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រេចក្ត ីរ ត្ើម  

យយើងដឹ្ងថា សហរដ្ឋអាយេរកិ ជាេហាអំណាចខតេួយគត់ 

ខដ្លមាន្លេធភាព អាចយ វ្ ើអន្តរាគេន្៏យោធា យលើពិភព

យោក យោយឥតចំបាច់ពឹងពាក់ប្បយេសណាេួយយ ើយ។ 

អនុ្ភាព នន្សហរដ្ឋអាយេរកិ េិន្ប្តឹេមាន្ខត កន ុងវស័ិ

យយោធា ខតវាមាន្យសទ ើរខតប្គប់វស័ិយ ខដ្លយគ ខតង

សមាា ល ់នូ្វអនុ្ភាពយ ោះ កន ុងរបូភាពបីោ៉ា ងគឺ : 

យអប៉ាូល (Apple), ហូលីវតូ (Hollywood), ន្ិង ហាវារដ៏្

(Harvard)។ រេួយសចកត ីេកគឺ : បយចេកយេសជាន់្ែពស់ ខនែក

ការឲដ្ំណឹងរហ័ស, វបប្េ៍ប្បជាករ ន្ិង ឧតតេការសិកា។ 

របូភាពទងំបីយន្ោះ បាន្ប្ជាបចូលយៅកន ុង គំន្ិតប្បជា

ពលរដ្ឋយៅយលើពិភពយោក យហើយយគខតងេុកវា ជាយោង 

សំរាប់សមាា ល ់ នូ្វ ភាពេំយន្ើប ន្ិង យ ឿន្យលឿន្ របស់

សងាេនី្េួយៗ កន ុងសាកលយោកយន្ោះ។ យតើឥេធិពលយន្ោះ 

យកើតេកពី សហរដ្ឋអាយេរកិ យ វ្ ើន្យោបាយចប្កពប្ត

យ ោះឬ ?     

ក្មាល ាំងចលក្  នៃ េហ ដ្ឋអារម កិ្  

ប្បជាពលរដ្ឋអាយេរកិាំងភាគយប្ចើន្ បាន្យប្ ើសយរ ើស យោក 

បារា៉ា ក់ អូបាមា៉ា  (Barak Obama) កូន្កាត់ខសបកយមៅ  ជា
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ប្បធា ្ិបតី នន្សហរដ្ឋអាយេរកិ ពីរអាណតត ិ1។ យយើង

យ ើញថាយទោះបី ធាា ប់មាន្ចាប់ខបងខចក សេបុ រខសបក

ោ៉ា ងតឹងរងឹ យៅសហរដ្ឋអាយេរកិ ខតយៅកន ុងចរន្ត  នន្

ចិតតគំនិ្ត របស់ប្បជាពលរដ្ឋអាយេរកិាំង វាមាន្ ការ វវិតត

ន្៏យៅរក ការយអាយតនេា ដ្ល់េនុ្សសជាតិ យោយយកេូល

ោឋ ន្ យសរ ើភាព ជាសាកល យៅយលើពិភពយោក ជាែា ឹេសារ 

នន្សងាេអាយេរកិាំង។ ការណ៏យន្ោះ បញ្ចេ ក់យអាយយ ើញថា 

សងាេេនុ្សស មាន្ការដូ្រ នូ្វេប្េង់, សាា ន្ភាព នន្

េនុ្សស្េ ៏ យៅរកយោលយៅថ្ៅី សំរាប់ការ រកិចំយរ ើន្ នន្

េនុ្សសជាតិជាន្ិចេ។ យោក Alexis de Tocqueville បាន្

សរយសរថា : 

ការលូតោស ់ បន្ត ិចេតងៗ នន្សេភាព ជានចដ្ន្យលអ  ឬ 

ខដ្លេកពីបុពវយេព។ វាមាន្លកខណៈយោលជាយប្ចើន្ ដូ្ច

ជា :  សាកល, ឋតិយថ្រ, របូតយរៀងរាល់នថ្ៃពីអំណាចេនុ្សស ; 

ប្គប់ប្ពឹតត ិការណ៏ ក៏ដូ្ច េនុ្សសទងំអស់ បាន្យក ការ

លូតោស់យន្ោះ េកយប្បើប្បាស។់ យតើន្ឹងមាន្ប្បាជាា ខដ្រឬយេ  

យោយគិតថា ដ្ំយណើរនន្សងាេេួយ ខដ្លមាន្កំយណើតយដ្ើេ

ខសន្ឆ្ងៃ យ វាអាចន្ឹងប្តវូផ្អអ ក កន ុង ំ ន់្េួយបាន្ ? យតើ

យគអាចគិតថា យប្កាយពីបាន្កំេិច នូ្វសកត ិភូេិបាន្ ន្ិង 

បរា យ័ នន្េហាកសប្តទងំឡាយ, លេធិប្បជា្ិបយតយយ វា

                                                      

1 ឆ្ងែ ំ ២០០៩ ដ្ល់ ២០១៧។ 
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ថ្យយប្កាយ យៅចំយពាោះេុែ ពួកគហបតី ន្ិង យសដ្ឋ ី ? យតើវា

ឈប់កន ុងកាលឥ ូវយន្ោះ យៅយពលខដ្លវាកំពុងខ្ា ំងណាស់ 

យហើយសប្តវូកំពុងយែាយណាស់ ?      

សំយណរយន្ោះ ជាការសយងខប នន្ចិតតគំនិ្ត (pensée) នន្ ន្

ជាតិអាយេរកិាំង ខដ្លយក យសរ ើភាពរបស់ែល នួ្ សំរាប់បំយរ ើ 

នូ្វការលូតោស់ នន្េនុ្សសជាតិ។ ខតការរកិចំយរ ើន្យន្ោះ 

េិន្ខេន្ប្ោន់្ខតមាន្ ប្បជាកមាា ំង ខតមាែ ក់ឯង វាប្តវូ

មាន្នងខដ្រ នូ្វចាបល់អ ៗបខន្ាេយេៀត យេើបវាអាចយកើត

មាន្កមាា ំងកុសល នន្ប្បជាជាតិ ខនអកយលើ ន្ីតិរដ្ឋ យោយ

យក យោលការណ៏ នន្អ្ិបយតយយភាពរបស់ប្បជា ន្ ជា

េូលោឋ ន្ចាប់ ដូ្ចយគធាា ប់សាា ល់ ប្បយោគពិសសុ តេួយឃ្លា

ថា : ចាបប់្បជាពលរដ្ឋ យោយប្បជាពលរដ្ឋ ន្ិង យដ្ើេបី

ប្បជាពលរដ្ឋ។ យោលការណ៏យន្ោះឯង ជាអងាយហតុពិត ខដ្ល

បយងក ើត នូ្វប្បជាជាតិអាយេរកិាំង រចួអាចកសាង នូ្វេហា

អំណាច នន្លេធិប្បជា្ិបយតយយ យៅយលើពិភពយោក ខដ្ល

េុក ប្បាជាា  ជាវតថ ុធាតុ នន្ការលូោស់ កន ុងយោលការណ៏ : 

 វេិសាសា្សត  ជាេយ្សាបាយ សំរាប់ដឹ្ក ំ, បញ្ចា  ជាកមាា ំង

សងាេ និ្ង អែកយចោះដឹ្ង ជាអែកដឹ្ក ំជាត។ិ  

សួរថា យតើយោលការណ៏យន្ោះ វាមាន្យៅកន ុងន្យោបាយការ

បរយេស របស់សហរដ្ឋអាយេរកិ ខដ្រឬយេ ? 
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« ពៃធ ុធាតុ » (ADN)  បេ់េហ ដ្ឋអារម កិ្  

យដ្ើេបីយ ា្ ើយសំណួរយន្ោះ យយើងគួរខសវ ងដឹ្ង អំព ី« ពន្ធ ុធាតុ » 

របស់សហរដ្ឋអាយេរកិ យតើវាមាន្ខបបណា ? ពន្ធ ុធាតុ យន្ោះ 

យបើនិ្ោយឲប្សួលយល់ គឺោៅ ន្អវ ីយប្ៅពី ការខសវ ងដឹ្ងអំពី 

« េំយន្ៀេេមាា ប់ » នន្ន្យោបាយ ការបរយេស នន្សហរដ្ឋ

អាយេរកិ កន ុងវស័ិយេំ ក់េំន្ង អន្ត រជាតិយ ោះឯង។ 

យយើងដឹ្ងថា កន ុងន្យោបាយ ការបរយេស នន្សហរដ្ឋអា

យេរកិ មាន្ ពន្ធ ុធាតុ ពីរនទ ុយោែ  គឺ ធាតុជា : 

« សារហារ ើន្ិយេ2 » (Messianisme) ន្ិង « ឯកាន្ិយេ » 

(Isolationnisme)។ 

យលើចំណុចយន្ោះ, យោក Alain Minc, ន្យ វេូិបារាងំខសសលបី

លាញមាែ ក់ បាន្សរយសរថា3 : យបើនិ្ោយអំពី សា ហា ី

ៃិយម, សហរដ្ឋអាយេរកិ មាន្េយ សយចេញ  ជាអែកស

យ្ង្ហា ោះសតវយោក (L’arche de Noé) តាេបញ្ចេ របស់ប្ពោះ ពី

យប្ោោះថាែ ក់េឹក ំន្ន់្េួយ ខដ្លន្ឹងមាន្យកើតយ ើង។ សហ

រដ្ឋអាយេរកិ : ជាប្បជាជាតិេួយ យោងតាេការយល់យ ើញ 

របស់យោក Thomas Jefferson4 មាន្ ំយន្ឿថា ែល នួ្អាច

ន្ឹង បយងក ើតឋាន្សួគ៍ យៅយលើឋាន្េនុ្សស ខដ្លជាសាែ នដ្

                                                      

2 សារហារ ើន្យិេ : អែក ំសារន្យិេ។ 
3 យ ៅ្ ោះយសៀវយៅរបសយ់ោក Alain Minc : ប្ពលឹង នន្ប្បជាជាតិ (l’âme des 
nations)។ 
4 Thomas Jefferson : ជា ប្បធា ្ិបតី នន្សហរដ្ឋអាយេ រកិ េី៣ (១៨០១-
១៨០៩) ។ 



 

កា សាក្លបង 
សរយសរ យោយ ឧប យៅ សង្ហា  

ខែ កកតោ ២០១៩ 

6 

របស់េន្ុសសយោក (យលើកខលងខត ពួកេនុ្សសែំុ្យគ), ជា

យបសកកកេៅ នន្អារយ្េ៍ ខដ្លមាន្ជាប ់ ជាេួយ 

« វាស ពិយសស » កន ុងករណីយកិចេ បយងក ើត នូ្វពិភព

យោកថ្ៅីេួយ ខដ្លមាន្ ពាណិ ជកេៅ ន្ិង យសរ ើភាព របស់

បុគាលនី្េួយៗ ជាប្គិោះរបស់សងាេេន្ុសស។ យបើយោងតាេ

សំដី្ ដ្៏យ ែ្ ើេេួយរបស់យោក John Adams5, សហរដ្ឋអាយេ

 រកិ ប្តវូបយចាញ នូ្វគុណសេបតត ិរបស់ែល នួ្ យអាយបាន្យពញ

យលញ យដ្ើេបីឲប្បយេសដ៏្នេយេៀត យកប្បយេសែល នួ្ ជាគំរ ូ

តាេសមាន្ចិតតរបស់យគ។ 

ខតយបើនិ្ោយ អំពីធាតុជា ឯកាៃិយម  វញិ, សហរដ្ឋអាយេ

 រកិ មាន្បំណងការពារ នូ្វអវ ី ខដ្លែល នួ្បាន្បយងក ើតយ ើង

សំរាប់ប្បជាជាតិែល នួ្, យោក Washington6 ខថ្ាងថាយោយ

េុកការបយងក ើតមាន្យជាគ ័យ : « កន ុងយពលេួយ ប្បយេស

យយើង ន្ឹងកាា យជា េហាអំណាចេួយ ខដ្លោៅ ន្ ន្រណា

េួយ អាចន្ឹងយ វ្ ើឲយយើង ខ្ា ចបាន្យ ោះយ ើយ »។ ខតការ

ខចកោច់ោែ  រវាងអំណាច ប្បធា ្ិបតី ន្ិង សភា 

(Congrès) អាច ំឲ សហរដ្ឋអាយេរកិ ោៅ ន្េហិចិជតា

ន្យោបាយ សងក ិតសងកន្់ប្បយេសដ៏្នេ, ោៅ ន្េមាា ប់ជា

ប្បនពណី កន ុងវស័ិយយោធា វាយប្បហារប្បយេសដ្៏នេ យដ្ើេបី

                                                      

5 John Adams : ជាប្បធា ្ិបតី នន្សហរដ្ឋអាយេរកិ េី២ (១៧៩៧-
១៨០១) ។ 
6 George Washington : ជាប្បធា ្បិតី េី១ នន្សហរដ្ឋអាយេរកិ 
(១៧៨៩-១៧៩៧) ។ 
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យកេកោក ់ យៅយប្កាេការប្តួប្តា របស់ែល នួ្ ន្ិង េិន្

ប្ពេឈរកន ុង ួរ ពីការបងខ ិតបងខ ំ។ ក៏ប៉ាុខន្ត  តាេការយល់

យ ើញរបស់ន្យវេូិ េួយចំនួ្ន្ថា យោយទញយកឧទហរ

ណ ៏ ខដ្លមាន្យកើតយ ើងកន ុងេវីបអឺរ៉ាុប យគេុករយបៀបខបង

ខចកអំណាច យៅសហរដ្ឋអាយេរកិ គឺសំរាប់ខតការពារ

ប្បយោ ន៏្ផ្អទ ល់ របស់សហរដ្ឋអាយេរកិ េុន្យគបងអស់ ដូ្ច

ពាកយយសាា កន្យោបាយរបស់យោក ប្តាំ យ ោះខដ្រ។ ខត

សាៅ រតយីន្ោះ ចំយពាោះសហរដ្ឋអាយេរកិ គឺយកើតមាន្យ ើងតាំង

យដ្ើេដ្ំបូង នន្ប្បវតត ិសា្សត  របស់ែល នួ្ យប្ពាោះយោយសារ 

ប្បយេសែល នួ្ ធាា បម់ាន្ការសមាព តខ្ា ំង ពីសំណាក់េវីប

អឺរ៉ាបុ, យតើវាេិន្ខេន្ជាេប្េង់ នន្ការសងយវរយ ោះឬ ? ការ

េិន្េុកចិតតយលើ េវ ិបអឺរ៉ាុបយន្ោះ  ំបយងក ើត នូ្វលេធិ

ន្យោបាយេួយ កន ុងកំ ុងឆ្ងែ ំ ១៨៨២-៨៣ មាន្យ ៅ្ ោះថា 

លេធិេុងរ ូ (Monroe), លេធិយន្ោះ ជាការបង្ហា ញជាដំ្បូង នូ្វ

ការេិន្ប្ពេរបស់សហរដ្ឋអាយេរកិ យៅចំយពាោះេុែ ប្គប់

ការប៉ាុន្ប៉ាងជាថ្ៅី របស់ប្បយេសអឺរ៉ាុបណាេួយ ចង់បយងក ើត

អាណាន្ិគេ យៅយលើេឹកដី្អាយេរកិ ទងំពីរ (អាយេរកិ

ខ្ងយ ើង ន្ិង អាយេរកិឡាេិន្ ឬ ខ្ងតបូ ង)។ សហរដ្ឋអា

យេរកិ ចត់េុកអន្តរាគេន្៏ប្បយេសអឺរ៉ាុប កន ុងអឌ្ឍយោល

បសេ ឹេ (hémisphère Ouest) ជាអំយពើ ា្ ន្ពាន្េកយលើស

ហរដ្ឋអាយេរកិ ខតេតង។ កន ុងលេធិេុងរ ូ (Monroe) យន្ោះ

យហើយ ខដ្លសហរដ្ឋអាយេរកិ បាន្គំរាេចំយពាោះ ប្ពោះយៅ 
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ណាប៉ាូ យលអុង េី៣ (Napoléon 3) កន ុងស្ង្ហា េ បារាងំ 

ជាេួយន្ឹង េិញសិក (Mexique) យៅយលើខដ្ន្ដី្ េិញសិក 

ខដ្លឋិត យៅកន ុងអឌ្ឍយោលបសេ ឹេ។ ការគំរាេយន្ោះ បាន្

បងខ ំ ឲប្ពោះយៅណាប៉ាូ យលអុង េី៣ ដ្កកងេ័ពបារាងំ យចញ

ពីប្បយេសេិញសិក យោយអាមា៉ា ស់េុែោ៉ា ងខ្ា ំង។ 

យបើយយើងយ វ្ ើការសយងខប នូ្វសំយណររបស់យោក Alain Minc, 

យយើងអាចសន្ែ ិោធ ន្បាន្ថា ន្យោបាយការបរយេស របស់

សហរដ្ឋអាយេរកិ មាន្លកខណៈពីរ នទ ុយោែ ប្ស ោះ : សំរាប់

អំណាចន្ីតិប្បតិបតត ិ, អាយេរកិ ខតងមាន្យសចកត ីយបតជាា  

 ួយការពារ ចំយពាោះអែកប្សឡាញ់លេធិប្បជា្ិបយតយយ យៅ

យលើពិភពយោក យោយយប្បើកមាា ំងយោធា ឬ ន្យោបាយ 

យចញេុែ េប់េល់នឹ្ង ការគំរាេកំខហង ពីសំណាក់កមាា ំង

ណាេួយ េកយលើអែកប្បជា្ិបយតយយន្ិយេ, ខតសំរាប់

អំណាចនី្តិបចា តិវញិ អាយេរកិ ខតងខតមាន្ ការប្បងុ

ប្បយ័តែជាន្ិចេ កន ុងការយប្បើកមាា ំងយោធាកត ី ន្យោបាយកត  ី

យៅយប្ៅខដ្ន្ដី្របស់ែល នួ្។ យៅយពលណា យគយល់យ ើញថា 

អន្តរាគេន្៏របស់យគ អាច ំ នូ្វនលេិន្លអដ្ល់យគ យគ

ឥតមាន្ ការរញួរាន្ឹង បងខ ំយអាយរោឋ ភិបាលយគ បចជ ប់

អន្តរាគេន្៏យ ោះភាា េ។ ដូ្យចែោះ ន្យោបាយ នន្ការបរយេស 

របស់សហរដ្ឋអាយេរកិ ជាន្យោបាយេួយ ហាក់បីដូ្ចជា
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នទ ុយោែ  (oxymoron7) រវាងប្បធា ្ិបតី ន្ិង សភាទងំ

ពីរ របស់សហរដ្ឋអាយេរកិ។ 

យយើងអាចយកឧទហរណ៏ ស្ង្ហា េអាយេរកិាំង យៅកូយរ៉ា 

ន្ិង យយៀកណាេ េកបង្ហា ញអំពី ន្យោបាយអាយេរកិកាំ

ង កន ុងការប្បយុេធ យចញេុែ ការពារ លេធិប្បជា្ិបយតយយ

ប្បឆ្ងំងន្ឹង លេធិកុេម ុយនិ្សត  យោយសួរជាសំណួរថា យហតុអវ ី

បាន្ជាមាន្ប្បសិេធិភាពយៅប្បយេសកូយរ៉ា យហើយ បរា ័យ

យៅយយៀកណាេ ? ស្ង្ហា េយៅយយៀកណាេ ជាស្ង្ហា េេួយ 

ខដ្លមាន្ េតិអន្ត រជាតិភាគយប្ចើន្ យល់យ ើញថាជា អំយពើ

អយុតត ិ្េ ៏ សំរាប់ប្បជា ន្យួន្ យោយសារអំយពើអាប្សូវ

របស់របបយសង៉ាុង (Saigon) ខដ្លជាេូលយហតុ  ំយអាយ 

ប្បជាពលរដ្ឋអាយេរកិាំង ឈប់ោំប្េដ្ល់ អន្តរាគេន្៏

យោធារបស់ែល នួ្យៅយយៀកណាេ យទោះបីជា អន្តរាគេន្៏ 

កន ុងយបសកកេៅ យប្បើ « អំយពើលអ  ប្បឆ្ងំងន្ឹង អំយពើអាប្កក ់» 

ក៏យោយ។ យៅយពលេួយ ខដ្លមារោេ របស់សេពន្ធេិប្ត វា

អាប់យអាន្ជាងសប្តវូយៅយេៀត, ដូ្យចែោះ យទោះបីរោឋ ភិបាល 

ែំយលើកអំពី គុណប្បយោ ន៏្ នន្ន្យោបាយអាយេរកិាំង 

កន ុងស្ង្ហា េយ ោះខបបណាក៏យោយ ក៏ពុំអាចឈែ ោះ េយ ស

យចេញ  នន្េតិសាធារណៈ ន្ ប្បឆ្ងំងន្ឹងស្ង្ហា េយ ោះ

បាន្ខដ្រ។ អាប្ស័យយហតុយន្ោះ បាន្ជា អាយេរកិាំង ដ្កែល នួ្

                                                      

7 រយបៀបយប្បើពាកយពរី មាន្ន្័យនទ ុយោែ   ំយអាយមាន្អន្ភុាពចខេាក។  
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យចញពីស្ង្ហា េយៅយយៀកណាេកន ុងយពលយ ោះ។ ខតជាការ

អភ័ពធណាស់ ចំយពាោះប្សកុខែៅ រយយើង កន ុងស្ង្ហា េ នន្

សាធារណរដ្ឋខែៅ រ ប្បឆ្ងំងន្ឹងការ ា្ ន្ពាន្ខដ្ន្ដី្ខែៅ រ ពី

សំណាកក់ងេ័ពយួន្កុេម ុយនិ្សត  ខដ្លមាន្ខែៅ រប្កហេជា

បរវិា យប្ពាោះការដ្កយន្ោះ  ំយអាយប្បជាពលរដ្ឋខែៅ រ េេួលថ្ៅ

បាក ់យោយសារខត េតិអន្ត រជាតិ ន្ិង េតិសាធារណៈអា

យេរកិាំង ខលងោំប្េ ស្ង្ហា េការពារបរបូិរភាពេឹកដី្ខែៅ រ 

ន្ិង ការកសាង របបលេធិប្បជា្ិបយតយយយសរ ើ យៅកេព ុជា 

យោយយល់យ ើញថា ស្ងាេយៅប្សកុខែៅ រ វាប្ោន់្ខតជាការ

បន្ត  ស្ង្ហា េរបស់អាយេរកិាំង យៅយយៀកណាេ ខត

ប៉ាុយណាណ ោះ។ េួយវញិយេៀត ចំយពាោះេតិសាធារណៈ អាយេរកិាំង 

ចត់េុក របបសាធារណរដ្ឋខែៅ រ ជារបបប្សួយ (régime 

friable) មាន្របូភាព ជារបបេន្់យែាយ ជាេីបំនុត 

(régime anémiée) តាំងពីកំយណើតយកើតយ ើងយេាោះ យហើយ

ប្កិន្ ខលងខប្បប្បួលយកើត (un régime sclérosé)។ ដូ្យចែោះ 

យៅយពលណា របបយន្ោះ ឈប់មាន្ ំនួ្យពីសហរដ្ឋអាយេរ ិ

ក គឺចាស់រលំជាពុំខ្ន្។ ការយល់យ ើញខបបយន្ោះ វាមាន្ 

កេៅ វបិាកជា វ ិដ្កេៅ ដ្ល់ប្បជាជាតិខែៅ រ គឺប្តវូ របប

កុេម ុយនិ្សត ខែៅ រ យៅ « ខែៅ រប្កហេ » សមាា ប់ ន្ខែៅ រសល តូ

ប្តង់ជាងពីរោន្ ក់។ យតើមារោេ របស់ពួកខែៅ រប្កហេ 

វាលអ ខបបណាយៅ យៅេុន្ពួកវាឈែ ោះស្ង្ហា េ រហូតេហា

អំណាចអាយេរកិាំង យល់យ ើញថា ពួកយ ោះ អាចជា របប
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 យប្េើស ំនួ្ស របបសាធារណរដ្ឋខែៅ រ បាន្ ? យតើ ពួកអែក

ដឹ្ក យួំន្កុេម ុយនិ្សត  មាន្មារោេែពង់ែពស់ ជា ពួក

អែកយោរព នូ្វអ្ិបយតយយភាព ន្ិង បុរណភាពេឹកដី្ 

របស់ប្បជា ន្ ន្ិង ប្បយេស អែក ិតខ្ងែល នួ្ ដូ្ចោ៉ា ង 

ប្សកុខែៅ រ ន្ងិ ប្សកុោវ ? ប្សកុយួន្កុេម ុយនិ្សត  េសិលេុិញ

តាំងែល នួ្ ជា ន្រងយប្ោោះ ពីសំណាក់ ចប្កពប្តអាយេរកិាំង

យោយសន្ៅត់ ខតសពវនថ្ៃ កាា យជាចប្កពប្ត យៅឥណឌ ចូិន្ 

យហើយអនុ្វតត នូ្វន្យោបាយ បចច នូ្  ន្ជាតិយួន្រាប់

ោន្ កចូ់លេករស់ជាសាា ពរយៅកន ុងប្សកុខែៅ រ ន្ិងោវ។      

េហ ដ្ឋអារម កិ្ ជាចក្ក្ពក្ត ?  

ដូ្ចយយើងបាន្បញ្ចេ ក់ខ្ងយលើរចួយហើយថា អំណាចចប្ក

សហរដ្ឋអាយេរកិបចច ុបបន្ែ  គឺេិន្ខេន្ឋិតយៅយលើ ការប្គប 

សងកត់ យលើពិភពយោក កន ុងខនែកយោធា យ ោះយ ើយ, 

អំណាចចប្កយ ោះ គឺឋិតកន ុងខនែក ន្យោបាយ, យសដ្ឋកិចេ, 

ពាណិ ជកេៅ , បយចេកយេស, គេ គេន្៏ (médiatique) 

ន្ិង វបប្េ៍។ អំណាចចប្កយន្ោះ ជាលេធនល នន្រយបៀបអប់រំ 

ដ៏្ែព ង់ែពស់េួយ នន្ប្បព័ន្ធេហាវេិសាល័យ ខដ្លឥតអាច

យប្បៀបយ្ៀបបាន្ យប្ពាោះជា រយបៀបអប់រំេួយ  ំបយងក ើត 

យៅកន ុងគំនិ្ត នន្យុវ ន្អាយេរកិាំង  នូ្វគំនិ្តប្បជា្ិប

យតយយយសរ ើ, យសរ ើភាព, សេភាព រវាង ប្បជាពលរដ្ឋ កន ុង

សាកលយោក។ យោយសារខត គំន្ិត, យភា ើង នន្េយ គតិ, 



 

កា សាក្លបង 
សរយសរ យោយ ឧប យៅ សង្ហា  

ខែ កកតោ ២០១៩ 

12 

 យប្ៅ នន្ចិតតគំនិ្ត ជាអំយណាយ បាន្េកពី្េៅជាតិ

យោយនចដ្ន្យ ខដ្លជា ថាេពល បយចជ ោះយប្គឿងចប្ក នន្លេធិ

ប្បជា្ិបយតយយ យអាយយដ្ើរយៅេុែជាន្ិចេ។ រយបៀបអប់រំ

យន្ោះយហើយ  ខដ្លជាកតាត  ខដ្លពុំអាច ំរុញសហរដ្ឋអាយេរកិ 

ឲកាា យជាប្បយេសចប្កពប្តបាន្យ ើយ។ 

រេចក្ត ីេៃន ិដ្ឋឋ ៃ  

យទោះបីយោក ប្តេុ (Trump) យ វ្ ើន្យោបាយ មាន្េំយ រ

យៅរក គំនិ្តជាតិនិ្យេោ៉ា ងណាក៏យោយ ខតន្យោបាយ

យន្ោះ វាេិន្ឃ្លា តយចញពីពន្ធ ុធាតុ ន្ិង យោលការណ៏យដ្ើេ 

នន្សហរដ្ឋអាយេរកិ គឺ ឯកាន្ិយេ យ ោះឯង។ ខតស្ង្ហា េ

យសដ្ឋកិចេ ជាេួយ េហាចិន្ ក៏មាន្ោយធាតុ នន្ សារហារ ើ

ន្ិយេ ន្ិង ឯកាន្ិយេ យប្ពាោះជាស្ង្ហា េ ការពារនល

ប្បយោ ន៏្សហរដ្ឋអាយេរកិនង ន្ិង សេពន្ធេិតតអាយេរកិាំ

ងនង ជាពិយសស  បចច ុបន្ែ យន្ោះ យៅដ្ំបន់្សេុប្េបា៉ា សុី

ហវ ិក ខដ្លេហាចិន្ មាន្បំណង ពប្ង្ហល នូ្វអន្ុតតរភាព

របស់ចិន្។ ការបយងក ើត អងាការពាណិ ជកេៅអន្ត រជាតិ យៅ

ឆ្ងែ ំង ១៩៩៥ ខដ្លមាន្យោលយៅចេបង គឺសំរាប់ ការពារ 

ប្បយេសទងំឡាយ ជាសមា ិក កន ុងការប្បកួតយសដ្ឋកិចេ

ខ្ា ំងកាា  យៅយលើពិភពយោក វាហាក់បីដូ្ចជាប្ លួសបន្ត ិច 

យោយសារ េហាពិភពយោកកេៅ (hyperglobalisation) 

សពវនថ្ៃយន្ោះ  ន្ិង េហិចឆតា កន ុងតំបន់្យសដ្ឋកិចេនី្េួយៗ 



 

កា សាក្លបង 
សរយសរ យោយ ឧប យៅ សង្ហា  

ខែ កកតោ ២០១៩ 

13 

ដូ្ចោ៉ា ង យៅដ្ំបន់្ អាសុី, អឺរ៉ាុប ន្ិង អាយេរកិ យហើយ

ដ្ំបន្ទ់ងំឡាយយ ោះ សុេធខតយ វ្ ើន្យោបាយពាណិ ជកេៅ 

ការពារដ្ំបន់្នង ន្ិង ការពារប្បយោ ន៏្ប្បយេសយរៀងៗ

ែល នួ្នង  ួន្កាលកន ុង េ ជាអែកជាតិន្ិយេ ខដ្ល ំ

យអាយចល ជាតិន្ិយេ មាន្ឥេធិពលខ្ា ំង យៅកន ុងប

ណាត ល ប្បយេសអឺរ៉ាុបេួយចំនួ្ន្ ខដ្លគំរាេយោយផ្អទ ល់ យៅ

យលើលេធិប្បជា្ិបយតយយ។ ក៏ដូ្ចោែ យៅប្បយេស អាសីុ ដូ្ច

ោ៉ា ងប្បយេសឥណាា  ខដ្លជា ប្បយេសេួយ យគេុកជា 

ប្បយេសប្បជា្ិបយតយយ្ំេួយយៅកន ុងពិភពយោក ក៏សពវ

នថ្ៃ មាន្ន្ិ ែ ការ យៅរកគំនិ្តជាតិនិ្យេ្ន្េុែខដ្រ។ 

ប្បយេសចិន្ប្បជាមាន្ិត ជាប្បយេសកុេម ុយន្ិសត  ក៏យក

យោលការណជ៏ាតិនិ្យេ េកអន្ុវតត យៅយពលណាយោល

ការណ៏យ ោះ វាមាន្ប្បយោ ន៏្ ដ្ល់គណបកសកុេម ុយ

ន្ិសត នង ន្ិង អាជាា ្រនង យៅចំយពាោះេុែ េហាអំណាច

យោកខ្ងលិច ខដ្ល ំយអាយ សហរដ្ឋអាយេរកិ ន្ិង អឺរ៉ាុប 

មាន្ េំ សជ់ាេួយចិន្ ជាពិយសស យលើបញ្ចា សិេធិេនុ្សស 

ន្ិង ការការពារប្បយោ ន៏្ពាណិ ជកេៅ យៅកន ុងនារននទ

កន ុងចិន្។ ន្យោបាយចិន្យន្ោះ វាប៉ាោះេងា ិច េុលេុែនឹ្ង 

ន្យោបាយជាតិនិ្យេ « សហរដ្ឋអាយេរកិេុន្យគ » របស់

យោកប្បធា ្ិបតី ប្តេុ បយងក ើតបាន្ជា យមាា ោះពាណិ ជ

កេៅខ្ា ំងកាា  រវាង អាយេរកិាំង ន្ិង ចិន្ សពវនថ្ៃយន្ោះ ដូ្ច

ោ៉ា ង ការតយេា ើងពន្ធ យលើេំន្ិញចិន្  ំចូលេកកន ុងសហ
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រដ្ឋអាយេរកិ យដ្ើេបី យ ា្ ើយតបនឹ្ង ន្យោបាយ ការពារ

ន្ិយេរបស់ចិន្។ ខតន្យោបាយរបស់យោក ប្តេុ យន្ោះ ក៏

ប៉ាោះពាល់ដ្ល់ប្បយោ ន៏្ អឺរ៉ាុប ខដ្លជាសេពន្ធេិតត ជាប្បវតត ិ

សា្សត  របស់សហរដ្ឋអាយេរកិ ខដ្លវា ំយអាយ ប្បជា

ពលរដ្ឋអឺរ៉ាុបេួយភាគ្ំ មាន្អារេៅណ៏ ប្បឆ្ងំងន្ឹង អាយេ

 រកិ  យហើយ េុកជាប្បយេសចប្កពប្តយសដ្ឋកិចេ។ េួយវញិ

យេៀត ការវលឹប្ត ប់ របស់ប្បយេសរុសសី េកកន ុងការប្បកួត

អន្ត រជាតិ កន ុងវស័ិយយោធា  ំយអាយមាន្ ភាពតាន្តឹង

បខន្ាេ កន ុងន្យោបាយ នន្ការបរយេសអាយេរកិាំង ជា

ពិយសស យៅកន ុងយោកអារា៉ា ប់ ដូ្ចោ៉ា ងយៅប្បយេសយស៊េរ ើ 

ន្ិង ការកាន្់កាប់ដំ្បន់្ Crimée ខដ្លជាការ ា្ ន្ពាន្

យពញេុែរបស់រុសសី យៅយលើប្បយេស Ukraine។ 

េហាចិន្ វាយប្បហារ ប្បព័ន្ធ  នន្លេធិប្បជា្ិបយតយយយសរ ើ

ថាជាប្បព័ន្ធ  េិន្អាចយកេកអន្ុវតតយៅប្គប់េីកខន្ាង 

បាន្ យប្ពាោះប្បយេសនី្េួយៗ យគមាន្លកខណៈពិយសសផ្អទ ល់

ែល នួ្។ ចំខណក យោក ពូ េិន្ ប្បធា ្ិបតី នន្ប្បយេសរុ

សសី រោិះគន់្ោ៉ា ងខ្ា ំងចំយពាោះ ពួកអែកដឹ្ក ំយសរ ើន្ិយេ 

យៅសហគេអឺរ៉ាុបថា ការយបើកទវ រ យអាយ ន្អយ ត ប្បយវស

ន៏្ ចូលេករស់យៅ ជាន្យោបាយភាន្់ប្ច  ំ  ំយអាយ 

សហគេអឺរ៉ាុប  ួបប្បេោះ នូ្វ វបិតតសងាេ ប្គប់ខបបោ៉ា ង។ 

ចំយពាោះយោក ន្យោបាយលអ  គឺ ជាតិនិ្យេ, រោឋ ភិបាល 

ប្តវូគិតប្បយោ ន្៏ នន្ប្បជា ន្ែល នួ្ឯងជាប្បយោ ន៏្្ំ។ 
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េសា៉ាងយេៀត ចិន្កត ី រុសសីកត ី បដិ្យស្ នូ្វយោលការណ៏ នន្

សិេធិេនុ្សស មាន្លកខណៈខតេួយសំរាប់េនុ្សសជាតិយៅយលើ

ពិភពយោក យប្ពាោះយល់យ ើញថា ប្បជាជាតិនី្េួយៗ យគ

មាន្យដ្ើេកំយណើត ន្ិង ការ វវិតតន៏្ ែុសៗោែ ។ ដូ្យចែោះ សិេធ ិ

េនុ្សសប្បាកដ្ន្ិយេ វាមាន្យៅកន ុងចិតតគំនិ្ត របស់

ប្បជាតនីិ្េួយៗ េិន្ខេន្ជាសិេធិ យកើតយចញពីគំរ ូណាេួយ 

យហើយបងខ ំ យអាយយកវាេកអន្ុវតត ទងំយៅយ ោះយេ។ 

ដូ្យចែោះ ពួកអែកដឹ្ក ំ ចិន្ និ្ង រុសសី បចជ ុបបន្ែ  កំពុង  វលឹ

ប្ត ប់ យៅយកេសសន្ៈបុរាណរបស់យគ េកោយន្ឹងេសស

ន្ៈសេ័យ ខដ្លយគេុកជា តនេាប្បាកដ្និ្យេ នន្ប្បជា

ជាតិយគ ខដ្លោៅ ន្ន្រណាេួយ អាចយ វ្ ើយអាយរយង្ហា ោះរយងា ើង

បាន្ជាោច់ខ្ត។ សួរថា យតើ ពួកអែកដឹ្ក ំចិន្កុេម ុយ

ន្ិសត  ន្ិង រុសសីជាតិនិ្យេ អាចន្ឹងបត រូចរន្ត  នន្េន្ុសស

ជាតិ យដ្ើរយៅរកតខេាសាកល របស់េន្ុសសយោក បាន្ខដ្រ

ឬយេ ? ដូ្ចអែកដឹ្ក ំ នន្េហាចិន្ ប្ោន់្ខតយលើកយក នូ្វ

លេធនលវ ិជមាន្េួយចំនួ្ន្ នន្ការអភិវឌ្ឍន្៏ ន្ិង សន្ត ិ

ភាពេិន្យេៀង េកយ វ្ ើជាព័សត ុតាង សំរាប់បង្ហា ញ នូ្វ

ន្យោបាយ ប្តឹេប្តវូរបស់ែល នួ្ ? ដូ្ចសំនួ្ររបស់យោក 

Alexis de Tocqueville សួរថា យតើនឹ្ងមាន្ប្បាជាា ខដ្រឬយេ  

យោយគិតថា ដ្ំយណើរ នន្សងាេេួយ ខដ្លមាន្កំយណើត

យដ្ើេខសន្ឆ្ងៃ យវាអាចនឹ្ងប្តវូផ្អអ កកន ុង ំ ន់្េួយបាន្ ?     
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ខតការភាន់្ខប្ប នន្លំោប់អន្ត រជាតិបចច ុបបន្ែ  យៅកន ុង

ពិភពយោក តប្េូវយអាយ សហរដ្ឋអាយេរកិ ខសវ ងរក

ន្យោបាយ ការបរយេសថ្ៅី យដ្ើេបី កាត់តប្េូវនឹ្ងការ

ចំបាច់ ខដ្លកំពុងយកើតយ ើង, ខតរកាយោលការណ៏ ោៅ ន្

ប្កខហងជាោច់ខ្តគឺ យសរ ើភាព ន្ិង លេធិប្បជា្ិបយតយយ 

ខដ្លជា ពិន្ធ ុធាតុ នន្ប្បជាជាតិអាយេរកិាំង។ ពួកអែក

សាត ំនិ្យេ តប្េូវយអាយមាន្ការកាតប់ន្ាយពន្ធ  ន្ិង យអា

យមាន្សាា កសាែ េ នន្ការយ វ្ ើយអាយប្តឹេប្តវូតាេចាប់, រ ើ

ឯពួកអែកយ វ្ងនិ្យេវញិ ទេទរយអាយមាន្ការចំណាយ

យប្ចើន្កន ុងវស័ិយអប់រំ និ្ង យហោឋ រច សេព ័ន្ធសាធារណៈ។ 

ខតពួកទងំពីរ យល់ប្ពេោែ ថាប្តវូខតមាន្ ការផ្អា ស់បត រូគំរ ូ

យសដ្ឋកិចេ កន ុង េ គំនិ្តថ្ៅី នន្ពិភពយោកកេៅ។ ខតយទោះ

ោ៉ា ងណាកត ី ប្តវូដឹ្ងថា យសដ្ឋកិចេ ជាកមាា ំង នន្្េៅជាតិ 

ដូ្ច ែយល់ និ្ង េឹក យហើយប្តវូចរ យៅកន ុងគំន្ិតថា សរយេ

រដូ្វ ចាស់ជាមាន្បន្ត  រហូតដ្ល់ វសាន្រដូ្វ, យពាលថា 

ពិភពយោក មាន្ចាប់្េៅជាតិ ជាន្ិយតករ យៅកន ុង

ការអភិវឌ្ឍន្៏ នន្ វេិសាសា្សត , យបើេនុ្សសយោក យ វ្ ើអវ ីនទ ុយ

ប្ស ោះ ពីដ្ំយណើរការ នន្្េៅជាតិហួសយហតុយពក វារខេង 

 ួបប្បេោះន្ឹង យប្ោោះថាែ ក់ កន ុងវស័ិយបរសិាា ន្ ជាពុំខ្ន្។     

យទោះបីយគចង់ ឬ េិន្ចង់ សហរដ្ឋអាយេរកិ សា ិតយៅជា

ន្ិចេ ជាេហាអំណាចលេធិប្បជា្ិបយតយយ ន្ិង យសរ ើភាព 

យហើយ ខបប នន្ការរស់យៅ របស់ ន្អាយេរកិាំង យៅខតជា
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ការប្សនេេួយ នន្ប្បជា ន្ភាគយប្ចើន្ យៅយលើពិភពយោ

ក។ យហើយ ប្បជាពលរដ្ឋ ខដ្លេេួលរងយប្ោោះ ពីសំណាក់

របបផ្អត ច់ការ រខេងន្ឹកប្សនេដ្លក់ារអន្ត រគេន្៏ប្គប់របូ

ភាព នន្សហរដ្ឋអាយេរកិ យប្ពាោះយៅខតេុកេហាអំណាចអា

យេរកិាំង ជាប្បយេស នន្សារហារ ើន្ិយេ អាចន្ឹងសយ្ង្ហា ោះ

ប្បជាពលរដ្ឋរងយប្ោោះ ន្ិង េន្់យែាយ យចញពីអំណាចផ្អត ច់

ការ ន្ិង អំយពើអយុតត ិ្េ៏។ យតើន្យោបាយរបស់យោក

ប្បធា ្ិបតី ប្តេុ សពវនថ្ៃ មាន្និ្ ែ ការ ជាតិនិ្យេ 

ន្ិង ឯកាន្ិយេ ជាន្យោបាយយបាោះបង់ នូ្វតួ េី នន្

សហរដ្ឋអាយេរកិ ជាកងអាវុ្ហតាអន្ត រជាតិ ខដ្រឬយេ ?   


