ឧ ប រៅ េ ង្ហា

ព ន្ធុ ធា តុ នន្ ន្ យោ យ បា កា រ ប រ យេ ស រ ប ស់ ស ហ
រ ដ្ឋ អា យេ រ ិក

ពិ និ ត្យ អំ ពី ព្ពឹ ត្តិ កា រ ណ៏ សំ ខា ន់ ៗ មា ន នៅ ន ើ ពិ ភ ព នោ ក

មាតិការ ឿង
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រេចក្ត ីរ្តើម
យយើងដ្ឹងថា សហរដ្ឋ អាយេរ ិក ជាេហាអំណាចខតេួ យគត់
ខដ្លមាន្លេធ ភាព អាចយ្វ ើអន្ត រាគេន្៏យោធា យលើពិភព
យោក យោយឥតចំបាច់ពឹងពាក់ប្បយេសណាេួ យយ ើយ។
ិ
អន្ុភាព នន្សហរដ្ឋ អាយេរ ិក េិន្ប្តឹេមាន្ខត កនុង វស័
ិ យ ខដ្លយគ
យយោធា ខតវាមាន្យសទ ើរខតប្គប់ វស័
សមាាល់ ន្ូ វអន្ុភាពយ

ខតង

ោះ កនុងរ ូបភាពបីោ៉ាងគឺ :

យអប៉ាូ ល (Apple), ហូ លីវ ូត (Hollywood), ន្ិង ហាវារដ្៏
(Harvard)។ រ ួេយសចកត ីេកគឺ : បយចេ កយេសជាន្់ែពស់ ខនែ ក
ការឲដ្ំណឹងរហ័ស, វបប្េ៍ប្បជាករ ន្ិង ឧតត េការសិកា។
រ ូបភាពទ ំងបីយន្ោះ បាន្ប្ជាបចូ លយៅកនុង គំន្ិតប្បជា
ពលរដ្ឋ យៅយលើពិភពយោក យហើយយគខតងេុកវា ជាយោង
សំរាប់សមាាល់ ន្ូ វ ភាពេំយន្ើប ន្ិង យ ឿន្យលឿន្ របស់
សងា េន្ីេួយៗ កនុងសាកលយោកយន្ោះ។ យតើឥេធ ិពលយន្ោះ
យកើតេកពី
យ

សហរដ្ឋ អាយេរ ិក

យ្វ ើន្យោបាយចប្កពប្ត

ោះឬ ?
ក្មាលង
ាំ ចលក្ នៃ េហ ដ្ឋ អារម ិក្

ប្បជាពលរដ្ឋ អាយេរ ិកាំងភាគយប្ចើន្ បាន្យប្ ើសយរ ើស យោក
បារា៉ាក់ អូ បាមា៉ា (Barak Obama) កូ ន្កាត់ខសបកយមៅ ជា

កា សាក្លបង
សរយសរ យោយ ឧប យៅ សង្ហា
ខែ កកត ោ ២០១៩
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ប្បធា

្ិបតី នន្សហរដ្ឋ អាយេរ ិក ពីរអាណតត ិ1។ យយើង

យ ើញថាយទោះបី

ធាាប់មាន្ចាប់ខបងខចក

សេប
ុ រខសបក

ោ៉ាងតឹង រ ឹង យៅសហរដ្ឋ អាយេរ ិក ខតយៅកនុងចរន្ត នន្
ិ
ចិតតគំន្ិត របស់ប្បជាពលរដ្ឋ អាយេរ ិកាំង វាមាន្ ការ វវតត
ន្៏យៅរក ការយអាយតនេា ដ្ល់េន្ុសសជាតិ យោយយកេូ ល
ោឋន្ យសរ ើភាព ជាសាកល យៅយលើពិភពយោក ជាែា ឹេសារ
នន្សងា េអាយេរ ិកាំង។ ការណ៏យន្ោះ បញ្ចេក់យអាយយ ើញថា
សងា េេន្ុសស មាន្ការដ្ូ រ ន្ូ វេប្េង់, សាាន្ភាព នន្
េន្ុសស្េ៏ យៅរកយោលយៅថ្ៅ ី សំរាប់ការ រ ិកចំយ រ ើន្ នន្
េន្ុសសជាតិជាន្ិចេ។ យោក Alexis de Tocqueville បាន្
សរយសរថា :

ការលូ តោស់ បន្ត ិចេត ងៗ នន្សេភាព ជានចដ្ន្យលអ ឬ
ខដ្លេកពីបុពវយេព។ វាមាន្លកខ ណៈយោលជាយប្ចើន្ ដ្ូ ច
ជា : សាកល, ឋិតយថ្រ, របូ តយរៀងរាល់នថ្ៃ ពីអំណាចេន្ុសស ;
ប្គប់ប្ពឹតតិការណ៏ ក៏ដ្ូច េន្ុសសទ ំងអស់ បាន្យក ការ
លូ តោស់យន្ោះ េកយប្បើប្បាស់។ យតើន្ឹងមាន្ប្បាជាាខដ្រឬយេ
យោយគិតថា ដ្ំយណើរនន្សងា េេួ យ ខដ្លមាន្កំយណើតយដ្ើេ
ខសន្ឆ្ងៃយ វាអាចន្ឹងប្តូវផ្អអក កនុង ំ

ន្់េួយបាន្ ? យតើ

យគអាចគិតថា យប្កាយពីបាន្កំេិច ន្ូ វសកត ិភូេិបាន្ ន្ិង
័ នន្េហាកសប្តទ ំងឡាយ, លេធ ិប្បជា្ិបយតយយ វា
បរា យ

1

ឆ្ងែំ ២០០៩ ដ្ល់ ២០១៧។
កា សាក្លបង
សរយសរ យោយ ឧប យៅ សង្ហា
ខែ កកត ោ ២០១៩
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ថ្យយប្កាយ យៅចំយពាោះេុែ ពួ កគហបតី ន្ិង យសដ្ឋ ី ? យតើវា
ឈប់កនុងកាលឥ ូ វយន្ោះ យៅយពលខដ្លវាកំពុងខ្ាំងណាស់
យហើយសប្តូវកំពុងយែាយណាស់ ?
សំយណរយន្ោះ ជាការសយងខ ប នន្ចិតតគំន្ិត (pensée) នន្ ន្
ជាតិអាយេរ ិកាំង ខដ្លយក យសរ ើភាពរបស់ែល ួន្ សំរាប់បំយ រ ើ
ន្ូ វការលូ តោស់

នន្េន្ុសសជាតិ។

ខតការរ ិកចំយ រ ើន្យន្ោះ

េិន្ខេន្ប្ោន្់ខតមាន្ ប្បជាកមាាំង ខតមាែក់ឯង វាប្តូវ
មាន្នងខដ្រ ន្ូ វចាប់លអៗបខន្ា េយេៀត យេើបវាអាចយកើត
មាន្កមាាំងកុសល នន្ប្បជាជាតិ ខនអ កយលើ ន្ីតិរដ្ឋ យោយ
យក យោលការណ៏ នន្អ្ិបយតយយភាពរបស់ប្បជា ន្ ជា
េូ លោឋន្ចាប់ ដ្ូ ចយគធាាប់សាាល់ ប្បយោគពិសុ សតេួ យឃ្លា
ថា : ចាប់ប្បជាពលរដ្ឋ យោយប្បជាពលរដ្ឋ ន្ិង យដ្ើេបី
ប្បជាពលរដ្ឋ ។ យោលការណ៏យន្ោះឯង ជាអងា យហតុពិត ខដ្ល
បយងក ើត ន្ូ វប្បជាជាតិអាយេរ ិកាំង រ ួចអាចកសាង ន្ូ វេហា
អំណាច នន្លេធ ិប្បជា្ិបយតយយ យៅយលើពិភពយោក ខដ្ល
េុក ប្បាជាា ជាវតថុធាតុ នន្ការលូ ោស់ កនុងយោលការណ៏ :
ិ
វេសាសា្សត
ជាេយ្សាបាយ សំរាប់ដ្ឹក
សងា េ ន្ិង អែ កយចោះដ្ឹង ជាអែ កដ្ឹក

ំ, បញ្ចា ជាកមាាំង
ំជាតិ។

សួ រថា យតើយោលការណ៏យន្ោះ វាមាន្យៅកនុងន្យោបាយការ
បរយេស របស់សហរដ្ឋ អាយេរ ិក ខដ្រឬយេ ?

កា សាក្លបង
សរយសរ យោយ ឧប យៅ សង្ហា
ខែ កកត ោ ២០១៩
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« ពៃធុធាតុ » (ADN) បេ់េហ ដ្ឋ អារម ិក្
យដ្ើេបីយ្ា ើយសំណួរយន្ោះ យយើងគួ រខសវ ងដ្ឹង អំពី « ពន្ធុធាតុ »
របស់សហរដ្ឋ អាយេរ ិក យតើវាមាន្ខបបណា ? ពន្ធុធាតុ យន្ោះ
យបើន្ិោយឲប្សួ លយល់ គឺោៅន្អវ ីយប្ៅពី ការខសវ ងដ្ឹងអំពី
« េំយន្ៀេេមាាប់ » នន្ន្យោបាយ ការបរយេស នន្សហរដ្ឋ
ិ យេំ
អាយេរ ិក កនុង វស័

ក់េំន្ង អន្ត រជាតិយ

ោះឯង។

យយើងដ្ឹងថា កនុងន្យោបាយ ការបរយេស នន្សហរដ្ឋ អា
យេរ ិក មាន្ ពន្ធុធាតុ ពីរនទុយោែ គឺ ធាតុជា :
« សារហារ ើន្ិយេ2 » (Messianisme) ន្ិង « ឯកាន្ិយេ »
(Isolationnisme)។
យលើចំណុចយន្ោះ, យោក Alain Minc, ន្យ វេូិ បារាំងខសសលបី
លាញមាែក់ បាន្សរយសរថា3 : យបើន្ិោយអំពី សា ហា ី
ៃិយម, សហរដ្ឋ អាយេរ ិក មាន្េយ

សយចេ ញ

ជាអែ កស

យ្ង្ហាោះសតវ យោក (L’arche de Noé) តាេបញ្ចេរបស់ប្ពោះ ពី
យប្ោោះថាែក់េឹក ំន្ន្់េួយ ខដ្លន្ឹងមាន្យកើតយ ើង។ សហ
រដ្ឋ អាយេរ ិក : ជាប្បជាជាតិេួយ យោងតាេការយល់យ ើញ
របស់យោក Thomas Jefferson4 មាន្ ំយន្ឿថា ែល ួន្អាច
ន្ឹង បយងក ើតឋាន្សួ គ៍ យៅយលើឋាន្េន្ុសស ខដ្លជាសាែនដ្
សារហារ ើន្ិយេ : អែ ក ំសារន្ិយេ។
3 យ្
ៅ ោះយសៀវយៅរបស់យោក Alain Minc : ប្ពលឹង នន្ប្បជាជាតិ (l’âme des
nations)។
4 Thomas Jefferson : ជា ប្បធា
្ិបតី នន្សហរដ្ឋ អាយេ រ ិក េី៣ (១៨០១១៨០៩) ។
2

កា សាក្លបង
សរយសរ យោយ ឧប យៅ សង្ហា
ខែ កកត ោ ២០១៩
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របស់េន្ុសសយោក (យលើកខលងខត ពួ កេន្ុសសែ្ុំយគ), ជា
យបសកកកេៅ
« វាស

នន្អារយ្េ៍

ខដ្លមាន្ជាប់

ជាេួ យ

ពិយសស » កនុងករណីយកិចេ បយងក ើត ន្ូ វពិភព

យោកថ្ៅ ីេួយ ខដ្លមាន្ ពាណិ ជ កេៅ ន្ិង យសរ ើភាព របស់
បុគាលន្ីេួយៗ ជាប្គិោះរបស់សងា េេន្ុសស។ យបើយោងតាេ
សំដ្ី ដ្៏យ្ែ ើេេួ យរបស់យោក John Adams5, សហរដ្ឋ អាយេ
រ ិក ប្តូវបយចា ញ ន្ូ វគុណសេបតត ិរបស់ែល ួន្ យអាយបាន្យពញ
យលញ យដ្ើេបីឲប្បយេសដ្៏នេយេៀត យកប្បយេសែល ួន្ ជាគំរ ូ
តាេសមាន្ចិតតរបស់យគ។
ិ សហរដ្ឋ អាយេ
ខតយបើន្ិោយ អំពីធាតុជា ឯកាៃិយម វញ,
រ ិក មាន្បំណងការពារ ន្ូ វអវ ី ខដ្លែល ួន្បាន្បយងក ើតយ ើង
សំរាប់ប្បជាជាតិែល ួន្, យោក Washington6 ខថ្ា ងថាយោយ
េុកការបយងក ើតមាន្យជាគ ័យ : « កនុងយពលេួ យ ប្បយេស
យយើង ន្ឹងកាាយជា េហាអំណាចេួ យ ខដ្លោៅន្ ន្រណា
េួ យ អាចន្ឹងយ្វ ើឲយយើង ខ្ាចបាន្យ
ខចកោច់ោែ រវាងអំណាច ប្បធា
(Congrès) អាច
ន្យោបាយ

ោះយ ើយ »។ ខតការ
្ិបតី ន្ិង សភា

ំឲ សហរដ្ឋ អាយេរ ិក ោៅន្េហិចជ តា
ិ

សងក ិតសងក ន្់ប្បយេសដ្៏នេ,

ោៅន្េមាាប់ជា

ិ យយោធា វាយប្បហារប្បយេសដ្៏នេ យដ្ើេបី
ប្បនពណី កនុង វស័
John Adams : ជាប្បធា ្ិបតី នន្សហរដ្ឋ អាយេរ ិក េី២ (១៧៩៧១៨០១) ។
6 George
Washington : ជាប្បធា ្ិបតី េី១ នន្សហរដ្ឋ អាយេរ ិក
(១៧៨៩-១៧៩៧) ។
5

កា សាក្លបង
សរយសរ យោយ ឧប យៅ សង្ហា
ខែ កកត ោ ២០១៩
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យកេកោក់ យៅយប្កាេការប្តួ ប្តា របស់ែល ួន្ ន្ិង េិន្
ប្ពេឈរកនុង ួ រ ពីការបងខ ិតបងខ ំ។ ក៏ប៉ាុខន្ត តាេការយល់
យ ើញរបស់ន្យវេូិ េួ យចំន្ួន្ថា យោយទញយកឧទហរ
ណ៏ ខដ្លមាន្យកើតយ ើងកនុងេវ ីបអឺរ៉ាុប យគេុករយបៀបខបង
ខចកអំណាច

យៅសហរដ្ឋ អាយេរ ិក

គឺសំរាប់ខតការពារ

ប្បយោ ន្៏ផ្អទល់ របស់សហរដ្ឋ អាយេរ ិក េុន្យគបងអ ស់ ដ្ូ ច
ពាកយយសាាកន្យោបាយរបស់យោក ប្តាំ យ

ោះខដ្រ។ ខត

សាៅរតីយន្ោះ ចំយពាោះសហរដ្ឋ អាយេរ ិក គឺយកើតមាន្យ ើងតាំង
យដ្ើេដ្ំបូង នន្ប្បវតត ិសា្សត
ប្បយេសែល ួន្

របស់ែល ួន្ យប្ពាោះយោយសារ

ធាាប់មាន្ការសមាពតខ្ាំង

ពីសំណាក់េវីប

អឺរប
៉ាុ , យតើវាេិន្ខេន្ជាេប្េង់ នន្ការសងយវរយ
េិន្េុកចិតតយលើ

េវ ិបអឺរ៉ាុបយន្ោះ

ំបយងក ើត

ោះឬ ? ការ
ន្ូ វលេធ ិ

ន្យោបាយេួ យ កនុងកំ ុ ងឆ្ងែំ ១៨៨២-៨៣ មាន្យ្ៅោះថា
លេធ ិេុងរ ូ (Monroe), លេធ ិយន្ោះ ជាការបង្ហាញជាដ្ំបូង ន្ូ វ
ការេិន្ប្ពេរបស់សហរដ្ឋ អាយេរ ិក យៅចំយពាោះេុែ ប្គប់
ការប៉ាុន្ប៉ាងជាថ្ៅ ី របស់ប្បយេសអឺរ៉ាុបណាេួ យ ចង់បយងក ើត
អាណាន្ិគេ យៅយលើេឹកដ្ីអាយេរ ិក ទ ំងពីរ (អាយេរ ិក
ខ្ងយ ើង ន្ិង អាយេរ ិកឡាេិន្ ឬ ខ្ងតប
ូ ង)។ សហរដ្ឋ អា
យេរ ិក ចត់េុកអន្ត រាគេន្៏ប្បយេសអឺរ៉ាុប កនុងអឌ្ឍយោល
បសេ ឹេ (hémisphère Ouest) ជាអំយពើ្ាន្ពាន្េកយលើស
ហរដ្ឋ អាយេរ ិក ខតេត ង។ កនុងលេធ ិេុងរ ូ (Monroe) យន្ោះ
យហើយ ខដ្លសហរដ្ឋ អាយេរ ិក បាន្គំរាេចំយពាោះ ប្ពោះយៅ
កា សាក្លបង
សរយសរ យោយ ឧប យៅ សង្ហា
ខែ កកត ោ ២០១៩
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ណាប៉ាូ យលអុង េី៣ (Napoléon 3) កនុងស្ង្ហាេ បារាំង
ជាេួ យន្ឹង េិញសិក (Mexique) យៅយលើខដ្ន្ដ្ី េិញសិក
ខដ្លឋិត យៅកនុងអឌ្ឍយោលបសេ ឹេ។ ការគំរាេយន្ោះ បាន្
បងខ ំ ឲប្ពោះយៅណាប៉ាូ យលអុង េី៣ ដ្កកងេ័ពបារាំង យចញ
ពីប្បយេសេិញសិក យោយអាមា៉ាស់េុែោ៉ាងខ្ាំង។
យបើយយើងយ្វ ើការសយងខ ប ន្ូ វសំយណររបស់យោក Alain Minc,
យយើងអាចសន្ែ ិោធន្បាន្ថា ន្យោបាយការបរយេស របស់
សហរដ្ឋ អាយេរ ិក មាន្លកខ ណៈពីរ នទុយោែប្ស ោះ : សំរាប់
អំណាចន្ីតិប្បតិបតត ិ, អាយេរ ិក ខតងមាន្យសចកត ីយបត ជាា
ួ យការពារ ចំយពាោះអែ កប្សឡាញ់លេធ ិប្បជា្ិបយតយយ យៅ
យលើពិភពយោក យោយយប្បើកមាាំងយោធា ឬ ន្យោបាយ
យចញេុែ េប់េល់ន្ឹង ការគំរាេកំខហង ពីសំណាក់កមាាំង
ណាេួ យ

េកយលើអែកប្បជា្ិបយតយយន្ិយេ,

ខតសំរាប់

ិ អាយេរ ិក ខតងខតមាន្ ការប្ប ុង
អំណាចន្ីតិបចា តិ វញ
ប្បយ័តែជាន្ិចេ កនុងការយប្បើកមាាំងយោធាកត ី ន្យោបាយកត ី
យៅយប្ៅខដ្ន្ដ្ីរបស់ែល ួន្។ យៅយពលណា យគយល់យ ើញថា
អន្ត រាគេន្៏របស់យគ អាច

ំ ន្ូ វនលេិន្លអ ដ្ល់យគ យគ

ឥតមាន្ ការរ ួញរាន្ឹង បងខ ំយអាយរោឋភិបាលយគ បចជ ប់
អន្ត រាគេន្៏យ

ោះភាាេ។ ដ្ូ យចែ ោះ ន្យោបាយ នន្ការបរយេស

របស់សហរដ្ឋ អាយេរ ិក ជាន្យោបាយេួ យ ហាក់បីដ្ូចជា

កា សាក្លបង
សរយសរ យោយ ឧប យៅ សង្ហា
ខែ កកត ោ ២០១៩
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នទុយោែ (oxymoron7) រវាងប្បធា

្ិបតី ន្ិង សភាទ ំង

ពីរ របស់សហរដ្ឋ អាយេរ ិក។
យយើងអាចយកឧទហរណ៏ ស្ង្ហាេអាយេរ ិកាំង យៅកូ យរ៉ា
ន្ិង យយៀកណាេ េកបង្ហាញអំពី ន្យោបាយអាយេរ ិកកាំ
ង កនុងការប្បយុេធ យចញេុែ ការពារ លេធ ិប្បជា្ិបយតយយ
ប្បឆ្ងំងន្ឹង លេធ ិកុេមុយន្ិសត យោយសួ រជាសំណួរថា យហតុអវី
បាន្ជាមាន្ប្បសិេធិភាពយៅប្បយេសកូ យរ៉ា យហើយ បរា ័យ
យៅយយៀកណាេ ? ស្ង្ហាេយៅយយៀកណាេ ជាស្ង្ហាេេួ យ
ខដ្លមាន្ េតិអន្ត រជាតិភាគយប្ចើន្ យល់យ ើញថាជា អំយពើ
អយុតតិ្េ៏ សំរាប់ប្បជា ន្យួ ន្ យោយសារអំយពើអាប្សូ វ
របស់របបយសង៉ាុង (Saigon) ខដ្លជាេូ លយហតុ
ប្បជាពលរដ្ឋ អាយេរ ិកាំង

ឈប់ោំប្េដ្ល់

ំយអាយ

អន្ត រាគេន្៏

យោធារបស់ែល ួន្យៅយយៀកណាេ យទោះបីជា អន្ត រាគេន្៏
កនុងយបសកកេៅ យប្បើ « អំយពើលអ ប្បឆ្ងំងន្ឹង អំយពើអាប្កក់ »
ក៏យោយ។ យៅយពលេួ យ ខដ្លមារោេ របស់សេព ន្ធេិប្ត វា
អាប់យអាន្ជាងសប្តូវយៅយេៀត, ដ្ូ យចែ ោះ យទោះបីរោឋភិបាល
ែំយលើកអំពី គុណប្បយោ ន្៏ នន្ន្យោបាយអាយេរ ិកាំង
កនុងស្ង្ហាេយ
យចេ ញ

ោះខបបណាក៏យោយ ក៏ពុំអាចឈែ ោះ េយ

នន្េតិសាធារណៈ ន្ ប្បឆ្ងំងន្ឹងស្ង្ហាេយ

ស
ោះ

បាន្ខដ្រ។ អាប្ស័យយហតុយន្ោះ បាន្ជា អាយេរ ិកាំង ដ្កែល ួន្
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រយបៀបយប្បើពាកយពីរ មាន្ន្័យនទុយោែ

ំយអាយមាន្អន្ុភាពចខេា ក។

កា សាក្លបង
សរយសរ យោយ ឧប យៅ សង្ហា
ខែ កកត ោ ២០១៩
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យចញពីស្ង្ហាេយៅយយៀកណាេកនុងយពលយ
អភ័ពធណាស់

ចំយពាោះប្ស ុកខែៅ រយយើង

ោះ។ ខតជាការ

កនុងស្ង្ហាេ

នន្

សាធារណរដ្ឋ ខែៅ រ ប្បឆ្ងំងន្ឹងការ្ាន្ពាន្ខដ្ន្ដ្ីខែៅ រ ពី
សំណាក់កងេ័ពយួ ន្កុេមុយន្ិសត ខដ្លមាន្ខែៅ រប្កហេជា
បរ ិវា យប្ពាោះការដ្កយន្ោះ

ំយអាយប្បជាពលរដ្ឋ ខែៅ រ េេួ លថ្ៅ

បាក់ យោយសារខត េតិអន្ត រជាតិ ន្ិង េតិសាធារណៈអា
យេរ ិកាំង ខលងោំប្េ ស្ង្ហាេការពារបរ ិបូ រភាពេឹកដ្ីខែៅ រ
ន្ិង ការកសាង របបលេធ ិប្បជា្ិបយតយយយសរ ើ យៅកេពុជា
យោយយល់យ ើញថា ស្ងា េយៅប្ស ុកខែៅ រ វាប្ោន្់ខតជាការ
បន្ត

ស្ង្ហាេរបស់អាយេរ ិកាំង

យៅយយៀកណាេ

ខត

ិ
ប៉ាុយណា
ណ ោះ។ េួ យវញយេៀត
ចំយពាោះេតិសាធារណៈ អាយេរ ិកាំង
ចត់េុក របបសាធារណរដ្ឋ ខែៅ រ ជារបបប្សួ យ (régime
friable)

មាន្រ ូបភាព

ជារបបេន្់យែាយ

ជាេីបំនុត

(régime anémiée) តាំងពីកំយណើតយកើតយ ើងយេា ោះ យហើយ
ប្កិន្ ខលងខប្បប្បួ លយកើត (un régime sclérosé)។ ដ្ូ យចែ ោះ
យៅយពលណា របបយន្ោះ ឈប់មាន្ ំន្ួយពីសហរដ្ឋ អាយេរ ិ
ក គឺចាស់រលំជាពុំខ្ន្។ ការយល់យ ើញខបបយន្ោះ វាមាន្
ិ
កេៅ វបាកជា
វ ិ ដ្កេៅ ដ្ល់ប្បជាជាតិខែៅ រ គឺប្តូវ របប
កុេមុយន្ិសតខែៅ រ យៅ « ខែៅ រប្កហេ » សមាាប់ ន្ខែៅ រសលត
ូ
ប្តង់ជាងពីរោន្
វាលអ ខបបណាយៅ

ក់។ យតើមារោេ របស់ពួកខែៅ រប្កហេ
យៅេុន្ពួ កវាឈែ ោះស្ង្ហាេ

អំណាចអាយេរ ិកាំង យល់យ ើញថា ពួ កយ
កា សាក្លបង
សរយសរ យោយ ឧប យៅ សង្ហា
ខែ កកត ោ ២០១៩

រហូ តេហា

ោះ អាចជា របប
10

យប្េើស ំន្ួស របបសាធារណរដ្ឋ ខែៅ រ បាន្ ? យតើ ពួ កអែ ក
ដ្ឹក

យ
ំ ួ ន្កុេមុយន្ិសត មាន្មារោេែព ង់ែពស់ ជា ពួ ក

អែ កយោរព ន្ូ វអ្ិបយតយយភាព ន្ិង បុរណភាពេឹកដ្ី
របស់ប្បជា ន្ ន្ិង ប្បយេស អែ ក ិតខ្ងែល ួន្ ដ្ូ ចោ៉ាង
ប្ស ុកខែៅ រ ន្ិង ប្ស ុកោវ ? ប្ស ុកយួ ន្កុេមុយន្ិសត េសិលេុិញ
តាំងែល ួន្ ជា ន្រងយប្ោោះ ពីសំណាក់ ចប្កពប្តអាយេរ ិកាំង
យោយសន្ៅ ត់ ខតសពវ នថ្ៃ កាាយជាចប្កពប្ត យៅឥណឌច
ូ ិន្
យហើយអន្ុវតត ន្ូ វន្យោបាយ បចចន្
ូ
ោន្

ន្ជាតិយួន្រាប់

ក់ចូលេករស់ជាសាាពរយៅកនុងប្ស ុកខែៅ រ ន្ិងោវ។
េហ ដ្ឋ អារម ិក្ ជាចក្ក្ពក្ត ?

ដ្ូ ចយយើងបាន្បញ្ចេក់ខ្ងយលើរ ួចយហើយថា

អំណាចចប្ក

សហរដ្ឋ អាយេរ ិកបចចុបបន្ែ គឺេិន្ខេន្ឋិតយៅយលើ ការប្គប
សងក ត់

យលើពិភពយោក

អំណាចចប្កយ

កនុងខនែ កយោធា

យ

ោះយ ើយ,

ោះ គឺឋិតកនុងខនែ ក ន្យោបាយ, យសដ្ឋ កិចេ,

ពាណិ ជ កេៅ , បយចេ កយេស, គេ

គេន្៏ (médiatique)

ន្ិង វបប្េ៍។ អំណាចចប្កយន្ោះ ជាលេធ នល នន្រយបៀបអប់រំ
ិ
ដ្៏ែពង់ែពស់េួយ នន្ប្បព័ន្ធេហាវេសាល័
យ ខដ្លឥតអាច
យប្បៀបយ្ៀបបាន្ យប្ពាោះជា រយបៀបអប់រំេួយ

ំបយងក ើត

យៅកនុងគំន្ិត នន្យុវ ន្អាយេរ ិកាំង ន្ូ វគំន្ិតប្បជា្ិប
យតយយយសរ ើ, យសរ ើភាព, សេភាព រវាង ប្បជាពលរដ្ឋ កនុង
សាកលយោក។ យោយសារខត គំន្ិត, យភា ើង នន្េយ
កា សាក្លបង
សរយសរ យោយ ឧប យៅ សង្ហា
ខែ កកត ោ ២០១៩

គតិ,
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យប្ៅ នន្ចិតតគំន្ិត ជាអំយណាយ បាន្េកពី្េៅ ជាតិ
យោយនចដ្ន្យ ខដ្លជា ថាេពល បយចជ ោះយប្គឿងចប្ក នន្លេធ ិ
ប្បជា្ិបយតយយ យអាយយដ្ើរយៅេុែជាន្ិចេ។ រយបៀបអប់រំ
យន្ោះយហើយ ខដ្លជាកតាត ខដ្លពុំអាច ំរុញសហរដ្ឋ អាយេរ ិក
ឲកាាយជាប្បយេសចប្កពប្តបាន្យ ើយ។
រេចក្ត ីេៃន ិដ្ឋឋៃ
យទោះបីយោក ប្ត ុេ (Trump) យ្វ ើន្យោបាយ មាន្េំយ

រ

យៅរក គំន្ិតជាតិន្ិយេោ៉ាងណាក៏យោយ ខតន្យោបាយ
យន្ោះ វាេិន្ឃ្លាតយចញពីពន្ធុធាតុ ន្ិង យោលការណ៏យដ្ើេ
នន្សហរដ្ឋ អាយេរ ិក គឺ ឯកាន្ិយេ យ

ោះឯង។ ខតស្ង្ហាេ

យសដ្ឋ កិចេ ជាេួ យ េហាចិន្ ក៏មាន្ោយធាតុ នន្ សារហារ ើ
ន្ិយេ ន្ិង ឯកាន្ិយេ យប្ពាោះជាស្ង្ហាេ ការពារនល
ប្បយោ ន្៏សហរដ្ឋ អាយេរ ិកនង ន្ិង សេព ន្ធេិតតអាយេរ ិកាំ
ងនង ជាពិយសស

បចចុបន្ែ យន្ោះ យៅដ្ំបន្់សេុប្េបា៉ាសុី

ហវ ិក ខដ្លេហាចិន្ មាន្បំណង ពប្ង្ហល ន្ូ វអន្ុតតរភាព
របស់ចិន្។ ការបយងក ើត អងា ការពាណិ ជ កេៅ អន្ត រជាតិ យៅ
ឆ្ងែំង ១៩៩៥ ខដ្លមាន្យោលយៅចេបង គឺសំរាប់ ការពារ
ប្បយេសទ ំងឡាយ ជាសមា ិក កនុងការប្បកួ តយសដ្ឋ កិចេ
ខ្ាំងកាា យៅយលើពិភពយោក វាហាក់បីដ្ូចជាប្ លួ សបន្ត ិច
យោយសារ េហាពិភពយោកកេៅ (hyperglobalisation)
សពវ នថ្ៃ យន្ោះ ន្ិង េហិចឆតា កនុងតំបន្់យសដ្ឋ កិចេន្ីេួយៗ
កា សាក្លបង
សរយសរ យោយ ឧប យៅ សង្ហា
ខែ កកត ោ ២០១៩
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ដ្ូ ចោ៉ាង យៅដ្ំបន្់ អាសុី, អឺរ៉ាុប ន្ិង អាយេរ ិក យហើយ
ដ្ំបន្់ទ ំងឡាយយ

ោះ

សុេធខតយ្វ ើន្យោបាយពាណិ ជ កេៅ

ការពារដ្ំបន្់នង ន្ិង ការពារប្បយោ ន្៏ប្បយេសយរៀងៗ
ែល ួន្នង

ួ ន្កាលកនុង

យអាយចល

េ ជាអែ កជាតិន្ិយេ ខដ្ល

ំ

ជាតិន្ិយេ មាន្ឥេធ ិពលខ្ាំង យៅកនុងប

ណា
ត ល ប្បយេសអឺរ៉ាុបេួ យចំន្ួន្ ខដ្លគំរាេយោយផ្អទល់ យៅ
យលើលេធ ិប្បជា្ិបយតយយ។ ក៏ដ្ូចោែយៅប្បយេស អាសុី ដ្ូ ច
ោ៉ាងប្បយេសឥណា
ា

ខដ្លជា

ប្បយេសេួ យ

យគេុកជា

ប្បយេសប្បជា្ិបយតយយ្ំេួយយៅកនុងពិភពយោក ក៏សពវ
នថ្ៃ មាន្ន្ិ ែ ការ យៅរកគំន្ិតជាតិន្ិយេ្ន្េុែខដ្រ។
ប្បយេសចិន្ប្បជាមាន្ិត ជាប្បយេសកុេមុយន្ិសត ក៏យក
យោលការណ៏ជាតិន្ិយេ េកអន្ុវតត យៅយពលណាយោល
ការណ៏យ

ោះ

វាមាន្ប្បយោ ន្៏

ដ្ល់គណបកសកុេមុយ

ន្ិសតនង ន្ិង អាជាា្រនង យៅចំយពាោះេុែ េហាអំណាច
យោកខ្ងលិច ខដ្ល
មាន្ េំ

ំយអាយ សហរដ្ឋ អាយេរ ិក ន្ិង អឺរ៉ាុប

ស់ជាេួ យចិន្ ជាពិយសស យលើបញ្ចាសិេធិេន្ុសស

ន្ិង ការការពារប្បយោ ន្៏ពាណិ ជ កេៅ យៅកនុងនារននទ
កនុងចិន្។ ន្យោបាយចិន្យន្ោះ វាប៉ាោះេងា ិច េុលេុែន្ឹង
ន្យោបាយជាតិន្ិយេ « សហរដ្ឋ អាយេរ ិកេុន្យគ » របស់
យោកប្បធា

្ិបតី ប្ត ុេ បយងក ើតបាន្ជា យមាាោះពាណិ ជ

កេៅ ខ្ាំងកាា រវាង អាយេរ ិកាំង ន្ិង ចិន្ សពវ នថ្ៃ យន្ោះ ដ្ូ ច
ោ៉ាង ការតយេា ើងពន្ធ យលើេំន្ិញចិន្
កា សាក្លបង
សរយសរ យោយ ឧប យៅ សង្ហា
ខែ កកត ោ ២០១៩

ំចូលេកកនុងសហ
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រដ្ឋ អាយេរ ិក យដ្ើេបី យ្ា ើយតបន្ឹង ន្យោបាយ ការពារ
ន្ិយេរបស់ចិន្។ ខតន្យោបាយរបស់យោក ប្ត ុេ យន្ោះ ក៏
ប៉ាោះពាល់ដ្ល់ប្បយោ ន្៏ អឺរ៉ាុប ខដ្លជាសេព ន្ធេិតត ជាប្បវតត ិ
សា្សត

របស់សហរដ្ឋ អាយេរ ិក

ខដ្លវា

ំយអាយ

ប្បជា

ពលរដ្ឋ អឺរ៉ាុបេួ យភាគ្ំ មាន្អារេៅ ណ៏ ប្បឆ្ងំងន្ឹង អាយេ
រ ិក

ិ
យហើយ េុកជាប្បយេសចប្កពប្តយសដ្ឋ កិចេ។ េួ យវញ

ឹ
យេៀត ការវលប្ត
ប់ របស់ប្បយេសរុសសី េកកនុងការប្បកួ ត
ិ យយោធា
អន្ត រជាតិ កនុង វស័

ំយអាយមាន្ ភាពតាន្តឹង

បខន្ា េ កនុងន្យោបាយ នន្ការបរយេសអាយេរ ិកាំង ជា
ពិយសស យៅកនុងយោកអារា៉ាប់ ដ្ូ ចោ៉ាងយៅប្បយេសយស៊េ រ ើ
ន្ិង ការកាន្់កាប់ដ្ំបន្់ Crimée ខដ្លជាការ្ាន្ពាន្
យពញេុែរបស់រុសសី យៅយលើប្បយេស Ukraine។
េហាចិន្ វាយប្បហារ ប្បព័ន្ធ នន្លេធ ិប្បជា្ិបយតយយយសរ ើ
ថាជាប្បព័ន្ធ េិន្អាចយកេកអន្ុវតត យៅប្គប់េីកខន្ា ង
បាន្ យប្ពាោះប្បយេសន្ីេួយៗ យគមាន្លកខ ណៈពិយសសផ្អទល់
ែល ួន្។ ចំខណក យោក ពូ េិន្ ប្បធា
សសី

រ ិោះគន្់ោ៉ាងខ្ាំងចំយពាោះ

្ិបតី នន្ប្បយេសរុ

ពួ កអែ កដ្ឹក

ំយសរ ើន្ិយេ

យៅសហគេអឺរ៉ាុបថា ការយបើកទវរ យអាយ ន្អយ ត ប្បយវស
ន្៏ ចូ លេករស់យៅ ជាន្យោបាយភាន្់ប្ច ំ
សហគេអឺរ៉ាុប

ំយអាយ

ិ
សងា េ ប្គប់ខបបោ៉ាង។
ួ បប្បេោះ ន្ូ វ វបតត

ចំយពាោះយោក ន្យោបាយលអ គឺ ជាតិន្ិយេ, រោឋភិបាល
ប្តូវគិតប្បយោ ន្៏ នន្ប្បជា ន្ែល ួន្ឯងជាប្បយោ ន្៏្ំ។
កា សាក្លបង
សរយសរ យោយ ឧប យៅ សង្ហា
ខែ កកត ោ ២០១៩
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េសា៉ា ងយេៀត ចិន្កត ី រុសសីកតី បដ្ិយស្ ន្ូ វយោលការណ៏ នន្
សិេធិេន្ុសស មាន្លកខ ណៈខតេួ យសំរាប់េន្ុសសជាតិយៅយលើ
ពិភពយោក យប្ពាោះយល់យ ើញថា ប្បជាជាតិន្ីេួយៗ យគ
ិ ន្៏ ែុសៗោែ។ ដ្ូ យចែ ោះ សិេធិ
មាន្យដ្ើេកំយណើត ន្ិង ការ វវតត
េន្ុសសប្បាកដ្ន្ិយេ

វាមាន្យៅកនុងចិតតគំន្ិត

របស់

ប្បជាតិន្ីេួយៗ េិន្ខេន្ជាសិេធិ យកើតយចញពីគំរ ូ ណាេួ យ
យហើយបងខ ំ

យអាយយកវាេកអន្ុវតត

ដ្ូ យចែ ោះ ពួ កអែ កដ្ឹក

ទ ំងយៅយ

ោះយេ។

ឹ
ំ ចិន្ ន្ិង រុសសី បចជុបបន្ែ កំពុង វល

ប្ត ប់ យៅយកេសសន្ៈបុរាណរបស់យគ េកោយន្ឹងេសស
ន្ៈសេ័យ ខដ្លយគេុកជា តនេា ប្បាកដ្ន្ិយេ នន្ប្បជា
ជាតិយគ ខដ្លោៅន្ន្រណាេួ យ អាចយ្វ ើយអាយរយង្ហាោះរយងា ើង
បាន្ជាោច់ខ្ត។ សួ រថា យតើ ពួ កអែ កដ្ឹក

ំចិន្កុេមុយ

ន្ិសត ន្ិង រុសសីជាតិន្ិយេ អាចន្ឹងបតរចរន្ត
ូ
នន្េន្ុសស
ជាតិ យដ្ើរយៅរកតខេា សាកល របស់េន្ុសសយោក បាន្ខដ្រ
ឬយេ ? ដ្ូ ចអែ កដ្ឹក

ំ នន្េហាចិន្ ប្ោន្់ខតយលើកយក ន្ូ វ

លេធ នលវ ិ ជ មាន្េួ យចំន្ួន្ នន្ការអភិវឌ្ឍន្៏ ន្ិង សន្ត ិ
ភាពេិន្យេៀង េកយ្វ ើជាព័សតុតាង សំរាប់បង្ហាញ ន្ូ វ
ន្យោបាយ ប្តឹេប្តូវរបស់ែល ួន្ ? ដ្ូ ចសំន្ួររបស់យោក
Alexis de Tocqueville សួ រថា យតើន្ឹងមាន្ប្បាជាាខដ្រឬយេ
យោយគិតថា ដ្ំយណើរ នន្សងា េេួ យ ខដ្លមាន្កំយណើត
យដ្ើេខសន្ឆ្ងៃយវាអាចន្ឹងប្តូវផ្អអកកនុង ំ

កា សាក្លបង
សរយសរ យោយ ឧប យៅ សង្ហា
ខែ កកត ោ ២០១៩

ន្់េួយបាន្ ?
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ខតការភាន្់ខប្ប

នន្លំោប់អន្ត រជាតិបចចុបបន្ែ

ពិភពយោក

តប្េូវយអាយ

ន្យោបាយ

ការបរយេសថ្ៅ ី

សហរដ្ឋ អាយេរ ិក
យដ្ើេបី

យៅកនុង
ខសវ ងរក

កាត់តប្េូវន្ឹងការ

ចំបាច់ ខដ្លកំពុងយកើតយ ើង, ខតរកាយោលការណ៏ ោៅន្
ប្កខហងជាោច់ខ្តគឺ យសរ ើភាព ន្ិង លេធ ិប្បជា្ិបយតយយ
ខដ្លជា

ពិន្ធុធាតុ

នន្ប្បជាជាតិអាយេរ ិកាំង។ ពួ កអែ ក

សាតំន្ិយេ តប្េូវយអាយមាន្ការកាត់បន្ា យពន្ធ ន្ិង យអា
យមាន្សាាកសាែេ នន្ការយ្វ ើយអាយប្តឹេប្តូវតាេចាប់, រ ើ
ិ ទេទរយអាយមាន្ការចំណាយ
ឯពួ កអែ កយ្វ ងន្ិយេវញ
ិ យអប់រំ ន្ិង យហោឋរច
យប្ចើន្កនុង វស័

សេព ័ន្ធសាធារណៈ។

ខតពួ កទ ំងពីរ យល់ប្ពេោែថាប្តូវខតមាន្ ការផ្អាស់បតរគំ
ូ រូ
យសដ្ឋ កិចេ កនុង

េ គំន្ិតថ្ៅ ី នន្ពិភពយោកកេៅ ។ ខតយទោះ

ោ៉ាងណាកត ី ប្តូវដ្ឹងថា យសដ្ឋ កិចេ ជាកមាាំង នន្្េៅ ជាតិ
ដ្ូ ច ែយល់ ន្ិង េឹក យហើយប្តូវចរ យៅកនុងគំន្ិតថា សរយេ
រដ្ូ វ ចាស់ជាមាន្បន្ត រហូ តដ្ល់ វសាន្រដ្ូ វ, យពាលថា
ពិភពយោក មាន្ចាប់្េៅ ជាតិ ជាន្ិយតករ យៅកនុង
ិ
ការអភិវឌ្ឍន្៏ នន្ វេសាសា្សត
, យបើេន្ុសសយោក យ្វ ើអវីនទុយ
ប្ស ោះ ពីដ្ំយណើរការ នន្្េៅ ជាតិហួសយហតុយពក វារខេង
ិ យបរ ិសាាន្ ជាពុំខ្ន្។
ួ បប្បេោះន្ឹង យប្ោោះថាែក់ កនុង វស័
យទោះបីយគចង់ ឬ េិន្ចង់ សហរដ្ឋ អាយេរ ិក សា ិតយៅជា
ន្ិចេ ជាេហាអំណាចលេធ ិប្បជា្ិបយតយយ ន្ិង យសរ ើភាព
យហើយ ខបប នន្ការរស់យៅ របស់ ន្អាយេរ ិកាំង យៅខតជា
កា សាក្លបង
សរយសរ យោយ ឧប យៅ សង្ហា
ខែ កកត ោ ២០១៩
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ការប្សនេេួ យ នន្ប្បជា ន្ភាគយប្ចើន្ យៅយលើពិភពយោ
ក។ យហើយ ប្បជាពលរដ្ឋ ខដ្លេេួ លរងយប្ោោះ ពីសំណាក់
របបផ្អតច់ការ រខេងន្ឹកប្សនេដ្ល់ការអន្ត រគេន្៏ប្គប់រ ូប
ភាព នន្សហរដ្ឋ អាយេរ ិក យប្ពាោះយៅខតេុកេហាអំណាចអា
យេរ ិកាំង ជាប្បយេស នន្សារហារ ើន្ិយេ អាចន្ឹងសយ្ង្ហាោះ
ប្បជាពលរដ្ឋ រងយប្ោោះ ន្ិង េន្់យែាយ យចញពីអំណាចផ្អតច់
ការ ន្ិង អំយពើអយុតតិ្េ៏។ យតើន្យោបាយរបស់យោក
ប្បធា

្ិបតី ប្ត ុេ សពវ នថ្ៃ មាន្ន្ិ ែ ការ ជាតិន្ិយេ

ន្ិង ឯកាន្ិយេ ជាន្យោបាយយបាោះបង់ ន្ូ វតួ

េី នន្

សហរដ្ឋ អាយេរ ិក ជាកងអាវុ្ហតា អន្ត រជាតិ ខដ្រឬយេ ?

កា សាក្លបង
សរយសរ យោយ ឧប យៅ សង្ហា
ខែ កកត ោ ២០១៩
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