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ឧប សៅ សង្ហា  គំៃិត ១៨ កុម្ភៈ ២០២០ 

អនាគត នៃ ការតស ៊ូ 
សហគមន៏ អឺរ ៉ុប ដកហូត ការអន៉ុគ្រោះ ពនធ  EBA1

 មួយផ្នែក ពី 

កមព ុជា មាន អ្ា ២០% គសម ើនឹង ចំនួន ទឹក្ាក់ ្បមាណ ១ 

ពាន់ លាន ដ៉ុលាា រ សហរដឋអាគមរកិ2។ គៅគ ើ ពិភពគលាក គនោះ 

មាន ៦៥ ្បគទស ទន់គសោយ ផ្ដ  ទទួ  ាន ការអន៉ុគ្រោះ

ពនធ  គនោះ ផ្ដ  ជា  ិនិនការ សំបប់ ួួយឧបតថមភ ការអភិិឌ្ឍន៏ 

គសដឋកិចច នន ្បគទស ទងំគ ោះ។ ជាគ ើក ទី១ មួយគហើយ គហើយ 

ជា ្បគទស ទី១ នងផ្ដរ ផ្ដ  សមគមន៏ អឺរ ៉ុប គគ គ វ្ ើ ការសំគរ

ចចិតត ដាក់ទណឌ កមម ចំគពាោះការសកខាន មិនាន គររព សិទធិ

មន៉ុសស និង នគោាយ គៅ កមព ុជា។ ការដាក់ទណឌ កមម គនោះ 

មាន  កខណៈ ជា ការដាក់ទណឌ កមម ខាង សី ្ម ៌ជាង គសដឋ

កិចច គបើ គោងគៅាម អ្ា ទប នន ការដកហូត ការ

អន៉ុគ្រោះ ពនធ។ ផ្ត ខាង សី ្ម៏ វា មាន ទំហំ ្ំណាស់ គ្ពាោះ 

ជា នល ូិ ការ គ ើក ឆាក អនតរជាតិ, គ ើកផ្ ង ផ្ត ្បគទស មួយ

ចំនួន តិចណាស់ ផ្ដ  រំ្ទ របប ដឹក ំ គៅ កមព ុជា, គគ ទ៉ុក 

្សកុផ្សម រ ជា ្បគទស ដឹក ំ គដាយ របប ផ្តត ច់ការ។ ជា ការពិត 

របប គៅភែ ំគពញ មាន អំណរ គ្ពាោះ គមើ គ ើញ អ្ា ទប 

គដាយ នឹកស្មម ន ថា ជា  ិសិតអន៉ុញ្ញា ត ឱ្យ សល នួ បនត  គ វ្ ើ 

សកមមភាព គភរិកមម គៅគ ើ ្បជាព រដឋ និង ្បឆាំងនឹង 

 
1 EBA : everything but arms (អវ ី្គប់ោ៉ា ង គ ើកផ្ ង ផ្ត អាិ៉្ុ ) 
2 ចនួំន ទកឹ្ាក់ ទងំអស់ មាន ្បមាណ ៧ ពាន់ លាន ដ៉ុលាា រ។ 
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 ទធិ្បជា្ិបគតយយ។ អំណរ គនោះ ជា ការពិត ផ្មន គបើគោង 

គៅាម អកមមភាព នន ្បជាព រដឋ និង នយៈួន3ផ្សម រ ភាគ

គ្ចើន ជា អែក្បជា្ិបគតយយ គដាយ  ំរែ  ស្មានត  សងឃឹម ចំ 

ដំគណាោះ្ស្មយ ពី បរគទស សំបប់ ្សកុផ្សម រ។ ការរង់ចំ ផ្បប គនោះ 

ផ្ដ   ំ បង្ហា ញ នូិ របូភាព នន ្បជាព រដឋផ្សម រ ជា ្បជា

ព រដឋ ទីពឹងួំនួយ។ ឥរោិបទ គនោះ វា ជា អំគណាយន  ដ ់ 

អំណាច ផ្តត ច់ការ គ្ពាោះ ថា ្បជាព រដឋ រម ន អតថ ិភាព ផ្តា  ់

សល នួ សំបប់ កស្មង គជាគវាស  របស់ សល នួ គដាយ សល នួឯង។ 

ដូគចែោះ របប ្កងុភែ ំគពញ រម ន មូ គហត៉ុ នឹងបត រូ អវ ី ផ្ដ   ំ 

រំខាន ដ ់ អតថភាព ផ្តស៉ុក របស់ គគ គ ោះគ ើយ គទោះបី គគ 

ទទួ  សមាា ្ ពី សហគមន៏ អនត រជាតិ ក៏គដាយ។ អ្ិបគតយយ

ភាព ផ្ដ  របប ្ កងុភែ ំគពញ គគ យក មក គ វ្ ើ ជា ផ្ស  ការពារ 

គៅ ចំគពាោះម៉ុស ការរោិះគន់ ពី សំណាក់ បរគទស គឺ ផ្នែកគ ើ ចគ

ប័្ត4 របស់ ្បជាព រដឋផ្សម រ  ំរែ  រស់គៅ គៅកន ុង សនត ិភាព 

ភ័យរនធត់ បគងក ើតគ ើង គដាយ រដឋ គភរិកមម។ របប ្កងុភែ ំគពញ 

ផ្តងផ្ត យក ្សកុផ្សម រ គៅ គ្បៀបគ្ៀប ជាមួយនឹង ្បគទស 

ទងំឡាយ ផ្ដ  កំព៉ុង មាន សង្គ្ង្ហា ម ស៉ុីិ ិ រចួ គោស  អរ

គ៉ុណ សនត ិភាព ថា ជា ស្មែ នដ ែ  របស់ សល នួ សំបប់ ្បជាព រដឋ

ផ្សម រ។ ផ្ត របប គនោះ គ្បើ អំណាច នន អាិ៉ុ្ ួំនួស ចាប់ សំបប់

 

3 នយៈួន : អែកនគោាយ។ 
4 ចគប័្ត : ការ ោះបង់ សិទធ គអាយ អែកណាមាែ ក់, ការអត់ ម្ត់្ទ ំ្ទ 
(résignation)។ 
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ការពារ សនត ិភាព ផ្ត មាន កង ្បដាប់ អាិ៉ុ្ គ្តៀមសល នួ គ វ្ ើ 

សមបហារ ្បឆាំងនឹង ្បជាព រដឋផ្សម រ និង គ វ្ ើ សមាា ភ ហិងោ 

គៅគ ើ ពួក ្បឆាំងនឹង សល នួ ផ្ដ  គគ គ្បើ សនត ិិ ិ្ ។ី អំគពើ ទងំ

គ ោះ ជា របូភាព នន សង្គ្ង្ហា ម មួយ មាន គ ម្ ោះ ថា « អំណាច ផ្តត

ច់ការ ឬ រដឋ គភរិកមម  »។ 

និោយ អំពី អ គត នន ការតស ូ  គៅ ្សកុផ្សម រ វា មិនផ្មន 

និោយ អំពី  ិ ទិសាស្មង្គ្សត -្បឌ្ិត5
 ឬ គរឿង គ ងៗ គ ោះគ ើយ 

គ្ពាោះ ការតស ូ  គដើមបី  ទធិ្បជា្ិបគតយយ វា ជា ការពិត សំបប់ 

្បជាព រដឋផ្សម រ គទោះបី រត់ ចង់ គ វ្ ើ ឬ អត់ គ្ពាោះ ព រដឋផ្សម រ 

មាែ ក់ៗ ាន គ វ្ ើ រចួគហើយ ាម សនត ិ ិ ិ្ ី រហូត មាន ួ័យួំនោះ 

គៅគព  គាោះគឆាែ ត សក  គៅ ឆាែ ំ ២០១៣ គដាយ គ្បើ អំណាច 

ឆ ា ន៉ុសិទធ6 របស់ សល នួ គាោះគឆាែ ត បត រូ គណបកស ដឹក ំ។ ផ្ត ក

ងវោះ គៅគព  គ ោះ គដើមបី គ វ្ ើឲាន សគ្មច នន ួ័យួំនោះ គ ោះ 

គឺ ក្មាញ7 រមួ  នន ព រដឋផ្សម រ និង គសចកត ីគបតជាា  ចិតត នន ពួក 

គមដឹក ំ គណបកស សគង្គ្ង្ហា ោះជាតិ គៅ ចំគពាោះម៉ុស អំណាច ផ្តត

ច់ការ។ ប៉ា៉ុផ្នត  ួ័យួំនោះ មិនទនច់ប់ គនោះ ក៏ បង្ហា ញ ផ្ដរ នូិ 

ភាពន៉ុយ្ួួស នន របប ្កងុភែ ំគពញ គៅ ចំគពាោះ  ទធិ្បជា្ិប

គតយយ គសរ ីផ្ដ   ំ គអាយ របប គនោះ ទ៉ុក  ទធិ គនោះ ជា ស្តូិ

 

5  ិ ទិសាស្មង្គ្សត -្បឌ្ិត : science -fiction. 
6 ឆ ា សទធិិ្ : pouvoir discrétionnaire. 
7 ក្មាញ : ការ្កាញ, résistance. 
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នឹង សល នួ ផ្តមតង គឺថា រំលាយ គណបកស្បឆាំង ជា  ិ ិួ យិន8 

កន ុង ការ្បយ៉ុទធ ាម ្បការ នន  ទធិ្បជា្ិបគតយយ គសរ ីនិង 

គចទ្បកាន់ គម គណបកស ជា អែកឈ្ែ ោះ ថា ជា ួនកបត់ជាតិ 

គហើយ គ វ្ ើការគាោះគឆាែ ត ផ្កាងកាា យ គដើមបី បំភាន់ មតិជាតិ និង 

អនត រជាត ិគដាយ បត រូ របប នគោាយ ពី ពហ៉ុបកស គៅជា ឯក

បកស ផ្ដ  នទ ុយនឹង សា ឹមស្មរ នន រដឋ្មមន៉ុញ្ាជាតិ។ ួ គ្មើស គនោះ 

រ៉ុញ របប ្ កងុភែ ំគពញ គអាយនា ក់ គៅកន ុង ស្មែ មគភាា ោះ ដ៏ គ្ៅ នន 

អំគពើ ហិងោ ជា គចត  គដើមប ី រកោ អំណាច ផ្តត ច់ការ។ សួរ ថា 

គតើ របប គនោះ នឹងអាច វារ គ ើង ពី ស្មែ មគភាា ោះ អក៉ុស  គ ោះ 

មក រក ពនា ឺ ស៉ុី ិ ័ីយ ានផ្ដរ ឬគទ ? 

គយើង គ ើញ ថា គៅកន ុង បរបិទ នគោាយ គៅ ្សកុផ្សម រ សពវ

នងៃ ទងំខាង គណបកស ្បឆាំង ខាង របប ្កងុភែ ំគពញ និង  

ខាង ្បជាព រដឋ ស៉ុទធ ផ្ត មាន ចំណ៉ុ ច គសោយ របស់ សល នួ គរៀ

ងៗ សល នួ ផ្ដ  មិនអាច បក់ បគញ្ចញ ពយុ ោះសងឃប នគោាយ 

អាប់អួ ផ្ដ  គ វ្ ើគអាយ ្សកុផ្សម រ សថ ិត គៅកន ុង ភាពងងឹត 

គហើយ ទទួ  ទណឌ កមម ជា អាទិ ពី សំណាក់ សហគមន៏ អឺរ ៉ុប 

ផ្ដ   ំគអាយ ្បជាជាតិផ្សម រ អាប់ឱ្ន កិតត ិយស គ ើ ឆាក 

អនតរជាតិ គ្ពាោះ គគ គមើ  គ ើញ ថា ្សកុផ្សម រ សថ ិត គៅ ជា ួ

្ងកុ នន អក៉ុស  គទោះបី សល នួ ានទទួ  ួំនួយ បរគទស ្គប់ 

 ិ ស័ិយ ដូចោ៉ា ង ិស័ិយ នគោាយ គឺ កិចច្ពមគ្ពៀង សនត ិភាព 

 

8  ិ ិួ យិន : អែកមានួ័យ, ផ្ដ មានួ័យ។ 
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អនាគត នៃ ការតស ៊ូ 
 

ឧប សៅ សង្ហា  គំៃិត ១៨ កុម្ភៈ ២០២០ 

២១ ត៉ុលា ឆាែ ំ ១៩៩១,  ិ ស័ិយ គសដឋកិចច គឺ EBA,  ិ ស័ិយ យ៉ុតត ិ្ម៏ 

គឺ ត៉ុលាការ កាត់កត ី គម ដឹក ំ មួយចំនួន នន របប « ផ្សម រ

្កហម »,  ិ ស័ិយ សងាម គឺ មាន អងាការ គ្  រដាឋ ភិា  គ វ្ ើ 

សកមមភាព គដើមបី គ ើកសទ យួ តនមា សងាមផ្សម រ ។ ។ អក៉ុស  

គ ោះ បង្ហា ញ នូិ អសមតថភាព នន ្គប់ កមាា ំងជាតិ មាន 

្បជាព រដឋ, អងាការ នគោាយ, អងាការ សងាម ស៉ុីិ ិ នឹង

អាច យកឈ្ែ ោះ រមួរែ  គ ើ អក៉ុស  ផ្ដ  កំព៉ុង វាយ្បហារ គ ើ 

្បជាជាតិផ្សម រ គ ោះាន។ ដូគចែោះ អ គត នន ការតស ូ  របស់ 

្បជាជាតិផ្សម រ គឺ ការភាែ  ់ យកឈ្ែ ោះ គ ើ ួគមាា ោះ នគោាយ 

ឥតន , អំគពើ អសី ្ម៏, អំគពើ អយ៉ុតត ិ្ម៏ ផ្ដ  មាន គៅ 

្សកុផ្សម រ សពវនងៃ។ ពាកយ អរគ៉ុណ សនត ិភាព ផ្ដ  របប ្កងុ

ភែ ំគពញ គ ើកគ ើង មក គ វ្ ើ ជា តនមាដាច់ខាត របស់ សល នួ គបើ 

រម ន តនមា នន សី ្ម៏, យ៉ុតត ិ្ម៏ និង ្ បជា្ិបគតយយ វា ្រន់ 

ផ្ត ជា ពាកយ ្បគហាង ផ្ត ប៉ា៉ុគណាណ ោះ។ គណបកស ្បឆាំង មាន 

តនមា ជា អែក្បឆាំង មាន ្បគោួន៏ គឺ ការ្បឆាំង គដើមបី 

គ ើកសទ យួ  ទធិ្បជា្ិបគតយយ មិនផ្មន ផ្សវ ង រក ន 

្បគោួន៏ គអាយ បកស ឬ ប៉ុគា  គដាយ គ វ្ ើ សិងិ ភាព ជាមួយ 

ពួក ួនផ្តត ច់ការ គដើមបី ផ្ចក ្បគោួន៏ រែ  គ ោះគ ើយ។  រឯី 

ព រដឋផ្សម រ មាែ ក់ៗ ផ្ដ  ទ៉ុក សល នួ ជា ួនរងគ្រោះនឹង អយ៉ុតត ិ្

ម៏ ្តូិ  ្បមូ នត ុំរែ  ជា កមាា ំង តស ូ រមួ គដើមបី គពា អោះអាង ជា 

ឆនាៈរមួ និង ិ ិួ ជមាន គៅចំគពាោះម៉ុស អំណាច ួិោះជាន់។ គ៉ុណ

ភាព នន ប៉ុគា មាែ ក់ៗ គៅកន ុង ការតស ូ  វា មិន្គប់្រន់ សំ
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អនាគត នៃ ការតស ៊ូ 
 

ឧប សៅ សង្ហា  គំៃិត ១៨ កុម្ភៈ ២០២០ 

បប់ ្បឆាំងនឹង អំណាច ហិងោ គ ោះគ ើយ, ដូគចែោះ ្តូិ  នត ុំ ចង 

កមាា ំង ប៉ុគា  ឱ្យ កាា យ ជា កមាា ំង សមូហួន គទើប វា អាច ជា 

ច ករ សំបប់ យក ឈ្ែ ោះ គ ើ របប ផ្តត ច់ការ ាន។ ្គប់ តនមា 

ជា ិ ិួ ជមាន ផ្ដ  ានគ ើក មក និោយ ខាងគ ើ គ ោះ គឺ ជា 

អ គត នន ការតស ូ  គដើមបី គសចកត ី រ៉ុកគរឿង នន ្បជាជាតិផ្សម រ 

គ ោះឯង៕ 


