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េគាលគំនិតបី ៃនករតស៊េូដយពលរដ�៖ សមគ�ីភាព ែផនករ វិន័យ  
 

លក�ណៈបី ែដលចត់ទុកថាអចេធ�ីឱ្យមានភាពខុសគា� រវងេជាគជ័យ និងបរជ័យ ៃនចលនាអហងិ្សោជំុ
វញិពិភពេលក៖ សមគ�ីភាព ែផនករ និងវន័ិយអហងិ្សោ។ 

 
េដយ ហឌី េមរែីមន 

១៩ វចិ�ិក ២០១០ 
 

អំពីអ�កនិពន�៖ 
េលក ហឌី េមរែីមន ជានាយកកម�វធីិ្រសវ្រជាវរបស់ មជ្ឈមណ� លអន�រជាតិអំពីជេមា� ះអហងិ្សោ (ICNC) 
ពីឆា� ២ំ០០៥ - ២០០៧។ គាត់បានែកស្រម�លេសៀវេភ “ករ្របតិបត�ិករតស៊ូេដយអហងិ្សោ៖ 
ករអនុវត�េនសតវត្សរទី៍២០ និងសក� នុពលេនសតវត្សរទី៍២១” េដយេលកយនី សប 
េហយីក៏ជាសហអ�កនិពន�េសៀវេភ “មគ�ុេទសន៍ស្រមាប់ករតស៊ូេដយអហងិ្សោដ៏មាន្របសិទ�ភាព”។ 
 
េតីអ�ីែដលេធ�ីឱ្យករតស៊ូអហងិ្សោមាន្របសិទ�ភាព? 
 
្របសិនេបីេយងីទទួលយកករពិតជាក់ែស�ងថាេនក�ុងនេយាបាយ «អំណាចនឹងមិន្រត�វបានផ�ល់ឱ្យេនាះ
េទ វែតងែត្រត�វបានចប់យក» េសចក�ីសន�ិដ� ន គឺចបំាច់ែដលថាចលនាអហងិ្សោក�ុង្របវត�ិស�ស� ទទួល
បានេជាគជ័យ េដយសរែតថាចលនាេនះមានអំណាចេលីសលុបជាងគូបដិបក�។ 
 
េសចក�ីសន�ិដ� នេនះ មានភាពច្រម�ងច្រមាស់ េហយីក៏បានេបីកចំហឱ្យមានករសួរេដយផា� ល់អំពី ករស

ន�តដ៏ទូលំទូលយថាអំណាចជាមូលដ� នបានមកពី ករ្រគប់្រគងនូវធនធានសមា� រៈ និងសមត�ភាពក�ុងករ
បង�ហងិ្សោ។ ្របសិនេបីករសន�តេនះពិតជា្រតឹម្រត�វទងំ្រស�ងេនាះ ចលនាអហងិ្សោច្បោស់ជានឹងបរជ័យ 

េបីេធ�ីេឡងី្របឆាងំនឹងគូ្របែជងែដលមានអវុធល�ជាង និងធនធានេ្រចីនជាង។ ក៏បុ៉ែន� អ�ីែដល
្របវត�ិស�ស�បានបង� ញេនាះ គឺថាបនា� ត់េពលេវលៃនករតស៊ូអហងិ្សោែដលទទួលបានេជាគជ័យជាេ្រចីន 
េមីលេទជាងមួយសតវត្សរ ៍មានអ�កដឹកនា ំនិងមូលេហតុច្រម�ះជាេ្រចីនដូចមនុស្សជាតិែដរ។ េនះជា
ឧទហរណ៍ខ�ះៗ៖  

• ក�ុងទស្សវត្សរទី៍៣០ និង ៤០ ជនជាតិឥណា� ទទួលបានឯករជ្យភាពរបស់ខ�ួន តមរយៈករចូល
រមួក�ុងករមិនសហករណ៍ដ៏សេម្បមី (ពហកិេសដ�កិច� ពហកិសលេរៀន កូដកម� ករមិនបង់



ពន� ករបដិេសធច្បោប់រដ� ករលឈប់) ែដលគំរមេធ�ីឱ្យឥណា� មិនអច្រគប់្រគងបាន េហយីជា
ចុងេ្រកយ េធ�ីឱ្យជនជាតិអង់េគ�សសេ្រមចចិត�ចកេចញ 

• ក�ុងអំឡុងទស្សវត្សរទី៍៥០ និង៦០ ចលនាសិទ�ិពលរដ�របស់សហរដ�អេមរកិ យកឈ�ះសិទ�ិេស�ី
ភាពគា�  តមរយៈយុទ�នាករអហងិ្សោ ដូចជា ពហកិឡាន្រក�ង េនមុ៉ងត៍ហ�ូេមរ ីនិង ករអង�ុយ

កូដកម�េនកែន�ងបាយៃថ�្រតង់ េនណាស៍វលី ែដលេកងចំេណញពីចំណុចេខ្សោយៃន្របព័ន�ែបង
ែចកវណ�ៈក�ុងស� ប័ន េហយីក៏បានទក់ទញអ�កគា្ំរទេពញ្របេទស 

• ក�ុងអំឡុងឆា� ១ំ៩៦៥ និង ១៩៧០ សហជីពកម�ករចមា� ររបួរមួ បានរកីធំធាត់ពីស� ប័នតូច និង
គា� នករគា្ំរទថវកិច្បោស់លស់ េទជាស� ប័នថា� ក់ជាតិ តមរយៈករេ្របី្របាស់េដយេជាគជ័យនូវ

កូដកម� និងពហកិ្របឆាងំនឹងចមា� រទំពងំបាយជូរេនកលីហ�័រញ៉ា 
• េនក�ុងឆា� ១ំ៩៨៦ េនហ�លីីពីន សកម�ជនចូលរមួជាមួយនឹងេយាធាែដលចុះចូល េដីម្ប្ីរបមូលផ�ុ ំ

មនុស្សរប់លននាក់េធ�ីបាតុកម�្របឆាងំនឹងជនផា� ច់ករែដលគា្ំរទេដយសហរដ�អេមរកិ ហ�ឌីឺ
ណាន់ ម៉ាកូស។ ជេ្រមីសរបស់េលកកន់ែតថយចុះ េដយសរែតករបះេបារអហងិ្សោ េពលេនាះ
េលកម៉ាកូស បានេគចេចញពី្របេទស 

• ក�ុងឆា� ១ំ៩៨៨ ជនជាតិសុីលី បានយកឈ�ះភាពភ័យខ� ចែដល្រត�វបានបណ�ុ ះេដយជនផា� ច់ករ
េឃារេឃ អហ�ូស�ូ ភីណូេឆត េហយីបានេធ�ីយុទ�នាករ និងបាតុកម�្របឆាងំនឹងេលក។ 
សកម�ភាពទងំេនះ ក៏បានេធ�ីឱ្យអន�រយដល់ករគា្ំរទេលីភីណូេឆតផងែដរ េដយសរែត
សមាជិកៃនរបបេយាធារបស់េលកក៏ែលងមានភក�ីភាពចំេពះរូបេលកខណៈដលចំ់ណុចកំពូល
ៃនវបិត�ិ េហយីេលកក៏្រត�វបានបង�ំឱ្យចុះេចញពីអំណាច 

• ចប់ពីឆា� ១ំ៩៨០ ដល់ ១៩៨៩ ជនជាតិបូ៉ឡូញ េរៀបចំសហជីពពណិជ�កម�ឯករជ្យ ជាែផ�កមួយ
ៃនចលនាសមគ�ីភាព និងយក្របេទសរបស់ខ�ួនេចញពីករ្រគប់្រគងរបសសូ់េវៀត 

• ក�ុងឆា� ១ំ៩៨៩ បាតុកម� និងកូដកម�ែដល្រត�វបានស� ល់ថាជា បដិវត�ន៍េវលេវត បាននាឱំ្យមានករ
ប�ូរេដយសន�ិវធីិពីរបបកំុម�ុយនីស� េនេឆកូស�ូវ៉គី។ សកម�ភាព្រសេដៀងគា� េនះ បាននាឱំ្យមានករ
ផា� ស់ប�ូររបបេដយសន�ិវធីិផងែដរដូចជា េនអល�ឺម៉ង់ខងេកីត និងេនឡាត់វ ីលីទុយអនី និងេអ

ស�ូេនៀ េនឆា� ១ំ៩៩១  
• កូដកម� ពហកិ ករបដិេសធច្បោប់រដ� និងទណ� កម�ពីខងេ្រក ចប់េផ�ីមក�ុងទស្សវត្សរទី៍៨០ បាន

េដីរតួយ៉ាងសំខន់ក�ុងករប�្ឈប់ករេរសីេអីងជាតិសសន៍ េនអ�ហ�កិខងត្ូបង េនេដីមទស្ស
វត្សរទី៍៩០ 



• ក�ុងបណា� ឆា� ទំងំេនះ ជនជាតិែស៊បី៊ (ឆា� ២ំ០០០) ជនជាតិហ្សកហ្ុស ី(ឆា� ២ំ០០៣) និងជនជាតិ
អុ៊យែ្រកន (ឆា� ២ំ០០៤) ប�� ប់នូវករដឹកនាេំដយអំណាចផា� ច់ករតមរយៈករេកៀរគរេដីម្បី
ករពរ ឬ្របឆាងំនឹងលទ�ផលេបាះេឆា� តែក�ងបន�ំ 

• េនក�ុងឆា� ២ំ០០៥ ជនជាតិលីបង់ បានប�� ប់ករកន់កប់្របេទសេដយកងេយាធាៃន្របេទសសុី
រ ីតមរយៈករេធ�ីបាតុកម�អហងិ្សោ្រទង់្រទយធំ 

• េនក�ុងឆា� ២ំ០០៦ ជនជាតិេនប៉ាល់ បានចូលរមួក�ុងករមិនេគារព្រទង់្រទយធំ និងបង�ំឱ្យមានករ

ស� រេឡងីវញិៃនច្បោប់សុីវលិ  
• ចប់ពីឆា� ២ំ០០៧ ដល់ ២០០៩ េនក�ុងអំឡុងៃនកុបកម�ហងិ្សោ និងេនចំេពះមុខេមដឹកនាំ

េយាធា េមធាវជីនជាតិប៉ាគីស� ន ្រក�មអង�ករសង�មសុីវលិ និង្របជាពលរដ�សម��ទទួលបាន
េជាគជ័យ ក�ុងករជំរុញឱ្យមានករស� រេឡងីវញិៃន្របព័ន�យុត�ិធម៌ឯករជ្យ និងលុបេចលច្បោប់
ដក់្របេទសក�ុង្រគាអសន�។ 

 
្របសិនេបី្របជាពលរដ�មិនេគារព អ�កដឹកនាមិំនអចដឹកនាបំានេទ 
 
ចលនាទងំអស់េនះ និងចលនាតស៊ូសុីវលិដៃទេទៀត បានទទួលេជាគជ័យេដយសរែតចលនាទងំេនះ
ែផ�កេលីេគាលគំនិតមូលដ� នៃនអំណាច៖ ែដលថា្រគប់ស� ប័ន អង�ភាព និង្របព័ន�ទងំអស់េនក�ុងសង�ម
ពឹងែផ�កេលីករ្រពមេ្រពៀង ករសហករណ៍ និងករេគារពជាបន�បនា� ប់ ពី្របជាពលរដ�សម��ជាេ្រចីន។ 
ដូេច�ះ ្របសិនេបី្របជាពលរដ�សេ្រមចថានឹងមិនផ�ល់ករ្រពមេ្រពៀង និងសហករណ៍ ក�ុងវធីិមួយែដលមាន
ករេរៀបចំ និងមានយុទ�ស�ស� េនាះពួកេគនឹងអចកន់កប់អំណាចេដយបង�ំបាន។ េនេពលែដល្របជា
ពលរដ�មិនេគារព េនាះ្របធានាធិបតី េចហ� យ្រក�ង ្របធាន្រក�មហុ៊ន ឧត�មេសនីយ និង «អ�កកន់
អំណាច» ដៃទេទៀត នឹងមិនអចដឹកនាេំដយអំណាចែដលគា� នករ្រត�តពិនិត្យបានេនាះេទ។  

 
យុទ�វធីិអហងិ្សោ ដូចជា កូដកម� ពហកិ បាតុកម�្រទង់្រទយធំ ករបដិេសធច្បោប់រដ� ករបេង�ីតស� ប័ន្រសប 

និងសកម�ភាពែបបៃច�្របឌិតរប់រយេទៀត ជាឧបករណ៍សំខន់ែដល្រត�វបានេ្របីេដីម្បេីធ�ីករងរេនះ។ វធីិ
ទងំេនះមិនែមន្រត�វបានេ្របីេដយក�ុងេហតុផលសីលធម៌េនាះេទ បុ៉ែន� គឺេដយសរែតេហតុផល្របាកដ
និយមេទវញិេទ។ អ�កខ�ះែដលបានអនុវត�នូវករតស៊ូេដយពលរដ� បានេឃញីយុទ�ស�ស�្រសេដៀងគា� េនះ
ថា ករេ្របី្របាស់បានផលក�ុង្របេទសដៃទ ឬក�ុង្របេទសខ�ួនឯងក�ុង្របវត�ិស�ស� និងទទួលស� ល់ថា
្របេភទៃនករតស៊ូែបបេនះ មានកររពឹំងទុកខ� ងំបំផុតថាទទួលេជាគជ័យ ក�ុងចំេណាមជេ្រមីសេផ្សងៗ
ែដលពួកេគមាន។  



 
ជំនាញ និងលក�ខណ�  

 
យ៉ាងណាក៏េដយ ក�ុងចំេណាមចលនាអហងិ្សោែដលេជាគជ័យគួរឱ្យយកត្រមាប់តមេនះ ្របវត�ិស�ស� 

និងពិភពេលកបច�ុប្បន� ក៏បានផ�ល់នូវឧទហរណ៍ៃនចលនាែដលបរជ័យ ឬក៏មិនបានផលផងែដរ។ 
ពិភពេលកបានេមីលេឃញីនូវបដិវត�ន៍អហងិ្សោរបស់បូ៉ឡូញ និងេឆកូស�ូវ៉គី ក�ុងឆា� ែំដលពួកេគក៏េឃញីនូវ

ករសមា� ប់រង� លេនទីលនធានអនមិន។ ក�ុងទស្សវត្សរចុ៍ងេ្រកយ ្របជាពលរដ�ជាេ្រចីននាក់បានេ្របី
្របាសយុ់ទ�វធីិអហងិ្សោេនភូមា សុីមបាេវ េអហ្ុសបី និងអីុរង់៉ បុ៉ែន�េគាលេដៃនចលនាទងំេនាះមិនទន់បាន

សេ្រមចេនាះេទ មកទល់បច�ុប្បន�េនះ។ េនក�ុងកិច�្របឹងែ្របងទមទរសិទ�ិស�័យសេ្រមចេន ទីម័រខងេកីត 
ករតស៊ូេដយពលរដ�គឺខ�ះមិនបានេនាះេទ បុ៉ែន�ខណៈែដលករតស៊ូេនះបានជួយជំរុញនូវចលនា្របជា
ពលរដ�្របឆាងំនឹងជនឈ� នពនេន្រគប់ទីកែន�ងដូចជា េនប៉ាេលស�ីន ប៉ាពួខងលិច សហរ៉ខងលិច 
និងទីេប ជាេដីម ែដលកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងទងំអស់េនាះេនមិនទន់សេ្រមចេនេឡយី។  
 
េតីចំណុចអ�ីខ�ះែដលេធ�ីឱ្យមានភាពខុសគា� រវងករណីទងំេនះ និងករណីេផ្សងេទៀត? 
 
កត� ែដលេធ�ីឱ្យចលនាេនះ និងចលនាដៃទេទៀត េជាគជ័យ ឬក៏បរជ័យ គឺជា្របធានបទមួយែដលសម
េហតុផល េហយីមនុស្សែដលទទួលបានព័ត៌មាន្រគប់្រគាន់អចមិនយល់្រសប។0

1 ស� នភាពនីមួយៗ មាន
ភាពស�ុគស� ញខ� ងំ េហយីករបេង�ីតេហតុផលផា� ល់គឺពិបាកណាស់។ អំណះអំណាងែដលខ�ុ ំែតងែតបាន
ឮជាញឹកញាប់ មកពីប��វន� អ�កកែសត និងអ�កដៃទេទៀត គឺថាគន�ង និងលទ�ផលៃនចលនាទងំេនះ 
និងចលនាអហងិ្សោែដលេលចេធា� េផ្សងេទៀត ភាគេ្រចីន្រត�វបានកំណត់េដយរចនសម�័ន� លក�ខណ�  និងក
លៈេទសៈពិេសសេដយែឡកែដលចលនានីមួយៗដំេណីរករ។ 
 

 
1 ស្រមាបេ់គាលបំណងៃនអត�បទេនះ ខ�ុ ំផ�ល់និយមនយ័ដល់ចលនា «េជាគជ័យ» ជាចលនាទងំឡាយណាែដលអចសេ្រមចបាននូវេគាលបំណងែដលបាន
កំណតទុ់ក េហយីចលនា «បរជ័យ» ជាចលនាទងំឡាយណាែដលមិនសេ្រមចបានេគាលបណំងែដលបានកណំតទុ់ក។ មានធាតុផ្សែំដលទក់ទងនងឹេពល
េវលក�ុងនិយមន័យេនះផងែដរ។ ចលនាេជាគជ័យមួយ អចនងឹសេ្រមចបានេគាលបំណងែដលបានកណំតទុ់ក (ដូចជា ចលនាទឹក្រក�ចេនអ៊ុយែ្រកន ឆា� ំ
២០០៤) ប៉ុែន� ប�� ្របឈមក�ុងករចណំាយេពលជាេ្រចនីឆា� េំដមី្បកីរសេ្រមចបានៃនចលនាេនាះ អចបណា� លឱ្យមានករធា� ក់ដុនដបម�ងេទៀត (ស្រមាប់
ព័ត៌មានបែន�មទកទ់ងនឹងករណីអ៊ុយែ្រកន សូមអន អត�បទៃថ�ទី១៧ ែខវចិ�កិ ឆា� ២ំ០១០ «ករតសូ៊បនា� បព់ីអណំាច្របជាពលរដ�បានឈ�ះ» សរេសរេដយ 
អូេលណា េ្រតងុប នងិ អុកសណា ហ្ុសលយ៉ា េនេលី openDemocracy)។ ផ�ុយមកវញិ ចលនាែដលខកខនក�ុងករសេ្រមចបានេគាលបំណងែដលកណំត់
ទុក (ដូចជា ចលនាគា្ំរទ្របជាធិបេតយ្យរបស់ចិន ក�ុងឆា�  ំ១៩៨៩) អចបេង�ីតឱ្យមានផលប៉ះពល់បនា� ប់បន្សកំ�ុងរយៈេពលេ្រចីនឆា� េំ្រកយ ែដលជួយជំរុញ
ដល់ចលនាេផ្សងៗ (ស្រមាបព់ត័៌មានបែន�មពកីរណីរបស់ចិន សូមអនអត�បទៃថ�ទី១៧ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១០ «មតិ្របតកិម�េលីករប�ង� បេន្របេទសចិន» 
េដយ េឡស�័រ ខឺត េនេលី openDemocracy)។ ខណៈេពលែដលមិនចបំាច្់រត�វផា� ស់ប�ូរករចតច់ំណាតថ់ា� ក់ៃនចលនាជាកល់កម់យួថា «េជាគជយ័» ឬ »
បរជ័យ» ផលប៉ះពល់ែដលេកីតមានតមេ្រកយ អចមានអនុភាព េហយីដូេច�ះមានភាពគួរឱ្យកត់សមា� ល់េរៀងៗខ�ួន។   



ឧទហរណ៍ អំណះអំណាងខ�ះបានេលីកេឡងីថា ចលនាអហងិ្សោមាន្របសិទ�ភាពែតក�ុងសង�មណាែដល 
ជនគាបសង�ត់ មិនមានបំណងេ្របី្របាស់កងកមា� ងំែដលអចបណា� លឲ្យេ្រគាះថា� ក់ដល់ជីវតិ។ ចំែណកឯ

អ�កដៃទេទៀតេលីកេឡងីថា លក�ខណ� េសដ�កិច�ជាក់លក់មួយចំនួន (ដូចជា មេនាគមវទិ្យោេសដ�កិច� 
ក្រមិត្របាក់ចំណូល ករែបងែចក្រទព្យសម្បត�ិ វត�មានៃនវណ�ៈកណា� ល) និងក្រមិតៃនករអប់រ ំមានសរៈ

សំខន់ខ� ងំស្រមាប់ករេជាគជ័យៃនចលនាទងំេនាះ។ ែតក៏េនមានអ�កឯេទៀតអះអងែដរថា តួនាទីរបស់
្របេទសមហអំណាច និងអនុត�រភាពតំបន់លុបេលីសរៈសំខន់ៃនអ��ត�ិេផ្សងៗេទៀត ក�ុងករកំណត់នូវ

លទ�ផលៃនចលនា។ ចំនួនៃនរចនាសម�័ន� និងលក�ខណ� បែន�មែដលមនុស្សមា� ក់អចសំអងបាន ដូចជា 
ភាពច្រម�ះៃនជាតិសសន៍ ្របវត�ិនេយាបាយ និងវប្បធម៌ ចំនួន្របជាពលរដ� ទំហទឹំកដី មានេ្រចីន េហយី

េដីម្បឱី្យ្របាកដ លក�ខណ� ទងំអស់េនះអចជះឥទ�ិពលដល់ដំេណីរៃនចលនា។  
ក�ុងចំណុចផ�ុយៃនកត� រចនាសម�័ន� និងលក�ខណ�  គឺកត� ែដលែផ�កេលីជំនាញរបស់ចលនាក�ុងករបេង�ីត
ជេមា� ះ គឺអ�ីែដលប��វន�េហថា «ភា� ក់ងរ»។ ជំនាញ និងភា� ក់ងរ សំេដេលីអញត�ិែដលចលនាមួយអច
មានលទ�ភាព្រត�ត្រតបានខ�ះ ៖ េតីសកម�ភាពយុទ�ស�ស�អ�ីខ�ះែដលចលនាមួយេ្រជីសយក េតីភាសអ�ី
ែដលចលនាេ្របី្របាស់េដីម្បេីកៀរគរអ�កចូលរមួ និងេធ�ីឱ្យពួកេគេនបន�ពក់ព័ន� រេបៀបៃនករកសងសម�័ន�
មិត� កែន�ងណា និងរេបៀបណាែដលចលនាេដមុខស�� េលីបច� មិត� និងករសេ្រមចចិត�ជាេ្រចីនេទៀត
ែដលពក់ព័ន�នឹងករចូលរមួក�ុងករតស៊ូេដយពលរដ�។ 
តមទស្សនៈរបស់ខ�ុ ំ កត� ែដលែផ�កេលីជំនាញ ជាញឹកញាប់ែតងែតមិនសូវបានយកចិត�ទុកដក់ ឬក៏េមីល
រលំងេដយអ�កែដលពក់ព័ន� និងវភិាគចលនាអហងិ្សោ។ េហតុអ�ីបានជាដូេច�ះ គឺហួសពីវសិលភាពៃនអត�
បទេនះ បុ៉ែន�េហតុផលមួយ្របែហលជាករសង្សយ័ ឬក៏មិនដឹងពីសំអងែដលសកម�ភាពអហងិ្សោអចែផ�ក
បាន ែដលតមរយៈករផា� ស់ប�ូរៃនអកប្បកិរយិាសមូហភាព    អំណាច្រត�វបានទញយកពីបច� មិត�ែដល
មានអំណាចចក់ឫស និងគាបសង�ត់មកឱ្យចលនាេដយពលរដ�។ ផ�ុយមកវញិ ពួកេគសន�តថាច្បោស់ជា
មានអ��ត�ិេថរ ឬក៏កលៈេទសៈខុស្រប្រកតី ែដលអចេធ�ីឱ្យចលនាេនះអចេទរចួដូចអ�ីែដលបានេកីតេឡី
ង។  
 

បុ៉ែន� េយងីអចេគារពតួនាទីៃនរចនាសម�័ន� និងលក�ខណ� ែដលមានឥទ�ិពលេលីគន�ង និងលទ�ផលៃន
ចលនាអហងិ្សោ េដយពំុបាននិយាយស្រមាលពីសរៈសំខន់ៃនភា� ក់ងរ និងជំនាញ។ ជាករពិតណាស់ 

ភា� ក់ងរ និងជំនាញអចេធ�ីឱ្យមានករខុសែប�ក េហយីក�ុងករណីខ�ះអចេធ�ីឱ្យចលនាអចយកឈ�ះ 
បេ�� �ស ឬផា� ស់ប�ូរលក�ខណ� មិនអំេណាយផល។  
 



សរៈសំខន់ និងេពលខ�ះភាពល�ដច់េគ ៃនជំនាញ និងភា� ក់ងរគឺ្រត�វបានពិចរណាពីចំេណះដឹងទូេទ 
ក�ុងរេបៀបេផ្សងេទៀត ដូចជា ករគិតពីអជីវកម� ឬក៏េយាធា។ េហតុអ�ីបានជាករតស៊ូេដយអហងិ្សោខុស

ែប�កក�ុងករណីេនះ? ឧត�មេសនីយេយាធា ឬក៏្របធានសជីវកម�អចនឹងេសីច ្របសិនេបី្រត�វបាន្របាប់ថា
យុទ�ស�ស� មានសរៈសំខន់តិចតួចចំេពះលទ�ផលៃនករខិតខំរបសពួ់កេគ។ សិល្បៈស�ង� មបុរណ

របស់ ស៊ុនអូ៊ មិន្រត�វបានេគស� ល់េនាះេទ្របសិនេបីមនុស្សគិតថាលទ�ផលៃនករ្របកួត និងទំនាក់ទំនង
ែដលមានជេមា� ះែតងែត្រត�វបានកំណត់ទុកជាមុនេដយលក�ខណ� សមា� រៈ។  

 
េដីម្ប្ីរតលប់េទរកសំណួរេបីក ៃនអត�បទេនះ េតីអ�ីែដលេធ�ីឱ្យករតស៊ូអហងិ្សោមាន្របសិទ�ភាព? េយងី

អចចប់េផ�ីមរកចេម�ីយតមរយៈករេមីលេលីជេ្រមីសយុទ�ស�ស� និងករអនុវត�ល�ៗ  ែដល្របមូលបានមក
ពីចលនាេនក�ុង្របវត�ិស�ស�។ មានកត� ែផ�កេលីភា� ក់ងរ និងជំនាញជាេ្រចីន ែដលអចជះឥទ�ិពលដល់
លទ�ផលៃនចលនា បុ៉ែន� (េដីម្បភីាពងយ្រស�ល) ្របសិនេបីេយងីេ្រចះយកចំណុចសំខន់ៗមួយចំនួន 
មានបីចំណុចែដលចលនាអហងិ្សោទទួលេជាគជ័យដូចជា ៖ សមគ�ីភាព ែផនករ និងវន័ិយអហងិ្សោ។  
 
 
 
 
សមគ�ីភាព ែផនករ និងវន័ិយ 
 
េមីលមួយ្រកេលក សរៈសំខន់ៃនគុណលក�ណៈទងំេនាះហក់ដូចជាបង� ញឱ្យេឃញីេដយខ�ួនឯង។ 
បុ៉ែន� ជេ្រមៃនគុណលក�ណៈទងំេនះ និងភាពជាប់ពក់ព័ន�សំខន់ទងំេនះ េពលខ�ះ្រត�វបានេមីលរលំង 
េនេពលែដលបុគ�លមា� ក់េមីលេឃញីចលនាទងំេនាះេនក�ុងក្រមិតយុទ�ស�ស� និងលម�ិតេលីសលុប។ 
ធាតុផ្សនីំមួយៗគួរែតទទួលបានករពណ៌នាលម�ិត។ 
 

សមគ�ីភាព មានសរៈសំខន់ពីេ្រពះចលនាអហងិ្សោ ទញកមា� ងំពីករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�មកពី
ែផ�កច្រម�ះគា� ក�ុងសង�ម។ និយាយឱ្យសម�� ៖ តួេលខគឺសំខន់។ មនុស្សកន់ែតេ្រចីនគា្ំរទនូវចលនា

ណាមួយ ចលនាេនាះកន់ែតមានភាព្រសបច្បោប់ មានអំណាច និងបណ�ុ ំ ៃនយុទ�វធីិ។ ដូេច�ះ ចលនាែដល
ទទួលបានេជាគជ័យ នឹងេទដល់្រក�មថ�ីេនក�ុងសង�មរបស់ពួកេគ ដូចជា បុរស និង�ស�ី យុវជន មនុស្ស

េពញវយ័ និងមនុស្សចស់ ្របជាពលរដ�េនក�ុងទី្របជំុជន និងជនបទ ជនជាតិេដីមភាគតិច សមាជិកៃន



ស� ប័នសសនា កសិករ កម�ករ អ�កជំនួញ និងអ�កមានវជិា� ជីវៈេផ្សងៗេទៀត ទងំអ�កមាន វណ�ៈកណា� ល 
និង ្រក�មែដលមានេសដ�កិច�ទប បូ៉លីស ទហន និងសមាជិកៃនយុត� ធិករ ក៏ដូចជា ្រក�មដៃទេទៀត។  

 
ចលនាែដលបានេជាគជ័យ ក៏នឹងបន�េទដល់អ�កគា្ំរទៃនគូបដិបក� េដយបានយល់ថាជាកមា� ងំមួយក�ុង

ចំេណាមកមា� ងំនានា ៃនករតស៊ូេដយពលរដ�ែដលមាននិរន�ភាព ក�ុងករបេ្រមីឱ្យចក�ុវសិ័យប្រង�បប្រង�ម 
គឺជាសមត�ភាពក�ុងករនាឱំ្យមានករផា� ស់ប�ូរភក�ីភាព និងករចុះចូលពីសំណាក់គូបដិបក�របស់ខ�ួន។ 

ឧទហរណ៍ ករររងំរបស់្របជាពលរដ� ក�ុងចលនា្របឆាងំករេរសីេអីងពូជសសន៍េនអ�ហ�កិខងត្ូបង 
រមួផ្សនឹំងករអំពវនាវឱ្យមានករប្រង�បប្រង�មជាតិ អច្របមូលករគា្ំរទដ៏ទូលំទូលយ និងបេង�ីតសមគ�ី
ភាពេដីម្បជីាមូលេហតុៃនករផា� សប់�ូរ េទះបីជាេនក�ុងចំេណាមអ�កគា្ំរទក៏មានជនជាតិែស្បកស ែដលពី
មុនបានគា្ំរទរដ�ែដលេរសីេអីងពូជសសន៍ក៏េដយ។  
 
អ�កចូលរមួក�ុងចលនាអហងិ្សោ ក៏្រត�វែតេធ�ីករសេ្រមចចិត�ដ៏ស�ុគស� ញអំពីដំេណីរែដលចលនាពួកេគ្រត�វ
េធ�ីែដរ។ ែផនករយុទ�ស�ស� គឺមានសរៈសំខន់ខ� ងំក�ុងករេធ�ីែបបេនះ។ ករមិនគិតពីគុណ្របេយាជន៍
ៃនបុព�េហតុរបស់បុគ�ល ឬករែដលមិនអចគា្ំរទបានែផ�កសីលធម៌របស់គូបដិបក� ករគាបសង�ត់ជាទូេទ
មិនអច្រត�វបានយកឈ�ះែតមា� ក់ឯងេដយឯកឯង និងតមរយៈសកម�ភាពតស៊ូជាបន�បនា� ប់េដយមិន
បានគិតទុកជាមុនេនាះេទ េបីេទះជាសកម�ភាពទងំេនាះ្រត�វបានអនុវត�បានយ៉ាងល�ក៏េដយ។ ផ�ុយមក
វញិ ចលនាទទួលបានករអូសទញ េនេពលែដលពួកេគេរៀបចំែផនករពីរេបៀបៃនករតស៊ូេដយពលរដ�
អច្រត�វបានេរៀបចំ និងអនុម័តជា្របព័ន�េដយមនុស្សេនក�ុងសង�មេដីម្បទីទួលបានេគាលេដែដលបាន
កំណត់ និងេផា� តជាសំខន់។ ករសេ្រមចថាេតី្រត�វេ្របី្របាស់យុទ�វធីិអ�ីខ�ះ និរេបៀបែដល្រត�វេរៀបចំឲ្យមាន
លំដប់លំេដយៃនយុទ�វធីិទងំេនាះ ករបេង�ីតសំេណីេធ�ីឱ្យមានសកម�ភាពេឡងីវញិ េដីម្បផីា� ស់ប�ូរែផ�ក
េលីបំណង្របាថា�  និងភាពអយុត�ិធម៌របស់្របជាពលរដ� ែដលចលនាេនះមានេគាលបំណងជាតំណាង ករ

េធ�ីែផនករថាេតី្រត�វកំណត់េគាលេដេលីបុគ�ល និង្រក�មណា ជាមួយនឹងយុទ�វធីិ និងេតីេគាលបំណងអ�ីខ�ះ 
ស្រមាប់រយៈខ�ី មធ្យម និងរយៈេពលែវង េដីម្បឲី្យសេ្រមចបាន េហយីនិងករកសងបណា� ញទំនាក់ទំនង 

េដីម្បអីចឱ្យសម�័ន�អចចរច និងកសង គឺ្រគាន់ែតជាប�� មួយចំនួនេនជំុវញិអ�ីែដលចលនាអហងិ្សោ្រត�វ
ែតមានយុទ�ស�ស�្របកបេដយភាពៃច�្របឌិត។ ករេធ�ីដូេច�ះ ត្រម�វឱ្យមានករវភិាគ្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ េលី
ស� នភាពែដលករតស៊ូអហងិ្សោេកីតេឡងី។ ជាែផ�កមួយៃនដំេណីរករេធ�ីែផនករ ចលនាែដលមាន្របសិទ�
ភាព ទងំផ�ូវករ និងមិនផ�ូវករ ្របមូលនូវព័ត៌មាន ស� ប់្របជាពលរដ�េនសហគមន៍ និងវភិាគពីខ�ួនឯង ពី

គូបដិបក� និងភាគីទីបីែដលមិនបានគា្ំរទេទខងណាមួយ ជាបន�បនា� ប់ក�ុងដំេណីរករៃនជេមា� ះ។  
 



ជាចុងេ្រកយ យុទ�ស�ស�គឺអចមាន្របសិទ�ភាព ្របសិនេបីអនុវត�េទេនក�ុងវធីិមួយែដលមានវន័ិយ។ ហ
និភ័យធំបំផុត ស្រមាប់ករបរជ័យៃនវន័ិយ ក�ុងចលនាអហងិ្សោ គឺថាសមាជិកខ�ះអចនឹងេ្របីហងិ្សោ។ 

ដូេច�ះ វន័ិយអហងិ្សោ លទ�ភាពរបស់មនុស្សក�ុងកររក្សោភាពអហងិ្សោ េទះបីជាមានករបង�រេរឿងក៏េដយ គឺ
ជាញឹកញាប់្រត�វែតបន�ព្រងឹងដល់អ�កចូលរមួ។ មានេហតុផលជាក់លក់មួយចំនួនស្រមាប់ករណីេនះ។ 

េហតុករណ៍ហងិ្សោេដយសមាជិកៃនចលនាមួយ អចនឹងទមា� ក់នូវភាព្រសបច្បោប់ៃនចលនាេនាះយ៉ាងគំ
ហុគ េហយី្រសបេពលជាមួយគា� េនាះ នឹងផ�ល់ជាេលសស្រមាប់គូបដិបក�ក�ុងករប�ង� ប។ បែន�មពីេលី
េនាះ ចលនាមួយែដលអហងិ្សោតងំពីេដីមរហូតមក មានឱកសេ្រចីនក�ុងករអំពវនាវឱ្យមានករចូលរមួ
យ៉ាងទូលំទូលយពីសម�័ន�មិត�ែដលមានសក� នុពលេផ្សងៗ រមួទងំ អ�កគា្ំរទរបស់គូបដិបក�ផងែដរ តមរ

យៈដំេណីរករៃនករតស៊ូ។   
 
ករែស�ងរកយ៉ាងេពញេលញស�ីអំពីគុណលក�ណៈទងំអស់េនះ មានេ្រចីនរប់មិនអស់ េហយី្របធានបទ
ៃនចំណុចល�ៗ ៃនករតស៊ូអហងិ្សោ េហយីនឹងកំពុងែតទទួលបានករសិក្សោជា្របព័ន�ជាបន�បនា� ប់។ ចលនា
នីមួយៗ ែដលេលចេឡងី បែន�មនូវចំេណះដឹងជាេ្រចីនដល់ករែស�ងយល់ជាសមូហភាពអំពីបាតុភូតេនះ 
បុ៉ែន� េនមានជាេ្រចីនេទៀតទក់ទិននឹងសិល្បៈ និងវទិ្យោស�ស�ៃនទ្រមង់សកម�ភាពនេយាបាយ និងសង�ម 
ែដលេនមិនទន់បានេរៀបចំ និងបេង�ីត។ 
បុ៉ែន�គុណលក�ណៈទងំបីេនះ សមគ�ីភាព ែផនករ និងវន័ិយ គឺមិនេចះចប់ េហយីដូេច�ះផ�លនូ់វ្រកបខណ�
ទូេទែដលសមាជិក និងអ�កគា្ំរទៃនចលនា ក៏ដូចជាអ�កែដលរយករណ៍ និងអ�កសិក្សោពីចលនាទងំេនះ 
អចវយតៃម�បានយ៉ាងឆាប់រហ័សពីស� នភាពៃនចលនានីមួយៗ។ េតីចលនាេនះមានករប្រង�បប្រង�ម
េទ? េតីមានែផនករេទ? េតីមានវន័ិយេទ? សកម�ភាពៃនបុគ�លទងំឡាយណាែដល្របកន់ខ� ប់នូវ
េគាលករណ៍ទងំអស់េនះ ក�ុងសកម�ភាពអហងិ្សោ បាន្រត�ស្រតយផ�ូវេទកន់ពិភពេលកែដលកន់ែត
មានសន�ិភាព និងយុត�ិធម៌។ អនាគតនឹង្រត�វកំណត់េដយអ�កែដលបន�េធ�ីែបបេនះែដរ។ 
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