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លោក ហ ៊ុន សែន កំព៊ុងយល់ច្រឡំអំពី លលបឿន និង ែំទ៊ុុះ លច្រុះ

អវ ីសែលគាត់ បានល វ្ ើមកែល់លពលលនុះ គឺជាទលងវ ើគាា ន លែើម 

និង រ៊ុង លរលថា គាា ន ការពិចារណា។ លហត៊ុលនុះឯង បានជា

ទលងវ ើល ុះ វាបង្ហា ញ នូវច្កសហងច្គប់របូភាព : រាប់, យ៊ុទធសាស្តែរ  

និង សែនការកលលបិរ...។ល។ កលយ៊ុទធ ទប់សាា តជ់ាម៊ុន មិនឲ

គណបកសែលស្តង្ហរ ុះជាត ិមានលទធភាព នឹងែលណរ ើមអំណារបាន

តាមការលបាុះលនោ ត វាមានរបូភាពជា អំលពើបលន់អំណារែ៊ុទធ

សា្ លោយគាា នការលអៀនខ្មា ែ់។ តួលលខ ននលទធែល ននការ

លបាុះលនោ តសកលងកាល យ វាបង្ហា ញបសនែមលទៀត នូវែំទ៊ុុះលៅរក

ភាពមហិមា ននការលមើលង្ហយ ពីែំណាក់មតិជាតិ និង អនររជា

តិ។ រំណង់ហួែលហត៊ុ រង់ែូរ នូវកាលបរលិរេទ ននឋបនកមា នន

រែឋែភា និង រោឋ ភិបាល ននអាណតរិទី៦ វាជាែំទ៊ុុះបសនែមលៅរក 

ការមាក់ង្ហយជាក់សែរង ែល់សាែ ប័នរាជានិយម លោយយកតួ

អងរច្ពុះមហាកសច្ត លអាយជួយសកននោ នូវទលងវ ើលួរបលន់អំណារ 

លអាយលៅជាអំលពើច្ែបរាប់។ 

ពិតណាែ់លហើយថា លោក ហ ៊ុន សែន គាត់អារនឹង រូលច្បជ៊ុំ

លៅទីច្កងុច្ពរុសែល កន ុងជំនួបរវាង ែហភាពអឺរ ៊ុប និង អាសា 

ន លហើយនិង មហាែនោ ិបាត ននអងរការែហច្បជាជាតិ លៅសខ

ល្បឿន នងិ សំទ ុះ  
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កញ្ញា ខ្មងម៊ុខលនុះ លច្រុះច្ែកុសខា រជាែមាជិក ននអាសា ន និង 

អងរការែហច្បជាជាតិ សតវតរមានគាត់លៅទីល ុះ វាគាា នែមាា

ន៊ុរបូភាព ជាតំណាង ននច្បជាពលរែឋទងំអែ់ល ុះលឡើយ លច្រុះ

គាត់ ជា យករែឋមស្តនរ ីលួរលនោ ត ឬ អោកែលណរ ើមអំណារ។ សត

វតរមានគាត់លៅលពលល ុះ គាត់នឹងទញយក ជាច្បលោជន៏

ផ្ទា ល់ខល នួ ែំរាប់បង្ហា ញ ែល់សខា រច្បនំងនឹងគាត់លពញមួយ

នគរ ថាគាត់ ជាមន៊ុែសខ្មល ំងែសែល លហើយ ច្គប់អងរការអនររ

ជាតិ ទទួលសារ លគ់ាត់ ជា យករែឋមស្តនរ ីសខា រច្ែបរាប់។ លោក 

ហ ៊ុន សែន មានគំនិតសបបលនុះ លច្រុះគាត់ ជា មន៊ុែសអអារយៈ 

គាា នលជាេ ភាពលៅកន ុងសាា រតី របែ់គាត់បនរ ិរល ុះលឡើយ។ 

ែំទ៊ុុះ នននលោបាយបលន់អំណារ របែ់លោក ហ ៊ុន សែន កន ុង

លពលលនុះ វាកំព៊ុង ំច្ែកុសខា រ លៅរកមហនររាយពិតច្បាកែ 

លច្រុះ ច្ែកុសខា រនឹងទទួលបនរ នូវទណឌ កមាោ៉ា ងតឹងរងឹ ជាការ

បាញ់ច្ែុុះគាោ  ពីែំណាក់ ែហរែឋអាលមរកិ, ែហភាពអឺរ ៊ុប និង 

ច្បលទែច្បជា្ិបតី។ ពិតណាែ់លហើយថា លោក ហ ៊ុន សែន គាត់

អាង មានរិនលៅពីលច្កាយគាត់ និង ច្បលទែអច្បជា្ិបតី

មួយរំនួនតូរ ទទួលសារ ល់របបគាត់ សតជញ្េ ីងលែែឋកិរច វា

រាែ់ជាអវជិេមាន ជាការ ំលអាយ ខូរច្បលោជន៏ជាតិ លហើយ

ប៉ាុះរល់ផ្ទា ល ់ែល់ការរែ់លៅ ននកមាករ និង កែកិរសខា រ ែូរ

ោ៉ា ង ជាបញ្ញា រម : លរាងរច្កបិទទវ រ និង ការបលងា ើតែលច្គប់

ោ៉ា ងគាា នែារទិញ។ លោក ហ ៊ុន សែន អារបនរភរសខា រ សែល
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គាត់លកណឌ  លអាយមកអងគ ុយសារ ប់គាត់និោយ អំពី សាោ នែ នន

ការរកាែនរ ិភាព, អភិវឌ្ឍន៏ និង ជ័យជំនុះភល កូទឹកភល នូែី របែ់

គាត ់ សតគាត់មិនអារ ក៊ុហកសខារមួយនគរ និង ែហគមន៏

អនររជាតិបានល ុះលទ លច្រុះអំលពើសែលគាត់បានល វ្ ើ វាជាទលងវ ើ 

មានភាព្ំែំលបើម ច្បនំងនឹង លទធិច្បជា្ិបលតយយ, ច្បនំង

នឹង ែិទធិមន៊ុែស និង យកតួអងរច្ពុះមហាកសច្ត មកបល ែ ក 

លែើមបី អញ នឹងបានអងគ ុយ លលើលៅអីអំណារ លអាយបាន

ទំ ន់រិតរ។ លបើលោក ហ ៊ុន សែន ជា មន៊ុែសខ្មល ំង មាន 

ច្បជាច្បិយភាពពិត រ៊ុុះលហត៊ុអវ ី ក៏ជនោក់ព៊ុតលនុះ ច្តូវការ

ជំនួយពី ហល ងួសខា រ ? លច្រុះថា ែំទ៊ុុះ ននច្គប់ទលងវ ើែ៏រនច្ង របែ់

លោក ហ ៊ុន សែន គឺ ជា រំនួនបូករមួ ននការកំសាកជាទីបំែ៊ុត 

របែ់គាត់។ ការកំសាកលនុះឯង សែល ំលអាយបនភោំលពញ 

ច្បច្ពឹតរ នូវអំលពើលោលៅច្គប់សបបោ៉ា ង លែើមបីរកា នូវអំណារ

ខល នួ។ ែូលចាោ ុះ រែឋែភា និង រោឋ ភិបាល សែលនឹងលកើតលឡើង វាជា 

បន របែ់បង្ំ និង បងតូរ ្៊ុំមហាលនអុះ ទងំលៅកន ុងច្ែកុ 

និង លៅលច្ៅច្ែកុ។ ពិតណាែ់លហើយថា លោក ហ ៊ុន សែន គាត់

មានមូលលហត៊ុច្តឹមច្តូវ ែំរាប់គាត ់ ច្បច្ពឹតរ នូវអំលពើលួរបលន់ 

លច្រុះគាត់ មានលែរករ ីច្តូវការ, មានកបិរិតរ ែូលរោុះ ច្តូវសត

គាត ់ល វ្ ើលអាយបានែលច្មរោ៉ា ងរហ័ែជាទីបំែ៊ុត សែលលគលៅ

ថា តលច្មក ននជនផ្ទរ រ់ការ៕  

     


