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គំ និ ត្ ចា ក់ សែុ ស្គ
លក្ខ ណៈជាទូ រៅ
សាធារណរដ្ឋ ចិនប្រជាមានិត ជា មហាអំណាច។ កាលដដ្ើម ប្ាន់ ជា មហាអំណាច
រ ូរសាស្ត្រ មានទឹកដ្ី ធំទូលាយ និង មាន ចំនួន ប្រជាជន ដប្ចើន្ដមបើម ១,៣១៦ ដកា
ត។ រចចុរបនន ដនេះ បានកាាយជា មហាអំណាច ដ្ដ្ឋ កិចច មាន ឥទធិពលខ្ាំងកាា ដលើដ្ដ្ឋ
កិចច កនុង ពិភពដលាក។ ដ ើយ ដេដ្ឹងថា ដៅមុខជដប្មើ្ នន អតថ ប្រដោជន៍ ចិន និង
ការរ ីកចំដ រ ីនលូ តលា្់ នន្ិទធិមនុ្ស ចិន តតងតត ដប្ជើ្ដរ ី្អតថ ប្រដោជន៍ចិន មុន
ជានិចច។
ដៅកនុងពិភពដលាក ្ពវ នងៃដនេះ មាន តរងតចកជា ដប្ចើនប្ក ុមប្រដទ្។ ្ រដ្ឋ អា
ដមរ ីក ដេទុក ជា មហាអំណាច តតមួ យេត់ តដ្លដេ ដអាយ ដ្មេះថាមហាអំណាចប្េរ់
ប្ាន់1 (mégapuissance)។ ដតើវា ខុ្ាន តររណា នន្័ពទ ទ ំង ពីរ ដនេះ៖ មហាអំណាច
នឹង មហាអំណាច ប្េរ់ប្ាន់។ មហាអំណាចប្េរ់ប្ាន់ វាមានររ ិមាប្ត ដាលដៅ ររ ី
្័ពទ មហាអំណាច វាដលើកតត ្ញ្ញាណ នន ឧតរ មភាព មករង្ហាញ េឺថា ជាររ ិមាប្តនន
ការដប្ារ្ងក ត់តតរុដណា
ណ េះ។ ប្ក ុមប្រដទ្ទី២ មានប្រដទ្ តដ្លមាន ចំនួនប្រជាជន
្នធ ឹក េឺរារ់ ពីចំនួន ចារ់ពី ១ដកាត កមា េះ ដៅ ដ្ូ ចជា ប្រដទ្ចិន និង ឥណា
ា ។ ប្ក ុម
ទី៣ េឺជាប្រដទ្តដ្លមាន ការដជឿនដលឿន កនុងតននក ឧ្ា កមម ដ ើយ មាន ចំនួន
ប្រជាជនជាមធយម ពី ៦០ លាន ដៅ ១៥០ លាន ដ្ូ ចជា ប្រដទ្ ជរុន អាឡឺមាញ និង
បារាំង។ រន្ទទរ់មក េឺ ប្រដទ្ឧ្ស កមម ដ្ូ ចោង ចប្កភពអង់ដេា ្ ប្រដទ្ អុីតា
លី ដអ្សាាញ។ ទីរញ្ច រ់េឺ ពួ ក ឧទ័យប្រដទ្ (pays émergents) មានប្រដទ្ ដប្រ្ុិ
ល និងមុិច្ុិច។

នរោបាយការបររទសចិ ន

ប្រដទ្ចិន ជាប្រដទ្ មាន វ ័យចា្់ រារ់ពាន់ឆ្នំ តដ្លដេ តចកជា ៣ជំន្ទន់៖ ចិន
រុរាណ, ចិនកុមមុយនិ្រ និង ចិន រចចុរបនន ។
ចិនបុរាណ
អន កដ្ឹកន្ទំចិន តតងតត ទុក ប្រដទ្ខល ួន ជា មជឈឹមប្រដទ្ ននដលាក ដ យ
ើ មាន
វតថុធាតុ

៣ោង៖ តដ្លជាវតថុធាតុ ្ំខ្ន់ តដ្លន្ទំឲប្រជាជនចិនរ មិន្ូ វយកចិតរ

មហាអំណាចគ្រប់គ្ាន់ (Mégapuissance)។ មានឥទ្ធិពលយោធា យេដ្ឋកិចច វបបធម៍ យៅកនុងពិភពយោក យ ើយ
អាចយធវើអនតររមបានោ៉ា ងរ ័េ យណាគ្រប់ទ្ីកន្នងែ មិនចំបាច់មានជំនួយជាេមាារៈ គ្បាជាា ពីគ្បយទ្េដ្ទទ្។
1

2

រតើមហាអំណាចចិន ជាមិតតដ៍លអ របស់ខ្មែ រ ខ្ដរឫរទ?

ទុកដាក់ រចំដពាេះប្រជាជនដ្នទដទៀត ដដាយសារខល ួន យល់ដ ើញថា ប្រដទ្ចិនមាន ្
មុប្ទ មាន មហារព៍ (Chaîne de montagne) ខា ្់ មាន វាលខាច់ធំលវឹងលាវយដោម
ព័ទធ ប្រដទ្ខល ួន តដ្លន្ទំឲខល ួន មិនអាចដ្ឹងថា មាន អតថ ភាព ននជនជាតិដ្នទដទៀត
ដប្ៅពីប្រជាជន ដៅតកបរខល ួន តដ្លខល ួន ឲដ្មេះដេថា ជាប្រជាជនាមនអារយធម៍។ ការ
យល់ដ ញ
ើ
តររដនេះ តដ្លន្ទំឲរ ប្រជាជនចិន មានជំដនឿថា អារយធម៍ ររ្់ខល ួនមាន
ឧតរ មភាព ដលើ្ជនជាតិដ្នទ ដ្ូ ដចន េះ វាាមនចំដណេះអវ ីដនសងដទៀត តដ្លតប្មូវឲខល ួនដរៀន
្ូ ប្ត ពីជនជាតិ ដ្នទដឡើយ។ ដដាយ មាន ជំដនឿ ខ្ាំងកាា ដៅដលើ ឧតរ មភាព ននអារយ
ធម៍ ររ្់ ប្រជាជនចិន បានជា ជា វរជនចិន ដៅកនុង្ម័យ តដ្លប្រដទ្ខល ួន ្ថ ិត
ដៅដប្កាម ការប្តួ តប្តា នន ជនជាតិ មុងដង្ហៃ ល ដជឿជាក់ថា មិនយូរ មិនឆ្រ់ ពួ កអន ក
តដ្លមកប្តួ តប្តាខល ួន នឹងយក វរបធម៍ចិន មកដធវ ើជា វរបធម៍ខល ួន ដប្ពាេះវរបធម៍ររ្់
ខល ួន វា មានភាព អន់ជាង វរបធម៍ ចិន។ ជំដនឿដនេះ វាមានដកើតពិតប្បាកដ្តមន ដប្ពាេះ
ជនររដទ្ តដ្លមកប្តួ តប្តាចិន ក៍រលាយ្ូ នយ ដៅកនុង្ងគ មចិន តតមរ ង។
ប្ទឹ្រី កិចចការ ររដទ្ចិន តាំងពីយូរ អតងវ ងមក េឺឈរដៅដលើ ឧតរ មភាព ននអារយ
ធម៍ ចិន ដលើ អារយធម៍ អន កដ្នទ៖ អន កន្ទំសារ នន ប្ពេះដៅអធិរាជយចិន ដៅររដទ្ដដ្ើមបី
ដធវ ើការចរចារ តតងតតមានេំនិត ជានិចច ថាខល ួន មិនតមន មកដធវ ើចរចារជាមួ យមហា
កសប្ត ររដទ្ តតជា អន កមករងខ ំ ឲទទួ លដារព ឧតរ ម អារយធម៍ ចិន និងឲ ចុេះចូ ល
ដៅដប្កាម អំណាច ប្ពេះដៅ អធិរាជយ ចិន។ ដៅកនុង ដាលការណ៍ តររដនេះ តដ្លចិន
មិនរក ដ្ំដណាេះប្សាយ ជាមួ យ ប្រដទ្ ដ្នទ ដៅកនុងភាព ដ្ម ើាន តតប្ាន់តត កុំដអាយ
មានភាពដលអ ៀង តតរុដណា
ណ េះ។
ដដ្ើមបីការពារ ទល់តដ្ន ររ្់ខល ួន ចិន តតងតតដប្រើ រវ ិធី ដ្៍ចា្់មួយ េឺ រំតរកដដ្ើមបី
ប្្ួ លប្តួ តប្តា ដ្ូ ចោង ញុេះញង់ ដ្ល់ពួកកុល្ម័ានធ ដអាយ វាយប្រយុទធាន ដដ្ើមបីទញ
យក ចំដណញ ពី ជដមាាេះ ដនេះ។ ឧទ រណ៍ ដៅកនុង ្នរ តិវងស ហាន់ ដេដប្រើលបិច ដដ្ើមបី
ការពារ ទល់តដ្ន ខ្ងដជើង និង តប
ូ ង តដ្ល មាន ដ្មេះថា «នុយប្បាំ»។ ឧបាយកល
ដន្ទេះ េឺ្ូក ពួ ក មហាកសប្ត នន រាជាណាចប្ក Xiongnu៖ ថាវយ ្ដមា ៀករំពាក់ និងប្ពេះ
រាជរង ដ្៍ វ ិចិប្ត ដដ្ើមបី លំអរតភន ក- អាហារ្ិលបៈ ដ្៍មាន រ្់ជាតិ ដដ្ើមបី ្រាយមាត់ ដអាយ សាររ់ ចដប្មៀង និង តស្តនរី ដ្៍ ដារម មាន ន្ទងការ ី ដ ើតឆ្យ រាំកំដ្រ ដដ្ើមបី ឲ
្រាយប្តដចៀក - ្ង់ ប្បាសាទលអ ថាវយ ដ ើយ នរល់ នូ វធុញ្ាជាតិ និង ទ្ករ ដដ្ើមបី
រងអ រ - ដធវ ើការជរ់ដលៀង ជាមួ យ ប្ពេះដៅអធិរាជ ដដ្ើមបី រដញ្ញោរអារមម ណ៍។
ដៅកនុង ្តវតសទី១៩ ប្រដទ្ចិន ប្តូវបាន ពួ កមហាអំណាច កាន់ការ់ ទឹកដ្ីចិន
មួ យចំតណកធំ។ ពួ ក ម្ច ឹមប្រដទ្ និង ប្រដទ្ ជរុន មាន ដ្រ ីភាព និង

ក្ិទធិ

ទទួ លបានដ្ី ្មបទន តដ្លដេដអាយ ដ្មេះថា «ដ្ី្មបទន អនរ រជាតិ» ដៅ កនុងទី
ប្ក ុង Shanghai។ ដៅកនុងឆ្នំ ១៩០១ រាជធានី Pékin ប្តូវបានកងទ័ព ននមហាអំណាច
ចូ លកាន់ការ់ ដ ើយដៅដពលដន្ទេះ អធិរាជនី Ts’eu-Hi

តដ្លជា្ប្តូវ ដាច់ខ្តនឹងរ
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ប្េរ់រ ូរភាព ននកំតណទំរង់ ត្វ ងរក មដធោបាយ ប្េរ់តររោង ដដ្ើមបី តទល់នឹងពួ ក
អន កកាន់ការ់ ដ្ូ ចធាារ់ មាន ដៅកនុង ប្រវតរ ិសាស្ត្រ ប្រដទ្ចិន ដធវ ើ ការត្ូ ប្រឆ្ំង
នឹង ររដទ្្ានពាន។
ចិនក្ុមមុយនិសត
នដោបាយ ការររដទ្ចិន កុមមុយនិ្រ កនុងកំឡ
ុ ង ឆ្នំ ១៩៤៩-១៩៥២ េឺ ឈរដលើ
ការត្វ ងរក ជំនួយប្េរ់ វ ិ្័យ ពី្ំណាក់ ្ ភាព ្ូ ដវៀត ដដ្ើមបី ដធវ ើអភិវឌ្ឍន៍ ដ្ដ្ឋ
កិចច

និង ជួយការពារ សាធារណរដ្ឋចន
ិ ប្រជាមានិត ប្េរ់ររភាព
ូ

នូ វការ្ានពាន ពី

្ំណាក់ មហាអំណាច ដលាកដ្រ ី មាន ្ រដ្ឋ អាដមរ ីក ជាអាង៌។ តតដប្កាយមកមាន
ដកើតជដមាាេះ រវាងចិន នឹង ្ ភាព្ូ ដវៀត រុញប្ចាន ចិនកុមមុយនិ្រ ឲត្វ ងរក្មតា
កនុងទំន្ទក់ទំនង ប្រដទ្ចិន ដលើឆ្ក អនរ រជាតិ។ ការចារ់នដ្ ្ រដ្ឋ អាដមរ ិក េឺចុេះ
ន្ទម (s’inscrit)

កនុងនដោបាយ រក្មតា។ ការចូ លរ ួមរដងក ើត អងគ ការ ននប្រដទ្

មិនចូ ល កនុងប្រតិព័នធ ដលាក ដ្ររ ី និង កុមមុយនិ្រ តដ្លមាន ្ រដ្ឋ អាដមរ ិក និង
្ ភាព ្ូ ដវៀតជា អន កដ្ឹកន្ទំ េឺជា ការត្វ ងរក តួ ន្ទទី ជាអន កដ្ឹកន្ទំ ដៅកនុងតតិ
យដលាក ដដ្ើមបីអេះអាង នូ វអតថ ភាព ននប្រដទ្ចិន ដលើឆ្កអនរ រជាតិ។ ការចូ លរ ួមដធវ ើ
្ស្តង្ហគម ដៅប្រដទ្ កូ ដរ៉េ ខ្ងដជើង និង ជួ យ

ឧរតថ ម ប្េរ់

មដធោបាយ ដ្ល់យួន

កុមមុយនិ្រ ដធវ ើ្ស្តង្ហគម ប្រឆ្ំង អាដមរ ីកាំង ដៅដយៀកណាម ក៍ជាការត្វ ងរកកតនា ង
អងគុយ ជា ទិ្សមាន ដៅកនុង ដលាក កុមមុយនិ្រ។ ចិន កុមមុយនិ្រ ក៍ដ្ូច ចិនរូ រាណ
ដៅតត មាន ជំដនឿ ដលើ ឧតរ មភាព ននវរបធម៍ចិន ពាន់ឆ្នំ ដលើ្ វរបធម៍ ននជាតិ
សា្ន៍ដ្នទ ដៅកនុង ពិភពដលាក។ ចិន កុមមុយនិ្រ តតងតត ដប្រើ យុទធសាស្ត្រ «នុយប្បាំ»
េឺ រំតរក ដដ្ើមបី ប្្ួ ល ប្តួ តប្តា តាមការ ញុេះញង់ ដ្ល់ ្ពវ ប្រដទ្ ដៅកនុង តដ្នរឥទធិ
ពលចិន។
ចិនបចចុបបនន
ចិនរចចុរបនន ជា មហាអំណាច ដ្ដ្ឋ កិចច អេះអាង ាមនសាំញំ (sans complexe) នូ វ
ឧតរ មភាព ននវរបធម៍ចិន រ ូ ត មានលកខ ណៈជា ដ្យយមានៈ ជាទិ្សមាន ដៅកនុងពី
ភពដលាក។ អាករបកិ រ ិោ ដនេះ ជានលផ្ទទល់ នន ការរ ីកចំដ រ ីន ដ្ដ្ឋ កិចចជាក់ត្រ ងតដ្ល
អាចឲប្រដទ្ចិន ដដ្ើរតួ ជាន្ទយទុនធំ ដៅកនុង្កមម ភាព ដ្ដ្ឋ កិចច និង ពាណិជោកមម
ពិភពដលាក។ ចិន ប្រប្ពឹតរិ នដោបាយទូ ត តររ នដោបាយប្បាកដ្និយម2 ជាមួ យ
នឹង ការដប្រើ យុទធសាស្ត្រ «នុយប្បាំ» ដដ្ើមបីរកតតចំដណញជានិចច។ ចិនរចជុរបនន អនុវតរ ន៍
លទធិកុមមុយនិ្រ ាមនដខ្ចេះ កនុងនដោបាយ ននទកនុង តតជា មហាមូ លធនិក ដៅកនុងនារ
ដ្រ ី ពិភពដលាក េឺដៅកនុងទ្សនៈ ប្រដទ្តតមួ យ មានប្រព័នធពីរ។ ប្រតិរតរ ិលទធិកុមម
យនិ្រ ដដ្ើមបីរកាអំណាច េណរកសកុមមុយនិ្រ តដ្លមានតតមួ យ តតដប្រើប្បា្់ប្រព័នធ
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នារ ដ្រ ីអនរ រជាតិ ដដ្ើមបី ដធវ ើអភិវឌ្ឍន៍ដ្ដ្ឋ កិចច ្ំរារ់ដលើក ដ្ំដកើងជីវភាពរ្់ដៅនន
ប្រជាជនចិន ដៅកនុង ដប្ាង មានកំ រ ិត តដ្លេណរកសកុមមុយនិ្រ អនុញ្ញាតិ ឲមាន
េឺ មានដភាេ្មបតរ ិ តត ាមនដ្រ ីភាពនដោបាយ។
ដេអាច្នន ិដាឋន បានថា ចិនរូ រាណករ ី ចិនកុមមុយនិ្រ ករ ី និង ចិនរចជុរបនន ករ ី ជា
ចិន ប្រប្ពឹតរិនដោបាយផ្ទរច់ការ ជានិចច ដលើប្រជាពលរដ្ឋ ។ អំដពើដនេះ ដេអាចចាត់ទុក
វា ជា ថាវរភាព នននដោបាយ ននទ កនុង ររ្់ចិន។ ដ ើយ ការទំន្ទក់ទំនងចិន ជាមួ យ
ប្រដទ្ដ្នទ េឺ្ថិត ដៅកនុង ដាលការណ៍ ទុកប្រដោជន៍ចិន ជាអាទិភាពដាច់ខ្ត។
េំនិតដនេះ តដ្លន្ទំឲ ប្រដទ្ចិន កាាយជា ពាណិចចករ ប្កអឺតប្កដអាង រកតតចំដណញ
ជួ នតាមការ ដកងប្រវ ័ញ្ច ន៍ ជាពិដ្្ ពួ កន្ទយទុនចិន មករក្ុី ដៅកនុងប្រដទ្
តដ្លមិនទន់លូតលា្់ ដ្ឹកន្ទំ ដដាយ រររផ្ទរច់ការ ពុករលួ យ។ ដតើន្ទយទុនទ ំងដន្ទេះ
ជា អន កវ ិនិដោេ ឬ ជា ឈម ួញដ ា ៀតឪកា្ ?

ការទំ នា ក្់ ទំ ន ងជាត្តី រកាន រវាង ខ្មែ រ ចិ ន យួ ន

ប្រដទ្ តខម រ និង ចិន ធាារ់មាន ទំន្ទក់ទំនងាន តាំងពីរូរាណកាលមក តតមាន
លកខ ណៈ ជា ទំន្ទក់ទំនង កនុង ដ្ចករ ីេួរ្ម។ ដៅកនុង កំឡ
ុ ង ្តវតសទី៣ េឺថាកនុង
ចដន្ទាេះឆ្នំ ២៤៥ និង ២៥០ មាន ដរ្កមម ចិនមួ យ មកដធវ ើទ្សនៈកិចច ដៅនេរ វ ូណ
ន់ ដ ើយដចេះតត មាន រនរ រន្ទទរ់មកដទៀត រ ូ តមកដ្ល់ ្ម័យមហានេរ។ ដៅកនុង
ទ្សវតសរ៍៥០ ប្រដទ្ ចិនកុមមុយនិ្រ ទក់ទញចិតរ ្ដមរ ច ្ី នុ កុំឲ ប្ពេះអងគ ចូល
អង្ហករ ្ទធិ្ញ្ញា ននប្រដទ្ អា្ុីតរកអដេន យ៍ (SEATO) តដ្លជាអង្ហករ ប្រឆ្ំងកមាាំង
កុមមុយនិ្រដៅអា្ុី។ ដៅកនុងឪវាទចិន ដ្តដ្ល ្ដមរ ច ្ី នុ ប្ពេះអងគ ចូ លរ ួមោង
្កមម ដៅកនុង អង្ហករ ននប្រដទ្មិនចូ ល កនុងប្រតិព័នធណាមួ យ។ កិចច (acte) ទ ំងពីរ
ដនេះ ររ្់ ្ដមរ ច ្ី នុ េឺដធវ ើដឡើង ដៅកនុង យុទធសាស្ត្រចិន «រំតរក ដដ្ើមបី ង្ហយ
ប្តួ តប្តា» ឬ ប្្ួ លឲ ចិន មានឥទធិពល មកដលើតខម រ ដដ្ើមបីអាចទញយកប្រដោជន៍បា
ន។ នដោបាយ ដនេះ មាន អនុភាពជាក់ត្រ ង េឺ ន្ទំឲ ្ដមរ ច ្ី នុ ដ្ូ រនដោបាយ
ទំន្ទក់ទំង អនរ រជាតិតខម រ ពី អពោប្កិត ជា យថាភូ ត មកជា អពោប្កិត លំដអៀងដៅរក
ដលាកកុមមុយនិ្រ ដ្ូ ចោង ឈរ់ទទួ លជំនួយ អាដមរ ីកាំង ដៅកនុងឆ្នំ១៩៦៣តតទទួ ល
ជំនួយ ចិនកុមមុយនិ្រ តដ្ល តប្មូវឲតខម រាំពារ ដយៀកកុង (រណសិរយរសរ ីការជាតិ) តដ្ល
ជាកមាាំងទ័ព ដយៀកណាម ខ្ងដជើង ដៅដយៀកណាមខ្ងតប
ូ ត។ ចារ់ពីឆ្នំ១៩៦៥មក
្ដមរ ច ្ី នុ បានអនុញ្ញាត ឲពួ កដយៀកកុង ដប្រើប្បា្់ ទឹកដ្ីតខម រ ជាមូ លដាឋនេំពារ
្មរភូ មិខល ួន ដៅដយៀកណាម ខ្ងតប
ូ ង។ ដេអាច ទុក ចំណុចដនេះ ជាការដធវ ើឲប្កោរ់
នដោបាយ

អពោប្កិត ររ្់ ្ដមរ ច្ី នុ តតមរ ង តដ្លន្ទំ្ េមន៍អនរ រជាតិ ដេ

ទុក អពោប្កិតតខម រ ជាដរឿងកំតរា ងមួ យររ្់ តខម រ។ នលវ ិបាក ននការរតរនដោបាយដនេះ
ូ
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េឺ ការន្ទំដភា ើង្ស្តង្ហគម មកដ្ុតដៅកនុងប្្ ុកតខម រ ដប្ពាេះចារ់ពីឆ្នំ ១៩៦៥ មក ប្្ ុកតខម រ
បានកាាយជា មូ លដាឋន្ឹក ររ្់ ពួ កដយៀកកុង តដ្លន្ទំឲ កងទ័ពអាកា្ អាដមរ ីកាំ
ង ដធវ ើការ ទំលាក់ ប្ារ់តរក ដដ្ើមបី កំដទច មូ លដាឋនដយៀកកុង និង ការវាយចូ ល ជាដរឿ
យៗ មកកនុងទឹកដ្ីតខម រ ពី្ំណាក់កងទ័ព យួ ន ខ្ងតប
ូ ង ដដ្ើមបី តាមវាយ ពួ កដយៀ
កកុង តដ្លបាន ដដ្ើរ ដចញពីប្្ ុកតខម រ ដៅដធវ ើប្រតិរតរ ិការ្ឹកដៅដយៀកណាមខ្ង
តប
ូ ង រ ួចដ ើយក៍ន្ទំានរត់ចូលមកពួ ន វ ិញ។ តលបងដលងពួ ន ដនេះ ន្ទំឲប្រជាជនតខម រ ជា
ដប្ចើន ទទួ ល រងដប្ាេះ ដ្ល់ជី វ ិត ដប្ពាេះ ខល ួន មានទីលំដៅដាឋន ដៅតកបរ មូ លដាឋនដយៀក
កុង។ ដប្ាេះថានក់ដនេះ ង តដ្លន្ទំ ប្រជាក្ិករ តខម រ រ្់ដៅ កនុង តំរន់្ឹក ដយៀកកុង
ដ្ូ ចោំង ដៅ ដខប្តសាវយដរៀង ន្ទំានរេះដបាល ទមទរឲដយៀកកុងដចញពីប្រដទ្តខម
រ។ដនេះដ ើយ ជាដរឿងដ តុ ននប្ពឹតរិការណ៍ នងៃទី ១៨ មិន្ទ ឆ្នំ ១៩៧០ តដ្ល ពួ ក អន ក្ី
នុនិយម ដេទុកជា រដ្ឋ ប្រហារ។ តាមការពិត វាជា នលវ ិបាក នននដោបាយ ប្រហារ
ជាតិខល ួន ងររ្់ ្ដមរ ច ្ី នុ ដដាយប្ពេះអងគ មានជំដនឿជាក់ចា្់ថា មានប្រដទ្
ចិនកុមមុយនិ្រ ជា និយតករ3 ការពារ ប្រដោជន៍តខម រ ដៅ ចំដពាេះ ឥទធិពល យួ នកុមមុយ
និ្រដៅកមពុជា។
ដៅកនុង ្ម័យ សាធារណរដ្ឋ តដ្ល ជា រររ ការពារ រូ រណភាព ទឹកដ្ីតខម រ ពីការ
្ានពាន ដដាយ កមាាំងអាវុធ ពី ្ំណាក់ យួ នកុមមុនិ្រ ដៅដពលដន្ទេះ ប្រដទ្ចិន
ាំពារោង មុឹងមាត់ ននការ្ានពាន ដនេះ ដ្ូ ចោង រដងក ើត រណសិរយរ ួបរ ួមជាតិនន
ក្មពុជា តដ្លមាន កងទ័ពដយៀកកុង ពាក់ ក្ណា
ឋ ន ជាតខម រ ដធវ ើជាទ័ព ររ្់ រណ្ិរយ
តកប្កនឡ ្ស្តង្ហគម ្ានពាន ររដទ្ ឲកាាយជា ្ស្តង្ហគម្ុី វ ិល។
ប្រដទ្ចិន ញុេះញង់ ពួ កតខម រប្កហាម ឲរនរ ្ស្តង្ហគម ដៅកមពុជា ដប្កាយ ពី មានកិចច
ប្ពមដប្ពៀង ្នរ ិភាព នន ទីប្ក ុង បារ ី្៍ កនុងឆ្នំ ១៩៧៣។ តដ្ល ជា ្ស្តង្ហគម មួ យ ន្ទំ
ចំដណញ ដ្ល់ ពួ ក យួ នកុមមុយនិ្រ លាក់ទ័ពខល ួន ជានិចច ដៅកនុងជួ រទ័ព ពួ កតខម រប្ក ម
រនរ ្ស្តង្ហគមវាយទ័ព សាធារណរដ្ឋ តខម រ តដ្លប្តូវ អាដមរ ីកាំង ដបាេះរង់ ដចាលដដាយអ
យុតរិធម៍ ជាទីរំនុត។ ចិន ដបាក អាដមរ ីកាំង បាន ថា ខល ួនជាអន កធាន្ទ ឲមានអនរ រ
ភាព នដោបាយ តាមនល វូ ្នរ ិភាព ដៅប្្ ុកតខម រ ដដាយមាន ្ដមរ ច ្ី នុ ជា អន ក
ដ្ឹកន្ទំ កនុង សាមរតី រប្ងួ ររប្ងួ មជាតិ។ តត ការធាន្ទ ររ្់ចិន ដនេះ កាាយជាថានព
ំ ុល្ំ
រារ់ប្រជាជាតិតខម រ។
ប្បាំឆ្នំ ដៅ កនុង រររតខម រ ប្ក ម ដៅថា «កមពុជា ប្រជាធិរដតយយ» ចិន ជាអន ក
ាំពារ នន នដោបាយ ប្រល័យ ពូ ជសា្ន៍ ដៅកនុងប្្ ុកតខម រ ន្ទំឲ ប្រជាជនតខម រជាង
ពីរលាន បាត់រង់ ជី វ ិត ដ្ូ ច្តវ ។ នដោបាយ ដនេះ រំផ្ទាញ កមាាំង ជាតិតខម រ ឲបាត់
្ូ នយ ដ្ូ ចដដ្ើមដឈឿពុក ប្ាន់តតប្តូវ កមាាំង ខសល់រដ្ូ វ រលំ បាក់ ងៗ។ ខសល់ដនេះ េឺខស
ល់ ៧ មករា ឆ្នំ ១៩៧៩ រក់ មកដលើ ប្រជាជាតិតខម រ ផ្ទត់យកប្ពលឹងតខម រ ដៅ្ល់តតរ ូរ
3
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រាង្គ ម កស្តញ្ចឹង ជា មនុ្ស ដាច់បាយ រ ួច ន្ទំាន ដរ ី្រក រ្់ ជាប្រជាជាតិខ្ុំយួន តដ្ល
ជាកមាាំង ខយល់រដ្ូ វ។ ការរលំ ដនេះ ជា េរុភាព (ទមៃ ន់) មួ យ ្ំរារ់ប្រជាជាតិ រ ូ តមក
ដ្ល់រចចុរបនន កាល។
ចិនកុមមុយនិ្រ រនរ ជួ យពួ កតខម រប្កហាម ដប្កាយពីរររប្រល័យពូ ជសា្ន៍ដនេះ ដ្ួ ល
រលំ រត់ ដៅរករ្់តាម ប្ពតុំ ដ្ន តខម រ/នង។ រនរ ដធវ ើ្ស្តង្ហគម កនុងន្ទមជា្ស្តង្ហគមត្ូ រំដដាេះ
ជាតិ ន្ទំរនារ កមាាំងត្ូ ររ្់អនកដ្ន ហាជាតិតខម រ ដៅចំដពាេះ មុខប្រជាជនតខម ររ្់
ដៅដប្កាមរររអាណានិេមយួ ន។ ការរកា អង្ហករ តខម រប្ក ម ដៅកនុង ចលន្ទត្ូ តខម រ
ជា េំនិតខុ្ មួ យ ចំដពាេះអន កដ្ន ហាជាតិតខម រ តតចិន ដេយល់នទុយដៅវ ិញថាជាកមាាំង
ប្បាកដ្ ររ្់ ជាតិតខម រ។ ប្តូវដ្ឹងថា កមាាំង ដនេះ ង ន្ទំាន ចុេះ ចូ ល

ុន ត្ន រនរ

្កមម ភាព ្មាារ់ប្រជាពលរដ្ឋ តខម រ កនុងយុទធសាស្ត្រយួ ន/ចិន ដដ្ើមបីរកាលទធិកុមមុយនិ្រ
ដៅប្្ ុកតខម រ។
កិចចប្ពមដប្ពៀង្នរ ិភាព ២៣ តុលា ឆ្នំ ១៩៩១ ជា ដ្ំដណាេះប្សាយ នន រវ ិវ ិធ ររ្់ចិន
យួ ន កនុង ការដ្ដណរើមយក កមពុជា មកដាក់ ដៅកនុង អំណាច ររ្់ខល ួន។ ពីដដ្ើម ចិន
ចង់បាន កមពុជា ដដ្ើមបី ទរ់ទល់ យួ ន ររ ី យួន ចង់បានដ្ីតខម រ មកដធវ ើជាដ្ីដយៀកណាម។
តតដៅដពលតដ្លចិនយួ ន ដេរកដ ើញ រ ូរមនរ មួ យ ប្តូវាន េឺ ចិន យកធនធានធមម
ជាតិតខម រ ររ ី

យួ ន យកដ្ីតខម រ ជា ដ្ី្មបទន។ ដ ើយ ចិន/យួន ដេរក្ុីជាមួ យាន ដលើ

ខន ងតខម រ តចកជាកនប្មខា េះ ឲន្ទមុឺនតខម រ ដដ្ើមបី ឲដដ្ើរ

ឺហារ ដធវ ើ ជា អន កមាន។ យួ នដប្រើ

កិចចប្ពមដប្ពៀង ២៣ តុលា ជា មដធោបាយ ដដ្ើមបី ដធវ ើ នីតោនុកូលកមម នូ វការប្តួ តប្តា
ខល ួនដៅប្្ ុកតខម រ ចំតណក ចិន ដប្រើជា កិចចប្ពមដប្ពៀង ពាណីជោកមម រវាងតខម រ យួ ន ចិន ររ ី
ពួ ក ម្ច ឹម ប្រដទ្ ទុក វា ជា ករណីយកិចច ្ីលធម៍ ររ្់ខល ួន តតរុដណា
ណ េះ ដធវ ើចរ់
កាលណា ន្ទំាន ដដ្ើរដចញ ទុកឲ ប្រជាពលរដ្ឋ តខម រ រ្់ាមន ្ងឃឹម ដៅកនុង កិចចប្ពម
ដប្ពៀង ដប្កាមតុក ររ្់ ចិន/យួ ន រតររូ ូរ ប្្ ុកតខម រឲដៅជាឋាន្ួ េ៍ ្ំរារ់ ដៅតក និង
ពួ កជនពុករលួ យ មួ យការរ់ តតជា ឋាននរក ្ំរារ់ប្រជាជនតខម រមួ យនេរ។

រសចក្ត ី ស និ ដ្ឋា ន
ដរើដោងដៅដលើ អំដពើ ប្េរ់តររោង តដ្លបាន ដរៀររារ់ខ្ងដលើដនេះ ដយើងអាច
្នន ិដាឋនបានថា ចិន កុមមុយនិ្រ ពិត ជា មិតរលអ ររ្់ ្ដមរ ច ្ី នុ តតមិនជាមិតរ
លអ ររ្់ ប្រជាពលរដ្ឋ តខម រ ដន្ទេះដឡើយ។ ្ូ ម តខម រមានក់ៗ យក វា ដៅពិចារណា ដប្ពាេះថា
រវ ិភាេ ររ្់ដយើង ប្ាន់តត រវ ិ្័យមតិ មួ យ កនុងជំដនឿ ជាក់ចា្់ថា ចិនកុមមុយនិ្រ ជា
រញ្ញា ររ្់ ប្រជាជាតិតខម រ តាំងពីទ្សវតសរ៍ ទី៦០ មកដមា េះ។៚

7

