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កមពុជ្រតូវេគចឧិយផុតពីករ្របកួតគន ខងនេយបយភូមិ ្រស្តរ ងចិន េវៀត ម និង េមរចិ 
Cambodia Must Avoid Being Caught up in the Chinese, Vietnamese and American 

Geopolitical Rivalries  
 

 
េនចុងទសវត  ១៩៧០ និងេដើមទស វត ១៩៨០ េនេពលែដល្របេទសកមពុជកំពុងែតអនុវត្តនូវ

្របព័នធេសដ្ឋកិចចសមុហភពកុមមុយនីស្តយ៉ងេពញទំហឹង និងេ យេឃេឃ ្របេទសចិនែដលជ្របេទស
កុមមុយនីស្ត បនចប់េផ្តើមេបះបង់េចល្របព័នធេសដ្ឋកិចចសមុហភពកុមមុយនីស្តេនះ មកអនុវត្ត្របព័នធេសដ្ឋ
កិចចមូលធនទីផ រេសរ ីែដលលទធិកុមមុយនីស្តចត់ទុកថជ្របព័នធស្រមប់ឧិយវណ្ណៈនយទុនជិះជន់វណ្ណៈ
អធន កមមករ និង្របជជន្រកី្រក ។ េ្រកយពីបនចប់យកនឺងអនុវត្ត្របព័នធមូលធនទីផ រេសរកីនុងអំឡុង
េពល្របមណ ៣០ ឆន ំមក ្របេទសចិនក៏មនក្ល យេទជម អំ ចេសដ្ឋកិចចទី ២ បនទ ប់ពីេសដ្ឋកិចច

េមរចិ ។  
ទនទឹមនឹងកររកីចេ្រមើនខងកម្ល ំងេសដ្ឋកិចច ្របេទសចិនក៏បនព្រងីក និងព្រងឺងអំ ចេយធ

របស់ខ្លួនរហូតបនដល់ក្រមិតមួយែដលេធ្វើឧិយ្របេទសននេនជិតខងចត់ទុកថ្របេទសចិនជម
អំ ចេយធផងែដរ េហើយកំពុងែតេទជករគំ មកំែហងដល់សន្តិសុខរបស់ពួកេគ ។ ្របេទសចិនកន់
ែតេធ្វើឧិយពួកេគយល់ែបបេនះចបស់េឡើង ជ ទ៍េនកនុងឆន ំ២០១១ េនេពលែដល្របេទសចិនបនបង្ហ ញ 
និងេ្របើ្របស់កម្ល ំងេយធេជើងទឹកេដើមបីអះ ងអធិបបេតយយភពរបស់ខ្លួនេទេលើសមុ្រទចិនខងតបូង 
និងបដិេសធករទមទរអធិបបេតយយភពរបស់្របេទសឯេទៀតេទេលើភគខ្លះៃនសមុ្រទេនះ និងេកះខ្លះ
ែដលេនកនុងសមុ្រទដែដលេនះ ។ ឥរយិបទ និងសកមមភពជក់ែស្តងៃនករគំ មកំែហងរបស់្របេទស
ចិន បនជំរញុឧិយ្របេទសននេនកនុងតំបន់ សីុប៉សីុហ្វុីចរមួទំង្របេទស េមរចិ ្របេទសអូ្រ ្ត លី និង 
្របេទសឥ ្ឌ ផង េរៀបចំ និងព្រងឹងយុទធ ្រស្តករពរសន្តិសុខរបស់ខ្លួន និងរបស់តំបន់ សីុប៉សីុហ្វុីច
ទំងមូលរហូតដល់សមុ្រទឥ ្ឌ  ។  
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សីុប៉សីុហ៉្វិច(េឆ្វង) និងទ្វីប េមរចិ ( ្ត ំ) - ក ្ត លគឺម សមុ្រទប៉សីុហ៉្វិច  

 
យុទធ ្រស្តថមីរបស់ េមរចិេនកនុងតំបន់ សីុប៉សីុហ្វុចិ 

 
 េនេពលថមីៗេនះ ្របេទស េមរចិបនចត់ទុក “តំបន់ សីុប៉សីុហ្វិក”ថ ជកែន្លងយុទធ ្រស្ត
ដ៏សំខន់េឡើងវញិែដល្រតូវករពរ និងព្រងឹងវត្តមនរបស់ខ្លួន ។ េដើមបីសេ្រមចេគលេ េនះ ្របេទស

េមរចិ កំពុងព្រងឹងសមព័នធភពយុទធ ្រស្តជមួយ្របេទសទំងេនខងេកើត និងខងតបូង្របេទសចិន 
គឺចប់ ំងពី្របេទសកូេរខ៉ងតបូងេនខងេជើងឈងេកើត ចុះមកទិសតបូងខងេកើត្របេទសចិន ព័ទធ ម

សីុអេគនរយ៍ បត់េទទិសលិចដល់្របេទសឥ ្ឌ េនខងតបូង្របេទសចិន ។ ្របេទសទំងេនះ មន
្របេទសែដលជសមពនធ័មិត្តរបស់្របេទស េមរចិ្រ ប់ ំងែតពីសម័យស្រងគ ម្រតជក់មក ដូចជ្របេទស
កូររ៉ខងតបូង ្របទសជបុ៉ន ្របេទសហ្វុីលីពីន ្របេទសៃថ និង្របេទសឯេទៀតែដលរមួមន្របេទសឥ ្ឌ
ែដលធ្ល ប់ែតជិតសនិទធនឹង្របេទសសហភពសូេវៀត និង្របេទសេវៀត មែដលធ្ល ប់ជបចច មិត្តតរបស់
ខ្លួនេនកនុងរយៈកលស្រងគ ម្រតជក់ ។  
 

ថមីៗេនះ េមរចិបនសេ្រមចេបើកមូល ្ឋ នមួយស្រមប់កងទ័ពេជើងទឹក េមរចិចំនួន២៥០០នក់ 
េនចុងខងេជើងៃន្របេទសអូ្រ ្ត លី ែដលជសមព័្នធមិត្ត្របវត្តិ ្រស្ត្រ ប់របស់្របេទស េមរចិ។ េនះគឺ
បែនថមេទេលើកងទ័ពរបស់ខ្លួនជង៥០០០០នក់ េនមូល ្ឋ េយធ េមរចិេន្របេទសកូេរខ៉ងតបូង និង
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េន្របេទសជបុ៉ន ។ ្របេទស េមរចិក៏កន់ែតជិតដិតខ្ល ំងជមួយ្របេទសឥណ្ឌូ េណសីុេនេពលថមីៗេនះ
ែដរ ។ 
 
 ្របេទសទំង យេនះមនករទំនស់វ ិ ទទឹកដីជមួយចិនផង និងឬមនករភ័យខ្ល ចអំ ច
េយធចិនែដលកន់ខ្ល ំងេទៗ ផង ។ ឧទហរណ៍ ដូចេពលថមីៗេនះ ្របេទសឥ ្ឌ បនេមើលេឃើញថ
្របេទសចិនកំពុងែតេ មព័ទធខ្លួន ។ មយ៉ង គឺេ យ រមនទំនស់វ ិ ទដំបន់្រពំែដនភគខងេជើងែដល
្របេទសចិនបនកន់កប់ ំងពីស្រងគ ម្រពំែដនជមួយគន េនឆន ំ១៩៦២មក ។ មយ៉ងេទៀត គឺ េ យ រ
ចិនមនសមព័នធភពយុទធ ្រស្តជមួយ្របេទសជិតខង្របេទសឥ ្ឌ  េហើយបន ងសង់កំពង់ែផ
ស្រមប់ឧិយន ចមបំងចិនចូលចត េន មេឆនរសមុ្រទ្របេទសទំងេនះ ។  
 

រឯី្របេទសឥ ្ឌ ក៏មនសមព័នធភពយុទធ ្រស្តជមួយ្របេទសេវៀត មែដលមនទំនស់វ ិ ទ
ជមួយ្របេទសចិនែដរ េហើយែដលធ្ល ប់មនទំនក់ទំនងជិតសនិទធជយូរយរមកេហើយ្រ ប់ផង។ ្រប
េទសឥ ្ឌ ក៏មនយុទធ ្រស្តព្រងីក និងព្រងឹងអំ ចេយធេជើងទឹកេនកនុងសមុ្រទឥ ្ឌ េនជំវញិខ្លួន 
និងមកដល់េកះរបស់ខ្លួនេនជិតេឆនរខងលិចៃន្របេទសម៉េឡសីុ និង តសនធឹងអំ ចេនះដល់
សមុ្រទចិនខងតបូងេដើមបីករពរផល្របេយជន៍របស់ខ្លួនេន្របេទសេវៀត ម និងេនសមុ្រទចិនខង
តបូងែដលេវៀត មទមទរ ។ េពលថមីៗេនះ្របេទសឥ ្ឌ  និង្របេទសជបុ៉នក៏បនរតឹចំណងទក់ទង
ជមួយគន  េហើយបនក្ល យេទជសមព័នធមិត្តយុទធ ស្រស្តេនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ ្រស្តករពរសន្តិសុខ
ទប់ចិនរបស់្របេទស េមរចិែដរ ។ ្របេទសឥ ្ឌ មនគេ្រមងក ងសមព័នធភពយុទធ ្រស្តជមួយ
្របេទសអុ្រ ្ត លីេទៀតផង ។ 
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តំបន់ សីុប៉សីុហ៉្វិច 
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ទនទឹមនិងករព្រងីក និងព្រងឹងសមព័នធភពយុទធ ្រស្ត ្របេទស េមរចិក៏កំពុងែតក ងតំបន់
ពណិជជកមមេសរ ីែដលមនេឈម ះថ “ៃដគូឆ្លងកត់ម សមុ្រទប៉សីុហ្វុិច” (Trans-Pacific Partnership) 
ែដលឥឡូវេនះមន្របេទសចំនួន ១២ បនចូលរមួ និងកំពុងចរចរចូលរមួ ។ កនុងចំេ ម្របេទសទំង
េនះ គឺមន្របេទសេវៀត ម ្របេទសជបុ៉ន ្របេទសសឹង្ហបូរ ីនិង្របេទសម៉េឡសីុ ។ ្របេទសចិនមិន
្រតូវបន ្វ គមន៍ឧិយចូលរមួកនុងតំបន់េនះេទ ែដលេធ្វើឧិយេគយល់ថ តំបន់ពណិជចកមមេនះជែផនកមួយ
ទំង្រសុងៃនយុទធ ្រស្តទប់ចិនរបស់្របទស េមរចិ ។  
 

រៈសំខន់ៃនសមុ្រទចិនខងតបូង 
 

យុទធ ្រស្តថមីរបស់ េមរចិេនះជករេឆ្លើយតបេទនឹងសំណូមពររបស់្របេទសមួយចំនួនេនកនុង
តំបន់ែដលបនយល់ថ្របេទសចិនកន់ែតជករគំ មកំែហងដល់ពួកេគ ជពិេសសេនេ្រកយេពល
ែដល្របេទសចិនមួយែផនក និង េវៀត ម និងហ្វីលីពីនមួយែផនកេទៀត បនេឈ្ល ះដេណ្តើ មគន កន់កប់
្របជំុេកះ ្របតេល (Spratley Islands) េនសមុ្រទចិនខងតបូងកន់ែតខ្ល ំងេឡើងេនេពលថមីៗេនះ 
េហើយេនេពលែដល្របេទសចិនបនចប់ ងសង់ន ដឺកកុប៉ល់េ ះចមបំងធន់ធំជេលើកដំបូងរបស់
ខ្លួន ។  

 
សមុ្រទចិនខងតបូងមន រៈសំខន់មិនែមនចំេពះ្របេទសទំងបុ៉នម នេនះេទ ។ សមុ្រទចិនខង

តបូងមន រៈសំខន់យុទធ ្រស្តករពរសន្តិសុខ និងពណិជជកមមដ៏ខ្ល ំងស្រមប់្របេទសទំង យឯ
េទៀតជេ្រចើន េ្រពះ ផ្លូវទឹកសមុ្រទ (sealane)សំ ប់ន ចមបំង និងន ដឹកជញជូ នទំនិញទំង យ 
រមួទំងដឹកជញជូ ន្របកតដ័សំខន់ពីតំបន់មជឈិមបូព៌ ស្រមប់្របេទសទំង យេនះ ។េបើ្របេទសចិន
មនអធិបបេតយយភព្រតួត្រ ច់មុខមន ក់ឯងេទេលើសមុ្រទេនះ ្របេទសចិន ច្រតួត្រ ផ្លូវទឹកសមុ្រទ
យុទធ ្រស្តេនះបនទំង្រសុង ែដលជករគំ មកំែហងដល់្របេទសទំង យែដលេ្របើ្របស់ និងពឹង
ែផ្អកេលើផ្លូវដឹកជញជូ នេនះ ។  

 
ចំេពះ្របេទសែដលទមទរអធិបបេតយយភពេលើសមុ្រទចិនខងតបូងទំង្រសុង (ចិន ែត ៉ន់) 

មួយែផនកធំ (េវៀត ម) ឬមួយែផនកតូចៗជង (ហ្វុីលីពីន ្របុ៊យេណ ឥណ្ឌូ េណសីុ និងមេឡសីុ) សមុ្រទ
មន រៈសំខន់ ទី ១ ែដនទឹកស្រមប់្របេទសនីមួយៗ ទី ២ គឺេកះទំង យេនកនុងសមុ្រទេនះ 
ជ ទ៍្រកុមេកះប៉ ៉ ែសល (ចិនកន់កប់ ែតេវៀត មទមទរ) និង្រកុមេកះ ្របតេល (ចិន ៃត ៉ន់ 
េវៀត ម ហ្វុីលីពីន ្របុ៊យេណ ឥណ្ឌូ េណសីុ និងមេឡសីុ ទមទរទំងអស់ ឬខ្លះ)   និងទី ៣ ធនធន
ធមមជតិ ជ ត៍េ្របងកត និង ឧសម័ន េនេ្រកមបតសមុ្រទ ជពិេសសេនកនុងបរេិវណ្រកុមេកះ

្របតេល ។ 
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សមុ្រទចិនខងតបូង និងែដនទឹកេនកនុងសមុ្រទ មករទមទររបស់្របេទសេនជំុវញិ 
 
 ថ នភពយុទធ ្រស្តខងេលើេនះ មនលំនំ្រប ក់្របែហលេទនឹង ថ នភពយុទធ ្រស្ត
សម័យស្រងគ ម្រតជក់ ែដលកលេនះ េមរចិបនបេងកើតអងគករសមព័នធភពេយធេស តូ(South-East 
Asian Treaty Organisation - SEATO)ែដលបចចុបបននេនះបនវវិត្តជយថេហតុេទជ សមគម្របជជតិ

សីុ េគនយ៍ ឬ ៊ ន (Association of South-East Asian Nations -ASEAN) េដើមបីទប់ ក ត់នូវករ ល
លៃនលទធិកមមុនីស្តតពី្របេទសចិនមកកន់តំបន់ សីុ េគនយ៍ េ្រពះេពលេនះមនចលនកុមមុយនីស្ត

េន្រគប់្របេទសកនុងតំបន់េនះេហើយ ។ 
 
ទំនក់ទំនងរ ង្របេទសកមពុជ និង្របេទស េមរចិ ្របេទសេវៀត ម និង្របេទសចិន 
 
  េនកនុងភូមិ ្រស្តយុទធ ្រស្តករពរសន្តិសុខកនុងតំបន់ែបបេនះ េតើ្របេទសកមពុជសថិតេនកនុង
កែន្លង  េហើយមនជំហរែបប ? 
 
 ្របេទសកមពុជមនទំនក់ទំនងេយធកន់ែតសីុជេ្រមេទជមួយ្របេទស េមរចិ មរយៈ
សមយុទធេយធរមួច្រមុះគន េនកនងទឹកដីែខមរជញឺកញយ ជេទ្វភគីរ ងកងទ័ពែខមរ និងកងទ័ព េមរចិ 
នឹងជពហុភគីរ ងកងទ័ពែខមរ និងកងទ័ព េមរចិ (េរៀង ល់ឆន ំ) និងកងទ័ពសមព័នធមិត្តរបស់្របេទស

េមរចិ (ឆន ំ២០១០ មនទ័ព្របមណ១០០០នក់ មកពី២៦្របេទស)។ កងទ័ពចិនមិនែដលបនចូលរមួ
កនុងសមយុទធទំង យេនះេទ ។ េទះជសមយុទធទំងេនះមនេគលបំណង”ព្រងឹង នឹងព្រងីកសមតថ
ភពកងទ័ពែខមរស្រមប់ចូលរមួកនុង្របតិបត្តិករែថរក សន្តិភព” េគក៏មិន ចបដិេសធបនថទំនក់ទំនង
េយធែបបេនះមិនចូលេទកនុងយុទធ ្រស្ត េមរចិេទ េ្រពះកមមវធីិសមយុទធេនះ សថិតេន េ្រកមករទទួល
ខុស្រតូវៃនករយិល័យកិចចករនេយបយ និងេយធៃន្រកសួងករបរេទស េមរចិ ។  
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េគក៏ ចឆងល់ែដរថ េតើករេ្របើ្របស់ទឺកដីែខមរស្រមប់េធ្វើសមយុទធេយធែដលមនកងទ័ព
បរេទសេនះ មនកិចច្រពមេ្រព ងរ ង្របេទសកមពុជ និង្របេទស េមរចិឬេទ? េបើមន េតើសភែខមរបន
អនុម័តយល់្រពម េហើយ្រពះម ក ្រត្រពះអងគបន្របទនសចច ប័ណឬេទ? េតើកិចច្រពមេ្រព ងែបបេនះ
សម្រសបនឹងរដ្ឋធមមនុញញែដលកំណត់ថ ្របេទសកមពុជ “្របកន់ខជ ប់ជនិចចនូវនេយបយអពយ្រកឹត
អចិៃ្រន្តយ៍ និងមិនចូលបក សមព័នធ ...មិនចងសមព័នធេយធ ឬចូលកនុងកិចច្រពមេ្រព ងេយធ មួយ ែដល
មិន្រសបនឹងអពយ្រកឹតភពរបស់ខ្លួនេឡើយ” ឬេទ?  
 

ទំនក់ទំនងរបស់្របេទសកមពុជជមួយ្របេទស េមរចិកន់ែតមនែបបែផនយុទធ ្រស្តកន់ែត
ខ្ល ំងេទេទៀត េនេពលែដល្របទសកមពុជមនចំណងសមព័នធភពកន់ែតេ្រជេទជមួយ្របេទស
េវៀត ម េហើយ្របេទសេវៀត មេនះបនក្ល យេទជសមព័នធមិត្តយុទធ ្រស្តជមួយ្របេទស េមរចិ
េដើមបីទប់ចិន ។ េនេពលថមីៗេនះ េមដឺកនំគណបក កុមមុនីស្តេវៀត ម”បនអេញជ ើញមកបំេពញទស ន
កិចចជមិត្តភពផ្លូវរដ្ឋ” េន្របេទសកមពុជ” មករអេញជ ើញ”របស់្រពះម ក ្រតែដលជ្រពះ្របមុេខរដ្ឋៃន
្រពះ ជង ច្រកកមពុជ ។ េនេពលេនះ”ភគីទំងពីរ” [្របេទសេវៀត ម និង្របេទសកមពុជ] បន
េចញ”េសចក្តីែថ្លងករណ៍រមួកមពុជ-េវៀត ម”មួយេនៃថងទី០៨ែខធនូ ឆន ំ២០១១ ែដលបន្របកសបន្តរតឹ
ចំណងមិត្តភពឧិយកន់ែតរងឹមំកនុងវស័ិយជេ្រចើន បែនថមេលើចំណងមិត្តភពចស់ដូចធ្ល ប់មន ំងពី
េ្រកយឆន ំ១៩៧៩ ។  

 
េសចក្តីែថ្លងករណ៍រមួេនះមនចំណុចជេ្រចើនែដគួរឧិយកត់សំគល់ ជពិេសសចំណុចែដលថ 

ភគីទំងពីរ ”បញជ ក់ជថមីម្តងេទៀត គឺមិនអនុញញតឲយកម្ល ំងអមិត្ត មួយេ្របើ្របស់ទឹកដីរបស់ខ្លួន  
េដើមបីគ្រមមកំែហងដល់សន្តិសុខ្របេទសមួយេទៀត” ែដល ក់ដូចជមិនមនករទុកចិត្តេទេលើកិចច
្រពមេ្រព ងសន្តិភពទី្រកុងប៉រស៍ីឆន ំ១៩៩១ ែដលភគីទំងពីរបនចុះហតថេលខ េហើយែដលបនកំណត់
ករ មឃត់េនះរចួេ្រសចេទេហើយ ។ ឬមួយក៏ភគីទំងពីរបំេភ្លចកិចច្រពមេ្រព ងទំងេនះអស់េទ 
េហើយ េហើយអ្វីៗ្រតូវែត្រពមេ្រព ងជេទ្វភគីវញិ?  
 
 ក៏បុ៉ែន្តកររតឹចំណងបែនថម និងករបញជ ក់ែបបេនះ មនករពក់ព័នធដល់ទំនស់វ ិ ទរ ង
្របេទសចិន និង្របេទសេវៀត ម និងយុទធ ្រស្តទប់ចិនរបស់្របេទសេវៀត ម រួមជមួយ្របេទស

េមរចិ និងសមព័នធមិត្ត ។ ្របេទសកមពុជ្រតូវេវៀត មយកបញជូ លកនុងភូមិ ្រស្តយុទធ ្រស្តរបស់េគ
េដើមបីទប់ចិនេនះ ។ គឺ្របេទសេវៀត មយក្របេទសកមពុជជែខលករពរខ្លួនពីទិសខងលិច ។ ្របេទស
េវៀត មមិនលងង់េទថ្របេទសចិន ចេ្របើ្របស់្របេទសកមពុជេទហំុ៊ព័ទធខ្លួន េ្រពះខ្លួនមនទំនស់
ជមួយ្របេទសចិន មន្រពំែដនខងេជើងជប់ជមួយ្របេទសចិន េហើយ្របេទសចិនកំពុងបុ៉នប៉ង្រតួត្រ
សមុ្រទចិនខងតបូងទំងអស់ែដលេន មេឆនរខងេកើតរបស់ខ្លួន ។ ្របេទសេវៀត ម ក់ដូចជរបស់
មួយែដលឥឡូវេនះសថិតេនកនុងក ្ត ប់ៃដមួយរបស់្របេទសចិន ្របសិនជ្របេទសចិនេនះ ចយក
្របទសកមពុជបញចូ លកនុងភូមិ ្រស្តយុទធ ្រស្តរបស់ខ្លួនបន។ ដូេចនះ ចំេពះ្របេទសេវៀត ម ្របេទស
កមពុជ (និង្របេទស វ) ជតំបន់យុទធ ្រស្តែដលមន រៈសំខន់ដល់ យុជិវតិរបស់ខ្លួន ។  
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 ករគិតរបស់្របេទសេវៀត មែបបេនះសម្រសបេទនឹងករវវិត្តៃនទំនក់ទំនងរ ង្របេទស
កមពុជ និង្របេទសចិនេនេពលថមីៗេនះ។  ្របេទសកមពុជក៏ដូចជកន់ែតចូលជិតនឹង្របេទសចិន េហើយ
នឺងពឹងែផ្អកេលើជំនួយ និងវនិិេយគចិនដ៏សនធឹកសនធ ប់ ែដលេធ្វើឧិយមនករគិតថ្របេទសកមពុជងកេទ
រក្របេទសចិនេដើមបីទប់កំុឧិយ្របេទសេវៀត មមនឥទថិពលេទេលើខ្លួនខ្ល ំងេពក។ មបទពិេ ធកនុង
្របវត្តិ ្រស្តរបស់្របេទសកមពុជ យុទធ ្រស្តែបបេនះ ចមិនបនទទួលលទធផលដូចរពឺំងទុក ។ ម
រយៈជំនួយដ៏សនធឹកសនធ ប់របស់េគ ្របេទសចិនក៏ ចនឹងអូសទញ្របេទសកមពុជឧិយចូលេទកនុងតំបន់
យុទធ ្រស្តសន្តិសុខពីទិសខងតបូងរបស់េគ ។ េបើ្របេទសេវៀត ម្រតួត្រ ្របេទសកមពុជ (និង
្របេទស វ)បន ្របេទសេវៀត មរមួទំង្របេទសកមពុជ (និង្របេទស វ) ចេទជករគំ ម
កំែហងមួយយ៉ងធំពីទិសខងតបូងេនះដល់្របេទសចិន ។  
 

្របេទសចិនមិន ចទទួលយកករគំ មកំែហងពីទិសខងតបូងេនះបនេទ េហើយកន់ែតមិន ច
ទទួលយកបនេទេទៀតេនេពលែដល្របេទសេវៀត មបនក្ល យជសមព័នធមិត្តេនកនុង្របព័នធយុទធ

្រស្តទប់ ឬ្របឆំងនឹង្របេទសចិនបចចុបបននេនះរបស់្របេទស េមរចិ និងសមព័នធមិត្ត ។ េគគួរកត់សំគល់
ថ េ្រកយពីបនឈនះកនុងស្រងគ ម្របឆំងនឹង្របេទស េមរចិេនឆន ំ ១៩៧៥ ្របេទសេវៀត មទំងមូល
មនកងទ័ពទី ៤ េនកនុងពិភពេ ក ។ េ្រកយមកក៏មនករកត់បនថយ ែតេទះជមនករចុះថយក៏
េ យ ក៏កងទ័ពេវៀត មេនែតជកងទ័ពខ្ល ំងពូែកមួយេនកនុងពិភពេ ក ជកងទ័ពធ្ល ប់មនបទ
ពិេ ធន៍ចបំងឈនះ និងមន វធុយុទធភ័ណ្ឌ ទំេនើបៗ េហើយមនបទពិេ ធន៍េចះេ្របើ្របស់ វុធយុទធ
ភ័ណ្ឌ ទំងេនះេទៀតផង (រមួមនទំងធ្ល ប់ចបំង(ឈនះ)្របឆំងនឹងកងទ័ពចិន េនឆន ំ១៩៧៩ េទៀតផង)។ 
 
្របេទសកមពុជ្រតូវកន់ខជ ប់នូវនេយបយអពយ្រកឹតអចិៃ្រន្តយ៍ 
 
 េនកនុង ថ នភពបចចុបបនន េនកនុងតំបន់ សីុប៉សីុហ្វីក និងេនជំុវញិខ្លួន ែបបេនះ ្របេទសកមពុជ

ចេទជទី នមួយស្រមប់ឧិយ្របេទស្រេវៀត ម ជមួយ្របេទស េមរចិ និង្របេទសចិនមក
្របទញ្របទង់គន  ឬក៏មកចបំងគន េទៀតផង ។ េបើករក ងទំនក់ជមួយ្របេទសេវៀត ម ជមួយ
្របេទសចិន និងជមួយ្របេទស េមរចិ ដូច្របេទសកមពុជបនេធ្វើសព្វៃថងេនះ  ជយុទធ ្រស្តយក្របេទស
មួយេទទប់្របេទសមួយេទៀតេដើមបីឧិយមនតុលយភព េហើយយក្របេយជន៍ពី្របេទសទំងេនះឧិយបន
្រចីនជអតិបរមិ យុទធ ្រស្តែបបេនះមិនចបស់ជល្អស្រមប់្របេទសកមពុជេទ ។  
 

ទី ១ ្របេទសកមពុជគម នសមតថភព្រគប់្រគងយុទធ ្រស្តរបស់្របេទសទំងេនះទល់ែតេ ះ ។ 
ដូេចនះតុលយភពេនះមិន ចចត់បនថជតុលយភពសថិតសថិរបនេទ ។  

ទី ២ ្របទសកមពុជក៏មិនមនសមតថភពឃត់្របេទសទំងេនះមិនឧិយមនករប៉ះទងគិចគន បន
ទល់ែតេ ះ ។  
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ទី ៣ ្របេទស មួយកនុងចំេ ម្របេទសទំងេនះ ចអូសទញ្របេទសកមពុជឧិយចូលជមួយ
េគ េហើយក៏ធ្ល ក់ខ្លួនកនុងទំនស់វ ិ ទរ ង្របេទសទំងេនះ ។  

ទី ៤ ្របេទសកមពុជ ចមិនមនឯកភពរងឺមំរហូតបន េហើយ ចមនករេ្របះឆខងកនុង 
េ យខ្លួនឯង និងឬឥទធិពលែបប មួយពី្របេទសនីមួយៗទំងេនះ ។  
 
 ្របេទសកមពុជបនជួប្របទះ ថ នភពអវជិជមនទំងបួនែបបេនះែដរេហើយកនុងសម័យស្រងគ ម
្រតជក់ ។ ថ នភពទំងេនះបននំឧិយខ្លួនចូលកនុងភនក់ស្រងគ មេវៀត មែដល ល លពសេពញ
្របេទសេនឆន ំ១៩៧០ េហើយែដលជទីបំផុតនំឧិយ្រកុមែខមរ្រកហមបុ៉ល ពតបនេឡើងកន់អំ ច េហើយ
បំផ្ល ញ យុជីវតិ្របជពលរដ្ឋែខមរ និង្រសុកេទសរបស់េគអស់រលីង េហើយនិងមនស្រងគ មជបន្តពីឆន ំ
១៩៧៥ ដល់ឆន ំ១៩៩១។ 
 
 ដូេចនះ េដើមបីបងក កំុឲយ្របេទសកមពុជធ្ល ក់ចូលកនុងគន្លងចស់ក្ល យេទជទីសមរភូមិម្តងេទៀត កនុង
ភូមិ ្រស្តយុទធ ្រស្តែដលមិនខុសឆង យពីសម័យស្រងគ ម្រតជក់បុ៉នម នេនះ េតើ្របេទសកមពុជ្រតូវមន
េគលេនបយ និងយុទធ ្រស្តែបប ?  
 
 ជដំបូង អនកដឺកនំ្របេទស រមួទំងអនកខ្វល់ខ្វ យចំេពះ សនអនគតរបស់្របជជតិែខមរ គួរគិត
ពិចរ េទេលើករ្រពមនមួយរវបស់ទស នវទូិសញជ តិេអសសប៉ញុ៉លេឈម ះ ជជ ន់ យ៉  
(George Santayana) ែដលថ “អនកទំង យែដលមិនេរៀនសូ្រតពី្របវត្តិ ្រស្ត និងេគចមិនផុតពី 
ក ង្របវត្តិ ្រស្តេនះដែដលេឡើងវញិេទ” (Those who do not learn from history are dommed to 
repeat it.) ។ ពួកេគក៏គួរយកករសេងកតថមីៗរបស់វទូិសញជ តិប ងំេឈម ះ ចង់ ្រហ្វង់ស្វ័រ េរែ៉វល៉ (Jean 
Francois Revel) េទគិពិចរ ផងែដរ៖ “មនុស សឹងែតមិនបនយកេទេ្របើ្របស់េ ះនូវអ្វីែដលខ្លួន
បនេចះេហើយ នូវអ្វីែដលខ្លួនបនពិេ ធេហើយ េនែតបដិេសធេ យចេចសមិនដកហូតេមេរៀនពី
ករពិត” ។ (“L’homme ne s’est jamais servi de ce qu’il savait, de ce dont il a fait l’experience, 
refusant obstinement de tirer les lecons de la realite.”) 
 

កនុងភូមិ ្រស្តយុទធ ្រស្តដូcែដលបនវភិគខងេនះ ្របេទសកមពុជ្រតូវ “្របកន់ខជ ប់ជនិចចនូវ
នេយបយអពយ្រកឹតអចិៃ្រន្តយ៍ និងមិនចូលបក សមព័នធ ...មិនចងសមព័នធេយធ ឬចូលកនុងកិចច្រពមេ្រព ង
េយធ មួយ ែដលមិន្រសបនឹងអពយ្រកឹតភពរបស់ខ្លួនេឡើយ” ែដល្របជ ្រស្តែខមរបនកំណត់េនកនុង
រដ្ឋធមមនុញញឆន ំ១៩៩៣របស់ខ្លួនរចួេទេហើយ (ម្រ  ៥៣) េហើយែដល្របេទសកមពុជ និង្របេទស ១៨ 
េទៀត ្រពមទំងអងគករសហ្របជជតិបន្រពមេ្រព ងគន ធនដូចមនកំណត់េនកនុងកិចច្រពមេ្រព ង
សន្តិភពទី្រកុងប៉រស៍ីឆន ១៩៩១ (ម្រ  ១ និងម្រ  ២ ៃនកិចច្រពមេ្រព ងទក់ទិនេទនឹងអធិបបេតយយ
ភព ឯក ជយ ….ឯកភពជតិកមពុជ)។ ្របេទសែដលក ង និងឬចូលរមួក ងភូមិ ្រស្តយុទធ ស្ត្រ
ថមីេនតំបន់ សីុប៉សីុហ្វុិចមនកត្វកិចចេគរពអពយ្រកឹតអចិៃ្រន្តយ៍ និងមិនចូលបក សមព័នធរបស់្របេទស
កមពុជេនះ េ្រពះ្របេទសទំងេនះក៏ជហតថេលខីៃនកិចច្រពេ្រព ងេនះែដរ ។ 
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 ចំេពះទំនស់វ ិ ទរ ង្របេទសចិន និង្របេទស្រេវៀត ម ្របេទសកមពុជ ចែថ្លងេទកន់ភគី
បដិបក ថ ្របេទសចិនក៏ជមិត្តរបស់្របេទសកមពុជ ្របេទសេវៀត មក៏ជមិត្តរបស់្របេទសកមពុជ ។ 
ចំេពះ្រកុម្របេទសក ង និងឬចូលរមួក ងយុទធ ្រស្តទប់្របេទសចិន ក៏្របេទសកមពុជ្រតូវែថ្លងេទ
្របេទសទំងេនះ និង្របេទសចិនថ ្របេទសចិនក៏ជមិត្តរបស់្របេទសកមពុជ ្របេទសទំងេនះក៏ជមិត្ត
របស់្របេទសកមពុជ ។ 
 
 ្របេទសកមពុជមិន្រតូវយកកម្ល ំង វធុេទេ ះ្រ យទំនស់វ ិ ទអំពីទឹកដីបនេទ ែដលជករ

ចេចៀស ងចំ យេ្រចើនេទេលើកងេទ័ព និងសព្វ វធុ ។ ្របេទសកមពុជ្រតូវេ្របើ្របស់យន្តករេ ះ
្រ យទំនស់វ ិ ទទំង យែដលមនកំណត់េនកនុងកិចច្រពមេ្រព ងសន្តិភពដែដលេនះ្រ ប់ េ យ
េហតុថ្របេទសជិតខងទំងអស់របស់្របេទសកមពុជជ្របេទសហតថេលខីៃនកិចច្រពមេ្រព ងេនះ េហើយ
”ទទូល គ ល់ និងសនយេគរព្រគប់ែបបយ៉ងទំងអស់ដល់អធិបបេតយយភព ឯក ជយ បូរណភព និងភព
មិន ចរេំ ភបនៃណែដនដី អពយ្រកឹតភព និងឯកភពជតិកមពុជ” (ម្រ  ២ ៃនកិចច្រពមេ្រព ងទក់
ទិនេទនឹងអធិបបេតយយភព ឯក ជយ ….ឯកភពជតិកមពុជ) ។ 
 
 េបើមនទំនស់វ ិ ទអំពីទឹកដី គឺមនករប៉ះពល់ ឬករេ ភកិចច្រពមេ្រព ងេនះ េហើយ្របេទស
កមពុជ្រតូវេ្របើ្របស់យន្តករែដលមនកំណត់កនុងកិចច្រពមេ្រព ងដែដលេនះ (ម្រ ទី ៥) ជ ទ៍ 
 ១. “េធ្វើករពិេ្រគះជបនទ ន់ [ជមួយ្របេទសហតថេលខីឯេទៀត]េដើមបីអនុម័តវធិនករសម្រសប” 
 ២. “ យករណ៍េទ្រកុម្របឹក សន្តិសុខអងគករសហ្របជជតិ ឬេ្របើ្របស់មេធយបយដំេ ះ
្រ យនូវទំនស់វ ិ ទេ យសន្តិវធីិេយងង មម្រ  ៣៣ ៃនធមមនុញញអងគករសហ្របជជតិ” 
 ៣. “សំុករឧបបតថមពីសហ្របធនៃនសននិសិទប៉រស៍ីស្តីពីកមពុជ” គឺ្របេទសប ងំ 
និង្របេទសឥណ្ឌូ េណសីុ ។ 
 
 ្របេទសកមពុជក៏្រតូវ ៊ នប្តឺងេទតុ ករអន្តរជតិទី្រកុង េអឧិយជួយកត់េសចក្តីឧិយ េ្រពះថ
្របេទសកមពុជនិងមនកម្ល ំងេសមើភពគន ជមួយនឹងគូវ ិ ទ គឺ្របេទសឯេទៀត េនមុខតុ ករេនះ ដូច
ែដលខ្លួនធ្ល ប់មនបទពិេ ធន៍វជិជ មន្រ ប់កនុងករណី្រប ទ្រពះវ ិ រ ។ 
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