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គំ និ ត្ចាក់សែុ ស្គ  
លក្ខណៈជាទូរៅ  

សាធារណរដ្ឋ ចិនប្រជាមានិត ជា មហាអំណាច។ កាលដដ្ើម ប្ាន់ ជា មហាអំណាច

ររូសាស្ត រ្  មានទឹកដ្ី ធំទូលាយ និង មាន ចំនួន ប្រជាជន ដប្ចើន្ដមបើម ១,៣១៦ ដកា

ត។ រចច ុរបននដនេះ បានកាា យជា មហាអំណាច ដ្ដ្ឋកិចច មាន ឥទធិពលខ្ា ំងកាា  ដលើដ្ដ្ឋ

កិចច កន ុង ពិភពដលាក។ ដ ើយ ដេដ្ឹងថា ដៅមុខជដប្មើ្ នន អតថប្រដោជន៍ ចិន និង

ការរកីចំដរនីលូតលា្់ នន្ិទធិមនុ្ស ចិន តតងតត ដប្ជើ្ដរ ី្ អតថប្រដោជន៍ចិន មុន

ជានិចច។ 

ដៅកន ុងពិភពដលាក ្ពវនងៃដនេះ មាន តរងតចកជា ដប្ចើនប្កមុប្រដទ្។ ្ រដ្ឋអា

ដមរកី ដេទុក ជា មហាអំណាច តតមួយេត់ តដ្លដេ ដអាយ ដ ម្ េះថាមហាអំណាចប្េរ់

ប្ាន់1 (mégapuissance)។ ដតើវា ខុ្ាន  តររណា នន្័ពទ ទងំ ពីរ ដនេះ៖ មហាអំណាច

នឹង មហាអំណាច ប្េរ់ប្ាន់។ មហាអំណាចប្េរ់ប្ាន់ វាមានររមិាប្ត ដាលដៅ ររ ី

្័ពទ មហាអំណាច វាដលើកតត ្ញ្ញា ណ នន ឧតរមភាព មករង្ហា ញ េឺថា ជាររមិាប្តនន

ការដប្ារ្ងកត់តតរ ុដណាណ េះ។ ប្កមុប្រដទ្ទី២ មានប្រដទ្ តដ្លមាន ចំនួនប្រជាជន

្នធ ឹក េឺរារ់ ពីចំនួន ចារ់ពី ១ដកាត កមាេះ ដៅ ដូ្ចជា ប្រដទ្ចិន និង ឥណាា ។ ប្កមុ

ទី៣ េឺជាប្រដទ្តដ្លមាន ការដជឿនដលឿន កន ុងតននក ឧ្ា កមម ដ ើយ មាន ចំនួន

ប្រជាជនជាមធយម ពី ៦០ លាន ដៅ ១៥០ លាន ដូ្ចជា ប្រដទ្ ជរ ុន អាឡឺមា ញ និង

បារាងំ។ រន្ទទ រ់មក េឺ ប្រដទ្ឧ្ស កមម ដូ្ចោ ង ចប្កភពអង់ដេា្ ប្រដទ្ អុីតា

ល ីដអ ្សាា ញ។ ទីរញ្ចរេ់ឺ ពួក ឧទ័យប្រដទ្ (pays émergents) មានប្រដទ្ ដប្រ ្ុិ

ល និងមុិច្ុិច។ 

  
នរោបាយការបររទសចិន  

 

ប្រដទ្ចិន ជាប្រដទ្ មាន វយ័ចា្់ រារ់ពាន់ឆ្ន ំ តដ្លដេ តចកជា ៣ជំន្ទន់៖ ចិន

រុរាណ, ចិនកុមម ុយនិ រ្  និង ចិន រចច ុរបនន។ 

ចិនបុរាណ 

 អនកដ្ឹកនំ្ទចិន តតងតត ទុក ប្រដទ្ខល នួ ជា មជឈឹមប្រដទ្ ននដលាក ដ ើយមាន

វតថ ុធាតុ ៣ោ ង៖ តដ្លជាវតថ ុធាតុ ្ំខ្ន់ តដ្លន្ទំឲប្រជាជនចិនរ មិន្ូវយកចិតរ

                                                      

1 មហាអំណាចគ្រប់គ្ាន ់(Mégapuissance)។ មានឥទ្ធិពលយោធា យេដ្ឋកិចច វបបធម៍ យៅកនុងពភិពយោក យ ើយ
អាចយធវើអនតររមបានោ៉ា ងរ ័េ យណាគ្រប់ទ្ីកន្នែង មិនចំបាច់មានជនំួយជាេមាា រៈ គ្បាជាា  ពីគ្បយទ្េដ្ទទ្។ 
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ទុកដាក ់រចំដពាេះប្រជាជនដ្នទដទៀត ដដាយសារខល នួ យល់ដ ើញថា ប្រដទ្ចិនមាន ្

មុប្ទ មាន មហារព៍ (Chaîne de montagne) ខា្់ មាន វាលខាច់ធំលវ ឹងលាវ យដោម

ព័ទធ ប្រដទ្ខល នួ តដ្លន្ទឲំខល នួ មិនអាចដ្ឹងថា មាន អតថភាព ននជនជាតិដ្នទដទៀត

ដប្ៅពីប្រជាជន ដៅតកបរខល នួ តដ្លខល នួ ឲដ ម្ េះដេថា ជាប្រជាជនាម នអារយធម៍។ ការ

យល់ដ ើញ តររដនេះ តដ្លន្ទំឲរ ប្រជាជនចិន មានជំដនឿថា អារយធម ៍ររ្់ខល នួមាន

ឧតរមភាព ដលើ្ជនជាតិដ្នទ ដូ្ដចនេះ វាាម នចំដណេះអវ ីដនសងដទៀត តដ្លតប្មូវឲខល នួដរៀន

្ូប្ត ពីជនជាត ិ ដ្នទដឡើយ។ ដដាយ មាន ជំដនឿ ខ្ា ំងកាា  ដៅដលើ ឧតរមភាព ននអារយ

ធម៍ ររ្់ ប្រជាជនចិន បានជា ជា វរជនចិន ដៅកន ុង្ម័យ តដ្លប្រដទ្ខល នួ ថ្ ិត

ដៅដប្កាម ការប្តួតប្តា នន ជនជាត ិម ុងដង្ហ ៃ ល ដជឿជាក់ថា មិនយូរ មិនឆ្រ់ ពួកអនក

តដ្លមកប្តួតប្តាខល នួ នឹងយក វរបធម៍ចិន មកដធវ ើជា វរបធម៍ខល នួ ដប្ពាេះវរបធម៍ររ្់

ខល នួ វា មានភាព អន់ជាង វរបធម ៍ចិន។ ជំដនឿដនេះ វាមានដកើតពិតប្បាកដ្តមន ដប្ពាេះ

ជនររដទ្ តដ្លមកប្តួតប្តាចិន ក៍រលាយ្ូនយ ដៅកន ុង្ងគមចិន តតមរង។ 

ប្ទឹ រ្ ី កិចចការ ររដទ្ចិន តាំងពីយូរ អតងវងមក េឺឈរដៅដលើ ឧតរមភាព ននអារយ

ធម៍ ចិន ដលើ អារយធម៍ អនកដ្នទ៖ អនកនំ្ទសារ នន ប្ពេះដៅអធិរាជយចិន ដៅររដទ្ដដ្ើមប ី

ដធវ ើការចរចារ តតងតតមានេំនិត ជានិចច ថាខល នួ មិនតមន មកដធវ ើចរចារជាមួយមហា

កសប្ត ររដទ្ តតជា អនកមករងខ ំ ឲទទួលដារព ឧតរម អារយធម៍ ចិន និងឲ ចុេះចូល

ដៅដប្កាម អំណាច ប្ពេះដៅ អធិរាជយ ចិន។ ដៅកន ុង ដាលការណ៍ តររដនេះ តដ្លចិន

មិនរក ដ្ំដណាេះប្សាយ ជាមួយ ប្រដទ្ ដ្នទ ដៅកន ុងភាព ដ ម្ ើាន  តតប្ាន់តត កុំដអាយ

មានភាពដលអ ៀង តតរ ុដណាណ េះ។ 

ដដ្ើមបីការពារ ទល់តដ្ន ររ្់ខល នួ ចិន តតងតតដប្រើ រវធីិ ដ្៍ចា្់មួយ េឺ រំតរកដដ្ើមបី

ប្្ួលប្តួតប្តា ដូ្ចោ ង ញុេះញង ់ ដ្ល់ពួកកុល្ម័ានធ  ដអាយ វាយប្រយុទធាន  ដដ្ើមបីទញ

យក ចំដណញ ពី ជដមាា េះ ដនេះ។ ឧទ រណ៍ ដៅកន ុង ្នរតិវងស ហាន់ ដេដប្រើលបិច ដដ្ើមបី

ការពារ ទល់តដ្ន ខ្ងដជើង និង តបូ ង តដ្ល មាន ដ ម្ េះថា «នុយប្បាំ»។ ឧបាយកល

ដន្ទេះ េឺ្ូក ពួក មហាកសប្ត នន រាជាណាចប្ក Xiongnu៖ ថាវ យ ្ដមាៀករំពាក់ និងប្ពេះ

រាជរង ដ្៍វចិិប្ត ដដ្ើមបី លំអរតភនក- អាហារ្ិលបៈ ដ្៍មាន រ្់ជាតិ ដដ្ើមបី ្រាយមាត់ -

ដអាយ សារ រ់ ចដប្មៀង និង តស្តនរ ី ដ្៍ ដារម មាន ន្ទងការ ីដ ើតឆ្យ រាកំំដ្រ ដដ្ើមបី ឲ

្រាយប្តដចៀក - ្ង់ ប្បាសាទលអ  ថាវ យ ដ ើយ នរល់ នូវធុញ្ាជាត ិនិង ទ្ករ ដដ្ើមបី

រងអរ - ដធវ ើការជរ់ដលៀង ជាមួយ ប្ពេះដៅអធិរាជ ដដ្ើមបី រដញ្ញោ រអារមមណ៍។ 

ដៅកន ុង ្តវតសទ១ី៩ ប្រដទ្ចិន ប្តវូបាន ពួកមហាអំណាច កាន់ការ់ ទឹកដ្ីចិន

មួយចំតណកធំ។ ពួក ម ច្ ឹមប្រដទ្ និង ប្រដទ្ ជរ ុន មាន ដ្រភីាព និង  ក្ិទធិ

ទទួលបានដ្ ី ្មបទន តដ្លដេដអាយ ដ ម្ េះថា «ដ្ី្មបទន អនររជាតិ» ដៅ កន ុងទី

ប្កងុ Shanghai។ ដៅកន ុងឆ្ន ំ ១៩០១ រាជធាន ីPékin ប្តវូបានកងទ័ព ននមហាអំណាច 

ចូលកាន់ការ់ ដ ើយដៅដពលដន្ទេះ អធិរាជន ីTs’eu-Hi តដ្លជា្ប្តវូ ដាច់ខ្តនឹងរ
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ប្េរ់ររូភាព ននកំតណទំរង់ ត វ្ ងរក មដធោបាយ ប្េរ់តររោ ង ដដ្ើមបី តទល់នឹងពួក

អនកកាន់ការ់ ដូ្ចធាា រ់ មាន ដៅកន ុង ប្រវតរ ិសាស្ត រ្  ប្រដទ្ចិន ដធវ ើ ការត្ ូ ប្រឆំ្ង

នឹង ររដទ្ ា្ នពាន។ 

ចិនកុ្មម ុយនិសត  

នដោបាយ ការររដទ្ចិន កុមម ុយនិ រ្  កន ុងកំឡុង ឆ្ន ំ ១៩៤៩-១៩៥២ េឺ ឈរដលើ

ការត វ្ ងរក ជំនួយប្េរ់វ ិ្ ័យ ពី្ំណាក់ ្ ភាព ្ូដវៀត ដដ្ើមបី ដធវ ើអភិវឌ្ឍន៍ ដ្ដ្ឋ

កចិច នងិ ជួយការពារ សាធារណរដ្ឋចនិប្រជាមានតិ ប្េររ់រូភាព នូវការ្ ា នពាន ពី

្ំណាក់ មហាអំណាច ដលាកដ្រ ីមាន ្ រដ្ឋអាដមរកី ជាអាង៌។ តតដប្កាយមកមាន

ដកើតជដមាា េះ រវាងចិន នឹង ្ ភាព្ូដវៀត រុញប្ចាន ចិនកុមម ុយនិ រ្  ឲត វ្ ងរក្មតា

កន ុងទំន្ទក់ទំនង ប្រដទ្ចិន ដលើឆ្ក អនររជាតិ។ ការចារ់នដ្ ្ រដ្ឋអាដមរកិ េឺចុេះ

ន្ទម (s’inscrit) កន ុងនដោបាយ រក្មតា។ ការចូលរមួរដងក ើត អងគការ ននប្រដទ្

មិនចូល កន ុងប្រតិព័នធ  ដលាក ដ្ររ ីនិង កុមម ុយនិ រ្  តដ្លមាន ្ រដ្ឋអាដមរកិ និង

្ ភាព ្ូដវៀតជា អនកដ្ឹកនំ្ទ េឺជា ការត វ្ ងរក តួន្ទទី ជាអនកដ្ឹកន្ទ ំ ដៅកន ុងតតិ

យដលាក ដដ្ើមបីអេះអាង នូវអតថភាព ននប្រដទ្ចិន ដលើឆ្កអនររជាតិ។ ការចូលរមួដធវ ើ

្ស្តង្ហគ ម ដៅប្រដទ្ កូដរ៉េ ខ្ងដជើង និង ជួយ ឧរតថម ប្េរ់ មដធោបាយ ដ្ល់យួន

កុមម ុយនិ រ្  ដធវ ើ្ស្តង្ហគ ម ប្រឆំ្ង អាដមរកីាំង ដៅដយៀកណាម ក៍ជាការត វ្ ងរកកតនាង

អងគ ុយ ជា ទិ្សមាន ដៅកន ុង ដលាក កុមម ុយនិ រ្ ។ ចិន កុមម ុយនិ រ្  ក៍ដូ្ច ចិនរូរាណ

ដៅតត មាន ជំដនឿ ដលើ ឧតរមភាព ននវរបធមច៍ិន ពាន់ឆ្ន ំ ដលើ្ វរបធម៍ ននជាតិ

សា្នដ៍្នទ ដៅកន ុង ពិភពដលាក។ ចិន កុមម ុយនិ រ្  តតងតត ដប្រើ យុទធសាស្ត រ្  «នុយប្បាំ»

េឺ រំតរក ដដ្ើមបី ប្្ួល ប្តួតប្តា តាមការ ញុេះញង ់ដ្ល់ ្ពវប្រដទ្ ដៅកន ុង តដ្នរឥទធិ

ពលចិន។ 

ចិនបចច ុបបនន 

ចិនរចច ុរបនន  ជា មហាអំណាច ដ្ដ្ឋកិចច អេះអាង ាម នសំាញំ (sans complexe) នូវ

ឧតរមភាព ននវរបធម៍ចិន រ ូត មានលកខណៈជា ដ្យយមានៈ ជាទិ្សមាន ដៅកន ុងពី

ភពដលាក។ អាករបកិរោិ ដនេះ ជានលផ្ទទ ល់ នន ការរកីចំដរនី ដ្ដ្ឋកិចចជាក់ត រ្ ងតដ្ល

អាចឲប្រដទ្ចិន ដដ្ើរតួជាន្ទយទុនធំ ដៅកន ុង្កមមភាព ដ្ដ្ឋកិចច និង ពាណិជោកមម

ពិភពដលាក។ ចិន ប្រប្ពឹតរ ិ នដោបាយទូត តររ នដោបាយប្បាកដ្និយម2 ជាមួយ

នឹង ការដប្រើ យុទធសាស្ត រ្  «នុយប្បាំ» ដដ្ើមបីរកតតចំដណញជានិចច។ ចិនរចជ ុរបននអនុវតរន៍

លទធិកុមម ុយនិ រ្  ាម នដខ្ច េះ កន ុងនដោបាយ ននទកន ុង តតជា មហាមូលធនិក ដៅកន ុងនារ

ដ្រ ីពិភពដលាក េឺដៅកន ុងទ្សនៈ ប្រដទ្តតមួយ មានប្រព័នធពីរ។ ប្រតិរតរ ិលទធិកុមម

យនិ រ្  ដដ្ើមបីរកាអំណាច េណរកសកុមម ុយនិ រ្  តដ្លមានតតមួយ តតដប្រើប្បា្់ប្រព័នធ

                                                      

2 នយោបាយគ្បាកដ្និយម = Realpolitik។ 
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នារ ដ្រអីនរ រជាតិ ដដ្ើមបី ដធវ ើអភិវឌ្ឍន៍ដ្ដ្ឋកិចច ្ំរារ់ដលើក ដ្ំដកើងជីវភាពរ្់ដៅនន

ប្រជាជនចិន ដៅកន ុង ដប្ាង មានកំរតិ តដ្លេណរកសកុមម ុយនិ រ្  អនុញ្ញា តិ ឲមាន 

េឺ មានដភាេ្មបតរ ិ តត ាម នដ្រភីាពនដោបាយ។ 

ដេអាច្នន ិដាឋ ន បានថា ចិនរូរាណករ ី ចិនកុមម ុយនិ រ្  ករ ី និង ចិនរចជ ុរបនន  ករ ី ជា

ចិន ប្រប្ពឹតរ ិនដោបាយផ្ទរ ច់ការ ជានិចច ដលើប្រជាពលរដ្ឋ។ អំដពើដនេះ ដេអាចចាត់ទុក

វា ជា ថាវរភាព នននដោបាយ ននទកន ុង ររ្់ចិន។ ដ ើយ ការទំន្ទក់ទំនងចិន ជាមួយ

ប្រដទ្ដ្នទ េឺ ថ្ ិត ដៅកន ុង ដាលការណ៍ ទុកប្រដោជន៍ចិន ជាអាទិភាពដាច់ខ្ត។

េំនិតដនេះ តដ្លន្ទំឲ ប្រដទ្ចិន កាា យជា ពាណិចចករ ប្កអឺតប្កដអាង រកតតចំដណញ

ជួនតាមការ ដកងប្រវញ័្ច ន៍ ជាពិដ្្ ពួកន្ទយទុនចិន មករក្ុី ដៅកន ុងប្រដទ្

តដ្លមិនទន់លូតលា្់ ដ្ឹកនំ្ទ ដដាយ រររផ្ទរ ច់ការ ពុករលួយ។ ដតើន្ទយទុនទងំដន្ទេះ

ជា អនកវនិិដោេ ឬ ជា ឈម ញួដ ាៀតឪកា្ ? 

 

ការទំនាក់្ទំនងជាត្តីរកាន  រវាង ខ្មែ រ ចិន  យួន  

 

ប្រដទ្ តខម រ និង ចិន ធាា រ់មាន ទំន្ទក់ទំនងាន  តាំងពីរូរាណកាលមក តតមាន

លកខណៈ ជា ទំន្ទក់ទំនង កន ុង ដ្ចករ ីេួរ្ម។ ដៅកន ុង កំឡុង ្តវតសទី៣ េឺថាកន ុង

ចដន្ទា េះឆ្ន ំ ២៤៥ និង ២៥០ មាន ដរ្កមមចិនមួយ មកដធវ ើទ្សនៈកិចច ដៅនេរ  វ ណូ

ន់ ដ ើយដចេះតត មាន រនររន្ទទ រ់មកដទៀត រ ូតមកដ្ល់ ្ម័យមហានេរ។ ដៅកន ុង 

ទ្សវតសរ៍៥០ ប្រដទ្ ចិនកុមម ុយនិ រ្  ទក់ទញចិតរ ្ដមរច ្ី ន ុកុំឲ ប្ពេះអងគចូល

អង្ហក រ ្ទធិ្ញ្ញា  ននប្រដទ្ អា្ុីតរ កអដេនយ៍ (SEATO) តដ្លជាអង្ហក រ ប្រឆំ្ងកមាា ំង

កុមម ុយនិ រ្ ដៅអា្ុី។ ដៅកន ុងឪវាទចិន ដ្តដ្ល ្ដមរច ្ី ន ុប្ពេះអងគ ចូលរមួោ ង

្កមម ដៅកន ុង អង្ហក រ ននប្រដទ្មិនចូល កន ុងប្រតិព័នធណាមួយ។ កិចច (acte) ទងំពីរ

ដនេះ ររ្់ ្ដមរច ្ី នុ េឺដធវ ើដឡើង ដៅកន ុង យុទធសាស្ត រ្ ចិន «រំតរក ដដ្ើមបី ង្ហយ

ប្តួតប្តា» ឬ ប្្ួលឲ ចិន មានឥទធិពល មកដលើតខម រ ដដ្ើមបីអាចទញយកប្រដោជន៍បា

ន។ នដោបាយ ដនេះ មាន អនុភាពជាក់ត រ្ ង េឺ ន្ទំឲ ្ដមរច ្ី ន ុដូ្រនដោបាយ

ទំន្ទក់ទំង អនររជាតិតខម រ ពី អពោប្កិត ជា យថាភូត មកជា អពោប្កិត លំដអៀងដៅរក

ដលាកកុមម ុយនិ រ្  ដូ្ចោ ង ឈរ់ទទួលជំនួយ អាដមរកីាំង ដៅកន ុងឆ្ន ំ១៩៦៣តតទទួល

ជំនួយ ចិនកុមម ុយនិ រ្  តដ្ល តប្មូវឲតខម រាំពារ ដយៀកកុង (រណសិរយរសរកីារជាតិ) តដ្ល

ជាកមាា ំងទ័ព ដយៀកណាម ខ្ងដជើង ដៅដយៀកណាមខ្ងតបូ ត។ ចារ់ពីឆ្ន ំ១៩៦៥មក

្ដមរច ្ី នុ បានអនុញ្ញា ត ឲពួកដយៀកកុង ដប្រើប្បា្់ ទឹកដី្តខម រ ជាមូលដាឋ នេំពារ

្មរភូមិខល នួ ដៅដយៀកណាម ខ្ងតបូ ង។ ដេអាច ទុក ចំណុចដនេះ ជាការដធវ ើឲប្កោរ់

នដោបាយ អពោប្កិត ររ្់ ្ដមរច្ី នុ តតមរង តដ្លន្ទំ្ េមន៍អនររជាតិ ដេ

ទុក អពោប្កិតតខម រ ជាដរឿងកំតរាងមួយររ្់ តខម រ។ នលវបិាក ននការរត រូនដោបាយដនេះ
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េឺ ការនំ្ទដភា ើង្ស្តង្ហគ ម មកដ្ុតដៅកន ុងប្្កុតខម រ ដប្ពាេះចារ់ពីឆ្ន ំ ១៩៦៥ មក ប្្កុតខម រ

បានកាា យជា មូលដាឋ ន្ឹក ររ្់ ពួកដយៀកកុង តដ្លន្ទំឲ កងទ័ពអាកា្ អាដមរកីាំ

ង ដធវ ើការ ទំលាក់ ប្ារ់តរក ដដ្ើមបី កំដទច មូលដាឋ នដយៀកកុង និង ការវាយចូល ជាដរឿ

យៗ មកកន ុងទឹកដី្តខម រ ពី្ំណាក់កងទ័ព យួន ខ្ងតបូ ង ដដ្ើមបី តាមវាយ ពួកដយៀ

កកុង តដ្លបាន ដដ្ើរ ដចញពីប្្កុតខម រ ដៅដធវ ើប្រតិរតរ ិការ្ឹកដៅដយៀកណាមខ្ង

តបូ ង រចួដ ើយក៍នំ្ទាន រត់ចូលមកពួនវញិ។ តលបងដលងពួន ដនេះ ន្ទំឲប្រជាជនតខមរ ជា

ដប្ចើន ទទួល រងដប្ាេះ ដ្ល់ជីវតិ ដប្ពាេះ ខល នួ មានទីលំដៅដាឋ ន ដៅតកបរ មូលដាឋ នដយៀក

កុង។ ដប្ាេះថាន ក់ដនេះ ង តដ្លន្ទំ ប្រជាក្ិករ តខម រ រ្់ដៅ កន ុង តំរន់្ឹក ដយៀកកុង

ដូ្ចោំង ដៅ ដខប្តសាវ យដរៀង នំ្ទាន រេះដបាល ទមទរឲដយៀកកុងដចញពីប្រដទ្តខម

រ។ដនេះដ ើយ ជាដរឿងដ តុ ននប្ពឹតរ ិការណ៍ នងៃទ ី១៨ មិន្ទ ឆ្ន ំ ១៩៧០ តដ្ល ពួក អនក្ី 

នុនិយម ដេទុកជា រដ្ឋប្រហារ។ តាមការពិត វាជា នលវបិាក នននដោបាយ ប្រហារ

ជាតិខល នួ ងររ្់ ្ដមរច ្ី ន ុដដាយប្ពេះអងគមានជំដនឿជាកច់ា្់ថា មានប្រដទ្

ចិនកុមម ុយនិ រ្  ជា និយតករ3 ការពារ ប្រដោជន៍តខមរ ដៅ ចំដពាេះ ឥទធិពល យួនកុមម ុយ

និ រ្ ដៅកមព ុជា។ 

ដៅកន ុង ្ម័យ សាធារណរដ្ឋ តដ្ល ជា រររ ការពារ រូរណភាព ទឹកដី្តខម រ ពីការ

ា្ នពាន ដដាយ កមាា ំងអាវុធ ពី ្ំណាក់ យួនកុមម ុនិ រ្  ដៅដពលដន្ទេះ ប្រដទ្ចិន

ាំពារោ ង មុឹងមា ត់ ននការ ា្ នពាន ដនេះ ដូ្ចោ ង រដងក ើត រណសិរយរបួរមួជាតិនន

ក្មព ុជា តដ្លមាន កងទ័ពដយៀកកុង ពាក់ ក្ណាឋ ន ជាតខមរ ដធវ ើជាទ័ព ររ្់ រណ្ិរយ

តកប្កនឡ ្ស្តង្ហគ ម ា្ នពាន ររដទ្ ឲកាា យជា ្ស្តង្ហគ ម្ុីវលិ។ 

ប្រដទ្ចិន ញុេះញង់ ពួកតខមរប្កហាម ឲរនរ  ្ស្តង្ហគ ម ដៅកមព ុជា ដប្កាយ ពី មានកិចច

ប្ពមដប្ពៀង ្នរ ិភាព នន ទីប្កងុ បារ ី្ ៍ កន ុងឆ្ន ំ ១៩៧៣។ តដ្ល ជា ្ស្តង្ហគ ម មួយ នំ្ទ

ចំដណញ ដ្ល់ ពួក យួនកុមម ុយនិ រ្  លាក់ទ័ពខល នួ ជានិចច ដៅកន ុងជួរទ័ព ពួកតខមរប្ក ម

រនរ្ស្តង្ហគ មវាយទ័ព សាធារណរដ្ឋតខម រ តដ្លប្តវូ អាដមរកីាំង ដបាេះរង់ ដចាលដដាយអ

យុតរ ិធម៍ ជាទរីំនុត។ ចិន ដបាក អាដមរកីាំង បាន ថា ខល នួជាអនកធាន្ទ ឲមានអនររ

ភាព នដោបាយ តាមនល វូ ្នរ ិភាព ដៅប្្កុតខម រ ដដាយមាន ្ដមរច ្ី នុ ជា អនក

ដ្ឹកនំ្ទ កន ុង សាម រត ីរប្ងួររប្ងួមជាតិ។ តត ការធាន្ទ ររ្់ចិន ដនេះ កាា យជាថាន ពំុល្ំ

រារ់ប្រជាជាតិតខមរ។ 

ប្បាំឆ្ន ំ ដៅ កន ុង រររតខម រ ប្ក ម ដៅថា «កមព ុជា ប្រជាធិរដតយយ» ចិន ជាអនក

ាំពារ នន នដោបាយ ប្រល័យ ពូជសា្ន ៍ដៅកន ុងប្្កុតខម រ ន្ទំឲ ប្រជាជនតខមរជាង

ពីរលាន បាត់រង់ ជីវតិ ដូ្ច្តវ។ នដោបាយ ដនេះ រំផ្ទា ញ កមាា ំង ជាតិតខមរ ឲបាត់

្ូនយ ដូ្ចដដ្ើមដឈឿពុក ប្ាន់តតប្តវូ កមាា ំង ខសល់រដូ្វ រលំ បាក់ ងៗ។ ខសល់ដនេះ េឺខស

ល ់៧ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៩ រក ់មកដលើ ប្រជាជាតិតខមរ ផ្ទត់យកប្ពលឹងតខមរ ដៅ្ល់តតររូ

                                                      

3 និយតករ= régulateur។ 
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រាង គ្ម កស្តញ្ច ឹង ជា មនុ្ស ដាច់បាយ រចួ ន្ទំាន  ដរ ី្ រក រ្់ ជាប្រជាជាតិខំុ្យួន តដ្ល

ជាកមាា ំង ខយល់រដូ្វ។ ការរលំ ដនេះ ជា េរុភាព (ទមៃន់) មួយ ្ំរារ់ប្រជាជាត ិរ ូតមក

ដ្ល់រចច ុរបននកាល។ 

ចិនកុមម ុយនិ រ្  រនរ  ជួយពួកតខមរប្កហាម ដប្កាយពរីររប្រល័យពូជសា្ន៍ដនេះ ដួ្ល

រលំ រត ់ ដៅរករ្់តាម ប្ព ុំតដ្ន តខម រ/នង។ រនរដធវ ើ្ស្តង្ហគ ម កន ុងន្ទមជា្ស្តង្ហគ មត្ ូ រំដដាេះ

ជាត ិនំ្ទរនារ កមាា ំងត្ ូ  ររ្់អនកដ ន្ហាជាតិតខមរ ដៅចំដពាេះ មុខប្រជាជនតខមររ្់

ដៅដប្កាមរររអាណានិេមយួន។ ការរកា អង្ហក រ តខម រប្ក ម ដៅកន ុង ចលន្ទត្ ូ តខម រ

ជា េំនិតខុ្ មួយ ចំដពាេះអនកដ ន្ហាជាតិតខមរ តតចិន ដេយល់នទ ុយដៅវញិថាជាកមាា ំង

ប្បាកដ្ ររ្់ ជាតិតខមរ។ ប្តវូដ្ឹងថា កមាា ំង ដនេះ ង ន្ទំាន  ចុេះ ចូល   ុន ត្ន រនរ

្កមមភាព ្ មាា រ់ប្រជាពលរដ្ឋតខម រ កន ុងយុទធសាស្ត រ្ យួន/ចិន ដដ្ើមបីរកាលទធិកុមម ុយនិ រ្

ដៅប្្កុតខម រ។ 

កិចចប្ពមដប្ពៀង្នរ ិភាព ២៣ តុលា ឆ្ន ំ ១៩៩១ ជា ដ្ំដណាេះប្សាយ នន រវវិធិ ររ្់ចិន

យួន កន ុង ការដ្ដណរ ើមយក កមព ុជា មកដាក ់ដៅកន ុង អំណាច ររ្់ខល នួ។ ពីដដ្ើម ចិន

ចង់បាន កមព ុជា ដដ្ើមបី ទរ់ទល់ យួន ររ ីយួន ចង់បានដី្តខម រ មកដធវ ើជាដ្ីដយៀកណាម។

តតដៅដពលតដ្លចិនយួន ដេរកដ ើញ ររូមនរ  មួយ ប្តវូាន  េឺ ចិន យកធនធានធមម

ជាតិតខមរ ររ ី យួន យកដី្តខមរ ជា ដ្ី្មបទន។ ដ ើយ ចិន/យួន ដេរក្ុីជាមួយាន  ដលើ

ខនងតខម រ តចកជាកនប្មខាេះ ឲន្ទមឺុនតខមរ ដដ្ើមបី ឲដដ្ើរ  ឺហារ ដធវ ើ ជា អនកមាន។ យួនដប្រើ

កិចចប្ពមដប្ពៀង ២៣ តុលា ជា មដធោបាយ ដដ្ើមបី ដធវ ើ នីតោនុកូលកមម  នូវការប្តួតប្តា

ខល នួដៅប្្កុតខម រ ចំតណក ចិន ដប្រើជា កិចចប្ពមដប្ពៀង ពាណីជោកមមរវាងតខមរ យួន ចិន ររ ី

  ពួក ម ច្ ឹម ប្រដទ្ ទុក វា ជា ករណីយកិចច ្ីលធម៍ ររ្់ខល នួ តតរ ុដណាណ េះ ដធវ ើចរ់

កាលណា នំ្ទាន  ដដ្ើរដចញ ទុកឲ ប្រជាពលរដ្ឋ តខម រ រ្់ាម ន ្ងឃឹម ដៅកន ុង កិចចប្ពម

ដប្ពៀង ដប្កាមតុក ររ្់ ចិន/យួន រត រូររូ ប្្កុតខម រឲដៅជាឋាន្ួេ៍ ្ំរារ ់ដៅតក និង

ពួកជនពុករលួយ មួយការ រ់ តតជា ឋាននរក ្ំរារ់ប្រជាជនតខមរមួយនេរ។     

 

រសចក្ត ីសនិដ្ឋា ន   

ដរើដោងដៅដលើ អំដពើ ប្េរ់តររោ ង តដ្លបាន ដរៀររារ់ខ្ងដលើដនេះ ដយើងអាច

្នន ិដាឋ នបានថា ចិន កុមម ុយនិ រ្  ពិត ជា មិតរលអ  ររ្់ ្ដមរច ្ី ន ុតតមិនជាមិតរ

លអ  ររ្់ ប្រជាពលរដ្ឋតខម រ ដន្ទេះដឡើយ។ ្ូម តខម រមាន ក់ៗ យក វា ដៅពិចារណា ដប្ពាេះថា

រវភិាេ ររ្់ដយើង ប្ាន់តត រវ ិ្ ័យមតិ មួយ កន ុងជំដនឿ ជាក់ចា្់ថា ចិនកុមម ុយនិ រ្  ជា

រញ្ញា  ររ្់ ប្រជាជាតិតខមរ តាំងពីទ្សវតសរ៍ ទី៦០ មកដមាេះ។៚ 


