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បស្ចឹមប្រទេស្ និង លេធិប្រជាធិបទេយ្យ 
 

យ ើងដឹងថា យៅចំយ ោះមុខ ដំណ ើរ រសាយ1 យេវវកមម នៃ រដឋអុ៊ីស្លា ម យៅកន ុងពិេពយោក

បចច ុបបៃន  បស្ច ឹមប្បយេស្ យប្រើស្យរ ើស្ អាេិភាព ប្បឆំងៃឹង ដំយ ើររស្ល យៃោះ ជាងការប្បឆំង

ៃឹងលេធិផ្តា ច់ការ។ រយប្មើស្យៃោះ វាពិតជាមាៃ ុតា ិកមមរបស្់វា យបើយោងយៅយលើ ភាពស្ហារ

អកុស្ល នៃ រដឋអុ៊ីស្លា ម។ កត្តា មួ យេៀត គឺកន ុងនាម នណោបាយប្របាកដនិយម2 នៃមហា

អំណាច ដដលៃិ ម លេធិប្បជាធិបយត យយស្រ ើ ដបរខនងដាក់ការតស្ ៊ូ  នៃប្កមុអនកប្បជាធិយត យ

ប្បឆំងៃឹង របបផ្តា ច់ការ យដើមប៊ីរកាប្បយោរៃខ៏ល ៃួ យៅកន ុងដំបៃ់ ឬ កន ុងប្បយេស្មួ ។ កត្តា

មួ យេៀតដដរ គឺ ការចុោះអៃ់ថ  នៃ ឥេធិពល អារយធម ៌បស្ច ឹមប្បយេស្ យៅកន ុងពិេពយោកចាប់

ត្តំងព៊ី ក់កណាា លស្តវតសេ៊ី២០មកយមាោះ។ កត្តា ទងំប៊ីយៃោះឯង ជា យេស្ភាពៃយោបា ថម៊ីនៃ

ព៊ីេពយោកបចច ុបបៃន  ដដលប្បជាពលរដឋ រស្់យៅកន ុង របបផ្តា ច់ការ ឬ កន ុងភាពប្ក៊ីប្ក ប្តវូេុកជា

ការពិតមួ  ដដលខល ៃួកំពុង រងយប្រោះ។ ស្លា ល់ការពិតយៃោះ អាចជារំៃួ មួ ដល់ប្បជាពលរដឋ

រងយប្រោះ ស្ំរាប ់កមកពិចារណា យដើមប៊ីរកផ្ល វូរយំដាោះខល ៃួ ឲមាៃលំនាំប្តវូៃឹងស្លា ៃការ ៏ថម៊ី។ 

ពិតប្បាកដណាស្ ់អារយធម៌ បស្ច ឹមប្បយេស្ យៅបៃាមាៃ សហ័ស3 របស្់ខល ៃួ យៅកន ុងស្តវតសេ៊ី

២១យៃោះ ដតយៅប្តឹមវសិ្ ័ ការបណ ក្ើតបណចេកណេសថ្មី4 ៃិង យោធា ឯចំដ ក ការប្តួតប្ត្ត នៃ 

ធៃធាៃធមមជាតិ យៅកន ុងពិេពយោក  វ ិ ខល ៃួបាត់ ឯកាធិភាព ដដលធាា ប់មាៃយៅកន ុងស្ត

វតសេ៊ី២០ ជាកម្ប្រមចំណ ោះ5 ប្បយេស្ ឬ អារយធម ៌ដនេយេៀត៖ នាឆន ំ២០២០ ខាងមុខយៃោះ បស្ច ឹម

ប្បយេស្ប្គប់ប្គងេឹកដ៊ីយៅកន ុងពិេពយោក ដត ២៤% តា្6 ៤៩% យៅកន ុងកំឡុងឆន ំ

១៩២០ ; ១៥%យៅ២០% នៃប្បជាពលរដឋកន ុងពិេពយោក ; ៣០% នៃផ្លតិផ្លស្ដឋកិចច ត្តង

៧០% ព៊ីអាត៊ីតកាល។ ត្តម ការវភិាគ របស្់យោក Samuel P. Huntington7 អារយធមស៌្ច ឹម

ប្បយេស្កំពុងមាៃការេងា ិច ជាមួ  អារយធមដ៌នេយេៀត នាំឲខល ៃួ បាត់ឥេធិពល របស្់ខល ៃួ យៅ

កន ុងពិេពយោក។ អាៃុភាព កាៃ់ដតខាា ំងយឡើងៗ នៃ ប្បយេស្ មិៃដមៃ ជាបស្ច ឹមប្បយេស្ យៅ

កន ុងចរៃា  ៃវ ៊ូបៃ៊ី កមម បណាា លឲមាៃយកើត យឡើងវ ិ ៃ៊ូវ វបបធម ៌មិៃដមៃ ជាវបបធម៌បស្ច ឹម

ប្បយេស្យៅកន ុងពិេពយោក ដ៊ូចោ៉ា ង េំនាមេំោប់ ភាស្ល ដដលបាៃចាក់ឫស្ រាប់ស្តវតសរចួ

មកយ ើ យៅកន ុងស្តិ នៃប្បជាពលរដឋ ទងំយនាោះ។ 

យគដបងដចក អាៃុភាព ព៊ីរោ៉ា ង៖ «អានុភាព ររ ង្ » ៃិង «អានុភាព ប្រសេន់8»។ អាៃុភាព

 រ ងង ស្ា ិត យៅយលើ អាៃុភាព យោធា ៃិង យស្ដឋកិចច ឯចំដ ក អាៃុភាពប្ស្េៃ់ ស្ា ិតយៅយលើ

                                            
1 ដយំ ើររស្ល = Prolifération។ 
2 ៃយោបា ប្បាកដៃិ ម= Realpolitik ; ៃយោបា ការបរយេស្យដា ឈរយលើកមាា ំង ៃិង ប្បយោរៃ៏ជាតិជា
ធំ។ 
3 ស្ ័ស្= Puissance, force, hardiesse,  រេិធ ៊ី។ 
4 ការបយងក ើតបយចចកយេស្ថម៊ី= Innovation technologique។ 
5 ជាកនប្មចំយ ោះ= Au profit។ 
6 ត្តង ឬ ត្តង ក= Au lieu de។ 
7 Samuel P. Huntington : Le choc des civilisations – Edition Odile Jacob។ 
8 អាៃុភាព  រ ងង= Puissance dure ; អាៃុភាព ប្ស្េៃ់= Puissance douce។ 
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ស្មតាភាព នៃរដឋខាា ំងមួ  ដដលអាច លដ់ងឹ ថា រដឋយខា  ឯយេៀត ចង់បាៃអវ ៊ីមួ 

ពិត ដដលមាៃយៅកន ុងរ វបបធម ៌ៃិង មណោគមវជិាា  ជាវរិជមាៃរបស្់ខល ៃួ។ យ ើងដឹងថា បស្ច ឹ

មប្បយេស្ កំពុងបាត់ ឥេធិពលខល ៃួ យៅកន ុងពិភាពយោក ដ៊ូយចនោះ អាៃុភាពរ ងង របស្់ខល ៃួ ក៏ចុោះ

យខា ត្តមយនាោះដដរ ដត បស្ច ឹមប្បយេស្ អាចយៅមាៃ អាៃុភាពប្ស្េៃ់ «វបបធម៌ ៃិង មយនា

គមវជិាជ » ដដលកាា  ជា គំរ ៊ូស្លកល វាអាច ទក់ចិតា ឬ យធវ ើឲចាប់អារមម ៏ ដល់ប្បយេស្ឯយេៀត 

យៅយឡើ  យដា ស្លរមាៃយជាគរ័  ជាក់ចាស្ ់រ ៊ូតមកដល់បចច ុបបៃនយៃោះ។ 

មទោគមវិជាា  

មយនាគមវជិាជ  គឺរម ៃអវ ៊ី យប្ៅព៊ី លេធិប្បជាធិបយត យយស្រ ើ យនាោះឯង។ Francis Fukuyama9 យៅ

កន ុង យស្ៀវយៅ របស្់យោក ស្រយស្រថា លេធិប្បជាធិបយត យយស្រ ើ ជា មយនាគមវជិាជ ៃយោបា 

មាៃរ័ រំៃោះដាច់យគ កន ុងចំយណាម មយនាគមវជិាជ ដនេយេៀត ដដលមាៃយៅកន ុងពិេពយោក

យ ើ ដំណាច់10 នៃមយនាគមវជិាជ  មា៉ា រយៃិ ម គឺអាចចាត់េុកបាៃជា ដំណាច ់ នៃប្បវតា ិស្លស្តស្ា

យប្ ោះ ដំណាច ់ស្ ពភាព ស្៊ូ យវៀត បាៃរំយដាោះ ប្បជាពលរដឋជាយប្ចើៃ យៅេវិប អឺរ ុប ដដលបាៃរស្់

យៅកន ុងអំណាចកុមម ុ ៃិស្ា យប្កា ព៊ីស្ស្តរា មយោកយលើកេ៊ី២មក។ ដំណាច់យៃោះ ក៏ជាដំណាច់នៃ

អណកាោ សាន11 នៃពិេពយោក ៃិង ស្ស្តរា មប្តជាក់ រវាង យោក យស្រ ើ ៃិង យោក កុមម ុ ៃិស្ា ដដល

េុកឪកាស្ឲប្បយេស្ជាយប្ចើៃ យរ ើស្ ក លេធិប្បជាធិបយត យយស្រ ើ ជាលេធិដឹកនំាជាតិ។ ត្តំងព៊ីប

ដិវៃាៃ៏បារាងំ នាឆន ំ ១៧៨៩ មកដល់បចច ុបបៃនកាល លេធិដដលេុកជា ម ៃារា  ដល់មៃុស្ស

ជាត ិគឺលេធិកុមម ុ ៃិស្ា ។ ព៊ី បដិវតាៃ ៏ យៅប្បយេស្ រុស្សុ ៊ី នាឆន ំ ១៩១៧ មកដល ់បដិវតាៃ៏ ដខម រ

ប្ក ម នាឆន ំ ១៩៧៥ លេធិដដលបាៃស្មាា ប់មៃុស្ស យដា ចំយ ោះ ឬ មិៃចំយ ោះកា ៊ី អស្់ចំៃួៃ

ប្បមា  ១០០ ោៃនាក់ គឺ លេធិកុមម ុ ៃិស្ា  យ ើ  របបដដលេុកជា អនកយរើងឯង យៅកន ុង

ពិេពយោក គឺរបបដខមរប្ក ម ដដលបណាា លឲរៃជាតិដខមរស្ល តូប្តង់ ស្លា ប ់ជាង ២ ោៃនាក់

យដា យប្បៀបយធៀបៃឹងចំៃួៃប្បជារៃដខមរ ចំៃួៃ ៧ ោៃនាក់ (២៩%)។ ផ្ទ ុ យៅវ ិ លេធិប្បជា

ធិបយត យយស្រ ើ នាំមកជាៃិចច ៃ៊ូវភាពចំយរ ើៃល៊ូតោស្ ់ ប្គប់វសិ្័  ដលប់្បយេស្ ណាដដលយរ ើស្

 កលេធិយៃោះមកយធវ ើជារបបដឹកនំាជាតិ។ ឧទ រ ៏ យៅកន ុង ដំបៃ ់ អាស្ុ៊ី មាៃប្បយេស្ជា

យប្ចើៃ ដ៊ូចោ៉ា ង ប្បយេស្ នថ មា៉ា យលស្ុ៊ី ឥ ឌ យូ ស្ុ៊ី រប៉ាុៃ ស្ិងហប៊ូ រ ើ ឥណាា  ក៊ូ យរ ខាងតបូ ង  វ ៊ីល៊ីព៊ីៃ។

ល។ យប្រើស្ កលេធិប្បជាធិបយត យយស្រ ើ មកអៃុវតា ិ ពិតប្បាកដ នាំឲប្បយេស្ទងំយនាោះ ស្លា ល់ៃ៊ូ វ

យស្ចកា ៊ីចំយរ ើៃល៊ូ តោស្ ់យ ើ  ប្បជាពលរដឋ រស្់យៅកន ុងស្ៃា ិភាព នៃៃ៊ីតិរដឋ មាៃយស្រ ើភាពប្គប់

ប្រៃ់ច៊ូលយធវ ើស្កមមភាព កន ុងកិចចការស្លធារ ៈ ឬ ៃយោបា  ដដលមាៃខល ៃួជាអធិប

ត៊ី។ ប្បយេស្ដខមរយប្កា ព៊ីបាៃស្លា ល់ មួ រ ៈយពលខា ៊ី (១៩៤៧-១៩៥៦) ធាា ក់យៅកន ុង របបចដមាក

មួ  ដដលមាៃបុគាលស្៊ី ៃុ ជាអនកដឹកនំា នានំាប្បជាជាតិដខមរ ឲយដើរយៅរកយប្ជាោះមរ ៈ ដដល

មាៃបកសកុមម ុ ៃិស្ា  ចិៃ/ ួៃ ជាអនកបងករចោចល។ អវ ៊ីដដលអាចៃឹងយកើតមាៃយឡើង ព៊ីការ

 កយេា ើងជាដលបង របស្់ ស្៊ី ៃ ុវាយកើតមាៃពិតដមៃ នាឆន ំ ១៩៧០ គឺ ប្បយេស្ដខមរ មាៃយ ោះយេា ើ

ងស្ស្តរា ម ដដលមាៃ បកសកុមម ុ ៃិស្ា  ចិៃ/ ួៃ ជាអនកដុត ឲយ ោះយខាា ច យធវ ើឲឈឺផ្ា ដល់ប្បជា

                                            
9 Francis Fukuyama : La fin de l’histoire et le dernier homme – Edition Flammarion។ 
10 ដណំាច់= Fin។ 
11 អយកាោ ស្លៃ= ដបកដខែករន  ; Polariser។ 
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ជាតិដខមរ។ ស្លា ៃការ ៏ នៃប្បយេស្ដខមរបចច ុបបៃន  ដដលមាៃឋាៃៈ ជាប្បយេស្ រ ប យវៀតណាម គឺ

ជា វបិាក នៃការយបាោះបង់យចាល នៃលេធិប្បជាធិបយត យយស្រ ើ យនាោះឯង។ យ ើងយ ើ ថា ដខម រ អនក

ប្ស្ឡា  ់ យស្រ ើភាពស្ពវនថៃ យធវ ើការយេៀមទរ ឲអៃុវតា ិ ៃ៊ូវកិចចប្ពមយប្ពៀងស្ៃា ិភាព នថៃ

េ៊ី ២៣ តុោ ឆន ំ ១៩៩១ គឺមាៃៃ័ ថា ឲអៃុវតា ិ លេធិប្បជាធិបយត យយស្រ ើ ដដលជាតនមា នៃបស្ច ឹ

មប្បយេស្ កាា   ជាតនមាស្លកល ស្ំរាប់មៃុស្សជាត ិ ដដលបាៃ បរហ   ៃ៊ូវភាពជាក់ដស្ាង នៃ

ភាពផ្ាល ់ៃ៊ូវផ្លលអ  ដលប់្បយេស្ ៃិង ប្បជាពលរដឋ ដដលបាៃយរ ើស្ ក លេធិយៃោះ មកអៃុវតា ិ

ចាស្់ោស្់។ តនមាយៃោះឯង ជាគុ ៊ូ បការ របស្ ់បស្ច ឹមប្បយេស្ ដដលបាៃបយងក ើត លេធិប្បជាធិប

យត យយស្រ ើ ស្ំរាប់មៃុស្សជាតិ យ ើ ជាលេធិដតមួ គត់ ដដលធានា ត្តមផ្ល វូចាប់ ដល់ស្ិេធិ

មៃុស្ស ៃិង យស្រ ើភាព នៃប្បជារៃ យៅកន ុងពិេពយោកស្ពវនថៃយៃោះ។ ប្បជារៃ យៅកន ុងពិេព

យោក នាឆន ំ ២០១៥ មាៃចំៃួៃប្បមា  ៧,៣ យកាដិ កន ុងចំៃួៃយៃោះ មាៃ ១១,៣% (២៥

 ៃគរ) អៃុវតា ិ លេធិប្បជាធិបយត យយស្រ ើ ជាស្ុប្កឹតា  ; ៣៧,១%(៥៣ ៃគរ) អៃុវតា លេធិប្បជាធម

បយត យយស្រ ើ ជាអស្ុប្កតឹា, ១៤% (៣៧ ៃគរ) អៃុវតា លេធិប្បជាធិបយត យយស្រ ើ ក៊ូៃកាត់ ; 

៣៧,៦% (៥២ ៃគរ) អៃុវតា លេធិផ្តា ច់ការ12។ យគស្យងកតយ ើ ថាមាៃការវវិតាៃ៏ ជាវរិជមាៃ

ៃិង ជាការយលើកេឹកចិតា នៃចំៃួៃមៃុស្ស ៣៦,២៧% (៣២% យៅកន ុងឆន ំ១៩៧៣13) កន ុងពិេព

យោក រស្់យៅកន ុងប្បយេស្ដដល យគអាចចាត់េុកបាៃជា ប្បយេស្ «យស្រ ើ» ; ២៣,២៩% រស្់យៅ

កន ុង របប យស្រ ើ- ក់កណាា ល (២១% យៅកន ុងឆន ំ ១៩៧៣) ;  រ ើឯ ៤០,៤៣% (៤៧% កន ុង

ឆន ំ ១៩៧៣) រស្់យៅកន ុងរបបផ្តា ច់ការ។ ប្គប់េ៊ីកដៃាង យៅកន ុងពិេពយោកស្ពវនថៃ លេធិប្បជាធិ

បយត យយស្រ ើ មាៃស្ភាពចយប្មើៃ យៅមុខជាៃិចច យៅយពលណា ប្បជាពលរដឋហា ៃ  ក វបបធម៌

ចាស់ណាស់14 របស្់ខល ៃួ មកពិចារណា ជាថម៊ី យដា ខល ៃួឯង យដើមប៊ី យស្រ ើភាព របស្់ខល ៃួ ដ៊ូច ប្បជា

ពលរដឋ នៃបស្ច ឹមប្បយេស្ ដដលយគបាៃយធវ ើ ត្តំងព៊ីស្តវតសេ៊ី១៨ មកយមាោះ យដើមប៊ី យស្ចកា ៊ីចយប្មើៃ

នៃមៃុស្សជាតិ។ េយងវ ើ យៃោះ បយងក ើតបាៃ ជាវបបធម៌ ជាវជិាជ មាៃមួ  ដដលេុកជាប្គិោះមួ ស្ំ

រាប ់អៃុវតា ិ លេធិប្បជាធបិយត យយស្រ ើ។             

វរបធម ៌

វបបធម ៌យៃោះ គឺឈរយលើ «អភិចលោ ម្ន រវទិេកមម15» ៃិង «ការពិចារណា ជាថ្ម ីជានិចេ រកការ

ពិតណលើេំលាប់ម្នការរស់ណៅ» យៅកន ុងស្ងាម។ កត្តា  ទងំព៊ីរយៃោះឯង ដដលយធវ ើឲស្ងាមរស្់

រយវ ើក ជាៃិចចដដល ជារ៊ីវចលនា ស្ំរាប់ ណធវ ើបុនភាវកមម16 ស្ងាម អប់រំ ស្មារិកស្ងាម ឲមាៃ ស្

មបរញ្ញ ោះ អំព៊ីតួនាេ៊ី របស្់ខល ៃួ ជា នាដករ ស្កមម នៃស្ងាម។ យៅកន ុងស្ងាម មាៃរ៊ីវចលនា េុក 

មតិ នៃរៃមាន ក់ៗ ជាបញ្ញញ  ស្ំរាប់ស្ងាម ត្តង ក មតិប្កមុ ឬ មតិវ ណ ៈ េុកជា េិដឋ ិ17 រួៃជា

មតិផ្តា ច់ការស្ំរាប់ស្ងាម ដដលជាការគំរាមកំដ ងដល់ យស្រ ើភាព បុគាលមាន ក់ៗ។ ការយបាោះបង់

អាៃុភាពរ ងង (អំណាច យោធា ៃិង យស្ដឋកិចច) របស្់ បស្ច ឹមប្បយេស្ យរ ើស្ កអាៃុភាពប្ស្េៃ់

                                            
12 Les indicateurs et le classement sont ceux publiés par The Economist Intelligence Unit. 
13 Publié par Freedom House។ 
14 វបបធម៌ចាស្់ណាស្់= Culture séculaire។ 
15 អេិចលនា នៃវវិាេកមម= Effervescence de contestation។ 
16 បុៃភាវកមម= ដកជាថម៊ី ; Régénérer។ 
17 េិដឋ ិ=Dogme។ 
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(វបបធម៌) ជាផ្ល វូថម៊ី យដើមប៊ី រស្់កន ុង ស្ុខដុម ជាមួ ប្បយេស្ដនេយេៀត កន ុងគតិនៃ ស្ ប្បតិបតា ិ

ការ រវាង ប្បជាជាត ិៃិង ប្បជាជាត ិនាំឲខល ៃួ ដលងមាៃលកោ ៈជា ប្បយេស្ចប្កពតា  ិធាា ប់ រិោះ

ជាៃ ់ប្បយេស្េៃ់យខា  ស្ំរាប់រក អតាប្បយោរៃ៏។ 

យ ើងដឹងថា លេធិប្បជាធបិយត យយស្រ ើ មិៃដមៃប្រៃ់ដតជាគំរ ៊ូ ដដលបស្ច មឹប្បយេស្យគបាៃអៃុវ

តា ិ ជាងមួ ស្តវតស ប្បកបយដា យជាគរ័ យនាោះយឡើ  គឺប្ស្បជាមួ  កិចចអៃុវតា ិយនាោះ ប្តវូ

ចាំបាច់ អនក កគំរ ៊ូយៃោះជាយោង ប្តវូដ៊ូរ មាៃស្ិកៈ ខល ៃួ ដដលេុកជាឧបស្គា  ស្ំរាប់យជាគរ័ 

ៃ៊ូ វការផ្ាំ លេធិប្បជាធិបយត យយស្រ ើ កន ុងស្ងាម។ យ ើងអាចស្ៃន ិដាឋ ៃបាៃថា លេធិប្បជាធិបយត

 យយស្រ ើ មិៃប្រៃ់ដតជា កិចចការចាប់ដតប៉ាុយណាណ ោះយេ គឺជា កិចចការ វបបធម៌ យនាោះដដរ។

ចាប់ ៃិង វបបធម ៌ ប្តវូយដើរ ឲប្ស្បរន  យេើបអាចរកយ ើ ប្បស្ិេធិភាព នៃលេធិប្បជាធិបយត យ

យស្រ ើបាៃ។ 

ទស្ចក្តីស្ននិដ្ឋា ន 

បស្ច ឹមប្បយេស្ រញ្ជក់ប្បយោរៃ៏ ព៊ីប្បយេស្េៃ់យខា  ត្តមរបបអាណាៃិគម ជាងមួ ស្ត

វតស យដា យប្បើ អាៃុភាពរ ងង ជាមយធោបា  ដតយស្ចកា ៊ីចយប្មើៃ នៃលេធិប្បជាធិបយត យយស្រ ើ យៃោះ

ឯង ជា នយិតករ18 ៃ៊ូវស្៊ីលធម៌ យ ើ  ស្៊ីលធម៌ ជាវបបធម៌ យៃោះឯង ហាមឃាត់ យដា ខល ៃួឯង

បស្ច ឹមប្បយេស្ មិៃឲបៃាៃយោបា រញ្ជក់ប្បយោរៃ៏ យប្ ោះជាៃយោបា  រម ៃប្ចកយច 

រម ៃចំយ   យៅនថៃមុខ យនាោះយឡើ ។ ដំណាច ់របបអាណាៃិគម កន ុង ក់កណាា លស្តវតសេ៊ី២០

ត្តមផ្ល វូ ឹងា ឬ អ ឹងាកា ៊ី េុកស្លន មជាវរិជមាៃ យៅកន ុង អត៊ីត ប្បយេស្ អាណាៃិគម ៃ៊ូវវបប

ធម៌ នៃវឌ្ឍៃភាព ដដលនាំឲមាៃ ការយបោះយបារ នៃប្បជារៃ រស្់យៅយប្កាមរបបអាណា

ៃិគម ឬ យៅយប្កាមអាៃុភាពរ ងង នៃបស្ច ឹមប្បយេស្ កន ុងស្តវតសេ៊ី២០។ បស្ច ឹមប្បយេស្ កាា  

ជាស្ប្តវូផ្ង ជាគំរ ៊ូផ្ង ស្ំរាប់ប្បយេស្ដនេយេៀត។ ជា ស្ប្តវូ គឺ ការតស្ ៊ូ  យដើមប៊ីឯករារយ នៃអត៊ីត

ប្បយេស្អាណាៃិគម ; ជាគំរ ៊ូ គឺ  កវធិ៊ី បស្ច ឹមប្បយេស្ «អភិចលោ ម្ន រវទិេកមម» ៃិង «ការ

ពិចារណា ជាថ្មី ជានិចេ រកការពិតណលើេំលាប់ម្នការរស់ណៅ» ជាមយធោបា តស្ ៊ូ ។ កាល

យនាោះ មាៃ ចលនា តស្ ៊ូ ព៊ីរ៖ ចលនា យស្រ ើ  កលេធិប្បជាធិបយត យយស្រ ើ ជាយរលយៅជាេ៊ី

បញ្ចប ់ៃិង ចលនា កុមម ុ ៃិស្ា   ក បដិវតាៃ៏វ ណ ៈ ជាមយធោបា  យដើមប៊ី បយងក ើត ស្ងាមរម ៃវ

 ណ ៈ។ ការេុលមុខរន រវាង ចលនាតស្ ៊ូទងំព៊ីរយៃោះ បយងក ើត ជាស្ស្តរា មយោធាផ្ង ដ៊ូចយៅកន ុង

ប្បយេស្យវៀតណាមជាអាេ៍ ជាស្ស្តរា មប្តជាក់ផ្ង រវាង យោក យស្រ ើ ៃិង យោក កុមម ុ ៃិស្ា  ដត

យៅេ៊ីបញ្ចប់ អនកដដលបាៃឈន ោះ គឺ លេធិប្បជាធិបយត យយស្រ ើ។ េុកជាឧទ រ ៏ គឺ ការវនិាស្ នៃ

ប្បព័ៃធ  ស្៊ូ រយវៀត យៅេវិបអឺរ ុប ដដលជាការបញ្ញជ កច់ាស្ ់ៃ៊ូវយជាគរ័ ជាស្លា ពរ នៃលេធិប្បជាធិប

យត យយស្រ ើ យលើ លេធិកុមម ុ ៃិស្ា ។ រ័ រំៃោះយៃោះជាផ្ោ ៃ៊ូវ ការខំប្បឹងដប្បង ជាអចិនស្តៃា  នៃ បស្ច ឹ

មប្បយេស្ ប្បឆំងៃឹង លេធិកុមម ុ ៃិស្ា យៅកន ុងពិេពយោក។ ការយធវប្បដ ស្ នៃ ការបៃា

ប្បឆំងៃឹង លេធិកុមម ុ ៃិស្ា  កន ុងនាម ៃយោបា ប្បាកដៃិ ម ៃិង អាេិភាព ប្បឆំង

ៃឹង ដំយ ើររស្ល  នៃ រដឋអុ៊ីស្លា ម ជា ការប្ចឡំមួ របស្់ បស្ច ឹមប្បយេស្ យប្ ោះថាតនមា បស្ច ឹម

ប្បយេស្គ ឺស្ា ិតយៅយលើ លេធិប្បជាធិបយត យយស្រ ើ ៃិង វបបធម៌ប្ស្េៃ់។ យបើបស្ច ឹមប្បយេស្ បៃធ រូ ៃ៊ូវ

                                            
18 ៃិ តករ= Régulateur។ 
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ការប្បឆំងយៃោះ គឺចាស្់ជា យៅអានាគតកាល ដ៏ខា ៊ីមួ  ខល ៃួៃិងប្បឈមមុខៃឹងរ ស្ិរសប៊ី

ធំៗ រដឋអុ៊ីស្លា ម រដឋអំណាចផ្តា ច់ការ ៃិង ការវ ងលប្តឡប់មកវ ិ ៃ៊ូវវធិ៊ីអៃុវតា ិ កុមម ុ ៃិស្ា  យដើមប៊ី

បំផ្តា   លេធិប្បជាធិបយត យយស្រ ើ។ ការពោោម យលើកដំយកើង លេធិប្បជាធិបយត យយស្រ ើ យៅកន ុង

ពិេពយោក ព៊ីស្ណំាក់ បស្ច ឹមប្បយេស្ជា រនាំង េប់ៃឹង ប្គប់ប្បព័ៃធណា ដដលអាចបំផ្តា   លេធិ

ស្លកលយៃោះបាៃ។  

 

ឧប យៅ ស្រហ  

នថៃេ៊ី ១០ កុមភៈ ឆន ំ ២០១៥  


