
សនុ្ទរកថាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងកនងុឱកាសល ើកពិព័រណ៍សតពី ី
ទសសន្កិច្ចលោកឧតតមលសន្យីដ៍្ឺលគគ លលៅកមពជុា  

ថ្ងៃទី១០ ខែតោុ ឆ្ន ាំ២០១៦ លៅព្ពោន្យន្តលគោះអន្តរជាតិភ្នាំលពញ  
 

សូមក្រាបថ្វា យបង្គំក្ររះអង្គម្ចា ស់ អនកអង្គម្ចា ស់  
សូមគោររឯកឧត្តម ក្រាក់ សុខុន គេសរដ្ឋមន្តនតី រដ្ឋមន្តនតីក្រកសួង្ារបរគេស និង្សហក្របតិ្បត្តិារអនតរជាតិ្  
ឯកឧត្តម គោកជំទាវ សម្ចជិក សម្ចជិាររាជរដ្ឋឋ ភិាល សម្ចជិក សម្ចជិារសភា  
គោក ហាក់ ហកូដ្ន្ត ា្ ំង្ ក្របធានមូលនិធិហាលដឺ្គ គ្ ល  
គោកគអរកី គដ្ឡូបប៊ែល អគ្គនាយកក្រុមហ ៊ុន Cambodia Airports  
អស់គោក គោកស្សី  
 
កនុង្គរលគនះ គយើង្សថិត្គៅកនុង្ក្ររោនយនតគ្ះភនំគរញដ៏្ស្សស់ស្អា ត្ បដ្លគេើបនឹង្រក្រងី្ក និង្ជួសជុល 
គដ្ឋយក្រកុមហ៊ែុនក្ររោនយនតគ្ះកមពុជា បដ្លជាបុក្រត្សមព័នធក្រកុមហ៊ែុនវុងំ្សីុ។ ខ្ុំសូមបលែង្អំណរគុ្ណក្រកុម
ហ៊ែុន Cambodia Airports ចំគ ះារេេួលស្អា គ្មន៍គនះ។  
 
កនុង្ចំគោមរួកគយើង្ទំាង្អស់ោន  រំុម្ចននរោម្ចន ក់អគ ជ្ ើញមកេីគនះ គដ្ឋយយកមកជាមួយនូវឯកស្អរគធាើ
ដំ្គណើ រ ឬលិខិត្ឆ្ែង្បដ្នគនាះគេ គដ្ឋយស្អរគយើង្មិនជិះយនតគ្ះគនាះគេ ប ុបនតគយើង្គធាើដំ្គណើ រឆ្ែង្ាត់្គរល
គវោ។ តាមរយៈរបូលត្េសសនាវដ្តី Paris Match គយើង្នឹង្ក្រត្លប់គៅរកគរលគវោាលរី៥០ឆ្ន ំមុន កនុង្
គរលបដ្លគោកឧត្តមគសនីយ៍ដឺ្គ គ្ លានមកបំគរញេសសនកិចាផ្ែូវរដ្ឋជាក្របវត្តិស្អស្រសតគៅកមពុជា។  
 
កបនែង្គនះគមើលគៅ្ក់ដូ្ចជាបបែកបនតិចសក្រម្ចប់ារតំាង្រិរ័រណ៍ គដ្ឋយស្អរគយើង្មិនសថិត្គៅកនុង្ស្អរមនទីរ 
ឬកនុង្វចិិក្រត្ស្អលគនាះគឡើយ។ គទាះយ ង្គនះកតី េីគនះគ រគរញគដ្ឋយអត្ថន័យក្របសិនគបើគយើង្ក្របាន់គៅកនុង្
ចិត្តថ្វដំ្គណើ រេសសនកិចាដ៏្គួ្រគោយចង្ចំគនះានចប់គផ្តើម និង្ប ា្ ប់គៅេីគនះ គៅក្ររោនយនតគ្ះគ ធិ៍
ចិនតុ្ង្  ក្របកបគដ្ឋយរិធីារដ៏្ឱឡារកិ និង្ភារកក់គតត ។ លកខណៈរិធីារ និង្េឹកចិត្តគកែៀវាែ របស់ម្ជន
ម្ចនគៅក្រគ្ប់ដំ្ោក់ាលននដំ្គណើ រេសសនកិចារយៈគរលបីនលៃគរញគនះ ដូ្ចបដ្លរបូលត្គៅកនុង្រិរ័រណ៍គនះ
បង្ហា ញឱយគយើង្គ ើញស្ស្អប់។  
 
ឯកស្អរារេូត្ារាងំ្នាសម័យគនាះានបង្ហា ញឱយគយើង្គ ើញថ្វ គត្ើដំ្គណើ រេសសនកិចាខាង្គលើក្រត្ូវាន
គរៀបចំគឡើង្ និង្ក្របក្ររឹត្តគៅគដ្ឋយរគបៀបោ។ ខ្ុំសូមដ្កស្សង់្ចំនុចមួយចំនួន។ គៅកនុង្េូរលេខមួយចុះនលៃេី
២២ បខមិលុនា ឆ្ន ំ១៩៦៦ គោក ហាល ម្ច ឡូ បដ្លាលគនាះជាភារធារកី្របចំេីក្រកុង្ភនំគរញ គហើយគក្រាយ
មកាែ យជាឯកអគ្គរដ្ឋេូត្ារាងំ្ក្របចំេីក្រកុង្គប ាំង្ ានសរគសរគៅាន់គោក ម ូរសី គូ្ដឺ្មួរវលី រដ្ឋមន្តនតី
ក្រកសួង្ារបរគេសថ្វ: «ាលរីមសិលមិញ ខ្ុំានេូលថ្វា យក្ររះអង្គម្ចា ស់នគរាត្តម សីហនុ រីគ្គក្រម្ចង្េសសនកិចា
របស់គោកក្របធានាធិបតី្ារាងំ្។ ក្ររះអង្គានម្ចនក្ររះបនទូលក្រាប់ខ្ុំថ្វ ដំ្ណឹង្គនះគធាើគោយក្ររះអង្គសរាក្ររះ
េ័យជាខាែ ំង្។ ក្ររះអង្គានម្ចនក្ររះបនទូលបបនថមថ្វ «គនះគឺ្ជាម្កិត្តិយសោស់សក្រម្ចប់កមពុជា និង្ជាារ
គលើកេឹកចិត្តដ៏្ម្ចនត្នមែធំគធង្បំផុ្ត្ចំគ ះអាីបដ្លគយើង្ានគធាើរហូត្មកដ្ល់គរលគនះ គដ្ើមបីរក្រងឹ្ង្ចំណង្

បកបក្របគក្រតផ្ែូ វារ 



មិត្តភារក្របកបគដ្ឋយភាត្រភារជាមួយក្របគេសារាងំ្។ សូមគោក ំនំាារដឹ្ង្គុ្ណឥត្ឧបម្ចគនះជូនគោក
ឧត្តមគសនីយ៍ គហើយសូមជក្រម្ចបគោកថ្វ គោកនឹង្េេួលានារស្អា គ្មន៍មួយដ៏្មគ្ឡារកឹអធឹកអធម
សមនឹង្កិត្តិនាមដ៏្លបីរនទឺរបស់គោកកនុង្ចំគោមក្របជារាស្រសតកមពុជា និង្ារស្សោញ់ចូលចិត្តដ៏្ធំគធង្របស់
គយើង្ចំគ ះក្របគេសារាងំ្។ គយើង្ដ្ឋក់ចិត្តដ្ឋក់ាយកនុង្គរឿង្គនះ(…)»។ ក្ររះក្របមុខរដ្ឋានម្ចនក្ររះបនទូល 
គេៀត្ថ្វ «ខ្ុំនឹង្គរៀបចំគដ្ឋយាទ ល់នូវកមធវធីិននដំ្គណើ រេសសនកិចា គហើយខ្ុំនឹង្គធាើយ ង្ោគោយដំ្គណើ រ
េសសនកិចាគនះម្ចនលកខណៈគរញគលញគដ្ឋយមិនគធាើគោយគោកឧត្តមគសនីយ៍គនឿយហត់្គឡើយ។ ខ្ុំចង់្ដឹ្ង្
គោយានឆ្ប់ថ្វ គត្ើគោកជំទាវដឺ្គ គ្ លនឹង្អគ ជ្ ើញរួមដំ្គណើ រជាមួយគោកក្របធានាធិបតី្ដូ្ចបដ្លគយើង្
ររឹំង្េុកគៅេីគនះបដ្រឬគេ គក្រ ះថ្វគបើគោកជំទាវអគ ជ្ ើញមកបមន ក្ររះម្កសក្រត្យនីនឹង្យង្គៅេេួល។» 
 
គៅកនុង្េូរស្អរចុះនលៃេី៣០ បខសី្ ឆ្ន ំ១៩៦៦ គោកឯកអគ្គរដ្ឋេូត្ារាងំ្ អ៊ែុយបប៊ែរ ោកគ គ្  ានគលើកគឡើង្
រីារគរៀបចំយ ង្ដូ្គចនះថ្វ៖« រីរនលៃមុនារមកដ្ល់ក្រកុង្ភនំគរញរបស់គោកឧត្តមគសនីយ៍ដឺ្គ គ្ ល កមពុជាាន
ប ា្ ប់ារគរៀបចំរិធីេេួលក្របកបគដ្ឋយភាររគំជើបរជួំល។ អស់រយៈគរលមួយបខមកគហើយ ស្អថ ប័នរដ្ឋគសទើរបត្
ក្រគ្ប់បផ្នកនិង្ក្រគ្ប់ជាន់ថ្វន ក់ទំាង្អស់ានមម្ចញឹកកនុង្ារគរៀបចំារេេួលមួយ បដ្លក្ររះអង្គម្ចា ស់សីហនុម្ចន
បនទូលថ្វ ជាារេេួលបដ្លគយើង្មិនធាែ ប់ានគ ើញ គហើយក៏នឹង្មិនានគ ើញជាគរៀង្រហូត្។» 
 
គៅកនុង្ស្អរលិខិត្គឆ្ែើយឆ្ែង្មួយគេៀត្ចុះនលៃេី៧ បខកញ្ញា  ឆ្ន ំ១៩៦៦ គោកឯកអគ្គរដ្ឋេូត្ ោកគ គ្  ាន
គរៀបរាប់រីារក្របក្ររឹត្តគៅននដំ្គណើ រេសសនកិចា។ លិខិត្គនះម្ចនគក្រចើនេំរ័រ បត្ខ្ុំសូមដ្កស្សង់្ខែឹមស្អរមួយ
ចំនួនប ុគោណ ះ៖ «គៅគរលប ា្ ប់ដំ្គណើ រេសសនកិចារយៈគរល៣នលៃគរញគនះ គយើង្ចប់ោរមធណ៍ចំណុចរីរ
យ ង្គឺ្ : ារេេួលស្អា គ្មន៍គោកក្របធានាធិបតី្ារាងំ្រីសំោក់ោជ្ាធរនិង្ក្របជារលរដ្ឋម្ចនលកខណៈកក់
គតត ជាង្ារររឹំង្េុកជាេូគៅ គហើយម ាង្គេៀត្ ក្របមុខរដ្ឋទំាង្រីរានបង្ហា ញចាស់នូវារឯកភារោន គលើបញ្ញា
ផ្លក្របគយជន៍រមួកនុង្ក្រគ្ប់ដំ្ោក់ាលននដំ្គណើ រេសសនកិចាផ្ែូវារគនះ។ មុនទំាង្យនតគ្ះរបស់គោក
ក្របធានាធិបតី្ចុះចត្ អាីៗានក្របរឹត្តិគៅហួសរីារស្អធ នដ៏្សុេិដ្ឋិនិយមគៅគេៀត្។ ម្ជនកុះករានមក
ឈរក្របគក្រជៀត្ោន  តាមារា ន់ស្អធ នម្ចនក្របម្ចណ៣បសននាក់ គៅតាមផ្ែូវកបួនឆ្ែង្ាត់្ ចប់រីក្ររោនយនត
គ្ះដ្ល់កនុង្រាជធានីភនំគរញ គលើចម្ចៃ យផ្ែូវ១៨គី្ឡូបម ក្រត្។ ជាមួយបដ្ឋចក្រមុះរណ៌ចង្ខាា ត់្បខាង្ និង្េង់្ជាតិ្
ារាងំ្-កមពុជាបដ្លគគ្ក្រគ្វរីវចិៗានញំង្ឱយរិធីេេួលគនះម្ចនលកខណៈរស់រគវ ើកនិង្កក់គតត ។ ភារអធិកអធម
និង្េឹកចិត្តរកីរាយរបស់អនកចូលរមួ ានគធាើគោយារេេួលស្អា គ្មន៍គនះខុសបបែកខាែ ំង្រីរិធីបដិ្សោឋ រកិចា
គភ្ៀវបរគេសធំៗគផ្សង្គេៀត្។ ភារគស្អមនសសរកីរាយគនះរំុានលមលយគនាះគេកនុង្រយៈគរល៣នលៃននដំ្គណើ រ
េសសនកិចារបស់គោកក្របធានាធិបតី្ បដ្លរាល់ារបំោស់េីក្រត្ូវានម្ជនេះនដ្អបអរស្អេរជាបនត
បនាទ ប់(…)។ ប ុបនតចំណុចដ៏្គួ្រគោយកត់្សម្ចគ ល់បំផុ្ត្ននដំ្គណើ រេសសនកិចាគនះ គឺ្រិធីគៅរហុកីឡដ្ឋឋ នជាតិ្ 
និង្ារសបមតង្រមែឹករីក្របវត្តិស្អស្រសតគៅគសៀមរាប។ គៅរហុកីឡដ្ឋឋ នជាតិ្ ោជ្ាធរកមពុជាានគរៀបចំេសសនីយ
ភារគួ្រគោយចង់្េសសនា គដ្ឋយគរៀបចំគោយម្ចនចលនាគក្រចើនក្ររមៗោន  ារគលើកាទ ំង្ា ណូ ារបលង្សត្ា
ក្រ ប និង្គប ង្គា ង្។ ារសបមតង្ដ៏្គជាគ្ជ័យទំាង្គនះម្ចនលកខណៈគួ្រគោយកត់្សម្ចគ ល់តាមរយៈគំ្និត្នចន
ក្របឌិត្ ារអនុវត្តគដ្ឋយហធត់្ចត់្ និង្មគធាាយគក្របើក្រាស់ដ៏្សគមបើម (…)។ ផ្ទុយគៅវញិ គៅគសៀមរាប ារ
គរៀបចំេេួលភារម្ចនលកខណៈមួយបបបគេៀត្។ េសសនីយភារគរលរាក្រតី្ម្ចនលកខណៈគួ្រគោយកត់្សម្ចគ ល់



ជាង្ និង្ផ្ែូវារជាង្ ឆ្ែុះបញ្ញា ំង្រីារគោររគាត្សរគសើរចំគ ះគភ្ៀវបដ្លគគ្គរៀបចំរិធីគនះេេួល។ កមពុជា
ានផ្តល់កិត្តិយសដ៏្ធំគធង្ និង្ម្ចនត្នមែបំផុ្ត្ដ្ល់គោកឧត្តមគសនីយ៍។ »  
 
គោកអនកគ ើញគហើយថ្វ ខ្ុំសុខចិត្តដ្កស្សង់្សមតីាទ ល់របស់អនកចូលរមួគរៀបចំដំ្គណើ រេសសនកិចាគនះ បដ្ល
ានសរគសរគរៀបរាប់គៅកនុង្លិខិត្ឆ្ែង្គឆ្ែើយានយ ង្លាគកាះកាយជាង្អាី បដ្លខ្ុំនឹង្សរគសរគដ្ឋយខែួនឯង្
គៅគេៀត្។ ខ្ុំានដ្កស្សង់្ខែឹមស្អរទំាង្គនះគចញរីឯកស្អរារេូត្ារាងំ្ បដ្លក្រត្ូវានគាះរុមភផ្ាយរីមួយ
ឆ្ន ំគៅមួយឆ្ន ំគដ្ឋយក្រកុមក្របឹកាក្របវតិ្តវេូិ។ ខែឹមស្អរទំាង្គនះឆ្ែុះបញ្ញា ំង្យ ង្រស់រគវ ើកលៅរន៊ុង្របូលត្រិរ័រណ៍
របស់គយើង្ អមគដ្ឋយចំណង្គជើង្រនយល់បកសក្រមួលខែីៗគៅគក្រាមរបូនីមួយៗ។ ដូ្ច កយគស្អែ កលបីមួយរបស់
េសសនាវដ្ដី Paris Match  ខែឹមស្អរទំាង្គនះានបបនថម «េមៃន់ កយគរចន៍» គៅគលើ «ឥេធិរលននរបូលត្»។  
 
ជាេីប ា្ ប់ ខ្ុំសូមបលែង្អំណរគុ្ណដ៏្ក្រជាលគក្រៅចំគ ះអនកបដ្លានោំក្រេ និង្ជួយឱយម្ចនរិរ័រណ៍គនះគឡើង្។ 
ជាបឋម ខ្ុំសូមបលែង្អំណរគុ្ណគោក គអរកី គដ្ឡូបប៊ែល អគ្គនាយកក្រកុមហ៊ែុន Cambodia Airports បដ្លាន
ោំក្រេគ្គក្រម្ចង្គនះតំាង្រីដំ្បូង្។ ខ្ុំក៏សូមគឆ្ែៀត្ឱាសគនះវយត្នមែខពស់ចំគ ះភារជានដ្គូ្បដ្លម្ចនជាគក្រចើន
ឆ្ន ំរវង្ក្រកុមហ៊ែុន Cambodia Airports និង្វេិាស្អថ នារាងំ្គៅកមពុជា កនុង្វស័ិយរបូលត្។ ខ្ុំសូមបលែង្អំណរ
គុ្ណផ្ង្បដ្រដ្ល់េសសនាវដ្តី Paris Match បដ្លានផ្តល់របូលត្ដ៏្ស្សស់ស្អា ត្របស់គោក ហសក គម ោគហស 
ជាអនកស្អររ័ត៌្ម្ចននិង្អនកលត្របូលបីក្របចំេសសនាវដ្ដី បដ្លបត្ង្អមដំ្គណើ រគោកឧត្តមគសនីយ៍ក្រគ្ប់េសសន
កិចាទំាង្អស់។ ខ្ុំក៏សូមបលែង្អំណរគុ្ណក្រកុម Native Studio បដ្លានផ្តិត្របូលត្ទំាង្គនះ ។ ម្ចនមនុសសជា
គក្រចើនគេៀត្បដ្លានរមួចំបណកដ៏្ម្ចនស្អរក្របគយជន៍កនុង្ដំ្ោក់ាលគផ្សង្ៗននគ្គក្រម្ចង្គនះ។ ខ្ុំមិនោច
គរៀបរាប់ល ម្ ោះអស់គនាះគេ ប ុបនតស្អធារណជននឹង្ស្អគ ល់រួកគគ្។  
 
ខ្ុំសង្ឃឹមថ្វ អនកដំ្គណើ រទំាង្ឡាយនឹង្ចំោយគរលេសសនារិរ័រណ៍គនះមុននឹង្គឡើង្យនតគ្ះ។ រួកគគ្នឹង្
ានគ ើញរីចំណង្មិត្តភារដ៏្ភែឺស្អា ង្រវង្ារាងំ្ និង្កមពុជា។ កនុង្រិភរគោកមួយ និង្តំ្បន់មួយ បដ្លម្ចន
ារាែ ស់បតូរយ ង្ខាែ ំង្អស់រយៈគរលកនែះសត្វត្សមកគហើយ គនះគឺ្ជាអាីបដ្លមិនានាែ ស់បតូរ។  
 

       សូមអរគុ្ណ 


