
 

  

  

  

សនុទរកថសវ គមន ៍

េលកជទំវរដឋមរនតីរកសងួវបបធម៌ នងិវិចិរតសលិបៈ 

កនងុឱកសពធិរីឭំកខួបេលកទី៥០ឆន  ំៃនដំេណ រទសសនកចិច 

របសឧ់តតមេសនយី ៍ហសល ដឺ េហគ ល េនកមពុជ ១៩៦៦-២០១៦ 

សលសននសិទីចតមុមុខ ៃថងទី១១ ែខតុល ឆន ២ំ០១៦ 

 

ទូលរពះបងគំនងខញុំ ៖ - សូមរកបបងគំទូលថវ យ រពះករណុ រពះបទសេមតចរពះបរមនថ  

នេរតតម  សីហមុនី     រពះមហកសរតៃនរពះរជណចរកកមពុជ ជទីេគរពសកក រៈដ៏
ខពង់ខពស់បំផុត     

                            - សូមរកបបងគំទូលថវ យ សេមតចរពះមហកសរតី នេរតតម មុនិនថ សីហនុ  

                              រពះវររជមតជតិែខមរ ជទីេគរពសកក រៈដ៏ខពង់ខពស់បំផុត 

សូមេគរព  ៖          - េលក Jacques GodfrainJacques GodfrainJacques GodfrainJacques Godfrain របធនមូលនិធិ Charles de Gaulle  

           - ឯកឧតតម JeanJeanJeanJean----Claude PoimboeufClaude PoimboeufClaude PoimboeufClaude Poimboeuf ឯកអគគរដឋទូត ៃនសធរណរដឋបរងំ 

                              របចំរពះរជណចរកកមពុជ 

                            - រពះអងគមច ស់  អនកអងគមច ស់  រទង់  ឯកឧតតម   េលកជំទវ   េលក   េលករសី  

                              ជេភញៀវកិតតិយសជតិ  អនតរជតិ ជទីេគរពដ៏រជលេរជ    

                  កនុងឱកសដ៏ែសនមហនកខតតឫកសេនះ   ទូលរពះបងគំ នងខញុំមនេសចកតីរកីរយឥតឧបម    េដយ
បនចូលរមួកនុងពិធីរឭំកខួបេលកទី៥០ឆន ំ(១៩៦៦-២០១៦) ៃនដំេណ រទសសនកិចចរបស់ ឧតតមេសនីយ៍ សល ដឺ 
េហគ ល េនកមពុជ នឱកសេនះ ។ ពិធីេនះរតវូបនរបរពធេឡងកនុងេគលបំណងរឭំកដល់ទំនក់ទំនង ជ
មិតតភពដ៏សីុជេរម និងរបកបេដយចីរភពរវងរពះរជណចរកកមពុជ និងសធរណរដឋបរងំ តមរយៈ
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រពឹតតិករណ៍ជរបវតតិសរសតយ៉ងេរចនែដលកនុងេនះរួមមនដំេណ រទសសនកិចចជផលូវរដឋរបស់ ឧតតមេសនីយ៍ 
សល ដឺ េហគ ល កលពីៃថងទី៣០ ែខសីហ ដល់ៃថងទី០២ ែខកញញ  ឆន ំ១៩៦៦ ។  

                រពឹតតិករណ៍ជរបវតតិសរសតេនះបន និងកំពុងរឭំកេឡងវញិ អំពីករមកដល់របស់វរីបុរសជតិ
បរងំមួយរបូែដលបនផតល់ មិនរតឹមែតជកិតតិយសសរមប់រពះរជណចរកកមពុជបុ៉េណណ ះេទ  ែតក៏ជមូល
ដឋ នអមតៈមួយៃនមិតតភព សមគគីភព និងភតរភព សរមប់របជជនៃនរបេទសទំងពីររគប់ៗជំនន់។ តៃមល
ដ៏ខពង់ខពស់របស់ដំេណ រទសសនកិចចជផលូវរដឋរបស់ឧតតមេសនីយ៍ សល ដឺ េហគ ល  បនរមួចំែណកយ៉ងសំខន់
កនុងសម រតីអធិបេតយយភព និងអភិវឌឍន៍របេទសកមពុជ មិនរគន់ែតេដមបីបុពវេហតុនេយបយ និងេសដឋកិចច
បុ៉េណណ ះេទ ែតក៏គឺេដមបីបុពវេហតុៃនវស័ិយវបបធម៌ផងែដរ។ 

ចំេពះរបជជនកមពុជភគេរចន នទសសវតសទី60 េនះ េឈម ះឧតតមេសនីយ៍ សល ដឺ េហគ ល គឺជ
និមិតតរបូដ៏កំពូលៃនចំណងមិតតភពកមពុជ-បរងំ េហយអវីៗននែដលទក់ទងនឹងករេរៀបចំទសសនកិចចេនះ
កល យជរបធនបទជែជកែវកែញក ែដលជនជតិកមពុជបនចប់អរមមណ៍នូវរគប់អវីៗទំងអស់ែដលទក់ទង
នឹងេលករបធនធិបតីបរងំរបូេនះ តំងពីករតសូ៊រេំដះជតិ ករកសងរបេទសបរងំពីភពែបកបក់
េរកយសរងគ មេលកេលកទី២ រហូតដល់ករងរននែដលទក់ទងនិងករេរៀបចំទទួលបដិសណឋ រកិចច ដ៏
ែសនករមេនះផងែដរ ល។ និងល។ 

ដំេណ រទសសនកិចចេនរមណីយដឋ នអងគររបស់ឧតតមេសនីយ៍ សល ដឺ េហគ ល បនកល យជេរឿងនិទន
ដ៏ អសច រយមួយែដលនំមនុសសរគប់ៗរបូ រមួទំងេលកឧតតមេសនីយ៍ េទកន់េពលេវលៃនសម័យរងុេរឿងរបស់
មហនគរែខមរកលពី១០០០ឆន ំមុន តមរយៈសំណង់សថ បតយកមមរបសទដ៏កំពូលរបស់ជនជតិែខមរ តមរយៈ
េភលងចនលុះដ៏ពិចពិលរមិលេមល និងកបច់របំដ៏ែសនទន់ភលន់របស់រពះរជបុរតី នេរតតម បុបផ េទវ ីែដលជនដក
រដ៏ីកំពូលរបស់កមពុជនទសសវតសេនះ។  ទសសនីយភព វបបធម៌ និងអរយធម៌អងគរដ៏ែសនវចិិរតនឱកសេនះ
េនសថិតេសថរ ជនិចចជកលកនុងអនុសសវរយ៍ីរបស់ជនរគប់ៗរបូែដលបនចូលរមួ  ជពិេសសគឺេលកឧតតម
េសនីយ៍ សល ដឺ េហគ ល េហយេនះក៏ជេមទនភពជតិកមពុជ ែដលជរបជជតិមួយរបកបេដយភព
រក់ទក់ និងេសម ះសម័រគអស់ពីចិតតកនុងករទទួលមិតតភកតិ េទះជមកពីឆង យកតី ឬជិតកតី។ 

 
វតតមនរបស់ េលកឧតតមេសនីយ៍ សល ដឺ េហគ ល េនសលសននិសីទចតុមមុខ និង ពហុកីឡដឋ នជតិ  

អូឡំពិក កនុងឱកសចូលរមួទសសនសិលបៈទសសនីយភព  និង េសចកតីែថលងករណ៍ជរបវតតិសរសត េនែតដិត
ដមជនិចចកនុងអរមមណ៍របជជនកមពុជជនិចចជកល  ជពិេសសកនុងរសទប់មនុសសវយ័ចំណស់ េហយ
ែដលអនកទំងអស់េនះរែមងមនេមទនភពនេពលែដលេគឱកសដំណលេរឿងរ៉វទំងេនះ ែដលេសទរែត
កល យេទជេរឿងនិទនេទេហយ របប់បនតឲយកូនេចេគជំនន់េរកយបនសត ប់   និងដឹងអំពីរពឹតតករណ៍ដ៏អ
សច រយេនះ។ 



 ចំណងមិតតភព និងសហរបតិបតតិកររបស់របជជតិ និងរដឋបុរសៃនរបេទសទំងពីរគឺ ឧតតមេសនីយ៍ សល ដឺ 
េហគ ល និងរពះករណុសេមតចរពះបរមរតនេកដឋ រពះករណុសេមតចរពះបរមរតនេកដឋ រពះករណុសេមតចរពះបរមរតនេកដឋ រពះករណុសេមតចរពះបរមរតនេកដឋ បនរតសួរតយផលូវតំងពីេពលេនះរហូតមកដល់ បចចុបបនន 
តមរយៈករពរងឹងទំនក់ទំនងេលរគប់វស័ិយរវងរជរដឋ ភិបលកមពុជ និងរដឋ ភិបលបរងំ េហយែដល
ទសសនកិចចផលូវរដឋរបស់ សេមតចអគគមហេសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដឋមរនតី ៃនរពះរជណចរកកមពុជ 
នឱកសថមីៗកនលងមកេនះជភសតុតងបញជ ក់រសប់។ បរងំេនែតរកសបនតួនទីខលួនយ៉ងសកមមកនុងបរបិទ  
នេយបយ សងគម និង វបបធម៌ កមពុជ ដូចជ ករជួយសរមបសរមួលដល់រគប់ភគីែខមរកនុងករែសវងរកករឯក
ភពជតិ   សនតិភពជូនកមពុជជេលកទី២ េនៃថងទី២៣  ែខតុល   ឆន ំ១៩៩១  បរងំបនេធវជសហរបធន    
ICC Angkor    រពមទំងបនជួយបណតុ ះបណត លធនធនមនុសសយ៉ងេរចន កនុងវស័ិយវបបធម៌ជតិ    ជួយ
ជំរញុឲយវស័ិយវបបធម៌កល យជសកត នុពល ៃនេសដឋកិចចជតិ   េដមបបីេរមនូវេគលេដរមួ “ កមពុជ រពះរជណ
ចរកៃនវបបធម៌ “។ ភសបរងំេនែតរកសទីតំងរបស់ខលួនកនុងចំេណមបញញ វន័តកមពុជ េហយភសវបបធម៌
មួយេនះេនែតជចលករដ៏សំខន់មួយសរមប់អនករសវរជវននកនុងវសិ័យវបបធម៌។ 
 

េយងខញុំសូមឧទទិសតៃមលៃនសម រតីចងចំ និង ែផលផក ៃនកិចចសហរបតិបតតិករកមពុជ បរងំ ទំងឡយជូន
ចំេពះបុពវេហតុអវីៗទំងអស់ែដល ឧតតមេសនីយ៍ សល ដឺ េហគ ល បនកសងេឡងសរមប់មិតតភពៃន
របេទសទំងពីរ េហយែដលេយងខញុំមនជំេនឿយ៉ងមុតមំថ បុពវេហតុេនះនឹងរតូវបនេគរព និងបនតជនិរនត 
េដមបជីផលរបេយជន៍ និងសុខសនតិភព សរមប់របជជតិទំងពីរ ក៏ដូចជសនតិភពកនុងតំបន់ និងសកល
េលក ។ 

 
           ជទីបញច ប់ ជមួយនឹងកររបរពធពិធីរឭំកខួបេលកទី៥០ ៃនដំេណ រទសសនកិចចេនកមពុជរបស់ឧតតម
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