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ជំពូកននេះមាននៅកនុង ៖ មា៉ា ធីវ ប ូរ ៉ាូយ នងិ មា៉ា នរៀ នជ. នទេហ្វនិ, «ន ីអណំាចផ្ដា ច់ការនិយមកពុំងត នរៀបចំតែនការត្ លប់មកវញិ?» វ៉ា ទីុងនោន ឌីទីុ ត្កមុ
ត្បឹកាអា លងទ់ិច, ឆ្ន ២ំ០១៥។  

បញ្ជចីំណុចដែលត្រូវធ្វើ ធែើម្បបីញ្ចប់អំណាចផ្ដា ច់ការ

នោយ ភីទ័រ តអកឺតមន និងហា ឌី នមរតីមន

បចចុបបននននេះ ជនមាល េះតែលនត្រេះថ្នន ក់ជាទីបំែុ នៅកនុងពិភពនោក មិនតមនរវងរែឋនិងរែឋន េះនទ ប៉ាុតនែគឺនៅ
កនុងរែឋនៅវញិនទ ន េះគឺការោក់ឱ្យជនផ្ដា ច់ការនៅ ទល់នឹងត្បជាពលរែឋតែលនគរបទងក ់។ មានការនជឿ
ជាក់ែ៏ទូលំទូោយថ្ន ត្បជាពលរែឋតែលត្ ូវបានរបទងក ់ទងំននេះ មានជនត្មីទពីរ ៖ ត្ពមទទួលយក
អំណាចផ្ដា ច់ការនោយទងឃមឹថ្នស្ថា នភាពនឹងកាន់ត ធូរត្ស្ថលជាងមុន ឬក៏នរៀបចំការបេះនបារត្បោប់
អាវុធនែីមបទីមទរនទរភីាព។ ទទសនៈ តែលមានកត្មិ ននេះ ត្ ូវបានបែិនទធនោយការពិ តែលថ្ន 
យុទធ ការ ទ ូនោយពលរែឋ (នពលខ្លេះទំនៅថ្ន ចល  «អំណាចត្បជាពលរែឋ» ឬជនមាល េះអហ្ងិា) បាន
នកី ន ងីជាញឹកញាប់ជាងអវតីែលមនុទសមាន ទូនៅបានែឹង។ ចាប់នែាីមកនុងឆ្ន  ំ ១៩០០ មានយុទធ ការ
ទំខាន់ននការ ទ ូនោយពលរែឋជាមធយមមួយ ត្បឆ្ងំនឹងនមែឹក តំែលកំពុងកាន់ ំតែងកនុងមួយឆ្ន ។ំ1 
ចល ែឹក នំោយពលរែឋទងំអទ់ននេះ កាន់ត អាចកំែ ់លទធែលននជនមាល េះភូមិស្ថស្រទែននោបាយែ៏
ទំខាន់ និងអនែរកាលននលទធិត្បជាធិបន យយ ោងំពីឆ្ន ១ំ៩៧២។2 ប៉ាុតនែអនកបនងកី នរលននោបាយ 
បញ្ញវនែ អនកស្ថរព័ ៌មាន និងអនកទនងក ការែ៍តែលចាប់អារមមែ៍ជានត្ចីន ក់ ត ងត នមីលត្ស្ថលនូវ
ទម ាភាពរបទ់ត្បជាពលរែឋស្ថមញ្ញកនុងការនធវីឱ្យអំណាចផ្ដា ច់ការរន គ្ េះរនងគី និងទទួលបានទិទធរិបទ់ពួក
នគនោយមិននត្បីហ្ងិា។ 

1 តែែកនលីការត្ស្ថវត្ជាវនោយ នអរកីា ន ែូីវ ិ និងមា៉ា នរៀ នទេហ្វនិ តែលបានរកន ញីយុទធ ការ ទ ូនោយពលរែឋចនំួន ១០៥ តែលទមទរការផ្ដល ទ់បាូររោឋ
ភិបាលកនុងត្បនទទ និង ំបន់នៅជុំវញិពភិពនោករវងឆ្ន  ំ១៩០០ - ២០០៦។ 

ន ែូីវ ិ, នអរកីា និង មា៉ា នរៀ នទេនហ្វន, ២០១១ «នហ្ ុអវីបានជាការ ទ ូនោយពលរែឋមានត្បទិទធភាព៖  កកវទិាយុទធស្ថស្រទែននជនមាល េះអហ្ងិា», ញូវយ៉ាក 
ស្ថរព័ ម៌ានននស្ថកលវទិាល័យកូ ុបំ ី ទំព័រទ៦ី
ណាវកូ ១.១ ទិននន័យអាចរកបាន៖ https://www.du.edu/korbel/sie/research/chenow_navco_data.html
2 តែែកនលី អនែរកាលនៅកាន់លទធិត្បជាធិបន យយចំននួ ៦៧ តែលត្ ូវបានវភិាគកនុងអំ ុង ១៩៧២ ែល់ ២០០៥ កនុងការត្ស្ថវត្ជាវ «ន ីនទរភីាពអាច នេះ
នោយរនបៀបណា ៖ ពកីារ ទ ូនោយពលរែឋនៅលទធិត្បជាធិបន យយជាបោ់ប់»។ អនកនពិនធបានរកន ញីថ្ន ៖ 

«កមាល ងំននការ ទ ូនោយពលរែឋ គឺជាកោែ ទំខាន់កនុងការែកឹ អំនែរកាលចនំួន ៥០ កនុងចំនណាម ៦៧ ឬក ៏៧០ភាគរយននត្បនទទតែលអនែរកាលចាប់នែាីម
នោយត្បព័នធផ្ដា ច់ការែួលរលំ នងិ/ឬ រែឋថ្មកីនកី ន ងីពីការតបកបាក់ននរែឋជានត្ចនី។ កនុងចំនណាមត្បនទទចំនួន ៥០ តែលការ ទ ូនោយពលរែឋជា យុទធស្ថស្រទែ
ទំខាន់ (ែូចជា ទងំត្បនទទតែលអនែរកាលត្ ូវបាន នំោយកមាល ងំពលរែឋ ឬត្បនទទតែលមានការោយ នំនអនែរកាល តែលចូលរមួោ៉ា ងទំខាន់ពកីមាល ងំ
ពលរែឋ នងិអនកកានអ់ណំាច) ពុំមានត្បនទទណាមយួតែលជាត្បនទទនទរ ីមានត្បនទទចំននួ ២៥ តែលជាត្បនទទនទរនីោយតែនក នងិត្បនទទចនំួន ២៥ ជា
ត្បនទទតែលមិននទរ។ី បចចុបបនន (កនុងឆ្ន ២ំ០០៥) ជានត្ចនីឆ្ន បំ េ បព់ីអនែរកាលននត្បនទទចនំួន ៣២ កនុងចំនណាមត្បនទទទងំននេះ ជាត្បនទទនទរ ី 
ចំនួន ១៤ ជាត្បនទទតែលនទរនីោយតែនក នងិមានត្ ឹមត ត្បនទទ ៤ នទ តែលមនិនទរ។ី»

តអកឺតមន ភទី័រ នងិ តអននត្ឌៀន ការ៉ា និកគី ឆ្ន ២ំ០០៥ «ន ីនទរភីាពអាច នេះនោយរនបៀបណា ៖ ពីការ ទ ូនោយពលរែឋនៅលទធិត្បជាធិបន យយជាបោ់ប់» 
វ៉ា ទីុងនោន ឌីទីុ៖ ស្រហ្វែុីម នៅទ៍ ទពំ័រ ៦ ែល់ ៧។

1



ជំពូកននេះមាននៅកនុង ៖ មា៉ា ធីវ ប ូរ ៉ាូយ នងិ មា៉ា នរៀ នជ. នទេហ្វនិ, «ន ីអណំាចផ្ដា ច់ការនិយមកពុំងត នរៀបចំតែនការត្ លប់មកវញិ?» វ៉ា ទីុងនោន ឌីទីុ ត្កមុ
ត្បឹកាអា លងទ់ិច, ឆ្ន ២ំ០១៥។  

 ការវភិាគននចំែុចកំបាងំ
ការបេះនបារនៅទុយនីទុី និងនអហ្សុបីកនុងឆ្ន ២ំ០១១ និងថ្មីៗនៅអ ុយតត្កន កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ ជាឧទហ្រែ៍
ននការ ទ ូនោយពលរែឋកត្មិ មូលោឋ ន អាចនធវីឱ្យមនុទសជានត្ចីនភាា ក់នែែីលនោយស្ថរត អំណាច និង
ទកាែ នុពលតែលអាចនធវីឱ្យមានការផ្ដល ទ់បាូរននការ ទ ូទងំននេះ។ ពំុមាននរណាមាន ក់អាចែឹងថ្ននឹងមាន
ការបេះនបារទងំអទ់ននេះន េះនទ ប៉ាុតនែចំែុចននេះនហ្យីតែលនធវីឱ្យការបេះនបារននេះមានលកខែៈខុ្ទតបលក។ 
នហ្យីត្បទិននបីមាន ក៏មានមនុទស ិច ួចណាទ់តែរ តែលនមីលន ញីថ្ន «បែិវ ែន៍ពែ៌» នឹងនកី ន ងី
នៅតទ ប  ី(២០០០) ហ្សកហ្សុ ី(២០០៣) និងអ ុយតត្កន (២០០៤)។ កនុងទទសវ សរមុ៍នៗ ពំុមាននរណា
រពឹំងទុកថ្នការ ទ ូនោយអហ្ងិាតែលត្ ូវបាននរៀបចំ អាចនែីរ ួ ទីកនុងការនធវីនទចកាីទនត្មចែ៏ទំខាន់ 
កនុងការែាួលរលំំជនផ្ដា ច់ការហ្វលីីពីន ហ្វឌីឺែង់ មា៉ា កូទ (១៩៨៦) ជនផ្ដា ច់ការទុីលី អាហ្គុទែូ ភីែូនេ  
(១៩៨៨) និងរបបត្គប់ត្គងទូនវៀ នៅប៉ាូ ូញ (១៩៨៩) ឬក៏របបនរទីនអីងពូជស្ថទន៍នៅអាស្រហ្វកិខាង
 បូង (១៩៩២) ន េះតែរ។ 

អនកជំ ញថ្នន ក់ ំបន់ និងអនែរជា ិ ពិបាកនឹងពនយល់ពីជនមាល េះអហ្ងិាទងំអទ់ននេះ និងចល ែនទនទៀ  
ពួកនគជាញឹកញាប់ទននិោឋ នថ្នការ ទ ូនោយពលរែឋតែលនជាគជ័យ គឺជាភាពមិនត្បត្ក ីកនុងត្បវ ែិស្ថស្រទែ 
នោយតែែកនលីកាលៈនទទៈមួយចំនួនតែលខុ្ទតបលកនគ នៅត្បនទទមួយន េះ កនុងខ្ែៈន េះតែរ។ នោយ
ស្ថរត កមាល ងំរបទ់ចល ត្ ូវបាននមីលន ញីថ្នតែែកនលីករែីនែសងៗរន  ជាក់ោក់ ពួកនគមិនត្ ូវបាន
ចា ់ទុកជាភទែុោងននយុទធស្ថស្រទែជាទូនៅ តែលត្បជាពលរែឋអាចនត្បីអំណាចរបទ់ខ្លួន ត្បឆ្ងំនឹងជន
របទងក ់នែសងៗរន ជានត្ចីនន េះនទ។ ប៉ាុតនែ ជនផ្ដា ច់ការជំុវញិពិភពនោកមិនបានទទួលរងទុកខពី ចំែុច
កំបាងំននេះនទ។ ពួកនគចាប់នែាីមែឹងថ្នចល អំណាចត្បជាពលរែឋ គឺជាការគំរមកំតហ្ងធំបំែុ ទត្មាប់
ការែឹក ជំាបនែប េ ប់របទ់ពួកនគ។ 

នោយនហ្ ុការែ៍ននជនមាល េះអហ្ងិានកី មានកាន់ត នត្ចីនន ងីៗ កនុងទទសវ សរចុ៍ងនត្កាយននេះ វពិ ជា
មានស្ថរៈទំខាន់ខាល ងំណាទ់ ទត្មាប់អនករតំ្ទការផ្ដល ទ់បាូរតបបត្បជាធិបន យយ នែីមបនីធវីបចចុបបននភាពការ
យល់ែឹងរបទ់ពួកនគ អំពីនហ្ ុអវីបានជាចល អំណាចត្បជាពលរែឋអាចទទួលនជាគជ័យ។ ជនមាល េះ
អហ្ងិាអាចនត្បីបានចំន េះករែីជានត្ចីននែសងៗរន  នោយស្ថរត ជនមាល េះត្បនភទននេះ ទញយកែល
ត្បនោជន៍ពី ថ្ភាពមូលោឋ នចំនួនពីរ ៖ គឺថ្នរបបផ្ដា ច់ការពឹងតែែកនៅនលីការនររពត្ទង់ត្ទយធំ ពីត្បជា
ពលរែឋតែលនគអាចត្គប់ត្គងនែីមបរីកាអំណាចរបទ់ពួកនគ និងគឺថ្នមិនតមនមនុទសត្គប់រន នៅកនុងរបប
ននេះទុទធត មានភកាីភាពនទមីៗរន ន េះនទ។  
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ជំពូកននេះមាននៅកនុង ៖ មា៉ា ធីវ ប ូរ ៉ាូយ នងិ មា៉ា នរៀ នជ. នទេហ្វនិ, «ន ីអណំាចផ្ដា ច់ការនិយមកពុំងត នរៀបចំតែនការត្ លប់មកវញិ?» វ៉ា ទីុងនោន ឌីទីុ ត្កមុ
ត្បឹកាអា លងទ់ិច, ឆ្ន ២ំ០១៥។  

ធរើការរស ៊ូធោយពលរែឋអាចមានត្បសទិ្ធភាពបានធោយរធបៀបណា? 

តែែកនល ីថ្ភាពពីរ ពលរែឋអនក ទ ូនកៀរគរត្បជាពលរែឋឱ្យនបាេះបង់ការនររពរបទ់ពួកនគ (ចំន េះរែឋ) ជា
ត្បព័នធ និងោក់គំ បអហ្ងិា ោមរយៈយុទធវធីិែូចជា កូែកមម ពហ្កិា បា ុកមមត្ទង់ត្ទយធំ និង
ទកមមភាពនែសងៗនទៀ  នែីមបនីធវីឱ្យរខំានែល់ត្បព័នធរបទងក ់ និងទមទរទិទធ ិ នទរភីាព និងយុ ែិធម៌។ 
នៅនពលតែលការចូលរមួកនុងការ ទ ូនោយពលរែឋកាន់ត ចត្មុេះ និងកាន់ត នកីនន ងី ការបស្រ ក្ បមកនលី
អនក ទ ូត ងត មិនត្គប់ត្រន់កនុងការស្ថា រនូវភាពទងប់ស្ថង  ់ន េះនទ ែេុយនៅវញិ អាចនឹងបងកឱ្យមានែល
អវជិជមានបកមកវញិនទៀ ែង។ 

ខ្ែៈតែលការររងំនៅត បនែ ភាពតបកបាក់ក៏ចាប់នែាីមនកី មាននៅកនុងជួររោឋ ភិបាល និងស្ថា ប័នែនទ
នទៀ  (ែូចជា ប៉ាូលីទ ទហាន ស្ថរព័ ៌មាន និងននោបាយ ការោិធិបន យយ និងស្ថា ប័ននទែឋកិចច) តែល
ទំខានចំ់ន េះរែឋ។ ការតបកបាក់ទងំននេះ ត ងត  នំៅរកការចុេះចូល នហ្យីនៅនពលតែលការចុេះចូលមាន
កាន់ត នត្ចីនែូចទឹកបាក់ទំនប់ ន េះទម ាភាពចមបងតែលអំណាចផ្ដា ច់ការពឹងតែែកនលី ទត្មាប់ការ
ត្គប់ត្គងរបទ់នគ ែូចជាការត្គប់ត្គងធនធានទមាា រៈ ធនធានមនុទស ជំ ញ និងចំនែេះែឹងរបទ់មនុទស 
មជឈោឋ នព័ ៌មាន និងទម ាភាពកនុងការោក់ទែឌ កមម ត្ ូវបានបំផ្ដល ញ។ នពលជនផ្ដា ច់ការពំុមានទ វ្ ក់នន
ការត្ ួ ត្ោទាិ នទារ តែលពួកនគនចញបញ្ជជ ឱ្យនធវីោម ន េះចុងនត្កាយ ជនផ្ដា ច់ការនឹងតលងមានជនត្មីទ 
នហ្យីក៏ត្ ូវបានបងខំឱ្យចុេះនចញពី ំតែង ពីនត្ េះត ការរបទងក ់អហ្ងិាតែលមានទាិរភាព។ លទធែល
តែលទទួលបានជាញឹកញាប់ន េះ គឺការផ្ដល ទ់បាូរទងំត្ទុង។  

ជំនាញ ធ្ៀបនឹង លក្ខខណឌ

ត្ទបជាមួយនឹងការនកីនន ងីននត្ពឹ ែិការែ៍ និងឥទធិពលននការ ទ ូនោយពលរែឋ វទំខាន់ណាទ់កនុងការ
ពិនិ យនមីលថ្នន ីកោែ អវីតែលកំែ ់លទធែលននការ ទ ូននេះ។ ន ីលកខខ្ែឌ មុននពលការចាប់នែាីមមាន
ជនមាល េះ អាចកំែ ់ថ្នន ីចល  ឬក៏ជនផ្ដា ច់ការជាអនក នេះ? ឬក៏ជ័យជំនេះទត្មាប់ភាគីទងំទងខាងត្ ូវ
បានកំែ ់នោយជនត្មីទយុទធស្ថស្រទែ និងភាពមានជំ ញតែលពួកនគនត្បីនែីមបបីងកជនមាល េះ?  

តែនកែ៏ទំខាន់មួយនននបទកកមម ននមជឈមែឌ លអនែរជា ិទាីពីជនមាល េះអហ្ងិា (តែលនយងីជាតែនកមួយ) គឺ
នែីមបអីេះអាងថ្នជំ ញតែលមាន ុលយភាព មានស្ថរៈទំខាន់ជាងលកខខ្ែឌ កនុងការកំែ ់គនលង និងលទធ
ែលននចល ។ ចំែុចននេះ ជាធមមោត ងត  មំកនូវការរុញថ្យនត្កាយែ៏ទំខាន់ ជាពិនទទគឺនផ្ដា  នលី
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ជំពូកននេះមាននៅកនុង ៖ មា៉ា ធីវ ប ូរ ៉ាូយ នងិ មា៉ា នរៀ នជ. នទេហ្វនិ, «ន ីអណំាចផ្ដា ច់ការនិយមកពុំងត នរៀបចំតែនការត្ លប់មកវញិ?» វ៉ា ទីុងនោន ឌីទីុ ត្កមុ
ត្បឹកាអា លងទ់ិច, ឆ្ន ២ំ០១៥។  

េនេៈគូបែិបកខកនុងការនត្បីត្បាទ់ហ្ងិា។ «ការ ទ ូអហ្ងិាអាចមានត្បទិទធភាព ត ទត្មាប់គូទត្ ូវ តែល
ទលូ  និងមិនទូវនេវឆ្វ» ជាអវីតែលត ងត ត្ ូវបាននិោយែតែលៗ ប៉ាុតនែពួកនគនភលចពីជ័យជំនេះនលីរបប
នរទីនអីងពូជស្ថទន៍នៅអាស្រហ្វកិខាង បូង ភីែូនេ  នៅទុីលី មា៉ា កូទ នៅហ្វលីពីីន ឬក៏របបកំុមមុយនីទែ
នៅប៉ាូ ូញ។ ឧទហ្រែ៍ថ្មីៗ មានែូចជា ហូ្ទនី មូបារ៉ា ក់ នៅនអហ្សុបី និងនបនអាលី នៅទុយនីទុ។ី របប
ទងំអទ់ននេះ មិនអាចចា ់ទុកថ្នមិននេវឆ្វ ទលូ បូ  ឬរម នេនេៈកនុងការបស្រ ក្ បនោយខាល ងំកាល ន េះនទ។  

ឧទរហ្ែ៍តបបគុែភាពទងំននេះ ត្ ូវបានរតំ្ទនោយការវភិាគតបបបរមិាែ។ កនុងឆ្ន ២ំ០០៨ អងគការ 
ស្រហ្វែុីម នៅទ៍ បាននចញែាយការទិកាត្ស្ថវត្ជាវតែលពិនិ យនមីលកោែ រច ទមព័នធជានត្ចីន និងឥទធិពល
ននកោែ ទងំន េះមកនលីការ ទ ូនោយពលរែឋ កនុងស្ថា នភាពអនែរកាលចំនួន ៦៤ ននរោឋ ភិបាលផ្ដា ច់ការ 
ចាប់ពីឆ្ន  ំ១៩៧៥ ែល់ ២០០៦។ ននេះគឺជាការែកត្ទង់នននទចកាីទននិោឋ នទំខាន់៖ 

...ទងំកោែ មជឈោឋ ន ឬកោែ ននោបាយតែលត្ ូវបានពិនិ យនមីលកនុងការទិកាននេះពំុមានឥទធិពល
ទំខាន់នៅនលីភាពនជាគជ័យ ឬបរជ័យននចល ការ ទ ូនោយពលរែឋន េះនទ... ចល ពលរែឋ 
ភាគនត្ចីនអាចទទួលបាននជាគជ័យកនុងត្បនទទត្កីត្ក និងកំពុងអភិវឌឍ នទមីៗរន នឹងត្បនទទតែល
អភិវឌឍ និងមានត្ទពយទមប ែិតែរ។ ការទិកាននេះក៏ពំុបានរកន ញីភទែុោងទំខានណ់ាតែល
ប ា្ ញថ្នការតបកតខ្ាករន របទ់ត្កុមជនជា ិនែីមភាគ ិច ឬត្កុមស្ថទ  មានឥទធិពលទំខានន់ៅ
នលីលទធភាពននការកនកី ន ងីននការត្បឆ្ងំនោយពលរែឋ។ ចំតែកឯត្បនភទននរបប ក៏ពំុមាន
ែលជេះទំខានណ់ាមួយនលីលទធភាពននចល នោយពលរែឋ កនុងការទទួលបានការរតំ្ទែ៏ទូលំ
ទូោយែងតែរ។3 

កោែ ត មួយតែលត្ ូវបានពិនិ យកនុងការទិកាត្ស្ថវត្ជាវននេះ តែលមានឥទធិពលទំខាន់នលកីារកនកី  និង
លទធែលននការ ទ ូនោយពលរែឋ គឺការត្បមូលែាុ ំអំណាចរបទ់រោឋ ភិបាល។ អនកនិពនធបានទរនទរថ្ន៖  

ការទិកាននេះ បានប ា្ ញថ្នការត្បមូលែាុ ំអំណាចកត្មិ ខ្ពទ់មានភាពទក់ទងជាវជិជមានជាមួយ
នឹងការនលចន ងីននចល ពលរែឋែ៏រទ់រនវកីតែលមានទកាា នុពល កនុងការ វ៉ា ត្បឆ្ងំនឹងអាជាា ធរ
ននរបបមួយ។ ការនមីលបស្រញ្ជច ទ់មកវញិក៏ហាក់ែូចជាប ា្ ញថ្នអវីតែលរកន ញីគឺពិ  ៖ កត្មិ នន

3 មា៉ា តេន នអនលែរ តអនត្ឌៀន ការ៉ា នកិគី អាជ ភុែឌងី ុន នងិ ត្គីទែុបហ្វ ឺវ ៉ាល ឺ ឆ្ន ២ំ០០៨ «ការបនងកី នូវមជឍោឋ នទត្មាប់ចល ពលរែឋ នងិកមាល ងំននអនែរ
កាលលទធិត្បជាធបិន យយ» របាយការែ៍ពិនទទ របទ់ ស្រហ្វែុីម នៅទ៍ នថ្ងទី១៨ តខ្កកកោ ទពំ័រទ១ី។  

4



ជំពូកននេះមាននៅកនុង ៖ មា៉ា ធីវ ប ូរ ៉ាូយ នងិ មា៉ា នរៀ នជ. នទេហ្វនិ, «ន ីអណំាចផ្ដា ច់ការនិយមកពុំងត នរៀបចំតែនការត្ លប់មកវញិ?» វ៉ា ទីុងនោន ឌីទីុ ត្កមុ
ត្បឹកាអា លងទ់ិច, ឆ្ន ២ំ០១៥។  

វមិជឈការរបទ់រោឋ ភិបាលកាន់ត ខ្ពទ់ ន េះក៏កាន់ត ពំុទូវន ញីមានការនកីនន ងីននចល នោយ
ពលរែឋតែលទទួលបាននជាគជ័យន េះតែរ។4 

ែូនចនេះ ខ្ែៈនពលតែលការទិកាននេះរកន ញីលកខខ្ែឌ មជឈោឋ នមួយ តែលជេះឥទធិពលនៅនលីគនលងនន
ចល  ទ ូនោយពលរែឋ ការរកន ញីជាទូនៅ បានទមាល ក់នចាលនូវការអេះអាងតែលថ្នលកខខ្ែឌ  គឺជា
កោែ កំែ ់លទធែលននជនមាល េះ។  

រយៈនពលបីឆ្ន នំត្កាយមក កនុងនទៀវនៅតែលទទួលបានជ័យោភី ឆ្ន ២ំ០១១ របទ់ពួកនគ តែលមាន
ចំែងនជីងថ្ន «នហ្ ុអវីបានជាការ ទ ូនោយពលរែឋមានត្បទិទធភាព ៖  កកវជិាជ យុទធស្ថស្រទែននជនមាល េះ
អហ្ងិា» អនកនិពនធ នអរកីា ន ែូីវ ិ និងមា៉ា នរៀ នទេហ្វនិ បាននធវីការវភិាគោ៉ា ងម៉ា ់ច ់នលីយុទធ ការ
ហ្ងិា និងអហ្ងិាចំនួន ៣២៣ តែលបាន វ៉ា នឹងរោឋ ភិបាលកាន់អំណាចរវងឆ្ន  ំ ១៩០០ ែល់ 
២០០៦។5 របកគំនហ្ញីតែលពំុធាល ប់ន ញីពីមុនមក បានប ា្ ញថ្នយុទធ ការអហ្ងិាទទួលបាន
នជាគជ័យ ៥៣% កនុងអំ ុងនពលននការទិកា នធៀបនឹង ២៦% ននយុទធ ការហ្ងិាកនុងរយៈនពលែូច
រន ។6 ពួកនគក៏បានរកន ញីថ្ន ខ្ែៈតែលការបស្រ ក្ បរបទ់រែឋ និងកោែ ជារច ទមព័នធនែសងនទៀ អាចជេះ
ឥទធិពលមកនលីទិែឋភាព ននភាពនជាគជ័យរបទ់យុទធ ការ ទ ូនោយពលរែឋ (នទេះបីជាញឹកញាប់អាចនឹង
 ិចជាងអវីតែលបានទនម  កនុងករែីននការបស្រ ក្ បនោយហ្ងិារបទ់រែឋ ការនធវីតបបន េះកា ់បនាយអត្ោ
នជាគជ័យត្ ឹមត  ៣៥% ប៉ាុនណាណ េះ) ពួកនគបានរកន ញីថ្នពំុមានលកខខ្ែឌ ជារច ទមព័នធតែលជាកោែ
កំែ ់លទធែលននចល ន េះនទ។7 ប េ ប់ពីការវយ នមលទិននន័យត្គប់ត្ជុងនត្ជាយរចួមក ពួកនគបាន
ទននិោឋ នថ្ន «ភទែុោងបាននលីកន ងីថ្ន ការ ទ ូនោយពលរែឋត ងត ទទួលបាននជាគជ័យ នោយមិនគិ 
ពីលកខខ្ែឌ មជឈោឋ ន តែលមនុទសជានត្ចីនត ងត ភាជ ប់ជាមួយនឹងចល អហ្ងិាតែលបរជ័យន េះនទ»។8 

លទធែលទងំននេះោ ត្ ោងការទនម មិនត្ ឹមត្ ូវ តែលជាការវនិិចឆ័យទូនៅនោយតែែកនលី ការ ទ ូ
នោយពលរែឋ ។ ជំ ញ និងជនត្មីទយុទធស្ថស្រទែ ជាញឹកញាប់ត ងត មានស្ថរៈទំខាន់ជាងលកខខ្ែឌ កនុង
ការកំែ ់លទធែលននជនមាល េះទងំអទ់ននេះ។ ចំែុចននេះ ោមពិ នៅមិនគួរឱ្យភាា ក់នែែីលប៉ាុ ម នន េះនទ នៅ

4 ែូចខាងនលី ទពំ័រទ១ី។
5 ន ែូីវ ិ, នអរកីា និង មា៉ា នរៀ នទេនហ្វន, ២០១១ «នហ្ ុអវីបានជាការ ទ ូនោយពលរែឋមានត្បទិទធភាព៖  កកវជិាជ យុទធស្ថស្រទែននជនមាល េះអហ្ងិា», ញូវយ៉ាក
ស្ថរព័ ម៌ានននស្ថកលវទិាល័យកូ ុបំ ី ទំព័រទ៦ី 
6 ែូចខាងនលី ទពំ័រទ៩ី 
7 ែូចខាងនលី ទពំ័រទ៦ី៨
8 ែូចខាងនលី ទពំ័រទ៦ី២
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ជំពូកននេះមាននៅកនុង ៖ មា៉ា ធីវ ប ូរ ៉ាូយ នងិ មា៉ា នរៀ នជ. នទេហ្វនិ, «ន ីអណំាចផ្ដា ច់ការនិយមកពុំងត នរៀបចំតែនការត្ លប់មកវញិ?» វ៉ា ទីុងនោន ឌីទីុ ត្កមុ
ត្បឹកាអា លងទ់ិច, ឆ្ន ២ំ០១៥។  

នពលតែលនយងីពិចារណានមីលថ្ន នទចកាីទនត្មចចិ ែតែែកនលយុីទធស្ថស្រទែែំបូងបងែទ់ ននគូត្បតជងតែល
ជាជនផ្ដា ច់ការ គឺថ្នន ីត្ ូវវយត្បហារនោយរនបៀបណា។ ចំែុចននេះក៏ទមនហ្ ុែលកនុងការរពឹំងថ្ន 
ត្បទិននបីលកខខ្ែឌ ខាងនត្ៅ គឺជាគនលឹេះកនុងការកំែ ់លទធែល ែូនចនេះ ជនត្មីទយុទធស្ថស្រទែអំពីរនបៀប ទ ូ
របទ់ពលរែឋតែល ោងំនឹងជនផ្ដា ច់ការន េះនឹងរម នស្ថរៈទំខាន់នទ ឯអត្ោនជាគជ័យរវងជនមាល េះហ្ងិា 
និងអហ្ងិាកនុងរយៈនពលកនលងមក និងកនុងករែីជានត្ចីន គួរត មានចំនួននទមីរន ។  

ប៉ាុតនែ ននេះមិនតមនជាអវីតែលទិននន័យបានចងែុលប ា្ ញន េះនទ។ ចាប់ោងំពីឆ្ន ១ំ៩០០ ែល់ ២០០៦ 
ចល អំណាចត្បជាពលរែឋទទួលបាននជាគជ័យនត្ចីនជាងពីរែង នហ្យីករែីទិកាថ្មីៗប ា្ ញថ្ន ភាព
ខុ្ទរន ននអត្ោនជាគជ័យពំុមានការផ្ដល ទ់បាូរនត្ចីនន េះនទ។9 អនកខ្លេះអាចនឹងនែញនោលចំែុចននេះ នោយ
បញ្ជជ ក់ថ្នការ ទ ូនោយពលរែឋនរទីទមរភូមិតែល្យត្ទួលយក នេះ ប៉ាុតនែ ន ែូីវ ិ និងនទេហ្វនិ បាន
នត្ ៀមចំន េះការអេះអាងតបបននេះ និងបានប ា្ ញថ្ន «...ភាគនត្ចីននលីទលុបននយុទធ ការអហ្ងិាបាន
នលចន ងីកនុងរបបផ្ដា ច់ការ... តែលទូមបតី ការត្បឆ្ងំនឹងរោឋ ភិបាលនោយទនែិវធីិ ក៏អាចបងកែលវបិាក
ធងន់ធងរតែរ។»10 

នទែឋវទូិ តែលទទួលបាន នរ វ្ ន់ែូតបល ថូ្មា៉ា ទ តហ្សលលីង បានទទសន៍ទយត្ ូវ កនុងអ ាបទតែល
នោកបានទរនទរកាលពីជាង ៥០ឆ្ន មុំន កនុងនទៀវនៅ «ការ ទ ូនោយពលរែឋ ជាការការ រជា ិ៖ 
ទកមមភាពអហ្ងិាត្បឆ្ងំនឹងការរុករន»។ ននេះជាអវីតែលនោកបានទននិោឋ ន៖  

ជនផ្ដា ច់ការ និងអនកតែលត្ ូវបានរបទងក ់ ត ងត ទាិ កនុង ំតែងតែលត្បហាក់ត្បតហ្លរន ។ 
អនកតែលត្ ូវបានរបទងក ់ អាចបែិនទធជនផ្ដា ច់ការនូវនរឿងជានត្ចីនតែលជនផ្ដែ ច់ការន េះចង់
នធវី ពួកនគអាចនធវីបាន ត ត្បទិននបីពួកនគមានការនរៀបចំតែលមានវន័ិយកនុងការបែិនទធកិចចទហ្
ត្ប ិប ែិការែ៍។ នហ្យីជនផ្ដា ច់ការក៏អាចបែិនទធត្កុមតែលត្ ូវបានរបទងក ់ នូវអវីតែលពួកនគ
ចង់បានតែរ នគអាចបែិនទធបានោមរយៈការនត្បីត្បាទ់កមាល ងំោមការបញ្ជជ ... វគឺជាស្ថា នភាព

9 ន ែូីវ ិ នអរកីា ឆ្ន ២ំ០១៤ «និ ន ការកនុងការ ទ ូនោយពលរែឋ នងិការនេលីយ បរបទ់អណំាចផ្ដា ច់ការ» គនត្មាងអ គ ននអណំាចផ្ដា ច់ការនយិម របទ់
ត្កុមត្បឹកាអា លងទ់ិក នថ្ងទ១ី៥ តខ្នមស្ថ 
10 ន ែូីវ ិ, នអរកីា និង មា៉ា នរៀ នទេនហ្វន, ២០១១ «នហ្ ុអវីបានជាការ ទ ូនោយពលរែឋមានត្បទិទធភាព៖  កកវជិាជ យុទធស្ថស្រទែននជនមាល េះអហ្ងិា», ញូវយ៉ាក
ស្ថរព័ ម៌ានននស្ថកលវទិាល័យកូ ុបំ ី ទំព័រទ៦ី៦ 
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ជំពូកននេះមាននៅកនុង ៖ មា៉ា ធីវ ប ូរ ៉ាូយ នងិ មា៉ា នរៀ នជ. នទេហ្វនិ, «ន ីអណំាចផ្ដា ច់ការនិយមកពុំងត នរៀបចំតែនការត្ លប់មកវញិ?» វ៉ា ទីុងនោន ឌីទីុ ត្កមុ
ត្បឹកាអា លងទ់ិច, ឆ្ន ២ំ០១៥។  

ននការ នថ្លនោយភាគីមាខ ងៗ ត្បទិននបីមានវន័ិយ និងការនរៀបចំត្គប់ត្រន់ អាចបែិនទធអវីជានត្ចីន
តែលភាគីមាខ ងនទៀ ចង់បាន នហ្យីនឹងនៅចានំមីលថ្នន ីនរណាមាន ក់នឹង នេះ។11 

នោងោម តហ្សលលីង យុទធវធីិតែលត្ ូវបាននត្ជីទនរទីនោយអនក ទ ូតែលជាពលរែឋ មាននថ្លចំណាយ 
និងែលចំនែញ ែូចនឹងយុទវវធីិតែលនត្បីត្បាទន់ោយគូត្បតជងតែលជាជនផ្ដា ច់ការរបទ់ពួកនគែូចរន តែ
រ។ អនក នេះ គឺជាបុគគលទំខាន់ តែលតបងតចកនថ្លចំណាយ និងែលចំនែញបានោ៉ា ងមានត្បទិទធភាព
បំែុ ទត្មាប់ភាគីរបទ់ខ្លួន។ អនកែឹក កំារ ទ ូនោយពលរែឋតែលមានជំ ញ ចង់បនងកី នូវការរខំាន
តែលនធវីឱ្យមានការចុេះចូលនត្ចីនបំែុ  នហ្យីក៏ចង់ឱ្យយុទធវធីិតែលនត្បីត្បាទ់ែាល់ែលលែត្បនទីរបំែុ  មាន
ន័យថ្ននត្បីការរខំានត្ទង់ត្ទយ ូចត អាច ឱំ្យមានការចុេះចូលនត្ចីន។ ជនផ្ដា ច់ការតែលមានជំ ញ ត្ ូវ
ការពត្ងឹងការស្ថា ប់ប គ្ ប់ តែលជាញឹកញាប់គឺការនត្បីហ្ងិា នហ្យីក៏ចង់នធវីនោយមានត្បទិទធិភាពខ្ពទ់ 
មានន័យថ្ននត្បីត្បាទ់ហ្ងិា ិច ួចបំែុ  ត អាច មំកនូវការស្ថា ប់ប គ្ ប់នត្ចីនបំែុ ។ ការបូកបនែរន នន
ការចុេះចូល ក៏ែូចជា ការស្ថា ប់ប គ្ ប់ អាចកំែ ់ថ្ននរណាជាអនក នេះ។   

បញ្ជចីំណុចដែលត្រូវធ្វើ 

ត្បទិននបីជំ ញ និងជនត្មីទយុទធស្ថស្រទែ ជាអវីតែលមានឥទធិពលបំែុ មកនលលីទធែលននចល ការ ទ ូ
នោយពលរែឋ ន េះនយងីគួរត អាចកំែ ់នូវទម ាភាព ជំ ញ និងជនត្មីទរមួរន  កនុងចល ជានត្ចីន
តែលបនងកី ជាភាគតបងននភាពនជាគជ័យ។ ទិែឋភាពជានត្ចីនននចល  តែលអាចត្ ូវបានវភិាគ ប៉ាុតនែនៅ
នពលតែលនយងីចនត្មាេះនូវអញ្ញ ែិជានត្ចីន នយងីន ញីថ្នទម ាភាពទំខាន់បី ននចល  ទ ូនោយពលរែឋ
តែលទទួលនជាគជ័យមានែូចជា៖  

១. លទធភាពននការបត្ងួបបត្ងួមមនុទស 
២. តែនការត្ប ិប ែិ 
៣. វន័ិយអហ្ងិា 

នៅនពលតែលទម ាភាពទងំននេះ មាននៅកនុងចល  ទ ូនោយពលរែឋ វត្ ួទត្ោយែលូវទត្មាប់និននការែ៏
មានអំណាចទំខាន់ៗបី តែលមានឥទធិពលខាល ងំនៅនលីភាពនជាគជ័យននចល តែរ។ និ ន ការទងំន េះ
មាន៖  

11 ថូ្មា៉ា ទ ទីុ តហ្សលលីង ឆ្ន ១ំ៩៦៨ «ទំែួរខ្លេះទាីពកីារការ រនោយពលរែឋ» កនុង អាោម រ ៉ាបូឺ  និពនធ យក «ការ ទ ូនោយពលរែឋ ជាការការ រជា ិ៖ 
ទកមមភាពអហ្ងិាត្បឆ្ងំនឹងការរុករន» ហារទីបឺក ភីនអ៖ នទៀវនៅតទែកែូល ទពំ័រ ៣០៤។ 
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ជំពូកននេះមាននៅកនុង ៖ មា៉ា ធីវ ប ូរ ៉ាូយ នងិ មា៉ា នរៀ នជ. នទេហ្វនិ, «ន ីអណំាចផ្ដា ច់ការនិយមកពុំងត នរៀបចំតែនការត្ លប់មកវញិ?» វ៉ា ទីុងនោន ឌីទីុ ត្កមុ
ត្បឹកាអា លងទ់ិច, ឆ្ន ២ំ០១៥។  

១. ការបនងកីនការចូលរមួរបទ់ត្បជាពលរែឋស្ថមញ្ញកនុងការ ទ ូនោយពលរែឋ 
២. កា ់បនាយនូវែលជេះននការបស្រ ក្ ប និងបនងកីនលទធភាពននលទធែលតែលែេុយពីការរពឹំងទុក
របទ់គូបែិបកខ 
៣. បនងកីនការចុេះចូលពីចល ននគូបែិបកខ 

រមួបញ្ចូ លរន  នយងីទំនៅនលីគុែលកខែៈទងំបី និងនិ ន ការទងំបីននេះជា «បញ្ជ ីចំែុចតែលត្ ូវនធវី»។ 
នយងីនជឿថ្នការទនត្មចបាននូវគុែលកខែៈ និងនិ ន ការទងំននេះ អាចបនងកីនលទធភាពនជាគជ័យរបទ់
ចល បានោ៉ា ងធំទនមបមី។ កនុងករែីននេះ បញ្ជ ីចំែុចតែលត្ ូវនធវី មិនតមនជារូបមនែតែលធា លទធែល
ចាទ់ន េះនទ ប៉ាុតនែជាត្កបខ្ែឌ តែលជួយឱ្យបុគគលអាចនរៀបចំការគិ  និងបនងកីនត្បទិទធភាពរបទ់ពួកនគ។  

មកែល់ចំែុចននេះ មុខ្្រមួយននបញ្ជ ីចំែុចតែលត្ ូវនធវី គឺនែីមបនីចៀទអារមមែ៍វនងវងស្ថម រ ីតែលអាច
នកី មានន ងីកនុងអំ ុងនពលននជនមាល េះ។ ភាពទមុគស្ថម ញ ជាបញ្ជា ត្ប មែ៏ខាល ងំបំែុ មួយ តែលចល 
 ទ ូនោយពលរែឋជួបត្បទេះ នហ្យីកនុងអពេននជនមាល េះ អាចនឹងពិបាកនមីលន ញីថ្នន ីកោែណាមួយតែល
ទំខាន់បំែុ កនុងការទនត្មចចិ ែ។ នយងីរកាទុកចំែុចន េះ កនុងករែីតែលទកមមជន ឬអនកទនងក 
ការែ៍ពីខាងនត្ៅមានបំែងចង់វយ នមលទិែឋភាពននចល  ទំែួរទួរថ្ន ន ីទម ាភាពទងំបី និង
និ ន ការទងំបីននេះនៅនលបីញ្ជ ីចំែុចតែលត្ ូវនធវី តែលបានប ា្ ញ នឹងែាល់នូវមូលោឋ នត្គឹេះរងឹមាទំត្មាប់
វយ នមលស្ថា នភាពបចចុបបនន ភាពខាល ងំ ភាពនខ្ាយ និងទិែឋភាពនជាគជ័យរបទ់ចល មួយ។ 

នយងីលមែិ នូវបញ្ជ ីចំែុចតែលត្ ូវនធវីែូចខាងនត្កាម៖ 

១. លទធភាពននការបត្ងួបបត្ងួមមនុទស 

ជនផ្ដា ច់ការ ជាអនកអនុវ ែែ៏ជំ ញននការបំតបកបំបាក់ និងត្គប់ត្គង នហ្យីអនកតែលចង់ ោងំនឹងជនផ្ដា ច់
ការទងំននេះ ត្ ូវត មានជំ ញតែនកបត្ងួបបត្ងួម។ ការកស្ថង និងរកាស្ថមគគីភាព មានទិែឋភាពជានត្ចីន 
ត ទិែឋភាពតែលទំខាន់បំែុ ននការនធវីតបបន េះគឺការបនងកី ទទសនៈវទិ័យតែលមានរមួរន  និងបរោិបនន 
ទត្មាប់ចល  ទ ូនោយពលរែឋ។ ការទនត្មចបានចំែុចននេះ គឺចាបំាច់តែលអនកនរៀបចំចល មាន
ចំនែេះែឹងទុីជនត្ៅពីទុកខកងវល់ បំែងត្បាថ្នន  វបបធម៌ និង នមលរបទ់ត្បជាពលរែឋស្ថមញ្ញនែសងៗរន  ជា
ត្កុមតែលពួកនគមានបំែងនកៀរគរ។ ចំនែេះែឹងននេះបនងកី ជាមូលោឋ នត្គឹេះននការបនងកី  និងទំ ក់ទំនង
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ទទសនៈវទិ័យតែលទក់ទញការរតំ្ទ និងនកៀរគរមនុទសឱ្យបានទូលំទូោយ។ ទទសនៈវទិ័យតែលមាន
ត្បទិទធភាពេលុេះបញ្ជច ងំបទពិនស្ថធន៍ និងអារមមែ៍ផ្ដេ ល់ខ្លួនរបទ់បុគគលស្ថមញ្ញ និងត្បមូលែាុ ំការចូលរមួជា
ទមូហ្ភាពកនុងការ ទ ូនោយពលរែឋ។  

ទិែឋភាពទំខាន់មួយនទៀ  ននការកស្ថងស្ថមគគីភាព គឺវ ែមាននន ភាពជាអនកែឹក  ំនិងការនរៀបចំរច ទ
មព័នធតែលមានភាពត្ទបចាប់។ ការចូលរមួកនុងចល  គឺនោយទម័ត្គចិ ែ នហ្យីអនកែឹក ក៏ំពំុអាចនចញ
បញ្ជជ  និងមានអំណាចត្ ួ ត្ោែលូវការនលតី្បជាពលរែឋតែលបាននកៀរគរន េះតែរ។ ចំែុចននេះមានន័យថ្ន 
នទចកាីទនត្មចចិ ែកនុងចល ត្ ូវត ទនត្មច និងអនុវ ែោមរនបៀបតែលអាចនធវីឱ្យស្ថធារែជនតែលត្ ូវ
បាននទនីទុឱំ្យចូលរមួមានអារមមែ៍ថ្នមានភាពត្ទបចាប់។ ចល នីមួយៗបនងកី វធីិនែសងៗ កនុងការនធវី
រនបៀបននេះ អនកខ្លេះនធវីនោយមានឋា នុត្កមបនែិច ខ្លេះនធវីនៅោមវធីិតបបវមិជឈការបនែិច នហ្យីអនកខ្លេះនទៀ 
នធវីនោយនត្បីត្បាទ់ចំែុចទងំពីររមួរន ។ នទេះបីជាមានភាពជាអនកែឹក  ំ និងការនរៀបចំរច ទមព័ននន
ចល តបបណាក៏នោយ  ក៏មានទត្មង់នែសងៗរន ននភាពជាអនកែឹក កំនុងចល ជានត្ចីន នហ្យីស្ថមគគី
ភាព  ក់ព័នធនឹងការបត្ងួបបត្ងួមតនភាពជាអនកែឹក ទំងំននេះ។ ចំន េះអនកែឹក ថំ្នន ក់ជា ិមាន ក់ៗ ទងំ
អនកតែលមានត្បជាត្បិយភាព ឬអនកតែលមានត  ំតែង ត ងត មានអនកែឹក មូំលោឋ ន តែល ត្មូវឱ្យ
មានជំ ញខ្ពទ់កនុងការបនងកី ទមព័នធមិ ែ ការចរចា និងការត្បមូលែាុ ំចំណាប់អារមមែ៍កនុងចំនណាមត្កុមនែស
ងៗរន ។ ននេះគឺជាលទធភាពននអនកែឹក នំែសងៗ នៅកត្មិ ខុ្ទៗរន  (មូលោឋ ន ឬថ្នន ក់ជា ិ) ពីតែនកនែសងៗ
កនុងត្បនទទ  ំណាងឱ្យត្កុមខុ្ទៗរន  នែីមបនីធវីការជាមួយរន កនុងការរកាស្ថមគគីភាពឱ្យបានកនុងរយៈនពលតវ
ង។ 

នយងីអាចនមីលន ញីនូវភទែុោងននទិែឋភាពទងំននេះ ននស្ថមគគីភាព កនុងការ ទ ូនោយពលរែឋតែលត្ ូវ
បាននត្បីត្បាទន់ោយចល ត្បឆ្ងំការនរទីនអីងពូជស្ថទន៍ នៅអាស្រហ្វកិខាង បូងកនុងឆ្ន ១ំ៩៨០។ មាន
ត្កុមពលរែឋនៅមូលោឋ នជានត្ចីនរយត្កុម បានែុេះពនលកន ងីកនុងអំ ុងទទសវ សរន៍ េះ នែីមប ីទ ូម ិ
ទមទរឱ្យបំនពញ ត្មូវការថ្នន ក់ត្កុង ែូចជា ទឹកស្ថែ   និងការទទួលបាននទវ ត្ទបនពលជាមួយរន ន េះក៏
របួរមួរន នត្កាមទទសនៈវទិ័យរមួមួយកនុងការបញ្ច ប់ការនរទីនអីងពូជស្ថទន៍ និងទទួលបានការែសេះែាថ្នន ក់
ជា ិ។ ត្កុមពលរែឋទងំននេះ តែលបញ្ចូ លរន កាល យនៅជា រែទិរយលទធិត្បជាធិបន យយរបួរមួ មានអនកែឹក ំ
មូលោឋ ន តែលអាចែឹក នូំវយុទធវធីិវមិជឈការោ៉ា ងមានត្បទិទធភាព (ែូចជា ពិហ្កាអ ិថិ្ជន) ទត្មាប់
បញ្ជា នៅមូលោឋ ន នហ្យីត្ទបនពលជាមួយរន ន េះ ក៏មានទំ ក់ទំនង និងទហ្ត្ប ិប ែិការជាមួយរច 
ទមព័នធនរៀបចំកត្មិ ធំ និងភាពជាអនកែឹក នំនចល ថ្នន ក់ជា ិ។ 
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២. តែនការត្ប ិប ែិ 
ការនធវីការ ទ ូនោយមានត្បទិទធភាព គឺមានភាពទមុគស្ថម ញខាល ងំជាងការទនម ទូនៅ។ រូបភាពតែលចូល
កនុងខួ្រកាល នពលតែលមនុទសគិ ពីការ ទ ូនោយពលរែឋ គឺការនធវីបា ុកមម ក៏ប៉ាុតនែន េះត្រន់ត ជា
មនធាបាយមួយកនុងចំនណាមយុទធវធីិរប់រយតែលអាចនត្បីត្បាទ់បានប៉ាុនណាណ េះ។ ចល តែលមានត្បទិទធ
ភាពបំែុ  យល់ថ្នយុទធវធីិអវីតែលត្ ូវនត្ជីទនរទី នពលណា កតនលងណា រនបៀបណា គួរត អនុវ ែនោយ
នរណា គួរត នៅមុខ្ទញ្ជញ នលីអវី និងថ្នន ីត្ ូវនរៀបចំលំោប់លំនោយតបបណាកនុងចំនណាមយុទធវធីិនែសងៗ
នទៀ ។ 

ការនេលីយនឹងទំែួរទងំអទ់ននេះឱ្យបានត្គប់ត្រន់  ត្មូវឱ្យមានការនធវីតែនការតែែកនលីការវភិាគនោយ
លមែិ អំពី ភាពខាល ងំ ភាពនខ្ាយ ឱ្កាទ និងការគរំមកំតហ្ងទងំរបទ់ចល  និងគូបែិបកខ ក៏ែូចជា ការ
វយ នមលមជឈោឋ នជនមាល េះ និងភាគីអពាត្កឹ  ឬក៏ភាគីមិនចាទ់ោទ់ (រមួទងំទមាជិកននទហ្គមន៍អនែរ
ជា ិ) តែលអាចជេះឥទធិពលែល់ជនមាល េះតែរ។ នោងោមព័ ៌មានទងំននេះ ចល អាចបនងកី នរលបំែង
រយៈនពលខ្លី រយៈនពលមធយម និងរយៈនពលតវង ត្ពមទងំតែនការតែលនេលីយ បនៅនឹងនរលបំែងទងំ
ន េះ។ ខ្ែៈតែលតែនការនឹងមានការវវិ ែពីនពលមួយនៅនពលមួយនទៀ  តែលនេលីយ បនៅនឹង
ត្ពឹ ែិការែ៍ជាក់តទាង (ែូចជាតែនការនែសងៗនទៀ តែរ) ែំនែីរការនធវីតែនការ និងការគិ  គឺទំខាន់
ទត្មាប់អនកចូលរមួចល  នែីមបបីនងកី  ជាជាងតែនការតែលជាក់ោក់ណាមួយ។  

ជាប េ ប់បនស ំ នៅកនុងតែនការត្ប ិប ែិននេះនហ្យីតែលនយងីន ញីនូវចំែុចត្បទពវចាទ់ោទ់រវង 
ជំ ញ និងលកខខ្ែឌ កនុងជនមាល េះ។ មូលោឋ នននការនធវីតែនការត្ប ិប ែិ គឺជាការវយ នមលលកខខ្ែឌ នែសងៗ 
ទងំអំនណាយែល និងមិនអំនណាយែល ត្ប មមុខ្នោយចល មួយ។ នត្កាយមក ចល នធវីតែនការ
នែីមបទីញយកត្បនោជន៍នចញពីលកខខ្ែឌ តែលអំនណាយែល និងយក នេះ តកតត្ប ឬក៏នចៀទនវៀង
លកខខ្ែឌ អាត្កក់ោមរយៈជំ ញ និងជនត្មីទយុទធស្ថស្រទែ។  

ឧទហ្រែ៍ជាក់តទាងននតែនការត្ប ិប ែិ ត្ ូវបានន ញីកនុងចល ស្ថមគគីភាព នៅប៉ាូ ូញ ឆ្ន ១ំ៩៨០។ 
ការយល់ពីភាពខាល ងំ និងទម ាភាពរបទ់ពួកនគ កមមករអាចបញ្ជជ ក់ោ៉ា ងចាទ់ពី ត្មូវការតែលមានភាព
ជាក់ោក់តែនកននោបាយ និងមានអំណាច នែីមបទីមទរបនងកី ទហ្ជីពឯករជយ (ប៉ាុតនែបានទប់ស្ថក  ់ខ្លួន 
នោយមិនអំ វ វឱ្យមានការបញ្ច ប់ការត្គប់ត្គងតបបកំុមមុយនីទែ ជានរលនៅមួយតែលហាក់ែូចជាមិន
អាចទនត្មចបាននៅនពលន េះ) ត្បមូលែាុ ំកមាល ងំរបទ់ពួកនគកនុងការនរៀបចំកមមករ និងស្ថមគគីភាពកនុង
ចំនណាមត្កុមកមមករចត្មុេះ ត្បឆ្ងំនឹងភាពទន់នខ្ាយតែនកនទែឋកិចច និងកងវេះភាពត្ទបចាប់របទ់គូ
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ជំពូកននេះមាននៅកនុង ៖ មា៉ា ធីវ ប ូរ ៉ាូយ នងិ មា៉ា នរៀ នជ. នទេហ្វនិ, «ន ីអណំាចផ្ដា ច់ការនិយមកពុំងត នរៀបចំតែនការត្ លប់មកវញិ?» វ៉ា ទីុងនោន ឌីទីុ ត្កមុ
ត្បឹកាអា លងទ់ិច, ឆ្ន ២ំ០១៥។  

បែិបកខ និងនត្ជីទយកយុទធវធីិតែលមានត្បទិទធភាព ននការនធវីកូែកមមោមរយៈកាន់កាប់កតនលងការ្រ
របទ់ពួកនគ (ជំនួទឱ្យការនែីរកបួននៅខាងនត្ៅកតនលងនធវីការ តែលនធវីឱ្យនគរងការបស្រ ក្ ប នហ្យីតែលនគ
បានស្ថកលបងនធវីកាលឆ្ន មុំនៗ)។ ចំែុចននេះ បតនាមពីនលីនោយការពឹងតែែករបទ់កមមករនលីស្ថា ប័នតែល
បាននត្ជីទនរទី ជាពិនទទ ស្ថរព័ ៌មាននបាេះពុមពែាយ និងស្ថរព័ ៌មាននបាេះពុមពជានទៀងទ ់ឯករជយ 
តែលបានបនងកី ន ងីកនុងទទសវ សរមុ៍ន នែីមបទីត្មបទត្មួលនូវទំ ក់ទំនងរវងទីត្កុង និងទីត្កុង។ ោមរ
យៈការនត្ជីទនរទីនរលបំែងយុទធស្ថស្រទែ នរលនៅែ៏ទមរមយ និងយុទធវធីិតែលទមត្ទប (ែូចជា
កូែកមមនែីមបកីាន់កាប់ និងការនត្បីត្បាទ់ស្ថា ប័នតែលបាននត្ជីទនរទី) តែលទាិ កនុងកត្មិ ទម ាភាព
របទ់ពួកនគ ចល ស្ថមគគីភាពននេះ បានកាល យជាអនកែឹក កំនុងមជឈោឋ នជនមាល េះោ៉ា ងមានត្បទិទធភាព 
នោយបានយក នេះលកខខ្ែឌ អាត្កក់ៗ និងនែីរនៅមុខ្នឆ្ព េះនៅកាន់នរលនៅចុងនត្កាយរបទ់ពួកនគ 
នហ្យីន េះគឺ ត្បនទទប៉ាូ ូញតែលមានត្បជាធិបន យយ តែលទនត្មចបាននៅឆ្ន ១ំ៩៨៩។12 

៣. វន័ិយអហ្ងិា 

ការរកានូវវន័ិយអហ្ងិា ជាលទធភាពរបទ់អនក ទ ូកនុងការត្បកាន់យកភាពអហ្ងិា នទេះបីជាមានការនែគីន 
គឺជាត្គឹេះែ៏ទំខានរ់បទ់ចល  ទ ូនោយពលរែឋតែលែំនែីរការនោយកមាល ងំ។ ជាមួយនឹងវន័ិយអហ្ងិា 
ចល បានបនងកីនការចូលរមួពីត្បជាពលរែឋស្ថមញ្ញែល់ចំែុចអ ិបរមា បនងកីននថ្លចំណាយទត្មាប់ការ
បស្រ ក្ បរបទ់គូបែិបកខ បនងកីនភាពតែលអាចនៅរចួថ្នការបស្រ ក្ បនឹងជេះែលអវជិជមានបកមកវញិ និងហាក់
ែូចជាអាចបនងកី ឱ្យមានការចុេះចូលពីទទរទាមាននការរតំ្ទទំខាន់ៗននគូបែិបកខ។ ែូចជាការត្ស្ថវត្ជាវ
របទ់ ន ែូីវ ិ និងនទេហ្វនិ ប ា្ ញថ្ន ែលត្បនោជន៍ទងំអទ់ននេះ រមួចំតែកោ៉ា ង ទំខានក់នុងភាព
ខុ្ទរន ននអត្ោភាពនជាគជ័យ រវងយុទធ ការហ្ងិា និងយុទធ ការ ទ ូនោយពលរែឋ។13

ការទនត្មចឱ្យបាននូវវន័ិយអហ្ងិា  ត្មូវឱ្យចល ទងំន េះមានទំនុកចិ ែថ្នការ ទ ូនោយពលរែឋជា
មនធាបាយតែលមានត្បទិទធភាពនែីមបកីា ់នទចកាីនូវជនមាល េះរបទ់ពួកនគ។ ព័ ៌មានទក់ទងនឹងរនបៀប
តែលការ ទ ូនោយពលរែឋអាចបាននជាគជ័យ និងកំែ ់ត្ោត្បវ ែិស្ថស្រទែននចល ទងំននេះអាច មាន
ត្បនោជន៍កនុងករែីននេះ មានន័យថ្នជាយុទធស្ថស្រទែែ៏មានត្បទិទធភាពតែលបនងកី ភាពនជាគជ័យបតនាម
នទៀ ជាបនែប េ ប់ និងប ា្ ញថ្នការ ទ ូនោយពលរែឋពិ ជាមានត្បទិទធភាពតមន។ ចល ន េះក៏ត្ ូវ

12 តអកឺតមន ភទី័រ និង តជក ឌូវ ៉ាល ឆ្ន ២ំ០០០ «កមាល ងំមួយតែលកាន់ត មានអណំាច ៖ ទ វ សរម៍ួយននជនមាល េះអហ្ងិា»  ុងែ៍៖ ស្ថរព ័៌មាន នអទធី មា៉ា ទីន/ 
ផ្ដលនត្កវ តម៉ាកមីឡាន ទពំ័រទី ១១៣ ែល់ ១៧៤ 
13 ន ែូីវ ិ, នអរកីា និង មា៉ា នរៀ នទេនហ្វន, ២០១១ «នហ្ ុអវីបានជាការ ទ ូនោយពលរែឋមានត្បទិទធភាព៖  កកវជិាជ យុទធស្ថស្រទែននជនមាល េះអហ្ងិា», ញូវយ៉ាក
ស្ថរព័ ម៌ានននស្ថកលវទិាល័យកូ ុបំ ី ទំព័រទី៣០ ែល់ ៦១ 
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ជំពូកននេះមាននៅកនុង ៖ មា៉ា ធីវ ប ូរ ៉ាូយ នងិ មា៉ា នរៀ នជ. នទេហ្វនិ, «ន ីអណំាចផ្ដា ច់ការនិយមកពុំងត នរៀបចំតែនការត្ លប់មកវញិ?» វ៉ា ទីុងនោន ឌីទីុ ត្កមុ
ត្បឹកាអា លងទ់ិច, ឆ្ន ២ំ០១៥។  

រកាវន័ិយអហ្ងិាោមរយៈការបនងកី វបបធម៌ និងបទោឋ នតែលពត្ងឹងវន័ិយទងំននេះែងតែរ។ ឧទហ្រែ៍ 
ចល  អែប៉ា នៅតទ ប ី តែលបានបនែា ញ ទលូបូតែន មី ូទូវកិ បានបែាុ េះបណាា លជាត្បព័នធែល់
ទមាជិកថ្មី នែីមបឱី្យយល់ថ្នន ីការ ទ ូនោយពលរែឋអាចទទួលបាននជាគជ័យនោយរនបៀបណា និងនហ្ ុ
អវបីានជាវមានស្ថរៈទំខាន់កនុងការរកាភាពអហ្ងិា។  

កិចចត្បឹងតត្បងទងំន េះ មិន ត្មូវឱ្យចល នលីកអំែេះអំណាងត្បកបនោយទីលធម៌ អំពីការរកាភាព
អហ្ងិាន េះនទ ប៉ាុតនែត្បជាពលរែឋត្ ូវត ពត្ងឹងរន នៅវញិនៅមកអំពីែលត្បនោជន៍ជាក់តទាងននវន័ិយ
អហ្ងិា ខ្ែៈនពលន េះក៏ត្ ូវចងចានូំវករែី (ទុីរ ី គឺជាឧទហ្រែ៍ែ៏នស្ថកនៅតែលនកី ន ងីថ្មីៗននេះ
) នោយស្ថរត ខ្វេះភាពអ ់ធម ់ ឬខ្វេះទំនុកចិ ែនលីការ ទ ូនោយពលរែឋ  ឱំ្យមានការផ្ដល ទ់នៅរកយុទធវធីិ
ហ្ងិា តែលទទួលបាននូវែលវបិាកែ៏អាត្កក់បំែុ ែូចតែលបានទយែឹងមុន។  

៤. ការបនងកីនការចូលរមួរបទ់ត្បជាពលរែឋស្ថមញ្ញកនុងការ ទ ូនោយពលរែឋ 

ការចូលរមួរបទ់ត្បជាពលរែឋធមមោកនុងកត្មិ ខ្ពទ់ កនុងការ ទ ូនោយពលរែឋ គឺអាចអេះអាងបានថ្នជាអនក
កំែ ់ែ៏ធំបំែុ ត មួយអំពីភាពនជាគជ័យរបទ់ចល ។14 ចំែុចននេះ ពិ ជាត្ ឹមត្ ូវ នោយស្ថរត នពល
តែលត្បជាពលរែឋកាន់ត នត្ចីនពំុែែល់ការយល់ត្ពម ឬក៏ការនររពចំន េះរបបផ្ដា ច់ការន េះ ក៏កាន់ត នធវីឱ្យ
របបផ្ដា ច់ការន េះទន់នខ្ាយនៅ និងកាន់ត មាននថ្លចំណាយនត្ចីននៅៗទត្មាប់ជនផ្ដា ច់ការកនុងការរកា
ការត្ ួ ត្ោរបទ់ខ្លួន។ បតនាមពីនលនី េះ នយងីនជឿថ្នការបនងកីនការចូលរមួរបទ់ត្បជាពលរែឋធមមោ នឹង
បនងកីនឱ្កាទតែលការបស្រ ក្ បនឹងជេះែលអវជិជមានបកមកវញិ នហ្យីភទែុោងតបបបរមិាែ ប ា្ ញថ្នការ
ចូលរមួរបទ់ត្បជាពលរែឋធមមោកាន់ត នត្ចីន បនងកីនលទធភាពននការនកី មានន ងីននការចុេះចូលពីអនករំ
ត្ទរបទ់គូបែិបកខកាន់ត នត្ចីនតែរ។15 

ការប ា្ ញពីស្ថរៈទំខាន់ននការចូលរមួរបទ់ត្បជាពលរែឋធមមោកនុងកត្មិ ខ្ពទ់ តែលបែិវ ែន៍ នៅនអហ្សុបី 
និងទុយនីទុ ី ឆ្ន ២ំ០១១ បនងកី ឱ្យមានការរតំ្ទោ៉ា ងទូលំទូោយកនុងចំនណាមត្កុមមកពីត្បភពនែសងៗ 
ទងំបុរទ និងស្រទែី ត្កុមស្ថទ  និងត្កុមត្គហ្ទា នកមង ត្កុមវយ័កណាា ល និងមនុទសចាទ់ កមមករថ្នន ក់ទប 
និងថ្នន ក់កណាា ល និងត្បជាពលរែឋនៅទីត្បជំុជន និងជនបទ។ ែេុយមកវញិ ទងំចល ទិទសនិទស ិនៅ
ចិន ឆ្ន ១ំ៩៨៩ និងចល នប ង ឆ្ន ២ំ០០៩ បាននកៀរគរ និងចាប់យកការែសពវែាយនៅកនុងស្ថរព័ ៌មាន

14 ែូចខាងនលី ទពំ័រទី៣០ ែល់ ៦១
15 ែូចខាងនលី ទពំ័រទ៤ី៦ ែល់ ៤៩
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ជំពូកននេះមាននៅកនុង ៖ មា៉ា ធីវ ប ូរ ៉ាូយ នងិ មា៉ា នរៀ នជ. នទេហ្វនិ, «ន ីអណំាចផ្ដា ច់ការនិយមកពុំងត នរៀបចំតែនការត្ លប់មកវញិ?» វ៉ា ទីុងនោន ឌីទីុ ត្កមុ
ត្បឹកាអា លងទ់ិច, ឆ្ន ២ំ០១៥។  

រប់ទិបោន ប៉ាុតនែពំុមានចល មួយណាអាចទនត្មចនូវនរលបំែងតែលបានកំែ ់ន េះនទ មួយភាគ
នោយស្ថរត ចល ទងំពីរ ទុទធត មិនបានបនងកីនឱ្យមានការចូលរមួរបទ់ត្បជាពលរែឋធមមោឱ្យបានទូលំ
ទូោយនលីទពីត្កុមត្បជាស្ថស្រទែែំបូងតែលបានចូលរមួជាមួយចល ទងំពីរន េះនទ។ 

ការទនត្មចបាននូវការចូលរមួកត្មិ ខ្ពទ់ កនុងចល  ទ ូនោយពលរែឋ គឺជាលទធែលននចំែុចទងំបី
ែំបូងនៅនលីបញ្ជ ីចំែុចតែលត្ ូវនធវី។ ទទសនៈវទិយ័បត្ងួបបត្ងួមជួយនធវីឱ្យការនកៀរគរកាន់ត ទែិ រមួ  
និងទកមម។ តែនការត្ប ិប ែិ បែាុ េះនូវទំនុកចិ ែ និងែាល់យុទធវធីិោមលំោប់លំនោយទត្មាប់នេលីយ ប
នៅនឹងកត្មិ ទទួលយកហានិភ័យរបទ់អនកចូលរមួ នពលនវោតែលមាន និងទម ាភាពកនុងការលេះបង់
នែីមបចីល ។ យុទធស្ថស្រទែតែលមានត្បទិទធភាព ែាល់ជនត្មីទែល់អនកត្ក អនកមាន នកមង មនុទសចាទ់ និង
មនុទសត្គប់រន ទងំអទ់នែីមបអីាចនធវីអវមីា៉ាងបាន  ូច ឬធំ នែីមបរីតំ្ទែល់ចល ។ វន័ិយអហ្ងិាធា ថ្ន
មនុទសត្គប់រន អាចចូលរមួ (ែេុយនៅនឹងការចូលរមួកនុងការបេះនបារហ្ងិា គឺត្ ូវត ជាមនុទសត្បុទតែល
មានកាយទមបទមាមួំន) និងមនធាបាយអហ្ងិា គឺកាន់ត អាចទក់ទញចិ ែរបទ់មនុទសត្គប់រន នៅកនុង
ទងគមទងំមូល។ 

៥. កា ់បនាយនូវែលជេះននការបស្រ ក្ ប និងបនងកីនលទធភាពននលទធែលតែលែេុយពីការរពឹំងទុករបទ់គូ
បែិបកខ 

ឧបករែ៍ែ៏មានអំណាចបំែុ របទ់អំណាចផ្ដា ច់ការ គឺទម ាភាពបស្រ ក្ ប នហ្យីចល តែលមានត្បទិទធ
ភាពបានែឹងពីរនបៀបកនុងការកា ់បនាយែលជេះននការបស្រ ក្ ប ត្ទបនពលជាមួយរន ន េះបនងកីននថ្លចំណាយ
ននការបស្រ ក្ បន េះ។ វធីិមួយតែលពួកនគនធវីន េះ គឺោមរយៈការវយ នមលហានិភ័យឱ្យបានត្ ឹមត្ ូវ និង
ជនត្មីទយុទធវធីិ នោយស្ថរត មិនតមនយុទធវធីិទងំអទ់ត្ប មនឹងការបស្រ ក្ បនទមីៗរន ន េះនទ។ ខ្ែៈ
តែលទកមមភាពត្បមូលែាុ ំ តែលមានែូចជា ការនធវីបា ុកមមត្ទង់ត្ទយធំទំនងជារងការបស្រ ក្ បភាគនត្ចីន 
យុទធវធីិវមិជឈការ ែូចជា ពហ្កិាអ ិថិ្ជន កូែកមមនោយការនៅែេេះ ការមិននៅនរៀននោយយកនលទ  ឺឬ
ក៏ការប ា្ ញទញ្ជញ  ូចៗនោយអ មិក នៅោមកតនលងស្ថធារែៈ គឺអាចពិបាកទត្មាប់របបមួយនែីមបនីធវី
ការបស្រ ក្ ប។ ចំែុចននេះនោយស្ថរត ថ្នការចូលរមួកនុងយុទធវធីិខ្លេះ (ែូចជា ពហ្កិាអ ិថិ្ជន) មិនប ា្ ញ
ជាក់ចាទ់ (អនកមិនអាចនមីលែឹងនទថ្ននរណាមាន ក់កំពុងត ពហ្កិាទំនិញណាមួយឬក៏អ ់ន េះ) ឬក៏
នោយស្ថរត អនកត្បត្ពឹ ែនៅរយបា៉ា យ និងមានលទធភាពកនុងការបែិនទធ (ែូចជា កូែកមមនោយនៅែេេះ 
 ត្មូវឱ្យប៉ាូលីទត្ ូវត នៅទួរែល់ែេេះកមមករត្គប់រន  និងអនកចូលរមួនៅកនុងការមិននៅនរៀននោយនត្បីនលទ
 អឺាចនិោយថ្ននគពិ ជាមិនត្ទួលខ្លួនតមននៅនថ្ងន េះ)។ 
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ជំពូកននេះមាននៅកនុង ៖ មា៉ា ធីវ ប ូរ ៉ាូយ នងិ មា៉ា នរៀ នជ. នទេហ្វនិ, «ន ីអណំាចផ្ដា ច់ការនិយមកពុំងត នរៀបចំតែនការត្ លប់មកវញិ?» វ៉ា ទីុងនោន ឌីទីុ ត្កមុ
ត្បឹកាអា លងទ់ិច, ឆ្ន ២ំ០១៥។  

កនុងឆ្ន ១ំ៩៨៣ នៅទុីលី ត្កុមត្បឆ្ងំននោបាយ ប នឹងអំណាចផ្ដា ច់ការរបទ់ អាហ្គុទែូ ភីែូនេ  ត្ ូវ
រកវធីិនែីមបនីចៀទវងពីការបស្រ ក្ បរបទ់ជនននេះ។ មួយទទសវ សរន៍នការចាប់ខ្លួនត្ទង់ត្ទយធំ ការត្បហារ
ជីវ ិ ទែឌ កមម និងការបា ់ខ្លួន មានន័យថ្នមនុទសមាន  រំន ខាល ចមិនហា ននរៀបចំ ឬនកៀរគររន នទៀ ន េះនទ។ 
នៅតខ្នមស្ថ កមមករជីកតរ ៉ាបានអំ វ វឱ្យមានការនធវីកូែកមមនៅនត្ៅ ស្ថន់ធាអាហ្កូ ប៉ាុតនែ ភីែូនេ  បាន
គំរមថ្ននឹងមានការបងាូរឈាម ោមរយៈការបញ្ជូ នទហានឱ្យនៅនោមព័ទធកតនលងជីកតរ ៉ាន េះមុននពល
កូែកមមចាប់នែាីម។ ចំន េះមុខ្ការបស្រ ក្ បតបបន េះ អនកែឹក កំមមករបានលុបនចាលការនធវីកូែកមម នហ្យី
ែេុយនៅវញិអំ វ វឱ្យមានទិវនធវីបា ុកមម តែលមនុទសត្គប់រន អាចនធវីបា ុកមមត្បឆ្ងំនឹងរបបោមរយៈ
ការនធវីការនោយយ ឺៗ នែីរយ ឺៗ នបីកឡានយ ឺៗ នហ្យីនរៀងរល់នមា៉ា ង៨យប់ ត្ ូវនរេះចាននរេះឆ្ន ងំ។16 
មានការចូលរមួោ៉ា ងទូលំទូោយ និងតែលមិនធាល ប់មានកនុងតែនកទងំអទ់ននេះ នហ្យីចំែុចននេះបាន ឱំ្យ
មានការអំ វ វឱ្យមានការនធវីបា ុកមមនរៀងរល់តខ្។ ការនធវីតបបននេះ ជាជំហានែំបូងែ៏ធំបំែុ  កនុងការ
បំតបកត្ទទបន់នភាពភ័យខាល ច និងការតបកតខ្ាកតែលជាទទរទាមាននការត្គប់ត្គងរបទ់ភីែូនេ ។ 
ទកមមភាពទងំននេះ មានកត្មិ ទទួលយកហានិភ័យ ិច ួចទត្មាប់អនកចូលរមួ និងក៏មិនអាចបស្រ ក្ បបាន 
នោយកងកមាល ងំទនែិទុខ្របទ់ភីែូនេ  ពំុមានចនមលីយចំន េះយុទធវធីិតែលវមិជឈការកនុងត្ទង់ត្ទយធំតបប
ន េះនទ។ 

តែនកមួយនទៀ ននការកា ់បនាយែលជេះននការបស្រ ក្ ប ឬក៏បនងកីននូវនថ្លចំណាយននការបស្រ ក្ ប និងលទធភាព
តែលនធវឱី្យការបស្រ ក្ បននេះជេះែលអវជិជមានបកមកវញិ រមួចំតែកពីការបញ្ជជ ក់ឱ្យចាទ់នូវទុកខកងវល់ជាក់
ោក់មួយចំនួនកនុងន័យទត្មាប់អនកតែលមិនចូលចិ ែននោបាយ (បា ុកមមទមទរឱ្យមានទឹកស្ថែ   និង
ភូមិឋានតែលមានទុវ ាិភាព ែេុយនឹងការទមទរឱ្យែាួលរលំំរបបមួយ) ការកស្ថងប េ  ់ចាទ់ោទ់នន
ការបនែនវនរបទ់អនកែឹក  ំនិងការភាជ ប់គមាល  ទងគមរវងអនកចូលរមួចល  និងត្កុមកនុងត្ទុក និងត្កុមនត្ៅ
ត្ទុក នែីមបឱី្យការបស្រ ក្ បនលីចល នឹងកាន់ត ជេះែលអវជិជមានបកមកវញិ។ ឧទហ្រែ៍ នៅនពលតែល
អនកទរនទរបលុកជនជា ិនអហ្សុបី ខានល  តទ  ត្ ូវបានអូទនចញពីហាងកានហ្វនៅឆ្ន ២ំ០១០ និងត្ ូវបាន
វយរហូ្ ែល់ស្ថល ប់នោយត្កុមកងកមាល ងំទនែិទុខ្ នត្ េះត បានោ ត្ ោងអំនពីពុករលួយ នពលន េះ
ត្កុមនហ្វទប ុករបទ់អនកត្បឆ្ងំ មាននឈាម េះថ្ន «នយងីគឺ ខានល  តទ »  ប នឹងការប៉ាុនប៉ាងរបទ់រោឋ ភិបា
លនអហ្សុបីកនុងការប េ ប នមលជីវ ិរបទ់តទ ។ ោមរយៈវ ែមានរបទ់ពួកនគ ពួកនគបានបញ្ជជ ក់ចាទ់ថ្ន 
តទ  មានចំែុចរមួរន ជានត្ចីននៅនឹងជនជា ិនអហ្សុបីស្ថមញ្ញ ែូនចនេះ នធវីឱ្យការបស្រ ក្ បន េះជេះែល
អវជិជមានបកមកវញិ។ 

16 «កមាល ងំមួយតែលកាន់ត មានអណំាច» ែឹក នំោយ ទេីវ យ៉ាក។ យ៉ាក ហ្សុមុីឺតមន ឆ្ន ២ំ០០០ ភាពយនែ។ 
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ជំពូកននេះមាននៅកនុង ៖ មា៉ា ធីវ ប ូរ ៉ាូយ នងិ មា៉ា នរៀ នជ. នទេហ្វនិ, «ន ីអណំាចផ្ដា ច់ការនិយមកពុំងត នរៀបចំតែនការត្ លប់មកវញិ?» វ៉ា ទីុងនោន ឌីទីុ ត្កមុ
ត្បឹកាអា លងទ់ិច, ឆ្ន ២ំ០១៥។  

៦. បនងកីនការចុេះចូលពីចល ននគូបែិបកខ 

ខ្ែៈនពលតែលការ ទ ូនោយពលរែឋែំនែីរការនៅមុខ្ ការ ទ ូននេះត ងត នធវីឱ្យមានការបតងវរនូវភកែី
ភាព និងការចុេះចូលពីអនករតំ្ទទកមម និងអទកមមននគូបែិបកខ។ ឧទហ្រែ៍ អនកកំតែទត្មង់ និងជន
កាលរងឹកនុងរោឋ ភិបាលអាចនឹង ទ ូរន នៅវញិនៅមកជាស្ថធារែៈ នែីមបែីនែាី មអំណាចត្គប់ត្គង។ 
ែលត្បនោជន៍តែនកនទែឋកិចចអាចនឹងោក់ទមាព ធែល់រែឋឱ្យនេលីយ បនឹង ត្មូវការរបទ់ចល  នែីមបឱី្យ
អាជីវកមមនបីកន ងីវញិជាធមមោ។ អនករតំ្ទរបបែូចជា ទហាន ប៉ាូលីទ ការោិធិបន យយ និងអនកែនទ
នទៀ ក៏អាចនឹងចាប់នែាីមបតងវរភកាីភាព ត្បតហ្លជានោយស្ថរត ពួកនគត្ ូវបានបញ្ចុ េះបញ្ចូ លនោយយល់
ត្ទបជាមួយនឹង ត្មូវការរបទ់ចល  នខ្ពីមរនអីមនឹងរបបននេះ ឬនោយស្ថរត ពួកនគមានទមាជិកត្កុម
ត្គួស្ថរ និងមិ ែភកែិតែលចូលរមួកនុងការ ទ ូនោយពលរែឋ។ នទេះបីជាឥទសរជនតែលរតំ្ទែល់របបននេះ ក៏
អាចចាប់នែាីមទងសយ័ពីទាិរភាពរបទ់របបននេះ និងកាល យនៅជាអពាត្កឹ  នែីមបកំុីឱ្យខ្លួនត្ ូវនត្ជីទយកត្កុម
ខុ្ទកនុងត្បវ ែិស្ថស្រទែ ត្បទិននបីការ ទ ូនោយពលរែឋបាននជាគជ័យន េះ។ 

កនុងបែិវ ែន៍ទឹកត្កូចរបទ់អ ុយតត្កន កនុងឆ្ន ២ំ០០៤ ត្កុមត្បឆ្ងំតទវងរកទំ ក់ទំនងជាមួយនឹងកងកមាល ងំ
ទនែិទុខ្នោយោងំចិ ែ នោយពឹងតែែកនលីមស្រនែនីោធាតែលចូលនិវ ែន៍ជាអនែរការ។ី17 ពីនពលមួយនៅ
នពលមួយ ត្កុមត្បឆ្ងំបានប ា្ ញោមរយៈទកមមភាពរបទ់ពួកនគថ្ន ពួកនគគឺអហ្ងិា និងមាននហ្ ុែល 
អំ វ វឱ្យកងកមាល ងំទនែិទុខ្បនត្មី និងការ រត្បនោជន៍ស្ថធារែៈ ភាជ ប់ទំ ក់ទំនងទងគមោមរយៈ
ភា រភាព  កយនស្ថល ក និងទកមមភាព (ែូចជាការឱ្យផ្ដក កុោបនៅកាន់ប៉ាូលីទបស្រ ក្ បកុបបកមម) ោ 
ត្ ោងអំនពីពុករលួយននរបបតែលកំពុងកាន់អំណាច និងជាចុងនត្កាយបងកឱ្យមានការបតងវរភកាីភាពកនុង
ចំនណាមកមាល ងំទនែិទុខ្។ ខ្ែៈនពលត្ ូវចូលរមួកនុងការបស្រ ក្ ប មានទហាន និងប៉ាូលីទអ ុយតត្កនជា
នត្ចីន បានកាល យនៅជាអពាត្កឹ ។ ករែីត្ទនែៀងរន តបបននេះក៏នកី មាននៅតទ ប ី នត្កាមការែឹក រំបទ់ 
មី ូទូវកិតែរ។ នោយពំុបានចុេះចូលនោយនបីកចំហ្រ កងមាល ងំទនែិទុខ្ត្រន់ត បញ្ឈប់ការអនុវ ែោម
បញ្ជជ របទ់របបននេះ។ នៅនថ្ងែល់ចំែុចកំពូលរបទ់ ចល  អែប៉ា នថ្ងទី៥ តខ្ ុោ មស្រនែីប៉ាូលីទតែលទទួល
ខុ្ទត្ ូវកនុងការទមាល ក់ស្ថរធា ុគីមីនចញពីឧទធមាា គចត្កនែីមបបំីតបកហ្វូងមនុទសនៅ នបលត្កាែ បែិនទធ
កនុងការទមាល ក់ នោយអេះអាងថ្នរ ់មិនអាចនមីលន ញីហ្វូងមនុទសចាទ់ នោយស្ថរត បញ្ជា អាកាទធា ុ 
នទេះបីជានពលន េះអាកាទធា ុត្ទលេះលែក៏នោយ។ មស្រនែីប៉ាូលីទននេះនត្កាយមកបាននលីកន ងីថ្ន នោក

17 ប ីនននឌីក នអនកីា  ក និង អុវី៉ា ន មា៉ា រ ៉ាូវកិ ឆ្ន ២ំ០០៦។ «អណំាច នងិការបញ្ចុ េះបញ្ចូ ល ៖ យុទធស្ថស្រទែអហ្ងិាកនុងការជេះឥទធិពលែល់កងកមាល ងំទនែិទុខ្
របទ់រែឋនៅតទ ប ី (២០០០) នងិអ ុយតត្កន (២០០៤)»។ ការទិការបបកុំមមុយនីទែ នងិរបបប េ បព់ីកុមំមុយនីទែ ៣៩, នលខ្ ៣ (តខ្កញ្ជញ ) ទពំ័រ ៤១១ ែល់ 
៤២៩។ 
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ជំពូកននេះមាននៅកនុង ៖ មា៉ា ធីវ ប ូរ ៉ាូយ នងិ មា៉ា នរៀ នជ. នទេហ្វនិ, «ន ីអណំាចផ្ដា ច់ការនិយមកពុំងត នរៀបចំតែនការត្ លប់មកវញិ?» វ៉ា ទីុងនោន ឌីទីុ ត្កមុ
ត្បឹកាអា លងទ់ិច, ឆ្ន ២ំ០១៥។  

មានអារមមែ៍ថ្ននោកមិនអាចអនុវ ែោមបញ្ជជ ននេះបាននទ នោយស្ថរត ទមាជិកត្កុមត្គួស្ថររបទ់នោក
ក៏អាចនៅកនុងចំនណាមត្កុមបា ុករនៅនថ្ងន េះតែរ។18  

មិនថ្នត្ ូវបានែឹក នំោយការបញ្ចុ េះបញ្ចូ ល ឬក៏ត្បនោជន៍ផ្ដេ ល់ខ្លួន ការចុេះចូលទងំអទ់ននេះ ត ងត ជា
លទធែលននែំនែីរការរយៈនពលយូរ តែលបងកន ងីនោយចល  ទ ូនោយពលរែឋ។ ត្ទនែៀងរន នៅនឹង
និ ន ការពីរនទៀ នៅកនុងបញ្ជ ីចំែុចតែលត្ ូវនធវី និ ន ការននេះបាននលចន ងីនចញពីការចូលរមួរបទ់ 
ចល មួយនោយមានស្ថមគគីភាព ការនធវីតែនការ និងវន័ិយអហ្ងិា។ ទិននន័យបានប ា្ ញថ្នការចូលរមួ
កនុងកត្មិ ខ្ពទ់របទ់អនកចូលរមួចត្មុេះរន  មានទំ ក់ទំនងោ៉ា ងជិ ទនិទធជាមួយនឹងការបនងកីនឱ្កាទននការ
ចុេះចូល នហ្យីស្ថមគគីភាព ការនធវីតែនការ និងវន័ិយអហ្ងិា ទុទធត រមួចំតែកនៅកនុងការចូលរមួោ៉ា ង
ទូលំទូោយ និងចត្មុេះននេះតែរ។ ជាពិនទទ វន័ិយអហ្ងិាគឺមានស្ថរៈទំខាន់នែីមបបីនងកី ឱ្យមានការចុេះចូ
ល។ ែូនចនេះ ែរបណាតែលចល នៅត រកាភាពអហ្ងិា និងនចៀទវងការនធវីអនែរកាលនៅរកការបេះនបារ
នោយហ្ងិា (ែូចករែីែ៏អានណាចអាធម៌របទ់ត្បនទទទុីនរៀ កនុងឆ្ន ២ំ០១១) ន េះចល អាចបនែ ទ ូ
បានមួយនថ្ងនទៀ  និងនបីកចំហ្លទធភាពទត្មាប់ការចុេះចូល។ ត្បទិននបីនរលនៅននការបតងវរភកាីភាពនៅ
កនុងរបបមិនរងការគំរមកំតហ្ងនោយការបេះនបារហ្ងិា ទកាា នុពលកនុងការចុេះចូលរបទ់ពួកនគនៅបនែ ជា
ការគំរមកំតហ្ងចំន េះភាពទែិ រមួ ននរច ទមព័នធអំណាចរបទ់របបផ្ដា ច់ការ។  

ែលប៉ាេះ ល់ទត្មាប់ ួអងគខាងនត្ៅ 

បញ្ជ ីចំែុចតែលត្ ូវនធវីននេះ មិនតមនត្រន់ត ជាមគគនទទក៍ែ៏មានត្បនោជន៍ទត្មាប់ត្កុមអនកត្បឆ្ងំន េះ
នទ។ ត្កុមែនទនទៀ  ក៏អាចអនុវ ែោមបញ្ជ ីននេះែងតែរ នែីមបបីនងកីនការអនុវ ែរបទ់ពួកនគ ក់ព័នធនឹង
ជនមាល េះទងំននេះ។  

ឧទហ្រែ៍ បញ្ជ ីននេះអាចជួយឱ្យអនកកាតទ រយការែ៍នោយភាពឆ្ល  នវជាងមុន ទាីអំពីការ ទ ូនោយ
ពលរែឋ។ ត្បទិននបីអនកកាតទ មានបំែងចង់យល់ែឹងកាន់ត ទូលំទូោយអំពីជនមាល េះមួយ បញ្ជ ី ននេះអាច
បញ្ជជ ក់បានថ្ន ការឱ្យអនកកាតទ មាន ក់នៅពីមុខ្នរលនៅតែលកំពុងត នេេះនោយស្ថរត ត្រប់តបកែប
ស្ថងំ នៅទីត្កុងនគៀវ នៅនែីមឆ្ន ២ំ០១៤ នែីមបឱី្យអនកកាតទ ន េះអាចបា៉ា ន់ស្ថម នថ្នន ីអំនពីហ្ងិាអាចនឹង
កាន់ត អាត្កក់នៅ មិនបានបញ្ជជ ក់ពីកមាល ងំជំរុញនៅកនុងជនមាល េះន េះនទ។ ប៉ាុតនែការនទុីបអនងក កនុងស្ថា នភាព
នន ស្ថមគគីភាព និងការនធវីតែនការរបទ់ចល  ត្បភពននការបា ់បង់វន័ិយអហ្ងិា ការបនងកីនការចូលរមួ

18 បទទមាា ទនជ៍ាមួយនឹង ននបូស្ថច  កូវកិ, នវនទននជ ែូវ ៉ាូទេី នថ្ងទី២ តខ្ ុោ ឆ្ន ២ំ០១០។
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ជំពូកននេះមាននៅកនុង ៖ មា៉ា ធីវ ប ូរ ៉ាូយ នងិ មា៉ា នរៀ នជ. នទេហ្វនិ, «ន ីអណំាចផ្ដា ច់ការនិយមកពុំងត នរៀបចំតែនការត្ លប់មកវញិ?» វ៉ា ទីុងនោន ឌីទីុ ត្កមុ
ត្បឹកាអា លងទ់ិច, ឆ្ន ២ំ០១៥។  

របទ់ត្បជាពលរែឋធមមោ ការកា ់បនាយនូវែលជេះននការបស្រ ក្ បមកនលីចល មួយ និងថ្នន ីកងកមាល ងំ
ទនែិទុខ្ពិ ជានររពោមបញ្ជជ ទងំត្ទុងឬអ ់ កំុនិោយពីការចុេះចូល អាចនឹងែាល់នូវការវភិាគបាន
នោយមិនធាល ប់មានពីមុន។ បតនាមពីនលីននេះ គឺជាការយល់ពីការបា ់បង់ការរតំ្ទកនុងទហ្គមន៍អាជីវកមម 
នហ្យីវកាន់ត ចាទ់ថ្ននហ្ ុអវីបានជា ត្បធា ធិប ី អ ុយតត្កន ោ៉ា ែុកូវចិ បាននគចខ្លួននៅតខ្កុមាៈឆ្ន ំ
ននេះ រយៈនពលប៉ាុ ម ននមា៉ា ងនត្កាយប េ ប់ពីអំនពីហ្ងិាែ៏អាត្កក់នោរនៅបំែុ តែលត្បត្ពឹ ែនោយរបបននេះ
ជេះែលអវជិជមានបកមកវញិ។ ការអភិវឌឍន៍ទងំអទ់ននេះ អាចនឹងទទសន៍ទយែឹងមុនត្បទិននបីមនុទស
មាន ក់កំពុងត នមីលចំទូច ករែ៏ត្ ឹមត្ ូវមួយទុកជាមុន។  

ត្បទិននបីត្ ូវបានពិចារណានោយអនកនរៀបចំនរលននោបាយ កនុង ក់កណាា លឆ្ន ចុំងនត្កាយននឆ្ន ំ
២០១១ បញ្ជ ីននចំែុចតែលត្ ូវនធវីននេះ អាចនឹងបញ្ជជ ក់ពីឱ្កាទែ៏ទនមបមីទត្មាប់ការ ទ ូនោយពលរែឋ
តែលមានជ័យជំនេះត្បឆ្ងំនឹងរបបអាស្ថែ នៅទុីនរៀ។ ការបនែការបតងវរភកាីភាព (នលីទពីទហាន ស្ថន់
នី) នៅកនុងត្កុមនោធានលីទពីរបប អាចនឹងត្ ូវបាននមីលន ញីថ្នជាកាីទងឃមឹែ៏លែបំែុ ទត្មាប់ភាព
នជាគជ័យ។ ការែកការរតំ្ទនោយទមាជិកននទហ្គមន៍អាជីវកមម គឺជាទូច ករមួយនទៀ ។ កនុងករែី
ននេះ ការជំរុញនន ទហានរនំោេះទុីនរៀ នៅកនុងនែីមឆ្ន ២ំ០១២ នែីមបវីយ ប នឹងនោធាអាឡាវ ី របទ់
របបអាស្ថែតែលនៅនទទទល់ គួរត អាចត្ ូវបានន ញីថ្នជាការរម នបានការ ឬមិនែូនចាន េះនទ ជាត្បថ្នូ
លនននស្ថក ែកមមមួយ។ 

បញ្ជ ីចំែុចតែលត្ ូវនធវីននេះ ក៏អាចមានត្បនោជន៍ជាពិនទទកនុងការបនងកី បទោឋ ន ត្គប់ត្គងជំនួយពីខាង
នត្ៅទត្មាប់ចល អំណាចជនជា ិនែីមភាគ ិច។ ឧទហ្រែ៍ ទម ាភាពបីែំបូងនៅនលបីញ្ជ ីចំែុច
តែលត្ ូវនធវី គឺតែែកនលីជំ ញ និងអាចប ា្ ញោមរយៈការនធវីឱ្យកាន់ត លែត្បនទីរន ងីនោយ ការផ្ដល ទ់បាូរ
ព័ ៌មានោ៉ា ងទកមម។ កនុងមាត្ោ១៩ នននទចកាីត្បកាទជាស្ថកលទាីពីទិទធមិនុទស ជនផ្ដា ច់ការមិនអាច
រ ឹ ប ិលំហូ្រននព័ ៌មានត្ ឹមត កនុងត្ពំតែនរបទ់ខ្លួន ឬោក់ទែឌ កមមពលរែឋតែលតចកចាយបនែនូវព័ ៌មាន
ន េះនៅកាន់ត្កុមត្បឆ្ងំន េះនទ។ ចំែុចទងំ៦ តែលនៅនលីបញ្ជ ីចំែុចតែលត្ ូវនធវីននេះអាចពញ្ជញ ក់
ស្ថម រ ីអំពីែលូវទត្មាប់ឱ្យមានការនចនត្បឌិ តែនកបនចចកវទិា តែលអាចទត្មបទត្មួលការស្ថបនត្ េះនូវទម ា
ភាពទងំបី និងនិ ន ការទងំបី។  

បញ្ជ ីចំែុចតែលត្ វូនធវី និងជនមាល េះតែលនឹងជេះឥទធិពលែល់អ គ របទ់នយងី

17



ជំពូកននេះមាននៅកនុង ៖ មា៉ា ធីវ ប ូរ ៉ាូយ នងិ មា៉ា នរៀ នជ. នទេហ្វនិ, «ន ីអណំាចផ្ដា ច់ការនិយមកពុំងត នរៀបចំតែនការត្ លប់មកវញិ?» វ៉ា ទីុងនោន ឌីទីុ ត្កមុ
ត្បឹកាអា លងទ់ិច, ឆ្ន ២ំ០១៥។  

មជឈោឋ នននជនមាល េះអហ្ងិា តែលត្ ូវបាន ោងំ គឺមានភាពទមុគស្ថម ញណាទ់ នហ្យីពលរែឋអនក ទ ូ  ត្មូវ
ឱ្យមានការទត្មបទត្មួលថ្នន ក់មូលោឋ ន នែីមបចីា ់លំោបល់ំនោយននយុទធវធីិនៅកនុងយុទធស្ថស្រទែទត្មាប់
យកជ័យជំនេះ នហ្យីជាញឹកញាប់ត ងត ត្ប មនឹងការវនងវងស្ថម រ ី។ ភាពភ័យខាល ចជាធមមជា ិរបទ់ពួក
នគ កនុងការនធវីនទចកាីទនត្មចចិ ែខុ្ទ នោយនត្បីជីវ ិ និងនទរភីាពរបទ់ត្បជាពលរែឋជាទុនអាចនឹងបនងកី 
ឱ្យមានភាពស្ថេ ក់នទេីរតែលជនផ្ដា ច់ការចង់ន ញី នហ្យីក៏នឹងជំរុញឱ្យមានការភ័នែត្ចលំពីភាពមិន្យរង
នត្រេះរបទ់ជនផ្ដា ច់ការ។  

បញ្ជ ីចំែុចតែលត្ ូវនធវីននេះ អាចជួយឱ្យត្កុមត្បឆ្ងំនមីលន ញីកាន់ត ចាទ់ពីអារមមែ៍វនងវងស្ថម រ ីននេះ 
និងត្ ួទត្ោយែលូវនៅខាងមុខ្។ អនកខ្លេះអាចអេះអាងថ្ន នោយស្ថរត មានអញ្ញ ែិជានត្ចីនតែលជេះឥទធិពល 
បញ្ជ ីចំែុចតែលត្ ូវនធវីនែីមបបីញ្ច ប់អំណាចផ្ដា ច់ការ ហាក់ែូចជាស្ថមញ្ញនពក នហ្យីការវយ នមលនទចកាី
ទនត្មចចិ ែតែលទំខាន់កនុងអំ ុងជនមាល េះ នពលខាងមុខ្ នឹង ត្មូវឱ្យមានការយកចិ ែទុកោក់ជាខាល ងំនលី
កោែ នែសងៗតែលតបលកពីនគកនុងនពលនវោ និងទីកតនលងណាមួយន េះ។  

នទេះបីជាោ៉ា ងននេះក៏នោយ បញ្ជ ីចំែុចតែលត្ ូវនធវីននេះ នឹងមិនអំ វ វឱ្យមានការត្ពនងីយកននែីយចំន េះ
កោែ ជាក់ោក់កនុងស្ថា នភាពនីមួយៗន េះនទ ប៉ាុតនែគឺចង់ឱ្យមានការយល់ពីកោែ ទងំន េះកនុងបរបិទននត្កប
ខ្ែឌ យុទធស្ថស្រទែតែលទូោយជាងមុន តែលប ា្ ញអំពីរនបៀប និងមូលនហ្ ុតែលការ ទ ូនោយពលរែឋ
អាចយក នេះបាន។ អាធុល ហាក វ៉ា ន់នែ តែលបានត្ស្ថវត្ជាវពីស្ថរៈទំខាន់ននបញ្ជ ីចំែុចតែលត្ ូវនធវី កនុង
បរបិទនែសងៗរន ជានត្ចីន បានទរនទរថ្ន៖  

បញ្ជ ីចំែុចតែលត្ ូវនធវីហាក់ែូចជាអាចការ រនរណាក៏បាន ថ្វីនបីធាល ប់មានបទពិនស្ថធន៍ ពី
បរជ័យកនុងការ្រជានត្ចីនជាងអវីតែលនយងីបានែឹងនៅនទៀ ។ ពួកនគែាល់នូវទំណាញ់ននការ
យល់ែឹង។ ពួកនគអាចចាប់នូវគុែវបិ ែិែលូវចិ ែតែលមានកនុងចិ ែរបទ់នយងីទងំអទ់រន  គុែវបិ ែិ
ននការចងចា ំនិងការយកចិ ែទុកោក់ និងភាពម៉ា ់ច ់...19 

នត្កាមលកខខ្ែឌ ននភាពទមុគស្ថម ញែ៏ពិ ត្បាកែ ខ្ែៈតែលចំនែេះែឹង ត្មូវឲ្យមាននលីទពី អវី
តែលបុគគលមាន ក់ និងតែលការត្គប់ត្គងមិនអាចទទសនេទយមុនបាន... [បញ្ជ ីចំែុចតែលត្ ូវនធវី
តែលមានត្បទិទធភាព] ធា ថ្នអវីតែលនមីលនៅេកួ ៗ ប៉ាុតនែចាបំាច់នឹងមិនត្ ូវបាននមីលរលំង និង

19 ហាក វ៉ាននែ អាធុល ឆ្ន ២ំ០០៩ «នទចកាីតថ្លងននបញ្ជ ីចែុំចតែលត្ ូវនធវី ៖ រនបៀបតែលនធវីឱ្យអវីៗត្ មឹត្ ូវ» ញូវយ៉ាក ភីកាែូ ទំព័រទ៤ី៧។ 
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ជំពូកននេះមាននៅកនុង ៖ មា៉ា ធីវ ប ូរ ៉ាូយ នងិ មា៉ា នរៀ នជ. នទេហ្វនិ, «ន ីអណំាចផ្ដា ច់ការនិយមកពុំងត នរៀបចំតែនការត្ លប់មកវញិ?» វ៉ា ទីុងនោន ឌីទីុ ត្កមុ
ត្បឹកាអា លងទ់ិច, ឆ្ន ២ំ០១៥។  

... ធា ថ្នមនុទស រំន ជតជក និងទត្មបទត្មួល... នែីមបតី្គប់ត្គងនូវភាពខុ្ទតបលករន  និងភាព
តែលមិនអាចទយទុកមុនឱ្យបានលែត្បនទីរបំែុ ោមតែលនគអាចែឹង។20 

បញ្ជ ីចំែុចតែលត្ ូវនធវី អាចនឹងមិនតមនជាទូច ករចុងនត្កាយ កនុងការកំែ ់ថ្នន ីនរណាមាន ក់នឹង នេះ 
៖ ជនផ្ដា ច់ការ ឬក៏ពលរែឋអនក ទ ូ។ ប៉ាុតនែ បញ្ជ ីននេះអាចនែីរ ួជាបែាុ ំ ននទូច ករតែលចាបំាច់ និងជាបនែ
ប េ ប់ កនុងការយល់ពីរនបៀបតែលពលរែឋទមទរនទរភីាព អាចយក នេះនូវត្បព័នធអំណាចផ្ដា ច់ការតែល
ចាក់ឫទ។ 

20 ែូចខាងនលី ទពំ័រទ៧ី៩។
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