
ករតស៊េូដយពលរដឋ៖ កររបេមលេមលដំបូង 
 

ករតស៊េូដយពលរដឋ 
 

េតីករតសូ៊េដយពលរដឋជអវី? ករតសូ៊េដយពលរដឋ ជវធីិសរមប់របពលរដឋសមញញតសូ៊េដីមបទីមទរ

សិទធិ េសរភីព និងយុតតិធម៌សរមប់ខលួនេគេដយមិនេរបីហងិស។ របជពលរដឋែដលចូលរមួកនុងករតសូ៊េនះ 
េរបីរបស់យុទធវធីិេផសងៗគន  ដូចជ កូដកមម ពហកិ បតុកមមរទង់រទយធំ និងសកមមភពេផសងៗេទៀត េដីមបី
បេងកីតឱយមនករផល ស់បដូរដ៏ទូលំទូលយទងំែផនក េសដឋកិចច សងគម និងនេយបយ។ េនជំុវញិពិភពេលក 
ករតសូ៊េដយពលរដឋរតូវបនេគេហេឈម ះខុសៗគន  ករតសូ៊េដយអហងិស សកមមភពេដយផទ ល់ 

អំណចពលរដឋ កររបឆងំែផនកនេយបយ និងករេកៀងគរពលរដឋ បុ៉ែនតមិនថេរបីេឈម ះណមួយេនះេទ 
កមល ងំជមូលដឋ នរគឹះៃនករតសូ៊េដយពលរដឋ គឺមនសរៈសំខន់ដូចៗគន ។ 
 
ចលនតសូ៊េដយពលរដឋ មនអនុភពេដយសរែតចលនេនះរបមូលផដុកំរចូលរមួជរទង់រទយធំ កនុង
សកមមភពតបតនឹងករគបសងកត់ តមរយៈករផដល់នូវទសសនៈវស័ិយថមីមួយ ពីសងគមមួយែដល

មនេសរភីពជងមុន មនយុតតិធម៌ជងមុន េហយីក៏អចជភកដីភពៃនបុគគលែដលអនុវតតរបព័នធចស់
ផងែដរ។ េនេពលែដលមនុសសេរជីសេរសីយកករបញឈប់កិចចសហករណ៍របស់ពួកេគជមួយនឹង
អនកដឹកនែំដលគម នយុតតិធម៌ របព័នធេនះនឹងកល យេទជរបព័នធែដលរតូវករចំណយកន់ែតេរចីនកនុងករ
រគប់រគង។ េនេពលែដលមនចំនួនមនុសសរគប់រគន់ សេរមចថមិនេគរពតម របព័នធេនះនឹង

កល យេទជអនិរនតភព េហយីរបព័នធេនះចបំច់រតូវែតផល ស់បដូរ ឬក៏ដួលរលំំ។ េទះបីជេនេពលែដល
គូបដិបកខៃនករតសូ៊េដយពលរដឋ មនអវុធរគប់រគន់ និងមនធនធនរគប់រគន់ ពួកេគែតងែតមិនអច
ទប់ទល់នឹងករមិនេគរព និងកររខំនេដយពលរដឋរទង់រទយធំ តមរយៈសកមមភពតសូ៊េដយអហងិស
ជលកខណៈយុទធសរសតែដលរកីសយភយ។ 

 
«ចំណុចសំខន់ៃនករតសូ៊ គឺករទមទរចំណប់អរមមណ៍។ ករតសូ៊េនកនុ ងរជុងមួយែដលគម នអនកយក
ចិតតទុកដក់ គឺគម នរបេយជន៍េនះេទ។ របសិនេបីអនកតសូ៊ អនកចបំច់រតូវែតទក់ទញចំណប់អរមមណ៍
មកេលីករងររបស់អនក ឱយេរចីនតមែដលអចេធវីេទបន។» – មូ៊ែសល ែចក អនកដឹកន ំៃនយុទធនករ

ពហកិរបស់អតិថិជនរបឆងំនឹងករេរសីេអីងពូជសសន៍េនអរហវកិខងតបូង។ 
 



េដយសរេហតុផលេនះេហយី ចលនតសូ៊េដយអហងិស និងយុទធនករជេរចីន បនទទួលជ័យជំនះេលី
គូបដិបកខរប់មិនអស់។ កនុងទសសវតសរនី៍មួយៗ ៃនសតវតសរក៍នលងមក កនុងទវីបទងំ៦ ចលនលបីៗ
េរបីរបស់យុទធសរសតអហងិស េដីមបផីដួលរលំំរបបគបសងកត់ ទទួលបនេជគជ័យេលីករកន់កប់

ែផនកេយធ និងនមំកនូវយុតតិធម៌ និងេសរភីពដល់សងគមរបស់ពួកេគ។ ឧទហរណ៍ ករតសូ៊េដយពលរដឋ
មនសរៈសំខន់ជខល ងំកនុងករបញច ប់នូវករេរសីេអីងពូជសសន៍េនអរហវកិខងតបូង 
ចលនអហងិសេនះក៏រតូវបនេរបីរបស់េដីមបេីលីកកមពស់សិទធិរសត ី សិទធិពលរដឋ និងសិទធិករងរេន
សហរដឋអេមរកិ េហយីក៏បនទមល ក់ជនផដ ច់ករេនហវលីីពីន ឈលីី ឥណឌូ េនសីុ ែស៊បី៊ និងរបេទសេផសងៗ

េទៀត ចលនអហងិសេនះក៏រតូវបនេរបីរបស់េដីមបរីរងំករកន់កប់េដយជនបរេទសេនដណឺម៉ក 
និងទីម័រខងេកីត ចលនេនះក៏សំខន់កនុងករទមទរឯករជយភពរបស់ឥណឌ ពីចរករកភពអង់េគលសែដរ 
ចលនេនះបនបដូរលទធផលេបះេឆន តែដលេកងបនលេំនអឺរ ៉ុបខងេកីត បញច ប់ករកន់កប់របស់សីុរ ី េន
លីបង់ និងរតូវបនេរបីរបស់េនកនុងរបេទសដ៏ៃទេទៀតេដីមបទីមទរឲយមនករេគរពសិទធិមនុសស យុតតិធម៌ 

និងកររគប់រគងេដយខលួនឯងតមែបបរបជធិបេតយយ។  
 

េគលគំនិតសខំន់ 
ករតសូ៊េដយពលរដឋ េធៀបនឹង អហងិសរបកបេដយសីលធម៌ ករតសូ៊េដយពលរដឋគឺជទរមង់ៃនករ
របណងំរបែជងែផនកនេយបយ។ អហងិសរបកបេដយសីលធម៌ គឺជបណដុ ំ ៃនេគលករណ៍ែដលហម
ឃត់ករេរបីរបស់អំេពីហងិស។ អនកចូលរមួេនកនុងចលនតសូ៊េដយពលរដឋែដលរបកបេដយភព
េជគជ័យ ដូចជ ករតសូ៊េដីមបឯីករជយភពរបស់ឥណឌ  និងចលនសិទធិពលរដឋរបស់សហរដឋអេមរកិ បន

បណដុ ះនូវគំនិតអហងិសរបកបេដយសីលធម៌។ បុ៉ែនត មិនមនអវីកនុងករតសូ៊េដយពលរដឋ តរមូវឱយអនក
អនុវតតរបកន់ខជ ប់សកមមភពអហងិសេដីមបរីបេយជន៍ផទ ល់ខលួនេនះេទ។ ករពិតេទ កនុងរបវតតិសរសតទងំ
មូល ពលរដឋែដលជអនកតសូ៊ភគេរចីនទំនងជមិនរតូវបនជំរុញទឹកចិតតេដយអហងិសរបកបេដយ
សីលធម៌េនះេទ។ ផទុយេទវញិ ពួកេគរតូវបនជំរុញទឹកចិតតេដយករពិត ែដលថករតសូ៊េដយពលរដឋ 

គឺជមេធយបយែដលមនរបសិទធភពបំផុតសរមប់ពួកេគកនុងករេធវីករតសូ៊។  
 
ឯកទសសនៈ េធៀបនឹងពហុទសសនៈ ៃនអំណច 

េនកនុងសងគមជេរចីន ទសសនៈែដលរកីសយភយពក់ព័នធនឹងអំណចេរចីនែតជឯកទសសនៈ 

(រូបភពទី១) ែដលមនន័យថមនុសសសមញញរតូវបនេមីលេឃញីថពឹងែផអកេទេលីសុឆនទៈ ករ
សេរមចចិតត និងករគរំទៃនរដឋ ភិបល និងសថ ប័នដ៏ៃទ។ អំណចរតូវបនេមីលេឃញីថរតូវបនកន់កប់ 
និងេរបីរបស់េដយបុគគលមួយចំនួន ែដលឈរេនចំណុចកំពូលៃនករដក់េចញបញជ  ជបុគគលែដលមន



រទពយសមបតតេិរចីនបំផុតនិងមនសមតថភពេរបីហងិស។  
ភពផដ ច់ មុខៃនអំណចរតូវបនេមីលេឃញីថជអវីែដល 
បនតមនេដយបុគគលយូរអែងវង ឋតិេថរ និងមិនអចផល ស់បដូរ 

បនេដយងយរសួលេនះេទ។ បុ៉ែនត ករតសូ៊េដយពលរដឋ  
គឺែផអកេលីករសនមតេផសងៗ ដូចបនេរៀបរប់េដយពហុទសសនៈ 
ៃនអំណច (រូបភពទី២) ែដលេមីលេឃញីរដឋ ភិបល និងរបព័នធ 
ែដលកន់អំណចេផសងេទៀត កំពុងែតពឹងែផអកយ៉ងទូលំទូលយ 

េទេលីករអនុេលម ឬករទទួលយកបនរបស់របជពលរដឋ។  
កនុងពហុទសសនៈ អំណចរតូវបនេមីលេឃញីថែផអកេលីករេធវីឱយ 
មនសុពលភព និងករចូលរមួរបស់ែផនកជេរចីនេនកនុងសងគម។  
វងយរសួលែរបរបួលរទង់រទយ ែតងែតពឹងែផអកេលីកមល ងំរបស់ 

ខលួនកនុងករបំេពញបែនថមរបភពេផសងៗេដយសហករណ៍ពីេរចីន 
សថ ប័ន និងមនុសសេផសងៗ។ ដូេចនះ ចលនតសូ៊េដយពលរដឋបេងកីត 
យុទធសរសតរបស់ពួកេគ ែផអកេលីទសសនៈមនុសសែដលេរៀបចំនូវសមព័នធ 
ភពដ៏ទូលំទូលយៃនរបជពលរដឋធមមត េដីមបរីរងំសកមមភពរបស់ 

រដឋ េទីបអចបនសបឥទធិពល ឬក៏អចបែងវរសកមមភពេនះបន។ 
 
សកមមភពៃនករខកខន និងសកមមភពៃនរបតិបតតិករ ពលរដឋអនកតសូ៊បនេរបីរបស់យុទធវធីិរប់រយ
ខុសែបលកពីគន កនុងរបវតតិសរសត។ ចំណុចទងំអស់េនះ អចឱយេយងីែបងែចកេចញជពីររបេភទខុសៗគន ។ 
សកមមភពៃនករខកខន ជយុទធវធីិែដលមនុសសឈប់េធវីអវមួីយែដលពួកេគែតងែតរតូវបនរពឹំងទុកថនឹង

េធវី ឬតរមូវឱយេធវី។ ឧទហរណ៍សកមមភពទងំេនះមនដូចជ កូដកមមរបស់កមមករ ករបដិេសធមិនបង់ពនធ 
និងពហកិរបស់អតិថិជន។ សកមមភពៃនរបតិបតតិករ ជយុទធវធីិែដលមនុសសចប់េផដីមេធវីអវីមួយែដលជ
ធមមតពួកេគមិនេធវី ឬក៏រតូវបនហមឃត់។ ឧទហរណ៍សកមមភពទងំេនះរមួមន ករតវ៉ ករ
េធវបីតុកមមរទង់រទយធំ ករអងគុយបតុកមម និងទរមង់េផសងេទៀតៃនករមិនេគរពតមេដយពលរដឋ។ 

លំដប់លំេដយៃនយុទធសរសត និងយុទធវធីិទងំេនះ បេងកីននូវៃថលចំណយសរមប់គូបដិបកខកនុងកររកស
សថ នភពដែដល។ ករេធវីែបបេនះ ក៏អចជំរុញឱយមនុសសសមញញចូលរមួកនុងករតសូ៊ េដយសរែតរបេភទ
ៃនយុទធវធីិអចមនេរចីនេផសងៗគន  ដូចជករេធវីេដយមនហនិភ័យខពស់ និងហនិភ័យទប 
េដយសធរណជន និងឯកជន ករេធវីផដុ ំគន  ឬេដយវមិជឈករ ែដលអចេធវីឱយមនុសសមកពីែផនកេផសងៗៃន

សងគមចូលរមួបន។ 



 
សមគគីភព ែផនករ និងវន័ិយអហងិស េគលករណ៍សំខន់បី ៃនករតសូ៊េដយពលរដឋអចេធវីេទបន
េដយេជគជ័យ គឺសមគគីភព ែផនករ និងវន័ិយអហងិស។ សមគគីភព រតូវបនបេងកីតតមរយៈករ

េកៀងគរែផនកេផសងៗៃនសងគម ែដលដំបូងេឡយីអចនឹងមនទុកខកងវល់េផសងៗគន  ឱយមកេផដ តជំុវញិបណដុ ំ
ៃនេគលបំណងែដលអចសេរមចបន។ ែផនករ គឺជលំដប់លំេដយយុទធសរសតៃនករេធវីយុទធនករ 
និងយុទធវធីិែផអកេលីករវភិគេដយរបុងរបយត័ន ៃនលកខខណឌ  និងឱកសសរមប់េធវីសកមមភព។ ករេធវី
ែបបេនះក៏ពក់ព័នធនឹងកររបេមីលេមីលនូវដំេណីរេដីរថយេរកយ និងមនែផនករសរមប់េរបីកនុងរគ

អសននសរមប់ពួកេគ។ វន័ិយអហងិស ពក់ព័នធនឹងករេបដជញ ចិតតជយុទធសរសតកនុងករេរបីរបស់យុទធវធីិ
ែដលអហងិស េដយសរែតហងិសអចកត់បនថយនូវករចូលរមួរបស់របជពលរដឋធមមត េធវីឱយខូចខត
ដល់ភពរសបចបប់ៃនចលន កត់បនថយនូវករគរំទអនតរជតិ និងឱកសៃនករផល ស់បដូរេដយភកដភីព។  
 

សណួំរទងំ១០  

១. េតីេមដឹកនែំដលមនអំណចអចនឹងរតូវបនយកឈនះ េដយរកុមរបជពលរដឋសមញញែដលេរបី

របស់ករតសូ៊េដយពលរដឋបន េដយរេបៀបណ?  

 
ពំុមនេមដឹកនណំែដលមនអំណចេដយឯកឯងែតមដងេនះេទ។ េមដឹកនមំនអំណច គឺេនេពល
ែដលពួកេគមនករគរំទេដយផទ ល់ ឬេដយរបេយលពីមនុសសមន រប់ពន់ ឬរប់លននក់កនុងសងគម។ 
េដីមបឱីយេមដឹកនអំចរកសអំណចរតួតរត ទងំ បូ៉លីស ទហន តុលករ និងករយិធិបេតយយ រតូវែតេធវី
ករងររបស់ពួកេគេរៀងៗខលួន។ មនុសសេនកនុងសងគម រតូវែតេទេធវកីរឱយេទៀងទត់ បង់ពនធ និងៃថលឈនួល 
និងទិញទំនិញេនេលីទីផសរ ែដលជករគរំទដល់អជីវកមម ឬអជញ ប័ណណែដលេចញេដយរដឋ។ អនកែដល
េធវកីរេនកនុងវស័ិយដឹកទំនិញតមនវ ឬដឹកជញជូ ន ក៏ដូចជេនកនុងវស័ិយទំនក់ទំនង ឬក៏
េសវផតល់ឧបករណ៍េរបីរបស់ រតូវែតបនតដឹកជញជូ នទំនិញ និងផដល់េសវទងំេនះ។ ទងំអស់េនះរគន់ែត

ជឧទហរណ៍ខលះៗ ៃនរកុមមួយចំនួនែដលករគរំទរបស់ពួកេគ ចបំច់សរមប់ឱយរបព័នធមួយដំេណីរករ
េទមុខបន។  
 
េដយយល់ពីចំណុចេនះ អនកេរៀបចំករតសូ៊េដយពលរដឋបនបេងកីតយុទធសរសតេដីមបេីធវីឱយរេងគ ះរេងគនូីវ

ករគរំទទងំេនះ និងេធវឱីយសថ នភពបចចុបបននពិបកនឹងរកស។ ករេកៀងគរមនុសសជេរចីនឱយមន
មតិផទុយ ឬក៏បតុកមមអចនឹងកត់បនថយនូវភពរសបចបប់របស់េមដឹកន ំជពិេសស របសិនេបីករបរងក ប
រតូវបនេរបីតទល់នឹងរកុមមនុសសែដលកំពុងែតអនុវតតសិទធរិបស់ពួកេគ។ កររខំនដល់កររតួតរតរបស់រដឋ 



ចលនរបឆងំអចបេងកីននូវៃថលចំណយកនុងករែថរកសរបព័នធមួយ ដល់ចំណុចមួយែដលអនកករពរទងំ
េនះអចនឹងមនករសងសយ័ អំពីអនគតរបស់ពួកេគ។ េនេពលែដលភកដភីពរបស់ពួកេគរតូវបនេធវីឱយ
រេងគ ះរេងគ ីរល់ករបរងក បណក៏េដយ ក៏អចកន់ែតពិបកកនុងករអនុវតត។  

 
២. េតីករតសូ៊េដយពលរដឋចប់េផដីមេឡងីេនេពលណ?  

 

យុទធនករតសូ៊េដយពលរដឋែដលេជគជ័យភគេរចីន ចប់េផដីមេដយដំបូងគឺកសងសមតថភពរបស់

មនុសសសមញញេដីមបឱីយេធវសីកមមភព។ យុទធវធីិកនុងរសុក មនហនិភ័យទប េដីមបេីកៀងគរមនុសស និង
បរងួបបរងួមគន អចមនសរៈសំខន់ខល ងំណស់។ ឧទហរណ៍ មុនេពល(មហថមៈ)គនធី ចប់េផដីមយុទធន
ករតសូ៊េដយពលរដឋរបស់េលកដំបូងេនកនុងឥណឌ  េលកបនចំណយេពលរប់ែខ និងឆន េំដីមបី
សួរសុខទុកខ និងនិយយជមួយមនុសសធមមត េដីមបដឹីងពីទុកខកងវល់ កដីសងឃមឹ និងភពភ័យខល ចរបស់

ពួកេគ។ េលកបនដឹងថេតីអវីអចយកឈនះភកតីភព និងកិចចសហករណ៍របស់ពួកេគ។ េលកក៏បន
ជំរុញឱយរបជពលរដឋចូលរមួកនុង «ករងរកសង» េសវកមមកនុងសហគមន៍ ែដលកសងនូវករពឹងែផអកេលី
ខលួនឯងបន កនុងចំេណមមនុសសែដលបត់បង់ទំនុកចិតតេលីរដឋ បុ៉ែនតពីមុនមនអរមមណ៍ថខលួនគម នអំណច
អវីកនុងករេធវីសកមមភពេនះេទ។ 

 
េនេពលែដលយុទធនករបនកសងសមតថភពរគប់រគន់ កនុងករចូលរមួកនុងទរមង់ៃនករតសូ៊េដយ
ពលរដឋេដយផទ ល់ ពួកេគែតងែតចប់េផដីមសកមមភពេដយផចង់េទេលីបញហ កនុងរសុកែដលជបញហ រមួ
របស់សធរណជនមួយចំនួនធំ។ ឧទហរណ៍ អនកេរៀបចំៃន ចលនសមគគីភពេនបូ៉ឡូញ ចប់េផដីមេដយ
ករេធវកូីដកមមេនកែនលងសង់នវមួយកែនលង។ េនេពលែដលចលនេនះទទួលបនភពេជគជ័យេលី

បញហ មួយ និងបេងកីតបននូវសហជីពកមមករឯករជយ ភពេជគជ័យេនះបនជះឥទធិពលែផនកផលូវចិតតយ៉ង
ខល ងំេទេលីជនជតិបូ៉ឡូញទូទងំរបេទស េហយីចលនេនះក៏កន់ែតទទួលបនកមល ងំកន់ែតខល ងំ។ 
ដូចគន ែដរ ចលនតសូ៊សិទធិពលរដឋេនសហរដឋអេមរកិ បនេកីនសនទុះគរំទបនទ ប់ពីករអងគុយេធវីបតុកមម 
និងពហកិ បនទទួលេជគជ័យកនុងករបញឈប់ករេរសីេអីងពូជសសន៍កនុងហងទំនិញ និងឡនរកុង េន

ទីរកុងមួយចំនួន នែប៉កខងតបូងៃនសហរដឋអេមរកិ។ ជមួយភពេជគជ័យទងំេនះ ចលនបនបងហ ញ
ពីអំណចៃនករតសូ៊េដយពលរដឋ េហយីចលនេនះក៏បនទក់ទញនូវករចប់អរមមណ៍ និងករ
តមដនរបស់របជជតិទងំមូល។  
 
 



៣. េតីខញុ ំេរៀបចំបតុកមមេដយរេបៀបណ? 

 

អនកេរៀបចំែផនករយុទធសរសតរបស់ចលនមួយ រតូវែតកំណត់េគលបំណង ភពខល ងំ ភពេខសយ និង

សមតថភពៃនចលនរបស់ខលួន និងរបស់គូបដិបកខផងែដរ េហយីេតីមនអវីែដលភគីទីបី និងកតត ខងេរក
អចជួយបន។ េនេពលែដលចលនមួយបនកំណត់ចបស់ពីេគលបំណងរយៈេពលខលី មធយម និងរ
យៈេពលែវង និងបនេធវីករវភិគអងគេហតុលមអិត និងជរបព័នធ ពីសថ នភពៃនចលន ដូេចនះចលនេនះ
នឹងសថិតកនុងសថ នភពែដលលអជងមុន កនុងករសេរមចថេតីយុទធវធីិែបបណែដលចលនេនះគួរែតេរបី។ 

កនុងចំណុចេនះ របសិនេបីចលនេរជីសេរសីយកបតុកមម ថជយុទធវធីិចមបង និងចង់េរៀនអំពីរេបៀបេធវីឱយ
បតុកមមបនេជគជ័យ មនធនធនជេរចីនអចរកបន ែដលេរៀបរប់លមអិតពីែផនកបេចចកេទស និង
យុទធវធីិកនុងករេធវីបតុកមមេនះ។  
 
៤. របសិនេបីមិនេធវីបតុកមម អញច ឹងេធវីអវីវញិ?  

 
មនុសសជេរចីនគិតថបតុកមម ជសកមមភពចមបងៃនចលនករតសូ៊េដយពលរដឋ។ បុ៉ែនត បតុកមម
គឺរគន់ែតជទរមង់មួយកនុងចំេណមយុទធវធីិេផសងៗជេរចីន ែដលពលរដឋអនកតសូ៊អចេរបីកនុងកិចចខិតខំ

របឹងែរបងរបស់ពួកេគ។ មនយុទធវធីិែដលរតូវបនកំណត់េរចីនជងពីររយៃនសកមមភពអហងិស ែដលអច
េរជីសេរសីេរបីរបស់បន។ ករេធវីពហកិេផសងៗ (អតិថិជន នេយបយ និងសងគម) កូដកមម ករេធវីករ
យតឺជងមុន ករបដិេសធបង់ៃថលឈនួល បង់ពនធ បង់ៃថលេសវ ដក់ញតតិ ករមិនេគរពេដយពលរដឋ ករ
អងគុយេធវបីតុកមម កររងំខទប់ និងករបេងកីតសថ ប័នរសប ជឧទហរណ៍មួយចំនួនៃនយុទធវធីិ
ជេរចីនេទៀតសរមប់ករតសូ៊េដយពលរដឋ។  

 
ជេរមីស និងលំដប់លំេដយៃនយុទធវធីិពឹងែផអកេលីករវយតៃមលរបស់ចលន អំពីសថ នភពរបស់ខលួន ក៏
ដូចជ េតីអវីជសមតថភព និងេគលបំណងៃនចលនេនះ។ របសិនេបីចលន មិនសូវជខល ងំេទ េគអច
ពិចរណេរបីរបស់យុទធវធីិែបបបំែបកជរកុម និងមនហនិភ័យទប ដូចជ ករេធវីពហកិ ឬក៏ករបងហ ញ

នូវនិមិតតសញញ េដយអនមិក េដីមបកីសងសមតថភពរបស់ចលន េផញីសរ និង ឬររងំគូរបែជង។ េន
កនុងករមិតធំជងេនះ េនេពលែដលចលនមនកមល ងំខល ងំជងមុន េគក៏អចេផត តបែនថមេលីករេរបីរបស់
ទរមង់ៃនសកមមភព ដូចជ កររបមូលផដុ ំគន  ករេដីរកបួន បតុកមម ឬក៏ករមិនេគរពេដយពលរដឋ
រទង់រទយធំ។  

 



អវីែដលសំខន់រតូវចថំេដយសរែតបតុកមម ែតងែតជសកមមភពែដលរតូវបនឮជញឹកញប់សរមប់
មនុសសមួយចំនួន ែដលកំពុងែតចង់េរៀបចំករតសូ៊េដយពលរដឋ េនះមិនែមនមនន័យថបតុកមម គឺជ
សកមមភពែតមួយ ឬលអបំផុតេនះេទ។ វែផអកេលីសថ នភពនិមួយៗ មនយុទធវធីិជេរចីនេផសងេទៀតែដល

អចផដល់នូវលទធផលលអរបេសីរជងេនះ េដយចំណយតិចជង សរមប់េធីវចលន។ ករៃចនរបឌិត និងករ
គិតែបបយុទធសរសត គឺមនសរៈសំខន់ខល ងំណស់កនុងករសេរមចថេតីរតូវេរបីរបស់យុទធវធីិណមួយ។  
 
៥. ចុះរបសិនេបី ចលនេនះគម នអនកដឹកនែំដលមនរបជរបិយភព? 

 
មនចលនជេរចីនកនុងរបវតតិសរសត បនដឹកនកំរតសូ៊េដយពលរដឋយ៉ងមនរបសិទធភព េដយគម ន
អនកដឹកនែំដលមនរបជរបិយភព។ ចលនរបឆងំករេរសីេអីងពូជសសន៍េនអរហវកិខងតបូង 
ទទួលបនេជគជ័យយ៉ងខល ងំខណៈេពលែដលអនកដឹកនកំំពុងែតជប់កនុងពនធនគរ និងរតូវបនកត់

ផដ ច់េចញពីចលន។ អវីែដលសំខន់ជងភពទក់ទញផទ ល់ខលួន ឬក៏សមតថភពកនុងករនិយយរបស់អនក
ដឹកនៃំនចលនែផអកេលីពលរដឋ គឺចំេណះដឹងអំពីរេបៀបែដលេគរតូវេធវីជតំណង និងសដ បអ់នកចូលរមួ
ចរមុះេនកនុងចលនមួយ ថលឹងែថលងេដយរបុងរបយត័នអំពីករចំណយ និងហនិភ័យែដលមនកនុង
ជេរមីសៃនសកមមភព និងករែចករែំលកករសេរមចចិតតជមួយនឹងអនកដឹកនមូំលដឋ ន។  

 
បែនថមពីេនះេទៀត ករពឹងែផអកហួសេហតុេលីេមដឹកនែំដលមនរបជរបិយភព មនហនិភ័យ
ជពិេសស។ េពលខលះ អនកដឹកនទំងំេនះអចនឹងរតូវបនេរជីសតងំេដយេមដឹកន ំ តមរយៈសំេណី
ែបងែចកអំណច ឬក៏ពួកេគអចនឹងរតូវបនចប់ខលួន។ ចលនែដលមនភពជតំណង និងមនភព
រងឹម ំរតូវបនេរៀបចំេឡងី កនុងករណីែដលអនកដឹកនរំតូវបនបញឈប់ ចលនេនះនឹងេនែតអចបនតេទមុខ

េដយអនកដឹកនថំមីៗ។  
 
៦. ចុះរបសិនេបីខញុ ំគិតថករតសូ៊េដយពលរដឋនឹងមិនទទួលបនេជគជ័យេទកនុងរបេទសរបស់ខញុ ំ? 

 

ករតសូ៊េដយពលរដឋមិនែមនែតងែតបនទទួលេជគជ័យេនះេទ។ បុ៉ែនត ករតសូ៊េនះអចទទួល
េជគជ័យកនុងរបេទសជេរចីនជំុវញិពិភពេលក ែដល «អនកជំនញ» និងអនកដ៏ៃទេទៀតមនអរមមណ៍ថ 
ករតសូ៊េនះនឹងមិនេធវីឱយមនកររកីចេរមីនេនះេទ។ ឧតដមេសនីយ ៍អហគុសតូ ភីណូេឆត ៃនរបេទសឈលីី 
រតូវបនចត់ទុកថជជនផដ ច់ករែដលេឃរេឃបំផុតេនកនុងពិភពេលក េហយីមនុសសជេរចីនមិនគិត

ថករតសូ៊េដយពលរដឋ ជកតត សំខន់កនុងករដកគត់េចញពីអំណចេនះេទ បុ៉ែនតេនះជអវីែដលបន



េកីតេឡងី។ មនមនុសសតិចតួចណស់ែដលសងសយ័ថ ជនផដ ច់ករែស៊បី៊ សលូបូែដន មីឡូសូវកិ ែដលមន
េឈម ះេហេរកថ «េមេពជឈឃតៃនតំបន់បល់កង់» រតូវបនបងខំឱយចុះេចញេរកមករដក់សមព ត
េដយអហងិស។ បុ៉ែនត េនេពលែដលេលកមីឡូសូវកិ បញជ កងទ័ព និងបូ៉លីសរបស់ខលួន ឱយបរងក ប

មនុសសរប់រយពន់នក់ែដលេធវបីតុកមម និងទមទរឱយគត់ចុះេចញពីដំែណង េនឆន ២ំ០០០ កងកមល ងំ
សនតិសុខរបស់េលក បនបដិេសធកនុងករេគរពបញជ  េនចំេពះមុខករេកៀងគររទង់រទយធំសេមបមី
របស់របជពលរដឋ។ េនេពលេនះ េលកមីឡូសូវកិ គម នជេរមីសអវេីរកពីករចុះេចញពីតំែណងេនះេទ។ 
 

របសិនេបីអនកេនែតមិនចបស់ ថេតីករតសូ៊េដយពលរដឋអចេរបីរបស់បនកនុងសថ នភពរបស់អនក អនក
អចសកពិចរណនូវជេរមីសេផសងែដលអចេធវីេទបន កនុងករណីែដលជេរមីសេនះរបកដនិយម ៖ 
កំែណទរមង់របព័នធនេយបយពីខងកនុង ករចូលរមួកនុងករេបះេឆន ត ករដក់ញតតិកនុងរបព័នធចបប់ ករ
ចូលរមួកនុងករចរច និងកិចចសនទនជមួយនឹងគូបដិបកខ អំពវនវឱយតួអងគអនតរជតិគរំទ និងបុ៉នប៉ងេរៀប

ចំករបះេបរេដយេរបីអវុធ គឺជជេរមីសែដលធល ប់រតូវបនសកលបងេរបីកនុងែផនកជេរចីនេនជំុវញិ
ពិភពេលក។ ខណៈែដលពំុមនភពរបកដរបជណមួយ បញជ ក់ថករតសូ៊េដយពលរដឋនឹងទទួលបន
េជគជ័យ ក៏ពំុមនភពរបកដរបជណមួយែដលបញជ ក់ថជេរមីសេផសងេទៀតេនះនឹងអចទទួលបន
េជគជ័យេនះែដរ។  

 
ដូេចនះ ករសេរមចចិតតសរមប់រកុមរបឆងំ ឬរកុមមិនយល់រសប អចេរជីសេរសីសកមមភពែដលមន
ឱកសេរចីនបំផុតកនុងករទទួលបនលទធផលេផសងៗដូចខងេរកម ករតវ៉នឹងភពរសបចបប់របស់អនក
ែដលគបសងកត់ ករេគចេចញពី ឬក៏េធវីឱយករបរងក បគម នរបសិទធភព និងករជំរុញឱយមនករ
ែបកបក់កនុងចំេណមអនកែដលកំពុងករពររបព័នធែដលមនរសប់។ មនរកុមរបឆងំជេរចីនេន

កនុងរបវតតិសរសត ែដលបនពិចរណនូវជេរមីសទងំេនះ ែតបនេរជីសេរសីយកករតសូ៊េដយពលរដឋ ថវី
េបីេពលខលះ ករតសូ៊េនះរតូវបនេរបីរបស់អមជមួយមេធយបយែបបរបៃពណី កនុងករេធវីឱយមនករ
ផល ស់បដូរែផនកនេយបយក៏េដយ ដូចជ ករេបះេឆន ត ករតវ៉ែផនកចបប់ ករចរច និងកំែណទរមង់របព័នធ
ពីខងកនុង។ 

 
៧. ចុះរបសិនេបីគូបដិបកខរបស់ខញុ ំេរបីហងិស?  

 
អនកគួរែតរពឹំងទុកជមុនថ េនកនុងអំឡុងេពលណមួយេនះ គូបដិបកខរបស់អនកនឹងេរបីហងិស។ កនុង

របវតតិសរសត ករណីេនះែតងែតេកីតមនេឡងី។ បុ៉ែនត ករេរបីរបស់ហងិសរបស់គូបដិបកខ មិនែមនមនន័យ



ថករតសូ៊េដយពលរដឋទទួលបរជ័យេនះេទ។ ចលនករតសូ៊េដយពលរដឋ តបតនឹងករបរងក បេដយ
ហងិសកនុងវធីិសរសតជេរចីនែដលអចកត់បនថយរបសិទធភព និង/ឬេធវីឱយមនលទធផលផទុយពីកររពឹំងទុក
សរមប់ជនគបសងកត់។  

 
ចំណុចដំបូង េដីមបេីចៀសវង ឬក៏បិទករបរងក បេដយហងិស ចលនករតសូ៊េដយពលរដឋអចចប់េផដីម
េដយេរបីរបស់យុទធវធីិែដលពិបកកនុងករបរងក បតមរយៈករេរបីហងិស។ ឧទហរណ៍ ពហកិ
របស់អតិថិជន ែដលកនុងេនះមនុសសមន សេរមចចិតតមិនទិញទំនិញជក់លក់ណមួយ គឺពិបកកនុងករគប

សងកត់ េដយសរែតពួកេគរតូវបនេធវីវមិជឈករ េហយីពិបក ឬក៏មិនអចសរមប់របបមួយេដីមបបីញជ ក់ឱយ
ដឹងថអនកណខលះចូលរមួកនុងពហកិេនះ េហយីនរណមិនបនចូលរមួ។ របសិនេបីករេធវីបតុកមម ឬករ
េរបីរបស់យុទធវធីិរបមូលផដុ  ំនិងសធរណៈរតូវបនបរងក ប ករតសូ៊េដយមិនពក់ព័នធនឹងនេយបយ ឬក៏
ករេធវីវមិជឈករ និងយុទធវធីិែដលគម នរូបរង ដូចជករបដិេសធមិនបង់ៃថល ឬបង់ពនធ ឬក៏សូមបែីតករ

េធវីកូដកមមជទូេទក៏អចជជេរមីសដ៏លអរបេសីរមួយសរមប់ករេធវីចលនផងែដរ។ 
 
ចំណុចទីពីរ ចលនករតសូ៊េដយពលរដឋអចេរបីរបស់យុទធវធីិែដលបេងកីតថមី េដីមបេីធវីឱយករបរងក បរបស់
គូបដិបកខផដល់លទធផលផទុយពីករចង់បនរបស់ពួកេគ។ ករលតរតដងករគបសងកត់េទកន់

ពិភពេលក និងករផសពវផសយករបរងក ប េដយេរបីរូបភព និងសច់េរឿងកនុងរបេទស អចេធវីឱយករ
បរងក បកន់ែតមនៃថលចំណយេរចីន ពក់ព័នធនឹងេករ ត ិ៍េឈម ះអនតរជតិ និងករវនិិេយគ ជជងករគិតមក
េលីចលនេនះ។ មិនែមនករបរងក បទងំអស់សុទធែតបនផលផទុយពីកររពឹំងទុកេនះេទ បុ៉ែនតេនេពល
ែដលចលនមួយមនភពសមុគសម ញ ពនយរេពល ឬក៏លតរតដងពីធមមជតិដ៏អរកក់ៃនសកមមភព
បរងក បជក់លក់ណមួយ លទធផលអចជករបត់បង់ដ៏ធំេធង ៃនករគរំទពីសធរណជន និង

អនតរជតិ។  
 
ចំណុចទីបី មនករណីតសូ៊េដយពលរដឋជេរចីន ដូចជេនកនុងហវលីីពីន ឆន ១ំ៩៨៦ ឈលីី ឆន ១ំ៩៨៨ 
ែស៊បី៊ ឆន ២ំ០០០ និងអុ៊យែរកន ឆន ២ំ០០៤ ែដលសមជិកៃនកងកមល ងំសនតិសុខបនចុះចូលជមួយរកុម

អនករបឆងំ ែដលកត់បនថយ ឬក៏លុបបំបត់យ៉ងមនរបសិទធភពនូវសមតថភពករបរងក បរបស់របបមួយ។ 
ករចុះចូលៃនកងកមល ងំសនតិសុខទងំេនះ អចេកីតេឡងីេទបន េដយសរកិចចខំរបឹងែរបងេដយផចិតផចង់ 
យូរអែងវងរបស់ចលនតសូ៊ ែដលរតូវបនបេងកីត េដីមបបីែងវរភកដីភពៃនកងកមល ងំសនតិសុខេចញពី
របបេនះ។  

 



«ដូេចនះេហីយេទីបករបរងក ប ពំុទទួលបនលទធផលដូចអវីែដលរពឹំងទុក។ េដយសរែតវេរបៀបដូចជ 
ចបប់ទីបី របស់ញូវតុន សដីពីសកមមភព និងរបតិកមម។ េនេពលែដលអនកបេងកីនករមិតៃនករបរងក ប ករ

តសូ៊ក៏នឹងកន់ែតេកីនេឡីងផងែដរ។»  
– អីុវ៉ន ម៉រ ៉ូវចិ 

 
៨. ចុះរបសិនេបីគូសរតូវរបស់ខញុ ំ មិនអចរតូវបនបញចុ ះបញចូ ល?  

 

មិនែមនជករចបំច់អវីែដលរតូវេទបញចុ ះបញចូ លជនកបលរងឹ ែដលទទួលខុសរតូវកនុងករបរងក ប េដីមបី
យកឈនះេនះេទ។ បុ៉ែនត អចនឹងចបំច់េដីមបបីញចុ ះបញចូ លអនកគរំទមួយចំនួនរបស់គូសរតូវអនក។  
 
គួរចថំ ករតសូ៊េដយពលរដឋអចមនកមល ងំេដយសរែតករតសូ៊េនះផល ស់បដូរជំេនឿ និងអកបបកិរយិ

របស់បុគគលរប់ពន់ ឬរប់សិបពន់នក់ ែដលសកមមភពរបស់ពួកេគគរំទេដយផទ ល់ ឬេដយរបេយល
ចំេពះករគបសងកត់។ េនេពលែដលរបភពអំណចរបស់គូរបកួតរបែជងរបស់អនករតូវបនេធវីឱយចុះអន់
ថយ េនះេទះបីជេគរតូវបនបញចុ ះបញចូ លឬអត់េនះ ក៏មិនសូវជមនន័យអវីេទៀតែដរ។ អំណចរបស់េគ 
រតូវបនកត់បនថយដល់ករមិតមួយែដលេគទទួលសគ ល់ថ េគែលងជអនករតួតរតលទធផលេទៀតេហយី 

ដូេចនះ េគនឹងរតូវបងខំឱយចរចេដីមបកីរផល ស់បដូរ េទរកសណដ ប់ធន ប់ថមីមួយ។  
 
ឧទហរណ៍ េនឆន ១ំ៩៨៥ ករេធវីពិហកចំេពះអជីវកមមរបស់ជនជតិែសបកស ៃនចលនរបឆងំនឹងករ
េរសីេអីងពូជសសន៍េនទីរកុង ផត េអលីហសេបត េនអរហវកិខងតបូង បងកឱយមនករខតបង់កនុងករមិត
ែដលពួកេគចប់េផដីមដក់សមព ធេទេលីរដឋ ភិបលឱយផល ស់បដូរេគលនេយបយរបស់ខលួន។ 

អជីវកមមទងំេនះ របែហលជមិនរតូវបនបញចុ ះបញចូ លឱយយល់រសប នឹងេគលបំណងរបស់
ចលនេនះេទ បុ៉ែនតពួកេគទទួលសគ ល់ថ វអចនឹងសមេហតុផលរបសិនេបីពួកេគទទួលយកតរមូវករ
មួយចំនួនរបស់ចលន ជជងបនតគរំទដល់ករបរងក បរបស់រដឋ ភិបល។  
 

«តមពិតេទ អវីែដលនឱំយមនករផល ស់បដូ រេនអរហវិកខងតបូង គឺករេរៀបចំរទងរ់ទយធំ... ែដល
ដក់សមព ធេទេលីរដឋ... ទីបំផុតរតូវផល ស់បដូ រ... េដីមបី [នឱំយមន] ភពជប់គងំ និងជភពជប់គងំ 

ែដលរដឋមិនអចេឆលីយតបបនតេទេទៀត។» – ដុកទ័រ េចណិត ឆឺរ ី  
 
៩. ករេធវីែបបេនះគឺចំណយេពលយូរណស់។ ចុះរបសិនេបីេយងីមិនអចចបំន?  



 

ករតសូ៊េដយពលរដឋ មិនែមនែតងែតចំណយេពលយូរអែងវងេដីមបឲីយមនឥទធិពលេនះេទ។ ខណៈែដល
ចលនសមគគីភព មិនទទួលបនអំណចរហូតទល់ែត ១០ឆន េំរកយមក បនទ ប់ពីចលនេនះរតូវបន

េរៀបចំេឡងី ក៏ចលនេនះេធវីឱយបកសរបឆងំេនកនុងហវលីីពីន ចំណយេពលរតឹមែតពីរបីឆន បុ៉ំេណណ ះកនុងករ
េរៀបចំេដីមបេីដញជនផដ ច់ករ ហវឌីឺណង់ ម៉កូស េចញពីអំណច។ អវីែដលកំណត់នូវភពេជគជ័យកនុងករ
តសូ៊េដយពលរដឋ មិនែមនជេពលេវលេនះេទ ផទុយេទវញិ ថេតីចលនមួយេនះអចរតូវបន
បរងួបបរងួម និងមនយុទធសរសតកនុងសកមមភពរបស់ខលួនែដរឬអត់។ 

 
១០. េតីេយងីអចយកឈនះេដយរេបៀបណ?  

 

អនកអចមនឱកសឈនះេរចីនជង របសិនេបីចលន ឬយុទធនកររបស់អនក របកន់យកេគលករណ៍ដ៏

មនរបជរបិយភព ដូចជ សមគគីភព ែផនករេដរបុងរបយត័ន និងវន័ិយអហងិស។  
 

«ភពខុសគន ៃនកិចចខំរបឹងែរបងេដយអហិងស គឺថពួកេគមិនទទួលសគ ល់នូវភពចបំច់ៃនវន័ិយ 
ករបណតុ ះបណត ល ករេធវីយុទធសរសត ករេធវីែផនករ ករេរជីសេរសី 

និងករេធវីអវីែដលបេងកីតឲយមនចលន។ វមិនអចេកីតេឡីងេដយឯកឯងេនះេទ។ 
វគួរែតេធវីេឡីងេដយលកខណៈជរបព័នធ»  

– េចមស៍ ឡសន់   
 
 

សមគគីភព គឺចបំច់េដយសរែតចលនតសូ៊អចមនអំណចេនេពលែដលចលនេនះតំណងឱយឆនទៈ 
និងករេបដជញ ចិតតរបស់រកុមមនុសសភគេរចីន។ អវីែដលសំខន់ សូមចងចថំ ករចូលរមួកនុងចលនគឺជករ
សម័រគចិតត។ មនុសសចូលរមួ និងរបថុយេរគះថន ក់ េដយសរែតពួកេគេជឿជក់េលីចលន។ បុ៉ែនត របសិនេបី
គម នសមគគីភព មនបុពវេហតុមិនចបស់លស់ ឬគួរឱយសងសយ័ មនុសសជេរចីនអចនឹងសេរមចចិតត

មិនចូលរមួ។ ជទូេទ ចលនតសូ៊េដយពលរដឋែដលេជគជ័យេទបន រតូវមនករចូលរមួពី បុរស រសតី 
កុមរ មនុសសវយ័កណដ ល និងមនុសសចស់ មកពីមជឈដឋ នសសន និងជនជតិេផសងៗគន  សិសសនិសសតិ 
កមមករ បញញវនត សមជិកៃនសហគមន៍ធុរកិចច និងអនកេផសងេទៀត។  
 



ករេធវែីផនករ មនសរៈសំខន់គឺេដយសរែតករតសូ៊េដយពលរដឋ ជកររបកួតរបែជងរវងអនកេផដីម
គំនិត ដូចជ យុទធនករ ចលន ឬរកុមពលរដឋ ជមួយនិងគូបដិបកខ។ កនុងកររបកួតរបែជងែបបេនះ ករ
េរៀបចំ និងយុទធសរសតតរមូវឱយមនករបំពក់បំប៉ន និងដឹកនកំងកមល ងំែដលបនរបមូលតមរយៈចលន

មួយ។ េនកនុងករតសូ៊េដយពលរដឋ អនកដឹកនេំធវីករសេរមចចិតតជយុទធសរសត និងយុទធវធីិជេរចីន ដូចជ 
ករវយតៃមលវធីិកសងធនធន វធីិែដលលអបំផុតកនុងករេរបីរបស់ធនធន និងវធីិែដលេកងរបវញ័ច េលី
ភពទន់េខសយរបស់គូបដិបកខ និងវធីិករពររបឆងំនឹងវធិនករតបត។ ករសេរមចចិតតដ៏លអ ករមនឹង
រតូវបនេធវីេឡងីេដយឯកឯង។ េដីមបបីេងកីតែផនករឱយបនលអ ចំេណះដឹងពីររបេភទគឺចបំច់រតូវែត

មន។ ទីមួយ អនកេធវយុីទធសរសត ចបំច់រតូវមនចំេណះដឹងលមអិតពីលកខខណឌ នេយបយ េសដឋកិចច និង
សងគម ែដលពួកេគរបឈម េហយីពួកេគចបំច់រតូវយល់ពីផលរបេយជន៍ និងបំណងរបថន របស់
រកុមេផសងៗេនកនុងសងគម។ ទីពីរ អនកេធវីយុទធសរសតសរមប់ចលនមួយ ចបំច់រតូវែតដឹងថេតីករតសូ៊
េដយអហងិសអចេរបីរបស់បនេដយរេបៀបណ អវីែដលអចេរៀនបនពីបទពិេសធន៍ផទ ល់ខលួន អំពី

របភពដូចជេសៀវេភ ភពយនត និងអីុនធឺណិត និងតមរយៈកររបរស័យទក់ទងជមួយអនកដៃទ ែដល
មនបទពិេសធន៍កនុងករេរៀបចំករតសូ៊េដយពលរដឋ និងនេយបយ។  
 
វន័ិយអហងិសគឺសំខន់ េដយសរែតហងិសៃនចលនមួយេធវឱីយបត់បង់នូវរបសិទធភពៃនករតសូ៊ ែដល

ជធមមតអចនឹងជំរុញ ឬក៏ហក់ដូចជផដល់ភពរសបចបប់ចំេពះករបរងក ប។ បែនថមពីេលីេនះ 
េនេពលែដលចលនតសូ៊េដយេរបីហងិស ចលនេនះែតងែតបត់បង់ករចូលរមួពីរបជពលរដឋកនុងសងគម
ែដលមិនរបថុយនឹងេរគះថន ក់ជក់ែសដងៃនអំេពីហងិសេនះេទ។ ចុងេរកយ េនេពលែដលចលន
មួយេរបីអំេពីហងិសរបឆងំនឹងបូ៉លីស ឬេយធ វនឹងកន់ែតពិបកកនុងករបំែបកភកដីភពកនុងចំេណមអនក
ករពររបព័នធ េហយីអនកគរំទចលនកនុងចំេណមអនកករពរទងំេនះនឹងបត់បង់ផងែដរ។ ចំណុចេនះ 

គឺផទុយពីកមល ងំែដលករតសូ៊េដយពលរដឋអចបេងកីតឱយមន ជបុពវេហតុៃនចលនមួយ ែដលចង់េឃញី
សងគមមួយែដលមនេសរភីព និងរបេសីរជងមុន ែដលផដល់របេយជន៍ដល់មនុសសរគប់គន  និងសកមមភព
របស់ចលន អំពវនវឱយមនុសសសមញញមកពីរគប់មជឈដឋ ន កល យជមនភពទក់ទញចំេពះអនក
ករពរអនកកន់អំណចបចចុបបនន ក៏ដូចជ ចំេពះអនកែដលមនបំណងចង់បញច ប់របព័នធេនះែដរ។  

 


