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ល្បិច ខូច ? 
 

ឧប សៅ សង្ហា  គំនិត ២៤ វិចជិកា ២០១៩ 

ល្បិច ខូច ? 
ដ ើម្ប ីដ ល្ ើយ តប នឹង តម្មូ្វការ របស់ សហគម្ អឺរ ៉ុប របប ម្រងុ 

ភ្ន ំដេញ ឥត រ៉ុញរា ដម្បើ ម្គប់ ល្បិច ជា ដោល្ វ ធ ី សល់្វ ល្់ សំរាប់ 

តត បំភាន ់ម្តិ ជាតិ និង អនត រជាតិ តត ដៅ រន ុង ស្មា រតី ទ៉ុទិ ឋ ិ

និយម្ ដបើ ដោង តាម្ សំ ី តដនថ ើន របស់ ហ ៉ុន តសន ថា ខ្ល នួ 

ម្ិន យរ អ ិបដតយយភាេ ជាតិ តខ្ា រ ដៅ ដ ោះ  ូរ នឹង ការ 

អន៉ុដម្ោោះ េនធ  ដៅ ថា EBA។ ការ ដល្ើរ យរ អ ិបដតយយភាេ 

ម្រ ដ វ ើ ជា អាវ៉ុ  នដោបាយ ការពារ ខ្ល នួ តបប ដនោះ ត ល្ នំ 

ឱ្យ ម្បធាន បិតី អាដម្រ ធកាំង ម្តាំ ដ ល្ ើយ តប តាម្ សំប៉ុម្ត ដ្ញើ 

ផ្ទា ល្់ ដៅ ហ ៉ុន តសន ថា សហរ ឋ អាដម្រ ធរ ម្ិន មាន បំណង 

រំដោភ្ អ ិបដតយយភាេ តខ្ា រ និង ចង់ បត រូ របប នដោបាយ 

ដៅ ម្សរុ តខ្ា រ ដនោះ ដ ើយ។ តត សហរ ឋ អាដម្រ ធរ ចង់ បាន ការ 

ទំោរ់ ដោល្ នន ម្គប ់ដសចរត ី សដម្ម្ច រនលង ម្រ របស់ រ ឋ

ភ្ិបាល្ តខ្ា រ ត ល្ ជា ដសចរត ី សំដរច ទ៉ុរ ជា ការ ម្បឆំង នឹង 

 ំដណើរការ ជា វ ធជ្ជមាន នន ល្ទធិម្បជា ិបដតយយ ដ ើម្បី រ ធត 

ចំណង សហការ រវាង ម្បដទស ទងំ េីរ ឱ្យ កាន់ តត ម្បដសើរ ដៅ 

ដទៀត។ តត របប ដៅ ម្រងុ ភ្ន ំដេញ ដគ ដម្ជ្ើស យរ តត ឃ្លល  ណា 

ត ល្ វា មាន ន័យ ជា អន៉ុរូល្ សំរាប់ ខ្ល នួ ម្រ បរ ម្ស្មយ ខ្៉ុស 

ដ ើម្បី បង្ហា ញ  ល្់ ម្តិ ជាតិ ថា របប ខ្ល នួ ជា របប ល្អ  សំរាប់ 

ម្បជាជាតិតខ្ា រ។ តត តាម្ េិត ដៅ រន ុង គតិ របស់ ដោរ ម្តា ំគឺ 

ោត់ ចង់ បញ្ចា រ់  ល្់ ហ ៉ុន តសន ត ល្ តតង តត ដោទ  ម្បកាន ់
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 ល់្ សហរ ឋ អាដម្ រ ធរ ថា ជា អនរ ដៅ េី ដម្កាយ ម្គប ់

សរម្ាភាេ នន េួរ អនរ ម្បឆំង នឹង ខ្ល នួ រហូត  ល្់ មាន េួរ 

ឧតតម្ដសនីយ តខ្ា រ ខ្ល ោះ ថា ខ្ល នួ ដរៀបចំ រង ទ័េ សំរាប់ វាយ តប 

នឹង រង ទ័េ អាដម្រ ធកាំង ត ល្ មាន បំណង រំដោភ្ 

អ ិបដតយយភាេ តខ្ា រ។  រ ីឯ ថា ដគ ោា ន បំណង ចង់ បត រូ របប 

នដោបាយ ដៅ ម្សរុ តខ្ា រ គឺ ដោរ ម្តា ំចង់ បញ្ចា រ់ ថា របប 

នដោបាយ សេវ នងៃ ដៅ ម្សរុ តខ្ា រ ជា របប ម្បជា ិដតយយ ដសរ ី

េហ៉ុបរស ត ល្ របប ម្រងុ ភ្ន ំដេញ រំេ៉ុង បត រូ ឱ្យ ដៅ ជា របប 

ផ្ទត ច់ការ។  ូដចនោះ ឯង បាន ជា ដោរ ម្តា ំដសន ើ ឱ្យ ហ ៉ុន តសន ទំ

ោរ ់ដោល្ ម្គប់ អំដេើ ណា ត ល្ ជា ការ បត រូ របប នដោបាយ 

ត ល្ មាន តចង ដៅ រន ុង រ ឋ ម្ាន៉ុញ្ញ  តខ្ា រ សេវ នងៃ និង ម្បឆំង 

នឹង ល្ទធិ ម្បជា ិបដតយយ។ ដនោះ ឯង ជា ន័យ េិត ដៅ រន ុង 

សំប៉ុម្ត របស់ ដោរ ម្តា,ំ មិ្ន  ូច ការ បរ ម្ស្មយ ជា ការ 

បំភាន់ របស់ របប ម្រងុ ភ្ន ំដេញ ដនោះ ដ ើយ។ តត ម្បជាេល្រ ឋ 

តខ្ា រ ម្តវូ មាន សតិសម្បជ្ញ្ញ ៈ ថា ដទោះ បី សហគម្ អឺរ ៉ុប រត ី សហ

រ ឋ អាដម្រ ធរ រត ី ដគ ចង់ ឱ្យ ម្សរុ តខ្ា រ  ររីចំដរនី ដៅ រន ុង មូ្ល្

 ឋ ន នន ល្ទធិ ម្បជា ិបដតយយ តត អនរ រស្មង ល្ទធិ ដនោះ ម្បរប 

ដ យ ចីរកាល្ គឺ ោា ន អនរ ណា ដម្ៅ េី ម្បជាេល្រ ឋ តខ្ា រ ខ្ល នួ 

ឯង ដនោះ ដ ើយ។  ូដចនោះ រ៉ុំ នំ ោន  សម្មានត  ោំ ទទួល្ ល្ទធ្ល្ 

ត ល្ ជា ចំណង់ របស់ បរដទស។ ដបើ នំ ោន  រង់ោំ តបប ដនោះ គឺ 

ជា ដជាគជ័្យ ដងរដៅនិតយ របស់ របប ម្រងុ ភ្ន ំដេញ ដនោះ ឯង៕ 

      


