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លោក នាង ផាត និង លោក Joseph H. Felter លៅកនុងជនួំបកាលពីថ្ងៃម្សលិមិ្ញ។ សហការ ី
 
 

លនៀម្ លេង and មិុ្ច ដារ៉ា  | ភ្នលំពញ-ប៉ាុសតិ៍ Publication date 16 January 2019 | 08:34 ICT 
 
ភ្នលំពញៈ ឧបការរីង រដ្ឋម្ន្តនតីក្កសួងការពារជាតិអាលម្រកិ លោក Joseph H.Felter បានជួបជាមួ្យនាយឧតតម្លសនីយ៍ នាង 
ផាត កាលពីក្ពឹកម្សលិមិ្ញលដ្ើម្បពិីភាកាអពីំកិចចសហក្បតិបតតិការលោធាជាមួ្យក្បលេសកម្ពុជា នាលពលខាងមុ្ខ គឺលៅ
លពលដដ្លរដាឋ ភិ្បាលកម្ពុជាមានភាពលជឿនលលឿន កនុងការអនុវតតការល្វើកដំែេក្ម្ង់ កនុងលនាោះក៏មានការេមាា ក់លោលបេ
លោេក្បឆងំនឹងលោក កឹម្ សុខា ផងដដ្រ ជាអវដីដ្លកម្ពុជាបានបដិ្លស្។ 
 
លោក Joseph H. Felter ឧបការរីង រដ្ឋម្ន្តនតីក្កសួងការពារជាតិអាលម្រកិ េេួលបនទុកតបំន់អាសីុខាងតបូង និងអាសីុ
អាលគនយ៍ បានោប់លផតើម្បលំពញេសសនកិចចរបស់លោកលៅកម្ពុជា ោប់ពីថ្ងៃេី ១៥ ដ្ល់ថ្ងៃេី ១៦ ដខម្ករលនោះ។ 
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លោងតាម្លសចកតកី្បកាសព័ត៌មាន របស់ស្ថា នេូតអាលម្រកិក្បោកំម្ពុជា ដដ្លលចញកាលពីម្សលិមិ្ញ បានឲ្យដឹ្ងថា លោក 
Felter នឹងជួបជាមួ្យនាយឧតតម្លសនីយ៍ នាង ផាត រដ្ឋលលខា្ិការក្កសួងការពារជាតិលដ្ើម្បពិីភាកាពីចកខុវស័ិយរួម្ ដដ្ល
ចង់ឲ្យតបំន់ឥែឌូ បា៉ា សីុហវិក មានភាពលបើកចហំ និងមានភាពលសរ ីនិងពិភាកាពីការដដ្លេនំាក់េនំងរវាងលោធា និង
លោធាដ៏្លអមួ្យដដ្ល «អាចជួយកម្ពុជា កនុងការរកាអ្ិបលតយយភាព របស់ខាួនបាន លដាយគ្មា នការបងខិតបងខលំដ្ើម្បធីានា
បាននូវសនតិភាព វបុិលភាព និងឯករជយរបស់ក្បលេសកម្ពុជា សក្មាប់ម្នុសសជនំាន់លក្កាយ»។ 
 
លសចកតីក្បកាសព័ត៌មានលនាោះ បានបដនាម្ថា៖ «បនាទ ប់ម្ក លោក (Felter) នឹងពិភាកា ពីជហំានបនាទ ប់ សក្មាប់លលើកកម្ពស់
កិចចសហក្បតិបតតិការ រវាងលោធា និងលោធា លៅលពលដដ្លរដាឋ ភិ្បាលកម្ពុជា មានភាពលជឿនលលឿន កនុងការពក្ងឹង
ស្ថា ប័ន និងអនុវតតកដំែេក្ម្ង់ដដ្លរួម្មានការេមាា ក់លោលបេលោេក្បកាន់លលើលោក កឹម្ សុខា លហើយអនុញ្ញា តឲ្យ
សងគម្សីុវលិ និងក្បព័នធផសពវផាយ ដ្លំែើ រការលដាយលសរ»ី។ 
 
លោក Arend Zwartjes អនកនាពំាកយស្ថា នេូតអាលម្រកិ បានបដិ្លស្ល្វើអតាា ្ិបាយ លលើបញ្ញា លនោះ លដាយស្ថរដត
រដាឋ ភិ្បាលអាលម្រកិបានបិេដផនកខាោះ។ 
 
ចដំែកឯលោក ឈុ ំសុជាតិ អនកនាពំាកយក្កសួងការពារជាតិ មិ្នអាចទាក់េងលដ្ើម្បសុីកំារបភំ្ាឺបានលេកាលពីម្សលិមិ្ញ។ 
 
ប៉ាុដនត លោក លេៀ បាញ់ ឧបនាយករដ្ឋម្ន្តនតី និងជារដ្ឋម្ន្តនតីក្កសួងការពារជាតិ បានដងាងថា លោកមិ្នទាន់បានេេួលរបាយ
ការែ៍ថ្នការពិភាកាលនាោះលៅល ើយលេ ប៉ាុដនតលោកបានសងកត់្ៃន់ថា អ្ិបលតយយភាពកម្ពុជា មិ្នអាចបតូរជាមួ្យការ
ពក្ងឹងេនំាក់េនំងលោធាអាលម្រកិបានលេ។ លោកបានលលើកល ើងថា ការទាម្ទារឱ្យលដាោះដលងលោក កឹម្ សុខា លដ្ើម្បកិីចច
សហក្បតិបតតិការលោធា គឺជាលរឿងរបស់សហរដ្ឋអាលម្រកិ។ 
 
លោកដងាងថា៖ «លកខខែឌ លនោះ គឺមិ្នអាចលៅរួចលេ ពីលក្ពាោះលនោះ គឺជាអ្ិបលតយយភាពរបស់លយើង ដូ្លចនោះលហើយ វាមិ្នអាច
លៅរួចលេ សក្មាប់អនកលនោះ ឬអនកលនាោះ ម្កដាក់លកខខែឌ ឬម្កក្បាប់ឲ្យល្វើលនោះឬល្វើលនាោះ.។ លយើងមិ្នអាចបតូរអ្ិបលតយយ
ភាព សិេធិ និងចាប់ របស់លយើង ជាមួ្យលរឿងលនាោះលេ»។ 
 
លោកបនតថា រដាឋ ភិ្បាលកម្ពុជា និងក្បជាជនកម្ពុជា អាចរស់បានលដាយគ្មា នជនួំយរបស់ពួកលគ។ លោកបដនាម្ថា៖ 
«្ម្ាជាតិរបស់ក្បលេសម្ហាអណំាច ក៏មានលរឿងលនោះដដ្រ (ដាក់សមាព ្និងដាក់លកខខែឌ ) លហើយលនោះមិ្នដម្នជាលរឿងងាី
លនាោះលេ។ លរឿងដូ្ចលនោះ វាមានជាយូរម្កលហើយ លហើយមិ្នដដ្លផតល់ឱ្កាសដ្ល់ក្បលេសក្កីក្ក ឱ្យល្វើលរឿងអវីមួ្យបានងាយ
ក្សួលលនាោះលេ។ និោយឱ្យខាី ពួកលគ ពាោម្ររងំដ្ល់ការអភិ្វឌ្ឍរបស់លយើងលៅក្គប់វស័ិយ តាម្រយៈការដាក់សមាព ្
លនោះសមាព ្លនាោះដដ្លលនោះ គឺជាវធិានការរបស់ពួកលគដដ្លពួកលគបានអនុវតតជារហូតម្ក»។ 



 
ចដំែកលោក ថ្ផ សីុផាន អនកនាពំាកយរដាឋ ភិ្បាលកម្ពុជា ក៏បានដងាងដដ្រថា ក្បលេសកម្ពុជា នឹងមិ្នេេួលយកកិចចសហការ
ដដ្លភាា ប់ជាមួ្យលកខខែឌ ដបបលនោះលេ។ លោកបដនាម្ថា កងកមាា ងំក្បដាប់អាវុ្កម្ពុជាេេួលខុសក្តូវ កនុងការក្បយុេធ
ក្បឆងំ និងអនុវតតភារកិចច ដដ្លដាក់លចញលដាយរដាឋ ភិ្បាលមិ្នពាក់ព័នធនឹងនលោបាយលេ។ 
 
លោកលលើកល ើងថា៖ «ក្បសិនលបើបរលេស ជាពិលសសលោធាម្កក្បាប់កងលោ្ពលលខម្រភូ្មិ្នទ ដដ្លទាក់េងនឹងករែី
របស់ កឹម្ សុខា លយើងមិ្នអាចេេួលយកបានលេ។ លនោះគឺជាការលក្ជៀតដក្ជកកិចចការរបស់កងលោ្ពលលខម្រភូ្មិ្នទ។ កង
លោ្ពលលខម្រភូ្មិ្នទ មិ្នដម្នជាស្ថា ប័ននលោបាយលេ។ ករែីរបស់លោក កឹម្ សុខា ក្តូវដតលដាោះក្ស្ថយលដាយ
តុោការ មិ្នដម្នលដាយរដាឋ ភិ្បាល ឬលដាយកងលោ្ពលលខម្រភូ្មិ្នទលនាោះលេ។ ដូ្លចនោះលហើយលយើងមិ្នអាចេេួលយកការ
ពិភាកាឬការជដជកណាមួ្យ លដ្ើម្បឲី្យលដាោះដលងគ្មត់បានលេ»។ 
 
លោក សីុផាន បានលលើកល ើងថា ការលលើកយកលរឿងរបស់លោក កឹម្ សុខា ចូលលៅកនុងការពិភាកាកិចចការលោធា គឺ
មានន័យថា ជាការញុោះញង់កងលោ្ពលលខម្រភូ្មិ្នទឲ្យចូលលក្ជៀតដក្ជកកិចចការតុោការ។ លោកបនតថា ប៉ាុដនតលទាោះជា
ោ៉ា ងណាក៏លដាយ កងលោ្ពលលខម្រភូ្មិ្នទអនុវតតតាម្ដតការបញ្ញា ពីនាយករដ្ឋម្ន្តនតីប៉ាុលណាណ ោះ។ 
 
លោក គិន ភា ក្បធានវេិាស្ថា នេនំាក់េនំងអនតរជាតិ ថ្នរជបែឌិ តយសភាកម្ពុជា បានដងាងថា សហរដ្ឋអាលម្រកិបានយក
អ្ិបលតយយភាពរបស់ក្បលេសតូចតាចលៅលដាោះដូ្រជាមួ្យេនំាក់េនំងការេូត ឬបលចចកលេស។ លោកបានលោេសួរថា លតើ
តថ្ម្ាអ្ិបលតយយភាពរបស់ក្បលេសមួ្យអាចបតូរជាមួ្យេនំាក់េនំងជាមួ្យសហរដ្ឋអាលម្រកិបានលេ។ 
 
លោកដងាងថា៖ «លហតុអវី បានជាសហរដ្ឋអាលម្រកិ យកលរឿងរបស់លោក កឹម្ សុខា ដាក់ចូលកនុងការពិភាកាជាមួ្យ
កម្ពុជា? លតើលោក កឹម្ សុខា ជាពលរដ្ឋអាលម្រកិ ឬជាអាយ៉ាងរបស់អាលម្រកិ ដដ្លកពុំងអនុវតតលគ្មលនលោបាយរបស់
អាលម្រកិលៅកម្ពុជា? សហរដ្ឋអាលម្រកិ គួរបញ្ញា ក់ថា លតើកឹម្ សុខាជាអនកណា?»។ 
 
លោកបដនាម្ថា លោក កឹម្ សុខា គឺជាពលរដ្ឋកម្ពុជា និងជាអនកនលោបាយ លហើយគ្មត់មានបញ្ញា ជាមួ្យចាប់កម្ពុជា។ 
លោកបដនាម្ថា ការលលើកយកលរឿងលោក កឹម្ សុខា ដាក់ចូលលៅកនុងការពិភាកាលោធា គឺវាបានេាុោះបញ្ញច ងំថា ក្បលេស
ម្ហាអណំាចលនោះ បានលក្បើក្បាស់អណំាចរបស់ខាួន លដ្ើម្បលីក្ជៀតដក្ជកចូលកិចចការថ្ផទកនុងរបស់ក្បលេសតូចតាច៕ 
 


