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ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១ មីនា ២០២០ 

ចិន ជា មិត្ត របស់ យួន ? 
របវត្ត ិសាស្តសត  នន របសេស សយៀក្ណាម ស ែ្ ោះ សៅ សម័យស ើម ថា 

ន  សវៀត្ ជា រសកុ្មួយ សថ ិត្ សៅក្ន ុង ខ្ ន ី ខ្ ល របសេស ចិន 

េុក្ ជា ខ្ ន ី សៅសរកាម ការរតួ្ត្រា របស់មល នួ ខ្ត្ រសកុ្ ន  

សវៀត្ សនោះ ខ្ត្ងខ្ត្ ទាមទារ អធិបសត្យយភាព របស់មល នួ សៅ 

ចំស ោះមុម អនុត្តរភាព របស់របសេសចិន។ ក្ិរយិា សនោះ សៅ 

សម័យស ោះ វា សោេ ជា បញ្ហា  មួយសំខាន់  ល ់នសយាបាយ 

ក្ិចចការ សរៅ របសេស ចិន។ ប ុខ្នត  មក្ ល់ សត្វត្ស េី១១ ក្ន ុង 

សនតត្ិវងស លី (LÝ) នន របសេស សយៀក្ណាម រពោះសៅយួន មួយ

អងគ សំខ្ ង រពោះរាជហឬេ័យ ជា ផ្ល វូការ  េុក្ រពោះអងគ ជា រាជា

ធិរាជ នន នគរ ន  សវៀត្ សសែ ើនឹង រពោះរាជាធិរាជចិន នន សនតត្ិ

វងស សុង។ សៅ ឆ្ន ំ ១១៦៤ ក្ន ុង នសយាបាយ  រក្ ការរសាយ

េំ ស ់ជាមួយ រសកុ្យួន រពោះសៅចិន ខ្ត្ងាំង ជា ផ្ល វូការ រពោះ

សៅយួន ជា រពោះមហាក្សរត្ នន របសេស ចំណុោះមួយ សៅសរៅ 

របសេស ចិន (Quoc vúòg)។ ការខ្ត្ងាំង សនោះ  ជា ការេេួល

សាគ ល ់ជា ផ្ល វូការ ថា រសកុ្យួន ជា របសេសមួយ  សៅសរៅ របព័នធ  

រ ាបាល នន អាណាចរក្ ចិន។ លក្ខនត ិក្ៈ ជា ផ្ល វូការ សនោះ បាន

រត្វូ េុក្ ជា េំ ក្់េំនង  យក្ ចិន និង យួន ខ្ ល រពោះសៅ

យួន និង ចិន បនតៗមក្ របកាន់យក្ ស ើមបី សវៀរោក្ ការសរជៀត្

ខ្រជក្ នន របសេស ចិន មក្ក្ន ុង ក្ិចចការ នផ្ៃក្ន ុងយួន។ 
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យួន និង ចិន មាន េសសនៈ  ូចគ្នន  គឺ បាន ដ្ឋក្ ់របសេស របស់

សគ សៅ ក្ណាត ល សដ្ឋយ សរបៀបសធៀបនឹង របជាជន  នេ សេៀត្  

ខ្ ល សគ េុក្ ជា មនុសស នរព។ សគ ខ្បក្ខ្ចក្ ដ្ឋច់ ពីគ្នន  រវាង

របជាជាន ខ្ ល រសស់ៅ មាន ចំនួន សរចើន ឬ ត្ិច ជា អចិនស្តនត

យ៍ សៅក្ន ុង ខ្ ន ី សៅសរកាម ការរតួ្ត្រា រ ាបាល និង សយាធា  

សហើយនឹង របជាជន ខ្ ល រស់សៅ សរៅ រពំខ្ ន របស់សគ។  ូសចនោះ 

សគ េេួលសាគ ល ់ថា សៅសរៅ រាជនគរ របស់សគ វា មាន របព័នធ

នសយាបាយ មិន សថ ិត្សសថ រ ក្ន ុងស ោះ មាន អនក្ ឹក្ ំ រពឹស  

ខ្ ល នឹងអាច  ំបសងក ើត្ នូវ ហានិភ័យ  ល់ សនត ិសុម នន 

ត្ំបន ់ រពំខ្ ន។ ការរបាថាន  របស់រពោះសៅយួន ទាងំឡាយ ស ើមបី

ភាពមពង់មពស់ ខាង វបបធម៌ សៅក្ន ុង េំ ក្់េំនង ជាមួយ

របសេស ជិត្ខាង ទាងំ ខាងលិច និង ខាងត្បូ ង គឺ សសចក្ត ី

បារមភ ក្ន ុង រពោះរាជហឬេ័យ ជានិចច ថា ខ្ ន ី ទាងំស ោះ មាន

ការរចឡំបល់ សហើយ បរងរ នួ ជាសរឿយៗ នូវ ការអ័ពៃអួ ចំស ោះ 

របសេសសគ។  ូសចនោះ ការរតួ្ត្រា នផ្ៃក្ន ុង នន ខ្ ន ី នន រ ា  ក្់

ព័នធ   សដ្ឋយ អាេិភាពនឹង សក្មែភាព សៅ រពំខ្ ន ខ្ ល អាច 

ជា េីក្ខ្នែង អសនត ិសុម។ អាេិភាព ស ោះ គឺ ការសរបើ ក្មាែ ំង

សយាធា ស ើមបី រក្ា សនត ិសុម ាម រពំខ្ ន។ សហើយ សទាោះបី សៅ

សពល ខ្ ល រពោះសៅយួន ទាងំឡាយ មាន អារមែណ៍ ថា មល នួ មាន 

ថាមពល រគប់រគ្នន់ នឹងអាចផ្តល់ នូវ តួ្ េី  ៏រក្អឺត្រក្េម 

សំរាប់ រតួ្ត្រា ពិសសស សលើ របសេស ជិត្ខាង ក្៏រពោះអងគ សៅខ្ត្ 

េុក្ ត្ំបន់ រពំខ្ ន ជា ក្ខ្នែង មាន ភាពានត្ឹង និង មាន 
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ជសមាែ ោះ។ េសសនៈ នន សនត ិសុម នផ្ៃក្ន ុងយួន  គឺ ជា សគ្នលលេធិ ភូមិ

សាស្តសត  នសយាបាយ របស់រពោះសៅយួន។ ាមសគ្នលលេធិ ស ោះ 

រេង់ េុក្ ខ្ ន ីយួន សថ ិត្ សៅក្ន ុង ការព័េធ ជំុវញិ នន ភន ំ

ទាងំឡាយ ខ្ ល ក្ំណត់្ ជាមុន សដ្ឋយ សមឃ និង  ី ជា អចិនស្តនត

យ៍។  ូសចនោះ រាជការយិក្មែ របស់រពោះសៅយួន គឺ រពោះអងគ រត្វូ 

ធា  ការ រ ខ្ ន ីជាតិ្ ខ្ ល ជា រាជកាត្ពវក្ិចច េុក្ ជា 

អំណាច រសបចាប់ របស់រពោះអងគ សៅ ចំស ោះមុម របជាជាត្ិយួ

ន។ ការសបាោះបង់សោល នូវ រាជកាត្ពវក្ិចច សនោះ េុក្ ជា ការ

លោះបង់ សិេធិ ក្ន ុង ការរគប់រគង រាជសមបត្ត ិ។ ប ុខ្នត  សគ្នលលេធិ 

ភូមិសាស្តសត  នសយាបាយ ខ្ ល ោរ សៅក្ន ុង រក្បមណឌ  នន សនត ិ

សុម នន រពំខ្ នជាត្ិ សនោះ វា ជំរុញសអាយ រពោះសៅយួន ទាងំឡាយ 

សៅក្ន ុង គតិ្ « ការ រ  ៏របសសើរ គឺ រត្វូ វាយរបហារ ជា មុន » 

នគរ ជិត្ខាង ទាងំឡាយ ណា  ខ្ ល មាន អំណាច ជា គូ 

របខ្ជង ស ើមបី ខ្ែរក្ា ខ្ ន ី ខ្ ល សថ ិត្ សៅសរកាម ការ

រតួ្ត្រា របស់រពោះអងគ , តួ្យា ង : រានកាន1 េឹក្ ី នគរ ោម។ 

សៅឆ្ន ំ ១៤៧១ ក្ងេ័ព យួន  បាន វាយ របហារ យក្បាន រាជ

ធានី នគរ ោម ស ែ្ ោះ វជ័ិយបូរ ី(Vijaya) សហើយសៅ ឆ្ន ំ ១៤៧៩ 

ក៏្ វាយ យក្បាន បណាត ល សមត្ត  នន របសេស លាវ មួយចំនួន  

សហើយ សៅក្ន ុង សត្វត្ស េី១៧ យួន ក្៏ោប់សផ្តើម រុក្រានចូល មក្

ក្ន ុង ខ្ ន ី ក្មព ុជាសរកាម ខ្ ល េុក្ ជា  ំសណើរ សៅ េិស ខាង

ត្បូ ង នន របជាជនយួន។ សៅសពល សធវ ើ ការវាយរបហារ រុក្រាន

 

1 រានកាន : រាត្ត្ាត្, យក្សដ្ឋយរំសលាភ។ 
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ចូល មតងៗ យួន ខ្ត្ងខ្ត្ សលើក្ យក្ េសសនៈ គរច ោរយ  

(moraliste) ជា ផ្ល វូការ នន រពោះសៅចិន ក្ន ុង េំ ក្់េំនង ក្ិចច

ការបរសេស គឺ ការរបឆ្ំង រវាង « អនក្មានអារយធម៏ » នឹង « 

មនុសសនរព » ស ើមបី រក្ា សនត ិសុម នន របជាជាត្ិ។ ការរាត្ត្ាត្ 

នន េ័ព យួនកុ្មម ុយនិសត  សៅ អំឡុង ឆ្ន ំ ១៩៧០-៧៩ គឺ ជា ការ

បនត  អនុវត្ត សគ្នល លេធិភូមិសាស្តសត  នសយាបាយ  ន់ឆ្ន ំ របស់

រពោះសៅយួន ទាងំឡាយ ខ្ ល ពួក្ អនក្ ឹក្ ំ យួនកុ្មម ុយនិសត  

យក្មក្ របត្ិបត្ត ិ ាម។ រសកុ្ខ្មែ រ និង លាវ សពវនែៃ សថ ិត្ សៅ

សរកាម ឥេធិពលយួន គឺ ជា ការបក្ខ្រប សម័យ នន សគ្នលលេធិ 

សនោះឯង។ សាថ នភាព  នន ការសរគ្នបសងកត្ ់ របសយួ់ន សពវនែៃ 

មាន ការបត រូ សៅក្ន ុង ការអនុវត្តន៏ មុស ពី សម័យស ើម ខ្ត្ 

ភាពមុសគ្នន  វា មិន សថ ិត្ សៅក្ន ុង សគ្នលលេធិ ស ោះសេ គឺ វា រគ្នន់

ខ្ត្ បត រូ សអាយ  រកី្ធំសឡើង សៅាម ក្មាែ ំង ខ្ ល មល នួ មាន សំ

រាប់ សធវ ើសអាយ សសរមច បាន។ សៅ ចំស ោះមុម អំសពើ ស ោះ ចិន 

ខ្ត្ងខ្ត្ បិេ ខ្ភនក្ សហើយ របខ្ហល ជា នឹក្សបាយចិត្ត ចំស ោះ 

មុម  វរិភាព របស់យួន សេៀត្ផ្ង សរ ោះ យួន ជា មិត្ត មស គម

 វជិាា  និង ពូជ អំបូរ នឹងមល នួ។ 

ាំងខ្ត្ ពី ចិន េេួលសាគ ល់ ជា ផ្ល វូការ អធិបសត្យយភាព រសកុ្

យួន សៅ ឆ្ន ំ ១១៦៤, សហើយ ប ៃ ប់ ពី  ំណក្ នន េំ ស់ សយាធា 

 ៏យូរអខ្ងវង រវាង របសេស ទាងំពីរមក្ េំ ក្់េំនង របស់សគ ក៏្

ោប់ មាន សសថ រភាព  រកី្ចំសរនី បនត ិចមតងៗ។ ចិន សវៀរមិន សធវ ើ

អនតរាគមន៍ សលើ នសយាបាយ រុក្រាន របស់យួន ចូល សៅក្ន ុង 
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របសេស ជិត្ខាង  ូចយា ង រសកុ្ ោម ខ្មែ រ និង លាវ  រាបណា 

េសងវ ើសនោះ វា មិន គំរាម  ល់ សនត ិសុម នន រពំខ្ ន ចិន។ ជា ការ

ពិត្ ណាស់  ជួនកាល វា មាន ការប ោះេងគ ិច អាវុធគ្នន  រវាង ឆ្ែ ំ 

រពំខ្ ន រហូត្ បសងក ើត្ ជា សស្តរគ ម  ូចយា ង សៅ ឆ្ន ំ ១៩៧៩2 ខ្ត្ 

ជា សស្តរគ ម  សៅក្ន ុង រក្ឡា ីតូ្ច សហើយ សៅ េីបញ្ចប់ ខ្ត្ងខ្ត្ 

មាន  ំសណាោះរសាយ ាម សនត ិវធីិ សៅក្ន ុង រក្បមណឌ  ញាត្ិវបប

ធម៏ សរ ោះ ថា របសេស ទាងំពីរ សគ មាន វបបធម,៏ របនពណី រ ា

បាល និង ចិត្តគំនិត្ នសយាបាយ ខ្ត្មួយ សរចើន សហសសវត្សរ៍ 

មក្សហើយ។ ពួក្សគ រខ្មង សកាត្សរសសើរ និង សគ្នរពគ្នន  សៅវញិ

សៅមក្។ រសកុ្ចិន ក្ុមម ុយនិសត  េុក្ រសកុ្យួន ជា របសេស 

ក្ុមម ុយនិសត   ៏របសសើរ សហើយ ជា របជាជាត្ិ ោស់េុំ មាន សមត្ថ

ភាព រគប់រគ្នន់ សចោះ ការ រ អធិបសត្យយភាពជាត្ិមល នួ ពី ការ

ែ្ ន ន ពី សំណាក្់ អធិរាជ ចិន, អាណានិគម បារាងំខ្សស 

និង ចរក្ពរត្ អាសមរកិាំង។ រឯី សយៀក្ណាម វញិ សំឡឹងសមើល 

សៅ របសេស ចិន សដ្ឋយ មាន ការរពួយបារមភ ផ្ង និង ការ 

ខ្រក្ងរខ្អង ផ្ង។ ការរពួយបារមភ ពី សរ ោះ នគរមល នួ មាន រពំ

ខ្ ន រមួ ជាមួយ របសេស មហាអំណាច សស ាក្ិចច សៅក្ន ុង 

ពិភពសលាក្ និង មាន ចំនួន របជាជន ជាង មួយ សកា ិ  

ក្់។ ការសគ្នរព សរ ោះ មល នួ ខ្ត្ងខ្ត្ េុក្ ចិន ជា គំរ ូសំរាប់មល នួ 

 

2 ចិន វាយ យួន ស ើមបី បរា ញ នូវ ប ិសយាគ របស់ចិន ពី ការវាយរបហារ 
ក្ងេ័ពយួន ចូល កាន់កាប់ រសកុ្ខ្មែ រ សៅសរកាម ការ ឹក្ ំ នន របប 
ខ្មែ ររក្ហម សដ្ឋយ យក្ ជសមាែ ោះ រពំខ្ ន ជា សលស។ 
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សហើយ ជា អនក្ការ រ សដ្ឋយ គ្នែ នលក្ខណ  ល ់ របជាជនយួន 

ក្ន ុង ការត្ស ូ  ស ើមបី ឯក្រាជយជាត្ិ របឆ្ំងនឹង ការរតួ្ត្រា 

របស់សលាក្ខាងលិច។ ជានិចច ចិន និង យួន មាន មូលសហតុ្ 

ខ្ត្មួយ គឺ ការការ រ នន លេធិក្ុមម ុយនិសត  សៅ ក្ន ុង អាសុ ីខ្ ល 

ក្ំពុង ជួបរបេោះនឹង ការគំរាម ពី សំណាក្់ លេធិរបជាធិបសត្យយ 

្នឫេធិ។  ូសចនោះ សគ សនែត្់ ថា របសេស ទាងំពីរ រត្ូវខ្ត្ សថ ិត្

សៅ ជា មិត្ត របវត្ត ិសាស្តសត  នឹងគ្នន  ជា និចច សទាោះបី មាន េំ ស់

នឹងគ្នន  សៅក្ន ុង ក្ិចចការ នសយាបាយ ការបរសេស  ូចយា ង ការ

រក្ របស់ យួន សៅជិត្នឹង សហរ ាអាសមរកិ្។ ខ្ត្ សបើ សគ ាម

ដ្ឋន នសយាបាយ របស់យួន បនត ិច សគ សឃើញ ថា ហាណូយ ាងំ 

ពី សស្តរគ ម សលើក្េី១ សៅ ឥណឌ ចូិន មក្សមែោះ សគ ខ្ត្ងខ្ត្ ខ្សវ ង

រក្ កូ្នរបសយាល សៅក្ន ុង េំ ក្់េំនង របសម់ល នួ ជាមួយ ចិន  

ខ្ ល ជា មហាអំណាច និង ញាត្ិវបបធម៏ រមួ សទាោះបី យួន ខ្សវ ង

រក្ រសប នូវ ការគ្នំរេ ពី សហភាពសូសវៀត្ សរ ោះ សពលស ោះ យួន 

រត្វូការពំនឹង  ៏ធំមួយ ពី សំណាក្ ់សលាក្ក្ុមម ុយនិសត ។ ជសរមើស 

សនោះ  វា គ្នែ ន រំខាន អវ ី  ល់ ចិន ស ោះសឡើយ, ផ្ទ ុយសៅវញិ ចិន 

ខ្ត្ងខ្ត្ សលើក្ េឹក្ចិត្តយួន ខ្ ល ជា បអ នូ រមួវបបធម៏ ឲសសព

គប់ ជាមួយនឹងរបសេស ទាងំឡាយ ខ្ ល េុក្ អាសមរកិាំង ជា 

សរត្ូវ និង  មាន េំ ក្់េំនង ជា នសយាបាយ េូត្ នឹងមល នួ 

ស ើមប ីជួយ  ល ់យួន។ ខ្ត្ សៅសពល សស្តរគ ម ផ្ទ ុោះសឡើង សៅ រសកុ្

ខ្មែ រ សៅ ឆ្ន ំ ១៩៧០ សរកាយ ពី សសត ចសីហនុ រត្ូវ សគ េមាែ ក្ ់ពី 

អំណាច វា មានេំ ស់ សក្ើត្សឡើង រវាង ចិន និង យួន ក្ន ុង 
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ជសរមើស ជួយ  ល់ ពួក្ ខ្មែ ររក្ហម ស ើមបី ចាំង របឆ្ំងនឹង សារ

ធារណរ ាខ្មែ រ។ ចិន មាន សគ្នលបំណង ចង់ឲ ការត្ស ូ  អាវុធ 

របស់ ពួក្ ខ្មែ ររក្ហម មាន សវ ័យភាព សពញសលញ ចំស ោះ ក្ង

េ័ព រំសដ្ឋោះយួន ខ្ត្ ហាណូយ វញិ មិន រសបនឹង ការចង់បាន 

របស់ចិន សនោះសឡើយ, យួនកុ្មម ុយនិសត  សគ ចង់ បញ្ច លូ ក្ងេ័ព 

ត្ស ូ ខ្មែ រ សៅក្ន ុង យុេធសាស្តសត យួន ខ្ត្មួយ សៅក្ន ុង សមរភូមិ

សយាធា សៅ ឥណឌ ចូិន ខ្ ល មាន យួន ជា សមបញ្ហា ការ ខ្ត្មួយ 

សលើ េ័ពត្ស ូ  យួន ខ្មែ រ និង លាវ។ ប ៃ ប់ ពី ចុោះហត្ថសលខា ក្ិចច

រពមសរពៀង សនត ិភាព រវាង សយៀក្ណាម និង សហរ ាអាសមរកិ្  

សៅ េីរក្ងុ បា រសី សៅ នែៃ េី២៧ មក្រា ឆ្ន ំ ១៩៧៣ យួនកុ្មម ុយ

និសត  អនុញ្ហា ត្ សអាយ បក្ស ខ្មែ ររក្ហម   ឹក្ ំ នសយាបាយ ត្

ស ូ សយាធា សដ្ឋយ មល នួឯង ប ុខ្នត  យួន សគ សៅ រក្ា ក្ងេ័ព របស់

មល នួ សៅ រសកុ្ខ្មែ រ ស ើមបី បនត  សធវ ើ សស្តរគ ម របឆ្ំងនឹង សយៀក្

ណាម ខាងត្បូ ង។  ូសចនោះ មតិ្សភេ រវាង ចិន និង យួន ក៏្បាន 

សដ្ឋោះរសាយ រចួសរសច។ ខ្ត្ សរកាយ ពី បក្ស ខ្មែ ររក្ហម មាន ជ័យ

ជំនោះ សៅ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ចិន ជា អនក្ មានអំណាច ដ្ឋច់មុម សៅ 

រសកុ្ខ្មែ រ ខ្ ល ជា េីក្ខ្នែងមួយ ខ្ លសសរភីាព រគប់ ខ្បប

យា ង រត្ូវ ខ្ត្ ក្ំេិច សោល សដ្ឋយ អំណាច អាវុធ។ បក្សក្ុមម ុយ

និសត ខ្មែ រ ចិនូបនីយក្មែ បាន របរពឹត្ត អំសពើ របល័យ ពូជសាស

ន៏ ខ្ ល  ំសអាយ របជាជនខ្មែ រ បាត្់បង់ ជីវតិ្ ជិត្ ពីរ លាន 

 ក្។់  ូសចនោះ ចិន ជា អនក្េេួលមុសរត្ូវរមួ សៅក្ន ុង  វ ិ ក្មែ 

អមនុសសធម៏ នន របជាជាតិ្ខ្មែ រ។ 
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សរកាយ ពី យួនខាងសជើង មាន ជ័យជំសនោះ សលើ យួនខាងត្បូ ង, 

ហាណូយ សសរមចចិត្ត  ក្េ័ព សចញ ពី រសកុ្ខ្មែ រ។ ប ុខ្នត  ការ ក្

េ័ព ស ោះ គឺ សធវ ើ ាម ខ្ផ្នេី ខ្ ល យួន ជា អនក្រាយ ប ៃ ត្់ 

រពំខ្ ន មិនខ្មន យក្ ខ្ផ្នេី ខ្ ល អនតរជាត្ិ េេួល សាគ ល់ 

រសកុ្ខ្មែ រ ស ោះសឡើយ។ អារស័យសហតុ្ សនោះ ក្៏បសងក ើត្ ជា ជសមាែ ោះ 

រពំខ្ ន រវាង សយៀក្ណាម បរងួបបរងួម ខ្ត្មួយ និង ក្មព ុជា 

របជាធិបសត្យយ។ ជសមាែ ោះ សនោះ  ំ បងក ជា សស្តរគ ម ខ្ ល យួន ជា 

អនក្ស ន្ ោះ  សហើយ កាន់កាប ់សដ្ឋយ សយាធា រសកុ្ខ្មែ រ អស់ រយៈ

សពល ១០ ឆ្ន ំ។ េសងវ ើ សនោះ សធវ ើឲ ចិន មាន ការភាា ក្់សផ្អើល សៅ 

ចំស ោះមុម ភាពសមាោះមុត្ និង សជាគជ័យ ឆ្ប់រហាស របស់យួន 

មក្សលើ ខ្មែ ររក្ហម ខ្ ល មាន មល នួ ជា អនក្ការ រ។ រត្វូ ឹង ថា 

សៅសពលស ោះ ចិន គ្នែ ន លេធភាព អវ ី បនត ិច សសាោះសឡើយ ស ើមបី 

ការ រ រសកុ្ខ្មែ រ ខ្ ល ជា នគរ ចុោះ េុនសមាយ សដ្ឋយសារ អនុ

វត្ត នសយាបាយ របល័យពូជសាសន៏។ សហើយ សគ  ឹង ថា សបើ គ្នែ ន

សហគម អនតរជាត្ិ ផ្ត ៃ សទាស  ល់ ការ ែ្ ន ន របស់

សយាធាយួន មក្សលើ រសកុ្ខ្មែ រ វា ចាស់ ជា គ្នែ ន ការត្ស ូ ខ្មែ រ  

របឆ្ំងនឹង សយាធាយួន សៅាម រពំខ្ ន ខ្មែ រ-នែ ស ោះសឡើយ។ 

សហើយ សបើ គ្នែ ន ការ ួលរលំ នន សហភាពសូសវៀត្ វា ក្៏ចាស់

ណាស់ខ្ រ ថា វានឹង គ្នែ ន ការ ក្េ័ពយួន សចញពី រសកុ្ខ្មែ រ រ

យៗរសួល ផ្ង ខ្ រ។ សៅក្ន ុង សាថ នភាព សនោះ ខ្មែ រ អាច សួរ ជា 

សំនួរ ថា រគប់ បញ្ហា ខ្មែ រ ខ្ ល មាន រវាង ចិន និង យួន សត្ើ ជា 



10 

ចិន ជា  មិត្ត របស់ នរណា ? 
 

ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១ មីនា ២០២០ 

ឧបសគគ  ចមបង នន េំ ក្់េំនង ជា ញាត្ិ ជា មិត្ត របវត្ត ិសាស្តសត  

រវាង របសេស ទាងំពីរ ស ោះខ្ រ ឬសេ ? 

ចិន ជា មិត្ត របស់ ខ្មែរ ? 
គួរ សយើង សសងកត្ អំព ីឥរយិាបែចិន ចំស ោះ រសកុ្ខ្មែ រ ោប់ ពី 

ឆ្ន ំ ១៩៥៥ រហូត្ មក្ ល់ ឆ្ន ំ ១៩៩៣។ ភាពលអ ិត្លអន់ តូ្ចៗ ជា

សរចើន របស់សក្មែភាពចិន មក្សលើ ខ្មែ រ បរា ញ នូវ មារយាេ

លាក្់មុម របស់ចិន សៅក្ន ុង េំ ក្់េំនង ជាមួយ យួន ខ្ ល 

ខ្ត្ងខ្ត្ ហុច របសយាជន៏  ល់ យួន ជា និចច។ សៅក្ន ុង េសសវត្ស 

៦០ សលាក្ ជូ សអងឡាយ ជា រ ាមស្តនត ីេី១ ចិន សៅសពលស ោះ ខ្ត្ង

ខ្ត្ ផ្តល ់ ំបូ ែ ន  ល់ សសមតច សីហនុ ស ើមបី រក្ របសយាជន៏ ឱ្យ 

យួនកុ្មម ុយនិសត   ូចយា ង ការសបាោះបង់សោល ជំនួយសស ាក្ិចច 

និង សយាធា របស់សហរ ាអាសមរកិ្ ខ្ត្ ចិន ក្៏មិន បានេូទាត់្

សង ជា សមាមារត្ សំរាប់ ការបាត្់បង់ នន របសយាជន៏ខ្មែ រស ោះ

ខ្ រ ខ្ ល  ំសអាយ ខ្មែ រ បាត្់ បខ្ងអក្សយាធា សៅ ចំស ោះមុម 

ក្ងេ័ព ក្ុមម ុយនិសត យួន សៅ ឥណឌ ចូិន។ សម័យ នន រសែ ីចិន សៅ 

រសកុ្ខ្មែ រ សសមតច សីហនុ បាន អនុវត្ត នសយាបាយ សស ាក្ិចច 

ខ្បប សងគមនិយម ខ្ត្ សរកាយ បនត ិមក្ រាជជសរមើស សនោះ បាន 

 ំសអាយ សស ាក្ិចច  ធាែ ក្ ់សៅក្ន ុង ភាពក្ស័យេន់ ខ្ ល  ំសអាយ 

រសកុ្ខ្មែ រ ខ្ ល មាន មសធោបាយ រគប់រគ្នន់លែម កាែ យ ជា រសកុ្ 

គ្នំង យនតក្មែ នន ការអភិវឌ្ឍន៏ សហើយ គ្នែ ន េសសនៈវស័ិយ សំ

រាប់ អ គត្។ មួយវញិសេៀត្ រពោះអងគ  យរយ នឹង ការ
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ពរងីក្ និង ការពរងឹង ក្ងេ័ពជាតិ្ខ្មែ រ សៅខ្ក្បរ សស្តរគ ម សៅ 

រសកុ្យួន សហើយ សៅសពល ខ្ ល ក្ងេ័ពនែ និង យួន ទាងំពីរ 

សគសរៀបចំ េំសនើបក្មែ។ មិន ខ្ត្ ប ុសណាណ ោះ លេធិរបជាធិបសត្យយ 

រត្វូបាន សសមតច សីហនុ រក្ខ្វងសោល សៅក្ន ុង ធុងសំរាម ស ើមបី 

អាចសអាយ លេធិផ្តត ច់ការ មាន រសែ ី ខ្ ល  ំសអាយ បាត្់ ការ

របួរមួជាតិ្ខ្មែ រ។  ូច សលាក្ Stefan Zweig សរសសរក្ន ុងសសៀវសៅ  

របស់សលាក្ មាន ចំណងសជើង « សតិ្សមបជញ្ា ៈ នន ហិងា » : « វា

រត្វូ មាន រយៈសពល យូរ បនត ិច មុននឹង របជាពលរ ា ោប់  ឹង

មល នួ ថា ផ្លរបសយាជន៏ មួយរយៈ ខ្ ល អំណាចផ្តត ច់ការ ផ្តល់

ឱ្យមល នួ សៅក្ន ុង  វន័ិយ ត្ឹងរងឹ និង ក្មាែ ំង អំណាច ពរងឹង រត្វូ

េុក្ ជា ការបត រូនឹង ពលិក្មែ របស់ របជាពលរ ា ខ្ ល រត្វូ 

សបាោះបង ់សិេធិបុគគល សហើយ រាល ់ចាប ់ែែី  ខ្ ល របប ផ្តត ច់ការ 

បសងក ើត្សឡើយ វា ខ្ត្ងខ្ត្ ហូត្ ត្នមែ នន សសរភីាពស ើម នន មនុសស 

ជា ការោំបាច ់»។ 

ោប់ពី ឆ្ន ំ ១៩៦៨ រសកុ្ខ្មែ រ កាែ យ ជា រសកុ្ពិការ។ សស ាក្ិចច

ជាត្ិ ជួបរបេោះ នូវ  វបិត្ត ិ ជាជសរៅ សហើយ រសកុ្ខ្មែ រ រត្ូវ បាន ក្ង

េ័ព យួនកុ្មម ុយនិសត  មាន ចំនួន របមាណ ៦ មុឺន ៥ ខ្សន   ក្់ 

ចូល កាន់កាប់។ សត្ើ រត្ូវ សធវ ើ  ូចសមតច ?  សៅសលើ សំនួរ សនោះ ស

សមតចសីហនុ រេង់ េេួល សារភាព សដ្ឋយ មល នួឯង ថា : « ក្ំហុស

មួយ ខ្ ល មំុ្ មិនគួរ សធវ ើសសាោះ គឺ ប ិសសធ ជំនួយ អាសមរកិាំង, 

រេង់បខ្នថមថា សបើ មំុ្ មាន ឱ្កាស អាចនឹង សធវ ើសឡើងវញិបាន គឺ 

មំុ្ មិនសបាោះបង់ ជំនួយ សនោះសឡើយ, ការផ្តត ច់ េំ ក្់េំនង 
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ជាមួយ អាសមរកិាំង គឺ ជា សរគ្នោះថាន ក្់  ៏ធំ បំផ្ុត្សំរាប់មល នួមំុ្

ផ្តៃ ល់ និង សស ាក្ិចចជាត្ិ  »។ ខ្ត្ ការេេួលសាគ ល់ ក្ំហុស ស ោះ វា 

រគ្នន់ ខ្ត្ ក្បិចិត្ត (caprice) ជា ធមែជាត្ិ របស់ រពោះអងគ ខ្ត្ 

ប ុសណាណ ោះ សរ ោះ ថា រេង់ មិន រគ្នន់ខ្ត្ មិន រលាស់ ក្ំហុស ពី ចិត្ត 

ផ្ទ ុយសៅ វញិ រេង់  រងឹរតឹ្ខ្ត្ ពរងីក្ និង ពរងឹង មិត្តភាព ជា មរ

ណៈ ជាមួយ យួន និង ចិន ក្ុមម ុយនិសត  ខ្ ល  ំសអាយ របជា

ជាតិ្ខ្មែ រ ធាែ ក្់ ចូល សៅក្ន ុង សំណាញ់ ចិន និង យួន សហើយ វា រតួ្ 

ក្មព ុជា រហូត្ មក្ ល់ សពវ នែៃ សនោះ។   

ខ្ត្ សៅក្ន ុង អំណាច ផ្តត ចក់ារ ខ្ ល មាន សសមតច សីហនុ ជា អនក្

 ឹក្ ំ របជាជនខ្មែ រ គ្នត់្ គ្នែ ន ជសរមើស អវ ី សរៅពី សគ្នរពសគ្នល 

នសយាបាយ របស់រពោះអងគ ពុំស ោះ សសាធ រត្វូ សសមតច សោេ

របកាន ់ថា ជា ជនក្បត់្ជាតិ្  ូចយា ង ក្រណី សលាក្ សម សារ ី 

និង សឺង ង ុក្ថាញ់  ខ្ ល រគ្នន់ ខ្ត្ ពួក្គ្នត្់ មាន គំនិត្ 

នសយាបាយ មុស ពី រពោះអងគ ខ្ត្ ប ុសណាណ ោះ។ ខ្ត្សៅ  ឆ្ន ំ ១៩៧០ 

មាន វរៈជន និង យុវបញ្ហា វនត  មួយចំនួន មិនសុមចិត្ត សៅរទា ំ

សមើល អំសពើ បំផ្តែ ញ ជាត្ ិ របស់សសមតចសីហនុ ក្៏ ំគ្នន  រសាយ

ជំសនឿ សលើ របប សងគមរាស្តសត និយម រ ញុប មុញ3 សហើយ សងើប

របឆ្ំងនឹង រពោះអងគ ខ្ ល ជា របតិ្ក្មែ សយមភ តូ្4  ំ បសងក ើត្ 

រពឹត្ត ិការណ៏ នែៃេី ១៨ មី  ខ្ ល ជា នែៃ ខ្ ល រត្វូ បាន សភា 

ទាងំពីរ របស់ របជាជាតិ្ខ្មែ រ សបាោះសឆ្ន ត្ េមាែ ក្ ់ រពោះអងគ ពី 

 

3 រ ុញប មុញ : ខ្ លសរច រលឹមិញរមុក្។សំ 
4 សយមភ តូ្ : ខ្ លសធវ ើសដ្ឋយឯក្ឯង, spontanée។ 
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តំ្ខ្ណង របមុមរ ា។  រ ីចិន សៅសពល ស ោះ បានសធវ ើ សក្មែភាព 

រគប ់ខ្បបយា ង ស ើមបី រុញ សសមតច សីហនុ ឱ្យ សចញមុម របឆ្ំង

នឹង សសចក្ត ីសសរមច នន សភាជាតិ្ខ្មែ រ សដ្ឋយ ធា  ថា ក្ងេ័ព 

យួនកុ្មម ុយនិសត  ាំង សៅក្ន ុង រសកុ្ខ្មែ រ សគនឹង វាយរបហារ ក្ង

េ័ពជាតិ្ខ្មែ រ ស ើមបី យក្អំណាច មក្ របគល់ថាវ យ រពោះអងគ   វញិ 

ឱ្យទាល ់ ខ្ត្បាន។ ការណ៏សនោះ ជាសហតុ្ នន សស្តរគ ម សក្ើត្មាន

សឡើង សៅ រសកុ្ខ្មែ រ សៅសពលស ោះ។ សៅក្ន ុង សម័យ សាធារណ

រ ាខ្មែ រ (១៩៧០-១៩៧៥) ខ្ ល ជា របប ការ រ បូរណភាព េឹក្

 ីខ្មែ រ ចំស ោះមុម ការ ែ្ ន ន សដ្ឋយ ក្មាែ ំង អាវុធ ពី 

សំណាក្់ យួនកុ្មម ុនិសត  ប ុខ្នត  សៅក្ន ុង សស្តរគ ម ការ រមល នួ ស ោះ 

របសេស ចិន គ្នំ រ យា ង មុឹងមា ត្់ ការ ែ្ ន ន របសស់យៀ

ក្កុ្ង  ូចយា ង បសងក ើត្ រណសិរយ របួរមួ ជាតិ្ខ្មែ រ ខ្ លមាន ក្ង

េ័ពសយៀក្កុ្ង  ក់្ ឯក្សណាា ន ជា ខ្មែ រ សធវ ើ ជា េ័ព របស់រណ

សិរយខ្មែ រ, ខ្ក្រក្នឡ សស្តរគ ម ែ្ ន ន ពី សំណាក្់បរសេស 

ឲកាែ យ ជា សស្តរគ មសីុវលិ។ 

សៅក្ន ុង ក្ិចចរពមសរពៀង សនត ិភាព សៅឥណឌ ចូិន នែៃ េី២៧ មក្រា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៣ ចិន បញ្ហា  សអាយ ពួក្ ខ្មែ ររក្ហម ប ិសសធ ដ្ឋច់

ខាត្ មិនរពម សអាយ ចុោះហត្ថសលខា ស ើមបី បនត  សស្តរគ ម រវាង 

ខ្មែ រ និង ខ្មែ រ គ ឺថា រវាង ពួក្ ខ្មែ ររក្ហម និង ខ្មែ រសាធារណៈរ ា 

សៅក្ន ុង សគ្នលសៅ ខ្ត្មួយ គត់្ គឺ បនត  េុក្ េឹក្ ីខ្មែ រ ជា សមរ

ភូម ិ គ្នំរេ ការវាយរបហារ របស់យួនកុ្មម ុយនិសត  សៅសលើ យួន

ខាងត្បូ ង ជាយួនសសរ ី សដ្ឋយ បំ ន សលើ ក្ិចចរពមសរពៀង សនត ិ
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ភាព ខ្ ល មល នួ បានយល់រពម ចុោះហត្ថសលខា ជាមួយនឹង អាសម

 រកិាំង។ 

សសចកតីសននិដ្ឋា ន 

សបើ សយាង សៅសលើ អំសពើ រគប់ ខ្បបយា ង ខ្ ល បាន សរៀបរាប់

ខាងសលើ សនោះ សយើង អាច សនន ិដ្ឋា ន បាន ថា ចិន និង យួន

ក្ុមម ុយនិសត  ពិត្ ជា មិត្តលអ  របស់ សសមតច សីហនុ ខ្ត្ ជា រេសុត មិត្ត  

របស់របជាពលរ ាខ្មែ រ។ សុំ ខ្មែ រ មាន ក្់ៗ  រោិះសមើល ទាល់ខ្ត្សឃើញពិត្ 

សដ្ឋយ មល នួឯងចុោះ សរ ោះថា  វភិាគ របស់សយើង សនោះ វា រគ្នន់ខ្ត្ 

ជា វស័ិយមតិ្ មួយ ក្ន ុងជំសនឿ ជាក្់ចាស់ ថា ចិន និង យួន 

ក្ុមម ុយនិសត  វា ជា បញ្ហា របស់ របជាជាតិ្ខ្មែ រ ាំងពី េសសវត្សរ៍ េី

៦០ រហូត្ មក្ ល ់សពវនែៃ សនោះ។ 

ចិនក្ុមម ុយនិសត  បនត  ជួយ ពួក្ ខ្មែ ររក្ហាម សរកាយ ពី របប

របល័យពូជសាសន៍ សនោះ  ួលរលំ រត្់ សៅ រក្ រស ់ាម រពំខ្ ន 

ខ្មែ រ/នែ។ បនត  សធវ ើ សស្តរគ ម ក្ន ុង ម ជា សស្តរគ ម ត្ស ូ  រំសដ្ឋោះជាត្ិ  

 ំ បនាប ក្មាែ ំងត្ស ូ  របស់អនក្សសនហាជាតិ្ខ្មែ រ សៅ ចំស ោះ 

មុម របជាជនខ្មែ រ រស ់សៅសរកាម របប អាណានិគមយួន។ ការ

រក្ា អងគការ ខ្មែ ររក្ហម សៅក្ន ុង ចល ត្ស ូ ខ្មែ រ ជា គំនិត្

មុស មួយ ចំស ោះ អនក្សសនហាជាតិ្ខ្មែ រ ខ្ត្ ចិន សគ យល់ ផ្ទ ុយ សៅ

 វញិ ថា ជា ក្មាែ ំងរបាក្  របស់ ជាតិ្ខ្មែ រ ខ្ ល អាច យក្ ន្ ោះ 

យួន បាន។ រត្ូវ ឹង ថា ក្មាែ ំង សនោះឯង ភាគសរចើន ដ្ឋច់ខាត្ 

 ំ គ្នន  ចុោះ ចូល ហ ុន ខ្សន បនត  សធវ ើ សក្មែភាព សមាែ ប់ របជា
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ពលរ ាខ្មែ រ ក្ន ុង យុេធសាស្តសត  យួន/ចិន ស ើមបី រក្ា លេធិក្ុមម ុយនិសត  

សៅ រសកុ្ខ្មែ រ។ 

ក្ិចចរពមសរពៀងសនត ិភាព នែៃ េី២៣ ត្ុលា ឆ្ន ំ ១៩៩១ ជា  ំសណាោះ

រសាយ នន  វ វិធិ របស់ ចិន-យួន ក្ន ុង ការ សណត ើមយក្ ក្មព ុជា 

មក្ដ្ឋក្់ សៅក្ន ុង ឥេធិពល របស់មល នួ។ ពី ស ើម ចិន ចង់បាន 

ក្មព ុជា ស ើមបី េប់េល់ យួន រឯីយួន ចង់បាន  ីខ្មែ រ មក្ សធវ ើ ជា

 ីយួន។ ខ្ត្ សៅសពល ខ្ ល ចិន និង យួន សគ រក្សឃើញ របូមនត

រមួគ្នន  គឺថា ចិន ជា អនក្ យក្ ធនធាន ធមែជាតិ្ខ្មែ រ និង ជា 

ធា គ្នរ សំរាប់ របប ផ្តត ច់ការ មច ី លុយ  រឯី យួន យក្  ីខ្មែ រ ជា 

 ី សមបទាន សំរាប់ ចិញ្ច ឹម សស ាក្ិចចយួន។ សហើយ ចិន-យួន សគ 

រក្សីុ ជាមួយគ្នន  សលើ មនងខ្មែ រ ខ្ចក្ ជា ក្នរម មែោះ ឲ ពួក្ សសមតច 

និង ពួក្  មុឺនខ្មែ រ ស ើមបី ឲស ើរ ហឺហារ សធវ ើ ជា អនក្មាន  ក់្ 

ររ សក្ត ិភូមិ ក្ន ុង តួ្ េី ជា តួ្ឯក្សលាខ ន ហុ ីរបស់ចិន និង នក្

សលឿង របស់យួន។ យួន សរបើ ក្ិចចរពមសរពៀង ២៣ ត្ុលា ជា 

មសធោបាយ សំរាប់ ពរងឹង អំណាច របប  ឹក្ ំ សពវនែៃ ខ្ ល ជា 

របប អាយ ង របស់យួន ស ើមបី រតួ្ត្រា រសកុ្ខ្មែ រ, ចំខ្ណក្ ចិន 

សរបើ ក្ិចចរពមសរពៀង ស ោះ ជា  ណីជាក្មែ រវាង យួន និង ចិន,  រ ី

ឯ ពួក្ មសច ឹម របសេស េុក្ វា ជា ក្រណីយកិ្ចច សីលធម៍ របស់

មល នួ ខ្ត្ប ុសណាណ ោះ, សធវ ើចប់កាលណា  ំគ្នន  ស ើរសចញ េុក្ឲ របជា

ពលរ ា ខ្មែ រ រស់ គ្នែ ន ក្ត ីសងឃឹម សៅក្ន ុង ក្ិចចរពមសរពៀង សរកាម

ត្ុ របស់ ចិន/យួន បត រូ របូ រសកុ្ខ្មែ រ ឲសៅ ជា ឋានសួគ៍ សំរាប់ 

សៅខ្ក្ ឬ ឧក្ញា  និង ពួក្ ជនពុក្ រលួយ មួយកាត ប់ ខ្ត្ ជា ឋាន



16 

ចិន ជា  មិត្ត របស់ នរណា ? 
 

ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១ មីនា ២០២០ 

នរក្ សំរាប់របជាជនខ្មែ រ មួយនគរ។ ពិត្របាក្  ណាស់សហើយ 

ថា សហរ ាអាសមរកិ្ ក្ត ី សហគមអឺរ ុប ក្ត ី  ំគ្នន  ឧបត្ថមភ  របជា

ពលរ ាខ្មែ រ ាម ជំនួយ សស ាកិ្ចច  ូចយា ង  វធិាន ការអនុសរគ្នោះ 

ពនធ , ខ្ផ្នការ នន ការអភិវឌ្ឍន៏ជាតិ្ និង ក្មែ វធីិ នន ការបំ 

ក្់សាែ រត្ី នន លេធិរបជាធិបសត្យយ សសរ,ី សិេធិ នន របជាពលរ ា និង 

សិេធិមនុសស ខ្ត្ មាន ភាពធូលុង សៅ ចំស ោះមុម ការបំ ន 

រគប ់ ខ្បបយា ង ពី សំណាក្់ គណបក្សរបជាជន ជា គណបក្ស 

កាន់អំណាច រគប ណត ប់ សដ្ឋយ សាែ រត្ ីផ្តត ច់ការ។ ែែីៗសនោះ សៅ 

ខ្ម ត្ុលា ហ ុន ខ្សន និង រ ាមស្តនត ីេី១ យួន Nguyen Xuan Phuc 

បាន ចុោះហត្ថសលខា េេួលសាគ ល់ ការសបាោះ បសរគ ល រពំខ្ ន ៨៣%  

ាម បសណាត យ រពំខ្ ន ខ្មែ រ-យួន, សួរ ថា មហាចិន ខ្ ល មាន

ខ្មែរ មែោះ មាន ជំសនឿ ថា ហ ុន ខ្សន សធវ ើ នសយាបាយ រក្ សៅរក្

ចិន ស ើមបី ការ រខ្មែ រ សត្ើ ការការ រ ស ោះ វា មាន សៅរត្ង់ណា

សៅ សៅ ចំស ោះ ការចុោះហត្ថសលខា សនោះ ? 

ខ្មែ រ រត្ូវ រសួរក្  ំសណាោះរសាយ សដ្ឋយ មល នួឯង សអាយ ទាន់កាល

សវលា សេើប របជាជាតិ្ខ្មែ រ ោក្ផុ្ត្ ពី ក្មែវាស   ូច ក្មព ុជា

សរកាម ខ្ ល ចិន និង យួន សគ រមួគ្នន  ផ្តត ច់សចញ ពី ខ្ ន ីខ្មែ រ 

សំរាប់ ខ្ចក្គ្នន  រស់សៅ។ 
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ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១ មីនា ២០២០ 

សហការ ចិន និង យួន សៅ កមពុជាសរកាម 

សរឿង ខ្ ល ខ្មែ រ រត្វូ ឹង សហើយ ចងោំេុក្ គឺ :  សៅ ក្ន ុង រជាការ 

រពោះសៅយួន រពោះ ម Thai-tôn សៅ ឆ្ន ំ ១៦៨០ មាន  យ

ឧត្តមសសនីយចិន នន សមត្ត Canton ស ែ្ ោះ Diuong-ngan-

nghich និង ឧត្តមសសនីយ បី របូសេៀត្ ខ្ ល សៅ សរកាម បញ្ហា

របស់គ្នត្់ មាន ស ែ្ ោះ Huynh-thanh, Trang-tang-tai និង 

Tran-an-binh  ំ េ័ព ចំនួន បី  ន់  ក្់ ចុោះ សំសៅ ចំនួន 

៥០ សៅ ៦០ មក្ ចត្ សៅ ក្ំពង់ខ្ផ្ Tourane ក្ន ុង ខ្ នេឹក្យួន 

ស ើមបី សុំ សរជាក្សកាននឹង រពោះសៅយួន។ ឧត្តមសសនីយ ទាងំ

ស ោះ ជា អនក្បំសរ ី សសាែ ោះរត្ង់នឹង សនតត្ីវងស Ming  ំ គ្នន  រត្ ់

សចញ ពី រសកុ្ចិន សរ ោះ មិន រពម ចំណុោះនឹង សនតត្ិវងស ែែី 

ស ែ្ ោះ Tsing ខ្ ល ជា ពួក្ Tartares ។ 

រពោះសៅយួន មាន ការបារមភ ជា ខាែ ំង ក្ន ុង ជសរមើស យក្ខាង

ណាមួយ សរ ោះ វា ជា បញ្ហា  នផ្ៃក្ន ុង របស់ចិន, ប ុខ្នត  រពោះអងគ ក្៏ 

មិនហា ន ប ិសសធ  ល់  ក្យសុំ របស់ ពួក្ ឧត្តមសសនីយ ចិន 

ខ្ ល បាន បរា ញ ការសសាែ ោះរត្ង់ពិត្ របស់ ពួក្សគ ចំស ោះ រពោះ

សៅចិន ខ្ ល មល នួ ធាែ ប់ បំសរ ីសទាោះបី រពោះអងគ ជា អនក្ោញ់ ក្៏

សដ្ឋយ។  ូសចនោះ រពោះសៅយួន មាន រពោះហឫេ័យ ថា សៅក្ន ុង េឹក្

 ី ក្មព ុជាសរកាម មាន តំ្បន់ ជាសរចើន ខ្ ល រពោះអងគ មិន ទាន់ 

បាន កាន់កាប់ សៅសឡើយ។ យល់សឃើញ  ូសចនោះ រពោះអងគ ក៏្ 

អនុញ្ហា ត្ សអាយ ពួក្ ចិនសភៀសមល នួ ទាងំស ោះ សៅ រស់សៅ សៅ
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ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១ មីនា ២០២០ 

ក្ន ុង  ំបន់ ទាងំស ោះ។ ចំស ោះ រពោះសៅយួន ចំណាត់្ការខ្បប 

សនោះ  ំសអាយ បានចំសណញ ពិសសស បី យា ង  ល់ រសកុ្យួន : 

ការបនថយ ការវាយលុក្ ចូល សៅ ក្ន ុង េឹក្ ីខ្មែ រ, ការ រាស នន 

របជារាស្តសត ខ្មែ រ  សចញ ពី ត្ំបន់ ស ោះ និង សដ្ឋោះរសាយ បញ្ហា  ជន

សភៀសមល នួចិន។  ំបន់ ខ្ ល រពោះសៅយួន សរជឿសសរសី សអាយ 

ចិន សៅរស់សៅ គឺ Don-naï (ចរវ រត្ ងំរសការត្ី)។ រពោះសៅ

យួន  បាន សធវ ើ ចុត្ហាែ យ ថាវ យ  ល់ ហល ងួខ្មែ រ ស ើមបី ថាវ យ  ំណឹង

សនោះ សរ ោះ សៅសពល ស ោះ សសត ចខ្មែ រ រពោះអងគ សៅសរកាម ឥេធិពល

យួន សដ្ឋយសារ រពោះអងគ ពឹង ក្់ យួន សអាយ ជួយ ចាំង សៅ

ក្ន ុង សស្តរគ ម សីុវលិខ្មែ រ។ 

ឧត្តមសសនីយ Dioung េេួលបាន ការអនុញ្ហា ត្ ពី រពោះសៅយួន

សហើយ ក្៏ របញាប់របញាល  ំ េព័ របស់មល នួ ចុោះ សំបាន និង 

េុក្ប ុក្ោយ ឬ សំសៅ សធវ ើ  ំសណើរ ាម ផ្ល វូេឹក្ តូ្ច នន Mi-tho 

(សមស-សកាោះសគ្នង) សឆ្ព ោះ សៅ កាន់ េីសៅ។ ឯ ចំខ្ណក្ ឧត្តមសស

នីយ Tran និង ក្ងពលធំ របស់គ្នត្់  ោក្សចញ ពី ក្ំពង់ខ្ផ្ 

Can-gio សំសៅ សៅ  ំបន់ ចរវ រត្ ងំរសការតី្ សហើយ  ំគ្នន  

សរជើសយក្ ក្ខ្នែង មួយ ស ែ្ ោះ Ban-lân សធវ ើ ជា េីលំសៅ ស ើមបី 

របក្ប របរ ក្សិក្មែ និង  ណិជាក្មែ។ េីស ោះ ក្៏ កាែ យ ជា េី

របជុំជន  ណិជាក្មែ សក្មែ ណាស់ សហើយ ជនជាត្ិចិន រស់សៅ 

េីស ោះ បាន សៅរក្ ចិន  ីសគ្នក្ ឱ្យ មក្ រស់សៅ េីស ោះ  ៏

សរចើន ក្ុោះក្រ។ ប ៃ ប់មក្ មាន ជន ជាត្ិអឺរ ុប ជប ុន និង ជាវ  

មក្ រស់សៅ សលើ ក្បា ល់សមុរេ សរៀងៗមល នួ សៅ េីស ោះខ្ រ ស ើមបី
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ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១ មីនា ២០២០ 

សធវ ើ  ណិជាក្មែ។  ូសោន ោះ បាន ជា របនពណី និង េំ មេំលាប់

ចិន មាន សៅេី ស ោះ រហូត្មក្។ សហើយ សៅ េីក្ខ្នែង ស ែ្ ោះ 

Dong-pho ចិន បាន សរៀបចំ ជា េីរក្ងុ សអាយមាន េិ ាភាព 

លអ   ូច េីរក្ងុ សៅ រសកុ្ចិន5។ 

ឧបសមព័នធ 
ស ែ្ ោះ សមត្ត សៅ ក្មព ុជាសរកាម។ ស ែ្ ោះស ើម និង ស ែ្ ោះ យួន  ូរ 

បនតប ៃ ប់មក្ សហើយ បំខ្បក្ សមត្ត មែ ោះ សៅ ជា សរចើន សមត្ត  : 

 

មាត្់រជកូ្     Chaudoc - An Giang - long Xuyen  

េឹក្សមែ      Camau - Quan Long  An xuyen  

ឃ្ែ ំង (បាសាក្់) Soctran - Khanh Hung - Ba Xuyen  

រក្មួនស រក្មួនស- មសកាោះរត្ល់ - ខ្រពក្ឫសសី Rach Gia. Choung 

Thuyen. Can Tho. Ba Xuyen. Hau Giang Kieng Giang (Rach Gia, Ha tien) Phu Quoc  

ពលលាវ   Bac lieu - An Xuyen  

 មបារាជ  មបារាជ-មាត្់រជកូ្ Long Xuyen - An Giang - Kien 

Phong  

 ម  Ha Tien - Kien Giang - Rach Rgia - Kien Giang  

េួលាម ុក្ េួលាសមាក្ Thu Dong Mot - Binh Doung - Binh Long - Song                      

Be  Binh Phuoc 

 

5 G. AUBERET, capitaine de Frégate. Histoire et description de la 
base de Cochinchine (Pays Gia Dinh). សសៀវសៅ សនោះ សលាក្ បាន បក្
ខ្រប ពី ឯក្សារយួន សរសសរ ជា ភាសាចិន សៅក្ន ុង រាជយ របស់ រពោះសៅ   
Minh-mang សដ្ឋយ ឧត្តមមស្តនត ី យួន ស ែ្ ោះ Trang-hoï-Duc ជា ឧបរាជ
យួន រតួ្ត្រា ក្មព ុជាសរកាម សៅ ឆ្ន ំ ១៨១០។ សៅ សម័យ ស ោះ យួន សគ 
សអាយ ស ែ្ ោះ ក្មព ុជាសរកាម ថា រសកុ្ យា  និ (Gia Dinh)។ 
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ចិន ជា  មិត្ត របស់ នរណា ? 
 

ឧប សៅ សង្ហា  ការសាកល្បង ១ មីនា ២០២០ 

រពោះសួគ៍្ន រពោះសួគ៍្ន - អូរកាប Phuoc Tuyo - Thuan Hai Baria-Vung Tau 

(Côn Dao) Tan An - Long An 

អូកាប          Vung Tao - Cong Dao  

ចនៃវត្តមន ចរវ រត្ ងំរសការត្ី Bien Hoa - Phuoc Thanh - Dong Nai

  

លង់សហា            Vinh Long 

សរាង ំរ ី            Tay Ninh 

នរពនគរ                   Saigon 

សមស-សគ្នោះគង Tiên Giang (My Tho, Go Cong) 

ក្ំពង់ឫសសី  Bên Tre 

ក្ំពង់សគ្ន  Long An (Tan An) 

ផ្ារខ្ ក្             Dông Thap (Sa Dec) 

រពោះរត្ ងំ  Travinh (Vinh Binh) 

សកាោះរត្ឡាច  Con Dao (Con Son) 

 

ចប ់
 

 

 

 


