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លោក ហ ៊ុន សែន លរោងលៅជួបលេដឹកនាំចិន ខណៈរបបលនេះកាំព៊ុងរងទណឌ កេមពីអឺរ ៊ុប 

 

ប្រធានាធិរតីចិន លោក ស ី ជីនពីង (Xi Jinping) (លវេង) ជួរលោកនាយករដ្ឋមន្តនរី ហ  ន សសន លៅថ្ងៃទី១៣ សែត ោ ឆ្ន ាំ២០១៦។  RFA 
 
 

លោយ ងន ថារ  ៉ូ RFA 2019-01-19 
 
លមដ្ឹកនា ាំរររប្កុងភ្នាំលពញ លោក ហ  ន សសន នឹងលៅជួរលមដ្ឹកកាំព៉ូលៗររស់ចិន រយៈរីថ្ងៃ ចារ់ពីថ្ងៃទី២០ ដ្ល់ថ្ងៃទី
២៣ សែមករា។ រររលនេះអេះអាងថា ដ្ាំល ើ រលនេះ លដ្ើមបពីប្ងឹងវស័ិយលសដ្ឋកិចច ពា ិជជកមម និងការវនិិលោគលសេងៗ
លទៀត។ អនកវាិគគ និងមន្តនរីរកេប្រឆ្ ាំងប្ពមានថា លរើរររលនេះ រនរសហការនឹងចិន កមព ជានឹងជួរលប្រេះថាន ក់។ 
 
ការរាំលពញទសេនៈររស់លោក ហ  ន សសន លៅប្រលទសចិន ប្សរលពលសដ្លកមព ជាប្រឈមនឹងោក់ទ ឌ កមមលសេងៗ
លទៀតពីសហាគពអឺរ   រ និងសហរដ្ឋអាលមរកិ លហើយសហគមន៍អឺរ   រ ក៏បានសលប្មចយកពនធលលើអងករកមព ជាសដ្លលធេើ
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វនិិលោគិនថ្នរររលនេះ ខាតរង់ប្រលោជន៍ជាលប្ចើន។ ល េះរីោ ងណា លោក ហ  ន សសន អេះអាងថា ដ្ាំល ើ រលៅចិន
លលើកលនេះ លដ្ើមបពីប្ងឹងចាំ ងមិតរាគព និងកិចចសហប្រតិរតរិការ កន ងនាមជាប្រលទសថ្ដ្គ៉ូយ ទធសាន្តសរប្គរ់
ប្ជុងលប្ជាយ។ លោក ហ  ន សសន ឱ្យដ្ឹងលទៀតថា ជាំនួរលនាេះលោកនឹងជួរលមដ្ឹកនា ាំកាំព៉ូលររស់ចិនគឺ លោក
ប្រធានាធិរតី ស ី ជិនពីង (Xi Jinping) និងលោកនាយករដ្ឋមន្តនរី លី ឃឺឈាង លហើយនឹងច េះអន សេរ ៈ និង
កិចចប្ពមលប្ពៀងមួយចាំនួន។ លោក ហ  ន សសន ក៏មិនលភ្េចអរគ  ចិនសដ្លលោកអេះអាងថា លោយសារសតចិនលទើរ
កមព ជាមានការរកីចាំលរ ើន។ 
 
សមាជិកប្កុមអនកវាិគគវយ័លកមង លោក រ ង សដ្ត យល់ថា ដ្ាំល ើ រទសេនកិចចររស់លោក ហ  ន សសន រម នអេីពីការលៅ
អងេរលន់តួចិនលដ្ើមបសី ាំែចីល យរសនែម និងស ាំឱ្យចិនមកវនិិលោគលៅកមព ជា។ រ  សនរ អនកវាិគគវយ័លកមងរ៉ូរលនេះ យល់ថា 
កមព ជាមិនអាចពឹងសសែកលលើរ ៉ូលលសដ្ឋកិចចសតមួយបានលទ លពាលរររលនេះប្តូវមានទាំនាក់ទាំនាក់ពា ិជជកមមលសដ្ឋកិចច 
និងនលោបាយ ាំងជាមួយប្រលទសលោកខាងលិចនិង ាំងប្រលទសចិន លទើរលធេើឱ្យកមព ជាមានការរកីចាំលរ ើនមួយសដ្ល
ពិតប្បាកដ្៖ «អ ីចឹងចិនអាចនឹងនា ាំកមព ជាធាេ កច់៉ូលលប្ជាេះលប្ៅ គឺនឹងអាចលយើងែចីល យលហើយលរើលគឱ្យលយើងែចីល យលគ
ប្បាកដ្ជាចង់បានអេីពីលយើង លពលលនេះលហើយលពលលសដ្ឋកិចចធាេ ក់លលើថ្ដ្លគ លហើយលគហាមាត់លគមានអាំណាច»។ 
 
លប្កាយរររប្កុងភ្នាំលពញរ ាំោយគ រកេសលន្ត រ្ េះជាតិ រាំរិទសាំលេងសងរមស ីវលិ និងប្រព័នធសេពេសាយឯករាជយ
ជាលដ្ើមលនាេះ រហ៉ូតដ្ល់ដ្ឹកនា ាំប្រលទសលោយឯករកេ រររលនេះកាំព ងរងពយ េះលភ្េៀងពីសហាគពអឺរ   រ និង
សហរដ្ឋអាលមរកិ។ ប្រលទសលសរ ី ាំងលនាេះប្ពមានោក់ទ ឌ កមមលសដ្ឋកិចចលលើកមព ជាលសទើរប្គរ់ទប្មង់។ 
 
ប្រធានប្រតិរតរគិ រកេសលន្ត រ្ េះជាតិរាជធានីភ្នាំលពញ លោក ម ន សោេ  យល់ថា ចិនមិនអាចជួយលសដ្ឋកិចចរររ
ប្កុងភ្នាំលពញកន ងរយៈលពលសវងលេើយ។ លោកយល់ថា លរើលោក ហ  ន សសន លបាេះរង់លចាលសហាគពអឺរ   រ និង
សហរដ្ឋអាលមរកិលោយមិនខាេ យែេល់ពីការ ម រឱ្យសារ រប្រជាធិរលតយយលេើងវញិលនាេះលទ កមព ជានឹងអាចធាេ ក់កន ង
រររផ្ដា ច់ការសាជាងមី៖ «ចិនបានរនេល់ន៉ូវការឈឺចារ់ រងកវនិាសកមមដ្ល់ជាតិ និងជាពិលសសបានសមាេ រ់ប្រជាជន
សែមរជាងពីរោននាក់ អ ីចឹងែ្ ាំលសនើឱ្យរររប្កុងភ្នាំលពញពិនិតយលេើង លហើយប្តូវ្កមករកសហរដ្ឋអាលមរកិក៏ដ្៉ូច
សហាគពអឺរ   រលដ្ើមបធីានាការរកីចាំលរ ើនលសដ្ឋកិចចបានយ៉ូរអសងេង»។ 
 
កន ងលពលសដ្លសហាគពអឺរ   រកាំព ងអន វតរនីតិវធិីការដ្កប្រពនធអន លប្រេះEBA និងប្ពឹទធសាគសហរដ្ឋអាលមរកិ ក៏
ប្ពមានឈរ់សាល់ការអន លប្រេះពនធទ៉ូលៅ (GSP) ដ្ល់កមព ជាសដ្រ។ ល េះរីសហគមន៍អនររជាតិ កាំព ងប្ពមានកមព ជាឱ្យ
សាា រលទធិប្រជាធិរលតយយលេើងវញិ លោក ហ  ន សសនសររជាប្ពមានសហគមន៍អនររជាតិវញិថា នឹងកលមទចរកេប្រឆ្ ាំង



ប្រសិនលរើមានទ ឌ កមមសមន។ 
 
ចិនបានកាេ យជាប្រលទសមាច ស់រាំ  លធាំរាំស តររស់កមព ជាសដ្លមានទាំហាំទឹកប្បាក់ សរ រដ្ល់លៅ ៤.៣ពាន់ោន
ដ្ ោេ រ ឬលសមើនឹងជាង ២០% ថ្នសលិតសលកន ងប្ស កសរ រ (GDP) ររស់កមព ជា។ លប្ៅពីជាំពាន់រាំ  លចិន ប្រជាជន
ចិនក៍បានមករស់លៅកមព ជាលប្ចើនសដ្រ។ ជនជាតិចិន ាំងលនាេះបានរងកការភ្័យខាេ ចដ្ល់ពលរដ្ឋសែមរ លោយសារ
ជនជាតិចិនែេេះ បានយកទឹកដ្សីែមរលធេើជាកសនេងប្រប្ពឹតររទលលមើសដ្៉ូចករ ីចារ់ជាំរតិ លក់លប្គឿងលញៀន និងលរើករន
សលបងែ សចារ់ជាលដ្ើម៕ 
 


