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ប ើតាមរបាយការណ៍មួយរ ស់កាសសត The Wall Street Journal បានរាយការណ៍មកថាប្ បេសចិនបានច ុះហតថបេខា
បេើកចិចប្រមបប្រៀងជាសម្ងា តមួ់យប ើមបអីន ញាត ឲ្យកងេរ័រ ស់ខ្លួនបប្ ើប្បាស់មូេដ្ឋា នេរ័ប ើងេឹកកមព ជាបៅ ិតចនិ 
ខ្ណៈស េរដ្ឋា ភិបាេេីប្កងុប ៉េកា ាំង ាំបណើ រការ បងកើនសមតថភារបោធាខ្លួនកន ងការរិនិតយបមើេរីឥេធិរេបោធា
បៅ  ាំវញិរិភរបោក។ បនុះប ើតាមការអុះអាងរ ស់មន្តនរីម្ងន កស់ េប្វើកចិចការបរឿងបនុះ សតមនិបានប្បា ប់ ម្ ុះ។ 
 
កាសសត The Wall Street Journal ស េបចញផ្សាយបៅថ្ងាអាេិតយ បានរាយការណ៍ សនថមថាកិចចប្រមបប្រៀងសម្ងា តប់ ុះ 
បានច ុះហតថបេខាកាេរីនិទាឃរ ូវកនលងបៅ សតភាគទីា ាំងរីរមនិទានប់ាន បចចញឲ្យ ងឹជាសាធារណៈបៅប ើយបេ។ 
កិចចប្រមបប្រៀងប ុះគឺកមព ជាផ្សរេ់ឲ្យភាគចីិននូវសិេធិផ្តរ ចម់ ខ្ ប្វើជាមូេដ្ឋា នទាហានប ើងេឹក ចិនមួយសផ្សនកបៅឈូងសម ប្េ
សខ្មរ បហើយបៅ ិតប្រោនយនរបហាុះ្ាំមួយ ស េកសាងបដ្ឋយចនិ។ បគគ្មម នបឃើញការ ញ្ជា ករី់រ័ត៌ម្ងនេមអតិបេ សតប ើ
តាមកាសសត The Wall Street Journal បាន ញ្ជា កថ់ាកិចចប្រមបប្រៀងជាបសចករបី្ាងស េមន្តនរីអាបមរកិ  ស េប ុះបាន
បឃើញគឺនឹងអន ញាតឲ្យចនិបប្ ើជាមូេដ្ឋា នបោធារយ:បរេ៣០ឆ្ន ាំ ដ្ឋកេ់រ័ ដ្ឋកប់ប្គឿងសាវ វ ្ កសនលងចត វាជាប ើម។ 
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រដ្ឋា ភិបាេប្កុងវា៉េស ីនបតាន និងកមព ជាបានផ្តល ស់ រូ រេិខិ្តជាផ្សលូ វការអាំរីបរឿងបនុះ បដ្ឋយ ភាគកីមព ជានិងមន្តនរីរ ស់ខ្លួន
  ិបស្រ័ត៌ម្ងនអាំរីមូេដ្ឋា នបោធាប ើងេឹកចិនបៅកន ងប្ បេសកមព ជាបនុះ បប្កាយរីសហរ ាអាបមរកិ បានបោេជា
សាំណួរ និង ង្ហា ញរីករបីារមភ។ បម កឹ ាំកាំរូេៗនិងមន្តនរីបោធាកាំរូេៗកមព ជា  ិបស្ជាសាធារណៈអាំរីករបីារមភរ ស់
អាបមរកិ បដ្ឋយ ញ្ជា កថ់ាកមព ជាជារ ាឯករា យ អ្ ិបតយយ បហើយចា ់ កាំរូេរ ស់ប្ បេសគឺចា រ់ ា្ មមន ចញរ ស់ខ្លួន
មិនអន ញាតឲ្យម្ងនមូេដ្ឋា នបោធា របេសបៅបេើេឹក ខី្លួនប ើយ។ 
 
កាសសត The Wall Street Journal បានរាយការណ៍ស រថា ប្ សិនប ើចិនម្ងនមូេដ្ឋា នេរ័ប ើងេឹកបៅកន ងឈូងសម ប្េ
ប្ បេសកមព ជា ប ុះចិននឹងម្ងនឥេធិរេខាល ាំងប ើងចាំបាុះ ញ្ជា បស ាកិចច និងម្ងនបប្ ៀ បេើស នសម ប្េចិនខាងតបូងស េ 
កាំរ ងម្ងនវវិាេជាមួយប្ បេសមួយចាំនួនកន ងតាំ នអ់ាសា៊ា ន៕ 
 
បទាុះជាោ៉េ ងណាក៍បដ្ឋយមន្តនរីរា រដ្ឋា ភបិាេជានខ់្ពស់មួយរូ បាន  ិបស្ដ្ឋចខ់ាតចាំបាុះរ័តម៌្ងនបនុះបដ្ឋយអុះអាងថា
៖ 
 
«បនុះជារ័តម៌្ងនប្ ឌតិ អ៏ាប្កក ់ាំផ្ស តប្ ឆ្ ាំងជាមួយកមព ជា។ គ្មម នបរឿងស  បនុះបកើតប ើងប ុះបេ 
បប្ាុះមូេដ្ឋា នបោធា របេស វាបានប្ ឆ្ ាំងនឹងរ ា្ មមន ចញរ ស់កមព ជា។ មយ៉េងបេៀត 
បតើកមព ជាប្តូវការវតរម្ងនបោធាចិនបេើេឹក ីរ ស់ខ្លួនប ើមបអីវី? 
បយើងមិនស េបានរិភាកាណាមួយជាមួយបម ឹក ាំចិនប ុះប ើយ 
ក ាំថាប ើយ េ់ម្ងនច ុះហតថបេខាបេើកចិចប្រមបប្រៀង។ េមមឈ ់បប្ ើរ័តម៌្ងន 
សកលង នលាំអាំរីវតរម្ងនកងេរ័ចិនបេើេឹក ីកមព ជាប ើមបបី្ ឆ្ ាំងនឹងបយើងបហើយ។» 

 


