
 

វ  ៉ុល២, លលខ៥, ថ្ងៃទី២៧ ខខលេសា ឆ្ន ាំ២០២០ 
 

 

កូវដី១៩៖ ជាេូលលេត៉ុបណ្ដា លឱ្យមានការ 
ផ្លា ស់បតូ រភូេិសាស្តសតនលោបាយពិភពលោក? 

 
លោកបណ្ឌិ ត អ ៉ុន ឃាង*  

 

*លោកបណ្ឌិ ត អ ៉ុន ឃាង គឺជាសាស្តសាត ចារយរងខននកវទិាសាស្តសតនលោបាយ លៅសាកលវទិាល័យ Northern Illinois 
សេរដឋអាលេរកិ និងជាសមាជិកក្កុេក្បឹកាភិបាលថ្នេជឃេណ្ឌ លអភិវឌ្ឍន៍កេព៉ុជា។ 

 

© រកាសិទធលោយ េអក  | ខាឹេសារថ្នអតថបទលនេះគឺជាគាំនិតរបស់អនកនិពនធផ្លា ល់ និងេិនឆា៉ុ េះបញ្ច ាំងអាំពីទសសនៈរបស់
េជឈេណ្ឌ លអភិវឌ្ឍន៍កេព៉ុជា។ 

 

លៅច៉ុងបញ្ច ប់ថ្នសស្តរា េលោកលលីកទី២ សេរដឋអាលេរកិ
បានដឹកនាំការបលងកីតសណ្ដត ប់ធ្នន ប់អនតរជាតិងមីេួយ លផ្លត តលលី
លោលការណ៍្ទីនារលសរ ីនិងលទធិក្បជាធិបលតយយលសរ ីខដល
ក្តូវបានចាក់ក្គឹេះោ ងមាាំ លោយសាថ ប័នពេ៉ុភាគីេួយចាំនួន។ 
សណ្ដត ប់ធ្នន ប់អនតរជាតិងមីលនេះ េិនខេនសលក្េចល ងីលោយេិន
មានការរារា ាំងណ្ដេួយលនេះល យី លក្រេះអតីតសេភាពសូលវៀត 
និងសាធ្នរណ្រដឋក្បជាមានិតចិន បានោក់វ ាំងននខដក (Iron 
Curtain) លដីេបជីារនាំងរា ាំងសាេះដល់ការរកីសាយភាយថ្នក្បព័នធ
លនេះ។ លោយមានភាពឯករាជយខននកលសដឋកិចច និងអវតតមានថ្ន
ការលលីកទឹកចិតត ក្បព័នធលសដនកិចចខននការ ខដលក្តូវបានក្គប់ក្គង
ទាំងក្សុងលោយរដឋលៅពីលក្កាយវ ាំងននខដក បានបាត់បង់ជាំេរ 
លេយីលៅទីបាំន៉ុតក្តូវដួលរលាំ ខដលការណ៍្លនេះបានក្តួសក្ាយ
នាូវ សក្មាប់ជ័យជាំនេះរបស់អាលេរកិ និងសណ្ដត ប់ធ្នន ប់អនតរជាតិ
ខបបលសរនិីយេងមីេួយ ដឹកនាំលោយអាលេរកិ។ ខណ្ៈក្បលទស 
រ៉ុសស៉ុ ីខដលជាចាំខណ្កសាំខាន់បាំន៉ុត សល់ពីការដួលរលាំចក្កភព
សូលវៀត បានទទួលយកដាំបូនម ន និងជាំនួយពីលោកខាងលិច 
ក្បលទសចិន បានចាប់លនតីេទទួលយកក្បព័នធលសដឋកិចចេូលធន
និយេ ោ ងសាា ហាប់។ អន៉ុតតរភាពរបស់អាលេរកិមានឥទធិពល
ោ ងខាា ាំង ខដលសណ្ដា ប់ធ្នន ប់លសរនិីយេងមីលនេះ ក្តូវបានលគ
លៅថា ក្បព័នធ “ក៉ុងសង់ស៉ុីស វ ស៉ុីនលាន (Washington 
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Consensus)”។ ភាពលលចលធ្នា ថ្នសណ្ដា ប់ធ្នន ប់លសរនិីយេងមី 
បានបលងកីតនូវការផ្លា ស់បតូររចនសេព័នធេួយ ខដលបានជាំរ៉ុញឱ្យ 
លោក ស្តេាង់ស៉ុីស េាូគូោ មា  (Francis Fukuyama) លជឿ និង
ក្បកាសថាលនេះជា “ច៉ុងបញ្ច ប់ថ្នក្បវតតិសាស្តសត” 1 ។ ការសាទរ
របស់លោក េាូគូោ មា  លលីជ័យជាំនេះថ្នលទធិក្បជាធិបលតយយ
ខបបងមីលនេះ ព៉ុាំមានរយៈលពលយូរលនេះល យី ពីលក្រេះេិនបានយូរ
ប ៉ុនម ន ក្បលទសចិន ក៏ចាប់លនតីេលងីបល ងី។ លោយទញយក
ក្បលោជន៍ពីកាំលណី្នលសដឋកិចច ក្បកបលោយចីរភាព និងទ៉ុន
បក្េុងេរិញ្ញវតថ៉ុដ៏ធាំរបស់ខាួន ក្បលទសចិនបានពក្ងីកឥទធិពលរបស់
ខាួនាេរយៈជាំនួយ និងការវនិិលោគលៅទូទាំងសាកលលោក 
សាំលៅលៅរកឱ្កាស ខដលនាំឱ្យមានការផ្លា ស់បាូរក្បព័នធរបស់
ពិភពលោកេួយ ខដលនឹងេកលក្កាយបនា ប់ពីក្បព័នធក៉ុងសង់ស៉ុីស 
វ ស៉ុីនលាន។ អាំ ៉ុងលពលប ៉ុនប ងលធាីការផ្លា ស់បាូរសណ្ដត ប់ធ្នន ប់
ពិភពលោកលនេះ ចិនបាននតល់គាំរូជាំនួសងមីេួយ ខដលមានល ម្ េះ
ថា “ក៉ុងសង់ស៉ុីស លប កាាំង (Beijing Consensus)”។ លៅលពល
ក្បឈេនឹងការលកីនល ងីថ្នអាំណ្ដច និងឥទធិពលរបស់អាំណ្ដច
ងមី – ក្បលទសចិន – អន៉ុតតរអាំណ្ដចបចច៉ុបបនន – សេរដឋអាលេរកិ 

–មានកតីក្ពួយបារេភ និងមានភាពេិនចាសអ់ាំពីអាំណ្ដច និងតួ
នទីរបស់ខាួនលៅកន៉ុងពិភពលោក ខដលកាំព៉ុងផ្លា ស់បតូរ2។ 
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ដូលចនេះ ការក្បកួតក្បខជងេលនគេវជិាា រវងអាលេរកិ និងចិន 
បានរកីរាលោលោ ងខាា ាំង។ សេរដឋអាលេរកិ បរា ញថាគាំរូ
របស់ខាួន មានក្បសិទធភាពកន៉ុងការលលីកកេពស់ េិនក្តឹេខតសិទធិ
េន៉ុសស និងលទធិក្បជាធិបលតយយប ៉ុលណ្ដណ េះលទ ប ៉ុខនតទាំងលលី
កាំលណី្នលសដឋកិចចខងេលទៀតនង។ បនា ប់ពីទទួលយកក្បព័នធ 
ក៉ុងសង់ស៉ុីស វ ស៉ុីនលាន អស់រយៈលពលជាលក្ចីនទសវតសរ ៍
េក ក្បលទសកាំព៉ុងអភិវឌ្ឍន៍ជាលក្ចីន កាត់បនថយភាពក្កីក្កបាន
ខតេួយកក្េិត និងបានលឆ្ព េះលៅេ៉ុខតិចតួចប ៉ុលណ្ដណ េះកន៉ុងការ
អភិវឌ្ឍរោឋ ភិបាលក្បកបលោយក្បសិទធភាព និងសថិរភាព3។ នា៉ុយ
លៅវញិ ក្បលទសចិន ាេរយៈគាំរូ ក៉ុងសង់ស៉ុីស លប កាាំង របស់ខាួន 
សងកត់ធៃន់លៅលលីកាំលណី្នលសដឋកិចច និងសណ្ដត ប់ធ្នន ប់នលោ-
បាយ។ កន៉ុងរយៈលពលប ៉ុនម នឆ្ន ាំលក្កាយលនេះ ក្បលទសលនេះ បាន
ជួយជាំរ៉ុញកាំលណី្នលសដឋកិចច របស់ក្បលទសកាំព៉ុងអភិវឌ្ឍន៍ជា
លក្ចីនជាបនតបនា ប់ 4 ។ លទេះជាោ ងណ្ដកតី ការអន៉ុវតតក្បព័នធ 
ក៉ុងសង់ស៉ុីស លប កាាំង ក៏េិនទន់ន៉ុតពីការសាកលបង អាំពី
ក្បសិទធិភាពថ្នក្បព័នធលនេះខដរ។ សាធ្នរណ្ជន និងអនកដឹកនាំ
លៅជ៉ុាំវញិពិភពលោក បនតសលងកតលេីលភាពខដលអាចអន៉ុវតត
បានថ្នគាំរូរបស់ក្បលទសចិនេួយលនេះ។ ជាំងឺរាតតាតងមី េិនធ្នា ប់
មានពីេ៉ុន និងការលឆាីយតបរបស់រោឋ ភិបាលចិន ក៏ដូចជា 
សេរដឋអាលេរកិ បានកាា យជាការពិលសាធលលីក្បសិទធិភាព និង
សកតិសិទធភាពថ្នគាំរូក៉ុងសង់ស៉ុីស លប កាាំង និងគាំរូក៉ុងសង់ស៉ុីស 
វ ស៉ុីនលាន។ 

ជាំងឺរាតតាតកូវដី១៩ ខដលដាំបូងល យីលចញេកពីទីក្កុងវូហាន 
លខតតេ ូប៉ុីថ្នក្បលទសចិន កាលពីច៉ុងឆ្ន ាំេ៉ុន បានបលងកីតឱ្យមាន
ការភាា ក់លនអីលលៅទូទាំងពិភពលោក។ បនា ប់ពីជួបឧបសគា
ដាំបូងៗ កន៉ុងការលឆាីយតបលៅលលីជាំងឺរាតតាត ក្បលទសចិន 
បានចាត់វធិ្ននការរេ័ស និងមានភាពស៉ុីចរា ក់ ខដលទទួល
បានលជាគជ័យកន៉ុងការទប់សាក ត់ ការរកីរាលោលថ្នជាំងឺ ជាលេត៉ុ
អន៉ុញ្ញ តឱ្យរោឋ ភិបាលចិន អាចលបីកក្បលទសជាធេមាវញិក្តឹេ

 
3 សូេលេីល Dambisa Moyo, Dead aid: Why Aid is Not Working and How There Is a Better Way for Africa. (Macmillan, 2009)។ 
4 សូេលេីល Deborah Brautigam, The Dragon's Gift: The Real Story of China in Africa. (Oxford University Press, Oxford, 2011)។ 

ខខេីន។ ភាពលជាគជ័យរបស់ក្បលទសចិន បានបរា ញថា រោឋ -
ភិបាលផ្លត ច់ការអាចមានសេតថភាពរងឹមាាំ េិនក្តឹេខតកន៉ុងការ
ជាំរ៉ុញកាំលណី្នលសដឋកិចចប ៉ុលណ្ដណ េះលទ ប ៉ុខនតខងេទាំងកន៉ុងការលឆាីយ
តបលៅនឹងវបិតតិលនសងៗនងខដរ។ 

លៅឯខននកមាា ងលទៀតថ្នេហាសេ៉ុក្ទបា ស៉ុីេាកិ សេរដឋអាលេរកិ 
ខដលជាេហាអាំណ្ដចពិភពលោកនលពលបចច៉ុបបនន ហាក់ដូច
ជាមានភាពក្ចបូកក្ចបល់ េិនមានការលរៀបចាំ និងអសេតថភាព 
កន៉ុងការលឆាីយតបលៅលលីជាំងឺរាតតាតកូវដី១៩។ ការលឆាីយតប
េិនមានក្បសិទធភាពរបស់រោឋ ភិបាលអាលេរកិ បរា ញពីភាពន៉ុយ
ក្សួយថ្នក្បព័នធក្បជាធិបលតយយ កន៉ុងលពលមានវបិតតិ។ លោយ
លផ្លត តសាំខាន់លលីការឈនេះលឆ្ន តនអាណ្តតិបនា ប់ និងេិនខាល់
ពីស៉ុខ៉ុមាលភាពសងាេកន៉ុងរយៈលពលខវង រដឋបាលលោក ក្ាាំ 
ហាក់ដូចជាកាំព៉ុងលទរទន់ លៅាេបា៉ុកសាំល ងលឆ្ន តរបស់ខាួន 
ខដលមានលកាណ្ៈចលងអៀត េិនមានទសសនវសិ័យខវងឆ្ៃ យ េិន
មានភាពពិតក្បាកដ និងមានការលរសីលអីសពូជសាសន៍។ ជា
ជាងជាំរ៉ុញឱ្យមានការរបួរេួ និងឯកភាពជាតិ លដីេបលីឆាីយតប
នឹងការរកីរាលោលថ្នជាំងឺកូវដី១៩ លោកក្បធ្ននធិបតី ក្ាាំ 
បានពាោេទមាា ក់កាំេ៉ុសោក់អនកដថ្ទ។ ដាំបូងល យី លោក
ក្បធ្ននធិបតី ក្ាាំ បានចាត់ទ៉ុកការក្ពមានអាំពីសកាត ន៉ុពលថ្ន
ជាំងឺរាតតាតកូវដី១៩ ថាជាការលបាកបលញ្ោ ត – ជាខននការរបស់
គណ្បកសក្បជាធិបលតយយ លដីេបជីេះឥទធិពលដល់ការលបាេះលឆ្ន ត
ឆ្ន ាំ២០២០ លៅអាលេរកិ។ លោកក្បធ្ននធិបតី ក្ាាំ និងអនក
ោាំក្ទរបស់លោក ចាត់ទ៉ុកការបិទក្បលទសថាជាការរ ាំលោភលលី
លសរភីាពប៉ុគាល។ ជាក់ខសាង ពួកលគចាត់ទ៉ុកការបិទក្បលទសថា
ជាការរ ាំលោភលលីសិទធិរដឋធេមន៉ុញ្ញ របស់ក្បជាជន។ ខណ្ៈខដល
ចាំណ្ដត់ការមានភាពយតឺោ វ និងបរាជ័យកន៉ុងការទប់សាក ត់ជាំងឺ
រាតតាត លោកក្បធ្ននធិបតី ក្ាាំ បានកាន់ខតបលងកីនយ៉ុទធសាស្តសត
ទមាា ក់កាំេ៉ុសរបស់ខាួន រតឹខតខាា ាំងល ងីៗ។ ដាំបូង លោកបាន
លចាទក្បកាន់ចិន ចាំលរេះការោក់បាាំងភាពធៃន់ធៃរថ្នជាំងឺរាតតាត
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កូវដី១៩។ បនា ប់េក លោកបានចាត់ទ៉ុកជាំងឺរាតតាតកូវដី១៩ 
ថាជា “វរី៉ុសចិន” លោយភាា ប់ក្បភពលដីេថ្នវរី៉ុសលនេះ ជាេួយ
ក្បលទសចិន សាំលៅបខនថេទេៃន់លលីក្ទឹសតី Conspiracy ខដល
ថាវរី៉ុសលនេះ ក្តូវបាននលិតលៅកន៉ុងេនាីរពិលសាធន៍េួយកន៉ុងក្បលទស
ចិន។ ភាសារបស់រដឋបាលលោក ក្ាាំ គឺថាសេរដឋអាលេរកិ
េិនក្តឹេខតរងការវយក្បហារលោយវរី៉ុសប ៉ុលណ្ដណ េះលទ ប ៉ុខនតខងេ
ទាំងការវយក្បហារពីចិនលទៀតនង។ ភាសាររបស់រដឋបាលលោក 
ក្ាាំ ទក់ទងនឹងជាំងឺរាតតាតកូវដី១៩ ក្តូវបានលគលេីលល ញី
ថា ជាខននកេួយថ្នការប ៉ុនបងលដីេបីជាប់លឆ្ន តជាងមីេាងលទៀត 
និងជាខននកេួយថ្នការតស ូភូេិសាស្តសតនលោបាយបនត ជាេួយ
នឹងចិន ខដលកាំព៉ុងខតមានឥទធិពលកាន់ខតខាា ាំងជាងេ៉ុន។ លគ
ល ញីមានគាំរូេ៉ុនៗ លៅកន៉ុងរដឋបាលលោក ក្ាាំ ខដលបានោប
ពណ៌្ក្បលទសចិន ថាជារដឋខដលបាំរនចាប់ (Rogue State)។ 
លនតីេពីយ៉ុទធនការលឃាសនលបាេះលឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៦ លោក ក្ាាំ 
ខដលលពលលនេះជាលបកាភាពក្បធ្ននធិបតី បានសនាថានឹង
នតួលក្បលទសចិនជាសក្តូវរបស់ខាួន ខដលបានលធាីឱ្យខាតបង់
ការរររបស់ក្បជាជនអាលេរកិ ឃាា ាំលេីលអាជីវកេមអាលេរកិ និង
លួចយកបលចចកវទិាអាលេរកិ5។ ជាងមីេតងលទៀត ខណ្ៈរដូវកាល
លបាេះលឆ្ន តកាន់ខតខិតជិតេកដល់ លោកក្បធ្ននធិបតី ក្ាាំ បាន
យកបញ្ា ជាំងឺរាតតាតកូវដី១៩ លធាីជាបញ្ា នលោបាយ លោយ
េិនក្តឹេខតលចាទក្បកាន់ក្បលទសចិន ថាេិនក្តឹេខតលួចការររ 
និងបលចចកវទិាអាលេរកិប ៉ុលណ្ដណ េះលទ ប ៉ុខនតខងេទាំងសមាា ប់ជន
ជាតិអាលេរកិលទៀតនង។ ក្ទឹសតី Conspiracy គឺជា ខននកសាំខាន់ 
ថ្នេូលោឋ នលចាទក្បកាន់របស់ោត់។ 

លោងាេភសត៉ុាងក្បវតតិសាស្តសត ជាំងឺរាតតាតបានជាំរ៉ុញកិចច
សេក្បតិបតតិការអនតរជាតិឱ្យលកីនល ងី។ សេរដឋអាលេរកិ និង
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អតីតសេភាពសូលវៀត បានសេការោន ក្បយ៉ុទធនឹងជាំងឺប ូលីអូ 
(Polio) លៅទូទាំងពិភពលោក។ គួរឱ្យកត់សមាា ល់នងខដរ សេ-
រដឋអាលេរកិ និងចិន បានសក្េបសក្េួលោន ោ ងជិតសនិទធ កន៉ុង
អាំ ៉ុងលពលនា៉ុេះជាំងឺសារ (SARS) កាលពីឆ្ន ាំ២០០៣6។ ការ
គាំរាេកាំខេងខននកសនតិស៉ុខេិនខេនក្បថ្ពណី្ ដូចជាជាំងឺរាតតាត
កូវដី១៩ ទេទរឱ្យមានការសេការទូលាំទូោយ ខដលេិន
ខេនក្តឹេខតរោឋ ភិបាលប ៉ុលណ្ដណ េះលទ ប ៉ុខនតក្តូវរេួបញ្ចូ លទាំងអងា-
ការពេ៉ុភាគី និងអងាការេិនខេនរោឋ ភិបាលនងខដរ។ សេរដឋ
អាលេរកិ បានលចៀសវងនូវយនតការពេ៉ុភាគីទាំងលនេះ។ អាីខដល
គួរឱ្យភាា ក់លនអីលលនេះ លៅលក្កាេទេៃន់ថ្នជាំងឺកូវដី១៩ សេរដឋ
អាលេរកិ េិនក្តឹេខតបានវយក្បហារក្បលទសចិនប ៉ុលណ្ដណ េះលទ 
ប ៉ុខនតក៏បានលចាទក្បកាន់ លៅលលីអងាការស៉ុខភាពពិភពលោក ថា
បានបាំភាន់ពិភពលោក អាំពីទាំេាំថ្នការបាំនាិចបាំផ្លា ញរបស់ជាំងឺ
រាតតាតកូវដី១៩ លដីេបោីក់បាាំងការទទួលខ៉ុសក្តូវរបស់ ចិន។ 
លេត៉ុលនេះ សេរដឋអាលេរកិ បានសលក្េចដកវភិាគទនរបស់ខាួន 
លៅកាន់អងាការស៉ុខភាពពិភពលោកភាា េៗ។ លលីសពីលនេះ សេ-
រដឋអាលេរកិ េិនក្តឹេខតបរាជ័យ កន៉ុងការសក្េបសក្េួលជាេួយ
សេព័នធេិតតអឺរ  ៉ុប កន៉ុងកិចចក្បឹងខក្បងេួយលដីេបីក្បយ៉ុទធនឹងជាំងឺ
រាតតាតលនេះលទ ប ៉ុខនតខងេទាំងបានក្បកួតក្បខជងជាេួយសេព័នធ
េិតតខាួន សក្មាប់ការនាត់នាង់ខននកលវជាសាស្តសតសាំខាន់ លៗទៀតនង។ 

ក្សបលពលខដលសេរដឋអាលេរកិ បានក្បកាន់យកលោល
នលោបាយការបរលទសឯលកានិយេ ក្បលទសចិនបានអន៉ុវតត
លោលការណ៍្ពេ៉ុភាគី លដីេបលីោេះក្សាយជាំងឺរាតតាតលនេះ។ 
លឆាីយតបលៅនឹងការក្បកាសរបស់សេរដឋអាលេរកិ ខដលថា
នឹងពនារលពលនាល់វភិាគទនរបស់ខាួនដល់ អងាការស៉ុខភាព
ពិភពលោក ក្បលទសចិន បានបលងកីនងវកិាវភិាគទនរបស់ខាួន

https://www.usatoday.com/story/news/world/2020/04/18/trump-us-investigating-whether-coronavirus-spread-china-lab/5158551002/
https://www.usatoday.com/story/news/world/2020/04/18/trump-us-investigating-whether-coronavirus-spread-china-lab/5158551002/
https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2020-03-24/us-and-china-could-cooperate-defeat-pandemic
https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2020-03-24/us-and-china-could-cooperate-defeat-pandemic
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ជូនដល់អងាការលនេះលៅវញិ។ កាយវកិាររបស់ក្បលទសចិន បរា ញ
ពីការប ៉ុនប ង លដីេបីបស្តញ្ា បឥទធិពលរបស់ខាួនលៅកន៉ុងសាថ ប័ន
អនតរជាតិ។ 

ជាការភាា ក់លនអីលរបស់អនកសលងកតការណ៍្ជាលក្ចីន ខដលសេរដឋ
អាលេរកិ ក្តូវបានលគរាយការណ៍្ ថាបានបខងារការដឹកជញ្ាូ ន
មា ស និងឧបករណ៍្លវជាសាស្តសតលនសងៗ ពីក្បលទសសេព័នធេិតត 
ដូចជាកាណ្ដោ និងបារា ាំង។ អាកបបកិរោិ “America First” 
ខបបលនេះ បានលធាីឱ្យមានការសងសយ័ និងលចាទជាសាំណួ្រថាលតី 
សេរដឋអាលេរកិ អាចលជឿទ៉ុកចិតតបានកក្េិតណ្ដ កន៉ុងនេ
ជាសេព័នធេិតត លេយីលនេះេិនទន់និោយ កន៉ុងនេជាលេដឹកនាំ
ពិភពលោក លៅអាំ ៉ុងលពលមានវបិតតិនង។ នា៉ុយលៅវញិ លៅ
កខនាងលនសងលទៀតលៅជ៉ុាំវញិពិភពលោក ក្បលទសចិនបានខិតខាំ
ក្បឹងខក្បងោ ងលកាៀវកាា កន៉ុងលបសកកេម “នលោបាយការទូតមា ស” 
(Face Mask Diplomacy) លោយបញ្ាូ នអនកជាំនញ និង
សមាភ រលវជាសាស្តសត លៅក្បលទសខដលកាំព៉ុងខតក្តូវការ។ វសិាលភាព
ថ្ន “នលោបាយការទូតមា ស” របស់ចិន អាចលេីលល ញីោ ង
ចាស់។ ឧទេរណ៍្ លៅតាំបន់អាស៉ុីអាលគនយ ៍វធីិសាស្តសតសេ-
ក្បតិបតតិការរបស់ចិន បានផ្លា ស់បតូរឥរោិបង លេដឹកនាំ និង
សាធ្នរណ្ជនកន៉ុងតាំបន់ េកលលីក្បលទសចិន។ ការពក្ងីកឥទធិ-
ពលលក្ៅក្បលទសរបស់ចិន ាេរយៈគាំនិតនតួចលនតីេនាូវេួយ ខខស
ក្កវ ត់េួយ កន៉ុងប ៉ុនម នឆ្ន ាំច៉ុងលក្កាយលនេះ បានបលងកីតឱ្យមាន
ទសសនៈអវជិាមាន លៅកន៉ុងតាំបន់អាស៉ុីបា ស៉ុីេាកិ។ ការវនិិលោគ
របស់ចិន លៅកន៉ុងក្បលទសនន ដូចជាកេព៉ុជា ឡាវ និងេីោ ន់មា  
បានលធាីឱ្យមានការរេិះគន់ជាសាធ្នរណ្ៈ លៅលលីក្បលទសចិន ថា
ជាការបលក្េីក្បលោជន៍ចិនខាួនឯង។ រូបភាពអវជិាមានកន៉ុងចាំលណ្ដេ
សាធ្នរណ្ជន លៅកន៉ុងបណ្ដត ក្បលទសអាស៉ុីអាលគនយ៍លៅកាន់
ក្បលទសចិន បានរសាត់លៅោ ងលលឿន លៅលពលខដលព័ត៌មាន
អាំពីការដឹកជញ្ាូ នសមាភ រនាត់នាង់លវជាសាស្តសត និងវតតមានរបស់
ប៉ុគាលិកលពទយចិន េកកាន់ក្បលទសទាំងលនេះ បានលលចដាំណឹ្ង
ល ងីជាបនតបនា ប់។ ចាំណ្ដប់អារេមណ៍្វជិាមាន អាំពីបាំណ្ងលអ
របស់ក្បលទសចិន លកីតមានល ងីលៅខននកជាលក្ចីនថ្នពិភពលោក 

គឺជាលរឿងធេមាលៅចាំលរេះេ៉ុខសាថ នការណ៍្ធៃន់ធៃរខបបលនេះ ខដល
សាធ្នរណ្ជនទូលៅ មានការភ័យខាា ច លេយីរោឋ ភិបាលមាន
សេតថភាពតិចតួច កន៉ុងការក្បយ៉ុទធនឹងជាំងឺរាតតាត។ សរ៉ុបេក 
“នលោបាយការទូតមា ស” របស់ចិន បរា ញលៅកាន់លេដឹកនាំ 
និងសាធ្នរណ្ជន លៅខននកជាលក្ចីនថ្នពិភពលោក ថាការលកីន
ល ងីឥទធិពលថ្នក្បលទសចិន គឺជាអាំណ្ដចដ៏សេក្សប (Benign 
Power)។ 

គួរឱ្យចាប់អារេមណ៍្កន៉ុងការកត់សមាា ល់នងខដរថា សាធ្នរណ្
ជន និងលេដឹកនាំលៅទូទាំងពិភពលោក បានល ញីពីគ៉ុណ្
សេបតតិថ្នគាំរូរបស់ចិន ខដលសងកត់ធៃន់លលីភាពចាាំបាច់ថ្ន 
ក្បសិទធភាព និងសកាិសិទធភាពរបស់ការដឹកនាំខបបផ្លត ច់ការ
និយេ។ គាំរូរបស់ក្បលទសចិន េិនក្តឹេខតបរា ញពីភាពលជាគជ័យ 
កន៉ុងការជាំរ៉ុញកាំលណី្នលសដឋកិចចប ៉ុលណ្ដណ េះលទ ប ៉ុខនតវក៏មានក្បសិទធ
ភាពនងខដរកន៉ុងការក្បយ៉ុទធនឹងវបិតតិ ដូចជាជាំងឺរាតតាតកូវដី
១៩លនេះ។ កន៉ុងលពលជាេួយោន លនេះខដរ សាធ្នរណ្ជន និងថាន ក់
ដឹកនាំ បានលចាទសួរពីភាពសកាិសេថ្នគាំរូរបស់អាលេរកិ កន៉ុងការ
លោេះក្សាយវបិតតិ។ នា៉ុយលៅវញិ ពួកលគចាត់ទ៉ុកគាំរូរបសអ់ាលេរកិ 
ថាមានភាពខបកបាក់ ោម នលកាណ្ៈសលក្េចជាក់ោក់ ោម ន
ក្បសិទធភាព និងោម នវន័ិយក្តឹេក្តូវកន៉ុងការក្គប់ក្គង។ 

ចាប់ាាំងពីកាា យជាេហាអាំណ្ដចលសដឋកិចចពិភពលោកេក ចិន 
បានាាំងខាួនជាលេដឹកនាំពិភពលោក។ កន៉ុងសមាជគណ្បកស 
លៅឆ្ន ាំ២០១៧ លោក ស៉ុី ជីងពីង បានពាករថា ក្បលទសចិន 
នឹងកាា យជាេហាអាំណ្ដចពិភពលោក លៅឆ្ន ាំ២០៥០។ ជាំងឺ
រាតតាតកូវដី១៩ ពិតជាបានរ៉ុញក្ចានក្បលទសចិន ខិតលៅជិត
លោលលៅលនេះ បានេួយជាំហានបខនថេលទៀតពិតក្បាកដខេន។ 
“នលោបាយការទូតមា ស់” និងភាពលជាគជ័យរបស់ខាួន កន៉ុង
ការទប់សាក ត់ជាំងឺរាតតាតកូវដី១៩ បានលធាីឱ្យគាំរូរបស់ចិនកាន់ខត
មានភាពទក់ទញ ដល់ក្បលទសកាំព៉ុងអភិវឌ្ឍន៍ជាងលពលណ្ដៗ
ទាំងអស់។ ការអភិវឌ្ឍទាំងលនេះ នតល់ឱ្យក្បលទសចិននូវអាំណ្ដច
ទន់ (Soft Power) បខនថេ ខដលជាធ្នត៉ុនសាំដ៏សាំខាន់េួយសក្មាប់
ក្បលទសចិន កន៉ុងការបស្តញ្ា បឥទធិពលជាសាកលរបស់ខាួន។ 
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លោយមានចាំណ្ដប់អារេមណ៍្ជាវជិាមាន លលីគាំរូរបស់ក្បលទស
ចិន បនា ប់ពីការរកីរាលោលថ្នជាំងឺរាតតាតកូវដី១៩ គួបនសាំ
នឹងភាពេនាិលសងសយ័របស់ក្បលទសលោកខាងលិច េកកាន់
ចិន វជាការចាាំបាច់ខដលចិនពាោេពក្ងឹងជាំេររបស់ខាួន
បខនថេលទៀត លៅកន៉ុងក្បព័នធពិភពលោក។ ការប ៉ុនប ងខបបលនេះ
របស់ចិន ក្បាកដជាក្បឈេនឹងក្បតិកេមក្បឆ្ាំងេកវញិ ពី
សាំណ្ដក់សេរដឋអាលេរកិ និងសេភាពអឺរ  ៉ុបជាេិនខាន។ បនា ប់
ពីសាថ នការណ៍្ក្តលប់ជាសៃប់សាៃ ត់វញិ លលបឿន និងវសិាលភាព
ថ្នការបស្តញ្ា ប អាំណ្ដចរបស់ចិន នឹងពឹងខនអកលលីភាពលជាគជ័យ 

ថ្នការសាា រលសដឋកិចចល ងីវញិលៅកន៉ុងក្បលទសចិន លៅសេរដឋ
អាលេរកិ និងលៅក្បលទសលោកខាងលិចសាំខាន់ៗដថ្ទលទៀត។ 
អាីខដលក្បាកដលនេះគឺថា គាំរូ ក៉ុងសង់ស៉ុីស លប កាាំង នឹងបនត
ក្បកួតក្បខជងគាំរូ ក៉ុងសង់ស៉ុីស វ ស៉ុីនលាន សក្មាប់អនគត
ដ៏ឆ្ប់េួយ ខដលកមាា ាំងក្សបការផ្លា ស់បតូរ និងកមាា ាំងក្បឆ្ាំងការ
ផ្លា ស់បតូរ នឹងខកខក្បរចនសេព័នធភូេិសាស្តសតនលោបាយ បចច៉ុបបនន 
កន៉ុងថ្ងៃណ្ដេួយជាក់ជាេិនខាន។ 

*អនកនិពនធលក្ជីសយកការលក្បីនិលទាសលជីងទាំព័រសក្មាប់ឯកសារលោង។
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