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----------------------------- 

សុន្ទរកថាស្វា គម្ន្ ៍
ថ្ងៃន េះជាទិវាដម៏ហា ក្ខត្តឫក្ស ប្រក្រនោយនោម ស្សរកី្រាយយ៉ា ងថ្ប្ក្លែង  ិង 

ជាទិវា ថ្ នស្ចក្តសី្ងឃឹមស្ប្ារ់លមែរនប្ោមរារ់លា នាក់្លដែក្ពុំងរស់្នៅនែើលដ ដកី្មពុជា 

នប្ោមដក៏្មសត់្ថ្ នយើង  ឹងបា ផតុ្ពី ឹមប្ត្ួត្ប្ារារ់ស្ត្វត្សរម៍ក្ន ើយ ក្នុងអនាគត្ដម៏លី 

ខាងមុមន េះ  ។  

នៅថ្ងៃន េះ ទីប្ក្ុងោ ់ ្នស្ស រដាោែី រញ រា៉ា  ស្ រដាអានមរកិ្ ា ក្តិ្តយិស្ដម៏ពង ់

មពស់្ បា ទទែួរដសិ្ណ្ឋា រក្ចិចោរ គម ៍ដក៏្ក់្នតត ជាទីរំផតុ្ចនំ េះវត្តា ររស់្ ប្ពេះនត្ជ

ប្ពេះគណុប្គរ់ប្ពេះអងគ អស់្នលាក្ នលាក្ប្សី្ អនក្នាងក្ញ្ញា  ជាថ្នន ក់្ដកឹ្នាំ  ិងជាស្ាជកិ្ 

ស្ាជោិ ប្គរ់ជា ់ថ្នន ក់្ លដែបា  ិម ត ិងអន ជ្ើ ញមក្ពីរដានានាជុុំវញិស្ រដាអានមរកិ្ 

 ិងប្រនទស្ោណ្ឋោ, បារាំង, អីាែី, អ្ស្រ្ោត ែី  ិងក្មពុជាជានដើម នដើមបីចែ្រមួមហា

ស្ និបាត្ស្ក្ែនែើក្ទី ១០ ថ្ ស្ ពញ ធលមែរក្មពុជានប្ោម ។   

ប្ពេះនត្ជប្ពេះគណុ អស់្នលាក្ នលាក្ប្សី្ អនក្នាងក្ញ្ញា ជាទីនោរព  

ទីប្ក្ុងោ ់ ្នស្ស  (San Jose) គជឺាទីប្ក្ុងមួយស្ថិត្នៅភាគនជើងថ្ រដា ោែី រញ រា៉ា  

(California) ន រនពញនៅនោយភ្ន ំនប្ជាេះប្ជងប្ជែងដងអ្រ លដែនៅថ្ន  Silicon valley នៅ 

ជតិ្ទីប្ក្ុងោ ់ស្រ្ហារ  សីុ្ស្កូ (San Francisco) ជាទីប្ក្ុងប្រវត្តោិស្រ្ស្ត ស្មបូណ៌នៅនោយលរ៉ាាស្ 

ា ត្រំ ់នទស្ចរណ៍ជា នប្ចើ ដច្ជា Goden Gate ជានដើម ជាទីទាក់្ទាញអារមែណ៍នភ្ញៀវ 

នទស្ចរណ៍នប្ចើ ក្ុេះក្រមក្ទស្សនាទីប្ក្ុងន េះ ។ នរើាមប្រវត្តោិស្រ្ស្តបា រញ្ញជ ក់្ថ្ន អត្តី្ 
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ទឹក្ដ ី Mexico ប្ត្ូវបា ស្ រដាអានមរកិ្ទិញយក្ជាក្មែសិ្ទធិរារ់ស្ត្វត្សរម៍ក្ន ើយ ន ែ្ េះ 

San Jose ជាភាោ Spanish នទើរា ជ ជាត្ិ Mexican ជានប្ចើ ក្ពុំងរស់្នៅនែើទឹក្ដនី េះ 

ដច្ជាទឹក្ដកី្មពុជានប្ោមដន្ ន្ េះលដរ San Jose ា អាោស្ធាត្មុធ្យមមិ នតត នពក្មិ ប្ត្ជាក់្ 

នពក្ជាអំនណ្ឋយផែែអស្ប្ារ់ជ ជាត្អិាោ៊ា   ។ ្រ់នផតើមពីទស្វត្សរទី៍ ៨០ រ ្ត្មក្ 

ដែ់រចចុរប នន េះ ា ជ ជាត្ជិានប្ចើ មក្ពីទរីរអាសីុ្ (Asia) ផតុោំន រស់្នៅយ៉ា ងក្ុេះក្រ  ិង 

ប្រក្រមុមរររនផសងៗ ា នស្ដាក្ចិច,  ណិជជក្មែ  ិងឧស្ា ក្មែជានដើម ។ 

ក្នុងចនំណ្ឋមជ ជាត្ទិាំងអស់្ននាេះ ន ើញា ជ ជាត្លិមែរប្រល ែជា ៦.០០០.០០   

ប្គួោរ ក្នុងននាេះក៏្ា ជ ជាត្លិមែរនប្ោមជាង ២០០.០០ ប្គួោរ  ិងា វត្តច ំ ួ ៣ គ ឺ        

១. ពុទធិក្ស្ាគមវត្តលមែរោ ់ ្នស្ស  ២. ពុទធិក្ស្ាគមលមែរក្មពុជានប្ោម វត្តពុទធនោោ្រយ 

៣. ស្ាគមលមែរនប្ោម វត្តនមមររងសី ។ លមែរក្មពុជានប្ោមលត្ងនតត ត្សំ្ខា ់នែើវត្តអារាម 

ប្ពេះពុទធោស្នា គទីឺណ្ឋា ជ ជាត្លិមែរ ទីននាេះា វត្តអារាមរកី្ដេុះោែប្គរ់ទី ជាទីាំង 

រណត ុេះរណ្ឋត ែក្ែុរុត្តក្ែុធ្ាីលដែនក្ើត្នៅនែើទឹក្ដនីគ អំពីពុទធោស្នា អក្សរោស្រ្ស្ត 

ភាោ ប្រវត្តោិស្រ្ស្ត ប្រថ្ពណី ទំន ៀមទាល រ់នដើមក្នំណើ ត្ជានដើម  ិងោំប្ទចែនាត្ស្៊ា្ 

អ ិងាររស់្ស្ ពញ ធលមែរក្មពុជានប្ោម ក្នុងដុំនណើ រន ព្ េះនៅោ ់ាត្ភុ្្មិក្មពុជានប្ោម ។ ាំង 

ពីរុរាណោែមក្វត្តអារាមគជឺានោែ្រកឹ្ ិងជាដងួប្ពែឹងជាត្ិររស់្លមែរ ជាពិនស្ស្ លមែរ 

នប្ោម ដច្ ក្យរុរាណថ្ន ោស្នាជានោែថ្ ជាត្ ិ វ ិញយនលាក្នាងជានោែោស្នា 

ោស្នារែត់្ ជាត្រិលាយ ោស្នាពណណ រាយជាត្និងកើងថ្នក   ។ ទាំងន េះគជឺានាទ ភាពររស់្ 

នយើងជាជ ជាត្លិមែរនៅនប្តប្រនទស្ ។ 

ប្ពេះនត្ជប្ពេះគណុ អស់្នលាក្ នលាក្ប្សី្ អនក្នាងក្ញ្ញា  ជាទីនោរព ស្ ពញ ធលមែរ 

ក្មពុជានប្ោម គជឺាអងគោរជាត្ ិប្ត្ូវបា រនងកើត្ន ើងនោយលមែរនប្ោម អនក្នស្នហាជាត្និៅនប្ត 

ប្រនទស្រ តនវ ពីរុពរវរីរុរស្ រុពរវរីស្មណៈររស់្នយើង ា ស្ញ្ញា រា ្្រ់ច ទជាស្ាគ ែ់ 

ា ទងជ់ាត្រិីពណ៌ គ ឺ នមៀវ នែឿង ប្ក្ ម  ិងា បាវចនា ៣ គ ឺជាត្ ិោស្នា ាត្ភុ្ម្ ិ
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យក្ោល របា៉ា ក្ោ  ិងរញ្ញា ជាអាវធុ្ ប្រយុទធត្ាំងនែើ្ក្អ តរជាត្ ិ គជឺាអងគោរថ្ ក្តសី្ងឃឹម

លត្ មួយគត់្ររស់្លមែរនប្ោម នដើមបីទាមទារសិ្ទធិស្នប្មចវាស្នាមលួ នោយមលួ ឯង ។ 

មហាស្ និបាត្ស្ក្ែនែើក្ទី ១០ ន េះ នយើងមញុំជាោខាស្ ពញ ធលមែរក្មពុជានប្ោម ប្រ 

្ំ រដាោែី រញ រា៉ា ភាគខាងនជើង  ិង ភាគខាងត្បូង ជាពិនស្ស្ ា ប្ពេះស្ងឃ  ិងគណៈក្មែ 

ោរវត្តពុទធនោោ្រយ  ិងវត្តនមមររងសី នៅទីប្ក្ុងោ ់ ្នស្ស បា ឯក្ភាពោន ជាងលុងមួយ 

រនងកើត្គណៈក្មែោរចប្មុេះទទែួមហាស្ និបាត្ស្ក្ែនែើក្ទី ១០ ថ្ ស្ ពញ ធលមែរក្មពុជា 

នប្ោមប្រក្រនោយឆ ទៈោែ រត្នីស្នហាជាត្មិពស់្ នដើមបីនរៀរចមំហាស្ និបាត្ស្ក្ែ នែើក្ទី 

១០ ន េះ លដែ ឹងប្បារពធន ើង នៅទីប្ក្ុងោ ់ ្នស្សឲ្យបា ប្រប្ពឹត្តនៅប្រក្រនោយនជាគ

ជយ័យ៉ា ងប្ត្ចេះប្ត្ចង ់។  

 ប្ពេះនត្ជប្ពគណុ អស់្នលាក្ នលាក្ប្សី្ អនក្នាងក្ញ្ញា  ជាទីនោរព អត្តី្ោែបា  

ក្ លងផតុ្នៅ ពីជុំនា ់មួយនៅជុំនា ់មួយ ដ ្ានយើងបា មិត្មំប្រឹងលប្រងត្ស្៊ា្រក្ាទកុ្ វ្ 

មរត្ក្ដា៏ ត្ថ្មល គបឺ្ពែឹងជាត្សិ្ប្ារ់នយើងទាំងអស់្ោន  ោែពីស្មញយមហាវរីរុរស្ 

ឧក្ា៉ា  សឺ្ង គយុ, នលាក្រណឌ ិ ត្ សឺ្  ង កុ្ ថ្នញ់, ប្ពេះនត្ជប្ពេះគុណ គមឹ ោង, ប្ពេះនត្ជ 

ប្ពេះគណុ ថ្នច់ នពប្ជ, ប្ពេះមហា សឺ្ង ឋា , ប្ពេះនត្ជប្ពេះគណុ គមឹ ត្កុ្ នចើង ជានដើម  ឹង 

ា វរីរុរស្ ប្ពេះវរីស្មណៈជានប្ចើ អងគ ិងររ្នទៀត្បា ត្ស្៊ា្រ្ជាជវីតិ្ ក្នុងរុពរ ត្ជុាត្ិ  ិង 

ោស្នាបា ទទែួរងទកុ្ខនវទនាទាំងផលូវោយទាំងផលូវចតិ្តប្ត្ូវបា រររក្ុមែុយ ិស្តយួ  ្រ់ចង 

ោរ់ស្ាល រ់ នធ្រើទកុ្ខនទាស្ទារណុក្មែយ៉ា ងោហាវថ្ប្ពថ្ផស ក្នុងព ធនាោររ ្ត្ដែ់ ក្សញយជវីតិ្ 

ទាំងប្ទូងនរៀមគ ំុំចង្ំក្នុងចតិ្តោែ  ថ្ងៃរំនភ្លចន ើយ ។ ដន្ចនេះនយើងទាំងអស់្ោន  នប្ោក្ន ើង 

ត្ស្៊ា្រមួោមគគោីន  នប្ោមោរដកឹ្នាំដភ៏្លោឺរ ង ថ្ ស្ ពញ ធលមែរក្មពុជានប្ោមក្នុងដុំនណើ រន ព្ េះនៅ 

ោ ់ាត្ ុភ្ម្ិក្មពុជានប្ោម ថ្ សិ្ទធិស្នប្មចវាស្នាមលួ នោយមលួ ឯង ។  

 ប្ពេះនត្ជប្ពេះគណុ អស់្នលាក្ នលាក្ប្សី្ អនក្នាងក្ញ្ញា  ជាទីនោរពគណៈក្មែោរ  

នរៀរចមំហាស្ និបាត្ស្ក្ែនែើក្ទី ១០ ថ្ ស្ ពញ ធលមែរក្មពុជានប្ោម លដែនយើងមញុំបា  

លរងលចក្ អ គុណៈក្មែោរទាំង ៧ រមួា  អ គុណៈក្មែោរទទែួរ ទុក្ លផនក្ន រ ា្វត្ថុ, លផនក្ 

នរៀរចកំ្មែវធិ្ី, លផនក្ត្រុលត្ងនវទិោ, លផនក្ដកឹ្ជ ជ្ ូ , លផនក្អាហារនភាជ , លផនក្ទីោន ក់្នៅ  ិង 



4 មហាសន្និបាតសកល លលើកទ ី១០ នន្សហព័ន្ធខ្មែរកមពុជាលរោម នងៃទី ២៧-២៨-២៩ ខ្មឧសភា ឆ្ន ាំ ២០១៦ 
 

លផនក្ស្ តិសុ្មជានដើម គ ឺ នោយោែ រត្ោីមគគជីាត្ ិ ររស់្ប្ពេះស្ងឃ គណៈក្មែោរ  ិងអា្រយ 

វត្តពុទធនោោ្រយ  ិងវត្តនមមររងស ី រមួ ឹងរងរអូ ជ រមួជាត្ ិ នៅទីប្ក្ុងោ ់ ្នស្សនដើមបី 

ទទែួោរ គម ៍  ិងរំនរ ើមហាស្ និបាត្ស្ក្ែនែើក្ទី ១០ រយៈនពែ ៣ ថ្ងៃ ន េះ ប្រសិ្ នរើ 

ា ោរភាល ំងភាល ត់្មរេះចននាល េះប្ត្ងណ់្ឋមួយ នោយនចត្នាក្ត ី អនចត្នាក្តី លដែមិ បា ស្មរមយ 

ននាេះ ស្្មប្ពេះនត្ជប្ពេះគណុអស់្នលាក្ នលាក្ប្សី្ អនក្នាងក្ញ្ញា  ក្នុងមហាស្ និបាត្ទាំងម្ែ 

នមាត ម តីអភ្ញយនទាស្ដែ់នយើងមញុំផង ។ 

 នយើងមញុំស្្មស្ ាថ្ន  ឹងពប្ងងឹពប្ងកី្គណៈក្មែោរមួយន េះឲ្យបា រងឹាំ នៅទីប្ក្ុង 

ោ ់  ្នស្ស នដើមបីរនប្មើផែប្រនយជ ៍ជាត្តិ្នៅមុមនទៀត្ ។  

 ជាទីអវាោ  ថ្ សុ្ ទរក្ថ្នោរ គម ៍ន េះ នយើងមញុំ ស្្មនោរពជ ្ពរដែ់អងគមហា   

ស្ និបាត្ ស្ក្ែនែើក្ទី ១០ ន េះ ប្រប្ពឹត្តនៅឲ្យបា ប្រក្រនោយ នជាគជយ័  ិងស្្មនោរព

ជ ្ពរដែ់ថ្នន ក់្ដកឹ្នាំប្ពមទាំងស្ាជកិ្ ស្ាជោិ ប្គរ់ជា ់ថ្នន ក់្ឲ្យបា ស្នប្មចនជាគជយ័

ប្គរ់ភារក្ចិច ក្នុងនរស្ក្ក្មែរនប្មើជាត្ិ ាត្ភុ្ម្ ិ ន ើយស្្មឲ្យបា ជរួប្រទេះ វ្ពុទធពរទាំង ៤ 

ប្រោរគ ឺអាយុ វណណ ៈ សុ្មៈ ពែៈ  ប្គរ់ទិ ទិវារាប្ត្ ីក្ុរំីអាក់្ខា ន ើយ ។  

 ជនយ ! ក្ាល ំងោមគគីជាត្ ិ! 

 ជនយ ! លមែរនប្ោមដអ៏ងអ់ាចោល ហា  ! 

 ជនយ ! អងគមហាស្ និបាត្ស្ក្ែនែើក្ទី ១០ ដន៏ជាគជយ័ ! 

 ជនយ ! ស្ ពញ ធលមែរក្មពុជានប្ោម ដរ៏ងុនរឿង ! 

 ទីប្ក្ុងោ ់ ្នស្ស ថ្ងៃទី ២៨ លម ឧស្ភា ន្ ំ ២០១៦  

នរៀរនរៀងនោយ ថ្នច់ នវឿង  

លក្ស្ប្មួែនោយ 

ប្ពេះនត្ជប្ពេះគណុ ប្ត្ងឹ គយុ  

 ប្ពេះនត្ជប្ពេះគណុ សឺ្ង យឹុង រត្នា  

 


