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ឯក្ឧតតមប្រធាៃអងគមហាសៃនិបាត  

ឯក្ឧតតម ទោក្ជាំទាវ ៃិងអស់ទោក្ ទោក្ប្សើ  

១. តាងនាមរាជរដ្ឋា ភិបា ក្មពុជា ៃិងក្នុងនាមែលួៃែុ្ាំផ្ទា  ់ ែុ្ាំសូមសាំខែងៃូវការអរអរ
សាទរច្ាំទ ោះឯក្ឧតតម Miroslav Lajčák ខែ ជារ់ទឆ្ន តជាប្រធាៃនៃមហាសៃនិបាត
អងគការសហប្រជាជាតិទ ើក្ទើ ៧២ ។ ែុ្ាំក៏្សូមទ ល្ៀតឱកាសទៃោះសាំខែងៃូវអាំណរគុណ
ច្ាំទ ោះឯក្ឧតតមប្រធាៃ Peter Thomson នៃប្រទទសហវើជើ ច្ាំទ ោះកិ្ច្ចែិតែាំប្រឹងខប្រង
រាំទពញភារកិ្ច្ចររស់ឯក្ឧតតមក្នុងអាណតតិអងគមហាសៃនិបាទក្ៃលងទៅ។ ែុ្ាំសូមចូ្ រមួ
ជាមួយៃឹងវាគមិៃខាងទែើមទាាំងឡាយ ក្នុងការសខមតងៃូវមរណទុក្ខ ៃិងសមាៃចិ្តតែ៏
ប្ជា ទប្ៅរាំផុតច្ាំទ ោះជៃរងទប្រោះទដ្ឋយការរញ្ជួ យែើទៅប្រទទសមិុច្សុើកូ្ ប្ពមទាាំង
ប្កុ្មប្គួសារររស់ពកួ្ទគ ។ 

២. គណៈប្រតិភូទយើងែុ្ាំវាយតាំន ថា មូ រទនៃមហាសៃនិបាតឆ្ន ាំទៃោះមាៃភាពប្រទាក់្
ប្ក្ឡា ៃិងទកាត របាៃយ៉ងទពញទ ញទៅទ ើអាទិភាពទាាំង ៦ ររស់ឯក្ឧតតមប្រធាៃ 
ខែ ទ ល្ើយតរទៅៃឹងៃិនាន ការសក្ ខែ ពិភពទោក្ទយើងក្ាំពុងជរួប្រទោះ។ អៃតរក្មម
រវាងក្ាំទណើ ៃប្រជាជៃ ច្រៃតទទសៃតរប្រទវសៃ៍ រខប្មរប្មួ អាកាសធាតុ ៃិងអសៃតិសុែ
ទសបៀងកាៃ់ខតទ វ្ើទអាយច្រៃតសក្ ទៃោះមាៃសភាពគរួទអាយប្ពួយបារមភខងមទទៀត។ 

៣. ែូច្រន ខែរ ក្មាល ាំងនៃសាក្ ភាវូរៃើយក្មមខែ បាៃរទងកើៃភាពពឹង ក់្រន ទៅវញិទៅ
មក្ ក៏្បាៃៃិងក្ាំពុងចារ់ទផតើមរង្ហា ញៃូវភាពច្ទនាល ោះប្រទហាងនៃសណ្តត រ់ធាន រ់សក្ 
រច្ចុរបៃន។ ជាង២៥ឆ្ន ាំទប្កាយការរញ្ច រ់នៃសង្គ្ង្ហគ មប្តជាក់្ ពិភពទោក្កាៃ់ខតមាៃ
ភាពសមុគសាម ញ ៃិងមាៃភាពប្រឈម ៃ្ៃ់ ៃ្រជាងអតើតកា  ។ រច្ចុរបៃនទៃោះ ពិភព
ទោក្ពហុរូ៉ ររស់ទយើងបាៃរង្ហា ញរូររាងកាៃ់ខតច្ាស់ទៅក្នុងកិ្ច្ចការអៃតរជាតិ 
ទហើយបាៃ  រទងកើតៃូវភាពច្ោច្  ៃិងវកឹ្វរទដ្ឋយសារខតការប្រក្ួតប្រខជងអាំណ្តច្
រវាងប្រទទសមហាអាំណ្តច្កាៃ់ខតមាៃភាពប្សួច្ប្សាវទ ើង ។ ទយើងកាៃ់ខតពឹង ក់្
រន ទៅវញិទៅមក្ រុ៉ខៃត ទៃាឹមៃឹងទៃោះ វសិមភាពក៏្មាៃការទក្ើៃទ ើងខែរ ។ ទយើងមាៃ
វរុិ ភាពជាងមុៃ រុ៉ខៃត ទៃាឹមៃឹងទៃោះ  ប្រជាជៃរារ់ោៃនាក់្ទៅខតប្រឈមមុែៃឹង
ភាពប្ក្ើប្ក្ ។ ក្តាត ទាាំងអស់ទៃោះទហើយខែ រញ្ញជ ក់្ថា ពិភពទោក្បាត់តុ យភាព 
ទហើយទៃោះគឺជាវសិមិតភាពខែ ក្ាំណត់ពិភពទោក្ទយើងរច្ចុរបៃន ។ 

៤. ទៃាឹមៃឹងការសខមតងៃូវក្ើតប្ពួយបារមភយ៉ងប្ជា ទប្ៅច្ាំទ ោះសភាពការណ៍ទៅឧរទវើរ 
កូ្ទរ ៉ទយើងសូមអាំ វនាវែ ់ប្គរ់ភាគើ ក់្ព័ៃធទាាំងអស់ទអាយរក្ាភាពអត់ ម្ត់ែពស់
រាំផុត ទែើមបើទច្ៀសវាងៃូវសក្មមភាពរងកទហតុ ៃិងសូមរៃតទរតជ្ាចូ្ រមួក្នុងកិ្ច្ចសៃានា 
ទដ្ឋយសៃតិភាព ៃិង ក្ខណៈសាា រនា ទែើមបើរៃធូ ររៃាយភាពតាៃតឹង ៃិងជប្មុញការ
ទុក្ចិ្តត ៃិងភាពទជឿជាក់្ទៅក្នុងតាំរៃ់ ។ ក្តាត មួយទទៀតខែ ទ វ្ើទអាយសៃតិសុែ
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សមូហភាពមាៃភាពរទង្ហគ ោះរទងគើខែរទនាោះ គឺការដ្ឋក់្ទណឌ ក្មមជាឯក្ទតាភាគើ ៃិងទដ្ឋយ
ែុសច្ារ់ច្ាំទ ោះប្រទទសគុយបា ។ ទយើងអាំ វនាវទអាយរញ្ឈរ់ៃូវការរ ាំទោភរាំ ៃ
ច្ារ់អៃតរជាតិទៃោះ។ 

៥. ឯក្ឧតតមប្រធាៃ  ពិតណ្តស់ថា សាក្ ភាវូរៃើយក្មម ៃិងភាពទជឿៃទ ឿៃនៃរទច្ចក្
វទិាបាៃរទងកើៃៃូវទាំហាំ ណិជជក្មម ៃិងប្ទពយ្ៃយ៉ង ា្ំទ្ង សទពញពិភពទោក្ 
រុ៉ខៃត ទៃាឹមៃឹងទៃោះ ប្រការទៃោះក៏្ជាក្តាត ខែ បាៃរទងកើៃៃូវវសិមភាព ភាពតាៃតឹង
សងគម ទហើយទព ែលោះរទងកើៃជទមាល ោះទទៀតផង។ ភាពង្ហយរងទប្រោះទាាំងទៃោះទហើយខែ 
រុញប្ចាៃទអាយមាៃជទមាល ោះ ៃិងការគប្មាមក្ាំខហងជាទប្ច្ើៃទ ើពិភពទោក្នាទព 
រច្ចុរបៃនទៃោះ ។ 

៦. រញ្ញា ទភរវក្មមគឺជាការគប្មាមក្ាំខហងមួយទៅក្នុងច្ាំទណ្តមការគប្មាមក្ាំខហងទាាំងទនាោះ 
ខែ រម ៃប្រទទសណ្តមួយអាច្ទគច្រចួ្ទ ើយ។ ទែើមបើជាំៃោះៃូវការគប្មាមក្ាំខហងអៃតរ
ជាតិទៃោះ ចាាំបាច់្ប្តូវការមាៃការទរតជ្ាចិ្តតយ៉ងមឺុងម៉ាត់ជា ក្ខណៈសក្  ទែើមបើ
ប្រឈមមុែទអាយបាៃប្គរ់ប្ជុងទប្ជាយ ច្ាំទ ោះប្គរ់រូរភាពនៃក្តាត ខែ រងកៃូវ
ច្ោច្ ទាាំងទៃោះ ទដ្ឋយចារ់ទផតើមពើទរាគសញ្ញា  ៃិងមូ ទហតុទែើមច្មនៃភាពប្ជុ 
ៃិយម រណ្តត ញអនក្ប្រយុទធអៃតរជាតិ ៃិងហិរញ្ារបទាៃ ៃិងការរាំប្ទទផេងៗច្ាំទ ោះ
អាំទពើទភរវក្មម ។ 

៧. ឯក្ឧតតមប្រធាៃ ែុ្ាំសូមទ ើក្យក្ៃូវប្រធាៃរទពើរខែ មាៃភាពប្រទាក់្ប្ក្ឡាជាមយួ
ៃឹងមូ រទនៃអងគមហាសៃនិបាតទយើងឆ្ន ាំទៃោះ ។ ទនាោះគឺរទរៀរវារៈឆ្ន ាំ ២០៣០សប្មារ់
ការអភិវឌ្ឍប្រក្រទដ្ឋយច្ើរភាព ៃិងរខប្មរប្មួ អាកាសធាតុ។ 

៨. រទរៀរវារៈឆ្ន ាំ ២០៣០ គឺមាៃទាំនាក់្ទាំៃងមិៃអាច្កាត់ផ្ទត ច់្បាៃជាមួយៃឹងរញ្ញា ជា
ទប្ច្ើៃខែ រងកភាពរទង្ហគ ោះរទងគើច្ាំទ ោះពិភពទោក្ទយើងសពវនងៃទៃោះ ទហើយក្នុងទនាោះរញ្ញា
ខែ មាៃភាពរនាា ៃ់រាំផុតទនាោះគឺរខប្មរប្មួ អាកាសធាតុ ខែ មិៃប្តឹមខតជារញ្ញា
ប្រឈមផ្ទា  ់ទនាោះទទ     រុ៉ខៃតវាក៏្ជាក្តាត ខែ រខៃាមរៃាុក្ទៅទ ើរញ្ញា គប្មាមក្ាំខហង   
ទផេងៗទទៀតជាទប្ច្ើៃ រារ់តាាំងពើរញ្ញា ភាពប្ក្ើប្ក្ សៃតិសុែទសបៀង ទទសៃតរប្រទវសៃ៍
ប្ទង់ប្ទាយ ា្ំ ៃិងជទមាល ោះតាំរៃ់ ។ ទយើងមាៃទសេៃៈថា រញ្ញា រខប្មរប្មួ អាកាសធាតុ
គឺជារញ្ញា សៃតិសុែមៃុសេជាតិ ខែ ជាក្តាត គប្មាមក្ាំខហងយ៉ង ៃ្ៃ់ ៃ្រ ៃិងពុាំធាល រ់
មាៃច្ាំទ ោះសៃតិភាព ៃិងសៃតិសុែសក្  ។ 

៩. ក្មពុជាជាទរឿយៗខតងខតសាិតក្នុងច្ាំទណ្តម ១០ ប្រទទសខែ ង្ហយរងទប្រោះរាំផុតទ ើ
ពិភពទោក្ពើអាកាសធាតុអាប្ក្ក់្ខែ រាំផ្ទល ញទហដ្ឋា រច្នាសមព័ៃធ រ៉ោះ  ់ ៃ្ៃ់ ៃ្រែ ់
ក្សិក្មម រង្ហា ក់្ៃូវសក្មមភាពទសែាកិ្ច្ច ៃិងទសវាក្មមខែ មាៃសារៈសាំខាៃ់សប្មារ់
ប្កុ្មប្រជាជៃខែ ង្ហយរងទប្រោះ។ ងវើតបិតខតការចូ្ រួមច្ាំខណក្ររស់ទយើងច្ាំទ ោះ
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រញ្ញា រខប្មរប្មួ អាកាសធាតុពុាំមាៃអវើជាែុាំក្ាំភួៃ ទហើយ្ៃធាៃក្នុងប្រទទសររស់
ទយើងទៅមាៃក្ប្មិតយ៉ងណ្តក្តើ ក៏្ទយើងបាៃរង្ហា ញៃូវទរតជ្ាចិ្តតយ៉ងច្ាស់ោស់
ច្ាំទ ោះការអភិវឌ្ឍខែ រទញ្ចញការូៃទារ ៃិងទប្តៀមជាទប្សច្ក្នុងការរទងកើតភាពជានែ
គូនានាជាមួយរណ្តត ប្រទទសទជឿៃទ ឿៃខែ មាៃការទរតជ្ាចិ្តតក្នុងការទដ្ឋោះប្សាយ
រញ្ញា ប្រឈមែ៏ ា្ំទ្ងទៃោះ ក្នុង្ៃាៈសហការ ៃិងសម្ម៌ ។ 

១០. ែុ្ាំក្ត់សាំរ ់ទដ្ឋយក្តើទសាមៃសេខែ កិ្ច្ចប្ពមទប្ពៀងទើប្កុ្ងប៉ារ ើសសតើពើអាកាសធាតុ
បាៃទទ ួសាគ  ់ទរ ការណ៍ “ការទទ ួែុសប្តូវរមួ ខតមាៃក្ប្មិតទផេងរន ” ទ  គឺ
អាប្ស័យទ ើសមតាភាព ៃិងសាា ៃភាពទផេងៗរន នៃប្រជាជាតិៃើមយួៗ ។  

១១. ពិតណ្តស់ថា រទរៀរវារៈឆ្ន ាំ ២០៣០ គឺជារទរៀរវារៈប្រក្រទដ្ឋយមហចិ្ឆតាែពស់
សប្មារ់មៃុសេជាតិ រុ៉ខៃត វាគឺជារទរៀរវារៈទែើមបើសាក្ ភាវូរៃើយក្មមប្រក្រទដ្ឋយ
សម្ម៌។ ជាងពើរទសវតេរក៍្ៃលងមក្ទៃោះ ក្មពុជាបាៃរង្ហា ញៃូវការទរតជ្ាចិ្តតររស់ែលួៃ
ច្ាំទ ោះការអភិវឌ្ឍប្រក្រទដ្ឋយច្ើរភាព។ ជាក់្ខសតង ទរ ទៅររស់ទយើងក្នុងការកាត់
រៃាយអប្តាភាពប្ក្ើប្ក្ទអាយធាល ក់្មក្ទៅក្ប្មិត ១៩,៥% ប្តឹមឆ្ន ាំ ២០១៥ បាៃ
សទប្មច្ទដ្ឋយទជាគជ័យមុៃខផៃការ។ ទយើងបាៃទទួ រង្ហវ ៃ់ពើអងគការសហប្រជាជាតិ
ច្ាំទ ោះការកាត់រៃាយអប្តានៃភាពអត់ឃ្លល ៃជាង ក់្ក្ណ្តត   មុៃទព ក្ាំណត់  ។  
ក្មពុជាក៏្ជាប្រទទសឈាៃមុែទគទាាំង ៧ ទ ើពិភពទោក្ក្នុងការខក្ ាំអសៃាសេៃ៍      
អភិវឌ្ឍៃ៍មៃុសេក្នុងច្ទនាល ោះឆ្ន ាំ ១៩៩០ ែ ់ឆ្ន ាំ ២០១៥ ។ 

១២. ឯក្ឧតតមប្រធាៃ ឯក្ឧតតមទោក្ជាំទាវ ទោក្ ទោក្ប្សើ។ ទៅទព ខែ ទយើង
ៃិយយពើរញ្ញា សៃតិភាព ៃិងសៃតិសុែ ក្មពុជាមាៃទមាទៃភាពជាខាល ាំងច្ាំទ ោះការទរតជ្ា
ចិ្តតឥតង្ហក្ទរររស់ែលួៃក្នុងកិ្ច្ចែិតែាំប្រឹងខប្រងរក្ាសៃតិភាពក្នុងប្ក្រែ័ណឌ អងគការ
សហប្រជាជាតិ ។ កា ពើជាងពើរទសវតេរមុ៍ៃ ក្មពុជាបាៃទទ ួក្ងមកួ្ទែៀវររស់អងគ
ការសហប្រជាជាតិក្នុងទរសក្ក្មមរក្ាសៃតិភាពទៅក្មពុជា។ ចារ់តាាំងពើឆ្ន ាំ ២០០៦ 
ក្មពុជាបាៃរញ្ជូ ៃក្ងក្ាំោាំងជាង ៤៧០០នាក់្ ទែើមបើចូ្ រមួទរសក្ក្មមរក្ាសៃតិភាព 
ទៃោះប្រក្រទដ្ឋយទជាគជ័យ ា្ំទ្ង ៃិងមាៃការទកាតសរទសើរ ទៅក្នុងរណ្តត ប្រទទស
មយួច្ាំៃួៃខែ ជាច្ាំណុច្ទតត ទៅទ ើពិភពទោក្ ែូច្ជាស ូែង់ ស ូែង់ខាងតបូង  ើរង់ 
សាធារណរែាអាង្គ្ហវកិ្ក្ណ្តត   ឆ្ែ សុើរ ើ ៃិងម៉ា ើ ។ 

១៣. ែូច្ខែ ទយើងបាៃែឹងទហើយថា ប្រតិរតតិការរក្ាសៃតិភាពរខមងខតងមាៃហាៃិភ័យ
សៃតិសុែ ។ ក្ងរក្ាសៃតិភាពទៅខតរៃតទទួ រងការវាយប្រហារពើប្កុ្មប្រដ្ឋរ់អាវុ្ 
ទហើយក៏្មាៃការទក្ើៃទ ើងការវាយប្រហារពើទភរវក្រផងខែរ ។ កា ពើខែឧសភា ក្ៃលង
ទៅទៃោះ ការវាយ ម្ក់្ររស់ប្កុ្មឧទាា មទៅសាធារណរែាអាង្គ្ហវិក្ក្ណ្តត  បាៃសមាល រ់ 
ៃិងទ វ្ើទអាយររួសក្ងរក្ាសៃតិភាពររស់ក្មពុជា ។ ចូ្រទយើងទាាំងអស់រន សាំខែងៃូវ    
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ទសច្ក្តើែឹងគុណច្ាំទ ោះអនក្ខែ បាៃព ើជើវតិក្នុងទរសក្ក្មមទប្កាមទង់អងគការសហ
ប្រជាជាតិ ៃិងរ ាំ ឹក្ពើទទួ សាគ  ់ររស់ទយើងច្ាំទ ោះការចូ្ រួមច្ាំខណក្ររស់ពួក្ទគ
ក្នុងការខក្ខប្រប្រទទសជាទប្ច្ើៃទច្ញពើសមរភូមិប្រយុទធ ទៅជាប្រទទសមាៃសៃតិភាព។ 

១៤. ឯក្ឧតតមប្រធាៃ ទៅទព ទៃោះ ែុ្ាំសូមទ ើក្ទ ើងៃូវរញ្ញា សិទធិមៃុសេ ៃិងរញ្ញា  ទធិ
ប្រជា្ិរទតយយ ពើទប្ ោះថា ជាទរឿយៗ ប្រទទសក្មពុជាបាៃកាល យជាផ្ទា ាំងសុើរររស់
ប្រទទសមួយច្ាំៃួៃ សាា រ័ៃមួយច្ាំៃួៃនៃអងគការសហប្រជាជាតិ ប្ពមទាាំងអងគការទប្ត  
រដ្ឋា ភិបា អៃតរជាតិមយួច្ាំៃៃួខែ សក្មមក្នុងវស័ិយទាាំងទៃោះ ។   

១៥. ែុ្ាំសូមរ ាំ ឹក្ថា ប្រទទសក្មពុជាប្រកាៃ់ខាជ រ់ៃូវទរ ការណ៍ជាសក្  នៃការទររព
សិទធិមៃុសេជាមូ ដ្ឋា ៃ ៃិងទទួ សាគ  ់ថា មិៃមាៃភាពមិៃសមប្សររវាងការទររព
អ្ិរទតយយភាពជាតិែូច្ខែ មាៃខច្ងក្នុង្មមៃុញ្ាអងគការសហប្រជាជាតិ ជាមយួៃឹង
ការសទងកតការណ៍ររស់អៃតរជាតិទៅទ ើការអៃុវតតសិទធិទាាំងទនាោះ ។ រុ៉ខៃតជា ក្ខែ័ណឌ
ចាាំបាច់្គឺ ការសទងកតការណ៍ទៃោះ ប្តូវមាៃភាពមិៃ ាំទអៀង ប្តូវគិតគូរប្គរ់អងគទហតុ
ទាាំងអស់ខែ ពៃយ ់ពើសភាពការណ៍ ទដ្ឋយមិៃប្តូវមាៃរុទរវៃិិច្ឆ័យពើសាំណ្តក់្អនក្
សទងកតការណ៍ ច្ាំទ ោះអាជ្ា្រខែ ប្រសូប្តទច្ញទដ្ឋយប្សរច្ារ់តាមខររប្រជា្ិរ
ទតយយទ ើយ ។ 

១៦. រុ៉ខៃត ទតើអវើទៅខែ ជាការពិតទនាោះ? ែុ្ាំសូមៃិយយទអាយច្ាំច្ាំណុច្ខតមតង៖ ការវាយ
តនមលទ ើសាា ៃភាពសិទធិមៃុសេ គឺខប្រប្រួ ទៅតាមកាោៃុវតតភាពៃទយបាយររស់
មហាអាំណ្តច្ ា្ំៗមយួច្ាំៃួៃ។ វាក៏្ជាឥរយិរទែូច្រន ទៃោះខែរ ច្ាំទ ោះអងគការទប្តរដ្ឋា ភិ
បា អៃតរជាតិ ា្ំៗមយួច្ាំៃៃួ ខែ មិៃប្រកាៃ់អពាប្កឹ្តយភាពខផនក្ៃទយបាយ។ 

១៧. ទគទ ើក្ទ ើងពើរញ្ញា សិទធិមៃុសេ ៃិងរញ្ញា ប្រជា្ិរទតយយខតទៅទព ណ្តខែ      
តាំខ ទៃោះទប្មើឲ្យផ ប្រទយជៃ៍ជាក់្ខសតងររស់មហាអាំណ្តច្ ា្ំៗមួយច្ាំៃួៃ ទដ្ឋយ
ទយងតាមកាោៃុវតតភាពនៃទព ទវោ ។ ទរើរម ៃផ ប្រយជៃ៍ទទ គឺទគរក្ាភាព
សៃរ់ទសៃៀម ។ ជាញឹក្ញារ់ ភាពសៃរ់សាៃ ត់ គឺទសមើៃឹងការឃុរឃតិរន  ។       

១៨. ប្រទទសក្មពុជាធាល រ់បាៃរងទប្រោះទដ្ឋយសារការទប្រើរញ្ញា សិទធិមៃុសេ ៃិង ទធិប្រជា  
្ិរទតយយជាឧរក្រណ៍ៃទយបាយ អស់រយៈទព ជាង១២ឆ្ន ាំ ខែ អាំ ុងទព ទនាោះ 
អតាិភាពនៃឧប្កិ្ែាក្មមែ៏អាប្ក្ក់្រាំផុតនៃការសមាល រ់រង្ហគ   ប្តូវមិៃប្តូវបាៃទទួ សាគ  ់
ទដ្ឋយសហគមៃ៍អៃតរជាតិ ។ សប្មារ់អនក្ទៅរស់រាៃមាៃជើវតិពើរររ រុ៉  ពត វាពិត
ជាគួរទអាយឈចឺារ់ ៃិងគួរទអាយរៃធត់ ទៅទព ខែ ឮអនក្រាយការណ៍ពិទសសទទួ 
រៃាុក្សិទធិមៃុសេទៅក្មពុជា ចាត់ទុក្ឧប្កិ្ែាក្មមខែ បាៃប្រប្ពឹតតទដ្ឋយរររទៃោះ ប្តឹម 
ជា “រញ្ញា  ាំបាក្” រុ៉ទណ្តណ ោះ។ 
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១៩. រាជរដ្ឋា ភិបា ក្មពុជាជាទរ ទៅនៃការរោិះគៃ់ឥតឈរ់ឈរ ខែ ប្តូវបាៃទ វ្ើទ ើង
ទដ្ឋយទយងតាមខតរបាយការណ៍ខតមយួប្ជុង ៃិង ាំទអៀង។ របាយការណ៍ទាាំងទៃោះ
ខតងខតរទនាា សរាជរដ្ឋា ភិបា  ៃិងទ ើក្តទមកើងប្កុ្មប្រឆ្ាំង ថាជាអនក្រូជាក្នុងរុពវទហតុ
 ទធិប្រជា្ិរទតយយ ៃិងសិទធិមៃុសេ ។ របាយការណ៍ទាាំងទៃោះ ជាៃិច្ចកា  ៃិងជាទូទៅ
ប្តូវបាៃទ វ្ើទ ើងទែើមបើដ្ឋក់្រៃាុក្ទ ើរាជរដ្ឋា ភិបា  ។ រ ើឯឥរយិរងែុស គ្ង ៃិងែុស
ច្ារ់ររស់ប្កុ្មប្រឆ្ាំងមិៃខែ ប្តូវបាៃទ ើក្ទ ើងទា ់ខតទសាោះ ឬក៏្បាៃទ ើក្ទ ើង
ទដ្ឋយក្ប្ម ។ 

២០.ទតើប្រទទសណ្តមយួខែ មាៃវតតមាៃទៅក្នុងមហាសៃនិបាតទៃោះ ៃឹងមិៃចាត់ការអវើ
ទសាោះច្ាំទ ោះតាំណ្តងរាង្គ្សតនៃគណរក្េប្រឆ្ាំង ខែ ញុោះញង់ឲ្យប្រជាជៃែក្រទង្ហគ  
ប្ពាំខែៃ រទញ្ឆ ោះក្ាំហងឹទដ្ឋយការញុោះញង់ ទរ ើសទអើងពូជសាសៃ៍ ការទបាោះពុមពៃូវសៃធិ
សញ្ញា ខក្លងកាល យ ៃិងខផៃទើខក្លងកាល យ ទែើមបើឲ្យប្រជារាង្គ្សតទូទៅយ ់ប្ច្ ាំថា ទឹក្ែើ  
ក្មពុជាមយួខផនក្ប្តូវបាៃទង្គ្នាា ៃកាៃ់ការ់ទដ្ឋយប្រទទសជិតខាងទនាោះ? ទតើប្រទទស
ណ្តខែ អៃុញ្ញា តឱយមាៃការររហិារទក្រ ត ិ៍ ៃិងម ួរង្ហក ច់្? ទៅប្គរ់ទើក្ខៃលងក្នុងពិភព
ទោក្ ការអាំ វនាវទអាយមាៃការសារទ់ែពើមជាតិសាសៃ៍ ៃិងសារខែ រាំប្ទ         ទអា
យមាៃការទរ ើសទអើងពូជសាសៃរ៍រស់ប្កុ្មសាត ាំៃិយមប្ជុ  ខតងខតប្តូវបាៃទថាក  ទាស
យ៉ង ៃ្ៃ់ ៃ្រ ទហើយជួៃកា ខងមទាាំងប្តូវផតនាា ទទាសទទៀតផង ែូច្ជាអវើខែ ទយើងបាៃ
ទឃើញទៅក្នុងប្ពឹតតិការណ៍ក្នុងប្កុ្ង Charlottesville ងមើៗទៃោះ ។ ផាុយទៅវញិ ភាសាខររ
ទៃោះខែ ប្តូវបាៃទប្រើប្បាស់ជាទរៀងរា ់នងៃទដ្ឋយរក្េប្រឆ្ាំងក្មពុជា ខររជាមិៃខែ ប្តូវ
បាៃទគទថាក  ទទាសទៅវញិ ទហើយក៏្មិៃខែ ប្តូវបាៃទ ើក្ទ ើងទដ្ឋយអងគការទប្តរដ្ឋា ភិ
បា  ៃិងអនក្រាយការណ៍ពិទសសររស់អងគការសហប្រជាជាតិទទ ួរៃាុក្សិទធិមៃុសេ
ទៅក្មពុជាទ ើយ ។ 

២១. ការរោិះគៃ់ងមើៗរាំផុតប្រឆ្ាំងៃឹងរាជរដ្ឋា ភិបា ក្មពុជាគឺ ក់្ព័ៃធៃឹងការរទណត ញវទិា
សាា ៃមយួមក្ពើគណរក្េៃទយបាយររទទស ខែ ប្ជក្ទប្កាមសាល ក្នៃការរណុ្ោះ
រណ្្ត  ទធិប្រជា្ិរទតយយ ខតការពិតបាៃរាំប្ទគណរក្េប្រឆ្ាំងទដ្ឋយទពញទាំហងឹ 
ៃិងបាៃរ ាំទោភរាំ ៃច្ារ់ ការរិទអាជើវក្មមររស់សហប្រសសារព័ត៌មាៃររទទស
មយួខែ រែិទស្មិៃទររពច្ារ់ពៃធដ្ឋរ រមួទាាំងការចារ់ែលួៃប្រធាៃគណរក្េ
ប្រឆ្ាំង ខែ បាៃសារភាពទដ្ឋយែលួៃឯង ទៅក្នុងខែេវ ើទែអូថាែលួៃជាឧរក្រណ៍ររស់មហា
អាំណ្តច្មយួ ទែើមបើផតួ រ ាំ ាំរាជរដ្ឋា ភិបា ។ ែុ្ាំសូមសួរអស់ទោក្ ទោក្ប្សើ ខែ ជា
តាំណ្តងប្រជាជាតិៃើមយួៗថា ទតើប្រទទសណ្តខែ អាច្អៃ់ឱៃឲ្យអាក្របកិ្រយិរដ្ឋា ភិ
បា ររទទសខររទៃោះបាៃទនាោះ? ទយើងបាៃចាត់ការទដ្ឋយទយងតាមច្ារ់ររស់
ប្រទទសទយើងយ៉ងប្តឹមប្តូវៃិងច្ាស់ោស់ ទហើយមិៃខមៃជាការអៃុវតតតាមទាំទៃើងចិ្តត 
ែូច្អវើខែ ទគបាៃទចាទប្រកាៃ់ទនាោះទ ើយ ។ 
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២២. ប្រវតតិសាង្គ្សតររស់ប្រទទសែុ្ាំផត ់ទមទរៀៃសាំខាៃ់មយួែ ់ទយើង ៖ ទៅទព មហា
អាំណ្តច្ទោក្ខាង ិច្មួយច្ាំៃួៃ បាៃរងខាំឱយក្មពុជាទែើរតាមផលូវខែ ពួក្ទគក្ាំណត់ទនាោះ 
ប្រទទសក្មពុជាខតងជួរៃឹងទប្រោះមហៃតរាយ ខែ នាាំែ ់ទសាក្នាែក្មមែ៏អាប្ក្ក់្រាំផុត
មយួទៅសតវតេក្ៃលងមក្ ។ 

២៣.សៃតិភាពទៅក្មពុជា ប្តូវបាៃរាជរដ្ឋា ភិបា ក្មពុជាជាអនក្ែទណតើ មយក្បាៃជាសាា ពរ
ទៅក្នុងឆ្ន ាំ១៩៩៨ ទប្កាមការែឹក្នាាំែ៏ែពង់ែពស់ររស់ សទមតច្ទតទជានាយក្រែាមង្គ្ៃតើ   
ហ ុ្ ថ្ស្ ៃិងការ អៃុវតតៃូវវ ិ្ ើសាង្គ្សតររស់ទយើងផ្ទា  ់។ ទៃោះគឺជាការរង្ហា ញឲ្យ
ទឃើញយ៉ងច្ាស់ថា ផលូវែលោះខែ ប្តូវបាៃដ្ឋក់្រងខាំពើមជឈដ្ឋា ៃខាងទប្ត ទប្ច្ើៃខតរងកជា
រញ្ញា ជាជាងែាំទណ្តោះប្សាយ ។  

២៤. សពវនងៃទៃោះ ទគទចាទប្រកាៃ់ទយើងថាបាៃទ វ្ើឲ្យរ៉ោះ  ់ែ ់ ទធិប្រជា្ិរទតយយ 
ទដ្ឋយសារខតទយើងអៃុវតតតាមច្ារ់ររស់ទយើងខែ មាៃប្សារ់ ទដ្ឋយរតឹង ៃិងផតនាា
ទទាសអនក្ខែ រាំ ៃច្ារ់ទាាំងទនាោះ ។ អនក្ខែ រោិះគៃ់ទយើង ខែ គាំរាមក្ាំខហងទយើង 
មិៃគិតគូរពើរទឧប្កិ្ែានានា ខែ ប្តូវបាៃប្រប្ពឹតតទដ្ឋយអនក្ខែ ពកួ្ទគក្ាំពុងការ រ
ទនាោះទ ើយ ។  

២៥. ឯក្ឧតតមប្រធាៃ ឯក្ឧតតម អគគទ ខា្ិការ ទៃាឹមៃឹងការទទ ួសាគ  ់ទដ្ឋយទសច្ក្តើ
ែឹងគុណយ៉ងទសាម ោះសម័ប្គច្ាំទ ោះការចូ្ រមួច្ាំខណក្ជាវជិជមាៃ ៃិងមាៃសារៈសាំខាៃ់
ខែ រណ្តត ប្រទទសជាទប្ច្ើៃបាៃផត ់ច្ាំទ ោះសៃតិភាព ៃិងការអភិវឌ្ឍទសែាកិ្ច្ចររស់
ប្រទទសទយើងែុ្ាំ ែុ្ាំសូមរញ្ច រ់ទដ្ឋយរញ្ញជ ក់្អោះអាងថា ប្ទឹសតើររស់រដ្ឋា ភិបា មយួច្ាំៃៃួ
សតើពើសិទធិមៃុសេ ៃិង ទធិប្រជា្ិរទតយយៃឹងមាៃ ក្ខណៈសមទហតុផ  ប្ពមទាាំងគរួ
ទអាយទជឿទុក្ចិ្តតបាៃ  ុោះប្តាខតប្រទទសទាាំងទៃោះអៃុវតតប្ទឹសតើទនាោះច្ាំទ ោះប្រទទសែលួៃ
ប្ពមទាាំងទ វ្ើការវាយតាំន  រោិះគៃ់ ៃិងទថាក  ទទាសទដ្ឋយទសមើរន ច្ាំទ ោះអនក្ែនទ ។ 

 
          ែុ្ាំសូមអរគុណ ។ 

----------------- 

 


