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ដំណាក់ការថ្មី នៃទំនាក់ទំៃង េហរដឋ អាសេរ ិក ជាេួ យ
ៃឹង សយៀកណាេ
សេរ ីការ

ទំនាក់ទំនងសនេះ ចេះនាេកនុង

ទធ សាស្តសរ ភូ េិសាស្តសរនសោបា

នន

សហរដ្ឋ អាសេរ ិក (ស.រ.អ.) សៅកនុងដ្ំបន់ អាស៊ីផ្នែ កអសនែ

៍ សដ្ើេប៊ី

ទប់ទល់នឹង អនត្រ រភាព នន ប្បសទសចិនកេមុ និសរសៅអាស៊ីបា៉ាស៊ីវ្ក
វិ ។
ស

េះប៊ី ស.រ.អ. េិនគំប្ទ ស ៀកណាេ នូ វ្ការ

េ

រសកាេះករ ៊ី ព៊ីប្បសទស

ចិន ផ្ត្ ស.រ.អ. នរ ល់លទធ ភាព សអា ស ៀកណាេ មាន េសយោបា
សោធា

ការពារខ្ល ួន តាេការផ្លងហាេ ស ៀកណាេ េិនសអា ទិញ

អាវ្យ ទធ ភ័ណ្ឌ សដ្ើេប៊ី សយវ ើទំសនើបភាវ្ ូបន៊ី កេម កងទ័ព។ ការផ្លងហាេ
ិ
សនេះ វានឹងមានកេម វ្បាក
ដ្ល់ប្ស ុកផ្ខ្ម រ និងលាវ្ ផ្ដ្លរស់សៅសប្កាេ
ឥទធ ិពលស ៀកណាេ សប្ពាេះ ួ ន

រ ិត្ផ្ត្មានកមាលំងសោធា សដ្ើេប៊ី បនរ

នសោបា សលបទឹកដ្៊ី ផ្ខ្ម រ និងលាវ្។ ស.រ.អ. ហាក់ប៊ីដ្ូចជាទទួ លសាាល់
ជាត្ណ្ា៊ី នូ វ្សាានភាពបចចុបបនែ សៅឥណ្ឌច
ូ ិន ផ្ដ្លមាន ស ៀកណាេ ជា
អែ កប្ត្ួ ត្ប្តា និង ជា អែ កបំពានបូ រណ្ភាពទឹកដ្៊ី ប្ស ុកផ្ខ្ម រ និង លាវ្។
ពិត្ប្បាកដ្ណាស់ថា សលាក Barak Obama សៅសពល សយវ ើទសសនាកិចចជា
នល វ្ូ ការថ្ម ៊ីៗសនេះសៅស

ៀកណាេ បានសលើក បញ្ហាសិទធិេនសស េកសំផ្ដ្ង

ប្បាប់ដ្ល់អែកដ្ឹកនាំស ៀកណាេ ថាជាអំពល់សំខាន់េួ
ផ្ត្សលាក ប្បធានាយិបត្៊ី េិនបានបសចច ញសារអវ ៊ីេួ

របស់ ស.រ.អ.

ផ្ដ្លអាចសអា

ប្បជាពលរដ្ឋ ផ្ខ្ម រ និង លាវ្ មានសសចករ ៊ីកក់សតរ អំព៊ី ការទប់ទល់ របស់
ស.រ.អ. សៅចំសពាេះេខ្ េហិចជិតាសលបទឹកដ្៊ីរបស់ ួ នសៅឥណ្ឌច
ូ ិ ន។
អែ កដ្ឹកនាំ ួ នកេមុ និសរបចចុបបនែ ស្ល ៀត្
ជសមាលេះននភូ េិសាស្តសរនសោបា

ញ កបានប្បសោជន៍ព៊ី

របស់សន ជាេួ

ចិនកេមុនិសរ សដ្ើេប៊ី

ពប្ងឹងជំហរ របស់សន ជាប្បេខ្អែ កដ្ឹកនាំសៅឥណ្ឌច
ូ ិន ផ្ដ្លជា សគល
សៅរ ឆ្ែំ ននបពវ បរស របស់សន។ សៅកនុងសេ័ អាណានិនេបារំង
ឧប សៅ សង្ហា

សហរដ្ឋ អាសេរ ិក និង ស ៀកណាេ

២៦ ឧសាភា ២០១៦
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ួន

កបានទឹកដ្៊ីកេពុជាសប្កាេ ជាសាាពរ ; សៅសពល ស.រ.អ. ដ្កទ័ព

សចញព៊ីស ៀកណាេ ប្បសទសសនេះ មាន ឯកភាព សហើ កាល ជា េហា
អំណាចសោធាសៅឥណ្ឌច
ូ ិន អាចវា

រំលា

របបកេពុជាប្បជាយិបសត្

យ និ េចិនផ្បកសខ្េ ច ផ្ត្បួ នដ្ប់សបារហផ្ត្ប៉ាសណា
ណ េះ ; សៅកនុងកិចច
ប្ពេសប្ពៀងសនរ ិភាព ២៣ ត្លា ១៩៩១

ួ ន អាចបតរូ សស្តង្ហាេរំស

ឹ រវាង
កាល ជា សស្តង្ហាេស៊ី វ្ល

ព៊ីការកាន់កាប់សោធា ួ ន សអា

េះផ្ខ្ម រ
ទធ កា រ ី

ផ្ខ្ម រ សហើ លាក់កមាលំងសោធា ួ ន សៅកនុង កងទ័ពបកសផ្ខ្ម ររណ្បខ្ល ួន
និង ប្បជាជន ួ ន រប់លាននាក់ សៅប្ស ុកផ្ខ្ម រ ; សពវ នថ្ៃ សនេះ
អែ កដ្ឹកនាំប្ស ុកផ្ខ្ម រស
សមាលប់ ឬ ចាប់

ចំសពាេះ ផ្ត្ សប្បើនដ្ រជរ ឋ ភិបាលផ្ខ្ម រ សំរប់

ក់នក ផ្ខ្ម រណា ផ្ដ្លហា៊ានសចញេខ្ប្បឆ្ំងនឹងខ្ល ួន។

ស ើងសយវ ើសសចករ ៊ីសនែ ិ ឋ នបានថា ទ័ព ួ ន ប្ប
ណ្ឌទំសនើប

ួ នជា

ប់ស

អាវ្យ ទធ ភ័

ចាស់ជាេហាទកខ សំរប់ប្ស ុក ផ្ខ្ម រ និង លាវ្ ជាងការបារេភ

របស់ចិនកេមុ និសរ អាប្ស័ សហត្សនេះ ស ើងជាផ្ខ្ម រ េិនគំប្ទជា
ខាត្ នូ វ្ នសោបា

របស់ ស.រ.អ. នូ វ្ ការផ្លងហាេ ស ៀកណាេ ឲ

ទិញអាវ្យ ទធ ភ័ណ្ឌសនាេះស ើ

លា ឹកណាផ្ត្

ិ
ផ្ប្ជកចូ លកនុងជ៊ី វ្ត្ភាពនសោបា

ស ៀកណាេសៅផ្ត្សប្ជៀត្

និងបំពាន បូ រណ្ភាព ទឹកដ្៊ីផ្ខ្ម រ។

អ.រ.ស. ជាេិត្រលអរបស់ផ្ខ្ម រពិត្ ផ្ត្ នសោបា
នដ្នូ នឺជា នសោបា

ច់

ក ួ នកេមុ និសរ ជា

យូ រលង សំរប់ អានានត្ ប្បជាពលរដ្ឋ ផ្ខ្ម រ និង

លាវ្៕

ឧប សៅ សង្ហា

សហរដ្ឋ អាសេរ ិក និង ស ៀកណាេ

២៦ ឧសាភា ២០១៦

