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សូមអរគុណែដលបនអេញជ ើញមកៃថងេនះ។ ខញុំសូមេធ្វើេសចក្តីែថ្លងករណ៍ខ្លីមួយ បនទ ប់មក ខញុំ
នឹងេឆ្លើយសំណួរេ កអនក។ 



េនៃថងទី២ កញញ  ខញុំបនចកេចញេទសហរដ្ឋ េមរកិ េ យមិនបនេ្រគងទុក េ យ រ
េហតុផលផទ ល់ខ្លួន។ ៤០នទីបនទ ប់ពីខញុំបនចកេចញេទ រ ្ឋ ភិបលបនចប់ខ្លួនេ ក កឹម 
សុខ ជេមដឹកនំបក ្របឆំង េ យេចទថកបត់ជតិ ទក់ទងនឹងមតិែដលេ កទំនងជ
បននិយយកលពី ៤ឆន ំមុន។ 

និយយេ យ្រតង់េទ ខញុំគម នករភញ ក់េផ្អើលទំង្រសុងេនះេទ េនេពលខញុំទទួលដំណឹង
អកុសលេនះ។ ែតខញុំមនករភញ ក់េផ្អើលចំេពះករេចទ្របកន់េទេលើសហរដ្ឋ េមរកិ ទក់ទង
នឹងករចប់ខ្លួនេ ក កឹម សុខ ែដលគម នភស្តុ ងចបស់ ស់ ឬគួរឲយទុកចិត្តបនបន្តិច

េ ះ។ 

គឺជករេចទ្របកន់មិនធមម ។ ករងរករទូត ជធមម  ្រតូវបនេធ្វើេ យេ្របើភ ែដល
មនករ្របយ័តន និង្របកបេ យករេគរព គឺ្របេភទៃនភ ែដលខញុំនឹងេ្របើេនៃថងេនះ។ រ
ែដលពិបក្រតូវបនបញជូ នជលកខណៈឯកជនសិន។ ្របេទសជមិត្តនឹងគន ែតងែតរកេមើលវធីិ
បំបត់ករែខ្វងគំនិតគន ។ 

ែតេនកនុងឆន ំកន្លងេទេនះ ជេ្រចើនដងេហើយែដលសហរដ្ឋ េមរកិបនរងករេចទ្របកន់
គម នមូល ្ឋ ន មិន្រតឹម្រតូវ និងខុសេ យេចតន។ 

េធ្វើឲយខញុំមន រមមណ៍ឈឺចប់ ស់។ ខញុំគិតថេ កអនកដឹងេហើយថ ខញុំមនករទក់ទង
ពិេសសជមួយ្របេទសកមពុជ េហើយខញុំបនមកដល់្របេទសកមពុជកលពី ២ឆន ំមុន េ យបន
ទទួលករែណនំឲយខិតខំេលើកកមពស់ទំនក់ទំនងរបស់េយើង។ ជករពិត ខញុំនិងបុគគលិករបស់
ខញុំែតងែតេគរពដល់្រគប់គន  េចញេសចក្តីែថ្លងករណ៍ជ ធរណៈកនុងចំនួនតិចបំផុត េហើយ
្រតឹម្រតូវ េហើយរកេមើលវធីិេធ្វើសហ្របតិបត្តិករ និងលុបបំបត់ករែខ្វងគំនិតគន រ ង្របជជនដ៏
អ ច រយរបស់េយើងទំងពីរ។ 

ខញុំបនអេញជ ើញអនក រព័ត៌មនមកៃថងេនះ េដើមបីេធ្វើករពនយល់េលើបីចំណុច។ ចំណុចទីមួយគឺ
ងយេទ េពលគឺថ ល់ករេចទ្របកន់ែដលេ កអនកបនឮេនកនុងេពលបុ៉នម នសប្ត ហ៍ 
ថមីៗេនះស្តីពីសហរដ្ឋ េមរកិ គឺសុទធែតខុសទំងអស់ ។ អតថបទេនកនុង រព័ត៌មនថមីៗេនះ ស្តី
ពីករចប់ខ្លួនេ ក កឹម សុខ ្រតូវបនេគសរេសរខុសទំង្រសុងនិងេ យេចតន កនុងករ
េ អ្វីែដលសហរដ្ឋ េមរកិកំពុងេធ្វើេនកមពុជ។ ពិតជករបែង្វរករយកចិត្តទុក ក់េចញពី
បញ្ហ ពិត្របកដែមន (Red herrings)។ 



ឥឡូវ ខញុំសូមជ្រមបេ កអនកនូវអ្វីែដលេយើងបននិងកំពុងេធ្វើ។ ខញុំមិន ននូវបញជ ីសកមមភព
ទំងអស់េនះេទ ែតករពិតគឺថ កមមវធីិរបស់េយើងមនករសីុចង្វ ក់គន គួរឲយកត់សមគ ល់ ំងពី

ថ នទូតរបស់េយើង បនេបើកេឡើងវញិ េនឆន ំ១៩៩៤។ 

 េយើងគឺជអនកគំ្រទដ៏ខ្ល ំងមួយចំេពះករអភិវឌ េសដ្ឋកិចចរបស់្របេទសកមពុជ។ េយើង
បនជួយកមពុជកនុងករបេងកើត្រកបខ័ណ្ឌ ករងរមួយ ែដលបនទក់ទញ្រកុមហុ៊ន 
សេម្ល កបំពក់លបីៗេនកនុងពិភពេ ក េ យរមួទំង្រកុមហុ៊នរបស់ េមរកិ ប់សិប
ផងែដរ។ េនកនុងឆន ំកន្លងេទេនះ េយើងបនបេងកើតឧស ហកមមថមី្រស ងមួយែដល
មនតៃម្ល ១០០ នដុ ្ល រ ស្តីពីទំនិញស្រមប់ករេធ្វើដំេណើ រ ែដលេនេពលេនះ េ្របើ 
កម្ល ំងកមមករចំនួនជិត ១០០.០០០នក់។  

 ្រគន់ែតេនឆន ំេនះ េយើងបនសេមព ធកមមវធីិកសិកមមថមីមួយ ែដលគិតគូរចំេពះបញ្ហ ៃន
តៃម្លកសិកផលទបខ្ល ំងែដលប៉ះពល់ដល់កសិករកមពុជ។ េយើងបនជួយកមពុជេន
កនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ ៃនផលិតភពកសិកមមទប និងអសន្តិសុខេសប ង អស់រយៈ
េពលជង ២០ឆន ំមកេហើយ។ 

 េយើងបនសេ្រមចភពេជឿនេលឿនធំៗេនកនុងករេលើកកមពស់សុខភព ធរណៈេន
កមពុជ។ េ យមនជំនួយរបស់ េមរកិ កមពុជជិតក្ល យជ្របេទសដំបូងេគេនេលើែផន
ដីេនះ ែដលខិតេទជិតករមនអ្រ ឆ្លងេមេ គេអដស៍កនុងក្រមិត ០%។ េយើងកំពុងែត
ដឹកនំករ្រ វ្រជវេនកនុងករពយបលជំងឺ្រគុនចញ់ែដលមនភព ុ ំនឹងឱសថ។ 

 េយើងបនផ្តល់ករអប់រដំល់ជនជតិកមពុជចំនួន ប់ពន់នក់ មរយៈកមមវធីិផ្ល ស់ប្តូរ
កនុងករសិក និងជំនួយដៃទេទៀត។ េយើងបនក ងទំនក់ទំនងជិតសនិទធរ ង្របជ
ពលរដ្ឋ និង្របជពលរដ្ឋ ែដលបនជ្របេយជន៍ដល់្របេទសទំងពីរេហើយបនេធ្វើឲយ
មនករផ ះផ េឡើងវញិេនកមពុជ។ េយើងបនផ្តល់អំ ចដល់្រស្តី ប់ពន់នក់ 
េហើយបនជួយបេ្រង នភ អង់េគ្លសដល់កុមរែដលសថិតកនុង ថ នភពខ ត់េខ យ។ 

 េយើងគឺជកម្ល ំងដ៏ខ្ល ំងកនុងករេធ្វើឲយមនយុត្តិធម៌។ េយើងបនចប់ខ្លួនឧ្រកិដ្ឋជនែដល 
ជករេធ្វើឲយ្របេទសេយើងទំងពីរមនសុវតថិភព េហើយេយើងបន្របេកៀក ម គន ជមួយ 
រ ្ឋ ភិបល និងសងគមេ្រករ ្ឋ ភិបល េដើមបីកត់បនថយករជួញដូរមនុស ។ 

 េយើងបនេធ្វើករអបអរ និងអភិរក វបបធម៌ែខមរ។ ្របជពលរដ្ឋ េមរកិបនផ្តល់ថវកិ 
ស្រមប់េធ្វើករអភិរក ្រទពយសមបតិ្តជតិខ្លះដ៏មនតៃម្លបំផុតរបស់្របេទសកមពុជ ដូចជ
្រប ទភនំបក់ែខង និង្រប ទ ន់ជ័យ។ 



 េយើងបនជួយព្រងឹងលទធិ្របជធិបេតយយេនកមពុជ។ កនុងេពលថមីៗេនះ ម្រន្តីរ ្ឋ  
ភិបលខ្លះបនរះិគន់ែផនកេនះៃនកមមវធីិរបស់េយើង ែតេយើងមនេមទនភពចំេពះ
ករងររបស់េយើងកនុងករែកលម្អអភិបលកិចច និងជួយអនកដឹកនំកនុងករេឆ្លើយចំេពះ
្របជពលរដ្ឋែដលេគេធ្វើជតំ ងឲយ។ េយើងបនជួយគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករ
េបះេឆន ត េហើយបនបេ្រង នគណបក នេយបយនន េ យរមួទំងគណបក
្របជជនកមពុជផងែដរ ស្តីពីវធីិបង្ហ ញពីកមមវធីិរបស់េគដល់អនកេបះេឆន ត។ 

្របវត្តិ ្រស្តបនេដើរតួនទីមួយចំែណកេនកនុងករេចទ្របកន់ជេ្រចើនកនុងចំេ មករេចទ
ថមីៗទំងេនះ េហើយេយើងសូមទទួល គ ល់េករ ្តិ៍ដំែណលរបស់េយើងេនកនុងស្រងគ មេវៀត ម។ 

ែតេយើងមនករេប្តជញ ចិត្តេនកនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ ៃនេករ ្តិ៍ដំែណលេនះ។ េតើេ កអនកដឹង
េទថេយើងបនផ្តល់្របក់ចំនួនជង ១៦០ នដុ ្ល រ ស្រមប់ករងរលុបបំបត់យុទធភណ្ឌ
មិនទន់ផទុះ? ពក់ក ្ត លៃន្របក់េនះ្រតូវបនេ្របើស្រមប់លុបបំបត់យុទធភណ្ឌ ែដលទម្ល ក់
េ យយន្តេ ះ េមរកិ េនភគខងេកើតៃន្របេទសកមពុជ។ ែត្របក់ចំនួនពក់ក ្ត ល
េទៀត្រតូវបនេ្របើស្រមប់េ ះមីនរបស់ចិន សូេវៀត និងេវៀត មេនភគខងលិច្របេទស 
េន មចមក រមីនែដលមនេ្រគះថន ក់ ១០ដងេលើស្រគប់ ែដលទម្ល ក់េ យ េមរកិ។ 

កនុងេពល ២សប្ត ហ៍ខងមុខេនះ េយើងនឹងេរៀប ប់េរឿងពិតស្តីពីសកមមភពរបស់េយើង េហើយ
ពនយល់ថ េហតុអ្វីក៏ ល្អស្រមប់្របេទសេយើងទំងពីរ។ សូម ម នទំព័រេហ្វសបុករបស់
េយើង និងសូមជួយផ្តល់មតិ។ 

ចំណុចទី ២ របស់ខញុំក៏មនលកខណៈ មញញដូចគន េនះែដរ។ េ្រចើនដូចករនិយយស្តីពី្របេទស
េមរកិេនេពលេនះែដរ គឺថ្រពឹត្តិករណ៍េនកនុងែខកន្លងេទេនះមិនប៉ះពល់េទេលើសហរដ្ឋ
េមរកិេទ ែត ប៉ះពល់េទេលើ្របេទសកមពុជេទវញិេទ។ មួយជំ នម្តងៗ ្រពឹត្តិករណ៍ទំង

េនះកំពុងែតេធ្វើឲយ្របេទសកមពុជឯកេកពីសហគមន៍អន្តរជតិ កនុងេពលែដលកមពុជ្រតូវករ
ជំនួយគំ្រទអន្តរជតិ េដើមបីេលើកកមពស់េសដ្ឋកិចចរបស់ខ្លួនឲយេឡើងមួយក្រមិតេទៀត េហើយ
្របកួត្របែជងជមួយ្របេទសជិតខងេនកនុងសមគម ៊ ន។ 

សំដី្របឆំង េមរកិបនេធ្វើឲយជនជតិ េមរកិ និងអនកេទសចរណ៍េ កខងលិចជេ្រចើន 
មន រមមណ៍ែលងកក់េក្ត ជងមុន េពលេធ្វើដំេណើ រមកកមពុជនេពលបចចុបបនន។ ឆន ំេនះអនក
េទសចរទំងេនះ ចេទចយលុយេន ឡុងេបយ៍ ឬេនភូេកត ជជងេនអងគរវត្ត។ 



នេពលបចចុបបនន ្រកុមហុ៊ន េមរកិ និងេ កខងលិចក៏មន រមមណ៍ែលងកក់េក្ត ជងមុន
ផងែដរ េហើយ្រកុមហុ៊នកន់ែតតិចែថមេទៀតនឹងមកវនិិេយគេនកមពុជ។ េ កអនក្របែហល
ជបនេឃើញេសចក្តីែថ្លងរបស់្រកុម្របឹក ធុរកិចច េមរកិ- ៊ នទក់ទងនឹងេរឿងេនះ 

េហើយ។ 

អនកេធ្វើករបរចិច កមនុស ធម៌ េមរកិ ែដលជ្រកុមធំជងេគ និងមន្រទពយេ្រចើនជងេគេនកនុង 
ពិភពេ ក ក៏ែលងមន រមមណ៍គិតថ ខ្លួនេគ្រតូវបនទទួល ្វ គមន៍ែដរ។ ខញុំប៉ន់្របមណ
ថ អងគករសបបុរសធម៌ េមរកិបន ងសង់ ចំនួនជង ១.០០០េនកមពុជ។ ជ
ចំនួនដ៏េ្រចើនែមនេទ? ខញុំបនឮពីអងគករសបបុរសធម៌ធំៗខ្លះថ ករេធ្វើ្របតិបត្តិករេនកមពុជ
កន់ែត្របឈមនឹង និភ័យខ្ល ំង េហើយពួកគត់កំពុងែតពិចរ ប្តូរករងរល្ៗអ របស់គត់
េទឥណ្ឌូ េនសីុ បង់ក្ល េដស ឬេវៀត មវញិ។ 

បុ៉ែន្តផលប៉ះពល់ធងន់ខ្ល ំងបំផុតធ្ល ក់មកេលើកិត្តិយសរបស់កមពុជកនុងនមជ្របេទស្របជ 
ធិបេតយយេកមងខចី។ កលពីបីែខកន្លងេទ កមពុជបនេរៀបចំករេបះេឆន តែដលមនភពេសរ ី
និងយុត្តិធម៌បំផុតរបស់ខ្លួន ំងែតពីឆន ំ១៩៩៣មក។ ជភព្រតឹម្រតូវ ្របជជនកមពុជមន
េមទនភពចំេពះេរឿងេនះ េហើយជភព្រតឹម្រតូវ ែដលសហរដ្ឋ េមរកិបនអបអរ ទរ 
រ ្ឋ ភិបល និង្របជពលរដ្ឋកមពុជចំេពះេរឿងេនះ។ 

បីែខបនកន្លងផុតយ៉ងឆប់រហ័សមកដល់េពលេនះ។ ជករពិត ្របសិនេបើករេបះេឆន តជតិ
កមពុជ ្រប្រពឹត្តេទេនៃថងេនះ គម នអនកសេងកតករណ៍អន្តរជតិគួរឲយេជឿជក់ មួយចត់ទុក
ថករេបះេឆន តេនះមនភពេសរ ី និងយុត្តិធម៌ ឆ្លុះបញច ំងអំពីឆនទៈរបស់្របជជនកមពុជ 
េឡើយ។ 

ខញុំសងឃឹមថ ្រគប់គន នឹងគិតអំពីចំណុចេនះេ យ្របុង្របយ័តន។ ្របេទស្របជធិបេតយយមន
លកខណៈពិេសស។ កនុង្របេទស្របជធិបេតយយ ្របជជនធមម មនតួនទីពិត្របកដេនកនុង
្របេទសរបស់គត់ េហើយទំនក់ទំនងរបស់រ ្ឋ ភិបល និង្របជជនមនភពរតឹែតសីុជេ្រម។ 

្របេទសដៃទេមើលមកអនកកនុងន័យេផ ងផងែដរដូចជមនករេគរពនិងយល់កន់ែតេ្រចើន។ 

ជអ្វីែដលសមនឹងតៃម្លៃនករតសូ៊។ 

េហើយចំណុចចុងេ្រកយរបស់ខញុំគឺ៖ េទះបីជមន្រពឹត្តិករណ៍ទំងអស់េកើតេឡើងកលពីែខ
មុនក្តីខញុំគិតថ េនែតមនេពលេដើមបីសេ្រងគ ះករេបះេឆន តឆន ំ២០១៨របស់កមពុជបន បន្តករ



អភិវឌ ្របជធិបេតយយរបស់កមពុជ និង ្ត រទំនក់ទំនងេទ្វភគីរបស់េយើង។ បុ៉ែន្ត ទមទរឲយ
មនសកមមភពមឺុងម៉ត់ជបនទ ន់។ 

េយើងសូមចូលរមួជមួយសហភពអឺរ ៉បុ កនុងករទមទរឲយេ ះែលងេ ក កឹម សុខ ជ 
បនទ ន់។ ដំេណើ រករធមម របស់ទីផ រ រព័ត៌មនកមពុជក៏គួរទទួលបនករ ្ត រេឡើងវញិផង
ែដរ។ ករ ក់សមព ធេលើសងគមេ្រករ ្ឋ ភិបលគួរ្រតូវបនបញឈប់។ េហើយ្របែហលជសំខន់
ជងេនះេទេទៀតេនះ រ ្ឋ ភិបល, បក ្របឆំង, និងសងគមេ្រករ ្ឋ ភិបលគួរែតចប់េផ្តើមកិចច
សនទនអំពីអនគត្របជធិបេតយយរបស់កមពុជកនុងបរយិកសេបើកចំហរ េគរព និងគម ន 
សមព ធ។ 

ខញុំសូមបញច ប់េ យករកត់សមគ ល់ផទ ល់ខ្លួនថ ចប់ ំងពីេយើងមកដល់្របេទសកមពុជកលពី
២ឆន ំមុន ភរយិខញុំ កូន្របុសខញុំ និងរបូខញុំផទ ល់មនកិត្តិយសែដលទទួលបនករ ្វ គមន៍យ៉ង
កក់េក្ត ពី្របជជនកមពុជ េរៀង ល់ៃថងជពិេសសកលពីែខមុន។ េហើយខញុំក៏មនេមទនភព
ចំេពះករខិតខំ និងករេប្តជញ ចិត្តរបស់បុគគលិក េមរកិនិងែខមររបស់ ថ នទូត ្រពមទំង 
សហគមន៍ េមរកិជទូេទផងែដរ។ 

ជករពិត េមរកិមិនែមនជ្របេទសសមុ្រគ ម ញពិបកេធ្វើករជមួយេនះេទ។ សូមេធ្វើមក
េលើេយើងេ យយុត្តិធម៌ និយយជមួយេយើងេ យេ ម ះ្រតង់ េធ្វើសហ្របតិបត្តិករជមួយគន

មែដល ចេធ្វើបន េ្របើ្របស់អំ ចទីផ ររបស់េយើងេដើមបីជ្របេយជន៍របស់អនក 

្វ គមន៍កមមវធីិជំនួយ និង្រកុមហុ៊នរបស់េយើង។ 

ក្តីសងឃឹមរបស់ខញុំគឺថ រ ្ឋ ភិបលកមពុជនឹងបង្ហ ញដល់េយើងនូវសុឆនទៈែដលេយើងបនបង្ហ ញ
ដល់េគ េដើមបីបន្តេឡើងវញិនូវភពជៃដគូដ៏ពិេសស និងខ្ល ំងក្ល ែដលេយើងមនរហូតមកដល់
កលពីមួយឆន ំមុនេនះ។ 

សូមអរគុណេ្រចើន! 


