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ឆន ២ំ០២២  

ទំនងជវិញញ សដ៏សមរុគសម ញសរមប់កមពុជ 

 

កមពុជ នឹងកល យជរបធនកិចចរបជុកំពូំលអស៊ន

េលកទី៣៨ េនកនុងឆន ២ំ០២២ខងមុខេនះ។ េនះេបេយង

តមមរត៣១ ៃនធមមនុញញអស៊នែដលបនែចងថ        

«របធនអស៊ន រតូវបដូ រេវនជេរៀងរល់ឆន តំមលដំប់

អកខររកមៃនេឈម ះជភសអងេ់គលស របស់រដឋសមជិក 

េហយរដឋសមជិកែដលទទួលបនឋនៈជរបធនអស៊

នេនះ រតូវេធវជរបធនៃនកិចចរបជុកំពូំលអស៊ន និងកិចច

របជុមួំយចនួំនេទៀត» ។ 1  

េរកយេពលបនកល យជសមជិកអស៊នេនៃថង

ទី៣០ ែខេមស ឆន ១ំ៩៩៩មក របេទសកមពុជធល ប់េធវជ

របធនអស៊ន បនចនួំនពីរដងរួចមកេហយ េពលគឺ

េលកទី១ េនឆន ២ំ០០២ និងេលកទីពីរេនឆន ២ំ០១២។ 

 
1  ASEAN,The ASEAN Charter, Jakarata, November 2020, P 27, 

available in https://asean.org/storage/November-2020-The-ASEAN-

Charter-28th-Reprint.pdf, accessed in May 7,2021 at 10: am. 
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រូបភពពី: https://www.londonstranger.com/south-east-asia-in-london 

សរមប់ឆន ២ំ០២២េនះវញិ កនុងនមជមច ស់ផទះនិង

ជរបធនៃនកិចចរបជុេំនះផងេនះ ឱកសសរមប់កមពុជ  

កនុងដេំណ រករសងសង់សហគមន៍នេយបយ -សនតិសុខ 

អស៊នហក់មិនមនអវីេរចនេទ េរពះតបំន់េនះមនខនង

បែងអកេផសងគន  និងកមមវធីិនេយបយសមុគសម ញកនុងបណត

របេទសជសមជិកអស៊ន។ ដូចជរបេទស សិងហបុរ ី គឺជ

របជធិបេតយយែបបផត ច់ករ, របេទសេវៀតណមនិងឡវ គឺ
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ជរបេទសរបកន់យករបបកុមមុយនីយសតិឯ៏កបកស, ភូមគឺជ

របេទសរបជធិបេតយយបនតេដយភពផុយរសួយ េហយ   

ហវ៊ ីលីពីន ជរបជធិបេតយយេដយរងករេចទរបកន់េរចន

ពីបសចឹមរបេទសេរកមកណត ប់ៃដែដកកេមទចករជួញដូរ

េរគឿងេញៀនរបស់េលករបធនធិបតី ឌុយ ែទេត អពីំករ

រេំលភបពំនសិទធិមនុសសធងន់ធងរ, ចែំណកឥណឌូ េណសីុវញិ

េទបែតសគ ល់នូវលទធិរបជធិបេតយយេពញេលញ េរកយ

ករដួលរលៃំនរបបរគប់រគង ផត ច់កររបស់េលកសូ៊ហតូន

ែខឧសភ ឆន ១ំ៩៩៨
2

 ចែំណកឯរបេទសកមពុជ ៃថ                

រពុយេណ និងម៉េឡសីុ គឺជរបេទសែដលរបកន់យករបប

រជនិយម។ េទះបីជរបេទសទងំបួន របកន់របប

នេយបយរជនិយមដូចគន កតី ែតរបព័នធៃនករដឹកន ំ

រេបៀបៃនកររគងរជយសមបតតិនិងជពិេសសេនះ តួនទីេន

 
2 ជឹង បូ៉ជីន, ២០ឆន េំរកយមក ឥណឌូ េណសីុពិចរណពីេករ ត@ដែំណលៃន

ករេធវកែំណទរមងរ់បស់ខលួ ន, វទិយុសេំលងសហរដឋអេម៉រកិ (VOA), ចុះ

ផសយៃថង ទី 25 ឧសភា 2018, https://khmer.voanews.com/a/indonesia-
consider-reforming/4409455.html។ 
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កនុងនេយបយគឺមនលកខណៈ ខុសគន ពីរបេទសមួយ េទ

របេទសមួយ។ 

កមពុជនិងៃថរបេទសទងំពីរ កពុំងអនុវតតរបប    

រជនិយមអរស័យរដឋធមមនុញញ និងករសេរមចេផសងៗ

រតូវឆលងកត់សភ។ សរមប់របេទសកមពុជរពះមហកសរត

រទង់រគងរជយសមបតតិ បុ៉ែនតមិនកន់អណំចេឡយ។ 

ឯរបេទសៃថ ក៏មនលកខណៈរសេដៀងេទនឹងកមពុជផងែដរ 

េពលគឺេនរបេទសៃថ រពះមហកសរតគឺ ជរបមុខរដឋនិង

ជអគគេមបញជ ករកពូំលកងទ័ពៃថផងែដរ ។  

េដយែឡក របេទសរពុយេណ ក៏ជរបេទសរប 

កន់របបរជនិយមែដរ ែតមនលកខណៈខុសដច់រសឡះ 

ពីរបេទសទងំពីរខងេល (កមពុជនិងៃថ) េដយសរែត

របេទសរពុយេណរបកន់របបរជនិយមផត ច់ករ ែដល

មិនបនកណំត់ចបស់លស់ េនកនុងរដឋធមមនុញញរបស់         

រពុយេណេទ។ បែនថមពីេនះេទេទៀតរពះមហកសរតមន

តួនទីពីររួមមន៖ ជរបមុខរដឋផង (េសតច) និងជរបមុខ    

រដឋ ភិបលផង(នយករដឋមរនតី)។ េហយកនុងេនះករ
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សេរមចេផសងៗរតូវឆលងកត់ករសេរមចពីរពះមហកសរត ជ

មុនសិន។ 

េនរបេទសម៉េឡសីុវញិ របេទសេនះជរបេទស

ែដលរបកន់របបរជសហព័នធ កនុងេនះរពះមហកសរត

ម៉េឡសីុ រតូវេរជសេរ សេចញពីេសតចេនកនុងរដឋទងំរប ំ

បួនរបស់ម៉េឡសីុេដយឆលងកត់ករេបះេឆន តពីរកុមរបឹកស 

រជសមបតតិម៉េឡ។ បែនថមពីេលេនះ រពះមហកសរតម៉-

េឡសីុមនអណតតិរតឹមែត៥ឆន បុ៉ំេណណ ះ េហយរតូវផល ស់

បតូ រេទតមអកខររកមៃនេឈម ះរបស់រដឋទងំរបបួំន រួម

មន Johor, Kedah, Kelantan, Negri Sembilan, Pahang, 

Perak, Perlis, SelangorនិងTreng។ បុ៉ែនតេបកខជនែដល

ឈរេឈម ះជរពះមហកសរត អចឈរេឈម ះបនមតងេទៀត 

េនេពលែដលអណតតៃិនរពះមហកសរតដល់រដឋរបស់ខលួន។
3  

 
3  ថមីៗ៖ អស៊ន៖ របេទសរបកនរ់បបរជនិយមដូចគន  ែតករអនុវតត

ខុសគន  , ចុះផសយៃថងទី៦ កុមភៈ ២០១៥, available in:  

https://thmeythmey.com/?page=detail&id=23080, accessed on May 7, 

2021 at 15: 30 pm។ 
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ករណ៍េនះ នឹងរុញរចនអស៊នឱយធល ក់ចូលបនតិច

មតងៗៃនកររេងគ ះរេងគែផនកនេយបយនិងសនតិសុខេនកនុង

តបំន់តងំពីអតីតកលក៏ដូចជបចចុបបននកលផងែដរ េរកម 

េហតុផលចនួំន៣យ៉ងដូចខងេរកម៖  

េហតុផលទី១ ទីតងំភូមិសរសត ជករពិតណស់ 

អស៊ន ជតបំន់ កណត លកនុងករភជ ប់រវង មហសមុរទ

ឥណឌ និងម ហសមុរទប៉សីុហវិច និងជតបំន់ឆលងកត់ផលូ វ

ទឹកយ៉ងសំខន់ពីតបំន់អសីុេទអរហវ៊ ិក និងេទតបំន់

អសីុខងតបូង។ 
 

 
រូបភពពី៖ https://www.google.com/search? 
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េហតុផលទី២ គឺកតត របជសរសតែដលកនុងតបំន់

អស៊នទងំមូលមនរបជជនសរុបជង៦៥៥លននក់
4
 

ែដលជតបំន់មនសកត នុពលខងទីផសរ និងកមល ងំពល

កមម។ 

េហតុផលទី៣ គឺកតត េសដឋកិចច េរកពីេភគផល

ធនធនធមមជតិ អស៊នជតបំន់មួយែដលមនសកត នុ-

ពលខល ងំេលផលូ វនវចរណ៍ដឹកទនិំញ  មយង៉វញិេទៀតអស៊ន 

ក៏ជរបជជតិ ែដលកពុំងេរសកឃល នករអភិវឌឍខល ងំ 

េហយេបនិយយពីកេំណ ន ផលិតផលកនុងរសុកសរុប

(GDP) វញិកនុងឆន ២ំ០២០    អស៊នមនរហូតដល់ 

៣.១១ រទីលនដុលល រអេម៉រកិ។
5  

 
4 startista,Total population of the ASEAN countries from 2010 to 2020, 

available in https://www.statista.com/ statistics/ 796245/gdp-of-the-

asean- countries/, accessed on May 7, 2021 at 15: 30 pm។ 
5 startista, Gross domestic product of the ASEAN countries from 2010 

to 2020, available in https://www. statista.com/statistics/796245/gdp-

of-the-asean-countries/, accessed on May 7, 2021 at 15: 30 pm។ 
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គឺេដយសរកតត ទងំេនះេហយ ែដលអស៊នេន

ែតរកសបនភពជកូនរកមុែំដលមហអណំចតបំន់ ក៏ដូច

ជមហអណំចពិភពេលកែតងចិញចឹ មចិតតចង់បន និងចង់

មនតួនទីឈរេជងរងឹមកំនុងតបំន់េនះ ទងំកនុងអតីតកល

ក៏ដូចជបចចុបបននកល។  

ពិតែមនេហយ អស៊នជសហគមន៍មួយែដល 

េនមនកររបទញរបទង់គន េរចនេលទិដឋភពភូមិសរសត

នេយបយយ៉ងរសួចរសលណស់ េបេទះបីសរងគ ម

រតជក់បនផុតរលត់េទែមន បុ៉ែនតរសេមលវេនែតខល ងំ 

ឬអចនិយយបនថ កររបកួតរបែជងេនែតមន បុ៉ែនត

ែសតងេឡងេរកមរូបភពបភ័ំនដែភនកេផសងៗរបស់មហអណំច 

តបំន់និងពិភពេលក សកមមភពទងំេនះែសតងឱយេឃញ

តមរយៈៃនកររះេឡងឥទធិពលចិនេរកមេគល នេយបយ 

ផលូ វនិងែខសរកវត់របស់េលករបធនធិបតីសីុជីនពីង យុទធ- 

សរសតឥណឌូ -ប៉សីុហវិក ែដលជេគលនេយបយទប់ទល់ 

ចិនរបស់សហរដឋអេម៉រកិ, ជបុ៉ននិងសមព័នធមិតត ដូចជ

ឥណឌ  និងអូរសត លីជេដម, េគលនេយបយសមលឹងមក

ទិសខងតបូងរបស់េលកមូន េជអីុន ែដលសេំដេលអស៊ន 
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និងឥណឌ , អស៊នបូក៣ រួមមនអស៊ន ចិន ជបុ៉ននិង 

កូេរខ៉ងតបូង, កិចចរពមេរពៀងៃនកិចចសហរបតិបតតិករ    

េមគងគ និងរបេទសជសមជិកអស៊នែដលេនអមតម

បេណត យដងទេនលេមគងគ រពមទងំកិចចរពមេរពៀងេផសងៗ

េទៀត។ េនះបងហ ញឱយេឃញថ អស៊នជអងគករតបំន់

ែដលពិបកនឹងរកសេគលជហំរខលួនឯងបនណស់េហយ 

របធនអស៊នក៏ពិបកនិងរកករសរមបសរមួលមួយែដរ។  

 
រូបភពពី៖ https://www.facebook.com/aseansecretariat/photos/a. 

10150347651743854/10156665013078854/?type=3&theater 
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ជងេនះេទេទៀត តមរយៈបទពិេសធន៍េនឆន ំ

២០១២ កនលងមក, កមពុជធល ប់រងករេចទរបកន់ែដលថ 

កមពុជបនរងំខទប់មិនអចេចញេសចកតីែថលងករណ៍រួមបន 

ែដលកលេនះមនតួអងគពីរែដលេចញមុខខល ងំគឺ មន

របេទសេវៀតណម និងហវ៊ ីលីពីន។ 

សរមប់ឆន េំរកយេនះ េគរតូវេមលតួអងគហវីលី-    

ពីនសិន មុននឹងឈនេទរកករសននិដឋ នមួយែដលថ 

េតរបធនធិបតីហវ៊ ីលីពីនអណតតិថមីេនះ(េបះេឆន តេនែខ

ឧសភឆន ២ំ០២២) នឹងមនទំេនរេទរកចិនឬអេម៉រកិេប

ងកេទរកចិន េនះនឹងមិនសូវដុតេរលបញហ សមុរទចិន

ខល ងំេនះេទ ែតេបជអនកអេម៉រកិនិយមវញិ គឺចបស់

ណស់ កេំដនឹងេឡងពិេសសកនុងេពលកមពុជ ជរបធន

អស៊នេនះែតមតង។ រយៈេពលេនះ ហវ៊ ីលីពីន កពុំងែសវង

រកអនគតេមដឹកនថំមីកនុងឆន ២ំ០២២ េហយចិនក៏ហក់

កពុំងលូកៃដចូលេដយរបេយលែដរ គឺថមីៗេនះកងជីវ 
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ពលចិនជង២០០នវ
6  បនបែណត តខលួនចូលេទដល់

តបំន់ថមប៉របះទឹកេកៀកនឹងហវ៊ ីលីពីន ែដលជរបធនបទ

ៃនកមមវធីិនេយបយករបរេទសសរមប់អនគរបធន 

ធិបតីថមី។ 

 
	

រូប$ពី៖ https://www.bbc.com/news/world-asia-56474847 
 

 
6 ឈង បុបផ ,ហវ៊ ីលីពីនេចទចិនថ បនបញជូ ននវជង២០០េទបេងកត

ទីតងំេយធកនុងែដនទឹករបស់ហវ៊ ីលីពីន, វទិយុបរងំអនតរជតិ ចុះផសយ

ៃថងទី២១ ែខមីន ២០២១, available in : https://www.rfi.fr/km accessed 

on May 7, 2021 at 15: 30 pm។ 
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េរកពីកតត របកួរបែជងខងភូមិសរសតនេយបយ 

និងេសដឋកិចចេនមនវបិតតិកូវដី-១៩ មួយេទៀតក៏ជេរឿងសមុគ- 

សម ញណស់ែដរ ថវីតបតិែតវជវបិតតិសកលែមន ែតវក៏

បនជះផលវបិកមិនតិចេទមកដល់របេទសជសមជិក          

អស៊ន តបតិជំងឺេនះកំពុងញញីំខល ងំេនអស៊នេប

េទះបីជយុទធនករចក់វ៉ក់សងំកំពុងមនសកមមភព

េនកនុងសមគមន៍ទងំមូលកតី។  

ងកេចញពីបញហ រចក់ែរសះទងំអស់េនះ េប

េយងរកេឡកមកេមលរជុងៃនផលរបេយជន៍និងឱកស

សរមប់កមពុជ ែដលអចទញេចញកនុងនមជរបធន 

អស៊នឆន ២ំ០២២េនះវញិ េយងអចសននិដឋ នបនថ ជ

ឱកសកនុងករបងហ ញឱយពិភពេលក បនសគ ល់ពីកមពុជ 

បែនថមេទៀតពីេលអវីែដលធល ប់មនកនលងមក, ជករបងហ ញ 

ពីសកត នុពលេលេសដឋកិចចកនុងករទក់ទញអនកវនិិេយគ

បែនថម, កររបជុែំដលបងហ ញថ កមពុជអចមនលទធភព

រគប់រគន់កនុងកររគប់រគងជងឺំកូវដី-១៩ ែដលជករេបក

ទព័ំរផសពវផសយថមីដល់េភញៀវេទសចរអនតជតិនន ឱយមក
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កមសនត េនកមពុជបន(កនុងករណីរបជុផំទ ល់ មិនែមនតម

អនឡញ)។  

រឯីចេំពះទិដឋភព នេយបយតបំន់ ផលចេំណញ 

គឺកមពុជ អចមនេករ តេ̄ឈម ះមួយបែនថមេទៀតេលឆកអនតរ

ជតិ េដយអចសិកសលទធភពេដរតួនទីជអនកសរមប

សរមួល កនុងយនតករែសវងរកដេំណះរសយជូនវបិ តតិេន

ភូម េដយេយងតមបទពិេសធន៍កមពុជកនុងឆន ១ំ៩៩១ គឺ

ថ កមពុជមិនអចេធវអវីបនេលសេនះបនេរពះធមមនុញញ         

អស៊នបនចងរួចបត់េទេហយគឺ ករែដលមិនេរជៀតចូល

កិចចករៃផទកនុងផងគន , េដយែឡកបញហ សនតិសុខតបំន់វញិ 

កមពុជអចរបែហលបនរតឹមចូលរួមជមួយតបំន់ និងពិភព

េលកកនុងកររបយុទធរបឆងំ និងេភវរកមម និងករជួញដូរ

មនុសស, ឧរកិដឋកមមឆលងែដនជេដម។  បុ៉ែនតេបអចកមពុជគួរ

សិកសលទធភពកនុ  ងកររកសជហំរកណត លនិយមមួយេដរតួរ 

ជេមអេណត កកនុ  ងករសរមបសរមួលបនធូ របនថយកេំដេន  

សមុរទចិនខងតបូង េដមបចីប់យកឱកសទងំេនះ ករ

េរតៀមខលួនរបស់កមពុជរួមមន៖ កររគប់រគងកររកីរលដល

កូវដី-១៩ ឱយបនេនកនុងរបេទស, កែំណទរមង់បែនថមបនធូ រ-
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បនថយលកខខណឌ ដល់អនកវនិិេយគបរេទស ពិេសសកត់

បនថយករយិធិបេតយយ, ែកសរមួលតបំន់េទសចរណ៍កនុង

រសុកទងំេសភ័ណឌ ភព , េសវកមម និងបរសិថ ន។ ជមួយគន

េនះែដរ កមពុជគួរសិកសលទធភពកនុងករបេងកតរកុមករងរ

ពិេសសមួយេដមប ីបញចុ ះបញចូ លបណត គូជេមល ះេនភូម និង

រកុមពិេសសមួយេទៀត សរមបសរមួលបណត របេទសែដល

មនជេមល ះជមួយចិន និងរបេទសចិន េដមបជីែជកគន រក

ដេំណះរសយមុនសិន។  របសិនេបករជែជកមិនរតូវគន

និង គម នករសមបទនគន េទេនះ ជេរមសលអបផុំតគឺបនតរកស

ជហំរតមឆន ២ំ០១២។ 

ជរួមមក កនុងឆន ២ំ០២២េនះ កមពុជរបែហលជអច

នឹងទទួលដុថំមេកត ែដលអស៊នេបះមកជុ ំ វញិបញហ សមុរទ

ចិនខងតបូងដូចឆន ២ំ០១២ែដរ។ មួយវញិេទៀត បញហ ៃនករ

របកួតរបែជងឥទធិពលនេយបយ របស់មហអណំចតបំន់ 

និងពិភពេលកកនុងអស៊ន, វបិតតិេនភូម និងវបិតតិកូវដី១៩

ជេដម ែដលសុទធសឹងជវញិញ សែដលពិបកនឹងរក

ដេំណះរសយបនសរមប់កមពុជ កនុងនមជរបធនៃន

កិចចរបជុកំពូំលអស៊នឆន ២ំ០២២េនះ។  
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