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Abstract

The coup d'état against former Thai Prime Minister Thaksin Shinawatra escalated the
internal conflict within Thailand political situation. Thai opportunist politicians then
changed this conflict from being internal into being transnational against its
neighboring countries by using the issue of territorial nationalism as a tool. A study on
“Cambodian-Thai Conflict (2006-2012)” aimed principally at finding out the root
cause(s) of the conflict, besides the reason of nationalism, and studying key solution
mechanisms the two state parties deployed.
In order to write up a comprehensive thesis, I categorize my study into three
chapters: Chapter 1 lays out the overview of Cambodian-Thai conflict before 2006.
Chapter 2 studies the Cambodian-Thai Conflict, explaining the current state of the
conflict and its causes. And Chapter 3, finally, evaluates the mechanisms used by
both parties in resolving the conflict.
In the conclusion section, I will discuss the actual reasons that led to the conflict
between the two countries, and I will propose key strategies that can provide
permanent solutions to the conflict.
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រ ីបានត រ។ជ ររយសទៃ បានយម្ល
រ
យ ញ
ប
ឌតខ្មរជ ថាម្ន
រ ីភា
រ ីម្ន
ស ចុេះទរម្ុពៃផធកុ ពៃនសាធ្លរណរ
ស អាចយ្វឱ្
រ យររយសទយនេះរពមាង
ឹ បាន។ជ ាពព

យនេះយៅយសៀត្ជ ៃ ធ្លលរ់បានយរាពម្តរជពចលនាតខ្មរឥទសរៈជ កបុពរូរភាីរយណថញកុម្ុ យន
ម
ទ
រ ថជ នព
ស ជ ជួយ
យរាពម្តរជពរយណថញអាណានគ
ប ណពចញ្
ប
រយៅវ សញយស។
ស ម្ជរ៉ាុតនថការីត្
ស គក
ឺ ុ ពរង
ស ច ឹម្ ពកូវទុររ ូពៃផធកុ ពតខ្ម

នាសទវត្សឆ្ប១
ង ៩៨០ជ យៅកបុពរករខ្័ណឍៃនទមាគម្ន៍ររាពាពត្អា
ស ទុអា
រ យគបយជ៍ ររយសទៃ

ម្ន
ប
ស រត្ម្
ឹ តត្ម្ន
ស បានជួយីនលត្់យភលព
រ ទស្តងាគម្ៃផធកុ ពររយសទកម្ព
ុ ាពកបុពនាម្ាពររយសទជសត្ខ្ពរ៉ាុយណាតេះយសជ

ត ម្ាំងពបានយោត្ចូលកបុពឆ្កនយោបាយចន
ស កបុពការយ្វទ
រ ស្តងាគម្ររឆ្ងពាពម្ួយកម្ពុាពជ នព
ស ជ ឥណូ ឍ ចន
ស ជ
កបុពខ្ណៈយីលរណា
ថ ររយសទយផសពយសៀត្កបុពត្ងរន់យនេះជាពីយស ទទឥណូ ឍ យនទុជរ បានចាត្់សុកចន
ស ាពយរគ្នេះ

ថាបក់ ល់អាសាន។ជ យៅយីលត លៃ ជ នព
ង ផធុកអាវុ្ររទ់ចន
ស ជ ចន
ស ជ ីភា
ស កាគ្នបអងីកា
រ រកសាពឃ្លព
ស ជ យៅ
ររយសទៃ ជ រណា
ថ ររយសទកបុពទមាគម្អាសានជ ទុសនតត្មានការរីួយបារម្ភកុ ពករម្
ប
ត្
ស ខ្ុទគ្នប។ជ យៅកបុព
យសទកាលយនេះជ

យយព
រ អាចយម្ល
រ យ ញ
រ យសៀត្ថាជ

យរយរ ាំេះាពររយសទៃ ម្ន
ស យីញចត្
ស ថនព
ឹ ទយម្ថច

ង សត្រថ រគល់ឱ្យកម្ពុាព
រីេះនយរាត្ថម្ជទរ នុជ ោ៉ាពខ្លព
ង កបុពរញ្ហារីេះវ សហារជនសពជយខ្ត្ថម្ួយចងនន
ួ ជត លៃ រពខច

xvi

យរកាយទស្តងាគម្យោកយលក
រ ស២
រ ជ តត្ររយសទៃ ជ យៅតត្គ្នងរសចងយោេះទយម្ថចនយរាត្ថម្ទរ នុជ ររឆ្ងពនព
ឹ

រោឌភសបាលរកុពភបងយីញជកបុពរងណពចងយណញយុសនភូម្សសាស្តទន
ថ យោបាយររទ់ខ្ួ នជន
ល
ព
ស ជការយកពចងយណញ
ផលររយោជន៍យទ ក
ឌ សចជច

ត លររយសទយនេះបានរកទុាព
រ ម្ួយភាគរររឆ្ងពរោឌភសបាលភបងយីញនាយីល

យនាេះ។ជ ាពយុសនសាស្តទថររទ់ៃ ជ ររយសទយនេះីុងអនុញ្ហដត្ឱ្យទយម្ថចរីេះនយរាត្ថម្ជ ទរ នុជ មានកមាលព
ង រគរ់

រគ្នន់ជ យ ម្
រ ផររ ត្ួត្រតាអងណាចយ យ
រ ។ជ ទយម្ថចរីេះនយរាត្ថម្ជ ទរ នុជ បានសសួលសាគល់ថាជ «យររៀរយ្ៀរ

ង ួយទរមារ់កពស័ីររទ់ខ្ុ ជងញ (ទយម្ថចរីេះនយរាត្ថម្ទរ នុ)
រញ្ជ រ ត លចសនបានផថល់ជន

ខ្ញុងបានសសួលតត្
់ យទរ នុជខ្លព
់ យតខ្មររក ម្រគរទពកត្់
១០%គត្់ីរៃ »ជរីេះអពគបានរនថយសៀត្ថាជ«ៃ ម្សនចពឱ្
ង យសជយគចពឱ្
់ នទរ នុយស»។
រោឌភសបាលចរម្ុេះជៃ ទអរ់ទរ នុជៃ ម្សនចពបា
ង
យររយយព
ក់កាលចុពយរកាយៃនចលនាតខ្មររក
រ ីសនត្
ស យយម្រលយៅកបុព ណា

ម្ជ

ចុពសទវត្សឆ្ប ង

១៩៩០ជ(1990s)ជបានរងាាញថាជភាីរពមាង
ជ នសពជចុេះយខ្ាយរ ូត្ ល់ ួលរលងាំព
ង រទុពររទ់ចលនា
ឹ
តខ្មររក

ម្ជ

មានការាពរ់ោក់ី័នននព
ឹ ររយសទៃ យោយម្សនអាចររតកកបាន។ជ

យពារម្យទ ឌកសចចររទ់ជ

តាម្៉ាុកជ យៅអនលព់តវពជ មានសងនាក់សន
ង ពាពម្ួយររយសទៃ តត្ម្ួយរ៉ាុយណាតេះ។ជ ររយសទៃ តត្ពររកាន់
យគ្នលជង

រម្ន
ម
ទ
ស យៅយកៀកនព
ឹ ននា
ស ប ការកុម្ុ យន
រ ថជ ក៏រុ៉ាតនថយយព
រ យចាសទួរវ សញថាជសងនាក់សងនពជសត្ សត្ាពម្ួយ

ចលនាតខ្មររក ម្ទទត្
ស យៅកបុពយគ្នលការណ៍ណាម្ួយ?ជ

ាពយគ្នលការណ៍ផលររយោជន៍យទ ក
ឌ ច
ស ច

ររយសទៃ ទុសសា
ន ្ជ ឬជ ាពយគ្នលការណ៍ផលររយោជន៍យទ ក
ឌ ច
ស រច រយសទៃ ជ រួម្នព
ឹ ការកកូរកកាយៃផធ
កបុពកម្ពុាព?

ស

ក
ស លកម្ពុាពរចចុរផនបជ ទយម្ថចជ
ារ រណ៍រញ្ហជក់យ ត្ុផលយនេះជ ររម្ុខ្រាជរោឌភបា

បានយលក
រ យ ព
រ ាពយរឿយៗជ

ុនជ តទនជ

យៅអង ុពយីលទភាីការណ៍រីងត នតានត្ព
ង កបុពចយនាលេះឆ្ប២
ង ០០៨ជ
ឹ ខ្លព

ល់ឆ្ប២
ង ០១១ជ កបុពយទចកថថា
ន ឹ ពនយោបាយៃផធកុ ពកម្ព
ប
រ ជ «...ររយសទៃ តត្ពបានោក់ី័នន
ុ ាពនាសទវត្ស

ឆ្ប១
ង ៩៨០ជ នសពជ ១៩៩០យលរករណរតខ្មររក ម្យនេះ...»។ជ យលទ
រ ីយរ នាេះយសៀត្យៅកបុព យង ណររការចរចា
តទវពរកទនថភា
ស ីយឆ្ពេះយៅរកកច
ស ចរីម្យរីៀពបា៉ារទជ
រ ទយម្ថចជ

ុនជ តទនជ បានយលក
រ យ ព
រ ីត្
រ ួនាសៃរ ជ កបុព

ការរញ្ចុ េះរញ្ចូ លរត្ភា
រ គជរ យ រម្ផស
រ សួលយកនូវគងនត្
ស ទថី
រ កា
រ ររយពករត្រកុម្ររក
ឹ ាររពួរររពួម្ាពត្ស ក៏ ូចាព
ការរពកកសងនាក់សន
ង ពរវាពៃ ជនព
ស ជតខ្មររក ម្។
ាពរួម្ជ ររវត្ថវស សវាស កម្ពុាព-ៃ

ម្ុនឆ្ប២
ង ០០៦ បានរងាាញីភា
រ ីម្ន
ស របា កររាពយៅកបុព

សងនាក់សន
ង ពៃនររយសទាំងពីររ ។ជ យៅកបុព ងយណររវ សវត្ថនយោបាយកម្ពុាពម្ុននព
ស យរកាយទម្័យអាណាគម្ជ
ររយសទកម្ពុាពសសួលរពនូវការរ ងយោភរងោនីទ
ង
ក់ររយសទៃ ាពយរចន
រ ណា
រ ករណរជ ត លយ្វរឱ្យមានវ សវាស
ង ូក២ខ្ពយរកាម្។
រនថរនាធរ់ជ ូចមានការរករសាយយៅកបុពជី

២៖ ភាីម្ន
ប
នននយោបាយ ក
ឹ នាងរ ឌៃនររយសទៃ បានយ្វរឱ្យអងណាច
ស ចាទ់ោទ់កុ ពររី័

នត្
រ រស រត្រ
ស ត្ថៃស នររយសទយនេះជ ម្ន
ស មានទទរស ភាីជ រីម្ាំងពបាត្់រព់ត្ុលយភាីអងណាច។ជ កបុពយនាេះយយព
រ
ទយពកត្យ ញ
រ ថាជ រោឌភបា
ស លៃ ម្ន
ស មានទស
ស នយលក
រ ពស័ីជ ាពឧាំ

រណ៍នាឆ្ប២
ង ០០៨ជ ស័ីៃ ចូលម្ក

ត្ងរន់របាសាសរីេះវ សហារជ យៅយីលភាគក
រ
រ ម្ពុាពយទបឱ្
រ យ កយៅវ សញជ ៃ យ្លយ
រ ថាចាងទួរទភាទន
ស ។ជ យៅយ ម្

អាណត្ថន
វា៉ា ត្់ជ អត្ត្
ឌ ស្តនថៃរ ជ យោកជ ថាក់ទុន
ស យោបាយររទ់យោករទជរ យព
រ ឡាក់ជ ទុណា
រ
រ នាយករ ម្
រ ជ
ទុរណាវា៉ា ត្់ជ បានទតម្ថពការរីួយបារម្ភីជ
ឋ គគុក
រ យមាលេះកបុពចងយណាម្ីលរ ៃឌ នឹពកាន់តត្រករាលោលយដ
រ

xvii

យ ព
រ វ សញាពក់ាពម្សនខ្នជ ររទសនយររជ ICJជ នឹពរករសាយជ ូចសាល រកាជ ១៥ជ ម្ស ុនាជ ១៩៦២ជ ត ល
កាត្់យទចកឋឱ្
ប
រ យភាគរៃ ចាញ់ កឋរកុ ពករណ
រ របាសាសរីេះវ សហារយនាេះ។ជ

អងណាចរាជវា ងពជ នសពជ ចារ់ររមា រីេះយចសាថជ (lèse majesté laws) ក៏ាពករណរម្ួយ

ទរមារ់ត្ុលយភាីនយោបាយៃ ផពត រ។ជ

អងណាចយនេះរត្ូវបានអបកវ សភាគរទចសម្ររយសទវាយត្ៃម្លថាជជជជ

«អងណាចរីេះម្ហាកសរត្ជ យលទ
រ រ ឌ្ម្មនុញ្ដត លបានតចព»ជ នសពជ ឱ្យត្ៃម្លថាជ រីេះម្ហាកសរត្ៃ ជ គឺាពជ
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សងនាក់សន
ង ពររយសទជកម្ពុាព-ៃ ជចុេះ ុនោរជយ យ
រ ឈានយៅផធុេះទស្តងាគម្យសៀត្ផព។ជ ូចគ្នបយនេះត រជចុព
ឆ្ប២
ង ០០៩ជររយសទៃ ត លាពទម្ព័នម្
ន ត្
ស ថអាទុររ រទ់ទ

រ ឌអាយម្រកជយ
យ
ស
រ ត លតត្ពយ្វាព
រ មាចទ់ផធេះកបុព

ការយរៀរចងទម្យុសនយោធ្លី ុសាទន៍ជ «យោេះតវកមាទជ (Cobra Gold)»ជ ាពម្ួយទ

រ ឌអាយម្រកជ
ស

បានយរៀរចងយ្វទ
រ ម្យុសនយនេះយកៀកនព
ឹ តខ្សរនាធត្់រីងត នជកម្ពុាព-ៃ ។ជការយរៀរចងតររយនេះជរត្ូវបានយគយម្ល
រ
យ ញ
រ ថាជ ាពការគងរាម្កងត

ព ល់កម្ពុាពជ យរយរ ាំេះាពរកទួពការររយសទៃ ជ បានយចញយទចកថី
រ នយល់ថាជ

ាពការយ្វទ
ង ម្មតាក៏យោយ។
រ ម្យុសរន រចាងឆ្ប្

យៅរគរ់រោឌភបា
ង ០០៦ជ ល់ឆ្ប២
ង ០១១ជ ក
ឌ ស្តនថច
ឹ នាងយោយនាយករ ម្
ស លៃ ចារ់ីឆ្
រ ប២
រ ងនួន៥

រូររួម្មានជ៖ជថាក់ទុន
វា៉ា ត្់, ទូរា៉ាយុត្ជជូឡាណុន, សាមា៉ាក់ជ ទុនោរា៉ា យវច, ទុៃ៊ុំ ចជវព់ទុវា៉ាត្់ជ នព
រ ជទុណា
រ
ស ជ
អាភរទុរត្ជ យវចាជរវា៉ាជ ទុសនតត្ាពនាយករ ឌម្ស្តនថរជ ត លបាន ឹកនាងររយសទៃ ទទសត្យៅកបុពភាីវ ឹកវរៃនជយមាលេះ

នយោបាយៃផធកុ ព។ជ
ប
គួរកត្់ទមាគល់ថាជ យៅយីលមានការផ្លលទ់រូ រររម្ុ
ថ
ខ្ ឹកនាងជ ឬជ រ ឌម្ស្តនថក
ប
រ ុ ពយីលយនាេះ

ក៏ផ្លលទ់រូ រម្ស្តនថ
ថ
រនយោបាយថាបក់រយចចកយសទជ យ យ
រ បានយ្វរឱ្យសងនាក់សងនពយសវភាគកា
រ ន់តត្មានភាីទមុគ
សាមញ។ជ ាពពយនេះយៅយសៀត្ជ ការរករសាយ្ម្មនុញ្ដៃ ជ ក៏បានជងរុញឱ្យសងនាក់សងនពការសូត្កាន់តត្តាន
ត្ឹពយ ព
រ រវាពកម្ពុាពជនសពជៃ ។ជ

ការចូលកាន់ការ់របាសាសរីេះវ សហារាព មរជ ចារ់ីរៃ ងស១
ង ០០៨ជបានរងាាញីរ
រ ៥ជតខ្កកកោជឆ្ប២

ភាីម្សនអទ់ចសត្ថីអ
ប
ររយសទៃ ជ ត លម្សន
រ បកាពត្ន
ស យ
ស ម្រជុលជ រូករួម្នឹពវ សរត្ថន
ស យោបាយៃផធកុ ពររទ់

បានរងាាញីរការឯកភាីគ្នបយលរការយោេះរសាយាពម្ួយររយសទកម្ពុាព។ជ ោក់ី័នននឹពរញ្ហាយនេះជ សាមា៉ាក់ជ

៉ា បានីនយល់ ល់ការទួរយ ញយោលកបុពទភាៃ ជ នាៃ ងសរ៣០ជ តខ្ម្ស ុនាជ ឆ្ប២
ទុនោរា៉ា យវចជ
ង ០០៨ជ ថាជ

់ ត្សររទ់ររយសទកម្ពុាពបានោក់យលររបាសាសរីេះវ សហារាពព៤៦ឆ្បជង (គសត្យៅឆ្ប២
«សពាព
ង ០០៨)ជ ម្ក

យ រយជ យ រយគ្នមនអបកនយោបាយៃ ណាម្ួយបានត្វា៉ា ឱ្យ កយចញយ រយ»។ជ រឯយោកជ
ណុរបា៉ា ុនជ
រ
បា៉ាតាមា៉ាជបានរបារ់យៅទភាៃ ជនាៃ ស
ង រ២៧ជតខ្ម្ស ុនាជឆ្ប២
ង ០០៨ជថាជជ«រញ្ហារបាសាសរីេះវ សហារជវាទទសត្

យៅកបុពរករខ្ណឍចារ់អនថរាពត្សជ ត លៃ ចាងបាច់រត្ូវតត្យគ្នរី»។ជ ចងតណកឯជ យោកជ អាភទ
រ ុរត្ជ យវចាជរវា៉ាជ
បានត លពរបារ់រកុម្បាត្ុករអាវយលឿពជ PADជ យៅឆ្ប២
ង ០០៨ជ ថាជ «ខ្លួននឹពយករបាសាសរីេះវ សហារវ សញឱ្យ
បានជ យៅយីលត លខ្លួនបានយ្វរាពនាយករ ឌម្ស្តនរ ៃថ បានររតខ្»។ជ ផធុយយៅវ សញជ យោកជ អាភរទុរត្ជ ចាញ់

យឆ្បត្ឆ្ប២
ង ០១១ជ ក៏យោយសាររញ្ហារីេះវ សហារ។ជ កបុពន័យយនេះជ បានរញ្ហជក់ថាអបកនយោបាយៃ បាន

យល់រច
ួ យ យ
រ ថាជ រីេះវ សហារីត្
ស ណាទ់ាពររទ់កម្ពុាពជ ក៏រុ៉ាតនថៃ បានយររររបាទ់រញ្ហារបាសាសរីេះវ សហារ

យ រម្ផច
ប
ខ្ួ ន។ជផធ
ល
រ សញ្ចឹម្ចលនាាពត្សនយ
ស ម្ជរយរម្រផលររយោជន៍នយោបាយៃផធកុ ពររទ់
រ រយលរកយ ព
រ
ុ យីកា
ររទ់អបកាំងពីររយនេះជ រកុម្អបកាពត្សនសយម្រជុលៃ ជ រួម្មានជ រកុម្យោធ្លជ រណា
ឋ ញរាជវា ងពជ នសពជ ចលនា
PADជ

យៅតត្គសត្ថាជ

របាសាសរីេះវ សហារយៅកបុពសក
ឹ រៃ

ត ល។ជ

ៃ យររររបាទ់ទណ
ង ុ ង យរឿពរបាសាស

xxi

រីេះវ សហារជ

យ រម្ផរ
រ ញ្ជូ នកពស័ីឱ្យម្កឈាលនោនជ

យបាេះសរតាព
ង យៅត្ងរន់របាសាសរីេះវ សហារររទ់តខ្មរ

របាសាសតាមាន់្ងជតាមាន់ត្ូចជនសពជតារកររជនព
ស ត្ងរន់ជួរភបង ពតរកររទ់តខ្មរ។ជ

យ្លរយត្រនព
ឹ រញ្ា យនេះជ

កម្ពុាពបានយរជរទយរទជ
«ទម្កា
រ
រ រគនលឹេះ»ជ ម្កយោេះរសាយជ យោយនាងយករុគគលជ ថាក់ទុន
រ ជ ទុរណាវា៉ា ត្់ជ
ក់ចូលកបុពឆ្កៃនសោ
រ នវ សវាសជ

យ រម្ផយរ ្លរយត្រភាីម្សនរបាក ររាពៃនការយកពចងយណញនយោបាយ

ររទ់ររយសទៃ ។ជផធុយយៅវ សញទម្រការគនលឹេះជកាន់តត្យ្វរឱ្យសងនាក់សន
ង ពកាន់តត្្ងន់្ងរយ ព
រ ត ម្យសៀត្។

ាពរួម្ជ ររយសទៃ បានយល់ោ៉ាពចាទ់នូវត នរូរណភាីៃនរបាសាសរីេះវ សហារជ នសពជ ត្ងរន់

ជុងវ សញរបាសាសរីេះវ សហារជ ថាទទសត្កបុពត នអ្សរយត្យយកម្ពុាព។ជ រ៉ាុតនថអក
ប យោបាយៃ រគ្នន់តត្យករញ្ហា
យនេះជ យ្វរាពតលផពនយោបាយយផធរសងនាទ់វ សរត្ថសៃផធកុ ពររទ់
ប
ររយសទខ្លួនយៅរញ្ហាាពត្សនសយម្សឹក ។
រ ជ សយពវរ

យនេះរត្ូវបានយគយម្រលយ ញ
រ ថាជ កបុពរ ឌបាលយោកជ អាភទ
រ ុរត្ជ បានយរៀរចងឆ្កយោខននយោបាយតាម្រយៈជ

យទណារយ៉ា
ឌ ស្តនថជរ អាភទ
រ ូរងៃភលររវត្ថសា
ស ស្តទថអាវយលឿពជ ត លាពសូយៅយគ ឹពថាគឺាពរកុម្ររទ់នាយករ ម្
រ ុរត្ជ
នសព រណា
ថ ញរាជវា ងព។ជកបុពន័យយនេះជយយព
ប រសាវរាពវៃ ជនសពជអបកនយោបាយ
រ យល់បានថា ររទសនយររអក

ៃ ជ ម្សនររកាន់នូវគងនសត្អភសរកសនសយម្រជុលជ យ យ
រ បានសសួលសាគល់តាម្ទចចភាីររវត្ថសា
ស ស្តទថីសត្យនាេះជ
ររយសទាំងពីររ ជកម្ពុាព-ៃ នព
ន
ឹ ម្ន
ស មានអរភាីយរច
ស
រ ោ៉ាពយនេះយនាេះយស។ជ
ូចបានយលក
រ យ ព
រ យៅចងណុចខ្ពយលជរ

រញ្ហាៃផធកុ ពៃ
ប
នាងឱ្យអបកនយោបាយៃ យផធរវ សរត្ថស

នយោបាយររទ់ខ្ួ នម្កផារភា
ល
ជ រ់នព
ឹ រញ្ហារីងត នាពម្ួយកម្ពុាព។ជយោកជអាភទ
ស ុត្
រ ជបានាពរ់ជ នព
ស ជធ្លលក់
ីនា
ឌ ស្តនថៃរ ជទុសតន ត្ោក់ី័នននព
រ យករ ម្
ឹ ជ«រញ្ហារបាសាសរីេះវ សហារជនព
ស ជរីងត នកម្ពុាពៃ »។

រញ្ហារីងត នររយសទកម្ពុាពជ ាពម្ួយររយសទជសត្ខ្ពជ បានកាលយាពររធ្លនរស ៏រយទរ
រ យៅ

កបុពការយឃ្ទនានយោបាយយទធតរ ត្រគរ់គណរកសនយោបាយកម្ពុាព។ជាពម្ួយគ្នបយនេះត រជមានអបកវ សភាគ
ខ្លេះបានយចាសទួរថាជ យ ត្ុអបា
វរ នាពការរញ្ជូ លរបាសាសរីេះវ សហារជ ាពទម្ផត្ថយស រត្ក
ស ភ័ណឍីភ
ស ីយោក

នាៃ ស
ង ៧
ង ០០៨?។ជម្យ៉ាពយសៀត្ជននា
រ ជតខ្កកកោជឆ្ប២
ស ប ការនយោបាយររទ់រកសររឆ្ងពៃនររយសទកម្ពុាពជ

នព
រ ក់មានភាីរទរគ្នប។ជ កបុពយនាេះជ យយព
ស ជ ររយសទៃ យៅយលរ
រ ញ្ហាជយមាលេះសក
ឹ ហា
រ អាចយម្ល
រ យ ញ
រ ថាជ
ការរងផុទចលនាយទបហាាពត្រស រទ់យម្ ក
ង ០០៨ជ បានយផ្លថត្ាពទងខ្ន់យៅយលរ
ឹ នាងជ PAD យៅឆ្ប២
រ ញ្ហា
រីងត នជ នព
ស ជ ករណររបាសាសរីេះវ សហារាពម្ួយកម្ពុាពជ រទរយីលាពម្ួយគ្នបររយសទកម្ពុាពយរៀរចងយបាេះ

យឆ្បត្ទកលយៅៃ ស
ង ២
ង ០០៨។ជរឯគណរកសត
លម្ន
រ ៧ជ តខ្កកកោជឆ្ប២
រ
ស គ្នងរសរោឌភបា
ស លកម្ពុាពជក៏បាន

យលក
ល
រ។ជ
រ យករញ្ហារីងត នាពម្ួយររយសទយវៀត្ណាម្ជ ោក់រញ្ចូ លកបុពកម្មវ ស្ន
រ យោបាយររទ់ខ្ួ នផពត
ការយររររ បាទ់ររធ្លនរសាពត្ន
ស យ
ស ម្ជយលក
រ រណររីងត នទរមារ់អបកនយោបាយាំងពីររ ររយសទជ វរត្ផត្
ស តត្
បានចងយណញនយោបាយទរមារ់រកសជ ក៏រុ៉ាតនថវាអាចយ្វឱ្
រ យបាត្់រព់ផលររយោជន៍ាពត្ជស ម្ន
ស ថាររយសទ

ៃ ជឬជកម្ពុាពយ យ
ប
ជកបុព
រ ។ជ ូចបានយលក
រ រួចម្កយ យ
រ ជករណរភាីតានត្ព
ឹ នយោបាយៃផធកុ ពររយសទៃ
ង
យីល ណា
លគ្នបបានយ្វឱ្
រ យទភាីការណ៍យៅតាម្រីងត នជកម្ពុាព-ៃ ជតានត្ព
ឹ ផពត រ។
រួម្យទចកថយរ ៅជ វ សវាស កម្ពុាព-ៃ ជ ចារ់ឆ្ប២
ង ០០៦ជ ល់រចចុរផនបយនេះ បាន ុត្យរាលរាលសងនាក់

សងនពៃនររយសទាំងពីររ ជ ត លអាចនព
ឹ ជេះឥសនី
ស ល ល់ករម្ត្
ស ត្ងរន់ជ នព
ស ជ អនថរាពត្ផ
ស ពត រ។ជ អារទ័យ
យ

ត្ុយនេះជ ររយសទាំងពីររ ចាងបាច់រត្ូវតទវពរកយនថការយោេះរសាយវ សវាសាំងពយនាេះជ ូចបានយលក
រ យកម្ក

វ សភាគយៅជងីូក៣។
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ចង

៣៖ កបុពរយៈយីល៤៦ឆ្បជង (គសត្រត្ឹម្ឆ្ប២
ង ០០៨)ជ ររយសទៃ ម្សនត លត្វា៉ា យោយយររក

រយៅយលរសាល រកាត្ុោការអនថរាពត្ឆ្
ង ៩៦២យនាេះយស។
ស ប១

រ៉ាុតនថជ

ររយសទៃ បានរយពករត្តផនសរ

ឯកយតាភាគទ
រ រមារ់យររររបាទ់យៅយីលណាម្ួយជ ត លខ្លួនអាចវាត្សរចូលត ន រកម្ពុាព។ តផនសរយនាេះ
មានទរយទរអកសរ «ទមាងត្់» យ រម្ផោ
ង នូវម្
រ ក់រងបាព

ច
ស ឆតាវាត្សរសឹក រររទ់ៃ ។

យោក ណុរបា៉ា ន បា៉ាតាមា៉ា កាលយៅយ្វាព
រ រ ឌម្ស្តនឋររ កទួពការររយសទៃ បាន យ្លរយត្រការ

ទួរយ ញយោលរយៈយីល ាពពរបាងីរររបាងររយមា៉ាពកបុពទភាៃ នាៃ ស
ង រ២៧ តខ្ម្ស ុនា ឆ្ប២
ង ០០៨ថា «ខ្ញុង

ទូម្ជរមារថា ត លមានៃ ស
ង រ ១៥ តខ្ម្ស ុនា ឆ្ប១
ង ៩៦២យនេះ ាពៃ នា
ង ម្
ង កនូវភាីយសាកយៅ ល់
់ រវ
ររាពរាស្តទឋៃ ាំងពីួព។ ខ្ញុងអាយុយសររបាន១ខ្ួរររត លម្សនទូវបាន ឹពយរឿពថា ររាពជនៃ បាត្់រពអ

យៅខ្លេះយស។ ៃ យង នាេះជICJ កាត្់ករ ឱ្
ឋ យអាណាយខ្ត្ឋត លត្ួរបាសាសតាងពយៅយនាេះាពររទ់កម្ពុាព ឬជមានការ
យល់យ រញថា

អ្សរាយយសៀត្យស

់ ្សរយត្យយភាីររទ់កម្ពុាព។
របាសាសរីេះវ សហារតាងពយៅកបុពរពវពអ

យយរពម្សនរត្ូវ

ថាយយរពចាញ់ យរោេះយ ត្ុអរ យវ រោេះយរឿពកឋរយនេះាពរសោឌនៃនចារ់អនឋរាពត្សកុ ពយរឿព
ប

Estoppels Lawជ(ឬជយគ្នលការណ៍ជអុរទូ តរ៉ា
ថ ល)»។ យោយៃ ព
ល ទងយៅ ល់លសខ្ត្
ស ម្ួយចារ់ររទ់យោក
វរៈយទនយ
រ ូនយោក អូ ថាន់
រ ឯក ៈណាត្់ ខ្មា៉ាន់ ត លាពរ ឌម្ស្តនឋកា
រ រររយសទៃ នាទម្័យយនាេះបានយផញជ
អគគយលខ្្កា
ស រៃនអពគការទ

ររាពាពត្ស ាពជនាពត្ភ
ស ូមាថា «ភាគរៃ ទូម្រកាទសសស តន លមានយៅយីល

រចចុរផនប ឬ យៅយីលអនាគត្ ត លនឹពាំម្ាំររបាសាសរីេះវ សហាររត្ រ់ម្កវ សញ យោក ណុរបា៉ា ន
បា៉ាតាមា៉ា ត ព
ល ថាជ ការកាត្់ករ ត្
ឋ ុោការអនឋរាពត្សជ ត លអាចយទរយរ រ ល់សររងផុត្កបុពរយៈយីល១០ឆ្ប ង ូយចបេះ
៤៥ឆ្បក
ង នលពម្កយនេះ វា ួទអទ់យៅយ រយ»។

មារតា៦០ៃនលកខនក
ឋស ៈ ICJ រញ្ហជក់ថាជសាល កា
រ ត្ុោការយនេះ បានផឋល់ឱ្កាទឱ្យៃ យ្វកា
រ រ

រឋព
ង ៩៧២យ យ
ឹ យទយរ រយរ ព
រ វ សញកបុពរយៈយីល១០ឆ្ប ង រ៉ាុតនឋៃ ម្ន
ស បានរឋព
ឹ ទុយង ទយរ រកប
រ ុ ពឆ្ប១
រ ។

ូយចបេះៃ

គ្នមនទស
ម្ួយជ យ រម្ផាំ
ស នសរកាសុកាពអចៃស ស្តនឋយត៍ ផអកយលច
រ ារ់អនឋរាពត្ណា
ស
រ ម្ាំរយករបាសាសរីេះវ សហារ ឬ
ត្ងរន់យៅជុងវ សញរបាសាសរីេះវ សហារបានយ យ
រ ។

រសីសយសា្ន៍ ងយណាេះរសាយជយមាលេះរវាពររយសទៃ នឹពររយសទជសត្ខ្ពៃ កនលពម្ក

តត្ព

ឈ្រយលរយគ្នលការណ៍យោេះរសាយយសវភាគរជ យោយម្សនមានររយសទសរ
រ រជ ឬជ អនថរាគម្ន៍អនថរាពត្សណាលូក
ៃ ។ ាពឧាំ

រណ៍ាពក់តទថពកបុពរញ្ហាយនេះជ ររយសទៃ មានសងនាទ់រីងត នាពម្ួយររយសទឡាវយៅឆ្ប ង

១៩៨៤ជ ៃ មានសងនាទ់រីងត នាពម្ួយររយសទមា៉ាយ ទុរយៅឆ្ប១
ង ៩៩១ជ នព
ស ៃ មានសងនាទ់រីងត នាព
ម្ួយភូមាយៅឆ្ប២
ង ០០១។ កបុពចងយណាម្យនេះមានតត្ាពម្ួយររយសទមា៉ាយ ទុម្
រ ួយយសជ ត លៃ ទុខ្ចសត្ថ

យោេះរសាយតាម្រយៈការចរចាជនសពជម្ន
ង យោធ្លជយោយសារតត្ររយសទមា៉ាយ ទុមា
ស យររក
រ មាលព
រ នឧត្ថម្ភាី
ាពពររយសទៃ ។ជ តាម្រយៈរសីសយសា្ន៍យនេះជ រញ្ហជក់របារ់ថាជ ររយសទកម្ពុាពគួរចាងបាច់ីរពឹពយលរទ

ទរទថម្ទ
ភ ងខ្ន់ៗម្ួយចងនួន យ រម្ផាព
រ យនថការយោេះរសាយរញ្ហារីងត នាពម្ួយៃ ជ ត លកបុពយនាេះរួម្មានជ
សរ១ជ កម្ពុាពរត្ូវីរពឹពកមាលព
ង យោធ្ល៖

វរត្ផត្
ប
រុ៉ាតនថររយសទ
ស ររយសទមានទុខ្ទនថសភាីយីញយលញៃផធកុ ពជក៏

ាពត្ន
ង ត្ុលយភាីខ្ពយោធ្ល មានន័យថាកម្ពុាពអាចនព
ស រម្ួយៗរត្ូវមានកមាលព
ឹ យ្លរយត្ររគរ់យីលយវោ

យៅយីលណាត លររយសទជសត្ខ្ពរ ងយោភរូរណភាីសឹក រ។ សរ២ជ ឯករាជយភាីខ្ពយទ ឌកសច៖
ច ជ កបុព
រយៈកាលកនលពម្កការយផ្លថេះរថូរយទ ឌកសចរច វាពររយសទកម្ពុាពជ នសពជ ៃ ីុងមានត្ុលយភាីយនាេះយសជ យោលគឺ

យទ ឌកសចក
ច ម្ពុាពីឹពអារទ័យនឹពយទ ឌកច
ស ៃច ភាគយរចរន។ សរ៣ជ ីរពរកនយោបាយការររយសទ៖ជ យៅកបុព
xxiii

ចងណុចយនេះជ

ររយសទកម្ពុាពគួរីរពឹពរតនទម្យលរសងនាក់សងនពការសូត្រីម្ាពម្ួយនព
ឹ ការីរពរកត្ួនាសរ

ររទ់ខ្ួ នយៅកប
ល
រ ីរយនាេះយសៀត្ជ កម្ពុាពរត្ូវីរពឹពឱ្យបានកាន់
ុ ពអពគការត្ងរន់ក៏ ូចាពជ UNជ ផពត រ។ជ យលទ

តត្រពមាង
ឹ ាពម្ួយររយសទម្ហាអងណាច។ជ នព
ស ជ ស៤
រ ជ ររម្ូលការគ្នងរសីរម្ហាជននសពរញ្ដវនថកម្ពុាព៖ជ យៅ
កបុពចងណុចយនេះយយព
រ រកយ

កយៅយម្រលររយសទៃ ជ

វរត្ផត្
ស តត្ររយសទយនេះបានរងោនយៅយលររូរណភាី

ររយសទជសត្ខ្ពជក៏រុ៉ាតនថរញ្ដវនថៃ ជនសពជម្ហាជនៃ តត្ពតត្ទតម្ថពការគ្នងរសរាជរោឌភសបាលខ្លួនាពនសច។
ច ជ

កបុពចងយណាម្យនថការាំងពឡាយជ ការីរពព
ឹ សងនាក់សងនពការសូត្យទមម្
រ ុខ្មាត្់គ្នបក៏ជួយទរមាល

រនធុកវ សវាសផពត រ។ជ សស ភា
ឌ ីចាទ់ជ នព
ស ជ

ជមរ ៃនរររកត្ភា
រ ីសងនាក់សងនពការសូត្ររយសទាំងពីររ យៅ

យ រម្ទត្វត្សស២
រ ១ជ ររយសទាំងពីររក៏ធ្លលរ់ជួរនូវសងនាក់សងនពលអជ ត លយករត្យចញីរសទសនៈនយោបាយ

ររទ់ថាបក់ ឹកនាងៃនរ ឌភាគរាំព
ង ីររ។ជយគ្នលនយោបាយជ«យ្វឱ្
រ យអបកជសត្ខ្ពមានវ សរុលភាី»ជររទ់យោកជ
ថាក់ទុរនជ រត្ូវបានទយម្ថចជ

ុនជ តទនជ អរអរយ យ
រ យៅនយោបាយយនេះថាជ «រសទ
ឹ ឋរថាក់ទុរន»ជ ត ល

ទពកត្្
់ ងន់យលរការយ្វរឱ្យររយទររយ ព
រ គងនត្
រ នូវសងនាក់សងនពយសវភាគ។
រ ជ ការផឋួចយផឋម្
ស ររទ់យោកជ ថាក់ទុរនជ
យ រម្ផសា
រ ឋ រសងនាក់សងនពយរកាយវ សរត្ថស ុត្សូត្ៃ ជ ២៩ជ ម្ករាជ ២០០៣ជ បាននាងម្កនូវរររកត្ភា
រ ីៃនសងនាក់
សងនពរវាពររយសទាំងពីររ។ជ

សងនាក់សន
ង ពយសវភាគរបានតររររួលយៅតាម្ការផ្លលទ់រូ ថររោឌភបា
ស លយៅររយសទៃ ជ

ររយសទកម្ពុាព ក
ប
ឌ ភបា
ឹ នាងកុ ពរោ
ស លយោយទយម្ថចជ

កបុពខ្ណៈ

ុនជ តទន។ជ កបុពចយនាលេះរោឌភបា
ស លៃ ចងនួន០៦នាក់

កបុពយនាេះមាននាយករ ម្
ឌ ស្តនថរជ ថាក់ទុន
វា៉ា ត្់,ជទូរាយុត្ជជូឡាណុន,ជសាមា៉ាក់ជ ទុនោរា៉ា យវច,ជទុ៊ុំៃចជ
រ ជទុណា
រ
វពសទុវា៉ាត្់,ជ អាភទ
វា៉ា ត្់។ជ ចារ់តាព
ង ីឆ្
ង ០០៦ជ ល់ឆ្ប២
ង ០១២ជ
រ ុត្
រ ជ យវចាជរវា៉ាជ នព
ស ជ យព
រ ឡាក់ជ ទុណា
រ
រ ប២
យយព
រ ទយពកត្យ ញ
រ ថាជ យៅកបុពរោឌភបា
ស លយោកជ អាភទ
រ ុត្
រ ជ បានយ្វឱ្
រ យសងនាក់សងនពកម្ពុាព-ៃ ជ តានត្ព
ឹ
ខ្លព
ង រងផុត្។ជ

យៅកបុពសងនាក់សងនពម្ន
ស ផលូវការរវាពថាបក់ ឹកនាងររយសទាំងពីររ រត្ូវបានយគយម្ល
រ យ ញ
រ នូវត្ួនាសរ

ទងខ្ន់ចងយោេះត្ួអពគនយោបាយីររ គជឺ ទយម្ថចជ ុនជតទនជនាយករ ឌម្ស្តនៃថរ នរាជរោឌភបា
ស លកម្ពុាពរចចុរផនបជ
នព
វា៉ា ត្់ជ អត្ត្
ស ជយោកជថាក់ទុន
រ ជទុណា
រ
រ នាយករ ឌម្ស្តនៃថរ ។ កបុពយនាេះយយព
រ ទយពកត្យ ញ
រ ថាជយរកាយយីល
ត លររយសទៃ បានយរៀរចងរោឌភបា
ួ
យោកថាក់ទុន
វា៉ា ត្់ជ បានយ្វរ យង ណររសទសនកច
ស ល មររច
រ ជ ទុណា
រ
ស ចម្ក

កម្ពុាពជ (១៦-២៤ជ កញ្ហដជ ២០១១) ម្ួយៃ យង រកាយីរ ងយណររសទសនកច
ស រច រទ់យោករទជរ យព
រ ឡាក់ជ
ទុណា
វា៉ា ត្់ជ នាយករ ឌម្ស្តនថរៃ មរជ ត លាពរអូនរទររ រទ់យោកថាក់ទុន
រ
រ ។ជ យង ណររសទសនកច
ស ចយនេះបាន
រងាាញីទ
រ ញ្ហដណៃនការយ្វឱ្
រ យររយទររ យ ព
រ ៃនជយមាលេះនយោបាយរវាពររយសទាំងពីររ ។ជ

ាពរួម្ជ ជងនរ
ួ រវាពររម្ុខ្រោឌភបា
ស លរ ឌភាគជ
រ យមាលេះជ បានផថល់សារៈទងខ្ន់ទរមារ់ការទនធនា

តទវពរក ងយណាេះរសាយវ សវាសជតាម្យនថការនានា។ជក៏រុ៉ាតនថការយោេះរសាយត លសសួលបានតផលផ្លកអារទ័យ

យៅយល្
ប
ឌភាគន
រ នធៈនយោបាយជ នព
ស ជ សស បភាីនយោបាយៃផធកុ ពៃនរ
រ ម្
រ ួយៗ។ជ កបុពយនាេះជ ជងនួរររម្ុខ្

រោឌភបា
ស លរវាពររយសទកម្ពុាពជ នព
ស ជ ររយសទៃ ជ ចារ់ីយរ រកាយរ រឌ រហារសមាលក់យោកជ ថាក់ទុន
រ ជ
ទុណា
វា៉ា ត្់ជ (ឆ្ប២
ង ០០៦)ជរ ូត្ម្ក ល់ចុពរ ឌបាលយោកជអាភទ
ង ០១១)ជ
រ
រ ុត្
រ ជយវចាជរវា៉ាជ(តខ្កកកោជឆ្ប២
ការទនធនារវាពររម្ុខ្រោឌភបា
ស លាំងពីររ ជកបុពយនាេះរួម្មានជទូរា៉ាយុត្ជជូឡាណុន,ជសាមា៉ាក់ជ ទុនោរា៉ា យវច,ជ
ទុ៊ុំៃចជ វព់ទុវា៉ាត្់ជ នសពជ អាភរទុត្
រ ជ យវចាជរវា៉ាជ ៃនភាគរៃ ជាពម្ួយទយម្ថចជ

ុនជ តទនជ ៃនភាគរកម្ពុាពជ ម្ន
ស មាន

xxiv

ងយណាេះរសាយាពក់ោក់ណាម្ួយយករត្យ ព
រ យនាេះយសជ

យីលខ្លេះអាចឈានយៅរកភាីតានត្ឹពត ម្

យសៀត្។ជ យៅរត្ព់ចណ
ង ុ ចយនេះជ យយព
រ គួរយចាសទួរថាជ «យត្រសងនាក់សងនពនយោបាយររយសទកម្ពុាព-ៃ ជ វាយៅ
តត្តររររួលយៅតាម្ការផ្លលទ់រូ ររោ
ថ ឌ ភសបាលៃនររយសទាំងពីររ ូយចបេះឬ?»។

JBCជ

ីន
ស ត្
ស យយនថការគណៈកមាម្កា
ស ររីងត នរួម្ កម្ពុាព-ៃ ជ JBCជ រ ូត្ម្ក ល់យ
បានររជុយង ីញអពគចន
ង ួន៥យលក
ង កយ
រ ជ បានខ្កខ្នម្ន
ស បានជួរគ្នបាពព២ឆ្បម្

ម្
ង ០១២ជ
រ ឆ្ប២

យ
រ ជ

ចារ់ីរ

ឆ្ប២
ង ០០៩កនលពម្កយោយសារតត្រញ្ហាៃផធកុ ពររទ់
ប
ររយសទៃ ។ជ គួររញ្ហជក់ផពត រថាជ យរកាយីកា
រ រ
ផ្លលទ់រូ ររោ
ថ ឌ ភបា
ស លៃ ជ

ត លបានយ្វឱ្
រ យសាទនការណ៍តាម្រីងត ន្ូររសាលម្ួយរយៈជ

ក៏ម្ន
ស បានយោេះ

រសាយរញ្ហាអវរបានយៅយ យ
រ ។ជ កបុពចងយណាម្រីងត ន រយគ្នកររតវព៨០៥គរ ូតម្៉ារត្ជ ត លមានរយងាគល

រីងត នទរុរ៧៣ជយ យ
មរ កវ សញជ៤៨រយងាគលយោយបានឯកភាីសសួលសាគល់ជ២៩
រ បានរុករកយ ញ
រ ាព ម្

រយងាគលម្សនឯកភាី១៩ រយងាគលជ ខ្ណៈ១៥រយងាគលយសៀត្ភាគាំ
ង ២បានីសភាកាគ្នបយ រម្ផរ
រ ព
រ នឋតទវពរក
យៅៃ ស
ង ១
ង ០១២យនេះ។ជរយងាគលទមា
រ ៣-១៤កុម្ភៈជឆ្ប២
រ ត លម្សនឯកភាីគ្នបយនាេះជាពសូយៅវាម្សនទទសត្យៅ

សរតាព
ង យ រម្ជ ត លភាសាអបកវ សភាគយៅជ «រយងាគទរមាយ ររ»។ជ ឧាំ រណ៍រយងាគលទមា
រ យលខ្៣៤ជ បាន
ផ្លលទ់រូ រស
ថ រតាព
ង ចូលយរៅម្កកបុព រតខ្មរជយរៅររមាណ៧គរ ូតម្៉ារត្ីច
ង ចាទ់។ជ គួររញ្ហជក់ផព
រ ងណុចសរតាព
ត រថាជកងណត្់យ ត្ុររជុង JBCជចងនួន៣យលក
រ ទភាៃ ម្សនបានផថល់ទចាចរ័នយៅយ យ
រ យស។

យនថការអាសានយៅកបុពការយោេះរសាយវ សវាសកម្ពុាព-ៃ ជ ាពវ សញ្ហដសាសាកលផពទរមារ់អាសាន

កបុពការយ ររត្ួនាសរយ ម្
រ ផយរ ោេះរសាយជយមាលេះរវាពររយសទាំងពីររត លាពរ ឌទមាជសកអាសាន ូចគ្នប។ជ គួរ
រញ្ហជក់ថាជ យៅកបុពកថាខ្ណឍសរ១ជ ៃនមារតាសរ១ជ ្ម្មនុញ្អា
ដ សានជ បានរញ្ហជក់ីរយគ្នលរងណពររទ់

ទមាគម្ត្ងរន់យនេះថាជ«ត រកាជនសពជយលរកកម្ពទ់ទនថសភាីជទនថសទុខ្ជនព
ស ជទទសរភាីជនសពជីរពរកត ម្យសៀត្
ត្ៃម្លយឆ្ពេះយៅរកទនថសភាីកបុពត្ងរន់»។ជ

រ ឌទមាជសកាំងព១០ទុសនតត្បានរញ្ហជក់ធ្លនាអេះអាពអងីកា
រ រ

យគ្នរីគ្នបយៅវ សញយៅម្កជ ម្សនរ ងយោភរងោនត នអ្សរយត្យយៃនរ ឌទមាជសកជ នសពជ ការរកាទនថសទុខ្កបុព
ត្ងរន់ាពយ រម្។ជ កបុពន័យយនេះចព់រញ្ហជក់ថាជ ្ម្មនុញ្អា
ដ សានបានអេះអាពរួចាពយរទចនូវយគ្នលការណ៍
ទរមារ់រ ឌទមាជសកកបុពការយគ្នរីគ្នបយៅវ សញយៅម្កជនសពជាពគនលឹេះៃនការយោេះរសាយវ សវាស។ជ

ជងីូក៨ជៃន្ម្មនុញ្អា
ដ សានជបានតចពអងីយ
រ នថការយោេះរសាយវ សវាសជ(DSMs) យោយយលរកយ ព
រ

យៅមារតា២២ជ កបុពន័យជ ត្រម្ូវឱ្យទមាជសកអាសានរត្ូវខ្សត្ខ្ងយោេះរសាយជយមាលេះាំងពឡាយយោយទនថសវ ស្រ
ឱ្យាំន់យីលវោជ តាម្រយៈកច
ស ចទនធនាជ ការររឹកាយោរល់ជ នសពជ ការចរចា។ជ ជ ្ម្មនុញ្ដយនេះបានអនុញ្ហដត្
ឱ្យទមាគម្ររាពាពត្អា
មរ ុ ពការយោេះរសាយជយមា
ប
ល េះយៅតាម្ការចាងបាច់នសព
ស ទុរអាយគបយជ៍ រយពករត្យនថការ ក
យៅរគរ់វ សទ័យាំងពអទ់តផអកយលរកសចទ
ច

ររត្រ
ស ត្ថកា
ស រអាសាន។ជ

ជ

អាសានរត្ូវបានសរ់សាកត្់យោយ

យគ្នលការណ៍ទងខ្ន់ររទ់ខ្ួ នយនាេះជ
ល
ត លតចពយៅកបុពទននទ
ស ញ្ហដ TAC នសពជ រញ្ហជក់រតនទម្យៅកបុព
្ម្មនុញ្អា
ដ សានឆ្ប២
ង ០០៨ជ ៃនការយគ្នរីអ្សរយត្យយភាី រូរណភាីសឹក រជ នសពជ ការម្ន
ស យរជៀត្តរជក
កសចចការៃផធកុ ពររទ់
ប
រ ាព
ឌ ទមាជសក។ជ មានការោក់ករម្សត្ាពចម្ផពយលរតផបកសាទរ័នផពត រជ ាពត្ួោ៉ាពការ
រងាករសងនាទ់ម្សនតម្នាពតផបកៃនការយលរកតលពាពក់តទថពររទ់អាសានយនាេះយស

យ យ
រ អាសានយៅខ្វេះ

យនថការយោេះរសាយជយមាលេះាពផលូវការ។ជ យ ត្ុផល ូចយនេះជ យសររមានការវ សភាគាពយរចរនយលរ
រ ញ្ហាវ សវាស មរៗជ
រវាពកម្ពុាពជ នព
ស ជ ៃ ជ ថាាពជ «វ សញ្ហដសា មរទរមារ់អាសាន»ជ កបុព ងយណររតទវពរក ងយណាេះរសាយត លមាន

ភាីទមុគសាមញជ នសពជ ម្សនមានយនថការរបាក នសយម្ណាម្ួយ។ជ ភទថុតាពាពក់តទថពៃនការយោេះរសាយ
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វ សវាសយនេះជ បានរងាាញឱ្យអបកវ សភាគយ ញ
រ ថាជ កសចចររជុងកងីូលអាសានយលរកស២
រ ០ជ យៅសររកុពភបងយីញជ
ររយសទកម្ពុាពត លរ ឌភាគជ
រ យមាលេះជ ាំងពីរររួម្ាំងពឥណូ ឍ យណទុរជ កបុពនាម្ាពអបកទរម្រទរម្ួលផពជ ម្សន
បានយលរកីររយរៀរវារៈជ យ រម្ផជ
រ រង ុញ យង ណររការយោេះរសាយយនាេះយ យ
រ ។ជ ាពពយនេះយៅយសៀត្យោកជ យហាជ
ណាង ុពជ យៅកបុពទនបសទស
រ កាតទត្យរកាយកសចចររជុរង រករយោយភាីម្សនចុេះទរម្ុពគ្នបអងីររញ្ហាទម្ុរស
ចសនខ្ពត្ផូពជថាជ«...អាសានម្សនតម្នាពត្ួអពគត្ុោការជឬជICJជយនាេះយស...»។
ាពការីសត្ជ

អាសសភាីាពចម្ផពររទ់រ ឌទមាជសកអាសាន

ទទសត្យៅកបុពយគ្នលយៅផល

ររយោជន៍ៃនកងយណរនយទ ឌកច
ស ចជ ាពាពពការយោេះរសាយជយមាលេះនានាកបុពត្ងរន់។

រ ទ
ឌ មាជសកអាសាន

តត្ពយល់ថាជ រញ្ហាទនថសទុខ្ នសពជ នយោបាយម្ន
ស តម្នាពរញ្ហាររឈ្ម្រងផុត្ចងយោេះអាសានជ យ យ
រ

ទកម្មភាីាពទងខ្ន់ររទ់អាសានជ គឺការកសាពជងយនឿសុកចសត្ថជ ការីសភាកាោ៉ាពសាងត្់យទងៀម្អងីរជយមាលេះជ
នសពជរញ្ហាការសូត្យៅយរកាយឆ្ក។ជ

រ៉ាុតនថការវ សវឌ្ណររី័ននភូម្សា
ស ស្តទថនយោបាយីភ
ស ីយោករចចុរផនបជ ាំម្ាំរឱ្យអាសានជ គួរហាន

តកសរម្ព់យលរយនថការជ នសពជ ឥរោរ
យោេះរសាយវ សវាសជ រវាពរ ឌនសពរ ឌាពទមាជសកជនសពជ រវាពរ ឌយរដត្ងរន់ជ
ស
យសរ
ួ ជ ត លមានលកខណៈរពមាង
ង យទ ក
ឌ ច
រ អាចយ្វឱ្
រ យអាសានកាលយាពអពគការត្ងរន់ម្យ
ឹ ាំព
ស ជច នព
ស ជ នយោ
បាយ។ជ

ាពឧាំ

រណ៍ាពក់តទថពរញ្ហាទម្ុរសចន
ស ខ្ពត្ផូពជ

អាសានយៅភបងយីញនាតខ្កកកោជឆ្ប២
ង ០១២។ជ

បានញាងញរកច
ស ចររជុរង ឌម្ស្តនថរការររយសទ

ភាីសន់យខ្ាយររទ់អាសានបានរងាាញោ៉ាពចាទ់ថាជ

ង
រ ូត្ម្ក ល់ ណា
ច់ឆ្ប២
ង ០១២ជ

អាសានម្ន
ស ាំន់បានរញ្ជូ នអបកអយពកត្ការណ៍ឥណូ ឍ យណទុម្
រ កត្ងរន់ជយមាលេះកម្ពុាពជ នសពជ ៃ ជ យៅយ យ
រ

យនាេះយស។ជ ផធុយយៅវ សញយៅៃ ងសរ១៨ជ តខ្កកកោជ ឆ្ប២
ង ០១២ជ កម្ពុាពជ នសពជ ៃ ជ បានទយរម្ចទរម្ួលកមាលព
ង
យៅត្ងរន់PDZ យោយម្សនមានអបកអយពកត្ការណ៍ឥណូ ឍ យណទុរចូលរួម្។ជ កបុពករណរយនេះយយព
រ អាចាំញ
ទនបសោឌនបានថាជ

«អាសានគ្នមនយគ្នលការណ៍ចាទ់ោទ់ណាម្ួយទរមារ់យោេះរសាយយនាេះយស»ជ

យោលគឺតផអកយលរលកខណៈីសយទទជនព
ស ជៃច នយរ៉ាុយណាតេះ។ជកបុពន័យយនេះរត្ូវបានយគវាយត្ៃម្លថាជ«អាសាន
ររទ់ម្ហាអងណាច»។

ករណរយនថការអពគការទ

ររាពាពត្ស,ជ យៅៃ ស
ង រ៦ជ តខ្កុម្ភៈជ ឆ្ប២
ង ០១១ជ កបុពអង ុពយីលត ល
កពស័ីៃ កងីុពយររកការវាយររហារយោយបាញ់ កាយង ភលរព្ងជស្តញ្ជើ ងម្កយលររបាសាសរីេះវ សហារជត លភាគរកម្ពុាព
តត្ពវាយត្ៃម្លថាជ ាពទស្តងាគម្ឈាលនោន, នាយករ ឌម្ស្តនថរកម្ពុាពជ ទយម្ថយចជ

ុនជ តទនជ បានយផញរលសខ្សត្យៅ

កាន់ររធ្លនរកុម្ររក
ប
រ ផយរ ទបទ
ឹ ាទនថទ
ស ុខ្អពគការទ ររាពាពត្ជស យ ម្
រ ុងយ្វកា
រ រយកាេះររជុងាពរនាធន់កុ ពយគ្នល

រងណពយ ម្
រ ផរ
រ ញ្ឈរ់ការឈាលនោនររទ់ៃ ។ជ យៅៃ ង ត លយនាេះត រជ យោកជ បានជ គម្
រ ូនជ អគគយលខ្្កា
ស រ
អពគការទ ររាពាពត្សបានយចញយទចកថតរ លពការណ៍ររទ់ខ្ួ នម្ួ
ល យ
សពគសចគ្នបយោយកពស័ីកម្ពុាព-ៃ

ទតម្ថពការរីួយបារម្ភអងីកា
រ ររ៉ាេះ

យៅតាម្រយណា
ថ យរីងត នរវាពររយសទាំងព២ជ នព
ស ជ អងោវនាវឱ្យភាគរ

ាំងព២កាត្់រនទយជយមាលេះអងយីរ ព
ច ភា
ស ាជ នព
ស ជ យផថរម្យ ព
រ ម្កវ សញនូវកច
ស ី
ស កាគ្នបយ រម្ផយរ ោេះរសាយជយមាលេះ
យោយទនថសវ ស្រ។ យៅកបុពយនថការី ុភាគរយនេះជ ាពីសយទទកបុពរករខ្ណឍអពគការទ ររាពាពត្សជ ភាគរ
កម្ពុាពបានរងាាញីរ្នធៈតទវពរក ងយណាេះរសាយររករយោយទនថសវ ស្រ។
រនាធរ់ីរនាយករ ម្
ឌ ស្តនថជរ

ុនជ តទនជ ទរយទរយៅUN,ជ ជ ររម្ុខ្រោឌភសបាលៃ ជ យោក អារ់ភទ
រ ុត្
រ ជ

យវចាជរវា៉ា ក៏បានទរយទរលសខ្សត្២ជ ចារ់យផញរយៅររធ្លនម្ហាទនបសបាត្អពគការទ

ររាពាពត្សជ នសពជររធ្លន
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រកុម្ររឹកាទនថសទុខ្អពគការទ ររាពាពត្ស ូចគ្នប។ជ យៅកបុពលសខ្សត្យនាេះនាយករ ឌម្ស្តនថរៃ បានរបារ់ UNជ
ថាជ «កម្ពុាពបានឈាលនោនរូរណភាីត ន រៃ »។ជ ការររកាទ ូយចបេះជ នាយករ ឌម្ស្តនថក
រ ម្ពុាពជ បានត លព
យោយទម្ថខ្
ង ៗាំម្ាំរឱ្យយោកនាយករ ឌម្ស្តនថរៃ ជ អារ់ភរទុរត្ជ យវចាជរវា៉ាជ រត្ូវសសួលខ្ុទរត្ូវចងយោេះ
រ លព

ឧរកស ឌកម្មទស្តងាគម្។ជ ឧរកស ឌកម្មទស្តងាគម្ជ ត លកពស័ីៃ ជ រររីឹត្ថចារ់តាព
ង ីរៃ ៤
ង ជ តខ្កុម្ៈភ ជ ឆ្ប២
ង ០១១ជ
បានបាញ់ យលររ បាសាសរីេះវ សហារជត លាពទម្ផត្ថយស រត្សកភ័ណឍីសភីយោក។

រនាធរ់ីរការយទបរីរភាគរកម្ពុាពម្កជ UNSCជ បានទយរម្ចចសត្ថយរៀរចងកសចចររជុងជ «យោយត កម្ួយជ

(private meeting)ជ បានអនុញ្ហដត្ឱ្យរ ម្
ឌ សនតម្នទមាជសក UNSCជ ៣បានចូលរួម្ររជុងជ នសពជ រយញ្ច ញ

ម្ត្យស ោយអាចឱ្យផសីវផាយាពសាធ្លរណៈ។ជ យៅកបុពកច
ស ចររជុងយនេះជ យោកជ មា៉ាសរជ ណាតាយ ហាគវា៉ា ជ បាន

យទបជ
រ យរម្រទររជUNSCជសរ១).ភាគរជយមាលេះាំងពីររចព់បាន ងយណាេះរសាយយោយទនថសភាីជនសពជយោយរីម្
សសួលយកកាត្ីវកសចចអាសាន។ជ សរ២).សាទនការណ៍ត្ងរូវឱ្យនូវទភាីយ រម្,ជ សាទនការណ៍តានត្ឹពយករត្
យ ព
រ យោយីុងមានការរករសាយចាទ់ោទ់។ជ យ រម្ផរ
រ ងយីញកសចចការយនេះជ ត្រម្ូវឱ្យមាន្នធៈនយោបាយ
រញ្ឈរ់ការផធុេះអាវុ្។ជ សរ៣).ជ គ្នត្់បានផថល់ចណា
ង
រ់អារម្មណ៍ថាជ ជ ជ ជ «យយព
រ ាំងពអទ់គ្នបបានីសភាការួច

យ យ
រ ជ ថាយត្យរ រជរទយកយសវភាគរជ ឬជ ករម្ត្
ស ី ុភាគរ។ជ ជយរម្រទោក់យចញម្កអាចករម្សត្យសវភាគរជ ត ល
មានអាសានយ ររត្ួទរម្រទរម្ួលជ នសពជ យោយមានការគ្នងរសីU
រ NSC។ លសនផលររជុង UNSCជ យៅ

ៃ ងស១
ង ០១១ជ បានយចញយទចកថតរ លពការណ៍ម្សនខ្ុទីក
ឌ ស្តនថរការររយសទ
រ ៤ជ តខ្កុម្ៈភ ជ ឆ្ប២
រ សចរច រជុងរ ម្
អាសានយរដផលូវការយៅសររកុព ាការតាយនាេះយស។ជ ខ្លឹម្សារយទចកថរត ព
ល ការណ៍រួម្មានជ «ររយសទាំងពីររ

រត្ូវអត្់្មត្់ ល់ករម្សត្អត្សររមា»,ជ «ឈ្រ់បាញ់ ាពអចសៃស្តនថយ»
៍ ជ នសពជ «យោេះរសាយយោយទនថសវ ស្រជ នសពជ
កបុពករម្ត្
យទចកថរត លពការណ៍ម្ន
ស ីសភាកាទុរជយរៅ»។ជ
ស បានរងាាញទុសស ឌសនសយម្ការសូត្ររទ់ភាគរ
័ កបុពការរារា ងព UNSCជ ចូលម្កោក់ី័នន
ជយមាលេះយនាេះយស,ជ ភាគៃរ ររាជយ
ន ឹពរញ្ហាយនេះ,ជ រឯកម្ព
រ
ុ ាពីុងមាន
ទងអាពរគរ់រគ្នន់យ រម្ផយ
ង អយពកត្ការណ៍អពគការទ ររាពាពត្។
រ កកមាលព
ស ជ រ៉ាុតនថ

UNSCជ ក៏បានកត្់

ទមាគល់ររចណ
ង ុ ចថាជ ជយមាលេះយនេះបានអូទរនាលយយូរ,ជ បានីសភាការវាពរ ទ
ឌ មាជសកអាសានជ នសពជ បាន
រតពវរជយមាលេះយនេះយៅករម្សត្ត្ងរន់វ សញ។

ករណរយនថការត្ុោការយុត្្
ថស ម្៌អនថរាពត្,ស ជ ICJជ សាទរ័នត លទងខ្ន់ាពពយគររទ់អពគការ

ទ ររាពាពត្ស យៅកបុពការយោេះរសាយជយមាលេះគជឺ សាទរ័នត្ុោការអនថរាពត្ស។ជ ទថរអងីអ
រ ្រ
ស យត្យយភាីៃន

ត្ងរន់របាសាសរីេះវ សហារជICJជទយរម្ចយចញ រការរទ់ខ្ួ នយៅឆ្
ល
ប១
ង ៩៦២ជយោយបានរញ្ហជក់ចាទ់ថាជរបាសាស
រីេះវ សហារទទសត្យៅកបុពអ្សរយត្យយររយសទកម្ពុាព។ជចារ់ីឆ្
ង ០០៨ម្កជររយសទៃ ជចារ់យផថម្
រ យរររយុសនសាស្តទថ
រ ប២

មរយសៀត្យោយម្សនយអរយីន
ង ៩៦២ជនសពជបានរញ្ជូ នស័ីចូលត្ងរន់យនេះសាាព មរជត លរពខងឱ្យ
រ ឹពសាល រកាជICJ ឆ្ប១

កម្ពុាពយរររយនថការជICJជយនេះយ ព
ង ០១១។ជ
រ វ សញយៅឆ្ប២

ទងណុងយរឿពចាទ់ជ រ៉ាុតនថយុសនសាស្តទថ មរ,ជ រកុម្អភសរកសរជុលនយ
ស ម្ៃ ជ បានរងផុទគងនសត្ាពត្សនយ
ស ម្

រជុលររទ់អបកនយោបាយៃ ជ យោយយកត្ងរន់របាសាសរីេះវ សហារយ្រវាពតលផពនយោបាយជ បានជងរុញ
ឱ្យររយសទកម្ពុាពទយរម្ចចសត្រ
ថ សសផលូវចរចាយសវភាគរ។ជ
រីេះវ សហារយនេះយៅយោេះរសាយយៅទ

កម្ពុាពបានយករញ្ហាៃ ឈាលនោនរបាសាស

គម្ន៍អាសាន,ជ អពគការទ

ររាពាពត្ស,ជ យ យ
រ ចុពយរកាយកម្ពុាព

បានទរម្ចចសត្ថយទបរទុយង ៅជICJ ឱ្យយ្រវការរករសាយយ ព
ង ៩៦២ជជត លទយរម្ចឱ្យ
រ វ សញនូវសាល រកាឆ្ប១
កម្ពុាពឈ្បេះករថកុ ពយរឿពរបាសាសរីេះវ
ប
ង រ២៨ជ ជ ជ តខ្យម្សាឆ្ប២
ង ០១១ជ កម្ពុាពបានោក់ោកយ
សហារ។ជ ជ ជ យៅៃ ស
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យទបយរ ៅ ICJ យ រម្ផទ
ង យរករសាយសាលរកម្ឆ្ប១
ង ៩៦២ជ នសពជ ចាត្់វ សធ្លនការរនាធន់ជ (Conservatory
រ ុឱ្
Measure)។ជ

ការោក់ោកយយទបរទុយង នេះជ

យោយកម្ពុាពទងអាពថាជ

មានការឈាលនោនយោយអាវុ្

ីរទងណាក់ររយសទៃ ជ ជ យ រម្ផរ យណរថ ម្ាំម្ាំរយកសឹក ក
រ ម្ពុាពជ ជ យោយតផអកយៅតាម្តផនសរឯកយតាភាគរ
ត លគ្នមនម្ូលោឌនចារ់។ជ

យោពតាម្រណឹថ ពកម្ពុាពជ

យលខ្ 2011/18July/General List/No.151។ជ

ICJ

បានទយរម្ចយចញ រការងាគរ់ជ

ង ីររ កកពស័ីាពរនាធន់យចញ
រកាយនេះត្រម្ូវឱ្យភាគាំ
រ ព

ីរត្ងរន់គ្នមនកពស័ីាពរយណា
ថ េះអាទនបជ (PDZ)ជ ត លបានកងណត្់កុ ពតផនស
ប
រចងណុចជ A.B.C.D. យ រម្ផរ
ធ្លនាបាននូវការយចញ-ចូល យោយយទរររទ់
កម្ពុាពយៅកាន់របាសាសរីេះវ សហារ នសពជ រកាសុករ ឌបាល
រ

ាពរររកត្។
ភាគាំ
ង ីររយទបទ
ង ជ
រ ជ រនាធរ់ីរកច
ស ចរីម្យរីៀពយនេះចូលាព្រមានយ យ
រ
រ ព
រ ុងឱ្យមានការចាត្់តាព
នសពជរញ្ជូ នអបកទយពកត្ការណ៍ឥណូ ឍ យណទុ។
រ ជ

ោក់ី័នន
ន ឹពរញ្ហាយនេះជ យោកជថាក់ទុរនជ ទុណា
វា៉ា ត្់ជ អត្រត្នាយករ ម្
ឌ ស្តនថៃរ ជ យរកាយីរ
អ
រ
រ ូ នរទ
រ

ររទ់យោកបានាពរ់ាពនាយករ ឌម្ស្តនថរភាលម្ៗជ បានទតម្ថពការរីួយបារម្ភីរជយមាលេះកបុពចងយណាម្ីលរ ឌ
ៃ នឹពកាន់តត្រករាលោលយដ
ឋ គគុកយ ព
រ
រ វ សញាពក់ាពម្សនខ្នជ ររទសនយររជ ICJជ នឹពរករសាយជ

ូច

សាល រកាជ ១៥ជ ម្ស ុនាជ ១៩៦២ជ ត លកាត្់យទចកឋឱ្
ប
រ យភាគៃរ ចាញ់ កឋរកុ ពករណ
រ ត្ងរន់របាសាសរីេះវ សហារ
យនាេះ។ជ ការទតម្ថពការរីួយបារម្ភររទ់យោកជ ថាក់ទុន
ថស ម្៌
រ ជ យរោេះកបុព ងណាក់កាលត្ុោការយុត្្
អនថរាពត្ឡា
ស យអកងីុពីន
ស ត្
ស យយលរទងយណរររទ់ររយសទកម្ពុាព ត លបានាំម្ាំរឱ្យៃ

កកពស័ីររទ់ខ្ួ ន
ល

យចញីត្
ការជICJជបានយ្វឱ្
រ ងរន់របាសាសរីេះវ សហារ។ លសនផលៃនការយរជរទយរទយកយនថ
រ
រ យទភាីការណ៍
ជយមាលេះយៅរីងត ន
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ស ជ រកសររាពជនកម្ពុាពជ (ត លាពរកសកងីុព ក
ស លជជជ
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ុនជ តទនជ នាយករ ឌ

ម្ស្តនថក
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ឹ ឈានយៅរកសងនាក់សងនពាព្ម្មតាយ ព
រ វ សញ។
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ង
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Summary
The political waves of the two countries, especially those of Thailand in this new
century, have caused hostility in the relationship between Cambodia and Thailand.
Thai politicians, Bangkok elites and conservative intellectuals and extremists have
been exploiting Thai nationalism, trying to falsely change the history to boast their
nation. The Preah Vihear temple dispute was used as a tool to feed nationalism so as
to serve Thai political interests. Moreover, nationalism was also used to deceive the
public for them to provide more political supports. In this sense, we learn that if Thai
politicians had not adopted this extreme conservative nationalism and had turned
instead to acknowledge the historical facts of the two countries, Cambodia and
Thailand would not have had such enmity towards each other.
Chapter 1: Studies on history show that Thailand always exploited the CambodiaThailand bilateral relationship even before the colonial period, and especially when
Cambodia became weak, Thailand seized the opportunity to implement its territorial
expansion policy. During World War II (1939-1945) when the French became weak,
Thailand signed a treaty of alliance with Japan and demanded the territories it claimed
previously lost to Cambodia. The Franco-Thai war broke out between October 1940
and 09 May 1941. With the Japanese intervention, the war ended in May and Thai
troops came into Cambodia territories. At that time, the Thai military government led
by Plaek Pibulsonggram categorically denied the ownership of Cambodia over the
northwestern territory of Cambodia; he claimed it for Thailand.
The disputes surrounding sovereignty was a complicated issue between Thailand and
colonial powers especially the French. Consequently, there were a number of treaties,
conventions and agreements, for example the 1867 Franco-Thai Treaty; Franco-Thai
Treaties of 1893, 1904 and 1907; the Franco-Thai Peace Convention of 9 May 1941;
and the Franco-Thai Agreement of 17 November 1946. Thailand formed many
nationalist movements against the colonialists in the hope of governing the territories
it claimed previously lost to Cambodia.
Between 1946 and 1949, the Thai government paved the way for the Khmer
communists (communist Issarak) and the free Khmer Issaraks (the rightists) to
transport ammunitions across Thailand. This Thai political behavior towards both
Khmer Issarak Movements, which had different political trends, fostered a movement
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to expel French colonialism out of Cambodia – giving Thailand the opportunity to be
the master of the fate of Cambodia. Moreover, Thailand always held the belief, so did
the French, that Cambodia would grow very weak after it gained independence from
France. Furthermore, the Thai envisaged the political ideologies of the two movements
would fight not only against the French but also amongst the Khmer. Thailand could
also use the two movements to get some territories it claimed previously lost to
Cambodia because of the French. Concerning Thailand’s interference at the time,
Cambodian Prime Minister Hun Sen said on 13 June 2012 that “…before one
Cambodian king was crowned in Bangkok…” It is noted that although in 1949 France
did not grant Cambodia full independence as yet, the United States and Thailand
already acknowledged Cambodian Independence on 11 July 1950 and set up their
embassies in Cambodia on 19 December 1950.
In this regard, Thai and U.S. policies are parallel with one another, but the difference
is that the US opened its embassy in Cambodia to oppose former colonial powers
such as France and England, as well as to prevent the spread of communism in
Indochina. And as for Thailand, it rushed to support Cambodia because it wanted the
French colonial power out of Cambodia because the French had once driven away the
Thai from the region since 1867; besides, Thailand would easily defeat Cambodia as it
underwent military and economic downturn.
To sum up, we will answer this key question: “Why did Thailand hurriedly
acknowledge Cambodian independence and opened its own embassy in Cambodia on
19 December 1950 before the French handed it down to Cambodia?” The answer is
because Thailand wanted to see Cambodia weak without the help from the
superpower.
During Khmer Republic period, although Cambodia turned to forge diplomatic
relationship with the US, a superpower who was allied with Thailand, it is noted that
the Cambodian-Thai relationship could not return to normality. Thailand saw that the
internal conflicts of the Khmer Republic would make Cambodia strong. Moreover,
although it was seen that Thailand supported the Khmer Issarak Movements in order
to drive away communism and colonialism [out of Cambodia], the actual intent was for
a worm to be implanted and burrowed from within Cambodia.
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In 1980s, within the framework of the Association of South-East Asian Nations
(ASEAN), not only did Thailand, in its capacity of a neighbouring country, fail to help
putting out the fire of internal conflicts in Cambodia, it also partook in the Chinese
political forum waging war against Cambodia and Indochina while other nations in the
region, especially Indonesia, considered China a danger to ASEAN. When Thailand
and China were discussing building up a Chinese arsenal in Thailand, ASEAN nations
with varying degree were all concerned. Under this circumstance, we can see that
although Thailand expressed strong disapproval of King Norodom Sihnouk concerning
the issues of Preah Vihear temple and some provinces which Thailand was forced to
turn over to Cambodia after WW II, Thailand still gave supports to King Norodom
Sihanouk in the fight against the Phnom Penh government to favour its geopolitical
strategies and economic interests as Thailand at that time did business with those
opposing the Phnom Penh government. Strategically, Thailand did not allow King
Norodom Sihanouk to gain enough power of control. King Norodom Sihanouk
admitted that “in comparison to the assistance the Chinese has given to my troops, I

only got 10% from Thailand;” adding that “Thailand does not want to see Sihanouk
strong and wants the Khmer Rouge to have control over the coalition government.
Thailand hates Sihanouk and does not want Sihanouk”.

Taking into account the end of the Khmer Rouge regime in the late 1990s, the rise and

the fall of the Khmer Rouge undeniably was involved with Thailand. Ta Mok’s
economic activities in Anlong Veng depended solely on Thailand. Thailand always
took its stand against communism, but on what principle was its close relationship
with the Khmer Rouge held? Was it purely for Thai economic interests or was it a
combination of both Thai economic interests and interference into the Cambodian
internal affairs?
These arguments were usually raised by Prime Minister Hun Sen, the present Head of
the Royal Government of Cambodia, when the tensions in border dispute between

2008 and 2011 became intensified. He stated that “…Thailand always involved itself in

Cambodian internal politics in the 1980s and in the 1990s…” Moreover, in the Paris
Peace Talks, Samdech Hun Sen underlined the role of Thailand in cajoling the

Tripartite into accepting the idea of establishing the Council for National Reunion and
into blocking the relationship between the Khmer Rouge and Thailand.
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In conclusion, the historical conflicts between Cambodia and Thailand before 2006
have indicated the uncertainty of the relationship between the two nations.
Throughout the development of the Cambodian politics before and after the colonial
regime, Cambodia was abused by Thailand on many occasions, leading to a series of
conflicts as explained in Chapter 2 below.
Chapter 2: The uncertainty of Thai political system has led to the instability of its
executive power and the loss of power balance. It is seen that the Thai government
has no right to control the military. For example, in 2008, Thai troops came into the
Preah Vihear Temple area, and when Cambodia asked for the withdrawal of the
troops, Thailand replied that it needed to ask the parliament first. In the early political
mandate of Yingluck Shinawatra, former Thai Prime Minister Thaksin Shinawatra
expressed his concern that the conflicts amongst Thai people would be unavoidably
more heated once again if the ICJ were to interpret the 15 July 1962 indictment,
judging that Thai had lost the case of Preah Vihear temple to Cambodia.
The royal palace’s power and lèse majesté laws (lese-majesty laws) also weigh in
the political balance in Thailand. This power was evaluated by Western analysts that
“The King power is above the stipulated constitution” and that the Thai King is a new
institution exerting its influence over politics, which can be called “Network Monarchy”.
Seeing the influence of this political network, Mr. Thaksin Shinawatra, two-term
elected premier in 2001 and 2005, established a policy to replace Network Monarchy
with a new network, which was one of the many causes that led to the military coup
in 19 September 2006.
According to the US embassy cables released by Wikileaks and republished later by

the British paper, The Guardian, former Thai Prime Minister Samak Sundaravej said
Bhumibol Adulyadej’s wife was a key player in 2006 coup d’état, which ousted Prime

Minister Thaksin. According to The Guardian, which extracted some points in the US

cables, former Prime Minister Samak Sundaravej had a talk with Bangkok-based U.S.
diplomats in October 2008, one month after he had resigned from his position as the
party leader and his position as the prime minister. He told the embassy officials that
he believed Queen Sirikit Kittiyakara encouraged the coup ousting Prime Minister
Thaksin Shinawatra.
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The Thai military were also involved in the 2006 coup d’état, based on the economic
and socio-political interests of Thailand. In this sense, it is seen that Thaksin’s
economic development approach really took a toll on the advantages of the military
because this group owned many big enterprises in Thailand. The 2006 coup,
moreover, helped them expand their power in Thai internal politics as well as the
military expense.
“New thinking, new implementation” is the motto Thaksin always addressed to the
public, meaning that “I am a politician who has real purposes to salvage the country
from serious crises in 1997”. The Pro-Poor Policies boosted Thaksin’s popularity to be
more widespread amongst peasants and the poor throughout the country, which can
be evaluated as the reason for the military coup ousting Thaksin Shinawatra on 19
September 2006. Thaksin’s popularity in the last decade was close to that of the King,
causing a protest movement against him in many cases. This movement was led by
the People’s Alliance for Democracy or the “Yellow Shirts PAD”.
In this sense, we can draw a conclusion that for Yingluck’s government but also for
the entire political situation in Thailand, it is difficult to tell about the political stability so
long as the Network Monarchy such as the king’s men and the military still possess
strong power.
The Yellow Shirts or the People's Alliance for Democracy (PAD) was created to
protest against Thaksin and his alliance. PAD began their involvement in Thai political
crises in 2005-2006 and 2008 as well as Cambodian-Thai border dispute. The
prominent members in this group include the royalists, the upper-class and middleclass business Bangkokians, the conservative intellectuals, and the southerners,
supported by some factions of the Thai army and some leaders of Democrat Party.
During the protests, they requested that the Thai military and conservative group hold
important political powers. Furthermore, the movement even sparked anger against
Cambodia. A Thai Minister of Foreign Affairs, a key leader of PAD, insulted Cambodia’s
Prime Minister calling him “a gangster” and even added that “[He] will use Hun Sen’s
blood to clean his feet”.
It is noted that PAD have described themselves as nationalists and declared their
protest against any individual and party that do harm to Thai territorial integrity. With
this move, PAD opposed Samak’s administration, which supported the listing of Preah
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Vihear temple as a world heritage while PAD still claimed 4.6 square kilometer of land
around the temple as belonged to Thailand. PAD condemned the leader of PPP
(People’s Power Party), saying that Thaksin had provided benefits to Cambodia in a
modern city development project in Koh Kong province of Cambodia. In addition, it
also called for the withdrawal of Thai investors from Cambodia, the closure of all ThaiCambodian border checkpoints, a ban on all flights from Bangkok to Phnom Penh and
Siem Reap, and abolishment of the committee which oversees the demarcation of
overlapping sea waters.
Today, nationalist movement is used by Thai politicians and extreme conservative
intellectuals to distort the history in order to exalt Thai nationals and even to mislead
Thai people to attract sympathy from supporters. It is noted that during the internal
political conflicts since 2008 the PAD leaders have imposed nationalist ideology on
territorial issues against Cambodia.
Cambodia-Thai relationship during the Cold War slid into another tension since Thai
joined The South East Asia Treaty Organization (SEATO) and the US as well as
Thailand utilized all sorts of methods to pressure Cambodia to join SEATO. The US
created armed Free Khmer Troops trained by the CIA in Thailand in order to fight
against Cambodia. Moreover, the Thai troops’ unlawful occupation of Preah Vihear
temple in 1940 became the main cause of tension between Cambodia and Thailand.
At the same time, King Norodom Sihanouk worried about the spread of communism.
The political situation in Cambodia faced more tensions when King Sihanouk denied
the U.S. assistance in 1963. As he explained, that was his response to the traitorous
activity that aimed at overthrowing the monarchy and himself – the idea which came
from the US supported by South Vietnamese troops and Free Khmer movement
supported by Thailand.
The spread of communism in Indochina, especially in Cambodia, caused more
concern for Thailand. Therefore, Thailand promptly appealed to all countries in
Southeast Asia to get together to form an Association of Southeast Asian Nations
(ASEAN) in order to prevent the spread of communism. ASEAN was formed in 1967
exactly when the communist armed forces emerged against the government in
Battambang province near Thai border. The Khmer Rightists overthrew King Sihanouk
on March 18, 1970. Diplomatic relations between Thailand and Cambodia was rexxxv

established on May 13, 1970 after they were severed in 1962. Phnom Penh and
Bangkok signed bilateral cooperation in all sectors, including the military.
According to the geopolitical study, the highly competitive era of globalization
seemingly drives the world into a new cold war that Dr. SOK Touch commented as “a
relapse of cold war”. Today’s international political landscape underlines the notion of
political differentiations, making international conflicts more widespread and
complicated. In addition, state parties to the dispute adopt arrogant attitudes in the
conflict resolution process. As such, some analysts put it that “ASEAN belongs to the
superpowers”.
The USA and China are adopting expansionism to enlarge their respective political
geography. Some developing countries are already seen as china’s country strength,
enabling it to build political influence in order to serve as its economic strategy and to
strengthen partnership in international politics. Remarkably, in early 2012, as
Cambodia was the host of ASEAN, China’s leaders always paid a visit amid ASEAN
summits. Relating to China-Cambodia relations, on March 31, 2012 after a meeting
that last over two hours between Cambodia’s Prime Minister and Chinese President
HU Jintao in the Peace Palace, Samdach HUN Sen said “ we know that CambodiaChina relation has reached a high level; it’s a strategic relation, a strategic partnership
in all areas.”
It is worth noting once again that Cambodia received military aids from China while
Cambodia-Thailand relations were stormy and was bound to war. Likewise, at the end
of 2009, Thailand, as an Asian ally of the U.S. and the host of multi-national “Cobra
Gold’ military exercise with the U.S., organised the exercise very close to the
Cambodia-Thailand border. This move was seen as a threat to Cambodia even though
Thai Ministry of foreign affairs explained it was just a normal annual military exercise.
Since 2006 to 2011, Thai government was led by five prime ministers such as Thaksin
Shinawatra, Surayud Chulanont, Samak Sundaravej, Somchai Wongsawat, and
Abhisit Vejjajiva, who took office amidst the internal political chaos. It is noticeable that
when leaders or ministers were changed during that time, so were technical officials.
This has further complicated the bilateral relations. The interpretation of the Thai
constitution, moreover, has strained Cambodia-Thai relations.
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The new presence of the Thai troops at Preah Vihear temple since July 15, 2008
reflected the dissatisfaction of the nationalist extremists, as well as the internal political
crisis in Thailand that showed no agreement in resolving the conflict with Cambodia.
Regarding this, Samak Sundaravej explained during a debate in the Thai parliament
on June 30, 2008 that “Cambodia’s flag has been placed on Preah Vihear temple for

over 46 years (by 2008), and no Thai politicians have come to ask for its removal”.

And Noppadon Pattama told the Thai parliament on June 27, 2008 that “the Preah

Vihear issue is under international legal framework with which Thailand has to

comply”. Abhisit, in turn, addressed to the yellow shirts PAD in 2008 that “he would
claim back Preah Vihear temple when he was in office for three months”. However,

Abhisit lost the 2011 election due to the Preah Vihear issue. In this sense, it is clear
that Thai politicians did understand that Preah Vihear indeed belongs to Cambodia,
but Thailand used this issue to stir the nationalist movement in order to gain interests
for its internal politics. Contrary to the statements made by the two, the Thai
nationalist extremists such as the military group, the monarchy network, and the PAD
movement still think that the temple is located within the Thai territory. Thailand used
the Preah Vihear case to send troops to invade Cambodia, stationing the troops in the
Preah Vihear temple area, Tamone Toch temple, Ta Krobei temple, and the Dang Rek
mountain range – all in Cambodia. In response to this problem, Cambodia chose a
“key equation” solution. Thaksin Shinawatra was brought in as a key person in the
conflict. This responded to the uncertain exploitation of Thailand’s politics.
Nonetheless, the “key equation” strategy worsened the tie between the two countries.
In sum, Thailand fully understood that Preah Vihear Temple and its surrounding
vicinity are under the sovereignty of Cambodia. However, Thai politicians used the
issue as a political game changing its internal conflict into territorial nationalism. This
reflected Abhisit administration plotted a political farce with deceiving scenarios of the
history played by the yellow shirts, widely known as associated with Prime Minister
Abhisit and the monarchy network. In this sense, it is understood that if Thai
politicians and researchers had not adopted the conservative extremist view and
instead acknowledged the historical facts, the two countries would not have held
antagonism toward one another.
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As mentioned above, Thai politicians changed their internal conflict into CambodianThai border issue. The rise and the fall of former Prime Minister Abhisit were all
connected with the issue of “Preah Vihear Temple and Cambodia-Thai border”.
Cambodian border dispute with its neighbor became a sensitive issue in political
campaigns of virtually all political parties in Cambodia. Meanwhile, some critics asked
why Preah Vihear temple was listed as a world heritage site on 7 July 2008. Moreover,
the political trend of the Opposition Party in Cambodia and that of Thailand on the
territorial dispute seem parallel.

In this respect, it is seen that the patriotism

movement initiated by the leaders of PAD in 2008 focused mainly on border issue and
the case of Preah Vihear temple with Cambodia while Cambodia conducted its general
election on 27 July 2008. Anti-government political parties in Cambodia also included
the border issue with Vietnam in its policy program. The use of nationalism on border
issues by political parties of both nations, though gaining political interests for the
parties, can disadvantage the two nations, Cambodia and Thailand. As mentioned
above, the internal political tension in Thailand at the same time created tension at
Cambodian-Thai border.
In conclusion Cambodian-Thai border disputes from 2006 to present soured the
relation of the two countries and could yield impact regionally and internationally.
Therefore, both nations need to cultivate mechanisms for dispute settlement as
discussed in Chapter 3.
Chapter 3: For 46 years (as of 2008), Thailand had never openly protested against
the 1962 judgment delivered by the International Court of Justice. However, Thailand
drew a unilateral map to be used at one point when it had the opportunity to invade
Cambodia. The map was written in “secret” codes to conceal Thailand’s ambition to
expand its territory into Cambodia.
Noppadon Pattama, former Minister of Foreign Affairs of Thailand, responded in an

over-seven/eight-hour session in the Thai Parliament on 27 June 2008 that “I would

like to say that the 15 June 1962 brought grievance to all Thai people. I was only 1
year old so I was not well aware of what Thai people lost at the time. On that day, the

ICJ rendered its judgment stating that the province in which the Temple of Preah
Vihear is located belongs to Cambodia or that the Temple of Preah Vihear is situated

in the territory under the sovereignty of Cambodia. We have nothing more to comment
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on the reason why we lost the case. It is the principles of international laws – the
Estoppels Law”. Referring to a letter Colonel Thanat Khoman, the then Minister of
Foreign Affairs of Thailand sent to Mr. U Thant, Secretary General of the United

Nations (who was a Burmese) which reads “Thai Party reserves its present right or

the future rights to claim back the Preah Vihear temple,” Noppadon Pattama said “the
judgment of the International Court of Justice allows Thailand to file a motion for
review within 10 years. It’s been 45 years now. It’s all over”.
According to Article 60 of the Statute of the ICJ, the judgment gives Thailand an
opportunity to file a motion for review within 10 years, but Thailand did not file the
motion in 1972. Therefore, Thailand has no permanently reserved rights under any
international law for it to make claim over Preah Vihear temple or the area surrounding
the temple.
As previous experiences tell, the border disputes between Thailand and its
neighboring countries were resolved bilaterally without a third party or any
international intervention. For instance, Thailand was in border dispute with Laos,
Malaysia and Myanmar in 1984, 1991 and 2001, respectively. Among the three cases,
Thailand agreed to resort to negotiations with only Malaysia as a means to resolve the
conflict, without using military forces due to the primacy of Malaysia. Through these
experiences, it clearly shows that Cambodia is required to strengthen its main sectors
in order to resolve border disputes with Thailand. 1) Cambodia must reinforce its
military. Although Cambodia is a peaceful country, Cambodia must have adequate
military force, that is Cambodia can act in response at any time whenever there is
violation of territorial integrity from its neighboring countries. 2) Cambodia’s economy
must be independent. Previously, the economic exchange between Cambodia and
Thailand has not been balanced. In other words, Cambodia’s economy has heavily
depended upon Thai’s economy. 3) Cambodia must strengthen its foreign policies.
Cambodia should improve its diplomatic relations and strengthen its position with and
amongst those in regional organizations as well as at the United Nations. Moreover,
Cambodia must foster its relations with the superpowers. And 4) Cambodia must
mobilize support from Cambodian public and intellectuals. For this, we can take a look
at Thailand. Although the country invaded territorial sovereignty of its neighboring
countries, Thai intellectuals and public always gave support to its Royal Government.
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Among these mechanisms, promoting equity in diplomatic relations between
Cambodia and Thailand also helps solve the dispute. Given both the previous and new
normality of its diplomatic relations early 21st century, the two countries did have good
relations, stemming from the political visions of the leaders of the two state parties.
The “Bringing Prosperity to the Neighbors” policy of Thaksin Shinawatra is supported
by Samdech Hun Sen, who dubbed this policy the “Thaksinomics” with its main focus
on improving bilateral relations. Thaksin’s initiatives to restore the relations between
Cambodia and Thailand after the incident on 29 January 2003 when Thai Embassy in
Phnom Penh was torched with fire were indeed successful, bringing the relations
between the two countries to normality.
The bilateral relations between the two countries changed along the changes within
the Thai Government while the Cambodian government has always been led by
Samdech Hun Sen. During the changes within the Thai government, there were six
Prime

Ministers

including

Thaksin

Shinawatra,

Surayud

Chulanont,

Samak

Sundaravej, Somchai Wongsawat, Abhisit Vejjajiva and Yingluck Shinawatra. From
2006 to 2012, it is noticeable that with Abhisit Vejjajiva government, the CambodianThai relations had the strongest tension.
In the informal relations between the leaders of the two countries, Samdech Hun Sen,
current Prime Minister of Cambodia and Thaksin Sinawatra, former Prime Minster of
Thailand, were seen as two key political players. After Thailand formed its new
government, Thaksin Shinawatra paid a visit to Cambodia (on 16-24 September
2011), a day after the visit of Yingluck Shinwatra, newly elected Prime Minister of
Thailand and who is also a sister of Thaksin Shinawatra. The visit was a sign of the
amelioration of political conflict between the two countries.
In general, the meetings between the leaders of the state parties have been proven as
crucial dialogues in resolving conflicts. However, successful solutions depend on the
political will and internal political landscape of each state party. Since the coup d’état
ousting Thaksin Sinawatra (in 2006) until the end of the Abhisit Vejjajiva government
(in July 2011), the meetings between the leader of the Cambodian government,
Samdech Hun Sen, and leaders of the Thai government – including Surayud
Chulanont, Samak Sundaravej, Somchai Wongsawat, and Abhisit Vejjajiva – did not
yield any particular solution and sometimes even led to more tensions. In this respect,
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we should ask a question: “Will the political relations between Cambodia and Thailand
change along with the change within the Thai government?”
Reviewing the mechanisms of the Cambodian-Thai Joint Border Committee (JBC), as
of early 2012, JBC has held five plenary sessions and failed to hold the meeting for 2
years since 2009 due to the internal problems of Thailand. Notably, although the
situation along the borders was made better by the change within the Thai
government, there was still no resolution for the conflict. Along the border that
stretches for 805 kilometers long, there are in total 73 border posts. Amongst the
forty-eight new border posts that were found, 29 have been agreed to and 19 have not
by the two parties, who on 13-14 February 2012 continued to discuss finding the
remaining [25] border posts. The border posts that have not been agreed to by the
two state parties are found situated at the points they are not supposed to be.
Analysts rhetorically say “these border posts have been working”. For instance, the
border post No. 34 deeply moved about 7 kilometers into Cambodia from its original
location. It is worth noting that the minutes of the three JBC meetings have not been
ratified by the Thai parliament as yet.
ASEAN dispute settlement mechanisms are the tryout for ASEAN in playing its role to
solving the conflict between Cambodia and Thailand, which both are member states of
ASEAN. Noticeably, Paragraph 1 of Article 1 of the ASEAN Charter states that the
purpose of this regional association is to “maintain and strengthen peace, security
and stability and increase its value towards bringing peace to the region.” All the 10
member states claim to pay mutual respects, not to infringe the sovereignty of other
member states and to maintain security in the region. In this sense, the ASEAN
Charter already lays out the principle for all member states, that is to pay mutual
respect, which is the key to settling the conflict.
Chapter 8 of the ASEAN Charter is about the Dispute Settlement Mechanisms
(DSMs), in which Article 22 stipulates that ASEAN members are to make effort to
resolve all disputes peacefully in a timely manner through dialogue, consultation and
negotiation. The Charter allows ASEAN to develop new mechanisms in resolving
disputes as necessary in all fields of ASEAN cooperation. ASEAN is prevented by its
main principles that are stated in the TAC treaty and reaffirmed in the ASEAN Charter
2008 regarding respect for territorial sovereignty and noninterference of internal affairs
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of the member states. There is also limitation on institutions. For instance, conflict
prevention is not a part of specific exemption of ASEAN, and ASEAN is still short of
formal dispute settlement mechanisms. Accordingly, there are many analyses related
to recent disputes between Cambodia and Thailand. These disputes are known as the
“new test for ASEAN” in settling complicated disputes without any precise mechanism.
The analysts are reflected by the clear evidence of dispute settlement that in the 20th
ASEAN Submit in Phnom Penh, Cambodia, both disputed parties and Indonesia, as a
mediator in the dispute settlement, did not included the conflict in the agenda so as to
push the settlement process. Additionally, in the press conference after the ASEAN
Submit that ended without agreement on the South China Sea issue, Mr Hor
Namhong said that “…ASEAN is not a court of law nor is it the ICJ…”
Indeed, the priority of ASEAN member states is to foster their economic growth rather
than to resolve disputes in the region. The ASEAN state members are always of the
view that security and politics are not most challenging for ASEAN, and the most
important activities of ASEAN are trust building, quiet discussion about disputes and
the diplomatic issue behind the scene.
However, the development of geopolitical system in today’s world requires that ASEAN
reform its mechanisms and behaviors in resolving conflicts between its member states
and between the states outside the region so that ASEAN can become a regional
organization with strong economy and politics. For instance, the South China Sea
issue ravaged the ASEAN Foreign Ministers’ Meeting, which was held in July 2012.
The weakness of ASEAN clearly shows that as at end of 2012, ASEAN has not sent
the Indonesian observers to the Cambodian-Thai disputed area as yet. In the
contrary, Cambodia and Thailand agreed to withdraw their forces from the PDZ without
the presence of Indonesia, on 18 July 2012. In this case, we can draw a conclusion
that “ASEAN has no clear dispute settlement principle.” It means that the settlement
mechanism is exceptional and random. In this sense, it is evaluated that “ASEAN
belongs to the superpowers”.
With respect to the mechanisms in place of the United Nations, concerning the attack
of the Thai military force who fired cluster bombs into Preah Vihear Temple (area) on
06 February 2011 – the move Cambodia considered as a war of aggression –
Samdech Hun Sen sent a letter to the Head of the UN Security Council calling for an
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emergency meeting with the purpose to stop the Thai invasion. On that same day, Mr.
Ban Ki-moon, Secretary General of the United Nations, issued a statement expressing
his concern about the border clash between Cambodia and Thailand forces and called
on both parties to restrain from using violence and to turn to peaceful settlement of
the dispute. As for this multipartite mechanism, particularly within the UN framework,
Cambodia expressed its will to resolving the conflict peacefully.
Following Prime Minister Hun Sen’s letter to the United Nations, the Leader of the Thai
Government, Mr Abhisit Vejjajiva, also sent two letters to the UN – one addressing the
President of the UN General Assembly and another the Head of the UN Security

Council. In the letters, the Thai Prime Minister told the United Nations that “Cambodia

invaded Thai territorial sovereignty”. Hearing such statement, Prime Minister Hun Sen
made a strong remark demanding that Thai Prime Minister Abhisit Vejjajiva take full
responsibility for the war crime, the crime committed by the Thai military force from 04
February 2011 that attacked the Preah Vihear temple, which is a world heritage.
Following the request of Cambodia, UNSC decided to hold a private meeting allowing
three nonmember states of UNSC to take part and to give opinions which can be

publicly disseminated. In the meeting, Mr. Marty Natalegawa proposed three options:
1) Both disputed parties want a non-violent settlement and recognise the obligation of
ASEAN; 2) The situation is required to return to normality and there is no obvious
explanation concerning the tension. To this end, it is a must for both parties to have
political will to end the shootings; 3) There was an impression that “we already talked
about whether we will resolve the conflict through bilateral or multipartite mechanism.
The bilateral mechanism is to have ASEAN as the mediator with support from UNSC.
The result of UNSC meeting held on 14 February 2011 was released in a statement
not different from the statement of ASEAN Foreign Ministers’ Informal Meeting in
Jakarta. The statement mainly reads: “both countries shall forbear to act as long as
possible, permanently cease fire, and peacefully resettle the dispute with extensive
discussion”. The statement did not express optimism over the diplomacy of the
disputed parties. The Thai member state failed to prevent UNSC from involving in the
conflict, and Cambodia did have adequate reasoning to ask for presence of the UN as
the observer. However, UNSC noted three points: the dispute has lasted very long,
there have been dialogues amongst the ASEAN members, and this dispute has
reached the regional level.
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As for the International Court of Justice (ICJ), it is most important body of the United
Nations in charge of resolving disputes – it is the International Court. Concerning the
sovereignty of Preah Vihear temple area, ICJ already ruled upon this matter in 1962,
precisely stating that the Preah Vihear temple was situated under the sovereignty of
Cambodia. Since 2008, Thailand has employed a new strategy ignoring the 1962 ICJ
ruling and once again sending troops to the area, as a result forcing Cambodia to
seek recourse to the ICJ mechanism in 2011.
It was an old case but with different strategy, Thai conservative extremists instilled
extreme nationalist ideology amongst Thai politicians, by using Preah Vihear temple
area as their political game. As a result, Cambodia was forced to break off bilateral
negotiations. Cambodia raised the issue of Thai invasion into Preah Vihear Temple at
the ASEAN and at the UN, and ultimately Cambodia filed an application before ICJ
requesting for reinterpretation of the 1962 Judgment which had ruled in favour of
Cambodia in the Preah Vihear case. On 28 April 2011, Cambodia filed an application
before ICJ for reinterpretation of its 1962 Judgment and requested that conservatory
measures be put in place. Cambodia based its application on the ground that that
there were military invasions from Thailand, who wished to reclaim control over
Cambodia territory and who based such a claim on a map drawn unilaterally with no
legal

basis.

Referring

to

Cambodia’s

Application,

ICJ

issued

an

Order:

2011/18July/General List/No.151, in which both parties were ordered to withdraw their
troops from the provisional demilitarized zone (PDZ) as defined in the map by Points
A.B.C.D. – in order to ensure free entry into Preah Vihear temple by Cambodians and
to maintain their usual administration. After the agreement entered into effect, the two
parties brought forward a proposal to send Indonesian observers into the field.
In this regard, former Thai Prime Minister Thaksin Shinawatra, soon after his younger
sister was elected Prime Minister, voiced concerns that the Thai public outrage would
be bitterly revived if ICJ’s interpretation of the 15 June 1962 Judgment remained the
same – that is, Thailand lost the case of Preah Vihear Temple to Cambodia. The
concern was raised while the Hague ICJ was deliberating on Cambodia proposal to
demand Thailand withdraw its troops from Preah Vihear temple area. As a
mechanism, ICJ helped ease border disputes, relieving tensions and achieving
ceasefire at the border and ultimately having the troops withdrawn from the PDZ on 18
July 2012. However, we can evaluate that the normality of this bilateral relation
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between the two countries depends on the socio-political landscapes of of the two
nations.
Besides the above formal mechanisms, other secondary and informal mechanisms
were also options to resolving the dispute. After the 2011 election in Thailand, the
leaders of Pheu Thai Party and the Cambodian People’s Party (the present ruling
party in Cambodia) held a friendly football match, which Western journalists called
“Football Diplomacy”, at the National Olympic Stadium in Phnom Penh Capital on 24
September 2011. At the opening, Cambodian Prime Minister Hun Sen said “…today
also marks a political message sent from Phnom Penh Capital of Cambodia to the
people and troops of Cambodia and to the people and troops of Thailand, especially to
those at the Cambodian-Thai border, that the nightmares they have had as a result of
the hostile relationship between the two countries are now gone. We are now working
towards strengthening peace, friendship and cooperation between the two nations.”
The Thai Party led by Somchai Wongsawat acknowledged that that was a political
message that led to normalize the relationship.
In conclusion, the study on this topic has shown that Cambodia and Thailand have
yet cultivated a trusting relation. Moreover, the relation always changes apparently
according to the uncertainty in the internal politics within the two countries.
The formula for dispute settlement, given the uncertainty described above, require that
Cambodia adopt its strong stance on national defense, foreign policy, geopolitics,
economic independence and absolute national unity.
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