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ការវវិត្តបែែថយក្រកាយ ? 

ក្ៅក្ន ុងពិភពក្ោក្ក្ េះ ក្េសក្ងេត្ក្ ើញថាមា  ការវវិត្ត ន 

 ក្ោបាយក្ររើ ដំណាក់្ការ ក្ ព្ េះក្ៅរក្លទ្ធិរែជាធិែក្ត្យយ : 

ក្ៅទ្សសវត្ស២០ វាមា ចាែ់មា ព លក្ ក្ៅក្ន ុងមជ្ឈដ្ឋា  

 ក្ោបាយ ន អ្នក្យុវរែជាធិែក្ត្យយ ិយម ; បត្ក្ៅក្ន ុងទ្សស

វត្ស៣០ រែែផ្តត រ់ការ ក្ៅមា ឥទ្ធិពលខ្ល ំងកាល ក្ៅក្ ើយ ; មក្

ដល់ទ្សសវត្ស៤០ ចាែ់ក្ ត្ ើមមា រសម ី ន អ្នក្ជាតិ្ ិយម បដលនំ

ក្ធវ ើក្ោយរកី្សាយ ន ពួក្អ្នក្រែ្ំង ឹងោណា ិេម ិយម

ក្ៅទ្សសវត្ស៥០  ិង ៦០ ; ក្ៅទ្សសវត្ស៧០ ជាជ្ំន ់ ន  ជាក្ម

ដឹក្នចំាស់ទ្ុ ំ; មក្ដល់ទ្សសវត្ស៨០  ិង ៩០ មា ្ុសជាថមី ន 

អ្នក្យុវរែជាធិែក្ត្យយ ិយម ក្ ើងកា ់អ្ំណារ យក្លទ្ធិ

រែជាធិែក្ត្យយក្សរ ីជាមូលដ្ឋា   ន ការដឹក្នំ, បត្នែរច ុែប ន

ក្ េះ ក្េក្ ើញថាមា  ការវវិត្តបែែថយក្រកាយ ក្ ព្ េះក្ៅរក្

អំ្ណារផ្តត រ់ការវញិ។ ការវវិត្តបែែក្ េះ មា អ្នក្ដឹក្នំមួយ

រំ ួ  ក្ៅក្លើពិភពក្ោក្ ជាអ្ទ្ិក្រ ដូរោ៉ា ងក្ោក្ Vladimir 

Putin ក្ៅរែក្ទ្សរុសសស ី, Xi Jinping ក្ៅរែក្ទ្សរិ ក្ុមម ុយ ិសត , 

Recep Tayyip Erdogan ក្ៅរែក្ទ្សតួ្ក្េី, Rodrio Durterte 

ក្ៅរែក្ទ្សហ្វ ីលីពី   ិង ក្ោក្ Viktor Orban ក្ៅរែក្ទ្សហ្ុង

រេី។ ក្មដឹក្នំទងំក្នេះ សុទ្ធបត្មា ក្ោលលទ្ធិ សំរាែ់យក្មក្

ក្ធវ ើជាមូលដ្ឋា   ក្ោបាយរែស់ខ្ល  ួក្រៀងៗខ្ល  ួ ដូរោ៉ា ង : 
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ក្ោក្  Vladimir Putin : ក្ដើមបីសាត រក្ ើងវញិ  ូវភាពអ្សាា រយ ន 

ររក្ភពរុសសស ី  យៈជ្ 1ក្ េះ យក្មូលដ្ឋា  ែីោ៉ា ង ជារេឹេះ ន 

ក្ោលលទ្ធិរែស់ោត្់ េឺ : េ ថែបដិែទ2, អ្ត្តត ធិែក្ត្យយ  ិង 

ជាត្ិ ិយម។ មូលដ្ឋា  ទងំក្ េះ រត្ូវការមា  ក្មដឹក្នំផ្តត រ់

ការមួយ បដលោត្់មា ជំ្ក្ ឿថា រែូោត្់ក្ េះឯង ជាអ្វត្ត។ 

ក្ោក្  Xi Jinping :  យៈជ្ ក្ េះ យល់ក្ ើញថា េណែក្សក្ុមម ុយ

 ិសត រិ  កំ្ពុងជួ្ែរែទ្េះ ឹងក្រោេះថាន ក់្ ដូក្រនេះ រត្វូចាំបារ់សាត រ

ក្ ើងវញិ  ូវអ្ំណាររែស់េណែក្ស ក្ដ្ឋយពរងឹងអំ្ណាររែស់

ោត់្ បដលជាក្មដឹក្នំ រដា  ិង ែក្ស។ ក្ន ុងជំ្ហ្រក្ េះ បដលនំ

ក្ោយោត្ក់្ធវ ើ វកិ្សាធ ក្មមរាែ់ ន ការដឹក្នំមួយរំ ួ  ជា

ពិក្សសេឺ លុែក្ចាលោណត្តិក្ដ្ឋយមា កំ្ណត្ក់្ពលក្វោ ន 

អ្នក្ដឹក្នំកំ្ពូល ន រែជាជាត្ិ  ិង ែក្ស ក្ន ុងក្ោលែំណងក្ធវ ើ

ក្ោយមា ក្សថ រភាព ក្ោបាយ។ 

ក្ោក្  Recep Tayyip Erdogan :  យៈជ្ ក្ េះ យល់ក្ ើញថា 

ក្ដើមបី ក្មាទ្ ភាព ន សាសនអ្ុីសាល ម រត្ូវចាំបារ់ យក្រែជា

 ិយមផ្តត រ់ការ ជាមូលដ្ឋា   ក្ោបាយ។ ែការក្ េះ ក្ោក្ 

Ataturk3 ជាែីត្តជាត្ិតួ្ក្េី ធ្លល ែ់យក្មក្អ្ ុវត្តរែក្ែក្ដ្ឋយ

 
1  ត្ៈជ្ = អ្នក្ ក្ោបាយ ឬ អ្នក្ដឹក្នំ ក្ោបាយ។ 
2 េ ថែបដិែទ = រត្ូវត្តមរាែ់សាសន (Orthodoxie)។ 
3 ក្ោក្ Kemal Atatürk ក្ក្ើត្ក្ៅនថៃទ្ី១៩  ឧសភា ន្ ំ ១៨៨១ ទ្ទួ្លមរណ
ភាពក្ៅនថៃទ្១ី០  វរិិិកា ន្ ំ ១៩៣៨។ ក្ោក្ ជា រដាែុរស ន រែជាជាត្ិ
តួ្ក្េី ក្ហ្ើយជា សាថ ែ ិក្  ិង រែធ្លនធិែត្ីទ្ី១ ន សាធ្លរណរដា តួ្
ក្េី (១៩២៣-១៩៣៨)។ 
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ក្ជាេជ័្យ ក្ដើមបី ការ រកី្រំក្រ ី  ិង  េរែូ ីយក្មម ន រែជា

ជាត្តួិ្ក្េី។ 

ក្ោក្ Rodrio Durterte :  យៈជ្ ក្ េះ យក្េំរ ូន រែក្ទ្សសិងហ

ែុរ ី មក្ក្ធវ ើជាក្ោល វធីិរដ្ឋា ភិបាល ក្ដើមបីរែ្ំង ឹង អ្ំក្ពើ

ឧរក្ិដាក្មមក្ៅក្ន ុងសងគម។ ក្ោល ក្ោបាយក្នេះ េឺឈរក្លើ 

ក្ោលវធីិ ន ែក្រាក្ក្ទ្ស ិយម ជារក្ែៀែដឹក្នំ។ 

ក្ោក្ Viktor Orban :  យៈជ្ ក្ េះ យល់ក្ ើញថា រែជា ិយម

ជាត្ិ ិយម វាជារក្មល ើយមួយ ក្ដើមបីរក្ាអ្ំណាររែស់ោត្់  ិង 

ែក្សកា ់អ្ំណារ ក្ន ុងក្ោលក្ៅការពាររែក្ោជ្ ៏ ន រែក្ទ្ស

ហ្ុងរេី ក្ៅក្ន ុងសហ្េមអ្ឺរ ុែ  ិង ក្ៅក្លើពិភពក្ោក្។ 

ក្ោលេំ ិត្ខ្ងក្លើក្ េះ សុទ្ធបត្ជាេំ ិត្រែ្ំង ឹងលទ្ធិរែជា

ធិែក្ត្យយក្សរ ី បដលពួក្ោត្់ យល់ក្ ើញថា ជាលទ្ធិមួយ វាមិ 

ក្ ល្ ើយត្ែ ឹងភាពជាក្់ោក្់ ន រែក្ទ្ស  ិង រែជាជ្ 

 ីមួយៗក្ទ្។ ជាការពិត្ ក្ោលជំ្ហ្រក្ េះ ោរក្លើក្យក្មក្ក្ធវ ើ

ជាការសំោងបា  ក្ដ្ឋយសាររែក្ទ្សធំៗ បដលអ្ ុវត្ត លទ្ធិ

រែជាធិែក្ត្យយក្សរ ី ក្ំពុងជួ្ែរែទ្េះ វែិត្ត  ិ ររនសមព ័ ធ   ិង 

ក្សដាក្ិរា បដលក្ធវ ើឱ្យ ការជ្ំរុញលទ្ធិរែជាធិែក្ត្យយ ក្ៅក្លើ

ពិភពក្ោក្ធ្លល ក្់រុេះែ ត ិរ។ បត្រត្ូវរងចាំជា ិរាថា ក្ៅទ្សស

វត្ស៩០ ការដួលរល ំ ន សហ្ភាពសូក្វៀត្ វាែង្ហហ ញពីជ័្យជំ្ េះ

ោ៉ា ងរាស ់ ន លទ្ធិរែជាធិែក្ត្យយក្សរ ី ក្លើក្ោក្កុ្មម ុយ ិសត ។ 

ជ័្យជំ្ េះក្ េះ អ្ ុញ្ញា ត្ឱ្យរែក្ទ្សក្ៅភាេខ្ងក្ក្ើត្ក្ៅអ្ឺរ ុែ
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ជាក្ររើ ផ្តត រខ់្ល  ួក្រញពី លទ្ធិក្ុមម ុយ ិសត  ក្ហ្ើយក្រជ្ើសក្រសីយក្ 

លទ្ធិរែជាធិក្ត្យយក្សរ ីជាវធីិ ន ការដឹក្នំជាត្។ិ ែរច ុែប ន ក្ េះ 

ក្ទេះែីលទ្ធិរែជាធិែក្ត្យយ ជួ្ែរែទ្េះការលំបាក្មួយរំ ួ ជា

ពិក្សសក្ៅរំក្ពាេះមុខ្ ការក្ងើែក្ ើង ន េំ ិត្ជាត្ិ ិយម បត្

មិ ទ ់មា  រែក្ទ្សខ្ងក្ក្ើត្ ក្ៅអ្ឺរ ុែណាមួយ បា 

ក្បាេះែង់លទ្ធិរែជាធិែក្ត្យយក្សរ ី ក្ៅក្ ើយក្ទ្ រមួទងំរែក្ទ្ស

ហ្ុងរេ ី ក្រពាេះ លទ្ធិរែជាធិែក្ត្យយក្សរ ី អ្ ុញ្ញា ត្ឱ្យមា  

ជ្ក្រមើស ក្ោបាយដឹក្នំ ក្ៅក្ន ុង ស ត ិភាព  ិង ក្សថ រភាព វា

ទ្ ុយពីការអ្េះោងរែស់រក្ សមអ្នក្ រេិះេ ់។ រត្ូវដឹក្ថា លទ្ធភាព

ក្ េះ ោរមា បា  ក្ដ្ឋយសារ វាោម  ត្ក្េ  ន សរត្វូ ក្ោបាយ 

ដ្ឋរ់ខ្ត្ ក្រពាេះជា លទ្ធិអ្ ុញ្ញា ត្ពហុ្ែក្ស ក្ៅក្ន ុងការក្បាេះ

ក្ ន្ ត្ក្ដ្ឋយក្សរ ី ិង យុត្ត ិធម៌ ក្ដើមបីក្រជ្ើសក្រសីអ្នក្ដឹក្នំ។ 

ពិត្របាក្ដណាស់ថា ក្ោក្ខ្ងលិរ ឬ មសា ឹមរែក្ទ្ស មា 

ការយល់ររ ំ ក្ដ្ឋយចាត្់ទ្ុក្ខ្ល  ួឯង ជាមជ្ឈឹមក្ោក្ ជាជាង

ទ្ទួ្លសាគ ល់ថាខ្ល  ួឯង រោ ់បត្ជា វត្ថ ុធ្លត្ុមួយបត្ែ៉ាុក្ណាណ េះ ក្ៅ

ក្ន ុងពិភពក្ោក្ដ៏សម ុេសាម ញ។ ការយល់ររ ំក្ េះ នំឲខ្ល  ួ ទ្ុក្

វែបធមរ៏ែស់ខ្ល  ួ ជាសញ្ញា ល័ក្ខ  ន ទ្ំក្ ើែភាវែូ ីយក្មម បដលវា

 ឹងោរែ៉ាេះទ្ងគ ិរ រំក្ពាេះវែបធមក៏្្សងក្ទ្ៀត្ បដលទ្ុក្រែនពណី 

ជាត្នមល ន  ិមិត្តរែូជាត្ិ ក្ហ្ើយយក្ អ្ត្តសញ្ញា ណរែនពណី ជា

ភាសា ន ការត្ស ូ រែ្ំងក្ៅ ឹង ការក្ធវ ើទ្ំក្ ើែក្មម សងគម

ក្សដាក្ិរា  ិង  ក្ោបាយ ក្ៅ ឹងេំរកូ្ោក្ខ្ងលិរ ដូរ

ោ៉ា ង មក្នេមវជិិាអីុ្សាល មថមីសពវនថៃ បដលែក្ងេ ើត្ជារលន
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ែដិវត្ត ជារក្ សមក្្សងៗោន  ក្ហ្ើយ ក្ធវ ើការត្ស ូ រែយុទ្ធោន  យក្

អ្ំណារក្ៅត្ំែ ់ បដលមា រែជាជ្ ម៉ាូសល ីមភាេក្ររើ ។ ការ

រែយុទ្ធក្ េះែក្ងេ ើត្  ូវសក្មមភាពក្ភរវក្មម ក្ៅក្ន ុងរែក្ទ្ស

ក្ោក្ខ្ងលិរ រមួទងំ សហ្រដាោក្មរកិ្ បដលក្ធវ ើអ្ តរាេម ៍

ក្ៅក្ន ុងតំ្ែ ់ទងំក្ េះ។ ក្ន ុងសាថ  ភាពររែូក្ររែល់ក្ េះ ត្ល់

 ូវរែូភាព ន ការធ្លល ក្់រុេះ ន លទ្ធិរែជាធិែក្ត្យយក្សរ។ី បត្

ក្ទេះែីោ៉ា ងណា លទ្ធិរែជាធិែក្ត្យយក្សរ ី ក្ៅមា រសម ីជា ិរា 

ក្រពាេះវាជារលក្ររម ន វឌ្ឍ ភាព បដលែញ្ញា ក្ ់  ូវត្នមលជា

 វជិិ្មា ររួក្ហ្ើយ។ អ្ំណារ ន ការសាយ  ិង ការទញ រែស់លទ្ធិ

ក្ េះ វាកា ់បត្ខ្ល ំងក្ ើង ក្ហ្ើយ វាែក្ងេ ើត្បា ជា្ ទៈ  ិង ការ

ភាន ល ់ ក្ៅរំក្ពាេះមុខ្ពួក្បដលមិ ក្ជ្ឿ ក្ដ្ឋយសារបត្ខ្ល  ួមា 

រែក្ោជ្ ៏រក្ សម  ិង ែុេគល សំរាែ់ការពារ បដលជារែក្ោជ្ ៏

ទ្ ុយ ឹងរែក្ោជ្ ៏រមួ  ិង សាក្ល។ លទ្ធិរែជាធិែក្ត្យយក្សរ ី

មា  ែទ្ពិក្សាធ ៏ រែក្ែក្ដ្ឋយក្ជាេជ័្យ ត្ល់ជូ្  សំរាែ់

អ្នក្រែជាធិែក្ត្យយ ិយម ជ្ំន ់ែ តៗមក្ យក្មក្អ្ ុវត្ត

ក្ដ្ឋយែញ្ាថមី សំរាែ់សរមែខ្ល  ួក្ៅ ឹងែរែិទ្ថមី, ែ៉ាុប ត  ការ

ក្បាេះែង់ក្ចាល  ូវមូលដ្ឋា  រេឹេះ ន លទ្ធិ េឺជាក្ំហ្ុសមួយ ក្ហ្ើយ 

ក្ៅក្ពល្ែ់ ឬ យូរ បត្ែ៉ាុក្ណាណ េះ  ឹងនំមក្  ូវក្រោេះមហ្ តរាយ

ជាពុំខ្  ក្រពាេះមូលដ្ឋា  រេឹេះក្ េះឯង បដល ត្ល់  ូវការក្ពញ

រិត្តរេែ់រោ ់ ក្ដើមបីធ្លនដល់ ស ត ិភាព  ិង ការអ្ភិវឌ្ឍ 

រែក្ែក្ដ្ឋយរីរភាព។ ការសំោល់ក្ ើញថា ការវវិត្តបែែថយ

ក្រកាយ ន លទ្ធិរែជាធិែក្ត្យយ វាជាការសក្ងេត្ជាអ្ត្ត វស័ិយ បត្

រត្វូដឹងថា លទ្ធិរែជាធិែក្ត្យយក្សរ ី វវិត្តមក្ដល់សពវនថៃ មា   វ ិ
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មារត្  ិង ក្រមាស់ មាំទ ំជា រែព័ ធ   ិង ជាសាថ ែ័  ន ស ត ិ

ភាព សំរាែ់ការពារខ្ល  ួឯងបា  ក្ៅរំក្ពាេះមុខ្ ក្ោលរំណង់ 

ន ក្ោក្  Vladimir Putin ជាមហាែុរស ន រែែក្ៅរែក្ទ្សរុ

សសស ី, Xi Jinping ជាវរិែុរសថមី ន ែក្សក្ុមម ុយ ិសត រិ , Recep 

Tayyip Erdogan ជាមាោ៍ ន សាសនអ្ុីសាល ម ក្ៅរែក្ទ្សតួ្ក្

េី, Rodrio Durterte ជាក្មដឹក្នំ ែក្រាក្ក្ទ្ស ិយម ក្ៅ

រែក្ទ្សហ្វ ីលីពី   ិង ក្ោក្ Viktor Orban ជាអ្នក្រែជា ិយម 

ជាត្ិ ិយម ក្ៅរែក្ទ្សហុ្ងរេី បដលពួក្ោត្់ ែង្ហហ ញ ភាពទ្ ់

ក្ខ្ាយ ឬ ែរាជ័្យ ន លទ្ធិរែជាធិែក្ត្យយក្សរ ី វារោ ់បត្ការ

ក្ធវ ើ វរិក្មមត្តមទ្ំោែ់ បដលខ្ល  ួធ្លល ែ់សាគ ល់ ក្ដើមបី ការពារ

រែក្ោជ្ ៏ផ្តត ល់ខ្ល  ួ ឬ រែែដឹក្នំបត្ែ៉ាុក្ណាណ េះ បត្វាោម  អ្ត្ថ

រសទ់្ំក្ ើែ សំរាែ់ោរយក្ឈន េះលទ្ធិរែជាធិែក្ត្យយក្សរបីា 

ក្នេះក្ ើយ។ ទ្មាល ែ់បដលក្ោក្ ពូទ្ី   ិង ជី្ ពងី សាគ ល់េឺ 

លទ្ធិក្ុមម ុយ ិសត  បដលធ្លល ែ់ែង្ហហ ញ អ្ំក្ពើក្ោក្ៅ ឬ អ្ម ុសស

ធម៍ នសត្វត្សទ្ី២០ ររួមក្ក្ហ្ើយ។ រំបណក្ក្ោក្ ដួរបត្ត្ 

 វញិ ោត់្បា យក្េំរកូ្ោក្ មា៉ា កូ្ស ជាបខ្សនយក្ ន 

 ក្ោបាយរែស់ោត្់ ក្ដ្ឋយែប ថម  ូវខ្ន ត្ ន ែក្រាក្ក្ទ្ស

 ិយម។  រឯីក្ោក្ បអ្ដូង្ហ៉ា   ់  ិង ក្ោែង ់  វញិ ោត់្យក្

ទ្មាល ែ់ចាស់ េឺជាតិ្ ិយមក្ៅទ្សសវត្ស៥០ មក្ក្ធវ ើជាឧែក្រណ៏

 ក្ោបាយ សំរាែ់ែក្ញិ្ញត្រែជាជ្ ក្ៅក្ន ុងរែក្ទ្សរែស់ោត្់

ក្រៀងៗខ្ល  ួ។ ែ៉ាបុ តការពិត្ ការក្ធវ ើវរិក្មមត្តមទ្ំោែ់ក្ េះ មា  

ក្ោលក្ៅបត្មួយេត្់ េឺ ពរងឹងអំ្ណារែក្ស  ិង ផ្តទ ល់ខ្ល  ួ បត្
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ែ៉ាុក្ណាណ េះ។ េំរកូ្ េះ វាទក់្ទញ  ិង ក្លើក្ទ្ឹក្រិត្ត ដល់ជ្ ផ្តត រ់

ការមួយរំ ួ ក្ៅក្លើពិភពក្ោក្។ ពួក្ រៈក្នេះ យក្េំរកូ្ េះ  

សំរាែ់ែង្ហហ ញអំ្ពីភាពរតឹ្មរត្ូវ ន សក្មមភាពទ្ុរា រតិ្រែស់ពួក្

ក្េ ក្ដ្ឋយក្រែើបខ្ល ន អ្ធិែក្ត្យយភាព ជាោវុធ ក្ដើមបកីារពារ 

រែ្ំង ឹង ការរេិះេ ់ ពីែណាត រែក្ទ្សរែជាធិែក្ត្យយ។ ពិត្

របាក្ដណាស់ក្ហ្ើយថា វាោម  ភាពរសែរាែ់ខ្ពស់ជាង ភាព

រសែរាែ់ ន រដា ីមួយៗ រសែត្តម ក្តិ្កាសញ្ញា  ក្ៅដំែ ់ 

Westphalie4 ក្ៅរែក្ទ្សោលល ឺម៉ាង់ បដលក្េទ្ុក្ជាមូលដ្ឋា   ន 

រាែ់អ្ ត រជាត្ិ រហូ្ត្មក្ដល់សពវនថៃក្ េះ ក្ដើមបីរក្ាស ត ិភាព

ក្ៅក្លើពិភពក្ោក្។ បត្ក្ោលការណ៏ ន អ្ធិែក្ត្យយភាព វា

មិ ោរ ត្ល់សិទ្ធិ ជាសវ ័យរែវត្ត ិ ដលរ់ែែដឹក្នំ ន រដា

 ីមួយៗ បដល អ្ ុវត្ត ក្ោបាយ រែ្ំង ឹងម ុសសជាត្ិ 

បដលមា  រាែ់សិទ្ធិម ុសស មា ចារក្ៅក្ន ុងធមម ុញ្ា  ន អ្ងគ

ការសហ្រែជាជាត្ិ សំរាែ់ការពារ។ ដូក្រនេះ ការវវិត្តបែែថយ

ក្រកាយ ន លទ្ធិរែជាធិែក្ត្យយ វារោ ់បត្ជារែូភាព ន ការ

ក្ ល្ៀត្ដក្ខ្យល់ក្ខ្វក្់ ន ពួក្ក្មដឹក្នំផ្តត រ់ការ ត្តមរ ធតូ្រៗ

ខ្លេះ បដលលទ្ធិរែជាធិែក្ត្យយក្សរ ី មិ ទ ែ់ិទ្អ្ស់។ បត្ក្លើក្

 
4 ក្ត្ិកាសញ្ញា  ន  Westphalie (ឬ ស ត ិភាព ន  Westphalie) បដលបា រុេះ
ហ្ត្ថក្លខ្ក្ៅនថៃទ្ី២៤ ត្ុោ ន្ ំ ១៦៤៨ បា ែញ្ាែ់ទ្ំនស់ពីរក្ៅ
អ្ឺរ ុែ : សង្គ្ង្ហគ ម ៣០ ន្ ំ រវាង ស តររក្ភពរ មុូាំង ជាមួយ ឹង រដាោលល ឺ
ម៉ាងរ់ែូក្ត្សត ង់ទងំឡាយក្ងើែែេះក្បារ  ិង សង្គ្ង្ហគ ម ៨០ ន្ ំង រវាង
រែក្ទ្សហូ្ ង់ ឬ សហ្ក្ខ្ត្ត ក្ងើែរែ្ំង ឹង រាជាណាររក្ក្អ្សា៉ា ញ។ 
ក្ត្ិកាសញ្ញា ក្ េះ វា ត្ល់ ូវត្ុលយភាព  ក្ោបាយ  ិង សាសន ក្ៅ
អ្ឺរ ុែ ក្រពាេះក្េទ្ទួ្លសាគ ល់អ្ធិែក្ត្យយភាព ន រដា ីមួយៗ ជាមូលដ្ឋា   
បដលរត្ូវបត្ក្ោរពជាដ្ឋរ់ខ្ត្។ 
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ឩ ប  សៅ  ស ង្ហា     ៧  ក ញ្ញា  ២ ០ ១ ៩  

បលងបត្ម ុសសទ្ុរា រតិ្ ម ុសសក្ោក្ក្ៅក្លើពិភពក្ោក្សពវនថៃ 

មា ជំ្ក្ ឿដ្ឋរ់ខ្ត្ក្ៅក្លើត្នមល ន លទ្ធិរែជាធិែក្ត្យយ បដល

ជាត្នមលសាថ ែន ន ពិភពក្ោក្រែក្សើរ សរមាែ់ម ុសសជាត្ិ។ 

មុ ក្ពល មា ការយល់ដឹងពិត្របាក្ដ ន ការេំរាមកំ្បហ្ង 

 ិង ការែងហ រូឈាម ក្ៅក្ន ុងក្ោក្ « ក្រៅរាែ ់ ិង ក្ៅក្ន ុង

ការកាត ែ់អ្ំណារផ្តត រ់ការ ន លទ្ធិក្ុមម ុយ ិសត  » ម ុសសក្ោក្

មិ បដលក្ភលរក្សាេះក្ ើយ ន ក្សរភីាព ជាធមមជាត្ិរែស់ខ្ល  ួ 

ក្ហ្ើយក្សរភីាពក្ េះឯង េឺជារំណុរចាែ់ក្ ត្ ើម ន ការយល់ដឹង

អ្ំពីត្នមល ន ម ុសសជាត្ិ ក្ហ្ើយខំ្បសវ ងរក្ក្ដ្ឋយខ្ល  ួ  ូវ វធីិសា

ង្គ្សត រដ្ឋា ភិបាល បដលក្ ល្ ើយត្ែក្ៅ ឹង ក្សរក្ត ីរបាថាន  ន ក្សរភីា

ព។  វធីិសាង្គ្សត ក្នេះ េឺ លទ្ធិរែជាធិែក្ត្យយក្សរកី្ េះឯង។ បត្សពវ

នថៃ ពួក្ យៈជ្  រត្វូែ តក្ធវ ើឱ្យលទ្ធិក្ េះ កាល យជាក្មាល ំង ន រក្ខ ុ

 វស័ិយ, សំក្ណើរ  ិង មក្នេតិ្ បដលជាការចាំបារ់ សរមាែ់ 

វឌ្ឍ ភាពរែស់ម ុសសជាតិ្ ឥ ូវ  ិង អ្នេត្។ រត្វូដឹងថា 

ោម   រណា ោរសមាល ែ់ ក្សរភីាព បា ក្នេះក្ ើយ៕   


