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១-ក្រវតតសិនងេរអំពីក្រមុជនជាតិភាគតចិចនិនៅរមពជុា 
 ជនជាតិចិន ឬខ្មែ កាត់ចនិ ឬកូនរៅចនិ ជាជនជាតភិាគតិចមួយ ខ្ែលបានភ ៀសខ្លួនពីស្សុកចនិមក ស់
រៅភ ីទឹកដីននប្បរេសកម្ពុជា។ វចនានុប្កម្ខ្មែ  (១៩៦៧:១៩៧) បានពនយល់ថា «ចិនជាជាតិម្នុសសម្ួយប្បរេេ
មានរែើម្កំរ ើ តរៅប្បរេសចិនឬម្កពើប្បរេសចិនម្ករៅកនុ ងប្បរេសកម្ពុជា»។ តាមឯកសារស្បវត្តសិាស្រសតកមពុជា
កនុងសត្វត្សដំបូងៗ ដូចជាកណំត់្ស្តា បស់របសកេូតជនជាត្ិចិន រោក មា៉ា  េួន  ីន រោក ជើវ តាកាា ន់ េសតុតាង
បុរា វតថុវេិា ចមាា ក់រៅភ ជីញ្ជ ងំប្បាសាេបាយន័ជាឧទាហ  ៍ និងឯកសា ប រេសភសសងៗរេៀត្  អ្នកស្សាវស្ជាវ
អាចសននដិ្ឋា នថា ជនជាតិចនិប្បខ្ហលម្កែល់ប្បរេសកម្ពុជាតាងំពើសតវតសេើ១ននគ.ស. (J. Boisselier 989:15)។  
អ្នកប្សាវប្ជាវមាះរេៀតបានអ្ះអាងថា េំនាក់េំនងកាេូតប្បរេសចិននិងកម្ពុជា បានចាប់រ្តើម្រៅ វាងឆ្ន ២ំ២៥-
៣៣០ននគ.ស.។ តាងំពើរពលរនាះម្ក អ្រនាត ប្បរវសន៍ជនជាតចិិនម្កកាន់ប្បរេសកម្ពុជាក៏បានរកើតរ ើងជាបនត
បនាា ប់ែល់សតវតសរប្កាយៗ (W. Willmott 1966:16)។   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
       

ក្រុមជនជារិភាគតិចចនិ បានធធវើអធតោប្រធវសនម៍កប្ជកធោនកែុងប្រធទ្សកមពុជា ប្រផ្ែលតាំងពី
ធដើមដាំរងូននប្រវរតិស្ថស្រសតមកធម្លេះ។ មានកតោជាធប្ចើនផ្ដលជាំរុញឱ្យមានវរតមានជនជារិចនិជា
ធប្ចើនធៅធលើទ្ឹកដីកមពុជា។ ជនជារិចនិទ្ទ្លួបានរទ្ពិធស្ថធន៍យ៉ាងធប្ចើនពីរររន់នប្រវរតសិ្ថស្រសត
ផ្មែរ។ ភាពឈ្លាសនវប្រករធោយភាពររផ់្រន ោរសប្មរមលួន នងិោររស សូវិរស្ថាញកែុងវិស័យ
ជាំនួញបានធធវើឱ្យជនជារចិិនផ្រងផ្រទ្ទ្ួលបានធជាគជ័យកែុងោរស្ថារតប្កុមប្គសួ្ថរ និងប្កុម
សងគមជនជារិភាគតចិចិនដ៏រងឹមាាំនិងសុមស្ថនតធៅធលើទ្ឹកដីកមពុជាធសទើរប្គរស់ម័យោល។     

  ផ្ទាំងចម្លារ់ល ើជញ្ជាំងលោងទងក្ាសាទ        
ាយ័នបង្ហាញអាំពីរងទ័ពជនជាតិភាគតិចចិន
លចញលៅល្វើចម្បាំងជាមួយរងទ័ពខ្មែរ លៅរនុង
រជជកា ក្ពះាទជ័យវរម័នទី៧  
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ជនភ ៀសខ្លួនជនជាត្ិចិនដដ មកកាន់កមពុជា ភាគរប្ចើនមានរែើម្កំរ ើ តភចញម្កពើេើជនបេប្បរេសចនិ 
ភ យីមូ ភ តុ្ដដ នាឱំ្យជនជាត្ចិិនមកកាន់ស្បភទសកម្ពុជា រដ្ឋយសា ពួករគបានលក់កមាា ងំពលកម្ែឱ្យប្កុម្ស្គួ
សារជនជាត្ចិិនជាអ្នកមាន កា បងខិតបងខំចុះកិចចសនាលក់កមាា ងំពលកម្ែឱ្យភាន ក់ងារអាណានិគម្ សង្រ្ងាា ម្ កនុង
តំបន់ ស់រៅ បស់ពួករគ កា  ត់រេៀសមាួនរចញពើកា ឈ្លា នពាន បស់កងេ័ពជប៉ាុន រគចរចញពើកាតពាកិចចរោធា 
េឹកជំនន់ រប្រះេុ ភកិស ជារែើម្ (រ្ននើ រអ្ែាឺែស ២០០៩:១៧៣)។ ភបីភោងតាមការកកត់្សម្គា  ់របស់ ជីវ តាកាា ន់ 
កតាត  ូមសិាស្រសត ធនធានធមមជាត្ិ និងសងាមដខ្មរនាភព ភនាោះ ក៏អាចជាចំដណកទាក់ទាញដ ់ជនភ ៀសខ្លួនចិនមក
រស់ភៅភសញីជីវតិ្ភ ីទឹកដីកមពុជាសងដដរ៖ 

«ពួកជនជាតិចិនខ្ែលជាអ្នកសុើឈ្នួលរែើ សំរៅកាលម្កែល់ប្សុករនះរគក៏រពញចិតតខ្ា ងំណាស់រប្ពាះប្សុករនះមិ្ន
បាច់រប្បើសរម្ាៀកបំពាក់រប្ចើន រហើយអ្ងក ក៏ប្សួល ក ប្បពនធក៏ប្សួល កបាន ឯ្ាះសំខ្បងក៏ប្សួលរ្ាើរប្គឿងរប្បើប្បាស់ក៏
ងាយ ក កា លក់ែូ ក៏្ូ ងាយ រមាា៉ា ះរហើយបានជាមានអ្នកចូលពើប្សុករប្ៅម្ក ស់រៅប្សុករនះរប្ចើនណាស់»  
(លើ ធាម្រតង ១៩៧៣:៦៦)  
 

 ង្រ្សតើខ្មែ ក៏ប្បខ្ហលជារហតុ្លម្ួយរ្សងរេៀត ខ្ែលជំ ុញរលើកេកឹចិតតែល់បុ សជនជាតិចិនជារប្ចើនម្ក
កម្ពុជា។ រោក ជើវ តាកាា ន់ បានសររសើ ង្រ្សតើខ្មែ ថាពូខ្ក កសុើ និងឧសសហ៍ពាោម្ ខ្ែលរ្ាើឱ្យទាក់ទាញបុ សជន
ជាត្ចិិនចង់បានស្រសតីដខ្មរមករ្ាើជាប្បពនធ៖  

«អ្នកប្សុករនះពួកប្សើៗបិុនជួញែូ ណាស់  រហតុរនះពួកចិនៗរគប្តូវ កប្បពនធម្ួយជាមុ្នសិនរហើយនឹងបាន 
ចំរ ញរប្ចើនរដ្ឋយរគបិុនប្បសប់ កសុើ...រាល់នងៃរគរៅលក់តាងំពើេាឺប្ពាងៗែល់រពលនងៃប្តងរ់េើបឈ្ប់...»  
(លើ ធាម្រតង ១៩៧៣:៥១)  

 ផ្ទាំងចម្លារ់ល ើជញ្ជាំងលោងទងក្ាសាទាយ័ន បង្ហាញ
អាំពីស្រ្តីជនជាតិភាគតិចចិន ានយរដង្ហាយលៅថ្វាយស្រ្តី
រនុងោជវង្ស ឬស្រ្តីជាភរិយាមស្រនតីជាន់មព្់ខ្មែរ។ ចម្លារ់ទាំង
លនះានបញ្ជរ់ឱ្យលយើងយ ់ពីភាពបតខ់្បន ការ្ក្មប 
ការបស្រញ្ជបមលួន និងការទាំនារ់ទាំនងដ៏ឈ្លា្វវវនជនជាតិ
ភាគតិចចិនជាស្រ្តី ឬបុរ្ តាំងពី្ ម័យបុោណកា ។ 
ឥរិយាបថទន់ភលន់ខ្បបលនះានឱ្យពួរលគអាច រួមរ្់លៅ
ល ើទឹរដរីមពុជាក្បរបលោយ្ុមដុមរមនា ល ើយវប្ប្ម៌
ខ្បបលនះរ៏លៅខ្តបនតរ ូតបចចុប្បនន។  
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រៅឆ្ន ១ំ៦២០ ជនជាតិភាគតិចចិន បានបរងកើតេូម្ចិិនម្ួយរៅកនុងេើប្កុងេនំរពញ។ បុរសៗជនជាត្ិភាគត្ិចចនិ 
បានយកនា ើខ្មែ និងចាម្រ្ាើជាប្បពនធ ខ្ែលរ្ាើឱ្យជើវតិពួករគម្ួយខ្្នក្ំចុះសប្ម្ុងរៅនឹងសងាម្វបប្ម៌្ខ្មែ  និងបាន
 ស់រៅរដ្ឋយសុមសានត។ ភៅរវាងសតវតសេើ១៨និង១៩ អ្រនាត ប្បរវសន៍ជនជាត្ចិិន បានចូលម្កប្បរេសកម្ពុជា
រប្ចើនរ ើង ភ យីភាគភស្ចីនមកពីតំបន់ភាគឦសានស្បភទសចិន និងម្គនអ្បបូរភាសាមុសៗរន  (Willmott 1970 :6)។ 
រទាះបើមានកា សិកាអ្ំពើជនជាតិចិនរៅប្បរេសកម្ពុជារប្ចើនកតើ ប៉ាុខ្នត ហូតែល់បចចុបបននម្ិនមានការបញ្ជ ក់ឱ្យចាស់
អ្ំពើសថិតជិនជាតិភាគត្ិចចិន ស់រៅកនុងប្បរេសកម្ពុជាមានចំនួនពតិ្ស្បាកដប៉ាុនាែ នរៅរ ើយ។ ភគស្ាន់ដត្អាចដឹង
បានថាស្កុមជនជាត្ិភាគត្ិចចនិ ម្កែល់បចចុបបននម្គនចំននួ៥ប្កុម្អ្បបូ ្ំៗខ្្ែករលើភាសានិោយ៖  

- ចនិទាជើវ   
 ជនជាតចិិនទាជើវ មានប្សកុកំរ ើ តរៅរមតតកាា ងេុងននប្បរេសចិន (W. Wilmott 1970:7)។ ភគភ ញី 
ចិនទាជីវរស់ភៅេើប្កុងេនំរពញ រមតតកពំត និងរមតតកំពង់ចាម្។  ម្គនជនភ ៀសខ្លួនចិនទាជើវរាប់មុ្ឺននាក់ម្ករស់
ភៅកម្ពុជា រប្កាយរពលខ្ែលប្បរេសរសៀម្ែរ តើ ម្ប្គប់ប្គងបានរមតតបាត់ែបំងរៅឆ្ន ១ំ៩៤១។ ចិនទាជើវ រប្ចើនជា
អ្នកមានមុ្ម ប ខ្ងជំនញួពា ិជជកម្ែ ឧសាហកម្ែ សិបបកម្ែតាម្ប្គួសា  របើកហាងការហា រ្ាើខ្ប្សចំកា  (រ្ននើ 
រអ្ែាឺែស ២០០៩:១៩២)។  

- ចនិកនាដ ងំ  
 រៅេសវតស ឆ៍្ន ១ំ៨៨០ ចិនកនាត ងំបាន ើក្ំរ ើងរៅេើប្កុងេនំរពញ។ ម្កែល់េសវតស ១៍៩៦០ ចនិកនាត ងំ 
បានកាា យរៅជាប្កុម្ជនជាតភិាគតិចចិនរប្ចើនជាងរគលំដ្ឋប់េើ១រៅកម្ពុជា។ ជនជាត្ភិាគត្ិចចិនកនាត ងំរតត តរលើ
មុខ្របរខាងសិបបកម្ែ នងិស ំង់។  
 

- ចនិនហណា ំ 
 ប្កុម្ជនជាតិភាគតិចចនិនហណា ំ ម្គនស្ប ពពីរកាះនហណាបំ្បរេសចិន ម្កែល់កម្ពុជារៅឆ្ន ១ំ៦៧៥។ 
ចិនន ណមំានមុខ្របរខ្ងឧសាហកម្ែ្លិតនំ ភធាចុីងរៅ អ្នកលក់ការហា និងជាអ្នកបរប្ម្ើតាម្្ាះឱ្យប្គួសា ជន
ជាតអុិ្ឺ ៉ាុប  កសុើចងកាប្បាក់ នងិភធាីកសដិ្ឋា នដរំប្ម្ចធំៗ។   
 

- ចនិហុករកៀន 
 ប្កុម្ជនជាតិភាគតិចចនិហុករកៀន ប្បខ្ហលរេៀសមាួនភចញពើរមតតហាូរចៀនននប្បរេសចនិ។  កូនរៅចិន
ហុករកៀនបាននិោយតៗរន ថា ចិនហុករកៀន ជាប្កុម្ជនជាតិចនិែំបូងបងែស់ខ្ែលបានម្កតាងំលំរៅកនុងេើប្កងុ
េនំរពញ (Wilmott 1970:6)។  ជនជាតិចិនហុករកៀនភាគរប្ចើនមានរមាេនភាពរដ្ឋយ សា ពួករគមានកា ចុះសប្ម្ុង
រន កនុងកា  មួ្ ស់កនុងសងាម្ខ្មែ ជាងប្កុម្ជនជាតភិាគតចិចិនែនេរេៀត។ ចនិហុករកៀនបានបញ្ជូ នកូនរៅរៅសាោ
រ ៀនខ្មែ រែើម្បើកាា យមាួនជាខ្មែ និងបានចូលបរប្ម្ើកា ងា រាជកា ដខ្មរសង។ 
   

- ចនិម ិឬ ចនិហាក់កា  
 ចិនម ិមានរឈ្លែ ះរែើម្ថា ហាក់កា (មានន័យថា រេញៀវ ឬ ប្គួសា ចខ្ម្ាក)។ ភគមិនដឹងចាស់ថាស្កុមចនិម ិ
ភចញពីទីកដនលងកំរ ើ តណឱ្យស្បាកដភទភៅប្បរេសចនិ។ ប៉ាុខ្នតពួករគបានតាងំេើលំរៅពាសរពញរមតតកាា ងចូវ ហ្ាូ 
រចៀន រៅហ្សូ ស្ាងហសុើ កាា ងហសុើ រកាះនហណា ំ សុើឆ័ន និងហូ្ណាន់។ ពកួចិនមបិានកសាងរក ត ិ៍រឈ្លែ ះលបើលាញ 
រដ្ឋយសា ពួកចិនមបិានកាា យជា ែាបុ សនិងជាអ្នកជំនញួលបើលាញជារប្ចើនរូប ែូចជា រោក រតង ស្ាវពើង រោក 
លើ កាា ន់យូ រោក សុ្ន ោ៉ា ត់រសន ជារែើម្។ ម្ា៉ាងវញិរេៀតភាពលបើលាញននពួកចិនមរិដ្ឋយសា ខ្តភាពរសាែ ះប្តង់ 
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ភាពអ្ ំត់កនុងកា ងា ។ ពកួចិនមបិានចាត់េុកពកួចិនែនេរេៀតថាជាអ្នកមជលិប្ចអូ្ស រែ នភាពរសាែ ះប្តង់ នងិ
មជះខ្ជ យ (រ្ននើ រអ្ែាឺែស ២០០៩:១៩៩)។  រៅកនុងតំបន់អាសុើអារគនយ ៍ចិនមមិានតួនាេើ្ំៗកនុងវស័ិយរសែាកិចច  មួ្ 
មានជាងស ំង់ អ្នកដ្ឋរំប្ម្ច មាច ស់កសិដ្ឋា នរប្គឿងរេស  អ្នក កសុើហាងបញ្ច  ំបស់ ប  អ្នកលក់ថាន រំពេយ អ្នករ្ាើនំ 
និងអ្នកកាប់រឈ្ើ។ ពកួចិនមបិានកាា យជាខ្្នកម្ួយែ៏លែ បស់កម្ពុជា។    

២-នោលននោបាយចំន ោះក្រមុជៃជាតភិាគតចិចិៃរនងុបរបិទក្បវតតសិាស្រ្តខ្មែរ 
សម័យអាណនគិមនយិមបារងំ (១៨៦៣ - ១៩៥៣) 

 ប្ពះម្ហាកសប្តខ្មែ ខ្ែលរសាយរាជយជាបនតបនាា ប់ដត្ងម្គនររលនរោបាយ ្តល់សិេធបិ្ជករកានែល់ជន
រេៀសមាួនជនជាត្ិចិននិងជនជាតិែនេៗរេៀតតាងំពើសតវតសេើ១៣មក។ ភៅសតវតសេើ១៩ដសែកភ តីនម្ាខ្ងវបប្ម៌្ 
រសែាកិចច ភាពរសាែ ះស្ត្ង់ និងរចះនិោយភាសាខ្មែ បានលែ ភ យីរបើពួករគមានកំរ ើ តរៅកនុងប្បរេសកម្ពុជា កូន
ភៅជនជាតិភាគត្ចិចិនមាះក៏ប្តវូបានខ្តងតាងំភធាជីារៅហាា យរមតតសងដដរ។ ពួកភគក៏ប្តវូបានរលើកេឹកចិតតឱ្យររ ព
ស្បត្ិបត្តទិាងំវបប្ម៌្ដខ្មរ និងកា ប្បតិបតតជិំរនឿសាសនាតាម្ខ្បបចិន។ រប្កាម្កា ប្តួតពិនិតយនងិប្គប់ប្គងពីអាណា
និគម្បារាងំ ជនជាត្ិភាគត្ចិចិនប្តូវបានហាម្ឃាត់ម្ិនឱ្យចូលពាក់ព័នធកនុងកិចចកា នរោបាយ បស់កម្ពុជា។ ពកួ
អាណានិគម្បារាងំម្ិនសូវរពញចិតតចំរពាះប្កុម្ជនជាតភិាគតិចចនិ ភដយរៅពួកចិនទាងំរនាះថាជាអ្នកជំនួញ
ខ្ែលមានច ំង់រប្ចើនហួសរហតុ ឬជាកម្ែក ខ្ែលមានគំនតិម្ិនលែ ខ្ែលខ្សាង ករសចកតើសុម បស់មាួនពើកា ជួញែូ 
អារេៀន ពើកា រលងខ្លបងសុើសង នងិកា ចាប់ជំ តិជារែើម្។ មយ៉ាងរេៀតពួកអាណានិគម្បារាងំបានរម្ើលរ ើញថា 
ជនជាតិភាគតិចចិនម្ិនបាន្តល់ប្បរោជន៍អ្ាើរសាះែល់ប្បរេសកម្ពុជា។ ្ាុយរៅវញិពួកភគបានបញ្ជូ នប្បាក់ខ្ែ 
 កបានរៅប្សុកកំរ ើ ត បស់មាួន។ រៅកនុងប្កខ្សខ្េនកអាណានិគម្បារាងំ ជនជាតិភាគតិចចនិជាម្នុសសមានសា 
សំខ្ន់តិចតួចរទាះបើពួករគែងឹថាគំនតិរ្ាើជំនញួ និងឧសាហកម្ែ បស់ប្កុម្ជនជាតិភាគតិចចនិ បាន្តល់េុនជួយ
ឱ្យ បបអាណានិគម្បារាងំមានែំរ ើ  កា រៅមុ្មក៏រដ្ឋយ។ ប៉ាុដនតភស្កាយមកបារងំបតូរទសសនៈភនាោះវញិ ភដយបាន
េេួលសាា ល់ជនជាត្ភិាគត្ិចចិនជាសហគម្ន៍ ងឹមារំៅប រេសរៅវញិ ខ្ែលសទុយពមុី្នធាា ប់ដត្បានចាត់េុកជន
រេៀសមាួនចិនជាសំណាត់អ្ខ្ ត តតាម្េឹក ជាប្កុម្រចា សមុ្ប្េ និងជាឧប្កិែាជន។ កា េេួលសាា ល់រនះក៏ជារហតុ
ជំ ុញឱ្យជនជាតភិាគតិចចិន ស់រៅកនុងប្បរេសកម្ពុជាក៏ែូចជា ស់រៅតំបន់អាសុើអារគនយ ៍ និងរដ្ឋយមានកា របំ្េ
ពើ ដ្ឋា េិបាល ដ្ឋា េិបាលចិន្ង ពួករគបានចាប់រ្តើម្ពប្ងងឹអ្តតសញ្ា  វបប្ម៌្ និងជំ ុញឱ្យមានគំនិតជាតិនិយម្
ខ្ា ងំកាា ភ ងី។   
  

សម័្យសងាមរស្រសតនយិម (១៩៥៣-១៩៧០) 
 ភាពសុខ្សានតរបស់ប្កុម្ជនជាតិភាគតចិចិនភៅកនុងសម័្យអាណានិគម្បារងំ បានដស្បស្បួ ភស្កាយភព 
ប្បរេសកម្ពុជាេេួលបានឯករាជយពើអាណានិគម្បារាងំ។ ស្កុមជនជាត្ិភាគត្ិចភៅកមពុជាស្ត្ូវសថិត្ភស្កាមចាប់ពល ែា
ឆ្ន ១ំ៩៥៤ នងិររលនរោបាយសមាហ  កមមជនជាតិភាគតចិរៅកម្ពុជាឱ្យរៅជាខ្មែរឆ្ន ១ំ៩៦៣។ បនាទ ប់
មកររលនរោបាយថ្មមីួយភទៀត្កនុងការកណំត់្សទិធមិ្ិនឱ្យជនជាតិភាគត្ិចចិនរកាត បកាត ប់ ប កសិកម្ែ និងជំនួញ
ពា ិជជកម្ែភៅកម្ពុជា។ បញ្ា រនះបានជំ ុញឱ្យជនជាតិភាគតិចចិនម្ួយចនំួន បានបងខចំិតតរេៀសមាួនរៅបរ េសនិង
ប្បរេសចនិ។  
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ភស្កាយកា ភាជ ប់េនំាក់េនំង្ាូវកា  វាងប្បរេសចនិនិងកម្ពុជា ភៅអ្ំ ុងេសវតស ឆ៍្ន ១ំ៩៥៦ រម្ែឹកនាចំនិ 
រោក ជូ រអ្នឡាយ បានភធាីេសសនកិចចជា្ាូវកា រៅកម្ពុជា ភ យីភោកបានប្បកាសរលើកេឹកចិតតចំរពាះជនជាតិ
ចិនឱ្យររ ពចាប់ ប្បនព ើ  េំរនៀម្េមាា ប់ សាសនា រ ៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាម្ួយជនជាតិខ្មែ  និងរ្ាើោ៉ា ងណារែើម្បើ
ឱ្យកាា យជាជនជាតិខ្មែ ។ រសចកតើខ្ នារំនះគរឺែើ ប្សបរៅនឹងររលនរោបាយរ្ាើសមា   កមមជនជាតិភាគតិច
ឱ្យរៅជាខ្មែ ខ្ែលកំពុងអ្នុវតតរៅកម្ពុជា។ ចាប់តាងំពើរពលរនាះម្ក ប្កុម្ជនជាតិភាគតិចចិន ចាប់រ្តើម្បងាា ញអ្តត
សញ្ា  ជនជាតចិិនតាម្ យៈកា បរងកើតសមាគម្ចិន  សមាគម្កើឡា សាោរ ៀនចនិ ប្ពះវហិារជាភដីម។ ភដយ
ការដស្បស្បួ ខុ្សាន ខាងទសសនៈនភោបាយរវាងចិននងិកមពុជា ច ំងម្ិតតភាព វាងស្បភទសទាងំពីរប្តូវបានបញ្ច ប់
រៅវញិរៅកនុងេសវតស ១៍៩៦៧។ ដូភចនោះសាថ នភាពរស់ភៅរបស់ស្កុមជនជាត្ិភាគត្ចិចិន ក៏បានបត់្ដបនភៅតាម 
សាថ នការណ៍ជាក់ដសតងនាភព ភនាោះដដរ។  
 

សម័យសាធារណរដឋដខ្មរ (១៩៧០-១៩៧៥) 
 រដឋ  ិបា សម័យភនោះបានភរៀបចំភា នភោបាយភដមីបភីធាបីនសុទធស្កុមជនជាត្ិភាគត្ិចភៅកមពុជាទាងំអ្ស់
ឱ្យភៅជាដខ្មរ ដដ វាស្សភដៀងាន ភៅនឹងភា នភោបាយឆ្ន ១ំ៩៦៣ដដរ។  ស្កុមជនជាតភិាគត្ិចចិនបានស្បឈម
ជាមួយនឹងភា នភោបាយភនោះ ភស្កាមការរចាេប្បកាន់ថាជាអ្នកបងក ឱ្យបាត់បង់េំរនៀម្េមាា ប់ និងសើល្ម៌្ ស់រៅ
 បស់ខ្មែ ស្ពមទាងំជាអ្នកមានគំនិត្សពា្ាយលេធិកុំមុ្យនើសរៅកម្ពុជា។ ការភស្បីស្បាស់ភាសាចិនក៏ប្តូវបាន តឹតបតិ 
របើសិនមាននិោយរនាះគជឺាកា ម្ិនររ ពចំរពាះវបប្ម៌្ខ្មែ ។ ម្ជឈម្ ឌ លវបប្ម៌្សំខ្ន់ៗរបស់ខ្មែ  ជនជាត្ភិាគ
ត្ិចចាម្ ជនជាតិភាគតិចចនិ ដូចជា សាោរ ៀន ប្ពះវហិា  វតតអារាម្ ប្តូវបានបំសលចិបំតា ញកនុងសង្រ្ងាា ម្រវាងឆ្ន ំ
១៩៧០និងឆ្ន ១ំ៩៧៣។  
 

សម័្យកមពុជាស្បជាធបិភត្យយ (១៩៧៥-១៩៧៩) 
 ភៅចភនាល ោះឆ្ន ១ំ៩៧៥ែល់ឆ្ន ១ំ៩៧៨ រជាគវាសនា បស់ជនជាតដិខ្មរ ស្កុមជនជាត្ិភដមីភាគត្ិច និងប្កុម្
ជនជាតិភាគតិចភៅកមពុជា រប់ោននាក់ប្តូវបានសមាា ប់រដ្ឋយាម នក ុំសនងិភដយអ្យុតតិ្ម៌្ ភស្កាមភា នភោ
បាយភរសីភអ្ីងស្បកាន់ពូជសាសន៍ វបបធម៌ សាសនា នងិនភោបាោបាយ។     

សម័្យសាធា   ែាប្បជាមានតិកម្ពុជា (១៩៧៩-១៩៩១) 
 ភស្កាយនថ្ៃរភំដោះភចញពីរបប ប៉ាុ  ពត្ ប្កុម្ជនជាតិភាគតិចចិន ក៏ដូចជាស្កុមជនជាត្ភិាគត្ចិដនទភទៀត្ 
ភៅកមពុជា គឺបានេេួលនូវសេិធិខ្ង កាវបប្ម៌្ អ្កស សាង្រ្សត និងភាសា បស់ពួករគវញិ។ ពួកជនជាតភិាគត្ចិចិន
បានប្បកបមុ្ម ប លក់ែូ រ ើងវញិរៅតាម្តំបន់េើប្បជុំជននានា។ ប៉ាុដនតភស្កាយមកម្គនការដស្បស្បួ បនតចិរៅ វាងខ្ម
កុម្ភៈែល់ខ្មម្ងុិនាឆ្ន ១ំ៩៧៩ ភដយជនជាត្ិភាគត្ិចចិនគឺស្ត្ូវបាន តឹបនតឹងកនុងកា រ្ាើជំនញួ ដដ បញ្ហា ភនោះស្ត្ូវបាន
ភគគិត្ថាជាររលនរោបាយបំខ្បកជនជាតិភាគតិចចិនឱ្យរចញឆ្ៃ យពើជនជាតិខ្មែ  ភស្កាមររលនរោបាយនិង
យុេធសាង្រ្សតននការស្គប់ស្គង បស់កងទ័ពរវៀតណាម ភដីមបរីប្បើប្បាស់ជនជាតិភាគតិចចិនភធាជីាកូនអុ្កនរោបាយ
ប្បឆ្ងំនឹងប្បរេសចិន (រ្ននើ រអ្ែាឺែស ២០០៩:២២៧)។  

ជនជាតិភាគត្ិចចិនម្យួចំននួបានបងខំចិត្តរេៀសមាួនរៅកាន់ប្បរេសនង និងតា ស់េើរៅ ស់រៅតាម្ជនបេ
ននប្បរេសកម្ពុជា។ កា បរប្ងៀនភាសាចនិ និងកា ប្បា ពាពិ្ើទំភនៀមទម្គល ប់ចិន កា រប្បើប្បាស់រឈ្លែ ះជាភាសាចនិ ប្តូវ
សថិតកនុងកា ហាម្ឃាត់។ អ្ាើខ្ែលជនជាតិភាគតិចចិនរៅចងចាគំឺកា អ្នុវតត «សារាច ៣៥១» នាឆ្ន ១ំ៩៨៣ កនុង
កា ចុះរឈ្លែ ះជនជាតិចនិតាម្្ាះនើម្ួយៗរៅេូទាងំប្បរេស។ សារាច រនះបងាា ញឱ្យរ ើញពើកា រ ើសរអ្ើងប្បកាន់
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ជាតិសាសន៍ជាងែើរេៀតបនាា ប់ពើ បប ប៉ាុល ពត។ រទាះបើោ៉ា ងណាសារាច ៣៥១ ក៏ម្និប្តូវបានអ្នុវតតេូលេូំោយ
និងហែត់ចត់រពកភទ ប៉ាុខ្នតវាបានជះឥេធពិលដ ់កា បាត់បង់អ្តតសញ្ា  ជាជនជាតិចិន រប្ពាះមានប្កមុ្ជនជាតភិាគ
តិចចិនជារប្ចើនប្តូវ ស់រៅោក់រឈ្លែ ះ ោក់ស្ត្កូ  ភដយរប្បើប្គប់ម្រ្ាបាយរែើម្បើបងាា ញមាួនថាជាជនជាតិខ្មែ ។ 
សាថ នភាព ស់រៅ បស់ប្កុម្ជនជាតិភាគតិចិនមានភាព្ូ ប្សាលនងិរស ើភាពរ ើងវញិចាប់ពើឆ្ន ១ំ៩៨៥ម្ក។    
 

សម័្យ ែាកម្ពុជា (១៩៩១-១៩៩៣) 
 រដ្ឋយសា កា ខ្ប្បប្បលួខ្្នកនរោបាយកនុងប្សុកនងិអ្នត ជាតិ កា រ ើសរអ្ើងជាតិសាសន៍និងកា  តឹបនតឹង 
ចំរពាះជនជាតិភាគតចិចិនបាន្ូ ស្សា ។  ចាប់ពើឆ្ន ១ំ៩៩០រែើម្បើតត ច់កា របំ្េ បស់ចិនចំរពាះខ្មែ ប្កហម្  ដ្ឋា
េិបាលកម្ពុជាបានមិតមំខ្កលម្ែនូវច ំងទាក់េងជាម្ួយនងឹ ដ្ឋា េិបាលចិន តាម្ យៈការរលើកកម្ពស់សិេធរិស ើភាព
 បស់សហគម្ន៍ជនជាតិភាគតិចចិន ភដយអាចរបើកសាោរ ៀនចិន សមាគម្ជនជាត្ចិិន កា ររ ពប្បតិបតតិជំរនឿ 
សាសនានងិអ្តតសញញា វបប្ម៌្រ្សងៗ បស់ជនជាតិចនិ ស្ពមទាងំបានខ្តងតាងំឱ្យមានប្កុម្ប្បកឹាេិបាលអ្នក
ជំនួញជនជាតិចនិរៅកម្ពុជាភដយមានភា កិចចសខំ្ន់រៅរលើកិចចកា វបប្ម៌្ចនិ និងអ្នុញ្ា តឱ្យជនជាតភិាគតិច
ចិនបានប្បា ពធពើ្ើបុ យចូលឆ្ន ចំិនរ ើងវញិជារលើកែំបូងកនុងឆ្ន ១ំ៩៩១។ 
 

សម័្យប្ពះរាជាណាចប្កកម្ពុជា (១៩៩៣-បចចុបបនន) 
មាប្តា៣១នន ែា្ ម្ែនុញ្ាខ្ែលអ្នុម័្តកនុងឆ្ន ១ំ៩៩៣ បានខ្ចងថា៖  

 «ប្ពះរាជាណាចប្កកម្ពុជាេេលួសាា ល់ និងររ ពសិេធិម្នុសសែូចមានខ្ចងកនុ ង្ម្ែនុញ្ាននអ្ងាកា  
 សហប្បជាជាតិ រសចកតើប្បកាសជាសកលសតើពើសិេធិម្នុសស និងកតិសញ្ា  ប្ពម្ទាងំអ្នុសញ្ា  
 ទាងំឡាយទាក់េងរៅនឹងសិេធិម្នុសស សិេធិនា ើ និងសិេធិកុមា ។ ប្បជាពល ែាខ្មែ មានភាពរសែើរន  
 ចំរពាះមុ្មចាប់ មានសិេធិរស ើភាព និងក  ើ យកិចចែូចរន ទាងំអ្ស់ រដ្ឋយឥតប្បកាន់ពូជសាសន៍  
 ព ៌សម្បុ  រេេ ភាសា ជរំនឿ សាសនា និនាន កា នរោបាយ រែើម្កំរ ើ តជាតិ ឋានៈសងាម្  
 ្នធាន ឬសាថ នភាពឯរេៀតរ ើយ...»  
 ែូរចនះកនុងសម័្យកាលរនះ ជនជាតចិិនបានេេលួនូវជំរនឿចិតតកក់រៅត  នងិមានសិេធិរពញរលញរប្កាម្
ររលនរោបាយននប្ពះរាជាណាចប្កកម្ពុជា ខ្ែលបាន្តល់សិេធរិស ើភាពកនុងកា បងាា ញនូវអ្តតសញ្ា  វបប្ម៌្
 បស់ជនជាតចិិនតាម្ម្រ្ាបាយរ្សងៗ កាខ្សត សាោរ ៀនចិន សមាគម្វបប្ម៌្ នងិប្ពះវហិា សាសនា។ 
សមាគម្ចិនប្តូវបានបរងកើតរ ើងវញិរៅតាម្រមតត ប្កុង េូម្ិ ប្សុកនានាេូទាងំប្បរេស។ រៅេើប្កុងេនំរពញប្កុម្ជន
ជាតភិាគតិចចិនទាងំប្បាបំ្កមុ្ បានបរងកើតសមាគម្តាម្អ្បបូ ភាសានីមួយៗ រដ្ឋយប្ជករប្កាម្ែំបូលននសមាគម្ជន
ជាតិចិនរៅកម្ពុជា។  
 

៣-ការពក្ងឹងអតតសញ្ញា ណវរបធម ៌
 សមាគម្ជនជាតិចិន សាោរ ៀនភាសាចិន ប្ពះវហិា  គជឺាម្រ្ាបាយចម្បងកនុងកា បងាា ញអ្តតសញ្ា   
វបប្ម៌្ នងិកា មួ្សាម្គាើរន ោ៉ា ង ងឹមានំនប្កមុ្ជនជាតិចនិរៅតាម្តំបន់នើម្យួៗ នងិជាកខ្នាងរ្ា ចំរ ះែឹងភាសា 
និងវបប្ម៌្រៅកូនរៅចិនជនំាន់រប្កាយៗ។  
 ជនជាតិភាគតិចចិនជារប្ចើនយល់ថា អ្នាគត បស់ពួករគក៏ែូចជាអ្នាគតននប្បរេសកម្ពុជាខ្ែ  កា បរងកើត 
សាោរ ៀនចិន គឺជាម្រ្ាបាយម្ួយខ្ែលពួករគសងឃមឹ្ថានឹងអាចជំ ុញឱ្យមានកា អ្េិវឌ្ឍរសែាកិចចរៅកម្ពុជា។ 
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សាោរ ៀននឹងកាា យរៅជាប្គះឹែ៏ ងឹមាកំនុងកា រ្ា ចំរ ះែងឹវបប្ម៌្ចនិែល់អ្នកជំនាន់រប្កាយ។ ឆាងកាត់សង្រ្ងាា ម្
អ្ស់ជារប្ចើនេសវតស  ៍ពួកចាស់េុំជនជាតិចនិបានមិតមំខ្កលម្ែវស័ិយអ្ប់  ំបស់មាួនរ ើងវញិោ៉ា ងសកម្ែ។ េនាឹម្នឹង
កា យល់ែងឹអ្ំពើសា សំខ្ន់ននភាសាចនិ ខ្ែលជាអ្តតសញ្ា  ែ៏សំខ្ន់ននជនជាតិចនិកតើ ប៉ាុខ្នតជនជាតិចិនក៏បាន
យល់ពើតនួាេើនងិតនម្ាននភាសាខ្មែ ខ្ែ  ខ្ែលជាខ្្នកម្យួជួយជំ ុញឱ្យពួករគអាចបង្រ្ញ្ជ បមាួនចូលរៅកនុងសងាម្ខ្មែ 
រលើប្គប់វស័ិយបានប្សួល។ កនុងេសសនៈម្និមុសប៉ាុនាែ នពើគំនិត បស់ជនជាតិចនិអ្ំពើបញ្ហា ភាសា មានជនជាតិខ្មែ 
ម្ួយចំននួក៏បានឱ្យតនម្ា នងិតួនាេើននកា រប្បើប្បាស់ភាសាចិនរៅកនុងកា េនំាក់េនំងសប្មាប់វស័ិយជំនួញពា ិជជ
កម្ែែ៏សំខ្ន់ម្យួខ្ែ ។ ែូរចនះរេើបបចចុបបននរគសរងកតរ ើញ មានប្គសួា ខ្មែ បានបញ្ជូ នកូនរៅ បស់ពួករគរៅរ ៀន
ភាសាចិនរៅសាោរ ៀន បស់ចិនជារប្ចើន។ ចំខ្ កប្គួសា ចិនវញិក៏បានបញ្ជូ នកូនរៅរៅសិការៅសាោរ ៀន
ខ្មែ ្ងខ្ែ ។     
  កាខ្សតភាសាចិន ក៏បានរែើ តួនាេើសំខ្ន់រែើម្បើពប្ងើកនងិពប្ងឹងសកាត នុពលអ្តតសញ្ា  វបប្ម៌្ និង
ជំ ុញវស័ិយអ្ប់ ខំ្ងភាសាចិន រដ្ឋយបានជួយ្សពា្ ាយនូវព័ត៌មានអ្តថបេជាភាសាចិនខ្ែលស រស រដ្ឋយកូន
សិសសរកែងៗនិងសំរ   បស់ប្គូបរប្ងៀនភាសាចិន ប្ពម្ទាងំចុះ្ាយអ្តថបេរ ឿងនិទាន និងប្បវតតសិាង្រ្សតទាក់េង
នឹងវបប្ម៌្ចិន្ងខ្ែ ។ 
 ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ វាងជនជាតិភាគត្ិចចនិជាម្យួជនជាតិខ្មែ  នងិជនជាតិចនិម្គនពូជអ្ម្បូ ភាសា
មុសរន បានរកើត្ម្គនេូលំេូោយជាងសម័្យមុ្នសង្រ្ងាា ម្។ អ្នតរកមមវបប្ម៌្តាម្ យៈអាពាហ៍ពិពាហ៍ កា  ស់រៅ
ោយចប្ម្ុះជាតិសាសន៍ នងិចប្ម្ុះអ្បបូ បានរ្ាើឱ្យភាសាខ្មែ និងភាសាចិនោយខ្មែ  បានកាា យជាភាសាខ្ែលមាន
តួនាេើសខំ្ន់ម្យួនារពលបចចុបបនន។ ឆាងកាត់សម័្យសង្រ្ងាា ម្ជារប្ចើនេសវតស ប៍ានរ្ាើឱ្យជនជាតចិិន ពិរសសកូន
រៅជំនាន់រប្កាយភាគរប្ចើនរេាចភាសាចិន បស់ពូជអ្ម្បូ មាួន។  
 រប្ៅពើភាសា ជំរនឿសាសនា ប្បនព ើ  នងិេំរនៀម្េមាា ប់  មួ្មាន កា បញ្ចុ ះសពតាម្ប្បនព ើ ចនិ ពិ្ ើខ្សន
រប្ពន កា ររ ពចំរពាះែូនតាបុពាកា ើជន បុ យចូលឆ្ន ចំនិ រឆងរម្៉ាង (ពិ្ើខ្សន្នូ ែូនតា) ខ្សនសពំះប្ពះខ្ម ដដងា
អ្នកតា ជាភដមី គជឺាខ្្នកម្យួែ៏មានឥេធិពលននកា ពប្ងឹងអ្តតសញ្ា   និងជំ ុញឱ្យមានសាម្គាើភាព វាងប្កុម្ជន
ជាតចិិនរៅកម្ពុជាខ្ែ ។  
 ជនជាតចិិនរៅតាម្តំបន់នានាននប្បរេសកម្ពុជាភាគរប្ចើន បានសប្ម្បមាួនរៅនឹងសងាម្-វបប្ម៌្ខ្មែ  តាម្
 យៈកា ប្បតិបតតិជំរនឿ សាសនា ប្បនព ើ នងិេំរនៀម្េមាា ប់ខ្មែ  ែូចជាកា រ ៀបកា ជាម្យួជនជាតិខ្មែ រដ្ឋយ អ្នុវតត
តាម្ពិ្ើេំរនៀម្េមាា ប់ខ្មែ  រ្ាើបុ យទានតាម្ របៀបខ្មែ  កា ចូល មួ្ពិ្ើសាសនារៅតាម្វតតអារាម្ កា ប្បា ពធពិ្ើ
បុ យរ្សងៗតាម្ប្បនព ើ ខ្មែ  និង កានូវ របៀប ស់រៅតាម្ខ្បបខ្មែ  តាម្ យៈកា ចូល មួ្កនុងពិ្ើបុ យសពនិង
ររ ពបូជាអា កសអ្នកតាមាច ស់េឹកែើ បស់ប្បរេសកម្ពុជា។ កា រលចរ ើងននពិ្ើបុ យសពតាម្ របៀបខ្មែ  ែូចជាកា 
តុបខ្តងកាត  ម្ឈូ្សតាម្ របៀបខ្មែ  និងែុត្ាះគំ ូរ្ាើពើប្កដ្ឋស់តាម្ ចនាបេ្ាះខ្មែ  បានឆាុះបញ្ច ងំអ្ំពើកា សប្ម្ប
មាូនរៅនឹងសងាម្និងវបប្ម៌្រៅរលើេឹកែើខ្ែលពួករគកំពុង ស់រៅ។ ពិ្ើបុ យមាះបានបញ្ចូ លទាងំប្បនព ើ ចិន និង
ប្បនព ើ ខ្មែ មាះ មួ្រន ្ង។ រៅតំបន់មាះរគបានបូជាសពតាម្េំរនៀម្ បស់ខ្មែ  វាែូចរន នឹងជនជាតិខ្មែ មាះក៏បាន 
បញ្ចុ ះសពតាម្ របៀបចិនខ្ែ ។ បចចុបបននរនះមានជនជាតភិាគត្ិចចនិរៅកម្ពុជាភាគរប្ចើន បានអ្ះអាងថាពួករគមាន
អ្តតសញ្ា  ជាជនជាតិខ្មែ  រដ្ឋយរហតុពួករគរចះនោិយភាសាខ្មែ  េេលួទានម្ាូបអាហា ខ្មែ  រសាៀកពាក់
ប្បនព ើ ខ្មែ និងមានមុ្ម ប ែូចជនជាតិខ្មែ ជារែើម្។   
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 ជនជាតិភាគត្ិចចិនេេួលបានសិេធិរស ើភាពប្គប់ោ៉ា ង របើរប្បៀបរ្ៀបរៅសម័្យកាលមុ្នៗ (១៩៧០-
១៩៩៣) រដ្ឋយពួករគមានសិេធិកនុងកា ខ្ង កានងិ្សពា្ាយអ្តតសញ្ា  វបប្ម៌្ជនជាតិចិនបានតាម្ប្គប់ម្រ្ា 
បាយ។ រៅកនុងេសសនៈជនជាតិភាគត្ចិចិន កា ពប្ងើកវស័ិយអ្ប់ នំិងកា ប តុ ះបណាត លភាសាចនិជាអ្តថិភាពែំបូង 
និងប្បកបរដ្ឋយសកាត នុពលបំ្ ុតកនុងកា រ្ា និងពប្ងើកកា រប្បើប្បាស់ភាសាចិន និងចំរ ះែឹងវបប្ម៌្រៅកូនរៅ
ចិនរៅកម្ពុជាជំនាន់រប្កាយៗ។ រប្ៅពើសាោរ ៀនចិនជារប្ចើនរៅតាម្ប្សុក រមតត ប្កងុ រគរ ើញមាន វេិាសាថ នមុង
ជឺ រៅរាជប ឌិ តយសភាកម្ពុជា ក៏កំពុងរ្ាើសកម្ែភាពោ៉ា ងសកម្ែកនុងកា ប តុ ះបណាត លភាសាចិននិងកា ្សពា្ាយ 
វបប្ម៌្ចិនែល់សិសស និសសតិ ម្ង្រ្នតើរាជកា ខ្មែ ខ្ែលចូលរៅសិការៅេើរនាះ។ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៤-ភាពស្ទា ត់ជនំាញរនងុការនធវើជំៃួញ 
 អ្រនាត ប្បរវសន៍ចិនភាគភស្ចីនរសាើ ខ្តស្គប់សម័យកា ស្ត្ូវបានទទួ សាា  ់ថាជាអ្នកមានរេពរកាសលយខ្ង
កា រ្ាើជំនួញជួញដូរ។ ប៉ាុខ្នតអ្នកប្សាវប្ជាវមាះមានេសសនៈថាភាពសាា ត់ជំនាញខ្ងរសែាកចិចកនុងចំរណាម្ជនជាតចិិន
ទាងំឡាយគមឺ្ិនខ្ម្នជាច តឹលកខ ៈ បស់ពួករគតាងំពើកំរ ើ តរនាះរ ើយ។ ជាេូរៅពួករគរ ៀនជនំាញរនះពបីទ
ពិភសាធន៍ដដ ពកួភគបានជួបស្បទោះភព បានមករស់ភៅភ ទីឹកដីថ្ម ី  និងសម្តថភាពកនុងកា ខ្កនចន្ ម្ែជាត្ិបានរ្ាើឱ្យ
ពួកជនជាតិចនិទាងំរនាះពូខ្ករ្ាើជំនួញ។ ម្ា៉ាងរេៀតខ្្នកា  បស់ពួកអាណានគិម្រលើវស័ិយរសែាកិចច និងតប្ម្ូវកា 
រប្បើប្បាស់កមាា ងំពលកម្ែ ក៏ជាកតាត ក ំត់បានជំ ុញឱ្យពួកជនជាតិចនិមិតមំខ្សាង កជំនាញខ្ងភធាីជនំួញ។    
 រដ្ឋយសា ខ្តភាពនវឆ្ា ត បស់ប្កុម្ជនជាតិភាគត្ិចចនិ រសាើ ខ្តប្គប់សម័្យកាលពួករគបានប្គប់ប្គងវស័ិយ
ជំនួញប្គប់ប្បរេេនស្សុកដខ្មរ រហើយសកម្ែភាពជំនញួ បស់ពួកភគរៅខ្តបនត ហូតសពានងៃ។ តាងំពើសម័្យមុ្ន ហូត
បចចុបបននជនជាតភិាគត្ចិចិនរៅខ្តមានតនួាេើសខំ្ន់កនុងវស័ិយរសែាកិចចរៅកម្ពុជា។ ពួករគបានកាន់កាប់េើ្ា 
រសែាកិចចទាងំរៅេើប្កុងនងិរមតតសំខ្ន់ៗប្បខ្ហល៩០% ម ៈប្បជាជនខ្មែ ភាគភស្ចីនភៅបនតប្បកប ប កសិកម្ែ
រដ្ឋយរប្បើកមាា ងំកាយ។  តួនាេើ បស់ប្កុម្ជនជាតិភាគតចិចិនខ្បបរនះ បានរ្ាើឱ្យជនជាតិខ្មែ ហាក់ម្ិនរពញចិតត

ពិធីសភម្គព ធសាល កវទិយសាថ នខុ្ងជឺ ភស្កាមអ្ធិបត្ីភាព 
ឯកឧត្តមបណឌិ ត្សភាចារយ សុខ្ អាន ឧបនាយករដឋមស្រនតី 
រដឋមស្រនតីទទួ បនទុកទីសតីការគណៈរដឋមស្រនតី និង 

ឯកឧត្តមបណឌិ ត្  សុ ីជីងពីង អ្នុស្បធានាធិបត្ីចិន 
កា ពីនថ្ៃទី២២ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០០៩ ភៅរជបណឌិ ត្យសភាកមពុជា 

 

ពិធីបភវសនកា ភបីកថាន ក់ភាសាចិន 
សស្ម្គប់មស្រនតីរជការកមពុជាភ ីកដំបូង 

ភស្កាមអ្ធិបត្ីភាព ភោកជំទាវ ច័នទ គឹម ងស 
ឯកអ្គារដឋទូត្ចិនស្បចាកំមពុជា និង 
ភោកជំទាវបណឌិ ត្សភាចារយ ខ្លូត្ ធីតា 

ស្បធានរជបណឌិ ត្យសភាកមពុជា  កា ពីនថ្ៃទី២១ 
ដខ្មករ ឆ្ន ២ំ០១០ ភៅរជបណឌិ ត្យសភាកមពុជា 
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ទាល់ខ្តរសាះ។ រៅសម័្យអាណានិគម្បារាងំកតើ និងសម័្យសងាម្រាង្រ្សតនិយម្ សុេធខ្តធាា ប់មានររលនរោបាយ
ដ្ឋក់សមាព ្រលើជនជាតចិិនកុឱំ្យរកាត បកាត ប់ ប កសកិមមនងិវស័ិយជំនញួ។ ររលនរោបាយរបសងាត់ខ្ងរសែាកចិច 
ក៏បានអ្នុវតតែូចរន ចំរពាះជនជាតិចិនខ្ែល ស់រៅកនុងតំបន់មួយចំននួននអាសុើអារគនយ។៍ កា កំ ត់ខ្្នកា រ្ា 
សកម្ែភាពរសែាកិចចពើជនជាតចិិនរៅឱ្យមាច ស់ប្សុកខ្ែលមានចំរ ះែងឹរ្ាើជនំួញ បានកាា យជាររលនរោបាយ
មូ្លដ្ឋា ន បស់ ែានើម្ួយៗចំរពាះជនជាតិចនិរៅកនុងតំបន់អាសុើអារគនយ។៍  
 ភៅកមពុជាជនជាតភិាគតចិចនិទាងំ៥អ្មបូរមានមុ្ម ប នងិ របៀប ស់រៅចិញ្ច ឹម្ជើវតិមុសៗរន រៅតាម្ពូជ
អ្ម្បូ នើម្ួយៗនិងរៅតាម្សាថ នភាពេើកខ្នាងខ្ែលរគ ស់រៅ។ ជនជាត្ិភាគត្ិចចិនភស្ចនីបានភធាជីំនួញនិងការ ក់
ដូរទំនិញទាងំភ ីភាកនិងភ ទីឹកតាងំពីសម័យកា មុនបារងំចូ ស្សកុដខ្មរភម៉ាលោះ ( ងី  ុកឌី ២០០៧: ៥៦)។ 
ភដយភាពស្កីស្កភៅតាមទជីនបទជនជាតិខ្មែ ខ្តងខ្តធាា ក់មាួនជំពាក់បំ ុលចិនកាន់ខ្តរប្ចើនរ ើងៗ។ រៅេសវតស ៍
ឆ្ន ១ំ៩៥០ ភដយការស្ពួយបារមភពីកូនភៅរបស់ខ្លួន ចាស់ប្ពឹទាធ ចា យដខ្មរក៏បានអ្ប់ ដំ្ឋស់រតឿនរប្កើន ឭំកកូនខ្មែ ឱ្យ
ប្បឹងខ្ប្បងប្បកប ប េេួលទានចិញ្ច ឹម្ជើវតិកុំឱ្យជំពាក់ប ុំលជនជាតិចិន៖  
   អ្ួតទាងំបំពាន  ្ឹកនម្ៃ៉ាលុយមាន  ្ឹកនម្ៃ៉ាលុយអ្ត់  
   ឯងរចះខ្តកិន   ចិនរចះខ្តកត់   ្ឹកែល់កំ ត់  
      យកខ្ប្សបញ្ច ។ំ  
   កំរ ើ ត្ឹកប្សា  ្ឹក្ុតរម្តាត   ្ឹកប្ជុលហួសមាឌ្  
   អ្នកម្ួយ្ឹករសាើ    លៃើរលៃើរចះរឆាៀត   ម្ា៉ាង្ឹក្ុតមា ោេ  
      រប្ចើនរៅមញុ ំចិន។  
   ខ្ កេឹកពុះអុ្ស   វាតុញវាតុះ   ចាក់ខ្កវ្ឹកសិន   
   ស្ូខ្ កមអំ្ត់   សំពត់រមើចកបិន   េប្មាបំាយឆែិន  
      ចិនែួសរៅសុើ។  
   ឆ្ៃ ញ់ខ្តមាន ក់ឯង   ខ្ឆែតរហើយមខំ្សាង  មំរលើកមលំើ  
   ែងេឹករប្សាចប្គប់  រប្សាចមាឹម្រម្ាសជើ   មញុ ំចិននម្ៃ៉ាពើ   
      វលិរៅ វាងំ្ាះ។ 
 អ្តថបេកា ខ្សតកនុងប្សកុមាះកនុងសម័្យអាណានិគម្ ក៏បានេេលួសាា ល់នូវគំនិតែ៏បុនិប្បសប់ នងិឧសា
ពាោម្ បស់ជនជាតភិាគត្ចិចិនមានតួនាេើជាគំ ូសប្មាប់កា អ្េិវឌ្ឍរសែាកិចចប្បរេសកម្ពុជា។ ជនជាតិខ្មែ ខ្តង
ស រសើ ថាជនជាតិចនិម្កប្សកុខ្មែ រដ្ឋយបាតនែេរេរែ នរែើម្េុនអ្ាើទាល់ខ្តរសាះ ប៉ាុខ្នតខ្តរពលម្កែល់ប្សុកខ្មែ 
ម្ិនយូ ប៉ាុនាែ នក៏បរងកើតបានមុ្ម ប និងជំនញួធំៗបាន។ ភនោះក៏ជាគំរូសខំាន់សងដដររ ូត្ជំរុញឱ្យចាស់ទុំដខ្មរ រោកតា 
ស្កម ង៉ាុយ (ចាប់ស្កមង៉ាុយ) បានអ្ប់ ដំ្ឋស់រតឿនឱ្យកូនរៅខ្មែ ប្គប់េើកខ្នាងមតិមរំ ៀនសូប្តរលមនពានត រចះរ្ាើ
ជំនួញចិញ្ច ឹម្ជើវតិដូចចិន នងិកុំឱ្យឈ្ែួញចិនរកងប្បវញ័្ាបាន៖ 
   ជនជាតិខ្មែ ឥតគំនិត  សុើមិ្នគិតរម្ើលមុសប្តូវ 
      រជឿចិនរាល់ ែូវ   រក ត ិ៍ ខ្ម្៉ាឪចិនអូ្សអ្ស់។ 
   ចិនម្កពើប្សុកនាយ   មានសំពាយជា បស់ 
   មិ្នទាន់រចះខ្មែ រសាះ  រែ នរក ត ិ៍រកាះខ្ប្សចំកា ...  
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ជាកា ពិតជនជាតិខ្មែ ក៏មានប្បាជាញ ម្ិនអ្ន់ជាងជនជាតិចិនរ ើយ ប៉ាុខ្នតអ្ាើខ្ែលសំខ្ន់កា មិតមំរ្ាើកា រដ្ឋយ 
អ្ំ ត់និងកា រចះរ ៀបចំ របៀប បបសងាម្ខ្ែលមាួន ស់រៅឱ្យបានលែ។ ភៅកនុងកណំាពយខ្មែ  «ចាប់ប្បសុ» (ចាប់
ភសសងៗ ១៩៧៤:៣៤) ក៏បាន ឭំកែល់កូនរៅខ្មែ ថា៖  
   ពើប្ពឹករសាៀកហូលជ  ោៃ ចរសាៀកសមាះចងកបិន 
   ពើប្ពឹកតបកកាលចិន  ោៃ ចមិ្នទាន់ចិនដ្ឋក់រខ្ន ះ។ 
   ជួនកាលវាចងរជើង  ពយូ មពស់រ ើងកាលដ្ឋចុំះ 
   ខ្េនកសាឹងតឹងប្កញ៉ាុ ះ  វាទាប្បាក់ឱ្យបានឆ្ប់។ 
   រម្ើលមុ្មលែតិចអ្ាើ  មិ្នខ្ែ ស់ប្សើ្ា ឈ្ សាត ប់ 
   មុ្មមិ្ញែូចរគសាា ប់ មាត់សញិញសាញ ញរពបែូចរកែង។ 
   ខ្ប្សកងៃូ  អ្ះអុ្យរអ្ើយ អាចឹករអ្ើយអា ិតខ្លង 
   អ្ញ កប្បាក់ឱ្យឯង  ឱ្យអាចឹកខ្សែករនះបាន។  
 តាមរយៈខ្លមឹសារកណំពយ ចាស់ទុំចង់រប្បៀនប្បរៅចំរពាះជនជាតខិ្មែ កាលពើសម័្យរែើម្ឱ្យរចះគិត រចះ
ខ្ែ ស់រអ្ៀន និងរ ៀនសូប្តច ុំចលែៗ កនុងកា រ ៀបចំ របៀប បបចិញ្ច ឹម្ជើវតិពើជនជាតិចិនខ្ែលរគម្ក ស់រៅរលើេឹកែើ
ឯងរហើយកាា យជាមាច ស់ប ុំល បស់ខ្មែ ជាមាច ស់ប្សុករៅវញិ។ ទាងំរនះក៏ជាគតិម្ួយខ្ែលជនជាតខិ្មែ បចចុបបននគួខ្ត
ប្តិះ ះិពចិា ណា្ងខ្ែ ។          
  

៥-អៃតរវរបធម៌ខ្ខែរៃងិចិៃ  
 វបប្ម៌្ សិ បៈ ម្៉ាូតសរម្ាៀកបពំាក់  របៀប បប ស់រៅ និងភាសាដខ្មរ បានប្គបែ ត ប់រលើប្កុម្ជនជាតភិាគ
តិចចិនអ្ស់ យៈរពលជារប្ចើនសតវតសកនាងភៅ។ ឥេធិពលវបប្ម៌្ចនិម្ករលើខ្មែ មានលកខ ៈជាកា ខ្ជរីន រៅវញិរៅ
ម្កកនុង យៈរពលែ៏យូ អ្ខ្ងាង។ រោក ហង់ ើ មា៉ា ហាល់ (១៩៣៦) បានបញ្ជ ក់ថាឥេធពិលចិនម្ករលើសិលបៈខ្មែ  
រ ើញមានតាងំពើសម័្យអ្ងា  ហូតែល់រែើម្សតវតសេើ២០ (រ្ននើ រអ្ែាឺែស ២០០៩ េំ.២០៣)។ ចំខ្ ករោក 
វចិេឺ ហាូលូបឺ្វ (Victor Golubew 1924) បានសននិដ្ឋា នថា សិលបក ចនិប្បខ្ហលជាបានឆ្ា ក់ចមាា ក់រៅរលើជញ្ជ ងំនន
ប្បាងាម្ួយននប្បាសាេអ្ងា វតត ខ្ែលរោក រវៀលម្តត៍ (Wilmotte 1966) អ្ះអាងថាចមាា ក់ទាងំរនាះបានឆ្ា ក់រ ើង
៤០០ឆ្ន រំប្កាយពើកា កសាងអ្ងា វតតដដ ជាេសតុតាងននកា  ើកែុះដ្ឋលសហគម្ន៍ចិននាសម័្យរនាះ។  
 កនុងភាសាខ្មែ មានមចើភាសាចនិរប្បើប្បាស់ប្បចានំងៃម្ួយចនំួនខ្ែលទាក់េងនងឹសរម្ាៀកបំពាក់  រប្គឿងសងាា  
 មឹ្ ម្ាូបអាហា  ស ំង់អ្រ  ខ្ែលជាសញ្ា  បញ្ជ ក់បខ្នថម្រេៀតពើឥេធិពលចិនម្ករលើវបប្ម៌្ខ្មែ ។ សរម្ាៀក
បំពាក់ខ្ែលតួរោខ នបាសាក់ខ្មែ រសាៀកពាក់កាលពើមុ្នមានលកខ ៈជាខ្មែ  ហូតែល់សតវតសេើ១៩ ប៉ាុខ្នតរៅសតវតស 
េើ២០ និងបចចុបបនន សរម្ាៀកបពំាក់ទាងំរនះមានលកខ ៈជា របៀបចិនរប្ចើនជាង (សរម្ាៀកបំពាក់ហុើចិន)។  
 រប្ៅពើភាសា រគសរងកតរ ើញថាកា ប្បតបិតតិប្បនព ើ និងេំរនៀម្េមាា ប់ជនជាតិ បានជះឥេធពិលខ្ា ងំរៅ
រលើ្ តត់គនំិត បស់ជនជាតិខ្មែ រៅរលើកា េេលួយកនូវេំរនៀម្ម្ួយចនំួន បស់វបប្ម៌្ចិនម្កអ្នុវតត ខ្ែល មួ្មានកា 
រ ៀបរ ៀបចអំាពាហ៍ពពិាហ៍ខ្មែ មានោយ រំដ្ឋយពិ្ើខ្បបចនិ ចូល មួ្អ្បអ្ ខ្ា ងំកាា កនុងពិ្ើបុ យចូលឆ្ន ចំនិ ពិ្ើ
ខ្សន្នូ  (រឆងរម្៉ាង) និងពិ្ ើជាប្បនព ើ ជនជាតចិិនរ្សងៗរេៀតជារប្ចើន ម្ិនប្តមឹ្ខ្តជះឥេធពិលចំរពាះប្បជាជន 
សាម្ញ្ាៗប៉ាុរណាណ ះរេ សូម្បើម្ង្រ្នតើរាជកា ខ្មែ ក៏េេួលឥេធិពលពើវបប្ម៌្ចនិទាងំរនះខ្ែ ។  
 ឆ្លងកាត់្របត់្ស្បវត្តសិាស្រសតដខ្មរជាភស្ចីនដណំក់កា  ស្កមុជនជាភាគត្ចិចិន ឬភៅថាកូនភៅចិន ឬដខ្មរកាត់្
ចិន បានបនតពូជពងសវងសស្ត្កូ ភៅភ ីទកឹដីដខ្មរបានគង់វងសមកដ ់សពានថ្ៃ។ ភទាោះបីភៅកនុងសម័យកា ខ្លោះ ពកួភគ 
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បានជួបស្បទោះនូវការភរសីភអ្ងីពូជសាសន៍ក៏ភដយ ក៏ពកួភគភៅដត្អាចសស្មបខ្លួនដស្បស្ប ួភៅតាមកា ៈភទសៈ ភធាី
ោ៉ា ងណភដមីបអីាចរស់ភៅកនុងរបបនមីួយៗបានសុខ្ នងិអាចពូនសតុ ំពស្ងកីពូជពងសនងិអ្ត្តសញ្ហា ណវបបធម៌របស់ 
ពួកភគ។    

បចចុបបននរគសរងកតរ ើញថា មុ្ម ប និងជនំួញពា ិជជកម្ែ ចាប់ពើអាជើវកម្ែខ្ន តតូច ម្្យម្ែល់ឧសាហកម្ែ 
ខ្ន ត្ំហាក់សថិតរៅកនុងកណាត ប់នែ បស់ប្កុម្ជនជាតិចនិ ឬកូនរៅចិនកាត់ខ្មែ រៅប្បរេសកម្ពុជា។ រប្ៅពើជនជាតិ
ចិនឬកូនរៅចិនខ្ែល ស់រៅកម្ពុជា រៅមានអ្នកវនិិរោគេុនជនជាតិចនិ្ំៗជារប្ចើនរេៀតម្កពើប្បរេសចិន បាន
ចូលម្ក កសុើរៅកម្ពុជាកនុងវស័ិយឧសាហកម្ែកាត់រែ សរម្ាៀកបំពាក់ វស័ិយកសិកម្ែ នប្ពរឈ្ើ ស ំង់អ្រ  ។ល។ 
ែូរចនះរៅកម្ពុជា ហូតបចចុបបនន ប្តូវបានរគរម្ើលរ ើញថា ជនជាតិចនិរៅខ្តមានតួនាេើចម្បងកនុងជើវតិរសែាកិចច បស់
កម្ពុជាែខ្ែល។ ប៉ាុខ្នតរទាះបើោ៉ា ងណា រគម្ិនទាន់ែឹងរេថាកា ដ្ឋក់េុនរ្ាើជនំួញនិងកា វនិិរោគ បស់ជនជាតិចិន
រៅកម្ពុជាទាងំអ្ស់រនាះ បាន្តល់្លប្បរោជន៍និង្លប៉ាះពាល់កនុងេំហបំ៉ាុណាណ ចំរពាះបចចុបបននភាពនិងអ្នាគតនន
រសែាកិចចនិង្នធាន្ម្ែជាត ិ វបបធម៌រៅកម្ពុជា។ ភនោះជាចំណុចសំខាន់ដដ ភយងីជាដខ្មរប្តូវរ្ាើកា សកិានិងប្តតួ
ពិនិតយឱ្យបានចាស់ោស់រៅនងៃមុ្ម៕   
 
ឯរស្ទរនោង 
វចនានុប្កម្ខ្មែ   របាះពុម្ពរដ្ឋយវេិាសាថ នពុេធសាសនប ឌិ តយ ឆ្ន ១ំ៩៦៧។ 
លើ ធាម្រតង ក ំត់រហតុ ជើវ តាកាា ន់ ១៩៧៣។    
រ្ននើ រអ្ែាែឺស «រែើម្ក ំរតើតនិងកា វវិឌ្ឍននអ្តតសញ្ា   បស់ជនជាតិចនិរៅកម្ពុជាតាងំពើសម័្យរែើម្
ននប្បវតតិសាង្រ្សត ហូតែល់ឆ្ន ១ំ៩៧០» រៅកនុង៖ ប្កុម្ជនជាតិភាគតិចរៅកម្ពុជា ម្ជឈម្ ឌ លសប្មាប់កា សិកា
ប្សាវប្ជាវជាន់មពស់ ឆ្ន ២ំ០០៩។ 
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