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ល្បឿន និង សំទុះ

លោក ហ៊ុន សែន កំព៊ុងយល់ច្រឡំអំពី លលបឿន និង ែំទុះ៊ុ លច្រុះ
អវ ីសែលគាត់ បានល្វ ើមកែល់លពលលនុះ គឺជាទលងវ ើគាាន លែើម
និង រ៊ុង លរលថា គាាន ការពិចារណា។ លហត៊ុលនុះឯង បានជា
ទលងវ ើល

ុះ វាបង្ហាញ នូ វច្កសហងច្គប់រ ូបភាព : រាប់, យ៊ុទធសាស្តែរ

និង សែនការកលលបិរ...។ល។ កលយ៊ុទធ ទប់សាាត់ជាម៊ុន មិនឲ
គណបកសែលស្តង្ហរុះជាតិ មានលទធ ភាព នឹងែលណរើមអំណារបាន
តាមការលបាុះលនោត

វាមានរ ូបភាពជា

អំលពើបលន់អំណារែ៊ុទធ

សា្ លោយគាានការលអៀនខ្មាែ់។ តួ លលខ ននលទធែល ននការ
លបាុះលនោតសកល ងកាលយ

វាបង្ហាញបសនែ មលទៀត

នូ វែំទ៊ុុះលៅរក

ភាពមហិមា ននការលមើលង្ហយ ពីែំណាក់មតិជាតិ និង អនរ រជា
តិ។ រំណង់ហួែលហត៊ុ រង់ែូរ នូ វកាលបរ ិលរេ ទ ននឋបនកមា នន
រែឋ ែភា និង រោឋភិបាល ននអាណតរ ិទី៦ វាជាែំទុះ៊ុ បសនែ មលៅរក
ការមាក់ង្ហយជាក់សែរ ង ែល់សាែប័នរាជានិយម លោយយកតួ
អងរ ច្ពុះមហាកសច្ត លអាយជួ យសកននោ នូ វទលងវ ើលួរបល ន់អំណារ
លអាយលៅជាអំលពើច្ែបរាប់។
ពិតណាែ់លហើយថា លោក ហ៊ុន សែន គាត់អារនឹង រូ លច្បជ៊ុំ
លៅទីច្ក ុងច្ព ុរសែល កនុងជំនួបរវាង ែហភាពអឺរ៊ុប និង អាសា
ន លហើយនិង មហាែនោ ិបាត ននអងរ ការែហច្បជាជាតិ លៅសខ
ឩ ប លៅ ស ង្ហា

កា រ ពិ ភា ក្សា
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កញ្ញាខ្មងម៊ុខលនុះ លច្រុះច្ែ ុកសខា រជាែមាជិក ននអាសាន និង
អងរ ការែហច្បជាជាតិ សតវតរ មានគាត់លៅទីល

ុះ វាគាានែមាា

ន៊ុរ ូបភាព ជាតំណាង ននច្បជាពលរែឋ ទ ំងអែ់ល

ុះលឡើយ លច្រុះ

គាត់ ជា

យករែឋ មស្តនរីលួរលនោត ឬ អោ កែលណរើមអំណារ។ សត

វតរ មានគាត់លៅលពលល
ផ្ទាល់ខល ួន

ុះ គាត់នឹងទញយក ជាច្បលោជន៏

ែំរាប់បង្ហាញ

ែល់សខា រច្បនំងនឹងគាត់លពញមួ យ

នគរ ថាគាត់ ជាមន៊ុែសខ្មលំងែសែល លហើយ ច្គប់អងរ ការអនរ រ
ជាតិ ទទួ លសារល់គាត់ ជា

យករែឋ មស្តនរីសខា រច្ែបរាប់។ លោក

ហ៊ុន សែន មានគំនិតសបបលនុះ លច្រុះគាត់ ជា មន៊ុែសអអារយៈ
គាានលជាេភាពលៅកនុងសាារតី របែ់គាត់បនរ ិរល

ុះលឡើយ។

ែំទ៊ុុះ នននលោបាយបល ន់អំណារ របែ់លោក ហ៊ុន សែន កនុង
លពលលនុះ

វាកំព៊ុង

ំច្ែ ុកសខា រ

លៅរកមហនរ រាយពិតច្បាកែ

លច្រុះ ច្ែ ុកសខា រនឹងទទួ លបនរ នូ វទណឌកមា ោ៉ាងតឹង រ ឹង ជាការ
បាញ់ច្ែ ុុះគាោ ពីែំណាក់ ែហរែឋ អាលមរ ិក, ែហភាពអឺរ៊ុប និង
ច្បលទែច្បជា្ិបតី។ ពិតណាែ់លហើយថា លោក ហ៊ុន សែន គាត់
អាង មានរិនលៅពីលច្កាយគាត់ និង ច្បលទែអច្បជា្ិបតី
មួ យរំនួនតូ រ ទទួ លសារល់របបគាត់ សតជញ្េ ីងលែែឋ កិរច វា
ិ មាន ជាការ
រាែ់ជាអវជេ

ំលអាយ ខូ រច្បលោជន៏ជាតិ លហើយ

ប៉ាុះរល់ផ្ទាល់ ែល់ការរែ់លៅ ននកមា ករ និង កែិករសខា រ ែូ រ
ោ៉ាង ជាបញ្ញារម : លរាងរច្កបិទទវរ និង ការបលងា ើតែលច្គប់
ោ៉ាងគាានែារទិញ។ លោក ហ៊ុន សែន អារបនរ ភរសខា រ សែល

ឩ ប លៅ ស ង្ហា

កា រ ពិ ភា ក្សា
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គាត់លកណឌ លអាយមកអងគុយសារប់គាត់និោយ អំពី សាោនែ នន
ការរកាែនរ ិភាព, អភិវឌ្ឍន៏ និង ជ័យជំនុះភល ូកទឹកភលនែ
ូ ី របែ់
គាត់ សតគាត់មិនអារ ក៊ុហកសខា រមួ យនគរ និង ែហគមន៏
អនរ រជាតិបានល

ុះលទ លច្រុះអំលពើសែលគាត់បានល្វ ើ វាជាទលងវ ើ

មានភាព្ំែំលបើម ច្បនំងនឹង លទធ ិច្បជា្ិបលតយយ, ច្បនំង
នឹង ែិទធិមន៊ុែស និង យកតួ អងរ ច្ពុះមហាកសច្ត មកបល ែ ក
លែើមបី
ទំ

អញ

នឹងបានអងគុយ

លលើលៅអីអំណារ លអាយបាន

ន់រិតរ។ លបើលោក ហ៊ុន សែន ជា មន៊ុែសខ្មលំង មាន

ច្បជាច្បិយភាពពិត រ៊ុុះលហត៊ុអវី ក៏ជនោក់ព៊ុតលនុះ ច្តូវការ
ជំនួយពី ហល ួងសខា រ ? លច្រុះថា ែំទ៊ុុះ ននច្គប់ទលងវ ើែរ
៏ នច្ង របែ់
លោក ហ៊ុន សែន គឺ ជា រំនួនបូ ករ ួម ននការកំសាកជាទីបំែ៊ុត
របែ់គាត់។

ការកំសាកលនុះឯង

សែល

ំលអាយបនភោ ំលពញ

ច្បច្ពឹតរ នូ វអំលពើលោលៅច្គប់សបបោ៉ាង លែើមបីរកា នូ វអំណារ
ខល ួន។ ែូ លចាោុះ រែឋ ែភា និង រោឋភិបាល សែលនឹងលកើតលឡើង វាជា
បន របែ់បង្ំ និង បងតូ រ ្៊ុំមហាលនអ ុះ ទ ំងលៅកនុងច្ែ ុក
និង លៅលច្ៅច្ែ ុក។ ពិតណាែ់លហើយថា លោក ហ៊ុន សែន គាត់
មានមូ លលហត៊ុច្តឹមច្តូវ ែំរាប់គាត់ ច្បច្ពឹតរ នូ វអំលពើលួរបល ន់
លច្រុះគាត់ មានលែរករ ីច្តូវការ, មានកបិរិតរ ែូ លរោ ុះ ច្តូវសត
គាត់ ល្វ ើលអាយបានែលច្មរោ៉ាងរហ័ែជាទីបំែ៊ុត សែលលគលៅ
ថា តលច្មក ននជនផ្ទររ់ការ៕

ឩ ប លៅ ស ង្ហា

កា រ ពិ ភា ក្សា
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