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 កម្ពុជានៅចន ល្ ោះម្ហាអំណាចិន និងសហរដ្ឋអានម្៉េរកិ 
 

១.កម្ពុជានៅចន ល្ ោះ អានម្៉េរកិ សហភាពសនូ ៀត និងចិន 

នៅឆ្នាំ១៩៥៥ ជាចាំណុចចាប់ន ដ្ើមដែលអានម៉េរិកអនុវត្តន៍ននោបាយដាក់សម្ពនធមកថ្្នក់ែឹកនាំ
កមពជុាឱនយងាកនៅសហការជាមួយបលកុនោកនសរី និងប្បឆាំងការរីកសាយភាយលទ្ធលិកុមមយុនិសដ1។ 
ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៥៦ ែល់ឆ្នាំ១៩៧០ កមពុជា និងសហភាពសូនវៀត្ម្នទ្ាំនក់ទ្ាំនងលអ ដត្ទ្ាំនក់ទ្ាំនងជា
មួយសហរែឋអានម៉េរិកមិនរលូន នពលននោះអានម៉េរិកបានចូលនប្រៀត្ដប្រកកិចចការផ្្ៃកនុងនិងការ្ដួលរំលាំ
សនមដចប្ពោះសីហនុពីសាំណាក់អានម៉េរិកតាមរយៈសុីអាយនអ។ ការនប្រៀត្ដប្រកកិចចការផ្ ៃ្កនងុរួម្ន៖ ទ្ី១. 
ការកាត់្ផ្ដនច់រាំនួយនសែឋកិចច និងនោធា (អនកតាមដានននោបាយវាយត្ផ្មលកនងុនោលបាំណងនែើមនបី
បងាហនញការមិននពញចិត្តរបសខ់្លនួន ល្ើយត្បនឹងការយលប់្ពមទ្ទ្ួលយករាំនួយនសែឋកិចចោមននលកខខ្ណឌ
របស់ចិននឆ្នាំ១៩៥៦) ទ្ី២. ការហាមប្បាមកមពុជាមិនឱនយនប្បើអាវុធរាំនួយប្បឆាំងការឈ្លននពាន 
(ដែលអានម៉េរិកថ្រាំ ួយនោធាអានម៉េរិក្ដល់ឱនយកមពុជាគឺសប្ម្ប់ប្បឆាំងនឹង ការឈ្លននពានរបស់កុមមុនុយ
នីសដដត្ប៉េុនណាណន) ទ្៣ី. ការោាំប្ទ្កម្លនាំងឧទ្ទនមនែើមនបី្ដួលរំលាំរដាឋនភិបាល តាមរយៈចលនោាំប្ទ្ឧទ្ទនម ដខ្មរ
នសរី នប្កាមការែឹកនាំរបស ់សងឹ ង៉េកុថ្ញ់ និងចលនដខ្មរនប្កាម ដែលនធវើប្បតិ្បត្តកិារនៅទឹ្កែីនវៀត្ណា
មខាងត្នបូងនហើយនិងការបញចោុះបញចលូមន្រនតជីាន់ខ្ពសន់ៅនកៀកប្ពោះកាយសនមដច សី ហនុ ឱនយប្បឆាំង
នោលននោបាយអពនាប្កឹត្ ដែមទ្ាំងម្នការោាំប្ទ្កម្លនាំងឧទ្ទនមនែើមនបីនធវើអមគមន៍ទឹ្កែី។ ទ្៤ី. តាមរ
យៈអងគការនសអាត្ូ នៅឆ្នាំ១៩៥៨ ប្កុមប្បឹកនាសមព័នធនោធានសអាត្ូ បាននបើកកិចចប្បរុាំមួយនៅបាងកក 
កិចចប្បរុាំននោះម្នរនបៀបវារៈចាំនួន២គឺ.ទី្១.គនប្ម្ងរបសអ់ានម៉េរិកពប្ងឹងវិសាលភាពដែនប្បតិ្បត្តកិារ
នសអាត្ូនដាយរួមបញជូលទ្ាំងនកាោះផ្ត្វា នន់។ ទ្២ី.នត្ើគួរចាប់វិធានការដបបណាជាមួយនឹង “ទ្នងវើឧប្កិែឋ”
របស់ែឹកនាំកមពុជាដែលហា ននបនងកើត្ចាំណងការទ្ូត្ជាមួយនប៉េកាាំង? ពាក់ព័នធនឹងរនបៀបវារៈទ្ី២ អងគ
ប្បរុាំបានសនប្មចនលើ៣ចាំណចុ៖ ចាំណចុ១. ដ្លក់ារោាំប្ទ្ដ ន្កហិរញញវត្ថែុលគ់ណបកនសប្បឆាំងមួយនៅ
កមពជុាកនងុនោលបាំណងបាំផ្លនញរបបអពនាប្កឹត្នៅកមពជុា។ ចាំណចុ២.បនងកើត្បរិោកាសអសនដសិខុ្
តាមរយៈការចាប់រាំរិត្ ការបលន់ប្បដាប់អាវុធ និងការ ន្សពវ្ នាយពាកនយចចាមអារ នមប្បឆាំងរដាឋនភិបាល។ 
ចាំណុច៣.បនងកើត្កម្លនាំងប្បដាប់អាវុធនៅកនុងប្បនទ្ស។ ទ្៥ី. ការបញចូលភា្នក់ងារឱនយនធវើជាអនកសរនសរ
សុនៃរកថ្ននោបាយ (នៅឆ្នាំ១៩៥៦ សនមដច សីហនុ ោងនធវើទ្សនសនកិចចនៅហវីលីពីន) ទ្៦ី. ការការ
ប៉េងុប៉េងនធវើឃាត្នលើសនមដច ប្ពោះននរត្តម សហីនុ និងការោាំប្ទ្រែឋប្បហារទ្ម្លនក់ថ្្នក់ែឹកនាំកាំពូលពី
ែាំដណង ទ្ី៧.ការលួចោក់នាំចលូអាវុធនដាយនប្បើប្បាស់អាសដាឋននសាថននទ្ូត្ ទ្៨ី.ការនធវើវទិ្ធងនសននសែឋ
កិចច (នៅឆ្នាំ១៩៦៣សុីអាយនអឱនយ សុន សកត ិរនជាត្ិផ្ែកាត្់ចិន នបើធនោឯករន នដាយបញចុោះបញចូល
មន្រនតជីាន់ខ្ពសចូ់លកនុងនោលបាំណងបងកឱនយម្នអសថិរភាពែល់នសែឋកិចច)។ ទ្៩ី.ការទ្ាំោក់ប្គប់ដបក
នលើប្ពោះរជាណាចប្កកមពុជា (នៅឆ្នាំ១៩៦៤ ទ្័ពអាកាសអានម៉េរិកទ្ម្លនក់ប្គប់ដបកមកនលើភូមិកមពុជានៅ

 

1 នអង ប៉េូលតី្ សូឡាវី ៖ អាសុីអានគនយ៍២០ឆ្នាំកនងុសន្រងារនម CIA ភនាំនពញ ២០២១ ទ្ាំព័រ៤៣។ 
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ដកនបរប្ពាំដែននវៀត្ណាមខាងត្នបូងកនងុនោលបាំណងកនមៃចពួកនវៀត្កុង និងនវៀត្ណាមខាងនរើង នៅឆ្នាំ
១៩៦៩ អានម៉េរិកទ្ម្លនក់ប្គប់ដបកនប៥២ តាមប្ពាំដែនកមពុជា។ គិត្ប្ត្ឹមរយៈនពល១៤ដខ្នប្កាយ ការ
ទ្ម្លនក់នដាយកងទ័្ពអាកាសអានម៉េរិកម្នចាំនួនសរុបមិនត្ិចជាង៣៦៣០ប្ោប់នប៥២ន ើយ។ ទ្ី១០.
សន្រងារនមចិត្តសាន្រសតបាំផ្លនញប្បជាប្បិយភាពរបស់សនមដចសីហនុ (នៅឆ្នាំ១៩៧០ សុីអាយនអ នប្បើបនចចក
វិទ្នាទ្ាំននើបកាត់្ត្បាំដបលងប្ពោះនសៀងរបស់សនមដចសីហនុ នដាយ ន្ាយសាថននីវិទ្នយុនៅកនុងទ្ឹកែីឡាវកនុង
នោលបាំណងែុត្កនញជោះកាំហឹងកនុងចាំនណាមប្បជាពលរែឋកមពុជា។2  

នដាយដ កកមពជុាម្នទ្ាំនក់ទ្ាំនងជាមួយសហភាពសនូវៀត្ពីឆ្នាំ១៩៧០ ែល់ឆ្នាំ១៩៧៩ 
ប្បនទ្សទ្ាំងពីម្នទ្ាំនក់ទ្ាំនងមិនសូវលអវិញ នដាយសារការនធវើរែឋប្បហារទ្ម្លនក់សនមតច ននរត្តម សីហ
នុ នហើយនពលននោះជានពលលាំបាកចាំនពាោះសាថននកមពុជាពីរនៅទី្ប្កុងម៉េូសគូនដាយមួយត្ាំណាងរដាឋនភិបាល
និរនទ្សរបស់សនមតច ននរត្តម សីហនុ និងមយួន្នសងនទ្ៀត្ត្ាំណាងឱនយរដាឋនភិបាល លន់ នល។់ 

ការប្បកួត្ប្បដរងរបស់មហាអាំណាចបាននធវើឱនយកមពុជា ល្ងកាត្់នៅសម័យកមពុជាប្បជាធិបនត្យនយ 
នហើយការធាលនក់ចូលននោះនដាយសារ៖3 

១.នវៀត្ណាមធាលនប់ដត្កិចចសហប្បត្ិបត្តិការជាមួយចិននែើមនបីប្បឆាំងបារាំង និងអានម៉េរិក ដត្ដបជា
ខិ្ត្រិត្នៅរកសហភាពសនូវៀត្។ 

២.ការនធវើឱនយប្បកត្ីភាពនូវទ្ាំនក់ទ្ាំនងដ្នកការទូ្ត្រវាងចិននិងអានម៉េរិក ប្ត្ូវបានចាប់ទ្ុកជាអាំនពើ
កនបត់្មួយនដាយនវៀត្ណាម។ 

៣.ទ្ាំនក់ទ្ាំនងចិននិងនវៀត្ណាមកាន់ដត្ធាលនក់ចុោះនដាយចិនចូលកាន់កាប់ប្បរុាំនកាោះបា នរ នដសល
នដាយកម្លនាំងនោធានៅដខ្មករ ឆ្នាំ១៩៧៤។ 

៤.នវៀត្ណាមបានប្បមូល្ដុាំប្បនទ្សនៅអត្ីត្ឥណឌូចិនរបស់បារាំងឱនយសថិត្នៅនប្កាមការែឹកនាំ
របស់នវៀត្ណាម។ 

សថិត្នៅកនុងសាថននភាពទ្ាំងអស់ននោះបាននធវើឱនយទ្ាំនក់ទ្ាំនងចិននិងដខ្មរប្កហមចាប់ន ដ្ើមរឹងម្ាំន ើ
ង។ នហើយនបើប្កដ កនៅនមើលសហរែឋអានម៉េរិកវិញននពលននោះបានរួមផ្ែោ្នជាមួយចិន នែើមនបីទ្ប់ទ្ល់
ជាមួយសហភាពសូនវៀត្ គឺសហរែឋអានម៉េរិកក៏បានោាំប្ទ្ឱនយប្កុមដខ្មរប្កហមឱនយម្នអាសនៈនៅកនងុអងគ
ការសហប្បជាជាតិ្។4 ជាលទ្ធ្លអានម៉េរិកនិងចិនបាននចាទ្ោ្នពីអនកនៅពីនប្កាយដខ្មរប្កហមនិងរែឋ

 

2 នអង ប៉េូលតី្ សូឡាវី៖ អាសុីអានគនយ៍២០ឆ្នាំកនុងសន្រងារនម CIA ភនាំនពញ ២០២១ ទ្ាំព័រ៤៧ែល់៧៦។ 
3 Nicolas Regaud៖ កមពុជាកនុងពនយុោះសងនឃរ ទ្ាំព័រ៤ែល់៥ (ដប្បសប្មួលនដាយៈ ទ្ីឃាយុ) 
4 ទ្ុាំ មលោិះ៖ ចុោះ្នាយផ្ែៃទ្ី១៩ ដខ្វិចឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ “នោក ហ នុ ដសន រំឭកពកីារោាំប្ទ្របស់អានមរិកនៅនលើប្កុមដខ្មរប្កហមនងិរែឋប្បហារ 
លន់ នល ់កនុងកចិចប្បរុាំកាំពូលអាសុបីា នសុីហវិក” khmer.voanews, https://khmer.voanews.com/a/pm-raises-about-us-support-
on-pol-pot-regime/5172075.html (accessed August 5, 2021 at 3:5pm)។ 

https://khmer.voanews.com/a/pm-raises-about-us-support-on-pol-pot-regime/5172075.html
https://khmer.voanews.com/a/pm-raises-about-us-support-on-pol-pot-regime/5172075.html
https://khmer.voanews.com/a/pm-raises-about-us-support-on-pol-pot-regime/5172075.html
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ប្បហារ១៨មីន។5 កាលពីនពលននោះរដាឋនភិបាលអានម៉េរិក ដែលជាសមព័នធមិត្តរបស់ផ្ែ ក៏បានរាំរុញ្ង
ដែរឱនយផ្ែសហការជាមួយចិន នែើមនបីរួយដខ្មរប្កហម ដែលធាលនបជ់ាសប្ត្ូវរបស់អានម៉េរិក។6 

រាំហររបស់ចិននៅកនុងរនម្លនោះកមពុជានប្កាយពីរបបដខ្មរប្កហម បានន ើងកាន់កាប់ប្បនទ្សកមពុជា 
ឆ្នាំ១៩៧៥ពួកនគបានចាប់ន ត្ើមរនមលៀសប្បជារនពីទ្ីប្កុងភនាំនពញ និងទ្ីប្បរុាំរនន ន្សងៗនទ្ៀត្ នែើមនបីឱនយ
នៅរស់នៅតាមទ្ីរនបទ្។ ប្បជារនកមពជុាប្បម្ណជាងមួយោននក់ គឺនសមើនឹងមួយភាគប្បាាំផ្នប្បជា
រនសរុបប្ត្ូវបានសម្លនប់។ និសនសិត្បញញវនត អនកប្បារញ អនករាំនួញឬ “ពួកគហបតី្” ប្ត្ូវបាននបាសសម្អន
ត្។ កនងុកាំ ុងនពលផ្នការកាន់កាប់អាំណាចរបសពួ់កដខ្មរប្កហម ចិនម្នការពាក់ព័នធោ នងខាលនាំងកនងុការ
ឧបត្ថមភោាំប្ទ្ែល់នមែឹកនាំប៉េលុពត្ និងប្កុមអនកបែិវត្តន៍។ អវដីែលសាំខាន់ជាងននោះ គឺរនម្លនោះប្បវត្តសិា
ន្រសតរវាងចិននិងនវៀត្ណាម។  នៅឆ្នាំ១៩៧៨ នដាយទ្ទួ្លបានរាំនួយពីសហភាពសូនវៀត្ រដាឋនភិបាលនវៀ
ត្ណាម បាននលើកទ្័ពចូលឈ្លននពានប្បនទ្សកមពុជា។ ការលុកលុយរបស់កងទ្័ពនវៀត្ណាម មកនលើ
បូរណភាពទ្ឹកែីកមពុជា នកើត្នចញពីទ្ាំនស់រវាងនមែឹកនាំកមពុជាប្បជាធិបនត្យនយជាមួយនិងនវៀត្ណាមពី
ននោបាយការទូ្ត្ រហូត្ែលម់្នការប៉េោះទ្ងគចិោ្ននដាយអាវុធ។ ទី្បា្ំ តុ្ នវៀត្ណាមបាន ត្ួលរំលាំរបប
កមពជុាប្បជាធិបនត្យនយ នៅផ្ែៃទី្៧ដខ្មករឆ្នាំ១៩៧៩។ នប្កាយពីបានកាន់កាប់ប្បនទ្សកមពជុា រដាឋនភិបា
លនវៀត្ណាមបានបនងកើត្រដាឋនភិបាលនៅទ្ីប្កុងភនាំនពញ ដែលែឹកនាំនដាយបកនសប្បជារនបែិវត្តន៍កមពុជា 
ប៉េុដនតសកមមភាពរបស់ពួកដខ្មរប្កហមនៅដត្ម្នជាបនតនៅតាមត្ាំបន់ប្ពាំដែន។ ផ្ែ ដែលជាគូរនម្លនោះចាស់
មួយន ន្សងនទ្ៀត្របសន់វៀត្ណាម បានចងសមពន័ធភាពមិន ល្វូការមួយជាមួយនិងចិន នែើមនបីការប្ត្លប់មក
វិញផ្នរបបដខ្មរប្កហម។ នៅតាមត្ាំបន់ជាយដែនពួកនគបានបនងកើត្រាំរំុរននភៀសខ្លនួនៅកនងុទឹ្កែីផ្ែ 
ដែលប្គប់ប្គងនដាយដខ្មរប្កហម នែើមនបីនធវើជាមូលដាឋននកនុងការកសាងកម្លនាំងប្បឆាំងនឹងរដាឋនភិបាល 
ភនាំនពញ ដែលម្ននវៀត្ណាមនៅពីនប្កាយខ្នង។ រាំនួយនោធានិងនសែឋកិចចរបស់ចិន ប្ត្ូវហូរចូលមក
តាមប្បនទ្សផ្ែ នែើមនបី្គត់្្គង់ែល់របបដខ្មរប្កហមដែលបាក់ទ្័ព នហើយទី្ប្កុងនប៉េកាាំង ក៏បានបញ្ជនឱនយកង
នោធាចិន្លងកាត្់តាមភាគឦសានប្បនទ្សចិននែើមនបីលុកលុយចូលប្បនទ្សនវៀត្ណាមនៅចុងឆ្នាំ
១៩៧៨ និងនែើមឆ្នាំ១៩៧៩កនុងនោលបាំណងបងខាំឱនយទី្ប្កុងហាណយូបញនឈប់អនតរគមន៍នោធារបស់
ខ្លនួនៅប្បនទ្សកមពជុា។ ៃ្យុនៅវិញនោធារបសន់វៀត្ណាម ម្នកម្លនាំងខាលនាំងកាលនណាស់ នហើយបានវាយ
យករ័យរាំនោះនលើកងទ្័ពចិន។ នប្កាយពីបររ័យននោះ ចិនបានភាជនប់ខ្លួនកាន់ដត្នប្ៅនៅកនុងចលនត្ស ូ
នៅឥណឌូចិន។ ប្តឹ្មឆ្នាំ១៩៨០ នវៀត្ណាមបានប្គប់ប្គងនសៃើរដត្ទ្ាំងប្សងនលើប្បនទ្សកមពជុា និង
ប្បនទ្សឡាវចាំដណកឯដខ្មរប្កហមវិញ បានកាន់កាប់ដត្នៅតាមត្ាំបន់រនបទ្ ដែលសថិត្នៅភាគខាង
លិច និងភាគពាយ័ពនយនៅតាមជាយដែនប្បនទ្សកមពុជា-ផ្ែដត្ប៉េនុណាណនោះ។ អាំណាចរបស់នវៀត្ណាម 

 

55 ស ុន ណារិន៖ ចុោះ្នាយផ្ែៃទ្ី៤ ដខ្កុមភៈ ឆ្នាំ២០១៩ “អានមរិកនិងចិននចាទ្ោ្នពអីនកនៅពីនប្កាយដខ្មរប្កហមនិងរែឋប្បហារ១៨មីន” 
khmer.voanews, https://khmer.voanews.com/a/us-china-trade-barbs-over-khmer-rouge-support-coup-in-the-
1970s/4771783.html (accessed August 6, 2021 at 2:11pm)។ 
6 នសង ឌីណា៖ ចុោះ្នាយផ្ែៃទ្ី៥ ដខ្មករ ឆ្នាំ២០១២ “ដខ្មរប្កហមនប្កាយអនតរគមន៍កងទ្័ពនវៀត្ណាមឆ្នាំ១៩៧៩” វិទ្នយុបារាំង, 
https://www.rfi.fr/km/khmer-rouge-after-vietnamese-intervention-in-1979 (accessed August 11, 2021 at 3:21pm)។ 

https://khmer.voanews.com/a/us-china-trade-barbs-over-khmer-rouge-support-coup-in-the-1970s/4771783.html
https://khmer.voanews.com/a/us-china-trade-barbs-over-khmer-rouge-support-coup-in-the-1970s/4771783.html
https://khmer.voanews.com/a/us-china-trade-barbs-over-khmer-rouge-support-coup-in-the-1970s/4771783.html
https://khmer.voanews.com/a/us-china-trade-barbs-over-khmer-rouge-support-coup-in-the-1970s/4771783.html
https://www.rfi.fr/km/khmer-rouge-after-vietnamese-intervention-in-1979
https://www.rfi.fr/km/khmer-rouge-after-vietnamese-intervention-in-1979
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ដែលោាំប្ទ្នដាយសហភាពសូនវៀត្ បាននធវើឱនយរំនរើបរំរួលែលប់្បនទ្សនននៅអាសុ។ី នែើមនបីទ្ប់ទ្ល់
ជាមួយនឹងនវៀត្ណាម អាសា ននបានសហការចាប់ផ្ែជាមួយសហរែឋអានម៉េរិក នែើមនបីបនងកើត្រដាឋនភិបាល
ចប្មុោះប្ត្ីភាគីមួយនៅកមពជុា ដែលកនុងននោះភាគីពីរ ជាចលនកមពុជាមិនដមនកុមមុយនីសត នងិភាគីមួយ
នទ្ៀត្ គឺប្កុមដខ្មរប្កហម។ រដាឋនភិបាលចប្មុោះមួយននោះ ប្តូ្វបានទ្ទួ្លរាំនួយពីអងគការសហប្បជាជាតិ្
នែើមនបី ត្ល់ឱនយកមពុកទ្ទ្ួលបាននៅអីនៅកនុងមហាសននិបាត្អងគការសហប្បជាជាត្ិ។ ប្បនទ្សដែលោាំប្ទ្
ែល់រដាឋនភិបាលចប្មុោះមួយននោះ កាន់ដត្ម្នការប្ពួយបារមភពីការពប្ងីកឥទ្ធិពលរបស់សហភាពសូនវៀត្ 
និងនវៀត្ណាមនៅអាសុីអានគនយ៍ ជាជាងការប្ពួយបារមភពីការចងសមព័នធមិត្តជាមួយនិងដខ្មរប្កហម។ 
រហូត្ែល់សន្រងារនមប្ត្ជាក់បានបញចប់ ភាពភ័យខាលនចរបស់ប្បនទ្សនននៅអាសុីអាំពីននោបាយវាត្ទ្ី
និយមរបស់នវៀត្ណាម ក៏បានបញចប់ដែរ។ នៅកនងុឆ្នាំ១៩៨៩ នវៀត្ណាម បានែកកងទ័្ពរបសខ់្លនួ 
នសៃើរដត្ទ្ាំងប្សងនចញពីប្បនទ្សកមពុជា នហើយរុសនសុី ក៏បានែកទ្័ពរបស់ខ្លួននចញពីនវៀត្ណាម្ងដែរ។ 
ឥ ូវននោះនវៀត្ណាម កាំពុងដត្សវោះដសវងកសាងទ្ាំនក់ទ្ាំនងរបស់ខ្លួនន ើងវិញ ជាមួយប្បនទ្សនោក
ខាងលិច ចិនក៏ែូចជាសហរែឋអានម៉េរិក្ងដែរ នែើមនបីទ្ក់ទ្ញការវិនិនោគ។7  

កមពជុាកនងុដលនបងប្បដរងឥទ្ធពិលរបស់មហាអាំណាចសន្រងារនមប្ត្ជាក់ ននពលននោះក៏មិនគួរទ្ម្លនក់
កាំហុសទ្ាំងអស់ននោះនៅនលើបរនទ្សទ្ាំងប្សុងននោះដែរ។ អនកែឹកនាំដខ្មរនៅនពលននោះគឺជាអនកម្ន
ចាំដណកទ្ទ្ួលខ្ុសប្ត្ូវែ៏ធាំ ចាំនពាោះនសាកនែកមមដែលនកើត្ន ើងនៅកមពជុា ពីនប្ពាោះការណ៍ដែល
បរនទ្សអាចលូកផ្ែចូលមកកកូរកកាយកនងុកចិចការរបស់កមពជុាបាន គឺនដាយសារដត្នមែឹកនាំដខ្មរម្្ន
ក់ៗបានរត់្នៅពឹងបរនទ្សដត្នរៀងៗខ្លួន នែើមនបបី្បដរង ដហកហួរដខ្មរោ្នឯង ចាំដណកឯអនករងនប្ោោះពិត្
ប្បាកែ គឺប្បជារនកមពជុា។8 

 

២.កម្ពជុានៅចន ល្ ោះ ចិន អានម្៉េរកិ្នពលថ្មីៗ  

កមពជុានៅចននលនោះ ចិននិងអានម៉េរិក ននពលែមីៗ ម្នប្ពឹត្តិការណ៍សាំខាន់៣៖ ចាំណចុទ្១ី. អានម៉េរិក
នចាទ្ប្បកាន់ថ្ម្នបញ្ហនសទិ្ធមិនុសនសនៅកមពជុា ប៉េដុនតអានម៉េរិកម្នទ្ាំនក់ទ្ាំនងនិងរួយែលប់្បនទ្ស
ប្គប់ប្គងនដាយនដាយរបបនោធា និងកុមមនុយនិសដ ែូចជានវៀត្ណាមជានែើម។ ទ្២ី.សហរែឋអានម៉េរិក
បាននចាទ្ប្បកាន់កមពជុាថ្អនុញ្ញនត្ឱនយចិនកសាងមូលដាឋននទ័្ពនៅកងទ័្ពនរើងទឹ្ករម ដត្កមពជុាហាម
ដាច់ខាត្នូវវត្តម្នមូលដាឋនននោធាបរនទ្សនៅនលើទឹ្កែីខ្លនួ នហើយចុងនប្កាយអានម៉េរិករកមិនន ើញការ

 

7 Judith F.Kornberg & John F.Faust, ចនិនៅកនងុននោបាយសកលនោក បកដប្បពីភាសាអង់នគលសនដាយ អនូ វិរៈ ឆ្នាំ២០១៣ ទ្ាំព័រ
៣៤៥ ែល់៣៤៧ (ចាំណងនរើងនែើម៖ China in World Politic)។ 
8 នសង ឌីណា៖ ចុោះ្នាយផ្ែៃទ្ី៥ ដខ្មករ ឆ្នាំ២០១២ “ដខ្មរប្កហមនប្កាយអនតរគមន៍កងទ្័ពនវៀត្ណាមឆ្នាំ១៩៧៩” វិទ្នយុបារាំង, 
https://www.rfi.fr/km/khmer-rouge-after-vietnamese-intervention-in-1979 (accessed August 11, 2021 at 3:21pm) 

https://www.rfi.fr/km/khmer-rouge-after-vietnamese-intervention-in-1979
https://www.rfi.fr/km/khmer-rouge-after-vietnamese-intervention-in-1979


ដោយ៖ ផាញ់ សាដ ឿន  5 

ពិត្នលើការនចាទ្ប្បកាន់ននោះនទ្9។ ទ្៣ី.អានម៉េរិកថ្ប្កុមHackerចិនបានលួចទ្ិននន័យពីប្កសួងការ
បរនទ្សកមពុជា។  

ចាំណចុទ្២ី.ពាក់ព័នធកាំពង់ដ្ទ្ឹករម ខ្ញុាំនមើលន ើញមួយប្រុងតូ្ច៥ចាំណុច៖ ទ្ី១. នបើសិនមហា
អាំណាចណាមួយឈរនរើងដ ន្កបនចចកនទ្សដត្មិនដមនដាក់ទ្័ពនៅទ្ីននោះជាដ្នកឬរាំហា ននផ្នការទ្ប់ឥទ្ធិ
លពលប៉េូលន្នសង ទ្ី២. នបើកម្លនាំងនោធាកមពជុាខាលនាំងនឹងជារាំនួយនៅសមុប្ទ្ចិនខាងត្នបូង ទ្៣ី. ជាការ
អូសទ្ញ អងគការត្ាំបន់ នែើមនបីសមយុទ្ធរួមោ្នជាមួយមហាអាំណាចណាមួយ និងបដនថមការពប្ងីកឥទ្ធពិ
ល។ ទ្៤ី. នបើអានម៉េរិកគាំរមឬដាក់ទ្ណឌកមមកមពជុា នដាយមិនរួយកមពជុាកាលនយជាប្បនទ្សអភិវឌនឍន៍ គឺ
ម្នន័យថ្យុទ្ធសាន្រសតបនងកើត្សមព័នធរបស់អានម៉េរិកបររ័យដែលកមពុជាជាចាំដណកប៉េូលែ៏សាំខាន់របស់
អាសា នន។ ទ្ី៥. អតី្ត្ត្ាំបន់ឥណឌូចិនវិញ ពាក់ព័នធនោធាននោះអានម៉េរិកគួរបារមភននោះគឺនវៀត្ណាម 
ឧទ្ហរណ៍ អតី្ត្កាលនពលដែលចិនខាលនាំងនវៀត្ណាមរត់្រកចិន នពលដែលចិននខ្នាយ នវៀត្ណាមរត្់រក
សហភាពសូនវៀត្ នពលសហភាពសូនវៀត្នខ្នាយនវៀត្ណាមរត្់រកអានម៉េរិក ចុោះប្បសិននបើអានម៉េរិកនខ្នាយ
នវៀត្ណាមរត្់នៅណា? នពលននោះឥទ្ធិពលអានម៉េរិកគឺសូននយនៅឥណឌូចិន ទ្ាំងអានម៉េរិកមិនបានចាក់ប្គឹោះ
រួយអភិវឌនឍកមពជុាននោះ។ 

ចាំណចុទ្៣ី.អានម៉េរិកដែលថ្ប្កុមHackerចិនបានលួចទ្ិននន័យពីប្កសួងការបរនទ្សកមពុជា។ 
ចាំនពាោះការនចាទ្ប្បកាន់ននោះខ្ញុាំបាទ្នមើលន ើញមួយប្រុងតូ្ច៧ចាំណុច៖ ១.នែើមនបីកុាំឱនយអាសា នននិងសមពន័ធ
មិត្តកុាំខិ្ត្រិត្នៅរកចិននពក ២.ជាការ ក្ោឹះបញ្ហនសមុប្ទ្ចិនខាងត្នបូងឱនយភាគីរនម្លនោះប្បយ័ត្នចិនលួច
ទិ្ននន័យ កនងុន័យឱនយភាគីរនម្លនោះតាមដាន ៣.ជាការរប្មុញឱនយភាគពាក់ព័នធ ឬសមព័នធមិត្តមករកអានម៉េរិក 
នែើមនបីជាភាពកក់នៅដនដ ន្កសនតសិខុ្ ៤.ជាការបញ្ជនក់ថ្ ចិនម្នការរីកចនប្មើនដ្នកបនចចកវិទ្នារដែលនឹង
អាចម្នឥទ្ធិលនលើមហាអាំណាចអានម៉េរិក ៥.ជាការបញ្ជនក់ថ្ អានម៉េរិកនខ្នាយដ្នកបនចចកវិជាជនដែរអាចឱនយ
ប្បនទ្សន្នសងនទ្ៀត្លួចទ្ិននន័យបាន និងភាពនរឿននលឿនរបសចិ់ន ៦.ចាំនពាោះកមពុជាជាការនចាទ្ប្បកាន់
នដាយប្បនោល នែើមនបីកុាំឱនយកមពុជាងាកនៅចិននពក ៧.ជាយុទ្ធសាន្រសតបាំផ្លនញសមព័នធមិត្តចិន។ ពាក់ព័នធ
ការនចាទ្ដ ន្កបនចចកវិទ្នាននោះ នបើងាកមកបរិបទ្អនតរជាត្ិវិញចាំនពាោះអានម៉េរិកបានលួចសាតនប់កិចចសនៃន
របស់ថ្្នក់ែឹកនាំនលើនោក កនុងននោះម្នទ្ាំងថ្្នក់ែឹកនាំរបស់សមព័នធមិត្តខ្លនួឯង្ង។ ដត្ការនចាទ្
ប្បកាន់ននោះ បញ្ហននៅប្ត្ង់ថ្ ប្កុងវា នសុីននតានមិនសូវ ឬមិនដែលបាននលើកយកភសតុតាងនៅបងាហនញឱនយ
បានចនាស់ោស់នទ្។10 
 

 

9 Freshnewsasia៖ ចុោះ្នាយផ្ែៃទ្ី៣ ដខ្មិែុន ឆ្នាំ២០២១ ៖ “TOP NEWS: សនមតចពិរ័យនសន នទ្ៀ បាញ់៖ កមពុជាអនញុ្ញនត្តាម
សាំនណើ ឱនយអនុព័នធនោធាអានមរិក ចុោះពិនតិ្នយនមើលកាំពង់ដ្រម នែើមនបីឱនយអស់មនៃិល (Video inside)” 
http://freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/200191-2021-06-03-01-00-30.html (accessed August 10, 2021 at 
4:09pm) 
10 គួច គនធនរ ន៖ ចុោះ្នាយផ្ែៃទ្២ី០ ដខ្កកកដា ឆ្នាំ២០២១៖ “ចនិនចញមុខ្បរិហារចាស់ផ្ែនលើការនចាទ្ប្បកាន់របស់អានមរិក និងប្កុមស
មព័នធមិត្ត” វិទ្នយុបារាំង, www.rfi.fr/km/កមមវិធីន្នសងនទ្ៀត្/ប្ពឹត្តកិារណ៍អនតរជាត្ិប្បចាាំផ្ែៃ/20210720-ចិននចញមុខ្បរិហារចាស់ផ្ែនលើការ
នចាទ្ប្បកាន់របស់អានមរិក-និងប្កុមសមព័នធមតិ្ត (accessed August 10, 2021 at 10:41am)។ 

http://freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/200191-2021-06-03-01-00-30.html
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៣.កម្ពុជានៅចន ល្ ោះអាស៊ា ន 

នៅសម័យសន្រងារនមប្ត្ជាក់ នៅត្ាំបន់អាសុីអានគនយ៍ សហរែឋអានម៉េរិកោាំប្ទ្សុទ្ធសឹងជារបបផ្ដនច់
ការដបបបនោធាដែលប្បឆាំងនឹងមននគមវិជាជនកុមមយុនីសដ។ ឧទ្ហរណជ៍ាក់ដសដងកនុងចាំនណាមរបប
ផ្ដនច់ការដបបនោធាដែលជាសមពនធមិត្តរបស់កនងុសម័យសន្រងារនមប្ត្ជាក់ រួមម្ន ហវីលីពីនរបស់ម្ នរកុស 
(Marcos) ឥណឌូនណសុីរបស់ស ូហារត្ូ (Suharto) ផ្ែរបស់ប្កុមនយទ្ហាន សូមនបីដត្នវៀត្ណាម
ខាងត្នបូង និងសាធារណរែឋដខ្មររបស់នសនប្បមុខ្លន់ នល់ដែលអានម៉េរិកបានការពារនិងបានែួលរំនៅ
ឆ្នាំ១៩៧៩ក៏សុទ្ធដត្ប្ត្ូវបាននគរប់បញចូលនៅកនុងបណាដនរបបផ្ដនច់ការដបបនោធាដែរ។ ែូចោ្នដែរ 
សម័យឥ ូវ និោយថ្អានម៉េរិករប់រកដត្បណាដនប្បនទ្សណាដែលកាន់លទ្ធិប្បជាធិបនត្យនយនៅកនុង
ត្ាំបន់អាសុីអានគនយ៍ក៏ខ្ុសដែរឬក៏មិនប្ត្ូវទ្ាំងប្សុងននោះនទ្។ នបើអ ៊ីចឹងដមនននោះ នហតុ្អវបីានជាអានម៉េរិក
នៅតាមទ្ាំនក់ទ្ាំនងលអជាមួយម្ នន សុ ី សងិហបុរី ប្ពុយនណ ដែលមិនដមនជារបបប្បជាធិបនត្យនយឬ
ជាមួយប្បនទ្សផ្ែប្គប់ប្គងនដាយប្កុមនោធាដែលបាននធវើរែឋប្បហារ នហើយែមីៗននោះនទ្ៀត្ជាមួយនវៀត្
ណាមកុមមុយនីសដឬភូម្ដែលនទ្ើបដត្ន្ដើមឈ្ននរើងចូលកនុងអនតរកាលប្បជាធិនត្យនយ។11 បចចបុនបននម្ន
នរឿងធាំៗចាំនួន៥ ពាក់ព័នធការប្បមូល្តុាំកម្លនាំងនសែឋកិចចនិងននោបាយដែលរោះឥទ្ធិពលែលអ់ាសា នន និង
ការទ្ក់ទ្ងរបស់ខ្លួនជាមួយមហាអាំណាច កនងុននោះគឺ ទ្ី១.សមុប្ទ្ចិនខាងត្នបូងនលើបញ្ហនដែនែីនិងនសរី
ភាពផ្ននវាចរ ទ្ី២.គាំនិត្ ត្ចួន ត្ើមដខ្នសប្កវា នត់្និង ល្ូវចិន ទី្៣.សន្រងារនមពាណិរជកមមនិងបនចចកវិទ្នាដែល
កាំពុងរីកធាំន ើងរវាងសហរែឋអានម៉េរិកនិងចិន ទ្ី៤.នែើមនបីន ល្ើយត្បនៅនឹងគាំនិត្ ត្ចួន ត្ើមឥណឌូ-បា នសុីហវិក
នដាយនសរី (FOIP) របស់សហរែឋអានម៉េរិក ទ្៥ី.កតី្លវិបាកផ្នរាំងឺរត្ត្នាត្កូវីែ -១៩។12 

នប្ពាោះដត្នហត្ុ្លផ្នគុណសមនបត្តិរបស់អាសា នន នែើមនបីកមពុជាអាចទ្ញយកប្បនោរន៍ការទ្ូត្ គឺ
កមពជុាគួរនធវើកិចចសហប្បត្តកិារមួយចិនសកមម និងទ្ាំនក់ទ្ាំនងពហុភាគីនិយម ឧទ្ហរណ៍ អង់នគលសនែើរ
នចញពីសហភាពអឺរ ុប ែូនចនោះអង់នគលសប្ត្ូវការអាសា ននជាសាំខាន់ ប្ត្ង់ចាំណុចននោះសកមមភាពដ ន្ក
ននោបាយការបរនទ្សសាំខាន់ណាស់។ កមពជុាម្នឱកាសនប្ចើននៅកនងុត្ាំបន់អាសា នន នដាយសារ មិន
ពាក់ព័នធជាមួយភាគីរនម្លនោះសមុប្ទ្ចិនខាងត្នបូង កមពជុាគួរទ្ញយកប្បនោរន៍ពីរនម្លនោះសមុប្ទ្ចិនខាង
ត្នបូងនដាយប្បនោល មនា នងវិញនទ្ៀត្នែើមនបីទ្ញប្បនោរន៍ពីប្គប់ភាគីកមពជុាប្តូ្វការជាចាាំបាច់សាពនយ
តាមខ្លួនផ្ននហត្ុ្លចនាប់មិននប្រៀត្ដប្រកកិចចការផ្ ៃ្កនងុរបសអ់ាសា នន។ 

 
 

 
 

 

11 ហនសង់-ន្រហវង់ស័រតាន់៖ អាសុីបា នសុីហវិក នបោះែូងផ្នពិភពនោកសត្វត្នសរ៍ទ្ី២១ ភនាំនពញ ឆ្នាំ២០១៩ ទ្ាំព័រ១៧៥ែល់១៧៦។ 
12 Editorial Board, ANU, “ASEAN stress-tested by big power rivalry”, eastasiaforum, October 5 ,2020, 
https://www.eastasiaforum.org/2020/10/05/asean-stress-tested-by-big-power-rivalry/ (accessed August 
11, 2021 at 4:49pm) 

https://www.eastasiaforum.org/2020/10/05/asean-stress-tested-by-big-power-rivalry/
https://www.eastasiaforum.org/2020/10/05/asean-stress-tested-by-big-power-rivalry/
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៤.សននិដ្ឋឋ ន 
 

សន្រងារនមនៅកមពុជាបាននធវើឱនយកមពុជានែើរនៅសម័យបុរណវិញនដាយរស់ពឹងនលើធមមជាត្ិ  ែនូចនោះ
នហើយនទ្ើបសនតភិាពម្នត្ផ្មលមិនអាចកាត់្ផ្ែលបាន។ តាមរយៈប្បវត្តិសាន្រសតបងាហនញថ្ បញ្ហននៅកមពជុា
នកើត្ន ើងនដាយសារ បញ្ហនរនម្លនោះផ្្ៃកនុង ការនប្រៀត្ដប្រកកិចចការផ្ ៃ្កនងុរបសម់ហាអាំណាចនៅកមពជុា 
កមពជុាបានោាំប្ទ្ឬនិន្នការមហាអាំណាចដត្មួយផ្កនប់មុខ្ ការពឹងបរនទ្សនែើមនបីដត្ប្បនោរន៍ខ្លួនឯង 
មិនដមនប្បនោរន៍រួម ការមិនឱនយត្ផ្មលអងគការត្ាំបន់ ឬនវទិ្កាអនតរជាតិ្ នដាយប្បកាន់និន្នការ និងការ
ប្បកាន់យកដបបបរនទ្សនិយម។ ែូនចនោះសបងាហនញថ្ោមននបរនទ្សណាប្សោញ់ដខ្មរជាងដខ្មរននោះនទ្ 
រល់ការទ្ាំនក់ទ្ាំនងជាមួយបរទ្សប្តូ្វគិត្ប្បនោរន៍ដខ្មររួម៕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

កាំណត្ស់ម្រនល៖់ ទ្សនសនៈដែលបានបងាហនញនៅកនុងអត្ថបទ្ននោះ ជាទ្សនសនៈផ្ទនលខ់្លួនរបសអ់នកនពិនធវាមនិ្លោុះ
បញ្្នាំងពីរាំហរ្លូវការរបស់វិទ្នាសាថននសិកនាចិនផ្នររបណឌិត្នយសភាកមពុជានទ្។ 

 




