
កររបរពធខួបេលកទ៥ី០ៃនដំេណ រទសសនកិចចរបសេ់លកឧតតមេសនីយដឺ៍េហគ ល 
សនុទរកថេលកហសក់ ហគូដរហវ ងំ របធនមូលនិធីហសលដឺេហគ ល  

សលសននិសទីចតុមុខ ៃថងទី១១ ែខតុល ឆន ២ំ០១៦ 
 

សូមរកបថវ យបងគំរពះករុណរពះបទសេមតចរពះបរមនថ នេរតតម សីហមុនី ជទីេគរពសកក រៈដ៏ខពង់ខពស់  
សូមរកបថវ យបងគំសេមតចរពះមហកសរតី នេរតតម មុនិនថ សីហនុ ជទីេគរពសកក រៈដ៏ខពង់ខពស់ 
សូមរកបថវ យបងគំ សេមតច រពះអងគមច ស់ អនកអងគមច ស់ 
សូមេគរព ឯកឧតតម េលកជំទវ សមជិក សមជិកររជរដឋ ភិបល សមជិក សមជិករសភ  
ឯកឧតតម េលកជំទវអងគទូត  
េលក េលករសី របិយមិតតទំងអស់ 
 
ៃថងេនះ ខញុំមនកិតតិយសដ៏ធំេធងណស់ែដលមនវតតមនេនទីេនះ េដមបីរមលឹកដល់បុគគលេឆនមមួយរបូ គឺេលក
ឧតតមេសនីយ៍ដឺេហគ ល និងដល់មិតតភព និងភពជៃដគូដ៏សមបូរែបបនិងរបកបេដយចីរភព ែដលេលក 
ឧតតមេសនីយ៍បនបេងកត និងែថររកសជមួយរពះអងគមច ស់នេរតតម សីហនុ។ ខញុំសូមមិនរមលឹកអំពីភពយូរលង់
ៃនទំនក់ទំនងរវងរពះអងគមច ស់នេរតតម សីហនុ និងេលកឧតតមេសនីយ៍ដឺេហគ លេនះេទ េដយសរេលក
អនកសុទធដឹងចបស់អំពីទំនងេនះ ែដលបនរមួចំែណកកំណត់េគលនេយបយករបរេទសៃនពិភពេលក 
ែដលេយងកំពុងរស់េនសពវៃថង។ េតនឹងមនសុនទរកថជរបវតតិសរសតេនភនំេពញកលពីឆន ំ១៩៦៦ ែដល
េយងរបរពធខួបេនៃថងេនះែដរេទ របសិនេបេលកឧតតមេសនីយ៍ដឺេហគ ល េដយមនករផល ស់បតូរេយបល់
ជមួយរពះអងគមច ស់នេរតតមសីហនុ មិនបនបេងកត និងរបកន់លទធិរបស់េលកសរមប់ទវីបអសីុ ែដលកនុង
អំឡុងឆន ំ១៩៦០ គឺជទីកែនលងៃនេរគះថន ក់រគប់របេភទផង និងជកែនលងៃនកតីសងឃឹមរគប់យ៉ងផងែដរេនះ?  
 
េដមបីផតល់តៃមលដល់មិតតភពេនះ េតមនអវីរបេសរជងករដករសង់រពះបនទូលផទ ល់របស់រពះអងគមច ស់នេរតតម
សីហនុ? េនឆន ំ១៩៧០ បនតិចេរកយពីេលកឧតតមេសនីយ៍ដឺេហគ លទទួលមរណភព វទិយសថ នហសលដឺ
េហគ លរតូវបនបេងកត េដយមនករយល់រពមពីសំណក់េលកដឺេហគ លកលពីេពលេលកេនមនជីវតិ។ 
វទិយសថ នេនះរតូវបនដឹកនំេដយេលក អង់េរដ ម៉ល់រ ៉ូ។ េនែខកញញ  ឆន ំ១៩៧២ វទិយសថ នបនេបះពុមព
ផសយរពឹតតប័រតរបចំរតីមសជេលកដំបូងេឈម ះថ «Espoir» (កតីសងឃឹម) ែដលេនបនតេចញផសយរហូតដល់
បចចុបបនន។ កនុងបរបិទេសកនដកមមនេពលេនះ ជពិេសសគឺសរងគ មសីុវលិ រពះអងគមច ស់នេរតតមសីហនុ 
សថិតកនុងចំេណមអនកែដលបនចូលរមួផសយសន ៃដមុនេគ តមរយ:អតថបទមួយមនចំណងេជងថ «ករ
ឧទទិសរបស់កមពុជចំេពះឧតតមេសនីយ៍ដឺេហគ ល» ែដលជករេរៀបរប់ពីចំណងមិតតភព និងករេគរពេទវញិ
េទមករវងរដឋបុរសទំងពីរកនុងបុពវេហតុសនតិភព និងកររកីចេរមន។ ទូលបងគំ ខញុំសូមរពះរជនុញញ ត និង
អនុញញ តេលកេឡងលមអិតពីបនទូលរបស់រទង់។ ដំបូងរពះអងគមច ស់នេរតតមសីហនុបនរមលឹកេឡងវញិកររបឹង
ែរបងរបស់េលកឧតតមេសនីយ៍ដឺេហគ ល េដមបីេអយរបេទសបរងំអចអមដំេណ រជថមីរបជពលរដឋអសីុ
េឆព ះេទកន់សនតិភព និងកររកីចេរមន េដយេគរពនូវឯករជភពរបស់ពួកេគ ៖   
 

បកែរបេរកផលូវករ 



«របជជនតតិយេលក ែដលេលកឧតតមេសនីយ៍ករពរយ៉ងសវិតសវ ញនូវសិទធិទទួលបនឯករជយភពនិង
អធិបេតយយភពេពញេលញរបស់ពួកេគ នឹងចងចំអនុសសវរយ៍ីដ៏ផូរផង់ថ េលកឧតតមេសនីយ៍គឺជរបមុខរដឋ 
មនភពេសម ះសម័រគចំេពះេគលករណ៍យុតតិធម៌ សវ មីភកតិ និងសមភព ែដលគួរមនេនកនុងទំនក់ទំនង
អនតរជតិ ។ ពួកេគនឹងមិនេភលចតួនទីសំខន់របស់េលកឧតតមេសនីយ៍ កនុងករជួយរបជជនននែដល ពឹង
ែផអកេលបរងំ េអយរចួផុតពីអណនិគម និងករផតល់ករគំរទរបស់េលកកនុងនមរបេទសបរងំ េធវយ៉ង
ណជួយពួកេគេអយជមនះបនេដយេជគជ័យ នូវឧបសគគននបងកេឡងេដយកមល ំងមូលធននិយម និង
ករដក់អណនិគមែបបថមី េដមបីឈនេទរកឯករជយេពញបរបូិរណ៍។  កនុងន័យេនះ បរងំទទួលបនករ
េគរព និងករដឹងគុណពីសំណក់របជជនទំងអស់ែដលរសលញ់េសរភីព។ កិតតិនមរបស់េលកឧតតម
េសនីយ៍កន់ែតលបីរនទឺមួយករមិតេទៀតេនកនុងពិភពេលក។ េតរងវ ន់ណមនតៃមលជងេនះ ែដលេលកឧតតម
េសនីយ៍ដឺេហគ លរបថន ចង់បន សរមប់េលកែដលចត់ទុករបេទសបរងំជេហតុផលែតមួយគត់ែដលេធវ
ឱយេលកមនជីវតិរស់េន?» 
 
បនទ ប់មក រពះអងគមច ស់សីហនុបនសែមតងករេកតសរេសរចំេពះេលកឧតតមេសនីយ៍ដឺេហគ ល ែដលជ 
បុគគលិកមន ក់បនេធវឱយេយងទំងអស់គន មនវតតមនេនទីេនះ ៖  
 
«េយង ជរបជពលរដឋែខមរ ចត់ទុកេលកឧតតមេសនីយ៍ដឺេហគ លជជនជតិបរងំលបីលបញជងេគេនកនុង
សតវតសេនះ េហយក៏ជបុគគលលបីលបញជងេគមួយរូបេនរគប់សម័យកលផងែដរ។ កនុងរបវតតិសរសត
របេទសរបស់េយង េឈម ះរបស់េលកឧតតមេសនីយ៍ចរកិេនកនុងរកំងមស និងភលឺចិញច ចចែញច ងជជអមតៈ 
េដយសរសរមប់រគប់អនកសនហជតិែខមរ េឈម ះរបស់េលកបន និងបនតមនន័យេសមនឹងយុតតិធម៌ មិតតភព 
ដ៏បរសុិទធ និងករគំរទដ៏េពញទំហឹងដល់បុពវេហតុដ៏រតឹមរតូវៃនកររស់រនជតិរបស់េយង កនុងពិភពមួយែដល
គម នកតីេមតត សរមប់អនកតូចតច និងអនកទន់េខសយ»។  
 
គឺកនុងសល កសន មបនសល់ទុកេដយបុគគលលបីទំងេទវេនះេហយ េទបនំេអយមនទសសនកិចចរបស់ទូលបងគំ 
េយងខញុំទំងអស់គន េនេពលេនះ។ ទសសនកិចចេនះេធវេឡងបនទ ប់ពីមនទសសនកិចចកលពីឆន ំ១៩៩៦ របស់
េលកែពយរ េម៉សែមរ អតីតរបធនមូលនិធិ ឆលដឺេហគ ល ែដលជមិតត និងជរដឋមរនតីរបស់េលកឧតតម
េសនីយ៍ដឺេហគ ល េហយក៏ជនយករដឋមរនតីសម័យេលក បុ៉មពីឌូ ផងែដរ។  
 
រពះករុណៃថលវេិសស 
សេមតចរពះមហកសរតី ជទីេគរពសកក រៈដ៏ខពង់ខពស់  
សេមតច រពះអងគមច ស់ អនកអងគមច ស់ 
ឯកឧតតម េលកជំទវ េលក េលករសី 
 
ជចុងេរកយ ទូលបងគំ ខញុំសូមរកបថវ យបងគំ សែមតងគរវកិចច និងកតតេវទី ថវ យរពះករុណទំងេទវ និងេលក
អនកែដលផតល់កិតតិយសចូលរួមពិធីដ៏មេហឡរកិេនះ េហយទូលបងគំ ខញុំ សូមែថលងអំណរគុណរពះរជគុណ និង
អរគុណយ៉ងេសម ះសម័រគចំេពះកិចចសវ គមន៍េនះដ៏កក់េកត េនះ ។  



((((ករថវ យវតថុអនុសសវរយ៍ីករថវ យវតថុអនុសសវរយ៍ីករថវ យវតថុអនុសសវរយ៍ីករថវ យវតថុអនុសសវរយ៍ី))))        
 
សេមតចរពះមហកសរតីជទីេគរពសកក រៈដ៏ខពង់ខពស់  
 
េដមបីសែមតងពីមិតតភពដ៏េសម ះសម័រគនិងរជលេរជ និងេដមបីរមលឹកពីអនុសសវរយ៍ីៃនដំេណ រទសសនកិចចរបស់
េលកឧតតមេសនីយ៍ដឺេហគ លេនភនំេពញ ទូលបងគំសូមថវ យនូវចបប់ចមលងៃនសុនទរកថទីរកុងភនំេពញចបប់េដម 
វយេដយម៉សីុនអងគុលីេលខ េដយមនកំណត់រតសេសរៃដពីសំណក់េលកឧតតមេសនីយ៍េដយផទ ល់។ 
ឯកសរ ែដលតមកល់ទុកេនបណណ សរដឋ នជតិេនះ បញជ ក់ពីករផចិតផចង់ និងករយកចិតតទុកដក់របស់េលក
ឧតតមេសនីយ៍កនុងករតក់ែតងសុនទរកថនន ជពិេសសសុនទរកថទីរកុងភនំេពញេនះ។  
 
 
រពះករុណរពះបទសេមតចរពះបរមនថ នេរតតម សីហមុនី ជទីេគរពេគរពសកក រៈដ៏ខពង់ខពស់បំផុត  
 
មនុសសរគប់គន បនដឹងពីករសពវរពះទ័យរបស់រទង់ចំេពះរបំ និងតរនតី។ េហតុដូេចនះេហយេទប ទូលបងគំគិត
ថ ជករសមរសបបំផុតកនុងករថវ យរពះអងគ នូវកមមវធីិៃនររតីសេមសរេនសលមេហរសពអូេប៉រ៉ជតិ 
បរងំ ែដលេរៀបចំេឡងេដយេលកឧតតមេសនីយ៍ដឺេហគ ល ថវ យរពះអងគមច ស់នេរតតម សីហនុ កនុងឱកស
រពះរជដំេណ រទសសនកិចចផលូវកររបស់រទង់េនរបេទសបរងំកលពីៃថងរពហសបត� ទី២៥ ែខមិថុន ឆន ំ
១៩៦៤។ ររតីដ៏រតកលេនះមនលកខណៈពិេសស េដយសរេនេលឆកៃនេរងេលខ នអូេប៉រ៉រកុងប៉រស៍ី 
មនករសែមតងរបំអូេប៉រ៉ៃនទីរកុងប៉រស៍ី និងរបំរពះរជរទពយៃនរបេទសកមពុជ ដឹកនំេដយអនកអងគមច ស់ 
នេរតតម បុបផ េទវ។ី  
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