
សនុ្ទរកថាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងកនងុពិធីរម្លកឹខួបល ើកទី៥០ 
នន្ដ្ាំល ើ រទសសន្កិច្ចរបសល់ោកឧតតមលសន្ីយ ៍ដ្ឺលគគ    
សា សន្នសិទីច្តមុុខ នងៃទី១១ ខខតោុ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 
សូមក្រាបថ្វា យបង្គំក្ររះករុណាក្ររះបាទសម្មេចក្ររះបរមនាថ នម្ោត្េម សីហមុនី  
សូមក្រាបថ្វា យបង្គំសម្មេចក្ររះមហាកសក្រតី្ នម្ោត្េម មុនិនាថ សីហនុ  
សូមក្រាបថ្វា យបង្គំ សម្មេច ក្ររះអង្គម្ចា ស់ អនកអង្គម្ចា ស់  
ឯកឧត្េម ម្ោកជំទាវ សម្ចជិក សម្ចជិារោជរដ្ឋា ភិបាល សម្ចជិក សម្ចជិារសភា  
ម្ោក ហាក់ ហកូដហ្វហាា ំង្ ក្របធានមូលនិធិហាលដឺម្ហាគ ល  
ឯកឧត្េម ម្ោកជំទាវអង្គទូត្  
អស់ម្ោក ម្ោកស្សី  
បអូនៗនិសសិត្ និង្សិសានុសិសស 
 
ថ្ថៃម្នះ  ទូលក្ររះបង្គំ  ខ្ុំ  ម្ចនមហាកិត្េិយសណាស់ ដដលបានមកដថែង្ម្ៅចំម្ ះក្ររះភហ្វកេក្ររះករុណាក្ររះបាទ
សម្មេចក្ររះបរមនាថ នម្ោត្េម សីហមុនី និង្សម្មេចក្ររះមហាកសក្រតី្ នម្ោត្េម មុនិនាថ សីហនុ ម្ហើយទូលបង្គំ
សូមដថែង្អំណរក្ររះោជគុណ ដដលក្ររះអង្គទំាង្ម្ទាសរាក្ររះោជហឫទ័យយាង្ចូលរមួកនុង្រិធីម្នះ។  
 
ទូលបង្គំ ខ្ុំ ក៏សូមដថែង្អំណរក្ររះគុណ និង្អរគុណផង្ដដរដល់ឥសសរជនទំាង្អស់ដដលបានរមួចំដណកម្រៀបចំ
រិធីដ៏ក្រត្ាលម្នះ។ ជាបឋម ទូលបង្គំ ខ្ុំ សូមដថែង្អំណរក្ររះគុណសម្មេចក្ររះោម បុបាា  ម្ទវ ី ដដលបានម្រៀបចំ 
ទសសនីយភាររបំាក្ររះោជក្រទរយ ដដលម្ោកឧត្េមម្សនីយ៍ដឺម្ហាគ លក៏បានទសសនាផង្ដដរកនុង្សាលសននិសីទ
ម្នះាលរីោក្រតី្ថ្ថៃទី៣១ ដខសីហា ឆ្ន ំ១៩៦៦។  ខ្ុំក៏សូមដថែង្អំណរគុណចំម្ ះឯកឧត្េម ក្របាក់ សុខុន ម្ទស
រដាមហ្វនេី រដាមហ្វនេីក្រកសួង្ារបរម្ទស  និង្សហក្របតិ្បត្េិារអនេរជាតិ្ ដដលម្យើង្បានបំម្រញារងារជាមួយគ្នន
អស់រយៈម្រលជាម្ក្រចើនដខមកម្ហើយ កនុង្ារម្រៀបចំរិធីរមែឹកខួបដំម្ណើ រទសសនកិចាជាក្របវត្េិសាស្រសេរបស់ម្ោក
ឧត្េមម្សនីយ៍ដឺម្ហាគ លម្នះម្ ើង្។ ខ្ុំក៏សូមដថែង្អំណរគុណផង្ដដរចំម្ ះម្ោកជំទាវ ម្ភឿង្ សកុណា រដាមហ្វនេី
ក្រកសួង្វបបធម៌ និង្វចិិក្រត្សិលបៈ ដដលបានផេល់សាលសននិសីទចតុ្មុខសក្រម្ចប់ម្រៀបចំរិធីម្នះ។ ជាចុង្ម្ក្រាយ 
ខ្ុំសូមដថែង្អំណរគុណបណាា សារដ្ឋា នជាតិ្បាោងំ្ ដដលបានសក្រមិត្សក្រមំ្ចង្ឯកសារលអៗ សក្រម្ចប់ារតំង្
រិរ័រណ៍ម្ៅជាន់ម្ក្រាមថ្នសាលសននិសីទម្នះ និង្វទិាសាា នជាតិ្ម្សាត្ទសសន៍ ដដលអនុញ្ញា ត្ឱ្យម្យើង្ចាក់
បញ្ញា ំង្វមី្ដអូឯកសារដ៏គួរម្ោយចាប់ោរមមណ៍ ដដលម្យើង្ម្ទើបបានទសសនាអំបាញ់មិញម្នះ ម្ហើយម្បើតមខ្ុំ
ដឹង្ ជាឯកសារម្សាត្ទសសន៍ម្រញម្លញបំផុត្សេីរីដំម្ណើ រទសសនកិចារបស់ម្ោកឧត្េមម្សនីយ៍ដឺម្ហាគ ល។ ជា
ទីបញ្ា ប់ ខ្ុំសូមដថែង្អំណរគុណក្រកុមារងារវទិាសាា នបាោងំ្ម្ៅកមពុជា ចំម្ ះារជួយម្ក្រជាមដក្រជង្ដ៏ម្ចនត្ថ្មែ
កនុង្ារម្រៀបចំរិធីម្នះម្ ើង្។  
 
ក្ររះករុណាថ្ថែវមិ្សស 
សម្មេចក្ររះវរោជម្ចតជាតិ្ដខមរជាទីសាក រ: 

បកដក្របម្ក្រៅផែូ វារ 



កនុង្ម្រលម្នះ  ទូលបង្គំម្ចនកិត្េិយសសូមក្ររះបរមោជានុញ្ញា ត្ទូលថ្វា យនូវសាររបស់ម្ោកក្របធានាធិបតី្បាោងំ្ 
ហ្វហាង់្ស ័រ ហូ ង់្ ដដលម្ចនខែឹមសារដូចត្ម្ៅ ៖  
 
«ារម្រៀបចំម្ៅភនំម្រញនូវរិធីរមែឹកខួប៥០ឆ្ន ំថ្នដំម្ណើ រទសសនកិចារបស់ម្ោកឧត្េមម្សនីយ៍ដឺម្ហាគ ល  គឺជាគំនិត្
ផេួចម្ផេើមដ៏វមិ្សសវសិាលបំផុត្ ដដលជាឱ្ាសថមីមួយម្ទៀត្សក្រម្ចប់ម្យើង្អបអរទំនាក់ទំនង្ដ៏យូរអដង្ាង្និង្
ក្របកបម្ដ្ឋយគុណភាររវាង្ក្របម្ទសកមពុជា និង្បាោងំ្។ ម្ដ្ឋយរំុោចអម្ញ្ជ ើញម្ៅចូលរមួរិធីម្នះម្ដ្ឋយផ្ទា ល់ 
ទូលបង្គំសូមទូលថ្វា យ តមរយៈម្ោកឯកអគគរដាទូត្ នូវសារមិត្េភារនិង្ម្សចកេីម្គ្នររដ៏ខពង់្ខពស់ថ្វា យក្ររះ
ករណុាក្ររះបាទសម្មេចក្ររះបរមនាថ នម្ោត្េម សីហមុនី និង្សម្មេចក្ររះមហាកសក្រតី្ នម្ោត្េម មុនិនាថ សីហនុ 
ក្ររះវរោជម្ចតជាតិ្ដខមរ ដដលម្រលម្នាះក្រទង់្បានគង់្ដកបរក្ររះបរមរត្នម្ាដា កនុង្ារទទួលសាា គមន៍យា៉ាង្កក់
ម្ៅេ  និង្ក្របកបម្ដ្ឋយារយកក្ររះទ័យទុកដ្ឋក់ចំម្ ះក្របមុខរដាបាោងំ្ និង្ម្ោកជំទាវ ដឺម្ហាគ ល។  
 
ដំម្ណើ រទសសនកិចារបស់ម្ោកឧត្េមម្សនីយ៍ដឺម្ហាគ លរីថ្ថៃទី៣០ ដខសីហា ដល់ថ្ថៃទី២ ដខកញ្ញា  ឆ្ន ំ១៩៦៦ 
បានបនសល់ទុកសាែ កសាន មដ៏គួរឱ្យចង្ចំា។ ម្នាះមិនក្រតឹ្មដត្ជាម្រលម្វោដ៏សំខាន់មួយថ្នទំនាក់ទំនង្ម្ទាភាគី
របស់ម្យើង្ប៉ាុម្ណាា ះម្ទ ដថមទំាង្ជាចំណុចម្គ្នលសំខាន់ថ្នម្គ្នលនម្យាបាយម្ៅោសីុរបស់បាោងំ្ និង្ជារមួ 
ជាម្គ្នលនម្យាបាយារបរម្ទសរបស់សាធារណរដាបាោងំ្បចាុបបនន។ 
 
ម្្ែើយត្បនឹង្ដំម្ណើ រទសសនកិចារបស់ក្ររះអង្គម្ចា ស់សីហនុម្ៅក្របម្ទសបាោងំ្ាលរីដខមិថុនា១៩៦៤ ម្ោក
ឧត្េមម្សនីយ៍ដឺម្ហាគ លម្ចនបំណង្ម្លើកត្ម្មកើង្ត្ថ្មែមិត្េភារ ដដលផារភាជ ប់ម្ោកផ្ទា ល់ជាមួយក្ររះក្របមុខរដា
កមពុជា ក្ររមទំាង្រក្រងឹ្ង្ទំនាក់ទំនង្ក្របកបម្ដ្ឋយទំនុកចិត្េរវាង្ក្របម្ទសម្យើង្ទំាង្រីរ។  
 
ម្យើង្ដឹង្ថ្វ ក្ររះអង្គម្ចា ស់សីហនុបានដ្ឋក់ក្ររះទ័យនិង្ក្ររះាយម្រៀបចំកមមវធីិទសសនកិចាម្ោកឧត្េមម្សនីយ៍ 
ម្ដ្ឋយផ្ទា ល់ម្ដើមបីម្ធាើយា៉ាង្ណាឱ្យ «ម្ោកម្ោកឧត្េមម្សនីយ៍ទទួលបាននូវារសាា គមន៍មួយដ៏មម្ហាឡារកឹ  
អធឹកអធមសមនឹង្កិត្េិនាមដ៏លបីរនាឺរបស់ម្ោកកនុង្ចំម្ណាមក្របជាោស្រសេកមពុជា និង្ារស្សោញ់ចូលចិត្េដ៏ធំ
ម្ធង្របស់ម្យើង្ចំម្ ះក្របម្ទសបាោងំ្» - ម្នះម្បើតមក្ររះបនាូលផ្ទា ល់របស់ក្ររះអង្គ។   
 
ទសសនកិចាម្នះបាន្ែុះបញ្ញា ំង្រីទសសន:របស់ក្របម្ទសទំាង្រីរចំម្ ះសាា នារណ៍អនេរជាតិ្។ កនុង្បរបិទសម័យ
ម្នាះ ម្គក្រត្ូវក្របាសោសននអំរីហានិភ័យ ដដលម្កើត្ម្ចញរីារក្របយុទធគ្នន ម្ៅម្វៀត្ណាម ម្ៅម្លើតំ្បន់ និង្ជា
រិម្សសម្ៅម្លើក្របម្ទសកមពុជា ម្ហើយអំ វនាវម្ោយម្ចនារក្របាន់យកម្ហតុ្ផល ម្ លគឺារចរចា ម្ដើមបី
បញ្ា ប់សហ្វងាគ មម្ដ្ឋយម្គ្នររនូវឯកោជយរបស់ក្របជារលរដា។ ម្នាះក៏ជាម្រលសក្រម្ចប់ម្ោកឧត្េមម្សនីយ៍ដឺ
ម្ហាគ លផេល់ារគំ្នក្រទដល់ជំហរដដលារ រយា៉ាង្សាិត្សាា ញម្ដ្ឋយក្ររះអង្គម្ចា ស់សីហនុ ជំុវញិឯកោជភារ
អធិបម្ត្យយភារ និង្អរាក្រកិត្យភារ ដដលជាយនេារធានាសនេិភារាន់ដត្ក្របម្សើរ។ ម្នាះម្ហើយជាសារដ៏
សំខាន់ថ្ន«សុនារកថ្វក្រកុង្ភនំម្រញ» ដដលជាទសសនវស័ិយដវង្ឆ្ៃ យម្ហើយក្រតឹ្មក្រត្ូវ ដូចដដលម្យើង្បានម្ ើញ
វញិ្ញា សាលំបាកៗជាបនេបនាា ប់ម្ៅម្រលម្ក្រាយមក។  
 



ារក្របាររធខួបម្នះបញ្ញជ ក់ជាថមីថ្វ ក្របម្ទសបាោងំ្ ដដលជាមិត្េដ៏ម្សាម ះសម័ក្រគរបស់កមពុជា ដត្ង្ដត្សាិត្ម្ៅដកបរ
កមពុជាកនុង្ាល:ម្ទស:សំខាន់ៗថ្នក្របវត្េិសាស្រសេថ្នក្ររះោជាណាចក្រកមួយម្នះ។ ម្នះក៏នឹង្ជាអត្ាន័យថ្នារ
ក្របាររធខួប២៥ឆ្ន ំថ្នារចុះហត្ាម្លខាម្លើកិចាក្ររមម្ក្ររៀង្ទីក្រកុង្បា៉ា រស៍ីថ្ថៃទី២៣ តុ្ោ ១៩៩១ ដដលជួយម្ោយ
កមពុជាទទួលបានមកវញិនូវសុខសនេិភារ និង្ារអភិវឌ្ឍ ម្ហើយក៏ជាកេីសង្ឃឹមរបស់ក្របជារលរដាកមពុជាកនុង្ារ
ទទួលបានលទធិក្របជាធិបម្ត្យយ ដដលម្ចនារម្គ្នររសិទធិមនុសស។»  
 
ក្ររះករុណាថ្ថែវមិ្សស 
សម្មេចក្ររះវរោជម្ចតជាតិ្ដខមរជាទីសាក រ: 
ក្ររះអង្គម្ចា ស់ អនកអង្គម្ចា ស់  
ឯកឧត្េម ម្ោកជំទាវ  
អស់ម្ោក ម្ោកស្សី  
 
ដូចដដលម្ោកក្របធានាធិបតី្បានគូសបញ្ញជ ក់យា៉ាង្ក្រតឹ្មក្រត្ូវកនុង្សារម្នះ ៥០ឆ្ន ំម្ក្រាយមក ទសសនកិចារបស់
ម្ោកឧត្េមម្សនីយ៍ដឺម្ហាគ លបានបនសល់ទុកនូវសាែ កសាន មគួរឱ្យចង្ចំា ជារិម្សសកនុង្ចិត្េរបស់សាកសីដដល
បានចូលរមួផ្ទា ល់។ សម្មេចក្ររះវរោជម្ចតជាតិ្ដខមរក្រទង់្ធាែ ប់បានម្ចនក្ររះសុវណាី ក្របាប់ទូលបង្គំ ខ្ុំ ម្ៅកនុង្
ឱ្ាសម្ផសង្ម្ទៀត្ថ្វ រយៈម្រលបីថ្ថៃថ្នដំម្ណើ រទសសនកិចាដខសីហា និង្កញ្ញា  ឆ្ន ំ១៩៦៦ម្នះ បានបនសល់ទុក
នូវអនុសាវរយ៍ីរស់រម្វ ើកសក្រម្ចប់ទ្ទង់្។ 
 
ម្ដើមបទុីកជាអនុសាវរយ៍ីម្ក្រាយារក្របាររធខួបម្នះ ម្ោកក្របធានមូលនិធិហាលដឺម្ហាគ ល និង្ទូលបង្គំផ្ទា ល់ 
សូមថ្វា យក្ររះមហាកសក្រត្ និង្ក្ររះមហាកសក្រតី្ នូវឯកសារផលិត្ម្ ើង្វញិ ជារិម្សសសុនារកថ្វក្រកុង្ភនំម្រញ 
ដដលម្ចនកំណត់្សម្ចគ ល់សម្សរថ្ដម្ដ្ឋយម្ោកឧត្េមម្សនីយ៍ និង្ទសសនាវដេីចាប់ម្ដើម Paris Match ដដល
បានម្ធាើបទយការណ៍ដ៏ដវង្មួយសេីរីដំម្ណើ រទសសនកិចាម្នះ។ ម្ដ្ឋយម្ចនារគំ្នក្រទដ៏កក់ម្ៅេ រីក្រកុមហ ុន 
Cambodia Airports  របូថត្កនុង្ទសសនាវដេីម្នះ និង្របូថត្ម្ផសង្ម្ទៀត្ នឹង្ក្រត្ូវដ្ឋក់បងាា ញជូនទសសនារហូត្
ដល់ចុង្ឆ្ន ំម្នះម្ៅក្ររោនយនេម្ហាះភនំម្រញ បនាា ប់មកម្ៅក្ររោនយនេម្ហាះម្សៀមោប ម្ដើមបីម្ោយ
សាធារណជនដសាង្យល់ ឬដសាង្យល់ជាថមី ពីរបូភារទំាង្ម្នះដដល្ែុះបញ្ញា ំង្ឱ្យម្ ើញយា៉ាង្ក្របត្យកសរីជម្ក្រៅ
ថ្នទំនាក់ទំនង្រវាង្ក្ររះោជាណាចក្រកកមពុជា និង្ក្របម្ទសបាោងំ្តំង្រីយូរលង់្ណាស់មកម្ហើយ។   

 
សូមអរក្ររះោជគុណ និង្អរគុណ ! 


