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កម្ពុជានិងតួនាទជីាប្រធានអាស៊ា នឆ្ន ាំ២០២២៖ ឱកាសនិងការតប្តៀម្លកខណៈ 
កនងុដាំតណើ រការកសងសហគម្នន៍តោបាយ-សនតសិខុអាស៊ា ន* 

 

បណ្ឌិ ត គិន ភា 
 

 
 

សម្តេចអគគតហាម្សនាបតីម្តម្ោនាយករដ្ឋតន្តនេី ហ ៊ុន សសន កន៊ុ ងពិធីបរីកកិច្ចប្រជ ុំកុំពូលអាស៊ា ន 
បលីកទី២០ និងពិធីប្ារពធខរួបលីកទី៤៥ ររស់អាស៊ា ន បៅរាជធានីភ្នុំបពញ ថ្ងៃទី៣ ខខបេស ឆ្ន ុំ២០១២ 

 
កតព៊ុោោប្បម្េសច៊ុងម្ប្ោយម្គ សដ្លបានោា យោសមាជិកសមាគតប្បោោតអិាស៊ុីអាម្គនយ ៍

ម្ៅោត់ថា អាស ន ម្ៅថ្ងៃេ៣ី០ សែម្តស ឆ្ន ាំ១៩៩៩។ សម្តេចអគគតហាម្សនាបតីម្តម្ោនាយករដ្ឋតន្តនេី 
ហ ៊ុន សសន គឺោអនកសដ្លនាាំកតព៊ុោចូលអាស ន បានម្លកីម្ ងីនូវកត្តេ ចតបងបួន សដ្លកតព៊ុោចូលោ
សមាជិកអាស ន៖ (១).កត្តេ តិនម្ប្ជៀតកិចចោរថ្ទៃកន៊ុងទងគ្នន ម្ៅវញិម្ៅតក សដ្លត្តតរយៈម្នេះ អាស ន
បានោា យោរបាាំងដ្ស៏ាំខានស់ប្មាប់ោរពារអធបិម្តយយថ្នរដ្ឋោសមាជកិ, (២).កត្តេ សា រតីសហគតន៍ គឺ
រម្បៀបថ្នោរម្ធវីម្សចកេសីម្ប្តចចិតេរបស់អាស ន គឺសទែកម្លីម្គ្នលោរណ៍្ក៊ុងសង់ស៊ុសី គឺសេិធិម្សាីគ្នន កន៊ុង
ោរម្ធវីម្សចកេសីម្ប្តចចិតេ ម្ោយតិនគតិថា សមាជកិចាស ់ឬសមាជកិងា ីឬប្បម្េសអនកមាន ឬប្បម្េសអនក
ប្ក, (៣).កត្តេ សមាហរណ្កតាតាំបន ់ម្ពាលគោឺសនូលថ្ននិមាា បនកតាតាំបន់ទាំងសទនកនម្ោបាយ នងិម្សដ្ឋកចិច 
និងសងគត និង(៤). អាស នោប្ចកទវ រោរេូតដ្ស៏ាំខានស់ប្មាប់កតព៊ុោ។  ចាប់ត្តាំងពីកតព៊ុោបានចូលោ
សមាជិកអាស នម្ៅឆ្ន ាំ១៩៩៩តក អាស នសតងសតោសទនកដ្៏សាំខានត់ួយថ្នម្គ្នលនម្ោបាយោរបរម្េស
របស់កតព៊ុោ។ 

 រយៈម្ពល ២០ឆ្ន ាំកនាងតកម្នេះ កតព៊ុោបានចាបយ់កនូវឱោសោម្ប្ចីនពីសមាជិកភាពរបស់ែាួន
ម្ៅកន៊ុងអាស ន ម្ហយីកតព៊ុោក៏បានចូលរតួចាំសណ្កោ៉ា ងធាំម្ធងទងសដ្រកន៊ុងោរកសងសហគតន៍អាស ន 
និោយោរតួ និងោរកសងសហគតន៍នម្ោបាយ-សនេសិ៊ុែអាស ន និោយម្ោយស ក។ ចាបត់្តាំងពី
ម្ពលសដ្លកតព៊ុោបានោា យោសមាជិកអាស នម្ៅឆ្ន ាំ១៩៩៩តក កតព៊ុោធ្លា ប់បានម្ធវីោប្បធ្លនអាស ន 
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ចាំនួន២ម្លីករចួតកម្ហយី គឺម្លីកេ១ីម្ៅឆ្ន ាំ២០០២ និងម្លីកេ២ីម្ៅឆ្ន ាំ២០១២ ម្ហយីម្ៅឆ្ន ាំ២០២២ 
ខាងត៊ុែម្នេះ កតព៊ុោនងឹម្ធវីោប្បធ្លនអាស នោងាតីេងម្េៀត។ កន៊ុងនាតោប្បធ្លនអាស នឆ្ន ាំ២០២២ ម្តីអវី
ោឱោសសប្មាបក់តព៊ុោកន៊ុងដ្ាំម្ណី្រោរកសងសហគតន៍នម្ោបាយ-សនេិស៊ុែអាស ន? ម្តីកតព៊ុោគួរ
ម្ប្តៀតលកខណ្ៈសបបណាែាេះម្ដ្ីតបចីាប់យកឱោសទាំងម្នាេះ? 

ោោរណ៍្ពិតណាស់ តនួាេោីប្បធ្លនអាស នអាចោម្មាេនភាពទង ម្ហយីក៏អាចោសមាព ធទង 
ោឱោសទង ម្ហយីក៏អាចោបញ្ហា ប្បឈតទងសដ្រ។ កប៏៉ា៊ុសនេោបឋត អវីសដ្លោឱោសប្មាប់កតព៊ុោម្ៅ
ម្ពលម្នេះ គឺោម្ពលម្វលាសដ្លម្យងីអាចបង្ហា ញប្បកបម្ោយកេីម្មាេនភាពថា កតព៊ុោ សដ្លពតី៊ុនោ
ប្បម្េសប្តូវេេួលរងោរហ ៊ុតព័េធនិងឯម្ោទាំងខាងនម្ោបាយនិងម្សដ្ឋកចិច, ឥ ូវបានោា យោប្បម្េស
តួយសដ្លកាំព៊ុងសមាហរណ្កតាែាួនោ៉ា ងសកតាម្ៅកន៊ុងរចនាសតព័នធ នងិនិមាា បនកតាតាំបនន់ិងពិភពម្លាក 
និងោប្បម្េសសដ្លកាំព៊ុងសតម្ដ្ីរតួនាេីោ៉ា ងសកតា ម្ោយម្សាីសិេធិនិងម្សាីភាពកន៊ុងប្គប់កិចចោរតាំបន់ 
និងម្ៅម្លីឆ្កអនេរោតិ នងិប្បោន់ខាា បោ់និចចនូវម្គ្នលោរណ៍្ពហ៊ុភាគីនយិត។ 

ោតួយគ្នន ម្នេះសដ្រ តួនាេីកតព៊ុោោប្បធ្លនអាស នឆ្ន ាំ២០២២ វាោឱោសសដ្លកតព៊ុោអាច
បង្ហា ញពីសតតថភាពខាងធនធ្លនតន៊ុសសនិងហិរញ្ញវតថ៊ុ  កន៊ុងោរម្រៀបចាំប្ពឹតេិោរណ៍្អនេរោតិដ៏្ធាំសបប
ម្នេះ។ ប៉ា៊ុសនេ សនេិភាពនិងសថិរភាពនម្ោបាយម្ៅប្បម្េសកតព៊ុោ គឺោម្រឿងសដ្លតនិអាចម្តីលរ ាំលងបាន។ 
ម្បីសិនោកតព៊ុោសថិតកន៊ុងចលាចលខាងនម្ោបាយនិងោរសហកហួរម្ោយសន្តង្ហគ ត គឺម្យីងពិតោតិន
មានឱោសេេលួភារកចិចដ្៏ធាំសបបម្នេះបានម្នាេះម្េ។ ប្ពឹតេិោរណ៍្ម្នេះនឹងជួយឱយកតព៊ុោម្លកីត៊ុែមាត់របស់
ែាួន ទាំងវសិ័យនម្ោបាយ ោរេូត ម្សដ្ឋកិចច ប្បតិបតេិោរសនេិភាព និងោរង្ហរតន៊ុសសធត៌អនេរោត។ិ 

ម្ៅកន៊ុងតាំបន់ក៏ដូ្ចោពភិពម្លាក បញ្ហា ប្បឈតខាងសនេិស៊ុែោប្បថ្ពណី្និងតិនសតនប្បថ្ពណី្
ោម្ប្ចីនកាំព៊ុងម្កីតម្ ងី ដូ្ចោ ោរប្បកួតប្បសជងរវាងតហាអាំណាច, បញ្ហា សត៊ុប្េចិនខាងតបូង, បញ្ហា ោរ
ម្ប្បីប្បាសេ់ឹកម្ៅកន៊ុងតាំបន់ម្តគងគ, ោររកីរាលោលថ្នជាំងកូឺវដី្-១៩និងបញ្ហា ោរេូតវា៉ាកស់ាំង, ោរសេ រ
ម្សដ្ឋកិចចម្ ងីវញិម្ប្ោយជាំងកូឺវដី្-១៩, ម្ប្គ្នេះតហនេរាយធតាោតិ, ឧប្កិដ្ឋកតាត្តតអ៊ុីនធណិឺ្ត, ឧប្កដិ្ឋកតា
ឆ្ាងសដ្ន, ោរជួញដូ្រតន៊ុសស, ជនបាត់បងេ់ីលាំម្ៅកន៊ុងប្សកុ, ពលករចាំណាកប្សុក, ោរផ្លា ស់បេូរអាោស
ធ្លត៊ុ ោម្ដ្ីត នងឹបនេោា យោបញ្ហា ប្បឈតសដ្លោន់សតសា៊ុគសា ញម្ ងី។ បញ្ហា ទាំងអស់ម្នេះតិនមាន
កាំណ្ត់ប្ពាំសដ្នឬោោរេេួលែ៊ុសប្តូវោច់ម្ោយស ករបសប់្បម្េសណាតួយម្នាេះម្េ សតវាោោរេេលួ
ែ៊ុសប្តូវរតួរបស់សហគតន៍អនេរោតិ សដ្លកន៊ុងម្នាេះ កតព៊ុោក៏មានចាំសណ្កតួយកន៊ុងម្នាេះសដ្រ។ ដូ្ម្ចនេះ តនួាេី
របស់កតព៊ុោោប្បធ្លនអាស នឆ្ន ាំ២០២២ខាងត៊ុែ គឺោឱោសសដ្លកតព៊ុោអាចបង្ហា ញសតតថភាពរបស់
ែាួនកន៊ុងោររតួចាំសណ្កម្ោេះប្សយបញ្ហា ប្បឈតដ្ស៏ា៊ុគសា ញខាងម្ល។ី 

កតព៊ុោ សដ្លពតី៊ុនលបថីា ោវាលពិឃាត, ោតាំបនអ់សនេសិ៊ុែ, ោចមាា រតនីសដ្លម្គភ័យខាា ចប្គប់
គ្នន , ឥ ូវម្នេះ បានោា យម្ៅោ «ម្ោេះសនេិភាព» និងោតាំបន់ម្េសចរណ៍្ប្បកបម្ោយប្បោប្បិយភាពម្ៅ
កន៊ុងតាំបន់អាស៊ុអីាម្គនយ ៍ សដ្លេេួលបានម្ភញៀវម្េសចររាបល់ាននាកក់ន៊ុងតយួឆ្ន ាៗំ ។ កតព៊ុោ សដ្លពីត៊ុនលបី
កន៊ុងោរម្ប្បីប្បាស់អាវ៊ុធម្ដ្តីបដី្ម្ណ្េី តអាំណាចគ្នន និងកន៊ុងោរផ្លា ស់បេូររោឋ ភបិាល, ឥ ូវម្នេះ បានោា យម្ៅោ
ប្បម្េសតយួ សដ្លម្គ្នរពោ៉ា ងខាា ប់ែាួននូវម្គ្នលោរណ៍្លេធិប្បោធិបម្តយយម្សរពីហ៊ុបកស ត្តតរយៈោរ
ម្រៀបចាំោ៉ា ងម្េៀតទត់នូវោរម្បាេះម្ឆ្ន តម្ោយម្សរ ី ប្តឹតប្តូវ និងយ៊ុតេិធត៌ ម្ដ្ីតបឱីយប្បោពលរដ្ឋម្ប្ជីសត្តាំង
តាំណាងដ្ឹកនាាំប្បម្េស, ោនីតិរដ្ឋសដ្លម្គ្នរពម្គ្នលោរណ៍្ចាប់ម្ោយឥតង្ហកម្រ នងិោរដ្ឋអធបិម្តយយ 
សដ្លមានបូរណ្ភាពេកឹដ្ីម្ពញម្លញ។ ទាំងម្នេះោម្តម្រៀននិងបេពិម្សធន៍ថ្នោរកសងសនេិភាព ោរ
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បប្ងួបបប្ងតួោតិ និងោរអន៊ុវតេនម្ោបាយឈនេះ-ឈនេះ សដ្លកតព៊ុោអាចសចករ ាំសលកោតយួសមាជកិអាស 
នដ្ថ្េម្េៀតកន៊ុងឱោសសដ្លកតព៊ុោម្ធវីោប្បធ្លនអាស ននាម្ពលខាងត៊ុែ។ 

ោរជាំរ៊ុញដ្ាំម្ណី្រសមាហរណ្កតាតាំបន់ម្ពញម្លញរបសអ់ាស ន និងោរម្លកីតពសក់ិចចសហ
ប្បតិបតេិោរខាងម្ប្ៅរបស់អាស ន ោកិចចោរដ្៏សាំខាន់សដ្លប្បធ្លនអាស នម្ផ្លេ តោរយកចិតេេ៊ុកោក។់ 
ដូ្ម្ចនេះ ឆ្ន ាំ២០២២ខាងត៊ុែម្នេះ ោឱោសសប្មាប់កតព៊ុោកន៊ុងោរជាំរ៊ុញោរយល់ប្ពតម្លសីមាជិកភាពរបស់
ប្បម្េសេតី័រខាងម្កតីោសមាជិកេ១ី១របស់អាស ន និងោរពប្ងីកថ្ដ្គូសនៃនាដ្ថ្េម្េៀតរបស់អាស ន។ 
េនៃឹតនងឹម្នាេះសដ្រ ច្ ងបប្ោយ ោឱោសសដ្លកតព៊ុោអាចបង្ហា ញពីសោេ ន៊ុពលថ្នោរអភិវឌ្ឍ និងោរទក់
ទញោរវនិិម្ោគផ្លៃ ល់ពបីរម្េស និងោរទសពវទាយវសិយ័ម្េសចរណ៍្របស់ែាួន ប្បសិនម្បីម្យងីអាច
ម្រៀបចាំប្បជ៊ុាំនានាម្ោយផ្លៃ លប់ាន។ 

ខាងម្លីោឱោសែាេះៗ សដ្លកតព៊ុោអាចេេួលបានកន៊ុងឋានៈោប្បធ្លនអាស ននាឆ្ន ាំ២០២២
ខាងត៊ុែម្នេះ។ ប៉ា៊ុសនេ សាំណួ្រសួរថា ម្តីកតព៊ុោគួរម្ប្តៀតលកខណ្ៈសបបណាែាេះម្ដ្ីតបចីាប់យកឱោសទាំងម្នាេះ? 

កន ងឋានៈជាប្រធានអាស៊ា ន កេព ជានងឹមានទុំងឱោសទុំងរញ្ហា ប្រឈេ។ កន ងនយ័បនេះ កេព ជា
ប្រូវបប្រៀេលកខណៈទុំងខាងកន ងនិងខាងបប្ៅឱយានប្ររ់ប្ាន់ ប ីេបចីារ់យកឱោសផងនិងទរទ់ល់នងឹ
រញ្ហា ប្រឈេផង។ ខាងបប្ោេបនេះជាោរពិចារណាខលេះៗអុំពីោរបប្រៀេលកខណៈររស់កេព ជាកន ងឋានៈជា
ប្រធានអាស៊ា ន។ 

ពិរប យី, កេព ជាជាររស់បយងីទុំងអស់ាន  េិនខេនជាររស់រាជរដ្ឋា ភ្ិាលឬសា រ័នរ ាណាេួយ
ដ្ឋច្ប់ដ្ឋយខែកប េះបទ។ ភាពបជារជយ័ឬររាជយ័ររសក់េព ជាជាោរទទួលខ សប្រូវររស់បយងីទុំងអស់
ាន រារ់ទុំងប្រជាពលរ ាប្ររ់ររូររស់កេព ជាផងខ រ។ កន ងនយ័បនេះ ជាទិ ាភាពថ្ផៃកន ង រឺប្រូវធា ថា មាន
ោរចូ្លរេួពីប្ររ់សា រ័នពាកព់័នធទុំងអស ់ ប ីេបាីុំប្ទ លោ់រទទួលបធវីជាប្រធានអាស៊ា នជាប្រវរតិសស្តសត
បនេះឱយទទួលានបជារជយ័ រឺប្រូវបប្រៀេលកខណៈទុំងធនធានេន សស, សមាា រៈ, ងវោិ, របច្ចកបទស, 
ោរងារសនតសិ ខ, ោរងារពិធោីរនិងរ សិណាា រកិច្ច ជាពិបសស ោរងារឯកសរសប្មាររ់បប្េី លក់ិច្ចប្រជ ុំ
កុំពូលនងិកិច្ចប្រជ ុំពាក់ព័នធ   ខ លជាោរងារ ៏មានសរៈសុំខានរ់ុំផ រសប្មារ់ប្ពរឹិតោរណ៍បនេះ។ 

ទនៃឹេនឹងប េះខ រ រណរកសនបោាយ  រួរខរមានជុំ ររួេបៅបលីបាលរុំណង និង
អាទិភាពបាលនបោាយោរររបទសររស់ជារិ ប ីេបអីធិរបរយយ រូរណភាពទឹក និងផលប្របោជន៍ជារិ, 
សា រ័នសិកាប្សវប្ជាវ ធ ារខួរកាលជារិ ក៏ ូច្ជាអនកសកិាប្សវប្ជាវ ថ្ទបទៀរ រួររេួច្ុំខណក
ជាេួយសា រ័នពាកព់័នធកន ងោរផតល់យ ទធសស្តសតនងិអន សសន៍បាលនបោាយ   ប េីបឱីយកេព ជាអាច្
ទទួលាននូវផលប្របោជន ៍៏បលីសលរ់ពរីួ ទីររស់ខលួនជាប្រធានអាស៊ា ន, ទុំងប្រព័នធផសពវផាយរ ា
និងឯកជន ប្រូវជុំរ ញោរផសពវផាយឱយានទូលុំទូលាយអុំពរីួ ទីររស់កេព ជាកន ងឋានៈជាប្រធានអាស៊ា ន 
និងផសពវផាយព័រម៌ានពរិអុំពកីេព ជាជូនបៅ ល់សធារណជនទុំងកន ងនងិបប្ៅប្របទស, អងគោរសងគេ
ស ីវលិ   ក៏ប្រូវរួេច្ុំខណកបលីកេពស់េ ខមារ់កេព ជាកន ងឋានៈជាប្រធានអាស៊ា នបនេះខ រ ប ីយប្រូវរេួ
ច្ុំខណកផតល់អន សសន៍កន ងន័យសា រ  ល់រាជរដ្ឋា ភ្ិាលនិងសា រ័នពាក់ព័នធ ប យីច្ ងបប្ោយ 
ពលរ ាកេព ជា ក៏មានច្ុំខណកកន ងភាពបជារជយ័ររសក់េព ជាផងខ រ ប្រូវបរៀរច្ុំខលួនជាពលរ ាខ លមានវ ិ
ន័យ ជាពលរ ាខ លមានោរទទួលខ សប្រូវ ជាពលរ ាប្រករបដ្ឋយព ទធ ិនិងជាពលរ ាខ លសកេម។ 

ជាទិ ាភាពខាងបប្ៅ រុំរន់នងិពិភ្ពបលាកកុំព ងបពរីប្រទេះរញ្ហា ប្រឈេធុំៗ រួោ៉ា ង ោរប្បកួត
ប្បសជងថ្នពកួតហាអាំណាច បញ្ហា សត៊ុប្េចិនខាងតបូង នងិបញ្ហា កន៊ុងតាំបន់ម្តគងគ ក៏ដូ្ចោោរប្បសជងគ្នន
រវាងយ៊ុេធសន្តសេគាំនិតទេួចម្ទេីតសែសប្កវាត់និងទាូ វ (Belt and Road Initiative - BRI) និងយ៊ុេធសន្តសេ
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ឥណ្ឌូ បា៉ា ស៊ុីហវកិ (Indo-Pacific Strategy) ោម្ដ្តី។ កន៊ុងសថ នភាពម្នេះ គទឺតទរឱយកតព៊ុោអន៊ុវតេោរេូត
សៃ ត់ម្សៃៀតនិងោរពិម្ប្គ្នេះម្ោបល់ ម្ដ្ីតបសីសវងរកតូលោឋ នរតួ សប្មាប់កិចចសហប្បតិបតេិោរតាំបន់កន៊ុង
ចាំម្ណាតប្បម្េសនានាម្ៅកន៊ុងតាំបន់ ម្ដី្តបកី៊ុាំឱយសមាជិកអាស នសបកបាក់ សដ្លមាខ ងរត់ម្ៅរកសហរដ្ឋ
អាម្ត៉ារកិ មាខ ងរត់ម្ៅរកចិន ម្ដ្ីតបទីលប្បម្ោជន៍ម្រៀងៗែាួន។ ម្ពាលគឺ ជុំរ ញរបរៀរវារៈទុំងឡាយណា
ខ លច្ងភាា រ់អាស៊ា ន ជាជាងរញ្ហា ខ លបធវីឱយអាស៊ា នខរកាក់ ជាពិបសស រឺរកាសេរគភីាព ឯកភាព នងិ
អពាប្ករឹភាពអាស៊ា ន នងិរងាា ញឱយប ញីថា អាស៊ា នជាកមាល ុំងទរ់កន ងោរប្ររ់ប្រងោរប្រកួរប្រខជង
អុំណាច្រវាងច្ិននងិស រ ាអាបេ៉ារកិ ប េីបរីកានិងប្ររ់ប្រងសា នភាពឬររសិា នខ លអុំបណាយផល ល់
សនតិភាពនិងសាិរភាព ប ីេបបី្ទប្ទង់ោរជុំរ ញវរិ លភាពកន ងរុំរន។់ បលសីពីបនេះបទៀរ កេព ជាប្រូវដ្ឋក់បច្ញ
នូវរបរៀរវារៈខ លអាច្ផតល់នូវផលប្របោជន៍ជាក់ខសតងសប្មារ់ពលរ ាអាស៊ា ន ប េីបឱីយពលរ ាអាស៊ា ន
មានបមាទនភាពនងិកតីសងឃេឹសប្មារ់អ ររ និងមានទុំន កច្ិរតសប្មារ់ស ខ មាលភាពររសេ់ន សស
ជុំ ន់បប្ោយ និងពាោេបធវីឱយមានរ លយភាពផងខ រ រវាងសសរសតេាទុំង៣ររស់អាស៊ា ន រេួមាន
ស រេន៍នបោាយ-សនតសិ ខ, ស រេន៍បស ាកចិ្ច នងិស រេនស៍ងគេ-វរបធេ៌។ 

កន ងឱោស ៏ពិបសសប េះ កេព ជារួរផតួច្បផតីេរុំនិររបងកីរ «ប្កេុប្រឹកាប្ររួពិនរិយនងិសប្េរ
សប្េលួអាស៊ា ន» េួយខ លប ីររួ ទីជាសា រ័នប្រួរពនិិរយនិងវាយរថ្េលោរអន វរតកិច្ចប្ពេបប្ពៀង បសច្កតី
ខងលងោរណ៍ និងលិខិរូរករណ៍  ររស់អាស៊ា ន បប្ពាេះ អាស៊ា នានច្ េះ រាបលខាបលីកិច្ចប្ពេបប្ពៀង 
និងឯកសរ  រារ់េិនអស់ រ៉ា ខនត ោរអន វរតជាក់ខសតង ហាក់ ូច្ជាបៅមានកប្េិរបៅបែយី ប យីអាស៊ា ន
េិនទន់មានយនតោរអច្ិថ្ស្តនតយន៍ិងអាណរតិបពញបលញកន ងកិច្ចោរបនេះប េះបទ។ ទនៃឹេនឹងបនេះខ រ ប្កុេ
ប្រឹកាបនេះ នងឹប ីររួ ទជីាយនេោរសប្មាប់សប្តបសប្តួលឬម្ោេះប្សយវបិតេិថ្ទៃកន៊ុងថ្នរដ្ឋោសមាជិក 
ជបមាល េះរវាងរ ាជាសមាជិក នងិបធវីរ បរសកេមភាពប េីបទីរទ់ល់ោរបប្ជៀរខប្ជកពេីហាអុំណាច្ខាងបប្ៅ។ 

ពាក់ព័នធនឹងវរិរតនិបោាយាយបៅប្របទសេីោ៉ា នម់ា៉ា  កេព ជារួររបងករីប្កុេោរងារពិបសសេយួ 
ប ីេបបីធវីោរជាេួយរណាត រូជបមាល េះបៅេីោ៉ា ន់មា៉ា បដ្ឋយសៃ រ់បសៃៀេឬោរទូរទវ របប្ោយ ប ីេបីសចករ ាំសលក
ម្តម្រៀននិងបេពិម្សធន៍ថ្នោរកសងសនេិភាពនិងោរអន៊ុវតេនម្ោបាយឈនេះ-ឈនេះ សប្មាប់ប្បម្េស
តីោ៉ា ន់មា៉ា  ម្ហយីវាក៏ោឱោសម្ដ្ីតបបីង្ហា ញថា កតព៊ុោមានសតតថភាពជួយម្ោេះប្សយវបិតេិនម្ោបាយម្ៅ
កន៊ុងប្បម្េសោសមាជិកអាស នដូ្ចគ្នន ។  ោរជួយបដ្ឋេះប្សយវបិតេិនម្ោបាយម្ៅតីោ៉ា នម់ា៉ា  េិនខេនជា
ោរបប្ជៀរខប្ជកកចិ្ចោរថ្ផៃកន ងររស់ប្របទសបនេះប េះបទ រ៉ា ខនត ជាោររងាា ញសេរគីភាពអាស៊ា ននងិោរ
ជួយាន បៅវញិបៅេកបដ្ឋយឈរបលីោរបារពអធិរបរយយាន បៅវញិបៅេក។  

កេព ជាប្រូវរនតម្លីកកតពស់តួនាេីនិងកតិាន៊ុភាពោតិម្លឆី្កអនេរោត ិ ត្តតរយៈោរជាំរ៊ុញបសនថត
ម្េៀតនូវដ្ាំម្ណី្រោរតជឈតណ្ឌ លសកតាភាពតីនតាំបន់អាស ន សដ្លោសទនកតួយថ្នោរេូតសធ្លរណ្ៈ
របស់កតព៊ុោ សដ្លោប្បម្េសធ្លា ប់រងម្ប្គ្នេះម្ោយសរតីន ម្ៅោប្បម្េសសដ្លមានសកតាភាពម្លចម្ធ្លា
កន៊ុងោរម្បាសសមាែ តតីន, ចូលរតួោ៉ា ងសកតាសងតម្េៀតកន៊ុងម្បសកកតារកាសនេិភាពនិងោរង្ហរតន៊ុសសធត៌
អនេរោត,ិ ោរប្បោនខ់ាា ប់នូវនីតិរដ្ឋ, អភិបាលកិចចលែ, ម្គ្នលោរណ៍្ប្បោធិបម្តយយ ក៏ដូ្ចោោរម្លីក
កតពសនូ់វោរម្គ្នរព និងោរោរពារម្សរភីាព សេិធិតន៊ុសស នងិោរម្លីកកតពសយ់៊ុតេិធត៌សងគត ោម្ដ្តី ម្ដ្ីតបី
កសងត៊ុែមាតន់ិងកតិាន៊ុភាពោតិម្លឆី្កអនេរោត។ិ 

កេព ជាចាុំាច្់ប្រូវបធវសីកេមភាពចារ់ពីបពលបនេះរបៅ កន ងោរជុំរ ញោរាុំប្ទោររញ្ចូ លសមាជិក
ភាពប្របទសទីេ័រខាងបកីរបៅកន ងអាស៊ា ន។ ទីេ័រខាងបកីរជារ ាេួយ ូច្កេព ជាខ រ ខ លានឆ្លងោរ់
ជបមាល េះនិងអុំបពីប្រល័យពូជសសន៍ពីអរីរោល កេព ជាានយល់ច្ាស់ពីសរៈសុំខាន់ថ្នោរចូ្លររស់
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ទីេ័រខាងបករីបៅកន ងអាស៊ា ន។ កន ង េជាសមាជិកច្ ងបប្ោយររស់អាស៊ា ន កេព ជាានទទលួផល
ប្របោជន៍ោ៉ា ងបប្ច្ីនពសីមាជិកភាពររស់ខលួនបៅកន ងអាស៊ា ន។  ូបច្នេះ វាជាោរពវកិច្ចររស់កេព ជាកន ងោរ
ាុំប្ទនិងជយួ ល់ទីេ័រខាងបករីកន ងោរចូ្លជាសមាជកិអាស៊ា នប ីេបបីធវឱីយសមា រណកេមរុំរន់អាស៊ា ន
មានលកខណៈបពញបលញ។ ទនៃឹេនងឹប េះ កេព ជាក៏ប្រូវជុំរ ញោរពប្ងកីថ្ រូស ប្រររិរតិោរខាងបប្ៅ
ររស់អាស៊ា នប ីេបផីលប្របោជន៍អាស៊ា នផងនិងប េីបរី លយភាពផង។  

កេព ជាប្រូវរនតបធវីពពិិធកេមោរទូរជាយ ទធសស្តសត ាុំប្ទបាលោរណ៍ព  ភារីនិយេ រកាទុំ ក់
ទុំនងជរិសនិទធជាេួយប្របទសេហាអុំណាច្ទុំងអស់ ពប្ងងឹរួ ទសីុំខាន់ររស់អាស៊ា នបដ្ឋយប្រោនខ់ាា រ់
នូវបាលោរណ៍ទុំ ក់ទុំនងអនតរជារិខ លខផែកបលចី្ារ ់ និងបលីកកេពសស់នតិភាពតាេរយៈោរសនៃ 
និងោរច្រចា។ ប្របទសកេព ជាប្រូវខរប្រោន់ជុំ រអពាប្កឹរដ្ឋច្់ខារច្ុំបពាេះជបមាល េះនិងអធិរបរយយភាព
អនតរជារ។ិ កតព៊ុោក៏អាចម្ដ្ីរតួរោម្តអម្ណ្េី កកន៊ុងោរសប្តបសប្តលួបនធូរបនថយកម្ដៅ សត៊ុប្េចិនខាងតបូង
ទងសដ្រ។ 

ច្ ងបប្ោយ, ទនៃឹេនឹងកិច្ចប្រជ ុំ   កេព ជារួរបរៀរច្ុំបវទិោធ រកិច្ចនិងវនិិបោរ ប ីេបីរងាា ញ
សោត ន ពលនិងភាពទក់ទញររស់កេព ជាបលីវសិយ័ពាណិជាកេម វនិិបោរ នងិបទសច្រណ៍ ខ លប្សរនឹង
យ ទធសស្តសតោរទូរបស ាកចិ្ចររស់កេព ជា។ រ៉ា ខនតប េីបធីា ឧរតេភាពប្រកួរប្រខជងររសខ់លួន កេព ជាចាុំាច្់
ប្រូវរនតបធវីកុំខណទប្េងស់ ីជបប្ៅជាក់ខសតងនិងមានប្រសទិធភាពបៅបលីសា រ័នររស់រ ា, រនតពប្ងឹងនិង
ពប្ងីកប ដ្ឋា រច្ សេព័នធបស ាកិច្ច  ខ លអាច្ោរ់រនាយថ្ងលបសវា ឹកជញ្ាូ ននងិថ្ងលប េីច្ងាវ ក់ផលរិកេម, 
ោរផគរ់ផគងអ់រគសិនីនងិទឹកកន ងរថ្េលទរ, ោរ់រនាយឬល ររុំារ់ោរោិធរិបរយយកន ងនីរិវធិីវនិិបោរ 
និងច្ ងបប្ោយ រឺពប្ងឹងអភ្ិវឌ្ឍធនធានេន សសប ីេបធីា ថា កេព ជាមានកមាល ុំងពលកេមជុំ ញ និងពាក់
កណាត លជុំ ញ សប្មាររ់ុំបពញរប្េូវោរទផីារ ទុំងកន ងប្សុក រុំរន់ នងិអនតររុំរន។់ 

ជារេួបៅ កន ងឋានៈជាប្រធានអាស៊ា ន កេព ជានឹងអាច្ទទួលាននូវឱោសោ៉ា ងបប្ច្នី កន ងោរ
រងាា ញេ ខមារ់និងកិរាន ភាពររស់ខលួនបលីឆ្កអនតរជារិ និងសេរាភាពកន ងោររេួច្ុំខណកបដ្ឋេះប្សយ
រញ្ហា រុំរនន់ិងអនតរជារិ និងជាបមាទនភាព ៏ធុំបធងររស់កេព ជាខ លានទទលួរួ ទី ៏ប្រច្េះប្រច្ង់
បនេះ។ រ៉ា ខនត ភាពបជារជ័យឬររាជ័យររសក់េព ជា វាអាប្សយ័បលីោរបប្រៀេលកខណៈររស់កេព ជា ទុំងកិច្ច
ោរខាងកន ងនិងកចិ្ចោរខាងបប្ៅ និងោរចូ្លរេួបដ្ឋយសម ររីរិររូរផលប្របោជន៍ជារិខពស់ពីប្ររស់ា រ័ន
ពាក់ព័នធ និងពីប្ររស់មាសភាពសងគេកេព ជា រារ់ចារ់ពរីណរកសនបោាយ សា រន័សិកាប្សវប្ជាវ 
ធ ារខួរកាលជារិ ប្រពន័ធផសពវផាយរ ានិងឯកជន អងគោរសងគេស ីវលិ អនកសិកាប្សវប្ជាវ និង
ពលរ ាកេព ជាទូបៅ ខ លមាន ក់ៗ ស ទធខរមានច្ុំខណកច្ុំបពាេះភាពបជារជយ័ឬររាជយ័ថ្នរួ ទជីាប្រវរតិ
សស្តសតររសក់េព ជាជាប្រធានអាស៊ា នបនេះ៕  
 
បដ្ឋយ៖ រណឌិ រ គនិ ភា 
 ប្រធានវទិាសា នទុំ កទ់ុំនងអនតរជារិថ្នកេព ជា 
 រាជរណឌិ រយសភាកេព ជា 
 
* អរារទបនេះជាខផនកេួយថ្នរទរងាា ញកន ងសិោខ សលា សតីពី «កតីប្ាថាន ររស់កេព ជាសប្មារ់បធវីជាប្រធាន
អាស៊ា នប្រករបដ្ឋយភាពបជារជយ័បៅឆ្ន ុំ២០២២៖ ស រេន៍នបោាយ-សនតិស ខអាស៊ា ន» បៅថ្ងៃ
ទី១២ ខខឧសភា ឆ្ន ុំ២០២១ ខ លបរៀរច្ុំបដ្ឋយវទិាសា នច្កខ វសិ័យអាស ី។ 
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ថាន ក់ ឹក ុំអាស៊ា នកន ងពិធីបរីកកិច្ចប្រជ ុំកុំពូលអាស៊ា នបលីកទី២០ និងពិធីប្ារពធខួរបលីកទី៤៥  
ររស់អាស៊ា ន បៅរាជធានីភ្នុំបពញ ថ្ងៃទី៣ ខខបេស ឆ្ន ុំ២០១២ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ថាន ក់ ឹក ុំអាស៊ា ននិងថាន ក់ ឹក ុំថ្នប្របទសជាថ្ រូ កន ងពិធីបលៀងសយបភាជន ៍ 
រ ៃ រ់ពីកិច្ចប្រជ ុំកុំពូលអាស៊ា នបលីកទី២១ និងកិច្ចប្រជ ុំកុំពូលពាក់ពន័ធ  

បៅរាជធានីភ្នុំបពញ ថ្ងៃទី១៩ ខខវចិ្ឆិោ ឆ្ន ុំ២០១២ 


