
សារលខិតិអបអរសាទររបស ់ឯកឧតតម គូម៉ា ម៉ា រ ូ
ឯកអគគរាជទូតជប៉ា៉ុនប្បចាំប្រះរាជាណាចប្កកមព៉ុជា 

កន៉ុងរធិីប្បគលទ់ទលួគប្គឿងឥសសរយិយសជូន គោក គង់ វន 
ប្បធានប្កុមប្បកឹាភិបាលអន៉ុនិងវិទាលយ័មតិតភារខ្ខែរ-ជប៉ា៉ុន 

និងជាប្បធានមលូនិធិខ្ខែរជាំនយួការសកិា 
ថ្ងៃទី១១ ខ្ខធន ូឆ្ន ាំ២០១៤ 

 
លោក គង ់វន ប្បធានប្កុមប្បឹកាភិបាលអនុនិងវទិ្យាល័យមិត្តភាពខ្មែរ-ជប ុន និងជាប្បធានមូលនិ
ធិខ្មែរជំនួយការសិកាជាទី្យលោរពរាប់អាន 
 
មញុំសូមសខ្មតងនូវលសចកតីអបអរសាទ្យរយ ងកក់លតត  ចំល ោះការទ្យទួ្យលបាននូវលប្រឿងឥសសរយិយស
ខ្ែលជាប្ពោះរាជប្បទានរបស់ប្ពោះលៅអធិរាជជប ុន ជាការទ្យទួ្យលសាគ ល់នូវការរមួចំខ្ែកែ៏ធំលធងនិង
សមិទ្យធិផលរបស់លោកខ្ែលបានមិត្មំប្បឹងខ្ប្បងជាលប្ចើនឆ្ន ំ កនុងការជប្មុញទំ្យនាក់ទំ្យនងមិត្តភាពនិង
កិចចសហប្បតិ្បត្តិការរវាងប្បលទ្យសជប ុននិងកមពុជាកនលងមក។ 
 
លឆលៀត្កនុងឱកាសែ៏មានអត្ថន័យលនោះ មញុំសូមអនុញ្ញដ ត្តិជំរាបជូន ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោក
ស្សីនិងលភញៀវកិត្តិយសទំាងអស់ខ្ែលបានអល ជ្ ើញចូលរមួកនុងកមែវធីិថ្ងងលនោះ នូវជីវប្បវត្តិនិងសមិទ្យធិផល
មួយចំនួនរបស់លោក គង ់វន។ 
 
លោក គង ់វន ខ្ែលបានរស់រានមានជីវតិ្រចួផុត្ពីសម័យែ៏ជូរចត់្រឺសម័យកមពុជាប្បជាធិបលត្យយ 
លៅឆ្ន ំ១៩៨១ លោកបានលភៀសមលួនពីប្បលទ្យសកមពុជាជាមួយនិងប្កុមប្រួសារ និងបានចាប់លផតើមរស់
លៅប្បលទ្យសជប ុនកនុងនាមជាជនលភៀសមលួននលយបាយ។ 
លៅឆ្ន ំ១៩៩០ លោក គង ់វន បានវលិប្ត្លប់មកកាន់ប្បលទ្យសកមពុជា ជាមាតុ្ភូមិខ្ែលលោកបាន
ចាកឆ្ង យរយៈលពលប្បមាែជិត្១០ឆ្ន ំ។ លៅលពលលនាោះលោកបានលមើលល ើញនូវវនិាសកមែថ្នការ
បំផលិចបំផ្លល ញស្សុកកំលែើ ត្របស់លោកលប្កាយសម័យសង្រ្គគ ម និងមានភាពភាញ ក់លផអើលចំល ោះសាថ ន
ភាពថ្នវស័ិយអប់រខំ្ែលប្ត្វូបានលរលុបបំបាត់្។ ទិ្យែឋភាពទំាងលនោះបានជប្មុញឱយលោកបានសំលរច
ចិត្តបលងកើត្នូវមូលនិធិខ្មែរជំនួយការសិកាលៅកនុងប្បលទ្យសជប ុន លហើយលោកក៏បានលែើរតួ្ជាប្បធាន
មូលនិធិផ្លទ ល់ផងខ្ែរ។ 
 
ចាប់តំងពីលពលលនាោះមក លោកបានមិត្មំខ្សែងរកមាច ស់ជំនួយមិនថាជាលកខែៈឯកជនរសឺាថ ប័ន
លៅទូ្យទំាងប្បលទ្យសជប ុន និងមិត្មំប្បខ្មប្បមូលមូលនិធីពីប្រប់ទិ្យសនានាថ្នប្បលទ្យសជប ុន។ លោក
បានលប្បើប្បាស់មូលនិធិទំាងលនាោះលែើមបីសាងសង់សាោលរៀនសរបុចំនួន៥រមួមាន កំរតិ្បឋមសិកា 
អនុនិងវទិ្យាល័យលៅកនុងលមត្តថ្ប្ពខ្វង និងបានលែើរតួ្នាទី្យែ៏សំខាន់កនុងការ ំនំានូវជំនួយយ ងជាក់
ោក់មកកាន់ប្បលទ្យសកមពុជា។ ជាងលនោះលៅលទ្យៀត្ លោក គង់ វន ផ្លទ ល់ ក៏បានលោះបង់ងវកិារផ្លទ ល់
មលួនលែើមបទិី្យញែីសំរាប់សាងសង់សាោលរៀន និងបានបនតលប្បើប្បាស់ជីវតិ្របស់ោត់្លែើមបរីមួចំខ្ែក
ែល់ការរស់រានលឡើងវញិថ្នវស័ិយអប់របំ្បលទ្យសកមពុជា លោយមិនរិត្ខ្ត្ពីប្បលយជន៍ផ្លទ ល់មលួនលនាោះ



លទ្យ។ លោយលហតុ្លនោះលហើយ លោកប្ត្ូវទ្យទួ្យលបានការលកាត្សរលសើរែ៏មពង់មពស់និងការលោរព
ស្សោញ់ពីសំណាក់អនកខ្ែល ក់ព័នធទំាងឡាយកនុងលនាោះរមួមានសាថ ប័នវស័ិយអប់រនិំងប្បជាជនជ
ប ុននិងអនតរជាតិ្មួយចំនួនផងខ្ែរ។ 
 
មា ងវញិលទ្យៀត្ លោក គង់ វន ខ្ែលជាសាថ បនិកសាងសង់អនុនិងវទិ្យាល័យមិត្តភាពខ្មែរ-ជប ុន
បានចាប់លផតើមបលងកើត្នូវការបែតុ ោះបណាត លការសិកាភាសាជប ុនលៅកនុងកំរតិ្អនុនិងវទិ្យាល័យ លៅ
កនុងប្បលទ្យសកមពុជាជាលលើកែំបូងលរបងអស់កនុងឆ្ន ំ១៩៩៩។ សិសានុសិសសខ្ែលបានសិកាភាសាជ
ប ុនលៅកនុងអនុនិងវទិ្យាល័យមួយលនោះ កំពុងមានសកមែភាពយ ងសកមែលៅកនុងវស័ិយលផសងៗខ្ែល
ទាក់ទ្យងនឹងប្បលទ្យសជប ុនរមួមាន ការបកខ្ប្ប រកឺារបំលរ ើការគរកនុងប្កមុហ ុន សាថ ប័នរបស់ជប ុន      
ជាលែើម កនុងន័យលនោះលោកបានរមួចំខ្ែកែ៏ធំលធងកនុងការរតឹ្បនតឹងទំ្យនាក់ទំ្យនងកំរតិ្ប្បជាជននិង
ប្បជាជនរវាងប្បលទ្យសជប ុននិងកមពុជា។ 
 
មួយវញិលទ្យៀត្ មលួនលោកផ្លទ ល់ បទ្យពិលសាធន៍ខ្ែលលោកបានឆលងកាត់្តមរយៈការរស់លៅកនុងទឹ្យក
ែីប្បលទ្យសជប ុនជាលប្ចើនឆ្ន ំ លោកបានវាយតំ្ថ្លមពស់ចំល ោះប្បព័នធអប់រតំមខ្បបប្បលទ្យសជប ុន
លហើយលោកក៏សំលរចចិត្ត ំនំារលបៀបអប់រតំមខ្បបប្បលទ្យសជប ុនមានែូចជា វធិានការអប់រនិំង
បលប្ងៀនរយៈលពលលពញលមា ងកនុងមួយថ្ងង ការប្ចបាច់ប ច្ូ លអនុនិងវទិ្យាល័យរមួោន  ការបលប្ងៀនកំុពយូ
ទ័្យរ ការអប់រខំ្ផនកសីលធម៌ និងការផតល់អាហារបូករែ៍កនុងរបូភាពលផសងៗផងខ្ែរ ខ្ែលជាលទ្យធផល
លោកបានបែតុ ោះបណាត លនិងែឹកនំាអនុនិងវទិ្យាល័យមួយលនោះ ឱយកាល យជាអនុនិងវទិ្យាល័យែ៏លបី
លាញមួយលៅកនុងលមត្តថ្ប្ពខ្វង និងបានរមួចំខ្ែកែ៏ធំលធងកនុងការត្លមលើងលករ តិ៍ល ែ្ ោះថ្នវស័ិយអប់រ ំ
តមខ្បបជប ុន។ 
 
ជាងលនោះលៅលទ្យៀត្ ការមិត្មំប្បឹងខ្ប្បងកនុងបុពែលហតុ្សាត រលឡើងវញិនូវវស័ិយអប់រកំនុងប្បលទ្យសកំលនើត្
របស់លោក លបើលទាោះបីជាសពែថ្ងងលនោះលោកមានជនាែ យុចំនួន៧៧វសាក៏លោយ ក៏លោកមិនប្ឈប់
ភារកិចចរបស់លោកលឡើយ។ លោកខ្ត្ងខ្ត្លោះបង់លពលលវោផ្លទ ល់មលួនលៅចុងសបាត ហ៍លែើមបីលៅប្ត្ួត្
ពិនិត្យកិចចការទូ្យលៅនិងែឹកនំាពនយល់បគា ញសិសានុសិសសនិងលោកប្រអូនកប្រ ូ ថ្នសាោនីមួយៗ
លៅកនុងលមត្តថ្ប្ពខ្វង។ លលើសពីលនោះលៅលទ្យៀត្ លោកក៏កំពុងលោះបង់ទំាងកំោំងកាយនិងកំោំងចិត្ត
កនុងការលលើកកមពស់បំោស់បតូរនិងការយល់ែឹងអំពីោន លៅវញិលៅមក រវាងយុវជនជប ុននិងយុវជន
ខ្មែរយ ងសកមែតមរយៈទំ្យនាក់ទំ្យនងនិងបណាត ញខ្ែលលោកមានផងខ្ែរ។ 
 
លោក គង់ វន ជាទី្យលោរព 
លភញៀវកិត្តិយសទំាងអស់ជាទី្យលមប្តី្ 
 
កនុងប ុនាន នឆ្ន ំចុងលប្កាយលនោះ ទំ្យនាក់ទំ្យនងរវាងប្បលទ្យសជប ុនិងប្បលទ្យសកមពុជាមិនប្តឹ្មខ្ត្មានវត្តមាន
កនុងកំរតិ្បំោស់បតូររវាងរោឋ ភិបាលនិងរោឋ ភិបាល រកិឺចចសហប្បតិ្បត្តិការជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផលូវការ
ប ុលណាណ ោះលទ្យ កនុងលនាោះក៏មានការលកើនលឡើងែ៏ឆ្ប់រហ័សថ្នការវនិិលយរពីប្កុមហ ុនជំនួញរបស់



ប្បលទ្យសជប ុន បំោស់បតូរយុវជន កិចចសហប្បតិ្បត្តិការវបបធម៌ ខ្ែលជារមួទំ្យនាក់ទំ្យនងរវាងប្បលទ្យស
ទំាងពីរប្ត្វូបាន្នលឆ្ព ោះលៅរកភាពលអប្បលសើរលឡើងកនុងបរបិទ្យែ៏សំបូរខ្បប។ 
 
កនុងសាថ នភាពខ្បបលនោះ មញុំសងឃឹមយ ងមុត្មំាថា អនកខ្ែល ក់ព័នធរបស់ប្បលទ្យសទំាងពីរកមពុជា-ជប ុន
នឹងបនតទ្យទួ្យលនូវឧត្តមរតិ្របស់លោក គង ់វន ខ្ែលបានរមួចំខ្ែកកនុងការរតឹ្បនតឹងទំ្យនាក់ទំ្យនងែ៏
រងឹមំាថ្នវស័ិយអប់រ ំ និងបំោស់បតូរយុវជនរបស់ប្បលទ្យសជប ុននិងកមពុជា លហើយជំរញុបខ្នថមលទ្យៀត្ថ្ន
សនទុោះមិត្តភាពរវាងប្បលទ្យសទំាងពីរ និងអាចចូលរមួជាមួយមញុំកនុងការលធែើឱយប្បលសើរលឡើងនូវអនារត្ថ្ន
ទំ្យនាក់ទំ្យនងរវាងប្បលទ្យសទំាងពីរ។ 
 
ជាចុងលប្កាយលនោះ មញុំសូមខ្ងលងអំែររុែយ ងប្ជាលលប្ៅជាងែីមតងលទ្យៀត្ចំល ោះការរមួចំខ្ែកែ៏ធំ
លធងរបស់លោក គង ់ វន ចំល ោះទំ្យនាក់ទំ្យនងរវាងប្បលទ្យសជប ុននិងកមពុជាមកទ្យល់នឹងលពលលនោះ 
លហើយទ្យនទឹមនឹងលនាោះមញុំសូមអបអរសាទ្យរយ ងកក់លតត អស់ពីែួងចិត្ត ចំល ោះការទ្យទួ្យលបាននូវលប្រឿង
ឥសសរយិយសខ្ែលជាប្ពោះរាជទានរបស់ប្ពោះលៅអធិរាជជប ុន។ 
 
មញុំសូមអនុញ្ញដ ត្តិជូននូវសពែសាធុការពរបវរមហាប្បលសើរ សូមលោក គង់ វន ភរយិនិងប្កមុប្រសួារ
របស់លោក គង់ វន រមួទំាងលភញៀវកិត្តិយសទំាងអស់ ប្បកបលោយលជារជ័យយ ងបរបូិរែ៍ប្រប់ភារ
កិចច។ 
សូមអររុែ។ 
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（សនទរកថាសាែ រមន៍លលើកខ្កវលឡើង） 
 
លភញៀវកិត្តិយសទំាងអស់ជាទី្យលមប្តី្មញុំសូមអនុញ្ញដ តិ្ចាប់លផតើមនូវការលលើកខ្កវលឡើងលែើមបអីបអរសាទ្យរ

ការទ្យទួ្យលបាននូវលប្រឿងឥសសរយិយសរបស់លោករង់វន និងសូមប្បសិទ្យធិពរជូនចំល ោះលោករង់វន
និងអនកខ្ែល ក់ព័នធទំាងអស់ឱយទ្យទួ្យលបាននូវសុមភាពលអនិងសុភមងគលយ ងបរបូិរែ៍ និងសូមឱយ
ទំ្យនាក់ទំ្យនងលទ្យែភារីរវាងជប ុននិងកមពុជាកាន់ខ្ត្មានភាពរកីចំលរ ើនលអប្បលសើរជាែរាប ។ 
សូមលលើកខ្កវលឡើងទំាងអស់ោន ។ជូនពរ! 


