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បទអន្តរាគមន្ ៍

សម្មេចអគគមហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ៊ុន្ សសន្ 
ប្បធាន្គណបក្សប្បោជន្ក្មព៊ុោ 

សលែងក្ន៊ុងសន្និសទីត៊ុមលូ ម្ប្ោមប្បធាន្បទ 
«តួនាទី ន្ិងោរទទួលខ៊ុសប្តូវនន្គណបក្សន្ម្ោបាយរ ៊ុសស៊ុ ីន្ងិអាស ន្ ក្ន៊ុងោរ-
ពប្ងឹងន្ិមាបន្ក្មមសន្តិស៊ុខ ន្ិងក្ិចចសហប្បតិបតតិោរក្ន៊ុងតំបន្អ់ាស៊ុបីា៉ា ស៊ុហីវកិ្» 

នលៃទី ២៩ សខ មិល៊ុនា ឆ្ន  ំ២០២១ 
 

− ឯកឧត្តម ឌីមមទ្រី មមដមេមឌេ, ទ្រធានគណរកសររួរមួរុស្សី និងជាអនុទ្រធានទ្កុមទ្រឹកាស្នតិសុ្ខនន
ស្ហព័នធរុស្សីុ, 

− ឯកឧត្តមទ្រធាន និងតំ្ណាងគណរកសននរណាត ទ្រមរស្អាស៊ា ន, 
− ឯកឧត្តម, មោកជទំាេ, មោក, មោកទ្សី្! 

ជារឋម, ខំុ្សូ្មស្ម្មតងនូេអំណរគុណយ៉ា ងទ្ជាលមទ្ៅចំម ោះគណរកសររួរមួរុស្សុ ីម្ដលបានមរៀរចំ
ម ងីនូេស្ននិស្ីរតុ្មូលមនោះ មទ្ោមទ្រធានររ «ត្ួនារី និងោរររលួខុស្ទ្ត្េូននកម្ល ងំគណរកសនមយបាយ    
រុស្ស ីនិងអាស៊ា ន កនុងោរពទ្ងឹងនិម្រនកមមស្នតិសុ្ខ និងកិចចស្ហទ្រតិ្រត្តិោរកនុងតំ្រន់អាសុ្ីបា៉ា សុ្ីហវកិ» ។  

ជាោរពិត្, ោរឆ្លងរាលដាលដ៏ធ្ងន់ធ្ងរននជំងឺកូេដី-១៩ បានមកីត្ម ងីកនុងអំ ុងមពលដ៏លំបាកមួយ 
ម្ដលនិនាន ោរពហុភាគីនិយមកំពុងម្ត្ស្ថិត្មៅមទ្ោមោរគំរាមកំម្ហង ពីស្ំណាក់ោរមកីនម ងីនននិនាន ោរ 
ឯកមោភាគីនិយម, ទ្រជានិយម និងគ ំរនិយម ។ ោរទ្រកួត្ទ្រម្ជងរវាងទ្រមរស្មហាអំណាចធំ្ៗ បាន
មធ្វីឱ្យសថ នភាពមនោះោន់ម្ត្ម្នភាពស្មុគសម ញ ខណៈមពលម្ដលសម រតី្ម្លែងផលរូកសូ្នយននស្ង្រ្គា ម
ទ្ត្ជាក់ថ្មកំីពុងមលចម ងី មហយីស្ណាត រ់ធាន រ់ពិភពមោកកំពុងទ្តូ្េបានម្រងម្ចក មដាយសរស្ង្រ្គា ម
 ណិជជកមម, ស្ង្រ្គា មរមចចកេរិា និងស្ង្រ្គា មមដាយតួ្អងាតំ្ណាងដ៏មតត គគុកមួយចំនួនមរៀត្ ។ 

ពិភពមោកក៏កំពុងម្ត្ជួរទ្ររោះនូេោរទ្រកួត្ទ្រម្ជងដ៏តឹ្ងម្ត្ង រវាងទ្រព័នធមគលនមយបាយអនតរ-
ជាតិ្មផសងគន  ម្ដលម្នភាពដាច់មដាយម្ ក រមួជាមួយនឹងោរមកីនម ងីនូេោររ៉ាោះរងាិច និងោរទ្រកួត្ទ្រម្ជង
រវាងគុណត្នមល កនុងោរដឹកនាពិំភពមោក ទ្ស្រគន មៅនឹងោរទ្រឈមមុខម្ផនកមយធា ឬោរទ្រណាងំទ្រម្ជង
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អាេុធ្ថ្មីម្ត្មតង ។  និនាន ោរដ៏គួរឱ្យទ្ពួយបារមភមនោះ មៅមិនទាន់បានរារ់រញ្ចូ លនូេរិដឋភាពមនុស្សធ្ម៌ ននវា៉ា ក់-
សងំកូេដី-១៩ ម្ដលទ្រមរស្ជាមទ្ចីនកំពុងម្ត្ដមណតី មគន  មទ្ោមសល កសម រតី្ជាតិ្និយម, គ ំរនិយម និង
ោរមរសី្មអីងមរៀងៗខលួន មរីមទាោះរីជាោរពិត្រគា ញយ៉ា ងចាស្់ថា ភាគមទ្ចីនននទ្រជាជនទ្គរ់រូរមៅមលី
ពិភពមោកទ្តូ្េោរវា៉ា ក់សងំមនោះរំផុត្ មដីមែសី្មង្រ្គា ោះអាយុជីេតិ្ររស្់ពួកមគ ។  

រំនាក់រំនងរវាងរដឋ និងរដឋ កំពុងទ្តូ្េបានកំណត់្មដាយោរម្រងម្ចកភូមិសង្រ្ស្តនមយបាយ ។ ភាព-
មិនពិត្ទ្បាកដទ្រជាននម្ខសរនាា ត់្ភូមិសង្រ្ស្តនមយបាយមនោះ បានជំរុញឱ្យម្នោរដាក់គំនារមលីខលួនឯង ពី
ស្ំណាក់រដឋមួយចំនួន មៅមពលម្ដលពួកមគពាយមមលីកកមពស្់ោរមធ្វីពិពិធ្កមម និងកិចចស្ហទ្រតិ្រត្តិោរ    
ពហុរិស្ ។ ស្ម្ព ធ្មនោះបានរារាងំស្ិរធិកនុងោរស្មទ្មចចិត្តមដាយខលួនឯង និងស្ិរធិកនុងោរមទ្ជីស្មរសី្ផលូេម ព្ ោះ
មៅោន់ោរអភិេឌឍម្ដលស្មទ្ស្រនឹងរររិរននទ្រមរស្ទាងំមនាោះ ។ 

ស្ថិត្កនុងសថ នោរណ៍មនោះ, ស្ននិស្ីរតុ្មូលមនោះពិត្ជាទ្តូ្េបានមរៀរចំម ងីទាន់មពលមេោ កនុងោរ-
រង្រ្រជ រតួ្នារីយ៉ា ងស្ំខាន់ររស្់គណរកសនមយបាយ កនុងោរម្ថ្រកាស្ណាត រ់ធាន រ់ពិភពមោក ម្ដលឱ្យ
ត្នមលមៅមលីកិចចស្ហទ្រតិ្រត្តិោរ មជៀស្ជាងោរទ្រឈមមុខដាក់គន , សមគាីភាពមជៀស្ជាងោរម្រកបាក់គន  
និងោរអភិេឌឍមជៀស្ជាងោររំផលិចរំផ្លល ញ ។ ស្ននិស្ីរតុ្មូលមនោះ ជាមេរិោដ៏ស្ំខាន់មួយស្ទ្ម្រ់ឱ្យមយងី
ទាងំអស្់គន  ររួរមួ និងរគា ញនូេសរមួយយ៉ា ងមឺុងម្៉ា ត់្ កនុងោរទាត់្មោលនូេសម រតី្ស្ង្រ្គា មទ្ត្ជាក់ថ្មី និង
កិចចខំទ្រឹងម្ទ្រងកនុងោររមងកីត្លំហស្ទ្ម្រ់កិចចស្ហទ្រតិ្រត្តិោរ ម្ដលម្នេសិលភាពធំ្ជាងោរម្រងម្ចក
ននភូមិសង្រ្ស្តនមយបាយ  ។ 

− ឯកឧត្តម, មោកជទំាេ, មោក, មោកទ្សី្! 
ន្ មំនោះ គឺជា ន្ ដ៏ំពិមស្ស្មួយ ម្ដលមយងីអរអរសររខួរមលីករី ២៥ ននរំនាក់រំនងស្នានាអាស៊ា ន-

រុស្សុ ី។ កមពុជា ពិត្ជាម្នមម្រនភាពចំម ោះភាពរងឹម្ ំនិងេឌឍនភាពននកិចចស្ហទ្រតិ្រត្តិោររវាង រុស្សុ ីនិង
អាស៊ា ន។ ជាោរពិត្, រុស្សុ ីគឺជានដគូដ៏ស្ំខាន់កនុងោររកាស្នតិភាព, ស្នតិសុ្ខ និងស្ថិរភាព កនុងតំ្រន់ ។ 
ជាមួយគន មនោះ, រុស្សុ ីគឺជានដគូ ណិជជកមមដ៏ស្ំខាន់ររស្់ អាស៊ា ន ម្ដលស្ថិត្កនុងលំដារ់រី ៨ ។ ចលនាោរ
េជិជម្នននោរមធ្វី ណិជជកមម និងេនិិមយគ ទ្តូ្េបានរគា ញឱ្យម ញីយ៉ា ងជាក់ម្ស្តងកនុងរយៈោលរ៉ាុនាម ន ន្ ំ
ចុងមទ្ោយមនោះ ។ ជាងមនោះមៅមរៀត្, គំនិត្ផតួចមផតីមជាមទ្ចីនកនុងម្ផនក ហរិញ្ញេត្ថុ, អរ់រ,ំ រំនាក់រំនងធុ្រកិចច
និងធុ្រកិចច និងកមមេធីិ្ផ្លល ស្់រតូរយុេជន ក៏ទ្តូ្េបានអនុេត្តជារនតរនាា រ់ និងបានផតល់ត្នមលរម្នថម ដល់កិចចស្ហ-
ទ្រតិ្រត្តិោរររស្់មយងី មលីោរត្ភាជ រ់រវាងទ្រជាជននិងទ្រជាជន ។ ឈរមលីមូលដាឋ នដ៏រងឹម្នំនកិចចស្ហទ្រតិ្-
រត្តិោរមនោះ ខំុ្សូ្មមស្នីសុ្ំោរអនុរញ ត្ម្ចករមំ្លករស្សនៈមួយចំនួនររស្់ខំុ្ អំពីេធីិ្ម្ដលគណរកសនមយបាយ
ររស្់អាស៊ា ន និងរុស្សុ ីអាចជោះឥរធិពលមៅមលីនិម្រនកមមស្នតិសុ្ខ និងកិចចស្ហទ្រតិ្រត្តិោរ មៅកនុងតំ្រន់
អាសុ្ីបា៉ា សុ្ីហវកិ៖ 



បទអន្តរាគមន្៍របស ់សម្មតចម្េម្ោនាយករដ្ឋមន្រន្ត ីហ ៊ុន្ សសន្ សលែងកនុងសន្និសីទេ៊ុមូល  ថ្លៃទី ២៩ សែ មិល៊ុនា ឆ្ន ាំ ២០២១   ទាំពរ័ 3 

រីមយួ. មយងីទ្តូ្េមផ្លត ត្មលកិីចចោរចំម ោះមុខម្ដលោបំាច់រំផុត្, ម លគឺោរទ្រយុរធទ្រ្ងំនឹងជំងឺ
កូេដី-១៩ ។ មយងីទ្តូ្េោត់្រុកកិចចោរមនោះជាមរស្កកមមរមួររស្់មនុស្សជាតិ្ មដីមែជួីយស្មង្រ្គា ោះអាយុជីេតិ្
ទ្រជាជនពីោររាត្ត្ាត្ននជំងឺដ៏សហាេមនោះ មហយីមយងីក៏គួរមចៀស្វាងនូេរាល់ផលរខំានម្ផនកនមយបាយ
ទាងំឡាយណា ម្ដលអាចមកីត្ម្នម ងី ។  

រីពីរ. មទ្ោយមពលេរិត្តិជំងឺកូេដី-១៩, មយងីទ្តូ្េរមួគន ជំរុញោរមងីរម ងីេញិទ្រករមដាយភាពធ្ន់
ទាងំអស្់គន  ។ ខំុ្ម្នសុ្រិដឋិនិយមខពស្់ថា  រុស្សុ ីនិងអាស៊ា ន អាចរមួគន ជាធ្លុងមួយកនុងោរស្មទ្មចបាននូេ
មគលរំណង ោមរយៈោរជំរុញរហូំរ ណិជជកមម, េនិិមយគ និងមរស្ចរណ៍ រមួទាងំស្កមមភាពមផសងៗ
មរៀត្ ។ រនាឹមមនោះ, ខំុ្សូ្មគូស្ររជ ក់អំពីសរៈស្ំខាន់ននោរចូលរមួររស្់រុស្សុ ី ជាមួយនឹងអាស៊ា ន           
ជាពិមស្ស្មលីោរគទំ្រោរអនុេត្តយុរធសង្រ្ស្តទាងំ ៥ នន ទ្ករខ័ណឌ ោរសត រម ងីេញិទ្គរ់ទ្ជុងមទ្ជាយររស្់
អាស៊ា ន (ASEAN Comprehensive Recovery Framework – ACRF) ។ 

រីរី. មយងីទ្តូ្េពទ្ងឹងកិចចខិត្ខំទ្រឹងម្ទ្រងររស្់មយងីឱ្យបានមរវដង កនុងោរមលីកកមពស្់ទ្រព័នធអនតរ-
ជាតិ្មួយ ម្ដលម្នអងាោរស្ហទ្រជាជាតិ្ជាស្នូល (UN-Centered International System) និង ោរ
សថ រនាម ីងនូេនិម្រនកមមតំ្រន់ ម្ដលម្នភាពមរីកចំហ, យុត្តិធ្ម៌, ស្ថិរភាព និងភាពអាចបា៉ា ន់
ទ្រម្ណបាន មៅតំ្រន់អាសុ្ីបា៉ា សុ្ីហវកិ មដាយម្ផែកមលីមគលោរណ៍ននោរមគរព និងមយគយល់គន មៅេញិ
មៅមក, ោរមិនមទ្ជៀត្ម្ទ្ជក និងកិចចស្ហទ្រតិ្រត្តិោរឈនោះ-ឈនោះ ។ កនុងន័យមនោះ, ខំុ្សូ្មររជ ក់ជាថ្មីមតង
មរៀត្នូេោរទ្រោន់ខាជ រ់ទាងំទ្ស្ុងររស្់មយីងចំម ោះមគលនមយបាយមជឈភាពអាស៊ា ន ម្ដលជា       
មគលោរណ៍មិនអាចខវោះបាន កនុងោរជំរុញរំនាក់រំនងោររូត្ពហុភាគីមៅកនុងតំ្រន់មនោះ ។ 

រីរនួ. មយងីទ្តូ្េម្ត្ជំរុញកិចចស្ហទ្រតិ្រត្តិោរជាក់ម្ស្តងមៅមលីកិចចោរនានា ម្ដលររួរមួមយងីជា
ធ្លុងមួយ មហយីមចៀស្វាងនូេរាល់ររា ណាម្ដលអាចរំម្រករំបាក់មយងី ខណៈមពលមយងីទ្តូ្េររួលសា ល់
អំពីត្ទ្មូេោរននោររកាមេរិោស្នានាម្ដលមរីកចំហ និងមស្រ ីចំម ោះភាពខុស្គន ររស្់មយងី ។ មយងីោបំាច់
ទ្តូ្េម្ត្មផ្លត ត្ស្ំខាន់មៅមលីកិចចស្ហទ្រតិ្រត្តិោរម្ដលជំរុញឱ្យម្នោរមជឿរុកចិត្តគន  និងរមងកីនរំនុកចិត្ត 
មទ្ ោះចំណងយុរធសង្រ្ស្តមនោះ ទ្តូ្េបានកសងម ងីពីោរមជឿរុកចិត្ត ម្ដលម្នសរៈស្ំខាន់យ៉ា ងខាល ងំកនុង
ោរមឆ្លីយត្រមៅនឹងសម រតី្ននស្ង្រ្គា មទ្ត្ជាក់ ។ ោរគរមួយចំនួនមរៀត្ ដូចជា ទ្រតិ្រត្តិោររកាស្នតិភាព, 
ស្នតិសុ្ខអីុនធឺ្ណិត្, ោរទ្គរ់ទ្គងមទ្គោះធ្មមជាតិ្ និងោរម្ទ្រទ្រួលអាោស្ធាតុ្ គឺជាចំណុចមួយដ៏លែ
ស្ទ្ម្រ់ោរ់មផតីមកិចចស្ហទ្រតិ្រត្តិោរទាងំមនោះ ។ 

រីទ្បា.ំ ចំម ោះរិដឋភាពេរែធ្ម៌, ខំុ្សូ្មផតល់ោរគទំ្រទាងំទ្ស្ុងចំម ោះ «ម្៉ា រា៉ា តុ្ងេរែធ្ម៌» ម្ដលជា
គំនិត្ផតួចមផតីមររស្់គណរកសររួរមួរុស្សុ ីនិងម្នភាពសុ្ីចគវ ក់មៅនឹងចកខុេសិ្័យររស្់កមពុជា កនុងោរកសង 
«ទ្ចករមរៀងេរែធ្ម៌» មដីមែមីលីកកមពស្់ស្នតិភាព, សុ្ខដុមភាព និងេរុិលភាពររស្់មយងី ។  



បទអន្តរាគមន្៍របស ់សម្មតចម្េម្ោនាយករដ្ឋមន្រន្ត ីហ ៊ុន្ សសន្ សលែងកនុងសន្និសីទេ៊ុមូល  ថ្លៃទី ២៩ សែ មិល៊ុនា ឆ្ន ាំ ២០២១   ទាំពរ័ 4 

ជាកិចចរញ្ច រ់, ខំុ្សូ្មររជ ក់ម ងីេញិនូេោរមរតជ្ាចិត្តដ៏មម្ោះមុត្ររស្់កមពុជា កនុងោរជំរុញរំនាក់-
រំនងស្នានារវាងអាស៊ា ន និងរុស្សុ ី ជាពិមស្ស្មៅមពល ម្ដលកមពុជានឹងមដីរតួ្ជា ទ្រមរស្ស្ទ្មរស្ទ្មលួ  
ស្ទ្ម្រ់រំនាក់រំនងស្នានាមនោះ ោរ់មផតីមពីម្ខ ស្ីហា ន្  ំ២០២១ មនោះត្មៅ ។ កមពុជាស្ងឃមឹថា គណរកស
នមយបាយទាងំឡាយររស្់អាស៊ា ន និងរុស្សុ ី នឹងមដាោះទ្សយឧរស្គាជាមួយគន  និងរមងកីនកិចចខិត្ខំទ្រឹង
ម្ទ្រងកនុងោររមងកីត្ម ងីនូេពិភពមោកមួយ ម្ដលដ៏លែជាងមុន ស្ទ្ម្រ់មិត្តភាព, កិចចស្ហទ្រតិ្រត្តិោរ, 
ស្នតិភាព និងោរអភិេឌឍទ្រករមដាយចីរភាព ។  

ខំុ្សូ្មជូនពរ ឯកឧត្តម, មោកជំទាេ, មោក, មោកទ្ស្ី នូេសុ្ខភាពលែ, សុ្ភមងាល និងមជាគជ័យ
ចំម ោះទ្គរ់ភារកិចច ។  

សូ្មអរគុណ ! 


