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ទណ្ឌ កម្មរបសស់ហរដ្ឋអាមម្៉េរកិ 
និងការប្បកតួប្បជែងឥទធិពលរវាង ចិន-អាមម្៉េរកិ មៅអាស ៊ីអាមនេយ ៍

 

ដោយ៖ ដោក អ ៊ុច ោង អនកសិកាស្រាវស្រាវនៃនាយកោា ៃសិកាអាស៊ុ៊ី អាហ្វ្រកិ ៃិងមជ្ឈមិបូព៌ា   
នៃវទិ្យាាា ៃទ្យំនាក់ទ្យំៃងអៃតរាតិនៃកមព៊ុា នៃរាជ្បណ្ឌិ តយសភាកមព៊ុា 

 

គិតរហូតមកទល់ពេលព េះ កនុងបរបិទន ការប្បកួតប្បជែងឥទធិេល រវាងសហរដ្ឋពេពម៉េរកិ 
 ិងច ិ ជដ្លកេុំងជតមា ភាេពតៅ គគុកពៅ តបំ អ់ាសុ៊ីអាពគនយ៍ មា បុគគល ប្កុមហ ុ   
 ិងប្បពទសមួយច ួំ  កេុំងជាប ់  ិងពប្តៀម ឹងជាបទ់ណ្ឌ កមមពសដ្ឋកិចច របស់សហរដ្ឋអាពម៉េរកិ 
ពៅពប្កាមពហតុផលថាស្ដា រប្បជាធិបពតយយ  ិងជកលមអលកខខណ្ឌ សិទធិម ុសស។ ការដាក ់
ទណ្ឌ កមមព េះ គឺជាជផនកមួយដ្៏សខំា ់ កនុងការបពងកើ ប្បសិទធភាេន  ពោបាយការបរពទស របស់ 
អាពម៉េរកិ ប៉េុជ ៅទ ទឹម ឹងគ្នន ព េះជដ្រ វាក៏បា បងក ឱ្យមា ផលប៉េេះពាល់ោ៉េ ងពប្ចើ  ដ្ល់ពសដ្ឋកចិច 
របស់បណ្តៅ ប្បពទសពាកេ័់ ធ ទងំព េះផងជដ្រ។  ពោបាយដាកទ់ណ្ឌ កមម ជាធមមតា  ប្តូវបា  
េ ុវតៅពៅពលើបុគគល ប្កុមហ ុ  ឬប្បពទសណ្ត ជដ្លអាពម៉េរកិចាត់ទុកថា បា បផំ្លា ញ ូវគុណ្តនមា 
ប្បជាធិបពតយយ  ិងសិទធិម ុសស។  

 សូមរលឹំកថា ទិវាេ ៅរជាតិប្បឆងំ ឹងេពំេើេុករលួយជដ្លបា ប្បារេធពធវើព ើង ពៅរាល់ឆន  ំ
ពៅនងៃទ៊ី៩ ជខធនូ  ព េះ គចឺាប់ពផៅើមពធវើព ើង តាងំេ៊ីមហាស និបាតន េងគការសហប្បជាជាត ិ បា  
េ ុម័តពលើេ ុសញ្ញា ន េងគការសហប្បជាជាតិប្បឆងំ ឹងេពំេើេុករលួយ (UNCAC) កាល េ៊ីនងៃ 
ទ៊ី៣១ ជខធនូ  ឆន ២ំ០០៣ មកពមាេះ។ ជដ្លពេលព េះ មា ភាគ៊ីរដ្ឋច ួំ ១៨៧ ចូលរួម ពៅកនុង 
េ ុសញ្ញា ព េះ។ ពៅកនុងទិវាេ ៅរជាតិប្បឆងំ ឹងេពំេើេុករលួយ  នងៃទ៊ី៩ ជខធនូ  ឆន ២ំ០២០ 
ក ាងពៅ ការោិល័យប្គបប់្គងប្ទេយសមបតៅិបរពទស (OFAC) ន ប្កសួងរត គ្នររបស់ 
សហរដ្ឋអាពម៉េរកិ បា ពៅពៅពលើបុគគលប្បប្េឹតៅ េពំេើេុករលួយ  ិងបណ្តៅ ញរបស់ពគ ពៅកនុង 
ប្បពទសជាពប្ចើ  ពៅទវ៊ីបអាហ្វហវិក  ិងទវ៊ីបអាសុ៊ី ពដាយេ ុពោមតាម ចាប់សៅ៊ីេ៊ីគណ្ព យយភាេ 
ជផនកសិទធិម ុសស Global Magnitski Act។  

ជាលទធផលន ចណំ្តតក់ារន ការដាកទ់ណ្ឌ កមមគ ឺ ប្ទេយសមបតៅិ  ិងផលប្បពោែ  ៍
ទងំេស់របស់េនក ជដ្លប្តូវបា ជាប់ទណ្ឌ កមម ជដ្លមា ពៅកនុងសហរដ្ឋអាពម៉េរកិ សថិតពៅកនុងនដ្ 
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ឬប្គប់ប្គង ពដាយស្ដថ ប ័អាពម៉េរកិ ប្តូវបា បងកក ពហើយប្តូវបា ែូ ដ្ណឹំ្ងពៅ OFAC។ 
ពប្តេ៊ីព េះពទៀត េវ៊ីជដ្លជាកមមសិទធិ ពដាយផ្លទ ល់ឬពដាយប្បពោល កនុងច ួំ ចាប់េ៊ី ៥០%ពៅ 
របស់ប្កមុមួយឬពប្ចើ  ជដ្លប្តូវបា បងកក ក៏រងការបងកកផងជដ្រ។ ពបើគ្នម  ការេ ុញ្ញា តពដាយ 
អាជាា ប័ណ្ណ ទូពៅឬេិពសសណ្តមួយជដ្លពចញពដាយ OFAC ឬប្តូវបា ពលើកជលងកនុង រូបភាេ 
ណ្តមួយព េះ បទបញ្ញា របស់ OFAC ជាទូពៅ  ឹងហាមពៅពលើការប្បតិបតៅកិារទងំេស់ 
ពដាយប្កមុ ជដ្លសថិតពៅកនុងសហរដ្ឋអាពម៉េរកិ ឬពៅកនុងរងវង់ប្បពទសអាពម៉េរកិ ជដ្លមា ការពាក ់
េ័ ធ ឹង ប្ទេយសមបតៅិ ឬផលប្បពោែ ៍កនុងប្ទេយសមបតៅិរបស់ប្កុមជដ្លរងការបងកក។ ការហាម 
ប្បាមរួមមា ការរួមចជំណ្កឬការផៅល់ជាប្បាក់ ទ ិំញឬពសវា ដ្ល់ឬសប្មាប់ ជាប្បពោែ  ៍
ដ្ល់ប្កុមជដ្លរងការបងកក ឬការទទួលន ការរួមចជំណ្កឬការផៅល់ងវកិា ទ ិំញ ឬពសវាេ៊ី 
ប្កុមព េះ។ 

ពោងតាមពសចកៅ៊ីប្បកាសេ័ត៌មា   នងៃទ៊ី៩ ជខធនូ  ឆន ២ំ០២០ ជដ្លបា ចុេះផាយ 
ពៅពលើពគហទេ័ំររបស់ ស្ដថ  ទូតសហរដ្ឋអាពម៉េរកិពៅកមពុជា ជដ្លមា ចណំ្ងពែើងថា 
ទណ្ឌ កមមរបស់ប្កសួងរត គ្នរប្បឆងំ ឹងបុគគលេុករលួយ ពៅអាហ្វហវិក  ិងអាសុ៊ី  បា ឱ្យដ្ងឹថា៖ 
ពោក Wan Kuok Koi ជដ្លពគពប្ចើ ពៅថា Broken Tooth (ពធមញបាក)់ គឺជាសមាែិក 
មាន ក់ន ស និស៊ីទេិពប្គ្នេះពោបល់ ពោបាយរបស់ប្បជាែ ចិ  ន គណ្បកសកុមមុ  ិសៅចិ  (CCP) 
ពហើយដ្ឹក បំ្កុម 14K ជដ្លជាប្កុមមួយកនុងចពំណ្តមប្កុមសងគមងងឹត ជដ្លមា ការចាតត់ាងំ 
របស់ចិ  ពៅកនុងេិភេពោក ពហើយជដ្លពធវើសកមមភាេែួញដូ្រពប្គឿងពញៀ  ពបើកជលបងសុ៊ីសង 
ខុសចាប់ ពធវើែ ួំញខុសចាប់ ប្បប្េឹតៅការែួញដូ្រម ុសស  ិងសកមមភាេខុសចាប់ដ្នទ 
ជាពប្ចើ ពទៀត។ ប្កុម 14K ពប្តេ៊ីពធវើការសូកបា៉េ  ់  ិងប្បប្េឹតៅេពំេើេុករលួយ បា ប្បប្េឹតៅ 
សកមមភាេខុសចាប់ជបបព េះ ពៅ Palau ។ 

Broken Tooth ប្តូវបា ចាតទុ់កថាជាែ បរពទស ជាពមដ្ឹក ឬំជាមហ្វ ៅ៊ីន េងគការ 
ស្ដថ ប ័មួយ ជដ្លរួមទងំជាេងគការស្ដថ ប ័រដាឋ ភបិាល ជដ្លបា ចូលរួម ឬជដ្លមា សមាែិក 
បា ចូលរួមកនុងេពំេើេុករលួយ ដូ្ចជាការនគប ាយំកប្ទេយសមបតៅិរដ្ឋ ដ្កហូតយកប្ទេយសមបតៅ ិ
ឯកែ សប្មាប់ខាួ ឯង េពំេើេុករលួយទកទ់ង ឹងកុងប្តារបស់រដាឋ ភបិាល ឬការពធវើអាែ៊ីវកមម 
ពលើធ ធា ធមមជាតិ ឬការសូកបា៉េ  ់។ 
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OFAC ជងមទងំបា ពធវើការពៅពៅពលើេងគការ/ស្ដថ ប័ ច ួំ  ៣ ជដ្លមា  Broken Tooth  
ជាមាច ស់ ឬប្គប់ប្គងពដាយ Broken Tooth៖ ទ៊ី១-សមាគម World Hongmen History and Culture 
Association ជដ្លមា  មូលដាឋ  ពៅកមពុជា ពហើយប្តូវបា បពងកើតព ើងពដាយ Broken Tooth 
ពៅឆន  ំ ២០១៨។ ទ៊ី២- Dongmei Group ជដ្លមា មូលដាឋ  ពៅហុងកុង  ិង ទ៊ី៣- សមាគម 
Palau China Hung-Mun Cultural Association មា មូលដាឋ  ពៅ Palau 

ពៅឆន ២ំ០១៨ Broken Tooth បា បពងកើតទ៊ីស្ដន កក់ារកណ្តៅ លរបស់សមាគម World 
Hongmen History and Culture Association ពៅកមពុជា។ Hongmen (ឬ Hung Mun) គឺជាេងគការ 
ស្ដកលរបស់បងបអូ ច ិ ជដ្លប្តូវបា បពងកើតព ើងពៅពាកក់ណ្តៅ លទសវតសរ ៍ ១៦០០ ពហើយ 
មា លកខណ្ៈដូ្ច “ប្កុមសងគមងងឹត” ពៅហុងកុង  ិងមា៉េ កាវ។ ប្កុមសងគមងងឹត 14K កេុំងជតពប្បើ 
សមាគម World Hongmen History and Culture Association របស់ Broken Tooth ពដ្ើមប ៊ី 
ពធវើឱ្យខាួ មា ភាេប្សបចាប់។ 

ពៅពប្កាមការដ្កឹ រំបស់ Broken Tooth សមាគម World Hongmen History and Culture 
Association បា ពប្ែើសពរ ើសបា  ូវសមាែកិសខំា ់ៗ  ពៅប្បពទសមា៉េ ព សុ៊ី  ិងប្បពទសកមពុជា។ 
ការបពងកើតសមាគម World Hongmen History and Culture Association ព េះពដាយ Koi 
ប ៅជបបជផ ន ប្កុមរបស់ប្បពទសច ិ ជដ្លខិតខោំក់បាងំសកមមភាេពលមើសចាប់ ពដាយបង្ហា ញ 
សកមមភាេរបស់ពគថាសថិតពៅកនុងប្កបខណ័្ឌ ន គ ិំតផៅួចពផៅើមជខសប្កវា៉េតមួ់យ ផាូវមួយរបស់ប្បពទស 
ចិ  (BRI) សុបិ ច ិ(Chinese Dream) ឬគ ិំតផៅួចពផៅើមសខំា ់ៗដ្នទពទៀត របស់គណ្បកស 
កុមមុយ ិសៅច ិ។ សមាគម World Hongmen History and Culture Association កេុំងរ ៊ីកធ ំ
ពៅទូទងំតបំ អ់ាសុ៊ីអាពគនយ៍ ពដាយបពងកើតជាបណ្តៅ ញរកសុ៊ីដ្ម៏ា ឥទធិេល ជដ្លមា ការ 
ពាក់េ័ ធ ឹងការបពងកើត  ិងពចញរូបយិវតថុ  crypto េចល ប្ទេយ ពហើយកនុងពេលងម៊ៗី ព េះ បពងកើត 
ប្កុមហ ុ ស ៅិសុខ ជដ្លមា ែ ំញខាងការពារវ ិិពោគ BRI ។ 

សហប្គ្នសរបស់ចិ  ជដ្លពៅេ៊ីពប្កាយគពប្មាង BRI មា លកខណ្ៈដូ្ចគ្នន ជាពប្ចើ  
ពពាលគឺថា វាមា េនកដ្កឹ ជំដ្លមា ការទក់ទងជាមួយ ឹងបណ្តៅ ញឧប្កិដ្ឋែ  ឬប្កុមជដ្ល 
មា ការពាក់េ័ ធ ឹងសកមមភាេខុសចាប់ ពៅកជ ាងដ្នទពទៀតពៅអាសុ៊ីអាពគនយ៍ ប្េមទងំពៅ 
ប្បពទសច ិ។ សហប្គ្នសទងំព េះមា េងគការរបស់វាជាពប្សច ជដ្លមា ពបើកកាសុ៊ីណូ្  ិង 
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ពចញលុយ Crypto ។ ពគប្បកាសខាួ ពគពៅតាមេិុ ធឺណិ្តថា មា ទកទ់ង ឹងគពប្មាង BRI 
របស់ប្បពទសចិ  ពហើយបា េួតេ៊ីការទក់ទងជាមួយ ឹងទ៊ីភាន កង់្ហរសខំា ់ៗន រដាឋ ភបិាលចិ  
ពហើយសហប្គ្នសទងំេស់ព េះ បា បពងកើតសមាគមជដ្លពធវើសកមមភាេែួយដ្ល់ែ ជាតចិិ ។ 

ពប្តេ៊ីែួយែរុំញដ្ល់គពប្មាង BRI របស់គណ្បកសកុមមុយ ិសៅចិ  តាមរយៈសមាគម 
World Hongmen History and Culture Association,  Broken Tooth ជងមទងំដ្ឹក បំ្កមុ 
Dongmei Group ជងមពទៀតផង។ ប្កុមព េះគជឺាវ ិិពោគិ សខំា ព់ៅតបំ ់ Saixigang Zone 
ន ប្បពទសភូមា។  

ពដាយជ ក កាលេ៊ីនងៃទ៊ី១៩ ជខតុោ ឆន ២ំ០២១ គណ្ៈកមាម ធកិារទ ំកទ់ ំង 
ការបរពទសប្េឹទធសភា អាពម៉េរកិ បា េ ុម័តចាប ់ ពដ្ើមប ៊ីដាក់ទណ្ឌ កមមបុគគល  ិងស្ដថ ប ័ៅចិ    
ជដ្លពាក់េ័ ធ  ឹង ែពមាា េះពៅសមុប្ទចិ ខាងតបូង  ិងខាងពកើត។ ពហើយពបើពោង ពសចកៅ៊ី 
ប្បកាសរបស់ SRFC ចុេះនងៃទ៊ី១៩ ជខ១០ ពៅពលើបណ្តៅ ញសងគម Twitterបា ពលើកព ើងថា 
“ពៅកនុងកិចចប្បែុពំ េះ គណ្ៈកមាម ធិការទ ំក់ទ ំងការបរពទសប្េឹទធសភា (SFRC)បា េ ុម័ត 
ចាប់ សៅ៊ីេ៊ីការដាក ់ ទណ្ឌ កមមពៅសមុប្ទចិ ខាងតបូង  ិងសមុប្ទចិ ខាងពកើតឆន ២ំ០២១។ ចាប ់
ព េះប្តូវបា េ ុម័ត ពដាយ(SFRC) កនុងបណំ្ងដាកទ់ណ្ឌ កមមពលើបុគគល  ិងស្ដថ ប័ ៅ ច ិជដ្ល 
ចូលរួមកនុងសកមមភាេ ទក់ទង ឹងែពមាា េះពៅសមុប្ទចិ ខាងតបូង  ិងខាងតបូង។ ប ទ ប់េ៊ីប្តវូ 
បា េ ុម័តពៅ SRFC ចាប់ព េះ ឹងប្តូវេិភាកា ិងពបាេះពឆន តពៅប្េឹទធសភាអាពម៉េរកិ។ ពៅកនុង 
ពសចកៅ៊ីជងាងការណ៍្ នងៃ ទ៊ី១៩ ជខតុោ របស់សមាែកិប្េឹទធសភា Rubio  ិង Cardin បា  
ស្ដវ គម ក៍ារេ ុម័ត ចាបព់ េះពដាយ(SFRC)។  

តាមការពលើកព ើងរបស់ពោក Rubio សមាែិកជា ់ខពស់ន គណ្ៈកមាម ធកិារទ ំកទ់ ំង 
ការបរពទសប្េឹទធសភា បា ឱ្យដ្ឹងថា “គ្នម  ការគរំាមកជំហងធជំាងមុ ចពំពាេះតបំ ់ ឥណ្ឌូ  
បា៉េ សុ៊ីហវិកពសរ ៊ី  ិងពបើក ចហំជាងចិ  ិងកងកមាា ងំប្បដាបអ់ាវុធពទ។ ទឹកដ្៊ីពៅសមុប្ទច ិ 
ខាងពកើត ិងខាងតបូង” ។ ពោក Rubio បា ពៅការេ ុម័តចាប់របស់គណ្ៈកមាម ធកិារ ព េះ 
ថាជាែហំា ដ្បូំង ដ្ស៏ខំា ់ ពហើយពោកបា េពំាវ វឱ្យប្េឹទធសភា ទងំមូលេ ុមត័ពសចកៅ៊ី 
ប្ពាងចាប់ព េះឱ្យបា ឆប់រហ័ស។ ជាមួយគ្នន ព េះសមាែកិប្េឹទធសភា Cardin បា ពលើក ងថា 
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“អាកបបកិរោិឈ្លា  ពា របស់ចិ  ទងំពៅសមុប្ទចិ ខាងតបូង  ិងខាងពកើត ប្តូវជតប្គបប់្គង”។ 
“ចាប់របស់ពយើង ជាការពផាើស្ដរ ថា សហរដ្ឋអាពម៉េរកិ  ឹងការពារលហូំរពាណិ្ែាកមមពដាយពសរ ៊ី 
 ិងពសរ ៊ីភាេ  វាចរណ៍្ការពារ េធបិពតយយភាេរបស់សមព ័ធមិតៅរបស់ពយើង  ិងពលើកកមពស់ 
ដ្ពំណ្តេះប្ស្ដយការទូតពដាយស ៅិវធិ៊ី ប្សបតាមចាប់េ ៅរជាត”ិ។ ប្បសិ ពបើេ ុម័តជាផាូ វការ 
ចាប់សៅ៊ីេ៊ីទណ្ឌ កមមពលើ តបំ ់សមុប្ទច ិ ខាងតបូង  ិងសមុប្ទច ិខាងពកើត  ឹងេ ុញ្ញា ត 
ឱ្យរដាឋ ភបិាលអាពម៉េរកិ របឹេូសប្ទេយសមបតៅិ ហិរញ្ាវតថុ ពៅអាពម៉េរកិ ដ្កហូតឬលុបពចាល 
ទិដាឋ ការអាពម៉េរកិ សប្មាប់ែ ជាប់ពចាទណ្ត ជដ្លពាក់េ័ ធ ឹងសកមមភាេ ឬពគ្នល ពោបាយ 
ជដ្លគរំាមកជំហង ដ្ល់ស ៅិភាេស ៅិសុខ  ិងសថិរភាេ” ពៅសមុប្ទច ិខាងតបូង  ិងខាងពកើត។ 

ចាប់ងម៊ីព េះ ក៏តប្មូវឱ្យរដ្ឋពលខាធកិារបញ្ាូ  របាយការណ៍្ពៅសភាពរៀងរាល់ ៦ជខមៅង 
ពដ្ើមប ៊ីកណំ្ត់េតៅសញ្ញា ណ្បុគគលឬប្កុមហ ុ ចិ  ជដ្លពាក់េ័ ធ ឹងការស្ដងសង់ឬការេភិវឌ្ឍ  ៍
គពប្មាងខុសចាប ់ ជដ្លគ្នម  ការេ ុញ្ញា ត ពៅសមុប្ទចិ ខាងតបូង។ សកមមភាេខុសចាប់ជដ្ល 
ប្គបដ្ណ្ៅ ប់ពដាយចាប ់អាពម៉េរកិរួមមា  ការរុេះពរ ើសណំ្ង់ពកាេះសិបប ិមមិត ការស្ដងសង់បពង្ហគ ល 
ពភាើងហាវ រ ិងពហដាឋ រច សមព័ ធទូរគម គម ៍ចល័ត។ បុគគលឬស្ដថ ប័ ៅ ជដ្លមា ការចូលរួម 
ពដាយផ្លទ ល់ពៅកនុងសកមមភាេជដ្លគរំាមកជំហងដ្ល់ “ស ៅិភាេស ៅិសុខឬសថិរភាេ” ពៅកនុង 
តបំ ់ជដ្លប្គប់ប្គង ពដាយែប៉េុ ឬកូពរ ៉េខាងតបូង ពៅសមុប្ទចិ ខាងពកើត ក៏ប្តូវបា  ដាក ់
ពគ្នលពៅដាកទ់ណ្ឌ កមមពប្កាមចាប់ងម៊ីព េះជដ្រ។ សូមបញ្ញា កថ់ា ពៅសមុប្ទចិ ខាងពកើត ែប៉េុ  
 ិងច ិ មា ែពមាា េះែុវំញិប្បែុពំកាេះពស កាគូ (ជដ្លចិ ពៅថា ដាយយូ)។ 

សូមរលឹំកផងជដ្រថា ចាច់សៅ៊ីេ៊ីការដាកទ់ណ្ឌ កមមពៅសមុប្ទចិ ខាងតបូង  ិងខាងពកើត 
ព េះ ធាា បប់ា ដាកព់សនើពៅប្េឹទធសភាជាពលើកដ្បូំង កនុងជខឧសភា ឆន ២ំ០១៩ រួចមៅងពៅពហើយ 
ពហើយកប៏ា ដាក់ពសនើជាងម៊ីមៅងពទៀតពៅកនុងជខឧសភា ឆន ២ំ០២១ព េះ។ 

ជាសរុបមក ពយើងសពងកតព ើញថា ការេាោមដាកព់ចញ ូវចាប ់ សៅ៊ីេ៊ីការដាក ់
ទណ្ឌ កមមពៅពលើ បុគគ ស្ដថ ប ័ពាក់េ័ ធ ជដ្លជាទូពៅពយើងពមើលព ើញថា មកេ៊ីប្បពទសច ិ  
ជដ្លពាក់េ័ ធ ិងគពប្មាង BRI របស់ច ិ ជដ្លកេុំងប្បកួតប្បជែងជាមួយ Free and Open Indo-
Pasific របស់សហរដ្ឋអាពម៉េរកិ  ិងការប្បកួតជែងឥទធិេលពៅតបំ ់សមុប្ទចិ ខាងតបូង  ិង 
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ខាងពកើត ជដ្លកេុំងជតមា ភាេតា តងឹដាកគ់្នន  គឺជាការេាោមជសវងរក  ិងរកាឱ្យបា  
 ូវតុលយភាេន េណំ្តច  ិងឥទធិេល របស់ប្បពទសមហាេណំ្តច ជាេិពសសសហរដ្ឋអាពម៉េរកិ 
ពៅកនុងតបំ អ់ាសុ៊ី ជាេិពសសអាសុ៊ីអាពគនយ៍ ជដ្លប្តូវបា សហគម ៍េ ៅរជាតិ ពមើលព ើញថា 
កេុំងជតប្តូវបា ប្គបដ្ណ្ៅ ប់ពដាយការរេះព ើង ោ៉េ ងឆប់រហ័ស របស់ប្បពទសចិ  ពប្កាយេ៊ី 
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