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ហិង្សា ឬ អហិង្សា ?

សេរ ីការ

សៅកនុង្ស

បរ ិបទខ្មែ របច្ចុបបន្ន កត្តតសេលសេលា ជា

អត្ថ សញ្ញា

ិ
សំខាន្់ណាស់សំរាប់ជី េត្
នន្ប្បជាជាត្ិខ្មែ រ សប្រោះប្ស ុកខ្មែ រសេវ
នងៃ កំេុង្សប្បឈរមុមន្ឹង្ស បញ្ញាអសតតប្បសេសន្៏ នន្ជាត្ិសាសន្៍
យួ ន្រាប់លាន្តក់ ច្ូ លមកកនុង្សប្ស ុកខ្មែ រ គ្មែន្បញ្ច ប់។ អសតត
ប្បសេសន្៏ សន្ោះជា ន្សោបាយសរៀបច្ំច្ាស់លាស់របស់រដាាភិបាល
សយៀកណាម

កនុង្សសគ្មលបំណង្ស ប្ត្ួ ត្ប្ត្តប្ស ុកខ្មែ រ សដាយយក

ច្ំន្ួន្ ជន្យួ ន្ខានន្់ខានប់រស់សៅរសសេញប្ស ុកខ្មែ រ សំរាប់វាត្
ដី ខ្ដល សេសោយស្ែោះថា ន្សោបាយ ោណាន្ិេម នន្ប្បជា
ភិេឌ្ឍន្៍។ បច្ចុបបន្ន សន្ោះ ជន្ជាត្ិយួន្ រស់សៅប្ស ុកខ្មែ រ មាន្
ច្ំន្ួន្ប្េប់ប្គ្មន្់ សំរាប់ េួ កសេ សរលអោះោង្ស នន្អត្ថ ភាេ ជា
័
ភេេត្

(puissant)

របស់ន្ិេមជន្យួ ន្ សៅកនុង្សសង្សគ មខ្មែ រ។ រយៈ

សេលខ្ត្ ៣៧ ឆ្នំ (១៩៧៩-២០១៦) ខ្ត្បុសណា
ណ ោះ ប្ស ុកយួ ន្ ក្លាយ
ជា ប្បសទសអធិរាជសៅឥណឌច្
ូ ិន្ ខ្ដលមាន្ ប្ស ុកខ្មែ រ ន្ិង្ស លាេ
ជា

ប្បសទសរណប។ េិត្ខ្មន្ខ្ត្

អន កដឹកតំយួន្ប្េប់ជំតន្់

ខ្ត្ង្សខ្ត្មាន្ មហិច្ជាត្តខាចប់មច ួន្រយឆ្នំ ខ្ត្សៅកនុង្ស បីទសសេត្ស
រ៏សប្ក្លយសន្ោះ េួ កសេទុកលទធ ផលសេវ នងៃ ជាអបុេវកិច្ច
សលើសេីក្លរេិត្សាែន្ របស់សេសៅសទៀត្ ជាេិសសស ស

(exploit)

ោះជាមាន្

កិច្ចប្េមសប្េៀង្ស សន្ត ិភាេ ២៣ ត្ុលា ១៩៩១ ជាខ្មលសំរាប់
ក្លរររប្ស ុកខ្មែ រ ខ្ត្ខ្មលសន្ោះខ្បរជាក្លាយជាឧបករណ៍ សំរាប់
ឧប សៅ សង្ហា

ហិង្សា ឬ អហិង្សា ?
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ិ ប្ត្ូេខ្មែ រសយើង្សមាន្សាែរត្ីថា អវ ីខ្ដលអន ក
ក្លរររេួ កសេសៅេញ។
ដឹកតំយួន្ សេច្ង្ស់បាន្ មកដល់សេវ នងៃ សន្ោះ វាសមិទធិកមែ ច្ប់
សេវ ប្េប់អស់សហើយ សប្រោះដំសណើរ នន្ក្លរខ្បកសមេ ច្សង្សគ មខ្មែ រ េុំ
ោច្បញ្ឈប់បាន្សតោះស ើយ។ េំន្ិត្សន្ោះមិន្ខ្មន្ ជាេំន្ិត្ទុទ
ដធ ិន្ិយមសតោះស ើយ សបើខ្មែ រសយើង្សសាគល់មល ួន្ឯង្សច្ាស់ សហើយយល់
ដឹង្សអំេីអកមែ ភាេ នន្ជន្ជាត្ិខ្មែ រសៅច្ំសរោះមុម បញ្ញាោយុ
ិ
ជី េត្ជាត្ិ
មល ួន្សប្រោះ ខ្មែ រជាប្បជាេលរដា
េត្ស សធវ ើសោយច្ុោះទុន្សមាយ

រង្សទុកខអស់សប្ច្ើន្សត្

ំង្សកមាាំង្សក្លយន្ិង្សប្បជាា មិន្

ោច្បន្ត រកា អត្ីត្ក្លលរុង្សសរឿង្ស របស់ជាត្ិមល ួន្ ន្ិង្ស ទទួ ល
បន្ទុក ជាករណីយកិច្ច ក្លរររ ប្បជាជាត្ិខ្មែ របាន្សទៀត្សតោះ
ស ើយ។ ត្តំង្សេីសត្េត្សទី១៥មក សសត ច្ខ្មែ រ ប្េោះអង្សគ ខ្ត្ង្សខ្ត្ សៅ
េឹង្ស កមាាំង្សបរសទស សដើមបីក្លរររអំណាច្ ន្ិង្ស រាជាណាច្ប្ក
ិ
ខ្ដលតំ េតស
ន្ូ េបូ រណភាេទឹកដីខ្មែ រ។ សដើមបី យល់ដឹង្ស អំេី
ក្លរបន្ត

នន្អកុសលខ្មែ រ

រហូ ត្មកដល់សេវ នងៃ សន្ោះ សបើសយើក

ប្គ្មន្់ខ្ត្យកខ្ភន ក សំរាប់សមើលវាសតោះ មិន្ប្េប់ប្គ្មន្់សតោះសទ
ើ
ប្ត្ូេយកវាមក េិត្េិច្ជរណា អំេីេំន្ិត្ រសេរវាយ
ថាខ្មែ រសយើង្ស
ជាេូ ជមហាន្េរ សត្ើជា េំន្ិត្ប្ត្ឹមប្ត្ូេខ្ដរឫសទ សៅច្ំសរោះមុម
ប្បជាជាត្ិមល ួន្ បច្ចុបបន្ន ខ្ដលកំេុង្សរលំ ដូ ច្ជាភន ំមាច្់លអអសាច
ិ យ មវ ោះមន្សិក្លរ មវ ោះសំភី មវ ោះ
រយ ? ភាេ ឹត្ អំន្ួត្ កំសប្េើល អេន្័
សសច្កត ីសទៀង្សប្ត្ង្ស់ គ្មែន្ប្បជាា អសមថ ភាេសដាោះប្សាយេហុបញ្ញា
ិ ច្ាស់លាស់ កសញ្ញាត្ របស់អនកដឹង្សតំជាត្ិន្ិង្ស
គ្មែន្សគ្មលេធី
អន កន្សោបាយខ្មែ រ កនុង្សរយៈសេល បីទសសេត្សរ៏ច្ុង្សសប្ក្លយសន្ោះ

ឧប សៅ សង្ហា
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ជាលាភជ័យ ដល់យួន្ សំរាប់ បំស រ ើ ន្សោបាយ សលបទឹកដីខ្មែ រ
ប្បកបសដាយប្បសិទធិភាេ។
គំនិតអហិង្សាអកម្ម
េំន្ិត្ អហិង្សា ខ្ដល អន កដឹកតំេណបកសប្បឆ្ំង្ស ឬ អន ក
ប្បឆ្ំង្សមត្ិន្ឹង្ស អំណាច្យួ ន្ សៅប្ស ុកខ្មែ រសេវ នងៃ សន្ោះ យកមក
សធវ ើជាសគ្មលន្សោបាយ េឺជា ក្លរបញ្ញចក់ ន្ូ េ ន្ិសសកមែ

(inaction)

នន្ជន្ជាត្ិខ្មែ រសៅច្ំសរោះមុម ហាន្ិភ័យជាត្ិសតោះឯង្ស។ ដូ សច្ន ោះ
េំន្ិត្ របស់អនកដឹកតំេណបកសប្បឆ្ំង្ស ប្គ្មន្់ខ្ត្ជាេន្ា ឺឆលុោះ
របស់េំន្ិត្ទូ សៅ នន្ជតន្ុជន្ខ្មែ រសយើង្ស

ខ្ត្បុសណា
ណ ោះ។ េំន្ិត្

អហិង្សា ខ្ដលខ្មែ រសយើង្ស កំេុង្សតំគ្មន យកមកសធវ ើជាមសធោបាយ
ិ សំរាប់សដាោះប្សាយ បញ្ញាោយុជី េត្
ិ ប្បជាជាត្ិខ្មែ រ វា
សន្ត ិ េធី
ជា សញ្ញចត្

(existence naturelle)

ខ្ដលមាន្សៅកនុង្ស ោរមែ ណ៏បារមភ

ខ្មែ រ សប្ច្ើន្សត្េត្សមកសហើយ សៅច្ំសរោះមុម សមាាធច្ិត្ត នន្
អន កដឹកតំ យួ ន្/សសៀម មកសលើប្បជាជាត្ិខ្មែ រ។ េំន្ិត្អហិង្សា
ខ្បបសន្ោះ មិន្ខ្មន្ជា ោេុធក្លរររជាត្ិសតោះស ើយ សប្រោះវាជា
អហិង្សាអកមែ គ្មែន្ ថាមេល ោច្បសង្សក ើត្បាន្ជា កមាាំង្ស
ទប់ទល់កតី កមាាំង្ស វាយប្បហារកត ី សំរាប់ប្បឈរមុមន្ឹង្ស សប្ត្ូេ
របស់ប្បជាជាត្ិខ្មែ រ។ ដូ ច្ជាទសសន្ៈខ្មែ រមួ យ ថា « សលត្
ូ សាាប់ »
េឺជាទសសន្ៈច្ង្ស់បង្ហាញអំេី

ិ ិ នន្េំន្ិត្អហិង្សា សបើ
េុណ េបត្ត

យកវា មកសប្បើប្គ្មន្់ខ្ត្ច្ង្ស់បង្ហាញន្ូ េទឹកច្ិត្តសលត្
ូ បូ ត្ ជាអន ក
មាន្ធម៏ ខ្ត្បុសណា
ណ ោះ។ សេោច្សួ រជាសំន្ួរថា អវ ីសៅជាេំន្ិត្
អហិង្សាសកមែ ?
ឧប សៅ សង្ហា

ហិង្សា ឬ អហិង្សា ?
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គំនិតអហិង្សសេកម្ម
ជាសិទធិក្លរររមល ួន្ ត្តមមសធោបាយ ខ្ដលអន កទទួ លរង្សសប្គ្មោះ
យកវាមកសប្បើ

សដើមបី

ក្លរររមល ួន្ ដូ ច្ជា មសធោបាយច្ាប់

បាត្ុកមែ ប្សបច្ាប់កតី មិន្ប្សបច្ាប់កតី

សង្គ្ង្ហគមក្លរររជាត្ិ

ខ្ដល សយើង្សរខ្មង្សេិត្ថា សុទធជាអំសេើហិង្សា។ អំសេើហិង្សាខ្បប
សន្ោះ េឺប្ត្ូេសធវ ើ សៅកនុង្សេំន្ិត្អហិង្សា ខ្ដលសយើង្សសោយស្ែោះថា
េំន្ិត្អហិង្សាសកមែ សប្រោះជាប្បត្ិកមែ ប្បឆ្ំង្សន្ឹង្ស អយុត្តិធម៍
ខ្ដលមាន្ច្ាប់ជាអន កធាតក្លរររ។ ស

ោះបី សៅប្ស ុកខ្មែ រសេវ

នងៃ ជា ប្បសទសសៅសប្ក្លមោណាន្ិេមយួ ន្ក៏សដាយ ខ្ត្ខ្មែ រមាន្
ច្ាប់ សំរាប់ ក្លរររសិទធិ របស់ េលរដា បូ រណភាេទឹកដី ន្ិង្ស
អធិបសត្យយភាេជាត្ិ សប្រោះខ្មែ រមាន្ កិច្ចប្េមសប្េៀង្សសន្ត ិភាេ
២៣ ត្ុលា១៩៩១ ជាកូ ន្សសា
ន្ិង្ស ោច្រំសដាោះប្ស ុកខ្មែ រ

សំរាប់សដាោះប្សាយប្េប់បញ្ញាជាត្ិ

េីោណាន្ិេមយួ ន្ សបើប្បជាេលរដា

ខ្មែ រមាន្ ឆន្េ ៈេិត្ប្បាកដ ន្ិង្ស មាន្ អន កដឹកតំ ច្លតរំសដាោះ
ជាត្ិមាន្ សមត្ថ ច្ិត្ត សធវ ើេលកមែ ប្េប់ខ្បបោង្សសដើមបីជាត្ិ។
ច្លតរំសដាោះជាត្ិ មិន្ច្ជំបាច្់មាន្

លកខ ណៈជា

ច្លតលួ ច្

លាក់សតោះសទ សប្រោះ ប្ស ុកខ្មែ រមាន្ច្ាប់ ខ្ត្ច្ាប់ខ្មែ រសេវ នងៃ
ប្ត្ូេោណាន្ិេមយួ ន្

សៅប្ស ុកខ្មែ រ សេបំរន្ ដូ សច្ន ោះខ្មែ រសយើង្ស

ប្គ្មន្់ខ្ត្យកច្ាប់ ខ្ដលមាន្សតោះមកអន្ុេត្ត សោយសទៀង្ស

ត្់

ជាសកមែ ភាេ អហិង្សាសកមែ ខ្ដល ច្ាប់ អន្ុញ្ញាត្សោយសធវ ើ។
មិន្ប្ត្ូេតំគ្មនឈរច្ជំឃ្ាំសមើល ោជាាធរយួ ន្ បំរន្ច្ាប់ខ្មែ រឬ
សដកច្ជំ េួ កខ្មែ ររណបយួ ន្ សសន ើ ន្ូ េដំសណាោះប្សាយមួ យ ខ្ដលេួ ក

ឧប សៅ សង្ហា
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សេច្ង្ស់បាន្ ដូ ច្េួ ក អន កដឹង្សតំេណបកសប្បឆ្ំង្ស កំេុង្សតំគ្មន
សដកសង្សឃឹមថា ោច្ន្ឹង្សមាន្ដំសណាោះប្សាយជាមួ យ េណបកស
ក្លន្់អំណាច្ សប្រោះក្លរ

ម

ររបស់មល ួន្វាមាន្កំ រ ិត្

ប េឺសុំ

សោយខ្ត្សាថន្ភាេន្សោបាយ ប្ត្ ប់មករក ភាេប្បប្កត្ី
ិ ខ្ត្បុសណា
ស ើង្ស េញ
ណ ោះ៖ សួ រថាសត្ើភាេប្បប្កត្ី ខ្ដលេួ កគ្មត្់ច្ង្ស់
បាន្សតោះជាអវ ីេិត្ ? េឺថា េណបកសក្លន្់អំណាច្ សេច្ង្ស់សធវ ើអវី
ក៏សធវ ើសៅ កុំសោយខ្ត្បោះរល់ដល់បុេវសិទធិ ន្ិង្ស អត្ថ ប្បសោជន្៍
ជាេត្ថុ

របស់េួកមល ួន្ កនុង្សឋាន្ៈជាឯកឧត្ត ម ន្ិង្ស ជំ

េ (ច្ូ ល

សាតប់ េួ កអន កដឹង្សតំេណបកសប្បឆ្ំង្ស ខ្ដលត្តំង្សមល ួន្ជាអន កបំ
សរ ើរាង្គ្សត គ្មត្់សប្បើរកយ ឯកឧត្ត ម ន្ិង្ស ជំ

េ ជាន្ិច្ច សំរាប់សៅ

ិ
រ ួសមាត្់ គ្មនគ្មត្់សៅេញសៅមកគ្ម
ែ ន្ក្លរសអៀន្ខាែស់សតោះស ើយ។
សួ រថា សត្ើកនុង្សេំន្ិត្ជសប្ៅ របស់េួកគ្មត្់ វាមាន្មុសគ្មនប្ត្ង្ស់
ណាន្ឹង្ស េួ កឯកឧត្ត មន្ិង្សជំ

េរបស់េណបកសក្លន្់អំណាច្ ?)

សេចកត ីេនន ិដ្ឋាន
អំសេើអហិង្សា កនុង្ស េំន្ិត្កំសាក សៅច្ំសរោះមុមអំសេើអយុត្តិធ
ម៏

មិន្ោច្ទុកជា

េុណសមបត្ត ិបាន្សតោះស ើយ

សប្រោះវាជា

ទំតស់ នន្ធមែ ជាត្ិមន្ុសសសលាក ខ្ដលជា សត្វ សលាក មាន្
បញ្ញា ជាអត្ថ អំណាច្ សំរាប់ត្សូ ប្បឆ្ំង្សន្ឹង្ស អំសេើអយុត្តិធម៏។
អត្ថ អំណាច្សន្ោះឯង្ស

ជាអំណាច្

នន្មន្ុសសសលាក

ខ្ដលជា

កមាាំង្សសដើរសៅរក ក្លររ ើកច្ំស រ ើន្ នន្សីលធម៏ នន្មន្ុសសជាត្ិ។
ដូ សច្ន ោះបាន្ជា អំសេើអហិង្សាកនុង្សេំន្ិត្កំសាក

វាសៅមាន្ត្ិច្

ត្ួ ច្បំផុត្ សៅកនុង្សសលាកសន្ោះ សបើសប្បៀបសធៀបន្ឹង្សក្លរលូ ត្លាស់
ឧប សៅ សង្ហា
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ិ យ សិទធិមន្ុសស ន្ិង្ស
នន្ក្លរសច្ោះដឹង្ស របស់មន្ុសសសលាក កនុង្ស េស័
េលរដា ។ សៅច្ំសរោះមុម ប្េប់អំសេើអយុត្តិធម៏ន្ិង្សោណាន្ិេម
យួ ន្សបើខ្មែ រសយើង្ស ប្បប្េឹត្តិ អំសេើអហិសាកំសាក េឺតំគ្មនសមៃ ំរស់
យកខ្ត្សុមោត្តែសរៀង្សៗមល ួន្ ឬ សដកច្ជំ

សមត្តតយួ ន្ ដូ ច្េណ

បកសប្បឆ្ំង្សបច្ចុបបន្ន ។ សសច្កត ីសុមសន្ោះ េឺ ខ្មែ រសយើង្ស កំេុង្សសដើរ
បង្គ្ញ្ញចស ផទុយេីដំសណើរ នន្មន្ុសសជាត្ិសហើយ។ ខ្មែ រសយើង្សេិត្ជា
កំេុង្សតំគ្មនសដើរ មួ យជំហាន្មត ង្សៗ ខ្ត្ជាជំហាន្ ប្ត្ ប់ងយ
សប្ក្លយ។ កុត
ំ ំគ្មន យកជាត្ិសាសន្៏ខ្មែ រសៅប្បដូ ច្ន្ឹង្ស ជាត្ិសា
សន្៏ដនទសទៀត្ ខ្ដលកំេុង្សរស់សៅ កនុង្សភាេេិបាកជាង្សខ្មែ រសៅ
សទៀត្ សដើមបីលួង្សច្ិត្តមល ួន្ឯង្ស សប្រោះក្លរសប្បៀបសធៀបសន្ោះ វាផទុយ
ន្ឹង្ស ោរមែ ណ៏របស់ខ្មែ រសយើង្ស ខ្ដលខ្ត្ង្សខ្ត្ទុកមល ួន្ជាេូ ជមហា
ន្េរ។ សបើសច្ោះខ្ត្យកអវ ី ខ្ដលជាភាេអន្់ មកប្បដូ ច្ន្ឹង្សខ្មែ រ
សយើង្ស េឺសយើង្សតំគ្មនឈប់ន្ិោយថា ប្បជាជាត្ិខ្មែ រ មាន្ោរយធ
ម៏ង្ុំសងក ើង្ស ន្ិង្ស មាន្េបបធម៏មាង្ស់មាស់សទៀត្សៅ សប្រោះភាេអន្់ វា
មិន្សសែ ើន្ឹង្ស សំដីអួត្ោង្សសតោះស ើយ។ អន កដឹង្សតំជាត្ិន្ិមួយៗ
សេខ្ត្មាន្អំន្ួត្អួ ត្េីជាត្ិរបស់សេ

រ ើឯអន កដឹកតំជាត្ិខ្មែ រ

ិ សបើអួត្េឺ យកខ្ត្របបខ្មែ រប្កហម មកសប្បៀបសធៀបថា ក្លរ
េញ
ដឹកតំ របស់មល ួន្វាលអ ជាង្សរបបខ្មែ រប្កហម សប្រោះ មាន្ក្លររ ើកច្ំ
សរ ើន្ សៅកនុង្សសន្ត ិភាេមួ យ ខ្ដលជាសាននដរបស់េួកអន កដឹកតំ
បច្ចុបបន្ន ដូ សច្ន ោះសបើមាន្ ក្លរដូ រអន កដឹកតំ ន្ឹង្សមាន្សកើត្សង្គ្ង្ហគ
ម។ ប្ត្ូេខ្មែ រសយើង្សមាន្ សាែរត្ីថា សបើសយើង្សខាាច្ក្លរេំរាមសន្ោះេឺ
ច្ាស់ជាសយើង្សសប្ជើសយក អំសេើអហិង្សាកំសាក អហិង្សាអកមែ សំ
រាប់រស់បាន្សុមជា ជន្ខ្មែ រ ខ្ត្មិន្េិត្ជាមាន្ កិត្តិយសជា
ឧប សៅ សង្ហា
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េលរដា ខ្មែ រសតោះស ើយ សប្រោះរស់ខ្បបសន្ោះជា សេលសេលាជាឃ្ត្
ករ សំរាប់ប្បជាជាត្ិខ្មែ រ សៅច្ំសរោះមុមប្បសទសជិត្ខាង្សសយើង្ស
ខ្ដលសេ អន្ុេត្ត ន្យបាយ្ាន្រន្ប្េប់រ ូបភាេ មកសលើប្បជា
ជាត្ិខ្មែ រ។

មាន្ខ្ត្អំសេើអហិង្សាសកមែ ឬ ហិង្សាប្សបច្ាប់សទ

ខ្ដលោច្ រំសដាោះប្បជាជាត្ិខ្មែ រ េីោណាន្ិេមយួ ន្បាន្។ សបើ
តំគ្មន អង្សគុយច្ជំខ្ត្សបាោះសឆ្នត្ សៅកនុង្សរបបោណាន្ិេម ឬ
សង្សឃឹមសលើ េបបធម៏សន្េ ត គ្មែន្សគ្មលក្លរណ៏េិត្ប្បាកដសហើយ
េិត្ខ្ត្េីសូប្ត្រ ួសមាត្់ថា « ដំសណើរសៅរកក្លរសបាោះសឆ្នត្ » េឺ
សយើង្សតំគ្មនរស់ សៅកនុង្សអបបបញ្ញារ ួម សតោះឯង្ស។ ស

ោះបីេួកអន ក

ដឹង្សតំេណបកសប្បឆ្ំង្ស មំសូប្ត្ជា ប្ទឹសតីថាដំសណើរ សៅរកក្លរ
ិ ច្ាស់លាស់ ជា ត្ំណា
សបាោះសឆ្នត្ មាន្ក្លរេិច្ជរណា សលើកមែ េធី
ក់ក្លរ មុន្-សេល-សប្ក្លយ ក្លរសបាោះសឆ្នត្ េឺជា ក្លរសបាកប
សញ្ញាត្ ប្បជាេលរដា សដាយយក ប្ទឹសតីឧបសទស មកសឃ្សត
សូ ប្ត្រ ួសមាត្់ សប្រោះសកមែ ភាេ វាគ្មែន្ កំជាប់ន្ឹង្ស បរ ិបទ នន្
ិ
ជី េត្ភាេន្សោបាយខ្មែ
រ បន្ត ិច្សសាោះស ើយ។ ដូ ច្ងែ ីៗសន្ោះ េួ ក
អន កដឹកតំេណបកសប្បឆ្ំង្ស គ្មត្់តំគ្មនអបអរសាទរ ប្គ្មន្់ខ្ត្
ឮថា េ.ជ.ប. ប្បក្លសសប្ជើសសរ ើសបុេគលឹក សហើយទុកក្លរប្បក្លស
ិ មាន្ សដាយមិន្រេល់េិត្អំេី ហាន្ភាេី (en état de
សន្ោះជា អំសេើ េជា
péril)

នន្ េ.ជ.ប. បច្ចុបបន្ន ខ្ដល មិន្ោច្ន្ឹង្សក្លាយជាអង្សគ ក្លរ

ោេោប្កឹត្ សំរាប់ធាត ក្លរសបាោះសឆ្នត្ សៅ ឆ្នំ២០១៧-១៨
ឲមាន្

ភាេប្ត្ឹមប្ត្ូេ

បាន្សតោះស ើយ។ សយើង្សសមើលស ើញថា

េំន្ិត្ អបអរសាទរសន្ោះ វាអត្ត ខាត្់ណាស់ សំរាប់អនកខ្ដលត្តំង្ស
មល ួន្ជា

ែ ិត្ដ៍ច្ំណាន្

ឧប សៅ សង្ហា

(grand penseur)

ខ្ដល វាគ្មែន្កំេស់ សសែ ើន្ឹង្ស

ហិង្សា ឬ អហិង្សា ?

២ កកត ដា ២០១៦
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េុណប្បសោជន្៍

(enjeu)

សំរាប់ជាត្ិ៖ កុំស ើញយួ ន្ សធវ ើសប្សាមដាេ

តំគ្មនសសាមន្សស ថាយួ ន្ ខ្លង្សយកដាេក្លប់ខ្មែ រ សហើយ តំគ្មន
លប
ួ ង្សខ្មែ រ

សោយខ្មែ រសោបនដ

សមើលយួ ន្ច្ូ លប្ស ុកត្តមសសរ ើ

សហើយ ប្ត្ូេខ្មែ រ មាន្ជំសន្ឿ សលើ េបបធម៏សន្េ តថាជា ដំសណាោះ
ប្សាយ ដ៏លអបំផុត្

សំរាប់ជាត្ិ

(មកដល់សេវ នងៃ សន្ោះេបបធម៏

ិ មាន្របស់មល ួន្សសាោះ)។
សន្េ តសន្ោះមិន្ខ្ដលបង្ហាញន្ូ េភាេេជា
អំសេើអហិង្សា អកមែ សៅច្ំសរោះមុមន្សោបាយយួ ន្េឺជាអំសេើ
អត្ថ ឃ្ត្កមែ ។ មាន្ខ្ត្ក្លររ ួបរ ួមខ្មែ រ បសង្សក ើត្ជាកមាាំង្សជាត្ិ
សទើបខ្មែ រោច្រំសដាោះប្បជាជាត្ិមល ួន្ េីោណាន្ិេមយួ ន្បាន្ ខ្ត្
ក្លររ ួបរ ួមសន្ោះសទៀត្មិន្ខ្មន្ដូ ច្សលាក សម រង្សសី គ្មត្់ច្ង្ស់បាន្
េឺរ ួបរ ួមខ្ត្ជាមួ យន្ឹង្សប្សសមាលយួ ន្េឺ សលាក ហុន្ ខ្សន្ ខ្ដល
ជាខ្មែ រ េខ្ង្សវ ង្សជាត្ិ ទុករកយ « ោេុក » ថាជារកយ របស់អនក
ខ្ប្សខ្មែ រ (អន កខ្ប្សខ្មែ រ មិន្សថាក ដូ ច្ក្លរយល់ស ើញ របស់សលាក
ហុន្ ខ្សន្សតោះស ើយ) ឬ ជារកយ មន្ុសសភាាក់ ខ្ប្សកសជរ។ សួ រ
សៅសលាកហុន្ ខ្សន្ ថា គ្មត្់ ទទួ លបញ្ញាយួ ន្ ច្ជប់ ត្ំណាង្ស
រាង្គ្សត មាន្ អភ័យឯកសិទធិ ដាក់េន្ធ តគ្មរ ខ្ដលតំឲខ្មែ រភាាក់
ខ្ប្សកសជរគ្មត្់ថា អេុក សត្ើគ្មត្់យល់ស ើញខ្បបណាខ្ដរ ?សន្ោះ
សហើយខ្ដលជា តយករដា មង្គ្ន្តីខ្មែ រ បំស រ ើយួ ន្ យកអន កខ្ប្សខ្មែ រ
មក បសតថក ខ្លង្សសសើច្ ជាសំដី ឥត្សុជីេធម៏ អវ ីបន្ត ិច្បន្ត ួច្
សសាោះស ើយ សៅកនុង្សេំន្ិត្។ ោេុក ជារកយហិង្សា សប្បើ សំរាប់
បសតថក មន្ុសសដនទ ជាសំដីមន្ុសសរល ដូ សច្ន ោះ សត្ើប្ត្ូេត្បន្ឹង្ស
រកយមាក់ង្ហយសន្ោះ ថា សាធុ ! សាធុ ! សកើត្សទ ?

ឧប សៅ សង្ហា

ហិង្សា ឬ អហិង្សា ?

២ កកត ដា ២០១៦
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សត្ើមាន្ ន្រណាោច្ប្បសៅ សលាក ហុន្ ខ្សន្ បាន្ សប្រោះគ្មត្់
ប្គ្មន្់ខ្ត្ជា ប្សសមាលយួ ន្បុសណា
ណ ោះ ដូ សច្ន ោះ ប្ត្ូេខ្មែ រសយើង្សប្បសៅ
យួ ន្ថា ខ្មែ រជា ជាត្ិសាសន្៏ មាន្ សីលធម៏ មាន្ សុជីេធម៏ មិន្
ដូ ច្ ប្សសមាល របស់យួន្សតោះស ើយខ្ដលមល ួន្សប្បើជាបាត្នដទី៣
លាក់នដយួ ន្ សំរាប់សមាាប់ខ្មែ រ ត្តមអំសេើហិង្សា។ ច្សមា ើយមាន្
ខ្ត្មួ យ េឺប្ត្ូេសប្បើអំសេើអហិង្សាសកមែ ប្បឆ្ំង្សន្ឹង្ស អំសេើហិង្សា
យួ ន្ សៅប្ស ុកខ្មែ រ ត្តមច្ាប់ខ្មែ រ។ អំសេើសន្ោះឯង្សសហើយ ជា
េលិកមែ ខ្មែ រ ខ្ដលជាត្នមា ខ្ដលខ្មែ រសយើង្សប្ត្ូេច្ំណាយ ជាសញើស
ជា្ម

នន្អន កសសន ហាជាត្ិ

សដើមបីឯករាជយជាត្ិខ្មែ រសំរាប់

កសាង្ស លិទធិប្បជាធិបសត្យយសសរ ើ ជា យថាភូ ត្។ ប្ត្ូេមាន្សាែរត្ី
ថា បញ្ញា

សៅប្ស ុកខ្មែ រសេវ នងៃ ជា បញ្ញា ប្ស ុកខ្មែ រ ជាមួ យន្ឹង្ស

ប្ស ុកយួ ន្ជា

បញ្ញាខ្មែ រអន ករង្សសប្គ្មោះ

ជាមួ យន្ឹង្ស

យួ ន្អន ក

្ាន្រន្ ដូ សច្ន ោះកិច្ចប្េមសប្េៀង្ស សន្ត ិភាេ ២៣ ត្ុលា ១៩៩១
ជា មសន្ោ សៅមាន្ សុេលភាេជាន្ិច្ច សំរាប់ប្បជាជាត្ិខ្មែ រ។
អំសេើហិង្សាកត ី អហិង្សាកត ី សដើមបីក្លរររប្បសោជន្៏ជាត្ិ ខ្ដលខ្មែ រ
យកវាមកសប្បើ សៅកនុង្សប្កបមណឌ កិច្ចប្េមសប្េៀង្សសន្ោះ េឺជាក្លរ
សប្បើ កនុង្សសាែរត្ីជា អន កសសន ហាជាត្ិ ទុកជា អំសេើមាន្ ធមាែន្ុរ ូប
ឬ ប្សបច្ាប់ ន្ិង្សប្បកបសដាយ សីលធម៏ នន្មន្ុសសជាត្ិ។

ឧប សៅ សង្ហា

ហិង្សា ឬ អហិង្សា ?

២ កកត ដា ២០១៦

