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លោក ហ ៊ុន សែន ថា រដ្ឋា ភិបាលហ៊ុងគ្រនីឹងជួយនិយាយជាមួយអឺរ ៊ុបលរឿង 

EBA របែ់កមព ុជា 

 

នាយករដ្ឋមន្ត រ្ហីុងគ្រ ីលោក វិ ចទ័ររ អរប ៊ែ្ (Viktor Orbán) (ស្ដ ាំ) ្ិងនាយករដ្ឋមន្ត រ្ កីមព ុជា លោក ហ៊ែុ្  បែ្។ រ ូពីលហេែ ៊ែុក លោក ហ៊ែុ្  

បែ្ 

 

 

លដ្ឋយ មាន ឫទ្ធ  ិRFA 2019-06-14  
 

មេដកឹន ាំរបបក្កុងភ្នាំមេញមោក ហ ៊ុន សែន អះអាងថា រដ្ឋា ភ្ិបាលហ៊ុងក្រនឹីងជួយនិយាយជាេួយែហភាេអឺរ  ៊ុបឱ្យរកា
ក្បេ័នធអន៊ុមក្រះេនធ EBA ដល់កេព៊ុជាបនតមៅម ៀត។ ក៏ប ៊ុសនតែកេមជនែិ ធិការងារមេើលម ើញថា កូនមោកន៊ុងការ
មដ្ឋះក្ោយបញ្ហា មនះ រែឺថិតមៅកន៊ុងដដរបបមោក ហ ៊ុន សែន េនិសេនរដាែមាជកិរបែ់ែហភាេអឺរ  ៊ុបមនះម ើយ។ 
 
មោកនយករដាេន្តនតី ហ ៊ុន សែន ក្បកាែមាន កឯ់ងថា ថាន កដ់ឹកន ាំក្បម ែហ៊ុងក្របីានបងាា ញការរ ាំក្ ដល់របបរបែ់មោក 
កន៊ុងការតែ ូេតជិាេួយែហភាេអឺរ  ៊ុបជ៊ុ ាំវញិវបិតតិ EBA។ មោកអះអាងថា នយករដាេន្តនតីហ៊ុងក្រី មោក វចិ រ័ អរសប ន 
(Viktor Orbán) បានក្បាបម់ោកថា បញ្ហា  EBA មនះ រជឺាមរឿងសវែងរាំនិតរន រវាងែហភាេអឺរ  ៊ុប និងកេព៊ុជា មហើយ
ថាន កដ់ឹកន ាំក្បម ែអឺរ  ៊ុបខាងមកើតរូបមនះ េិនរ ាំក្ ការយកបញ្ហា នមយាបាយមៅោយ ាំរន ជាេួយមរឿងពាណិជជកេម និង
មែដាកចិចសបបមនះម ើយ។ មោកបសនថេថា ថាន កដ់ឹករដ្ឋា ភ្ិបាលហ៊ុងក្របីានែនាថា នឹងជួយរបបរបែ់មោកតែ ូេតិ
ជាេួយែហភាេអឺរ  ៊ុបជ៊ុ ាំវញិវបិតតិ EBA មនះ។ 
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មោក ហ ៊ុន សែន បញ្ហជ កស់បបមនះ មៅកន៊ុងមហែែប ៊ុកមៅដងៃ ី១៤ េិង៊ុន េួយដងៃបនា បេី់មោកបានជួបក្បជ៊ុ ាំម ែភារី
ជាេួយថាន ក់ដកឹន ាំរដ្ឋា ភ្ិបាលហ៊ុងក្រ ីមៅ ីក្កងុប ៊ុយដ្ឋមប ែ (Budapest) ក្បម ែហ៊ុងក្រ។ី កន៊ុងជាំនួបមនះ ភារទី ាំងេីរ
ក៏បានឯកភាេរន  មបើកោថ ន ូតក្បម ែមរៀងៗ វលួន មៅឆ្ន ាំ២០២១ ខាងេ៊ុវផងសដរ។ 
 
ែកេមភាេរបែ់មេដកឹន ាំរបបក្កុងភ្នាំមេញកន៊ុងការសែែងរកការរ ាំក្ េីបណ្ដា រដាជាែមាជិកែហភាេអឺរ  ៊ុបកន៊ុងមរឿង EBA 
មនះ ម្ែើម ើងបនា ប់េីក្បតភូិ្អឺរ  ៊ុបម ើបសតបានប ិបញ្ចបម់បែកកេមសែែងរកការេិតមៅកេព៊ុជា មៅមដើេសវេងិ៊ុនមនះ។ 
 
ែហភាេអឺរ  ៊ុបនឹងប ិបញ្ចបដ់ាំមណើ រការតាេដ្ឋន និងវាយតដេលោថ នការណ៍កេព៊ុជា មៅពាក់កណ្ដត លសវែីហាខាងេ៊ុវ។ 
បនា បេី់មនះ ែហភាេអឺរ  ៊ុបនឹងមចញរបាយការណ៍ែាីេីរបករាំមហើញ និងម្ែើមែចកាែីននិដ្ឋា នមៅសវវចិឆិកា។ មេលមនះ 
ែហភាេអឺរ  ៊ុបនឹង ៊ុកមេល ១សវ ឱ្យរបបមោក ហ ៊ុន សែន មដើេបមី្លើយតបនឹងរបាយការណ៍មនះ។ មៅសវក៊ុេភៈ ឆ្ន ាំ២០២០ 
ែហភាេអឺរ  ៊ុបនឹងែមក្េចចិតតជាច៊ុងមក្កាយថា ក្តូវដក ឬរកា ៊ុកក្បេ័នធអន៊ុមក្រះេនធមនះ មហើយមបើអឺរ  ៊ុបែមក្េចដកហូត
សេន មនះការយកេនធមលើ ាំនិញកេព៊ុជានឹងក្តូវចាបម់ផតើេជាផលូ វការមៅសវ ែីហា ឆ្ន ាំ២០២០ ខាងេ៊ុវ។ 
 
មបើក្តូវបង់េនធសេន មនះកេព៊ុជានឹងក្តូវខាតបងង់វកិាជិត ៧រយោនដ៊ុោល រអាមេរកិ កន៊ុងេួយឆ្ន ាំ សដលម្ែើឱ្យវែ័ិយឯកជន
រាសរកចិតតកន៊ុងការបនតរកែ៊ុីមៅកេព៊ុជាតមៅម ៀត មហើយមេលមនះផលប ះពាល់ខាងមែដាកចិច និងែងគេ អាចមាន ាំហាំ
្ាំម្ងជាងមនះ។ 
 
មក្កាយបិ បញ្ចបម់បែកកេមសែែងរកការេិតមលើក ី២ កាលមេលងមីៗមនះ រណៈក្បតភូិ្អឺរ  ៊ុបបានដ្ឋែ់មតឿនរបប
ក្កុងភ្នាំមេញជាងមេីតងម ៀតថា ក្បែិនមបើរបបមនះមៅចង ់ ួលបានការអន៊ុមក្រះេនធ EBA បនតមៅម ៀត របបមនះក្តូវសតសក
លេអកងែល់ទ ាំងឡាយអាំេីបញ្ហា ែិ ធិេន៊ុែស និងក្បជា្បិមតយយ ឱ្យបានេិតក្បាកដ និងរួរឱ្យ ៊ុកចតិតបាន។ 
 
នយកក្បតបិតតេិជឈេណឌ លែេពនធភាេការងារ និងែិ ធិេន៊ុែស (CENTRAL) មោក មេឿន ត៊ុោ មជឿជាកថ់ា ក្បម ែ
ហ៊ុងក្រី នឹងេិនមានឥ ធិេលម្ែើឱ្យរណៈកេមការអឺរ  ៊ុបផ្លល ែ់បាូ រជាំហរកន៊ុងមរឿង EBA មនះម ើយ ផា៊ុយមៅវញិ ការបាតប់ង ់ឬ
រកាបាននូវក្បេ័នធអន៊ុមក្រះេនធ រែឺថិតមៅមលើរដ្ឋា ភ្ិបាលកេព៊ុជាវលួនឯង។ មោកយល់ម ើញថា ែហភាេអឺរ  ៊ុប ាំនងជាេិន
ចងដ់កហូតក្បេ័នធអន៊ុមក្រះេនធេីកេព៊ុជាម ើយ កប៏ ៊ុសនតក្បែិនមបើរម នការវវិឌ្ឍជាវជិជមានណ្ដេួយមរឿងែិ ធិេន៊ុែស និង
ក្បជា្ិបមតយយម មនះ ែហភាេអឺរ  ៊ុបអាចនឹងបងខាំចតិតកាត់ផ្លា ចក់ារអន៊ុមក្រះេនធេីកេព៊ុជា៖ «ឥលូវមនះកូនមោចាកឱ់្យ
មានដាំមណ្ដះក្ោយហនឹង រមឺៅកន៊ុងដដរដ្ឋា ភ្បិាលកេព៊ុជាហនឹងឯង។ មបើកេព៊ុជាមយើងមដ្ឋះ(ក្ោយ)បញ្ហា ទ ាំងប ៊ុនម នសដល
ែហភាេអឺរ  ៊ុបមលើកម ើង ដូចជា មរឿងែិ ធិេលរដា ែិ ធិនមយាបាយ ែិ ធិមែរភីាេែមារេ ែិ ធិចងក្កងរន ជាែហជីេ 
និងែិ ធិមែរភីាេបមញ្ចញេត ិរួេជាេួយនឹងការមដ្ឋះក្ោយបញ្ហា ដី្ល ីជាមដើេ មនះក្បាកដជាកេព៊ុជាេិនបាត់បង់ EBA 
ហនឹងម »។ 
 



ភាល េៗ មក្កាយការក្បតភូិ្អឺរ  ៊ុបមចញមែចកាសីងលងការណ៍មៅដងៃ ី១៣ េងិ៊ុន េន្តនតីន ាំពាកយបកសកាន់អាំណ្ដចមោក ែ៊ុវ 
ឥោន បានក្បកាែេិន  ួលយកែាំមណើ របែ់ែហរេនអ៍នតរជាតមិនះម ើយ ជាេិមែែ ការមដ្ឋះសលងក្បធាន
រណបកសែមន្តងាគ ះជាតិ មោក កេឹ ែ៊ុខា។ មោក ែ៊ុវ ឥោន បានមក្បៀបម្ៀបករណីរ ាំោយរណបកសក្បឆ្ ាំង សដល
ែងគេែ៊ុីវលិចាត ់៊ុកជាករណីរ ាំមោភ្ចាបម់នះ មៅនឹងមខាម ចសដលោល បម់ហើយ េិនអាចរែ់ម ើងវញិបានម ើយ។ 
 
ោរេ័ត៌មានរបែ់ក្បម ែហ៊ុងក្រី ម ម្ ះ ហ៊ុងក្រ ី្ូមដ (Hungary Today) ផាយមៅដងៃ ី១៤ េងិ៊ុនថា នយករដាេន្តនតី 
ហ៊ុងក្រី មោក វចិ រ័ អរសប ន បានរ ាំក្  ាំនក ់ាំនងមែដាកចិចកេព៊ុជា និងអឺរ  ៊ុប មហើយ ាំនក់ ាំនងមនះ េនិក្តូវយកបញ្ហា
នមយាបាយេកមដ្ឋះក្ោយមនះម ។ កាសែតមនះ េនិបានបញ្ហជ កដូ់ចការអះអាងរបែ់មោក ហ ៊ុន សែន សដលថា 
ហ៊ុងក្រនឹីងជួយកេព៊ុជាកន៊ុងករណី EBA មនះម ើយ៕ 

 


