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ព្រះមហាក្សព្រខ្មែរបង្ហា ញព្រះជហំរគពំ្ររនំាក្រ់នំងជិរស្និរធរវាងក្មពុជា និងមហាអណំាចចនិ។ ព្រះអងគមានបនទូលថា 
ក្មពុជានឹងនៅឈរខាងព្បនរស្ចិន ន ះជាមានបញ្ហា អវីក្៏នោយ។ អនក្ឃ្ល នំមើលស្ងគម និងព្បជារលរដ្ឋមួយចនួំន ចង់
ន ើញក្មពុជារព្ងងឹរនំាក្រ់នំងជាមួយព្របព់្បនរស្ ងំអស់្ មិនខ្មនន ររនខ់ាល ងំនៅរក្មហាអណំាចខ្រមួយខ្បបននះ
ន ើយ។ 
 
ព្រះមហាក្សព្រ ព្រះបារបរមនាថ ននោរតម សី្ហមុនី មានព្រះបនទូលថា ព្បជារលរដ្ឋខ្មែរនឹងឈរយ៉ា ងរងឹមាជំាមួយ
ព្បជាជនចនិ នៅព្របក់ាលៈនរស្ៈ ងំអស់្។ ព្រះអងគបនតថា ក្មពុជាសូ្មអបអរសាធារណរដ្ឋព្បជាមានិរចិនចនំ ះ
ស្មរិធផលដ្ធ៏នំធងខ្ដ្លមលួនស្នព្មចបាន ចាបត់ងំរីព្រូវបានបនងកើរន ើងកាលរី៧០ ឆ្ន មុំន។ ព្រះអងគបាននការស្រនស្ើរ
អរីំរួនារីដ្ស៏្ខំានរ់បស់្ព្បនរស្ចនិ នៅក្នុងក្ិចចការអនតរជារ ិនហើយព្រងក់្៏បានគពំ្រយ៉ា ងនរញរហឹំងចនំ ះការសាា បនា
រួមគន ននរនិំរផដួចនផដើមខ្មសព្ក្វារ ់និងផលូ វផងខ្ដ្រ។ 
 
ព្រះមហាក្សព្រមានព្រះបនទូលខ្បបននះ នៅក្នុងជនួំបជាមួយព្បធានាធបិរចីិន នោក្ សីុ្ ជីនរីង (Xi Jinping) កាលរីនថៃរី
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១៤ ឧស្ភា និងព្រូវបានព្ស្ងស់្មដនីោយរីភាន ក្់ង្ហរសាររ័រម៌ានចនិ សីុ្នហួរ (Xinhua)។ 
 
ចខំ្ណក្ នមដ្ឹក្នាកំ្រូំលរបស់្ចិននោក្ សីុ្ ជនីរីង វញិ បានខ្ថលងថា ព្បនរស្ចិននគររព្ស្ឡាញ់ចនំ ះមិរតភារដ្៏
រិនស្ស្ជាមួយោជវងានុវងសក្មពុជា។ នោក្បានរូស្បញ្ហា ក្ថ់ា ចិននឹងបនតជួយនព្ជាមខ្ព្ជងក្មពុជានៅនលើវថិីននការ
អភិវឌ្ឍខ្ដ្លស្មព្ស្បនៅនឹងលក្ខមណឌ ជាររិបស់្មលួន នហើយនិងបនតនធវើការង្ហរជាមួយក្មពុជានរៀរ នដ្ើមបជីរុំញក្ិចច
ស្ហព្បរិបរតកិារននភារជានដ្រូយុរធសាស្តស្តព្របព់្ជងុនព្ជាយ ឱ្យឈានដ្ល់ក្ព្មរិថែមួីយនរៀរ។ 
 
រណំាងព្ក្ុមព្បកឹ្ាឃ្ល នំមើលក្មពុជា និងជាអររីស្មាជិក្រណៈក្មាែ ធកិារជារនិរៀបចកំារនបាះនឆ្ន រខ្ដ្លនៅការថ់ា រ.ជ
.ប នោក្ រ ៉ាុង ឈុន មនិនធវើអតា ធិបាយនៅនលើព្រះបនទូលរបស់្អងគព្រះមហាក្សព្រន ើយ ក្៏ប៉ាុខ្នតនោក្ថា នោក្មនិចង់
ន ើញក្មពុជានដ្ើរជានោ់នព្បវរតសិាស្តស្តននាះនរ។ ោនព្បវរតសិាស្តស្តននាះ រកឺាររឹងខ្ផែក្សឹ្ង ងំព្សុ្ងនៅនលើមហាអណំាច
កុ្មែុយនិស្តចិន ខ្ដ្លនាឱំ្យក្មពុជាធាល ក្ក់្នុងស្ស្តង្ហគ មសីុ្វលិ និងការខ្បក្បាក្ជ់ារអិស់្រយៈនរលោបសិ់្បឆ្ន ។ំ 
 
អនក្ឃ្ល នំមើលស្ងគមរូបននះ ស្ងករធ់ៃនថ់ា ការរកី្ចនព្មើននៅមុមរបស់្ក្មពុជា មិនខ្មនរឹងខ្ផែក្នៅនលើរនំាក្រ់នំងលែជាមួយ
ខ្រព្បនរស្ចនិមួយននាះនរ ក្៏ប៉ាុខ្នតរឺព្រូវមានរនំាក្រ់នំងលែជាមួយព្របព់្បនរស្ ងំអស់្៖ «មនិចនំ ះខ្រចិន នហើយផារ់
នចាលមហាអណំាចនផសងៗ អាហនឹងនយើងនមើលន ើញថា វាមិនមានផលចនំណញស្ព្មាបរ់លរដ្ឋ នហើយនិងជារនិនាះនរ។ 
អីុចងឹព្រូវខ្រមានរនំាក្រ់នំង ចិនក្ន៏យើងមានរនំាក្់រនំង អានមរកិ្ក្ន៏យើងមានរនំាក្់រនំង ស្ហរមនអឺ៍រ ៉ាុបក្ន៏យើងមាន
រនំាក្រ់នំងលែ  ងំអស់្គន  នដ្ើមបពី្បនយជនព៍្បជារលរដ្ឋ និងព្បនរស្ជារ»ិ។ 
 
រនំាក្រ់នំងលែរវាងព្រះោជវងានុវងសក្មពុជាជាមួយនឹងព្បនរស្ចិនននះ បាននក្ើរមានតងំខ្ររីជនំានស់្នមតចឪ ព្រះបរម
ររននកាដ្ឋមក្នមល៉ាះ នហើយន ះជានៅក្នុងរបបខ្មែរព្ក្ហម ក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋព្បជាមានិរក្មពុជា ឬរបបនហង ស្រំនិ របប
រដ្ឋក្មពុជា និងនព្កាយក្ិចចព្រមនព្រៀងស្នតិភារព្ក្ុងបា៉ា រសី្ក្តី ក្ច៏និនៅខ្របនតជួយនព្ជាមខ្ព្ជងដ្ល់ព្រះោជវងានុវងសខ្មែរ
ដ្ខ្ដ្ល។ នោយខ្ ក្ នៅស្មយ័បចចុបបននននះវញិ ថវដី្បរិខ្រសាា បន័ព្រះមហាក្សព្រហាក្ម់ិនសូ្វមានឥរធិរលដូ្ចនរលមុន
ក្តី ក្ព៏្បនរស្ចិននៅខ្រផដល់ការគពំ្រខ្ផនក្សុ្មភារ ការអប់រ ំជានដ្ើម ដ្ល់ព្រះោជវងានុវងសរបស់្ខ្មែរដ្ខ្ដ្ល។ 
 
រនំងជានោយសារនហរុផលននះនហើយ នរើបសាា បន័ព្រះមហាក្សព្រខ្មែរចាររុ់ក្ព្បនរស្ចិន ជាមិរតដ្ជ៏ិរស្និរធ និងខ្រង
នលើក្ស្រនស្ើររីរុណបណំាចរ់បស់្ចិនក្នុងការរួមចខំ្ណក្អភិវឌ្ឍក្មពុជា។ 
 
ន ះជាយ៉ា ងណា រលរដ្ឋមួយចនួំនហាក្ម់ិននរញចរិតន ើយ ចនំ ះថាន ក្ដ់្ឹក្នាកំ្មពុជាខ្ដ្លនមើលន ើញខ្ររីព្ជងុវជិាមាន
ននរនំាក្រ់នំងជាមួយព្បនរស្ចិនននះ នហើយររឹខ្រមិនគពំ្រជហំរលនមែៀងខាល ងំនៅរក្ព្បនរស្ចនិ ខ្ថមនរៀរ។ 
 
រលរដ្ឋមួយរូបនៅនមរតតខ្ក្វ ខ្ថលងថា នោក្ចងន់ ើញព្បនរស្ក្មពុជាមានរនំាក្់រនំងលែជាមួយព្ក្ុមព្បនរស្



ព្បជាធិបនរយយ រីនព្ ះអរីរកាល ក្មពុជាបានផុងមលួនក្នុងរបបកាបស់្មាល ប ់និងភារនមែ ងងរឹ ក្ន៏ោយសារខ្រ
មននារមវជិាា ព្ក្ហមឆ្ែនិនអែ ខ្ដ្លជាប ់ក្់រ័នធយ៉ា ងនព្ៅជាមួយព្បនរស្ចិនននះឯង។ នោក្ថា មហាអណំាចកុ្មែុយនិស្ត
មួយននះ ជួយនព្ជាមខ្ព្ជងខ្រព្ក្ុមអនក្កានអ់ណំាចប៉ាុនណាណ ះ នោយរួក្នរមនិបានរិររូរដ្ល់ផលព្បនយជនរិ៍រព្បាក្ដ្
របស់្រលរដ្ឋខ្មែរន ើយ៖ «រលរដ្ឋខ្មែរតងំរីស្មយ័ព្រះក្រុណា(ននោរតម សី្ហនុ)មក្  ងំអស់្គន ហនឹង រគឺរម់ិនចងន់ៅ
នៅខាងព្ក្ហមនរ ប៉ាុខ្នតដ្ល់នរលនមដ្កឹ្នានំយើង នចះខ្រចាបខ់ាងព្ក្ហមអីុចងឹនៅ។ គរក់្ម៏ិននរញចរិតខ្ដ្រ ប៉ាុខ្នតមិនដ្ងឹ
នធវើយ៉ា ងនម៉ាច។ វាខ្បរនៅជាយ៉ា ងអីុចងឹរហូរដ្ល់ស្រវនថៃននះ។ ក្នុងនាមម្ុជំារលរដ្ឋខ្មែរមាន ក្់ ម្ុសូំ្មស្ណូំមររនៅដ្ល់
ថាន ក្ដ់្ឹក្នាពំ្បនរស្ និងព្រះមហាក្សព្រផងខ្ដ្រ ថាសូ្មកុ្ឱំ្យង្ហក្នៅខាង និងឈរខ្រនៅខាងចិននរក្។ រួរខ្រឈរនៅខាង
បណាដ ព្បនរស្នោក្នស្រផីងនៅ នដ្ើមបឱី្យមាននស្រភីារ ឱ្យ។មានការអភិវឌ្ឍនជឿននលឿន នហើយមានការនគររសិ្រធិមនុស្ស
នៅនថៃអនាររ»។ 
 
ចខំ្ណក្ រលរដ្ឋមួយរូបនរៀរនៅនមរតនព្រខ្វង បនចចញនយបល់ថា ការនផដក្ផដួលខាល ងំនរក្នៅរក្ចិនបាននធវើឱ្យក្មពុជាជួប
នូវវនិាស្ក្មែធៃនធ់ៃរកាលរីអររីកាល នហើយនៅស្មយ័បចចុបបននននះវញិ ឥរធិរលចិនក្៏បាននធវើឱ្យរលរដ្ឋខ្មែរមានក្ងវល់
នរឿងស្នតិសុ្មស្ងគម និងអនារររបស់្ជារនិៅនថៃមុមខ្ដ្រ។ នោក្នស្នើឱ្យអងគព្រះមហាក្សព្រមានព្រះោជរព្មះិន ើងវញិអរីំ
ភារអវជិាមាន ងំឡាយជុវំញិរនំាក្រ់នំងជាមួយព្បនរស្ចិន៖ «ម្ុជំាព្បជារលរដ្ឋ ម្ុចំងឱ់្យព្រះអងគព្រះរព្មិះនូវរិដ្ឋភារ
ជាក្់ខ្ស្ដង។ នយើងន ើញនហើយថា ជាក្់ខ្ស្ដង រពឺ្បជារលរដ្ឋរងនព្គះនោយសារចិន មនិខ្មនព្បជារលរដ្ឋបានផលរីចិន
មក្នរ។ ផលរីចិនននះ ររឺចិណាស់្ចនំ ះព្បនរស្ក្មពុជានយើង ខ្រអវីខ្ដ្លនយើងបារប់ងន់ៅចនិ រវឺានព្ចើន។ នយើងបារប់ង់
តងំរីស្មបរតធិនធានធមែជារិ ស្នតិសុ្មស្ងគម។ នយើងបារ់បងអ់ស់្នហើយនៅនលើជនជារចិិន»។ 
 
នព្ៅរីអងគព្រះមហាក្សព្រ នោក្នាយក្រដ្ឋមស្តនតី ហ ុន ខ្ស្ន និងមស្តនតីព្គក្់ៗ របស់្នោក្ ក្ខ៏្រងនលើក្ស្រនស្ើរនូវ
រុណស្មបរតរិបស់្ចិនផងខ្ដ្រ។ ជាងននះនៅនរៀរ របបព្ក្ុងភននំរញបានបង្ហា ញជហំរលនមែៀងខាល ងំនៅរក្ព្ក្ងុនប៉ាកាងំ 
នព្កាយនរលខ្ដ្លរបបននះបានបផំាល ញឫស្រល់ព្បជាធិបនរយយនៅក្មពុជា។ ជាការនឆ្លើយរប រោឋ ភិបាលចិនបានផតល់
ជនួំយ និងក្មចី ោប់រយោនដុ្ោល របខ្នាមនរៀរ ដ្ល់របបនោក្ ហ ុន ខ្ស្ន នព្កាយព្រឹរតកិារណ៍នបាះនឆ្ន រខ្ដ្លព្រូវបាន
ព្ក្ុមព្បនរស្ព្បជាធបិនរយយចាររុ់ក្ថា ជាការនបាះនឆ្ន រខ្ក្លងកាល យ។ ថាន ក្ដ់្ឹក្នាចំនិជាបនតបនាទ ប់ បានព្បកាស្គពំ្រ
នោក្ ហ ុន ខ្ស្ន និងរបបរបស់្នោក្ ក្នុងការរក្ាអណំាចនៅក្មពុជាបនតនៅនរៀរ នោយមិនមវល់នឹងការរះិរន ់និងការ
រោំមោក្រ់ណឌ ក្មែរីព្ក្ុមព្បនរស្ព្បជាធិបនរយយននាះន ើយ។ 
 
ព្ក្ុមអនក្ឃ្ល នំមើលស្ងគមអះអាងថា និនាន ការខ្បបននះក្រុំងរុញព្ចានក្មពុជាឱ្យកានខ់្រឃ្ល រឆ្ៃ យរីព្ក្ុមព្បនរស្
ព្បជាធិបនរយយ នហើយបនតិចមតងៗនឹងនធវើឱ្យក្មពុជាធាល ក្ន់ៅក្នុងវបិរតសិ្ងគម នោយសារការរងរណឌ ក្មែរីស្ហរមនអ៍នតរជារិ
នរឿងរនំោភសិ្រធិមនុស្ស និងបផំាល ញព្បជាធបិនរយយ៕ 

 


