
 

 

ពន្ល ឺផ្កា យ 

ទស្សនាកិច្ចរដ្ឋ របស្់ លោក ច្ន លេរ ី(John Kerry) រដ្ឋមន្រនត ី ក្កសួ្ង ការបរលទស្ ស្ហរដ្ឋអាលមរកិ 

លៅ កមព ុជា នា ថ្ងៃទ ី២៦ មករា ខាង មុខលនេះ ល ើក ជា ស្ំនួរ ពីរ ស្ំខាន់ ស្ំរាប ់ក្បជាព រដ្ឋខ្ខែ រ៖ ១.

ល ើ ជា ទស្សនាកិច្ច ស្ំរាប់ រក ក្បលោជន៍ អាលមរកីាំង លៅកន ុង ដ្ំបន ់អាស្ុី ភាគអលគេយ៍ ?២. ល ើជា 

សារ ដ្ ់ ក្បជាព រដ្ឋ នូវ អំព ់ (préoccupation) របស្់ ស្ហរដ្ឋអាលមរកិ ល ើ ទុគ ិភាព ក្គប់ខ្បប

ោ៉ា ង ខ្ដ្ ខ្ខែរ ភាគលក្ច្ើន កំពុងជួបក្បទេះ ? 

ច្លមល ើយ វា មាន ទងំ ពីរ ោ៉ា ង ខ្  ច្លមល ើយ នឹង ស្ំណួរ ទី២ វា មាន ដ្ំល េះក្សាយ ឋិ  លៅ ល ើ ក្បជា

ព រដ្ឋខ្ខែ រ ខល នួឯង លក្រេះ នលោបាយ ការបរលទស្ អាលមរកីាំង តំងពី យូរអខ្ងែង មកលហើយ គឺ មិន

ល ែ្ ើអនតរាគមន៍ កន ុង កិច្ចការថ្ទៃកន ុង ថ្ន ក្បលទស្ ដ្ថ្ទ ល ើកខ្ ង ខ្  កិច្ចការលនាេះ អាលមរកិ ទុក វា ជា

ព កាា រ (menace) ដ្ ់ ស្នត ិស្ុខ ជា  ិអាលមរកីាំង៖ ក្បលទស្ ខ្ខែ រ បច្ច ុបបនេ  គ្មែ នមានអែ ី ទុកជា ការ

គំរាម ដ្ ់ ស្ហរដ្ឋអាលមរកីាំង លនាេះល ើយ។ ដូ្លច្េេះ ទុគ ិភាព របស្់ ក្បជាព រដ្ឋខ្ខែ រ ក្ វូ ខល នួឯងរំពឹង

ល ើខល នួឯង។ ច្ំលរេះ អាលមរកីាំង លគ ទុក ក្ស្កុខ្ខែ រ បច្ច ុបបនេ  ជា ក្បលទស្ យុវន័ ក្បជា្ិបល យយនិយម

(jeune démocratie) ក្ ូវការ លព លវោ ដ្៍យូរមួយ ស្ំរាប់ អនុវ ត  ទធិក្បជា្ិបល យយលស្រ។ី អាក្ស្យ័

លហ ុលនេះ ក្ វូ មាន ចំបាច់្ នូវ ស្នត ិភាព និង ស្ថ ិរភាព នលោបាយ លដ្ើមបី បនុ្េះ នូវ ថាមវន័ត  ថ្ន បញ្ញា

ជា ិ (dynamique de l’intelligence nationale) ខ្ដ្  ជា ច្ ករ (moteur) ស្ំរាប់ ល ែ្ ើឲ លក្គឿងយនត

 ទធិក្បជា្ិបល យយ លដ្ើរបាន លោយ រ ូន។ គំនិ  លនេះ ជា ឧ តមគ ិ របស្់ អាលមរកីាំង ជា ក្ទឹស្ត ី ដ្៍

 អ  ខ្ដ្ គ្មែ ន អេក  អាច្ ជំទស្់បានលនាេះល ើយ លក្រេះវា ជា បច្ច័យភាព (logique) សាក  ថ្ន  ទធិ

ក្បជា្ិបល យយលស្រ។ី ខ្  អាលមរកីាំង មិន រវ ់ យក បច្ច័យភាព លនេះ មក ពិចរ  ថា វា មិន អាច្

អនុវ ត បានទងំអស្់ លនាេះល ើយ លៅក្ស្កុខ្ខែ រ លក្រេះ ក្ស្កុខ្ខែ រ ឋិ លៅលក្កាម ឥទធិព  ក្បលទស្លយៀក

 ម និង កន ុង ខ្ដ្នស្កមែភាព (sphère) ច្ិន ក្បជាមានិ  ខ្ដ្  ជា ក្បលទស្ កុមម ុយនិស្ត  ជា អេក

ក្បឆំង ោច្់ខា  នឹង  ទធិក្បជា្ិលប យយលស្រ។ី ខ្  កន ុង នាម នលោបាយ ក្បាកដ្និយម

(realpolitik) អាលមរកីាំង, ពួក មហាក្បលទស្ និយម  ទធិក្បជា្ិបល យយលស្រ,ី ក្បលទស្ រុស្សុ ី និង ច្ិន

កុមម ុយនិស្ត  លគនំាគ្មេ  ពយួ រលច  ក្ស្កុខ្ខែ រ ល ើ ស្ន  ួ  កខនត ិកៈ លក្ៅ កិច្ចការកងែ ់ បនាៃ ន់ របស្់លគ លទេះ 

បី មាន កិច្ចក្ពមលក្ពៀងស្នត ិភាព ២៣  ុោ ជា មូ ោឋ ន ច្ាប់ អនតរជា ិ ស្ំរាប ់លោេះក្សាយឲបាន

ោច្់លក្ស្ច្។ ការពយួ រលច  លនេះ ឯង ជា លព លវោ ក្គប់ក្គ្មន់ ស្ំរាប ់ច្ិន-យួន កុមម ុយនិស្ត  នាំគ្មេ ទញ

យកចំ្លណញក្គប់ខ្បបោ៉ា ង ពីក្ស្កុខ្ខែ រ លហើយនងិ កំទិច្ ថាេ   (pépinière)  ទធិក្បជា្ិបល យយ ខ្ដ្ 

ជា  ទធវ ថ (chose acquise) បាន មក ពី កិច្ចក្ពមលក្ពៀង ២៣  ុោ ១៩៩១។ រមួលស្ច្កត ីមក ទស្សន

កិច្ចរដ្ឋ លោក ច្ន លេរ ីច្ំលរេះ ក្បជាព រដ្ឋខ្ខែ រ ខ្ដ្  ជា ជនរងលក្គ្មេះ គឺ ក្គ្មន់ខ្ ជា ពនល ឺ ផ្កា យ បំភ្ល ឺ

 ំអ អារមែណ៍  នលង់ នល ចូ្ តំងពី ស្ម័យ សាធារណរដ្ឋខ្ខែ រ មកលមលេះ។ លបើខ្ខែ រ លៅខ្  នាំគ្មេ  ក្ ដ្រ រស្ ់

កន ុង ទុកខទណឌ កមែ ពីស្ំ ក់ ពួក អេកដ្ឹកនំា គឺ ជា ការរស្់ ឥ ជីវ ិ ជា មនុស្ស លនាេះល ើយ៕៚ 

ឧប សៅ សង្ហា                   


