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សូេអរគុណខែលបានអម្ជើញេកថ្ងៃមនេះ។ ែ្ញាំសូេម្វើមសចកតីខងែងការណ៍ ែែីេួយ រន្ទារ់េក ែ្ញាំនឹងម្ែើយ សាំណួរមោកអនក។ 
មៅថ្ងៃទី២ កញ្ញា ែ្ញាំបានចកមចញមៅសហរែឋអាមេរិក មោយេិនបានមប្ោងទុក មោយស្រមហតុផល ផ្ទាល់ែែួន។ ៤០ ន្ទីរន្ទារ់េីែ្ញាំបានចក
មចញមៅ រោឋាភ្ិបាលបានចរ់ែែួនមោក កឹេ សុខា ជាមេែឹកន្ាំរកាស ប្រឆាំង មោយមចទថាកាបត់ជាតិ ទាក់ទងនឹងេតិខែលមោកទាំនងជាបាន
និយាយកាលេី ៤ ឆ្ាាំេុន។ 

និយាយមោយប្តង់មៅ ែ្ញាំោមានការភ្ញាក់មផអើលទាាំងប្សុងមន្េះមទ មៅមេលែ្ញាំទទួលែាំណឹងអកុសលមនេះ។ ខតែ្ញាំមានការភ្ញាក់មផអើលចាំម េះការមចទ
ប្រកាន់មៅមលើសហរែឋអាមេរិក ទាក់ទងនឹងការចរ់ែែួនមោក កឹេ សុខា ខែលោមានភ្សតញតាងចងចា់ស់ោស់ ួគួរមអាយទុកចិតតបានរនតិច 
មស្េះ។ 

វាគឺជាការមចទប្រកាន់េិន្េមតាងច។ ការងារការទូត ជា្េមតាងច ប្តូវបានម្វើមោយមប្រើភ្ស្ខែលមានការ ប្រយ័តន និងប្រករមោយការមោរេ គឺ
ប្រមភ្ទថ្នភ្ស្ខែលែ្ញាំនឹងមប្រើមៅថ្ងៃមនេះ។ ស្រខែលេិបាកប្តូវបាន រ្ជូនជាលកខណៈឯកជនសិន។ ប្រមទសជាេិតតនឹងោ្ាខតងខតរកមេើលវិ្ី
រាំបាត់ការខែវងគាំនិតោ្ា។ 

ខតមៅកនញងឆ្ាាំកនែងមៅមនេះ ជាមប្ចើនែងមហើយខែលសហរែឋអាមេរិកបានរងការមចទប្រកាន់ោមាន េូលោឋាន េិនប្តឹេប្តូវ និងែុសមោយមចតន្។ 

វាម្វើមអាយែ្ញាំមានអារេមណ៍ឈឺចរ់ ស់។ ែ្ញាំគិតថាមោកអនកែឹងមហើយថា ែ្ញាំមានការទាក់ទងេិមសស ជាេួយប្រមទសកេពុញជា មហើយែ្ញាំបានេក
ែល់ប្រមទសកេពុញជាកាលេី ២ ឆ្ាាំេុន មោយបានទទួលការខណន្ាំមអាយែិតែាំមលើកកាំេស់ទាំន្ក់ទាំនងររស់មយើង។ ជាការេិត ែ្ញាំនិងរុគគលិកររស់
ែ្ញាំខតងខតមោរេែល់ប្គរ់ោ្ា មចញមសចកតីខងែងការជាស្ធារណៈកនញងចាំនួនតិចរាំផុត មហើយប្តឹេប្តូវ មហើយរកមេើលវិ្ីម្វើសហប្រតិរតតិការ និងលុរ
រាំបាត់ការខែវងគាំនិតោ្ារវាងប្រជាជនែ៏អស្ចារាយររស់មយើងទាាំងេីរ។ 

ែ្ញាំបានអម្ជើញអនកស្រេ័ត៌មានេកថ្ងៃមនេះ មែើេាបីម្វើការេនាយល់មលើរីចាំណុច។ ចាំណុចទីេួយគឺងាយមទ ម លគឺថា រាល់ការមចទប្រកាន់ខែល
មោកអនកបានលឺ មៅកនញងមេលរ ុន្មានសបាតាហ៍ងមីៗមនេះសតីេីសហរែឋ អាមេរិក គឺសុទធខតែុសទាាំងអស់ ។ អតថបរទមៅកនញងស្រេ័ត៌មានងមីៗមនេះ សតីេី
ការចរ់ែែួនមោក កឹេ សុខា ប្តូវ បានមគសរមសរែុសទាាំងប្សុងនិងមោយមចតន្ កនញងការមៅអវីខែលសហរែឋអាមេរិកកាំេុងម្វើមៅកេពុញជា។ វាេិត
ជាការរខងវរការយកចិតតទុកោក់មចញេីរញ្ហាេិតប្បាកែខេន (Red herrings)។ 

ឥឡូវ ែ្ញាំសូេជាំរារមោកអនកនូវអវីខែលមយើងបាននិងកាំេុងម្វើ។ ែ្ញាំេិនអាននូវរ្ជីសកេមភ្េទាាំងអស់ មន្េះមទ ខតការេិតគឺថា កេមវិ្ីររស់មយើង
មានការសុីចងាវាក់ោ្ាគួរមអាយកត់សាំោល់តាងចាំងេីស្ថានទូតររស់មយើង បានមរើកមឡើងវិញ មៅឆ្ាាំ ១៩៩៤។ 

 មយើងគឺជាអនកោាំប្ទែ៏ខា្ាាំងេួយចាំម េះការអភ្ិវឌាឍន៍មសែឋកិចចររស់ប្រមទសកេពុញជា។ មយើងបាន ជួយកេពុញជាកនញងការរមងកើតប្ករែ័ណឌការងារេួយ 
ខែលបានទាក់ទាញ ប្កុេហ ុន សាំមលៀករាំ ក់ លាបីៗមៅកនញងេិភ្េមោក មោយរួេទាាំងប្កុេហ ុនររស់អាមេរិករារ់សិរផងខែរ។ មៅកនញងឆ្ាាំ កនែង
មៅមនេះ មយើងបានរមងកើតឧសាាហកេមងមីប្សឡាងេួយខែលមានតាំថ្ល ១០០ ោនែុោ្ា សតីេីទាំនិញសាំរារ់ការម្វើែាំមណើរ ខែលមៅមេលមនេះ មប្រើកាំ
ោាំងកេមករចាំនួនជិត ១០០ ០០០ ន្ក់។ 

 ប្ោន់ខតមៅឆ្ាាំមនេះ មយើងបានសមមាពា្កេមវិ្ីកសិកេមងមីេួយ ខែលគិតគូរចាំម េះរញ្ហាថ្នតាំថ្លកសិកផលទារខា្ាាំងខែលរ េះ ល់ែល់កសិករកេពុញ
ជា។ មយើងបានជួយកេពុញជាមៅកនញងការមោេះប្ស្យរញ្ហាថ្នផលិតភ្េកសិកេមទារ និងអសនតិសុែមសាប ង អស់រយៈមេលជាង ២០ ឆ្ាាំេកមហើយ។ 

 មយើងបានសាំមរចភ្េមជឿនមលឿន្ាំៗមៅកនញងការមលើកកាំេស់សុែភ្េស្ធារណៈ មៅកេពុញជា។ មោយមានជាំនួយររស់អាមេរិក កេពុញជាជិតកា្ាយជា
ប្រមទសែាំរូងមគមៅមលើខផនែីមនេះ ខែលែិតមៅជិតការមានអប្តាងច្ែងមេមរាគមអែស៍កនញងកាំរិត ០%។ មយើងកាំេុងខតែឹកន្ាំការប្ស្វ ប្ជាវមៅកនញងការ
េាាបាលជាំងឺប្គុនចញ់ខែលមានភ្េសុ្ាាំនឹងឱសង។ 
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 មយើងបានផតល់ការអរ់រំែល់ជនជាតិកេពុញជាចាំនួនរារ់ ន់ន្ក់ តាងចេរយៈកេមវិ្ីផ្្ាស់រតូរកនញងការ សិកាានិងជាំនួយែថ្ទមទៀត។ មយើងបានកស្ង
ទាំន្ក់ទាំនងជិតសនិទធរវាងប្រជាជន និងប្រជាជន ខែលបានជាប្រមយាជន៍ែល់ប្រមទសទាាំងេីរមហើយបានម្វើមអាយមានការផាសេះ ផាាមឡើងវិញមៅ
កេពុញជា។ មយើងបានផតល់អាំ ចែល់ស្រសតីរារ់ ន់ន្ក់ មហើយបានជួយ រមប្ងៀនភ្ស្អង់មគែសែល់កុមារខែលសថបិតកនញងស្ថានភ្េែាសត់មែាាយ។ 

 មយើងគឺជាកាំោាំងែ៏ខា្ាាំងកនញងការម្វើមអាយមានយុតតិ្េ៌។ មយើងបានចរ់ែែួនឧប្កិែឋជនខែល ជាការម្វើមអាយប្រមទសមយើងទាាំងេីរមានសុវតថបិភ្េ 
មហើយមយើងបានប្រមកៀកស្មាោ្ាជាេួយ រោឋាភ្ិបាល និងសងគេសុីវិល មែើេាបីកាត់រនថបយការជួញែូរេនុសាស។ 

 មយើងបានម្វើការអរអរ និងអភ្ិរកាសវរាប្េ៌ខែមរ។ ប្រជាជនអាមេរិកបានផតល់ងវិកាសាំរារ់ម្វើការ អភ្ិរកាសប្ទេាយសេាបតិតជាតិែែេះែ៏មានតាំថ្លរាំផុតររស់
ប្រមទសកេពុញជា ែូចជាប្បាស្ទភ្នាំបាក់ខែង និងប្បាស្ទហាន់ជ័យ។ 

 មយើងបានជួយេប្ងឹងលទធិប្រជា្ិរមតយាយមៅកេពុញជា។ កនញងមេលងមីៗមនេះ េស្រនតីរោឋាភ្ិបាលែែេះ បានរិេះគន់ខផនកមនេះថ្នកេមវិ្ីររស់មយើង ខតមយើងមាន
មមាទនភ្េចាំម េះការងារររស់មយើងកនញងការខកលាំអអភ្ិបាលកិចច និងជួយអនកែឹកន្ាំកនញងការម្ែើយចាំម េះប្រជាជនខែលមគម្វើជា តាំ ងមអាយ។ 
មយើងបានជួយគណកមាមា្ិការជាតិមរៀរចាំការមបាេះមឆ្ាត មហើយបានរមប្ងៀន គណរកាសនមយាបាយន្ន្ មោយរួេទាាំងគណរកាសប្រជាជនកេពុញជា
ផងខែរ សតីេីវិ្ីរងាហាញ េីកេមវិ្ីររស់មគែល់អនកមបាេះមឆ្ាត។ 
ប្រវតតិស្ស្រសតបានមែើរតួន្ទីេួយចាំខណកមៅកនញងការមចទប្រកាន់ជាមប្ចើនកនញងចាំម េការមចទងមីៗ ទាាំងមនេះ មហើយមយើងសូេទទួលស្គាល់មករតិ៍
ែាំខណលររស់មយើងមៅកនញងសស្រងាគាេមវៀត េ។ ខតមយើងមានការ មរតជាញាចិតត មៅកនញងការមោេះប្ស្យរញ្ហាថ្នមករតិ៍ែាំខណលមនេះ។ មតើមោកអនកែឹង
មទថាមយើងបានផតល់ប្បាក់ចាំនួន ជាង ១៦០ ោនែុោ្ា សាំរារ់ការងារលុររាំបាត់យុទធភ្ណឌេិនទាន់ផ្ញេះ?  ក់ក តាលថ្នប្បាក់មនេះប្តូវបាន មប្រើ
សាំរារ់លុរ រាំបាត់យុទធភ្ណឌខែលទាំោក់មោយយនតមហាេះអាមេរិក មៅភ្គខាងមកើតថ្នប្រមទសកេពុញជា។ ខតប្បាក់ចាំនួន  ក់ក តាលមទៀតប្តូវ
បានមប្រើសាំរារ់មោេះេីនររស់ចិន សូមវៀត និងមវៀត េមៅភ្គខាងលិច ប្រមទស មៅតាងចេចាំការេីនខែលមានមប្ោេះថា្ាក់ ១០ ែងមលើសប្ោរ់ 
ខែលទាំោក់ មោយអាមេរិក។ 

កនញងមេល ២សបាតាហ៍ខាងេុែមនេះ មយើងនឹងមរៀររារ់មរឿងេិតសតីេីសកេមភ្េររស់មយើង មហើយេនាយល់ថាមហតុអវីក៏វាលអសាំរារ់ប្រមទសមយើងទាាំងេី
រ។ សូេតាងចេោនទាំេ័រមហវសរុកររស់មយើង និងសូេជួយផតល់េតិ។ 

ចាំណុចទី ២ ររស់ែ្ញាំក៏មានលកខណៈស្េ្ញែូចោ្ាមនេះខែរ។ មប្ចើនែូចការនិយាយសតីេីប្រមទសអាមេរិកមៅមេលមនេះខែរ គឺថាប្េឹតតិការណ៍មៅកនញង
ខែកនែងមៅមនេះេិនរ េះ ល់មៅមលើសហរែឋអាមេរិកមទ ខតវារ េះ ល់ មៅមលើប្រមទសកេពុញជាមៅវិញមទ។ េួយជាំហានេតងៗ ប្េឹតតិការណ៍ទាាំងមនេះ
កាំេុងខតម្វើមអាយប្រមទសកេពុញជា ឯក មកាេីសហគេន៍អនតរជាតិ កនញងមេលខែលកេពុញជាប្តូវការជាំនួយោាំប្ទអនតរជាតិ មែើេាបីមលើកកាំេស់មសែឋកិចច
ររស់ ែែួនមអាយមឡើងេួយកាំរិតមទៀត មហើយប្រកួតប្រខជងជាេួយប្រមទសជិតខាងមៅកនញងសមាគេអាស្ ាន។ 

សាំែីប្រឆាំងអាមេរិកបានម្វើឲាយជនជាតិអាមេរិក និងអនកមទសចរណ៍មោកខាងលិចជាមប្ចើន មាន អារេមណ៍ខលងកក់ម្តាជាងេុន មេលម្វើែាំមណើរ
េកកេពុញជាន្មេលរចចញរាបនន។ ឆ្ាាំមនេះអនកមទសចរទាាំងមន្េះ អាចមៅចយលុយ មៅហាឡញងមរយ៍ ួមៅភ្ូមកតជាជាងមៅអងគរវតត។ 

ន្មេលរចចញរាបនន ប្កុេហ ុនអាមេរិក និងមោកខាងលិចក៏មានអារេមណ៍ខលងកក់ម្តាជាងេុនផងខែរ មហើយប្កុេហ ុនកាន់ខតតិចខងេមទៀតនឹងេក
វិនិមយាគមៅកេពុញជា។ មោកអនកប្រខហលជាបានម ើញមសចកតីខងែងររស់ប្កុេប្រឹកាា្ុរកិចច អាមេរិក អាស្ ានទាក់ទងនឹងមរឿងមនេះមហើយ។ 

អនកម្វើការររិចចាកេនុសាស្េ៌អាមេរិក ខែលជាប្កុេ្ាំជាងមគ និងមានប្ទេាយមប្ចើនជាងមគមៅកនញង េិភ្េមោក ក៏ខលងមានអារេមណ៍គិតថា ែែួនមគ
ប្តូវបានទទួលស្វាគេន៍ខែរ។ែ្ញាំបា ាន់ប្រមាណថាអងគការ សរាបញរស្េ៌អាមេរិកបានស្ងសង់ស្ោជាង ១.០០០ មៅកេពុញជា។ វាជាចាំនួនែ៏មប្ចើន
ខេនមទ? ែ្ញាំបាន ឮេីអងគការសរាបញរស្េ៌្ាំៗែែេះថាការម្វើប្រតិរតតិការមៅកេពុញជាកាន់ខតប្រឈេនឹងហានិភ្័យខា្ាាំង មហើយ េួកោត់កាំេុងខត
េិចរ រតូរការងារលអៗររស់ោត់មៅឥណឌូមនសុី រង់កា្ាមែស ួមវៀត េវិញ។ 

រ ុខនតផលរ េះ ក់្ៃន់្ៃររាំផុតធា្ាក់េកមលើកិតតិយសររស់កេពុញជាកនញងន្េជាប្រមទសប្រជា្ិរមតយាយមកមងែចី។ កាលេីរីខែកនែងមៅ កេពុញជាបានមរៀរចាំ
ការមបាេះមឆ្ាតខែលមានភ្េមសរី និងយុតតិ្េ៌រាំផុតររស់ែែួន តាងចាំងខត េីឆ្ាាំ១៩៩៣េក។ ជាភ្េប្តឹេប្តូវ ប្រជាជនកេពុញជាមានមមាទនភ្េចាំម េះ
មរឿងមនេះ មហើយជាភ្េប្តឹេប្តូវ ខែលសហរែឋអាមេរិកបានអរអរស្ទររោឋាភ្ិបាល និងប្រជាជនកេពុញជាចាំម េះមរឿងមនេះ។ 
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រីខែបានកនែងផុតយា ាងឆរ់រហ័សេកែល់មេលមនេះ។ ជាការេិត ប្រសិនមរើការមបាេះមឆ្ាតជាតិកេពុញជា ប្រប្េឹតតមៅមៅថ្ងៃមនេះ ោមានអនកសមងកត
ការណ៍អនតរជាតិគួរឲាយមជឿជាក់ េួយចត់ទុកថាការមបាេះមឆ្ាតមនេះ មានភ្េមសរី និងយុតតិ្េ៌ ្ែញេះរញ្ចាាំងអាំេី្ន្ៈររស់ប្រជាជនកេពុញជាមឡើយ។ 

ែ្ញាំសងាឃឹេថា ប្គរ់ោ្ានឹងគិតអាំេីចាំនុចមនេះមោយប្រុងប្រយ័តន។ ប្រមទសប្រជា្ិរមតយាយមានលកខណៈេិមសស។ កនញងប្រមទសប្រជា្ិរមតយាយ ប្រជា
ជន្េមតាងចមានតួន្ទីេិតប្បាកែមៅកនញងប្រមទសររស់ោត់ មហើយ ទាំន្ក់ទាំនងររស់រោឋាភ្ិបាល និងប្រជាជនមានភ្េរឹតខតសុីជមប្ៅ។ ប្រមទស
ែថ្ទមេើលេកអនកកនញងន័យមផាសង ផងខែរែូចជាមានការមោរេនិងយល់កាន់ខតមប្ចើន។ វាជាអវីខែលសេនឹងតថ្េែថ្នការតស ូ។ 

មហើយចាំនុចចុងមប្កាយររស់ែ្ញាំគឺ៖ មទាេះរីជាមានប្េឹតតិការណ៍ទាាំងអស់មកើតមឡើងកាលេីខែេុនកតីែ្ញាំគិត ថា មៅខតមានមេលមែើេាបីសមស្រងាគាេះការមបាេះ
មឆ្ាតឆ្ាាំ២០១៨ររស់កេពុញជាបាន រនតការអភ្ិវឌាឍប្រជា្ិរមតយាយ ររស់កេពុញជា និងស្តារទាំន្ក់ទាំនងមទវភ្គីររស់មយើង។ រ ុខនតវាទាេទារឲាយមាន
សកេមភ្េេុឺងមា ាត់ជារន្ទាន់។ 

មយើងសូេចូលរួេជាេួយសហភ្េអឺរ ុរ កនញងការទាេទារឲាយមោេះខលងមោក កឹេ សុខា ជារន្ទាន់។ ែាំមណើរការ្េមតាងចររស់ទីផាារស្រេ័ត៌មានកេពុញ
ជាក៏គួរទទួលបានការស្តារមឡើងវិញផងខែរ។ ការោក់ សមាពា្មលើសងគេសុីវិលគួរប្តូវបានរ្ាឈរ់។ មហើយប្រខហលជាសាំខាន់ជាងមនេះមៅមទៀត
មន្េះ រោឋាភ្ិបាល, រកាស ប្រឆាំង, និងសងគេសុីវិលគួរខតចរ់មផតើេកិចចសន្ន្ អាំេីអន្គតប្រជា្ិរមតយាយររស់កេពុញជា កនញងររិយាកាស មរើកចាំហរ 
មោរេ និងោមានសមាពា្។ 

ែ្ញាំសូេរ្ចរ់មោយការកត់សាំោល់ផ្ទាល់ែែួនថា ចរ់តាងចាំងេីមយើងេកែល់ប្រមទសកេពុញជាកាលេី២ឆ្ាាំេុនភ្រិយាែ្ញាំ កូនប្រុសែ្ញាំ និងរូរែ្ញាំផ្ទាល់មាន
កិតតិយសខែលទទួលបានការស្វាគេន៍យា ាងកក់ម្តាេីប្រជាជនកេពុញជា មរៀងរាល់ថ្ងៃជាេិមសសកាលេីខែេុន។ មហើយែ្ញាំក៏មានមមាទនភ្េចាំម េះ
ការែិតែាំ និងការមរតជាញាចិតតររស់ រុគគលិកអាមេរិកនិងខែមរររស់ស្ថានទូត ប្េេទាាំងសហគេន៍អាមេរិកជាទូមៅផងខែរ។ 

ជាការេិត អាមេរិកេិនខេនជាប្រមទសសមញប្គស្មាញេិបាកម្វើការជាេួយមន្េះមទ។ សូេម្វើេកមលើមយើង មោយយុតតិ្េ៌ និយាយជាេួយមយើងមោយ
មស្មាេះប្តង់ ម្វើសហប្រតិរតតិការជាេួយោ្ាតាងចេខែលអាចម្វើបាន មប្រើប្បាស់អាំ ចទីផាារររស់មយើងមែើេាបីជាប្រមយាជន៍ររស់អនក ស្វាគេន៍កេមវិ្ី
ជាំនួយ និងប្កុេហ ុនររស់មយើង។ 

កតីសងាឃឹេររស់ែ្ញាំគឺថា រោឋាភ្ិបាលកេពុញជានឹងរងាហាញែល់មយើងនូវសុ្ន្ៈខែលមយើងបានរងាហាញែល់មគ មែើេាបីរនតមឡើងវិញនូវភ្េជាថ្ែគូែ៏េិមសស 
និងខា្ាាំងកា្ាខែលមយើងមានរហូតេកែល់កាលេីេួយឆ្ាាំេុនមនេះ។ 

សូេអរគុណមប្ចើន! 

 


