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សនុ្ទរកថា  
របសស់ម្តេចអគ្គតហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្  
នាយករដ្ឋតន្តន្េីនន្ព្រះរាោណាចព្កកតពុោ 
កនងុរធិីបទិសន្និបាតព្បចាំឆ្ន ាំរបស ់ 

ព្កសងួការបរម្ទសន្ិងសហព្បតបិតេិការអន្េរោត ិ
ន្ិង រធិីព្បកាសោផ្លូវការនន្ការម្ធវើោម្ចា សផ់្ទះម្រៀបចាំ 
កិចាព្បជុាំកាំរលូអាសុ-ីអឺរ  បុម្លើកទី១៣ ឆ្ន ាំ២០២០ 

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

សម្តេច  ឯកឧត្េត  ម្ោកជទំាវ  
ឯកអគ្គរាជទូត្  ឯកអគ្គរដ្ឋទូត្ 
អសម់្ោក  ម្ោកស្សី  អនកនាងកញ្ញា ទាងំអស់ជាទីរាប់អាន! 
 
ថ្ងៃម្នេះ ខ្ញ ំមានម្សចកេីម្ោតនសសរកីរាយថ្ស្កលែង ម្ោយបានតកចូែរតួ

កនញងពិធីបិទសននិបាត្ស្បចឆំ្ន រំបស់ស្កសួងការបរម្ទស និងសហស្បតិ្បត្េិការ-
អនេរជាតិ្ និងការស្បកាសជាផ្លូវការថ្នការម្ធវីជាមាា ស់ផ្ទេះរបស់កតពញជា ម្រៀបចំកិចា
ស្បជញំកំពូែអាសញ-ីអឺរ  ញបម្ែីកទី១៣ ឆ្ន ២ំ០២០ម្នេះ ម្ៅរាជធានីភ្នំម្ពញ ។  

ខ្ញ ំសូតោវ គ្តន៍វត្េមានរបស់សម្តេច ឯកឧត្េត ម្ោកជំទាវ ថ្នន ក់ដឹ្កនា ំ
សមាជិករាជរោឋ ភិ្បាែ រដ្ឋសភា ស្ពឹទធសភា ោា ប័នសិកាស្ោវស្ជាវ និងោរ
ព័ត៌្មាន ជាពិម្សសឯកអគ្គរាជទូត្ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត្ និងអងគទូត្ស្បចកំតពញជា កនញង
ពិធីដ៏្សំខាន់ម្នេះ ។  

ខ្ញ ំសូតវាយតំ្ថ្ែខពស់ ចំម្ េះរបាយការណ៍សម្ងេបរបស់ ឯកឧត្េត 
ស្បាក់ សញខញន ឧបនាយករដ្ឋតន្តនេី រដ្ឋតន្តនេីការបរម្ទស និងសហស្បតិ្បត្េិការ-
អនេរជាតិ្ និងសូតម្កាត្សរម្សីរចំម្ េះសតិទធផ្ែសំខាន់ៗជាម្ស្ចីន លដ្ែថ្នន ក់
ដឹ្កនា ំតន្តនេី និងបញគ្គែិករបស់ស្កសួងការបរម្ទសសម្ស្តចបានកនញងឆ្ន កំនលងម្ៅ 
កនញងការបំម្ពញម្បសកកតមការទូត្ដ៏្សវិត្ោវ ញ ខណៈលដ្ែពិភ្ពម្ោកកំពញង
ឆ្លងកាត់្ដំ្ណាក់កាែថ្នការលស្បស្បួែដ៏្ស្ជាែម្ស្ៅ តិនស្បាកដ្ស្បជា និង
សមញគ្ោម ញ។ 

សម្តេច  ឯកឧត្េត  ម្ោកជទំាវ  
អស់ម្ោក  ម្ោកស្សី  
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កនញងរយៈម្ពែ២ថ្ងៃកនលងម្ៅម្នេះ អងគសននបិាត្បានពិភាកាផ្លល ស់បេូរ
ម្ោបែម់្ែីស្បធានបទម្តេ ៗជាម្ស្ចីនថ្នពិភ្ពម្ោក និងតំ្បន់ នាតំកនូវព័ត្៌មាន 
ការវភិាគ្ និងការវាយតំ្ថ្ែម្ៅម្ែីសភាពការណ៍ត្ំបន់នានា លដ្ែអនកការទូត្
របស់ម្យងីបំម្ពញម្បសកកតម។ អងគសននិបាត្ក៏បានពិភាកាគ្នន ផ្ងលដ្រ អំពី
បញ្ញា ថ្ផ្ទកនញងស្កសួង អំពីទំនាក់ទនំងដ៏្សអិត្រតួត្រវាងស្កសួងនិងោា នម្បសកកតម 
ម្យងីនានាម្ៅម្ែីសកែម្ោក និងអំពីការែំបាកនិងការស្បឈតនានាម្ពែ
បចាញបបនន និងត្ម្ៅតញខ។ 

ថ្ងៃម្នេះ ខ្ញ ំនឹងយកស្បធានបទធំ៣ តកវភិាគ្ វាយតំ្ថ្ែ និងលណនា ំដូ្ច
ត្ម្ៅ៖ 

ទី១) អំពីពិភ្ពម្ោកម្យងី 
ជាម្ស្ចីនឆ្ន តំកម្ហយី ម្យងីបានរស់ម្ៅកនញងពិភ្ពម្ោកតួយលដ្ែកំពញង

មានការលស្បស្បួែោ ងស្ជាែម្ស្ៅនិងសមញគ្ោម ញ ជាពិភ្ពម្ោកតួយលដ្ែ
កំពញងសាិត្កនញងដំ្ណាក់កាែអនេរកាែ ម្ឆ្ព េះម្ៅរកស្បព័នធពហញប ូែដ៏្ោញំ ំ
លដ្ែកនញងម្នាេះតួ្អងគចស់-ងមី រដ្ឋនិងតិនលតនរដ្ឋ កំពញងស្បកួត្ស្បលជងោ ង
តានតឹ្ងម្ដី្តបសី្គ្ប់ស្គ្ង ចត្់លចង និងម្ោេះស្ោយកិចាការថ្នភ្ពលផ្នដី្។ 

ជាពិភ្ពម្ោកលដ្ែមានការស្បទង់ស្បទាញម្ោយការស្បកួត្ត្តាងំគ្នន រវាង
តហាអំណាចធំៗ លដ្ែបានបេូ រភាពជាថ្ដ្គូ្ពីតញន តកជាការស្បលជង និងការ
ស្បឆ្ងំគ្នន ។ កនញងបរបិទម្នេះ គ្នម ននរណាអាចបដិ្ម្សធបានម្ទថ្ន ការស្បលជងគ្នន
រវាងតហាអំណាចធំបំផ្ញត្ទាងំពីរជេះឥទធិពែ និងប េះ ែ់ម្ោយផ្លទ ែ់ដ្ែ់
ដំ្ម្ណីរការ និងការត្ស្តង់ទិសរបស់ពិភ្ពម្ោក។ 

ោា នភាពម្នេះបានលសេងម្ចញតាតការម្សីម្រមី្ ីងវញិ នូវរម្បៀបរបប
ពិភ្ពម្ោកម្បីកចំហរតួយ លដ្ែស្តូ្វបានបម្ងកីត្ម្ ងីម្ស្កាយសម្ន្តរគ តម្ោក
ម្ែីកទី២ ម្ហយីលដ្ែម្ទាេះជាតិនែអឥត្ម្ខាា េះក៏ម្ោយ ក៏បានជួយរកាសនេិភាព 
និងវបិញែភាពដ្ែ់ពិភ្ពម្ោក អស់រយៈម្ពែជាង៧០ឆ្ន តំកម្ហយីលដ្រ។ ម្ស្កាត 
សណាេ ប់ធាន ប់អនេរជាតិ្ម្នេះ ោា ប័នពហញភាគី្ជាម្ស្ចីន ស្តូ្វបានបម្ងកីត្ម្ ងីម្ដី្តបី
ជួយរកាសនេិភាព បម្ ជ្ ៀសសន្តរគ ត រកានីតិ្រដ្ឋអនេរជាតិ្ និងម្ោេះស្ោយជំម្ោេះ
នានាតាតការចរច។  

ឥ ូវម្នេះ រម្បៀបរបបអនេរជាតិ្លដ្ែលផ្អកម្ែីចាប់ និងស្បព័នធពហញភាគី្-
និយតម្នេះកំពញងរងសមាព ធោ ងធៃនធ់ៃរ។ 
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ស្ត្ង់ម្នេះ ក៏មានការម្ដ្ញម្ោែគ្នន ម្ស្ចីនម្ែីនិយតន័យថ្ន កយ ”រម្បៀប
របបអនេរជាតិ្លដ្ែលផ្អកម្ែីចាប់” តិនខញសពីការម្ដ្ញម្ោែគ្នន អំពី កយ      
“និោតអនេរជាតិ្” (International Standard) ម្នាេះម្ យី។ ម្ស្ េះថ្ន ម្តី្អនក
ណាជាអនកបម្ងកីត្និងកំណត់្សេង់ោរ និងរម្បៀបរបបអនេរជាតិ្ម្នាេះ ម្ហយីម្តី្                         
សេង់ោរនិងរម្បៀបរបបម្នាេះ ោកឱ់្យអនកណាជាអនកអនញវត្េ? ម្ពែខលេះ អនកបម្ងកីត្
លស្បកាល យម្ៅជាអនកម្បាេះបង់ម្ៅវញិ ម្ៅម្ពែលដ្ែសេង់ោររម្បៀបរបបម្នាេះ
លែងផ្េែ់ ឬ លស្បម្ៅជាផ្ទញយនឹងផ្ែស្បម្ោជន៍ខលួន។ 

ោ ងណាក៏ម្ោយ ការរកម្ចញពីពហញភាគី្និយត លដ្ែមានន័យម្សមនឹីង
ការម្បាេះបង់ម្ចែ ការទទួែខញសស្តូ្វជាអនេរជាតិ្របស់ខលួនម្នាេះ គឺ្ជាតូែោឋ ន
ចំបងថ្នការរមំ្ជីបរជួំែបចាញបបននម្នេះ។ ម្ដី្តបីផ្ែស្បម្ោជន៍ជាតិ្ និងផ្ែ
ស្បម្ោជន៍ខលួនឯង ម្តដឹ្កនាសំ្បម្ទសខលេះបានសម្ស្តចដ្កខលួនម្ចញពីអងគការ
ចត់្តាងំ និងកិចាស្ពតម្ស្ពៀងអនេរជាតិ្សំខាន់ៗជាម្ស្ចីនមាន៖ កិចាស្ពតម្ស្ពៀង
ភាពជាថ្ដ្គូ្អនេរបា សញហីវកិ(TPP) កិចាស្ពតម្ស្ពៀងទីស្កុង Paris សេពីីការលស្ប
ស្បួែអាកាសធាត្ញ អងគការUNESCO  លផ្នការសកតមភាពស្គ្ប់ស្ជុងម្ស្ជាយរតួ
សេីពីបញ្ញា នញយលកលលអ៊ែរម្ៅអញីរ  ង់ សនធសិញ្ញា សេីពីកមាល ងំអាវញធនញយលកលលអ៊ែររយៈតធយត 
និងពីស្កុតស្បឹកាសិទធិតនញសសរបស់អងគការសហស្បជាជាតិ្ ជាម្ដី្ត។  

 ណិជជកតមម្សរ ី និងយញត្េិធត៌ស្តូ្វគំ្រាតម្ោយរូបភាពងមីៗ ថ្នការគ្ន ំរ
និយត។ ជាែទធផ្ែ  សន្តរគ ត ណិជជកតមលដ្ែបានម្កីត្ម្ ងីម្នាេះ បានបងក
ភាពតិនចាស់ោស់ និងហានិភ័្យជាម្ស្ចីនដ្ែ់ម្សដ្ឋកិចា  ណិជជកតម និង
ហរិ ា្វត្ាញតំ្បន់ និងពិភ្ពម្ោក។ ម្ទាេះបីមានការចញេះហត្ាម្ែខាម្ែី ”ដំ្ណាក់
កាែទីតួយ” រវាងតហាអំណាចម្សដ្ឋកិចាធំបំផ្ញត្ទាងំពីរថ្នពិភ្ពម្ោកក៏ម្ោយ 
ក៏ស្បធានបទធំៗ ម្ៅតិនទាន់បានម្ោេះស្ោយម្ៅម្ យី តួ្ោ ងការការ រកតម
សិទធិបញ្ញា  ការម្ផ្ទរបម្ចាកវទិា សហស្គ្នសរដ្ឋ ការម្បីកទីផ្ារជាម្ដី្ត។ សន្តរគ ត
 ណិជជកតម ក៏បានរាែោែដ្ែ់សន្តរគ តបម្ចាកវទិា សនេិសញខ និងការ រជាតិ្។  

ទី២) សមាព ធតកម្ែីស្បព័នធថ្នរម្បៀបរបបលដ្ែលផ្អកម្ែីពហញភាគី្និយត 
និងចាប់អនេរជាតិ្ម្នេះ បានប េះ ែ់បនេដ្ែ់ស្បម្ទសនានាលដ្ែតូ្ចជាង 
ម្ខាយជាង ម្ទាេះបីកនញងកំរតិ្និងរូបភាពខញសគ្នន ក៏ម្ោយ។  

ពិត្ម្ហយី កតពញជាមានឥទធិពែតិ្ចតួ្ចប ញម្ណាណ េះ កនញងការកោងរម្បៀប
របបអនេរជាតិ្ ប ញលនេតិនលតនបានន័យថ្ន ម្យងីតិនអាចជួយអវីបានម្ោេះម្នាេះម្ទ។ 
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កតពញជាបានបរា ញម្ៅសហគ្តន៍អនេរជាតិ្ អំពីតួ្នាទីកាន់លត្សកតមរបស់ខលួន 
ម្ៅកនញងកិចាការពិភ្ពម្ោក និងតំ្បន់ ម្ោយចូែរតួវភិាគ្ទាននានា កនញងបញពវ-
ម្ហត្ញសនេិសញខ សនេិភាព និងសងគត ត្ួោ ង ការបំម្ពញភារកិចាជាអនញស្បធាន
តហាសននិបាត្អងគការសហស្បជាជាតិ្ ជាសមាជិក ECOSOC និងអងគការ
អនេរជាតិ្តួយចំនួនម្ទៀត្ ប ជ្ូ នកងកំោងំរកាសនេិភាព ស្ពតទាងំចូែរតួកនញង
ការស្បយញទធនឹងការស្បឈតនានាថ្នពិភ្ពម្ោក មានការស្បឆ្ងំនឹងម្ភ្វកតម 
ឧស្កិដ្ឋកតមឆ្លងលដ្ន ការលស្បស្បួែអាកាសធាត្ញ ជាម្ដី្ត។  

ការរតួវភិាគ្ទានរបស់ម្យងីអាចម្ស្ចីនប ញណាណ ម្នាេះ ក៏អាស្ស័យម្ែីភាព
រងឹមារំបស់ម្យងីម្ៅកនញងស្បម្ទសលដ្រ។ នម្ោបាយកនញងស្បម្ទស និងនម្ោបាយ
ម្ស្តស្បម្ទស គឺ្ជាថ្ដ្ទាងំ២ថ្នខលួនស្បាណលត្តួយ លដ្ែស្តូ្វការគ្នន ម្ៅវញិម្ៅតក 
ជួយគ្នន  និងបំម្ពញឱ្យគ្នន ម្ៅវញិម្ៅតក។ ម្យងីបានម្ ញីការពិត្ម្នេះ ជារូប
ភាពជាក់លសេង តាតរយៈថ្នការអនញវត្េនម្ោបាយ “អាម្តរកិជាចំបង”
(America First) ប ញនាម នឆ្ន ចំញងម្ស្កាយម្នេះ។ ការកំណត្់នម្ោបាយម្ស្ត
ស្បម្ទស គឺ្ជាកិចាការរកែំនឹងដ៏្ែំបាករវាងការបំម្ពញកាត្ពវកិចា ការទទួែ
ខញសស្តូ្វជាអនេរជាតិ្ និងការការ រផ្ែស្បម្ោជន៍ជាតិ្ខលួនឯង។ ោា នភាព
នម្ោបាយ ម្សដ្ឋកិចា សងគត និងសនេិសញខកនញងស្សុក លត្ងលត្ជាកតាេ កំណត់្
ដ្ែ់ឥរោិបង និងជំហរលដ្ែស្ត្ូវស្បកាន់យកចំម្ េះោា នការណ៍ បញ្ញា  ឬ 
សមាព ធ ណាតួយពីខាងម្ស្ត។  

ោ ងណាតិញ អតី្ត្កាែជូរចត់្របស់កតពញជាត្ស្តូវឱ្យស្បម្ទសម្យងីខ្ញ ំ
កំណត្់យកសនេិភាព សាិរភាព និងការអភិ្វឌ្ឍម្សដ្ឋកិចា-សងគត ជាអាទិភាពចំបង
បំផ្ញត្។ គ្ញណតំ្ថ្ែទាងំម្នេះ ពឹង ក់គ្នន ម្ៅវញិម្ៅតកផ្ង ម្ហយីអាចគ្ង់វងស
ម្ៅបាន ែញេះស្តាម្យងីការ របាននូវឯករាជយ អធិបម្ត្យយ និងអពាស្កឹត្យជាតិ្
ខលួនឯងផ្ង។ ជិត្៣០ឆ្ន ថំ្នសន្តរគ ត ទញកេម្វទនា និងការបំផ្លិចបំផ្លល ញម្ៅស្បម្ទស
ម្យងី មានម្ដី្តកំម្ណីត្ពីការបាត់្បង់ឯករាជយ  អធិបម្ត្យយ  និងអពាស្កឹត្យ 
ម្ៅម្ដី្តទសវត្សទី៧០ម្នាេះឯង។  

ងមីៗម្នេះ ម្យងីក៏បានម្ ញីនូវភាពអនេរាយនានា លដ្ែបានម្កីត្ម្ ងី
ម្ស្កាយការម្ស្ជៀត្លស្ជករបស់តហាអំណាចធំៗ កនញងនាតថ្នការោេ រែទធិស្បជា-
ធិបម្ត្យយ ចូែកិចាការថ្ផ្ទកនញងរបស់ស្បម្ទសអធិបម្ត្យយដូ្ចគ្នន  លត្តូ្ចជាងនិង
ម្ខាយជាងម្នាេះ ម្ៅតំ្បន់តជឈតិបូ ៌ អាន្តហវកិ អាម្តរកិឡាទីន ឬម្ៅអាសញី។ 
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នម្ោបាយោក់ទណឌ កតម លដ្ែការពិត្ជានម្ោបាយស្បម្ទសធំសងកត្់
ម្ៅម្ែីស្បម្ទសតូ្ចជាង តិនលតនជានម្ោបាយស្តឹ្តស្តូ្វម្ទ ជាពិម្សសម្ៅ
ម្ពែពួកម្គ្អនញវត្េនម្ោបាយម្នេះ កនញងនាតគ្ញណតំ្ថ្ែ និងម្គ្នែការណ៍លដ្ែ
ម្គ្ម្ស្បី ឬតិនម្ស្បីស្សបតាតកាែៈម្ទសៈ និងផ្ែស្បម្ោជន៍ណាលដ្ែ
អំម្ណាយផ្ែឱ្យម្គ្។  

ចំម្ េះកតពញជាវញិ សហគ្តន៍អនេរជាតិ្ គ្បបជួីយម្យងីឱ្យបានខាល ងំម្ ងី 
ឯកភាពរងឹមាមំ្ ងី ជាជាងបំលបកបំបាក់ បនទញចបរអ ក់ឱ្យចញេះម្ខាយតាតវធិានការ
លដ្ែនឹងអាចកាល យជាកំហញសម្ែីកទី៣របស់ខលួន។ ម្គ្គួ្រណាស់ម្គ្នរពជម្ស្តីស
នម្ោបាយ ម្សដ្ឋកិចានិងសងគតរបស់ម្យងី ពីម្ស្ េះតាងំពីរមំ្ោេះស្បម្ទសជាតិ្ 
ពីរបបស្បែ័យពូជោសន៍តកដ្ែ់ម្ពែម្នេះ ជម្ស្តីសម្នាេះលត្ងលត្ម្ឆ្លយីត្បម្ៅ
នឹងត្ស្តូវការជាក់លសេងពិត្ស្បាកដ្របស់ស្បម្ទស និងស្បជាជន។ ម្នាេះគឺ្ជា
ជម្ស្តីសលដ្ែបានោេ រជូនស្បជាជនកតពញជាវញិ នូវសិទធិជាតូែោឋ នស្គ្ប់លបបោ ង 
គឺ្សិទធិទទួែអាហារ ការលងទាសំញខភាព ការម្រៀនសូស្ត្ ជស្តកផ្ទេះសំលបង សិទធិ
ការររ វបបធត៌ និងម្សរភីាព។ ជាងម្នេះម្ទៀត្ ម្នាេះក៏ជាជម្ស្តីសលដ្ែបាន
ការ រសនេិភាព  សនេសិញខ  សាិរភាព ឯកភាពសងគត និងបានម្ចៀសវាងកញំឱ្យ
ឯករាជយ អធិបម្ត្យយជាតិ្ធាល ក់ម្ៅកនញងថ្ដ្អនកដ្ថ្ទ និងបំម្រផី្ែស្បម្ោជន៍ លដ្ែ
ផ្ទញយពីបំណងស្បាថ្នន របស់ស្បជាពែរដ្ឋដ៏្ម្ស្ចីនម្ែីសែញប។ 

ទី៣) ទិសម្ៅការររការបរម្ទស 
កនញងបណាេ ឆ្ន ខំាងតញខ ភាពតានតឹ្ង ការស្បឈត និងការស្បកួត្ស្បលជង

បចាញបបនន នឹងបនេវវិឌ្ឍកនញងែកេណៈែំបាក សមញគ្ោម ញ ពិបាកបា ន់ោម នបាន 
តាតទិសតិនស្បាកដ្ស្បជាទាងំម្ែីវស័ិយនម្ោបាយ ម្សដ្ឋកិចា ម្ោធា និង
សនេិសញខ។  

ភាពតានតឹ្ងម្ៅតំ្បន់តួយចំនួន អាចនឹងម្កីនម្ ងី និងឈានម្ៅរក
កស្តិត្ស្បកបម្ោយម្ស្គ្នេះថ្នន ក់ ម្ៅអាសញីខាងត្បូង ម្ៅអាម្តរកិឡាទីន និងម្ៅ
អាន្តហវកិជាម្ដី្ត ជាពិម្សសម្ៅតំ្បន់លដ្ែកំពញងមានភាពផ្ញយស្សួយ។ 

ការស្បឈតធំៗជាសកែ ដូ្ចជាការលស្បស្បែួធាត្ញអាកាស ម្ភ្រវកតម 
បញ្ញា ជនម្ភ្ៀសខលួន ឧស្កឹដ្ឋកតមតាតស្បព័នធបម្ចាកវទិាព័ត៌្មាន ឧស្កឹដ្ឋកតមឆ្លងលដ្ន 
បញ្ញា ជំងឺឆ្លង (ត្ួោ ង Corona virus ម្ៅ Wuhan ងមីៗម្នេះ) ។ែ។ នឹងម្ៅ
លត្បនេម្ចទជាម្ស្គ្នេះថ្នន ក់ ម្ហយីទាតទារឱ្យមានការស្បឹងលស្បងរតួគ្នន បលនាតម្ទៀត្ 
ម្ដី្តបរីកដំ្ម្ណាេះស្ោយម្ឆ្លីយត្ប។  
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ការម្ស្បីម្ែសសេីពីការម្ែីកសទួយែទធិស្បជាធិបម្ត្យយ និងសិទធតិនញសស
តាតសេង់ោរម្ទវ និងតិនសតស្សប ម្ដី្តបមី្ស្ជៀត្លស្ជកចូែកិចាការថ្ផ្ទកនញងស្បម្ទស
ទីថ្ទ តាតការម្ស្បីស្បាស់ឧបករណ៍ នម្ោបាយនិងម្សដ្ឋកិចា នឹងបនេោក់
សមាព ធធៃន់ធៃរម្ែីស្បម្ទសទន់ម្ខាយ រាប់ទាងំកតពញជាម្យងីផ្ង ។  

ោា នការណ៍លបបម្នេះ ត្ស្តូវឱ្យកតពញជាស្បកាន់នម្ោបាយការបរម្ទសតួយ 
លដ្ែបំម្រ ី ម្ែីកសទួយ និងការ រផ្ែស្បម្ោជន៍ម្គ្នែរបស់ជាតិ្ម្ោយស្បតូែ
ផ្គញ ំម្ែីការររធំទាងំ៥ដូ្ចត្ម្ៅ៖  

ការររទី១ គឺ្ការ រឯករាជយ អធិបម្ត្យយ បូរណភាពទឹកដី្ អពាស្កឹត្យភាព 
រកាការ រឱ្យបានគ្ត្ត់ត់្នូវសនេភិាព សនេសិញខ សារិភាព សណាេ ប់ធាន ប់ និង ឯក
ភាពសងគត។ 

សស្មាប់ស្បម្ទសលដ្ែធាល ប់ឆ្លងកាត់្ទញកេែំបាកថ្នសន្តរគ តបំផ្លិចបំផ្លល ញ
និងការលបកបាក់ដូ្ចកតពញជា ម្តី្មានអវីសំខាន់ជាងនិងមានតំ្ថ្ែជាងសនេិភាព 
សាិរភាព ឯកភាពនិងសញខដ្ញតនីយកតមថ្នសងគតជាតិ្ម្នាេះ?  កយម្ោល ក 
”អរគ្ញណសនេភិាព” លដ្ែខ្ញ ំបានបំផ្ញសម្ដី្តបអីបអរឆ្ន ងំមីឆ្ន សំកែកនលងម្ៅម្នេះ 
ស្ត្ូវបានទទួែោវ គ្តន៍ពីស្បជាពែរដ្ឋស្គ្ប់តជឈោឋ នទាងំអស់ និងកាល យម្ៅជា
ចែនាដ៏្ធំតួយកនញងទូទាងំស្បម្ទស។ ម្ោយម្ហត្ញម្នេះ កតពញជានឹងបនេរកាោ ង
ត ញត្មានូំវឯករាជយភាពកនញងរាែ់ម្សចកេីសម្ស្តចរបស់ម្យងីម្ែីបនាទ ត់្នម្ោបាយ 
កនញងនិងម្ស្តស្បម្ទស ទាងំម្ែីវស័ិយនម្ោបាយ ម្សដ្ឋកិចា  ណិជជកតម វនិិម្ោគ្ 
ជាពិម្សសកនញងវស័ិយសនេិសញខ និងការ រជាតិ្ ម្ោយម្គ្នរពនូវម្គ្នែនម្ោបាយ 
អពាស្កឹត្យភាពអចិថ្ន្តនេយ ៍ តិនចូែបកសសតពន័ធ  រតួរស់ម្ោយសនេិសហវជិជមាន
ជាតួយស្បម្ទសជិត្ខាង និងស្បម្ទសដ្ថ្ទម្ទៀត្ទាងំអស់ម្ៅម្ែីសកែម្ោក និង
ម្ោេះស្ោយរាែ់បញ្ញា ម្ោយសនេិវធីិ និងម្គ្នរពផ្ែស្បម្ោជន៍ផ្ងគ្នន ម្ៅវញិ
ម្ៅតក។ ម្យងីនឹងរកានិងម្ស្បីស្បាស់សិទធិអធិបម្ត្យយរបស់ខលួន កនញងការម្ស្ជីស
ម្រសីវធីិ និងតម្ធាបាយលដ្ែសតស្សបបំផ្ញត្ ម្ដី្តបកីារ របូរណភាពទឹកដី្ 
ការ រផ្ែស្បម្ោជនស៍នូែរបស់ជាតិ្ ស្សបតាតរដ្ឋធតមនញ្ា។ 

ការររធំទី២ គឺ្អនញវត្េតាតទិសម្ោល ក «បម្ងកនីតិត្េខាងម្ស្ត ម្ោយឈរ
ម្ែីោម រតី្ឯករាជយជាតិ្»។ កតពញជានឹងខិត្ខំបនេពស្ងឹងចំណងតិត្េភាព សហស្បតិ្
បត្េិការ ទំនាក់ទនង និងភាពជាថ្ដ្គូ្ែអស្បម្សីរលដ្ែមានស្ោប់ជាតួយស្បម្ទស
ជាតិត្េនានា ោេ រម្ ងីវញិនូវទំនាក់ទំនងសហស្បតិ្បត្េិការជាតួយតិត្េចស់ និង
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លសវងរកកោងទំនាក់ទំនងែអជាតួយតិត្េងមី ជាពិម្សសម្ៅអឺរ  ញបខាងម្កីត្ និង
កណាេ ែ ម្ៅអាសញីកណាេ ែ ម្ៅអាន្តហវកិ តជឈតិបូ ៌ និងអាម្តរកិឡាទីន។ 

ជាការពិត្ ការម្ធវីតិត្េជាតួយស្គ្ប់គ្នន  រយនិោយជាងម្ធវីឆ្ៃ យណាស់។ 
ជាពិម្សសចំម្ េះស្បម្ទសតូ្ចដូ្ចកតពញជា លដ្ែសមាព ធពីខាងម្ស្តលត្ងបងេំឱ្យ 
ម្យងីម្ស្ជីសម្រសីតិត្េ ឬក៏ឱ្យម្យងីម្ធវជីាតិត្េជាតួយស្បម្ទសម្នេះ និងយកស្បម្ទស 
ម្ផ្សងជាសស្តូ្វ។ ក៏ប ញលនេ ម្ទាេះម្ធវីតិត្េជាតួយនរណាក៏ម្ោយ ក៏តិនមានន័យថ្ន 
កតពញជាម្បាេះបង់ម្ចែឯករាជយ និងអធិបម្ត្យយខលួនម្នាេះម្ទ។ កនញងឋានៈជា
នាយករដ្ឋតន្តនេី ខ្ញ ំតិនលដ្ែម្ធវីម្សចកេីសម្ស្តចណា ម្ដី្តបតី្ស្តូវចិត្េស្បម្ទសណា
តួយម្នាេះម្ទ។ ខ្ញ ំតិនម្ធវីអវីលដ្ែនឹងនាឱំ្យខូចស្បម្ោជន៍ជាតិ្ និងស្បជាពែរដ្ឋ
កតពញជាម្នាេះម្ យី។  

កតពញជានឹងរតួចំលណកកាន់លត្សំខាន់លងតម្ទៀត្ កនញងការកោងសហគ្តន៍ 
អាោ៊ែ ន ម្ោយសំម្ៅបំម្រសី្បជាជន និងយកស្បជាជនជាសនូែ រកានិងពស្ងឹង
ឯកភាព និងតជឈភាពរបស់អាោ៊ែ ន  ម្ហយីតាតរយៈអាោ៊ែ ន ជំរញញនិងពស្ងឹង
ទំនាក់ទំនងជាតួយថ្ដ្គូ្ខាងម្ស្ត ម្ដី្តបកីារអភិ្វឌ្ឍ និងកំម្ណីនម្សដ្ឋកិចានិង
សងគត លផ្អកម្ែីម្គ្នែការណ៍ស្គឹ្េះ២គឺ្៖ ការស្បកាន់កញងសង់ស៊ែញសកនញងរាែ់ម្សចកេី
សម្ស្តច និងការតិនម្ស្ជៀត្លស្ជកចូែកិចាការថ្ផ្ទកនញងផ្ងគ្នន ។    

ការររទី៣ គឺ្ជំរញញការររការទូត្ម្សដ្ឋកិចា ម្ដី្តបរីតួចំលណកជាតួយ
ោា នប័នជំនាញកនញងការទាក់ទាញទញនវនិិម្ោគ្ពីបរម្ទស ម្ធវីពិពិធកតមស្បភ្ព
វនិិម្ោគ្ ពស្ងីកទីផ្ារនាំផ្ែិត្ផ្ែកតពញជាម្ៅម្ស្តស្បម្ទស ទាក់ទាញ
ម្ទសចរណ៍ និងម្ែីកសទួយវបបធត៌ជាតិ្ម្ែីឆ្កអនេរជាតិ្។ រតួចំលណកកនញងកិចា
ស្បឹងលស្បង ម្ដី្តបឈីានម្ៅចញេះហត្ាម្ែខាម្ែីកិចាស្ពតម្ស្ពៀងភាពជាថ្ដ្គូ្ម្សដ្ឋកិចា
ត្ំបនស់្គ្ប់ស្ជុងម្ស្ជាយ (RCEP) បនេចរចកិចាស្ពតម្ស្ពៀង ណិជជកតមងមី ពិម្សស 
ជាតួយចិន ោធារណរដ្ឋកូម្រ   និងសហភាពម្សដ្ឋកិចា អឺរ  ញប-អាសញ។ី  

ការររទី៤ គឺ្បនេគ្នសំ្ទនិងពស្ងឹងពហញភាគី្និយត ម្ៅកនញងការចត់្លចង
កិចាការពិភ្ពម្ោក និងរតួចំលណកកនញងកិចាស្បឹងលស្បងជាសកែកនញងការម្ោេះស្ោយ
បញ្ញា  ការស្បឈត និងម្ស្គ្នេះថ្នន ក់នានាលដ្ែគំ្រាតកំលហងដ្ែ់សនេភិាព សនេិសញខ 
រម្បៀបរបបអនេរជាតិ្តួយលដ្ែលផ្អកម្ែីចាប់ និងការអភិ្វឌ្ឍស្បកបម្ោយចីរភាព។  

បនេចូែរួតោ ងសកតមដ្ែ់បញពវម្ហត្ញសនេិភាពម្ែីពិភ្ពម្ោកម្ោយ
ប ជ្ូ នកងកំោងំកតពញជាចូែរតួកនញងម្បសកកតមរកាសនេិភាពរបស់អងគការសហ
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ស្បជាជាតិ្ បំម្ពញភារកិចាតនញសសធត៌ ស្បកបម្ោយវជិាជ ជីវៈខពស់ ការម្គ្នរពោ ង
តញឺងមា ត់្នូវវន័ិយនិងចាប់អនេរជាតិ្ កោងទំនាក់ទំនងែអជាតួយអងគភាព និង
ស្បជាជនតូែោឋ ន។  

ការម្ធវីឱ្យសញីសរវ ក់គ្នន  និងការបំម្ពញឱ្យគ្នន ម្ៅវញិម្ៅតក នូវគំ្និត្ផ្េួច
ម្ផ្េីតតំ្បន់នានា មាន «លខសស្កវា ត់្និងផ្លូវ» បណាេ  «យញទធោន្តសេឥណឌូ -បា សញីហវកិ» 
និងនម្ោបាយរបស់ស្បម្ទសធំៗ កនញងតំ្បន់លដ្ែសតលឹងតកតំ្បន់អាសញ-ីអាម្គ្នយ៍
របស់ម្យងី ក៏ដូ្ចជាកិចាសហស្បតិ្បត្េកិារនានា កនញងស្កបខ័ណឌ ទម្នលម្តគ្ងគម្ដី្តបី
ទាញយកផ្ែស្បម្ោជន៍សស្មាប់ការអភិ្វឌ្ឍ។ 

យកចិត្េទញកោក់ឱ្យកាន់លត្ខពស់ចំម្ េះការអភិ្វឌ្ឍបញ្ញា សិបបនិតិត្ និង
បម្ចាកវទិាឌី្ជីងែ ម្ដី្តបតីាតឱ្យទាន់ស្បម្ទសជិត្ខាង និងពស្ងឹងសតត្ាភាព
កតពញជា កនញងការត្បត្នឹងហានិភ័្យថ្នសនេិសញខបម្ចាកវទិាព័ត៌្មាន កនញងសត័យ
កាែថ្នបដិ្វត្េន៍ឧសាហកតមទី៤។   

ការររចញងម្ស្កាយ គឺ្ការម្ែីកកតពសគ់្ញណភាព ស្បសិទធភិាពការររ និង
ការអភិ្វឌ្ឍសតត្ាភាពតន្តនេកីារទូត្ 

កនញងឱ្កាសបិទសននិបាត្ស្កសួងកាែពីឆ្ន មំ្ៅតិញ ខ្ញ ំក៏បានផ្េែ់អនញោសន៍
តួយចំនួន ម្ដី្តបីម្ោេះស្ោយបញ្ញា ស្បឈតសេីពីធនធានតនញសសលដ្ែស្កសួង
ការបរម្ទស ក៏ដូ្ចជាស្កសួងោា ប័នរដ្ឋនានាជួបស្បទេះលដ្រ។  

ខ្ញ ំមានម្សចកេីរកីរាយ ចំម្ េះលផ្លផ្លក លដ្ែស្កសួងសម្ស្តចបានកនញងការលក
ទស្តង់ថ្ផ្ទកនញង តាតរយៈថ្នការប ា្ូ ែស្បព័នធគ្ញណាធិបម្ត្យយម្ៅកនញងការ
លត្ងតាងំ និងតំ្ម្ ងីតួ្នាទី និងការកោងសតត្ាភាពជំនាញវជិាជ ជីវៈ លដ្ែ
ប ញនាម នឆ្ន ចំញងម្ស្កាយម្នេះ មានការម្ែីកកតពស់គួ្រឱ្យកត់្សំគ្នែ់។ វទិាោា ន
ការទូត្និងទំនាក់ទំនងអនេរជាតិ្ លដ្ែស្តូ្វបានបម្ងកីត្និងោក់ឱ្យដំ្ម្ណីរការ
២ឆ្ន តំញនម្នេះ បានរតួចំលណកោ ងសំខាន់កនញងការបណេញ េះបណាេ ែ បំ ក់បំប ន
ចំម្ណេះដឹ្ង និងសតត្ាភាពវភិាគ្ដ្ែ់តន្តនេីការទូត្ម្យងី។ ពិត្ម្ហយីការបណេញ េះ
បណាេ ែធនធានតនញសស គឺ្ជាការវនិិម្ោគ្លដ្ែម្ស្បីម្ពែយូរ តញននឹងបាន
ទទួែផ្ែ។ ម្ហត្ញម្នេះ ខ្ញ ំសូតម្ែីកទឹកចិត្េថ្នន ក់ដឹ្កនាសំ្កសួង តន្តនេីការទូត្ម្យងី
ទាងំអស់បនេស្បឹងលស្បងបម្ងកីនចំម្ណេះដឹ្ង ម្ែីកកតពស់សតត្ាភាពវភិាគ្ស្ោវស្ជាវ
ព័ត៌្មាន ពិម្សស ក់ព័នធនឹងភូ្តិោន្តសេ-នម្ោបាយ ភូ្តិោន្តសេ-យញទធោន្តសេ 
និងភូ្តិោន្តសេ-ម្សដ្ឋកិចា។ 
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ខ្ញ ំក៏សូតម្ឆ្លៀត្ឱ្កាសម្នេះ ម្ដី្តបអីរគ្ញណស្បម្ទសជាតិត្េនានាលដ្ែបានផ្េែ់
ជំនួយ និងកិចាសហស្បតិ្បត្េិការែអ កនញងការជួយអភិ្វឌ្ឍធនធានតនញសស តាតរយៈ
អាហារូបករណ៍ ទសសនកិចាសិកា ការផ្លល ស់បេូរបទពិម្ោធន៍ ការម្រៀបចំវគ្គបណេញ េះ
បណាេ ែ ក៏ដូ្ចជាការផ្េែ់បាឋកថ្ន លចករលំែកចំម្ណេះដឹ្ង និងទសសនទាន
នានា។ ែញេះស្តាណាលត្ជួរអនកការទូត្របស់ម្យងីមានសតត្ាភាព វជិាជ ជីវៈខពស់
ម្វៀងថ្វ ស្បកបម្ោយគំ្និត្យញទធោន្តសេ និងម្ោម េះស្ត្ង់ចំម្ េះជាតិ្មាត្ញភូ្តិ ម្ទីប
ម្យងីនឹងអាចសម្ស្តចបានម្ោយម្ជាគ្ជ័យនូវម្បសកកតមម្ែីកសទួយ និងការ រ
ផ្ែស្បម្ោជន៍ម្គ្នែរបសស់្បម្ទសជាតិ្ម្យងីបាន។ កនញងោម រតី្ម្នេះ ខ្ញ ំលត្ងលត្គ្នសំ្ទ
នូវគំ្និត្ផ្េួចម្ផ្េីតនានារបស់ស្កសួងការបរម្ទស កនញងការបម្ងកីនតម្ធាបាយ 
បម្ចាកម្ទស ហរ ិ្ ាវត្ាញ និងធនធានតនញសស ម្ដី្តបបំីម្រផី្ែស្បម្ោជន៍របស់
ស្បម្ទសជាតិ្។  

ខ្ញ ំសូតម្ែីកសរម្សីរជាងមីតេងម្ទៀត្ចំម្ េះកិចាស្បឹងលស្បង និងែទធផ្ែែអ
ស្បម្សីររបស់ស្កសួងការបរម្ទសនិងសហស្បតិ្បត្េិការអនេរជាតិ្ និងចំម្ េះការ
ខិត្ខំ និងឆ្នទៈខពស់របស់តន្តនេីការទូត្របស់ម្យងី កនញងការបំម្រជីាតិ្មាត្ញភូ្តិ និង
សូតជូនពរឱ្យទទួែបានម្ជាគ្ជ័យងមីៗ  លងតម្ទៀត្។ 

(អងគសនិនបាត្ទេះថ្ដ្រចួម្ទីបសូតសម្តេចបនេ) 
ឆ្ន ២ំ០២០ម្នេះ ជាឆ្ន លំដ្ែអងគការសហស្បជាជាតិ្ស្បារពធខួបទី៧៥ 

របស់ខលួន ម្ស្កាតការម្បេជ្ារតួគ្នន  ម្ដី្តបពីស្ងឹងម្ែីកត្ម្តកីងពហញភាគី្និយត។  
ឆ្ន ២ំ០២០ម្នេះ ក៏ជាឆ្ន លំដ្ែកតពញជានឹងម្ធវីជាមាា ស់ផ្ទេះថ្នកិចាស្បជញំកំពូែ

អាសញី-អឺរ  ញបម្ែីកទី១៣ (ASEM13) ម្ស្កាតស្បធានបទ “ពស្ងឹងពហញភាគី្និយត 
ម្ដី្តបកំីម្ណីនរតួ”។  

ចប់តាងំពីកតពញជាបានកាល យជាសមាជិកASEM ម្ៅឆ្ន ២ំ០០៤តក ម្យងី
លត្ងផ្េែ់តំ្ថ្ែដ្ែ់ម្វទិកាម្នេះ ជាម្វទិកាដ៏្សំខាន់សំរាប់កិចាសហស្បតិ្បត្េិការ
រវាងតំ្បន់អាសញីនិងអឺរ  ញប លដ្ែនាតំកនូវផ្ែស្បម្ោជន៍ម្ៅវញិម្ៅតកជាម្ស្ចីន។ 

សពវថ្ងៃម្នេះ គ្នម ននរណាអាចស្បលកកបានម្ យីចំម្ េះតំ្ថ្ែ និងោរៈ
សំខាន់ថ្នម្វទិកាASEM ម្ៅកនញងកិចាការនម្ោបាយ ការទូត្ និងទំនាក់ទំនង
អនេរតំ្បន់។ ចប់តាងំពីការកម្កីត្ម្ ងីរបស់ខលួននាឆ្ន ១ំ៩៩៦ ASEM បាន
បំម្ពញតួ្នាទីជាគ្នលឹេះកនញងឋានៈជាម្វទិកាសនទនា និងសហស្បតិ្បត្េិការលដ្ែ
ផ្ាភាជ ប់អាសញីនិងអឺរ  ញប។ 
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ASEM ក៏ជាម្វទិកាលដ្ែផ្េែ់ឱ្យកតពញជានូវកាោនញវត្េភាពជាម្ស្ចីន ម្ដី្តបី
ជំរញញឱ្យកានល់ត្រហ័ស និងសញីជម្ស្ៅនូវសមាហរណកតមរបស់ខលួនម្ៅកនញងតំ្បន់
និងពិភ្ពម្ោកផ្ងលដ្រ។ 

កិចាស្បជញំកំពូែ ASEM ម្ែីកទី១៣ខាងតញខម្នេះ គឺ្ជាស្ពឹត្េិការណ៍
ស្បវត្េិោន្តសេនិងការទូត្ធំបំផ្ញត្សស្មាប់កតពញជាម្យងី។ ការម្ធវីជាមាា ស់ផ្ទេះថ្នកិចា
ស្បជញំកំពូែម្នេះ គឺ្ជាឱ្កាសដ៏្ស្បម្សីរបំផ្ញត្សស្មាប់កតពញជា បញ្ញជ ក់កនញងកំរតិ្ខពស់
បំផ្ញត្នូវការម្បេជ្ារបស់ខលួន ចំម្ េះការពស្ងឹងស្បព័នធពហញភាគី្និយត ការចូែរតួ
កនញងកិចាស្បឹងលស្បងរបស់ពិភ្ពម្ោក កនញងការម្ោេះស្ោយការស្បឈតជាសកែ និង 
ការចូែរតួលសវងរកកាោនញវត្ភាពកនញងការម្ធវឱី្យស្បម្សីរនូវម្សដ្ឋកិចាពិភ្ពម្ោក។  

ការម្ធវីជាមាា ស់ផ្ទេះថ្នកិចាស្បជញំលដ្ែនឹងស្បតូែផ្េញ ំម្តដឹ្កនាពីំ៥១ស្បម្ទស 
និងស្បធានោា ប័នតំ្បន់២ ស្ពតជាតួយការចត់្តាងំម្រៀបចំស្ពឹត្េិការណ៍ចំនួន៧
ម្ទៀត្ម្នាេះ គឺ្ទាតទារកិចាស្បឹងលស្បងថ្នន ក់ជាតិ្ ម្ដី្តបមី្ោេះស្ោយបញ្ញា ភ្សេញភារ 
ហរ ិ្ ាវត្ាញ បម្ចាកម្ទស ទីតាងំ ពិធីការ និងការធានាសនេិសញខខពស់បំផ្ញត្។ កតពញជា
ម្បេជ្ានឹងសម្ស្តចកិចាការម្នេះស្បកបម្ោយកិត្េយិស និងម្ជាគ្ជ័យ។  

កនញងឱ្កាសដ៏្តម្ហាឡាឫកម្នេះ ខ្ញ ំមានម្សចកេីរកីរាយ និងកិត្េយិស សូត
ស្បកាសជាផ្លូ វការ នូវការទទួែម្ធវីជាមាជ ស់ផ្ទេះថ្នកិចាស្បជញំកំពូែអាសញី-អឺរ  ញប
ម្ែីកទី១៣ លដ្ែនឹងស្បស្ពឹត្េម្ៅម្ៅថ្ងៃទី១៦ និង១៧ លខវចិឆកិា ឆ្ន ២ំ០២០ 
ម្ៅរាជធានីភ្នំម្ពញ។  

(សម្តេចអម្ ជ្ ីញចញចប៊ែូត្ញង) 
 
 
  
 


