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ឧប សៅ សង្ហា   ហិង្សា ឬ អហិង្សា ? ២ កកតដា ២០១៦ 

 

  សេរកីារ                                                                                                                          

សៅកន ុង្ស បរបិទខ្មែ របច្ច ុបបន្ន  កត្តត សេលសេលា ជា អត្ថសញ្ញា

សំខាន់្ណាស់សំរាប់ជីេតិ្ នន្ប្បជាជាតិ្ខ្មែ រ សប្រោះប្សកុខ្មែ រសេវ

នងៃ កំេុង្សប្បឈរមុមន្ឹង្ស បញ្ញា អសតត ប្បសេសន្៏ នន្ជាត្ិសាសន្៍

យួន្រាប់លាន្តក់ ចូ្លមកកន ុង្សប្សកុខ្មែ រ គ្មែ ន្បញ្ចប់។ អសតត

ប្បសេសន្ ៏សន្ោះជា ន្សោបាយសរៀបចំ្ច្ាស់លាស់របស់រដាា ភិបាល

សយៀកណាម កន ុង្សសគ្មលបំណង្ស ប្តួ្ត្ប្ត្តប្សកុខ្មែ រ សដាយយក

ច្ំនួ្ន្ ជន្យួន្ខាន ន្់ខាន ប់រស់សៅរសសេញប្សកុខ្មែ រ សំរាប់វាត្

ដី ខ្ដល សេសោយស ែ្ ោះថា ន្សោបាយ ោណាន្ិេម នន្ប្បជា

ភិេឌ្ឍន៍្។ បច្ច ុបបន្ន សន្ោះ ជន្ជាត្ិយួន្ រស់សៅប្សកុខ្មែ រ មាន្

ច្ំនួ្ន្ប្េប់ប្គ្មន់្ សំរាប់ េួកសេ សរលអោះោង្ស នន្អត្ថភាេ ជា

ភេេត័្ (puissant) របស់ន្ិេមជន្យួន្ សៅកន ុង្សសង្សគមខ្មែ រ។ រយៈ

សេលខ្ត្ ៣៧ ឆ្ន ំ (១៩៧៩-២០១៦) ខ្ត្ប ុសណាណ ោះ ប្សកុយួន្ ក្លា យ

ជា ប្បសទសអធិរាជសៅឥណឌ ចូ្ិន្ ខ្ដលមាន្ ប្សកុខ្មែ រ ន្ិង្ស លាេ 

ជា ប្បសទសរណប។ េិត្ខ្មន្ខ្ត្ អនកដឹកតំយួន្ប្េប់ជំតន់្

ខ្ត្ង្សខ្ត្មាន្ មហិច្ជា ត្តខាច ប់មច នួ្រយឆ្ន ំ ខ្ត្សៅកន ុង្ស បីទសសេត្ស

រ៏សប្ក្លយសន្ោះ េួកសេទុកលទធផលសេវនងៃ ជាអបុេវកិច្ច (exploit) 

សលើសេីក្លរេិត្សាែ ន្ របស់សេសៅសទៀត្ ជាេិសសស ស ោះជាមាន្

កិច្ចប្េមសប្េៀង្ស សន្ត ិភាេ ២៣ ត្ុលា ១៩៩១ ជាខ្មលសំរាប់

ក្លរររប្សកុខ្មែ រ ខ្ត្ខ្មលសន្ោះខ្បរជាក្លា យជាឧបករណ៍ សំរាប់

ហិង្សា ឬ អហិង្សា ? 
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ក្លរររេួកសេសៅេញិ។ ប្ត្េូខ្មែ រសយើង្សមាន្សាែ រតី្ថា អវ ីខ្ដលអនក

ដឹកតំយួន្ សេច្ង់្សបាន្ មកដល់សេវនងៃសន្ោះ វាសមិទធិកមែ ច្ប់

សេវប្េប់អស់សហើយ សប្រោះដំសណើរ នន្ក្លរខ្បកសមេច្សង្សគមខ្មែ រ េុំ

ោច្បញ្ឈប់បាន្សតោះស ើយ។ េំន្ិត្សន្ោះមិន្ខ្មន្ ជាេំនិ្ត្ទុទ

ដធ ិន្ិយមសតោះស ើយ សបើខ្មែ រសយើង្សសាគ ល់មល នួ្ឯង្សច្ាស់ សហើយយល់

ដឹង្សអំេីអកមែភាេ នន្ជន្ជាតិ្ខ្មែ រសៅច្ំសរោះមុម បញ្ញា ោយុ

ជីេតិ្ជាតិ្មល នួ្សប្រោះ ខ្មែ រជាប្បជាេលរដា រង្សទុកខអស់សប្ច្ើន្សត្

េត្ស សធវ ើសោយច្ុោះទុន្សមាយ ងំ្សកមាា ំង្សក្លយន្ិង្សប្បជាា  មិន្

ោច្បន្តរកា អតី្ត្ក្លលរុង្សសរឿង្ស របស់ជាតិ្មល នួ្ ន្ិង្ស ទទួល

បន្ទ ុក ជាករណីយកិច្ច ក្លរររ ប្បជាជាតិ្ខ្មែ របាន្សទៀត្សតោះ

ស ើយ។ ត្តំង្សេីសត្េត្សទី១៥មក សសត ច្ខ្មែ រ ប្េោះអង្សគ ខ្ត្ង្សខ្ត្ សៅ

េឹង្ស កមាា ំង្សបរសទស សដើមបីក្លរររអំណាច្ ន្ិង្ស រាជាណាច្ប្ក 

ខ្ដលតំេតិស នូ្េបូរណភាេទឹកដីខ្មែ រ។ សដើមប ីយល់ដឹង្ស អំេី

ក្លរបន្ត  នន្អកុសលខ្មែ រ រហូត្មកដល់សេវនងៃសន្ោះ សបើសយើក

ប្គ្មន់្ខ្ត្យកខ្ភនក សំរាប់សមើលវាសតោះ មិន្ប្េប់ប្គ្មន្់សតោះសទ 

ប្ត្េូយកវាមក េិត្េិច្ជរណា អំេីេំនិ្ត្ រសេ ើរវាយ ថាខ្មែ រសយើង្ស 

ជាេូជមហាន្េរ សត្ើជា េំនិ្ត្ប្តឹ្មប្ត្េូខ្ដរឫសទ សៅច្ំសរោះមុម 

ប្បជាជាត្ិមល នួ្ បច្ច ុបបន្ន  ខ្ដលកំេុង្សរលំ ដូច្ជាភន ំមាច់្លអអសាច

រយ ? ភាេ ឹត្ អំនួ្ត្ កំសប្េើល អេន័ិ្យ មវោះមន្សិក្លរ មវោះសំភ ីមវោះ

សសច្កត ីសទៀង្សប្ត្ង្ស់ គ្មែ ន្ប្បជាា  អសមថភាេសដាោះប្សាយេហុបញ្ញា  

គ្មែ ន្សគ្មលេធីិច្ាស់លាស់ កសញ្ញា ត្ របស់អនកដឹង្សតំជាតិ្និ្ង្ស 

អនកន្សោបាយខ្មែ រ កន ុង្សរយៈសេល បីទសសេត្សរ៏ច្ុង្សសប្ក្លយសន្ោះ 
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ជាលាភជ័យ ដល់យួន្ សំរាប់ បំសរ ើ ន្សោបាយ សលបទឹកដីខ្មែ រ

ប្បកបសដាយប្បសិទធិភាេ។  

គំនិតអហិង្សាអកម្ម 

េំនិ្ត្ អហិង្សា ខ្ដល អនកដឹកតំេណបកសប្បឆ្ំង្ស ឬ អនក

ប្បឆ្ំង្សមត្ិនឹ្ង្ស អំណាច្យួន្ សៅប្សកុខ្មែ រសេវនងៃសន្ោះ យកមក

សធវ ើជាសគ្មលន្សោបាយ េឺជា ក្លរបញ្ញច ក ់នូ្េ ន្ិសសកមែ (inaction) 

នន្ជន្ជាតិ្ខ្មែ រសៅច្ំសរោះមុម ហាន្ិភ័យជាត្សិតោះឯង្ស។ ដូសច្នោះ 

េំនិ្ត្ របស់អនកដឹកតំេណបកសប្បឆ្ំង្ស ប្គ្មន់្ខ្ត្ជាេន្ា ឺឆល ុោះ

របស់េំនិ្ត្ទូសៅ នន្ជតនុ្ជន្ខ្មែ រសយើង្ស ខ្ត្ប ុសណាណ ោះ។ េំនិ្ត្

អហិង្សា ខ្ដលខ្មែ រសយើង្ស កំេុង្សតំគ្មន  យកមកសធវ ើជាមសធោបាយ

សន្ត ិេធីិ សំរាប់សដាោះប្សាយ បញ្ញា ោយុជីេតិ្ ប្បជាជាតិ្ខ្មែ រ វា

ជា សញ្ញច ត្ (existence naturelle) ខ្ដលមាន្សៅកន ុង្ស ោរមែណ៏បារមភ

ខ្មែ រ សប្ច្ើន្សត្េត្សមកសហើយ សៅច្ំសរោះមុម សមាា ធចិ្ត្ត នន្

អនកដឹកត ំ យួន្/សសៀម មកសលើប្បជាជាតិ្ខ្មែ រ។ េំនិ្ត្អហិង្សា

ខ្បបសន្ោះ មិន្ខ្មន្ជា ោេុធក្លរររជាត្ិសតោះស ើយ សប្រោះវាជា

អហិង្សាអកមែ គ្មែ ន្ ថាមេល ោច្បសង្សក ើត្បាន្ជា កមាា ំង្ស 

ទប់ទល់កត ី កមាា ំង្ស វាយប្បហារកត ី សំរាប់ប្បឈរមុមន្ឹង្ស សប្ត្េូ

របស់ប្បជាជាតិ្ខ្មែ រ។ ដូច្ជាទសសន្ៈខ្មែ រមួយ ថា « សល តូ្សាា ប់ » 

េឺជាទសសន្ៈច្ង់្សបង្ហា ញអំេី េុណេបិត្ត ិ នន្េំនិ្ត្អហិង្សា សបើ

យកវា មកសប្បើប្គ្មន់្ខ្ត្ច្ង់្សបង្ហា ញនូ្េទឹកចិ្ត្តសល តូ្បូត្ ជាអនក

មាន្ធម៏ ខ្ត្ប ុសណាណ ោះ។ សេោច្សួរជាសំនួ្រថា អវ ីសៅជាេំនិ្ត្

អហិង្សាសកមែ ? 
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គំនិតអហិង្សសេកម្ម 

ជាសិទធិក្លរររមល នួ្ ត្តមមសធោបាយ ខ្ដលអនកទទួលរង្សសប្គ្មោះ

យកវាមកសប្បើ សដើមបី ក្លរររមល នួ្ ដូច្ជា មសធោបាយច្ាប់

បាត្ុកមែប្សបច្ាប់កត ី មិន្ប្សបច្ាប់កត ី សង្គ្ង្ហគ មក្លរររជាត្ិ

ខ្ដល សយើង្សរខ្មង្សេិត្ថា សុទធជាអំសេើហិង្សា។ អំសេើហិង្សាខ្បប

សន្ោះ េឺប្ត្េូសធវ ើ សៅកន ុង្សេំន្ិត្អហិង្សា ខ្ដលសយើង្សសោយស ែ្ ោះថា

េំនិ្ត្អហិង្សាសកមែ សប្រោះជាប្បត្ិកមែប្បឆ្ំង្សន្ឹង្ស អយុត្ត ិធម៍

ខ្ដលមាន្ច្ាប់ជាអនកធាតក្លរររ។ ស ោះប ី សៅប្សកុខ្មែ រសេវ

នងៃជា ប្បសទសសៅសប្ក្លមោណាន្ិេមយួន្ក៏សដាយ ខ្ត្ខ្មែ រមាន្

ច្ាប់ សំរាប់ ក្លរររសិទធិ របស ់ េលរដា បូរណភាេទឹកដី ន្ិង្ស  

អធិបសត្យយភាេជាត្ ិសប្រោះខ្មែ រមាន្ កិច្ចប្េមសប្េៀង្សសន្ត ិភាេ 

២៣ ត្ុលា១៩៩១ ជាកូន្សសា សំរាប់សដាោះប្សាយប្េប់បញ្ញា ជាត្ិ

ន្ិង្ស ោច្រំសដាោះប្សកុខ្មែ រ េីោណាន្ិេមយួន្ សបើប្បជាេលរដា

ខ្មែ រមាន្ ឆន្េៈេិត្ប្បាកដ ន្ិង្ស មាន្ អនកដឹកតំ ច្លតរំសដាោះ

ជាត្ិមាន្ សមត្ថច្ិត្ត សធវ ើេលកមែប្េប់ខ្បបោ ង្សសដើមបីជាត្ិ។

ច្លតរំសដាោះជាត្ិ មិន្ច្ជំបាច្់មាន្ លកខណៈជា ច្លតលួច្

លាកស់តោះសទ សប្រោះ ប្សកុខ្មែ រមាន្ច្ាប់ ខ្ត្ច្ាប់ខ្មែ រសេវនងៃ 

ប្ត្េូោណាន្ិេមយួន្ សៅប្សកុខ្មែ រ សេបំរន្ ដូសច្នោះខ្មែ រសយើង្ស 

ប្គ្មន់្ខ្ត្យកច្ាប់ ខ្ដលមាន្សតោះមកអនុ្េត្តសោយសទៀង្ស ត់្

ជាសកមែភាេ អហិង្សាសកមែ ខ្ដល ច្ាប ់អន្ុញ្ញា ត្សោយសធវ ើ។

មិន្ប្ត្េូតំគ្មន ឈរច្ជំឃ្ា ំសមើល ោជាា ធរយួន្ បំរន្ច្ាប់ខ្មែ រឬ

សដកច្ជំ េួកខ្មែ ររណបយួន្ សសន ើ នូ្េដំសណាោះប្សាយមួយ ខ្ដលេួក
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សេច្ង្ស់បាន្ ដូច្េួក អនកដឹង្សតំេណបកសប្បឆ្ំង្ស កំេុង្សតំគ្មន  

សដកសង្សឃឹមថា ោច្ន្ឹង្សមាន្ដំសណាោះប្សាយជាមួយ េណបកស

ក្លន្់អំណាច្ សប្រោះក្លរ ម ររបស់មល នួ្វាមាន្កំរតិ្ ប េឺសុំ

សោយខ្ត្សាថ ន្ភាេន្សោបាយ ប្ត្ ប់មករក ភាេប្បប្កត្ី

ស ើង្សេញិ ខ្ត្ប ុសណាណ ោះ៖ សួរថាសត្ើភាេប្បប្កតី្ ខ្ដលេួកគ្មត់្ច្ង់្ស

បាន្សតោះជាអវ ីេិត្ ? េឺថា េណបកសក្លន់្អំណាច្ សេច្ង់្សសធវ ើអវ ី

ក៏សធវ ើសៅ កុំសោយខ្ត្ប ោះរល់ដល់បុេវសិទធ ិ ន្ិង្ស អត្ថប្បសោជន្៍

ជាេត្ថ ុ របស់េួកមល នួ្ កន ុង្សឋាន្ៈជាឯកឧត្តម ន្ិង្ស ជំ េ (ចូ្ល

សាត ប់ េួកអនកដឹង្សតំេណបកសប្បឆ្ំង្ស ខ្ដលត្តំង្សមល នួ្ជាអនកបំ

សរ ើរាង្គ្សត  គ្មត្់សប្បើរកយ ឯកឧត្តម ន្ិង្ស ជំ េ ជាន្ិច្ច សំរាប់សៅ

រសួមាត់្ គ្មន គ្មត់្សៅេញិសៅមកគ្មែ ន្ក្លរសអៀន្ខាែ ស់សតោះស ើយ។

សួរថា សត្ើកន ុង្សេំន្ិត្ជសប្ៅ របស់េួកគ្មត់្ វាមាន្មុសគ្មន ប្ត្ង់្ស

ណាន្ឹង្ស េួកឯកឧត្តមន្ិង្សជំ េរបស់េណបកសក្លន្់អំណាច្ ?) 

សេចកត ីេនន ិដ្ឋា ន 

អំសេើអហិង្សា កន ុង្ស េំនិ្ត្កំសាក សៅច្ំសរោះមុមអំសេើអយុត្ត ិធ

ម៏ មិន្ោច្ទុកជា េុណសមបត្ត ិបាន្សតោះស ើយ សប្រោះវាជា 

ទំតស ់ នន្ធមែជាត្ិមន្ុសសសលាក ខ្ដលជា សត្វសលាក មាន្

បញ្ញា   ជាអត្ថអំណាច្ សំរាប់ត្ស ូ ប្បឆ្ំង្សន្ឹង្ស អំសេើអយុត្ត ិធម៏។

អត្ថអំណាច្សន្ោះឯង្ស ជាអំណាច្ នន្មនុ្សសសលាក ខ្ដលជា

កមាា ំង្សសដើរសៅរក ក្លររ ើកច្ំសរ ើន្ នន្សីលធម៏ នន្មន្ុសសជាត្ិ។

ដូសច្នោះបាន្ជា អំសេើអហិង្សាកន ុង្សេំនិ្ត្កំសាក វាសៅមាន្តិ្ច្

តួ្ច្បំផុត្ សៅកន ុង្សសលាកសន្ោះ សបើសប្បៀបសធៀបន្ឹង្សក្លរលូត្លាស់
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នន្ក្លរសច្ោះដឹង្ស របស់មន្ុសសសលាក កន ុង្សេស័ិយ សិទធិមនុ្សស ន្ិង្ស

េលរដា។ សៅច្ំសរោះមុម ប្េប់អំសេើអយុត្ត ិធម៏និ្ង្សោណាន្ិេម

យួន្សបើខ្មែ រសយើង្ស ប្បប្េឹត្ត ិ អំសេើអហិសាកំសាក េឺតំគ្មន សមៃ ំរស់

យកខ្ត្សុមោត្តែ សរៀង្សៗមល នួ្ ឬ សដកច្ជំ សមត្តត យួន្ ដូច្េណ

បកសប្បឆ្ំង្សបច្ច ុបបន្ន។ សសច្កត ីសុមសន្ោះ េឺ ខ្មែ រសយើង្ស កំេុង្សសដើរ 

បង្គ្ញ្ញច ស ផទ ុយេីដំសណើរ នន្មន្ុសសជាត្ិសហើយ។ ខ្មែ រសយើង្សេិត្ជា 

កំេុង្សតំគ្មន សដើរ មួយជំហាន្មតង្សៗ ខ្ត្ជាជំហាន្ ប្ត្ ប់ងយ

សប្ក្លយ។ កុតំំគ្មន  យកជាតិ្សាសន៏្ខ្មែ រសៅប្បដូច្នឹ្ង្ស ជាត្ិសា

សន៏្ដនទសទៀត្ ខ្ដលកំេុង្សរស់សៅ កន ុង្សភាេេិបាកជាង្សខ្មែ រសៅ

សទៀត្ សដើមបីលួង្សចិ្ត្តមល នួ្ឯង្ស សប្រោះក្លរសប្បៀបសធៀបសន្ោះ វាផទ ុយ

ន្ឹង្ស ោរមែណ៏របស់ខ្មែ រសយើង្ស ខ្ដលខ្ត្ង្សខ្ត្ទុកមល នួ្ជាេូជមហា

ន្េរ។ សបើសច្ោះខ្ត្យកអវ ី ខ្ដលជាភាេអន់្ មកប្បដូច្នឹ្ង្សខ្មែ រ

សយើង្ស េឺសយើង្សតំគ្មន ឈប់ន្ិោយថា ប្បជាជាតិ្ខ្មែ រ មាន្ោរយធ

ម៏ងំុ្សងកើង្ស ន្ិង្ស មាន្េបបធម៏មាង្ស់មាស់សទៀត្សៅ សប្រោះភាេអន់្ វា

មិន្សសែ ើន្ឹង្ស សំដីអួត្ោង្សសតោះស ើយ។ អនកដឹង្សតំជាតិ្និ្មួយៗ 

សេខ្ត្មាន្អំនួ្ត្អួត្េីជាតិ្របស់សេ  រ ើឯអនកដឹកតំជាតិ្ខ្មែ រ

 េញិ សបើអួត្េឺ យកខ្ត្របបខ្មែ រប្កហម មកសប្បៀបសធៀបថា ក្លរ

ដឹកត ំរបស់មល នួ្វាលអជាង្សរបបខ្មែ រប្កហម សប្រោះ មាន្ក្លររ ើកច្ំ

សរ ើន្ សៅកន ុង្សសន្ត ិភាេមួយ ខ្ដលជាសាន នដរបស់េួកអនកដឹកតំ

បច្ច ុបបន្ន  ដូសច្នោះសបើមាន្ ក្លរដូរអនកដឹកតំ ន្ឹង្សមាន្សកើត្សង្គ្ង្ហគ

ម។ ប្ត្េូខ្មែ រសយើង្សមាន្ សាែ រត្ីថា សបើសយើង្សខាា ច្ក្លរេំរាមសន្ោះេឺ

ច្ាស់ជាសយើង្សសប្ជើសយក អំសេើអហិង្សាកំសាក អហិង្សាអកមែសំ

រាប់រសប់ាន្សុមជា ជន្ខ្មែ រ ខ្ត្មិន្េិត្ជាមាន្ កិត្ត ិយសជា 
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េលរដាខ្មែ រសតោះស ើយ សប្រោះរស់ខ្បបសន្ោះជា សេលសេលាជាឃ្ត្

ករ សំរាប់ប្បជាជាតិ្ខ្មែ រ សៅច្ំសរោះមុមប្បសទសជិត្ខាង្សសយើង្ស

ខ្ដលសេ អនុ្េត្តន្យបាយ ា្ ន្រន្ប្េប់របូភាេ មកសលើប្បជា

ជាតិ្ខ្មែ រ។ មាន្ខ្ត្អំសេើអហិង្សាសកមែ ឬ ហិង្សាប្សបច្ាប់សទ 

ខ្ដលោច្ រំសដាោះប្បជាជាតិ្ខ្មែ រ េីោណាន្ិេមយួន្បាន្។ សបើ

តំគ្មន  អង្សគ ុយច្ជំខ្ត្សបាោះសឆ្ន ត្ សៅកន ុង្សរបបោណាន្ិេម ឬ

សង្សឃឹមសលើ េបបធម៏សន្េត គ្មែ ន្សគ្មលក្លរណ៏េិត្ប្បាកដសហើយ 

េិត្ខ្ត្េីសូប្ត្រសួមាត្់ថា « ដំសណើរសៅរកក្លរសបាោះសឆ្ន ត្ » េឺ

សយើង្សតំគ្មន រស ់សៅកន ុង្សអបបបញ្ញា រមួ សតោះឯង្ស។ ស ោះបីេួកអនក

ដឹង្សតំេណបកសប្បឆ្ំង្ស មំសូប្ត្ជា ប្ទឹសត ីថាដំសណើរ សៅរកក្លរ

សបាោះសឆ្ន ត្ មាន្ក្លរេិច្ជរណា សលើកមែ េធីិច្ាស់លាស់ ជា ត្ំណា

ក់ក្លរ មុន្-សេល-សប្ក្លយ ក្លរសបាោះសឆ្ន ត្ េឺជា ក្លរសបាកប

សញ្ញា ត្ ប្បជាេលរដា សដាយយក ប្ទឹសត ីឧបសទស មកសឃ្សត

សូប្ត្រសួមាត្ ់សប្រោះសកមែភាេ វាគ្មែ ន្ កំជាប់នឹ្ង្ស បរបិទ នន្

ជីេតិ្ភាេន្សោបាយខ្មែ រ បន្ត ិច្សសាោះស ើយ។ ដូច្ងែីៗសន្ោះ េួក

អនកដឹកតំេណបកសប្បឆ្ំង្ស គ្មត្់តំគ្មន អបអរសាទរ ប្គ្មន់្ខ្ត្

ឮថា េ.ជ.ប. ប្បក្លសសប្ជើសសរ ើសបុេគលឹក សហើយទុកក្លរប្បក្លស

សន្ោះជា អំសេើេជិាមាន្ សដាយមិន្រេលេ់ិត្អំេី ហាន្ភាេី (en état de 

péril) នន្ េ.ជ.ប. បច្ច ុបបន្ន  ខ្ដល មិន្ោច្ន្ឹង្សក្លា យជាអង្សគក្លរ 

ោេោប្កឹត្ សំរាប់ធាត ក្លរសបាោះសឆ្ន ត្ សៅ ឆ្ន ំ២០១៧-១៨ 

ឲមាន្ ភាេប្តឹ្មប្ត្េូ បាន្សតោះស ើយ។ សយើង្សសមើលស ើញថា 

េំនិ្ត្ អបអរសាទរសន្ោះ វាអត្តខាត្់ណាស់ សំរាប់អនកខ្ដលត្តំង្ស

មល នួ្ជា  ែ ិត្ដ៍ចំ្ណាន្ (grand penseur) ខ្ដល វាគ្មែ ន្កំេស ់សសែ ើន្ឹង្ស
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េុណប្បសោជន្៍ (enjeu) សំរាប់ជាត្ិ៖ កុំស ើញយួន្ សធវ ើសប្សាមដាេ

តំគ្មន សសាមន្សស ថាយួន្ ខ្លង្សយកដាេក្លប់ខ្មែ រ សហើយ តគំ្មន

លបួ ង្សខ្មែ រ សោយខ្មែ រសោបនដ សមើលយួន្ចូ្លប្សកុត្តមសសរ ើ 

សហើយ ប្ត្េូខ្មែ រ មាន្ជំសន្ឿ សលើ េបបធម៏សន្េតថាជា ដំសណាោះ

ប្សាយ ដ៏លអបំផុត្ សំរាប់ជាត្ិ (មកដល់សេវនងៃសន្ោះេបបធម៏

សន្េតសន្ោះមិន្ខ្ដលបង្ហា ញនូ្េភាេេជិាមាន្របស់មល នួ្សសាោះ)។ 

អំសេើអហិង្សា អកមែ សៅច្ំសរោះមុមន្សោបាយយួន្េឺជាអំសេើ

អត្ថឃ្ត្កមែ។ មាន្ខ្ត្ក្លររបួរមួខ្មែ រ បសង្សក ើត្ជាកមាា ំង្សជាតិ្

សទើបខ្មែ រោច្រំសដាោះប្បជាជាត្ិមល នួ្ េីោណានិ្េមយួន្បាន្ ខ្ត្

ក្លររបួរមួសន្ោះសទៀត្មិន្ខ្មន្ដូច្សលាក សម រង្សសី គ្មត្់ច្ង់្សបាន្

េឺរបួរមួខ្ត្ជាមួយន្ឹង្សប្សសមាលយួន្េឺ សលាក ហ ុន្ ខ្សន្ ខ្ដល

ជាខ្មែ រ េខ្ង្សវង្សជាត្ិ ទុករកយ « ោេុក » ថាជារកយ របស់អនក

ខ្ប្សខ្មែ រ (អនកខ្ប្សខ្មែ រ មិន្សថាក ដូច្ក្លរយល់ស ើញ របស់សលាក

ហ ុន្ ខ្សន្សតោះស ើយ) ឬ ជារកយ មនុ្សសភាា ក ់ខ្ប្សកសជរ។ សួរ

សៅសលាកហ ុន្ ខ្សន្ ថា  គ្មត្ ់ ទទួលបញ្ញា យួន្ ច្ជប់ ត្ំណាង្ស

រាង្គ្សត  មាន្ អភ័យឯកសិទធិ ដាក់េន្ធតគ្មរ ខ្ដលតំឲខ្មែ រភាា ក់

ខ្ប្សកសជរគ្មត្់ថា អេុក សត្ើគ្មត្់យល់ស ើញខ្បបណាខ្ដរ ?សន្ោះ

សហើយខ្ដលជា តយករដាមង្គ្ន្ត ីខ្មែ រ បំសរ ើយួន្ យកអនកខ្ប្សខ្មែ រ

មក បសតថ ក ខ្លង្សសសើច្ ជាសំដី ឥត្សុជីេធម៏ អវ ីបន្ត ិច្បន្ត ចួ្

សសាោះស ើយ សៅកន ុង្សេំនិ្ត្។ ោេុក ជារកយហិង្សា សប្បើ សំរាប់ 

បសតថ ក មនុ្សសដនទ ជាសំដីមនុ្សសរល ដូសច្នោះ សត្ើប្ត្េូត្បនឹ្ង្ស

រកយមាក់ង្ហយសន្ោះ ថា សាធុ ! សាធុ ! សកើត្សទ ? 
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សត្ើមាន្ ន្រណាោច្ប្បសៅ សលាក ហ ុន្ ខ្សន្ បាន្ សប្រោះគ្មត្់

ប្គ្មន់្ខ្ត្ជា ប្សសមាលយួន្ប ុសណាណ ោះ ដូសច្នោះ ប្ត្េូខ្មែ រសយើង្សប្បសៅ

យួន្ថា ខ្មែ រជា ជាត្ិសាសន្ ៏មាន្ សីលធម ៏មាន្ សុជីេធម៏ មិន្

ដូច្ ប្សសមាល របស់យួន្សតោះស ើយខ្ដលមល នួ្សប្បើជាបាត្នដទី៣

លាកន់ដយួន្ សំរាប់សមាា ប់ខ្មែ រ ត្តមអំសេើហិង្សា។ ច្សមា ើយមាន្

ខ្ត្មួយ េឺប្ត្េូសប្បើអំសេើអហិង្សាសកមែ ប្បឆ្ំង្សន្ឹង្ស អំសេើហិង្សា

យួន្ សៅប្សកុខ្មែ រ ត្តមច្ាប់ខ្មែ រ។ អំសេើសន្ោះឯង្សសហើយ ជា

េលិកមែខ្មែ រ ខ្ដលជាត្នមា ខ្ដលខ្មែ រសយើង្សប្ត្េូចំ្ណាយ ជាសញើស

ជា្ម នន្អនកសសនហាជាត្ិ សដើមបីឯករាជយជាតិ្ខ្មែ រសំរាប់

កសាង្ស លិទធិប្បជាធិបសត្យយសសរ ើ ជា យថាភូត្។ ប្ត្េូមាន្សាែ រតី្

ថា បញ្ញា  សៅប្សកុខ្មែ រសេវនងៃ ជា បញ្ញា  ប្សកុខ្មែ រ ជាមួយនឹ្ង្ស 

ប្សកុយួន្ជា បញ្ញា ខ្មែ រអនករង្សសប្គ្មោះ ជាមួយនឹ្ង្ស យួន្អនក

ា្ ន្រន្ ដូសច្នោះកិច្ចប្េមសប្េៀង្ស សន្ត ិភាេ ២៣ ត្ុលា ១៩៩១

ជា មសន្ោ សៅមាន្ សុេលភាេជាន្ិច្ច សំរាប់ប្បជាជាតិ្ខ្មែ រ។

អំសេើហិង្សាកត ី អហិង្សាកត ី សដើមបីក្លរររប្បសោជន្៏ជាតិ្ ខ្ដលខ្មែ រ

យកវាមកសប្បើ សៅកន ុង្សប្កបមណឌ  កិច្ចប្េមសប្េៀង្សសន្ោះ េឺជាក្លរ

សប្បើ កន ុង្សសាែ រត្ីជា អនកសសនហាជាត្ិ ទុកជា អំសេើមាន្ ធមាែ ន្ុរបូ 

ឬ ប្សបច្ាប់ ន្ិង្សប្បកបសដាយ សីលធម៏ នន្មន្ុសសជាត្ិ។ 


