មោះ
នងឹ្សរឱយត ើញចារ់ជាង្សតនោះ តៅតពលតបាោះតឆ្ប ត ពួកតគអាចយកបទពតិសាធតនោរចូលរមួទងំ្សតន្មោះតធវើជាមូល
ោឌ នកបុង្សោររំតរចចតិ ថបាន។ តរៅពកីត្ថថ ោរចូលរមួដច៏បំាចត់នោះ តៅមានកត្ថថ ភាពរោញនតនៀលតនយុទ នន្មោរ តរល
គោឺររ ូ រទអំតធ់ មតរ់បរ់រមាជកិទប់ទល់នងឹ្សោរបង្ក្ងាា ប កលយុទ នតធវើបាតុកមម ោរតបាោះបង្សភ់ារកចិ ចរបរ់កង្សរន ថរុិែ
ប ូលីរ នងិ្សកត្ថថ ជាតរចើនតទៀត ដដលតយើង្សនងឹ្សបរយិាយលំអិតតៅចណុំចខាង្សតរោម។ អំពវីធិាន ៣,៥ភាគរយ តយើង្សក៏
ពុដំមនកណំតថ់ា របជាជនគួរចូលរមួបង្ក្ង្សគប់រតមឹដតចនំនួ ៣,៥ភាគរយតន្មោះដដរ។ ោរចូលរមួោនដ់តតរចើន តធវើឱយ
យុទ នន្មោរតន្មោះោនដ់តមានអំន្មចនងិ្សឥទ នពិល បតង្សាើនតលផឿនតជាគជយ័ នងឹ្សរតិដតជាកមាល ងំ្សរបជាធបិតតយយពតិរបាកដ។ 
ចនំនួអបកចូលរមួអតបិរមាដដលធាល ប់មានតៅកបុង្សកណំតរ់ត្ថយុទ នន្មោរអហងិ្សាគមឺានរហូតដល់ ១០ភាគរយតនរបជា
ជនទងំ្សមូល គជឺាចនំនួតរចើនបផុំត ជាករណីបដវិតថនត៍ោយរបជាជនអ រី  ង្សជ់ាតរចើនររទប ់ដដលតគនយិមសាគ ល់ថា «
បដវិតថនឥ៍សាល ម» តៅចតន្មល ោះឆ្ប ១ំ៩៧៧ ដល់ឆ្ប ១ំ៩៧៩។ ជាមធយម យុទ នន្មោរអហងិ្សាមានទហំតំលើរព ី ២០០០០០
រមាជកិ ដដលកបុង្សតន្មោះមានរមាជកិរកមម ១៥០០០០ន្មកត់ៅតហើយ តរលគពួឺកតគរកមមជាង្សរមាជកិកបុង្សយុទ នន្ម
ោរហងិ្សា គតិជាមធយម។

មានយន ថោរមួយចនំនួដដលចបំាចក់បុង្សោររំតរចបានតជាគជយ័ ដដលចនំនួអបកចូលរមួបានរមួចដំណក ដចូ
ជា៖ រមតទភាពកបុង្សោរឆ្បត់រោកឈរត ើង្សវញិតរោយតពលមានោររខំានតោយោរបង្ក្ងាា ប, លទ នភាពកបុង្សោរ
បតង្សាើតកលយុទ នថមីៗ , ពរង្សកីោរអុក ុករបបដកឹន្មតំោយរបជាជនរីុវលិ ន្មឱំយរបបតន្មោះពបិាកនងិ្សចណំ្ណយតថល
តរចើនបង្សជូ់នកង្សរន ថរុិែកបុង្សោររកានងិ្សសាថ រសាទ នភាពតដ ើមវញិ, តធវើឱយអបកដដលធាល បដ់តគ្នរំទនងិ្សតសាម ោះរតង្សន់ងឹ្សរបប
ដកឹន្ម ំ ដចូជាតយាធា ប ូលីរនងិ្សកង្សកមាល ងំ្សរន ថរុិែជាអាទ ិ តររតគ្នលជហំរបថូរតៅគ្នរំទរបជាជនវញិ។ តយាលត្ថម
យនថោរទងំ្សតនោះ ោរគ្នរំទផ្ទធ ល់នងិ្សចូលរមួមានោរចបំាចណ់្ណរ់កបុង្សោរកណំតល់ទ នផលរបរ់យុទ នន្មោរ មនិថា
ហងិ្សានងិ្សអហងិ្សាតន្មោះតទ តររោះចនំនួតន្មោះមនិដមនរតមឹដតជារបភពតនពលកមម ធនធានគ្នរំទចលន្ម នងិ្សរបជារបយិ
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ភាពតន្មោះតទ ដតកជ៏ាអំន្មចកបុង្សោរបតង្សាើតរចន្មរមពន នរទង្សរ់ទយធ ំ តរោយតពលចលន្មតន្មោះទទលួបានតជាគជយ័ផង្ស
ដដរ។ ដចូបានរជាបរចួមកតហើយ  កុបកមមហងិ្សាមានរបាងំ្សបួនដដលោតប់ន ទយបរមិាណអបកចូលរមួ មនិអាចតណំ្ណង្ស
របតយាជនរ៍បជាជនរីុវលិទតួៅបាន តន្មោះគរឺបាងំ្សផលូវោយ, រីលធម៌, ពតម៌ាននងិ្សោរតបថជាញ ចតិ ថ។ ឧបរគគទងំ្សបួនតនោះ
តធវើឱយភាពរោញនតនៀលតនចលន្មថយចុោះ ែ វោះពតម៌ានទកទ់ង្សគ្នប  មនិដងឹ្សអបកណ្ណជាអបកតៅពតីរោយែ បង្សយុទ នន្មោរ 
ែ វោះភាពតចបរបតដិ ឌខាង្សកលយុទ ន តហើយកលយុទ នតន្មោះតទៀតតសាតកវ៏ាយចរំបជាជនរីុវលិរលូតរតង្សជ់ាជាង្សរបភពអំន្មច
នងិ្សររររថមភគ្នរំទរបបដកឹន្ម ំមាននយ័ថាចលន្មតន្មោះមនិដមនបផំ្ទល ញរបបផ្ទថ ចោ់រ តហើយកម៏និដមនរតំោោះរបជាជន
ដដរ ដតគរឺលំាយរមទិ នផលខាង្សរមាភ រៈរបរ់របបចរ់នងិ្សរមាល ប់តោយទងំ្សរបជាពលរដ ឌ រពមទងំ្សបង្សាផលអារកក់
ដល់រង្សគម នតយាបាយ តរដ ឌកចិ ចយា ង្សដណំំ។ របជាជនករ៏ង្សតរគ្នោះ រដ ឌករ៏ង្សតរគ្នោះ ដតូចបោះតគមនិអាចរពំងឹ្សថាកង្សកមាល ងំ្ស
រន ថរុិែ តយាធា នងិ្សប ូលីរទងំ្សអរ់តន្មោះ ដបរមកគ្នរំទចលន្មបផំ្ទល ញមួយដដលមានកមាល ងំ្សតចិជាង្សរបបដកឹន្ម ំ
ណ្ណរ់។ ផធុយតៅវញិ យុទ នន្មោរអហងិ្សាមានលកខណៈរបជាធបិតតយយនងិ្សតររភីាព តមដកឹន្មចំលន្មពុអំាចយកបា
តុករតធវើជាកមមរិទ នផិ្ទធ ល់ែ លនួ អំន្មចរបមូលផថុតំលើតមដកឹន្មមំានករំតិទប របាងំ្សររងំ្សអបកចូលរមួតចិណ្ណរ់ ដតូចបោះវា
ទនំង្សតៅរកោរតណំ្ណង្សផលរបតយាជនរ៍បជាជនជាង្សកុបកមមហងិ្សា។ តហតុដដលយុទ នន្មោរអហងិ្សាគ្នម នរបោប់
តោយអាវុធតនោះអាចមានចនំនួអបកចូលរមួតរចើនជាង្សយុទ នន្មោរហងិ្សា តររោះរន្មងំ្សទងំ្សបួនដដលោងំ្សអបកចូលរមួមាន
ករំតិទប ដដលតយើង្សរូមតរមង្សត់ៅរកចណុំចតនោះតៅខាង្សតរោម។

ខ. របជធបិហតយយននការចូលរួម 
ឬកំរតិទាបននរបាងំឃងំអនកចូលរួម 

របាងំ្សទងំ្សបួនដដលត្ថមលង្សកុបកមមហងិ្សា រំរប់បាតុកមមអហងិ្សាវញិ តគគ្នម នភាពលំបាកតសាោះត ើយកបុង្សជនំោះ
ឧបរគគទងំ្សតន្មោះ។ តបើពនិតិយអំពយុីទ នន្មោរធំៗ ដដលដកនបានអបកចូលរមួតរចើនរន នកឹរន្មន ប់ចនំនួ២៥ករណីវញិ តគ
រតង្សាតថាត ើញ ២០ករណីតៅតហើយជាយុទ នន្មោរអហងិ្សា តហើយមានដត ៥ករណីប ុតណ្ណត ោះជាយុទ នន្មោរហងិ្សា។ ោរ
របមូលផថុគំ្នប តធវើបាតុកមមតោយអហងិ្សា តោយរគ្ននដ់តតដ ើរដដង្សា អង្សគុយឬឈរមួយកដន លង្ស ដររកតវា  មនិតៅតធវើោរងារ 
បតិផលូវ តឡាមរតទ់តី្ថងំ្សណ្ណមួយ តលង្សដលផង្សកដំបលង្សរងួ តឌរឺបបដកឹន្ម ំ តគមនិចបំាចរ់តូវោរបាតុករដដល
របកបតោយកមាល ងំ្សពលំមាមួំន ោយរមពន នជាកឡីាកររបោល់អវីត ើយ។ នរណ្ណកត៏ោយ តទោះររីរបុរ ចរ់តកមង្ស 
ពោិរ មានឋានៈរង្សគមអវី កត៏ចោះនងិ្សអាចជទំរ់តោយអហងិ្សាដចូៗគ្នប ។ តគអាចបដតិរធអំពភីាពលំបាកខាង្សទនំ្មក់
ទនំង្ស តោយឈរតលើបញ្ជា កង្សវោះពតម៌ាន ដតតគកម៏ានវធិផីសពវផាយយា ង្សរំបូរដបបតោយសារោររកីចតំរ ើនតនបតចចក
វទិោដដរ។ ចលន្មរបជាជនរីុវលិទមទរោររមាង តត់ចិបផុំត តគអាចរបោរអំពចីលន្មតោយតររនីងិ្សតបើកចហំ 
ចដំណករបបដកឹន្មកំត៏ៅអាចមានចតន្មល ោះែ លោះដដរកបុង្សោររតិតផិតសារពតម៌ានរមាង តឬ់សាទ ប័នពតម៌ានឯករជយតរៅរោឌ
ភបិាលមួយចនំនួតូចដដរ។ ចលន្មរបរពតឹ ថតៅដចូតមថច មានដតំណើ រោរដល់ណ្ណ មានចនំនួអបកចូលរមួប ុន្មម ន ចបត់ផថើម
តៅតពលណ្ណ មានកមមវធិអីវីែ លោះ របជាជនពុរូំវមានោរលំបាកតដ ើមផីដងឹ្សពដីណឹំង្សទងំ្សតនោះត ើយ រូមផីដតឋតិកបុង្ស
រម័យបតចចកវទិោពតម៌ានមនិទនលូ់តលារ់ខាល ងំ្សកត៏ោយ ដចូរម័យគន នជីាតដ ើម។ តគអាចតធវើែតិ ថបណតដចកចយែលីៗ



កបុង្សករណីរដ ឌបតិរបពន័ នទនំ្មកទ់នំង្ស ពលរដ ឌអាចតៅតមើលតោយផ្ទធ ល់ ចូលរមួឬមនិចង្សរ់មួ មានតររភីាពរំតរច។ រតង្ស់
តរឿង្សរីលធម៌ ចលន្មអហងិ្សាមនិបានតរំវូឱយបាតុករបង្សារបួរសាប មឬរមាល ប់នរណ្ណមាប កត់ ើយ តទោះបតីគតន្មោះឈរ
ខាង្សរោឌ ភបិាលកត៏ោយ ផធុយតៅវញិវនិយ័ចលន្មដបរជាហមរបាមោចហ់តនវូអំតពើហងិ្សាទងំ្សឡាយ ដដលរតមឹរតូវ
ទងំ្សកបុង្សរកតឹយរកមចាប់ មនរុសធម៌ នងិ្សរីលធម៌រង្សគម។ អំពោីរតបថជាញ ចូលរមួចលន្មវញិ បាតុកមមអហងិ្សា មាន
លកខណៈតបើកចហំទវ រទងំ្សតចញទងំ្សចូលតៅរគប់ទរិទ ី រគប់បកសរមពន ន នងិ្សមានភាពអន្មមកិតោយមនិចបំាចរ់ក់
កាំង្សមុែ។  បាតុករចង្សចូ់លកចូ៏ល ចង្សត់ចញកត៏ចញ កបុង្សតពលណ្ណមួយកប៏ានរូមផីដតកបុង្សកលុំង្សតពលដតំណើ រោរ
ចលន្ម។ តគមនិរតូវោរឱយរផថបញ្ជជ កស់ាវ មភីកថ ិ ផ ថន្មធ តទរ តធវើទរណុកមមអវីតន្មោះតទ តៅតពលបាតុករចកតចញពី
ចលន្មឬឈបចូ់លរមួបន ថតទៀត។ ពួកតគតៅអាចបន ថររ់តៅត្ថមជវីភាពធមមត្ថ ជាមួយរកុមរគួសារ ញាតរិន្មថ ន 
មរិតភកថដិដដល មនិចបំាចរ់តត់គចែ លនួ តៅរកកដន លង្សរមាង តអ់វីតទ តទោះបមីានករណីត្ថមចប់កក៏រំនងិ្សពបិាកតធវើដដរ
តោយសារភាពអន្មមកិតនចនំនួបាតុករតរចើន។ ទងំ្សអរ់តនោះ មាននយ័ថា បាតុកមមអហងិ្សាពុដំមនជាកមមរិទ នរិបរ់
នរណ្ណមាប កត់ ើយ តទោះបអីបកតន្មោះជាតមដកឹន្មចំលន្មកត៏ោយ ែរុពកុីបកមមហងិ្សាដដលតមចលន្មមានរិទ នផិ្ទថ ចមុ់ែ
បញ្ជជ កុបករឱយអនវុតថត្ថមោចខ់ាត។ មនិដចូោរតចទរបោនត់ន្មោះតទដដលថា ចលន្មតនោះ ចលន្មតន្មោះតកើតមកពតីម
របរ់ពួកតគដកឹន្មបំ ុតណ្ណត ោះ ដដលរមថតីនោះតរចើនតចញពមីាតរ់ោឌ ភបិាល។ ពតិដមនដតមានករណីទញិជួលបាតុករឱយ
មកតធវើបាតុកមមកត៏ោយ ចលន្មរបជាជនដដលរបឆ្ងំ្សនងឹ្សរបបផ្ទថ ចោ់រមនិអាចទញិដរូដចូកុបកមមហងិ្សាត ើយ តររោះ
របជាជនអាចចកតចញឈប់គ្នរំទរគប់តពល តៅតពលតមដកឹន្មតំធវើអវីមួយតផថរផ្ទថ រ មនិបតំរ ើរបតយាជនច៍លន្ម។

គ. ហជគជយយនងិបរាជយយរបសប់ាតុកមមអេងិា 

ោររិការបរ់តលាកររីទងំ្សពរីន្មកដ់ដដល បានពន លោះតចញនវូោរពតិដគួ៏រឱយភាញ កត់ផេើលអំពតីជាគជយ័តនបាតុកមម
អហងិ្សានងិ្សបរជយ័តនកុបកមមហងិ្សា។ បាតុកមមអហងិ្សាដដលដផេកតលើរបជាជនរីុវលិមានអរត្ថរង្សឃឹមតជាគជយ័
រហូតដល់តៅ ៥៣ភាគរយឯតណ្ណោះ តរលគមឺានកមាល ងំ្សខាល ងំ្សជាង្សតទ វដង្ស តបើតរបៀបនងឹ្សកុបកមមហងិ្សារគប់ករណីទងំ្សអរ់
ដដលមានរង្សឃឹមតជាគជយ័ដត ២៦ភាគរយតទ។ ចតំរោះយុទ នន្មោរធំៗ ចនំនួ ២៥ករណីវញិ កបុង្សចតំណ្ណម ២០បាតុកមម 
មាន ១៤ករណីតៅតហើយតជាគជយ័ តរលគមឺានអរត្ថតជាគជយ័ ៧០ភាគរយ ផធុយតៅវញិ ៥ករណី មានដតកុបកមម ២ 
ប ុតណ្ណត ោះតជាគជយ័ តរលគអឺរត្ថតជាគជយ័ដត ៤០ភាគរយតទ។ តនោះរបញ្ជជ កថ់ា រូមផីដតកបុង្សករណីយុទ នន្មោរធំៗ  ក៏
ចលន្មអហងិ្សាតៅមានតរបៀបជាង្សចលន្មហងិ្សាដដដល។

អវីដដលរតិដតចដមលកតន្មោះគថឺា រូមផីដតតពលបាតុកមមអហងិ្សាបរជយ័កត៏ោយ កម៏ានគុណរមផតថនិងិ្សមាន
ផលប ោះរល់អវជិ ជមានតចិជាង្សកុបកមមហងិ្សាឆ្ង យណ្ណរ់។  របតទរដដលរតមឹដតតកើតមានយុទ នន្មោរអហងិ្សាជា
មធយមមានឱោរ ៣៥ភាគរយ ោល យជារបតទររបជាធបិតតយយ ៥ឆ្ប  ំ បន្មធ ប់ទនំ្មរ់បានបញ្ចប់។ រកតលកមកតមើល 
យុទ នន្មោរហងិ្សាវញិ មានឱោរតចិជាង្ស ៤ភាគរយតៅតទៀត ដដលរបជាធបិតតយយអាចរតូវបានោកប់ញ្ចូ លតោយ
តជាគជយ័បាន។ តៅតពលចលន្មអហងិ្សារតូវបានររងំ្សពរំីណ្ណកអ់ាជាញ ធរនងិ្សបងាេ កត់ោយោរបង្ក្ងាា បរបរ់កង្ស
កមាល ងំ្សរន ថរុិែ របជាជនទងំ្សអបកចូលរមួនងិ្សអបកឈលបតមើលបាតុកមមកបុង្សរង្សគមទងំ្សមូល នងឹ្សរេប់តែ ពើមរបបដកឹន្ម ំតទោះ 
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ចលន្មតន្មោះតជាគជយ័ឬបរជយ័  តររោះដតោរបង្ក្ងាា បែរុចាប់តលើបាតុករដដលជារបជាជនរីុវលិគ្នម នរបោប់អាវុធ 
របបតន្មោះរតិដតគ្នម នរង្សឃឹមសាថ ររបជារបយិភាពត ើង្សវញិបានតទៀតដដរ។ តរោយយុទ នន្មោរអហងិ្សាបរជយ័ តទោះ
មានោរត្ថមចប់ែ លនួបាតុករកម៏ានចនំនួតចិរថួ ចតរថើង្សតបើតធៀបនងឹ្សកុបកមមហងិ្សា តហើយតទោះមានទរណុកមមកម៏និដល់
ថាប កស់ាល ប់ដដរ។ កុបកមមហងិ្សាវញិ តរោយតពលបរជយ័ រកុមអាជាញ ធរនងឹ្សត្ថមរបមាញ់  តពលចប់បានគរឺមាល ប់ឬតធវើ
ទរណុកមមតោយគ្នម នេលង្សោតោ់រោតត់ទរពតុីលារោរអវីតន្មោះតទ តររោះពួកតគចតទ់កុថាជាអបកគរំមកដំហង្សដល់អំ
ន្មចរបរ់ពួកតគផង្ស របជាជនកខ៏ាល ចជាប់ទកទ់ង្សផង្សដដរ។ រំរប់ករណីរបតទររបជាធបិតតយយរសាប់តៅតហើយវញិ 
រដ ឌយកឈបោះយុទ នន្មោរអហងិ្សាតហើយ ៩៨ភាគរយតៅដតរបជាធបិតតយយដដដល ប ុដន ថរបតទររបជាធបិតតយយដដល
យកឈបោះយុទ នន្មោរហងិ្សាវញិ ៧០ភាគរយប ុតណ្ណត ោះ ដដលតៅដតរការបជាធបិតតយយបាន។
 យុទ នន្មោរអហងិ្សា តទោះចញ់ឬឈបោះ រុទ នមានបតង្សាើនផលវជិ ជមាននងិ្សភាពតេលើយតបរបរ់រោឌ ភបិាលចតំរោះ
របជាជន តរលគតឺៅដតផថល់គុណរបតយាជនរំ៍រប់របជាធបិតតយយ ដតយុទ នន្មោរហងិ្សាវញិ មនិរតមឹដតជួយសាថ រ
របជាធបិតតយយពុបំានតន្មោះតទ ដតតធវើរបជាធបិតតយយតដ ើរថយតរោយតទៀត។

ឃ. ភាពគម នលកខខណឌននបាតុកមមអេងិា

តបើមនរុសមាប ក់ៗ នងិ្សរកុមមនរុសតូចៗមនិមានតររភីាពតធវើរកមមភាពឱយតចញជាលទនផលតៅកបុង្សរបវតថសិាង្ក្រថតទ 
ទន ធមឹនងឹ្សគ្នប តន្មោះ កម៏និមានភាពរមតហតុផលរគប់រគ្ននក់បុង្សោរត ើញលទ នផលទងំ្សតន្មោះដដរ។

 — ឆ្លរ៍ រ យ តម ៀលរ៍

តៅតពលដដលចលន្មរបជាជនអហងិ្សាតជាគជយ័មថង្សៗ តគដតង្សដតមានមន ធលិរង្សស័យនងិ្សតលើកតហតុផលលកខែណឍ ឬ
រចន្មរមពន នន្មន្ម (កត្ថថ ខាង្សតរៅ) មកបដតិរធពរីបរិទ នភាពតនោរតោោះរសាយទនំ្មរ់តោយវធិអីហងិ្សាជានចិច។ តគ
ដតង្សតរលថា បាតុកមមអហងិ្សាមានរបរិទ នភាពតៅត្ថមដតោលៈតទរៈដដលចលន្មតលចត ើង្ស តជាគជយ័ដតតពល
តគ្នលតៅតនចលន្មរតមឹដតតោោះរសាយបញ្ជា តូចៗ (ឧ. ចលន្មដកឹន្មតំោយ  ីង្ស របឆ្ងំ្សោរតរ ើរតអើង្សជាតសិារន)៍ 
ទទលួជយ័ជនំោះអាររ័យត្ថមរបតទរ របប តបំនភូ់មសិាង្ក្រថ វបផធម៌ មានរមាព ធអន ថរជាតឬិមានជនំយួបរតទរ
ប ុតណ្ណត ោះ។ តបើរបឈមនងឹ្សររតូវខាល ងំ្ស រដ ឌោនរ់បបឯកបកសអាជាញ ធរនយិម គូបដបិកសមានអំន្មចជោិះ
ជានប់ង្ក្ងាា បតោយតររ ី  ដចូជាោលពតីៅរបបណ្ណរីុតនរបតទរអាលលឺម ង្ស,់ បាតុកមមអហងិ្សា
នងឹ្សបរជយ័ជាកជ់ាពុខំាន។ ផធុយពោីរយល់ត ើញតនោះ ោររិការបរ់តលាកររី តេណូតវថនងិ្សតលាកររី រធីហវនឹ ពុំ
បានរកត ើញដចូរមមតកិមមខាង្សតលើតនោះត ើយ។ ឱយជាកល់ាកជ់ាង្សតនោះ តទោះបរីបតទរតន្មោះោនរ់បបរបជាធបិតតយយ
ឬផ្ទថ ចោ់រ, ររតូវរបរ់ចលន្មតន្មោះទនត់ែាយឬខាល ងំ្ស, មានចរតិរំរោុះរំរលួឬគ្នបរង្សាត,់ របតទរតន្មោះមានវបផធម៌
គ្នរំតលើតររភីាពឬអត,់ របជាជនមានករំតិអកខរកមមទបឬែ ពរ់, មានរមាព ធអន ថរជាតឬិគ្នម ន, មានបរតទរគ្នរំទឬ
អត ់កត្ថថ លកខែណឍ ខាង្សតរៅទងំ្សអរ់តនោះមនិអាចកណំតព់តីជាគជយ័នងិ្សបរជយ័តនចលន្មត ើយ រគ្ននដ់តជោះឥទ នពិល
តលើចលន្មតចិឬតរចើនប ុតណ្ណត ោះ ដតអវីដដលរំខានគ់កឺត្ថថ ខាង្សកបុង្សចលន្មតៅវញិតទ។ បាតុកមមអហងិ្សាមានលកខណៈ



រកមម អាររ័យតលើរបធានអបកតធវើអំតពើ តរលគរឺបជាជនជាអបកតធវើរកមមភាព ជាមាច រ់វារន្មែ លនួឯង្ស មានលកខណៈ
សាកល មានរបរិទ នភាពរគបទ់កីដន លង្ស របប តបំន ់របតទរ ភូមសិាង្ក្រថ វបផធម៌ ឯកុបកមមហងិ្សាវញិកង៏ាយបរជយ័ 
តបើឈបោះបានរបបផ្ទថ ចោ់រថមជីាជាង្សរបជាធបិតតយយ ន្មរំបតទរតៅរកោរតលចត ើង្សវញិតនរង្ក្ងាគ មរីុវលិ នងិ្សបតង្សាើត
បានរោឌ ភបិាលពូដកដតខាង្សចាំង្សទងំ្សជាមួយបរទរនងិ្សរបជាជនឯង្ស ដតគ្នម នគុណភាពកបុង្សោររគប់រគង្សដកឹន្ម ំ
របតទរជាតតិ ើយ។  របឈមមុែនងឹ្សរបជាជនែ លនួឯង្ស រដ ឌគជឺាភាគទីនត់ែាយបផុំត មនិដមនរបជាជនតន្មោះតទ តទោះរដ ឌ
តន្មោះមានរតបៀបដកឹន្មដំចូតមថចកត៏ោយ តររោះរបជាជនទងំ្សមូលជាររររថមភគ្នរំទចបំង្សរបរ់រដ ឌ។ តគអាចយល់នងិ្ស
បករសាយបានតោយមនិចួបរបទោះោរពបិាកតន្មោះតទ តបើតគយល់បានចារ់ពដីតំណើ រោរតរដ ឌកចិ ចនងិ្សនតយាបាយតន
រដ ឌឬរបភពអំន្មចរដ ឌ គថឺារបភពអំន្មចរដ ឌតរធើរដត ១០០ភាគរយបានមករបជាជនរបរ់ែ លនួ (តលើកដលង្សដតមានរដ ឌ
បរតទរផគតផ់ គង្ស)់។  រគប់រដ ឌទងំ្សអរ់រុទ នដតដតូចបោះ តទោះតៅទណី្ណ របតទរណ្ណ វបផធម៌អារយធម៌ណ្ណកត៏ោយ របភពអំ
ន្មចរដ ឌ គ្នម នទនំ្មកទ់នំង្សនងឹ្សកត្ថថ ខាង្សតរៅត ើយ តទោះរដ ឌរមពន នមរិតតចិឬតរចើនបានចូលរមួរទង្សរ់ទរដ ឌតន្មោះកត៏ោយ។ 
តហតុដដលកត្ថថ ខាង្សតរៅឬរចន្មរមពន នរគ្ននដ់តមានឥទ នពិលតលើោរតលចត ើង្សតនចលន្មរបជាជន ដតមនិអាចកណំត់
ពទីនិ បផលតជាគជយ័របរ់ចលន្មបាន ពតីររោះ ចលន្មរង្សគមរបរ់របជាជនរីុវលិមានទហំធំនំងិ្សភាពចរំោុះតរចើន
ររទប់រង្សគមដដលជាចនំនួមួយរគប់រគ្ននក់បុង្សដកដរប នងិ្សបតង្សាើតរចន្មរមពន នឬគរំរូង្សគមថមមួីយបាន ដតូចបោះតទោះកត្ថថ
រចន្មរមពន នបានរមួចដំណកមួយចនំនួតៅកបុង្សោរតលចត ើង្សតនចលន្មរង្សគមកត៏ោយ ករ៏បជាជនកបុង្សឋានៈជារបធាន
តររ ី ជាអបកចបត់ផថើមយុទ នន្មោរ អាចដកដរបែ លនួឯង្សនងិ្សបរសិាទ នរង្សគមរបរ់ែ លនួបានដដរ ឯរចន្មរមពន ន
រង្សគមអាចរគ្ននដ់តជាកត្ថថ ជរំញុរូនរបូរង្សចលន្មប ុតណ្ណត ោះ តៅឬមនិតៅមុែ អាររ័យតលើរបជាជនជាអបករំតរច។  

ជារំតយាគ តគពុអំាចកណំតព់ជីយ័ជនំោះនងិ្សបរជយ័តនចលន្មអហងិ្សាតោយដផេកតលើកត្ថថ លកខែណឍ ខាង្ស
តរៅឬរចន្មរមពន នតន្មោះត ើយ តគអាចរតមឹថាវាមានឥទ នពិលតចិឬតរចើនប ុតណ្ណត ោះ។ កត្ថថ លកខែណឍ អាចរតមឹដតបង្សា
ឧបរគគឬោរលំបាកន្មន្មកបុង្សោរតកៀង្សគរអបកចូលរមួយុទ នន្មោរប ុតណ្ណត ោះ មនិដមនអាចកណំតទ់រសនទ៍យជាមុនថា 
ចលន្មតន្មោះតជាគជយ័ឬបរជយ័ត ើយ។

ង. មរណភាពទាក់ទងនឹងទំោសហ់ោយអេងិា 

ដចូបានរជាបរសាប់តហើយ អរត្ថមរណភាពដដលបង្សាតោយោរប ោះទង្សគចិរវាង្សយុទ នន្មោរហងិ្សានងិ្សរោឌ ភបិាល មាន
ចនំនួពែី ធង្សរ់យដល់តៅរបមុ់នឺឯតណ្ណោះ។ ផធុយតៅវញិ យុទ នន្មោរអហងិ្សាមនិបានបង្សារបួរជាទងំ្សនច់នំនួតរចើនតទ 
យា ង្សតហចណ្ណរ់ មានដតមាខ ង្សប ុតណ្ណត ោះរង្សតរគ្នោះខាល ងំ្ស មនិដមនទងំ្សរង្សខាង្សត ើយ។ ចលន្មអហងិ្សាពតិជាធាល បម់ាន
ករណីរង្សតរគ្នោះ តោយមានចនំនួអបកសាល ប់ពរីបរ់យដល់របរ់ន ់ ដចូមានករណីចលន្មរបជាធបិតតយយរបរ់រកុម
នរិសិតរបឆ្ងំ្សនងឹ្សរោឌ ភបិាលកុមមុយនរិថចនិ តៅឆ្ប ១ំ៩៨៩ ប ុដន ថតន្មោះជាករណីករំប ុតណ្ណត ោះ គតិជាទតួៅតៅដតតចិ។ 
តទោះអរត្ថមរណៈតពលប ោះទង្សគចិគ្នប រវាង្សកង្សរន ថរុិែនងិ្សរកុមបាតុករអហងិ្សាមានចនំនួតរចើនប ុណ្ណត  កម៏និហុចលទ នផល
អាតណ្ណចអាធមមដចូោរសាល បត់ៅកបុង្សកុបកមមហងិ្សាដដរ។ បាតុករអហងិ្សាដដលរតូវបានចបែ់ លនួ រគ្ននដ់តរតូវជាប់គុក
យូរឬឆ្បប់ ុតណ្ណត ោះ ករំដល់ថាប កស់ាល ប់ណ្ណរ់ អរ់បផុំតរតមឹតធវើទរណុកមមករំតិធងន។់ ោររកាវនិយ័នងិ្សកលយុទ ន
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អហងិ្សា ដចូជាោរបដំបកគ្នប តពលមានោរបង្ក្ងាា ប, ោរឋតិតៅឱយឆ្ង យពកីដន លង្សមានហនភិយ័ែ ពរ់, បាតុកមមត្ថមផធោះ
ឬកូដកមមមនិតៅតធវើោរតោយរំង្សតំៅផធោះ អាចោតប់ន ទយោររបទរូសារ យរវាង្សភាគទីងំ្សពរីបាន តធវើឱយអរត្ថ
មនរុសសាល ប់តោយសារោរប ោះទង្សគចិមានករំតិទប។ មោ ង្ស រដ ឌអំន្មចខាល ចបាតប់ង្សភ់ាពររបចាប់នងិ្សោរគ្នរំទពរីបជា
ជន តបើពួកតគហ នតបើកោរបង្ក្ងាា បរទង្សរ់ទយធ ំតធវើឱយមនរុសសាល ប់តរចើន តទោះអាចបបំាកស់ាម រតបីភំយ័បាតុករែ លោះនងិ្ស
បតង្សាើនហនភិយ័តនោរចូលរមួកត៏ោយ។ តបើឥទ នពិលតនោរបន្មល ចយកោរសាល ប់មកគរំមតន្មោះមានរបរិទ នភាព តហើយ
តមដកឹន្មចំលន្មរបជាជនគ្នម នវធិានោរទប់ទល់តទ តន្មោះចលន្មទនំង្សជារបឈមនងឹ្សបរជយ័ ប ុដន ថតគមនិអាចយកោរ
សាល ប់តធវើជាតលរបញ្ឈប់បាតុកមមឬថាោរសាល ប់ជារញ្ជដ បរជយ័តទ ពតីររោះថាោរសាល ប់អាចតធវើឱយសាចញ់ាតបិាតុ
ករនងិ្សសាធារណជនមានកហំងឹ្ស ន្មឱំយពួកតគរទមំនិបានកចូ៏លរមួចលន្មតោយោល ហន។ តលាក ែតឺ ហស ក ់(២០០៥, 
ទ.ំ ៨) រង្សគមវទិដូដលរិកាអំពចីលន្មរង្សគម បានបញ្ជជ កថ់ា «របតកិមមហងិ្សាពរីោឌ ភបិាលពុបំានចង្សេុលបងាា ញពី
បរជយ័តនរកមមភាពអហងិ្សាតន្មោះតទ។ ជាោរពតិណ្ណរ់ រោឌ ភបិាលតបតតោយហងិ្សា ពតីររោះរកមមភាពអហងិ្សា
ជាតរគឿង្សគរំមកដំហង្សដល់អំន្មចរបរ់ពួកតគ។ ោរយកោរសាល ប់របរ់បាតុករមកតធវើជាតលរបញ្ឈប់រកមមភាព
អហងិ្សាគ្នម នភាពរមតហតុផលរតមឹរតូវ មនិែរុពោីរបញ្ឈប់ោរតវា របោប់អាវុធពតីររោះដតតហតុផលដចូគ្នប តនោះ
តន្មោះតទ។ ោរតរ ូ តោយអហងិ្សាពុដំមនមាននយ័ថា អំតពើហងិ្សាអវតថមានតន្មោះត ើយ។» កបុង្សបាតុកមមអហងិ្សា មានដត
បាតុករប ុតណ្ណត ោះមនិតរបើអំតពើហងិ្សា ដតខាង្សអាជាញ ធរតៅដតតរបើ តរបើោនដ់តខាល ងំ្សោនដ់តគ្នម នោរគ្នរំទនងិ្សជួយដកនរបជា
ជនោល ហននងិ្សមានកហំងឹ្សឱយចូលរមួបាតុកមមតៅតពលដដលពួកតគទទលួបានពតម៌ានពោីរបង្ក្ងាា ប ឯហនភិយ័
ចតំរោះបាតុករតៅដតមានដដដល ប ុដន ថតបើពួកតគមនិហ នរបថុយតទ ចលន្មនងឹ្សបរជយ័ បរជយ័តររោះចតិ ថបាតុករសាល ប់
មុនរង្សោយនងិ្សមុនចលន្មតៅតទៀត។

ច. សមទិធផលននបាតុកមមអេងិា 
(ជំនួយបរហទស សនតិភាព នងិរបជធបិហតយយហរកាយទំោស)់ 

យុទ នន្មោរហងិ្សាដដលទនំង្សជាតជាគជយ័ ទទលួបានជនំយួនងិ្សោរគ្នរំទពរីដ ឌបរតទរ ដដលពរង្សងឹ្សកមាល ងំ្សចលន្មតធវើ
ឱយអបកចូលរមួនងិ្សអបកចង្សចូ់លរមួមានោរតជឿទកុចតិ ថថាអាចឈបោះ, បតង្សាើនលទ នភាពខាង្សរមាភ រៈចមាំង្ស, រពមទងំ្សផថល់
មូលោឌ នទប់ លាកប់ពួំននងិ្សតគចែ លនួតៅបរតទរជាតដ ើម។ តជាគជយ័តនយុទ នន្មោរអហងិ្សាវញិ  ជនំយួបរតទរឬោរ
គ្នរំទអន ថរជាតជិាមនិតចទជាបញ្ជា តទ។ ចលន្មអំន្មចរបជាជន រគ្ននដ់តជាោររបមូលផថុគំ្នប មនិរហោរនងឹ្សរដ ឌអំន្មច
នងិ្សតធវើអន ថរគមនប៍ងាេ ករ់បបដកឹន្ម ំ តធវើរកមមភាពរមួគ្នប ទមទរឱយរតរមចតគ្នលតៅនតយាបាយណ្ណមួយ
ប ុតណ្ណត ោះ។ តគមនិរតូវោរររវ វុធចមាំង្ស តគមនិរតូវោរបន្មធ យទប់ តគមនិរតូវោរតធវើរមយុទ នឬបាញ់ោតំភលើង្សសាក
លផង្សអវីតទ តគកម៏និរតូវោរថវោិអវីធដំុមំកចយវាយតលើចលន្មដដរ រតមឹដតតរគឿង្សបរោិខ រទកទ់ង្សគ្នប  អាហរ ជរំក
។ល។ ចលន្មរបជាជនអាចរទរទង្សត់ោយែ លនួឯង្សបាន។ ដតូចបោះតហើយ វាមនិចដមលកដដលោររិកាបងាា ញថា  ជនំយួ
បរតទរគ្នម នឥទ នពិលជាដុកំភួំនត ើយតៅតលើោរតវា តោយអហងិ្សារបរ់របជាជន គថឺាតទោះមានឬគ្នម នបរតទរ
ឧបតទមភកច៏លន្មតៅដតអាចតជាគជយ័ តហើយបរជយ័របរ់ចលន្មកម៏និទកទ់ង្សជនំយួបរតទរត ើយ។ ប ុដន ថអវីដដល



ចដមលកតន្មោះគថឺា ចលន្មរបជាជនដត ១០ភាគរយប ុតណ្ណត ោះទទលួបានោរគ្នរំទដផបករមាភ រៈពរីដ ឌរបតទរ។ ោរមនិរូវ
មានោរគ្នរំទខាង្សរមាភ រៈតនោះ របដហលមកពបីរតទរមនិរូវតមើលត ើញរបតយាជនផ៍្ទធ ល់ែ លនួពោីរគ្នរំទចលន្ម នងិ្ស
ជាពតិររគពួឺកតគមនិអាចជោះឥទ នពិលតលើចលន្មដដលតរបើមតធោបាយអហងិ្សាបាន ត្ថមរយៈជនំយួដចូចលន្ម
ហងិ្សាត ើយ។ តយើង្សមនិដមនចង្សអ់ោះអាង្សថា យុទ នន្មោរអហងិ្សាមនិអាចទកទ់ញោរគ្នរំទពរំីណ្ណកអ់ន ថរជាតតិ ើយ 
គថឺា១០ភាគរយតន្មោះរំតៅដតតលើោរគ្នរំទដផបករមាភ រៈប ុតណ្ណត ោះ។ របាកដណ្ណរ់ ចលន្មរបជាជនងាយទទលួបាន
ោរគ្នរំទទងំ្សធនធាននងិ្សោរបណថុ ោះបណ្ណថ លពអីង្សគោរតរៅរោឌ ភបិាលអន ថរជាតនិ្មន្មតៅតលើពភិពតលាក នងិ្សរដ ឌ
បរតទរមួយចនំនួគ្នរំទត្ថមរយៈោរផ្ទឋ ចច់ណំង្សោរទតូនងឹ្សរោឌ ភបិាល ដដលជារមាព ធោរទតូឬទណឍ កមមអន ថរជាតិ
ោកត់លើរបបដកឹន្ម ំដដលវាកអ៏ាររ័យតលើបរបិទនតយាបាយនងិ្សសាទ នភាពកបុង្សររុកដដរ។
 តៅតពលដដលទនំ្មរ់រតូវបានតោោះរសាយតោយអហងិ្សា តន្មោះរន ថភិាព របតទរនតីរិដ ឌ សាទ ប័នឯករជយ
តរលគរឺបពន័ នរបជាធបិតតយយកង៏ាយនងឹ្សបង្ក្ញ្ជជ បនងិ្សដោុះលូតលារ់ដដរ។ គតិកបុង្សករំតិមធយមតនគុណភាពរបជាធបិតត
យយ យុទ នន្មោរតវា តោយតរបើវធិអីហងិ្សាតធវើឱយរបតទរតន្មោះមានលកខណៈរបជាធបិតតយយ ៤០ភាគរយ កបុង្សរយៈ
តពល៥ឆ្ប  ំតរោយវវិាទបានបញ្ចប់។ រប់រតមឹយុទ នន្មោរដដលបានរំតរចជយ័ជនំោះ តគត ើញថា វាបានបតង្សាើនលទ នភាព
តនរបតភទរបបរបជាធបិតតយយ ៥០ភាគរយ តបើតធៀបនងឹ្សកុបកមមហងិ្សា។ តជាគជយ័តនយុទ នន្មោរអហងិ្សាមនិដមនរតមឹ
ដតបង្សខរំោឌ ភបិាលឱយតធវើត្ថមតរំវូោររបរ់របជាពលរដ ឌ នងិ្សបង្សខរំបជាជនែ លនួឯង្សឱយរតិដតចូលរមួនងិ្សយកចតិថទកុ
ោកក់បុង្សដតំណើ រោរនតយាបាយប ុតណ្ណត ោះតទ តហើយតៅមានោរតលចត ើង្សតនចលន្មរបឆ្ងំ្សនងឹ្សោររំតរចែរុទនំង្ស
ណ្ណមួយរបរ់រោឌ ភបិាល ពុដំមនតធវើឱយរង្ក្ងាគ មរីុវលិតលចត ើង្សវញិដចូករណីកុបកមមហងិ្សាត ើយ។ យុទ នន្មោរ
អហងិ្សាមានឱោរដត ២៨ភាគរយប ុតណ្ណត ោះកបុង្សោរចួបរបទោះនងឹ្សរង្ក្ងាគ មរីុវលិ គតិកបុង្សកលុំង្សតពល ១០ឆ្ប តំរោយ
ទនំ្មរ់បញ្ចប់ ដតយុទ នន្មោរហងិ្សាវញិ មានរហូតដល់តៅ ៤២ភាគរយឯតណ្ណោះ។ កបុង្សករណីយុទ នន្មោរមានរពមគ្នប នងឹ្ស
រកុមរបោប់អាវុធវញិ  គតិតៅកបុង្សរយៈតពល១០ឆ្ ំប តរោយជតមាល ោះបញ្ចប់ដដដល យុទ នន្មោរអហងិ្សានងិ្សហងិ្សាណ្ណ
ដដលមានវតថមានជាមួយនងឹ្សរកុមរបោប់អាវុធ មានឱោរ ៤៩ភាគរយរបឈមនងឹ្សោរតេោះត ើង្សវញិតនរង្ក្ងាគ មរីុ
វលិ ដតតបើគ្នម នរកុមរបោប់តទ ឱោររង្ក្ងាគ មរីុវលិមានដត ២៧ភាគរយប ុតណ្ណត ោះ។ តោយសាររកុមរបោប់ណ្ណមួយ
អាចបផំ្ទល ញយុទ នន្មោរអហងិ្សាដតូចបោះតហើយ តទើបអបកជនំ្មញនងិ្សរកមមជនអហងិ្សាោរ់តតឿនជានចិចអំពោីររកាវនិយ័
អហងិ្សាឱយបានខាជ ប់ែ ជនួនងិ្សបាតុកមមតវា នងឹ្សរកុមរបោប់អាវុធណ្ណមួយ តទោះបរីបមនងឹ្សហនភិយ័យា ង្សណ្ណ។

ររបុមក បាតុកមមអហងិ្សាមានភាពឯករជយតោយមនិពងឹ្សដផេកតលើជនំយួពរីដ ឌបរតទរ បង្សាបរយិាោរងាយ
ររួលជូនរន ថភិាពកបុង្សររុកនងិ្សរបជាធបិតតយយ។ ប ុដន ថ តយើង្សរូមបញ្ជជ កថ់ា រមទិ នផលទងំ្សតនោះមនិដមនអាររ័យ
តលើបាតុកមមដតមួយមុែតទ តរលគមឺនិដមនរគ្ននដ់តតធវើបាតុកមមតោយអហងិ្សានងឹ្សធាន្មបានរមទិ នផលទងំ្សអរ់តន្មោះ
ត ើយ ដតអាររ័យតលើដផនោរមុងឺ្សមា តរ់បរ់ចលន្មតន្មោះែ លនួឯង្ស កបុង្សោរបតង្សាើតរបពន័ នរបជាធបិតតយយនងិ្សឯករជយ
ដដលបានតរតៀមរចួតររចនវូសាទ ប័នមានអំន្មចតរមើតដ ើមផីតរតៀមបតំពញោរងារទងំ្សតន្មោះ។ ដចូតយើង្សជរំបជូនរចួតហើយ 
បាតុកមមអហងិ្សាមានលកខណៈរកមម តបើរបជាជនមនិតធវើនងិ្សមនិោកដ់ផនោរ ទនិ បផលកម៏និទទលួបានដដរ។ 
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១១ 

អប្បសិទ្ធភាព្នន្ការបង្ក្រា ប 

រតមថច   ដដលមានសាធារណជនទងំ្សមូលជាររតូវតហើយ មនិដដលអាចផថល់តរចកថរុីែដល់ែ លនួឯង្ស
បានតន្មោះត ើយ។ ោលណ្ណរតមថចោនដ់តសាហវយង្ស ់បង្ស របបរបរ់រតមថចោនដ់តចុោះតែាយ។

— នកី ាូ ូ មា គយីា ដវលីល  

 
ក. ហគលបំណងននការបង្គ្ងា ប 
នងិឆនៃៈរបសភ់ាន ក់ងរបង្គ្ងា ប 

តគ្នលតៅតនោរបង្ក្ងាា បបាតុកមមអហងិ្សាតោយហងិ្សាគពុឺដំមនតដ ើមផីរមាល ប់ឬបង្សារបួរសាប ម ឱយបាតុករមានោរឈឺ
ចប់ផលូវោយតទ ដតគរឺមាល ប់ផ លូវចតិ ថតរ ូ របរ់ពួកតគ។ អវីដដលជនផ្ទថ ចោ់រចង្សត់ ើញនងិ្សចង្សប់ានគោឺរគ្នរំទ ោរឈប់
តវា  ោររកាភាពសាង តត់រងៀម (រំរប់របជាជន គសឺាង តត់ោយគ្នម នតរចកថរីងប)់ នងិ្សោរទទលួសាគ ល់រោឌ ភបិាលត ើង្ស
វញិ តររោះពួកតគដងឹ្សថាពួកតគមនិអាចោនអំ់ន្មចតោយមានរបជាជនែ លនួឯង្សជាររតូវតន្មោះត ើយ។ ោរបង្ក្ងាា ប តហតុ
ដតរតូវតធវើត ើង្សឱយធងន ់ ឱយតរពតផស មនិដមនតដ ើមផីជកីតមម ឱយោចឫ់រតទ ដតគតឺដ ើមផីកុឱំយតមម តង្សើបត ើង្សររុោះគ្នប  
ចង្សជាបាច ់ោចដ់លង្សបាក ់ន្មឱំយទប់ទល់ដលង្សជាប់ តធវើឱយកង្សរន ថរុិែ ប ូលីរនងិ្សតយាធា តបាោះបង្សភ់ារកចិ ច តររោះ
បារមភពអីន្មគតរបរ់ែ លនួ តៅតពលតមើលត ើញថារបបដកឹន្មទំនំង្សមនិអាចទប់ទល់បានយូរបន ថតទៀត។ អតទនយ័បង្សាប់
ក បុង្សោរបង្ក្ងាា បគ ឺ «រមាល ប់មួយគរំមមួយរយ» គោឺរភយ័ខាល ចរបរ់របជាជនគជឺារំតណើ ចចអំក កតលើយពជីនផ្ទថ
ចោ់រ តររោះរបជាជនោនដ់តខាល ច ឱោរឈបោះោនដ់តតរចើន ពួកតគោនដ់តរបាយចតិថ។ ោរគតិពរីបតយាជនផ៍្ទធ ល់ែ លនួ
របរ់របជាជនមាប ក់ៗ  មនិរូវគតិរបតយាជនរ៍មួ ោរមនិអាចរបួរមួគ្នប ជាធលុង្សមួយ គជឺាអវីដដលជនផ្ទថ ចោ់រចង្សប់ាន
បផុំត។ តបើតគពតិជាចង្សរ់មាល ប់អបករបឆ្ងំ្សឱយអរ់ដមន តគអាចតរបើអាវុធធុនធងន ់ មួយរគ្នប់ចង្សរ់មាល បប់ ុន្មម នរយក៏
បាន។ តគអាចតរុើបរកជនរង្សស័យនងិ្សអាចរមាល ប់តោយគ្នម នោរោតត់ទរ។ តបើរបជាជនោនអ់ាវុធតរបើហងិ្សាោន់
ដតរបតរើរ តររោះពួកតគអាចរមាល ប់ដតមថង្សតោយរគ្ននដ់តតចទរបោនថ់ាតរបើរបារ់អាវុធែរុចាប់គរំមកដំហង្សជវីតិ
អបកដតទ ឬនយិាយថាពួកតគតរបើហងិ្សាតលើបាតុករតដ ើមផីោរររែ លនួប ុតណ្ណត ោះ។ តទោះគ្នម នតទររបហរជវីតិកត៏ោយ ក៏
ពួកតគមនិតគ្នរពចាប ់រមាល បម់និញតញើតតដ មនិចបំាចច់ប ំុ់ន្មឱំយដតចតង្សេៀតគុកដដរ តររោះតទោះបយីា ង្សណ្ណរបជា
ជនមនិរូវតចទរួរពរិីទ នរិរបចាប់តរបើហងិ្សារការណ្ណថ ប់ធាប ប់របរ់អាជាញ ធរតន្មោះតទ តបើពួកតគតធវើតៅតលើកុបករ
ហងិ្សា។ ផធុយតៅវញិ របជាជនគ្នម នរិទ នរិរបចាប់តរបើអាវុធរកាឬបផំ្ទល ញរណ្ណថ ប់ធាប បត់ទ។ របជាជនទនំង្សជាពុមំាន
រមានចតិថចតំរោះអបកតរបើអាវុធរបឆ្ងំ្សនងឹ្សរោឌ ភបិាលតន្មោះត ើយ តទោះបមីានតហតុផលរតមឹរតូវនងិ្សរោឌ ភបិាលគ្នម ន
ភាពររបចាប់កត៏ោយ។ ប ុដន ថ តបើរមាល បប់ាតុករតោោះរសាយបញ្ជា បាន ជនផ្ទថ ចោ់រមនិទកុតន្មោះតទ។ ពួកតគដងឹ្សយា ង្ស
ចារ់ថា ោរបង្ក្ងាា បខាល ងំ្សតពគ តបើភាពតរពតផសតនោរបង្ក្ងាា បមនិអាចបភំយ័របជាជនបានតទ វានងឹ្សរតិដតបតង្សាើនកហំងឹ្ស
របជាជនតៅវញិ ជាលទ នផលតធវើឱយពួកតគរតិដតតវា  ោនដ់តចូលរមួបាតុកមមរបឆ្ងំ្សបន ថតទៀត កបុង្សករណីដដលចលន្ម



តៅដតបន ថ បន្មធ ប់ពមីានោរបង្ក្ងាា ប។ មោ ង្ស តទោះបពួីកតគរបងឹ្សដរបង្សរមាល បក់រ៏មាល ប់មនិអរ់ដដរ តររោះអបករង្សតរគ្នោះ
តោយសារោរចប់ែ លនួែរុបតចចកតទរនងិ្សអបកមានសាចញ់ាតសិាល ប់តោយសារោរបង្ក្ងាា បបាតុកមម នងឹ្សគុកួំនតបថជាញ
របឆ្ងំ្សដល់ដណំកឈ់ាមចុង្សតរោយ តហើយនងឹ្សោល យជាកង្សទបអ់ហងិ្សារមរគសាល ប់ តបើរិនវនិយ័អហងិ្សាតៅដតរតូវ
បានរកា មនិបានបាតប់ង្ស។់ ដតូចបោះ ឱយដតបបំាកស់ាម រតបីាតុករបានគមឺាននយ័ថាោរបង្ក្ងាា បបានរំតរចលទ នផលលេ
បផុំត រមាល ប់ោនដ់តតចិោនដ់តលេ។ ោររមាល ប់អរ់របជាជនតរចើន ធនធានកមាល ងំ្សពលកមមមនរុសដដលជារបភពតន
អំន្មចរបរ់របបដកឹន្មដំដរតន្មោះ ោនដ់តតហច,  របមូលពន នបានោនដ់តតចិ, រដ ឌរកន្មឱំយអំតពើពុករលួយោនដ់តរីុ
តរៅ, រដ ឌោនដ់តតែាយ។ លទ នផលអារកកជ់ាង្សតនោះតទៀតតន្មោះគ ឺតយាធាកម៏និអាចតៅរមរគតសាម ោះនងឹ្សរបបដកឹន្មបំន ថតៅ
តទៀតដដរ របរិនតបើមានរមាជកិរកុមរគួសារ ញាតរិន្មថ ន មរិតភកថរិបរ់ពួកតគសាល បត់ោយសារោរបង្ក្ងាា បតន្មោះ។ 

តបើភាប កង់ារបង្ក្ងាា បមនិរមាល ប់ ប ុដន ថរគ្ននដ់តចបោ់កគុ់កតធវើទរណុកមមវញិតន្មោះ កប៏ាតុករមានដតត្ថងំ្សសាម រតី
ឱយរងឹ្សមា ំ តររោះរូមផីដតពួកតគរបមូលគ្នប រមរគចតិ ថឱយអាជាញ ធរប ូលីរចប់ទងំ្សអរ់គ្នប កគ៏្នម នគុកមានទហំធំរំគប់
រគ្ននរំ់រប់រចករបជាជនដត៏រចើនតន្មោះដដរ។ បាតុករោនដ់តខាល ច អបកបង្ក្ងាា បោនដ់តរពតហើន ដតតបើពួកតគោល ហនវញិ 
អបកបង្ក្ងាា បនងឹ្សខាល ចពួកតគវញិ។ គុកតធវើត ើង្សរំរប់ោកឧ់រកដិ ឌជន អបកតទរ ជនរង្សស័យ មនិដមនរំរប់ោករ់បជាជន
រីុវលិតទ ដតូចបោះរដ ឌកទ៏នំង្សជាគ្នម នគុកទហំធំលំមមតៅផធុកបាតុករទងំ្សអរ់តន្មោះដដរ អាចរចកបានដតរតមឹដតមួយចនំនួតូច
ប ុតណ្ណត ោះ។ តទោះរដ ឌមានគុកធកំត៏ោយ កង្សកមាល ងំ្សរន ថរុិែកគ៏្នម នចនំនួតរចើនអតនកអាចតៅចប់របជាជនមកោកគុ់កទងំ្ស
អរ់គ្នប ដដរ តទោះចប់បានកប៏ានតោយពបិាក។ តបើមានអបករតូវបានចបែ់ លនួមកតន្មោះជារមាជកិរគួសារ ញាតរិន្មថ ន 
មរិតភកថ ិ អបកជតិខាង្ស អបកសាគ ល់គ្នប  របរ់ភាប កង់ារបង្ក្ងាា បទងំ្សតន្មោះ ពួកតគរតូវដតបង្សខចំតិ ថមនិអនវុតថត្ថមបទបញ្ជជ  
តររោះពួកតគមនិអាចោចច់តិ ថចប់មនរុសដដលជាប់មានទនំ្មកទ់នំង្សគ្នប ទងំ្សតន្មោះោកគុ់ក ឬបតណ្ណថ យពួកតគឱយររ់
តៅរតោបរតដរួកបុង្សគុកតន្មោះត ើយ។ តទោះបតីមពួកតគបង្សខឱំយរមាល ប់ កក៏រំមានមនរុសណ្ណអាចរមាល ប់ឬតធវើទរណុ
កមមមនរុសដដលជតិរបិទ ននងឹ្សែ លនួណ្ណរ់ ភាប កង់ារទងំ្សតន្មោះកម៏និដមនជាករណីតលើកដលង្សដដរ។ អបកដដលោចច់តិ ថតធវើ
បាន លុោះណ្ណោរត្ថងំ្សចតិថែ ពរ់ឬអមនរុសធម៌បផុំត។

កបុង្សរបបដកឹន្មដំបបផ្ទថ ចោ់រ តទោះបកីង្សកមាល ងំ្សរន ថរុិែនងិ្សតយាធាគជឺារបតភទមនរុសដដលតគបណថុ ោះបណ្ណថ
លទកុរគ្ននប់ង្ក្ងាា បតរបើហងិ្សាតលើមនរុសមួយរកុមតទៀតកត៏ោយ វាមនិអាចតៅរចួត ើយដដលថា មនរុសមួយរកុម
អាចររ់តៅោចព់រីបជាជនទតួៅទងំ្សមូលបាន។  គុកដដលតររតពញតោយបាតុករតរចើនតហៀរតពគតធវើឱយពបិាករគប់
រគង្ស ចណំ្ណយធនធានទនំកុបរំងុ្សតរចើន បតង្សាើតបានជារតមលង្ស ូឡាខាល ងំ្ស រគ្ននដ់តន្មពួំកតគន្មគំ្នប ដររកឬតធវើបាតុកមមអត់
អាហរទងំ្សអរ់គ្នប តន្មោះ កឈឺ៏កាលវលិមុែឆ្ម គុំកដដរ។ រដ ឌមួយដដលចបរ់បជាជនតរចើនោកគុ់ក កមាល ងំ្សពលកមមក៏
តរចើនដដលរតូវបាតប់ង្សព់ទីផីារ បាតប់ង្សព់ន នអាករចូលរដ ឌ របជាជនតៅខាង្សតរៅឯតទៀតមនិអាចតៅរុែដដរ តររោះពួក
តគកអ៏ាចមានរមាជកិរគួសារ ញាតរិន្មថ ន មរិតភកថជិាប់ ំុដដរ។ តបើអបកតៅខាង្សតរៅទងំ្សអរ់ន្មគំ្នប តធវើបាតុកមម
អហងិ្សា ឬកូដកមមឈប់តធវើោរតទៀត កង្សកមាល ងំ្សទងំ្សតន្មោះពតិជាពបិាកទប់ទល់ណ្ណរ់។ តបើចប ំុ់បាតុករថមតីទៀត គ្នម ន
កដន លង្សរល់រំរប់ោកត់ទ។  តបើតរបើឡានទកឹ ឬឧរម័នបង្សាូរទកឹដភបក តហើយពួកតគតៅដតតធវើបាតុកមមទមទរឱយតោោះ



  

73 

ដលង្សតទៀត កម៏និរបាកដថាអាចបញ្ឈប់បាតុកមមបានដដរ។ តលាកររី តេណូតវថ បានអោះអាង្សថា «តទោះតៅកបុង្សរបតទរ
ណ្ណកត៏ោយ គ្នម នអបកមានសាវ មភីកថនិងឹ្សរបបណ្ណមួយអាចររ់តៅោចដ់តឯង្សពរីបជាជនែ លនួឯង្សទងំ្សមូលបានត ើយ។»

តយាធារបរ់ជនផ្ទថ ចោ់រខាល ងំ្សដតោយនងិ្សអាវុធប ុតណ្ណត ោះ ប ុដន ថពួកតគែ លោះគ្នម នេន ធៈបតំរ ើរបបដកឹន្មតំោយតសាម ោះ
អរ់ពចីតិ ថតន្មោះតទ។ កបុង្សរបបផ្ទថ ចោ់រ ទហនតយាធា កង្សរន ថរុិែ ប ូលីរ កពុ៏ែំរុពរីបជាជនទតួៅដដរ គរឺង្សតរគ្នោះពី
អំតពើពុករលួយ ដែសររលាយបកសពួកនយិមរបរ់តមដកឹន្មធំំៗ ដចូដតគ្នប តទ។ ោររបោនប់កសពួកនយិម អបកធរីុំអបក
តូច អបកតូចរីុអបកតូចបន ថគ្នប  តហើយតៅចួនោល អបកធមំានរកពោះយកស  រីុទងំ្សអរ់ដតមថង្សកម៏ាន តធវើឱយពួកតគមនិ
តពញចតិថនងឹ្សថាប កត់លើរបរ់ែ លនួ ពួកតគតធវើត្ថមដតទតង្សវើ ដតកបុង្សចតិ ថែងឹ្សរេបត់ពគតរក។ ថាប កត់លើតន្មោះតហើយដដលដតង្សដត
គ្នបរង្សាត ់ កនិយករបតយាជន ៍ លួចឬោតរ់បាកដ់ែពួកតគ មនិខាវ យែ វល់ពរុីែទកុ ខជវីភាពររ់តៅរបរ់ពួកតគ បលនដ់ ី
ពួកតគ តពលរង្ក្ងាគ មនកឹដល់ពួកតគ តរោយរង្ក្ងាគ ម ពោិរផង្ស អរ់រទពយផង្ស រតូវតគបបំរបង្សប់តំភលចតចលដលង្សនកឹ
ន្មយា ង្សករំត។់ កមាល ងំ្សតយាធាអាចយកជវីតិរបជាជនរីុវលិតោយងាយររួលកព៏តិដមន ប ុដន ថរូមផីដតពួកតគក៏
ទទលួរង្សោរែចូខាតដដរ រគ្ននដ់តតចិឬតរចើន តោយផ្ទធ ល់ឬរបតយាលប ុតណ្ណត ោះ តររោះពួកតគរីុរបាកដ់ែរបជាជននងិ្ស
ររ់តៅជាមួយរបជាជន មនិដមនជាមួយថាប កត់លើតន្មោះតទ។ រដ ឌរមាល ប់របជាជនឯង្សដដលជាធនធានមនរុសដច៏បំាច់
របរ់រដ ឌរបាកដជាមនិអាចបន ថរតដរររ់បានយូរប ុន្មម នត ើយ។ ោរបង្ក្ងាា បមនិដមនបងាា ញថា ជនផ្ទថ ចោ់រខាល ងំ្សតន្មោះ
ត ើយ ដតគបឺាតុករខាល ងំ្ស រហូតដល់តធវើឱយជនផ្ទថ ចោ់រខាល ចរពួយបារមភពរុីវតទភិាពនងិ្សអំន្មចរបរ់ពួកតគ តហតុតនោះ
តទើបពួកតគរបញាប់របញាលវាយបដំបកជាបន្មធ ន។់ តលាក ខាល់ តឌ ើត អបកជនំ្មញវទិោសាង្ក្រថ
នតយាបាយជាតដិេក បានអោះអាង្សអំពរីបបផ្ទថ ចោ់ររបមូលផថុខំាល ងំ្សដចូជា របបររវ អាជាញ ធរនយិម ដដលតគដតង្សដតង្ស
គតិថាខាល ងំ្សតន្មោះ ថារតិដតរតូវោររបជាជនខាល ងំ្សជាង្សរបបតផសង្សតៅតទៀត។ តលាកបានររតររដតូចបោះ «អំន្មចរបមូលផថុ ំ
ផ្ទឋ ចមុ់ែ មានអានភុាពខាល ងំ្ស លុោះរត្ថដតវាមនិរតូវបានតរបើរបារ់ញឹកញាប់។ របរិនតបើតគតរបើវា
របឆ្ងំ្សនងឹ្សរបជាជនទងំ្សមូលរគប់តពលតវលាតន្មោះ វាពុទំនំង្សជាអាចតៅដតមានអានភុាពខាល ងំ្សកបុង្សរយៈតពលយូរតន្មោះ
ត ើយ។ តោយសាររបបររវ ជាញ ធរនយិមរតូវោរអំន្មចរតួតរត្ថរបជាជនតរចើនជាង្សរបបតផសង្សតទៀត របបដបបតនោះ
រតូវោរទមាល ប់តគ្នរពត្ថមអាជាញ ធរ ដដលមានតៅររតពញរបតទរនងិ្សអាចទកុចតិ ថបានផង្សដដរ តៅកបុង្សចតំណ្ណម
របជាជន។ តលើរពតីនោះ ពួកតគរតូវោរោរគ្នរំទរកមម យា ង្សតហចណ្ណរ់ កព៏ដីផបករំខានត់នរបជាជនទងំ្សមូលតៅ
កបុង្សករណីចបំាចដ់ដរ។» តហតុតនោះតហើយ តគមនិអាចអោះអាង្សថា អំន្មចរបមូលផថុផំ្ទថ ចមុ់ែនងិ្សោរតរបើកមាល ងំ្សហងិ្សាប
ង្ក្ងាា បរបជាជនថាខាល ងំ្សតន្មោះតទ តៅតពលដដលអំន្មចនងិ្សកមាល ងំ្សតន្មោះពងឹ្សដផេកយា ង្សរតមផើមតលើរបជាជនដដដលតន្មោះ។ 
តរបើកមាល ងំ្សោនដ់តខាល ងំ្ស មនិដមនោនដ់តខាល ងំ្សតទដតគោឺនដ់តតែាយ តហើយោនដ់តគ្នម នរបរិទ នភាពចតំរោះអបករង្សអំន្មច
ដបបតនោះតទៀតផង្ស។ តទោះោយររបកច៏តិ ថពួកតគមនិអាចររបដដរ តររោះចតិ ថរគប់រគង្សរង្សោយជាជាង្សរង្សោយរតួត
រត្ថចតិថ។ វាមនិែរុពបុីររខាល ងំ្សមាប កត់របើកមាល ងំ្សមនិរំរក តហើយទបីផុំតកអ៏រ់កមាល ងំ្សដលួតដកតោយឯកឯង្សតន្មោះដដរ។

  



ខ. បំដបលងសរតវូមកជមរិត 
យកកតីស្សឡាញជំ់នុះហសចកតីសអប់ 

ោរបង្ក្ងាា បតោយហងិ្សាពកីង្សកមាល ងំ្សរន ថរុិែរបរ់រោឌ ភបិាល គជឺាឧបរគគធបំផុំតដដលបាតុកមមអហងិ្សាដតង្សដតរតូវ
របឈមមុែជាតរឿយៗ។ ោររិការកត ើញថា ោរតវា របឆ្ងំ្សនងឹ្សរបបដកឹន្ម ំ៨៨ភាគរយ ចួបរបទោះនងឹ្សោរបង្ក្ងាា ប។ 
ដតូចបោះតហើយ ោរបង្ក្ងាា បមនិដមនជាតរឿង្សថម ី គួរឱយភាញ កត់ផេើលតន្មោះតទ។ តពលមានោរបង្ក្ងាា បគជឺាសាទ នភាពមួយដដល
អាចវារ់ភាពរោញនតនៀលតរ ូ របរ់បាតុកមមបានរបាកដបផុំត គតឺគអាចត ើញត្ថមរយៈចនំនួរមាជកិរកមមរបរ់
ចលន្មដដលតៅដតរកាចនំនួឋតិតថរ អាចដកនរមាជកិថម ីនងិ្សតៅដតបន ថរបឈមមុែនងឹ្សររតូវ តទោះបមីានោរបង្ក្ងាា ប
ប ុន្មម នដង្សកត៏ោយ។ តគដតង្សគតិនងិ្សតជឿជាកថ់ា បាតុកមមអហងិ្សាមនិអាចយកឈបោះោរបង្ក្ងាា បតោយហងិ្សាតរពតផសតន្មោះ
ត ើយ តរលគ ឺអំតពើហងិ្សាអាចយកឈបោះតលើអំតពើអហងិ្សា មនិតបតបានតោយងាយ។ រល់តពលមានោរបង្ក្ងាា ប បា
តុករអហងិ្សាគ្នម នអវីតរៅពចុីោះចញ់នងិ្សបញ្ឈប់ោរតវា របរ់ែ លនួត ើយ។ គួរឱយខាម រជាង្សតនោះតៅតទៀតតន្មោះគថឺា រូមផី
ដតអបកដកឹន្មបំាតុកមមកអ៏ាចគតិដតូចបោះដដរ កបុង្សករណីដដលពួកតគគ្នម នកលយុទ នទប់ទល់ រពមទងំ្សយកតលរឈប់តវា 
ថាោតប់ន ទយោរបង្សាូរឈាមតទៀត។  អាររ័យជតំនឿតនោះ បាតុករែ លោះបានរលិមករកវធិហីងិ្សាវញិ ពតីររោះពួកតគគតិថា  
អហងិ្សាគ្នម នរបរិទ នភាព ហងិ្សាតទើបមានរបរិទ នភាពនងិ្សជាជតំរ ើរចុង្សតរោយតហើយ។ ប ុដន ថ ោររិកាបានបងាា ញ
ផធុយពតីនោះ។ កុបកមមហងិ្សាដដលតគតជឿថា មានឥទ នពិលនងិ្សរបរិទ នភាពតន្មោះមនិអាចយកឈបោះឬតធវើឱយកង្សរន ថរុិែ ប ូ
លីរ តយាធា ឈប់គ្នរំទរបបដកឹន្មតំន្មោះតទ។ កុបកមមហងិ្សារបឈមមុែនងឹ្សគូបដបិកសបង្ក្ងាា ប មានរង្សឃឹមតជាគជយ័
ដត ២០ភាគរយប ុតណ្ណត ោះ។ សារជាតជិាមនរុស នរណ្ណកដ៏ចូគ្នប ដដរឱយដតរង្សោរវាយរបហរ  ជាទតួៅ តគនងឹ្សវាយតប
វញិ តដ ើមផីោរររែ លនួ។ របឈមមុែនងឹ្សតរគ្នោះថាប កគ់រំមកដំហង្សដល់អាយុជវីតិ ភាប កង់ារបង្ក្ងាា បទងំ្សអរ់មានដតរមួ
សាមគគគី្នប វាយបក តដ ើមផីរចួជវីតិទងំ្សអរ់គ្នប ប ុតណ្ណត ោះតោយមនិែ វល់ថាពួកតគតពញចតិថរបបដកឹន្មឬំអតត់ទ។ កង្ស
កមាល ងំ្សរន ថរុិែ ប ូលីរ តយាធារុទ នដតមានបទពតិសាធខាង្សបាញ់តបាោះវាយតប់ ទទលួបានោរបណថុ ោះបណ្ណថ លរតមឹ
រតូវ តរបើកមាល ងំ្សបាយនងិ្សអាវុធគជឺាជនំ្មញរបរ់ពួកតគតហើយ។ ឯខាង្សរបជាជនរីុវលិវញិ មានដតរបុរៗតពញកមាល ងំ្ស
ប ុតណ្ណត ោះតទើបអាចទប់ទល់បាន ដតទប់ទល់បានមនិដមនវាយឈបោះភាប កង់ារបង្ក្ងាា បត ើយ។

អំតពើហងិ្សាគ្នម នរបរិទ នភាពតៅតហើយ តតើរកមមភាពអហងិ្សាយកឈបោះតោយរតបៀបណ្ណតៅ? ចតមលើយងាយៗ
គថឺា បាតុកមមអហងិ្សាមនិចបំាចយ់កឈបោះោរបង្ក្ងាា បត ើយ។ អវីដដលបាតុកមមអហងិ្សារតូវោរគតឺធវើឱយភាប កង់ារប
ង្ក្ងាា បតបាោះបង្សេ់ន ធៈបង្ក្ងាា ប តរលគ ឺតធវើឱយរកុមអាជាញ ធរ កង្សកមាល ងំ្សរការន ថរុិែ តយាធា ប ូលីរ បញ្ឈប់ោរបង្ក្ងាា ប 
តធវើជាមនិឮបទបញ្ជជ ថាប កត់លើ ោករ់កយរំុចាប់ឈបរំ់រក គ្នរំទចលន្មរបជាជនតោយរបតយាលវញិ។ ែរុពកុីប
កមមហងិ្សាដដលរតូវយកឈបោះតោយវាយបង្សខនំរណ្ណមាប កឱ់យចុោះចញ់ លុតរោប រំពោះអង្សវរ បាតុកមមអហងិ្សាវញិមនិ
ចង្សឈ់បោះនរណ្ណមាប កត់ ើយ ប ុដន ថពួកតគលួង្សតលាមបញ្ចុ ោះបញ្ចូ លបតង្សាើតភាពរបិទ នសាប លនងឹ្សគូបដបិកសដដលជាភាប កង់ារប
ង្ក្ងាា បតូចៗ រហូតដល់តធវើឱយរតងាគ ោះរតង្សគើដល់ពួកវរជនធំៗ ដដលធាល ប់ដតគ្នរំទជនផ្ទថ ចោ់រ ឱយមកឈរខាង្សរបជាជនវ ិ
ញ។ រំនរួរតូវបានតគតចទរួរថា តតើរតូវតធវើតមថចតទើបអាចផ្ទល រ់បថូរមាច រ់របរ់អបកទងំ្សតន្មោះបាន? តលាក មា រទនី លូ
តធើរ  ីង្ស បានតេលើយរំនរួតនោះរចួតហើយ ដថមទងំ្សអនវុតថបានតជាគជយ័តៅកបុង្សចលន្មទមទររិទ នរិបជាជនរីុវលិ
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របឆ្ងំ្សនងឹ្សោរតរ ើរតអើង្សជាតសិារនត៍ៅរហរដ ឌអាតមរចិតទៀតផង្ស។ កបុង្សអំលុង្សតពលជាប់គុកតោយសារោរអនវុតថ
វធិមីនិតគ្នរពត្ថមតោយអហងិ្សាតៅកបុង្សរដ ឌអាឡាបាមា តលាកបានររតររអតទបទមួយចណំង្សតជើង្សថា «ររឡាញ់
ររតូវរបរ់អបក» ដដលតយើង្សដកររង្សត់រៀបចជំាតរចកថដីចូតតៅ៖

ពួកតយើង្សមនិរតូវពោយាមយកឈបោះនងិ្សតធវើឱយររតូវរបរ់តយើង្សអាមា រមុែតន្មោះតទ ប ុដន ថតយើង្សរតូវទញ
យកមតិថភាពនងិ្សោរយល់គ្នប ពពួីកតគឱយបាន។ រមថនីងិ្សទតង្សវើរតូវដតបតំពញោរយល់គ្នប រវាង្សតយើង្សនងិ្សររតូវ 
រពមទងំ្សតធវើឱយោល ងំ្សរុចឆន ធៈដធ៏ទំលូាយធាល យតចញមក ោល ងំ្សដដលធាល ប់ដតបានបតិែ ធបត់ោយជញ្ជជ ងំ្សតនតរច
កថរីេបដ់ដលពុអំាចទមលុោះបាន។ តហតុអវីបានជាតយើង្សរតូវររឡាញ់ររតូវរបរ់តយើង្ស? តហតុផលជាកដ់រថង្ស
គតឺោយតហតុថា យកតរចកថរីេបត់ៅតបនងឹ្សតរចកថរីេប់បតង្សាើនតរចកថរីេប់។ បដន ទមភាពង្សង្សតឹតៅកបុង្សតពល
យប់តរៅ គបឺានបបំតិផ្ទា យភលរឺចួតៅតហើយ។ ភាពង្សង្សតឹមនិអាចបបំាតភ់ាពង្សង្សតឹបានតន្មោះតទ មានដតពន លតឺទ
តទើបអាច។ រេប់មនិអាចកចំតរ់េបត់ ើយ មានដតកថរីរឡាញ់ប ុតណ្ណត ោះតទើបអាចតធវើបាន។ តរចកថរីេប់បតង្សាើន
តរចកថរីេប ់ ហងិ្សាបតង្សាើនហងិ្សា...។ តរចកថរីរឡាញ់គជឺាថាមពលដតមួយគតដ់ដលអាចបដំបលង្សររតូវ
មកជាមរិត។ តយើង្សមនិដដលអាចដរបររតូវជាមរិតតោយយករេបត់ៅទល់នងឹ្សរេប់តន្មោះតទ (តោយរេប់
ររតូវ)។ តយើង្សអាចដរបររតូវមកជាមរិតតោយបបំាតភ់ាពជាររតូវ។ ត្ថមរយៈធមមជាតពិតិរបរ់វា តរច
កថរីេបរ់តូវបានបផំ្ទល ញនងិ្សោចជ់ាចតំរៀក តរចកថរីរឡាញ់រតូវបានបតង្សាើតនងិ្សកសាង្សត ើង្ស។ តរចកថរីរឡាញ់
បដំបលង្សតោយអំន្មចតនោរជួយរតង្ក្ងាគ ោះ។

អបករេប់តគនងិ្សអបកដដលរតូវបានតគរេប់ រុទ នដតចូលរមួបតង្សាើតភាពររតូវនងិ្សជាប់កបុង្សគុកតនតរចកថរីេបដ់ចូ
គ្នប  ឯអបកដដលឈឺចប់តប់របមល់ជាង្សតគពុដំមនជាអបកដដលរតូវតគរេបត់ន្មោះតទ ដតគអឺបកដដលរេប់តគ។ មានដតតោោះ
ដលង្សែ លនួឯង្សឱយរចួពតីរចកថរីេប់ររតូវជាមុនរិនតទ តទើបអាចបតង្សាើតមតិ ថភាពជាមួយររតូវនងិ្សចុង្សតរោយ ររតូវ
កោ៏ល យជាមរិត។ តទោះប ី ីង្ស បានរំតរចបានតជាគជយ័ទទលួបានោរទទលួសាគ ល់រិទ នតិរមើភាពរវាង្សជនដរផករនងិ្ស
ជនដរផកតមម តហើយកត៏ោយ កត៏រោយពបីានអានតរចកថរំីរង្សខ់ាង្សតលើមក ពួកតយើង្សររតរើរពគុីណធម៌នងិ្សរីលធម៌
របរ់តលាក ជាជាង្សគតិថាវាអាចអនវុតថបាន តរលគអឺហងិ្សារបរ់  ីង្ស ដចូគន នដីដរ គជឺាអហងិ្សាខាង្សតគ្នលោរណ៍
ជាជាង្សដបបអនវុតថន ៍ តទោះបតីលាកទងំ្សពរីបានជយ័ជនំោះតហើយកត៏ោយកថ។ី តតើបាតុករអហងិ្សាអាចបតង្សាើតមតិ ថភាពជា
មួយនងឹ្សអបកនយិមហងិ្សាដចូតមថច តបើពួកតគចូលចតិថតរបើអាវុធកមាល ងំ្សបាយមកនយិាយជនំរួមាតដ់តូចបោះ? រូមផីដតកូន
តៅតូចៗ ដចូជា កង្សរន ថរុិែ ប ូលីរ តយាធាកព៏បិាកតធវើឱយពួកតគយល់ររបត្ថមដដរ ទរំដំល់តមៗឬពួកផ្ទថ ចោ់រ
ទងំ្សអរ់តន្មោះតទៀត? តលាកររី អ ុង្ស សានរ ូជ ី តមដកឹន្មចំលន្មររបរបជាធបិតតយយតៅភូមាក៏
បាននយិាយដដរថា «ពតិជាមនិដដលងាយតសាោះត ើយ កបុង្សោរតធវើឱយមនរុសដដលបានអំន្មចតោយកមាល ងំ្សតជឿតលើ
ោរផ្ទល រ់បថូរតោយរនថភិាព។» តលាក ជនី សាប ដចូគ្នប បានរពមានថា ជនផ្ទថ ចោ់រមនិតចោះតគ្នរពរនោតទ។ តទោះបី
យា ង្សណ្ណ តលាកកម៏និបាននយិាយថា តយើង្សមនិអាចបង្សខពួំកតគឱយតគ្នរពរនោបានតន្មោះដដរ។ រូមកុតំភលចថា តលាក 
តនលរុន ដមនដឡឺា ទទលួបានរងាវ នណូ់ដបលរន ថភិាពតៅឆ្ប ១ំ៩៩៣ ចតំរោះោររបងឹ្សដរបង្សតធវើឱយ



មានោរផ្ទល រ់បថូរតៅរករបបរបជាធបិតតយយពុមំានោរតរ ើរតអើង្សជាតសិារន ៍ តោយរនថភិាពឱយតសាោះ។ ត្ថមរយៈ
ោរចរចតោយរនោមនិផថន្មធ តទរជនតលមើរដដលរករ់នទ់ងំ្សឡាយ ជនំរួតោយលកខែណឍ សារភាពកហុំរន្ម
ន្មដដលបានរបរពតឹ ថែរុកន លង្សមក តលាកតៅដតអាចរំតរចរមទិ នផលបានដអ៏សាច រយមនិគួរឱយតជឿ គបឺញ្ចប់ទនំ្មរ់
តោយគ្នម នអំតពើហងិ្សាតកើតត ើង្ស។ 

ចលន្មរបជាជនបានតជាគជយ័តលើរលុបជាតរចើនករណីមកតហើយ តោយសារតរចកថរីរឡាញ់យកឈបោះ
តរចកថរីេបត់នោះ។ ឯករណីចរចបញ្ចប់ជតមាល ោះតោយរនថភិាពតនោះ តគអាចតធវើតៅបាន ដតមនិដមនចប់តផថើមភាល មៗតទ 
ផធុយតៅវញិ តគរតូវបង្សាលកខណៈងាយររួលនងិ្សទល់រចកឱយជនផ្ទថ ចោ់រនងិ្សបកសពួកអាចទទលួយកោរចរច
តោយចលន្មរបជាជនតដ ើរដែសតលើជាមុនរិន។ តបើកមាល ងំ្សពួកតគតៅដតខាល ងំ្ស ររររថមភគ្នរំទរបរ់ពួកតគតៅដតរងឹ្សមា ំ
ពួកតគមនិតចោះចរចជាមួយនរណ្ណត ើយ តទោះចរចកក៏ផដរកលារ់រមថជីាធមមត្ថ តរលគតឺបើចរចចញ់គមឺនិចរច។ 
តដ ើមផីបង្សខជំនផ្ទថ ចោ់រឱយតគ្នរពត្ថមោររនោតពលចរច តគរតូវដតណថើ មយកោរគ្នរំទពអីបកឋតិតរោមអំន្មចរបរ់
ជនផ្ទថ ចោ់រឱយឈរខាង្សរបជាជនជាដបូំង្សរិន។ តបើចង្សឱ់យអបកធំៗ ទងំ្សតន្មោះឈរខាង្សរបជាជន មនិងាយភាល មៗតន្មោះ
តទ។ តគរតូវោររយៈតពលយូរ តរោយតពលចលន្មមានោរគ្នរំទខាល ងំ្សតៅៗ ពួកតគនងឹ្សបន ធនត់គ្នលជហំរតៅរកខាង្ស
ណ្ណដដលទនំង្សឈបោះ ប ុដន ថជនផ្ទថ ចោ់រនងិ្សគបគី្នប ជតិរបិទ នជាង្សតគបផុំតមនិងាយចុោះចញ់ជាោចខ់ាត តហតុតនោះ ចលន្មក៏
រតូវរវិតសាវ ញមនិឱយភាប កង់ារបង្ក្ងាា បវាយយកឈបោះបានជាោចខ់ាតដដរ។ រតង្សត់នោះ វធិអីហងិ្សា ដចូជាោរលួង្សតលាម 
បតង្សាើតភាពរបិទ នសាប ល យកចតិថយកតថលើម ជូនឬតោតផ្ទា   ហុចទកឹនចំណីំ តលង្សដលផង្សកសំាន ថជាមួយភាប កង់ារបង្ក្ងាា ប
ទងំ្សតន្មោះ មនិដមនតរឿង្សតចដនត់ន្មោះតទ តៅកបុង្សបាតុកមមអហងិ្សា។ វាគជឺាកលយុទ នទញិទកឹចតិ ថ ប ុដន ថឥតដកលង្សោល យ។ ែរុ
ពកី បុង្សយុទ នសាង្ក្រថរង្ក្ងាគ មដដលតគនយិមតបាកតរបើ តោយវធិទីញិទកឹចតិ ថត្ថមរយៈផថល់តដំណង្ស មាររបាក ់ ររីញី។
ល។ កលយុទ នកបុង្សបាតុកមមអហងិ្សាគ្នម នតចតន្មតបាករបារ់អបកណ្ណមាប កត់ ើយ ដតទមទរោរយល់ពគី្នប យា ង្សពតិ
របាកដ។ វធិតីនោះោនដ់តតរបើ ោនដ់តមានរបរិទ នភាព តទោះបភីាគមីាខ ង្សតទៀតមនិរពមទទលួឬតបតោយកតំរលកត៏ោយ 
តររោះថា ពួកតគពបិាកបដតិរធអំតពើលេខាល ងំ្សណ្ណរ់ តទោះបមីានតគ្នលជហំរពុចុំោះចរំងុ្សគ្នប កត៏ោយ តហើយតបើពួកតគតប
តោយោរបង្ក្ងាា បឬររងំ្សរកមមភាពវជិ ជមានទងំ្សតន្មោះ ពលរដ ឌនងឹ្សតមើលមកភាប កង់ារដដលមានរបតកិមមដបបបតនោះថា
អមនរុសធម៌ គ្នម នរុជវីធម៌ បាកមុ់ែអាប់មាត ់ ោរគ្នរំទរបបដកឹន្មកំថ៏យចុោះដចូគ្នប ។ វធិទីងំ្សតនោះមនិដមនយកចតិថដត
ភាប កង់ាររោឌ ភបិាលតទ ដតគអឺន ធង្សចតិ ថសាធារណជននងិ្សភាគទីបីផីង្សដដរ។ តហតុតនោះតហើយ តទើបរកមមជននងិ្សអបកដកឹន្ម ំ
បាតុកមមដតង្សដតផសពវផាយជាសាធារណៈឱយមហជនដងឹ្ស តដ ើមផីឱយពួកតគគ្នរំទចលន្មនងិ្សមនិតពញចតិថនងឹ្សរោឌ ភបិា
លផង្ស។ តបើភាគខីាង្សរោឌ ភបិាលមនិទទលួយកោរសាវ គមតនោះតទ តគតៅដតមានវធិមីានរបរិទ នភាពជាង្សតនោះតទៀត តដ ើមផី
ទកទ់ញោរគ្នរំទពអីាជាញ ធរទងំ្សតន្មោះ។ តបើតរោមដកវដភបករបរ់ភាប កង់ាររោឌ ភបិាល បាតុកររតមឹដតជាមនរុសមនិ
សាគ ល់គ្នប ឬរបជាជនសាមញ្ដ តទ តន្មោះតគមនិអាចតធវើឱយតរចកថរីរឡាញ់តន្មោះបតញ្ចញភាពរកមមរបរ់ែ លនួត ើយ។ 
ឧបករណ៍ហងិ្សារបរ់ជនផ្ទថ ចោ់រ ដចូជាអាជាញ ធរ ប ូលីរ កង្សរន ថរុិែ តយាធា អាចវាយតធវើបាបបាតុករត្ថមបញ្ជជ
ថាប កត់លើតោយឥតមានអល់ដអកនងិ្សគ្នម នតមត្ថថ  តបើពួកតគពុជំាប់ទកទ់ង្សអវីនងឹ្សបាតុករទងំ្សតន្មោះ។ តលាក រ  បូតឺ ដហ លវ ី
(២០០៤, ទ.ំ ៧៤) បានផថល់ដបូំន្មម នកបុង្សោរទញយកោរគ្នរំទពអីបកតៅកបុង្សរបបដកឹន្មមំកជួយជាកមាល ងំ្សចលន្មដតូចបោះ៖
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ដផនោរយុទ នសាង្ក្រថគួររប់បញ្ចូ លោររបងឹ្សដរបង្សដកនមរិតភកថនិងិ្សសាចញ់ាតរិបរ់អបករដ ឌោររំខាន់ៗ  ដដល
ជាររររថមភគ្នរំទរបរ់ជនផ្ទថ ចោ់រ។ កបុង្សករណីតនោះ វាពតិជារំខានណ់្ណរ់កបុង្សោររង្សាតធ់ ងនត់លើោរដក
យកររររថមភគ្នរំទរំខាន់ៗ ពរីបបដកឹន្មបំញ្ជូ នតៅឱយចលន្មរបឆ្ងំ្សវញិ ជាជាង្សតរបើវធិណី្ណដដលរញុ
ពួកតគឱយចូលតៅកបុង្សមជឈោឌ នតនរចន្មរមពន នអំន្មចរបរ់របបដកឹន្មោំនដ់តតរៅ (របមូលផថុកំមាល ងំ្សគ្នប តៅ
តរោមរបបដកឹន្មជំាជាង្សដបកដែ ញកតចញ)។ ជនផ្ទថ ចោ់រកន៏ងឹ្សរតូវរបឈមនងឹ្សបញ្ជា សាវ មភីកថបិន ថតទៀតរបរ់
អបកដដលរពំងឹ្សថារតូវចប់ែ លនួ រតូវគរំមកដំហង្សពួកតគដដលបានបដណថ តបតណ្ណថ យឱយរមាជកិរកុមរគួសារ
ែ លនួឯង្សតដ ើរផលូវមនិរតមឹរតូវ (គ្នរំទចលន្មរបឆ្ងំ្ស)។ វាពតិជាលំបាករំរប់តមបញ្ជជ ោរដដលរតួតរត្ថកមាល ងំ្ស 
រគប់រគង្សចលាចលណ្ណរ់កបុង្សោរតរបើកូនតៅរបរ់ែ លនួឱយយកដបំង្ស អាវុធ ឧរម័នបពុំល វាយរបហរបាញ់
តបាោះតៅតលើរកុមបាតុករ តៅតពលដដលតមើលត ើញកូនរបរ់ពួកតគតៅជួរមុែតនបាតុកមម។ តបើតយាលតៅ
ត្ថមភាពរមតហតុផល តមបញ្ជជ ោរតន្មោះនងឹ្សរតូវបានផ្ទល រ់បថូរ នងិ្សជនំយួោកម់កវញិតោយតមបញ្ជជ ោរថមី
តផសង្សតទៀតដដលមានបទពតិសាធទបជាង្សអបកចរ់។ ត្ថមតហតុផលដដដលតនោះ តមបញ្ជជ ោរថមកីោ៏ល យមុែ
រញ្ជដ មួយតទៀតរបរ់រកុមរបជាធបិតតយយដដដល។ តរចកថលំីបាករបរ់របបដកឹន្មកំម៏និតចោះចបម់និតចោះ
តហើយ តៅតពលដដលររររថមភគ្នរំទទងំ្សតន្មោះរលំបន ថគ្នប ទប់ដលង្សជាប់។

យុទ នសាង្ក្រថទនប់ង្ក្ងាា បរងឹ្ស ររឡាញ់ជនំោះរេប់តនោះ មនិដមនជាោរចប់ជរំតិឬចប់បង្សបេូនសាចញ់ាតរិបរ់ភា
គរីរបរោឌ ភបិាលជាចណំ្ណបខ់ាម ងំ្សតន្មោះត ើយ តររោះចលន្មរបជាជនរីុវលិតោយអហងិ្សាមនិអាចនងិ្សរតូវបង្សខតិបង្សខំ
ឱយពួកតគចូលរមួចលន្មត ើយ ដតរតូវលួង្សតលាមនងិ្សទកទ់ញពួកតគឱយរមរគចតិ ថជួយចលន្ម តទើបពួកតគោល យជា
កមាល ងំ្សមានឥទ នពិលពតិរបាកដ អាចតរបើតរចកថរីរឡាញ់របរ់មនរុសរបិទ នសាប លរបរ់ភាប កង់ាររោឌ ភបិាលទងំ្សតន្មោះ 
មកបនាបតរចកថរីេបច់តំរោះចលន្ម រចួោកអ់ាវុធចុោះ មកឈរខាង្សរកុមបាតុករវញិ។ ដចូតយើង្សបានដងឹ្សពខីាង្សតដ ើម
តហើយថា បាតុកមមអហងិ្សាផថល់តររភីាពកបុង្សោរចូលរមួនងិ្សចកតចញឱយរមាជកិ គ្នម ននរណ្ណមានរិទ នបិបំាតត់ររ ី
ភាពរបរ់អបកណ្ណត ើយ។ 

ចុោះតបើបាតុកមមមនិអាចទកទ់ញអបកមានទនំ្មកទ់នំង្សនងឹ្សរបបដកឹន្មបំាន តតើតគគួរតធវើដចូតមថចតៅ? របាកដ
ណ្ណរ់ថា ពួកតគករំអាចកផដរគួសារមរិតភកថ ិ សាចញ់ាត ិ មកជួយចលន្មរបឆ្ងំ្សនងឹ្សបកសដដលផថល់ផលរបតយាជន៍
ជូនរកុមរគួសារតគយូរមកតហើយណ្ណរ់។ គ្នរំទចលន្មរបជាជនមានដតតធវើឱយបាតប់ង្សផ់លរបតយាជនប៍កសពួករបរ់
ែ លនួប ុតណ្ណត ោះ។ ពតិដមនដតតគពបិាកទញយកោរគ្នរំទពអីបកជតិរបិទ នរបរ់វរជនរំខាន់ៗ កបុង្សរបបដកឹន្ម ំ ដតរំរប់អបក
បង្ក្ងាា បដដលជាកូនតៅតគ មានឋានៈតូចៗ របឈមមុែផ្ទធ ល់នងឹ្សចលន្ម ពួកតគមានពរីបភពតចញពរីបជាជនរីុវលិ
រុទ នសាធ។ មោ ង្ស តលាក ដហ លវ ីកម៏និបានរំតៅចំៗ ថា ទល់ដតអបកមានទនំ្មកទ់នំង្សនងឹ្សអបកធតំន្មោះដដរ។ កូន របពន ន 
មាថ យឪពុក រគួសារ សាចញ់ាតរិបរ់កង្សកមាល ងំ្សរការន ថរុិែ ប ូលីរ តយាធា អាជាញ ធរ ទងំ្សអរ់តន្មោះ ជាទតួៅជា
របជាជនសាមញ្ដ  តហើយចង្សទ់កទ់ញយកោរគ្នរំទរបរ់ពួកតគមនិពបិាកតន្មោះតទ។ ដតូចបោះតហើយ ោរតរុើបរបវតថ ិ
តដ ើមផីសាគ ល់អតថរញ្ជដ ណភាប កង់ារបង្ក្ងាា បគរំឺខានណ់្ណរ់ តររោះតគអាចរកត ើញនងិ្សសាគ ល់អបកជតិរបិទ ននងឹ្សភាប កង់ារ
ទងំ្សតន្មោះ នងឹ្សអាចទកទ់ញអបកទងំ្សតន្មោះឱយចូលរមួគ្នរំទចលន្មបាន។ កបុង្សករណីដដលពបិាកអូរទញ ឬមានោរ



ភយ័ខាល ច គ្នម នតរចកថោីល ហនចូលរមួបាតុកមម អបកជតិរបិទ នទងំ្សអរ់តន្មោះតៅដតអាចគ្នរំទជួយចលន្មតោយ
របតយាល តរលគពួឺកតគអាចបង្សខតិបង្សខភំាប កង់ារបង្ក្ងាា ប ត្ថមរយៈពលិោររង្សគម ផ្ទថ ចទ់នំ្មកទ់នំង្ស តដញតចញពផីធោះឬ
មនិឱយចូលផធោះ ជរំញុឱយភាប កង់ារទងំ្សតន្មោះរំុចាប់ឈបរំ់រក ឬតបើចបំាចល់ាដលង្សពោីរងារដតមថង្ស តបើពួកតគតៅ
បង្ក្ងាា បបាតុកមមបន ថតទៀត។ រំរប់ង្ក្រថីជាភរយិាវញិ ពួកន្មង្សអាចតធវើកូដកមមតភទ  ផ្ទថ ចរ់ងាវ រឬ
ដតំណកជាមួយសាវ ម ី ដចូគរំកូ បុង្សតរឿង្សកដំបលង្សោល រីុក «លីរីុង្ក្សាថ ត្ថ» របរ់អបកនពិន នរកចិ អាររីថូហវ ន 

តៅរ.វ. ទ៥ី មុន គ. រ.។ កបុង្សករណីតនោះ រកុមង្ក្រថីតធវើកូដកមមតភទ តដ ើមផីបង្សខឱំយមានោរផ្ទល រ់បថូរណ្ណ
មួយ។ រតបៀបកូដកមមតនោះមានតដ ើមកតំណើ តតចញពតួីអង្សគររីន្មម លីរីុង្ក្សាថ ត្ថ (តឈាម ោះរបរ់ន្មង្សមាននយ័ថា បដំបក
កង្សទប)់។ តួអង្សគររីថតនោះបានដកឹន្មងំ្ក្រថីតៅរកចិតធវើកូដកមមផ្ទថ ចោ់ររមួរងាវ រជាមួយបថ ី បង្សខបុំររជាកង្សទប់ទងំ្សតន្មោះ
ឱយបញ្ឈប់រង្ក្ងាគ មតៅភ ូីប ូតនរ ។ រូមផីដតមហតមៈ គន ន ី កប៏ានតរលតលើកតតមាើង្សង្ក្រថី
ដដរថា «តៅមនរុសររីថាជាតភទទនត់ែាយគជឺាោរោកន់្មមបង្សខូចតករតតិឈាម ោះង្ក្រថី។ វាគជឺាអំតពើអយុតថធម៌របរ់
បុររចតំរោះង្ក្រថីតភទ។ របរិនកមាល ងំ្សមាននយ័ថាកមាល ងំ្សតោយកតរមាល ដតូចបោះ ពតិណ្ណរ់ ង្ក្រថីមនិតោរតៅជាង្សបុររ
តទ។ តបើរិនកមាល ងំ្សមាននយ័ថាជាអំន្មចខាង្សផលូវរីលធម៌វញិ តន្មោះង្ក្រថីគជឺាតភទដឧ៏តថុង្ស គឧតថមជាង្សបុររ រហូតដល់ឥត
អាចវារ់ដវង្សបាន។ តតើង្ក្រថីមនិមានរភាវគត ិ  មនិមានោរលោះបង្សែ់ លនួឯង្ស មនិមានោរតរ ូអតធ់ មត ់ មនិមានតរចកថី
ោល ហនជាង្សបុររឬ? តបើគ្នម នង្ក្រថីតទ បុររមនិអាចមានលកខណៈទងំ្សតន្មោះត ើយ។ របរិនតបើអហងិ្សាគជឺាចាប់តន
រភាវៈជាមនរុសរបរ់តយើង្ស តន្មោះអន្មគតគឋឺតិតលើង្ក្រថី។ តតើអបកណ្ណអាចមានភាពទកទ់ញដម៏ានរបរិទ នភាពដល់
តបោះដងូ្សជាង្សង្ក្រថីតទៀតតន្មោះ?» មនរុសរបុរតមើលរសាលកមាល ងំ្សមនរុសររី មនរុសររីទទលួរង្សឥទ នពិលវបផធម៌ដតង្ស
ដតគតិថា ែ លនួឯង្សជាតភទទនត់ែាយ ប ុដន ថរគ្ននដ់តពួកតគបដតិរធមនិរមួតភទ កអ៏ាចតធវើឱយបុររចុោះញ មដដរ។ ចតំរោះ
វធិហីងិ្សា តរបើកមាល ងំ្សោយ វាយរបហរ បាញ់នងិ្សោប់រមាល ប់  ង្ក្រថីតែាយជាង្សបុររដមន។ ប ុដន ថចតំរោះវធិអីហងិ្សាវញិ 
ង្ក្រថីមានតរបៀបជាង្សបុររឆ្ង យណ្ណរ់ តររោះរូមផីដតតពលបាតុករអហងិ្សាជាង្ក្រថីតភទរង្សោរបង្ក្ងាា បកស៏ាធារណជន 
នងិ្សរកុមទបីមីានរបតកិមមខាល ងំ្សជាង្សបាតុករជាបុររដដរ គថឺាវបផធម៌ចតទ់កុន្មរគីតឺភទទនត់ែាយ ន្មឱំយោរវាយ
មនរុសររីគជឺាោររតំលាភបរំនបទោឌ នរង្សគម តទោះោរឱយតតមលង្ក្រថីែរុគ្នប តៅត្ថមវបផធម៌កត៏ោយ។ កុបកមម
ហងិ្សាតមើលរលំង្សតតមលតនោរចូលរមួរបរ់មនរុសររី តទើបងាយបរជយ័នងិ្សគ្នម នលកខណៈរបជាធបិតតយយ បង្សាជា
ហងិ្សា ោប់រមាល ប ់ រង្ក្ងាគ មឥតឈបឈ់រ តរលគពួឺកតគតោោះរសាយទនំ្មរ់តោយចង្សទនំ្មរ់បដន ទមតលើទនំ្មរ់ 
ហងិ្សាតលើហងិ្សា។  

ចនំនួចរំោុះតនអបកចូលរមួគជឺាកត្ថថ រំខានប់ផុំត កណំតត់ជាគជយ័ចលន្មរបជាជន តររោះវាអាចតធវើឱយោរប
ង្ក្ងាា បគ្នម នរបរិទ នភាពនងិ្សពបិាកតធវើតៅបានតោយសារចណំង្សបណ្ណថ ញទនំ្មកទ់នំង្សរវាង្សភាគទីងំ្សពរីខាង្ស, ោរបង្ក្ងាា ប
បងាា ញរបូភាពអយុតថធិម៌នងិ្សមនិររបចាប់របរ់រោឌ ភបិាល ដដលជួយតកៀង្សគររបជាជនឱយចូលរមួចលន្មឱយរតិ
ដតកុោះករ, អបកគ្នរំទរបបដកឹន្មនំងឹ្សដបរមកតៅខាង្សចលន្ម, គ្នម នអបកតៅសាថ ប់ត្ថមបញ្ជជ  ជនផ្ទថ ចោ់រកគ៏្នម នអំន្មចប
ង្ក្ងាា បចលន្មរបជាជនតទៀតដដរ។ តពលតន្មោះ ពួកតគនងឹ្សរពដលង្សសាទ ប័នទងំ្សឡាយមថង្សៗមួយ តហើយចលន្មរបជាជន
រតូវតរៀបចសំាទ ប័នទងំ្សតន្មោះឱយមានឯករជយ មនិចណុំោះបកសនតយាបាយ មានោរតបាោះតឆ្ប តតរជើរតរ ើរអបកដកឹន្មសំាទ ប័
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ននងិ្សរំតរចចតិ ថជារកុមតោយរមាជកិទងំ្សអរ់។ល។ លុោះរត្ថដតតគអាចធាន្មយនថោររបជាធបិតតយយរគបដណថ ប់
តៅតលើសាទ ប័នរំខាន់ៗ ជាតរចើនរិន តទើបតគអាចចបប់ង្សខឱំយជនផ្ទថ ចោ់រចរចនងិ្សទទលួយកោរផ្ទល រ់បថូររបបដកឹន្ម ំ
តោយរនថភិាពបាន។ ោរតលើកតទរឱយអបកដកឹន្មរំបបចរ់នងិ្សបកសពួក ជាថបូរនងឹ្សោរសារភាពោរពតិ ដចូរតបៀប
តលាក ដមនដឡឺា អាចអនវុតថបានតោយតជាគជយ័បាន កបុង្សតពលដដលចលន្មតបើកយន ថោរបដំបកជនផ្ទថ ចោ់រតចញពី
ររររថមភគ្នរំទទងំ្សឡាយបានរំតរច។

គ. ការរគប់រគងការបរងា ប 

តៅតពលរបឈមមុែនងឹ្សោរបង្ក្ងាា ប អំតពើហងិ្សាមនិដមនជាជតំរ ើរចុង្សតរោយត ើយ។  វធិអីហងិ្សាតៅដតអាចតរបើបាន
នងិ្សមានរបរិទ នភាព តបើវធិមួីយតៅមនិរចួ តគតៅរល់វធិជីាតរចើនតទៀតដដលតៅរចួ។ តគអាចយកតៅតរបើបានតៅត្ថម
ោលៈតទរៈ សាទ នភាពជាកដ់រថង្ស ថលងឹ្សដថលង្សតៅត្ថមោររំតរចចតិ ថនងិ្សរបតកិមមរបរ់ជនផ្ទថ ចោ់រ។ ជតំនឿដដលថា តៅ
តពលមានោរបង្ក្ងាា ប បាតុករឈប់គ្នរំទនងិ្សមនិចូលរមួបាតុកមមតទៀតតន្មោះ រគ្ននដ់តជាោរពតិដកលង្សោល យប ុតណ្ណត ោះ។
តពលចួបរបទោះនងឹ្សោរបង្ក្ងាា ប បាតុកមមអហងិ្សាមានរង្សឃឹមតជាគជយ័ដល់តៅ ៤៦ភាគរយឯតណ្ណោះ ផធុយតៅវញិ កុប
កមមហងិ្សាមានរង្សឃឹមដត ២០ភាគរយតទ តរលគបឺាតុកមមអហងិ្សាទនំង្សជាអាចតជាគជយ័ជាង្សកុបកមមហងិ្សាតលើរពី
ពរីដង្ស។ បាតុកមមអាចឈបោះនងិ្សទញយករបតយាជនព៍ោីរបង្ក្ងាា បបាន តយាលត្ថមតលាកររី តេណូតវថ ពតីររោះមាន
តហតុផលចបំង្សពរី៖ 

១. ោរបង្ក្ងាា បដដលមានតចតន្មចង្សប់ដំបកបាតុកមមមនិបានតធវើឱយបាតុកមមចុោះតែាយតទដបរជាតធវើឱយបាតុកមម
ោនដ់តខាល ងំ្សតៅវញិ តរលគោឺរបង្ក្ងាា បបានបតង្សាើនករំតិតនោរតកៀង្សគរបាតុករឱយចូលរមួបដន ទមតទៀត ។ 
តលាកររី តេណូតវថ មនិបានរកត ើញថា ោរបង្ក្ងាា បតធវើឱយបាតុកមមចុោះតែាយត ើយ វាអាចបន ទយករំតិរកមមភាព
បាតុកមមកបុង្សរយៈែ ល ី ប ុដន ថក បុង្សរយៈតពលដវង្ស វាជរំញុឱយមានោរតកៀង្សគររបជាជនឱយចូលរមួចលន្មកបុង្សរទង្សរ់ទយធំ
តៅវញិ។ បាតុកមមអហងិ្សាមនិរតមឹដតអាចតជាគជយ័តពលរបឈមតោយផ្ទធ ល់នងឹ្សោរបង្ក្ងាា បតន្មោះតទ ប ុដន ថរបបដកឹន្ម ំ
តបើកោរបង្ក្ងាា បតោយហងិ្សាដបរជាបតង្សាើនឱោរតជាគជយ័ឱយចលន្ម ២២ភាគរយដថមតទៀត។ តលាក តរប ៀន មា រទនី

 ជាអបកវទិោសាង្ក្រថមាប កដ់ដលបានចណំ្ណយតពលរិកាអំពដីតំណើ រោរតនោះ តហើយតលាកបានតៅ
បាតុភូតតនោះថា តយើង្សរូមដរបតៅទតីនោះបតណ្ណថ ោះអារន បថា «បដផិលឬរបតផិល» តរលគ ឺជាលទ នផលផធុយ
ពោីររពំងឹ្សទកុដដលអបករបពតឹថមានតចតន្មចង្សប់ាន។ តយាលត្ថមតលាក ោរបង្ក្ងាា បរបរ់របបដកឹន្មអំាចទទលួបានប
ដផិល លគឹកណ្ណអំតពើអយុតថធិម៌ ជាតរឿយៗគោឺរវាយបង្ក្ងាា បតោយហងិ្សាហុចផលអវជិ ជមាន មកផ្ទល តរតូវអបកបង្សា
ត ើង្សតៅវញិ៖ ក. តធវើឱយមានោរផ្ទល រ់បថូរទនំ្មកទ់នំង្សអំន្មចតោយពរង្សងឹ្សសាមគគភីាពកបុង្សចលន្មតវា   ែ. របជាជនគ្ន ំ
រទនងិ្សចូលរមួោនដ់តតរចើន គ. បតង្សាើតឱយមានោរដែ វង្សគនំតិនងិ្សទនំ្មរ់កបុង្សចតំណ្ណមអបកគ្នរំទភាគរីោឌ ភបិាល  . ោរ
គ្នរំទពខីាង្សតរៅរមួមានភាគអីន ថរជាតដិដលធាល ប់ដតគ្នរំទរោឌ ភបិាលដបរបថូរមកគ្នរំទចលន្មរបឆ្ងំ្សវញិ។

២. ោរបង្ក្ងាា បមនិអាចរបរពតឹ ថតៅបានឋតិតថរយូរអដង្សវង្សត ើយ តរលគ ឺ តគមនិអាចបង្ក្ងាា បរគប់របជាជន 
រគប់តពលតវលា រគបទ់កីដន លង្សបានតទ។ តបើបាតករតៅដតចួបគ្នប ជាថម ីចលន្មតៅដតបន ថ នងឹ្សតៅដតតកើនរមាជកិ។ មោ ង្ស



តទៀត ចលន្មអាចផ្ទល រ់បថូរទតី្ថងំ្សតធវើបាតុកមមមនិឱយអបកបង្ក្ងាា បដងឹ្ស បាតុកមមតៅតរចើនកដន លង្សតផសង្សគ្នប  តរបើវធិបីាតុកមម
តោយមនិតចញមុែផ្ទធ ល់តៅទសីាធារណៈ ឧ. វធិបីដំបកគ្នប តៅរកទមីានរុវតទភិាពតពលមានោរបង្ក្ងាា ប  
វធិតីៅឱយឆ្ង យពកីដន លង្សតរគ្នោះថាប ក ់  ឬោរតវា តៅផធោះ រំង្សមំនិតចញតៅចួបជុគំ្នប  
កូដកមមឈបរំ់រកតោយែ លនួឯង្ស មនិរពមតៅតធវើោរ ឬតៅតធវើោរដតតធវើយតឺ ។ល។ អបកបង្ក្ងាា បមនិអាចតដ ើរ
ត្ថមបង្ក្ងាា បរគប់របជាជនដដលមានចនំនួតរចើនជាង្សែ លនួត ើយ តហើយតទោះបង្ក្ងាា បបានកប៏ានតចិនងិ្សតធវើមនិបានយូរដដរ។ 
តៅតពលមានោរលំបាកដបបតនោះ ភាប កង់ារបង្ក្ងាា បអាចអរ់កមាល ងំ្សតធវើោរ ដតូចបោះរោឌ ភបិាលរតូវផថល់លុយបដន ទមតរចើន
ត ើង្សរហូត តដ ើមផីតលើកទកឹចតិ ថឱយពួកតគរពមមកបតំពញភារកចិចបន ថ ររបតពលរបជាជនោនដ់តតរចើនពនោរតពលតធវើ
កូដកមមតទៀត របពន័ នតរដ ឌកចិ ចគ្នងំ្សតធវើឱយរោឌ ភបិាលពុអំាចរ ូបានយូរត ើយ។ រកុមហ ុនន្មន្មករ៏ង្សោរែចូខាតខាល ងំ្សពី
កូដកមមដដរ ជាតហតុជរំញុឱយពួកតគោករ់មាព ធតលើរោឌ ភបិាលនងិ្សគ្នម នលុយតរចើនតៅជួលកង្សរន ថរុិែឱយតៅបង្សខំ
បាតុករតន្មោះតទ។ តៅតពលវធិបីដំបកគ្នប រតូវបានតរបើតដ ើមផីតគចពោីរបង្ក្ងាា ប វាន្មឱំយកង្សកមាល ងំ្សរន ថរុិែ អាជាញ ធរ ប ូ
លីរ តយាធាទហន មានោរលំបាកយា ង្សខាល ងំ្សកបុង្សោរត្ថមបង្ក្ងាា បនងិ្សចប់ែ លនួ ពតីររោះរកុមបាតុករតដ ើរដែសតលើរកុម
អាជាញ ធររតង្សម់ានគបគី្នប តរចើនទងំ្សតពលបដំបកគ្នប របតរចរបសាចនងិ្សតពលពួកតគតធវើកូដកមមតៅផធោះ មនិតៅតធវើោរ។ ោរ
ដដលបាតុករពួនរំង្សតំៅផធោះកបុង្សតបំនដ់ដលមានោររបទរូសារយ មនិតចញឱយពួកតគវាយតៅទសីារធារណៈ ពួក
តគរតូវតដ ើរដេកតេរពផី ធោះមួយតៅផធោះមួយ តដ ើមផីបង្សខឱំយបាតុករចូលតៅតធវើោរវញិ។ តទោះបបីាតុករគ្នម នរកម់ា រ់បតិ
មុែកត៏ោយ កច៏នំនួតរចើនតនបាតុករបានបតង្សាើនភាពអន្មមកិតោយរវ័យរបវតថ ិ ដតូចបោះអាជាញ ធរពបិាកចណំ្ណអំតថ
រញ្ជដ ណបាតុករណ្ណរ់។ ពួកតគមានដតវាយឬរមលុតពផី ធោះមួយតៅផធោះមួយ តោយមនិែ វល់ថា អបកតន្មោះបានចូលរមួ
បាតុកមមឬអតត់ទ។ ោរតដ ើរបង្ក្ងាា បត្ថមផធោះ គ្នម នរបរិទ នភាពផង្សនងិ្សមនិអាចតធវើបានរហូតផង្ស។ តយើង្សដងឹ្សតហើយថា បាតុ
ករទងំ្សអរ់ ពុដំមនតៅកដន លង្សដតមួយ ដចូជាតៅទសីាធារណៈ ឬត្ថមផលូវដចូោលដដលតដ ើរដហកផួនផថុគំ្នប តវា តន្មោះតទ។ 
បាតុករមានទលំីតៅចួនដកផរគ្នប  ចួនឆ្ង យពគី្នប  តគពតិជារតូវោរកង្សរន ថរុិែតរចើនតដ ើមផីតដ ើរបង្ក្ងាា បត្ថមផធោះ។ ោរវាយ
បង្ក្ងាា បត្ថមផធោះបញ្ឈប់បាតុកមមមនិបានតហើយ តៅជរំញុឱយពួកតគផថុគំ្នប តធវើបាតុកមមជាថមតីទៀត តររោះតៅតពលដដលពួក
តគតចញតៅផថុគំ្នប កវ៏ាយ ពួនរំង្សតំៅផធោះតសាោះកវ៏ាយ គជឺរំញុឱយពួកតគចកតចញពផីធោះតៅររុកកតំណើ ត កមាល ងំ្សពល
កមមរតិដតបាតប់ង្សព់កីដន លង្សតធវើោរ តោយតហតុថាពួកតគមនិតៅផធោះផង្ស ចង្សប់ង្សខពួំកតគឱយតៅតធវើោរវញិ កម៏និដងឹ្សថាតៅ
ត្ថមរកពួកតគតៅឯណ្ណដដរ។ តៅតពលតគតដ ើរបង្ក្ងាា បត្ថមផធោះ ន្មឱំយរបជាជនបតិទវ រផធោះចកត់ចរចកតចញពកីដន លង្ស
តៅផថុគំ្នប ដដដល មនិតៅផធោះឱយភាប កង់ារបង្ក្ងាា បវាយតោយងាយៗតន្មោះតទ តររោះមានគ្នប ោនដ់តតរចើន ោនដ់តមានភាព
កកត់ៅថ នងិ្សរុវតទភិាព តហតុតនោះតហើយតទើបពួកតគផថុគំ្នប ត ើង្សវញិ។ ោរតដ ើរបង្ក្ងាា បត្ថមផធោះតៅតបំនប់ាតុកមមតធវើឱយផធោះ
ដដលធាល បដ់តជាកដន លង្សមានរុវតទភិាពបផុំត ោល យជាទអីរុវតទភិាពបផុំតតៅវញិ។ ដរបណ្ណបាតុករតចោះដតតគចតវោះ មនិ
តៅបតំពញពលកមមបតំរ ើោរងារឱយសាទ ប័នរបរ់ពួកតគ សាទ ប័នទងំ្សតន្មោះតៅដតគ្នងំ្សដតំណើ រ តគពុអំាចបង្ក្ងាា បរបជាជន
ដដលបបួលគ្នប តធវើជាពលរដ ឌអតោ់រងារតធវើទងំ្សអរ់គ្នប បានដដរ។ បាតុករនងឹ្សបង្សខចំតិ ថចកតចញពផីធោះ ឬតទោះតៅកត៏ៅមនិ
រុែដដរ ជាពតិររ តៅតពលដដលពួកតគអាចតមើលត្ថមបង្សេួចត ើញឆ្ករបយុទ នផ្ទធ ល់នងឹ្សដភបក ពួកតគរតិដតបារមភពី
រុវតទភិាពផ្ទធ ល់ែ លនួ។ តៅកបុង្សតបំនប់ាតុកមម តរោយតពលរបជាជនតៅតធវើបាតុកមមអរ់ អបកតៅផធោះមួយចនំនួតូចតៅជា
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មានអារមមថាគ្នម នរុវតទភិាពតៅវញិ។ គួរកតរ់មាគ ល់ផង្សដដរថា កង្សកមាល ងំ្សរន ថរុិែទងំ្សតន្មោះពូដកដតខាង្សវាយបង្ក្ងាា ប
ប ុតណ្ណត ោះ។ តៅតពលរបឈមនងឹ្សភាគមីាខ ង្សតទៀតដដលមនិរពមតតដ ដបរជាតធវើឱយពួកតគពបិាក មនិងាយររួលដចូជា
តត្ថងំ្សជាមួយកុបករហងិ្សាត ើយ។ តពលចុោះតៅបង្ក្ងាា ប ពួកតគរតូវតលង្សដលផង្សតដញចបជ់ាមួយបាតុករដដដលៗ
រហូត វាពតិជាហតន់ងិ្សគួរឱយធុញរទនណ់្ណរ់រំរប់ពួកតគ។

តលាក ែតឺ ហស ក ់ (២០០៥, ទ.ំ ១០) បានបដតិរធមតទិតួៅដដលថា ោរបង្ក្ងាា បោតប់ន ទយរបរិទ នភាពតនវធិ ី
អហងិ្សារបរ់ចលន្ម។ តលាកអោះអាង្សថា «យុទ នន្មោរតរបើរបារ់រកមមភាពអហងិ្សាធាល បប់ានតជាគជយ័រហូតមកតៅ
កបុង្សសាទ នភាពគ្នបរង្សាត ់ តហើយកម៏ានករណីអរបរិទ នភាពកបុង្សោរតបើកចហំនតយាបាយរបជាធបិតតយយដដរ។ របាកដ
ណ្ណរ់ថា ោរបង្ក្ងាា បោកក់រំតិរមតទភាពរបរ់គូរបដជង្សកបុង្សោរតរៀបចចំលន្ម ទកទ់ង្សគ្នប  តកៀង្សគររមាជកិ នងិ្សោរ
ចូលរមួកបុង្សរកមមភាពជារកុម រពមទងំ្សបតង្សាើនហនភិយ័តនោរចូលរមួរកមមភាពរមួគ្នប តទៀតផង្ស។ ដតតទោះបយីា ង្សណ្ណ
កត៏ោយ ោរបង្ក្ងាា បរគ្ននដ់តជាកត្ថថ មួយកបុង្សចតំណ្ណមកត្ថថ ជាតរចើនតទៀតដដលជោះឥទ នពិលតលើចមាង យផលូវតៅដល់តគ្នល
តៅតនោរតរ ូ ដដលតរបើរបារ់រកមមភាពអហងិ្សាប ុតណ្ណត ោះ ប ុដន ថវាពុដំមនជាតរគឿង្សកណំតដ់តមួយតនទនិ បផលរបរ់
យុទ នន្មោរតន្មោះតទ។» តយើង្សដតង្សដតគតិថា វធិតីវា តោយអហងិ្សាមនិតបតតនោះពុអំាចយកឈបោះោរបង្ក្ងាា បដស៏ាហវ
របរ់កង្សរការន ថរុិែត ើយ វាមនិរតមឹដតមនិរមទនំង្សនងឹ្សវចិរណញ្ជដ ណប ុតណ្ណត ោះតទ ដតគរឺពមទងំ្សផធុយររលោះពី
រភាវគតតិទៀតផង្ស។ ទងំ្សអរ់តនោះតកើតត ើង្សតោយសារោរយល់រចលំអំពរីកយថា «យកឈបោះ» កបុង្សបរបិទរបយុទ ន
របរ់កុបកមមហងិ្សា។ បាតុកមមអហងិ្សាមនិដមនយកឈបោះអបកបង្ក្ងាា បតោយវាយពួកតគឱយរោបចុោះចញ់តន្មោះតទ ដតគឺ
ឈបោះផលូវចតិ ថរបរ់ពួកតគ តោយតធវើឱយពួកតគឈប់បង្ក្ងាា បឬឈប់សាថ ប់បញ្ជជ តមរបរ់ពួកតគ។ តលាក ែតឺ ហស ក ់
(២០០៥, ទ.ំ ៤២ ៤៣) ឱយតហតុផលចនំនួបួនអំពអីរបរិទ នភាពតនោរបង្ក្ងាា ប៖

១. ោរបង្ក្ងាា បបតង្សាើនសាមគគភីាពនងិ្សោរតបថជាញ របរ់បាតុករចតំរោះយុទ នន្មោរ តហើយរបរិនតបើពួកតគតៅដត
បន ថរកមមភាពជារកុមនងិ្សរកាវនិយ័អហងិ្សារបរ់ែ លនួ តទោះបតីៅចតំរោះមុែោរបង្ក្ងាា ប កច៏នំនួរមាជកិថមនីងឹ្សតកើន
ត ើង្សជាបន ថបន្មធ បដ់ដរ គរឺមាជកិថមដីដលបានមកពរីកុមជទំរ់ដដលរង្សអំតពើអយុតថធិម៌របរ់រោឌ ភបិាលតន្មោះ។

២. ោរបង្ក្ងាា បតោយហងិ្សាតៅតលើពលរដ ឌដដលគ្នម នអាវុធតៅនងឹ្សតដនងឹ្សន្មឱំយមានោរតចទរួរតង្សឿង្សេងល់
យា ង្សខាល ងំ្សពភីាពររបចាប់របរ់អាជាញ ធររោឌ ភបិាល កបុង្សចតំណ្ណមរកុមវរជននតយាបាយ ដដលបាតុភូតតនោះមនិងាយ
តកើតត ើង្សត ើយកបុង្សោរបង្ក្ងាា បកុបកមមហងិ្សា។ តបើោរដបកដែ ញកដែ វង្សមតរិវាង្សវរជនទងំ្សតន្មោះតកើតមាន តន្មោះោរបង្ក្ងាា ប
នងឹ្សបដំណកបតង្សាើតបាននវូចដំណករកុមវរជនររបចលន្មតៅតទល់មតនិងឹ្សរកុមវរជនរបឆ្ងំ្សចលន្ម។ ប ុដន ថតទោះបមីនិ
ទនម់ានោរដបកដែ ញកតន្មោះតកើតត ើង្សកត៏ោយ កោ៏របង្ក្ងាា បតៅដតជរំញុឱយោរដបកដែ ញកតន្មោះកតកើតត ើង្សដដរ វារគ្នន់
ដតជាបញ្ជា តវលាមុននងិ្សតរោយប ុតណ្ណត ោះ។

៣. ោរដបង្សដែ ញកតនោះកអ៏ាចតកើតមានកបុង្សចតំណ្ណមកង្សកមាល ងំ្សោររររន ថរុិែនងិ្សតយាធាដដរ តោយមានរកុម
ររបនងឹ្សចលន្មបដតិរធមនិតគ្នរពត្ថមបទបញ្ជជ ថាប កត់លើ កបុង្សតន្មោះតលចរបូភាពតចញជាោរចកតចញតបាោះបង្ស់
ោរងារឬរំុចាប់ឈប់រំរក ោរមនិតគ្នរពឬមនិតធវើត្ថមតរចកថបីងាគ ប់របរ់តមជាតដ ើម។ របតកិមមរបរ់ពួកតគចតំរោះ



បាតុករអហងិ្សាអាចមានជារមានចតិថ តទោះែ លោះមានតចិឬែ លោះមានតរចើន ប ុដន ថក បុង្សករណីកុបកមមហងិ្សាវញិ វាជាបាតុកភូត
ដក៏រំ ពតីររោះជវីតិបុគគលផ្ទធ ល់របរ់អបកបង្ក្ងាា បរង្សោរគរំមកដំហង្សពអំីតពើហងិ្សារបរ់កុបករ។

៤. ភាគទីបីនីងិ្សរកុមសាធារណៈ មានដចូជាមហជនទតួៅ ចលន្មរង្សគមេលង្សរបតទរ អង្សគោរអន ថរជាត ិរោឌ ភិ
បាលបរតទរ ទនំង្សជាបតញ្ចញរកមមភាពជទំរ់តៅនងឹ្សរោឌ ភបិាល ឬផថល់ជាោរគ្នរំទដល់ភាគរីបឆ្ងំ្សរោឌ ភបិាល
កបុង្សសាទ នភាពដដលមានោរបង្ក្ងាា បពលរដ ឌគ្នម នរបោប់អាវុធ តររោះអំតពើតរពតផសបង្ក្ងាា បតោយហងិ្សាពតន លចតចញនវូ
ភាពមនិររបចាប់របរ់រោឌ ភបិាលថា ពួកតគោនអំ់ន្មចតោយអាររ័យតលើកមាល ងំ្សជាជាង្សភាពររបចាប់។ ដតំណើ រ
ោររបរពតឹ ថតៅតនោះអាចតកើតត ើង្សត្ថមរយៈរកុមទបី ី ោលណ្ណពួកតគបានដងឹ្សឮអំពរីពតឹ ថោិរណ៍បង្ក្ងាា ប នងិ្សយកចតិថ
ទកុោកខ់ាវ យែ វល់អំពផីលវបិាកអវជិ ជមានតន្មោះ។ ោររបឈមមុែគ្នប តទល់មនិតរមើភាពរវាង្សកង្សកមាល ងំ្សរន ថរុិែរបរ់
រដ ឌតោយមានរបោប់អាវុធនងិ្សបាតុករតវា តោយតដទតទ នងឹ្សន្មឱំយមានោររកីរលនវូទហំភំាពត្ថនតងឹ្សកបុង្សរបពន័ នផសពវ
ផាយ មានប ោះរល់អារកកយ់ា ង្សខាល ងំ្សតៅតលើជហំររបរ់រដ ឌក បុង្សោរបន ថោរបង្ក្ងាា បនងិ្សជរំញុឱយភាគទីបីចូីលរមួដដរ។

អាររ័យតលើតហតុទងំ្សបួនតនោះតហើយ តលាក ែតឺ ហស ក ់ រន បោិឌ នថា «ចលន្មអហងិ្សាតៅដតឋតិតថរតៅ
ចតំរោះមុែោរបង្ក្ងាា ប ដតំណើ រោរទងំ្សតនោះោនដ់តរកមមត ើង្ស។ រដ ឌបតញ្ចញឱយត ើញនវូអំតពើហងិ្សារបរ់ែ លនួ ផ ធុយពី
អំតពើអហងិ្សារបរ់បាតុករ វាហុចផលអវជិ ជមានតៅតលើរដ ឌែ លនួឯង្សនងិ្សន្មឱំយមានោរផ្ទល រ់បថូរមត ិ ចតំរោះរោឌ ភបិាល  
ដដលដកដរបទនំ្មកទ់នំង្សអំន្មច។ ប ុដន ថ ឋតិតៅកបុង្សសាទ នភាពដដលគូរបដជង្សរោឌ ភបិាល (កុបករ) តរបើរបារ់ហងិ្សាវញិ 
ោរបង្ក្ងាា បរបរ់រដ ឌនងឹ្សរតូវបានតគតមើលត ើញថារតមឹរតូវអាចទទលួយកបានតៅវញិ។» 
 ចណុំចដរំ៏ខានប់ផុំតដដលជាលទនផលគួរជាទគី្នប់ចតិ ថចតំរោះចលន្មរបជាជន គោឺរដបកដែ ញកឬដែ វង្សទរសនៈ
គ្នប កបុង្សចតំណ្ណមពួកអបកគ្នរំទរោឌ ភបិាលដដលតកើតតចញមកពោីរបង្ក្ងាា ប។ តលាកររី តេណូតវថ បានបន ថពតិសាធ
បដន ទមតលើចណុំចតនោះ តោយពរង្សកីករណីរិកា នងិ្សតតរថត ើញថារមតមកិមមតនោះរតមឹរតូវរបាកដដមន។ តលាកររី
បានតៅចណុំចតនោះថា «ោរផ្ទល រ់បថូរមាច រ់ឬភកថភីាព» ។ តលាកររីបានកណំតយ់កោរផ្ទល រ់បថូរភកថី
ភាពតនោះដតកបុង្សចតំណ្ណមកង្សរន ថរុិែប ុតណ្ណត ោះនងិ្សគតិត្ថងំ្សពយុីទ នន្មោរតផថើមរហូតដល់បញ្ចប់ តររោះោរកណំតដ់បបតនោះ
ជារងាវ រ់ម តច់តជ់ាង្សតគ តោយភាប កង់ារបង្ក្ងាា បជាឧបករណ៍របឆ្ងំ្សនងឹ្សបាតុកររំខានជ់ាង្សតគ តទោះបោីរផ្ទល រ់បថូរភកថី
ភាពតនោះកត៏កើតមានកបុង្សចតំណ្ណមរកុមគ្នរំទរោឌ ភបិាលលតផសង្សតទៀតកត៏ោយ ដចូជាពួកអបករដ ឌោរជាអាទ។ិ លទ នផល
តនោររិកាបានរកត ើញថា យុទ នន្មោរដដលមានោរចូលរមួទលំូទលូាយទនំង្សជាន្មតំៅរកោរផ្ទល រ់បថូរភកថភីាពតនោះ 
គថឺាោរចូលរមួឬចនំនួរមាជកិរបរ់យុទ នន្មោរោនដ់តតកើនត ើង្ស ោរផ្ទល រ់បថូរភកថភីាពោនដ់តទនំង្សជាតកើតមាននងិ្ស
រកីរលោល ន្មឱំយោរបង្ក្ងាា បោនដ់តមនិងាយតកើតត ើង្ស។ យុទ នន្មោរធំៗ ដដលមានោរតបថជាញ របោនខ់ាជ ប់នវូោរតវា 
តោយអហងិ្សា ជាជាង្សតធវើកុបកមមតោយហងិ្សា ទនំង្សជាជរំញុឱយមានោរតបាោះបង្សោ់របង្ក្ងាា បរបរ់កង្សរន ថរុិែ។ 
យុទ នន្មោរតធវើត ើង្សកបុង្សរទង្សរ់ទយធមំានរមាជកិតរចើន  មានឱោរ ៦០ភាគរយកបុង្សោរជោះឥទ នពិលតលើកង្សរន ថរុិែ
ឱយតបាោះបង្សភ់ារកចិ ច នងិ្សមានោរតកើនត ើង្សមកពយុីទ នន្មោរអហងិ្សាតូចបផុំតតលើរព ី ៥០ភាគរយ។ ចដំណកកុបកមម
ហងិ្សាវញិ ជយ័ជនំោះតោយដ កចតំរោះោរទញយកកង្សតយាធាមកតៅខាង្សែ លនួវញិ គតឺៅចតន្មល ោះព ី ១០ភាគរយតៅ 
៤០ភាគរយ តហើយកអ៏ាររ័យតៅតលើចនំនួរមាជកិកុបកមមតកើនត ើង្សដដរ។ ដតមានតរឿង្សមនិលេមួយរតង្សថ់ា តទល់នងឹ្ស



  

83 

កុបកមមហងិ្សា កង្សរន ថរុិែមានដតរបួរមួឯកភាពតៅពតីរោយរបបដកឹន្ម ំ តធវើឱយពួកតគរតឹដតរបយុទ នសាល ប់ររ់តសាម ោះ
រមរគនងឹ្សរបបដកឹន្ម ំ តហើយរបបដកឹន្មកំន៏ងឹ្សរមាេ តរកុមអបកមានគនំតិរបឆ្ងំ្សតចញពជួីរទបដ់ដរ។ តរឿង្សដរំ៏ខានជ់ាក់
ដរថង្សដដលជរំញុឱយកង្សរន ថរុិែតបាោះបង្សោ់រងារបង្ក្ងាា បរបរ់ែ លនួ គមឺកពចីណំង្សដែសររលាយញាតរិន្មថ ននងិ្សប
ណ្ណថ ញទនំ្មកទ់នំង្សរង្សគម ដដលចង្សភាជ ប់រមាជកិខាង្សវរជនតៅនងឹ្សរបជាជនរីុវលិទងំ្សមូលដដលបានតកើនត ើង្ស។ 
របរិនតបើមានតគរំុរមាភ រនអំ៍ពោីរមនិបង្ក្ងាា ប ពួកកង្សរន ថរុិែនងឹ្សបន លយឺា ង្សសាមញ្ដថា «ែ ញុតំ ើញកូនរបរ់ែ ញុតំៅ
កបុង្សហវូង្សបាតុករ» «ពួកមា ករបរ់ែ ញុតំៅកបុង្សតន្មោះ» ឬ «មានអបកជតិែ ញុតំៅកបុង្សចតំណ្ណមបាតុករ។» បណ្ណថ ញរង្សគម
រគួសារទងំ្សអរ់តនោះនងឹ្សោនដ់តអាចមានតរចើនត ើង្ស តៅតពលដដលអបកចូលរមួយុទ នន្មោរតកើនត ើង្សដដរ។ តនោះក៏
បងាា ញពតីហតុផលមួយដដលរកុមកង្សរន ថរុិែមានទតំន្មរអារមមមួយគតិថាមនិលេឬមនិរតមឹរតូវ ដដលវាជាឧបករណ៍
វារ់រធង្សរ់មតទភាពរបរ់ចលន្មរបឆ្ងំ្ស។ តរំវូោរកញ្ចបថ់វោិរដ ឌរបរ់ទហន ប ូលីរ ថាប កត់លើរបរ់ពួករដ ឌោរ ន្ម ំ
ឱយពួកតគពចិរណ្ណតចទរួរអំពជីវីភាពររ់តៅតថងតរោយ ហនភិយ័ នងិ្សតថលែចូខាតជាតរចើនដដលអាចតកើតមាន
ចតំរោះពួកតគ តៅតពលដដលតរបើរកមមភាពហងិ្សាតៅតលើយុទ នន្មោរអហងិ្សា។ ករណីកុបកមមហងិ្សាវញិ ពួកតគមនិច ំ
បាចគ់តិគូរពចិរណ្ណតរចើនអំពរីបោរខាង្សតលើតនោះតទ  តររោះបង្ក្ងាា បរកុមកុបករគជឺាជតំរ ើរដតមួយគតត់ដ ើមផីបបំាតោ់រ
គរំមកដំហង្សរុវតទភិាពផលូវោយរបរ់ពួកតគ មោ ង្សកុបកររគ្ននដ់តជារកុមភាគតចិតចញមកពចីនំនួរបជាជនទងំ្សមូល
ប ុតណ្ណត ោះ ដតូចបោះករំមានអបកសាគ ល់គ្នប កបុង្សតន្មោះដដលអាចន្មឱំយមានរមានចតិថតកើតត ើង្សណ្ណរ់។ យា ង្សណ្ណមញិ កបុង្ស
ចតំណ្ណមអបករករីុធំៗ ដដលរបិទ ននងឹ្សរោឌ ភបិាលវញិ ោរបន ថទនំ្មរ់រវាង្សរោឌ ភបិាលនងិ្សរកុមបាតុករបង្សាោរខាតបង្ស់
ខាង្សតរដ ឌកចិ ចខាល ងំ្សដដលជរំញុឱយពួកតគ ោករ់មាព ធបង្សខរំោឌ ភបិាលឱយរំរោុះរំរលួផសោះផារតធវើត្ថមោរទរទមរបរ់
បាតុករដដរ។

បាតុកមមអហងិ្សាអាចបង្សាបតង្សាើតបាតុភូតវជិ ជមានចតំរោះចលន្មរបរ់ែ លនួ នងិ្សអវជិ ជមានចតំរោះរបបដកឹន្មបំាន 
លុោះរត្ថដតបាតុកមមតន្មោះអហងិ្សា តរលគវឺនិយ័អហងិ្សាគជឺាកត្ថថ ចបំាចណ់្ណរ់កបុង្សោរកណំតវ់ារន្មបាតុករ ផធុយតៅ
វញិ តបើបាតុករដរបតៅតរបើកមាល ងំ្សហងិ្សានងិ្សអាវុធ តន្មោះបាតុភូតវជិ ជមានដដលបរំងុ្សនងឹ្សតកើតត ើង្សនងឹ្សបាតប់ង្ស ់ អបកទទលួ
ផលគភឺាគរីោឌ ភបិាល។ តហតុតនោះតហើយតទើបភាគរីោឌ ភបិាលរបងឹ្សបញ្ចូ លជនបង្សាប់តៅបដំបលង្សចលន្មឱយដរបជាហងិ្សា 
តររោះពួកតគខាល ចពឥីទ នពិលតនអំន្មចអហងិ្សារបរ់របជាជនតនោះឯង្ស។ តលាក ជនី សាប បានរឭំកថា «វនិយ័អហងិ្សាគឺ
ជាគន លោឹះតជាគជយ័នងិ្សរតូវដតរកាឱយបាន តទោះបជីនផ្ទថ ចោ់រពោយាមបង្សាប់រនកុកបុង្សមកបង្សាតរឿង្សនងិ្សតរបើហងិ្សាតោរ
តៅយា ង្សណ្ណកត៏ោយ។» តបើគតិពតីរឿង្សរីលធម៌ អហងិ្សាតគ្នលោរណ៍គជឺាអំតពើដគួ៏រឱយររតរើរនងិ្សគួរឱយតគ្នរព 
តោយរុែចតិថតគចតវោះមនិរបយុទ ន ឬតបើតចៀរមនិផុត រុែចតិ ថឱយតគវាយមនិតតដ ជាជាង្សដចូមនរុសមួយចនំនួយល់
ថាទនរ់ជាយនងិ្សគ្នម នបានោរ។ តលាក ែតឺ ហស ក ់បានពន លោះតចញនវូសារៈរំខានខ់ាង្សយុទ នសាង្ក្រថតនរកមមភាពអហងិ្សា
តោយតលើកត ើង្សថា «រំរប់ោរអនវុតថជាកដ់រថង្ស វនិយ័អហងិ្សាគ្នម នទកទ់ង្សអវីទល់ដតតសាោះនងឹ្សរីលធម៌ ប ុដន ថអវី
ទងំ្សអរ់គជឺាយុទ នសាង្ក្រថ។  វារករ់នន់ងឹ្សោរអប់រុអំបកចូលរមួអំពអំីន្មចតនរកមមភាពអហងិ្សា ផលវបិាកអវជិ ជមាន
តៅតថងតរោយតនអំតពើហងិ្សា នងិ្សោរបង្សាប់រនងុ្សកបុង្សរបរ់រដ ឌដដលអាចអុចអាលឱយ បាតុករ មានរបតកិមមហងិ្សា តៅ
នងឹ្សោរបង្ក្ងាា ប  តដ ើមផីរដ ឌអាចតធវើឱយោរបង្ក្ងាា បតោយហងិ្សារបរ់ែ លនួរតមឹរតូវររបចាបន់ងិ្សរមតហតុផល។» អំតពើ



ហងិ្សាមនិរតមឹដតរតង្ក្ងាគ ោះចលន្មមនិបានតទ ដតជួយឱយគតំរង្សោរបផំ្ទល ញចលន្មរបរ់រោឌ ភបិាលរំតរចតៅវញិ។ 
ដតូចបោះ តតើបាតុករមនិរតូវរូមផីដតវាយោរររែ លនួដមនតទ? រតង្សច់ណុំចតនោះតហើយដដលតលាក តម លែមូ អ ចី 
 អបករោិះគនោ់រតវា តោយអហងិ្សារបរ់តលាក មា រទនី លូតធើរ  ីង្ស ដថលង្សជទំរ់ថា «វាជាទតង្សវើឧរកដិ ឌដដលបតរង្សៀន

មនរុសមនិឱយវាយោរររែ លនួ តៅតពលដដលពួកតគដតង្សដតជាជនរង្សតរគ្នោះពោីរវាយរបហរតោរតៅតន្មោះ។»
តលាក ជនី សាប កប៏ាននយិាយដដលថា ហងិ្សាបន ថចិបន ថចួោរររែ លនួគជឺាតរឿង្សដដលពុតំចៀររចួ ឬហងិ្សាតចិតួច តដ ើមផី
រតំោោះែ លនួរតត់គចគអឺាចទទលួយកបាន ប ុដន ថតគពុអំាចយកមកលាយ នំងឹ្សហងិ្សាតចតន្មរបរ់បាតុករតៅតលើភាប កង់ារ
របរ់រោឌ ភបិាលតន្មោះតទ តទោះបពួីកតគមនិដមនជាជនបង្សាប់កត៏ោយ។  តលាកកប៏ានផថល់តយាបល់ឱយដកនបាតុករ
តចញឱយឆ្ង យពរីកុមដដលតរបើហងិ្សាទងំ្សតន្មោះដដរ។ តលាក ែតឺ ហស ក ់(២០០៥, ទ.ំ ៤៤) បានពនយល់តហតុផលយា ង្ស
លេអំពភីាពចបំាចត់នោរមនិរពមតរបើហងិ្សារបរ់បាតុករ ឬផលអារកកត់នអំតពើហងិ្សារបរ់បាតុករតៅតលើបាតុកមម
ែ លនួឯង្ស៖

១. ោរឈឺចប់នងិ្សបញ្ជា របរ់បាតុករនងឹ្សរតូវបានរោឌ ភបិាលបដង្សវរបន លតំៅរកអំតពើហងិ្សារបរ់បាតុករវញិ។
២. ចលន្មតរបើមតធោបាយហងិ្សាដដលជាចណុំចតែាយបផុំតរបរ់ចលន្មរបរ់ែ លនួតៅវាយរកុមរោឌ ភបិាល

ដដលមានកមាល ងំ្សខាល ងំ្សបផុំតខាង្សតរបើហងិ្សា ជាលទ នផលន្មឱំយឱោរតដ ើរដែសតលើរបរ់ចលន្មរតូវបានយកតចញតៅ
បាតន់ងិ្សបានតៅតលើរោឌ ភបិាលវញិ។

៣. របរពតឹ ថអំតពើហងិ្សាកបុង្សចលន្មបតង្សាើតឱយមានផលប ោះរល់អារកកផ់ធុយពោីរចង្សប់ាន (បដផិល) បង្សខឱំយ
រកុមសាធារណៈនងិ្សភាគទីបីោីនត់ជើង្សរោឌ ភបិាល ចលន្មនងឹ្សររកចុោះោរគ្នរំទ រោឌ ភបិាលនងឹ្សចរំតង្សរបតយាជន។៍
រកយតចទរបោនរ់បរ់រោឌ ភបិាលថាចលន្មរបជាជនតរបើហងិ្សានងឹ្សោល យជាោរពតិ ជាតហតុន្មឱំយតគតជឿរោឌ ភបិា
លវញិ រោឌ ភបិាលកម៏និចបំាចហ់តច់ណំ្ណយរបាកប់ញ្ជូ នជនបង្សាប់តៅបង្សាតរឿង្សដដរ។ រោឌ ភបិាលនងឹ្សរតិដតរងឹ្សមា ំអបកគ្ន ំ
រទដខ៏ាល ងំ្សោល របរ់ចលន្មនងឹ្សរវាតចតិថ តទោះបហីងិ្សារបរ់បាតុករមានមូលតហតុរមរមយកត៏ោយ។

៤. ហងិ្សារបរ់បាតុករនងឹ្សជួយផថល់តហតុផលររបចាប់រតមឹរតូវឱយោរបង្ក្ងាា បរបរ់រោឌ ភបិាល កបុង្ស
តលររការណ្ណថ ប់ធាប ប ់ អនវុតថចាប់នងិ្សោររររន ថរុិែជាត។ិ តទោះបរីបបដកឹន្មមំនិតគ្នរពចាប់កត៏ោយ តបើមាន
ចាប់កពូំលោររររិទ នតិធ វើបាតុកមមតោយរនថវិធិនីងិ្សចាបរ់ពហមទណឍ ោរររជនរីុវលិគ្នម នអាវុធតៅនងឹ្សតដ រោឌ ភបិា
លនងឹ្សទទលួបានភាពររបចាប់ដដលបាតប់ង្សត់ន្មោះ តបើរិនបាតុករតរបើហងិ្សា។ ររបុមក ដរបណ្ណឱយដតរកាវនិយ័
អហងិ្សាបានខាជ ប់ែ ជនួ តទោះរដ ឌបង្ក្ងាា បឬមនិបង្ក្ងាា បកត៏ោយ ចលន្មរបជាជនតៅដតឈបោះចតិ ថទរសនកិជនទងំ្សឡាយ 
បានោរគ្នរំទពមីជឈោឌ នរង្សគមជាតនិងិ្សអន ថរជាត ិ នងិ្សបបំាកភ់ាពររបចាប់របរ់រោឌ ភបិាល បង្ក្ងាា បោនដ់តខាល ងំ្ស 
ចលន្មោនដ់តចតំណញ រោឌ ភបិាលោនដ់តខាត។

តលាកររី តេណូតវថ (២០១១) ត្ថមរយៈករណីរិកាតោយដ កតផសង្សពោីររិកាដដលតធវើរមួនងឹ្សតលាក
ររី រធីហវនឹ អំពបីដផិលតៅកបុង្សចលន្មរបជាជនតៅត្ថមបណ្ណថ របតទរតនតបំនអ់ារ ប់  មាន
ដចូជា ទយុតនរីុ ដដលមានតលាក តបន អាលី   ជាជនផ្ទថ ចោ់រ, តអហសីុប មានតលាក ហូរបុ ី  មូបារ ក់
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, លីប  ីមានតលាក មូអាមមា រ ហគ ោហវ  ី   នងិ្សបាដរ  ន មានតលាក ហមា ត ់អាល់ ខាលី
ហវ   ដដលតគនយិមសាគ ល់ថាជា «នទិ រដវូអារ ប់»។  តលាកររីបានអោះអាង្សថា «អបកោនអំ់
ន្មចពងឹ្សដផេកតលើោរបង្ក្ងាា បកអ៏ាចជារបភពតនចណុំចតែាយធបំផុំតរបរ់របបដកឹន្មដំដរ។ របបដកឹន្មរំតូវឱយលុយ
ប ូលីរនងិ្សទហនតដ ើមផីបតំពញោរងាររបរ់ពួកតគ។ ហនភិយ័ោរងារតកើនត ើង្ស តថលចណំ្ណយករ៏តូវតកើនត ើង្សតៅ
ត្ថមតន្មោះដដរ តដ ើមផីឱយពួកតគមកតធវើោរបន ថ។ គតិត្ថមដតំណើ រនតយាបាយ ោរបង្ក្ងាា បបានបបំាកភ់ាពររបចាប់
របរ់រោឌ ភបិាល តៅតពលដណំ្ណលគ្នប តន្មោះដដរ វាកប៏ង្សាឱយមានោរឈឺចបត់វា របឆ្ងំ្សនងឹ្សរោឌ ភបិាលវញិដដរ។ ោរ
ឈឺចប់តនោះតបើរតូវបានតគផសពវផាយទលំូទលូាយអាចតធវើឱយជនផ្ទថ ចោ់រធាល ករ់ជុោះតចញពតីៅអីអំន្មចរបរ់ពួកតគ
បាន។» តដ ើមផីតធវើឱយោរបង្ក្ងាា បផ្ទល តមករតូវជនផ្ទថ ចោ់រវញិ មានកត្ថថ ចបំាចមួ់យចនំនួដដលតលាកររីបានពន លោះតចញ
ពកីរណីរិកាតោយដ កតនោះ៖

១. វនិយ័អហងិ្សា  ចលន្មតៅដតតវា តោយអហងិ្សា រកាវនិយ័អហងិ្សា នងិ្សតរបើរបារ់វធិតីគចតវោះបតញ្ច ៀរពី
ោរបង្ក្ងាា ប តទោះបរីោឌ ភបិាលតៅដតចតវ់ធិានតងឹ្សរងឹ្សយង្ស ់បង្ស នងិ្សបញ្ចូ លជនបង្សាប់មកបដំបលង្សអុចអាលឱយមានអំតពើ
ហងិ្សាតកើតត ើង្សកត៏ោយ។

២. ោរផសពវផាយជាសាធារណៈអំពោីរបង្ក្ងាា ប  តបើរពតឹ ថោិរណ៍បង្ក្ងាា បមនិរតូវបានដចកចយឱយសាធារណ
ជនដងឹ្សតទ តន្មោះោរបង្ក្ងាា បហកដ់ចូជាមនិបានតកើតត ើង្សដតមថង្ស រោឌ ភបិាលកង៏ាយនងឹ្សតបាករបជាជន រពមទងំ្ស
បដតិរធរល់ោរទកទ់ង្សទងំ្សឡាយនងឹ្សោរបញ្ជជ ឱយបង្ក្ងាា បតៅតលើរបជាជនតន្មោះដដរ។ តដ ើមផីទប់សាា តោ់រទមាល យ
តចញនវូអំតពើឧរកដិ ឌរបរ់ែ លនួ រោឌ ភបិាលបានចប់ែ លនួអបកសារពតម៌ានកបុង្សររុក បតណថ ញអបកសារពតម៌ានបរតទរ 
បតិបណ្ណថ ញអគគរិននីងិ្សរបពន័ នអ នីតធើរតនត រតិតផិតអបកតរបើទរូរពធនងិ្សបតចចកវទិោពតម៌ានចល័តដតទតទៀត។ ប ុដន ថ
រកមមជនតៅដតអាចទកទ់ង្សគ្នប តោយផ្ទធ ល់ ដចកចយពតម៌ានឱយគ្នប ពកុីពំយូទរ័មួយតៅមួយ បតង្សាើតែតិ ថបណត រំតនរ
ែ លីៗ  ភាជ បត់ោយរបូភាពជាតដ ើម។ តទោះបរីោឌ ភបិាលោតផ់្ទថ ចប់ណ្ណថ ញទនំ្មកទ់នំង្សកត៏ោយ តគតៅដតអាចតផធរពតម៌ាន
តៅសាធារណជនបានឱយដតមានភាពតចបរបតដិ ឌ ទតង្សវើរងំ្សែ ធប់ពតម៌ានរបរ់រោឌ ភបិាលតន្មោះមានដតរញុរបជាជនឱយ
តៅចូលរមួចលន្ម តដ ើមផីទទលួបានពតម៌ានតៅវញិ។ 

៣. ភកថភីាពរបរ់កង្សរន ថរុិែ  កង្សរន ថរុិែនងឹ្សមានជហំរតររ បដង្សវរភកថភីាពរបរ់ែ លនួពរីបបដកឹន្មមំក
ចលន្មរបជាជនវញិ ពតីររោះពួកតគជាប់រករ់នន់ងឹ្សមនរុសតៅកបុង្សចលន្មរបជាជន។ ចួនោល ពួកតគមនិតធវើត្ថម
បញ្ជជ ឱយបង្ក្ងាា ប តហើយកម៏និចូលរមួបាតុកមមជាមួយរបជាជនដដរ គតឺៅរកាជហំរអពោរកតឹ ដដលទតង្សវើតនោះតធវើឱយរ
ោឌ ភបិាលបាតប់ង្សរ់រររថមភគ្នរំទដរំ៏ខានរ់បរ់ែ លនួ របជាជនកគ៏្នម នឧបរគគររងំ្សចលន្មបន ថតទៀតដដរ។ តដ ើមផីផ្ទថ ច់
ចណំង្សរង្សគមរវាង្សកង្សកមាល ងំ្សរន ថរុិែតៅត្ថមមូលោឌ ននងិ្សរបជាជនរីុវលិ ជនផ្ទថ ចោ់របានតរបើតយាធារីុឈបួលពី
បរតទរមកបង្ក្ងាា បរបជាជន។ តមើលត ើញថាពបិាកតធវើឱយទហនបរតទរតបាោះបង្សោ់រងារបង្ក្ងាា បរបរ់ែ លនួ ចលន្ម
របជាជនបានផ្ទល រ់បថូរវធិផី ថុគំ្នប មកវធិបីដំបកគ្នប  មនិរបឈមមុែនងឹ្សកង្សកមាល ងំ្សបរតទរ  នងិ្សបថូរមុែរញ្ជដ ពកីង្សកមាល ងំ្ស
ទហនមកតលើអបករដ ឌោរនងិ្សអបករករីុធំៗ វញិ តោយតធវើកូដកមមមនិតៅតធវើោរតធវើឱយរបពន័ នតរដ ឌកចិ ចជាប់គ្នងំ្ស។ 
តោយទហនរីុឈបួលមានតតមលតថល រដ ឌមនិអាចរទរទង្សប់ានយូរត ើយ ជាពតិររ តៅតពលទហនបរតទរទងំ្សតន្មោះ



កប៏ង្ក្ងាា បបាតុករមនិបាន  បាតុករកត៏ៅដតតធវើកូដកមមពលិោរតរដ ឌកចិ ចបដន ទមតទៀត។ បាតុករតៅដតអាចដកថយមួយរ
យៈ រង្សច់តំរោយតពលទហនបរតទរតៅផុត ចកតចញពរីបតទរ រចួតហើយរបមូលផថុរំកុមជាថម ីតធវើបាតុកមមបន ថ។ 

កបុង្សករណីដដលោរបង្ក្ងាា បអាចបដំបកបាតុកមមបានតោយតជាគជយ័ គបឺណ្ណថ លមកពភីាពទនរ់ជាយនងិ្សអ
រមតទភាពរបរ់តមដកឹន្មចំលន្មដដលគ្នម នកលយុទ នរគប់រគ្ននក់បុង្សោរទប់សាា តោ់របង្ក្ងាា ប នងិ្សពុអំាចបណថុ ោះបណ្ណថ ល
បាតុករឱយខាល ងំ្សោល រងឹ្សមាឥំតភយ័ខាល ចបាន។ មនិដមនមកពោីរបង្ក្ងាា បតន្មោះតទដដលបញ្ឈប់បាតុកមម ដតគកឺត្ថថ ផលូវចតិ ថ
របរ់បាតុករែ លនួឯង្ស ដចូជាោរភយ័ខាល ច ឥតមានភាពអំណតអ់តធ់មត ់ ែ វោះភាពតចបរបតដិ ឌខាង្សកលយុទ នអហងិ្សារបរ់បា
តុករ ដដលតធវើឱយពួកតគបញ្ឈប់បាតុកមមតោយែ លនួឯង្ស រចួតហើយចូលតៅបតំរ ើរបពន័ នដកឹន្មវំញិដដដល។ មនិដមនោរប
ង្ក្ងាា បបដំបកបាតុកមមតោយផ្ទធ ល់តទ ដតគតឺោយរបតយាល ត្ថមរយៈោរផថល់ជាគរំគូរំមដល់អបកដដលតធវើបាតុកមមទងំ្ស
ឡាយថានងឹ្សទទលួរង្សលទ នផលដចូគ្នប តបើពួកតគតៅដតបន ថ។ តបើដរបណ្ណបាតុករតៅដតមានកមាល ងំ្សចតិ ថរងឹ្សមា ំ មានឯក
ភាពនងិ្សសាមគគភីាព តគពបិាកបដំបកបាតុកមមណ្ណរ់ តទោះរមាល ប់ឬចប់ញាតគុ់កប ុន្មម នន្មកក់ត៏ោយ។ របរិនតបើពួក
តគោនដ់តរមួគ្នប ោល ហនឱយចបែ់ លនួ អាជាញ ធរប ូលីរោនដ់តមនិហ នចបែ់ លនួ ផ ធុយតៅវញិ តបើោនដ់តខាល ច ភាគរីោឌ ភិ
បាលោនដ់តបានតដ។ តបើបាតុករមានកលយុទ នតរចើនកបុង្សោរតធវើបាតុកមម ពតិររវធិទីប់ទល់បតញ្ច ៀរោរបង្ក្ងាា ប មាន
ោររគប់រគង្សនងិ្សមានោរតរៀបចដំផនោររកមមភាពរតមឹរតូវ តន្មោះោរបង្ក្ងាា បគជឺាតរឿង្សដដលតគងាយរពំងឹ្សទកុនងិ្សអាច
ងាយតចៀរវាង្សបាន។ ប ុដន ថ តបើបាតុករមនិនកឹត ើញវធិសីាង្ក្រថអវីតដ ើមផីតគចពោីរបង្ក្ងាា បតទតន្មោះ បាតុកមមងាយនងឹ្ស
បរជយ័ណ្ណរ់ តររោះភាពអរ់រង្សឃឹមនងិ្សភាពគ្នម នោរអតធ់មតប់ង្សខឱំយពួកតគតបាោះបង្សត់គ្នលជហំរមនិអាចបន ថតៅមុែ
តទៀតបាន។ កបុង្សករណីតនោះ បាតុកមមអហងិ្សាមនិអាចបង្សវលិោរបង្ក្ងាា បឱយមកពរង្សងឹ្សអំន្មចបាតុកមម ររូបទញ
រមាជកិថមនីងិ្សោតប់ន ទយកមាល ងំ្សគូរបកួតបានតន្មោះតទ។ ោរបង្ក្ងាា បតធវើត ើង្សតដ ើមផីបភំយ័ជាជាង្សតដ ើមផីបដំបក ដតរបរិន
តបើបាតុករតចោះរគប់រគង្សភាពភយ័ខាល ច មនិឱយតគរតួតរត្ថបាន តៅដតបន ថបាតុកមម តហើយអាចតចៀរវាង្សោរបង្ក្ងាា ប
បានរហូតតន្មោះ នងឹ្សតធវើឱយកង្សរន ថរុិែតររតគ្នលជហំររបរ់ែ លនួ។

ររបុមក ោរបង្ក្ងាា បទនំង្សជាគ្នម នរបរិទ នភាពកបុង្សោរទប់សាា តច់លន្មរបជាជនដដលរកាវនិយ័អហងិ្សាតន្មោះ
តទ មានដតជរំញុឱយោរចូលរមួចលន្មោនដ់តខាល ងំ្សតៅតទៀត។ តៅតពលរដ ឌពងឹ្សដផេកតលើរបជាជនែ លងួ្សឯង្សតរធើរដតទងំ្ស
ររុង្ស ប ុដន ថដបរជារបងឹ្សបង្ក្ងាា បចលន្មរបជាជនដដលធនំងិ្សចរំោុះតោយរមាជកិរគប់ររទបរ់ង្សគមតន្មោះ រដ ឌទនំង្សជាមនិ
អាចកតមធចចលន្មតន្មោះបានត ើយ តហើយនងឹ្សទទលួបានបដផិលឬលទ នផលផធុយតៅវញិ។ បាតុកមមអាចតជាគជយ័
តោយមនិចបំាចរ់តូវោរកត្ថថ ខាង្សតរៅតទ តទោះឋតិកបុង្សរបបផ្ទថ ចោ់រតោរតៅយា ង្សណ្ណ ឬតទោះរបបតន្មោះពងឹ្សរក់
តយាធាបរតទរមកបង្ក្ងាា បចលន្មកត៏ោយ។ ដរបណ្ណឱយដតបាតុករតៅដតរកាវនិយ័ហងិ្សា ផសពវផាយឱយបាន
ទលំូទលូាយពោីរបង្ក្ងាា បរបរ់រោឌ ភបិាល ទកទ់ញរបជាជនដដលមានទនំ្មកទ់នំង្សនងឹ្សកង្សកមាល ងំ្សរន ថរុិែឱយចូល
រមួបាតុកមម នងិ្សមានកលយុទ នតចៀរវាង្សពោីរបង្ក្ងាា ប រោញនតនៀលមនិឈបត់រ ូ  តរបើវធិមីនិរហោរនងិ្សវធិ ី
អន ថរគមនក៍ បុង្សរទង្សរ់ទយធ ំតន្មោះចលន្មរបជាជននងឹ្សទទលួបានជយ័ជនំោះតលើរបបដកឹន្ម ំតោយដតណថើ មយកររររថ
មភគ្នរំទរោឌ ភបិាល ដចូជាភាប កង់ារបង្ក្ងាា ប ឱយមកឈរតៅខាង្សែ លនួវញិ។  
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១២ 

ក ូកមម របស់អនកគំប្ទ្ចលនប្បជាជន្ 

រ លឋតិកនុ ងកណ្តត បន់ ជន្ផ្តត ចក់ារ 

ត្ថងំ្សពតីដ ើមតរចកថមីក តយើង្សដតង្សតផ្ទថ តតលើរបជាជននងិ្សរោថ នពុលរបរ់ពួកតគកបុង្សោរតរៀបចចំលន្មរបឆ្ងំ្សណ្ណមួយ
រហូតមក ហកដ់ចូមានដតរបជាជនរីុវលិប ុតណ្ណត ោះតទើបអាចតរបើវធិអីហងិ្សាបាន។ ចុោះរកុមភាប កង់ារបង្ក្ងាា ប ដចូជា 
តយាធា កង្សរការន ថរុិែ ប ូលីរ អាចតធវើដចូរបជាពលរដ ឌដដរឬតទ?  តនោះជាករណីពតិររ។ តលាក ជនី សាប 
(២០១០, ទ.ំ ៦៤)  បានតរកើនរឭំកថា «ភាពគ្នម នភកថភីាពនងិ្សោរមនិតគ្នរពត្ថមបទបញ្ជជ របរ់កមាល ងំ្សកង្សទបន់ងិ្សប ូលី
រអាចនងឹ្សន្មតំរគ្នោះថាប កប់ផុំតដល់រមាជកិតនរកុមតន្មោះ។ តគអាចរពំងឹ្សទកុបានថា កង្សទហននងិ្សប ូលីរនងឹ្សទទលួរង្ស
ោរោកត់ទរធងនរំ់រប់អំតពើមនិតគ្នរពត្ថមបញ្ជជ នងិ្សតទររបហរជវីតិចតំរោះោរន្មគំ្នប បោះតបារ។ តហតុតនោះ កមាល ងំ្ស
របជាធបិតតយយពុគួំរតរបើឱយកង្សទហននងិ្សអបករដ ឌោរឱយចូលរមួតធវើរកមមភាពរបឆ្ងំ្សភាល មៗត ើយ។ ជនំរួមកវញិ 
តៅតពលទនំ្មកទ់នំង្សអាចតធវើតៅបាន គួរដតរតូវបញ្ជជ កឱ់យចារ់ផង្សដដរថា តៅមានទរំង្សម់ានរុវតទភិាពជាតរចើនតទៀត
តនោរតធវើជាតគ្នរពត្ថម តរលគោឺរតគ្នរពត្ថមោល យដកលង្សដដលពួកតគអាចអនវុតថតៅជហំនដបូំង្សបាន។» រមថរីបរ់
តលាកជួយោរ់រតអិបកដកឹន្មចំលន្មរបជាជនឱយមនិដមនរតមឹដតគតិពរុីវតទភិាពបាតុករគ្នប ឯង្សត ើយ ដតគតិគូរពី
កង្សកមាល ងំ្សមួយចនំនួដដលគ្នម នជតំរ ើរអវីតរៅពតីធវើត្ថមដតបញ្ជជ ជនផ្ទថ ចោ់រ តធវើទងំ្សអតចតន្ម គ្នម នោររមរគចតិ ថផង្សដដរ។ 
គួរពនយល់ឱយចារ់ដដរថា របជាជនអាចមនិរហោរ មនិតគ្នរពត្ថមរបបដកឹន្ម ំ តររោះទងំ្សអរ់តនោះជាបាតុកមម
អហងិ្សារតូវបានធាន្មោរររតោយចាប់ តទោះបរីោឌ ភបិាលែ លនួឯង្សមនិតគ្នរពចាប់កត៏ោយ ពួកតគកព៏បិាកោក់
តទរទណឍ បាតុករឱយធងនដ់ដរ។ ប ុដន ថចាប់តយាធាគផឺធុយពតីនោះ តបើមនិតគ្នរពត្ថមគកឺផដ តគអាចតរបើចាប់អាជាញ រឹក
របហរជវីតិបាន។ តទោះបយីា ង្សណ្ណ កង្សទហននងិ្សប ូលីរតៅដតអាចតធវើដចូជារបជាជនបាន ប ុដន ថតធវើតោយបន ល ំ
តោយមនិផ្ទធ ល់ ឧ. តធវើជាបរជយ័ឬែកខានកបុង្សោរបតំពញោតពវកចិ ច អូររកឡាពនោរតពលតចញតបរកកមម តបើតគ
បញ្ជជ ឱយបង្ក្ងាា បឱយចរ់តដ ពួកតគអាចតធវើតរើៗ តធវើជាបាញ់ែរុ បាញ់ត ើង្សតលើគរំម ឬតបើរតូវដតបាញ់ បាញ់ឱយ
ចកំដន លង្សណ្ណមនិអាចរង្សតរគ្នោះដល់ជវីតិ  តធវើជារយោរណ៍ពតម៌ានរំខានត់ៅថាប កត់លើមនិរគប់រគ្ននឬ់បន ល ំ តធវើឱយថាប ក់
តលើពបិាករំតរចចតិ ថឬរំតរចចតិ ថែរុតោយសារែ វោះពតម៌ាន រដមថង្សតលាខ នរបយុទ នោល យដកលង្សតបាកដភបកថាប កត់លើ។ 
បន្មធ ប់មក ពួកតគអាចដតតធវើជាឈឺ រំុចាប់ឈបរំ់រករហូតលុោះជារោះតរផើយ ទងំ្សតរោយតពលរបឈមនងឹ្សបាតុករ
ឬកមុ៏នតពលបាតុកមមផធុោះត ើង្ស ដចូជា ោករ់កយលាដលង្សឈបប់តំរ ើកង្សទប់បតណថើ រៗ មថង្សៗមាប កកុ់ឱំយមានោររង្សស័យ 
យកតលររបាកដ់ែ យកតលររគួសារ យកតលររុែភាព។ល។ ករណីតនោះអាចពបិាកតធវើតៅបាន តោយសារបញ្ជា
ជវីភាព ដតូចបោះតបើតរបៀបនងឹ្សវធិតីគ្នរពត្ថមបញ្ជជ តោយដកលង្សបន លគំរឺបតរើរជាង្ស។ ចតំរោះខាង្សោរយិាធបិតតយយវញិ អបក
រដ ឌោរអាចពនោរតពលោកប់ទបញ្ជជ បន ថគ្នប តៅត្ថមឋាន្មនរុកមរបរ់ែ លនួ ពនោរតពលបង្ក្ងាា ប អូរបន្មល យោរចប់
ែ លនួ ឬបតណថ ញបាតុករតចញពទីបីាតុកមមជាតដ ើម។ រូមរឭំកត ើង្សវញិថា អំន្មចអាររ័យអបកតរោមបងាគ ប់ ឱយដតអបក
តរោមអនវុតថតោយែ ជខីាជ យ អំន្មចតន្មោះរតូវដតធលុោះធាល យត្ថមផលូវបតណថើ រៗពុខំានត ើយ។ ោរគ្នរំទចលន្មរបជាជនពី



រំណ្ណកត់យាធា គជឺារបោរចបំាចខ់ាល ងំ្សណ្ណរ់ តហើយកង៏ាយកបុង្សោរដកហូតអំន្មចរបរ់ជនផ្ទថ ចោ់រដដរ។ តលាក ជី
ន សាប ចង្សឱ់យអបកយុទ នសាង្ក្រថបាតុកមមអហងិ្សា ចង្សចថំា តបើពុមំានោរជួយតរជាមដរជង្សពបី ូលីរ តយាធា ពួកអបក
រដ ឌោរតទ វាជាករណីតលើកដលង្សមួយដដលន្មឱំយមានោរលំបាកឬតៅមនិរចួដតមថង្សកបុង្សោរបដំបករបបផ្ទថ ចោ់រ តបើ
ពួកតគតៅដតរមរគតសាម ោះគ្នរំទតធវើត្ថមបញ្ជជ ជនផ្ទថ ចោ់ររតង្សត់ជើង្សរហូតតន្មោះ។

រូមកុរំចលំថា បាតុកមមអហងិ្សាតធវើតនោះតដ ើមផីទកទ់ញតយាធាឱយតធវើរដ ឌរបហរឱយតសាោះ តររោះដចូដដលបាន
ដងឹ្សរសាប់តហើយថា រដ ឌរបហរ ដចូគ្នប នងឹ្សកុបកមមហងិ្សាដដរ នងឹ្សន្មមំកនវូរង្ក្ងាគ មរីុវលិ អន ថរគមនប៍រតទរនងិ្សរបប
ផ្ទថ ចោ់រថម។ី តបើមានករណីរដ ឌរបហរតកើតត ើង្សតោយរបោរណ្ណមួយ របជាជនមនិរតមឹដតរតូវរបឆ្ងំ្សនងឹ្សហងិ្សារបរ់
របបដកឹន្មចំរ់តន្មោះតទ ដថមទងំ្សរតូវរបមូលផថុគំ្នប បដតិរធភាពររបចាប់ជទំរ់មនិរហោរនងឹ្សចលន្មឧទធ មឬរដ ឌ
របហរណ្ណមួយផង្សដដរ តររោះចលន្មតន្មោះមនិរតមឹដតរគ្ននដ់តជាោរតរ ូដតណថើ មអំន្មចរវាង្សភាគមីានទនំ្មរ់ផល
របតយាជនត៍ន្មោះតទ វាអាចមានបរតទរជាអបកតរៀបចផំង្សដដរ។ តគអាចតវា របឆ្ងំ្សតោយតរជើរតរ ើរទតី្ថងំ្សឆ្ង យពរីមរ
ភូមតិន្មោះ តដ ើមផីតវៀរចកោររង្សតរគ្នោះតោយយថាតហតុណ្ណមួយផង្ស នងឹ្សតរបើវធិមីនិរហោរនងឹ្សរបបដកឹន្មថំមឬីរកុម
ដដលបានតធវើរដ ឌរបហរតន្មោះ តធវើឱយពួកតគគ្នម នោរគ្នរំទ គ្នម នភាពររបចាប់ មនិអាចដកឹន្មរំដ ឌបានត ើយ។ 
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១៣ 

រយៈដព្លរ លបាតកុមម អហិងាប្តវូការ 

ដ ើមបទី្ទ្លួបាន្ដជាគជយ័ 

របជាជនសាកលផង្សតរបើវធិអីហងិ្សាមួយរបាថ ហ តហើយតៅតពលដដលមនិបានផល ពួកតគករ៏តលប់តៅជាតរបើហងិ្សា
ដដលបានបរជយ័ជាតរចើនរតវតសរមកតហើយ —  ធអូីដរ រ  រូហាក ់

អាររីថូ ត ល  បានទរសនទ៍យជាយូរមកតហើយថា របបផ្ទថ ចោ់រនងិ្សរបបដកឹន្មតំោយមនរុសមួយោថ ប់តូច 
ជារបបដដលមានអាយុែ លជីាង្សតគតបើតធៀបនងឹ្សរបបតផសង្សតទៀត។ ជនផ្ទថ ចោ់រដតង្សដតរោញអំ

ន្មចនងិ្សពូដកខាង្សរបមូលអំន្មច ដតូចបោះតគរបាកដជាតជឿថា ពួកតគអាចតរ ូនងឹ្សបាតុកមមអហងិ្សារបរ់របជាជនបាន
យា ង្សយូរ។ ប ុដន ថ ត្ថមោរពតិ វារគ្ននដ់តជារបកូករបោរបភំយ័របជាជនដតប ុតណ្ណត ោះ តររោះតបាក កុហក រពមាន 
គរំម បង្ក្ងាា ប ជាវធិផី្ទថ ចោ់រតរបើរបារ់តដ ើមផីរមាល បផ់ លូវចតិ ថរបជាជន តហើយនងិ្សមានឥទ នពិលខាល ងំ្សជាង្សវាយរបហរផលូវ
ោយតៅតទៀត។ ដលផង្សហងិ្សាគជឺាដលផង្សដដលជនផ្ទថ ចោ់រតលង្សករំចញ់ មានបទពតិសាធតរចើនកបុង្សោរបញ្ជជ ទប ់
ដតូចបោះតបើតរបើវធិហីងិ្សា តគករំអាចយកឈបោះណ្ណរ់ តទោះឈបោះកច៏ណំ្ណយតពលតវលាយូរយារដដរ។ តលាក ជនី សាប 
បានបដំបក «ោរពតិដកលង្សោល យ» ដដលដតង្សដតរតូវបានតគយកតៅភាជ ប់នងឹ្សកុបកមមហងិ្សាថា តលឿនរហ័រ មានរបរិទ ន
ភាពខាល ងំ្សជាង្សបាតុកមមអហងិ្សា។ តនោះជាភរថុត្ថង្សដដលតលាកបានតលើកត ើង្សអំពរីយៈតវលាដដលរបបដកឹន្មរំតូវបានផថួ
លរលំំតោយចលន្មអំន្មចរបជាជន៖

របវតថសិាង្ក្រថដដលតទើបដតកន លង្សហួរថមីៗ បានបងាា ញពភីាពងាយរង្សតរគ្នោះរបរ់របបផ្ទថ ចោ់រ បតញ្ចញឱយ
ដងឹ្សថា ពួកតគអាចដបកដែ ញកចុោះរទុតតរទមតៅកបុង្សរយៈតវលាែ លបី ុតណ្ណត ោះ។ តគរតូវោរដតរយៈោល១០ឆ្ប ំ
ប ុតណ្ណត ោះ គឆឺ្ប ១ំ៩៨០ ដល់១៩៩០ តដ ើមផីទញទលំាករ់បបកមមុយនរីថ (របបរមូហភាពនយិម) តៅរបតទរប ូ
 ូញ, តៅអាលលឺម ង្សខ់ាង្សតកើតនងិ្សតេកូរលូ វា គវីញិ វាតកើតតៅតពលប ុន្មម នរបាថ ហប ុតណ្ណត ោះ កបុង្សឆ្ប ១ំ៩៨៩។ តៅ
របតទរតអលសាល់វា ដរូ  នងិ្សតៅរបតទរហគត្ថមា ឡា  កបុង្សឆ្ប ១ំ៩៤៤ ោរតរ ូ
របឆ្ងំ្សនងឹ្សជនផ្ទថ ចោ់រតយាធានយិមដក៏តរមាល រតូវោរដតរយៈតពលរបដហលពរីរបាថ ហតទ តៅកបុង្ស
របតទរនមួីយៗ។ របបតយាធា ហា  ដម៏ានអំន្មចតៅអ រីករ់តូវបានផឋួលរលំំតៅកបុង្សដតប ុន្មម នដែ
ប ុតណ្ណត ោះ។ របបផ្ទថ ចោ់ររបរ់តលាករបធាន្មធបិត ី តហវឌតីណន ឍ មា រកូរ តៅរបតទរហវលីីពនី បានបរជយ័
តៅមុនចលន្មអំន្មចរបជាជន តៅកបុង្សរយៈតពលប ុន្មម នរបាថ ហប ុតណ្ណត ោះ តហើយទន ធមឹនងឹ្សតពលតន្មោះរោឌ ភបិា
លរហរដ ឌអាតមរកិកត៏បាោះបង្សត់ចលរបធាន្មធបិត ី មា រកូរ ភាល មៗដដរ តៅតពលដដលអាតមរកិតមើលត ើញ
កមាល ងំ្សខាង្សភាគរីបជាជនចារ់រកដលត។ ោរប ុនប ង្សតធវើរដ ឌរបហរដមុ៏ងឺ្សមា ត ់  តៅរហភាព
រូតវៀតតៅកបុង្សដែរីហ ឆ្ប ១ំ៩៩១ រតូវបានររងំ្សតោយោររងឹ្សទទងឹ្សខាង្សដផបកនតយាបាយរបរ់របជាជន 

។ ត្ថងំ្សពតីពលតរោយតន្មោះមក របជាជាតដិដលមានពលរដ ឌ ធាល បដ់តរតូវតគរតួ



តរត្ថមកជាយូរមកតហើយតន្មោះ កទ៏ទលួបានឯករជយសាជាថមតីៅកបុង្សដតរយៈតពលគតិជាតថង របាថ ហ ដែ 
ប ុតណ្ណត ោះ។ (សាប, ២០១០, ទ.ំ ១៥)

ភរថុត្ថង្សដដលតលាក ជនី សាប តលើកត ើង្សអាចឱយតយើង្សតជឿបានតហើយពភីាពតលឿនរហ័រតនបាតុកមម
អហងិ្សា ប ុដន ថោររិកាពតិសាធរបរ់គ្នតម់និទនទ់លូាយរគប់រគ្នន ់ តដ ើមផីឱបរកតសាបបាននវូបាតកមមអហងិ្សាទងំ្ស
អរ់ដដលបានតកើតត ើង្សតៅត ើយ។ តនោះតហើយជាកចិចោររសាវរជាវដដលតលាកររី តេណូតវថ នងិ្សតលាកររី រធីហនឹ 
រំតរចបាន។ ត្ថមរយៈទនិ បនយ័របរ់តលាកររីទងំ្សពរី កបុង្សចតំណ្ណមបាតុកមមអហងិ្សាររបុ ១០៦ មានចនំនួដល់តៅ 
៥៦ ឯតណ្ណោះតជាគជយ័ តហើយពតិររបផុំតគកឺ បុង្សយុទ នន្មោរតជាគជយ័ ៥៦ករណីតន្មោះ មាន២៦តៅតហើយ  ចណំ្ណយ
តពលមនិដល់មួយឆ្ប តំ ើយ។ រូមផីដតកបុង្សករណី តជាគជយ័ដតរកក់ណ្ណថ លតនយុទ នន្មោរចនំនួ ២៦ករណី កត៏ៅដត
រកាករំតិមធយមដដដលគ ឺ ២៣តនបាតុកមមតន្មោះទទលួបានជយ័ជនំោះរកក់ណ្ណថ លតន្មោះតរោមរយៈតពលមួយឆ្ប ។ំ 
ចលន្មអហងិ្សាដដលចណំ្ណយតពលយូរជាង្សតគគចឺលន្មទមទរឯករជយពអីាណ្ណនគិមអតង្សលរតៅឥណ្ណឍ ដកឹន្ម ំ
តោយ គន ន ីដដលមានរយៈតពលរហូតដល់ ២៦ឆ្ប  ំ(១៩១៩ ១៩៤៥)។ តៅមុកិរីុកូវញិ បដវិតថនទ៍កឹរកូចទមាល ករ់ោឌ ភបិា
លពុករលួយ មានរយៈតវលា ១៣ឆ្ប  ំ ឯោរតវា ជទំរ់ទមទរឯករជយពរីបជាជនទមី័រតៅរបតទរទមី័រខាង្សតកើត
របឆ្ងំ្សនងឹ្សរបតទរឥណឍូ តនរីុ ចណំ្ណយរយៈតពល១១ឆ្ប ។ំ

ទនិ បនយ័របរ់តលាកររី តេណូតវថ ជាភរថុត្ថង្សដម៏ាទំ ំបូកផសំនងឹ្សតរចកថពីនយល់របកបតោយភាពរមតហតុ
ផលតនរកមមភាពអហងិ្សាទងំ្សប ុន្មម នរបរ់តលាក ជនី សាប រឱយត ើញថា តជាគជយ័តនបាតុកមមអហងិ្សាទងំ្សអរ់
តនោះ មនិដមនជាោរតចដនរ់ង្សច់វំារន្មឬោរដលួរលំំតោយឯកឯង្សរបរ់របបផ្ទថ ចោ់រតន្មោះត ើយ ដតជាោរចូលរមួ
រកមមតរបើកមាល ងំ្សអហងិ្សាពរីបជាជនរីុវលិ រតំោោះបណ្ណថ ចែ់ លនួឯង្សពរីចវាកហ់ងិ្សាតនរបបតន្មោះ តៅកបុង្សតថរតវលាយា ង្សែ ល ី
ដរបណ្ណរបជាជនអាចរោញអតធ់មតប់ានកបុង្សរយៈតពលែ លតីន្មោះ។ ដលផង្សតនោះ នរណ្ណរទបំានយូរជាង្ស អបកតន្មោះគជឺាអបក
ឈបោះ។ ោរដដលបាតុកមមអហងិ្សាគជឺាវធិែី លជីាង្សកុបកមមហងិ្សា ប ុដន ថតគដបរជាគ្នម នភាពអតធ់មតក់ បុង្សកលុំង្សតពលដែ៏ លតីន្មោះ 
ដបរតៅតរបើវធិហីងិ្សាវញិតន្មោះ គជឺាោរតជឿជាកត់លើរបរិទ នភាពនងិ្សតលផឿនតនអំតពើហងិ្សាហួរតហតុនងិ្សតោយគ្នម នភរថុ
ត្ថង្សបញ្ជជ កត់ន្មោះត ើយ។ 
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១៤ 

កតាត ជាសារវន្ត ទំងឡាយរ លចលូរមួ  

កណំតដ់ជាគជយ័របស់បាតកុមម អហិងា 

តលាក ែតឺ ហស ក ់ (២០០៥, ទ.ំ ១២) បានអោះអាង្សពោីរយល់រចលំអំពោីរតរបៀបតធៀបរបរិទ នភាពរបរ់យុទ នន្មោរ
ហងិ្សានងិ្សអហងិ្សា។ តពលចលន្មតយាធាបរជយ័ តគមនិរន បោិឌ នថា មតធោបាយហងិ្សាគ្នម នមូលោឌ នរតមឹរតូវ មនិ
ដតំណើ រោរតន្មោះតទ ប ុដន ថតគដបរជាចបយ់កលកខណៈោចត់ោយដ កតនយុទ នន្មោរតយាធាតន្មោះមកពនយល់តោោះសា 
ដចូជាមានតគ្នលតៅមនិចារ់លារ់ មនិតរៀបចដំផនោរវាយរបហរ វាយមនិចចំណុំចតែាយរបរ់ររតូវ បាតប់ង្ស់
ោរគ្នរំទពរីបជាជន។ល។ ដល់តពលយុទ នន្មោរអហងិ្សាបរជយ័វញិ តគពួយតម ដតមថង្សថា យុទ នសាង្ក្រថអហងិ្សាទងំ្ស
មូលមនិមានរបរិទ នភាពដតមថង្ស។ តគមនិពនយល់ឬវភិាគពកីត្ថថ នមួីយៗដដលកណំតត់ជាគជយ័ ដចូយុទ នន្មោរតយាធាឬ
ហងិ្សសត ើយ តទោះបយុីទ នន្មោរហងិ្សាបរជយ័ប ុន្មម នតលើកកត៏ោយ កត៏គមនិចតថ់ាជាតងឹ្សត្ថង្សអំពអីរបរិទ នភាពតនោរ
តោោះរសាយទនំ្មរ់តោយហងិ្សាដដរ។ តោយសារមានរន មតមតថិា ហងិ្សាមានរបរិទ នភាព អហងិ្សាអរបរិទ នភាព 
អ ចីងឹ្សតហើយឱយដតយុទ នន្មោរអហងិ្សាតជាគជយ័ តគដតង្សដតនយិាយពលីកខែណឍ តនោះ លកខែណឍ តន្មោះ ប ុដន ថតគពុរំង្សស័យ
ឬតចទរួរតរឿង្សលកខែណឍ ដដដលតនោះចតំរោះយុទ នន្មោរហងិ្សាត ើយ។ តគចូលចតិថតរជើរតរ ើរករណីពតិររមក
ពនយល់ពអីរបរិទ នភាពតនយុទ នន្មោរអហងិ្សា ដចូករណីចលន្មរបជាជនអហងិ្សារបឆ្ងំ្សនងឹ្សរបបណ្ណរីុដដល
បរជយ័តៅអាលលឺម ង្ស ់ប ុដន ថតគមនិតេលៀតបញ្ជជ កថ់ា ចលន្មដដដលតន្មោះតរបើហងិ្សាអាចយកឈបោះបានតន្មោះតទ។ តយើង្សអាច
ទរសនទ៍យបានត្ថមរយៈោររិការបរ់តលាកររី តេណូតវថ ថា តបើចលន្មរបឆ្ងំ្សរបបណ្ណរីុតន្មោះតរបើហងិ្សា 
ចលន្មតន្មោះនងឹ្សបរជយ័ជាង្សមនិតរបើហងិ្សាតៅតទៀត តររោះដចូតយើង្សបានដងឹ្សតហើយថា យុទ នន្មោរអហងិ្សាមានរង្សឃឹម
តជាគជយ័ជាង្សហងិ្សាតលើរជាង្សពរីដង្ស តពលរបឈមនងឹ្សោរបង្ក្ងាា ប។ រំរប់តលាក ែតឺ ហស ក ់ោរពចិរណ្ណរតបៀប
តនោះគជឺាភាពគ្នម នតុលយភាពដផបកតហតុផលនងិ្សអយុតថធិម៌រំរប់យុទ នន្មោរអហងិ្សារុទ នសាធ។ យុទ នន្មោរអហងិ្សាក៏
ដចូហងិ្សាដដរ មានកត្ថថ តជាគជយ័នងិ្សបរជយ័ដចូគ្នប  ពុដំមនតៅតពលដដលយុទ នន្មោរហងិ្សាបរជយ័ តគនយិាយថាមក
ពដីផបកណ្ណមួយតនយុទ នន្មោរមានបញ្ជា  ប ុដន ថតៅតពលយុទ នន្មោរអហងិ្សាចញ់វញិ តគដបរជាថា រគប់រកមមភាព
អហងិ្សាទងំ្សមូលគ្នម នរបរិទ នភាពដតមថង្ស ជាជាង្សដរវង្សរកកត្ថថ មូលតហតុណ្ណមួយមកពនយល់ឱយបានជាកច់ារ់។ 
តៅកបុង្សវទិោសាង្ក្រថ តគទតត់ចលរតបៀបគតិដតមួយផលូវ ឬថលងឹ្សដថលង្សពនយល់តហតុតនបាតុភូតរង្សគមតោយតរបើមូលតហតុ
ដតមួយអរ់ោលដយូ៏រលុង្សតហើយ។ មានកត្ថថ ចបំង្សមួយចនំនួដដលកណំតព់តីជាគជយ័របរ់យុទ នន្មោរអហងិ្សារបរ់
របជាជន ដដលមានចនំនួរបាមួំយកត្ថថ ដចូជា៖ ក. ជតំនឿជាកន់ងិ្សោរយល់ដងឹ្សអំពវីធិតីធវើបាតុកមម, ែ. ោរដកឹន្មនំងិ្សតរៀប
ចរំគប់រគង្សបាតុកមម, គ. ទហំនំងិ្សភាពចរំោុះតរចើនររទប់រង្សគមតនអបកចូលរមួ,  . ភាពរោញនតនៀលតនបាតុកមម, ង្ស. 
ភាពរំបូរដបបតនកលយុទ ន, នងិ្សចុង្សតរោយ ច.  រវ័យរំតរចចតិ ថរបរ់ពួកអបកមានអំន្មច។
 
  



ក. ជំហនឿជក់នងិការយលដឹ់ងអំពីវធីិហធវើបាតុកមម 
 
តៅខាង្សតដ ើម តយើង្សដតង្សនយិាយពចីនំនួ ៣ ៥ភាគរយរហូត ហកដ់ចូជាោរចូលរមួពរីបជាជន ៣ ៥ភាគរយតនរបជា
ជនទងំ្សមូល (បរមិាណ) ជាកត្ថថ រំខានដ់តមួយគតក់ណំតត់ជាគជយ័បាតុកមម។ ជាោរពតិ ោរចូលរមួគជឺាកត្ថថ ចបំាច់
ណ្ណរ់ ប ុដន ថកត្ថថ រំខានមុ់នកត្ថថ ដបូំង្សតនោះតៅតទៀត មនិដមនោរចូលរមួពរីបជាជនតទ ដតគកឺត្ថថ អរបូយិទងំ្សឡាយ
ដដលជរំញុនងិ្សផ្ទល រ់បថូរផ លូវចតិ ថគនំតិរបរ់របជាជនឱយចូលរមួ ដចូជាជតំនឿតលើបាតុកមមនងិ្សចតំនោះអំពោីរតរបើវធិ ី
អហងិ្សាជាអាទ។ិ តបើជតំនឿឬោរយល់ដងឹ្សរបរ់បាតុករោនដ់តរងឹ្សមា ំ តន្មោះនងឹ្សតធវើឱយពួកតគមានកថរីង្សឃឹម មានសាម រតី
រងឹ្សមា ំ មានោរទកុចតិ ថតលើកមាល ងំ្សបាតុកមមមនិរង្សស័យ តហើយអាចដកឹន្មែំ លនួបានតទៀតផង្ស មនិចបំាចម់ាននរណ្ណតៅពី
តរោយឬដកឹរចមុោះតទ។ តលាក ដវតប ើរ មានទរសនៈដរីុ៏ជតរៅមួយថា «មនិដមនគនំតិតទ ដតគផឺលរបតយាជនខ៍ាង្សផលូវ
ចតិ ថនងិ្សផលូវរមាភ រៈ ដដលរគបរ់គង្សអាកបផករិយិារបរ់មនរុសតោយផ្ទធ ល់។» មាននយ័ថា គនំតិអាចរតួតរត្ថ
រកមមភាពមនរុសបានតោយរបតយាលប ុតណ្ណត ោះ អវីដដលអាចរញុរកមមភាពមនរុសតោយផ្ទធ ល់តន្មោះគផឺល
របតយាជនខ៍ាង្សផលូវចតិ ថនងិ្សខាង្សរមាភ រៈរបរ់បុគគលដដលតធវើអំតពើតន្មោះ។ ដតូចបោះ មនរុសមាប ក់ៗ រតូវោរផលរបតយាជនរ៍ញុ
តទើបពួកតគអាចចូលរមួបាតុកមមបាន តទោះបផីលរបតយាជនត៍ន្មោះបតំពញតរំវូោរផលូវចតិ ថឬផលូវរមាភ រៈកថ ី (ផ លូវចតិ ថ៖ ោរ
ររតរើរ ោរទទលួសាគ ល់ តមាទនភាព ជាតនិយិម។ល។ ផលូវរមាភ រៈ លុយោក ់រទពយរមផតថ។ិល។) តបើនយិាយឱយ
ដមនដទនតៅ  មនិដមនរមាភ រៈ លុយោក ់ រទពយរមផតថផិ្ទធ ល់តទ ដតគឥឺទ នពិលតនផលរបតយាជនរ៍បរ់ពួកវា ដដលតធវើ
ឱយមនរុសឱយតតមលនងិ្សរបងឹ្សដរបង្សដរវង្សរករបរ់ទងំ្សតនោះ តរលគមឺានកត្ថថ ខាង្សតរៅដដលរូនចតិថគនំតិរបរ់តយើង្ស
ឱយឱយតតមលវតទុទងំ្សតន្មោះ។ រតង្សត់នោះតយើង្សចង្សទ់ញមកពនយល់ថា តបើមនិអាចតធវើឱយបាតុកររកត ើញផលរបតយាជន៍
ខាង្សផលូវចតិ ថនងិ្សខាង្សផលូវរមាភ រៈដដលពួកតគរពំងឹ្សថានងឹ្សទទលួបានទងំ្សអរ់គ្នប តទ តទោះផ្ទធ ល់ឬមនិផ្ទធ ល់កថ ី តគពបិាកនងឹ្ស
តជឿថា ពួកតគចូលរមួបាតុកមមណ្ណរ់ យា ង្សតហចណ្ណរ់ តបើមនិអាចបានផលវជិជមានតទ គអឺាចទប់សាា តផ់ល
អវជិ ជមានដដរ គថឺាតបើមនិអាចតោោះរសាយបញ្ជា កបុង្សរបតទរតទ កអ៏ាចទប់សាា តន់ងិ្សោតប់ន ទយផលអារកកដ់ដរ។ ដតូចបោះ
តហើយ ោរផថល់ជតំនឿជាកត់្ថមរយៈោរបតរង្សៀនរបជាជនឱយតចោះតធវើបាតុកមមតោយអហងិ្សា ជាជហំនដបូំង្សនងិ្សរំខាន់
ែ វោះមនិបានកបុង្សោរញុាងំ្សកត្ថថ ដតទៗតទៀតឱយងាយរំតរចបាន។ ដរបណ្ណវបផធម៌អហងិ្សាឬគនំតិអំពបីាតុកមមអហងិ្សា
មនិអាចបតង្សាើតឬហូរតៅកបុង្សមនរិោររបរ់របជាជនបានតទ តយើង្សនងឹ្សចួបោរលំបាកយា ង្សខាល ងំ្សកបុង្សោរតរ ូ របយុទ ន
តោយអហងិ្សានងឹ្សរបបផ្ទថ ចោ់រ។ តទោះពួកតគបានដងឹ្សពរីបតយាជនត៍នបាតុកមមតពលតជាគជយ័កត៏ោយ ដតតបើគ្នម នជតំនឿ
ជាកថ់ាអាចរំតរចតជាគជយ័តទ ពួកតគទនំង្សជាមនិហ នរបថុយរបថានបូជាកមាល ងំ្សពលកមមឥតរបតយាជនត៍ន្មោះត ើយ។ 
ជតំនឿជាកត់នោះករ៏ប់ទងំ្សតៅតលើតមដកឹន្មបំាតុកមមនងិ្សោរតជឿជាកថ់ាមានោរចូលរមួតកើនត ើង្សរហូតដដរ។ តបើពួកតគតៅ
ដតរបោនយ់កវធិហីងិ្សា តដ ើមផីទមទរតរំវូោររបរ់ែ លនួ  មនិអាចអបរ់ុឱំយដបរមករកមតធោបាយអហងិ្សាវញិបានតទ 
បាតុកមមតៅដតបរជយ័ របបផ្ទថ ចោ់រចរ់តៅដតឋតិតថរ តបើឈបោះរបបផ្ទថ ចោ់រថមនីងឹ្សតលចមក ឈបោះដចូមនិបានឈបោះ 
ជយ័ជនំោះរំរប់មួយរកុមតូច ដតបរជយ័រំរប់របជាជនទងំ្សមូល។
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ខ. ការដឹកោនំងិហរៀបចំរគប់រគងបាតុកមម 

តបើជតំនឿនងិ្សចតំណោះដងឹ្សអំពបីាតុកមមផសពវផាយទលូាយលមមតហើយ តគនងឹ្សអាចបតង្សាើតរកុម ផគុពំរីមាជកិរកមមមួយ
ចនំនួតូច ដកឹន្មបំាតុកមមអហងិ្សា តរៀបចយុំទ នសាង្ក្រថ ដផនោរ ដរវង្សរកមតធោបាយផសពវផាយតៅរបជាជនទងំ្សអំពី
ចលន្មនងិ្សចតំណោះខាង្សបាតុកមម។  តទោះរបជាពលរដ ឌមនិដដលយល់ដងឹ្សតសាោះពបីាតុកមមអហងិ្សា ឬកម៏ានករំតិអប់រុែំរុ
ៗគ្នប កត៏ោយ កគ៏្នម នតទៀនណ្ណដដលតគមនិអាចអុចបភំលបឺានដដរ។ ោររបមូលផថុតំនរបជាជនតរចើនចូលគ្នប  របាកដណ្ណរ់
ថារវាង្សបាតុករនមួីយៗ តគពបិាកចង្សពួកតគឱយមូលមត ិ មូលកមាល ងំ្ស ពរង្សងឹ្សសាមគគភីាព តចោះជួយគ្នប  មនិឱយរោឌ ភបិា
លបដំបកបានណ្ណរ់។ ដតូចបោះ វាជាទនំលួែរុរតូវនងិ្សោតពវកចិ ចរបរ់អបកដកឹន្មចំលន្មកបុង្សោរបតំពញកង្សវោះខាតទងំ្ស
ឡាយ រំតរចចតិ ថនងិ្សដកឹន្ម ំតរបើរបារ់ធនធានរបរ់ចលន្មឱយបានរតមឹរតូវ។ ោរដកឹន្មែំរុនងិ្សមនិតចោះរគប់រគង្ស ប
ណថុ ោះបណ្ណថ លបាតុករអាចន្មទំកុ ខដល់រមាជកិទងំ្សអរ់ តធវើឱយចលន្មទងំ្សមូលចញ់ោរបង្ក្ងាា បរបរ់របបដកឹន្ម ំ
បានយា ង្សងាយ។ មនិថាយុទ នន្មោរតន្មោះតរបើរបារ់វធិហីងិ្សាឬអហងិ្សាតន្មោះតទ មានោរតរៀបចដំកឹន្មចំារ់លារ់តទើប
មានរង្សឃឹមតជាគជយ័ែ ពរ់។
 

គ. ទំេនំងិភាពចំរុុះហរចើនស្សទាប់សងគមននអនកចូលរួម  

តយើង្សបានបងាា ញតោយទនិ បនយ័ពតិសាធនរ៍ចួតហើយថា គ្នម នរោឌ ភបិាលណ្ណអាចរបឈមមុែផ្ទធ ល់នងឹ្សរបជាពលរដ ឌដត 
៣ ៥ភាគរយតនរបជាជនទងំ្សមូលត ើយ។ រតូវោរចនំនួប ុនហបងឹ្សដមនតហើយ ដតតបើចនំនួតន្មោះរគ្ននដ់តជាចដំណក
ររទប់រង្សគមណ្ណមួយ ឧទហរណ៍ ចនំនួតន្មោះតចញដតពកីមមករតរង្សចរក ឬដតពរីបជាជនឬករិកររង្សតរគ្នោះពវីវិាទដ ី
ធលឬីោរបតណថ ញតចញ វាមាននយ័ថារបជាជនតៅដផបកតផសង្សតទៀតតនរង្សគមមនិទនប់ានចូលរមួតៅត ើយតទ តទោះភាគ
តរចើនតនពួកតគយល់ររបនងឹ្សោរតវា របរ់រកុមតន្មោះដដរកត៏ោយ។ អបកតៅតរៅរកុមកម៏និរូវជាបានគ្នរំទជាកមាល ងំ្ស
បាតុកមម ឬជាធនធានអវីត ើយ តររោះពួកតគតមើលត ើញថាែ លនួពុបំានផលរបតយាជន ៍ ដតតបើរង្សោរឈឺចប់ពរីបបដកឹ
ន្មដំចូគ្នប តន្មោះ ឬករ៏េបត់ែ ពើមរបបតន្មោះដចូគ្នប  ទទលួបានគុណរបតយាជនរ៍មួគ្នប  ពួកតគទនំង្សជាចូលរមួ។ តបើចនំនួតន្មោះ
ោនដ់តចរំោុះតចញពរីបជាជនរគប់ររទប់វណតៈ ោរងារ វយ័ តភទ ជាតសិារន ៍ សារន្ម គណបកស មតន្មគមវជិាជ  
តន្មោះគអឺាចជាបា រ ដម រតឬចនំនួតណំ្ណង្សជាកល់ាកត់នរបជាជនទងំ្សមូលបានតហើយ គថឺាកមាល ងំ្សបាតុកមមអាចត ើង្សដល់
ចណុំចអតបិរមា ន្មឱំយមានចណំង្សរង្សគមតកើតមានតរចើនតៅចតន្មល ោះរបបដកឹន្មនំងិ្សរបជាជនទងំ្សមូល។ ឧ. រគួសារ 
ញាតរិន្មថ ន មរិតភកថ ិអបកជតិខាង្ស អបកសាគ ល់គ្នប ។ល។ ដដលតធវើឱយអបកបង្ក្ងាា បបង្សខចំតិ ថមនិតធវើត្ថមបញ្ជជ ថាប កត់លើ (ោរ
ផ្ទល រ់បថូរសាវ មភីកថ)ិ។ បាតុភូតតនោះតកើនត ើង្សររបតៅត្ថមចនំនួរមាជកិចលន្ម រមាជកិោនដ់តតកើនត ើង្ស ោរតបាោះ
បង្សោ់របង្ក្ងាា បរបរ់កង្សរន ថរុិែោនដ់តងាយតកើតមាន។ ោរតបាោះបង្សោ់រងាររបរ់អបកបង្ក្ងាា បបតង្សាើនលទ នភាពតជាគ
ជយ័របរ់ចលន្ម ៦០ភាគរយ។ ចតំរោះបរមិាណអបកចូលរមួវញិ មួយឯកត្ថតកើនត ើង្ស អរត្ថតជាគជយ័តកើនដណំ្ណល
គ្នប តន្មោះគ ឺ ១០ភាគរយដដរ។ មនិដតប ុតណ្ណត ោះ ចនំនួអបកចូលរមួតរចើនកប៏ានផថល់រុវតទភិាពដល់បាតុករែ លនួឯង្ស តហើយក៏
តធវើឱយពបិាកបង្ក្ងាា បតទៀត ដចូតលាកររី តេណូតវថ បាននយិាយោរររថា «តៅតពលដដលកង្សកមាល ងំ្សរការន ថរុិែ



មកបង្ក្ងាា ប ចប់ែ លួន ឬកប៏ាញ់តបាោះរកមមជនដដលមានដតតដទតទតន្មោះ ចារ់ណ្ណរ់ថាមានចនំនួមនរុសតៅកបុង្ស
បរមិាណលមមមួយដដលន្មឱំយមានរុវតទភិាព» តរលគគឺ្នប ោនដ់តតរចើន ោនដ់តមានរុវតទភិាព។ ចនំនួអបកចូលរមួតធវើ
ឱយោរបង្ក្ងាា បមនិទនំង្សជាតកើតត ើង្ស អបកបង្ក្ងាា បមនិោចច់តិ ថ មនិសាថ ប់បញ្ជជ ថាប កត់លើ តទោះពួកតគរពមបង្ក្ងាា បកត៏ោយ 
កគ៏្នម នរបរិទ នភាពដដរ តររោះអាចបដំបកបាតុកមមបានដតរយៈតពលែ លបី ុតណ្ណត ោះ តហើយដបរជាជួយតកៀង្សគរបាតុករថមី
បដន ទមតទៀតតៅវញិ (បដផិលតនោរបង្ក្ងាា ប)។ យុទ នន្មោរអហងិ្សាអាចបដំបកររតូវ តោយមនិវាយរបហរបង្សារបួរ
ផលូវោយរបរ់ពួកតគតទ ដតតោយបញ្ចូ លោររពួយបារមភពោីររកីរលតនចលន្មរបជាជនតៅកបុង្សចតិ ថរបរ់ពួកអបកគ្ន ំ
រទរបបដកឹន្មទំងំ្សឡាយឱយតររតគ្នលជហំរ ខាល ចរបបដកឹន្មទំប់ទល់ដលង្សបាន ដដលចណុំចតនោះ យុទ នន្មោរហងិ្សាករំ
អាចតធវើបានណ្ណរ់ តហើយដបរជាជរំញុឱយររតូវរតិដតរបួរមួគ្នប តៅតទៀត។ តហតុតនោះតហើយ ោរផ្ទល រ់បថូរសាវ មភីកថនិងិ្ស
បដផិលតនោរបង្ក្ងាា ប គជឺាយន ថោរដច៏បំាចមួ់យមនិអាចែ វោះបានកបុង្សោរតធវើឱយចលន្មរបជាជនរំតរចតជាគជយ័។ 
ចនំនួតរចើនចរំោុះតនរមាជកិចលន្មពតិររ អបកមានទនំ្មកទ់នំង្សនងឹ្សភាប កង់ារបង្ក្ងាា បគជឺាកត្ថថ ជរំញុយន ថោរមួយតនោះ។

ឃ. ភាពរកាញនហនៀលននបាតុកមម 

ោរតរ ូអតធ់ មតន់ងិ្សជនំោះោរលំបាករបឆ្ងំ្សនងឹ្សោរបង្ក្ងាា បតោយហងិ្សាគជឺាដម រតដរំ៏ខានវ់ារ់ពកីមាល ងំ្សរបរចលន្ម។ 
ភាពរោញតនៀលតនោះ គដឺរថង្សតចញត្ថមរយៈចនំនួបាតុករតៅដតមនិរសាកមនិបាតប់ង្ស ់ បន ថតកើនរមាជកិថម ី បូកទងំ្ស
អបកជួយឧបតទមភ ពតិររបផុំតគតឺពលរមតទកចិ ចបង្ក្ងាា បតៅដតអាចរ ូ រទបំាន ហ នឱយចប់ បដំបកប ុន្មម នដង្សកត៏ៅ
ដតអាចផថុគំ្នប វញិជាធមមត្ថ។ ប ុដន ថោរតរ ូ រោញនតនៀលមនិរគប់រគ្ននត់ដ ើមផីរំតរចតជាគជយ័តទ តទោះបវីាជាកត្ថថ រំខាន់
មួយតនតជាគជយ័ដដរកត៏ោយ។ ជយ័ជនំោះអាចតៅរចួ លុោះណ្ណដតមានផ្ទល រ់បថូរទនំ្មកទ់នំង្សអំន្មចរវាង្សចលន្មនងិ្សគូបដ ិ
បកស។ ភាពរោញនតនៀលទកទ់ង្សនងឹ្សោរតកៀង្សគររមាជកិបដន ទមនងិ្សបតង្សាើនរកមមភាព រកាធនធាននងិ្សរមាភ រៈដដល
មានទងំ្សប ុន្មម ន រពមទងំ្សតធវើឱយចនំនួធនធានតកើនត ើង្សនងិ្សតរៀនរូរតបដន ទមពកីលយុទ នតផសង្សៗតទៀត តដ ើមផីទប់ទល់នងឹ្ស
ររតូវផង្សដដរ តទោះបរីរតូវមានឬមនិមានកមាល ងំ្សនងិ្សធនធានតរចើនជាង្សកត៏ោយ។ យុទ នន្មោរតជាគជយ័ពុរំតមឹដតមនិរ
ដរកបញ្ឈប់ចលន្មតៅចតំរោះមុែោរបង្ក្ងាា បតន្មោះតទ ដតគតឺៅដតរំតរចបានតគ្នលតៅនមួីយៗដដលចលន្មបានតរគ្នង្ស
ទកុបន ថចិមថង្សៗ តទោះបជីាមានតគ្នលតៅតូចៗែរុៗគ្នប ជាតរចើនដដលដរបរបួលតៅត្ថមោលៈតទរៈ របតកិមមរបរ់គូប
ដបិកស នងិ្សយន ថោរទងំ្សឡាយដដលចលន្មតធវើឱយរកមមកត៏ោយ។ ភាពរោញនតនៀលថវតីបើពបិាករំរប់ចលន្ម តបើ
តរបៀបនងឹ្សយុទ នន្មោរហងិ្សា ចលន្មរបជាជនតៅដតងាយតធវើបានជាង្ស តោយសារមានអបកចូលរមួតរចើននងិ្សចរំោុះ តទោះបី
រដ ឌអំន្មចបង្ក្ងាា បចលន្មកត៏ោយ។ តទោះបោីរបង្ក្ងាា បតោយហងិ្សាអាចោតប់ន ទយកមាល ងំ្សរបរ់យុទ នន្មោរអហងិ្សា ដចូ
គ្នប នងឹ្សយុទ នន្មោរហងិ្សាដដរកត៏ោយ កច៏នំនួតរចើនជាង្សតនធនធាននងិ្សអាវុធអហងិ្សា តៅដតឋតិតៅដតខាង្សរបជាជន។
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ង.   ភាពសបូំរដបបននកលយុទធ 

ភាពតចបរបតដិ ឌក បុង្សោរតរបើវធិអីហងិ្សាគជឺាកត្ថថ រំខានក់បុង្សោរបតដ់បនត្ថមសាទ នោរណ៍ជាកដ់រថង្ស តហើយនងិ្សទប់ទល់
នងឹ្សររតូវ ពតិររគោឺរបង្ក្ងាា ប។ តបើបាតុករតៅដតកដន លង្សដដដលៗ តរបើវធិរីបមូលផថុគំ្នប ដដដល អបកបង្ក្ងាា បនងឹ្សងាយ
ចតោ់រ ររងំ្ស ោតែ់ លនួ។ តលាកររី តេណូតវថ បានកតរ់មាគ ល់ត ើញថា «យុទ នន្មោរដដលមានទហំធំនំងិ្សមាន
រតបៀបតរៀបរយ អាចបថូរពវីធិរីបមូលផថុ ំ (របជុគំ្នប តវា ) តៅជាវធិបីដំបកគ្នប ឱយរបា តរ់បា យវញិ ដដលបាតុករអាចតគច
តចញតៅតៅឱយឆ្ង យពទីកីដន លង្សដដលពួកតគតរគ្នង្សនងឹ្សតៅ។» ោរតរបើដតវធិបីាតុកមមតវា នងិ្សបញ្ចុ ោះបញ្ចូ លរគ្ននដ់តអាច
ទកទ់ញោរចប់អារមម ោរចូលរមួ ោរគ្នរំទ នងិ្សោរបងាា ញបញ្ជា ន្មន្ម ទមទរដតំណ្ណោះរសាយប ុតណ្ណត ោះ អានភុាព
បាតុកមមមនិអាចរកមមត ើង្សបានត ើយ តបើអបកដកឹន្មចំលន្មមនិតចោះតរបើវធិមីនិរហោរនងិ្សអន ថរគមនប៍ដន ទមពតីលើ
តទៀត។ មូលតហតុតនោះតហើយដដលតគរចលំថាបាតុកមមអហងិ្សាគ្នម នរបរិទ នភាពនងិ្សគ្នម នបានោរតោយសារបានដតតវា  
ដតតធវើអវីរដ ឌអំន្មចពុបំាន។ ពតិណ្ណរ់ វធិមីនិរហោរតធវើរដ ឌអំន្មចពបិាកតដ ើរតៅមុែ ឯវធិអីន ថរគមនវ៍ញិគបឺតង្សាើតបញ្ជា
របឈមខាល ងំ្សដល់រដ ឌអំន្មចដតមថង្ស។ មានទនំ្មកទ់នំង្សគ្នប រវាង្សោរតចោះតរបើវធិតីធវើបាតុកមមនងិ្សចនំនួអបកចូលរមួ។ ោររិកា
របរ់តលាកររី បងាា ញថា ចនំនួអបកចូលរមួយុទ នន្មោរោនដ់តតរចើនតចញមកពតីរចើនររទប់រង្សគមតផសង្សៗគ្នប  តន្មោះ
ទនំង្សជាភាពតចបរបតដិ ឌខាង្សវធិបីាតុកមមតកើតមាន។ វធិបីាតុកមមថមីៗ ទទលួបានពអីបកតចោះដងឹ្សតរចើនដដលតចញពរីរទប់
ដដលោចឆ់្ង យពរីកុមរង្សគមដតទតទៀត តបើចលន្មោនដ់តលាតរន នងឹ្សតៅរគប់ដណថ ប់តលើររទប់រង្សគមោចឆ់្ង យទងំ្ស
តន្មោះ កលយុទ ននងិ្សចតំនោះថមីៗ នងឹ្សន្មផំលលេដល់ចលន្ម តធវើចលន្មោនដ់តខាល ងំ្ស។

ច.  សវយយសហំរចចតិតរបសពួ់កអនកមានអំោច ឬការមនិចុុះសរុំងគន នផៃកនុង 

តៅតពលកុង្សត្ថកអ់បកចូលរមួ ភាពរោញតរ ូ  ភាពតចបរបតដិ ឌខាង្សកលយុទ ន រតូវបានតបើកតហើយ តគតៅរល់ដតគន លោឹះ
មួយចុង្សតរោយប ុតណ្ណត ោះដដលតគរតូវតោោះ តរលគោឺររំតរចចតិ ថរបរ់ពួកវរជនទងំ្សឡាយដដលគ្នរំទរបបដកឹន្ម ំ ថា
តតើតៅរកាជហំរោនត់ជើង្សរោឌ ភបិាលឬឈរខាង្សចលន្មរបជាជន។ ចលន្មរបជាជនបានជរំញុឱយមានោរដបកដែ ញក
តៅកបុង្សរកុមវណតៈអបកដកឹន្មតំៅកបុង្សរោឌ ភបិាលនងិ្សរង្សគមដដលពួកតគកពុំង្សដតរបឆ្ងំ្សតន្មោះ ដដលវាគជឺាកត្ថថ ចបំាច់
ណ្ណរ់ តដ ើមផីបបំាកន់ងិ្សបផំ្ទល ញរចន្មរមពន នដកឹន្មចំរ់របរ់របបដកឹន្ម។ំ តៅតពលចលន្មោនដ់តធ ំ របជាជនគ្នរំទ
នងិ្សចូលរមួចលន្មោនដ់តតរចើន ន្មឱំយអបកគ្នរំទរបបដកឹន្មឯំោ តៅជារកុមភាគតចិ មនិហ នតចញមុែថាែ លនួតៅខាង្ស
រោឌ ភបិាល តផធក បុង្សរោឌ ភបិាលចប់តផថើមរតងាគ ោះរតង្សគើ។ អបកគ្នរំទរបបដកឹន្មតំន្មោះមានត្ថងំ្សពថីាប កធ់រំហូតដល់តូចៗ ដចូជា
រមាជកិបកស មាច រ់រកុមហ ុនធំៗ  មង្ក្ន ថរីជោរ ពួកអបកបតចចកតទរ អបករដ ឌបាលោរយិាធបិតតយយ អាជាញ ធរ តយាធា ប ូ
លីរ កង្សរការន ថរុិែ។ល។ ដដលពួកតគទងំ្សតន្មោះជាររររទរបបដកឹន្ម។ំ ពួកតគនងឹ្សមនិអាចតៅតរងៀមត ើយ តៅ
តពលដងឹ្សថារបបជតិរលំ នងិ្សរពួយបារមភពតីដំណង្ស ោរងារ នងិ្សផលរបតយាជន។៍ល។ ពតិររគខឺាល ចរតូវតុលាោរផថ
ន្មធ តទរពបីទ ិត ុបនងឹ្សរបបដកឹន្ម។ំ វធិមីនិរហោរដផបកតរដ ឌកចិ ចនងិ្សនតយាបាយតធវើឱយរបបដកឹន្មពំបិាកតដ ើរ
តៅមុែផង្ស តធវើឱយឈមួញធំៗ រិបទ ននងឹ្សរោឌ ភបិាលខាតបង្សត់រចើន ជរំញុឱយពួកតគោករ់មាព ធតលើរោឌ ភបិាលផង្ស តដ ើមផី



រពមយល់ររបត្ថមតរំវូោររបរ់របជាជន។ វធិអីន ថរគមនខ៍ាង្សតរដ ឌកចិ ចនងិ្សនតយាបាយវញិបង្សាបញ្ជា របឈមផ្ទធ ល់
ដតមថង្ស តររោះរបបដកឹន្មមំនិអាចបន ថតៅមុែបានតហើយ តៅមានសាទ ប័នតរដ ឌកចិ ចនងិ្សនតយាបាយឯករជយថមបីតង្សាើតតោយ
អបកដកឹន្មរំបជាជនតទៀត។ យន ថោរតកើតត ើង្សតោយវធិអីហងិ្សាទងំ្សតនោះ ន្មឱំយរបបដកឹន្មរំតូវដតបង្សខចំតិ ថចុោះចញ់នងិ្ស
តដ ើរតចញ តៅតពលដដលពួកតគបញ្ឈប់ចលន្មកម៏និបាន បង្ក្ងាា បកគ៏្នម នរបរិទ នភាព រមាព ធកម៏ានពរីគប់កដន លង្ស។ 

កត្ថថ ទងំ្ស៦តនោះ រុទ នដតរករ់នគ់្នប  មនិអាចពនយល់ោចត់ោយដ កយកកត្ថថ ណ្ណមួយកណំតភ់ាពរំខានផ់្ទថ
ចមុ់ែតនបាតុកមមបានត ើយ។ គួរចប់អារមមផង្សដដរថា មានដតកត្ថថ ទ៦ីតទដដលដផេកតលើភាគរីដ ឌអំន្មច។ កត្ថថ ទងំ្ស៥ខាង្ស
តដ ើមរុទ នជាកត្ថថ កបុង្សររុកកបុង្សចលន្មែ លនួឯង្ស នងិ្សអាចតធវើឱយកត្ថថ ទ៦ីរតងាគ ោះរតង្សគើបាន។ កត្ថថ មូលោឌ នដដលកណំតត់ជាគ
ជយ័បាតុកមមអហងិ្សាទងំ្សតនោះ តលាកររី តអរខិា តេណូតវថ បានដចង្សដតបួនប ុតណ្ណត ោះ តរលគគឺ្នម នចណុំចទ១ី នងិ្សទ២ី 
ត ើយ។ តហតុដដលតលាកររីពុបំានរប់បញ្ចូ ល ពុដំមនមកពតីលាកររីបដតិរធកត្ថថ ទងំ្សតនោះតទ ប ុដន ថតោយសារមាន
ពបិាកវារ់រធង្សត់្ថមដបបពតិសាធថាតតើយុទ នន្មោរមានោរដកឹន្មនំងិ្សតរៀបចដំបបណ្ណ រពមទងំ្សតមដកឹន្មនំងិ្សបាតុករ
មានជតំនឿមុតមានំងិ្សចតំណោះដងឹ្សខាង្សបាតុកមមអហងិ្សាករំតិណ្ណ។ របាកដណ្ណរ់ថា កត្ថថ ចតំណោះដងឹ្សនងិ្សោរដកឹន្មគំជឺា
ចណុំចចបំាចណ់្ណរ់កបុង្សោរតធវើឱយបាតុកមមអាចតរ ូបានកបុង្សរយៈតពលយូរ តទោះមនិចបំាចជ់ាអបកមានឥទ នពិលឬ
លផីលាញកត៏ោយ កត៏គរតូវោរអបកដកឹន្មចំលន្មរបកបតោយចកខុវរ័ិយដវង្សឆ្ង យ មានវធិសីាង្ក្រថតរចើនដបបយា ង្ស
កបុង្សោររបមូលនងិ្សទកទ់ញអបកចូលរមួ តររតពញតោយភាពដបតបន ់ សាគ ល់សាទ នភាពរង្សគមនងិ្សនតយាបាយ
ចារ់លារ់ ដងឹ្សពចីណុំចតែាយរបរ់របបដកឹន្ម ំ ផថល់គរំលូេដល់រមាជកិ តចោះដកឹន្មបំាតុកមមឱយតវៀរចកោរប
ង្ក្ងាា ប បតន ទរអំន្មចបាតុកមម។ល។ ទងំ្សអរ់តនោះទមទរទងំ្សអបកដកឹន្មលំេនងិ្សបាតុករមានផលូវចតិ ថរងឹ្សមាដំដលមានចតំណោះ
ដងឹ្សរគប់រគ្ននអំ់ពបីាតុកមម។ តទោះបយីា ង្សណ្ណ តយើង្សអាចររបុកត្ថថ ទងំ្សរបាថំាជាកត្ថថ របជាជន តររោះវាបតង្សាើតតោយ
របជាជន ចូលរមួតោយរបជាជន តណំ្ណង្សរបជាជននងិ្សតដ ើមផីរបជាជន។ អាររ័យតលើកត្ថថ របជាជនទងំ្សរបាតំនោះជាកត្ថថ
ជយ័ជនំោះធបំផុំតដចូបានជរំបជូនរចួតហើយ របជាជនរតូវតធវើជាមាច រ់ោរែ លនួឯង្ស គ្នម នតហតុផលរតូវចតំគជួយ ទកុចតិ ថ
អបកនតយាបាយឬរពំងឹ្សបរតទរតន្មោះតទ។
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១៥ 

ការអន្វុតតបាតកុមម អហិងា 

មានតគ្នលោរណ៍ទតួៅបតីដ ើមផីឱយ [បាតុកមម] រំតរចបានតជាគជយ័៖ 
ឯកភាព (របួរមួរបជាជន សាទ ប័ន នងិ្សតគ្នលបណំង្ស), មានដផនោររកមមភាពយុទ នសាង្ក្រថកលយុទ នចារ់លារ់ 

នងិ្សរកាវនិយ័អហងិ្សាឱយបានខាជ ប់ែ ជនួមនិតបាោះបង្ស។់ — រឺច ផូផូវចិ  

ក. បាតុកមមហោយពំុអាស្សយយហលើដតហមដឹកោ ំ
 

មុែងាររបរ់អបកដកឹន្មគំបឺតង្សាើតអបកដកឹន្មឱំយបានោនដ់តតរចើន មនិដមនបតង្សាើតអបកតដ ើរត្ថមោនដ់តតរចើនតន្មោះតទ។ 
 — តរភ តនតឌ ើរ  

របបផ្ទថ ចោ់ររំបូរដតអបកតហតអើសាថ ប់ត្ថម អបកតដ ើរត្ថមតធវើត្ថមប ុតណ្ណត ោះ តហតុតនោះតហើយតទើបគុណភាពអភបិាលកចិច
របរ់របបតន្មោះតែាយ។ របជាធបិតតយយពតិរបាកដវញិ រំបូរអបកដកឹន្មមំានរមតទភាពឱយតរជើរតរ ើរ អបកណ្ណក៏
មានរិទ នអិាចតធវើជាអបកដកឹន្មបំានដដរ តហើយរមាជកិកម៏ានអំន្មចរំតរច ជាតមដកឹន្មមំនិដមនមាននយ័ថា អាចតធវើអវី
រំតរចអវីត្ថមដតកាលចតិថតន្មោះតទ។ ោរដដលអបកចូលរមួឬរមាជកិមានអំន្មចរំតរចគជឺាមូលោឌ នរគោឹះតនរបជាធបិ
តតយយ ដតតបើអបកដកឹន្មរំំតរចចតិ ថដតឯង្សរគប់យា ង្ស អបកចូលរមួគ្នម នរិទ នរំិតរចតោយតរមើភាព គរឺតបៀបដកឹន្មតំន្មោះតធវើ
ត្ថមវធិផី្ទថ ចោ់រ។ តយាលត្ថមោរណ៍តនោះតហើយ របជាជនគួរបារមភអំពឥីទ នពិលខាល ងំ្សតពគរបរ់តមដកឹន្មរំបរ់ពួកតគ
តៅតលើចលន្មដដរ ឬោរពងឹ្សអាររ័យែ វោះតមដកឹន្មមំនិបាន ជាពតិររ តៅកបុង្សករណីដដលតមដកឹន្មផំ្ទល រ់បថូរជហំរ តៅ
រំរបរំរលួនងឹ្សរបបដកឹន្មយំករបតយាជន ៍ យកតដំណង្ស យកអំន្មច មនិគតិពរុីវតទភិាពបាតុករនងិ្សផលរបតយាជន៍
រមួរបរ់ចលន្ម។ អបកដកឹន្មបំាតុកមមដដលរទិតតៅខាង្សតរៅរកុម តមដកឹន្មចំលន្មដដលឋតិកបុង្សជួរបកសនតយាបាយ
ណ្ណមួយ បុគគលដដលមនិរង្សតរគ្នោះពបីាតុកមម តមដកឹន្មបំាតុកមមដដលរតត់ចលបាតុកមមតពលមានោរបង្ក្ងាា ប មនិគតិឬ
តធវើជាគតិពបីាតុករ ដតចទំទលួផលតដពរីពបីាតុកមមតពលឈបោះ។ល។ អបកដកឹន្មរំបតភទតនោះ រមាជកិមនិគួរបតណ្ណថ យ
ឱយតគោចច់ង្សាូតបាតុកមមត ើយ តររោះតគកអ៏ាចជាតមដកឹន្មផំ្ទថ ចោ់រដដរ គជឺនផ្ទថ ចោ់រដដលផថួលរបបផ្ទថ ចោ់រមួយ
តដ ើមផីជនំរួកដន លង្សជនផ្ទថ ចោ់រចរ់ នងឹ្សអាលតធវើជាតមដកឹន្មផំ្ទថ ចោ់រថមបី ុតណ្ណត ោះ។  ពួកតគអាចនងឹ្សតបាកបាតុករតដ ើមផី
របតយាជនត៍រដ ឌកចិ ចឬនតយាបាយពួកតគប ុតណ្ណត ោះ រមួមាន របជារបយិភាព រន លកឹតឆ្ប ត រទពយរមផតថ ិ លុយោក ់
ជនំយួកបុង្សររុកឬបរតទរ។ល។ កបុង្សបណំង្សតៅតតថលនងឹ្សភាគមីាខ ង្សតទៀតប ុតណ្ណត ោះ។ ជាពតិររ ចលន្មមនិគួរតរជើរ
តរ ើរតមដកឹជាអបកនតយាបាយឬជនបរតទរត ើយ តររោះដតពួកតគជារបតភទមនរុសដដលបាតុករមនិអាចទកុចតិ ថបាន
តទោះមកពបីកសណ្ណជនជាតណិ្ណកត៏ោយ។ នយិាយតនោះពុដំមនមនិឱយអបកនតយាបាយចូលរមួតទ ដចូោររិកាបាន
បងាា ញតហើយថា អបកដដលរករ់នន់ងឹ្សរបបដកឹន្ម ំ ដចូជាមង្ក្ន ថរីដ ឌោរ អបកនតយាបាយ អាចងាយនងឹ្សបតង្សាើតឱយមាន
ោរផ្ទល រ់បថូរសាវ មភីកថ ិ បដំបកតផធក បុង្សរបបនងិ្សោរោតប់ន ទយោរបង្ក្ងាា ប។ ប ុដន ថ ោរចូលរមួនងិ្សោរដកឹន្មមំនិដចូគ្នប តទ 
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អបកនតយាបាយចូលរមួនងិ្សអបកនតយាបាយដកឹន្មហុំចលទ នផលែរុគ្នប ។ បាតុករគួរតរៀនដកឹន្មែំ លនួឯង្ស តរៀនពយុីទ នសា
ង្ក្រថតធវើបាតុកមមអហងិ្សាតោយែ លនួឯង្ស រទរទង្សត់រំវូោរធនធានតោយែ លនួឯង្ស តរជើរតរ ើរតមដកឹន្មដំដលយល់ចារ់
រគប់រគ្ននអំ់ពបីាតុកមមអហងិ្សាពរីកុមបាតុករែ លនួឯង្ស, តបើគ្នម នតទ យា ង្សតចិបផុំតណ្ណរ់រតូវរបកឹានងឹ្សអបកជនំ្មញ កុ ំ
រពំងឹ្សមនរុសតរៅរកុមដដលផថល់ជនំយួដល់បាតុកមមតដ ើមផីរបតយាជនផ៍្ទធ ល់ែ លនួ។ មោ ង្សតទៀត តទោះបតីមដកឹន្មគំ្នម នបញ្ជា
អាត្ថម នយិមតនោះកត៏ោយ ោររពំងឹ្សតលើតមដកឹន្មដំដលមានឥទ នពិលតពគ នងឹ្សតបើកចហំចណុំចតែាយតនចលន្មឱយជន
ផ្ទថ ចោ់រតមើលត ើញ គថឺា ចលន្មតន្មោះមនិអាចគ្នម នតមដកឹន្មខាល ងំ្សបាន តបើចបែ់ លនួឬតធវើោតតមដកឹន្មចំលន្មបាន តន្មោះ
ចលន្មនងឹ្សបរជយ័តោយឯកឯង្ស មនិអាចតរ ូ រោញនតនៀលបន ថតទៀតត ើយ។ តលាក ជនី សាប (១៩៩៩) រចន
តចលទរសនៈយល់រចលំដដលថា ចលន្មអហងិ្សារតូវោរតមដកឹន្មដំដលមានលកខណៈពតិររនងិ្សរបកបតោយឥទ និ
ពលខាល ងំ្ស  កបុង្សវបផធម៌ដែ មរ តគនយិមសាគ ល់ថាជា «អបកមានបុណយ» តទោះអតទនយ័ែរុគ្នប តចិតួចកថី  
ដចូជា មហតមៈគន ន ីនងិ្ស មា រទនី លូតធើរ  ីង្ស ជាតដ ើម តទើបអាចតជាគជយ័បាន។ តលាកបានមានរបសារនថ៍ា «ោរតរបើ
តចចកវធិ ី [អហងិ្សា] មនិតរំវូឱយមានបុគគលមានឥទ នពិលពតិររកបុង្សោរដកឹន្មតំន្មោះតទ។ […] រកមមភាពអហងិ្សាជា
តរចើនករណីណ្ណរ់ រប់ទងំ្សករណីតជាគជយ័ផង្ស អបកដកឹន្មចំលន្មគ្នម នលកខណៈពតិររតនោះតន្មោះត ើយ។ […] ោរ
កណំតផ់ថល់គុណភាពពតិររជូនអបកដកឹន្មតំៅកបុង្សរកមមភាពអហងិ្សាមានដតមានផលប ោះរល់អវជិ ជមានតលើរបរិទ ន
ភាពតនោរតរ ូ តៅវញិតទ។ ពតិណ្ណរ់ តៅតពលចតំណោះអំពជីនំ្មញដដលរតូវោរនងិ្សអាកបផករិយិាដដលរតូវរបោន់
ខាជ ប់ក បុង្សោរអនវុតថបតចចកវធិតីនោះ រពមទងំ្សដផនោរយុទ នសាង្ក្រថរបរ់វារតូវបានផសពវផាយទតួៅតហើយតន្មោះ តរំវូោរ
អបកដកឹន្មខំាល ងំ្សនងឹ្សរតូវបានោតប់ន ទយ តទោះបអីបកដកឹន្មតំន្មោះមានឥទ នពិលពតិររតន្មោះឬមនិមានកថ។ី» តលើរពតីនោះ ោរ
រិការបរ់តលាកររី តេណូតវថ កប៏ានគ្នរំទគនំតិរបរ់តលាកដដរ តោយរកត ើញថា «រតបៀបដដលតួន្មទអីចតិង្ក្ន ថ
យរបរ់តមដកឹន្មរំបកបតោយឥទ នពិលមានចតំរោះចលន្ម អាចប ោះរល់តលើលទ នភាពតនរបជាធបិតតយយតៅតថង
អន្មគត។ ចលន្មដដលពងឹ្សដផេកតលើអបកដកឹន្មដំដលមានឥទ នពិលោនដ់តខាល ងំ្ស តន្មោះដតំណើ រផ្ទល រ់បថូរតៅោនរ់បជាធបិតត
យយោនដ់តពបិាក ពតីររោះនតយាបាយមានទតំន្មរតៅបុគគលជាជាង្សសាទ ប័ន។ ោរពងឹ្សដផេកខាល ងំ្សតពគតលើបុគគលិកភាពដត
មួយកបុង្សរតបៀបដកឹន្មតំៅកបុង្សចលន្មទនំង្សជាករំតិយុទ នន្មោរពចីណុំចគន លោឹះណ្ណមួយ។ កបុង្សករណីរបតទរភូមា រតកូល
រគួសាររបរ់តលាកររី អ ុង្ស សានរ ូជ ី ររងំ្សតលាកររីពោីរតបើកកុង្សត្ថករំ់ខានមួ់យតនអានភុាពចលន្មតរលគ ឺ
ោរដបកដែ ញកកបុង្សរកុមតយាធា ដដលទនំង្សជាចបំាចរំ់រប់តជាគជយ័របរ់យុទ នន្មោរអហងិ្សា។ តលាកររីមនិចង្សឱ់យ
មានោរដបកបាកក់បុង្សចតំណ្ណមកង្សទប់ តររោះពួកតគជារមទិ នផលរបរ់ឪពុកតលាកររី » ដចូបានរជាបរសាប់តហើយ
ថា របបផ្ទថ ចោ់រមានលកខណៈបុគគលនយិម សាថ ប់ត្ថមដតតមដកឹន្មតំរបើ គ្នម នរិទ នរិវ័យរំតរច ដតំណើ រោរងារយតឺយា វ 
គថឺាកបុង្សរបបតនោះ សាទ ប័នទងំ្សអរ់ហកប់ដីចូជាកមមរិទ នរិបរ់ជនណ្ណមួយ តហតុតនោះតហើយ តបើចលន្មមួយតធវើត ើង្ស
តដ ើមផីបណថុ បតមដកឹន្មថំម ី មនិបតង្សាើតយន ថោរជារបពន័ ន ត្ថមរយៈសាទ ប័ន តរលគ ឺយន ថោររំតរចត្ថមដបបរបជាធបិតត
យយ ដចូជា ោរតបាោះតឆ្ប តរំតរចចតិ ថពរីមាជកិពរីភាគប ី ោរផ្ទថ ចស់ាទ ប័នទងំ្សឡាយពតិររដចូជា តុលាោរ រភា 
កង្សតយាធា ភាប កង់ារពតម៌ាន ឱយតៅតោយដ កគ្នម នជាប់ជារមាជកិបកសណ្ណមួយ ឬមនិទទលួរង្សឥទ នពិលបកសណ្ណ
មួយ គរំឺខានណ់្ណរ់តដ ើមផីធាន្មអន្មគតរបជាធបិតតយយ។  តបើរបជាជនបតណ្ណថ យឱយតមដកឹន្មថំមមីានអំន្មចបញ្ជជ



រពវដបបយា ង្សតហើយ តគនងឹ្សរបមូលផថុអំំន្មចនងិ្សបកសពួក កចំតអ់បករបឆ្ងំ្ស រចួកសាង្សែ លនួតធវើជាជនផ្ទថ ចោ់រថមពុីខំាន 
តោយរំអាង្សតលើតរចកថទីកុចតិ ថដដលរបជាជនផថល់ឱយ គុណរមផតថរិបរ់តគ (កបុង្សករណីជនតន្មោះជាអតតីតមដកឹន្ម ំ
ចលន្មឱយរំតរចតជាគជយ័) តរោយតពលផថួលរលំំរបបផ្ទថ ចោ់រចរ់បានតជាគជយ័ ឬរំអាង្សតលើរុទដិ ឌនិយិម
រជុលតពគរបរ់របជាជនថា របបផ្ទថ ចោ់ររលំតហើយ ជនផ្ទថ ចោ់រកម៏និមានតៅតរររល់តទៀតដដរកបុង្សរបតទរ។ 
ចលន្មរបជាជនអហងិ្សាអាចធាន្មអំពោីរផថួលរលំំរបបផ្ទថ ចោ់រ ដតមនិដមនធាន្មថាគ្នម នជនផ្ទថ ចោ់រថមតីន្មោះតទ។ អបក
នតយាបាយណ្ណកអ៏ាចជាជនផ្ទថ ចោ់រដដរ ឱយដតរបជាជនផថល់ឱោរឱយ មនិរវរីវល់អំពោីរដកឹន្មរំបរ់ពួកតគ។ 
រពំងឹ្សអបកនតយាបាយឱយតសាម ោះរតង្ស ់ ឱយររឡាញ់របជាជន ឱយគតិពរីបតទរជាតជិាធ ំ តរបៀបដចូរង្សឃឹមចចកឱយ
មនិរីុតចៀម តពលសាចដ់ល់មាតអ់ ចីងឹ្សដដរ របោរតនោះតហើយ តគរតូវោររបពន័ នរបជាធបិតយយជាជាង្សបុគគលរបជាធបិ
តតយយ។ តគរតូវោរបុគគលជាតរចើនតដ ើមផីកសាង្សរបពន័ នរបជាធបិតតយយមួយរងឹ្សមាមំនិដមនរតូវោរបុគគលមករលំាយ
របពន័ នតន្មោះ សាង្សែ លនួជាជនរោា របូជាអវីតន្មោះតទ។ ដតូចបោះ មុនតពលចលន្មចបត់ផថើមរតូវមានរចន្មរមពន នដកឹន្មតំរជើរ
តរ ើរត្ថមដបបរបជាធបិតតយយរតមឹរតូវ តទើបចលន្មតន្មោះមានរង្សឃឹមអាចជរំញុឱយរង្សគមមួយដដលអនវុតថរបពន័ ន
តន្មោះដដរ។ តរជើរតរ ើរបានតហើយ ពុដំមនចដំតតមដកឹន្មមំាប កត់ន្មោះត ើយ តគរតូវោរយន ថោរអំន្មចរមាជកិមានរិទ និ
រំតរចតជាគវារន្មរបរ់ចលន្មនងិ្សតរជើរត្ថងំ្សតមដកឹន្មថំម ី តពលមានករណីចបែ់ លនួឬឈឺថាា តរ់ង្សតរគ្នោះតោយ
យថាតហតុណ្ណមួយ។ ជាោរពតិណ្ណរ់ថា ចលន្មណ្ណមួយតកើតត ើង្សដបូំង្សពចីនំនួរមាជកិរកមមតចិតួចប ុតណ្ណត ោះ 
តហើយបានចប់តផថើមពរង្សកីមាឌរបរ់ែ លនួជាបន ថបន្មធ ប់ ដតូចបោះ តមគនំតិដដលជរំញុចលន្មតន្មោះគោឺល យតមដកឹន្មតំោយ
រវ័យរបវតថតិោយមនិេលង្សោតោ់រតបាោះតឆ្ប តពរីមាជកិត ើយ។ ត្ថមពតិករណីតនោះ រមាជកិរកមមដដលបានតដ ើរត្ថម 
មានគនំតិតគ្នលតៅដចូគ្នប នងឹ្សអបកតផថើមគនំតិ បានតបាោះតឆ្ប តរចួតររចតៅតហើយ រគ្ននដ់តត្ថមរយៈោររហោរ គ្នរំទ 
ចូលរមួ តគ្នរពត្ថម ជាជាង្សរន លកឹតឆ្ប តប ុតណ្ណត ោះ តហើយដចូបានដងឹ្សរសាប់ របភពអំន្មចរបរ់អបកដកឹន្ម ំ អាររ័យ
តរធើរមួយរយភាគរយតចញពរីកមមភាពយល់រពមរបរ់រមាជកិតនរកមមភាពរកុមតន្មោះ។ មនិដមនទល់ដតតបាោះ
តឆ្ប តតទើបរបជាធបិតតយយតទ ដតគោឺរគ្នរំទ ោររហោរ រិទ នរំិតរចរមួគ្នប  មានអំន្មចតរមើគ្នប  តទ ើបជាមូលោឌ នពតិតន
របជាធបិតតយយ។ តយើង្សគួររឭំកត ើង្សវញិថា ចលន្មរបជាជនមនិអាចរតូវបានរកុមណ្ណយកតធវើជាកមមរិទ នតិ ើយ 
តររោះបាតុករមានតររភីាពតដ ើរតហើរ ចង្សចូ់លតចញត្ថមអំតពើចតិ ថ តមដកឹន្មមំានឥទ នពិលរតមឹលួង្សតលាមប ុតណ្ណត ោះ គ្នម នអំ
ន្មចោតែ់ លនួឬបញ្ជជ ពួកតគត ើយត្ថមដតកាលចតិថតទ។ តហតុដតូចបោះតហើយ តទើបចលន្មរបជាជនជាទតួៅោតប់ន ទយកំ
រតិរតបៀបដកឹន្មដំបបផ្ទថ ចោ់រ។ ោលតបើបានតរៀបចរំបពន័ នោរររតរគ្នោះអារន បតហើយ តទើបចលន្មតៅដតអាចបន ថបាន 
តទោះមានអវីតកើតត ើង្សចតំរោះតមដកឹន្មកំត៏ោយ។ តទោះតមដកឹន្មចំលន្មសាល ប់ អវតថមាន រតូវបានចប់ែ លនួ កប៏ាតុកមមតៅ
ដតររ់។ បាតុកមមដដលគ្នម នតមដកឹន្មដំតង្សដតទនត់ែាយងាយបដំបក ប ុដន ថបាតុកមមដដលអាចដកឹន្មែំ លនួតោយទងំ្សតពល
តមដកឹន្មែំ លនួមានបញ្ជា គជឺាចណុំចតជាគជយ័តផធក បុង្ស ដដលអបកដកឹន្មចំលន្មរតូវតរតៀមរតបៀបតរជើរត្ថងំ្សអបកដកឹន្មថំមទីុ
ក។ បាតុកមមតោយពុយំកតមដកឹន្មជំាទពីនំ្មកអ់ាររ័យគជឺាបាតុកមមដដលតចោះតរៀបចដំកឹន្មែំ លនួឯង្សបាន មនិចដំតតមដកឹ
ន្មតំធវើតន្មោះ។
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ខ. ភាពជអនកដឹកោនំងិតួោទីរបសអ់នកដឹកោ ំ
 

រទរឹថីនងិ្សោរពតិសាធទងំ្សប ុន្មម នដដលតយើង្សបានអធបិាយរបាប់ អាចតៅរចួនងិ្សអាចតធវើឱយរកមមត ើង្សបានឬមនិបាន
គជឺាបញ្ជា តនោរដកឹន្មនំងិ្សភាពឈាល រតវរបរ់អបកដកឹន្ម។ំ តទោះបតីដ ើមផីឱយយុទ នន្មោរតជាគជយ័ តគពុរំតូវោរអបកដកឹ
ន្មរំបកបតោយគុណភាពពតិររកត៏ោយ កច៏លន្មតៅដតតរំវូឱយអបកដកឹន្មមំានចរតិលកខណៈជាគុណរមផតថមួិយ
ចនំនួដដរ។ តលាក រ  បូតឺ ដហ លវ ីបានតលើកត ើង្សថា «កបុង្សចតំណ្ណមតួន្មទអីបកដកឹន្មតំៅកបុង្សោរតរ ូ តដ ើមផីរបជាធបិតត
យយគតឺកៀង្សគររបជាជន ផថល់គរំឱូយអបកចូលរមួតៅកបុង្សោរតរ ូ  បងាា ញោរតជឿជាកត់ៅតពលអបកដតទតទៀតរង្សស័យពី
ទនិ បផលតនោរតរ ូ  រំតរចចតិ ថរតមឹរតូវឱយរតូវតពលតវលា បន ថតធវើឱយឋតិតថរបាននវូោរគ្នរំទនងិ្សោររហោរតចញ
ពេីន ធៈរបជាជនដដលចបំាចរំ់រប់ជយ័ជនំោះ។» ត្ថមតលាក ដហ លវ ី(២០០៤, ទ.ំ ១០៨ ១១៣) តដ ើមផីរំតរចតួន្មទទីងំ្ស
តនោះ តមដកឹន្មគួំរមានចរតិលកខណៈមួយចនំនួ តធវើបានោនដ់តតរចើន ោនដ់តលេ ដចូជា៖ ១. ផថល់គរំ,ូ ២. សាគ ល់របជាជន
ដដលែ លនួនងឹ្សដកឹន្ម,ំ ៣. មានជនំ្មញកបុង្សោរបតំពញភារកចិចរបរ់ែ លនួ, ៤. ដរវង្សរកនងិ្សទទលួយកទនំលួែរុរតូវ, ៥. រប
គលភគុណរមផតថតិៅឱយរមាជកិតពលតជាគជយ័, ៦. សាវ មភីកថ,ិ ៧. សាគ ល់ររតូវ, ៨. តរៀនពបីទពតិសាធ នងិ្សចុង្ស
តរោយ ៩. បតង្សាើននងិ្សយកឈបោះោរលំបាកអំពបីញ្ជា រមតទភាពរបរ់អបកតរោមបងាគ ប។់

 ១. ផថល់គរំ ូចរតិនងិ្សបុគគលិកលកខណៈរបរ់តមដកឹន្មជំោះឥទ នពិលតលើោររគប់រគង្ស អបកតរោមបងាគ ប់នងិ្សចលន្ម
ទងំ្សមូល។ តបើតមដកឹន្មមំានពុតតផុតយកចលន្មតធវើជានយុរធូចជនំយួបរតទរ រដមថង្សតលាខ ននតយាបាយ មនិែ វល់ពី
របជាជន តន្មោះអបកតរោមបងាគ បន់ងឹ្សរីុជនំយួតន្មោះ តធវើនតយាបាយរបជាភថុិតដិចូដតគ្នប ដដរ។

២. សាគ ល់របជាជនដដលែ លនួនងឹ្សដកឹន្ម ំដងឹ្សថារបជាជនឋតិកបុង្សររទប់រង្សគមណ្ណែលោះ រតូវោរអវីែ លោះ មានជវីភាព
ររ់តៅដចូតមថច មានោរតរ ូនងិ្សចតំណោះដងឹ្សករំតិណ្ណ រពមទងំ្សសាគ ល់ឬមានទនំ្មកទ់នំង្សផ្ទធ ល់ជាមួយអបកដដលគ្នរំទ
ពួកតគនងិ្សអបកអពោរកតឹរបរ់ពួកតគផង្សដដរ។

៣. មានជនំ្មញកបុង្សោរបតំពញភារកចិចរបរ់ែ លនួ ដងឹ្សពរីតបៀបយកឈបោះ នងិ្សតរៅពជីនំ្មញនងិ្សចតំណោះដងឹ្សរំរប់
តធវើយុទ នន្មោរ តមដកឹន្មរំតូវយល់ដងឹ្សថាទដិ ឌភាពតផសង្សៗតនភាពជាអបកដកឹន្មរំបរ់ែ លួនជោះឥទ នពិលដល់ទនិ បផលតនោរ
តរ ូ ដដរ។ ោរទកទ់ញោរចូលរមួពសីាធារណជន ដរវង្សរកោរគ្នរំទពអីន ថរជាត ិ រគបរ់គង្សធនធាននងិ្សយកតៅតរបើ
តដ ើមផីយុទ នន្មោរ តោយេលង្សោតោ់រវភិាគតោយយកចតិថទកុោកន់ងិ្សចារ់លារ់ រពមទងំ្សោតប់ន ទយោរែចូខាត
ឱយបានតរចើនបផុំតផង្សដដរ។ អបកដកឹន្មចំបំាចរ់តូវយល់ពរីតបៀបវាយតតមលសាទ នោរណ៍ តរជើរតរ ើរវធិអីហងិ្សាន្មន្ម
ដដលរតូវអនវុតថតដ ើមផីតៅដល់តគ្នលតៅតនដផនោរយុទ នន្មោរ តរៀបចដំផនោររកមមភាពអហងិ្សា តហើយបណថុ ោះបណ្ណថ
លអបកចូលរមួអំពរីតបៀបអនវុតថវធិដីដលរតូវបានតរជើរតរ ើរតន្មោះឱយបានតជាគជយ័។   

៤. ដរវង្សរកនងិ្សទទលួយកទនំលួែរុរតវូ អបកដកឹន្មមំនិដមនទទលួដតរតូវ រចួែរុមនិទទលួតហើយទមាល កត់ៅ
អបកតរោមបងាគ ប់តន្មោះតទ។ អបកដកឹន្មដំដលមានរបរិទ នភាពតចោះទទលួយកបរជយ័កបុង្សោរបតំពញតគ្នលតៅដដលបាន
តរៀបច ំមនិបតន្មធ រអបកដតទ ទទលួសាគ ល់ដតំណើ រោរែរុរបរកត ីដកតរំវូរភាពោរណ៍ តរៀនពកីហុំរេគង្សតន្មោះ នងិ្សបន ថ
យុទ នន្មោរតៅមុែតទៀត។ តគអាចអធោររ័យឱយតមដកឹន្មតំពលបតណ្ណថ យឱយមានកហុំរតលើកដបូំង្ស ប ុដន ថតគមនិ



អាចតលើកដលង្សឱយតមដកឹន្មដំដលពុអំាចតរៀនពកីហុំរដដដលតន្មោះបានតទ។ តបើមានករណីតនោះតកើតត ើង្ស រមាជកិ
រកមមរតូវដកហូតោររហោរគ្នរំទ រចួតបាោះតឆ្ប តតរ ើរតមដកឹន្មថំមតីទៀតដដលរគ្ននត់បើជាង្សមុន។  

៥. របគលភគុណរមផតថតិៅឱយរមាជកិតពលតជាគជយ័ តមដកឹន្មពុំរំតូវឱបរកតសាបយកគុណរមផតថដិតឯង្ស
តន្មោះតទ តហើយកពុ៏ចំបំាចត់ធវើដតូចបោះដដរ តៅតរោយតពលរំតរចតគ្នលតៅមួយចនំនួឬតជាគជយ័ទងំ្សររុង្ស ពតីររោះកបុង្ស
ដកវដភបករមាជកិទងំ្សអរ់ តៅតពលតមដកឹន្មតំធវើរតូវនងិ្សដកឹន្មបំានជយ័ជនំោះ តន្មោះគុណរមផតថធិរំតត់ៅរកតមដកឹន្ម ំ
តោយរវ័យរបវតថ ិតទោះតមដកឹន្មតំន្មោះពោយាមរបដកកកត៏ោយ។ តហតុតនោះតហើយ តមដកឹន្មមំនិរតូវដតណថើ មយកដតមាប ក់
ឯង្ស មនិដចករដំលកឱយរមាជកិទងំ្សអរ់តន្មោះតទ ពតីររោះតបើគ្នម នពួកតគតទករ៏កមមភាពត្ថមដផនោរន្មន្មទងំ្សអរ់
តន្មោះ ពុអំាចរំតរចបានតន្មោះត ើយ។ តមដកឹន្មលំេតរបើរកយ «តយើង្ស» ជនំយួរកយ «ែ ញុ»ំ តដ ើមផីបងាា ញោរទទលួសាគ ល់
វភិាគទនរបរ់រមាជកិចតំរោះចលន្ម។ តទោះតមដកឹន្មពូំដកយា ង្សណ្ណកត៏ោយ តបើគ្នម នអបកតធវើត្ថម របងឹ្សដរបង្សអនវុតថ 
បថូរផ្ទថ ច ់របលូកនងឹ្សហនភិយ័តដ ើមផីបតំពញភារកចិចនមួីយៗតន្មោះតទ គនំតិ យុទ នសាង្ក្រថ កលយុទ នរបរ់អបកដកឹន្មគំ្នម នតថង
ទទលួបានតជាគជយ័តៅត្ថមោររពំងឹ្សទកុត ើយ។ 

៦. សាវ មភីកថ ិ ឬភាពតសាម ោះរតង្ស ់ ពុដំមនដតអបកតរោមបងាគ ប់តទរតូវមានសាវ មភីកថនិងឹ្សអបកដកឹន្ម ំ អបកដកឹន្មកំរ៏តូវ
តសាម ោះរតង្សន់ងឹ្សអបកតរោមបងាគ បែ់ លនួដដរ។ សាវ មភីកថមិនិដមននយ័ថាតចោះដតររបត្ថមបងាគ ប់តមរបរ់ែ លនួរហូតតន្មោះតទ 
ប ុដន ថករ៏តូវតចោះជទំរ់គនំតិ រកមមភាព ោររំតរចចតិ ថរបរ់តមដកឹន្មដំដលតធវើឱយប ោះរល់ដល់ចលន្មផង្សដដរ។ សាវ មី
ភកថតិរំវូឱយមានោរតបើកទវ រចហំជូនោរជទំរ់នងិ្សោរតលើកត ើង្សតោោះរសាយបញ្ជា ពភិាកាទងំ្សអរ់គ្នប ។ តមដកឹន្ម ំ
មានោតពវកចិ ចចតំរោះរកុមកបុង្សោរបតង្សាើតទរំង្សោ់រតៅកបុង្សោរដកឹន្ម ំ តដ ើមផីបញ្ជជ កឱ់យបានចារ់អំពឱីោរតរមើៗគ្នប
របរ់រមាជកិកបុង្សោរតលើកបញ្ជា មកពភិាកា។ តៅតពលដផនោររកមមភាពោកត់ចញ អបកដកឹន្មរំតូវធាន្មបាន
ចារ់ថាអបកតរោមបងាគ ប់គ្នម នោរតទើរទល់នងិ្សអនវុតថតោយអរ់ពចីតិ ថ។ សាវ មភីកថកិត៏រំវូឱយតមដកឹន្មរំំតរចចតិ ថ
តបើកទលូាយឱយអបកមានរមតទភាពជាង្សតគបានចូលបតំរ ើដតំណើ រោរឱយអរ់តដអរ់តជើង្សដដរ។ ជារមួ សាវ មភីកថពុីឋំតិ
តៅតលើបុគគលតទ ដតគតឺលើតៅចលន្មឬរបតយាជនរ៍មួ ដដលអបកដកឹន្មនំងិ្សអបករតូវបានដកឹន្មរុំទ នដតរតូវជូនកថតីសាម ោះ
រតង្សត់នោះជូនចលន្មនងិ្សរបជាជន។ អបកដកឹន្មែំតិែបំញ្ជជ អបកតរោមបងាគ ប់នងិ្សអបកតរោមបងាគ ប់របងឹ្សបតំពញោរងារត្ថម
តួន្មទ ីតដ ើមផីបតំពញសាវ មភីកថរីមួគ្នប តនោះឯង្ស។

៧. សាគ ល់ររតវូ ពតម៌ានទកទ់ង្សនងឹ្សររតូវទងំ្សប ុន្មម ន តមដកឹន្មរំតូវតរៀបចអំបករបមូលទនិ បនយ័នងិ្សយកមក
វភិាគឱយបានរតមឹរតូវចារ់លារ់។ តគរតូវសាគ ល់ថាររតូវជានរណ្ណែលោះ មានចនំនួប ុន្មម ន មានកូនតៅប ុន្មម ន ពួកតគ
គតិដចូតមថច ធាល ប់តធវើរកមមភាពដចូតមថចែ លោះ តពលមានរមាព ធ ពួកតគតេលើយតបយា ង្សតម ច ពួកតគតជឿតលើអវី អវីែ លោះដដល
ពួកតគគតិថារំខានន់ងិ្សមនិរំខាន ់ ដដលជាកត្ថថ គួរឱយយកមកពចិរណ្ណ អបកដកឹន្មកំបុង្សចតំណ្ណមគូបដបិកសរំខាន់ៗ
ណ្ណែលោះដដលជាឧបរគគរបរ់ចលន្ម។ តោយសាគ ល់ររតូវតហើយ អបកយុទ នសាង្ក្រថអាចដងឹ្សពរីបតកិមមរបរ់ពួកតគ នងិ្ស
តរតៀមែ លនួបាន តរៀបចចំលន្មឱយរបុង្សតរបៀបឱយតហើយ របាប់វធិទីប់ទល់នងិ្សវធិបីតដ់បនតពលសាទ នភាពដរបរបួល
ែរុពោីររពំងឹ្សទកុតៅោនរ់មាជកិដដលទទលួភារកចិចទងំ្សអរ់។
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៨. តរៀនពបីទពតិសាធ «វធិតីរៀនដដលមានតតមលតថលបផុំតគតឺរៀនពកីហុំរែ លនួឯង្ស» ដហ លវ ី បានតរលដតូចបោះ។ 
តបើមនិអាចតរៀនពកីហុំរែ លនួឯង្សតទ តន្មោះកហុំរដដដលតៅតកើតត ើង្សមថង្សតហើយមថង្សតទៀតគែឺរុទងំ្សមនិដងឹ្សែ លនួ ែរុ
ទងំ្សមនិចប់ទកុកហុំរតន្មោះជាកហុំរ យកែរុជារតូវ យករតូវជាែរុកម៏ាន។ កហុំរដបបតនោះគែឺរុយា ង្សអសារ
បង្សដ់ដលមនិអាចយកមកដកតចបឱយតៅជាតមតរៀនបាន។ ោរតរៀនពកីហុំរ ចណុំចរតូវ នងិ្សរតបៀបដដលចលន្មដតទ
យកឈបោះបរជយ័ទងំ្សតន្មោះ កអ៏ាចជួយបានតរចើនដដរ ដតតទោះបយីា ង្សណ្ណ ោររិកាពបីទពតិសាធរបរ់អបកដតទកបុង្ស
ោរតធវើបាតុកមម មនិថាត្ថមរយៈោរអានសាប រតដរឬកមមវធិរិីកាតន្មោះតទ  វាពុអំាចតធវើឱយអបកដកឹន្មោំល យជាអបកយុទ ន
សាង្ក្រថតន្មោះតទ តបើតគតន្មោះពុទំនប់ានេលង្សោតផ់្ទធ ល់ មានបទពតិសាធែ លនួឯង្ស នងិ្សរំខានជ់ាង្សតនោះតទៀតគបឺានចួបពតិរគ្នោះ
ផ្ទធ ល់នងឹ្សអបកយុទ នសាង្ក្រថដតមថង្ស។

៩. បតង្សាើននងិ្សយកឈបោះោរលំបាកអំពបីញ្ជា រមតទភាពរបរ់អបកតរោមបងាគ ប ់ អបកដកឹន្មមំនិអាចតដ ើរតៅមុែ 
តចោះដតឯង្ស យល់ដតឯង្ស តហើយអាចដកឹរមាជកិដដលត្ថមមនិទនត់ន្មោះតៅមុែតកើតតន្មោះតទ។ ដតូចបោះ បញ្ជា រមតទភាព
របរ់រមាជកិនងិ្សរមតទភាពរបរ់តមដកឹន្មកំបុង្សោរបណថុ ោះរមតទភាពរមាជកិគជឺាបញ្ជា របឈមខាល ងំ្ស។ តគរតូវចត់
ត្ថងំ្សមនរុសឱយរតូវនងឹ្សោរងារនងិ្សរមតទភាពរបរ់តគ តទើបជរំញុឱយមនរុសតន្មោះបតញ្ចញរមតទភាពអរ់នងិ្ស
ទនិ បផលោរងារទទលួបានរបរិទ នភាពែ ពរ់បផុំត។ អាររ័យរបោរតនោះ អបកដកឹន្មពុំដំមនរតមឹដតដងឹ្សចារ់ពចីណុំច
ខាល ងំ្សនងិ្សភាពបុនិរបរប់របរ់អបកតរោមបងាគ ប់ែ លនួតន្មោះតទ ដថមទងំ្សជួយពួកតគឱយជនំោះឧបរគគនងិ្សភាពមានករំតិតន
រមតទភាពរបរ់ែ លនួ ឱយមានជតំនឿថាអាចតធវើបានផង្សដដរ។ របាកដណ្ណរ់ តពលយុទ នន្មោរចួបរបទោះឧបរគគធ ំ
ររតូវមានតរបៀបជាង្ស បរជយ័កបុង្សោរបតំពញតគ្នលតៅ តន្មោះអបកតរោមបងាគ ប់បាកទ់កឹចតិ ថ អរ់កមាល ងំ្សតរ ូ  គ្នម ន
ជតំនឿតលើវធិដីដលែ លនួតរបើរបារ់ ទងំ្សអរ់តនោះគជឺាភារកចិ ចរបរ់តមដកឹន្មដំដលរតូវតលើករធួយសាថ រតករតតិឈាម ោះចលន្ម
ត ើង្សវញិ នងិ្សពតិររតធវើឱយពួកតគតមើលត ើញថា យុទ នន្មោរតៅដតអាចតជាគជយ័ តទោះរោឌ ភបិាលមានធនធាន 
កមាល ងំ្ស មតធោបាយ កូនតៅ  ភាប កង់ារបង្ក្ងាា បតរចើនប ុណ្ណត កត៏ោយ។
 ជាតរចកថរីមួ ចរតិលកខណៈរបរ់តមដកឹន្មមំនិចបំាចម់ានរគប៩់តនោះ តទើបអាចដកឹន្មបំានតន្មោះតទ ដតអបកដកឹ
ន្មចំលន្មទងំ្សអរ់រុទ នមានចូលកបុង្សចរតិលកខណៈទងំ្សតនោះ រគ្ននដ់តែ លោះតចិែ លោះតរចើនប ុតណ្ណត ោះ។ តទោះយា ង្សណ្ណ តដ ើមផី
តជាគជយ័ តគកពុ៏ចំបំាចរ់តូវោរបតំពញឱយរគប់ ៩ចណុំចតនោះតទ។ តៅកបុង្សចរតិលកខណៈទងំ្សតនោះ កម៏ានបង្សាប់តួន្មទី
របរ់អបកដកឹន្មដំដរ តរលគចឺរតិលកខណៈមានផធុកតួន្មទ។ី តោយសារតពលចលន្មចញ់គជឺាោរខាតបង្សព់លកមម 
តពលតវលា ធនធាន អាយុជវីតិឬរបួរតចិឬតរចើន ទងំ្សអរ់គ្នប  ដតូចបោះអបកដដលមានអំន្មចដកឹន្មដំដលអបកទងំ្សអរ់គ្នប
សាថ ប់ត្ថមករ៏តូវទទលួែរុរតូវែ ពរ់បផុំតដដរ។ តលាក វតីលលៀម តលមផ  រដ ឌបុររអតង្សលរមាប កប់ានមាន
របសារនថ៍ា «ោរមានអំន្មចធជំាកមមរិទ នបិង្សាប់នយ័មួយមនិអាចរបដកកបានថាមានទនំលួែរុរតូវែ ពរ់។»
 

 
  



គ. ការដឹកោនំងិចប់ហផតើមបាតុកមម 

តៅចណុំចបឋមបផុំតតនបាតុកមម តគគួរចបត់ផថើមយុទ នន្មោរតោយដ កៗពគី្នប នងិ្សមានតគ្នលតៅតផសង្សៗគ្នប  តធវើត ើង្ស
បន ថបន្មធ ប់ឬយុទ នន្មោរពរីបអីាចតធវើត ើង្សរពមគ្នប ។ តគគួរតរៀបចដំផនោរតធវើបាតុកមមតោយរំរងំ្ស   
តៅត្ថមបញ្ជា រង្សគមជាកល់ាកណ់្ណមួយ តដ ើមផីតណំ្ណង្សឱយោរជោិះជានន់ងិ្សអរមតទភាពតនរបបផ្ទថ ចោ់រកបុង្សោរដកឹន្ម ំ
របតទរ។ បញ្ជា រង្សគម តរដ ឌកចិ ច នតយាបាយ ឧ. ភាពគ្នម នឯករជយតនរបពន័ នតុលាោរ អរន ថរុិែរង្សគម ោរកករធោះ
ចរចរណ៍ ោរត ើង្សតថលទនំញិឬតរបង្សសាងំ្សហួរតហតុឬលុយចុោះតថាកតពគ ោរទមទរដតំ ើង្សរបាកដ់ែមង្ក្ន ថរីជោររគូ
បតរង្សៀនឬកមមករ  បញ្ជា អំតពើពុករលួយ ភាពរករីក ភាពគ្នម នោរងារតធវើ ភាពគ្នម នគុណភាពតនតរវាកមមរុខាភបិាល 
ោរធាល កចុ់ោះនវូគុណភាពអប់រុ ំភាពរេុយរលួយតនសាទ ប័នសារន្ម ោរោប់តរពតឈើនងិ្សបផំ្ទល ញធនធានធមមជាត។ិល។ 
ដដលវបិតថទិងំ្សអរ់តនោះ មានជនរង្សតរគ្នោះតផសង្សែរុៗគ្នប នងិ្សរមួគ្នប ែ លោះ ដតរុទ នមានតគ្នលតៅរមួគផឺ្ទល រ់បថូរទងំ្សបុគគលនងិ្ស
របពន័ នដកឹន្មដំដលអរមតទភាព។ តយើង្សចប់តផថើមពបីាតុកមមតូចៗដកឹន្មតំចញពដីផបកតផសង្សៗគ្នប តនរង្សគម គថឺាតគមនិច ំ
បាចរ់តូវោរចូលរមួពរីគប់ររទប់តនរង្សគមទងំ្សអរ់ តដ ើមផីតធវើបាតុកមមតន្មោះត ើយ។ បាតុកមមនមួីយៗតចញពរីរទប់
រង្សគមតផសង្សគ្នប  រចួតឆ្ព ោះតៅោរផថុកំមាល ងំ្សគ្នប ដតមថង្ស តៅតពលគ្នម នដតំណ្ណោះរសាយអវីតលចរបូរង្សត ើង្ស។ ទងំ្សអរ់តនោះ តគ
រតូវតធវើត ើង្សកបុង្សបរបិទយុទ នសាង្ក្រថតគ្នលធមួំយ តដ ើមផីរធង្សត់មើលថាតតើអាចតធវើអវីបដន ទមតទៀតតៅតពលរំតរចបានឬមនិ
បានរំតរចតគ្នលតៅណ្ណមួយ  តហើយរតូវតធវើអវីតទៀតតដ ើមផីទញសាទ ប័នមថង្សមួយៗតចញពោីររតួតរត្ថរបរ់ជនផ្ទថ ច់
ោរបតណថើ រៗ។ ដចូតយើង្សរជាបរសាប់តហើយតៅខាង្សតដ ើមតរចកថ ី ភាពរពឹកររពនត់នរបពន័ នដដលឋតិតរោមរបបផ្ទថ ច់
ោរ របជាជនគ្នម នរង្សឃឹមថាពួកតគអាចតោោះរសាយបញ្ជា បានជាដុកំភួំនអវីតទ។ ជនផ្ទថ ចោ់រអាចធាន្មរនោថាតធវើឱយ
បានតដ ើមផីលួង្សបតញ្ជឆ ត ប ុដន ថតៅខាង្សតរោយឆ្ក តគកពុំង្សតរៀបចគំតរមាង្សបដំបកបាតុកមមមនិឱយខាល ងំ្សដចូមុនតទៀត
ប ុតណ្ណត ោះ។  តហតុតនោះ គ្នម នអវីគួរឱយតរតកអរតទ តពលបាតុកមមបានរំតរចតគ្នលតៅណ្ណមួយ ពតីររោះភាពរកតលករក
លុចរបរ់ជនផ្ទថ ចោ់រ តៅដតរតូវោរបាតុកមមពរីបជាជនលុោះផ្ទល រ់បថូររបបតន្មោះបាន។

ជាទតួៅ តគគួរតរជើរតរ ើរឱោរនងិ្សសាទ នភាពតធវើបាតុកមមគរំឺខានណ់្ណរ់ តររោះតពលតវលានងិ្សសាទ នភាព
រង្សគមតន្មោះអាចជាកត្ថថ ជរំញុររូបយកោរចប់អារមមខាល ងំ្សនងិ្សរហ័រតៅរបជាជន។ ឧ. តៅឱោរោរតបាោះតឆ្ប តតរជើរ
តរ ើរតណំ្ណង្សរង្ក្រថ តគអាចរធង្សប់ានថាគណកមមោរតរៀបចោំរតបាោះតឆ្ប តនងឹ្សមនិឯករជយត ើយ។ របជាជនអាចយក
ឱោរតន្មោះតធវើបាតុកមមទមទរឱយតរៀបចសំាទ ប័នតន្មោះឱយមានឯករជយ។ តបើតគមនិរពម របជាជនអាចបាតុកមមរហូត
ដល់តថងតបាោះតឆ្ប ត។ តបើតគតៅដតមនិផ្ទល រ់បថូរ របជាជនមនិតៅតបាោះតឆ្ប តដតមថង្ស (វធិមីនិរហោរដផបកនតយាបាយ) 
ឬអាចបថូរទរិតៅតោយមនិបថូរជហំរគទឺមទរមនិឱយគណបកសោនអំ់ន្មចឈរតឈាម ោះបន ថ តររោះអំតពើមនិតគ្នរព
ចាប់នងិ្សលួចបន លរំន លកឹក បុង្សរយៈតពលដដលតគោនអំ់ន្មចរហូតមក គរឺគប់រគ្ននត់ពគតហើយរំរប់ជាមូលតហតុមនិ
ឱយតគឈរតឈាម ោះ។ ដតូចបោះ តទោះតគពូដកលួចតឆ្ប តប ុណ្ណត  កលួ៏ចមនិបានដដរ តបើពួកតគមនិបានឈរតឈាម ោះផង្សតន្មោះ។ 
តយើង្សអាចទយទកុបានថាជនផ្ទថ ចោ់រពុរំរបត្ថមេន ធៈរបរ់បាតុកមមជាោចខ់ាត ឱយដតណ្ណប ោះរល់ដល់អំន្មចនងិ្ស
របតយាជនរ៍បរ់ពួកតគ។ គួររលឹំកផង្សដដរថា តទោះគណបកសរបរ់ជនផ្ទថ ចោ់រមនិឈរតឈាម ោះ កពួ៏កតគតៅអាចោនអំ់
ន្មចបានដចូគណបកសជាប់តឆ្ប តដដរ តររោះរូមផីដតតពលពួកតគចញ់តឆ្ប តកពួ៏កតគអាចវាយយកតៅអីជាប់តឆ្ប ត
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តន្មោះបាន តហើយពួកតគតៅដតចតទ់កុែ លនួឯង្សថាររបចាប ់ តទោះពួកតគកពុំង្សដតបរំនចាប់កត៏ោយ។ ប ុដន ថបាតុកមម
ទមទរដបបតនោះ អវីដដលតយើង្សចង្សប់ាន មនិដមនឱយរកុមផ្ទថ ចោ់រតន្មោះតចញពអំីន្មចភាល មៗតន្មោះតទ តររោះជនផ្ទថ ចោ់រ
មនិដដលតចញពអំីន្មចតោយរនថវិធិតីទ ដតតចញតោយចលន្មរបជាជន។ អវីដដលតយើង្សចង្សប់ានបផុំតគដឺកហូតភាព
ររបចាប់តនរបបផ្ទថ ចោ់រ កុឱំយពួកតគយកតលរថាែលនួឈបោះតឆ្ប ត ឬរោឌ ភបិាលបតណ្ណថ ោះអារន ប ដតោនអំ់ន្មចអ
ចតិង្ក្ន ថយតន្មោះ។ តយើង្សរុទ នដតអាចរពំងឹ្សទកុបានថា គ្នម នចនំចុណ្ណមួយដដលជនផ្ទថ ចោ់ររពមត្ថមបាតុកមមត ើយ តទោះ
យល់រពមករ៏គ្ននជ់ាោរបតញ្ជឆ តដតប ុតណ្ណត ោះ។ ប ុដន ថគតឺពលតគមនិតគ្នរពត្ថមរនោតន្មោះតហើយ បាតុកមមអាចចបត់ផថើម
តធវើរទង្សរ់ទយធតំៅៗខាល ងំ្សតៅៗ រហូតដល់ទញជនផ្ទថ ចោ់រនងិ្សបកសពួក ជកីតមម ជកីទងំ្សឫរដតមថង្ស។ តយើង្សនយិាយ
តនោះ មនិដមនមាននយ័ថា តគរតូវោរតពលតវលា នងិ្សសាទ នភាពរមររបតទើបអាចតធវើបាតុកមមបានតន្មោះតទ។ ពតិណ្ណរ់
ថា របបផ្ទថ ចោ់រទកុោនដ់តយូរោនដ់តពបិាកដកតចញ តហើយផលវបិាកតនរបបតនោះរតិដតរីុរងូ្សបផំ្ទល ញជាត ិ តគមនិគួរ
បដណថ តបតណ្ណថ យបន ថតទៀតត ើយ។ ប ុដន ថមុននងឹ្សចប់តផថើម តគរតូវយល់ពសីាទ នភាពជាកដ់រថង្សតនរង្សគមជាមុនរិន ជា
ពតិររោរតរៀបចយុំទ នសាង្ក្រថតគ្នលធមួំយដដលកលយុទ នជាតរចើនដតទតទៀតយកជាមូលោឌ ន។

ឃ. បហងាើតមូលោឋ នស្សបចាប់ននបាតុកមម 

តៅកបុង្សរបបផ្ទថ ចោ់រដដលមានោរតបាោះតឆ្ប តរិបផនមិតិ ថ តមដកឹន្មតំនបកសផ្ទថ ចោ់រដតង្សនយិាយោរររថា តគមានរិទ និ
ចាប់ោនអំ់ន្មចរហូតអរ់អាណតថ។ិ សាថ ប់តមើលតៅ តគតគ្នរពចាប់ណ្ណរ់ ប ុដន ថតគមនិនយិាយពោីរលួចបន លរំន លកឹ
តឆ្ប តឬោរគរំមកដំហង្សបង្សខតំគឱយតបាោះតឆ្ប តឱយ ឬោរតធវើរដ ឌរបហរដតណថើ មអំន្មច តហើយនងិ្សោរដដលតគរតំលាភ
បរំនចាប ់រូមផីដតចាប់កពូំលរបរ់ជាតតិន្មោះត ើយ។ តគភររបជាជនថាតគមានទនំលួែរុរតូវ តបើចញ់តឆ្ប តតគនងឹ្ស
ចុោះពអំីន្មច ប ុដន ថតទោះមានោរតបាោះតឆ្ប តប ុន្មម នដង្សកត៏បាោះមនិតចោះធាល កដ់ដរ តហើយឧបមាថាធាល កត់ៅចុោះ កគ៏្នម នចុោះតចញពអំី
ន្មចដដរ តទោះបមីានកណំតអ់ាណតថកិត៏ោយ។ ោររពំងឹ្សទកុតនោះជាោរពតិមួយដដលរបជាជនពបិាកទទលួយកបាន ដត
តនោះកជ៏ាឱោរលេដដរ តររោះជហំររោញអំន្មចរបរ់ជនផ្ទថ ចោ់របានផថល់ជាមូលោឌ នមួយដរ៏របចាប់នងិ្សរមតហតុ
ផលបផុំតកបុង្សោរតធវើបាតុកមមរបឆ្ងំ្សនងឹ្សសាទ នភាពោកំាលចុោះតនរបបរបជាធបិតតយយតន្មោះ។ តគមនិពបិាកពនយល់
សាធារណជនអំពភីាពមនិររបចាប់នងិ្សមនិរតមឹរតូវរបរ់ជនផ្ទថ ចោ់រប ុន្មម នតទ តហើយតពលតធវើបាតុកមម តគអាច
របោរររតររពដីតំណើ រោរែរុរបរកតទីងំ្សអរ់តនោះ តដ ើមផីតធវើឱយចលន្មបាតុកមមមានោរគ្នរំទ។ តគអាចវាយបក
រល់ោរតោរន្មកុហកន្មន្មរបរ់របពន័ នផសពវផាយរដ ឌបាន ត្ថមរយៈរបពន័ នផសពវផាយឯករជយទងំ្សឡាយ។ គ្នម ន
នរណ្ណររឡាញ់របបផ្ទថ ចោ់រនងិ្សរុែចតិ ថបន ថរង្សតរគ្នោះពរីបបតនោះតន្មោះតទ ដតូចបោះកបុង្សករណីតនោះ តគមនិបាចព់នយល់តរចើន
ពភីាពអវជិ ជមានតនរបបតនោះនងិ្សភាពវជិ ជមានដដលនងឹ្សតកើតត ើយតរោយរបបរលំកប៏ានដដរ តដ ើមផីទកុតពលពនយល់ពី
កលយុទ នកបុង្សោរដតណថើ មតជាគជយ័របតរើរជាង្ស។ ោរដថលង្សោរចអំក កតលើយ រោិះគនរ់បបដកឹន្មតំដ ើមផីដតរបជារបយិ
រកុមែ លនួ គរឺគ្ននដ់តោរបងាា ញពបីាតុកមមអហងិ្សាតោយគ្នម នផលូវចតិ ថអហងិ្សាឬវបផធម៌អហងិ្សាដតប ុតណ្ណត ោះ។ តទោះ
បាតុកមមអហងិ្សាមនិទមផលូវចតិ ថរន ថភិាពនងិ្សរីលធម៌ខាល ងំ្សតដ ើមផីតជាគជយ័កត៏ោយ ោររកាឥរយិាបថផលូវោយនងិ្សផលូវ
ចតិ ថដបបតនោះបានកជ៏ាោររបតរើរដដរ។ វាគជឺារញ្ជដ ណបរជយ័នងិ្សន្មបំាតុករអហងិ្សាតៅរកហងិ្សាវញិ តបើបាតុករែ វោះ



ឥរយិាបថទនភ់លនខ់ាល អំ នងឹ្សន្មតំៅរកផលូវចរ់ដដលធាល បច់ញ់ដដដលៗយូរមកតហើយ។ តគមនិអាចបតង្សាើតភាពររប
ចាប់តោយពុនំយិាយពចីាប់បានតន្មោះតទ ដតូចបោះបាតុករមនិរតូវតភលចតទនវូមារត្ថចាប់ទងំ្សឡាយណ្ណដដលគ្នរំទ
បាតុកមមតោយរនថវិធិ។ី តពលកពុំង្សបាតុកមម បាតុកររតូវរបោររបាប់មហជនថា តបើរោឌ ភបិាលហ នបង្ក្ងាា បបាតុកមម
អហងិ្សា គរឺោឌ ភបិាលបានបរំនចាប់ រតូវទទលួតទរដចូគ្នប  របជាជនរតូវតរោកឈរោរររចាប់ មនិដមនោរររ
រោឌ ភបិាលតលមើរចាប់តទ។ តៅតពលដដលអបកអនវុតថចាប់មនិតគ្នរពចាប់ មានដតរបជាជនដដលតគ្នរពចាប់
ប ុតណ្ណត ោះតទើបអាចអនវុតថចាបត់លើអបកអនវុតថចាប់ដដលមនិតគ្នរពចាប់បាន។ 
 

ង. មហាយុទធសាស្តសត 

«មហយុទ នសាង្ក្រថ គជឺាបញ្ដតថមួិយដដលជួយចតដ់ចង្សនងិ្សតរំង្សោ់រតរបើរបារ់ធនធាន (ធនធានរំរប់ោរតរៀបចដំកឹ
ន្ម,ំ ធនធាននតយាបាយ, ធនធានរីលធម៌, ធនធានមនរុស, ធនធានតរដ ឌកចិ ច) របរ់រកុមដដលមានទងំ្សប ុន្មម នឱយ
បានរតមឹរតូវតៅត្ថមោលៈតទរៈ តដ ើមផីដរវង្សរកឱយបាននវូោររំតរចតគ្នលបណំង្សរបរ់ែ លនួតៅកបុង្សទនំ្មរ់។» 
(សាប, ២០១០, ទ.ំ ៤៣) យុទ នន្មោរណ្ណកត៏ោយ តគរដមង្សរតូវោរយុទ នសាង្ក្រថនងិ្សដផនោរចារ់លារ់ទងំ្សតពលមនិ
ទនរំ់តរចតគ្នលតៅ តពលកពុំង្សដតំណើ រោរ នងិ្សតពលរំតរចបានតហើយ។ វាពុអំាចតៅរចួត ើយ តបើតយើង្សរពំងឹ្សថានងឹ្ស
មានពុមពរំរប់តបាោះតចញនវូយុទ នសាង្ក្រថតគ្នលមួយអំពចីលន្មរបឆ្ងំ្សរបបផ្ទថ ចោ់រ ដដលធាល បទ់ទលួបានតជាគជយ័
តន្មោះ តររោះយុទ នសាង្ក្រថជាកល់ាកដ់ដលតរបើរំរប់របតទរតោយដ កណ្ណមួយករ៏តូវអាររ័យតលើលកខណៈតោយ
ដ កតនរង្សគម តរដ ឌកចិ ចនងិ្សនតយាបាយតនរបតទរតន្មោះដដរ តទោះបមីានររតូវជារបតភទជនផ្ទថ ចោ់រដចូគ្នប កត៏ោយ។ 
តលាក ជនី សាប បានដណន្មថំា «របឈមមុែនងឹ្សរបបផ្ទថ ចោ់រ តគ្នលតៅតនមហយុទ នសាង្ក្រថពុដំមនរគ្ននដ់តទញ
ពួកផ្ទថ ចោ់រតចញពអំីន្មចតន្មោះត ើយ ប ុដន ថរពមទងំ្សដតំ ើង្សមកវញិនវូរបពន័ នរបជាធបិតតយយនងិ្សបង្សាលកខណៈមនិឱយ
ជនផ្ទថ ចោ់រថមតី ើង្សមកដដរ។» ោរតចោះដតតធវើទងំ្សគ្នម នគតំរង្សជាកល់ាកន់ងិ្សយុទ នសាង្ក្រថវាយលុករតមឹរតូវមួយ ជាោរ
របថុយរបថាន បដណថ តបតណ្ណថ យត្ថមលទ នផលជាជាង្សរគប់រគង្សលទ នផល តហើយបរជយ័កង៏ាយទទលួបានមកដចូ
ោរមនិបានរពំងឹ្សទកុតន្មោះដដរ។ តទោះតគពបិាកសាម នទកុអវីដដលអាចតកើតត ើង្សកត៏ោយ តគតៅដតអាចតរៀបចតំរគ្នង្ស
ចណុំចរកមមភាពតគ្នលកបុង្សរយៈតពលមួយមានកណំតត់ដ ើមផីដកឹន្មចំលន្មជាមុនបាន។ ឱយដតតរគ្នង្សឱយបានរតមឹ
រតូវតោយដផបកតលើបទពតិសាធដដលបានមកពចីលន្មែ លនួឯង្សនងិ្សពចីលន្មដតទ តគតៅដតអាចរបាកដពលីទ នផលមួយ
ចនំនួនងិ្សរតមឹដតដកដរបចណុំចបន ថចិបន ថចួប ុតណ្ណត ោះតនមហយុទ នសាង្ក្រថ តដ ើមផីបដន ទមបន ទយរកមមភាព តយាលតៅត្ថម
តថភាពជាកដ់រថង្ស។  មនិែ វោះតទអបកធាល ប់មានបទពតិសាធខាង្សបាតុកមម អបកដដលធាល ប់រតូវអាជាញ ធរចប់ែ លនួ ពតិររអបក
ជនំ្មញខាង្សបាតុកមមអហងិ្សា ដដលជារបភពតមតរៀននងិ្សពតម៌ានដម៏ានរបរិទ នភាព តគអាចរកបានត្ថមអ នីតធើរតនត។

ោរបតង្សាើតយុទ នសាង្ក្រថមួយដតង្សរតូវតធវើក បុង្សោលៈតទរៈជាកល់ាក ់ ត្ថមបរបិទ សាទ នភាពជាកដ់រថង្សតនរង្សគម
នងិ្សរបតទរដដលចលន្មតន្មោះតរគ្នង្សចប់តផថើម។ តោយវាយតតមលឱយចារ់អំពធីាតុផសំរករ់នទ់ងំ្សឡាយ ដចូជា
បញ្ជា រង្សគម តរដ ឌកចិ ច នតយាបាយ របរ់របជាជននងិ្សអបកដកឹន្មរំដ ឌ ពតិររចណុំចតែាយរបរ់ពួកផ្ទថ ចោ់រនងិ្សោរ
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ដកររររថមភតនោរគ្នរំទរបបតន្មោះ តគអាចបតង្សាើតមហយុទ នសាង្ក្រថទលូាយមួយ  តោយតេលើយតបតៅោនរំ់នរួមគគុ
តទ ធរនមួ៍យចនំនួ ដដលតលាក ជនី សាប បានផថល់ជាគរំដូចូខាង្សតរោម៖

៙តតើោរតរ ូ រយៈតពលដវង្សលេបផុំតគួរដតចបត់ផថើមតោយដចូតមថច? 
៙តតើរបជាជនដដលរតូវបានជោិះជានទ់ងំ្សមូលអាចពរង្សងឹ្សជតំនឿជាកត់លើែ លនួឯង្សនងិ្សរបមូលយកកមាល ងំ្សឱយបាន

រគប់រគ្ននដ់ចូតមថច តដ ើមផីតធវើរកមមភាពរបឆ្ងំ្សនងឹ្សរបបផ្ទថ ចោ់រ តទោះបឋីតិកបុង្សរតបៀបមួយមានករំតិតៅតពលតទើបចប់
តផថើមកត៏ោយ?

៙តតើរមតទភាពរបរ់របជាជនទងំ្សមូលកបុង្សោរអនវុតថវធិមីនិរហោរនងិ្សរងឹ្សថេងឹ្សអាចបតង្សាើនបានតៅត្ថមរយៈ
តវលានងិ្សបទពតិសាធតោយដចូតមថច?

៙តតើតគ្នលតៅទងំ្សឡាយតនយុទ នន្មោរដដលមានមានករំតិ តធវើត ើង្សជាបន ថបន្មធ ប់តន្មោះមានអវីែ លោះ តដ ើមផីទញ
យកោររតួតរត្ថរង្សគមត្ថមរតបៀបរបជាធបិតតយយមកវញិ នងិ្សរពមទងំ្សោកក់ហំតិតលើរបបផ្ទថ ចោ់រ?

៙តតើមានវតថមានសាទ ប័នឯករជយដដលអាចតរបើក បុង្សោរតរ ូទមទរតររភីាពតៅកបុង្សរបបផ្ទថ ចោ់រឬតទ?
៙តតើសាទ ប័នកបុង្សរង្សគមណ្ណមួយដដលអាចទទលួបានមកវញិពោីររតួតរត្ថរបរ់ពួកផ្ទថ ចោ់រ ឬតតើសាទ ប័នណ្ណ

មួយដដលអបករបជាធបិតតយយរតូវបតង្សាើតថមតីដ ើមផីបតំពញតរំវូោរនងិ្សសាទ បន្មបរមិណឍ លរបជាធបិតតយយ
តទោះររបតពលតន្មោះ របបផ្ទថ ចោ់រតៅដតបន ថកថ?ី
៙តតើរមតទភាពរគប់រគង្សចលន្មតវា អាចតធវើឱយរកីចតំរ ើនបានតោយរតបៀបណ្ណ? តតើតគអាចបណថុ ោះបណ្ណថ ល

អបកចូលរមួបាតុកមមតោយវធិណី្ណ? 
៙តតើតគនងឹ្សរតូវធនធានអវីែ លោះ (ហរិញ្ដ វតទុ, តរគឿង្សបរោិខ រ។ល។) តៅកបុង្សកលុំង្សតពលតនោរតរ ូ ?
៙តតើោរតរបើរបារ់នមិតិ ថរញ្ជដ របតភទណ្ណដដលអាចមានរបរិទ នភាពបផុំតកបុង្សោរតកៀង្សគររបជាជនទងំ្សមូល

ឱយចូលរមួ?
៙តតើតោយរកមមភាពរបតភទណ្ណនងិ្សតណំ្ណកោ់លណ្ណដដលតគអាចោតប់ន ទយនងិ្សកហំតិរបភពអំន្មចរបរ់

ពួកផ្ទថ ចោ់របដន ទមតទៀត?
៙តតើរបជាជនតវា ទងំ្សមូលអាចរវិតសាវ ញរងឹ្សទទងឹ្សនងិ្សរកាវនិយ័អហងិ្សាដច៏បំាចដ់ណំ្ណលគ្នប តន្មោះបានតោយ

ដចូតមថច?
៙តតើរង្សគមតៅដតបន ថអាចផគតផ់ គង្សត់រំវូោរមូលោឌ នបានរតបៀបណ្ណតៅកបុង្សែណៈតពលកពុំង្សតរ ូ ?
៙តតើរតបៀបតរៀបរយរង្សគមអាចរកាបានតោយវធិណី្ណតៅកបុង្សរកក់ណ្ណថ លទតីនទនំ្មរ់?
៙តៅតពលបានតៅដល់ជយ័ជនំោះ តតើោររមួគ្នប តវា តោយរបជាធបិតតយយអាចបន ថសាទ បន្មមូលោឌ នសាទ ប័នកបុង្ស

រង្សគមតរោយរបបផ្ទថ ចោ់រដលួរលំបានតោយដចូតមថច ឱយោនដ់តរលូនត្ថមដដលអាចតៅរចួ? 

អបកយុទ នសាង្ក្រថមនិរតូវតភលចពចិរណ្ណអំពយីន ថោរបដំរបរំលួតពលតរៀបចដំផនោរតន្មោះតទ តររោះវាចបំាច់
ណ្ណរ់តដ ើមផីរធង្សត់មើលយន ថោរដដលចលន្មបានរំតរចនងិ្សមនិទនប់ាន។ ដចូបានជរំបជូនរចួតហើយ មានដតយន ថោរ
តនោរបង្សខតិបង្សខតំោយអហងិ្សានងិ្សោរបដំបកតចញប ុតណ្ណត ោះ ដដលអាចផថួលរលំំរបបផ្ទថ ចោ់របាន ឯោរបថូរជហំរតនរកុម



វរជនកបុង្សរោឌ ភបិាល នងិ្សោររំរបរំរលួនងឹ្សពួកតគគកឺរំតលចត ើង្សនងិ្សទទលួបានលទ នផលមនិគួរឱយតជឿជាកត់ ើយ។
បន្មធ ប់ពបីតង្សាើតយុទ នសាង្ក្រថតគ្នលបានតហើយ ោរផសពវផាយតោយតបើកចហំឱយមហជនដងឹ្ស គតឺរបៀបដចូគតំរង្សោរ
របរ់តមទប់អហងិ្សាោកប់ញ្ជច តោយរបតយាលតៅកូនតៅតរតៀមតចញចាំង្សតោយអហងិ្សាដតូចប ោះដដរ ដតូចបោះវារំខាន់
ណ្ណរ់តដ ើមផីឱយរបជាជនរីុវលិដងឹ្សពអីវីដដលពួកតគរតូវតធវើនងិ្សដតំណើ រតនោរចលន្មទងំ្សមូល។ តលាក ជនី សាប 
តមើលត ើញភាពវជិ ជមានតនោរតបើកចហំតនោះ តោយអោះអាង្សថា «របជាជនមួយចនំនួធទំនំង្សជាមានបណំង្សចង្សចូ់លរមួ
ជាង្សមុននងិ្សអាចតធវើរកមមភាពបាន តបើរិនពួកតគយល់ពបីញ្ដតថកិមមទតួៅ រពមទងំ្សតរចកថដីណន្មជំាកល់ាកច់ារ់។» 
តលាកមនិបានចតទ់កុោរតបើកទលូាយតនោះជាហនភិយ័តន្មោះតទ តទោះបយុីទ នសាង្ក្រថតន្មោះនងឹ្សរតូវតលចឮដល់ជនផ្ទថ ច់
ោរ តហើយតគអាចតរតៀមបង្ក្ងាា បចលន្មកត៏ោយ។ បង្ក្ញ្ជច រមកវញិ តលាកគតិថាវាហុចលទ នផលលេតៅវញិ តហើយតគ
រតិដតមនិរតូវលាកប់ាងំ្សអំពរីកមមភាពអវីដដរចតំរោះតៅកបុង្សបាតុកមមអហងិ្សា (អំពោីររមាង តប់ន ថចិបន ថចួតនបាតុកមម 
តយើង្សនងឹ្សតលើកត ើង្សតៅខាង្សតរោម) គថឺាវានងឹ្សជរំញុឱយជនផ្ទថ ចោ់របញ្ជជ ឱយបង្ក្ងាា បតោយមនិរូវតរពតផសតៅវញិ 
តររោះពួកតគដងឹ្សថាោរបង្ក្ងាា បអាចផ្ទល តមករតូវពួកតគវញិ ពតិររគពួឺកតគខាល ចមានោរដបកបាកត់ផធក បុង្សនងិ្សោរតបាោះ
បង្សត់ចលភារកចិចរវាង្សអបកបង្ក្ងាា បនងិ្សអបកបញ្ជជ ឱយបង្ក្ងាា ប។

ចុោះតបើយុទ នសាង្ក្រថតន្មោះមានកហុំរេគង្សឬរតូវបានសាធារណជនយល់ែរុ តតើអបកយុទ នសាង្ក្រថរតូវដកដរបសាទ ន
ោរដចូតមថច? ចតមលើយងាយែលគី ឺ«តបើែរុ គដឺក, តបើមនិយល់ ពនយល់, តបើមនិដងឹ្ស របាប់, តបើមនិតជឿ បងាា ញភរថុត្ថង្ស»។ 
ប ុដន ថ តលាក ជនី សាប បានរឭំកផង្សដដរថា «តៅកបុង្សោលៈតទរៈករំបផុំតប ុតណ្ណត ោះដដលោរតរ ូ គួរដតោល តតចញពី
មហយុទ នសាង្ក្រថតដ ើម។» តយាង្សត្ថមសាទ នភាពបចចុបផន ប ោរវាយតតមល វារ់រធង្ស ់ របមូលពតម៌ាន តបាោះតចលទនិ បនយ័
ែរុ បញ្ចូ លពតម៌ានរតូវនងិ្សបដន ទមថម ី តន្មោះអបកយុទ នសាង្ក្រថរតូវដកលំអមហយុទ នសាង្ក្រថជាបន្មធ ន ់ មុនតពលចលន្មបរ
តលើផលូវែរុោនដ់តឆ្ង យ។ មហយុទ នសាង្ក្រថោចច់ង្សាូតចលន្មឱយតដ ើរតៅរកមនិដមនរតមឹដតផលូវរតូវតន្មោះតទ ដតគឆឺ្ប់
ដល់តគ្នលតៅធបំផីង្សដដរ៖ ទមួីយ ផថួលរលំំរបបផ្ទថ ចោ់រ, ទពីរី ដកដរបរបពន័ នមកជារតបៀបរបជាធបិតតយយវញិ នងិ្សទី
បបីតិែ ធប់រកុមណ្ណដដលចង្សត់េលៀតឱោរបតង្សាើតរចន្មរមពន នផ្ទថ ចោ់រថម។ី

ច. ការបហងាើតអតតសញ្ញាណបាតុកមមហោយហរបើរបាសន់មិតិតសញ្ញា  

អំន្មចកអ៏ាចមានតៅកបុង្សោរបកដរបនមិតិ ថរញ្ជដ ដដរ។ អំន្មចនមិតិ ថរបូរគប់រគង្សឥរយិាបថមនរុស ទងំ្សតពលែ លោះមនរុស
ចណុំោះនងឹ្សអំន្មចតនោះយា ង្សរាបរ់ាល់តោយមនិដងឹ្សែ លនួ។ រូមរឭំកផង្សដដរថា មនរុសទកទ់ង្សគ្នប តោយតរបើរបារ់នមិតិ ថ
រញ្ជដ  ដរថង្សតចញត្ថមរយៈោយវោិរនងិ្សភាសា ដតូចបោះតហើយនមិតិ ថរញ្ជដ បានរូនរតបៀបដដលមនរុសគតិ របាររ័យ
ទកទ់ង្សគ្នប  មានអំន្មចរតួតរត្ថឥរយិាបថមនរុស តរលគ ឺអំន្មចនមិតិ ថរបូរតូវបានតរបើរបារ់តោយមនរុសនងិ្សមនរុស
ែ លនួឯង្សរពមឋតិតរោមអំន្មចតនោះ តដ ើមផីឱយអាចយល់គ្នប បានតពលតធវើអន ថរកមម។ ោរតធវើបាតុកមមអហងិ្សា ជាោរពតិ គឺ
ជាោររំដដង្សមតជិារកុមត្ថមរយៈនមិតិ ថរញ្ជដ ដដលរតូវបានតរបើតដ ើមផីទកទ់ង្សនងឹ្សទរសនកិជនឬរបជាជនតផសង្សតទៀត។ 
ជាទតួៅ តគតវា តោយតរបើនមិតិ ថរញ្ជដ ទងំ្សឡាយតធវើជានមិតិ ថរបូបាតុកមមនងិ្សតដ ើមផីតណំ្ណង្សមតរិបឆ្ងំ្ស ដចូជាតលើកបោ រុ ំ
រកណ្ណតត់លើកាល រកផ់្ទល ក គូររបូ ត្ថងំ្សរបូថត ររតររតលើផលូវ តោតផ្ទា ។ល។ ទងំ្សអរ់តនោះរុទ នរឹង្សជារកមមភាព
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នមិតិ ថរញ្ជដ  តដ ើមផីឱយសាធារណជនសាគ ល់ជាមុនរិននងិ្សមានឥទ នពិលមនិអាចតមើលរសាលបាន។ តគមនិដមនតរបើ
រកមមភាពតនោះ តដ ើមផីដតជោះឥទ នពិលតលើរបជាជនដដលតៅដផបកតផសង្សៗគ្នប ប ុតណ្ណត ោះតទ ដតគតឺដ ើមផីវារ់រធង្សរ់បតកិមមរបរ់
ពួកតគដដរ ពតិររគតឺដ ើមផីតរតៀមែ លនួតរៀបចរំបជាជនទងំ្សតន្មោះឱយចូលរមួតរ ូជាបន ថបន្មធ ប់។  ជាដបូំង្ស រកមមភាព
ជទំរ់តគចបត់ផថើមតធវើត ើង្សកបុង្សទរំង្សជ់ារកមមភាពរដមថង្សនមិតិ ថរញ្ជដ នងិ្សោរមនិរហោរទហំតូំច។ ឧ. ោរផថុគំ្នប យក
ករមង្សផ្ទា តៅតោតតៅទដីដលមានអតទនយ័រំខានណ់្ណមួយ ដចូជាទលីានរបជាធបិតតយយ ឬរបគលភផ្ទា ឬចណីំបារទីកឹ
ឱយកង្សរន ថរុិែជាអាទ។ិ ោរដតុរបូឬមនរុសចតមផើង្សររតររតឈាម ោះជនផ្ទថ ចោ់រឬតមបញ្ជជ ោរតយាធាដដលបញ្ជជ
ឱយបង្ក្ងាា បរបជាជនរីុវលិ, ោរផថុគំ្នប តដករំដលិឬតធវើឱយដចូជាតពលរតូវតគបង្ក្ងាា ប, ោរយកោតំភលើង្សតកមង្សតលង្សឬោ ំ
តភលើង្សបាញ់ទកឹតៅតត្ថងំ្សនងឹ្សកង្សតយាធារោឌ ភបិាល, ោរយករន ធចូភាជ បត់ោយនយុជារកោរ់របាកត់ៅរធូចប ូលីរ 
តដ ើមផីបញ្ឈឺពួកតគអំពោីរបង្ក្ងាា បរបជាជនតដ ើមផីបានលុយ,  ោរបតង្សាើតដលផង្សរបជារបយិតលង្សដដលមានយកនមិតិ ថរបូ
ជនផ្ទថ ចោ់រមកបញ្ឈឺ ដចូជា តលង្សតបាោះអង្សគុញដដលអង្សគុញទងំ្សតន្មោះមានររតររតឈាម ោះមង្ក្ន ថពុីករលួយ, តលង្សវាយធុង្ស
សាងំ្សដដលបតិមុែរបូថតតមដកឹន្មផំ្ទថ ចោ់រដចូតៅរបតទរដរ កប ,ី ោរតដ ើរបតិផ្ទល កបាតុកមមរបឆ្ងំ្សរគប់ទកីដន លង្ស តៅ
ផធោះរបជាជន, បតិរបូជនផ្ទថ ចោ់ររតលើដកបម ូតូ, យករបូពួកតគមករោលអង្សគុយតលើឬជាន។់ល។ កបុង្សករណីមានលទ ន
ភាព តគអាចតន្មោះពុមពរមាភ រៈតរបើរបារ់ ឬរតមលៀកបរំក ់  ផលតិ មួក អាវ កង្សតដ ដដលភាជ បស់ារ របូ អតទនយ័ នមិតិ ថ
រញ្ជដ បាតុកមមរបឆ្ងំ្សនងឹ្សរបបដកឹន្ម។ំ

តៅកបុង្សរបបផ្ទថ ចោ់រ តពលែ លោះរូមផីដតរកមមភាពតវា បន ថចិបន ថចួ ដចូជាោរបរំកក់រមង្សផ្ទា កម៏ានោររតិតផិត
ចប់ែ លនួនងិ្សោរបង្ក្ងាា បដដរ។ ោរបង្ក្ងាា បរកមមភាពរន ថភិាពណ្ណមួយមនិដមនជាោរបងាា ញសាចដ់ុរំបរ់រដ ឌអំន្មចតទ 
ដតជាោរភតិភយ័អំពអំីន្មចរបជាជននងិ្សបារមភខាល ចកង្សរន ថរុិែរបរ់ែ លនួទនច់តិ ថតទរតៅរករបជាជន។ ោរររតររ
តលើកបោថា «ប ូលីរអាចវាយរបជាជន ដតរបជាជនមនិវាយប ូលីរវញិតទ» «ពួកតយើង្សគដឺតមួយ មនិដមនជា
ររតូវ» «កង្សកមាល ងំ្សរន ថរុិែរីុរបាកដ់ែរបជាជន រតូវរបជាជនោរររ មនិដមនោរររជនផ្ទថ ចោ់រតទ» ឬោរបតង្សាើត
ភាពរបិទ នសាប ល ជូនទកឹ នុចំណីំ ជដជកគ្នប តលង្ស អាចបន ធនច់តិ ថពួកតគឱយមនិបង្ក្ងាា បឬតធវើជាបង្ក្ងាា បដកលង្សោល យ តហើយ
មនិយូរតទពួកតគនងឹ្សឈរខាង្សរបជាជនវញិ តររោះតពលចលន្មរបជាជនតកើនកុោះករតហើយ គ្នម នតហតុផលអវីដដលពួកតគ
របឆ្ងំ្សនងឹ្សវារន្មរបតទរជាតែិ លនួឯង្សតន្មោះត ើយ។ ោរទប់សាា តរ់កមមភាពបន ថចិបន ថួចរបរ់បាតុករមនិដមនតធវើឱយ
របជាជនគតិថារោឌ ភបិាលតធវើរតូវតន្មោះតទ ដតន្មឱំយរោឌ ភបិាលបាតប់ង្សោ់រគ្នរំទពរីបជាជនតៅវញិតទ តរលគ ឺ ោរ
ររងំ្សឬបង្ក្ងាា បរកមមភាពបន ថចិបន ថចួដបបតនោះពុបំានទកទ់ញោរគ្នរំទពសីាធារណជនតទ។ តហតុតនោះតហើយ មនិដមន
រកមមភាពដចករដំលកតរចកថរុីែរន ថភិាពទងំ្សអរ់តចោះដតទទលួបានោរសាវ គមពជីនផ្ទថ ចោ់រត ើយ ប ុដន ថឥទ នពិល
របរ់វាតៅតលើភាគទីបីនីងិ្សភាប កង់ារបង្ក្ងាា បគរឺបកបតោយសាម រតរីមួរបួយល់ចតិថគ្នប  មនិដមនជាទតង្សវើអសារបង្សត់ន្មោះតទ។

  



ឆ. ការហរជើសហរើសទីតងំហធវើបាតុកមម 

ែរុពកុីបកមមហងិ្សាដដលចតទ់កុទតី្ថងំ្សតធវើបាតុកមមជាទលីានរបយុទ ន ជារមរភូមតិៅថ គគុក បាតុកមមអហងិ្សាអាចតធវើ
បានតោយមនិតរ ើរតអើង្សទកីដន លង្សតទ រូមផីដតផធោះកអ៏ាចជាកដន លង្សតធវើបាតុកមមដដរ។ តគអាចតធវើត្ថមដង្សផលូវ ទោីល សាធារ
ណៈ វាជារិទ នតិររភីាពរបរ់របជាជនកបុង្សោររបមូលផថុគំ្នប ។ ោរតរជើរតរ ើរទតី្ថងំ្សតធវើបាតុកមមរតូវតធវើត ើង្សកបុង្សបរបិទ
យុទ នសាង្ក្រថ គថឺា តគរតូវពចិរណ្ណអំពកីដន លង្សដដលមានសារៈរំខានច់តំរោះចលន្មនងិ្សោតប់ន ទយកមាល ងំ្សរោឌ ភបិាល។ 
តោយសារមុែរញ្ជដ របរ់បាតុកមមគរឺោឌ ភបិាល ដតូចបោះ សាទ ប័នរដ ឌរំខាន់ៗ ជាតរចើនោល យជាចណុំចរតរើបដដលចលន្ម
គួរតរៀបចដំផនោរតធវើរកមមភាពតៅទទីងំ្សតន្មោះ។ យា ង្សណ្ណមញិ ោរតរជើរតរ ើរទតី្ថងំ្សតធវើបាតុកមមឱយតៅឆ្ង យពទីសីាប
កោ់រប ូលីរទងំ្សឡាយ គតឺយើង្សតដ ើរដែសតលើដផបកភូមសិាង្ក្រថតដ ើមផីចតំណញតពលឆ្តចលរសំាយោរចួបជុ ំ មុនតពល
មានោរបង្ក្ងាា ប។ ប ុដន ថតបើកង្សកមាល ងំ្សទងំ្សអរ់មនិតធវើដតំណើ រត្ថមផលូវតគ្នក មកត្ថមផលូវអាោរតោយតរបើឧទ នមាភ គចរក ឬ
ដកលង្សបន លជំារបជាជនរីុវលិតធវើដតំណើ រមក បាតុករតៅដតតដ ើរដែសតលើរតង្សម់ានគ្នប តរចើន តពលរសំាយគ្នប តៅ ន្មឱំយ
ពបិាកត្ថមបង្ក្ងាា ប។ តលាក ជនី សាប បានរពមានពោីរតរជើរតរ ើរទតី្ថងំ្សមានហនភិយ័ែ ពរ់ទងំ្សឡាយមកតធវើ
បាតុកមម ដចូជា វមិានរបរ់ជនផ្ទថ ចោ់រឬទសីាប កោ់រកង្សកមាល ងំ្សរន ថរុិែជាតដ ើម។ តលាកផថល់តយាបល់មនិឱយតៅតធវើ
បាតុកមមតៅទទីងំ្សតន្មោះត ើយ តបើពុតំន្មោះតទអាចមានអន ថរយដល់អាយុជវីតិ។ តរៅពទីកីដន លង្សទងំ្សតនោះ តៅមានកដន លង្ស
រំខានជ់ាតរចើនតទៀតរបរ់រោឌ ភបិាល ដចូជា អាគ្នរសាទ ប័នរដ ឌឬរករួង្សដដលតៅឆ្ង យពកីដន លង្សរបកបតោយហនភិយ័
ទងំ្សតន្មោះ។ តគគួរពចិរណ្ណផង្សដដរពលីទ នផលដដលបាតុករតៅរតទ់ណី្ណមួយ ថាតតើវាបានតធវើឱយរោឌ ភបិាលរងំ្សរធោះ
ោរងារករំតិណ្ណ។ ចតំរោះោរតៅបាតុកមមតៅវមិានរបរ់ជនផ្ទថ ចោ់រ តយើង្សគួររឭំកថា ជនផ្ទថ ចោ់រខាល ចបាតប់ង្សអំ់ន្មច
ខាល ងំ្សណ្ណរ់ តហើយពួកអាជាញ ធរតទៀតតសាតកត៏គ្នរពជនផ្ទថ ចោ់រជាង្សចាប់តៅតទៀត ដតូចបោះតបើបាតុករតៅរតប់តិវមិាន
រាឹមតរារបរ់ជនផ្ទថ ចោ់រ របាកដណ្ណរ់កង្សកមាល ងំ្សនងឹ្សបថូរផ្ទថ ចោ់រររតមរបរ់ពួកតគនងឹ្សអាលតៅយកគុណរមផតថិ
ជាកជ់ាពុខំាន។ រូមកុតំភលចឱយតសាោះថា ត្ថមបទពតិសាធោនអំ់ន្មចដយូ៏រ ោរឈលបយកោរណ៍នងិ្សភាពថបកឹខាង្ស
តយាធារបរ់ពួកតគ ជនផ្ទថ ចោ់រមនិលងង្សដ់ល់ថាប កម់និទកុផលូវតរោយ ឬលាកប់ពួំនផលូវរមាង តរ់គ្ននត់ភៀរែ លនួតពលមាន
អារនបតន្មោះដដរ។ តទោះតពលបាតុកមមតជាគជយ័ចង្សត់ៅចបជ់នផ្ទថ ចោ់រមកោតត់ទរកត៏ោយ កោ៏ររតវ់មិានរបរ់
តគមនិរបាកដថាអាចចបជ់នតន្មោះបានដដរ។ ទសីាប កោ់ររន ថរុិែកម៏និែរុគ្នប ។ តៅបាតុកមមតៅទតីន្មោះ តរបៀបដចូយក
សាចត់ៅោកម់ាតខ់ាល ដតូចប ោះ។ របោរមួយតទៀតគទឺរសនកិជន រល់ោររដមថង្សដតង្សរតូវោរអបកទរសន្ម។ ចលន្មគួររក
មតធោបាយនងិ្សតរ ើរទតី្ថងំ្សដដលមានទរសនកិជនតរចើន តដ ើមផីឱយពួកតគបានត ើញផ្ទធ ល់នងិ្សអាចចូលរមួដដរ។ តបើទ ី
តន្មោះ ពុរូំវមានអបកតមើល តគអាចថតវឌិអូីទកុនងិ្សផសពវផាយជាតរោយកប៏ានដដរ ឬទកទ់ង្សអបកសារពតម៌ានឯករជយ
ជាជនំយួកប៏ាន។ មុនតរជើរទតី្ថងំ្សណ្ណមួយ តគគួរចុចយកកដន លង្សណ្ណមួយតៅកបុង្សបរបិទមហយុទ នសាង្ក្រថ តដ ើមផីឱយ
មានឯកភាពតៅសាទ នភាពជាកដ់រថង្សនងិ្សដផនោររកមមភាព។
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ជ. ការបំដបកការភយយខាល ច 

អបកដដលយកឈបោះោរភយ័ខាល ចរបរ់ែ លនួបាននងឹ្សទទលួតររភីាពយា ង្សពតិរបាកដ។ — អាររីថូ ត ល 

ភាពភយ័ខាល ចគជឺាទរំង្សមួ់យតនោររគប់រគង្សបញ្ជជ អារមមរបរ់មនរុស។ រោឌ ភបិាលបញ្ចូ លោរភយ័ខាល ចតៅកបុង្សបាតុកមម
តដ ើមផីកតំទចបាតុកមម អាររ័យតហតុតនោះ តមបាតុកមមរតូវបដំបកោរភយ័ខាល ចតន្មោះតដ ើមផីទប់សាា តោ់របដំបកពភីាប កង់ារ
របរ់រោឌ ភបិាល។ តគរតង្សាតត ើញចលន្មែលោះពុោះតររតហើយកលិ៏ចបាតត់ៅវញិបន្មធ ប់ពមីានោរបង្ក្ងាា ប។ តយាលត្ថម
ោរណ៍តនោះ តគតជឿថាោរបង្ក្ងាា បបដំបកបាតុកមម។ ោរពតិ មនិដមនោរបង្ក្ងាា បតទដដលតធវើឱយបាតុកមមដបកដែ ញក ដតគឺ
ោរភយ័ខាល ចពោីរបង្ក្ងាា បតន្មោះតទដដលរមាល ប់រពលឹង្សតរ ូ របរ់ចលន្ម។ រតង្សច់ណុំចតនោះ តយើង្សគួរសាថ ប់ទរសនៈរីុ
ជតរៅមួយរបរ់តលាក មា ក ់ដទ វន  អបកនពិន នជាតអិាតមរោិងំ្សថា «តរចកថោីល ហនមនិដមនគ្នម នវតថមានតន
ោរភយ័ខាល ចតន្មោះតទ ដតគជឺាោររតួតរត្ថោរភយ័ខាល ច ោររគប់រគង្សោរភយ័ខាល ច។» ោរតរបើរបារ់របពន័ នផសពវផាយ
តបាកបតញ្ជឆ តលាង្សែរួកាល រមលុតបភំយ័របជាជន គ្នម នអវីចដមលកតទតៅកបុង្សរបបផ្ទថ ចោ់រ ប ុដន ថតបើមនិអាចតោោះដលង្ស
របជាជនពភីាពបាករ់ាតតនោះតទ តគនងឹ្សចួបរបទោះោរលំបាកយា ង្សខាល ងំ្សកបុង្សោរតរសាចររង្សរ់បជាជនពោីរជោិះជាន ់
តហើយតគកម៏និចបំាចន់យិាយពោីរចូលរមួនងិ្សគ្នរំទរបរ់របជាជនដដរ តទោះទញជនផ្ទថ ចោ់រមាប កត់ចញពតីដំណង្ស
បានកព៏បិាកតចៀរពជីនផ្ទថ ចោ់រថមដីដរ តបើរបជាជនតៅដតខាល អបកដកឹន្ម។ំ តទោះយា ង្សណ្ណ ោរភយ័ខាល ចតនោះតៅដតមាន
ថាប ពំោបាល។ តគអាចពនយល់របជាជនតោយតរបើមតធោបាយតផសង្សៗជាតរចើនពវីធិអីហងិ្សា អំពអំីន្មចរបជាជន ពី
វភិាគទនដផបកតរដ ឌកចិ ច រង្សគម នតយាបាយរបរ់ពួកតគតៅោនរ់ដ ឌ។ ោរររតររតរៀវតៅ អតទបទតបាោះពុមពផសពវ
ផាយត្ថមវទិយុ ទរូទរសន ៍អ នីតធើរតនត តធវើជាវឌិអូីឯកសារ តរៀបចរិំោខ សាលាបណថុ ោះបណ្ណថ ល។ល។ ជាមតធោបាយដ៏
មានរបរិទ នភាពកបុង្សតបរកកមមបបំាតជ់ងំ្សភឺយ័ខាល ចតនោះ។ តទោះបមីានោររតិតផិតោរផសពវផាយពរំីណ្ណករ់ោឌ ភបិាល
យា ង្សណ្ណកត៏ោយ តគរតូវដតអាចតរបើមតធោបាយដដលតៅតរររល់តៅត្ថមឱោរហុចឱយនងិ្សសាទ នោរណ៍ ផសពវ
ផាយតោយរមាង តក់ ថតីោយផ្ទធ ល់កថ ី តដ ើមផីឱយរបជាជនអាចតោោះដលង្សែ លនួឯង្សបាន។ ោររងាវ តបតិែ ធប់ពតម៌ានអបរ់ុ ំ
អំពអំីន្មចតនចលន្មអហងិ្សាពុដំមនរឱយត ើញថាជនផ្ទថ ចោ់រខាល ងំ្សតន្មោះត ើយ ដតផធុយមកវញិគពួឺកតគកពុំង្សដតភយ័
ខាល ចតៅវញិតទ ដចូរមថរីបរ់តលាក អាឡាន ់ ម ូតរ  អបកនពិន នអតង្សលរលផីលាញមាប កប់ានតរលថា «
របជាជនមនិគួរខាល ចរោឌ ភបិាលតទ ដតគរឺោឌ ភបិាលតទដដលគួរខាល ចរបជាជន។»

  



ឈ. អំោចននការហលងហសើច ចំអក នងិកំដបលងសងតួ 

មានតរឿង្សធមួំយអំពោីរតរើចចអំក គវឺាពតិជាឈឺខាល ងំ្សណ្ណរ់។ —  រឺច ផូផូវចិ

លំហូរកុបកមមហងិ្សាតររតពញតោយោរបង្សាូរឈាម មួយវនិ្មទីៗ តដ ើរតោយោររបឈមមុែនងឹ្សទវ រមចឆុរជ តពលរតូវ
រគ្នប់មថង្សៗអាចសាល ប់ឬតបើមនិសាល ប់អាចររតូវចប់បានកស៏ាល ប់ដដដល  តបើរំណ្ណង្សគពឺោិរឬមានគ្នប ជួយរតង្ក្ងាគ ោះ។ 
អាររ័យរបោរតនោះ តគអាចយល់យា ង្សងាយថា កុបករមនិអាចតរើចរបាយ ទងំ្សមុននងិ្សកពុំង្សតធវើកុបកមមតន្មោះតទ។
លុោះតជាគជយ័តហើយកញ៏ញឹមមនិរូវតចញដដរ តផិតអាចមានរមាជកិរកុមរគួសារឬមរិតភកថសិាចញ់ាតទិទលួមរណ
ភាពតោយសាររង្ក្ងាគ មផង្សនងិ្សតោយសារផលវបិាកតនរង្ក្ងាគ មផង្ស តហើយរទពយរមផតថផិ ធោះរំដបង្សកពុ៏រំបាកដថាតៅ
គង្សវ់ង្សម់ាទំដំដរ។ រកដលកមកតមើលបាតុកមមអហងិ្សាវញិមានបរយិាោរតផសង្សររលោះ។ បាតុកមមអហងិ្សាដដល
របមូលផថុតំោយមនរុសរគប់តភទ វយ័ វណតៈ ោរងារ គណបកសនតយាបាយ។ល។ តរបៀបដចូជា ពធិជីប់លាង្សមួយ
ដតូចប ោះដដរ។ បាតុករមនិតរំវូឱយវាយដ ំ រមាល ប់ នរណ្ណមាប កត់ ើយ រូមផីដតអបកតន្មោះជាររតូវកត៏ោយ។ រគ្ននដ់ត
របមូលផថុគំ្នប តៅទតី្ថងំ្សណ្ណមួយ ដររក តរចៀង្ស រ ំ របគុតំភលង្ស តលង្សដលផង្សកសំាន ថ គូររបូតលង្ស កូនតកមង្សកត៏ចោះដដរ។ 
រកមមភាពតររតីនោះ តរោមដកវដភបកអាជាញ ធរ ពួកតគគជឺារបតភទរបជាជនដដលគរំមកដំហង្សដល់អំន្មចតមដកឹន្មរំបរ់
ពួកតគ ដតរំរប់សាធារណជន ចលន្មតន្មោះតរបៀបតធៀបបាននងឹ្សពធិបុីណយគរគកឹគតរគង្ស ដចូបុណយអំុទកូអ ចីងឹ្ស។ តតើវា
រគ្ននដ់តជាោររបមូលផថុតំលង្សតរើចអតរ់បតយាជនឱ៍យដតតគវាយដមនតទ? តតើឥទ នពិលរបរ់វាអាចតធវើអវីជនផ្ទថ ចោ់រ
នងិ្សបកសពួកបាន?

តលាក រឺច ផូផូវចិ រកមមជននតយាបាយជាតដិរ កប  ីដដលធាល ប់ជាអតតីតមដកឹន្មចំលន្មនរិសិតតឈាម ោះ «អ ូ
តផូរ» ( ជាភាសាដរ កប  ីមាននយ័ថា ោរតវា ) ដដលបានបថូររលំំរបបផ្ទថ ចោ់ររបរ់តលាករបធាន្មធបិត ីរលឺបរ
តដន ម លូីរឺវចិ តៅរបតទរដរ កប  ី ន្មឆ្ប ២ំ០០០។ តលាកនងិ្សរហសាទ បនកិដតទ
តទៀតបានបតង្សាើត «មជឈមណឍ លអនវុតថរកមមភាពនងិ្សយុទ នសាង្ក្រថអហងិ្សា» 

 តៅឆ្ប ២ំ០០៣ តៅោតថ់ា  ដដលបានបណថុ ោះបណ្ណថ លរបជាជនអំពោីរអនវុតថបាតុកមម
អហងិ្សារបឆ្ងំ្សរបបផ្ទថ ចោ់រតៅកបុង្ស របតទរន្មន្មចនំនួ៥០ មកតហើយ។ រមាជកិរកុមរបរ់តលាកបាននកឹត ើញវធិ ី
មួយអនវុតថតៅកបុង្សចលន្មអូតផូរ តដ ើមផីបដំបកោរភយ័ខាល ចដដលរបបផ្ទថ ចោ់ររបងឹ្សបតំបា ង្ស។ តលាកបានតៅវធិី
អហងិ្សាថមតីន្មោះថា «រំតណើ ចនយិម» ។  គជឺារកយផគុោំត់  ដដលបានមកពី
រកយពរីគ ឺ  (រំតណើ ច) នងិ្ស  (រកមមនយិម)។ រំតណើ ចនយិមគជឺាោរយករំតណើ ចនងិ្សោររត្ថប់
ត្ថមចអំកតធវើជាអាវុធ កបុង្សយុទ នសាង្ក្រថអហងិ្សាតដ ើមផីឌដឺង្សអាជាញ ធរនងិ្សតមដកឹន្ម ំ តហើយបន នរូបរយិាោរ ោតប់ន ទយ
ោរភយ័ខាល ចរដ ឌអំន្មចនងិ្សទកទ់ញោរចណំ្ណប់អារមមពមីហជនដដលជារកុមតគ្នលតៅ។ នយិាយត្ថមរកយរបរ់
តលាក ផូផូវចិ «រំតណើ ចនយិម» គរឺកមមភាពមានជតំរ ើរទងំ្សពរីដដលតរ ើរតហើយខាតបង្សដ់ចូគ្នប  ដដលចបអ់ាជាញ
ធរោកត់ៅកបុង្សជហំរមួយទល់រចក។ មនិថាពួកតគបង្ក្ងាា បរកមមភាពបាតុកមមដដលតរបើោរតលង្សតរើចឬកអ៏តត់ន្មោះតទ 
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ពួកតគតៅដតទទលួលទ នផលដតមួយគថឺាតៅដតចញ់ បញ្ឈបោ់រតវា មនិបាន ចលន្មតៅដតបន ថ តៅដតមានអបកចូលរមួ
តកើនត ើង្ស តហើយដតុឆ្ង ញ់បផុំតតន្មោះគតឺធវើឱយអាជាញ ធរខាម រតគតៅចតំរោះមុែសាធារណជន។ តលាក រឺច ផូផូវចិ 
បានមានរបសារនក៍បុង្សកមមវធិ ី«តថដអ ចិប ូលតឌ ើរ» អំព ី«អំន្មចតនរំតណើ ចនយិម» តៅតថង ១៤ កុមភៈ ២០១៣  មាន
តរចកថដីចូខាង្សតរោម៖

ោរភយ័ខាល ចគជឺាែយល់ដដលជនផ្ទថ ចោ់រដកដតង្សាើម។ គ្នម នោរភយ័ខាល ចតទ របរ់របជាជន  ជនផ្ទថ ចោ់រពុំ
អាចររ់រនមានជវីតិបន ថបានត ើយ។ គ្នម នអវីបដំបកោរភយ័ខាល ចតលឿនរហ័រជាង្សោរតលង្សកដំបលង្សឬោរ
បតង្សាើតតរឿង្សដដលគួរឱយអរ់រំតណើ ចតន្មោះតទ។ ោរតលង្សតរើចតធវើឱយចលន្មតវា របរ់អបកតមើលតៅ
របាយ តហើយរបរិនតបើចលន្មរបរ់អបករបាយដតូចបោះ អបករល់គ្នប ចង្សចូ់លរមួដដរ ដតូចបោះចលន្មរបរ់
អបករកីមាឌ។ ោរកដំបលង្សនងិ្សតរើចចអំកបតង្សាើតបានជាសាទ នភាពគ្នម នជតំរ ើររំរប់ោរចប់តផថើម បង្ក្ងាា បរបរ់
អាជាញ ធរ ។ របរិនតបើពួកតគមានរបតកិមម ពួកតគនងឹ្សតមើលតៅដចូជាមនរុសត ើក ឺតបើពួកតគមនិតបត អបកដតទ
តទៀតនងឹ្សដតុបញ្ឈឺពួកតគដដរ។

ជារមួ ោរតលង្សកដំបលង្សនងិ្សតរើចចអំក តយាលត្ថមតលាក រឺច ផូផូវចិ មានគុណរបតយាជនប៍៖ី ១. បដំបក
ោរភយ័ខាល ចដដលជាអាវុធអរបូយិរំខានប់ផុំតរបរ់ជនផ្ទថ ចោ់រតរបើតដ ើមផីរកាអំន្មច (មនិដមនកមាល ងំ្សអាវុធតទដដល
ជនផ្ទថ ចោ់រយកជាមតធោបាយចបំង្សកបុង្សវាយដតណថើ មនងិ្សរកាអំន្មចរបរ់តគ តររោះពួកតគតរបើរបារ់ខាល ងំ្សបផុំតគោឺរ
គរំមកដំហង្ស បភំតិបភំយ័ បញ្ចូ លោរភយ័ខាល ចកបុង្សចតិ ថរបជាជន ត្ថមរយៈមតធោបាយជាតរចើនពតិររគរឺបពន័ នផសពវ
ផាយ ឯកមាល ងំ្សបាយតរបើដតតពលចបំាចក់បុង្សោរបង្ក្ងាា ប តដ ើមផីបបំាកស់ាម រតនីងិ្សបភំយ័ប ុតណ្ណត ោះ។) ២. ោរបតង្សាើតរកមម
ភាពកដំបលង្សចអំនត់ធវើឱយបាតុកមមរបាយគួរឱយចប់អារមមឬគួរឱយទកទ់ញនងិ្សគួរឱយចង្សចូ់លរមួឬបតង្សាើនអំន្មច
ចលន្ម ដថមទងំ្សតធវើឱយចលន្មលផីលាញតទៀត។ ៣. តធវើឱយអាជាញ ធរគ្នម នជតំរ ើរ គថឺាតធវើឱយពួកកង្សកមាល ងំ្សរន ថរុិែ
នងិ្សអាជាញ ធរខាម រតគ តបើពួកតគតៅបង្ក្ងាា ប តហើយតបើពួកតគមនិមានរបតកិមមអវីតទ អបកតផសង្សនងឹ្សតធវើរត្ថប់ត្ថមោរតលង្ស
តរើចតន្មោះ រចួបាញ់នងិ្សដតុតោយកដំបលង្សរងួត អាមា រលផតីពញសារពតម៌ាន។

រូមចូលរមួររតមទងំ្សអរ់គ្នប នវូរពតឹ ថោិរណ៍ដគួ៏រឱយអរ់រំតណើ ចមួយ ដដលតលាក ផូផូវចិ បានតលើកពី
បទពតិសាធកបុង្សចលន្មអ ូតផូររបរ់តលាក ដដលបានបញ្ឈឺរកុមអាជាញ ធររបរ់រោឌ ភបិាលតលាក ម លូីរឺវចិ គថឺា 
រកមមជនបានយកធុង្សតរបង្សមួយដដលមានបតិរពោះភង្ក្កថរររ់របមឹរបយិរបរ់តលាករបធាន្មធបិត ី ម លូីរឺវចិ តៅ
ោកត់ចលតៅហង្សទនំញិមួយតៅកណ្ណថ លហវូង្សមនរុស តហើយទកុដបំង្សមួយតៅដកផរតន្មោះផង្ស។ រកមមជនរបរ់
តលាក បានញាតោ់កលុ់យចូលកបុង្សធុង្ស ជារញ្ជដ បញ្ជជ កថ់ាទញិរិទ នរិចួតហើយ អាចវាយមុែតលាករបធាន្មធបិតបីាន
តហើយ។ បន្មធ ប់ពវីាយតហើយ រកមមជនកច៏កតចញតៅផកឹោតហវបាត។់ ប ុន្មម នន្មទតីរោយមក មានមនរុសជាតរចើន
ទន ធមឹចរំបារពនពធិវីាយមុែតលាករបធាន្មធបិត ីតដ ើមផីបងាា ញតរចកថតីគ្នរពនងិ្សផថល់កតថយិរជូនតលាក។ តនោះពុទំនជ់ា
ឆ្កកដំបលង្សតទ កដន លង្សតរើចគរឺតង្សត់ពលប ូលីរមកដល់។ ពួកតគមកដល់តហើយ មនិដងឹ្សតធវើអវីត ើយ តររោះមនិត ើញ
មាននរណ្ណមាប កត់រៅពធុីង្សតរបង្សភាជ ប់តោយរពោះភង្ក្កថតលាករបធាន្មធបិត។ី តបើចប់ែ លនួ មាច រ់ហង្សវាមនិទនំង្ស។ តបើចង្ស់



ចប់អបកោកធុ់ង្សសាងំ្សឬអបកវាយធុង្សទងំ្សតន្មោះវញិ វាតៅមនិរចួ តររោះមនិសាគ ល់អតថរញ្ជដ ណ មនិដងឹ្សពួកតគតៅឯណ្ណ
អរ់។ ពួកតគកប៏ានតធវើតរឿង្សដគួ៏រឱយអរ់រំតណើ ចបផុំតមួយ គពួឺកតគចបែ់ លនួធុង្សសាងំ្ស! របូភាពប ូលីរពរីន្មកអូ់រ
ធុង្សសាងំ្សអមតោយរពោះភង្ក្កថកបុំតិកបំ ុតដដលរតូវបានវាយតន្មោះ តៅោកក់បុង្សឡាន តដ ើមផីបងាា ញសាវ មភីកថជូិនតមដកឹន្មដំ៏
កពូំលរបរ់ពួកតគរតូវបានតគតរើចរគប់ៗគ្នប  ររតពញសារពតម៌ាន។

រកមមភាពកដំបលង្សរបតភទតនោះ តៅមានតរចើនតផសង្សគ្នប តទៀត ដចូជា រកុមរកមមជនរបោរតរៀបចតំធវើបាតុកមមតៅ
តថងដរេក ររបតពលកង្សកមាល ងំ្សតយាធាតរតៀមោតំភលើង្ស ដបំង្ស ដែល រថតរោោះ ចបំង្ក្ងាា បចលន្ម។ រសាប់ដតដល់តពលតធវើ
បាតុកមម រកមមជនទងំ្សតន្មោះរពដលង្សឆ្ម មួយហវូង្សឱយតៅតវា ជនំរួ តោយបរំកទ់ង្សប់ាតុកមមតៅកន ធយុឆ្ម ទងំ្សអរ់
តន្មោះ។ កង្សកមាល ងំ្សកត៏ដ ើរត្ថមតមើលបាតុករឆ្ម តអាង្សទងំ្សអរ់តន្មោះ គួរឱយចង្សត់រើច។ តៅមានបាតុកមមតវា តផសង្សតទៀត
ដដលតរបើវធិតីលង្សតរើចតនោះ គតឺរបើតុកាត្ថតកមង្សតលង្សជាបាតុករ ។ បាតុកមមតោយតុកាត្ថរបឆ្ងំ្សនងឹ្សរោឌ ភបិា
លតៅបារណល  តនរបតទរររុសី រតូវបានអាជាញ ធររដ ឌោរតចទថា មនិររបចាប់តោយរបោរជាផលូវោរ
ថា «តុកាត្ថតកមង្សតលង្សមនិអាចតធវើបាតុកមមបានតទ តររោះពួកតគមនិដមនជារបជាពលរដ ឌររុសីុ។» របរ់តលង្សទងំ្សតន្មោះតធវើ
តៅចនិ! ជាផលិតផលចនិ! ោរដដលអាជាញ ធររបតកិមមដបបតនោះតធវើឱយរបជាជនតរើចចអំកផង្ស អាជាញ ធរែ លនួឯង្សកខ៏ាម រ
តគ ចលន្មកល៏ផីផង្សដដរ តទោះបអីាជាញ ធរតចោះដតបន លថំាវាគ្នម នឥទ នពិលកត៏ោយ។  

ទងំ្សអរ់តនោះគជឺាឥទ នពិលតនោរតរើចចអំក ដដលអាចរបមូលរបជាជនឱយផ្ទល រ់បថូររបតទររបរ់ពួកតគ
បាន។ តលាក ផូផូវចិ អោះអាង្សថា «តៅតពលដដលរពលឹង្សតនរំតណើ ចនងិ្សអំន្មចរបជាជនតលាតតចញពរីបអប់តហើយ
តន្មោះ អបកមនិអាចចប់ពួកតគោកចូ់លកបុង្សរបអប់វញិបានត ើយ។» តយើង្សអាចតរបើរបារ់ោរតចបរបតដិ ឌតៅបតង្សាើតោរ
ដតុបាញ់អាជាញ ធរតោយោយវោិរ របូភាព រកយរមថកីដំបលង្សជាតរចើន តៅត្ថមដតចណូំលចតិថ រំខានកុ់បំញ្ឈប់រកមម
ភាពកសំាន ថទងំ្សតន្មោះ។ បាតុករអាចោនោ់តំភលើង្សបាញ់ទកឹតៅតត្ថងំ្សនងឹ្សកង្សកមាល ងំ្សរន ថរុិែ អាចយករន ធចូរធូ ចរតោីក់
នយុជាលុយតៅទកទ់ញប ូលីរឱយតលង្សជាមួយ អាចតធវើរបូចតំបើង្សជារបូតមដកឹន្មឱំយអារកកអ់ាតរគ អាចហល
ត្ថងំ្សតខារទន្មប់ភាជ បត់ោយរពោះន្មមឥរសរជនលផលីាញខាង្សតធវើបាបរបជាជនតៅសាធារណៈណ្ណមួយ ដដលរំបូរ
អបកទរសន្មតរចើន។ល។ តធវើតហើយថតទកុ តធវើជារបូ ផលិតជាវឌិអូី ផសពវផាយរហូតដល់ពួកតគខាម រតគ មនិដងឹ្សជារតូវ
យកគូទតៅទកុតៅឯណ្ណ របដហលរូមផីអបកគ្នរំទបកសកលួ៏ចតរើចតពលផុតពដីែសដភបកតមដកឹន្មរំបរ់ពួកតគដដរ។
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ញ. វនិយយអេងិា 

របរិនតបើអបករកាវនិយ័អហងិ្សាបាន អបកនងឹ្សឈបោះ។ 
អំតពើហងិ្សាដតមួយប ុតណ្ណត ោះអាចបផំ្ទល ញចលន្មរបរ់អបកយា ង្សរបាកដ។ —  រឺច ផូផូវចិ 

ចលន្មដដលតៅដតរកាជហំរអហងិ្សាបាននងឹ្សទទលួបានតជាគជយ័ តហើយចលន្មដដលតរបើវធិហីងិ្សាឬផ្ទល រ់បថូរតៅជា
ហងិ្សានងឹ្សបរជយ័។ ដតូចបោះ ោរអតធ់មតគកឺត្ថថ រំខានប់ផុំតកបុង្សោរបន ថចរីភាពបាតុកមម ឯោរមនិតចោះអតរ់ទរំហ័ររហន់
ចង្សប់ានផល ដបររតលប់តៅរកមតធោបាយហងិ្សាវញិតន្មោះ គជឺាររតូវខាង្សកបុង្សតនបាតុកមមអហងិ្សាដដលអាចវាយ
បដំបកបាតុកមមពតីផធក បុង្ស តរគ្នោះថាប កធ់ ងនជ់ាង្សកង្សកមាល ងំ្សរបរ់រោឌ ភបិាលតៅតទៀត។ តោយសារបាតុកមមអហងិ្សាគ្នម ន
រន្មងំ្សតនោរចូលរមួ មានលកខណៈតបើកចហំ មានតររភីាពទងំ្សកបុង្សោរចូលរមួនងិ្សចកតចញដតូចបោះ តគរតូវោរវនិយ័នងិ្ស
ោរតរៀបចជំាចបំាចត់ដ ើមផីងាយរគប់រគង្សចលន្មឱយមានរណ្ណថ ប់ធាប ប ់ ដកឹន្មឱំយតវៀរចកោរតរបើហងិ្សានងិ្សោរវាយ
បង្ក្ងាា បពកីង្សតយាធារបរ់រោឌ ភបិាល ពតិររោរររជនបង្សាប់ឬរនកុកបុង្សដដលតគបញ្ជូ នមកបដំបកបាតុកមម។ កបុង្ស
តពលតធវើបាតុកមមអហងិ្សា តបើមានបាតុករណ្ណអរ់មានភាពអតធ់មតឬ់ទទលួបានោរអបរ់ុតំចិអំពវីធិអីហងិ្សា តរបើរបារ់
ហងិ្សាតន្មោះ តមបាតុកររតូវបញ្ជជ បាតុករឱយោតអ់បកតរបើហងិ្សាតៅកបុង្សតពលបាតុកមមឱយបានោនដ់តរហ័រោនដ់ត
របតរើរ។ តបើមនិអាចទប់សាា តប់ានឬហួរតពលតៅតហើយ តគរតូវរបញាប់ដកនបាតុកររបរ់ែ លនួឱយតៅឆ្ង យោច់
តោយដ កពរីកុមបាតុករហងិ្សាទងំ្សតន្មោះ តដ ើមផីកុឱំយន្មតំរគ្នោះដល់បាតុកមមរបរ់ែ លនួផង្សនងិ្សតចៀរវាង្សោរមួលបងាា ច់
បង្សខូចពរីោឌ ភបិាល បផំ្ទល ញវនិយ័តនចលន្មផង្ស។ តរឿង្សដដលអាចតកើតត ើង្សតនោះ តមដកឹន្មគួំរបងាា តកូ់នតៅឱយតរតៀមជា
តររចអំពវីធិានោរោរររន្មន្មអំពអំីតពើហងិ្សារបរ់បាតុករែ លនួឯង្ស មនិដមនចទំល់ដតមានតរឿង្សតកើតត ើង្ស តទើបចត់
វធិានោរតទ។ តគអាចពនយល់របាប់បាតុករជាមុនថា «ោតប់ាន ោត,់ ោតម់និសាថ ប់ ចប់, ចប់មនិបាន តចៀរ។» 
តលាកររី មា តរៀ រធីហវនឹ អោះអាង្សថា «របជាជនដដលររ់តៅតរោមោរជោិះជាន ់ ពួកតគមនិអាចរគ្ននដ់តរតូវបានរបាប់
ថាកុតំរបើអំតពើហងិ្សាតន្មោះតទ ពួកតគរតូវដត ទទលួបានថា  មានជតំរ ើរតផសង្សតទៀត»។ ោររគ្ននដ់តហមមនិឱយតរបើ
ហងិ្សា រកាវនិយ័អហងិ្សាគពឺតិជាមនិរគប់រគ្ននត់ ើយរំរប់បាតុករនងិ្សរំរប់អំតពើតោរតៅរបរ់ភាប កង់ារបង្ក្ងាា ប 
តហតុតនោះតមដកឹន្មរំតូវដតពនយល់ឱយបានចារ់នងិ្សពសិាថ រថា «តយើង្សរកាវនិយ័អហងិ្សា មនិតរបើអំតពើហងិ្សា ពុដំមន
តោយសាររីលធម៌ឬមនរុសធម៌ កសំាកខាល ចអាជាញ ធរ យករបជាជនតធវើជាបា វែាចឱ់យតគវាយតោយតររតីន្មោះតទ 
ដតគពឺតីររោះអហងិ្សាគជឺាអាវុធខាង្សដផបករីលធម៌ដម៏ានរបរិទ នភាពកបុង្សោរបផំ្ទល ញភាពររបចាប់របរ់រោឌ ភបិាល
នងិ្សទកទ់ញោរគ្នរំទពរីគប់ភាគ។ី» ពតិណ្ណរ់ ហងិ្សាបន ថចិបន ថួចតពលរបឈមមុែនងឹ្សកង្សកមាល ងំ្សរបោប់អាវុធគឺ
ពបិាកតចៀរផុត តទោះបរីកុមបាតុករបានយល់ដងឹ្សអំពបីាតុកមមអហងិ្សានងិ្សភាពរមតហតុផលតនវនិយ័អហងិ្សាតន្មោះក៏
តោយ។ អវីដដលរតូវរបុង្សរបយតបគបឺាតុករហងិ្សាតន្មោះអាចជារនកុកបុង្សរបរ់រោឌ ភបិាល បង្សាប់តដ ើមផីបដំបលង្សបាតុកមមឱយ
តៅជាហងិ្សា តហើយតចទបាតុកមមទងំ្សមូលថាហងិ្សានងិ្សតលមើរចាប់ នងឹ្សអាលពួកតគអាចបង្ក្ងាា បបានតោយររប
ចាប់នងិ្សបភំានម់តសិាធារណជន។ តទោះពួកតគមនិដមនជាជនបង្សាប់របរ់រោឌ ភបិាលកត៏ោយ កពួ៏កតគអាចបផំលតិ



បផំ្ទល ញវនិយ័អហងិ្សារបរ់បាតុកមម ឬជាចតន្មល ោះរបតហង្សតនោរដកឹន្មដំដលមនិអាចបង្សវកឹបាតុកររគប់ៗគ្នប ឱយរបោន់
វនិយ័អហងិ្សាទងំ្សអរ់បានដដរ។ វាជាតរឿង្សលំបាករំតរចបានណ្ណរ់កបុង្សោរបង្ក្ញ្ជជ បគនំតិអហងិ្សាតៅកបុង្សបាតុករទងំ្ស
ឡាយ តររោះបាតុកមមអហងិ្សាមានលកខណៈតបើកចហំោរចូលរមួ តហតុតនោះនងឹ្សមានរមាជកិថមចូីលមកមនិោចជ់ាបន ថ
បន្មធ ប់ គបឺាតុករថមតីន្មោះតហើយរតូវោរបណថុ ោះបណ្ណថ លអំពបីាតុកមមអហងិ្សាទងំ្សមូល។ ប ុដន ថរូមកុយំល់រចលំថា ោរ
តបើកចហំោរចូលរមួតនោះជាគុណវបិតថតិនចលន្មឱយតសាោះ តររោះវាជាគុណរមផតថដិវ៏តិររតៅតពលដដលតគតចោះរគប់
រគង្សនងិ្សតោោះរសាយ។ ដតំណ្ណោះរសាយមនិដមនមនិមានតទគថឺាតគអាចតរបើបាតុករចរ់អប់រុបំាតុករថមបីាន គតឺយើង្សរតូវ
តរៀបចឱំយមានឯកសាររពវសារតពើ ទងំ្សជារកោរ ជារតមលង្ស ជាវឌិអូី ឬតរៀបចរិំោខ សាលា បតង្សាើតភាប កង់ារអប់រុ ំ
បតង្សាើតដបង្សដចកជារកុមតូចៗតដ ើមផីងាយបតរង្សៀននងិ្សពរង្សងឹ្សវនិយ័។ អវីដដលគួរយកចតិថទកុោកផ់ង្សដដរតន្មោះគរឺតូវបតង្សាើត
ចណំង្សរវាង្សបាតុករឱយតចោះតមើលដថគ្នប  ហមគ្នប តពលរបរពតឹ ថអំតពើហងិ្សា។ តធវើដតូច បោះបាន បាតុកមមនងឹ្សមានលកខណៈ
រវ័យោរររទងំ្សកបុង្សទងំ្សតរៅ។ តៅតពលដដលបាតុករមានោរតរៀបចរំគប់រគង្សរតមឹរតូវ ជាដភបកជារចមុោះរបរ់ចលន្ម 
តមើលដថគ្នប តៅវញិតៅមកតហើយ តបើកមាមល ងំ្សរន ថរុិែចង្សប់ដំបក តរបៀបដចូជាយករងឹ្សបង្ក្ងាា បទន ់ វាយខាល ងំ្សប ុណ្ណត  ករ៏តិ
ដតអរ់កមាល ងំ្សែ លនួឯង្សប ុណតឹ ង្សដដរ។ ចតំរោះអបកកផដនងឹ្សចលន្ម ជួយរោឌ ភបិាលតធវើជារនកុកបុង្ស តពលចប់បាន តគមនិពុចំ ំ
បាចោ់តត់ទររបហរដចូកបុង្សវរ័ិយតយាធាអវីតន្មោះតទ រគ្ននដ់តបបំាកមុ់ែជនបង្សាប់តន្មោះតោយកតច់ណំ្ណតំឈាម ោះនងិ្សថត
របូទកុោកចូ់លកបុង្សបញ្ជ ីតមម  បតណថ ញតចញពរីកុមតៅជាោរតររច។ រល់កណំតរ់ត្ថនងឹ្សោល យជារបវតថសិាង្ក្រថតន
ចលន្មរបជាជន ឱយតកមង្សជនំ្មនត់រោយតរៀន។
 

ដ. ការសមាង ត់នងិការហបើកចំេ 

អាវុធលេបផុំតរបរ់របបផ្ទថ ចោ់រគោឺររមាង ត ់ប ុដន ថអាវុធលេបផុំតរបរ់របបរបជាធបិតតយយវញិ គួរដតជាោរតបើក
ចហំឥតលាកល់ាម។ — តណលស បូរ   

ចលន្មអហងិ្សាមានលកខណៈរបជាធបិតតយយ តររោះចលន្មតនោះមានលកខណៈតររ ី តហើយតបើគ្នម នរបជាជនគ្នរំទតទនងឹ្ស
រាកតែាយតោយឯកឯង្សតោយមនិបាចម់ានោរបង្ក្ងាា ប។ ប ុដន ថ តបើរបជាជនគ្នរំទ ចលន្មតន្មោះនងឹ្សររបតៅត្ថមចាប់
ត្ថមលកខណៈរបជាធបិតតយយ តរលគតឺណំ្ណង្សរបជាជន ចូលរមួតោយរបជាជន រទរទង្សត់ោយរបជាជននងិ្សតដ ើមផី
របជាជន។ ដតូចបោះ ោរតបើកចហំទងំ្សពតម៌ានអំពបីាតុកមមនងិ្សោរចូលរមួមនិអាចតធវើត ើង្សតោយបតិទវ រតទ តររោះតគរតូវ
ោរគ្នរំទតោយផ្ទធ ល់ពរីបជាជនត្ថមរយៈោរចូលរមួឬឧបតទមភ តទោះបគី្នម នោរកតប់ញ្ជ ីអបកចូលរមួផលូវោរកត៏ោយ។ 
ោរចូលរមួតោយមានលកខណៈអន្មមកិ មនិកតច់ណំ្ណអំតថរញ្ជដ ណដបបតនោះ គជឺាគុណរមផតថតិនចលន្មតនោះដដល
អាចោររររបជាជនតចិឬតរចើនពោីរត្ថមរបមាញ់ គរំមហមមនិឱយចូលរមួបាតុកមមរបរ់រោឌ ភបិាលមួយចនំនួធ ំ
រពមទងំ្សោរឈលបតមើលពភីាប កង់ាររមាង តរ់បរ់រោឌ ភបិាលផង្សដដរ ពតិរររបជាជនអាចរពួយបារមភពរុីវតទភិាព
របរ់ែ លនួតពលមានោរដបកធាល យអតថរញ្ជដ ណទងំ្សកបុង្សតពលកពុំង្សតធវើបាតុកមមនងិ្សតពលបរជយ័។ យុទ នន្មោរហងិ្សា
ដដលរតូវរកាោររមាង ត ់ រគប់រគង្សពតម៌ាននងិ្សភាពឯកជនរបរ់កុបករទងំ្សឡាយ របជាជនភាគតចិប ុតណ្ណត ោះអាច
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ចូលរមួ តហើយអបកដដលអាចចូលរមួបានតន្មោះកម៏ានដបបបទតរចើនតៅតទៀត  តហតុតនោះ តគមនិគួររប់ថាោរចហំនងិ្សោរ
រមាង តត់ចិតួចរបរ់បាតុកមមអហងិ្សាគជឺាចណុំចតែាយរបរ់ចលន្មតន្មោះតទ ដតជាភាពខាល ងំ្សតៅវញិតទើបរតូវ។ 
ចលន្មអហងិ្សាតបើកទលូាយតោយមនិខាល ចរោឌ ភបិាលតធវើទកុ ខបុកតមបញ តហើយតៅដតអាចរតរមចតជាគជយ័បានដតូចបោះ 
គជឺាោរចហំរបកបតោយតរចកថោីល ហនដដលតគមនិអាចចតទ់កុថាជាកត្ថថ តធវើឱយបាតុកមមអហងិ្សាផុយររួយតន្មោះ
ត ើយ។ ោរតបើកចហំនងិ្សោររមាង តដ់តង្សទកទ់ង្សនងឹ្សភាពភយ័ខាល ច ដតូចបោះតគរតូវទលំាយភាពភយ័ខាល ចជាមុនរិន 
តហើយភាពភយ័ខាល ចមនិអាចទលំាយបានតោយោរបតិបាងំ្សឬោររមាង តត់ន្មោះតទ។ តបើគនំតិនងិ្សតរចកថពីនយល់អំពឥីទ និ
ពលនងិ្សវធិអីហងិ្សាមនិរតូវបានដចករដំលកឱយបានទលំូទលូាយតៅកបុង្សររទប់របជាជនតទ តគមនិរូវមានរង្សឃឹមថា
ចលន្មអាចមានោរគ្នរំទនងិ្សមានលកខណៈរបជាធបិតតយយខាល ងំ្សត ើយ។ តយាលត្ថមោរចបំាចត់នោះ ោររមាង តជ់ា
ឧបរគគរំរប់បាតុកមមអហងិ្សា មនិដមនរតមឹដតមានឫរគល់តកើតមកពោីរភយ័ខាល ចតទ ដតគបឺតង្សាើនភាពភយ័ខាល ចដត
មថង្ស គអឺាចបផំ្ទល ញរពលឹង្សចលន្ម ោតប់ន ទយអបកចូលរមួ តធវើឱយមានោររង្សស័យគ្នប  ដបកបាកស់ាមគគភីាព ងាយឱយ
តគបដំបកបាន ពតិររកបុង្សែណៈតពលដដលបាតុកមមអហងិ្សាមានទហំធំ។ំ យា ង្សណ្ណមញិ តគកម៏និអាចរពំងឹ្សថាអាច
លាកប់ាងំ្សតចតន្មនងិ្សដផនោររបរ់បាតុកមមពដីភបករបរ់ពួកប ូលីរនងិ្សភាប កង់ាររបរ់រោឌ ភបិាលដដរ។

តទោះបោីរតបើកចហំមានសារៈរំខានច់តំរោះបាតុកមមប ុណ្ណត កត៏ោយ  វាតៅដតមានករណីតលើកដលង្សដដរ។ ោរ
រមាង តមួ់យចនំនួដចូជា ោរតបាោះពុមព ដចកចយ អានឯកសាររមាង តហ់មោតត់ោយរោឌ ភបិាលទកទ់ង្សនងឹ្សបាតុកមម 
អតថរញ្ជដ ណអបកឈលបយកោរណ៍ ោរតរបើរបារ់របពន័ នផសពវផាយគ្នម នោរអនញុ្ជដ តពរីោឌ ភបិាលតៅកបុង្សរបតទរ 
តដ ើមផីរបមូលពតម៌ានពរីកមមភាពរបរ់របបដកឹន្មរំបាប់អបកដកឹចលន្ម ទមទរោរលាកក់បំាងំ្សជាចបំាច ់តររោះតររ
តពញតោយហនភិយ័ែ ពរ់។ កបុង្សករណីមានរោឌ ភបិាលបតិរបពន័ នទនំ្មកទ់នំង្សន្មន្ម តដ ើមផីបងាេ កោ់រតផធរពតម៌ានកបុង្ស
បណំង្សរបឆ្ងំ្សនងឹ្សបាតុកមម តគតៅមានមតធោបាយទប់ទល់សាមញ្ដៗ ដចូជា តបាោះពុមពែតិ ថបណត របូភាព តរចកថី
របោរ រំបុរត តៅដចកចយសាធារណជននងិ្សទកទ់ង្សគ្នប ដដរ។ល។ ោរបតិបណ្ណថ ញទនំ្មកទ់នំង្ស រោឌ ភបិាលទទលួ
បានលទ នផលមនិែរុពោីរបង្ក្ងាា បត ើយ។ ោរបង្ក្ងាា បរគប់ករណីរុទ នដតអាចបភំយ័របជាជនតន្មោះតទ ដតវាអាចតធវើ
ឱយរបជាជនរតិដតោល ហនតៅវញិ។ មនិដមនោរបតិរបពន័ នទនំ្មកទ់នំង្សអាចបបំតិោរបញ្ជូ នពតម៌ានតន្មោះតទ ដតដបរជា
តធវើឱយរបជាជនតរបើវធិចួីបមុែគ្នប ផ្ទធ ល់ទកទ់ង្សគ្នប ដតមថង្ស តរលគ ឺ មនិដមនបញ្ឈប់តលផឿនបាតុកមមតទ ដតជរំញុឱយ
របជាជនរមួគ្នប តធវើបាតុកមមតៅវញិ។ តហតុតនោះតហើយតទើបបាតុកមមអហងិ្សាតៅដតអាចតជាគជយ័បាន រូមផីដតឋតិកបុង្ស
រម័យបតចចកវទិោពតម៌ានមនិទនត់ជឿតលឿនកត៏ោយ។ 
 

ថ. ការទាក់ទាញហកៀងគររបជជន 
 
ជាោរពតិ គ្នម នចលន្មណ្ណតផថើមភាល មមានចនំនួអបកចូលរមួតរចើនកុោះករតន្មោះត ើយ។ ពមីនរុសមួយរកុមតូចឈានតៅ
ដល់ចនំនួតរចើនតរេករេោះបាន គជឺាបន ធកុរបរ់អបកដកឹន្ម។ំ តរោយពរីកុមបាតុកមមបតង្សាើតមូលោឌ នររបចាប់តនចលន្ម
របរ់ែ លនួតហើយ បាតុកមមដដលតធវើតោយរនថវិធិរីតូវដតបានធាន្មតោយចាប់ មានមូលតហតុរតមឹរតូវ តមដកឹន្មបំាតុកមម
អាចពងឹ្សតលើគបគី្នប ទងំ្សប ុន្មម នដដលមានរសាប់តន្មោះ ផសពវផាយបន ថ ទកទ់ញអបកចូលរមួ។ តៅតពលជនផ្ទថ ចោ់ររពួយ



បារមភពអំីន្មចរបជាជន ពួកតគនងឹ្សររងំ្សបាតុកមម តទោះបាតុកមមតន្មោះតូចត្ថចកត៏ោយកថ។ី អាជាញ ធរអាចបង្ក្ងាា បឬររងំ្ស
មនិឱយតធវើបាតុកមមតោយយកតលរថាគ្នម នរំុោរអនញុ្ជដ ត។ បាតុករអាចវាយបកតោយដថលង្សោរណ៍ពោីរមនិតគ្នរព
ចាប់បាតុកមមរបរ់អាជាញ ធរនងិ្សដថមទងំ្សបង្សខរំបជាជនឱយមនិតគ្នរពចាប់បាតុកមមត្ថមែ លនួតទៀត។ តបើចួបឧបរគគដបប
តនោះ តមដកឹន្មមំនិរតូវបញ្ឈប់រតមឹអាជាញ ធរហមមនិឱយតធវើតន្មោះតទ ដតរតូវដតបន ថ តបើមានោរបង្ក្ងាា ប បដំបកគ្នប រចួច ំ
ចួបគ្នប ជាថមតីៅទតី្ថងំ្សតផសង្សតដ ើមផីកុឱំយអាជាញ ធររជាបជាមុននងិ្សតៅររងំ្សឬតៅបង្ក្ងាា បតទៀត។ តបើតគោតម់និឱយតៅ
ដល់កដន លង្សដដលបានតរគ្នង្សទកុ តគគួរបាតុកមមតៅនងឹ្សកដន លង្សដតមថង្ស ឬកកូ៏ដកមមមនិតធវើោរតៅផធោះកប៏ាន។ តគមនិរតូវចប់
តផថើមភាល មតោយបងាា ញតគ្នលជហំរថាមនិទទលួសាគ ល់រោឌ ភបិាលផ្ទថ ចោ់រ ចង្សត់ដញពួកតគតចញពអំីន្មចដតមថង្សតទ ពី
តររោះវាប ោះរល់ដល់អារមមរបរ់ជនផ្ទថ ចោ់រ តហើយតគនងឹ្សបង្ក្ងាា បឬររងំ្សភាល មៗ។ មនិដមនថាតយើង្សគ្នម នវធិទីប់ទល់ 
ឱយដតមានោរបង្ក្ងាា ប តយើង្សចុោះចញ់តន្មោះតទ ដតតយើង្សរតូវពនោរតពលត្ថមដតអាចតធវើតៅបាន តដ ើមផីមានតពលតរចើន
អាចបញ្ចុ ោះបញ្ចូ ល រធង្សស់ាទ នភាពនងិ្សរបតកិមមរបជាជនតមើលរិន។ តបើពួកតគតៅមនិែ វល់តអើតពើ តយើង្សរតូវផសពវផាយ
ឱយរបជាជនយល់ពបីាតុកមមអហងិ្សានងិ្សមូលតហតុដដលរបជាជនដដលមនិរតូវតរងៀមបន ថតទៀត។ រតង្សវ់ធិផីសពវផាយ
តនោះ ោរតរបើរបារ់បតចចកវទិោពតម៌ាន ដចូជាអ នីតធើរតនត កម៏ានរបរិទ នភាពមនិធមមត្ថដដរ។ មានចលន្មជាតរចើន បាន
ផធុោះត ើង្សនងិ្សតជាគជយ័ តោយមានបតចចកវទិោពតម៌ានជាបដង្សេក។ ដតករូ៏មកុតំភលចថា តៅរម័យមនិទនម់ានបតចចក
វទិោទងំ្សតន្មោះ កច៏លន្មរង្សគមជាតរចើនករណីតៅដតអាចរបរពតឹ ថតៅបានរហូតដល់ទទលួបានតជាគជយ័ជាធមមត្ថ។ 
តទោះបសីាទ ប័នសារពតម៌ានកបុង្សររុកភាគតរចើនឋតិតរោមរមាព ធរោឌ ភបិាលកត៏ោយ តៅដតមានសារពតម៌ានបរតទរ
ឬតរៅររុក ឯករជយនងឹ្សមករនំ្មយំកពតម៌ានរប់សាររបរ់បាតុកមមតៅរបជាជនទងំ្សមូលដដរ។ តហតុតនោះ រតង្សោ់រ
ផយពវផាយបង្ក្ញ្ជជ បកបុង្សររទបរ់បជាជន ររូបទញរបជាជនឱយគ្នរំទបាតុកមមពុដំមនជាោរលំបាកណ្ណរ់ណ្ណតទ 
ឱយដតមានរីលផ៍វធិនីយិាយពនយល់សាធារណជន។ ចនំនួនងិ្សភាពចរំោុះតនបាតុករកអ៏ាចរំតរចបានដចូគ្នប   តបើរិន
មានមតធោបាយមានរបរិទ នភាពែ ពរ់កបុង្សោរផសពវផោយ។ ោរអំរវន្មវរតង្សភ់លងឹ្សមនិរូវមានឥទ នពិលដចូោរពនយល់
ពួកតគឱយយល់ពដីតំណើ រោរទងំ្សមូលតនបាតុកមមត ើយ។តយើង្សរតូវតធវើឱយពួកតគយល់ថា មនិដមនដតយុទ នន្មោរតទ
រតូវោររបជាជនចូលរមួ របជាជនករ៏តូវោរចលន្មដដរ មនិរំខានរ់តង្សត់មដកឹន្មចំលន្មអំរវន្មវតៅត ើយ។ ោរ
បភំលបឺាតុករឱយយល់រជោះររលោះគជឺាោរអំរវន្មវតោយរបតយាលនងិ្សមានអានភុាពខាល ងំ្សណ្ណរ់ តហើយន្មឱំយពួក
តគជួយអំរវន្មវបន ថគ្នប តោយឯកឯង្សតោយមនិបាចម់ានោរតរបើរំុ។ តបើពួកតគយល់ចារ់ពកីផួនតធវើបាតុកមម តទោះ
គ្នម នបាតុកមមកត៏ោយ កពួ៏កតគអាចដកឹន្មតំធវើតោយែ លនួឯង្សបានដដរ។ អវីដដលតមដកឹន្មរំតូវតធវើគបឺង្ក្ញ្ជជ បវបផធម៌អហងិ្សា
នងិ្សរទរឹថីរកមមភាពអហងិ្សាកបុង្សបាតុករ តហើយពងឹ្សដផេកតលើពួកតគផាយបន ថគ្នប  ដតូចបោះសារដតមួយនងឹ្សតៅដល់អបកសាថ
ប់ដដលតយើង្សតមើលមនិត ើញជាតរចើន តហើយន្មពួំកតគឱយមកចូលរមួបាតុកមមតោយឯកឯង្ស។  ោរផសពវផាយអំពតីរ
ចកថពីនយល់អំពបីាតុកមម តហតុអវីបាតុកមមអហងិ្សាអាចតៅរចួ របរិទ នភាព នងិ្សរតបៀបតធវើឱយបានតជាគជយ័ យុទ នសាង្ក្រថ
ឬកលយុទ នអហងិ្សាតផសង្សៗ  គរុឺទ នដតអាចបណថុ ោះបាតុករ មនិដមនតដ ើមផីដតរបឆ្ងំ្សរបបផ្ទថ ចោ់រតថងតនោះតទ ដតគតឺដ ើមផីទប់
ទល់នងឹ្សោរគ្នបរង្សាតរ់តំលាភបរំនរគប់របតភទជាតរចើនតទៀត តៅដផបកណ្ណមួយតនរង្សគម តៅរយៈតពលដវង្សខាង្សមុែ
តទៀតផង្សដដរ។ កបុង្សករណីអបកចូលរមួមនិរូវរងឹ្សមា ំ មានោរតជឿជាកទ់ប ជាពតិររករណីរបជាជនមានចតំណោះដងឹ្ស



  

119 

តែាយ តទោះចួបឧបរគគយា ង្សណ្ណកត៏ោយ អបកបផុំរចលន្មអហងិ្សារតូវដតជនំោះតៅមុែជានចិច តោយរបោនខ់ាជ បន់វូ
ជតំនឿមួយថា តកើតជាមនរុស គ្នម ននរណ្ណគ្នម នរមតទភាពកបុង្សោរតរៀនរូរតតទ។ អបកណ្ណកម៏ានកមាល ងំ្សកបុង្សោរមនិតរបើ
របារ់កមាល ងំ្សដដរ តរលគ ឺ ហងិ្សាតទើបរតូវោរកមាល ងំ្ស អបកណ្ណកអ៏ាចតរបើវធិអីហងិ្សាដដរ។ ទនំ្មញកមាល ងំ្សអហងិ្សាជា
តមដដកទញពួកតគមកតោយរមរគចតិ ថដតមថង្ស។ បាតុករដដលបានមកពកីមាល ងំ្សចតិ ថដបបតនោះ វាយមនិដបកត ើយ តបើដបក
ករ៏បមូលវញិបានតោយមនិរូវពបិាក តបើតមបាតុកររតូវតគចបឬ់សាល ប់ កម៏ានអបកថមជីនំរួភាល ម តររោះបាតុកររុទ នដត
តចោះតធវើបាតុកមមអហងិ្សា ចប់ប ុន្មម នន្មក ់ សាល ប់ប ុន្មម នកម៏និតចោះអរ់ដដរ តរលគជឺាកង្សទបអ់ហងិ្សារមរគសាល ប់។ តបើ
ឈរតលើទរសនៈរបរ់អបកចូលរមួវញិ របជាជនមនិដមនតចោះដតចូលរមួបាតុកមមងាយៗត ើយ តទោះបពួីកតគបានយល់
ដងឹ្សពបីាតុកមមអហងិ្សាឬសាររបតយាជនត៍នបាតុកមមកត៏ោយ។ ពួកតគដតង្សតៅចតំមើលនងិ្សរតូវោរអបកន្ម ំ មានគ្នប តៅជា
មួយ មនិដមនតដ ើរតៅចូលដតឯង្សត ើយ។ តលាកររី តេណូតវថ បានតលើកត ើង្សថា «មនិដមនមនរុសរល់គ្នប រុទ នដតចង្ស់
េកយ់កឱោរដចូគ្នប តៅកបុង្សឆ្កជវីតិតន្មោះតទ តហើយរបជាជនជាតរចើននងឹ្សមនិរបួលដរបតទ លុោះណ្ណដតពួកតគរពំងឹ្សថា
មានចនំនួអបកចូលរមួតរចើនលមមដដលអាចធាន្មរុវតទភិាពបានរិន។» ដតរតង្សត់នោះកម៏និពបិាករំតរចបានដដរ តររោះ
ទនំ្មកទ់នំង្សរង្សគមមានលកខណៈហូរតៅតោយែ លនួឯង្ស មោ ង្សបាតុកមមអហងិ្សាមានលកខណៈតររដីបបតនោះកជ៏ាចណុំច
ពតិររ មនរុសមាប កចូ់លរមួបានរនំ្មនំវូបណ្ណថ ញទនំ្មកទ់នំង្សជាតរចើនជាប់មកជាមួយ ដចូជារគួសារ ញាតរិន្មថ ន 
មរិតភកថ ិ អបកជតិខាង្ស។ល។ តៅតពលរបជាជនបានយល់ពបីាតុកមម បាតុកមមតធវើត ើង្សតដ ើមផីរបជាជន តន្មោះអបកចូលរមួ
ហូរចូលមកយា ង្សររួល។ មនិដចូករណីបាតុករដដលបានមកពោីរបង្សខ ំទញិទកឹចតិ ថ ផ ថល់របតយាជនត៍ ើយ បាតុកររុ
ចឆន ធៈមនិផុយររួយ មានសាមគគភីាព មនិគតិដតពរីបតយាជនផ្ទធ ល់ែ លនួតន្មោះត ើយ។

ឌ. ការរបមាណកមាល ងំបាតុកមម 

តយើង្សបានដងឹ្សរចួតហើយអំពវីធិាន ៣,៥ភាគរយ។ តោយសារកត្ថថ ចូលរមួពរីបជាជនជាចដំណកមួយដច៏បំាចក់ បុង្ស
ចតំណ្ណមកត្ថថ ចបំង្សបផុំតកណំតត់ជាគជយ័ ដតូចបោះ ោរគណន្មកមាល ងំ្សបាតុកមម តរលគឺចនំនួបាតុករ គជឺាអវីដដលអបកដកឹ
ន្មរំបជាជនមនិអាចមនិតអើតពើបាន។ តគរតូវរបច់នំនួបាតុករតោយសាម នឱយបានរតមឹរតូវបផុំតជានចិច ត្ថម
មតធោបាយណ្ណដដលអាចតធវើតៅបាន។ តរបើគណិតសាង្ក្រថ គណន្មសាម នត្ថមលំហឬតផធដតីនកដន លង្សតធវើបាតុកមមថាតតើ
អាចផធុករបជាជនបានប ុន្មម ន។ ឬមោ ង្សតទៀតតគអាចតបាោះពុមពកង្សតដឬផ្ទល កបតិមាននមិតិ ថរញ្ជដ ត្ថង្សឱយបាតុកមម តដ ើរ
ដចកឱយបាតុករទងំ្សឡាយ។ ចនំនួដដលដចកអរ់ន្មឱំយតគអាចរធង្សច់នំនួបាតុករបានតហើយ។ ចលន្មគួរតរបើសារែ លីៗ
អំពចីនំនួតជាគជយ័តនចលន្មថា «ពួកតយើង្សជារបជាជន ៣,៥ភាគរយ» តៅតពលតធវើយុទ នន្មោរនងិ្សផសពវផាយត្ថម
សារពតម៌ាន តដ ើមផីឱយរោឌ ភបិាលដងឹ្សថារបជាជនដតរតមឹចនំនួដត៏ចិតនោះប ុតណ្ណត ោះអាចយកឈបោះែ លនួបាននងិ្សោរ់
សាម រតរីបជាជនឱយដងឹ្សអំន្មចតនចនំនួអបកចូលរមួដដរ។ តគកម៏និរតូវតភលចផង្សដដរអំពភីាពចរំោុះតនរបជាជនដដលចូលរមួ
ទងំ្សអរ់ថាតតើ ពួកគ្នតម់កពរីរទប់រង្សគមណ្ណែលោះតដ ើមផីអំរវន្មវឱយអបកដដលតៅររទប់រង្សគមតផសង្សតទៀតចូល
រមួបដន ទម ពតិររគអឺបកដដលមានទនំ្មកទ់នំង្សរបបដកឹន្ម ំ ដចូជារកុមរគួសារភាប កប់ង្ក្ងាា បនងិ្សមង្ក្ន ថរីោឌ ោរ ដដលអាច
ោតប់ន ទយោរបង្ក្ងាា បតោយភាប កង់ារទងំ្សតន្មោះបាន។



ឍ. ការដបងដចកការងរហៅកនុងបាតុកមម 
 
មានោរងារជាតរចើនដដលអបកដកឹន្ម ំ អបកយុទ នសាង្ក្រថរតូវដបង្សដចករកមមភាពទងំ្សតន្មោះតៅត្ថមរកុមោរងារអបកបតចចក
តទរទងំ្សឡាយ តដ ើមផីពតន លឿនោរងារ រគប់រគង្ស នងិ្សតរៀបចទំនំកុបរំងុ្សតរវាកមមទងំ្សឡាយឱយបាតុករ។ ោរដបង្សដចក
ពលកមមរតូវដបង្សដចកតៅត្ថមជនំ្មញរបរ់បាតុករនមួីយៗ តដ ើមផីពតន លឿនតលផៀនកចិ ចោរ។  មានោរងារចបំាចច់នំនួបី
ដដលតយើង្សតលើកយកមកជរំបជូនតៅទតីនោះ៖

១. ភ្នាកង់ារអបរ់ ុំនិងពង្ងងឹវិនយ័ 
 

មុនតពលដដលអបកោល យជាអបកដកឹន្ម ំតជាគជយ័គគឺ្នម នអវីតរៅពកីសាង្សែ លនួឱយរកីចតំរ ើនតន្មោះតទ 
តពលអបកោល យជាអបកដកឹន្មវំញិ ជយ័ជនំោះរគប់យា ង្សបានមកពោីរបណថុ ោះបណ្ណថ លអបកដតទតទៀត។ 

— តជក តវ  លេ ៍  

ោរអប់រុបំាតុករទងំ្សមូល ជាោរពតិ ជាភារកចិចរបរ់តមដកឹន្មបំាតុកមម។ តមដកឹន្មមំនិដមនរគ្ននដ់តដកឹ
ប ុតណ្ណត ោះតទ គរឺតូវដណន្មផំង្សដដរ ពតិររគបឺតរង្សៀនពួកតគឱយដកឹែ លនួឯង្ស។ តមដកឹន្មរំតូវតរបើតរចកថដីថ លង្ស
ោរណ៍របរ់ែ លនួឱយមានរបតយាជនដ៍ល់បាតុកមម តរចកថអីវីដដលជរំញុឱយមានអំតពើហងិ្សា ដចូជាោររបមាថ 
ោររោិះគនប់តញ្ច ើចបតញ្ច ើរ ចអំក កតលើយ រតូវតចៀរវាង្ស។ ោរពនយល់អំពវីធិអីហងិ្សាតោយអបកដកឹន្មផំ្ទធ ល់ 
ត្ថងំ្សពតីដ ើមរហូតដល់ចប ់ តដ ើមផីឱយបាតុករតជឿជាកត់លើបាតុកមមនងិ្សអបកដកឹន្ម ំ ពុដំមនចបំាចដ់តតៅតពលតធវើ
បាតុកមមតទ ដតរំរប់អន្មគតរបជាជនទងំ្សមូលដតមថង្ស។ តៅកបុង្សករណីមានតពលតវលានងិ្សទធីាល រគប់រគ្នន ់
តន្មោះចារ់ណ្ណរ់ តគពបិាកបង្ក្ញ្ជជ បតមតរៀនអហងិ្សាតៅកបុង្សបាតុករដដលតចញចូលតររណី្ណរ់។ តហតុតនោះ 
តគគួរដបង្សដចកភាប កង់ារអប់រុតូំចៗ តៅត្ថមរកុមដដលមានចនំនួតូចលមមអាចរគប់រគង្សនងិ្សងាយបណថុ ោះបណ្ណថ
ល មនិដមនរតមឹដតតដ ើមផីោរយល់ដងឹ្សអំពបីាតុកមមអហងិ្សាឱយចារ់តន្មោះតទ ដតគតឺដ ើមផីវនិយ័បាតុកមមផង្សដដរ 
ពតិររដណន្មពំោីរររែ លនួតពលមានោរបង្ក្ងាា ប។ មោ ង្សតទៀត តគអាចបតង្សាើតកមមវធិ ី រិោខ សាលាតធវើឱយ
បានតរចើនដង្ស ដរវង្សរកជនំយួបណថុ ោះបណ្ណថ លពអីង្សគោរអន ថរជាតដិដលតធវើោរខាង្សរកមមភាពអហងិ្សា ដចូជា
វទិោសាទ នអាល់បតឺ អាញសាថ ញ មជឃមណឍ លអនវុតថរកមមភាពនងិ្សយុទ នសាង្ក្រថអហងិ្សា មជឈមណឍ លអន ថរ
ជាតអំិពទីនំ្មរ់តោយអហងិ្សា  ជាតដ ើម។ល។

២. ការតង្រៀមតេវាកមមេ ខាភបិាល 

ោរបង្ក្ងាា បបាតុកមមគជឺារពតឹ ថោិរណ៍ដដលគង្សដ់តនងឹ្សតកើតត ើង្ស។ តទោះបចួីនោលោរបង្ក្ងាា បតោយវធិមីនិរូវ
ហងិ្សា ដចូជាោរតរបើឡានទកឹឬឧរម័នបង្សាូរទកឹដភបកកត៏ោយ បាតុករអាចផ្ទល រ់បថូរវធិពីោីររបមូលផថុតំៅជាោរ
បដំបកគ្នប តគចតចញពោីរបង្ក្ងាា បហងិ្សាបានដចូធមមត្ថ។ ដតមនិថាអាជាញ ធរតរបើវធិណី្ណមកបង្ក្ងាា បបាតុកមមតទ

http://www.nonviolent-conflict.org/
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ោរប ោះទង្សគចិតចិតួចតៅដតអាចតកើតមានតោយតចៀរមនិរចួ។ តយាលត្ថមោររពំងឹ្សទកុតនោះ អបកដកឹន្មបំាតុកមម
រតូវតរតៀមតរៀបចទំនំកុបរំងុ្សរល់តរគឿង្សបរោិខ រតពទយដចូជា តពទយថាប រំង្សាូវ ឧបករណ៍។ល។ នងិ្សរគូតពទយតដ ើមផី
តរតៀមបតំរ ើតរវាកមមរុខាភបិាលឱយបាតុករជាតររច។ កបុង្សន្មមជាតមដកឹន្ម ំ តគមនិរតូវបតណ្ណថ យឱយបាតុ
កររង្សតរគ្នោះងាយៗត ើយ តររោះោររង្សតរគ្នោះរបរ់បាតុករមាប កអ់ាចប ោះរល់ដល់អារមមបាតុករទងំ្សឡាយ
តផសង្សតទៀត ជវីតិបាតុកមមអាររ័យតលើបាតុករ។ អវីដដលតគមនិគួរតភលចផង្សដដរតន្មោះគថឺា តពលបង្ក្ងាា បបាតុករ
ឱយមានរបួរតហើយ រោឌ ភបិាលអាចនងឹ្សរតិតផិតតរវាកមមរុែភាពពរីកុមបាតុករ។ តទោះគ្នម នោររតិតផិតពី
អាជាញ ធរកត៏ោយ កអ៏បករគប់រគង្សមន ធរីតពទយមួយចនំនួអាចនងឹ្សមនិចង្សឱ់យសាទ ប័នែ លនួរករ់នន់ងឹ្សតរឿង្ស
នតយាបាយដដរ បផុំតតន្មោះគមឺន ធរីតពទយតន្មោះតទរតៅរករោឌ ភបិាល។ តបើចួបរបទោះករណីតនោះ បាតុកររតូវដតអត់
ធមតរ់នសំកមាល ងំ្ស មនិរតូវតរបើហងិ្សាបផំ្ទល ញរមផតថសិាធារណៈឬឯកជន ន្មឱំយដតតគមានតលរតចទរបោន់
ត ើយ។ តគអាចតរបើវធិអីហងិ្សា ដចូជា ពលិោរមនិទញិឬជួលតរវាកមម តរលគបឺតិផ្ទល កឬបាញ់ថាប រំរតររ
ជាអកសរថា មន ធរីតពទយបតំរ ើគណបកសោនអំ់ន្មច អំរវឱយរបជាជនឈប់មកពនិតិយពោបាលតៅតពទយតន្មោះ
តទៀត។ មនិយូរប ុន្មម ន មន ធរីតពទយតន្មោះនងឹ្សដលួតោយឯកឯង្ស បាតុករមនិចបំាចច់ណំ្ណយកមាល ងំ្សវាយបផំ្ទល ញ
ឱយហតឥ់តរបតយាជនត៍ន្មោះត ើយ។ តហតុតនោះ តបើតយើង្សទយទកុដងឹ្សជាមុនដតូចបោះតហើយ តមដកឹន្មចំលន្មគួរ
ដរវង្សរកទនំកុបរំងុ្សតរវាកមមតពទយទងំ្សតន្មោះតៅតពលតរវាកមមទងំ្សតន្មោះតៅអាចរកបាន តរលគ ឺ បតង្សាើតរកុម
តពទយឯករជយពរីោឌ ភបិាល (នងិ្សរកាោររមាង ត)់ តរតៀមបរោិខ រចរំតង្ក្ងាគ ោះជាតររច តពលអារនបអន នរក។

៣. ភ្នាកង់ារយកការណ ៍

រោឌ ភបិាលបានបង្សាប់អបកយកោរណ៍រគប់កដន លង្សតដ ើមផីឈលបតមើលបាតុកមមរបរ់របជាជន។ យុទ នន្មោរកអ៏ាច
តរបើវធិតីនោះដចូគ្នប  យកលផិចទល់លផិចដដរ។ តយើង្សគួរបង្សាប់ភាប កង់ារយកោរណ៍ពខីាង្សរោឌ ភបិាលតៅទកីដន លង្ស
បតញ្ចញកង្សកមាល ងំ្សរន ថរុិែទងំ្សប ុន្មម ន តដ ើមផីតពលមានោរបញ្ជជ ឱយមានអន ថរគមនឬ៍ោរបង្ក្ងាា ប អបកដកឹន្ម ំ
បាតុកមមអាចដងឹ្សជាមុននងឹ្សអាចជតំលៀរបាតុករពកីដន លង្សដដលជាមុែរញ្ជដ បង្ក្ងាា បរបរ់កមាល ងំ្សប ូលីរបាន
ទនត់ពល រពមទងំ្សផ្ទល រ់បថូរទតី្ថងំ្សឬបដំបកគ្នប ឱយបានមុនោរបរងាា បរហូត។ តទោះបបីាតុករអហងិ្សាមាន
ចនំនួកុោះករលំបាកចល័តនងិ្សផ្ទល រ់ទតីោយចណំ្ណយតពលយូរកត៏ធវើឱយកង្សកមាល ងំ្សរន ថរុិែទងំ្សតន្មោះមនិងាយ
បង្ក្ងាា បដដរ តៅតពលបាតុករតរចើនរសំាយគ្នប តៅរគប់ទរិទ។ី យា ង្សណ្ណមញិ តគតៅដតអាចវាយបក
រកមមភាពបង្ក្ងាា បរបរ់អាជាញ ធរតោយលួចថតរកមមភាព រយោរណ៍ោរតថាា លតទររោឌ ភបិាលពោីរ
មនិអន ថរគមន ៍ បតណ្ណថ យឱយរកុមជនអន្មមកិឬកង្សរបោប់អាវុធតរបើរបារ់ហងិ្សាតលើបាតុករគ្នម នតទរតពរ
តោយតលមើរចាប់ដដរ។

  



ណ. ការទាញយករបហោជន៍ពីការបរងា ប 

របជាជនមនិគួរភយ័ខាល ចពោីរបង្ក្ងាា បតន្មោះតទ ផធុយតៅវញិ រោឌ ភបិាលតន្មោះតទដដលរតូវរពួយបារមភពឥីទ នពិលអារកក់
តនោរបង្ក្ងាា បរបរ់ែ លនួតៅតលើទរសនៈរបរ់របជាជនទតួៅនងិ្សតករតតិឈាម ោះរបរ់ែ លនួតៅតលើឆ្កអន ថរជាត។ិ បាតុករ
រតូវបារមភពោីរមនិបង្ក្ងាា បរបរ់អាជាញ ធរតៅវញិតទ ពតីររោះដតមនិអាចទយដងឹ្សថា ពួកតគនងឹ្សតធវើអវីតទៀតតរៅពោីរ
វាយបង្ក្ងាា បបាតុករ។ តយើង្សបានតលើកត ើង្សរចួតហើយអំពោីររិការបរ់តលាកររី តេណូតវថ គថឺា ោរបង្ក្ងាា បតោយ
ហងិ្សាបតង្សាើនអរត្ថតជាគជយ័របរ់យុទន ន្មោរអហងិ្សា ២២ភាគរយ។ ោរបង្ក្ងាា បោនដ់តតធវើឱយរបជាជនតង្សើបត ើង្សជា
ជាង្សរោបចុោះ ពរង្សងឹ្សរមតទភាពចលន្មជាជាង្សបញ្ឈប់ចលន្ម តលើកតតមាើង្សរបជារបយិភាពរបរ់ចលន្មជាជាង្សតលើក
កពំរ់ភាពររបចាប់របរ់រោឌ ភបិាល។ នយិាយតនោះពុដំមនមាននយ័ថា តយើង្សរតូវយកជវីតិតៅរបថុយដរូយកផល
របតយាជនត៍នោរបង្ក្ងាា បតន្មោះតទ ប ុដន ថគតឺយើង្សបបួលភាប កង់ារបង្ក្ងាា បឱយមកតលង្សដលផង្សតដញចប់ជាមួយ។ តៅតពល
អបកបង្ក្ងាា បរតូវបានចលន្មទន ធមឹរង្សច់ ំទទលួសាវ គមយា ង្សពតិររដតូចបោះ បាតុករអាចតរតៀមបានទងំ្សផលូវចតិ ថ វធិ ីតហើយ
នងិ្សកមាល ងំ្សរតត់គច។ របឈមមុែនងឹ្សោរបង្ក្ងាា បតោយហងិ្សាផង្សនងិ្សរតូវរកាវនិយ័អហងិ្សាផង្ស បាតុករហកដ់ចូជាគ្នម ន
អវីរតូវតធវើតរៅពរីតយ់ករចួែ លនួតន្មោះតទ។ ត្ថមពតិ តគតៅមានដលផង្សជាតរចើនតទៀតតរៅពដីលផង្សតដញចប់តនោះ។ តៅខាង្ស
តលើ តលាក ផូផូវចិ បានតលើកត ើង្សរចួតហើយអំពឥីទ នពិលតនោរតលង្សតរើចនងឹ្សភាប កង់ារបង្ក្ងាា បរបរ់រោឌ ភបិាល។ 
តយើង្សអាចអនវុតថវធិតីនោះតៅតពលចួបរបទោះនងឹ្សោរបង្ក្ងាា បបាន តររោះ «តៅតពលដដលរបជាជនមនិខាល ចោរបង្ក្ងាា ប 
ភាប កង់ារបង្ក្ងាា បនងឹ្សខាល ចរបជាជនវញិ។» តយើង្សទងំ្សអរ់គ្នប តៅចង្សចរំមថរីពមានដគ៏តំរោះគតំរ ើយរបរ់ជនផ្ទថ ចោ់រថា «
បតិទវ រវាយដេា»។ រមថតីនោះបានផថល់ជាគរំដូលផង្សកសំាន ថមួយយា ង្សគួរឱយរបាយតលង្សមួយ៖ រកមមជនតរៀបចំ
តរគ្នង្សបាតុកមមរបឆ្ងំ្សមួយយា ង្សធ ំ តហើយរបោរតៅរោឌ ភបិាលឱយបញ្ជជ អាជាញ ធរមកបង្ក្ងាា ប នងិ្សរតូវរបាប់តពល
តមា ង្សទតី្ថងំ្សចារ់លារ់កុឱំយពួកគ្នតព់បិាករក ខាតតពលតវលាពួកគ្នត។់ តពលភាប កង់ារបង្ក្ងាា បមកដល់ រកមមជន
អាចចប់តផថើមរពដលង្សដេាមួយហវូង្សដដលរកមមជនបានតរតៀមទកុនងិ្សតុបដតង្សែ លនួដេាទងំ្សតន្មោះជាបាតុករ តៅត្ថម
រំតណើ ដែ៏ ពរ់ែ ពង្សរ់បកបតោយគតរិពទឹ នបិណឍិ ត «ចង្សវ់ាយដេា»។ តពលតន្មោះតហើយ រពតឹ ថោិរណ៍ដគួ៏រឱយអរ់រំតណើ ច
បផុំតមួយបានផធុោះត ើង្ស ដដលវាមនិរតមឹដតតធវើឱយអាជាញ ធរទងំ្សតន្មោះខាម រតគតន្មោះតទ របជាជនកត៏ភលចភយ័ខាល ចភាប កង់ារ
បង្ក្ងាា បនងិ្សជនផ្ទថ ចោ់រដដរ។ អវីដដលរកមមជនមនិរតូវតភលចតន្មោះ គថឺតទកុឱយបានចារ់ទងំ្សរពតឹ ថោិរណ៍នងិ្សមុែមាត់
អតថរញ្ជដ ណរបរ់អបកបង្ក្ងាា បតដ ើមផីតធវើឱយពួកតគលផីលាញទងំ្សតៅផធោះនងិ្សតៅតលើអ នីតធើរតនត។ លទ នផលតនោរ
តលង្សដលផង្សតនោះអាចតលើរពតីនោះតៅតទៀត គថឺាវាអាចតធវើឱយកង្សរការន ថរុិែទងំ្សតន្មោះ អាមា រ់មុែតចញតៅតរៅ
មនិតកើត តហើយករំ៏តរចចតិ ថោករ់កយរំុចាប់ឈប់រំរកដតមថង្ស។ តគមនិរតូវតធវើបាតុកមមតរបើវធិដីដដលៗតន្មោះតទ រូ
មផីដតតលង្សដលផង្សកសំាន ថកត៏ោយ តររោះវាមនិរតមឹដតមនិរូវមានរបរិទ នភាពតទ ដតវាគួរឱយធុញតទៀតផង្ស ដដល
របោរតនោះតធវើឱយបាតុករតនឿយណ្ណយដលង្សចង្សចូ់លរមួ។ តៅឱោរតលើកតរោយដដលរោឌ ភបិាលរពមានបង្ក្ងាា ប
រទង្សរ់ទយធតំទៀត របជាជនអាចទកុបាតុករចតំបុើង្សឬតុកាត្ថឱយបង្ក្ងាា បវញិមថង្ស កុឱំយពួកគ្នតថ់ប់អារមមដលង្សមកប
ង្ក្ងាា បតលើកតរោយតទៀត។ តបើបាតុកមមមានតវលាតរចើន តគគួរយកដលផង្សរបជារបយិមកតលង្សឱយបានតរចើន ដកអផសុក 
ប ុដន ថដលផង្សទងំ្សអរ់តន្មោះគួរមានអតទនយ័ទកទ់ង្សនងឹ្សបាតុកមមដដរ។ ឧ. តលង្សដលផង្សវាយកេមដដលកេមតន្មោះររតររ



  

123 

តឈាម ោះជនផ្ទថ ចោ់រតៅពតីលើ, ឬតរចៀង្សបទចតរមៀង្សដដលទនំកុតរចៀង្សតរើចចអំកឱយរបបដកឹន្ម។ំល។ តរៅពបីដំបកគ្នប
រតត់គចតពលមានោរបង្ក្ងាា ប, បតង្សាើតដលផង្សតលង្ស នងិ្សផសពវផាយជាសាធារណៈ តគតៅតពលវធិដីតទតទៀត តដ ើមផីតេលើយ
តបនងឹ្សោរបង្ក្ងាា បរបរ់អាជាញ ធរ។ រកមមជនអន ថរជាតដិណន្មពំរីកមមភាពមួយចនំនួតរតៀមទកុតពលមានោរបង្ក្ងាា ប
ដចូជា៖

១. ជួយបាតុករដដលងាយរង្សតរគ្នោះឱយរចួពោីរចបែ់ លនួជាមុនរិន ឱយបានោនដ់តឆ្បោ់នដ់តលេ។
២. អំន្មចកបុង្សចនំនួមនរុស  កុរំជួលរចបល់ តៅផថុគំ្នប  តបើកចហំោររតំលាភបរំនរបរ់អាជាញ ធរឱយរបជាជន

ត ើញនងិ្សកតរ់ត្ថរពតឹថោិរណ៍ដដលបានតកើតត ើង្សទងំ្សប ុន្មម នទកុ តដ ើមផីវាយបកោរតោរន្មតបាករបារ់របរ់រដ ឌ។
៣. របាប់ោរពតិ  បតញ្ចញរល់ោរពតិអំពោីរបរំន កុនំយិាយពតន លើរ។
៤. ផថល់ជនំយួ  តរតៀមតរវាកមមពោបាលផលូវចតិ ថ ផ លូវអារមម នងិ្សរតសិាម រតជូីនបាតុកររង្សតរគ្នោះ។

តមតរៀនផថល់តោយរកមមជនខាង្សតលើមនិដមនគ្នម នចណុំចថមតី ើយ។ ពួកតគោរ់តតឿនអំពោីរតរតៀមតរវាកមម
ពោបាលរបួរផលូវោយនងិ្សតពទយចតិ ថសាង្ក្រថជាតដ ើម ដដលតយើង្សភាគតរចើនគតិដតពរីបួរផលូវោយ តភលចគតិពរីបួរផលូវ
ចតិ ថរបរ់ជនរង្សតរគ្នោះ។ ោរផសពវផាយជាសាធារណៈនងិ្សនយិាយរកយពតិរំខានណ់្ណរ់ តដ ើមផីបងាា ញពភីាពតសាម ោះ
រតង្សត់ធវើឱយសាធារណជនតជឿជាកន់ងិ្សគ្នរំទ ពតីររោះរោឌ ភបិាលដតង្សតរបើរបពន័ នតោរន្មតបាករបារ់របជាជន រហូត
ដល់របជាជនដលង្សតជឿ ដលង្សសាថ ប់ ដតូចបោះតហើយ តដ ើមផីយកឈបោះរកយកុហក មានដតរកយពតិប ុតណ្ណត ោះ។ ទរសនវទិូ
ឥណ្ណឍ  រិទន ថ ៌ មានទរសនៈមួយមានតរចកថថីា «របរ់បមីនិអាចលាកប់ាងំ្សបានយូរអដង្សវង្ស៖ រពោះចង្ក្ន ធ, រពោះអាទតិយ 
នងិ្សរចចភាព។» អំពោីរផសពវផាយជាសាធារណៈ តគអាចតធវើឱយមានរបរិទ នភាពបដន ទមតទៀត តោយថតយកមុែ
បុគគលអបកបង្ក្ងាា បឱយចារ់ រចួតរុើបពលំីតៅឋានរបរ់ពួកតគ តដ ើមផីយករបូតន្មោះតៅបតិតៅកដន លង្សដដលមានតគ
សាគ ល់អតថរញ្ជដ ណភាប កង់ារទងំ្សតន្មោះ។ តធវើដបបតនោះ ពួកតគនងឹ្សលផីលាញោល យជារបធានបទតនោរពភិាការបរ់អបក
ជតិខាង្សពួកតគ មនិដងឹ្សយកមុែតៅទកុតៅឯណ្ណ តធវើឱយរមាជកិរគួសារមានអារមមមនិលេចតំរោះតគ ដដលទងំ្សអរ់
ជរំញុឱយពួកតគមនិអាចបន ថតៅតធវើោរតទៀតត ើយ។ តរឿង្សរំខានប់ផុំតកបុង្សោរយកឈបោះោរបង្ក្ងាា បតន្មោះគសឺាគ ល់អបកប
ង្ក្ងាា បឱយបានចារ់ តដ ើមផីអាចដរវង្សរកទកទ់ញមនរុសដដលមានទនំ្មកទ់នំង្សនងឹ្សអបកបង្ក្ងាា បទងំ្សតន្មោះឱយចូលរមួ 
បតិកុង្សត្ថកប់ង្ក្ងាា បតោយរមាមតដរបរ់មនរុសរបិទ នសាប លនងឹ្សភាប កង់ារបង្ក្ងាា បទងំ្សតន្មោះ។ ចុង្សតរោយ តគគួរពោយាម
ដកដរបទរសនៈយល់រចលំរបរ់របជាជនដដលគតិថាលទ នផលតនោរតធវើបាតុកមមគរឺតូវតគបង្ក្ងាា ប។ តមដកឹន្មចំលន្ម
រតូវរបាប់ពវីធិអីហងិ្សា ដចូជាវធិបីដំបកនងិ្សរបមូលគ្នប សាជាថម ី ពតិររគពឺនយល់កុឱំយយល់ែរុថា បាតុកមមតធវើតដ ើមផី
យកឈបោះកង្សកមាល ងំ្សរោឌ ភបិាល។ ផធុយតៅវញិ តគរតូវពនយល់បញ្ជជ កឱ់យចារ់លារ់ថា តគតៅមានវធិជីាតរចើនតគចពី
ោរបង្ក្ងាា ប កូដកមមតៅផធោះ ដដលអាជាញ ធរពបិាកបង្ក្ងាា បនងិ្សមានហនភិយ័ទប។ តគយកឈបោះកមាល ងំ្សហងិ្សាតោយតធវើឱយ
អបកតរបើហងិ្សាបញ្ឈប់ហងិ្សាតោយែ លនួឯង្ស មនិដមនបាតុករអហងិ្សាតៅវាយបង្សខនំរណ្ណមាប កត់ ើយ។ 

  



១៦ 

ការសាា បនមលូដ្ឋឋ ន្ប្គរោះសំរាបប់្បជាធបិដតយយរយៈដព្លរវង 

តររភីាពពុដំដលអបកជោិះជានត់គរបគលភឱយតោយរមរគចតិ ថតន្មោះតទ ដតរតូវបានទមទរតោយអបករតូវតគជោិះជាន។់
 មា រទនី លូតធើរ  ីង្ស

របជាធបិតតយយពុដំមនតកើតត ើង្សតោយឯកឯង្សតន្មោះតទ! តបើរបជាពលរដ ឌមនិទមទរ គ្នម នអបកនតយាបាយណ្ណផថល់
តររភីាព ោរចូលរមួនងិ្សរិទ នអំិន្មចកបុង្សោររំតរចចតិ ថឱយតន្មោះតទ។ តបើរកយ «របជាធបិតតយយ» មាននយ័ថាោនអំ់
ន្មចតោយរបជាជនដមន តន្មោះរបជាធបិតតយយមនិអាចរចួតទ តបើរបជាជនមនិតធវើតោយែ លនួឯង្ស។ ោរតរបើវធិអីហងិ្សា
ផ្ទល រ់បថូររបបដកឹន្ម ំ ដកដរបរង្សគមនងិ្សនតយាបាយរគ្ននដ់តជោះឥទ នពិលវជិ ជមាននងិ្សបង្សាលកខណៈងាយររួយដល់សាទ ប័
នទងំ្សឡាយឱយតដ ើរតៅរករបជាធបិតតយយប ុតណ្ណត ោះ ពុដំមនចលន្មរបជាជនបតង្សាើតបានរបបរបជាធបិតតយយមួយ
តោយរវ័យរបវតថ ិ បន្មធ ប់ពផី ថួលរលំំរបបផ្ទថ ចោ់រត ើយ។ តយើង្សបានបងាា ញពោីររិការបរ់តលាកររី តេណូតវថ 
រចួតហើយថា ែរុពកុីបកមមរបោប់អាវុធដដលន្មរំបតទរតៅរករបបផ្ទថ ចោ់រថមតីរោយតពលតជាគជយ័ វធិអីហងិ្សា
ដដលចលន្មរបជាជនតរបើរបារ់តដ ើមផីផ្ទល រ់បថូររបបដកឹន្មចំរ់ តធវើឱយរបបដកឹន្មថំមតីរោយមកតទៀត គតិគូរពតីរំវូោរ
របរ់របជាជននងិ្សមនិហ នតធវើអវីតផ ថរផ្ទថ រ តផិតខាល ចរបជាជនតធវើបាតុកមមរបឆ្ងំ្សនងឹ្សែ លនួដដរ។ តលាក ជនី សាប ដថលង្ស
អោះអាង្សថា «ឥទ នពិលតនោរតរ ូ តោយអហងិ្សាពុដំមនរតមឹដតបន ទយកមាល ងំ្សរបរ់ជនផ្ទថ ចោ់រនងិ្សទញពួកតគតចញពអំី
ន្មចតន្មោះតទ ដតកប៏តង្សាើនអំន្មចរបជាជនដដលរតូវតគជោិះជានផ់ង្សដដរ។» តលើរពតីនោះ រូមផីដតកង្សរន ថរុិែកត៏គដលង្ស
អនញុ្ជដ តឱយោនអ់ាវុធតពលរបឈមនងឹ្សបាតុកមមអហងិ្សារបរ់របជាជនដដរ។ ប ុដន ថ លទ នផលតនចលន្មរបជាជនទងំ្ស
តនោះ មនិដមនតធវើឱយរបតទរតន្មោះោល យជារដ ឌរន ថវិធិនីយិមតន្មោះតទ គថឺារដ ឌតៅដតមានអំន្មចររបចាប់តរបើហងិ្សារកា
រណ្ណថ ប់ធាប បន់ងិ្សោររររន ថរុិែជាត ិ តហើយរោឌ ភបិាលថម ី ក បុង្សករណីែរុរបរកតណី្ណមួយ អាចនងឹ្សយកហងិ្សាតោោះ
រសាយបញ្ជា បាតុកមមរបរ់របជាជនដដដលៗ។ ដតូចបោះតហើយ តពលដដលចលន្មរបជាជនអាចផ្ទល រ់បថូរសាវ មភីកថរិបរ់
កង្សកមាល ងំ្សរការន ថរុិែនងិ្សដតណថើ មបានសាទ ប័នរំខាន់ៗ ន្មន្មពរីបបផ្ទថ ចោ់រ តន្មោះតគអាចរបាកដបានភាគតរចើនអំពី
ោរដលួរលំតនរបបផ្ទថ ចោ់រតហើយ។ តមើលត ើញដតូចបោះ ចលន្មរតូវបតង្សាើតសាទ ប័នអំន្មចតរមើបតណ្ណថ ោះអារន ថ ឯករជយ
ពគីណបកសនតយាបាយ មានតរៀបចរំបពន័ នដបបរបជាធបិតតយយ ជាបតណថើ រៗ ឱយបានរគប់សាទ ប័នដដលរបបផ្ទថ ចោ់រ
តបាោះបង្សត់ចល ពតិររគសឺាទ ប័នតយាធាដដលនងឹ្សោល យជាឧបករណ៍របរ់រមាជកិតរររល់ពរីបបចរ់ដដល
ទនំង្សជាអាចមានគនំតិប ុនប ង្សតធវើរដ ឌរបហរ ឬបកសនតយាបាយថមណី្ណមួយដដលចង្សរ់បមូលផថុអំំន្មចតធវើជនផ្ទថ ចោ់រថម។ី 
គួរកុរំចលំថា ចលន្មរបជាជនតធវើត ើង្សតដ ើមផីបន ថបុបកសនតយាបាយថមណី្ណមួយ ឬចលន្មរបជាជនជាឧបករណ៍របរ់
បកសណ្ណមួយឱយតសាោះ។ រូមរពំងឹ្សត ើង្សវញិ តមដកឹន្មចំលន្មរបជាជនោចខ់ាតមនិរតូវអនញុ្ជដ តឱយមានអបក
នតយាបាយណ្ណមួយមានឥទ នពិលតលើចលន្មឱយតសាោះ តររោះពួកតគកអ៏ាចជាអន្មគតជនផ្ទថ ចោ់រថមតីន្មោះដដរ។ បន្មធ ប់
ពរីបបផ្ទថ ចោ់រដលួរលំ ោរតបាោះតឆ្ប តថមរីតូវដតតធវើត ើង្ស តោយរុចរតិ យុតថធិម៌ តរមើភាព តរបើរបពន័ នចរំោុះ (ឯកតថន្មម
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បូកនងឹ្សរមាមារត) អបកមូលោឌ នរតូវតបាោះតឆ្ប តត្ថងំ្សពថីាប កតូ់ចរហូតដល់ថាប កធ់ ំគថឺារូមផីដតន្មយកសាលាឬសាកល
វទិោធោិរមាប កក់រ៏តូវតបាោះតឆ្ប តតោយផ្ទធ ល់ពរីមាជកិដដរ ពុដំមនបន ថដកេលបកសចតត់្ថងំ្សត្ថមដបបបទរបបផ្ទថ ចោ់រ
តទៀតតន្មោះតទ។ បន្មធ ប់ពរីបបផ្ទថ ចោ់រដលួរលំ ដតំណើ ររបជាធបិតតយយនយីកមម មានឧបរគគពរី គ ឺ
១. រដ ឌរបហរ ន ិ២. ោរែ វោះយន ថោរទប់សាា តរ់បបផ្ទថ ចោ់រថម ីឬភាពទនត់ែាយខាង្សោរអនវុតថចាប់។ 

 
១. ការបងឃំងរដឋរបហារ 

តរោយតពលចលន្មតជាគជយ័ របជាជនអាចរបាយតភលចែ លនួ គតិថាគ្នម នតមដកឹន្មផំ្ទថ ចោ់រតទៀតតទ គ្នម នរបបផ្ទថ ច់
ោរតទៀតតទ គ្នម នអបកមានអំន្មចណ្ណមួយហ នយកកង្សទប់ ប ូលីរ កង្សរន ថរុិែ វាយរបហរ របជាជនតទៀតតទ។ ផថួ
លរលំំរបបផ្ទថ ចោ់រមួយពុដំមនមាននយ័ថា គ្នម នរបបផ្ទថ ចោ់រតតៅមុែតទៀតត ើយ គថឺាអបកនតយាបាយណ្ណកអ៏ាច
ោល យជាជនផ្ទថ ចោ់រដដរ ឱយដតរបជាជនបដណថ តបតណ្ណថ យឱយពួកតគតធវើអវីត្ថមដតអំតពើចតិ ថ។ ោរតធវររបដហរតនោះ
អាចបផំ្ទល ញរមទិ នផលតញើរឈាមរបរ់របជាជនទងំ្សមូលដដលរបងឹ្សដរបង្សទរំផំ ថួលរបបផ្ទថ ចោ់រចកឫ់រដោុះដរល
បានរំតរច។ រូមោរ់សាម រតបីន ថចិ តលាក ជនី សាប បានរពមានថា «ោរដលួរលំតនរបបដដលជោិះជានរ់បជាជនមួយ 
រំរប់បុគគលនងិ្សរកុមមានអំន្មចមួយចនំនួ វារគ្ននដ់តជាឱោររបរ់ពួកតគកបុង្សោរត ើង្សតៅតធវើជាមាច រ់ថមបី ុតណ្ណត ោះ។» 
របបដកឹន្មថំមណី្ណមួយដដលត ើង្សោនអំ់ន្មចតោយកមាល ងំ្សតយាធាពុដំមនរលូត គតិពរីបជាជនែរុពរីបបមុន ឬមានោរ
អតធ់មតន់ងឹ្សអបករបឆ្ងំ្សតន្មោះតទ ពួកតគនងឹ្សរតិដតសាហវយង្ស ់បង្ស ចរតិរតិដតផ្ទថ ចោ់រ រតិតផិតតររភីាពនងិ្សរតបៀបររ់
តៅរបរ់របជាជនរគប់យា ង្ស  តររោះពួកតគមានតមតរៀនពរីបបមុននងិ្សរពួយខាល ចនរណ្ណមាប កេ់កដ់តណថើ មអំន្មចដដល
តទើបដតវាយបានរបរ់ពួកតគ។ តទោះបោីនដ់តតរបើរបារ់ហងិ្សា រដ ឌោនដ់តទនត់ែាយកត៏ោយ រំរប់មនរុសដដលបាន
អំន្មចតោយហងិ្សា ពួកតគមនិងាយនងឹ្សមានតថងតជឿថា ហងិ្សាគ្នម នរបរិទ នភាពតន្មោះតទ ពួកតគនងឹ្សតៅដតតរបើហងិ្សាតោោះ
រសាយបញ្ជា រហូត ជាពតិររតពលដដលពួកតគទល់រចក។ នយិាយតនោះពុដំមនមាននយ័ថា រដ ឌរបហរអាចតកើតត ើង្ស
ដតកបុង្សបរបិទរបបចរ់ជតិដលួរលំតន្មោះតទ គថឺា រដ ឌរបហរអាចតកើតត ើង្សទងំ្សកបុង្សកលុំង្សតពលយុទ នន្មោររបជាជន
កពុំង្សរបរពតឹ ថតៅ ទងំ្សតរោយតពលរកុមមានអំន្មចតយាធាណ្ណមួយចញ់តឆ្ប តនងិ្សតរោយតពលរបបផ្ទថ ចោ់រដបកដែ ញក
ដលួរលំ។ល។ ពតិររ រកុមអបកតធវើរដ ឌរបហរអាចនងឹ្សរបោរោតលែ លនួឯង្សថា ទតង្សវើរដ ឌរបហររបរ់ពួកតគររប
ចាប់ តធវើត្ថមេន ធៈរបជាជន តគជាតណំ្ណង្សចលន្មរបជាជន ពួកតគជាអបកដកឹន្មតំធវើឱយរបបចរ់ដលួ ដតត្ថមពតិគឺ
ពួកតគចរីុំរសាប់ពកីមាល ងំ្សពលកមមរបរ់របជាជនប ុតណ្ណត ោះ។ តបើមានរដ ឌរបហរតកើតត ើង្សតៅកបុង្សដណំ្ណកោ់លណ្ណ
មួយតនចលន្ម តលាក ជនី សាប បានផថល់ដបូំន្មម នពរីកបុង្សោរោរររទប់ទល់របឆ្ងំ្សនងឹ្សរដ ឌរបហរ៖ ១. បដតិរធភាព
ររបចាប់របរ់រដ ឌរបហរ នងិ្ស ២. រងឹ្សទទងឹ្សមនិរហោរនងឹ្សរបបថមដីដលតកើតពរីដ ឌរបហរតន្មោះ។

តបើកមាល ងំ្សតយាធាពតិជាមានអានភុាពនងិ្សរបកបតោយអំន្មចដមន តហតុអវីពួកបោះតបារតធវើរដ ឌរបហរទងំ្សតន្មោះ
តៅដតពោយាមរបោរភាពររបចាប់ ចង្សប់ានោរទទលួសាគ ល់ពរីបជាជនតធវើអវីតទៀត? តររោះភាពររបចាប់គជឺា
ោរគ្នរំទ ោរគ្នរំទយល់រពមរបរ់របជាជន តទើបជាអំន្មចពតិរបាកដដដលរបបដកឹន្មណំ្ណករ៏តូវោរជាចបំាចដ់ដរ។
ោរទទលួសាគ ល់ពអីបកដកឹន្មចំលន្មរបជាជន នងិ្សរបជាជនរីុវលិទងំ្សឡាយអាចតធវើឱយពួកតគោនអំ់ន្មចបានតោយ



រុែររួល តរបៀបដចូបានេលង្សោតោ់រតបាោះតឆ្ប តរតមឹរតូវដតូចប ោះដដរ។ របបដកឹន្មថំមដីដលជារមទិ នផលតនរដ ឌរបហរក៏
ដចូរបបចរ់ដដរ រតូវោរររររថមភគ្នរំទទងំ្សឡាយពរីបជាជនទងំ្សមូល មានដចូជាអបករដ ឌបាលោរយិាធបិតតយយ 
ប ូលីរ កង្សរន ថរុិែ អបកជនំ្មញ ទរីបកឹា តុលាោរ នងិ្សរបជាជនទងំ្សមូលដដលតរបើរបារ់តរវាកមមរដ ឌ។ល។ ដដល
អបកទងំ្សអរ់តនោះតហើយជាអបកតធវើឱយសាទ ប័នរដ ឌទងំ្សឡាយតដ ើរ។ លុោះរត្ថដតមានអបកតធវើត្ថមបញ្ជជ  តទើបមានអបកតចញ
បញ្ជជ  តបើរបជាជនមនិទទលួសាគ ល់ថា ពួកតគមានរិទ ននិតយាបាយររបចាប់រគប់រគង្ស រតួតរត្ថ ោកត់គ្នល
នតយាបាយដកឹន្មរំដ ឌតទ ពួកតគនងឹ្សចួបតរគ្នោះទរុ ភកឹសខាង្សដផបកនតយាបាយពុខំានត ើយ។ តលាក អាល់បតឺ អាញសាថ ញ 
បានោរ់តតឿនថា «ពភិពតលាកឋតិកបុង្សតរគ្នោះថាប កខ់ាល ងំ្សមកពមីនរុសដដលអតរ់ទនំងិ្សជរំញុអំតពើអារកកជ់ាង្សមនរុស
ពតិរបាកដដដលរបរពតឹ ថវា។» តបើរបជាជនមនិបតញ្ចញរបតកិមមណ្ណមួយ តធវើដចូគ្នម នអវីតក ើតត ើង្សតពលមានរដ ឌរបហរ 
ពុដំមនមាននយ័ថា ពួកតគមនិតធវើអវីតសាោះតន្មោះតទ ប ុដន ថគមឺាននយ័ថា ពួកតគរហោរចូលរមួនងឹ្សរបបថមដីដលបានមកពី
រដ ឌរបហរតន្មោះ។ រកយ «មនិតធវើអវីតសាោះ» របរ់របជាជន មនិមាននយ័ដចូទតង្សវើរបរ់ពួកតគត ើយ គថឺា ពួកតគតៅដត
ចូលតធវើោរ បង្សព់ន ន បតំរ ើនងិ្សតរបើតរវាកមមរដ ឌទងំ្សឡាយ តធវើឱយរបពន័ នរដ ឌទងំ្សមូលតដ ើរ ចារ់ណ្ណរ់គជឺាោររហោរ
នងឹ្សរបបដកឹន្មតំោយរបដកកមនិបាន។ តបើពួកតគមនិតធវើោរតហើយតដកតៅផធោះតន្មោះគរឺមនងឹ្សរកយ «មនិតធវើអវីតសាោះ»
ដមន។ ផធុយតៅវញិ ពួកតគចូលរមួបតំពញដតំណើ រោរន្មន្មឱយរដ ឌ តហើយតរបើរកយថា «មនិតធវើអវីតសាោះ» គបឺងាា ញពី
ោរមនិយល់ពបីញ្ដត ិ«កូដកមម» ឬ «វធិអីហងិ្សា» ដតមថង្ស។ របជាជនតធវើបាតុកមមអហងិ្សា ទងំ្សមនិដងឹ្សថា ែ លនួឯង្សកពុំង្ស
តរបើវធិអីហងិ្សា នងិ្សមនិតធវើបាតុកមមអហងិ្សា ទងំ្សែ លនួកពុំង្សតរបើវធិអីហងិ្សា។ ដល់តពលបរជយ័ ពួកតគនយិាយថា
បាតុកមមអហងិ្សាគ្នម នរបរិទ នភាព ប ុដន ថតពលតជាគជយ័វញិថា ពួកតគដបរថាមនិដមនមកពបីាតុកមមអហងិ្សាតទ ដតូចបោះ
តហើយ តទើបអបករិការតូវរបុង្សរបយតបនងឹ្សោរតរបើរបារ់ភាសារបរ់របជាជន។ របបដដលតកើតតចញពរីដ ឌរបហរ
តយាធាគជឺារបបផ្ទថ ចោ់រយា ង្សរបាកដ តររោះពួកតគបានអំន្មចតោយហងិ្សាជាជាង្សរន លកឹតឆ្ប ត តហើយរបបដបបតនោះ
គ្នម នតថងដកឹត្ថមរតបៀបរបជាធបិតតយយោចខ់ាត។ តលាកររី អ ុង្ស សាន រ ូជ ីបានអោះអាង្សដតូចបោះ «ដតំណើ រោរត្ថមលទ និ
របជាធបិតតយយតបើកឱយមានបដំរបរំលួនតយាបាយនងិ្សរង្សគមតោយគ្នម នអំតពើហងិ្សា។» តហតុតនោះ អបកតរបើហងិ្សាតដ ើមផី
បានអំន្មចគជឺាអបកបរំនតគ្នលោរណ៍របជាធបិតតយយដតមថង្ស។ របជាជនរតូវដតរបមូលផថុគំ្នប របឆ្ងំ្សជាបន្មធ ន ់
បដតិរធភាពររបចាប់របរ់របបថមដីដលបានមកពរីដ ឌរបហរតន្មោះ នងិ្សតរបើវធិមីនិរហោររងឹ្សទទងឹ្សមនិចូលបតំរ ើោរ
ងាររដ ឌទងំ្សឡាយតធវើឱយពួកតគគ្នម នររររថមភគ្នរំទរទរទង្ស ់ មនិអាចដកឹន្មរំដ ឌបាន។ ដចូោររពំងឹ្សទកុតៅកបុង្សរបបមុន
ដដរ ពួកបោះតបារទងំ្សតន្មោះនងឹ្សតរបើវធិហីងិ្សាបង្សខរំបជាជនឱយរហោរដចូគ្នប  របជាជនករ៏តូវតរបើវធិអីហងិ្សាដដលធាល ប់
តរបើផ ថួលរបបមុនមថង្សតហើយតន្មោះ តដ ើមផីផថួលគូរបកួតថមតីនោះតៅទកឹទមួីយដតមថង្សដដរ។ ដចូតយើង្សតលើកត ើង្សពរីទរឹថីរបរ់
តលាក រ  បូតឺ ផ្ទតត់នម រចួតហើយ បាតុកមមអហងិ្សាជាទរំង្សមួ់យតនមូលធនរង្សគម (បណ្ណថ ញអន ថរកមម) ដដលតរបើោនដ់ត
តរចើន ករំតិរបជាធបិតតយយោនដ់តតកើនត ើង្ស ផធុយពអំីតពើហងិ្សាដដលតរបើោនដ់តតរចើន របជាធបិតតយយោនដ់តររុត
ថមថយ។ តោយហងិ្សាមនិរតមឹដតរតង្ក្ងាគ ោះរបជាធបិតតយយពុបំានតទ ដថមទងំ្សមានផលអារកកច់តំរោះោរអនវុតថលទ និ
របជាធបិតតយយតទៀត ដតូចបោះ វាពតិជាគួរឱយរង្សស័យណ្ណរ់អំពរិីទ នរិរបចាប់របរ់រដ ឌក បុង្សោរតរបើតយាធារការ
ណ្ណថ ប់ធាប បន់ងិ្សោររររន ថរុិែជាតថិាតតើតហតុអវីរបជាជនរតូវផថល់រិទ នតិនោះឱយរដ ឌ។ តបើគ្នម នតយាធា កគ៏្នម នរង្ក្ងាគ ម 
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គ្នម នោរឈាល នរនពបីរតទរតលើរបតទរទនត់ែាយ នងិ្សរបបផ្ទថ ចោ់រដដរ ដដលរបរ់ទងំ្សបតីនោះតហើយបផំ្ទល ញមនរុស
ជាតអិរ់ជាតរចើនរតវតសរ របជាជនជាអបករង្សតរគ្នោះ អបកមានអំន្មចជាអបកទទលួផល។ តលាក ជនី សាប តរកើនរឭំក
ថា «របតទរដដលតទើបដតរតំោោះែ លនួរចួអាចចួបរបទោះនវូោរគរំមកដំហង្សពបីរតទរ ដដលរបតទរតន្មោះរតូវោររមតទ
ភាពោរររជាត។ិ បរតទរនងឹ្សមានបណំង្សគរំមកដំហង្សរបតទរតន្មោះ តដ ើមផីរតួតរត្ថតរដ ឌកចិ ច នតយាបាយ តយាធា
របរ់របតទរតន្មោះ។ តោយរបគលភរមតទភាពតវា តោយផ្ទធ ល់តៅឱយរបជាពលរដ ឌរបតទរដដលតទើបបានតររ ី
ភាពថមីៗ គួរតចៀរវាង្សពតីរំវូោរសាទ បន្មរមតទភាពតយាធារងឹ្សមា ំ ដដលតរំវូោរតយាធាតនោះឯង្សគរំមកដំហង្សដល់របជាធិ
បតតយយ កបុង្សរបតទរជាជាង្សោរររោរឈាល នរនរបរ់បរតទរ នងិ្សរតូវោរចណំ្ណយធនធានតរដ ឌកចិ ចយា ង្សតរចើន
រតមផើម ដដលតគអាចយកតៅតរបើក បុង្សតគ្នលបណំង្សតផសង្សតទៀត។» កបុង្សករណីរបតទរតទើបដតបានផថួលរលំំរបបផ្ទថ ច់
ោរបានរំតរច តលាក ជនី សាប ហមមនិឱយពរង្សងឹ្សវរ័ិយតយាធាតទ តររោះវាអាចោល យជាឧបករណ៍របរ់អបក
នតយាបាយកបុង្សររុកណ្ណមួយយកតលររនថរុិែជាត ិ រចួតរបើកមាល ងំ្សតយាធាមកកសាង្សែ លនួតធវើជាជនផ្ទថ ចោ់រថម។ី តបើ
កលុំង្សតពលរបតទរតធវើរបជាធបិតតយយនយីកមម មានរង្ក្ងាគ មជាមួយនងឹ្សបរតទរមនិថាបរតទរឈាល នរនឬរបតទរ
តន្មោះឈាល នរនតគវញិតន្មោះតទ រោឌ ភបិាលអាចយកតលរតនោះកសាង្សអំន្មចតយាធាផ្ទធ ល់ែ លនួតធវើជនផ្ទថ ចថ់ ម ី តរោមរបូ
ភាពោរររជាតឬិរង្សរឹកនងឹ្សបរតទរកអ៏ាចថាបាន។ តដ ើមផីពរង្សងឹ្សវរ័ិយកង្សទប ់ អបកដកឹន្មរំតូវោរជនំយួតយាធា
បរតទរដដលជនំយួតនោះមានផលអារកកត់លើរបជាធបិតតយយនងិ្សជាជនំយួមានរំណង្ស (រង្សជាលុយឬរង្សជា
លកខែណឍ តោោះដរូអវីមួយតរៅពលុីយ) បរតទរនងឹ្សជោះឥទ នពិលអារកកត់លើរោឌ ភបិាល។ កបុង្សករណីមានបាតុកមមណ្ណ
មួយ តយាធាតន្មោះនងឹ្សោល យជាអាវុធមកបាញ់របជាពលរដ ឌឯង្សជាជាង្សររតូវបរតទរ។ តបើមានបរតទរឈាល នរនដមន 
តគតៅដតអាចតរបើវធិអីហងិ្សាដដដលតន្មោះតៅទប់ទល់នងឹ្សររតូវបរតទរដដរ។ តហតុតនោះតហើយ តលាក ជនី សាប 
(១៩៩០) បានផថល់តយាបល់បតង្សាើតតគ្នលនតយាបាយោរររជាតតិោយដផេកតលើរបជាជនរីុវលិ តរលគ ឺយករបជា
ជនតធវើជាដែលោរររជាជាង្សយកតយាធាតៅវាយទប់ទល់។ រូមកុតំភលចថា គន ន ី តរបើវធិអីហងិ្សាមនិរហោរបតណឋ ញ
អតង្សលរដតណថើ មបានឯករជយឱយតសាោះ ឯទមី័រខាង្សតកើតកដ៏ចូគ្នប  បានឯករជយពឥីណឍូ តនរីុត្ថមរយៈចលន្មរបជាជន 
តៅឆ្ប ២ំ០០២។ របជាជនអហងិ្សាមនិរតមឹដតមនិអាចយកមកតរបើក បុង្សតគ្នលបណំង្សទចុចរតិឈាល នរនរបតទរណ្ណមួយ
តន្មោះតទ តគអាចតរបើតដ ើមផីោររររបតទរជាតផិង្សដដរ។

២. ការអនុវតតចាប់រដឋធមមនុញា 

«របបផ្ទថ ចោ់រមួយអាចដរបតៅជារបបផ្ទថ ចោ់រមួយថមតីទៀត។» តលាក អាររីថូ ត ល បានរពមានដតូចបោះ ត្ថងំ្សពជីាង្ស ២០០០ 
ឆ្ប មុំនឯតណ្ណោះ។ វធិទីប់សាា តដ់ដលមានរបរិទ នភាពមួយគោឺរត្ថកដ់តង្ស ចាប់រដ ឌធមមនញុ្ដ នងិ្សអនវុតថឱយបានខាជ ប់ែ ជប់ួ។ 
តគរតូវពនិតិយតមើលចាប់រដ ឌធមមនញុ្ដ ត ើង្សវញិនវូមារត្ថណ្ណគួរទកុ មារត្ថគួរដកដរប មារត្ថណ្ណគួរបដន ទម។ តគរតូវដក
តចញនវូមារត្ថណ្ណដដលមាន ដតអនវុតថមនិរចួ, មារត្ថណ្ណដដលមនិបតំរ ើរបជាជន បផំ្ទល ញរចន្មរមពន នរបជាធបិតតយយ 
ដចូជាតបាោះតឆ្ប តរំតរចពរីមាជកិរភា ៥០បូក១ ដកមកព ី២ភាគ៣ វញិ នងិ្សលុបបបំាតម់ារត្ថទងំ្សឡាយដដលជរំញុ
ឱយរោឌ ភបិាលមានអំន្មចរបមូលផថុ។ំ អវីដដលតគមនិរតូវតភលចតន្មោះគោឺរចូលរមួពរីបជាជនកបុង្សោរអនមុ័តចាប់មារត្ថ



ណ្ណមួយ មនិដមនបតណ្ណថ យឱយអបកនតយាបាយដកដរបចាប់មកបតំរ ើដតបកសែ លនួឯង្សតន្មោះតទ។ តបើបតណ្ណថ យឱយអបក
នតយាបាយដតង្សចាប់ត្ថមចតិថ ចាប់តន្មោះនងឹ្សបតំរ ើអបកនតយាបាយជាជាង្សរបជាពលរដ ឌ។ អបកអង្សគុយដកផរចាប់នងឹ្សយក
ចាប់មករទអំង្សគុយ។ តបើចាប់រដ ឌធមមនញុ្ដពតិជាអាចោរររោរយាយពីរីបបផ្ទថ ចោ់របានមួយរយភាគរយដមនតន្មោះ 
កគ៏្នម នរបបផ្ទថ ចោ់រណ្ណអាចតកើតត ើង្សតរោយមានោរតបាោះតឆ្ប ត ឬអាចមានបកសណ្ណមួយតធវើរដ ឌរបហរដតណថើ មអំ
ន្មចអបកឈបោះតឆ្ប តបានតន្មោះដដរ។ តលាក ជនី សាប បានរពមានអំពោីរទកុចតិ ថបដណថ តបតណ្ណថ យអបកនតយាបាយថា «
រកុមមួយចនំនួនងឹ្សតធវើតភ លចអំពោីរកណំតក់បុង្សចាប់រដ ឌធមមនញុ្ដក បុង្សបណំង្សកសាង្សែ លនួជាជនផ្ទថ ចោ់រថម។ី អាររ័យតហតុ
តនោះ តួន្មទអីចតិង្ក្ន ថយរបរ់របជាជនទងំ្សមូល គអឺនវុតថោររងឹ្សទទងឹ្សមនិរហោរខាង្សនតយាបាយជទំរ់នងឹ្សអន្មគត
ជនផ្ទថ ចោ់រទងំ្សឡាយនងិ្សរកាោររររចន្មរមពន ន រិទ ន ិ ទរំង្សដ់បបបទរបជាធបិតតយយ [ពោីរគរំមកដំហង្សរបរ់របប
ផ្ទថ ចោ់រនងិ្សអបកនតយាបាយណ្ណមួយ]។» ដតូចបោះ តគរតូវោរតគ្នលនតយាបាយរបជាធបិតតយយជាកល់ាកទ់ងំ្សឡាយនងិ្ស
ជាពតិររយនថោរោរររផថន្មធ តទរអបកបរំនចាប់ទងំ្សតន្មោះមនិឱយតធវើអវីតផ ថរផ្ទថ របាន។ តគរតូវធាន្មឱយបាន
នវូអំន្មចតុលាោរនងិ្សអំន្មចតយាធាឱយោចឆ់្ង យពឥីទ នពិលអបកនតយាបាយ ឬរកុមណ្ណមួយដដលមនិតណំ្ណង្សរបជា
ជន, មនិឱយបង្ក្ងាា បឬរូមផីដតោនអ់ាវុធដដលប ោះរល់ខាល ងំ្សដល់រុវតទភិាពរបរ់បាតុករអហងិ្សា តពលកង្សកមាល ងំ្ស
របឈមនងឹ្សោរតវា របរ់របជាជនរីុវលិ, បង្សឃំង្សរដ ឌរបហរ ឬជនណ្ណមួយដដលប ង្សយកកង្សតយាធាជាកមមរិទ ន,ិ ជា
ពតិររបផុំត គបឺញ្ចូ លចពូំកថមោីចត់ោយដ កលំអិតនងិ្សមធយ័តបផុំតកបុង្សចាប់រដ ឌធមមនញុ្ដជាត ិ អំពរិីទ ននិងិ្សអំន្មច
ោចមុ់ែរបរ់របជាជនកបុង្សោរតធវើបាតុកមមតោយរនថវិធិ ី គ្នម ននរណ្ណមាប កអ់ាចរល់បរំនបាន។ តទោះអាចមានរសាប់
កបុង្សចាប់កពូំលតហើយកត៏ោយ កត៏គរតូវលំអិតនងិ្សដចង្សតោយដ ក តធវើឱយអំតពើអហងិ្សាោល យជារចន្មរមពន ន រល់អបក
បរំនអំន្មចរបជាជនរតូវផថន្មធ តទរធងនប់ផុំត។ តដ ើមផីធាន្មពអំីន្មចរបជាជនតៅតថងមុែ រដ ឌគួររមួតដនងឹ្សអង្សគោររក់
រនទ់ងំ្សឡាយ ពតិររអង្សគោរដដលតធវើោរទកទ់ង្សនងឹ្សរកមមភាពអហងិ្សា បតង្សាើតសាទ ប័នឯករជយរំរប់បណថុ ោះប
ណ្ណថ លរបជាជនរគប់ជានថ់ាប កអំ់ពបីាតុកមមអហងិ្សានងិ្សដតំណើ រោរនតយាបាយ នងិ្សបញ្ចូ លតមតរៀនចលន្មរបជាជនកបុង្ស
កមមវធិរិីការគប់ករំតិ ឈបប់ន ថតលើកតតមាើង្សវបផធម៌ហងិ្សាបន ថតទៀត ដបរមកតរជាង្សរកមមភាពអហងិ្សាវញិមថង្ស។ តគ
រតូវដចង្សចាប់ដតូចបោះ តររោះបាតុកមមអហងិ្សាគជឺាអាវុធចុង្សតរោយបង្សេរ់របរ់របជាជនតពលរបពន័ នរបជាធបិតតយយ
គ្នម នោរតេលើយតប តបាោះតឆ្ប តតរ ើរបានអបកដកឹន្មែំរុ រតូវតបាោះតឆ្ប តមុនអាណតថ ិ ឬរបពន័ នដកឹន្មរំតូវបានគរំមកដំហង្ស
តោយអបកនតយាបាយផ្ទថ ចោ់រថមណី្ណមួយ។  យុទ នន្មោរអហងិ្សារបរ់របជាជន គជឺាតួន្មទអីមតៈតជនំ្មនរ់បរ់របជា
ជនរីុវលិរបឆ្ងំ្សនងឹ្សរោឌ ភបិាលណ្ណដដលមនិបតំរ ើរបជាជន ពុដំមនរំរប់ដតករណីរបបផ្ទថ ចោ់រតទ ដតរគប់បញ្ជា ទងំ្ស
អរ់ដដលជាទនំលួែរុរតូវរបរ់រដ ឌចតំរោះរបជាជន។ របជាជនតៅមានអាវុធដដលខាល ងំ្សជាង្សរន លកឹតឆ្ប តមួយតនោះ មនិ
ដមនជាយុតទន បករណ៍ចមាំង្សដចូអាវុធដដលជនផ្ទថ ចោ់រតរបើវាយដតណថើ មនងិ្សរកាអំន្មចតន្មោះតទ ដតគជឺាអាវុធរបជាធិ
បតតយយត្ថមរយៈចលន្មរង្សគម មនិចណុំោះសាទ ប័ននតយាបាយ បងាេ កទ់តំន្មររបរ់រោឌ ភបិាលដដលតទររកតៅអបកមាន
អំន្មចតរដ ឌកចិ ចធ ំៗ ទងំ្សឡាយតលើតគ្នលនតយាបាយន្មន្មរបរ់ជាត។ិ 
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បចឆ មិវាចា

 
ោរអនវុតថរកមមភាពនងិ្សយុទ នសាង្ក្រថអហងិ្សាទមទរតរចកថអីតធ់ មតជ់ាកណំត ់ ពុដំមនរំរប់ដតអបកដកឹន្មតំន្មោះតទ ដត
គរំឺរប់របជាជនដដលចូលរមួចលន្មទងំ្សអរ់។ រល់គតំរង្សមគគុតទ ធរទងំ្សឡាយ ពុដំមនជាដផនទកីណំប់ តបើកភាល ម
បានតជាគជយ័ភាល មតន្មោះតទ។ តបើថាជាគរំឱូយរត្ថប់ត្ថមឱយដចូតបោះបតិតន្មោះកត៏ទដដរ។ វាគជឺាបទពតិសាធតចិតួចដដល
អាចចតទ់កុថារតមឹរតូវភាគតរចើនកបុង្សចតំណ្ណមបទពតិសាធដដលគ្នម នលកខណៈលេឥតតខាច ោះ ដដលតយើង្សបានផថតិត្ថមោរ
វភិាគរបវតថសិាង្ក្រថតនយុទ នន្មោរហងិ្សា នងិ្សជាពតិររគចឺលន្មរបជាជនអហងិ្សា ត្ថមចកខុវរ័ិយនងិ្សោររសាវរជាវ
ត្ថមដបបពតិសាធនវ៍ទិោសាង្ក្រថរបរ់អបកជនំ្មញខាង្សរកមមភាពអហងិ្សានងិ្សចលន្មរង្សគមទងំ្សឡាយ។ អាររ័យ
តហតុតនោះ នរណ្ណដដលចង្សយ់ករទរឹថីនងិ្សវធិសីាង្ក្រថកបុង្សបទនពិន នដដលតយើង្សបានលាតឱយត ើញតនោះតៅតរបើ គួរ
ពចិរណ្ណតៅត្ថមបរបិទរង្សគមែ លនួផ្ទធ ល់ តរជើរតរ ើរតោយឈាល រតវ ឱយចោំលៈតទរៈ តន្មោះតគនងឹ្សរកត ើញ
ចណុំចររតដៀង្សគ្នប នងឹ្សរង្សគម នតយាបាយ តរដ ឌកចិ ចរបរ់របតទរែ លនួជាកជ់ាពុខំានត ើយ៕៚  



ឧបសមព ន្ធ វក 

វធីិអេងិាទាងំ១៩៨ ចងរកងហោយហោក ជីន សាប 

 
វធីិបាតុកមមតវ៉ានងិបញុ្ុះបញូ្លហោយអេងិា  

វធិតីនោះតរបើរបារ់តដ ើមផីបងាា ញថា បាតុកររបឆ្ងំ្សឬកត៏ធវើតដ ើមផីអវីមួយ តហើយករំតិតនោរជទំរ់ឬគ្នរំទអាររ័យតលើ
ចនំនួតនអបកចូលរមួបាតុកមម។ សាររបរ់បាតុកមមមានតចតន្មជោះឥទ នពិលតៅគូបដបិកខ សាធារណជន នងិ្សរកុមដដលរង្ស
ោរឈឺចប់ ឬរកុមទងំ្សបតីនោះដតមថង្សកម៏ាន។ តគ្នលបណំង្សរបរ់អបកតរបើវធិតីនោះគចឺង្សឱ់យគូបដបិកខដកតរំវូទតង្សវើរបរ់
ែ លនួ ឬបញ្ឈប់រកមមភាពណ្ណមួយ នងិ្សតធវើតៅត្ថមអវីដដលរកុមទទលួរង្សោរឈឺចបត់ន្មោះចង្សប់ាន។ មានវធិចីនំនួ ៥៤ 
នងិ្សដចង្សជាង្សអនរុកុមបានចនំនួដប់ តៅកបុង្សបញ្ជ ីតនោះ។

ហសចកតីដថលងការណ៍ជផលូវការ 

១  រន ធរកថាសាធារណៈ

២  រំបុរតជទំរ់ឬគ្នរំទ
 

៣  តរចកថរីបោរតធវើត ើង្សតោយអង្សគោរនងិ្សសាទ ប័នន្មន្ម

៤  តរចកថដីថលង្សោរណ៍ដដលមានចុោះហតទតលខា

៥  ោររបោរអំពតីរចកថតីថាា លតទរនងិ្សអំពតីគ្នលបណំង្ស
 

៦  ោរោកញ់តថជិារកុមតូចឬតោយរបជុមំនរុសតរចើន
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ទំោក់ទំនងជមួយនឹងមហាជន 

៧  រកយតសាល ក របូតលុក នងិ្សរបូរញ្ជដ  (ររតររ, តបាោះពុមព, គូរតោយលាបពណ៌, គូរវារ, តធវើោយវោិរ, 
នយិាយ, តធវើរត្ថប់)

៨  បោ ផ្ទធ ងំ្សផាយ នងិ្សទនំ្មកទ់នំង្សត្ថមរយៈរបូភាព
 

៩  ែតិ ថបណត លិែតិ នងិ្សតរៀវតៅ

១០  ោដរតនងិ្សទរសន្មវដ ថី

១១  ថារ, វទិយុ នងិ្សទរូទរសន៍

១២  ោរររតររបតងាា ោះតលើតម ឬចរតលើដឬីផលូវ

ការបងាញជរកមុ

១៣  ោរបញ្ចូ នអបកតណំ្ណង្ស
 

១៤  ោររបគលភរងាវ នត់រៅផលូវោរ

១៥  ោរបញ្ចុ ោះបញ្ចូ លរមាជកិរភាឬអបកនតយាបាយ

១៦  ោរតធវើបាតុកមមតៅមុែកដន លង្សតធវើោរ (តដ ើមផីទមទររំតរចតគ្នលតៅអវីមួយ ទកទ់ញអបកចូលរមួ រងំ្សផលូវ
មនិឱយអបកតផសង្សចូលតធវើោរបាន)

១៧  ោរតធវើោរតបាោះតឆ្ប តតរៅផលូវោរ

ការហធវើសកមមភាពសាធារណៈហោយបងាញនមិតិតសញ្ញា

១៨  ោរត្ថងំ្សទង្សជ់យ័ឬកត៏របើពណ៌ណ្ណមួយជានមិតិ ថរបូ

១៩  ោររកន់មិតិ ថរញ្ជដ
 

២០  ោរបនរ់រនន់ងិ្សតគ្នរពបូជា



 
២១  ោរបញ្ជូ នវតទុតណំ្ណង្សត្ថង្សនមិតិ ថរញ្ជដ អវីមួយ

២២  ោររសាតតវា  (តៅទសីាធារណៈ)
 

២៣  ោរបផំ្ទល ញរទពយរមផតថែិ លនួឯង្ស (ផធោះ, ឯកសារ, រញ្ជដ បរត)
 

២៤  ោរតរបើពន លជឺានមិតិ ថរញ្ជដ (ចន លោុះ តគ្នម ភលតឺទៀន) 

២៥  ោរត្ថងំ្សរបូថតមនរុស

២៦  បាតុកមមតោយោរគូររបូ 

២៧  របូរញ្ជដ នងិ្សតឈាម ោះថមី

២៨  ោរតរបើរតមលង្សជានមិតិ ថរញ្ជដ  (រតមលង្សកដញ្ច  ជួង្ស រឺុដរ  ន។ល។)
 

២៩  ោរដតណថើ មោនោ់ប់ដឬីអាគ្នរ តោយមានោកន់មិតិ ថរញ្ជដ តៅទតីន្មោះ

៣០  ោរតធវើោយវោិរតឈលើយ
 

ការោក់សមាា ធហលើបុគគល 

៣១  «ោរលង្ស» មង្ក្ន ថរីដ ឌោរ (តដ ើរត្ថមពួកមង្ក្ន ថរីដ ឌោរឥតឈបឈ់រ តោយតរងៀមសាង តន់ងិ្សតថលថ បូរ) 
 

៣២  ោរឌដឺង្សមង្ក្ន ថរីដ ឌោរ (ចអំក ក យឺ, តជររបមាថ)
 

៣៣  ោរបតង្សាើតភាពរបិទ នសាប លនងឹ្សគូបដបិកស (តធវើឱយកង្សរន ថរុិែឬប ូលីររង្សឥទ នពិលខាល ងំ្សតោយផ្ទធ ល់ 
តដ ើមផីតធវើឱយពួកតគតជឿថា របបដដលពួកតគកពុំង្សបតំរ ើតន្មោះមនិយុតថធិម៌)

៣៤  ោរចកំដំរ
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ហោខននងិតង្គ្នតី

៣៥  ឆ្កកដំបលង្សែ លនីងិ្សោរបតញ្ជឆ តតលង្សតរើច
 

៣៦  ោររដមថង្សតលាខ ននងិ្សរបគុតំង្ក្ន ថី
 

៣៧  ោរតរចៀង្ស

ការហដើរដដងា 

៣៨  ោរដដង្សាកផួន
 

៣៩  ោរតដ ើរជារកុមឬពយុហយារត្ថ

៤០  ដហកផួនសារន្ម

៤១  ធមមយារត្ថ 
 

៤២  ដហកផួនតោយជោិះម ូតូ

ការរឭំកវញ្ញា ណកខនធអនកសាល ប់

៤៣  ោរោនទ់កុ ខក បុង្សនយ័នតយាបាយ
 

៤៤  ោររដមថង្សតធវើហកដ់ចូជាពធិបូីជារព
 

៤៥  ោរតធវើបាតុកមមជាពធិបូីជារព   (ដដង្សាកផួនរព អបកដដលរតូវតធវើោតទងំ្សប ុន្មម នកបុង្សបាតុកមម)
 

៤៦  ោររដមថង្សរោា របូជាតៅបា ឆ្

ការចួបជំុជសាធារណៈ 

៤៧  កចិ ចរបជុជំទំរ់ឬគ្នរំទ

៤៨  ោររបជុកំ បុង្សតពលបាតុកមម



 
៤៩  ោររបជុកំ បុង្សបាតុកមមតោយបតិបាងំ្ស

៥០  បាឋកថាតរៅផលូវោរ (តោយវាគមនិជនំ្មញមួយចនំនួតធវើត ើង្សតៅកបុង្សបាតុកមម)  
 

ការដកខលួននងិការសដមតងការហបាុះបង់ 

៥១  ោរតដ ើរតចញឈប់តធវើោរតៅតធវើបាតុកមម
 

៥២  ោរតៅតរងៀមសាង ត់

៥៣  ោរបដតិរធមនិទទលួោរតលើកតតមាើង្សតោយផលូវោរ
 

៥៤  ោរដបរែ បង្សោកម់នរុសឬរកុមណ្ណមួយ

វធិទីងំ្សអរ់ខាង្សតលើគរឺបរពតឹ ថតៅតោយបងាា ញនមិតិ ថរញ្ជដ ។ វធិតីនោះនងឹ្សោនដ់តមានអំន្មចតោយតរបើរមួគ្នប នងឹ្សវធិមីនិ
រហោរនងិ្សវធិអីន ថរគមនត៍ោយអហងិ្សា។
 
វធីិមនិសេការដផនកសងគម

វធិតីនោះមានបចីដំណក គដឺផបករង្សគម តរដ ឌកចិ ច នងិ្សនតយាបាយ។ មាន១៥វធិរីតូវបានរយតៅកបុង្សអនរុកុមចនំនួបតីនោរ
មនិរហោរ។
 

ការបហណតញបុគគលហចញពីរកមុ

៥៥  ពលិោរខាង្សរង្សគម

៥៦  ពលិោរខាង្សរង្សគមតោយតរជើរតរ ើរ
 

៥៧  អំតពើអរកមមយកគរំតូ្ថមតរឿង្សលីរីុង្ក្សាថ ត្ថ  តគតរចើនសាគ ល់ថាជា «កូដកមមមនិរមួតភទ» 
តលាក ជនី សាប  ររតររថា ពលិោរផលូវតភទ ។

 
៥៨  ោរបតណថ ញតចញពសីារន្ម (ពលិោរខាង្សសារន្ម)
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៥៩  គហំតត់្ថមដបបសារន្ម (ោរពយួរតរវាកមមសារន្ម)

ការមនិសេការជមួយនឹងរពឹតតិការណ៍សងគម ទំហនៀមទមាល ប់ នងិសាាបយនោោ 

៦០  ោរពយួររកមមភាពរង្សគមឬកឡីា
 

៦១  ពលិោរមនិចូលរមួកបុង្សកចិ ចោររង្សគម
 

៦២  កូដកមមរបរ់រិរសនរិិសត

៦៣  ោរមនិតគ្នរពត្ថមរង្សគម (ទមាល ប់នងិ្សវនិយ័របរ់រង្សគម)
 

៦៤  ោរដកែ លនួតចញពសីាទ ប័នរង្សគម

ការដកេតូពលកមមពីរបពយនធសងគម 
 

៦៥  ោររំង្សតំៅផធោះមនិតៅតធវើោរបតំរ ើសាទ ប័ន

៦៦  ោរមនិតធវើោររហោរទងំ្សររុង្សតោយបុគគល
 

៦៧  ោររតត់គចែ លនួតចញរបរ់កមមករ (តភៀរែ លនួតចញតៅកដន លង្សតផសង្ស)

៦៨  ោរតគចែ លនួតៅរកបដរិរណោឌ ន (ដកែ លនួតៅកដន លង្សដដលគ្នម ននរណ្ណអាចប ោះរល់អបកតៅទតីន្មោះបាន 
តោយមនិបរំនោរហមោតខ់ាង្សសារន្ម រីលធម៌ រង្សគមនងិ្សចាប់)

 
៦៩  អវតថមានជារកុម (របជាជនទងំ្សអរ់តៅកបុង្សតបំនតូ់ចណ្ណមួយតបាោះបង្សផ់ធោះឬភូមរិបរ់ពួកតគ)

 
៧០  បាតុកមមតោយតធវើនរិរបតវរន ថ (ហរីចត) ោរចកតចញតោយមានគតំរង្សទកុពរីបតទរែ លនួជាអចតិង្ក្ន ថយ

 
  



វធីិមនិសេការដផនកហសដឋកច្ិ 

ក. ពលកិារខាងហសដឋកច្ិ 

ពលិោរខាង្សតរដ ឌកចិ ចគជឺាោរជទំរ់មនិទញិ, លក,់ ោនោ់ប់, ដចកចយ ទនំញិនងិ្សតរវាកមមជាកល់ាកណ់្ណមួយ។ 
តៅកបុង្សបញ្ជ ីតនោះ មាន ២៥វធិដីដលរតូវបានដបង្សដចកជារបាមួំយអនរុកុមតនពលិោរខាង្សតរដ ឌកចិ ច។

សកមមភាពហោយអនកទញិ 

៧១  ពលិោររបរ់អបកទញិតោយមនិទញិទនំញិឬជួលតរវាកមមណ្ណមួយ
 

៧២  ោរមនិតរបើរបារ់ទនំញិដដលតគតធវើពលិោរ (ទនំញិទញិរចួតហើយដតមនិតរបើ)
 

៧៣  ដផនោរបន ទយោរតរបើរបារ់ (ោតប់ន ទយោរតរបើរបារ់ទនំញិណ្ណមួយឱយរទិតតៅអបផបរមា)
 

៧៤  ោរមនិបង្សឈ់បួលផធោះ
 

៧៥  ោរមនិរពមជួល
 

៧៦  ពលិោររបរ់អបកទញិកបុង្សរបតទរ (មនិទញិឬមនិតរបើតរវាកមមណ្ណមួយពរីបតទរតផសង្ស)
 

៧៧  ពលិោររបរ់អបកតរបើរបារ់ជាលកខណៈអន ថរជាត ិ(ោររហោររបរ់របតទរតរចើនមនិទញិផលិតផល
របរ់របតទរមួយ)

សកមមភាពហោយកមមករនងិអនកផលតិ 
 

៧៨  ពលិោររបរ់កមមករ (មនិតធវើោរតោយតរបើផលិតផលឬឧបករណ៍ផថល់តោយគូបដបិកខ) 
 

៧៩  ពលិោរអបកផលិតទនំញិ (ោរបដតិរធរបរ់អបកផលិតកបុង្សោរលកឬ់ដកឹជញ្ជូ នផលិតផលរបរ់ែ លនួ)
 

សកមមភាពហោយឈមញួកណ្តត ល 

៨០  ពលិោររបរ់អបកលកន់ងិ្សអបកដចកចយទនំញិ (ោរបដតិរធរបរ់កមមករនងិ្សឈមួញកណ្ណថ លកបុង្សផគតផ់ គង្ស់
នងិ្សដចកចយទនំញិជាកល់ាកណ់្ណមួយ)
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សកមមភាពហោយម្ាសរ់កមុេ នុនងិអនករគប់រគង 

៨១  ពលិោររបរ់ពួកឈមួញ (ោរបដតិរធរបរ់អបកលករ់យកបុង្សោរទញិឬលកទ់នំញិជាកល់ាកណ់្ណមួយ)

៨២  ោរបដតិរធមនិលកឬ់មនិជួលផធោះ

៨៣  ោរបតិមនិឱយកមមករចូលកដន លង្សតធវើោរតដ ើមផីរំតរចបណំង្សណ្ណមួយ (នតិយាជកផ្ទេ កោរងារតោយ
បញ្ឈប់របតបិតថោិរបតណ្ណថ ោះអារន ថ)

៨៤  ោរបដតិរមនិផថល់ជនំយួតៅតរង្សចរក ឬោរងារណ្ណមួយ
 

៨៥  កូដកមមរមួគ្នប របរ់ពួកឈមួញ
 
សកមមភាពហោយអនកកាន់ធនធានេរិញាវតាុទាងំឡាយ 

 
៨៦  ោរដកលុយពធីន្មគ្នរ

 
៨៧  បដតិរធមនិបង្សត់ថលឈបួល បណុំល នងិ្ស តថលចណំ្ណយដដលតគគណន្មតហើយ

 
៨៨  បដតិរធមនិរង្សបណុំល ឬកោ៏ររបាក់

 
៨៩  ោរផ្ទថ ចមូ់លនធិឬិឥណទន

៩០  ោរបដតិរធមនិទទលួលុយចូលឬផលទនុ

៩១  ោរមនិទទលួលុយរោឌ ភបិាល (ទមទរឱយោរបង្សរ់បាកត់្ថមមតធោបាយតផសង្សតទៀត)

សកមមភាពហោយរោឋ ភបិាល 

៩២  បញ្ជជ ផលូវោរពរីដ ឌហមមនិឱយតធវើរណិជជកមមជាមួយរបតទរណ្ណមួយតៅកបុង្សររុក

៩៣  ោរតធវើបញ្ជ ីឈមួញ ដដលមនិរករីុជាមួយ
 

៩៤  ោរហមោតរ់បរ់អបកលកអ់ន ថរជាតិ
 



៩៥  ោរហមោតរ់បរ់អបកទញិអន ថរជាតិ
 

៩៦  ោរពយួររកមមភាពរណិជជកមមអន ថរជាតិ

ខ. កូដកមម  

វធិកូីដកមមទកទ់ង្សនងឹ្សោរជទំរ់មនិបន ថរហោរដផបកតរដ ឌកចិ ចត្ថមរយៈោរងារ។ កូដកមមតធវើត ើង្សតោយរមួគ្នប ជារកុម 
តធវើត ើង្សតោយមានតគ្នលបណំង្សចារ់លារ់នងិ្សជាទតួៅពនោរពលកមមតដ ើមផីោករ់មាព ធតលើអបកដតទ។ មានវធិ ី
កូដកមមចនំនួ ២៣ ដដលដចកជារបាពំរីអនរុកុមតៅកបុង្សបញ្ជ ី។

កូដកមមជនមិតិតសញ្ញា  
 

៩៧  កូដកមមតវា  (តោយរបោរជាមុនតធវើត ើង្សកបុង្សរយៈតពលែ ល)ី
 

៩៨  កូដកមមតោយតដ ើរតចញភាល មៗពអីង្សគរបជុណំ្ណមួយ (កូដកមមតផលកបតន្មធ រគកូឺដកមមតវា ែ លីៗ តធ វើដណំ្ណលគ្នប )

កូដកមមខាងកសកិមម 
 

៩៩  កូដកមមករិករ
 

១០០  កូដកមមរបរ់កមមករករិោឌ ន
 

កូដកមមរបសរ់កុមពហិសស
 

១០១  ោរបដតិរធមនិតធវើពលកមមជនំរួ

១០២  កូដកមមរបរ់អបកតទរ

១០៣  កូដកមមរបរ់រិបផករ
 

១០៤  កូដកមមរបរ់ពួកអបកជនំ្មញអាជពី
 

  



  

139 

កូដកមមហៅតមឧសាេកមមសាមញា
 

១០៥  កូដកមមតៅត្ថមរគោឹះសាទ នជនំញួ (កបុង្សតរង្សចរកមួយឬតលើរពតីនោះឋតិតៅតរោមោររគប់រគង្សដតមួយ) 
 

១០៦  កូដកមមតៅត្ថមរហរគ្នរ (ពយួរោរងារតៅត្ថមរគោឹះសាទ នតនឧរាហកមមមួយ)

១០៧  កូដកមមត្ថមរយៈរមានចតិថ (គ្នរំទតរំវូោររបរ់កមមកររមួអាជពី) 
 

កូដកមមហោយមានកំណត់ជក់ោក់
 

១០៨  កូដកមមលំអិត (កមមករន្មគំ្នប ឈប់មថង្សមាប ក់ៗ  ឬមថង្សមួយតបំន់ៗ  កូដកមមឈបរំ់រប់ជាបន ថបន្មធ ប់គ្នប  
តោយរតបៀបតផសង្សៗគ្នប  តយាលតៅត្ថមដផនោរតរគ្នង្សរតមឹរតូវ)

 
១០៩  កូដកមមតោយចតំរោះ (ពួករហជពីតធវើកូដកមមតៅកបុង្សរកុមហ ុនដតមួយតៅតវលាណ្ណមួយ ដដលជាោរ
តធវើឱយរកមហ ុនតនោះចញ់តរបៀបរកុមហ ុនរបកួតឯតទៀត)។

១១០  កូដកមមពនយឺតោរងារ
 

១១១  កូដកមមដដលតធវើោរងារតោយតៅត្ថមកផួនរតង្ស់ៗ តដ ើមផីពនយឺតោរងារ
 

១១២  រយោរណ៍តធវើជាឈឺតធវើោរមនិតកើត
 

១១៣  កូដកមមតោយោររំុលាដលង្ស (កមមករដដលមានចនំនួតរចើនរគប់រគ្ននក់បុង្សោរជោះឥទ នពិលតលើទនិ បផល
ោរងាររំុចាប់លាដលង្សតោយដ កពគី្នប )

  
១១៤  កូដកមមមានករំតិ (កមមករបដតិរធពុតំធវើោរងារបន្មធ ប់បនសំបដន ទមឬបដតិរធពុតំធវើោរកបុង្សតថងណ្ណមួយ)

 
១១៥  កូដកមមតរជើរតរ ើរ (កមមករជទំរ់តោយតរជើរតរ ើរដផបកណ្ណមួយតនោរងារដដលពួកតគមនិចង្សត់ធវើ)

 
កូដកមមហៅកនុងពេសុេរគស

 
១១៦  កូដកមមដដលរកីរលពរីហរគ្នរមួយតៅរហរគ្នរជាតទៀតតរចើន

 



១១៧  កូដកមមដដលោល យទតួៅមានតៅរគប់រហរគ្នរ
 

ការរួមបញូ្លននកូដកមមនងិការបតិហសដឋកច្ិ
 

១១៨  កូដកមម «ហថុល»  (ោរផ្ទេ កជវីភាពខាង្សតរដ ឌកចិ ចមួយរយៈតោយដផេកតលើមូលោឌ នរមរគចតិ ថ)

១១៩  ោរបតិតរង្សចរកឬជនំញួ (កមមករតធវើកូដកមម តហើយនតិយាជកបញ្ឈប់រកមមភាពតរដ ឌកចិ ចរពមគ្នប ដដរ)
 

វធីិមនិហធវើសេការដផនកនហោបាយ

វធិតីនោះរតូវបានអនវុតថ តដ ើមផីបងាា ញពោីរតវា នងិ្សបញ្ឈប់ដតំណើ រោរតៅត្ថមមុែងាររបរ់អង្សគភាពនតយាបាយឬកចូ៏ល
រមួបដំបករោឌ ភបិាល។ បញ្ជ ីតនោះរមួមាន ៣៨វធិ ីដបង្សដចកជារបាមួំយអនរុកម។

ការបដហិសធមនិទទួលសាគលអ់ាជា ធរ
 

១២០  ជទំរ់មនិរបគលភតរចកថគី្នរំទទកុចតិ ថឬកោ៏រដកយកសាវ មភីកថមិកវញិ
 

១២១  ោរបដតិរធោរគ្នរំទពសីាធារណជន (នងឹ្សរបបកពុំង្សដកឹន្មនំងិ្សតគ្នលនតយាបាយន្មន្មរបរ់របប)

១២២  រំតណរនងិ្សតរចកថដីថលង្សោរណ៍គ្នរំទោរតវា 
  

ការមនិសេការរបសរ់បជពលរដឋជមួយរោឋ ភបិាល
 

១២៣  ពលិោរតោយរមាជកិកបុង្សអង្សគនតីបិញ្ដតថ ិ(រដ ឌរភា រពទឹ នរភា)

១២៤  ពលិោរមនិតៅតបាោះតឆ្ប ត

១២៥  ពលិោរមនិចូលតៅបតំរ ើោរងារឬមនិតៅោនត់ដំណង្សកបុង្សរោឌ ភបិាល
 

១២៦  តធវើពលិោររបឆ្ងំ្សនងឹ្សរករួង្សរោឌ ភបិាល ភាប កង់ារ នងិ្សអង្សគភាពតផសង្សតទៀត

១២៧  ោរដកែ លនួពសីាទ ប័នអប់ររំបរ់រោឌ ភបិាល
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១២៨  តធវើពលិោរនងឹ្សសាទ ប័នណ្ណដដលគ្នរំទតោយរោឌ ភបិាល
 

១២៩  បដតិរធមនិផថល់ជនំយួោរដល់ភាប កង់ារអនវុតថចាប់ 

១៣០  ដកតចញនវូរបូផ្ទល កនងិ្សរញ្ជដ រមាគ ល់តផសង្សៗរបរ់ែ លនួ

១៣១  បដតិរធមនិទទលួតដំណង្សមង្ក្ន ថរីដ ឌោរដដលតគដតង្សត្ថងំ្ស
 

១៣២  បដតិរធមនិរពមរលំាយសាទ ប័នមានរសាប់
 

ជំហរើសហរៅពីការហធវើតមបងគ ប់របសព់លរដឋ
 

១៣៣  ោរតធវើត្ថមបងាគ ប់ទងំ្សតទើរទល់ឬយតឺយា វ
 

១៣៤  ោរមនិតធវើត្ថមបងាគ ប់ តៅតពលដដលគ្នម នអបកត្ថមោល តំមើលតោយផ្ទធ ល់
 

១៣៥  ោរពុតំធវើត្ថមបងាគ ប់របរ់របជាពលរដ ឌ (តោយមនិបតញ្ចញជាសាធារណៈ លាកក់បំាងំ្សរកក់ណ្ណថ ល)
 

១៣៦  ោរដកលង្សតធវើជាតគ្នរពត្ថមបងាគ ប់ (តធវើឱយដចូជាអនវុតថត្ថម)

១៣៧  ោររបដកកមនិចូលរមួរបជុឬំតៅរបជុតំដ ើមផីបដំបកកចិចរបជុ ំ
 

១៣៨  ោរអង្សគុយចុោះតៅមួយកដន លង្ស

១៣៩  ោរមនិរហោរកបុង្សបតំពញោតពវកចិ ចតយាធានងិ្សោរនរិតទរ

១៤០  ោរលាកែ់ លនួ តគចែ លនួ ឬកត៏របើអតថរញ្ជដ ណដកលង្សោល យ
 

១៤១  ោរមនិតគ្នរពត្ថមចាប់ដដលអនមុ័តតោយមនិររបចាប់
 

  



សកមមភាពហោយមង្គ្នតីរោឋ ភបិាល
 

១៤២  ោរបដតិរធតោយតរជើរតរ ើរ មនិទទលួយកអបកជនំយួោររបរ់រោឌ ភបិាល (តធវើត្ថមតរចកថដីណន្ម ំ
តោយរយោរណ៍តៅថាប កត់លើពោីរបដតិរធរបរ់ែ លនួ)

 

១៤៣  តធវើឱយរងំ្សរធោះដែសបញ្ជជ នងិ្សពតម៌ាន
 

១៤៤  ោរបតង្សាើតឧបរគគតធវើឱយរងំ្សរធោះ
 

១៤៥  ោរមនិរហោរដផបករដ ឌបាលទងំ្សអរ់
 

១៤៦  ោរមនិរហោរជាមួយតុលាោរ (តោយតៅរកម)

១៤៧  ោរតធវើោរតោយគ្នម នរបរិទ នភាពនងិ្សោរមនិរហោរតោយភាប កង់ារអនវុតថចាប់

១៤៨  ោរបោះតបារ
 

សកមមភាពរបសរ់ោឋ ភបិាលហៅកនុងស្សកុ
 

១៤៩  ោរតគចតវោះឬបន លតំោយពនោរតពលោរអនវុតថចាប់
 

១៥០  ោរមនិរហោររបរ់អង្សគភាពន្មន្មដដលជាដផបកតនរោឌ ភបិាល 
 

សកមមភាពរោឋ ភបិាលហលើឆកអនតរជតិ
 

១៥១  ោរផ្ទល រ់បថូរបុគគលិកទតូនងិ្សតណំ្ណង្សតផសង្សៗ
 

១៥២  ពនោរតពលឬលុបតចលកមមវធិោីរទតូ
 

១៥៣  ោរមនិរពមរតរមចទទលួសាគ ល់ត្ថមរយៈោរទតូ
 

១៥៤  ោរផ្ទថ ចច់ណំង្សោរទតូ
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១៥៥  ោរដកែ លនួតចញពអីង្សគោរអន ថរជាតនិ្មន្ម
 

១៥៦  ោរបដតិរធមនិឱយរមាជកិភាពកបុង្សគណៈអន ថរជាតណិ្ណមួយ
 

១៥៧  ោរបតណថ ញតចញពអីង្សគោរអន ថរជាតណិ្ណមួយ
 

វធីិអនតរាគមន៍ហោយអេងិា

វធិទីងំ្សតនោះគជឺារកមមភាពដដលតធវើអន ថរគមនត៍ោយផ្ទធ ល់តដ ើមផីដកដរបសាទ នោរណ៍។ អន ថរគមនអ៍វជិ ជមានគអឺាច
រខំាន នងិ្សអាចទងំ្សលុបបបំាតលំ់ន្មអំាកបផករិយិា តគ្នលនតយាបាយ ទនំ្មកទ់នំង្ស នងិ្សសាទ នោរណ៍ដដលធាល ប់ជារចន្ម
រមពន នមានរសាប់។ អន ថរគមនវ៍ជិ ជមានបតង្សាើតរចន្មរមពន នថ មជីនំរួរចន្មរមពន នចរ់ខាង្សតលើ។ វធិអីន ថរគមនត៍ោយ
អហងិ្សាតចទជាបញ្ជា របឈមផ្ទធ ល់នងិ្សភាល មៗចតំរោះរោឌ ភបិាល។ វធិទីងំ្សតនោះពបិាករ ូ រទអំនវុតថនងិ្សតធវើឱយឋតិតថរ
ជាង្សវធិបីាតុតវា នងិ្សបញ្ចុ ោះបញ្ចូ ល នងិ្សវធិមីនិរហោរ តររោះវធិអីន ថរគមនត៍នោះអាចន្មមំកនវូោរបង្ក្ងាា បភាល មៗនងិ្សជា
តរចើនតលើក។ វធិទីងំ្សតនោះតរបើតដ ើមផីោរររ តរលគរឺកាលំន្មអំាកបផករិយិាថម ី សាទ ប័នថម ី តគ្នលជហំរតដ ើមឯករជយ 
តហើយកអ៏ាចតរបើតដ ើមផីតបតតរ ូ តដ ើមផីរំតរចតគ្នលតៅរបរ់រកមមជនតោយោកប់ញ្ចូ លតៅកបុង្សកដន លង្សរបរ់គូបដ ិ
បកស រូមផីដតគ្នម នោរបតញ្ជឆ តភាល មៗកត៏ោយ កអ៏ាចបង្សខឱំយពួកតគទទលួយកបានដដរ។ កបុង្សបញ្ជ ីតនោះ មានវធិចីនំនួ 
៤០ តោយដចកតចញជារបាអំនរុកុម។
 

អនតរាគមន៍តមផលូវចតិត
 

១៥៨  ោររំដលិែ លនួឬយកែ លនួតៅោកត់ៅកដន លង្សរង្សតរគ្នោះពធីាតុអវីមួយ (ដចូជា យកែ លនួតៅហលកតំៅតថង) 
តោយគ្នម នោរររពោីរឈឺចប់

 
១៥៩  តណំមអាហរ

ក. តណំមមនិទទលួរំរធរីលធម៌ 

ែ. កូដកមមបង្សេតអ់ាហរែ លនួឯង្ស  

គ. តណំមដបបរតោរគហ (ត្ថមរតបៀបដដលមហតមៈគន នអីនវុតថ) 
  



១៦០  ោរោតក់ថបីង្ក្ញ្ជច រ (តគបថូរតួន្មទរីវាង្សអយយោ នងិ្សកូនកថកី បុង្សោរោតត់ទរណ្ណមួយ។ ពួកកូនកថនីងឹ្ស
ោល យតៅជាអយយោរ តហើយតគបដង្សវរឱយតៅជាបាតុកមមរបឆ្ងំ្សនងឹ្សអវីមួយតៅវញិ)

 
១៦១  ោររខំានតោយអហងិ្សា

 
អនតរាគមន៍ផលូវកាយ

 
១៦២  ោរអង្សគុយតៅមួយកដន លង្ស

 
១៦៣  ោរឈរតៅមួយកដន លង្ស 

 
១៦៤  ោរចតយានជនំោិះតៅមួយកដន លង្ស

១៦៥  ចុោះលុយទកឹតៅមួយកដន លង្ស 

១៦៦  ោរោនោ់ប់ទតី្ថងំ្សណ្ណមួយនងិ្សមនិចកតចញពទីតីន្មោះ (របមូលគ្នប តៅទកីដន លង្សមានអតទនយ័រំខានណ់្ណ
មួយនងិ្សតៅដតតធវើដតំណើ រចុោះត ើង្ស តោយមនិចកពតីនោះតន្មោះ)។

 
១៦៧  ោរបូង្សរួង្សតៅមួយកដន លង្ស

១៦៨  ោរេមកចូ់លលុកលុយតោយអហងិ្សា 
 

១៦៩  ោរចូលលុកលុយត្ថមអាោរតោយអហងិ្សា

១៧០  ោរចូលឈាល នរនតោយអហងិ្សា
 

១៧១  ោរោតរ់ងាវ កត់ោយអហងិ្សា (យកែ លនួតៅតលើោករ់ងំ្សតៅចតន្មល ោះរវាង្សបុគគលនងិ្សតគ្នលតៅតនោរ
ងារឬរកមមភាពតន្មោះ)

 
១៧២  ោរបតង្សាើតឧបរគគតោយអហងិ្សា (ជាទតួៅ តធវើត ើង្សរយៈតពលបតណ្ណថ ោះអារន ប) 

 
១៧៣  ោរចូលោនោ់ប់តោយអហងិ្សា
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អនតរាគមន៍ខាងសងគម

១៧៤  ោរតរៀបចឱំយមានលំន្មរំង្សគមថមី

១៧៥  ោរោកត់រគឿង្សរបោប់របោរឱយតរចើនហួរ
 

១៧៦  ោរតធវើឱយដតំណើ រោរយតឺយា វ
 

១៧៧  ោររខំានអង្សគរបជុ ំតោយនយិាយ ូឡា
 

១៧៨  ោរតលង្សតលាខ នចអំក (ោររខំានតោយតលង្សជាតលាខ នតោយឥតបានតរគ្នង្សទកុជាមុន)
 

១៧៩  បតង្សាើតសាទ ប័នរង្សគមតផសង្សតទៀត តដ ើមផីបតញ្ច ៀរឥទ នពិលរពោីឌ ភបិាល
 

១៨០ បតង្សាើតរបពន័ នទនំ្មកទ់នំង្សតផសង្សតទៀត កុជំាប់ជរំកន់ងឹ្សរបពន័ នរបរ់រោឌ ភបិាល

អនតរាគមន៍ដផនកហសដឋកច្ិ

១៨១  កូដកមមបង្ក្ញ្ជច រ (កមមករតធវើោរោនដ់តខាល ងំ្សត ើង្ស តហើយតលើរតពលតវលាតោយពុបំានកតរមបដន ទម។ 
តគតធវើតនោះតដ ើមផីទមទរឱយត ើង្សរបាកដ់ែ តហើយនតិយាជកពបិាកបដតិរធ)

១៨២  កូដកមមតៅនងឹ្សកដន លង្ស (កមមករោនោ់ប់កដន លង្សតធវើោរដតមនិតធវើោរ តៅរោញមនិតៅផធោះ តហើយបដតិរធ
មនិរពមតចញពកីដន លង្សតធវើោរ រហូតដល់តគបានរតរមចដចូបណំង្ស)

 
១៨៣  ោររបឹអូរដធីលតីោយអហងិ្សា

១៨៤  ោររងឹ្សទទងឹ្សតទល់តោយបតិទតី្ថងំ្សណ្ណមួយ

១៨៥  ោរដកលង្សរបរ់អវីមួយតោយសារកត្ថថ នតយាបាយ
 

១៨៦  ោរទញិតៅ  (ោរតៅ ទញិទនំញិអវីមួយ តៅកបុង្សផារអន ថរជាត ិ តដ ើមផីកុឱំយទនំញិតនោះ ធាល កក់ បុង្សកណ្ណថ ប់
តដររតូវ)



១៨៧  ោររបឹអូរយករទពយរមផតថិ
 

១៨៨  ោរអីវា នយ់កតៅតចល? 

១៨៩  ោរតធវើបរបិាលកចិចឬជួយឧបតទមភជាថបូរនងឹ្សោរគ្នរំទ តោយតរជើរតរ ើរ
 

១៩០  ោរបតង្សាើតផារតផសង្សថមពីផីារតរោមោររគប់រគង្សរបរ់រោឌ ភបិាល
 

១៩១  ោរបតង្សាើតរបពន័ នដកឹជញ្ជូ ន មនិចណុំោះរោឌ ភបិាល
 

១៩២  ោរបតង្សាើតសាទ ប័នតរដ ឌកចិ ចដតទ ឯករជយពសីាទ ប័នរបរ់រោឌ ភបិាល

អនតរាគមន៍នហោបាយ

១៩៣  បដន ទមរបពន័ នរដ ឌបាលឱយតលើរករមតិ

១៩៤  ោរតបើកមុែភាប កង់ាររមាង ត់

១៩៥  ោរចង្សឱ់យតគោកគុ់ក

១៩៦  ោរមនិតគ្នរពត្ថមចាប់ដដល «អពោរកតឹ»
 

១៩៧  ោរបន ថោរងារតោយមនិរហោរ

១៩៨  ោរបតង្សាើតឱយមានអធបិតតយយពរីកបុង្សរបតទរមួយនងិ្សរោឌ ភបិាលរន ធមឹគ្នប មួយនងឹ្សរោឌ ភបិាលរហ
ពន័ ន ដដលមានដតំណើ រោរទន ធមឹគ្នប  (តរចើនតកើតត ើង្សតៅរបតទរដដលរំបូររកុមជនជាតតិរចើន ឧរាហមាន
ទនំ្មរ់នងឹ្សគ្នប )៕
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៙កណំតរ់មាគ ល់៖ វធិអីហងិ្សាចនំនួ ១៩៨ តលាក ជនី សាប បានរគ្ននដ់តចង្សរកង្សនងឹ្សដបង្សដចកជាចណំ្ណតថ់ាប កន់ងិ្សរកុម
ប ុតណ្ណត ោះ មនិដមនគ្នតត់ចោះដតរបតដិ ឌឬផថល់អនសុារនជ៍ាគរំតូន្មោះតទ។ តៅមានវធិជីាតរចើនតទៀតដដលរង្សច់ោំរបតំពញ
បដន ទម តលាក តរប ៀន មា រទនី បានបដន ទមែ លោះតទៀត តយាលតៅត្ថមោរវវិឌណតនបតចចកវទិោពតម៌ាន ប ុដន ថតយើង្សពុបំាន
បញ្ចូ លតៅទតីនោះតទ។ តយើង្សបានរយជាតទ វភាសា តដ ើមផីោតប់ន ទយោរបកដរបឆ្គ េំ គង្សនងិ្សរំរលួដល់អបកដដលតចោះទងំ្ស
ពរីភាសាអាចយល់តរចកថបីានោនដ់តចារ់។ មានចណុំចមួយចនំនួតូចដដលតយើង្សយល់បានពុបំានចារ់ តររោះ
តលាក ជនី សាប រយវធិនីមួីយៗជាចណុំច គ្នម នតរចកថពីនយល់ឬឧទហរណ៍តទ តៅកបុង្សឧបរមពន នតនសាប រតដ «ពរីបប
ផ្ទថ ចោ់រតៅរបជាធបិតតយយ» គថឺាមានដតតៅកបុង្សនតិកខបបទរបរ់តលាក «វទិោសាង្ក្រថនតយាបាយតនរកមមភាព
អហងិ្សា, ភាគទពីរី, រថីពវីធិអីហងិ្សា» ប ុតណ្ណត ោះ តទើបមានតរចកថអីធបិាយ ភាជ ប់តោយភរថុត្ថង្សរបវតថសិាង្ក្រថតនោរ
អនវុតថវធិទីងំ្សតន្មោះ។ ពតីររោះគ្នម ននតិកខបបទរបរ់តលាករំរប់តផធៀង្សផ្ទធ តន់ងិ្សយល់តរចកថ ី តយើង្សជាអបកបកដរបបាន
របងឹ្សដរបង្សរសាវរជាវបន ថចិបន ថចួត្ថមអ នីតធើរតនតបានរកត ើញតរចកថបីភំ លពឺវីធិែី លោះប ុតណ្ណត ោះ មនិទងំ្សអរ់ត ើយ។ ោរ
បកដរបជាភាសាដែ មរ តយើង្សមនិបានបកដរបតោយែ លនួឯង្សទងំ្សអរ់តទ គរឺគ្ននដ់តរំរលួោរបកដរបមានរសាប់របរ់
តលាក អ ងឺ្ស ប ុនអាង្ស (រមាជកិរពទឹ នរភា) កបុង្សតរៀវតៅ «របបផ្ទថ ចោ់រតៅរបជាធបិតតយយ» តបាោះពុមពជាភាសាដែ មរ 
តៅឆ្ប ២ំ០០៥ ប ុតណ្ណត ោះ។ តយើង្សរំរលួោរបកដរបតនោះ តររោះតមើលត ើញថាមានចណុំចទរ់េគង្សត់ោយអតន លើ ដដល
តយើង្សមនិអាចរគ្ននដ់តចមលង្សោរបកដរបរបរ់តលាកយកមកោកត់ន្មោះតទ តរលគរឺតូវបដន ទមនងិ្សដកដរបចណុំចដដល
តយើង្សមានរមតទភាពអាចដកបានដដរ។ រំណ្ណង្សលេ  តោយសារសារតដ បថ មរីបរ់តលាក ជនី សាប «រតបៀបដដលោរ
តរ ូ តោយអហងិ្សារបរពតឹ ថតៅ» តៅឆ្ប  ំ ២០១៣ បានផថល់ពន លបឺន ថចិបន ថចួដដរ គតឺលាកបានរតង្សខបនតិកខបបទទងំ្សបី
របរ់តលាក តៅជាសាប រតដែ លមួីយ ដដលកបុង្សតន្មោះតលាកបានពនយល់ែ លីៗ ពវីធិអីហងិ្សាែ លោះកបុង្សចតំណ្ណមវធិទីងំ្ស ១៩៨របរ់
តលាក។ តទោះបយីា ង្សណ្ណ វាតៅដតមនិរគប់រគ្នន ់ តយើង្សនងឹ្សពោយាមដករំរលួបដន ទមតទៀត តៅតពលរកបានតរៀវតៅ
នតិកខបបទរបរ់តលាក។

របភព៖ ជនី សាប. ២០១៣. «រតបៀបដដលោរតរ ូ តោយអហងិ្សារបរពតឹ ថតៅ» 
នងិ្ស ២០១០. «ពរីបបផ្ទថ ចោ់រតៅរបជាធបិតតយយ». រហរដ ឌអាតមរចិ: វទិោសាទ នអាល់បតឺ អាញសាថ ញ។ 
  



ឧបសមព ន្ធ វខ 

ទនិននយយអំពីយទុធោការអេងិានងិេងិា 
ចំនួន ៣២៣ករណី ពីឆន ១ំ៩០០ ដល់២០០៦ 

របសហ់ោកស្ស ីហអរខា ហឆណូហវថ នងិហោកស្ស ី មា៉ាហរៀ សៃេី វនឹ 
 

  តារាងទ១ី យ ទធនាការអហងិាា  
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តារាងទ២ី យ ទធនាការហងិាា 
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កណំតរ់មាគ ល់៖ 
តជាគជយ័

តជាគជយ័រកក់ណ្ណថ ល
បរជយ័

របភព៖ (តេណូតវថ  រធីហវនឹ ២០១១)
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«របជាធបិតតយយអាររ័យខាល ងំ្សបផុំតពុដំមនតលើអបកនតយាបាយណ្ណមាប ក់
ឬរបពន័ នរបជាធបិតតយយ ោរតបាោះតឆ្ប ត សាទ ប័នណ្ណមួយតន្មោះតទ

ដតគពឺងឹ្សដផេកតលើរមតទភាពរបរ់របជាពលរដ ឌកបុង្សរបួរមួគ្នប តធវើបាតុកមមតោយអហងិ្សា
មនិរហោររបឆ្ងំ្ស តៅតពលមានដតំណើ រោរែរុរបរកតតីនរបពន័ នទងំ្សតន្មោះ

ជាពតិររគបឺដតិរធភាពររបចាប់របរ់អបកនតយាបាយទចុចរតិដដលចង្សរ់បមូលអំន្មចតធវើជន
ផ្ទថ ចោ់រថម ីប ុដន ថដតង្សដតរបោរែលនួថាជាអបករបជាធបិតតយយ។»

ត. រ.

  



បញ្ជ ឯីកសារសំរាបព់្ដិប្គោះន្ងិអាន្បរន្ា ម៖ 

(តរៀបត្ថមលំោប់តនសារៈរំខានរ់បរ់សាប រតដទកទ់ង្សនងឹ្សរបធានបទ) 

៙ជនី សាប  ២០១០. «ពរីបបផ្ទថ ចោ់រតៅរបជាធបិតតយយ គតរមាង្សតគ្នលោរណ៍រំរប់ោរទមទរ
តររភីាព» ( . តបាោះពុមពតលើកទ៤ី. រហរដ ឌអាតមរ ិ
ច  វទិោសាទ នអាល់បតឺ អាញសាថ ញ ។
——. ១៩៩០  «ោរោរររជាតដិដលយករបជាជនរីុវលិតធវើជាមូលោឌ ន  របពន័ នអាវុធតៅតរោយរម័យតយាធា»

. រពនីរថុ នញ ូ វតឈើរីុ  តរង្សពុមពសាកលវទិោល័យរពនីរថុ ន 
។

—— ១៩៩៩  «រកមមភាពអហងិ្សា» តៅកបុង្ស «វជិាជ រតមាធានអំពអំីតពើហងិ្សា រន ថភិាពនងិ្ស
ទនំ្មរ់»  ភាគពរី. បណ្ណត ធោិរ តលតរថើរ ែតឺស , ទ.ំ ៥៤៧ ៧៤. 
តរនឌហីគូ តរង្សពុមពអាោឌមីចិ ។  
៙រ  បូតឺ ដហ លវ ី ២០០៤  «អំពទីនំ្មរ់តោយអហងិ្សាខាង្សយុទ នសាង្ក្រថ  ពចិរណ្ណអំពមូីលោឌ នរគោឹះ
»  រហរដ ឌអាតមរចិ  វទិោសាទ នអាល់បតឺអាញសាថ
ញ។ តលាកអបកអាចរកសាប រតដទងំ្សតនោះបាននងិ្សឯកសារបរតទរតអ ចិរតូនចិែរុៗគ្នប ទកទ់ង្សនងឹ្សរបធានបទ តៅកបុង្ស
តគហទពំរ័របរ់វទិោសាទ នអាល់បតឺ អាញសាថ ញផ្ទធ ល់  
៙ែតឺ ហស ក់  ២០០៥  «កុបកមមតោយគ្នម នរបោប់អាវុធ ចលន្មអំន្មចរបជាជនតៅត្ថមរបតទរមនិោន់
របបរបជាធបិតតយយ»   ុង្សដនុ តរង្សពុមពសាកល
វទិោល័យមតីនរូត្ថ ។
៙តអរខិា តេណូតវថ នងិ្ស មា តរៀ រធីហវនឹ ២០១១. «តហតុដដលបាតុកមមតវា របរ់
របជាជនរីុវលិតដ ើរ  ភាពរមតហតុផលដផបកយុទ នសាង្ក្រថតនទនំ្មរ់តោយអហងិ្សា» (

ញ ូ វយ ក  តរង្សពុមពសាកលវទិោល័យកូលំុតបៀ 
។

៙តអរខិា តេណូតវថ  ២០១១. «បដផិលតៅកបុង្សនទិ រដវូអារ ប់» . តៅកបុង្ស «បដវិតថនន៍ងិ្ស
ោរផ្ទល រ់បថូរខាង្សនតយាបាយតៅមជឈិមបូរ៌» វា រីុនថុន ឌ ី
រីុ  វទិោសាទ នមជឈិមបូរ៌  ។
៙  

៙មា ក លីចបាក  ១៩៩៥. «ជតំរ ើរតទ វតរគ្នោះរបរ់ពួកឧទធ ម» អាន 
អាបរ, មេីតីហគន  តរង្សពុមពសាកលវទិោល័យមេីតីហគន ។

http://rationalinsurgent.com/2013/11/04/my-talk-at-tedxboulder-civil-resistance-and-the-3-5-rule/
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៙រ  បូតឺ ផ្ទតត់នម  ១៩៩៣. «តធវើឱយរបជាធបិតតយយតដ ើរ» រពនីរថុ ន
តរង្សពុមពសាកលវទិោល័យរពនីរថុ ន ។
៙

——

៙«មជឃមណឍ លអនវុតថរកមមភាពនងិ្សយុទ នសាង្ក្រថអហងិ្សា»  គឺ
ជាអង្សគោរតរៅរោឌ ភបិាលមនិរកកតំរមួយដដលបតរង្សៀនរបជាជនអំពបីាតុកមមអហងិ្សា។ តគអាចដរវង្សរកនងិ្សទញយក
ឯកសារបតរង្សៀនទងំ្សឡាយអំពោីរអនវុតថបាតុកមមអហងិ្សារបរ់អង្សគោរតន្មោះ តោយមនិចណំ្ណយរបាកព់តីគហទពំរ័
ផ្ទធ ល់របរ់សាទ ប័នតន្មោះ ។
៙អង្សគោរ  ២០០៥  «រតបៀបដដលតររភីាពបានមក ពោីរតវា របរ់របជាជនរីុវលិតៅោនរ់បប
របជាធបិតតយយរយៈតពលដវង្ស» វា រីុនថុន ឌ ីរីុ  វមិាន
តររភីាព ។ អតទបទរតង្សខប 

៙ែ លហី វហវដ តហគៀតរ៍  ១៩៧៣. «តរចកថបីកដរបវបផធម៌»  រហរដ ឌអា
តមរចិ  តប រិចប ុក ។ 
៙អំពសីាប រតដរបរ់តលាកតម ក ដវតប ើរ  ដដលបានរិកានងិ្សកណំតន់យិមនយ័ដលី៏ផលាញមានឥទ នពិល
នងិ្សអាចយកជាោរបានអំព ី«អំន្មច» នងិ្ស «រដ ឌ»  

 

៙មតីហសល ហវ ៊ូកូល ទរសនវទិតូនអំន្មច បានររតររតរចើនណ្ណរ់អំពទីនំ្មកទ់នំង្សអំន្មច, នងិ្សអំន្មច
ដដលរតូវបានតគតរបើរបារ់កបុង្សអង្សគោររង្សគមទតំនើបជាតរចើនដចូជា សាលាតរៀន តរង្សចរក មន ធរីតពទយ គុក។ល។ តលាក
បានឱយនយិមដដលតរចកថតីដ ើមជាភាសាអតង្សលរដតូចបោះ

 តៅកបុង្សតរៀវតៅករមង្សអតទបទ

៙
៙

/ /
៙
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