
ហេតុអ្វីមានវិធីចូលឆ្ន ាំប្រពៃណីចិនហៅកម្ពុជា? 

 ប្រទេសចិន គឺជាប្រទេសអារ្យធម៌រុរាណមួយក្នុងចំទោមប្រទេស ដែលមានអារ្យធម៌រុរាណចំនួនរួន រ្មួ
មាន ចិន បារ ៊ីឡូន ឥោា  និងទេហ្ុ៊ីរ។ ទរ៊ីទោងតាមេនក្ប្បាជ្ញចិន Liang Qichao (១៩00)។ វាមានការ្ពប្ង៊ីក្
វសិាលភាពែ៏ធំទធង  និងទស្ងៗព៊ីគ្នន  ែូចជាការ្ពប្ង៊ីក្ភូមិសាស្តសរ ៣,៦00 ឆ្ន  ំននប្រវត្រិសាស្តសរដែលប្ត្ូវបានក្ត្់ប្តា 
ក្៏ែូចជា វរបធមែ៌៏សមបូរ្ដររ និងសុ៊ីជ្ទប្ៅ។ វរបធម៌ចនិមានភាពចប្មរុះ នងិដរែក្ព៊ីទគ រ ុដនរប្ត្ូវបានរញ្ចូ លចប្មរុះគ្នន  
ដែលជាប្េពយសមបត្រិមនិអាចកាត្់នលែបានសប្មារព់ិភពទោក្។ វរបធមច៌ិនទងំទ ុះមានែូចជា ប្រនពណ៊ី  
ទរត្ិក្ភណា  សិលបៈ ពិធ៊ីរុណយ ភាសា នងិនិមិត្រសញ្ញា ។ រ្មួរញ្ជូ លទងំមហូរអាហារ្ចិន ត្ំរន់ទរត្កិ្ភណា ពិភពទោក្ 
ពិធ៊ីរុណយនិទឃរ្ែូវ(ចូលឆ្ន ចំិន= China's Spring Festival or Luna)រ្រស់ប្រទេសចិន កុ្ងហវ ូនិងទោោ នេូទរ រា 
ទរ កាងំ(Beijing opera)។1 

 ទរ៊ីប្ក្ទឡក្ទម៊ីលព៊ីប្រវត្រិសាស្តសរតាមរ្យៈឯក្សារ្រ្រស់ទោក្ Adreas Reinede  និងSeng Sonetra ដែល
សរ្ទសរ្េំព៊ីThe first Golden age of Cambodia បានរង្ហហ ញថា ដែនែ៊ីក្មពុជាទនុះមានេំ ក្េ់ំនងជាមួយចិនតាងំ
ព៊ីមុន គ .ស។ វត្រមានននរ្ច រេមាស ជាពិទសសជ្ទញ្ជ ៀនប្តារូ្រទសុះ ដែលទគរ្ក្ទឃ៊ីញទៅសាា ន៊ីយម៍ួយ ទៅទេត្រ
នប្ពដវង ដែលមានអាយុកាលប្រដហល សត្វត្្េ៊ី១មុន គ. ស។ ទៅស.វេ៊ី៣ននគ.សគឺ ការ្មក្ែល់ននជ្នជាត្ចិិន 
ទ ម្ ុះ ជូ្ យ៊ីង(Zhou Ying) នងិកាងំ នល(Kang tai)។ ទយ៊ីងអាចែឹងទរ្ឿងរា វប្រវត្រិសាស្តសរនននគរ្ហវូណនមួយចនំួន
តាមរ្យៈជ្នទងំព៊ីរ្ទនុះ។2 

១.ការតាំងលាំហៅររសជ់នជាតិចិនហៅកម្ពុជា 

 ក្ំណត្់ប្តាែំរូងរំសុត្ននការ្តាងំេ៊ីលំទៅរ្រស់ប្រជាជ្នចនិទៅក្មពុជា គឺចារ់តាងំព៊ីចុងសត្វត្្រ្េ៍៊ី១៣ ។ 
ទៅទពលដែលទរសក្ជ្នចិនទ ម្ ុះ ជូ្តាកាវ ន់ មក្េស្ ក្មពុជាទៅក្នុងឆ្ន ១ំ២៩៦ គ្នត្់បានក្ត្់ប្តាថា មានវត្រមាន
រ្រស់ប្រជាជ្នចនិទៅត្ំរនេ់ងគរ្។ ជាទប្ច៊ីនឆ្ន ទំប្កាយមក្ ទៅទែ៊ីមេសវត្្រ្ឆ៍្ន ១ំ៦០០ េនក្ទែ៊ីរ្សមុប្េជ្នជាត្ពិ័រ្េុយ
ហាគ ល់ បានក្ត្់ប្តាថា មានប្រជាជ្នចនិបានតាងំេ៊ីលំទៅក្នុងរាជ្ធាន៊ីភនំទពញ។ ទៅេំឡុងទពលែូចគ្នន ទនុះដែរ្ ទោក្ 
ល៊ីម តូ្ ទេៀង (Lim To Khieng) េនក្ជ្ំនួញឯក្ជ្នចិនមាន ក្់ ក្៏បានសទងេត្ទឃ៊ីញែូចគ្នន ទនុះដែរ្ ក្នុងេំឡុងទពល
ដែលគ្នត្់បានមក្ែល់ប្រទេសក្មពុជាទែ៊ីមប៊ីទធវ៊ីជ្ំនញួ។ 3 រ ប រ់ព៊ីការ្ែួលរ្លំននរាជ្វង្ម៊ីងទៅក្នុងឆ្ន ១ំ៦៤៤ ឧត្រម
ទសន៊ីយច៍ិន សាិត្ទៅទប្កាមការ្េំនុក្រប្មរងព៊ី Mac Cuu និង Duong Ngan Dich បាន ជំ្នទភៀសេែួនចនិជាទប្ច៊ីន
 ក្់ ព៊ីទេត្រហវូជាន(Fujian) នងិ កាវ ងេុង(Guangdong)ទៅតាងំលំទៅ ទៅកូ្សាងំសុ៊ីន ដែលសាតិ្ទៅទប្កាមការ្
ប្គរ់ប្គងរ្រស់ក្មពុជា។ សូមរញ្ញជ ក្់ថា មួយចំននួននជ្នទភៀសេែួនទងំទនុះ ក្៏បានតាងំេ៊ីលំទៅសងដែរ្ ទៅក្នុងទេត្រ

 
1 https://www.chinahighlights.com/travelguide/culture/ 
2 ជ្នជាត្ិទែ៊ីមភាគត្ិចចិនទៅក្មពុជា(រណាិ ត្ ជ្ិន សុជាត្ិ ទោក្ប្ស៊ី ឃាង ធាន៊ី ទោក្ទេព វ ា ,២០១៩,េំព័រ្េ៊ី៣) 
3 ទត្៊ីជ្នជាត្ិចិនចូលមក្រ្ស់ទៅទល៊ីេឹក្ែ៊ីក្មពុជាតាងំព៊ីទពលោ?https://thmeythmey.com/?page=detail&id=36148(២០១៨) 



តាដក្វ និង ទេត្រក្ំពត្។ ទយ៊ីងទឃ៊ីញថា ប្រទេសចិនប្ត្ូវបានប្គរ់ប្គងទោយ រាជ្វង្ោនគឺជារាជ្វង្ជ្នជាត្ិទែ៊ីម
ម ុងទហាគ លទៅឆ្ន ១ំ២៧១–១៣៦៨ ននគ.ស។ 4  េំឡុងទពលទ ុះទហ៊ីយ ដែលប្រជាជ្នចិនបានរ្ត្់ទភៀសេែួនព៊ី
សស្តង្ហគ ម មក្តាងំលំទៅក្នុងប្រទេស ទវៀត្ោម នងិ ក្មពុជាជាទែ៊ីម។  

 
រ្ូរភាព៖ វត្រមានជ្នជាតិ្ចិនទៅក្មពុជាសម័យេងគរ្ 

១.ការរសហ់ៅររសជ់នជាតិចិនហៅកនងុប្រហេសកម្ពុជា 

 ប្រជាជ្នចនិដែលក្ពុំងមានវត្រមានទៅទល៊ីេឹក្ែ៊ីក្មពុជា មានរ៊ីប្រទភេ5៖ 

ប្រទភេេ៊ីមួយ គ ឺពលរ្ែឋដេមរ្ដែលមានទែ៊ីមក្ំទណ៊ី ត្ចិន ដែលបានទធវ៊ីចំោក្ប្សរក្ព៊ីប្រទេសចិនមក្រ្ស់ទៅ
ទល៊ីេឹក្ែ៊ីក្មពុជាតាងំព៊ីយូរ្មក្ទហ៊ីយ សពវនលៃបានកាែ យទៅជាពលរ្ែឋដេមរ្ប្សរចារ់។ ប្រទភេេ៊ីព៊ីរ្ គឺ ចិនកាត្់ដេមរ្ ឬ 
ដេមរ្កាត្់ចិន គសឺំទៅយក្ ប្ក្រមមនុស្ដែលជាកូ្នទៅរ្រស់គូសមពន័ធដែលស្សំគុ ំទឡ៊ីងរ្វាងចិននងិដេមរ្ (រដ៊ីចនិ ប្រពនធ
ដេមរ្ ឬ រដ៊ីដេមរ្ ប្រពនធចិន)។ ពកួ្ទគជាប្រជាជ្នដែលទក្៊ីត្ទៅទល៊ីេឹក្ែ៊ីក្មពុជា នងិ មានសញ្ញជ ត្ិជាពលរ្ែឋដេមរ្។ ប្រទភេ
េ៊ីរ៊ី គឺជាេទ រ ប្រទវសន៍ចិន ដែលចូលមក្ប្សរក្ដេមរ្ទប្កាយក្ិចចប្ពមទប្ពៀងេ៊ីប្ក្រងបា រ្ ៊ីស នលៃេ៊ី២៣ ដេតុ្ោ ឆ្ន ំ
១៩៩១។ ពកួ្ទគភាគទប្ច៊ីនមក្ព៊ី សងិហរុរ្ ៊ី នត្វា ន ់ហុងកុ្ង នងិ ចិនែ៊ីទគ្នក្។ ក្នុងចំទោមពួក្ទគ មានមុេរ្ររ្េុសៗ
គ្នន  ែូចជា មស្តនរ៊ីការ្េូត្ ពាណិជ្ជក្រ្ វនិិទោគគិន ប្គូរទប្ងៀនភាសាចិន េនក្សាយសាស  វសិវក្រ្ ក្មមក្រ្ជ្ំ ញជា
ទែ៊ីម។ល។ ក្នុងការ្រ្ស់រ្រស់ពួក្ទគទល៊ីេកឹ្ែ៊ីដេមរ្ បានប្រកាន់ខ្ជជ រ់នូវប្រនពណ៊ី ដសនទប្ពនក្នុងនលៃ រុណយចូលឆ្ន ចំិន 

 
4 History of China: Timeline Summary, Dynasties of China, Maps (By Fercility Jiang Updated Jan. 19, 2022). 
https://www.chinahighlights.com/travelguide/culture/china-history.htm 
5ទត្៊ីជ្នជាត្ិចិនចូលមក្រ្ស់ទៅទល៊ីេឹក្ែ៊ីក្មពុជាតាងំព៊ីទពលោ?( 10, Feb 2018 ,  7:39 pm  ) https://thmeythmey.com/?page=detail&id=36148 



រុណយដសនទោក្ដេ រុណយដសនក្ាលេឹក្ រុណយទេងទម ង ជាេំទនៀមេមាែ រ់តាងំព៊ីទែ៊ីមទរ្ៀងមក្។  េទ ដ ប្រទវសន៍
ជ្នជាត្ចិិន ដែលមក្ែល់ក្មពុជាែំរូងៗ ភាគទប្ច៊ីនរំសុត្ជារុរ្ស ទហ៊ីយពួក្ទគបានយក្ស្តសរ៊ីដេមរ្ទធវ៊ីជាភរ្ោិ6។ មួយ
វញិទេៀត្ ការ្តាងំេ៊ីលទំៅរ្រស់ជ្នជាត្ចិិនបានការ្ទប្បាសប្រទន ព៊ីប្ពុះមហាក្្ប្ត្ដេមរ្ មានទគ្នលនទោបាយសរល់
សិេធិប្ជ្ក្ទកានែល់ជ្នទភៀសេែួនជ្នជាត្ចិិននងិជ្នជាត្ិែនេៗទេៀត្តាងំព៊ីសត្វត្្េ៊ី១៣មក្។ ទៅសត្វត្្េ៊ី១៩
ដសែក្ទល៊ីត្នមែខ្ជងវរបធម៌ ទសែឋក្ិចច ភាពទសាម ុះប្ត្ង់ និងទចុះនិោយភាសាដេមរ្បានលែ ទហ៊ីយទរ៊ីពួក្ទគមានក្ំទណ៊ី ត្ទៅ
ក្នុងប្រទេសក្មពុជា កូ្ន ទៅជ្នជាត្ិភាគត្ចិចនិេែុះក្៏ប្ត្ូវបានដត្ងតាងំទធវ៊ីជាទៅហាវ យទេត្រសងដែរ្។ ពួក្ទគក្៏ប្ត្ូវបាន
ទល៊ីក្េឹក្ចតិ្រឱ្យទគ្នរ្ព ប្រត្ិរត្រិទងំវរបធម៌ដេមរ្ នងិការ្ប្រត្ិរត្រិជ្ំទនឿសាស តាមដររចនិ7។ 

ទៅេសវត្្រ្ឆ៍្ន ១ំ៩៦០ នងិ ទែ៊ីមេសវត្្រ្ឆ៍្ន ១ំ៩៧០ ជ្នជាត្ចិិនគ ឺ ជាប្ក្រមជ្នជាត្ិភាគត្ិចដែលមាន
ចំនួនទប្ច៊ីនជាទគរសុំត្ទៅក្មពុជា ដែលមានប្រមាណ ៤២៥ ០០០  ក្់។8 រ ុដនរ ប្ត្ឹមឆ្ន  ំ១៩៨៤ ប្ក្រមជ្នជាត្ិភាគ
ត្ិចចនិ ទៅសល់ដត្ ៦១ ៤០០  ក្់ រ ុទោណ ុះ។ ការ្លយចុុះចំននួនូវប្ក្រមជ្នជាត្ិភាគត្ិចចិនទនុះ គឺទោយសារ្ដត្
ពួក្ទគបានចូលរ្មួក្នុងសស្តង្ហគ ម, ទសែឋក្ចិចធាែ ក្ចុ់ុះ, ការ្សមាែ រ់រ្ង្ហគ លទៅក្នុងរ្ររដេមរ្ប្ក្ហម, ការ្ទភៀសេែួនទៅប្រទេស
េ៊ីរ៊ីក្នុងសម័យសស្តង្ហគ ម។ ទៅក្នុងេំឡុងេសវត្្រ្៨៍០ ជ្នជាត្ចិិនប្ត្ូវបានទគទៅថាប្ក្រម«៣៥១»។ ទលេ៣៥១ទនុះ 
គឺសំទៅទល៊ីសហគមនច៍ិនដែលរ្ស់ទៅក្នុងប្រទេសក្មពុជា។  ទោយសាដត្ មានលំហូរ្ចូលនូវជ្នេទ រ ប្រទវសន៍ជ្ន
ជាត្ិចិនមក្ប្រទេសក្មពុជា ទៅចុងឆ្ន ២ំ០១៥ ប្ក្សួងវរបធម៌េនុញ្ញា ត្ឱ្យរទងេ៊ីត្បាននូវ មជ្ឈមណា លវរបធម៌ចិនទៅ
ប្សរក្ដេមរ្ ជាសែូវការ្។ មជ្ឈមណា លវរបធម៌ទនុះ ជាសាា រ័នស្ពវសាយព៊ីវរបធម៌ចនិ ដែលក្សាងទឡ៊ីង ទោយមាន
រោណ គ្នរ្ភាសាចិន។ ចំទពាុះការ្រ្ ៊ីក្សាយ ននវរបធម៌ចនិមក្ទល៊ីប្រទេសក្មពុជា បានទធវ៊ីឱ្យប្រទេសក្មពុជាមានពលរ្ែឋ
ដេមរ្ដែលមានទែ៊ីមក្ំទណ៊ី ត្ចនិ  និង  ចិនកាត្់ដេមរ្  មានប្រមាណ១៥២ ០៥៥  ក្់ ទសម៊ី១%  ននប្រជាជ្នក្មពុជាសរុ្រ
(ឆ្ន ២ំ០១៣)។ ទៅឆ្ន ២ំ០១៥ ជ្នជាត្ចិិនក្ំពុងរ្ស់ទៅក្មពុជា មានចំននួប្រមាណ ១ោន ក្់ និងមានសមាគម
ដែលរ្ក្ាប្ត្កូ្លសំខ្ជន់ៗដររចនិ ក្ំពុងរ្ស់ទៅក្មពុជា ចំនួន ១៣សមាគម(សមាគមដេមរ្ចនិ-២០១៥)9។  

១.២.ការហធវើជាំនួញ(ម្ុខរររ) 

ក្នុងសងគមដេមរ្ េនក្លក្ែូ់រ្ ឬពាណិជ្ជក្រ្ ទងំតូ្ច ទងំធំ ភាគទប្ច៊ីន ជាជ្នជាត្ិភាគត្ិចចិន ឯជ្នជាត្ិដេមរ្
វញិចូលចិត្រប្រក្ររ្ររ្ក្សិក្មម និងទធវ៊ីការ្ង្ហរ្រាជ្ការ្។  ទពលរចចុរបនន មានជ្នជាត្ិដេមរ្ភាគទប្ច៊ីន បានប្រក្ររ្ររ្
ជ្ួញែូរ្ ែូចជ្នជាត្ិភាគត្ិចចិន ទហ៊ីយក្៏ទរ្ៀនប្តារ់តាមចនិ ទប្ពាុះចង់បានទ ម្ ុះជាកូ្នទៅេនក្ជារ់ដសប្សឡាយចិន
ឬកូ្នទៅចនិ។ ទប្ពាុះទម៊ីលទឃ៊ីញថា ជ្នចិនដែលមក្រ្ក្សុ៊ីឬទធវ៊ីជ្ំនួញទៅក្មពុជា មានទសែឋក្ចិចប្គួសារ្រ្ ៊ីក្ចទប្ម៊ីន 
ទហ៊ីយទៅទពលរ្ែូវរុណយប្រនពណ៊ី ចូលឆ្ន ចំិន ទគដត្ងដត្ទឃ៊ីញ ជ្នជាត្ិចិនទធវ៊ីពិធ៊ីដសនប្ពានតាមដរររប្រនពណ៊ី

 
6 ឥេធពិលជ្នជាត្ិចនិទៅក្មពុជា» ទោយ រណាិ ត្ ឈត្ រ នុលង ប្រធានដសនក្េំ ក្់េនំងវរបធម៌ េរ់រ្ ំនិងទេសចរ្ណ៍ ននវេិាសាា នេំ ក្េ់ំនងេនររ្ជាត្ិក្មពុជា ននរាជ្រណាិ ត្យសភាក្មពុជា(២០១៩) 
7 ភាពសុេែមុរ្ម ននប្ក្រមជ្នជាត្ិភាគត្ិចចិនទៅក្មពុជា( ទហៀង ោងហងុ,2018)៖ វេិាសាា នវរបធមន៌ិងវចិបិ្ត្សិលបៈ ននរាជ្រណាិ ត្យសភាក្មពុជា 
8William E. Willmott, The Chinese in Cambodia, 1967.  
9ទហត្ុេវ៊ីបានជាវរបធមច៌ិនមានឥេធិពលខ្ជែ ងំមក្ទល៊ីប្រទេសក្មពុជា?(ទោយ អាន សុ៊ីថាវ2015-02-19) 

  



ចិន ទែ៊ីមប៊ីសុំទសចក្រ៊ីសុេ នងិការ្រ្ក្េេួលទនមានទជាគជ្័យទៅឆ្ន ទំៅមុេទេៀត្។ មា ងទេៀត្ េទ រ ប្រទវសន៍ចិន
ភាគទប្ច៊ីនទសប៊ីរ្ដត្ប្គរ់សម័យកាលប្ត្ូវបានេេលួសាគ ល់ថាជាេនក្មានទេពទកាសលយខ្ជងការ្ទធវ៊ីជ្ំនញួជ្ួញែូរ្។ រ ុដនរ
េនក្ប្សាវប្ជាវេែុះមានេស្នៈថា ភាពសាប ត្់ជ្ំ ញខ្ជងទសែឋក្ិចចក្នុងចំទោមជ្នជាត្ិចនិ ទងំឡាយគឺមនិដមនជា  
ចរ្តឹ្លក្ោណៈរ្រស់ពកួ្ទគតាងំព៊ីក្ំទណ៊ី ត្ទ ុះទឡ៊ីយ។ ជាេូទៅពួក្ទគទរ្ៀនជ្ំ ញទនុះព៊ីរេ ពិទសាធន៍ដែលពកួ្ទគ
បានជ្ួរប្រេុះទពលបានមក្រ្ស់ទៅទល៊ីេឹក្ែ៊ីលម៊ី នងិសមត្ាភាពក្នុងការ្ដក្នចនធមមជាត្ិបានទធវ៊ីឱ្យ ពួក្ជ្នជាត្ចិិនទងំ
ទ ុះពូដក្ទធវ៊ីជ្ំនួញ។ េនបមឹនឹងទនុះ ដសនការ្រ្រសព់ួក្អាោនិគមទល៊ីវសិ័យទសែឋក្ិចច និងត្ប្មូវការ្ ទប្រ៊ីប្បាស់ក្មាែ ងំ
ពលក្មម ក្៏ជាក្តារ ក្ណំត្់បានជ្ំរុ្ញឱ្យពួក្ជ្នជាត្ចិិនេតិ្េំដសវងរ្ក្ជ្ំ ញខ្ជងទធវ៊ីជ្នំួញសងដែរ្។ 

ទោយសារ្ដត្ភាពនវឆ្ែ ត្រ្រស់ប្ក្រមជ្នជាត្ិភាគត្ចិចិន ទសប៊ីរ្ដត្ប្គរ់សម័យកាលពួក្ទគបានប្គរ់ប្គងវសិ័យ 
ជ្ំនួញប្គរ់ប្រទភេនប្សរក្ដេមរ្ ទហ៊ីយសក្មមភាពជ្នំួញរ្រស់ពួក្ទគទៅដត្រនររ្ហូត្សពវនលៃ។ តាងំព៊ីសម័យមុនរ្ហូត្ 
រចចុរបននជ្នជាត្ិភាគត្ិចចិនទៅដត្មានត្ួ េ៊ីសខំ្ជន់ក្នុងវសិ័យទសែឋក្ិចចទៅក្មពុជា។ ពួក្ទគបានកាន់ការេ់៊ីសារ្ 
ទសែឋក្ិចចទងំទៅេ៊ីប្ក្រង នងិទេត្រសំខ្ជន់ៗប្រដហល៩០% េណៈប្រជាជ្នដេមរ្ភាគទប្ច៊ីនទៅរនរប្រក្ររ្ររ្ក្សកិ្មម 
ទោយទប្រ៊ីក្មាែ ងំកាយ( ទហៀង ោងហុង,២០១៨,េំព័រ្េ៊ី៨)។  

េត្ារេកាដសត្ក្នុងប្សរក្េែុះក្នុងសម័យអាោនិគម ក្៏បានេេួលសាគ លនូ់វគំនិត្ែ៏រុនិប្រសរ់ នងិឧសា 
ពាោមរ្រស់ជ្នជាត្ិភាគត្ិចចនិមានត្ួ េ៊ីជាគរូំ្សប្មារ់ការ្េភិវឌ្ឍទសែឋក្ិចចប្រទេសក្មពុជា។ ជ្នជាត្ិដេមរ្ដត្ង 
សរ្ទស៊ីរ្ថា ជ្នជាត្ិចិនមក្ប្សរក្ដេមរ្ទោយបាត្នែេទេគ្នម នទែ៊ីមេុនេវ៊ីទល់ដត្ទសាុះ រ ុដនរ ទពលមក្ែល់ប្សរក្ដេមរ្ មិន
យូរ្រ ុ ម នក្៏រទងេ៊ីត្បានមុេរ្ររ្និងជ្នំួញធំៗបាន( ទហៀង ោងហុង,២០១៨,េំព័រ្េ៊ី៩)។  

 

 

 

 

រ្ូរភាពការ្ទធវ៊ីជំ្នួញរ្រស់ជ្នជាតិ្ចិន 

៣.សននិដ្ឋា ន 

 តាមប្រវត្រិសាស្តសរែូចដែលបានទល៊ីក្ទឡ៊ីងនូវចំណុចខ្ជងទល៊ី បានរង្ហហ ញថា ប្រទេសក្មពជានិងចិន
មានេំ ក្េ់ំនងជាមួយគ្នន តាងំព៊ីសត្វត្្េ៊ី១មុនគ.ស និងការ្មក្តាងំលំទៅរ្រស់ជ្នជាត្ិចនិទៅទល៊ីេឹក្ែ៊ីក្មពុជា
ទៅសត្វត្្េ៊ី១៣ និង េសវត្្រ្ឆ៍្ន ១ំ៩៦០ នងិ ១៩៧០ រ្ហូត្ែល់ឆ្ន ២ំ០១៣ និងវត្រមានជ្នជាត្ិមក្រ្ស់ទៅទល៊ី
េឹក្ែ៊ីក្មពុជា ទៅសម័យសនរិភាព ឬអាចទៅមា ងទេៀត្ថា សម័យសងគមឌ្៊ីជ្៊ីលល ឬរែិវត្រឧសាហក្មម ៤.០ ។ ទនុះ



សរញ្ញជ ក្់ឱ្យទឃ៊ីញថា ប្រនពណ៊ី  វរបធម៌រ្រស់ចនិគឺមានទៅទល៊ីេឹក្ែ៊ីប្រទេសក្មពុជា ពិទសសទ ុះគ ឺ ការ្ប្បារ្ពធពិធ៊ី
រុណយចូលឆ្ន ចំនិ ទៅក្មពុជាទក្៊ីត្មានជាយូរ្ោរ្ោស់មក្ទហ៊ីយ។ មួយវញិទេៀត្ ទោយសារ្ដត្ ជ្នជាត្ចិិនមាន
េំ ក្់េនំងលែជាមួយពលរ្ែឋក្មពុជា រទងេ៊ីត្បានជាចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ ត្ពូជ្ពង្វង្ប្ត្កូ្ល រទងេ៊ីត្បានជាការ្
ទគ្នរ្ពនូវប្រនពណ៊ី េំទនៀមេំោរ់ចិនទរ្ៀងមក្ ទនុះជាឥេធពលននការ្ទគ្នរ្ពែូនតារ្រសជ់្នជាត្ិដេមរ្ ដសប្សឡាយចិន 
(ដេមរ្ ចិន)  រ្មួទងំក្ំទណ៊ី នននវនិិទោគិនរ្រស់ចនិ សងដែរ្។ ភាពរុិនប្រសរ់ក្នុងការ្ទធវ៊ីជ្ំនួញរ្រសជ់្នជាត្ចិិន បាន
ទធវ៊ីឱ្យប្រជាពលរ្ែឋដេមរ្យល់ទឃ៊ីញថា ការ្ដសនទប្ពនក្នុងប្គរ់ពិធ៊ីទងំេស់រ្រស់ចិន មិនថា ព៊ីធ៊ីចូលឆ្ន  ំ ដសនក្ាល់
េឹក្ ដសនទោក្ដេ ឬទេងទម ង តាមប្រនពណ៊ី េំទនៀមេមាែ រច់ិន គឺសុេធដត្អាចទធវ៊ីឱ្យពួក្ទគរ្ក្សុ៊ីមានបានទងំេស់។ 
ពួក្ទគទភែចគិត្ថា៖ “ទចុះគឺមក្ព៊ីទរ្ៀន ទហ៊ីយមានគឺមក្ព៊ីេិត្េរំ្ក្” មនុស្ទក្៊ីត្មក្មិនដែលទចុះឯង ប្ត្ូវទចុះគិត្ប្គរ់
ក្ដនែង កុ្ំទែក្ដត្ប្ក្។ ភាពមានបាន មិនដមនទោយសារ្ដត្ការ្ដសនទប្ពនទ ុះទេ។ គឺបានមក្ព៊ីការ្េតិ្េំរ្ក្ និងសំនច
េុក្ កុ្ំប្រឹងចាយទពក្ ែូចកាលព៊ីទោក្តាភិរ្មយភាសាេ ូ ទៅរ្ស់ គ្នត្់បានប្រទៅថា៖ “ឯង(ដេមរ្)ទចុះដត្ក្ិន ចិនទចុះ
ដត្ក្ត្់ សឹក្ែល់ក្ំណត្់ យក្ដប្សរញ្ញច ”ំ។ 

 សរុ្រមក្ វត្រមានវធិ៊ីចូលឆ្ន បំ្រនពណ៊ី ចិនទៅក្មពុជា គឺរោរ លមក្ព៊ីពលរ្ែធដេមរ្ដសប្សឡាយចិន ដែលចង់
រង្ហហ ញព៊ីការ្រុិនប្រសពវននការ្ទធវ៊ីជ្ំនួញ ចងេ់ែុុះរញ្ញច ងំព៊ីភាពមានបានរ្រស់េែួន ទល៊ីេឹក្ែ៊ីក្មពុជា។ 

 រញ្ញជ ក្់៖ ការ្ទល៊ីក្ទឡ៊ីងទងំទនុះគឺជា គំនតិ្មួយប្ជ្រងដត្រ ុទោណ ុះ ដែលជាេំណុះេំោង និងជាេឡហ៊ីក្រ្ណ៍
ក្នុងការ្គ្នបំ្េនូវប្រធានរេទនុះ។ ទរ៊ីសិនជាមានចនុំច មិនប្ត្មឹប្ត្ូវសូមជ្ួយដក្ត្ប្មូវទោយក្រ៊ីេនុទប្គ្នុះសង៕ 
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