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ករេក� បក� បរ់បសចិ់ន េន្របេទសកម�ុជា 

ឌី កេរត៉ 

     ចនិែតងែតេផា� តអរម�ណ៍ជាពិេសស មកេលី្របេទសនានា ែដលេនខងត្ូបង្របេទសខ�ួន គឺេន 
តំបន់អសីុអេគ�យ។៍ ចនិកុម�ុយនិស� បានចប់អរម�ណ៍ មកេលី្របេទសកម�ុជា តងំពីសន�សីិទ ទី្រក�ង
ហ្សែឺណវ ឆា� ១ំ៩៥៤ ៃនករប��ប់ស�ង� មបារងំ និងករ្របកសអព្យោ្រកឹតភាព ៃនឥណ�ូ ចិន។ កល 
េនាះ ករទូតចិន បានេប�ជា� ករពរ អព្យោ្រកឹតភាពៃនកម�ុជា ៃនសេម�ច នេរត�ម សីហនុ េដីម្បេីស�រភាព 
ៃនតំបន់។ េនែខេមស ឆា� ១ំ៩៥៥ េនក�ុងសន�ិសិទ ទី្រក�ងបាន់ឌុង (Bandung) េន្របេទស 
ឥណ�ូ េនសីុ ចិននិងកម�ុជា បានសេ្រមចដូចគា�  ចូលជាសមាជិកៃន"ចលនា ៃន្របេទសមិនចូលបក្ស 
សម�័ន�ណា" ក�ុងបរបិទៃនស�ង� ម្រតជាក់ រវងអេមរកិ និងសហភាពសូេវៀត។ ជាបនា� ប់មក ចណំង 
មិត�ភាពដ៏ល�្របេសីរ រវង េលក ជូ េអន ឡាយ នងិសេម�ចសីហនុ បាននាឲំ្យសេម�ច្របកសទទួល 
ស� ល់ ភាព្រតឹម្រត�វ្រសបច្បោប ់ ៃនសធារណរដ�ចិន្របជាមានិត និងបេង�ីតទនំាក់ទំនងករទូត រវង 
្របេទសទងំពីរ េនៃថ�ទី១៩ កក�ដ ១៩៥៨។ 

លុះបារងំ បានេចញពីឥណ�ូ ចិន ចិនបានេប�ជា�  ្របយុទ�្របឆាងំ នឹងវត�មានរបស់អេមរកិ េនក�ុងតំបន ់
េដយគា្ំរទ ពួកកុម�ុយនសិ�េយៀកណាមខងេជីង-េយៀកកុង ែដលេទវយ្របហរ េយៀកណាមខង
ត្ូបង ែដលនិយមអេមរកិ។ តមសំេណីរបស់ ជូ េអន ឡាយ សេម�ចសីហនុ ក៏បានទងំយល់្រពម តងំ 
ពីឆា� ១ំ៩៦៥ ឲ្យចិនប��ូ នសព� វុធ េទឱ្យទ័ពេយៀកកុង តមរយៈ្របេទសកម�ុជាផង។ ្រក�ងេប៉កងំក ៏
បានផ�ល់ ជំនយួហរិ��វត�ុ និងេសដ�កិច�"ឥតចំណង " មួយចំនួន ដល់កម�ុជា េនេពលេនាះែដរ។ 

បនា� ប់ពីករដកទ័ពរបស់អេមរកិ ពីេវៀតណាម េនឆា� ១ំ៩៧៥ ចិនបានេបាះបង់សេម�ចេចល េហយី 
បានផ�ល់ មេធ្យោបាយហរិ��វត�ុ និងេយាធា ដ៏មាមំនួ ដល់ប៉ុល ពត េដីម្បឱី្យអចបន�កនអ់ំណាច េន 
ភ�ំេពញ និងវយតប េទនងិករឈ� នពនកម�ុជា ពីយួនកុម�ុយនិស� ែដលបានសហភាពសូេវៀត គា្ំរទ
យ៉ាងខ� ងំ ។ សូេវៀតបានដួលរលំ េនចុងទសវត្សឆា� ១ំ៩៨០ ប៉ុែន�បនា� ប់ពី សន�សិ�� សន�ិភាព ទី្រក�ង
ប៉ារសី ស�ីពីកម�ុជា ឆា� ១ំ៩៩១ ែខ�រ្រកហមរបស់ប៉ុល ពត ្រត�វពិភពេលក េថា� លេទស្រគប់គា� ជានិច� 
និងបានែបកែខ�កគា� ផង រឯីសេម�ចសីហនុ ក៏គា� នសកម�ភាពខ� ងំក�  េនាះចិនងកេទគា្ំរទ េលក ហុ៊ន 
ែសន ែដលជាមនុស្សរណប របស់្រក�ងហណូយវញិ េដីម្បរីក្សោ វត�មានរបស់ខ�ួន េនកម�ុជាេនះ។ 

ទំនាក់ទំនងថ� ីចិន-កម�ុជា 
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បនា� ប់ពីឆា� ១ំ៩៩១ ក�ុងករតទល់និងឥទ�ិពលអេមរកិ ចិនពឹងែផ�កេលី្របេទស ៃនសមាគម"អស៊ន" 
ែដលទំនាក់ទំនងពណិជ�កម�សរុប ជាមួយចិន បានបន�េកីនេឡងី េរៀងរល់ឆា� េំហយី។ ប៉ុែន�ចិន 
ក៏ខិតខំផងែដរ ក�ុងករបំែបក"អស៊ន" េដយចិនឲ្យតៃម� ដល់ទំនាក់ទំនងេទ�ភាគីរបស់ខ�ួន ជាមួយ
្របេទសនីមួយៗ េនាះវញិ។ េហតុេនះ កម�ុជាៃនហុ៊ន ែសន ្រត�វគា្ំរទ និងករពរជំហរចិន ្រគប់យ៉ាង 
េន"អស៊ន" និង េនមុខអេមរកិ និងបស�ិម្របេទស ជាចបំាច់។  

ម្យោង៉េទៀត តងំពីឆា� ២ំ០១២ េលក្របធានាធិបតចីិន សីុ ជីនពីង បានចត់ទុកកម�ុជា ជាភាគសំខន់
ពិេសសមួយ េនក�ុង"ជួរែខ្សគុជសមុ្រទ" ៃនែផនករ"ែខ្ស្រកវត់មួយ-ផ�ូវមយួ”ៃនេសដ�កចិ�ចិន ជុំវញិ
ពិភពេលក ចប់ពីទី្រក�ងហុងកុង កតត់មមហសមុ្រទឥណា�  េទដល់្របេទសសូ៊ដង់ េនអ្រហិ�ក។ 

គឺចំណុចទងំពីរេនះេហយី ែដលជាមូលដ� ន ៃនទំនាក់ទំនងថ�ី ចិន-កម�ុជា និង"ករវនិិេយាគ"េផ្សងៗ 
របស់ចិន េនកម�ុជា។ 

ករវនិិេយាគ ហរិ��វត�ុ និងេសដ�កិច� 

េយងីបានេឃញីថា ចិនបានចប់អរម�ណ៍ពិេសស ជាយូរមកេហយី មកេលី្របេទសកម�ុជា។ កម�ុជា ជា
្របេទសមួយតូច មាន្របជាជនតិច នងិមិនមានកមា� ងំករពរខ�ួន។ ប៉ុែន�កម�ុជា មានធនធានធម�ជាត ិ
សំខន់ៗខ�ះ (េឈ ី ្រតី ផលិតផលកសិកម� ែរ.៉..) នងិជា្របេទសមានលំហ េទេលីឈូងសមុ្រទេសៀម 
ែដលសម្ូបរេដយជលផល និងជាមណ� លធនធានេ្របង។ ម�ងេនះ ចិនមនិេ្របីចុងកេំភ�ីង េដីម្បកី� ប ់
យក ្របេទសតូចេនះេទ ែតេគបានសេ្រមចចិត� ទិញវនិងសច់្របាក ់ េដយទិញេមដឹកនា ំ ទិញទី្រក�ង 
និងេខត�នានាេនតមេឆ�រសមុ្រទ ខណៈែដលេគ្របាថា� កន់កប់េសដ�កិច� និងព្រងីកឥទ�ពិលវប្បធម៌
ចិន េន្រស�កែខ�រផង។ ពីឆា� ២ំ០០៥-២០១៩ ជំនួយ"ឥតចណំង", ្របាក់កម�ី, និងករវនិិេយាគេសដ� 
កិច� របស់ចនិ មានចនំួនជាង២៥ពន់លនដុល� រ ែដលជាែផ�កមួយ ៃនករកសងេហដ� រចនាសម�័ន� 
ដូចជា អគារធំៗ, ផ�ូវថ�ល់(១៥០០គីឡូែម៉្រត), ស� ន(៣១០០ែម៉្រត), ទំនប់វរអីគ�ិសនី... ។  

រជធានីភ�ំេពញ ែដលធា� ប់ែតជាទី្រក�ង-សួនច្បោរមយួ ្របកបេដយស្រមស់្របិម្របិយ និងជាទីសួស�ី
រកីរយ បានក� យជា្រក�ងធមំួយ ដ៏អ្រកក់ ៃនសំណង់គា� នសណា� បធ់ា� ប់ស� បនកម� ៃនអគារសីុម៉ងត៍-
េបតុងខ�ស់ៗ េនកណា� លទី្រក�ង និងេនតមដងទេន�េមគង� ែដលជាសណា� គារ ហងលកទ់ំនិញ នងិ
េរងច្រកចិន ែដលជានិមិត�រូប ៃនមហទិ�ិឬទ� េសដ�កិច� និងនេយាបាយថ�ី របស់ចិន មកេលីកម�ុជា។ 

េន្រក�ង្រពះសីហនុ ពីឆា� ២ំ០១៧ ដល់ែខឧសភា ឆា� ២ំ០២០ គេ្រមាងសងសង់ មានតៃម�សរុប ជាង
៧ពន់លនដុល� រ។ សំណង់បានដុះដូចផ្សតឹយក្ស មានសណា� គារ្របណីតធំៗ កសីុណូធំនងិតូច 
េភាជនីយដ� នចិ�� ចចិែ��ង ហងម៉ាស្សោ និងផ�ះបនេផ្សងេទៀត ្រគប់"ថា� ក់តៃម�"។ 

ទី្រក�ងកំពត និងតំបន់ជុវំញិេនាះ ក៏្រត�វបានលុកលុយ េដយពណិជ�ករចិន ែដលមកេធ�ីអជីវកម� 
េលីទីដី្រគប់កែន�ង េដយេគទិញ អចលន្រទព្យទងំអស់ ែដលមានលក់។ មយួែផ�កធំ ៃនែប៉កខងលិច 
ៃនស�ឹងកំពត ក៏្រត�វពួកេគទិញយក េហយីេគបានបូមដី េធ�ីកំពង់ែផទឹកេ្រជមួយ ែដលេគថានឹងនាេំភ��វ 



3 
 

េទសចរចិន ពី១លន េទ២លននាក់ ក�ុងមួយឆា� ំៗ  មកជិះទូកកម្សោន� និងដឹកេទកន់ភ�ំបូកេគា 
េដយឡាន្រក�ង េដីម្បេីទេលងកសីុណូ និងទីលំែហរកយថ�ីៗ េនេលីកំពូលភ�ំេនាះ។ 

ករវនិិេយាគ នេយាបាយ និងេយាធា 

ក�ុងដំេណីរទស្សនកិច�េលីកដំបូង េនែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៩ របស់េលក សីុ ជិនពីង ែដលេពលេនាះ ជាអនុ 
្របធានាធិបតី ៃន្របេទសចិន េលក ហុ៊ន ែសន បានស� គមនច៍ំេពះសំេណី របស់េលកសីុ ថា “កម�ុជា 
នឹងេធ�ីកររមួគា�  ជាមួយចិន េដីម្បពី្រងឹង កិច�សហ្របតិបត�ិករចនិ-កម�ុជា ្រគប់ក្រមិតទងំអស់ េនក�ុង 
វស័ិយនេយាបាយ ពណិជ�កម� េសដ�កចិ� វប្បធម៌ េទសចរណ៍ និងសន�ិសុខ "។  

ពីែខកក�ដឆា� ២ំ០១៥ ទីភា� ក់ងរសរព័ត៌មាន សីុនហួ (Xinhua) បានរលឹំកបែន�មថា“្របេទសចិននិង
្របេទសកម�ុជា បានសន្យោព្រងឹងទំនាក់ទំនងេយាធា និងករគា្ំរទគា� េទវញិេទមក េនក�ុងប�� ទក់ 
ទងនឹង អធបិេតយ្យភាព សន�ិសុខ នងិករអភិវឌ្ឍ ៃន្របេទសទងំពីរ”។ ដូេច�ះេនឆា� ២ំ០០៧ ្រក�ង 
េប៉កងំ បានផ�ល់នាវល្បោត ចំននួ៩េ្រគឿង និងនាវចម្បោំង ចំនួន៥េ្រគឿង ស្រមាប់កងទ័ពេជីងទឹកែខ�រ 
បនា� ប់មក ស្រមាប់កងទ័ពេជីងេគាក េគបានផ�ល់ រថេ្រកះ រថពសែដក រថយន�ដឹកទ័ព ជាេ្រចីនេ្រគឿង 
រមួជាមួយ ករបណ�ុ ះបណា� លម�ន�ីេយាធា និងករេធ�ីសមយុទ�េយាធា ជាមយួគា�  យ៉ាងេទៀងទត់។ 

ក�ុងែផនករេធ�ីឲ្យកម�ុជា ក� យជា"គុជសមុ្រទ"មួយ ៃនយុទ�ស�ស�“ែខ្ស្រកវត់មួយ-ផ�ូវមួយ” ៃនេសដ�កិច�
ចិន ្រក�ងេបក៉ងំបានសំេរចចិត� េធ�ីឱ្យ្រក�ង្រពះសីហនុ ក� យជាកពំង់ែផសមុ្រទធំ ៃន្របេទស េហយី
តំបន់ជុំវញិ មានមូលដ� នេយាធា រម និងែខ្រតេកះកុង កឲ៏្យក� យជាទីតងំមាមំួនមួយ ែដរ។ 

េគក៏េ្រគាងព្រងីក មូលដ� នកងទ័ពេជងីទឹកេនរម និងសងសង ់ េហដ� រចនាសម�័ន�្រគប់្រគាន់ ជុំវញិ
មូលដ� នេនាះ។ សំណងនានា ែដលមានតៃម�ជាង៣,៨ ពនល់នដុល� រ បានេផ�ីម េនឆា� ២ំ០០៨ 
េដយ្រក�មហុ៊នចិន"ចនជនី" (Tianjin Group) េលីដីសម្បទន៩៩ឆា� ។ំ ស� នីយវ៍រអីគ�ិសនីមួយ េន
េលីស�ឹងឬស្ស្ីរជ�ំ ក�ុងៃ្រពៃនេកះកុង ក៏្រត�វេគកំពុងសងសង់។ អកសយានដ� នដ៏ធំមួយ ែដលមានផ�ូវ
ចុះយន�េហះយ៉ាងែវង(៣.២គីឡូែម៉្រត) នឹង្រត�វប��ប់ េនក�ុងៃ្រពេនះែដរ។ កំពង់ែផទឹកេ្រជ ក៏កំពុង
្រត�វបានសងសង់ េនេកះេនះែថមេទៀត។ ករែដលអន�រជាតិសង្សយ័ ថាចិនកពុំងសងសង ់មូលដ� ន
សឹកសមុ្រទមួយ េនកម�ុជាេនះ គឺមិនែមនគា� នមូលដ� នជាក់ែស�ងខ�ះ េនាះេទ។ 

"មិត�ភាពែដកែថប"... ស្រមាប់ "វសនារមួគា� " 

តមពិត ចិនមិនែដលផ�ល់អ�ី ែដលឥត្របេយាជន៍ ដល់េគវញិេទ។ ជាមួយគា�  និងករគា្ំរទនេយាបាយ 
សមា� ប់អត� ពីែខ�រ ជំនួយ"ឥតចំណង" ្របាក់កម�ី និងទុនវនិិេយាគរបស់ចិន បានបឹតបូមយកវញិ នូវ 
ធនធានធម�ជាតិរបស់កម�ុជា ដូចជាដសីម្បទន េឈ ីែរ ៉និងដកីសិកម� នងិេ្របងកតក�ុងេពលខងមុខ 
េនះ។ អន�រគមន៍របស់ចនិ ក�ុងរយៈេពល១៥ឆា� កំន�ងមក ែដលបានជួយដល់ ករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច� 
កម�ុជា"ដ៏ខ� ងំក� ”េនាះ បានផ�ល់ផល្របេយាជន៍យ៉ាងេ្រចីន ែតេទដល់្រក�មហុ៊នចិន និងនិេយាជិករប់
ែសននាក់ មកពី្របេទសចិន និងបានបេង�ីនសម្បត�ិ្រទព្យ យ៉ាងសេនា� សេន�  ដល់ហុ៊ន ែសន និង្រគ�សរ 
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និងគូកនរបស់គាត់ទងំអស់។ ប៉ុែន� វមិនបានផ�ល់ផលល�អ�ីេ្រចីន ដល់ជនជាតិែខ�រេទ។ ភាគេ្រចីនៃន 
ពួកេនះ ្រត�វបានេគបង�ំ ឲ្យចកេចញ ពីទឹកដី-ផ�ះសែម្បងរបស់ខ�ួន េដីម្បជីា្របេយាជនៃ៍នសំណង់ចិន។ 
យុវជនែខ�ររប់លននាក់ មិនអចរកករងរេធ�ី េនក�ុង្រស�កឯងបានេទ េហយី្រត�វរត់េទេ្រក្របេទស 
េដីម្បរីកករងរក�� ះេគេធ�ី ចិ�� ឹមជីវតិនិង្រគ�សរ។  

េយងីេឃញីថា តងំពីឆា� ១ំ៩៥៤ ចិនបានេ្រជីសេរសីកម�ុជា ជាឈ� ន់ជំហរ ស្រមាប់ករ្រត�ត្រត តំបន់
េនះ។ េលកហុ៊ន ែសន មានេមាទនភាពចំេពះខ�ួនឯង ខ� ងំណាស់ ថា“កម�ុជានិងចិន េពលេនះ បាន 
របួរមួគា�  េដយ“មិត�ភាពែដកែថប” ស្រមាប់“វសនារមួគា� ”តេទ។ មិត�ភាពេនះ បានេលីកទឹកចិត� និង
ជួយហុ៊ន ែសន ឲ្យព្រងឹងអំណាចផា� ច់ករឥត្រពំែដន កន់ែតខ� ងំ ក�ុងករសង�តស់ង�ឹន ្របជាពលរដ� 
ែខ�រ។ ជាថ�ូរេទវញិ ហុ៊ន ែសន បានខកំរពរជាខ� ងំ ្រគប់ជំហររបស់ចិន េនក�ុងៃផ�"អស៊ន" ទងំក�ុង
ប�� េសដ�កិច� ទងំក�ុងប�� ជេមា� ះ េនសមុ្រទចិនខងត្ូបង រវងចិននិង្របេទសឯេទៀត។ ក�ុងប��
ជេមា� ះ ហុ៊ន ែសន បានជំទស់ជានិច� មិនឲ្យ"អស៊ន" រមួគា� ជា្រក�មែតមួយ តទល់នងិចិនេទ េដមី្បី
ជ្រម�ញ្របេទសនិមួយៗេនាះ ឲ្យេធ�ីករចរចផា� ល់ ជាមួយចិនវញិ។ ជាមួយគា� េនះ ហុ៊ន ែសន បានដក់
កម�ុជាទងំ្រស�ង ជាអ�កគា្ំរទនិងករពរ យុទ�ស�ស�"ែខ្ស្រកវត់មួយ-ផ�ូវមួយ" របស់ចិន។ ចំណុចទងំ
ពីរហ�ងឹ បានេធ�ីឲ្យ"អស៊ន" និងបស�ឹម្របេទស ទស់ចិត�ជាខ� ងំ នងិកម�ុជា។ 

ម្យោង៉េទៀត តងំពីេឡងីកន់អំណាចមក េលក សីុ ជីនពីង បាននបង� ញឆន�ៈ េធ�ីឱ្យលទ�ិកុម�ុយនសី� 
ក�ុងពិភពេលក រស់រនេឡងីវញិ ម�ងេនះតមគំរូចិន េដីម្ប្ីរបយុទ�្របឆាងំ េដយ្របសិទ�ភាព នងឹលទ�ិ 
មូលធននិយម។ កលពីែខសីហ ឆា� ២ំ០១៨ េលកសីុ បានជំរុញឱ្យហុ៊ន ែសន ព្រងឹងែថមេទៀត នូវ 
ទំនាក់ទំនងនេយាបាយ រវងបក្សកុម�ុយនីស�ចិន និងបក្ស្របជាជនកម�ុជា។ េនៃថ�ទី៣ កក�ដ 
២០២០ ថ�ីៗេនះេទៀត កែសត"សីុនហួ" (Xinhua) បានសរេសរថា “េលក សីុ បានេ្រតៀមខ�ួនជា
េ្រសច នឹងេធ�ីករជាមួយេលកហុ៊ន ែសន េដីម្បពី្រងឹងករតំរង់ទិសនេយាបាយ ៃនទំនាក់ទំនង រវង
បក្ស និង្របេទសទងំពីរ”។ េនះមាននយ័ថា បក្ស្របជាជនកម�ុជា របស់ហុ៊ន ែសន នឹង្រត�វចូលជួរ ជា
មួយបក្សចិន ស្រមាប់ករេធ�ីចិនូបនីយកម� ៃនកម�ុជា ទងំ្រស�ងេទ។ េតី"អស៊ន"និងបស�ឹម្របេទស 
នឹងមាន្របតកិម�យ៉ាងណា?។ ជាពិេសស េតីយួនហណូយ ែដលជាបីតស� បនិក ៃនបក្សនិងរបប
ហុ៊ន ែសន េហយីែដលបាន្របឹងែ្របង េធ�ីយួនូបនីយកម� ៃនកម�ុជា ជាង៤០ឆា� មំកេហយីេនាះ េតីយួន
នឹង្រពមល ្រកញុាៃំដេគវញិ ឬេទ? 

ទី្រក�ងប៉ារសី ៃថ�ទី២៦ កក�ដ ២០២០ 

ឌ.ក. 


