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មន្តនរីជាន់ខ្ពស់ស្ថា នទ៉ូតអាដមរកិប្រច ាំប្កុងភ្នាំដេញបានឱ្យដឹងថា អាជាា ធរអាដមរកិកាំេុងដរើកការដសុើរអដងេតចាំដ ោះប្កុមហ ុនចិន
មួយចាំនួនដដលដប្រើប្បាស់ទឹកដកីមពុជា ន ាំទាំនិញផលិតកនុងប្រដទសចិនដៅកាន់សហរដឋអាដមរកិ ដោយមិនបានរង់េនធន ាំច៉ូល
សហរដឋអាដមរកិ ដដលមានចាំនួនរារ់ដសនដល់រារ់លានដុលាា រអាដមរកិ។ 
 
អនុប្រធានសដីទីននស្ថា នដរសកកមមស្ថា នទ៉ូតសហរដឋអាដមរកិប្រច ាំដៅកមពុជា ដលាក ដអរនិ ឆ្វា តដេស (Arend Zwartjes) បាន
ដថាងប្បារ់អាសីុដសរថីា ទនទឹមនឹងការវនិិដោគ និងការអភ្ិវឌ្ឍររស់ចិន ដដលប្គរដ ដ្ រ់ដលើសលរ់ដសទើរប្គរ់វស័ិយដៅកមពុជា 
ហានិភ្័យជាដប្ចើនក៏កាំេុងដតដកើតមានដ ើងផងដដរ ។ ដលាកដលើកដ ើងថា ប្កុមហ ុនចិនជាដប្ចើនបានេាោមដប្រើប្បាស់ទឹកដី
កមពុជា ដដើមបនី ាំដចញន៉ូវទាំនិញដដលផលិតកនុងប្រដទសចិនច៉ូលដៅកាន់សហរដឋអាដមរកិ ដោយដគចដវោះេីការរង់េនធដល់
អាជាា ធរអាដមរកិ ដដលរញ្ហា ដនោះបានដធាើឱ្យអាជាា ធរអាដមរកិកាំេុងដរើកការដសុើរអដងេត និងមានវធិានការ្៍មួយចាំនួនដល់
ប្កុមហ ុនចិនដដលបានរ ាំដលាភ្ចារអ់ាដមរកិ។ ដលាករនរថា ដៅកនុងរយៈដេល២ឆ្វន ាំចុងដប្កាយដនោះ ប្កសួងសនរិសុខ្មាតុភ្៉ូមិ
អាដមរកិ បានដរើកការដសុើរអដងេតចាំនួន១៤ករ្ីដៅដលើកប្កុមហ ុនចិនដដលមានការោិល័យដៅកនុងប្រដទសកមពុជា ដដលប្តូវ
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បានសងសយ័ថាបានេាោមដគចដវោះេីការរង់េនធទាំនិញន ាំច៉ូលដៅអាដមរកិ ដោយដប្រើប្បាស់ប្រដទសកមពុជាជាចា្ំ ុ ចឆ្ាងកាត់។ 
ដលាករនរថា ប្កុមហ ុនចិនទ ាំងដនោះ បានន ាំច៉ូលដៅអាដមរកិន៉ូវផលិតផលសដប្មចេីប្រដទសចិន រ ុដនរោក់ដ ម្ ោះថា “ផលិតដៅ
ប្រដទសកមពុជា” ដៅវញិ (Made in Cambodia)៖ «សាំរារ់ប្រដទសកមពុជាវញិ មានឱ្កាសចាស់ដ៉ូចជាកាំដ ើ្ នវនិិដោគឬកាំដ ើ្ ន
ននការន ាំដចញររស់កមពុជា រ ុដនរក៏មានហានិភ្័យផងដដរ ប្កុមហ ុនអាចមានរា្ំ ងដគចេនធគយ ដហើយន ាំច៉ូលផលិតផលដៅ
កនុងសហរដឋអាដមរកិ តាមរយៈការដផទទាំនិញេីនវាមួយដៅនវាមួយ។ ដផនកគយររស់អាដមរកិ បានដធាើការដសុើរអដងេតរួចដហើយ 
ដហើយបានេិន័យប្កុមហ ុនចិនមួយចាំនួន ដដលដគចការរង់េនធគយ ដៅកនុងសហរដឋអាដមរកិ ដោយបានរញ្ជ៉ូ នទាំនិញឆ្ាងតាម
ប្រដទសកមពុជាសិន។ 
 
ដលាក ដអរនិ ឆ្វា តដេស បានរនរដទៀតថា ប្កសួងសនរិសុខ្មាតុភ្៉ូមិអាដមរកិ បានផរល់ដ ម្ ោះប្កុមហ ុនចិនមិនតិចជាង ៥ប្កុមហ ុន
ដ ើយ ដដលមានការោិល័យដៅកមពុជា ដៅឱ្យភ្នន ក់ងារគយនិងការ រប្េាំដដនររស់ខ្ាួន ដដើមបដីសុើរអដងេតនិងប្តួតេិនិតយ
ដៅតាមចារ់សហរដឋអាដមរកិ ដដលកនុងដនោះរួមមានការផាកេិន័យដផនករដឋបាល និងការោក់េិន័យដផនកប្េហមទ ឌ្ ជាដដើម។ 
ដលាករនរថា ទឹកប្បាក់ដដលប្កុមហ ុនចិនទ ាំងដនោះ បានដគចដវោះកនុងការរង់េនធដល់អាជាា ធរអាដមរកិមានចាំនួនរារ់ដសន 
រហ៉ូតដល់រារល់ានដុលាា រអាដមរកិ ដហើយទាំនិញដដលប្កុមចិនទ ាំងដនោះន ាំច៉ូលមានដ៉ូចជា ដ ើកាដ រសប្មារ់ដធាើកប្មាល ទាំេក់
ដដកេយួរដោអាវ អាសីុតអាមុី ៉្ូ  (Amino Acid) ដមៅអាហារដធាើេីដ ត ប្ស៉ូវ ឬដាំ ៉ូង និងរាំេង់ដដកដថរជាដដើម។ ស្ថា នទ៉ូត
អាដមរកិ មិនបានរញ្ហជ ក់ដ ម្ ោះប្កុមហ ុនចិនទ ាំងដនោះដទ។ 
 
ទាំហាំ ្ិេជកមមដដលកមពុជាន ាំច៉ូលេីអាដមរកិកនុងររមិា្តិច ដតកមពុជាបានន ាំដចញទាំនិញដៅអាដមរកិវញិកនុងររមិា្ដប្ចើន 
គឺកនុងតនមាសរុរដល់ដៅជាង ៣  ន់លានដុលាា រអាដមរកិកនុងមួយឆ្វន ាៗំ  ដោយដ កជាមួយប្រដទសចិនវញិ កមពុជាន ាំដចញទាំនិញ
ដៅកាន់ទីផារប្រដទសចិនកនុងតនមាសរុរប្រមា្ជាង ៧៥០ លានដុលាា រអាដមរកិរ ុដ ណ្ ោះ។ 
 
អាសីុដសរបីានេាោមទក់ទងដៅស្ថា នទ៉ូតចិនប្រច ាំដៅកមពុជា ដដើមបសុីាំការរញ្ហជ ក់េីដរឿងដនោះរ ុដនរេុាំមានការដឆ្ាើយតរដ ើយ។ 
 
អនកន ាំ កយរោឋ ភ្ិបាលកមពុជា ដលាក នផ សីុផាន បានដថាងប្បារ់អាសីុដសរ ីកាលេីនថៃទី៩ ឧសភ្នថា កមពុជាមិនមានការដរ ើសដអើង
ដល់ប្រដទស្មួយដដលមានរា្ំ ងមកវនិិដោគដៅកមពុជាដនោះដទ ដហើយកមពុជាចត់ទុកប្រដទសចិននិងសហរដឋអាដមរកិជា
មិតរ ដ៉ូចដនោះកមពុជាចង់បានន៉ូវកិចចសហប្រតិរតរិការ និងការវនិិដោគវស័ិយ ្ិេជកមមនិងវស័ិយដផសងៗកនុងប្រដទសកមពុជា 
ដដលេួយដថរកាន៉ូវសាិរភ្នេនិងសនរិភ្នេររស់កមពុជា។ ដលាករនរថា កមពុជាស្ថា គមន៍ចាំដ ោះការប្ស្ថវប្ជាវដសុើរអដងេតររស់
អាជាា ធរអាដមរកិទក់ទងនិងការដលើកដ ើងដដលថា មានប្កុមហ ុនចិនមួយចាំនួន បានដប្រើប្បាស់ទឹកដីកមពុជាកនុងការន ាំទាំនិញ
ដដលផលិតកនុងប្រដទសចិនដៅកាន់សហរដឋអាដមរកិ ដោយរ ាំដលាភ្ចារ់េនធោរសហរដឋអាដមរកិ។ ដលាកបានដៅអាំដេើ
ទ ាំងដនោះថា ជារទឧប្កិដឋដហើយកមពុជាមិនបានច៉ូលរួម ក់េ័នធដនោះដទ៖ «ដៅកនុងដោលការ្៍ចាស់លាស់ររស់កមពុជា ដយើង
មិនច៉ូលរួមកនុងអាំដេើដថាកទរ និងការដបាកប្បាស់ដនោះដទ ដយើងដោរេន៉ូវដោលការ្៍ ្ិេជកមមរវាងប្រដទសកមពុជា ជាមួយ
ប្រដទសដនទដទៀត រារ់ទ ាំងសហរដឋអាដមរកិផងដដរ។ ដហើយស៉ូមរញ្ហជ ក់ថាដយើងស្ថា គមន៍ចាំដ ោះការដសុើរអដងេតន៉ូវប្កុមហ ុន
្ដដលលួចលាក់ រដញ្ចញទាំនិញមិនបានផលិតដៅកមពុជា ដហើយរិទផាា កមពុជា ដដើមបនី ាំច៉ូលដៅប្រដទសដនទដទៀតហនឹង គឺជា
អាំដេើឧប្កិដឋ។ កមពុជាដមើលដ ើញសហរដឋអាដមរកិជាមិតរ។ ដយើងដមើលដ ើញប្រដទសចិនក៏ជាមិតរដដរ ដ៉ូដចនោះកមពុជាចង់បានន៉ូវកិចច



សហប្រតិរតរិការ ដដលរដងេើនទាំនក់ទាំនងលអកនុងវស័ិយ ្ិេជកមម»។ 
 
ភ្នរធារសី្ថា នទ៉ូតអាដមរកិប្រច ាំកមពុជា ដលាក នម ខ្ល ញ៉ូ ដរៀល (Michael Newbill) បានដថាងដៅកនុងកមមវធិីេិភ្នកាមួយសដីេី
ឥទធិេល ្ិេជកមមររស់សហរដឋអាដមរកិនិងចិន ដៅកនុងប្រដទសកមពុជា កាលេីដដើមដខ្ដមស្ថកនាងដៅ ដោយរញ្ហជ ក់ថា អស់
រយៈដេលជាង ៧០ឆ្វន ាំមកដនោះ សហរដឋអាដមរកិ បានដដើរតួជាដមដឹកន ាំដលើេិភ្េដលាក សប្មារ់ ្ិេជកមមដោយដសរ ីដសមើភ្នេ 
ដហើយអាដមរកិជាប្រដទសដដលមានដសដឋកិចចដរើកចាំហមួយដៅដលើេិភ្េដលាក ។ ដលាក នម ខ្ល ញ៉ូ ដរៀល ក៏បានដលើកដ ើងផង
ដដរថា ចរ់តា ាំងេីប្រដទសចិនបានច៉ូលជាសមាេិកអងគការ ្ិេជកមមេិភ្េដលាកកនុងឆ្វន ាំ២០០១ មក ប្រដទសចិនមិនបាន
ដោរេ និងអនុវតរចារ់ឱ្យបានប្តឹមប្តូវ ដដលដធាើឱ្យប្រដទសចិនដគងចាំដ្ញន៉ូវផលប្រដោេន៍ជាដប្ចើនកនុងវស័ិយទាំនក់ទាំនង
 ្ិេជកមម។ ដទោះជាោ ងដនោះករីដលាកថាដសដឋកិចចសហរដឋអាដមរកិដៅដតរងឹមាាំ និងដៅដតន ាំមុខ្ដគដលើេិភ្េដលាកកនុងវស័ិយ
ជាដប្ចើន ដហើយអាដមរកិនឹងដៅដតរនរការដររជាា ចិតរររស់ខ្ាួនដោយដរើកចាំហ តមាា ភ្នេ ការដោរេចារ់ និងដប្រើវធិីស្ថន្តសរដផអក
តាមទីផារ ដដើមបធីាននិងរកាបានន៉ូវកាំដ ើ្ នដសដឋកិចចររស់ខ្ាួន។ 
 
ស្ថា នទ៉ូតសហរដឋអាដមរកិប្រច ាំដៅកមពុជា កាលេីនថៃទី១៩ ដខ្ដមស្ថ បានរដងាា ោះស្ថរមួយដៅដលើទាំេ័រដហាសរ ុកររស់ខ្ាួនដោយ
ដលើកដ ើងថា ប្រដទសចិនគឺជានដគ៉ូ ្ិេជកមមធាំជាងដគររស់ប្រដទសកមពុជា ដតទាំនក់ទាំនង ្ិេជកមមដនោះចាំដ្ញោា ាំងដៅ
ោងប្រដទសចិន។ ស្ថរររស់ស្ថា នទ៉ូតរនរដទៀតថា ទាំនិញប្រមា្ ៨៧% គឺន ាំច៉ូលមកេីប្រដទសចិន ដដលមិនេួយដល់ការដធាើ
ឱ្យមានការងារ ឬេួយដល់ឧសាហកមមដ៉ូចទាំនក់ទាំនងររស់ប្រដទសកមពុជាជាមួយសហរដឋអាដមរកិ ឬសហភ្នេអឺរ  ុរដនោះដទ។ 
ស្ថរររស់ស្ថា នទ៉ូអាដមរកិក៏បានរញ្ហជ ក់ផងដដរថា ប្រដទសកមពុជាបានងាកដចញេីយុទធស្ថន្តសរដសដឋកិចចដដលមានតុលយភ្នេនិង
លកខ្ ៈចប្មុោះ ដឆ្វព ោះដៅរកយុទធស្ថន្តសរដសដឋកិចចដដលមានការេឹងដផអកោា ាំងដៅដលើប្រដទសចិន។ 
 
ដប្កាយស្ថា នទ៉ូតអាដមរកិរដងាា ោះស្ថរររស់ខ្ា៉ូន ដលាក ដខ្ៀវ កាញារទីធ រដឋមន្តនរីប្កសួងេ័ត៌មានបានសរដសរដលើទាំេ័រដហាសរ ុកររស់
ដលាកដៅនថៃទី២០ ដមស្ថ ដោយនិោយមិនចាំដ ម្ ោះដហើយោក់ដផាផាេ ឱ្យអាដមរកិថា ជាអនកផសេាផាយន៉ូវេ័ត៌មានមិនេិត
ដៅវញិ។ ដលាក ដខ្ៀវ កញារទីធបានដលើកដ ើងដៅកនុងស្ថរដនោះថា ប្រដហលមានដតដៅប្សុកដខ្មរដទ ដដលស្ថា នទ៉ូតមួយរដញ្ចញ
ដា្ំ ឹ ងដកាងរនាាំ (Fake News) វាយប្រហារប្រដទសមាច ស់ផទោះផង វាយប្រហារប្រដទសមួយដទៀតដដលខ្ាួនមានទាំនក់ទាំនង
ស្ថា នទ៉ូតជាមួយផង។ ដលាក ដខ្ៀវ កាញារទីធ រនរដទៀតថា កមពុជាមានដតចង់កស្ថងទាំនក់ទាំនងលអជាមួយប្គរ់ប្រដទស េិដសស
ជាមួយសហរដឋអាដមរកិ ដតមនុសសខ្ាោះប្រឹងដុតកដមាា ចទាំនក់ទាំនងដនោះ ដប្ ោះដតភ្នេអគតិររស់ខ្ាួនដៅវញិ។ 
 
ភ្នា មៗរនទ រ់េីដលាក ដខ្ៀវ កាញារទីធ បានរដងាា ោះស្ថរដដៀមោមឱ្យស្ថា នទ៉ូតអាដមរកិ ស្ថា នទ៉ូតចិនប្រច ាំដៅកមពុជា ក៏បានរដងាា ោះ
ស្ថរដឆ្ាើយតរនឹងស្ថា នទ៉ូតអាដមរកិផងដដរ ដោយអាំ វនវឱ្យេលរដឋកមពុជាមានការប្រុងប្រយ័តន ដប្ ោះសហរដឋអាដមរកិកាំេុងដត
រងេរញ្ហា មរងដទៀតជាមួយប្រដទសចិន ទក់ទងនិងរញ្ហា ឱ្នភ្នេ ្ិេជកមម។ កនុងន័យហាក់ដ៉ូចជាទទួលស្ថគ ល់ការេិតររស់
ខ្ាួន ស្ថរររស់ប្រដទសចិនរនរថា វាគឺជាដរឿងធមមតាដទ ដប្ ោះដៅកនុងេិភ្េននសកលភ្នវ៉ូរនីយកមម សកមមភ្នេ ្ិេជកមម
ដតងដតដធាើដាំដ ើ្ រហួសេីកប្មិតដទាភ្នគី។ ស្ថរររស់ស្ថា នទ៉ូតចិនក៏បានោក់ដផាផាេ ឱ្យអាដមរកិដោយដលើកជាសា្ំ ួ រថា ដតើ
អាដមរកិបានេួយអាីខ្ាោះដល់ប្រដទសកមពុជាកនុងការកស្ថងដហោឋ រចនផា៉ូ វថនល់និងវស័ិយថាមេលអគគិសនីជាដដើម ដៅដេលដដល
ប្រដទសចិនបានកស្ថងផា៉ូ វធាៗំ  ឬ highway ដៅកនុងប្រដទសកមពុជាបាន ចាំនួន៣១ដខ្ស និងបានស្ថងសង់ស្ថព នចាំនួន ៨ ដដលមាន



ប្រដវងសរុរទ ាំងអស់ជាង ៣.០០០គី ៉ូ ដម ប្ត។ ចិនក៏បានដលើកេីគុ្សមបតិរររស់ខ្ាួនផងដដរ ដដលបានេួយកស្ថងស្ថា នីយ
វារអីគគិសនីដៅកមពុជា ដដលដសមើនឹង ៨០%ននសមតាភ្នេផលិតថាមេលអគគិសនីសរុរទ ាំងអស់ដៅកមពុជា។ 
 
ដោយមិនររោិយអាីដប្ចើន កាលេីនថៃទី២១ ដខ្ដមស្ថ ស្ថា នទ៉ូតអាដមរកិក៏បានរដងាា ោះស្ថរខ្ាីមួយដទៀតដលើទាំេ័រដហាសរ ុកររស់
ខ្ាួនដោយដលើកដ ើងថា ២ឆ្វន ាំដប្កាយេីប្កុមហ ុនសា្ំ ង់រដឋររស់ប្រដទសចិនបានសង់ទាំនរ់វារអីគគិសនីដ៏ធាំមួយដៅប្រដទស 
ដអកាា ឌ្័រ (Ecuador) ទាំនរ់ដនោះដ៉ូចជាោម នដាំដ ើ្ រការដស្ថោះ។ សា្ំ ង់ោម នគុ្ភ្នេ ដហើយការស្ថងសង់ោម នសរង់ោរសុវតាិភ្នេ 
មានន័យថា កសិករដៅដផនកោងដប្កាមប្តូវទទួលរងការេន់លិចជាញឹកញារ់។ 
 
រាេរ ឌ្ិ តសភ្នកមពុជា ដដលជាស្ថា រ័នមួយររស់រោឋ ភ្ិបាលដលាក ហ ុន ដសន បានដរៀរចាំកិចចេិភ្នកាមួយដៅនថៃទី៣០ ដខ្
ដមស្ថ សរីេីការដឆ្ាើយឆ្ាងោន រវាងស្ថា នទ៉ូតអាដមរកិ និងស្ថា នទ៉ូតចិនដៅកនុងប្រដទសកមពុជា។ ដលាក សុខ្ ទ៉ូច ដដលជាប្រធាន
ស្ថា រ័នមួយដនោះដលើកដ ើងប្សដដៀងោន នឹងស្ថរររស់ស្ថា នទ៉ូតចិនដដរ ថាអាដមរកិអាដមរកិគួរដតស្ថងសង់ស្ថព ន ឬផា៉ូ វដលបឿន
ដលឿនដៅប្សុកដខ្មរ ដដើមបដីប្រៀរដធៀរជាមួយប្រដទសចិន។ ដលាកនិោយរងាអ រ់គុ្ភ្នេផា៉ូ វដដលសង់ដោយអាដមរកិ មិនលអ
ដ៉ូចផា៉ូ វ ស្ថព ន និងសា្ំ ង់ដដលស្ថងសង់ដោយប្រដទសមហាមិតរចិនដនោះដទ៖ «េីមុនផា៉ូ វររស់អាដមរកិលអជាងដគ។ អាចចិនដៅ
ដេលោងមុខ្ ដធាើទនទឹមនឹងផា៉ូ វររស់អាដមរកិ ដហើយហាយដវ  ដលបឿនដលឿន។ អីុចឹងដទ គួរ្ស់អាដមរកិ ប្តូវដធាើស្ថព នមួយឱ្យលអ 
ឬក៏ស្ថេ យដវ   ឬក៏ហាយដវ   ខ្ាុ ាំដេឿជាក់ថាដេលដនោះមានការដប្រៀរដធៀរ។ ទសវតសទី៦០ ផា៉ូ វររស់អាដមរកិលអ រ ុដនរ២០១៩និង
២០២០ ផា៉ូ វចិនលអដហើយអាដមរកិ អត់អាចដប្រៀរផទឹមបានដទ ដហើយសា្ំ ង់ក៏ដ៉ូចោន ដដរ»។ 
 
ប្កុមអនកវភិ្នគ និងអនកេាំនញកិចចការអនររជាតិ បានដលើកដ ើងថា ការេឹងដផអកហួសដហតុដេកដតដៅដលើមហាអា្ំ ចចិន
ដតមួយ អាចដធាើឱ្យកមពុជាធាា កច់៉ូលកនុងអនទ ក់រា្ំ ុ លវ ័្ ឌ កជាមួយចិន ដដលអាចដធាើឱ្យចិនអាចោក់អា្និគមសម័យថមីដៅ
កមពុជាបាន។ 
 
ប្រធានអងគការខុ្មដន្តហាល (Comfrel) ដលាក គល់ រញ្ហា  បានប្បារ់វទិយុអាសីុដសរថីា រដរៀរវនិិដោគនិងការឱ្យលុយខ្ចីររស់ចិន
ដៅកាន់ប្រដទសប្កីប្កមួយចាំនួន បានរងេឱ្យមានការប្េួយបារមភជាោា ាំងដប្ ោះដោយស្ថរការខ្ាោះតមាា ភ្នេ ការដោរេសិទធិមនុសស 
និងខ្ាោះការច៉ូលរួមររស់េលរដឋកនុងការេិនិតយដមើលន៉ូវដប្ោងទ ាំងដនោះ។ ដលាកដសនើឱ្យកមពុជាមានការប្រុងប្រយ័តន ដហើយប្តូវស្ថដ រ
ដ ើងវញិន៉ូវដាំដ ើ្ រការលទធិប្រជាធិរដតយយ និងការដោរេសិទធិមនុសស ដដលអាចដធាើឱ្យកមពុជាអាចមានដប្រៀរកនុងការដធាើ
 ្ិេជកមម សីុជាមួយរ ដ្ ប្រដទសនន ដដលកនុងដនោះរួមជាមួយប្រដទសចិនផងដដរ៖ «យកប្រដទសដយើងអាប្ស័យដត
ប្រដទសចិន អាហនឹងជារញ្ហា ធាំមួយដដលអាចដធាើឱ្យប្រដទសដយើងេួរហានិភ្័យននវរិតរដិសដឋកិចច វរិតរិ ្ិេជដដលអាចដកើតមាន 
ដរើសិនការរកសីុដយើងវាអាប្ស័យដៅប្រដទសមួយ ប្កុមមួយ អាហនឹងវាេួររញ្ហា  ឧទហរ្៍ប្រដទសចិនមានវរិតរិដសដឋកិចច ដយើង
នឹងធាា ក់ដដរ ដោយស្ថរដតដយើងអត់អាចមានការរកសីុចប្មុោះអីុចឹង ដយើងប្តូវដតមានការប្រុងប្រយ័តនឱ្យបានខ្ពស់។ 
 
ដោយដ កដលាក ឯម សុវ ណ្ រា  អនកេាំនញោងវទិាស្ថន្តសរនដោបាយ បានឱ្យដឹងថា អាីដដលស្ថា នទ៉ូតសហរដឋអាដមរកិប្រច ាំ
ដៅកមពុជាដលើកដ ើង សដីេីទាំនក់ទាំនង ្ិេជកមមដដលចិនកាំេុងដធាើដៅកនុងប្រដទសកមពុជា ជាការេិតនិងកាំេុងដកើតមានដ ើង
ដៅកនុងប្រដទសកមពុជា ដហើយការវនិិដោគររស់ចិនក៏ដ៉ូចជាការកស្ថងផា៉ូ វ ស្ថព ន និងវារអីគគិសនីររស់ប្កុមហ ុនចិនដៅកនុង



ប្រដទសកមពុជា ដធាើដ ើងដោយខ្ាោះតមាា ភ្នេនិងោម នការដឹងលឺេីប្រជាេលរដឋដខ្មរទ៉ូដៅ៖ «អាីដដលសហរដឋអាដមរកិផសេាផាយ
 ក់េ័នធនិងេាំនួញ ្ិេជកមមកមពុជាចិន ដហើយដលើកទីផារដដលទាំនិញចិនច៉ូលទីផារកមពុជារហ៉ូតដល់៨៧ភ្នគរយ។ វាជា
ទិននន័យមួយដដលអាចទទួលយកបាន វាដកើតដ ើងអីុចឹងដមន។ ប្តូវមានការដដញនថា មានការឱ្យប្រជាេលរដឋដឹងលឺ ោម នការ
លាក់ដលៀម ដសមើភ្នេោន ដល់អនកវនិិដោគដផសងៗដដើមបមីកប្រកួតប្រដេង។ ឧទហរ្៍ថា ចិនមកវនិិដោគកស្ថងផា៉ូ វ កស្ថង
ស្ថព ន ឬក៏វារអីគគិសនីមួយចាំនួនអីចឹង អាហនឹងដយើងអត់មានឱ្យប្រជាេលរដឋដយើងដឹងលឺទ ាំងអស់ោន ដទ។ 
 
េុាំវញិប្កុមហ ុនចិនដដលរងការដចទប្រកាន់ថា រនាាំយកទាំនិញមកកមពុជាដដើមបរីនាាំេនធអាដមរកិដនោះ ដលាក ដអរនិ ឆ្វា តដចោះ 
(Arend Zwartjes) បានរញ្ហជ កថ់ា ប្កសួងសនរិសុខ្មាតុភ្៉ូមរិរស់សហរដឋអាដមរកិ កាំេុងទក់ទងជាប្រច ាំ និងដធាើការងារជាមួយ
មន្តនរីអនុវតរចាររ់រស់កមពុជា កនុងការដសុើរអដងេតនិងដវកមុខ្រកប្កុមហ ុនចិនមួយចាំនួន ដដលបានដកងប្រវញ័្ច ដលើប្រេ័នធ
 ្ិេជកមម និងហិរញ្ាវតាុ ររស់ប្រដទសកមពុជា។ ដលាករនរថា ប្កសួងសនរិសុខ្មាតុភ្៉ូមរិរស់អាដមរកិ មានវធិីស្ថន្តសរជាដប្ចើនកនុង
ការតាមោននិងដវកមុខ្ប្កុមហ ុនចិនមួយចាំនួន ដហើយកនុងករ្ីច ាំបាច់អាចចត់វធិានការជារនទ ន់កនុងការោក់េិន័យនិង
រញ្ឈរ់ជារនទ ន់ន៉ូវប្កុមហ ុនចិនទ ាំងដនោះ កនុងការផទរទាំនិញររស់ខ្ាួនតាមនវា កនុងដដនទឹកកមពុជា ដហើយដធាើការជាមួយអាជាា ធរ
អនុវតរចារ់ ដដើមបរីា ាំងខ្ទរ់ន៉ូវសកមមភ្នេខុ្សចារ់ទ ាំងដនោះ។ ដលាករនរដទៀតថា ខុ្សេីប្កុមហ ុនចិន ប្កុមហ ុនអាដមរកិដដលមក
រកសីុដៅកនុងប្រដទសកមពុជាមានតមាា ភ្នេ េួយរ ដ្ុ ោះរ ដ្ លេលរដឋកមពុជាដហើយេួលេួកដគឱ្យដធាើការជាមួយប្កុមហ ុនររស់
ខ្ាួន ដោយមិនយករុគគលិកេីប្រដទសររស់ខ្ាួនដ៉ូចប្កុមហ ុនចិនដនោះដ ើយ។ ដលាកដលើកដ ើងផងដដរថា ការវនិិដោគកនុងវស័ិយ
ស្ថងសង់ផា៉ូ វជាតិ និងស្ថព នររស់ប្រដទសចិន បានដធាើឱ្យកមពុជាេាំ ក់រា្ំ ុ លចិនកាន់ដតដប្ចើនដ ើងៗ ដហើយការរាំផាា ញររសិ្ថា ន
ក៏មានចាំនួនកាន់ដតធាំ ដដលកមពុជាគួរដតេិនិតយដមើលដដើមបដីធាើឱ្យមានតមាា ភ្នេ ដហើយវាយតនមាដោយម ត់ចត់ដដើមបធីានថា ការ
វនិិដោគររស់ចិនទ ាំងដនោះេិតជាបានផដល់ផលប្រដោេន៍ដោយេិតប្បាកដដល់េលរដឋនិងប្រដទសកមពុជា៕ 
 


