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«យទុ្ធសាស្ត្រ្ ន្រិ្ខុថ្មីរប្ជ់ប ុន្» 

ដោយ៖ លឹម សុវណ្ណរទិ្ធ រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកមពុជា 
ថ្ងៃទី្២០ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០២៣ 
 

 
 
កនុងអតី្ត្កាល ជប ុនគឺជាប្បដទ្សចប្កពត្តិនិយមមួយ ខែលឈ្លា នពានបណ្ដា ប្បដទ្សជិត្ខាងដែីមបី
មហិចឆតាកសាងប្បដទ្សរបស់ែាួនជាមហាអាំណ្ដចប្បកបដោយសកាា នុពល។ ដោយសារខត្ជប ុនជា
ប្បដទ្សខែលព័ទ្ធជុាំវញិដោយសមុប្ទ្ និងពុាំសូវសមបូរធនធានធមមជាតិ្ ជប ុនប្តូ្វខសែងរកវត្ថុធាតុ្ដែីមពី
ខាងដប្ៅ ដែីមបបីាំដពញសកាា នុពលរកីចដប្មីនថ្នដសែឋកិចចនិងសងគមរបស់ែាួន។ ដហតុ្ដនេះដហយី ជប ុន
មានភាពចាំបាច់មិនអាចដចៀសបានកនុងការទាញយកធនធាននានាពីប្បដទ្សជិត្ខាង ពិដសសប្បដទ្ស
ចិនខែលជាទឹ្កែីសមបូរដៅដោយធនធានធមមជាតិ្។ ដទាេះជាយ ងណ្ដ នដយបាយវាត្ទី្និយមរបស់
ជប ុន ប្តូ្វបានបញ្ច ប់ដៅដប្កាយសហរែឋអាដម រកិបានលូកថ្ែចូលសង្គ្រគ មដោកដលីកទី្២ និងបាន
បញ្ច ប់សង្គ្រគ មដនេះតាមរយៈការទ្មាា ក់ប្ាប់ខបកនុយដកាខអ៊ែរចាំនួនពីរប្ាប់ដៅដលីទី្ប្កុងហុីរ  ូសុីមា  និង
ណ្ដហាគ សាគី។ ដៅកនុងសនធិសញ្ញា បញ្ច ប់សង្គ្រគ មដោកដលីកទី្២ខែលចុេះហត្ថដលខាជាមួយនឹងសហ
រែឋអាដម រកិ ដមែឹកនាាំជប ុនបានយល់ប្ពមចុេះចញ់ដោយឥត្លកខែណ្ឌ  និងបានប្បកាន់យករែឋធមមនុញ្ា
សនតិភាពតាមរយៈសមាព ធពីសហរែឋអាដម រកិខែលជាប្បដទ្សឈ្នេះសង្គ្រគ ម ដោយចប់តាាំងពីដពលដនាេះ
មក ជប ុនមានប្តឹ្មខត្កងសែ័យការពារប ុដណ្ដណ េះ ចាំខណ្កឯសនតិសុែជាតិ្របស់ជប ុន ប្តូ្វបានធានា
ដោយផ្ទា ល់ពីសាំណ្ដក់សហរែឋអាដម រកិ ដោយអាដម រកិបានោក់មូលោឋ នកងទ័្ពរបស់ែាួនដៅដលីទឹ្កែី
ជប ុនរហូត្មកែល់បចចុបបនន។ 
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 ដទាេះជាយ ងណ្ដ ពិភពដោកទាាំងមូលបានផ្ទា ស់បាូ រជាបនតបនាា ប់ទាាំងសាថ នភាពភូមិសាង្គ្សត
នដយបាយ ការវវិត្តដសែឋកិចចថ្នបណ្ដា ប្បដទ្ស សមព័នធភាព បញ្ញា ប្បឈ្មខាងសនតិសុែ និងវបិត្តិដៅកនុង
ត្ាំបន់នីមួយៗ។ ជប ុននិងអាដម រកិខែលធាា ប់ជាគូបែិបកខនឹងាន កនុងសម័យសង្គ្រគ មដោកបានកាា យដៅ
ជាសមព័នធមិត្តែ៏សាំខាន់ ដហយីបានអភិវឌ្ឍប្បដទ្សកាា យដៅជាមហាអាំណ្ដចដសែឋកិចចពិភពដោកទី្ពីរ។ 
ដប្កាយមក ចិនខែលបានរកមកប្បកាន់យកនូវប្បព័នធដសែឋកិចចមូលធននិយម បានវវិឌ្ឍែាួនដៅជា
មហាអាំណ្ដចដសែឋកិចចពីរជាំនួសជប ុនខែលជាសប្តូ្វប្បវត្តិសាង្គ្សតរបស់ែាួន និងបានពប្ងីកឥទ្ធិពល
នដយបាយ និងដយធារបស់ែាួនកាា យដៅជាគូប្បឈ្មចមបងរបស់អាដម រកិកនុងការែដណ្ាី មត្ាំខណ្ង
មហាអាំណ្ដចពិភពដោក។ ចាំខណ្កសហព័នធរុស្ុីខែលបានទ្ទួ្លមរត្កពីសហភាពសូដវៀត្ ដៅបនត
ជាមហាអាំណ្ដចដយធាទី្ពីរ និងប្តូ្វបានបសចិមប្បដទ្សចត់្ទុ្កជាបញ្ញា ប្បឈ្មខាងសនតិសុែរបស់
ែាួនជាបនត។ រកមកប្បដទ្សជាប់នឹងជប ុនវញិ កូដរ  ខាងដជីងខែលបានកាំណ្ត់្យកការអភិវឌ្ឍអាវុធ
នុយដកាខអ៊ែរជាខែលការពាររបបកុមមុយនីសតរបស់ែាួន ជានិចចកាលខត្ងខត្ដចញសារនដយបាយ និងសាក
លបងនុយដកាខអ៊ែរ ប្ពមទាាំងបាញ់មីសុីលគាំរាមកាំខហងសនតិសុែដៅកនុងត្ាំបន់ ពិដសសដៅកាន់ជប ុន និង
កូដរ  ខាងត្បូងខែលជាសមព័នធមិត្តរបស់អាដម រកិ។ បខនថមពីដលីដនេះ សាថ នភាពសនតិសុែកនុងត្ាំបន់ និងពិភព
ដោកទាាំងមូលកាន់ខត្សថិត្កនុងការប្បឈ្មខាា ាំងខងមដទ្ៀត្ ដោយសារខត្ការឈ្លា នពានរបស់រុស្ុីដៅ
ដលីប្បដទ្សអ៊ែុយខប្កន និងភាពតានតឹ្ងដៅកនុងសាំណុ្ាំ ដរឿងដកាេះខត្វា ន់ ខែលចិនខត្ងខត្ចត់្ទុ្កដកាេះ
ដនេះជាខែនអធិបដត្យយរបស់ែាួន។ 

 ដោយដមីលដ ីញពីការគាំរាមកាំខហងសនតិសុែកនុងត្ាំបន់ និងដោយមានការដបីកដភាីងដែៀវពី
សាំណ្ដក់សហរែឋអាដម រកិផងដនាេះ រោឋ ភិបាលជប ុនខែលចុងដប្កាយដនេះ ដប្កាមការែឹកនាាំរបស់ដោក
នាយករែឋមង្គ្នតី ហែ៊ែ៊ូមីអូ គីសុីោ បានសដប្មចោក់ដចញនូវយុទ្ធសាង្គ្សតសនតិសុែងមីរបស់ែាួន ដែីមបពីប្ងឹង
សមត្ថភាពការពារ និងការដ ា្ីយត្បរបស់ជប ុនដៅដលីដហតុ្ការណ៍្នានាពាក់ព័នធនឹងបញ្ញា សនតិសុែ 
ខែលអាចដកីត្មានដ ងីដៅកនុងដពលអនាគត្ខាងមុែ។ 

 យុទ្ធសាង្គ្សតសនតិសុែងមីរបស់ជប ុន ប្តូ្វបានដគដមីលដ ីញថា បានចប់ដផាីមែុេះពនាកដៅកនុង
អាណ្ត្តិអតី្ត្នាយករែឋមង្គ្នតីជប ុន ដោក ហ្ុិន ស៊ែូអាដប ខែលធាា ប់បានដលីកដ ីងអាំពីដាលបាំណ្ង
កនុងការដធែីវដិសាធនកមមរែឋធមមនុញ្ាសនតិភាពជប ុន ដហីយជាំហរដនេះក៏ប្តូ្វបានប្បកាន់យកជាបនតដោយ
ដមែឹកនាាំគណ្បក្ប្បជាធិបដត្យយដសរ ី(LDP) ខែលដ ីងមកកាន់អាំណ្ដចបនតពីដោក ហ្ុិន ស៊ែូអា
ដបផងខែរ។ នាយករែឋមង្គ្នតីបចចុបបនន ហែ៊ែ៊ូមីអូ គីសុីោ ខែលបានបានចូលកាន់ត្ាំខណ្ងដៅថ្ងៃទី្៤ ខែ
តុ្ោ ឆ្ន ាំ២០២១ ដប្កាយោខលងត្ាំខណ្ងរបស់ដោក ហ្ុនិ ស៊ែូអាដប និងបានទ្ទួ្លដជាគជ័យបនាា ប់
ដៅកនុងការដបាេះដឆ្ន ត្ដៅថ្ងៃទី្១០ ខែកកកោ ឆ្ន ាំ២០២២ ប្តូ្វប្បឈ្មនឹងបញ្ញា ពីរ ខែលប្បជាជនជប ុន
យកចិត្តទុ្កោក់ែពស់បាំផុត្គឺ បញ្ញា ដសែឋកិចច និងបញ្ញា សនតិសុែជាតិ្។ លទ្ធផលថ្នការដបាេះដឆ្ន ត្បានផត
ល់ឱ្យប្កុមចប្មុេះខែលែឹកនាាំដោយ គណ្បក្ប្បជាធិបដត្យយដសរ ី(LDP) របស់ដោក ហែ៊ែ៊ូមីអូ គីសុីោ 
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និងគណ្បក្ប្បឆ្ាំងចាំនួនពីរ ខែលដបីកចាំហរដែីមបីដធែីវដិសាធនកមមរែឋធមមនុញ្ាសនតិភាពរបស់ជប ុន 
ខែលមានសាំដ ងភាគដប្ចីន(២/៣) ដៅកនុងសភាជាន់ែពស់។ 

 ដៅថ្ងៃទី្១៦ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២២ ជប ុនបានខកសប្មួលយុទ្ធសាង្គ្សតការពារជាតិ្របស់ែាួន ដោយ
បានអនុម័ត្ឯកសារចាំនួន៣ សតីពីការបដងកីនសមត្ថភាពការពារសនតិសុែជាតិ្ជប ុន តាមរយៈការបដងកីន
ងវកិាកនុងវសិ័យដយធា ដៅកនុងបរបិទ្ភាពតានតឹ្ងភូមិសាង្គ្សតដៅកនុងត្ាំបន់។ យុទ្ធសាង្គ្សតដនេះ នឹង
បដងកីនងវកិាចាំណ្ដយដយធាឱ្យដកីនដ ងីែល់២%ថ្នផលិត្ផលកនុងប្សុកសរុបសប្មាប់រយៈដពល៥ឆ្ន ាំ 
ពីឆ្ន ាំ២០២៣ែល់ឆ្ន ាំ២០២៧។ ដៅកនុងការសាង់មតិ្របស់ទូ្រទ្ស្ន៍ NHK ជប ុន ប្បជាជនជប ុន៥៥%
បានាាំប្ទ្ការបដងកីនងវកិាដយធា ដោយកាត់្បនថយការចាំណ្ដយសាធារណ្ៈ កនុងដនាេះអនកផាល់សមាា ស
ន៍ប្តឹ្មខត្២៩%ប ុដណ្ដណ េះ បានជាំទាស់នឹងបាំណ្ងដនេះ។ ដៅកនុងយុទ្ធសាង្គ្សតងមីរបស់ជប ុនដនេះ គឺដផ្ទា ត្ជា
សាំខានដ់ៅដលី៖ 

 ១. បដងកីនសមត្ថភាពវាយប្បហារត្បវញិដៅែល់ទី្តាាំងបាញ់មីសុីលរបស់សប្តូ្វ 

 ២. ការអភិវឌ្ឍមីសុីលអីុខពសូនិក (មីសុីលដលឿនជាងសដមាង៥ែង) 

 ៣. ការបដងកីនវត្តមានកងទ័្ពជប ុនដៅភាគខាងត្បូង (ដកាេះអូគីណ្ដវា  និងដកាេះដៅភាគនិរតី្) 

 ៤. ប្បមូលផាុ ាំកងទ័្ពដជីងដាក ដជីងទឹ្ក និងកងទ័្ពអាកាស ឱ្យសថិត្ដប្កាមបញ្ញា ការខត្មួយ
ដែីមបដី ា្ីយត្បនឹងសាថ នការណ៍្អាសននណ្ដមួយ។ 

 ដៅកនុងឯកសារដនេះផងខែរ ជប ុនបានចងអុលមុែចាំៗថា ចិនគឺជាការគាំរាមកាំខហងសនតិសុែ
ដោយផ្ទា ល់របស់ជប ុន។ ជាការពិត្ណ្ដស់ ចិនខែលជាសប្តូ្វប្បវត្តិសាង្គ្សតនឹងជប ុន ដហយីបានពប្ងីក
ឥទ្ធិពលដយធារបស់ែាួនជាបនតបនាា ប់ ប្ពមទាាំងកាំពុងមានជដមាា េះខែនអធិបដត្យយជាមួយជប ុន ដៅ
ប្បជុាំដកាេះ ដសនកាគុ (ចិនដៅថា ទាវយូ) ផងខែរ។  ដប្ៅពីដនេះ ដហតុ្ផលដផ្ងដទ្ៀត្ខែលជាំរុញឱ្យជ
ប ុនោក់ដចញនូវយុទ្ធសាង្គ្សតសនតិសុែងមីដនេះ រមួមាន សកមមភាពរបស់ចិនដៅកនុងករណី្សាំណុ្ាំ ដរឿងថ្ត្វា 
ន់ ការដធែីដត្សតមីសុីលជាបនតបនាា ប់របស់កូដរ  ខាងដជីងខែលចុងដប្កាយដនេះ បានបាញ់មីសុីលរ ាំលងខែន
អធិបដត្យយរបស់ជប ុនខងមដទ្ៀត្ផង។ ជាមួយាន ដនេះខែរ ជប ុនខែលកនាងមក អនុវត្តនូវរែឋធមមនុញ្ា
សនតិភាពនិយមខែលអាដម រកិបានចប់បងខាំកនុងដពលចញ់សង្គ្រគ ម និងខែលមានការធានាសនតិសុែ
ដោយផ្ទា ល់ពីសាំណ្ដក់សហរែឋអាដម រកិ តាមរយៈការរកាមូលោឋ នទ័្ពអាដម រកិដៅដលីប្បដទ្សដនេះ ប្តូ្វ
បានរែឋបាលដោក ែូណ្ដល់ប្តាាំ ដលីកដ ីងពីបាំណ្ងទាមទារថ្ងាការពារពីជប ុនដៅវញិ ខែលដនេះក៏
អាចជាដហតុ្ផលមួយដផ្ងដទ្ៀត្ ខែលជាំរុញឱ្យជប ុនពប្ងឹងសមត្ថភាពដយធារបស់ែាួនផងខែរ ដៅកនុង
ទ្ាំនាក់ទ្ាំនងនដយបាយជាមួយមហាអាំណ្ដចអាដម រកិ ខែលជានិចចកាលខត្ងខត្ផ្ទា ស់បាូ រ ដាល
នដយបាយដៅតាមដមែឹកនាាំខែលដ ីងមកកាន់អាំណ្ដចងមី។ ប្ត្ង់ចាំណុ្ចដនេះ ថាន ក់ែឹកនាាំជប ុន 
ទ្ាំនងជាដមីលដ ីញថា ការបនតោក់បញ្ញា សនតិសុែជាតិ្របស់ែាួនដៅដផញីដៅដលីជាំហររបស់ដមែឹកនាាំងមី
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របស់អាដម រកិ ខែលខត្ងខត្ផ្ទា ស់បាូរដផ្ងៗាន ពីប្បធានាធិបតី្មួយដៅប្បធានាធិបតី្ដទ្ៀត្ដនាេះ ជដប្មីស
ែ៏លអគឺជប ុនគួរខត្ពប្ងឹងសមត្ថភាពដយធារបស់ែាួន ដែីមបីអាចដ ា្ីយត្បជាបនាា ន់ចាំដពាេះការគាំរាម
កាំខហងសនតិសុែចាំដពាេះមុែរបស់ែាួន ជាជាងរង់ចាំការសដប្មចពីទី្ប្កុងវា សុីងដតាន ដប្ពាេះបទ្ពិដសាធ
ប្បវត្តិសាង្គ្សតបានបរា ញយ ងចាស់ថា ដៅជុាំវញិជប ុន គឺសុទ្ធសឹងខត្ជាប្បដទ្សខែលជប ុនធាា ប់ឈ្លា ន
ពានទាាំងដៅមុនដពល និងកនុងអាំ ុងដពលសង្គ្រគ មដោកដលីកទី្២ រាប់ចប់តាាំងពីចិន រុស្ុី និងសូមបី
ខត្កូដរ  ខាងត្បូងខែលជាសមព័នធមិត្តអាដម រកិែូចជប ុនកាី។ 

 ជារួម ដៅចាំដពាេះមុែសាថ នភាពថ្នភូមិសាង្គ្សតនដយបាយពិភពដោក និងការរកីចដប្មីនបដចចក
វទិ្ាដយធានាដពលបចចុបបនន ការកាំណ្ត់្យុទ្ធសាង្គ្សតសនតិសុែងមីរបស់ជប ុន គឺជាការចាំបាច់ណ្ដស់
សប្មាប់មហាអាំណ្ដចដសែឋកិចចទី្៣ពិភពដោកដនេះ ខែលប្តូ្វប្បឈ្មមុែនឹងការគាំរាមកាំខហងខាង
ដយធា ពីសាំណ្ដក់ប្បដទ្សដៅជុាំវញិែាួន ខែលសុទ្ធសឹងខត្ធាា ប់មានប្បវត្តិជូរចត់្ជាមួយជប ុន ពិដសស
ចិនខែលជាសប្តូ្វប្បវត្តិសាង្គ្សត ប្សបដពលខែលត្ាំបន់អាសុីបា សុីហែកិទាាំងមូលបានកាា យដៅជាចាំណុ្ច
ដៅា ថ្នការប្បកួត្ប្បខជងរបស់មហាអាំណ្ដចពិភពដោក ពិដសសរវាងចិន និងសហរែឋអាដម រកិប្ពមទាាំង
សមព័នធមិត្ត។ ដទាេះជាយ ងណ្ដ វាក៏ជាសញ្ញា ខែលបរា ញអាំពីការរត់្ប្បណ្ដាំងសពាែ វុធកាន់ខត្សុីជដប្ៅ
ខាា ាំងដៅៗដៅកនុងត្ាំបន់អាសុីបា សុីហែកិទាាំងមូល ខែលនាាំដៅែល់ការប្បឈ្មាន ែ៏ផុយប្សួយផងខែរ៕ 
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