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អាមេរកិមកោ លមោសការស្លា ប់សកេមជនបកសប្បឆាំងមៅពនធនាគារមេត្តកាំពង់ចាេ

និងោេោរយុត្ត ិធេ៌ 

 

រដ្ឋមន្រ ត្ ីការបរទេសអាទមរកិទោក មម៉ៃឃ៍ ប៉ៃ៉ុមទប៉ៃអូ (Mike Pompeo) ថ្លែងទៅអនកសារព័ត៌មា្ ប្បកាសរបាយការណ៍សិេធិម ៉្ុសសទ ើកេ ី៤៣ 

ម្ប្បទេសជិត ២០០ ទៅប្កសួងការបរទេស ទៅមលៃេ ី១៣ ថ្ែ មីនា ឆ្ន ាំ ២០១៩  Screenshot from the US State Department Website 

 

 

មោយ េួង ណាមរ៉េត្ RFA 2019-05-18  
 

រដ្ឋា ភិបាលសហរដ្ាអាមេរកិ តាេរយៈក្កសួងការបរមេសរបស់ខ្លួន មេញមសេកដថី្លលងការណ៍ មកោ លមោសេមំ ោះការស្លល ប់
របស់សកេមជនគណបកសសមគ រ្ ោះជាត ិមោក េិតយ រន៉ មហើយោេោរឱ្យរបបមោក ហ ៊ុន ថ្សន ចាតក់ារយ៊ុតតធិេ ៌និង
តម្លល ភាពជូនជនរងមក្រោះ កន៊ុងករណីស្លល បម់នោះ។ ជាងមនោះមៅមេៀត សហរដ្ាអាមេរកិ កោ៏េោរឱ្យរបបមោក ហ ៊ុន ថ្សន 
បញ្ឈបរ់ាល់េក្េងន់នការមធវើេ៊ុកខប៊ុកមេនញេកមលើេគនតីបកសក្បឆងំ។ ប៉៊ុថ្នត េគនតីរបបមោក ហ ៊ុន ថ្សន វញិ កអ្នកេនេ ក៊ុ ំ
មេោះឈឺឆា លមរឿងថ្ខ្មរ កេព៊ុជាជារដ្ាអ្ធបិមតយយ និងឯករាជយ េនិេណំ៊ុ ោះតាេការេងប់ានរបស់រដ្ាបរមេសណាម ើយ។ 
 
មៅកន៊ុងមសេកដថី្លលងការណ៍ កាលពីនលៃេី១៧ ថ្ខ្ឧសភា មនោះ ក្កសួងការបរមេសអាមេរកិ សថ្េដងការក្ពួយបារេភយ៉ងខ្ល ងំ 
ថ្ដ្លសកេមជនគណបកសក្បឆងំមោក េិតយ រន៉ ស្លល បម់ៅកន៊ុងពនធនាររ។ សហរដ្ាអាមេរកិ អ្ ំវនាវឱ្យរបបមោក ហ ៊ុន 
ថ្សន ចាត់ការមស៊ុើបអ្មងោតមដ្ឋយឯករាជយ និង ជាបនាា នេួ់យ មដ្ើេបរីកឱ្យម ើញេូលមហត៊ុពិតមៅពីមក្កាយការចាបខ់្លួន និង
ការស្លល បរ់បស់េគនតីបកសក្បឆងំរូបមនោះ។ 
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ម្លើយតបមៅនឹងជហំររដ្ឋា ភិបាលសហរដ្ាអាមេរកិ េគនតីនា ំកយរបបមោក ហ ៊ុន ថ្សន គមឺោក នៃ ស៊ុីផាន ក អាជាា ធរ
របបមនោះ មេោះចាត់ថ្េងមរឿងមនោះមហើយ េនិចាបំាេស់ហរដ្ាអាមេរកិ ឬក្បមេសដ្នេណាេួយ េកលូកនដ្ ឬគិតគូរមរឿងមនោះ
ជនួំសម្លា ស់ក្បមេសមនាោះមេ។ មោកអ្ោះអាងក រដ្ឋា ភបិាលកេព៊ុជា កពំ៊ុងតាេដ្ឋនមរឿងយ៉ងយកេតិតេ៊ុកដ្ឋកប់ៃំ៊ុត។ មោក
បនតក ក្ពោះរាជអាជាា  ថ្ដ្លកានម់រឿងកតី មនោះកពំ៊ុងមស៊ុើបអ្មងោត មហើយនឹងប ា្ ញលេធៃលតាេដ្ឋនមនោះ៖ «មៅមពលថ្ដ្ល
ប៊ុគរលណាេួយ ថ្ដ្លស្លល បម់ៅកន៊ុងពនធនាររ មយើងចាអំារេមណ៍ខ្ពស់ណាស់ កមតើវា ក់ព័នធនឹងោរ៊ុណកេម ឬ ក់ព័នធនឹង
អ្វី។ ក្តូវថ្តម្លនលេធៃលក្បកាស តាេរយៈក្កសួងយ៊ុតតធិេម៌នោះឯង។ េិនចាបំាេម់្លនរដ្ឋា ភិបាលណា ឬអ្ងរការណាេក
ក្បមៅឱ្យមយើងមធវើមេ។ ជាយនតការ មយើងក្តូវថ្តមធវើដូ្មេនោះជាចាបំាេ់ »។ 
 
មោក េិតយ រន៉ ស្លល បក់ន៊ុងពនធនាររ មៅមខ្តតកពំងច់ាេ កាលពីថ្ខ្មេស្ល ថ្ដ្លសងសយ័ក ស្លល បម់ដ្ឋយស្លរអ្មំពើោរ៊ុណកេម 
កន៊ុងមពលជាប ់៊ុ  ំមក្ ោះស្លកសពរបស់មោក ម្លនស្លន េជាមំមម  និងរបួសខ្ល ងំមៅមលើរងវងថ់្ភនក និងេិមញ្ាើ េខ្ងស្លដ ។ំ ភាល េៗ
មនាោះ េគនតីត៊ុោការមខ្តតកពំងច់ាេ ក្ចានមចាលការសងសយ័មនោះ មដ្ឋយអ្ោះអាងក តាេការមស៊ុើបអ្មងោត គជឺនរងមក្រោះ 
ស្លល បម់ដ្ឋយស្លរដួ្លខ្លួនឯង។ 
 
មោោះជាយ៉ងមនោះកដី េគនតីអ្ងរការសងរេស៊ុីវលិ េនិមជឿមលើការអ្ោះអាងមនោះមេ និងោេោរឱ្យម្លនការមស៊ុើបអ្មងោតឯករាជយ
េួយ មេើបស្លធារណជនអ្ស់េនាិល និងមដ្ើេបរីកយ៊ុតតធិេជូ៌នជនរងមក្រោះ។ នាយករងេេួលបនា៊ុកថ្ៃនកឃ្ល មំេើល
សិេធិេន៊ុសស ននអ្ងរការលីកាដូ្ មោក អ្ ំសអំាត មលើកម ើងក ការមស៊ុើបអ្មងោត ថ្ដ្លអាេគួរឱ្យមជឿេ៊ុកេិតតបាន គោឺល់ថ្ត
ម្លនការេូលរួេពីអ្ងរការសងរេស៊ុីវលិ និង ស្លា បន័ឯករាជយឯមេៀត មបើេនិដូ្មេនោះមេ ការមស៊ុើបអ្មងោតណាេួយ ថ្ដ្លម្លនថ្ត
ភាគរីដ្ឋា ភបិាល គេឺិនខ្៊ុសពីការមស៊ុើបអ្មងោតករណីឃ្តកេម េ៊ុនៗមនាោះថ្ដ្រ៖ «េម្លល បក់នលងេក មយើងម ើញម្លនករណី
ជាមក្េើនមហើយ ថ្ដ្លរដ្ឋា ភបិាល បានអ្ោះអាងក ខ្លួនបានបមងោើតគណៈកេមការមស៊ុើបអ្មងោត ដូ្េជាករណីធំៗ  ឃ្តកេមមលើ
មោក ជា វជិាា  មោកបណឌិ ត ថ្កេ  ី មោក ឈ៊ុត វ៊ុេធី និង ឃ្តកេមមលើតារាេមក្េៀង និង អ្នកការ រសងរេមៃសងៗមេៀត 
មយើងម ើញក រដ្ឋា ភបិាលអ្ោះអាងក បានបមងោើតគណៈកម្លម ធកិារ មដ្ើេបមីស៊ុ ើបអ្មងោត។ ប៉៊ុថ្នត មយើងម ើញមហើយ លេធៃល
ននការមស៊ុើបអ្មងោតោងំអ្ស់មនាោះ គេឺិនម្លនការៃដល់យ៊ុតតិធេម៌េ មហើយក្កុេក្គសួ្លរហនឹង រងច់ាយំ៊ុតតិធេហ៌នឹង ហាកប់ដូី្េជា
ឆៃ យមៅមជើងមេ »។ 
 
មោក អ្ ំសអំាត បថ្នាេក ម្លនថ្តការមស៊ុើបអ្មងោត មដ្ឋយឯករាជយ និងតម្លល ភាព ថ្ដ្លអាេមជឿជាកប់ានថ្តប៉៊ុមណាណ ោះ មេើប
អាេស្លដ រេ៊ុខ្ម្លត់ និងស៊ុេរតិភាពរបស់ស្លា បន័ ក់ព័នធរបស់រដ្ឋា ភបិាល និង ជួយពក្ងងឹថ្ៃនកយ៊ុតតិធេក៌្ពហមេណឌ ៃង។ 
 
បថ្នាេមៅមលើស្លរអ្ ំវនាវឱ្យមស៊ុើបអ្មងោតមរឿងមោក េិតយ រន៉ មនោះ ក្កសួងការបរមេសអាមេរកិ ក៏បានសថ្េដងកតបីារេភៃង
ថ្ដ្រ េមំ ោះការមធវើេ៊ុកខប៊ុកមេនញមលើេគនតីគណបកសសមគ រ្ ោះជាតិ មៅេូលដ្ឋា ន ថ្ដ្លរបបមោក ហ ៊ុន ថ្សន បានមកាោះមៅ
ជាបនតបនាា ប់ មកើនម ើងដ្ល់ ៧០នាកម់ហើយ គិតេកក្តឹេនលៃេី១៧ ថ្ខ្ឧសភា។ 
 



សហរដ្ាអាមេរកិ មសនើឱ្យរបបមោក ហ ៊ុន ថ្សន បញ្ឈបក់ាររតឹតបតិសិេធិមសរភីាពថ្ៃនកនមយបាយ មលើេគនតីបកសក្បឆងំ
ោងំអ្ស់ និងអ្នកហា នរោិះគនរ់បបមនោះមៃសងមេៀត និងក្តូវមដ្ឋោះថ្លងអ្នកមោសេនសិការ ថ្ដ្លរបបមនោះចាបេ់ង និង ៊ុខំ្លួន
តាេអ្មំពើេិតត ឬមដ្ឋយេិនក្តូវតាេនីតិវធិេីាប ់កន៊ុងមនាោះម្លនោងំក្បធានគណបកសក្បឆងំមោក កឹេ ស៊ុខ្ ៃង។ 
 
ជ៊ុវំញិមរឿងមនោះ មោក នៃ ស៊ុីផាន អ្ោះអាងក េណំាតក់ារោងំឡាយរបស់អាជាា ធរកេព៊ុជា គកឺ្សបតាេនីតិវធិេីាប ់និងមសនើ
ឱ្យអាមេរកិដ្កនដ្មេញពីមរឿងមនោះ មដ្ើេបកី៊ុឱំ្យមោក កេឹ ស៊ុខ្ កាន់ថ្តៃ៊ុងខ្លួនមក្ៅថ្លេមេៀត មក្ ោះមោកអ្ោះអាងក បេ
មចាេពីមរឿងកបតជ់ាតមិនាោះ ម្លនជាប ់កព័់នធនឹងសហរដ្ាអាមេរកិៃងថ្ដ្រ៖ «េមំ ោះខ្ា៊ុផំាា ល់ ខ្ា៊ុសំ៊ុឱំ្យបរមេសោងំអ្ស់ដ្កនដ្
មេញ ក៊ុឱំ្យដ្ឋកស់ម្លព ធបថ្នាេ មក្ ោះរតឹថ្តបមងោើតករណីសងសយ័បថ្នាេមលើ កឹេ ស៊ុខ្ ថ្ដ្លជាប៊ុគរល េេួលបនា៊ុកននការ
សងសយ័ពីត៊ុោការក្ស្លបម់ៅមហើយមនាោះ»។ 
 
មោក អ្ ំសអំាត េនិភាា កម់ៃាើលនឹងជហំររបស់អ្នកនា ំកយរដ្ឋា ភបិាលមេ មក្ ោះមោកកជាធេមតាេគនតីរដ្ឋា ភបិាល ថ្តងថ្ត
ថ្លលងការ ររដ្ឋា ភបិាល។ ប៉៊ុថ្នតមោកបនតក អ្វថី្ដ្លជាបញ្ហា ជាក់ថ្សដង គេឺិនដូ្េការអ្ោះអាងរបស់េគនតីោងំមនាោះ មនាោះមេ 
មក្ ោះសហគេនអ៍្នតរជាត ិកម៏េើលម ើញនូវការមធវើេ៊ុកខប៊ុកមេនញយ៉ងធៃនធ់ៃរមលើសមំ ងក្បឆងំ។ េណំាតក់ារមលើេគនតីបកស
ក្បឆងំ គជឺាមរឿងនមយបាយ មដ្ើេបមីធវើេ៊ុកខប៊ុកមេនញបកសក្បឆងំ មក្េើនជាងការអ្ន៊ុវតតនីតិរដ្ាពិតក្បាកដ្។ មោកមលើកម ើង
អ្ពីំេណំាត់ការរបស់សហភាពអឺ្រ ៉៊ុប កន៊ុងការមៃដើេនីតិវធិពីយួរការអ្ន៊ុមក្រោះពនធ EBA កម៏ដ្ឋយស្លរថ្តការរមំោភសិេធិេន៊ុសស 
និងបផំាល ញក្បជាធបិមតយយមនោះឯង។ សហភាពអឺ្រ ៉៊ុប កោ៏េោរឱ្យមដ្ឋោះថ្លងមោក កឹេ ស៊ុខ្ មនោះថ្ដ្រ ៖ «ស្លររបស់
សហរដ្ាអាមេរកិ កេ៏ិនខ្៊ុសរន ថ្ដ្រ។ អ្ងរការសហក្បជាជាត ិកៃ៏ដល់ជាអ្ន៊ុស្លសនដូ៍្េរន ថ្ដ្រ កក្តូវមដ្ឋោះថ្លងមោក កឹេ 
ស៊ុខ្។ ដូ្មេនោះមយើងគិតក កេព៊ុជាគួរថ្តពិចារណាមលើបញ្ហា ោងំអ្ស់មនាោះ មក្ ោះមយើងដ្ឹងមហើយកការអ្ន៊ុវតតេាបរ់បស់
កេព៊ុជា ថ្ដ្លមលើកម ើងមនាោះ គជឺាការអ្ន៊ុវតតេាប ់ប៉៊ុថ្នត សហគេនអ៍្នតរជាតមិគមេើលេក ការអ្ន៊ុវតតេាបហ់ាកដូ់្េជាេិន
សូវក្សបមៅតាេរដ្ាធេមន៊ុញ្ញ និងបេដ្ឋា នអ្នតរជាតិ ជាពិមសសវាមធវើឱ្យដ្មំណើ រការក្បជាធបិមតយយធាកល់យមក្កាយ»។ 
 
ជាេ៊ុងមក្កាយ មៅកន៊ុងមសេកដថី្លលងការណ៍ដ្ថ្ដ្ល សហរដ្ាអាមេរកិ មសនើឱ្យរបបមោក ហ ៊ុន ថ្សន ស្លត រសិេធិេន៊ុសស និង
ក្បជាធិបមតយយម ើងវញិ មដ្ឋយមធវើយ៉ងណាអ្ន៊ុញ្ហញ តឱ្យម្លនរបបក្បជាធបិមតយយមសរពីហ៊ុបកស ពិតក្បាកដ្ និងក្តូវ
ពិនិតយេាប ់និងការអ្ន៊ុវតតរបស់ខ្លួន ឱ្យក្សបតាេកាតពវកេិារបស់កេព៊ុជា កន៊ុងការមររពសិេធិេន៊ុសស ដូ្េម្លនថ្េងកន៊ុងេាប់
អ្នតរជាត៕ិ 

 


