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អ្នកនក្ោបាយឱោសនិយមថថ បានក្ផៃរជក្ម្លល េះនក្ោបាយថផៃកនុងក្នេះ ក្ល៊ីរបក្ទសជិតខាង ក្ោយក្រប៊ី
របាស់បញ្ហា ជាតិនិយមទឹកដ្៊ី។ ោរសិកាព៊ី «វវិទ កមពុជា-ថថ (២០០៦-២០១២)» ម្លនក្ោលបណំង
សំខាន់តសវងរកក្ដ្៊ីមចម តដ្លនាឲំ្យម្លនជក្ម្លល េះក្ល៊ីសព៊ីមូលក្េតុជាតិនិយមតដ្លក្ល៊ីកខាងក្ដ្៊ីម និង 
រពមជាមួយនឹងោរសិកាព៊ីយនរោរគនលេឹះតដ្លរដ្ឋភាគ៊ីទងំព៊ីរបានក្រប៊ីរបាស់សរម្លប់ក្ោេះរាយ។ 

ក្ដ្៊ីមប៊ីបំក្ពញាន ថដ្និក្កេបបទក្នេះឱយក្ពញរគប់រជងុក្រជាយ ក្យ៊ីងខ្ុ ំនងឹក្ធវ៊ីោរសកិាជាប៊ីជពូំក 
តដ្លកនុងក្នាេះម្លន ៖ ជពូំក១).សកិាព៊ីទិដ្ឋភាពទូក្ៅថនវវិទ កមពុជា-ថថ មុនឆ្ន ២ំ០០៦។ ជំពូក២).
សិកាព៊ីវវិទកមពុជា-ថថ តដ្លនឹងបករាយព៊ីបចចុបបននភាពថនជក្ម្លល េះ និង មូលក្េតុនាកំ្ៅរកជក្ម្លល េះ 
និង ជំពូក៣). សិកាវយតថមលក្ល៊ីយនរោរតដ្លភាគ៊ីជក្ម្លល េះទងំព៊ីរបានក្រប៊ីរបាស់កនលងមក។  

រ ៊ីឯក្សចករ៊ីសននិោឋ ន ក្យ៊ីងខ្ុនំឹងបករាយព៊ីមូលក្េតុពិតរបាកដ្ តដ្លតតងនាឱំយរបក្ទស
ទងំព៊ីរម្លនជក្ម្លល េះនឹងោន  រពមជាមួយនឹងោរតសវងរកយុទធាន្តសរគនលឹេះ តដ្លអាចនាកំ្ៅរកដ្ំក្ណាេះ
រាយជាអ្ចិថន្តនរយប៍ាន។ 
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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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សង្ខេបនិង្ខេបបទ 

រលកនយោបាយររយសទាំងពីររជ ាពីសយទទររយសទៃ នាសទវត្សរ ៍មរយនេះជ បានយ្វរឱ្យអរ សភាី
ៃនសងនាក់សងនពយសវភាគរ កម្ពុាព-ៃ ជធ្លល ក់ចុេះកបុពទភាី្ងន់្ងរកាន់តត្ខ្ល ងព។ជ ចរនថាពត្សនសយម្ៃ ជ រចចុរផនប
រត្ូវបានអបកនយោបាយៃ ជ អភសជនបាពកកជ នសពជ រកុម្រញ្ដវនថអភសរកសរជុលនសយម្យកម្កយររររបាទ់កបុព
ការរងៃភលររវត្ថសសាស្តទថជ យ រម្ផរយលរកត្យម្ករពជនាពត្សខ្លួន។ជ ាពម្ួយគ្នប យនាេះយគបានយររររបាទ់រញ្ហា របាសាស
រីេះវ សហារជ យ រម្ផរចសញ្ច ឹម្ចលនាាពត្សនសយម្រយរម្រផលររយោជន៍នយោបាយៃផធកបុពៃ ។ជ យលរទីរយនាេះ
យសៀត្ជ យគយររររបាទ់រញ្ហា ាពត្សនសយម្កបុពរងណពរងភាន់តភបកម្ហាជនខ្លួនឯពជ យ រម្ផរាំញទមាណចសត្ថ
អបកគ្នងរសទកម្មភាីនយោបាយ។ជ កបុពន័យយនេះជ យយរពយល់បានថា ររទសនយររអបកនយោបាយៃ ម្សន
ររកាន់នូវគងនសត្អភសរកសនសយម្រជុលជ យ រយងាកម្កសសលួសាគ ល់តាម្ទចចភាីររវត្ថសសាស្តទថី សត្យនាេះជ
ររយសទាំងពីររជកម្ពុាព-ៃ  នឹពម្សនមានអរ សភាីយរចរនោ៉ា ពយនេះយនាេះយស។ជ 

     ១៖ ការទសការរវត្ថសសាស្តទថជ បានរងាា ញឱ្យយ រញថាជ ររយសទៃ តត្ពយកពចងយណញយលរ
សងនាក់សងនពយសវភាគរជ កម្ពុាព-ៃ ជ ាព រារយរៀពម្កជ យោលគឺចារ់តាងពីរមុ្នទម័្យអាណានសគម្ម្កយម្ល៉ាេះ
ាពីសយទទជ យៅយីលត លររយសទកម្ពុាពចុេះសន់យខ្ាយជ ជ ៃ យ្លៀត្ឱ្កាទអនុវត្ថនយោបាយីរពរកសឹក
 រររទ់ខ្លួន។ជ កបុពទស្តងាគ ម្យោកយលរកសរ២ជ (១៩៣៩-១៩៤៥) យ្លៀត្ឱ្កាទត លររយសទបារា ងពជជជជជ
ចុេះយខ្ាយររយសទៃ បានចុេះ ត្ទយលខ្ទម្ព័ននភាីាពម្យួនឹពជរ៉ាុនជ យ រយបានាំម្ាំរសឹក រជ ជ ត លជជជជ
អេះអាពថាបាត់្រព់ីរមុ្នយៅឱ្យខ្លួនកាន់ការ់វ សញ។ជ ជ ទស្តងាគ ម្ជ បារា ងព-ៃ ជ បានរររីតឹ្ឋយៅយៅចយនាល េះ
តខ្តុ្ោជឆ្ប ង១៩៤០ជ នសពជ ៃ ងសរ៩ជ តខ្ឧទភាជឆ្ប ង១៩៤១។ជ យោយមានអនឋរាគម្ន៍ីរជរ៉ាុនជ ទស្តងាគ ម្រត្ូវ
បានរញ្ច រ់យៅកបុពតខ្ឧទភាជយ រយាំហានៃ បានចូលម្កកបុពសឹក រៃនររយសទកម្ពុាព។ជ យៅយីលយនាេះជ
រោឌ ភសបាលយោធ្លៃ ជ ត ល ឹកនាងយោយជ ភសរុនទស្តងាគ ម្ បានរ សយទ្ោ៉ា ពោច់ខ្ត្ចងយោេះសឹក រភាគ
ោយ័ី យាពររទ់ររយសទកម្ពុាពជគចឺាត់្សុកសឹក រយនេះាពររទ់ៃ ។ជជជ 

ជយមាល េះអ្សរយត្យយជ រយពករត្យៅាពរញ្ហា ទមុគសាម ញម្យួរវាពយទៀម្ជ នសព ម្ហាអងណាចអាណា
នសគម្ ាពីសយទទគឺបារា ងពជ យ តុ្យនេះយ រយបានាពយយរពយ រញមានទននសទញ្ហដ ជ អនុទញ្ហដ ជ នសព កសចចរីម្
យរីៀពជាពយរចរន ូចាពជទននសទញ្ហដ បារា ងព-យទៀម្ជ១៨៦៧,ជទននសទញ្ហដ បារា ងព-យទៀម្ជ១៨៩៣,ជ១៩០៤,ជ
នសព ១៩០៧ជអនុទញ្ហដ បារា ងព-ៃ ជៃ ងសរ៩ជឧទភាជ១៩៤១ជនសព កសចចរីម្យរីៀពបារា ងព-យទៀម្ជៃ ងសរ១៧ជ    
វ សចឆសកាជ ១៩៤៦ជ ាពយ រម្។ជ ររយសទៃ បានរយពករត្យ រពនូវចលនាាពត្សនសយម្ាពយរចរនយ រម្ផរររឆ្ងពីកួ 
អាណានសគម្ជ យ រយការររឆ្ងពយនេះយគទពឃមឹ្ថានឹពអាចាំម្ាំរសឹក រត លយគបានអេះអាពថាបាត់្រព់ 
យនាេះចូលយៅកបុពត ន រររទ់យទៀម្វ សញ។ 

យៅកបុពចយនាល េះឆ្ប ង១៩៤៦យៅ១៩៤៩ជរោឌ ភសបាលៃ បានអនុញ្ហដ ត្ឱ្យតខ្មរកុម្មុយនរទឋជ(ឥទសរៈ
កុម្មុយនរទឋ)ក៏ ូចាពីួកតខ្មរឥទសរៈយទរ រជ(សាឋ ងនសយម្) សសញទោវ វុ្យោយ្លពកាត់្សឹក រៃ ។ជឥរ សោរ 
នយោបាយៃ ជ យលរចលនាតខ្មរឥទសរៈាំងពីររជ ត លមាននសនាប ការនយោបាយខុ្ទគ្នប  ជងរុញឱ្យយ្វរចលនា
រយណឋ ញអាណានសគម្បារា ងពយចញីរកម្ពុាពជ យ រម្ផរផថល់ឱ្កាទ ល់ររយសទៃ បានតាងពខ្លួនាពអបកចាត់្
តចពយាពគវាទនាកម្ពុាពត្យៅយសៀត្។ជម្យ៉ាពយសៀត្ជររយសទៃ តត្ពយល់យ រញជ ូចត លបារា ងពបានយលរក



xvi 

 

យ រពត រថាជ ររយសទកម្ពុាពនឹពចុេះយខ្ាយខ្ល ងពាពម្សនខ្នយៅយីលត លអាណានសគម្បារា ងពររគល់
ឯករាជយម្កឱ្យកម្ពុាពយនាេះ។ជាពពយនេះយៅយសៀត្ជៃ យល់ថាជម្យនាគម្ន៍វ សាពជ នយោបាយៃនចលនាយនេះម្សន
តម្នររឆ្ងពតត្បារា ងពយសជ រ៉ាុតនឋររឆ្ងពតខ្មរគ្នប ឯពយសៀត្ផព។ជ ររយសទៃ ក៏អាចយររររបាទ់ីួកយគយ រម្ផរ
 យណឋរ ម្ម្កវ សញនូវសឹក រម្ួយចងនួនត លៃ អេះអាពថាបាត់្រព់យោយសារបារា ងពយនាេះ។ជោក់ី័នននពឹរញ្ហា
យរជៀត្តរជកររទ់ររយសទៃ ទម័្យកាលយនេះជទយម្ថចជ  ុនជ តទនជនាយករ ឌម្ស្តនថរកម្ពុាពបានត លពយៅៃ ង
សរ១៣ជ តខ្ម្ស ុនាជ ឆ្ប ង២០១២ថាជ «...ីរមុ្នយទថចតខ្មរបានោក់ម្កុ យចញីរបាពកក...»។ជ មានការកត់្
ទមាគ ល់យ រញថាជ យៅឆ្ប ង១៩៤៩ជ យររយាំេះររាពបារា ងពររគល់ឯករាជយឱ្យតខ្មរម្សនាំន់យីញយលញក៏យោយជ
ក៏ទ រ ឌអាយម្រ សកជបានសសលួសាគ ល់ឯករាជយតខ្មរកបុពៃ ងសរ១១ជ តខ្កកកោជឆ្ប ង១៩៥០ជ  ូចគ្នប នឹពររយសទ
ៃ បានររកាទសសលួសាគ ល់ឯករាជយៃនររយសទកម្ពុាពជ យ រយបានម្កោក់សូត្យៅកម្ពុាពជ នាៃ ងសរ១៩ជ
តខ្្បូជឆ្ប ង១៩៥០។ 

យររយយរពីសនសត្យយម្រលរញ្ហា ខ្ពយលរយនេះជ ៃ មាននយោបាយរទរគ្នប ាពម្ួយទ រ ឌអាយម្រ សក។ជជ
រ៉ាុតនឋអវរត លខុ្ទគ្នប គឺជ ទ រ ឌអាយម្រ សកោក់សូត្យៅកម្ពុាពជ កបុពយគ្នលរងណពររឆ្ងពរររអាណានសគម្
ចាទ់ៗ ូចាពបារា ងពជ នសពជ អព់យគលទជ ក៏ ូចាពការសរ់សាក ត់្ការរ រករាលោលលសនសកុម្មុយនរទឋយៅកបុពត្ងរន់
ឥណឍូ ចសន។ជ រ រឯៃ ររញារ់ររញាល់គ្នងរសយោយសារមានរងណពចព់ឱ្យបារា ងពយចញីរកម្ពុាពឱ្យបានឆ្រ់
រ ័ទជ យរោេះបារា ងពធ្លល រ់យ ញៃ យចញីរត្ងរន់យនេះតាងពីរឆ្ប ង១៨៦៧ជ យ រយយគនឹពមានយររៀរឈ្បេះយលរ
ររយសទកម្ពុាពជជីរយរោេះកម្ពុាពមានកមាល ងពស័ីជនសពជយទ ឌកសចចសន់យខ្ាយ។ជ 

ាពរមួ្ជ យយរពយ្លរយនពឹគនលេឹះរញ្ហា យៅកបុពចងណុចត លយចាសថាជ «យ តុ្អវរររយសទៃ ររញារ់
ររញាល់ររកាទសសលួសាគ ល់ឯករាជយៃនររយសទកម្ពុាពជ យ រយបានម្កោក់សូត្យៅកម្ពុាពជ នាៃ ងសរ១៩ជ
តខ្្បូជឆ្ប ង១៩៥០ជ មុ្នអាណានសគម្បារា ងពររគល់យអាយយៅយសៀត្?»ជគឺៃ ចព់យ រញររយសទកម្ពុាពផុត្ីរ
ៃ ម្ហាអងណាចជនសពជធ្លល ក់ចុេះយខ្ាយ។ជ 

កបុពរររសាធ្លរណៈរ ឌតខ្មរជ វរត្ផសត្ររយសទកម្ពុាពបានងាកយៅភាជ រ់សងនាក់សងនពការសូត្ាពម្ួយ
ទ រ ឌអាយម្រ សកជ ត លាពម្ហាអងណាចជ មានទម្ព័ននភាីយុសនសាស្តទថាពម្ួយររយសទៃ ជ ក៏យយរពទយពកត្
យ រញថាជ សងនាក់សងនពជ កម្ពុាព-ៃ ជ ម្សនអាចឈានយៅរករររកត្រភាីបានត រ។ជ ររយសទៃ បានយម្រល
យ រញីរភាីម្សនចុេះទរម្ពុៃផធកបុពៃនសាធ្លរណរ ឌតខ្មរជ ថាម្សនអាចយ្វរឱ្យររយសទយនេះរពឹមាងបាន។ជ ាពព
យនេះយៅយសៀត្ជ ៃ ធ្លល រ់បានយរាពម្តរជពចលនាតខ្មរឥទសរៈជ កបុពរូរភាីរយណថ ញកុម្មុយនរទថជ នសពជ ជយួ
យរាពម្តរជពរយណថ ញអាណានសគម្ជរ៉ាុតនថការីសត្គឺកបុពរងណពចសញ្ច ឹម្ ពកូវទុររូពៃផធកបុពតខ្មរយៅវ សញយស។ 

នាសទវត្សឆ្ប ង១៩៨០ជ យៅកបុពរករខ័្ណឍ ៃនទមាគម្ន៍ររាពាពត្សអាទុរអាយគបយជ៍ ររយសទៃ 
ម្សនរត្ឹម្តត្ម្សនបានជួយីនលត់្យភលរពទស្តងាគ ម្ៃផធកបុពររយសទកម្ពុាពកបុពនាម្ាពររយសទជសត្ខ្ពរ៉ាុយណាត េះយសជ
ត ម្ាំងពបានយោត្ចូលកបុពឆ្កនយោបាយចសនកបុពការយ្វរទស្តងាគ ម្ររឆ្ងពាពម្យួកម្ពុាពជនសពជឥណឍូ ចសនជ
កបុពខ្ណៈយីលរណាថ ររយសទយផសពយសៀត្កបុពត្ងរន់យនេះជាពីសយទទឥណឍូ យនទុរជបានចាត់្សុកចសនាពយរគ្នេះ
ថាប ក់ ល់អាសា ន។ជ យៅយីលត លៃ ជ នសពជ ចសនជ ីសភាកាគ្នប អងីរការកសាពឃ្ល ងពផធុកអាវុ្ររទ់ចសនជ យៅ
ររយសទៃ ជរណាថ ររយសទកបុពទមាគម្អាសា នជ ទុសនតត្មានការរីួយបារម្ភកបុពករម្សត្ខុ្ទគ្នប ។ជ យៅកបុព
យសទកាលយនេះជ យយរពអាចយម្រលយ រញយសៀត្ថាជ យររយាំេះាពររយសទៃ ម្សនយីញចសត្ថនឹពទយម្ថច
រីេះនយរាត្ថម្ជទរ នុជោ៉ា ពខ្ល ងពកបុពរញ្ហា រីេះវ សហារជនសពជយខ្ត្ថម្ួយចងននួជត លៃ រពខងចសត្ថររគល់ឱ្យកម្ពុាព
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យរកាយទស្តងាគ ម្យោកយលរកសរ២ជ តត្ររយសទៃ ជ យៅតត្គ្នងរសចងយោេះទយម្ថចនយរាត្ថម្ទរ នុជ ររឆ្ងពនពឹ
រោឌ ភសបាលរកុពភបងយីញជកបុពរងណពចងយណញយុសនភូម្សសាស្តទថនយោបាយររទ់ខ្លួនជនសពជការយកពចងយណញ
ផលររយោជន៍យទ ឌកសចចជ ត លររយសទយនេះបានរកទុរាពម្ួយភាគរររឆ្ងពរោឌ ភសបាលភបងយីញនាយីល
យនាេះ។ជ ាពយុសនសាស្តទថររទ់ៃ ជ ររយសទយនេះីុងអនុញ្ហដ ត្ឱ្យទយម្ថចរីេះនយរាត្ថម្ជ ទរ នុជ មានកមាល ងពរគរ់
រគ្នន់ជ យ រម្ផររត្ួត្រតាអងណាចយ រយ។ជ ទយម្ថចរីេះនយរាត្ថម្ជ ទរ នុជ បានសសួលសាគ ល់ថាជ «យររៀរយ្ៀរ
រញ្ជ រត លចសនបានផថល់ជងនួយទរមារ់កពស័ីររទ់ខ្ញុ ងជ (ទយម្ថចរីេះនយរាត្ថម្ទរ នុ) ខ្ញុ ងបានសសួលតត្
១០%គត់្ រីៃ »ជរីេះអពគបានរនថយសៀត្ថាជ«ៃ ម្សនចពឱ់្យទរ នុជខ្ល ងពយសជយគចពឱ់្យតខ្មររក ម្រគរទពកត់្
រោឌ ភសបាលចរម្ុេះជៃ ទអរ់ទរ នុជៃ ម្សនចពប់ានទរ នុយស»។ 

យររយយរពីសនសត្យយម្រលយៅកបុព ងណាក់កាលចុពយរកាយៃនចលនាតខ្មររក ម្ជ ចុពសទវត្សឆ្ប ង
១៩៩០ជ(1990s)ជបានរងាា ញថាជភាីរពឹមាងជនសពជចុេះយខ្ាយរ ូត្ ល់ ួលរលងាំងពរទពុររទ់ចលនា
តខ្មររក ម្ជ មានការាពរ់ោក់ី័នននពឹររយសទៃ យោយម្សនអាចររតកកបាន។ជ  យពារម្យទ ឌកសចចររទ់ជ
តាម្៉ាុកជ យៅអនលព់តវពជ មានសងនាក់សងនពាពម្ួយររយសទៃ តត្ម្ួយរ៉ាុយណាត េះ។ជ ររយសទៃ តត្ពររកាន់
យគ្នលជង រម្សនយៅយកៀកនឹពនសនាប ការកុម្មុយនរទថជក៏រ៉ាុតនថយយរពយចាសទួរវ សញថាជសងនាក់សងនពជសត្ សត្ាពម្ួយ
ចលនាតខ្មររក ម្ទទសត្យៅកបុពយគ្នលការណ៍ណាម្ួយ?ជ ាពយគ្នលការណ៍ផលររយោជន៍យទ ឌកសចច
ររយសទៃ ទុសនសា្ជ ឬជ ាពយគ្នលការណ៍ផលររយោជន៍យទ ឌកសចចររយសទៃ ជ រមួ្នឹពការកកូរកកាយៃផធ
កបុពកម្ពុាព? 

ស ារករណ៍រញ្ហជ ក់យ តុ្ផលយនេះជ ររមុ្ខ្រាជរោឌ ភសបាលកម្ពុាពរចចុរផនបជ ទយម្ថចជ   ុនជ តទនជ
បានយលរកយ រពាពយរឿយៗជ យៅអង ុពយីលទភាីការណ៍រីងត នតានត្ឹពខ្ល ងពកបុពចយនាល េះឆ្ប ង២០០៨ជ
 ល់ឆ្ប ង២០១១ជកបុពយទចកថរថាជ«...ររយសទៃ តត្ពបានោក់ី័នននឹពនយោបាយៃផធកបុ ពកម្ពុាពនាសទវត្ស
ឆ្ប ង១៩៨០ជ នសពជ ១៩៩០យលរករណរ តខ្មររក ម្យនេះ...»។ជ យលរទីរយនាេះយសៀត្យៅកបុព ងយណរ រការចរចា
តទវពរកទនថសភាីយឆ្ព េះយៅរកកសចចរីម្យរីៀពបា៉ា រ រទជទយម្ថចជ  ុនជ តទនជបានយលរកយ រពីរត្ួនាសរៃ ជ កបុព
ការរញ្ចុ េះរញ្ចូ លរត្រភាគរជ យ រម្ផរសសួលយកនូវគងនសត្ទថរីរការរយពករត្រកុម្ររកឹាររពួរររពួម្ាពត្ស

 ក៏ ូចាព
ការរពកកសងនាក់សងនពរវាពៃ ជនសពជតខ្មររក ម្។ 

ាពរមួ្ជ ររវត្ថសវ សវាស កម្ពុាព-ៃ  មុ្នឆ្ប ង២០០៦ បានរងាា ញីរភាីម្សនរបា កររាពយៅកបុព
សងនាក់សងនពៃនររយសទាំងពីររ។ជ យៅកបុព ងយណរ រវ សវត្ថនយោបាយកម្ពុាពមុ្ននសពយរកាយទម័្យអាណាគម្ជ
ររយសទកម្ពុាពសសួលរពនូវការរ ងយោភរងោនីរទងណាក់ររយសទៃ ាពយរចរនករណរ ជ ត លយ្វរឱ្យមានវ សវាស
រនថរនាធ រ់ជ ូចមានការរករសាយយៅកបុពជងីូក២ខ្ពយរកាម្។ 

 

     ២៖ ភាីម្សនចាទ់ោទ់កបុពររី័នននយោបាយ ឹកនាងរ ឌៃនររយសទៃ បានយ្វរឱ្យអងណាច
នរត្សររត្សរត្ថសៃនររយសទយនេះជ ម្សនមានទទសរភាីជ រីម្ាំងពបាត់្រព់តុ្លយភាីអងណាច។ជ កបុពយនាេះយយរព
ទយពកត្យ រញថាជ រោឌ ភសបាលៃ ម្សនមានទសសនយលរកពស័ីជ ាពឧាំ រណ៍នាឆ្ប ង២០០៨ជ ស័ីៃ ចូលម្ក
ត្ងរន់របាសាសរីេះវ សហារជ យៅយីលភាគរកម្ពុាពយទបរឱ្យ កយៅវ សញជ ៃ យ្លរយថាចាងទួរទភាទសន។ជ យៅយ រម្
អាណត្ថសនយោបាយររទ់យោករទរជ យរពឡាក់ជ ទុរណាវា៉ា ត់្ជ អត្រត្នាយករ ឌម្ស្តនថរៃ ជ យោកជ ថាក់ទុរនជ
ទុរណាវា៉ា ត់្ជ បានទតម្ថពការរីួយបារម្ភីរជយមាល េះកបុពចងយណាម្ីលរ ឌៃ នឹពកាន់តត្រ រករាលោលយដឋ គគុក
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យ រពវ សញាពក់ាពម្សនខ្នជ ររទសនយររជ ICJជ នឹពរករសាយជ  ូចសាល រកាជ ១៥ជ ម្ស ុនាជ ១៩៦២ជ ត ល
កាត់្យទចកឋរឱ្យភាគរៃ ចាញ់កឋរកបុពករណរ របាសាសរីេះវ សហារយនាេះ។ជ 

អងណាចរាជវា ងពជ នសពជ ចារ់ររមា រីេះយចសាថ ជ (lèse majesté laws) ក៏ាពករណរ ម្ួយ
ទរមារ់តុ្លយភាីនយោបាយៃ ផពត រ។ជ អងណាចយនេះរត្ូវបានអបកវ សភាគរទចសម្ររយសទវាយត្ៃម្លថាជជជជ
«អងណាចរីេះម្ហាកសរត្ជ យលរទរ ឌ្ម្មនុញ្ដត លបានតចព»ជ នសពជ ឱ្យត្ៃម្លថាជ រីេះម្ហាកសរត្ៃ ជ គឺាពជ
សាទ រ័ន មរម្ួយជ  ៏មានឥសនសី លយលរនយោបាយជ ត លយគអាចយៅថាជ «រាាព្សរយត្យយអារទ័យ
រណាឋ ញ»។ជ យោយយម្រលយ រញីរឥសនសីលរណាឋ ញនយោបាយយនេះជ យោកជ ថាក់ជ ទុរនទុរណាវា៉ា ត់្ជ
នាយករ ឌម្ស្តនឋរៃ ជ ត លបានាពរ់យឆ្ប ត្ចងនួនីររ ពយៅកបុពឆ្ប ង២០០១ជ នសព ឆ្ប ង២០០៥ជ ធ្លល រ់យ្វរនយោ
បាយផ្លល ទ់រឋូររណាឋ ញៃនអងណាចរាជវា ងពជ យោយោក់ជងនួទវ សញនូវរណាឋ ញ មរជ ត លាពយ តុ្ផលម្ួយ
កបុពចងយណាម្យ តុ្យផសពយសៀត្កបុពការផថល់ឱ្កាទឱ្យរកុម្យោធ្លយ្វររ ឌររហារៃ ង១៩ជតខ្កញ្ហដ ជឆ្ប ង០០៦។ជ 

តាម្រយៈកងណត់្យ តុ្ទមាង ត់្ការសូត្ទ រ ឌអាយម្រ សកជ ត លបានចុេះផាយយោយយគ សងី័រជ
Wikileaks នសពជបានយកម្កផាយរនថយោយកាតទត្អព់យគលទជThe Guardian អត្រត្នាយករ ឌម្ស្តនថរ
ៃ ជសាមា៉ា ក់ជទ ុនោរាយវ ៉ាចជបាននសោយថាជ រីេះអគគម្យ ទរររទ់ជ ភូម្សរុលជាពរុគគលទងខ្ន់ត លនាងឱ្យ
មានរ ឌររហារឆ្ប ង២០០៦ជនសពជសមាល ក់យោកជថាក់ទុរនជយចញីរត្ងតណពនាយករ ឌម្ស្តនថរ។ជយររតាម្កាតទត្
អព់យគលទជ The Guardian ត លបាន ករទព់ចងណុចខ្លេះៃនកងណត់្សូត្អាយម្រ សកជម្កចុេះផាយរនថយសៀត្
យនាេះជ អត្រត្នាយករ ឌម្ស្តនថរៃ យោកជសាមា៉ា ក់ជទ ុនោរាយវ ៉ាចជបានជួរនសោយគ្នប ាពម្ួយម្ស្តនថរសូត្អាយម្រ សក
ររចាងរកុពបាពកកជ យៅតខ្តុ្ោជ ឆ្ប ង២០០៨ជ យោលគឺម្ួយតខ្យរកាយយីលត លយោកជ សាមា៉ា ក់ជ បាន
ោតលពយចញីរររធ្លនរកសជនសពជរញ្ច រ់ត្ួនាសរាពនាយករ ឌម្ស្តនថរៃ ។ជ យោកបាននសោយរបារ់ម្ស្តនថរសូត្
អាយម្រ សកថាជយោកយជឿថាជរីេះរាជសនរជទុររ រគរត្ជាពអបកជរម្ុញឱ្យមានរ ឌររហារសមាល ក់យោកនាយករ ឌម្ស្តនថរជ
ថាក់ទុរនជទុរណាវា៉ា ត់្ជយចញីរមុ្ខ្ត្ងតណព។ជ 

រ រឯរកុម្យោធ្លៃ ក៏បានាពរ់ោក់ី័នននឹពរ ឌររហារឆ្ប ង២០០៦ជ តផអកយលរផលររយោជ
យទ ឌកសចចជនសពជទពគម្នយោបាយៃ ។ជ រត្ព់ន័យយនេះជ យយរពអាចយម្រលយ រញថាជអភសរកម្ៃនការអភសវឌ្ណន៍
យទ ឌកសចចយោកជ ថាក់ទុរនជ ីសត្ាពរ៉ាេះោល់ផលររយោជន៍រកុម្យោធ្លជ យរោេះរកមុ្យនេះទុសនតត្ាពម្នុទសជ
ត លកាន់ការ់ទ រគ្នទ្ងៗាពយរចរនយៅកបុពររយសទៃ ជ យលរទីរយនេះយសៀត្ជ រ ឌររហារឆ្ប ង២០០៦ជ បាន
ផថល់ឱ្យីួកយគនូវការីរពរកឥសនសីលរតនទម្យលរនយោបាយៃផធកបុពជ រីម្ាំងពីរពរកខ្ធព់ចងណាយយោធ្លផព
ត រ។ 

«គសត្ មរជទកម្មភាី មរ» ាពបាវចនាជររទ់ជTRT ត លយោកថាក់ទុរនជតត្ពត លពរបារ់ម្ហាជន
ថាជ «ខ្ញុ ងយនេះយ រយាពអបកនយោបាយជ ត លមានរងណព សីត្របាក កបុ ពការយរសាចរទពា់ពត្សឱ្យផុត្ រីវ សរត្ថស
 ត៏ទន្ងន់្ងរនាឆ្ប ង១៩៩៧»។ជ តាម្រយៈយគ្នលនយោបាយជ Pro-Poor Policies បានជរម្ុញឱ្យ
ររាពររសយភាីររទ់យោកជថាក់ទុរនជកាន់តត្រជួត្រាពរ ល់រទាំរ់វណតៈកទសករជនសពជអបករកររកសូាំងព
ររយសទជត លអាចវាយត្ៃម្លបានថាជាពររភីការយ្វររ ឌររហារយោធ្លសមាល ក់យោកជថាក់ទុរនជទុរណាវា៉ា ត់្ជ
យៅៃ ងសរ១៩ជ តខ្កញ្ហដ ជ ឆ្ប ង២០០៦។ជ ររាពររសយភាីររទ់យោកជថាក់ទុរនជ កបុពសទវត្សចុពយរកាយយនេះជ
បានឈានយៅយររៀរផធឹម្នឹពរីេះម្ហាកសរត្ជ ត លាពរុីវយ តុ្នាងឱ្យមានចលនាររឆ្ងពនឹពរូរយោក
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យលរករណរ យផសពៗាពយរចរន។ជ ចលនាររឆ្ងពយនេះជ  ឹកនាងយោយទម្ព័ននររាពជនយ រម្ផរររាព្សរយត្យយជ ឬជ
«ចលនារកុម្អាវយលឿពជPAD»។ជ 

កបុពន័យយនេះជ អាចាំញទនបសោឌ នថាជ ម្សនចងយោេះតត្រោឌ ភសបាលររទ់យោករទរជ យរពឡាក់ជ
យនាេះយសជ រ៉ាុតនថទរមារ់នយោបាយររយសទៃ ាំងពមូ្លជ ីសត្ាពីសបាកនឹពនសោយអងីរទទសរភាីណាទ់ជ
 រារណារណាថ ញរាជវា ងពរមួ្មានជរកុម្អាមាត្យជនសពជយោធ្លជយៅតត្មានអងណាចខ្ល ងព។ជ 

ចលនារកុម្អាវយលឿពជ PADជ រយពករត្យ រពកបុពយគ្នលរងណពររឆ្ងពនឹពយោកជ ថាក់ទុរនជ នសពជជ
ទម្ព័ននររទ់យោក។ជPAD បានចារ់យផថរម្កបុពចលនាជយៅកបុពវ សរត្ថសនយោបាយៃ ឆ្ប ង២០០៥-២០០៦ជនសពជ
២០០៨ជ រមួ្ាំងពរញ្ហា រីងត នកម្ពុាពជនសពជ ៃ ផពត រ។ជទមាជសកទងខ្ន់ៗររទ់រកុម្យនេះជគរឺរមូ្លផថុ ងអបក
រាាពនសយម្ៃ ជ រកុម្អបកជងនញួថាប ក់ខ្ពទ់ជ នសពជ ថាប ក់កណាថ លយៅបាពកកជ (ត លយគយៅថាគ សរត្រ
បាពកក)ជ រកុម្រញ្ដវនថអភសរកសនសយម្ជ នសពជ ភូម្សភាគខ្ពត្ផូពៃ ជ ត លសសួលបានការគ្នងរសីររកុម្យោធ្ល
ៃ ជ នសពជថាប ក់ ឹកនាងគណៈរកសររាព្សរយត្យយ។ជ យៅកបុពទកម្មភាីត្វា៉ា ជ ីួកយគបានអងោវនាវឱ្យយោធ្ល
នសពរកុម្ឥទសរជនអភសរកសនសយម្ជចូលកាន់ការ់អងណាចនយោបាយទងខ្ន់ៗ។ជយលរទីរយនេះជចលនាយនេះ
រយញ្ឆ េះកង ពឹរាលោលររឆ្ងព ល់ររយសទកម្ពុាពជ រ ូត្ ល់រ ឌម្ស្តនថរការររយសទៃ ជ ត លាពអបក ឹកនាង
ទងខ្ន់ររទ់ជ PADជ បានយរររភាសាម្សនគរផរ ល់នាយករ ឌម្ស្តនថរកម្ពុាពថាជ «អបកយលព»ជ រីម្ាំងពររមា 
ថាជ«នឹពយកឈាម្  ុនតទនម្កោពយជរព»ខ្លួនយសៀត្ផព។ជ 

គួររញ្ហជ ក់ថាជ សទសនៈាពត្សនសយម្ររទ់ជ PAD បានីសីណ៌នាខ្លួនឯពថាជ ាពអបកាពត្សនសយម្ជ
យ រយររកាទររឆ្ងពាពោច់ខ្ត្ចងយោេះជនណាជ ឬជ រកសណាត លយ្វរឱ្យរ៉ាេះោល់ ល់រូរណភាីសឹក រ
ៃ ។ជ យផថរម្យចញីរចរនថយនេះជ PAD បានររឆ្ងពនពឹរ ឌបាលជ សាមា៉ា ក់ជ ត លបានគ្នងរស ល់ការចុេះរញ្ជ រ
របាសាសរីេះវ សហារាពទម្ផត្ថសយរត្សកភ័ណឍ ីសភីយោកជ កបុពខ្ណៈត លីួកយគយៅតត្ចាត់្សុកថា រ
៤.៦គ.ម្២ជជុងវ សញរបាសាសយនាេះាពកម្មទសសនសររទ់ៃ ។ជPADជបានយថាក លយាំទយម្ ឹកនាងគណរកសអងណាច
ររាពជនជ PPP កបុពលកខខ្ណឍ ថាយោកជ ថាក់ទុរនជ បានផថល់ផលររយោជន៍ ល់ររយសទកម្ពុាពជ កបុព
គយរមាពអភសវឌ្ណន៍សររកពុសងយនររយៅយខ្ត្ថយកាេះកុពៃនររយសទកម្ពុាព។ជយលរទីរយនាេះយសៀត្ជីកួយគបានអងោវ
នាវ ល់វ សនសយោគសនៃ យៅកម្ពុាពឱ្យវ សលរត្លរ់យៅវ សញជឱ្យរសសរចករីងត នាំងពអទ់ាពម្ួយកម្ពុាពជរញ្ឈរ់
យជរពយហាេះយ ររាំងពីរភបងយីញជនសពជយទៀម្រារជាពម្យួបាពកកជរីម្ាំងពអងោវនាវរញ្ឈរ់ទកម្មភាីររទ់
គណៈកម្មការត នសឹកទមុ្រសរត្ួត្ទុរគ្នប ។ 

ចរនថាពត្សនសយម្ៃ ជ យៅយីលរចចុរផនបរត្ូវបានអបកនយោបាយៃ ជ នសពជ រកមុ្រញ្ដវនថអភសរកស
រជុលនសយម្យកម្កយររររបាទ់កបុពការរងៃភលររវត្ថសសាស្តទថជ យ រម្ផរយលរកត្យម្ករពាពត្សសាទន៍ៃ ។ជ យលរទីរ
យនាេះយសៀត្ជ យគយររររបាទ់រញ្ហា ាពត្សនសយម្កបុពរងណពរងភាន់តភបកម្ហាជនខ្លួនឯពជ យ រម្ផរាំញទមាណ
ចសត្ថអបកគ្នងរស។ជ គួររញ្ហជ ក់ថាជ យម្ចលនាជ PADជ យៅកបុពជយមាល េះនយោបាយៃផធកបុពចយនាល េះឆ្ប ង២០០៨ជ ម្ក
 ល់រចចុរផនបយនេះជយគបានយររររបាទ់ម្យនាគម្ាពត្សនសយម្សឹក រជេះម្កយលរកម្ពុាពយលររញ្ហា រីងត នផពត រ។ជ 

ោក់ី័នននឹពរញ្ហា សងនាក់សងនពកម្ពុាពៃ កបុព ងណាក់កាលទស្តងាគ ម្រត្ាពក់ជ បានរអសលធ្លល ក់យៅ
កបុពសស ឌភាីតានត្ឹពម្យួយសៀត្ជ ចារ់តាងពីរររយសទៃ ចូលរមួ្កបុពអពគការទននសទញ្ហដ អាទុរអាយគបយជ៍
SEATOជ យ រយទ រ ឌអាយម្រ សកក៏ ូចាពររយសទៃ យរររម្យ្យបាយរគរ់រូរភាីជ យ រម្ផរគ្នរទពកត់្កម្ពុាព
ឱ្យចូលរមួ្យៅកបុពអពគការយទអាតូ្។ជ ទ រ ឌអាយម្រ សកបានរយពករត្កពស័ីតខ្មរយទរ រជ ត លរងោក់អាវុ្ជ នសព



xx 

 

 វកឹ វនឺយោយីួកយទអុរអាយៅកបុពររយសទៃ ររឆ្ងពនពឹកម្ពុាព។ជ ម្យ៉ាពយសៀត្ជ ករណរ កពស័ីៃ យ រព
កាន់ការ់របាសាសរីេះវ សហារយោយខុ្ទចារ់កបុពសទវត្សឆ្ប ង១៩៤០ជ បានកាល យយៅាពមូ្លោឌ នចម្ផពៃន
ភាីតានត្ឹពរវាពកម្ពុាព-ៃ ។ 

រទរយីលាពម្ួយគ្នប យនេះត រជ ទយម្ឋចរីេះនយរាត្ឋម្ជ ទរ នុជ មានការរីយួបារម្ភី រការរ រករាល
ោលលសនសកុម្មុយនរទឋ។ជសាទ នភាីនយោបាយកបុពររយសទកម្ពុាពបានធ្លល ក់កបុពទភាីតានត្ឹពជ យៅយីល
ត លទយម្ឋចរីេះនយរាត្ឋម្ជ ទរ នុជ រ សយទ្ជងនួយអាយម្រ សកយៅឆ្ប ង១៩៦៣។ជ តាម្ការីនយល់ររទ់
ទយម្ឋចរីេះនយរាត្ឋម្ជ ទរ នុជ ថាយនាេះគឺាពអវរត លយ្លរយត្រចងយោេះទកម្មភាីកផត់្ចព់ផឋួលរ ងលង
រីេះម្ហាកសរត្នសពខ្លួនរីេះអពគផ្លធ ល់ត លយនេះគាឺពលសនផលម្យួយចញីរគងនសត្ររទ់ទ រ ឌអាយម្រ សកជ នសពជ
ក៏ ូចាពការគ្នងរសចងយោេះកពស័ីយវៀត្ណាម្ខ្ពត្ផូពជនសពជចលនាតខ្មរយទរ រត លគ្នងរសយោយររយសទៃ ។ជ 

ការរ រករាលោលៃនលសនសកុម្មុយនរទឋយៅឥណឍូ ចសនជ ាពីសយទទកបុពររយសទកម្ពុាពជ បានយ្វរឱ្យ
ររយសទៃ មានការរីួយបារម្ភកាន់តត្ខ្ល ងពយ រព។ជ យ តុ្យនេះយ រយររយសទៃ រទួរាន់ររកូកររកាទ
រណាឋ ររយសទយៅអាទុរអាយគបយា៍ំងពអទ់ឱ្យររួរមួ្គ្នប យ រពជ ាពីសយទទគកឺាររយពករត្ទមាគម្ររាពាពត្ស
អាទុរអាយគបយជ៍យៅថាអាសា នជ(ASEAN) យ រម្ផរររឆ្ងពការរ រករាលោលលសនសកុម្មុយនរទឋយនេះ។ជទមាគម្ជ
ររាពាពត្សអាទុរអាយគបយជ៍ បានរយពករត្យ រពយៅឆ្ប ង១៩៦៧ជ គឺរទរយីលត លកម្ពុាពជ កងីុពយលចយ រព
ោ៉ា ពីសត្របាក ៃនចលនាកុម្មុយនរទឋររឆ្ងពរោឌ ភសបាលយោយកមាល ងពររោរ់អាវុ្ជ គកឺបុពយខ្ត្ឋបាត់្ ងរពជ
ត លាពរ់រីងររសល់ត នៃ ។ជីួកសាឋ ងនសយម្កម្ពុាពជជបានផឋួលរ ងលងទយម្ឋចនយរាត្ឋម្ជទរ នុជីរអងណាចយៅ
ៃ ងសរ១៨ជ ម្រនាជ ១៩៧០។ជ សងនាក់សងនពការសូត្រវាពកម្ពុាពជ នសពជ ៃ ជ ក៏បានរយពករត្យ រពវ សញយៅៃ ងសរ១៣ជ
តខ្ឧទភាជឆ្ប ង១៩៧០ជរនាធ រ់ីរមានការផ្លឋ ច់សងនាក់សងនពគ្នប តាងពីរយរកាយឆ្ប ង១៩៦២ម្ក។ជ រកុពភបងយីញជ
នសពជបាពកកជបានចុេះ ត្ទយលខ្យសវភាគរអងីរទ ររត្សរត្ឋសការយលររគរ់វ សទ័យាំងពវ សទ័យយោធ្លផពត រ។ជ 

តផអកយលរការទសកាភូម្សសាស្តទថនយោបាយជ នាយុគទម័្យទកលភាវូរនរយកម្មជ ត លររករ
យោយការររកួត្ររតជពខ្ពទ់ជ ហាក់បានយ្វរឱ្យីសភីយោកទទសត្យៅកបុពទស្តងាគ ម្រត្ាពក់ មរជ ត លរណឍស ត្ជ
ទុខ្ជ សូចជ បានអតាទ ្សរាយថាាពជ «ជងពឺោរ់ៃនទស្តងាគ ម្រត្ាពក់»។ជ យៅកបុពសស ឌភាីនយោបាយ
អនថរាពត្សរចចុរផនបបានគូទរញ្ហជ ក់ីរទញ្ហដ ណៃនការតរពតចករ៉ាូលនយោបាយជ ត លយ្វរឱ្យជយមាល េះ
អនថរាពត្សកាន់តត្រ រករាលោលជ នសពជ កាន់តត្មានភាីទមុគសាម ញ។ជ យលរទីរយនេះយសៀត្ជ រ ឌភាគរជយមាល េះ
ររកាន់ភាីរកអឺត្រកសម្យៅកបុព ងយណរ រការយោេះរសាយវ សវាស។ជ  ូចគ្នប យនេះយ រយជ យសររអបកវ សភាគខ្លេះបាន
ឱ្យត្ៃម្លថាជ«អាសា នាពររទ់ម្ហាអងណាច»។ជ 

ទ រ ឌអាយម្រ សកជ នសពជ ររយសទចសនជ កងីុពតត្យ្វរនយោបាយវាសរត នភូម្សសាស្តទថនយោបាយ
យរៀពៗខ្លួន។ជរណាថ ររយសទកងី ុពអភសវឌ្ណម្ួយចងនួនរត្ូវបានចសនចាត់្សុកថាជាពររយសទត លមានចងណុច
ខ្ល ងពររទ់ចសនជ ត លមានលសនភាីកសាពឥសនសីលនយោបាយររទ់ររយសទខ្លួនយៅសរយនេះជ ទងយៅរយរម្រ
ឱ្យយុសនសាស្តទថយទ ឌកសចចររទ់ចសនជ នសពជ ឈានយៅីរពឹពភាីាពៃ គូយុសនសាស្តទថយៅកបុពនយោបាយ
អនថរាពត្ស។ជ ររការគួរឱ្យកត់្ទមាគ ល់រញ្ហា យនេះជ យគទយពកត្យ រញថាជ យ រម្ឆ្ប ង២០១២ជ កបុពឋានៈររយសទ
កម្ពុាពាពររធ្លនអាសា នជថាប ក់ ឹកនាងររយសទចសនតត្ពបានរងយីញសទសនកសចចយៅររយសទកម្ពុាពចងយីលកសចច
ររជុងនានាររទ់អាសា ន។ជោក់ី័នននឹពសងនាក់សងនពជចសន-កម្ពុាពជយៅៃ ងសរ៣១ជតខ្ម្រនាជឆ្ប ង២០១២ជយរកាយ



xxi 

 

ីរជងនួររយៈយីលាពព២យមា៉ា ពរវាពនាយករ ឌម្ស្តនថររីេះរាាពណាចរកកម្ពុាពជ នសពជ យោកជ   ូជ ជសនតាវជ
ររធ្លនា្សរត្រចសនយៅវ សមានទនថសភាីជទយម្ថចជ  ុនជ តទនជមានររសាទន៍ថាជ «យយរព ឹពយ រយថាជសងនាក់
សងនពរវាពកម្ពុាពជ នសពជ ចសនជ បានយ ររ ល់ជងហានម្ួយខ្ពទ់ជ គឺថាជ សងនាក់សងនពាពយុសនសាស្តទថជ ាពៃ គូ
យុសនសាស្តទថរគរ់រជុពយរាពយ»។ 

គួររញ្ហជ ក់យ រពវ សញថាជកបុពខ្ណៈកម្ពុាពជសសួលបានជងនយួយោធ្លីរររយសទចសនជទទសត្ចងយីល
សងនាក់សងនពររយសទជកម្ពុាព-ៃ ជចុេះ ុនោរជយ រយឈានយៅផធុេះទស្តងាគ ម្យសៀត្ផព។ជ ូចគ្នប យនេះត រជចុព
ឆ្ប ង២០០៩ជររយសទៃ ត លាពទម្ព័ននម្សត្ថអាទុរររទ់ទ រ ឌអាយម្រ សកជយ រយត លតត្ពយ្វរាពមាច ទ់ផធេះកបុព
ការយរៀរចងទម្យុសនយោធ្លី ុសាទន៍ជ «យោេះតវកមាទជ (Cobra Gold)»ជ ាពម្ួយទ រ ឌអាយម្រ សកជ
បានយរៀរចងយ្វរទម្យុសនយនេះយកៀកនឹពតខ្សរនាធ ត់្រីងត នជកម្ពុាព-ៃ ។ជការយរៀរចងតររយនេះជរត្ូវបានយគយម្រល
យ រញថាជ ាពការគងរាម្កងត ព ល់កម្ពុាពជ យររយាំេះាពរកទពួការររយសទៃ ជ បានយចញយទចកថរីនយល់ថាជ
ាពការយ្វរទម្យុសនររចាងឆ្ប ង្ ម្មតាក៏យោយ។ 

យៅរគរ់រោឌ ភសបាលៃ ចារ់ីរឆ្ប ង២០០៦ជ ល់ឆ្ប ង២០១១ជ ឹកនាងយោយនាយករ ឌម្ស្តនថរចងនួន៥
រូររមួ្មានជ៖ជថាក់ទុរនជទុរណាវា៉ា ត់្, ទ ូរា៉ា យុត្ជជូឡាណុន, សាមា៉ា ក់ជទ ុនោរា៉ា យវច, ទ ុ៊ុំៃចជវព់ទុវា៉ា ត់្ជនសពជ
អាភរទុរត្ជ យវចាជរវា៉ា ជ ទុសនតត្ាពនាយករ ឌម្ស្តនថរជ ត លបាន ឹកនាងររយសទៃ ទទសត្យៅកបុពភាីវកឹវរៃនជយមាល េះ
នយោបាយៃផធកបុព។ជគួរកត់្ទមាគ ល់ថាជយៅយីលមានការផ្លល ទ់រថូរររមុ្ខ្ ឹកនាងជឬជ រ ឌម្ស្តនថរកបុពយីលយនាេះ
ក៏ផ្លល ទ់រថូរម្ស្តនថរនយោបាយថាប ក់រយចចកយសទជ យ រយបានយ្វរឱ្យសងនាក់សងនពយសវភាគរកាន់តត្មានភាីទមុគ
សាម ញ។ជ ាពពយនេះយៅយសៀត្ជ ការរករសាយ្ម្មនុញ្ដៃ ជ ក៏បានជងរុញឱ្យសងនាក់សងនពការសូត្កាន់តត្តាន
ត្ឹពយ រពរវាពកម្ពុាពជនសពជៃ ។ជ 

ការចូលកាន់ការ់របាសាសរីេះវ សហារាព មរជចារ់ីរៃ ងសរ១៥ជតខ្កកកោជឆ្ប ង២០០៨ជបានរងាា ញីរ
ភាីម្សនអទ់ចសត្ថីរអបកាពត្សនសយម្រជុលជ រូករមួ្នឹពវ សរត្ថសនយោបាយៃផធកបុពររទ់ររយសទៃ ជ ត លម្សន
បានរងាា ញីរការឯកភាីគ្នប យលរការយោេះរសាយាពម្ួយររយសទកម្ពុាព។ជ ោក់ី័នននឹពរញ្ហា យនេះជសាមា៉ា ក់ជ
ទ ុនោរា៉ា យវ ៉ាចជ បានីនយល់ ល់ការទួរយ ញយោលកបុពទភាៃ ជ នាៃ ងសរ៣០ជ តខ្ម្ស ុនាជ ឆ្ប ង២០០៨ជ ថាជ
«សពា់ពត្សររទ់ររយសទកម្ពុាពបានោក់យលររបាសាសរីេះវ សហារាពព៤៦ឆ្ប ងជ (គសត្យៅឆ្ប ង២០០៨)ជ ម្ក
យ រយជ យ រយគ្នម នអបកនយោបាយៃ ណាម្ួយបានត្វា៉ាឱ្យ កយចញយ រយ»។ជ រ រឯយោកជ ណុរបា៉ា  ុនជ
បា៉ា តាមា៉ា ជបានរបារ់យៅទភាៃ ជនាៃ ងសរ២៧ជតខ្ម្ស ុនាជឆ្ប ង២០០៨ជថាជជ«រញ្ហា របាសាសរីេះវ សហារជវាទទសត្
យៅកបុ ពរករខ្ណឍ ចារ់អនថរាពត្សជ ត លៃ ចាងបាច់រត្ូវតត្យគ្នរី»។ជចងតណកឯជ យោកជអាភរទុរត្ជ យវចាជរវា៉ា ជ
បានត លពរបារ់រកុម្បាតុ្ករអាវយលឿពជ PADជ យៅឆ្ប ង២០០៨ជ ថាជ «ខ្លួ ននឹពយករបាសាសរីេះវ សហារវ សញឱ្យ
បានជ យៅយីលត លខ្លួ នបានយ្វរាពនាយករ ឌម្ស្តនថរៃ បានររតខ្»។ជ ផធុយយៅវ សញជ យោកជ អាភរទុរត្ជ ចាញ់
យឆ្ប ត្ឆ្ប ង២០១១ជ ក៏យោយសាររញ្ហា រីេះវ សហារ។ជ កបុពន័យយនេះជ បានរញ្ហជ ក់ថាអបកនយោបាយៃ បាន
យល់រចួយ រយថាជ រីេះវ សហារីសត្ណាទ់ាពររទ់កម្ពុាពជ ក៏រ៉ាុតនថៃ បានយររររបាទ់រញ្ហា របាសាសរីេះវ សហារ
យ រម្ផរចសញ្ច ឹម្ចលនាាពត្សនសយម្ជរយរម្រផលររយោជន៍នយោបាយៃផធកបុពររទ់ខ្លួន។ជផធុយីរការយលរកយ រព
ររទ់អបកាំងពីររយនេះជ រកុម្អបកាពត្សនសយម្រជលុៃ ជ រមួ្មានជ រកុម្យោធ្លជ រណាឋ ញរាជវា ងពជ នសពជ ចលនា
PADជ យៅតត្គសត្ថាជ របាសាសរីេះវ សហារយៅកបុពសកឹ រៃ  ត ល។ជ ៃ យររររបាទ់ទងណុង យរឿពរបាសាស
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រីេះវ សហារជ យ រម្ផររញ្ជូ នកពស័ីឱ្យម្កឈាល នោនជ យបាេះសរតាងពយៅត្ងរន់របាសាសរីេះវ សហារររទ់តខ្មរ
របាសាសតាមាន់្ងជតាមាន់តូ្ចជនសពជតារកររជនសពត្ងរន់ជួរភបង ពតរកររទ់តខ្មរ។ជ យ្លរយត្រនពឹរញ្ា យនេះជ
កម្ពុាពបានយរជរទយរ រទជ «ទម្រការគនលឹេះ»ជ ម្កយោេះរសាយជ យោយនាងយករុគគលជ ថាក់ទុរនជ ទុរណាវា៉ា ត់្ជ
 ក់ចូលកបុពឆ្កៃនសរោនវ សវាសជ យ រម្ផរយ្លរយត្រភាីម្សនរបាក ររាពៃនការយកពចងយណញនយោបាយ
ររទ់ររយសទៃ ។ជផធុយយៅវ សញទម្រការគនលឹេះជកាន់តត្យ្វរឱ្យសងនាក់សងនពកាន់តត្្ងន់្ងរយ រពត ម្យសៀត្។ 

ាពរមួ្ជ ររយសទៃ បានយល់ោ៉ា ពចាទ់នូវត នរូរណភាីៃនរបាសាសរីេះវ សហារជ នសពជ ត្ងរន់
ជុងវ សញរបាសាសរីេះវ សហារជ ថាទទសត្កបុពត នអ្សរយត្យយកម្ពុាព។ជ រ៉ាុតនថអបកយោបាយៃ រគ្នន់តត្យករញ្ហា
យនេះជ យ្វរាពតលផពនយោបាយយផធរសងនាទ់វ សរត្ថសៃផធកបុពររទ់ររយសទខ្លួនយៅរញ្ហា ាពត្សនសយម្សឹក រ។ជ សយពវរ
យនេះរត្ូវបានយគយម្រលយ រញថាជកបុពរ ឌបាលយោកជអាភរទុរត្ជបានយរៀរចងឆ្កយោខ ននយោបាយតាម្រយៈជ
យទណារ រយ៉ាូរងៃភលររវត្ថសសាស្តទថអាវយលឿពជ ត លាពសូយៅយគ ឹពថាគឺាពរកុម្ររទ់នាយករ ឌម្ស្តនថរជ អាភរទុរត្ជ
នសព រណាថ ញរាជវា ងព។ជកបុពន័យយនេះជយយរពយល់បានថា ររទសនយររអបករសាវរាពវៃ ជនសពជអបកនយោបាយ
ៃ ជ ម្សនររកាន់នូវគងនសត្អភសរកសនសយម្រជលុជ យ រយបានសសលួសាគ ល់តាម្ទចចភាីររវត្ថសសាស្តទថីសត្យនាេះជ
ររយសទាំងពីររជកម្ពុាព-ៃ  នឹពម្សនមានអរ សភាីយរចរនោ៉ា ពយនេះយនាេះយស។ជ 

 ូចបានយលរកយ រពយៅចងណុចខ្ពយលរជ រញ្ហា ៃផធកបុពៃ នាងឱ្យអបកនយោបាយៃ យផធរវ សរត្ថស
នយោបាយររទ់ខ្លួនម្កផារភាជ រ់នឹពរញ្ហា រីងត នាពម្ួយកម្ពុាព។ជយោកជអាភសទុរត្ជបានាពរ់ជនសពជធ្លល ក់
ីរនាយករ ឌម្ស្តនថរៃ ជទុសនតត្ោក់ី័នននពឹជ«រញ្ហា របាសាសរីេះវ សហារជនសពជរីងត នកម្ពុាពៃ »។ 

រញ្ហា រីងត នររយសទកម្ពុាពជ ាពម្ួយររយសទជសត្ខ្ពជ បានកាល យាពររធ្លនរស ៏រយទររយៅ
កបុពការយឃ្ទនានយោបាយយទធរតត្រគរ់គណរកសនយោបាយកម្ពុាព។ជាពម្ួយគ្នប យនេះត រជមានអបកវ សភាគ
ខ្លេះបានយចាសទួរថាជ យ តុ្អវរបានាពការរញ្ជូ លរបាសាសរីេះវ សហារជ ាពទម្ផត្ថសយរត្សកភ័ណឍ ីសភីយោក
នាៃ ងសរ៧ជតខ្កកកោជឆ្ប ង២០០៨?។ជម្យ៉ាពយសៀត្ជនសនាប ការនយោបាយររទ់រកសររឆ្ងពៃនររយសទកម្ពុាពជ
នសពជ ររយសទៃ យៅយលររញ្ហា ជយមាល េះសកឹ រហាក់មានភាីរទរគ្នប ។ជ កបុពយនាេះជ យយរពអាចយម្រលយ រញថាជ
ការរងផុទចលនាយទបហាាពត្សររទ់យម្ កឹនាងជ PAD យៅឆ្ប ង២០០៨ជ បានយផ្លថ ត្ាពទងខ្ន់យៅយលររញ្ហា
រីងត នជ នសពជ ករណរ របាសាសរីេះវ សហារាពម្ួយកម្ពុាពជ រទរយីលាពម្ួយគ្នប ររយសទកម្ពុាពយរៀរចងយបាេះ
យឆ្ប ត្ទកលយៅៃ ងសរ២៧ជតខ្កកកោជឆ្ប ង២០០៨។ជរ រឯគណរកសត លម្សនគ្នងរសរោឌ ភសបាលកម្ពុាពជក៏បាន
យលរកយករញ្ហា រីងត នាពម្ួយររយសទយវៀត្ណាម្ជ ោក់រញ្ចូលកបុពកម្មវ ស្ រនយោបាយររទ់ខ្លួនផពត រ។ជ
ការយររររបាទ់ររធ្លនរសាពត្សនសយម្ជយលរករណរ រីងត នទរមារ់អបកនយោបាយាំងពីររររយសទជ វរត្ផសត្តត្
បានចងយណញនយោបាយទរមារ់រកសជ ក៏រ៉ាុតនថវាអាចយ្វរឱ្យបាត់្រព់ផលររយោជន៍ាពត្សជ ម្សនថាររយសទ
ៃ ជឬជកម្ពុាពយ រយ។ជ ូចបានយលរករចួម្កយ រយជករណរ ភាីតានត្ឹពនយោបាយៃផធកបុពររយសទៃ ជកបុព
យីល ងណាលគ្នប បានយ្វរឱ្យទភាីការណ៍យៅតាម្រីងត នជកម្ពុាព-ៃ ជតានត្ឹពផពត រ។ 

រមួ្យទចកថរយៅជ វ សវាស កម្ពុាព-ៃ ជ ចារ់ឆ្ប ង២០០៦ជ  ល់រចចុរផនបយនេះ បាន ុត្យរាលរាលសងនាក់
សងនពៃនររយសទាំងពីររជ ត លអាចនពឹជេះឥសនសី ល ល់ករម្សត្ត្ងរន់ជ នសពជ អនថរាពត្សផពត រ។ជ អារទ័យ
យ តុ្យនេះជ ររយសទាំងពីររចាងបាច់រត្ូវតទវពរកយនថការយោេះរសាយវ សវាសាំងពយនាេះជ  ូចបានយលរកយកម្ក
វ សភាគយៅជងីូក៣។ 
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     ៣៖ កបុពរយៈយីល៤៦ឆ្ប ងជ (គសត្រត្ឹម្ឆ្ប ង២០០៨)ជ ររយសទៃ ម្សនត លត្វា៉ា យោយយររក
ចង រយៅយលរសាល រកាតុ្ោការអនថរាពត្សឆ្ប ង១៩៦២យនាេះយស។ រ៉ាុតនថជ ររយសទៃ បានរយពករត្តផនសរ
ឯកយតាភាគរទរមារ់យររររបាទ់យៅយីលណាម្ួយជ ត លខ្លួនអាចវាត្សរចូលត ន រកម្ពុាព។ តផនសរយនាេះ
មានទរយទរអកសរ «ទមាង ត់្» យ រម្ផរោក់រងបាងពនូវម្ សចឆតាវាត្សរសឹក រររទ់ៃ ។ 

យោក ណុរបា៉ា  ន បា៉ា តាមា៉ា  កាលយៅយ្វរាពរ ឌម្ស្តនឋររកទួពការររយសទៃ បាន យ្លរយត្រការ
ទួរយ ញយោលរយៈយីល ាពពរបាងី រររបាងររយមា៉ា ពកបុពទភាៃ នាៃ ងសរ២៧ តខ្ម្ស ុនា ឆ្ប ង២០០៨ថា «ខ្ញុ ង
ទូម្ជរមារថា ត លមានៃ ងសរ១៥ តខ្ម្ស ុនា ឆ្ប ង១៩៦២យនេះ ាពៃ ងនាងម្កនូវភាីយសាកយៅ ល់
ររាពរាស្តទឋៃ ាំងពីពួ។ ខ្ញុ ងអាយុយសររបាន១ខ្ួរររត លម្សនទូវបាន ឹពយរឿពថា ររាពជនៃ បាត់្រពអ់វរ
យៅខ្លេះយស។ ៃ ងយនាេះជ ICJ កាត់្កឋរឱ្យអាណាយខ្ត្ឋត លត្ួរបាសាសតាងពយៅយនាេះាពររទ់កម្ពុាព ឬជមានការ
យល់យ រញថា របាសាសរីេះវ សហារតាងពយៅកបុ ពរពវពអ់ ស្រយត្យយភាីររទ់កម្ពុាព។ យយរពម្សនរត្ូវ
អ ស្រាយយសៀត្យស ថាយយរពចាញ់យរោេះយ តុ្អវរយរោេះយរឿពកឋរយនេះាពរសោឌ នៃនចារ់អនឋរាពត្សកបុ ពយរឿព 
Estoppels Lawជ(ឬជយគ្នលការណ៍ជអុរទថូ តរ៉ាល)»។ យោយៃ លពទងយៅ ល់លសខ្សត្ម្ួយចារ់ររទ់យោក
វរៈយទនរយឯក  ៈណាត់្ ខ្មា៉ា ន់ ត លាពរ ឌម្ស្តនឋរការររយសទៃ នាទម័្យយនាេះបានយផញរជូនយោក អ ូ ថាន់ 
អគគយលខ្្សការៃនអពគការទ ររាពាពត្ស ាពជនាពត្សភូមាថា «ភាគរៃ ទូម្រកាទសសនសត លមានយៅយីល
រចចុ រផនប ឬ យៅយីលអនាគត្ ត លនឹពាំម្ាំររបាសាសរីេះវ សហាររត្ រ់ម្កវ សញ យោក ណុរបា៉ា  ន 
បា៉ា តាមា៉ា  ត លពថាជការកាត់្កឋរតុ្ោការអនឋរាពត្សជ ត លអាចយទរយរ រ ល់សររងផុត្កបុ ពរយៈយីល១០ឆ្ប ង  ូយចបេះ 
៤៥ឆ្ប ងកនលពម្កយនេះ វា ួទអទ់យៅយ រយ»។   

មារតា៦០ៃនលកខនឋសកៈ ICJ រញ្ហជ ក់ថាជសាល រកាតុ្ោការយនេះ បានផឋល់ឱ្កាទឱ្យៃ យ្វរការ
រឋឹពយទរយរ រយ រពវ សញកបុពរយៈយីល១០ឆ្ប ង រ៉ាុតនឋៃ ម្សនបានរឋពឹទុងយទរយរ រកបុពឆ្ប ង១៩៧២យ រយ។  ូយចបេះៃ 
គ្នម នទសសនសរកាសុកាពអចសៃស្តនឋយត៍ផអកយលរចារ់អនឋរាពត្សណាម្ួយជ យ រម្ផរាំម្ាំរយករបាសាសរីេះវ សហារ ឬ 
ត្ងរន់យៅជុងវ សញរបាសាសរីេះវ សហារបានយ រយ។ 

រសីសយសា្ន៍ ងយណាេះរសាយជយមាល េះរវាពររយសទៃ នឹពររយសទជសត្ខ្ពៃ កនលពម្ក តត្ព
ឈ្រយលរយគ្នលការណ៍យោេះរសាយយសវភាគរជ យោយម្សនមានររយសទសរររជ ឬជ អនថរាគម្ន៍អនថរាពត្សណាលូក
ៃ ។ ាពឧាំ រណ៍ាពក់តទថពកបុពរញ្ហា យនេះជ ររយសទៃ មានសងនាទ់រីងត នាពម្ួយររយសទឡាវយៅឆ្ប ង
១៩៨៤ជ ៃ មានសងនាទ់រីងត នាពម្ួយររយសទមា៉ា យ ទុរយៅឆ្ប ង១៩៩១ជ នសព ៃ មានសងនាទ់រីងត នាព
ម្ួយភូមាយៅឆ្ប ង២០០១។ កបុពចងយណាម្យនេះមានតត្ាពម្ួយររយសទមា៉ា យ ទុរម្ួយយសជ ត លៃ ទុខ្ចសត្ថ
យោេះរសាយតាម្រយៈការចរចាជនសពជម្សនយរររកមាល ងពយោធ្លជយោយសារតត្ររយសទមា៉ា យ ទុរមានឧត្ថម្ភាី
ាពពររយសទៃ ។ជ តាម្រយៈរសីសយសា្ន៍យនេះជ រញ្ហជ ក់របារ់ថាជ ររយសទកម្ពុាពគួរចាងបាច់ីរពឹពយលរទ
ទរទថម្ភទងខ្ន់ៗម្ួយចងនួន យ រម្ផរាពយនថការយោេះរសាយរញ្ហា រីងត នាពម្ួយៃ ជ ត លកបុពយនាេះរមួ្មានជ
សរ១ជកម្ពុាពរត្ូវីរពឹពកមាល ងពយោធ្ល៖  វរត្ផសត្ររយសទមានទុខ្ទនថសភាីយីញយលញៃផធកបុពជក៏រ៉ាុតនថររយសទ
ាពត្សនរម្ួយៗរត្ូវមានកមាល ងពតុ្លយភាីខ្ពយោធ្ល  មានន័យថាកម្ពុាពអាចនពឹយ្លរយត្ររគរ់យីលយវោ
យៅយីលណាត លររយសទជសត្ខ្ពរ ងយោភរូរណភាីសឹក រ។ សរ២ជ ឯករាជយភាីខ្ពយទ ឌកសចច៖ជ កបុព
រយៈកាលកនលពម្កការយផ្លថ េះរថូរយទ ឌកសចចរវាពររយសទកម្ពុាពជ នសពជ ៃ ីុងមានតុ្លយភាីយនាេះយសជ យោលគឺ
យទ ឌកសចចកម្ពុាពីឹពអារទ័យនឹពយទ ឌកសចចៃ ភាគយរចរន។ សរ៣ជ ីរពរកនយោបាយការររយសទ៖ជ យៅកបុព
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ចងណុចយនេះជ ររយសទកម្ពុាពគួរីរពឹពរតនទម្យលរសងនាក់សងនពការសូត្រីម្ាពម្ួយនពឹការីរពរកត្ួនាសរ
ររទ់ខ្លួនយៅកបុពអពគការត្ងរន់ក៏ ូចាពជ UNជ ផពត រ។ជ យលរទីរយនាេះយសៀត្ជ កម្ពុាពរត្ូវីរពឹពឱ្យបានកាន់
តត្រពឹមាងាពម្ួយររយសទម្ហាអងណាច។ជ នសពជ សរ៤ជ ររមូ្លការគ្នងរសីរម្ហាជននសពរញ្ដវនថកម្ពុាព៖ជ យៅ
កបុពចងណុចយនេះយយរពរកយ កយៅយម្រលររយសទៃ ជ  វរត្ផសត្តត្ររយសទយនេះបានរងោនយៅយលររូរណភាី
ររយសទជសត្ខ្ពជក៏រ៉ាុតនថរញ្ដវនថៃ ជនសពជម្ហាជនៃ តត្ពតត្ទតម្ថពការគ្នងរសរាជរោឌ ភសបាលខ្លួនាពនសចច។ជ 

កបុពចងយណាម្យនថការាំងពឡាយជការីរពពឹសងនាក់សងនពការសូត្យទមរមុ្ខ្មាត់្គ្នប ក៏ជួយទរមាល
រនធុកវ សវាសផពត រ។ជ សស ឌភាីចាទ់ជ នសពជ  មរជ ៃនរររកត្រភាីសងនាក់សងនពការសូត្ររយសទាំងពីររយៅ
យ រម្ទត្វត្សសរ២១ជ ររយសទាំងពីររក៏ធ្លល រ់ជួរនូវសងនាក់សងនពលអជ ត លយករត្យចញីរសទសនៈនយោបាយ
ររទ់ថាប ក់ ឹកនាងៃនរ ឌភាគរាំងពីររ។ជយគ្នលនយោបាយជ«យ្វរឱ្យអបកជសត្ខ្ពមានវ សរុលភាី»ជររទ់យោកជ
ថាក់ទុរនជ រត្ូវបានទយម្ថចជ   ុនជ តទនជ អរអរយ រយយៅនយោបាយយនេះថាជ «រសទឹឋរថាក់ទុរន»ជ ត ល
ទពកត់្្ងន់យលរការយ្វរឱ្យររយទររយ រពនូវសងនាក់សងនពយសវភាគរ។ជ ការផឋួចយផឋរម្គងនសត្ររទ់យោកជ ថាក់ទុរនជ
យ រម្ផរសាឋ រសងនាក់សងនពយរកាយវ សរត្ថស ុត្សូត្ៃ ជ ២៩ជ ម្ករាជ ២០០៣ជបាននាងម្កនូវរររកត្រភាីៃនសងនាក់
សងនពរវាពររយសទាំងពីររ។ជ 

សងនាក់សងនពយសវភាគរបានតររររលួយៅតាម្ការផ្លល ទ់រថូររោឌ ភសបាលយៅររយសទៃ ជ កបុពខ្ណៈ
ររយសទកម្ពុាព កឹនាងកបុពរោឌ ភសបាលយោយទយម្ថចជ  ុនជ តទន។ជកបុពចយនាល េះរោឌ ភសបាលៃ ចងនួន០៦នាក់
កបុពយនាេះមាននាយករ ឌម្ស្តនថរជថាក់ទុរនជទុរណាវា៉ា ត់្,ជទ ូរាយុត្ជជូឡាណុន,ជសាមា៉ា ក់ជទ ុនោរា៉ា យវច,ជទ ុ៊ុំៃចជ
វពសទុវា៉ា ត់្,ជ អាភរទុរត្ជ យវចាជរវា៉ា ជ នសពជ យរពឡាក់ជ ទុរណាវា៉ា ត់្។ជ ចារ់តាងពីរឆ្ប ង២០០៦ជ  ល់ឆ្ប ង២០១២ជ
យយរពទយពកត្យ រញថាជ យៅកបុពរោឌ ភសបាលយោកជ អាភរទុរត្ជ បានយ្វរឱ្យសងនាក់សងនពកម្ពុាព-ៃ ជ តានត្ឹព
ខ្ល ងពរងផុត្។ជ 

យៅកបុពសងនាក់សងនពម្សនផលូវការរវាពថាប ក់ ឹកនាងររយសទាំងពីរររត្ូវបានយគយម្រលយ រញនូវត្ួនាសរ
ទងខ្ន់ចងយោេះត្អួពគនយោបាយីររគឺជទយម្ថចជ  ុនជតទនជនាយករ ឌម្ស្តនថរៃនរាជរោឌ ភសបាលកម្ពុាពរចចុរផនបជ
នសពជយោកជថាក់ទុរនជទុរណាវា៉ា ត់្ជអត្រត្នាយករ ឌម្ស្តនថរៃ ។ កបុពយនាេះយយរពទយពកត្យ រញថាជយរកាយយីល
ត លររយសទៃ បានយរៀរចងរោឌ ភសបាល មររចួ យោកថាក់ទុរនជ ទុរណាវា៉ា ត់្ជបានយ្វរ ងយណរ រសទសនកសចចម្ក
កម្ពុាពជ (១៦-២៤ជ កញ្ហដ ជ ២០១១) ម្ួយៃ ងយរកាយីរ ងយណរ រសទសនកសចចររទ់យោករទរជ យរពឡាក់ជ
ទុរណាវា៉ា ត់្ជ នាយករ ឌម្ស្តនថរៃ  មរជ ត លាពរអូនរទរររទ់យោកថាក់ទុរន។ជ  ងយណរ រសទសនកសចចយនេះបាន
រងាា ញីរទញ្ហដ ណៃនការយ្វរឱ្យររយទររយ រពៃនជយមាល េះនយោបាយរវាពររយសទាំងពីររ។ជ 

ាពរមួ្ជ ជងនរួរវាពររមុ្ខ្រោឌ ភសបាលរ ឌភាគរជយមាល េះជ បានផថល់សារៈទងខ្ន់ទរមារ់ការទនធនា
តទវពរក ងយណាេះរសាយវ សវាសជតាម្យនថការនានា។ជក៏រ៉ាុតនថការយោេះរសាយត លសសលួបានតផលផ្លក អារទ័យ
យៅយលរ្នធៈនយោបាយជ នសពជ សស បភាីនយោបាយៃផធកបុពៃនរ ឌភាគរនរម្ួយៗ។ជ កបុពយនាេះជ ជងនួរររមុ្ខ្
រោឌ ភសបាលរវាពររយសទកម្ពុាពជ នសពជ ររយសទៃ ជ ចារ់ីរយរកាយរ ឌររហារសមាល ក់យោកជ ថាក់ទុរនជ
ទុរណាវា៉ា ត់្ជ(ឆ្ប ង២០០៦)ជរ ូត្ម្ក ល់ចុពរ ឌបាលយោកជអាភរទុរត្ជយវចាជរវា៉ា ជ(តខ្កកកោជឆ្ប ង២០១១)ជ
ការទនធនារវាពររមុ្ខ្រោឌ ភសបាលាំងពីររជកបុពយនាេះរមួ្មានជទ ូរា៉ា យុត្ជជូឡាណុន,ជសាមា៉ា ក់ជទ ុនោរា៉ា យវច,ជ
ទ ុ៊ុំៃចជ វព់ទុវា៉ា ត់្ជនសពជអាភរទុរត្ជ យវចាជរវា៉ា ជ ៃនភាគរៃ ជាពម្យួទយម្ថចជ  ុនជ តទនជៃនភាគរកម្ពុាពជម្សនមាន



xxv 

 

 ងយណាេះរសាយាពក់ោក់ណាម្ួយយករត្យ រពយនាេះយសជ យីលខ្លេះអាចឈានយៅរកភាីតានត្ឹពត ម្
យសៀត្។ជ យៅរត្ព់ចងណុចយនេះជ យយរពគួរយចាសទួរថាជ«យត្រសងនាក់សងនពនយោបាយររយសទកម្ពុាព-ៃ ជវាយៅ
តត្តររររួលយៅតាម្ការផ្លល ទ់រថូររោឌ ភសបាលៃនររយសទាំងពីររ ូយចបេះឬ?»។ 

ីសនសត្យយនថការគណៈកមាម ្សការរីងត នរមួ្ កម្ពុាព-ៃ ជ JBCជ រ ូត្ម្ក ល់យ រម្ឆ្ប ង២០១២ជ
JBCជ បានររជុងយីញអពគចងនួន៥យលរកជ បានខ្កខ្នម្សនបានជួរគ្នប ាពព២ឆ្ប ងម្កយ រយជ ចារ់ីរ
ឆ្ប ង២០០៩កនលពម្កយោយសារតត្រញ្ហា ៃផធកបុពររទ់ររយសទៃ ។ជ គួររញ្ហជ ក់ផពត រថាជ យរកាយីរការ
ផ្លល ទ់រថូររោឌ ភសបាលៃ ជ ត លបានយ្វរឱ្យសាទ នការណ៍តាម្រីងត ន្ូររសាលម្ួយរយៈជ ក៏ម្សនបានយោេះ
រសាយរញ្ហា អវរបានយៅយ រយ។ជ កបុពចងយណាម្រីងត ន រយគ្នកររតវព៨០៥គរ ូតម្៉ារត្ជ ត លមានរយងាគ ល
រីងត នទរុរ៧៣ជយ រយបានរុករកយ រញាព មរម្កវ សញជ៤៨រយងាគ លយោយបានឯកភាីសសួលសាគ ល់ជ២៩
រយងាគ លម្សនឯកភាី១៩ រយងាគ លជខ្ណៈ១៥រយងាគ លយសៀត្ភាគរាំងព២បានីសភាកាគ្នប យ រម្ផររនឋតទវពរក
យៅៃ ងសរ១៣-១៤កុម្ភៈជឆ្ប ង២០១២យនេះ។ជរយងាគ លទរមាត លម្សនឯកភាីគ្នប យនាេះជាពសូយៅវាម្សនទទសត្យៅ
សរតាងពយ រម្ជ ត លភាសាអបកវ សភាគយៅជ «រយងាគ ទរមាយ ររ»។ជ ឧាំ រណ៍រយងាគ លទរមាយលខ្៣៤ជ បាន
ផ្លល ទ់រថូរសរតាងពចូលយរៅម្កកបុព រតខ្មរជយរៅររមាណ៧គរ ូតម្៉ារត្ីរចងណុចសរតាងពចាទ់។ជ គួររញ្ហជ ក់ផព
ត រថាជកងណត់្យ តុ្ររជុង JBCជចងនួន៣យលរកទភាៃ ម្សនបានផថល់ទចាច រ័នយៅយ រយយស។ 

យនថការអាសា នយៅកបុពការយោេះរសាយវ សវាសកម្ពុាព-ៃ ជាពវ សញ្ហដ សាសាកលផពទរមារ់អាសា ន 
កបុពការយ ររត្ួនាសរយ រម្ផរយោេះរសាយជយមាល េះរវាពររយសទាំងពីររត លាពរ ឌទមាជសកអាសា ន ូចគ្នប ។ជ គួរ
រញ្ហជ ក់ថាជ យៅកបុពកថាខ្ណឍ សរ១ជ ៃនមារតាសរ១ជ ្ម្មនុញ្ដអាសា នជ បានរញ្ហជ ក់ីរយគ្នលរងណពររទ់
ទមាគម្ត្ងរន់យនេះថាជ«ត រកាជនសពជយលរកកម្ពទ់ទនថសភាីជទនថសទុខ្ជនសពជទទសរភាីជនសពជីរពរកត ម្យសៀត្
ត្ៃម្លយឆ្ព េះយៅរកទនថសភាីកបុពត្ងរន់»។ជ រ ឌទមាជសកាំងព១០ទុសនតត្បានរញ្ហជ ក់ធ្លនាអេះអាពអងីរការ
យគ្នរីគ្នប យៅវ សញយៅម្កជ ម្សនរ ងយោភរងោនត នអ្សរយត្យយៃនរ ឌទមាជសកជ នសពជ ការរកាទនថសទុខ្កបុព
ត្ងរន់ាពយ រម្។ជ កបុពន័យយនេះចព់រញ្ហជ ក់ថាជ ្ម្មនុញ្ដអាសា នបានអេះអាពរចួាពយរទចនូវយគ្នលការណ៍
ទរមារ់រ ឌទមាជសកកបុពការយគ្នរីគ្នប យៅវ សញយៅម្កជនសពជាពគនលឹេះៃនការយោេះរសាយវ សវាស។ជ 

ជងីូក៨ជៃន្ម្មនុញ្ដអាសា នជបានតចពអងីរយនថការយោេះរសាយវ សវាសជ(DSMs) យោយយលរកយ រព
យៅមារតា២២ជ កបុពន័យជ ត្រម្វូឱ្យទមាជសកអាសា នរត្ូវខ្សត្ខ្ងយោេះរសាយជយមាល េះាំងពឡាយយោយទនថសវ ស្ រ
ឱ្យាំន់យីលវោជតាម្រយៈកសចចទនធនាជការររឹកាយោរល់ជនសពជការចរចា។ជ ជ្ម្មនុញ្ដយនេះបានអនុញ្ហដ ត្
ឱ្យទមាគម្ររាពាពត្សអាទុរអាយគបយជ៍ រយពករត្យនថការ មរកបុពការយោេះរសាយជយមាល េះយៅតាម្ការចាងបាច់នសព
យៅរគរ់វ សទ័យាំងពអទ់តផអកយលរកសចចទ ររត្សរត្ថសការអាសា ន។ជ ជ អាសា នរត្ូវបានសរ់សាក ត់្យោយ
យគ្នលការណ៍ទងខ្ន់ររទ់ខ្លួនយនាេះជ ត លតចពយៅកបុពទននសទញ្ហដ  TAC នសពជ រញ្ហជ ក់រតនទម្យៅកបុព
្ម្មនុញ្ដអាសា នឆ្ប ង២០០៨ជ ៃនការយគ្នរីអ្សរយត្យយភាី រូរណភាីសឹក រជ នសពជ ការម្សនយរជៀត្តរជក
កសចចការៃផធកបុពររទ់រ ឌាពទមាជសក។ជមានការោក់ករម្សត្ាពចម្ផពយលរតផបកសាទ រ័នផពត រជ ាពត្ួោ៉ា ពការ
រងាក រសងនាទ់ម្សនតម្នាពតផបកៃនការយលរកតលពាពក់តទថពររទ់អាសា នយនាេះយស យ រយអាសា នយៅខ្វេះ
យនថការយោេះរសាយជយមាល េះាពផលូវការ។ជ យ តុ្ផល ូចយនេះជ យសររមានការវ សភាគាពយរចរនយលររញ្ហា វ សវាស មរៗជ
រវាពកម្ពុាពជ នសពជ ៃ ជថាាពជ «វ សញ្ហដ សា មរទរមារ់អាសា ន»ជ កបុព ងយណរ រតទវពរក ងយណាេះរសាយត លមាន
ភាីទមុគសាម ញជ នសពជ ម្សនមានយនថការរបាក នសយម្ណាម្យួ។ជ ភទថុតាពាពក់តទថពៃនការយោេះរសាយ
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វ សវាសយនេះជ បានរងាា ញឱ្យអបកវ សភាគយ រញថាជ កសចចររជុងកងីូលអាសា នយលរកសរ២០ជ យៅសររកុពភបងយីញជ
ររយសទកម្ពុាពត លរ ឌភាគរជយមាល េះជ ាំងពីរររមួ្ាំងពឥណឍូ យណទុរជ កបុពនាម្ាពអបកទរម្រទរម្ួលផពជ ម្សន
បានយលរកីររយរៀរវារៈជ យ រម្ផរជងរុញ ងយណរ រការយោេះរសាយយនាេះយ រយ។ជ ាពពយនេះយៅយសៀត្យោកជ យហាជ
ណាង ុពជ យៅកបុពទនបសទរសកាតទត្យរកាយកសចចររជុងររករយោយភាីម្សនចុេះទរម្ុពគ្នប អងីររញ្ហា ទមុ្រស
ចសនខ្ពត្ផូពជថាជ«...អាសា នម្សនតម្នាពត្ួអពគតុ្ោការជឬជICJជយនាេះយស...»។ 

ាពការីសត្ជ អាសសភាីាពចម្ផពររទ់រ ឌទមាជសកអាសា ន ទទសត្យៅកបុពយគ្នលយៅផល
ររយោជន៍ៃនកងយណរ នយទ ឌកសចចជ ាពាពពការយោេះរសាយជយមាល េះនានាកបុពត្ងរន់។ រ ឌទមាជសកអាសា ន
តត្ពយល់ថាជ រញ្ហា ទនថសទុខ្ នសពជ នយោបាយម្សនតម្នាពរញ្ហា ររឈ្ម្រងផុត្ចងយោេះអាសា នជ យ រយ
ទកម្មភាីាពទងខ្ន់ររទ់អាសា នជ គឺការកសាពជងយនឿសុកចសត្ថជ ការីសភាកាោ៉ា ពសាង ត់្យទងៀម្អងីរជយមាល េះជ
នសពជរញ្ហា ការសូត្យៅយរកាយឆ្ក។ជ 

រ៉ាុតនថការវ សវឌ្ណររី័ននភូម្សសាស្តទថនយោបាយីសភីយោករចចុរផនបជ ាំម្ាំរឱ្យអាសា នជ គួរហា ន
តកសរម្ព់យលរយនថការជនសពជឥរ សោរ យោេះរសាយវ សវាសជរវាពរ ឌនសពរ ឌាពទមាជសកជនសពជ រវាពរ ឌយរដត្ងរន់ជ
យសររអាចយ្វរឱ្យអាសា នកាល យាពអពគការត្ងរន់ម្យួជ ត លមានលកខណៈរពឹមាងាំងពយទ ឌកសចចជ នសពជ នយោ
បាយ។ជ ាពឧាំ រណ៍ាពក់តទថពរញ្ហា ទមុ្រសចសនខ្ពត្ផូពជ បានញាងញរកសចចររជុងរ ឌម្ស្តនថរការររយសទ
អាសា នយៅភបងយីញនាតខ្កកកោជឆ្ប ង២០១២។ជ 

ភាីសន់យខ្ាយររទ់អាសា នបានរងាា ញោ៉ា ពចាទ់ថាជ រ ូត្ម្ក ល់ ងណាច់ឆ្ប ង២០១២ជ
អាសា នម្សនាំន់បានរញ្ជូ នអបកអយពកត្ការណ៍ឥណឍូ យណទុរម្កត្ងរន់ជយមាល េះកម្ពុាពជ នសពជ ៃ ជ យៅយ រយ
យនាេះយស។ជផធុយយៅវ សញយៅៃ ងសរ១៨ជ តខ្កកកោជឆ្ប ង២០១២ជកម្ពុាពជនសពជ ៃ ជបានទយរម្ចទរម្ួលកមាល ងព
យៅត្ងរន់PDZ យោយម្សនមានអបកអយពកត្ការណ៍ឥណឍូ យណទុរចូលរមួ្។ជ កបុពករណរ យនេះយយរពអាចាំញ
ទនបសោឌ នបានថាជ «អាសា នគ្នម នយគ្នលការណ៍ចាទ់ោទ់ណាម្ួយទរមារ់យោេះរសាយយនាេះយស»ជ
យោលគឺតផអកយលរលកខណៈីសយទទជនសពជៃច នយរ៉ាុយណាត េះ។ជកបុពន័យយនេះរត្ូវបានយគវាយត្ៃម្លថាជ«អាសា ន
ររទ់ម្ហាអងណាច»។ 

ករណរ យនថការអពគការទ ររាពាពត្ស,ជ យៅៃ ងសរ៦ជ តខ្កុម្ភៈជឆ្ប ង២០១១ជកបុពអង ុពយីលត ល
កពស័ីៃ កងីុពយររកការវាយររហារយោយបាញ់កាងយភលរព្ងជស្តញ្ជើ ងម្កយលររបាសាសរីេះវ សហារជត លភាគរកម្ពុាព
តត្ពវាយត្ៃម្លថាជាពទស្តងាគ ម្ឈាល នោន, នាយករ ឌម្ស្តនថរកម្ពុាពជទយម្ថយចជ   ុនជ តទនជបានយផញរលសខ្សត្យៅ
កាន់ររធ្លនរកុម្ររឹកាទនថសទុខ្អពគការទ ររាពាពត្សជ យ រម្ផរយទបរទុងយ្វរការយកាេះររជុងាពរនាធ ន់កបុពយគ្នល
រងណពយ រម្ផររញ្ឈរ់ការឈាល នោនររទ់ៃ ។ជ យៅៃ ង ត លយនាេះត រជ យោកជបានជគរមូ្នជអគគយលខ្្សការ
អពគការទ ររាពាពត្សបានយចញយទចកថរត លពការណ៍ររទ់ខ្លួនម្ួយ ទតម្ថពការរីួយបារម្ភអងីរការរ៉ាេះ
សពគសចគ្នប យោយកពស័ីកម្ពុាព-ៃ  យៅតាម្រយណាថ យរីងត នរវាពររយសទាំងព២ជ នសពជ អងោវនាវឱ្យភាគរ
ាំងព២កាត់្រនទយជយមាល េះអងយីរ សពាជ នសពជ យផថរម្យ រពម្កវ សញនូវកសចចី សភាកាគ្នប យ រម្ផរយោេះរសាយជយមាល េះ
យោយទនថសវ ស្ រ។ យៅកបុពយនថការី ុភាគរយនេះជ ាពីសយទទកបុពរករខ្ណឍ អពគការទ ររាពាពត្សជ ភាគរ
កម្ពុាពបានរងាា ញីរ្នធៈតទវពរក ងយណាេះរសាយររករយោយទនថសវ ស្ រ។ 

រនាធ រ់ីរនាយករ ឌម្ស្តនថរជ  ុនជ តទនជទរយទរយៅUN,ជ ជ ររមុ្ខ្រោឌ ភសបាលៃ ជ យោក អារ់ភរទុរត្ជ
យវចាជរវា៉ា  ក៏បានទរយទរលសខ្សត្២ជចារ់យផញរយៅររធ្លនម្ហាទនបសបាត្អពគការទ ររាពាពត្សជនសពជររធ្លន
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រកុម្ររឹកាទនថសទុខ្អពគការទ ររាពាពត្ស ូចគ្នប ។ជ យៅកបុពលសខ្សត្យនាេះនាយករ ឌម្ស្តនថរៃ បានរបារ់ UNជ
ថាជ «កម្ពុាពបានឈាល នោនរូរណភាីត ន រៃ »។ជ ការររកាទ ូយចបេះជ នាយករ ឌម្ស្តនថរកម្ពុាពជ បានត លព
យោយទម្ថរខ្ល ងពៗាំម្ាំរឱ្យយោកនាយករ ឌម្ស្តនថរៃ ជ អារ់ភរទុរត្ជ យវចាជរវា៉ា ជ រត្ូវសសួលខុ្ទរត្ូវចងយោេះ
ឧរកស ឌកម្មទស្តងាគ ម្។ជ ឧរកស ឌកម្មទស្តងាគ ម្ជ ត លកពស័ីៃ ជ រររីឹត្ថចារ់តាងពីរៃ ង៤ជ តខ្កុម្ភៈជ ឆ្ប ង២០១១ជ
បានបាញ់យលររបាសាសរីេះវ សហារជត លាពទម្ផត្ថសយរត្សកភ័ណឍ ីសភីយោក។ 

រនាធ រ់ីរការយទបរីរភាគរកម្ពុាពម្កជ UNSCជ បានទយរម្ចចសត្ថយរៀរចងកសចចររជុងជ «យោយត កម្ួយជ
(private meeting)ជបានអនុញ្ហដ ត្ឱ្យរ ឌម្សនតម្នទមាជសក UNSCជ ៣បានចូលរមួ្ររជុងជ នសពជ រយញ្ចញ
ម្ត្សយោយអាចឱ្យផសីវផាយាពសាធ្លរណៈ។ជ យៅកបុពកសចចររជុងយនេះជ យោកជមា៉ា សរជណាតាយ ហាគ វា៉ា ជ បាន
យទបរជយរម្រទររជUNSCជសរ១).ភាគរជយមាល េះាំងពីររចព់បាន ងយណាេះរសាយយោយទនថសភាីជនសពជយោយរីម្
សសួលយកកាត្ីវកសចចអាសា ន។ជ សរ២).សាទ នការណ៍ត្ងរូវឱ្យនូវទភាីយ រម្,ជ សាទ នការណ៍តានត្ឹពយករត្
យ រពយោយីុងមានការរករសាយចាទ់ោទ់។ជ យ រម្ផររងយីញកសចចការយនេះជ ត្រម្ូវឱ្យមាន្នធៈនយោបាយ
រញ្ឈរ់ការផធុេះអាវុ្។ជសរ៣).ជគ្នត់្បានផថល់ចងណារ់អារម្មណ៍ថាជ ជ ជ ជ «យយរពាំងពអទ់គ្នប បានីសភាការចួ
យ រយជ ថាយត្រយរជរទយកយសវភាគរជ ឬជ ករម្សត្ី ុភាគរ។ជ ជយរម្រទោក់យចញម្កអាចករម្សត្យសវភាគរជ ត ល
មានអាសា នយ ររត្ួទរម្រទរម្ួលជ នសពជ យោយមានការគ្នងរសីរUNSC។ លសនផលររជុង UNSCជ យៅ
ៃ ងសរ១៤ជ តខ្កុម្ភៈជ ឆ្ប ង២០១១ជ បានយចញយទចកថរត លពការណ៍ម្សនខុ្ទីរកសចចររជុងរ ឌម្ស្តនថរការររយសទ
អាសា នយរដផលូវការយៅសររកុព ាការតាយនាេះយស។ជខ្លឹម្សារយទចកថរត លពការណ៍រមួ្មានជ «ររយសទាំងពីររ
រត្ូវអត់្្មត់្ ល់ករម្សត្អត្សររមា»,ជ «ឈ្រ់បាញ់ាពអចសៃស្តនថយ»៍ជ នសពជ «យោេះរសាយយោយទនថសវ ស្ រជ នសពជ
កបុពករម្សត្ីសភាកាទុរជយរៅ»។ជ យទចកថរត លពការណ៍ម្សនបានរងាា ញទុសស ឌសនសយម្ការសូត្ររទ់ភាគរ
ជយមាល េះយនាេះយស,ជ ភាគរៃ ររាជ័យកបុពការរារា ងព UNSCជ ចូលម្កោក់ី័នននឹពរញ្ហា យនេះ,ជ រ រឯកម្ពុាពីុងមាន
ទងអាពរគរ់រគ្នន់យ រម្ផរយកកមាល ងពអយពកត្ការណ៍អពគការទ ររាពាពត្ស។ជ រ៉ាុតនថ UNSCជ ក៏បានកត់្
ទមាគ ល់ររចងណុចថាជ ជយមាល េះយនេះបានអូទរនាល យយូរ,ជ បានីសភាការវាពរ ឌទមាជសកអាសា នជ នសពជ បាន
រតពវរជយមាល េះយនេះយៅករម្សត្ត្ងរន់វ សញ។ 

ករណរ យនថការតុ្ោការយុត្ថស្ ម៌្អនថរាពត្ស,ជ ICJជ សាទ រ័នត លទងខ្ន់ាពពយគររទ់អពគការ
ទ ររាពាពត្ស យៅកបុពការយោេះរសាយជយមាល េះគឺជ សាទ រ័នតុ្ោការអនថរាពត្ស។ជ ទថរអងីរអ្សរយត្យយភា ៃីន
ត្ងរន់របាសាសរីេះវ សហារជICJជទយរម្ចយចញ រការរទ់ខ្លួនយៅឆ្ប ង១៩៦២ជយោយបានរញ្ហជ ក់ចាទ់ថាជរបាសាស
រីេះវ សហារទទសត្យៅកបុពអ្សរយត្យយររយសទកម្ពុាព។ជចារ់ីរឆ្ប ង២០០៨ម្កជររយសទៃ ជចារ់យផថរម្យរររយុសនសាស្តទថ
 មរយសៀត្យោយម្សនយអរយីរនឹពសាល រកាជICJ ឆ្ប ង១៩៦២ជនសពជបានរញ្ជូ នស័ីចូលត្ងរន់យនេះសាាព មរជត លរពខងឱ្យ
កម្ពុាពយរររយនថការជICJជយនេះយ រពវ សញយៅឆ្ប ង២០១១។ជ 

ទងណុង យរឿពចាទ់ជរ៉ាុតនថយុសនសាស្តទថ មរ,ជ រកមុ្អភសរកសរជុលនសយម្ៃ ជបានរងផុទគងនសត្ាពត្សនសយម្
រជុលររទ់អបកនយោបាយៃ ជ យោយយកត្ងរន់របាសាសរីេះវ សហារយ្រវាពតលផពនយោបាយជ បានជងរុញ
ឱ្យររយសទកម្ពុាពទយរម្ចចសត្ថរសសផលូវចរចាយសវភាគរ។ជ កម្ពុាពបានយករញ្ហា ៃ ឈាល នោនរបាសាស
រីេះវ សហារយនេះយៅយោេះរសាយយៅទ គម្ន៍អាសា ន,ជ អពគការទ ររាពាពត្ស,ជ យ រយចុពយរកាយកម្ពុាព
បានទរម្ចចសត្ថយទបរទុងយៅជICJ ឱ្យយ្រវការរករសាយយ រពវ សញនូវសាល រកាឆ្ប ង១៩៦២ជជត លទយរម្ចឱ្យ
កម្ពុាពឈ្បេះករថកបុពយរឿពរបាសាសរីេះវ សហារ។ជ ជ ជ យៅៃ ងសរ២៨ជ ជ ជ តខ្យម្សាឆ្ប ង២០១១ជកម្ពុាពបានោក់ោកយ
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យទបរយៅ ICJ យ រម្ផរទុងឱ្យរករសាយសាលរកម្ឆ្ប ង១៩៦២ជ នសពជ ចាត់្វ សធ្លនការរនាធ ន់ជ (Conservatory 
Measure)។ជ ការោក់ោកយយទបរទុងយនេះជ យោយកម្ពុាពទងអាពថាជ មានការឈាល នោនយោយអាវុ្
ីរទងណាក់ររយសទៃ ជ ជ យ រម្ផរ យណថរ ម្ាំម្ាំរយកសឹក រកម្ពុាពជ ជ យោយតផអកយៅតាម្តផនសរឯកយតាភាគរ
ត លគ្នម នមូ្លោឌ នចារ់។ជ យោពតាម្រណថឹ ពកម្ពុាពជ ICJ បានទយរម្ចយចញ រការងាគ រ់ជ
យលខ្ 2011/18July/General List/No.151។ជ  រកាយនេះត្រម្ូវឱ្យភាគរាំងពីររ កកពស័ីាពរនាធ ន់យចញ
ីរត្ងរន់គ្នម នកពស័ីាពរយណាថ េះអាទនបជ (PDZ)ជ ត លបានកងណត់្កបុពតផនសរចងណុចជ A.B.C.D. យ រម្ផរ
ធ្លនាបាននូវការយចញ-ចូល យោយយទរ រររទ់កម្ពុាពយៅកាន់របាសាសរីេះវ សហារ នសពជ រកាសុករ ឌបាល
ាពរររកត្រ។ជ រនាធ រ់ីរកសចចរីម្យរីៀពយនេះចូលាព្រមានយ រយ ភាគរាំងពីររយទបរទុងឱ្យមានការចាត់្តាងពជ
នសពជរញ្ជូ នអបកទយពកត្ការណ៍ឥណឍូ យណទុរ។ជ 

ោក់ី័នននឹពរញ្ហា យនេះជ យោកជថាក់ទុរនជទុរណាវា៉ា ត់្ជអត្រត្នាយករ ឌម្ស្តនថរៃ ជ យរកាយីររអូនរទរ
ររទ់យោកបានាពរ់ាពនាយករ ឌម្ស្តនថរភាល ម្ៗជ បានទតម្ថពការរីួយបារម្ភី រជយមាល េះកបុពចងយណាម្ីលរ ឌ
ៃ នឹពកាន់តត្រ រករាលោលយដឋ គគុកយ រពវ សញាពក់ាពម្សនខ្នជ ររទសនយររជ ICJជ នឹពរករសាយជ  ូច
សាល រកាជ១៥ជម្ស ុនាជ១៩៦២ជត លកាត់្យទចកឋរឱ្យភាគរៃ ចាញ់កឋរកបុពករណរ ត្ងរន់របាសាសរីេះវ សហារ
យនាេះ។ជ ការទតម្ថពការរីួយបារម្ភររទ់យោកជ ថាក់ទុរនជ យរោេះកបុព ងណាក់កាលតុ្ោការយុត្ថស្ម៌្
អនថរាពត្សឡាយអកងីុពីសនសត្យយលរទងយណរ ររទ់ររយសទកម្ពុាព ត លបានាំម្ាំរឱ្យៃ  កកពស័ីររទ់ខ្លួន
យចញីរត្ងរន់របាសាសរីេះវ សហារ។ លសនផលៃនការយរជរទយរ រទយកយនថការជICJជបានយ្វរឱ្យទភាីការណ៍
ជយមាល េះយៅរីងត ន ឈានរកភាី្ូររសាលជ នសពជ អនុវត្ថបាននូវរសឈ្រ់បាញ់យ រយបានឈានយៅ
ទរម្ួលកមាល ងពីរត្ងរន់ PDZជយៅៃ ងសរ១៨ជតខ្កកកោជឆ្ប ង២០១២។ជយាំេះាពោ៉ា ពជក៏យយរពយៅតត្អាចវាយ
ត្ៃម្លបានថាជ រររកត្រភាីៃនសងនាក់សងនពយសវភាគរយនេះជវាយៅតត្អារទ័យយៅយលរសស ឌភាីទពគម្នយោបាយ
ៃនររយសទាំងពីររផពត រ។ 

យរដីរយនថការផលូវការ ូចបានយលរកយ រពខ្ពយលរជ កបុពយនាេះយនថការរនាធ រ់រនសងជ នសពជ យនថការ
យរដផលូវការក៏ាពជយរម្រទទរមារ់យោេះរសាយវ សវាសផពត រ។ជ រនាធ រ់ីរយបាេះយឆ្ប ត្យៅររយសទៃ នាឆ្ប ង
២០១១ជ ថាប ក់ ឹកនាងៃនរកសយភឿៃ ជ នសពជ រកសររាពជនកម្ពុាពជ (ត លាពរកសកងី ុព កឹនាងរោឌ ភសបាលជជជ
កម្ពុាព)ជបានយរៀរចងការររកតួ្បាល់ម្សត្ថភាីជជជជ(Friendly Football Match) ត លអបកកាតទត្រទចសម្
ររយសទយៅថាជ ការសូត្បាល់ាំត់្ជ (Football Diplomacy)ជ យៅី ុករឡាោឌ នរាជធ្លនរភបងយីញនាៃ ង
សរ២៤ជ តខ្កញ្ហដ ជឆ្ប ង២០១១។ជ យៅកបុពីស្ រយររកការររកួត្បាល់ាំត់្យនេះជទយម្ថចជ  ុនជ តទនជនាយករ ឌ
ម្ស្តនថរកម្ពុាពបានត លពថាជ«...ៃ ងយនេះក៏ាពសារនយោបាយម្ួយត លរញ្ជូ នយចញ រីរាជធ្លនរភបងយីញជររយសទ
កម្ពុាពជ ជូនចងយោេះររាពជនជ នសពកពស័ីកម្ពុាពជ ររាពជននសពកពស័ីៃ ជាព សីយទទអបកត លរទ់យៅតាម្
រីងត នកម្ពុាព-ៃ ជ ត លទុរសនអារកក់ជ ត លបានយករត្យ រពកនលពយៅកបុ ពសងនាក់សងនពរវាពររយសទាំងព រីរ
រត្ូវបានរញ្ច រ់យ រយ។ជ យយរពកងីុពយ្វរកសចចការាំងពឡាយត លនាងម្កនូវការីរពឹពទនថសភាីជ ម្សត្ថភាីជ
ទ ររត្សរត្ថសការជ រវាពររយសទាំងព រីរ...»។ជខ្ពភាគរៃ ជ ត ល ឹកនាងយោយជទ ុម្ឆ្យជវពសទុវា៉ាត្ជបាន
សសួលថាជយនេះាពសារនយោបាយម្ួយនឹពឈានយៅរកសងនាក់សងនពាព្ម្មតាយ រពវ សញ។ 
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ាពទនបសោឌ នរមួ្ការទសកាយលរររធ្លនរសយនេះជបានរងាា ញឱ្យយ រញថាជ ររយសទកម្ពុាពជនសពជ ៃ ជ
ីុងាំន់ធ្លល រ់នូវសងនាក់សងនពររករយោយការសុកចសត្ថគ្នប យៅយ រយយនាេះយស។ជ ម្យ៉ាពយសៀត្ជ សងនាក់សងនពយនេះជ
តត្ពតររររួលខ្ល ងពយៅតាម្អយ រម្ួយចងននួជ ត លយយរពយម្រលយ រញថាជ វាបានតររររួលយៅតាម្រលក
នយោបាយៃផធកបុពៃនររយសទាំងពីររ។ 

រូរម្នថយោេះរសាយវ សវាសត លាពរ់ជងោក់នពឹអយ រជ ូចបានយលរកយ រពខ្ពយលរត្រម្ូវឱ្យររយសទ
កម្ពុាពឈ្រយៅយលរយគ្នលជង ររពឹមាងទងខ្ន់ៗ ូចាព៖ជ វ សទ័យការោរាពត្សជ នយោបាយការររយសទជ
ភាីាពមាច ទ់ការយលរភូម្សសាស្តទថនយោបាយជ ឯករាជយភាីយទ ឌកសចចជ រីម្ាំងពមានឯកភាីាពត្សាំងព
រទុព។ជ 
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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 Cambodia-
Thailand 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 

http://en.wikipedia.org/wiki/Plaek_Pibulsonggram
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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.   



xxxii 

 

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.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Lese-majesty
http://en.wikipedia.org/wiki/Bhumibol_Adulyadej
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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 middle-
class 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 Thai-
Cambodian 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 re-
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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 Cambodia-
China 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 Cambodian-
Thai 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. 

http://en.wikipedia.org/wiki/U_Thant
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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 Cambodian-
Thai 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, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Somchai_Wongsawat
http://en.wikipedia.org/wiki/Abhisit_Vejjajiva
http://en.wikipedia.org/wiki/Abhisit_Vejjajiva
http://en.wikipedia.org/wiki/Somchai_Wongsawat
http://en.wikipedia.org/wiki/Abhisit_Vejjajiva
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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 



xlv 

 

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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