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ការល ើកល ើងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសិងហបុរ ីលៅសប្តរ ហ៍មុ្ថា ការអ្ររាគម្ល៍ោធារបស់កងទព័ល ៀតណាមលៅឆ្ន ាំ
១៩៧៩ជា «ការឈ្លា ្ពា្របស់ល ៀតណាម» លៅល ើកមពុជាលនាោះ ល្វើឲ្យមា្ប្បតិកមមពីមន្ត្រីជា្ខ់្ពស់កមពុជា ដដ្ ដតងចាត់
ទុកប្ពឹតរកិារណ៍ប្ប តរសិាន្តសរល្ោះថា ជាការជួយរ ាំល ោះល យភាគលី ៀតណាម។ 
 
ភ្នាំលពញ — មន្ត្រីជា្ខ់្ពស់កមពុជាប្ត្ប្បតិកមមលៅ្ឹងលោក Lee Hsien Loong នាយករដ្ឋមន្ត្រីសិងហបុរ ីដដ្ ប្ត្លៅ
អ្ររាគម្រ៍បស់ល ៀតណាមលៅកនុងប្បលទសកមពុជាកា ពីឆ្ន ាំ១៩៧៩ថា ជាការ«ឈ្លា ្ពា្»។ លោក Lee Hsien Loong 
ល ើកល ើងដូ្ល្នោះលៅមុ្ ្ិងកនុងអាំ ុងកិ្ចប្បជុាំកាំពូ ស្រិសុខ្តាំប្អ់ាសីុមួយកា ពី្ុងសប្តរ ហ៍ក្ាងលៅល្ោះ។ 
 
កា ពីថ្ងៃសុប្កសប្តរ ហ៍មុ្ លោកហ ុ្ មា៉ា ្ី កូ្ប្បសុលៅរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ ុ្ ដស្ ដដ្ ជាតាំណាងរាន្តសរ
មួយរូបរបស់លខ្តរកាំពងស់ពឺផងដដ្រលនាោះ ប្ត្ប្បតកិមមលៅ្ឹងសារតាមលហវសប ុករបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសិងហបុរ ីដដ្ ប្ត្
លផញើសាំបុប្តលៅកា្រ់ ឋ ភ្ិប្ត ថ្ងលដ្ើមបដី្ករ ាំដ កទុកខ្ ាំលពាោះមរណភាពរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្ងគឧឺតរមលស្ីយ៍ Prem 
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Tinsulanonda។ លៅកនុងសារលនាោះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិងហបុរបី្ត្សងកត់្ ៃ្ អ់ ាំពីតួនាទីរបស់អតីតនាយករដ្ឋថ្ងរូបលនាោះ
កនុងការការពារស្រិសុខ្តាំប្អ់ាសីុអាលគនយ៍លៅទស តសរ៨៍០្ិងស្រិសុខ្របស់សមាជកិអាសា ្ទ ាំង៥លៅលព លនាោះ 
ល យទបទ់ ់ការវាតទីរបស់ប្បលទសកុមមុយ្ិសរល ៀតណាម ដដ្ ប្ត្«ឈ្លា ្ពា្»ប្បលទសកមពុជាដដ្ សថិតកនុងរបប
ដខ្មរប្កហម លហើយដដ្ ការណ៍ល្ោះប្ត្រារា ាំងការទទួ សាា  ់រ ឋ ភ្ិប្ត ទីប្កុងភ្នាំលពញងមីដដ្ លកើតល្ញពីអ្ររាគម្៍
លោធារបស់ល ៀតណាមលៅលព លនាោះ។ 
 
លោកតាំណាងរាន្តសរ ហ ុ្ មា៉ា ្ី ប្ត្សរលសរសារតបតាមលហវសប ុកល យភាា បរូ់បភាពសាររបស់លោក Lee Hsien Loong 
ល យលោកបញ្ជា កថ់ា លោកមា្«ការភាញ កល់ផអើ »្ាំលពាោះសាររបស់ប្បមុខ្រ ឋ ភ្ិប្ត ប្បលទសសិងហបុរ។ី លោកហ ុ្ មា៉ា ្ី
ប្ត្បលចចញមតកិនុងនាមផ្ទា  ់ខ្ាួ្ថា លទោះបីលោកយ ់ថា មតរិបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសិងហបុរលី្វើល ើងកនុងបរបិទភូ្មសិាន្តសរ
្លោប្តយអ្ររជាតកិនុងទស តសរ១៍៩៧០្ិង១៩៨០ករី  កល៏ោកយ ់ថា លគមិ្ គួរលមើ រ ាំ ងឧប្កដិ្ឋកមមប្បឆ្ ាំងម្ុសស
ជាត ិ្ិងការប្ប ័យពូជសាស្ប៍្បប្ពឹតរល យរបបដខ្មរប្កហមល ើជ្រងលប្រោះ«ជិត៣ោ្»នាកល់នាោះលទ។ 
 
 
លោក ហ ុ្ មា៉ា ្ី មិ្ ប្ត្បញ្ជា កឲ់្យ្ាំថា គួរលប្បើពាកយ«រ ាំល ោះ»ជា្ំ ួសពាកយ«ឈ្លា ្ពា្»លនាោះលទ ប៉ាុដ្រលោកប្ត្សរលសរជា
ភាសាអង់លគាសល យដប្បជាភាសាដខ្មរកនុង្័យលដ្ើមថា៖ 
 
«ខ្ណៈដដ្ អនករា ់រន កាំពុងល ងដ បង្លោប្តយ ប្បជាជ្កមពុជាប្ត្ប្ប់្ស្ថ់ា ពួកលយើង្ងឲ់្យលគមកសលន្ត ា្ ោះខ្ាួ្
ពីរបបប្ប ័យពូជសាស្ដ៍ខ្មរប្កហម លហើយវាមិ្ សាំខា្ល់ទថា ការសលន្ត ា្ ោះលនាោះល្ញពីអនកណា ឬមា្ប្បភ្ពពីទីណា
លនាោះ។ ការជួយ[សលន្ត ា្ ោះ]លនាោះកប៏្ត្ល្ញជារូបរាងកនុងទប្មងជ់ាគណបកសប្បជាជ្កមពុជា ល យមា្ជា្ំ ួយពីប្បលទស
ល ៀតណាមដដ្ ជាប្បលទសជិតខាង»។ 
 
 
ការបកប្សាយផាុយរន អាំពីប្ពឹតរកិារណ៍ប្ប តរសិាន្តសរថ្្អ្ររាគម្ល៍ោធារបស់ល ៀតណាមប្បឆ្ ាំង្ឹងរបបកមពុជាប្បជា
្ិបលតយយរបស់ដខ្មរប្កហមលៅឆ្ន ាំ១៩៧៩ដតងជា្ាំណុ្ដខ្វងគា្ំ ិត ្ិងរលសើបខាង្លោប្តយកមពុជា ្ិងតាំប្ ់លហើយ
ក្ាងមកដតងមា្ការជាំទស់រន ជាលរឿយៗ។ 
 
លៅកនុងសុ្ារកថាលបើកល ទិកា Shangri-La Dialogue ដដ្ ជាកិ្ចប្បជុាំកាំពូ ស្រិសុខ្ទវីបអាសីុ លៅយបថ់្ងៃសុប្កលនាោះដដ្រ 
លោក Lee Hsien Loong ប្ត្ដងាងលៅកា្គ់ណៈប្បតិភូ្មកពីជុាំ ញិពិភ្ពលោកល យល ើកយកប្ពឹតរកិារណ៍ថ្្«ការ
ឈ្លា ្ពា្របស់ល ៀតណាម»កនុងបរបិទប្ប តរសិាន្តសរ្ លោប្តយតាំប្ល់ៅលព លនាោះមកបញ្ជា កជ់ាងមថីា៖ 
 
«បនាា បពី់សន្ត ា្ មប្តជាកប់្ត្បចចប ់សហរដ្ឋអាលមរកិប្ត្កាា យជាប្បលទសមហាអាំណា្ដតមួយគត់។ អាសីុអាលគនយ៍ប្ត្



្ូ លៅកនុងដ្ាំណាកក់ា ងមីមួយ។ សន្ត ា្ មឥណឌូ ្ិ្ប្ត្បចចបល់ៅ លហើយប្បលទសកុមមុយ្ីសរនានា[លៅឥណឌូ ្ិ្]ប្ត្លបើក
្ាំហ្លោប្តយជាងមុ្។ ប៉ាុនាម ្ឆ្ន ាំមុ្លនាោះ ប្បលទសល ៀតណាមប្ត្ឈ្លា ្ពា្កមពុជា លហើយកាា យជាការគាំរាមកាំដហង
ោ៉ា ងខាា ាំងដ្ ់ប្បលទសជិតខាងខ្ាួ្ដដ្ មិ្ដម្កុមមុយ្ីសរ។ ប៉ាុដ្រឥ ូ ល្ោះ ល ៀតណាមប្ត្្ូ ជាសមាជកិអាសា ្ 
ល យរួមទ ាំង កមពុជា ឡា  ្ិងមោី៉ា ្ម់ា៉ា ផងដដ្រ។ ល្ោះជាករណីថ្្ការដប្បកាា យសន្ត ា្ មឲ្យលៅជាស្រិភាព»។ 
 
លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លទៀ ប្តញ់ រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតកិមពុជា ដដ្ លទើបប្ត បម់កពីកិ្ចប្បជុាំ Shangri-La កា ពីយបថ់្ងៃ
្័្ា ប្ត្បញ្ជា ក់ប្ប្តប ់VOA លៅរលសៀ ថ្ងៃអ ា្ រល្ោះថា ការល ើកល ើងល យលប្បើពាកយ«ការឈ្លា ្ពា្របស់ល ៀតណាម»
មិ្«យុតរិ្ម៌»្ាំលពាោះកងទព័សម័ប្គ្ិតរល ៀតណាមក៏ដូ្្ជាព រដ្ឋកមពុជាដដ្ រងលប្រោះល យរបបដខ្មរប្កហមលនាោះលទ។ 
លោកប្ត្បញ្ជា កថ់ា វាជាការលសនើសុាំរបស់កមពុជាលដ្ើមបឲី្យភាគលី ៀតណាមមកជួយ«រ ាំល ោះ»កមពុជាពីរបបប្ប ័យពូជ
សាស្។៍ 
 
លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតដិខ្មររូបល្ោះបញ្ជា កថ់ា លៅកនុងអាំ ុងកិ្ ចប្បជុាំ Shangri-La Dialogue លៅសិងហបុរកីា ពី្ុង
សប្តរ ហ៍ល្ោះ លោកប្ត្ល ើក្ាំណុ្អាក់អ្់្ ិតរប្រិ្ប្រួ្របស់ភាគកីមពុជាល្ោះលៅជប្មាបជូ្សមភាគលីោកគរឺដ្ឋមន្ត្រី
ការពារជាតសិិងហបុរ ីNg Eng Hen រួ្លហើយ។ 
 
«លយើងបញ្ជា កឲ់្យរតថ់ា ពាកយលនាោះគមឺិ្ប្តឹមប្តូ លទ។ ដូ្ល្នោះរត់្ ងដ់កតប្មូ រលបៀបណា អាល្ោះគជឺាសិទធិរបស់រតល់ទ។ 
លយើងកម៏ិ្ហា ្លៅលផាៀងផ្ទា ត់ ឬកល៏ៅបញ្ជា លគថា អចចុ ោះអលចចោះលនាោះ លយើងអតម់ា្លទ»។ 

 

លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត រ្  ីលទៀ បាញ់ រដ្ឋមន្ត រ្កីារពារជាតិកមព ុជាអង្គ ុយជាប់រដ្ឋមន្ត រ្កីារពារជាតសិិង្ហបុរលីោក Ng Eng 

Hen កន ុង្អាំឡុង្កិច្ចប្បជុាំកាំពូលស រ្ ិសុខតាំប្អ់ាសីុ Shangri-La Dialogue កាលពីថ្លៃទី២ ថ្ខមិលុនា ឆ្ន ាំ២០១៩។ 
(Facebook/General Tea Banh official page) 
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លោកសុខ្ ឥសា្ អនកនា ាំពាកយគណបកសប្បជាជ្កមពុជា ដងាងប្ប្តប់ VOA ថា កនុងនាមជាជ្រងលប្រោះមាន កថ់្្របបដខ្មរ
ប្កហមមាន ក ់លោកយ ់ប្សប្ឹងទសស្ៈថា ការជដជកអាំពីបរបិទភូ្មសិាន្តសរ្ លោប្តយលៅលព លនាោះមិ្ប្តូ លមើ 
រ ាំ ងប្បជាជ្កមពុជាជាលប្្ើ្ ោ្នាកដ់ដ្ រងលប្រោះល យរបបលនាោះ លហើយតាមទសស្ៈផ្ទា  ់របស់លោក  អ្ររាគម្៍
របស់ល ៀតណាមជាការ«រ ាំល ោះ»។ 
 
ប៉ាុដ្រអនកនា ាំពាកយគណបកសកា្អ់ាំណា្រូបល្ោះប្ត្ប្ថយទមៃ្ ថ់្្ប្បតិកមមរបស់កមពុជា្ាំលពាោះទាំនាកទ់ា្ំ ងការទូតរវាង
កមពុជា្ិងសិងហបុរ ីល យលោកបញ្ជា កថ់ា៖ 
 
«រត់្ ិោយតាាំងឆ្ន ាំ[១៩]៧៩។ កមពុជាដូ្្ជាខ្ញុ ាំអី ឯកឧតរមហ ុ្ មា៉ា ្ីអី ឬរាជរ ឋ ភ្ិប្ត កមពុជាហនឹង ្ិោយឆ្ន ាំ៧៩ដូ្្
រន ។ ក៏ប៉ាុដ្រដូ្្ជប្មាបជូ្អីុ្ងឹ លោកLee Hsien Loong មា្ជួបប្បទោះ្ឹងរបបប្ប ័យពូជសាស្ជ៍ិតអស់ជី តិដូ្្
លយើងខ្ញុ ាំឯណា? អីុ្ងឹរត់្ ិោយមួយដបបរបស់រត។់ អាហនឹងជាលរឿងរត់។ លយើងអតម់ា្ថាន ាំងថាន កអី់លទ»។ 
 
លោកសុខ្ ឥសា្បដ្ថមថា ការ ិ្ ិ្ឆយ័អាំពីភាពខុ្សប្តូ ថ្្ការលប្បើពាកយប្ប តរសិាន្តសរល្ោះគទីឺបាំផុតអាប្ស័យល ើប្បជាជ្៖ 
 
«លយើងថាខុ្សកអ៏តថ់ាខុ្ស។ លយើងថាប្តូ ក៏អតថ់ាប្តូ ដដ្រ។ លប្ស្ដតល ើការ ិ្ ិ្ឆយ័របស់ប្បជាជ្រត ់ឬមួយកប៏្បជាជ្
លៅអាសីុអាលគនយ៍ ឬមួយក៏ប្បជាជ្កមពុជាដដ្ ឲ្យតថ្មាថា រត់្ ិោយប្តូ  ឬខុ្ស»។ 
 
VOA មិ្អា្ទក់ទងទ ាំងសាថ ្ទូតសិងហបុរ ី្ិងសាថ ្ទូតល ៀតណាមលដ្ើមបសុីាំការល្ាើយតបប្ត្លទលៅប្តឹមរលសៀ ថ្ងៃអ ា្ រ
។ 
 
លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិ លទៀ ប្តញ់មិ្រ ាំពឹងថា ការលប្បើពាកយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសិងហបុរថីា«ល ៀតណាមឈ្លា ្ពា្»ល្ោះ
្ឹងប៉ាោះពា ់អវី្ ៃ្ ់្ ៃរដ្ ់ទាំនាកទ់ា្ំ ងកមពុជាជាមួយសិងហបុរ ីឬសមាជកិអាសា ្លទ ល យលោកថា ការដងាងល្ោះគជឺាការ
ដងាងជាទូលៅប៉ាុលណាណ ោះ លហើយវាជាការយ ់ប្្ ាំអាំពីប្ប តរសិាន្តសរ៕ 
 


