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ជ្រុងមួយថ្ៃទិសលលោ កកមព៉ុជា  
«បលងកីៃមិត្តខាងលជ្ៅ កន៉ុ ងលា រតី្ពជ្ងឹង 

ឯករារយ ៃិងអធិបលត្យយជាតិ្» 
ទាៃ សាំណាង* ៃិង រស់ សយមភូ** 

 

* ឯកឧត្តម ទាៃ សាំណាង គឺជាជ្បធាៃវទិាលា ៃជាត្ិការទូត្ ៃិងទាំនាក់ទាំៃងអៃតរជាត្ិ ថ្ៃជ្កសួងការបរលទស ៃិង
សហជ្បត្ិបត្តិការអៃតរជាត្ិ។ 

**លោក រស់ សយមភូ គឺជាអនកជ្លវជ្ជាវដាំបូងថ្ៃសមាគមលោជ្ារូ។ 

 

© រកាសិទធលោយ មអក | ខោឹមលរថ្ៃអត្ាបទលៃេះគឺជាគាំៃិត្របស់អនកៃិពៃធផ្ទា ល់ ៃិងមិៃឆោ៉ុ េះបញ្ញច ាំងអាំពីទសសៃៈរបស់
មរឈមណ្ឌ លអភិវឌ្ឍៃ៍កមព៉ុជា។ 

លៅកន៉ុងពិភពលោកខដលលោរលពញលោយការជ្បកួត្ជ្បខរង 
ជាពិលសសខននកភូមិលស្តសតៃលោបាយ វាបាៃបងកៃូវលជ្រេះថ្នន ក់
ោ ងខាោ ាំង ខដលទាមទារឱ្យរដឋអាំណាចកណាត ល ៃិងរដឋតូ្ចមាៃ
ភាពជ្បាកដជ្បជា ៃិងការជ្បុងជ្បយត័្នខពស់លលីសកមាភាព ៃិង
ការសលជ្មចចិត្តលរលៃលោបាយការបរលទសរបស់ខោួៃ។ ការ
ជ្បកួត្ជ្បខរងខាងលលី លជ្បៀបបាៃៃឹងលរីងលមឃដ៏ធាំលហលលហវ ព៉ុាំ
អាចកាំណ្ត់្ទីបញ្ច ប់បាៃ រួមជាមួយបញ្ញហ ជ្បឈមជ្បថ្ពណី្ 
ៃិងមិៃខមៃជ្បថ្ពណី្លនសងលទៀត្ ដូចជា បញ្ញហ បខជ្មបជ្មួល
អាកាសធាត្៉ុ រាំងឺឆោងលកល ឧជ្កិដឋកមាឆោងខដៃ សៃតិស៉ុខលលី
លាំហអ៉ុីៃធឺណិ្ត្ -ល- ខដលកាៃ់ខត្បងកៃូវភាពសា៉ុគលា ញ
បខៃាមលទៀត្ដល់ត្ួអងគរដឋ។ ងវីត្បតិ្កមព៉ុជាជាជ្បលទសតូ្ចក៏ពិត្
ខមៃ ប ៉ុខៃតកមព៉ុជាមាៃលបេះដូងធាំទូោយ។ ទិសលលោ កកមព៉ុជា 
«បលងកីៃមិត្តខាងលជ្ៅ កន៉ុ ងលា រតី្ពជ្ងឹងឯករារយ ៃិងអធិបលត្យយ
ជាតិ្»  បាៃបង្ហហ ញអាំពីធាត្៉ុសត្ាៃ៉ុម័តិ្ថ្ៃបាំណ្ងកមព៉ុជា ជា
រដឋមួយខដលមិៃពាោមបងកការលាំបាក ឬបញ្ញហ ណាមួយដល់
រដឋដថ្ទលនាេះល យី លោលគឺខសវងរកខត្កិចចសហជ្បតិ្បត្តិការ 
ៃិងភាពជាថ្ដគូខត្ប ៉ុលណាណ េះ ជ្សបាមលរលការណ៍្សៃតិសហ
វរិជមាៃ។ លទាេះបីជាមាៃការគូសបញ្ញជ ក់ចាស់ៗ ៃិងជាក់ខសតង
លៅកន៉ុងបទោឋ ៃគតិ្យ៉ុត្តិដ៏ចាក់លជ្សេះ ៃិងរងឹមាាំរបស់ខោួៃោ ង
ណាកតី ក៏កមព៉ុជាលៅខត្ទទួលបាៃៃូវការគាំរាមកាំខហងោ ង
កាំលរាល ៃិងអយ៉ុត្តិធម៌  លោយលរខត្កលតត ថ្ៃការជ្បកួត្ជ្បខរង

ភូមិលស្តសតៃលោបាយរបស់ជ្បលទសមហាអាំណាច។ បញ្ញហ
សម៉ុជ្ទរាម ការលចាទជ្បកាៃ់ ៃិងោក់ការសងសយ័លលីទាំនាក់
ទាំៃងរបស់កមព៉ុជាជាមួយរដឋដថ្ទលទៀត្ ពិលសសការលចាទជ្បកាៃ់
ខដលរា ៃមូលោឋ ៃចាស់ោស់ រួមជាមួយបញ្ញហ លនសងលទៀត្ 
លធវីឱ្យកមព៉ុជាមាៃការលងឿងឆៃល់ថ្ន លតី្អវីពីកមព៉ុជាខដលលគមិៃ
យល់ ឬព៉ុាំទាៃ់យល់ចាស់ ឬមួយការមិៃយល់លៃេះ ជាលចត្នា? 

រដឋធមាៃ៉ុញ្ារបស់ជ្ពេះរាជាណាចជ្កកមព៉ុជា 

ទិសលលោ ក «បលងកីៃមិត្តខាងលជ្ៅ កន៉ុ ងលា រតី្ពជ្ងឹងឯករារយ ៃិង
អធិបលត្យយជាតិ្»  លៃេះ មាៃខចងោ ងចាស់កន៉ុងរដឋធមាៃ៉ុញ្ាថ្ៃ
ជ្ពេះរាជាណាចជ្កកមព៉ុជា។ មាជ្ា៥៣ បាៃខចងអាំពី ការឱ្យ
ត្ថ្មោជ្បលទសទាាំងអស់លៅកន៉ុងលកលលោក លោយកមព៉ុជាមិៃ
បាៃចាត់្ទ៉ុកជ្បលទសណាមួយជាសជ្តូ្វ ឬជាទិសលៅ លដីមបី
បងកជាបញ្ញហ ជាមួយលនាេះលទ។ លរលការណ៍្សៃតិសហវរិជមាៃ 
កាំណ្ត់្ឱ្យកមព៉ុជា លលីកកមពស ់ឱ្យត្ថ្មោដល់ពហ៉ុភាគីៃិយម ៃិង
បៃតខិត្ខាំពជ្ងឹងទាំនាក់ទាំៃង កិចចសហជ្បតិ្បត្តិការ ៃិងភាពជា
ថ្ដគូជាមួយជ្បលទសជាមិត្តនានា លដីមបរីកាសៃតិភាព សៃតិស៉ុខ 
ៃិងវបិ៉ុលភាពរួម។ រាល់ការបងខិត្បងខាំឱ្យកមព៉ុជាលជ្រីសលរសី
មិត្តណាមួយ ឬក៏ទាំនាក់ទាំៃងណាមួយ ខដលលៅសាិត្កន៉ុង
ទជ្មង់ជាអៃ៉ុពហ៉ុភាគីៃិយម ខដលមាៃលកខណ្ៈជ្បឈមម៉ុខ 
(Conflicting/Confrontational Semi-multilateralism) 



វ  ៉ុល៤, លលខ៨, ថ្ងៃទី៦ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២២ 
 

www.cd-center.org          2/3 

គឺហាក់ដូចជារាំរ៉ុញឱ្យកមព៉ុជា ជ្បាសចាកៃូវកាត្ពវកិចចរបស់
ខោួៃ ដូចខដលមាៃខចងកន៉ុងមាជ្ាដខដល ជ្ត្ង់ៃលោបាយ
អពាជ្កឹត្អចិថ្ស្តៃតយ ៍ៃិងមិៃចូលបកសសមព័ៃធ ជ្បសិៃលបីកមព៉ុជា
លធវីដូចអវីខដលលគបាៃោក់សមាព ធលនាេះ។ ដូលចនេះ អៃ៉ុលោម
ាមលរលការណ៍្ថ្ៃរដឋធមាៃ៉ុញ្ា កមព៉ុជាលៅខត្បៃតជ្បកាៃ់
ោ ងខាជ ប់ខជួៃៃូវពហ៉ុភាគីៃិយម ខដលមាៃលកខណ្ៈឯកភាព 
សហជ្បតិ្បត្តិការ ៃិងសៃតិសហវរិជមាៃ។  

ធមាៃ៉ុញ្ាអាល៊ា ៃ 

ៃិនាន ការ ៃិងកាត្ពវកិចចកន៉ុងការលត រល ីងវញិៃូវទាំនាក់ទាំៃង
សហជ្បតិ្បត្តិការ ឬការរកាពជ្ងឹងមិត្តភាពជាមួយមិត្តចាស់ 
ៃិងខសវងរកការពជ្ងីកទាំនាក់ទាំៃងជាមួយមិត្តងាី (រកាចាស់ 
បលងកីត្ងាី) របស់កមព៉ុជា មិៃខមៃជាលរលការណ៍្ ខដលមាៃ
ខចងលៅកន៉ុងរដឋធមាៃ៉ុញ្ាកមព៉ុជាខត្មួយគត់្លនាេះលទ។ ជាក់ខសតង 
ធមាៃ៉ុញ្ាអាល៊ា ៃជ្ត្ង់មាជ្ា១ វាកយខណ្ឌ ១ ក៏បាៃខចងអាំពី
លរលការណ៍្សៃតិភាពៃិយម សជ្មាប់បណាត រដឋជាសមារិក
នងខដរ។ ជ្ត្ង់ចាំណ្៉ុ ចលៃេះ ជ្បសិៃលបីមាៃការត្ជ្មូវ ឬចាប់បងខាំ
ទាំនាក់ទាំៃងសហជ្បតិ្បត្តិការរិត្សនិទធ ឬលជ្រីសលរសីជ្បលទស ឬ
ជ្កុមជ្បលទសណាមួយជាមិត្ត កន៉ុងលរលបាំណ្ងរល់រន  ជាមួយ
ជ្កុមជ្បលទសណាមួយលនសងលទៀត្លនាេះ លរលការណ៍្សៃតិភាព
ៃិយម ហាក់បីដូចជាចាំណាប់ខាា ាំង ថ្ៃអៃ៉ុពហ៉ុភាគីៃិយម 
ខដលមិៃបាៃរាំជ្ទដល់ពហ៉ុភាគីៃិយមលដីមបកីាំលណី្ៃរមួលនាេះ
លទ។ ខោឹមលរជ្ត្ង់លៃេះ លៅមិៃទាៃ់បាៃរាប់បញ្ចូ លកាត្ពវកិចច
ទូលៅមិៃចាំលោេះដថ្ទលទៀត្ ដូចជាមាជ្ា១ វាកយខណ្ឌ ៤ ៃិង
១៥ ៃិងមាជ្ា ២ វាកយខណ្ឌ  ២ លទ។ កាៃ់ខត្ពិលសសលៅ
លទៀត្លនាេះ ធមាៃ៉ុញ្ាអាល៊ា ៃ មិៃបាៃកាំណ្ត់្ ឬហាមឃាត់្ រដឋ
ជាសមារិកកន៉ុងការលធវីទាំនាក់ទាំៃង ជាមួយជ្កុមជ្បលទសណា
មួយល យី លហយីកាៃ់ខត្មិៃបាៃចាប់បងខាំរដឋជាសមារិកណា
មួយ លធវីការលជ្រីសលរសីមិត្តរបស់ខោួៃនងខដរ។ កន៉ុងៃ័យលៃេះ 
មិៃខមៃមាៃៃ័យថ្ន រដឋជាសមារិក ជ្តូ្វលបាេះបង់ឯករារយ ៃិង
អធិបលត្យយរបស់ខោួៃលនាេះលទ លហយីជាពិលសស កមព៉ុជាក៏ជ្តូ្វការ
ការោរឯករារយ ៃិងអធិបលត្យយរបស់ខោួៃនងខដរ។ អវីខដល

សាំខាៃ់លនាេះ កមព៉ុជាកន៉ុងជ្កបខ័ណ្ឌ ជាតិ្កតី អាល៊ា ៃកតី គឺមិៃអាច
លធវីលដីមបតី្ជ្មូវចិត្តរដឋណាមួយ ខដលអាចលធវីឱ្យខូចជ្បលោរៃ៍
ជាតិ្ ៃិងជ្បជារៃរបស់ខោួៃបាៃល យី។ ដូលចនេះ រាល់ទាំនាក់ទាំៃង
ណាខដលមាៃជ្បលោរៃ៍សជ្មាប់ជាតិ្ ៃិងជ្បជារៃកមព៉ុជា កន៉ុង
ការពជ្ងឹងឯករារយ ៃិងអធិបលត្យយ ជាពិលសស ចូលរួមដល់
កាំលណី្ៃរមួ គឺមិៃគួរចាត់្ទ៉ុកជាបញ្ញហ លនាេះលទ។  

មា ងវញិលទៀត្ សៃធិសញ្ញា មិត្តភាព ៃិងសហជ្បតិ្បត្តិការលៅ
អាស៉ុីអាលគនយ ៍(Treaty of Amity and Cooperation [TAC]) 
មាជ្ា១ បាៃខចងអាំពីការលលីកកមពស់ស៉ុខដ៉ុមៃីយកមា ៃិង
សៃតិភាព ខណ្ៈខដលមាជ្ា២ (ច) បាៃខចងអាំពីកិចចសហ-
ជ្បតិ្បត្តិការខដលមាៃជ្បសិទធភាពរវាងរដឋជាសមារិក។ អវី
ខដលសាំខាៃ់លនាេះ រាំពូក២ ៃិង រាំពូក៣ ថ្ៃសៃធិសញ្ញា ខាងលលី 
បាៃនតល់ៃូវការខណ្នាាំោ ងចាស់ ក៏ដូចជាកាត្ពវកិចចចាាំបាច់
របស់រដឋសមារិក កន៉ុងការពជ្ងឹង ៃិងពជ្ងីកមិត្តភាពជ្បកប
លោយស៉ុចរតិ្ភាព លោយមិៃជ្បកាៃ់ ៃិងមិៃចាំលោេះជ្បលទស 
ឬជ្កុមជ្បលទសណាមួយល យី កន៉ុងការចូលរមួចាំខណ្កពជ្ងឹង
ស៉ុខសៃតិភាព ៃិងកាំលណី្ៃរមួ។  

ដូលចនេះ អៃ៉ុលោមាមបទោឋ ៃគតិ្យ៉ុត្តត្ាំបៃ់ កមព៉ុជាមាៃការ
ចាាំបាច់លររពៃូវកាត្ពវកិចចលៃេះ ពិលសស ការរកា ៃិងបលងកីៃ
កិចចសហជ្បតិ្បត្តិការ។ បទោឋ ៃគតិ្យ៉ុត្តត្ាំបៃ់ ក៏មិៃបាៃ
ហាមជ្បាមកមព៉ុជា ក៏ដូចជាជ្បលទសកន៉ុងត្ាំបៃ់ មិៃឱ្យជ្បាជ្ស័យ
ទាក់ទងជ្កុមជ្បលទសណាមួយលនាេះខដរ។ ចាំណ្៉ុ ចខដលសាំខាៃ់
លនាេះ គឺស៉ុខដ៉ុមៃីយកមា សៃតិភាព ៃិងកាំលណី្ៃរមួ សជ្មាប់ជា
ជ្បលោរៃ៍ជាតិ្ ៃិងជ្បជារៃកមព៉ុជា ៃិោយលោយខ ក ៃិង
ត្ាំបៃ់ ៃិោយជារមួ។  

ធមាៃ៉ុញ្ាអងគការសហជ្បជាជាតិ្ 
ការពជ្ងឹង ៃិងពជ្ងីកសហជ្បតិ្បត្តិការ លោយយកការអភិវឌ្ឍ 
ៃិងកាំលណី្ៃលសដឋកិចច ៃិងសងគមជាលរល គឺមាៃលរៈសាំខាៃ់
ណាស់ សជ្មាប់ជ្បលទសកាំព៉ុងអភិវឌ្ឍៃ៍។  

មាជ្ា១ វាកយខណ្ឌ ២ ៃិង វាកយខណ្ឌ ៤ បាៃខចងោ ងចាស់ 
អាំពីការអភិវឌ្ឍ ៃិងបលងកីត្ៃូវចាំណ្ងជាមិត្តភាព របស់ជ្បលទស
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ជាសមារិក លោយលសាីភាព លសាីសិទធិ ជ្បកបលោយលមគគីភាព 
ជាធោ៉ុងមួយ។ អវីខដលសាំខាៃ់លនាេះ គឺការរកាៃូវសៃតិភាព ៃិង
សៃតិស៉ុខពិភពលោក ខចងលៅកន៉ុងមាជ្ា១ វាកយខណ្ឌ ១ ជា
កាត្ពវកិចចចមបងមួយសជ្មាប់ជ្បលទសជាសមារិក។ កន៉ុងៃ័យ
លៃេះ លតី្ការខបងខចកបកខពួកជ្កុមជ្បលទស ការបងខាំឱ្យលជ្រីសលរសី
មិត្ត ឬចាំណ្ងមិត្តភាព ការលធវីៃលោបាយៃីយកមានានា លដីមបី
បងខិត្បងខាំ កាត់្ផ្ទត ច់ ឬបលងកីត្ចាំណ្ងមិត្តភាព វសិមភាពណាមួយ
ជាលដីម ៃឹងបងកឱ្យពិភពលោកលយងីលៃេះ ទទួលបាៃៃូវសៃតិភាព 
ៃិងសៃតិស៉ុខខដរឬលទ? ធមាៃ៉ុញ្ាអងគការសហជ្បជាជាតិ្ ហាក់
ដូចជាមិៃបាៃបង្ហា ក់ដាំលណី្រថ្ៃលកលភាវូបៃីយកមា ៃិង
សមាហរណ្កមារបស់ពិភពលោកលនាេះលទ។ ជាក់ខសែង ធមាៃ៉ុញ្ា
អងគការសហជ្បជាជាតិ្ មិៃបាៃហាមឃាត់្រដឋណាមួយលធវី
ទាំនាក់ទាំៃងរន លនាេះលទ នា៉ុយលៅវញិមាៃខត្បង្ហហ ញពីការរាំរ៉ុញ 
ៃិងពជ្ងឹងលមគគីភាព លោយលសាីភាព ៃិងលសាីសិទធិកន៉ុងការលធវី
ទាំនាក់ទាំៃងរវាងរដឋ។ ពិលសសធមាៃ៉ុញ្ាអងគការសហជ្បជាជាតិ្  
ក៏បាៃបង្ហហ ញពីយៃតការដថ្ទលទៀត្ដូចជា យៃតការត្ាំបៃ់ខដល
ចូលរួមលលីកកមពស់លរលបាំណ្ងចមបង លៅកន៉ុងការខងរកា
សៃតិភាព ៃិងសៃតិស៉ុខពិភពលោក។ យៃតការត្ាំបៃ់អាចមាៃ
លជ្ចីៃ ៃិងចជ្មុេះ លហយីក៏ជាខននកមួយខដលបង្ហហ ញពីពិពិធភាព
លកលលោកនងខដរ។ លោយខ ក ការពជ្ងឹងលមគគីភាព 
លោយលសាីភាព ៃិងលសាីសិទធិកន៉ុងការលធវីទាំនាក់ទាំៃងរវាងរដឋ គឺជា
ខននកមួយថ្ៃដាំលណី្រលកលភាវូបៃីយកមាដ៏ចាក់លជ្សេះ ពិលសស
លដីមបជីាចាំខណ្កដល់ការខងរកាសៃតិភាព ៃិងសៃតិស៉ុខពិភព-
លោក កន៉ុងលនាេះធមាៃ៉ុញ្ាអងគការសហជ្បជាជាតិ្ក៏ជាកាត មួយ
រាំរ៉ុញៃូវការអៃ៉ុវត្តយៃតការទីនារលសរៃិីយមនងខដរ។ 

សរ៉ុបលសចកតីមក ការលចាទជ្បកាៃ់ ៃិងោក់ការសងសយ័លលី
ទាំនាក់ទាំៃងរបស់កមព៉ុជា ជាមួយរដឋដថ្ទលទៀត្ ពិលសសការ
លចាទជ្បកាៃ់ខដលមិៃមាៃមូលោឋ ៃចាស់ោស់ ៃិងការបងខាំ
ឱ្យកមព៉ុជាលជ្រីសលរសី ឬនែល់ត្ថ្មោលលីកិចចសហជ្បតិ្បត្តិការជា
មួយមិត្តណាមួយលនាេះ ហាក់បីដូចកាំព៉ុងបងខាំឱ្យកមព៉ុជា រ ាំលោភ
ចាប់ជាធរមាៃ ខដលមិៃជ្តឹ្មខត្រ ាំលោភលលីចាប់កាំពូល
របស់ជាតិ្ប ៉ុលណាណ េះលទ ប ៉ុខៃតខងមទាាំងអាចមាៃពយសៃកមាដល់
កាត្ពវកិចចត្ាំបៃ់ ៃិងពិភពលោកខងមលទៀត្។ ការបងខាំកមព៉ុជា 
មតងលហីយមតងលទៀត្ អាចៃឹងបង្ហហ ញចលមោីយឱ្យលឃីញោ ង
ចាស់ថ្ន លនាេះគឺជាលចត្នា ទាមទារខត្នលជ្បលោរៃ៍សជ្មាប់
ជ្បលទសរបស់ខោួៃប ៉ុលណាណ េះ លោយមិៃបាៃខាវ យខវល់ពីបទោឋ ៃ
គតិ្យ៉ុត្តជាតិ្ ៃិងអៃតរជាតិ្នានា ខដលកាំព៉ុងសាិត្លៅជា
ធរមាៃលនាេះលទ។ ទិដឋភាពលៃេះ ជ្បសិៃលបីជ្បជ្ពឹត្តលោយជ្បលទស
មាៃឥទធិពល លហីយខងមទាាំងជាកាលមា ស៉ុីៃបលងកីត្ចាប់
អៃតរជាតិ្នងលនាេះ អាចបងកជាការជ្ពួយបារមភខាោ ាំងចាំលោេះ
លរលការណ៍្ៃីតិ្រដឋ។ ជ្បសិៃលបីដូលចនេះខមៃ ជ្បលទសតូ្ចលៅ
ខត្លគចមិៃន៉ុត្ពីជ្សលមាលអាណាៃិគមលនាេះលទ។ លោយខ ក 
ទាាំងចាប់ជាតិ្ ៃិងចាប់អៃតរជាតិ្  បាៃគូសបញ្ញជ ក់ថ្ន កមព៉ុជា
ជាជ្បលទសតូ្ចពិត្ខមៃ ប ៉ុខៃតអាច បលងកីៃមិត្តខាងលជ្ៅបាៃ។ 
កមព៉ុជា មាៃអធិបលត្យយ ៃិងសិទធិលពញលលញ កន៉ុងការលធវី
ទាំនាក់ទាំៃង ៃិងជាថ្ដគូសហជ្បតិ្បត្តិការនានា លៅកន៉ុងរងវង់
ការការោរលោយចាប់ លដីមបជីាជ្បលោរៃ៍ជាតិ្ ៃិងជ្បជារៃ
កមព៉ុជា។  

អត្ាបទលៃេះសូមបញ្ច ប់លោយស៉ុភាសិត្ «ព៉ុត្ជ្គកូ៉ុាំជ្ាប់ ចាប់
ជ្គូ ឱ្យយក» លោយសូមឱ្យអនកអាៃជ្តិ្េះរេិះពិចារណាាមការគួរ។
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