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របត់ថ្មី នៃទំនាក់ទៃំងកម្ពុជា-ចៃិ កនងុសតវតសរទ៍ី២១ 

 កម្ពុជានងិចិនមានទំនាក់ទំនងជាម្ួយគ្នា កាុងប្រវត្តិសាស្ត្តជាង២ពាន់ឆ្ា កំនលងម្កហ ើយ ដែល
ហៅហេលហនាោះមានរូរភាេហប្ចើនដត្ហៅហលើទនំាក់ទនំងតាម្រយៈការហ្វើជំនញួផ្លូវទកឹ ការប្ជារចូលននវរប
្ម៌្ នងិការផ្លល ្់រដូរជនជាត្ិចនិចូលម្ករ្់ហៅកម្ពុជាជាហែើម្រ ុហ ណ្ ោះ រ ុដនតទំនាក់ទំនងការទូត្រវាងប្េោះ
រាជា្ចប្កកម្ពុជា និងសាធារណរែឋប្រជាមានិត្ចិន បានចារ់ហផ្ដើម្ជាផ្លូវការហៅ ហៅនងៃទើ១៩ ដែកកកដា 
ឆ្ា ១ំ៩៥៨។ ងវើត្បតិ្ដត្កម្ពុជានិងចិន ហទើរដត្បានភាា រ់ទំនាក់ទំនងការទូត្ជាផ្លូវការហៅ ឆ្ា ១ំ៩៥៨ កដើ ក៏
រ ុដនត្ ហម្ដចនហរាត្ដម្ ្ើ នុ និងនាយករែឋម្ស្តនដើចិននាហេលហនាោះ គឯឺកឧត្ដម្ ជូ ហេនឡាយ បានជួរគ្នា  
និងកសាងទំនាក់ទំនងម្ិត្តភាេតាងំេើឆ្ា ១ំ៩៥៥ ហៅហេលដែលហម្ែឹកនាទំងំេើរបានចូលរមួ្ហៅកាុង
្នាិ្ើទរ ដ្ ប្រហទ្ម្ិនចូលរកស្ម្ព័នធហៅទើប្កុងបានឌុង ប្រហទ្ឥណឌូ ហន្ុើម្កហម្ល ោះ។ ហ ើយហរើ
តាម្ េត្ើត្ហលខាផ្លា ល់្ហម្ដច ្ើ នុ ហោក Julio Jeldres  បាន្រហ្រហៅកាុងេត្ថរទម្ួយហៅឆ្ា ំ
២០១២ថា ្ហម្ដច ្ើ នុ ្េវប្េោះទ័យហោក ជូ ហេនឡាយ ហប្ពាោះថាា ក់ែឹកនាបំ្រហទ្ម្ហាេំ្ច
ចិនរូរហនោះ ហចោះដាក់ែលួន ឱនលំហទន ហគ្នរេប្ទង់។ គ្នរវកចិចែ៏ទន់ភ្លន់ររ្់ហោក ជូ ហេនឡាយ បានហ្វើ
ឱយ្ហម្ដចឪ ្ើ នុ ប្ទង់មានប្េោះទ័យយល់ថា ចិនដែលជាប្រហទ្ម្ហាេំ្ច ផ្ដល់ត្នម្លហ្មើមុ្ែហ្មើ
មាត់្ែល់ប្េោះេងគ នងិប្រហទ្កម្ពុជា។1 

 ទំនាក់ទនំងកម្ពុជា-ចិន ប្ត្ូវបានរង្អា ក់រនតិច រនាា រ់េើប្កុម្ហោកហ្នាប្រមុ្ែ លន់ ណុល នងិ
ប្េោះេងគមាច ្់្ុើ្ុវត្ថិ្ ិរ ើម្ត្ៈ បានហ្វើរែឋប្រហារទមាល ក់្ហម្ដចនហរាត្ដម្្ើ នុហចញេើត្ំដណង រចួរហងកើត្
រររសាធារណរែឋដែមរដែលមានទំហនារហៅរក្ រែឋអាហម្ រកិ រ ុដនតទនំាក់ទនំងកម្ពុជា-ចនិ បានវលិប្ត្
ឡរ់ម្កលាប្រហ្ើរវញិ និងកាន់ដត្ជិត្្ិទធកាុងនាម្ជា្ម្ព័នធម្ិត្ត ហៅរនាា រ់េើការហឡើងកាន់េំ្ចររ្់
ប្កុម្ដែមរប្ក ម្ ដែលបានដាក់ហ ម្ ោះរររររ្់ែលួនថា «កម្ពុជាប្រជា្រិហត្យយ»។ 

 ហប្កាយេើរររកម្ពុជាប្រជា្ិរហត្យយបានែលួរលំហ ើយ ចិនហៅដត្រនតជយួេួកដែមរប្ក ម្ដែល
បានហភ្ៀ្ែលួនហៅប្ជកហៅតាម្រហ ត្ យប្េំដែនកម្ពុជា-នង ហដាយចិនបានជួយឧរត្ថម្ភអាវុ្ែល់ដែមរ
ប្ក ម្ ឱយហ្វើ្ស្តង្អគ ម្ទល់នងឹរររសាធារណរែឋប្រជាមានតិ្កម្ពុជា និងបានជួយជាជ ំរែល់េកួដែមរ
ប្ក ម្ហៅកាុងកិចចចរចាទើប្កងុបា រ ើ្ ។ រ ុដនតហៅទើរំផុ្ត្ ជនំួយររ្់ចិនែល់េួកដែមរប្ក ម្ ប្ត្ូវបាន
រញ្ច រ់ហៅចុងឆ្ា ១ំ៩៩៣ ឆ្ា ដំែលកម្ពុជាបានសាគ ល់នូវការហបាោះហឆ្ា ត្តាម្ដររប្រជា្ិរហត្យយហលើក
ែំរូង រនាា រ់េើបានហេើរប្រទោះនឹង្ស្តង្អគ ម្ប្រមាណ៣ទ្សវត្សរ ៍ និងបានរហងកើត្រែឋ្ភាជាត្ិនិងរាជរដាឋ
ភ្ិបាលងមើម្ួយររ្់កម្ពុជានា្ម័្យរាជា្ចប្កទើេើរ។ 

                                                           
1 RFI, “កម្ពុជា-ចិន៖ ទំនាក់ទំនងដែលផ្ដល់ប្រហោជនែ៍ល់គ្នា ហៅវញិហៅម្ក”, ចុោះផ្ាយនងៃទើ៣០ ដែកញ្ញា  ឆ្ា ២ំ០១៩ 
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I. ទំនាក់ទំៃងៃយោបាយកម្ពុជា-ចិៃម្ុៃៃិងយរោយោរយបាោះយនន តនន ំ
១៩៩៨ 

 ១. ររត់្ននទំនាក់ទំនងរវាងគណរកសប្រជាជនកម្ពុជានិងរកសកុម្មុយនើ្ តចិនចារ់េើឆ្ា ំ
១៩៩៨ 

 ចារ់េើឆ្ា ១ំ៩៩៣ម្ក ម្ិនែុ្េើរ ដ្ ប្រហទ្្ំៗែនទហទៀត្ហនាោះហទ សាធារណរែឋប្រជាមា
និត្ចិនមានទំនាក់ទំនងជិត្្ាិទធជាម្យួថាា ក់ែឹកនាគំណរកស វវ៊ុន្ុើនរុិច(FUNCINPEC) ជាជាង
ថាា ក់ែឹកនាគំណរកសប្រជាជនកម្ពុជា។ ហ តុ្ផ្លហនាោះ ក៏ហប្ពាោះដត្ថាា ក់ែឹកនាចំិនយល់ហ ើញថា កិត្ានុ
ភាេររ្់្ហម្តចនហរាត្ដម្្ើ នុ នងិទម្ៃន់ររ្់ វវ៊ុន្ុើនរុិច ហៅហលើឆ្កនហោបាយកម្ពុជា មានហប្រៀរ
ជាងគណរកសប្រជាជនកម្ពុជា។ ហ ើយហដាយទំនាក់ទំនងរវាង្ហម្ដចនហរាត្ដម្្ើ នុ និងឯកឧត្ដម្ 
 វុន ដ្ន ហេញម្ួយទ្វត្សរទ៍ើ៩០មានភាេម្ិនហទៀងទត់្ វាបានកាល យហៅជាឧរ្គគ្មំ្ួយដែល ម្និ
ផ្ដល់ឱកា្ឱយចនិែិត្ហៅរកឯកឧត្ដម្  វុន ដ្ន ហដាយង្អយប្្ួលបានហនាោះហឡើយ។2 ហទោះជាោ ង
្ក៏ហដាយ ហដាយសារការចុោះេន់ងយននឥទធិេលនហោបាយររ្់គណរកស វវ៊ុន្ុិនរុិចកាុងប្រហទ្ 
ជាម្ួយនឹងការរ ើកចហប្ម្ើនជាលដំារ់ននទំនាក់ទំនងលាប្រហ្ើរ ជាម្ួយនងឹរដាឋ ភ្ិបាលដែលែឹកនាហំដាយ
ឯកឧត្ដម្  វុន ដ្ន េិហ្្រវាងគណរកសកុម្មុយនើ្ តចិន និងគណរកសប្រជាជនកម្ពុជា សាធារណរែឋ
ប្រជាមានិត្ចិន ហៅដែ្ើហា ឆ្ា ១ំ៩៩៧ បានទទលួសាគ ល់នូវរាជរដាឋ ភ្បិាលងមើររ្់កម្ពុជា ហប្កាយ
ប្េឹត្តិការណ៍ផ្ាុោះអាវុ្ នងៃទើ៥-៦ ដែកកកដា ឆ្ា ១ំ៩៩៧។ 

 ជាែំ្ក់កាលចំ្រ់ហផ្ដើម្និងការវវិត្តែ៏្ំខាន់ននទំនាក់ទំនងរវាងប្រហទ្ទងំេើរ ហៅដែ
កុម្ភៈ ឆ្ា ១ំ៩៩៩ ឯកឧត្ដម្  វុន ដ្ន បានេហញ្ា ើញហ្វើែំហណើ រទ្សនកចិចផ្លូវការជាហលើកែរូំងកាុងនាម្ជា
នាយករែឋម្ស្តនតើននប្េោះរាជា្ចប្កម្ពុជាហៅកាន់សាធារណរែឋប្រជាមានតិ្ចិន។ កាុងែំហណើ រទ្សនកចិច
ជាហលើកែរូំងហនោះ កម្ពុជាទទួលបាននូវការផ្ដល់ប្បាក់កម្ចើគ្នម នការប្បាក់កាុងទំ  ំ ២០០ោនែុោល រ 
ជាម្ួយនឹងការ្នាេើភាគើចនិថា នងឹផ្ដល់ជូននូវជំនួយកាុងទឹកប្បាក់ ១៨,៣ោនែុោល ររដនថម្ហទៀត្។ 
វាគឺជាជំនួយដែលមានទំ ទំកឹប្បាក់្ំរផុំ្ត្ម្យួ ហរើហប្រៀរហ្ៀរហៅនងឹជំនយួដែលចិនធាល រ់បានផ្ដល់
ហៅកាន់ប្រហទ្ែនទហផ្សងហទៀត្។ រដនថម្េើហលើហនោះហៅហទៀត្ហៅឆ្ា ២ំ០០០ សាធារណរែឋប្រជាមានតិ្
ចិន ក៏បានឧរត្ថម្ភកាុងការកសាងវទិាសាថ នកងទ័េហជើងហគ្នក ហៅងលុកតាហ្ក កាុងហែត្តកំេង់្ពឺ ដែល
មានទឹកប្បាក់ទំ  ំ ១,៥ោនែុោល រអាហម្ រកិ ជាម្យួនឹង្មាភ រៈហោធាម្យួចំននួហទៀត្ផ្ងដែរ។ ហនោះ
បានកាល យហៅជា្កខើភាេែ៏្ខំាន់ម្ួយ ននទនំាក់ទនំងរវាងប្រហទ្ទងំេើរ រនាា រ់េើគណរកសប្រជាជន
កម្ពុជា បានកាល យហៅជាគណរកស្ំទើម្ួយ នងិជាគណរកសកាន់េំ្ចហៅកម្ពុជា។ 

                                                           
2 RFI, “ចិន និងកម្ពុជា៖េើមិ្ត្តភាេរវាងថាា កែឹ់កនា ំម្កជាមិ្ត្តភាេរវាងប្រហទ្ និងប្រហទ្” ចុោះផ្ាយនងៃទើ០២ ដែហម្សា ឆ្ា ំ
២០១៤ 
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 ២. ការចូលជា្មាជិកអាសាវ នររ្់កម្ពុជា ឱកា្ននការេប្ងឹងត្នួាទើររ្់កម្ពុជាកាុង
ឆ្កេនតរជាតិ្ 

 ជាត្ងភាេ ប្រ្និហរើគ្នម នប្េតឹ្តិការណ៍នងៃទើ៥-៦ ដែកកកដា ឆ្ា ១ំ៩៩៧ ហនាោះហទ តាម្ការហប្គ្នង
ទុក ប្េោះរាជា្ចប្កកម្ពុជា នឹងប្ត្ូវរញ្ចូលហៅជា្មាជកិនន្មាគម្ប្រជាជាត្ិអា្ុើអាហគាយ ៍ហៅកាុង
ឆ្ា ១ំ៩៩៧ជាមួ្យនឹងប្រហទ្ឡាវ និងហវៀត្្ម្។ ដត្ហទោះជាោ ង្ ហៅនងៃទើ៣០ ដែហម្សា ឆ្ា ំ
១៩៩៩ កម្ពុជាបានកាល យហៅជា្មាជិកទើ១០ នន្មាគម្ប្រជាជាត្ិអា្ុើអាហគាយ៍ ហៅកាត់្ថា    
“អាសាវ ន”។ 

 កម្ពុជា បាន្ហប្ម្ចចូលជា្មាជិកអាសាវ ន ហដាយដផ្ាកហលើកតាត ហគ្នលការណ៍រួនោ ងគ៖ឺ 

 - ហគ្នលការណ៍ម្ិនហប្ជៀត្ដប្ជកកិចចការនផ្ាកាុង ដែលអាសាវ នបានប្រកាន់យក 

 - សាម រត្ើ្ គម្ន៍ជាហគ្នលការណ៍មូ្លដាឋ នប្គឹោះ គឺអាសាវ នហ្វើការ្ហប្ម្ចហលើកចិចការនានាដផ្ាក
តាម្ការ្ហប្ម្ចជាឯកចឆនា (កុង្ង់្ុើ្ «Consensus») 

 - ការទទួលបាននូវផ្លប្រហោជន៍េើ្ មា រណកម្មអាសាវ ន ដែលទក់ទងនងឹការកសាង
ហ្ែឋកិចច ការេភ្ិវឌឍ្ងគម្ នងិការត្ភាា រ់ 

 - អាសាវ ន ជាប្ចកការទូត្ររ្់កម្ពុជាហឆ្ព ោះហៅកាន់ត្ំរន់ និងេិភ្េហោក តាម្រយៈនែគូ្នានា
ររ្់អាសាវ ន នែគូខាងហប្ៅហផ្សងៗហទៀត្ រមួ្ទងំេងគការត្រំន់ និងេងគការេនតរជាត្។ិ 

 កាុងនាម្ជា្មាជិកររ្់អាសាវ ន កម្ពុជាទទួលបានឱកា្ជដជកនិងេិភាកាហដាយផ្លា ល់
ជាម្ួយនឹងរ ដ្ ម្ហាេំ្ច តាម្រយៈជំនួរកំេូលថាា ក់ែឹកនាអំាសាវ ននិងរ ដ្ ម្ហាេំ្ចទងំ
ហនាោះ រមួ្មាន៖ កិចចប្រជុកំំេូលអាសាវ ន-ចិន, កិចចប្រជុំកេូំលអាសាវ ន-ជរ ុន, កិចចប្រជុកំំេូលអាសាវ ន-កូហរ  , 
កិចចប្រជុកំំេូល អាសាវ ន រូក ៣ ( ចិន-ជរ ុន-កូហរ   ), កិចចប្រជុំកំេូល អាសាវ ន-ឥ ឌ្ , កិចចប្រជុំកំេូល អា
សាវ ន-អាហម្ រកិ, និងកិចចប្រជុំកេូំលអា្ុើរូព៌ាជាហែើម្។ 

 ហដាយហម្ើលហ ើញេើសារៈ្ខំាន់ននត្ួនាទើររ្់កម្ពុជាកាុងេងគការត្ំរន់ និងកចិចប្រជុកំេូំលជា
ហប្ចើនតាម្រយៈការ្មា រណកម្មែលួនចូលកាុងរររិទត្ំរន់និងេភិ្េហោកែូចបានហរៀររារ់ សាធារណ
រែឋប្រជាមានតិ្ចិន បានេប្ងងឹនិងេប្ងើកនូវទនំាក់ទនំងហទវភាគើកម្ពុជា-ចិនកាន់ដត្ជិត្្ាទិធ ដែលវវិត្តេើ
ទំនាក់ទនំងជាយុទធសាស្ត្តប្គរ់ប្ជុងហប្ជាយ ្នហៅែល់ទំនាក់ទនំងចាក់ទឹកម្និលចិ។ វាជាការេិត្
្្់ ែូចដែលពាកយហសាល កនហោបាយររ្់ចិន ដែលហលើកហឡើងថា «គ្នម នមិ្ត្ត គ្នម ន្ប្ត្ូវ ដត្មាន
ផ្លប្រហោជន៍ ចិនហ្វើទងំេ្់ » ផ្លប្រហោជន៍ជាយុទធសាស្ត្តដែលសាធារណរែឋប្រជាមានិត្ចិន
ទទួលបានហចញេើទំនាក់ទំនងចាក់ទឹកម្ិនលចិជាម្យួនឹងកម្ពុជាេិត្ជាមានហប្ចើន ដែលកាុងហនាោះមាន
ែូចជាផ្លប្រហោជន៍ភូ្ម្សិាស្ត្តនហោបាយកាុងត្រំន់អាសាវ ន និងអា្ុើ, ការគ្នបំ្ទហគ្នលនហោបាយ
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ចិនដត្ម្ួយ, យុទធសាស្ត្តដែសប្កវាត់្ម្ួយវងិើម្ួយ គហប្មាង្នាគ្នរវនិិហោគហ ដាឋ រចនា្ម្ព័នធអា្ុើ នងិ
ចំដណកកាុងែំហ្ោះប្សាយនងិជំ រកាុងរញ្ញា ្មុ្ប្ទចនិខាងត្បូងជាហែើម្។ 

II. ទំនាក់ទំៃងជាយទុធសាស្តសរយៅយ ើម្សតវតសរទ៍ី២១ 

 ១. ទំនាក់ទំនងជាយុទធសាស្ត្ត 

 ហៅកាុងទំនាក់ទំនងហទវភាគើកម្ពុជា-ចិន េវើដែលសាធារណរែឋប្រជាមានិត្ចិន ប្ត្ូវការេើកម្ពុជា
ហនាោះគឺ ការគ្នបំ្ទ្ប្មារ់ហគ្នលនហោបាយចិនដត្ម្ួយ ផ្លប្រហោជន៍ជាយុទធសាស្ត្តហៅកាុងត្រំន់នងិ
េិភ្េហោក ការគ្នបំ្ទេើកម្ពុជាចំហពាោះគហប្មាងដែសប្កវាត់្ម្យួវងិើម្ួយ នងិការរហងកើត្្នាគ្នរវនិិហោគហ 
ដាឋ រចនា្ម្ព័នធអា្ុើ ដែលមានហគ្នលហៅចម្បង្នហៅការត្ភាា រ់រ ដ្ ប្រហទ្កាុងត្ំរន់អាសាវ ន
ទងំមូ្លក៏ែូចជាត្ំរន់អា្ុើផ្ងដែរ ហ ើយតាម្រយៈទំនាក់ទំនងជានែគូយុទធសាស្ត្តប្គរ់ប្ជុងហប្ជាយ
ជាម្ួយកម្ពុជា ចិនក៏មានរណំងចង់រនថយ និងរាងំែារ់ឥទធិេលររ្់្ រែឋអាហម្ រកិហៅអា្ុើបា ្ុើ វកិ 
និងេប្ងើកឥទធេិលហ្ែឋកិចច នហោបាយ និងការទូត្ររ្់ែលួនហៅកាុងត្ំរន់អាសាវ នផ្ងដែរ។ ហលើ្េើ
ហនោះហៅហទៀត្ ទំនាក់ទំនងចាក់ទឹកម្និលិចជាម្ួយកម្ពុជា គជឺាកូនហសារគនលឹោះែ៏្ំខាន់ម្ួយដែលចិនអាច
ហប្រើប្បា្់ហែើម្បើរហញ្ច ៀ្ការប្រឈម្មុ្ែដាក់គ្នា ហដាយតានត្ឹងរវាងចិននិងអាសាវ នទងំមូ្ល កាុងរញ្ញា
ជហមាល ោះ្មុ្ប្ទចនិខាងត្បូងជាម្ួយប្រហទ្ប្រវុយហណ មា ហឡ្ុើ ហវៀត្្ម្ និង វើលើេើន ហប្ពាោះែូចបាន
ែឹងប្សារ់ហ ើយថា រាល់ហ្ចកដើ្ហប្ម្ចចិត្ត្ ម្ួយររ្់អាសាវ ន គឺប្ត្ូវឈរហៅហលើហគ្នលការណ៍កុង
្ង់្ុើ្ ។ 

 ចារ់តាងំេើហែើម្្ត្វត្សរទ៍ើ២១ ទំនាក់ទំនងកម្ពុជា-ចិនកាុង្ម័្យកាលរាជា្ចប្កទើេើរ 
ភាគើចិនដត្ងដត្ហផ្លត ត្ការយកចិត្តទុកដាក់ហៅហលើទំនាក់ទំនងជាម្ួយប្រហទ្កម្ពុជាហដាយផ្តល់ការហប្ជាម្
ដប្ជងគ្នបំ្ទែល់ប្រហទ្កម្ពុជាកាុងការហែើរតាម្មាគ៌្នេភ្ិវឌឍន៍ហដាយ្ិទធិ្ វ័យ្ហប្ម្ច នងិហដាយ្ម្
ប្្រនឹងសាថ នភាេររ្់ប្រហទ្ែលួន។ 

 ហៅដែវចិឆិកា ឆ្ា ២ំ០០០ កាុងែំហណើ រទ្សនកិចចផ្លូវរែឋម្កកាន់កម្ពុជាររ្់ប្រធានា្ិរត្ើចិន ឯក
ឧត្ដម្ ជាងំ ជមឺ្ើង ថាា ក់ែឹកនានំនប្រហទ្ទងំេើរ បានឯកភាេនិងចាត់្ទុកែំហណើ រទ្សនកចិចហលើកែរូំង
រងា្់ររ្់ថាា ក់ែឹកនាចំិន គឺជាចំណុចកំេូលម្ួយកាុងប្រវត្តសិាស្ត្តទំនាក់ទំនងការទូត្រវាងប្រហទ្ទងំ
េើរ។ កាុងែំហណើ រទ្សនកិចចររ្់ថាា ក់ែឹកនាចំិនហលើកែំរូងហនោះ ហម្ែឹកនាបំ្រហទ្ទងំេើរ បានហចញ
ហ្ចកដើប្រកា្រមួ្គ្នា ម្ួយ ្ដើេើ «ការេប្ងើកវសិាលភាេននកិចច្ ប្រតិ្រត្តិការហទវភាគើ »។ ហ ើយជាការ
ហ្លើយត្រ ្ហម្ដចេគគម្ហាហ្នារត្ើហត្ហជា  វុន ដ្ន បានរញ្ញា ក់ជំ រជាងមើថា កម្ពុជានងឹហៅដត្រនតគ្នំ
ប្ទ «ហគ្នលនហោបាយចិនដត្ម្ួយ »។ 

 ហៅដែវចិឆិកា ឆ្ា ២ំ០០២ កាុងឱកា្ននការហ្វើទ្សនកិចចផ្លូវការរយៈហេលេើរនងៃម្កកាន់កម្ពុជា 
ឯកឧត្ដម្ ជូ រ  ុងជើ នាយករែឋម្ស្តនតើននសាធារណរែឋប្រជាមានិត្ចិនបានប្រកា្េេំើការលុរហចាលនូវ
រំណុលទំ  ំ ២០០ោនែុោល រ្ រែឋអាហម្ រកិ ដែលកម្ពុជាបានែចើកាលចុងឆ្ា ១ំ៩៩៩។ ជាម្ួយគ្នា
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ហនាោះដែរ ចិនក៏ប្រកា្ផ្ដល់ប្បាក់កម្ចើឥត្ការប្បាក់ និងផ្ដល់ជំនួយ្រុរចំនួន ១២,៥ោនែុោល រ្ 
រែឋអាហម្ រកិរដនថម្ហទៀត្ែល់រាជរដាឋ ភ្ិបាលកម្ពុជា។ ថាា ក់ែឹកនាបំ្រហទ្ទងំេើរ បានប្េម្ហប្េៀងគ្នា
កំណត់្យកវ ិ្ ័យក្កិម្ម ការេភ្ិវឌឍ្នធានម្នុ្ស នងិការកសាងហ ដាឋ រចនា្ម្ព័នធ ជាវ ិ្ ័យអាទិ
ភាេ្ប្មារ់កិចច្ ប្រត្រិត្តកិាររវាងប្រហទ្ទងំេើរ។ 

 កាុងែំហណើ រទ្សនកិចចជាផ្លូវការហលើកទើ៣ ររ្់្ហម្ដចេគគម្ហាហ្នារត្ើហត្ហជា   វុន ដ្ន 
នាយករែឋម្ស្តនតើននប្េោះរាជា្ចប្កកម្ពុជា ហៅកាន់សាធារណរែឋប្រជាមានតិ្ចិន ហៅដែ្ាូ ឆ្ា ២ំ០១០ 
ហម្ែឹកនានំនប្រហទ្ទងំេើរ បានប្េម្ហប្េៀងគ្នា បានរហងកើត្ «ទំនាក់ទំនងភាេជានែគូ្ ប្រតិ្រត្តិការ
ជាយុទធសាស្ត្តប្គរ់ប្ជុងហប្ជាយ»  ហៅនងៃទើ១៣ ដែ្ាូ ឆ្ា ២ំ០១០ ដែលបានជំរុញឱយទនំាក់ទំនងកម្ពុជា-
ចិន បានវវិត្តោ ងឆ្រ់រ ័្ និងកាន់ដត្្ាិត្រម្ួត្ចារ់េើហេលហនាោះរ ូត្ម្កែល់រចចុរបនា។ 

 ហៅនងៃទើ១៨ ដែឧ្ភា ឆ្ា ២ំ០១៤ កាុងជំនួរហទវភាគើនាឱកា្ដែល្ហម្ដចហត្ហជានាយករែឋ
ម្ស្តនតើននប្េោះរាជា្ចប្កកម្ពុជា បានេហញ្ា ើញហៅចូលរមួ្កចិចប្រជុំកេូំលហលើកទើ៤ នន្នាិ្ើទេនតរជាត្ិ
្កម្មភាេនិងវធិានការកសាងទំនុកចិត្តហៅអា្ុើ នាទើប្កុងហ្ៀងន  ឯកឧត្ដម្ ្ុើ ជិនេើង ប្រធានា្ិរត្ើ
ននសាធារណរែឋប្រជាមានិត្ចនិ បានដងលងហ្ាើឱយប្រហទ្ទងំេើរ េប្ងឹងភាេជានែគូររ្់ែលួនឱយបាន
កាន់ដត្ខាល ងំកាល ដងម្ហទៀត្ ហទោះរើជាសាថ នការណ៍េនតរជាត្ិដប្រប្រួលោ ង្កដើ។ ឯកឧត្ដម្ ្ុើ ជិនេើង 
បានហលើកហឡើងថា «ប្រហទ្ចិនបានហប្ត្ៀម្លកខណៈរចួជាហប្្ចកាុងការរនតទ្សនកចិចហៅវញិហៅម្ក
ននគណៈប្រត្ភូិ្ជាន់ែព្ ់ជាម្យួកម្ពុជា ហែើម្បើហលើកកម្ព្ ់ទំនាក់ទំនងរវាងគណរកសកាន់េំ្ចនន
ប្រហទ្ទងំេើរ នងិដចករដំលករទេិហសា្ដផ្ាកេភ្ិបាលកចិច»។ ប្រធានា្ិរត្ើចិន ក៏បានហរដជាា គ្នបំ្ទកចិច
ែិត្ែំប្រងឹដប្រងររ្់កម្ពុជាកាុងការការពារ្នតិ្ុែ និង្ថិរភាេជាត្ិ ប្េម្ទងំ្នារនតជំនួយ្ប្មារ់
េភ្ិវឌឍហ្ែឋកិចច នងិ្ងគម្កម្ពុជាផ្ងដែរ ហ ើយជា្កម្មភាេជាក់ដ្ដងនាហេលកនលងម្កហនោះ ចិនបាន
ផ្ដល់ជាជំនួយជារហចចកហទ្ ែូចជាការជួយឧរថត្ម្ភប្គរ់ដររោ ងហលើវ ិ្ ័យក្ិកម្មែល់កម្ពុជា ដែលរមួ្
មានទងំរហចចកហទ្ដាែំំ្  ំ ប្រេ័នធធារាសាស្ត្ត នងិការនាហំចញេងករជាហែើម្ហដាយបានផ្តល់នូវការ
ជួយហប្ជាម្ដប្ជងែល់ក្ិករកម្ពុជា និងការផ្ដល់ជំនួយជា្មាភ រៈ្ប្មារ់រហប្ម្ើែល់ការង្អរហៅតាម្
ប្ក្ួង សាថ រ័ន និងេងគភាេហោធានានាជាហែើម្។ 

 ជាកាយវកិារហ្លើយត្រហៅនងឹទំនាក់ទនំងែ៏លាហនោះ ប្រមុ្ែរាជរដាឋ ភ្ិបាលកម្ពុជា ្ហម្ដចហត្ហជា 
ក៏បានយល់ប្េម្ចូលរមួ្នូវកិចចប្រជុំ ហវទិកា នងិ្នាិ្ ើទកប្ម្ិត្ហម្ែកឹនាជំាហប្ចើនហផ្សងហទៀត្ ដែលចិន
បានផ្ដួចហផ្ដើម្គំនតិ្ឬទទួលជាមាច ្់ផ្ាោះ ែូចជា ្នាិ្ើទថាា ក់ែឹកនាហំលើកែរូំង្តើេើ យនតការននកិចច្  
ប្រត្ិរត្តិការទហនលឡានឆ្ង នងិ ទហនលហម្គងគហៅប្រហទ្ចិន, េេ័ិរណ៍ពាណិជាកម្មចិន-អាសាវ នជាហរៀង
រាល់ឆ្ា  ំនិងហវទិកាអា្ុើរ ូអាវ ជាហែើម្។ ជាម្ួយគ្នា ហនាោះ ភាគើកម្ពុជាក៏ដត្ងដត្បានរមួ្្ ការជាម្ួយភា
គើចិនកាុងការរស្តង្អក រហលើករណើ ចារ់ជំរតិ្ និង្ហបាកតាម្រ ត្ ញេុើន្ឺណិត្ និងទូរគម្នាគម្ន៍ និង
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បានផ្តល់ការគ្នបំ្ទោ ងមុ្ងឺមា ត់្ែល់ប្រហទ្ចនិ កាុងការរមួ្្ ការតាម្ដានចារ់ែលួនម្ស្តនតើ្ុើ្ណូំក
ដែលរត់្ហគចែលួនម្កហប្ៅប្រហទ្ចិនហទៀត្ផ្ង។3 

 ២. ជំនយួររ្់ចិនម្កកម្ពុជាចារ់េើឆ្ា ២ំ០០០ 

  ជនំយួ្ប្មារ់ការេភ្វិឌឍ (ODA) 

 ្ហម្ដចេគគម្ហាហ្នារត្ើហត្ហជា  វុន ដ្ន នាយករែឋម្ស្តនតើននប្េោះរាជា្ចប្កកម្ពុជា ធាល រ់
បានដងលង្ុនារកថា ហៅកាុងឆ្ា ២ំ០០៦ ថា «ប្រហទ្ចិននោិយត្ិច រ ុដនតហ្វើហប្ចើន» ហដាយកាុងហនាោះហគ
ហ ើញថា កម្ចើដែលផ្ដល់ហដាយសារធារណរែឋប្រជាមានិត្ចិន េុំមានចងភាា រ់ជាម្ួយនូវលកខែណឌ ហប្ចើន
ែូចកម្ចើដែលផ្ដល់ហដាយរ ត្ ប្រហទ្នានា ដែលនិោយេំេើប្រជា្រិហត្យយ នងិ្ិទធមិ្នុ្សជាហែើម្
ហនាោះហទ ហ ើយម្ា ងវញិហទៀត្ កម្ចើររ្់ចិនបានផ្ដល់លទធភាេហរើកទូោយែល់កម្ពុជា្ប្មារ់យកហៅ
ហ្វើការហប្រើប្បា្់មូ្លនិ្ ិហនាោះហដាយ្វ័យ្ហប្ម្ចផ្លា ល់ែលួន។ ជាការេិត្្្់ នាហេលកនលងម្កកម្ពុជា
ដត្ងដត្េនុវត្តគហប្មាងេភ្ិវឌឍដែលបានទទលួមូ្លនិ្ិេើររហទ្ និងហ្វើតាម្ែំ្ ក់កាលដែលហគផ្ដល់
ឱយ ត្ួោ ងជាឧទ រណ៍ជាក់ដ្ដង ហៅហេលដែលទទលួបានជំនួយេភ្ិវឌឍ្ប្មារ់កសាងហ ដាឋ រចនា
្ម្ព័នធែូចជាការសាថ រនាផ្លូវងាល់ ដែលប្ត្ូវដាក់ឱយែំហណើ រការគហប្មាងកាុងរយៈហេលម្ួយ មុ្ននឹងជនំួយឬ
កម្ចើ្ប្មារ់ហ្វើការកាុងវ ិ្ ័យប្រេ័នធលូរងាូរទកឹ វាគឺជារញ្ញា ម្ួយចំហពាោះកាលៈហទ្ៈមុ្ននិងហប្កាយនន
ការេនុវត្តគហប្មាងទងំេើរ ដែលតាម្ការេិត្ ចាបំាច់ប្ត្ូវហ្វើតាម្លំដារ់លំហដាយ។ ដត្ហដាយសារមាច ្់
ជំនួយ ហគមានការកណំត់្កាលររហិចឆទហៅកាុងការេនុវត្តគហប្មាងហដាយដឡកររ្់ហគ កម្ពុជាបានេនុវត្ត
តាម្កាលររហិចឆទដែលមាច ្់ជនំួយចង់បាន។ 

 ហៅកាុងែំហណើ រទ្សនកចិចជាហលើកែំរូងររ្់ឯកឧត្ដម្នាយករែឋម្ស្តនតើ  វុន ដ្ន នាដែកុម្ភៈ ឆ្ា ំ
១៩៩៩ កម្ពុជាទទួលបាននូវការផ្ដល់ប្បាក់កម្ចើគ្នម នការប្បាក់កាុងទ ំ ំ២០០ោនែុោល រ ជាម្ួយនឹងការ
្នាេើភាគើចិនថា នឹងផ្ដល់ជូននូវជំនួយកាុងទកឹប្បាក់ ១៨,៣ោនែុោល ររដនថម្ហទៀត្។ 

 ហៅឆ្ា ២ំ០០៩ សាធារណរែឋប្រជាមានិត្ចិន បានផ្ដល់កញ្ច រ់ជំនួយជាប្បាក់កម្ចើ្ ម្បទន និង
ប្បាក់ជំនួយឥត្្ំណង្រុរទំ  ំ១,២ពាន់ោនែុោល រ្ រែឋអាហម្ រកិម្កកាន់កម្ពុជា ដែលហ្វើឱយចនិ 
បានកាល យហៅជាប្រហទ្មាច ្់ជំនួយ្ំរំផុ្ត្ររ្់កម្ពុជា។ 

 ហៅនងៃទើ៤ ដែវចិឆិកា ឆ្ា ២ំ០១០ សាធារណរែឋប្រជាមានិត្ចនិ បានប្រកា្លុរហចាលរំណុល
ជាង ៤ោនែុោល រ ដែលរដាឋ ភ្ិបាលកម្ពុជា្ម័្យកម្ពុជាប្រជា្ិរហត្យយបានែចើេើចិន។ ការប្រកា្លុរ
ហចាលរំណុលហនោះបានហ្វើហឡើងភាល ម្ៗរនាា រ់េើរាជរដាឋ ភ្ិបាលកម្ពុជា បានហ្ាើ្ុំហៅកាន់្ រែឋអាហម្ រកិ
ឱយេិចារ្លុរហចាលរំណុលជាង ៤០០ោនែុោល រដែលរដាឋ ភ្ិបាលកម្ពុជា្ម័្យសាធារណរែឋដែមរ
ែចើេើ្ រែឋអាហម្ រកិហែើម្បើហ្វើ្ ស្តង្អគ ម្ ដត្្ រែឋអាហម្ រកិម្និបានហ្លើយត្រតាម្ការហ្ាើ្ុហំនាោះហទ។ 

                                                           
3 ហគ ទំេរ័គណរកសប្រជាជនកម្ពុជា, “ទំនាកទំ់នងរវាងប្រហទ្កម្ពុជា និងចិន”, ហចញផ្ាយនងៃទើ១២ ដែតុ្ោ ឆ្ា ២ំ០១៦ 
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 ហៅនងៃទើ៣០ ដែម្ើនា ឆ្ា ២ំ០១២ កាុងឆ្ា ដំែលកម្ពុជាទទួលហ្វើជាមាច ្់ផ្ាោះននកិចចប្រជំុកំេូល
អាសាវ ន ឯកឧត្ដម្ប្រធានា្រិត្ើចិន ឯកឧត្ដម្  វូ ជើនតាវ (Hu Jintao) បានហ្វើទ្សនកិចចរយៈហេល
៤នងៃម្កកាន់កម្ពុជា នងិបាន្នាផ្ដល់ជំនួយជិត្ ៤០ោនែុោល រ្ រែឋអាហម្ រកិ និងប្បាក់កម្ចើចំនួន
ជាង ៣០ោនែុោល រែល់កម្ពុជា។ កាុងជំនួរជាម្ួយប្រធានា្ិរត្ើចិនហនាោះផ្ងដែរ ្ហម្ដចេគគម្ហា
ហ្នារត្ើហត្ហជានាយករែឋម្ស្តនតើ  វុន ដ្ន ហ្ាើ្ុឱំយភាគើចនិ ផ្ដល់ប្បាក់កម្ចើជាហរៀងរាល់ឆ្ា េំើ ៣០០ោន
ែុោល រហៅ ៥០០ោនែុោល រ្ រែឋអាហម្ រកិែល់កម្ពុជា ហែើម្បើេភ្ិវឌឍហ ដាឋ រចនា្ម្ព័នធ ប្រេ័នធធារាសា
ស្ត្ត និងេគគិ្នើជាហែើម្។ ជាម្ួយគ្នា ហនាោះ ឯកឧត្ដម្ប្រធានា្ិរត្ើចិន ក៏បានេោះអាងោ ងមុ្ត្មាេំំេើការ
គ្នបំ្ទររ្់សាធារណរែឋប្រជាមានិត្ចនិ ចំហពាោះហរកខភាេររ្់កម្ពុជាកាុងត្ំដណងជា្មាជិកម្ិនេចិន ្
នប្ត្យ ៍ននប្កុម្ប្រឹកា្នតិ្ុែេងគការ្ ប្រជាជាត្ិ ្ប្មារ់ឆ្ា ២ំ០១៣ ែល់ឆ្ា ២ំ០១៤ ផ្ងដែរ។ 

 ហៅនងៃទើ០៦ ដែហម្សា ឆ្ា ២ំ០១៣ កាុងែំហណើ រទ្សនកិចចររ្់ប្រមុ្ែរាជរដាឋ ភ្ិបាលកម្ពុជាហៅ
កាន់សាធារណរែឋប្រជាមានតិ្ចិន ប្រមុ្ែែឹកនាកំម្ពុជា នងិចិន បានឯកភាេ រនតកិចច្  ប្រត្ិរត្តកិារ 
កាុងភាេជានែគូ យុទធសាស្ត្តប្គរ់ប្ជុងហប្ជាយហលើប្គរ់វ ិ្ ័យ ចារ់តាងំេើឆ្ា ២ំ០១០។ ចិនក៏បានផ្តល់ឱយ
កម្ពុជានូវជំនួយឥត្្ំណង ៤៨ ោនែុោល រ និងប្បាក់កម្ចើ្ម្បទន ៥០០ ោនែុោល រ រដនថម្ហលើការ
ចុោះ ត្ថហលខាហលើកិចចប្េម្ហប្េៀង និងេនុ្សរណៈហោគយល់គ្នា  ហលើគហប្មាងវនិិហោគ និងការេភ្ិវឌឍ
ហៅកម្ពុជា ចំននួ ៨ គហប្មាង ដែល្រុរជាទឹកប្បាក់ប្រមាណេើរពាន់ោនែុោល រ។ ហម្ែកឹនាចំិន បាន
ប្រកា្ផ្តល់ជំនួយឥត្្ណំងែល់កម្ពុជា នូវទឹកប្បាក់ ៣០០ ោនយន័ ហ្មើប្រមាណ ៤៨ ោនែុោល រ
អាហម្ រកិ នងិប្បាក់កម្ចើ្ ម្បទន កាុងកប្ម្ិត្ការប្បាក់ទរ ចំនួន ៥០០ ោនែុោល រអាហម្ រកិ។ ប្បាក់
ជំនួយររ្់ចិនហនោះ ប្ត្ូវហប្រើប្បា្់ ្ប្មារ់សាង្ង់ហ ដាឋ រចនា្ម្ព័នធ េិហ្្ដប្រកាល យផ្លូវលជំនរទ
ហៅជាផ្លូវចាក់ហៅ វ្ូប្រដវង ៤០០ គើឡូដម្ ប្ត្ កាុងម្ួយឆ្ា  ំ និង្ប្មារ់សាង្ង់ប្រេ័នធធារាសាស្ត្ត 
ប្រឡាយទឹក ជាហែើម្។ កាុងរយៈហេល ១០ ឆ្ា ចុំងហប្កាយហនោះ ចនិជាេាកផ្តល់ជំនួយ្ជំាងហគ ្ប្មារ់
កសាងផ្លូវប្រដវងជាង ២០០០ គើឡូដម្ ប្ត្ និងសាព ន្ំៗ៧កដនលងហៅកម្ពុជា។ កាុងហនាោះ មានកិចចប្េម្
ហប្េៀងម្ួយ និោយេើគហប្មាងសាង្ង់ហរាងចប្កចប្មាញ់ហប្រង រវាង្នាគ្នរ និងប្កុម្ វុនចិន ្ ការ
ជាម្ួយប្កុម្ វុនកម្ពុជា ដែលមានទឹកប្បាក់ ១.៦៧០ ោនែុោល រអាហម្ រកិ។ ហរាងចប្កចំរាញ់ហប្រងកាត្
ហនាោះ អាចនឹងប្ត្ូវសាង្ង់ ហៅតាម្ផ្លូវជាត្ហិលែ៣ ចហនាល ោះេើហែត្តកំេត្ ហៅវាលហរញ ្ថិត្ហៅហជើងភ្ាំ
រូកហគ្ន ដផ្ាកខាង្មុ្ប្ទ កាុងទឹកែើហែត្តកំេត្។ 4 

 កាុងកំឡុងែំហណើ រទ្សនកិចចហៅទើប្កុងហរ កាងំ ឆ្ា ២ំ០១៣ និងឆ្ា  ំ ២០១៤ ្ហម្ដចហត្ហជា
នាយករែឋម្ស្តនតើ  វុន ដ្ន បានចុោះ ត្ថហលខាហលើកិចចប្េម្ហប្េៀងកម្ចើការប្បាក់ទរ`៥០០ ោនែុោល រ 
និងជំនួយឥត្្ណំង ទំ  ំ ៤៨ ោនែុោល រ។5 ហ ើយទនិាន័យជនំួយបានរង្អា ញថា គហប្មាងចំននួ 

                                                           
4 RFI, “កម្ពុជា-ចិនរនត្ ប្រតិ្រត្តិការ ភាេជានែគូយុទធសាស្ត ត្ប្គរប់្ជុងហប្ជាយ” ចុោះផ្ាយនងៃទើ១០ ដែហម្សា ឆ្ា ២ំ០១៣ 
5 Reuters, “China pledges $548 million in aid to ally Cambodia”, release on April 10, 2013e 
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១០២ ប្ត្ូវបានប្ទប្ទង់ហដាយប្រហទ្ចនិេើឆ្ា ២ំ០១០ ែល់ ឆ្ា ២ំ០១៤ ្រុរជាង ៣,៩ ពាន់ោន
ែុោល រ្ រែឋអាហម្ រកិ។6 

 ហៅនងៃទើ០៧ ដែ ម្ិងុនា ឆ្ា  ំ២០១៦ ចិនបានប្រកា្េំេើការផ្តល់ងវកិា ៤៥០ ោនែុោល រហៅ
កាុងរូរភាេជាជំនយួេភ្ិវឌឍន៍ែល់កម្ពុជា្ប្មារ់រយៈហេលេើរឆ្ា ។ំ 

 ហៅកាុងែំហណើ រទ្សនកចិចផ្លូវរែឋររ្់ប្រធានា្ិរត្ើចិនហៅកម្ពុជាកាលេើនងៃទើ១៣-១៤ តុ្ោ 
២០១៦ ភាគើទងំេើរបានចុោះ ត្ថហលខាហលើកិចចប្េម្ហប្េៀងនិងេិ្ើសារចំនួន៣១ ដែលកាុងហនាោះ ភាគើ
ចិនបាន្ហប្ម្ចលុរហចាលរំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់ចំនួន៦០០ោនយន័ និងបានផ្ដល់ជំនួយរដនថម្
ចំនួន ១០០ោនយន័ហទៀត្ ្ប្មារ់ការេភ្ិវឌឍវ ិ្ ័យហោធាកម្ពុជា។7 

 ប្រហទ្ចនិបានេនុវត្តគហប្មាងដែលមានភាេ្មុគសាម ញនានាហៅកម្ពុជា នងិដែលគហប្មាង
ទងំហនាោះ ប្ត្ូវបានរញ្ច រ់កាុងរយៈហេលែលើជាងរ ត្ គហប្មាងររ្់េាកវនិិហោគររហទ្ែនទហទៀត្ហៅ
កម្ពុជា ហ ើយដែលគហប្មាងទងំហនោះរមួ្មានជា្ំខាន់គទឺំនរ់ ហរាងចប្ក និងមូ្លដាឋ នហោធា ជាហែើម្។ 8 

 ហោងតាម្ប្រេ័នធទិនាន័យររ្់រាជរដាឋ ភ្ិបាល ្ដើេើ ជំនួយេភ្ិវឌឍន៍េើររហទ្ ហចញផ្ាយកាុង
ឆ្ា ២ំ០១៦ បានរង្អា ញឱយហ ើញថា កាុងរយៈហេល ១៣ឆ្ា  ំ ជនំួយេភ្ិវឌឍន៍ររ្់ចិន ហៅកម្ពុជា មាន
ចំនួន្រុរ ៥៧គហប្មាង កាុងហនាោះមាន ៤៧គហប្មាង គជឺាប្រហភ្ទប្បាក់កម្ចើមានទឹកប្បាក់្រុរជិត្ ៣
ពាន់ោនែុោល រអាហម្ រកិ និងប្រហភ្ទជំនួយឥត្្ណំងមានចំនួនប្ត្ឹម្ ១០គហប្មាងរ ុហ ណ្ ោះ ដែលមាន
ទឹកប្បាក់្រុរជិត្ ១៨០ោនែុោល រអាហម្ រកិ។ កាុងហនាោះផ្ងដែរ មានគហប្មាងម្ួយ្ប្មារ់សាង្ង់
េ ុកើឡដាឋ នជាត្មិ្រត្កហត្ហជា ដែលមានទឹកប្បាក់ជំនួយជាង ១៥០ោនែុោល រ្ រែឋអាហម្ រកិ ជា
ជំនួយដែលរដាឋ ភ្ិបាលចិនផ្ដល់ជូនកម្ពុជា ហែើម្បើហប្ត្ៀម្្ប្មារ់ការទទលួហ្វើជាមាច ្់ផ្ាោះកាុងប្េឹត្តិការណ៍
្ុើហ គម្ (SEA Game) ឆ្ា ២ំ០២៣ និងប្េឹត្តិការណ៍កើឡាលំដារ់េនតរជាត្ិែនទហទៀត្។ ការសាង្ង់
េ ុកើឡដាឋ នហនោះ ប្ត្ូវបានដរងដចកជា ៣ជំហាន។ ជំហានទើម្ួយ១ ជារនាុកចំ្យររ្់រដាឋ ភ្ិបាល
កម្ពុជា ហដាយហប្រើងវកិាជិត្ ៣៩ោនែុោល រ្ រែឋអាហម្ រកិ ហ ើយរចចុរបនា្ ហប្ម្ចបានប្រមាណ 
៧០%។ ប្កមុ្ វុនដែលទទលួបានកិចច្នាសាង្ង់ គបឺ្កុម្ វុន លើ យ ុងផ្លត់្ (LYP Group)។ រ ើឯ
ជំហានទើេើរ នឹងប្ត្ូវហប្រើប្បា្់ងវកិាជាង ១៥០ោនែុោល រ ជាជំនួយឥត្្ណំងររ្់រដាឋ ភ្ិបាលចិន 
ដែល្ហម្ដចនាយករែឋម្ស្តនតើ  វុន ដ្ន ហទើរបានចុោះកិចចប្េម្ហប្េៀងទទួលយកកាលេើដែតុ្ោ ឆ្ា ំ

                                                           
6 ទិនានយ័ជំនយួ “ការតាម្ដាន រិញ្ាវត្ថុេភិ្វឌឍររ្ចិ់ន”, ២០១០-២០១៤. កម្ពុជា។ http://china.aiddata.org/ 
7 RFI, “កម្ពុជាប្រកា្ជំ រជាងមើ គ្នបំ្ទហគ្នលនហោបាយចិនដត្ម្យួ”, ចុោះផ្ាយនងៃទើ១៥ ដែតុ្ោ ឆ្ា ២ំ០១៦ 
8 Dr. YU Hongyuan. វទិាសាថ នហ្ៀងន ្ប្មារក់ារ្ិកាេនតរជាតិ្. ្ិកាខ សាោប្រឹកាហោរល់្ តើេើ «ទ្សនៈវ ិ្ យ័
្ងគម្្ុើវលិ ត្ើេើជំនយួររ្ចិ់នែលប់្រហទ្កម្ពុជា» ហ វ្ើហៅនងៃទើ ០៥ ដែ កកកដា ឆ្ា  ំ២០១៥, ការោិលយ័ CICP, រាជធានើ
ភ្ាំហេញ, ប្រហទ្កម្ពុជា។ 

http://china.aiddata.org/
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២០១៥ កនលងហៅងមើៗហនោះ។ ជំហានទើេើរ ចារ់ហផ្ដើម្សាង្ង់ហៅហែើម្ឆ្ា ២ំ០១៧ ដែលប្កុម្ វុនសាង
្ង់គជឺាប្កុម្ វុនចិន។ 9 

 គិត្ប្ត្ឹម្ដែ កុម្ភៈឆ្ា ២ំ០១៧ ប្រហទ្កម្ពុជាបានទទលួជនំួយេភ្ិវឌឍផ្លូវការ ទងំជំនយួឥត្
្ំណង និងកម្ចើេើសាធារណរែឋប្រជាមានតិ្ចិនរ ូត្ែល់ ៤,២ រវើោនែុោល រឤហម្ រកិ ហែើម្បើេភ្ិវឌឍ  
ហ ដាឋ រចនា្ម្ព័នធរូរវនត ក្កិម្ម ្ុខាភ្ិបាល និងវ ិ្ ័យេរ់រ។ំ10 

 ហដាយសារទំនាក់ទំនងែ៏លាប្រហ្ើរជាម្ួយរាជរដាឋ ភ្ិបាលកម្ពុជា ហប្កាម្ការែកឹនារំរ្់្ហម្តច
ហត្ហជា  វុន ដ្ន រដាឋ ភ្ិបាលចិន បានផ្តល់ប្បាក់កម្ចើសាង្ង់សាព ន្លងកាត់្ទហនល្រុរចំនួន ៧ដែសរមួ្
មាន៖ សាព នសាព នហកាោះ្ំ សាព នហប្ជាយចង្អវ រទើ២ សាព នហ្កុងហែត្ត្ាងឹដប្ត្ង សាព នដប្េកកាត ម្ សាព នដប្េក
តាមាក់ សាព នហម្គងគ្ាងឹដប្ត្ង និងសាព នតាហមម ។ ជាម្យួគ្នា ហនោះ កាុងជំនរួ្ំហណោះ្ំ្ លរវាង្ហម្តច
ហត្ហជា  វុន ដ្ន និងឯកឧត្ដម្ លើ ែឺ្ង នាយករែឋម្ស្តនតើចិន ហៅប្រហទ្ម្ ុងហហាគ លើ កាលេើនងៃទើ១៥ 
ដែកកកដា ឆ្ា ២ំ០១៦ រដាឋ ភ្បិាលចិន បាន្ហប្ម្ចផ្តល់ជនំួយប្រមាណ ៦០០ោនែុោល រ ្ប្មារ់ការ
េភ្ិវឌឍហៅកម្ពុជាកាុងរយៈហេល ៣ឆ្ា ដំងម្ហទៀត្ផ្ង។11 ហលើ្ េើហនោះហៅហទៀត្ ចិនបានចូលរមួ្ចំដណក
ោ ង្ំខាន់កាុងការជួយជំរុញវឌឍនភាេននវ ិ្ ័យហ ដាឋ រចនា្ម្ព័នធររ្់កម្ពុជា។ 

 គួររញ្ញា ក់ផ្ងដែរថា រារ់ចារ់េើឆ្ា ២ំ០០៨ ែល់ឆ្ា ២ំ០១៨ ជំនួយ្ប្មារ់ការេភ្ិវឌឍន៍ផ្លូវការ 
(ODA) ររ្់សាធារណរែឋប្រជាមានិត្ចិនម្កកាន់កម្ពុជា ដែលមានទំ ទំឹកប្បាក់ែព្់ជាងហគ គឺហៅ
ឆ្ា ២ំ០១២ ដែលមានទំ  ំ៤៦០,៧ ោនែុោល រ និងជំនយួ្ប្មារ់ការេភ្ិវឌឍផ្លូវការ (ODA) ដែល
មានទំ ទំកឹប្បាក់ែព្់រនាា រ់ គឺហៅឆ្ា ២ំ០១៣ មានទំ  ំ ៤៣៦,៦ ោនែុោល រអាហម្ រកិ។ ហ ើយហរើ
ហោងតាម្តារាងរបាយការណ៍ ្ ដើេើ នែគូផ្ដល់មូ្លនិ្េិភ្ិវឌឍកម្ពុជាររ្់ប្កមុ្ប្រឹកាេភ្ិវឌឍន៍កម្ពុជា នន
គណៈកម្មការនើត្ិ្ម្បទនងិេភ្ិវឌឍន៍កម្ពុជា សាធារណរែឋប្រជាមានតិ្ចិន ជាប្រហទ្្នមុ្ែហគ
ម្ួយ ដែលបានផ្ដល់ជនំួយ្ប្មារ់ការេភ្ិវឌឍផ្លូវការ (ODA) ម្កកាន់កម្ពុជា ជារនតរនាា រ់រារ់ចារ់េើឆ្ា ំ
២០១៤ រ ូត្ែល់ឆ្ា ២ំ០១៨ ដែលមានទំ  ំ ៣៤៧,៨ ោនែុោល រអាហម្ រកិ ហៅឆ្ា ២ំ០១៤, ទំ  ំ
៣៣៩,៤ ោនែុោល រអាហម្ រកិ ហៅឆ្ា ២ំ០១៥, ទំ  ំ ២៦៥,៣ ោនែុោល រអាហម្ រកិ ហៅឆ្ា ២ំ០១៦, 
ទំ ២ំ២៣,៥ ោនែុោល រអាហម្ រកិហៅឆ្ា ២ំ០១៧ នងិទំ  ំ ២៥១,៤ ោនែុោល រអាហម្ រកិហៅឆ្ា ំ
២០១៨។ 

                                                           
9 RFA, «ហត្ើរដាឋ ភ្ិបាលកម្ពុជារង្អា ញេើត្មាល ភាេននប្បាក់កម្ចើេើប្រហទ្ចិនកប្ម្ិត្្ែល់េលរែឋ? », ចុោះផ្ាយនងៃទើ២២ ដែម្ើនា ឆ្ា ំ
២០១៦ 
10 Property Area, «ហ តុ្េើចិនវនិិហោគហប្ចើនហៅកម្ពុជា? ហតាោះដ វ្ងយលេ់ើទំនាកទំ់នងកម្ពុជា-ចិនជាមុ្ន្ិន» ចុោះផ្ាយ
នងៃទើ១០ ដែកកកដា ឆ្ា ២ំ០១៨ 
11 Fresh News, «ហត្ើកម្ពុជា-ចិន ភាា រទំ់នាកទំ់នងេើហេល្? ្មិ្ទធផ្លេវើែលោះហកើត្ហចញេើទំនាកទំ់នងហនោះ?», ចុោះផ្ាយ
នងៃទើ១២ ដែតុ្ោ ឆ្ា ២ំ០១៦ 
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ប្រភ្េ៖ http://www.cdc-crdb.gov.kh/cdc/aid-management-cambodia.html 

 ហោងតាម្ត្ួហលែហៅកាុងរបាយការណ៍ដែលហចញផ្ាយហដាយប្ក្ងួហ្ែឋកិចច និង រិញ្ាវត្ថុ 
កម្ពុជា គិត្ប្ត្ឹម្ឆ្ា ២ំ០១៨ កម្ពុជាបានជពំាក់រណុំលររហទ្ប្រមាណជា ៧ពាន់ោនែុោល រ ដែលកាុង
ហនាោះម្កែល់ឆ្ា ២ំ០១៩ហនោះ ជំនួយេភ្ិវឌឍន៍ផ្លូវការ (ODA) ររ្់ចនិម្កកាន់កម្ពុជាមានចំនួន ២៧ 
ដែល្ុទធដត្ជាគហប្មាង្ំខាន់ៗមានែូចជា កសាងផ្លូវជាត្ិ កសាងទំនរ់ទឹក ប្រឆ្ងំហភ្រវកម្ម ដកលម្ា
ម្ហ្ាបាយហ្វើែំហណើ រសាធារណៈ ប្គរ់ប្គងទឹកជំនន់ ប្រេ័នធធារាសាស្ត្ត េ ុកើឡដាឋ នជាត្ិ សាព ន នងិ
េគគិ្នើ កាុងហនាោះកម្ពុជាបានទទួលប្បាក់កម្ចើ្ ប្មារ់ការសាង្ង់ហ ដាឋ រចនា្ម្ព័នធផ្លូវ និងសាព នេើសារ
ធារណរែឋប្រជាមានតិ្ចិន ប្រមាណជា ២.៨៦៥ ោនែុោល រអាហម្ រកិ។ រ ុដនតហទោះរើជាងវកិាហនាោះគជឹា
ងវកិាបានម្កេើរណុំលដែលកម្ពុជាែចើេើចិនក៏ហដាយកដើ ក៏វាបានហ្វើឱយប្កមុ្ វុនរែឋនិងឯកជនររ្់
សាធារណរែឋប្រជាមានិត្ចនិ មានឥទធិេលនងិហែើរត្ួនាទើោ ង្ំខាន់ហៅហលើវ ិ្ ័យហ ដាឋ រចនា្ម្ព័នធ
ររ្់កម្ពុជាផ្ងដែរ ក៏ហប្ពាោះដត្ប្កុម្ វុនដែលទទួលែុ្ប្ត្វូកាុងការសាថ រនាទងំហនាោះ ្ុទធ្ឹងជាប្កុម្
 វុនររ្់ចិនដែលហប្រើប្បា្់ជំនួយររ្់ប្រហទ្ចិនែល់កម្ពុជា ហែើម្បើសាង្ង់ឬជួ្ជុលផ្លូវជាត្ិ ផ្លូវ
ដែក សាព ន កំេង់ដផ្ទឹកហប្ៅ ប្េម្ទងំទំនរ់វារ ើេគគិ្នើ។ ជាក់ដ្តង ផ្លូវជាត្ហិលែ៧េើប្កហចោះហៅែល់ប្េំ

http://www.cdc-crdb.gov.kh/cdc/aid-management-cambodia.html
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ដែនជារ់នឹងប្រហទ្ឡាវ ផ្លូវជាត្ិហលែ៨ត្ភាា រ់កម្ពុជាហៅហវៀត្្ម្ ផ្លូវជាត្ិហលែ៧៦ហៅម្ណឌ លគិរ ើ 
ទំនរ់វារ ើេគគិ្នើគើរ ើរម្យនិងភ្ាំកំចាយ ប្េម្ទងំកំេង់ដផ្ទើប្កុងប្េោះ្ើ នុ្ុទធដត្ជាគហប្មាងដែលចិន
បានេនុវត្ត។ 

  ជំនយួនិងកិចច្  ប្រតិ្រត្តកិារហោធា 

 ហៅឆ្ា ១ំ៩៩៧ រនាា រ់េើសាធារណរែឋប្រជាមានតិ្កម្ពុជា ទទលួសាគ ល់រាជរដាឋ ភ្ិបាលហប្កាយ
ប្េឹត្តិការណ៍ផ្ាុោះអាវុ្ឆ្ា ១ំ៩៩៧រចួម្ក សាធារណរែឋប្រជាមានិត្ចនិបានប្រគល់រងយនតហោធាចំននួ 
១១៦ ហប្គឿង និងឡាន Jeep ៧០ហប្គឿង ដែល្រុរមានត្នម្ល ២,៨ ោនែុោល រ ម្កែល់រាជរដាឋ ភ្ិបាល
កម្ពុជាផ្ងដែរ។ 

 ចារ់តាងំេើឆ្ា ២ំ០០០ រ ូត្ម្កែល់រចចុរបនា ប្ក្ួងការពារប្រហទ្ននសាធារណរែឋប្រជាមា
និត្ចិន បានផ្តល់ជនំួយែល់ប្ក្ួងការពារជាត្ិកម្ពុជាជារនតរនាា រ់ តាម្រយៈកសាងេគ្នរនិងហ ដាឋ
រចនា្ម្ព័នធហោធា ការផ្តល់ឧរករណ៍្មាភ រៈហេទយ (ែល់ម្នាើរហេទយប្េោះហកតុ្មាោ ននប្ក្ួងការពារ
ជាត្ិ) និងការរញ្ាូ នប្កុម្ឯកហទ្្ំខាន់ៗម្កជួយរណតុ ោះរ ត្ ល វកឹ វនឺជូននាយទហានជំនាញ 
្ំហៅហលើកកម្ព្់្ម្ត្ថភាេវ ិ្ ័យហោធានងិវ ិ្ ័យេប្ងឹងវ ិ្ ័យ្ុខាភ្ិបាលហោធា តាម្រយៈការផ្ដល់
ឱកា្ែល់ហោធាកម្ពុជាហៅទទួលការរណដុ ោះរ ដ្ លហៅសាធារណរែឋប្រជាមានិត្ចនិ េើម្ួយឆ្ា ហំៅ
ម្ួយឆ្ា ។ំ 

 ហៅកាុងដែឧ្ភា ឆ្ា ២ំ០១០ កាុងែំហណើ រទ្សនកិចចររ្់្ហម្ដចហត្ហជានាយករែឋម្ស្តនតើ  វុន 
ដ្ន ហៅកាន់ប្រហទ្ចិន ឯកឧត្ដម្  វូ ជិនតាវ ប្រធានា្ិរត្ើចនិ បានប្រកា្ផ្តល់ជំនួយជា្មាភ រៈ
ហោធាដែលមានត្នម្ល្ រុរ ១០០ ោនយន័ ឬហ្មើនឹង១៤ោនែុោល រ្ រែឋអាហម្ រកិែល់កម្ពុជា 
ដែលជាជនំួយហោធា្រំំផុ្ត្ហលើកទើ១។ ្មាភ រៈទងំហនាោះមានរងយនតហោធាចំនួន២៥៧ហប្គឿងដែល
ប្ត្ូវបានរញ្ាូ នម្កែល់កម្ពុជារចួហ ើយហៅនងៃទើ២២ ដែម្ិងុនា ឆ្ា ២ំ០១០។12 ការផ្ដល់ជំនយួជារងយនត
ហោធាររ្់សាធារណរែឋប្រជាមានិត្ចនិហនោះប្ត្ូវបានហ្វើហឡើងរយៈហេលម្ិនែល់ ១ ដែហប្កាយហេល
ដែល្ រែឋអាហម្ រកិបានលុរហចាលកិចចប្េម្ហប្េៀងផ្តល់ជនំួយរងយនតប្្ហែៀងគ្នា ហនោះែល់កម្ពុជា។13 

                                                           
12 RFI, “ចិនផ្តល់ជំនយួ្មាភ រៈហោធាហលើកទើ២ែល់កម្ពុជា”, ចុោះផ្ាយនងៃទើ២៦ ដែឧ្ភា ឆ្ា ២ំ០១១ 
13 ភ្ាំហេញរ ុ ត្ិ៍, “រងយនតហោធាជំនយួររ្់ចិនចំននួ ២៥៧ ហប្គឿងម្កែលភ់្ាំហេញ”, ចុោះផ្ាយនងៃទើ២៣ ដែមិ្ងុនា ឆ្ា ំ
២០១០ 
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 កាុងប្ករែណឌ ននកិចច្ ប្រត្រិត្តិការហោធារវាងកម្ពុជានិងចិន ហៅនងៃទើ២៦ ដែឧ្ភា ឆ្ា ំ
២០១១ ប្ក្ួងការពារជាត្ចិិនបានផ្តល់ជំនួយ្ំហលើកទើ២ ខាង្មាភ រៈហោធាែល់ប្ក្ួងការពារជាត្ិ
កម្ពុជាដែលរមួ្មាន្ហម្លៀករពំាក់ ដ្បកហជើងប្រយុទធ ម្ួក  ដែសប្កវាត់្ និងដែសេ័ទធហ្ៀង (Ceinturon) 
្រុរចំននួ ៥ មុ្ឺន្ប្មារ់ ហែើម្បើរំពាក់ឱយកងទ័េកម្ពុជា ៥មុ្ឺននាក់។14 

 
 កាុងេិ្ើចុោះ ត្ថហលខាហលើកិចចប្េម្ហប្េៀងចំនួន២៩ ដែលប្រហទ្ទងំេើរបានហ្វើកាលេើនងៃទើ
២០ ដែ្ើហា ឆ្ា ២ំ០១១ ប្រហទ្ចិនបានយល់ប្េម្ឱយកម្ពុជាែចើប្បាក់ប្រមាណ១៩៥ោនែុោល រ
អាហម្ រកិហែើម្បើទិញឧទធមាភ គចប្កប្រហភ្ទ Z-9 ចំនួន១២ហប្គឿងេើប្រហទ្ចិន15 ហ ើយប្ត្ូវបានផ្ដល់ម្កឱយ
កម្ពុជាហៅហែើម្ដែម្ករា ឆ្ា ២ំ០១៣។ 16 កាុងដែម្ករាែដែលហនាោះ កម្ពុជា-ចិនក៏បានចុោះកិចចប្េម្ហប្េៀង

                                                           
14 RFI, “ចិនផ្តល់ជំនយួ្មាភ រៈហោធាហលើកទើ២ែល់កម្ពុជា”, ចុោះផ្ាយនងៃទើ២៦ ដែឧ្ភា ឆ្ា ២ំ០១១ 
15 ហកាោះ្នតិភាេ, “ចិនឱយកម្ពុជាែចើប្បាក១់៩៥ោនែុោល រ ទិញឧទធមាភ គចប្កហោធាររ្ែ់លួន” ចុោះផ្ាយនងៃទើ២៣ ដែ ើ្ហា ឆ្ា ំ
២០១១ 
16 VOA, “ទំនាកទំ់នងហោធារវាងកម្ពុជានិងចិនមាន្នាុោះខាល ងំ» ” ចុោះផ្ាយនងៃទើ២១ ដែកកកដា ឆ្ា ២ំ០១៥ 
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ហែើម្បើរហងកើត្ជំនួយរណតុ ោះរ ត្ លនិងហប្គឿងររកិាខ រ ហ ើយហប្កាយម្ក ចិនបានផ្តល់ជំនួយរងយនត ២៦ 
ហប្គឿង និងឯក្ ឋ្ នហោធា ៣ មុ្ឺន្ប្មារ់ ែល់ហោធាកម្ពុជា។ 17 

 
 កាុងឱកា្ននែំហណើ រទ្សនកចិចររ្់ឯកឧត្តម្ កូ េូ្ុង េនុប្រធានគណៈកម្មការហោធា
ម្ជឈមិ្រកសចិន ដែលេហញ្ា ើញម្កហ្វើទ្សនកចិចហៅកម្ពុជា ប្រហទ្ចនិបានប្រគល់រងយនត ៤៦ហប្គឿង 
ែល់ប្ក្ួងការពារជាត្ិកម្ពុជា។ 

 ហៅដែឧ្ភា ឆ្ា ២ំ០១២ ហម្ែឹកនាចំនិបានចុោះ ត្ថហលខាផ្ដល់ជំនួយហោធាដែលមានទ ំទំឹក
ប្បាក់ ២០ោនែុោល រ្ រែឋអាហម្ រកិ ្ប្មារ់ការសាង្ង់សាោហោធា និងម្នាើរហេទយហោធា និង
បានរនតទទួលយកកមាល ងំហោធាររ្់កម្ពុជា ហៅរណដុ ោះរ ដ្ លហៅប្រហទ្ចិនដងម្ហទៀត្ផ្ង។ ម្ួយ
ដែហប្កាយម្ក សាធារណរែឋប្រជាមានិត្ចិនក៏បានផ្ដល់ប្បាក់កម្ចើចំនួន ៤៣០ោនែុោល រែល់កម្ពុជា
រដនថម្ហទៀត្។ 18 ហៅកាុងដែកុម្ភៈ ឆ្ា ២ំ០១៤ ប្រហទ្ចិនក៏បានផ្ដល់នូវ រងយនតចនំួន ២៦ ហប្គឿង នងិ
ឯក្ ឋ្ នហោធា ៣០,០០០្ប្មារ់ ែល់ប្រហទ្កម្ពុជា។ 

 នងៃទើ២៣ ដែឧ្ភា ឆ្ា ២ំ០១៥ កាុងហគ្នលរណំងរហងកើនជំនាញហោធាជូនកងហោ្េលហែម្រ
ភូ្ម្ិនា រដាឋ ភ្ិបាលចិនបានប្រគល់ជំនួយហោធាែល់រាជរដាឋ ភ្ិបាលកម្ពុជារមួ្មាន ោនយនតហោធាចំនួន 
៤៤ហប្គឿងដែលកាុងហនាោះមានរងយនត សុើរ រងយនតមានហជើងទប្ម្រ  ុកដកត្19 ជហណតើ រយនត ២០ រងយនតផ្ាោះ
បាយ ៤ ហប្គឿង ផ្ាោះបាយចល័ត្៤ ហប្គឿងរនាល ្់ោនយនតហផ្សងៗចំនួន ១២២ (១មុ្ឺនគើឡូប្កាម្) សារ
ធាតុ្គើម្ើ ១០ ប្រហភ្ទទម្ៃន់ ២១០៩ គើឡូប្កាម្ (ចំននួ ៧០ ប្រេរ់) កាហំភ្លើង្ ំនិងកាហំភ្លើងប្រឆ្ងំយនត
ហហាោះ ៨ ហប្គឿងនិងេគ្នរហរាងជាង ៥០០ ដម្ ប្ត្កាហរ  ។ ជំនយួជា្មាភ រៈហោធាររ្់ចិនហនោះ បានជួយ
ហលើកកម្ព្់ជំនាញហោធាជូនកងហោ្េលហែម្រភូ្ម្ិនា្ ប្មារ់រកាេ្ិរហត្យយទឹកែើ និងរង្អក រេហនាត

                                                           
17 ភ្ាំហេញរ ុ ត្ិ៍, “ចិនផ្ដលជំ់នយួហោធាែលរ់ដាឋ ភិ្បាលកម្ពុជា” ចុោះផ្ាយនងៃទើ២៥ ដែឧ្ភា ឆ្ា ២ំ០១៥ 
18 RFA, «ប្រវត្តិ្ហងខរននទំនាកទំ់នងកម្ពុជា និងចិន (ភាគរញ្ចរ)់», ចុោះផ្ាយនងៃទើ១៦ ដែកុម្ភៈ ឆ្ា ២ំ០១៦ 
19 Cambodia Daily, “ប្រហទ្ចិនផ្ដលអ់ាវុ្្ុន ៃ្នឲ់្យហោធាប្រហទ្កម្ពុជា” ចុោះផ្ាយនងៃទើ២៥ ដែឧ្ភា ឆ្ា ២ំ០១៥ 
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ប្រហវ្ន៍ែុ្ចារ់ ការហនសាទែុ្ចារ់ ការរត់្េនធម្នុ្ស ថាា ហំញៀន និងអាវុ្ែុ្ចារ់ ហ ើយនិង
ចូលរមួ្ចំដណកេប្ងឹងការ្ហស្តង្អគ ោះកាុងហប្គ្នោះម្ នតរាយ។ 20 

 

 
 នងៃទើ០៩ ដែកកកដា ឆ្ា ២ំ០១៥ ែំហណើ រទ្សនកចិចររ្់រែឋម្ស្តនតើការពារជាត្ិកម្ពុជា ហៅកាន់
សាធារណរែឋប្រជាមានិត្ចនិ បានជួយេប្ងឹងទំនាក់ទំនងោ ងជិត្្ាិទធដងម្ហទៀត្ហលើវ ិ្ ័យការពារជាត្ិ
រវាងកម្ពុជា និងចិន ហដាយប្រហទ្ចិនបានផ្តល់ជំនយួហោធាជាហប្ចើន រមួ្ទងំការរណតុ ោះរ ត្ ល និង
្មាភ រៈហោធាផ្ងដែរ។ 21 

 នងៃទើ០៦ ដែវចិឆិកា ឆ្ា ២ំ០១៥ ហៅហប្កាយេើកិចចប្រជុរំវាងរែឋម្ស្តនតើការពារជាត្ិននប្រហទ្ទងំេើរ 
កាលេើនងៃទើ ៦ ដែវចិឆិកា ហៅរាជធានើភ្ាំហេញ កម្ពុជា-ចិន បានប្េម្ហប្េៀងរហងកើនទំនាក់ទនំងខាងហោធា
រដនថម្ ហ ើយប្រហទ្ចិនបានផ្ដល់ជំនួយហោធារដនថម្មានែូចជាហប្គឿងររកិាខ រទូរគម្នាគម្ន៍និងវទិយុ 
ហែើម្បើរហងកើន្ម្ត្ថភាេររ្់ប្រហទ្កម្ពុជា កាុងការទក់ទងទើសាា ក់ការក ត្ លរញ្ញា ការដាឋ នហៅទូទងំ

                                                           
20 ភ្ាំហេញរ ុ ត្ិ៍, “ចិនផ្ដលជំ់នយួហោធាែលរ់ដាឋ ភិ្បាលកម្ពុជា” ចុោះផ្ាយនងៃទើ២៥ ដែឧ្ភា ឆ្ា ២ំ០១៥ 
21 VOA, “ទំនាកទំ់នងហោធារវាងកម្ពុជានិងចិនមាន្នាុោះខាល ងំ» ” ចុោះផ្ាយនងៃទើ២១ ដែកកកដា ឆ្ា ២ំ០១៥ 
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ប្រហទ្។ ជំនួយហនោះ ក៏រារ់រញ្ចូ លទងំជំនួយខាងការរណតុ ោះរ ត្ ល និង សាង្ង់សាោហោធា ប្េម្
ទងំការរហងកើនលំហាត់្និងការផ្លល ្់រតូរកម្ម្ិកាកងទ័េផ្ងដែរ។ 22 

 ហៅនងៃទើ១៦ ដែកុម្ភៈ ឆ្ា ២ំ០១៧ សាថ នទូត្ននសាធារណរែឋប្រជាមានតិ្ចិន និងប្ក្ួងការពារ
ជាត្ិកម្ពុជា បាន្ហមាព ្ោនដាឋ នជួ្ជុលោនយនតជាជំនយួររ្់កងទ័េរហំដាោះប្រជាជនចិន ហៅកង
េលតូ្ចហលែ៩៩ ដែលោនដាឋ នហនោះប្ត្ូវបានសាង្ង់េ្់រយៈហេល២ឆ្ា (ំ២០១៤-២០១៦)។ 

 កាុងជំនួរេិភាកា ការង្អររវាងឯកឧត្ដម្ប្រធានាធា្ិរត្ើចិន ្ុើ ជិនេើង និង្ហម្តចេគគម្ហា
ហ្នារត្ើហត្ហជា  វុន ដ្ន នាទើប្កុងហរ កាងំ ប្រហទ្ចិន ហៅនងៃទើ១៧ ដែឧ្ភា ឆ្ា ២ំ០១៧ ប្រធានាធា
្ិរត្ើចិន ហោក ្ុើ ជិនេើង បានប្រកា្ផ្តល់ជំនួយ ជាង ៦៥ ោនែុោល រអាហម្ រកិ ្ប្មារ់ជួយេប្ងើក
្ម្ត្ថភាេររ្់ម្នាើរហេទយហោធាកម្ពុជា ហែើម្បើជួយែល់េត្ើត្យុទធជន និងប្រជាេលរែឋទូហៅ ហៅកាុងឆ្ា ំ
២០១៧។ 23 

 ហៅនងៃទើ២៣ ដែតុ្ោ ឆ្ា ២ំ០១៨ ្ហម្ដចេិជ័យហ្នា ហទៀ បាញ់ រែឋម្ស្តនតើការពារជាត្និនប្េោះ
រាជា្ចប្កកម្ពុជា បានែឹកនាគំណៈប្រត្ភូិ្ហោធាជាន់ែព្់ចូលរមួ្េិ្ើចុោះ ត្ថហលខាហលើេិ្ ើសារ
ជាម្ួយ ឯកឧត្តម្នាយឧត្តម្ហ្នើយ ៍WEI FENG HE ្មាជិកប្កុម្ប្រកឹារែឋ និងជារែឋម្ស្តនតើប្ក្ួង
ការពារជាត្ិ ននសាធារណរែឋប្រជាមានិត្ចិន ្តើេំេើការផ្តល់ជំនួយហោធាឥត្្ណំងររ្់ចិនជូនែល់
កម្ពុជា ហៅទើ្តើការប្ក្ួងការពារប្រហទ្ នាទើប្កងុហរ កាងំ។24 ជាម្ួយគ្នា ហនាោះដែរ រែឋម្ស្តនតើប្ក្ួងការ
ពារប្រហទ្ចនិ បានរញ្ញា ក់ថា នឹងរនតជំរុញការរកាផ្លល ្់រដូរ ប្រត្ិភូ្ជាន់ែព្ ់រវាងកងទ័េទងំេើរជារនត
ហៅហទៀត្ រនតជយួកសាង្ង់វទិាសាថ នទ័េហជើងហគ្នកងលុកតាហ្ក រមួ្ទងំរនតជួយ វកឹ វនឺនិងរណតុ ោះ
រ ត្ ល្នធានហោធាកម្ពុជាផ្ងដែរ។ 

 ទំនាក់ទនំងហោធារវាងប្េោះរាជា្ចប្កកម្ពុជា និងសាធារណរែឋប្រជាមានិត្ចិន បាន្ន
ហៅែល់ចណុំចកំេូលម្ួយ ហៅរនាា រ់េើប្រហទ្ទងំេើរបានហរៀរចំលំហាត់្្ម្យុទធហោធារមួ្គ្នា ហ ម្ ោះ
ថា «្ម្យុទធនាគមា្» ចំននួ ៣ ហលើក។ ្ម្យុទធនាគមា្ ហលើកទើ១ ប្ត្ូវបានហរៀរចំហឡើងហៅហែត្ត
កំេង់្ព ឺ នាប្េកឹនងៃទើ១៥ ដែ្ាូ ឆ្ា ២ំ០១៦ ហៅឯវទិាសាថ នកងទ័េហជើងហគ្នក កាុងហែត្តកំេង់្ពឺ ដែល
មានការឧរត្ថម្ភទងំដផ្ាកររកិាខ រ និងរហចចកហទ្ហោធាោ ងហប្ចើន្នធឹក្នាធ រ់េើ្ំ្ក់ប្រហទ្ចិន 
តាងំេើឆ្ា ២ំ០០០ម្ក។ ហែើម្បើផ្លល ្់រតូររទេិហសា្ និងកសាង្ម្ត្ថភាេកងទ័េឱយទទលួបានជំនាញងមើ

                                                           
22 THE DEPLOMAT, “China Pledges New Military Aid to Cambodia” release on November 10, 2015 
23 CEN, “ចិន ប្រកា្ផ្តលជំ់នយួជាង ២៣០ ោនែុោល រ ្ប្មារេ់ភិ្វឌឍន ៍និងេប្ងើក្ម្ត្ថភាេ ម្នាើរហេទយហោធាកម្ពុជា” 
ចុោះផ្ាយនងៃទើ១៨ ដែឧ្ភា ឆ្ា ២ំ០១៧ 
24 ប្ក្ងួការពារជាតិ្, “្ហម្ដចេិជយ័ហ្នា ហទៀ បាញ់ ជរួេិភាកាការង្អរហទវភាគើជាម្យួ រែឋម្ស្តនតើប្ក្ងួការពារជាតិ្ចិន”, 
ហចញផ្ាយនងៃទើ២៤ ដែតុ្ោ ឆ្ា ២ំ០១៨ 
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រដនថម្ហទៀត្ហលើកិចចការ ម្នុ្ស្ម៌្ ការ្ហស្តង្អគ ោះជើវតិ្កាុងហេលជួរហប្គ្នោះម្ នតរាយនានា ជាេិហ្្ការ
ផ្ារភាា រ់កិចច្  ប្រត្ិរត្តិការ រតឹ្ចណំងហម្ប្ត្ើភាេ រវាងកងទ័េប្រហទ្ទងំេើរ។25 

 វាជា្ម្ិទធផ្លងមើម្ួយហទៀត្ កាុងនាម្នែគូយុទធសាស្ត្តប្គរ់ប្ជុងហប្ជាយននទំនាក់ទំនងការទូត្
ហោធារវាងកម្ពុជា និងចិន។ ្ម្យុទធហនោះមានការចូលរមួ្េើ្ំ្ ងកងហោ្េលហែម្រភូ្ម្ិនាចំនួន
ជាង ៥០០នាក់ និងកងទ័េរហំដាោះប្រជាជនចិនជាង ១០០នាក់។ 26 

 ្ម្យុទធហនោះ មានរហរៀរវារៈចំនួន៦ កាុងហនាោះរមួ្មាន្ម្យុទធដររជួ្ជុលផ្លូវរនាា ន់ ្ ម្យុទធ
ប្សាវប្ជាវម្ើន និងកហម្ាចយុទធភ្ណឌ ម្ិនទន់ផ្ាុោះ ្ម្យុទធែំហឡើង និងសាថ រនាសាព ន ដររហម្កានិច នងិផ្លូវ
ហងមើរហជើង ្ម្យុទធទរ់ទំនរ់ទឹក ្ម្យុទធការ្ហស្តង្អគ ោះជនរងហប្គ្នោះ េើទឹកជនំន់ នងិការេាបាលប្រជា
េលរែឋហចញេើហប្គ្នោះ្ម្មជាត្ជិាហែើម្។ 27 

 

 
ទិែឋភាេកាុ ង្ម្យុទធនាគមា្ រវាងហោធាកម្ពុជានិងហោធាចិននាហេលកនលងម្ក 

                                                           
25 Fresh News, “្ម្យុទធ «នាគមា្ ២០១៦» រវាងកងទេ័កម្ពុជា-ចិន បានចារហ់ផ្តើម្ ហៅហែត្តកំេង់ ព្ឺ”, ចុោះផ្ាយនងៃទើ
១៥ ដែ ា្ូ ឆ្ា ២ំ០១៦ 
26 អា្ុើហ្រ ើ, “កម្ពុជា-ចិនរនតជារេ់ប្ងឹងចំណងការទូត្ហោធារដនថម្ហទៀត្កាុងេិ ើ្រិទលំហាត្ហ់ោធា” ចុោះផ្ាយនងៃទើ២៣ ដែ
ា្ូ ឆ្ា ២ំ០១៦ 

27 Khmer Times, “ហោធាកម្ពុជា-ចិន នឹងហ វ្ើ្ម្យុទធរមួ្គ្នា ប្ទងប់្ទយ្ំមិ្នធាល រម់ានេើមុ្ន” ចុោះផ្ាយនងៃទើ២២ ដែវចិឆិកា ឆ្ា ំ
២០១៦ 
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 ហប្កាយេើបានហ្វើ្ម្យុទធហោធារមួ្គ្នា ជាម្ួយនឹងសាធារណរែឋប្រជាមានតិ្ចិន ហៅចុងឆ្ា ំ
២០១៦រចួ ហៅហែើម្ឆ្ា ២ំ០១៧ ប្ក្ួងការពារជាត្ិកម្ពុជា បាន្ហប្ម្ចផ្លា ក្ម្យុទធហនោះ ្ប្មារ់ឆ្ា ំ
២០១៧ និង២០១៨ ហដាយេោះអាងថារ ដ្ លម្កេើកម្ពុជាប្ត្ូវម្មាញឹកកាុងការប្រយុទធប្រឆ្ងំការហប្រើ
ប្បា្់និងជួញែូរហប្គឿងហញៀន និងការហប្ត្ៀម្ការពារែំហណើ រការហរៀរចំហបាោះហឆ្ា ត្  ុ ំ ្ង្អក ត់្ និងហបាោះ
ហឆ្ា ត្ថាា ក់ជាត្។ិ 28 

 ហៅនងៃទើ២៧ ដែកុម្ភៈ ឆ្ា ២ំ០១៨ ប្ក្ងួការពារជាត្ិចនិបាន្ហប្ម្ចផ្ដល់រងពា្ដែកជិត្ 
១០០ ហប្គឿង និងហប្គឿងចប្កម្ួយចំនួនែល់ប្ក្ួងការពារជាត្ិកម្ពុជាដែលជាជំនួយឥត្្ំណងដែល
ប្ត្ូវបានែកឹម្កែល់កម្ពុជាហៅកាុងដែម្ើនា ឆ្ា ២ំ០១៨ ប្្រហេលដែលភាគើទងំ ២ ហរៀរចំហ្វើ្ ម្យុទធ
នាគមា្ជាហលើកទើ ២ ជាម្យួគ្នា ហៅកម្ពុជា។29 

 លំហាត់្្ម្យុទធនាគមា្ហលើកទើ២ ប្ត្ូវបានហរៀរចំហឡើងរយៈហេល១៥នងៃ េើនងៃទើ១៥ ែល់នងៃ
ទើ៣០ ដែម្ើនា ឆ្ា ២ំ០១៨ ហែើម្បើរតឹ្ចណឹំងសាម្គគើភាេ ម្តិ្តភាេ នងិេរេរសាទរែួរ៦០ឆ្ា  ំននទំនាក់
ទំនងការទូត្កម្ពុជា-ចិនហែើម្បើេប្ងឹង្ គម្ន៍វា្នារមួ្កម្ពុជា-ចនិ ដែលមានសារៈ្ំខាន់ជាយុទធសា
ស្ត្តយូរេដងវង។ ហៅកាុង្ម្យុទធនាគមា្ហលើកទើ២ហនោះ ហផ្លដ ត្ហលើប្រធានរទេើរគឺ ប្រឆ្ងំហភ្រវកម្ម នងិ
ម្នុ្ស្ម៌្។ ្ពាវ វុ្ទំហនើរៗជាហប្ចើនប្ត្ូវបានហប្រើប្បា្ហៅកាុង្ម្យុទធហនោះដែលរមួ្មាន យនតហហាោះ 
Z10 រំពាក់កាបំ្ជចួបាញ់ចំហគ្នលហៅ, កាហំភ្លើងត្ាល់ចូលហគ្នលហៅដែលបានកណំត់្, ហប្រើប្បា្់រងពា្
ដែក នងិទ័េហងមើរហជើង, នងិហប្រើប្បា្់យនតហហាោះចុោះេើហលើអាកា្ហែើម្បើរហំដាោះចំ្ រ់ខាម ងំជាហែើម្។30 ហៅ
កាុង្ម្យុទធហលើកទើ២ហនោះ មានការចូលរមួ្េើ្ ំ្ក់ហោធាកម្ពុជាចំនួន២៨០នាក់ និងហោធាចនិ
ចំនួន១៩០នាក់។ ្ម្យុទធហលើកទើេើរហនោះក៏មានរារ់រញ្ចូ លការបាញ់ប្គ្នរ់េិត្ តូ្ច្នំានា ្រុរ
ប្រមាណ១៨.០០០ប្គ្នរ់ រមួ្មានការបាញ់ប្គ្នរ់រ  ុដកកត្េើឧទថមាភ គចប្កការវាយប្រហារហដាយរងពា្ដែក
ដងម្ហទៀត្ផ្ង។ ហម្រញ្ញា ការរងននកងទ័េហជើងហគ្នកននកងទ័េរហំដាោះប្រជាជនចិនដែលបានចូលរមួ្កាុង
្ម្យុទធហនោះ បានដងលងថា ហៅកាុង្ម្យុទធហនោះ «ប្រហទ្្ម្ព័នធមិ្ត្តទងំេើរចងរ់ង្អា ញប្រហទ្ខាងហប្ៅ
ថា ចិន និងកម្ពុជានឹង្ ការគ្នា ហែើម្បើរកា្នតិ្ុែ និង្នតិភាេ»។31 

 

                                                           
28 VOA, “ការលុរហចាល្ម្យុទធហោធាកម្ពុជា អាហម្រកិ ជាគមាល ត្និងការរត្ដ់រនហគ្នលនហោបាយ” ចុោះផ្ាយនងៃទើ២០ ដែ
ម្ករា ឆ្ា ២ំ០១៧ 
29 ភ្ាំហេញរ ុ ត្ិ៍, “ហោក  វុន ដ្ន េោះអាងេើ្ពាវ វុ្ដែលប្ត្ូវបានែឹកម្កែល់កម្ពុជា ហែើម្បើការពារជាតិ្”, ចុោះផ្ាយនងៃទើ០១ 
ដែម្ើនា ឆ្ា ២ំ០១៨ 
30 ែំណឹងេលរែឋ, “កងទេ័កម្ពុជា-ចិន ចារហ់ផ្ដើម្លំហាត្្ម្យុទធ “នាគមា្ឆ្ា ២ំ០១៨”ហ ើយ ហៅភ្ាំ្ំប្ម្ោះហប្ៅ, ចុោះផ្ាយនងៃ
ទិ១៧ ដែម្ើនា ឆ្ា ២ំ០១៨ 
31 ភ្ាំហេញរ ុ ត្ិ៍, “កងទេ័កម្ពុជា-ចិន រញ្ចរ់្ ម្យុទធនាគមា្ឆ្ា ២ំ០១៨ ហជាគជយ័ ហដាយរង្អា ញទំនាក់ទំនងហោធារងឹមា”ំ, 
ចុោះផ្ាយនងៃទើ៣០ ដែម្ើនា ឆ្ា ២ំ០១៨ 
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ទិែឋភាេកាុ ង្ម្យុទធនាគមា្ រវាងហោធាកម្ពុជានិងហោធាចិននាហេលកនលងម្ក 

 ហៅកាុងដែម្ងុិនា ឆ្ា ២ំ០១៨ ែំហណើ រទ្សនកចិចររ្់ឯកឧត្ដម្ Wei Fenghe រែឋម្ស្តនតើការពារ
ជាត្ិចិន ហៅរាជធានើភ្ាំហេញ ភាគើចិនបានចុោះ ត្ថហលខា ផ្ដល់ជំនួយហោធាកាុងត្នម្លទឹកប្បាក់ប្រមាណ 
១០០ោនែុោល រអាហម្ រកិរដនថម្ែល់កម្ពុជា។ 

 ហៅឆ្ា ២ំ០១៩ លហំាត់្្ម្យុទធនាគមា្ហលើកទើ៣ ប្ត្ូវបានហ្វើហឡើងរវាងហោធាកម្ពុជា និង
ហោធាចិន ដែល្ម្យុទធហលើកហនោះមានរយៈហេល២៨នងៃ ហដាយចារ់ហផ្ដើម្េើនងៃទើ២៨ ដែកុម្ភៈ និងរញ្ច រ់
ហៅនងៃទើ២៧ដែម្ើនា ហ ើយក៏ជា្ម្យុទធដែលមានរយៈហេលយូរជាង និង្ំជាងការហ្វើលហំាត់្្ម្
យុទធទងំេើរហលើកែរូំងផ្ងដែរ។ ហទោះជាោ ង្ ហៅនងៃទើ១៣ ដែម្ើនា ឆ្ា ២ំ០១៩ ហទើរលំហាត់្្ម្
យុទធហនោះប្ត្ូវបានប្រកា្េិ្ ើហរើកជាផ្លូវការ។32 ្ម្យុទធែ៏្ំហលើកទើ៣ហនោះ មានហគ្នលហៅកសាង្ម្ត្ថ
ភាេ និងជួយឱយហោ្ិនននប្រហទ្ទងំេើររកាចំហណោះែឹងទន់្ភាេការណ៍ននែំហណើ រវវិត្តចុងហប្កាយ
ននរហចចកហទ្ និងរហចចកវទិាងមើ ហែើម្បើហគ្នលរណំងរនាំុកងកមាល ងំហៅនឹងការង្អរប្រយុទធប្រឆ្ងំហភ្រ
វកម្ម វ ិ្ វកម្មហោធា និងកិចចការង្អរម្នុ្ស្ម៌្។ លហំាត់្្ម្យុទធហនោះ មានការចូលរមួ្េើកងទ័េរហំដាោះ
ប្រជាជនចិនចំនួន ២៥២នាក់ និងកងទ័េកម្ពុជាចំនួន ២.៥៤២នាក់ ហនោះហរើហោងតាម្ការរញ្ញា ក់
ររ្់ េគគហម្រញ្ញា ការរងនិងជានាយហ្នា្ិការចប្ម្ុោះ ននកងហោ្េលហែម្រភូ្ម្ិនា។ ចដំណកឯហប្គឿង
                                                           
32 RFI, “ឧទធមាភ គចប្កចិន៦ហប្គឿង បានម្កែលក់ម្ពុជា ហែើម្បើហប្ត្ៀម្ចូលរមួ្្ម្យុទធនាគមា្ឆ្ា ២ំ០១៩”, ចុោះផ្ាយនងៃទើ១០ 
ដែម្ើនា ឆ្ា ២ំ០១៩ 
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្ពាវ វុ្ដែលប្ត្ូវបានហប្រើប្បា្់្ប្មារ់ការហ្វើ្ម្យុទធហនោះ រមួ្មាន ឧទធមាភ គចប្ក Mi 17, ឧទធមាភ គចប្ក 
Z9, រងពា្ដែក រងហប្កាោះ កាហំភ្លើង្ំ កាហំភ្លើងត្ាល់ប្រហភ្ទ៦០ម្ើលើដម្ ប្ត្ ៨២ម្ើលើដម្ ប្ត្ នងិ១០០ម្ើលើ
ដម្ ប្ត្ អាវុ្គ្នបំ្ទេើហលើអាកា្ និងយនតហហាោះគ្នម នម្នុ្សហរើក (Drone) ជាហែើម្។33 ្ម្យុទធឆ្ា  ំ
២០១៩ ហនោះ បានកំណត់្យកប្រធានរទការប្រឆ្ងំហភ្រវកម្ម និងម្នុ្ស្ម៌្ ដែលមានែលមឹ្សារ នងិវ ិ្ ើ
សាស្ត្ត រមួ្មាន៖ ទើ១ លំហាត់្ទើរញ្ញា ការចាត់្តាងំកាុងរូរភាេវរហ្នាតូ្ច ប្រយុទធប្រឆ្ងំហភ្រវកម្មរមួ្គ្នា  
ការហ្វើដផ្នការថាា ក់វរហ្នាតូ្ច ការដាក់ហចញនូវហ្ចកតើហរតជាា ចិត្តប្រយុទធ ការហរៀរចំប្រេ័នធរញ្ញា  ការ
រញ្ញា ្ម្យុទធ ហៅហលើតុ្ និងការរញ្ញា ប្រត្រិត្តិការប្រឆ្ងំហភ្រកម្ម។ នងិទើ២ លំហាត់្ហលើទើោន រមួ្មាន 
ការឃ្ល ហំម្ើល ្ហងកត្ហ្ុើរការណ៍ ការហឡាម្េ័ទធ ការ្ ការវាយលុក ការវាយកហម្ាចជាែំ្ក់កាល 
ការរហំដាោះចំ្ រ់ខាម ងំ ការហបា្្មាា ត្ កហម្ាចជុំរុហំភ្រវករ និងការង្អរម្នុ្ស្ម៌្ ការ្ហស្តង្អគ ោះប្រជា
េលរែឋេើហប្គ្នោះ្ម្មជាត្ិ ការរហំេញភារកិចចហប្កាម្្ប្ត្េងគការ្ ប្រជាជាត្ិ នងិវ ិ្ វកម្មជាហែើម្។  ហៅ
កាុង្ម្យុទធរយៈហេលជតិ្១ដែហនោះ កងកមាល ងំននភាគើទងំេើរ ក៏បាន វកឹហាត់្ជំនាញ ប្រឆ្ងំហភ្រវករ
ហដាយ្កម្មភាេ  វកឹហាត់្ហនាោះហលើ ជំនាញកមាល ងំប្រយុទធ កមាល ងំរហប្ម្ើប្រយុទធ  វកឹហាត់្រហចចកហទ្
្ប្ម្ូត្ែលួន តាម្ដែសេួ្ំចុោះេើឧទធមាភ គប្ចក ហែើម្បើជួយរហំដាោះចំ្ រ់ខាម ងំ េើជំរហំភ្រវករហចញេើ េគ្នរែព្ ់ៗ
និងហប្ចើន ការហ្ុើរការណ៍រកភូ្ម្ិសាស្ត្ត ហដាយយនតហហាោះគ្នម នម្នុ្សហរើក (Drone), ការហដាោះម្ើននិង
យុទធភ័្ណឌ ម្ិនទន់ផ្ាុោះ, ការហដាោះប្គ្នរ់ដរកគើម្ើ នងិរនារជាត្ិគើម្ើ, ប្រត្រិត្តិការរហំដាោះចំ្រ់ខាម ងំ
ហដាយឧត្ធមាភ គចប្ក, ឧទធមាភ គចប្កកហម្ាចជំរហំភ្រករ និងកចិចការម្នុ្ស្ម៌្ជាហែើម្ ។34 

 

                                                           
33 ហែើម្េម្ពិល, “នាយឧត្តម្ហ្នើយ ៍ឈុ ំ្ុជាតិ្៖ លំហាត្ន់ាគមា្ ឆ្ា ២ំ០១៩ រវាងកងទេ័កម្ពុជា-ចិន នឹងរញ្ចរហ់ដាយ
ហជាគជយ័ តាម្ដផ្នការ”, ចុោះផ្ាយនងៃទើ២១ ដែម្ើនា ឆ្ា ២ំ០១៩ 
34 ហែើម្េម្ពិល, “្ម្យុទធនាគមា្ឆ្ា ២ំ០១៩ រវាងកងទេ័កម្ពុជា-ចិន ប្តូ្វបានរិទរញ្ចរ ់ជាផ្លូវការហៅប្េឹកហនោះ”, ចុោះផ្ាយ
នងៃទើ២៥ ដែម្ើនា ឆ្ា ២ំ០១៩ 
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 គួររញ្ញា ក់ផ្ងដែរថា ្ម្យុទធនាគមា្ហលើកទើ៣ហនោះ ប្ត្វូបានហគហម្ើលហ ើញថា ហ្វើហឡើងដត្
រ ុនាម នដែរ ុហ ណ្ ោះរនាា រ់េើហៅរបាយការណ៍្រុរការង្អរប្រចាឆំ្ា ២ំ០១៨ ននេគគ្ាងការដាឋ ននគរបាល
ជាតិ្បានរង្អា ញថា រ ដ្ ប្រហទ្ជិត្ខាងកម្ពុជាហៅដត្រហញ្ចញ្កម្មភាេដែលរហំោភ្រំពានហលើ  
រូរណភាេទឹកែើកម្ពុជា តាម្ដែសរនាា ត់្ប្េំដែន។ ហេញម្ួយឆ្ា ២ំ០១៨កនលងហៅ មានការហហាោះហ ើរ
ររ្់កងទ័េនងរហំោភ្ហលើដែនអាកា្កម្ពុជា ចំនួន្រុរ១៤៦ហលើក។ ខាងហវៀត្្ម្បានហ្វើ្កម្ម
ភាេចាក់ហរតុ្ង្ង់រហង្អគ លេគគើ្នើ៦ហែើម្ កាលេើដែកកកដា កនលងហៅ ហៅកាុងត្ំរន់្មុ្ប្ទចំណុចជិត្
ម្ួយគើឡូដម្ ប្ត្េើដែសទឹកប្រវត្តិសាស្ត្តកម្ពុជា-ហវៀត្្ម្ កាុងហែត្តកេំត្ររ្់កម្ពុជា ដែលរបាយការណ៍
បានរញ្ញា ក់ថាហវៀត្្ម្បានរញ្ឈរ់្កម្មភាេហនោះហ ើយ ែណៈដែលប្េំដែនជាម្យួប្រហទ្ឡាវ
របាយការណ៍បានរញ្ញា ក់ថា ខាងហោធាឡាវបានឈូ្ឆ្យផ្លូវ ចមាៃ យេើ០៨ ដម្ ប្ត្ ហៅ ២៥ ដម្ ប្ត្ 
ចូលកាុងទឹកែើកម្ពុជា ហៅប្ត្ង់េើ០២ចណុំច ចហនាល ោះរហង្អគ លហលែ៤១ និងហលែ៤២។35 

 ហៅនងៃទើ២០ ដែតុ្ោ ឆ្ា ២ំ០១៩ កាុងឱកា្េហញ្ា ើញចូលរមួ្េិ្ើហរើកការប្រកួត្កើឡាហោធា
េិភ្េហោកហលើកទើ៧ ហៅទើប្កុងេវូហាន គណៈប្រត្ិភូ្ប្ក្ួងការពារជាត្ិកម្ពុជាែកឹនាហំដាយរែឋម្ស្តនតើ
ប្ក្ួងការពារជាត្ិ នងិរែឋម្ស្តនតើការពារជាត្ិចនិ បានចុោះ ត្ថហលខាហលើកិចចប្េម្ហប្េៀង ្តើកិចច្  
ប្រត្ិរត្តកិារ រវាងកងទ័េប្រហទ្ទងំេើរ កម្ពុជា-ចិន។ កាុងឱកា្ហនាោះ រែឋម្ស្តនតើការពារជាត្ិចិន ក៏បាន
គូ្រញ្ញា ក់ថា ទំនាក់ទនំងកម្ពុជា-ចិន គជឺាម្ិត្តភាេដែកដងរ ហ ើយទំនាក់ទំនងកិចច្ ប្រត្ិរត្តកិារ
រវាងប្រហទ្ទងំេើរបាន្ថិត្ហៅកាុងកប្ម្តិ្ែព្ ់ជាងហគកាុងប្រវត្តិសាស្ត្ត ជាម្ួយនងឹការ្នាថា ចិន
នឹងហៅដត្រនតផ្តល់ជំនួយនិងការគ្នបំ្ទែល់ការកសាងកងទ័េ និងការេភ្ិវឌឍវ ិ្ ័យការពារជាត្ិ ររ្់ 
កម្ពុជា។36 

                                                           
35 VOA, “វភិាគ៖ ្ម្យុទធ«នាគមា្»រំហេញប្រហោជនយុ៍ទធសាស្ត ត្ឱយកម្ពុជានិងចិន”, ចុោះផ្ាយនងៃទើ០១ ដែម្ើនា ឆ្ា ំ
២០១៩ 
36 Fresh News, “រែឋម្ស្តនតើការពារជាតិ្កម្ពុជា-ចិន ចុោះ ត្ថហលខាហលើកិចចប្េម្ហប្េៀង ត្ើកិចច្ ប្រតិ្រត្តិការវាងកងទេ័ប្រហទ្
ទងំេើរ ហៅទើប្កុងហរ កាងំ”, ចុោះផ្ាយនងៃទើ២១ ដែតុ្ោ ឆ្ា ២ំ០១៩ 
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 ២. ទំ វំនិិហោគ និងពាណិជាកម្មរវាងប្រហទ្ទងំេើរ 

 ហោងតាម្ការរកហ ើញននការេហងកត្ែ៏ទូលទូំោយហលើ ការវនិិហោគហដាយផ្លា ល់េើហប្ៅប្រហទ្
(FDI) ហ្វើហឡើងហដាយ្នាគ្នរជាត្ិននកម្ពុជា (NBC) និងវទិាសាថ នជាត្ិ្ថិត្ិ (NIS) ប្រហទ្ចិនជា
ប្រហទ្វនិិហោគ្ំជាងហគហៅកាុងប្រហទ្កម្ពុជា ដែលមានចំនួនរ ូត្ែល់៤៤ភាគរយននការវនិិហោគផ្លា
ល់េើររហទ្កាុងទឹកប្បាក់ ១៩,២ ពាន់ោនែុោល រ គិត្េើចហនាល ោះេើឆ្ា  ំ១៩៩៤ ែល់ឆ្ា  ំ២០១៤។37 

 ហដាយដផ្ាកហលើទំនាក់ទំនងជាម្ិត្តភាេ ការគ្នបំ្ទគ្នា ហៅវញិហៅម្ក និងភាេជិត្្ាិទធគ្នា រវាងរដាឋ ភ្ិ
បាលនិងរដាឋ ភ្ិបាល ចំណងទំនាក់ទំនងហទវភាគើហនោះបានរ ើកចហប្ម្ើនជារនតរនាា រ់នារ ុនាម នទ្វត្សរចុ៍ង
ហប្កាយហនោះ ហ ើយបានហ្វើឱយទំ ពំាណិជាកម្ម្រុររវាងកម្ពុជានិងចិនបានហកើនហឡើងោ ងឆ្រ់រ ័្ 
ដែល្ហប្ម្ចបានជាម្្យម្២៦%កាុងម្ួយឆ្ា ំៗ  កាុងរយៈហេល១០ឆ្ា ចុំងហប្កាយហនោះ។ 

 វនិិហោគផ្លូវការររ្់ចិនហៅកាុងហ្ែឋកិចចប្រហទ្កម្ពុជា មានទំ ំ្ រុរ ២.២១៩.៩១៤.៥២០ 
ែុោល រអាហម្ រកិ ហដាយគិត្ចារ់តាងំេើការចារ់ហផ្តើម្ការវនិិហោគែំរូងររ្់ចនិ ហៅកាុងឆ្ា  ំ២០០៤ ហ ើយ
ត្ួហលែហនោះបានហ្វើឱយចិនកាល យហៅជាប្រភ្េវនិិហោគទុនររហទ្ែ៏្រំំផុ្ត្ហៅកម្ពុជា ដែលទ ំវំនិិ
ហោគហនោះហកើនែល់ ៤,៩២ ពាន់ោនែុោល រអាហម្ រកិហៅចហនាល ោះេើឆ្ា  ំ២០១១ ែល់ឆ្ា  ំ២០១៥។38 ឆ្ា ំ
២០១៥ ទំ ពំាណិជាកម្មហទវភាគើមានែល់ហៅ ៤.៣២០ោនែុោល រអាហម្ រកិ។ 39 ជាហរៀងរាល់នងៃមាន
ហជើងយនតហហាោះចំននួ៣៥ ហ្វើការហហាោះហ ើរហៅម្ករវាងប្រហទ្ចិន និងកម្ពុជា ហ ើយកាុងហនាោះមានទើ
ប្កុងររ្់ប្រហទ្ចិនជាង១០ ដែលមានហជើងហហាោះហ ើរម្កកាន់កម្ពុជាហដាយផ្លា ល់។40 

 កាុងឆ្ា ២ំ០១៦ ពាណិជាកម្មហទវភាគើបានហកើនែល់៤,៨ រវើោនែុោល រអាហម្ រកិ កាុងហនាោះការនាំ
ហចញររ្់កម្ពុជា មានទ ំ៨ំ៣០ោនែុោល រអាហម្ រកិ នងិការនាចូំលមានប្រមាណ៣,៩រវើោនែុោល រ
អាហម្ រកិ។ ចិនជាប្រហទ្វនិិហោគ្ំជាងហគរំផុ្ត្ហៅកម្ពុជា ដែលគិត្េើហែើម្ទ្វត្សរទ៍ើ៩០ ែល់ឆ្ា ំ
២០១៨ ទំ វំនិិហោគររ្់ចិនមានទឹកប្បាក់ជាង១៧ពាន់ោនែុោល រអាហម្ រកិ។ េាកវនិិហោគចិនវនិិ
ហោគហលើវ ិ្ ័យម្ួយចនំួន រមួ្មាន កម្មនតសាល ្ណំង់ វាយនភ័្ណឌ  និងថាម្េលេគគិ្ នើ និងរ ុនាម ន
ឆ្ា ចុំងហប្កាយហនោះចនិវនិិហោគហលើវ ិ្ ័យ្ណំង់ នងិេចលវត្ថុកម្ពុជា្នមុ្ែហគ។ 41  

 គិត្ប្ត្ឹម្ឆ្ា ២ំ០១៦ ចនិបានេនុវត្តគហប្មាង្ំៗចនំួន១០ ហៅកម្ពុជា ដែល្ុទធ្ងឹជាគហប្មាង
ដែលហប្រើប្បា្់ប្បាក់កម្ចើេើចនិ និងដែលមានទកឹប្បាក់ចារ់េើជាង ៧៩ោនែុោល រ រ ូត្ែល់ ជាង 

                                                           
37 ភ្ាំហេញរ ុ ត្ិ៍, “L.Y.P ហប្គ្នង្ង់ទើប្កុងចិនម្យួហៅកម្ពុជា”, ចុោះផ្ាយនងៃទើ២៤ ដែវចិឆិកា ឆ្ា ២ំ០១៦ 
38 ប្កុម្ប្រឹកាេភិ្វឌឍនក៍ម្ពុជា (CDC). ររោិកា្វនិិហោគហៅកម្ពុជា. និនាា ការការេភិ្វឌឍ 
39 Fresh News, «ហត្ើកម្ពុជា-ចិន ភាា រទំ់នាកទំ់នងេើហេល្? ្មិ្ទធផ្លេវើែលោះហកើត្ហចញេើទំនាកទំ់នងហនោះ?», ចុោះផ្ាយ
នងៃទើ១២ ដែតុ្ោ ឆ្ា ២ំ០១៦ 
40 ហគ ទំេរ័គណរកសប្រជាជនកម្ពុជា, “ទំនាកទំ់នងរវាងប្រហទ្កម្ពុជា និងចិន”, ហចញផ្ាយនងៃទើ១២ ដែតុ្ោ ឆ្ា ២ំ០១៦ 
41 Property Area, «ហ តុ្េើចិនវនិិហោគហប្ចើនហៅកម្ពុជា? ហតាោះដ វ្ងយលេ់ើទំនាកទំ់នងកម្ពុជា-ចិនជាមុ្ន្ិន» ចុោះផ្ាយនងៃ
ទើ១០ ដែកកកដា ឆ្ា ២ំ០១៨ 
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២៤២ ោនែុោល រអាហម្ រកិរមួ្មាន ១.គហប្មាងជួ្ជុលផ្លូវជាត្ិហលែ ៥៩ (កំហរៀង-ភ្ាំប្េឹក-្ំហៅលូន-
មា នឡ-កូនែំរ ើ) ដែលមានទកឹប្បាក់ជាង ៧៩ ោនែុោល រអាហម្ រកិ, ២.គហប្មាងេប្ងើកប្រដវងផ្លូវជាត្ិ
ហលែ ៧៦ ដែលមានទកឹប្បាក់ ជាង ៨៩ ោនែុោល រអាហម្ រកិ, ៣.គហប្មាងេប្ងើករ ដ្ ញេគគិ្ នើហៅ
តាម្ទើជនរទ ជំហានទើ៣ នងិទើ៤ ដែលមានទឹកប្បាក់ជាង៩៤ ោនែុោល រអាហម្ រកិ, ៤.គហប្មាងជួ្
ជុលផ្លុវជាត្ិហលែ ៥៧ ហរ ដែលមានទកឹប្បាក់ជាង ៩៨ ោនែុោល រអាហម្ រកិ, ៥.គហប្មាងេភ្ិវឌឍន៍ទនំរ់
កាុងហគ្នលហៅហប្ចើនោ ង(្ប្មារ់វ ិ្ ័យក្ិកម្មហៅហែត្តបាត់្ែំរង) ដែលមានទឹកប្បាក់ជាង ៩៩ 
ោនែុោល រអាហម្ រកិ, ៦.គហប្មាងេភ្ិវឌឍន៍ប្រេ័នធធារាសាស្ត្តនវ  ហគ្ន ជំហានទើ១ ដែលមានទឹកប្បាក់ជាង 
៩៩ ោនែុោល រអាហម្ រកិ, ៧.គហប្មាងសាង្ង់ផ្លូវជាត្ិហលែ ២១៤ និងការសាថ រនាសាព ន្លងទហនលហម្គ
ងគ្ថិត្កាុងហែត្ត្ ាឹងដប្ត្ង ដែលមានទកឹប្បាក់ជាង ១១៣ ោនែុោល រអាហម្ រកិ, ៨.គហប្មាងសាង្ង់ផ្លូវ
ជាត្ិហលែ ៥៨ ដែលកាត់្ហែត្តរនាា យមានជ័យ នងិហែត្តឧត្ដរមានជ័យ មានទឹកប្បាក់ជាង ១១៩ ោន
ែុោល រអាហម្ រកិ, ៩.គហប្មាងប្គរ់ប្គងហប្គ្នោះម្ នតរាយ នងិប្រឆ្ងំហភ្រវកម្ម ដែលប្ត្ូវេនុវត្តហៅទូទងំ
ប្រហទ្ និងមានទឹកប្បាក់ជាង ១៩២ ោនែុោល រអាហម្ រកិ, និង១០.គហប្មាងជួ្ជុលផ្លូវជាត្ិហលែ៦ 
(កំ្ត់្ផ្លូវេើងាល់ដកង ហៅែល់េស្តងកង) ដែល្ថិត្ហៅកាុងហែត្តកំេង់ចាម្ កំេង់្ ំ ហ្ៀម្រារ និងប្េោះ
វហិារ និងមានទឹកប្បាក់ជាង ២៤២ ោនែុោល រអាហម្ រកិ(រញ្ច រ់កាុងដែម្ិងុនា ២០១៧)។42 

 ចារ់តាងំេើឆ្ា ២ំ០១៦ រ ូត្ែល់ដែ្ើហា ឆ្ា ២ំ០១៩ ទុនវនិិហោគហដាយផ្លា ល់េើសាធារណរែឋ
ប្រជាមានិត្ចិនម្កកាន់កម្ពុជា មានទំ  ំ៧,៩ រវើោនែុោល រអាហម្ រកិ ហ្មើនឹង ៣៥% ននទុនវនិិហោគេើ
ររហទ្ (FDI) ្រុរររ្់កម្ពុជា ហ ើយការវនិិហោគររ្់ចិន ម្ិនដម្នប្ត្ឹម្ដត្វនិិហោគហៅហលើវ ិ្ ័យ
កាត់្ហែរនិងដ្បកហជើងរ ុហ ណ្ ោះហទ រ ុដនតបានប្គរែណដ រ់ហ្ាើរប្គរ់វ ិ្ ័យទងំេ្់ េិហ្្ការវនិិហោគ
ហលើវ ិ្ ័យវារ ើេគគិ្ នើដែលរចចុរបនាមានរ ូត្ែល់ ៧កដនលង ការវនិិហោគហលើហរាងចប្កេគគិ្ នើែុត្ហដាយ
្យូងងម គហប្មាងសាង្ង់សាថ ននើយេ៍គគិ្នើហែើរហដាយប្រេ័នធប្េោះអាទិត្យ ដែលមានលទធភាេកាុងការផ្ដល់
េគគិ្នើ្ រុរទំ រំ ូត្ែល់ ១.៨៥០ហម្ហាគ វា ត់្។43 សាធារណរែឋប្រជាមានតិ្ចិន ក៏បានហ្វើការវនិិហោ
គហលើការសាង្ង់ប្េោនយនតហហាោះហៅហែត្តហ្ៀម្រារ ប្េោនយនតហហាោះហៅហែត្តហកាោះកុង ដែល
គហប្មាងហៅហែត្តហកាោះកុងហនោះ រមួ្មានកំេង់ដផ្ អាកា្ោនដាឋ ន និងទើប្កុងរណរម្យួដែលមានទំ ំ
ប្រមាណ ៤៥.០០០ កិតា ហ ើយហរើតាម្្មាគម្្ណំង់កម្ពុជាបានបា ន់សាម នថា គហប្មាងដែលហៅ
ថា «គហប្មាងសាកលបង» ដែលមានត្នម្លជាទកឹប្បាក់្រុរ៣.៨០០ោនែុោល រ និងអាកា្ោនដាឋ ន
ដែលនឹងប្ត្ូវបានសាង្ង់ នងឹប្ត្ូវទទលួសាវ គម្ន៍ហភ្ាៀវប្រមាណ១០ោននាក់កាុងម្ួយឆ្ា ។ំ 

 ហៅដែម្ករា ឆ្ា ២ំ០១៨ រាជរដាឋ ភ្ិបាលកម្ពុជាបានប្រកា្េំេើគហប្មាងេភ្ិវឌឍន៍ប្េោនយនត
ហហាោះេនតរជាត្ងិមើម្ួយហៅកាុងប្្ុកក ដ្ ល្ាឹងហែត្តក ដ្ ល ដែលប្ត្ូវបានវនិិហោគរមួ្គ្នា រវាងវនិិ
                                                           
42 http://cdc.khmer.biz/projectlist/project_list_updated.asp?OtherDonor=29&status=0&UpdateFrom=1/1/
2016&updateto=3/20/2016 
43 ែកប្្ងេ់ើរទរង្អា ញររ្់ឯកឧត្ដម្ ជា វុទធើ េគគហលខា្ិការរង ប្កុម្ប្រឹកាេភិ្វឌឍនក៍ម្ពុជា កាុង្នាិ ើ្ទសារេត័្ម៌ានម្យួ
ហៅទើ ដ្ើការ គណៈរែឋម្ស្តនតើហៅប្េឹកនងៃទើ១០ ដែតុ្ោ ឆ្ា ២ំ០១៩ 

http://cdc.khmer.biz/projectlist/project_list_updated.asp?OtherDonor=29&status=0&UpdateFrom=1/1/2016&updateto=3/20/2016
http://cdc.khmer.biz/projectlist/project_list_updated.asp?OtherDonor=29&status=0&UpdateFrom=1/1/2016&updateto=3/20/2016
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ហោគិនកាុងប្្ុក និងប្កុម្ វុនររ្់ចិន កាុងចំនួនទឹកប្បារ់្រុរ ១.៥០០ោនែុោល រអាហម្ រកិ។  
រដនថម្េើហលើហនោះ រចចុរបនា រាជរដាឋ ភ្ិបាលកម្ពុជា តាម្រយៈប្ក្ួងសាធារណការនិងែឹកជញ្ាូ នកម្ពុជា ក៏
កំេុងដត្ហ្វើការចរចាជាម្ួយនងឹប្កុម្ វុនចិន កាុងការសាថ រនាផ្លូវហលបឿនហលឿនម្ួយដែសរដនថម្ហទៀត្ េើរាជ
ធានើភ្ាំហេញហៅទើប្កុងបាវតិ្ ហែត្តសាវ យហរៀង។ ហលើ្េើហនោះហៅហទៀត្ ចនិក៏បានវនិិហោគហៅកាុងវ ិ្ ័យទូរ
គម្នាគម្ន៍កម្ពុជាផ្ងដែរ ហដាយបានហ្វើការករ់ដែសការេុរទិចហប្កាម្ែើប្រដវងប្រមាណ ២មុ្ឺនគើឡូ
ដម្ ប្ត្ និងរ ដ្ ញដែសការេុរទិចហប្កាម្បាត្្មុ្ប្ទ ដែលអាចឱយកម្ពុជាត្ភាា រ់ប្រេ័នធគម្នាគម្ន៍ររ្់
ែលួនហៅកាុងត្ំរន់និងេភិ្េហោក និងក៏អាចជួយជំរុញែល់ការហ្វើពាណិជាកម្មតាម្ដររ E-Commerce 
និង េភ្ិបាលកិចចតាម្ដររ E-government ផ្ងដែរ ហ ើយហនោះក៏នឹងផ្ដល់នូវលទធភាេង្អយប្្ួលែល់
ប្កុម្ វុនេើររហទ្ែនទហទៀត្្ប្មារ់ហ្វើការដាក់ទុនវនិិហោគហៅកម្ពុជាផ្ងដែរ។ 44 

 ប្កុម្ វុនចនិក៏បាននាមំ្កនូវការវនិិហោគងមើហផ្សងហទៀត្ហៅកម្ពុជា ែូចជាឧ្ា កម្មផ្លិត្កង់ 
ហប្គឿង្ង្អា រមឹ្ ហប្គឿង្ប្មារ់តាងំរុណយប្គិ្តមា ្។ រ ុនាម នឆ្ា ចុំងហប្កាយហនោះ ការវនិិហោគចិនប្ត្ូវបាន
េប្ងើកេើរាជធានើភ្ាំហេញហៅកាន់ហែត្តហផ្សងៗែូចជា ហែត្តក ដ្ ល កេំង់្ពឺ ប្េោះ្ើ នុ សាវ យហរៀង និង
តាដកវជាហែើម្។ ការវនិិហោគម្កេើប្រហទ្ចនិ ហៅហែត្តជារ់មាត់្្មុ្ប្ទែូចជាហែត្តប្េោះ្ើ នុ ហែត្ត
ហកាោះកុង នងិហែត្តកំេត្ ដែលមានទ ំទំឹកប្បាក់ ២,៦ពាន់ោនែុោល រអាហម្ រកិ ហ្មើនឹង ១១,៥% នន
ទំ  ំកាុងហនាោះហៅហែត្តហកាោះកុងមានទំ ទំឹកប្បាក់ ៤៧១ ោនែុោល រអាហម្ រកិ ហែត្តប្េោះ្ើ នុមានទំ ំ
ទឹកប្បាក់ ២ រវើោនែុោល រអាហម្ រកិ ហ្មើនឹង៨,៩% ននទុនវនិិហោគ្រុរ និងហែត្តកំេត្ទំ ទំឹកប្បាក់ 
១០០ោនែុោល រអាហម្ រកិ ហ្មើនឹង ០,៥% ននទុនវនិិហោគ្រុរ។ គួររញ្ញា ក់ផ្ងដែរថា កម្ពុជាបាននាំ
ហចញកង់ហៅររហទ្្រុរប្រដ ល ២ោនកង់កាុង១ឆ្ា  ំ ហ្មើនឹងជតិ្៤០០ោនែុោល រ្ រែឋអាហម្ រកិ 
និងជារ់ចំ្ត់្ថាា ក់ហលែម្យួកាុងការនាហំចញកង់ហៅ្ ភាេេឺរ  ុរ។45 

 ជាម្ួយគ្នា ហនោះដែរ ចិនក៏បានហ្វើការវនិិហោគហដាយយកទិ្ ហៅហឆ្ព ោះ្ំខាន់ហលើវ ិ្ ័យជាហប្ចើន 
ហៅកាន់ត្ំរន់ហ្ែឋកិចចេិហ្្ហែត្តប្េោះ្ើ នុផ្ងដែរ  រ ុដនតេវើដែលជាការគួរឱយកត់្្មាគ ល់ហនាោះគ ឺប្កមុ្
 វុនចិនបានហ្វើការវនិិហោគហលើឧ្ា កម្មផ្លិត្ហប្គឿង្ង្អា រមឹ្ នងិហឈើកាដ រប្កាលហគ ដាឋ ន្ប្មារ់
ផ្គត់្ផ្គង់ទើផ្ារកាុងប្្ុក និងជាេិហ្្្ប្មារ់ផ្គត់្ផ្គង់ហៅកាន់ទើផ្ារេឺរ  រុ ដែលទើផ្ារេឺរ  ុរត្ប្ម្ូវឱយហប្រើ
ប្បា្់ហឈើដែលបានេើការដាែុំោះ ហជៀ្វាងការការ់រំផ្លល ញនប្េហឈើ យកហៅហ្វើជាវត្ថុធាតុ្ហែើម្ ហ ើយ
ដែលផ្លិត្កម្មហនោះ នឹងមានត្ប្ម្ូវការហឈើដែលបានេើការែុោះ កាុងររមិាណជតិ្១០មុ្នឺដម្ ប្ត្គើរកាុងម្ួយ
ឆ្ា ។ំ 

 ហៅឆ្ា ២ំ០១៨ គហប្មាងទើប្កងុម្ិត្តភាេកម្ពុជា-ចិន ប្ត្ូវបានចារ់ែំហណើ រការហដាយមានការហបាោះ
ទុនវនិិហោគរមួ្គ្នា រវាងប្កុម្ វុនវនិិហោគចិនែ៏លបើលាញម្ួយដែលមានហ ម្ ោះថា ចុង ម្ិញងូវ បាន

                                                           
44 ែកប្្ងេ់ើរទរង្អា ញររ្់ឯកឧត្ដម្ ជា វុទធើ េគគហលខា្ិការរង ប្កុម្ប្រឹកាេភិ្វឌឍនក៍ម្ពុជា កាុង្នាិ ើ្ទសារេត័្ម៌ានម្ួយ
ហៅទើ ដ្ើការ គណៈរែឋម្ស្តនតើហៅប្េឹកនងៃទើ១០ ដែតុ្ោ ឆ្ា ២ំ០១៩ 
45 ែដែល 
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ហបាោះទុនវនិិហោគរមួ្គ្នា កាុងទឹកប្បាក់ប្រមាណ ១.៥០០ ោនែុោល រអាហម្ រកិ ជាម្ួយនងឹប្កមុ្ វុន្ំម្ួយ
ហៅកាុងប្្ុក ហែើម្បើរហងកើត្ឱយមានការសាង្ង់ទើប្កុងម្ិត្តភាេកម្ពុជា-ចិន ហៅហលើនផ្ាែើប្រមាណ ៥៥០ ិ
កតា ដែល្ថិត្ហៅកាុងត្ំរន់េភ្ិវឌឍន៍ទើប្កុងរណរងមើររ្់េាកឧកញ  លើ យ ុងផ្លត់្ កាុង្ង្អក ត់្ដប្េកតា
ហ្ក ែណឌ ហប្ជាយចង្អវ រ ប្រមាណជាង ១០គើឡូដម្ ប្ត្េើរាជធានើភ្ាំហេញ។ គហប្មាងវនិិហោគហនោះហប្គ្នង
នឹងសាង្ង់សាោហរៀន ម្នាើរហេទយ េគ្នររែឋបាលររ្់រែឋ េគ្នរពាណិជាកម្ម្ ំៗ ខាា ត្េនតរជាត្ិ ផ្ារ
ទំហនើរ ម្ជឈម្ណឌ លែឹកជញ្ាូ ន ឡូជើ្ាើក ហ្ន្័រ កដនលងតាងំេិេ័រណ៍េនតរជាត្ិ និងគហប្មាងហផ្សងៗហទៀត្ 
ដែលមានហៅកាុងទើប្កុងម្ិត្តភាេកម្ពុជា-ចិនហនោះ។46 ហ ើយទើប្កុងម្ិត្តភាេកម្ពុជា-ចិនហនោះ នឹងកាល យជា
និម្ិត្តរូរម្ួយដែលបាន្លុោះរញ្ញច ងំេំេើទំនាក់ទំនងែ៏លារវាងប្រហទ្ទងំេើរ។ 

 ហៅចុងឆ្ា ២ំ០១៨ ប្កមុ្ វុន្ំៗចំនួន៣ររ្់ចនិ ហ ម្ ោះ Empire World, Group Bauing 
និងប្កុម្ វុន CFMA បានចុោះ ត្ថហលខា វនិិហោគហលើគហប្មាងទើប្កុងរណរងមើម្យួហៅប្កងុបាវតិ្ ហែត្ដ
សាវ យហរៀង ហដាយហ្វើការវនិិហោគរមួ្គ្នា ជាម្ួយនឹងប្កុម្ វុនេើរហផ្សងហទៀត្ររ្់កម្ពុជា ហែើម្បើកសាងទើ
ប្កុងរណរ្ំជាងហគហៅកាុងប្កងុបាវតិ្47 ហែត្តសាវ យហរៀង។ គហប្មាងហនោះប្ត្ូវបានហរើកការដាឋ នហៅនងៃទើ
១០ ដែម្ករា ឆ្ា ២ំ០១៩ ហលើនផ្ាែើ្រុរជាង ១.០០០  កិតា48 ្ប្មារ់ការេភ្ិវឌឍហៅែំ្ ក់កាលទើ
ម្ួយហលើនផ្ាែើ ៥៧ កិតា ហដាយកាុងហនាោះមានែូចជា ម្ជឈម្ណឌ លកម្ានត លំហៅឋាន ្នួឧទាន ត្ំរន់
ឧ្ា កម្ម ផ្ារទំហនើរ អាហារដាឋ ន កា្ុើណូ េូដត្ល េគ្នរ្ប្មារ់លក់ ជលួ េគ្នររណដុ ោះរ ដ្ ល 
កដនលងហលងកើឡា និងេគ្នរសាា ក់ហៅែ៏ប្រណិត្ៗ ជាហែើម្ ទើប្កុងរណរងមើហនោះហប្គ្នងនឹងចំ្យហេល
ប្រមាណ ១៥ឆ្ា  ំហែើម្បើរញ្ច រ់ការសាង្ង់។49 

 ហប្ៅេើទើប្កុងរណរ្ំៗខាងហលើហនោះ ប្កុម្ វុនចិនបាននងិហប្គ្នងសាង្ង់ទើប្កុងរណរនានា
ហៅតាម្រ ដ្ ហែត្តហផ្សងៗហទៀត្ ែូចជា ប្កុងរណរចំនួន២ហៅហែត្តកេំង់ចាម្ ប្កុងរណរចំនួន១ហៅ

                                                           
46 ហែម្រូណូម្ើ្, “ទើប្កុងមិ្ត្តភាេកម្ពុជា-ចិនវនិិហោគ១៥០០ោនែុោល រ កំេុងែំហណើ រការចាក់ែើែក៏ហប្កើកទើតាងំ!”, ចុោះ
ផ្ាយនងៃទើ២៦ ដែកុម្ភៈ ឆ្ា ២ំ០១៨ 
47 ប្កុងបាវតិ្ ជាប្កុងដែល ថ្ិត្ហៅប្្រជាម្យួផ្លូវជាតិ្ហលែ១ ហ ើយជាប្ចករហរៀងដផ្ាកខាងត្បូងអាសាវ ន និង ថ្ិត្ហៅកាុងប្រេ័
នឋននផ្លូវដែសប្កវា ត្១់ ផ្លូវ១ររ្ចិ់ន ដែលនឹងសាង្ង់ម្កែល់នាហេលខាងមុ្ែ។ ប្កុងហនោះក៏ ជាទើប្កុងេិហ្្១ ដែលរដាឋ ភិ្បា
លបាននិងកំេុងដាកចូ់លកាុងហគ្នលនហោបាយេភិ្វឌឍន៍វ ិ្ យ័ឧ្ា កម្មឆ្ា ២ំ០១៥ ២០២៥ និងជាទើប្កុងម្យួដែលជា
ម្ជឈម្ណឌ លពាណិជាកម្ម ឧ្ា កម្ម និងហ្ែឋកិចច ដែលជាចំណុចក ត្ លត្ភាា ររ់វាងទើប្កុង ូជើមិុ្ញ និងទើប្កុងភ្ាំហេញនា
ហេលេនាគត្ផ្ងដែរ។ រចចុរបនាមានជនជាតិ្ចិន និងេាកវនិិហោគចិនប្រមាណ៥០,០០០នាក ់ បាននិងកំេុងហ វ្ើការ និងវនិិ
ហោគហៅទើប្កុងហនោះ ដែលហៅឆ្ា ២ំ០២៥ខាងមុ្ែ ទើប្កុងបាវតិ្នឹងមានម្នុ្សរ្ហ់ៅប្រមាណ២០មឺុ្ននាក់។ 
48 ហែើម្េម្ពិល, “េសាច រយ! ទើប្កុងរណរ ត្នម្លរាររ់យោនែុោល រ ចារហ់ផ្តើម្ហរើកការដាឋ ន ហៅប្កុងបាវតិ្ នានងៃហនោះហ ើយ”, ចុោះ
ផ្ាយនងៃទើ១០ ដែម្ករា ឆ្ា ២ំ០១៩ 
49 ហកាោះ្នតិភាេ, “ប្កុម្ វុនេលចនប្ទេយចិន ហបាោះទុនវនិិហោគហលើគហប្មាងទើប្កុងរណរហៅប្កុងបាវតិ្”, ចុោះផ្ាយនងៃទើ០២ 
ដែម្ករា ឆ្ា ២ំ០១៩ 
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ហែត្តនប្េដវង50 គហប្មាងទើប្កុងរណរហៅប្កុងហបា យដរ ត្ និងគហប្មាងវនិិហោគនិងេភ្ិវឌឍន៍ទើប្កុងរណរ 
ហលើនផ្ារារ់រយ កិតារហៅប្្ុករទុម្សាគរ នងិគិរ ើសាគរជាហែើម្។ 

 ហៅនងៃទើ២២ ដែម្ើនា ឆ្ា ២ំ០១៩ ផ្លូវហលបឿនហលឿនេើភ្ាំហេញហៅហែត្តប្េោះ្ើ នុ ប្ត្ូវបានហរើក
ការដាឋ នសាង្ង់ជាផ្លូវការហដាយ្ហម្ដចហត្ហជា ដែលមានប្រដវង១៩០គើឡូដម្ ប្ត្ មានទទឹងត្ួផ្លូវប្រដវង 
២៤,៥ដម្ ប្ត្ ដែលដចកហចញជា ៤គនលង និងហប្គ្នងចំ្ យងវកិាសាង្ង់ប្រមាណ២ពាន់ោនែុោល រ
អាហម្ រកិ ហដាយហប្រើប្បា្់ងវកិារែិភាគដែលជា រិញ្ារបទនឥត្្ណំងេិហ្្ររ្់រដាឋ ភ្ិបាលចិន
ប្រមាណ ១៥០ោនែុោល រអាហម្ រកិ។ ហរើតាម្ប្រសា្ន៍្ហម្ដចហត្ហជា ការសាង្ង់ផ្លូវហនោះ រាជរដាឋ ភ្ិ
បាលកម្ពុជាម្ិនបានែចើលុយេើចិនហទ ដត្ជាការវនិិហោគររ្់ប្កុម្ វុនចនិ្ុទធសា្តាម្រូរភាេសាង
្ង់-ហ្វើអាជើវកម្ម-ហផ្ារ(BOT) ហ ើយែើដែលសាង្ង់ ម្ិនជាែើដែលរដាឋ ភ្ិបាលកម្ពុជាផ្តល់ប្កុម្ វុនហ្វើ
ផ្លូវហទ ដត្ប្កុម្ វុនបានផ្តល់ងវកិាឱយរដាឋ ភ្ិបាល ហែើម្បើទិញែើ្ ប្មារ់សាង្ង់ផ្លូវ។ 

 ៣. ការគ្នបំ្ទហគ្នលនហោបាយចិនដត្ម្យួ 

 ហប្ៅេើ ុងកុងដែលចាកផុ្ត្េើអា្និគម្េង់ហគល្កាលេើឆ្ា ១ំ៩៩៧ ហ ើយបាន្ថតិ្ម្កហៅ
ហប្កាម្ការប្គរ់ប្គងររ្់ចិនវញិ ហកាោះនត្វា ន់ដែលមានទ ំ ំ ៣៦.១៩៣គើឡូដម្ ប្ត្ប្កឡា មានប្រជា
េលរែឋរ្់ហៅជាង២០ោននាក់ហនាោះ ដាច់ខាត្ចនិប្ត្វូចាត់្ទុកជាដែនហកាោះម្ួយររ្់ែលួនហប្កាម្រូរ
ភាេ«នហោបាយចិនដត្ម្យួ»។ ចណុំចម្ួយ្ំខាន់ជាងហគកាុងេត្ថន័យនន «នហោបាយចិនដត្ម្ួយ» 
រាល់រ ដ្ ប្រហទ្ទងំឡាយ្ ដែលចង់មានទំនាក់ទំនងការទូត្ផ្លូវការជាម្ួយនងឹសាធារណរែឋ
ប្រជាមានិត្ចិន ប្ត្ូវដត្កាត់្ផ្លដ ច់ទំនាក់ទំនងការទូត្ជាម្ួយនងឹសាធារណរែឋចនិ (នត្វា ន់)។ 

 រនាា រ់េើប្េតឹ្តិការណ៍ផ្ាុោះអាវុ្នងៃទើ០៥-០៦ ដែកកកដា ឆ្ា ១ំ៩៩៧ រាជរដាឋ ភ្ិបាលកម្ពុជាបាន
្ហប្ម្ចរទិការោិល័យត្ំ្ ងររ្់នត្វា ន់ហៅកម្ពុជា (ការោិល័យហ្ែឋកចិចនិងវរប្ម៌្នត្រុិ)។   
ហប្កាយម្ក ហែើម្បើកសាងទំនាក់ទំនងលាជាម្យួនឹងសាធារណរែឋប្រជាមានតិ្ចិន រាជរដាឋ ភ្ិបាលកម្ពុជា 
បានប្រកា្គ្នបំ្ទ និងប្រកាន់យក «នហោបាយចិនដត្ម្យួ» កាុងទំនាក់ទំនងការទូត្ររ្់កម្ពុជា។
 កាុងកិចចេនុវត្តការប្រកា្ររ្់ែលួន ដែលគ្នបំ្ទនងិេនុវត្តនូវ «នហោបាយចិនដត្ម្ួយ» តាម្
្ំហណើ ររ្់ប្រហទ្ចនិ កាលេើចុងដែ្ាូ ឆ្ា ២ំ០០៩ កម្ពុជា បានចារ់រញ្ាូ នជនជាត្ភិាគត្ិចចនិ េវុយ
 គរ ៍ (Uighur) ចំនួន ២០នាក់ហៅកាន់ប្រហទ្ចិនវញិ ហៅែណៈដែលជនជាត្ិភាគត្ចិចិនទងំហនាោះ 
បានម្កដ្វងរក្ិទធិប្ជកហកានេើការោិល័យឧត្ដម្្ាងការេងគការ្ ប្រជាជាត្ិ ទទួលរនាុកជន
ហភ្ៀ្ែលួន ហៅកាុងប្រហទ្កម្ពុជា (UNHCR) ។   

 ហៅឆ្ា ២ំ០១៤ ្ហម្ដចហត្ហជានាយករែឋម្ស្តនតើ  វុន ដ្ន បានប្រកា្ថាេំេើការហាម្ឃ្ត់្ម្ិន
ឱយប្កុម្ប្រឹកាេភ្ិវឌឍពាណិជាកម្មហប្ៅប្រហទ្ររ្់នត្វា ន់ ហរើកការោិល័យររ្់ែលួនហៅរាជធានើភ្ាំហេញ

                                                           
50 ប្កុម្ វុនចិន Jiangxi Haihui Utility Co.,Ltd ហប្គ្នងនឹង េភិ្វឌឍតំ្រន់ហៅមុ្ែសាោហែត្តនប្េដវង ទំ  ំ៣០០ កិតា 
ដែលមានតំ្រន់កម្ានត ែុនែូ តំ្រន់ពាណិជាកម្ម និងជាតំ្រន់ឧ្ា កម្ម 



26 

ហនាោះហឡើយ ហ ើយប្រមុ្ែរាជរដាឋ ភ្ិបាលកម្ពុជាក៏បានហាម្ម្និឱយមានដាក់ទង់ជាត្ិនត្វា ន់ហៅកម្ពុជាហនាោះ
ដែរ ហរើហទោះរើជា្ថតិ្ហៅកាុងនងៃរុណយជាត្ិររ្់នត្វា ន់ក៏ហដាយកដើ។   

 កម្ពុជាបានរង្អា ញជំ រកាន់ដត្ចា្់រដនថម្ហទៀត្ររ្់ែលួនចំហពាោះ «នហោបាយចិនដត្ម្ួយ» 
ហដាយកាលេើឆ្ា ២ំ០១៦ ហដាយរាជរដាឋ ភ្ិបាលកម្ពុជាបាន្ហប្ម្ចម្និរញ្ាូ នជន្ងសយ័ម្ួយប្កុម្ហៅឱយ
នត្វា ន់តាម្ការហ្ាើ្ ុ ំហនាោះហឡើយ រ ុដនតកម្ពុជាបានរញ្ាូ នប្កមុ្្ងសយ័ទងំហនាោះហៅឱយសាធារណរែឋប្រជា
មានិត្ចនិជំនួ្ វញិ។ 

 ហៅនងៃទើ០៤ ដែកុម្ភៈ ឆ្ា ២ំ០១៧ កាុងេិ្ើេិសាអាហារសាម្គគើជាម្ួយ្មាគម្ដែមរ-ចិនហៅម្ជឍ
ម្ណឌ លហកាោះហេប្ជ ្ហម្តចហត្ហជាបានមានប្រសា្ន៍ថា «នហោបាយចិនដត្ម្ួយគឺជានហោបាយដែល
ហយើងប្ត្ូវហគ្នរេចំហពាោះេ្ិរហត្យយភាេររ្់ចិន ការហគ្នរេេ្ិរហត្យយភាេររ្់ចិនមានត្នម្លហ្មើនឹង
ការហគ្នរេេ្ិរហត្យយភាេររ្់កម្ពុជាផ្ងដែរ ”។ ្ហម្ដចក៏បានរនតថា “ការហគ្នរេេ្ិរហត្យយចិន គឺជា
ចំណុចម្ួយ្ំខាន់្្់្ប្មារ់កម្ពុជា និង្ប្មារ់ត្ំរន់អា្ុើផ្ងដែរ ជាេិហ្្អា្ុើអាហគាយ ៍ កាុ ង
ឋានៈអាសាវ នជានែគូយុទធសាស្ត្តររ្់ចិន »។51 

 ចុងហប្កាយហនោះ ការប្រកា្ម្ដងហ ើយម្ដងហទៀត្ររ្់កម្ពុជាកាុងជំ គ្នបំ្ទនហោបាយចិនដត្
ម្ួយ ហៅនងៃទើ២៣ ដែម្ករា ឆ្ា ២ំ០១៩ កាុងហ្ចកដើដងលងការណ៍រមួ្គ្នា ម្ួយរវាងកម្ពុជានងិចិន ្ដើេើលទធ
ផ្លននែំហណើ រទ្សនកចិច៤នងៃររ្់ប្រមុ្ែរាជរដាឋ ភ្ិបាលកម្ពុជា ហៅកាុងចណុំចទើ១០បានគូ្រញ្ញា ក់
ោ ងែូហចាោះថា៖ “ ភាគើកម្ពុជា្ូម្រញ្ញា ក់សារជាងមើ នូវការប្រកាន់ខាា រ់នូវហគ្នលនហោបាយចិនម្ួយ ប្េម្
ទងំទទួលសាគ ល់រដាឋ ភិ្បាលសាធារណរែឋប្រជាមានិត្ចិន ជារដាឋ ភិ្បាលប្្រចារ់ដត្ម្ួយគត់្ ត្ំ្ង
ឱយប្រហទ្ចិនទងំមូ្ល ហ ើយនត្វា ន់ជាដផ្ាក្ំខាន់ម្ួយ ននរូរណភាេដែនែើររ្់ចិន។ ភាគើកម្ពុជា
្ូម្ប្រឆ្ងំចំហពាោះការប្រកា្ឯករាជយររ្់នត្វា ន់ប្គរ់ទប្ម្ង ់ ប្េម្ទងំរនតគ្នបំ្ទការេភិ្វឌឍន៍ហដាយ
្នតិភាេនូវទំនាក់ទំនងចិន និងនត្វា ន់ និងរុេវហ តុ្កាុ ងការរប្ងួររប្ងួម្ចិន ”។ 

 ជាការេិត្្្់ ការប្រកាន់ជំ រគ្នបំ្ទ នហោបាយចិនដត្ម្ួយ ម្ិនដម្នប្ត្ឹម្ដត្ជា្នាៈនិង
ការ្ហប្ម្ចររ្់រាជរដាឋ ភ្បិាលកម្ពុជាហនាោះហទ ដត្វាក៏ជាការេនុវត្តប្្រហៅនងឹរែឋ្ម្មនុញ្ាននប្េោះរាជា
្ចប្កកម្ពុជា និង្ម្មនុញ្ាអាសាវ នផ្ងដែរ។ ហៅកាុងរែឋ្ម្មនុញ្ាននប្េោះរាជា្ចប្កកម្ពុជា ប្ត្ង់ជំេូក
ទើ៤ េេំើរររនហោបាយ មាប្តា៥៣ វាកសែណឌ ទើ២ បានដចងថា “ប្េោះរាជា្ចប្កកម្ពុជា មិ្ន
ល្ នពានប្រហទ្្ដាចខាត្ មិ្នប្ជត្ដប្ជកកិចចការនផ្ាកាុ ងននប្រហទ្ែនទហដាយផ្លា ល់ ឬហដាយ

ប្រហោល ហទោះរើហប្កាម្រូរភាេ្ក៏ហដាយ ហដាោះប្សាយរាល់រញ្ញា ហដាយ្នតិវ ិ្ ើ និង ហគ្នរេផ្ល
ប្រហោជន៍ផ្ងគ្នា ហៅវញិហៅម្ក ”។ 

                                                           
51 ហកាោះ្នតិភាេ, “នហោបាយចិនដត្ម្យួ នាយករែឋម្ស្តនតើប្រកា្ជាងមើហាម្ហលើកទងជ់ាតិ្ហកាោះនត្វា នហ់ៅកម្ពុជា”, ចុោះផ្ាយនងៃ
ទើ០៦ ដែកុម្ភៈ ឆ្ា ២ំ០១៧ 
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 ចំដណកហៅកាុង្ម្មនុញ្ាអាសាវ ន ហៅប្ត្ង់វាកយែណឌ ទើ៧ ននរុេវកថា នន្ម្មនុញ្ាររ្់អាសាវ ន
បានដចងថា “ហដាយហគ្នរេចហំពាោះសារៈ្ំខាន់ជាមូ្លដាឋ នននមិ្ត្តភាេ ្ ប្រតិ្រត្តិការ និងហគ្នល
ការណ៍េ្ិរហត្យយភាេ ្ម្ភាេ រូរណភាេទឺកែើ ការមិ្នហប្ជៀត្ដប្ជកកិចចការនផ្ាកាុ ង ហគ្នលការណ៍កុង
្ង់្ ុើ្ និងការឯកភាេគ្នា កាុ ងេ ុភាេ ” ។ 

 ៤. សារៈ្ខំាន់ននត្នួាទើររ្់កម្ពុជាកាុងតំ្រន់និងេិភ្េហោក 

  ប្ករែណឌ រញ្ញា ្មុ្ប្ទចនិខាងត្បូង 

 ហៅឆ្ា ២ំ០០២ កម្ពុជាកាុងនាម្ជាប្រធានរដូរហវនររ្់អាសាវ ន និងជាម្ិត្តររ្់ចនិនិង្មាជិក
អាសាវ នដែលជាភាគើជហមាល ោះ បានជំរុញកចិចែិត្ែំប្រឹងដប្រង្ហប្ម្ចបានជាឯកចឆនារវាងប្គរ់ប្រហទ្ជា
្មាជិកអាសាវ ន ហដាយរហងកើត្បាននូវហ្ចកដើប្រកា្្ដើេើការប្រត្ិរត្តិ្ប្មារ់ភាគើជហមាល ោះកាុង្មុ្ប្ទ
ចិនខាងត្បូង (Declaration of Conduct for parties in South China Sea Issue : DOC) ហៅនងៃ
ទើ០៤ ដែវចិឆិកា ឆ្ា ២ំ០០២ នារាជធានើភ្ាំហេញ។ កម្ពុជាក៏បាន រនតជំរុញប្កម្ប្រត្ិរត្តិកាុងរញ្ញា ្មុ្ប្ទ
ចិនខាងត្បូង (COC) កំេុងដត្រនតេិភាកា និងេប្ងងឹរដនថម្ហទៀត្ កាុងការហដាោះប្សាយកាុងវវិាទ
េ្ិរហត្យយភាេហនោះ កាុងទិ្ហៅ រកា្នតិភាេ និង្ថិរភាេកាុងដែនឈូង្មុ្ប្ទចនិខាងត្បូង។ កម្ពុជា
បានជំទ្់នូវការរ ុនរ ងហដាោះប្សាយទងំឡាយ្ ដែលម្ិនមានការយល់ប្្រគ្នា ជាឯកចឆនា រវាង
ប្គរ់ភាគើទងំេ្់ហៅកាុងជហមាល ោះហនោះ។ ហៅឆ្ា ២ំ០១២ កាុងកិចចប្រជុំកេូំលអាសាវ នហៅរាជធានើភ្ាំហេញ 
កាុងែណៈដែលកម្ពុជាបានកាល យជាប្រធានរដូរហវនររ្់អាសាវ ន កចិចប្រជុំហៅហេលហនាោះអាសាវ នម្និបាន
ហចញហ្ចកដើដងលងការណ៍្ម្ួយហឡើយ ហប្ពាោះហដាយសារប្គរ់ភាគើទងំេ្់ម្ិនមានការឯកភាេគ្នា ហៅ
ហលើរហរៀរវារៈ ឬការ្ហប្ម្ច្ម្ួយ្ដើេើ្មុ្ប្ទចនិខាងត្បូងហឡើយ។ ហៅឆ្ា ហំនាោះ កម្ពុជាបានរហញ្ច ៀ្
ហដាយហជាគជ័យនូវសាថ នភាេដែលរ ដ្ ប្រហទ្ជា្មាជកិអាសាវ នជាភាគើកាុងជហមាល ោះ្មុ្ប្ទចិនខាង
ត្បូង េាោម្ទញ្មាជកិែនទហផ្សងហទៀត្ឱយចូលហៅកាុងការប្រឈម្មុ្ែដាក់គ្នា រវាងអាសាវ ននិងចិន 
កាុងរញ្ញា ជហមាល ោះរូរណភាេដែនែើររ្់ែលួន។ ហៅនងៃទើ១៨នងិនងៃទើ២០ ដែម្ងុិនា ឆ្ា ២ំ០១៦ ប្រមុ្ែរដាឋ
ភ្ិបាលកម្ពុជា ្ហម្ដចហត្ហជា  វុន ដ្ន បានរញ្ញា ក់ជំ រជាងមើម្ដងហទៀត្ថា កម្ពុជានឹងម្និចូលរមួ្ហចញ
ហ្ចកតើដងលងការណ៍រមួ្្ម្យួ ចំហពាោះសាលែើកាតុ្ោការេនតរជាត្ចិំហពាោះការរដឹងហចាទប្រហទ្ចិនេើ
្ំ្ក់ប្រហទ្ វើលើេើន ហនោះហទ។ ោ ង្ក៏ហដាយ រាជរដាឋ ភ្ិបាលកម្ពុជាបានេំពាវនាវែល់ប្រហទ្
 វើលើេើន និង ប្រហទ្ចិន រនតហដាោះប្សាយជហមាល ោះររ្់ែលួនហៅ្មុ្ប្ទចនិខាងត្បូងហដាយ្នតិវ ិ្ ើ។ 
រដនថម្េើហនោះ រនាា រ់េើតុ្ោការេនតរជាត្ិម្យួហនោះបានកណំត់្យកនងៃទើ១២ ដែកកកដា ឆ្ា  ំ២០១៦ ជានងៃ
ហចញសាលែើកា ពាក់េ័នធនងឹរណដឹ ងររ្់ វើលើេើនកាុងជហមាល ោះជាម្យួចិនហលើ្មុ្ប្ទចិនខាងត្បូង ហៅនងៃ
ទើ០៩ ដែកកកដា ឆ្ា ២ំ០១៦ ប្ក្ួងការររហទ្កម្ពុជា បានហចញហ្ចកដើដងលងការណ៍សារជាងមើហទៀត្ 
ហែើម្បើរញ្ញា ក់េើជំ ររដាឋ ភ្ិបាលកម្ពុជាថានឹងម្ិនគ្នបំ្ទសាលែើការរ្់តុ្ោការប្កុងឡាហេ ចំហពាោះ
ជហមាល ោះ្មុ្ប្ទចនិខាងត្បូងរវាងប្រហទ្ចិននងិ វើលើេើនហនាោះហទ៖ “កម្ពុជាយល់ថារណដឹ ងររ្់ប្រហទ្
 វើលើេើន គឺហែើម្បើ្ុឱំយតុ្ោការម្ជឈត្តកម្មេចិនស្តនតយហ៍ដាោះប្សាយជហមាល ោះររ្់ែលួ នជាម្ួយប្រហទ្ចិន



28 

ហ ើយ ដែលែហំណើ រការហនោះមិ្នពាក់េ័នធជាម្ួយរែឋទងំេ្់ជា្មាជិក ASEAN ហឡើយ។ ហដាយហ តុ្
ហនោះកម្ពុជានឹងមិ្នចូលរមួ្កាុ ងការរហញ្ចញជ ំររមួ្្ម្យួចំហពាោះសាលែើកាតុ្ោការម្ជឈត្តកម្មេចិនស្តនត
យ ៍ ដែលនឹងហ្វើការ្ហប្ម្ចហលើវវិាទរវាងប្រហទ្ វើលើេើន និងប្រហទ្ចិនហនាោះហឡើយ។ ហទោះោ ង្
ក៏ហដាយកាុ ងនាម្ជាមិ្ត្តររ្់ភាគើជហមាល ោះ និងហគ្នលរណំងរកា្នតិភាេ ្នតិ្ុែ ្ថិរភាេហៅ្មុ្ប្ទ
ចិនខាងត្បូងក៏ែូចជាហែើម្បើរកាប្រហោជន៍ែ៏្ ំហ្ង្ប្មារ់ត្ំរន់ទងំមូ្ល ដែលបានម្កេើនែគូយុទធ
សាស្ត្តែល៏ាប្រហ ើ្ររវាង ASEAN និងចិនហនាោះ កម្ពុជា្ូម្េំពាវនាវែល់ប្រហទ្ វើលើេើន និងចិនរនត
ហដាោះប្សាយជហមាល ោះររ្់ែលួ នហដាយ្នតិវ ិ្ ើ ”។ 52 

 ហៅនងៃទើ២៣ ដែកកកដា ឆ្ា ២ំ០១៦ រ ត្ ប្រហទ្ជា្មាជិក ASEAN បានររាជ័យកាុងការ
ហចញហ្ចកដើដងលងការណ៍រមួ្ររ្់អាសាវ ន តាម្ការចង់បានររ្់ វើលើេើននិងហវៀត្្ម្ រនាា រ់េើកម្ពុជា
រែិហ្្ការហលើកហឡើងនានាហៅកាន់តុ្ោការេនតរជាត្ិ ហែើម្បើប្រឆ្ងំនងឹរដាឋ ភ្ិបាលសាធារណរែឋប្រជា
មានិត្ ហៅកាុងហ្ចកតើដងលងការណ៍ររ្់េួកហគ ដែលចង់បានហ្ចកដើដងលងការណ៍រមួ្ម្ួយររ្់រែឋម្ស្តនតើការ
ររហទ្អាសាវ នហែើម្បើ ហចញហ្ចកដើ្ ហប្ម្ច កណំត់្និងត្ប្ម្ូវឱយមានការហគ្នរេចារ់េនតរជាត្ិ ដែល
ប្រហទ្ទងំេើរទំនងចង់្ហដដ ហៅហលើសាលែើកា ពាក់េ័នធនឹងរណដឹ ងររ្់ វើលើេើនកាុងជហមាល ោះជាម្ួយ
ចិនហលើ្ មុ្ប្ទចនិខាងត្បូង។53 

 ជាប្រត្ិកម្មត្រររ្់េាកការទូត្ ននរ ដ្ ប្រហទ្ជា្មាជកិអាសាវ នជាភាគើកាុងជហមាល ោះ្មុ្ប្ទ
ចិនខាងត្បូង េួកហគបានហចាទប្រកាន់កម្ពុជាថា បានហ្វើឱយររាជ័យកាុងការប្រកា្នូវហ្ចកដើដងលងការណ៍
រមួ្ររ្់អាសាវ នជាហលើកែរូំងកាុងប្រវត្តសិាស្ត្ត។ រ ុដនតតាម្ការេិត្ េួកហគេុំបានហឈវងយល់ហឡើយថា 
ការទញអាសាវ នទងំមូ្លឱយហៅប្រឈម្មុ្ែជាម្យួចិន គឺេុំបានជួយេវើជាែុំកំភ្នួហឡើយកាុងការហដាោះ
ប្សាយជហមាល ោះ្មុ្ប្ទចិនខាងត្បូង ែណៈដែលចិនគឺជានែគូពាណិជាកម្មែ៏្ំម្ួយររ្់អាសាវ ន ហ ើយ្ូ
ម្បើដត្ប្រហទ្ម្ួយចនំួនដែលមានជហមាល ោះជាម្ួយនឹងចនិ ក៏ទទួលបានប្រហោជន៍ហ្ែឋកិចចម្ិនត្ិចហនាោះ
ដែរ េើការវនិិហោគេើ្ ំ្ក់សាធារណរែឋប្រជាមានិត្ចនិហៅកាុងប្រហទ្ររ្់ែលួន ដត្េួកហគដររជា
េាោម្្ដើរហនាា ្ និងទមាល ក់ការទទលួែុ្ប្ត្ូវេំេើការម្ិនអាចហចញហ្ចកដើដងលងការណ៍រមួ្ររ្់អា
សាវ ន ទងំដែល្ម្មនុញ្ាររ្់អាសាវ នបានដចងចា្់រចួហៅហ ើយថា រាល់ហ្ចកដើ្ហប្ម្ចទងំឡាយ
្ររ្់អាសាវ ន គឺប្ត្ូវការការ្ហប្ម្ចជាឯកចឆនាេើរ ដ្ ្មាជិកអាសាវ ន។ 

  -ប្ករែណឌ េងគការ្ ប្រជាជាត្ ិ

 េងគការ្ ប្រជាជាតិ្ ប្តូ្វបានរហងកើត្ហឡើងតាងំេើនងៃទើ ២៤ ដែ តុ្ោ ឆ្ា  ំ១៩៤៥ ហប្កាយ
្ស្តង្អគ ម្ហោកហលើកទើ២ ប្ត្ូវបានរញ្ច រ់។ ប្រហទ្កម្ពុជាបានកាល យជា្មាជកិេងគការេិភ្េហោកហនោះ 
ហៅនងៃទើ១៤ ដែ្ាូ ឆ្ា ១ំ៩៥៥ ហ ើយកាុងនាម្ជា្មាជិកននេងគការហនោះ កម្ពុជាមាន្ិទធិនងិ្ហម្លងម្ួយ

                                                           
52 ភ្ាំហេញរ ុ ត្ិ៍, “កម្ពុជារញ្ញា ក់ជំ រជាងមើេើជហមាល ោះ្មុ្ប្ទចិនខាងត្បូង” ចុោះផ្ាយនងៃទើ១១ ដែកកកដា ឆ្ា ២ំ០១៦ 
53 Reuters, “ASEAN deadlocked on South China Sea, Cambodia blocks statement” Issued: on July 25, 
2016 
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ហ្មើគ្នា នឹង្មាជកិែនទហផ្សងហទៀត្ កាុងការហបាោះហឆ្ា ត្ហលើហ្ចកដើ្ ហប្ម្ចចតិ្ត្ម្ួយររ្់ម្ហា្ន្
និបាត្ននេងគការ្ ប្រជាជាត្ិ។ ហៅកាុងប្ករែណឌ ននេងគការ្ ប្រជាជាត្ិ មានេងគ្ ំខាន់ៗចនំួន
៦ ដែលរមួ្មាន៖ ម្ហា្នាបិាត្ ហលខា្ិការដាឋ ន ប្កមុ្ប្រឹកាហ្ែឋកិចចនងិ្ងគម្ ប្កមុ្ប្រឹកាអា្
េាបាល តុ្ោការេនតរជាត្ិ និងប្កុម្ប្រកឹា្នតិ្ ុែ។ រ ុដនតេងគដែលមានឥទធិេលជាងហគគឺ ប្កុម្ប្រកឹា
្នតិ្ុែ និងតុ្ោការេនតរជាត្ិ។ ប្កុម្ប្រកឹា្នតិ្ ុែជាសាថ រ័នជាន់ែព្់រំផុ្ត្ររ្់េងគការ្ ប្រជា
ជាត្ិ ហ ើយរាល់ហ្ចកតើ្ហប្ម្ចររ្់ប្កុម្ប្រឹកា្នតិ្ុែ គមឺានលកខណៈរងខិត្រងខតំាម្ផ្លូវចារ់ ហពាល
ែុ្េើហ្ចកតើ្ ហប្ម្ចររ្់េងគការ្ ប្រជាជាត្។ិ 

 ហៅនងៃទើ៥ ដែម្ិងុនា ឆ្ា ២ំ០១៨ កម្ពុជាប្ត្ូវបានហប្ជើ្តាងំ ឱយហ្វើជាេនុប្រធាននន្ម័្យប្រជុំ
ហលើកទើ៧៣ ររ្់ម្ហា្នាបិាត្ននេងគការ្ ប្រជាជាត្ិ្ ប្មារ់េណត្តិរយៈហេល១ឆ្ា  ំ រមួ្ជាម្ួយ
ប្រហទ្ចនំួន១៥ហផ្សងហទៀត្ និងប្រហទ្្មាជកិេចិនស្តនតយទ៍ងំ៥ ននប្កុម្ប្រកឹា្នតិ្ុែេងគការ
្ ប្រជាជាត្ិ។54 

 នងៃទើ១៣ ដែម្ិងុនា ឆ្ា ២ំ០១៨ កម្ពុជាបានកាល យហៅជា្មាជិកប្កុម្ប្រឹកាហ្ែឋកិចចនិង្ងគម្
ររ្់េងគការ្ ប្រជាជាត្បិ្រចាឆំ្ា ២ំ០១៩ តាម្រយៈការហបាោះហឆ្ា ត្គ្នបំ្ទ ហដាយ្ំហឡងចំនួន១៨៣
ហលើ១៨៨ ហៅកាុងការហបាោះហឆ្ា ត្កាុងម្ហា្នាបិាត្ននេងគការ្ ប្រជាជាត្ិ។ 

 ជាម្ួយគ្នា ហនោះដែរ រចចុរបនាហនោះកម្ពុជាបានហលចមុ្ែមាត់្ងមើហៅហលើឆ្កេនតរជាត្ ិ តាម្រយៈការ
ហែើរត្នួាទើជាប្គូរហង្អគ លកាុងការហដាោះម្ើនឬអាវុ្ជាត្ិផ្ាុោះទងំឡាយដែលបានរនសល់េើ្ ស្តង្អគ ម្ នងិបាន
កាល យជាប្រហទ្រញ្ាូ នកងកមាល ងំដងរកា្នតិភាេហប្កាម្្័ប្ត្េងគការ្ ប្រជាត្ិ ហៅរំហេញការង្អរហៅ
តាម្រ ត្ ប្រហទ្មានជហមាល ោះម្ួយចនំួនែូចជា ្ូែង់ ្ូែង់ខាងត្បូង ឆ្ែ អាស្ត វកិក ត្ ល លើរង់ 
្ុើរ ើ សាយប្រឺ្ និងមា លើ។ ចារ់េើឆ្ា ២ំ០០៦ ែល់ឆ្ា ២ំ០១៧ កម្ពុជាបានរញ្ាូ នកងទ័េម្ួកហែៀវចំននួ
៤.៩៨៥នាក់ ហៅរ ត្ ប្រហទ្ទងំហនាោះ។ គិត្ចារ់េើឆ្ា ២ំ០០៦ រ ូត្ម្កែល់រចចុរបនា ម្ជឈម្ណឌ ល
ជាត្រិកា្នតភិាេ បានរញ្ាូ នកមាល ងំម្ួកហែៀវកម្ពុជា្រុរចំនួន ៥.៤៨៦នាក់ កាុងហនាោះស្ត្តើ ២៥៤នាក់ 
ហៅចូលរមួ្ហរ្កកម្មចំនួន១០ កាុងប្រហទ្ចំនួន៨ 55។ រយៈហេល១០ឆ្ា  ំកម្ពុជាបានរញ្ាូ ន កងកមាល ងំ
ហែៀវ ហៅរំហេញហរ្កកម្មកហប្កាម្្័ប្ត្េងគការ្ ប្រជាជាត្ិ មានចំនួនជាង៣ពាន់នាក់ ហៅប្រហទ្
ចំនួន៨ហែើម្បើដងរការ្នដើភាេហលើហោកនងិ្កម្មភាេម្នុ្ស្ម៌្នងិ ទទួលបានការហកាត្្រហ្ើរេើ
េគគហលខា្ិការេងគការ្ ប្រជាជាត្។ិ 

  

                                                           
54 The Cambodia Daily, “កម្ពុជាជារជ់ា្មាជិកប្កុម្ប្រឹកាហ្ែឋកិចចនិង្ងគម្ររ្់េងគការ្  ប្រជាជាតិ្ប្រចាឆំ្ា ំ
២០១៩”, ចុោះផ្ាយនងៃទើ១៤ ដែមិ្ងុនា ឆ្ា ២ំ០១៨ 
55 ែលើៗ, “ហត្ើកងកមាល ងំម្កួហែៀវកម្ពុជារ ុនាម ននាក ់េលើជើវតិ្ហៅកាុងហរ្កកម្មររ្ ់UN?”, ចុោះផ្ាយនងៃទើ១២ ដែមិ្ងុនា ឆ្ា ំ
២០១៨ 
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  -កចិចប្រជុអំាសាវ នរូក៣ 

 កិចចប្រជុំហលើកែរូំង ននរ ត្ ហម្ែឹកនាអំាសាវ ន ចិន ជរ ុន នងិកូហរ  ខាងត្បូង បានប្រប្េឹត្តហៅហៅ
កាុងឆ្ា  ំ១៩៩៦ និង ១៩៩៧ ហែើម្បើហដាោះប្សាយរញ្ញា ទើផ្ារអា្ុើ-េុឺរ  ុរ។ រនាា រ់េើកិចចប្រជុហំនាោះ ចិន និង
ជរ ុន មានគំនតិ្ផ្ដួចហផ្ដើម្ចង់ឱយមានកិចចប្រជុកំំេូលជាហទៀងទត់្ម្ួយរវាងរ ដ្ ប្រហទ្ហៅអា្ុើរូព៌ា
(ចិន ជរ ុន នងិកូហរ  ខាងត្បូង) ជាម្ួយនឹងរ ត្ ហម្ែកឹនាបំ្រហទ្អាសាវ ន។ចារ់តាងំេើហេលហនាោះម្ក 
កិចចប្រជុំអាសាវ នរូក៣ បានកាល យជាហវទិកាម្ួយដែលមាន “ត្ួនាទើជាេាក្ប្ម្រ្ប្ម្ួលកិចច្ 
ប្រត្ិរត្តកិារ” រវាងរ ត្ ប្រហទ្ “្មាជកិអាសាវ ន” និង “ប្រហទ្អា្ុើរូព៌ា”ទងំរើ។ 

 សារៈ្ំខាន់ននកិចចប្រជុំអាសាវ នរូករើ ប្ត្ូវបានេប្ងឹងរដនថម្ហៅកាុងកាលៈហទ្ៈននវរិត្ត ិរិញ្ា
វត្ថុអា្ុើ។ ហ្លើយត្រចំហពាោះវរិត្តិហនោះ អាសាវ ន បានហ្វើកចិច្  ប្រត្រិត្តិការោ ងជិត្្ាទិធ ជាម្ួយចិន 
ជរ ុន និងកូហរ  ខាងត្បូង។ ចារ់តាងំេើការេនុវត្តហ្ចកតើប្រកា្រមួ្ ្តើេើ ្ ប្រត្ិរត្តិការអា្ុើរូព៌ា កាុង
កិចចប្រជុកំំេូលហៅទើប្កុងមា នើល ប្រហទ្ វើលើេើន ហៅឆ្ា ១ំ៩៩៩ ហនាោះម្ក រែឋម្ស្តនតើ រិញ្ាវត្ថុ ននរ ដ្
ប្រហទ្អាសាវ នរូករើ បានហ្វើការប្រឹកាហោរល់គ្នា ោ ងហទៀត្ទត់្ ។ 

  -កចិចប្រជុកំេូំលអា្ុើរូព៌ា 

 កិចចប្រជុកំំេូលអា្ុើរូព៌ា ជាហវទិកាថាា ក់ែឹកនាកំំេូល្ប្មារ់ការ្នានាហលើរញ្ញា នហោបាយ 
និងហ្ែឋកិចចជាយុទធសាស្ត្តហែើម្បើរុេវហ តុ្ផ្លប្រហោជន៍រមួ្ កាុងហគ្នលហៅហលើក្ាួយ្នតិភាេ ្ថិរភាេ 
និងវរុិលភាេហ្ែឋកិចចកាុងត្រំន់អា្ុើរូព៌ាទងំមូ្ល។ កចិចប្រជុំកំេូលអា្ុើរូព៌ាហលើកទើម្ួយ បានប្រប្េឹត្ត
ហៅហៅនងៃទើ១៤ ដែវចិឆិកា ឆ្ា ២ំ០០៥ នាទើប្កុងកូឡាឡាេំរួ ប្រហទ្មា ហឡ្ុើ។ កម្ពុជា កាុងនាម្ជា
្មាជិកអាសាវ នម្ួយរូរដែរហនាោះ កម្ពុជាបានចូលរមួ្កាុងកិចចប្រជុកំំេូលហលើកែំរូងហនោះជាម្ួយនឹង
ប្រហទ្្មាជិកអាសាវ ន៩ហទៀត្ រមួ្ជាម្ួយនឹង ចិន ឥ ឌ្  ជរ ុន កូហរ  ខាងត្បូង និងប្រហទ្នូហវហ្ឡង់។ 

  - ហវទកិា្ភាអា្ុើបា ្ុើ វកិ 

 ហវទិកា្ភាអា្ុើបា ្ុើ វកិ (Asia Pacific Parliamentary Forum) ហៅកាត់្ថា APPF ប្ត្ូវ
បានរហងកើត្ហឡើងហៅទើប្កុងតូ្កយូប្រហទ្ជរ ុន កាលេើឆ្ា  ំ១៩៩៣ ហ ើយ្ភាននប្េោះរាជា្ចប្កកម្ពុជា
បានចូលជា្មាជិកហេញ្ទិធិកាលេើឆ្ា  ំ១៩៩៥ ែណៈដែលរចចុរបនាហនោះ APPF មាន្មាជិកហេញ
្ិទធចិំនួន២៧ប្រហទ្។ ហ ើយងមើៗហនោះ កម្ពុជាក៏បានទទលួហ្វើជាមាច ្់ផ្ាោះ ហរៀរចកំិចចប្រជុំហលើកទើ២៧ 
ននហវទិកា្ភាត្ំរន់អា្ុើ បា ្ុើ វកិ ហៅហែត្តហ្ៀម្រារ ចារ់េើនងៃទើ១៤ ែល់នងៃទើ១៧ ម្ករា ឆ្ា ២ំ០១៩
ផ្ងដែរ ដែលហនោះគឺជាហជាគជ័យកាុងវ ិ្ ័យការទូត្ររ្់រែឋ្ ភាជាត្កិម្ពុជា។ កិចចប្រជុំដែលកម្ពុជាហ្វើជា
មាច ្់ផ្ាោះហៅឆ្ា ២ំ០១៩ហនោះ បានប្រប្េឹត្តហៅហប្កាម្ប្រធានរទ “ការេប្ងឹងភាេជានែគូ ហែើម្បើ្នតិភាេ 
្នតិ្ុែ និងការេភិ្វឌឍប្រករហដាយចើរភាេ ” ត្ួោ ងគឺហផ្លត ត្េំេើរញ្ញា ឧរទវើរកូហរ   និងរញ្ញា ជហមាល ោះ
្មុ្ប្ទចិនខាងត្បូងដែលមានរ ត្ ប្រហទ្ជា្មាជិក អាសាវ ន ម្ួយចំនួនពាក់េ័នធកាុងជហមាល ោះហនាោះ 
និងរញ្ញា ្ិទធមិ្នុ្សហៅប្រហទ្ម្ើោ ន់មា ផ្ងដែរ។ 
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 គួររញ្ញា ក់ផ្ងដែរថា ហប្ៅេើជា្មាជិកហវទិកា្ភាត្ំរន់អា្ុើបា ្ុើ វកិ APPF, ្ភាកម្ពុជាក៏
ជា្មាជកិននហវទិកាេនដរ្ភាែនទហទៀត្ផ្ងដែរ មានជាអាងិ៍៖ ្ ភាេេនដរ្ភា IPU, េនដរ្ភាអា
សាវ ន AIPA, ្ភាត្ំរន់អា្ុើ APA, កិចចប្រជុភំាេជានែគូ្ភាអា្ុើេឺរ  ុរ ASEP, និងហវទិកា្ភា
និោយភាសាបារាងំ APF ជាហែើម្។ 

  - កចិច្  ប្រត្រិត្ិតការហម្គងគ-ឡានឆ្ង 

 កិចច្  ប្រត្ិរត្តិការហម្គងគ-ឡានឆ្ង ប្ត្ូវបានរហងកើត្ហឡើងកាុងឆ្ា  ំ ២០១៥ ហដាយមាន
្មាជិក្រុរ ៦ រមួ្មាន កម្ពុជា ចិន ឡាវ ម្ើោ ន់មា  នង នងិហវៀត្្ម្ និងហផ្លត ត្្ំខាន់ហលើ្្រ្ត
ម្ភ ៣ និងមានវ ិ្ ័យអាទិភាេចំនួន ៥ និងប្ត្ូវបានហរៀរចំហឡើងជាហរៀងរាល់២ឆ្ា មំ្ដង តាម្ដរររដូរហវនរវាង
ប្កុម្ប្រហទ្្មាជិក។56 កាុងកិចចប្រជុកំំេូលហលើកទើ១ររ្់ែលួន ហៅដែម្ើនាឆ្ា  ំ ២០១៦ ប្កុម្ប្រហទ្
្មាជិកទងំ៦បានឯកភាេហលើទិ្ហៅ្ំៗ្ំរារ់ យនតការ្ ប្រត្រិត្តិការ ហដាយបានរហងកើត្ហឡើង
យនតការ្នានាជាហប្ចើនែូចជា កិចចប្រជុកំំេូល កិចចប្រជុំរែឋម្ស្តនតើការររហទ្ កចិចប្រជុមំ្ស្តនតើជាន់ែព្ ់ 
(SOM)។ ហលើ្ េើហនោះផ្ងដែរ ម្ជឈម្ណឌ ល្ ប្រត្ិរត្តកិារេំេើ្នធានទកឹ កិចច្  ប្រត្ិរត្តកិារេំេើ
ររសិាថ នទហនលហម្គងគ-ឡានឆ្ង ម្ជឈម្ណឌ លប្សាវប្ជាវទហនលហម្គងគសាកល ក៏ប្ត្ូវបានរហងកើត្ហឡើងផ្ងដែរ 
ែណៈដែលគហប្មាងការណ៍ម្យួចំនួនប្ត្ូវបានដាក់ឱយែំហណើ រការរចួហប្្ចែូចជា ហវទិកា្ ប្រត្រិត្តិ
ការនារ ើ និងហវទិកា្ ប្រត្ិរត្តិការរ ដ្ ទើប្កុងហទ្ចរណ៍ហម្គងគ-ឡានឆ្ងជាហែើម្។ 

 កិចចប្រជុកំំេូល្ ប្រត្ិរត្តកិារហម្គងគ-ឡានឆ្ង (MLC) ហលើកទើ២ បាន ប្បារេធនានងៃទើ១០ 
ម្ករា ឆ្ា ២ំ០១៩ ហៅរាជធានើភ្ាំហេញ ប្េោះរាជា្ចប្កកម្ពុជាហដាយប្ត្ូវបានហរៀរចំហឡើងហប្កាម្្ 
ប្រធានររ្់កម្ពុជានិងចនិ និងមានការចូលរមួ្ររ្់ប្រមុ្ែរែឋនិងប្រមុ្ែរដាឋ ភ្ិបាលននប្រហទ្ចនំួន៦ 
រមួ្មាន កម្ពុជា ចិន ម្ើោ ន់មា  នង ឡាវ និងហវៀត្្ម្ ដែលហ្វើហឡើងហប្កាម្ប្រធានរទ “ទហនលររ្់ហយើង 
ហែើម្បើ្ នតភិាេនងិការេភ្ិវឌឍន៍ប្រករហដាយចើរភាេ” ហនាោះ កិចចប្រជុំគឺ្ ំហៅជំរុញកិចច្ ប្រត្ិរត្ិតការ
ហលើប្គរ់វ ិ្ ័យ ហែើម្បើកសាង្ គម្ន៍មានការទទលួែុ្ប្ត្ូវ និងផ្លប្រហោជន៍រមួ្កាុងេនុត្ំរន់។ 

 គួររញ្ញា ក់ផ្ងដែរថា ហៅនងៃទើ២១ ដែ្ាូ ឆ្ា ២ំ០១៩ ប្រហទ្ចិនបានផ្តល់ជំនួយឥត្្ណំង
ចំនួន ៧,៣ ោនែុោល រេើមូ្លនិ្េិិហ្្ LMC ែល់ប្រហទ្កម្ពុជាហែើម្បើេនុវត្តគហប្មាងចំនួន ១៦ ហៅ
កម្ពុជា ហដាយប្គរែណត រ់ហលើវ ិ្ ័យជាហប្ចើនែូចជា ក្ិកម្ម ហទ្ចរណ៍ រហចចកវទិា ្ ុែភាេសាធារណៈ 
ការេរ់រ ំនិងប្សាវប្ជាវ ្នធានទឹក និងេភ្ិវឌឍន៍ជនរទ កាុងចំហ្ម្វ ិ្ ័យែនទហទៀត្។57 

 ហៅនងៃទើ១៤ ដែកុម្ភៈ ឆ្ា ២ំ០១៩ ភាគើទងំេើរកម្ពុជា-ចិន បានចុោះ ត្ថហលខាហលើកិចចប្េម្ហប្េៀង
្តើេើ្  ប្រត្ិរត្តិការហលើគហប្មាងននមូ្លនិ្េិិហ្្ ហម្គងគ-ឡានឆ្ង ដែលកម្ពុជាទទួលបានងវកិា

                                                           
56 ភ្ាំហេញរ ុ ត្ិ៍, “កម្ពុជាបានងវកិា ៧,៦៦ ោនែុោល រេើមូ្លនិ្ិហម្គងគ-ឡានឆ្ង”, ចុោះផ្ាយនងៃទើ១៥ ដែកុម្ភៈ ឆ្ា ២ំ០១៩ 
57 Xinhuanet, “Feature: Lancang-Mekong Cooperation puts people first, brings benefits to locals”, 
release on January 09, 2018 
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ចំនួន ៧,៦៦ ោនែុោល រេើកិចចប្េម្ហប្េៀង្តើេើ្ ប្រត្រិត្តិការហលើគហប្មាងមូ្លនិ្េិិហ្្ ហម្គងគ-
ឡានឆ្ង ហែើម្បើគ្នបំ្ទែល់ការេនុវត្តហលើដផ្នការចំនួន ១៩ គហប្មាង។58 

 គិត្ម្កែល់រចចុរបនាហនោះ កម្ពុជាបានទទួលគហប្មាង្រុរចនំួន ៣៥ ដែលមានវសិាលភាេប្គរ
ែណត រ់ហលើ្កម្មភាេកិចច្ ប្រត្ិរត្តកិារកាុងវ ិ្ ័យក្កិម្ម ហទ្ចរណ៍ រហចចកហទ្េ័ត៌្មានវទិា 
េរ់រ ំ នងិប្សាវប្ជាវ្នធានទកឹ េភ្ិវឌឍន៍ជនរទ នងិការផ្លល ្់រតូរដផ្ាកវរប្ម៌្ នងិសា្នា។ គហប្មាង
ម្ួយចំនួនប្ត្ូវបានរញ្ច រ់ជាសាថ េរ និងគហប្មាងដែលហៅ្ល់ហផ្សងហទៀត្ជិត្ប្ត្ូវបានរញ្ច រ់ ឬមានវឌឍន
ភាេគួរឱយកត់្្មាគ ល់។59 

III. កម្ពុជា-ចិៃ៖ ពីទំនាក់ទំៃងជាយទុធសាស្តសរយៅជាន គូចាក់ទឹកម្ិៃ
លចិ 

 ១. កម្ពុជាហៅកាុងយុទធសាស្ត្តផ្លូវម្យួដែសរប្កវាត់្ម្យួ 

 កាុងែំហណើ រទ្សនកិចចផ្លូវការររ្់ប្រមុ្ែរាជរដាឋ ភ្បិាលកម្ពុជា ហៅកាន់សាធារណរែឋប្រជាមា
និត្ចិន ហែើម្បើចូលរមួ្ហវទិកាដែសប្កវាត់្ នងិផ្លូវ្ប្មារ់កចិច្  ប្រត្រិត្តិការេនតរជាត្ ិ េើនងៃទើ១៣ ែល់ 
១៧ ដែឧ្ភា ឆ្ា ២ំ០១៧ ភាគើទងំេើរបានចុោះ ត្ថហលខាហលើឯកសារកិចច្  ប្រត្ិរត្ិតការចំនួន ១៣ 
កាុងហនាោះរមួ្មាន៖ «ចំណុចហគ្នលននដផ្នការកិចច្  ប្រត្រិត្តិការហទវភាគើ ហែើម្បើរមួ្គ្នា រហងកើត្កិចច្  
ប្រត្ិរត្តិការដែសប្កវាត់្ហ្ែឋកចិចផ្លូវ្ូប្ត្ និងកិចច្ ប្រត្រិត្តិការផ្លូវ្ូប្ត្្មុ្ប្ទ្ត្វត្សទើ២១» «េនុ
្សរណៈហោគយល់គ្នា ្ដើេើការេប្ងឹងកចិច្ ប្រត្ិរត្តិការហលើវ ិ្ ័យហ ដាឋ រចនា្ម្ព័នធ» «េនុ្ារ-
ណៈហោគយល់គ្នា ្ដើេើកិចច្ ប្រត្ិរត្តកិារហលើការកសាង្ម្ត្ថភាេពាក់េ័នធវ ិ្ ័យែឹកជញ្ាូ ន» «ការ
េនុវត្តដផ្នការ្ប្មារ់េនុ្សរណៈហោគយល់គ្នា  ្ដើេើកិចច្ ប្រត្ិរត្តិការហលើវ ិ្ ័យហទ្ចរណ៍ 
(២០១៧-២០២០)» នងិ «េិ្ើសារ្ដើេើការរហងកើត្សាថ នើយ៍្ ហងកត្កិចចការររសិាថ ន្មុ្ប្ទរមួ្» ជាហែើម្60 
ជាម្ួយនឹងការផ្ដល់ជំនួយឥត្្ំណង ១,២០០ោនយន់ ឬហ្មើនឹង ១៧៤ោនែុោល រ និងកម្ចើ្ ប្មារ់
គហប្មាងសាង្ង់ដែសរញ្ាូ នេគគិ្នើត្ង់្យុងែព្់។ 

 ហៅនងៃទើ១៣ ដែកកកដា ឆ្ា ២ំ០១៧ សាធារណរែឋប្រជាមានិត្ចិនបានផ្ដល់នូវរងយនតប្កងុ១០០
ហប្គឿង ជាជំនយួឥត្្ណំងររ្់រដាឋ ភ្បិាលចនិជូនែល់រែឋបាលរាជធានើភ្ាំហេញ។ 61 

  

                                                           
58 ភ្ាំហេញរ ុ ត្ិ៍, “កម្ពុជាបានងវកិា ៧,៦៦ ោនែុោល រេើមូ្លនិ្ិហម្គងគ-ឡានឆ្ង”, ចុោះផ្ាយនងៃទើ១៥ ដែកុម្ភៈ ឆ្ា ២ំ០១៩ 
59 ែដែល 
60 “ហ្ចកដើប្រកា្េត័្ម៌ានរមួ្រវាងប្េោះរាជា្ចប្កកម្ពុជា និងសាធារណរែឋប្រជាមានិត្ចិន” ហចញផ្ាយហដាយេងគភាេ
េត័្ម៌ាន និងប្រតិ្កម្មរ ័្ ននទើ ដ្ើការគណៈរែឋម្ស្តនតើ ហៅនងៃទើ១៩ ដែឧ្ភា ឆ្ា ២ំ០១៧ 
61 កម្ពុជាងមើ, “រងយនតប្កុង១០០ហប្គឿង ជាជំនយួឥត្្ំណងររ្រ់ដាឋ ភិ្បាលចិន នឹងផ្ដលជូ់នរែឋបាលរាជធានើហៅរហ្ៀលនងៃទើ
១៣ ដែកកកដាហនោះ” ចុោះផ្ាយនងៃទើ១៣ ដែកកកដា ឆ្ា ២ំ០១៧ 
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 ២. ការគ្នបំ្ទររ្់ចិនែល់កម្ពុជាកាុងនើតិ្កាលទើ៥ និងនើតិ្កាលទើ៦ននរែឋ្ ភា 

 ការជារ់គ្នងំនហោបាយហៅកម្ពុជាកាុងនើត្ិកាលទើ៥ននរែឋ្ ភា បានកាល យហៅជាការប្េួយបារម្ភ
ររ្់សាធារណៈម្ត្ិ រ ុដនតហទោះជាោ ងហនោះកដើ ប្រហទ្ជរ ុន អាលលឺម្ ង់ ្ ភាេេឺរ  រុ និងជាេិហ្្
សាធារណរែឋប្រជាមានិត្ចនិ ហៅដត្រនតផ្ដល់ជនំួយជារនតរនាា រ់ែល់ប្រហទ្កម្ពុជា។ 

 ហៅឆ្ា ២ំ០១៤ ែណៈដែលប្រហទ្កម្ពុជាកម្ពុជាកេុំងជរួប្រទោះនងឹវរិត្តនិហោបាយដែលរងក
ហឡើងហដាយគណរកសប្រឆ្ងំ ហៅកាុងរទ្មាភ ្ន៍ជាម្យួនឹងទើភាា ក់ង្អរេ័ត៌្មាន្ុើន ួរ ឯកឧត្ដម្
ប្រធានា្ិរត្ើចិន ្ុើ ជិនេើង បានគូ្រញ្ញា ក់ថា «ប្រហទ្ចិនហប្ជាម្ដប្ជងប្រជាជនកម្ពុជាឱយរនតហែើរ
តាម្វងិើននការេភ្ិវឌឍដែល្ម្ប្្រហៅនឹងលកខែណឌ ននប្រហទ្ររ្់ែលួន»។ ជាម្ួយគ្នា ហនោះដែរ ឯក
ឧត្ដម្បានេំពាវនាវឱយរហងកើនការវនិិហោគកាុងវ ិ្ ័យក្ិកម្ម ហទ្ចរណ៍ និងការេនុវត្តគហប្មាងទងំ
ឡាយ ទក់ទងនឹងថាម្េលទឹក ្យូងងម នងិត្ំរន់ហ្ែឋកចិចេិហ្្កាុងប្រហទ្កម្ពុជា ប្េម្ទងំេប្ងើក
្ ប្រត្រិត្តិការដផ្ាកវរប្ម៌្ និងការផ្លល ្់រដូរទ្សនកិចចយុវជនហៅវញិហៅម្កផ្ងដែរ។ ជាការហ្លើយ
ត្រ ្ហម្ដចហត្ហជានាយករែឋម្ស្តនតើ បានដងលងថា «រដាឋ ភ្ិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជា វាយត្នម្លែព្់ចំហពាោះ
ជំនួយរយៈហេលដវងររ្់ចិន ប្េម្ទងំហេញចិត្តនឹងចណំងម្ិត្តភាេរវាងចិននិងកម្ពុជាោ ងខាល ងំ»។ 
ហ ើយ្ហម្ដចក៏បានគូ្រញ្ញា ក់សារជាងមើថា «កម្ពុជានឹងរនតហែើរត្ួកាុងន័យសាថ រនា ហែើម្បើរហងកើនចណំង
ហម្ប្ត្ើភាេរវាងប្រហទ្ចនិ នងិ្មាគម្ប្រជាជាត្ិអា្ុើអាហគាយ»៍។62 

 រនាា រ់េើការហបាោះហឆ្ា ត្ថាា ក់ជាត្ិហៅកម្ពុជាបានរញ្ច រ់រចួ ហៅនងៃទើ៣០ ដែកកកដា ឆ្ា ២ំ០១៣ កាុង
ជំនួររវាង េគគ្ ាងការនគរបាលជាត្ិ នាយឧត្ដម្ហ្នើយ ៍ហនត្ សាហវឿន និងម្ស្តនតើ្ ម្ត្ថកចិចជាន់ែព្់នន
េគគនាយកដាឋ ន្ ប្រត្ិរត្តកិារេនតរជាត្ិ ប្រហទ្ចិន ហោក លើ ជូឈុន (Li Zhuqun) ភាគើចិនបាន
ប្រគល់ឱយភាគើកម្ពុជា នូវ្មាភ រៈជាហប្ចើន ហែើម្បើរហងកើនការេប្ងឹង្នតិ្ុែ កាុងហនាោះមានអាវុ្ែលើ ១ពាន់ហែើម្ 
ប្គ្នរ់ចំនួន ៥មុ្ឺនប្គ្នរ់ និង្មាភ រៈ្ប្មារ់រកា្នតិ្ ុែម្ួយចំនួនហទៀត្។ 63 

 ហៅនងៃទើ០៥ ដែ្ាូ ឆ្ា ២ំ០១៣ ហោធាចារយជំនាញ ចំនួន១២នាក់កាុងកងឯកភាេហបា្្មាា ត្
ម្ើន ននកងទ័េរហំដាោះប្រជាជនចិន បាននាយំកម្កនូវជំនាញរហចចកហទ្និងរទេិហសា្ងមើៗ ហលើការង្អរ
ការ វកឹ វនឺជំនាញរហចចកហទ្ហបា្្មាា ត្ម្ើន ទងំការរុករក ក៏ែូចជាការកហម្ាចម្ើន និងហប្គឿង
ឧរករណ៍កាក្ំណល់្ស្តង្អគ ម្ម្ិនទន់ផ្ាុោះ ជូនែល់កងទ័េកម្ពុជា ហដាយបានប្រប្េឹត្តហៅហៅវទិាសាថ ន
 វកឹ វនឺរណតុ ោះរ ត្ លកងកមាល ងំរកា្នតិភាេ(ឧែុងគ)។ 64 

                                                           
62 រណឌិ ត្្ភាចារយ ្ុែ ទូច, «នហោបាយការររហទ្ ម្សលិមិ្ញ នងៃហនោះ នងៃដ ា្ក», ទំេរ័ទើ៤៤, ហបាោះេុម្ពឆ្ា ២ំ០១៥ 
63 សារេត័្ម៌ានដែមរេងគរ, “ចិន ប្រគលអ់ាវុ្ែលើ ១ពានហ់ែើម្ ប្គ្នរចំ់ននួ ៥មឺុ្នប្គ្នរ ់និង្មាភ រៈ្ប្មាររ់កា្នតិ្ុែម្យួចំនួន” 
ចុោះផ្ាយនងៃទើ០២ ដែ ើ្ហា ឆ្ា ២ំ០១៣ 
64 Everyday, “ចិនរហប្ងៀនជំនាញរហចចកហទ្ហបា្្មាា ត្ម្ើនែល់កងហោធាកម្ពុជា” ចុោះផ្ាយនងៃទើ0៥ ដែ ា្ូ ឆ្ា ២ំ០១៣ 
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 ហៅនងៃទើ០៧ ដែកុម្ភៈ ឆ្ា ២ំ០១៤ ឯកេគគរែឋទូត្ចិន ត្ំ្ងសាធារណរែឋប្រជាមានិត្ចិន បាន
ប្រគល់ជំនួយជា្មាភ រៈហោធាែល់កងហោ្េលហែម្រភូ្ម្ិនាកម្ពុជា ដែលរមួ្មានរងយនដទហាន២៦
ហប្គឿង និងឯក្ ឋ្ នហោធាចំនួន៣មុ្ឺនឈុត្។ 65 

 ហលើ្េើហនោះហៅហទៀត្ ហៅនងៃទើ០៥ កញ្ញា  ឆ្ា ២ំ០១៧ ប្ក្ងួការររហទ្ចិនបានហចញហ្ចកតើ
ដងលងការណ៍គ្នបំ្ទែល់រាជរដាឋ ភ្ិបាលកម្ពុជា កាុងការចារ់ែលួនហម្ែឹកនារំកសប្រឆ្ងំ ហោក កមឹ្ ្ ុខា ហដាយ
េាកនាពំាកយប្ក្ួងការររហទ្ចិន ហោក Geng Shuang បានដងលងចា្់ៗថា វាជាកិចចែិត្ែំប្រឹង
ដប្រងររ្់រដាឋ ភ្ិបាលកម្ពុជា កាុងការការពារ្នតិ្ុែ និង្ថិរភាេជាត្ិ។  ប្ក្ួងការររហទ្ចិន បានគ្នំ
ប្ទចំហពាោះកិចចការហនោះ និង្ូម្ធានាែល់កម្ពុជាកាុងការដងរកា្នតិ្ុែនផ្ាកាុង ហ ើយប្រហទ្ចិននឹងជួយ
្ ការជាម្ួយប្រហទ្កម្ពុជាហៅប្គរ់កាលៈហទ្ៈ។ ហរើកម្ពុជាមានឧរ្គគ្ ម្ួយ ប្រហទ្ចិនហៅ
េើហប្កាយចាជំួយគ្នបំ្ទែំហណើ រការហនោះ ហជាគជ័យររ្់កម្ពុជា ក៏ែូចជាហជាគជ័យររ្់ប្រហទ្ចិន 
ឧរ្គគហកើត្ហឡើងចំហពាោះប្រហទ្កម្ពុជា ក៏ែូចជាឧរ្គគររ្់ប្រហទ្ចិនដែរ។ ្ងឃមឹ្ថា ប្រហទ្កម្ពុ
ជាមាន្ថិរភាេនហោបាយ ហ្ែឋកិចចលាប្រហ្ើរោ ងខាល ងំ នាហេលេនាគត្។66 

 កាុងែំហណើ រទ្សនកិចចហៅកម្ពុជា ហៅនងៃទើ៧ ដែកញ្ញា  ឆ្ា ២ំ០១៧ ឯកឧត្ដម្ Wang Jiarui េនុ
ប្រធាន្ភាចិន បានជួរ្ដម្តងការគួរ្ម្ និងេិភាកាការង្អរ ជាម្ួយ្ហម្តចេគគម្ហាេញចប្កើ ហ ង 
្ំរនិ។ ហោក វា ង ហចៀរ  យួ (Wang Jiarui) បានហលើកហឡើងថា «កម្ពុជាមានឧរ្គគ ចិនហៅេើហប្កាយ
ចាជំួយគ្នបំ្ទកម្ពុជា ហ ើយហជាគជយ័ររ្់កម្ពុជា ក៏ែូចជាហជាគជយ័ររ្់ចិន ឧរ្គគររ្់កម្ពុជា ក៏
ែូចជាឧរ្គគររ្់ចិនដែរ »។ 

 នងៃទើ ៨ ដែ កញ្ញា  ឆ្ា ២ំ០១៧ កាុងជំនួរជាម្ួយ្ហម្ដចហត្ហជា  វុន ដ្ន ហៅវមិាន្នតិភាេ ឯក
ឧត្ដម្េនុប្រធាន្ភាននសាធារណរែឋប្រជាមានតិ្ចិន បានរញ្ញច ក់េំេើហគ្នលជំ រររ្់រដាឋ ភ្ិបាល ជូន
្ហម្ដចហត្ហជានាយករែឋម្ស្តនតើ។ ហោក Wang Jiarui បានប្រសា្ន៍ថា «រចចុ របនា ទំនាក់ទំនងនន
ប្រហទ្ទងំេើរបាន្នែល់ប្ករែណឌ យុទធសាស្ត្តប្គរ់ប្ជុងហប្ជាយ បានហ្វើឱយមានការរ ើកចហប្ម្ើនោ ង
ខាល ងំ្ប្មារ់ទំនាក់ទំនងហយើងទងំេើរ។  » 

 ហៅនងៃទើ១១ដែកញ្ញា ឆ្ា ២ំ០១៧ ឯកឧត្ដម្ ចាង កាវលើ ឧរនាយករែឋម្ស្តនតើចនិ និងឯកឧត្ដម្ 
្ុង ថាវ រែឋម្ស្តនតើប្ក្ងួទនំាក់ទំនងេនតរជាត្ិម្ជឈមិ្រកសកុម្មុយនើ្ ត កាុងជំនួរជាម្ួយ្ហម្តចហត្ហជា 
 វុន ដ្ន ហៅសាធារណរែឋចិន បានដងលងេោះអាងថា ចិននឹងរនតជួយរាល់ទុកខលំបាកររ្់កម្ពុជាប្គរ់
កាលៈហទ្ៈទងំេ្់ ហ ើយរនតរកាទំនាក់ទំនង ហដាយម្ិនមានររហទ្្ម្ករំដរករំបាក់ទំនាក់

                                                           
65 Radio Australia, “ចិនរនតផ្ដល់្មាភ រៈហោធាែលក់ម្ពុជា” ចុោះផ្ាយនងៃទើ០៧ ដែកុម្ភៈ ឆ្ា ២ំ០១៤ 
66 កម្ពុជាងមើ, “ចិនថា៖ “ហជាគជយ័ររ្ក់ម្ពុជា កែូ៏ចជាហជាគជយ័ររ្ចិ់ន ហ ើយឧរ្គគររ្់កម្ពុជា កែូ៏ចជាឧរ្គគររ្់
ចិនដែរ” ចុោះផ្ាយនងៃទើ៧ ដែកញ្ញា  ឆ្ា ២ំ០១៧ 
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ទំនងកម្ពុជា-ចិន បានហឡើយ។ ម្ស្តនតើជាន់ែព្់ចិនទងំហនោះ ដងម្ទងំ្នាជួរទរ់សាក ត់្ និងការពារម្ិន
ឱយមាន រែិវត្តន៍េណ៌ ហៅកាុងប្រហទ្កម្ពុជាហនាោះហឡើយ។  

 ហៅនងៃទើ១៣ ដែកញ្ញា  ឆ្ា ២ំ០១៧ ្ហម្តចហត្ហជានាយករែឋម្ស្តនតើ បានគូ្រញ្ញា ក់ហៅហលើទំេ័រ 
Facebook ររ្់្ហម្តចថា “មិ្ត្តចិន គឺជាែាងរដងាកែរ៏ងឹមារំរ្់កម្ពុជា ហ ើយរនតជួយកម្ពុជាប្គរ់កាលៈ
ហទ្ៈ ”។ ្ហម្តចហត្ហជា ដងម្ទងំរញ្ញា ក់ថា “ទនំាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិន ដែលមានរយៈហេល
ប្រមាណជា ៦០ឆ្ា ហំ ើយហនាោះ នឹងគ្នម នររហទ្្ម្ករំដរកបានហនាោះហឡើយ។ ” 

 ហៅនងៃទើ២០ ដែកញ្ញា  ឆ្ា ២ំ០១៧ កាុងឱកា្ចូលជួរ្ដម្តងការគួរ្ម្ និងេិភាកា ការង្អរ
ជាម្ួយ្ហម្តចហត្ហជា ហៅវមិាន្នតភិាេ ឯកឧត្ដម្ លើវ យុនសាន ្មាជិកគណៈេចិនស្តនតយ៍
ការោិល័យនហោបាយននគណកមាម ្ិការ ម្ជឈមិ្រកសកុម្មុយនើ្តចិន បានដងលងេោះអាងជាងមើ រញ្ញា ក់
ប្បារ់្ហម្តចហត្ហជា  វុន ដ្ន ថា៖ “ប្រហទ្ចិន គឺ្ថិត្ជាែាងរដងាក ែរ៏ងឹមាំ្ ប្មារ់ជួយកម្ពុជា ប្គរ់
កាលៈហទ្ៈទងំេ្់។  រដាឋ ភិ្បាលចិនគ្នបំ្ទការែឹកនារំរ្់្ហម្តចហត្ហជា  វុន ដ្ន ហេញទំ ឹងដត្ម្ ្
ត្ង ហ ើយហនោះក៏ជា្ញ្ញា ហៅកាន់េិភ្េហោកថា កម្ពុជា-ចិន គឺគ្នម នររហទ្្ម្ក រំដរករំបាក់បាន
ហឡើយ។ ” 

 ហៅកាុងែំហណើ រទ្សនកចិចការង្អរររ្់្ហម្ដចហត្ហជាប្រមុ្ែរាជរដាឋ ភ្ិបាល នងៃទើ០៥ ដែកុម្ភៈ ឆ្ា ំ
២០២០ ភាគើកម្ពុជា-ចិនបានឯកភាេជំរុញហលបឿនននការចរចា និង្នហៅចុោះ ត្ថហលខាហលើកិចចប្េម្
ហប្េៀងពាណិជាកម្មហ្រ ើកម្ពុជា-ចិន ឱយបានកាុងហេលឆ្រ់ៗខាងមុ្ែ ហែើម្បើផ្ដល់លទធភាេឱយកម្ពុជាមានទើ
ផ្ារកាន់ដត្្ំ្ ប្មារ់ផ្លិត្ផ្លររ្់ែលួន។ ថាា ក់ែកឹនាចំនិ បាន្នាជំរុញឱយប្កុម្ វុនចនិរហងកើនការវ ិ
និហោគហៅកម្ពុជា និងរនតផ្ដល់ជំនួយែល់ការេភ្ិវឌឍន៍កម្ពុជាឱយេ្់េើលទធភាេ រមួ្ទងំការេភ្ិវឌឍហៅ 
ប្កុងប្េោះ្ើ នុ។ 67 ជាម្ួយគ្នា ហនោះ ប្រធានា្ិរត្ើចិនបានប្រកា្សាវ គម្ន៍ែំហណើ រទ្សនកិចចររ្់្ម្ ្
ហត្ចហត្ហជាប្រមុ្ែរាជរដាឋ ភ្បិាលកម្ពុជា ហដាយថា្ហម្ដចអាចេហញ្ា ើញហៅរំហេញទ្សនកចិចហៅប្រហទ្
ចិនហេល្ក៏បាន ហ ើយហោកប្រធានា្ិរត្ើអាចជរួ្ហម្តចហត្ហជាហប្ចើនែង នងិញឹកញរ់ ហែើម្បើ
េប្ងឹងកចិច្ ប្រត្ិរត្តិការរវាងប្រហទ្ទងំេើរ។68 ហលើ្េើហនោះហៅហទៀត្ ប្រមុ្ែរែឋចិន បានប្រកា្
ហដាយឥត្េល់ដេកថានឹងជួយែល់កម្ពុជាប្គរ់កាលៈហទ្ៈ ហែើម្បើជំរុញការេភ្ិវឌឍប្រហទ្កម្ពុជាឱយ
កាន់ដត្រ ើកចហប្ម្ើនហៅមុ្ែរដនថម្ហទៀត្ ហ ើយហោកក៏បានប្រកា្ផ្តល់ជនំួយតាម្ត្ប្ម្ូវការ្ប្មារ់កម្ពុ
ជា ដែលជាម្ិត្តែ៏ហសាម ោះ្ម័ប្គហនោះផ្ងដែរ។69 ែំហណើ រទ្សនកចិចររ្់ប្រមុ្ែរាជរដាឋ ភ្ិបាលកម្ពុជានាហេល
ហនោះ គឺជា្ញ្ញា ណែ៏លាម្ួយ ដែលវាជាការចារ់ហផ្ដើម្នូវ្ករាជងមើម្ួយហទៀត្ ននទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជា-

                                                           
67 ហ្ចកដើប្រកា្េត័្ម៌ានប្ក្ងួការររហទ្ និង្ ប្រតិ្រត្តិការេនតរជាតិ្ នងៃទើ០៧ ដែកុម្ភៈ ឆ្ា ២ំ០២០ 
68 Pressocm.gov.kh, “្ហម្តចហត្ហជា  វុន ដ្ន ជរួេិភាកាការង្អរជាម្យួ ប្រធានា្ិរត្ើននសាធារណរែឋប្រជាមានិត្
ចិន”, ចុោះផ្ាយនងៃទើ០៥ ដែកុម្ភៈ ឆ្ា ២ំ០២០ 
69 Fresh News, “ប្រធានា្ិរត្ើចិន៖ ្ហម្តចហត្ហជា និងេលរែឋកម្ពុជា ជាមិ្ត្តែហ៏សាម ោះប្ត្ងរ់រ្ចិ់ន”, ចុោះផ្ាយនងៃទើ០៥ ដែ
កុម្ភៈ ឆ្ា ២ំ០២០ 
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ចិន កប្ម្តិ្ែព្់រំផុ្ត្កាុងប្រវត្តសិាស្ត្ត ហប្ពាោះវាជាែំហណើ រទ្សនកិចចហលើកទើម្យួ ននហម្ែកឹនារំរហទ្ហៅ
កាន់សាធារណរែឋប្រជាមានតិ្ចិន កាុងែណៈដែលប្រហទ្ចិនកេុំងប្រឈម្មុ្ែនឹងករណើ ផ្ាុោះជំងផឺ្លូវ
ែហងាើម្រងកហដាយវ ើរុ្កូរ  ូ្។ 

 ៣. ចិនប្ត្វូចារ់កម្ពុជាជាគប្ម្នូនទំនាក់ទំនងជា្ម្ពន័ធមិ្ត្តររ្់ចិន 

 ជាការេិត្្្់ ទំនាក់ទំនងកម្ពុជា-ចិន កាុង្ត្វត្សរទ៍ើ២១ គឺជាទំនាក់ទំនងដែលែុ្
ប្្ឡោះទងំប្្ុងេើទំនាក់ទំនងរវាងសាធារណរែឋប្រជាមានតិ្ចិន និងរដាឋ ភ្ិបាលកម្ពុជាកាុងរររកម្ពុជា
ប្រជា្ិរហត្យយ ដែលកាលហ្ោះ កម្ពុជាប្រជា្ិរហត្យយឬររររ ុលេត្ ដែលជាកូនជងឹររ្់ចនិ បាន
ហែើរតាម្ និងហគ្នរេោ ង្ានិហអា នូវជំ រនងិម្ហនាគម្វជិាា ហដ និយម្ររ្់សាធារណរែឋប្រជាមានិត្ចិន 
ហ ើយចិនតាម្រយៈកម្ពុជាបានហប្ជៀត្ចូល និងរង្អា ញឱយប្រហទ្ហៅត្រំន់អា្ុើអាហគាយហ៍ម្ើលហ ើញ
ោ ងចា្់នូវឥទធិេលម្ហនាគម្វជិាា កុម្មុយនើ្តតាម្ដររចិននិយម្ និងដែលក៏ជារ ូលនហោបាយនន
ម្ហាេំ្ចងមើម្យួហៅអា្ុើ ដែលេុំ្ ថិត្ហៅហប្កាម្ឥទធិេលររ្់្ ភាេ្ូហវៀត្ហទៀត្ហនាោះហឡើយ។ 
ជាការេិត្្្់ ប្កមុ្ឧទា ម្ប្ក ម្ដែលមាននិនាា ការនយិម្កុម្មុយនើ្ត និងដែលប្ត្ូវបានហគហម្ើល
ហ ើញថាមានទំហនារហៅកាន់សាធារណរែឋប្រជាមានិត្ចនិ បានរងកជាការប្េួយបារម្ភែល់រដាឋ ភ្ិបាលនន
រ ដ្ ប្រហទ្ហៅកាុងត្ំរន់អា្ុើអាហគាយទ៍ងំមូ្ល និងបានចាត់្ទុកចិនគឺជាការគប្មាម្កំដ ង្ំម្យួ
្ប្មារ់ប្រហទ្ត្រំន់នាហេលហនាោះ។ 

 ហទោះរើជាោ ងែូហចាោះក៏ហដាយកដើ ហប្ៅដត្េើការេនុវត្តនិងហែើរតាម្ម្ហនាគម្វជិាា ហដ នយិម្ ប្រហទ្
កម្ពុជាដែល្ថិត្ហៅហប្កាម្ការប្គរ់ប្គងននរររកម្ពុជាប្រជា្រិហត្យយ េុំបានកសាងនូវ្ម្ិទធផ្លជា
ប្រហោជន៍េវើរនសល់ទុកែល់េាកជំនាន់ហប្កាយហឡើយ ហប្ពាោះចិនហៅហេលហនាោះក៏េុំទន់មានលទធភាេ
ហ្ែឋកិចចប្គរ់ប្គ្នន់ ដែលអាចជួយែល់រររកម្ពុជាប្រជា្ិរហត្យយហែើម្បើេភ្ិវឌឍប្រហទ្ជាត្ិបានហនាោះ
ហឡើយ ហប្ៅដត្េើការផ្ដល់ជំនយួម្ួយដផ្ាកនិងេាករហចចកហទ្ចិន និងការហដាោះែូរទំនិញេើកម្ពុជាជាម្ួយ
នឹង្ពាវ វុ្ដែលរញ្ាូ នេើសាធារណរែឋប្រជាមានតិ្ចិន ហ ើយម្ិនប្ត្ឹម្ដត្រ ុហ ណ្ ោះ រររកម្ពុជាប្រជា្រិ
ហត្យយ ដែលមានមានចិនជារដងាកដងម្ទងំបានរនសល់ទុកនូវហសានាែកម្មដែជូរចត់្រំផុ្ត្កាុងប្រវត្តសិា
ស្ត្តកម្ពុជា ហដាយសារដត្ការហែើរតាម្ម្ហនាគម្វជិាា ហដ និយម្ប្ជុល និងដងម្ទងំេនុវត្តែុ្ ួ្េើេវើមាន
ហៅលទធិហដ នយិម្ដងម្ហទៀត្ផ្ង ហ ើយជាលទធផ្លប្រជាជនកម្ពុជាោ ងហហាច្្់ ១ោន ៧ដ្ន 
នាក់ប្ត្ូវបាន្មាល រ់កាុងរររប្រល័យម្នុ្សជាត្ិម្ួយហនោះ។70 

 ហដាយដឡក ហៅកាុងទំនាក់ទនំងហទវភាគើ កម្ពុជា-ចិន កាុង្ត្វត្សរទ៍ើ២១ ហនោះ សាធារណរែឋ
ប្រជាមានិត្ចិន ម្ិនអាចចារ់កម្ពុជាហដាយហប្រើប្បា្់យុទធសាស្ត្តវនិិហោគដត្ម្ហនាគម្វជិាា  ែូចកាុង
                                                           
70 ការហៅរររកម្ពុជាប្រជា្ិរហត្យយ ឬរររ រ ុល េត្ ថាជារររប្រលយ័ជាតិ្សា្ន ៍ហាកែូ់ចជាេំុប្តឹ្ម្ប្តូ្វហនាោះហឡើយ ហប្ពាោះ
រររហនោះមិ្នដម្ន្មាល រដ់ត្ជាតិ្សា្នែ៍នទ្ហប្ៅដត្េើជាតិ្សា្ន៍ែលួនហនាោះហទ ដត្រររហនោះបានប្រល័យជើវតិ្ម្នុ្សប្គរ់
ជាតិ្សា្នហ៍ដាយរារទ់ងំជនជាតិ្ដែមរែលួនឯងផ្ងដែរ ឱយដត្េាកទងំហនាោះប្តូ្វបាន្ងសយ័ថាជាខាម ងំប្រឆ្ងំរែិវត្តន ៍ ឬេនុវត្ត
មិ្នបាននូវចារនិ់ងហគ្នលការណ៍ដែលរររហនោះ ឬកមាម ភិ្បាលតាម្តំ្រន់នើម្យួៗកំណត្។់ 



37 

្ម័្យ្ស្តង្អគ ម្ប្ត្ជាក់ហទៀត្ហនាោះហទ។ កម្ពុជាកាុង្ត្វត្សរទ៍ើ២១ គឺជា្ម្ព័នធម្តិ្តម្ួយររ្់ចិនដែលម្និ
អាចែវោះបានកាុងការ្ហប្ម្ចចតិ្ត ្ប្មារ់ការត្ភាា រ់ទំនាក់ទនំងជាម្ួយអាសាវ ន នងិក៏ជាប្រហទ្ជានែគូ
ែ៏ជិត្្ាទិធដែលចិនចាបំាច់ប្ត្ូវដត្ផ្ដល់ការហប្ជាម្ដប្ជងហេញទ ំងឹ និងផ្ដល់េត្ថប្រហោជន៍ជាយុទធសាស្ត្ត
ែល់កម្ពុជាកាុងការេភ្ិវឌឍប្រហទ្ ហែើម្បើហលើកយកករណើ កម្ពុជាហ្វើជាគប្ម្ូម្ ូដែល្ប្មារ់រង្អា ញែល់
ប្រហទ្ែនទហផ្សងហទៀត្ ដែលមានរណំង ឬកេុំងេចិារ្ចារ់ចិន និង្ប្មារ់ការរង្អា ញឥទធិេលជា
វជិាមានកាុងទំនាក់ទំនងជាម្ួយប្រហទ្នែគូររ្់ចិនកាុងនាម្ែលួនជាម្ហាេំ្ច ដែលកេុំងហរៀរចំែលួន
នឹងហលចប្ត្ដែត្ហឡើងជាម្ហាេំ្ចទើម្ួយេភិ្េហោក។ 

 ៤. ទំនាក់ទំនងភាេជានែគូចាក់ទឹកមិ្នលចិ 

 ចារ់តាងំេើឆ្ា ២ំ០១០ម្ក ទនំាក់ទំនងនិងកិចច្ ប្រត្រិត្តិការរវាងកម្ពុជា-ចិន ប្ត្ូវបានហលើក
កម្ព្់ម្ួយកប្ម្ិត្ហៅជាទំនាក់ទំនង «ភាេជានែគូយុទធសាស្ត្តប្គរ់ប្ជុងហប្ជាយ» ហដាយកម្ពុជាដត្ងដត្
គ្នបំ្ទនហោបាយការររហទ្ចិន ជាេិហ្្ហគ្នលនហោបាយចិនដត្ម្ួយ នងិគំនតិ្ផ្តួចហផ្តើម្្តើេើ «ការ
ផ្តួចហផ្តើម្គំនិងដែសប្កវាត់្ នងិផ្លូវ»។ 

 កិចច្ ប្រត្ិរត្តិការភាេនែគូយុទធសាស្ត្ត ប្គរ់ប្ជងុហប្ជាយកម្ពុជា-ចិន ប្ត្ូវបានរនតេប្ងងឹ តាម្
រយៈយនតការគណៈកមាម ្កិារ្ប្ម្រ្ប្ម្ួល េនតររដាឋ ភ្ិបាលកម្ពុជា-ចិន ដែលប្ត្ូវបានរហងកើត្ ហឡើងហៅ
ឆ្ា ២ំ០១៤ ហ ើយប្ត្ូវបានហរៀរចំប្រជុ ំ ជាហរៀងរាល់ឆ្ា ។ំ រ ូត្ម្កែល់ហេលហនោះ កម្ពុជា និងចនិ បាន
ហរៀរចំប្រជុំចនំួន៥ហលើករចួម្កហ ើយ ហដាយទទួលបានហជាគជ័យ នងិលទធផ្លដផ្លផ្លក  គួរឱយកត់្្មាគ ល់
។ កិចចប្រជុំហលើកទើ៣ ននគណៈកមាម ្ិការ្ប្ម្រ្ប្ម្ួលេនតររដាឋ ភ្ិបាលកម្ពុជា-ចិន ដែលប្ត្ូវបានរហងកើត្
ហឡើងហៅនងៃទើ០៣ ែល់នងៃទើ០៥ ដែកុម្ភៈ ឆ្ា ២ំ០១៦ ហៅទើប្កុងហរ កាងំ។71 កិចចប្រជុគំណៈកមាម ្ិការ 
្ប្ម្រ្ប្ម្ួលេនតររដាឋ ភ្បិាលកម្ពុជា-ចនិ  ហលើកទើ៤ ប្រប្េឹត្តហៅហៅនងៃទើ២៨   ដែម្ើនា ឆ្ា ២ំ០១៧ ហៅ
ហែត្តហ្ៀម្រារ ដែលបានហលើកប្រធានរទ្ខំាន់ៗចនំួន៦វ ិ្ ័យគឺ៖72 

១-េប្ងឹងការត្ភាា រ់ហ ដាឋ រចនា្ម្ព័នធែឹកជញ្ាូ ន េិហ្្ផ្លូវហលបឿនហលឿន ហៅហែត្តប្េោះ្ើ នុ 
ផ្លូវដែក ផ្លូវទកឹនានា និងផ្លូវអាកា្ ហ្វើោ ង្ឱយមានការហហាោះហ ើរប្ត្ង់ េើចិនម្កកម្ពុជា 
ហែើម្បើនាហំទ្ចរចិនម្កទ្សនាកម្ពុជាកាន់ដត្ហប្ចើន ក៏ែូចជារមួ្គ្នា ជំរុញដផ្នការ «ផ្លូវម្ួយ 
ដែសប្កវាត់្ម្ួយ» ដែលមានសារៈ្ំខាន់ ្ប្មារ់ភាេនែគូយុទធសាស្ត្តប្គរ់ប្ជងុហប្ជាយ កម្ពុជា-
ចិន។ 

                                                           
71 “ឯកសារ ជំនយួសាម រត្ើពាកេ់ន័ធនឹង្ំណួរ្ប្មាររ់ទ្មាភ ្នជ៍ាោយលកខណ៍េកសរជាម្យួ្ហម្តច  វុន ដ្ន នាយករែឋ
ម្ស្តនតើននប្េោះរាជា្ចប្កកម្ពុជា ត្ើេើែំហណើ រទ្សនកិចចររ្ហ់ោកប្រធានា្ិរត្ើចិន និងទំនាកទំ់នងកម្ពុជា-ចិន” ហចញហដាយ
ទើ ដ្ើការគណៈរែឋម្ស្តនតើ 
72 Grand News, “ហោក ហហា ្ ុំង នឹងហលើកវ ិ្ យ័្ំខានចំ់នួន៦ កាុងកិចចប្រជំុគណៈកមាម ្ិការ ្ប្ម្រ្ប្មួ្លេនតររដាឋ
ភិ្បាលកម្ពុជា-ចិន ហលើកទើ៤”, ចុោះផ្ាយនងៃទើ២២ ម្ើនា ២០១៧ 
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២- វ ិ្ ័យថាម្េល ភាគើកម្ពុជាហ្ាើហៅភាគើចិន ឱយរនតជយួែល់កម្ពុជា កាុងការហរៀរចំដផ្នការ
ថាម្េលហប្រើេនលឺប្េោះអាទតិ្យ ដែលមានត្នម្លហថាក នងិជាថាម្េលសាា ត្ ហលើកទកឹចិត្តឱយ្ 
ប្គ្ន្ចិន   ចូលរមួ្កសាង  នងិេប្ងឹងរ ត្ ញថាម្េលេគគិ្ នើ   ហៅតាម្ទើជនរទ។ 

៣- វ ិ្ ័យក្កិម្ម ហោកនងឹហ្ាើ្ុំភាគើចិន ឱយរនតជួយែល់កម្ពុជា រហងកើត្ដផ្នការេភ្ិវឌឍ
ក្ិកម្មដររទំហនើរ និងរហងកើនកិចច្ ប្រត្ិរត្តិការ ែំ្ងំហៅ វ្ូ្ម្មជាត្ិ េងករ ែំឡូងម្ើ រដនល 
ហពាត្ ដផ្លហឈើជាហែើម្ ប្េម្ទងំរនតជំរុញកិចច្  ប្រត្រិត្តកិារ ហលើការចញ្ច ឹម្្ត្វ និងហនសាទ 
ហែើម្បើរហងកើនកប្ម្ិត្រហចចកវទិាក្ិ-ឧ្ស កម្ម ហែើម្បើនាផំ្លិត្ផ្លទងំហនាោះ ហចញហៅលក់ហៅ
ររហទ្។ 

៤- ជំរុញេហនលឿនការសាង្ង់កំេង់ដផ្ ហៅហែត្តប្េោះ្ើ នុ ដែលជាប្ចមុ្ោះននការនាហំចញ និង
នាចូំលទនំិញែ៏្ំខាន់ និងហលើកទឹកចិត្តែល់្ ប្គ្ន្ចនិ ហែើម្បើជាការជំរុញត្ំរន់ហ្ែឋកិចច
េិហ្្ ហែត្តប្េោះ ើ្ នុ ឱយកាល យជាទើតាងំ្ំខាន់ៗ ្ប្មារ់្ ប្គ្ន្ចិន ដែលហ្វើការ 
វនិិហោគហៅកម្ពុជា។ 

៥-  វ ិ្ ័យវរប្ម៌្ កម្ពុជាហ្ាើឱយមានការហលើកទកឹចិត្ត ែល់ការហ្វើទំនាក់ទំនង និងកិចច្  
ប្រត្ិរត្តិការវរប្ម៌្  ហែើម្បើហលើកកម្ព្ ់ការយល់ែឹង នងិការទទួលសាគ ល់ត្នម្ល្ាូល ននវរប្ម៌្
រុរាណ និងទំហនើរររ្់កម្ពុជា និងចិន។ 

៦- ជំរុញឱយមានកិចច្  ប្រត្ិរត្តិការហលើវ ិ្ ័យហទ្ចរណ៍ ឱយបានប្គរ់ប្ជុងហប្ជាយ ហ្វើោ ង
្ជំរុញឱយមានហទ្ចរចិនម្កទ្សនាកម្ពុជា ឱយបាន២ោននាក់ ហៅឆ្ា ២ំ០២០ 

 កិចចប្រជុគំណៈកមាម ្ិការ្ប្ម្រ្ប្ម្លួេនតររដាឋ ភ្ិបាលកម្ពុជា-ចិន ថាា ក់េគគហលខា្ិការហលើក
ទើ៥ បានប្រប្េតឹ្តហៅនាោៃ ចនងៃទើ២១ ដែម្ើនា ឆ្ា ២ំ០១៩ ដែលហ្វើហឡើងហែើម្បើហ្វើការរូក្រុរលទធផ្ល
ការង្អរដែល្ហប្ម្ចបាន កាុងហេលកនលងម្ក និងហែើម្បើហ្វើការេិភាកាហលើការេនុវត្ត តាម្ការ្ហប្ម្ច
ររ្់ថាា ក់ែឹកនាកំំេូល ននប្រហទ្ទងំេើរ ហៅកាុងែំហណើ រទ្សនកិចចផ្លូវការររ្់្ហម្តចហត្ហជា  វុន ដ្ន 
នាយករែឋម្ស្តនតើននកម្ពុជា ហៅកាន់ប្រហទ្ចិន កាលេើដែម្ករា ឆ្ា ២ំ០១៩កនលងហៅ  នងិហប្ត្ៀម្ហរៀរចំ
្ប្មារ់ែំហណើ រទ្សនកចិចររ្់ ្ហម្តហត្ហជា  វុន ដ្ន ហៅកាន់ប្រហទ្ចិននាហេលខាងមុ្ែ ប្េម្ទងំ
ក៏ហែើម្បើហប្ត្ៀម្ហរៀរចំ្ប្មារ់កចិចប្រជុំផ្លូវការ ននគណៈកមាម ្ិការ្ប្ម្រ្ប្ម្លួេនតររដាឋ ភ្ិបាលកម្ពុជា-
ចិន ហលើកទើ៥ផ្ងដែរ។73 

 កាុងែំហណើ រទ្សនិចចររ្់ ឯកឧត្តម្ លើ ែឺ្ង នាយករែឋម្ស្តនតើននសាធារណរែឋប្រជាមានិត្
ចិន កាលេើនងៃទើ១០-១១ ដែម្ករា ឆ្ា ២ំ០១៨ ហៅកម្ពុជា និងជំនរួេិភាការវាង ្ហម្តចហត្ហជានាយក
រែឋម្ស្តនតើ ជាម្យួថាា ក់ែឹកនាកំេូំលននសាធារណរែឋប្រជាមានិត្ចិន បានហ្វើឱយទំនាក់ទំនងម្ិត្តភាេ និង

                                                           
73 Fresh News, “ប្ក្ងួហ្ែឋកិចច និងប្ក្ងួការររហទ្ចិន ប្រជំុគណៈកមាម ្ិការ្ប្ម្រ្ប្មួ្ល េនតររដាឋ ភិ្បាលកម្ពុជា-
ចិន ថាា កេ់គគហលខា្ិការហលើកទើ៥”, ចុោះផ្ាយនងៃទើ២១ ដែម្ើនា ឆ្ា ២ំ០១៩ 
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កិចច្ ប្រត្ិរត្តិការប្ត្ូវបានេប្ងឹងនងិេប្ងើកកាន់ដត្ខាល ងំដងម្ហទៀត្។ ប្រការទងំេ្់ហនោះបានផ្តល់ជា
មូ្លដាឋ នោ ង្ខំាន់ ែល់ការរ ើកចហប្ម្ើនគួរឱយកត់្្មាគ ល់ជារនតរនាា រ់ ននទំនាក់ទំនងហទវភាគើហៅកាុងវ ិ
្័យជាហប្ចើនែូចជា នហោបាយ ្នតិ្ ុែ ហ្ែឋកិចច ្ងគម្ និងវរប្ម៍្ បានវវិត្តោ ងខាល ងំ កាុងភាេជា
នែគូយុទធសាស្ត្តប្គរ់ប្ជុងហប្ជាយ ។ ទំនាក់ទំនងដែលបានវវិឌឍនិងហឆ្ព ោះហៅមុ្ែោ ងឆ្រ់រ ័្ែូចហនោះ 
េិហ្្កាុងវ ិ្ ័យនហោបាយ ហ្ែឋកចិច និងហោធា បានហ្វើឱយមានការដាក់ហចាទជាចម្ៃល់ េំេើវត្តមាន
ននមូ្លដាឋ នហោធាររ្់ចិនហៅកម្ពុជាេើ្ំ្ក់្ រែឋអាហម្ រកិផ្ងដែរ។ ការដាក់ការ្ងសយ័ខាង
ហលើហនោះ ក៏ហដាយសារដត្ហ តុ្ផ្លេើរគឺ ទើ១.ការដាក់ម្នាលិ្ងសយ័េំេើមូ្លដាឋ នហោធាចិនហៅកម្ពុជា
ហនោះ ក៏ហដាយសារដត្អាហម្ រកិបានេនិិត្យហៅហលើយុទធសាស្ត្តររ្់ចិន ដែលបានកណំត់្ហចញកាុងឆ្ា ំ
២០០៥ ហប្កាម្ហ ម្ ោះថា ដែសកគុជែយង ឬ String Of Pearls ដែលតាម្រយៈយុទធសាស្ត្តហនោះ ្ រែឋ
អាហម្ រកិយល់ថា ចិនទំនងកំេុងដត្ែិត្ែបំ្រឹងដប្រងេប្ងើកឥទធិេលររ្់ែលួន ហៅត្ំរន់ម្ហា្មុ្ប្ទឥ ឌ្  
តាម្រយៈការហរៀរចរំហងកើត្រ ដ្ ញមូ្លដាឋ នហោធាេើ្ មុ្ប្ទចិនខាងត្បូង កាត់្តាម្ម្ហា្មុ្ប្ទឥ ឌ្  
រ ូត្ែល់ត្ំរន់ហែើម្រូព៌ា។ ទើ២.ហគហ ើញមានគហប្មាងេភ្ិវឌឍែ៏្ំម្យួកដនលងររ្់ចិនហៅកាុងហែត្ត
ហកាោះកុង ដែលកាុងហនាោះរមួ្មានកំេង់ដផ្ទឹកហប្ៅ អាកា្ោនដាឋ ន និងទើប្កុងរណរម្យួហៅហលើនផ្ាែើ
ទំ បំ្រមាណ ៤៥០០០ កិតា រ ុដនតរញ្ញា ហនោះហគប្ត្ូវដត្េិនិត្យហម្ើលឱយបានចា្់ោ្់េំេើរែឋ្ម្មនុញ្ា
កម្ពុជា ដែលបានហាម្ឃ្ត់្ជាដាច់ខាត្ម្ិនេនុញ្ញា ត្ឱយមានវត្តមានមូ្លដាឋ នហោធាររហទ្ហៅហលើទឹក
ែើររ្់ែលួន ក៏ែូចជាែដចងដែលមានកាុង្ម្មនុញ្ាររ្់អាសាវ នផ្ងដែរ។ ហទោះជាោ ង្ រនាា រ់េើមាន
ការរកប្សាយទងំហ តុ្ផ្លនហោបាយ និងមូ្លដាឋ នចារ់ និងការរង្អា ញជំ រររ្់ថាា ក់ែឹកនាកំម្ពុជា 
ត្ំ្ង្ រែឋអាហម្ រកិក៏បានរង្អា ញេេំើការសាទរនិងកដើរ ើករាយ ចំហពាោះការរង្អា ញជ ំដររហនោះររ្់
កម្ពុជាផ្ងដែរ។ 

 ៤. កំហណើ ននិងឥទធេិលននការវនិិហោគ ពាណិជាកម្ម និងហទ្ចរណ៍ចិនចំហពាោះកម្ពុជា 

 កាុងប្ករែណឌ ត្ំរន់ ប្រហទ្ចនិបានដាក់ហចញនូវគំនិត្ផ្តួចហផ្តើម្ «ដែសប្កវាត់្ម្ួយ និងផ្លូវម្យួ» 
រហងកើត្ «មូ្លនិ្ិផ្លូវ្ូប្ត្» និង «្នាគ្នរវនិិហោគហ ដាឋ រចនា្ម្ព័នធឤ្ុើ» ហែើម្បើេប្ងងឹភាេជានែគូ 
និងជំរុញការេភ្ិវឌឍដររ «ឈាោះឈាោះ» រវាងប្រហទ្កាុងរងវង់ត្ំរន់ដែសប្កវាត់្ និងផ្លូវ្ូប្ត្ តាម្រយៈកិចច
្ ប្រត្រិត្តិការត្ភាា រ់ហ ដាឋ រចនា្ម្ព័នធរូរវនត សាថ រ័ន នងិប្រជាជន វ ិ្ ័យ្ុរកិចច  រិញ្ាវត្ថុ វរប្ម៌្ 
និងវ ិ្ ័យគនលឹោះហផ្សងៗហទៀត្។ 

ប្រហទ្ចនិជានែគូពាណិជាកម្ម និងវនិិហោគិនែ៏ចម្បងររ្់កម្ពុជា។ ទំ ពំាណិជាកម្មហទវភាគើ
កាុងឆ្ា  ំ២០១៧ មាន ចំននួ ៥.៥៧៧ ោនែុោល រអាហម្ រកិ ហកើនហឡើងជាង ២១,៧% ហរើហ្ៀរនឹងឆ្ា  ំ
២០១៦។ កាុងឆ្ា  ំ២០១៧ ទំ វំនិិហោគចិន្រុរហៅកម្ពុជាឈរលំដារ់ហលែ ១ ហ្ៀរនឹងទំ វំនិិហោគ
ទុនេើប្រហទ្ែនទហទៀត្ ដែលមានទំ ំ្ រុរប្រមាណ  ១.៦៤៤ ោនែុោល រអាហម្ រកិ ែណៈគិត្ប្ត្មឹ្
ហែើម្ឆ្ា ២ំ០១៨ ទិនាន័យពាណិជាកម្មចិនបានរង្អា ញថាមានប្កុម្ វុនចិនជាង ២.០០០ បានដាក់ទុន
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វនិិហោគហៅកម្ពុជា 74។ ទំ ពំាណិជាកម្មហទវភាគើរវាងចិន និងកម្ពុជា កាុងឆ្ា ២ំ០១៨ មានចនំួន ៧.០០៨ 
ោនែុោល រអាហម្ រកិ ហកើនហឡើងជិត្១ពាន់ោន ហ្ៀរនឹងឆ្ា ២ំ០១៧ ដែលមានចំនួន ៦០៤០ោន
ែុោល រ កាុងហនាោះ កម្ពុជានាហំចញហៅចិនប្ត្ឹម្ចំនួន ៨៦៤ោនែុោល រ ែណៈនាចូំលេើចិនម្កវញិទំ  ំ
៦១៤៤ោនែុោល រ។75 កាុងឆ្ា ២ំ០១៩ហនោះ ទំ ពំាណិជាកម្ម្ រុររវាងប្រហទ្ទងំេើរ ហកើនហឡើងែល់
ចំនួន ៨,២ពាន់ោនែុោល រ ដែលហកើនហឡើងហលើ្ឆ្ា ២ំ០១៨ ែល់ហៅប្រមាណ២៧ភាគរយ។76 ហលើ្
េើហនោះ ប្រហទ្ទងំេើរក៏បានឯកភាេគ្នា  ជំរុញទំ ពំាណិជាកម្មឱយហកើនហឡើងែល់ ៦.០០០ ោនែុោល រ
អាហម្ រកិ ហៅឆ្ា  ំ២០២០។77 

 ចំហពាោះវ ិ្ ័យហទ្ចរណ៍ មានប្កុម្ វុនឤកា្ចរណ៍ចំននួ ១៥ កំេុងហ្វើប្រត្ិរត្តិការហហាោះ
ហ ើរហទៀងទត់្ រវាងកម្ពុជានិងចិន។ ហៅឆ្ា  ំ២០១៧ ហទ្ចរចិនមានប្រមាណ ១,២ ោននាក់ ដែល
ហ្វើឲ្យចិនកាល យជាហភ្ាៀវហទ្ចរេនតរជាត្ហិប្ចើនជាងហគហៅកម្ពុជា វា ដាច់ហភ្ាៀវហទ្ចរជនជាត្ហិវៀត្្ម្
ម្កទ្សនាកម្ពុជា។ តាម្ការរញ្ញា ក់ហៅហលើទំេ័រហ វ្ រររ្់ប្ក្ួងហទ្ចរណ៍ កាុងឆ្ា  ំ ២០១៨ 
ប្រហទ្កម្ពុជាទទួលបានហភ្ាៀវហទ្ចរប្រមាណ ៦,២ ោននាក់ ដែលកាុងហនាោះហទហភ្ាៀវហទ្ចរចិនមាន
ប្រមាណជា ១,៩ ោននាក់ ហ្មើនឹង៣០ភាគរយននចំននួហទ្ចរេនតរជាត្។ិ ហោងតាម្ការចុោះផ្ាយ
ររ្់ប្ក្ងួហទ្ចរណ៍ ហៅឆ្ា ២ំ០១៩ហនោះកម្ពុជាទទួលហទ្ចរេនតរជាត្ិប្រមាណ ៦,៧ ោននាក់ 
ដែលហ្មើនងឹកំហណើ ន ៨% កាុងហនាោះហទ្ចរចនិមានប្រមាណជា ២,៥ ោន នាក់ ដែលហកើនហឡើងរ ូត្
ែល់ហៅ២៥% ហប្រៀរហ្ៀរនងឹឆ្ា ២ំ០១៨ 78 ។ កតាត ដែលជរុំញឱយហភ្ាៀវហទ្ចរចិន ម្កកសំានតហៅកម្ពុ
ជា ហកើនហឡើងេើម្ួយឆ្ា ហំៅម្យួឆ្ា ហំនាោះរមួ្មានែូចជា ហគ្នលហៅហទ្ចរណ៍វរប្ម៌្ ហេកូហទ្ចរណ៍្ម្ម
ជាត្ិ និងហទ្ចរណ៍កាុងហគ្នលហៅវនិិហោគជាហែើម្។ 

 តាម្ការេាករណ៍ររ្់េងគការហទ្ចរណ៍េិភ្េហោក ចំននួប្រជាជនចិន ហៅកាុងចំហ្ម្១
ពាន់ោននាក់ នងឹមាន៣០០ោននាក់ អាចមានលទធភាេហចញហ្វើែំហណើ រកសំានតបានត្ួោ ង ហៅកាុង
ឆ្ា ២ំ០១៩ ចំនួនប្រជាជនចនិ ប្ត្ូវបានេងគការហទ្ចរណ៍េិភ្េហោក បានេាករណ៍ថា ប្រជាជនចិន

                                                           
74 ភ្ាំហេញរ ុ ត្ិ៍, “ជនជាតិ្ចិនែលោះ ហ វ្ើឲ្យរ ោះពាលវ់និិហោគិនចិនហៅកម្ពុជា”, ចុោះផ្ាយនងៃទើ០២ ដែកុម្ភៈ ឆ្ា ២ំ០១៨ 
75 ងមើៗ, “ម្ស្តនតើរដាឋ ភិ្បាល៖ ការចរចាពាណិជាកម្មហ្រ ើជាម្យួចិន មិ្នដម្នហដាយសារហរឿង EBA ហនាោះហទ”, ចុោះផ្ាយនងៃទើ២១ 
ដែវចិឆិកា ឆ្ា ២ំ០១៩ 
76 ការហលើកហឡើងររ្់ ឯកឧត្ដម្ យមឹ្ ន្លើ ឧរនាយករែឋម្ស្តនតើ ជាប្រធានប្កុម្ប្រឹកាសាដ រេភិ្វឌឍន៍វ ិ្ យ័ក្ិកម្ម និងជនរទ 
ហៅកាុងេិ ើ្្ហមាព ្ម្ជឈម្ណឌ លពាណិជាកម្មកម្ពុជា (គុនមិ្ញ) នាទើប្កុងគុនមិ្ញ ហែត្តយូ្ន ននសាធារណរែឋប្រជាមានិត្
ចិន កាលេើហេលងមើៗកនលងហៅ។ 
77 ្ុនារកថាររ្់្ ហម្ដចហត្ហជានាយករែឋម្ស្តនតើ កាុងេិ ើ្ជរហ់លៀងេរេរសាទរែរួេនុ្ាវរ ើយហ៍លើកទើ ៦០ ននការរហងកើត្ទំនាក់
ទំនងការទូត្រវាងកម្ពុជា-ចិន 
78 ទំេរ័ហ វ្ រវុកផ្លូវការប្ក្ងួហទ្ចរណ៍, “រទយកការណ៍៖ ហភ្ាៀវហទ្ចរចិន គឺកំណរប់្ទេយែ៏្ំខានហ់ៅកាុងវ ិ្ យ័ដទ្ចរ
ណ៍ហៅកម្ពុជា”, ចុោះផ្ាយនងៃទើ១៧ ដែម្ករា ឆ្ា ២ំ០២០ 
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អាចបានហចញហ្វើែំហណើ រកសំានតរ ូត្ែល់ហៅ ១៥០ ោននាក់។79 ហនោះមានន័យថា រចចុរបនាមានប្ត្ឹម្
ដត្ពាក់ក ដ្ លរ ុហ ណ្ ោះ ននចំនួនប្រជាជនចនិដែលមានលទធភាេអាចលទធភាេហ្វើែំហណើ រកសំានតទងំ
៣០០ោននាក់ ដែលបានហ្វើែំហណើ រហទ្ចរណ៍ហចញហប្ៅប្រហទ្ ហ ើយប្្រហេលដែលហ្ែឋកចិច 
និងទំ ផំ្លិត្ផ្ល្រុរប្រចាឆំ្ា (ំGDP) ននប្រហទ្ម្ហាេំ្ចអា្ុើម្យួហនោះ កេុំងមានវឌឍនភាេ
ហៅមុ្ែជារនតរនាា រ់ ហៅនងៃេនាគត្ចនំួនប្រជាជនដែលនឹងហចញហ្វើែំហណើ រហទ្ចរណ៍ហៅកាន់ប្រហទ្
នានាហលើេភិ្េហោកនឹងមានការហកើនហឡើងជាលំដារ់។ កាុងហនាោះប្រហទ្កម្ពុជា ដែលជាប្រហទ្មាន
្ុែ្នតិភាេ ្ុវត្ថភិាេ មានហគ្នលហៅហទ្ចរណ៍្ខំាន់ៗជាហប្ចើនរារ់ទងំហទ្ចរណ៍វរប្ម៌្ ្ម្ម
ជាត្ិនិងររសិាថ ន េិហ្្ជាប្រហទ្ដែលមានទំនាក់ទំនងលារវាងគ្នា ទងំដផ្ាកនហោបាយនិងហ្ែឋកិចច 
នឹង«ទទលួបានបាននូវហភ្ាៀវហទ្ចរកាន់ដត្ហប្ចើនជាលំដារ់ ដែលការណ៍ហនោះវានឹងចាក់រំហេញរដនថម្
ហៅកាុងចរនតហ្ែឋកចិចជាត្ិ តាម្រយៈការរហងកើត្ការង្អរ មុ្ែរររ និងផ្ដល់វឌឍនភាេែល់វ ិ្ ័យពាក់េ័នធ
ែនទហផ្សងហទៀត្។ ហ តុ្ហនោះ កម្ពុជាប្ត្វូជំរុញការផ្សេវផ្ាយឱយបានកាន់ដត្ទូលទូំោយេេំើ្កាដ នុេលវ ិ
្័យហទ្ចរណ៍ររ្់ែលួន ហ ើយនិងហប្ត្ៀម្ហរៀរចំែលួនឱយបានរចួរាល់្ប្មារ់ទទួលយកនូវេាកហទ្ចរ
ចិនែ៏ហប្ចើន្នធកឹ ដែលនឹងម្កហ្វើែំហណើ រកសំានតហៅកាុងប្រហទ្ររ្់ែលួន កាុងហនាោះរមួ្មានការេប្ងឹងនូវ
ប្កម្ប្រត្ិរត្តិវជិាា ជើវៈហទ្ចរណ៍ ការហរៀរចំនូវផ្លិត្ផ្លក្ិកម្មនងិក្ិឧ្ា កម្ម ្ប្មារ់ផ្គត់្ផ្គង់
ែល់ការ ូរចុកររ្់ហភ្ាៀវហទ្ចរ ការហរៀរចំម្ហ្ាបាយ្ប្មារ់ ការហ្វើែំហណើ រកសំានត ការេប្ងើក 
រហងកើន នងិហ្វើេិេិ្ កម្មរម្ណើ យដាឋ ននិងហគ្នលហៅហទ្ចរណ៍ ការហប្ត្ៀម្ផ្លតិ្វត្ថុេនុ្ាវរ ើយត៍ាម្រ
យៈការជំរុញែល់្រិបកម្មនិងឧ្ា កម្មផ្លតិ្កាុងប្្ុក និងការរណដុ ោះរ ដ្ ល្នធានម្នុ្សហលើវ ិ
្័យរែិ្ ឋ្ រកិចច នងិម្គគហទ្ក៍ហទ្ចរណ៍ជាហែើម្។   

                                                           
79 ទំេរ័ហ វ្ រវុកផ្លូវការប្ក្ួងហទ្ចរណ៍, “រទយកការណ៍៖ ហភ្ាៀវហទ្ចរចិន គឺកំណរប់្ទេយែ៏្ំខានហ់ៅកាុងវ ិ្ យ័ដទ្ចរ
ណ៍ហៅកម្ពុជា”, ចុោះផ្ាយនងៃទើ១៧ ដែម្ករា ឆ្ា ២ំ០២០ 
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សៃនិដ្ឋា ៃ 
 ទំនាក់ទនំងកម្ពុជា-ចិន គជឺាទំនាក់ទនំងជាយុទធសាស្ត្តម្ួយ ដែលហកើត្ហចញនិងរ ើកចហប្ម្ើន
ហឡើងជាលំដារ់ហដាយកតាត ប្រវត្តិសាស្ត្ត ភូ្ម្ិសាស្ត្តនហោបាយ និងហ្ែឋកចិច ហ ើយក៏ជាកតាត ដែលទញ
ភាា រ់ប្រហទ្ទងំេើរឱយែិត្រកគ្នា ផ្ងដែរ។ ហគអាចនិោយបានថា ្ហម្ដចប្េោះនហរាត្ដម្្ើ នុ ្ហម្ដច
ប្េោះររម្រត្នហកាែឋគឺជាសាថ រនិកននទំនាក់ទំនងការទូត្រវាងប្រហទ្ទងំេើរ ហ ើយ្ហម្ដចហត្ហជា  វុន 
ដ្ន គជឺាេាករនតនងិជំរុញរហងកើននូវទនំាក់ទនំងកាុងភាេជានែគូលារដនថម្ហទៀត្រវាងប្រជាជាត្ិទងំេើរ 
កម្ពុជា-ចិន។ ហ ើយការណ៍ដែលមានការរ ើកចហប្ម្ើនជាលំដារ់ហនោះ ម្ិនអាចកាត់្ផ្លដ ច់បានហឡើយ នូវផ្ល
ប្រហោជន៍នហោបាយ ដែលចិនបានកំណត់្ោ ងចា្់េេំើហគ្នលការណ៍ននទំនាក់ទំនងការទូត្ជាម្ួយ
ែលួន ប្រហទ្ជានែគូប្ត្ូវដត្ហគ្នរេនូវ «នហោបាយចិនដត្ម្ួយ»។ ហប្ៅេើផ្លប្រហោជន៍ននការគ្នបំ្ទ
នហោបាយចិនដត្ម្ួយ កម្ពុជាគឺជាប្ចកការទូត្ោ ង្ំខាន់ម្ួយហៅកាន់អាសាវ ន ្ប្មារ់ចិន ដែល
មានរណំងចូលែលួនកាុង្មា រណកម្មត្ំរន់ និងហប្ជៀត្ឥទធិេលចូលកាុងនាម្ជាម្ហាេំ្ ចត្រំន់ ក៏
ែូចជាេភិ្េហោក។ ជាម្ួយគ្នា ហនាោះ ហគក៏ម្ិនអាចហម្ើលរលំងហឡើយេំេើ ត្នួាទើ្ខំាន់ររ្់កម្ពុជាកាុង
ការ្ប្ម្រ្ប្ម្ួលជហមាល ោះ្មុ្ប្ទចិនខាងត្បូង ដែលកម្ពុជា្ហប្ម្ចបាននូវហ្ចកដើប្រកា្្ដើេើការ
ប្រត្ិរត្តិ្ ប្មារ់ភាគើជហមាល ោះកាុង្មុ្ប្ទចិនខាងត្បូង កាុងកិចចប្រជុំកំេូលអាសាវ នហៅឆ្ា ២ំ០០២។ ហលើ្
េើហនោះហៅហទៀត្ តាម្រយៈទនំាក់ទំនងលាជាម្ួយកម្ពុជា ចិនក៏ទទួលបាននូវ្ហម្លងគ្នបំ្ទម្ួយកាុងឋានៈ
កម្ពុជាជា្មាជកិននសាថ រ័នេនតរជាត្ិ កិចចប្រជុំថាា ក់ត្ំរន់ នងិកិចច្ ប្រត្រិត្តិការនានាែូចជា េងគការ
្ ប្រជាជាត្ិ អាសាវ ន កចិចប្រជុំអាសាវ នរូក៣ កចិចប្រជុំអាសាវ ន-ចិន កចិចប្រជុអំា្ុើរូព៌ា កិចច្ 
ប្រត្ិរត្តិការហម្គងគ-ឡានឆ្ន ហវទិកា្ភាអា្ុើបា ្ុើ វកិ គំនិត្ផ្តួចហផ្តើម្ «ដែសប្កវាត់្ម្យួ និងផ្លូវម្ួយ» 
និង «្នាគ្នរវនិិហោគហ ដាឋ រចនា្ម្ព័នធឤ្ុើ» ជាហែើម្-ល-។ ចំដណក្ប្មារ់កម្ពុជា ផ្លប្រហោជន៍
ដែលហកើត្ហចញេើទំនាក់ទំនងជាម្ួយនឹងសាធារណរែឋប្រជាមានិត្ចិន បានផ្ដល់ឱយកម្ពុជានូវផ្ល
ប្រហោជន៍ជាយុទធសាស្ត្ត កាុងនាម្ចនិជាម្ហាេំ្ចត្ំរន់និងេភិ្េហោក េិហ្្គឺផ្លប្រហោជន៍
ហ្ែឋកចិចតាម្រយៈជនំួយ និងការវនិិហោគែ៏ហប្ចើន្នធកឹ្នាធ រ់។  ទំនាក់ទនំងកម្ពុជា-ចិនកាុង្ត្វត្សរទ៍ើ
២១ គឺជាទំនាក់ទនំងជាយុទធសាស្ត្តភូ្ម្ិសាស្ត្តនហោបាយផ្ង ជាទំនាក់ទនំងកាុងនាម្ជានែគូគ្នបំ្ទគ្នា ហៅ
វញិហៅម្កផ្ង នងិជាទនំាក់ទនំងហ្ែឋកិចច្ ុ ើជហប្ដផ្ងដែរ។ 

 ហទោះជាោ ង្កដើ កម្ពុជាដែលកំេុង្ថិត្ហៅហលើផ្លូវេភ្ិវឌឍររ្់ែលួន ប្ត្ូវការជាចាបំាច់នូវការ
ចូលរមួ្ហប្ជាម្ដប្ជងេភ្ិវឌឍហ្ែឋកិចច និង្ងគម្ េើរ ដ្ ប្រហទ្ដែលមានហ្ែឋកិចចរ ើកចហប្ម្ើនហលើវ ិ្ ័យ
ជាហប្ចើនហផ្សងហទៀត្។ ការេនុវត្តនហោបាយការររហទ្ចប្ម្ុោះេណ៌ររ្់រាជរដាឋ ភ្បិាលកម្ពុជា គជឺាការ
ហប្ជើ្ ហរ ើ្ ផ្លូវែ៏ប្ត្ឹម្ប្ត្ូវម្ួយ ដែលកម្ពុជាម្ិនអាចហទរទន់ឬដផ្ាកទងំប្្ុងហៅហលើម្ហាេំ្ ច្ម្ួយ 
ហ ើយប្រឈម្មុ្ែហៅនឹងម្ហាេំ្ច្ម្យួហនាោះហឡើយ។ េវើដែលកម្ពុជាប្ត្ូវហ្វើហៅហេលហនោះគឺ ការ
ទក់ទញវនិិហោគទុនររហទ្តាម្រយៈការធានាបាននូវ្នតិ្ុែ ្នតិភាេ និងការេនុវត្តហគ្នលការណ៍
ហលើកទឹកចិត្តវនិិហោគទុន, ប្េម្ទងំរនតទំនាក់ទំនងលាជាម្ួយនឹងរ ដ្ ប្រហទ្នានា េិហ្្ម្ហា
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េំ្ច ប្រហទ្មានការរ ើកចហប្ម្ើនហ្ែឋកិចចែព្់ នងិប្រហទ្ជិត្ខាងកម្ពុជា រ ុដនតជាការេិត្ប្បាកែ
្្់ ភាេចាបំាច់រផុំ្ត្ ដែលប្ត្ូវរកាឱយបានហនាោះគ ឺឯករាជយភាេ េ្ិរហត្យយភាេ នងិរូរណភាេទកឹ
ែើររ្់កម្ពុជា ដែលប្ត្ង់ចណុំចហនោះ គជឺាហែើម្ទុន្ប្មារ់កម្ពុជា រនតទនំាក់ទនំងប្រករហដាយម្ិត្តភាេ 
ហ្មើមុ្ែមាត់្ និងអាចរកា្ទិធិ្ វ័យ្ហប្ម្ចចិត្តខាងដផ្ាកនហោបាយ និងការទូត្ប្រករហដាយ្នាៈ និង
ការត្ម្កល់ឧត្ដម្ប្រហោជន៍ជាត្ិជាអាទិភាេ។ ហលើ្ េើហនោះហៅហទៀត្ ្ប្មារ់ទែិឋភាេនផ្ាកាុង កម្ពុជាមាន
ភាេចាបំាច់ខាល ងំកាុងការហដាោះប្សាយនិងេប្ងឹងនូវ្ម្ត្ថភាេនផ្ាកាុងររ្់ែលួនឯង តាម្រយៈការរនតហ្វើ
កំដណទប្ម្ង់រែឋបាលសាធារណៈឱយមានប្រ្ិទធភាេែព្់នងិប្រករហដាយត្មាល ភាេ ការេប្ងឹងការក
សាង្នធានម្នុ្ស ការប្រយុទធប្រឆ្ងំនឹងេំហេើេុករលួយ ការលុររំបាត់្ភាេេយុត្តិ្ម៌្កាុង្ងគម្ ការ
េប្ងឹងប្រ្ិទធភាេននការេនុវត្តចារ់ កាត់្រនថយគមាល ត្ននភាេប្កើប្ក ការហលើកទឹកចិត្តែល់ការវនិិហោគ
កាុងប្្ុក ការេប្ងងឹនូវមូ្លដាឋ នរហប្ម្ើែល់្ង្អវ ក់ផ្លិត្កម្មហៅកាុងប្្ុក ការជំរុញរហងកើនលទធភាេ
ប្រមូ្លចណូំលេើេនធដារនងិេនធគយ និងេប្ងើកនងិរហងកើត្នូវលទធភាេដ្វងរកប្រភ្េចណូំល
រនាា រ់រនសហំផ្សងៗហទៀត្ជាហែើម្៕ 
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