
សុន្ទរកថាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងកនងុសន្និសទីសតីពី «ស្មា រតីនន្សុន្ទរកថាក្កងុភ្នាំលពញ ន្ងិកម្ពុជា» 
ក្កសួងការបរលទស ន្ិងសហក្រតិបតតិការអន្តរជាត ិ

នងៃទី១០ ខែតុោ ឆ្ន ាំ២០១៦ 
 

ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ទេសរដ្ឋមន្តនតី រដ្ឋមន្តនតីប្រកសួងការបរទេស និងសហប្របតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្  
សទមតចប្រកុមឃុន នទោត្តម សិរវីឌុ្ឍ ប្របធានវេិាស្ថា នកមពុជា ទដ្ើមបីកិចចសហប្របតិ្បត្តិការ និងសនតិភាព 
ឯកឧត្តម ទោកជំទាវ ទោក ទោកស្សី សមាជិក សមាជិការោជរដ្ឋឋ ភិាល សមាជិក សមាជិកាសភា  
ទោក ហាក់ ហកូដ្ន្ត រ្ ំង ប្របធានមូលនិធិហាលដឺ្ទ ោ្ ល  
ទោក ទោកស្សី ស្ថស្រ្ស្ថត ចារយ  
អស់ទោក ទោកស្សី  
 
ជាបឋម ខ្ុំសូមថ្លែងអំណរគុណដ៏្ប្រជាលទប្រៅចំទ ោះឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ទេសរដ្ឋមន្តនតី រដ្ឋមន្តនតីប្រកសួងការ
បរទេស  និងសហប្របតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ ចំទ ោះការេេួលស្ថរ គមន៍កនុងទវោប្រពនកទនោះ និងការជួយទប្រជាមថ្ប្រជង
យ៉ាងសកមម និងប្របកបទដ្ឋយប្របសិេធភាពរបស់ឯកឧត្តមកនុងការទរៀបចំនិងការប្របប្រពនត្តទៅដ៏្រលូនននពិធីទនោះ 
ចាប់តំងពីទពលថ្ដ្លខ្ុំជប្រមាបឯកឧត្តមពីគទប្រមាងរលំនកខួបទនោះមកទមែ៉ាោះ។  
 
ខ្ុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណផងថ្ដ្រចំទ ោះវាគមិនទំាងអស់នាប្រពនកទនោះ ថ្ដ្លានផតល់ការបំភែឺដ៏្មានត្នមែអំពីដំ្ទណើ រ
េសសនកិចចថ្ដ្លជាទពលទវោដ៏្សំខាន់កនុងេំនាក់េំនងប្របទេសទយើងទំាងពីរ។ ខ្ុំរកីោយណាស់ថ្ដ្លទោក 
ហាក់ ហកូដ្ន្ត រ្ ំង អតី្ត្រដ្ឋមន្តនតី និងជាប្របធានមូលនិធិហាលដឺ្ទ ោ្ ល ានទ្ែើយត្បចំទ ោះការអទ ជ្ ើញរបរបស់
ខ្ុំ និងយល់ប្រពមអទ ជ្ ើញរបមកភនំទពញរប ដូ្ចថ្ដ្លទោក ថ្ពយរ ទម៉ាសថ្មរ ានទធរើកាលពីឆ្ន ំ១៩៩៦ ថ្ដ្លកនុងទពល
ទនាោះទោកជាប្របធានមូលនិធិ កនុងឱកាសខួបទលើកេី៣០ននដំ្ទណើ រេសសនកិចចរបស់ឧត្តមទសនីយ៍ដឺ្ទ ោ្ ល។
បនាា ប់ពីានស្ថត ប់បេបង្ហា ញរបនានារចួមក ទយើងសទងកត្ទឃើញរបស្ថរប្របទយជន៍ននការទរៀបចំខួបទលើកេី៥០នន
ដំ្ទណើ រេសសនកិចចទនោះ។ ការប្រារពធខួបទនោះមិនថ្មនទដ្ឋយស្ថរទលខឆ្ន ំគត់្៣០ ឬ៥០ទនាោះទេ ទហើយក៏មិនថ្មន
ការចំណង់ចំណូលចិត្តថ្ផនកប្របវត្តិស្ថស្រ្សតទនាោះថ្ដ្រ ប៉ាុថ្នតទដ្ឋយស្ថរទយើងយល់ទឃើញរបថាដំ្ទណើ រេសសនកិចចរបស់
ឧត្តមទសនីយ៍ដឺ្ទ ោ្ លទៅថ្ត្លបីរនាឺរហូត្ដ្ល់ទពលបចចុបបនន។ ទយើងថ្ត្ងលឺ កយ "ជាប្របវត្តិស្ថស្រ្សត" ញរបនកញាប់
ទពកទៅទហើយ ប៉ាុថ្នតទយើងប្រត្ូវេេួលស្ថោ ល់ថា រយៈទពលបីនលៃថ្ដ្លឧត្តមទសនីយ៍ដឺ្ទ ោ្ លានសាិត្ទៅប្របទេស
កមពុជា ថ្ដ្លជាប្របទេសថ្ត្មួយគត់្ទៅអាសីុថ្ដ្លទោកដឺ្ទ ោ្ លានអទ ជ្ ើញរបមកទធរើេសសនកិចចទៅទពល
ទោកទធរើជាប្របធានាធិបតី្ សមននងចារកិកនុងប្របវត្តិស្ថស្រ្សត (ទដ្ឋយសរទសរជាមួយអកសរHធំ)។ ទនាោះគឺ 
ប្របវត្តិស្ថស្រ្សតមួយថ្ដ្លរស់រទវ ើកទៅទ ើយកនុងទពលបចចុបបនន និងចារកិកនុងដួ្ងចិត្តរបស់ទយើងប្រគប់គ្នន ទបើទទាោះបី
ជាតួ្អងោសំខាន់ៗជាទប្រចើនានោចាកទោកទៅទហើយកតី។  
 
ការទរៀបចំពិធីរលំនកខួបទនោះផតល់ដ្ល់ខ្ុំនូវឱកាសឱយខ្ុំស្ស្ថវប្រជាវឯកស្ថរថ្ដ្លមាន ជាពិទសសឯកស្ថរសរទសរ
និងទស្ថត្េសសន៍ ទហើយខ្ុំមានទសចកតីរទំភើបចំទ ោះភាពសីុគ្នន ឥត្ទខាច ោះរវាងអត្ាន័យនិងេប្រមង់ននេសសនកិចចទនោះ 
ទ លគឺពិធីការដ៏្ពិទសស និងកមាែ ំងននស្ថរនទយាយរបស់ឧត្តមទសនីយ៍ដឺ្ទ ោ្ ល និងប្រពោះអងោមាច ស់

បកថ្ប្របទប្រៅផែូ វការ 



នទោត្តមសីហនុ សតីពីឯកោជយ នទយាយអពាប្រកិត្យ អធិបទត្យយភាពថ្ដ្នដី្ និងការផតល់អាេិភាពទលើការ 
ចរចារជាជាងទប្របើកមាែ ំងទា្ន។  
 
វាគមិនរបស់ទយើងានរលំនកអំពីបរបិេអនតរជាតិ្ និងតំ្បន់នាសម័យទនាោះ ថ្ដ្លនំាទអាយមានដំ្ទណើ រេសសនកិចច 
ទោកឧត្តមទសនីយ៍ឌឺ្ទ ោ្ ល។ ជាការពិត្ណាស់ សន្តង្ហោ មទៅទវៀត្ណាមេេួលានការចាប់អារមមណ៍ខាែ ំង 
និងប្របថ្ហលជាានប្រគបដ្ណត ប់ខែោះទលើេិដ្ឋភាពទេរភាគីននដំ្ទណើ រេសសនកិចចទនោះ។ កនុងទពលថ្លែងសុនារកថា 
កនុងពិធីទលៀងស្ថយទភាជន៍ទៅវមិានរដ្ឋចំការមននានលៃេី៣១ ថ្ខសី្ ឆ្ន ំ១៩៦៦    ប្រពោះប្របមុខរដ្ឋកមពុជាាន
សថ្មតងការអន់ប្រពោះេ័យប្រត្ង់ចំណុចទនោះ។ ខ្ុំសូមដ្កស្សង់ប្រពោះបនាូលរបស់ប្រេង់ដូ្ចត្ទៅ : «ទៅទពលអានស្ថរ
ព័ត៌្មានអនតរជាតិ្ ទយើងយល់ថា អនកសទងកត្ការបរទេសជាទប្រចើនមិនទជឿថា ប្របមុខរដ្ឋដ៏្លបីលាញរបដូ្ចទោក
ឧត្តមទសនីយ៍អទ ជ្ ើញរបមកទធរើេសសនកិចចទៅប្របទេស "តូ្ច" ដូ្ចកមពុជា ទដ្ើមបីថ្ត្ប្របទេសកមពុជាមួយទនាោះ។ ទនោះ
ប្របថ្ហលជាទរឿងថ្ដ្លហួសពីការស្ថម នរបស់ពួកទគ។ ពួកទគគិត្ថាប្របធានាធិបតី្ាោងំអទ ជ្ ើញរបមកកមពុជាគឺ
ប្រគ្នន់ថ្ត្ទដ្ើមបីសិការកដំ្ទណាោះស្ស្ថយបញ្ហា ទវៀត្ណាមប៉ាុទណាណ ោះ! ថ្មនទហើយ បញ្ហា របស់ប្របទេសទវៀត្ណាម
ទនោះគឺជាបញ្ហា សំខាន់ ដំ្បូងសប្រមាប់អនក ក់ព័នធ បនាា ប់មកសប្រមាប់ទយើងខ្ុំថ្ដ្លទៅទកៀកបទងកើយរហូត្ដ្ល់ជា
ញរបនកញាប់ទយើងេេួលឥេធិពលបងាូរឈាមពីជទមាែ ោះទនោះទេៀត្ផង។ ទោកឧត្តមទសនីយ៍ ប៉ាុថ្នតអនកសទងកត្ការណ៍
ទំាងទនោះ(…)ទភែចនូវសមានយចិត្តពិទសសថ្ដ្លាោងំមានចំទ ោះកមពុជា និងពលរដ្ឋប្របទេសទនោះ។  ពួកទគទភែច
ផងថ្ដ្រនូវប្របនពណីយ៍ដ៏្ប្របទសើរខពង់ខពស់របស់ាោងំ ថ្ដ្លទទាោះកនុងការដ្នកនំាការង្ហរធំៗ ថ្ត្ងផតល់ត្នមែខពស់
ដ្ល់មិត្តភាពពិត្ប្រាកដ្ និងកាយវកិារស្ថមគោីភាព។ ប្របការទនោះានបទងកើត្ជារបូភាពលមីមួយ សាីលលមីមួយនន
េំនាក់េំនងរវាងប្របជាជាតិ្  េំនាក់េំនងថ្ដ្លប្របទេសម្អំណាចជាទប្រចើនទមើលថ្ត្ទប្រកាមប្រជុងសមាា រៈសុេធ
ស្ថធ និងគ្នម នភាពកក់ទៅត មនុសសជាតិ្ទនាោះទេ(…)។ មិត្តភាពរបស់បុគោលលបីដូ្ចទោកឧត្តមទសនីយ៍ ថ្ដ្លមក
ពីប្របទេសខាែ ំងដូ្ចជាាោងំ គឺជាអំទណាយថ្ដ្លប្រពោះជាមាច ស់ានប្របទានដ្ល់ប្របទេសទយើងខ្ុំ»។  
 
ជាការប្រត្នមប្រត្ូវ ថ្ដ្លសុនារកថាប្រកុងភនំទពញរបរបស់ទោកឧត្តមទសនីយ៍ដឺ្ទ ោ្ លានលបីរនាឺទលើឆ្កអនតរជាតិ្ 
ប៉ាុថ្នតសូមរលំនកថា ទោកឧត្តមទសនីយ៍ានចាប់ទផតើមសុនារកថារបស់ទោកទៅពហុកី ដ្ឋឋ នអូឡំពិកដូ្ទចនោះ
ថា: «ខ្ុំសូមថ្លែងអំណរគុណប្របជាពលរដ្ឋកមពុជាថ្ដ្លានសថ្មតងការេុកចិត្តដ៏្ធំទធងចំទ ោះខ្ុំ រមួទំាងមិត្តភាព
ដ៏្ប្រជាលទប្រៅថ្ដ្លផារភាជ ប់ប្របទេសទយើងទំាងពីរ។ ាេ គឺមិត្តភាព និងេំនុកចិត្តរវាងប្របទេសាោងំនិងកមពុជា 
ទបើទទាោះជាមានប្របភពនិងេីតំងភូមិស្ថស្រ្សតខុសគ្នន ក៏ថ្មនពិត្ ថ្ត្ប្របទេសទំាងពីរមានថ្ត្ភាពលអូនលអឺនននងគ្នន
(…)! ប្របទេសទយើងនីមួយៗសុេធថ្ត្មានប្របវត្តិស្ថស្រ្សតទ រទពញរបទដ្ឋយភាពលបីរនាឺនិងការឈឺចាប់ វបបធម៌និង
សិលបៈគប្រមូ ដី្មានជីជាតិ្ ប្រពំថ្ដ្នមិនមំាទំា ហ ុមព័េធជំុវញិរបទដ្ឋយមហិចឆតបរទេស ទហើយមានទប្រគ្នោះថាន ក់ទៅពី
ទលើជានិចច។ កាលពី១០០ឆ្ន ំមុន ការថ្ដ្លប្របទេសទំាងពីរ កនុងទពលមួយ ានផារភាជ ប់ទជាគវាសនាជាមួយគ្នន  
ានជួយឱយកមពុជារកាាននូវអធិបទត្យយភាព កនុងខណៈថ្ដ្លប្របទេសាោងំេេួលានការជួយទប្រជាមថ្ប្រជង
ដ៏្មានស្ថរសំខាន់។ ប៉ាុថ្នតទប្រកាយមកទេៀត្ បនាា ប់ពីប្របទេសទំាងពីរានប្រពមទប្រពៀងគ្នន ថ្បងថ្ចកអធិបទត្យយ
ភាពទរៀងៗខែួនទដ្ឋយយកកិចចសហប្របតិ្បត្តិការមិត្តភាពជាមូលដ្ឋឋ នននេំនាក់េំនងទេរភាគី  ទៅទពលទនោះ ការ
ទគ្នរពស្សោញ់របថ្ដ្លប្របជាពលរដ្ឋប្របទេសទំាងពីរមានចំទ ោះគ្នន ទៅវញិរបទៅមក គឺមានេំហំធំជាងទពលណាៗ
ទំាងអស់»។ 
 



ប្រពោះបនាូលរបស់ប្រពោះអងោមាច ស់នទោត្តម សីហនុ និង កយទពចន៍របស់ឧត្តមទសនីយ៍ដឺ្ទ ោ្ ល ថ្ដ្លមានលកខ
ណៈខែីប៉ាុថ្នតប្រត្នមប្រត្ូវ ាន្ែុោះបញ្ហច ំងភាពពិទសសននេំនាក់េំនងរវាងប្របទេសទំាងពីរ ថ្ដ្លជាស្ថែ កស្ថន មនន
មិត្តភាពយូរលង់ និងទស្ថម ោះប្រត្ង់។  
 
ឯកឧត្តម ទោកជំទាវ ទោក ទោកស្សី 
 
មិត្តភាពទនោះទហើយ ថ្ដ្លនំាឱយាោងំថ្ត្ងទៅថ្កបរកមពុជាកនុងទពលលំាកៗបំផុត្ននប្របវត្តិស្ថស្រ្សតប្របទេសទនោះ។  
ទៅឆ្ន ំទនោះ ទយើងប្រារពធខួបទលើកេី៥០ននដំ្ទណើ រេសសនកិចចរបស់ទោកឧត្តមទសនីយ៍ដឺ្ទ ោ្ លផង និងខួប
ទលើកេី២៥ននកិចចប្រពមទប្រពៀងេីប្រកុងា៉ា រស៍ីសតីពីកមពុជាផង។ ប្រពនត្តិការណ៍ទំាងពីរមានភាពប្របទាក់ប្រកឡគ្នន  
ទដ្ឋយស្ថរទៅកនុងបរបិេអនតរជាតិ្ថ្ដ្លោល់ទលើកមានភាពខុសៗគ្នន  ប្របទេសាោងំានប្របនងថ្ប្របងរមួចំថ្ណក
ជួយប្របទេសកមពុជាកនុងការរកាសនតិភាពទៅទពលថ្ដ្លសន្តង្ហោ មគំោមកំថ្ហងដ្ល់ប្រពំថ្ដ្នប្របទេសទនោះ និង 
ជួយកមពុជាទអាយេេួលានសនតិភាពមកវញិរបបនាា ប់ពីការឈឺចាប់ដ៏្គួរទអាយភ័យខាែ ចនិងដ៏្យូរ។ ទយើងននង
មានឱកាសទលើកទ ើងលមអិត្ពីប្របធានបេទនោះ ទៅេីទនោះទេៀត្ ទៅនលៃេី២០ ថ្ខតុ្ោ។  
 
ឯកឧត្តម ទោក ទោកស្សី  
 
ទៅទពលខ្ុំថ្សរងយល់អំពីបណាណ ស្ថរឆ្ន ំ១៩៦៦ ខ្ុំានទឃើញរបផងថ្ដ្រអំពីកិចចសហប្របតិ្បត្តិការជាប់ជានិចចរវាង
ប្របទេសទយើងទំាងពីរ។ កាលពី៥០ឆ្ន ំមុន ាោងំានជួយកមពុជាកនុងវស័ិយទហដ្ឋឋ រចនាសមព័នធ រមួមាន ប្រពោន
យនតទ្ោះ មនាីរទពេយកាល់ថ្ម៉ាត្ ការពប្រងីកវេិាស្ថា នា៉ាសា័រ និងម្វេិាល័យទវជជស្ថស្រ្សត ការជួសជុលកំពង់
ថ្ផប្រកុងប្រពោះសីហនុ ការស្ថងសង់ផែូវថ្ដ្ក និងការស្ថងសង់ទោងចប្រកចប្រមាញ់របទប្របងកាត្ជាទដ្ើម។ េំនាក់េំនង
របស់ទយើងក៏មានលកខណៈសីុជទប្រៅផងថ្ដ្រកនុងវស័ិយអប់រ ំ ទហើយកិចចសហប្របតិ្បត្តិការកនុងវស័ិយទយធាមាន
ភាពសកមមខាែ ំង។ ស្ថោាោងំចុងបូ ៌បនតការង្ហររបស់ខែួនកនុងការជួសជុលប្រាស្ថេអងោរ។ ទប្រកាមរបូភាពលមី
ស្សបតមការវវិឌ្ឍន៍ននប្របទេសកមពុជា ភាពជានដ្គូរបស់ទយើងបចចុបបននទនោះក៏ទៅបនតទតត ត្ភាគទប្រចើនទលើវស័ិយ 
ទំាងទនោះ ថ្ដ្លមានស្ថរសំខាន់ៗសប្រមាប់ការអភិវឌ្ឍប្របទេសកមពុជា។  
 
ជាចុងទប្រកាយ ខ្ុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងកក់ទៅត បំផុត្ចំទ ោះប្រកុមការង្ហរប្រកសួងការបរទេស និងសហប្របតិ្
បត្តិការអនតរជាតិ្ ទប្រកាមការដ្នកនំារបស់ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្តនតី និងទប្រកាមការចាត់្ថ្ចងទដ្ឋយតា ល់ពីឯកឧត្តម 
ឈីវ យីស្ថ ង អនុរដ្ឋទលខាធិការ ថ្ដ្លានទធរើទអាយពិធីទនោះប្របប្រពនត្តទៅទដ្ឋយរលូន។ ទដ្ើមបជីាសកខីភាពននការ
ដ្នងគុណទនោះ កនុងនាមស្ថា នេូត្ាោងំ ខ្ុំសូមប្របគល់ជូនឯកឧត្តមទំាងពីរនូវចាប់ចមែងេំព័រមុខរបស់ស្ថរ
ព័ត៌្មាន Le Monde ចុោះនលៃេី៣១ ថ្ខសី្ និង Le Figaro ចុោះនលៃេី១ ថ្ខកញ្ហា ។ សូមទអាយេំព័រមុខទំាងទនោះ
ជួយទអាយឯកឧត្តមរកាាននូវស្ថែ កស្ថន មននកិចចសហការមិត្តភាពប្របកបទដ្ឋយថ្ផែតក របស់ទយើង ទដ្ើមបីធានា 
ទជាគជ័យននការប្រារពធខួបទនោះ។  

 
          សូមអរគុណ 


