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ការយលដ់ងឹអពំីភេរវកម្ម 

 

ត ើអ្វីតៅតភរវកមម? 

តភរវកមមគឺជាការតរបើ កម្ល ាំងគាំរាមកាំហែងឬតធវើអ្ាំតពើយ៉ា ង សាហាវតោរតៅ របឆាំងទល់នងឹ 
មនុស្សជា  ិ ឬធនធានរទពយស្មប ត ិ ហដលតលមើស្នឹងបាប់ប់្ រកិដ  ននស្ែរដ អាតមរកិ 
(ឬរបតទស្នានា) តោយតោលបាំណង បាំភ ិបាំភយ័, បងខ ិបងខាំ, ឬ [ បាបាំរ ិ (ជារាក,់ រទពយស្មប ត ិ
ឬជីវ ិមនុស្ស?) ] ។ ពួកតភរវករ ជាញឹកញាបណ់ាស់្ តគតរបើ ការគាំរាមកាំហែង តដើមបបីតងកើ ឱ្យម្ន 
ការភ ិភយ័ ជាសាធារណៈ, តដើមបពីាយមតធវើឱ្យរបជាពលរដ តជឿថា រោ ភាិលរបស់្តគតសោយ 
ោម នអ្ាំណាបាប កនុងការពារពីអ្ាំតពើតភរវកមម, តែើយពួកតគបាបងា់ន ការផសបផ់ោយ ឱ្យានឆបរ់ែ័ស្ 
បាបាំតពាោះការបងករ តែ ុរបស់្តគតនាោះ ។ 

រតបៀបននតភរវកមម 

រគបអ់្ាំតពើឬបាបលនាននតភរវកមមទាំងអ្ស់្ គឺជា្រកិដ កមម ។ ការយិល័យតស្ើបអ្តងគ របស់្ស្ែពន័ធ 
(FBI) ានចា អ់្ាំតពើតភរវកមម តៅកនុងស្ែរដ អាតមរកិ ជាពីរយ៉ា ង - តភរវកមមកនុងរសុ្ក នងិ តភរវកមម 
អ្នតរជា ិ ។ 

តភរវកមមកនុងរសុ្ក ម្នពាកព់ន័ធជារកុមៗ ជាបុគគលនិមយួៗ គឺតភរវករ ហដលតធវើស្កមមភាពផ្ទទ ល់ 
តៅកនុងជួររោ ភាិល ឬជួររបជាពលរដ  តោយមនិម្ន ការហណនាាំ មកពីខាងតរៅរបតទស្ ។ 

តភរវកមមអ្នតរជា  ិ ម្នពាកព់ន័ធជារកុមៗ ជាបុគគលនមិយួៗ គឺតភរវករ ហដលតធវើស្កមមភាព 
តដលម្នមូលោ ន តបាបញមកពីបរតទស្ តែើយនិង/ឬកា៏នបញ្ជា រតបាបញមកព ី របតទស្នានា 
ឬរកុមនានា តៅខាងតរៅស្ែរដ អាតមរកិ ឬស្កមមភាព តបាបញពអី្នក ស្ ូតៅខាងកនុងរងវង ់
រពុាំហដនសី្ម្ ។ 
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ធមមជា ិនិងលកខណៈនានាននតភរវកមម 

ពួកតភរវករ តគរកតមើលកហនលងណាហដលម្ន បាបាំណុបាបស្ាំខាន់ៗ  ហដលអាបាបតមើលត ើញលិបាបតធាល ជាងតគ 
តែើយហដលពួកតគអាបាប គិបាបសលួនានរសួ្ល កុាំឱ្យតគដឹង មនុនឹងវាយរបហារ ឬតរកាយពីការវាយរបហារ 
ដូបាបជាតៅតាម រពលានយនតតហាោះអ្នតរជា ិនានា, រកុងធាៗំ , កហនលងហដលតគតធវើបណុយទន 
ឬទីកហនលងរបជុាំជនធាៗំ  ជាអ្នតរជា ិនានា, ទីកហនលងកាំសានតនានា, តែើយនងិទីកហនលងនានា ហដល 
លបលី់ញជាងតគ កនុងរបវ តសិាស្រស្ត (តបើតៅរសុ្កហសមរតយើង ដូបាបជា ាំបនរ់ាសាទអ្ងគរជាតដើម?) ។ 
ស្កមមភាពនានារបស់្តភរវករ គឺតគានោកជ់ាគាំតរាងការណ៍ បាប់ស់្លាស់្តែើយែម ប់ាប ណ់ាស់្ 
តែើយជាធមមតា គឺតគរ ូវហ តធវើ តោយមនិងាយងាកតរតបាបញព ីគាំតរាងការណ៍របស់្តគតទ ។ គឺវាតធវើែនឹង 
តដើមបជីាការកាំហញ៉ាង, ជាការបតងកើ ឱ្យម្ន រប ិតិកមមជាកហ់ស្តង តបាបញមកពីស្វនក (របជាជន) ។ 
ជាធមមតាតភរវករ តគនឹងស្ាំហដងសាកលបងតមើល តែើយតគស្មហា ោ់ន  នូវគាំតរាងការណ៍របស់្តគ 
យ៉ា ងតហាបាបណាស់្កប៏ីដងហដរ មុននឹងតធវើការវាយរបហារ ហមនហទនតនាោះ ។ ទិស្តៅតភរវកមម គឺតគ 
រ ូវានហណនាាំ (ឬបញ្ជា រ) ឱ្យតធវើការរបឆាំងទល់នងឹ រោ ភាិលនានា, ហាងជាំនួញនានា, 
ស្ែគមនន៍ានា, តែើយនិងបុគគលនិមយួៗ ។ គឺតគតធវើតដើមប ី ជាការស្ងសឹ្ក ហដលតគយល់ថា 
វាមនិម្នយុ តិធម ៌ ស្ាំរាបព់កួតគ តធវើតដើមបឱី្យវាម្នការ របឈមមុសោកោ់ន  រវាងបកសពួកនានា; 
តធវើឱ្យរ ិហ របតស្ើរត ើង នូវការទមទរបាបងា់នរបស់្តគ; ឬកត៏គបាបងប់ងាា ញឱ្យត ើញថា 
តគម្នកម្ល ាំងខាល ាំងកាល  ឬតគែនងឹខាល ាំង, តគម្នការស្ ូបតូរផ្ទត បាបប់ាបាំតពាោះ, តែើយតគមងឺម្៉ា  ែ់ម ប់ាប  ់។ 

មុននឹងពួកតភរវករ ានវាយរបហារកហនលងណាមយួ, ពួកតធវើស្កមមភាពទាំងតនាោះ រ ូវានពកួ 
រកោស្នតិសុ្ស តគោល ាំតមើល និងរ ូវានថ ទុក តោយម្៉ា សិុ្នវឌីីអ្ូហសមរា៉ាស្វ័យរបវ តិ ។ 
យ៉ា ងណាកត៏ោយ, តៅតពលហដលតភរវករ មនិទនា់នបូាបលដល់ តៅខាងកនុង ទីកហនលងឬអាោរ 
(ហដលនងឹរ ូវតធវើការវាយរបហារ), កនុងករណីនិមយួៗតនោះ ពួកអ្នករកោស្នតិសុ្ស រ វូម្នការរបុង 
របយ ័នកាំរ ិសពស់្ និងរ ូវតធវើហាកដូ់បាបជា រពតងើយកតនតើយសិ្ន ។ ពួកតភរវករសលោះ តគានតៅ 
រ ួ ពិន ិយតមើល ឬតស្ើបអ្តងក តមើល ម្នថ របូ តែើយគូស្រពាងនូវទកីហនលង (ហដលតគរ ូវ 
វាយរបហារ), ករណីតនោះ បុគគលិកអ្នករកោស្នតិសុ្ស មនិទនគ់ ិថាវាស្ាំខាន ់ តៅបញ្ឈប ់
ឬតៅសួ្រតគតទ ។ តរគឿង្បករណ៍របស់្តភរវករ ដូបាបជារថយនតនានា ហដលម្នតរគឿងផទុោះ 
ានកាំពុងបាប តៅកហនលង ហដលតគ ”ហាមមនិឱ្យបាប ” មនិទនា់នតស្ើបអ្តងគ  ឬកាំណ ថ់ា ជាឡាន  
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នរណាតៅត ើយតទ ។ បូាបរបាបងចាាំថា, ជាធមមតាតភរវករ នងឹមនិវាយរបហារតទ យ៉ា ងតហាបាបណាស់្ 
តគរ ូវតជឿថា ការអ្នុវ តនរ៍បស់្តគតនាោះ វានឹងានស្តរមបាបតជាគជយ័ មយួរយភាគរយ (១០០%) 
តទើបតគវាយរបហារ ។          

ពួកតភរវករ តគបាបងា់នរកសួ្ងព ម៌្នដឹងឮផសបផ់ោយ តដើមបធីានាឱ្យរបជាជនភាគតរបាបើន ានដឹង 
ានឮអ្ាំពីស្កមមភាពរបស់្តគ ។ ពួកតភរវករសលោះ នឹងអាបាបតរបើទូរស័្ពទតៅរាប ់ តៅរកសួ្ងព ម៌្ន 
មុននឹងតគតធវើស្កមមភាព ឬកត៏ៅរាប ់ តៅកហនលងតកើ តែ ុហ មតង បនាទ បព់ពីួកតគានតធវើ 
ស្កមមភាពតែើយ ។ អ្ញ្ច ឹងតែើយតទើានតគ តរជើស្តរ ើស្រកកហនលងណា ហដលស្ាំខាន់ៗ  
កនុងតោលបាំណង តដើមបតីធវើឱ្យម្នការ សូបាបខា ជាដាំណាំ តនាោះ ។ គឺតគបាបងឱ់្យត ើញម្ន ”បាបាំនួន 
មនុស្សយ៉ា ងតរបាបើនតរោោះថាន ក”់ ។ ពកួតភរវករតគស្ងឃមឹថា ការរបុងរបយ ័នរ ិហ តរបាបើន វាអាបាបញាាំង 
ឱ្យម្នតស្បាបកតភីយ័ខាល បាបរហិ តរបាបើន ជាសាធារណៈ ។ ហដលអាបាបបណាត លតធវើឱ្យរោ ភាិល 
ម្នរបិ តិកមម, ឬអាបាបតធវើឱ្យម្នតស្បាបកតី អាណិ អាសូ្រតរបាបើន បាបាំតពាោះបុពវតែរ ុបស់្តគតនាោះ។ 

កនុងសណៈហដលអ្នក (អ្នករកោស្នតិសុ្ស) មនិអាបាបការពារាននូវបុគគល ហដលតធវើឱ្យម្ភាពបាបលាបាបល 
និងតរោងការវាយរបហារ ទល់នឹងតោលតៅ ហដលតគរ ូវបាំផ្ទល ញតនាោះ, អ្នកការពារស្នតិសុ្ស 
អាបាបកា ប់នថយាន នូវការរបឹងហរបងពាយមរបស់្ពួកតគ គឺឱ្យវាតៅ បិាប បួាបជាទីបាំផុ  
តោយរ ូវម្នការតរៀបបាបាំ ហផនការយ៉ា ងែម ប់ាប  ់ និងឬករ៏ោនហ់ តធវើការងារ ហដលតគានបងន់ថលឱ្យតធវើ 
ានតែើយ។ តទោះជាការគាំរាមគាំហែង ឬការវាយរបហារពិ រាកដណាមយួ ហដលានតកើ       
ម្នត ើង វាជាភាកិបាបចរបស់្ អ្នករកោការពារស្នតិសុ្ស តៅជួរមុស ។ ជាធមមតាពួកតគ 
ជាអ្នករ ូវមកដល់មនុតគ តៅកហនលងតកើ តែ ុ; តដើមបតីកាត បកាត ប ់ (ស្តងក តមើល) សាថ នការណ៍;  
ជាអ្នកមុនតគ ចាាំាបាបរ់ ូវហ តៅ (តធវើតស្បាបកតីរាយការណ៍) តៅរកសួ្ងអ្នកទទួលសុស្រ ូវសពស់្ 
ខាងហផនកជួយ ស្តស្រងាគ ោះបនាទ ន;់ ជាអ្នកដាំបងូតគ ហដលរ ូវទទួលសុស្រ ូវ នូវសាថ នការណ៍; 
ជាអ្នកដាំបងូតគ រ ូវចា ហ់បាបងជួយ ស្តស្រងាគ ោះ ជនរងតរោោះ រែូ ទល់ហ  ភាន កង់ារ អ្នកជយួ  
ស្តស្រងាគ ោះបនាទ នម់កដល់; តែើយជាអ្នកផតល់ព ម៌្ន យ៉ា ងលអិ លអន ់ បាប់ស់្លាស់្ មុនតគ 
នូវតែ ុការណ៍ទាំងឡាយ ហដលានតកើ ម្នត ើង តៅភាន កង់ារអ្នកទទួលសុស្រ ូវនានា ។ 

 



-៤- 

រតបៀបវធីិការពារជាកហ់ស្តងត ល្ើយ បបាបាំតពាោះតភរវករ 

 ការតធវើឱ្យញតញើ  - ការតធវើឱ្យរញុរាឬសាទ កត់ស្ទើរ នូវស្កមមភាពរបស់្តភរវករ គឺតធវើឱ្យម្ន 
ការពិាក កនុងការវាយរបហារ, ដូតបាបនោះតភរវករ មនិអាបាបម្នលទធភាព តធវើានតជាគជយ័ 
មយួរយភាគរយ (១០០%)តទ។ រឯីវធិីទាំងអ្ស់្តនាោះម្នដូបាប តៅៈ ការពិន ិយឬហ្ក្រនូវ 
អ្ តស្ញ្ជា ណបណ័ណ នានា, កញ្ចបឬ់របអ្បន់ានា, តែើយនងិរថយនតនានា មនុនឹងពួកតគ 
អាបាបបូាបលាន តៅកនុងកហនលងស្នតិសុ្ស, តធវើការយមល់  តៅតាមផលូវនានា តោយតធវើដាំតណើ រ 
មនិឱ្យតគដឹងជាមនុ, តែើយហថរកោនូវ ការស្ម្ង  ន់ានា រគបត់ពលតវលា ។ 
 

 ការពនា - គឺតធវើឱ្យម្នការបហងអរបងអង ់ តោយការតរបើរាស្នូវ រនាាំងរា ាំងរានានា, 
បិទទវ រចាកត់សារ, តៅកងកម្ល ាំងជាំនួយ, តែើយនងិពិន ិយតមើលរគបរ់គង រគបយ់នតយនត 
ហដលតបាបញបូាបល ។ 
 

 ការបដិតស្ធ - គឺមនិរពមឱ្យពួក តភរវករនានា តរបើរាស្ពរងីកឬបតងកើននូវ ភាពបាបលាបាបល 
ឬភាពភយ័ស្លនត់សាល  តែើយនិងមនិអាបាបអ្នុញ្ជា   ឱ្យពួកតគ អាបាបទកទ់ងាននូវ 
របពន័ធផសបផ់ោយដាំណឹង, ហដលពួកតគពាយមបាបងា់ន តដើមបជីាផលរបតយជនរ៍បស់្តគ ។ 
 

 ការដឹងាន - ការចាបដ់ាំណឹងាន ឬការដឹងតែ ុការណ៍ ននស្កមមភាពរបស់្តភរវករ 
ហដលអាបាបស្តរមបាបតៅាន តោយការវភិាគ របស់្ភាន កង់ារអ្នកយកការណ៍ពិតស្ស្ ។ 
វាអាបាបបងាា ញឱ្យតយើងដឹងានផងហដរ តាមរយៈការហ្កត្រ, ការតរបើរាស្ម្៉ា សីុ្ន 
រាវរកជា ិផទុោះ (រស្មីអ្កិស, របោបព់ិនិ យតរគឿងផទុោះ), តែើយនិង របោបម់្៉ា សីុ្នទូរទស្សន ៍
ហដលថ ្លោះោន  តោយស្វ័យរបវ តិ ។  

 

  



 


