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ការផ្តលជ់ំនយួសហរដ្ឋអាមម៉េរកិមកឱ្យប្រមេសកមពុជា 

ពីឆ្ន ១ំ៩៥០ ដ្លឆ់្ន ១ំ៩៦៣ 
 

ស្នាដៃរមួរបស់អ្នកស្រស្នវស្រាវផ្ននកស្របវត្តិវិទ្យា និង វទិ្យាស្នស្រសតនយោបាយ ដន

រាជបណ្ឌតិ្យយសភាកមពាុ៖ 

យោក ស ួរ៉េុណ្ណា រ៉េ ត ់(យបកខជនបណ្ឌិត្ផ្ននកស្របវត្តសិ្នស្រសត) 

យោក សងុ សុណី្ណ (បណ្ឌិត្ផ្ននកស្របវត្តសិ្នស្រសត) 

យោក អាត មេៀង (យបកខជនបណ្ឌតិ្ផ្ននកស្របវត្តសិ្នស្រសត) 
 
មសចកកីមផ្តើម 

ប្រទេសកម្ពុជាជាអតីតប្រទេសម្ួយ ដែលធ្លា រ់សថិតទៅទប្ោម្រររអាណាព្យាបាលបារ ាំងព្យីឆ្ន ាំ 
១៨៦៣ ែល់ឆ្ន ាំ១៩៥៣។ សទម្េចប្ព្យះនទរតេម្ សីហនុ បានទ្វីប្ព្យះរជរូជនីយកិចចទាម្ទារឯករជយ 
ជូនជាតិមាតុភូម្ិព្យីបារ ាំងប្រករទោយទជាគជ័យទៅឆ្ន ាំ១៩៥៣។ ចាំដែកទៅប្រទេសទ ៀតណាម្         
ឯទណាះ ញិទោក ហូ ជីម្ិញ ក៏បានរទងកីតចលនាតស ូកុម្មុយនីសេទ ៀតណាម្ទែីម្បទីាម្ទារឯករជយព្យី 
ប្រទេសបារ ាំងផងដែរ។ ចលនាតស ូកុម្មុយនីសេទ ៀតណាម្បានទ្វីឱ្យបារ ាំងេេួលររជ័យយ៉ា ង្ងន់្ងរ 
ទៅសមូ្រភូម្ិទ ៀនទរៀនភូនាឆ្ន ាំ១៩៥៤។  

ទោយទម្ីលទ ញីថា ប្រទេសបារ ាំងម្ិនអាចេរ់េល់នឹងោររកីរលោល ននចលនាតស ូ កុម្ ្
មុ្យនីសេទ ៀតណាម្ សហរែឋអាទម្៉ារកិបានព្យប្ងីកនទយបាយោរេូតជាអនេរជាតិររស់ខ្ាួនចូលម្កកនុង
តាំរន់ឥែឌូ ចិន ។ ទៅឆ្ន ាំ១៩៥៤ សហរែឋអាទម្៉ារកិបានរទងកីតអងគោរសនធិសញ្ញា ោរពារោររកីរលោល
ននលេធកុិម្មុយនីសេទៅអាសុីអាទគនយ ៍ទៅោត់ថា អងគោរទសអាតូ (SEATO)។ 
 ចាំទពាះប្រទេសកម្ពុជា រនាា រ់ព្យីេេួលបានឯករជយព្យីប្រទេសបារ ាំងទៅឆ្ន ាំ១៩៥៣ ម្កទយីង 
សទងកតទ ីញថា កម្ពុជាប្តូ ប្រឈម្នឹងរញ្ញា ជាទប្ចីន ជាព្យិទសស ស័ិយទសែឋកិចច។ ទសែឋកិចចកម្ពុជា      
នាទព្យលទនាះទៅេន់ទខ្ោយម្ិនមានលេធភាព្យអភិ  ឍប្រទេសជាតិបានទោយខ្ាួនឯងទាាំងប្សុងទនាះ       
ទ យី។ អាប្ស័យទហតុទនះ កម្ពុជាប្តូ ដសវងរកជាំនួយព្យីររទេសទែីម្បយីកម្កអភិ  ឍន៍សងគម្ជាតិររស់ 
ខ្ាួនទ ងី ញិ។ 
 ប្សរគ្នន ទនាះ ប្កសួងោរររទេសសហរែឋអាទម្៉ារកិបានប្រោសេេួលស្គគ ល់ប្រទេសកម្ពុជាទៅ 
ឆ្ន ាំ១៩៥០។ ទៅនងងេី១១ ដខ្កកកោ ឆ្ន ាំ១៩៥០ ឯកអគគរែឋេូតែាំរូងររស់សហរែឋអាទម្៉ារកិគឺទោក 
Donald Heath បានម្កថាវ យស្គរតាំងែល់ប្ព្យះម្ហាកសប្តដខ្មរសទម្េចប្ព្យះនទរតេម្ សីហនុ។ 

ចារ់ព្យីទព្យលទនាះម្កសហរែឋអាទម្៉ារកិបានចារ់ទផេីម្ផេល់ជាំនួយម្កឱ្យប្រទេសកម្ពុជា ដែលទៅ 
កនុងរររិេទនាះប្រទេសកម្ពុជាសថិតទៅកនុងភូម្ិស្គស្រសេនទយបាយម្ួយែ៏សាំខាន់ សប្មារ់នទយបាយោរ 
ររទេសននប្រទេសម្ហាអាំណាច ជាព្យិទសសគឺសហរែឋអាទម្៉ារកិដែលមានរាំែងេរ់េល់នឹងោររកីរល 
ោលននលេធិកុម្មុយនីសេទៅឥែឌូ ចិន។ 
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 ទៅកនុងេាំនាក់េាំនងកម្ពុជា-សហរែឋអាទម្៉ារកិ ទតីសហរែឋអាទម្៉ារកិបានផេល់ជាំនួយម្កឱ្យប្រទេស 
កម្ពុជាព្យីឆ្ន ាំ១៩៥០-១៩៦៣ តម្រូរភាព្យយ៉ា ងែូចទម្េច? ទហីយជាំនួយទាាំងទនាះប្តូ បានទគយកទៅ 
ទប្រីប្បាស់ទែីម្បអីភិ  ឍន៍ទលី ស័ិយសាំខាន់ៗអវីខ្ាះ? 
 
ផ្ផ្នកេី ១. ស្ថា នភាពនមោបាយកមពជុា នងិ ពភិពមោកមប្កាយសង្រ្គា មមោក
មលើកេី២ 

ទោយស្គរព្យិភព្យទោកសថិតកនុងស្គថ នភាព្យននសស្រគគ ម្ប្តជាក់ដែលជាែាំណាក់ោល ននោរ 
ប្រឈម្រវាងម្ទនាគម្ ជិាា ទសរ ីនិង កុម្មុយនីសេ ព្យិភព្យទោកប្តូ ជួរប្រេះនូ ោរប្រយុេធែទែេី ម្ឥេធិព្យល 
គ្នន រវាងប្រទេសម្ហាអាំណាចទោកទសរ ី(សហរែឋអាទម្៉ារកិ) និង ប្រទេសម្ហាអាំណាចកុម្មុយនីសេ 
(សហភាព្យសូទ ៀត)។ ទៅទព្យលទនាះប្រទេសនានាកនុងសកលទោក ជាព្យិទសសប្រទេសអតីតទប្ោម្ 
អាណានិគម្ទប្ោយេេួលបានឯករជយ ប្រទេសទាាំងទនាះដតងដសវងរកជាំនួយព្យីររទេសទែីម្បីយកម្ក 
អភិ  ឍន៍ទសែឋកិចចររស់ខ្ាួន។  

ោរដសវងរកជាំនួយទនះ ទយងីសទងកតទ ញីថា ប្រទេសទាាំងទនាះភាគទប្ចីនដតងេេួលរងនូ ោរ 
ប្រទាញប្រេង់ឥេធិព្យលព្យីសាំណាក់ប្រទេសម្ហាអាំណាច្ាំៗទាាំងព្យីរ។ ស្គថ នភាព្យដររទនះជួនោលទ្វីឱ្យ 
ប្រទេសដែលេេួលជាំនួយទាាំងទនាះធ្លា ក់ចូលទៅកនុងសស្រគគ ម្ដងម្ទេៀតផង។  
I-ការផ្ប្រប្រួលស្ថា នភាពនមោបាយមៅឥណ្ឌូ ចិនមប្កាយសង្រ្គា មមោកមលើកេី២ 

១-ប្រមេសកមពុជាមប្កាយសង្រ្គា មមោកមលើកេី២ 
ក-ការកមកើតចលនាតស ទូាមទារឯករជយកមពុជា 

 ចាំដែកស្គថ នោរែ៍នទយបាយទៅឥែឌូ ចិននាទប្ោយសស្រគគ ម្ទោកទលីកេី២ ទយងីសទងកត 
ទ ញីថា រនាា រ់ព្យីប្រទេសជរ៉ាុនបានចាញ់សស្រគគ ម្នាឆ្ន ាំ១៩៤៥ ម្ហាអាំណាចអាណានិគម្បារ ាំងបាន 
ចូលម្កោន់ោរ់តាំរន់ឥែឌូ ចិនទ ីង ញិ។ កនុងែាំណាក់ោលងមីទនះស្គថ នភាព្យេូទៅទៅតាំរន់ទនះមាន 
ោរដប្រប្រួលយ៉ា ងឆ្រ់រហ័ស។ ោរដប្រប្រួលទនាះគឺទៅកនុងប្រទេសកម្ពុជា ទ ៀតណាម្ ឡា  សុេធដតមាន 
ចលនាតស ូទាម្ទារឯករជយព្យីបារ ាំង។ 
 ទៅកម្ពុជាបារ ាំងម្ិនអាចម្កប្តួតប្តែូចទព្យលមុ្នសស្រគគ ម្ទោកបានតទៅទេៀតទ យី ទហតុ 
ទនះបារ ាំងបានដកដប្រយុេធស្គស្រសេប្គរ់ប្គងគឺទៅឆ្ន ាំ១៩៤ ប្រទេសបារ ាំងបានយល់ប្ព្យម្េេួលយកកិចច 
ប្ព្យម្ទប្ព្យៀងរទណាដ ះអាសនន (Modus Vivendi) ដែលសទម្ដច សុីសុ តថិ មុ្នីទរ ៉ាត ជានាយករែឋម្ស្រនដីនន 
ប្រទេសកម្ពុជា និង ជាតាំណាងែ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ររស់ប្ព្យះម្ហាកសប្តបានចុះហតថទលខាជាម្ួយនឹងតាំណាង 
ររស់រោឋ ភិបាលបារ ាំង។ ទោយទម្ីលទ ញីនូ  សិម្ភាព្យននកមាា ាំងទសែឋកិចចក៏ែូចជាកមាា ាំង ទយធ្លរវាង 
ប្រទេសបារ ាំង និង កម្ពុជា ទហីយទែីម្បីទចៀសវាងនូ ោររងាូ រឈាម្ផងទនាះប្ព្យះម្ហាកសប្តកម្ពុជា 
សទម្ដចប្ព្យះនទរតដម្ សីហនុ ប្ព្យះអងគបានទប្ជីសទរសីរកែាំទណាះប្ស្គយតម្រយៈកិចចប្ព្យម្ទប្ព្យៀងសប្ម្រ 
សប្ម្ួលជាម្ួយនឹងបារ ាំង។ 
 ទៅទព្យលទនាះបារ ាំងបានអនុញ្ញា តឱ្យកម្ពុជារទងកីតគែរកសនទយបាយ ទែីម្បទីរៀរចាំោរទបាះ    
ទឆ្ន តរទងកីតជារែឋសភាជាតិ។ រែឋ្ម្មនុញ្ាកម្ពុជាទលីកែាំរូងប្តូ បានប្រោសឱ្យទប្រីជាផាូ ោរទៅនងងេី៦ 
ដខ្ឧសភា ឆ្ន ាំ១៩៤៧។ 



3 
 

រយៈទព្យលរីឆ្ន ាំទប្ោយម្កគឺទៅនងងេី៨ ដខ្ ចិឆិោ ឆ្ន ាំ១៩៤៩ ដែលមានសទម្ដចសុីសុ តថិ មុ្នីព្យងស 
ជាតាំណាងែ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ររស់ប្ព្យះម្ហាកសប្តបានចុះហតថទលខាជាម្ួយនឹងតាំណាងររស់រោឋ ភិបាលបារ ាំង
ទៅប្កុងបា៉ា រសី។ បារ ាំងបានេេួលស្គគ ល់តម្ផាូ ចារ់នូ ឯករជយររស់ប្រទេសកម្ពុជា។ ឯករជយទនះគឺ 
មានដតទៅកនុងចារ់រ៉ាុទណាណ ះ រ៉ាុដនដ កនុងោរអនុ តដជាក់ដសដងទនាះប្រទេសបារ ាំងទៅរនដោន់ោរ់ប្កសួង 
សាំខាន់ៗររស់កម្ពុជាែដែល ែូចជា  ស័ិយតុោោរ នគរបាល ទយធ្ល កិចចោរ ររទេស ទសែឋកិចច 
ជាទែីម្។ ទហតុែូទចនះទហយីទេីរសទម្ដចប្ព្យះនទរតដម្ សីហនុ ប្ព្យះអងគប្េង់បានសនាទៅកនុងប្ព្យះរជ 
ស្គសន៍ររស់ប្ព្យះអងគទៅោន់ជនរមួ្ជាតិទៅនងងេី១៥ ដខ្ម្ិងុនា ឆ្ន ាំ១៩៥២ ថា ប្ព្យះអងគនឹងទាម្ទារ 
ឯករជយរររូិរែ៍ឱ្យបានកនុងរយៈទព្យលរីឆ្ន ាំយ៉ា ងយូរ។ ទៅឆ្ន ាំ១៩៥២ ប្ព្យះម្ហាកសប្តកម្ពុជាចារ់ទផដីម្
ទាម្ទារឯករជយឱ្យបានម្ួយរយភាគរយដែលកិចចោរទនះទៅថា ប្ព្យះរជរូជនីយកិចចទែីម្បីឯករជយ
រររូិរែ៍ននកម្ពុជា។   ទប្ៅព្យីោរតស ូទៅកនុងប្រទេស សទម្ដចប្ព្យះនទរតដម្ សីហនុ បានយងទចញទៅតស ូទាម្ទារ
ឯករជយតម្ផាូ  ោរេូត គឺទៅទលីឆ្កអនដរជាតិកនុងេិសទៅទែីម្បីឱ្យព្យិភព្យទោកបានែឹងនូ ទគ្នល
រាំែងព្យិតប្បាកែររស់ប្រជាជនកម្ពុជា។ ជាែាំរូងប្ព្យះអងគបានយងទចញព្យីប្រទេសកម្ពុជាទឆ្ព ះទៅ
ោន់ប្រទេសបារ ាំងទៅនងងេី៩ ដខ្កុម្ភៈ ឆ្ន ាំ១៩៥៣។ ជារនដរនាា រ់ប្ព្យះអងគបានទផញីប្ព្យះស្គរលិខ្ិតម្ួយ
ចារ់ចុះនងងេ៥ី ដខ្ម្ីនា ឆ្ន ាំ១៩៥៣ ព្យីប្កុង ឡាណាពូ្យល (La Napoule) ជូនទៅទោកប្រធ្លនា្ិរតី
បារ ាំង វា ាំងសង់ អូរយី៉ាូល (Vincent Auriol) ។ ទៅកនុងប្ព្យះស្គរលិខ្ិតទនាះគឺភាគី       កម្ពុជាបាន
ទាម្ ទារឱ្យបារ ាំងប្រគល់ឯករជយឱ្យបានេូលាំេូោយដងម្ទេៀត។ ទៅកនុងស្គរលិខ្ិតទនាះដែរក៏បាន
ភាា រ់ទៅជាម្ួយនូ ទសចកដីរយោរែ៍ម្ួយចារ់ដែលរញ្ញា ក់ជូនព្យីសមាា ងទផសងៗ ដែលនាាំឱ្យមានោរ
ទាម្ទារឯករជយ និង ជូននូ ទប្គ្នងោរននព្យិ្ីទផារអាំណាចនានាម្កឱ្យកម្ពុជា។  ទប្ោយម្កទេៀតសទម្ដចប្ព្យះនទរតដម្ សីហនុ ប្ព្យះអងគបានទផញីប្ព្យះស្គរលិខ្ិតចាំនួនព្យីរចារ់ទេៀត 
គឺម្ួយចារ់ចុះនងងេី១៨ ដខ្ម្ីនា ឆ្ន ាំ១៩៥៣ និង ម្ួយចារ់ទេៀតចុះនងងេី០៣ ដខ្ទម្ស្គ ឆ្ន ាំ១៩៥៣ 
ជូនទៅទោកប្រធ្លនា្ិរតីបារ ាំង វា ាំងសង់ អូរយី៉ាូល។ ទៅកនុងខ្ាឹម្ស្គរននប្ព្យះស្គរលិខ្ិតទនាះប្ព្យះអងគ 
បានសុាំឱ្យភាគីបារ ាំងសទប្ម្ចអាំព្យីោរប្រគល់ឯករជយកម្ពុជាឱ្យបានឆ្រ់រហ័ស។ ទោយោរតស ូតម្       
រយៈោរេូតទៅប្រទេសបារ ាំងម្ិនេេួលបានលេធផលជា ជិាមានទនាះ សទម្ដចប្ព្យះនទរតដម្ សីហនុ 
ប្ព្យះអងគបានសទប្ម្ចយងចាកទចញព្យីប្រទេសបារ ាំងទឆ្ព ះទៅោន់ប្រទេសោណាោ និង សហរែឋ
អាទម្៉ារកិ ទៅនងងេី១១ ដខ្ទម្ស្គ ឆ្ន ាំ១៩៥៣។  

អនកដែលបានអម្ប្ព្យះរជែាំទែីរយងទៅោន់សហរែឋអាទម្៉ារកិ និង ប្រទេសោណាោររស់ 
សទម្ដចប្ព្យះនទរតដម្ សីហនុ មាន ៖ 

១-ឯកឧតដម្ ទ ង ដង៉ាត េីប្រឹកោផ្ទា ល់ររស់ប្ព្យះអងគ  ២-ឯកឧតដម្ េី គឹម្សួរ អគគទលខា្ិោរេីសដីោរគែៈរែឋម្ស្រនដី។ 
មូ្លទហតុដែលនាាំឱ្យប្ព្យះអងគយងទៅោន់ប្កុងម្៉ាុងទរ ៉ាអាល់ (Monréal) ប្រទេសោណាោ 

ទប្ពាះប្រទេសោណាោសថិតទៅជារ់នឹងសហរែឋអាទម្៉ារកិ ទហយីប្រជាជនប្កុងទករិច (Québec) មាន 
គាំនិតប្រហាក់ប្រដហលនឹងជនជាតិបារ ាំង ទហតុទនះទគម្ិនអាចប្ព្យទងីយកទនដីយម្ិនយកចិតដេុកោក់ព្យី 
ោរគាំរម្កាំដហងររស់កុម្មុយនីសដទៅឥែឌូ ចិនទនាះទ យី ។ ទៅសហរែឋអាទម្៉ារកិប្ព្យះរជស្គសន៍ ដែល
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បានចុះផោយកនុងោដសតញូ យ៉ាកដងម្ (New York Times) នងងេី១៩ ដខ្ទម្ស្គ ឆ្ន ាំ១៩៥៣ បាន
ទ្វីឱ្យស្គធ្លរែម្តិអាទម្៉ារកិ និង សកលទោកមានោរចារ់អារម្មែ៍យ៉ា ងខាា ាំង។ សទម្ដចប្ព្យះនទរត ្
ែម្ សីហនុ បានមានប្ព្យះរនាូលថា ទរីប្រទេសបារ ាំងម្ិនប្ព្យម្ប្រគល់ឯករជយម្កឱ្យកម្ពុជាទប្គ្នះថាន ក់
ម្ួយែ៏ព្យិតប្បាកែ ទោយប្រជារស្រសដកម្ពុជាទប្ោកឈរប្រឆ្ាំងនឹងរររប្ព្យះអងគ ទហយីព្យួកទគនឹងទៅចុះ
ចូលជាម្ួយនឹងចលនាទ ៀតម្ិញែឹកនាាំទោយព្យួកកុម្មុយនីសដ។ កតដ ទាាំងទនះជាទហតុនាាំឱ្យរោឋ ភិបាល
បារ ាំងរងខាំចិតដយល់ប្ព្យម្ចរចាជាម្ួយនឹងភាគីកម្ពុជា។ មុ្ននឹង លិប្ត រ់ព្យីសហរែឋអាទម្៉ារកិ ទឆ្ព ះម្ក
ប្រទេសកម្ពុជា សទម្ដចប្ព្យះនទរតដម្ សីហនុ បានយងទៅោន់ប្រទេសជរ៉ាុន។ ទៅេីទនាះ ប្ព្យះអងគម្ិន
បានទ្វីសកម្មភាព្យអវីជា្ាំែុាំទ យី។ ទែីម្បបី្ព្យះអងគបានជួរប្បាប្ស័យជាម្ួយនឹងសហោរ ីររស់ប្ព្យះអងគ 
សទម្ដចប្ព្យះនទរតដម្ សីហនុ បានយងចាកទចញព្យីប្រទេសជរ៉ាុនម្កោន់ប្កុងភនាំទព្យញ ទៅនងងេ១ី៤ ដខ្
ឧសភា ឆ្ន ាំ១៩៥៣។  

រនាា រ់ម្កទេៀតប្ព្យះអងគបានយងទៅោន់ប្រទេសនង ទៅនងងេី១៣ ដខ្ម្ិងុនា ឆ្ន ាំ១៩៥៣។ 
ទៅប្កុងបាងកក ទសដចភូម្ីរុល ម្ិនបានម្កេេួលប្ព្យះអងគទ ីយ។ រែឋម្ស្រនដីោរររទេសនងបានទ្វីឱ្យ 
ប្ព្យះអងគែឹងថាប្រទេសនងម្ិនផដល់នូ សមានចិតដចាំទពាះប្ព្យះអងគទ យី ទប្ពាះសាំខាន់រាំផុតទគម្ិនចង់ឱ្យ 
មានោរលាំបាកកនុងដផនកនទយបាយ និង ោរេូតជាម្ួយនឹងប្រទេសបារ ាំង។ រោឋ ភិបាលនងបាន 
ប្រោន់ឥរយិរងហាម្ឃាត់សទម្ដចប្ព្យះនទរតដម្ សីហនុ ម្ិនឱ្យទ្វ ីនទយបាយ ទហីយទគម្ិន 
អនុញ្ញា តឱ្យប្ព្យះអងគស្គន ក់ទៅទគហោឋ នររស់ឯកអគគរជេូតកម្ពុជាប្រចាាំទៅប្កុងបាងកកទេៀតផងទោយ
ទគបានយកទលសថា ប្ព្យះអងគប្គ្នន់ដតជាជននិរទេសមាន ក់រ៉ាុទណាណ ះ។ 

 ទប្ោយព្យីេេួលបានោរយកចិតដេុកោក់ព្យីរណាដ រែឋនានាម្ក សទម្ដចប្ព្យះនទរតដម្ សីហនុ 
បានយងប្ត រ់ម្កោន់កម្ពុជា ញិ រ៉ាុដនដ ប្ព្យះអងគបានទៅតាំងរញ្ញា ោរទៅកនុងតាំរន់សវយត័ដែលមាន 
ទខ្តដទសៀម្ររ បាត់ែាំរង និង កាំព្យង់្ាំ។ គួររម្ាឹកផងដែរថា ប្រទេសកម្ពុជាបានេេួលសវ័យភាព្យដផនក 
សឹកទៅកនុងទខ្តដទសៀម្ររ និង កាំព្យង់្ាំឆ្ន ាំ១៩៤៩ ទហីយទខ្តដបាត់ែាំរងបានេេួលសវយ័តភាព្យដផនក 
សឹកទៅឆ្ន ាំ១៩៥២ ទនះជាម្ទ្ាបាយម្ួយទេៀតសប្មារ់ជាយុេធស្គស្រសដកនុងោរទាម្ទារឯករជយររស់ 
កម្ពុជា។ ចារ់ព្យីឆ្ន ាំ១៩៥៣ ម្កប្រទេសបារ ាំងបានចារ់ទផដីម្ប្រគល់នូ ស្គថ រ័នសាំខាន់ៗម្កឱ្យកម្ពុជា 
ដែលមានលាំោរ់លាំទោយែូចខាងទប្ោម្ ៖ 

– បារ ាំងបានចុះហតថទលខាទៅនងងេី២៩ ដខ្សីហា ឆ្ន ាំ១៩៥៣ សដីព្យីោរទផារអាំណាច
តុោោរ និង រ៉ាូលីសម្កឱ្យកម្ពុជា។ 

– ចាំទពាះអ្ិរទតយយភាព្យោរេូត ក៏េេួលបានទព្យញលកខែៈផងដែរតម្រយៈោររដូ រ
លិខ្ិតរវាង រោឋ ភិបាលបារ ាំង និង រជរោឋ ភិបាលកម្ពុជាចុះនងងេី១២ ដខ្កកកោ ឆ្ន ាំ
១៩៥៣ ដែលបានរញ្ាូ ន តម្រយៈទោកឧតដម្សនងោរននស្គធ្លរែរែឋបារ ាំងទលខ្ 
៣៩៣ R ចុះនងងេី២៤ ដខ្កកកោ ឆ្ន ាំ ១៩៥៣។ 

– ចុងទប្ោយរងាស់បារ ាំងបានចុះហតថទលខាទលីកិចចប្ព្យម្ទប្ព្យៀងសដីព្យី ោរប្រគល់អាំណាច
ទយធ្ល កនុងប្រទេសកម្ពុជាទាាំងមូ្លម្កឱ្យកម្ពុជា ញិ ទៅនងងេី១៧ ដខ្តុោ ឆ្ន ាំ
១៩៥៣។ ទោយេេួលបាននូ ជ័យជម្នះទាាំងប្សុងទនះទហយីទេីរសទម្ដចប្ព្យះនទរត ្
ែម្ សីហនុប្ព្យះអងគបានយងទចញព្យីតាំរន់សវយត័ ទឆ្ព ះម្កោន់ប្កុងភនាំទព្យញ ញិ ទៅ
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នងងេី៨ ដខ្ ចិឆិោ ឆ្ន ាំ១៩៥៣។ ទៅមុ្ខ្ប្ព្យះររម្រជវា ាំងនានងងេី៩ ដខ្  ចិឆិោ ឆ្ន ាំ
១៩៥៣ មានប្បារឰព្យិ្ីននោរទផារអាំណាចទាាំងប្សុងររស់ប្រទេសបារ ាំងម្កឱ្្
យប្រទេស     កម្ពុជា។ ទៅទព្យលទនាះទោកឧតដម្ទសនីយប៍ារ ាំង ែឺ ង់ ោា ែ (de 
Langlade) បានថាវ យនូ  រញ្ញា ោរររស់ទោកចាំទពាះសទម្ដចប្ព្យះនទរតដម្ សីហនុ។  

 
២-ការប្រកាន់យកនមោបាយអពាប្កឹតររសក់មពុជា 
រនាា រ់ព្យីប្រទេសជាតិេេួលបានឯករជយរររូិរែ៍នាឆ្ន ាំ១៩៥៣ ម្ក កម្ពុជាប្តូ ទប្ជីសទរសីយក 

មាគ្ន៌ា ម្ួយកនុងចាំទណាម្ផាូ រាំដរករី េីម្ួយ ោរប្រោន់យករររទសរ ីេី២ ោរប្រោន់យករររសងគម្ 
និយម្ និង េ៣ី ោរប្រោន់យកនទយបាយអព្យាប្កឹត។ ោរដែលនាាំឧយមានោរទប្ជីសទរសីផាូ ទប្ចីនដររ 
ទនះ ទប្ពាះថា ស្គថ នភាព្យសកលទោកនារររិេទនាះគឺប្តូ បានេេួលរងនូ ឥេធិព្យលម្ទនាគម្ ជិាា ព្យីរ្ាំៗ 
គឺម្ទនាគម្ ជិាា ទសរដីែលមានសហរែឋអាទម្៉ារកិជាតាំណាង និង ម្ទនាគម្ ជិាា កុម្មុយនីសេដែលមានសហ 
ភាព្យសូទ ៀតជាតាំណាង។ ទៅកនុងសននិសីេប្កុងហសឺដែ ឆ្ន ាំ១៩៥៤ សេីព្យីោររញ្ឈរ់សស្រគគ ម្ទៅ 
ឥែឌូ ចិនតាំណាងគែៈប្រតិភូកម្ពុជាដែលបានទៅចូលរមួ្កនុងសននិសីេទនាះបានរគា ញជាំហរររស់ខ្ាួន
ថា កម្ពុជាបានប្រោន់យកនទយបាយអព្យាប្កឹត។ ទៅឆ្ន ាំ១៩៥៥ សទម្េចប្ព្យះនទរតេម្ សីហនុ ប្ព្យះអងគ 
ក៏បានប្រោសជាផាូ  ោរកនុងសននិសីេនាប្កុងបាន ុង ប្រទេសឥែឌូ ទែសុីសេីព្យី ប្រជាជាតិអាសុី-
អាស្រហវិកថា កម្ពុជាបានប្រោន់យកនទយបាយអព្យាប្កឹតសប្មារ់ទ្វីជាមូ្លោឋ នប្គឹះនននទយបាយ    
ោរររទេសររស់ខ្ាួនទៅកនុងឆ្កអនេរជាតិ។ ោរដែលប្រោន់យកនទយបាយអព្យាប្កឹតគឺកម្ពុជាមាន      
លេធភាព្យអាចទ្វីេាំនាក់េាំនងជាម្ួយនឹងប្រទេសម្ហាអាំណាចទសរ ីនិង ប្រទេសម្ហាអាំណាចកុម្មុយ     
នីសេក៏ែូចជាប្រទេសនានាទៅេូទាាំងសកលទោក។ 

ោរប្រោន់យកនទយបាយទនះ ទៅប្គ្នែាំរូងកម្ពុជាប្គ្នន់ដតបានរគា ញឧយប្រជាជនកម្ពុជា 
និង ព្យិភព្យទោកបានែឹងដតតម្រយៈសននិសីេប្កុងហសឺដែ  ឆ្ន ាំ១៩៥៤ និង សននិសីេបាន ុង ឆ្ន ាំ
១៩៥៥ ជាទែីម្។ លុះម្កែល់ឆ្ន ាំ១៩៥៧ ទេីរនទយបាយអព្យាប្កឹតកម្ពុជាបានប្រោសជាផាូ ចារ់ 
តម្ប្ព្យះរជប្កម្ទលខ្២៣២ ន.ស. ចុះនងងេ៦ី ដខ្ ចិឆិោ ឆ្ន ាំ១៩៥៧។ ទៅកនុងមាប្តេី១ ននចារ់ទនះ
បានដចងថា ប្ព្យះរជាណាចប្កកម្ពុជាជាប្រទេសអព្យាប្កឹត។ តម្ខ្ាឹម្ស្គរននចារ់ទនះបានរញ្ញា ក់
យ៉ា ងចាស់ោស់ថា ប្ព្យះរជាណាចប្កកម្ពុជាពុ្យាំប្តូ ោរចងសម្ព័នធម្ិប្តទយធ្ល ឬ ទាក់េងខាងផាូ គាំនិត 
ជាម្ួយនឹងររទេសទេ ប្ព្យះរជាណាចប្កកម្ពុជាពុ្យាំរងកសស្រគគ ម្ប្រឆ្ាំងនឹងររទេសណាម្ួយទ យី។ ទៅ 
កនុងមាប្តេី២ បានរញ្ញា ក់រដនថម្ទេៀតថា កនុងករែីដែលររទេសណាម្ួយម្ករងកសស្រគគ ម្ប្រឆ្ាំង 
ម្កទលីប្ព្យះរជាណាចប្កកម្ពុជា ៗមានសិេធិនឹង ៖ 

– ោរពារខ្ាួនទោយអា ុ្ 
– អាំពា នា ែល់អងគោរសហប្រជាជាតិ 
– អាំពា នា ែល់ប្រទេសម្ហាអាំណាចណាដែលជាម្ិតដ1។ 

ែូទចនះចារ់ព្យីទព្យលទនាះម្កទយងីទ ញីថា នទយបាយអព្យាប្កឹតបានោា យជាមូ្លោឋ នប្គឹះនន 
នទយបាយោរររទេសររស់កម្ពុជានាសម័្យសងគម្រស្រសដនិយម្។ 
                                            
1 រជកិចចទលខ្២១ ចុះនងងេី១៥ ដខ្ ចិឆិោ ឆ្ន ាំ១៩៥៧ េាំព័្យរ៦៣៣៧-៦៣៣៨ 



6 
 

 ៣-េំនាក់េំនងកមពុជា-សហរដ្ឋអាមម៉េរកិ 
 ទៅសម័្យទប្ោយសស្រគគ ម្ទោកទលីកេី២ េាំនាក់េាំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជា និង សហរែឋ 
អាទម្៉ារកិចារ់ទផេីម្មានោរដប្រប្រួលប្សរទព្យលដែលកងេ័ព្យររស់ទោកទ ៉ា  ទសេុង ជិតេេួលបានជ័យ 
ជម្នះទាាំងប្សុងទៅប្រទេសចិន ទហយីកងេ័ព្យទ ៀតម្ិញប្រឆ្ាំងនឹងអាណានិគម្បារ ាំងោន់ដតមានទប្រៀរ 
ខាា ាំងទ ីងៗទៅទ ៀតណាម្ខាងទជីង។ កនុងទព្យលដែលទគ្នលនទយបាយោរររទេសររស់សហរែឋ 
អាទម្៉ារកិបានទផ្ទេ តទៅទលីោររកីរលោលចលនាកុម្មុយនីសេទៅភូម្ិភាគអាសុីអាទគនយ ៍េាំនាក់េាំនងរវាង 
កម្ពុជា-សហរែឋអាទម្៉ារកិក៏ចារ់ទផេីម្មានស្គរសាំខាន់។ 
 ប្រទេសកម្ពុជា ទ ៀតណាម្ និង ឡា រងកីតបាននូ អវីដែលបារ ាំងទៅថា ឥែឌូ ចិនតាំងព្យីចុង     
ស. .េី១៩។ កនុងអាំ ុងសស្រគគ ម្ទោកទលីកេី២ េឹកែីអាសុីអាទគនយភ៍ាគទប្ចីនប្តូ បានោន់ោរ់ទោយ 
កងេ័ព្យជរ៉ាុន។ បារ ាំងបានរនេោន់ោរ់ឥែឌូ ចិនទ ងី ញិទៅទប្ោយសស្រគគ ម្ទោកទលីកេី២ រ៉ាុដនេទៅ 
ទព្យលទនាះប្រជាជនកម្ពុជាចារ់ទផេីម្មានគាំនិតចង់បានឯករជយ។ រនាា រ់ម្កសហរែឋអាទម្៉ារកិបានេេួល 
ស្គគ ល់ប្រទេសកម្ពុជាទៅឆ្ន ាំ១៩៥០។ សហរែឋអាទម្៉ារកិបានរទងកីតេាំនាក់េាំនងោរេូតទោយផ្ទា ល់ររស់  
ខ្ាួនជាទលីកែាំរូងជាម្ួយនឹងប្រទេសកម្ពុជា ទៅនងងេី២៩ ដខ្ម្ិងុនា ឆ្ន ាំ ១៩៥០ ទោយបានដតងតាំង
ទោក Donald R. Heath ឱ្យទ្វីតាំណាង សិ្គម្ញ្ា និង ទព្យញសម្តថភាព្យ។ ទោក Donald R. Heath 
បានថាវ យស្គរតាំងប្ព្យះបាេ នទរតេម្ សីហនុ ទៅនងងេី១១ ដខ្កកកោ ឆ្ន ាំ១៩៥០។ ោរយិល័យតាំណាង
សហរែឋអាទម្៉ារកិបានទរីក ទ ីងទៅប្កុងភនាំទព្យញ នងងេី១៤ ដខ្ ចិឆិោ ឆ្ន ាំ១៩៥០។ ទៅទព្យលទនាះ
សណាឋ គ្នរ រឺ ៉ាូយ៉ា ល់ជាកដនាង ទ្វីោរែាំរូងររស់ស្គថ នេូតសហរែឋអាទម្៉ារកិ។ ោរយិល័យតាំណាងេូត
ប្តូ បានែាំទ ងីឱ្យទៅជាស្គថ ន ឯកអគគរែឋេូតទៅនងងេី២៥ ដខ្ម្ិងុនា ឆ្ន ាំ១៩៥២។ ទៅទព្យលទនាះទោក 
Donald R. Heath បានោា យជាឯកអគគរែឋេូតែាំរូងទគរងាស់ររស់សហរែឋអាទម្៉ារកិប្រចាាំទៅប្រទេស
កម្ពុជា។ ទោក នង គឹម្នី ជាេូតតាំណាងែាំរូងទគររស់កម្ពុជាប្រចាាំទៅសហរែឋអាទម្៉ារកិបានសដម្េងនូ 
ោរែឹងគុែយ៉ា ងប្ជាលទប្ៅចាំទពាះជាំនួយររស់សហរែឋអាទម្៉ារកិ។ 
 រនាា រ់ព្យីសននិសីេប្កុងហសឺដែ សេីព្យី  ោររញ្ច រ់សស្រគគ ម្ទៅឥែឌូ ចិន ទោក Robert 
McClintock បានោា យជាឯកអគគរែឋេូតសហរែឋអាទម្រកិប្រចាាំទៅប្រទេសកម្ពុជា ទោយទោកបាន 
ថាវ យស្គរតាំងែល់ប្ព្យះម្ហាកសប្តសទម្េចប្ព្យះនទរតេម្ សីហនុ នានងងេី០២ ដខ្តុោ ឆ្ន ាំ១៩៥៤។        
សទម្េចប្ព្យះនទរតេម្ សីហនុ បានរែេុ ះឱ្យមានេាំនាក់េាំនងជាម្ិតេភាព្យររស់កម្ពុជាជាម្ួយប្រទេស 
ទោកខាងលិច និង ប្រទេសកុម្មុយនីសេ ។ សហរែឋអាទម្៉ារកិមានោរភ័យខាា ចថា កងេ័ព្យកម្ពុជាម្ិនមាន 
សម្តថភាព្យទព្យញទលញកនុងោរេរ់េល់នឹងកងេ័ព្យកុម្មុយនីសេទនាះ ែូទចនះសហរែឋអាទម្៉ារកិបានចារ់ទផេីម្
ទ្វីោរជាម្ួយនឹងកម្ពុជាទែីម្បរីទងកីនជាំនួយទយធ្លររស់ខ្ាួនម្កកម្ពុជា។ 
 ៤-ការេេួលយកជំនួយសហរដ្ឋអាមម៉េរកិពីសណំ្ណក់ប្រមេសកមពុជា 
 រនាា រ់ព្យីបានេេួលស្គគ ល់ប្រទេសកម្ពុជាទៅឆ្ន ាំ១៩៥០ ម្កសហរែឋអាទម្៉ារកិបានចារ់ទផេីម្ 
ទរៀរចាំគទប្មាងផេល់ជាំនួយម្កឱ្យប្រទេសកម្ពុជា។ ជាំនួយទាាំងទនាះបានទផ្ទេ តទៅទលី ស័ិយសាំខាន់ព្យីរ គឹ
ជាំនួយដផនកសុី លិ និង ទយធ្ល ។ ជាំនួយទាាំងទនះបានេេួលរហូតម្កែល់ឆ្ន ាំ១៩៦៣ ទេីរកម្ពុជា 
រែិទស្ដលងេេួលយក។ 
  ក-ជំនួយផ្ផ្នកសុវីិល 
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ទៅឆ្ន ាំ១៩៥៥ ទគបានរទងកីតកម្ម ិ្ ីជាំនួយដែលមានេឹកប្បាក់ចាំនួន៥០ ោនែុោា រកនុងម្ួយ 
ឆ្ន ាំ។ ជាំនួយទនះទគទផ្ទេ តទៅទលីោរជាំរុញែាំទែីរទជឿនទលឿន ស័ិយទសែឋកិចច និង សងគម្ប្រទយជន៍ដក 
លម្ា និង ព្យប្ងីកោរអរ់រ ាំស្គធ្លរែៈ រទងកីនគុែភាព្យ និង ររមិាែផលិតផលកសិកម្ម ទលីកកម្ពស់ 
ដផនកសុខ្ភាព្យស្គធ្លរែៈ។ ជាំនួយសហរែឋអាទម្៉ារកិបានជួយរែេុ ះរណាេ លប្គូរទប្ងៀន និង ជួយ 
កស្គង រាំពាក់ទប្គឿងររោិខ រែល់ស្គោឯកទេស ស្គោម្រឋម្សិកោ ស្គោម្្យម្សិកោ។ ជាែាំរូង 
សហរែឋអាទម្៉ារកិបានផេល់ជាំនួយសប្មារ់ស្គងសង់ម្ជឈម្ែឌ លគរុទោសលយរឋម្ទលីកែាំរូងររស់     
កម្ពុជាទៅកាំព្យង់កនាួត ប្ព្យម្ទាាំងបានស្គងសង់ស្គោរឋម្សិកោចាំនួន១៤ និង ស្គោម្្យម្សិកោ 
ចាំនួន៥ ទផសងទេៀត។ 

ទៅទព្យលទនាះ សហរែឋអាទម្៉ារកិក៏បានផេល់អាហារូរករែ៍ែល់និសសតិកម្ពុជាម្ួយចាំនួនឱ្យទៅ 
សិកោទៅសហរែឋអាទម្៉ារកិទលីមុ្ខ្ ជិាា កសិកម្ម សុខ្ភាព្យស្គធ្លរែៈ រទចចកទេសកនុងោរទប្រីប្បាស់ 
ឧរករែ៍ ទប្គឿងមា៉ា សុីន និង  សិវកម្ម ។ គទប្មាងម្ួយទេៀតគឺោរកស្គងម្ែឌ លសុខ្ភាព្យ  ម្នាីរទព្យេយ 
កុមារ េនាឹម្នឹងទនះក៏មានោរស្គេ រទហោឋ រចនាសម័្ពនធគម្នាគម្ន៍ សហរែឋអាទម្៉ារកិបានជួយស្គថ រនាផាូ  
ជាតិទលខ្៤ (ផាូ ម្ិតេភាព្យកម្ពុជា-សហរែឋអាទម្៉ារកិ) ផាូ ភនាំទព្យញ-ប្កុងប្ព្យះសីហនុ ដែលជាផាូ ែ៏សាំខាន់ 
ម្ួយសប្មារ់ភាា រ់ទៅទននរសមុ្ប្េររស់កម្ពុជា។ ោរស្គថ រនាផាូ  ទនះបានចាំណាយង ោិអស់ចាំនួន២៥ 
ោន ែុោា រ សហរែឋអាទម្៉ារកិគឺជាគទប្មាងជាំនួយសហប្រតិរតេិោរទទាល្ាំជាងទគទោយមានកម្មករ 
អាទម្៉ារកិ និង ដខ្មរទ្វីោររមួ្គ្នន ។ 
 ជាំនួយដផនកទសែឋកិចចររស់សហរែឋអាទម្៉ារកិ ដែលបានផេល់ម្កឱ្យប្រទេសកម្ពុជាព្យីឆ្ន ាំ១៩៥៥ 
ែល់ឆ្ន ាំ១៩៦០ មានែូចតទៅ ៖ 

– ឆ្ន ាំ១៩៥៥  ជាំនួយដផនកទសែឋកិចចមានេឹកប្បាក់ចាំនួន ២៤ ៦០០ ០០០ ែុោា រ  
– ឆ្ន ាំ១៩៥៦ េឹកប្បាក់ជាំនួយដផនកទសែឋកិចចមានចាំនួន ២៣ ៨០០ ០០០ ែុោា រ 
– ឆ្ន ាំ១៩៥៧  ជាំនួយដផនកទសែឋកិចចមានេឹកប្បាក់ចាំនួន ១៩ ១០០ ០០០ ែុោា រ 
– ឆ្ន ាំ១៩៥៨  ជាំនួយដផនកទសែឋកិចចមានេឹកប្បាក់ចាំនួន ១៣ ២០០ ០០០ ែុោា រ   
– ឆ្ន ាំ១៩៥៩ េឹកប្បាក់ជាំនួយដផនកទសែឋកិចចមានចាំនួន ១២ ៥០០ ០០០ ែុោា រ  
– ឆ្ន ាំ១៩៦០  ជាំនួយដផនកទសែឋកិចចមានចាំនួនេឹកប្បាក់ ១០ ៧០០ ០០០ ែុោា រ។ 

ជាំនួយររស់សហរែឋអាទម្៉ារកិដែលបានផដល់ម្កឱ្យកម្ពុជាបានដរងដចកទៅតម្ដផនកទផសងៗគិត 
ជាភាគរយចារ់ព្យីឆ្ន ាំ១៩៥៥ ែល់ឆ្ន ាំ១៩៦០ គឺចាំណាយទលីោរគរស្គធ្លរែៈ ៤៧.២ %  ស័ិយ 
កសិកម្ម ១៧.៥ %  ស័ិយអរ់រ ាំ ១៣.៨ % សុខ្ភាព្យស្គធ្លរែៈ ៨.៧ % ដផនកនគរបាលសុី លិ 
៤.៥ % ដផនកសហប្គ្នស ៣.៥ % ម្ទ្ាបាយននោរទ្វីេាំនាក់េាំនង ២.២ % ដផនករែឋបាល         
ស្គធ្លរែៈ ០.៩ % និង ចាំណាយទផសងៗ ១.៧ %។    

ខ-ជំនួយផ្ផ្នកមោធា 
ចាំទពាះជាំនួយដផនកទយធ្លគឺព្យប្ងឹងសនេិសុខ្ និង ទហោឋ រចនាសម្ព័នធ ទ្វីេាំទនីរកម្មកងកមាា ាំង 

ប្រោរ់អា ុ្ររស់កម្ពុជា។ ជាំនួយដផនកទយធ្លររស់សហរែឋអាទម្៉ារកិដែលបានផេល់ម្កឱ្យប្រទេសកម្ពុជា 
ព្យីឆ្ន ាំ១៩៥៥ ែល់ឆ្ន ាំ១៩៦៣ មានែូចតទៅ ៖ 

– ឆ្ន ាំ១៩៥៥ េឹកប្បាក់ជាំនួយដផនកទយធ្លមានចាំនួន ២១ ៣០០ ០០០ ែុោា រ   
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– ឆ្ន ាំ១៩៥៧ េឹកប្បាក់ជាំនួយដផនកទយធ្លមានចាំនួន ១៥ ៥០០ ០០០ ែុោា រ  
– ឆ្ន ាំ១៩៥៨ េឹកប្បាក់ជាំនួយដផនកទយធ្លមានចាំនួន ១៥ ៤០០ ០០០ ែុោា រ   
– ឆ្ន ាំ១៩៥៩ជាំនួយដផនកទយធ្លមានចាំនួនេឹកប្បាក់ ១៣ ១០០ ០០០ ែុោា រ  
– ឆ្ន ាំ១៩៦០ េឹកប្បាក់ជាំនួយដផនកទយធ្លមានចាំនួន ១២ ០០០ ០០០ ែុោា រ   
– ឆ្ន ាំ១៩៦១ េឹកប្បាក់ជាំនួយសរុរមានចាំនួន ២៦ ៦៦៤ ៧៥៨ ែុោា រ 
– ទប្ៅព្យីទនះសហរែឋអាទម្៉ារកិបានផដល់ជាំនួយដែលម្ិនមានទៅកនុងគទប្មាងគឺមានចាំនួន

េឹកប្បាក់សរុរ ១៥៨ ២៩៩ ែុោា រ2 
– ឆ្ន ាំ១៩៦២ េឹកប្បាក់ជាំនួយសរុរមានចាំនួន ២៣ ៩០០ ០០០ ែុោា រ  
– ឆ្ន ាំ១៩៦៣ េឹកប្បាក់ជាំនួយទលីដផនកទយធ្ល និង សនដិសុខ្នផាកនុងសរុរមានចាំនួន 

១៩ ៣០០ ០០០ែុោា រ។  
សូម្រញ្ញា ក់ថា ទៅមុ្នឆ្ន ាំ១៩៥៦ ជាំនួយររស់សហរែឋអាទម្៉ារកិភាគទប្ចីនម្ិនបានយកម្ក 

ទប្រីប្បាស់ទែីម្បទី្វីឱ្យជី ភាព្យប្រជាជនកម្ពុជាមានលកខែៈប្រទសីរទ ងីទនាះទ ីយ ជាំនួយភាគទប្ចីនគឺ 
ប្តូ បានធ្លា ក់ទៅកនុងកណាដ រ់នែរុគគល ទហីយទគយកប្បាក់ែុោា រទាាំងទនាះទៅេិញសមាភ រៈ ែូចជា រង   
យនដសប្មារ់ជិះកាំស្គនដជាទែីម្។ 

ទៅកនុងរយៈទព្យល៩ ឆ្ន ាំ គឺព្យីឆ្ន ាំ១៩៥៥ ែល់ឆ្ន ាំ១៩៦៣ ប្រទេសកម្ពុជាបានេេួលជាំនួយ 
ទសែឋកិចច និង ទយធ្លព្យីសហរែឋអាទម្៉ារកិររ់រយោនែុោា រ ដែលជាំនួយទាាំងទនះវាជាោរចូលរួម្ 
ចាំដែកម្ួយយ៉ា ងសាំខាន់ទែីម្បអីភិ  ឍន៍ទសែឋកិចចកម្ពុជា។ ជាំនួយដផនកទសែឋកិចច ទយធ្ល និង រទចចក 
ទេសររស់សហរែឋអាទម្៉ារកិបានផដល់ម្កឱ្យកម្ពុជាចារ់តាំងព្យីែាំរូងរហូតម្កែល់ឆ្ន ាំ១៩៦៣ ទហីយ 
ជាំនួយទនាះចារ់ទផដីម្ព្យីចាំនួនទប្ចីនម្កចាំនួនតិច3។ ទៅរល់ោរផដល់ជាំនួយររស់សហរែឋអាទម្៉ារកិគឺមាន 
ភាា រ់ម្កជាម្ួយនូ លកខខ្ែឌ ។ ទរីសិនណាជាប្រទេសកម្ពុជាយល់ប្ព្យម្ចូលរួម្កនុងរកសសម្ព័នធររស់ 
សហរែឋអាទម្៉ារកិ ជាំនួយទនះនឹងអាចមានេាំហាំប្រហាក់ប្រដហលនឹងជាំនួយដែលសហរែឋអាទម្៉ារកិផដល់ឱ្យ 
ទៅប្រទេសជិតខាងកម្ពុជា។ ទោយស្គរប្រទេសកម្ពុជាឈរទលីមូ្លោឋ ននននទយបាយអព្យាប្កឹត និង 
ម្ិនចូលរកសសម្ព័នធទនាះកម្ពុជាម្ិនអាចនឹងទៅចូលរមួ្ជាម្ួយរាុកននម្ទនាគម្ ជិាា ណាម្ួយបានទ យី។ 
 ទហតុទនះកម្ពុជានឹងម្ិនបានេេួលផលដផនកជាំនួយទេ េុកណាជាទៅទលីដផនោរទសែឋកិចចក៏ 
ទោយទរីទប្រៀរប្រែូចទៅនឹងប្រទេសដែលចូលកនុងរកសសម្ព័នធណាម្ួយទនាះ4។ ចាំដែកឯសម្ព័នធម្ិតេ 
ររស់សហរែឋអាទម្៉ារកិទៅឥែឌូ ចិន ែូចជា ទ ៀតណាម្ខាងតបូង និង ឡា ទសរបីានេេួលជាំនួយ 
ោន់ដតទប្ចីនទ ងី។ ដតទទាះជាយ៉ា ងទនះកដីោរទ្វីឱ្យបានសទប្ម្ចដផនោរព្យីរឆ្ន ាំររស់សងគម្រស្រសដនិយម្ 
ព្យីឆ្ន ាំ១៩៥៦ ែល់ឆ្ន ាំ១៩៥៨ គឺអាប្ស័យទោយជាំនួយររទេសរហូតែល់ទៅ៩២ ភាគរយ ែូចទនះ 
ង ោិជាតិមានដត៨ ភាគរយដតរ៉ាុទណាណ ះ។ រ៉ាុដនដោរោក់ដផនោរប្បាាំឆ្ន ាំទលីកេី១ រនដម្កទេៀតទគ 
សទងកតទ ញីថាចាំនួនង ោិជាតិបានទ ងីរហូតែល់ទៅ៦៨ ភាគរយ ឯជាំនួយររទេសធ្លា ក់ម្កទៅប្តឹម្  

                                            
2 Le Programme de l’aide économique américaine au Cambodge 1955-1959, 1960. P. 21 
3 Ibid., 
4 ប្រទេសកម្ពុជាជួយទោយខ្ាួនឯង ភនាំទព្យញ ឆ្ន ាំ១៩៦៣ េាំព័្យរ២-៦ 
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ដត ៣២ ភាគរយ។ ដផនោរប្បាាំឆ្ន ាំទលីកេី២កម្ពុជានឹងទប្គ្នងង ោិជាតិចាំនួន៩០ភាគរយ5។ ទោយ 
ប្រទេសកម្ពុជាចង់រកោឱ្យបាននូ នទយបាយអព្យាប្កឹតររស់ខ្ាួនទនាះ កម្ពុជាដតងដតរែិទស្ម្ិនចូល 
រមួ្ជាម្ួយនឹងអងគោរទសអាតូដែលមានចរតិជាអងគោរសម្ព័នធភាព្យទយធ្ល។ ប្តង់ចាំែុចទនះបានរគា ញ 
ឱ្យទ ញីយ៉ា ងចាស់ទៅកនុងឱ្ោសននប្ព្យះរជែាំទែីរេសសនកិចចររស់សទម្ដចប្ព្យះនទរតដម្ សីហនុ ទៅ 
ោន់ប្រទេសហវ ីលីព្យីននាឆ្ន ាំ១៩៥៦ទោយប្ព្យះអងគបានដងាងោរពារយ៉ា ងោច់ខាតចាំទពាះជាំហរអព្យាប្កតឹ
ររស់ប្ព្យះអងគ6។ 

 គួររម្ាឹកផងដែរថា ោលព្យីនងងេី២៨ ដខ្កុម្ភៈ ឆ្ន ាំ១៩៥៥ ទោករែឋម្ស្រនដីោរររទេសសហរែឋ 
អាទម្៉ារកិ John Foster Dulles បានម្ករាំទព្យញេសសនកិចចទៅប្កុងភនាំទព្យញទែីម្បីេេួលនូ ោរោក់ 
រញ្ចូ លប្រទេសកម្ពុជាទៅកនុងអងគោរទសអាតូ រ៉ាុដនដ ប្តូ បានរែិទស្ទោយសទម្ដចប្ព្យះនទរតដម្ សីហនុ7។ 
ោររែិទស្ដររទនះ គឺប្ព្យះអងគបានសមាា ងទៅទលីោរសនាររស់កម្ពុជាទៅឯសននិសីេប្កុងហសឺដែ  
ដែលកម្ពុជាបានប្រោន់យកជាំហរអព្យាប្កឹត។  ទៅនងងេី៩ ដខ្ ចិឆិោ ឆ្ន ាំ១៩៦៣ សទម្ដចប្ព្យះនទរតដម្ សីហនុ បានប្រោសឈរ់េេួលយក 
ជាំនួយររស់សហរែឋអាទម្៉ារកិ។ រនាា រ់ម្កទេៀតទៅនងងេី២៩-៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ១៩៦៣ ែដែលកនុងឱ្ោស 
សមាជជាតិទលីកេី១៦ បានឯកភាព្យទាាំងប្សុងទលីោររែិទស្នូ ជាំនួយទយធ្ល និង  សុី លិទាាំងអស់ 
ររស់សហរែឋអាទម្៉ារកិ8 ។ ោរប្រោសរែិទស្ម្ិនេេួលយកជាំនួយសហរែឋអាទម្៉ារកិនាឆ្ន ាំ១៩៦៣ ព្យី 
សាំណាក់ប្រទេសកម្ពុជាបានទ្វីឱ្យសហរែឋអាទម្៉ារកិរទងកីនោរគ្នរសងកត់ម្កទលីប្រទេសកម្ពុជា តម្    
រយៈោរផដល់អា ុ្ឱ្យកមាា ាំងចលនាដខ្មរទសរ ីនិង ោររ ាំទោភម្កទលីដែនអាោសកម្ពុជាព្យីសាំណាក់ 
យនដទហាះទយធ្លនង និង ទ ៀតណាម្ខាងតបូង។ ោរប្រោន់យកនទយបាយអព្យាប្កឹតបានទ្វីឱ្យ      
កម្ពុជាេេួលរងសមាព ្ព្យីម្ហាអាំណាចមូ្ល្ននិយម្ ព្យិទសសគឺសហរែឋអាទម្៉ារកិ។ េទងវីទនះបាន 
រគា ញឱ្យទ ីញព្យីោរគ្នាំប្េររស់សហរែឋអាទម្៉ារកិចាំទពាះប្រទេសនង និង ទ ៀតណាម្ខាងតបូងទែីម្បី 
ោក់គាំនារម្កទលីប្រទេសកម្ពុជា។ ទៅឆ្ន ាំ១៩៥៩ ទោកសឺន ស្គន រែឋម្ស្រនដីប្កសួងោរររទេស     
កម្ពុជាបានដងាងជប្មារទៅោន់អនកតាំណាងររស់សហរែឋអាទម្៉ារកិដែលបានទចាេប្រោន់ថា មានកង 
េ័ព្យទ ៀតម្ិញនាងោត់េឹកែីកម្ពុជាទែីម្បចូីលទៅទ ៀតណាម្ខាងតបូង ទោក សឺន ស្គន បានដងាងគូស 
រញ្ញា ក់ថា ប្រទេសកម្ពុជាសព្យវនងង (សម័្យសងគម្រស្រសដនិយម្) ជាប្ព្យះរជាណាចប្កអព្យាប្កឹត ទរីែូទចនះ 
ទយងីម្ិនអាចទៅោន់រររកុម្មុយនីសដបានទេ នទយបាយអព្យាប្កឹតររស់ទយងីគឺប្តូ បានប្រោន់យក 
តាំងព្យីសននិសីេប្កុងហសដឺែ ម្កទម្ា៉ាះ ទហយីម្ិនដម្នររទេសណាម្ួយម្ករងខាំឱ្យកម្ពុជាទែីរតម្មាគ្ន៌ា  
ទនះដែរ។ ចាំទពាះោរទចាេប្រោន់ព្យីសាំណាក់ទោកទសរថីា កម្ពុជាប្រោន់យកនទយបាយអព្យាប្កឹត 

                                            
5 ប្ព្យះសុនារកថាននសទម្ដចប្ព្យះប្រមុ្ខ្រែឋប្េងដ់ងាងកនុ ងឱ្ោសសទមាព ្ពិ្យព្យរែ៍អចិនស្រនដយង៍មីននសមិ្េធិសងគម្ នងងេី១១ ដខ្ ចិឆិោ      
  ឆ្ន ាំ១៩៦៤ េាំព្យរ័៤ 
6 Norodom Sihanouk, La c.i.a. contre le Cambodge, François Maspéro pour l’édition française,  
  Paris, p. 63-64 
7 Raoul M. Jennar, Les clés du Cambodge, Faits et chiffres, repères historiques, profiles   
  cambodgiens, cartes, Maisonneuve et Larose, 1995, p. 58 

8 Ibid., p. 63 
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ដែលលទម្ាៀងទៅរកកុម្មុយនីសដ ទោក សឺន ស្គន ក៏បានទនាីយតរទោយទោកបានទប្រៀរទ្ៀរថា 
ប្រទេសកម្ពុជាទប្រៀរបានែូចជាេូកម្ួយដែលទយីងទ្វីែាំទែីរទៅចាំកណាដ លសាឹង ឬ កណាដ លេទនា។ 
រ៉ាុដនដ តាំងពី្យឆ្ន ាំ១៩៥៤ ម្ក ទៅទប្តីយខាងទនវងមិ្នដែលបានទោលេូកទយីងទេ ទរីទយីងប្តូ រងទប្គ្នះ 
ទប្ចីនដតប្តូ បាញ់ពី្យខាងស្គដ ាំទៅ ញិ ទហតុែូទចនះទហីយទរីោលណាទគបាញ់ពី្យទប្តីយខាងស្គដ ាំេូកទនាះរត់
ទចៀសរនដិច ទហីយប្រឆ្ាំងទៅ ញិ។ ទរីគ្នម នោរប្រឆ្ាំងទនវងទេ ទយីងទៅោន់អព្យាប្កឹតពិ្យតអញ្ច ឹងសុាំ
ដតទប្តីយខាងស្គដ ាំទនាះកុាំបាញ់ទយីងទេៀត 9 ។ 

ចារ់ព្យីោររែិទស្នូ ជាំនួយទនះម្កស្គថ នភាព្យននេាំនាក់េាំនងរវាងកម្ពុជា និង សហរែឋអាទម្៉ារកិ
ោន់ដតមានសភាព្យ្ងន់្ងរទ ងីៗ។ ទៅនងងេី១១ ដខ្ម្ីនា ឆ្ន ាំ១៩៦៤ បាតុកម្មប្រឆ្ាំងនឹងស្គថ នេូតសហ
រែឋអាទម្៉ារកិ និង អង់ទគាសបានទកីតទ ងីទៅប្កុងភនាំទព្យញ10។ ទៅចុងរញ្ច រ់ប្រទេសកម្ពុជាបានោត់ផ្ទដ ច់
ចាំែងោរេូតជាម្ួយនឹងសហរែឋអាទម្៉ារកិ ទៅនងងេ០ី៣ ដខ្ឧសភា ឆ្ន ាំ១៩៦៥។  
 
ផ្ផ្នកេី ២. កមពុជារដ្ិមសធជំនួយសហរដ្ឋអាមម៉េរកិ 
II-ការផ្ប្រប្រួលស្ថា នភាពនមោបាយមៅឥណ្ឌូ ចិននាេសវតសរឆ៍្ន ១ំ៩៦០ 

១-ស្ថា នភាពននេំនាក់េំនងកមពុជា-សហរដ្ឋអាមម៉េរកិពីឆ្ន ១ំ៩៦០-១៩៧០ 
ទៅេស តសរឆ៍្ន ាំ១៩៦០ ជារយៈទព្យលប្រករទៅទោយភាព្យរ ាំទជីររ ាំជួលទៅឥែឌូ ចិន គឺសហរែឋ 

អាទម្៉ារកិបានចូលពាក់ព័្យនធោន់ដតទប្ៅកនុងសស្រគគ ម្ទ ៀតណាម្ ទហីយសស្រគគ ម្សុី លិទៅប្រទេសឡា  
ោន់ដតរកីរលោល្ាំទ ងីៗ។ ទគ្នលជាំហរនទយបាយោរររទេសររស់សហរែឋអាទម្៉ារកិគឺោរេរ់េល់
នឹងឥេធិព្យលររស់ប្រទេសចិន និង ោរធ្លនាឱ្យបានជ័យជម្នះទលីទ ៀតណាម្ខាងទជីងគឺជាអាេិភាព្យ      
សាំខាន់។ 

សហរែឋអាទម្៉ារកិបានចងសម័្ពនធជាម្ួយប្រទេសនង និង ប្រទេសទ ៀតណាម្ខាងតបូង ទហីយ 
សងឃឹម្ថានឹងទែីរតួនាេីកនុងោរដកលម្ាេាំនាក់េាំនងរវាងសហរែឋអាទម្៉ារកិ-កម្ពុជា និង ជាម្ួយប្រទេស 
ជិតខាង។ សទម្េចប្ព្យះនទរតេម្ សីហនុ ដែលទព្យលទនាះជាប្ព្យះប្រមុ្ខ្រែឋបានទរេជាញ យ៉ា ងមុ្តមាាំកនុងោរ 
ប្រោន់នទយបាយអព្យាប្កឹតគឺប្ព្យះអងគមានទគ្នលរាំែងរទញ្ច ៀសប្រទេសកម្ពុជាម្ិនឱ្យពាក់ព័្យនធទៅនងឹ 
សស្រគគ ម្ទ ៀតណាម្។ ម្ិនដតរ៉ាុទណាណ ះប្ព្យះអងគក៏មានោរប្ព្យួយបារម្ភទៅទព្យលប្រទេសទ ៀតណាម្ខាងទជីង 
និង ទ ៀតណាម្ខាងតបូងរមួ្គ្នន ដតម្ួយ។ 
 កនុងោរគិតគូរថា ប្តូ រកោនូ អ្ិរទតយយភាព្យេឹកែីននប្រទេសកម្ពុជា និង មានោរសងសយ័ទៅ 
ទលីទចតនាររស់ប្រទេសនង និង ទ ៀតណាម្ខាងតបូង សទម្េចប្ព្យះនទរតេម្ សីហនុ បានរនេោរទ្វីេាំនាក់ 
េាំនងជាម្ួយម្ហាអាំណាចទាាំងព្យីរគឺសហរែឋអាទម្៉ារកិ និង សហភាព្យសូទ ៀត ។ ប្ព្យះអងគដតងចាត់េុក 
ផលប្រទយជន៍ និង អតេសញ្ញា ែររស់ប្រទេសកម្ពុជា្ាំជាងអវីទាាំងអស់។ 
 សប្មារ់សហរែឋអាទម្៉ារកិគិតថា ខ្ាួនអាចេេួលយកបាននទយបាយអព្យាប្កឹតកម្ពុជា លុះណា 
ដតរោឋ ភិបាលកម្ពុជាព្យិតជាទៅអព្យាប្កឹត ទហីយជាផាូ  ោរម្ិនលទម្ាៀងទៅរកប្រទេសកុម្មុយនីសេ។ 
ចាំដែកស្គថ នោរែ៍ទៅប្រទេសឡា  ដែលព្យួកកុម្មុយនីសេ Pathet Lao កាំពុ្យងដតមានទប្រៀរ ទហីយ     
                                            
9 កាំែត់ទហតុប្រជុាំសភា ទៅកនុងរជកិចចទលខ្២៨ ចុះនងងេី១៦ ដខ្កកកោ ឆ្ន ាំ១៩៥៩ េាំព័្យរ៤៩០៥ 
10 Raoul M. jennar, Les clés du Cambodge, op. cit., p. 64 
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ទ ៀតណាម្ខាងទជីងកាំពុ្យងដតរញ្ាូ នទាហាន និង ទប្គឿងផគត់ផគង់ម្កភាគខាងតបូង ទហតុទនះសទម្េចប្ព្យះ 
នទរតេម្ សីហនុ បានអាំពា នា ឱ្យមានោរទោះប្រជុាំសននិសីេប្កុងហសឺដែ  ទហីយប្ព្យះអងគសងឃឹម្ថា 
សននិសីេទនាះនឹងអាចទោះប្ស្គយស្គថ នភាព្យទាាំងទនាះបាន ។ ទៅឆ្ន ាំ១៩៦១ សហរែឋអាទម្៉ារកិ 
ស្គធ្លរែរែឋប្រជាមានិតចិន សហភាព្យសូទ ៀត អង់ទគាស បារ ាំង រមួ្ទាាំងប្រទេសចាំនួន ១៤ ទផសងទេៀត 
បានចូលរមួ្ព្យិភាកោ ។ ម្ួយឆ្ន ាំទប្ោយម្កោរចរចាបានឈានែល់ោរប្ព្យម្ទប្ព្យៀងគ្នន ដែលអាំពា នា ឱ្យ 
ប្រទេសឡា ោា យជាប្រទេសមានសនេិភាព្យ អព្យាប្កឹតភាព្យ ឯករជយ និង អ្ិរទតយយ។ 
 ម្កែល់ឆ្ន ាំ១៩៦២ ជាំហរររស់សហរែឋអាទម្៉ារកិចាំទពាះប្រទេសកម្ពុជាប្តូ បានដរងដចកទៅជា 
ព្យីរប្កុម្។ ប្កុម្ម្ួយមានជាំទនឿថា សទម្េចប្ព្យះនទរតេម្ សីហនុ នឹងភាា រ់ប្ព្យះអងគទៅនឹងព្យួកកុម្មុយនីសេ។ 
ម្ួយប្កុម្ទេៀតយល់ថា ទែីម្បផីលប្រទយជន៍សហរែឋអាទម្៉ារកិទគម្ិនប្តូ ទ្វីឱ្យប្រទេសកម្ពុជាទៅឯទោ 
ទនាះទេ ។ អនកដែលគ្នាំប្េខាា ាំងររស់ប្កុម្េី២ គឺទោកប្ព្យឹេធសមាជិកសភាអាទម្រកិ Mike Mansfield 
ដែលបានម្កទ្វីេសសនកិចចប្រទេសកម្ពុជាទៅចុងឆ្ន ាំ១៩៦២ ។ ទោកប្ព្យឹេធសមាជិករូរទនះជាអនក 
ជាំនាញដផនកអាសុី ទហយីទប្ោយម្កទោកបានោា យជាឯកអគគរែឋេូតសហរែឋអាទម្៉ារកិយូរជាងទគប្រចាាំ 
ទៅប្រទេសជរ៉ាុន ។ ទោក Mike Mansfield បានព្យិភាកោផេល់ទយរល់ទោយផ្ទា ល់ជាម្ួយទោក 
ប្រធ្លនា្ិរតី Kennedy, Johnson និង ទោកប្រធ្លនា្ិរតី Nixon កនុងអាំ ុងេស តសរឆ៍្ន ាំ១៩៦០ 
និង ឆ្ន ាំ១៩៧០ ដែលគ្នត់បានប្រឆ្ាំងទៅនឹងោរជារ់ពាក់ព័្យនធររស់សហរែឋអាទម្៉ារកិទៅកនុងសស្រគគ ម្   
ទ ៀតណាម្ ។ 
 ទរីទទាះជាមានោរធ្លនាអះអាងទោយផ្ទា ល់ព្យីទោកប្រធ្លនា្ិរតី Kennedy ថា សហរែឋ 
អាទម្៉ារកិគ្នាំប្េអព្យាប្កឹតននប្រទេសកម្ពុជា ទហីយម្ិនគ្នាំប្េព្យួកប្រឆ្ាំងកេី រ៉ាុ ដនេ សទម្េចប្ព្យះនទរតេម្    
សីហនុ ទៅដតអាំពា នា ឱ្យមានោររញ្ឈរ់ជារនាា ន់នូ ជាំនួយររស់សហរែឋអាម្៉ារកិដែលមានតនម្ា 
ប្រដហល១៥ ភាគរយ ននង ោិជាតិកម្ពុជា ។ ទៅដខ្ម្ករ ឆ្ន ាំ១៩៦៤ សហរែឋអាទម្៉ារកិបានចារ់ទផេីម្ 
ោត់រនថយរុគគលិកររស់ខ្ាួនទចញព្យីប្កុងភនាំទព្យញ ទហយីទោក នង គឹម្នី ដែលជាឯកអគគរជេូតកម្ពុជា
ប្រចាាំសហរែឋអាទម្៉ារកិប្តូ បានទៅប្ត រ់ម្កប្រទេសកម្ពុជា ញិ ។ ចាំដែកឯកអគគរែឋេូតសហរែឋ
អាទម្៉ារកិទោក  Philip D. Sprouse ក៏បាន លិប្ត រ់ទៅោន់សហរែឋអាទម្៉ារកិ ញិដែរ។ 
 ទៅនងងេី៩ ដខ្កកកោ ឆ្ន ាំ១៩៦៤ ទោក Randolph A. Kidder ប្តូ  បានដតងតាំងជា 
ឯកអគគរែឋេូតសហរែឋអាទម្រកិទៅកម្ពុជា រ៉ាុដនេសទម្េចប្ព្យះនទរតេម្ សីហនុ រែិទស្ម្ិនេេួលស្គរតាំង 
ររស់ទោក11។ ទៅែាំណាច់ឆ្ន ាំ១៩៦៤ មានតាំណាងសហរែឋអាទម្៉ារកិដតចាំនួន១២ នាក់រ៉ាុទណាណ ះទៅ  
កម្ពុជាដែលោលព្យីម្ួយឆ្ន ាំមុ្នមានចាំនួន៣០០ នាក់។ ទៅដខ្ឧសភា ឆ្ន ាំ១៩៦៥ េាំនាក់េាំនងកម្ពុជា 
និង សហរែឋអាទម្៉ារកិប្តូ បានោត់ផ្ទេ ច់ ។ ភាព្យតនតឹងទៅដតទកីតមានជារនេម្កទេៀត ទោយសហរែឋ 
អាទម្៉ារកិបានទចាេប្រោន់ថា ព្យួកកុម្មុយនីសេទ ៀតណាម្កាំពុ្យងែឹកជញ្ាូ នផគត់ផគង់តម្កាំព្យង់ដផប្កុងប្ព្យះ
សីហនុ ។ 
 ២-កមពុជាកនងុដ្ំណ្ណក់កាលននសង្រ្គា មមវៀតណ្ណម 

                                            
11 ខ្រួទលីកេី៦០ ឆ្ន ាំ ននេាំនាកេ់ាំនងោរេូតកម្ពុជា-អាទម្៉ារកិ (១៩៥០-២០១០) ទបាះពុ្យម្ពទោយស្គថ នេូតសហរែឋអាទម្៉ារកិ  
    ប្រចាាំប្កុងភនាំទព្យញ ឆ្ន ាំ២០១០ េាំព្យរ័៤៧  
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ែាំទែីរេសសនកិចចររស់ទោកជាំទា  Jacqueline Kennedy ម្កប្រទេសកម្ពុជាទៅដខ្ ចិឆិោ 
ឆ្ន ាំ១៩៦៧ ហាក់មានោរដប្រប្រួលននេាំនាក់េាំនងរវាងប្រទេសទាាំងព្យីរ ។ ទៅទព្យលទនាះសទម្េចប្ព្យះ
នទរតេម្ សីហនុ បានទរៀរចាំេេួលស្គវ គម្ន៍ទោកជាំទា  Jacqueline Kennedy ជាទភញៀ ព្យិទសស ទោយ
ទោកជាំទា  គឺជាជនជាតិអាទម្៉ារកិែាំរូងទគទោយេេួលបានកិតេិយសថាន ក់រែឋខ្ពស់តាំងដតព្យីមាន ោរោត់
ផ្ទេ ច់ចាំែងោរេូតននប្រទេសទាាំងព្យីរ។ 
 រនាា រ់ម្ក ទៅនងងេី១៨ ដខ្ម្ករ ឆ្ន ាំ១៩៦៨ ទោក Chester A. Bowles  ជាទរសកជនររស់
ប្រធ្លនា្ិរតីសហរែឋអាទម្៉ារកិបានទ្វីែាំទែីរម្កប្កុងភនាំទព្យញទែីម្បពី្យិភាកោ សេីព្យីោរកប្ម្ិត  តេមានកង
េ័ព្យទ ៀតកុងទៅទលីេឹកែីកម្ពុជា និង កងវល់ររស់សទម្េចប្ព្យះនទរតេម្ សីហនុ ទលីរូរែភាព្យេឹកែីនន
ប្រទេសកម្ពុជា ។ ទោកប្រធ្លនា្ិរតីសហរែឋអាទម្៉ារកិ Nexon បានចូលោន់តាំដែងទៅ នងងេី២០ ដខ្
ម្ករ ឆ្ន ាំ១៩៦៩ ។ ទៅនងងេី០២ ដខ្ទម្ស្គ ឆ្ន ាំ១៩៦៩ សហរែឋអាទម្៉ារកិបានទចញទសចកេីប្រោស
េេួលស្គគ ល់អ្ិរទតយយភាព្យ ឯករជយ អព្យាប្តឹតភាព្យ និង រូរែភាព្យេឹកែីននប្រទេសកម្ពុជា។ 

ទទាះជាយ៉ា ងណាក៏ទោយេាំនាក់េាំនងោរេូតរវាងកម្ពុជា និង សហរែឋអាទម្៉ារកិនាទព្យលទនាះ 
ទៅដតម្ិនមានភាព្យរលូន ។ ភាព្យរោាំរកូសទនះបានរនេរហូតែល់ទោក លន់ នល់ បានេមាា ក់សទម្េច 
ប្ព្យះនទរតេម្ សីហនុ ព្យីប្រមុ្ខ្រែឋននប្រទេសកម្ពុជា ទៅនងងេី១៨ ដខ្ម្ីនា ឆ្ន ាំ១៩៧០ ។ ទៅទព្យលទនាះ 
ប្រទេសកម្ពុជាបានោា យជាស្គធ្លរែរែឋដែលសនិេធទៅនឹងសហរែឋអាទម្៉ារកិ ទហីយកម្ពុជាបានប្រឈម្ 
យ៉ា ងទព្យញេាំហងឹទៅនឹងចលនាកុម្មុយនីសេដខ្មរ និង ទ ៀតណាម្ ។ ប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លា ក់ចូលទៅកនុង 
សស្រគគ ម្ទ ៀតណាម្ ទហីយសស្រគគ ម្ទៅកម្ពុជាបានោា យជាសស្រគគ ម្សុី លិអូសរនាា យអស់រយៈទព្យលជា 
ទប្ចីនឆ្ន ាំ។  

សរុរម្កេាំនាក់េាំនងោរេូតរវាងកម្ពុជា និង សហរែឋអាទម្៉ារកិនាសម័្យទប្ោយកម្ពុជាេេួល 
បានឯករជយព្យីរររអាណាព្យាបាលបារ ាំងទៅនងងេី៩ ដខ្ ចិឆិោ ឆ្ន ាំ១៩៥៣ ទហយីជាព្យិទសសទៅកនុង 
សម័្យសងគម្រស្រសដនិយម្ព្យីឆ្ន ាំ១៩៥៥ ែល់ឆ្ន ាំ១៩៧០ ម្ិនសូ មានភាព្យរលូនទ ីយ។ ចារ់តាំងព្យី    
កម្ពុជាបានរែិទស្ម្ិនេេួលយកជាំនួយសហរែឋអាទម្៉ារកិទៅឆ្ន ាំ១៩៦៣ ម្ក េាំនាក់េាំនងកម្ពុជា-សហ
រែឋអាទម្៉ារកិដតងដតមានភាព្យរោាំរកូសជារនដរនាា រ់ ជាក់ដសដងទៅឆ្ន ាំ១៩៦៥ េាំនាក់េាំនងោរេូតរវាង
កម្ពុជា និង សហរែឋអាទម្៉ារកិបានឈានទៅែល់កប្ម្ិតម្ួយ្ងន់្ងររហូតមានោរផ្ទដ ច់ចាំែងោរេូត នន
ប្រទេសទាាំងព្យីរទេៀតផង។ លុះម្កែល់ឆ្ន ាំ១៩៦៩ ទេីរស្គថ នភាព្យននេាំនាក់េាំនងោរេូតររស់ប្រទេស
ទាាំងព្យីរប្តូ បានស្គដ រទ ងី ញិ។ ទហតុោរែ៍ដែលទ្វីឱ្យមានភាព្យម្ិនរលូនទៅកនុងេាំនាក់េាំនងោរេូត
រវាងកម្ពុជា និង សហរែឋអាទម្៉ារកិទៅទព្យលទនាះ គឺសហរែឋអាទម្៉ារកិបានផដល់ជាំនួយទយធ្លជាទប្ចីនម្កឱ្្
យប្រទេសកម្ពុជា ដែលជាំនួយទនាះសហរែឋអាទម្៉ារកិមានទគ្នលរាំែងចង់ឱ្យប្រទេសកម្ពុជាោា យទៅជា
ប្រទេសម្ួយដែលគ្នាំប្េទោកទសរទីែីម្បីប្រឆ្ាំងនឹងោររកីរលោល ននលេធិកុម្មុយនីសដទៅភូម្ិភាគ
អាសុីអាទគនយ។៍ ជាព្យិទសស សហរែឋអាទម្៉ារកិចង់ឱ្យប្រទេសកម្ពុជាចូលជាសមាជិកអងគោរសនធិសញ្ញា
អាសុីអាទគនយ ៍ឬ ទគទៅថា ទសអាតូ។ ទោយស្គរទៅសម័្យសងគម្រស្រសដនិយម្កម្ពុជាបានប្រោន់យក
នទយបាយអព្យាប្កឹត ទហតុទនះកម្ពុជាបានប្រោន់យករនាា ត់នទយបាយអនដរជាតិកណាដ លម្ួយមាន
ន័យថា កម្ពុជាអាចទ្វីេាំនាក់េាំនងោរេូតជាម្ួយប្រទេសទាាំងឡាយទៅកនុងសកលទោកម្ិនដរងដចក
ថា ប្រទេសទនាះជាប្រទេសប្រោន់លេធិទសរ ីឬ កុម្មុយនីសដទនាះទ យី។ ោរប្រោន់ជាំហរររស់កម្ពុជា
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ដររទនះបានទ្វីឱ្យទម្ែឹកនាាំទោកខាងលិច ជាព្យិទសសសហរែឋអាទម្៉ារកិម្ិនប្ព្យម្ផេល់ោរគ្នាំប្េទព្យញ
ទលញែល់ប្រទេសកម្ពុជា។ 
 
សននិដ្ឋឋ ន 
 រនាា រ់ព្យីេេួលបានឯករជយទៅនងងេី៩ ដខ្ ចិឆិោ ឆ្ន ាំ១៩៥៣ ប្រទេសកម្ពុជាប្តូ ប្រឈម្ទៅនឹង
រញ្ញា ជាទប្ចីន ជាព្យិទសសប្រឈម្នឹងរញ្ញា ោរព្យប្ងឹងឯកភាព្យជាតិ ទសែឋកិចច និង ោរោរពារជាតិ។ 
ទែីម្បអីភិ  ឍន៍ទសែឋកិចចនាទព្យលទនាះកម្ពុជាប្តូ ព្យឹងដផាកទៅទលីជាំនួយព្យីររទេសម្ួយភាគ្ាំ ។ ោរដសវង 
រកជាំនួយទនះទេៀតទស្គតកម្ពុជាក៏ប្តូ េេួលរង នូ សទម្ព្ននម្ទនាគម្ ជិាា ្ាំព្យីរទៅកនុងសកលទោកនា 
ទព្យលទនាះគឺម្ទនាគម្ ជិាា ទសរ ីដែលតាំណាងទោយសហរែឋអាទម្៉ារកិនិងម្ទនាគម្ ជិាា កុម្មុយនីសេតាំណាង    
ទោយសហភាព្យសូទ ៀត។ អាប្ស័យទោយសកលទោកមានោរែទែេី ម្ឥេធិព្យលគ្នន ដររទនះ កម្ពុជាបាន 
ទប្ជីសទរសីយកនទយបាយអព្យាប្កឹតម្កទ្វីជាមូ្លោឋ នប្គឹះ នននទយបាយោរររទេសររស់ខ្ាួន។ 
នទយបាយទនះជាផាូ ម្ួយសប្មារ់ឱ្យកម្ពុជាមានលេធភាព្យអាចទៅទ្វីេាំនាក់េាំនងជាម្ួយប្រទេស ដែល 
ប្រោន់លេធិសងគម្និយម្ផង និង េាំនាក់េាំនងជាម្ួយប្រទេសដែលប្រោន់លេធិទសរផីងដែរ។ 
 េាំនាក់េាំនងជាផាូ ោររវាងកម្ពុជា-សហរែឋអាទម្៉ារកិ គឺប្តូ បានទ្វីទ ីងទៅនងងេី២៩ ដខ្ម្ិងុនា 
ឆ្ន ាំ១៩៥០។ រនាា រ់ម្កសហរែឋអាទម្៉ារកិបានចារ់ទផេីម្ផេល់ជាំនួយម្កឱ្យកម្ពុជាទាាំងជាំនួយដផនកទសែឋកិចច 
និង ជាំនួយដផនកទយធ្ល។ ជាំនួយររស់សហរែឋអាទម្៉ារកិបានទផ្ទេ តទៅទលី ស័ិយអរ់រ ាំ ែូចជា ោរកស្គង
ស្គោទរៀន ជាទែីម្។ ជាំនួយដផនកអភិ  ឍន៍ជនរេ និង ស្គេ រទហោឋ រចនាសម័្ពនធ ផាូ ងនល់ ប្រព័្យនធប្រឡាយ
សប្មារ់ ស័ិយកសិកម្ម។ ចាំដែកជាំនួយទយធ្លររស់សហរែឋអាទម្៉ារកិបានផេល់ជាប្បាក់ទរៀ តសរែ៍ល់ 
ទយធ្លកម្ពុជា និង ផេល់សមាភ រៈទយធ្លមានទប្គឿងសពាវ  ុ្ ែូចជា ោាំទភាីង រងយនេទយធ្ល   រងទប្គ្នះ ជា
ទែីម្ ។ ទោយដផាកទៅទលីនទយបាយអព្យាប្កឹតកម្ពុជាបានទៅទ្វីេាំនាក់េាំនងជាម្ួយរណាេ ប្រទេសកុម្ ្
មុ្យនីសេមានសហភាព្យសូទ ៀត ស្គធ្លរែរែឋប្រជាមានិតចិន ជាទែីម្ ។ េនាឹម្នឹងសហរែឋអាទម្៉ារកិម្ក
រទងកីតេាំនាក់េាំនងោរេូតជាម្ួយកម្ពុជា សហរែឋអាទម្៉ារកិបានទសនីឱ្យកម្ពុជាចូលជាសមាជិកររស់អងគ
ោរទសអាតូ (អងគោរសនធិសញ្ញា ប្រឆ្ាំងនឹងោររកីរលោលននលេធិកុម្មុយនីសេទៅអាសុីអាទគនយ)៍ ដែល
បានរទងកីតទ ងីទៅឆ្ន ាំ១៩៥៤ ។ ទៅទព្យលទនាះកម្ពុជាបានរែិទស្ម្ិនប្ព្យម្ចូលជាសមាជិកររស់អងគ
ោរម្ួយទនះ ទោយកម្ពុជាបានអះអាងថា ខ្ាួនជាប្រទេសអព្យាប្កឹត។ 
 ទៅទព្យលដែលកម្ពុជារែិទស្ម្ិនប្ព្យម្ចូលជាសមាជិកអងគោរទសអាតូ ទហយីកម្ពុជាទៅរទងកីត 
េាំនាក់េាំនងោរេូតជាម្ួយសហភាព្យសូទ ៀត ស្គធ្លរែរែឋប្រជាមានិតចិន បានទ្វីឱ្យេាំនាក់េាំនងរវាង 
កម្ពុជា-សហរែឋអាទម្៉ារកិចារ់ទផេីម្រោាំរកូស ទហីយសហរែឋអាទម្៉ារកិម្ិនបានគ្នាំប្េកម្ពុជាឱ្យបានទព្យញ
ទលញទ ីយ។ កនុងរររិេននសស្រងគម្ប្តជាក់ និង ោរប្រោន់យកនទយបាយោរររទេសម្ិននឹងនទៅ
ទព្យលទនាះកម្ពុជាហាក់ឃាា តទចញព្យីប្រទេសកនុងរាុកទសរ ីទហយីបានបាត់រង់ឱ្ោសកនុងោរេេួលយក
ជាំនួយម្កអភិ  ឍន៍ប្រទេសជាតិររស់ខ្ាួន។  
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គនានិមេេស 
ឯកស្ថរជាភាស្ថផ្ខែរ 
១-ប្ព្យះរជែាំទែីរប្ព្យះបាេនទរតដម្ សីហនុ ឧរយុ រជទសដចយងទៅោន់ប្រទេសចិនស្គធ្លរែរែឋ  
    ប្រជាមានិត ដខ្កុម្ភៈ ឆ្ន ាំ១៩៥៦។ 
២- ភិាគរេននសននិសីេររស់សទម្ដចប្ព្យះនទរតដម្ សីហនុ ទៅកាំព្យតនងងេី៦ ដខ្ទម្ស្គ ឆ្ន ាំ១៩៥៦។ 
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    ឆ្ន ាំ១៩៥៦។ 
៤-រជកិចច  ទលខ្២១ ទចញផោយនងងេី១៥ ដខ្ ចិឆិោ ឆ្ន ាំ១៩៥៧។ 
៥-កាំែត់ទហតុប្រជុាំសភា ទៅកនុងរជកិចចទលខ្២៨ ទចញផោយនងងេ១ី៦ ដខ្កកកោ ឆ្ន ាំ១៩៥៩។ 

៦-ប្រទេសកម្ពុជាជួយទោយខ្ាួ នឯង ភនាំទព្យញ ឆ្ន ាំ១៩៦៣។ 

៧-ប្ព្យះសុនារកថាននសទម្ដចប្ព្យះប្រមុ្ខ្រែឋប្េងដ់ងាងកនុ ងឱ្ោសសទមាព ្ពិ្យព្យរែ៍អចិនស្រនដយង៍មនីនសមិ្េធិសងគម្ 
នងងេ១ី១ ដខ្ ចិឆិោ ឆ្ន ាំ១៩៦៤។ 
៨-នទរតដម្ សីហនុ អនុសោ រយីដ៍ផាម្ដលាម្ និង ជូរចត់ (រកដប្រទោយ ន.រែរងគ) ឆ្ន ាំ១៩៩៣។ 

៩-ខ្ួរទលីកេី៦០ ឆ្ន ាំ ននេាំនាក់េាំនងោរេូតកម្ពុជា-អាទម្៉ារកិ (១៩៥០-២០១០) ទបាះពុ្យម្ពទោយ  
    ស្គថ នេូតសហរែឋអាទម្៉ារកិប្រចាាំប្កុងភនាំទព្យញ ឆ្ន ាំ២០១០។ 
ឯកស្ថរជាភាស្ថររមេស 
១-Le Programme de l’aide économique américaine au Cambodge 1955-1959, 1960  
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