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       ្រកសួងករបរេទស                                   ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 
និងសហ្របតិបត្តកិរអន្តរជតិ                                     ****** 
          ******   

ជនំបួរ ងឯកឧត្តម ្របក់ សុខុន េទសរដ្ឋម្រន្ត ី
 រដ្ឋម្រន្តកីរបរេទស នងិសហ្របតបិត្តកិរអន្តរជត ិ

 នងិេ ក Daniel R. Russel ឧបកររីដ្ឋម្រន្តកីរបរេទស េមរកិ 
ទទលួបនទុកកចិចករ សីុបូព៌ នងិប៉សីុហ្វកិ 

****** 
េន្រពឹកៃថងទី២៧ ែខតុ  ឆន ២ំ០១៦ េវ េម៉ង១០:០០នទី ឯកឧត្តម ្របក់ សុខុន 

េទសរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តកីរបរេទស និងសហ្របតិបត្តកិរអន្តរជតិ បនអនុញញ តឱយេ ក Daniel R. 
Russel ឧបកររីដ្ឋម្រន្តីករបរេទស េមរកិ ទទួលបនទុកកិចចករ សីុបូព៌ នងិប៉សីុហ្វកិ ចូលជួប 
ពិភក ករងរ េនទីស្តីករ្រកសួង។ 

េនកនុងជំនួបេនះ ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្តី ្របក់ សុខុន បនសំែដងករ ្វ គមន៍ចំេពះ
ដំេណីរទស នកិចចរបស់េ ក Daniel R. Russel មកកន់្រពះ ជ ច្រកកមពុជជថមីម្តងេទៀត។ 
ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ីបនរលឹំកេឡងីវញិពីជំនួបរ ងឯកឧត្តម ជមួយេ ក   Daniel R. Russel 
កលពីែខកញញ  ឆន ២ំ០១៦ កន្លងេទថមីៗេនះ កនុងឱកសែដលឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ី អេញជ ីញចូល
រមួកិចច្របជុំរបស់ម សននិបតអងគករសហ្របជជតិ េនទី្រកុងញីវយក៉ េហយីែដលឯកឧត្តមេទស
រដ្ឋម្រន្ត ីបន យតៃម្លថ ជករជួបពិភក ផ្ល ស់ប្តូរេយបល់គន េ យ្រតង់េទ្រតង់មក េគរពគន េទ
វញិេទមក និងមនករេយគយល់គន  ។ 

េ ក Daniel R. Russel បនសែម្តងនូវកររកី យ ែដលបនជួបពភិក ផ្ល ស់ប្តូរ
េយបល់ជមួយឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ីជថមីម្តងេទៀត េនទី្រកុងភនំេពញេនះ ។ 

 ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ី នងិេ ក Daniel R. Russel បនពិភក ផ្ល ស់ប្តូរទស នៈគន េលី
បញ្ហ ជេ្រចីន កនុង្រកបខ័ណ្ឌ ៃនទំនក់ទំនងសហ្របតិបត្តិករេទ្វភគី េហយីនិងេលីបញ្ហ តំបន់ និង
អន្តរជតិមួយចំនួន ែដលមនផល្របេយជន៍រមួស្រមប់្របេទសទងំពីរ។  

ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ីនងិេ ក Daniel R. Russel ក៏បនសំែដងនូវកររកី យេពញចិត្ត 
ចំេពះកររកីចំេរនីកនុងទំនក់ទំនងកចិចសហ្របតិបត្តិកររ ង្របេទសទងំពីរ េនេលី្រគប់ែផនកទងំអស់ 
ពិេសសកិចចសហ្របតិបត្តិករ េលីែផនកករអនុវត្តចបប់ ករែស្វងរកអដ្ឋិធតុរបស់ជនជតិ េមរកិ 
ែដល បនបត់ខ្លួនេនកនុងស្រងគ ម  កិចចសហ្របតិបត្តិករេលីែផនកេសដ្ឋកិចច ពណិជជកមម េទសចរណ៍ 
ករែ្រប្របួល កសធតុ ជេដីម។  

ឯកឧត្តមឧបករ ី បនសែម្តងក្តីេ មនស រកី យ និងបនកត់សមគ ល់ជពិេសសថ          
ឆន ២ំ០១៦ គឺជឆន ែំដលមន រៈសំខន់្របកបេ យលកខណៈ ថ បនស្រមប់ទំនក់ទនំងកមពុជ-
េមរកិ េ យមនទស នកិចចរបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋម្រន្តីករបរេទស John Kerry េនកមពុជ និងរបស់ 



សេម្តចេតេជនយករដ្ឋម្រន្ត ី េន េមរកិ។ បចចុបបននេនះ េទះមនមតិមិន្រសបគន េលីបញ្ហ មួយ
ចំនួនក្តី ្របេទសទងំពីរមន “សុឆនទៈធំេធង” (great good-will) េដីមបពី្រងឹង និងព្រងកីទនំក់
ទំនងេទ្វភគី និងកិចចសហ្របតិបត្តិករេលីវស័ិយជេ្រចីន។ ឯកឧត្តមឧបករ ី ក៏បនសែម្តងក្តីសងឃមឹ
ថ ទំនក់ទនំងេនះនឹងមនកររកីចេ្រមីនជវជិជមនជបន្តេទៀត េនេពលចប់េផ្តីម ណត្តិ្របធន
ធិបតីថមីរបស់ េមរកិ េនកនុងឆមសទី ១ ឆន  ំ២០១៧ េនះ ទនទឹមនឹងេពលែដលកមពុជ េរៀបចំករ
េបះេឆន តឃុសំងក ត់ នងិបនសែម្តងករ យតៃម្លខពស់ចំេពះលទធផលបេចចកេទសៃនករចុះេឈម ះ
េបះេឆន តេនកមពុជ។ េ្រកពីេនះ ឯកឧត្តមឧបករ ីបនជ្រមបជូន ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ីនូវទស នៈ 
និងជំហររបស់ េមរកិេលីបញ្ហ មួយចំនួនកនុងតំបន់។ 

ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ី ក៏បនទទួល គ ល់ែដរថ ទំនក់ទនំងកមពុជ- េមរកិ ពុធំ្ល ប់មន
ក្រមិតខពស់ដូចេពលេនះេទ។ ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ី បនជ្រមបជូន ឯកឧត្តមឧបករ ី ថ ករចុះ
េឈម ះេបះេឆន តសេ្រមចបន៦៦ភគរយេហយី គិត្រតឹមៃថងទី ២៥ ែខ តុ  ែដលលទធផលេនះនឹង
ក្ល យជសកខីកមមបញជ ក់ថ គម នករបន្លតំួេលខៃនអនកចុះេឈម ះេបះេឆន តដូចករេចទ្របកន់េនះេទ 
េទះបីពីមុនេយងីចុះេឈម ះេ យៃដក៏េ យ។ ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ី ក៏បនគូសបញជ ក់ថ ករ
ចូលរមួរបស់សមជិកសភគណបក ្របឆងំ កនុងកចិច្របជុំគណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្តយរ៍ដ្ឋសភ នៃថង
ទី ២៦ ែខតុ  ឆន ២ំ០១៦ គឺជសញញ ៃនភពធូរ្រ ល ែដល ចនដំល់ករចូលរមួរបស់សមជិក
សភគណបក ្របឆងំ កនុងសម័យ្របជំុរបស់រដ្ឋសភ នេពលខងមុខ និងថ ករបំេពញតួនទីដ៏
្រតឹម្រតូវរបស់តំ ង ្រស្ត គឺ មរយៈករចូលរមួេនកនុងកិចច្របជុំរបស់រដ្ឋសភ។ សមជិកសភ
គណបក ្របឆងំ នឹងមនិបំេពញតួនទីរបស់ខ្លួនជតំ ង ្រស្តេទ េបីេគេធ្វីពហកិកិចច្របជុំរដ្ឋ
សភ។ 

ពក់ព័នធនឹងសភពករណ៍តំបន់ ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ីបនជ្រមបជូនថ កមពុជមនេសចក្តី
រកី យែដលទំនក់ទំនងរ ងចិន និងហ្វលីីពីន មនភពធូរ្រ ល។ ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ីបនគូស
បញជ ក់ថ កន្លងមក កមពុជបន្របកន់ជំហរអពយ្រកឹតយ្របកបេ យសងគតភិពថ ជេម្ល ះេនសមុ្រទ
ចិនខងតបូងគឺជជេម្ល ះរ ងចិន នងិ្របេទសមួយចំននួែដលជសមជិក ៊ ន ែតមិនែមនជជេម្ល ះ
រ ងចិន នងិ ៊ នទងំមូលេនះេទ េហយីេនេវៀងច័នទ កមពុជបនរមួចំែណកយ៉ងសំខន់កនុងករ  
បេញជ សកុំឲយ ថ នករណ៍ែដលេពលេនះមនភពធងន់ធងរ្រ ប់េហយី ធ្ល ក់កន់ែតដុន បែថមេទៀត 
េ យបដិេសធមិនចូលរមួេធ្វីសកមមភព  ឬេ្របីពកយេពចន៍  ែដលនឲំយប៉ះពល់ដល់សន្តិភព 
និងសថិរភពតំបន់ ។ 

េ ក Daniel R. Russel ក៏បនអះ ងជូនឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្ត ី ថដំេណីរទស នកិចច 
របស់េ ក នេពលេនះ  គឺេដីមបពីិភក ផ្ល ស់ប្ដូរេយបល់េ យ្រតង់េទ្រតង់មក  ជមយួនឹងកមពុជ  
មិនែមនមកេដីមបេីធ្វីករទិេតៀន េហយី្របប់កមពុជឲយេធ្វីេនះេធ្វីេនះ េនះេទ។ ្រកសួងករបរេទស 
េមរកិ នងិ ថ នទូត េមរកិ ចង់េធ្វខី្លួនជៃដគូជមយួកមពុជ។  

 ជំនួបពិភក េនះ បនបញច ប់កនុងបរយិកសសនិទធ ន ល និងេយគយល់គន ។   
 

  ភនំេពញ ៃថងទី ៣១ ែខតុ  ឆន ២ំ០១៦ 


