
យទុ្ធសាស្ត្រឥណ្ឌូ ប៉ា ្ុ៊ីហ្វកិរប្ស់ាធារណ្រដ្ឋករូរ ៉ា 

 សម្រាប់កូរ ៉េខាងត្បូង ឥណ្ឌូ ប៉េ ស ៊ីហ្វកិ រម្រៅព៊ីជាតំ្បន់ដែលម្របកបរោយសក្ដា ន ពលរសែឋកិច្ច 
និងយ ទ្ធសាស្តសរនរោបយក្ដ ទូ្ត្ែ៏ច្ម្បង តំ្បន់រនេះក៏ជាបណ្ា ំ នននែគូឧសាហ្កម្មយ ទ្ធសាស្តសរែូច្ជា 
រម្រគឿងរេឡចិ្ម្រតូ្និកជារែ៊ីម្។ ជាមួ្យគ្នា រ េះ តំ្បន់រនេះក៏ម្រតូ្វបនហ្  ម្ព័ទ្ធរោយបញ្ហា ម្របឈម្  
ដែលគំរាម្កំដហ្ងែល់សនរិភាព រស ៊ីភាព និងវបិ លភាព និងសណ្តរ ប់ធ្នា ប់ដែលយកច្ាប់េនរ ជាតិ្ជា
មូ្លោឋ ន។ បញ្ហា ម្របឈម្ដែលរក៊ីត្រៅកា ងតំ្បន់រនេះ ានរាប់ចាប់ព៊ីក្ដ ម្របកួត្ម្របដែងឥទ្ធិពល ក្ដ  ត់្
ម្របណ្តងំសព្វវ វ ធននបណ្តា ម្របរទ្សធំៗកា ងតំ្បន់ កងវេះយនរក្ដ ែំ  ញក្ដ កសាងត្ាា ភាព និងក្ដ បរងក៊ីន
ែំរនឿទ្ កចិ្ត្រខាងរោធ្ន និងសនរិស ខ ក្ដ កសាងសម្ត្ថភាពន យរកាដេ   និងម្៊ីស ៊ីលេនរ ទ្វ៊ីប បស់កូរ ៉េ
ខាងរែ៊ីង រស ៊ីភាពខាង វាច្ ណ៍្ ដែលបងកក្ដ  ខំានរៅកា ងបណ្តរ ញដខែច្ង្វវ ក់ផ្គត់្ផ្គង់ជារែ៊ីម្។ 
ជាមួ្យនឹងក្ដ ម្របណ្តងំម្របដែងគ្នា ោ៉េ ងខាា ងំ វាងម្ហាេំណ្តច្ចិ្ន និងសហ្ ែឋអារម្៉េ កិដែលបនោក់
រច្ញនូវគរម្រាង និងយ ទ្ធសាស្តសរដែលានលកខណ្ៈម្របឈម្គ្នា ោ៉េ ងចាក់ដម្រសេះែូច្ជា គរម្រាង
ដខែម្រកវាត់្និងផ្ាូវ (BRI) ភាពជានែគូរសែឋកិច្ចម្រគប់ម្រែុងរម្រជាយ (RCEP) កិច្ចសនទ សនរិស ខច្ត្ ភាគ៊ី 
(QUAD) សម្ព័នធភាព AUKUS និងយ ទ្ធសាស្តសរឥណ្ឌូ ប៉េ ស ៊ីហ្វកិ ជារែ៊ីម្។ កា ងប បិទ្រនេះ ម្ហាេំណ្តច្
ពិភពរោក បនពាោម្រកៀងគ ម្របរទ្សជានែគូទងំរៅកា ងនិងរម្រៅតំ្បន់រែ៊ីម្ប៊ីែំ  ញពម្រងឹងកិច្ចសហ្
ម្របតិ្បត្រិក្ដ  និងសាម្គគ៊ីភាព រែ៊ីម្ប៊ីបង្វា ញនូវសាច់្ែ ំរសែឋកិច្ច សម្ព័នធភាព ក៏ែូច្ជាសាច់្ែ រំោធ្នរោយ
ម្របរោល ម្រពម្ទងំរធវ៊ីក្ដ គូសបង្វា ញរៅនែគូ បស់ខាួនរៅម្រគប់ទិ្ែឋភាព និងម្រគប់លទ្ធភាពដែលខាួន
ាន កា ងរគ្នលរៅរធវ៊ីោ៉េ ងណ្ត រាងំខទប់នូវក្ដ  ៊ីកសាយភាយឥទ្ធិពល បស់គូបែិបកខ បស់ខាួន។ 

 ម្របធ្ន ធិបត្៊ីសាធ្ន ណ្ ែឋកូរ ៉េ រោក យូន ស ក-យូល (Yoon Suk-yeol) បនរធវ៊ីរសច្ករ៊ី
ម្របក្ដសក្ដលព៊ីនងៃទ្៊ី១១ ដខវចិ្ឆិក្ដ ឆ្ា ២ំ០២២ កា ងកិច្ចម្របែ ំកំពូលសាគម្ម្របជាជាតិ្អាស ៊ីអារគាយ ៍(អា
សា ន) ដែលរធវ៊ីរឡ៊ីងរៅរាែធ្នន៊ីភាំរពញ ម្រពេះរាជាណ្តច្ម្រកកម្ព ជា និងរម្រក្ដយម្កបនគូសបញ្ហា ក់ជាងម៊ី
រទ្ៀត្រៅខាងរម្រៅកិច្ចម្របែ ំម្រកុម្ម្របរទ្សឧសាហ្កម្មលូត្ោស់ទងំ២០ (G-20) រៅរក្ដេះបល៊ី 
ម្របរទ្សឥណ្ឌូ រណ្ស ៊ី។ ក្ដ ម្របក្ដសរនេះគឺជាក្ដ រ ា្៊ីយត្បជាផ្ាូវក្ដ  បស់សាធ្ន ណ្ ែឋកូរ ៉េ ចំ្រព្វេះរគ្នល
នរោបយឥណ្ឌូ ប៉េ ស ៊ីហ្វកិ បស់សហ្ ែឋអារម្៉េ កិ ដែលជាសម្ព័នធមិ្ត្រមិ្នអាច្ខវេះបន បស់ខាួន និងកា ង
 ម្សាធ្ន ណ្ ែឋកូរ ៉េដែលជាម្ហាេំណ្តច្កណ្តា ល ក៏ែូច្ជាជា គរសែឋកិច្ចមួ្យរៅតំ្បន់អាស ៊ីផ្ង
ដែ ។ 

  នងៃទ្៊ី២៨ ដខធាូ ឆ្ា ២ំ០២២ សាធ្ន ណ្ ែឋកូរ ៉េបនម្របក្ដសព័ត៌្ានលម្អិត្េំព៊ីយ ទ្ធសាស្តសរ
ឥណ្ឌូ ប៉េ ស ៊ីហ្វកិរោយរតរ ត្សំខាន់រល៊ីក្ដ ែំ  ញរស ៊ីភាព សនរិភាព និងវបិ លភាព តាម្ យៈក្ដ បរងក៊ីត្
សណ្តរ ប់ធ្នា ប់រោយដផ្អករល៊ីច្ាប់ និងកិច្ចសហ្ម្របតិ្បត្រិក្ដ សា៊ីព៊ីសិទ្ធិម្ន សែ។  បយក្ដ ណ៍្រនេះបន
គូសបញ្ហា ក់ថា  ោឋ ភិបលសាធ្ន ណ្ ែឋកូរ ៉េនឹងម្របក្ដន់ខាា ប់រគ្នលក្ដ ណ៍្សាូលចំ្នួន៩ រែ៊ីម្ប៊ីសរម្រម្ច្ឱ្យ



បននូវច្កខ វសិ័យេំព៊ីតំ្បន់ឥណ្ឌូ ប៉េ ស ៊ីហ្វកិរស ៊ី សនរិភាព និងវបិ លភាព រោយដផ្អករៅរល៊ីរគ្នល
ក្ដ ណ៍្ចំ្នួនប៊ីននកិច្ចសហ្ម្របតិ្បត្រិ៖ “ម្រគបែណ្ា ប់ រែឿទ្ កចិ្ត្រ និងផ្ាល់ឱ្យគ្នា រៅវញិរៅម្ក”។ ក្ដ 
ម្របក្ដសរនេះ ម្រតូ្វបនទ្ទួ្លក្ដ សាទ្ ោ៉េ ងរពញទំ្ហ្ងឹព៊ីសហ្ ែឋអារម្៉េ កិជាសម្ព័នធមិ្ត្រ ជាមួ្យគ្នា រ េះ 
រៅកា ងរសច្កា៊ីម្របក្ដសព័ត៌្ានមួ្យ បស់ទ្៊ីម្របឹកាសនរិស ខជាតិ្អារម្៉េ កិបនគូសបញ្ហា ក់ថា យ ទ្ធសាស្តសរ
រនេះបនបង្វា ញព៊ីក្ដ របរជាា ចិ្ត្រ បស់ម្របធ្ន ធិបត្៊ីសាធ្ន ណ្ែឋកូរ ៉េរោក យូន ស ក-យូល (Yoon 
Suk-yeol) កា ងក្ដ ពម្រង៊ីកកិច្ចសហ្ម្របតិ្បត្រិក្ដ ជាមួ្យសម្ព័នធមិ្ត្រ និងនែគូកា ងតំ្បន់ឥណ្ឌូ ប៉េ ស ៊ីហ្វកិ 
បរងក៊ីនសម្ត្ថភាព មួ្ជាមួ្យសហ្ ែឋអារម្៉េ កិ រែ៊ីម្ប៊ីពម្រងឹងសនរិភាព និងសនរិស ខេនរ ជាតិ្ ក៏ែូច្ជាែំ  ញ
ក្ដ មិ្ន ៊ីកសាយភាយអាវ ធន យរកាដេ  ។ 

 ជាក្ដ ពិត្ណ្តស់ រគ្នលនរោបយ បស់សាធ្ន ណ្ ែឋកូរ ៉េរម្រក្ដម្ក្ដ ែឹក  ំបស់រោក យូន 
ស ក-យូល (Yoon Suk-yeol)  គឺក្ដ ម្របក្ដន់យកោ៉េ ងជាក់ោក់រោយរតា ត្សំខាន់រល៊ី “រស ៊ីភាព ” 
និង “សណ្តា ប់ធ្នា ប់េនរ ជាតិ្រោយដផ្អករល៊ីត្នម្ាសកល ” រោយម្របធ្ន ធិបត្៊ីកូរ ៉េបនេំព្វវ វឱ្យាន 
“ក្ដ កសាងតំ្បន់ឥណ្ឌូ ប៉េ ស ៊ីហ្វិករោយរស ៊ី សនរិភាព និងវបិ លភាព តាម្ យៈកិច្ចសហ្ម្របតិ្បត្រិក្ដ 
ជាមួ្យម្របរទ្សសំខាន់ៗ  មួ្ទងំសាគម្អាសា នផ្ងដែ  ”។ រប៊ីរគពិនិត្យរល៊ីខាឹម្សា រនេះ វាានេត្ថ
ន័យម្រសរែៀងគ្នា រៅនឹងរគ្នលក្ដ ណ៍្ បស់សហ្ ែឋអារម្៉េ កិដែលរល៊ីករឡ៊ីងេំព៊ី “ឥណ្ឌូ ប៉េ ស ៊ីហ្វិក រស ៊ី 
រប៊ីកចំ្ហ្  និងវបិ លភាព ” ជាសម្ព័នធមិ្ត្រែ៏ច្ម្បងកា ងវសិ័យសនរិស ខ បស់កូរ ៉េខាងត្បូងផ្ងដែ ។ វាគឺជា
សា មួ្យដែលកូរ ៉េខាងត្បូងផ្ាល់នូវច្រម្ា៊ីយែ៏រពញចិ្ត្ររៅក្ដន់សហ្ ែឋអារម្៉េ កិ េំព៊្ី នទៈនិងក្ដ គ្នមំ្រទ្
 បស់កូរ ៉េខាងត្បូង កា ង ម្ជាសម្ព័នធមិ្ត្រ និងជាម្របរទ្សានទ្ម្ៃន់យ ទ្ធសាស្តសររៅកា ងតំ្បន់។ 

 គួ បញ្ហា ក់ថា រៅចំ្រព្វេះម្ ខយ ទ្ធសាស្តសរឥណ្ឌូ ប៉េ ស ៊ីហ្វកិ បស់សហ្ ែឋអារម្៉េ កិ ដែលម្រតូ្វបនរគ
រម្៊ីលរ ៊ីញថា ានរគ្នលរៅសំខាន់រតា ត្រៅរល៊ីក្ដ  ៊ីកច្រម្រម្៊ីនោ៉េ ងរលឿន ហ័្ស បស់ម្ហាេំណ្តច្
ចិ្ន ច្ាស់ណ្តស់ដែលថាកូរ ៉េខាងត្បូងពិត្ជាមិ្នច្ង់យកខាួនរៅម្របឈម្រោយតទ ល់ជាមួ្យនឹងចិ្ន
ដែលជានែគូព្វណិ្ែាកម្មធំជាងរគ បស់ខាួនរ េះរឡ៊ីយ រោយសា ទំ្ហ្ពំ្វណិ្ែាកម្មកូរ ៉េខាងត្បូង-ចិ្ន 
តំ្ណ្តងឱ្យ ហូ្ត្ែល់រៅ៣០%ននទំ្ហ្ពំ្វណិ្ែាកម្មស  ប បស់កូរ ៉េខាងត្បូងឯរណ្តេះ។ រៅកា ងយ ទ្ធសា
ស្តសររនេះ កូរ ៉េខាងត្បូងបនគូសបញ្ហា ក់ថា ខាួន ៊ីករាយនឹងរធវ៊ីកិច្ចសហ្ម្របតិ្បត្រិក្ដ ជាមួ្យរាល់បណ្តា
ម្របរទ្សទងំេស់រោយមិ្នចំ្រព្វេះ រោយរគ្ន ពរៅតាម្ច្កខ វសិ័យ រគ្នលរៅ និងរគ្នលក្ដ ណ៍្ែូច្
ដែលបនដច្ងខាងរល៊ី។ រទេះជាោ៉េ ងណ្ត រគបនែឹង ចួ្រហ្៊ីយថា បញ្ហា ែ៏ រស៊ីបដែលកូរ ៉េខាងត្បូង
យកចិ្ត្រទ្ កោក់ខាា ងំបំផ្ ត្រ េះគឺសថិ ភាពរៅឧបទ្វ៊ីបកូរ ៉េ រព្វលគឺសកម្មភាពេភិវឌ្ឍអាវ ធន យរកាដេ   
និងក្ដ បញ់ម្៊ីស ៊ីលជាបនរប ទ ប់ បស់កូរ ៉េខាងរែ៊ីងដែលានចិ្នជាខាងបដងអក ដែលបនបងកឱ្យាន
ក្ដ ម្រពួយប ម្ភជាខាា ងំេំព៊ីសថិ ភាព និងសនរិស ខរៅរល៊ីឧបទ្វ៊ីបរនេះ ក៏ែូច្ជាតំ្បន់អាស ៊ីបូព៌្វទងំមូ្ល 
រហ្៊ីយសហ្ ែឋអារម្៉េ កិគឺជាសម្ព័នធមិ្ត្រែ៏សំខាន់ និងអាច្ពឹងព្វក់បន បស់កូរ ៉េខាងត្បូងរៅចំ្រព្វេះម្ ខ។ 
រហ្ត្ រនេះរហ្៊ីយ េវ៊ីដែលកូរ ៉េខាងត្បូងសងកត់្ធៃន់េំព៊ីក្ដ ម្របក្ដន់ខាា ប់ បស់ខាួនរ េះគឺ រស ៊ីភាព សនរិភាព 



និងវបិ លភាព ជាមួ្យសណ្តា ប់ធ្នា ប់ដែលានត្នម្ាជាសកល។ ជាមួ្យគ្នា រនេះ សកម្មភាពែ៏គួ ឱ្យម្រពួយ
ប ម្ភ បស់ម្ហាេំណ្តច្ចិ្ន ដែលបននិងកំព ងដត្ពម្រង៊ីកនិងពម្រងឹងមូ្លោឋ ន បស់ខាួនរៅរល៊ីបណ្តា
រក្ដេះសិបបនិម្មិត្កា ងដែនសម្ ម្រទ្ចិ្នខាងត្បូង បនបងកហានិភ័យជាខាា ងំរៅរល៊ីសថិ ភាព និងសនរិស ខ 
ម្រពម្ទងំរស ៊ីភាព វាច្ ណ៍្កា ងតំ្បន់ដែលជាចំ្ណ្ ច្សាូលសំខាន់ននឥណ្ឌូ ប៉េ ស ៊ីហ្វកិ ទងំកា ងវសិ័យ
រសែឋកិច្ច និងយ ទ្ធភូមិ្សាស្តសរនរោបយ។ រហ្ត្ រនេះរហ្៊ីយ រប៊ីរទេះប៊ីជាកូរ ៉េខាងត្បូងមិ្នអាច្រច្ញម្ ខ
ប ហិា ចំ្ៗកា៊ី ក៏ប៉េ ដនរម្ហាេំណ្តច្តំ្បន់មួ្យរនេះ ក៏ម្រតូ្វដត្បង្វា ញែំហ្  បស់ខាួនឱ្យបនជាក់ោក់ និង
ម្របកបរោយក្ដ ម្របុងម្របយត័្ារៅរល៊ីក្ដ វវិត្រសាថ នក្ដ ណ៍្រៅកា ងតំ្បន់ផ្ងដែ ។ 

 រល៊ីសព៊ីរនេះរៅរទ្ៀត្ រប៊ីង្វករៅរម្៊ីលសស្តង្វគ ម្ បស់  សែ ៊ីរៅេ  យដម្រកន ដែលបនបងកឱ្យពិភព
រោកទងំមូ្លែួបម្របទ្េះនឹងវបិត្រិថាម្ពល រសែឋកិច្ច និងរសបៀងអាហា  រហ្៊ីយម្កែល់រពលរនេះ រគមិ្ន
អាច្ោក់ទ្ណ្ឌ កម្មធៃន់ធៃ ណ្តមួ្យឱ្យានម្របសិទ្ធភាព រែ៊ីម្ប៊ីបញ្ឈប់សកម្មភាពឈ្លា នព្វន បស់ម្ហា
េំណ្តច្រោធ្នទ្៊ីព៊ី រល៊ីពិភពរោករនេះរឡ៊ីយ។ រប៊ីរទេះប៊ីជាានក្ដ វាយត្នម្ា និងសនាិោឋ ន ព៊ី
សំណ្តក់េាកសិកាម្រសាវម្រជាវ និងេាកយ ទ្ធសាស្តសរជារម្រច្៊ីនថា ចិ្ននឹងមិ្នអាច្យកបទ្ពិរសាធក្ដ 
ឈ្លា នព្វន បស់  សែ ៊ីរៅរល៊ីេ  យដម្រកនម្កេន វត្រែូច្គ្នា រៅកា ងក ណ្៊ី សំណ្ ំ រ ឿងនត្វា៉េ ន់កា៊ី ដត្រប៊ីរគពិនិត្យ
រម្៊ីលែំហ្  បស់ចិ្នរៅកា ងសំណ្ ំ រ ឿងេ  យដម្រកន ក្ដ ខិត្ កគ្នា ក្ដន់ដត្ខាា ងំ វាងចិ្ននិង  សែ ៊ីរៅកា ងក្ដ 
ម្របឈម្ជាមួ្យសហ្ ែឋអារម្៉េ កិក៏ែូច្ជាបសចិម្ម្របរទ្ស  ម្រសបរពលដែលសាថ នក្ដ ណ៍្រៅម្រច្កសម្ ម្រទ្
នត្វា៉េ ន់ក្ដន់ដត្តានតឹ្ងខាា ងំរឡ៊ីងៗ ស ទ្ធសឹងដត្ជារហ្ត្ ផ្លដែល ឱំ្យពិភពរោកបននិងកំព ងតាម្
ោនោ៉េ ងយកចិ្ត្រោក់ ដែលរធវ៊ីឱ្យានក្ដ ម្រពួយប ម្ភជាខាា ងំេំព៊ីលទ្ធភាពដែលចិ្នអាច្រម្រប៊ីម្របស់
កាា ងំរែ៊ីម្ប៊ីបម្រងួបបម្រងួម្យករក្ដេះនត្វា៉េ ន់។ កូរ ៉េខាងត្បូងដែលជាម្របរទ្សរៅដកប ខាងចិ្នផ្ងរ េះ ពិត្
ជាយល់ោ៉េ ងជាក់ច្ាស់ថា ម្របសិនរប៊ីសស្តង្វគ ម្រៅម្រច្កសម្ ម្រទ្នត្វា៉េ ន់ផ្ទ េះរឡ៊ីងកា ងក ណ្៊ី នឹកសាម នមិ្ន
ែល់ណ្តមួ្យពិត្ដម្ន វានឹងរាលោលរៅជាសស្តង្វគ ម្ វាងម្ហាេំណ្តច្ ដែលបងកជាម្ហ្នររាយនឹក
សាម នមិ្នែលជ់ាក់ជាមិ្នខាន រម្រព្វេះសហ្ ែឋអារម្៉េ កិ និងែប៉េ ន អាច្នឹងលូកនែចូ្លរោយមិ្នឈ ឱ្ប
នែឈ រម្៊ីលចិ្នរលបយករក្ដេះនត្វា៉េ ន់រោយង្វយៗរ េះរឡ៊ីយ រហ្៊ីយរម្រក្ដយព៊ីក្ដ ចូ្លេនររាគម្ន៍ព៊ី
សំណ្តក់សហ្ ែឋអារម្៉េ កិ និងែប៉េ នរៅកា ងសស្តង្វគ ម្រនេះ កូរ ៉េខាងរែ៊ីង និង  សែ ៊ី ច្ាស់ជានឹងមិ្នបដណ្ា ត្
បរណ្តា យឱ្យសហ្ ែឋអារម្៉េ កិចាត់្ដច្ងរៅរល៊ីសស្តង្វគ ម្ ដែលកំព ងដត្ឆ្ម្រ្េះរៅដកប ផ្ទេះ បស់ខាួនជាក់
ជាមិ្នខានរឡ៊ីយ។ រនេះគឺជាក ណ្៊ី ដែលកូរ ៉េខាងត្បូងខាួនឯងតទ ល់ មិ្នម្របថាា ឱ្យរក៊ីត្ានរឡ៊ីងរ េះ
រឡ៊ីយ។ ែូរច្ាេះរហ្៊ីយ រម្ែឹក សំាធ្ន ណ្ ែឋកូរ ៉េទំ្នងជាយល់ោ៉េ ងច្ាស់ថា ក្ដ ែំ  ញឱ្យបណ្តា
ម្របរទ្សកា ងតំ្បន់ឥណ្ឌូ ប៉េ ស ៊ីហ្វកិ កាសាថ នភាពរែ៊ីម្រៅកា ងតំ្បន់ និងរគ្ន ពរគ្នលក្ដ ណ៍្សនរិភាព 
រស ៊ីភាព ម្រពម្ទងំរគ្ន ពច្ាប់េនរ ជាតិ្ គឺជាចំ្ណ្ ច្សាូលសំខាន់ដែលសាធ្ន ណ្ ែឋកូរ ៉េម្រតូ្វកំណ្ត់្រៅ
កា ងនរោបយក្ដ ប រទ្ស បស់ខាួន។ 



 ស  បម្ក សាធ្ន ណ្ ែឋកូរ ៉េកំព ងបនរពាោម្ងាឹងដងាងឱ្យានត្ លយភាព វាងម្ហាេំណ្តច្ចិ្ន
ដែលជានែគូព្វណិ្ែាកម្មែ៏ធំ និងសហ្ ែឋអារម្៉េ កិដែលជាសម្ព័នធមិ្ត្រសនរិស ខែ៏ច្ម្បង បស់ខាួន។ ក្ដ 
ោក់រច្ញនូវយ ទ្ធសាស្តសរឥណ្ឌូ ប៉េ ស ៊ីហ្វកិរនេះ គឺជាម្គគ រទ្ទសក៍មួ្យសម្រាប់ក្ដ េន វត្ររគ្នលនរោបយ
ក្ដ ប រទ្ស បស់សាធ្ន ណ្ ែឋកូរ ៉េរៅកា ងទំ្ ក់ទំ្នង បស់ខាួន ទងំជាមួ្យម្ហាេំណ្តច្សហ្ ែឋ
អារម្៉េ កិ ម្ហាេំណ្តច្ចិ្ន និងបណ្តា ម្របរទ្សកា ងតំ្បន់អាស ៊ីប៉េ ស ៊ីហ្វកិទងំមូ្ល រោយបនគូសបញ្ហា ក់
ថា កូរ ៉េខាងត្បូងរៅដត្ម្របក្ដន់ែំហ្ រធវ៊ីកិច្ចសហ្ម្របតិ្បត្រិក្ដ ជាមួ្យបណ្តា  ែឋ   និងេងគក្ដ កា ងតំ្បន់ 
រែ៊ីម្ប៊ីផ្លម្របរោែន៍ និងក្ដ  ៊ីកច្រម្រម្៊ីនរសែឋកិច្ចជាមួ្យគ្នា  រហ្៊ីយដែលម្រតូ្វដត្រធវ៊ីរឡ៊ីងម្របកបរោយ
ប ោិក្ដសរស ៊ី សនរិភាព និងរោយដផ្អករល៊ីច្ាប់េនរ ជាតិ្ រោយខាួនមិ្នគ្នមំ្រទ្រឡ៊ីយនូវក្ដ រម្រប៊ីម្របស់
កាា ងំរែ៊ីម្ប៊ីតា ស់បាូ សាថ នភាពដែលកំព ងាន រពលបច្ច បបនារៅកា ងតំ្បន់។ រៅកា ងយ ទ្ធសាស្តសររនេះ 
ក៏បនគូសបញ្ហា ក់ផ្ងដែ ថា រែ៊ីម្ប៊ីធ្ន បននូវសាហ្ ណ្កម្ម យ ទ្ធសាស្តសរឥណ្ឌូ ប៉េ ស ៊ីហ្វកិ បស់កូរ ៉េ
ខាងត្បូងបនដច្ងរោយម្របរោលថា “យ ទ្ធសាស្តសរឥណ្ឌូ ប៉េ ស ៊ីហ្វិក បស់រយ៊ីង  មួ្បញ្ចូ លទងំរគ្នលរៅ 
និងមិ្នរាប់បញ្ចូ លម្របរទ្សជាក់ោក់ណ្តមួ្យរឡ៊ីយ។ រយ៊ីងនឹងរធវ៊ីក្ដ ជាមួ្យម្រគប់នែគូដែលម្រសបតាម្
ច្កខ វសិ័យ និងរគ្នលក្ដ ណ៍្ននកិច្ចសហ្ម្របតិ្បត្រិក្ដ  បស់រយ៊ីង។ រយ៊ីងនឹងរៅដត្រប៊ីកចំ្ហ្សម្រាប់
ម្របរទ្សទងំកា ងតំ្បន់ឥណ្ឌូ ប៉េ ស ៊ីហ្វិក និងរម្រៅតំ្បន់ ”៕ 


