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ឩ ប  សៅ  ស ង្ហា   កា រ ពិ ភា ក្សា   ២ ២  តុ លា  ២ ០ ១ ៧  

  

គេបែងបែក សន្ត ិភាពន្ិយម ជា ែី ទសសន្ៈ : សន្ត ិភាពន្ិយម 

នន្ សាសន្ិក, សន្ត ិភាពន្ិយម នន្ វទូិទសសន្ៈវជិាា  និ្ង សន្ត ិ

ភាពន្ិយម នន្ អ្នកែដិវត្ត។ 

សន្ត ិភាពន្ិយម ទី១ វាជាែ់គ្នន នឹ្ង ជំគន្ឿ សាសនា ដូែយ៉ា ង 

គគ្នរព នូ្វ វន័ិ្យ ហាមឃាត់្ ដាែ់ខាត្ មិន្ឲសម្លា ែ់សត្វគោក។ 

ែញ្ហា គន្េះ មិន្បមន្គ្រគ្នន់្បត្ជាផ្ល វូល្អ  អាែឲសាសន្ិក គវៀរចាក

ពីបាែ ែ៉ា៉ុគ ណ្ េះគទ េឺ គេ ែដិគសធ មិន្គ្រពម គ្រែគ្រពឹត្តឃាត្កមម 

មិន្គ្រគ្នន់្បត្ទ៉ុកវាជា ែំរាម ដ៏ល្អ  េឺ ទ៉ុកជា អ្ត្ថរស់ នន្ េ៉ុណធ

ម៏ បត្មតង។ គធវ ើសង្គ្រា ម េឺជា ែដិេ៉ុណធម៏ គគ្ររេះ សង្គ្រា ម ជា 

កិែច នន្ ឃាត្កមម ដូគែនេះ ម្លន្ ែ៉ុេាល្ខ្ា េះ មិន្សម ័គ្រេែិត្ត ែូល្គធវ ើ

ទាហា៊ា ន្ ជាដាែ់ខាត្ គដាយយល្់ថា ជា ការយល្់ទាស់ន្ឹង សត្ិ

សមបជញ្ញ ៈ រែស់ខ្ល នួ្ (objection de conscience)។    

សន្ត ិភាពន្ិយម ទី២ េឺ ជា គសែកត ីពិត្ ន្ិង គសែកត ីមិន្ពិត្ នន្ 

ការត្ស៊ាូ 1 គរល្ថា គ្នម ន្ការនវត្ែនឹ្ង អ្ក៉ុសល្ ្មួយ បដល្ 

យក មគធោបាយសង្គ្រា ម មកគគ្រែើ គដាយយល្់គ ើញថា ជា 

ដំគ្េះគ្រសាយស័កត ិសិទធ គនាេះគ ើយ គគ្ររេះសង្គ្រា ម ន្ិង អ្ក៉ុសល្ 

វាម្លន្ ធាត្៉ុអ្ក៉ុសល្ដូែគ្នន ។ គធវ ើសង្គ្រា ម េឺជា ការគ្រែគ្រពឹត្ត នន្ 

                                                             

1 គសែកត ីពិត្ ន្ងិ គសែកតមីនិ្ពតិ្ នន្ ការត្ស៊ាូ  : la vrais et fausse résistance។ 

សន្ត ិភាពនិ្យម 
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អ្ំគពើអ្ក៉ុសល្ គនាេះឯង។ គទាេះែី ជា សង្គ្រា ម អាែនឹ្ងផ្តល់្ នូ្វ 

ស៉ុភមងាល្ ដល់្សងាម បត្ពិត្ជា អ្ំគពើ របមងបត្ងបត្ផ្តល់្ នូ្វ 

ទ៉ុកខ គវទនា ដល់្មន្៉ុសស គគ្ររេះសង្គ្រា ម ជា ទីសត្តឃាត្។ សង្គ្រា ម 

ែដិវត្ត េឺជាសង្គ្រា ម រែស់ពួកអ្នកផ្តត ែ់ការ គគ្ររេះ រែែសម

សត  េឺដូែពិត្គ្របាកដន្ឹង រែែែដិវត្ត : កំទិែ គដើមបី កសាង

រែែថ្មី បដល្ ជា រែែ ែគងក ើត្ នូ្វ អំ្្ែ កាង ន្ិង ម៉ុឺងម្ល៉ា ត្់ 

កាន់្បត្ខាា ំងគ ើង។ េឺវា វាត្ នូ្វ ការគរៀែែំ នន្ ែគែចកគទស 

ន្ិង ការយិល្័យធិែគត្យយ គដើមបី គ្នែសងកត្់ គសរភីាព ន្ិង 

ែ៉ុេាល្។              

សន្ត ិភាពន្ិយម ទី៣ េឺ ពួកអ្នកែដិវត្ត គទាេះជា ពួកគេ រេិះេន់្ 

នូ្វ ធមមជាតិ្អ្គ្រែិយ រែស់សង្គ្រា ម ជាទួគៅ (សង្គ្រា មស៉ុីវលិ្ និ្ង 

ែរសង្គ្រា ម2) បត្ ពួកគេ យល្គ់ ើញថា ជួន្កាល្ សង្គ្រា មស៉ុី វលិ្ 

ន្ិង ែរសង្គ្រា ម ជា ការចាំបាែ់បដរ គគ្ររេះ វា ការររ យ៉ុត្ត ិធម៏, 

ស ត្ ែ់ធាន ែ់សងាម ដូែជា ការការររ សមូហភាព ទ៉ុកជា 

អ្ំគពើធម្លម ន្៉ុរែូ។ ផ្ទ ុយគៅវញិ គែើសង្គ្រា ម ែគងក ើត្គ ើង សំរាែ់ែំ

គរគី្រែគយជន៏្ែ៉ុេាល្ ឬ ឯកជន្ វាជា អ្ំគពើ អ្ក៉ុសល្ គនាេះឯង។ 

ទសសន្ៈគន្េះ ជា ការែកគ្រសាយ រែស់ ពួកអ្នកែដិវត្ត-សន្ត ិភាព

ន្ិយម គដាយ យក គគ្នល្េំនិ្ត្ ‹ការររ› ជា ធម្លម ន្៉ុរែូ នន្ ស

ង្គ្រា ម។ េំន្ិត្ ការររ គន្េះ វាអាែឲ ពួកអ្នកផ្តត ែ់ការន្ិយម 

យកមកគគ្រែើ ផ្ទ ុយនឹ្ងស៉ុភនិ្ែា ័យ នន្មូល្រកយ3 គដើមប ី គធវ ើស

                                                             

2 ែរសង្គ្រា ម : សង្គ្រា មជាមួយែរគទស ; guerre étrangère។ 
3 មូល្ : មូល្គៅទីគន្េះ គគ្រែើកន ុងន្យ័ មូកដាា ន្គដើម ឬ ឫសនន្រកយ ការររ។  
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ង្គ្រា ម ការររអ្ំ្ែ កន ុងនាមជា  អ្នកការររ សន្ត ិភាពគនាេះ

បដរ។ ក៏ដូែគ្នន ន្ឹងែកសក៉ុមម ុយន្ិសត  គធវ ើសង្គ្រា មគ្រែជាជន្ ឬវណណ ៈ

កន ុងគគ្នល្គៅ ផ្ត លួ្ សងាមចាស់ គដើមបី កសាង សងាមក៉ុមម ុយនិ្សត  

គ្នម ន្វណណ ៈ បដល្ពួកគេ ន្ឹកសាម ន្ថាជាការរសគ់ៅដ៏ឧត្តម សំរាែ់

គ្រែជាជន្ែដិវត្ត។  

សង្គ្រា មការររ វាអាែ ជា ការការររខ្ល នួ្ឯង ទ៉ុកជាម៉ុន្ 

ជួន្កាល្ គេគ្រត្វូ វាយគ្រែហារម៉ុន្, នវែត្ន្ឹងការវាយគ្រែហារ ន្ិង 

សវ ័យគ្រាណ។ ល្កខខ្ណឌ  និ្មួយៗ វាអាគ្រស័យគៅគល្ើ ែរែិទ នន្ 

សាថ ន្ភាព គៅគពល្គនាេះ។ ដូគែនេះ គធវ ើសង្គ្រា ម េឺជា អ្ក៉ុសល្ 

ចាំបាែ់ សំរាែ់ ល្ត់្ អ្ក៉ុសល្។ រកយែីម្ល៉ា ត្់ : ការឃាត្់, ការ

ែញុ្្េះែញ្្លូ្ ន្ិង  វទិធសសនា4 ជា រកយ រំឭក នូ្វ ទិដាភាពែី

សំខាន់្ នន្ ការែគងក ើត្ អាវ៉ុធ ែរម្លណូ សំរាែ់ គឃាសនា គៅ

កាន្់ គ្រែត្ិែកស គដើមបី គជៀស សង្គ្រា ម រវាង គ្រែជាជាត្ិ ន្ឹង គ្រែជា

ជាត្ ិ និ្ង ការពគ្រងឹង កងទ័ព គដើមបី ល្ត់្ នូ្វ ឧទាទ មកមម នន្ 

គ្រែជាករ ឬ ជន្ជាត្ិភាេត្ិែ។ គៅកន ុងេំន្ិត្គន្េះ គេន្ិយយ

ថា គដើមបី ការររ សន្ត ិភាព គេ គធវ ើសង្គ្រា ម ព៉ុំម្លន្ គគ្នល្ែំណង 

កំទិែ នូ្វ អ្វ ីគនាេះគ ើយ េឺ សំរាែ់ ដូរ នូ្វ អ្ក៉ុសល្ ឲមកជា 

ក៉ុសល្ : សង្គ្រា មគោកគល្ើកទី២ េឺ គៅកន ុងគគ្នល្គៅ ដូរ នូ្វ 

រែែ ្ស៉ុី បដល្ជា អ្ក៉ុសល្ដាែ់ខាត្ ដល់្ មន្៉ុសសជាតិ្ គដើមបី 

ដា ំនូ្វ ខ្ន្ត ី ន្ិង សន្ត ិភាព សំរាែ់មន្៉ុសសជាត្ិ។ បត្ គធវ ើសង្គ្រា ម 

                                                             

4 ការឃាត្់, ការែញុ្្េះែញ្្លូ្ ន្ងិ  វទិធសសនា ; dissuasion, persuasion et 

subversion។ 
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គ្រែឆំងនឹ្ងសគ្រត្វូ បដល្វាម្លន្ែំណងែង់កំទិែអ្នកដនទ ព៉ុំ

បមន្គ្រត្វូគធវ ើាម នូ្វ រគែៀែកំទិែ រែស់សគ្រត្វូគនាេះគ ើយ បត្គ្រត្វូ

ម្លន្ យ៉ុទធសាង្គ្សត  ន្ិង កល្យ៉ុទធ គ្រែម្លណឲគ្រត្វូនឹ្ង យ៉ុទធសាង្គ្សត  

និ្ង កល្យ៉ុទធ រែស់សគ្រត្វូ គរល្ថា គ ា្ ើយត្ែ គដាយែំគរនី្ជា

ល្ំដាែ ់ (réplique graduée) គគ្ររេះថា អ្សមែបម្លណ 

(asymétrie) េឺជាកាត  នន្ ែរាជ័យ ពិត្គ្របាកដ។                        

ាមគ្រទឹសត ី ន្យសាង្គ្សត  (science politique) គេទ៉ុកសង្គ្រា ម ជា 

ការែន្ត  នន្ ន្គយបាយ ាមមគធោបាយ គផ្សងមួយគទៀត្ 

បដល្ គេ យកមកែកគ្រសាយ គដើមបី គធវ ើយ៉ុត្ត ិកមម5 នូ្វ គសែកត ី

សគគ្រមែ គធវ ើសង្គ្រា ម ស៉ុីវលិ្កត ី ែរសង្គ្រា មកត ី កន ុងគគ្នល្ែំណងអ្វ ី

មួយ។ ដូគែនេះ ែញ្ហា ន្គយបាយ វាខ្៉ុសគ្នន ពី ែញ្ហា សីល្ធម៏ ន្ិង ធ

ម៏សាសនា។ បត្ េំនិ្ត្បែងបែកគន្េះ វាជា េំន្ិត្រយគពក 

(simpliste) រែសន់្យ វទូិខ្ា េះ (politologues) យល់្គ ើញថា 

សកមមភាពន្គយបាយ ជា ភូមិពិគសស6 គៅកន ុងសងាម គ្រជាែ

គដាយ សីល្ធម៏។ ទសសន្ៈគន្េះឯង ជា គ្រែភព នន្ េំនិ្ត្ ែិញ្ច ឹម 

នូ្វ ការពិភាសាផ្ទ ុយមត្ិគ្នន  រវាង ទសសន្ៈ នន្ សន្ត ិភាពន្ិយម 

ទាងំែីយ៉ា ង បដល្បាន្គរៀែរាែ់ខាងគល្ើគន្េះ៕  

 

                                                             

5 គធវ ើយ៉ុត្តកិមម : គធវ ើឲគ ើញគ្រត្វូ ; justifier។ 
6 ភូមិពិគសស ; domaine spécifique។ 

 


