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អា ម្ម កថា
ពិភពលោក លរកាយ ពី បញ្ច ប់ សង្គ្រាម្ លោក ទី២ តាម្
ការជរម្ ុញចិត្ា របស់ លោក របធ្ននាធិបត្ី អាលម្រ ីកាាំង
Roosevelt បានបលងក ើត្ (២៤ ត្ុោ ឆ្ាាំ ១៩៤៥) អងា ការ

សហរបជាជាត្ិ (អ.ស.ប.) ជាំនួស សងា ម្ នន របជាជាត្ិ
(société des Nations)។ អងា ការ ថ្ម ី លនេះ មាន លោលលៅ
សាំរាប់ សាំរ ួល នូ វ សហរបត្ិបត្ា ិការ អនា រជាត្ិ លៅលរកាម្
ចាប់ អនា រជាត្ិ, សនា ិសុខ អនា រជាត្ិ, អភិវឌ្ឍន៏ លសដ្ឋ កិចច
ការរ ីកចាំល រ ីន សងា ម្, ការពារ សិទធិម្នុសស និង លធវ ើ លអា
យបាន សលរម្ច នូ វ សនា ិភាពលៅកនុងពិភពលោក។ អ.ស.
ប. ជាលវទី នន ការសនទ នា រវាង របជាជាត្ិ លៅកនុង ការ
ិ លៅម្ក នូ វ អធិបលត្យយភាព នន របជា
លោរព ោា លៅវញ
ជាត្ិ និម្ួយៗ។ រពលឹងស្មមរត្ី (esprit) នន អ.ស.ប. លនេះ
លហើយ ដដ្ល ជា សណ្ត
ា ប់ធ្នាប់ (ordre) នន ពិភពលោក។
លហើយ បនា បនាទប់ ម្ក មាន បលងក ើត្ អងា ការ អនា រជាត្ិ
សាំខាន់ៗ លដ្ើម្បី ពងវ ឹក សណ្ត
ា ប់ធ្នាប់ អនា រជាត្ិ ដ្ូ ចយ៉ាង
ម្ូ លនិធិ រ ូបិយវត្ថុ អនា រជាត្ិ (F.M.I ou IMF) , ត្ុោការ
រពហម ទណ្ឌ អនា រជាត្ិ (CPI ou ICC)។
លរកាយពី សង្គ្រាម្ លោក លលើកទី២ ម្ក ពិភពលោក ដបង
ដចង ជា ប៉ាូ ល ពីរ៖ ទី១ គឺ លោក លសរ ី ដដ្ល មាន សហរដ្ឋ
អាលម្រ ីក ជា របម្ុខ មាន ឩត្ា ម្គត្ិ ពីរសាំខាន់ គឺ ឈរ
លលើ លទធ ិរបជាធិបលត្យយលសរ ី និង សិទធិ របស់ របជាពលរដ្ឋ
និម្ួយៗ អាច សាំលរច ជា សវ ័យរបវត្ា ិ លលើ លជាគ វាសនា
របស់ ខល ួន។ ឩត្ា ម្គត្ិ លនេះលហើយ ជា ពលលវគ របស់
របលទសអណ្តនិគម្ ទាម្ទារ ឯករាជយ និង របជាពលរដ្ឋ
រស់លៅ លរកាម្ អាំណ្តច សកា ិភូម្ិ និង អាំណ្តច ផ្តាច់ការ
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ត្សូ ដសវ ងរក លសរ ីភាព និង សិទធិ ជា ពលរដ្ឋ លដ្ើម្បី សលរម្ច
លោយ ខល ួនឯង លលើ លជាគវាសនា របស់ ខល ួន។ រ ីឯ ប៉ាូ ល ទី២
ិ គឺ លោក កុម្ុុយនិសា ដដ្ល មាន សហភាពសូ លវតត្ រ៉ូ ូសុី
វញ
ជា របម្ុខ មាន ឩត្ា ម្គត្ិ បលងក ើត្ សងា ម្ ោមន វណ្ណៈ
លោយ លរបើ ម្លធោបាយ បដ្ិវត្ា ដ្ឹកនាាំ លោយ បកសកុម្ុុយ
និសា វាយ រំោយ សងា ម្ ចាស់ លអាយ បាត្់ ស្មបសូ នយ។
ិ ា នឹងោា នាាំ
ប៉ាូ ល ទា ាំងពីរ លនេះ មាន ទាំនាស់ ម្លនាគម្វជា
បលងក ើត្ សង្គ្រាម្ ម្ួ យ ដដ្ល លគ លអាយ ល្មេះ ថា សង្គ្រាម្
រត្ជាក់។ លហើយ ប៉ាូ ល និម្ួយៗ នាាំោា បលងក ើត្ ស្មាប័ត្ ម្ួ យ
ចាំនួន លដ្ើម្បី កាលរពារ ដែនដ្ី (espace) សា ិត្ លៅលរកាម្
ឥទធ ពល របស់ ខល ួន ដ្ូ ច លៅ អឺរ៉ូុប លោក លសរ ី បានបលងក ើត្
(នថ្ៃ ទី ៤ លម្ស្ម ឆ្ាាំ ១៩៤៩) កត្ិកាសញ្ញា លយធ្ន មាន
ល្មេះ កាត្់ ថា អូ ត្ង់ ឬ លណ្ត្ូ 1 សាំរាប់ ការពារ ពលកាករ
នន លោក កុម្ុុយនិសា។ លៅ អាសុី សហរដ្ឋ អាលម្រ ីក បាន
បលងក ើត្ (ឆ្ាាំ ១៩៥៤) កត្ិកាសញ្ញា លយធ្ន នន បណ្ត
ា
របលទស ម្ិនដម្ន កុម្ុុយនិសា លៅ អាសុី ភាគ អលគា យ៏
ម្ួ យដដ្រ មាន ល្មេះ កាត្់ ថា អាលសអាន ឬ លសអាត្ូ 2
លដ្ើម្បី ទប់ទល់ នឹង ការវាត្ទី នន លទធ ិកុម្ុុយនិសា លៅកនុង
L'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN ou Otan ; en anglais :
North Atlantic Treaty Organization, NATO ; aussi nommé « l'Alliance », pour
« Alliance atlantique »)។
2
L'Organisation du Traité de l'Asie du Sud-Est (OTASE ou Pacte de Manille ; en
anglais : Southeast Asia Treaty Organization, SEATO), mise en place en 1954,
était un pacte militaire pro-occidental, regroupant des pays de l'Asie du SudEst non communistes.
1
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ិ មាន បលងក ើត្
ដ្ាំបន លនាេះ។ ចាំដណ្ក លោក កុម្ុុយនិសា វញ
(១៤ ឩសភា ឆ្ាាំ ១៩៥៥) លៅ អឺរ៉ូុប កត្ិកាសញ្ញា
នលយបាយ លសដ្ឋ កិចច និងលយធ្ន ម្ួ យ មាន ល្មេះ កាត្់
ថា កត្ិកាសញ្ញា វាសូ វ3ី ។ លៅកនុង សង្គ្រាម្ រត្ជាក់ រវាង
លោក លសរ ី នឹង លោក កុម្នុយនិសា នាាំ លអាយ របលទស ម្ួ យ
ចាំនួន មាន របលទស ឥណ្ឌលូ ណ្សុី, ឥណ្ត
ឌ , កុយបា, អាង្គ្ហវីក
ខាងត្ប
ូ ង, លអតរ៉ូង់ និង អត្ីត្ របលទស យូងូ ស្មា វ ី មាន
គាំនិត្ែតត្លែា
ួ
ើម្ បលងក ើត្ (១៩ កកា ោ ឆ្ាាំ ១៩៥៦) របត្ិព័នធ
(bloc) នន ចលនា នន របលទស ម្ិនចូ ល របត្ិព័នធ ខាង
ិ ិកា ឆ្ាាំ ១៩៧១ ស្មធ្នរណ្រដ្ឋ ចិន
ណ្ត។ លៅ នថ្ៃ ទី២៣ វចា
របជាមានិត្ កាាយ ជា សមាជិក អចិនង្គ្នាយ៍ នន រក ុម្រពឹកា
សនា ិសុខ នន អ.ស.ប. ជាំនួស ចិន អា កជាត្ិនិយម្ លៅថា
ចិន នត្វា៉ូន់។ ការជាំនួស លនេះ ជា ឆនទ ៈ របស់ សហរដ្ឋ អាលម្
រ ីក យក ចិន ជា ទាំនុប បិទ ចរនា ទឹក សហភាព សូ លវតត្
ហូ រ ចូ ល ដ្ាំបន់ អាសុី ភាគ អលគា យ៏ តាម្ សង្គ្រាម្ លៅ លវត
ត្ណ្តម្។ ចាំលពាេះ លោក របធ្ននាធិបត្ី R. Nixon យុទធស្ម
Le pacte de Varsovie est une ancienne alliance militaire groupant les pays
d'Europe de l'Est avec l'URSS dans un vaste ensemble économique, politique et
militaire. Il est conclu le 14 mai 1955 entre la plupart des États du Bloc
communiste par un traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle.
Nikita Khrouchtchev, qui en fut l'artisan, l'avait conçu dans le cadre de la Guerre
froide comme un contrepoids à l'Organisation du traité de l'Atlantique nord
(OTAN) qui avait vu le jour en avril 1949.
Cependant, la principale raison ayant motivé la formation du pacte de Varsovie,
selon l'exposé des motifs, fut l'adhésion de la République fédérale d'Allemagne
« en voie de remilitarisation » au traité de l'Atlantique Nord le 9 mai 1955, rendu
possible après la ratification par les pays occidentaux des Accords de Paris.
L'alliance est dissoute en juillet 1991.
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ង្គ្សា យក ចិន កុម្ុុយនិសា ជា ម្ិត្ា គឺ សាំរាប់ អនុវត្ា
នលយបាយ ដ្ក កងទ័ព អាលម្រ ីកាាំង ពី លវតត្ណ្តម្ លោយ
យក ចិន ជា ការធ្ននា កុាំ លអាយ មាន អនុភាព នន ដលបង
ដ្ូ ម្ីណ្ូ លៅ អាសុី អលគា យ៏ និង បនា យ ឥទធ ិពល សហភាព
សូ លវតត្ លលើ អា កដ្ឹកនាាំ យួ ន កុម្ុុយនិសា របសិន ជា លវតក
ណ្តម្ ខាងលជើង ឈា េះ សង្គ្រាម្ លលើ លវតត្ណ្តម្ ខាងត្ប
ូ ង។
យុទធស្មង្គ្សា លនេះលហើយ ដដ្ល នាាំ លអាយ មាន កិចចរពម្
លរពៀង សនា ិភាព លៅ លវតត្ណ្តម្ ចុេះ ហត្ា លលខា លៅ នថ្ៃ ទី
២៧ ម្ករា ឆ្ាាំ ១៩៧៣ លៅ ទីរក ុង បារ ីស រវាង ភាគី ពាក់
ព័នធ នឹង សង្គ្រាម្។ កិចចរពម្លរពៀង សនា ិភាព លនេះ ជា
សញ្ញា ចាំលពាេះ របជាពលរដ្ឋ រស់លៅ កនុង ដ្ាំបន់ ឥណ្ឌច
ូ ិន
មាន ដខម រ ោវ និង យួ ន នន ការលបាេះបង់លចាល របប លសរ ី
ពី សាំណ្តក់ សហរដ្ឋ អាលម្រ ីក ដដ្ល ជា រោឋភិបាល លពញ
ចាប់ ត្សូ របឆ្ាំង នឹង ពួ ក ឩនាទម្ កុម្ុុយនិសា មាន
ល្មេះ ថា ដខម រ រកហម្, លយតកកុង និង របលថ្ត្ោវ។ សហ
រដ្ឋ អាលម្រ ីក បាន បញ្ច ប់ សង្គ្រាម្ លៅ ឥណ្ឌច
ូ ិន ដត្
ដ្ាំណ្តច់ (fin) លនេះ លបើកឱកាស លអាយ របប កុម្ុុយនិសា
ដដ្ល ជា អា កឈា េះ លៅ រស ុកដខម រ សមាាប់ របជាជនដខម រ
ជាង ពីរ ោន លោយ លសរ ី តាម្ រគប់ ម្លធោបាយ។ លនេះ
ជា ត្នម្ា ដ្៏ខពស់ម្ួយ ដដ្លពិភាពលោក ម្ិនដដ្ល ជួ ប
របទេះ របស់ របជាជាត្ិដខម រ ដដ្ល មាន លោលលៅ ដត្ម្ួ យ
គត្់ លៅ កនុង សង្គ្រាម្លនាេះ គឺ លោលបាំណ្ង ការពារ
កា សាកល្បង ពិចា ណា
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បូ រណ្ភាព ទឹកដ្ី ជាត្ិ ពី ការរំលោភ ជាក់ដសា ង លលើ ចាប់
អនា រជាត្ិ ពី សាំណ្តក់ កងទ័ព យួ ន កុម្ុុយនិសា។ ជា ការ
ចាំអក ដ្ល់ រពហម លិខិត្ នន របជាពលរដ្ឋ ដខម រ ជា អា ករង
លរោេះ ពី កងទ័ព ្ានពាន យួ នកុម្ុុយនិសា លៅ ឆ្ាាំ
១៩៧០ បានរត្ូវ កងទ័ពលនេះ វាយចូ ល រស ុកដខម រ លៅ ឆ្ាាំ
១៩៧៩ កនុង នាម្ ជា កងទ័ព រំលោេះដខម រ ពី របបរបល័យ
ពូ ជស្មសន៏ដខម រ ខល ួនឯង លៅ ចាំលពាេះម្ុខ ម្ហាចិន ដដ្ល
ជា ពាំនឹង របស់ខល ួន។
ិ ន៏ នន សណា
កា វវតត
ត ប់ធ្នាប់ ពិភពរោក
ពិភពលោក រស់លៅ កនុង ចរភាព ជានិចច លហើយ ដត្ងដត្
ជួ បរបទេះ នឹង ការគាំរាម្ រគប់ ដបបយ៉ាង។ ដ្ូ ច បាន
បញ្ញចក់ ខាងលលើ រ ួច ម្ក លហើយ ថា ទសសនៈ ជា ម្ូ លោឋន
នន សណ្ត
ា ប់ធ្នាប់ ពិភពលោក គឺ អធិបលត្យយភាព នន
របជាជាត្ិ។ អធិបលត្យយភាព គឺ ជា សិទធិ ជា របជាជាត្ិ
ឯករាជយ និង សវ ័យភាព។ លោលការណ្៏ លនេះ ជា ការការពារ
នូ វ ពុទវសិទធិ នន របជាជាត្ិ និម្ួយៗ។ អធិបលត្យយភាព នន
របជាជាត្ិ និម្ួយៗ មាន របភព ជា របវត្ា ិស្មង្គ្សា លចញ ពី
ទវ ិព អឺរ៉ូុប មាន ល្មេះ ថា កត្ិកាសញ្ញា លហវ សហវ ីលីយ
(westphilia)4 ដដ្ល ជា កត្ិសញ្ញា មាន លោលលៅ លដ្ើម្បី
Les traités de Westphalie (ou paix de Westphalie) conclurent la guerre de
Trente Ans et la guerre de Quatre-Vingts Ans le 24 octobre 1648. Ils sont à la
4

(note de bas de page - suite)
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លវតរចាក សង្គ្រាម្ រវាង របជាជាត្ិ នីង របជាជាត្ិ លោយ
ិ លៅម្ក ដ្ល់ អធិបលត្យយភាព នន របជា
លោរព លៅវញ
ជាត្ិនិម្ួយៗ គឺ ថា របជាជាត្ិ ម្ួ យ ម្ិន រត្ូវ លរជៀត្ដរជក
ចូ ល កនុង កិចចការ នែទ កនុង របស់ របជាជាត្ិ ម្ួ យលទតត្។
លោលការណ្៏ លនេះ លគ យក វា ម្ក អនុវត្ កនុង នលយបាយ
ការបរលទស លៅ កនុង ពិភពលោក រហូ ត្ម្ក។ ដត្ វា ក៍
ោមន របសិទធភាព ជា ោច់ខាត្ លនាេះ ដដ្រ លរពាេះ ថា លៅ
អឺរ៉ូុប លៅ ដត្ មាន លកើត្ ម្ហាសង្គ្រាម្ ពីរលលើក ដដ្ល ជា
សង្គ្រាម្ ពិភពលោក ដដ្ល នាាំ ឲ ម្នុសស រាប់ោន នាក់
ិ កាបលងក ើត្ អងា ការសហរបជាជាត្ិ (អ.ស.
បាត្់បង់ ជី វត្។
ប.) លរកាយ ពី សង្គ្រាម្ ពិភព លោក លលើកទី២ គឺ លៅ កនុង
លោលគាំនិត្ លវតរចាក សង្គ្រាម្ រវាង របជាជាត្ិ ជា
សមាជិក លៅ កនុង ម្លនាគត្ិ លហវ សហវ ីលីយ លនាេះឯង គឺ
ឈរ លលើ លោលការណ្៏ នន ការលោរព អធិបលត្យយភាព នន
របជាជាត្ិ និម្ួយៗ ដត្ អធិបលត្យយភាព រគប់រគង លោយ
ធម្ម នុញ្ា នន អ.ស.ប. ដដ្ល សមាជិក និម្ួយៗ រត្ូវ លោរព
វា ជា ចាប់ អនា រជាត្ិ។ កត្ពវ កិចច លនេះ ឯង ដដ្ល អាច ឲ
ិ
អ.ស.ប. មាន លទធ ភាព អាច លោេះរស្មយ វបត្ា
ិ អនា រជាត្ិ
base du « système westphalien », expression utilisée à posteriori pour désigner
le système international spécifique mis en place, de façon durable, par ces
traités.
Catholiques et protestants ayant refusé de se rencontrer, les négociations se
tinrent à partir de décembre 1644 à Münster pour les premiers et à partir de
1645 à Osnabrück pour les seconds. Cette solution qui avait été proposée par
la Suède est préférée à la solution française qui suggérait Hambourg et
Cologne.
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ជា លរចើន ដ្ូ ចយ៉ាង ការោក់ លទាស ដ្ល់ របជាជាត្ិ ណ្ត
ដដ្លបាំពាន លលើ របជាជាត្ិ ដ្នទ មាន ជា ឩទាហរណ្៏ លៅ
ទសសវត្ា រ៏ ៧០ មាន ការសលរម្ចចិត្ា របស់ អ.ស.ប. ែា នាទ
លទាស ដ្ល់របលទស លវតត្ណ្តម្ ដដ្ល បាន ្ានពាន តាម្
កមាាាំង លយធ្ន ម្ក លលើ អធិបលត្យយ នន រស ុកដខម រ។ ដ្ូ ច
ោាដដ្រ លៅ ទសសវត្ា រ៏ ៩០ អ.ស.ប. បាន ែា នាទលទាស របលទស
លអតរា៉ូក់ (Irak) ពី ការ្ានពាន តាម្ កមាាាំងទ័ព ដ្ល់
របលទស កូ ដវ វត្។ បចាចប័ន (sanction) នន អ.ស.ប. ជួ ន ជា
ិ
វធ្ននការ
ដបប និនាិវាសណ្៏ នន លសដ្ឋ កិចច ឬ ពាណ្ិជាកម្ម
ជួ ន ជា អនា រាគម្ន៏ផ្តទល់ តាម្ ែល វូ លយធ្ន លដ្ើម្បី លធវ ើ ការ
សងក ត្់ លៅ លលើ របជាជាត្ិ មាន កាំហុស លៅ ចាំលពាេះ ម្ុខ
ចាប់ អនា រជាត្ិ។
ិ យ សិទធិម្នុសស អ.ស.ប. បាន លធវ ើ បចាចប័ន
លៅ កនុង វស័
ដ្ល់ របប ដ្ឹងនាាំ ដបងដចក ពណ្៌សម្ប
ុ រ ម្នុសស ឬ អភិវឌ្ឍ
ន៏ ដញក រវាង ពណ្៌សម្ប
ុ រ ម្នុសស លៅ របលទស អាង្គ្ហវីក
ខាងត្ប
ូ ង មាន ល្មេះ ថា របប អាបា៉ាលថ្ត្ (régime
apartheid)។ និនាិវាសណ្៏ លសដ្ឋ កិចច ដ្ល់ របប លនាេះ ជាំរុញ
លអាយ អា កដ្ឹកនាាំ សុខចិត្ា លបាេះបង់ វា លចាល បតរូ ម្ក
ិ
អនុវត្ា របប លទធ ិរបជាធិបលត្យយលសរ ី វញ។
អនា រាគម្ន៏
ផ្តទល់ របស់ អ.ស.ប. លៅរស ុកដខម រ លៅ ទសសវត្ា រ៏ ៩០ លដ្ើម្បី
បញ្ច ប់ ការរត្ួ ត្រតា រស ុកដខម រ លោយ កងទ័ព យួ ន និង
បញ្ច ប់សង្គ្រាម្។ ទលងវ ើ របស់ អ.ស.ប. ដដ្ល បាន លរតបរាប់
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ដ្ូ ច ខាងលលើ លនេះ បញ្ញចក់ បរាញ នូ វ ត្ួ នាទី សាំខាន់
ិ
របស់ អ.ស.ប. កនុង ការរក ដ្ាំលណ្តេះរស្មយ នន វបត្ា
ិ រវាង
ិ
របជាជាត្ិ នឹង របជាជាត្ិ និង សង្គ្រាម្ សុី វល។
លគ ដ្ឹង ថា ចរភាព នន ពិភពលោក បចចុបបនា គឺ ដ្ាំលណ្ើរ
លដ្ើរ លៅរក ពិភពលោកូ បនីយកម្ម 5 លរពាេះ រគប់ រពឹត្ាិការ
ណ្៏ ត្ូ ច ធាំ កា ី ដដ្ល មាន លកើត្ល ើង ពាក់ព័នធ នឹង បញ្ញា
ម្នុសសលោក រត្ូវបាន លគ ែាយ ភាាម្ៗ តាម្ បណ្ត
ា ញ
ឯកជន កា ី តាម្ បណ្ត
ា ញ ែល វូ ការ កា ី លពញ ពិភពលោក។
ិ
ការែាយព័ត្៏មាន លោយស្មរ ការរ ីកចាំល រ ីន នន វទោស្មង្គ្
សា
ព៍ត្មា
៏ ន ដលង មាន រពាំដដ្ន សាំរាប់ ម្នុសសជាត្ិ លរពាេះ
របជាជាត្ិ និម្ួយៗ ម្ិន អាច រស់លៅ ឯកា បាន លនាេះ
ល ើយ លៅ កនុង ពិភពលោកូ បនីយកម្ម ដដ្ល មាន បញ្ញា
ធាំៗ ជា លរចើន វា កាាយ ជា បញ្ញារ ួម្ នន ម្នុសសជាត្ិ ដ្ូ ច
យ៉ាង បញ្ញា សិទធិម្នុសស, លទធ ិរបជាធិបលត្យយ, បរមាណ្ូ, ប
រ ិស្មាន, សុខភាព ស្មធ្នរណ្ជន, អលនាារបលវសន៏, ជនភាស
ខល ួន, លភរវកម្ម , លសដ្ឋ កិចច, ពាណ្ិជាកម្ម និង អាំលពើ ពុក
រលួ យ នន ពួ ក អា កដ្ឹកនាាំ។ លៅ ចាំលពាេះម្ុខ បញ្ញា រ ួម្ ទា ាំង
លនេះ ដដ្ល នាាំ លអាយ មាន ដកដរប រទង់រទាយ លាំនាាំ ឬ គុណ្
ភាព នន ទសសនៈ នន អធិបលត្យយភាព របស់ របជាជាត្ិ ពី
អធិបលត្យយភាព អត្ា ទត្ា ភាព លៅ ជា អធិបលត្យយភាព

5

ពិភពលោកូ បនីយកម្ម ; mondialisation ou globalisation។
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ទទួ លខុសរត្ូវ។ របជាជាត្ិ និម្ួយៗ រត្ូវ មាន ការទទួ ល
ខុសរត្ូវ លៅ ចាំលពាេះម្ុខ សពវ អាំលពើ ដដ្ល ខល ួន បាន
របរពឹត្ា ជា លចត្នា កា ី ជា អលចត្នា កា ី ដដ្ល នាាំ ប៉ាេះពាល់
ដ្ល់ សនា ិសុខ នន ពិភពលោក, សិទធិម្នុសស និង បរ ិស្មាន
នន ម្នុសសជាត្ិ។ សញ្ញាណ្ នន ការទទួ លខុសរត្ូវ លនេះឯង
ដដ្ល កាំពុង លោេះ នូ វ ទសសនៈ ថ្ម ី នន សណ្ត
ា ប់ធ្នាប់ នន
ពិភពលោក។ អងា ការ អនា រជាត្ិ ម្ួ យ ចាំនួន បាន បលងក ើត្
ល ើង ដ្ូ ចយ៉ាង អងា ការ ការពារ ធ្នត្ុអាកាស ពិភព
លោក cop216, ការពារ លរោេះថាាក់ បរមាណ្ូ (AIEA7 ou
IAEA)...។ល។ រ ូបភាព ទា ាំងឡាយ លនេះ បរាញ ថា របជា
ជាត្ិ ជា លរចើន មាន សត្ិសម្បជញ្ា ៈរ ួម្ អាំពី ត្នម្ា រ ួម្ នន
ម្នុសសជាត្ិ និង សាំរាប់ បវរ អនាគត្ នន ពិភពលោក។
ដ្ាំណ្តច់ នន របប កុម្ុុយនិសា លៅ អឺរ៉ូុប លៅ ទសសវត្សរ៏ ៩០
ិ យ សាំរាប់របជាជាត្ិ លអាយអាច មាន ច
លបើក ទសសនវស័
លរម្ើស យក របប ដ្ឹកនាាំ ដដ្ល ទុក របជាពលរដ្ឋ ជា មាចស់
នន អាំណ្តចរដ្ឋ ទុក លសរ ីភាព នន បុគាល ជា អគា ត្នម្ា នន
ម្នុសសលោក។ របប លនេះ មាន ល្មេះ ថា លទធ ិរបជាធិបលត្
យយលសរ ី។ រ ួម្លសចកា ីម្ក លគ អាច សនា ិោឋន បាន ថា ស
ណ្ត
ា ប់ធ្នាប់ ពិភពលោក បចចុបបនា គឺ វា សា ិត្ លៅ លរកាម្
ឥទធ ិពល នន លទធ ិរបជាធិបលត្យយលសរ ី ឈរ លលើ លោលការ

6
7

accord international sur le climat។
L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA)។
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ណ្៏ នន អធិបលត្យយភាព ទទួ លខុសរត្ូវ របស់ របជាជាត្ិ
និម្ួយៗ លនាេះឯង។ ដត្ បញ្ញា នន សិទធិម្នុសស និង ការអនុ
វត្ា ន៏ នន លទធ ិរបជាធិបលត្យយ លៅ មាន ចាំលណ្តទ សាំរាប់
របជាជាត្ិ ម្ួ យ ចាំនួន ដ្ឹកនាាំ លោយ ជន ផ្តាច់ការ ឬ
គណ្បកសនលយបាយ លទាល (ដត្ម្ួ យ) យល់ល ើញ ថា បញ្ញា
ទា ាំងពីរ លនេះ ជា បញ្ញា នែទ កនុង របស់ របលទសខល ួន ជា
របលទស មាន អធិបលត្យយភាព ដ្ូ លចា េះ ម្ិនអាច មាន
របលទស ឬ អងា ការ ណ្តម្ួ យ អាចលរជៀត្ដរជកចូ លបាន
លនាេះល ើយ។ ដត្ អា កដ្ឹកនាាំ ផ្តាច់ការ ទា ាំងលនាេះ បាន ជួ ប
របទេះនឹង បដ្ិវត្ា ន៏ជាត្ិ លកើត្ល ើង លោយឯកឯង ពី
សាំណ្តក់ របជាជន ដ្ូ ច លៅ របលទស Tunisie, Egypte,
Lybie ជាអាថ្៍។ បដ្ិវត្ា ន៏ជាត្ិ ឬ បដ្ិវត្ា ន៏ពណ្៏ ដដ្ល មាន
លកើត្ល ើងលនាេះ បាន រំលាំ របប ផ្តាច់ការ ដត្ បនា ម្ក បាន
ជួ ប នឹង ឩបសគា កនុង ការបលងក ើត្ របប លទធ ិរបជាធិបលត្
ិ រវាង ភា
យយពហុបកស នាាំ លអាយ មាន លកើត្ សង្គ្រាម្ សុី វល
ិ
គី នលយបាយ។ សួ រ ថា វបត្ា
ិ ទា ាំង លនាេះ លត្ើ វា អាច មាន
ដ្ាំលណ្តេះរស្មយ លៅ កនុង រកបខណ្ឌ សណ្ត
ា ប់ធ្នាប់ ពិភព
លោក សពវ នថ្ៃ បាន ដដ្រ ឫលទ ?
លគ ដ្ឹង ថា សពវ នថ្ៃ មាន ម្ហាអាំណ្តច បី សហរដ្ឋ អាលម្រ ិ
ក ស្មធ្នរណ្រដ្ឋ ចិន របជាមានិត្ និង សហព័នធ រ៉ូ ូសុី កាំពុង
ិ យ លដ្ើម្បី រកា ឬ ពរងីក ឥទធ ិ
របកួ ត្របដជងោា រគប់ វស័
ពល របស់ ខល ួន លៅ កនុង ពិភពលោក ដដ្ល នាាំ លអាយ
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មាន ការដរបផ្តាស់ សណ្ត
ា ប់ធ្នាប់ ពិភពលោក លរពាេះ ម្ហា
ិ ា ខុសៗ
អាំណ្តច ទា ាំង បី លនាេះ មាន ទសសនៈ ម្លនាគម្វជា
ោា ដ្ូ ច ធ្នាប់ មាន លៅ កនុង សង្គ្រាម្ រត្ជាក់ លរកាយ ពី
សង្គ្រាម្ លោក លលើក ទី២ ម្ក។ ដត្ លគ អាច សួ រ ជា សាំណ្ួរ
ថា លត្ើ សហរដ្ឋ អាលម្រ ិក (ស.រ.អ.) បចចុបបនា លៅ ចង់ ដថ្
រកា ត្ួ នាទី ខល ួន ជា អា កការពារ លទធ ិរបជាធិបលត្យយលសរ ី
លៅ កនុង ពិភពលោក លទតត្ឫ ឬ រោន់ ដត្ ដថ្រកា ឬ
ការពារ ដ្ាំបន់ ទា ាំងឡាយ លៅ លរកាម្ ឥទធ ិពល របស់ ខល ួន
លរកាយ ពី សង្គ្រាម្ លោក លលើក ទី២ ម្ក ? លគ ដ្ឹង ថា
របលទស ចិន សពវ នថ្ៃ កាាយ ជា ម្ហាអាំណ្តច លសដ្ឋ កិចច
ម្ួ យ, អាច របឈរម្ុខ នឹង សហរដ្ឋ អាលម្រ ិក, កាំពុង វាត្
ឥទធ ិពល លសដ្ឋ កិចចខល ួន លៅ ដ្ាំបន់ អាង្គ្ហវីក អាសុី និង
អឺរ៉ូុប លហើយ មាន ម្ហិចាិតា លពាលអេះអាង ថា ចិន កាំពុង
លធវ ើ របលទស ខល ួន លអាយកាាយ ជា ម្ហាអាំណ្តច លយធ្ន8 ជា
ិ យ កងទ័ព លជើងទឹក ដ្ូ ច លៅ លពល
ពិលសស លៅ កនុង វស័
ថ្ម ីៗ លនេះ ចិន កាំពុង សង់ នាវា ដ្ឹក យនា លហាេះ ម្ួ យ លរគឿង
លទតត្ (នាវាទី២) លដ្ើម្បី បញ្ញចក់ នូ វ ម្ហិចាិតា លនាេះ ដ្ូ ច
យ៉ាង ជលមាាេះ ចិន ជា ម្ួ យ នឹង របលទស ជប៉ាុន ហវ ីលីពិន
លវតត្ណ្តម្ និង នត្វា៉ូន់ លៅ ដ្ាំបន់ សម្ុរទ ចិន ខាងត្ប
ូ ង។
លៅ ឆ្ាាំ ២០១៥ ចិន បលងក ើត្ លកាេះសិបបនិម្មិត្ ជា ជួ រថ្ម

ថ្វ ិកាលយធ្នចិន ល ើង ១០% លៅ ឆ្ាាំ ២០១៥ គឺ មាន ចាំនួន លុយ ជាង ១៤៥ លកាដ្ិ
ដដ្ល នឹង លដ្ញទាន់ កនុងលពលឆ្ប់ នន ថ្វ ិកា លយធ្ន សម្គម្ អឺរ៉ូុប។
8
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ប៉ារបេះទឹក (Fiery Cross) លហើយ ដ្ាំល ើង ចលងក ៀងបញ្ញចាំងែល វូ
សម្ុរទ និង សញ្ញានាាំែល វូ នាវា លដ្ើម្បី លធវ ើនាវាចរណ្៏ នាាំ លអា
យ លវតត្ណ្តម្ មាន ការលតារកហាយ។ ម្ិន ដត្ ប៉ាុលណ្ត
ណ េះ ចិន
សង់ កាំដពងខាច់ ដ្៏ធាំ បលងក ើត្ ម្ូ លោឋន កងទ័ពនាវា រ ួច
លអាយ ឆ្មាំលឆា រសម្ុរទ លធវ ើ លាត្ ជា លរឿយៗ និង របដ្ិត្ លអា
ិ
យ មាន លបសកកម្ម វទោស្មង្គ្
សា កនុង លោលលៅ លដ្ើម្បី
លពាលអេះអាង នូ វ អធិបលត្យយភាព របស់ចិន លៅ ដ្ាំបន់
លនាេះ។ លៅ ចាំលពាេះម្ុខ ការសដម្ា ង កមាាាំង លនាេះ លវតត្ណ្តម្
ោមន អវ ី ត្ទល់ លនាេះល ើយ លរតដត្ តាាំង លយធភូ ម្ិ អកម្ម
ជា ម្លធោបាយ ការពារ ជា និម្ិត្ារ ូប ដត្ប៉ាុលណ្ត
ណ េះ។ ដត្
ចាំលពាេះ ជលមាាេះ ចិន ជា ម្ួ យ របលទស ហវ ីលីពិន និង លវតត្
ណ្តម្ ចិន លគ លរបើ នលយបាយទូ ត្ រលបតប សម្លុត្ែង លួ ង
លោម្ែង ដដ្ល ចិនបុរាណ្ លគ ដត្ងយកម្ក អនុវត្ា លៅ
ចាំលពាេះ គូ រសរត្ូវ របស់លគ។
ិ យ លយធ្ន គឺ ដរបផ្តាស់ លកខ ណ្ៈ
ម្ហិចាាតា ចិន កនុង វស័
កងទ័ព ចិន ពី កងទ័ព ការពារជាត្ិ លអាយ លៅ ជា កង
ទ័ព អាច មាន សកាានុពល អាច លធវ ើ របត្ិបត្ា ិការ លយធ្ន
លៅលរតរបលទស បាន។
ិ លៅ លរកាម្ ការដ្ឹកនាាំ
ចាំដណ្ក ខាង សហព័នធ រ៉ូ ូសុី វញ
របស់ លោក ពូ ទិន មាន នលយបាយ លៅ កនុង បរ ិបទ យុទធ
ស្មង្គ្សាថ្ម ី គឺ បាំណ្ង ចង់ លអាយ ម្ហាអាំណ្តច ដ្នទលទតត្
កា សាកល្បង ពិចា ណា
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ទទួ ល ស្មាល់ ខល ួន ជា ម្ហាអាំណ្តច លពញលលញ ម្ួ យ។ លោល
ិ នូ វ ទឹក
លៅ របស់ លោក ពូ ទីន គឺ សាំលៅ ដ្លណ្ាើម្យកវញ
ដ្ី ណ្ត ដដ្ល មាន របជាជន និយយ ភាស្ម រ៉ូ ូសុី និង ទឹក
ដ្ី របវត្ា ិស្មង្គ្សា របស់ របជាជាត្ិ រ៉ូ ូសុី ដ្ូ ច យ៉ាង ដដ្នដ្ី
Crimée, Abkhazie, Ossétie du Sud, លៅ Donbass,
Transnistrie ឬ របលទស Baltes លដ្ើម្បី បលងក ើត្ រដ្ឋ -របជា
ជាត្ិ (Etat-nation) ម្ួ យ មាន ភាពមាាំម្ួន។ លៅ ចាំលពាេះ
ម្ុខ អងា ការ OTAN យុទធស្មង្គ្សា រ៉ូ ូសុី គឺ ការសដម្ា ង ម្ា ងជា
សកម្ម ភាព រោន់ដត្ ការពារ របលយជន៏រ៉ូ ូសុី ម្ា ងជា
សកម្ម ភាព វាយលុក ដសវ ង រក របលយជន៏ថ្មី ដដ្ល នាាំ លអា
យ ម្សច ឹម្របលទស រស់លៅ កនុង ភាពលទលទើរ ជា អត្ិបរមា។
សហរដ្ឋ អាលម្រ ិក មាន ស្មានភាព យុទធស្មង្គ្សា លលើសលគ លៅ
សម្ុរទចិន ទា ាំងពីរ លោយ ខល ួន បាន ឈា េះ ចាំបាាំង របលទស
ជប៉ាុន លៅ ឆ្ាាំ ១៩៤៥។ លៅ កនុង ដ្ាំបន់ លនាេះ ស.រ.អ. មាន
បណ្ត
ា ញ ម្ូ លោឋន លយធ្ន ជាលរចើន ដ្ូ ចយ៉ាង លៅ លកាេះ
Guam, លៅ របលទស ជប៉ាុន (Okinawa), លកាេះ នត្វា៉ូន់,
របលទស កូ លរ៉ូខាងត្ប
ូ ង, របលទស ហវ ីលីពិន និង មាន
របលទស លវតត្ណ្តម្ ជា សម្ព នធម្ិត្ា។ ស.រ.អ ពរងឹក យុទធស្ម
ង្គ្សា ការពារ ដ្ាំបន់ អាសុី បាសុីហវីក លៅ ចាំលពាេះម្ុខ យុទធស្ម
ង្គ្សាចិន ដដ្ល នាាំ បលងក ើន ភាពតានត្ឹង រវាង របលទស ទា ាំង
ពីរ នាលពលបចចុបបនា លនេះ។ លៅ អឺរ៉ូុបយុទធស្មង្គ្សា របស់ស.រ.
អ. មាន ស្មានភាពដ្ដដ្ល គឺ ពរងឹង OTAN លដ្ើម្បី របឈរ
កា សាកល្បង ពិចា ណា
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ម្ុខ នឹង យុទធស្មង្គ្សា រ៉ូ ូសុី។ លត្ើ ស.រ.អ. លៅដត្បនា លោលលៅ
នន នលយបាយ ការបរលទស បងក បលងក ើត្ របជាជាត្ិ អនុ
វត្ា លទធ ិរបជាធិបលត្យយ លៅកនុង ស្មកលលោក ? ចាំលពាេះ
ស.រ.អ. ការបតរូ របបផ្តាច់ការ គឺ ម្ិនដម្ន រោន់ដត្ ជា
ម្លធោបាយ សាំរាប់លោេះរស្មយ នលយបាយនែទ កនុង កនុង
របលទសម្ួ យ គឺ វា ជា គុណ្ធម្៏ សាំរាប់ របជាពលរដ្ឋ ដដ្ល
រំលោេះ ខល ួន លចញ ពី របប ផ្តាច់ការ កនុង នាម្ លសរ ីភាព។
លគ សលងក ត្ល ើញ ថា ម្ហាអាំណ្តច ទា ាំងបីលនេះ សពវ នថ្ៃ
កាំពុង រចនា សណ្ត
ា ប់ធ្នាប់ ពិភពលោកថ្ម ី រសបតាម្ អត្ា
របលយជន៏ របស់ ខល ួន លរតងៗខល ួន ជួ នកាល លគ នាាំ ោា
លោរព លោលការណ្៏ លដ្ើម្បី លវតរចាក សង្គ្រាម្ រវាង របជា
ិ លៅម្ក ដ្ល់
ជាត្ិ នីង របជាជាត្ិ លោយ លោរព លៅវញ
អធិបលត្យយភាព នន របជាជាត្ិ និម្ួយៗ ជួ នកាល លគ
យក នលយបាយរបាកដ្និយម្ (realpolitik) សាំរាប់ រក
ដចក របលយជន៏ោា។ ជួ នកាល លគ យក អងា ការ សហ
របជាជាត្ិ ជា ឩបករណ្៏ សាំរាប់ លោេះរស្មយ ជលមាាេះ អនា រ
ិ ឬ សង្គ្រាម្ ដ្ាំបន់។ ដត្ អា ក ទា ាំង បី
ជាត្ិ ឬ សង្គ្រាម្ សុី វល
មាន ទសសនៈរ ួម្ម្ួ យ គឺ លគ មាន ជាំលនឿ ជានិចច ថា កមាាាំង
ទ័ព ជាម្លធោបាយ នលយបាយ សាំរាប់បិទនុយ (amorcer)
នន ការចរចា។ លហត្ុលនេះឯង បាន ជា លគ លៅដត្បនា ការ
របកួ ត្របដជងោា បងក បលងក ើត្ សពាវវុធ លយធ្ន ទាំលនើប
និង មាន របសិទធិភាព បរម្ ុងទុក ជា ម្ុន សាំរាប់ លធវ ើ ស
កា សាកល្បង ពិចា ណា
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ង្គ្រាម្ ដដ្ល វា លៅ ដត្ មាន ជានិចច លៅ កនុង ពិភពលោក
សពវ នថ្ៃ ។ វាជា សង្គ្រាម្ មាន រ ូបភាព ត្ូ ចៗ ពិត្ ដត្ លរបើ
សពាវវុធ ទាំលនើប របស់ ម្ហាអាំណ្តច ដដ្ល នាាំ លអាយ មាន
ឧបទទ វលហត្ុ (désastre) ដ្ល់ ម្នុសសជាត្ិ លរពាេះ លៅ កនុង
សង្គ្រាម្ កូ នកាត្់ (guerre hybride)9 ឬ កូ ន សង្គ្រាម្
នានា មាន លកើត្ ល ើង លៅ រគប់ ដ្ាំបន់ ការលរបើ អាំលពើ
ហិងា វា លៅ ជា ទមាាប់ ធម្ម តា រវាង គូ រសរត្ូវ។ សួ រ ថា លត្ើ
លទធ ិរបជាធិបលត្យយ លៅ កនុង ពិភពលោក របកប លោយ
អនិរភ័យ សពវ នថ្ៃ វា មាន ម្ហាអាំណ្តច ឬ អងា ការ ណ្ត
ម្ួ យ ជា អា ក ធ្ននា ការពារ វា ?
សនត ិភាព
សណ្ត
ា ប់ធ្នាប់ពិភពលោក គឺជា ម្លធោបាយ សាំរាប់ការពារ
សនា ិភាព។ ចាំលពាេះ ពួ កអា កតាាំងខល ួន លោយខល ួនឯង ជា
អា ករបាកដ្និយម្ លគ មាន ទសសនៈ ថា សនា ិភាព វារោន់
ដត្ជា ការត្នថ្ា ោាធម្ម តា បញ្ញចក់អាំពី ការទាក់ទង នន
កមាាាំង មាន សម្តា ត្ិចឬលរចើន សាំរាប់លោេះរស្មយ ជលមាាេះ
រវាង គូ សរត្ូវ។ ទសសនៈលនេះ វាបរាញ នូ វ រ ូបភាព នន ពួ ក
អា កការទូ ត្ ជួ ន ជា

ម្នុសសលភារភាវ

និយយពាកយ

របិម្របិយ លដ្ើម្បី រកដ្ាំលណ្តេះរស្មយ នន ជលមាាេះ, ជួ នជា

សង្គ្រាម្ កូ ននកាត្់ (guerre hybride); ជា សង្គ្រាម្ មាន ភាព ជួ ន ជា សង្គ្រាម្ និយ័
ត្ (លទតងទាត្់) (guerre régulière) ជួ ន ជា សង្គ្រាម្ អនិយ័ត្ (guerre irrégulière)។
9

កា សាកល្បង ពិចា ណា
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ឈុ ួញលក់រពាំ ទទួ លបនទុក លក់ចុេះនថ្ា នន របលយជន៏ជាត្ិ។
ិ សនា ិភាព ឋិត្លៅលលើ
ចាំលពាេះ ពួ កអា កគាំនិត្និយម្ វញ
ិ
ិ
វធ្ននម្ួ
យ សាំរាប់ គូ វវាទ
យកវាម្កអនុវត្ា លដ្ើម្បីលោេះ
ិ
រស្មយ វបត្ា
ិ។ សនា ិភាព ដបបលនេះ វារបរពឹត្ាលៅ ដ្ូ ចជា មា៉ា
សុិន ដដ្ល ត្រម្ូវលអាយមាន ការដថ្ទា ាំ យូរៗម្ា ង, ដត្ភាគ
លរចើន វា អាច ដថ្រកាខល ួនវា លោយខល ួនឯង។ កនុង ទសសនៈ
លនេះ គឺ យល់ល ើញថា លបើមា៉ាសុិន វាខូ ច រត្ូវនាាំោា អត្់ធមត្់
សិន លហើយនាាំោា រសម្័យ ថា នថ្ៃ ដសែ ក នឹងមាន សនា ិភាព។
ដត្ សនា ិភាព វាម្ិនដម្ន ជា សម្ា ីលភារភាវ នន អា កការទូ ត្
ក៏ម្ិនដម្ន ជា មា៉ាសុិន លនាេះដដ្រ វាជា ម្ហាម្ហិចាិតា នន
ម្នុសសជាត្ិបចចុបបនា ដដ្ល ជា កាលសម្័យ លពាលអេះអាង
នូ វលជាគជ័យ នន សនា ិភាព លលើ សង្គ្រាម្ ដដ្លជា លសចកា ី
របាថាាោច់ខាត្ របស់ បុពវវរជន

ពិភពលោក និង

ិ និង លយធ្ន លធវ ើការសាំភី
បចចុបបនា ម្ួ យចាំនួន ទា ាំង សុី វល
រ ួម្ោា ជារបរកត្ី លដ្ើម្បី សនា ិភាព គឺ លវតចាក នូ វ អវ ីៗដដ្ល
អារកក់បាំែុត្ កនុង លោលបាំណ្ង កស្មង អនាគត្ ដ្៏បវរ
ដ្ល់ ម្នុសសជាត្ិ។ ដ្ូ លចា េះ ការកស្មង សនា ិភាព គឺជាកិចច
ការ នន ម្នុសសលោក។ នរទាំហាំ (dimension humaine)
លនេះឯង ដដ្លសលរម្ចបាន នូ វ លសចកា ីរបាថាា លរពាេះវាអាច
លអាយ យល់ដ្ឹង អាំពី ទុពធលភាព ប៉ាុនោានឹង ការមាន
លជាគជ័យ។ ដ្បិត្ ជា ែោ នន កិចចការលាំបាកអស់លពលយូរ
ម្ួ យ សនា ិភាព វានាាំបលងក ើត្ នូ វ ទមាាប់, របនពណ្ី, ជាំលនឿ
កា សាកល្បង ពិចា ណា
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ដដ្ល រការា៉ូប់រង នូ វ ការបនា កិចចការលាំបាកលនាេះ រហូ ត្
លៅជាកិចចការ ជា ទមាាប់លធវ ើដ្ដដ្លៗ ដដ្លជា ទមាាប់
លជតសម្ិនរ ួច លហត្ុដ្ូលចា េះឯង រត្ូវមានការរប ុងរបយ័ត្ាជា
និចច កនុង របត្ិបត្ា ិការ ដសវ ង ឬ រកា សនា ិភាព លដ្ើម្បី
លជតសលវតង នូ វ ការពិលស្មធន៏អលស្មច យកវាម្ក អនុវត្ា
ិ
លោយោមនលធវ ើ វភាគ
រក លែ អារកក់។ នលយបាយ សនា ិភាព
ម្ិនដ្ូ ចជា នលយបាយដ្នទលទតត្លនាេះល ើយ លរពាេះ រ ូប
ធ្នត្ុវា គឺមានដត្ រពលឹងស្មមរត្ី នន ម្នុសា ដ្ូ ចយ៉ាង លបើ
លៅលពលណ្ត ម្នុសស មាន លរកាធ កនុងចិត្ា គឺកាំហឹងលនាេះ
វាអាចនឹងបាំផ្តាញ ស្មមរត្ី សនា ិភាព បានយ៉ាង រយបាំែុ
ិ មាន
ត្។ លហត្ុដ្ូលចា េះ លដ្ើម្បី ទប់ទល់នឹង រពលឹងស្មមរត្ីអ វជា
ជាសរត្ូវនឹងសនា ិភាព ការដសវ ង ឬ រកា សនា ិភាព រត្ូវ
ិ , ម្លធោបាយ និង លោលលៅ ចាស់ោស់
មាន លោលវធី
និង អាចវាស់ដវងបាន។ សនា ិភាព សា ិត្លៅកនុងពាកយរស
ពិចរសពឹល និង វាចាភណ្ឌការ (paroles belliqueuses) វា
ោមនទម្ៃ ន់ បនា ិចបនត ួចអវ ីល ើយ សាំរាប់រពលឹងស្មមរត្ី នន
សនា ិភាព។
សនា ិភាព គឺជា ស្មានដ្ នន ម្នុសា លោយ ម្នុសា និង
លដ្ើម្បី ម្នុសា លរពាេះ អគា លោលលៅ របស់វា គឺ វាសនារ ួម្
របស់ម្នុសសលយើង ដ្ូ លចា េះ វាជា អាំលពើ នន ឆនទ ៈ របស់ម្នុសស
ម្ិនដម្ន ជា អគា ទាន (ទានដ្៏របលសើរ) របស់អាទិលទព
លនាេះល ើយ។ ជនណ្ត ដដ្លមានជាំលនឿថា ខល ួនជាអា ក ែា ល់
កា សាកល្បង ពិចា ណា
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សនា ិភាព លអាយ អា កដ្នទ គឺ ចាស់ជាែា ល់ នូ វ សនា ិភាព
អលស្មច ជាពុាំខាន លរពាេះ សនា ិភាព ជាស្មានដ្រ ួម្ លៅកនុង
រពលឹងស្មមរត្ី នន ស្មម្គា ីភាព។

ខណ្ឌសីមាថ្មី នន ពិភពរោក
សម្័យ Internet កាំណ្ត្់ ដែនដ្ីថ្មី (nouvel espace) នន
ពិភពលោក ដដ្ល ជា ដែនដ្ី អសមាារៈ។ លគអាចទុក
Internet ជា អធិពិភពលោកូ បនីយកម្ម 10 លរពាេះវា ជា អងា
ការ ូ សុិក (organisation logique) ដត្ោមន ភូ ម្ិស្មង្គ្សា
ជាពិលសស វា អងា ការ មានជលរៅលរៅ នននលយបាយ
លរពាេះ ពួ កយកស Internet ដ្ូ ចយ៉ាង Google, Apple,
Microsoft, Facebook, Twitter សុទធដត្មាន ដែនការ
ិ
នលយបាយ លហើយ លគល ើញមាន ពួ ក គាំនិត្ហួ សវស័
ិ យ Internet ជា
យនិយម្ និង សកម្ម ជន ការពារ ចកខុ វស័
ិ ពូ ត្នដ្ោា របឆ្ាំងនឹង អាំណ្តចរដ្ឋ ។ ពលរដ្ឋ
សងា ម្សុី វល
ិ យម្ត្ិោា
ពិភពលោកសពវ នថ្ៃ លរបើបណ្ត
ា ញ Internet បតរូ វស័
ជាអចិនង្គ្នាយ៍ បលងក ើត្ជា លទធ ិរបជាធិបលត្យយ សហការ និង
កប
ួ នលោេះរស្មយ (algorithmique) ដដ្ល សពវ ោា អាចនឹង
ិ
មាន សម្ភាព ធ្ននា លោយ រចនាសម្ព ័នធ វម្ជកាការ
នន ប
ណ្ត
ា ញ និង ភាពលៅលរតដដ្នដ្ី (extra-territorialité)
10

អធិពិភពលោកូ បនីយកម្ម ; surmondialisation.
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ដដ្លជាការរ ួចចាក

ត្ិចលរចើនកា ី

ពីចាប់រដ្ឋ និម្ួយៗ

លទាេះបី ការរ ួចចាកលនាេះ វាលៅមាន ន័យខុសោាបនា ិច
បនត ួច ដដ្លសពវ ោា រត្ូវលលើកយកម្កបញ្ញចក់។ ដ្ូ លចា េះ លគ
អាចទុក Internet តាម្ ធម្ម ជាត្ិ ននដែនដ្ី របស់វា ជា
លសរ ីភាពឯកត្ា ភូត្។
លៅកនុងដែនដ្ី នន លសរ ីភាព ឯកត្ា ភូត្ លនាេះ រដ្ឋ និម្ួយ
ទទួ លស្មាល់វា ដត្ ខាំរត្ួ ត្ពិនិត្យ, ទប់ ឬ បលនាទស វា លៅ
តាម្ការដរបរបួ លនន បុ រ ិមា (préférence) របស់ខល ួន, ដ្ូ ច
មាន ការអាំពាវនាវ លអាយមាន អុិនធឺណ្ិអារយៈ, អុិនធឺណ្ិ
រត្ឹម្រត្ូវ, អុិនធឺណ្ិអនាម្័យ ឬ អុិនធឺណ្ិប រ ិសុទធ11។ លៅ
កនុងរបលទស

ដ្ឹកនាាំលោយ

របបសិទធិអាំណ្តច អាជាាធរ

របឆ្ាំងោច់ខាត្នឹង លសរ ីភាព ឯកត្ា ភូត្ លនាេះ លហើយ លគ
រត្ួ ត្ពិនិត្យវា កនុងនាម្ អុិនធឺណ្ីអធិបលត្យយ។ ដត្ លៅ
កនុងរបលទស របជាធិបលត្យយលសរ ី ជួ ន ក៏ល ើញមាន ចាប់
ត្ឹង រ ឹង របឆ្ាំងនឹង ទរម្ង នន លសរ ីភាព ណ្តម្ួ យ ដដ្ល
ជា ទុរុបលយគ (ការបាំពាន) និង ភាពោមនមានសណ្ត
ា ប់
ធ្នាប់។ ដត្រត្ូវដ្ឹងថា សណ្ត
ា ប់ធ្នាប់ Westphalien និង ស
ណ្ត
ា ប់ធ្នាប់ ឆា ងរបលទស (transnational) វារបឆ្ាំងោាលៅ
ល ើយ មាខងកនុងនាម្ លសរ ីភាព មាខងលទតត្ កនុងនាម្
អធិបលត្យយជាត្ិ៕

Internet civilisé (France), Internet sain (Chine), Internet hygiénique (USA),
Internet pur (Iran).
11
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