
 
      F e b r u a r y  2 8 ,  2 0 1 9  
 
 

ការផ្អា ក ឬមិនផ្អា ក ប្រព័នធអនុគប្រោះពនធពីកមពុជា រង់ចាំសញ្ញា ពីរដ្ឋសាម ី

 

ជនួំបរវាងលោកស លេង និងលោក Norbert Barthle លៅក្កសួងមហាផ្ទៃ ពីមសលិមិញ។ សហការ ី
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ភ្នលំពញៈ សហភាពអឺរ ៉ា៉ុបបាននិងកពំ៉ុងពិភាកាដលំ ើ រការនីតិវធីិផ្អា កក្បព័នធអន៉ុលក្រោះពនធលលើអវីក្រប់យ៉ា ងលលើកលលងលត
អាវ៉ុធ (EBA) ពីកមព៉ុជា និងកពំ៉ុងរង់ចសំញ្ញា ពីជហំរនលយបាយលដលថាក្បលេសមួយលនោះ អាចលចៀសវាងពីការដកក្បព័នធ
អន៉ុលក្រោះពនធ លបើេលួនលបើកលហំនលយបាយ និងសិេធិេូលេូំោយសក្ាប់ពលរដឋ។ លនោះលបើតាមលោក Norbert Barthle 
សាជិក សហព័នធ និងជារដឋលលខាធិការ ក្កសួងសហក្បតិបតតិការអាលលឺម៉ាង់។ 
 
លោក Norbert Barthle បានលលលងក្បាប់អនកសារព័ត៌ាន លក្កាយបញ្ច ប់ជនួំបជាមួយលោក ស លេង រដឋមន្តនតីក្កសួងមហាផ្ទៃ 
កាលពីមសលិមិញថា៖ «េ្៉ុរិំតថា រ ៈកមមការអឺរ ៉ា៉ុប កពំ៉ុងពិភាកាអពីំ (EBA) លហើយ កពំ៉ុងរង់ចកំារទតល់សញ្ញា ពីកមព៉ុជា 
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និងកពំ៉ុងរង់ចមំតិរបស់ក្បជាពលរដឋ។ េ្៉ុរិំតថា ពួកលរបានេេួលសញ្ញា វជិជាន និងការពិភាកាលាេលោះ»។ 
 
លៅលពលសួរថា លតើលោករកំ្េចណំាត់ការរបស់សហភាអឺរ ៉ា៉ុបកន៉ុងការផ្អា កក្បព័នធអន៉ុលក្រោះពនធ លដរឬលេ?  
 
លោកបានលលលងថា លោកមិនអាចនិយយអពីំលរឿងល ោះបានលេ ពីលក្រោះ វាកពំ៉ុងសថិតកន៉ុងដលំ ើ រការពិភាកា។ លោកថា 
លោកនឹងរយការ ៍ពីដលំ ើ រេសសនកិចចរបស់លោកលៅេីលនោះ និងអពីំលរឿងលដលវវិតតលាៗ មួយចនួំន។ 
លៅលពលសួរថាលតើជនួំបជាមួយលោក យករដឋមន្តនតី ហ ៉ុន លសន និងលោក ស លេង េេួលបានលេធទលយ៉ា ងណាល ោះ 
លោកលលលងថា៖ «េ្៉ុាំនការពិភាកាលាជាមួយ យករដឋមន្តនតី និងជាមួយរដឋមន្តនតីមហាផ្ទៃផ្លៃលនោះ។ េ្៉ុរិំតថា ពួកលរសថិតកន៉ុង
រលបៀបមួយលា។ វាជាការពិភាកាមួយានលេធទលលា ពីលក្រោះេ្៉ុអំាចល ើញដលំ ើ រការលដលរក់ព័នធអងគការលក្ៅ
រដាឋ ភិ្បាល និងដលំ ើ រការនលយបាយ លដលកពំ៉ុងលកើតល ើង។ េ្៉ុរិំតថា វាជាការពិភាកាតាមមលធោបាយលាមួយ»។ 
 
ទាក់េងនឹងការលលើកអពីំ EBA កន៉ុងជនួំបជាមួយលោក ស លេង ល ោះ អនក រំកយរងក្កសួងមហាផ្ទៃ លោក ផ្អត ស៉ុផ្អនិត 
លលលងថា លោក Norbet Barthle បាននិយយអពីំកលំ េក្មង់ដីធលី និង EBA លដាយលោកក្រន់លតលលើកល ើងជារួមថា លបើ
រដាឋ ភិ្បាលកមព៉ុជាចង់ ឬក្កសួងមហាផ្ទៃ ានប ំងចង់ឲ្យានលទនកអវ ីលដលអាលលឺម៉ាង់អាចចូលរួម រឺរត់រកីរយនឹង
ចូលរួម។ 
 
លោក ស៉ុផ្អនិត លលលងថា៖ «រដាឋ ភិ្បាលអាលលឺម៉ាង់ ានប ំងចង់ចូលរួមជាមួយកិចចអភិ្វឌ្ឍន៍របស់កមព៉ុជា និងចូលរួម
ជាមួយរដាឋ ភិ្បាលកមព៉ុជា កន៉ុងការលធវើយ៉ា ងណាបនតពក្ងីកបលនថមនូវសមិេធទលអវលីដលលកើតលចញពីសហក្បតិបតតិការរវាង
ក្បលេសទាងំ២ឲ្យកាន់លតលក្ចើនល ើង និងធធំាត់បលនថមលេៀត លដើមបកី្បជាជនកមព៉ុជា»។ 
 
លោកបលនថមថាភារីអាលលឺម៉ាង់ក៏បានលកាតសរលសើរ ចលំរោះការវវិតតរបស់កមព៉ុជា ដូលចនោះអាលលឺម៉ាង់លៅលតានមហិចឆតាបនតជួយ 
ពិលសសលលើការលកេក្មង់ ផ្នការក្រប់ក្រងថាន ក់លក្កាមជាតិ បញ្ញា ដីធលី និងប ត៉ុ ោះបណាត លលលើលទនកធនធានមន៉ុសសទងលដរ។ 
 
ជាមួយរន លនោះ លបើលយងតាមលរហេពំ័រលហវសប ៉ុករបស់សាថ នេូតអាលលឺម៉ាង់លដលបានបល ា្ ោះ ផ្លៃេី ២៦ លេក៉ុមភៈ លក្កាយពី
លោក Norbert Barthle ានជនួំបពិភាកាការ្រជាមួយលោក ហ ៉ុន លសន ឲ្យដឹងថា៖ «កមព៉ុជា លៅលតអាចរឭំកពីការដក 
EBA។ លបើកចហំនលយបាយ និងសិេធិេូលេូំោយសក្ាប់ពលរដឋ រឺជាអវីលដលសខំាន់ លយើងក្តូវការការកសាងនូវេនំ៉ុកចិតត 
និងលសវងរកដលំណាោះក្សាយល ើងវញិ»។ 
 
កាលពីផ្លៃេី ២៥ លេក៉ុមភៈ លោក Nobert Barthle បានជួបពិភាកាការ្រជាមួយលោក ហ ៉ុន លសន  វាិនសនតិភាព
លហើយលោកបានលលើកល ើងថាវនិិលយរិន អាលលឺម៉ាង់ជាលក្ចើនចប់អារមម ៍មកវនិិលយរលៅកមព៉ុជា លហើយថា អាលលឺម៉ាង់



លបដជ្ានឹងជួយលលើវស័ិយកសិកមម អរគសិនី ការលក្បើក្បាស់ ផ្អៃ ងំសូឡា ក្បព័នធលក្សាចក្សពេឹក ក្ពមទាងំជួយលដាោះក្សាយ
បញ្ញា ការកកសៃោះចរចរ ៍ទងលដរ។ លនោះលបើលយង តាមលរហេពំរ័លហវសប ៉ុករបស់លោក ហ ៉ុន លសន លដលបានបល ា្ ោះ
កាលពីផ្លៃេី ២៥ លេក៉ុមភៈ។ 
 
លោក Nobert Barthle លលើកល ើងថា៖ «លយើងនឹងលដើរជាមួយរន  និងបនតសហការជាមួយរន ឲ្យកាន់លតរងឹាលំលមលេៀត»។ 
 
ជាការល្លើយតប លោក ហ ៉ុន លសន បានលលលងអ ំររ៉ុ  និងលទ្ើការសួរស៉ុេេ៉ុកខជូនចលំរោះលោកក្សី អធិការបតី អាលលឺម៉ាង់ 
លដលបានលទ្ើលិេិតអបអរសាេរចលំរោះរូបលោកលដលបានជាប់លនន ត ជា យករដឋមន្តនតីកនលងមកលនោះ លហើយលោកក៏បាន
លលលងអ ំររ៉ុ ចលំរោះការវាយតផ្មលលដាយលសាម ោះក្តង់ចលំរោះការវវិឌ្ឍ របស់ក្បលេស កមព៉ុជា។ 
 
លោក ហ ៉ុន លសន ានក្បសាសន៍ថា៖ «ការអភិ្វឌ្ឍលនោះេេួលបានក្តឹមកន៉ុងរយៈលពល ២០ នន ចំ៉ុងលក្កាយលនោះ លដល ឲំ្យ
ក្បលេសេេួលបាននូវស៉ុេសនតិភាព លហើយការអភិ្វឌ្ឍលនោះ ក៏ានការចូលរួមពីបណាត ក្បលេស   កន៉ុងល ោះានអាលលឺម៉ាង់
ទងលដរ»។ 
 
លោក រិន ភា ក្បធានវេិោសាថ នក្សាវក្ជាវផ្នរជប ឌិ តយសភាកមព៉ុជា យល់ល ើញថា កមព៉ុជាលៅានលពលលវោ លដើមប ី
លធវើការចរចជាមួយសហភាពអឺរ ៉ា៉ុបលដើមប ីលសវងរកលកខេ ឌ ពិតក្បាកដលដលសហភាពអឺរ ៉ា៉ុបចង់បានពីកមព៉ុជា។ 
 
លោកបញ្ញជ ក់ថា៖ «ក៉ុពំោយមទាត់បាល់ដាក់កមព៉ុជាលដើមបដីាក់បនៃ៉ុក ពីលក្រោះការដកឬមិនដក ពយួរឬមិនពយួរ វាអាក្ស័យ
លលើសហភាពអឺរ ៉ា៉ុបេលួនឯង។ ជួនកាលលកខេ ឌ  ឬរូបមនតរបស់រត់េពស់ពីសាថ នភាពជាក់លសតងលៅកមព៉ុជា លដលលធវើឲ្យ
ក្បលេស កមព៉ុជា ពិបាកនឹងលធវើតាម។ លយើងពិតជាចង់រកា EBA លតអធិបលតយយជាតិ និងឯករជភាពកន៉ុងការលធវើលសចកតី
សលក្មចចិតតក៏ជាលរឿងសខំាន់សក្ាប់ក្បលេសក្បជាធិបលតយយមួយលដរ។ ដូលចនោះសូមក៉ុនិំយយថាបាល់លៅលជើងរបស់កមព៉ុជា 
លតតាមការពិតបាល់រឺ លៅខាងសហភាពអឺរ ៉ា៉ុប»។ 
 
លដាយល ក អតីតក្បធានរ បកសក្បនងំ សម រងស៉ុ  ី(SRP) និងបចច៉ុបបននជាក្បធានកិតិតយសរ បកស្នៃៈលេមរ លោក រង់ 
រ ំបានលចេក្បធានសតីេីផ្នអតីតរ បកសសលន្ត គ្ ោះជាតិ លោក សម រងស៉ុ  ីនិងអនករកំ្េលោក ថាបានយកលោក កឹម 
ស៉ុខា ក្បធានអតីតរ បកសសលន្ត គ្ ោះជាតិក្ពមទាងំអនកជាប់បក្ាមលធវើនលយបាយ ជាមលធោបាយររងំមិនឲ្យលហំ
ក្បជាធិបលតយយ សាថ នភាពសិេធិមន៉ុសសបានក្បលសើរតាមការចង់បានពីក្រប់មជឈដាឋ ន។ 
 
លិេិតលទ្ើលៅលោក George Edgar ឯកអរគរដឋេូតសហភាពអឺរ ៉ា៉ុបក្បចកំមព៉ុជា កាលពីផ្លៃេី ២៥ លេក៉ុមភៈ លោករង់ រ ំក្បាប់
លោក George Edgar ថា កន៉ុងលិរលវោផ្នដលំ ើ រការនីតិវធីិរបស់សហភាពអឺរ ៉ា៉ុប (EU) កន៉ុងការអន៉ុវតត ឬមិនអន៉ុវតតលសចកតី



សលក្មចការពយួរឬដក ក្បព័នធអន៉ុលក្រោះពនធនូវេនិំញក្រប់យ៉ា ង លលើកលលងលតអាវ៉ុធ ពីកមព៉ុជាលនោះ លោក រង់ រ ំប ា្ ញ
ជលំនឿថា លោក Edgar បានកត់សាគ ល់ចលំរោះការបតូរការ ៉ុឃំងំលោក កឹម ស៉ុខា ក្បធានរបស់អតីតរ បកសសលន្ត គ្ ោះ
ជាតិ (CNRP) ពីលៅកន៉ុងរ៉ុកក្តរងំទល៉ុងមកលៅលរហដាឋ នផ្អៃ ល់របស់េលួនលៅរជធានីភ្នលំពញ។ 
 
លោក រង់ រ ំបលនថមថា ឯកអរគរដឋេូតសហភាពអឺរ ៉ា៉ុបរូបលនោះ ក៏បានកត់សាគ ល់ចលំរោះវលិសាធនកមមចាប់សតីពីរ បកស
នលយបាយលបើកក្ចកឲ្យថាន ក់ដឹក  ំCNRP ជាប់បក្ាម ១១៨ រូបអាចេេួលបានសិេធិលធវើ នលយបាយល ើងវញិម៉ុនកាល
ក ំត់របស់សាលដីកាត៉ុោការកពូំលលេៀតទង។ 
 
លោក រង់ រ ំសរលសរថា៖ «ជាក្បធានកិតតិយសរបស់រ បកស្នៃៈលេមរ លក្កាយរួចពីបក្ាម េ្៉ុក៏ំដូចឯកឧតតមតណំាង 
EU លដរ រឺសងឃមឹពីការរកីចលក្មើនផ្នសាថ នភាពក្បជាធិបលតយយ និងការលររពសិេធិមន៉ុសសលៅកមព៉ុជាបនតវវិតតជាវជិជាន
បលនថមលេៀត។ ប៉ា៉ុលនតជាការលសាកសាត យលដលេ ឌិ តសម រងស៉ុ  ីក្បធានសតីេី CNRP បកសក្បហារ និងក្កុម សម រងស៉ុ  ីនិយម
មួយកាត ប់បានយក កឹម ស៉ុខា ក្ពមទាងំអនកជាប់បក្ាមជាមលធោបាយមិនឲ្យលហំក្បជាធិបលតយយ សាថ នភាពសិេធិមន៉ុសស
បានក្បលសើរ និងនប់រហ័សតាមការចង់បានរបស់មជឈដាឋ នទាងំឡាយល ើយ»។  
 
លោក រង់ រ ំបលនថមថា េនៃឹម EU សលក្មចលទតើមនីតិវធីិពយួរ ឬដក EBA ពីកមព៉ុជាក្បធានសតីេី CNRPនិងបកខពួកបានលក្បើ
លសចកតសីលក្មចរបស់ EU ថា លកើតល ើងលដាយ សម រងស៉ុ  ីលហើយសូមឲ្យលេមរលក្ៅក្បលេស លេមរកន៉ុងក្បលេសរួមានពល
ទាហានទង រួបរួមរន ជាមួយ EU-USA លងើបល ើងចប់ ហ ៉ុន លសន លដើមបេី ឌិ ត សម រងស៉ុ  ីនិងអតីត CNRP ចូលក្រប់ក្រង
អណំាចលៅកន៉ុងនន  ំ២០១៩ លនោះឲ្យខាងលតបាន។ 
 
លោកថា៖ «កន៉ុង មជាអតីតេីក្បឹកាជាន់េពស់ CNRP លេើបរួចពីបក្ាម លហើយបចច៉ុបបននជាក្បធានកិតតិយសរ បកស្នៃៈ
លេមរ សូមសលមតងការលសាកសាត យ ក្បសិនលៅេីបញ្ច ប់នីតិវធីិ EU សលក្មចអន៉ុវតតការពយួរឬដក EBA ពីកមព៉ុជា លក្រោះការ
សលក្មចអន៉ុវតតល ោះ មិនបានលលើកតលមកើងលរលការ ៍របស់ EU សក្ាប់ការអភិ្វឌ្ឍកមព៉ុជាឲ្យរកីចលក្មើន រងឹា ំលនព ោះលៅ
ជួយលលើកសៃួយលេធិក្បជាធិបលតយយពិតក្បាកដ និងជរំ៉ុញការលររពសិេធិមន៉ុសសជាក់លសតងល ើយ»។ 
 
លោកបនតថា៖ «េ្៉ុសំងឃមឹយ៉ា ងម៉ុតាថំា ឯកឧតតមតណំាង EU ក្បចកំ្ពោះរជាណាចក្កកមព៉ុជាបនតភាពម៉ុឺងា៉ា ត់ និងលសាម ោះ
ក្តង់របស់េលួនបញ្ញជ ក់ជូន EU ថាការសលក្មចការអន៉ុវតតពយួរ ឬដក EBA ពីកមព៉ុជាលពលលនោះ រឺជាការបលក្មើមហិចឆតាេ ឌិ ត 
សម រងស៉ុ  ីនិងក្កុមលក្ៅចាប់ លហើយេាល ក់េ៉ុកខលបំាកដល់អនករម នកហំ៉ុសដ៏េូលេូំោយលតប៉ា៉ុលណាណ ោះ»៕ 

 


