
1 

 

     
        អេម៉ា នុអេល ម៉ា ក្រងុ (EMMANUEL MACRON) 

                          
              រិច្ចក្រមអក្រៀង              ងប៉ា រសី    ១៩៩១            
 

Palais de l’Elysée, 
55, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008  PARIS, France 

_________ 
 

អោរ                  
 
     អ ងីខុ្ុំ ជាតុំណាងសហគមន៍                                      និង រនុងទ្វិបេឺរ ៉ាុប 
            ជាមហា                                       ថ្ងៃទី្៩ សីហា ២០១៧ អនេះ 
អែីមបសីុំអែង នូវអសច្រតីក្រួ បរមភយ៉ា ងក្ជាលអក្ៅ និងរុំហងឹជាខ្ល ុំង 
 
     ច្ុំអ េះ េុំអរីផ្តត ច់្ការ របស់អោរហ ុន អសន នា ររែឋមន្រនតីរមពុជា និងបរសរបស់គាត់ អោ ការ
រ ុំអោភអោ អច្តនា អលីរិច្ចក្រមអក្រៀងសនតិភារ អៅទី្ក្រុងប៉ា រសី ថ្ងៃទី្២៣ តុោ ១៩៩១ អហ ី 
ជុំរុញ េនាគតថ្នក្បអទ្ស និងក្បជាជន     អោ ក្បឈមមុខ និងអក្គាេះថ្នន រ់ យ៉ា ងធ្ៃន់ធ្ៃរណាស់។ 
 
អោ បុរវអហតុថ្ន : 
 
     - ចាប់តុំងរីរែឋក្បហារបងហូរឈាម របស់គាត់ រីថ្ងៃទី្៥-៦ររកោ១៩៩៧ ទ្មល រ់សហនា ររែឋមន្រនតី
នអោតតម រណឫទ្ធិ មរ អោរហ ុន អសន បនអធ្វីច្ាប់និងបទ្បបញ្ញតតិ ជាបនតបនាា ប់ អែីមបរីតឹតបតឹ សិទ្ធ ិ
និងអសរភីារសាធារណៈ ថ្នបរសជុំទាស់ទាុំងេស់ ថ្នសហជិរឯរោជ និងេនរមិនសបា ចិ្តតនិង 
ោជ្ាធ្ររែឋ ក្រមទាុំងអរៀបសងកត់ បុំបិតសអមលងរេិះគន់ទាុំងេស់ អែីមបបីអងកីតេុំណាច្ផ្តត ច់្ការរបស់គាត់
និងភារ"ក្សបច្ាប់" ថ្នការបន្ររក បជិេះជាន់របស់គាត់អនាេះ។ 
 

     - ជាបនាា ប់ ចាប់តុំងរីឆ្ន ុំ២០១៤ បនាា ប់រីបោជ័ ែ៏ជូរច្ត់ របស់ខលួន អៅរនុងការអបេះអឆ្ន ត ថ្នអខ 
ររកោឆ្ន ុំ ២០១៣ អោរហ ុន អសន បនហាមមិនអោ មន ការអធ្វីបតុរមមជាសាធារណៈទាុំងេស់ 
ថ្នបរសជុំទាស់ ថ្នសហជីរឯរោជ និងក្រុមេនរតវ៉ាការ រសិទ្ធិនិងក្ទ្រយសមបតតិរបស់ររួអគ។ គាត់បន 
បញ្ជា  អោ រងអយធារបស់គាត់ បញ់អៅអលីក្រុមរមមររជាបតុររ និងចាប់េនរតវ៉ា  និងសមជិរ 
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សុំខ្ន់ៗ ថ្នបរសជុំទាស់ អៅញាត់រនុងគុរ អោ អចាទ្ក្បកាន់ថ្ន ររួអគបន "បងកច្ោល ច្លថ្ទារនុង ឬ 
បននាុំគាន បេះអបរ ឬ មនបុំណងអធ្វីេបគមន៍ថ្នក្បអទ្ស។ល។" 
 
    - អៅឆ្ន ុំ២០១៦ និងឆ្ន ុំ២០១៧អនេះ រនុងការបុំរុងអធ្វីការអបេះអឆ្ន ត  នាអខររកោឆ្ន ុំ២០១៨ ខ្ងមុខ 
អោរហ ុន អសន បរស និងររួទ័្រ របស់គាត់ បនអក្សរ គុំោមរុំអហងជាសាធារណៈ ថ្ននឹងមនទាុេះ 
សន្ររា មសុីវលិ ឬ រែឋក្បហារម ួ ថ្នររួឧតតមអសនី អ៍យធានិងប៉ាូលីស មិនខ្នអ  ី ក្បសិនអបីបរស
របស់ររួអគក្តូវចាញ់ រនុងការអបេះអឆ្ន តអនាេះ។ 
 
     - អហ ី នាអរលចុ្ងអក្កា អនេះ អែីមបបីរហ ញ នូវការចាុំបច់្ោច់្ខ្ត អោ គាត់កាន់េុំណាច្ ត 
អៅអទ្ៀត អោរហ ុន អសន បន                            ការ គុំោមរុំអហង 

កាន់អតខ្ល ុំងអ ងីអទ្ៀត អែលមររី "េុំណាច្បរអទ្ស" គឺ "សហរែឋោអមររិ" អែលគាត់ថ្ន 
បនអរៀបច្ុំការទដួលរ ុំលុំគាត់ និងបុំផ្តល ញសថិរភារ ថ្នក្បអទ្សរមពុជា អោ មន"ការឃប់ឃតឹ របស់ រឹម 
សុខ្"    អចាទ្ក្បកាន់    គាម នមូលោឋ ន ច្ាស់ោស់អសាេះ    ។ អោរ រឹម សុខ្ 
អែលជាសមជិររែឋសភា និងជាក្បធានគណបរសជុំទាស់ ែ៏សុំខ្ន់ ក្តូវបនចាប់ខលួន 
អៅទាេះរបស់អោរ អៅអរលរណាដ លេក្ធាក្ត ថ្នថ្ងៃទី្២    អៅថ្ងៃទី្៣ រញ្ជញ  អោ ការវ ឆ្មរ់ 
ថ្នរងប៉ាូលិស ច្ុំនួន    ១០០-២០០នារ់                                      ១    
                      ២                                                 
                                    េក្ធាក្ត                          
រនុងអរលអនេះអែរ េនរកាអសត និង ក្បរ័នធទសរវទា ឯរោជ ក្តូវបនររួេុំណាច្ហ ុន អសន 
វ ក្បហារ អហ ីបិទ្ការទា  បិទ្ សអមលង អោ សាៃ ត់អក្ច្ៀប ទាុំងេស់។ 
 
អោរក្បធានាធិ្បតី 
  
     េស់រ ៈអរល២០ឆ្ន ុំមរអហ ី រហូតមរែល់បច្ចុបបននអនេះអទ្ៀត េងាការមនុសសធ្ម៌េនដរជាតិធ្ុំៗ 
តុំណាងនានាថ្នេងាការសហក្បជាជាតិ សមជិរសភាអៅេឺរ ៉ាុប និងអៅោសុីោអគន  ៍ បនអធ្វីបនាា ល់ 
និងបនបរហិារ ជាអក្ចី្នែងណាស់មរអហ ី េុំរីេុំណាច្ផ្តដ ច់្ការ មហារុររលួ  និងការអគៀប 
សងកត់អោរអៅ របស់ ហ ុន អសន (េតីតអមបញ្ជា ការមន រ់ របស់អខមរក្រហម) និងបរសរួររបស់គាត់ 
អែលបនរ ុំអោភអោ អច្តណា ឥតឈប់ឈរ អលសីិទិ្ធមនុសសជាមូលោឋ នក្គឹេះ រ ុំអោភអលរីែឋធ្មមនុញ្ញ 
របស់ក្បអទ្ស និងរ ុំអោភអលីអគាលការណ៍ក្បជាធិ្បអត យរហុបរស អៅរមពុជា។ ក្បជាជនអខមរក្តូវបន
រស់អៅមដងអទ្ៀត អក្កាមការគុំោមរុំអហងថ្នការកាប់សមល ប់ និងសន្ររា មថ្ទារនុង ឬមររីខ្ងអក្ៅ អែល
អធ្វីនិងបងករ អោ "អមែឹរនាុំ"របស់ខលួនឯងអតមតង។ 
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អោ សារអហតុទលទាុំងអនេះ 
 
     អ ងីខុ្ុំ សូមេុំ វនាវយ៉ា ងទ្ទូ្ច្បុំទុត ែល់អោរក្បធានាធិ្បតី អែលមនសមតថភាររិតតិ ស ជា 
សហក្បធាន ថ្នរិច្ចក្រមអក្រៀងសនតិភារ ទី្ក្រុងប៉ា រសី សតីរីរមពុជា ឆ្ន ុំ១៩៩១ សូមអោ រិចារណា 
នូវការបអងកីតជាបនាា ន់ នូវគណៈរមមការេនតរជាតិមួ  ក្តួតរិនិតយ ការេនុវតតន៍ជារ់អសតង ថ្ន 
រិច្ចក្រមអក្រៀងហនងឹ អែីមបបីងខុំឱ្យនា ររែឋមន្រនតី ហ ុន អសន និង បរសរបស់គាត់ ឈប់ក្បក្រឹតដបទ្អលមីស
ឧក្រិែឋ ក្បឆ្ុំងនឹងក្បជាជនអខមរ, អោ អោេះអលងអោរ រឹម សុខ្ និងេនរជាប់គុរ-ជាប់អទាស 
នអយប ទាុំងេស់ ជាបនាា ន់ អោ គាម នលរខខណឌ  និងទតល់រិតតិ សជាងមី អោ ររួអគវញិ ក្រមទាុំង 
អបីរអ ងីវញិ នូវអសរភីារ ថ្នការបអញ្ចញមតិអយបល់ និងអសរភីារសាររត៌មន គឺថ្នអោ អោរហ ុន 
អសន និងបរសរបស់គាត់ អបរ អៅកាន់អសច្រតីសនា របស់គាត់ អៅរនុងរិច្ចក្រមអក្រៀងអៅទី្ក្រុងប៉ា រសី 
អែលថ្នគាត់អគាររយ៉ា ងម៉ាត់ច្ត់បុំទុត ច្ុំអ េះបទ្បបញ្ញតតិទាុំងេស់ និងសាម រតី ថ្នរិច្ចក្រមអក្រៀងហនងឺ។ 
     
     សូមអោរក្បធានាធិ្បតី ទ្ទ្លួនូវ េុំណរគុណ និង អសច្រតីអគាររែ៏ខពង់ខពស់ េុំរីអ ងីខុ្ុំ។ 
 

                  (         )      ៩អខរញ្ជញ ឆ្ន ុំ២០១៧ 
 

             ទាុំងេស់ 
អោរ  ុនសារនុ 
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mailto:francois.yfp@gmail.com

