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លោក ហ ៊ុន សែន សែែងរកការពង្ងឹងចំណងមិត្តភាពជាមួយចិនបសនែមល ៀត្ 
ង្ែបលពលបែចិមង្បល ែង្ពមានដាក ់ណឌ កមមលលើកមពុជា 

 

រូបឯកសារ៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ ៊ុ្ សែ្ (លវេង) លរៀប្ឹងចាប់ដដ្ជាមួយ្ឹងប្បធានាធិបតីចិ្ លោក ែ៊ុី ជី្ពីង (សារ ាំ) លៅម៊ុ្ជា្ំ ួបមួយ 
លៅឯមហាសាលប្បជាជ្ចិ្កន៊ុងទីប្កុង លប៉េក ាំង កលពីដងៃទី ៧ សែ វចិឆិក ឆ្ន ាំ ២០១៤។ 
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លោក មាែ ្ី អ្នកវភិាគែងគម ្ិង្លោបាយលៅកមព៊ុជា បា្្ិោយថា កត្តរ មួយសដ្លលធេើឲ្យកមព៊ុជាងាកលៅរកចិ្
គឺ លោយសារសតជា្ំ ួយពីបែចិមលោកមា្ជាប់លកខែណឌ ែម៊ុគសាម ញលប្ចើ្ លហើយកញ្ចប់ងវកិពីចិ្មិ្មា្
លកខែណឌ ភាា ប់មកជាមួយលប្ចើ្។ 
 
ភនាំលពញ — លោក ហ ៊ុ្ សែ្ នាយករដ្ឋមន្ត្រីកមព៊ុជាកាំព៊ុងលធេើទែស្កិចចជាផ្លូ វករលលើកទី៦លៅទីប្កុងលប៉េក ាំង ប្បលទែ
ចិ្ លដ្ើមបរីតឹប្រឹងចាំណងមិតរភាព ្ិងកិចចែហប្បតិបតរិកររវាងចិ្្ិងកមព៊ុជា។ ដ្ាំលណើ រទែស្កិចចរបែ់
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកមព៊ុជាសដ្លក្់អ្ាំណាចជាងបទីែវតសរម៍កល្េះ លធេើល ើងប្ែបលពលសដ្លចាំណងកមព៊ុជា្ិងចិ្
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កាំព៊ុងវវិតរលៅម៊ុែ ្ិងែណៈសដ្លែហភាពអឺ្រ ៉េ៊ុបកាំព៊ុងពិ្ិតយលមើលលទធភាពដ្ករដ្កករអ្ ៊្ុលប្រេះព្ធមកលលើកមព៊ុជា 
្ិងែមាព ធនានាពីបែចិមប្បលទែ។ 
 
នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ ៊ុ្ សែ្ បា្ែរលែរលលើទាំព័រលហេែប ៊ុកផ្លូ វកររបែ់លោកកន៊ុង អ្ាំ ៊ុងទែស្កិចចរយៈលពលបួ្
ដងៃរបែ់លោកកន៊ុងប្បលទែចិ្ថា៖ 
 
«កមព៊ុជាប្តូវែិតែាំលបើកពប្ងីក្ិងពប្ងឹងទីផ្ារឲ្យបា្លប្ចើ្សងមលទៀតលប្ៅពីទីផ្ារអាលមរកិ ្ិងអឺ្រ ៉េ៊ុប លដ្ើមបបីលញ្ចញ
ទា្ំ ិញ ្ិងផ្លិតផ្លកែិកមមកមព៊ុជាលចញលប្ៅ ដូ្ចជាលៅកន៊ុងប្បលទែចិ្ អាន្តហេិក មជឈមិបូព៌ា  ្ិងកូលរ ៉េជាលដ្ើម។ ែពេ
ដងៃល្េះ ទាំហាំពណិជាកមមកមព៊ុជា ្ិងចិ្កប៏ា្លកើ្ល ើងដ្ល់៥៦០០ោ្ដ្៊ុោល រលហើយ។ មិតរចិ្គឺវ ិ្ ិលោគធាំជាងលគ
លៅកមព៊ុជា ជាពិលែែលលើវែ័ិយលហោឋ រចនាែមព័្ធផ្លូ វងនល់ សាព ្ សាព ្អាកែ ្ិងវារអី្គគីែ្ីជាលដ្ើម»។ 
 
លោក ហ ៊ុ្ សែ្ ្ិងគណៈប្បតិរភូកមព៊ុជា កាំព៊ុងែថិតកន៊ុងប្បលទែចិ្ លដ្ើមបបីាំលពញទែស្កិចចរយៈលពល៤ដងៃ សដ្ល
ចាប់លផ្រើមកលពីដងៃអាទិតយ។ កន៊ុងដ្ាំលណើ រទែស្កិចចផ្លូ វករលៅប្បលទែក៊ុមម៊ុយ្ីែរកន៊ុងដងៃទីពីរល្េះ លោក ហ ៊ុ្ សែ្ 
បា្ជួបជាមួយអ្នកជា្ំ ួញ មាច ែ់ប្កុមហ ៊ុ្ចិ្ធាៗំ មួយចា្ំ ួ្នាទីប្កុងលប៉េក ាំង។ លោក ហ ៊ុ្ សែ្ កល៏ប្រងជួបថាន ក់ដ្ឹក
នា ាំចិ្ែាំខា្់ផ្ងសដ្រ ម៊ុ្លពលច៊ុេះហតថលលែលលើឯកសារមួយចា្ំ ួ្លដ្ើមបពីប្ងឹងបស្ថមលទៀត្ូវចាំណងទាំនាក់ទា្ំ ងដ្
ប្បលទែទ ាំងពីរ។ 
លោក ឈាង វណាា រទិធ អ្នកប្សាវប្ជាវលៅវទិាសាថ ្ែិកាតាំប្អ់ាែ៊ុីអាលគនយ៍កន៊ុងប្បលទែែិងហប៊ុរ ីបា្្ិោយ
ថាទាំនាក់ទា្ំ ងជាមួយចិ្ផ្រល់ប្បលោជ្៍ជាលកខណៈយ៊ុទធសាន្តែរដ្ល់កមព៊ុជា លហើយែមាព ធពីបែចិមក្់សតជាំរ៊ុញ
កមព៊ុជារតឹប្រឹងទាំនាក់ទា្ំ ងជាមួយចិ្ បស្ថមលទៀត។ 
 
«្ិោយឲ្យចាំលៅល្េះគជឺារបត់ងមីមួយលៅកន៊ុងភូមិសាន្តែរ្ លោបាយលៅកន៊ុងអាែ៊ុី។ លហើយលៅកន៊ុងអាែ៊ុីលយើង លយើង
ល ើញថា មហាអ្ាំណាចប្បលទែចិ្ហនឹងកាំព៊ុងសតប្គបដ្ណរ បជ់ាពិលែែសផ្នកលែដ្ឋកិចច លហើយប្របនាា ប់អាចសផ្នក
ែ្រិែ៊ុែ្លោបាយ ្ិងវបបធម៌ាលៅកន៊ុងអាែ៊ុីលយើងល្េះ។ ដូ្លចនេះករចាប់យកចិ្ ឬកព៏ប្ងឹងទាំនាក់ទា្ំ ងលអជាមួយ
ចិ្ល្េះគឺជា ផ្លប្បលោជ្៍របែ់កមព៊ុជា កដូ៏្ចជាបណារ ប្បលទែលៅកន៊ុងតាំប្អ់ាែ៊ុី។ លហើយចាំលពេះែមាព ធពីលោក
ខាងលិចមកលលើកមព៊ុជា អាហនឹងជាកត្តរ មួយជាំរ៊ុញកមព៊ុជា បស្ថមលទៀតលដ្ើមបជីាំរ៊ុញសផ្នកយ៊ុទធសាន្តែរជាមួយប្បលទែចិ្ 
លដ្ើមបជីាករលវលើយតបលៅលោកខាងលិចថាប្បលទែកមព៊ុជាមិ្សម្ជាប្បលទែឯលកលទ»។ 
 
ចាំណងទាំនាក់ទា្ំ ងរវាងប្បលទែកមព៊ុជា ្ិងចិ្មា្ករលកើ្ល ើងជាលាំោប់កន៊ុងរយៈលពលជិត១០ឆ្ន ាំច៊ុងលប្កយ 



ែណៈកមព៊ុជាប្តូវបា្ប្បលទែប្ែឡាញ់លទធិប្បជាធិបលតយយបា្លចាទកមព៊ុជាថាកាំព៊ុងលដ្ើរបន្តញ្ញច ែ់ទិញ ពីលទធិប្បជា
ធិបលតយយ។ ករបន្តងាា បដ្ធ៏ៃ្ ់ធៃរលលើប្កុមជាំទែ់ អ្ងគករែងគមែ៊ុីវលិ សារព័ត៌ាមា្ឯករាជយ ្ិងកររ ាំោយ
បកសជាំទែ់ែលន្តងាគ េះជាតិកន៊ុងឆ្ន ាំ ២០១៧ បា្លធេើឱ្យបកសក្់អ្ាំណាចរបែ់លោក ហ ៊ុ្ សែ្ ទទួលជ័យជមនេះកន៊ុងករ
លបាេះលឆ្ន តកន៊ុងឆ្ន ាំបនាា ប់លោយរម ្បកសជាំទែ់។ ែហរដ្ឋអាលមរកិបា្ប្បកែពីទណឌ កមមលលើប៊ុគគលមួយចា្ំ ួ្សដ្ល
លធេើឲ្យែូចលទធិប្បជាធិបលតយយលៅកមព៊ុជា ែណៈែហភាពអឺ្រ ៉េ៊ុបបា្ប្ពមា្ដ្កកិចចអ្ ៊្ុលប្រេះព្ធ EBAពីកមព៊ុជា។ 
 
កលពីែបារ ហ៍ក្លងលៅករប្បកែយកព្ធលលើអ្ងារកមព៊ុជានា ាំចូលទីផ្ារអឺ្រ ៉េ៊ុបក៏បា្លធេើឱ្យរោឋ ភិបាលលោក ហ ៊ុ្ 
សែ្ បងាហ ញពីភាពមិ្ែបាយចិតរផ្ងសដ្រ។ 
 
លោក ឈាង វណាា រទិធ ពាករណ៍ថា ចាំណងរវាងចិ្ ្ិងកមព៊ុជា្ឹងក្់សតមា្ភាពរងឹមាាំខាល ាំងជាងម៊ុ្នាលពល
អ្នាគត ប៉េ៊ុស្រលដ្ើមបែីលប្មចករណ៍ល្េះឲ្យបា្គបឺ្តូវមា្ករពប្ងឹងសផ្នកពណិជាកមមពីកមព៊ុជាលៅចិ្្ិងទាំនាក់ទា្ំ ង
រវាងប្បជាជ្ ្ឹងប្បជាជ្។ 
 
«ែ្៊ុ ាំគិតថា្ិនាន ករ្ឹងលកើ្ល ើងខាល ាំងពីលប្ពេះថាបចច៊ុបប្ន លយើងល ើញថា ចិ្គឺជាដដ្គូពណិជាកមម មា្អ្នកមក
វ ិ្ ិលោគលប្ចើ្។ ក៏ប៉េ៊ុស្រលបើលយើងលមើលជាពណិជាកមមលទេភាគីលៅមា្កប្មិត។ ចិ្មិ្ទ្់កល យជាទីផ្ារនា ាំលចញ
ែាំខា្់របែ់កមព៊ុជាលៅល ើយលទ។ ដូ្លចនេះចាំណ៊ុ ចែេេះខាតលៅមា្លប្ចើ្ណាែ់។ លហើយទាំនាក់ទា្ំ ងប្បជាជ្ ្ិង
ប្បជាជ្លៅែេេះខាតលប្ចើ្សដ្រ។ ប្បជាជ្កមព៊ុជាភាគលប្ចើ្ រតម់ិ្ែូវចូលចិតរចិ្លទ លោយសារសតមា្បញ្ញហ លៅ
ប្កុងប្ពេះែីហ ៊្ុ លហើយជ្ជាតចិិ្រត់មកកមព៊ុជា រត់អ្ត់លររពចាបក់មព៊ុជា មិ្លររពវបបធម៌ា ្ិងប្បជាជ្កន៊ុង
មូលោឋ ្ហនឹង វាលធេើឲ្យប៉េេះពល់ លរឿងទាំនាក់ទា្ំ ងប្បជាជ្ ្ិងប្បជាជ្»។ 
 
សែរងលចញពីទាំនាក់ទា្ំ ងរវាងកមព៊ុជា ្ិងចិ្ លោក ឈាង វណាា រទិធ បា្លលើកល ើងថាកមព៊ុជាបា្ទទួលផ្ល
ចាំលណញសផ្នកឱ្កែករងារ ្ិងភូមិសាន្តែរ្ លោបាយ។ ប៉េ៊ុស្រចាំលពេះផ្លអ្វជិាមា្វញិ លោកបា្ែងាត់ធៃ្ ពី់ផ្ល
ប៉េេះពល់មិ្បា្លប្រងទ៊ុក សដ្លលកើតលចញពីកងេេះខាតករប្គប់ប្គងឲ្យបា្ដ្ិតដ្ល់លៅត្តមមូលោឋ ្។ 
 
ចាំសណក លោក មាែ ្ី អ្នកវភិាគែងគម ្ិង្លោបាយលៅកមព៊ុជា បា្្ិោយថា កត្តរ មួយសដ្លលធេើឲ្យកមព៊ុជាងាក
លៅរកចិ្គឺ លោយសារសតជា្ំ ួយពីបែចិមលោកមា្ជាប់លកខែណឌ ែម៊ុគសាម ញលប្ចើ្ លហើយកញ្ចបង់វកិពីចិ្
មិ្មា្លកខែណឌ ភាា ប់មកជាមួយលប្ចើ្។ 
 



«អ្ញ្ចឹ ងលពលលនាេះគ ឺប្រ្់សតជាករលោេះប្ា៊ុក ដ្ករងាកលចញពីករទទួលជា្ំ ួយពីបែចឹមប្បលទែ លហើយងាកលៅ
រកជា្ំ ួយពីចិ្លោយរោឋ ភិបាលកមព៊ុជា រត់គិតថាល៊ុយមកពីចិ្ជាល៊ុយសដ្លរម ្លកខែណឌ លហើយជាល៊ុយប្ែួល
ចាយ»។ 
 
លោក មាែ ្ី បា្ប្រថាលៅលពលសដ្លទាំនាក់ទា្ំ ងរវាងកមព៊ុជា ្ិងចិ្ក្់សតជិតែនិទធ។ ករផ្រល់ដ្ីែមបទ្ 
សដ្លនា ាំឲ្យមា្ករប៉េេះពល់មួយចា្ំ ួ្លៅលលើប្បជាពលរដ្ឋមូលោឋ ្បា្លធេើឲ្យប្បជាប្បិយភាពរបែ់រោឋ ភិបាល
ធាល ក់ច៊ុេះ។ 
 
«លពលសដ្លកមព៊ុជាចាប់លផ្រើមទាំនាក់ទា្ំ ងជាមួយចិ្ក្់សតជិតែនិទធ លពលលនាេះគលឺយើងល ើញមា្វតរមា្ដ្
វ ិ្ ិលោគទ៊ុ្ចិ្ហនឹងបលណរើ រៗ លហើយពិលែែចាប់លផ្រើមជាមួយ្ឹងដ្ីែមបទ្លែដ្ឋកិចចពីដ្ាំបូង លប្កយពីលយើងមា្
ចាបអ់្ ៊្ុម័តរួចលហើយ។ លពលលនាេះលហើយ លទើបលធេើឲ្យប្បជាប្បិយភាពរបែ់រោឋ ភិបាលចាប់លផ្រើមធាល ក់លោយសារសតករ
វ ិ្ ិលោគទ៊ុ្ទ ាំងអ្ែ់លនាេះគភឺាគលប្ចើ្មិ្ែូវបា្មា្លធេើករែិកាអ្ាំពីផ្លប៉េេះពល់ឲ្យបា្ចាែ់ោែ់ 
ពិលែែលៅលលើពលរដ្ឋរែ់លៅកន៊ុងមូលោឋ ្ សដ្លលធេើករអ្ភិវឌ្ឍល្េះ»។ 
 
លោក មាែ ្ី បា្បស្ថមថា៖ 
 
«លហើយបនាា បពី់មា្ករធាល ក់្ ូវប្បជាប្បិយភាព ែពេដងៃល្េះ គឺឈា្លៅរកករលធេើអី្ែពេសបបោ៉េ ងទ ាំងអ្ែ់ គឺលដ្ើមប ី
ករពរអ្ាំណាច ្ិងែ៊ុវតថិភាពរបែ់រោឋ ភិបាល សដ្លអាចឲ្យរោឋ ភិបាលឈរលជើងបា្លៅកន៊ុងកលៈលទែៈសដ្ល
ប្បជាប្បិយភាពរបែ់ែលួ្ក្់សតធាល ក់ច៊ុេះ»។ 
 
ដ្ាំលណើ រទែស្កិចចរបែ់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ ៊ុ្ សែ្ លៅក្់ប្បលទែចិ្ជាដ្ាំលណើ រទែស្កិចចផ្លូ វករ បនាា ប់ពី
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ ៊ុ្ សែ្ បា្អ្េះអាងថាលោកមិ្ចង់ល ើញែហភាពអឺ្រ ៉េ៊ុបដ្កប្បព័្ធអ្ ៊្ុលប្រេះពណិជាកមម
ពីកមព៊ុជាលនាេះលទ កន៊ុងលពលលមដ្ឹកនា ាំកមព៊ុជារូបល្េះជួបប្កុមធ៊ុរកិចចអាសា ្អឺ្រ ៉េ៊ុបលៅម៊ុ្លពលកិចចប្បជ៊ុ ាំអាែ៊ុីអឺ្រ ៉េ៊ុបកន៊ុងប្កុង
ប្ប ុចសែលប្បលទែសប លហស៊ុ កិ កលពីសែត៊ុោឆ្ន ាំម៊ុ្។ោ៉េ ងណាកល៏ោយែហភាពអឺ្រ ៉េ៊ុបបា្ប្បកែពីករយកព្ធ
លលើអ្ងារកមព៊ុជាកលពីែបារ ហ៍ក្លងលៅ ែណៈករដ្កកមព៊ុជាពីកិចចអ្ ៊្ុលប្រេះព្ធ EBA កាំព៊ុងសតដ្ាំលណើ រករលៅម៊ុែ៕ 

 


