បស្ចឹមប្រទេស្ និង លេធិប្រជាធិបទេយ្យ
យ ើងដឹងថា យៅចំយ

ោះមុខ ដំណ

ើរ រសាយ1 យេវវកមម នៃ រដឋ អុ៊ីស្លាម យៅកនុងពិេពយោក

បចចុបបៃន បស្ច ឹមប្បយេស្ យប្រើស្យរ ើស្ អាេិភាព ប្បឆំងៃឹង ដំយ

ើររស្ល យៃោះ ជាងការប្បឆំង

ៃឹងលេធិផ្តាច់ការ។ រយប្មើស្យៃោះ វាពិតជាមាៃ ុតាិកមម របស្់វា យបើយោងយៅយលើ ភាពស្ហារ
អកុស្ល នៃ រដឋ អុ៊ីស្លាម។ កត្តាមួ

យេៀត គឺកនុងនាម នណោបាយប្របាកដនិយម2 នៃមហា

អំណាច ដដលៃិ ម លេធិប្បជាធិបយត យយស្រ ើ ដបរខន ងដាក់ការតស្៊ូ នៃប្ក ុមអន កប្បជាធិយត យ
ប្បឆំងៃឹង របបផ្តាច់ការ យដើមប៊ីរកាប្បយោរៃ៏ខល ួៃ យៅកនុងដំបៃ់ ឬ កនុងប្បយេស្មួ
មួ

យេៀតដដរ គឺ ការចុោះអៃ់ថ

ត្តំងព៊ី

។ កត្តា

នៃ ឥេធិពល អារយធម៌ បស្ច ឹមប្បយេស្ យៅកនុងពិេពយោកចាប់

ក់កណា
ា លស្តវតសេ៊ី២០មកយមា ោះ។ កត្តាទ ំងប៊ីយៃោះឯង ជា យេស្ភាពៃយោបា ថម៊ីនៃ

ព៊ីេពយោកបចចុបបៃន ដដលប្បជាពលរដឋ រស្់យៅកនុង របបផ្តាច់ការ ឬ កនុងភាពប្ក៊ីប្ក ប្តូវេុកជា
ការពិតមួ

ដដលខល ួៃកំពុង រងយប្រោះ។ ស្លាល់ការពិតយៃោះ អាចជារំៃួ មួ

ដល់ប្បជាពលរដឋ

រងយប្រោះ ស្ំរាប់ កមកពិចារណា យដើមប៊ីរកផ្ល វូ រំយដាោះខល ួៃ ឲមាៃលំនាំប្តូវៃឹងស្លាៃការ

៏ថម៊ី។

ពិតប្បាកដណាស្់ អារយធម៌ បស្ច ឹមប្បយេស្ យៅបៃា មាៃ សហ័ស3 របស្់ខល ួៃ យៅកនុងស្តវតសេ៊ី
២១យៃោះ ដតយៅប្តឹម វ ិស្័

ការបណ្ក ើតបណចេ កណេសថ្មី4 ៃិង យោធា ឯចំដ

ធៃធាៃធមម ជាតិ យៅកនុងពិេពយោក វ ិ
វតសេ៊ី២០ ជាកម្ប្រមចំណ

ក ការប្តួ តប្ត្ត នៃ

ខល ួៃបាត់ ឯកាធិភាព ដដលធាាប់មាៃយៅកនុងស្ត

ោះ5 ប្បយេស្ ឬ អារយធម៌ ដនេយេៀត៖ នាឆនំ២០២០ ខាងមុខយៃោះ បស្ច ឹម

ប្បយេស្ប្គប់ប្គងេឹកដ៊ីយៅកនុងពិេពយោក

ដត

២៤%

តា្6

៤៩%

យៅកនុងកំឡ
ុ ងឆនំ

១៩២០ ; ១៥%យៅ២០% នៃប្បជាពលរដឋ កនុងពិេពយោក ; ៣០% នៃផ្លិតផ្លស្ដឋ កិចច ត្តង
៧០% ព៊ីអាត៊ីតកាល។ ត្តម ការវ ិភាគ របស្់យោក Samuel P. Huntington7 អារយធម៌ស្ចឹម
ប្បយេស្កំពុងមាៃការេងា ិច ជាមួ

អារយធម៌ដនេយេៀត នាំឲខល ួៃ បាត់ឥេធិពល របស្់ខល ួៃ យៅ

កនុងពិេពយោក។ អាៃុភាព កាៃ់ដតខាាំងយឡើងៗ នៃ ប្បយេស្ មិៃដមៃ ជាបស្ច ឹមប្បយេស្ យៅ
កនុងចរៃា ៃវ ៊ូបៃ៊ី កមម បណា
ា លឲមាៃយកើត យឡើង វ ិ

ៃ៊ូ វ វបបធម៌ មិៃដមៃ ជាវបបធម៌បស្ច ឹម

ប្បយេស្យៅកនុងពិេពយោក ដ៊ូ ចោ៉ាង េំនាមេំោប់ ភាស្ល ដដលបាៃចាក់ឫស្ រាប់ស្តវតសរ ួច
មកយ ើ យៅកនុងស្តិ នៃប្បជាពលរដឋ ទ ំងយនាោះ។
យគដបងដចក អាៃុភាព ព៊ីរោ៉ាង៖ «អានុភាព ររ ង្» ៃិង «អានុភាព ប្រសេន់8»។ អាៃុភាព
រ ងង ស្ា ិត យៅយលើ អាៃុភាព យោធា ៃិង យស្ដឋ កិចច ឯចំដ
1

ក អាៃុភាពប្ស្េៃ់ ស្ា ិតយៅយលើ

ដំយ ើររស្ល = Prolifération។
ៃយោបា ប្បាកដៃិ ម= Realpolitik ; ៃយោបា ការបរយេស្យដា ឈរយលើកមាាំង ៃិង ប្បយោរៃ៏ជាតិជា
ធំ។
3 ស្ ស្
័ = Puissance, force, hardiesse, រ ិេធ ៊ី។
4 ការបយងក ើតបយចច កយេស្ថម ៊ី= 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។
2

1

ឹ
ដដលអាច ល់ដង
ថា រដឋ យខា

ស្មតា ភាព នៃរដឋ ខាាំងមួ

ឯយេៀត ចង់បាៃអវ ៊ីមួ

ពិត ដដលមាៃយៅកនុងរ វបបធម៌ ៃិង មណោគមវ ិជាា ជាវ ិរជ មាៃរបស្់ខល ួៃ។ យ ើងដឹងថា បស្ច ឹ
មប្បយេស្ កំពុងបាត់ ឥេធិពលខល ួៃ យៅកនុងពិភាពយោក ដ៊ូ យចន ោះ អាៃុភាពរ ងង របស្់ខល ួៃ ក៏ចុោះ
យខា ត្តមយនាោះដដរ ដត បស្ច ឹមប្បយេស្ អាចយៅមាៃ អាៃុភាពប្ស្េៃ់ «វបបធម៌ ៃិង មយនា
គមវ ិជាជ» ដដលកាា ជា គំរ ៊ូស្លកល វាអាច ទក់ចិតា ឬ យធវ ើឲចាប់អារមម
យៅយឡើ

យដា ស្លរមាៃយជាគរ័

៏ ដល់ប្បយេស្ឯយេៀត

ជាក់ចាស្់ រ ៊ូ តមកដល់បចចុបបៃន យៃោះ។

មទោគមវិជាា
មយនាគមវ ិជាជ គឺរមៃអវ ៊ី យប្ៅព៊ី លេធិប្បជាធិបយត យយស្រ ើ យនាោះឯង។ Francis Fukuyama9 យៅ
កនុង យស្ៀវយៅ របស្់យោក ស្រយស្រថា លេធិប្បជាធិបយត យយស្រ ើ ជា មយនាគមវ ិជាជៃយោបា
មាៃរ័ រំៃោះដាច់យគ កនុងចំយណាម មយនាគមវ ិជាជដនេយេៀត ដដលមាៃយៅកនុងពិេពយោក
យ ើ ដំណាច់10 នៃមយនាគមវ ិជាជ មា៉ារយៃិ ម គឺអាចចាត់េុកបាៃជា ដំណាច់ នៃប្បវតា ិស្លស្តស្ា
យប្

ោះ ដំណាច់ ស្ ពភាព ស្៊ូ យវៀត បាៃរំយដាោះ ប្បជាពលរដឋ ជាយប្ចើៃ យៅេវិប អឺរុប ដដលបាៃរស្់

យៅកនុងអំណាចកុមមុ ៃិស្ាយប្កា ព៊ីស្ស្តរាមយោកយលើកេ៊ី២មក។ ដំណាច់យៃោះ ក៏ជាដំណាច់នៃ
អណកាោសាន11 នៃពិេពយោក ៃិង ស្ស្តរាមប្តជាក់ រវាង យោក យស្រ ើ ៃិង យោក កុមមុ ៃិស្ាដដល
េុកឪកាស្ឲប្បយេស្ជាយប្ចើៃ យរ ើស្ ក លេធិប្បជាធិបយត យយស្រ ើ ជាលេធ ិដឹកនាំជាតិ។ ត្តំងព៊ីប
ដិវៃា ៃ៏បារាំង នាឆនំ ១៧៨៩ មកដល់បចចុបបៃន កាល លេធិដដលេុកជា ម ៃា រា

ដល់មៃុស្ស

ជាតិ គឺលេធិកុមមុ ៃិស្ា។ ព៊ី បដិវតា ៃ៏ យៅប្បយេស្ រុស្ុ ស៊ី នាឆនំ ១៩១៧ មកដល់ បដិវតា ៃ៏ ដខម រ
ប្ក ម នាឆនំ ១៩៧៥ លេធិដដលបាៃស្មាាប់មៃុស្ស យដា ចំយ
ប្បមា

១០០ ោៃនាក់ គឺ លេធិកុមមុ ៃិស្ា យ ើ

ោះ ឬ មិៃចំយ

ោះកា ៊ី អស្់ចំៃួៃ

របបដដលេុកជា អន កយរើងឯង យៅកនុង

ពិេពយោក គឺរបបដខម រប្ក ម ដដលបណា
ា លឲរៃជាតិដខម រស្លត
ូ ប្តង់ ស្លាប់ ជាង ២ ោៃនាក់
យដា យប្បៀបយធៀបៃឹងចំៃួៃប្បជារៃដខម រ ចំៃួៃ ៧ ោៃនាក់ (២៩%)។ ផ្ទុ យៅវ ិ
ធិបយត យយស្រ ើ នាំមកជាៃិចច ៃ៊ូ វភាពចំយ រ ើៃល៊ូ តោស្់ ប្គប់ វ ិស្័
កលេធ ិយៃោះមកយធវ ើជារបបដឹកនាំជាតិ។ ឧទ រ
យប្ចើៃ ដ៊ូ ចោ៉ាង ប្បយេស្ នថ មា៉ាយលស្ុ៊ី ឥ ឌ យូ

លេធិប្បជា

ដល់ប្បយេស្ ណាដដលយរ ើស្

៏ យៅកនុង ដំបៃ់ អាស្ុ៊ី មាៃប្បយេស្ជា

ស្ុ៊ី រប៉ាុៃ ស្ិងហប៊ូ រ ើ ឥណា
ា ក៊ូ យរខាងតប
ូ ង

វ ៊ីលព
៊ី ៊ីៃ។

ល។ យប្រើស្ កលេធិប្បជាធិបយត យយស្រ ើ មកអៃុវតា ិ ពិតប្បាកដ នាំឲប្បយេស្ទ ំងយនាោះ ស្លាល់ៃ៊ូវ
យស្ចកា ៊ីចំយ រ ើៃល៊ូ តោស្់ យ ើ
ប្រៃ់ច៊ូលយធវ ើស្កមម ភាព

ប្បជាពលរដឋ រស្់យៅកនុងស្ៃា ិភាព នៃៃ៊ីតិរដឋ មាៃយស្រ ើភាពប្គប់

កនុងកិចចការស្លធារ

ត៊ី។ ប្បយេស្ដខម រយប្កា ព៊ីបាៃស្លាល់ មួ
មួ

ៈ

ឬ

ៃយោបា

ដដលមាៃខល ួៃជាអធិប

រ ៈយពលខា ៊ី (១៩៤៧-១៩៥៦) ធាាក់យៅកនុង របបចដមា ក

ដដលមាៃបុគាលស្៊ី ៃុ ជាអន កដឹកនាំ នានាំប្បជាជាតិដខម រ ឲយដើរយៅរកយប្ជាោះមរ

ៈ ដដល

មាៃបកសកុមមុ ៃិស្ា ចិៃ/ ួ ៃ ជាអន កបងក រចោចល។ អវ ៊ីដដលអាចៃឹងយកើតមាៃយឡើង ព៊ីការ
កយេា ើងជាដលបង របស្់ ស្៊ី ៃុ វាយកើតមាៃពិតដមៃ នាឆនំ ១៩៧០ គឺ ប្បយេស្ដខម រ មាៃយ ោះយេា ើ
ងស្ស្តរាម ដដលមាៃ បកសកុមមុ ៃិស្ា ចិៃ/ ួ ៃ ជាអន កដុត ឲយ ោះយខាាច យធវ ើឲឈឺផ្ា ដល់ប្បជា

9

Francis Fukuyama : La fin de l’histoire et le dernier homme – Edition Flammarion។
ដំណាច់= Fin។
11 អយកា
ោ ស្លៃ= ដបកដខែករន ; Polariser។
10
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ជាតិដខម រ។ ស្លាៃការ

៏ នៃប្បយេស្ដខម របចចុបបៃន ដដលមាៃឋាៃៈ ជាប្បយេស្ រ

ប យវៀតណាម គឺ

ជា វ ិបាក នៃការយបាោះបង់យចាល នៃលេធិប្បជាធិបយត យយស្រ ើ យនាោះឯង។ យ ង
ើ យ ើ ថា ដខម រ អន ក
ប្ស្ឡា ់

យស្រ ើភាពស្ពវ នថៃ

យធវ ើការយេៀមទរ

ឲអៃុវតា ិ

ៃ៊ូ វកិចចប្ពមយប្ពៀងស្ៃា ិភាព

នថៃ

េ៊ី ២៣ តុោ ឆនំ ១៩៩១ គឺមាៃៃ័ ថា ឲអៃុវតា ិ លេធិប្បជាធិបយត យយស្រ ើ ដដលជាតនមា នៃបស្ច ឹ
មប្បយេស្ កាា

ជាតនមា ស្លកល ស្ំរាប់មៃុស្សជាតិ ដដលបាៃ បរហ

ៃ៊ូ វភាពជាក់ដស្ា ង នៃ

ភាពផ្ាល់ ៃ៊ូ វផ្លលអ ដល់ប្បយេស្ ៃិង ប្បជាពលរដឋ ដដលបាៃយរ ើស្ ក លេធិយៃោះ មកអៃុវតា ិ
ចាស្់ោស្់។ តនមា យៃោះឯង ជាគុ ៊ូ បការ របស្់ បស្ច ឹមប្បយេស្ ដដលបាៃបយងក ើត លេធិប្បជាធិប
យត យយស្រ ើ ស្ំរាប់មៃុស្សជាតិ យ ើ ជាលេធិដតមួ

គត់ ដដលធានា ត្តមផ្ល វូ ចាប់ ដល់ស្ិេធិ

មៃុស្ស ៃិង យស្រ ើភាព នៃប្បជារៃ យៅកនុងពិេពយោកស្ពវ នថៃយៃោះ។ ប្បជារៃ យៅកនុងពិេព
យោក នាឆនំ ២០១៥ មាៃចំៃួៃប្បមា

៧,៣ យកាដិ កនុងចំៃួៃយៃោះ មាៃ ១១,៣% (២៥

ៃគរ) អៃុវតា ិ លេធិប្បជាធិបយត យយស្រ ើ ជាស្ុប្កឹតា ; ៣៧,១%(៥៣ ៃគរ) អៃុវតា លេធិប្បជាធម
បយត យយស្រ ើ ជាអស្ុប្កឹតា, ១៤% (៣៧ ៃគរ) អៃុវតា លេធិប្បជាធិបយត យយស្រ ើ ក៊ូ ៃកាត់ ;
៣៧,៦% (៥២ ៃគរ) អៃុវតា លេធិផ្តាច់ការ12។ យគស្យងក តយ ើ ថាមាៃការវ ិវតា ៃ៏ ជាវ ិរជ មាៃ
ៃិង ជាការយលើកេឹកចិតា នៃចំៃួៃមៃុស្ស ៣៦,២៧% (៣២% យៅកនុងឆនំ១៩៧៣13) កនុងពិេព
យោក រស្់យៅកនុងប្បយេស្ដដល យគអាចចាត់េុកបាៃជា ប្បយេស្ «យស្រ ើ» ; ២៣,២៩% រស្់យៅ
កនុង របប យស្រ ើ-

ក់កណា
ា ល (២១% យៅកនុងឆនំ ១៩៧៣) ; រ ើឯ ៤០,៤៣% (៤៧% កនុង

ឆនំ ១៩៧៣) រស្់យៅកនុងរបបផ្តាច់ការ។ ប្គប់េ៊ីកដៃា ង យៅកនុងពិេពយោកស្ពវ នថៃ លេធិប្បជាធិ
បយត យយស្រ ើ មាៃស្ភាពចយប្មើៃ យៅមុខជាៃិចច យៅយពលណា ប្បជាពលរដឋ ហាៃ
ចាស់ណាស់14

ក វបបធម៌

របស្់ខល ួៃ មកពិចារណា ជាថម៊ី យដា ខល ួៃឯង យដើមប៊ី យស្រ ើភាព របស្់ខល ួៃ ដ៊ូ ច ប្បជា

ពលរដឋ នៃបស្ច ឹមប្បយេស្ ដដលយគបាៃយធវ ើ ត្តំងព៊ីស្តវតសេ៊ី១៨ មកយមា ោះ យដើមប៊ី យស្ចកា ៊ីចយប្មើៃ
នៃមៃុស្សជាតិ។ េយងវ ើ យៃោះ បយងក ើតបាៃ ជាវបបធម៌ ជាវ ិជាជមាៃមួ

ដដលេុកជាប្គិោះមួ

ស្ំ

រាប់ អៃុវតា ិ លេធិប្បជាធិបយត យយស្រ ើ។
វរបធម៌
វបបធម៌ យៃោះ គឺឈរយលើ «អភិចលោ ម្ន រវ ិទេកមម 15» ៃិង «ការពិចារណា ជាថ្មី ជានិចេ រកការ
ពិតណលើេំលាប់ម្នការរស់ណៅ» យៅកនុងស្ងា ម។ កត្តា ទ ំងព៊ីរយៃោះឯង ដដលយធវ ើឲស្ងា មរស្់
រយវ ើក ជាៃិចចដដល ជារ៊ីវចលនា ស្ំរាប់ ណធវ ើបុនភាវកមម 16 ស្ងា ម អប់រំ ស្មារិកស្ងា ម ឲមាៃ ស្
មបរញ្ញ ោះ អំព៊ីតួនាេ៊ី របស្់ខល ួៃ ជា នាដករ ស្កមម នៃស្ងា ម។ យៅកនុងស្ងា ម មាៃរ៊ីវចលនា េុក
មតិ នៃរៃមានក់ៗ ជាបញ្ញញ ស្ំរាប់ស្ងា ម ត្តង ក មតិប្ក ុម ឬ មតិវ ណ ៈ េុកជា េិដឋិ17 រួ ៃជា
មតិផ្តាច់ការស្ំរាប់ស្ងា ម ដដលជាការគំរាមកំដ ងដល់ យស្រ ើភាព បុគាលមានក់ៗ។ ការយបាោះបង់
អាៃុភាពរ ងង (អំណាច យោធា ៃិង យស្ដឋ កិចច) របស្់ បស្ច ឹមប្បយេស្ យរ ើស្ កអាៃុភាពប្ស្េៃ់

12

Les indicateurs et le classement sont ceux publiés par The Economist Intelligence Unit.
Publié par Freedom House។
14 វបបធម៌ចាស្់ណាស្់= Culture séculaire។
15 អេិចលនា នៃវ ិវាេកមម = Effervescence de contestation។
16 បុៃភាវកមម = ដកជាថម ៊ី ; Régénérer។
17 េិដឋិ=Dogme។
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(វបបធម៌) ជាផ្ល វូ ថម៊ី យដើមប៊ី រស្់កនុង ស្ុខដុម ជាមួ

ប្បយេស្ដនេយេៀត កនុងគតិនៃ ស្ ប្បតិបតា ិ

ការ រវាង ប្បជាជាតិ ៃិង ប្បជាជាតិ នាំឲខល ួៃ ដលងមាៃលកោ
ជាៃ់ ប្បយេស្េៃ់យខា

ៈជា ប្បយេស្ចប្កពតា ិ ធាាប់ រិោះ

ស្ំរាប់រក អតា ប្បយោរៃ៏។

យ ើងដឹងថា លេធិប្បជាធិបយត យយស្រ ើ មិៃដមៃប្រៃ់ដតជាគំរ ៊ូ ដដលបស្ច ម
ឹ ប្បយេស្យគបាៃអៃុវ
តា ិ ជាងមួ

ស្តវតស ប្បកបយដា យជាគរ័ យនាោះយឡើ

គឺប្ស្បជាមួ

កិចចអៃុវតា ិយនាោះ ប្តូវ

ចាំបាច់ អន ក កគំរ ៊ូយៃោះជាយោង ប្តូវដ៊ូ រ មាៃស្ិកៈ ខល ួៃ ដដលេុកជាឧបស្គា ស្ំរាប់យជាគរ័
ៃ៊ូ វការផ្ាំ លេធិប្បជាធិបយត យយស្រ ើ កនុងស្ងា ម។ យ ើងអាចស្ៃន ិដាឋៃបាៃថា លេធិប្បជាធិបយត
យយស្រ ើ មិៃប្រៃ់ដតជា កិចចការចាប់ដតប៉ាុយណា
ណ ោះយេ គឺជា កិចចការ វបបធម៌ យនាោះដដរ។
ចាប់ ៃិង វបបធម៌ ប្តូវយដើរ ឲប្ស្បរន យេើបអាចរកយ ើ ប្បស្ិេធិភាព នៃលេធិប្បជាធិបយត យ
យស្រ ើបាៃ។
ទស្ចក្តីស្ននិដ្ឋាន
បស្ច ឹមប្បយេស្ រញ្ជ ក់ប្បយោរៃ៏ ព៊ីប្បយេស្េៃ់យខា
វតស យដា យប្បើ អាៃុភាពរ ងង ជាមយធោបា
ឯង ជា និយតករ18 ៃ៊ូ វស្៊ីលធម៌ យ ើ

ត្តមរបបអាណាៃិគម ជាងមួ

ដតយស្ចកា ៊ីចយប្មើៃ នៃលេធិប្បជាធិបយត យយស្រ ើ យៃោះ

ស្៊ីលធម៌ ជាវបបធម៌ យៃោះឯង ហាមឃាត់ យដា ខល ួៃឯង

បស្ច ឹមប្បយេស្ មិៃឲបៃា ៃយោបា រញ្ជ ក់ប្បយោរៃ៏ យប្
រមៃចំយ

ស្ត

ោះជាៃយោបា

យៅនថៃមុខ យនាោះយឡើ ។ ដំណាច់ របបអាណាៃិគម កនុង

រមៃប្ចកយច

ក់កណា
ា លស្តវតសេ៊ី២០

ត្តមផ្ល វូ ឹងា ឬ អ ឹងាកា ៊ី េុកស្លនមជាវ ិរជ មាៃ យៅកនុង អត៊ីត ប្បយេស្ អាណាៃិគម ៃ៊ូ វវបប
ធម៌ នៃវឌ្ឍៃភាព ដដលនាំឲមាៃ ការយបោះយបារ នៃប្បជារៃ រស្់យៅយប្កាមរបបអាណា
ៃិគម ឬ យៅយប្កាមអាៃុភាពរ ងង នៃបស្ច ឹមប្បយេស្ កនុងស្តវតសេ៊ី២០។ បស្ច ឹមប្បយេស្ កាា
ជាស្ប្តូវផ្ង ជាគំរ ៊ូផ្ង ស្ំរាប់ប្បយេស្ដនេយេៀត។ ជា ស្ប្តូវ គឺ ការតស្៊ូ យដើមប៊ីឯករារយ នៃអត៊ីត
ប្បយេស្អាណាៃិគម ; ជាគំរ ៊ូ គឺ

កវ ិធ៊ី បស្ច ឹមប្បយេស្ «អភិចលោ ម្ន រវ ិទេកមម » ៃិង «ការ

ពិចារណា ជាថ្មី ជានិចេ រកការពិតណលើេំលាប់ម្នការរស់ណៅ» ជាមយធោបា តស្៊ូ ។ កាល
យនាោះ មាៃ ចលនា តស្៊ូ ព៊ីរ៖ ចលនា យស្រ ើ
បញ្ច ប់ ៃិង ចលនា កុមមុ ៃិស្ា

កលេធិប្បជាធិបយត យយស្រ ើ ជាយរលយៅជាេ៊ី

ក បដិវតា ៃ៏វ ណ ៈ ជាមយធោបា

យដើមប៊ី បយងក ើត ស្ងា មរមៃវ

ណ ៈ។ ការេុលមុខរនរវាង ចលនាតស្៊ូ ទ ំងព៊ីរយៃោះ បយងក ើត ជាស្ស្តរាមយោធាផ្ង ដ៊ូ ចយៅកនុង
ប្បយេស្យវៀតណាមជាអាេ៍ ជាស្ស្តរាមប្តជាក់ផ្ង រវាង យោក យស្រ ើ ៃិង យោក កុមមុ ៃិស្ា ដត
យៅេ៊ីបញ្ច ប់ អន កដដលបាៃឈន ោះ គឺ លេធិប្បជាធិបយត យយស្រ ើ។ េុកជាឧទ រ

៏ គឺ ការវ ិនាស្ នៃ

ប្បព័ៃធ ស្៊ូ រយវៀត យៅេវិបអឺរុប ដដលជាការបញ្ញជក់ចាស្់ ៃ៊ូ វយជាគរ័ ជាស្លាពរ នៃលេធិប្បជាធិប
យត យយស្រ ើ យលើ លេធិកុមមុ ៃិស្ា។ រ័ រំៃោះយៃោះជាផ្ោ ៃ៊ូ វ ការខំប្បឹងដប្បង ជាអចិនស្តៃា នៃ បស្ច ឹ
មប្បយេស្ ប្បឆំងៃឹង លេធិកុមមុ ៃិស្ាយៅកនុងពិេពយោក។ ការយធវ ប្បដ ស្ នៃ ការបៃា
ប្បឆំងៃឹង លេធិកុមមុ ៃិស្ា កនុងនាម ៃយោបា ប្បាកដៃិ ម ៃិង អាេិភាព ប្បឆំង
ៃឹង ដំយ

ើររស្ល

នៃ រដឋ អុ៊ីស្លាម ជា ការប្ចឡំមួ របស្់ បស្ច ឹមប្បយេស្ យប្

ោះថាតនមា បស្ច ឹម

ប្បយេស្គឺ ស្ា ិតយៅយលើ លេធិប្បជាធិបយត យយស្រ ើៃិង វបបធម៌ប្ស្េៃ់។ យបើបស្ច ឹមប្បយេស្ បៃធ ូរ ៃ៊ូ វ
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ការប្បឆំងយៃោះ គឺចាស្់ជា យៅអានាគតកាល ដ៏ខា៊ីមួ

ខល ួៃៃិងប្បឈមមុខៃឹងរ

ធំៗ រដឋ អុ៊ីស្លាម រដឋ អំណាចផ្តាច់ការ ៃិង ការវ ងលប្តឡប់មកវ ិ
បំផ្តា

ស្ិរសប៊ី

ៃ៊ូ វវ ិធ៊ីអៃុវតា ិ កុមមុ ៃិស្ា យដើមប៊ី

លេធិប្បជាធិបយត យយស្រ ើ។ ការពោោម យលើកដំយកើង លេធិប្បជាធិបយត យយស្រ ើ យៅកនុង

ពិេពយោក ព៊ីស្ណា
ំ ក់ បស្ច ឹមប្បយេស្ជា រនាំង េប់ៃឹង ប្គប់ប្បព័ៃធណា ដដលអាចបំផ្តា

លេធិ

ស្លកលយៃោះបាៃ។

ឧប យៅ ស្រហ
នថៃេ៊ី ១០ កុមភៈ ឆនំ ២០១៥
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