ចិននិងអាម ៉េរ ិកមៅអងគការសហប្រជាជាតិឆ្ន ាំ២០២១
នៅឆ្នាំន េះកិច្ចពិភាកនាទូនៅន មហាស និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិន ើកទី៧៦

នៅទីស្្នក់

ការអង្គការទីប្កុង្ញូវយ៉ក មហាស និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិន េះចារ់ន្ដើមពីនងៃទី២១ ខែកញ្ញន ឆ្នាំ
២០២១។ អនកច្ូ ច្ូ រួមសម័យប្រជុាំ មា ប្រមុែរដ្ឋ ិង្តាំណាង្ជា ់ែពស់ន ប្រនទសជាសមាជិកអង្គ
ការសហប្រជាជាតិច្ាំ ួ ១៩៣ប្រនទស

នៅកនុង្អង្គប្រជុាំន

េះមា

ប្រធា មហាស និបាត

អគ្គ

ន ខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ

ិង្ថ្្នក់ដ្ឹក ាំជានប្ច្ើ ន អង្គការអ តរជាតិ ិង្តាំរ ់ ស្ថនរ័ ហិរញ្ញ

វតថុអ តរជាតិ។ ប្រមុែរដ្ឋរដ្ឋនភិបា

ិង្អនកតាំណាង្ជា ់ែពស់ន ប្រនទស ពិភាកនាន្លើយតរនៅ ឹង្រញ្ហន

ប្រឈមធាំៗ ខដ្ កាំពុង្នកើតន
ការនង្ើរន
់។ ច្ាំន

ើង្ ឹង្ម ុសនសជាតិ ដ្ូច្ជា ការរីករា ដ្ ន កូវីដ្១៩ វិរតតិអាកាសធាតុ

ើង្វិញប្រករនដ្យ ិរ តរភាព

ិង្ស្ថន ភាពម ុសនសធម៌ កនុង្ទប្មង្់ជាវីនដ្អូ ឬសុ ទរកថ្ផ្ទន

េះមហា ស និបាតប្រចាាំឆ្នាំ គ្ឺជានវទិកាជួរជុាំប្រនទសសមាជិក នដ្ើមនបីពិភាកនា

នសច្កតីសនប្មច្

ិង្អ ុម័តន ើ

ន្នសង្ៗ នៅនរៀង្រា ់ខែកញ្ញន។ ភាស្្លូវការ ខដ្ នគ្នប្រើកនុង្មហាស និបាត មា

ភាស្អង្់នគ្លស បារាាំង្ នអសន្បនញ អារានរ់ រុសនសុី ិង្ច្ិ ។
តាមប្រវតតិន ការកនកើតអង្គការសហប្រជាជាតិ គ្ឺ
បា រ លឺឱនយដ្ឹង្តាមរយៈប្រធា

កនយនពច្ ៍ដ្ាំរូង្ន “អង្គការសហប្រជាជាតិ”

ធិរតីសហរដ្ឋអានម៉រិក គ្ឺនោកហ្វហរង្់គ្លី

Roosevelt) នហើយ កនយនពច្ ៍ររស់នោកប្តូវបា ន ើកន
សហប្រជាជាតិ”

នងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៤២ កនុង្អាំ

ដ្ី រូសឺខវ (Franklin D.

ើង្នៅកនុង្ “នសច្កតីប្រកាសររស់អង្គការ
ុង្សហ្វ្រនមនោកន ើកទី២ គ្ឺនៅនព ខដ្

តាំណាង្ន ប្រជាជាតិច្ាំ ួ ២៦បា ស នាថ្ រដ្ឋនភិបា ររស់ែលួ

រ តរួមគ្្ន ប្រឆាំង្ទ ់ ឹង្អាំណាច្

សមព័ ធមិតត (Axis Powers) ។ ធមម ុញ្ញសហប្រជាជាតិ ប្តូវបា ច្ុេះហតថន ខា នដ្យតាំណាង្ន ប្រជា
ជាតិច្ាំ ួ ៥០ នៅឯស និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិសតីពីអង្គការអ តរជាតិ ខដ្ បា នធរើន
ស្ ់ហ្វហារន ់សុីសកូ (San Francisco) ពីនងៃទី២៥ ខែនមស្ ដ្ ់នងៃទី២៦ ខែមិងុ
ប្រតិភូទាំង្ន

េះ ពិភាកនាគ្្នពីមូ ដ្ឋន ន សាំណូមពរ ខដ្ បា នសនើន

សហភាពសូនវៀត ច្ប្កភពអង្់នគ្លស

ើង្នៅទីប្កុង្
ឆ្នាំ១៩៤៥ ។

ើង្ នដ្យតាំណាង្ប្រនទសច្ិ

ិង្សហរដ្ឋអានម៉រិក នៅឯដ្ាំបាតុង្ អក (Dumbarton Oaks)

នៅខែសីហា-តុោ ឆ្នាំ១៩៤៤ ។ ធមម ុញ្ញសហប្រជាជាតិ ប្តូវបា ច្ុេះហតថន ខានៅនងៃទី២៦ ខែមិងុ
ឆ្នាំ១៩៤៥ នដ្យតាំណាង្ប្រនទសច្ាំ ួ ៥០។ ច្ាំន
ន

េះប្រនទសរ៉ូ

ូញ ខដ្ ពុាំមា វតតមា កនុង្ស និសីទ

េះ ក៏បា ច្ុេះហតថន ខាន ើធមម ុញ្ញសហប្រជាជាតិន េះខដ្រ នដ្យមា ន ែនរៀង្នប្កាយនគ្ នហើយក៏

បា កាលនយជារដ្ឋសមាជិកស្ថនរ ិកទី៥១។ អង្គការសហប្រជាជាតិ បា ន ច្នច្ញរូររាង្ជា្លូវការនៅ
នងៃទី២៤ ខែតុោ ឆ្នាំ១៩៤៥ នៅនព ខដ្ ធមម ុញ្ញសហប្រជាជាតិ ប្តូវបា ្ត ់សចាចនរ័ នដ្យ
ប្រនទសច្ិ ប្រនទសបារាាំង្ សហភាពសូនវៀត ច្ប្កភពអង្់នគ្លស សហរដ្ឋអានម៉រិក

ិង្រដ្ឋហតថន ែីដ្នទ

នទៀតជានប្ច្ើ ។ នមាបលនេះនហើយ បា ជានគ្កាំណត់យកនងៃទី២៤ ខែតុោ ជាទិវាពិភពនោកន អង្គការសហ

ដោយ៖ផាញ់ សាដ ឿន

1

ប្រជាជាតិ ជានរៀង្រា ់ឆ្នាំ។ 1 គ្ិតប្តឹមឆ្នាំ២០២០ យបនង្នហាច្ណាស់ មា ប្រនទស
២៥១ ខដ្ ប្តូវបា នគ្ស្រន ់។ កនុង្ន

ិង្ខដ្ ដ្ីច្ាំ ួ

េះ ១៩៥ប្តូវបា ទទួ ស្រន ់ថ្ជាប្រនទស នហើយកនុង្ច្ាំនណាម

ប្រនទសទាំង្ ១៩៥ ន េះនទៀតនស្ត ប្រនទសខដ្ ជាសមាជិកររស់អង្គការសហប្រជាជាតិ មា ប្តឹមខត
១៩៣រ៉ុនណា្នេះ។
ប្រនទស៥ មា ឥទធិព ខាលនាំង្នៅកនុង្ប្កុមប្រឹកនាអច្ិនហ្វ តយ៍ ខដ្ មា ទឹកមាត់នប្រ កនុង្ការគ្ាំប្ទ
ឱនយប្រនទសណាមួយជារ់ នដ្យស្រប្រនទសទាំង្៥ន េះ មា សិទនធិ វតូ។ ប្រនទសជាសមាជិកធាំៗច្ាំ ួ
៥ ដ្ូច្ជា អានម៉រិក ច្ិ

រុសនសុី បារាាំង្

ិង្ ច្ប្កភពអង្់នគ្លស។ នរើមា ការដ្ក់នច្ញ ូវនសច្កតីសនប្មច្

ណាមួយ នគ្ពិតជាប្តូវការសនមលង្នឆ្នតជាឯកច្ឆ ទររស់សមាជិកទាំង្៥ ជាដ្ច្់ខាត នប្
សមាជិកណាមា្ក
ន ់ នបាេះនឆ្ត
ន នវតូ មា

េះនរើមា

័យថ្ មិ អាច្ដ្ក់នច្ញ ូវនសច្កតីសនប្មច្ណាមួយបា ន ើយ។

សហរដ្ឋអាម ៉េរ ិក និងចិនមៅអងគការសហប្រជាជាតិឆ្ន ាំ២០២១
កា ពីឆ្នាំ២០២០នៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិ
៣ ទី១.រញ្ហនកូវីដ្-១៩ ទី២.រញ្ហនររិស្ថន

ើញមា ការន ើកន

ទី៣.ការប្រកួតប្រខជង្ររស់ច្ិ

ការដ្ក់ទណឌកមមនសដ្ឋកិច្ចនៅវិញនៅមក នព ន
នច្ញពីច្ិ នៅនវៀតណាម។ នហើយកា ពីន

ែ្ុាំបាទន

ើង្រញ្ហនសាំខា ់

ិង្អានម៉រិករហូតដ្ ់មា

េះមា ប្កុមហុ មួយច្ាំ ួ សហដ្ឋអានម៉រិក បា ដ្ក

េះអានម៉រិក ិង្ច្ិ ក៏មា រញ្ហនរនច្ចកវិទនា 5G រហូតដ្ ់ឆ្នាំ

២០២១ អានម៉រិក ិង្សមព័ ធមិតតនចាទច្ិ នរឿង្ ួច្ទិ ន ័យ (Hacker)។
នៅនដ្ើមឆ្នាំ២០២១ អានម៉រិកហាក់រីជាមា ភាពឯនកានៅអង្គការសហប្រជាតិ នដ្យស្រវិរតតិ
មជនឈិមរូ

ន ខតច្ិ ន ច្ន

ើង្ជាមហាអាំណាច្មា ការទទួ ែុសប្តូវ តួយបនង្ អានម៉រិកខដ្ ជាសមព័ ធ

មិតតរឹង្មាាំខតមួយររស់អ៊ីប្ស្ខអ

ខតង្បា ប្រឆាំង្ជាំទស់នសច្កតីខងលង្ការណ៍ណាមួយររស់ប្កុមប្រឹកនា

ស តិសុែអង្គការសហប្រជាជាតិ ខដ្ មា ១៥ប្រនទស សតីពអា
ី រិភាពរវាង្អ៊ីប្ស្ខអ
បាបនន

សទី នៅហាកនហនា ជានហតុ

ិង្សកមមប្រយុទធ

ាំឱនយច្ិ ថ្ រដ្ឋនភិបា ប្កុង្វានសុី នតា ជាស្ធារណៈច្ាំន

េះការរាាំង្

ែទរ់នសច្កតីខងលង្ការណ៍ន េះ។ ច្ាំខណកអានម៉រិក ិង្សមព័ ធមិតតខតង្នចាទច្ិ ថ្ “ជិេះជា គ្
់ រសង្កត់ជ
ជាតិអ៊ីស្លនមអុយហគរួ នៅតាំរ ់សុី ជាាំង្”។
១.សហរដ្ឋអាម ៉េរ ិក
នោក ច្ូ នរដ្ិ
ន

េះនទ។ នហើយ នោកក៏មិ ច្ង្់ ន

គ្្នច្ុេះន

ើង្ថ្ នោកមិ ច្ង្់មា សហ្វ្រនមប្តជាក់កនុង្ទប្មង្់ងមីណាមួយ

ើញពិភពនោក ខរង្ខច្កគ្្ន ជារកនសពួក រឹង្រូសដ្ូច្ងម មិ អាច្ច្ូ

េះខដ្រ។ ខតទ ទឹម ឹង្ន េះ នោកច្ូ នរដ្ិ

ប្រខជង្ នដ្យប្រុង្ប្រយ័តន
1

បា ន ើកន

រណឌិត សុែ ទូច្៖ តួ

ខងលង្ថ្ សហរដ្ឋអានម៉រិក

ិង្ម៉ដ្ឋច្ត់រាំ្ុត នដ្ើមនបីការ

ឹង្ច្ូ រួមកនុង្ការប្រកួត

រ្ ប្រនយជ ៍នសដ្ឋកិច្ច ក៏ដ្ូច្ជាតនមលន

ទីអង្គការសហប្រជាជាតិ ឆ្នាំ២០០៣ ទាំព័រទី១ដ្ ់ទី២។

ដោយ៖ផាញ់ សាដ ឿន

2

ម សិកា នយបាយ ររស់សហរដ្ឋអានម៉រិក ខដ្ ខ្ែកន ើ សិទធិនសរីភាព ិង្ ទធិប្រជាធិរនតយនយ។ កនុង្
័យន េះ គ្ឺអានម៉រិក
ន

ឹង្នៅពីនប្កាយប្រនទសជាមិតត

េះ រង្នប្គ្េះនដ្យការឈ្លន

ច្់ការ។

នដ្ើមនបីជួយនប្ជាមខប្ជង្ មិ ឱនយប្រនទសទាំង្

ឬនដ្យប្កញនាំឥទធិព

ន ប្រនទសណាមួយ ខដ្ នប្រើប្បាស់រររ ផ្តន

រយៈនព ៨ខែមកន េះ(ការច្ូ កា ់ដ្ាំខណង្ររស់នោកនរដ្ិ ) គ្ឺរដ្ឋបា នោក បា

ពនាយមន ើកកាំពស់ន

ើង្វិញ

ូវការពប្ង្ឹង្សមព័ ធភាព

នយបាយការររនទស ជាមួយប្រនទសជាមិតត

។ សមព័ ធភាពរឹង្មាាំ វាគ្ឺជាកមាលនាំង្ រុញភាពរីកច្នប្មើ
ខដ្ ្ត ់អាទិភាពដ្ ់ នយបាយការទូត

អាំណឹេះតនៅ គ្ឺអានម៉រិក

ឹង្នរើកសករាជងមី

រ ទនរ់ពីបា រិទរញ្ចរ់សហ្វ្រនម២០ឆ្នាំ

នៅអាហរហាកន ី

ស្ថន ។ កង្ទ័ពអានម៉រិក មិ អាច្ជាដ្ាំនណាេះប្ស្យ សប្មារ់ប្គ្រ់រញ្ហនទាំង្អស់ នៅទូទាំង្ពិភពនោក
បា តនៅនទៀតនទ។ ចារ់ពីនព ន េះនៅ អានម៉រិក អាច្នប្រើអ តរាគ្ម ៍នយធាបា

គ្ឺទ ់ជាដ្ាំនណាេះ

ប្ស្យច្ុង្នប្កាយរង្ែស់ គ្មន ជនប្មើសន្នសង្។ នោក ឹង្ប្រឹង្ខប្រង្ ប្រមូ ប្បាក់ បា ច្ាំ ួ

១មុឺ ១

់ោ ដ្ុោលនរ នដ្ើមនបីច្ូ រួមច្ាំណាយ នដ្េះប្ស្យវិរតតិអាកាសធាតុនៅទូទាំង្ពិភពនោក។ ជាទឹក
ប្បាក់ ខដ្ អានម៉រិក បា ស នាជាមួយប្រនទសន្នសង្ៗនទៀត កា ពីឆ្នាំ២០០៩ នៅប្កុង្កូនរ៉ ហាក ថ្
ឹង្ប្រមូ បា សរុរ ១០មុឺ ោ ដ្ុោលនរកនុង្មួយឆ្នាំ ចារ់ពីឆ្នាំ២០២០ ដ្ ់ ២០២៥។2
នោកខងលង្ន
នព ខដ្

ើង្នទៀតថ្ «ពួកប្រនទសផ្ដនច្់ការ ប្រខហ ជាគ្ិតថ្ នៅនព រច្ចុរនប នន េះជា

ទធិប្រជាធិរនតយនយប្តូវបា រញ្ចរ់នហើយ ខតពួកនគ្ែុសនហើយ។ ការពិតន

ប្រជាធិរនតយនយមា នៅប្គ្រ់ទីកខ លង្។
ការ

េះគ្ឺពិភពន

ទធិ

ពិភពន េះរស់នៅកនុង្សកមមជ ប្រឆាំង្អាំនពើពុករ ួយអនក

រសិទធិម ុសនសក៏ដ្ូច្ជាអនកកាខសតជានដ្ើម...មិ ខម ប្រនទសណាប្រកា ់យក ទធិប្រជាធិរនតយនយ

ែឥតនខាចនេះន

េះនទ សហរដ្ឋអានម៉រិកក៏ដ្ូច្គ្្នខដ្រ... រ៉ុខ ត ទធិប្រជាធិរនតយនយ នៅខតជាឧរករណ៍ដ្៏ ែ

រាំ្ុតសប្មារ់ដ្ឹក ាំប្រនទស»។ ច្ាំន

េះរញ្ហនសណាដនរ់ធា្នរ់អ តរជាតិវិញ នោក នរដ្ិ

ពិភពនោកថ្ សហរដ្ឋអានម៉រិក នប្កាយរដ្ឋបា ររស់នោកបា ប្បាសចាកពីនគ្
អានម៉រិកច្មនបង្» ររស់នោក ប្តាាំ នហើយនដ្យនោក នរដ្ិ
ការជាមួយសមព័ ធមិតត ិង្នដ្គ្ូ

នយបាយ «

បា សង្កត់ធៃ ់ថ្ សហរដ្ឋអានម៉រិក ឹង្នធរើ

ក់ព័ ធទាំង្អស់ នហើយអានម៉រិកនប្កាមរដ្ឋនភិបា នោក នរដ្ិ

ដ្ឹក ាំពិភពនោកនឆ្នេះនៅកា ់អ គ្តប្រករនដ្យស តិភាព
អស់»...«នយើង្ ឹង្នប្កាកឈរនដ្ើមនបីសមព័ ធមិតត ិង្មិតតររស់នយើង្
ប្រនទស

ពនាយមប្បារ់

វិរុ ភាព

« ឹង្

សប្មារ់ប្រជាជ ទាំង្

នហើយប្រឆាំង្ ឹង្ការរ៉ុ រ៉ង្ររស់

ខាលនាំង្ៗ ណាមួយនដ្ើមនបីវាតទីន ើប្រនទសនែនាយៗ មិ ថ្ការវាតទីយកទឹកដ្ីនដ្យនប្រើប្បាស់

កមាលនាំង្បាយការគ្ាំរាមកាំខហង្ខ្នកនសដ្ឋកិច្ចការនកង្ប្រវ័ញ្ចខ្នករនច្ចកវិទនា ឬការស្យភាយ ូវព័ត៌មា
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ម៉ម ពិសី៖ ច្ុេះ្នាយនងៃទី២២ ខែកញ្ញន ឆ្នាំ២០២១ “មហាស និបាទ អ.ស.រ ៖ ប្រធា

ធិរតីច្ិ

ិង្អានម៉រិក ឌឺដ្ង្គ្្ននៅវិញនៅមក

ខតអេះអាង្ថ្មិ មា សហ្វ្រនមប្តជាក់” វិទនយុបារាាំង្, www.rfi.fr/km/កមមវិធីន្នសង្នទៀត/ប្ពឹតតិការណ៍អ តរជាតិប្រចាាំនងៃ/20210922-មហា
ស និបាទ-អ-ស-រ-៖-ប្រធា ធិរតី-ច្ិ - ិង្-អានម៉រិក-ឌឺដ្ង្-គ្្ន-នៅវិញ-នៅមក-ខត-អេះអាង្ថ្-មិ មា -សហ្វ្រនម-ប្តជាក់ (accessed
September 22, 2021 at 11:39pm)

ដោយ៖ផាញ់ សាដ ឿន
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ខកលង្កាលយ
ន ន

េះនទ»...«នយើង្ [សហរដ្ឋអានម៉រិក]

នោក ខដ្ ខរង្ខច្កជារលុកន

ឹង្មិ រង្កឱនយមា សហ្វ្រនមប្តជាក់ខររងមី ឬក៏ពិភព

េះនទ»។3

ទាំង្អស់ន េះបា រ្ហនញថ្សហរដ្ឋអានម៉រិកពនាយមពប្ង្ឹង្ នយបាយការររនទស

នៅខត

ប្រកា ់យកភាគ្ី ិយមគ្ិតប្រនយជ ៍ពិភពនោក។ នរើតាមរយៈស្ថន ការណ៍ពិភពនោក ែ្ុាំបាទនមើ
ន

ើញថ្ គ្ឺអានម៉រិកហាក់រីដ្ូច្ជាបា ធាលនក់ច្ុេះឥទធិព ឬក៏មុែមាត់ររស់ែលួ ។ ទី១.សហរដ្ឋអានម៉រិក

ផ្លនស់រដូរពីភាពឯកនតាភាគ្ី ខររយបនង្ នយបាយ “គ្ិតអានម៉រិកមុ

American First” មកអ ុវតតពហុ

ភាគ្ី ិយមវិញ ។ ទី២.នោក ច្ូ នរដ្ិ ប្រកាសថ្ “អានម៉រិកវិ មកវិញ” ដ្ូនច្នេះមា
អានម៉ររិកនបាេះរង្់ពិភពនោក ទី៣.នោក ច្ូ នរដ្ិ

បា ប្រកាសដ្ក់នច្ញ ូវគ្នប្មាង្ B3W (Build

Back Better World) នដ្ើមនបីប្រខជង្ជាមួយគ្ាំ ិត្ដួច្ន្ដើមខែនសប្កវាត់
អានម៉រិកមា ទាំ
គ្ិត ទធ្

័យថ្កា ពីមុ

ិង្្លូវ BRI ររស់ច្ិ ។ ទី៤.

ក់ទាំ ង្ ែជាមួយកុមម ីសដនវៀតណាមខដ្ នគ្យ ់ថ្អានម៉រិកនប្រើប្បាស់ នយបាយ
ិយមជាជាង្នផ្ដនតន ើ ទធិ ទី៥. អានម៉រក
ិ បា ដ្កនច្ញពីអាហរហាកន ីស្ថន ទាំង្សមព័ ធមិតត

អានម៉រិកមិ ដ្ឹង្

ិង្នបាេះរង្់នចា ប្រនទសខដ្ ែលួ ដ្ឹក ាំ ទី៦.ការនប្រើប្បាស់ប្ទឹសដីពហុភាគ្ី ិយម ខត

អ ុវតតជាក់ខសដង្ន្នសង្ ឧទហរណ៍ ការរនង្កើតសមព័ ធភាព AUKUS នដ្យមិ បា ពិភាកនាជាមួយសមព័ ធ
មិតត នបាេះរង្់បារាាំង្ជានដ្ើម។
២.សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន
នៅឆ្នាំ២០២១ ន េះប្រធា

ធិរតី សុី ជីង្ពីង្(Xi Jinping) បា ន ើកន ង្
ើ ែលឹមស្រ១១

ច្ាំណុច្នៅកា ់មហាស និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ។
១.នោក សុី ជីង្ពីង្បា ន ើកន

ើង្ថ្ ឆ្នាំន េះជាែួរ ១០០ ឆ្នាំន ការរនង្កើតរកនសកុមមុយ ិសត

ច្ិ នហើយក៏ជាែួរ៥០ឆ្នាំន ការខដ្ ស្ធារណរដ្ឋប្រជាមា ិតច្ិ ទទួ បា អាស ៈប្សរច្ន្រ់ន
វិញនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ្ង្ខដ្រ ប្រនទសច្ិ
ស្ហ្វសតមួយន េះយបនង្ឱឡារិក។

ច្ិ

ើង្

ឹង្រំ ឹក ែួរអ ុសនាវរីយ៍ន ប្ពឹតតិការណ៍ជាប្រវតតិ

ឹង្រ រត ួមច្ាំខណកកា ់ខតធាំសប្មារ់រុពរនហតុដ្៏ឧតដង្
ុ គឧតតមររស់

អង្គការសហប្រជាជាតិ តនៅនទៀត។ នោក Xi Jinping បា គ្ូសរញ្ជនក់ថ្ ប្រជាជ ន រណាដនប្រនទស
មា ការរំពឹង្ទុកកា ់ខតខាលនាំង្ន
ខាលនាំង្កាលច្
ន ាំន

ើង្

ច្ាំន

េះការអភិវឌនឍនដ្យស តិភាព

េះសច្ចយុតតធម៌ ិង្មា ការខសរង្រកកា ់ខតមុតមាាំច្ាំន

មា ការអាំ

វ

វកា ់ខត

េះកិច្ស
ច ហប្រតិរតតិការឈនេះ-ឈនេះ។

អនក នយបាយ ខដ្ មា ទាំ ួ ែុសប្តូវប្គ្រ់រូរចាាំបាច្់ប្តូវមា ជាំន ឿច្ិតត នសច្កតីកាលនហា

ិង្ទាំ ួ

ែុសប្តូវ នដ្ើមនបីន្លើយតរ ឹង្រញ្ហនប្រឈម ិង្នធរើការនប្ជើសនរីសជាប្រវតតិស្ហ្វសត។

3

ហុីម រដ្ឋន៖ ច្ុេះ្នាយនងៃទី២៣ ខែកញ្ញន ឆ្នាំ២០២១ “នោក នរដ្ិ

អាំ

វ

ិង្នោក សុី ខងលង្ស្រ នយបាយដ្ក់ខ្លផ្កនឱនយគ្្ននៅ UN នហើយ

វឱនយស្មគ្គីគ្្នន ើវិរតតិកូវីដ្ ១៩ ិង្អាកាសធាតុ” ភនាំនពញរ៉ុសតិ៍, https://www.postkhmer.com/international/2021-09-

23-1157-224091.html (accessed September 23, 2021 at 11:52pm)
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២.នោកបា ្តួច្ន្តើមថ្៖

ទី១ នយើង្ចាាំបាច្់ប្តូវយកឈនេះន ើការរីករា ដ្ក ន ជាំង្ឺ្លង្។

នយើង្ប្តូវប្រកា ់ខាជនរ់ ូវការតមក ់ទុកប្រជាជ ជាច្មនបង្ តមក ់ទុកអាយុជីវិតជាអាទិភាព ្នសពរ្នាយ
ស្មនរតីវិទនាស្ហ្វសត រនង្កើ ការួមគ្្នរ្កនរ ិង្ប្គ្រ់ប្គ្ង្ជាំង្ឺ្លង្ន ើន្ទអ តរជាតិ។ ភារកិច្ចរ ទន ់គ្ប្ឺ តូវខច្ក
ចាយវានក់ស្ាំង្នដ្យយុតតិធម៌ ិង្សមនហតុ្ កនុង្ប្ករែ័ណឌទូទាំង្ពិភពនោក។ ប្រនទសច្ិ

ឹង្ែិត

ែាំ្ត ់វានក់ស្ាំង្ច្ាំ ួ ២០០០ ោ ដ្ូសដ្ ់ររនទសនពញមួយឆ្នាំ នហើយនប្ៅពីការររិចាចគ្ប្បាក់ច្ាំ ួ
១០០ ោ ដ្ុោលនរអានម៉រិកដ្ ់កមមវិធី COVAX ច្ិ

ឹង្ររិចាចគ្វានក់ស្ាំង្នដ្យឥតគ្ិតនងលដ្ ់ប្រនទស

កាំពុង្អភិវឌនឍ ៍ច្ាំ ួ ១០០ ោ ដ្ូសរខ ថមនទៀតកនុង្ឆ្នាំ ២០២១។ ប្រនទសច្ិ

ឹង្រ តគ្ាំប្ទ ិង្ច្ូ

រួមការតាមដ្ រកប្រភពនដ្ើមន វីរុសកូវីដ្-១៩ នហើយប្រឆាំង្ ឹង្ការន ង្ឧបាយក
តាមទប្មង្់ណាមួយក៏នដ្យ។ ទី២ នយើង្ចាាំបាច្់ប្តូវស្តនរនសដ្ឋកិច្ចន

នយបាយនទេះ

ើង្វិញ ជាំរុញការអភិវឌនឍជាសក

ខដ្ កា ់ខតខាលនាំង្កាលន នរតង្ ិង្រឹង្មាាំ នដ្ើមនបីរួមគ្្នជាំរុញការអភិវឌនឍជាសក ឱនយនឆ្នេះនៅរកដ្ាំណាក់កា
ងមី ខដ្ ប្រករនដ្យតុ នយភាព កិច្ចសប្មរសប្មួ

ិង្ររិយរ័ ន។4 ប្រវតតិស្ហ្វសត អរិយធម៌ពិភពនោក

គ្ឺជាខ្នកមួយន ការប្រយុទធប្រឆាំង្ ឹង្ជាំង្ឺរាតតន្ត។

ការឈ្ នៅរករញ្ហនប្រឈមក៏ដ្ូច្ជារញ្ហន

ម ុសនសជាតិ ខតង្ខតន ច្នច្ញ ូវជ័យជមនេះ នហើយទទួ បា

ូវការអភិវឌនឍ ិង្វឌនឍ ភាព។ ជាំង្ឺរាត

តន្តរច្ចុរនប នអាច្នមើ នៅមា សភាពនប្ច្ើ ន ើស រ់ រ៉ុខ តម ុសនសជាតិច្ន្ស់ជា ឹង្យកឈនេះវាបា
។

៣. នរតជាញនច្ិតតច្ាំន

េះការអភិវឌនឍជាអាទិភាព៖ នយើង្ប្តូវការការអភិវឌនឍែពស់ន ើរនរៀរវារៈនគ្

នយបាយមាបនប្កូពិភពនោក ពប្ង្ឹង្ការសប្មរសប្មួ នគ្
កិច្ចធាំៗ

ិង្ធា

ិរ តរភាពនគ្

នយបាយសថិរភាព

អភិវឌនឍពិភពនោក ខដ្ មា ភាពនសមើគ្្ន

នយបាយ កនុង្ច្ាំនណាមប្រនទសនសដ្ឋ

ិង្ ិរ តរភាព ។ នយើង្ប្តូវការជាំរុញភាពជានដ្គ្ូ

ិង្មា តុ នយភាព រនង្កើតការរួមរញ្ចូ គ្្នកា ់ខតនប្ច្ើ

ច្ាំនណាមដ្ាំនណើរការកិច្ចសហប្រតិរតតិការអភិវឌនឍពហុភាគ្ី

កនុង្

ិង្ពន លឿ ការអ ុវតតរនរៀរវារៈឆ្នាំ២០៣០

ររស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (UN) សប្មារ់ការអភិវឌនឍប្រករនដ្យច្ីរភាព ។
៤. នរតជាញនច្ិតតច្ាំន

េះវិធីស្ហ្វសតនផ្តនតន ើប្រជាជ ៖ នយើង្គ្ួរខតការ

ជីវភាពរស់នៅររស់ប្រជាជ
ប្តូវប្បាកដ្ថ្
ប្រជាជ

ក៏ដ្ូច្ជាការ

រ

ការអភិវឌនឍគ្ឺសប្មារ់ប្រជាជ

រ

ិង្នធរើឱនយប្រនសើរន

ិង្ន ើកកមពស់សិទធិម ុសនសតាមរយៈការអភិវឌនឍ នហើយ
នហើយខ្លផ្កនខដ្ នយើង្ទទួ បា ប្តូវខច្ករំខ កដ្ ់

។ នយើង្គ្ួរខតរ តការ្រររស់នយើង្ នដ្ើមនបីប្រជាជ មា អារមមណ៍កា ់ខតសរន្យរីករាយ

សុភមង្គ

ិង្ស តិសុែ ិង្សនប្មច្បា

៥. នរតជាញនច្ិតតច្ាំន

ូវការអភិវឌនឍប្រករនដ្យសុែដ្ុមរម

។

េះ្ ប្រនយជ ៍សប្មារ់ទាំង្អស់គ្្ន៖ នយើង្គ្ួរខតយកច្ិតតទុកដ្ក់ច្ាំន

តប្មូវការពិនសសររស់ប្រនទសកាំពុង្អភិវឌនឍ។ នយើង្អាច្នប្រើមនធនាបាយដ្ូច្ជា ការពនយួររាំណុ
4

ើង្ ូវ

េះ
ិង្

Cri៖ ច្ុេះ្នាយនងៃទី២២ ខែកញ្ញន ឆ្នាំ២០២១ “នោក Xi Jinping ប្រធា រដ្ឋច្ិ អនញ្ជើញច្ូ រួមការជខជកនដ្ញនដ្ ទូនៅន មហាស
និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិន ើកទី ៧៦ នដ្យបា ន ើកន

ើង្គ្ាំ ិត្តួច្ន្តើមសតីពីការអភិវឌនឍន ពិភពនោកទាំង្មូ ”

http://cambodian.cri.cn/20210922/5976a7f0-91d0-a193-c3e0-703ffd838728.html (accessed September 22, 2021 at
11:23pm)។
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ជាំ ួយអភិវឌនឍនដ្ើមនបីជួយប្រនទសកាំពុង្អភិវឌនឍ

ជាពិនសសជ ្យរង្នប្គ្េះខដ្ ជួរប្រទេះការ ាំបាក

នដ្យសង្កត់ធៃ ់ន ើការនដ្េះប្ស្យការអភិវឌនឍគ្មន តុ នយភាព

ិង្មិ ប្គ្រ់ប្គ្ ់ទាំង្នៅកនុង្

ិង្នប្ៅ

ប្រនទស។
៦. នរតជាញនច្ិតតច្ាំន

េះការអភិវឌនឍ ខដ្ ជាំរុញនដ្យការនច្នប្រឌិត៖ នយើង្ប្តូវការចារ់យកឱកាស

ជាប្រវតតិស្ហ្វសត ខដ្ រនង្កើតន

ើង្នដ្យរដ្ិវតត ៍រនច្ចកវិទនាច្ុង្នប្កាយ ិង្ការផ្លនស់រតូរឧសនាហកមម ការ

ែិតែាំនទរដ្ង្ នដ្ើមនបីទញយកសមិទធ្ រនច្ចកវិទនាកនុង្ការរនង្កើ
នរើកច្ាំហ យុតតិធម៌

ុវ្ ិតភាព

ិង្មិ នរីសនអើង្សប្មារ់ការអភិវឌនឍវិទនាស្ហ្វសត

ិង្រនច្ចកវិទនា។ នយើង្គ្ួរខតន ើក

កមពស់កតាតនជាំរុញកាំនណើ ងមីនៅកនុង្សម័យនប្កាយកូវីដ្ នហើយរួមគ្្នសនប្មច្បា
៧. នរតជាញនច្ិតតនដ្ើមនបីភាពសុែដ្ុមរវាង្ម ុសនស
ររិស្ថន ពិភពនោក ន្លើយតរយបនង្សកមមច្ាំន
សប្មារ់ម ុសនស

ិង្ជាំរុញររិយកាស
ូវការអភិវឌនឍ។

ិង្ធមមជាតិ៖ នយើង្ប្តូវការខក មែអភិបា កិច្ច

េះការខប្រប្រួ អាកាសធាតុ

ិង្រនង្កើតសហគ្ម ៍ជីវិត

ិង្ធមមជាតិ ។ នយើង្ប្តូវការពន លឿ ការផ្លនស់រតូរនៅរកនសដ្ឋកិច្ចនរតង្

ិង្សនប្មច្បា

ូវការនង្ើរន

ើង្វិញ

ការូ ឌីអុកសុីតឱនយបា មុ ឆ្នាំ២០៣០

ិង្ការអភិវឌនឍនរតង្។ ប្រនទសច្ិ
ិង្សនប្មច្បា

ិង្ការូ ទរ

ឹង្ែិតែាំរនង្កើ ការរនញ្ចញ

ូវអពនាប្កឹតភាពការូ មុ ឆ្នាំ២០៦០។ ន េះ

ទមទរឱនយមា ការែិតែាំប្រឹង្ខប្រង្យបនង្ខាលនាំង្ នហើយនយើង្ ឹង្ែិតែាំប្រឹង្ខប្រង្នដ្ើមនបីសនប្មច្បា នគ្
នៅទាំង្ន េះ។

ប្រនទសច្ិ

ថ្មព នរតង្
ន

ឹង្រនង្កើ ការគ្ាំប្ទដ្ ់ប្រនទសកាំពុង្អភិវឌនឍដ្នទនទៀត

កនុង្ការអភិវឌនឍ

ិង្ការូ ទរ នហើយ ឹង្មិ រនង្កើតគ្នប្មាង្ថ្មព នដ្ើរនដ្យធនយូង្ងមងមីនៅររនទស

ើយ ។
៨. នរតជាញនច្ិតតច្ាំន

េះសកមមភាពខដ្ នផ្តនតន ើ ទធ្ ៖ នយើង្ប្តូវការរនង្កើ ការច្ូ រួមកនុង្ការ

អភិវឌនឍ ខ្ែកន ើកិច្ចសហប្រតិរតតិការជាអាទិភាពន ើការកាត់រ ថយភាពប្កីប្ក ស តិសុែនសនបៀង្ ការ
ន្លើយតរ ឹង្ជាំង្ឺកូវីដ្ ១៩

ិង្វានក់ស្ាំង្ការ

ការអភិវឌនឍឧសនាហកមមនរតង្ នសដ្ឋកិច្ចឌីជីង

រ ការ្ត ់ហិរញ្ញរនបទ

រខប្មរប្មួ អាកាសធាតុ

ិង្

ិង្ការតភាជនរ់កនុង្ច្ាំនណាមវិស័យន្នសង្នទៀត ិង្

ពន លឿ ការអ ុវតត ូវរនរៀរវារៈឆ្នាំ២០៣០ ររស់អង្គការសហប្រជាជាតិសប្មារ់ការអភិវឌនឍប្រករនដ្យ
ច្ីរភាព នដ្ើមនបីកស្ង្សហគ្ម ៍អភិវឌនឍសក មួយ ខដ្ មា អ គ្តរួមគ្្ន។ ប្រនទសច្ិ បា ស នា
្ត ់ជាំ ួយអ តរជាតិច្ាំ ួ ៣

់ោ ដ្ុោលនររខ ថមនទៀតកនុង្រយៈនព ៣ ឆ្នាំខាង្មុែន េះ នដ្ើមនបីគ្ាំប្ទ

ដ្ ់ប្រនទសកាំពុង្អភិវឌនឍកនុង្ការន្លើយតរនៅ ឹង្ជាំង្ឺកូវីដ្-១៩
សង្គមន

ិង្ន ើកកមពស់ការស្តនរនសដ្ឋកិច្ច

ិង្

ើង្វិញ ។
៩. ពិភពនោក ខដ្ មា ស តិភាព

ិង្ការអភិវឌនឍគ្ួរទទួ យកអរិយធម៌ន ទប្មង្់ន្នសង្ៗគ្្ន

នហើយប្តូវមា ្លូវច្ប្មុេះនឆ្នេះនៅរកការនធរើទាំន ើរកមម ។
ខដ្ បា រប្មុង្ទុកសប្មារ់ប្រនទស ីមួយៗន

ទធិប្រជាធិរនតយនយមិ ខម ជាសិទធិពិនសសមួយ

េះនទ រ៉ុខ តជាសិទធិសប្មារ់ប្រជាជ ន ប្រនទសទាំង្អស់

នដ្ើមនបីទទួ បា ការរីករាយ ។
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១០. នជាគ្ជ័យររស់ប្រនទសមួយ មិ ខម មា
នទៀតន

័យថ្ ជាររាជ័យររស់ប្រនទសមួយន្នសង្

េះនទ នហើយពិភពនោក គ្ឺធាំ មមអាច្ប្ទប្ទង្់ការអភិវឌនឍ

ិង្វឌនឍ ភាពរួម ររស់ប្រនទសទាំង្

អស់។
១១. ច្ិ ខតង្ខតជាអនកកស្ង្ស តិភាពពិភពនោក អនករួមច្ាំខណកដ្ ់ការអភិវឌនឍពិភពនោក
អនកការ

រសណាដនរ់ធា្នរ់អ តរជាតិ

ិង្អនក្ត ់ទាំ ិញស្ធារណៈ។

ប្រនទសច្ិ

ឹង្រ ត

ាំមក ូវឱ

កាសងមីៗដ្ ់ពិភពនោកតាមរយៈការអភិវឌនឍងមីររស់ែលួ ។ 5
ច្ិ នៅខតប្រកួតប្រខជង្ជាមួយអានម៉រិកនដ្ើមនបីកាលនយជានមដ្ឹក ាំពិភពនោកជាំ ួសសហរដ្ឋ
អានម៉រិក
ន

រ៉ុខ តមុែមាត់ររស់ច្ិ

ើយនទ

យ ់ន

ិង្ទាំ ុកច្ិតតនៅន ើឆកអ តរជាតិ

នទេះរីជានសដ្ឋកិច្ចបា រខ ថមន នបឿ

នៅខតមិ ទ ់មា ភាពរឹង្មាាំនៅ

នហើយច្ិ នៅមា កង្រ ់ន ើរញ្ហនស តិសុែ។ ែ្ុាំបាទ

ើញថ្ ច្ិ រច្ចុរនប នបា អ ុវតត ៍ “អានម៉រិកឱនយ

វា ច្ិ ឱនយ ុយចាក់ស្ាំង្”។ ឧទហរណ៍

អានម៉រិក ិង្សមព័ ធមិតតអានម៉រិកបា ្ដ ់

វាឱនយនៅនវៀតណាម ច្ាំខណកឯច្ិ នៅ្ដ ់ ុយតាមរយៈការ

្ដ ់ប្រនយជ ៍កនុង្គ្នប្មាង្ធាំៗន ើខ្នក

ណិជជកមម។ ច្ាំន

គ្ូររ្កនររញ្ហនទុកជាមុ ? ន

េះរញ្ហនសមុប្ទច្ិ ខាង្តនបូង្ នតើច្ិ មា គ្ិត

គ្ឺប្រសិ នរើមា រញ្ហនជនមាលនេះសមុប្ទច្ិ ខាង្តនបូង្ នតើនរាង្ច្ប្កររស់

ច្ិ ខដ្ បា ដ្ក់នៅប្រនទស ជាភាគ្ីជនមាលនេះដ្នណដើមច្ង្់បា នកាេះនៅសមុប្ទច្ិ ខាង្តនបូង្ អាច្ ឹង្
មា រញ្ហននទ? តួយបនង្នៅនងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ កមមករនវៀតណាមបា ដ្ុតរាំផ្លនញសមាភនរៈ
នរាង្ច្ប្កយបនង្តិច្១៥នរាង្ច្ប្កររស់ច្ិ នៅនែតត Binh Duong ច្ុេះប្រសិ នរើមា ករណីខររន េះនទៀត
នៅប្រនទសន្នសង្?
រញ្ហនច្ិ នៅនព ន េះគ្ឺសមព័ ធមិតតច្ិ នៅមិ ទ ់រឹង្មាាំខាលនាំង្ ច្ិ បា ជួយសមព័ ធមិតតគ្ឺប្តឹមប្តូវ
រ៉ុខ តច្ិ ខាលនាំង្

ុេះប្តាសមព័ ធមិតតររស់ច្ិ ខាលនាំង្ខដ្រ។ ច្ិ

ឹង្ធាលនក់ឥទធិ ព ឬមុែមាត់ន ើឆកអ តរជាតិ

នរើសមព័ ធមិតតនែនាយ ច្ិ គ្ឺមិ អាច្កាត់ផ្ដនច្់ពីភូមិស្ហ្វសត នយបាយររស់សមព័ ធមិតតន

េះនទ។

៣.អងគការសហប្រជាជាតិ
នៅនងៃទី១៩ ខែកញ្ញន នោក អង្់តូ ីញ៉ូ ហគូខទរស៍ (Antonio Guterres) អគ្គន ខាធិការអង្គ
ការសហប្រជាជាតិ បា ្ដ ់រទសមាភន ៍មួយ ជាមួយ ឹង្ទីភា្នក់្រស្រព័ត៌មា

AP ថ្ «ជាអកុស

ណាស់ រច្ចុរនបន នេះ នយើង្នៅខតមា រញ្ហនប្រឈមមុែខាលនាំង្។ នយើង្ប្តូវការរនង្កើតទាំ ក់ទាំ ង្តាមមុែ

្រន ើង្វិញ រវាង្មហាអាំណាច្ទាំង្ពីរន េះ នប្ េះវាជាការចាាំបាច្់ កនុង្ការនដ្េះប្ស្យរញ្ហនវានក់ស្ាំង្
រ្កនរកូវីដ្-១៩ រញ្ហនរខប្មរប្មួ អាកាសធាតុ ិង្រញ្ហនប្រឈមររស់ពិភពនោកជានប្ច្ើ នទៀត ខដ្
5
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មិ អាច្នដ្េះប្ស្យបា

នដ្យមិ មា ទាំ ក់ទាំ ង្ ប្រករនដ្យការស្ថនរ

នៅកនុង្សហគ្ម ៍អ តរ

ជាតិ នហើយជាពិនសស កនុង្ច្ាំនណាមរណាដនប្រនទសមហាអាំណាច្»...យុទធស្ហ្វសដប្រខជង្ភូមិ
ហ្វសដ នយបាយ

ិង្នយធា

ទាំ ក់ទាំ ង្ប្រករនដ្យស្ថនរ

ស្

ឹង្នធរើឱនយមា នប្គ្េះថ្្នក់ខាលនាំង្ នហើយវា ឹង្ពុេះខច្កពិភពនោក។ ដ្ូនច្នេះ
ប្តូវខតស្ដនរន ើង្វិញ …នហើយនធរើបា ឆរ់។ 6

នៅនងៃទី២០ ខែកញ្ញន ឆ្នាំ២០២១ នោក អង្់តូ ីញ៉ូ ហគូខទរស៍ បា ខងលង្នៅកា ់មហាស និបាត

ប្រចាាំឆ្នាំររស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (UN) ខដ្ មា នមដ្ឹក ាំររស់ពិភពនោក ច្ូ រួម ថ្ «នយើង្

ប្តូវការរនញ្ចៀស ូវសហ្វ្រនមប្តជាក់ន េះ កាំពុង្នកើតន ើង្ស្ជាងមី នប្ េះវា ឹង្រង្ក ូវ្

ាំបាកខាលនាំង្ជាង្

សហ្វ្រនមប្តជាក់ កា ពីអតីតកា ។ ប្រនទសមហាអាំណាច្នសដ្ឋកិច្ចទាំង្២ន េះ គ្ឺសហរដ្ឋអានម៉រិក ិង្
ច្ិ

គ្ួរខត្ក មកនធរើកិច្ចសហប្រតិរតដិការរួមគ្្ន ន ើការខប្រប្រួ អាកាសធាតុ នហើយច្រចាគ្្ន វិ នៅ

រកភាពរឹង្មាាំ ន ើវិស័យ ណិជជកមម

ិង្រនច្ចកវិទនា នរើនទេះជាមា ការខរកបាក់គ្្នខាង្ នយបាយ

ជារ់ទក់ទង្ ឹង្សិទធិម ុសនស នសដ្ឋកិច្ច ស តិសុែតាមអ៊ី នធើណិត
ខាង្តនបូង្ យបនង្ណាកដី»។ 7

ិង្អធិរនតយនយភាព នៅសមុប្ទច្ិ

នៅនងៃទី២២ ខែកញ្ញន នោក អង្់តូ ីញ៉ូ ហគូខទរស៍ ថ្ សហគ្ម អ
៍ តរជាតិ ចាាំបាច្់ប្តូវ្នសេះ្នា

ការខែរង្គ្ាំ ិត ិង្គ្មាលនតខ្នកស តិភាព អាកាសធាតុ អនកប្កីប្ក ិង្អនកមា
ទាំ ុកច្ិតតនៅវិញនៅមកន ើង្វិញ
សប្មារ់ពិភពនោក។ 8

ស្តនរពហុភាគ្ី ិយមន ើង្វិញ

ិង្ឌីជីង ជានដ្ើម ស្តនរ

នដ្ើមនបីរនង្កើតអ គ្តដ្៏ ែរវរមួយ

នៅនងៃទី២៣ ខែកញ្ញន នោក អង្់តូ ីញ៉ូ ហគូខទរស៍ (António Guterres) ប្រមុែអង្គការសហ

ប្រជាជាតិថ្ « គ្មន តាំរ ់ណាមួយនគ្ច្្ុតន

ើយ។ នភលើង្ន្េះនប្ព នប្គ្េះទឹកជាំ

់ នប្គ្េះរាាំង្សៃួត

ិង្

បាតុភូតធមមជាតិធៃ ់ធៃរនប្ច្ើ នទៀតកាំពុង្នកើតមា នៅប្គ្រ់ទរីរទាំង្អស់ » ...« ្ វិបាកន ការខប្រប្រួ
អាកាសធាតុមា កា ់ខតខាលនាំង្ នៅនព ខដ្ ្ វិបាកន េះប្តួតសុីគ្្ន ឹង្ភាព្ុយប្សួយ
អតីតកា
មិ បា

ិង្រច្ចុរនប នកា ។ វាច្ន្ស់ណាស់ថ្ ការខប្រប្រួ អាកាសធាតុ

ែជានមគ្ុណន ហា ិភ័យ»។ 9

ិង្ជនមាលនេះ

ិង្ការប្គ្រ់ប្គ្ង្ររិស្ថន

នរើតាមឧតតមសនង្ការទទួ រ ទុកជ នភៀសែលួ ររស់អង្គការសហប្រជាជាតិ នោក Filippo
Grandi នៅនងៃ២១ ខែកញ្ញន បា នច្ញនសច្កតីខងលង្ការណ៍មួយសតីពីការរនណដញជ អន
6

តនប្រនវស ៍រារ់

Kbn៖ ច្ុេះ្នាយនងៃទី២១ ខែកញ្ញន ឆ្នាំ២០២១ “អគ្គន ខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ ប្ពមា ពីសហ្វ្រនមប្តជាក់ អាច្ ឹង្្ទុេះន

ើង្ជាងមី

រវាង្សហរដ្ឋអានម៉រិក ិង្ច្ិ ” https://kbn.news/archives/238537 (accessed September 23, 2021 at 7:39am)
7

ibid

8

Cri៖ ច្ុេះ្នាយនងៃទី២២ ខែកញ្ញន ឆ្នាំ២០២១ “ការជខជកពិភាកនាទូនៅន មហាស និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិន ើកទី៧៦បា ប្បារពធ

នធរ”ើ http://cambodian.cri.cn/20210922/35a92906-5b7f-34bb-9c3c-ec6cae2720f6.html (accessed September 22,
2021 at 7:04am)
9

គ្ួច្ គ្ ធនរាន៖ ច្ុេះ្នាយនងៃទី២៣ ខែកញ្ញន ឆ្នាំ២០២១ “អង្គការសហប្រជាជាតិអាំ វ

ធាតុច្ាំន

វជាងមីមា ការយ ់ដ្ឹង្ពី្ រ៉េះ

េះស តិសុែ” វិទនយុបារាាំង្, www.rfi.fr/km/អានម៉រិក/20210923-អង្គការសហប្រជាជាតិអាំ

់អាកាសធាតុច្ាំន

វ

់អាកាស

វជាងមីមា ការយ ់ដ្ឹង្ពី្ រ៉េះ

េះស តិសុែ (accessed September 23, 2021 at 9:03pm)។
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់

ក់ នៅទីប្កុង្ Del Rio ន រដ្ឋតិច្ស្ស់ ប្រនទសអានម៉រិក ខដ្ មា ប្ពាំប្រទ ់ជារ់ប្រនទសមុិក
ិយយថ្ "នោកមា ការតក់សលុតយបនង្ខាលនាំង្ ច្ាំន

សុិក បា

េះរូរភាពន ស្ថន ភាពដ្៏អាប្កក់នៅទី

ន េះ។ ការរនណដញជ អន តនប្រនវស ៍ប្ទង្់ប្ទយធាំ នប្កាមច្ន្រ់រនណដញជ អន តនប្រនវស ៍ (Title 42)
នដ្យគ្មន ការប្តួតពិ ិតនយតប្មូវការការ រ គ្ឺមិ ប្តូវ ឹង្ច្ន្រ់អ តរជាតិន ើយ "។ 10
៤. តាំរន់អាសប
៊ី ៉េ សហ
៊ី វក
ិ
តាមរយៈស្រព័ត៌មា មា ការន ើកន
មូ នហតុអរី?

នព រច្ចុរនប នច្ិ

ើង្ប្រធា រទភាគ្នប្ច្ើ មកតាំរ ់អាសុីអាសុីហរិក

នតើ

ិង្អានម៉រិក បា អេះអាង្ថ្មិ ឱនយមា សហ្វ្រនមប្តជាក់ អានម៉រិកគ្ិត

ស តិភាព ច្ិ គ្ិតស តិភាព អានម៉រិកគ្ិតពហុភាគ្ី ិយម ច្ិ គ្ិតពហុភាគ្ី ិយម ែណៈសកមមភាពជាក់
ខសដង្ អានម៉រិកមិ បា គ្ិតពីសមព័ ធមិតតបារាាំង្
ថ្មព

ិង្នច្ញយុទធស្ហ្វសតAUKUS

វាមុជទឹកនដ្ើរនដ្យ

ុយនកលខអរ នៅឱនយអូហ្វស្តន ី នដ្ើមនបីទរ់ទ ់កមាលនាំង្ប្រឈមជាមួយច្ិ នៅតាំរ ់អាសុីបាបនសុីហរិក។
“ពិភពនោកខប្រប្រួ

រ៉ុខ តមហិតាររស់ច្ិ

មា ការខប្រប្រួ យបនង្ខាលនាំង្រ ទនរ់មា ការប្រខជកឥទធិ
។

ក់

ិង្អានម៉រិកមិ ខប្រប្រួ ” ពិភពនោករច្ចុរនប ន
ិង្ទរ់ឥទធិ នៅវិញនៅមករវាង្អានម៉រិក ិង្ច្ិ

សហរដ្ឋអានមរិកគ្ឺជាមហាអាំណាច្នយធាន ច្នធាលននៅអាសុីចារ់តាាំង្ពីទសវតនសរ៍ឆ្នាំ ១៩៤០

អានម៉រិកមា រាំណង្រកនារុពរនហតុភូមិស្ហ្វសត នយបាយររស់ែលួ ។
ររស់ច្ិ បា នធរើឱនយតួ

អាំណាច្នសដ្ឋកិច្ច ង្
ិ មហិច្ឆតា

ទីកនុង្តាំរ ់ចាស់ររស់ទីប្កុង្វានសុី នតា មា ភាព ាំបាកជាង្មុ ។

អានម៉រិកបា ឈ្ នជើង្ច្ូ មកតាំរ ់អាសុីនៅឆ្នាំ២០០១ នដ្យនហតុ្ ប្រឆាំង្ប្កុមនភវកមម
អានម៉រិក អឺរុរឈ្ នជើង្ច្ូ នដ្ើមនបីជួយប្រនទសដ្នទជាអនកការ
ធិរនតយនយ
ោ

ិង្ការនមើ ន

ឆ្នាំ២០១២ដ្ ់២០១៦
អានម៉រិកច្ង្់ន

ធិរតី អូបាមាបន បា អ ុវតតនគ្
តាមរយៈការរនង្កើតទាំ

វតតមកគ្ិតអាសុីខដ្រ តាមរយៈការន ើកន
ប្កសួង្ការ

់

អានម៉រិកបា ឈ្ ជាំហាន នជើង្មកអាសុី
នយបាយការររនទស្គ្មកអាសុីនៅ

ក់ទាំ ង្មកជិតសនិតជាមួយអាស្ន

ិង្សមព័ ធមិតត

ើញវតតមា អានម៉រិករកនាស តិភាពនៅកនុង្តាំរ ់ ច្ូ ដ្ ់សម័យនោកច្ូនរដ្ិ

មា ស្រៈសាំខា ់

ទធិប្រជា

ើញពីប្រនយជ ៍នសដ្ឋកិច្ចនៅតាំរ ់អាសុី។ តាំរ ់ន េះមា ប្រជាជ ៤

ក់ខដ្ ជិត២ភាគ្៣ន ប្រជាជ ពិភពនោកសរុរ។

កា ់ខតជិតនៅនព ប្រធា

រស តិសុែ គ្ិតន ើនសរីភាព

បា អ ុ

ើង្ពហុភាគ្ី ិយម ដ្ាំនណើរទសនស កិច្ច (ដ្ាំនណើរទសនស កិច្ចដ្៏

នព ងមីៗន េះនៅកា ់តាំរ ់អាសុីនដ្យអ ុប្រធា

ធិរតី Kamala Harris រដ្ឋមហ្វ តី

រជាតិ Lloyd Austin ិង្អ ុរដ្ឋន ខាធិការ Wendy Sherman ។) កិច្ចស ទ

ស តិសុែ

ច្តុភាគ្ី( Quad) ិង្ការរនង្កើតអង្គការងមនី ៅកនុង្តាំរ ់អាសុី សមព័ ធមិតតប្តីភាគ្ី AUKUS ជានដ្ើម។

10

Unhcr, “News Comment by UN High Commissioner for Refugees Filippo Grandi on conditions and expulsions at
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តាមអនកប្បាជ្មា្នក់នឈ្មនេះ បាហាកនត កូរាន ី នោកបា ឱនយប្ទឹសដីមួយច្ាំន

េះទាំ

ក់ទាំ ង្អ តរជាតិ

ថ្ ប្តូវខតនប្រើវិធីស្ហ្វសតទាំន ើរ ឬកាលនស់សុិក ខដ្ ពិភពនោកនយើង្ន េះនប្រើជា ទធិប្រជាធិរនតយនយសាំរូរ
ខររនដ្យមិ ប្រកា ់ថ្ ប្តូវនប្រើ ទធិប្រជាធិរនតយនយខររណា ឬយកប្រនភទណាន
វាង្ការមិ នពញច្ិតតច្ាំន
ខាង្ន ើន េះនៅន

េះនជៀស

េះតាំរ ់ខដ្ នយើង្អ ុវតត។ 11 ប្តង្់ច្ាំណុច្សហរដ្ឋអានម៉រិកនៅនដ្ើរ្ទុយពីប្ទឹសដី

ើយ នដ្យអានម៉រិកនប្រើ នយបាយរង្ខាំ ិង្ដ្ក់ទណឌកមម ជាក់ខសដង្អានម៉រិកបា អ ុ

វតត ៍ររាជ័យ ូវការដ្ក់ ទធិប្រជាធិរនតយនយនៅមជនឈឹមរូ
នៅកនុង្តាំរ ់ន

ើយ នប្

នខដ្ ្ទុយពីទាំន ៀមទាំោរ់ ស្ស

ការរស់

េះ។ ស្ថន ការណ៍រច្ចុរនប ននតើអាច្នទ អានម៉រិករខង្រពីការក់អាវុធនៅមជនឈឹមរូ

នមក ក់

អាវុធនៅតាំរ ់អាសុីបាបនសុីហរិក?
ជារួមច្ិ

ិង្អានម៉រិកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិគ្ឺមា មុែប្ពួញជានប្ច្ើ ខររនៅរកអានម៉រិក

នប្ច្ើ ជាង្ច្ិ ។ ពិភពនោកមា ការប្រកួតប្រខជង្សហ្វ្រនមប្តជាក់ខររងមី នដ្យពីមុ អានម៉រិកជាមួយ
សហភាពសូនវៀត រច្ចុរនប នអានម៉រិកជាមួយច្ិ ។ នហើយការប្ពួយបារមភសាំខា ់ន

េះសហ្វ្រនមនៅកនុង្តាំរ ់

ិង្ការប្រកួតប្រខជង្ ុយនកលខអរ ។ រញ្ហនពិភពនោក នទេះមា ការខប្រខប្រនដ្យស្រមហាអាំណាច្ ខត
ប្រនទសស ីមួយៗមិ ប្តូវន្ដក្ដួ

មិ ប្តូវ្ដ ់ព័ត៌មា ្ដ ់ឱនយររនទស មិ ប្តូវឱនយររនទសនប្ជៀតខប្ជក

កិច្ចការន្ទកនុង្ ឬក៏្ដ ់ ូវការគ្ាំប្ទផ្កនរ់មុែច្ាំន
កិច្ច ជួយអភិវឌនឍ ៍ប្រនទសឱនយរីកច្នប្មើ ន

េះមហាអាំណាច្ខដ្ មិ បា ្ដ ់ប្រនយជ ៍ជួយនសដ្ឋ

េះនទ។ នប្ៅពីរញ្ហនស តិសុែច្ាំន

េះពិភពនោកមិ គ្ួរនមើ

រំ ង្ជាំង្ឺរាតតន្តសក នដ្យនធរើយបនង្ណាឱនយវានក់ស្ាំង្មា ប្រសិទធភាពពិតប្បាកដ្ នហើយមិ ខម ជា
វានក់ស្ាំង្ឯកនតាភាគ្ី
នប្កាយ។ នរើប្កន

ិង្ប្តូវខសរង្រកដ្ាំនណាេះប្ស្យរញ្ហនការខប្រប្រួ អាកាសធាតុនដ្ើមនបីអនកជាំ

់

កនមើ អង្គការសហប្រជាជាតិគ្ឺមិ មា ទមៃ ់ន ើមហាអាំណាច្ទាំង្ពី នព អង្គការ

សហប្រជាជាតិនែនាយ អ

គ្ត ឹង្មា ការរនង្កើតអង្គការងមីជាំ ស
ួ អង្គការសហប្រជាជាតិ៕

កាំណត់សមារន ៖
់ ទសនស ៈខដ្ បា រ្ហនញនៅកនង្
ុ អតថរទន េះ ជាទសនស ៈផ្ទន ែ
់ លួ ររស់អនក ិព ធ មិ បា ្លុេះ
រញ្ចនាំង្ពីជហ
ាំ រ្លូវការររស់វិទា
ន ស្ថន សិកនាច្ិ ន រាជរណឌត
ិ នយសភាកមពុជានទ។
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