េសចក្តីែថ្លងករណ៍របស់េ

កឯកអគុរគ ដ្ឋទូត

William A. Heidt ជមួយអនក

ថ នទូត

រព័ត៌មន

េមរ ិក ្របចំទី្រកុងភនំេពញ

ៃថងទី១២ ែខកញញ ព ស ២៥៦១ គ ស ២០១៧
.

.

.

.

សូមអរគុ ណែដលបនអេញជើញមកៃថងេនះ។ ខញំុសូមេធ្វើេសចក្តីែថ្លងករណ៍ខ្លីមួយ បនទប់ មក ខញំុ
នឹងេឆ្លើយសំណួរេ
កអនក។

េនៃថងទី២ កញញ ខញំុបនចកេចញេទសហរដ្ឋ េមរ ិក េ យមិនបនេ្រគងទុក េ យ
រ
េហតុផលផទល់ខួន។
្ល
៤០នទីបនទប់ពីខំុប
ញ នចកេចញេទ រ ្ឋ ភិបលបនចប់ខួនេ
្ល
ក កឹម
សុខ ជេមដឹកនំបក ្របឆំង េ យេចទថកបត់ជតិ ទក់ទងនឹ ងមតិែដលេ
កទំនងជ
បននិយយកលពី ៤ឆនំមុន។
និយយេ

យ្រតង់េទ

ខញំុគមនករភញក់េផ្អើលទំង្រសុងេនះេទ
េនេពលខញំុទទួលដំណឹង
អកុសលេនះ។ ែតខញំុមនករភញក់េផ្អើលចំេពះករេចទ្របកន់េទេលើសហរដ្ឋ េមរ ិក ទក់ទង

នឹងករចប់ ខួនេ
្ល
េ

ក កឹម សុខ ែដលគមនភស្តុ

ះ។

គឺជករេចទ្របកន់ មិនធមម
មនករ្របយ័តន និង្របកបេ

ងចបស់

។ ករងរករទូត ជធមម

ស់ ឬគួរឲយទុ កចិត្តបនបន្តិច

្រតូវបនេធ្វើេ

យេ្របើភ

ែដល

យករេគរព គឺ្របេភទៃនភ

ែដលពិបក្រតូវបនបញូជ នជលកខណៈឯកជនសិន។

ែដលខញំុនឹងេ្របើេនៃថងេនះ។
រ
្របេទសជមិត្តនឹងគនែតងែតរកេមើលវ ិធី

បំបត់ករែខ្វងគំ និតគន។

ែតេនកនុងឆនំកន្លងេទេនះ
ជេ្រចើនដងេហើយែដលសហរដ្ឋ
គមនមូល ្ឋ ន មិន្រតឹម្រតូវ និងខុសេ យេចតន។
េធ្វើឲយខញំុមន

េមរ ិកបនរងករេចទ្របកន់

រមមណ៍ឈឺចប់

ស់។ ខញំុគិតថេ
កអនកដឹងេហើយថ ខញំុមនករទក់ទង
ពិេសសជមួយ្របេទសកមពុជ េហើយខញំុបនមកដល់្របេទសកមពុជកលពី ២ឆនំមុន េ យបន

ទទួលករែណនំឲយខិតខំេលើកកមពស់ទំនក់ ទំនងរបស់េយើង។ ជករពិត ខញំុនិងបុគគលិករបស់
ខញំុែតងែតេគរពដល់្រគប់គន េចញេសចក្តីែថ្លងករណ៍ជ
ធរណៈកនុងចំនួនតិចបំផុត េហើយ

្រតឹម្រតូវ េហើយរកេមើលវ ិធីេធ្វើសហ្របតិបត្តិករ និងលុបបំបត់ករែខ្វងគំនិតគនរ ង្របជជនដ៏
អ

ច រយរបស់េយើងទំងពីរ។

ខញំុបនអេញជើញអនក
រព័ត៌មនមកៃថងេនះ េដើមបីេធ្វើករពនយល់េលើបីចំណុច។ ចំណុចទីមួយគឺ
ងយេទ េពលគឺថ
ល់ករេចទ្របកន់ ែដលេ
កអនកបនឮេនកនុងេពលប៉ុនមនសប្តហ៍
ថមីៗេនះស្តីពីសហរដ្ឋ

ពីករចប់ខួ្លនេ

េ

េមរ ិក គឺសុទធែតខុសទំងអស់ ។ អតថបទេនកនុង

ក កឹ ម សុខ ្រតូវបនេគសរេសរខុសទំង្រសុងនិងេ

អ្វីែដលសហរដ្ឋ

េមរ ិកកំពុងេធ្វើេនកមពុជ។

បញ
្ហ ពិត្របកដែមន (Red herrings)។

រព័ត៌មនថមីៗេនះ ស្តី

យេចតន កនុងករ
ពិ តជករបែង្វរករយកចិត្តទុក ក់េចញពី

ឥឡូវ ខញំុសូមជ្រមបេ
កអនកនូវអ្វីែដលេយើងបននិ ងកំ ពុងេធ្វើ។ ខញំុមិន ននូវបញជីសកមមភព
ទំងអស់េនះេទ ែតករពិតគឺថ កមមវ ិធីរបស់េយើងមនករសុីចង្វក់គនគួរឲយកត់សមគល់ ំងពី
ថ នទូតរបស់េយើង បនេបើកេឡើងវ ិញ េនឆនំ១៩៩៤។


េយើងគឺជអនកគំ្រទដ៏ខ្លំងមួយចំេពះករអភិវឌ េសដ្ឋកិចចរបស់្របេទសកមពុជ។
បនជួយកមពុជកនុងករបេងកើត្រកបខ័ណ្ឌករងរមួយ
សេម្ល កបំពក់លបីៗេនកនុងពិ ភពេ

ក

េ

េយើង

ែដលបនទក់ទញ្រកុមហ៊ុន

យរួមទំង្រកុមហ៊ុនរបស់

េមរ ិក ប់សិប

ផងែដរ។ េនកនុងឆនំកន្លងេទេនះ េយើងបនបេងកើតឧស ហកមមថី្រម ស
ងមួយែដល
មនតៃម្ល ១០០
នដុ ្ល រ ស្តីពីទំនិញស្រមប់ករេធ្វើដំេណើរ ែដលេនេពលេនះ េ្របើ
កម្លំងកមមករចំនួនជិត ១០០.០០០នក់។


្រគន់ែតេនឆនំេនះ េយើងបនសេមពធកមមវ ិធី កសិកមមថីម
ម ួ យ ែដលគិតគូរចំេពះបញ
្ហ ៃន
តៃម្លកសិកផលទបខ្លំងែដលប៉ះពល់ដល់កសិករកមពុជ។

េយើងបនជួយកមពុជេន

កនុងករេ ះ្រ
យបញ
្ហ ៃនផលិតភពកសិកមមទប និ ងអសន្តិសុខេសប ង អស់រយៈ
េពលជង ២០ឆនំមកេហើយ។



េយើងបនសេ្រមចភពេជឿនេលឿនធំៗេនកនុងករេលើកកមពស់សុខភព

ធរណៈេន

កមពុជ។ េ យមនជំ នួយរបស់ េមរ ិក កមពុជជិតក្លយជ្របេទសដំបូងេគេនេលើែផន
ដីេនះ ែដលខិតេទជិតករមនអ្រ ឆ្លងេមេ គេអដស៍កុនងក្រមិត ០%។ េយើងកំ ពុងែត
ដឹកនំករ្រ



វ្រជវេនកនុងករពយបលជំងឺ្រគុនចញ់ែដលមនភព ុ ំនឹងឱសថ។
េយើងបនផ្តល់ករអប់រ ំដល់ជនជតិកមពុជចំនួន ប់ពន់ នក់
មរយៈកមមវ ិធីផ្លស់បូរ្ត

កនុងករសិក និងជំនួយដៃទេទៀត។
េយើងបនក
ងទំ នក់ទំនងជិ តសនិទធរ ង្របជ
ពលរដ្ឋ និង្របជពលរដ្ឋ ែដលបនជ្របេយជន៍ដល់្របេទសទំងពីរេហើយបនេធ្វើឲយ
មនករផ ះផ េឡើងវ ិញេនកមពុជ។
េហើយបនជួយបេ្រង នភ


េយើងបនផ្តល់អំ

ចដល់្រស្តី ប់ពន់នក់

អង់ េគ្លសដល់កុមរែដលសថិតកនុង

េយើងគឺជកម្លំងដ៏ខ្លំងកនុងករេធ្វើឲយមនយុតិធ
្ត ម៌។

ថ នភពខ ត់េខ យ។

េយើងបនចប់ខួ្លនឧ្រកិដ្ឋជនែដល

ជករេធ្វើឲយ្របេទសេយើងទំងពីរមនសុវតថិភព េហើយេយើងបន្របេកៀក

ម គនជមួយ

រ ្ឋ ភិបល និងសងគមេ្រករ ្ឋ ភិបល េដើមបីកត់បនថយករជួញដូរមនុ ស ។


េយើងបនេធ្វើករអបអរ

និងអភិរក វបបធម៌ែខមរ។ ្របជពលរដ្ឋ

េមរ ិកបនផ្តល់ថវ ិក

ស្រមប់េធ្វើករអភិរក ្រទពយសមបតិ្តជតិខ្លះដ៏មនតៃម្លបំផុតរបស់្របេទសកមពុជ ដូចជ

្រប

ទភនំបក់ែខង និង្រប

ទ

ន់ជ័យ។



េយើងបនជួយព្រងឹងលទធិ្របជធិបេតយយេនកមពុជ។
ភិបលខ្លះបនរ ិះគន់ែផនកេនះៃនកមមវ ិធីរបស់េយើង
ករងររបស់េយើងកនុងករែកលម្អអភិបលកិ ចច
្របជពលរដ្ឋែដលេគេធ្វើជតំ
េបះេឆនត

កនុងេពលថមីៗេនះ
ម្រន្តីរ ្ឋ
ែតេយើងមនេមទនភពចំេពះ

និងជួ យអនកដឹ កនំកុងករេឆ្ល
ន
ើយចំេពះ

ងឲយ។ េយើងបនជួយគណៈកមមធិករជតិេរៀបចំករ

េហើយបនបេ្រង នគណបក នេយបយនន

េ

យរួមទំងគណបក

្របជជនកមពុជផងែដរ ស្តីពីវ ិធីបង្ហញពីកមមវ ិធីរបស់េគដល់អនកេបះេឆនត។
្របវត្តិ

្រស្តបនេដើរតួនទីមួយចំែណកេនកនុងករេចទ្របកន់ជេ្រចើនកនុងចំេ

ថមីៗទំងេនះ េហើយេយើងសូមទទួ ល

ែតេយើងមនករេប្តជញចិត្តេនកនុងករេ

ិ៍ ្ត ែណលរបស់េយើងេនកនុងស្រងគមេវៀត
គ ល់េករដំ
ះ្រ

ិ៍ ្ត ែណលេនះ។ េតើេ
យបញ
្ហ ៃនេករដំ

េទថេយើងបនផ្តល់្របក់ចំនួនជង ១៦០

មិនទន់ ផុះ?
ទ
េ

យយន្តេ

ពក់ក
ះ

នដុ

ម។

កអនកដឹ ង

្ល រ ស្រមប់ករងរលុបបំបត់យុទធភណ្ឌ

្ត លៃន្របក់េនះ្រតូវបនេ្របើស្រមប់លុបបំបត់យុទធភណ្ឌែដលទម្លក់

េមរ ិក

េទៀត្រតូវបនេ្របើស្រមប់េ
េន

មករេចទ

េនភគខងេកើតៃន្របេទសកមពុជ។
ះមីនរបស់ចិន សូេវៀត និងេវៀត

ែត្របក់ចំនួនពក់ក

្ត ល

មេនភគខងលិច្របេទស

មចមករមីនែដលមនេ្រគះថនក់ ១០ដងេលើស្រគប់ ែដលទម្លក់េ

យ

េមរ ិក។

កនុងេពល ២សប្តហ៍ខងមុខេនះ េយើងនឹងេរៀប ប់េរឿងពិតស្តីពីសកមមភពរបស់េយើង េហើយ
ពនយល់ថ េហតុអីក
្វ ៏ ល្អស្រមប់្របេទសេយើងទំងពីរ។ សូម ម នទំព័រេហ្វសបុករបស់
េយើង និងសូមជួយផ្តល់មតិ។
ចំណុចទី ២ របស់ខំុក
ញ ៏ មនលកខណៈ
មញញ ដូចគនេនះែដរ។ េ្រចើនដូចករនិ យយស្តីពី្របេទស
េមរ ិកេនេពលេនះែដរ គឺថ្រពឹតិ្តករណ៍េនកនុងែខកន្លងេទេនះមិនប៉ះពល់េទេលើសហរដ្ឋ
េមរ ិកេទ ែត ប៉ះពល់េទេលើ្របេទសកមពុជេទវ ិញេទ។ មួយជំ

នម្តងៗ ្រពឹតិក
្ត រណ៍ទំង

េនះកំពុងែតេធ្វើឲយ្របេទសកមពុជឯកេកពីសហគមន៍ អន្តរជតិ

ជំនួយគំ្រទអន្តរជតិ

កនុងេពលែដលកមពុជ្រតូវករ
េដើមបីេលើកកមពស់េសដ្ឋកិចចរបស់ខួ្លនឲយេឡើងមួយក្រមិតេទៀត េហើយ

្របកួត្របែជងជមួយ្របេទសជិតខងេនកនុងសមគម
សំដី្របឆំង
មន

េមរ ិកបនេធ្វើឲយជនជតិ

រមមណ៍ែលងកក់េក្តជងមុន

េទសចរទំងេនះ

េមរ ិក

៊ ន។

និងអនកេទសចរណ៍េ

កខងលិចជេ្រចើន

េពលេធ្វើដំេណើរមកកមពុជនេពលបចចុបបនន។

ចេទចយលុយេន

ឆនំេនះអនក

ឡុងេបយ៍ ឬេនភូេកត ជជងេនអងគរវត្ត។

នេពលបចចុបបនន ្រកុមហ៊ុន េមរ ិក និងេ
កខងលិចក៏មន រមមណ៍ែលងកក់េក្តជងមុ ន
ផងែដរ េហើយ្រកុមហ៊ុនកន់ែតតិចែថមេទៀតនឹងមកវ ិនិ េយគេនកមពុជ។ េ
កអនក្របែហល
ជបនេឃើញេសចក្តីែថ្លងរបស់្រកុម្របឹក ធុរកិចច

េមរ ិក-

៊ នទក់ទងនឹងេរឿងេនះ

េហើយ។
អនកេធ្វើករបរ ិចចកមនុស ធម៌
ពិភពេ

ក ក៏ែលងមន

ថ អងគករសបបុរសធម៌
ចំនួនដ៏េ្រចើនែមនេទ?

េមរ ិក ែដលជ្រកុមធំជងេគ និងមន្រទពយេ្រចើនជងេគេនកនុង

រមមណ៍គិតថ ខ្លួនេគ្រតូវបនទទួល ្វ គមន៍ែដរ។ ខញំុ ប៉ន់្របមណ
េមរ ិកបន
ងសង់
ចំនួនជង ១.០០០េនកមពុជ។
ជ

ខញំុបនឮពីអងគករសបបុរសធម៌ធំៗខ្លះថ ករេធ្វើ្របតិបត្តិករេនកមពុជ
កន់ែត្របឈមនឹង
និភ័យខ្លំង េហើយពួកគត់ កំពុងែតពិ ចរ
ប្តូរករងរល្អៗរបស់គត់
េទឥណូ្ឌ េនសុី បង់ក្លេដស ឬេវៀត
មវ ិញ។
ប៉ុែន្តផលប៉ះពល់ធងន់ខ្លំងបំផុតធ្លក់មកេលើកិតិ្តយសរបស់កមពុជកនុងនមជ្របេទស្របជ

ធិបេតយយេកមងខចី។ កលពីបីែខកន្លងេទ កមពុជបនេរៀបចំករេបះេឆនតែដលមនភពេសរ ី
និងយុតិ្តធម៌បំផុតរបស់ខួន
្ល
ំងែតពីឆនំ១៩៩៣មក។ ជភព្រតឹម្រតូវ ្របជជនកមពុជមន
េមទនភពចំេពះេរឿងេនះ

េហើយជភព្រតឹម្រតូវ

ែដលសហរដ្ឋ

េមរ ិកបនអបអរ

ទរ

រ ្ឋ ភិបល និង្របជពលរដ្ឋកមពុជចំេពះេរឿងេនះ។
បីែខបនកន្លងផុ តយ៉ ងឆប់រហ័សមកដល់េពលេនះ។ ជករពិត ្របសិនេបើករេបះេឆនតជតិ
កមពុជ ្រប្រពឹត្តេទេនៃថងេនះ គមនអនកសេងកតករណ៍អន្តរជតិគួរឲយេជឿជក់
មួយចត់ទុក
ថករេបះេឆនតេនះមនភពេសរ ី
និងយុតិ្តធម៌
ឆ្លុះបញ
ច ំងអំពីឆនទៈរបស់្របជជនកមពុជ
េឡើយ។

ខញំុសងឃឹមថ ្រគប់គននឹ ងគិតអំពីចំណុចេនះេ យ្របុង្របយ័តន។ ្របេទស្របជធិបេតយយមន
លកខណៈពិេសស។ កនុង្របេទស្របជធិបេតយយ ្របជជនធមម មនតួនទី ពិត្របកដេនកនុង

្របេទសរបស់គត់ េហើយទំនក់ទំនងរបស់រ ្ឋ ភិបល និង្របជជនមនភពរ ឹតែតសុីជេ្រម។
្របេទសដៃទេមើលមកអនកកនុងន័យេផ ងផងែដរដូចជមនករេគរពនិងយល់កន់ ែតេ្រចើន។

ជអ្វីែដលសមនឹងតៃម្លៃនករតស៊ូ។
េហើយចំណុចចុងេ្រកយរបស់ខំុគ
ញ ឺ៖

េទះបីជមន្រពឹតិ្តករណ៍ទំងអស់េកើតេឡើងកលពី ែខ

មុនក្តីខំុគ
ញ ិតថ េនែតមនេពលេដើមបីសេ្រងគះករេបះេឆនតឆនំ២០១៨របស់កមពុជបន បន្តករ

អភិវឌ ្របជធិបេតយយរបស់កមពុជ និង

្ត រទំនក់ទំនងេទ្វភគីរបស់េយើង។ ប៉ុែន្ត ទមទរឲយ

មនសកមមភពមុឺងម៉ ត់ជបនទន់។

េយើងសូមចូ លរួមជមួយសហភពអឺរប
ុ ៉ កនុងករទមទរឲយេ ះែលងេ
ក កឹម សុខ ជ
បនទន់។ ដំេណើរករធមម របស់ទីផ រ
រព័ត៌មនកមពុជក៏គួរទទួលបនករ ្ត រេឡើងវ ិញផង
ែដរ។ ករ

ក់សមពធេលើសងគមេ្រករ ្ឋ ភិបលគួរ្រតូវបនបញឈប់។ េហើយ្របែហលជសំខន់

ជងេនះេទេទៀតេនះ រ ្ឋ ភិបល, បក ្របឆំង, និងសងគមេ្រករ ្ឋ ភិបលគួរែតចប់េផ្តើមកិ ចច
សនទនអំពីអនគត្របជធិបេតយយរបស់កមពុជកនុងបរ ិយកសេបើកចំហរ

េគរព

និងគមន

សមពធ។

ខញំុសូមបញចប់េ យករកត់សមគល់ផទល់ខួនថ
្ល
ចប់ ំងពីេយើងមកដល់្របេទសកមពុជកលពី
២ឆនំមុន ភរ ិយខញំុ កូន្របុសខញំុ និ ងរូបខញំុផទល់មនកិតិយ
្ត សែដលទទួ លបនករ ្វ គមន៍ យ៉ង
កក់េក្តពី្របជជនកមពុជ េរៀង ល់ៃថងជពិេសសកលពីែខមុន។ េហើយខញំុក៏មនេមទនភព
ចំេពះករខិតខំ
សហគមន៍
ជករពិត
េលើេយើងេ
មែដល

និងករេប្តជញចិត្តរបស់បុគគលិក

េមរ ិកនិងែខមររបស់

ថ នទូត

្រពមទំង

េមរ ិកជទូេទផងែដរ។
េមរ ិកមិនែមនជ្របេទសសមុ្រគ

ម ញពិបកេធ្វើករជមួយេនះេទ។ សូមេធ្វើមក

យយុតិធ
្ត ម៌ និយយជមួយេយើងេ
ចេធ្វើបន

េ្របើ្របស់អំ

យេ

ម ះ្រតង់ េធ្វើសហ្របតិ បត្តិករជមួ យគន

ចទី ផ ររបស់េយើងេដើមបីជ្របេយជន៍របស់អនក

្វ គមន៍កមមវ ិធីជំនួយ និង្រកុមហ៊ុនរបស់េយើង។
ក្តីសងឃឹមរបស់ខំុគ
ញ ឺថ រ ្ឋ ភិបលកមពុជនឹងបង្ហញដល់េយើងនូវសុឆនទៈែដលេយើងបនបង្ហញ

ដល់េគ េដើមបីបន្តេឡើងវ ិញនូវភពជៃដគូដ៏ពិេសស និងខ្លំងក្លែដលេយើងមនរហូតមកដល់
កលពីមួយឆនំមុនេនះ។
សូមអរគុណេ្រចើន!

