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ម្ជឈម្ណ្ឌ លអ្ភិវឌ្ឍន៍កម្ព៉ុជា។ 

ខ្៉ុ ាំធ្លល ប់បានសរលសរលៅលលីលវទិកាម្ ិលនេះ លោយបង្ហា ញពីការ
ក្ពួយបារម្ភថា រោឋ ភិបាលអាលម្រកិអាចនឹងបនាលក្បីការលចាទ
ក្បកាន់អ្ាំពីវ ាមានលោធ្លចិនលៅកម្ព៉ុជា លដី្ម្បីោក់សមាព ធ្
លលីកម្ព៉ុជា និងក្ពមានក្បលទសលនសងលទៀ លៅកន៉ុង ាំបន់អាស៉ុី
អាលគនយមិ៍្នឱ្យរកាទាំន្ទក់ទាំនងជិ សនិទធជាមួ្យចិន។ ទលងវីខបប
លនេះគឺជាខននកមួ្យថ្នយ៉ុទធសាស្រ្សារបស់អាលម្រកិ កន៉ុងការបិទខាប់
ចិន ខដ្លអ្ាំណាចថ្នក្បលទសមួ្យលនេះកាំព៉ុងលកីនល ងី តាម្រយៈ
គាំរូអ្ភិបាលកិចចងមី ឈរលលីអ្ាំណាចលសដ្ឋកិចច និងលោធ្លដ៏្រងឹ
មាាំ។ លហយីដូ្លចនេះ ចិនជាក្បលទសមានសកាា ន៉ុពលកន៉ុងការខកខក្ប
ក្បព័នធអ្នារជា ិ ខដ្លក្បលទសអាលម្រកិធ្លល ប់បានក្គប់ក្គង ចាប់
តាាំងពីការបញ្ច ប់ថ្នសស្រ្ង្ហា ម្ក្ ជាក់។ កាីបារម្ភពីម្៉ុនរបស់ខ្៉ុ ាំបាន
កាល យជាការពិ កាលពីសបាា ហ៍ម្៉ុន លៅលពលខដ្លអាលម្រកិបាន
សលក្ម្ចចិ ាោក់ទណ្ឌ កម្មការន្ទាំលចញន្ទាំចូលសព្វវ វ៉ុធ្ម្កកម្ព៉ុជា 
ខដ្ល រមួ្មាន “សមាភ រខដ្លអាចលក្បីក្បាស់បានពីរោ ង (ខបប
លោធ្ល និងស៉ុីវលិ) ក៏ដូ្ចជាសមាភ រលោធ្លខដ្លមិ្នសូវមាន
ភាពរលសីបមួ្យចាំនួន”។ 

តាម្ពិ  ទណ្ឌ កម្មការន្ទាំលចញន្ទាំចូលសព្វវ វ៉ុធ្ម្ក កម្ព៉ុជាលនេះ 
ក្ាន់ខ ជានិមិ្ ារូបខ ប ៉ុលណាណ េះ លោយសារអាលម្រកិមិ្នខម្ន
ជាអ្នកនា ់នាង់លក្គឿងសព្វវ វ៉ុធ្ដ្ល់កម្ព៉ុជាលន្ទេះលទ។ វាក្ាន់ខ 

ជាការក្ពមានមួ្យបខនថម្លទៀ លលីកម្ព៉ុជា ទាក់ទងនឹងទាំន្ទក់
ទាំនងជិ សនិទធរបស់កម្ព៉ុជាជាមួ្យចិន។ លៅកន៉ុងលសចកាីខងលង
ការណ៍្របស់ខលួនសាីពីទណ្ឌ កម្មការន្ទាំលចញន្ទាំចូលសព្វវ វ៉ុធ្លនេះ 
រោឋ ភិបាលអាលម្រកិបានអ្េះអាងថា “អាលម្រកិលៅខ បនាលបាជ្ា
ចិ ាោ ងលពញលលញកន៉ុងការលារពឯករាជយភាពរបស់កម្ព៉ុជា 
និងអ្ធិ្បល យយភាពរបស់ក្បជាជនកម្ព៉ុជា”។ ទលងវីរបស់រោឋ -
ភិបាលអាលម្រកិ រាប់ចាប់ពីការលចាទក្បកាន់អ្ាំពីកិចចក្ពម្លក្ពៀង
សមាៃ  ់រវាងកម្ព៉ុជា និងចិន កន៉ុងការអ្ន៉ុញ្ា  ឱ្យចិនោក់កងទ័ព
របស់ខលួនលៅកម្ព៉ុជា រហូ ដ្ល់ទណ្ឌ កម្មការន្ទាំលចញន្ទាំចូល
សព្វវ វ៉ុធ្ងមីៗលនេះ គឺាម នអ្វីលក្ៅពីការរ ាំលោភលលីឯករាជយភាព និង
អ្ធិ្បល យយភាពរបស់កម្ព៉ុជាលន្ទេះលទ។ វាគឺជាឧទាហរណ៍្ជាក់
ខសែងថ្ននលោបាយពិ ក្បាកដ្ ខដ្លខនែកលលីលាលការណ៍្
ខដ្លថា “អ្នកខ្ល ាំងខ ងខ ក្ ូវ”។ អាលម្រកិលក្បីអ្ាំណាចអ្ន៉ុ ារ-
ភាពរបស់ខលួនលដី្ម្បោីក់សមាព ធ្លលីក្បលទសទន់លខាយលដី្ម្បឱី្យ 
លគាាំក្ទលលីយ៉ុទធសាស្រ្សាបិទខាប់ចិនរបស់ខលួន។ វាជាសកម្មភាព
ខដ្លលក្ជៀ ខក្ជកដ្ល់សិទធិរបស់កម្ព៉ុជា កន៉ុងការលធ្វីកិចចការ
បរលទសរបស់ខលួនោ ងចាស់។ កន៉ុងន្ទម្ជាក្បលទសអ្ធិ្បល យយ 
កម្ព៉ុជាមានសិទធិក្សបចាប់លពញលលញ លក្កាម្បទោឋ ន និង
ចាប់អ្នារជា ិ ខដ្លកម្ព៉ុជាគួរខ អាចអ្ភិវឌ្ឍទាំន្ទក់ទាំនង
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ជិ សនិទធជាមួ្យចិន ខដ្លជាសមាជិកលពញសិទធិ និងមាន
ទាំនួលខ៉ុសក្ ូវមួ្យថ្នសហគម្ន៍អ្នារជា ិ។ 

នា៉ុយលៅនឹងការអ្េះអាងរបស់អ្នកបលងកី លាលនលោបាយ 
អ្នកវភិាគ និងរបាយការណ៍្ព័ ៌មានជាលក្ចីន ភសា៉ុតាងថ្នការ
ក្សាវក្ជាវបានបញ្ា ក់ោ ងចាស់ថា ព្វណិ្ជាកម្ម ការវនិិលោគ 
និងជាំនួយអ្ភិវឌ្ឍន៍របស់ចិនបានជាំរ៉ុញកាំលណី្នលសដ្ឋកិចចលៅ
កម្ព៉ុជា និងលៅក្បលទស  ិយលោកដ្ថ្ទលទៀ  រមួ្ទាាំងក្បលទស
លៅទវីបអាស្រ្ហវកិនងខដ្រ។ ក្បលទសជាលក្ចីនលៅទវីបអាស្រ្ហវកិបាន
ជួបក្បទេះការធ្លល ក់ដ្៉ុនោបខននកលសដ្ឋកិចចជាលក្ចីនទសវ សរច៍ាប់
តាាំងពីការទទួលបានឯករាជយពីម្ហាអ្ាំណាចអឺ្រ  ៉ុប លទាេះបីជា
ម្ហាអ្ាំណាចទាាំងលនេះបនាការនារភាា ប់ទាំន្ទក់ទាំនងជាមួ្យ
ក្បលទសទាាំងលនេះកន៉ុងរូបភាពជាជាំនួយ ព្វណិ្ជាកម្ម និងការ 
វនិិលោគក៏លោយ។ កន៉ុងប ៉ុន្ទម នឆ្ន ាំច៉ុងលក្កាយលនេះ ទាំន្ទក់ទាំនង
របស់ក្បលទសទាាំងលនេះជាម្ួយចិន បានន្ទាំម្កនូវកាំលណី្ន
លសដ្ឋកិចច និងការអ្ភិវឌ្ឍលហោឋ រចន្ទសម្ព័នធ។1 កាំលណី្នលសដ្ឋ-
កិចច និងការកា ់បនថយភាពក្កីក្កខដ្លជាលទធនលលចញពី
កាំលណី្នលសដ្ឋកិចចលនេះ គឺជាធ្ល ៉ុនសាំដ៏្សាំខ្ន់ថ្នសនាិភាព និង
សថិរភាពសងាម្។ ដូ្ចអ្វីខដ្លបានលធ្វីោក់កម្ព៉ុជា អាលម្រកិ និង
សម្ព័នធមិ្ ារបស់ខលួនកាំព៉ុងោក់សមាព ធ្លលីក្បលទសលៅអាស្រ្ហវកិ 
លដី្ម្បីកា ់បនថយទាំន្ទក់ទាំនងរបស់ពួកលគជាមួ្យចិន លោយ
លលីកល ីងពីការអ្េះអាងមិ្នពិ ខដ្លថា ការភាា ប់ជាមួ្យចិន
នែល់ក្បលោជន៍ឱ្យខ ចិនប ៉ុលណាណ េះ លោយលាំហូរធ្នធ្លន និង
ក្បាក់ចាំលណ្ញលចញពីទវីបអាស្រ្ហវកិលៅកាន់ចិន។ 

សក្មាប់កម្ព៉ុជា សមាព ធ្ពីអាលម្រកិនឹងបនាមានកន៉ុងទក្ម្ង់ណា
មួ្យមិ្នខ្ន លោយសារការអូ្សបន្ទល យថ្នការក្បកួ ក្បខជង

 
1 Deborah Brautigam, The Dragon's Gift: the Real Story of China in Africa (Oxford University Press, 2011), and Dambisa Moyo, Dead Aid: 

Why aid Is Not Working and How There Is a Better Way for Africa (Macmillan, 2009). 

ភូមិ្សាស្រ្សានលោបាយរវាងអាលម្រកិ និងចិន។ លៅលពលលនេះ 
លទាេះបីជាទណ្ឌ កម្មការន្ទាំលចញន្ទាំចូលសព្វវ វ៉ុធ្របស់អាលម្រកិ
លលីកម្ព៉ុជា ក្ពម្ទាាំងទណ្ឌ កម្មលនសងលទៀ កនលងម្ក គឺក្ាន់ខ 
ជានិមិ្ ារូបក៏លោយ ខ វាក៏ភាា ប់ម្កជាមួ្យនឹងការក្ពមានថា 
នឹងមានការោក់ទណ្ឌ កម្មជាបនាបន្ទា ប់លទៀ ។ អាលម្រកិលៅខ 
មិ្នទាន់បានោក់សមាព ធ្ធ្ៃន់ធ្ៃរម្កលលីកម្ព៉ុជាលៅល យី លន្ទេះ
គឺការដ្កហូ ការអ្ន៉ុលក្ាេះព្វណិ្ជាកម្មខដ្លខលួននាល់ឱ្យកម្ព៉ុជា 
លក្កាម្ក្បព័នធអ្ន៉ុលក្ាេះពនធទូលៅ។ លយីងក្ាន់ខ សងឃឹម្ថា 
អាលម្រកិនឹងមិ្នលក្ជីសយកជលក្មី្សលន្ទេះម្កលក្បីក្បាស់ល ីយ 
ពីលក្ព្វេះការលធ្វីខបបលនេះ គឺលសមីនឹងការរ ាំលោភសិទធិម្ន៉ុសសជា
មូ្លោឋ ន ខដ្លជាសិទធិកន៉ុងការរស់លៅបានសម្រម្យរបស់ក្បជា-
ជនកម្ព៉ុជារាប់ោនន្ទក់ ខដ្លជីវភាព និងការអ្ប់រ ាំរបស់ពួក
លគ ពឹងខនែកលលីក្បាក់ចាំណូ្លរបស់កម្មករលរាងចក្កកា ់លដ្រ។ 

និោយោ ងដូ្លចនេះ ក៏មានន័យខដ្រថា កម្ព៉ុជាគួរខ លរៀបចាំ
ខននការសក្មាប់លក្ ៀម្ខលួនទប់ទល់នឹងសកម្មភាពរបស់រោឋ -
ភិបាលអាលម្រកិ ខដ្លមានរូបភាពកាន់ខ ធ្ៃន់ធ្ៃរលៅៗ កន៉ុង     
បរបិទថ្នការក្បកួ ក្បខជងភូមិ្សាស្រ្សា ខដ្លមានសភាពកាន់ខ 
តាន ឹងល ីងរវាងចិន-អាលម្រកិ។  លយីងអាចលរៀនសូក្ ពី
ក្បវ ាិសាស្រ្សែបានថា កន៉ុងន្ទម្ការក្បកួ ក្បខជងភូមិ្សាស្រ្សា
នលោបាយ អាលម្រកិជាលរឿយៗបានអ្េះអាងថា “ខលួនក្ ូវខ 
បងខាំចិ ាលធ្វីអ្ាំលពីអាក្កក់លដី្ម្បីទទួលបានភាពក្បលសីរល ីង”។ 
ទណ្ឌ កម្មរបស់បសចិម្ក្បលទសម្កលលីកម្ព៉ុជា កន៉ុងទសវ សរឆ៍្ន ាំ
១៩៨០ ដឹ្កន្ទាំលោយអាលម្រកិ គឺជាសកខីភាពថ្នការ “ោក់
ទណ្ឌ កម្មអ្នកក្ក” លដី្ម្បយីកឈនេះសស្រ្ង្ហា ម្ម្លន្ទគម្វជិាា របស់ខលួន
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ជាមួ្យសហភាពសូលវៀ ។ 2  បរបិទពិភពលោកកន៉ុងស វ សរ ៍
ទី២១ គឺខ៉ុសពីស វ សរទ៍ី២០។ ចិនគឺខ៉ុសាន ទាាំងក្សុងពី
អ្ ី សហភាពសូលវៀ ។ ពិភពលោកមានភាពសម៉ុគសាម ញ និង
មានទាំន្ទក់ទាំនងាន លោយសារការពឹងខននកលសដ្ឋកិចចលលីាន លៅ
វញិលៅម្កមានកក្មិ្ ខពស់។ ដូ្លចនេះ កម្ព៉ុជាអាចទប់ទល់នឹង
សមាព ធ្របស់អាលម្រកិបាន ក្បសិនលបីកម្ព៉ុជាលរៀបចាំខលួនលដី្ម្បី
ទទួលបានអ្ ថក្បលោជន៍ថ្នការពឹងខននកាន លៅវញិលៅម្កជា

សាកល រមួ្ទាាំងទាំន្ទក់ទាំនងជិ សនិទធជាមួ្យចិន។ ការលក្ ៀម្
ខលួនលនេះលធ្វីឱ្យកម្ព៉ុជាបនាអ្ន៉ុវ ាឱ្យបានលពញលលញ នូវកាំខណ្
ទក្ម្ង់អ្ភិបាលកិចច ការលធ្វីពិពិធ្កម្មលសដ្ឋកិចច កាំខណ្ទក្ម្ង់
ចាប់ និងក្បព័នធយ៉ុ ាិធ្ម៌្ ការបណ្ា៉ុ េះ    បណាា លធ្នធ្លនម្ន៉ុសស 
និងការលកៀរគរធ្នធ្លនន្ទន្ទ។ មានខ តាម្រយៈការពក្ងឹង
ខលួនឯងពីខ្ងកន៉ុងលទ លទីបកម្ព៉ុជាអាចទប់ទល់នឹងសមាព ធ្ពី
ខ្ងលក្ៅបាន! 
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2 Eva Mysliwiec, Punishing the Poor: The International Isolation of Kampuchea (Oxfam GB, 1988). 


