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អ្នកវភិាគថា ប្រសាសនម៍េដឹកនាំសិង្ហរុរមីរឿង្មវៀតណាេឈ្លា នពានកេព ុជា

មនោះជាប្រវតត ិសាស្តសត ពិត 

 

(ស្ដ ាំ) នាយករដ្ឋមន្ត រ្សីិង្ហបុរ ីលោក លី លសៀ្ឡុង្ (Lee Hsien Loong) ជួបនាយករដ្ឋមន្ត រ្ លី ៀតណាម លោក លង្វៀ្ សួ្ហវ វុក (Nguyen Xuan 

Phuc)។ Photo courtesy of Lee Hsien Loong Facebook Page 

 

 

មោយ មេង្ រសម ី RFA 2019-06-06 
 

ថ្មីៗន េះ នេដកឹន ាំសិង្ហបុរបីា រ ាំឭកអាំពីប្បវត្តសិាស្តសតត្ាំប អ់ាសីុអាននេយ៍ នោយរ ាំនេចថា អ តរានេ រ៍បស់កង្ទព័
នវៀត្ណាេកេុង្ការវាយផ្តួេរ ាំេាំរបបខ្មមរប្កហេនៅឆ្េ ាំ១៩៧៩ នជឺាអាំនពើឈ្លា  ពា  ខ្ដេប េះពាេ់យ ង្ខ្ា ាំង្ដេ់ស តិសុម
ត្ាំប ។់ ការនេើកន ើង្ន េះ ប្ត្ូវបា ប្ា នាេនោយេស្ត តីជា ម់ពស់របបប្កងុ្ភ្េាំនពញ  ិង្ប្បនទសនវៀត្ណាេ នោយពួកនន
អេះអាង្ថា អ តរានេ ន៍យធានៅប្ាននេះ នឺជាការជួយសនស្ត រ្ េះប្បនទសកេពុជា នចញពីរបបវាេពិឃាដខ្មមរប្កហេ។ នត្ើ
អេកវភិាន  ិង្អេកជាំនញខ្ង្វទិាសាស្តសត នយបាយ បកប្សាយដូចនេេចចាំនពាេះនរឿង្ន េះ? 
 
អេកជាំនញអេះអាង្ថា អ តរានេ ន៍យធានៅឆ្េ ាំ១៩៧៩  ិង្ការប្នប់ប្នង្កេពុជាប្បមាណ ១០ឆ្េ ាំពីសាំណាកក់ង្ទព័
នវៀត្ណាេ នជឺាអាំនពើឈ្លា  ពា  ខ្ដេផ្ទុយនៅ ឹង្ចាបអ់ តរជាត្។ិ 
 
សាស្តសាត ារយខ្ង្វទិាសាស្តសត នយបាយ នោក ឯេ សុវណាា រា  ខ្ថ្ាង្ថា ប្បវត្តសិាស្តសតពិភ្ពនោកបា ារទុកប្ពឹត្តកិារណ៍
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ននេះ ថា ជាការចូេឈ្លា  ពា កេពុជា េិ ខ្េ ជាការចូេេករ ាំនោេះប្បជាជ ខ្មមរនចញពីរបបវាេពិឃាត្ ដូចការអេះអាង្
របស់រោា ភ្បិាេបចចុបប េ  ិង្ភាននីវៀត្ណាេននេះន ើយ។ នោកប តថា អវខី្ដេនេដកឹន ាំសិង្ហបុរបីា នេើកន ើង្ននេះ នឺ
ប្បវត្តសិាស្តសតពិត្ខ្ដេេិ អាចខ្កខ្ប្បបា  ដូនចេេះនោកថា េស្ត តីរោា ភ្ិបាេេិ នួរមា ប្បត្ិកេមត្បនៅ ឹង្នរឿង្ន េះន ើយ៖ 
«នយើង្នេើេសវតាខ្ដេនននបាេះពុេពផ្ាយតាាំង្ពីហេឹង្រហូត្េកដេ់ឥេូវ កន៏ៅខ្ត្នននប្បើពាកយឈ្លា  ពា ខ្ដរ ននអត្ម់ា 
ថា ចូេេករ ាំនោេះនទ។ អាហេឹង្នឺជាប្ពឹត្តកិារណ៍េួយខ្ដេនកើត្ នហើយនវៀត្ណាេននឈឆឺ្ា េ នោយសារខ្ត្នននិត្ថា ន េះ
ជានុណសេបត្តិ ជានុណប្ស័យរបស់នន ទីេួយ។ ទីពីរពាក់ព័ ធជាេួយ អេក នយបាយកេពុជា យកថ្ថ្ៃហេឹង្ន្វើជាថ្ថ្ៃ
នឃាសន រ ាំឭកនុណប្ស័យខ្ដរ នដើេបទីាញយកប្បជាប្បិយភាព។ អីុចងឹ្នៅនពេខ្ដេនយករដាេស្ត តី េី នសៀ  ុង្ 
នេើកន ើង្ហេឹង្ វាប្បទេះ ឹង្ទសស ៈនាំ ិត្ខ្ដេអេក នយបាយនប្បើប្បាស់ការរ ាំនោេះរបស់នវៀត្ណាេនៅនហើយ»។ 
 
កាេពីសបាេ ហ៍េុ  នយករដាេស្ត តីសិង្ហបុរ ីនោក េី នសៀ  ុង្ (Lee Hsien Loong) បា បន ហ្ េះសាំនណរេួយនៅនេើ
នហវសប ុក (Facebook) នផ្ញើជូ នយករដាេស្ត តីថ្ថ្ នោក ប្បាយុទធ ា អូ់ឆ្ (Prayut Chan-o-Cha) នដើេបចូីេរួេរ ាំខ្េកទុកខ
ចាំនពាេះេរណភាពរបស់ប្បធា ទីប្បឹកាប្ពេះេហាកសប្ត្  ិង្ជាអត្ីត្នយករដាេស្ត តីថ្ថ្ជាំន ទ់សវត្សរទី៍៨០ នោក នប្បេ 
ទី ស ូឡាណុ  (Prem Tinsulanonda)។ នោក េី នសៀ  ុង្ បា សង្កត្់្ៃ អ់ាំពីនុណសេបត្តដិឹកន ាំរបស់ឧត្េេនស ីយ៍ 
នប្បេ កេុង្កិចចការការពារស តិសុមនៅប្បនទសថ្ថ្  ិង្ត្ាំប អ់ាសា   ខ្ដេកាេននេះមា ប្បនទស៥ ជាសមាជកិ នសិឺង្ហបុរ ី
ថ្ថ្ មា ន សីុ ឥណឌូ ន សីុ  ិង្ហវីេីពី ។ នោកបញ្ជា កថ់ា នោក នប្បេ រួេជាេួយ ឹង្នេដកឹន ាំអាសា  នផ្សង្នទៀត្ បា 
ពួត្ថ្ដាេ ប្បឆ្ ាំង្ ឹង្ការឈ្លា  ពា របស់នវៀត្ណាេនេើកេពុជា  ិង្រោា ភ្ិបាេថ្មីខ្ដេនកើត្នចញពីអ តរានេ ន៍យធារបស់
នវៀត្ណាេ។ នោកបញ្ជា កន់ទៀត្ថា នោក នប្បេ  ិង្ថាេ កដ់ឹកន ាំអាសា  ដថ្ទនទៀត្ បា ជាំទាស់នៅនេើឆ្កអ តរជាត្ិ
ចាំនពាេះការោក ឹ់េប្ត្តួ្ប្តានេើកេពុជាពីសាំណាកប់្បនទសនវៀត្ណាេ ខ្ដេជានហតុ្ន្វើឱ្យការឈ្លា  ពា តាេរយៈកមាា ាំង្
នយធា  ិង្របបថ្មីនៅនពេននេះ េ ិប្ត្ូវបា ននទទួេសារ េ់តាេផ្ាូ វចាបន់ ើយ នហើយន េះនឺការជួយការពារស តិសុម
សប្មាបប់្បនទសអាសា  ដថ្ទនទៀត្។ 
 
នប្ៅពីសរនសរនៅនេើនហវសប ុកខ្បបន េះនហើយ នោក េី នសៀ  ុង្ ខ្ដេជាកូ ប្បសុរបស់រដាបុរសសិង្ហបុរ ីនោក េី 
កាវ  យូ់ (Lee Kuan Yew) កប៏ា នេើកនរឿង្នវៀត្ណាេឈ្លា  ពា កេពុជាន េះ នៅកេុង្កិចចប្បជុាំកាំពូេស តិសុមអាសីុនេើកទី
១៨ ខ្ដេន្វើន ើង្នៅប្បនទសសិង្ហបុរ ីកាេពីសបាេ ហ៍េុ ផ្ង្ខ្ដរ។ នោកបា ខ្ថ្ាង្ថា នៅេុ នពេមា ស តិភាពដូចនពេ
បចចុបប េ ត្ាំប អ់ាសីុអាននេយ៍ធាា បជ់ាសេរភូ្េសិស្ត រ្ េ  ិង្រង្ការនាំរាេកាំខ្ហង្យ ង្ខ្ា ាំង្ពីរកីរាេោេថ្ េទធិកុេមុយ ិសត 
នោយសារខ្ត្ការឈ្លា  ពា កេពុជាពីសាំណាកប់្បនទសនវៀត្ណាេ៖ «នប្កាយនពេសស្ត រ្ េប្ត្ជាកប់ា បិទបញ្ចប់ 
សហរដាអានេរកិបា កាា យនៅជាប្បនទសេហាអាំណាចខ្ត្េួយនត្ក់េុង្នោក នហើយត្ាំប អ់ាសីុអាននេយ៍ក៏បា ចូេេកដេ់
ដាំណាកក់ាេថ្មេួីយនទៀត្។ សស្ត រ្ េឥណឌូ ចិ ប្ត្ូវបា បញ្ចបជ់ាសាា ពរ នហើយប្បនទសកុេមុយ ិសតទា ាំង្ឡាយនៅឥណឌូ ច ិ 
បា នបើកចាំហប្បនទសរបស់នននរៀង្ៗមាួ ។ កាេពីប ុនម  ឆ្េ ាំេុ ននេះ ប្បនទសនវៀត្ណាេបា ចូេឈ្លា  ពា កេពុជា នហើយ
បា បង្កជាការនាំរាេកាំខ្ហង្យ ង្ខ្ា ាំង្ដេ់ប្បនទសជិត្ខ្ង្ ខ្ដេេិ ខ្េ កុេមុយ ិសត។ ក៏ប ុខ្ តនពេន េះ នវៀត្ណាេបា 
ចូេជាសមាជិកអាសា   រួេទា ាំង្កេពុជា ឡាវ  ិង្េីយ  ម់ា  ផ្ង្ខ្ដរ ខ្ដេន េះជាករណីខ្ប្បកាា យសស្ត រ្ េឱ្យនៅជា



ស តិភាព»។ 
 
ថ្វីដបតិ្ខ្ត្នោក េី នសៀ  ុង្ បា នេើកប្ពឹត្តកិារណ៍ជាក់ខ្សេង្េកបរយិយខ្េ  កក៏ារពិត្ន េះេិ ប្ត្ូវបា ទទួេសារ េ់
នោយប្បនទសនវៀត្ណាេ  ិង្េស្ត តីរបបនោក ហ ុ  ខ្ស  ននេះខ្ដរ។ ពួកននបា ប្ា នាេការនេើកន ើង្ន េះ  ិង្
បកប្សាយផ្ទុយេកវញិថា នវៀត្ណាេបា ចូេេកជួយសនស្ត រ្ េះប្បនទសកេពុជាពីរបបខ្មមរប្កហេ។ 
 
េស្ត តីន ាំពាកយប្កសួង្ការបរនទសនវៀត្ណាេ អេកប្សី ន  ្ី ្ូ ហាាំង្ (Lê Thị Thu Hằng) បា បញ្ជា កន់ៅកេុង្បណាេ េសង្រេ
្វីត្្័រ (Twitter) ថា នវៀត្ណាេនសាកសាេ យចាំនពាេះការនេើកន ើង្របស់នោក េី នសៀ  ុង្ ខ្ដេេិ បា ឆាុេះបញ្ជច ាំង្
ការពិត្ថ្ ប្បវត្តសិាស្តសត ន ាំឱ្យមា ការយេ់មុសពីសាធារណេត្ិ។ អេកប្សីបខ្ ាេថា កេុង្នេជាសមាជកិសកេម  ិង្
ប្បកបនោយការទទួេមុសប្ត្ូវថ្ សមានេអាសា   នវៀត្ណាេ ឹង្ប តសហការាេ ជាេួយសមាជិកនផ្សង្នទៀត្ កេុង្ការ
កសាង្សហនេ អ៍ាសា  រងឹ្មា ាំេួយខ្ដេមា ឯកភាព  ិង្សាេនរភីាព នដើេបនីដើរតួ្នទីសេូេនៅកេុង្ត្ាំប ។់ 
 
ប្សនដៀង្ាេ ន េះ រដាេស្ត តីការពារជាត្ិររបបប្កុង្ភ្េាំនពញ នោក នទៀ បាញ់ បា អេះអាង្ថា ការនេើកន ើង្របស់នោក េី 
នសៀ  ុង្ នឺជានរឿង្េិ ប្ត្េឹប្ត្ូវ  ិង្ាម  សចចភាព។ នោកថា អ តរានេ ន៍យធារបស់នវៀត្ណាេនៅនពេននេះ ននឺ្វើ
ន ើង្តាេការនសេើសុាំរបស់កេពុជា េ ិខ្េ ជានរឿង្ឈ្លា  ពា ន ើយ។ 
 
ចាំខ្ណក កូ ប្បសុនៅរបស់នោក ហ ុ  ខ្ស  ននឺោក ហ ុ  មា  ី ខ្ដេបចចុបប េកា ់ការជាត្ាំណាង្រាស្តសតេណឌ េកាំពង្ស់ពឺ
ថ្ សភាឯកបកស កប៏ា បនញ្ចញប្បត្កិេមខ្ដរថា នោកមា ការភាញ ក់នផ្ាើេចាំនពាេះការនេើកន ើង្របស់ប្បេុមដឹកន ាំសិង្ហបុរ។ី 
នោកសរនសរកេុង្នហវសប ុក (Facebook) ថា នទាេះបជីាការនេើកន ើង្ន េះសាិត្កេុង្បរបិទភូ្េសិាស្តសត នយបាយកេី កន៏នេិ 
នួរនេើេរ ាំេង្អាំនពើនឃារនៅ  ិង្ឧប្កិដាកេមប្បឆ្ ាំង្េ ុសសជាត្រិបស់ពួកខ្មមរប្កហេ នៅនេើជ រង្នប្ាេះជតិ្៣ ោ នក់
ននេះខ្ដរ។ នោកសរនសរនទៀត្ថា ប្សបនពេខ្ដេប្បនទសននកាំពុង្នេង្ខ្េបង្ នយបាយោក់ាេ ននេះ ពេរដាខ្មមរ
បា បួសសួង្សុាំឱ្យខ្ត្មា ការជួយសនស្ត រ្ េះពីរបបប្បេ័យពូជសាស ប៍ ុនណាា េះ េិ ថាអេកជួយននេះជាអេកណា នហើយ
នចញពីកខ្ ាង្ណាននេះន ើយ។ នោកអេះអាង្ថា ការជួយសនស្ត រ្ េះនៅនពេននេះ ននឺផ្តើេនចញពីនណបកសប្បជាជ 
កេពុជា នប្កាេការជួយទាំ ុកបប្េងុ្ពីប្បនទសនវៀត្ណាេ ខ្ដេជាអេកជតិ្ខ្ង្របស់កេពុជា។ 
 
អេកវភិាន នយបាយ បណឌិ ត្ នៅ េ ុង្ថ្ហ ខ្ថ្ាង្ថា តាេចាបអ់ តរជាត្ិ អ តរានេ រ៍បស់កង្ទព័នវៀត្ណាេនៅនពេននេះ 
នឺជាការេុកេុយកេពុជានោយមា ការនរៀបចាំទុកជាេុ  នហើយការឈ្លា  ពា ដាំបូង្បង្ាស់ ាបន់ផ្េើេនៅថ្ថ្ៃ២៥ ្េូ  ឆ្េ ាំ
១៩៧៨។ នោកប តថា ប្បសិ នបើកេុង្នាេបាំណង្រ ាំនោេះជាត្ខិ្មមរពិត្ប្បាកដខ្េ  រណសិសស២ ្េូ  នួរខ្ត្ន្វើនសចកេី
ខ្ថ្ាង្ការណ៍ប្បកាសប្បាបពិ់ភ្ពនោកឱ្យដឹង្ពីអាំនពើកាប់សមាា បក់េុង្របបខ្មមរប្កហេ  ិង្នសេើសុាំកិចចអ តរានេ ពី៍អ តរជាត្ិ
នដើេបវីាយផ្េួេពួកខ្មមរប្កហេ។ នោកឱ្យដឹង្នទៀត្ថា នៅអាំ ុង្ឆ្េ ាំ១៩៧៨ ននេះ មា ប្បនទសេួយចាំ ួ បា នេើកពីបញ្ជហ
រ ាំនោភ្សិទធិេ ុសស្ៃ ់្ ៃរនៅប្បនទសកេពុជាកេុង្កិចចប្បជុាំនណៈកេមការសិទធិេ ុសសអង្រការសហប្បជាជាត្ិ កប៏ ុខ្ តប្ត្ូវបា 



ជាំទាស់នោយសហភាពសូនវៀត្ខ្ដេជាប្បនទសបង្្ាំរបស់នវៀត្ណាេ នហើយនវៀត្ណាេមាួ ឯង្ កេ៏ិ បា អ តរានេ ឱ៍្យ
មា ការនថាក េនទាសពួកខ្មមរប្កហេននេះខ្ដរ៖ «ចាបអ់ តរជាត្ ិននឺវៀត្ណាេជាអេកឈ្លា  ពា  នហើយរោា ភ្ិបាេខ្ដេ
កង្ទព័នវៀត្ណាេហេឹង្បនង្កើត្នៅថ្ថ្ៃទី៧ ខ្មេករា ឆ្េ ាំ១៩៧៩ ហេឹង្ ននអត្ទ់ទួេសារ េ់ នប្ពាេះថាេ ិខ្េ  ជារោា ភ្ិបាេ
ប្សបចាបន់ទ។ អីុចងឹ្បា ជាននកម៏ា វធិា ការោកទ់ណឌ កេម នហឺ ុេព័ទធខ្ង្នសដាកចិច នវៀត្ណាេនហើយ ិង្កេពុជានទៀត្។ 
អាហេឹង្ជាវធិា ការនៅតាេចាបអ់ តរជាត្»ិ។ 
 
អេកវភិាន នយបាយរូបន េះក៏បា រេិះន ច់ាំនពាេះប្បត្កិេមទា ាំង្ឡាយ របស់េស្ត តីរបបប្កុង្ភ្េាំនពញខ្ដរ។ នោកថា អវខី្ដេ
នយករដាេស្ត តីសិង្ហបុរ ីនោក េី នសៀ  ុង្ នេើកន ើង្ននេះ សុទធសឹង្ខ្ត្ជានរឿង្ពិត្ នហើយនបើរោា ភ្ិបាេេិ នពញ
ចិត្ត ឹង្នរឿង្ន េះ រោា ភ្បិាេនួរខ្ត្ត្វា តាេផ្ាូ វទូត្ េ ិនួរបនញ្ចញនវាហារសាស្តសតតាេខ្ត្ចិត្ត ឹកន ើញខ្បបន េះន ើយ។ 
នោកថា ឥរយិបថ្ខ្បបន េះន្វើឱ្យននអាចវាយត្ថ្េាបា ថា េស្ត តីកេពុជាេ ិនចេះរនបៀបរបបការទូត្  ិង្មា ាម  ភាពាស់ទុាំ
ខ្ង្ នយបាយ  ិង្កចិចការអ តរជាត្៖ិ «ប្កសួង្ការបរនទស នន ឹង្នកាេះនៅសាា  ទូត្របស់ប្បនទសននេះ េកប្ពមា  
នហើយ ិង្ទទួេយកការត្វា របស់រោា ភ្បិាេប្បនទសសាេហីេឹង្។ ននេិ នចេះខ្ត្ប្បត្កិេមជាសាធារណៈ នហើយ ិង្ត្បត្
នៅវញិហេឹង្ ននឺោយេស្ត តី ឬរដាេស្ត តី ខ្ដេេិ មា តួ្នទីការទូត្ននេះនទ។ វានៅជាអន្បិនត្យយ នហើយននកស៏មារ េ់េក
ថា នយើង្ហេឹង្អត្ន់ចេះន្វើការនទ នហើយ ិង្េិ មា ភាពាស់ទុាំកេុង្នរឿង្ នយបាយ  ិង្កិចចការទូត្»។ 
 
ទាាំង្បណឌិ ត្ នៅ េ ុង្ថ្ហ  ិង្នោក ឯេ សុវណាា រា  សុទធខ្ត្អេះអាង្ថា ប្បនទសសមាជកិសាា ប ិកអាសា  បា រួេចាំខ្ណក
យ ង្នប្ចើ កេុង្ការជួយកេពុជានចញពីការឈ្លា  ពា   ិង្ប្នប់ប្នង្របស់នវៀត្ណាេ ាបត់ា ាំង្ពីចុង្ទសវត្សទី៧០ 
រហូត្ដេ់មា កិចចប្ពេនប្ពៀង្ស តិភាពទីប្កងុ្បា រសីឆ្េ ាំ១៩៩១។ ក៏ប ុខ្ ត នុណសេបត្តនិ េះហាកេ់ិ សូវមា ការអារេមណ៍ 
 ិង្ដងឹ្េឺឱ្យបា ទូេាំទូោយននេះន ើយ នោយសារខ្ត្កង្វេះការប្សាវប្ជាវ  ិង្ការផ្សពវផ្ាយ។ ជាពិនសស នរឺបបនោក 
ហ ុ  ខ្ស  េ ិបា ឱ្យត្ថ្េាដេ់កិចចមិត្មាំប្បងឹ្ខ្ប្បង្របស់អាសា  ន ើយ ប ុខ្ តខ្បរជាឱ្យត្ថ្េាខ្ា ាំង្នៅនេើប្បនទសនវៀត្ណាេ
ខ្ដេបា ចូេឈ្លា  ពា កេពុជា  ិង្នេើកប តុបមាួ ឱ្យកា អ់ាំណាចននេះនៅវញិ៕ 

 


