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បទសម្ភា សន ៍VOA៖ មន្តនរមីនទីរបញ្ចកោណពិភាក្សាពីទំនាក្សទ់ំនងជាមួយ
រដ្ឋា ភិបាលក្ក្សុងភនំកពញនិងយុទធសាន្តសរឥណឌូ បា៉ា សុីហ្វកិ្ស 

  

 

ឧបការរីងរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារជាតិអាមមររិទទួលប្ទុរតបំ្់អាសីុខាងតបូង ្ិងអាសីុអាមនេយ៍ មោរ Joseph H. Felter បា្មរបមំេញ
ទសស្រិច្ចមៅរមពុជារយៈមេលេីរថ្ងៃ ចាប់េីថ្ងៃទី១៥ ដ្ល់ថ្ងៃទី១៦ ខែមររា ឆ្េ ២ំ០១៩។ 

 
 

ស ុ្ ណារិ្ , មេងបរ៉ អូ្, ខា្ ់សុនុមំមោ, ន ីមមង៉លី 
VOA Khmer, 19 មររា 2019 
 
«អវខីដ្លែ្ុនំតិថាជាច្ណុំច្សខំា្ប់ផុំតថ្្រិច្ចេិភារារបស់មយើងមៅថ្ងៃអង្គា រម្េះ នកឺាររណំតរ់រឱ្យម ើញេី
ដ្មំណាេះក្ាយមៅថ្ងៃខាងមុែ រេុងការខរលមអ្ ិងមលើររមពស់រិច្ចសហក្បតបិតតកិារមោធា្ិងមោធារវាង
សហរដ្ឋអាមមររិ្ិងរមពុជា»។ 
 
ភ្េមំេញ — រណំត់្ិេ្ធ៖ មោរ Joseph H. Felter ឧបការរីងរដ្ឋមន្រ្តីការពារក្បមទសអាមមររិ ទទួលប្ទុរតបំ្់
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អាសីុខាងតបូង្ិងអាសីុអាមនេយ៍ បា្បញ្ចបទ់សស្រិច្ចរបស់មោរមៅរមពុជារយៈមេល២ថ្ងៃ ចាប់េីថ្ងៃទី១៥ ដ្ល់ថ្ងៃ
ទី១៦ ខែមររា ឆ្េ ២ំ០១៩ មដ្ើមបជីខជរជាមួយមន្រ្តីរមពុជា រេុងការសវេះខសវងររវធិាីា រទោំរ់ទំ្ ងមោធាឱ្យមា្ភាេ
ក្បក្រតីម ើងវញិ។ មន្រ្តីជា្ែ់ពស់ម្ទីរបញ្ច មកាណរូបម្េះរ៏បា្ផាល់បទសមាា ស្៍ផ្តត ច្់មុែដ្ល់ VOA អេីំបញ្ហា
្មោបាយមៅរមពុជា ការមធវើឲ្យក្បមសើរទោំរ់ទំ្ ងមោធារវាងក្បមទសទងំេីរ ្ិងរដូ៏្ច្ជាយុទធាន្រសតរបស់
អាមមររិរេុងតបំ្ឥ់ណឌូ ប៉ាសីុហវិរ។ 
 
 
VOA៖ មតើមោរអាច្ក្បាបប់ា្មទេីដ្មំណើ រទសស្រចិ្ចរបស់មោរមរកា្រ់មពុជាោមេលម្េះ?  
John H. Felter៖ វាមា្លរខណ:េិមសសណាស់ មោយារម្េះជាដ្មំណើ រទសស្រិច្ចមលើរទីមួយរបស់ែ្ុមំរកា្់
រមពុជារេុងោមជាឧបការរីងរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារក្បមទសអាមមររិទទួលប្ទុរតបំ្់អាសីុខាងតបូង្ិងអាសីុ
អាមនេយ៍។ មហើយវារ៏ជាមលើរទីមួយខដ្រ ខដ្លមយើងបា្មធវើរិច្ចេិភារាការពារជាតិថាេ រ់ែពស់មៅរមពុជា ខដ្លមយើងេុំ
បា្មធវើវាជាយូរមរមហើយ។  
 
VOA៖ មតើខាងភានរីមពុជាមោរបា្ជួប្រណាែលេះ មហើយមោរបា្េិភារាេីបញ្ហា អវែីលេះខដ្រ? 
John H. Felter៖ អរនុណ! កាលេីថ្ងៃអង្គា រ ែ្ុបំា្ជួបជាមួយោយឧតតមមស្ីយ៍ ោង ផ្តត។ មហើយគាត់្ិងសមាជិរ
ជា្់ែពស់ជាមក្ច្ើ្របស់គាត់មរេីក្រសួងការពារជាតិ្ិងមោធារមពុជាបា្ទទួលាវ នម្៍មយើងរេុងរិច្ចេិភារា
ម្េះ។ ថ្ងៃម្េះផងខដ្រ មយើងបា្មៅទសសោមូលោឋ ្ទេ័សមុក្ទមៅរាម មហើយមយើងបា្ជួយជាមួយ មោរឧតតម
ោវាឯរ អ ុរ សីហា ខដ្លជាមមទេ័ក្បចាមូំលោឋ ្ទេ័ម្េះ រួមទងំមសោធិការរបស់មោរមៅទីមោេះផងខដ្រ។ 
 
VOA៖មតើមោរអាច្ក្បាបម់យើងបា្មទថាមោរបា្មលើរម ើងេីបញ្ហា អវែីលេះមៅកា្ម់ន្រ្តីរមពុជា? 
Joseph H.Felter៖ មោរឧតតមមស្ីយ៍ឯរ ោង ផ្តត នឺជារដ្ឋមលខាធិការថ្្ក្រសួងការពារជាតិ។ ជាខផេរមួយថ្្រិច្ច
េិភារសមគាល្មោបាយការពារជាតិ(DPD) មយើងបា្េិភារាេីបញ្ហា មួយច្ំ្ ួ្ដូ្ច្ជា ស្តិសុែតបំ្់្ិងស្តិសុែ
អ្តរជាតិ្ិងរិច្ចសហការមទវភានី្ ិងេហុភានី។ 
អវីខដ្លែ្ុនំិតថាជាច្ណុំច្សខំា្់បផុំតថ្្រិច្ចេិភារារបស់មយើងមៅថ្ងៃអង្គា រម្េះនកឺាររណំត់ររឱ្យម ើញេី
ដ្មំណាេះក្ាយមៅថ្ងៃខាងមុែរេុងការខរលមអ្ ិងមលើររមពស់រិច្ចសហក្បតិបតតិការមោធា្ិងមោធារវាង
សហរដ្ឋអាមមររិ្ិងរមពុជា មហើយមដ្ើមបរីរឱ្យម ើញេីដ្មំណាេះក្ាយោមេលខាងមុែណាមួយខដ្លមយើងអាច្មក្បើ
មដ្ើមបមីធវើឱ្យរិច្ចសហក្បតិបតតមិោធា្ិងទោំរទ់ំ្ ងការពារជាតិរបស់មយើងមា្ភាេក្បមសើរម ើង។ 
 



VOA៖មយើងបា្ម ើញថាមេលែលេះសរមមភាេរួមរវាងសហរដ្ឋអាមមររិ្ិងរមពុជាជាមក្ច្ើ្ ក្តវូបា្លុបមចាលមោយារ
មូលមហតុ្មោបាយមៅរមពុជា។ មតើមោរមា្បា្មលើរម ើងេីបញ្ហា ម្េះមរេិភារាជាមួយមន្រ្តីរមពុជាខដ្រឬមទ?  
 
John H. Felter៖ បាទ មយើងបា្ចាប់មផតើមម ើងវញិមៅរក្មិតែលេះ។ មោយមេលើយតបរេុងការមលើរទឹរច្ិតតមយើងរមពុជា
យល់ក្េមប្តម ើងវញិ្ូវរិច្ចសហក្បតិបតតិការចុ្េះរុរររទហា្របស់មយើងខដ្លបា្បាត់ែលួ្កាលេីសម័យសន្រង្គា ម 
មហើយមយើងយល់ម ើញថា ជហំា្ម្េះេិតជាមា្លរខណៈមលើរទឹរច្ិតតណាស់។ ោចុ្ងខែម្េះ មយើង្ឹងមា្
សរមមភាេ ចុ្េះមបសររមមរួមមួយខដ្លរេុងមោេះមយើង្ឹងមៅដ្ល់ទីតងំផ្តទ ល់ មហើយមធវើក្បតិបតតិការខសវងររអេរមបើរ
យ្តមហាេះមយើង២ោរ់ខដ្លបា្បាត់ែលួ្្ិងខដ្លមយើងរេុំងខសវងររ។ មយើងយល់ម ើញថា ការមធវើខបបម្េះេិតជា
មា្លរខណៈមលើរទឹរច្ិតតខាល ងំណាស់។ 
 
មហើយប្តេីម្េះមទៀត មយើង្ឹងអាច្មលើររមពស់រមមវធិីភាេជាថ្ដ្នូរវាងក្បមទសខដ្លមយើងរេុំងមា្។ ម្េះជា
រមមវធិីភាេជាថ្ដ្នូ្ឹងក្រុមមោធា Eisenhower National Guard ខដ្លតមរយៈម្េះ មយើង្ឹងបញ្ជូ ្អេរឯរមទស
ជោំញមផសងៗជាមក្ច្ើ្មរជួយបងវឹរហាតម់ោធិ្រមពុជាមដ្ើមបឱី្យមោធារមពុជាមច្េះជោំញររាស្តិភាេមហើយមយើង
យល់ម ើញថា ជោំញម្េះេិតជាសខំា្់ច្មំពាេះបញ្ហា ខដ្លរេុំងមរើតមា្មៅទីម្េះ។ ជាឧទហរណ៍ មយើងដ្ឹងថា
រមពុជា្ឹងចូ្លរួមរេុងមបសររមមខងររាស្តិភាេជុវំញិេិភ្េមោរ។ ដូ្មច្េេះមហើយមទើបមយើងទ្ទឹងរង់ចាមំេលម្េះមរ
ដ្ល់។ 
មហើយរ៏មា្ដ្មំណាេះក្ាយោោមលើសេីម្េះផងខដ្រ។ មយើង្ឹងររឱ្យម ើញេីសរមមភាេមួយច្ំ្ ួ្ខដ្លមយើង
អាច្មក្បើរេុងការេក្ងឹងរិច្ចសហក្បតិបតតិការមោធា ្ិងមោធា្ិងមលើររមពស់ទោំរ់ទំ្ ងការពារជាតិ។ 
 
ប៉ុខ្តមដ្ើមបសីមក្មច្ឱ្យបា្ដូ្ច្ម្េះ មយើងបា្្ិោយោ៉ងច្ាស់រេុងរិច្ចេិភារសរបស់មយើងកាលេីថ្ងៃអង្គា រជាមួយ
ឧតតមមស្ីយ៍ឯរ ោង ផ្តត ថា មា្មរឿងមួយច្ំ្ ួ្ខដ្លភានរីមពុជាក្តូវមធវើ មហើយមរឿងមោេះទរ់ទងមៅ្ឹងការចាត់
វធិា្ការខាងខផេរផសេះផាជាតិ្ិងការមបើរឱ្យមា្សិទធិទូលទូំោយដ្ល់ក្រុមសងាមសីុវលិ្ិងក្បេ័្ធផសេវផាយ។ 
មយើងបា្េិភារាលមអិតែលេះៗផងខដ្រមលើសរមមភាេទងំម្េះ មហើយមយើងសងឃមឹថាមយើង្ឹងអាច្សក្មច្បា្
មគាលមៅសហក្បតិបតតិការម ើងវញិ ក្បសិ្មបើភានីរមពុជាអាច្ោឱំ្យច្មក្មើ្ម ើងរេុងចាត់វធិា្ការទងំអស់ម្េះ។ 
 
ខផេរជារ់ោរ់ែលេះទរ់ទិ្្ឹងការសមក្មច្មគាលមៅសហការម្េះរួមមា្ការខរលមអសមយុទធមោធាេហុភានី្ិងមទវ
ភានី ការចាប់មផតើមម ើងវញិការហវឹរហវឺ្ផ្តល ស់បតូ របទេិមាធរួមខដ្លមយើងបា្មធវើោមេលរ្លងមរ។ ឧទហរណ៍
ដូ្ច្ជាលហំាត់ទេ័មជើងទឹរCARAT ្ិងសមយុទធមោធា Angkor Sentinel ជាមដ្ើម។ មយើងសងឃមឹថាមា្ខផេរមួយ



ច្ំ្ ួ្មទៀតខដ្លមយើងអាច្ចាប់មផតើមម ើងវញិ រេុងការហវឹរហវឺ្ផ្តល ស់បតូ របទេិមាធ្អ៍្តរជាតិរបស់មយើង ខដ្ល
តមរយៈមោេះមយើងរ៏អាច្ប្តបញ្ជូ ្មោធិ្រមពុជាមៅសិរាដ្រក្សង់បទេិមាធ្៍្ ិងច្មំណេះដ្ឹងមៅ
សហរដ្ឋអាមមររិផងខដ្រ។ 
 
VOA៖ ្ិោយេីបញ្ហា ្មោបាយមៅរមពុជា ការអពំាវោវរបស់មោរច្ងឱ់្យមា្ការមោេះខលង ្ិងទមាល រប់ទមចាទ
ក្បឆ្ងំមោរ រមឹ សុខា បា្ទទួលការជទំស់េីសណំារម់ន្រ្តីរមពុជាមោយថាជាការមក្ជៀតខក្ជរ្មោបាយរមពុជា។ 
មតើមោរយល់ោ៉ងណាខដ្រ? 
 
John H. Felter៖ ម្េះជាក្បធា្មរឿងមួយរេុងច្មំណាមក្បធា្មរឿងដ្ថ្ទមទៀត ខដ្លមយើងបា្េិភារាោ៉ងលមអិត រេុង
បរបិទថ្្ការមលើររមពស់ការផសេះផាជាតិ។ ែ្ុមំិ្ច្ង់្ិោយលមអិតអេីំម្េះមេរមទ។ ោ៉ងណា មយើងមា្រាីបារមា។ 
បទមចាទក្បឆ្ងំ្ឹងមោរ [រឹម សុខា] បា្ក្តូវភាជ បម់ោយផ្តទ ល់ទរ់ទិ្្ឹងការចូ្លថ្ដ្ចូ្លមជើងជាមួយអាមមររិ។ 
មហើយមរឿងហេឹងនវឺាមិ្េិតមោេះមទ មហើយែ្ុ នំិតថា វា្ឹងជាកាយវកិារដ្៏លអខដ្លភានរីមពុជាអាច្បង្គា ញបា្រេុងការ
ទមាល រ់បទមចាទទងំមោេះ។ ែ្ុយំល់ថា វាមុែ្ឹងកាល យមៅជាឧទហរណ៍រេុងក្បធា្មរឿងខដ្លអាច្ជួយមយើងកា្់ថ្ដ្
គាេ ប្តដ្មំណើ រមៅមុែដូ្ច្ខដ្លែ្ុ មំទើប្ឹងជក្មាបជូ្អស់មោររេុងការខរលមអទោំរ់ទំ្ ងមោធារវាងក្បមទសមយើង
ទងំេីរ្ិងបមងកើ្រិច្ចសហក្បតិបតតកិារមោធា្ិងមោធា។ 
 
VOA៖ មបើសិ្ជាបទមចាទទងំមោេះមិ្ក្តវូបា្ទមាល រម់ទ មតើវាអាច្បេ៉ះពាល់ដ្ល់រិច្ចសហក្បតបិតតកិារមោធាមទវភានី
មៅថ្ងៃអោនតខដ្រមទ? 
 
John H. Felter៖ បាទ! មា្សញ្ហា ដ្៏ខាល ងំកាល មួយខដ្លបមញ្ចញមោយក្បមទសរមពុជា ខដ្លថា េួរមនបា្ទទួលយររាី
បារមារបស់មយើង។ ម្េះជាឧទហរណ៍មួយ។ មា្ក្បធា្មរឿងជាមក្ច្ើ្មផសងមទៀត ខដ្លមយើងសងឃមឹថាខាងរមពុជា
្ឹងមធវើឱ្យមា្វឌ្ឍ្ភាេមៅមុែ មហើយមោេះមុែជា្ឹងអាច្ឱ្យមយើងចាប់មផាើមម ើងវញិ ្ូវទោំរ់ទំ្ ងមោធារវាង
ក្បមទសមយើងទងំេីរ។ 
 
VOA៖ មោយារភាេត្តងឹរវាងរដ្ឋបាលក្រងុភ្េមំេញ្ិងរោឋ ភ្បិាលក្រុងវ៉ាសីុ្មត្មៅរេុងរយៈមេលេីរបឆី្េ ចុំ្ង
មក្កាយម្េះ មតើអេរនតិថា វាមា្ការលបំារសក្មាបអ់ាមមររិរេុងការមធវើឱ្យក្បមសើរទោំរទ់ំ្ ងមោធាជាមួយរមពុជា? 
 
John H. Felter៖ ែ្ុនំិតថា មយើងមា្ទសស្ៈវស័ិយរួមគាេ ជាមួយរមពុជាសក្មាប់តបំ្់ឥណឌូ ប៉ាសីុហវិរខដ្លមសរ ី្ិង



ច្ហំ។ ែ្ុនំិតថា ទសស្ៈវស័ិយរបស់មយើងនមឺា្រួមគាេ ជាមួយរមពុជា។ មយើងច្ងឱ់្យរមពុជាជាក្បមទសអធិបមតយយ 
ឯររាជយ្ិងរងឹមា។ំ មហើយមយើងមធវើដ្មំណើ រមៅមលើផលូ វជាមួយេួរមន។  
ោ៉ងណារត ីេួរមនក្បខហលជាអាច្ឱ្យមយើងជួយេួរមនមដ្ើមបរីរាអធិបមតយយភាេរបស់េួរមន ្ិងរាង
សមតថភាេមោធា។ 
 
មៅរេុងររណីខដ្លមយើងបា្រេុំងេិភារា មយើង្ឹងជួយេួរមនរេុងការការពារអធិបមតយយភាេរបស់េួរមន។ 
ដូ្មច្េេះម្េះជាការមលើរទឹរច្ិតតមួយ។ មយើងមា្ទសស្ៈវស័ិយរួមគាេ ជាមួយរមពុជាមៅមេលអោនត មហើយមយើង
មរៀបច្មំធវើការជាមួយេួរមន មដ្ើមបសីមក្មច្ទសស្ៈវស័ិយម្េះ។ 
VOA៖ប៉ុខ្តមោរោយររដ្ឋមន្រ្តី ហ ុ្ ខស្ ្ិងមន្រ្តីរោឋ ភ្បិាលរមពុជាបា្្ិោយមហើយថាអាមមររិបា្លូរថ្ដ្ចូ្ល
រចិ្ចការថ្ផទរេុងរបស់រមពុជា។ មតើមោរយល់ម ើញដូ្ច្មមតច្ខដ្រច្មំពាេះការមលើរម ើងម្េះ? 
 
John H. Felter៖ មយើងមគារេអធិបមតយយភាេរបស់រមពុជា។ មយើងមគារេេួរមនជាក្បមទសអធិបមតយយ ខដ្លេួរមន
អាច្សមក្មច្ច្ិតតក្បរបមោយអធិបមតយយ មហើយមយើងសងឃមឹថា វាប្តមៅមុែមទៀត។ មយើងសងឃមឹថាគាម ្ក្បមទស
ណាមួយអាច្លូរថ្ដ្ចូ្លអធិបមតយយភាេរមពុជា្ិងមា្ឥទធិេលមលើេួរមន មបើមយើង្ិោយអេីំការសមក្មច្ច្ិតត។ 
 
VOA៖ មហតុអវបីា្ជាសហរដ្ឋអាមមររិបារមាអេីំលទធភាេថ្្ការោរមូ់លោឋ ្ទេ័ច្ិ្ មៅរមពុជា មក្កាយមា្របាយ
ការណ៍មួយច្ំ្ ួ្បា្មលើរម ើងអេីំរេំងខ់ផមួយខដ្លក្តវូបា្ាងសងម់ ើងមោយក្រមុហ ុ្ច្ិ្មៅរេុងមែតត
មកាេះរុង? 
 
John H. Felter៖ បាទ! ែ្ុនំិតថាវាមច្ញមរេីលិែិតរបស់អ្ុក្បធាោធិបតី [MikePence] ខដ្លបា្មផ្ើមៅកា្់
មោរោយររដ្ឋមន្រ្តី [ហ ុ្ ខស្] មហើយបា្បង្គា ញរតីបារមារេុងររណីខដ្លមា្វតតមា្ឬមូលោឋ ្ទេ័បរមទសមៅ
រមពុជា។ មហើយឥទធិេលរបស់វា្ឹងមា្មលើស្តិសុែតបំ្់្ិងទោំរ់ទំ្ ងរបស់មយើងជាមួយរមពុជា។ វាជាការ
មលើរទឹរច្ិតតមួយខដ្លមោរោយររដ្ឋមន្រ្តី [ហ ុ្ ខស្]បា្មេលើយតបជាមួយការបញ្ហជ រ់ោ៉ងមុឹងម៉ាត់អេីំការគាកំ្ទ
ធមម្ ុញ្ារមពុជា ខដ្លហាមឃាតវ់តតមា្មោធាបរមទសឬមូលោឋ ្ទេ័មៅរេុងក្បមទស។ មយើងយល់ម ើញថាម្េះជា
ការមលើរទឹរច្ិតតមួយ។ ប៉ុខ្តអវីខដ្លមយើងេិតជាបារមានឺថាមយើងមមើលអវីខដ្លបា្មរើតម ើងរេុងតបំ្់។មយើង្ិោយ
ឱ្យច្មំៅនឺក្បមទសច្ិ្ខតមតងមៅរេុងររណីម្េះខដ្លមា្ការោរ់មូលោឋ ្ទេ័មៅរេុងតបំ្់។ ឧទហរណ៍ដូ្ច្ជា 
ក្បមទសជីប ូទី (Djibouti)[មៅទវីបអាន្រហវិរ] ខដ្លមា្មូលោឋ ្មោធាច្ិ្ដ្៏ធមួំយ។ 
 



មៅរេុងររណីបោទ ប់មទៀត វាចាប់មផតើមរេុងក្ទង់ក្ទយតូច្ជាងម្េះ។ ក្បសិ្មបើអេរក្រម រមមើលតបំ្ម់ៅរេុងអាសីុ
ខាងតបូង្ិងអាសីុអាមនេយ៍ដូ្ច្ជាមៅរេំង់ខផGwadar មៅរេុងក្បមទសប៉ានីាថ ្រេំង់ខផ Hambanthota មៅរេុង
ក្បមទសក្សីលង្គក ឬរ៏មយើងមមើលមៅមលើររណីបណាត មកាេះមៅមហាសមុក្ទប៉ាសីុហវិរ ខដ្លច្ិ្បា្អភ្ិវឌ្ឍដូ្ច្ជា
ទីតងំខផ ្ិងវាលយ្តមហាេះ ខដ្លវាក្គា្់ខតជាការវ ិ្ ិមោនមា្តថ្មលខាងមសដ្ឋរិច្ចតិច្តួច្។ បោទ ប់មរេួរមនបា្
េាោមមក្បើក្បាស់ទីតងំទងំម្េះសក្មាប់អណំាច្មោធា។ 
 
ដូ្មច្េេះមយើងក្េួយបារមាថា ម្េះក្បខហលជាផលូវខដ្លច្ិ្អាច្ោរំមពុជាមៅកា្់ ដូ្មច្េេះេួរមនអាច្្ិោយថា «ម្េះនឺ
ក្គា្់ខតជាមូលោឋ ្រួមគាេ ឬរម៏្េះក្គា្់ខតជាវតតមា្មតងមាក លឬរ៏ម្េះក្គា្់ជាតបំ្មួ់យសក្មាប់រប៉ាល់្ិង
យ្តមហាេះពាណិជជរមម»។ 
 
មយើងមា្ការក្េួយបារមាមៅមលើអវខីដ្លបា្មរើតម ើងេីមុ្មរមៅរេុងតបំ្ ់ខដ្លថារមពុជាអាច្្ឹងធាល រ់រេុងអោទ រ់
ដូ្ច្គាេ  ខដ្លក្បមទសទងំមោេះមា្វតតមា្មោធារបស់ច្ិ្ឬរម៏ោធាច្ិ្អាច្ចូ្លមៅកា្់ខផ្ិងក្េោ្យ្តមហាេះ 
ខដ្លអាច្ឱ្យេួរមនមក្បើក្បាស់មដ្ើមបអីណំាច្មោធា។ មយើងមា្ការក្េួយបារមាជាខាល ងំ។ 
 
VOA៖ មតើមោរបា្ជខជរបញ្ហា ម្េះជាមួយ្ឹងមន្រ្តីរមពុជាខដ្រមទ? 
 
John H. Felter៖ ម្េះនឺជាមគាល្មោបាយការពារជាតិរបស់មយើង អ្ុមោមតមរាបីារមាខដ្លបា្សខមាងមោយ
មោរអ្ុក្បធាោធិបតី Mike Pence តមរយៈលិែិតរបស់មោរ ខដ្លថាមយើងររម ើញថា វានួរឱ្យបារមាណាស់ 
ក្បសិ្ជារមាល ងំមោធាបរមទសណាមួយអាច្មា្វតតមា្មក្កាមរូបភាេមោធាមៅរមពុជា ខដ្លការណ៍ម្េះអាច្ោ ំ
ឱ្យអ្តរាយដ្ល់ស្តិសុែមៅរេុងតបំ្់្ ិងមធវើអ្តរាយដ្ល់ស្តិសុែជាតិរមពុជាខដ្លមៅបផុំតមៅមធវើឱ្យអ្តរាយដ្ល់
អធិបមតយយភាេរបស់ក្បមទសម្េះ។ 
VOA៖ មតើមោរអាច្មរៀបរាប់បា្មទ ថាអវីមៅជាបញ្ហា ក្បឈមច្មំពាេះមុែសក្មាប់ច្ណំងទរ់ទងខផេរស្តិសុែខែមរ-
អាមមររិ? 
 
John H. Felter៖ នួរជាការមលើរទឹរច្ិតតណាស់ មោយមហតុថា មយើងមា្ផលក្បមោជ្៍រួមគាេ រេុងការេូ្ក្ជុ ំ
ទោំរ់ទំ្ ងមោធា្ិងេក្ងឹងច្ណំងទរ់ទងមទវភានរីបស់មយើង។ មយើងមា្ក្បវតតដិ្យូ៏រលង់ មបើ្ិោយអេីំ
ទោំរ់ទំ្ ងរងទេ័។ ជាឧទហរណ៍ក្ាប់ មៅថ្ងៃម្េះមយើងបា្មធវើដ្មំណើ រទសស្រិច្ចមៅកា្់មូលោឋ ្ទេ័សមុក្ទ
រាម ទីខដ្លបា្ចាររឹាវតដ្យូ៏រលង់ថ្្រិច្ចសហក្បតិបតតិការផាល់ជំ្ ួយដ្ល់រងទេ័មជើងទឹររមពុជា។ មយើងរ៏បា្



មធវើដ្មំណើ រទសសោទីតងំ ្ិងសមិទធផលោោ ខដ្លសហរដ្ឋអាមមររិបា្ផាល់ជូ្រមពុជា រួមមា្ ឃាល ងំផទុររប៉ាល់ 
ម្ទីរមេទយ អគារសិរាសក្មាប់ការអប់រភំាាអង់មនលសជាមដ្ើម។ 
 
ប៉ុខ្តសក្មាប់បញ្ហា ក្បឈមមោេះវញិ ែ្ុនំិតថាមយើងអាច្សវេះខសវងររការមបាេះជហំា្រេុងមាគា៌ា មៅមុែ ក្បសិ្មបើភានី
រមពុជាអាច្ចាប់មផាើមអ្ុវតតនំ្ ិតផាួច្មផាើមោោរេុងការអ្ុវតតសរមមភាេ ខដ្លែ្ុសូំមបញ្ហជ រ់មាងមទៀត រួមមា្ការ
មលើររមពស់ការផសេះផាជាតិ ្ិងបមងកើ្លហំសងាមសីុវលិ ្ិងក្បេ័្ធផសេវផាយឯររាជយ។ ែ្ុ នំិតថាមយើងអាច្មបាេះ
ជហំា្មៅតមផលូ វហេឹងបា្ ខដ្លែ្ុយំល់ថាវាមា្មូលោឋ ្មៅទីមោេះរួច្មៅមហើយ។ ែ្ុនំិតថា មោេះមហើយជា
ផលក្បមោជ្៍រួមរបស់មយើងរេុងមបាេះដ្មំណើ រមៅតមវធិីខបបម្េះ ្ិងរាងទោំរ់ទំ្ ងមោធារបស់ក្បមទសមយើង
ទងំេីរ។ មមាល៉ េះមហើយមយើងសមលឹងរេឹំងទុរររការបមងកើត្ូវាថ ្ការណ៍ក្បមសើរម ើង។ 
 
VOA៖អវមីៅជាតួោទីរបស់សហរដ្ឋអាមមររិរេុងរច្ោសមព័្ ធស្ាិសុែមៅរេុងតបំ្ម់្េះ? 
 
John H. Felter៖ មយើងមា្មសៀវមៅយុទធាន្រសតការពារជាតិ ឥ ូវម្េះ ខដ្លបា្មចាលការសមលឹងមមើល មរកា្់
តបំ្់ឥណឌូ ប៉ាសីុហវិរ ខដ្លោតស្ធឹងេីមហាសមុក្ទឥណាឌ ដ្ល់មហាសមុក្ទប៉ាសីុហវិរ រេុងមោេះបណាា ក្បមទស
អាា ្ រួមទងំរមពុជាផង សថិតមៅច្រំណាា លថ្្តបំ្ប៉់ាសីុហវិរ។ មោេះមហើយខដ្លមនមៅថា មជឈមឹភាេអាា ្។ 
 
ប៉ុខ្តសក្មាប់សហរដ្ឋអាមមររិវញិ តមរយៈមសៀវមៅ យុទធាន្រសតការពារជាតិ ធាតុផសចំ្មបងមួយរបស់វាមោេះ នឺ
េក្ងឹងសមព័្ធភាេ រាងភាេជាថ្ដ្នូ ្ិងជួយបណាា ក្បមទសោោមៅរេុងតបំ្ ់រាងសមតថភាេមោធា ខដ្ល
េួរមនអាច្ការពារអធិបមតយយភាេរបស់ែលួ្។ យុទធាន្រសតរបស់មយើងមោេះនមឺដ្ើមបជួីយបណាា ក្បមទសោោការពារ
អធិបមតយយភាេរបស់េួរមន។ 
 
ម្េះមហើយជារិច្ចការង្គររបស់សហរដ្ឋអាមមររិ។ មយើងច្ងម់ធវើការជាមួយ្ឹងថ្ដ្នូ្ិងសមព័្ធមិតតោោ មដ្ើមបជួីយ
េួរមនការពារអធិបមតយយភាេមោយែលួ្ឯង មហើយមធវើឱ្យក្បារដ្ថា គាម ្ក្បមទសណាមួយអាច្មា្ឥទធិេល
ក្នប់ក្នងតបំ្ទ់ងំមូល ឬគាម ្ក្បមទសណាមួយអាច្បងកអ្តរាយដ្ល់ក្បមទសដ្ថ្ទមទៀតរេុងតបំ្់ មិ្ថាក្បមទស
មោេះធឬំតូច្មទក្តូវខតទទួលការការពារេីសណំារច់្ាប់អ្តរជាតិ មហើយថាគាម ្ក្បមទសណាមួយអាច្បផំ្តល ញអធិប
មតយយ ភាេក្បមទសដ្ថ្ទរេុងតបំ្់បា្ម ើយ។ 
 
VOA៖ ជាមួយការោរេ់ក្ង្គយរងមោធារបស់ច្ិ្មៅមលើបណាត មកាេះសិបប្ិមមិតខដ្លច្ិ្ បា្កា្ក់ាបម់ៅសមុក្ទច្ិ្



ខាងតបូងទីខដ្លសហរដ្ឋអាមមររិ្ិងសមព័្ ធមតិតប្តក្បតបិតតកិារមសរភីាេោវាច្រណ៍ មតើមោររេឹំងថាអាច្្ឹងមា្ការ
បេ៉ះទងាចិ្អវែីលេះមៅរេុងសមុក្ទច្ិ្ខាងតបូងោមេលអោនត?  
 
John H. Felter៖ មយើងច្ាស់ណាស់មិ្សវេះខសវងររការក្បឈមមុែគាេ ណាមួយមោេះមទ។ ដូ្ច្ជាក្បមទសមផសងៗមទៀត
ខដ្រ សហរដ្ឋអាមមររិ ខសវងររ្ិងច្ង់បា្ទោំរ់ទំ្ ងខបបាថ បោមួយជាមួយក្បមទសច្ិ្។ មយើង្ឹងសហការមៅ
ច្ណុំច្ណាខដ្លមយើងមា្ទទួលបា្ផលក្បមោជ្៍ដូ្ច្គាេ ។ 
ប៉ុខ្តមយើង្ឹងក្បរួតក្បខជងមៅច្ណុំច្ណាខដ្លផលក្បមោជ្៍របស់មយើងខែវងគាេ ។ ផលក្បមោជ្៍របស់មយើងមលើ
សមុក្ទច្ិ្ខាងតបូងេិតជាមិ្ក្តូវគាេ ។ ដូ្ច្ខដ្លមយើងបា្ដ្ឹងក្ាប់មហើយក្បមទសច្ិ្ ទមទរកា្់កា្់មោធាមៅ
សមុក្ទច្ិ្ខាងតបូង។ វាបា្មធវើការទមទរមិ្មា្មូលោឋ ្រេុងច្ាបអ់្តរជាតិមទ។ ច្ិ្េាោមេក្ងឹងការទមទរ
មិ្ក្សបច្ាប់មួយ។ ដូ្មច្េេះសហរដ្ឋអាមមររិ្ឹងប្តមធវើការមហាេះមហើរ មធវើោវាច្រណ៍ ្ិងក្បតិបតតិការមៅទីណាខដ្ល
ច្ាប់អ្តរជាតិអ្ុញ្ហា ត។ 
 
មហើយសខំា្់ជាងម្េះមទៀត អេរអាច្រឭំរេីឧបទទវមហតុមួយខដ្លច្ិ្មសទើរខតប៉េះទងាិច្គាេ ជាមួយោវា USS Decatur 
មៅសមុក្ទច្ិ្ខាងតបូងក្បខហលជាេីរបខីែមុ្។ ការណ៍មោេះបា្បងកឱ្យមយើងមា្ការក្េួយបារមា។ មោេះជា
ឥរោិបងមិ្ក្បុងក្បយ័តេមួយ។ ការមេលើយតបរបស់មយើងនឺមយើង្ឹងប្តក្បតិបតតិការោវាច្រណ៍មោយមសរ។ី មយើង
្ឹងប្តមធវើោវាច្រណ៍្ិងក្បតិបតតទីិណារម៏ោយឱ្យខតច្ាប់អ្តរជាតិអ្ុញ្ហា ត។ អវីខដ្លមយើងមិ្អាច្មធវើបា្នឺបារមា
េីឥរោិបងមិ្ក្បយ័តេក្បខយង្ិងែុសច្ាប់ម្េះ។ អីុច្ឹងមយើង្ឹងប្តមធវើដូ្មច្េេះ។ មយើងមលើរទឹរច្ិតតឱ្យក្នប់បណាា
ក្បជាជាតិទងំអស់មក្បើសិទធិរបស់ែលួ្ដូ្ច្មា្ខច្ងច្ាប់អ្តរជាតិ។ 
 
VOA៖ អេរែលេះ្ិោយថា សហរដ្ឋអាមមររិមិ្ ខម្ជារដ្ឋភានរីេុងសមុក្ទច្ិ្ ខាងតបូង មហើយមិ្នួរចូ្លមរពារេ់័្ ធ្ ឹង
ជមមាល េះផលូ វទឹរម្េះមទ។ មតើមោរនតិោ៉ងណាខដ្រ? 
 
John H. Felter៖ ក្បមទសទងំអស់មា្ផលក្បមោជ្៍មៅមេលខដ្លតបំ្់ម្េះមា្មិ្ខម្ជារមមសិទធិអេរណា 
មហើយមា្លរខណៈមបើរច្ហំ។ សហរដ្ឋអាមមររិសថិតរេុងឋា្ៈមួយ មដ្ើមបអី្ុវតតសិទធិោោខដ្លមា្ខច្ងរេុងច្ាប់
អ្តរជាតិ។ មយើងសូមអពំាវោវឱ្យក្បមទសមផសងមទៀតចូ្លរួមអ្ុវតតសិទធិដូ្ច្គាេ ។ វាជាខផេរមួយរេុងយុទធាន្រសតឥណឌូ
ប៉ាសីុហវិររបស់មយើង។ មយើង្ឹងប្តអ្ុវតតសិទធិទងំមោេះ ខដ្លមា្ខច្ងមៅរេុងច្ាប់អ្តរជាតិមហើយសូម
មលើរទឹរច្ិតតដ្ល់ក្បមទសមផសងមទៀតឱ្យមធវើដូ្ច្គាេ ខដ្រ។ 
 



VOA៖ រេុងការសទងម់តងិមីៗ ម្េះខដ្លមធវើម ើងមោយ វទិាាថ ្ ISEAS-Yusof Ishak របស់ក្បមទសសិងាបុរ ីខដ្លមា្
បញ្ាវ្ត អេរអមងកត ្ិងបុនាលពារេ់័្ ធរបស់តបំ្អ់ាសីុអាមនេយ៍ក្បមាណមួយពា្ោ់រ ់បង្គា ញថា ៦១,៣ភានរយ 
នតិថា យុទធាន្រសតឥណឌូ ប៉ាសីុហវិរជា «នំ្ ិតមិ្ ច្ាស់ោស់មួយ» មតើមោរមា្អវចី្ងប់រក្ាយ? 
 
John H. Felter៖ វានឺជាទសស្ទ្ងមីមួយ។ វាមរើតមច្ញេីមសៀវមៅយុទធាន្រសតការពារជាតិរបស់មយើងមរេីរដ្ឋបាល
បច្ចុបប្េរបស់សហរដ្ឋអាមមររិ។ ដូ្មច្េេះមយើងក្តូវខតបញ្ហជ រ់ឱ្យបា្ច្ាស់។ មយើងបា្មធវើមរឿងមួយច្ំ្ ួ្ មដ្ើមប ី
េាោមេ្យល់ឱ្យច្ាស់។ វាេិតជាង្គយក្សួលយល់ណាស់។ យុទធាន្រសតឥណឌូ ប៉ាសីុហវិរនឺជាយុទធាន្រសតមួយ
ខដ្លេាោមធាោថាមយើងសថិតរេុងភាេច្ហំ ្ិងមិ្សថិតមក្កាមការកា្់កាប់របស់អេរណាមហើយក្បមទសទងំអស់
ក្តូវបា្ការពារមោយច្ាប់អ្តរជាតិ មហើយគាម ្ក្បមទសណាមួយអាច្ក្តួតក្តតបំ្់ម្េះបា្។ ៦១ភានរយ្ិោយ
ថា វាមិ្ច្ាស់ោស់។ មយើងក្តូវខតេ្យល់បខ្ថម។ វាេិតជាង្គយក្សួលណាស់។ មយើងសងឃមឹថាមយើងអាច្មធវើការ
បញ្ហជ រ់ឱ្យច្ាស់ដ្ល់ក្បមទសោោរេុងតបំ្់។ មយើងនិតថាច្រខុ វស័ិយខដ្លមយើងមា្សក្មាប់តបំ្ម់្េះនឺដូ្ច្គាេ ។ អេរ
អាច្មមើលមលើយុទធាន្រសតឥណឌូ ប៉ាសីុហវិរទងំអស់បា្ វាអាច្េលុេះបញ្ហច ងំេីយុទធាន្រសតថ្្ក្បមទសជប៉ុ្ ឥណឌូ មណសីុ 
មហើយ្ិងក្បមទសមួយច្ំ្ ួ្មទៀត ខដ្លមា្ច្រខុ វស័ិយមួយសក្មាប់តបំ្់ឥណឌូ ប៉ាសីុហវិរមួយខដ្លមសរ ី្ ិងមបើរច្ហំ 
រេុងការខដ្លក្បមទសទងំអស់ក្តវូបា្ការពារមោយច្ាប់អ្តរជាតិ។ 
 
VOA៖មោយារមា្ភាេក្សមេច្ក្សេិលមួយច្ំ្ ួ្ជុវំញិការបទិខផេរែលេះរបស់រោឋ ភ្បិាលសហេ័្ ធថ្្រោឋ ភ្បិាលក្រងុ
វ៉ាសីុ្មត្្ិងការផ្តល ស់បតូ រថាេ រដ់្រឹោោំមេលងមីៗ ម្េះ រេុងម្ទីរបញ្ច មកាណជាមួយការោខលងរបស់អតតីរដ្ឋមន្រ្តី
ក្រសួងការពារក្បមទសអាមមររិមោរ James Mattis មតើមោរនតិថាវាអាច្្ឹងបងកឱ្យមា្ការលបំាររេុងការអ្ុវតត
យុទធាន្រសតឥណឌូ ប៉ាសីុហវិរឬមទ? 
 
John H. Felter៖ មទ! ច្ណំាប់អារមមណ៍របស់មយើងនឺ្ឹងប្តរយៈមេលយូរមៅរេុងតបំ្់ឥណឌូ ប៉ាសីុហវិរ។ បុនាលោោ
្ិងរោឋ ភ្ិបាល្ឹងមា្អេរចូ្ល្ិងអេរខដ្លក្តូវចារមច្ញ។ ែ្ុបំា្មធវើការោ៉ងជិតសេិទធជាមួយមោរ Mattis មហើយ
មោរបា្ោែំ្ុ មំរចូ្លមធវើការមៅម្ទីរបញ្ច មកាណ ដូ្មច្េេះែ្ុ ំ្ ឹររឭរ ប៉ុខ្តជាមួយ្ឹងរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារក្បមទស
សាីទី Shanahan ខដ្លសិរាមរៀ្សូក្តការង្គរមក្កាមឱ្វាទមោរ Mattis អស់រយៈមេលមួយឆ្េ រំ្លេះ វា្ឹងមិ្មា្អវី
ផ្តល ស់បតូ រមទ។ មតងមទៀត អាមមររិ្ឹងប្តរេុងរយៈមេលយូរ។ មយើង្ឹងប្តររាតបំ្ម់្េះឱ្យមសរ ី្ ិងមបើរច្ហំ មោយមធវើ
ការជាមួយថ្ដ្នូោោរបស់មយើង៕ 
 


