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ហេតុអ្វ ី មានការសម្របសម្រួល ? 

 

ឩ ប  ហៅ  ស ង្ហា   កា រ ពិ ភា ក្សា   ៣ ០  សី ហា  ២ ០ ១ ៨  

  

វាគ្មា នអ្វ ី ដែលអាចចាត់ទុកបានថា មាន សមាា នភាព ននវរិ

កម្ា (geste) របស់បនភ្ន ំពពញព ោះព ើយ។ ការព ោះដលងអ្នក

ពោសនពោបាយកត ី អ្នកពោសម្នសិការកត ី សុទធជាលបិច ដែល

ពួកកុម្ម ុយនិសត  ដតងដតយកម្កព្បើ កាលណាវាយល់ថា កមាល ំង

បចាា ម្ិតត ខ្ល ំងជាង កមាល ំងវាពពក ឬក៏ វាគ្មា នម្ពយោបាយ កំ

ពទចពែើម្បី យកជ័យជំនោះ។ កន ុងកាលៈពទសៈដបបពនោះ ពួក

កុម្ម ុយនិសត  ្តវូដតបងខ ំចិតតអ្នុវតតន៏ ការស្ម្បស្មួ្លជាមួ្យ

បចាា ម្ិតត ដតជាការបពណាត ោះអាសននពទ គឺជាស្ពា នស្មាប់ឆ្លងពី

តំណាក់ការមួ្យ ពៅែំណាក់ការមួ្យពទៀត ពែើម្បីរង់ចាំការ

ពរៀបចំរបស់វា ពអាយបានតឹងពជើង រងឹនែដតប ុពណាណ ោះ។ កាលណា

កមាល ំងពួកវា បានពចញពីែំណាក់ការ កុន « ចុោះ » ម្កែំណាក់

ការ « ព ើង » វា្តវូបត រូយុទធស្ពស្តសត  និង កលយុទធភាល ម្ វាចាប់

យក ប ា ត់សកម្ាភាព្តង់ដតម្តង ព យ បត រូការស្ម្ប

ស្មួ្លម្ក ការមិ្ន្ពម្ស្ម្បស្មួ្លវញិ។ គឺ រពបៀបពនោះ

ព ើយ ដែលពួកកុម្ម ុយនិសត  ដតងដតអ្នុវតតពរឿយៗ ្សបតាម្

ការព ើង ឬ ការចុោះ ននស្ពា នភាពនពោបាយ។ ការស្ម្ប

ស្មួ្ល របស់ពួកកុម្ម ុនិសត  ជាមួ្យបចាា មិ្តត អាចពអាយវាបនធ រូ 

ការសងក ិតសងក ិនពីសំណាក់ស្តវូវា ពែើម្បី អាចពអាយវាមាន

ហេតុអ្វ ី មាន ការសម្របសម្រួល ?   
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ពពលសំរាក និង ពជៀសវាងបរាជ័យ ោ ងអាមា ស់ និង ជូចត់។ 

ការពឆ្លៀតយកពពលពនោះ ពែើម្បី ពយវ ើពអាយនទាកន ុង របស់បចាា ម្ិតតវា 

មាន បសិវាទកម្ា មានការដបកបាក់ស្ពម្គគ ីគ្មន  ពយវ ើពអាយស

្តវូវាចុោះពសោយ សំរាប់ជាឱកាសពអាយវាវាយសមាល ប់ដតម្តង។ ជា

ឱោ រណ៏ ពួកកុម្ម ុនិសត រុសសី សុសចិតតចូលរមួ្ពយវ ើស ្បតិបតត ិ

ការជាមួ្យពសតច TSAR  វញិ ព្កាយពីវាបានទទួលបរាជ័យជា

ពលើកែំបូងពៅឆ្ន ំ ១៩០៥។ យួនកុម្ម ុយនិសត  សុសចិតតចរចា 

ជាមួ្យស រែឋអាពម្រកិ រ ូតមានចុោះ តាពលខ្ ពែើម្បីសនត ិ

ភាពពៅឆ្ន ំ ១៩៧៣ ។ល។ 

ពិតណាស់ព ើយថា ដសា រពយើង មានការព្តកអ្រនឹង ការព ោះ

ដលង ជនរងព្គ្មោះោងំឡាយ ដែលគ្មា នពោសពស្ពោះ ដត ប

នភ្ន ំពពញ បានចាប់ ក់ពនធ គ្មរ ព យអ្យុតត ិយម៏្ ជាទី

បំទុត ព ើយ ពគព ោះដលងវញិ ព្កាយពីបានរស់ពៅកន ុងគុក 

អ្ស់កាលែ៏យូរលង់ ប ា ប់ពី បានពយវ ើលិសិតផ្ទា ល់សល នួ ពរៀងសល ួ

នៗ ទទួល កំ ុស និង សូម្ពោស ែល់ពម្បន ឬ  យបងយំ។ 

ដតដសា រពយើង មិ្ន្តវូទទួលស្ពគ ល់ ការព ោះដលងពនោះ ជាវរិកម្ា 

្បកបព យសមាា នចិតត របស់បនភ្ន ំពពញព ោះព ើយ ព្រោះ វា

ជាលបិចសូច របស់ពួកវា ដែលបានពរៀបរាប់ខ្ងពលើពនោះ។ ព ើយ

្តវូែឹងពទៀតថា ការព ោះដលងពនោះ វា្គ្មន់ដតជា ការពយួ រពោស

ដតប ុពណាណ ោះ មិ្នដម្នជាការរចួពោសព ោះព ើយ។ ែូពចនោះ ចូលរមួ្

ស្ពវ គម្ន៏ ចំពរោះអ្នករងព្គ្មោះ និង ្គួស្ពរ គឺ « បាទ ឬ ចាស » 
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ដត អ្គុណ ចំពរោះ បនភ្ន ំពពញ គឺ « ពទ ឬ គ្មា ន » ព្រោះវាជា 

ពគ្មលការណ៏ នន យុតត ិយម៏្ និង សីលយម៏្។ ពយើងពុំអាច អ្គុណ 

ែល់ជនទុចា រតិបានព ោះព ើយ ព្រោះជនទុចា រតិ ្តវូទទួល

ពោសតាម្ចាប់ជាយរមាន និង បព ា ស តាម្ទល វូសីលយម្៏, ពបើ

ពុំព ោះពទ វាដលងមានអ្វ ី ដែលជា កុសល និង អ្កុសល ពៅកន ុង

សងគម្ដសា រដតម្តង។ ជាឱោ រណ៏ : ពចារ ចាប់ម្នុសស ជាចំណាត់

ខ្ា ំង ព ើយ សមាល ប់បី ក់ ដតព ោះដលង ែប់ ក់ ម្ិនដម្នជា 

ពចារឃាតករលអ ព ោះពទ គឺវាពៅដតជា ពចារឃាតករ ែដែល។ 

្គប់អំ្ពពើដែលបនភ្ន ំពពញ បាន្ប្ពឹតត ម្ិនអាចមាន ស្ពា ន

ភាព បនធ រូបនាយ (circonstance atténuante) ព ោះពទ។ អ្វ ីដែល

ពួកពគពយវ ើ គឺពយវ ើពៅកន ុងលបិចសូច មានការពិចារណាជានិចា 

ពែើម្បី ពអាយ្បជាពលដសា រ និង ស្តវូនពោបាយ របស់វា ធ្លល ក់

កន ុងការពភ្លចភាល ំង និង ពិការស្ពា រតី។ 

ចំពរោះពួកកុម្ម ុយនិសត  គឺ « មិ្តតពៅនងៃពនោះ គឺ ស្តវូពៅនងៃ

ដសអ ក » ព ើយ កលយុទធប្ងួបប្ងួម្ និង កលយុទធវាយ្បហារ

ពនោះ ជារពបៀបដែលកុម្ម ុយនិសត  ព្ចើនព្បើជាងពគបំទុត កន ុងការ

្បយុទធរបស់វា ្បឆ្ំងនិងបចាា ម្ិតត៕     


