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កម្ពុជានិងការប្រកតបប្រែងងូមម្ិាស្ត្រននោបាយររាងចិន-ត្រហរដ្ឋអាោម្៉េរកិ 
 

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

 

 ស្របដទ្យសកមព៊ុា ាស្របដទ្យសដែលកំព៊ុងដតសាិតកន៊ុងការស្របកតួស្របដជ្ងរវាងមហាអំណាចទងំព៊ីរ គឺចិៃ 
ៃិងស្រែាអាដម៉េរកិ ដ្៊ីយដប៊ីដទោះប៊ីាមាៃបញ្ហា ចស្រមូងចស្រមាសាដស្រច៊ីៃ ដែលដ រ្៊ីឱ្យប៉េោះពល់ែល់
ផលស្របដោជ្ៃ៍របស់កមព៊ុា ទងំដល៊ីដផនកដសែាកិចច ៃដោបាយៃិងសៃតិស៊ុខ ៃិងោយឡដំោយកត៊ីបារមភកត៊ី 
ក៏ដគដៅដតដម៊ីលដ ៊ីញថា កមព៊ុាដែលដពលដៃោះាស្របធាៃអាា ៃ (ASEAN) បតូរដវៃាដល៊ីកទ្យ៊ីប៊ី 
ដៅដតមាៃឥទ្យធិពលកន៊ុងតនួាទ្យ៊ីរបស់ខលួៃាស្របដទ្យសអ្ិបដតយយមយួផងែដែល។ ដោយារភូមិាហ្វសត 
ៃដោបាយ ៃិងាស្របធាៃអាា ៃ (ASEAN) បតូរដវៃ កមព៊ុាមាៃទ្យមងៃ់ៃដោបាយខ្ល ងំដៅដពលដៃោះ 
កន៊ុងចំដណាមមហាអំណាចអាដម៉េរកិៃិងចិៃ ដោយារមហាអំណាចៃិងស្របដទ្យសមយួចំៃៃួស្រតូវការ ពឹង 
កមព៊ុា ៃិងដ រ្៊ីកិចចស្ស្របតិបតតិការាមយួកមព៊ុាទងំដទ្យរភាគ៊ីៃិងព ៊្ុភាគ៊ី។ សស្រមាបក់មព៊ុាដែលដពល ដៃោះ
ាស្របធាៃអាា ៃបតូរដវៃៃិងកិចចស្របជ្៊ុំកំពូលអាស៊ុ៊ីខ្ងដក៊ីត (East Asia Summit-EAS) មាៃ ភារកិចចរមួ
ចំដណ្កដោោះស្រាយដល៊ីបញ្ហា តំបៃ់ែូចាបញ្ហា សម៊ុស្រទ្យចិៃខ្ងតបូង បញ្ហា ឧបទ្យរ៊ីបកូដរ ៉េឬបញ្ហា អាវ៊ុ្
ៃ៊ុយដកលដអ រកូដរ ៉េខ្ងដជ្៊ីង ៃិងបញ្ហា សកលាដស្រច៊ីៃដទ្យៀត រមួទងំបញ្ហា ជំ្ងឺកូវ ៊ីែ១៩ បញ្ហា បរាិា ៃ 
បញ្ហា ៃដោបាយ បញ្ហា ដសែាកិចច បញ្ហា សៃតិស៊ុខ ដភរវកមម ៃិងឧស្រកិែាកមមឆ្លងដែៃផងដែរ។ 

សស្រមាបស់្រែាអាដម៉េរកិ ស្រតូវការអាា ៃាចបំាច់ ដែ៊ីមប៊ីយកដវទិ្យកាដៃោះទ្យប់ឥទ្យធិពលរបស់
ចិៃកន៊ុងតំបៃ់ គឺដកៀងគរការគសំ្រទ្យព៊ីបណាត ស្របដទ្យសដែលាសមាជិ្កអាា ៃ ែូដចនោះចង់ឬមិៃចង់ កមព៊ុាា
ស្របធាៃអាា ៃនាឆ្ន ដំៃោះ អាដម៉េរកិពិតាមាៃការស្របយត័នស្របដយង កន៊ុងការដស្រប៊ីពកយសមត៊ីៃិងទ្យដងរ៊ីរបស់ខលួៃ
កន៊ុងទំ្យនាក់ទំ្យៃងដទ្យរភាគ៊ីាមួយកមព៊ុា ដប៊ីដទោះប៊ីទំ្យនាក់ទំ្យៃងដទ្យរភាគ៊ីរវាងកមព៊ុា ៃិងស្រែាអាដម៉េរកិ ដៅដត 
បៃតមាៃភាពមិៃទៃ់ស៊ុ៊ីជ្ដស្រៅ ដោយារទ្យសសៃៈរបស់អាដម៉េរកិ ដល៊ីបញ្ហា សិទ្យធមៃ៊ុសស លិទ្យធិស្របា្ិបដតយយ 
ៃិងភូមិាហ្វសតៃដោបាយរបស់កមព៊ុាកត៊ី។ ទ្យៃទឹមៃឹងដៃោះដែរ ភាពតាៃតឹងនៃការស្របកតួស្របដជ្ង អំណាច 
រវាងស្រែាអាដម៉េរកិៃិងចិៃ ដៅដតបៃតភាពសម៊ុគាម ញកន៊ុងតំបៃ់ៃិងពិភពដោកទងំមូល ដ្៊ីយវាក៏ 
ាកដ៊ីកងរល់របស់កមព៊ុាផងដែរ ដោយារស្របដទ្យសកមព៊ុាៃិងស្របដទ្យសចិៃ ក៏ានែគូយ៊ុទ្យធាហ្វសត 
ស្រគប់ស្រជុ្ងដស្រាយ ក៏ាមិតតដែកដែប ៃិងាស្គមៃ៍នៃដាគវាសនារមួគន ផងដែរ។ 

ចំដណ្កស្របដទ្យសចិៃ បាៃរោះដឡ៊ីងកន៊ុងតំបៃ់អាា ៃោ៉េ ងដលឿៃ ដោយពស្រង៊ីកកិចចស្
ស្របតិបតតិបតតិការដផនកដសែាកិចច  ពណិ្ជ្ជកមម ៃដោបាយៃិងសៃតិស៊ុខ ាមយួបណាត ស្របដទ្យសនានាកន៊ុងតំបៃ់ 
រមួទងំកមព៊ុា ដៅកន៊ុងអំឡ៊ុងដពលដែលរែាបាលដោក Donald Trump មិៃបាៃយកចិតតទ្យ៊ុកោក់ចំដពោះ
សមព័ៃធមិតតៃិងបញ្ហា របស់សមព័ៃធមិតត ដោយបាៃដតត តដតដៅដល៊ីដគលៃដោបាយដែលគិតគូរព៊ីស្របដទ្យស
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អាដម៉េរកិាម៊ុៃ (America First)  ដទ្យ៊ីបស្របដទ្យសចិៃបាៃបដងក៊ីៃដលបឿៃោ៉េ ងដលឿៃ ចំដពោះកិចច 
ស្ស្របតិបតតិការស្រគប់ស្រជ្ុងដស្រាយាមយួកមព៊ុា ៃិងសមាជិ្កអាា ៃដផសងដទ្យៀត ដទោះប៊ីាស្របដទ្យស 
ទងំដនាោះាសមព័ៃធមិតតរបស់អាដម៉េរកិក៏ដោយ។ 

រ្ូតមកទ្យល់ដពលដៃោះ ដត៊ីកមព៊ុាទ្យទ្យលួបាៃផលស្របដោជ្ៃ៍អរ៊ីខលោះ ៃិងជ្បួស្របទ្យោះបញ្ហា ស្របឈមអរ៊ីខលោះ 
ព៊ីការស្របកតួស្របដជ្ងអំណាចរវាងមហាអំណាចទងំព៊ីរ? 

តាងំព៊ីដែ៊ីមដរៀងមក ទំ្យនាក់ទំ្យៃងរវាងស្របដទ្យសតូចតាច ាមយួស្របដទ្យសមហាអំណាច ាពិដសស 
នាដពលដៃោះ មហាអំណាចទងំព៊ីរ ចិៃ-អាដម៉េរកិ ាទំ្យនាក់ទំ្យៃង ដែលមិៃអាចកាត់តត ច់បាៃ ទងំដល៊ី 
វស័ិយពណិ្ជ្ជកមម វៃិិដោគ ៃដោបាយ ៃិងសៃតិស៊ុខ ដ្៊ីយពិដសសបំផ៊ុតដនាោះគឺស្របដទ្យស អភិវឌ្ឍតិចតួច 
ៃិងស្របដទ្យសកំព៊ុងអភិវឌ្ឍ ដែលស្រតវូការមាៃទំ្យនាក់ទំ្យៃងា មយួស្របដទ្យសទងំដនាោះ ាចបំាច់ដែ៊ីមប៊ី 
ជំ្រ៊ុញកំដណ្៊ី ៃដសែាកិចចរបស់ខលួៃ។ 

កិចចត្រហប្របិរបនិការែនែកពាណិងជកម្ម 

ទំ្យនាក់ទំ្យៃងរវាងកមព៊ុាៃិងស្របដទ្យសចិៃ មាៃការការ ៊ីកចដស្រម៊ីៃដៅម៊ុខាលំោប់។ ចិៃបាៃកាល យ 
ាស្របដទ្យស ដែលបាៃោក់ទ្យ៊ុៃវៃិិដោគដស្រច៊ីៃាងស្របដទ្យសណាៗទងំអស់ដៅកមព៊ុា។ ទំ្យ្ពំណិ្ជ្ជកមម
ដទ្យរភាគ៊ីកមព៊ុា-ចិៃ បាៃដក៊ីៃដឡ៊ីងែល់ាង១១ពៃ់ោៃែ៊ុោល រ កន៊ុងរយៈដពល១២ដខ នៃឆ្ន ២ំ០២១ 
ឬដក៊ីៃដឡ៊ីងែល់ ៣៧.២៨% ដប៊ីដស្របៀបដ្ៀបៃិងរយៈដពលែូចគន នៃឆ្ន ២ំ០២០។  ដែលកន៊ុងដនាោះមាៃ 
ាង ៩ពៃ់ោៃែ៊ុោល រែ៊ុោល រ ាតនមលទំ្យៃិញដែលកមព៊ុានាចូំលព៊ីស្របដទ្យសចិៃ។  

ទំ្យ្ពំណិ្ជ្ជកមមរវាងកមព៊ុា-ចិៃ សស្រមាប់ឆ្ន ២ំ០២២ ៃឹងអាចដក៊ីៃ ដឡ៊ីងដែមដទ្យៀត ដោយារ 
ស្របដទ្យសទងំព៊ីរបាៃអៃ៊ុវតតកិចចស្រពមដស្រពៀងពណិ្ជ្ជកមមដសរ ៊ីកមព៊ុា-ចិៃ(CCFTA) ៃិងកិចចស្រពមដស្រពៀង 
ពណិ្ជ្ជកមមភាពានែគូដសែាកិចចស្រគប់ស្រជុ្ងដស្រាយកន៊ុងតំបៃ់ (RCEP) ៃិង ការពដៃលឿៃដលបឿៃ នៃការចរច 
ៃ៊ីតិវ ិ្ ៊ីដបបបទ្យរវាងភាគ៊ីទងំព៊ីរ ដល៊ីម៊ុខទំ្យៃិញកសិផលដែលមាៃ អតាស្របដោជ្ៃ៍នាដំចញ របស់កមព៊ុា 
ដៅកាៃ់ទ្យ៊ីផារចិៃ។ តាមរយៈកិចចស្រពមដស្រពៀងពណិ្ជ្ជកមមដសរ ៊ីភាគ៊ីរវាងកមព៊ុា-ចិៃ ៃិងកិចចស្រពមដស្រពៀង 
ពណិ្ជ្ជកមមភាពានែគូដសែាកិចចស្រគប់ស្រជុ្ងដស្រាយកន៊ុងតំបៃ់ ដែលបាៃ ចូលា្រមាៃដៅនែងទ្យ៊ី១ ដខមករា 
ឆ្ន ២ំ០២២ ៃឹងជំ្រ៊ុញការនាដំចញរបស់កមព៊ុា ដៅទ្យ៊ីផារ ស្របដទ្យសចិៃឱ្យបាៃដស្រច៊ីៃដែមដទ្យៀត ខណ្ៈកមព៊ុា
ទ្យទ្យលួបាៃវៃិិដោគិៃែម៊ីៗាបៃតបនាទ ប់កន៊ុងការផលិត ទំ្យៃិញនានា ពិដសសផលិតផលកសិកមម សស្រមាប ់
នាដំចញដៅទ្យ៊ីផារែ៏្ំកន៊ុងពិភពដោកមយួដៃោះ។ ការនាដំចញរបស់កមព៊ុា ដៅកាៃ់ទ្យ៊ីផារចិៃ គឺា 
ផលិតផលកសិកមមដៃោះឯង ដោយមាៃទងំ វារ ៊ីវបបកមម ទងំបស៊ុសតរៃិងបស៊ុបកស៊ី ែំណា ំកសិផលដផសងៗ 
រមួទងំកសិឧសា្កមមាដែ៊ីម។ 
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ដោយដឡក ដប៊ីដោងតាមរបាយការណ៍្របស់ការោិល័យជំ្ដរឿៃអាដម៉េរកិបាៃឱ្យែឹងថា កន៊ុង 
ដខមករា ឆ្ន ២ំ០២២ ដៃោះ ទំ្យ្ពំណិ្ជ្ជកមមដទ្យរភាគ៊ីកមព៊ុា-អាដម៉េរកិមាៃទំ្យ្ ំ ៨៧៥.៥ោៃែ៊ុោល រ ដែល 
បាៃ ដក៊ីៃដឡ៊ីងស្របមាណ្ ៤២.៤៧% ដ្ៀបៃឹងរយៈដពលែូចគន  កាលព៊ីឆ្ន ២ំ០២១ ដែលមាៃទំ្យ្សំ្រតឹមដត 
៦១៤.៥ោៃែ៊ុោល រ។ ការនាទំំ្យៃិញព៊ីកមព៊ុាចូលដៅស្រែាអាដម៉េរកិ សស្រមាប ់ ដខមករា ឆ្ន ២ំ០២២ 
គឺមាៃទំ្យ្ាំទឹ្យកស្របាក់ ៨៤៧.៦ោៃែ៊ុោល រ ដែលមាៃការដក៊ីៃដឡ៊ីងស្របមាណ្ ៤៥.៩៨% ដ្ៀបៃឹង 
ដខមករា ឆ្ន ២ំ០២១កៃលងដៅ ដែលមាៃស្រតឹមដត ៥៨០.៦ោៃែ៊ុោល រ។ ប៉េ៊ុដៃតការនាចូំលទំ្យៃិញព៊ីស្រែា 
អាដម៉េរកិ មកកមព៊ុាវញិ មាៃការធាល ក់ច៊ុោះដ្ៀបៃឹងរយៈដពលែូចគន  ដពលគឺ កមព៊ុាបាៃនាទំំ្យៃិញព៊ីអាដម៉េរកិ 
មកកន៊ុងទំ្យ្ទឹំ្យកស្របាក់ ២៧.៩ោៃែ៊ុោល រ ដែលបាៃធាល ក់ច៊ុោះស្របមាណ្១៧.៦៩% ដ្ៀបៃឹងរយៈដពល 
ែូចគន  កាលព៊ីឆ្ន ២ំ០២១ ដែលមាៃទំ្យ្ ំ ៣៣.៩ោៃែ៊ុោល រ។ កន៊ុងរយៈដពល១២ដខនៃឆ្ន ២ំ០២១ 
ទំ្យ្ពំណិ្ជ្ជកមមដទ្យរភាគ៊ីកមព៊ុា-អាដម៉េរកិមាៃទំ្យ្ាំង ៩.១៥ពៃ់ ោៃែ៊ុោល រ ដក៊ីៃដឡ៊ីងស្របមាណ្ 
៣២.៦១% ដ្ៀបៃឹងរយៈដពល ១២ដខ កាលព៊ីឆ្ន ២ំ០២០ ដែលមាៃ ទំ្យ្សំ្រតឹមដតាង ៦.៩ពៃ់ 
ោៃែ៊ុោល រ។ ដៃោះដប៊ីតាមទិ្យៃនៃ័យ ព៊ីការល័ិយជំ្ដរឿៃរបស់អាដម៉េរកិ។ ទំ្យៃិញភាគដស្រច៊ីៃ ដែលកមព៊ុា 
នាដំចញដៅកាៃ់ទ្យ៊ីផារស្រែាអាដម៉េរកិ គឺាទំ្យៃិញវាយៃភ័ណ្ឌ  សដមលៀកបំពក់ ដសបកដជ្៊ីង ៃិងផលិតផល 
ដ រ្៊ីែំដណ្៊ី រ ៃិងកាបូប រមួៃិងទំ្យៃិញកសិកមមមួយចំៃៃួដែល ដស្រកាមកមមវ ិ្ ៊ីអៃ៊ុដស្រគោះពៃធទូ្យដៅរបស់ 
ស្រែាអាដម៉េរកិ (Generalized System of Preferences-GSP)។ GSP ដៃោះបាៃផ៊ុតរលត់ស៊ុពលភាព
របស់ខលួៃ ដៅកន៊ុងស្របដទ្យសកមព៊ុា ក៏ែូចាស្របដទ្យស ៃិងដែៃែ៊ី១១៩ដទ្យៀត កាលព៊ីនែងទ្យ៊ី៣១ ដខ ន្ូ ឆ្ន ំ
២០២០ កៃលងដៅ ដ្៊ីយដៅមិៃទៃ់ទ្យទ្យលួបាៃ ស៊ុពលភាពដឡ៊ីងវញិដៅដឡ៊ីយ។ 

ដយ៊ីងសដងកតដ ៊ីញថា កិចចស្ស្របតិបតតិការដផនកពណិ្ជ្ជកមមរវាងស្របដទ្យសកមព៊ុាៃិងចិៃ ែរ៊ីតបតិដត 
មាៃអត៊ុលយភាពនៃការនាដំចញក៏ពិតដមៃ ប៉េ៊ុដៃតដោយមាៃ កិចចស្រពមដស្រពៀងពណិ្ជ្ជកមមដសរ ៊ីកមព៊ុា-
ចិៃ(CCFTA) ៃិងកិចចស្រពមដស្រពៀងពណិ្ជ្ជកមមភាពានែគូដសែាកិចចស្រគប់ស្រជុ្ងដស្រាយកន៊ុងតំបៃ់ (RCEP) 
កមព៊ុាពិតាៃឹងអាចបដងក៊ីតទំ្យ្នំៃការនាដំចញឱ្យបាៃកាៃ់ដតខពស់បដៃាមដទ្យៀត ដោយបដងក៊ីៃការផលិត 
កន៊ុងស្រសុកបដៃាមដទ្យៀត។ ប៉េ៊ុដៃតសស្រមាប់កិចចស្ស្របតិបតតិការដផនកពណិ្ជ្ជកមមរវាងស្របដទ្យសកមព៊ុាៃិងអាដម៉េរកិ 
ដស្រកាមស្របព័ៃធអៃ៊ុដស្រគោះពៃធទូ្យដៅរបស់ស្រែាអាដម៉េរកិ (Generalized System of Preferences-GSP) 
វាហាក់ែូចាផ៊ុយស្រសួយណាស់សស្រមាប់កមព៊ុា ដែលាស្របដទ្យសកំព៊ុងរងការោក់សមាព ្ព៊ីស្រែាអាដម៉េរកិ 
ដល៊ីបញ្ហា សិទ្យធមៃ៊ុសស លទ្យធិស្របា្ិៃដតយយ ព៊ុករលួយ បញ្ហា ស្របកតួស្របដជ្ងភូមិាហ្វសតៃដោបាយរវាងចិៃ 
ៃិងអាដម៉េរកិ ប៉េ៊ុដៃតបចច៊ុបបៃនស្រែាអាដម៉េរកិាទ្យ៊ីផារែ៏្ំសស្រមាប់ការនាដំចញរបស់កមព៊ុា ៃិងាអនកជ្យួរក 
ទ្យ៊ីផារកមាល ងំពលកមមកន៊ុងស្របដទ្យសកមព៊ុាោ៉េ ងសៃធឹកសនាធ ប់។ 
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កិចចត្រហប្របិរបនិការែនែកវិនិោបគ 

 ការវៃិិដោគរបស់ចិៃដៅកន៊ុងស្របដទ្យសកមព៊ុាបាៃដក៊ីៃដឡ៊ីង គរួដអាយកត់សមាា ល់កន៊ុងឆ្ន ២ំ០២១ 
ដប៊ីដទោះប៊ីាឥទ្យធិពលអវជិ្ជមាៃ នៃការរាតតាតដោយជំ្ងឺកូវ ៊ីែ-១៩ កត៊ី ដែលដៃោះពិតាឆ្ល៊ុោះបញ្ហច ងំព៊ីការដជ្ឿ 
ទ្យ៊ុកចិតតរបស់ អនកវៃិិដោគចិៃដល៊ីបរោិកាស ៊្ុរកិចចរបស់កមព៊ុា។ ស្របដទ្យសកមព៊ុាបាៃទក់ទញ 
ការវៃិិដោគ ស្រទ្យពយសកមមដែរចំៃៃួ ២.៣២ ពៃ់ោៃែ៊ុោល រ ព៊ីស្របដទ្យសចិៃកន៊ុងឆ្ន ២ំ០២១ ដក៊ីៃដឡ៊ីង 
៦៧% គឺដក៊ីៃព៊ី ១.៣៩ ពៃ់ោៃែ៊ុោល រកាលព៊ីឆ្ន កំន៊ុងឆ្ន ២ំ០២០ ដៃោះដប៊ីដោងតាមរបាយការណ៍្ ព៊ីស្រកុម 
ស្របឹកាអភិវឌ្ឍៃ៍កមព៊ុា។ ស្របដទ្យសចិៃដៅដតាអនកវៃិិដោគបរដទ្យសកំពូលសស្រមាប់ ស្របដទ្យស អាស៊ុ៊ីអាដគនយ ៍
មយួដៃោះ ដែលមាៃចំៃួៃ ៥៣.៤% នៃការវៃិិដោគសរ៊ុបចំៃៃួ ៤.៣៥ ពៃ់ោៃែ៊ុោល រ 
ដែលស្រពោះរាាណាចស្រកបាៃអៃ៊ុម័តកាលព៊ីឆ្ន ២ំ០២១។ ការវៃិិដោគរបស់ចិៃដៅកមព៊ុាដតត តដល៊ីវស័ិយ 
អចលៃស្រទ្យពយ កាត់ដែរសដមលៀកបំពក់ ដសបកដជ្៊ីង ៃិងឧសា្កមមផលិតផលដ រ្៊ីែំដណ្៊ី រ វស័ិយដទ្យសចរណ៍្ 
កសិកមម ៃិងវស័ិយវស័ិយដផសងៗដទ្យៀត។ 

ដោយដឡក ការវៃិិដោគរបស់ស្រែាអាដម៉េរកិដៅកន៊ុងស្របដទ្យសកមព៊ុា គឺសាិតកន៊ុងលំោប់ទ្យ៊ីព៊ីរ 
បនាទ ប់ព៊ីស្របដទ្យសចិៃ ដែលកន៊ុងឆ្ន ២ំ០២១ មាៃទ្យ៊ុៃវៃិិដោគចំៃៃួាង ១៦៣ោៃែ៊ុោល រ។ ដែលបាៃ 
ោក់ទ្យ៊ុៃវៃិិដោគដល៊ីស្រកុម  ្៊ុៃមយួចំៃៃួ រមួមាៃ ស្រកុម  ្៊ុៃ Coca Cola ស្រកុម  ្៊ុៃ ConocoPhillips 
ស្រកុម  ្៊ុៃ FordMotor ស្រកុម  ្៊ុៃ Amazon ស្រកុម  ្៊ុៃ Walmart ស្រកុម  ្៊ុៃ Pernod Ricard ស្រកុម  ្៊ុៃ 
Visa ៃិងស្រកុម  ្៊ុៃ Jhpiego ាដែ៊ីម។ 

ដយ៊ីងសដងកតដ ៊ីញថា ដប៊ីដស្របៀបដ្ៀបការវៃិិដោករបស់ស្របដទ្យសទងំព៊ីរដៅកមព៊ុា គឺមាៃគមាល តគន  
ែូចដម ៃិងែ៊ី។ ស្របដទ្យសចិៃស្របកាៃ់ដគលៃដោបាយមិៃដស្រជ្ៀតដស្រជ្កកិចចការនផទកន៊ុងរបស់ស្របដទ្យសែ៏នទ្យ 
ការោក់ទ្យ៊ុកវៃិិដោគគឺអាស្រស័យដល៊ីចាប់វៃិិដោគដែលកមព៊ុាកំព៊ុងអៃ៊ុវតត ៃិងទ្យទ្យលួបាៃការដល៊ីកទឹ្យកចិតត 
ព៊ីថាន ក់ែឹកនានំៃស្របដទ្យសទងំព៊ីរ។ ទំ្យនាក់ទំ្យៃងជិ្តសនិទ្យធ មិតតភាពដែកដែប ៃិងគំៃិតផតួចដផត៊ីមដខស 
ស្រកវាត់ៃិងផលូវ កិចចស្រពមដស្រពៀងពណិ្ជ្ជកមមដសរ ៊ីកមព៊ុា-ចិៃ (CCFTA) ៃិងកិចចស្រពមដស្រពៀង ពណិ្ជ្ជកមម 
ភាពានែគូ ដសែាកិចចស្រគប់ ស្រជុ្ងដស្រាយកន៊ុងតំបៃ់ (RCEP) គឺាកតាត ចមបងដែលដល៊ីកទឹ្យកចិតត 
អនកវៃិិដោគចិៃកាៃ់ដតដស្រច៊ីៃ មកកមព៊ុា។ ទំ្យ្ទំ្យ៊ុៃវៃិិដោគែ៏ដស្រច៊ីៃរបស់វៃិិដោគិៃចិៃដៅកមព៊ុាដ រ្៊ីឱ្យ
ការវៃិិដោគរបស់ចិៃឈរដៅលំោប់ទ្យ៊ី១ ដែលៃឹងជ្យួជំ្រ៊ុញ ៃិងពដៃលឿៃសមតាភាពកមព៊ុា ពិដសស
កិចចស្រពមដស្រពៀងពណិ្ជ្ជកមមដសរ ៊ីកមព៊ុា-ចិៃ ៃឹងជ្យួាត រសងាមដសែាកិចចដឡ៊ីងវញិ ដស្រកាយវបិតតិកូវ ៊ីែ ១៩។ 
ចំដណ្កវៃិិដោកគិៃអាដម៉េរកិភាគដស្រច៊ីៃ ហាក់ប៊ីែូចាដៅមិៃ ទៃ់មាៃ ជំ្ដៃឿចិតតមក កមព៊ុាដៅដឡ៊ីង 
ដោយារទ្យសសៃៈរបស់អាដម៉េរកិ ដល៊ីបញ្ហា សិទ្យធមៃ៊ុសស លិទ្យធិស្របា្ិបដតយយ ព៊ុករលួយ ៃិង 
ភូមិាហ្វសតៃដោបាយ របស់កមព៊ុា ៃិងដៅដតបៃតមាៃភាពមិៃទៃ់ស៊ុ៊ីជ្ដស្រៅ កន៊ុងទំ្យនាក់ទំ្យៃងរវាង 
ស្របដទ្យសទងំព៊ីរកមព៊ុា-អាដម៉េរកិ។ 
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កិចចត្រហប្របិរបនិការែនែកនោបាយរនិងត្រននិត្រខុ 

ទំ្យនាក់ទំ្យៃងរវាងចិៃៃិងកមព៊ុាបៃតមាៃភាពាប់ោប់ាៃិចច ដប៊ីដទោះប៊ីាកមព៊ុាស្រតូវធាល ក់ដៅកន៊ុង
របបកមព៊ុាស្របា្ិបដតយយែ៏ដមម ងងឹតក៏ដោយ។ ទំ្យនាក់ទំ្យៃងកាៃ់ដតមាៃភាពស្របដស៊ីរដឡ៊ីងរវាងដប៉េកាងំៃិង
ភនំដពញ បាៃដសដងឱ្យដ ៊ីញកាៃ់ដតចាស់តាមរយៈ ការតល ស់បដូរទ្យសសៃកិចចាញឹកញាប់រវាងស្របម៊ុខែឹកនាំ
ៃិងមហ្វៃដ៊ីាៃ់ខពស់នៃស្របដទ្យសទងំព៊ីរ ក៏ែូចាជំ្ៃយួរបស់ចិៃែល់កមព៊ុា។ 

ដប៊ីៃិោយព៊ីទំ្យនាក់ទំ្យៃងកន៊ុងវស័ិយដសែាកិចចៃិង្រិញ្ញវតា៊ុាមយួកមព៊ុា ស្របដទ្យសចិៃឈរដៅ
លំោប់ទ្យ៊ី១ ដល៊ីវស័ិយាដស្រច៊ីៃ ែូចា ការវៃិិដោគ ទំ្យ្ពំណិ្ជ្ជកមមដទ្យរភាគ៊ី ៃិងដទ្យសចរណ៍្ាដែ៊ីម។ កន៊ុង
មយួឆ្ន ំៗ  មាៃស្រកុម  ្៊ុៃចិៃរាប់រយ បាៃច៊ុោះបញ្ជ ៊ីវៃិិដោគដៅកមព៊ុា ដែលមាៃដែ៊ីមទ្យ៊ុៃវៃិិដោគរាប់ពៃ់
ោៃែ៊ុោល រអាដម៉េរកិ។ កាលព៊ីឆ្ន ២ំ០២០កៃលងដៅដទ្យៀតដាត កមព៊ុាៃិងចិៃបាៃសដស្រមចច៊ុោះកិចចស្រពម
ដស្រពៀងពណិ្ជ្ជកមមដសរ ៊ី ដ្៊ីយតាមរយៈកិចចស្រពមដស្រពៀងដៃោះ រោា ភិបាលកមព៊ុារពឹំងថា ការនាដំចញព៊ីកមព៊ុា
ដៅចិៃ ៃឹងមាៃការដក៊ីៃដឡ៊ីងស្របមាណ្២៥%ដទ្យៀត។ ទ្យៃទឹមគន ដៃោះ ទំ្យ្ំ្ រិញ្ញបបទៃស្ស្របតិបតតិការព៊ី
រោា ភិបាលចិៃែល់កមព៊ុា ទងំឥណ្ទៃសមបទៃ ៃិង្រិញ្ញបបទៃឥតសំណ្ង ក៏ឈរដៅលំោប់ទ្យ៊ី១
ផងដែរ។ ដោយដឡក ដៅកន៊ុងបរបិទ្យជំ្ងឺកូវ ៊ីែ-១៩ ដែលរាតតាតពសដពញពិភាពដោក ស្របដទ្យសចិៃ 
គឺាស្របភពផាត់ផាង់វា៉េ ក់ាងំបង្កក រជំ្ងឺកូវ ៊ីែ-១៩ ៃិងដែលអាចដជ្ឿទ្យ៊ុកចិតតបាៃដតមយួគត់ ែល់កមព៊ុា 
ៃិងបាៃជ្យួឱ្យកមព៊ុាទ្យប់ាក ត់ការរ ៊ីករាលោលបាៃ ដសទ៊ីរដតទងំស្រសុង។ 

ដៅនែងទ្យ៊ី ៩ ដខ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ ដោក Wang Wenbin អនកនាពំកយស្រកសួងការបរដទ្យសចិៃ 
បាៃដចញស្របតិកមមភាល មៗ ដស្រកាយព៊ីអាដម៉េរកិបាៃសដស្រមចោក់ទ្យណ្ឌ កមមបដៃាមមកដល៊ីកមព៊ុា ដោយរតឹបៃតឹង
ការលក់ែូរអាវ៊ុ្ ៃិងសមាភ រៈដោធាែល់កមព៊ុា ដៅនែងទ្យ៊ី៨ ដខ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ ៃិងបាៃដៅការសដស្រមចរបស់ 
អាដម៉េរកិថា ាឧបាយកលប៉េ៊ុៃប៉េងបំដបកបំបាក់ទំ្យនាក់ទំ្យៃងចិៃ-កមព៊ុា ដ្៊ីយដៅទ្យ៊ីបំផ៊ុតអាដម៉េរកិ ៃឹងស្រតូវ 
ទ្យទ្យលួរងបរាជ័្យ។ 

ស្របដទ្យសទងំព៊ីរ កមព៊ុាៃិងចិៃ បៃតពស្រងឹងៃិងពស្រង៊ីក ទំ្យនាក់ទំ្យៃងមិតតភាពស្របកបដោយការដជ្ឿ 
ទ្យ៊ុកចិតត ការមិៃដស្រជ្ៀតដស្រជ្កកិចចការនផទកន៊ុងផងគន  ៃិងការណ៍្ដគរពគន ដៅវញិដៅមក រមួាមយួៃឹងកិចច 
ស្ស្របតិបតតិការជិ្តសនិទ្យធ ដល៊ីស្រគប់វស័ិយរវាងស្របដទ្យស ៃិងស្របាជ្ៃទងំព៊ីរ កមព៊ុា-ចិៃ ដែលនាមំក 
ៃូវផលស្របដោជ្ៃ៍ដៅវញិដៅមក ការអភិវឌ្ឍ រ ៊ីកចដស្រម៊ីៃរមួគន  ៃិងការរមួស៊ុខរមួទ្យ៊ុកខ ដល៊ីមូលោា ៃ  
នៃភាពានែគូយ៊ុទ្យធាហ្វសតស្រគប់ស្រជុ្ងដស្រាយ មិតតភាពដែកដែប ៃិងការកាងស្គមៃ៍ វាសនារមួកមព៊ុា-
ចិៃ ែូចដែលដសតងដឡ៊ីងតាមរយៈ កិចចខិតខំ ស្របឹងដស្របងជ្យួគន  ៃិងឧបតាមភគសំ្រទ្យគន  ដៅវញិដៅមក 
កន៊ុងកាលៈដទ្យសៈនៃការរាតតាតាកលនៃជំ្ងឺកូវ ៊ីែ-១៩ កៃលងមកដៃោះ។ 
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នែងទ្យ៊ី៣១ ដខម៊ីនា ឆ្ន ២ំ០២២ ភាព៊ីទងំព៊ីបាៃច៊ុោះ្តាដលខ្រមួគន ដល៊ីអៃ៊ុសារណ្ៈនៃការ 
ដោគយល់សត៊ីព៊ី «កិចចស្ស្របតិបតតិការ រវាងកងទ័្យពដជ្៊ីងដគក នៃកងដោ្ពល ដខមរភូមិៃទ ៃិង 
កងទ័្យពដជ្៊ីងដគក នៃកងទ័្យពរដំោោះស្របាជ្ៃចិៃ» កន៊ុងដគលបំណ្ងដែ៊ីមប៊ីពស្រងឹង កិចចស្ស្របតិបតតិការ 
ៃិងទំ្យនាក់ទំ្យៃងជិ្តសនិទ្យធ យូរអដងរងរវាងកងទ័្យពដជ្៊ីងដគកទងំព៊ីរ ដោយឈរដល៊ី មូលោា ៃសមភាព 
ៃិងផលស្របដោជ្ៃ៍ ដៅវញិ ដៅមក។ ដៃោះគឺាមូលោា ៃមយួែ៏សំខ្ៃ់ ដៅកន៊ុងការស្រតួសស្រតាយផលូវដែ៊ីមប៊ី 
ឈាៃដៅដល៊ីកកមពស់កិចច ស្ស្របតិបតតិការដល៊ីវស័ិយសំខ្ៃ់ៗ ឱ្យមាៃកស្រមិតកាៃ់ដតខពស់ដឡ៊ីងបដៃាមដទ្យៀត 
ដ្៊ីយស្រពឹតតិការណ៍្ដៃោះ អាចចត់ទ្យ៊ុកថាាការដប៊ីកទំ្យព័រ ស្របវតតិាហ្វសតែម៊ីមយួដទ្យៀត នៃទំ្យនាក់ទំ្យៃងរវាង 
កងទ័្យពដជ្៊ីងដគក ទងំព៊ីរ ផងដែរ។ 

ឆ្ន ២ំ០២២ាឆ្ន ដំែលស្របដទ្យសកមព៊ុា ដ រ្៊ីាស្របធាៃអាា ៃបតូរដវៃាដល៊ីកទ្យ៊ីប៊ី ដោក ស៊ុ៊ី ជិ្ៃព៊ីង 
ស្របធានា្ិបត៊ីចិៃ បាៃស្របកាសគសំ្រទ្យកមព៊ុា កន៊ុងការដ រ្៊ីាស្របធាៃអាា ៃដៅឆ្ន  ំ២០២២ដៃោះ ដ្៊ីយដោក 
ថា អាា ៃៃិងចិៃ ស្រតូវដ រ្៊ីោ៉េ ងណារមួចំដណ្ករកាសៃតិភាព ដសារភាព ការអភិវឌ្ឍ ៃិងវបិ៊ុលភាព 
ដៅកន៊ុងតំបៃ់។ ដៃោះដប៊ីដោងតាម ជំ្ៃួបពិភាកាការង្ករតាមទូ្យរស័ពទរវាង សដមតចដតដា  ្៊ុៃ ដសៃ 
នាយករែាមហ្វៃត៊ីនៃកមព៊ុា ាមយួដោក ស៊ុ៊ី ជិ្ៃព៊ីង ស្របធានា្ិបត៊ីចិៃ ដៅរដសៀលនែងទ្យ៊ី ១៨ ដខម៊ីនា ឆ្ន  ំ
២០២២ កៃលងដៅ។ ដែ៊ីមប៊ីជំ្រ៊ុញការអៃ៊ុវតតកិចចស្រពមដស្រពៀងាឯកចឆៃទ ស្របាចំំណ្៊ុ ចរបស់អាា ៃ ដល៊ីបញ្ហា  
ដៅម៊ីោ៉េ ៃ់មា៉េ  ស្របដទ្យសចិៃ ក៏បាៃស្របកាសគសំ្រទ្យោ៉េ ងដពញទំ្យ្ងឹ ែល់ដបសកកមមរបស់ដោក ស្របាក់ ស៊ុខ៊ុៃ 
កន៊ុងនាមាដស្របសិតពិដសស របស់ស្របធាៃអាា ៃ ដៅដោោះស្រាយវបិតតិដៅម៊ីោ៉េ ៃ់មា៉េ ។ 

ដស្រៅព៊ីផលស្របដោជ្ៃ៍ទងំដៃោះដែលកមព៊ុាទ្យទ្យលួបាៃព៊ីសមព័ៃធភាពាមយួចិៃ ក៏មាៃដែរផល
ស្របដោជ្ៃ៍ដផនកភូមិាហ្វសតៃដោបាយ។ តាមរយៈការពស្រងឹងទំ្យនាក់ទំ្យៃងស្រគប់ស្រជ្ុងដស្រាយាមយួចិៃ 
កមព៊ុាក៏អាចកាត់បៃាយឥទ្យធិពល របស់ស្របដទ្យសមយួចំៃួៃមកដល៊ីខលួៃផងដែរ។ 

ចំដណ្កស្របដទ្យសចិៃ ស្រតវូការការគសំ្រទ្យព៊ីកមព៊ុា សស្រមាបដ់គលៃដោបាយចិៃដតមយួ ៃិងដគល
ៃដោបាយដខសស្រកវាត់ៃិងផលូវ ដ្៊ីយតាមរយៈទំ្យនាក់ទំ្យៃងនៃភាពានែគូយ៊ុទ្យធាហ្វសតស្រគប់ស្រជ្ងុដស្រាយ
ាមយួកមព៊ុា ៃិងបណាត ស្របដទ្យសមយួចំៃួៃដទ្យៀតកន៊ុងតំបៃ់ ចិៃកំព៊ុងដតពាោមបៃាយឬខទប់ឥទ្យធិពលរបស់
អាដម៉េរកិដៅអាស៊ុ៊ីបា៉េ ស៊ុ៊ី្រកិ ៃិងពស្រង៊ីកឥទ្យធិពលរបស់ខលួៃដៅកន៊ុងតំបៃ់អាា ៃ។ 

កន៊ុងកិចចស្ស្របតិបតតិការដផនកៃដោបាយៃិងសៃតិស៊ុខាមយួស្រែាអាដម៉េរកិ គិតរ្ូតមកទ្យល់ 
ដពលដៃោះ ហាក់ែូចាមាៃភាពរការំកូសដៅដឡ៊ីយ។ ទំ្យនាក់ទំ្យៃងរបស់ស្រែាអាដម៉េរកិាមយួកមព៊ុា 
ស្រតូវបាៃតាក់ដតង ៃិងដរៀបចំដោយដផែកដល៊ី យ៊ុទ្យធាហ្វសតរបស់ស្រែាអាដម៉េរកិដឆ្ព ោះមកកាៃ់អាស៊ុ៊ី (Pivot 
to Asia Strategy) ដែលា យ៊ុទ្យធាហ្វសត មាៃលកខណ្ៈជ្៊ីវភាព ៃិងទូ្យលំទូ្យោយ។ យ៊ុទ្យធាហ្វសតដៃោះ 
ដតត តដល៊ីសកមមភាពាដស្រច៊ីៃ រមួមាៃការពស្រងឹង សមព័ៃធភាពសៃតិស៊ុខដទ្យរភាគ៊ី ការបដងក៊ីតវតតមាៃដោធាដែល 
មាៃមូលោា ៃទូ្យលំទូ្យោយ ការចូលរមួកន៊ុងយៃតការាា ប័ៃព ៊្ុភាគ៊ីកន៊ុងតំបៃ់ ការពស្រង៊ីកពណិ្ជ្ជកមម 
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ៃិងវៃិិដោគ ៃិងការដល៊ីកកមពស់ លទ្យធិស្របា្ិបដតយយ ៃិងសិទ្យធិមៃ៊ុសស ាដែ៊ីម ដែលការណ៍្ដៃោះ 
មិៃស្រតឹមដតដែ៊ីមប៊ីសដស្រមច ផលស្របដោជ្ៃ៍ ាយ៊ុទ្យធាហ្វសត ៃិងគ៊ុណ្តនមលរបស់ស្រែាអាដម៉េរកិប៉េ៊ុដណាណ ោះដទ្យ 
ប៉េ៊ុដៃតដែ៊ីមប៊ីទ្យប់ទ្យល់ៃឹង ឥទ្យធិពលរបស់ ចិៃដៅអាស៊ុ៊ីអាដគនយផ៍ងដែរ។  

ផលស្របដោជ្ៃ៍របស់ស្រែាអាដម៉េរកិ ដៅកមព៊ុា រមួមាៃការជំ្រ៊ុញការអភិវឌ្ឍពណិ្ជ្ជកមម 
ការវៃិិដោគ បញ្ហា សៃតិស៊ុខកន៊ុងតំបៃ់ ការពស្រងឹងដគលការណ៍្ស្របា្ិបដតយយ ៃិងសិទ្យធិមៃ៊ុសស ាពិដសស 
គឺផលស្របដោជ្ៃ៍ខ្ងភូមិាហ្វសតៃដោបាយ ដែលស្រែាអាដម៉េរកិកំព៊ុងស្របកតួ ស្របដជ្ង ោ៉េ ងស្រសួចស្រាល់ 
ាមយួចិៃ។ ការដ រ្៊ីឱ្យមាៃទំ្យនាក់ទំ្យៃងលែាមយួកមព៊ុា ស្រែាអាដម៉េរកិ មិៃស្រតឹមដត សដស្រមច 
បាៃៃូវផលស្របដោជ្ៃ៍ ៃិងគ៊ុណ្តនមលរបស់ស្រែាអាដម៉េរកិប៉េ៊ុដណាណ ោះដទ្យ ប៉េ៊ុដៃតដែមទងំអាច ទ្យប់ទ្យល់ៃឹង 
ឥទ្យធិពលរបស់ចិៃដៅអាស៊ុ៊ីអាដគនយដ៍ទ្យៀតផង។ ផទ៊ុយដៅវញិ ស្រែាអាដម៉េរកិដបាបដៃាមសមាព ្ែល់ 
កមព៊ុា។ 

ដៅកន៊ុងដសចកត៊ីដែលងការណ៍្មយួដចញផាយដៅនែងអង្កា រ ទ្យ៊ី១ ដខមិែ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១ អនកស្រស៊ី 
Wendy Sherman អៃ៊ុរែាមហ្វៃត៊ីការបរដទ្យសអាដម៉េរកិដែលបាៃជ្បួសដមតចនាយករែាមហ្វៃត៊ី  ្៊ុៃ ដសៃ ដៅ
កន៊ុងដសចកត៊ីដែលងការណ៍្ដចញផាយដៅនែងអង្កា រ ទ្យ៊ី១ ដខមិែ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១ អនកស្រស៊ី Wendy Sherman 
អៃ៊ុរែាមហ្វៃត៊ីការបរដទ្យសអាដម៉េរកិដែលបាៃជ្បួសដមតចនាយករែាមហ្វៃត៊ី  ្៊ុៃ ដសៃ ដោកស្រស៊ីបាៃបង្កា ញការ
ស្រពួយបារមភខ្ល ងំកាល  ចំដពោះវតតមាៃរបស់ដោធាចិៃដៅកមព៊ុា ៃិងការាា បនាដ្ោា រចនាសមព័ៃធនានាដៅ
សម៊ុស្រទ្យរាមកន៊ុងដខតតស្រពោះស៊ី្ៃ៊ុ ៃិងដសរងរកការបំភលឺដៅដល៊ីការវាយកដមទចសំណ្ង់អគររបស់អាដម៉េរកិដៅ
សម៊ុស្រទ្យរាម ដោយព៊ុំមាៃការជូ្ៃែំណឹ្ង ឬដសចកត៊ីពៃយល់ែល់អាដម៉េរកិ ដោយអនកស្រស៊ីបាៃសងកត់ ង្ៃ់ថា វតត
មាៃមូលោា ៃដោធារបស់ចិៃដៅកមព៊ុា ៃឹងដ រ្៊ីឱ្យមាៃភាពទ្យៃ់ដខាយនៃអ្ិបដតយយភាពរបស់កមព៊ុា 
គំរាមកំដ្ងែល់សៃតិស៊ុខតំបៃ់ ៃិងប៉េោះពល់ាអវជិ្ជមាៃដល៊ីទំ្យនាក់ទំ្យៃងរវាងស្របដទ្យសទងំព៊ីរ។ ដោកស្រស៊ី 
ក៏បាៃជំ្រ៊ុញឱ្យការែឹកនារំបស់កមព៊ុា ស្រតូវរកាៃូវដគលៃដោបាយការបរដទ្យសដែលមាៃត៊ុលយភាពៃិង
ឯករាជ្យមយួ ដែ៊ីមប៊ីាស្របដោជ្ៃ៍ែ៏លែបំផ៊ុតសស្រមាបស់្របាជ្ៃកមព៊ុា។ 

ដស្រៅព៊ីបញ្ហា កំពង់ដផដៃោះ ស្រែាអាដម៉េរកិ ដៅបាៃោក់ទ័្យណ្ឌ កមម ដៅដល៊ីស្រកុម  ្៊ុៃ ចិៃដែល 
មកោក់ទ្យ៊ុៃវៃិនិដោគដៅកមព៊ុា ៃិងដល៊ីមហ្វៃត៊ីាៃ់ខពស់កមព៊ុាមយួចំៃៃួដទ្យៀត ដោយយកដលស រដំោភ 
សិទ្យធមៃ៊ុសស ៃិងព៊ុករលួយ។  

ដៅនែងទ្យ៊ី០៨ ដខ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ កៃលងដៅ អាដម៉េរកិបាៃសដស្រមចោក់ទ្យណ្ឌ កមមបដៃាមដទ្យៀតដល៊ីកមព៊ុា 
ដោយរតឹបៃតឹងការលក់ែូរអាវ៊ុ្ៃិងសមាភ រៈដោធាែល់កមព៊ុា។ ការោក់ទ្យណ្ឌ កមមដៃោះ ស្រតូវបាៃដោកស្រស៊ី 
Gina Raimondo រែាដលខ្្ិការស្រកសួងពណិ្ជ្ជកមមអាដម៉េរកិ ពៃយល់ថា ដ រ្៊ីដឡ៊ីងដោយារការដក៊ីៃដឡ៊ីង
នៃឥទ្យធិពលដោធាចិៃដៅកមព៊ុា។ សស្រមាប់អាដម៉េរកិ ទ្យណ្ឌ កមមដៃោះ គឺោក់ដចញដែ៊ីមប៊ីជំ្រ៊ុញឱ្យកមព៊ុា ង្កក
មកគិតគូរព៊ីការរដំោភសិទ្យធិមៃ៊ុសស ៃិងអំដព៊ីព៊ុករលួយដៅកន៊ុងស្របដទ្យស។ ដោកស្រស៊ីបៃតថា អាដម៉េរកិដៅដត
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បៃតការដបដាា ចិតតកន៊ុងការដគរពឯករាជ្យភាព ៃិងអ្ិបដតយយភាពរបស់កមព៊ុា។ ប៉េ៊ុដៃតទ្យៃទឹមគន ដៃោះ 
អាដម៉េរកិជំ្រ៊ុញឱ្យកមព៊ុា បង្កា ញព៊ីវធិាៃការស្របកបដោយអតាៃ័យ ដែ៊ីមប៊ីកាត់បៃាយឥទ្យធិពលរបស់កងកមាល ងំ
ដោធាចិៃដៅកមព៊ុា។ កងកមាល ងំដោធាចិៃដៅកមព៊ុា ដែលអាដម៉េរកិចត់ទ្យ៊ុកថា ាការគំរាមកំដ្ងែល់
សៃតិស៊ុខតំបៃ់ៃិងពិភពដោក។ 

កន៊ុងជំ្ៃួបសវនាការ រវាងដោកឧបនាយករែាមហ្វៃត៊ី ស្របាក់ ស៊ុខ៊ុៃ រែាមហ្វៃត៊ីស្រកសួងការបរដទ្យស ៃិង 
ស្ស្របតិបតតិការអៃតរាតិ កន៊ុងអំឡ៊ុងែំដណ្៊ី រទ្យសសៃកិចចរបស់ ដោក Derek Chollet ទ្យ៊ីស្របឹកានៃស្រកសួង 
ការបរដទ្យសស្រែាអាដម៉េរកិ មកកមព៊ុា កាលព៊ីនែងទ្យ៊ី ១០ ដខ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ ដោក Derek Chollet 
បាៃអោះអាងាែម៊ីថា អាា ៃគឺាចំណ្៊ុ ចសនូលសស្រមាប់ដគលៃដោបាយការបរដទ្យស របស់ស្រែាអាដម៉េរកិ 
ដៅកន៊ុងតំបៃ់ឥណ្ឌូ -បា៉េ ស៊ុ៊ី្រកិ ៃិងរពឹំងែល់ការដ រ្៊ីការោ៉េ ងជិ្តសនិទ្យធាមយួកមព៊ុា កន៊ុងនាមាស្របធាៃ 
អាា ៃ ឆ្ន ២ំ០២២។ 

ចំដពោះស្របដទ្យសកមព៊ុាវញិ អាទិ្យភាពរបស់ខលួៃកន៊ុងទំ្យនាក់ទំ្យៃងដទ្យរភាគ៊ីាមួយស្រែាអាដម៉េរកិ 
គឺដែ៊ីមប៊ីផលស្របដោជ្ៃ៍ដសែាកិចច គឺដែ៊ីមប៊ីដល៊ីកកមពស់ការអភិវឌ្ឍាតិ ៃិងការកាត់បៃាយភាពស្រក៊ីស្រក តាម 
រយៈជំ្ៃយួស្រែាអាដម៉េរកិ ពណិ្ជ្ជកមមដទ្យរភាគ៊ី ការវៃិិដោគ ៃិងកិចចស្ស្របតិបតតិការដែ៊ីមប៊ីសៃតិភាព 
ៃិងសាិរភាពតំបៃ់។ ចំដណ្កដគលដៅ នៃដគលៃដោបាយការបរដទ្យសរបស់ស្របដទ្យសកមព៊ុា គឺដ រ្៊ីោ៉េ ង 
ណា ដែ៊ីមប៊ីឱ្យខលួៃអាចរស់កន៊ុងនាមាស្របាាតិ ៃិងារែាអ្ិបដតយយមយួ តាមមដ្ាបាយ ដែលអាចដ រ្៊ី 
ដៅបាៃ។ កមព៊ុាមិៃដរ ៊ីសដអ៊ីងថា ាដោកដសរ ៊ីឬដោកក៊ុមម៊ុយៃ៊ីសតដនាោះដឡ៊ីយ។ ដគលដៅនៃដគល 
ៃដោបាយការបរដទ្យសរបស់ស្របដទ្យសកមព៊ុា គឺដែ៊ីមប៊ីសៃតិភាព សាិរភាព មិតតភាព វបិ៊ុលភាព ការអភិវឌ្ឍ 
ៃិងកិតាៃ៊ុភាពាតិ។  

ដយ៊ីងសដងកតដ ៊ីញថា កិចចស្ស្របតិបតតិការដផនកៃដោបាយៃិងសៃតិស៊ុខរបស់កមព៊ុា ាមយួ 
ស្របដទ្យសចិៃ ៃិងស្រែាអាដម៉េរកិ នាដពលដៃោះ គឺកំព៊ុងសាិតដៅកន៊ុងបរបិទ្យដែលសម៊ុស្រគាម ញបំផ៊ុត ដែលមាខ ង 
ាប៉េូលដសរ ៊ីៃិងមាខ ងដទ្យៀតប៉េូលក៊ុមម៊ុយៃ៊ីសត។ ការស្របកតួស្របដជ្ងភូមិាហ្វសតៃដោបាយរបស់មហា អំណាច 
តាងំព៊ីរ អាចាោភផងៃិងដស្រគោះផងសស្រមាប់កមព៊ុា។ 

ាសរ៊ុបមក កន៊ុងបរបិទ្យនៃការស្របកតួស្របដជ្ងឥទ្យធិពលរវាងមហាអំណាចទងំព៊ីរ កឺស្របដទ្យសចិៃ 
ៃិងស្រែាអាដម៉េរកិ ដប៊ីដទោះប៊ីាស្របដទ្យសកមព៊ុា ទ្យទ្យួលរងការោក់សមាព ្ខលោះព៊ីស្រែាអាដម៉េរកិ ៃិងទ្យទ្យលួ 
បាៃការគំស្រទ្យខលោះព៊ីសំណាក់ស្របដទ្យសចិៃកត៊ី គឺស្របដទ្យសទងំព៊ីរស៊ុទ្យធដតបាៃរមួចំដណ្កោ៉េ ងសំខ្ៃ់ កន៊ុងការ 
ជ្យួជំ្រ៊ុញ ឱ្យមាៃកំដណ្៊ី ៃដសែាកិចចាតិ ៃិងការអភិវឌ្ឍែល់ស្របដទ្យសកមព៊ុា ស្រគៃ់ដតដោយ ដស្រប៊ីស្របាស់ 
មដ្ាបាយ ៃិងយ៊ុទ្យធាហ្វសតដផសងគន ប៉េ៊ុដណាណ ោះ។ ដទោះប៊ីមាៃចំណ្៊ុ ចដល៊ីសៃិងខរោះ ដតស៊ុទ្យធដតជ្យួ បំដពញ 
ឱ្យគន ដៅវញិដៅមក ដែ៊ីមប៊ីជ្យួឱ្យស្របដទ្យសកមព៊ុាអាចរកាបាៃលំៃឹង ៃិងភាព្ៃរបស់ខលួៃទងំ កន៊ុងតំបៃ់ 
ៃិងដល៊ីឆ្កអៃតរាតិ ែូដចនោះ ស្របដទ្យសកមព៊ុាចបំាច់ស្រតូវរកមដ្ាបាយ ដ រ្៊ីោ៉េ ងណាឱ្យមាៃ ត៊ុលយភាព 
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នៃទំ្យនាក់ទំ្យៃង រវាងមហាអំណាចទងំព៊ីរ ដែ៊ីមប៊ីទ្យទ្យលួបាៃៃូវផលស្របដោជ្ៃ៍ាអតិបរមិា ដល៊ីវស័ិយ 
ៃដោបាយ សៃតិស៊ុខ ដសែាកិចច ៃិងការទូ្យត ៃិងរកាឱ្យបាៃៃូវភាពអពាស្រកឹតរបស់ខលួៃ ស្រសបតាម 
រែា្មមៃ៊ុញ្ញឆ្ន ១ំ៩៩៣ ស្រតង់មាស្រតា៥៣ ដែលកំណ្ត់ថា «ស្រពោះរាាណាចស្រកកមព៊ុា ស្របកាៃ់ខ្ជ ប់ាៃិចចៃូវ 
ៃដោបាយអពាស្រកឹត អចិនហ្វៃតយ ៍ ៃិងមិៃចូលបកសសមព័ៃធ។ ស្រពោះរាាណាចស្រកកមព៊ុា រមួរស់ដោយ 
សៃតិស្វជិ្ជមាៃា មយួស្របដទ្យសជិ្តខ្ង ៃិងស្របដទ្យសែនទ្យដទ្យៀត ទងំអស់ដៅដល៊ី សកលដោក»៕ 


