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ពិភពេលកកំពុងែតបងហ ញថ ម៉ទីន លទ័ូរ ឃងី  
និយយរតូវពក់ព័នធនឹងអំេពអហងិស 

 
េដយ៖ េអរកី េឈណូីវតិ និង ម៉េរៀ េជ. េសទេហវន   ៃថងទី១៨ ែខមករ ឆន ២ំ០១៦ 

 
 

សកមមជនជនជតិេយែមន តវ៉កុល (រូបភពខងសត  ំរកម៉ពណ៌ស) រតូវបនទទួលរងវ ន់ណូែបលសនតិភព 
សរមប់សកមមភពេដយអហងិសេដីមបសិីទធិរសតី។ រូបភពេផញីជូនេដយ៖ សូ៊ដសន រ៉ហគ វ៉ន  
 
«ខញុ ំចកេចញពីរបេទសឥណឌ  េដយមនជេំនឿជក់ជងេពលណៗទងំអស់ថ ករតសូ៊េដយអហិងសគឺជអវុធ
ដម៏នអំណចខល ងំបំផុត ែដលបុគគលរងករគបសងកត់អចេធវីបន កនុ ងករខិតខំរបឹងែរបងេដីមបីទមទររកេសរភីព 
របស់ពួកេគ។» - «ជីវរបវតតិរបស់ ម៉ទីន លូទ័រ ឃីង» ែកសរមួលេដយ េកលប៊ន ខសុន 
 
ចប់តងំពីឆន ២ំ០១១ ពិភពេលកបនកល យេទជកែនលងែដលចរមូងចរមស់បំផុត។ េទះបីជមនករបះេបរ 
របដប់អវុធផទុះេឡងីពសេពញមជឈមឹបូព៌ េនសេហល និងអសីុខងតបូងក៏េដយ ក៏ជេមល ះសីុវលិែដលេរបីហងិស 
មិនែមនជមេធយបយចមបង ែដលមនុសសេរបីរបស់េដីមបកំីចត់ភពេសកេសរបស់ពួកេគេនះែដរ។ ផទុយេទវញិ 
េយងីេឃញីថេន ទីរកុងទុយនីស ឬក៏ទីលនតហេរៀរ សួនហសូគូតទី ឬក៏ហវហឺគូសន់ បូ៊គីណហវ សូ ឬក៏ហុងកុង 
មនចលនេនជំុវញិពិភពេលកបនទញយកេមេរៀនរបស់ គនធី ឃងី និងសកមមជនដៃទេទៀត ទងំកនុងនិងេរក
របេទស េដីមបជំីរុញឱយមនករផល ស់បតូរ។ 
 



ករេផដ តសំខន់របស់ គនធី និងឃងី េទេលីករតសូ៊េដយអហងិស េដយរបជពលរដឋែដលគម នអវុធេរបីរបស់នូវ
ករេធវកូីដកមម បតុកមម ពហកិ ឬក៏សកមមភពេផសងេទៀតេដីមបរីបឈមមុខនឹងគូរបែជង គឺមិនែមនថគម នអនករះិគន់
េនះេទ។ អនករះិគន់ខលះ រះិគន់េដយែផអកេទេលីករយល់ខុសរបស់ខលួនអំពីអវីែដលេហថ ជករតសូ៊េដយពលរដឋ 
ខណៈែដលអនកេផសងេទៀត េលីកេឡងីពីករមិនទុកចិតតចំេពះលទធភពរបស់បុគគលែដលគម នអវុធ និងរងករគប
សងកត់ កនុងករេរៀបចំ និងតវ៉របឆងំនឹងគូរបែជងែដលមនអំណច។ ចលនថមីៗនីមួយៗ ែតងែតមនកររបឈម
រសេដៀងៗគន  រមួទងំសំណួរទក់ទងនឹងរបសិទធភពៃនសកមមភពអហងិស ទល់នឹងអំណចចក់ឫសគល់ និងករ
គបសងកត់ជរបព័នធ។ កនុងឆន ២ំ០១១ េយងីបនេបះពុមពផសយេសៀវេភមួយកបល េបីពិនិតយេលីសំណួរទងំអស់
េនះ និងបនរកេឃញីេដយៃចដនយថ យុទធនករៃនករតសូ៊េដយអហងិសបនទទួលេជគជ័យ ជងករតសូ៊េដយ
េរបីហងិសដល់េទពីរដង កនុងករដកអនកដឹកនែំដលកំពុងកន់អំណច ឬទទួលបននូវឯករជយភពទឹកដី។  
 
សរមប់មនុសសជេរចីននក់ ករសននិដឋ នេនះហក់ដូចជេរឿងេឆតលងង់ បុ៉ែនតេពលែដលេយងីេមីលទិននន័យកន់ែត
សីុជេរម េយងីរកេឃញីថយុទធនករតសូ៊េដយអហងិស មិនែមនេជគជ័យេដយករេធវីឱយេបះដូងរបស់គូរបែជង
េនះទន់រជយេនះេទ។ ផទុយេទវញិ ករេធវីែបបេនះអចនឹងទទួលបនេជគជ័យ េដយសរែតវធីិសរសតអហងិស
អចមនសកដ នុពលេរចីនជង កនុងករទក់ទញឱយមនករចូលរមួរទង់រទយធំពីសធរណជន ជទូេទករេធវី
ែបបេនះទក់ទញករចូលរមួរទង់រទយធំពីសធរណជន ជងករបះេបរេដយរបដប់អវុធដល់េទ ១១ដង 
េហយីេដយសរែតសធរណជនគឺជរបភពចមបង ែដលេធវីឱយមនករផល ស់បដូរអំណចកនុងរបបគូរបែជង។ ករចូល 
រមួរទង់រទយធំរបស់សធរណជន ែដលបនទក់ទញឱយមនករចូលរមួពីែផនកេផសងៗ កនុងសងគមេដីមបផីតល់សិទធិ 
អំណច និងេរជីសតងំអនកេធវីកំែណទរមង់ជេរចីន រសបេពលែដលកំពុងកត់ផដ ច់បុគគលែដលេជឿ ងប់ងល់េចញពី 
របភពៃនករគរំទ។ េនេពលែដលមនករចូលរមួេដយអហងិស វនឹងបេងកីនឱកសកនុងករទក់ទញករគរំទៃន
របប ពីអនកដឹកនែំដលអនុញញ តឲយកងកមល ងំសនតិសុខ ឥសសរជនេសដឋកិចច និងមរនតរីជករសីុវលិ េដីមបផីល ស់បដូរករ
គរំទរបស់ពួកេគេដយពំុសូវភ័យខល ចថនឹងមនករបងហូរឈម។  
 
កនុងន័យមួយេទៀត េយងីរកេឃញីថករតសូ៊េដយអហងិសមនរបសិទធភព ពំុែមនេដយសរែតសកដ នុពលៃនករ
បែងវរដនៃនទេងវេីនះេនះេទ បុ៉ែនតគឺេដយសរែតសកដ នុពលៃន ភពៃចនរបឌិត សិទធិសេរមចេដយខលួនឯង 
និងករេរបីរបស់កមល ងំ ែដលជរទឹសតីរបស់សថ បនិកៃនវទិយសថ ន អល់បឺត អញសដ ញ េលក យនី សប 
បនបញជ ក់យ៉ងចបស់ជេរចីនទសសវតសរម៍កេហយី។ ជធមមត មិនែមនរល់យុទធនករអហងិសទងំអស់សុទធែត
ទទួលបនេជគជ័យេនះេទ។ បុ៉ែនតកនុងករណីែដលយុទធនករទងំេនះបរជ័យ ក៏ពំុមនភសតុតងជរបព័នធណ
មួយែដលអចអះអងបនថ ករបះេបរេដយហងិសនឹងអចេធវេីទបនេដយទទួលេជគជ័យេនះែដរ។ 
 
េនេពលេនះគឺឆន ២ំ០១១ ែតឥឡូវេនះ ឆន ២ំ០១៦ េទេហយី។ េតីអវីែដលេយងីបនេរៀនអំពីករតសូ៊េដយអហងិស
កនុងរយៈេពល ៥ឆន កំនលងមកេនះ? ខងេរកមេនះ េយងីបនគូសវសបងហ ញនូវចំណុចែដលអចេរៀនបន េដយ



ែផអកេលីបទពិេសធន៍ េចញពីវទិយសរសតនេយបយ េហយីែដលចំណុចខលះបនបងហ ញនូវករជប់ទក់ទិនែដលគួរ
ឲយភញ ក់េផអីល សរមប់បុគគលែដលមនករសងសយ័ចំេពះទេងវីអហងិស។ 
 
១. យុទធនករអហងិសបនកល យជសកមមភពកន់ែតសមញញ  

 
របសិនេបីអនកមនអរមមណ៍ហក់ដូចជរស់េនកនុងេពលេវល ែដលបងកឱយមនករអក់ខនខល ងំបំផុតេនកនុងរបវតតិ 
សរសតេនះ អនកគិតរតូវេហយី។ បុ៉ែនត របេភទៃនករអក់ខនេនះគឺពិេសសកនុងេពលេវលរបស់េយងី។ គេរមងវគគ
សំខន់ៃនកររបកួតរបែជង (គេរមងទិននន័យែដលដឹកនេំដយសរសត ចរយ េអរកី េឈណូីវតិ េនឯសកល 
វទិយល័យេដនេវ)ី បនេសនថីយុទធនករតសូ៊េដយអហងិស បនកល យេទជរបេភទៃនទរមង់សកមមភពចរមូង
ចរមស់េនទូទងំពិភពេលក។ គេរមងទិននន័យ ណវកូ ែដលជគេរមងរបមូលផដុ ំទិននន័យដច់េដយែឡកមួយ 
េរបីរបស់របភពទិននន័យេផសង និងលកខខណឌ រមួបញចូ លេផសង បនបងហ ញពីលំនរំសេដៀងគន េទនឹងបណដុ ំ ទិននន័យ
បតុកមមេផសងេទៀតែដរ។ ខណៈេពលែដលភពញឹកញប់ៃនករបះេបរេដយហងិស បនឱយនិយមន័យចំេពះករ
តសូ៊ែដលមនអនកសល ប់ចំនួនរតឹម ១០០០ នក់ មនករធល ក់ចុះតងំពីទសសវតសរឆ៍ន ១ំ៩៧០ យុទធនករែដលែផអក
េលីករតសូ៊េដយអហងិសបនេកីនេឡងីេលីសលុប។ សូមកត់សមគ ល់ថតួេលខទងំេនះសំេដជពិេសសេទេលី
យុទធនករអតិបរមនិយម មនន័យថេគលបំណងរបស់ពួកេគគឺេដីមបដីកនូវថន ក់ដឹកនកំន់អំណចេចញ
ពីតំែណង ឬក៏បេងកីតនូវែដនដីឯករជយ តមរយៈ ករផត ច់ខលួន ឬករបេណដ ញេយធបរេទសែដលកន់កប់ ឬក៏
អំណចអណនិគម។ 
 

 



កនុងអំឡុងេពល ៥ឆន ដំំបូងៃនទសសវតសរប៍ចចុបបនន េយងីេមីលេឃញីថមនករចប់េផដីមៃនយុទធនករអហងិសថមីៗ 
ជងអំឡុងទសសវតសរទី៍៩០េទេទៀត េហយីមនចំនួនរបហក់របែហលនឹងអវីែដលេយងីបនេឃញី កនុងអំឡុងឆន ំ
២០០០។ ទសសវតសរប៍ចចុបបនន គឺកំពុងែតេឆព ះេទរកទសសវតសរែ៍ដលចរមូងចរមស់បំផុត េនកនុងរបវតតិសរសត។ 
 
២. េបីេទះបីជសកមមភពទងំេនះជេរឿងសមញញ បុ៉ែនតអរតេជគជ័យទងំរសុងៃនយុទធនករតសូ៊េដយអហងិស

មនករធល ក់ចុះ 

 
រសបេពលជមួយនឹងករេកីនេឡងីៃនយុទធនករអហងិស េយងីក៏បនេឃញីនូវបនទ ត់េកងៃនករេរៀនសូរត
ផងែដរ។ អរតេជគជ័យៃនករតសូ៊េដយអហងិសេកីនេឡងីខពស់បំផុតកនុងទសសវតសរទី៍៩០ បុ៉ែនត ទសសវតសរប៍ចចុបបនន
េយងីេឃញីករថយចុះយ៉ងគំហុគៃនអរតេជគជ័យៃនករតសូ៊េដយអហងិស។  
 

 
 
មនមូលេហតុមួយចំនួនៃនករធល ក់ចុះេនះ។ ចំណុចទីមួយ គូរបែជងែដលជរដឋរបែហលជបនេរៀនសូរត
ពីបទពិេសធន៍ និងសរមបខលួនេដីមបរីបឈមតតងំពីថន ក់េរកម។ ថវេីបីបុ៉នម នទសសវតសរក៍នលងមក ពួកេគអចនឹង
េមីលរសលចំេពះសកដ នុពលភពៃនអំណចរបជពលរដឋ ថអចនឹងបងកហនិភ័យធំេធងចំេពះករដឹកនរំបស់
ពួកេគ ែតឥឡូវពួកេគរបែហលជេឃញីេហយីថយុទធនករអហងិសរបស់សធរណជន ពិតជគួរឱយខល ច 
ដូេចនះពួកេគបនចំណយធនធនេរចីនជងមុនេដីមបកីរពរខលួនពីយុទធនករទងំេនះ េហយីរបែហលជអចនឹង
េធវីតមករេលីកេឡងីរបស់ របូ៊ស បូ៊ណូ ដឺ េមគវីត និងអឡសទ័រ សមីត «េសៀវេភមគគេទសក៍សរមប់ជនផដ ច់ករ» ឬ



ក៏ករដក់េចញនូវ «ករគបសងកត់ដ៏ឆល តៃវ» េដីមបបីែងវរដនេនេពលែដលពួកេគេងីបេឡងីបះេបរ។ បតុភូតៃន
ករសរមបសរមួលែដលបនេរៀនសូរតពីបទពិេសធន៍ ឬជអវីែដល សទីវនិ េហដឺែម៉ន របធន កិតែឆម េនកនុងករ
សិកសពីមជឈមឹបូព៌ េនសកលវទិយល័យ សមុ ីត បនេហថ «អំណចផដ ច់ករ ២.០» ែដលជចំណុចេផដ ត
សំខន់ៃនគេរមង «អនគតៃនអំណចផដ ច់ករ» េនឯរកុមរបឹកសអតលង់ទិក។  
 
ចំណុចទីពីរ សកមមជនែដលេរបីរបស់វធីិសរសតអហងិស របែហលជទទួលបនេមេរៀនែដលមិនរតឹមរតូវពី
យុទធនករេផសងៗេទៀតេនេលីពិភពេលក។ ឧទហរណ៍ បុគគលមន ក់របែហលជអចនឹងគិតថ ែផអកេលីករផសយ
ព័ត៌មនៃនករេធវីបតុកមមរទង់រទយធំ និងកូដកមមេន ទុយនីសីុ កនុងឆន ២ំ០១០ និង២០១១ ថករេធវីបតុកមម
រយៈេពល ៣សបដ ហ៍េពញអចដកជនផដ ច់ករេចញពីអំណចបន។ បុ៉ែនត ករយល់ែបបេនះ ពំុបនពិចរណទល់
ែតេសះចំេពះករពិតែដលថរបេទសទុយនីសីុ មនរបវតតិសរសតខុសេគ កនុងេពលថមីៗពក់ព័នធនឹងសកមមភព
ពលករែដលរតូវបនេរៀបចំយ៉ងសវ ហប់ ែដលរមួចំែណកដល់ករេងីបបះេបរេនះ េហយីករេធវីកូដកមមទូេទ 
គំរមកំែហងកនុងករេធវីឱយេសដឋកិចចរបស់ទុយនីសីុគងំ ែដលេធវឱីយឥសសរជនេសដឋកិចច និងអនកជំនួញ ចប់េផដីមដកករ
គរំទពី របធនធិបតី សញ េអល អបី៊ឌីន បិន អលី ក៏ដូចជកងកមល ងំសនតិសុខែដលមិនសដ ប់បញជ របស់េលក
របធនធិបតី ឱយបញ់រះេលីរកុមបតុករេដយេរបីកេំភលីងយនតែដរ។  
 
ជេរឿងធមមតែដលសកមមជនទញយកករបំផុសគំនិត ពីអនកដៃទេទៀតកនុងសថ នភពរសេដៀងគន  បុ៉ែនតករេធវី
ែបបេនះអចនឹងេចញលទធផលជករបរជ័យេទវញិ។ ឧទហរណ៍ ខឺត េវែឡន ៃនសកលវទិយល័យតិចសស បន
ចងអុលបងហ ញថកនុងអំឡុងៃនរលកសកលែដលបដិវតតភគេរចីនគឺេដយហងិស កនុងឆន ១ំ៨៤៨ រកុមអនករបឆងំបន
ពយយមេរបីរបស់យុទធសរសតៃនករបះេបរដំបូង របឆងំនឹងរជវងសបរងំ បុ៉ែនតែបរជរតូវបរជ័យេដយសរែតករ
រកុមរជវងសបនេរៀបចំលអជង មនធនធនេរចីនជង ែដលករពិតេទមនរបេភទៃនគូបដិបកខេផសងគន ។ េរកយមក
េទៀតកនុងរលកេនះ េសដចទងំអស់េនះអចសម នដឹងទុកមុននូវយុទធសរសតរបស់រកុមបដិវតតន៍ េហយីអចបរងក បករ
បះេបរ និងបំែបកបំបក់គូរបែជងេដីមបជីរបេយជន៍ដល់ពួកេគ។ េយងីអចនឹងេឃញីកមល ងំរសេដៀងៗគន េនះកនុង
េពលបចចុបបនន ជពិេសស កនុងដំណក់កលេរកយៗ ៃនរលកករបះេបរថន ក់តំបន់។  
 
៣. បុ៉ែនត េជឿឬមិនេជឿ យុទធនករអហងិសេនែតទទួលបនជ័យជំនះេរចីនដងជងករេរបីហងិស 

 
េបីនិយយពីអរតៃនភពេជគជ័យ យុទធនករហងិសទទួលបនលទធផលអរកក់ជងយុទធនករអហងិសតងំពីឆន ំ
១៩៦០ មកេមលះ។ តមពិតេទ េបីេមីលតួេលខសរុប ចប់ពីឆន ១ំ៩០០ ដល់ ឆន ២ំ០១៥ យុទធនករអហងិសទទួល
បនេជគជ័យ ៥១ ភគរយ េធៀបនឹងយុទធនករទងំអស់កនុងេពលេនះ ខណៈែដលយុទធនករហងិសទទួល
េជគជ័យរតឹមែត ២៧ភគរយេនះេទ។ មកទល់បចចុបបននកនុងទសសវតសរេ៍នះ មនយុទធនករអហងិសចំនួន ៣០ 
ភគរយទទួលបនេជគជ័យ ខណៈែដលយុទធនករហងិសមនរតឹមែត ១២ ភគរយបុ៉េណណ ះ មនន័យថ ករពិត
េទ គមល តសមមរតៃនអរតេជគជ័យរវងយុទធនករទងំពីរេនះ ធំជងមធយមភគេទេទៀត។  



 
៤. ករេធវីសកមមភពហងិសអមជមួយ ែតងែតបងកទុកខេទសដល់ចលនអហងិសរទង់រទយធំ 

 
របធនបទេកដ គគុកមួយកនុងចំេណមរបធនបទេផសងៗ ចប់តងំពីឆន ២ំ០១១មក គឺជសំណួរពក់ព័នធនឹងថេតី
ករេរបីរបស់ហងិសបនតិចបនតួចអមជមួយនឹងយុទធនករអហងិស អចជួយដល់យុទធនករអហងិស ឬក៏ជះឥទធិពល
អរកក់ដល់យុទធនករអហងិសេទវញិេទ។ សំណួរេនះែតងែតរតូវបនេលីកេឡងីកនុងករជែជកេដញេដលសដីពី  
«ភពចរមុះៃនយុទធសរសត» កនុងសហរដឋអេមរកិ។ បុ៉ែនតសំណួរៃនវធីិសរសតអហងិស ហងិស ឬក៏វធីិសរសតចរមុះ គឺ
រតូវបនសួរជញឹកញប់កនុងចលនែដលកំពុងែតែសវងរកករផល ស់បដូរជទូេទ េនេលីពិភពេលក។ ថវីេបីមនករ
អះអងជេរចីន ទងំគុណសមបតតិ និងគុណវបិតតិ េដយអនកសេងកតករណ៍ អនកជំនញ ក៏ដូចជ សកមមជនក៏េដយ 
សំណួរេនះ ែបរជទទួលបនករវយតៃមលជក់ែសដងតិចតួចបំផុត រហូតទល់ែតថមីៗេនះ។ 
 
កនុងអតថបទថមីមួយកនុង «មូ៉បី៊ឡេហសសិុន (ករេកៀរគរ)» េឈណូីវតិ និង ខឺត ហសក៊ ៃនសកលវទិយល័យរូតចឺ 
េរបីរបស់ទិននន័យេរបៀបេធៀបេដីមបសិីកសពីែដនកំណត់ៃនករេរបីរបស់អំេពីហងិស។ ពួកេគរកេឃញីថ ករេរបី
ហងិសអមអចនឹងទទួលបនេគលេដែដលកំពុងដំេណីរករកនុងរយៈេពលខលី ដូចជ ករចប់អរមមណ៍ពីបណដ ញ 
សរព័ត៌មន ទសសនៈគិតថេដីមបកីរពរខលួន ករបនសយវបបធម៌របឆងំែដលបេងកីតឱយមនសមជិកទូេទបែនថម
េទៀត ឬក៏ករបនធូរអរមមណ៍ជំុវញិលទធភពកនុងករ «បនថយអរមមណ៍តនតឹង»។ បុ៉ែនតករេរបីហងិសអម ែតងែតផដល់
ផលមិនលអដល់េគលេដយុទធសរសតរយៈេពលែវង ដូចជកររកស និងបេងកីនឱយមនមូលដឋ នចូលរមួកន់ែត
ទូលំទូលយ និងចរមុះ បេងកីនករគរំទរបស់ភគីទីបី និងទក់ទញឱយមនករបដូរភកដភីពរបស់កងកមល ងំសនតិសុខ។ 
ពួកេគបនរកេឃញីភសតុតងថ ករេរបីរបស់អំេពីហងិសអម ជធមមតមនអរតករចូលរមួតិចជង និង
មនករចូលរមួពីរកុមដូចគន កន់ែតេរចីន ែដលេធវីឱយអនតរយដល់គុណសមបតតិចមបង ៃនករេរបីរបស់ករតសូ៊េដយ
អហងិសតងំពីដំបូង។ កររសវរជវេផសងេទៀត បនរកេឃញីរសេដៀងគន ែដរថ ករេរបីហងិសអម អចនឹងបេងកីនឱយ
មនករបរងក បពីរដឋ ែដលែតងែតងជប់ពក់ព័នធនឹងអរតករចូលរមួទប។ ដូេចនះ ជមធយម ករេរបីរបស់ហងិសអម
េនះ ចបស់ជមិនជួយដល់យុទធនករអហងិសឲយទទួលេជគជ័យេនះេទ។  
 
អូម៉ វ៉សូ ៃនសកលវទិយល័យ រពីនសតុន បនផដល់នូវភសតុតងបែនថមេទៀតពក់ព័នធនឹង ផលប៉ះពល់
ែផនកនេយបយ ៃនករេធវីបតុកមមអហងិស េធៀបនឹងបតុកមមហងិស។ តមរយៈករេរបីរបស់ទិននន័យ ៃនករតវ៉
របឆងំកនុងទីរបជំុជនរបស់ជនជតិអេមរកិែសបកេខម  កនុងអំឡុងទសសវតសរទី៍៦០ វ៉សូ បនបងហ ញថចំនួនដងៃនករ
េធវីបតុកមមេដយអហងិសកន់ែតេរចីន បននឱំយឈនដល់ករគរំទយ៉ងេរចីនេដីមប ី«សិទធិពលរដឋ» ឱយកល យេទជ
បញហ ចមបងៃនកររពួយបរមភជសធរណៈេនកនុងសហរដឋអេមរកិ ចំែណកឯចំនួនដងៃនករេធវបីតុកមមេដយ
ហងិសកន់ែតេរចីន បនបណដ លឱយមនករគរំទេរចីនដល់ «ចបប់ និងសណដ ប់ធន ប់» ឱយកល យជបញហ ចមបង
េទវញិ។ បនទ ប់ពីឆន ១ំ៩៦៥ េដយសរែតបតុកមមហងិសកន់ែតមនលកខណៈទូេទ គំនិតសធរណជន បនបដូរ
េចញពីករគរំទេលីសិទធិពលរដឋ និងែបរេទគរំទករេឆលីយតបរបស់បូ៉លីសេទវញិ បងហ ញឱយេឃញីថចលន



ទងំេនះបនបរជ័យកនុងករទក់ទញឱយមនករគរំទ ពីសសរសដមភែដលសំខន់បំផុត។ អវីែដលគួរឱយភញ ក់េផអីល
េនះ គឺថមតិសធរណជនមិនែមនចបំច់ែតកនុងរយៈេពលខលីបុ៉េណណ ះេទ បុ៉ែនតក៏សំខន់កនុងរយៈេពលែវងផងែដរ៖ 
វ៉សូ រកេឃញីថករគរំទ «ចបប់ និងសណដ ប់ធន ប់» ទក់ទងគន យ៉ងខល ងំជមួយនឹងទំេនរេបះេឆន តឱយ
ថន ក់ដឹកនសំធរណៈរដឋ មនន័យថលទធផលៃនរបេភទបតុកមមេផសងៗ បងកឱយប៉ះពល់យូរអែងវងមកេលី
នេយបយេនកនុងសហរដឋអេមរកិ។ 
 
៥. ជេមល ះអហងិស គឺពិតជពិបកកនុងករទសសន៍ទយខល ងំណស់ 

 
វស័ិយសងគមវទិយទងំមូល មនកររពួយបរមភជយូរលង់ណស់មកេហយីទក់ទងនឹងសំណួរថ េតីចលនសងគម 
ឬចលនបតុកមមេកីតេឡងីេនេពលណ។ យុទធនករតសូ៊េដយអហងិសែបបអតិបរមនិយម គឺមនភពខុសគន  
បនតិចបនតួច េដយសរែតពួកេគសនមតទុកជមុននូវករររងំដ៏ខល ងំកល  សកមមភពែដលមនករេរៀបចំជេរចីនេដយ
េផដ តេលីកររបឆងំគូរបែជងែដលជរដឋ កនុងេគលបំណងជមូលដឋ នបំផុតគឺករផល ស់បដូរសថ នភពបចចុបបននេន
ករមិតថន ក់ជតិ។ ករសិកសបនវយតៃមលនូវមូលេហតុៃនករតសូ៊េដយអហងិស េដយបនកំណត់នូវករជប់
ទក់ទងគន ជេរចីន ដូចជ ដង់សីុេតៃនវស័ិយផលិត (បត់ឆឺ និង សវិនសុន ២០១៤) អរមមណ៍ (ែភរែមន ២០១៣) 
ទីតងំភូមិសរសត (គលិតឌីធស៍ និងរេីវរ៉ ២០១៥) និងរបវតតៃិនបតុកមម (េរបតេវត, េរបតេវត និង គូបិ៊ក ២០១៥)។  
 
កនុងឆន ២ំ០១៥ េឈណូីវតិ និង េចយ ៍អុ៊េហវលេដ បនវយតៃមលរទឹសត ីទូេទជេរចីន ៃនករេងីបបះេបររទង់រទយធំ 
េហយីបនរកេឃញីថរទឹសតីមួយចំនួនតូចែតបុ៉េណណ ះ ែដលអចទសសន៍ទយយ៉ងចបស់ថ ទីណ
ែដលនឹងមនយុទធនករអហងិសេកីតេឡងី។ ខុសពីយុទធនករេដយេរបីរបដប់អវុធ រដឋរបហរ ឬក៏ករដួលរលំំ
របស់រដឋ ែដលបញញវនតភគេរចីនសុទធែតអចដឹងទុកជមុនថ យុទធនករអហងិសរទង់រទយធំអចេកីតេឡងីេសទីរែត
រគប់កែនលង េដយសរមូលេហតុេផសងៗ។ យុទធនករទងំេនះេកីតេឡងីជេរឿយៗកនុងទីកែនលងែដល បញញវនតរពឹំងថ
ករមនករលំបកកនុងករេកៀរគររកុមែដលជំទស់  េហយីករេកៀរគររកុមជំទស់េនះមនរបសិទធភពតិចណស់។ 
េហយីក៏មិនចបស់ែដរថអវីែដលរុញឱយពួកេគេធវែីបបេនះ ឬអវីែដលេធវឱីយពួកេគេនបនតេធវីវេនះ។  េឈណូីវតិ និង
អុ៊េហវលេដ សននិដឋ នថចលនអំណចរបជពលរដឋ គឺអចេកីតេឡងីយ៉ងសមញញបំផុតតមបរបិទ 
និងេដយៃចដនយ ែដលេធវីឱយឧបករណ៍ប៉ន់របមណ និងរចនសមព័នធទិននន័យមិនអចកំណត់ឱយចបស់បនពី
មូលេហតុៃនអំណចេនះ។ វធីិមួយេទៀតកនុងករបករសយរបកគំេហញីេនះ គឺថបុគគលែដលេរៀបចំករបះេបរេដយ
អហងិសែតងែតជមនះនូវលកខខណឌ មិនអំេណយផលជេរចីនតមវធីិៃចនរបឌិត ែដលមិនរសបតមកររពឹំងទុក 
េហយីេធវីឱយេយងីមកដល់ចំណុចចុងេរកយ។ 
 
៦. ករបរងក បគឺសំេដេលីយុទធនកររបឆងំទងំអស់ បុ៉ែនតមិនអចកំណត់ទុកជមុននូវជេរមីសៃនករតសូ៊អហងិស 

ឬលទធផលៃនករតសូ៊េនះេទ  
 



ករអះអងដ៏មនរបជរបិយភពមួយអំពីករតសូ៊េដយអហងិស គឺថវអចេកីតេឡងី និងរបែហលជអចបន
េជគជ័យរបសិនេបីគូរបែជង របកួតេដយេសមីភព។ បុ៉ែនតេនេពលណែដលគូរបែជងេដះេរសមៃដេចញ ករតសូ៊
េដយអហងិសពិតជមិនអចេទរចួ ឬក៏គម នរបេយជន៍េនះេទ។ េយងីបនជែជកពីអំណះអំណងេនះបនតិចែដរកនុង
េសៀវេភរបស់េយងី េនឆន ២ំ០១១ បុ៉ែនត ករងរថមីៗមួយចំនួនក៏បនេលីកេឡងីពីសំណួរដ៏សំខន់េនះែដរ។ 
 
ចំែណកឯករេលីកេឡងីថ ករបរងក បយ៉ងេឃរេឃជះឥទធិពលដល់លទធភពៃនករេកីតេឡងីៃនករតសូ៊េដយ
អហងិស វនិឌី ែភរែមន បនអះអងេនកនុងេសៀវេភដ៏អសច រយរបស់អនករសី អំពីចលនជតិនិយមរបស់ប៉េលសទីន ថ
ករបរងក បែតមួយមុខមិនអចពនយល់ថេតីមូលេហតុអវីែដលចលនមួយេនះ អចផល ស់បដូរពីសកមមភពអហងិសេទ
ជហងិសេនះេទ។ អនករសីបនេលីកេឡងីថ តមពិតេទករបរងក បមនសភពតនតឹងកនុងអំឡុងៃន
ដំណក់កលដំបូងៃនបតុកមមមនេឈម ះថ អិុនធីហវ ដ ែដលដូចគន នឹងដំណក់កលមួយចំនួនៃនចលនហងិស
ែដរ។ ផទុយេទវញិ អនករសីបនេលីកអំណះអំណងថ ករមិតៃនកររបួរមួគន អចពនយល់បនយ៉ងលអបំផុតពក់ព័នធ
នឹងករែរបកល យេទជហងិស។ េនេពលែដលចលនមួយមនទសសនៈវស័ិយ ភពជអនកដឹកន ំ និងមនបណដុ ំ ៃន
វធិន និងចបប់ រមួគន  ចលនេនះអចពឹងែផអកេលីករតសូ៊េដយអហងិស េទះបីមនករបរងក បជបនតបនទ ប់េដយ
រដឋ ភិបលអីុរសែអលក៏េដយ។ 
អនករសវរជវដូចជ ចូណថន់ សូ៊តុន ឆលស៍ បត់ឆឺ និង អីុសក់ សវិនសុន ក៏បនចងអុលេទរចនសមព័នធ និងករ
េរៀបចំចលន ថជករកំណត់ដ៏ចមបងមួយៃនយុទធនករែដលទទួលេជគជ័យ េនខណៈេពលែដលមនករ
បរងក ប។ ពួកេគេរបីរបស់ទិននន័យបរមិណ េដីមបអីះអងថេនេពលែដលរដឋេរបីរបស់អំេពីហងិសែតមួយចំេហៀង ឬ
ក៏ករសមល ប់រងគ លមកេលីបតុករែដលគម នអវុធ បតុករអចបនតេទរកភពេជគជ័យបនកនុងរយៈេពលែវងដរប
ណែដលពួកេគគឺជែផនកមួយៃនយុទធនករដ៏ធំ និងបនេរៀបចំយ៉ងលអ។  
 
ពិតណស់ កររសវរជវមួយចំនួនបនដក់ករសងសយ័េទេលីលទធភពៃនកររបឆងំេដយអហងិស កនុងករតតងំ
នឹងរបបគបសងកត់ែដលទំេនីបខល ងំ ជពិេសស របបែដលមនមហចិឆិតរបល័យពូជសសន៍ ឬែផនកនេយបយ។ 
ករងរថមីៗរបស់ េលក រគីសតូហវ័រ សូ៊លីវ៉ន់ អំពីទេងវរីបស់កងកមល ងំសនតិសុខហក េតម៉ឡ កនុងករដកេចញជរបព័នធ
នូវគូបដិបកខេឆវងនិយម កនុងអំឡុងឆន ១ំ៩៧៥ ដល់ ១៩៨៥ គឺជេរឿងរ៉វដ៏គួរឱយរបុងរបយត័នមួយទក់ទង 
នឹងភពទំេនីប និងករេបតជញ ចិតតែដលរបបខលះបនបេងកីត។ ដូចគន នឹងអំេពីេឃរេឃ ករសមល ប់ែដលរតូវបន
គណន មកេលីរកុមបតុករអហងិសេដយរបប បស អល់ អសដ េនរបេទសសីុរ ី បនទ ប់ពីករតវ៉េនឌឺរ៉ 
កនុងែខមីន ឆន  ំ ២០១១ ជកររលឹំកដ៏គួរឱយរពួយបរមភមួយអំពីមូលេហតុ ែដលចំនួនៃនយុទធនករអហងិសរទង់ 
រទយធំរតូវបរជ័យញឹកញប់ ដូចចំនួនែដលបនទទួលេជគជ័យែដរ។  
 
បុ៉ែនត ជថមមីដងេទៀត វពិតជពិបកកនុងករទសសន៍ទយ េនេពលែដលករយិធិបេតយយែដលមនលកខណៈ
គបសងកត់ែបបេនះ អចនឹងបងខឱំយអនកេរកមបងគ ប់របស់ពួកេគេសម ះរតង់បដូរផដ ច់ េនកនុងករបះេបររទង់រទយធំ 
សូមបែីតកនុងករណីែដលហក់ដូចជមិនអចេទរចួដូចជេនរបេទសសីុរ ី ជេដីម។ បែនថមពីេលីេនះ េនកនុង



ករងរែដលនឹងេចញផសយនេពលខងមុខ លី សមុ ីតថី េលសទ័រ ខឺត និងអនករមួចំែណកដៃទេទៀត រកេឃញីថករ
បរងក បរបស់របបមកេលីបតុករែដលគម នអវុធ អចនឹងបងករឱយមនករខឹងសមបរជញឹកញប់ េដយបេងកីតឱយ
មនករខឹងសមបរែផនកសីលធម៌ បណដ លឱយមនករចូលរមួកន់ែតេរចីន បេងកីតឱយមនករគរំទពីភគីទីបីចំេពះ
ចលន និងេធវីឱយកងកមល ងំសនតិសុខចូលរមួជមួយរកុមបតុករ។ ករពិតេទ ករគបសងកត់ជេរចីន ជញឹកញយ
អចជមូលេហតុៃនយុទធនករអហងិស ជជងជចំណុចបញច ប់ៃនយុទធនករអហងិស។ ករសមល ប់ េអេមត ធីល 
គឺជឧទហរណ៍ៃនអំេពីហងិសែដលគួរឱយរនធត់ ែដលជលទធផលេធវីឱយមនករេកីនេឡងីៃនករគរំទ ករអណិត
អសូរ និងករចូលរមួកនុងចលនទមទរសិទធិពលរដឋរបស់សហរដឋអេមរកិ។  
 
េដយពិចរណដល់ទិវរលឹំក េលក ម៉ទីន លូទ័រ ឃងី េយងីគិតថេយងីនឹងផដល់ឱយអនកអននូវែផនកែដលេពរេពញ
េដយគំនិត េចញពី «លិខិតពីពនធនគរបឺរមីងែហម» របស់េលក េហយីអតថបទេពញ អនកអចអនបនេនទីេនះ ៖ 
 
«ឱសមល ញ់េអីយ! ខញុ ំគួរែតរបប់អនកថេយងីពំុបនទទួលបនផលចំេណញណមួយ កនុងករទមទរសិទធិពលរដឋ 
របសិនេបីគម នគំនបអហងិស និងែផនកចបប់ដ៏រងឹមេំនះេទ។ គួរឱយេសកសដ យ វគឺជករពិតែផនករបវតតិសរសត
ែដលថរកុមែដលទទួលបនសិទធិពិេសស ករមនឹងេបះបង់សិទធិពិេសសេនះេដយសម័រគចិតតណស់។ បុគគលអច
នឹងេមីលេឃញីនូវពនលឺសីលធម៌ េហយីសម័រគចិតតកនុងករេបះបង់េចលនូវឥរយិបថអយុតតិធម៌របស់ពួកេគ បុ៉ែនតដូច 
េរណុល េណប៊រ បនដស់េតឿនេយងីរសប់ថ រកុមមនទំេនរអសីលធម៌ជងបុគគល។ េយងីដឹងតមរយៈ
បទពិេសធន៍ដ៏ឈចឺប់ថ េសរភីពមិនែដលរតូវបនផដល់ឱយេដយអនកគបសងកត់េគេដយសម័រគចិតតេនះេទ បុ៉ែនត
េសរភីពរតូវែតទមទរយកមកេដយបុគគលែដលរងករគបសងកត់។» 
 
ពិតណស់ ឃងី រពួយបរមភទងំែផនកសីលធម៌ និងតថភពជក់ែសដងៃនករតសូ៊េដយអហងិស។ បុ៉ែនត ភពរបកដ
និយមរបស់គត់មិនគួររតូវបនេមីលរសលេនះេទ រសបេពលែដល េសៀវេភរបស់ ចនណថន់ ៃរឌ័៉រ អំពីលិខិតមក
ពីបឺរមីងែហម សតីពីកូដកមមមកផទះវញិ។  
 
ចបស់ណស់ មនេរឿងជេរចីនែដលរតូវេរៀនអំពីករតសូ៊េដយអហងិស៖ វជបតុភូតែដលកំពុងែតេលចេឡងី 
េហយីកររសវរជវេលីរបធនបទេនះ ក៏កំពុងែតេលចេធល េឡងីកនុងវទិយសរសតសងគមផងែដរ។ មនុសសមន  កំពុងែត
ចង់តតងំនឹងករគបសងកត់ អចនឹងទទួលបនផលរបេយជន៍ពីកររសវរជវជរបព័នធ អំពីេពលណ និង
រេបៀបណ កនុងករេធវីករតសូ៊េដយអហងិសកនុងបរបិទេផសងៗគន ជេរចីន។ អនកេធវេីគលនេយបយ ែដលកំពុងែត
េដះរសយ នឹងបញហ របឈមែដលេកីតេឡងី មនដូចជ ករេកីតេឡងីវញិៃនអំណចផដ ច់ករ ឬក៏ភពផុយរសួយ
របស់រដឋ ឬក៏អំេពីហងិសរជុលនិយម អចនឹងទទួលបនអតថរបេយជន៍ជេរចីនពីករយល់ឱយបនសីុជេរមអំពី
េពលណ និងេហតុអវីចលនអហងិសទទួលបនេជគជ័យ េហយីេតីវមនន័យដូចេមដចកនុងករគរំទចលនេនះឱយ
មនរបសិទធភព។ 
 



កនុងទសសវតសរេ៍នះ ែដលមនុសសជេរចីនកំពុងែតអនុវតតករតសូ៊អហងិសជងេពលណៗទងំអស់ បញញវនត ក៏ដូចជ
អនកអនុវតតផទ ល់អចនឹងទទួលបនលទធផលលអ របសិនេបីបនពិចរណេលីរបជញ ែដលមនេគលករណ៍ និង
របកដនិយម របស់គនធី និងឃងី កនុងករេធវីករងរេទខងមុខបនតេទៀត។  
 
េអរកី េឈីណូវតិ ជសរសត ចរយ ៃនសលចូេសហវ កូេបល ែផនកសិកសអនតរជតិ ៃនសកលវទិយល័យ េដនេវ។ី 
អនករសី ជសហអនកនិពនធៃនបលុ កេឈម ះថ កររកេឡកេមីលេលីអំេពីហិងសនេយបយ េហីយក៏ជអនកនិពនធមដងមក ល
ៃនបលុ ក ម៉ងឃី េខច។ ម៉េរៀ េជ. េសទេហវនគឺជសមជិកជន់ខពស់េនវទិយសថ នសនតិភពសហរដឋអេមរកិ និងជ
សមជិកជន់ខពស់េនឯរកុមរបឹកសអតលងតិ់ក។ 
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