
សនុទរកថរបសឯ់កឧតតម ចម របសទិធ េទសរដឋមរនតី រដឋមរនតីរកសងួឧសសហកមម នងិ 
សបិបកមម កនងុឱកសទវិបុណយជតបិរងំ ១៤កកកដ 

សថ នទតូបរងំ ១៤កកកដ ២០១៦ 
 
សូមេគរពេលកឯកអគគរដឋទូតបរងំ និងេលកជំទវ ហសង់-កលូដ ពំបឺហវ  
សូមរកបថវ យបងគំ រពះអងគមច ស់ អនកអងគមច ស់  
ឯកឧតតម េលកជំទវ  
អស់េលក េលករសី  
 
ៃថងេនះ េយងរបរពធបុណយជតិបរងំ េហយខញុំមនឱកសចូលរមួកនុងនមតំណងដ៏ខពង់ខពស់របស់ 
សេមតចអគគមហេសនបតីេតេជហុ៊ន ែសន នយករដឋមរនតីៃនរពះរជណចរកកមពុជ និងឯកឧតតម 
របក់ សុខុន រដឋមរនតីរកសួងករបរេទស និងសហរបតិបតតិករអនតរជតិ ែដលមនធុរៈេនបរេទស 
េដយសរឯកឧតតម រតវូចូលរមួកិចចរបជំុកំពូលអសីុ អឺរ ៉បុ េហយខញុំមនកិតតិយសពំនំនូវករសែមតង
នូវមិតតភពដ៏កក់េកត ពីសំណក់រជរដឋ ភិបលកមពុជចំេពះរបេទស និងរបជជនបរងំ។  
 
ចំណងែដលផសរភជ ប់របេទសនិងរបជពលរដឋេយងទំងពីរមនតំងពីយូរណស់មកេហយ  េហយ
ចក់ឬសកនុងរបវតតិសរសតដ៏យូរលង់ ែដលមនអយុកលជង១៥០ឆន ំេហយមកទល់េពលេនះ។ 
េយងមិនេភលចេទថ េនេពលបរងំ និងកមពុជបនបិទបញច ប់េដយកររពមេរពៀង និងសនតិភព នូវ
អណពយបលអយុកល៩០ឆន ំែដលេពលខលះមនលកខណៈរងឹតអឹង េដយសររបេទសបរងំ ៃផទ
ដីកមពុជបនេកនធំជងមុនេរកយេពលទទួលបនមកវញិនូវេខតតទំងបី គឺសីុសុផុន បត់ដំបង និង
េសៀមរបេនឆន ំ១៩០៧។ េយងក៏មិនេភលចផងែដរចំេពះសលបរងំចុងបូព៌ ែដលបនរសវរជវ
កប់ឆក ររកេឃញរបសទអងគរ  និងធនធនេបតិកភណឌ សិលបៈរបវតតិសរសតដ៏មនតៃមលដៃទេទៀត 
ែដលបនេធវេអយកមពុជទទួលបនេមទនភពជតិេឡងវញិ។  
 
បនទ ប់ពីទទួលបនឯករជយ កមពុជបនបនតរកសទំនក់ទំនងដ៏សអិតរមួតជមួយរបេទសបរងំ េរកម
ករជំរញុរបស់សេមតចរពះបិតរពះបទនេរតតម សីហនុ។ ទំនក់ទំនងេនះបនជួបរបទះនូវដំណក់
កលពិេសសមួយេនេពលរបធនធិបតីដឺេហគ ល បនអេញជ ញមកែថលងសុនទរកថមួយ េហថ ថ 
"សុនទរកថភនំេពញ" ែដលបនចរកិកនុងរបវតតិសរសតៃនរបេទសកមពុជ បរងំ និងពិភពេលក ។   
េដយមនសំណូមពរពីឯកឧតតមឯកអគគរដឋទូត េនឆន ំេនះ េយងនឹងរបរពធខួបទី៥០ៃនដំេណ រ
ទសសនកិចចរបស់របធនធិបតីដឺេហគ លមកភនំេពញ ែដលបនចរកិកនុងទំនក់ទំនងរបេទសេយង
ទំងពីរ។  



 
ខញុំបនអនសុនទរកថដ៏ែសនមនអតថន័យេនះជថមីមតងេទៀត េហយខញុំរេំភបចំេពះពកយេពចន៍ ែដល
េនែតមនន័យេនេពលេនះ ។  េលកឧតតមេសនីយ៍ដឺេហគ លបនេលកេឡងថ៖  «គម នផលូវែដល
ពលរដឋអសីុសុខចិតតសថិតេរកមគំនបៃនចបប់បរេទសែដលមកពីេរតយមខ ងេទៀតៃនមហសមុរទ
ប៉សីុហវិកេនះេទ េទះបីជរបេទសទំងេនះមនបំណង និងអវធុខល ំងខល ែបបណក៏េដយ»។ េន
កនុងពិភពេលកមួយ ែដលករតសូ៊របឆំងនឹងករវវិឌឍន៍េទរកពហុបូ៉ល បេងកតេអយមនភព
តនតឹងថមីៗ ពកយេពចន៍ែដលេលករបធនធិបតីបរងំបនែថលង បនលបខីទរខទ រជមួយអវីែដល
េកតេឡងេនេពលបចចុបបនន។  
 
បនទ ប់ពីមនេសកនដកមមដ៏ធំេធងកនុងអំឡុងឆន ំ៧០ និងករឈឺចប់ៃនភពឯេករបស់េយងេន
ទសវតសបនទ ប់មកេទៀត  របេទសបរងំបនរមួចំែណកដ៏ធំេធងកនុងករែសវងរកដំេណះរសយ
នេយបយមួយ ែដលអចេអយរបេទសកមពុជេធវសមហរណកមមសជថមីេទកនុងសហគមន៍អនតរ
ជតិ។  
 
េយងេនចងចំថ គឺេនរបេទសបរងំែដលេកតមនជំនួបដំបូងរវងសេមតចេតេជ ហុ៊ន ែសន 
ែដលកលេនះជរបធនរកុមរបឹកសរដឋៃនសធរណៈរដឋរបជមនិតកមពុជ និងរពះអងគមច ស់
នេរតតម សីហនុ។ អវីៗបនរបរពឹតតេទ Fère en Tardenois េហយក៏ជអនុសសវរយ៍ីដ៏មនតៃមល
ចំេពះខញុំ េដយសរកលេនះខញុំអមដំេណ រសេមតចនយករដឋមរនតីកនុងជំនួបេនះ។ េយងមិនេភលចពី   
តួនទីសំខន់របស់រដឋមរនតីរកសួងករបរេទសបរងំ េលក រ ៉ឡូង់ ឌុយម៉ស កនុងអំឡុងៃនកចរច 
និងករសរមបសរមួលជវជិជមនរបស់េលកឯកអគគរដឋទូត ហសង់ ដវតី ឡឺវតី ែដលកលេនះជ
ថន ក់ដឹកនំនយកដឋ នអសីុៃនរកសួងករបរេទសបរងំ។  
 
ចប់តំងពីឆន ំ១៩៩៣មក របេទសេយងទំងពីរបនរកសនូវទំនក់ទំនងដ៏លអរបៃព ដូចែដលេយង
ធល ប់បនេឃញេនចេនល ះឆន ំ១៩៥៣ និង ១៩៧០។ េយងដឹងគុណចំេពះកិចចខិតខំរបឹងែរបងដ៏
េរចនរបស់បរងំកនុងករជួយបណតុ ះបណត លធនធនមនុសសេនកមពុជេឡងវញិ ែដលបចចុបបនន
កំពុងខវះខតយ៉ងខល ំងេនេឡយ។  
 
បុ៉ែនតេគមិនចំបច់រង់ចំេអយមនកិចចរពមេរពៀងប៉រស៍ី េដមបទីទួលបនករយកចិតតទុកដក់ពី
សំណក់របេទសបរងំេនះេទ។ កនុងន័យេនះ ខញុំនឹកជពិេសសេទដល់វស័ិយសុខភិបល ែដលទ
ទូលបនករគំរទពីរបេទសបរងំតំងពីមុនកិចចរពមេរពៀងេនះេទេទៀត តមរយ:េលកេវជជបណឌិ ត 
មីុ សមឺុឌី បចចុបបននបនទទួលអនិចចកមមេទេហយ ែដលបនកសងកិចចសហរបតិតបតតិករ ដ៏មន



របសិទធភពតំងពីឆន ំ១៩៨០ជមួយមនទីរេពទយ Pitié-Saintpêtrière  ៃនទីរកងុប៉រស៍ី កនុងេពលែដល
របជពលរដឋកមពុជរងនូវករដក់ទណឌ កមមេដយគម នអណិតអសូរ។ គឺតំងពីេពលេនះេហយ
ែដលវស័ិយសុខភិបលកមពុជបនចប់កំេណ តេឡងវញិ េរកយជំនួយឧបតថមភជបនតបនទ ប់ពី
របេទសបរងំរហូតមកដល់បចចុបបនន។ 
 
ទល់ែតដល់ែខតុល ឆន ំ១៩៩០ េទបសល Alliance Française  បនេបកទវ រេនភនំេពញ េហយ
ទទួលបនសិសសកមពុជជេរចនពន់នក់ចុះេឈម ះេរៀនភសបរងំ។  
 
េរកយឆន ំ១៩៩៣ របេទសបរងំបនេធវកិចចសហរបតិបតតិករពីរមុខរពួញកនុងវស័ិយសំខន់មួយ
សរមប់ដំេណ រេឆព ះេទកន់នីតិរដឋរបស់កមពុជ េនះគឺករជួយបណតុ ះបណត លអនកចបប់ផង និង    
ផតល់កិចចសហករដ៏មនសរសំខន់កនុងករេធវកំែណទរមង់រកមសំខន់ៗផង។ េយងមនបំណងេអ
យបរងំបនតកិចចសហរបតិបតតិករទំងេនះ និងសូមេអយបរងំផតល់អហរបូករណ៍បែនថមេទៀត
ដល់និសសតិកមពុជែផនកនីតិសរសត េដយេហតុថ ដូចេយងទំងអស់គន បនដឹងេហយថ របជធិប
េតយយអចមនដំេណ រករសថិតេសថរេទបនេនកនុងរបេទសមួយ លគឹកណពលរដឋរបេទសេនះ 
ទទួលបនករអប់រកំនុងករមិតមួយ េហយមនអនកចបប់េរចនេដមបីធនកំុេអយមនកររេំលភ
ចបប់ ។  
 
េនមនវស័ិយេផសងេទៀតែដលរបេទសបរងំចូលរមួកនុងករអភិវឌឍរបេទសកមពុជ។ ខញុំអចេរៀបរប់
ដូចជវទិយសថ នបេចចកវទិយកមពុជ និងករចូលរមួចំែណករបស់បរងំកនុងគេរមងននែដលេសន
េឡងេដយសថ ប័នអនតរជតិដូចជអងគករយូេណសកជូេដម។ ខញុំក៏មិនេភលចផងែដរនូវសកមមភពជ
េរចនរបស់ទីភន ក់ងរអភិវឌឍន៍បរងំកនុងវស័ិយកសិកមម ករអភិវឌឍរកងុ សុខភិបល វបបធម៌ ករ
ផគត់ផគង់ទឹកសអ ត វយនភណឌ  េទសចរណ៍។ល។  
 
ខញុំមនេសចកតីសបបយរកីរយណស់ែដលបនលឺេលកឯកអគគរដឋទូតបនេលកេឡងថ សិសស
សលេដកតបនបំែបកឯតទគគកមមពិភពេលក េដយរបឡងជប់មធយមសិកសទុតិយភូមិ១០០%! 
កលពីសម័យខញុំេនេរៀន េគមិនអចេធវបនដូេចនះេឡយ! បុ៉ែនតរល់ជនជតិកមពុជ ទំងរសី ទំង
របុសែដលេចញពីសលេនះ ខញុំសូមនិយយេដយមិនបេញជ េឡយថ ពួកេគជំនន់មុនសថិតកនុង
ចំេណមបុគគលេឆនមកមពុជ េហយខញុំសូមេអយមនដូចគន ែដរចំេពះសិសសសលេដកតបចចុបបនន។  
 
េលកឯកអគគរដឋទូតបរងំ និងេលកជំទវ ហសង់-កលូដ ពំបឺហវ  
រពះអងគមច ស់ អនកអងគមច ស់  



ឯកឧតតម េលកជំទវ  
អស់េលក េលករសី  
 
គុណបំណច់របស់បរងំចំេពះកមពុជ  របសិនេបចង់េរៀបរប់លមអិត គឺគួរែតេរៀបរប់េនកនុងសននីសី
ទមួយ មិនែមនកនុងររតីេនះ ែដលេយងរបរពធរមួគន នូវបុណយជតិរបស់ពលរដឋបរងំ របកបេដយ
លកខណៈមិតតភពេនះេឡយ។  
 
េនចុងបញច ប់េនះ កនុងនមខញុំផទ ល់ និងកនុងនមរជរដឋ ភិបលៃនរពះរជណចរកកមពុជ ខញុំសូម
របសិទធពរដល់របេទសបរងំ េដយខញុំសូមេលកយកពកយែដលេលកឧតតមេសនីយ៍ដឺេហគ លបន
ែថលងកលពី៥០ឆន ំមុន គឺសូមជូនពរ «មិតតភពដ៏រស់រេវ កៃនរដឋ ភិបល និងរបជពលរដឋរបេទស
េយងទំងពីរ »។  
 
កនុងទិវបុណយជតិបរងំេនះ ខញុំសូមេគរពអេញជ ញេលកអនក េលកែកវេឡង  

- េដមបីជូនពរដល់ឯកឧតតម រហវង់ស័៊រ ហូឡង់ របធនធិបតីសធរណរដឋបរងំ  
- េដមបីរពះរជសុខភពរពះករណុសេមតចរពះបរមនថ នេរតតម សីហមុនី រពះមហកសរតៃន

រពះរជណចរកកមពុជ  
- និងេដមបមិីតតភព ភពរងុេរឿង និងកិចចសហរបតិបតតិកររវងរបេទសេយងទំងពីរ។  

 
ជេយរបេទសបរងំ! 
ជេយរបេទសកមពុជ ! 
ជេយមិតតភព កមពុជ-បរងំ!  
 
 
 


