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ខួបេលកទ៥ី០ៃនដំេណ រទសសនកិចចរបស ់

ឯកឧតតម ឧតតមេសនយី ៍ឆល ដឹេហគ ល េនកមពជុ 

(១៩៦៦-២០១៦) 

សនុទរកថរបសឯ់កឧតតម គត ឈន់ របធនកតិតិយស 

ៃនឧតតមរកុមរបឹកសេសដឋកិចចជត ិ

កនងុឱកសៃនពិធសីេមសរ េរៀបចំេឡងេដយសភពណិជជកមម  

និងឧសសហកមមបរងំ-កមពុជ 

សណឋ គរសហូវែីតល ៃថងអងគ រ ទី១១ ែខតលុ ឆន ២ំ០១៦ 

 

- េលក ហសក់ ហគដូរហវ ងំ របធនមូលនិធិ ឆល ដឹេហគ ល េលក ហសក់ ហគដូរហវ ងំ របធនមូលនិធិ ឆល ដឹេហគ ល េលក ហសក់ ហគដូរហវ ងំ របធនមូលនិធិ ឆល ដឹេហគ ល េលក ហសក់ ហគដូរហវ ងំ របធនមូលនិធិ ឆល ដឹេហគ ល     

- ឯកឧតតម េលកជំទវ េលក េលករសី សមជិក សមជិករសភ និងមរនតីរជរដឋ ភិបល ឯកឧតតម េលកជំទវ េលក េលករសី សមជិក សមជិករសភ និងមរនតីរជរដឋ ភិបល ឯកឧតតម េលកជំទវ េលក េលករសី សមជិក សមជិករសភ និងមរនតីរជរដឋ ភិបល ឯកឧតតម េលកជំទវ េលក េលករសី សមជិក សមជិករសភ និងមរនតីរជរដឋ ភិបល 

ៃនរពះរជណចរកកមពុជ ៃនរពះរជណចរកកមពុជ ៃនរពះរជណចរកកមពុជ ៃនរពះរជណចរកកមពុជ     

- ឯកឧតតម ហសង់ឯកឧតតម ហសង់ឯកឧតតម ហសង់ឯកឧតតម ហសង់----កលូដ ពំបឺហវ ឯកអគគរដឋទូតបរងំកលូដ ពំបឺហវ ឯកអគគរដឋទូតបរងំកលូដ ពំបឺហវ ឯកអគគរដឋទូតបរងំកលូដ ពំបឺហវ ឯកអគគរដឋទូតបរងំ    

- េលក ែធយរ ីម៉រយ៉ីនី តំណងររសតបរងំេនបរេទស េលក ែធយរ ីម៉រយ៉ីនី តំណងររសតបរងំេនបរេទស េលក ែធយរ ីម៉រយ៉ីនី តំណងររសតបរងំេនបរេទស េលក ែធយរ ីម៉រយ៉ីនី តំណងររសតបរងំេនបរេទស     

- េលក ហគយូ៉ីម ម៉សំង របធនសភពណិជជកមម និងឧសសហកមមបរងំេលក ហគយូ៉ីម ម៉សំង របធនសភពណិជជកមម និងឧសសហកមមបរងំេលក ហគយូ៉ីម ម៉សំង របធនសភពណិជជកមម និងឧសសហកមមបរងំេលក ហគយូ៉ីម ម៉សំង របធនសភពណិជជកមម និងឧសសហកមមបរងំ----កមពុជ កមពុជ កមពុជ កមពុជ     

- ឯកឧតតម េលកជំទវ េលក េលករសី ឯកឧតតម េលកជំទវ េលក េលករសី ឯកឧតតម េលកជំទវ េលក េលករសី ឯកឧតតម េលកជំទវ េលក េលករសី     

    

រពឹតតិករណ៍ែដលេយងរលឹំកតំងពីរពឹកមសិលមិញ សថិតេនដក់ជប់កនុងករចងចំរបស់មនុសសរគប់

របូ ដូចរបូខញុំែដលបនសគ ល់ និងមនឱកសរស់រនមនជីវតិពីេសកនដកមម  ែដលបនចប់េផតម

េឡងកលពីែខមិន ឆន ំ១៩៧០េនេពលកមពុជ ែលងរកសអពយរកិតយភព ែដលេលកឆល ដឹ

េហគ ល ធល ប់បនសទរយ៉ងខល ំង។  

េរឿងខងេលរតវូបនេលកេឡង និងរលឹំកយ៉ងយូរកលពីមសិលមិញ។ េលកឧតតមេសនីយ៍ដឺ

េហគ ល បនេកតសរេសររបេទសកមពុជ ចំេពះភពរកីចេរមនែផនកេសដឋកិចច និងវបបធម៌គួរេអយ

កត់សមគ ល់ និងភពវយ័ឆល តៃនអពយរកិតយភពរបស់កមពុជ។  
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េដយែថលងេទកន់រពះរបមុខរដឋកមពុជ រពះបរមតនេកដឋ នេរតតមសីហនុ េលកឧតតមេសនីយ៍

េសមនសសរកីរយផងែដរ (ខញុំសូមអនរបសសន៍របស់េលកឧតតមេសនីយ៍) ែដល«របេទសរបស់

រពះអងគមិនងកេរពីភសបរងំ និងវបបធម៌បរងំ»។ ជករពិតណស់ កមពុជពិតជរបេទសេរប

របស់ភសបរងំ។ េហយរបេទសេនះេនែតេរបរបស់ភសេនះយ៉ងទូលំទូលយរហូតដល់ឆន ំ

១៩៩១ េទះបីជមនករបត់បង់បុគគលេឆនមៗមួយចំនួនធំក៏េដយ។  

បចចុបបននេនះ កមពុជែដលជសមជិកេពញសិទធិៃនអងគករអនតរជតិរហវង់កូហវូនី េហយែដលនឹង

ទទួលសវ គមន៍េមដឹកនំជន់ខពស់បំផុតរបស់អងគករេនះកនុងបុ៉នម នៃថងខងមុខ រកសបនជពិេសស

នូវវបបធម៌ និងភសៃនរបេទសបរងំ។ មិនែមនជភពៃចដនយេនះេទ ែដលេយងរបរពធខួបេលក

ទី៥០ៃនសុនទរកថភនំេពញ របស់េលកឧតតមេសនីយ៍ដឹេហគ ល។ ខញុំសូមែថលងអំណរគុណសថ នទូតប

រងំ ែដលបនេលកេសនគំនិតេនះេឡង។  

ខញុំដឹងថររតីេនះេកតេឡងពីករផតួចេផតមគំនិតពីសភពណិជជកមម និងឧសសហកមម បរងំ-កមពុជ 

ែដលខញុំសូមែថលងអំណរគុណយ៉ងកក់េកត ។ ជករធមមតែដលអតីតរដឋមរនតីរកសួងេសដឋកិចច និង

ហិរញញវតថុដូចរបូខញុំ គូសបញជ ក់អំពីសរសំខន់ៃនទំនក់ទំនងេសដឋកិចច ែដលផសរភជ ប់របេទសេយង

ទំងពីរ។ បុ៉ែនតដូចឯកឧតតម ហសង់-កលូដ ពំបឺហវ ឯកអគគរដឋទូតបរងំរបចំកមពុជ បនរេមលចេឡងនូវ

ទិដឋភពទំងេនះរចួេហយ ខញុំសូមគូសបញជ ក់ជពិេសសអំពីកររសលញ់ចូលចិតតរបស់េយង 

ចំេពះរបេទសបរងំ។  

ឯកឧតតម េលកជំទវ េលក េលករសី ដំបូង របេទសបរងំ គឺជអនកបញឈប់ករទរនទ នយកទឹក

ដីរបេទសកមពុជ េដយធនករពររបេទសេនះចប់ពីឆន ំ១៨៦៣ េហយបនជួយេយងឱយទទួល

បនមកវញិនូវេខតតែផនកខងេជង និងែផនកពយពយកនុងឆន ំ១៩០៧។ ជករពិតណស់ េយងរតូវបន

ដក់អណនិគម េហយគម នជតិសសន៍ណសបបយចិតតេដយសថិតេរកមរបេទសមួយេទៀត

េនះេទ។ បុ៉ែនតេដយសរភពបិុនរបសពវ និងភពវយ័ឆល តែផនកនេយបយរបស់រពះករណុរពះ

បទនេរតតមសីហនុ  េយងទទួលបនឯករជយេនឆន ំ១៩៥៣ េហយរបសិនេបខញុំមិនរចលំេទ គឺដូច

េលកមហតមៈ គនធី ែដរ រទង់ពំុបនេរបរបស់រគប់កំេភលងមួយរគប់េនះេទ េដយមិនេធវេអយទឹក

ដីរតូវបនែបងែចក។ ជងេនះេទេទៀតឯកភពជតិកមពុជរតូវបនគូសបញជ ក់សរជថមី តមរយៈ

សននិសីទអនតរជតិរកងុហសែឺណវ កលពីែខកកកដ ឆន ំ១៩៥៤។ េនះគឺេដយសររពះបញញ ញណ
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របស់រពះបរមរតនេកដឋ ដូចែដលខញុំបនេលកេឡងខងេល េហយក៏េដយសរសុភនិចឆ័យរបស់

អជញ ធរបរងំផងែដរ។  

រេបៀបៃនករទទួលបនមកវញិនូវឯករជយភពរបស់កមពុជ ពិតជចូលរមួចំែណកកនុងករេធវ

ឱយទំនក់ទំនងរវងកមពុជ និងបរងំ កល យជទំនក់ទនងែដលឆលុះបញច ំងឱយេឃញតមរយៈករ

េគរពគន េទវញិេទមក និងមិតតភព។ កមពុជឯករជយក៏មនករជួយេរជមែរជងយ៉ងេរចនពី

របេទសបរងំ មនដូចជ កំពង់ែផទឹកេរជ រពលនយនតេហះអនតរជតិ ជំនួយសមភ រៈ និងបេចចក

េទសកនុងវស័ិយជេរចន ែដលជួយឱយសងគមររសតនិយមទទួលបននូវកររកីចេរមនគួរឱយកត់

សមគ ល់ែផនកអប់រ ំ និងសុខភិបល។ រពះបទនេរតតមសីហនុ រពះអងគសពវរពះទ័យមនរពះបនទូល

ជញឹកញប់ថ ពំុែដលមនជនជតិបរងំេនកមពុជេរចនដូចេរកយេពលកមពុជទទួលបនឯក

រជយេនះេទ។ ជករពិតណស់ ជនជតិបរងំមនចំនួន៥០០០នក់េរកយកមពុជទទួលបនឯក

រជយ និងមនែត១៥០០នក់បុ៉េណណ ះមុនេពលកមពុជទទួលបនឯករជយ។  

ចប់តំងពីឆន ំ១៩៨៩ េដយមនករមកដល់របស់អលលីយ៉ង់រហវង់េស ែថមទំងមុនេពលៃនករចុះ

ហតថេលខេលកិចចរពមេរពៀងទីរកងុប៉រស៍ីផងេនះ របេទសបរងំបនរតលប់មកវញិ និងបននំ

យកមកនូវករជួយេរជមែរជងដ៏មនតៃមល កនុងវស័ិយននជេរចន។ ខញុំគិតជពិេសសដល់កិចចសហ

របតិបតតិករែផនកសុខភិបល ែដលរតវូបនផតួចេផតមេដយេលកេវជជបណឌិ ត មីុ សមឺុឌី  ែដលបន

ចុះហតថេលខ កនុងនមរបេទសកមពុជ ជមួយមនទីរេពទយ Pitié-Salpétrière េលកិចចរពមេរពៀងដំបូង 

ែដលបនចប់េផតមដំេណ រករជថមីនូវមហវទិយល័យេវជជសរសតចប់តំងពីឆន ំ១៩៨០មក។ កនុងវស័ិ

យអប់រ ំ បនទ ប់ពីមនករចុះហតថេលខេលកិចចរពមេរពៀងទីរកងុប៉រស៍ី សេមតចនយករដឋមរនតី ហុ៊ន 

ែសន បនេសនសំុឱយបរងំទទួលយកនូវកមមសិទធេលសលេដកតវញិ។ េដយមនករជួយ

េរជមែរជងពីសំណក់សកលវទិយល័យបរងំនន ជពិេសសកនុងវស័ិយនីតិសរសត និងករប

ណតុ ះបណត លបេចចកេទស  កិចចសហរបតិបតតិកររបស់របេទសទំងពីរ មនលកខណៈជិតសនិទធ និង

េពរេពញេទេដយែផលផក ។ េដយសរកិចចខិតខំរបឹងែរបងជេរចនរមួគន   ចំេណះដឹងែផនកភស 

និងវបបធម៌បរងំ គឺជតៃមលបែនថមសរមប់របជពលរដឋកមពុជ ែដលេរកពីមតុភស ក៏េចះភស 

ភសអង់េគលស េហយេទអនគត របែហលនឹងមនភសចិនផងែដរ។  

ឯកឧតតម េលកជំទវ េលក េលករសី មិតតភកតិបរងំជទីេមរតី េយងរតូវបនតកិចចខិតខំរបឹងែរបង

ទំងេនះ។ េយងរតូវករអហរបូករណ៍បែនថមេទៀតពីរបេទសបរងំ សរមប់ឱយនិសសតិរបស់េយង
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េទបនតថន ក់ឧតតមសិកស។ េយងចង់េអយេគនិយយភសបរងំ េនកនុងរកុមហុ៊នបរងំ រមួទំង

េនទីេនះផងែដរ។ ខញុំអចេធវជសកសីបនថ េដយសរករេចះភសបរងំ េយងអចចូលេទ

ដល់វបបធម៌មួយ េហយខញុំហ៊នរហូតដល់និយយថ ឈនេទដល់ែបបបទមួយៃនកររស់េនកនុង

ពិភពេលកែដលេយងសថិតេនកនុងេពលេនះ។  

ឯកឧតតម េលកជំទវ េលក េលករសី  

េពលេនះ ខញុំសូមែចករែំលកជមួយេលកអនកនូវេរឿងផទ ល់មួយចំនួន៖ អនុសសវរយ៍ីផទ ល់ខលួនរបស់ខញុំ 

ពីទសសនកិចចរបវតតិសរសតរបស់េលកឧតតមេសនីយ៍ដឹេហគ លេនះ ែដលកលេនះខញុំជសកលវទិយ

ធិករវយ័េកមងៃនសកលវទិយល័យភូមិនទកំពង់ចម។ កលេនះខញុំមនអយុ៣២ឆន ំ និងមនថនៈជ

អគគនយករកុមហុ៊ន ODEM ផងែដរ។  

កនុងេពលចប់េផតម រពះអងគមច ស់នេរតតមសីហនុ រពះរបមុខរដឋ បនដឹកនំករេរៀបចំេដយយកចិតត

ទុកដក់យ៉ងខល ំង កនុងករទទួលសវ គមន៍េលកឧតតមេសនីយ៍ដឹេហគ ល  េដមបេីអយសកតិសមថនៈ

េលកជេភញៀវកិតតិយសដ៏លបីលបញអសច រយ។ រពះមហកសរតីយ៍ សីុសុវតថិ កុសមៈ នររីត័ន រពះអងគ

មច ស់កសរតីយ៍មុនិនថសីហនុ និងអនកអងគមច ស់បុបផ េទវ ី  និងសថ ប័នដៃទេទៀតៃនកមពុជ និងរបជ

ពលរដឋែខមរជេរចន រមួទំងសិសសសលេនភនំេពញ និងេសៀមរប បនយង និងេកៀងគរគន ចូល

រមួេដយសវ មីភកតិ អស់រយៈេពលមួយសបត ហ៍។  

ជងេនះេទេទៀត កនុងេពលេនះ ទឹកទេនលេមគងគបនគំរមកំែហងភនំេពញ បុ៉នម នៃថងបុ៉េណណ ះមុនករ

មកដល់របស់េលកឧតតមេសនីយ៍។ មិនែមនករេឡងកំពស់ទឹកេទ ែដលមនលកខណៈពិេសសកនុង

ែខសីហឆន ំ១៩៦៦ បុ៉ែនតេដយសរេនេលកំណត់ផលូវជតិេលខ៦ ភជ ប់ពីសព នេរជយចងវ រេទដល់

ថនល់ែកង បេណត យជង៤០គីឡូែម៉រត មនករកត់ផត ច់របែវង១៨៥០ែម៉រត េដមបីេអយទឹកទេនលេម

គងគអចហូរកត់េទបឹងទេនលសប។ កំណត់ផលូវេនះគឺជឧបសគគរងំសទះមិនេអយទឹកហូរេដយធមម

ត។ េដមបីេចៀសវងនូវមហនតរយ ែដលអចេកតេឡងភល មៗ ខលួនខញុំផទ ល់ និងេដយមនករជួយ

េរជមែរជងពីឯកឧតតម អឹុង េគៀត អតីតអគគនយករកុមហុ៊ន ODEM  រដឋេលខធិកររកសួងសងគម

កិចច  េយងបនសេរមចចិតតដក់េរគឿងផទុះកំេទចចំែណកផលូវមួយចំនួន  េដមបេីអយទឹកទេនលេមគងគ

ហូរេទកន់បឹងទេនលសប ែដលកំពស់ទឹកេសទរេឡងដល់២ែម៉រត។ បុ៉ែនតកនុងចំេណមអនកសេរមចចិតត 
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មនអនកសទ ក់េសទរ។ ខញុំចំថខញុំបនេរបរបស់េឈម ះ និងគុណតៃមលរបស់េលកឧតតមេសនីយ៍ដឹ

េហគ ល កំពូលអនកេធវសរងគ មដ៏អសច រយ  េដមបីឱយេគេធវករសេរមចចិតតកនុងេរឿងេនះ។  

ម៉យងវញិេទៀត េនេពលមកដល់រពលនយនតេហះេពធ£ចិនតុង េលកឧតតមេសនីយ៍ដឹេហគ ល កនុង

នមជរបមុខរដឋ រតូវបនទទួលសវ គមន៍េដយរពះមហកសរតយនី កុសមៈ នររីត័នេដយផទ ល់។ ខញុំ

ក៏េនចំផងែដរហក់ដូចអវីែដលបនេកតេឡងមសិលមិញ នូវករតរមង់ជួរសវ គមន៍េលកឧតតម

េសនីយ៍ និងេលកជំទវ។  ភពរជួំលចិតត និងភពអសច រយ បនេធវេអយេយងអួលេដមកេនេពល

េយងេឃញទសសនីយភពែដលនំេយងេទកន់សម័យអងគរ។  

ពិេសសជងេនះេទេទៀត ររតីសេមសរបនបញច ប់  េដយទសសនីយភពេនសលសននិសីទចតុ 

មុខ។  ររតីសេមសរបនចប់េផតមេដយបទេភលងនគររជ និងបទ Marseillaise ែដលរតូវបន

េរចៀង និងរបគំុេភលងេដយរកុមនិសសតិសកលវទិយល័យភូមិនទវចិិរតសិលបៈ។ រគន់ែតលឺរកុមយុវ

ជនេនះេរចៀងបទេគរពទង់ជតិបរងំេដយខល ំងៗ េធវេអយខញុំរជួំលចិតត េហយខញុំគិតថមនុសសកនុង

សលទំងមូលក៏មនចិតតចង់សត ប់ដូចខញុំែដរ " េតះ េកមងៗរមួជតិ ៃថងៃនភពលបីរនទឺបនមកដល់

េហយ... !» េដយមនរបំរពះរជរទពយ ែដលរេំដយអនកអងគមច ស់បុបផ េទវ ី  ជូនដល់េលកឧតតម

េសនីយ៍ និងេលកជំទវទសសន។ អវីែដលសិលបកររ ៉ដំូងបនេធវពិតជរតឹមរតូវ េដយសរេលក

បនេរបៀបេធៀបនដករនីរបំរពះរជរទពយេទនឹងេទពអបសរចុះពីសថ នសួគ៌។  

ជងេនះេទេទៀត កនុងនមជសកលវទិយធិករសកលវទិយល័យ និងសមជិករកុមរបឹកសធមមនុញញ 

ៃនរពះរជណកចរកកមពុជ ខញុំរតវូបនេគេធវឧេទទសនមជូនេលកឧតតមេសនីយ៍ដឹេហគ ល។ េយងខញុំ

បនែថលងេទកន់វរីបុរសរបវតតិសរសតរបូេនះេដយករេគរព និងេដយសេមលងតិចៗ។ បុ៉ែនតករចប់

ៃដដ៏កក់េកត  ែដលអមេទេដយសេមលង « សួសតី េលកសកលវទិយធិករ»  ពីសំណក់េលកឧតតម

េសនីយ៍េធវឱយខញុំភ័យផងអរផង េពរេពញេទេដយេមទនភព និងសុភមងគលលយឡំគន ។  

ពិេសសជងេនះេទេទៀត ចំណុចកំពូលៃនដំេណ រទសសនកិចចេនះ គឺសុនទរកថដ៏លបីលបញរបស់

េលកឧតតមេសនីយ៍េនភនំេពញេនពហុកីឡដឋ នជតិ។ េនទីេនះ េគសេងកតេឃញមនមនុសសជង 

១០មឺុននក់ ែដលទទួលេលកឧតតមេសនីយ៍េដយកតីេសមនសស  េហយសិសសសលភនំេពញ ២

មឺុននក់ បនេធវចលនរសុះៗគន  េដយមនផទ ំងប៉ណូ បងហ ញទង់ជតិបីពណ៌ និងទង់ជតិែដល

មនកំពូលអងគរវតត ជរបូមួយកំណត់ខលួនរបស់េលកឧតតមេសនីយ៍ និងរពះឆយលកខណ៍របស់រពះ
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អងគមច ស់នេរតតមសីហនុ រមួទំងពកយេសល កបរងំ ែដលេលកសរេសរមិតតភពរវងរបេទសទំងពីរ 

សនតិភព និងករអភិវឌឍន៍។ ខញុំសថិតេន៥ែម៉រតពីរពះទីនំងរបស់រពះមហកសរត ែដលេលកឧតតម

េសនីយ៍ េលកជំទវដឹេហគ ល រពះអងគមច ស់នេរតតមសីហនុ និងរពះហកសរតីយ៍មុនិនថ សថិតេន 

និងគង់េន។ េនេពលែដលេលកឧតតមេសនីយ៍រតូវែថលងសុនទរកថ េលកមិនបនអនសុនទរកថ

េនះេទ។ េយងជនជតិកមពុជែដលរតូវបនបណតុ ះបណត លេនសលលបីៗ  និងសកលវទិយល័

យបរងំ េយងបនសេងកតេឃញភល មថ ឃល របស់េលកឧតតមេសនីយ៍មនលកខណៈែវងៗ និង

ហក់មនកមល ំងេធវឱយរជួំលចិតត បុ៉ែនតេយងចប់បននូវអតថន័យសំខន់ៃនសុនទរកថ។ ៃថងែសអកេឡង 

េដមបីរជួតរជបពីខលឹមសរសំខន់ៃនសុនទរកថ េយងបនេទដេណត មគន ទិញសរព័ត៌មនេនតម

តូបលក់កែសត។  

ជងេនះេទេទៀត រពះអងគមច ស់នេរតតមសីហនុ រពះអងគបនេរៀបចំឱយមនទសសនីយភពបដិសណឋ

រកិចចផងែដរ េដមបីទទួលេលកឧតតមេសនីយ៍ដឹេហគ លេនេសៀមរប េដយមនករបញច ំងេភលងដ៏

រសស់សអ តេលរបងគរបសទអងគរវតត និងេដយបនេរៀបចំកនុងរបសទ នូវកបួនរពះរជដែងហរមួយ

េដយមនសតវដំរ។ី ខញុំេនទីរកុងភនំេពញ បុ៉ែនតខញុំដឹងថ អនកេរៀបភ័យរបេហងេពះ េដយសរមន

ករដច់ចរនតអគគិសនី និងេដយសរភ័យខល ចថដំរមីនករភិតភ័យេដយៃចដនយ។ ក៏បុ៉ែនតករដច់

ចរនតអគគិសនីកនុងអំឡុងរពះរជកបួនដែងហរេនះមនរយៈេពលមួយនទីបុ៉េណណ ះ។ មួយនទីក៏ែមនពិត

បុ៉ែនតហក់ដូចជយូរណស់។ េនេពលអគគីសនីភលឺេឡងវញិ សតវដំរែីដលមនរពះមហកសរតរទង់

គង់េនេលខនងេនះ បនសថិតេនចំេពះមុខេលកឧតតមេសនីយ៍ េដមបទីទួលសវ គមន៍េលកឧតតម

េសនីយ៍របកបេដយភពអសច រយ។ តមពិត ករដច់ចរនតអគគិសនីែដលេយងគិតថមិនបនរពង

ទុកេនះ គឺជករេរៀបចំទុកជមុនេសះ!  

ឯកឧតតម េលកជំទវ េលក េលករសី  

សុនទរកថភនំេពញគឺជរពឹតតិករណ៍ដ៏អសច រយមួយសរមប់កមពុជ និងសរមប់ពិភពេលក។ 

របសសន៍របស់េលកឧតតមេសនីយ៍ដឹេហគ ល លឺកនុងរតេចៀករបស់ខញុំេនេឡយ។ ជពិេសសេន

េពលរបសសន៍ទំងេនះសីុេទនឹងបចចុបបននភព ែដលមនុសសរគប់គន បនដឹង េនេពលេលកឧតតម

េសនីយ៍ដឹេហគ លបនរបកសថ «េគរតូវទុកេអយរបជជននីមួយៗសេរមចនូវេជគវសនរបស់

ពួកេគេដយខលួនឯង។»  
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របសិនេបេគសត ប់ដំបូនម នរបស់េលកឧតតមេសនីយ៍ដឺេហគ ល េមលះសមរបេទសកមពុជនឹងេគចផុតពី

ករេធវអនតរគមន៍េយធនន និងករទំលក់រគប់ែបកដ៏របល័យ។ របសិនេបបនសងប់សង ត់ជង 

និងែបកបក់គន តិចជង របេទសកមពុជរបែហលជមិនសគ ល់ភពេខទចខទ ំេដយសរសរងគ មពីឆន ំ

១៩៧០ដល់ឆន ំ១៩៧៥េនះេទ េហយក៏មិនទទួលរងភពឈឺចប់ៃនរបបបុ៉លពត ពីឆន ំ១៩៧៥ ដល់

ឆន ំ១៩៧៩ េនះែដរ។ បុ៉ែនតជអកុសល កនុងរបវតតិសរសត ពកយថ«របសិនេប» មិនមនេនះេទ។  

សររបស់េលកឧតតមេសនីយ៍ដឹេហគ ល «េគរតវូទុកេអយរបជជននីមួយៗសេរមចនូវេជគវសន

របស់ពួកេគេដយខលួនឯង» មនន័យជងេពលណៗទំងអស់។ កនុងន័យេនះ ខញុំសូមេលកែកវេឡង

េដមបីមិតតភពរវងកមពុជ និងបរងំ និងេដមបីភតរភព ែដលផសរភជ ប់របជពលរដឋៃនរបេទស

េយងទំងពីរ។  

 


