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ក្រោយពី របបកុម្មុយនិស្ត រលំបនត បន្ទាប់គ្នា ចាប់ពីឆ្ាំ ១៩៨៩
ក្ៅអឺរុបខាងក្កើត ដែលមាន ែំណួល ននរបងទីរក ុង Berlin ជា
និម្ិតតរ ូប នន ជ័យជំនះ នន លទធ ិរបជាធិបក្តយយក្ស្រ ី ក្ ើយនិង
ិ
និទាឃរែូ វ អារប់ ចាប់ពីឆ្ាំ ២០១០ ដែលជា ចលន្ទ ននវវាទ
កម្ម របស្់របជាជន ន្ទំឲែួ ល នូ វរបបផ្តតច់ោរម្ួ យចំនួន, វា
ហាក់បីែូចជា ពិភពក្ោក បំភលឺក្ោយរស្ម ី នូ វក្ស្រ ីភាព និង ស្ិទធិ
ននរបជាពលរែឋ អាចស្ក្រម្ចក្លើក្ជាគវាស្ន្ទរបស្់ខ្ល ួនឯង។
ែូ ចក្ោក

Francis Fukuyama ស្រក្ស្រ កនុងក្ស្ៀវក្ៅពិស្ុ សត 1

របស្់ក្ោក ថា ‹ែំណាច់ នន របវតត ិសាស្តស្ត› គឺជា ជ័យជំនះ នន
របបែឹកន្ទំ ននលទធ ិរបជាធិក្តយយក្ស្រ ី ក្ៅកនុងភពក្ោក។
ជាោរពិត ក្ៅកនុង ែក្ោកក្នះ វាមានរបក្ទស្តិចណាស្់ ដែល
ែឹកន្ទំក្ោយ របបកុម្មុយនិស្ត និង របបផ្តតច់ោរ ម្ួ យចំនួន។
ដតក្ៅក្លើចំណុចម្ួ យ ដែល លទធ ិរបជាធិបក្តយយក្ស្រ ី ម្ិនទាន់
ក្ោះរសាយបានក្ៅក្ ើយ គឺ ទំន្ទក់ទំនង ែ៏ពិបាកម្ួ យ រវាង
លទធ ិរបជាធិបក្តយយក្ស្រ ី នឹង

ចំណង់ឲក្គទទួ លសាាល់ខ្ល ួន2។

កនុងរយៈក្ពលដវងម្ួ យ លទធ ិរបជាធិបក្តយយក្ស្រ ី វាអាចបងខ ូច ពី

La fin de l’histoire et le dernier homme – édition Flammarion 1992.
2 Désir de reconnaissance.
1
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ខាងកនុង, ឬក៏ម្កពី ឆ្ក ួតយស្ ក្លើស្លន់3, ឬក៏ម្កពី ឆ្ក ួតយស្
អនា ះអដនា ង រស្បចាប់4។ តាម្ក្ោក Fukuyama ឆ្ក ួតយស្ ទី១
គឺជាក្រគ្នះថាាក់ធំ ែល់លទធ ិរបជាធិបក្តយយក្ស្រ ី។ ចំដណក អារយធ
ម្៏ណា ដែលជំរុញ ឲមាន ឆ្ក ួតយស្ រស្បចាប់ គ្នមនអវ ីទប់ទល់
ក្ ើយ ដស្វ ងរកក្ោយអនា ះអដនា ង នូ វោរលុបបំបាត់ នន រគប់
ោរស្ំដែង ននោរទទួ លសាាល់ ក្រៅចាប់ វានឹងរបឆ្ំងឆ្ប់
នឹង ដែនកំណត់ខ្ល ួនឯង តាម្ចាប់ធម្ម ជាតិ។ ែូ ចយ៉ាង របប
កុម្មុយនិស្ត បានក្របើរយៈក្ពលែ៏យូរអដងវ ង ដតរស្ក្ោក5 ដស្វ ង
បក្ងក ើត នូ វ ស្ងា ម្គ្នមនវណណៈ ក្ោយក្របើអំណាចរែឋ ក្ែើម្បី លុប
បំបាត់នូវអវ ីរគប់ដបបយ៉ាងដែលអងា ោរបកស ម្ិនទទួ លសាាល់។
ឧទា រណ៏ : លុបបំបាត់ នូ វ រ ូបអារកក់ និង រ ូបលអ កនុងន្ទម្ នន
ស្ម្ភាពោច់ខាត ទទួ លសាាល់ក្ោយចាប់កំពូល របស្់អងា ោរ
បកស ក្ររះវាជាចាប់ របក្ស្ើរោច់ខាត។ ែូ ចយ៉ាង ពនយល់ កូ ន
ឲអាចស្មាលប់មាតាបិតា ក្ររះ វាជា ពលកម្ម ែ៏ខ្ពង់ខ្ពស្់ ស្ំរប់
បំក្ រ ី របក្យជន៏ ែល់ បែិវតត ន៏ ននបកស។ ោរណ៏ទា ំងក្នះ ទុកជា
ឆ្ក ួតយស្រស្បចាប់ របស្់បកស ដែលក្ៅទីបញ្ច ប់ វាន្ទំ បកស ឲ
រលំរោយ ក្ររះវា ជា ឆ្ក ួត របឆ្ំងនឹងចាប់ធម្ម ជាតិ។
ដត ក្រគ្នះថាាក់ខាលំង គឺ ឆ្ក ួតក្លើស្ោន់ ក្ររះវាជា ឆ្ក ួត មានក្ៅ
កនុងធាតុម្នុស្ស ដតម្ត ង។ ក្ទាះបី តនម្ល ននម្នុស្ស រតូវបានក្គ
ឆ្ក ួតយស្ ក្លើស្លន់; mégalothymia។
4 ឆ្
ក ួតយស្ អនា ះអដនា ង រស្បចាប់ ; isothymia។
5 រស្ក្ោក, ម្ិនបានស្ក្រម្ច, ឥតរបក្យជន៏។
3
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ទទួ លសាាល់ជាសាកល តាម្ោររបោស្ជាឧឡារ ិក កនុងធម្ម នុ
ញ្ញ នន អងា ោរស្ របជាជាតិ ក្រោយពីមាន ោររបយុទធរបឡាក់
ឈាម្ ែ៏យូរម្ួ យ ក្ៅកនុងរបវតត ិសាស្តស្ត ននម្នុស្សជាតិ ដត ក្ស្ច
កត ីរបាថាា ជាសារវនត ននម្នុស្ស វាក្ៅមានែដែល គឺ ចំណង់ឲក្គ
ទទួ លសាាល់ខ្ល ួន។ ក្ៅកនុង របក្ទស្ ម្ ទធ ន ក្ទាះបីបានរំោយ
បាន ជាក្គ្នលោរណ៏ នូ វ ក្ស្ចកត ីរតូវោរ ជាធម្ម ជាតិ ដតក្ៅ
មានពលរែឋ ម្ួយចំនួនធំ ក្ៅខ្វ ះក្ៅក្ ើយ នូ វ ម្ហបចំ
ូ
ណី, ជរម្ង
និង ក្ស្ចកត ីរតូវោរចាំបាច់ ជាធម្ម ជាតិ ក្សសងៗក្ទៀត ស្ំរប់រស្់
ក្ៅ ដែលជាចំក្ណាទស្ំខាន់ ែល់របក្ទស្របជាធិបក្តយយលុះ
ម្ុខ្ រតូវក្ោះរសាយ។ ដត ក្គក្ឃើញថា ែំក្ណាះរសាយ វាក្រចើន ដត
រ ិះរក នូ វ ស្ុខ្ុមាលភាព ជាង ស្កត ិយស្ នន ជនរកីរក ដែលជា
ែំក្ណាះរសាយ ម្ិនក្ឆ្ល ើយចំ នូ វ ក្ស្ចកត ីរបាថាា ជាសារវនត នន
ម្នុស្ស គឺ ចំណង់ឲក្គទទួ លសាាល់ខ្ល ួន ក្ន្ទះឯង។ ែូ ក្ចា ះ ក្ៅ
កនុងស្ងា ម្ ដែលក្ៅដតមាន ជនរកីរក និង ជនមានរទពា គឺ
ក្ៅមានជានិចច នូ វបញ្ហា ស្កត ិយស្ ននម្នុស្ស ដែលអា កខ្ល ះ
ទុកជា បញ្ហាធម្ម តា ននស្ងា ម្ ដតអា កខ្ល ះក្ទៀត ទុកជា បញ្ហា
ិ ល
ទាបក្ថាក ននម្នុស្សជាតិ។ ដតវាគ្នមន ឋានៈោច់ខាត នន វបុ
ភាព ស្មាារៈ ណាម្ួ យ ដែលអាចនឹងទូ ទាត់ នូ វោររបមាថរល់
នថៃ ែល់ ស្កត ិយស្ ននជនរកីរក ក្ន្ទះបានក្ ើយ។ ជាថមីម្តងក្ទៀត
បញ្ហាស្ំខាន់ ែល់ លទធ ិរបជាធិបក្តយយក្ស្រ ី គឺ រ ិះរក នូ វស្ម្តា
ិ
ឆ្ក ួតយស្ក្ន្ទះឯង ដែលអាចបក្ងក ើត នូ វវបតត
ិនសាកនុង ននខ្ល ួន។
រតូវែឹងថា អវ ីដែលក្កើតមានែល់ លទធ ិកុម្មុយនិស្ត ក្ៅទស្សវតសរ៏
ឩ ត្ វ តៅ វ េ ង្ហា

កា រ ព ភា ក្សា
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៨០-៩០ ក៏នឹងអាចក្កើតមានដែរែល់ លទធ ិរបជាធិបក្តយយក្ស្រ ី
ក្ៅនថៃណាម្ួ យ ក្រោម្អនុភាព នន ភាពពុករលួ យ ក្សសងៗ និង
ជំ រ ធូ រលុង

ននខ្ល ួន កនុងោរោរររ របឆ្ំងនឹង ោរ

ស្ងក ត់ស្ងក ិន ក្ោក្ៅ និង ផ្តតច់ោរ ែល់របជាពលរែឋ ក្ៅកនុង
ពិភពក្ោក។ ោរក្គ្នរព នន ក្គ្នលោរណ៏ នន អធិបក្តយយភាព
ននរែឋ ក្លើស្ោន់ វានឹងបនថ ប់នូវក្ស្រ ីភាពននពលរែឋ ជាពុំខាន។
ដត ក្ស្រ ីភាព ក្លើស្ោន់ ជា ឆ្ក ួតយស្ ក្លើស្ោន់ វានឹងបក្ងក ើត
នូ វអយុតតិធម្៏ស្ងា ម្ និង ោរងាក ក្ៅរក ស្ងា ម្ ននពួ កវរៈជន
ដែលជារបភព នន អំណាចផ្តតច់ោរ ននបញ្ហញ, ននម្ក្ធាបាយ,
ននវណណៈ ។ល។ ចំក្រះ អា កក្ឆ្វ ងនិយម្ស្ពវ នថៃ ក្គយល់ក្ឃើញថា
ស្ងា ម្ក្ស្រ ី ជា ស្ងា ម្ ក្ៅមានវណណៈស្ងា ម្ ក្ ើយ បញ្ហាក្នះ វា
ម្ិនអាច ក្ោះរសាយបានជាោច់ខាត ក្ៅកនុងរកបខ្ណឌ នន
ក្ស្រ ីនិយម្ ឬ លទធ ិរបជាធិបក្តយយក្ស្រ ី ក្ររះ អា កក្ស្រ ីនិយម្
ក្គយល់ក្ឃើញថា

ម្នុស្សក្ោក

តាម្ធម្ម ជាតិ

វាម្ិនក្ស្ម ើគ្នា

ិ គឺ ម្ិនដម្នជាោរអះអាងក្ន្ទះ
ក្ ើយ ; ក្បើចាត់ថា ក្ស្ម គ្ន
ើ ា វញ
ិ វាជា ោរម្ិនទទួ លសាាល់ ននធម្ម ជាតិ ដតម្ត ង។
ក្ទ សទុយក្ៅវញ
ិ
ែូ ក្ចា ះ គួ រពិនិតយ ក្លើ វស្ម្ភាព
ននស្ងា ម្ ដែលដចកជា ពីរ
របក្ភទ : ទី១ គឺ វាអាចទមាលក់ក្ទាស្ ក្ៅក្លើ ោរកំណត់ នន
ម្នុស្ស (convention humaine), ទី២ គឺ ធម្ម ជាតិ និង ក្ស្ចកត ី
រតូវោរចាំបាច់ ជាធម្ម ជាតិ របស្់ម្នុស្ស។

ឩ ត្ វ តៅ វ េ ង្ហា

កា រ ព ភា ក្សា

២ ៧ មី នា ២ ០ ១ ៨
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របក្ភទ ទី១ គឺក្ៅក្លើ ឧបស្គា ក្ពញចាប់ នឹង ស្ម្ភាព : ោរ
ដបកដចកស្ងា ម្ តាម្អាជិពបិទទាវរ, ចាប់ោក់រពំដែន, ស្ិទធិ
ក្បាះក្ឆ្ាត មានលកខ ខ្ណឌ ។ល។ ក្លើស្ពីក្នះក្ទៀត វាមាន ោរ
ិ
កំណត់ វស្ម្ភាព
ពី វបបធម្៏ នន រក ុម្ជាតិពិនធក្សសងៗ និង
ិ
សាស្ន្ទ របទល់នឹង ជី វតភាពក្ស្ែឋ
កិចច ។ល។
ិ ចាប់ក្សតើម្មានជាម្ួ យ ោរ
ចំដណក ឧបស្គា ជាធម្ម ជាតិ វញ
ដចកម្ិនក្ស្ម ើគ្នា នន ស្ម្តថ ភាព ឬ ក្កតនភណឌ ជាធម្ម ជាតិ ក្ៅ
កនុង របជាជន។ ម្នុស្ស ម្ិនអាចក្ៅជា បណឌិត ទា ំងអស្់គ្នា
បានក្ទ, ស្តស្តី និង បុរស្ ម្ិនអាចសាអតែូ ចៗគ្នាក្ទ។ ជួ នោល ក្គ
ទុក ឧបស្គា ជាធម្ម ជាតិ ភាាប់នឹង អនុភាព ននទីសារ ម្ូ ល
ធននិយម្ ក្ររះវាភាាប់នឹង ែំបន់, របក្ទស្ ដែលវាមានធម្ម
ជាតិ ខ្ុស្ៗគ្នា ដែលអាចនឹងមាន ឥទធ ិពល ក្ោយចំក្រះ ក្ៅ
ក្លើ ោរបក្ងក ើតសល។
ក្ៅរគប់ស្ងា ម្ក្ស្រ ី វាជួ ញចិតត តិចក្រចឿន កនុងោរលប់បំបាត់
ិ
ននរបភព វស្ម្ភាព
ជាកំណត់ (inégalité conventionnelle)។
ក្លើស្ពីក្នះក្ទៀត ភាពសាវហាប់ ននក្ស្ែឋ កិចច ម្ូ លធននិយម្
មាននិន្ទាោរ ក្ៅផ្តកប់ឧបស្គា ជាកំណត់ ជាក្រចើន និង វបបធម្៏
ិ
ក្ៅរក វស្ម្ភាព
តាម្ ោរបនត បំោស្់បតរូ ជានិចច នន ោរសតល់
ជូ នោរងារ។ ជាោរពិត ម្ូ លធម្និយម្ គឺជា កមាលំងសាវហាប់
ដែលវាយរបហារឥតឈប់ឈរ ក្លើ រគប់ទំន្ទក់ទំនង ស្ងា ម្ ជា
កំណត់ ស្ុទធសាធ និង ជំនួស្ នូ វ បុពវស្ទ
ិ ធ ិ ពីក្ករ៏ នឹង រស្ទាប់ថមី

ឩ ត្ វ តៅ វ េ ង្ហា

កា រ ព ភា ក្សា

២ ៧ មី នា ២ ០ ១ ៨
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ស្ងា ម្ ដសអកក្លើម្ូលោឋន នូ វ ោររបស្ប់ និង ោរអប់រំ។ ក្បើ
គ្នមន អកខ រកម្ម និង ស្ិកាធិោរសាកល, គ្នមន ស្ញ្ហញបរតខ្ព ស្់
នន ចល័តស្ងា ម្ និង អាជីវកម្ម ក្បើចំ

ែល់រគប់ក្ទពក្ោស្លយ

ជាជាង ែល់បុពវស្ិទធិ, ស្ងា ម្ម្ូ លធននិយម្ ម្ិនអាច មាន
ែំក្ណើរោរបាន ឬ មាន របស្ិទធិភាព ដែលខ្ល ួនអាចក្ធវ ើបាន។
ិ
ែូ ក្ចា ះ ស្ងា ម្ក្ស្រ ី និងម្ូ លធននិយម្វាពិតក្ៅមាន វស្ម្ភាព
ពី ភាពខ្ុស្គ្នា ជាធម្ម ជាតិ ននក្ទពក្ោស្លយ និង ោរដបង
ដចក ក្ោយក្ស្ែឋ កិចច ជាោរចាំបាច់ ស្ំរប់ តរម្ូវោរ នន
ោរងារ ដតប៉ាុក្ណា
ណ ះ។
តាម្ ក្ោក Kojève ក្គអាចចាត់ទុកបាន ថា ស្ រែឋ អាក្ម្រ ីក
ពិតជាបាន ស្ម្ិទធិកម្ម នូ វ ‹ស្ងា ម្ គ្នមនវណណៈ› របស្់ក្ោក
ិ
Marx : គឺម្ិនដម្នថា រគប់ វស្ម្ភាព
រតូវបានរំោយក្ចាល
អស្់, ដត របាំង ដែលក្ៅមាន វាជា រក្បៀបម្ួ យយ៉ាង ជា ‹ោរ
ចាំបាច់ និង ម្ិនអាចែកក្ចញបាន› ក្ោយសារដតធម្ម ជាតិ
ជាង ឆ្នា ៈ ននម្នុស្សក្ោក។ ក្ោក Tocqueville បានក្ធវ ើោរ
ស្ក្ងក តដែរថា ក្ស្រ ីភាព និង ស្ម្ភាព ជាម្ូ លោឋនកូ នក្ភាលះ
ននស្ងា ម្ក្ស្រ ី ដែលវាដតងដតមានភាពតានតឹងោក់គ្នា ដតជា
‹ោរចាំបាច់ និង ម្ិនអាចែកក្ចញបាន› ក្ររះទំន្ទស្់ក្នះវា
ិ
ក្កើតក្ចញម្កពី វស្ម្ភាព
ជាធម្ម ជាតិ។ រគប់ ោររបឹងដរបង
ក្ែើម្បី សតល់ក្អាយ អា កទន់ក្ខ្ាយ នូ វ ‹ស្កត ិយស្ ក្ស្ម ើគ្នា› ដតងដត
ក្ធវ ើក្អាយអន់ថយ នូ វ ក្ស្រ ីភាព ឬ ស្ិទធិ ែល់ អា ករបក្ភទក្សសង
ក្ទៀត។
ឩ ត្ វ តៅ វ េ ង្ហា

កា រ ព ភា ក្សា

២ ៧ មី នា ២ ០ ១ ៨

ប វៃ វលទ្ធ ប្ត្ជាធត្តតយ្យតេរ ី
វិត្តិ

Page 7 sur 9

ោររ ីកចំក្ រ ីន ននម្នុស្សជាតិ វាមានក្ោយសារដត ‹ចំណង់ឲក្គ
ទទួ លសាាល់ខ្ល ួន› ជា ជនបវរ ដែល ជាចំណង់ ដែលរតូវដតមាន
កុឲ
ំ ដត វាោលយក្ៅជា ឆ្ក ួតក្លើស្ោន់ ក្ររះក្បើក្ៅកនុងស្ងា ម្ វា
គ្នមន ម្នុស្សមាន ចំណង់ក្នះ គឺចាស្់ជាស្ងា ម្ក្ន្ទះ ែឹកន្ទំ
ក្ោយ ពួ កអា កគ្នមនស្ម្តថ ភាព ជាពុំខាន ; ជាស្ងា ម្គ្នមនអវ ី
ក្ស្ា ើ ក្ៅកនុងស្ោតនុពល ក្ស្ែឋ កិចច ; ធៃ ន់ធៃរបដនថ ម្ក្ទៀត គឺ ជា
ស្ងា ម្ គ្នមនស្ម្ថ ភាពនឹងោរររ នូ វអារយធម្៏ ននខ្ល ួនដតម្ត ង។
ែូ ក្ចា ះ ោរដស្វ ងរក នន គុណស្ម្បតត ិ លអ ជាង របស្់បុគាល ឬ
ពលរែឋ មាាក់ៗ វាជាោរចាំបាច់ម្ួយ ស្ំរប់ោរររ លទធរិ បជាធិ
បក្តយយក្ស្រ ី ែបិត លទធ ិក្នះ វារតូវោរ ‹ឆ្ក ួតយស្› កនុងកំ រ ិតម្ួ យ
ក្ែើម្បី ឲមានក្ៅកនុងស្ងា ម្ នូ វ គំនិត នន ោរចាប់ក្សតើម្ក្ធវ ើ
(esprit d’entreprise) ដែលន្ទំបក្ងក ើត នូ វភាពស្ម្ប
ូ ណ៏ ក្ៅកនុង
ិ មាន ស្ំរប់
ស្ងា ម្។ ែូ ក្ចា ះ ក្គអាចក្ៅបានថា ឆ្ក ួតយស្វជា
ស្ងា ម្ គឺជា ោររបកួ ត ក្ែើម្បី លុះភាពជា ជនបវរ។ ក្ៅរតង់
ចំណុចក្នះឯង ដែលជា ភាពខ្ុស្គ្នារស្ ះ នន ស្ងា ម្ក្ស្រ ី នឹង
ស្ងា ម្កុម្មុយនិស្ត។ បរជ័យ នន គំក្រង មា៉ារសនិយម្ (marxiste)
គឺ ដស្វ ងរក របតិបតត នូ វទរម្ង់ នន ស្ម្ភាពស្ងា ម្ រជ ុល ួ ស្
ី រំោយ វស្ម្ភាពជា
ិ
ក្ តុ ដែលន្ទំបំផ្តលញ នូ វក្ស្រ ីភាព តាម្វធី
ធម្ម ជាតិ ក្ោយដចកជា រងាវន់ ននក្ស្ចកត ីរតូវោរ (rétribution
des besoins) និង អក្ទពក្ោស្លយ តាម្ ោររំោយ នន ោរ
ដបងដចក ននោរងារ។ អងា ោរក្លើដខ្ម ររក ម្ សាកលបង នូ វគំ
ក្រងក្នះ ដថម្ទា ំង បំបាត់ក្ចាលក្អាយស្ូ នយ នូ វភាព ខ្ុស្គ្នា
ឩ ត្ វ តៅ វ េ ង្ហា

កា រ ព ភា ក្សា

២ ៧ មី នា ២ ០ ១ ៨
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រវាង ោរ តថ កម្ម និង ោរបញ្ហញកម្ម ក្ោយ ែក ូ ត ស្ិទធិ ទា ំង
ិ ា។
អស្់ពីរបជាជនដែលន្ទំក្អាយស្ងា ម្ដខ្ម រោលយជាស្ងា ម្ អវជា
បរជ័យ ននគំក្រង មា៉ារសនិយម្ ក្នះ ក្រោយម្ក រតូវពួ កស្ូ ក្វៀត
ិ
ក្គដកតរម្ូវ ក្អាយមាន វស្ម្ភាពខ្ល
ះ ដែលក្ោក Milovan
Djilas ក្ៅថា ‹វណណៈថមី› ជាសល វូ ោរ នន បកសកុម្មុយនិស្ត។
ដត ជ័យជំនះ លទធ ិរបជាធិបក្តយយក្ស្រ ី ក្លើ លទធ ិកុម្មុយនិស្ត វា
ចាប់ក្សតើម្រស្ក្រន ក្ររះក្ៅកនុង បរ ិបទ នក្យបាយ និង ក្ស្ែឋ
កិចច ថមី កនុងពិភពក្ោក ន្ទំក្អាយស្ រែឋ អាក្ម្រ ីក និង ក្ោក
ខាងលិច

ដែលជារបក្ទស្របជាធិបក្តយយលុះម្ុខ្

ក្រ ីស្យក

ជំ រ នូ វ ោរររខ្ល ួន កនុងន្ទម្ នក្យបាយរបកែនិយម្
(realpolitik) ក្ៅចំក្រះម្ុខ្ ចិនរបជាមានិត និង ស្ ភាពរ ូ
ស្ស
ុ ី ដែលជា របក្ទស្ មានរបព័នធែឹកន្ទំផ្តតច់ោរ ដតមាន
កមាលំងក្ស្ែឋ កិចចនវលុក ក្ៅកនុងពិភពក្ោក ជាពិក្ស្ស្ របក្ទស្
ចិន។ របក្ទស្ ទា ំងពីរក្នះ ទាម្ទារ ស្ិទធិ ខ្ុស្គ្នា ក្ៅចំក្រះម្ុខ្
ិ យ ស្ិទធិម្នុស្ស, លទធ ិរបជាធិប
បទោឋន ននក្ោកក្ស្រ ី កនុង វស្័
ក្តយយ និង ស្ីលធម្៏។ ម្ិនដតប៉ាុក្ណា
ណ ះ ដថម្ទា ំងសត ល់ នូ វោរគ្នំ
រទនក្យបាយ និង ជំនួយក្ស្ែឋ កិចច ែល់ពួកអា កែឹកន្ទំផ្តតច់
ោរ ក្ៅកនុងពិភពក្ោក ដែលន្ទំក្អាយជនទា ំងឡាយក្ន្ទះ ក្ធវ ើ
នក្យបាយ ស្ងក ក់ស្ងក ិន យ៉ាងក្ោក្ៅបំសុត ក្ៅក្លើរបជាជន
ក្ែើម្បី រកាអំណាច។ វាហាក់បីែូចជាមាន ែំក្ណើរក្ែើរថយក្រោយ
យ៉ាងរ ័ស្ ននលទធ ិរបជាធិបក្តយយក្ស្រ ី ក្ៅកនុងរបក្ទស្ ជា
ក្រចើនក្ៅកនុងពិភពក្ោក ក្ ើយ របទល់នឹង ោរថយក្នះ ពួ ក
ឩ ត្ វ តៅ វ េ ង្ហា
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របទស្របជាធិបក្តយយលុះម្ុខ្ មានឥរ ិយបថ ធូ រលុង រ ូ ត
ជួ នោល ដថម្ទា ំង គ្នំរទ ក្ែើម្បី រករបក្យជន៏ ក្ធវ ើក្អាយ ជន
ផ្តតច់ោរ ោលយជា ម្នុស្ស ឆ្ក ួតយស្ ក្លើស្ោន់ ដែលរកយដខ្ម រ
ក្ៅថា ‹មានដតអញ› គឺថា ‹អញរស្់ ឯងសាលប់›។
ទុពវលភាព ននលទធ ិរបជាធិបក្តយយក្ស្រ ី ក្ៅចំក្រះម្ុខ្ ឆ្ក ួត
ិ
យស្ ក្លើស្ោន់ ក្នះ វាន្ទំបក្ងក ើត វបតត
ិ ននតនម្ល លទធ ិ ែូ ច លទធ ិ
កុម្មុយនិស្ត បានជួ បរបទះ រ ួចម្កក្ ើយ ដែលន្ទំក្អាយ រោយ
ខ្ល ួន។ ស្ួ រថា ក្តើ ោរណ៏ក្នះ វានឹងអាចជា អន្ទគត ននលទធ ិ
របជាធិបក្តយយក្ស្រ ី ? ចំក្រះ ស្ រែឋ អាក្ម្រ ីក ចក្ម្ល ើយ គឺ ‹ក្ទ›,
ចំក្រះ អឺរុប ចក្ម្ល ើយ គឺ ‹ក្ទ ម្ិនចាស្់› ដតចំក្រះរបក្ទស្ទន់
ិ ែូ ចយ៉ាង ក្ៅ អាស្ត វ ីក, អាក្ម្រ ីកឡាទិន, អាស្ុី ែូ ច
ក្ខ្ាយវញ
យ៉ាង រស្ ុកដខ្ម រ ចក្ម្ល ើយ គឺ ‹ដម្ន›។ រតូវែឹងថា លទធ ិរបជាធិបក្ត
យយក្ស្រ ី ធាលប់រោយខ្ល ួនម្ត ងក្ ើយក្ៅ របក្ទស្ អា ឺមាញ ម្ក
ពីខ្ល ួន មានទុពវលភាព របទល់នឹង លទធ ិណាស្ុី ដែលបក្ងក ើត
ក្ ើងក្ោយ ជនឆ្ក ួតយស្ ក្លើស្ោន់ ក្ឈាមះ Hitler ដែលជា កតាត
ន្ទំបក្ងក ើតស្ស្តងាាម្ក្ោកក្លើកទី២។ ក្ៅរបក្ទស្បារំង ក្ៅក្ពល
ស្ស្តងាាម្ក្ន្ទះ

លទធរិ បជាធិបក្តយយក្ស្រ ី រតូវបានជំនួស្ក្ោយ

ី ី ឬ ក្ប៉ាតាំង។ អវ ីដែលធាលប់ក្កើត
លទធ ិផ្តតច់ោរ ក្ៅថា របបវស្ុ
មាន វានឹងអាចក្កើតក្ ើងជាថមីម្តងក្ទៀត។ រតូវែឹងថា ក្ៅរស្ ុក
ដខ្ម រ លទធ ិរបជាធិបក្តយយក្ស្រ ី ដែលបក្ងក ើតក្ ើងក្ោយ អងា ោរ
ស្ របជាជាតិ អាចរោយបាន។ ោរណ៏ក្នះក្ យ
ើ
ដែលជា
ិ
វបតត
ិ ននលទធ ិរបជាធិបក្តយយក្ស្រ ី
ឩ ត្ វ តៅ វ េ ង្ហា
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