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រៅក្កមជនំ ជំក្មះ៖  

 រៅក្កម គង់ ក្សរ៊ីម ជាក្រធាន 

 រៅក្កម យ៉ា  ណា ិន 

 រៅក្កម ម៉ា៉ូ ីន ហាឌ៊ីង ក្លា ក  

 (Judge Maureen Harding CLARK) 

 រៅក្កម រោម សិ ិវឌឍ 

 រៅក្កម ចាន់ក្ា ន៊ីហាេ ចាយ៉ា ស ៊ីញរេ 

 (Judge Chandra Nilhal JAYASINGHE) 

 រៅក្កម ម ៉ុង មន្នីចរិយា 

 រៅក្កម ផ្លូរិន្ស៍ ដេដផ្ល វ័រឈិន្-ម ៉ុមបា 

(Judge Florence N. MWACHANDE-MUMBA) 

ក្កទ្បារញ្ជ៊ី៖           

  រោក ោ៊ា  រ ៉ា  

 កញ្ញា  ភ៊ីស ម៉ា រេាន៊ី (Ms. Peace Malleni) 

 

ក្ល យិេយ័សេក្រះរាជអាជាា ៖ 

  រោកស្សី ជា លាង 

 រោកក្ស៊ី រក្រនា េ៉ូេិស                              

(Ms Brenda J. HOLLIS) 

  រោក ស្រ៊ា  រតន្ៈ 

 រោក រសង រ៊ា នឃាង 

 រោកក្ស៊ី ន៊ីោ ប៉ា តតេ (Ms Nisha Patel) 

  រោកក្ស៊ី រេរេន រវីសន រ (Ms Helen Worsnop) 

 រោកក្ស៊ី  ៉ូថ ម៉ា  ី រេគា័  

 (Ms Ruth Mary Hackler) 

 ដលាក  វីរេាមម សី៊ីត (Mr.William Smith) 

 ដលាក វងំសង់ វ៉ាយដ៍ រដោីឯេ 

 (Mr.Vincent de wilde d’Estmael)  

ដមធាវតីណំាងដេើមបណ្ត ងឹរេឋបបដវណី្៖ 

  រោក ររជ អងគ 
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 រោកក្ស៊ី រមេកិន េ ៊ឺសត៍ (Ms. Megan Hirst) 

 ដលាកក្ស៊ី ទ្ប៊ី ក្សរ៊ីនណា 

ដមធាវកីារពារកដដីលាក ដ ៀវ សំផ្ន្ 

 ដលាក គង់ សំអ៉ុន្ 

 ដលាកក្ស៊ី អង់តា េគ៊ីសរស (Ms. Anta GUISSE )  

 

 

 

 

 

 

 

 

ជនជាររ់ចាទ្ប៖ 

 រោក រខៀវ សំផន 

តផនកក្គរក់្គងត ោក្ល ៖ 

 រោកក្ស៊ី សួ ស ទ្ធា វ ី

F1/10.1
01675446



អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                            

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  i 
រញ្ជ៊ីរ្ីះអនកនយិយ៖ 

ភាោតដេបនរក្រើ រេើកតេងតតមនក្ល រញ្ញជ ក់រផេងរទ្បៀតរៅកនរងក្រតិចា ឹក 

 

 

អនកនយិយ ភារ 

រៅក្កម គង់ ស្សរីម (ក្រធានអងគជំន្៉ុំ) ខ្ ែរ 

រៅក្កម ម៉ា៉ូ ីន ហាឌ៊ីង ក្លា ក អង់រគាស 

រៅក្កម យ៉ា  ណា ិន តខី  

រៅក្កម ម៉ា ង ម នន៊ីច ិយ តខី  

រោកក្ស៊ី រេរេន រវីសន រ អង់រគាស 

រោក វងំសង់ វ៉ាយដ៍ រដោីឯេ បរំាង 

រោកក្ស៊ី  ៉ូថ ម៉ា  ី រេកគា័  អង់រគាស 

រោកក្ស៊ី ន៊ីោ ប៉ា តតេ អង់រគាស 

រោក ររជ អងគ តខី  

រោកក្ស៊ី រមេកិន េ ៊ឺសត៍ អង់រគាស 

រោកក្ស៊ី អង់តា េគ៊ីសរស បរំាង 

រោក គង់ សំអ ន តខី  

ក្កឡារញ្ជ៊ី តខី  
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ក្ិចចដហំណើរការនតីិវិធី 1 

[០៨:៥៨:៤០] 2 

ក្កឡារញ្ជ៊ី៖ 3 

ស៉ូមអរញ្ចើញរក្ក្លកឈ! 4 

(រៅក្កមច៉ូេកនរងរនទរ់សវនាក្ល ) 5 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 6 

ស៉ូមអរញ្ចើញអងគរយ! 7 

ថ្ថៃរនះជាថ្ថៃទ្ប៊ី២ អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេថ្នអងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា ស៉ូម8 

ក្រក្លសរនដសវនាក្ល  រេើយសវនាក្ល ថ្ថៃរនះគ៊ឺរនដរាយរ៊ីមេិេមិញគ៊ឺរយើងបនរ្វើោ ណាទ្ធក់ទ្បង9 

នឹងទ្បេហ៊ីក ណ៍រណដ ឹងោទ្ប កខពាក់រ័នានឹងយ តាា ្ិក្ល រស់អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង។  10 

រោកក្កឡារញ្ជ៊ី ស៉ូមរាយក្ល ណ៍អំរ៊ីវតាមន។ 11 

ក្កឡារញ្ជ៊ី៖ 12 

បទ្ប ស៉ូមរោ រឯកឧតាមក្រធាន និងស៉ូមរោ រដេ់ក្ករមក្រឹកាជំន ំជក្មះ។ ថ្ថៃរនះ វតាមន13 

 រស់ភាគ៊ីមនក្គរ់ចំនួន។ ទ្ប៊ី១ គ៊ឺមនវតាមន រស់សេក្រះរាជអាជាា  រោកជំទ្ធវ ជា ោង រោកក្ស៊ី 14 

រេរេន រវសីន រ រេើយខាងសេរមធាវជីនជារ់រចាទ្បរោក រខៀវ សផំន គ៊ឺមនរោករមធាវី គង់ សំអ ន 15 

រោកក្ស៊ីរមធាវី អង់តា េគ៊ីសរស និងជនជារ់រចាទ្ប មនវតាមនរាយផ្ទទ េ់ គ៊ឺរោក រខៀវ សំផន។  ីឯ16 

ខាងសេរមធាវីនាមំ ខរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី មនរោករមធាវី ររជ អងគ រោកក្ស៊ីរមធាវី រោកក្ស៊ី 17 

រមេកិន េ ៊ឺសត៍ និងមនរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីចំនួនក្ប ំ៉ូររតនែមរទ្បៀតសក្មរ់ថ្ថៃរនះ គ៊ឺមនអនកក្ស៊ី 18 

មស ោ  ុំ, អនកក្ស៊ី េង់ រេឿន, អនកក្ស៊ី ឱក ថាេ៊ី, រោក ស៊ា ៊ុំ  ិទ្បា ៊ី និងអនកក្ស៊ី យឹម ស វណណ ។  19 

បទ្ប ស៉ូមអ គ ណឯកឧតាមក្រធាន។ 20 

[០៩:០១:៣៨] 21 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 22 

អ៊ា ៊ីចឹងជារនដ ថ្ថៃរនះរយើងរនដក្រធានរទ្បទ្ធក់ទ្បងនឹងទ្បេហ៊ីក ណ៍ថ្នរណដ ឹងោទ្ប កខពាក់រ័នារៅនឹង 23 

យ តាា ្ិក្ល រស់អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង។ រេើយក្លេរ៊ីោៃ ចមេិេមិញ គ៊ឺរយើងបនរ្វើោ ណា ោដ រ់24 

ក្ល រ្វើោ ណា រស់សេក្រះរាជអាជាា  ួចរេើយ។ ដ៉ូរចនះក្រឹករនះ គ៊ឺស៉ូមអរញ្ចើញសេរមធាវីនាមំ ខ25 
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តំណាងរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីរ្វើោ ណា។ ស៉ូមអរញ្ចើញ! 1 

រោកក្ស៊ី រមេកនិ េ ៊ឺសត៖៍ 2 

ស៉ូមរោ រឯកឧតាមក្រធាន រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម អស់រោក រោកក្ស៊ីទ្ធងំអស់ជាភាគ៊ី។ 3 

ខារំមនក្លតរវកិចចក្តូវតតរេើករេើងរ៊ីរញ្ញា មួយចំនួនទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងអវ៊ី តដេរមធាវីបនរេើករេើងក្លេរ៊ី4 

មេិេមិញ។ រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីមិនមនរោេជំេ ណាមួយទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងវិោេភាររនះរទ្ប រ៉ា តនដ 5 

រយើងមនរេត ផេមួយចំនួន។ ទ្ប៊ី១ ខារំគិតថាវរិបករៅកនរងក្ល តសវងយេ់ ថារតើមនទ្បំនាក់ទ្បំនងយ៉ា ង6 

រម៉ាច វងផេក្ររយជន៍រដើមរណដ ឹងជាមួយនឹងវិោេភារថ្នសំណ ំរ ឿង។ ទ្ប៊ី១  វិោេភារ រទ្ធះរ៊ីថា7 

រយើងរៅកនរងវិោេភារ ឬក៏អត់ក៏រាយ អារនះគ៊ឺវ -- វគ៊ឺ -- គ៊ឺវជាអនកសរក្មចឧក្កិដឋកមតីដេរួក8 

ោត់ទ្បទ្បួេ ងរេើយវជាឆនាទ ន សិទ្បាិ រស់ត ោក្ល ។ រទ្ធះរ៊ីថាអាចមនេទ្បាភារថ្នក្ល រជឿជាក់ចំរពាះ9 

ឧក្កិដឋកមបីនក្រក្រឹតារេើយក៏រាយ។ រៅររេតដេរយើងនិយយអំរ៊ីវិោេភាររនះ គ៊ឺថា រដើមរណដ ឹង10 

 ដឋរបរវណ៊ីជាទ្ប៉ូរៅតតងតតចាញ់។ ទ្បេហ៊ីក ណ៍តដេរយើងនឹងនិយយរៅថ្ថៃរនះ គ៊ឺពាក់រ័នារៅនឹងផេ11 

ក្ររយជន៍ជា ួម ជាក្ទ្បង់ក្ទ្ធយ្ំ រស់រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី ដ៉ូចតដេខារំបននិយយក្លេរ៊ីមេិេមិញ12 

 ួចមករេើយ។ អវ៊ីតដេខារំភាា ក់រផអើេទ្ប៊ី២រទ្បៀតរនាះ ក្លេរ៊ីមេិេមិញ គ៊ឺរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីបនរេើករេើងន៉ូវ13 

រោេជំេ ថី៊ីមួយរទ្បៀត ោត់និយយថា រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីមនក្ររយជន៍រិរសស គ៊ឺមិនតមនផេ14 

ក្ររយជន៍ជាទ្ប៉ូរៅរទ្ប ក្ររយជន៍ជារិរសសតតមដង។ ខារំមិនដឹងថារតើោត់រេើករ៊ីអវ៊ីរនាះរទ្ប រេើយខារំក៏មិន15 

ដឹងថារតើភារខ សោន េនឹងវយ៉ា ងរម៉ាចរនាះរទ្ប។ គ៊ឺរៅកនរងឯកោ  F10/2  រស់រោក រោកក្ស៊ី16 

រៅក្កមេនឹង គ៊ឺមនក្ល សរក្មច រ៉ា តនដមិនតមនជាអវ៊ីតដេរោក រោកក្ស៊ីរៅក្កមបននិយយ បន17 

សរក្មចរៅកនរងកថាខណឌ ៨១ ថ្នោេដ៊ីក្លសំណ ំរ ឿង០២/១ រនាះរេើយ។ អវ៊ីតដេរេើករេើងរៅកនរង18 

កថាខណឌ រនាះ គ៊ឺជារ ឿងរផេងមួយទ្ធំងក្សរង។ គ៊ឺបននិយយថាក្ល ាក់ រស់រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី គ៊ឺ19 

ថា ក្ោន់តតជាក្ល ថាឹងតថាងរៅរេើរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីតតរ៉ា រណាណ ះ គ៊ឺជាក្ល ផដេ់ន៉ូវយ តាិកមសីក្មរ់20 

ក្ល សរក្មច។  21 

[០៩:០៥:១៧] 22 

ទ្ប៊ី៣ តដេខារំភាា ក់រផអើេផងតដ រនាះ គ៊ឺរយើងបនឮរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីនិយយថា គ៊ឺមនក្ល ផ្ទា ស់រដូ 23 

រៅរេើជំេ  រស់រយើងរៅវិញ។ រនះគ៊ឺជារ ឿងរត់តរនមួយដ៏េំបក រក្ពាះរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី មន24 

ក្រវតាិយ៉ា ងយ៉ូ អតងវងជាមួយត ោក្ល រនះ ួចរៅរេើយ រេើយរយើងបនរេើករេើងអំរ៊ីវិោេភារេនឹង25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  3 

 ួមទ្ធងំរញ្ញា ដ៉ូចជាក្ល  ុំរោភ រក្ៅក្ល រ ៀរក្ល រាយរងខំ រេើយនិងរទ្បរចាទ្បរផេងៗរទ្បៀត។ រៅកនរង 1 

F60/1/1 រជើងទ្បំរ័ រេខ១០ រយើងបនាក់ន៉ូវោ ណាមួយតដេរយើងបននិយយអំរ៊ីវិោេភារ រេើយ2 

ខារំក៏មនក្ល ដកក្សង់រៅកនរងោ ណារញ្ចរ់ក្ល រិភាការដញរាេ រស់រយើងផងតដ ។ គ៊ឺនិយយអំរ៊ី3 

រញ្ញា មួយចំនួន គ៊ឺមិនមនក្ល ផ្ទា ស់រដូ រោេជំេ រនាះរេើយ។ ដ៉ូរចនះ រញ្ញា ក្រឈម គ៊ឺថារយើងបនរេើក4 

អំរ៊ីោ ណា រៅកនរងោ ណា F60/1/1 រៅកនរងកថាខណឌ មួយចំនួន។  5 

[០៩:០៦:៤៦] 6 

ចំរពាះ វិោេភារថ្នរ ឿងកដ៊ីរោេជំេ  រស់រយើងគ៊ឺរៅដតដេ គ៊ឺថាទ្បេហ៊ីក ណ៍ជារក្ចើន រស់7 

រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីគ៊ឺរេើករេើងេួសររេរៅរេើយ។ គ៊ឺថារេើករៅរារ់សិរឆ្ន ំ -- រារ់ឆ្ន ំ រក្ក្លយររេ8 

តដេរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីបនដឹងរ៊ីរ ឿងរនះរៅរេើយ គ៊ឺរារ់ឆ្ន ំ តាងំរ៊ីមនក្ល សរក្មច។  9 

ខារំនឹងចារ់រផដើមរឆាើយរៅនឹងទ្បេហ៊ីក ណ៍មួយចំនួន តដេរេើករេើងរាយរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីក្លេរ៊ី10 

មេិេមិញ។ ទ្ប៊ី១ គ៊ឺរោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម បនសួ ថា រេត អ៊ីបនជារមធាវីក្ល ពា កដ៊ីមិនរេើករញ្ញា11 

េនឹងរៅចំរពាះម ខសេរៅក្កមរស ើរអរងកត? ក្លេរ៊ីមេិេមិញ រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីទ្បទ្បួេោគ េ់ថា រគមិន12 

បនរេើកន៉ូវរញ្ញា រនះរៅកនរងដំណាក់ក្លេរ រ ជំន ំជក្មះ រេើយរួករគនិយយថា រេត អ៊ីបនរគមិនរដឹង13 

រៅដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយ។ រ៉ា តនដអវ៊ីតដេរគមិនបនរនយេ់រនាះ គ៊ឺថា រេត អវ៊ីបនរញ្ាេនឹងមិនបនរេើក14 

រៅម នររេតដេមនដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយរៅវិញ គ៊ឺហាក់ដ៉ូចជាមិនមនរញ្ញា ផាូវចារ់ តដេថារគអាច15 

រេើករៅកនរងសំរណើ្មតីា តាម យៈៗ វិធាន៧៦(២) ថ្នវិធានថ្ផទកនរង។ រេើយខារំចង់ចំណាយររេតិចតួច16 

រដើមប៊ីគ៉ូសរញ្ញជ ក់ថារតើ រមធាវីក្ល ពា កដ៊ី រខៀវ សំផន មនឱក្លសរក្ចើនរ៉ា នណា រដើមប៊ីរាះក្ោយរៅរេើ17 

រញ្ញា ន ុ៎ង រៅម នររេតដេមនរចញដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយ រ៉ា តនដរួករគមិនរ្វើ។  18 

ឥេូវរនះ ខារំរេើកយករ៊ីរញ្ញា មួយចំនួន។ ម៉ូេាឋ ន ៥៣ និង៥៤ បនរេើករេើងអំរ៊ីរញ្ញា ទ្ធងំ19 

អស់រនាះ រេើយរៅកនរងម៉ូេាឋ នទ្ធងំអស់រនាះ រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីបននិយយថា ដ៊ីក្លរញ្ជូនរ ឿងឲ្យរស ើរ20 

សួ មិនបនរេើកអំរ៊ីរញ្ញា ទ្ធងំអស់រនាះរទ្ប។ មិនបននិយយអំរ៊ីក្ល រ្វើទ្ធ  ណកម ី ឬក៏ក្ល រ្វើបររនាះ21 

រេើយ។ រយើងគិតថា រៅកនរងដ៊ីក្លសននិាឋ នរញ្ជូនរ ឿងឲ្យរស ើរសួ  គ៊ឺរេើករេើងអំរ៊ីរញ្ញា រនះ។ រ៉ា តនដ22 

រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីគួ តតរេើកអំរ៊ីរញ្ញា ទ្ធងំអស់រនះក្លេរ៊ីរ៉ា នីានឆ្ន ំម នមករមា៉ាះ។ គ៊ឺថារួករគអាចដឹង23 

ចាស់តាងំរ៊ីឆ្ន ំ២០០៨ តដេថារញ្ញា ទ្ធងំអស់រនាះ នឹងក្តូវរញ្ចូេរៅកនរងវិោេភារថ្នសំណ ំរ ឿង។ 24 

ឯកោ បនជ៉ូន -- តដេបនជ៉ូនដំណឹងរៅដេ់ភាគ៊ីរៅកនរងក្ល រស ើរអរងកត គ៊ឺមនឯកោ  E3/8350 25 
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អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  4 

គ៊ឺ បយក្ល ណ៍សដ៊ីរ៊ីក្ល ចាត់ឲ្យរស ើរសួ ជំនួសរៅកនរងឆ្ន ំ តដេបនាក់រៅកនរងឆ្ន ំ២០០៨ បនរ ៀររារ់1 

អំរ៊ីោកេ៊ីជារក្ចើនរៅក្ក្លងំតាចាន់ ក្ល ឃ ំខាួន ក្ល សួ ចរមាើយ និងក្ល សមា រ។់ រ ៀររារ់អំរ៊ីភសដរតាង 2 

ោកេ៊ីមដងរេើយមដងរទ្បៀតតដេនិយយអំរ៊ីក្ល រ្វើទ្ធ  ណកម ីក្ល រងអត់អាហា  ជំង៊ឺ រេើយនិងក្ល សមា រ់។ 3 

រតនែមរ៊ីរេើរនះ ដ៊ីក្លចាត់ឲ្យរស ើរសួ ជំនួស E38356 តដេាក់ក្រតេេជារៅថ្ថៃ៣ តខម៊ីនា ឆ្ន ំ២០០៨ 4 

េនឹងក៏បននិយយរ៊ីក្ក្លំងតាចាន់តដ  គ៊ឺនិយយអំរ៊ីោកេ៊ីរួន ួរ ភាគរក្ចើនរួករគនិយយអំរ៊ីក្ល សួ 5 

ចរមាើយរៅថ្នក្ក្លំងតាចាន់។ រេើយមននិយយរ៊ីក្ល រ្វើទ្ធ  ណកមរីៅក្ក្លងំតាចាន់ ខវះអនាម័យ មិនមន6 

អាហា  ក្ល ាក់រខាន ះឃាន ង ជំង៊ឺ និងក្ល អត់អាហា ។ រួករគនិយយអំរ៊ីក្ល ក្រក្រឹតាតដេរគ រួករគរៅ7 

ថាក្ល រ្វើទ្ធ  ណកម ីមនតតក្ល ថ្វ៉ារៅររេសួ ចរមាើយ ក្ល ថ្វ៉ារាយដំរង និង ុំពាត់រតា ជារដើម។  8 

[០៩:១០:៥៨] 9 

រតនែមរ៊ីរេើ បយក្ល ណ៍សដ៊ីរ៊ីក្ល រស ើរសួ ជំនួសេនឹង គ៊ឺមនកំណត់រេត ោដ រ់ចរមាើយោកេ៊ី10 

តដេបននិយយផងតដ  ដ៉ូចរៅកនរង បយក្ល ណ៍សដ៊ីរ៊ីក្ល ចារ់ឲ្យរស ើរសួ ជំនួសផងតដ  គ៊ឺកនរងរនាះមន11 

ក្បរំួននាក់យ៉ា ងតិច តដេបននិយយអំរ៊ីក្ល រ្វើទ្ធ  ណកម ីក្ល សួ ចរមាើយ និងោែ នភារគ ក។ រក្ៅរ៊ី12 

រនះគ៊ឺ បយក្ល ណ៍ E35828 តដេបនាក់រៅតខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០០៩ ក៏បនរេើករេើងអំរ៊ីក្ល រ្វើ13 

ទ្ធ  ណកម ីក្ល សួ ចរមាើយ ជំង៊ឺ និងក្ល អត់អាហា ។  14 

ដ៉ូរចនះគ៊ឺថាវចាស់ណាស់តដ ថា តាងំរ៊ី ២០០៨ និង ២០០៩ រមា៉ាះ តដេរួកោត់ រមធាវីក្ល ពា កដ៊ី15 

បនទ្បទ្បួេ បយក្ល ណ៍ទ្ធងំអស់រនាះ រេើយោត់ដឹងថាសេរៅក្កមរស ើរអរងកតបនរស ើរសួ អំរ៊ីក្ល 16 

រ្វើទ្ធ  ណកម ី និងក្ល រ្វើបររៅក្ក្លងំតាចាន់។ ដ៉ូរចនះរេើយគ៊ឺថាវមិន -- រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីរជឿជាក់17 

រេើយថា ររេន ុ៎ងថាក្បកដជាេសួវិោេភារថ្នដ៊ីក្លសននិាឋ នរញ្ជូនរ ឿងរស ើរសួ  រ៉ា តនារួកោត់អាច18 

នឹងាក់សំរណើស រំមឃភារ តាមវិធាន ៧៦(២)។ 19 

អវ៊ីតដេរៅរសសសេ់ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹង វិោេភារផងរនាះ គ៊ឺអាចនឹងជួសជ េបនរាយដ៊ីក្ល20 

ដំរណាះក្ោយ គ៊ឺមនក្ល រេើករេើងអំរ៊ីោែ នភារថ្នក្ល ឃ ំឃាងំក្ល ាក់ទ្ធ  ណកម ី រៅកនរងកថាខណឌ  21 

៥០១ ៥០២ ៥០៦ ៥០៩។ អាេនឹងរេើយ អវ៊ីៗេនឹងក្តេរ់រៅអវ៊ីតដេខារំនិយយទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្លេរ៊ី22 

មេិេមិញ ថារេត អវ៊ីបនជារមធាវីក្ល ពា កដ៊ីមិនជំទ្ធស់រៅនឹងដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយ។ គ៊ឺថារមធាវី23 

ក្ល ពា កដ៊ីអាចរដឹងរៅតាមវិធាន៧៤(៣) រៅរេើដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយ។ រ៉ា តនារតនែមរ៊ីរេើេនឹង រក្ៅរ៊ីក្ល 24 

រដឹងជំទ្ធស ់ រដឹងឧទ្បា ណ៍រៅរេើដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយេនឹងគ៊ឺរៅថ្ថៃដតដេេនឹង គ៊ឺរៅថ្ថៃ១៨ តខ៩ ២០១០ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  5 

េនឹងគ៊ឺរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីបនាក់ន៉ូវ បយ -- រណដ ឹងមួយ រ៉ា តនាគួ ឲ្យរោកោដ យណាស់ គ៊ឺឯកោ រនះអត់1 

មនរៅកនរងេាយរេរ រទ្ប រេើយខារំបនទ្ធក់ទ្បងជាមួយខាងពាក់រ័នា ថារតើ កយ៉ា ងណារដើមប៊ីឲ្យរឃើញ2 

រៅកនរងេាយរេរ រ៉ា តនាអាច ករឃើញតរររៅតាមអនឡាញ ឬក៏យ៉ា ងរម៉ាច គ៊ឺរគរៅថា ដ៊ីក្លសរក្មច3 

រៅរេើរណដ ឹងឧទ្បា ណ៍រនាទ ន់ រស់រមធាវី រខៀវ សំផន គ៊ឺរៅថ្ថៃ១២ តខមករា ២០១១។  4 

[០៩:១៣:៥៤] 5 

 រក្ៅរ៊ីរនះ គ៊ឺរមធាវីក្ល ពា កដ៊ី រខៀវ សំផន បនរេើករេើងរ៊ីរញ្ញា រក្ចើន រេើយរណដ ឹងរនាះគ៊ឺ6 

ក្សររៅតាម វិធាន៧៤(៣)។ ខារំអត់បនឮក្ល រនយេ់រ៊ីរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីរេត អ៊ីបនជាមិនមនក្ល រនយេ់7 

តរររនះរទ្ប។ រ៉ា តនាឥេូវរនះរយើងអាចនឹងសួ ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងរញ្ញា វិធាន៧៤(៣)។ រោេជំេ  រស់8 

រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីគ៊ឺហាក់ដ៉ូចជាចង់និយយថា រៅឆ្ន ំ២០១០ រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីបនរមើេរៅរេើ វិធានថ្ផទកនរង 9 

រេើយដ៉ូចជាសរក្មចថាមិនអាចរដឹងឧទ្បា ណ៍រៅរេើដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយរៅវិញ។ ដ៉ូរចនះ គ៊ឺថារៅររេ10 

តដេរយើងោដ រ់រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីក្លេរ៊ីមេិេមិញ ខារំរឃើញថា  វិធាន៧៦(៣) គ៊ឺបនហាមឃាត់ចាស់11 

មិនឲ្យរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីរដឹងដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយទ្ធក់ទ្បងរៅរេើរ ឿងរណដ ឹង។ រ៉ា តនាអត់មនរទ្ប វិធានេនឹង12 

អត់មនតចងអ៊ា ៊ីចឹងរទ្ប។ វិធាន៧៤(៣)(ក) បននិយយថា រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីអាចរដឹងរៅរេើរញ្ញា យ តាា ្ិក្ល  13 

រញ្ញា ដ៉ូចតដេខារំរញ្ញជ ក់អ៊ា ៊ីចឹង គ៊ឺរញ្ញា អតែន័យថ្នពាកយយ តាា ្ិក្ល ។  14 

រយើងមនក្ល រិភាការៅថ្ថៃរនះ តដេថារយើងនឹងតជករេើរញ្ញា យ តាា ្ិក្ល រៅថ្ថៃរនះផងតដ ។ 15 

រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីក្លេរ៊ីមេិេមិញបននិយយថា ក្ល ជំទ្ធស់ រស់រួករគគ៊ឺនិយយអំរ៊ីរញ្ញា យ តាា ្ិក្ល 16 

ាច់ខាត គ៊ឺរៅកនរងកថាខណឌ ៣១ ថ្នរណដ ឹងោទ្ប កខ។ ដ៉ូរចនះ វិធាន៧៤(៣)(ក) គ៊ឺក្ោន់តតជាក្ល រកក្ោយ17 

ថារតើយ តាា ្ិក្ល េនឹងមនន័យថាយ៉ា ងដ៉ូចរមាចតតរ៉ា រណាណ ះ។ ក្បកដណាស់ថាអងគ -- យ តាិោស្តសាអងគ18 

រ រ ជំន ំជក្មះគ៊ឺវអាចមនរញ្ញា រនាិចរនាចួ រេើយរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីក៏បននិយយអំរ៊ីវិធាន៧៤(៣)(ក) 19 

តដេអាចជំទ្ធស់រៅរេើយ តាា ្ិក្ល ររេរវោ យ តាា ្ិក្ល សំណ ំរ ឿង និងយ តាា ្ិក្ល ទ្ប៊ីតាងំ រស់ត ោក្ល ។  20 

[០៩:១៦:៤៥] 21 

រក្ៅរ៊ីរនះរទ្បៀតគ៊ឺមនរណដ ឹងរៅរេើ -- រក្ៅរ៊ីរនះ រយើងដឹងតដ ថា ោោអងគរ រ ជំន ំជក្មះគ៊ឺ22 

មនសិទ្បាិកនរងក្ល សរក្មចរក្ៅរ៊ីវិធាន៧៤(៣) រដើមប៊ីរារំាងក្ល  ុំរោភរំពានរៅរេើសិទ្បាិរៅ កក្ល ជំន ំជក្មះ23 

ក្រកររាយយ តាិ្ម៌។ រនះគ៊ឺជាអវ៊ីតដេបនរក្រើក្បស់រដើមប៊ីោដ រ់រៅរេើក្ល ជំទ្ធស់ក្ល រស ើរអរងកតតដេ24 

េួសរ៊ីក្ល តចងរៅកនរងដ៊ីក្លសននិាឋ នរញ្ជូនរ ឿងឲ្យរស ើរសួ  គ៊ឺឯកោ  D97 -- 9771455។ 25 

F1/10.1
01675452



អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  6 

រក្ៅរ៊ីរនះរទ្បៀតគ៊ឺមនរោេជំេ រក្ចើន រស់អងគរ រ  តដេថាអងគរ រ មនសិទ្បាិកនរងក្ល រិនិតយរៅ1 

រេើន៊ីតិវិ្៊ីតដេបនរ្វើរៅដំណាក់ក្លេរស ើរអរងកត។  2 

រៅកថាខណឌ ១៣៤ គ៊ឺបនដកក្សង់រៅកថាខណឌ មួយថ្នរសចកដ៊ីរិចា ណា រស់អងគរ រ  គ៊ឺរៅ3 

កនរងសំណ ំរ ឿង០៣។ រៅក្កមអនា ជាតិបនរញ្ញជ ក់ចាស់រៅកនរងឯកោ  D66/27 ថ្នសំណ ំរ ឿង០៣ 4 

រៅកថាខណឌ ១២៣ ដេ់ ១២៩ និង ២៦៧ ២៦៨ រៅកនរងឯកោ ទ្ធងំរនាះគ៊ឺនិយយអំរ៊ី វិក្ល ៈន៊ីតិវិ្៊ីថ្ន5 

ក្ល រស ើរអរងកត គ៊ឺមិនអន ញ្ញា តឲ្យមនរេើយ គ៊ឺោោដំរ៉ូងមិនអាចសរក្មចអំរ៊ីវិក្ល ៈន៊ីតិវិ្៊ីបនរេើយ 6 

ស៉ូមប៊ីត ោក្ល កំរ៉ូេក៏មិនអាចសរក្មចបនតដ ។  7 

[០៩:១៨:៤៤] 8 

 ដ៉ូរចនះ ឥេូវរនះ រយើងនឹងជតជករៅកនរងវិធាន៧៦(៧) គ៊ឺថារណដ ឹងដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយ គ៊ឺអាច9 

នឹងតកជួសជ េន៉ូវ វិក្ល ៈនានា រដើមប៊ីរៅកនរងក្ល រស ើរអរងកត។ គ៊ឺមិនមនក្ល រេើកអំរ៊ីរញ្ញា ទ្ធងំអស់រនះ10 

រៅោោដំរ៉ូង ឬត ោក្ល កំរ៉ូេរនាះរេើយ។  11 

ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងយ តាា  -- យ តាិោស្តសា រស់ោោអងគរ រ  គ៊ឺថារមធាវីក្ល ពា កដ៊ីរាយមរេើក12 

រញ្ញា អំរ៊ីរណដ ឹងរៅកនរងរណដ ឹងោទ្ប កខ រស់រួករគ រ៉ា តនារយើងមិនបន ករឃើញថាអងគរ រ បនរកក្ោយ13 

យ៉ា ងណារៅរេើ -- គ៊ឺថាអងគរ រ មិនបនរកក្ោយឲ្យបនចាស់ោស់រៅវិធាន៧៤(ក) រនាះរេើយ 14 

ថ្ន វិធានថ្ផទកនរង។ រយើងតតងតតឆៃេ់ថា រេត អ៊ីរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីមិនរេើករញ្ញា តរររនះមក រៅរេើវិធាន15 

៧៤(៣)(ក) រនាះ។ 16 

[០៩:២០:០៦] 17 

រេត អ៊ីបនជារគដឹងថារមធាវីក្ល ពា កដ៊ី -- ស ំរទ្ធស រេត អ៊ីបនរគដឹងថាអងគរ រ មិនសរក្មច18 

រក្ជើសរ ីសវិធានតរររនះ? វិធានថ្ផទកនរងគ៊ឺចាបំច់ក្តូវរកក្ោយ រដើមប៊ីឲ្យ វិធានទ្ធងំអស់រនាះវក្សរជា19 

មួយោន  ដ៉ូរចនះរេើយរដើមប៊ីឲ្យ វិធានេនឹងអាចរកក្ោយជាមួយោន បន។ វិធាន៧៦(៧) បននិយយថា 20 

រក្ក្លយររេតដេមនរញ្ញា រៅកនរងដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយ គ៊ឺអាចមនក្ល ជួរវិក្ល ៈរៅ -- រតនែមរ៊ីរេើរនះ21 

រៅរទ្បៀត គ៊ឺចារ់ណាស់ថា ន៊ីតិវិ្៊ីតដេមិនបនរាះក្ោយរៅអងគរ រ  គ៊ឺមិនអាចរ្វើរេើងឲ្យេួសរ៊ី22 

 វិោេភារថ្នអងគជំន ំជក្មះបនរេើយ។ វិ ៊្ីោស្តសាដ៏ក្តឹមក្តូវ គ៊ឺក្ល រកក្ោយតដេនិយយអំរ៊ី ចនា23 

សមព័នា ក៏ដ៉ូចជាក្ករខ័ណឌ ថ្នត ោក្ល  រេើយរួករគក្តូវតតរេើករេើងអំរ៊ីចំណ ចរនះ។ ចំណ ចទ្ប៊ី១ គ៊ឺថា24 

ក្ករខ័ណឌ ន៊ីតិវិ្៊ីគ៊ឺនិយយអំរ៊ីភារចាស់ោស់ និងភារក្តឹមក្តូវរៅអងគ -- រៅដំណាក់ក្លេរ រ ជំន ំជក្មះ។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  7 

ទ្ប៊ី២ គ៊ឺអងគរ រ ជំន ំជក្មះគ៊ឺជាអងគរ រ  -- គ៊ឺជាអងគជំន ំជក្មះមួយតដេជាអនកក្គរ់ក្គងក្តួតរិនិតយរមើេរៅ1 

រេើដំណាក់ក្លេរស ើរអរងកត។ ក្រសិនររើមនរញ្ញា ថារតើរៅក្កមរស ើររោ ររៅតាមន៊ីតិវិ្៊ីក្តឹមក្តូវ ឬ2 

ក៏មិនក្តឹមក្តូវរនាះរទ្ប គ៊ឺថារញ្ញា េនឹងគ៊ឺក្តូវសរក្មចរៅដំណាក់ក្លេម នជំន ំជក្មះ។ រេត អ៊ីបនទ្ប ករៅ3 

ដេ់រក្ក្លយជំន ំជក្មះ ទ្ប ករៅដេ់ដំណាក់ក្លេរក្ក្លយរៅវិញ។ រេត អ៊ីបនជាយ តាិោស្តសារៅររេ4 

តដេរក្រើក្បស់ន៉ូវ វិធាន៧៦(៣)(ក) តរ ជាមិនក្គរដណដ រ់រៅរេើរញ្ញា យ តាា ្ិក្ល តដេរកើតរេើងកនរង5 

ររេរស ើរអរងកតរៅវិញ។ ដ៉ូរចនះរេើយគ៊ឺថារញ្ញា ថ្នក្ល ជំន ំជក្មះគ៊ឺថារយើងរាយមរ្វើយ៉ា ងណាតសវង6 

 កសចចភារសក្មរ់ក្ល ជំន ំជក្មះបនេអ។ ដ៉ូរចនះរយើងរជឿជាក់ថាអវ៊ីតដេរកើតរេើងេនឹងគ៊ឺអាចរ្វើរៅបន។ 7 

រទ្ធះជាកនរងក ណ៊ីណាក៏រាយ រទ្ធះរ៊ីជារយើងនិយយតរររនះមិនក្តឹមក្តូវក៏រាយ អវ៊ីតដេោោ -- 8 

អងគរ រ បនសរក្មចរៅកនរងរសចកដ៊ីសរក្មចរេើរណដ ឹងឧទ្បា ណ៍ក្រឆំ្ងដំរណាះក្ោយ វក្តូវតតបនជួស9 

ជ េន៉ូវវិក្ល ៈទ្ធងំអស់។ រេើយមា៉ាងរទ្បៀតរញ្ញា ទ្ធងំអស់រនះអាចរេើករេើងជាអញ្ាតាិកមរីៅអងគជំន ំ10 

ជក្មះោោដំរ៉ូង។ រេើយក្រសិនររើរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីបននិយយថាមិនអាចរេើករេើងរៅដំណាក់ក្លេ11 

រ រ ជំន ំជក្មះ មនន័យថារួករគអាចរេើករេើងជាអញ្ាតាិកមបីន រេើយរួករគគួ តតរេើករៅររេរនាះ។ 12 

[០៩:២៣:៤៥] 13 

ចំណ ចមួយរផេងរទ្បៀតគ៊ឺថារមធាវីក្ល ពា កដ៊ីមិនបនរ្វើដ៉ូរចនះរទ្ប។ រគមិនបនរេើករៅ អងគរ រ  14 

មិនបនរេើករៅដំណាក់ជំន ំជក្មះ។ រេើយក្រសិនររើខារំយេ់ោ ណា រស់រមធាវីក្ល ពា  រខៀវ សំផន 15 

ចាស់ោស់ គ៊ឺថារោេជំេ  រស់រួករគគ៊ឺចង់និយយថា រៅររេតដេរួករគដឹងថាវិោេភារថ្ន16 

រណដ ឹងឧទ្បា ណ៍ --  វិោេភារថ្នក្ល រស ើរអរងកតតដេបនរដឹងេនឹង គ៊ឺថារួករគអាចរដឹងរៅររេតដេ17 

រញ្ចរ់ក្ល ជំន ំជក្មះរៅវិញរនាះ គ៊ឺបនន័យថាជំន ំជក្មះសិន រេើយរនាទ រ់មករទ្បើរសរក្មចថារតើវិោេ18 

ភារេនឹងមនអ៊ីខាះរទ្បៀត វជារ ឿងរិបកោីនណាស់។ ក្រសិនររើគិតអ៊ា ៊ីចឹងតមន វមិនអាចរៅ ួចរទ្ប19 

តដេថា ជំន ំជក្មះរេើយបនចារ់រផដើមគិតថាវិោេភារអ៊ីតដេក្តូវក្គរដណដ រ់រៅវិញរនាះ។  20 

ដ៉ូរចនះរៅកនរងៗោេដ៊ីក្ល រស់ត ោក្ល កំរ៉ូេរៅកនរងកថាខណឌ ២៣៩ បននិយយរ៊ីចំណ ចរនះ21 

តដ ។ ខារំមនចំណ ចរតនែមមួយរទ្បៀតតដេខារំចង់រិភាកាម នររេតដេខារំរឆាើយតររតនែមរទ្បៀតរនាះ គ៊ឺថាខារំ22 

ចង់ស ំក្ល អន ញ្ញា តរ៊ីឯកឧតាមក្រធាន រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កមក្រតេេជារួនក្បំនាទ្ប៊ីរ៉ា រណាណ ះរតនែម23 

រទ្បៀត។ ស៉ូមអ គ ណ។  24 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  8 

បទ្បស៉ូមអរញ្ជើញរនារៅច ះ។  1 

[០៩:២៥:៣៣] 2 

រោកក្ស៊ី រមេកនិ េ ៊ឺសត៖៍ 3 

ស៉ូមអ គ ណឯកឧតាមក្រធាន។ 4 

ចំណ ចច ងរក្ក្លយគ៊ឺនិយយអំរ៊ីរយសនកម ីគ៊ឺរយើងនិយយអំរ៊ីរយសនកមតីដេរកើតរេើង។ ឥេូវ5 

រនះខារំរេើយកឧទ្ធេ ណ៍មយួតដេខារំនិយយអំរ៊ីម៉ូេាឋ ន៣៩ គ៊ឺទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងវិោេភារភ៉ូមិោស្តសា6 

ថ្នរទ្បរចាទ្បទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងសេក ណ៍ក្តាកំក់។ រទ្ធះរ៊ីថាដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយនិយយរក្ចើនអំរ៊ីក្តាំកក់ក៏7 

រាយ រ៉ា តនាកថាខណឌ ៣០២ បននិយយតតភ៉ូមិក្បរំ៊ី កនរងចំរណាម -- ឃ កំ្បរំ៊ី កនរងចំរណាមឃ ំ១៥ 8 

ក្សរកក្តាកំក់ រេើយរៅកនរងកថាខណឌ ៤៣ ថ្នដ៊ីក្លសននិាឋ នរញ្ជូនរ ឿងរស ើរសួ ក៏បននិយយតដ ។ ឥេូវ9 

រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីបននិយយថា ក្ល រចាទ្បក្រក្លន់ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្សរកក្តាកំក់េនឹងគ៊ឺកក្មិតតតឃ ំក្បំរ៊ី 10 

េនឹងរៅវិញ។ រ៉ា តនារមធាវីក្ល ពា កដ៊ីមិនបននិយយអំរ៊ីរញ្ញា រនះរទ្ប ទ្ធងំរៅររេដំណាក់ក្លេរស ើរ11 

អរងកត និងរៅររេជំន ំជក្មះ។ ដ៉ូរចនះរឃើញថាមនភសារតាងជារក្ចើនតដេរយើងបនោដ រ់ឮរៅកនរងតផនក12 

និយយអំរ៊ីក្សរកក្តាំកក់ គ៊ឺរៅររេន ុ៎ង គ៊ឺរគនិយយមិនតមនក្តឹមតតក្បរំ៊ីឃ ំេនឹងរទ្ប និយយេួសរ៊ីក្បំ13 

រ៊ីឃ ំេនឹងរៅរទ្បៀត។ រេើយោោដំរ៉ូងបនោដ រ់ន៉ូវភសារតាងជារក្ចើនទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងរេត ក្ល ណ៍តដេ14 

រកើតរេើងរៅឃ ំោយរ៉ូ  ឃ ំជាងទ្បង ឃ ំរររេ រេើយឃ ំទ្ធងំរ៊ី ទ្ធងំរ៊ីេនឹងគ៊ឺអត់មនតចងរៅកនរងកថា15 

ខណឌ ៣០២ ថ្នដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយរទ្ប។  16 

រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី ជ៉ូ គឹមោង រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី អ៊ា៊ុំ ោរ ឿន ទ្ធំងរ៊ី នាក់េនឹងោត់17 

 ស់រៅឃ ំោយរ៉ូ  រេើយោត់បនផដេ់សកខ៊ីកមអីំរ៊ីរទ្បរិរោ្ន៍។ រគនិយយ រួកោត់រេើករេើងអំរ៊ី18 

រទ្បរិរោ្ន៍ោត់រៅឃ ំេនឹងជាងរ៊ីថ្ថៃ។ នាង ត៉ូច រៅ តាោន ក្តូវបនរគរញ្ជូនរៅក្តាកំក់រៅឆ្ន ំ19 

៧៧ រេើយ ស់រៅកនរងឃ ំោយរ៉ូ ។ ោត់ផដេ់ភសារតាងជាងរ៊ីថ្ថៃកនាះ រេើយោកេ៊ី គង់ ររឿន រៅ 20 

យយររឿន េនឹងជារមឃ ំជាងទ្បង ជារមឃ ំជាងទ្បង។ ោត់ផដេ់ភសារតាងអំរ៊ីឃ ំជាងទ្បង រេើយនិងឃ ំ21 

រររេ រេើយោត់ចំណាយររេរ៊ី ថ្ថៃមកផដេ់សកខ៊ីកម។ី សកេ៊ី មស ស ខា តដេ ស់រៅកនរងឃ ំជាងទ្បង 22 

ោត់ផដេ់សកខ៊ីកមថីាោត់ជាអនករទ្ធសរៅក្តាតំាចាន់។ រ៉ា តនារក្ៅរ៊ីេនឹង ោត់់ក៏បននិយយអំរ៊ីោែ នភារ23 

រៅជាងទ្បងផងតដ ។ ោត់ផដេ់សកខ៊ីកមជីាងរ៊ីថ្ថៃ។  24 

[០៩:២៨:១២] 25 

F1/10.1
01675455



អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  9 

ខារំអាចរេើកឧទ្ធេ ណ៍រតនែមរទ្បៀតបន រ៉ា តនាសងឃឹមថាចាស់ោស់រេើយរ៉ា រណាណ ះេនឹង។ ដ៉ូរចនះ1 

ខារំរឃើញថាោោដំរ៉ូងបនោដ រ់ភសារតាងរារ់សិរថ្ថៃ តដេនិយយអំរ៊ីរេត ក្ល ណ៍រៅក្តាកំក់ តដេ2 

រកើតរេើងរៅរក្ៅឃ ំទ្ធងំក្បំរ៊ីតដេរេើករេើងេនឹង។ ជារិរសសគ៊ឺបននិយយរ៊ីរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី 3 

និងោកេ៊ីតដេតផអករេើក្ល ដឹងឮ និងរទ្បរិរោ្ន៍ រស់រួកោត់រៅឃ ំរផេងៗរទ្បៀតរៅក្សរកក្តាកំក់។ 4 

រេើយរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីរៅររេន ុ៎ងអត់មននិយយអ៊ីមួយម៉ា ត់រោះ។ រញ្ញា េំបកគ៊ឺថាោោដំរ៉ូង5 

មនររេរវោខា៊ី រេើយសវនាក្ល ន៊ីមួយៗគ៊ឺក្តូវតតមនររេរវោកំណត់។ ដ៉ូរចនះរេើយររេរវោេនឹង6 

ក្តូវរក្រើក្បស់រៅរេើ្នធានទ្ធងំអស់ន ុ៎ងបន រួកោត់ក្តូវនិយយ រេើយរួកោត់បននិយយជារក្ចើន7 

រក្ៅរ៊ីឃ កំ្បរំ៊ី ថ្នក្សរកក្តាំកក់។ ក្រសិនររើររេន ុ៎ង រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីោត់ជំទ្ធស់ រេើយក្រសិនររើអងគ8 

ជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងឯកភារ គ៊ឺបនន័យថារគអាច ករឃើញភសារតាងរផេងរទ្បៀត រេើយោដ រ់អំរ៊ីភសារ-9 

តាងរផេងរទ្បៀតរៅកនរងឃ ំទ្ធំងក្បរំ៊ីន ុ៎ង។ អារនះក្ោន់តតជាឧទ្ធេ ណ៍មួយរ៉ា រណាណ ះ រ៉ា តនារយើងចង់10 

រង្ហា ញថាទ្បេហ៊ីក ណ ៍រស់រយើងគ៊ឺមិនតមនជារ ឿងរញ្ញា ររចចករទ្បសរទ្ប គ៊ឺថាវជាក្ល  ជារយសនកមយី៉ា ង11 

ខាា ងំ ក្រសិនរយើងឲ្យរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីរេើកអំរ៊ីក្ល ជំទ្ធស់តរររនះ គ៊ឺថាឱក្លសរយើងបត់រង់ឱក្លសជា12 

រក្ចើន រេើយោោដំរ៉ូងក្បកដជាបត់ឱក្លសមិនបនោដ រ់ោកេ៊ី ឬក៏រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីដថ្ទ្ប13 

រទ្បៀត។ ដ៉ូរចនះរយើងរឃើញថា ោោដំរ៉ូងមនតួនាទ្ប៊ីកនរងក្ល តសវង កក្ល រិត។ ដ៉ូរចនះខារំរសនើស ំដេ់អងគជំន ំ14 

ជក្មះោោកំរ៉ូេតមកេ់ន៉ូវ វិ្៊ីោស្តសា រស់ោោដំរ៉ូង រេើយសរក្មចថា ទ្បេហ៊ីក ណ៍ -- រេើយសរក្មច15 

ថា មិនអាចរេើករញ្ញា រ៊ីវិោេភារេនឹងបនរទ្ប រេើយរសនើស ំឲ្យក្ចានរចាេន៉ូវម៉ូេាឋ នទ្ធងំអស់រនះ។  16 

ស៉ូមអ គ ណឯកឧតាមក្រធាន រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម។ ខារំស៉ូមរញ្ចរ់ោ ណា រស់ខារំ។ 17 

[០៩:៣១:៣១] 18 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 19 

អ៊ា ៊ីចឹងស៉ូមអរញ្ជើញរៅក្កមថ្នអងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេេនឹង ររើមនស៉ូមអរញ្ជើញរ្វើសំណួ ។ 20 

រៅក្កម ម៉ា៉ូ នី ហាឌ៊ីង ក្លា ក៖ 21 

ខារំស៉ូមសួ មួយសំណួ  តដេខារំមនក្ល ចារ់អា មណី៍តាងំរ៊ីដំរ៉ូងរមា៉ាះ។ រតើវមនសមម៉ូេពាក់រ័នា22 

រៅកនរងសវនាក្ល ក្រេទី្បណឌ រៅនឹងទ្បរងវើណាមួយរទ្ប? ខារំគិតថាសំណួ រនះសំណួ រិបកយេ់រនាិច រ៉ា តនាខារំ23 

ស៉ូមឲ្យរឆាើយរៅនឹងសណួំ  រស់ខារំរនះ ថារតើវមនសម្ម៌រោេក្ល ណ៍សម្ម៌តដេអាចអន វតារៅ24 

នឹងទ្បរងវើណាមួយ រស់ភាគ៊ីរៅកនរងសវនាក្ល រេើរ ឿងកដ៊ីក្រេទី្បណឌ តដ ឬរទ្ប? 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  10 

រោកក្ស៊ី អងត់ា េគ៊ីសរស៖ 1 

ស៉ូមអភ័យរទ្ធសរោកក្ស៊ីរៅក្កម រមើេរៅដ៉ូចជាអនករកតក្រមិនយេ់រ៊ីសំណួ  រស់រោកក្ស៊ី2 

រនាះរទ្ប រេើយខារំអត់បនោដ រ់ក្ល រកតក្រ -- អត់បនឮក្ល រកតក្រជាបរំាងរទ្ប។ អ៊ា ៊ីចឹងស៉ូមរោកក្ស៊ី3 

រៅក្កមរមតាា សួ សំណួ រនះរេើងវិញ។ 4 

រៅក្កម ម៉ា៉ូ នី ហាឌ៊ីង ក្លា ក៖ 5 

ខារំ -- ចាំខារំសួ សំណួ រនះរៅរោកក្ស៊ីរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីតតមដង។  6 

រោកក្ស៊ី រមេកនិ េ ៊ឺសត៖៍ 7 

ស៉ូមអ គ ណរោកក្ស៊ីរៅក្កម ក្លា ក ចំរពាះសំណួ រនះ តាមក្ល រិតជំេ  រស់រយើងគ៊ឺថាវមន8 

េកខណៈក្សរដៀងោន ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ទ្បឹះសដ៊ីចារ់ពាក់រ័នារៅនឹងរញ្ញា រនះ។ សំណួ រនះរគបនសួ ញឹក9 

ញារ់ណាស់រៅត ោក្ល អចិថ្ស្តនាយ៍អនា ជាតិ តដេថា គ៊ឺរគរក្រើពាកយេះរង់សិទ្បាិ។ អ៊ា ៊ីចឹងរោេក្ល ណ៍10 

រនះគ៊ឺថាក្រសិនណាភាគ៊ីមិន កាភាររៅរសៃមមោៃ ត់ មនន័យថា ខាួនេះរង់សិទ្បាិពាក់រ័នារៅនឹងេះរង់11 

រណដ ឹងោទ្ប កខ រស់ខាួនរេើយ។ ពាក់រ័នារៅនឹងអវ៊ីតដេបនរកើតរេើង គ៊ឺថាភាគ៊ីដថ្ទ្បរទ្បៀត គ៊ឺោត់សំអាង12 

រៅរេើភាររសៃមមោៃ ត់ រស់ភាគ៊ីតដេដឹងរញ្ញា  រេើយអត់រេើករញ្ញា រនះរៅកនរងររេរវោតដេពាក់13 

រ័នារនាះរទ្ប។ រេត ដ៉ូរចនះឯងរទ្បើរមនក្ល ហាមឃាត់មិនឲ្យរេើករេើង។ អ៊ា ៊ីចឹងរៅកនរងកិចចដំរណើ ក្ល ន៊ីតិ14 

 វិ្៊ីរនះ គ៊ឺរគតតងតត ុំឭកជាញឹកញារ់។ អ៊ា ៊ីចឹងខារំនិយយថា រទ្ធះរ៊ីជាពាកយររចន៍េនឹងវ -- រ៉ា តនារៅកនរង15 

ក្ររ័នាចារ់ខំមិនេ រស់រយើង គ៊ឺរោេក្ល ណ៍ក៏វមនេកខណៈក្សរដៀងោន តដ  គ៊ឺរោេក្ល ណ៍តដេខារំ16 

រយងរៅកនរងសំរណើោ ណារណដ ឹងោទ្ប កខ រស់រយើងខារំ គ៊ឺកនរងកថាខណឌ ១៣៣ រៅកនរងោ ណារណដ ឹង17 

ោទ្ប កខ រស់រយើងខារំ រេើយរៅកនរងរជើងទ្បំរ័ ។ ដ៉ូចតដេខារំរញ្ញជ ក់េមអិតរៅកនរងោ ណារណដ ឹងោទ្ប កខ18 

រេើយ អ៊ា ៊ីចឹងរយើងបនាក់រញ្ចូេកថាខណឌ មួយ រ៉ា តនាយ តាិោស្តសាមករ៊ីត ោក្ល អចិថ្ស្តនាយ៍មនរញ្ញជ ក់19 

េកខណៈេមអិតអំរ៊ីរោេក្ល ណ៍រនះ។ រេើយក៏មនក្ល រេើករេើងរៅកនរងរ ឿងកដ៊ីជារក្ចើនរទ្បៀតផងតដ 20 

រោកក្ស៊ីរៅក្កម។ 21 

[០៩:៣៥:៥១] 22 

រៅក្កម ម៉ា៉ូ នី ហាឌ៊ីង ក្លា ក៖ 23 

ស៉ូមអ គ ណសេរមធាវីរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី។  24 

រោកក្ស៊ី រេរេន រវសីន រ៖ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  11 

អ  ណសសួដ៊ីរោកក្ស៊ីរៅក្កម ជំេ  រស់រយើងខារំ ក៏ដ៉ូចជាជំេ  រស់រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី1 

តដ  រាយោ ថាភាគ៊ីន ុ៎ងបនេះរង់សិទ្បាិរេើយ រេើយខារំស៉ូមទ្ធញចំណារ់អា មណី៍អងគជំន ំជក្មះពាក់2 

រ័នារៅនឹងោេដ៊ីក្លកនរងសំណ ំរ ឿង០០១ តដេបនរក្រើក្បស់ រេើយក៏មនក្ល រេើករេើងពាក់រ័នារៅ3 

នឹងរញ្ញា រនះផងតដ  ពាក់រ័នារៅនឹងយ តាា ្ិក្ល ាច់ខាត រេើយរៅកនរងរ ិរទ្បរៅកនរងរជើងទ្បំរ័ ៧៨ រៅ4 

កនរងកថាខណឌ ៣១ ត ោក្ល កំរ៉ូេនិយយអំរ៊ី រេើករេើងអំរ៊ីក្ល េះរង់សិទ្បាិ រេើយរៅច ងរក្ក្លយថ្ន5 

សក្មង់ៗយ តាិោស្តសាគ៊ឺត ោក្ល កំរ៉ូេបនដកក្សង់អំរ៊ីក្ល េះរង់សិទ្បាិ រស់រ គគេណាមន ក់ ឬ រស់ភាគ៊ី6 

មួយតដេថា មិនអន ញ្ញា តឲ្យរេើករេើងរ៊ីរញ្ញា រនះរទ្បៀតរទ្ប។ អ៊ា ៊ីចឹងរេើយបនជារញ្ញា យ តាា ្ិក្ល ក្តូវ7 

បនរក្រើក្បស់ជាញឹកញារ់។ ដ៉ូរចនះខារំស៉ូមរញ្ញជ ក់ថា រញ្ញា រនះមិនអាចយកមករិភាការទ្ប រាយោ 8 

តតវពាក់រ័នារៅនឹងក្ល េះរង់សិទ្បាិ ួចរៅរេើយ។ ស៉ូមអ គ ណ។ 9 

[០៩:៣៧:៤៣] 10 

រោកក្ស៊ី អងត់ា េគ៊ីសរស៖ 11 

ខារំស៉ូម ុំឭកថា វចាស់ថា សេក្រះរាជអាជាា រទ្បើររេើករេើងអមាញ់មិញរនះគ៊ឺរៅកនរងោេ-12 

ដ៊ីក្ល០០១ ឯកោ  F28 តដេខារំបនរេើករេើងអមាញ់មិញរនះ គ៊ឺមិនមនសញ្ញា ណរទ្ប រ៉ា តនាភាោបរំាង13 

ចាស់ រៅររេតដេមនរញ្ញា តដេអាចរញ្ចរក់្ល រចាទ្បក្រក្លន់េនឹង គ៊ឺមនស រស រៅកនរងកថាខណឌ14 

៣៥ ថ្នឯកោ  F28 រនះ គ៊ឺោេដ៊ីក្ល ឌ ច។  15 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 16 

អ៊ា ៊ីចឹងររើោីនសំណួ រនារៅរទ្បៀតរទ្ប រយើងច៉ូេដេ់វគគរនា។ អ៊ា ៊ីចឹងស៉ូមអរញ្ជើញរោកសេ17 

រៅក្កម បយក្ល ណ៍ រ្វើ បយក្ល ណ៍វគគរនា គ៊ឺទ្បេហ៊ីក ណ៍ថ្នរណដ ឹងោទ្ប កខពាក់រ័នានឹងរទ្បឧក្កិដឋតដេ 18 

រខៀវ សំផន ក្តូវបនសរក្មចាក់រិ  ទ្បាភារ។ ស៉ូមអរញ្ជើញ! 19 

[០៩:៣៩:៤៤] 20 

រៅក្កម យ៉ា  ណា និ៖ 21 

បទ្ប ស៉ូមអ គ ណឯកឧតាមក្រធាន។ ខារំស៉ូមអាន បយក្ល ណ៍។  បយក្ល ណ៍ រស់សេ22 

រៅក្កម បយក្ល ណ៍សដ៊ីរ៊ីវគគទ្បេហ៊ីក ណ៍ថ្នរណដ ឹងោទ្ប កខពាក់រ័នារៅនឹងរទ្បឧក្កិដឋ តដេ រខៀវ សំផន 23 

ក្តូវបនសរក្មចាក់រិ  ទ្បា។  24 

អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងបនយេ់រឃើញថា ជនជារ់រចាទ្បមនរិ  ទ្បារ៊ីរទ្បឧក្កិដឋមួយចំនួនកនរង25 

F1/10.1
01675458



អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  12 

ឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេជាតិ ក្ល  ុំរោភរំពាន្ៃន់្ៃ រេើអន សញ្ញា ទ្ប៊ីក្ករងេេ៊ឺតណវ អំររើក្រេ័យរ៉ូជ1 

ោសន៍រេើជនជាតិរវៀតណាម តាម យៈក្ល ច៉ូេ ួម រស់ោត់កនរងរោេរំណង ួម និង ួមចំតណកកនរង2 

រចតនាឧក្កិដឋកនរងឧក្កិដឋកម ីកនរងសេឧក្កិដឋកម ីួម។ ោត់ក្តូវបនសរក្មចាក់រិ  ទ្បាភាររ៊ីរទ្បឧក្កិដឋខាង3 

រក្ក្លមតដេក្តូវបនក្រក្រឹតារេើងកនរងអំេរងររេថ្នក្ល អន វតារោេនរយបយ រស់រកេក មីរន៊ីសាកមពរជា4 

កនរងអំេរងររេថ្ន ររកមពរជាក្រជា្ិ ររតយយ។ ក) ឧក្កិដឋ -- រទ្បឧក្កិដឋកនរងឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេ5 

ជាតិមនដ៉ូចជា ក្ល រ្វើមន សេឃាត់ ក្ល សមា រ់ ង្ហគ េ ក្ល និ រទ្បស ក្ល ាក់ឲ្យរក្រើជាទ្ធសក  ក្ល ាក់6 

កនរងមនទ៊ី ឃ ំឃាងំ ក្ល រ្វើទ្ធ  ណកម ីក្ល រ្វើទ្ប កខរ ករមនញរាយោ ម៉ូេរេត នរយបយ ោសនា រ៉ូជ7 

ោសន៍ និងអំររើអមន សេ្ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀត តាម យៈក្ល វយក្រហា រេើរសចកដ៊ីថ្ថាថន ូ រស់មន សេ។ អំររើ8 

តដេក្តូវបនចាត់ទ្ប កខថាជាក្ល រ្វើឲ្យបត់ខាួនរាយរងខំ ក្ល ផ្ទា ស់ទ្ប៊ីរាយរងខំ ក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍9 

រាយរងខំ និងក្ល  ុំរោភរសរសនែវៈកនរងរ ិរទ្បថ្នក្ល រ ៀរក្ល រាយរងខំ។ ខ) រទ្បឧក្កិដឋថ្នអំររើ10 

ក្រេ័យរ៉ូជោសន៍ តាម យៈក្ល សមា រ់សមជិកថ្នជនជាតិភាគតិចរវៀតណាមជាក្ករមរ៉ូជោសន៍។ 11 

គ) ក្ល  ុំរោភរំបន្ៃន់្ៃ រេើអន សញ្ញា ទ្ប៊ីក្ករងេេ៊ឺតណវ រាយក្ល រ្វើមន សេឃាតរាយរចតនា ក្ល រ្វើ12 

បរយ៉ា ងអមន សេ្ម៌ ក្ល រងកឲ្យមនក្ល  ងទ្ប កខ ឬរយសនកមី្ ៃន់្ៃ ដេ់ ៉ូរក្លយ ឬស ខភារ ក្ល ដក13 

រាយរចតនារ៊ីរឈា ើយសឹក ឬរ៊ីជនស ៊ីវិេន៉ូវសិទ្បាិទ្បទ្បួេបនក្ល ជំន ំជក្មះក្តឹមក្តូវ និងរទ្បៀងទ្ធត់ និងក្ល 14 

ឃ ំឃាងំខ សចារ់រេើជនស ៊ីវិេតាមអន សញ្ញា ទ្ប៊ីក្ករងេេ៊ឺតណវរៅមនទ៊ី សនាសិ ខស-២១។  15 

[០៩:៤២:៣០] 16 

អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងក៏បនយេ់រឃើញផងតដ ថា ជនជនជារ់រចាទ្ប -- ជនជារ់រចាទ្បបន17 

ជួយទ្បំន ករក្មរងដេ់រទ្បឧក្កិដឋថ្នរទ្បឧក្កិដឋកមមីន សេជាតិ មនដ៉ូចជា ក្ល រ្វើមន សេឃាតរាយរចតនា18 

ក្ររយេរៅសេក ណ៍ក្តាកំក់ ក្ល ាឋ នរ្វើក្ល ទ្បំនរ់១មករា ក្ល ាឋ នរ្វើក្ល ទ្បំនរ់ក្តពាងំថ ី ក្ល ាឋ ន19 

ោងសង់ក្រោនយនារហាះកំរង់ឆ្ន ំង មនទ៊ី សនាិស ខស-២១ មនទ៊ី សនាិស ខក្ក្លងំតាចាន់ និងភនំរក្ក្លេ 20 

ពាក់រ័នានឹងក្ល ោា រ់កមកី  កសិក រៅសេក ណ៍ ក្ល ាឋ នរ្វើក្ល រៅមនទ៊ី សនាិស ខទ្ធងំរនះ។  21 

ជនជារ់រចាទ្បរចចររបននជំទ្ធស់រាេ់ក្ល រិ  ទ្បាភាររ៊ីរទ្បឧក្កិដឋខាងរេើ និងបនរេើកំេ សអងគរេត  22 

និងអងគចារ់។ អំណះអំណាង រស់ជនក្តូវរចាទ្បបនសរងខរដ៉ូចខាងរក្ក្លម៖  23 

កំេ សអងគចារ់។ ជនជារ់រចាទ្បបនរេើករេើងថា អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង ុំរោភរំពានរេើ24 

រោេក្ល ណ៍ន៊ីតាន ក៉ូេភារ រាយខកខានកនរងក្ល អន វតាតាមេកខណៈវិនិចឆ័យគតិយ តា កនរងក្ល រិនិតយ25 

F1/10.1
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  13 

រេើរញ្ញា ថារតើរទ្បឧក្កិដឋ ឬទ្បក្មង់ថ្នក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវរនាះ ជនជារ់រចាទ្បបនដឹងក្គរ់ក្ោន់ថាជារទ្ប1 

រេីើស និងមនចារ់តចងកនរងឆ្ន ំ១៩៧៥ តដ  ឬយ៉ា ងណា? ក្ល សំអាង រស់អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង2 

រៅរេើកតាា ទ្ធងំរ៊ីកនរងក្ល វិភាគ រស់ខាួនក្តូវបនជំទ្ធស់។ កតាា ទ្ធងំរនាះមនអាទ្បិភារជារទ្បឧក្កិដឋ ឬ3 

ជាទ្បក្មង់ថ្នក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវកនរងចារ់ទ្បំរនៀមទ្បមា រ់អនា ជាតិរៅររេក្រក្រឹតារទ្បរេីើស។ ភារ្ៃន់្ៃ 4 

ថ្នរទ្បឧក្កិដឋ និងច ងរក្ក្លយតួនាទ្ប៊ី រស់ជនជារ់រចាទ្បជាសមជិកថ្ន ដឋអំណាចក្គរ់ក្គង រស់កមពរជា5 

ក្រជា្ិររតយយ។ ក្ល អះអាងថាក្ល អន វតាន៉ូវេកខខណឌ េកខណៈវិនិចឆ័យទ្ធងំរនះមនកំេ សអងគចារ់ 6 

តដេរ្វើឲ្យក្ល យេ់រឃើញ និងក្ល ាក់រិ  ទ្បាភារទ្ធងំអស់រៅជារមឃៈ។ អំណះអំណាងតដេពាក់រ័នា7 

រៅនឹងកំេ សអងគចារ់សដ៊ីរ៊ីរោេក្ល ណ៍ន៊ីតាន ក៉ូេភារ ក្តូវបនរេើករេើងជារក្ចើនដងកនរងោ ណា8 

 រស់ជនជារ់រចាទ្ប។  9 

អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថា ក្ល ជំទ្ធស់រៅនឹងន៊ីតាន ក៉ូេភារថ្នរទ្បឧក្កិដឋជាក់ោក់ជាក្ល សមក្សរ10 

អាចក្តូវរ្វើរេើងរៅកនរងតផនកសដ៊ីរ៊ីរទ្បឧក្កិដឋរនះ។ ជនជារ់រចាទ្បបនជំទ្ធស់រៅនឹងក្ល ផដេ់និយមន័យ11 

តផនកចារ់ថ្នអំររើមន សេឃាតរាយរចតនាក្ររយេ និងរេើករេើងថា រ ំមនអាទ្បិភារថ្នទ្បសេនៈសដ៊ីរ៊ី12 

អំររើមន សេឃាតរាយរចតនាក្ររយេកនរងចារ់ទ្បំរនៀមទ្បមា រ់អនា ជាតិកនរងឆ្ន ំ១៩៧៥ រេើយ។ អាក្ស័យ13 

រេត រនះរាេ់ក្ល យេ់រឃើញថ្នអំររើមន សេឃាតរាយរចតនាក្ររយេរនះក្តូវរដិរស្រចាេ។  14 

[០៩:៤៤:៥៥] 15 

អាទ្បិភារថ្នអំររើមន សេឃាតរាយរចតនាក្ររយេកនរងចារ់ទ្បំរនៀមទ្បមា រ់អនា ជាតិ កនរងឆ្ន ំ16 

១៩៧៥ ក្តូវបនសរក្មចតាំងរ៊ីដំរ៉ូង ួចមករេើយកនរងរណដ ឹងោទ្ប កខថ្នសំណ ំរ ឿង០០២/០១។ អងគជំន ំ17 

ជក្មះោវ គមន៍ក្ល រំភា៊ឺរេើម៉ូេរេត តដេរេើករញ្ញា រនះមកតវ៉ាជាថី៊ី។ ជាជរក្មើសដេ់ក្ល ជំទ្ធស់រក្ចើន18 

ចំណ ចរៅនឹងក្ល យេ់រឃើញថ្នក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវតផនកក្រេទី្បណឌ  រេើក្ល ោា រ់ក្រជាជនរាយោ 19 

េកខខណឌ ថ្នក្ល រ្វើក្ល  ក្ល  ស់រៅ ក្ល ឃ ំឃាងំរៅក្ល ាឋ នរ្វើក្ល  សេក ណ៍ និងមនទ៊ី សនាិស ខរផេងៗ 20 

ជនជារ់រចាទ្បបនអះអាងថា អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងខកខានកនរងក្ល ផដេ់និយមន័យតផនកចារ់សដ៊ីរ៊ី21 

កំេ សអសកមតីដេ្នដេ់ក្ល យេ់រឃើញរ ំក្តឹមក្តូវពាក់រ័នារៅនឹងក្ល ោា រ់រៅកតនាងក្រក្រឹតារទ្ប22 

រេីើសនានា។  23 

រតនែមរេើរនះ ជនជារ់រចាទ្បបនអះអាងថា រ ំមនភសារតាងក្គរ់ក្ោន់សក្មរ់ាក់រិ  ទ្បាភារឲ្យ24 

េួសរ៊ីវិមតិសងេ័យសក្មរ់អំររើមន សេឃាតថ្នឧក្កិដឋកមមីន សេជាតិក្រឆំ្ងជនជាតិចាម និងជនជាតិ25 

F1/10.1
01675460



អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  14 

រវៀតណាម។ អំណះអំណាងពាក់រ័នាមួយចំនួនៗបនជំទ្ធស់រៅនឹងភារក្គរ់ក្ោន់ថ្នភសារតាងកនរងក្ល 1 

រង្ហា ញធាត ផេអំតារនាម័តិ និង/ឬសតាន ម័តសក្មរ់រទ្បឧក្កិដឋថ្នក្ល សមា រ់ ង្ហគ េ រាយ ួមរញ្ចូេ2 

ក្ល សមា រ់កនរងក្ទ្បង់ក្ទ្ធយ្ំរេើជនជាតិរវៀតណាម កនរងរខតាោវ យរ ៀង កំរង់ឆ្ន ំង វតាខាច់ ក្ករចះ និង3 

រៅទ្បឹកដ៊ីកមពរជាក្រជា្ិររតយយ និងជនជាតិចាមរៅវតាអ៉ូ ក្តកួនកនរងឆ្ន ំ១៩៧៧ និងភ៉ូមិក្ទ្ធ។  4 

[០៩:៤៦:៣៤] 5 

ជនជារ់រចាទ្បបនជំទ្ធស់រៅនឹងក្ល ផដេ់និយមន័យ រស់អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងអំរ៊ីធាត ផេ ំ6 

ចាបំច់ថ្នរទ្បឧក្កិដឋកនរងឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេជាតិថ្នក្ល រ្វើទ្ប កខរ ករមនញរាយោ ម៉ូេាឋ នោសនា 7 

តដេតាមក្ល រេើករេើងបននាឲំ្យអងគជំន ំជក្មះក្រក្រឹតាកំេ សតផនកអងគចារ់ និងអងគរេត ពាក់រ័នារៅ8 

នឹងក្ល ក្រក្រឹតារេើអនកក្លន់រ ទ្បាោសនា និងជនជាតិចាម។ ជារិរសស ជនជារ់រចាទ្បបនអះអាងថា អងគ9 

ជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងមនកំេ សកនរងក្ល ផដេ់និយមន័យថ្នធាត ផេអំតារនាម័តិ សក្មរ់រទ្បឧក្កិដឋទ្ធងំ10 

រនាះ។ ជនជារ់រចាទ្បបនជំទ្ធស់រៅនឹងភារក្គរ់ក្ោន់ថ្នភសារតាងសក្មរ់ក្ល ាក់រិ ទ្បារ៊ីរទ្បឧក្កិដឋកនរង11 

ឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេជាតិថ្នក្ល រ្វើទ្ប កខរ ករមនញ រាយោ ម៉ូេរេត នរយបយរេើក្រជាជនថី៊ី 12 

អត៊ីតនាយ -- អត៊ីតទ្ធហានថ្ន ររោធា ណ ដឋតខី  សក្តូវរិតក្បកដ ឬសក្តូវតាមក្ល សនតី ឬជន13 

ជាតិចាមតដេក្តូវបនកំណត់រោេរៅជាក់ោក់ និងក្ល ាក់ឲ្យឋិតរៅរក្ក្លមក្ល ក្រក្រឹតារាយ14 

រ ីសរអើង។ ជនជារ់រចាទ្បបនជំទ្ធស់រៅនឹងក្ល យេ់រឃើញន៉ូវរទ្បឧក្កិដឋកនរងឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេ15 

ជាតិថ្នក្ល រ្វើទ្ប កខរ ករមនញ រាយោ ម៉ូេរេត រ៉ូជោសន៍រេើជនជាតិរវៀតណាម តដេ ស់រៅកនរង16 

ក្ររទ្បសកមពរជា ដ៉ូចជា ក្ល រេើករេើងរាយជនជារ់រចាទ្បថា ជនជាតិរវៀតណាមកនរងកមពរជាក្រជា្ិររតយយ17 

រ ំតមនជាក្ករមរ៉ូជោសន៍ជាក់ោក់រនាះរេើយ។ អំណះអំណាងតដេបនរេើករេើងពាក់រ័នារៅនឹងក្ល 18 

ាក់រិ  ទ្បាភាររ៊ីរទ្បរ្វើទ្ប កខរ ករមនញរេើជនជាតិរវៀតណាមតាម យៈក្ល ន ិរទ្បស ក្ល ចារ់ខាួន និងក្ល រ្វើ19 

មន សេឃាតរាយម៉ូេរេត រ៉ូជោសន៍ និងរចតនារ ីសរអើងកនរងកក្មិតថ្នេកខខណឌ តក្មូវ។  20 

[០៩:៤៨:២៣] 21 

អំណះអំណាងមួយចំនួនពាក់រ័នារៅនឹងកំេ សអងគចារ់ បនរេើករេើងទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល 22 

ផ្ទា សទ់្ប៊ីរាយរងខំ ក្ល រ្វើឲ្យបត់ខាួនរាយរងខំ ក្ល វយក្រហា រេើរសចកដ៊ីថ្ថាថន ូ រស់មន សេ ក្ល  ុំរោភ23 

រសរសនែវៈ និងក្ល រ ៀរក្ល រាយរងខំ តដេជារទ្បឧក្កិដឋកនរងឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេជាតិថ្នអំររើ24 

អមន សេ្ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀត។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  15 

ក្ល ជំទ្ធស់ជារឋមពាក់រ័នារៅនឹង៖ ក) ក្ល កំណត់និយមន័យ រស់អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង1 

អំរ៊ីចារ់តដេអាចអន វតាបនរេើអំររើមន សេ្ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀត។ ខ) ក្ល ខកខានកនរងក្ល រិចា ណារេើរញ្ញា2 

ថារតើអងគរេត តដេជារទ្បឧក្កិដឋ ក្តូវជនជារ់រចាទ្បបនដឹងក្គរ់ក្ោន់ថាមនចារ់តចងកនរងឆ្ន ំ១៩៧៥3 

តដ ឬយ៉ា ងណា? ពាក់រ័នារៅនឹងក្ល សរក្មចឲ្យជារ់រិ  ទ្បារ៊ីរទ្បថ្នក្ល រ្វើឲ្យបត់ខាួនរាយរងខំ ជាទ្ប៉ូរៅ4 

ជនជារ់រចាទ្បបនជំទ្ធស់រៅនឹងកំេ សតផនកអងគចារ់ និងអងគរេត  ជារិរសសរេើរញ្ញា ថារតើជនជាតិ5 

រវៀតណាមគ៊ឺជាជន ងរក្ោះថ្នក្ល រ្វើឲ្យបត់ខាួនរាយរងខំរៅសេក ណ៍ក្តាកំក់ និងមនទ៊ី សនាិស ខភនំ6 

រក្ក្លេតដ ឬយ៉ា ងណា? ជនជារ់រចាទ្បបនជំទ្ធស់រេើរញ្ញា ថារតើក្ល យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជក្មះ7 

ោោដំរ៉ូង តដេថាតខី រក្ក្លមអាចជាជន ងរក្ោះថ្នក្ល រ្វើឲ្យបត់ខាួនរាយរងខំ តដេជាអងគរេត ក្តូវ8 

យកមកអំណះអំណាងឋិតរៅរក្ៅវិោេភារថ្នសំណ ំរ ឿង០០២/០២ តដ ឬយ៉ា ងណា? និងបនជំទ្ធស់9 

រតនែមរទ្បៀតថា ភសារតាងថ្នក្ល ក្រក្រឹតារេើតខី រក្ក្លម ក្តូវបនរក្រើក្បស់រាយរ ំក្សរចារ់កនរងក្ល ាក់10 

រិ  ទ្បាភាររេើជនជារ់រចាទ្បរ៊ីរទ្បថ្នក្ល រ្វើឲ្យបត់ខាួនរាយរងខំថ្នជនជាតិរវៀតណាម។  11 

[០៩:៥០:១២] 12 

អំររើអមន សេ្ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀតតដេមនច ិតេកខណៈ ជាក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍រាយរងខំ និង 13 

ក្ល  ុំរោភរសរសនែវៈកនរងរ ិរទ្បថ្នក្ល រ ៀរក្ល រាយរងខំ ក្តូវបនជំទ្ធស់រាយតផអករេើម៉ូេាឋ នថា 14 

រទ្បឧក្កិដឋទ្ធងំរនាះរ ំក្តូវបនជនជារ់រចាទ្បអាចដឹងចាស់ថា មនចារ់តចងជាក់ោក់រាយោ អំររើ15 

រនាះរ ំមន -- រ ំតមនជាក្ល ាក់រទ្ធសតផនកក្រេទី្បណឌ កនរងចារ់កមពរជា ឬចារ់អនា ជាតិរៅររេរនាះ។ 16 

ក្ល ជំទ្ធស់រៅនឹងអងគរេត តដេថា េទ្បាភារថ្នក្ល ក្រមរក្រមងោន រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍។ ក្ល ក្រមរក្រមង17 

ោន  គ៊ឺរោេក្ល ណ៍តដេបនអន ម័តរាយរកេក មីរយន៊ីសាកមពរជា រេើយក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍តដេ18 

បនរ ៀរចំរេើងកនរងអំេរងររេនា ររកមពរជាក្រជា្ិររតយយ ដ៉ូចោន រៅនឹងក្ល រ ៀរក្ល តដេរ ៀរចំ19 

រេើងតាមទ្បំរនៀមទ្បមា រ់ក្រថ្រណ៊ីតខី ។ រេត ដ៉ូរចនះ ោត់ជំទ្ធស់រៅនឹងន៊ីតាន ក៉ូេភារថ្នក្ល ាក់រិ  ទ្បា20 

ភារ រក្ក្លមក្រធានរទ្បថ្នក្ល រ ៀរក្ល រាយរងខំ។  21 

រនាទ រ់រ៊ីក្ល ាក់រិ  ទ្បាភារថ្នអំររើអមន សេ្ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀត តដេបនរកើតរចញរ៊ីក្លរ ៀរក្ល រាយ 22 

រងខំ ជនជារ់រចាទ្បបនរេើករេើងថា ររើរទ្ធះរ៊ីជាអងគរេត តដេបនជំទ្ធស់រនាះក្តូវបនរង្ហា ញក៏រាយ 23 

ក៏រ ំអាចរសីើរៅនឹងកក្មិតេកខខណឌ តក្មូវថ្នភារ្ៃន់្ៃ  តដេេកខណៈក្ររ័នាជាអំររើអមន សេ្ម៌ដថ្ទ្ប 24 

រទ្បៀតតដ  រាយរ ំមនក្ល រ៉ាះពាេ់ដេ់ោ ណាតដេជារ ឿងសំខាន់ ជនជារ់រចាទ្បបនជំទ្ធស់រៅនឹង 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  16 

អាទ្បិភារថ្នរោេនរយបយ រស់រកេក មីរយន៊ីសាកមពរជា តដេរងខំឲ្យរ ៀរក្ល  និងក្ល  ួមដំរណក1 

អាពាេ៍រិពាេ៍រដើមប៊ីររងកើតក៉ូនរៅសក្មរ់អងគក្ល ។  2 

[០៩:៥២:០១] 3 

ពាក់រ័នារៅនឹងរទ្បឧក្កិដឋថ្នក្ល ាក់ឲ្យរៅជាទ្ធសក កនរងឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេជាតិ។ ជន 4 

ជាររ់ចាទ្បបនជំទ្ធស់រៅនឹងយ តាា ្ិក្ល  រស់អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង កនរងក្ល ជក្មះអងគរេត ពាក់រ័នា 5 

រៅនឹងកតនាងក្រក្រឹតារទ្បរេីើសមួយចំនួន មនដ៉ូចជាមនទ៊ី សនាិស ខភនំរក្ក្លេ។ រតនែមរេើរនះ ោត់បន6 

រេើករេើងថា អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងមនកំេ សអងគចារ់ រាយបនសំអាងរេើភសារតាងមិនក្គរ់7 

ក្ោន់ និងរ ំអាចរជឿទ្ប កចិតាបនកនរងក្ល យេ់រឃើញថា មនអាទ្បិភារថ្នរទ្បឧក្កិដឋរនះ។  8 

ក្រហាក់ក្រតេេោន រនះតដ  ពាក់រ័នារៅនឹងរទ្បឧក្កិដឋថ្នក្ល រ្វើទ្ធ  ណកមកីនរងឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ង 9 

មន សេជាតិ ោត់បនជំទ្ធស់រៅនឹងភារក្គរ់ក្ោន់ថ្នភសារតាង តដេររងកើតក្ល យេ់រឃើញអំរ៊ីក្ល រ្វើ 10 

ទ្ធ  ណកមរីេើជនជាតិចាមរៅមនទ៊ី សនាិស ខភ៉ូមិក្ទ្ធ។ អងគជំន ំជក្មះោវ គមន៍ចំរពាះអំណះអំណាងតដេ 11 

រផ្ទា តរេើក្ល ជំទ្ធស់ទ្ធងំរនះ។  12 

ពាក់រ័័នារៅនឹងរទ្បរចាទ្បថ្នក្ល និ រទ្បសជនជាតិរវៀតណាមកនរងឧក្កិដឋកម ី ក្រឆំ្ងមន សេជាតិរៅ13 

ក្តាកំក់។ ជនជារ់រចាទ្បបនរេើកអំណះអំណាងដតដេដ៉ូចអំណះអំណាងដតដេថា ឧរសមព័នាថ្នក្ល 14 

រំតរកដំរណើ ក្ល ន៊ីតិវិ្៊ី ជាភាោបរំាងរ ំមនរទ្បរចាទ្បរនះរទ្ប។ រញ្ញា រនះអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង 15 

និងអងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេបនរាះក្ោយកំេ សថ្នក្ល ខវះចរនាា ះរនះ ួចរាេ់រេើយ តដេរកើត 16 

តដេបនរកើតរេើងរាយោ រញ្ញា ថ្នក្ល រកតក្រភាោបរំាង រ៉ា តនាចំរពាះភាោតខី  និងភាោ អង់រគាស17 

បនរង្ហា ញរទ្បរចាទ្បរនះ។  18 

[០៩:៥៣:៤២] 19 

អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេរសនើស ំរនយេ់រ៊ីម៉ូេរេត តដេរញ្ញា ដតដេរនះ រាយបនរេើករេើង20 

មាងរទ្បៀតកនរងរណា ឹងោទ្ប កខ។ ជនជារ់រចាទ្បបនជំទ្ធស់រតនែមរទ្បៀតរៅនឹងភារក្គរ់ក្ោន់ថ្នភសារតាង21 

តដេាក់រិ  ទ្បាភាររ៊ីរទ្បឧក្កិដឋថ្នក្ល និ រទ្បសជនជាតិរវៀតណាមកនរងឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេជាតិ និង22 

ថារទ្បឧក្កិដឋរនះក្តូវបនក្រក្រឹតារេើងរាយរចតនា តដេជាេកខខណឌ តក្មូវកនរងក្ល ផ្ទា ស់ទ្ប៊ីជន ងរក្ោះ23 

រាយរងខំឲ្យរចញផ តរ៊ីក្រំក្រទ្បេ់ជាតិ។ ោត់បនជំទ្ធស់រាេ់ក្ល យេ់រឃើញតផនកអងគរេត  និងអងគ24 

ចារ់ពាក់រ័នារៅនឹងអំររើមន សេឃាតរេើជនជាតិរវៀតណាម និងអំររើក្រេ័យរ៉ូជោសន៍។ ជនជារ់25 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  17 

រចាទ្បបនជំទ្ធស់រៅនឹងក្ល យេ់រឃើញតដេថា អំររើមន សេឃាតរេើជនជាតិរវៀតណាម ក្តូវបន1 

ក្រក្រឹតារេើងរៅតាមសេក ណ៍នានា និងរេើទ្បឹកដ៊ីកមពរជា និងជំទ្ធស់រតនែមរទ្បៀតថា រទ្បឧក្កិដឋបន2 

ក្រក្រឹតារេើងរាយរចតនាតក្មូវតាមេកខខណឌ កនរងក្ល ករមទចក្ករមជនជាតិភាគតិចរវៀតណាម។  3 

ជាច ងរក្ក្លយជនជារ់រចាទ្បបនអះអាងថា អនកជារ់ឃ ំជាជនជាតិរវៀតណាមតដេក្តូវបនឃ ំ4 

ខាួនរៅមនទ៊ី ស-២១ និងមនទ៊ី សនាិស ខអ៉ូ កតនេង ឬរៅឯសម ក្ទ្ប រ ំតមនជាសមជិកថ្នក្ករមតដេក្តូវបន5 

ក្ល ពា  តផអករេើម៉ូេាឋ នតតមួយគត់ តដេថាអនកទ្ធងំរនាះជាជនជាតិរវៀតណាមរនាះរទ្ប។ 6 

ខារំស៉ូមរញ្ចរ់ បយក្ល ណ៍សា៊ីរ៊ីទ្បេហ៊ីក ណ៍ថ្នរណា ឹងោទ្ប កខពាក់រ័នារៅនឹងរទ្បឧក្កិដឋ តដេជន7 

ជារ់រចាទ្បក្តូវបនសរក្មចាក់រិ  ទ្បាភាររនះ។ ស៉ូមអ គ ណ។ 8 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 9 

អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេ ស៉ូមក្រក្លសសក្មកនាររេរនះ រេើយច៉ូេវិញរៅរវោរម៉ា ង10 

ដរ់ និងថ្មៃក្បនំាទ្ប៊ី។ ស៉ូមសក្មក។ 11 

(សវនាក្ល សក្មករ៊ីរម៉ា ង ០៩:៥៥ នាទ្ប៊ី ដេ់រម៉ា ង ១០:២៣ នាទ្ប៊ី) 12 

[១០:២៣:២៥] 13 

ក្កឡារញ្ជ៊ី៖ 14 

ស៉ូមអរញ្ជើញរក្ក្លមឈ ! 15 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 16 

ស៉ូមអរញ្ជើញអងគរយ! 17 

ជារនដស៉ូមអរញ្ជើញរមធាវីក្ល ពា កដ៊ី រខៀវ សំផន រ្វើោ ណា។ 18 

រោកក្ស៊ី អងត់ា េគ៊ីសរស៖ 19 

ជក្មរសួ រោកក្រធាន អសរ់ោក រោកក្ស៊ីរៅក្កមជាទ្ប៊ីរោ រ។ ស៉ូមអ គ ណតដេផដេ់20 

រវទ្បិក្លមកខារំ រាយររេរវោេនឹងខា៊ី រេើយនិងអេទ្បាភារកនរងក្ល រឆាើយតររៅនឹងរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី 21 

រេើយនិងក្រះរាជអាជាា  ឥេូវរនះ ខារំស៉ូមកក្មិតក្តឹមតតនិយយអំរ៊ីអំររើក្រេ័យរ៉ូជោសនរ៍េើជនជាតិ22 

រវៀតណាម និងឧក្កិដឋកមរី្វើទ្ប កខរ ករមនញ និងឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងនឹងមន សេជាតិ រេើយនិងអំររើអមន សេ23 

្ម៌រផេងៗរទ្បៀត ដ៉ូចជាក្ល រ ៀរក្ល រាយរងខំជារដើម។ រេើយខារំរមើេរៅតាមររេរវោថារតើនឹងរឆាើយ24 

រៅនឹងសំណួ អស់រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កមតាមតររណា? 25 
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ខារំស៉ូមរញ្ញជ ក់ផងតដ ថា ក្ល តដេខារំរផ្ទដ តរៅរេើក្រធានរទ្បទ្ធងំ៣ រនះៗគ៊ឺមិនតមនបនន័យថា 1 

រយើងៗតផអករៅរេើម៉ូេាឋ នថី៊ីផងតដ  រេើយរយើងបនកំណត់ -- តររតចកជាក្រធានរទ្ប ឥេូវតដេ2 

រយើងចារ់អា មណីរ៍ៅរេើអំររើក្រេ័យរ៉ូជោសនរ៍េើជនជាតិរវៀតណាម តដេរេើករេើងរៅកនរង3 

ោេក្កម រេើយនិង វិភាគរៅរេើអងគរេត ទ្ធងំអស់រនះ គ៊ឺរយើងក្តូវក្តេរ់និយយអំរ៊ីរណដ ឹងទ្ធងំ4 

ម៉ូេ រេើយនិងរ៊ីរសចកដ៊ីសរក្មចរេើអងគរេត  រសអ់ងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង។ ក្រះរាជអាជាា បនរេើក5 

រេើងថា រៅកនរងកថាខណឌ ៣២០  រស់ខាួន ថាគ៊ឺឆៃេ់ទ្ធក់ទ្បងរៅរេើឋានៈជនជាតិរវៀតណាមរៅរខតា6 

ោវ យរ ៀង រេើយនិងថ្ក្រតវង -- រក្ៅរ៊ីរខតាទ្ធងំរ៊ី េនឹង។ 7 

រនះគ៊ឺជាឧទ្ធេ ណដ៏៍េអរដើមប៊ីរញ្ញជ ក់អំរ៊ីក្ល ទ្ធមទ្ធ  រសរ់យើងអំរ៊ីក្ល រណដ ឹងទ្ធងំម៉ូេទ្ធក់8 

ទ្បងរៅនឹងក្ល រេើករេើង រស់ខារំរនះ ខារំស៉ូមរេើករៅនឹងោ ណារណដ ឹងឧទ្បា ណ ៍រស់រយើងខារំគ៊ឺ កថា9 

ខណឌ ៤៣៥, ៤៣៨, ៥២០ និង ៥២២ -- ៥២១ តដេរៅកនរងរនាះមនរយងទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងអងគរេត 10 

តដេនិយយរេើករេើងរៅកនរងសវនាក្ល ផងតដ ។ រេើយនិងោ ណាោែ រ  រសរ់យើងខារំគ៊ឺកថាខណឌ11 

១៨៧៨, ១៨៩៦ និង ១៩៣២ ដេ់ ១៩៣៤ រេើយខារំមនរយងរផេងរទ្បៀតរៅកនរងទ្ធក់ទ្បងនឹងចរមាើយ12 

 រស់សេក្រះរាជអាជាា  គ៊ឺកថាខណឌ  -- រៅររេតដេោត់ -- រៅកថាខណឌ ៣១៦ និង ៣២១ រៅកនរង13 

ដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយនិយយអំរ៊ីអងគរេត តដេកំណត់រាយសេរៅក្កមរស ើរអរងកតថា រតើមន សេជាតិ14 

(ឮមិនចាស់) មន សេឃាតក្រេ័យរ៉ូជោសន ៍រេើយតដេជាធាត ផេថំ្នឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងនឹងរ៉ូជោសន ៍15 

និងក្ល សមា រ់ ង្ហគ េ។ 16 

[១០:២៧:៤៩] 17 

មិនមនក្ល រញ្ញជ ក់អំរ៊ីទ្ប៊ីតាងំភ៉ូមិោស្តសដ ក៏រ៉ា តនារៅកនរងដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយនិយយ តដេ18 

និយយអំរ៊ីអងគរេត រនាះ សេរៅក្កមរស ើរអរងកតបនចារ់រផដើម ុំឭកថា ខារំស ំដកក្សង់៖ “ោត់បន19 

ទ្បទ្បួេរណដ ឹងអំរ៊ី វិធានក្ល ក្រឆំ្ងនឹងជនជាតិរវៀតណាមរៅកនរងរខតាថ្ក្រតវង និងោវ យរ ៀង រៅររេ20 

តដេរវៀតណាមវយេ កច៉ូេមក -- ច៉ូេរៅកនរងក្ររទ្បសរវៀតណាម” រនាទ រ់មករទ្បៀតោត់បននិយយ21 

េមអិតតផនករ៊ី  គ៊ឺទ្ប៊ី១ និយយអំរ៊ីក្ល សមា រជ់នជាតិស ៊ីវិេរវៀតណាមរៅកនរងរខតាថ្ក្រតវង រេើយនិង22 

ោវ យរ ៀង។ រេើយតផនកទ្ប៊ី២ េនឹងោត់និយយអំរ៊ីក្ល សមា រ ់ង្ហគ េជនជាតិស ៊ីវិេរវៀតណាមរក្ៅរខតា23 

ថ្ក្រតវង រេើយនិងោវ យរ ៀង ដ៉ូរចនះមនតផនកត៉ូចៗរនះ២។ រេើយរៅតផនកត៉ូចៗទ្ប៊ី២ រនះតដេនិយយរ៊ី24 

ក្រឹតាិក្ល ណ៍រក្ៅរ៊ីរខតាទ្ធំងរ៊ី រនះរនាះ រេើយចារ់រផដើមរាយពាកយដ៉ូចរៅក្ល សមា រ់ជនជាតិស ៊ីវិេ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  19 

រវៀតណាមមិនកក្មិតមិនក្តឹមតតរខតាថ្ក្រតវង ោវ យរ ៀងរនះរទ្ប តដេ -- ក៏រ៉ា តនាវរ ៀរចំកនរងក្ករខ័ណឌ1 

នរយបយជាតិតតមដង។ រេើយររើរយើងអានដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយរនះ រយើងរឃើញថាោត់ទ្បទ្បួេតតអងគ2 

រេត រៅថ្ក្រតវង ោវ យរ ៀង រេើយរៅររេតដេថ្វ៉ាេ កច៉ូេក្ររទ្បសរវៀតណាម រេើយរនាទ រ់មករទ្បៀត3 

េនឹងគ៊ឺរៅក្កមរស ើរអរងកតបនរង្ហា ញឲ្យរឃើញថា មនរោេនរយបយថាន ក់ជាតិ។ រៅកនរងដ៊ីក្លរញ្ជូន4 

រ ឿងរៅរស ើរសួ រនាះជន -- ក្រះរាជអាជាា បនរដឹងរៅរៅក្កមតតរ ឿងអងគរេត ថ្ក្រតវង ោវ យរ ៀង 5 

រៅររេថ្វ៉ាច៉ូេរៅក្ររទ្បសរវៀតណាមរនាះរទ្ប។ ម ននឹងរចញដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយ សេរៅក្កមរស ើរអរងកត6 

បនរដិរស្សំរណើ រស់សេក្រះរាជអាជាា  រេើយនិងរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី តដេឲ្យរិនិតយភសារតាង7 

ទ្ធក់ទ្បងនឹងឧក្កិដឋកមតីដេក្តូវបនក្រក្រឹតារេើងរៅកនរងរខតារផេងរទ្បៀត។  8 

រេើយរៅកនរងរសចកដ៊ីសរក្មចរដិរស្រនះោត់រញ្ញជ ក់ថា ររើសិនជារយើងរយងរៅកថាខណឌ9 

៩៩ និង -- ៦៩ និង ៧០ សេរៅក្កមរស ើរអរងកតបនទ្បទ្បួេរណដ ឹងអំរ៊ីក្ល ក្រក្រឹតារៅរេើជនជាតិរវៀត10 

ណាមតដេរៅរខតាថ្ក្រតវង ោវ យរ ៀង រេើយនិងជនជាតិរវៀតណាម និងរៅក្ររទ្បសរវៀតណាមរៅ11 

ររេតដេថ្វ៉ាេ កច៉ូេក្ររទ្បសរវៀតណាម។ 12 

[១០:៣០:១២] 13 

ក្រះរាជអាជាា មិនតដេបនរចញដ៊ីក្លរញ្ជូនរ ឿងរៅរស ើរសួ រតនែមរទ្ប។ រេើយអងគជំន ំជក្មះ14 

បនទ្បទ្បួេតតអងគរេត ក្រឆំ្ងនឹងជនជាតិរវៀតណាមរៅរេើតតរខតារ៊ី េនឹងរទ្ប គ៊ឺថ្ក្រតវង និងោវ យរ ៀង។ 15 

រេើយក្ល រំតរកកិចចដំរណើ ក្ល ន៊ីតិវិ្៊ី តដេរ្វើរេើងរៅររេរក្ក្លយរនាះ គ៊ឺទ្ធក់ទ្បងក្ល ថ្វ៉ាេ កច៉ូេ16 

ក្ររទ្បសរវៀតណាមតតរ៉ា រណាណ ះ។ ក៏រ៉ា តនារៅកនរងសំអាងរេត ោេក្កមថា អងគរេត ទ្ធងំអសេ់នឹងគ៊ឺថា17 

រៅរេើក្គរដណដ រ់រេើក្ររទ្បសរវៀតណាម -- ក្ររទ្បសកមពរជាទ្ធងំអស់ដតដេ។ រេើយោត់និយយថា 18 

អងគរេត រៅរខតាថ្ក្រតវងមិនក្គរ់ក្ោន់ រៅតដនទ្បឹក រេើយនិងរៅវតារៅរខតារសៀមរារ និងក្ករចះជា19 

រដើម។ អ៊ា ៊ីចឹងរយើងក្តូវដឹងថារតើរម៉ាចបនរចញរៅជារសចកដ៊ីសននិាឋ នតររេនឹង។ ក្ល រង្ហា ញរ៊ីក្លេ20 

ក្រវតាិេនឹងអាចរ្វើឲ្យរយើងយេ់ថារតើក្ល ក្លត់រសចកដ៊ីេនឹងក្រក្រឹតារៅយ៉ា ងដ៉ូចរមដចតដ ? 21 

ខារំស៉ូម ុំឭកថារៅររេតដេរ្វើរសចកដ៊ីក្រក្លសដំរ៉ូងេនឹងគ៊ឺឯក -- ក្រះអាជអាជាា និយយតតអំរ៊ី22 

ថ្ក្រតវង រេើយោវ យរ ៀងរទ្ប គ៊ឺរេើយោត់និយយអំរ៊ីក្ល រេើករេើងរ៊ីក្ល សមា រ ់ង្ហគ េរៅកតនាងរផេង23 

រទ្បៀតេនឹងតតរនដិចរនដួចរ៉ា រណាណ ះរទ្ប។ កនរងរោេរំណងរង្ហា ញថាមនអំររើក្រេ័យរ៉ូជោសន៍រៅរខតា24 

ថ្ក្រតវង ោវ យរ ៀង រេើយោត់បនសននិាឋ នថា អង្ហក េ់ថ្ថៃរនាះោត់និយយថា រៅ -- គ៊ឺឯកោ  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  20 

E1/13.1 ក្រតេេជារម៉ា ង១៨:២០ វិនាទ្ប៊ី -- ២៨ វិនាទ្ប៊ី។ អស់រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម ខារំស ំដកក្សង់1 

៖ “ជន -- ភសារតាងរញ្ញជ ក់ថា ក្ល ករមទចជាក្ររ័នារៅរេើសេក ណ៍ -- សេគមន៍រវៀតណាមរៅ  2 

ថ្ក្រតវង រេើយោវ យរ ៀងរនាះ វជាអំររើក្រេ័យរ៉ូជោន៍។ អ៊ា ៊ីចឹងោត់និយយរេើករេើងអ៊ា ៊ីចឹងរៅក្លេ3 

រ៊ីដំរ៉ូងទ្ប៊ីថ្នសំណ រំ ឿង០០២ រេើយរនាទ រម់ករតើវ វិវតាន៍រៅយ៉ា ងរម៉ាច វិញ ពាក់រ័នានឹងក្ល រេើករេើង4 

 រស់ោត់រៅកនរងររេតដេរង្ហា ញភសារតាង ទ្ធងំរយើងទ្ធងំអស់ោន  គ៊ឺយេ់ក្សរោន ថា ភសារតាងរក្ៅរ៊ី5 

ថ្ក្រតវង រេើយនិងោវ យរ ៀងរនាះគ៊ឺរ្វើរេើងរដើមប៊ីតតររងកើត រង្ហា ញអំរ៊ីរោេនរយបយថាន ក់ជាតិរទ្ប។ 6 

[១០:៣២:៥៣] 7 

អងគជំន ំជក្មះបនរក្លះរៅោកេ៊ីក្បរំួន ៉ូរ រេើយនិងរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីេនឹងរ៊ី  ៉ូរ រេើយ8 

រៅឆ្ន ំ២០១៥ គ៊ឺឯកោ  E319/36 កថាខណឌ ១១ ក្រះរាជអាជាា បនស ំរសនើោកេ៊ីថី៊ីមន ក់រទ្បៀត ោកេ៊ី9 

រនះតដេជាអត៊ីតកមីភិបេរៅកងរេ១៦៤ ជាកងទ្ប័ររជើងទ្បឹក គ៊ឺមនោ ៈសខំាន់ខាា ងំណាស់ទ្ធក់10 

ទ្បងនឹងក្ល រចាទ្បក្រក្លន់ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល ទ្បទ្បួេរញ្ញជ សមា រ់ជនជាតិរវៀតណាមទ្ធំងអស់ តដេចារ់11 

បនរៅសម ក្ទ្ប រេើយនិងរោេនរយបយទ្ប៉ូរៅថ្នកមពរជាក្រជា្ិររតយយចំរពាះជនជាតិរវៀតណាម។ 12 

រេើយរយើងមន -- រយើងបនជំទ្ធស់រៅរេើោកេ៊ីរ៊ី  ៉ូររទ្បៀត គ៊ឺឯកោ  E1/360.1 ចរនាា ះរ៊ីរម៉ា ង13 

០៩:៣៧:១០ -- រម៉ា ង០៩:៤០នាទ្ប៊ី អងគជំន ំជក្មះបនផដេ់ក្រមតាមសំរណើ រស់ក្រះរាជអាជាា  រាយ14 

រនយេ់ថាតាមរិតគ៊ឺឯកោ  E1/363/1 រៅររេតដេផដេ់សកខ៊ីកមរីនាះ គ៊ឺរៅមនរមធាវី នួន ជា ោត់15 

ជំទ្ធស់ រេើយភាគ៊ីទ្ធងំអស់ោត់រឆាើយយ៉ា ងរម៉ាច។ 16 

[១០:៣៤:២៦] 17 

រមធាវីអនដ ជាតិតំណាងរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីរនះរឆាើយតររៅនឹង -- ោត់រឆាើយថា ោកេ៊ី -- 18 

រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី ក្បក់ រវឿន រនះមនជារ់ពាក់រ័នានឹងរោេនរយបយថ្ន វធិានក្ល ក្រឆំ្ងនឹង19 

ជនជាតិរវៀតណាម។ ដ៉ូរចនះ ខារំស ំសួ ថា រតើក្ល អន វតាជាទ្ប៉ូរៅជាទ្បមា ររ់ៅទ្ប៊ីរនះរគរ្វើយ៉ា ងរម៉ាច? គ៊ឺក្ល 20 

អន វតារនះគ៊ឺអងគជំន ំជក្មះោត់រ្វើតាងំរ៊ី -- ទ្ធក់ទ្បងជាមួយរវៀតណាម និងទ្ធក់ទ្បងជាមួយនឹងអងគរេត 21 

ទ្ធងំអស់ ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងសំណ ំរ ឿង០០២ រនះ ០០២/២ រនះ គ៊ឺោដ រ់ោកេ៊ី រទ្ធះរ៊ីជាោត់រនាះនិយយ22 

មិនរៅកនរងវិោេភារថ្នសណំ ំរ ឿង រ ឿងកដ៊ីរនះក៏រាយ ក៏រ៉ា តនាយ៉ា ងរហាចណាស់ចំរពាះជនជាតិរវៀត-23 

ណាមេនឹង គ៊ឺតតងតតរៅមកនិយយេួសរ៊ីវោិេភារ។ រៅថ្ថៃសវនាក្ល រនាះរញ្ញជ ក់ថា រោេ-24 

រំណងគ៊ឺរក្រើភសារតាងទ្ធងំអស់រនះរដើមប៊ីរង្ហា ញថា មនរោេនរយបយថាន ក់ជាតិមួយ គ៊ឺក្ល រេើក25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  21 

រេើង រស់សេក្រះរាជអាជាា  គ៊ឺឯកោ  E1/361.1 រម៉ា ង ១៥:១០ នាទ្ប៊ី គ៊ឺអងគជំន ំជក្មះតតងតតមន 1 

ទ្បំរនា និយយថា តតងតតមនជារ់ពាក់រ័នា រក្ពាះថាមនពាក់រ័នានឹងរោេនរយបយ។េ។និង។េ។ 2 

រេើយខារំរឆាើយតររៅវិញថា រយើងមនររេរវោតិច រេើយខារំៗមនតតមនអា មណី៍ថា អងគជំន ំជក្មះ3 

តតងតតជំទ្ធស់នឹងក្ល ជំទ្ធស ់រស់រយើង រដិរស្នឹងក្ល ជំទ្ធស់ រសរយើង។ 4 

[១០:៣៦:១៣] 5 

សវនាក្ល ថ្ថៃដតដេេនឹង អងគជំន ំជក្មះរដិរស្រយើង រេើយថាវមនជារ់ពាក់រ័នាតផនក និង6 

រោេនរយបយ។ អ៊ា ៊ីចឹងទ្បទ្បួេសំរណើ រស់ក្រះរាជអាជាា ។ អ៊ា ៊ីចឹងគ៊ឺជាក្ល  វិនិចឆ័យរេើជនជារ់រចាទ្ប 7 

រេើអងគរេត តដេរៅថ្ក្រតវង រេើយនិងមួយរទ្បៀតគ៊ឺនិយយអំរ៊ីអងគរេត ទ្ប៉ូរៅ រោេនរយបយទ្ប៉ូរៅ8 

រៅវិញ។ រយើងបនជំទ្ធស់ជារក្ចើនដង រ៉ា តនាអត់ក្ររយជន៍រេើក្ល មកផដេ់សកខ៊ីកម ីរស់ោកេ៊ី គ៊ឺឯកោ  9 

E381 ថាោកេ៊ីរនះគ៊ឺរង្ហា ញរ៊ីក្រភរថ្នអំររើចថ្ក្ងទ្ធងំអស់ ថារដើមប៊ីរង្ហា ញអំរ៊ីរោេនរយបយថាន ក់10 

ជាតិ សំរណើ រស់ោត់គ៊ឺ 381 តដេនិយយអំរ៊ី តដេរយើងបនរេើករេើងរៅកនរងោ ណារណដ ឹង11 

ឧទ្បា ណ៍ រស់រយើង។ អ៊ា ៊ីចឹងអស់រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កមរឃើញ នឹងរឃើញថា រៅថ្ថៃតដេរយើងបន12 

រិភាកាអំរ៊ីធាត ផេទំ្ធងំអស់រនះ រយើងបនជំទ្ធស់រៅនឹងក្ល មកផដេ់សកខ៊ីកម ីរស់ោកេ៊ីថី៊ីេនឹង រាយ13 

រេើករេើងថា អនកតដេធាា រ់បនមកផដេ់សកខ៊ីកមទី្ធក់ទ្បងនឹងរោេនរយបយថាន ក់ជាតិរនះ រេើយតដេ14 

ថាសំរណើ រស់សេក្រះរាជអាជាា រនាះ គ៊ឺរាយោ តតោត់រ ំមនភសារតាងក្គរ់ក្ោន់ពាក់រ័នានឹងរខតា15 

ថ្ក្រតវង និងោវ យរ ៀង។ រេើយរៅថ្ថៃរនាះជន -- ខាងក្រះរាជអាជាា រេើករេើងថា គ៊ឺវជាអងគរេត រៅ16 

ោវ យរ ៀងរទ្ប តដេវទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល រចាទ្បក្រក្លន់រៅរេើជនជារ់រចាទ្ប រខៀវ សំផន។ ក៏រ៉ា តនាវជាគ៊ឺ17 

ក្តូវនិយយអំរ៊ីរោេនរយបយជាតិ ក្លេរនាះ។ អ៊ា ៊ីចឹងមនក្ល ដកក្សង់កំណត់ក្តារជើងទ្បំរ័ ៧៥៩ ថ្ន18 

ោ ណា រស់រយើង។  19 

[១០:៣៨:២៥] 20 

អងគជំន ំជក្មះបនរឆាើយរៅនឹងសំរណើជារក្ចើន រស់សេក្រះរាជអាជាា  រេើយនិងទ្បទ្បួេក្រម21 

ោដ រ់ោកេ៊ី។ រៅអន សេ ណៈឯកោ  E380/1 រេើយនិងរសចកដ៊ីសរក្មច E380/2 ថា សកខ៊ីកម ីរស់22 

រួកោត់ទ្ធងំអស់រនះ ស ទ្បាតតជារ់ពាក់រ័នាជាមួយនឹងរោេនរយបយក្រឆំ្ងនឹងជនជាតិរវៀតណាម 23 

 េ៉ូតដេ់ររេរនះេនឹង គ៊ឺរយើងរឃើញថា រៅរក្ៅវិោេភារថ្ក្រតវង ោវ យរ ៀងេនឹង គ៊ឺនិយយអំរ៊ី24 

រោេនរយបយទ្ធងំអស់ រេើយរនាទ រ់មកច៉ូេដេ់ររេរយើងនិយយតតាងំច ងរក្ក្លយ រសចកដ៊ី25 

F1/10.1
01675468



អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  22 

សននិាឋ នរញ្ចរ់ក្ល រដញរាេ-- 1 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 2 

ស៉ូមឲ្យខាងរមធាវី -- រេេូៗ! 3 

សេរមធាវ ីស៉ូមនិយយឲ្យយ៊ឺតរនាិច ខាងរកតក្ររកអត់ទ្ធន់រទ្ប។ 4 

រោកក្ស៊ី អងត់ា េគ៊ីសរស៖ 5 

ខារំនិយយថា ក្លេតដេរយើងសននិាឋ នរញ្ចរ់ក្ល រដញរាេ រយើងបន ុំឭកអំរ៊ីវិោេភារថ្ន6 

រណដ ឹងទ្ធងំម៉ូេ តដេរយើងរ្វើរៅកនរងោ ណាច ងរក្ក្លយ រស់រយើងេនឹងថា អងគជំន ំជក្មះបនទ្បទ្បួេតត7 

អងគរេត អំរ៊ីថ្ក្រតវង និងោវ យរ ៀងរនាះរទ្ប រេើយអត់មនភសារតាង។ រយើងបន ុំឭកថា សេរៅក្កម8 

រស ើរអរងកតមិនក្តូវបនអន ញ្ញា តឲ្យរស ើរអរងកតតតរេើអវ៊ីតដេបនកំណត់តាមចារ់រៅកនរងដ៊ីក្លដំរណាះ9 

ក្ោយតតរ៉ា រណាណ ះ។ រៅររេរ្វើរសចកដ៊ីសននិាឋ នរញ្ចរ់ក្ល រដញរាេ រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីបនរឆាើយ10 

ថា ោត់រផ្ទដ តតតរៅរេើោ ណា រស់រួករគោត់រៅ ពាក់រ័នានឹងថ្ក្រតវង រេើយនិងរសៀមរារតត11 

រ៉ា រណាណ ះ។ រេើយរយើងរៅសវនាក្ល ថ្ថៃទ្ប៊ី២១ តខមថិ នា ឆ្ន ំ២០១៧ ឯកោ  E1/526/1 រម៉ា ង ០៩:២១12 

នាទ្ប៊ី គ៊ឺថា គ៊ឺតតងតតក្បសចាករចញរ៊ីថ្ក្រតវង រេើយោវ យរ ៀង រាយោ ភសារតាងេនឹងវមិនក្គរ់13 

ក្ោន់ អ៊ា ៊ីចឹងក្តូវតតរតនែមអងគរេត រផេងរទ្បៀត រេើយរក្ក្លយមក រយើងរឃើញរញ្ញជ ក់រឃើញចាស់រេើយ14 

រៅកនរងសំអាងរេត ថ្នោេដ៊ីក្លរនាះ អងគជំន ំជក្មះមិនបន កាយកអងគរេត តតថ្ក្រតវងរនាះរទ្ប។ 15 

រេើយរាយរយើងសរងកតរឃើញថា អងគជំន ំជក្មះថាខាួនបនទ្បទ្បួេអងគរេត ទ្ធងំអស់តដេរកើតរេើងរៅ16 

រេើក្ររទ្បសកមពរជាទ្ធងំម៉ូេតតមដង រេើយតដេរៅកនរងសវនាក្ល េនឹង អត់មនបននិយយអ៊ា ៊ីចឹងរទ្ប គ៊ឺថា17 

រក្រើតតអងគរេត តដេរៅរក្ៅថ្ក្រតវង ោវ យរ ៀងេនឹង ក្ោន់តតររងកើតរង្ហា ញអំរ៊ីរោេនរយបយតត18 

រ៉ា រណាណ ះរទ្ប។ អ៊ា ៊ីចឹងគ៊ឺថា ក្រះរាជអាជាា មិនតដេបនរឆាើយតររៅនឹងរណដ ឹងទ្ធងំម៉ូេរនាះរទ្ប រ៉ា តនារយើង19 

រៅកនរងក្ររ័នាចាស់ស ៊ីវិេេ គ៊ឺជនក្រះរាជអាជាា េនឹងក្តូវសរក្មចថា ក្ករខ័ណឌ ចារ់េនឹង រយើងក្តូវរ្វើ20 

យ៉ា ងរម៉ាច រេើយក្រះរាជអាជាា ក្តូវកំណត់ថា រតើអងគរេត េនឹងពាក់រ័នាតតថ្ក្រតវង ឬោវ យរ ៀង ឬក៏21 

យ៉ា ងណា? 22 

[១០:៤២:០០] 23 

រេើយខារំស៉ូម ុំឭកផងតដ ថា ក្រះរាជអាជាា មិនតដេបនរដឹងឧទ្បា ណអ៍ំរ៊ីក្ល រេើកតេងក្ល រចាទ្ប24 

ក្រក្លនចំ់រពាះរខតាថ្ក្រតវងរទ្ប។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  23 

រៅកថាខណឌ ៣៤៥១ ថ្នោេក្កម ថារ ំមនភសារតាងរ៊ីអំររើក្រេ័យរ៉ូជោសន៍រៅថ្ក្រតវង1 

រនាះរទ្ប។ រៅកថាខណឌ ៣៤៥៥ អងគជំន ំជក្មះថារៅថ្ក្រតវងរ ំមនអំររើឧក្កិដឋកមកី្រេ័យរ៉ូជោសន៍រទ្ប 2 

រាយោ  រេើយក៏មិនមនភសារតាង មនោកេ៊ីណាក្គរ់ក្ោន់ រេើយោកេ៊ីរនាះក៏ឮតាម ររៀររ៊ីមត់3 

មួយរៅមត់មួយរទ្បៀត។  4 

ដ៉ូរចនះអស់រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កមត ោក្ល កំរ៉ូេរឃើញថា ទ្ធក់ទ្បងនឹងអំររើក្រេ័យរ៉ូជោសន៍5 

រនះ គ៊ឺមិនមនភសារតាងម៉ូេាឋ នអ៊ី  ឹងមំរនាះរទ្ប មនោកេ៊ីតតមួយគត់ រេើយតាមពាកយចចាមអារា៉ាម6 

រទ្បៀត គ៊ឺ ស ិន តចម ោកេ៊ីេនឹង តដេោកេ៊ី ស ិន តចម រនាះមិនមនក្ល ោកំ្ទ្ប រេើយោត់មិនតមនជា7 

ោកេ៊ីផ្ទទ េ់រ៊ីរេត ក្ល ណ ៍ រេើយោត់បនដឹងរ ឿងរា៉ា វតាមរគ រេើយោត់អត់ចាំរ្ីះអនកក្បរោ់ត់8 

រទ្បៀត រេើយផទរយក្សេះរ៊ីក្ល សននិាឋ ន រស់អងគជំន ំជក្មះេនឹង តចម រនះោត់ថាមិនតដេរឃើញរគចារ់9 

រវៀតណាម រេើយម ននឹងបត់ខាួនរនាះរទ្ប រៅកនរងសវនាក្ល រយើងរនះ ោត់បនរេើករេើងថា ក្ល ក្រក្រឹតាិ10 

មិនេអរនះក្តូវបនរ្វើរេើងរាយតខី ក្រឆំ្ងរៅរេើជនជាតិជាតិតខី  រេើយោត់ថារឃើញរខីាច រេើយោត់11 

មិនបនច៉ូេជាោកេ៊ីផ្ទទ េ់រទ្ប រេើយោត់ក៏មិនដឹងថា រខីាចរនាះជារខីាចអនកណារនាះតដ ។ គ៊ឺសវនាក្ល 12 

រៅថ្ថៃទ្ប៊ី១៤ ្នូ ឆ្ន ំ២០១៥ រម៉ា ង ១៥:១៦នាទ្ប៊ី។ 13 

[១០:៤៤:៣០] 14 

អ៊ា ៊ីចឹងគ៊ឺថា រខៀវ សំផន ោត់ក្តូវបនផដនាទ រទ្ធសចំរពាះអំររើក្រេ័យរ៉ូជោសន៍រវៀតណាមរនះ គ៊ឺ15 

ម៉ូេាឋ នោកំ្ទ្បេនឹង គ៊ឺក្ោេណាស់។ អ៊ា ៊ីចឹងគ៊ឺភសារតាងមិនក្គរ់ក្ោន់។  16 

រាយរេត ថា មិនដឹងថាចា ីជាអនកណា រយើងដឹងថាក្គួោ ទ្ធងំអស់រនាះក្តូវបនសមា រ់17 

រាយអនកណា រេើយជាពាកយច ចាមអារា៉ាម រេើយោីនក្ល ោកំ្ទ្បរទ្បៀត មិនតមនស ៊ីសង្ហវ ក់រទ្បៀត។ រេើយ 18 

អ៊ា ៊ីចឹងតាមអងគរេត រយើងមិនអាចសននិាឋ នថាមនក្ល ក្រក្រឹតាអំររើក្រេ័យរ៉ូជោសន៍ អំររើមន សេឃាត19 

រនាះរទ្ប។ រេើយអងគជំន ំជក្មះក៏តដ អំរ៊ីអងគរេត រនះ រៅកថាខណឌ  រៅកនរងោោក្កម រស់ខាួនរនាះ ខាួន20 

មិនបនរិចា ណាដ៉ូចោន រទ្ប តដេមន រេើយគ៊ឺថាោត់ក្រក្រឹតាអត់ដ៉ូចោន រទ្ប គ៊ឺរិចា ណាអត់ដ៉ូចោន រទ្ប កនរង21 

កថាខណឌ មួយរនាះរៅកនរងោោក្កមរនាះ គ៊ឺថាមនតតោកេ៊ីមួយរេើយដ៉ូចជាឮតាមពាកយច ចាមអារា៉ា22 

មផង អងគជំន ជំក្មះរ្វើរសចកដ៊ីសរក្មចផទរយរៅវិញ។ អ៊ា ៊ីចឹងគ៊ឺររើគិតតាម  អងគរេត េនឹង វអត់ក្តូវរទ្ប 23 

រេើយតាមអងគរេត ក៏មិនក្តូវ តាមចារ់ក៏មិនក្តូវ។  24 

ឥេូវខារំច៉ូេរៅនិយយរ៊ីចារ់តតមដងតដេទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងឧក្កិដឋកមកី្ល រ្វើទ្ប កខរ ករមនញ។ ខារំភាជ រ់25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  24 

សញ្ញា ណរ៊ី ខ សោន  រ៊ីរក្ពាះមនធាត រ៊ី ក្សរដៀងោន ។ ខារំរឆាើយតររ ៀងតវងរនាិចរៅនឹងក្រះរាជអាជាា ។ 1 

ក្ល តវ៉ា ទ្ប៊ី១  រស់រយើងគ៊ឺអងគជំន ំជក្មះបនផដេ់និយមន័យថ្នក្ល រ្វើទ្ប កខរ ករមនញខ សរាយក្ចេំ រ៊ីរក្ពាះ2 

ោត់បនេ ររំបត់រចាេរ៊ីនិយមន័យថ្នរោេរៅដកេ៉ូតរចញន៉ូវធាត ដ៏សំខាន់មួយ។ រដើមប៊ីរឆាើយតរ3 

នឹងរយើងេនឹង ក្រះរាជអាជាា និយយរៅកនរងសំណ ំរ ឿង ឌ ច ថា ោោដ៊ីក្ល ឌ ច កថាខណឌ ២៤០ ោត់4 

និយយថារៅកនរងក្ល អះអាងេកខណៈទ្ប៉ូរៅមួយរនាះ ត ោក្ល រក្ក្លយសស្តង្ហគ មរោកទ្ប៊ី២ មិនតក្មូវឲ្យមន5 

េកខខណឌ រង្ហា ញេកខខណឌ រនះរទ្បទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងអំររើរ្វើទ្ប កខរ ករមនញរនាះរទ្ប។ ក៏រ៉ា តនារ ំមនយ តាិោស្តសា6 

ណាមួយោកំ្ទ្បក្ល សននិាឋ ន រស់ោត់រនាះរទ្ប។ អ៊ា ៊ីចឹងវរចាទ្បជារញ្ញា ។ ដ៉ូរចនះោរប៊ីរៅរិនិតយេមអិតថ្ន7 

យ តាិោស្តសារនាះ។ ខារំផដេ់ក្រភររតនែម ជាក្ល រិតណាស់រចតនាដកេ៉ូតជនជាតិជវ៊ីេវ គ៊ឺជាម៉ូេាឋ នថ្ន8 

ក្ល ក្រក្លសរិ  ទ្បាភាររៅកនរង -- រៅចំរពាះម ខត ោក្ល រយធាអនា ជាតិ។  9 

[១០:៤៨:០២] 10 

ខារំរយងរៅក្រភរកនរងោ ណា រស់រយើង។ រេើយអ៊ា ៊ីចឹងវខ សរ៊ីអវ៊ីតដេនិយយតដេក្រះរាជ11 

អាជាា រេើករេើង រោេជំេ  រស់រយើង។ រយើងរយងរៅចរមាើយតរ រស់រយើងរៅកនរងោ ណារណដ ឹង12 

ឧទ្បា ណ៍ រស់រយើង រេើយនិងក្រភរតដេរយើងបនរេើករេើង រេើយនិងោេក្កម រស់ត ោក្ល 13 

រយធាអនា ជាតិ និងសំណ ំរ ឿងកដ៊ីមួយចំនួនរទ្បៀត ដ៉ូចក ណ៊ីរ ឿងរៅអ៉ូស្តោា េ៊ី រេើយនិងទ្បក្មង់រ្វើទ្ប កខ14 

រ ករមនញរនះ។ អំររើក្រេ័យរ៉ូជោសន៍តក្មូវករមទច រេើយក្ល រ្វើទ្ប កខរ ករមនញគ៊ឺដកមន សេរចញរ៊ីក្ករម។ 15 

អ៊ា ៊ីចឹងវខ សោន សញ្ញា ណរ៊ី រនះ។ ខារំស ំរយងរៅនឹងក្ល វិភាគថ្ន -- ក្ល វិភាគ រស់ត ោក្ល មួយ16 

និយយរ៊ីរចតនាដកេ៉ូតរចញរ៊ីក្ករមរ៊ីសេគមន៍។ ឥេូវខារំស៉ូមរយងរៅនឹងក្ល ផដនាទ រទ្ធស រស់េវ៊ីត 17 

ទ្បំរ័ ១៧៦ ក្ល ក្លត់រទ្ធសផដនាទ រទ្ធស ឈ៊ីន ឈ៊ីនក្តា (តាមក្ល រកតក្រ) ក្ល ផដនាទ រទ្ធស ស្តេវង់ ទ្បំរ័ 18 

១៩៤។ វចាស់ណាស់ថា រចញរ៊ីោេក្កមទ្ធងំអស់រនះគ៊ឺថាឧក្កិដឋកមរីេើក្ល រ្វើទ្ប កខរ ករមនញ គ៊ឺក្តូវ19 

តតមនរចតនារ ីសរអើង រេើយតដេមនកនរងរំណងដកេ៉ូតរួកជវ៊ីេវរចញរ៊ីទ្បវ៊ីរអ៊ឺ ៉ា រ។ ខារំរយងរៅនឹង20 

ោ ណារណដ ឹងឧទ្បា ណ៍ រស់រយើង។ អ៊ា ៊ីចឹងគ៊ឺអងគជំន ំជក្មះបនក្រក្រឹតាកំេ សអងគចារ់។ អំររើក្រេ័យ21 

រ៉ូជោសន៍រនាះគ៊ឺជា គ៊ឺមនរោេរំណងករមទចក្ករមរចាេតតមដង រយងរៅនឹងមក្តា ជ៊ឺ ៉ា៉ូវិចស។៍ 22 

ោោដំរ៉ូង -- ក៏រ៉ា តនាក្ល រ ីសរអើងមិនផ្ទទ េ់រនាះ មិន--  23 

អនករកតក្រ៖ 24 

រោកក្រធាន ោត់និយយរេឿនររក។ អនករកតក្ររិបកតាមណាស់។  25 
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[១០:៥១:១៦] 1 

រោកក្ស៊ី អងត់ា េគ៊ីសរស៖ 2 

រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីបននិយយរ៊ីក្ល រ ីសរអើងរាយក្ររយេ តដេរយើងរឆាើយតររៅោត់3 

 វិញ  ុំឭកថាតាមចារ់អនា ជាតិរនាះមិនក្តឹមក្តូវរនាះរទ្ប រក្ពាះវមិនតមនជាចារ់ក្រេទី្បណឌ រទ្ប។ រៅ4 

កនរងោោក្កម ជ៊ីជ៊ឺ វិច បននិយយថាក្ល រក្ជើសរ ីសជន ងរក្ោះ រដើមប៊ីរ្វើទ្ប កខរ ករមនញ រេើយក្តូវ5 

រង្ហា ញអំរ៊ីរចតនារ ីសរអើងរៅរទ្បៀត ក៏រ៉ា តនាមិនបនរ្វើក្ល រង្ហា ញរនះរទ្ប។  6 

ឥេូវរនះខារំច៉ូេរៅកនរងឧក្កិដឋកមអីំររើក្រេ័យរ៉ូជោសន៍។ រយើងផដេ់ទ្បេហ៊ីក ណ៍ រសរ់យើងេនឹង7 

រៅកនរងកថាខណឌ ១០៥៩ ថ្នោ ណារណដ ឹងឧទ្បា ណ៍ រស់រយើង។ អងគជំន ំជក្មះបនក្រក្រឹតាកំេ សយ៉ា ង8 

្ៃន់ រាយ ុំេងន៉ូវធាត ផេរិំរសសថ្នឧក្កិដឋកមអីំររើក្រេ័យរ៉ូជោសន៍ គ៊ឺេកខណៈ្ំរ្ង។ រេើយរៅ9 

កនរងសំណ ំរ ឿងរនាះ មិនមនរឃើញរង្ហា ញរ៊ីក្ករមណាមួយតដេកំណត់ជារោេរៅរនាះរទ្ប។ រេើយខារំស ំ10 

រយងរៅរេើអងគរេត រៅោវ យរ ៀងជារដើម គ៊ឺតផអកតតរេើោកេ៊ីតតមួយរនាះក៏បនទ្ធញក្ល សននិាឋ នថា 11 

មនក្ល សមា រ់រេើក្គួោ រវៀតណាមរនាះរួនក្គួោ  រេើយក៏ទ្ធញសននិាឋ នថាមនក្ល រ្វើក្រក្រឹតាអំររើ12 

ក្រេ័យរ៉ូជោសន៍ រេើយភសារតាងទ្ធងំអស់េនឹងគ៊ឺរចញរ៊ីពាកយច ចាមអារា៉ាមរទ្បៀត។ រេើយក្រះរាជ13 

អាជាា វិញថាមិនមនកក្មិតអរបរ មអ៊ីរទ្ប។ អ៊ា ៊ីចឹងរយើងរយងរៅនឹងោេក្កម រស់ រសេ៊ីជ៊ីក។ កនរង14 

រ ឿងកដ៊ីរនះក្តូវតតឲ្យមនក្ល ក្រក្រឹតាឧក្កិដឋកមរីនាះគ៊ឺក្ទ្បង់ក្ទ្ធយ្ំ គ៊ឺរៅកនរងរ ឿងកដ៊ីរនះគ៊ឺផដេ់ក្រភរជា15 

រក្ចើន រៅកនរងោោ ណារយើងគ៊ឺមនរញ្ញជ ក់េមអិត។  16 

ចំណ ចរផេងរទ្បៀតតដេរយើងក្តូវតតរង្ហា ញថាមនអំររើក្រេ័យរ៉ូជោសន៍េនឹងគ៊ឺថាមនិចាបំច់17 

រង្ហា ញថា ក្តូវរង្ហា ញេកខខណឌ មួយចំនួនតដេថាោត់រៅកនរងជាសមជិកក្ករមន ុ៎ង។ រៅកនរង បយក្ល ណ៍18 

និយយអំរ៊ីក្ល រង្ហក   រេើយនិងក្ល ាក់ទ្បណឌ កម ី ដ៉ូរចនះក្តូវគិតអំរ៊ីចំនួនទ្ធងំអស់។ រេើយចំណ ចទ្ធងំ19 

អស់រនះគ៊ឺអត់មនបនរេើករេើង អត់បនគិតរទ្ប រៅចំរពាះរខតារសៀមរារេនឹង គ៊ឺចំនួនស  រថ្នជន ង20 

រក្ោះរនាះ រេើយក៏មិនបនមនរចតនារ ីសរអើង រស់ រខៀវ សំផន ផង រេើយនិងក្ល រ្វើទ្ប កខរ ករមនញ21 

ផង អំររើក្រេ័យរ៉ូជោសន៍ផង។ អ៊ា ៊ីចឹងវជាចំណ ចសំខាន់ណាស់រ៊ីរក្ពាះថាវមនភារមិនស ៊ីសង្ហវ ក់22 

ោន នឹងរចតនាក្ររយេ ដ៉ូចតដេមនរេើករេើងរាយសេឧក្កិដឋកម ីួម តដេកំណត់រាយោោ23 

ដំរ៉ូងរនាះ រេើយរយើងនឹងក្តេរ់មកនិយយរ៊ីចំណ ចរនះរេើងវិញរៅររេរក្ក្លយ ក៏រ៉ា តនារយើងស ំ ុំឭក24 

ថា ោោដំរ៉ូងបនទ្បទ្បួេោគ េ់រៅកនរងោេក្កម រស់ខាួនថា វជាក្ល  ជាសំខាន់ណាស់កនរងក្ល រង្ហា ញ25 
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រ៊ីទ្បំនួេខ សក្តូវ និងឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងនឹងមន សេជាតិ។ ដ៉ូចោន តដ ទ្ធក់ទ្បងនឹងអំររើក្រេ័យរ៉ូជោសន៍1 

ជនជារ់រចាទ្បក្តូវតតមនរចតនាផ្ទទ េ់ រេើយនិងរចតនារ ីសរអើងេនឹងក៏ក្តូវតតរង្ហា ញឲ្យរឃើញថាមន2 

តដ ។ អងគជំន ំជក្មះបន ុំឭកផងតដ រៅកថាខណឌ ៦៩៣  រស់ខាួនកនរងសំណ ំរ ឿង០២/០១ រនះ រចតនា3 

រិរសសក្តូវតតរង្ហា ញឲ្យមនទ្ធក់ទ្បងនឹងឧក្កិដឋកមទី្ធងំអស់រនះ មិនក្តូវោន នឹងរចតនាក្ររយេរនាះរទ្ប 4 

រេើយរយើងនឹងក្តេរ់មកនិយយរ៊ីចំណ ចរនះ រៅររេតដេរយើងនិយយអំរ៊ីសេឧក្កិដឋកម ីួម។ 5 

[១០:៥៦:៤៨] 6 

ឥេូវរនះ ខារំនឹងច៉ូេរៅនិយយអំរ៊ីរញ្ញា ក្រឆំ្ងនឹងមន សេជាតិរក្ក្លមអំររើអមន សេ្ម៌ដថ្ទ្ប7 

រទ្បៀត រេើយនិងរេើករេើងរណា ឹងឧទ្បា ណ៍ រស់រយើងេនឹង គ៊ឺថារៅឆ្ន ំ១៩៧៥-៧៩ ក្ល រ ៀរក្ល រាយ8 

រងខំ រេើយនិងក្ល  ុំរោភរសរសនែវៈេនឹង មិនក្តូវបនចាត់ទ្ប កថាជាអំររើអមន សេ្ម៌ ឧក្កិដឋកមី9 

ក្រឆំ្ងនឹងមន សេជាតិរនាះរទ្ប។ អងគជំន ំជក្មះយេ់ក្ចេំរាយមិនអន វតាតាមេកខខណឌ តក្មូវថ្នឧក្កិដឋ10 

កមកី្រឆំ្ងនឹងមន សេជាតិរៅសម័យរនាះ។  11 

ខារំរយងរៅោ ណារណា ឹងឧទ្បា ណ៍ រស់រយើងខារំ ដ៉ូរចនះអងគរេត តដេមនកក្មិត្ៃន់្ៃ តដេ12 

បនរ ៀររារ់រនះ គ៊ឺថា គ៊ឺជាធាត ផេអំតារនាម័តិពាក់រ័នារៅកក្មិតថ្នក្ល ឈ៊ឺចារ់។ ខារំនឹងសងកត់្ៃន់រៅរេើ13 

ធាត ផេសំតាន ម័ត -- ស ំរទ្ធស ធាត ផេអំតារនាម័តិ។ រយើងនិយយអំរ៊ីក្ល វិភាគ រៅកនរងសំណ ំរ ឿង14 

០០២/០១ ត ោក្ល កំរ៉ូេបន ុំឭក គ៊ឺឯកោ  F36 កថាខណឌ ៥៧៦ ត ោក្ល កំរ៉ូេ បននិយយថា 15 

រៅឆ្ន ំ៧៥ េនឹង គ៊ឺថាអំររើអមន សេ្ម៌រផេងរទ្បៀតេនឹងចាត់ទ្ប កថាជាអំររើថ្នឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេ16 

ជាតិ។ រយើងៗឯកភាររេើចំណ ចរនះ គ៊ឺថាវមិនមនភារមិនចាស់ោស់រទ្ប។ ត ោក្ល កំរ៉ូេ រនាទ រ់17 

មករទ្បៀត ុំឭកអំរ៊ីរចតនា្មជីាតិថ្នរញ្ញា រនះ ម ននឹងក្រក្លសថារដើមប៊ីឲ្យក្សររៅនឹងរោេក្ល ណ៍ថ្ន18 

ន៊ីតាន ក៉ូេភារ សញ្ញា ណរនះក្តូវតតរកក្ោយ និងអន វតារ្វើយ៉ា ងណាឲ្យកក្មិតវិោេភារ រ៊ីរក្ពាះវ19 

រ្វើរនះរដើមប៊ីធានាន៉ូវសិទ្បាិ។ រនាទ រ់មករទ្បៀត អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេនិយយអំរ៊ីធាត ផេថំ្នឧក្កិដឋកម ី20 

គ៊ឺធាត ផេអំតារនាម័តិតដេវមនរកើតមន តដេជាឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេជាតិ។ ដ៉ូរចនះវមិនតមនក្តឹម21 

តតជាក្ល រិនិតយន៊ីតាន ក៉ូេភារថ្នក្ររភទ្បរផេងៗថ្នឧក្កិដឋកមជីាទ្ប៉ូរៅ ដ៉ូចតដេអងគជំន ំជក្មះោោ22 

ដំរ៉ូងបនរ្វើរនាះរទ្ប។ ដ៉ូចតដេសេក្រះរាជអាជាា  និងរដើមរណា ឹងបននិយយរនាះរទ្ប គ៊ឺក្តូវតតរិនិតយ23 

ន៊ីតាន ក៉ូេភារថ្នក្ល រកក្ោយរៅរេើនិយមន័យទ្ធងំអស់រនះ។  24 

[១១:០០:២៥] 25 
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ត ោក្ល កំរ៉ូេក៏បនរញ្ញជ ក់រ៊ីចំណ ចរនះរៅកនរងោេដ៊ីក្ល រស់ខាួនផងតដ  រ៊ីរក្ពាះថាអងគជន  ំ1 

ជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេបនរង្ហា ញអំរ៊ីភសារតាងពាក់រ័នារៅនឹងចារ់អនា ជាតិ។ ត ោក្ល កំរ៉ូេបន2 

ក្រក្លសថា ជាទ្ប៉ូរៅសកមភីារអមន សេ្ម៌តដេមនកក្មិតខាា ងំតដេវរ៉ាះពាេ់រៅដេ់កក្មិតថ្នអំររើ 3 

អមន សេ្ម៌េនឹងវ ុំរោភរៅរេើរោេក្ល ណ៍ទ្ប៉ូរៅថ្នសិទ្បាិមន សេ រេើយក្ល ហាមឃាត់ន៉ូវអំររើ4 

អមន សេ្ម៌ទ្ធងំអស់រនាះ គ៊ឺក្តូវតតមនក្ល តចងរេើងយ៉ា ងចាស់។  5 

សេក្រះរាជអាជាា  និងរដើមរណា ឹងរ្វើក្រតេសអំរ៊ីតផនកដ៏សំខាន់មួយរនះ គ៊ឺថារ្វើយ៉ា ងរម៉ាចឲ្យ6 

មនក្ល កំណត់អតាសញ្ញា ណថ្នអំររើរឃា រៅ។ ដ៉ូរចនះវជាចំណ ចរ៊ី រផេងោន  សេក្រះរាជអាជាា  និង 7 

រដើមរណា ឹងគ៊ឺថាោត់រមើេចំណ ចទ្ធងំរ៊ី េនឹងមិនក្តឹមក្តូវរទ្ប ក៏រ៉ា តនាអវ៊ីតដេត ោក្ល កំរ៉ូេបន ុំឭករនាះ 8 

គ៊ឺអំរ៊ីេកខខណឌ ថ្នអន៊ីតាន ក៉ូេភារ រយើងក្តូវតសវង កន៉ូវត េយភារ គ៊ឺថាយ៉ា ងរម៉ាច? គ៊ឺថារយើងមិនក្តូវ 9 

ក្លត់រនែយកក្មិត្ៃន់្ៃ ថ្នអំររើអមន សេ្ម៌រនាះរទ្ប រ៉ា តនារយើងក៏មិនក្តូវក្លត់រនែយវតាមនថ្នរោេក្ល ណ៍10 

ន៊ីតាន ក៉ូេភារពាក់រ័នានឹងអំររើអមន សេ្ម៌រនះផងតដ ។ ចំណ ចរនះរេើយជាចំណ ចតដេមនក្ល 11 

រ្វសក្រតេស ឬក៏រដិរស្រាយសេក្រះរាជអាជាា  និងរដើមរណា ឹង ដឋរបរវណ៊ីរនាះ។ តាមរិតផទរយរ៊ី12 

អវ៊ីតដេសេក្រះរាជអាជាា និយយរនាះ អវ៊ីតដេត ោក្ល កំរ៉ូេបន ុំឭកអំរ៊ីេកខខណឌ អន៊ីតាន ក៉ូេភារ13 

ផាូវក្ល រនាះ គ៊ឺជាក្ល កំណត់ន៉ូវក្ល វិភាគរៅរេើអំររើអមន សេ្ម៌រផេងរទ្បៀតតដេតផអករៅរេើយ តាិោស្តសា14 

អនា ជាតិ។ រនះវក្ល សមរេត ផេ រញ្ជ៊ីថ្នក្ល វិភាគរនះវសែិតរៅកនរងរសចកា៊ីសរក្មច រស់សេ15 

រៅក្កមអនា ជាតិ តដេរយើងបនរេើករេើង ួចមករេើយរៅកនរងក្ករខ័ណឌ ថ្នោ ណារណា ឹងោទ្ប កខ16 

 រស់រយើង គ៊ឺកថាខណឌ ៦៧០, ១១០៤, ១១១០ និង១១១៥ ថ្នោ ណា រស់រយើងតដេជារញ្ជ៊ីវិភាគ 17 

តដេសេក្រះរាជអាជាា  និងរដើមរណា ឹងមិនរអើររើរៅកនរងចរមាើយ រស់ខាួន។ ដ៉ូរចនះ ខារំស៉ូមរញ្ញជ ក់ថា 18 

ត ោក្ល កំរ៉ូេមិនរក្រើពាកយដ៉ូចោន ។ ខារំនឹងនិយយអំរ៊ីទ្បេហ៊ីក ណ៍ រសស់េរៅក្កមរស ើរអរងកតអនា -19 

ជាតិរៅររេរក្ក្លយ។  20 

[១១:០៣:៤០] 21 

សេរៅក្កមរស ើរអរងកតអនា ជាតិបនរចញរសចកា៊ីសរក្មចពាក់រ័នារៅនឹងសំរណើស រំំររញ22 

កិចចពាក់រ័នារៅនឹងឧក្កិដឋកម ី រេើយោត់បន ុំឭកថា មិនបនរង្ហា ញថាអំររើេនឹងវរកើតរេើងរៅកនរង23 

ចរនាា ះឆ្ន ំ៧៥-៧៩ រទ្ប គ៊ឺរៅកនរងកថាខណឌ ៤៦ ថ្នដ៊ីក្ល រស់ខាួន។ រនាទ រ់មករទ្បៀត កថាខណឌ ៤៨ គ៊ឺបន24 

 ុំឭកអំរ៊ីធាត ផេថំ្នឧក្កិដឋកមតីដេមនច ិត និងេកខណៈ្ៃន់្ៃ  ក្រហាក់ក្រតេេរៅនឹងអំររើតដេបន25 
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រ ៀររារ់រៅកនរងកថាខណឌ ៤៨។ កថាខណឌ ៤៩ គ៊ឺរញ្ញជ ក់ថា យ តាិោស្តសាអនា ជាតិ រង្ហា ញថាត ោក្ល 1 

អនា ជាតិេនឹងរាយមរង្ហា ញរដើមប៊ីកំណត់អំរ៊ីច ិតេកខណៈថ្នអករបកិ ិយ រស់ជនរេីើស ក្សររៅ2 

តាមរទ្បាឋ នអនា ជាតិ ពាក់រ័នារៅនឹងសិទ្បាិមន សេ រដើមប៊ីកំណត់ឲ្យរឃើញថា មនកក្មិតថ្នក្ល តក្មូវតដ 3 

ឬរទ្ប រដើមប៊ីររងកើតបនរៅជាអំររើអមន សេ្ម៌រផេងរទ្បៀត។ រៅកថាខណឌ ៥០ គ៊ឺរយើងក្តូវរញ្ញជ ក់អំរ៊ី4 

ដំរណើ ក្ល ថ្នក្ល ក្ររងក្រយ័តនខពស់ រដើមប៊ីធានាន៉ូវរោេក្ល ណន៍៊ីតាន ក៉ូភារ និងក្ល រកក្ោយចារ់5 

ក្រេទី្បណឌ រាយតឹង   ឹង តដេមនភារអំរណាយផេរៅដេ់ជនជារ់រចាទ្ប។ គ៊ឺក្តូវ កប៉ា រា៉ា តម៉ាក្តជាក់6 

ោក់រដើមប៊ីកក្មិតន៉ូវអំររើជាក់ោក់តដេសែិតរៅកនរងកក្មិតថ្នឧក្កិដឋកមរីនាះ។ ដ៉ូរចនះរយើងក្តូវ កឲ្យរឃើញ7 

ន៉ូវកក្មិតថ្នក្ល ក្ររមើេរមើេ និងក្ល រាក ណ៍បន។ រៅកនរងកថាខណឌ ៥២ ដេ់ ៦២ សេរៅក្កម8 

រស ើរអរងកតអនដ ជាតិបន វភិាគយ៉ា ងតវង តដេអាចឲ្យរយើងសននិាឋ នបនរៅកថាខណឌ ៦៤ ថាមន វិធាន9 

ថ្នចារ់ទ្បំរនៀមទ្បមា រ់អនដ ជាតិ សេរៅក្កមរស ើរអរងកតបនយកមករ្វើជា រស់ខាួនន៉ូវទ្បេហ៊ីក ណ៍ទ្ធងំ10 

អស់រនះ រដើមប៊ីរិនិតយរមើេថា រតើរៅចរនាា ះឆ្ន ំ៧៥ និង ៧៩ មននិយមន័យទ្ប៉ូេំទ្ប៉ូោយតដេក្តូវបន11 

ទ្បទ្បួេោគ េ់តដ ឬរទ្ប រាយក្ល មនថ្ផទរពាះរាយក្ល រងខំរនះ? រតើវមនកំណត់បនថាជាអំររើអមន សេ12 

្ម៌រផេងរទ្បៀតតដ ឬរទ្ប ក្ល រ្វើឲ្យមនក្ល ថ្ផទរពាះរាយរងខំរនះ? ដ៉ូរចនះសេរៅក្កមរស ើរអរងកតបន13 

និយយថា មិនមនអថិភារថ្នឧក្កិដឋកមរីនះរទ្ប រៅចរនាា ះឆ្ន ំ៧៥ ដេ់ ឆ្ន ំ៧៩។  14 

សេរៅក្កមបនរិនិតយរៅរេើេិខិតត៉ូរក ណ៍អនដ ជាតិរៅសម័យរនាះ រេើយក៏បនរ្វើក្ល 15 

ក្ោវក្ជាវរៅរេើឧក្កិដឋកមទី្ធងំអស់រនះ។ ក៏បនរិនិតយរមើេចារ់ជាតិ និងក្ល  វិវតាន៍នាររេរចចររបនន 16 

រេើយសេរៅក្កមរស ើរអរងកតអនដ ជាតិបនសននិាឋ នថា រាយោ តតមិនមនក្ល ាក់ទ្បណឌ កមរីៅ17 

កមពរជា ក៏ដ៉ូចជារៅក្ររទ្បសនានាគ៊ឺៗរយើងមិនអាចគិតថាវជាឧក្កិដឋកមបីនរទ្ប។ ដ៉ូរចនះ ោត់សននិាឋ នរៅ18 

កថាខណឌ ៧៤ ថាមិនមនភសារតាងក្គរ់ក្ោន់រំពាក់ -- តដេមិនរង្ហា ញអំរ៊ីក្ល អន វតាជាទ្ប៉ូរៅ រស់ ដឋ 19 

រដើមប៊ីរង្ហា ញថា រតើក្ល  ុំរោភរៅរេើសវ័យភារ  ុំរោភរៅរេើសិទ្បា ិរស់មន សេរនះវរិតជាឧក្កិដឋកមី20 

តមនតដ ឬរទ្ប រៅកនរងចរនាា ះឆ្ន ំ៧៥ ដេ់ ឆ្ន ំ៧៩ រនាះ? 21 

[១១:០៧:៥៧] 22 

រនះជាដំរណើ ក្ល ថ្នក្ល រិនិតយេត់ីចត់ រសស់េរៅក្កមរស ើរអរងកតអនដ ជាតិ តដេក្សររៅ23 

នឹងអវ៊ីតដេត ោក្ល កំរ៉ូេបនរញ្ញជ ក់ថា វជាយនដក្ល រៅកនរងក្ល រិនិតយរមើេន៉ូវអំររើអមន សេ្ម៌រផេង24 

រទ្បៀត។ ដ៉ូរចនះ កនរងអំររើអមន សេ្មរ៌ផេងរទ្បៀតរយើងក្តូវតតកំណត់ន៉ូវក្ករខ័ណឌ ឲ្យចាស់ោស់ រេើយ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  29 

ររងកើតន៉ូវ វិធានចារ់អនដ ជាតិថ្នទ្បំរនៀមទ្បមា រ់ តដេបនអន វតារៅសម័យរនាះ។ ជារិរសសក្ល អន វតា 1 

ជារិរសសក្ល ហាមឃាត់ រសត់ ោក្ល កំរ៉ូេពាក់រ័នារៅនឹងចំណ ចរនះ។ 2 

ដ៉ូរចនះក្ល ក្តឹមតតរង្ហា ញអំរ៊ីក្ល  ុំរោភ និងកក្មិត្ៃន់្ៃ េនឹងក៏វមិនក្គរ់ក្ោន់រទ្ប ថវ៊ីតបិតតត3 

ក្ររភទ្បថ្នអំររើអមន សេ្មរ៌ផេងរទ្បៀតរនះគ៊ឺជាក្ររភទ្បតដេក្ចរ៉ូកក្ចរេ់ ួមោន  ក៏រ៉ា តនាក្ល  ុំរោភរៅ4 

រេើសិទ្បាមិន សេេនឹងអត់មនរៅកនរងេនឹងរទ្ប អ៊ា ៊ីចឹងរេើយវចាបំច់ក្តូវតតរិនិតយឲ្យបនេត់ីចត់រៅចំរពាះ5 

ម ខត ោក្ល អនដ ជាតិរផេងរទ្បៀត។ ខារំស៉ូម ុំឭកន៉ូវយ តាិោស្តសដរៅកនរងក្រភរ រស់រយើងេនឹងគ៊ឺថា រៅកនរង6 

ោេដ៊ីក្លស ៊ីវិច ដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយ អ ឹម តចម ក្តូវនឹងរសចកដ៊ីសរក្មចមួយ រស់អងគរ រ ជំន ំជក្មះ គ៊ឺ 7 

D267/1/8 វមនរៅកនរងក្រភរឯកោ  រស់រយើងរេើយ ដ៉ូរចនះវមនោ ៈសំខាន់រៅកនរងក្ល អន វតា8 

រញ្ជ៊ីថ្នក្ល  វិភាគទ្ធងំអស់េនងឹសក្មរ់ឆ្ន ំ១៩៧៥ ដេ់ ១៩៧៩ ពាក់រ័នារៅនឹងក្ល ក្រក្រឹតាថ្នអំររើរ ៀរ9 

ក្ល រាយរងខំ និងក្ល  ុំរោភរសរសនែវៈ តដេ -- រតើវអាចគិតថាជាអំររើអមន សេ្ម៌រផេងរទ្បៀតតដ 10 

ឬរទ្ប រៅកនរងសម័យរនាះ? ដ៉ូរចនះ េកខខណឌ ថ្នអន៊ីតាន ក៉ូេភារជាផាូវក្ល មិនអាចររងកើតបនរទ្ប រាយ11 

ោ តតវមន វិធានចារ់។ 12 

[១១:១០:១៨] 13 

សេក្រះរាជអាជាា  និងរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីបនរឆាើយតររាយរផ្ទដ តរៅរេើេិខិតត៉ូរក ណ៍14 

អនដ ជាតិសដ៊ីរ៊ីសិទ្បាិមន សេ និងសិទ្បាិអំរ៊ីក្គួោ ។ សេក្រះរាជអាជាា  និងរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីបន15 

រង្ហា ញអំរ៊ីេិខិតត៉ូរក ណ៍សិទ្បាមិន សេអនដ ជាតិមួយចំនួនផងតដ ។ ក៏រ៉ា តនាររើរយើងរិនិតយរមើេរ ិរទ្ប16 

ឲ្យបនចាស់ោស់រនាះ ក្ល ក្ោន់តតរង្ហា ញអំរ៊ីក្ល រោ រសិទ្បាសិដ៊ីរ៊ីក្គួោ េនឹងគ៊ឺវមិនក្គរ់ក្ោន់រទ្ប អ៊ា ៊ីចឹង17 

រេើយវមិនអាចរង្ហា ញថា វជាធាត ផេថំ្នអំររើអមន សេ្ម៌រផេងរទ្បៀតរៅកនរងឆ្ន ំ១៩៧៥ រទ្ប។ រនះជា18 

ចំណ ចតដេរយើងបនាក់រៅកនរងក្រភរថី៊ី រស់រយើង គ៊ឺមនរសចកដ៊ីក្រក្លស រស់សភាជាតិអារម ិក 19 

តដេរង្ហា ញផទរយរ៊ីរនះរៅ វិញ។ តដេមនក្ល តរងតចកន៉ូវក្ល រោ រសិទ្បាិ និងក្ល ហាមឃាត់រៅសម័យ20 

រនាះ រៅឆ្ន ំ៧៤ េនឹងគ៊ឺវោ ៈសំខាន់តដ ។ រតើរសចកដ៊ីក្រក្លសេនឹងនិយយយ៉ា ងរម៉ាច រស់មហាសននិបត21 

អងគក្ល សេក្រជាជាតិរនះ? អនកណាតដេរគក្តូវផដនាទ រទ្ធស ឬក៏ជាឧក្កិដឋជនរនាះរៅកថាខណឌ ១, ២, 22 

៤ និង ៥ រនាះ រគនិយយរ៊ីអវ៊ី? គ៊ឺនិយយអំរ៊ី -- គ៊ឺក្ល វយក្រហា រៅរេើក្រជាជនស ៊ីវិេរក្រើក្បស់23 

ក្ោរ់តរក រក្រើក្បស់អាវ ្គ៊ីម៊ី អាវ ្ជ៊ីវោស្តសដ រេើយមនក្ល រ្វើទ្ធ  ណកម ីក្ល ឃ ំឃាងំ ក្ល សមា រ ់24 

ក្ល រំផ្ទា ញផទះសតមបង ក្ល រ៉ាះពាេ់រៅដេ់សិទ្បាមិន សេ ក្ល រ៉ាះពាេ់រៅដេ់ក្គួោ ។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  30 

ខារំស៉ូម ុំឭកផងតដ ថារៅអនដ ជាតិ ក្ល អន វតាេនឹងគ៊ឺមិនអាចរង្ហា ញអំរ៊ី វិធានថ្នរោេក្ល ណ៍1 

ចារ់ទ្បំរនៀមទ្បមា រ់អនដ ជាតិបនរទ្ប រនះមនរញ្ញជ ក់រៅកនរងោេដ៊ីក្ល០០២/០១។ ខារំស៉ូមរយងរៅ2 

ោេដ៊ីក្ល ឌ ច កថាខណឌ ៩៦ ក្ល សិកាចារ់ជាតិ រស់សេក្រះរាជអាជាា រង្ហា ញអំរ៊ីក្ល អន វតាថ្នក្ល 3 

ាក់ទ្បណឌ កមតីដេវមនតិចតួច មិនមនក្ល រង្ហា ញអំរ៊ីចារ់ទ្បំរនៀមទ្បមា រ់អនដ ជាតិរៅសម័យរនាះរទ្ប។ 4 

ចារ់កមពរជា ជារិរសសរនាះគ៊ឺមិនបនតចងរៅកនរងក្កមក្រេទី្បណឌ ឆ្ន ំ១៩៥៦ អំរ៊ីេកខខណឌ ថ្នក្ល រ ៀរ5 

អាពាេ៍រិពាេ៍រាយរងខំរទ្ប រនះជាចំណ ចមួយតដេរយើងក្តូវតតរេើករេើង។ រយើងរិនិតយរមើេក្កម ដឋ6 

របរវណ៊ីរៅឆ្ន ំ១៩២០ ផងតដ  គ៊ឺថាវក្តូវតតមនអាទ្បិភារថ្នក្ល យេ់ក្រម ក្ល ក្រមរក្រមងោន ។ 7 

[១១:១៤:០៦] 8 

សេក្រះរាជអាជាា និងរដើមរណដ ឹងគ៊ឺោត់រេើករេើងចំណ ចរនះគ៊ឺវក្តឹមក្តូវ រ៉ា តនាវក្ោន់តតរេើក9 

រេើងអ៊ា ៊ីចឹងមិនក្គរ់ក្ោន់រទ្ប។ គ៊ឺរយើងនិយយអ៊ា ៊ីចឹងគ៊ឺថាវជាក្ល រស្តង្ហក រក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍រាយ10 

រងខំរនាះគ៊ឺវមិនក្តឹមក្តូវរទ្ប រ ិរទ្បវរប្ម៌ថ្នក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍រាយក្ល ផេផំគរំេនឹងគ៊ឺថា វមន11 

ោ ៈសំខាន់ណាស់ តដេរយើងក្តូវតតរេើករេើង។ មកដេ់ថ្ថៃេនឹងរេើយរនះ ២០២១ រេើយរនះ មនិ12 

មនក្ល តចងអំរ៊ីក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍រាយរងខំរៅកនរងចារ់កមពរជារទ្ប។ ក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍13 

រាយរងខំេនឹងគ៊ឺថា វមិនតមនជាឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេជាតិរទ្ប រទ្ធះរ៊ីជាមនេកខខណឌ យ៉ា ងណាថ្ន14 

សិទ្បាមិន សេក៏រាយគ៊ឺរៅររេរចចររបននេនឹងឆ្ន ំ២០២១ រៅរេើយេនឹងក៏អត់មនតចងតដ រៅកនរងចារក់មពរជា15 

េនឹងថា ក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍រាយរងខំេនឹងគ៊ឺជាឧក្កិដឋកមរីនាះ។ ដ៉ូរចនះអវ៊ីតដេខារំបនរេើករេើង16 

េមអិតេនឹង រយើងមិនអាចសននិាឋ នថា មនអំររើអមន សេ្ម៌រផេងរទ្បៀតកនរងទ្បក្មង់ជាក្ល រ ៀរអាពាេ៍17 

រិពាេ៍រាយរងខំរទ្ប។ រាយោ តតក្ល រ ៀរអារិពាេ៍រិពាេ៍រាយរងខំរៅឆ្ន ំ៧៥ និង៧៩ រនាះ មិន18 

អាចររងកើតបនជាឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេជាតិ សែិតរៅកនរងក្ររភទ្បសំណេ់រនះ។ រេើយក្ល អំររើ19 

េិងាផាូវរភទ្បរៅកនរងក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍េនឹងក៏វអត់មនតដ ។ អ៊ា ៊ីចឹងរយើងក្តូវតតចាស់ទ្ធងំអស់20 

ោន ។ រយើងមិនតដេនិយយរទ្ប រេើយរយើងរមើេក្រតិចា ឹករៅ ក្រតិចា ឹកសវនាក្ល រញ្ញជ ក់ចាស់21 

រេើយ រយើងមិនតដេនិយយថា អាពាេ៍រិពាេ៍រាយរងខំរនាះគ៊ឺជាក្ល  ុំរោភសិទ្បាិមន សេ។ សេក្រះ22 

រាជអាជាា  និងរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីោត់និយយរម៉ាចនិយយរៅ តតរយើង រយើងមិនតដេនិយយអ៊ា ៊ីចឹង23 

រទ្ប។ អវ៊ីតដេរយើងនិយយគ៊ឺថា រៅររេតដេរកើតអងគរេត រនាះ អំររើេនឹងវមិនមនក្ររភទ្ប វមិនមន24 

េកខណៈ និងមនភារ្ៃន់្ៃ ដ៉ូចជាអំររើអមន សេ្ម៌ រេើយវមិនអាចរៅចាត់ទ្ប កថាឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ង25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  31 

មន សេជាតិបនរទ្ប។ ដ៉ូរចនះវមនច  ិតេកខណៈរផេងរទ្បៀត ដ៉ូចជាក្ល  ួមដំរណក េនឹងវជារ ឿង្មតីា1 

រេើយ។ ក្លេណារ ៀរក្ល  ក្តូវតតមនក្ល  ួមដំតណករេើយ។  2 

[១១:១៦:៥៥] 3 

ដ៉ូរចនះជំេ រៅកនរងដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយេនឹងយ៉ា ងរម៉ាច? ថារតើក្ល  ុំរោភរសរសនែវៈេនឹងក្តូវ4 

បនចាត់ទ្ប កយ៉ា ងរម៉ាចរាយរកេក មនី៊ីសាកមពរជា? កថាខណឌ ១៤២៩ ថ្នដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយេនឹង គ៊ឺ5 

និយយអំរ៊ីរោេនរយបយរកខក មីរន៊ីសាកមពរជាពាក់រ័នានឹងក្ល  ុំរោភរសរសនែវៈេនឹងគ៊ឺថា រដើមប៊ីាក់6 

រទ្ធសរៅរេើជនរេីើស។ ក្ល  ុំរោភសរសនែវៈេនឹង វមិនតមនជាក្ល រក្រើរដើមប៊ីសរក្មចតផនក្ល  ួមរទ្ប 7 

រោេរៅ ួមរទ្ប។ រនះគ៊ឺជាអវិតដេ ុំឭកជារក្ចើនដងរក្ចើនោរេើយរៅកនរងសវនាក្ល ថ្នត ោក្ល រនះ។ 8 

រេើយោកេ៊ី តរ រ៉ា ងស៉ូដ៍ េនឹងោត់បនផដេ់សកខ៊ីកមរីៅរេើចំណ ចទ្ធងំអស់រនះតដ ។ ដ៉ូរចនះអំររើេិងា9 

ផាូវរភទ្ប និងក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍រាយរងខំរនះ រទ្ធះរ៊ីជាកនរងររេតថាងររើក ឬរៅកនរងរៅររេណា10 

មួយ ឬក៏រៅកនរងសវនាក្ល រឋមក៏រាយរនាះ គ៊ឺថាអំររើេិងាក្ល  ុំរោភរសរសនែវៈរនាះ គ៊ឺវមិនអាច11 

ក្លត់ផ្ទដ ច់រចញបនរ៊ីក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍រាយរងខំរទ្ប។ ដ៉ូរចនះមនន័យថា ររើក្ល រ ៀរអាពាេ៍12 

រិពាេ៍រាយរងខំមិនតមនជាអំររើអមន សេ្ម៌រផេងរទ្បៀតរនាះ ក្ល  ួមដំរណកតដេរកើតរចញរ៊ីក្ល រ ៀរ13 

អាពាេ៍រិពាេ៍េនឹងក៏រយើងមិនអាចចាត់ទ្ប កថាជាអំររើអមន សេ្ម៌រផេងរទ្បៀតបនតដ ។ ដ៉ូរចនះ វមិន14 

ពាក់រ័នានឹងក្ល ឈ៊ឺចារ់ រស់ោកេ៊ី និងរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីតដេបនរេើករេើងរៅកនរងសវនាក្ល រនះ15 

រទ្ប។ រយើងក្ោន់តតចង់រេើករេើងក្តង់ចំណ ចរនះរៅឲ្យអងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេរិចា ណា។  16 

រ ិរទ្បវរប្ម៌គ៊ឺមនោ ៈសំខាន់ណាស់ រ ិរទ្បរនះរេើយតដេវរនយេ់រៅកនរងសវនាក្ល រនះ17 

ថារយើងបនោដ រ់ឮអនកតដេបនរ ៀរក្ល រៅកនរងសម័យកមពរជាក្រជា្ិររតយយេនឹង គ៊ឺោត់រៅតត ស់18 

រៅជាមួយរដ៊ីក្ររនាោត់ដតដេមកដេ់សរវថ្ថៃរនះ។ ខារំស៉ូមនិយយអំរ៊ីសកខ៊ីកម ីរស់រោកក្ស៊ី រផក េ៊ឺវិន19 

តដេោត់និយយថា រៅរម៉ា ង ០៩:១០នាទ្ប៊ី ពាកយ “រងខំ”េនឹង បនក្លា យរៅជាពាកយមួយតដេ អ.វ.ត.ក 20 

េនឹងតតងតតរេើកយកមកនិយយ រេើយរ្វើឲ្យមនក្ល អាម៉ា ស់។ រួករគគ៊ឺចង់ដឹងថាអ៊ា ៊ីរចះ រតើររេ21 

តដេនិយយអំរ៊ីអាពាេ៍រិពាេ៍រាយរងខំេនឹងរៅជាោធា ណៈេនឹង រតើវយ៉ា ងរម៉ាច? រនះគ៊ឺជាក្ល 22 

 វិភាគមួយផងតដ ។ រនះគ៊ឺជាចំណ ចសំខាន់តដេខារំក្តូវរេើករេើង។  23 

[១១:២០:១៨] 24 

ទ្បេហ៊ីក ណ៍រៅកនរងោ ណា រស់រយើងេនឹង គ៊ឺក្លន់តតមនន័យខាឹមោ រទ្បៀត រ៉ា តនាខារំមនររេកនរង25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  32 

ក្ល និយយឲ្យបនតវងឆ្ៃ យរទ្ប។ ស៉ូមរិនិតយរមើេរៅកនរងោ ណារណដ ឹងោទ្ប កខ រស់រយើង គ៊ឺពាក់រ័នា1 

រៅនឹងអងគរេត តដេមនកក្មិត្ៃន់្ៃ  ដ៉ូចោន នឹងអំររើអមន សេ្ម៌រផេងរទ្បៀតតដេបនរ ៀររារ់ ជា2 

រិរសសរចតនាកនរងក្ល រងកន៉ូវក្ល ឈ៊ឺចារ់្ៃន់្ៃ  តដេរយើងនឹងក្តេរ់មកនិយយមដងរទ្បៀត រៅររេ3 

តដេនិយយអំរ៊ីទ្បំនួេខ សក្តូវ រស់រោក រខៀវ សំផន។ រ៉ា តនារៅររេរនះខារំស៉ូមរយងរៅកថាខណឌ4 

១១៦៦ រាយោ តតខារំរឃើញថារម៉ា ងខារំជិតអស់រៅរេើយ ខារំស៉ូមរឆាើយតររៅនឹងសំណួ  រស់ត ោក្ល 5 

កំរ៉ូេរៅកថាខណឌ ៣២ ថ្ន បយក្ល ណ៍ រស់រៅក្កម រដើមប៊ីរង្ហា ញថា រយើងមិនបនរេើករេើងអំរ៊ី6 

រញ្ញា រកតក្ររៅកនរងម៉ូេាឋ នរណដ ឹងោទ្ប កខ រស់រយើងរៅរេើរញ្ញា ថ្នក្ល ជរមាមសជនជាតិរវៀតណាម។  7 

ស៉ូមអភ័យរទ្ធស ខារំក្ចេំសំណួ េនឹងរេើយ គ៊ឺរញ្ញា ពាក់រ័នានឹងក្ល ជរមាមសជនជាតិរវៀតណាម8 

រៅក្តាកំក់ រយើងបនរេើករេើងន៉ូវរញ្ញា  គ៊ឺពាក់រ័នានឹងភារយ តាិ្ម៌ថ្នយ តាិន៊ីតិ -- ន៊ីតិវិ្៊ី គ៊ឺរៅកថាខណឌ9 

១១៥។ រៅររេតដេរញ្ញា រកតក្រក្តូវបនរេើករេើងរៅកនរងររេជតជករដញរាេរនាះ រយើងៗបន10 

រិនិតយរឃើញរេើយថា មនរញ្ញា តដ  ររេខាះមនរៅកនរងភាោបរំាងរៅ ររេខាះក៏អត់មន។ អ៊ា ៊ីចឹង11 

រៅកនរងោេក្កមរនាះ អងគជំន ំជក្មះគ៊ឺោត់យេ់តដ  ដ៉ូរចនះរយើងមិនបនរេើករេើងពាក់រ័នានឹងរញ្ញា េនឹង12 

រទ្ប ក្ោន់តតរយើងរញ្ញជ ក់ថា រៅររេតដេរយើងទ្បទ្បួេោគ េ់ថាមនរញ្ញា តដេរគមិនទ្បទ្បួេយកតាំងរ៊ី13 

ដំរ៉ូង រេើយរនាទ រ់មកមនក្ល ទ្បទ្បួេោគ េ់ថាមនក្ល មនកំេ សរកតក្ររនាះ។ អ៊ា ៊ីចឹងរេើយបនជា14 

រយើងរេើករៅកនរងោ ណា រស់រយើងរេើចំណ ចរនះរនាះ។ 15 

ពាក់រ័នានឹងរញ្ញា រនទរ់មករទ្បៀត គ៊ឺក្ល រ្វើឲ្យក្លា យជាទ្ធសក រៅកនរងភនំរក្ក្លេ រេើយនិងក្ល រ្វើ16 

ទ្ធ  ណកមរីៅក្ទ្ធ ខារំស៉ូមរយងរៅកថាខណឌ ១៣៧២ រៅកនរងោ ណា រស់រយើង តដេរយើងរង្ហា ញរ៊ី17 

 វិោេភារថ្នរណដ ឹងពាក់រ័នានឹងភនំរក្ក្លេ។ រេើយអងគជំន ំជក្មះបនយេ់ក្ចេំថា ក-១១ េនឹងវក្គរ18 

ដណដ រ់រៅរេើភនំរក្ក្លេផងតដ  រេើយដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយបនរញ្ញជ ក់ចាស់រេើយថាក្ល រ្វើឲ្យក្លា យជា19 

ទ្ធសក េនឹងគ៊ឺមនតតរៅក-១១ រទ្ប។  មនក្ល វិភាគមិនក្តឹមក្តូវរៅរេើភសារតាងតដេអងគជំន ំជក្មះ20 

ោោដំរ៉ូង រ៊ីរក្ពាះោោដំរ៉ូងបនរញ្ញជ ក់ថា មនក្ល រញ្ញជ ក់អះអាង -- អងគជំន ំជក្មះបនរញ្ញជ ក់ថា 21 

កំណត់រេត  រស់ អ៊ា៊ុំ ណេ រនាះគ៊ឺថា រញ្ញជ ក់ចាស់អំរ៊ីសកខ៊ីកមរីៅកនរងសវនាក្ល  រស់ េួ  តណម។ 22 

ដ៉ូរចនះរយើងអាចនិយយបនថាវមិនមនភារស ៊ីសង្ហវ ក់ ឬមិនមនក្ល ោកំ្ទ្បរ៊ីភសារតាង។ រនះគ៊ឺជា23 

កំេ សតដេរយើងបន ករឃើញ។ រេើយរាយោ តតរយើងមិនអាចសួ រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីបន 24 

ោត់និយយរ៊ីភនំរក្ក្លេន ុ៎ងតតររេតដេោត់តថាងអំរ៊ីទ្ប កខរោកតតរ៉ា រណាណ ះ។ រយើងមិនអាចសួ អ៊ីោត់25 

F1/10.1
01675479



អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  33 

បនរទ្ប។ អ៊ា ៊ីចឹងររេន ុ៎ងគ៊ឺថារយើង -- វកំេ សរយើងតដ អ៊ា ៊ីចឹង។ រេើយអងគជំន ំជក្មះបនរំថ្ភារំតរាង  1 

សមា៊ី រស់រដើមរណដ ឹងរនះ ថាោត់ក្តូវបនរគឃ ំ។ កថាខណឌ ៣៩៣ ខារំស៉ូមអានន៉ូវក្ល សននិាឋ ន រស់អងគ2 

ជំន ំជក្មះ “រដើមរណដ ឹងរនះក្តូវបនសួ រៅរេើេកខខណឌ ក្ល ង្ហ ក៏រាយ ក៏អងគជំន ំជក្មះសននិាឋ នថាក្ល 3 

រញ្ជូនោត់រៅក-១១ េនឹង គ៊ឺថារង្ហា ញថាោត់រិតជាក្តូវបនឃ ំឃាងំរៅទ្ប៊ីរនាះតមន”។ រនះគ៊ឺជាក្ល រក្រើ4 

សកខ៊ីកមមីិនក្តឹមក្តូវ រស់ គេ់ តណម។ គេ់ តណម ោត់មិនតដេនិយយថាោត់រគឃ ំរៅក-១១ រទ្ប។ 5 

ោត់មិនក្តូវបនឃ ំរៅក-១១ រទ្ប ោត់ក្ោន់តតនិយយថារគចាត់តាំងោត់រៅទ្ប៊ីន ុ៎ង មិនតមនឃ ំរទ្ប។  6 

[១១:២៥:៥៧] 7 

ខារំស៉ូមរយងរៅសកខ៊ីកម ីរស់ គេ់ តណម E1/488.1 តដេោត់និយយថា គ៊ឺរៅរម៉ា ង ១៤:២៨ 8 

ដេ់ ២៩៖ “រគឲ្យខារំរៅក-១១ េនឹង រៅយក រៅដឹកអងក ។ រេើយររេន ុ៎ង រគរ ៀរឲ្យខារំរ ៀរក្ល ”។ អ៊ា ៊ីចឹង9 

ោត់េនឹង រគរៅមកេនឹង គ៊ឺរៅមកនិយយអំរ៊ីអាពាេ៍រិពាេ៍រាយរងខំ រេើយអងគជំន ំជក្មះេនឹងរក្រើ10 

អងគរេត  រក្រើសកខ៊ីកម ីរស់ោត់េនឹងរៅរេើអងគរេត ទ្ធងំម៉ូេតតមដងរៅរេើសំណ ំរ ឿង០០២/០២។ 11 

ក្រសិនររើ គេ់ តណម និយយអំរ៊ីេកខខណឌ ក្ល ង្ហ េំបកក៏រាយ ក៏ោត់មិននិយយអំរ៊ីររេរម៉ា ងរ្វើ12 

ក្ល រទ្ប។ រេើយោត់ក៏អត់និយយអំរ៊ីក្ល ឃ ំខាួនោត់តដ ។ ោត់អត់និយយថាោត់ជាអនករទ្ធសរទ្ប តដេ13 

ខ សរ៊ីសកខ៊ីកម ីរស់ អ៊ា៊ុំ ម៉ា េ។ ខារំស៉ូមរយងរៅោ ណារណដ ឹងោទ្ប កខ រស់រយើងក្តង់ចំណ ចរនះ។ 14 

រម៉ា ងខារំអស់តមនតទ្បនរេើយ។ អ៊ា ៊ីចឹង រយើងក្ោន់តតនិយយថាធាត ផេេំនឹងវមិនក្គរ់ក្ោន់រទ្ប ពាក់រ័នានឹង15 

ជនជាតិចាមន ុ៎ង។ អ៊ា ៊ីចឹងស៉ូមរិនិតយរមើេន៉ូវោ ណារណដ ឹងោទ្ប កខ រស់រយើងកថាខណឌ ៩២៥ តដេ16 

រយើងបនរនយេ់អំរ៊ីក្ល ក្រក្លសរទ្ធសពាក់រ័នានឹងភ៉ូមិក្ទ្ធ គ៊ឺមិនក្ោន់រទ្ប ក្ោន់តតយកោកេ៊ីមន ក់មក17 

និយយអ៊ា ៊ីចឹង រេើយទ្ធញក្ល ផដនាទ រទ្ធសរនាះ។ អ៊ា ៊ីចឹងខារំស៉ូមរញ្ចរ់ក្តឹមេនឹងរេើយ។ ស៉ូមអ គ ណ18 

រោកក្រធាន។  19 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 20 

អ៊ា ៊ីចឹងរយើងបនដេ់រម៉ា ងសក្មកបយថ្ថៃក្តង់រេើយ។ អ៊ា ៊ីចឹងខារំស៉ូមជក្មរជ៉ូនថា រៅោៃ ចរនះ21 

គ៊ឺរយើងនឹងចារ់រផដើមរៅរវោរម៉ា ងដរ់រ៊ី និងោមសិរនាទ្ប៊ី។ ដ៉ូរចនះ ស៉ូមមស្តនា៊ីរនានាោ នាជំនជារ់រចាទ្ប22 

រៅកតនាងសក្មកវិញ រេើយនិងនាមំកវិញេនឹងគ៊ឺរៅរម៉ា ងដរ់រ៊ី និងថ្មៃនាទ្ប៊ី។ អ៊ា ៊ីចឹងត ោក្ល ក្រក្លស23 

សក្មក។  24 

(សវនាក្ល សក្មករ៊ីរម៉ា ង ១១:២៨ នាទ្ប៊ី ដេ់រម៉ា ង ១៣:៣០ នាទ្ប៊ី) 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  34 

ក្កឡារញ្ជ៊ី៖ 1 

ស៉ូមអរញ្ចើញរក្ក្លកឈ ! 2 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 3 

ស៉ូមអរញ្ចើញអងគរយ! 4 

អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេក្រក្លសតសវនាក្ល ។ រោកក្កឡារញ្ជ៊ី រតើភាគ៊ី និងរមធាវីបន5 

មកក្គរ់ចំនួនរេើយឬរៅ? 6 

ក្កឡារញ្ជ៊ី៖ 7 

បទ្ប ស៉ូមរោ រឯកឧតាមក្រធាន។ ស៉ូមរោ រអងគក្ករមក្រឹកាជំន ំជក្មះ។ ភាគ៊ីមនវតាមនក្គរ់8 

រេើយបទ្ប។ ស៉ូមអ គ ណ។  9 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 10 

អ៊ា ៊ីចឹងស៉ូមអរញ្ចើញសេក្រះរាជអាជាា រ្វើោ ណា។  11 

រោកក្ស៊ី រេរេន រវសីន រ៖ 12 

ជក្មរសួ រោកក្រធាន រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម។ ទ្ប៊ី១ ខារំស៉ូមនិយយពាក់រ័នារៅនឹងក្ល  13 

ជំទ្ធស់តវ៉ា  រស់រមធាវីពាក់រ័នារៅនឹងក្ល សមា រ់ជនជាតិរវៀតណាម។ ឯកោ តដេបនាក់ជ៉ូនគ៊ឺ14 

សក្មរ់អងគជំន ំជក្មះរ្វើក្ល រកក្ោយ។ ដ៉ូចខារំបនរេើករេើងេមអិតរៅកនរងោ ណា រសរ់យើងខារំ ម៉ូេាឋ ន15 

ទ្ប៊ី៦ អងគជំន ំជក្មះបនសរក្មចយ៉ា ងក្តឹមក្តូវរៅរេើទ្ប៊ីតាំងភ៉ូមិោស្តសដពាក់រ័នារៅនឹងក្ល សមា រ់ជនជាតិ16 

រវៀតណាមរៅទ្ប៉ូទ្ធងំក្ររទ្បស ដ៉ូចតដេមច ស់រណដ ឹងឧទ្បា ណ៍បនយេ់ក្សររៅកនរងតផនកពាក់រ័នាសដ៊ីរ៊ី17 

ឧក្កិដឋកម ី ក្ល សមា រ់រៅរក្ៅថ្ក្រតវង និងោវ យរ ៀង។ រៅកនរង -- តដេសែិតរៅកនរងវិោេភារថ្ន18 

សំណ រំ ឿង០០២ គ៊ឺមនមនទ៊ី សនដិស ខ ស-២១ អ៉ូ កតនេង និងក្ក្លងំតាចាន់។ ចំណ ចរនះ គ៊ឺពាក់រ័នារៅ19 

នឹងអំររើក្រេ័យរ៉ូជោសន៍ ក្ល សមា រ់ ង្ហគ េ និងក្ល រ្វើបរជនជាតិរវៀតណាម។ រៅកនរងតផនកដ៉ូចោន20 

រនះតដ  អងគជំន ំជក្មះបនរញ្ញជ ក់ថា រេត អវ៊ីបនជាមនក្ល សមា រ់រៅខាងរក្ៅទ្ប៊ីតាងំភ៉ូមិោស្តសដទ្ធងំ21 

រនាះ។ ោោដំរ៉ូងបនរចញរសចកដ៊ីសរក្មចរៅកនរងរ ឿងកដ៊ីរនះ ោត់បនរេើករេើងអំរ៊ីក្ល សមា រ់ និង22 

រាយរយងរៅរេើក្ល ក្រក្រឹតារៅរេើជនជាតិរវៀតណាម រាយមិនមនកក្មិត។ រេើយរយងរៅរេើ23 

កថាខណឌ ទ្ធងំអស់រៅកនរងដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយតដេបន ករឃើញក្ល សមា រ់ជនជាតិរវៀតណាមរៅខាង24 

រក្ៅរខតាថ្ក្រតវង និងរខតាោវ យរ ៀង។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  35 

[១៣:៣៣:៥១] 1 

ឥេូវខារំស ំនិយយអំរ៊ីក្ល រេើករេើងថា អងគជំន ំជក្មះមនកំេ សកនរងក្ល សរក្មចអំរ៊ីក្ល សមា រ ់2 

ក៏ដ៉ូចជាឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេជាតិ។ រៅតាម យៈក្ល រងខំឲ្យរ ៀរក្ល  និងក្ល  ុំរោភរសរសនែវៈ។ 3 

ឥេូវរនះខារំស៉ូមរេើករ្វើក្ល កត់សមគ េ់រ៊ី ចំណ ច អំររើមន សេឃាត ក្ល រ្វើទ្ប កខរ ករមនញ និងអំររើ4 

អមន សេ្ម៌គ៊ឺជារញ្ញា រៅកនរងសំណ ំរ ឿង០០១ និងសំណ ំរ ឿង០០២/១។ អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេក៏5 

បនរ្វើក្ល ក្ោវក្ជាវអរងកតរ៊ីម នឆ្ន ំ២០១៥ សដ៊ីរ៊ីចារ់តដេមនម នឆ្ន ំ១៩៧៥ និងយ តាិោស្តសដ រេើយក៏6 

បនរិនិតយ និងក៏បនក្ចានរចាេន៉ូវទ្បេហ៊ីក ណ៍តដេមច ស់រណដ ឹងឧទ្បា ណ៍បនរេើករេើងរៅររេរនះ។ 7 

មិនមនអវ៊ីរៅកនរងរណដ ឹងោទ្ប កខរនះគ៊ឺថា ផដេ់រេត ផេតដេរ្វើឲ្យក្ល តកតក្ររសចកដ៊ីសរក្មចរនះ។  8 

ទ្ប៊ី២ ទ្បេហ៊ីក ណ៍ រសម់ច ស់រណដ ឹងទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងោែ នភារថ្នចារ់រៅកនរងឆ្ន ំ១៩៧៥ តដេមន9 

រ្វើក្ល ក្ចរ៉ូកក្ចរេ់ពាក់រ័នារៅនឹងអងគរេត ជាក់ោក់មួយចំនួន រនះគ៊ឺរាយោ តតវធាត រចតនា ឬក៏10 

ធាត សតាន ម័ត តដេមនរៅកនរងអងគរេត ទ្ធងំអស់រនះ។ មនភសដរតាងក្គរ់ក្ោន់តដេរ្វើឲ្យត ោក្ល 11 

ទ្បទ្បួេយករៅកនរងេកខខណឌ មួយកក្មិតរទ្បៀត ជារិរសសរាយោ តតអវតាមនយ តាិោស្តសដផទរយោន រនះ។ 12 

ឥេូវខារំស៉ូមនិយយអំរ៊ីអំររើមន សេឃាត។ ជារិរសស មច ស់រណដ ឹងឧទ្បា ណ៍រ្វើក្ល ជំំទ្ធស់រនាះ គ៊ឺមិន13 

បនររងកើតរៅជា ចារ់ក្រេទី្បណឌ អនដ ជាតិរៅឆ្ន ំ៧៥ រទ្ប។ ដ៉ូចតដេរោករៅក្កមបនរេើករេើង ួច14 

មករេើយ ភារទ្បទ្បួេយកបន និងក្ល អាចក្ររមើេទ្ប កម នបន តដេបន ករឃើញរៅកនរងសំណ ំរ ឿង 15 

០០២/១។ អងគជំន ំជក្មះបនរង្ហា ញរៅកនរងក ណ៊ីរមឌ៊ីក្លេ់ គ៊ឺនិយយអំរ៊ីត ោក្ល សេ ដឋអារម ិករៅ16 

កនរងទ្ប៊ីក្ករងន៉ូ ឹមរ៊ា៊ឺក បនរ្វើក្ល ផដនាទ រទ្ធសរាយសមអ ងរៅរេើធាត រចតនា។ រេើយរយើងក៏បនរញ្ញជ ក់17 

ផងតដ ថា រយើងមិនបនដឹងរ៊ីរ ឿងរនះរទ្ប។ រេត ដ៉ូរចនះ ចារ់ទ្បំរនៀមទ្បំោរ់អនដ ជាតិក្តូវបនរាះក្ោយ 18 

មិនមនេកខខណឌ ណាតដេសក្មរ់ឲ្យអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង ឬក៏ត ោក្ល កំរ៉ូេរនះ រង្ហា ញអំរ៊ី19 

រោេក្ល ណ៍ទ្ប៉ូរៅរៅកនរងចារ់ជាតិរនាះរទ្ប។ ក៏រ៉ា តនដរដើមប៊ីធានាឲ្យចំណ ចទ្ធងំរ៊ី េនឹង អងគជំន ំជក្មះ20 

ទ្ធងំរ៊ី  ថាមិនមនរចតនារាយផ្ទទ េ់ តដេតក្មូវឲ្យមនភារស ៊ីសង្ហវ ក់ោន រៅនឹងក្ររ័នាចារ់ជាតិរនាះ21 

រទ្ប។ រក្ក្លយរ៊ីអងគជំន ំជក្មះ រតនែមយ តាា ្ិក្ល មករេើក្ល យេ់រឃើញ រស់ខាួន គ៊ឺថាមន អងគជំន ំជក្មះ22 

បនរញ្ញជ ក់ថា ភសដរតាងរនះ គ៊ឺវមនភារជាក់ោក់យ៉ា ងខាា ងំ រេើយរោេក្ល ណ៍ទ្ប៉ូរៅរៅកនរងអងគរេត ក៏23 

រកើតមនតដ ។ អ៊ា ៊ីចឹងកនរងោ ណា រស់រយើងខារំរនះ គ៊ឺមនឧទ្ធេ ណ៍ជារក្ចើន។ អ៊ា ៊ីចឹងោីនអវ៊ីតដេយេ់24 

រទ្បរៅឆ្ន ំ៧៥  ដឋបនទ្បទ្បួេយកន៉ូវនិយមន័យថ្នក្ល សមា រ់រក្ៅផាូវចារ់ តដេកនរងរនាះក៏មន ួមរញ្ចូេ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
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ទ្ធងំក្ល  -- រណាដ េឲ្យមនក្ល ោា រ់រនាះតដ ។  1 

[១៣:៣៧:២០] 2 

រេើយផទរយរៅនឹងក្ល ជំទ្ធស់តវ៉ា  រស់មច ស់រណដ ឹងឧទ្បា ណ៍ -- រណដ ឹងោទ្ប កខ ោោដំរ៉ូងក៏3 

បនអន វតាយ៉ា ង«ក្តឹមក្តូវរៅរេើរោេក្ល ណ៍ធាត រចតនាជា ួមរនះ។ អងគជំន ំជក្មះបនរេើករេើងថា 4 

ចា ីរនះ គ៊ឺបនក្រក្រឹតារាយមនក្ល  ស ំដកក្សង់៖ “យេ់ដឹងយ៉ា ងខាា ងំតដេអំររើ រស់ោត់េនឹងអាចនាំ5 

ឲ្យមនក្ល ោា រ់ក្រជាជនជារក្ចើន។ រេើយក្ល រញ្ញជ ក់រនះ ក៏មនរៅកនរងោេក្កមទ្ធងំរ៊ី  រេើយអងគ6 

ជំន ំជក្មះកំរ៉ូេក៏បនរញ្ញជ ក់ថា តផនកន៊ីមួយៗរនះគ៊ឺរក្ៅ ករឃើញថាវមនធាត រចតនារៅកនរងរនាះរេើយ”។ 7 

តាមរិតរៅគ៊ឺថា ឧទ្ធេ ណ៍ ក្រសិនររើសិនរយើងរ្វើអំររើណាមួយរាយដឹងអំរ៊ីភវន៊ីយភារថ្នក្ល 8 

រណាដ េឲ្យោា រ់មន សេេនឹង អ៊ា ៊ីចឹងរយើងទ្បទ្បួេយកហានិភ័យរនះរេើយ។ ក្សរដៀងោន តដ  ក្ល ទ្បទ្បួេ9 

យកហានិភ័យថ្នេទ្បាភារអាចរណាដ េឲ្យមនក្ល ោា រ់បន រនាះគ៊ឺថារយើងនឹងដឹងរ៊ីេទ្បាភារតដេអាច10 

រកើតរេើងរនាះរេើយ។  11 

ឥេូវខារំស៉ូមច៉ូេរៅរេើក្ល ជំទ្ធស់តវ៉ា  រស់មច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខអំរ៊ីអំររើមន សេឃាត រេើយមិន 12 

បនរង្ហា ញអំរ៊ីក្លតរវកិចចតដេក្តូវរំររញរទ្ប រដើមប៊ីរញ្ញជ ក់ឲ្យចាស់អវ៊ីតដេអងគជំន ំជក្មះបន ករឃើញ13 

រនាះ គ៊ឺោែ នភារតដេរៅក្ល ាឋ ន ក៏ដ៉ូចសេក ណ៍រនាះ រណាដ េឲ្យមនក្ល ោា រ់មករេើជន ងរក្ោះ 14 

រេើយរ្វើឲ្យមន ឬរាយមិនមនក្ល សក្មេរៅដេ់ោែ នភារណាមួយរេើយ។ ដ៉ូរចនះអវ៊ីតដេមច ស់15 

រណដ ឹងោទ្ប កខរេើករេើងគ៊ឺក្ល រ្វសក្រតេេ ក្ល ខកខាន អវតាមនន៉ូវវិធានក្ល សមក្សររដើមប៊ីសក្មេ 16 

រៅដេ់ោែ នភារតដេអាជាា ្ កមពរជាក្រជា្ិររតយយខាួនឯងបនាក់អន វតាមករេើក្រជាជន។  មនន័យ 17 

ថា រួករគរនដន៉ូវសកមភីារវិជជមន រស់ខាួន រទ្ធះជាយ៉ា ងណាក៏រាយ រទ្ធះរ៊ីជាោត់មនក្ល ជំទ្ធស់18 

តវ៉ា រនះក៏រាយ មច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខ រ៉ា តនដខកខានមិនបនរង្ហា ញរទ្ប។ វមនក្ល ចាស់រេើយគ៊ឺថា រួក19 

ោត់មិនមនជំេ ណាមួយ តកតក្រជំេ  រស់ខាួន។ រេត ដ៉ូរចនះ ោោឧទ្បា ណ៍ថ្នត ោក្ល  អាយ.ស ៊ី.20 

៊្ី.វ៉ាយ កនរងរ ឿងកដ៊ី សា៊ីររ៊ា៊ីស ៊ី រនះក៏បនរនយេ់ដ៉ូរចនះឯង។ ឥេូវនិយយរៅដេ់ក្ល រ្វើទ្ប កខរ ករមនញ ទ្ប៊ី១ 21 

ខារំនិយយអំរ៊ីធាត រចតនាតដេបនក្ល ក្រក្រឹតាមករេើជនជាតិចាម និងជនជាតិរវៀតណាមតដេមនក្ល 22 

រ ីសរអើងរាយផ្ទទ េ់តតមដង។ 23 

[១៣:៤០:០០] 24 

ចំណ ចរនះ គ៊ឺោែ នភារនិងរោេនរយបយតដេអន វតា -- រោេនរយបយ ឬចារ់តដេអន វតា25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  37 

ក្គរ់ មន សេទ្ធងំអស់។ មច ស់រណា ឹងោទ្ប កខ គ៊ឺរ្វើក្ល រចាទ្បក្រក្លន់មិនក្តឹមក្តូវថា ចំណ ចរនះមិនររងកើត1 

បនរៅជាក្ល រ ីសរអើងរនាះរទ្ប រេើយ -- មិនបនររងកើតរៅជាក្ល រ ីសរអើងរៅកនរងចារ់១៩៧៥រទ្ប។ 2 

អងគជំន ំជក្មះក៏បនរង្ហា ញ ួចមករេើយ ថាជំេ  រស់មច ស់រណា ឹងោទ្ប កខគ៊ឺមនកំេ ស។ រៅកនរង3 

ោេដ៊ីក្លរៅកនរងសំណ ំរ ឿង០០១ គ៊ឺមនក្ល សិកាក្ោវក្ជាវអំរ៊ីចារ់ម នឆ្ន ំ១៩៧៥ និយយអំរ៊ីក្ល 4 

រ ីសរអើងរនះ ថារតើវរិតជាមនផេវិបករាយោ តតក្ល រ ីសរអើងសក្មរ់សមជកិថ្នក្ករមណាមួយ 5 

ឬក៏ជន ងរក្ោះក្តូវបនកំណត់ជារោេរៅណាមួយតដ ឬក៏អត់។ តាម យៈទ្បេហ៊ីក ណ៍ រស់ោត់ មច ស់6 

រណា ឹងោទ្ប កខរនះ គ៊ឺោត់ក្តូវរ្វើក្ល រំថ្ភា។ ក្លេណារគនិយយរ៊ីក្ល រ្វើទ្ប កខរមនញ រគនិយយអំរ៊ីក្ល 7 

ររៀតររៀន ក្ល ោរសងកត់ ឬក៏ចំណ ចណាមួយរៅរេើក្ករមណាមួយជាក់ោក់។ ដ៉ូរចនះ ជន ងរក្ោះ 8 

ទ្បទ្បួេ ងរក្ោះន៉ូវក្ល រ ីសរអើងរាយោ តតោត់ជារ ទ្បាោសនិក ឬក៏ជាចាម។ រនះគ៊ឺមិនមនក្ល ពាក់9 

រ័នាតដេថា ររើសិនណាជាជនជាតិចាម រគរងខំឲ្យេ៉ូរោច់ក្ជូក ឬក៏ក្រឈមក្ល អត់ឃាា ន គ៊ឺថារួក10 

ោត់មនក្ល ឈ៊ឺចារ់ ទ្បទ្បួេ ងន៉ូវក្ល ឈ៊ឺចារ់ តដេោត់មិនធាា រ់មនរទ្បរិរោ្ន៍រាយោ តតរួកតខី 11 

ក្កេមរងខំរេើយ។ អវ៊ីតដេមនរញ្ញា  គ៊ឺនិយយអំរ៊ីផេរ៉ាះពាេ់ថ្នរោេនរយបយ មិនតមនតតពាកយ12 

សមា៊ីរនាះរទ្ប ជួនក្លេយេ់រឃើញអំរ៊ីក្ល រ ីសរអើងតដេមនរៅម នឆ្ន ំ១៩៧៥ ដ៉ូចបនរង្ហា ញតាម យៈ13 

អន សញ្ញា  ក៏ដ៉ូចយ តាិោស្តសាតដេរេើករេើងរាយរដើមរណា ឹង ដឋរបរវណ៊ីរៅកនរងោ ណា រស់រួករគ។ 14 

អ៊ា ៊ីចឹងតាម យៈត ោក្ល អចិថ្ស្តនាយ៍អនា ជាតិរៅកនរងឆ្ន ំ១៩២៣ ឆ្ន ំ១៩៣២ និង១៩៣៥ បន ករឃើញថា 15 

រដើមប៊ីឲ្យវមនក្រសិទ្បាភាររំផ តរនាះ គ៊ឺក្ល ហាមឃាត់ក្រឆំ្ងនឹងក្ល រ ីសរអើង គ៊ឺក្តូវតតរ្វើរម៉ាចធានាថា16 

ក ំឲ្យមនក្ល រ សីរអើង ក៏ដ៉ូចជារៅកនរងចារ់រនាះផងតដ ។ ត ោក្ល ទ្ធងំរនាះបនរនយេ់អំរ៊ីក្ល ក្រក្រឹតា17 

មករេើ ក្ករមណាមួយរៅកនរងោែ នភារេកខខណឌ ណាមួយតដេរណាា េឲ្យរួកោត់មិនមនសមភារ។  18 

[១៣:៤២:២៦] 19 

ឥេូវខារំនិយយរៅរេើធាត រចតនាតដេមនរៅកនរងម៉ូេាឋ នរណា ឹងោទ្ប កខ៩៤។ មិនមនអវ៊ីរៅ20 

កនរងចារ់ ឬរៅកនរងត ោក្ល  ឬក៏ថាយ តាិោស្តសាម នសស្តង្ហគ មរោករេើក -- រក្ក្លយសស្តង្ហគ មរោករេើក 21 

ទ្ប៊ី២ ឬក៏ត ោក្ល អចិថ្ស្តនាយ៍តដេោកំ្ទ្បរៅដេ់ជំេ ថា ធាត រចតនាសក្មរ់ក្ល រ្វើទ្ប កខរ ករមនញតក្មូវឲ្យ22 

មនរេើរ៊ីក្តឹមតតរចតនារដើមប៊ីមនក្ល រ ីសរអើងរៅរេើក្ករមណាមួយ។  23 

ឥេូវនិយយអំរ៊ីរៅកនរងសងគមកមពរជាតតមាង។ ជាថី៊ីមាងរទ្បៀត អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេបន 24 

រញ្ញជ ក់រៅកនរងសំណ ំរ ឿង០០១ រេើយថា រេើយមាងរទ្បៀតមច ស់រណា ឹងោទ្ប កខក្ចេំរៅរេើអងគរេត  និង 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  38 

អងគចារ់ ក្ល រ្វើទ្ប កខរ ករមនញ គ៊ឺថាវ គ៊ឺវ ីករាេាេក្គរ់ររេរវោរណាា េឲ្យមនរចតនារៅរេើ 1 

សងគមទ្ធងំម៉ូេតតមាង។ និយយអំរ៊ីអងគរេត រៅកនរងរ ឿងកា៊ីជារក្ចើនរៅត ោក្ល អនា ជាតិ។ រ៉ា តនាចំណ ច 2 

រនះវមិនតមនជាតផនកមួយថ្នរតសាផាូវចារ់រនាះរទ្ប។ ឧទ្ធេ ណ៍ រៅត ោក្ល រក្ក្លយសស្តង្ហគ មរោក3 

រេើកទ្ប៊ី២ តតងតត ករឃើញជនជាតិជ៊ីេវេនឹងក្តូវបនទ្បទ្បួេ ងក្ល រ្វើទ្ប កខរ ករមនញតាម យៈអងគរេត 4 

តដេមិនបនរង្ហា ញអំរ៊ីធាត រចតនារដើមប៊ីដកេ៉ូតរួករគរចញរ៊ីសងគម។ រេើយក្ល រ្វើទ្ប ករ ករមនញរៅ5 

រេើជនជាតិយួន ត ោក្ល អនា ជាតិរនះបនរនយេ់អំរ៊ីក្ល តញកាច់រ៊ីោន ចាស់។ ខារំស ំដកក្សង់៖ រាយ6 

ក្ល រេើងដរណា ើមក្លន់អំណាចរៅកនរងឆ្ន ំ១៩៣៣ ក្ល រ្វើទ្ប កខរ ករមនញរេើជនជាតិជ៊ីេវក្តូវមនភារតឹង7 

តតងរេើង។ មនមនក្ល រ ីសរអើង -- មនចារ់ៗ  ឹតរនាឹងក្ល រ ីសរអើង គ៊ឺក្តូវបនអន ម័ត ក្តូវបនអន 8 

វតាមករេើជនជាតិជ៊ីេវ។ 9 

រៅតខ អ កត៉ូរ ឆ្ន ំ១៩៣៨ រោេនរយបយក្រឆំ្ងមករេើរួកណាស ៊ី គ៊ឺថាមករេើជនជាតិជ៊ីេវ10 

េនឹងគ៊ឺោីនរោេរំណងក្រក្រឹតាផ្ទទ េ់មករេើជនជាតិជ៊ីេវរ៊ីសំណាក់ជនជាតិអាេា៊ឺម៉ាង់។ 11 

[១៣:៤៤:៤៦] 12 

ឥេូវនិយយអំរ៊ីអមន សេ្ម៌។ ច ងរក្ក្លយ គ៊ឺថាឧក្កិដឋកមតីដេមនម៉ូេាឋ ន៩៧ តដេក្តូវ13 

កំណត់រាយចារ់ជាតិ អនា ជាតិ។ មិនមនអវ៊ីក្តូវបនយកមករិភាការាយអងគជំន ំជក្មះមួយៗ អ.វ.ត.ក 14 

ឬក៏ត ោក្ល អាដេ ករនាះរទ្ប ក៏រ៉ា តនាមច ស់រណា ឹងោទ្ប កខខាួនោត់បនរ្វើក្ល ទ្បទ្បួេយក (ឮមិនចាស់) 15 

ក្គរ់ក្ោន់តដេបនរង្ហា ញថា គ៊ឺវអាចក្ររមើេរមើេរៅបន អាចគិតរឃើញរៅបនថា នឹងក្តូវទ្បទ្បួេ16 

 ងន៉ូវក្ល ផានាទ រទ្ធសពាក់រ័នារៅនឹងឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេជាតិឆ្ន ំ៧៥ រេើយរិរសសពាក់រ័នារៅនឹង 17 

ឧក្កិដឋកមកីនរងឆ្ន ំ១៩៧៥។ រេើយតាមរចតនា រស់ខាួនតដេក្តូវបនរក្រើក្បស់រដើមប៊ី -- រេើយោត់ដឹង18 

ថាោត់នឹងអាចទ្បទ្បួេ ងន៉ូវក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវក្រេទី្បណឌ ពាក់រ័នារៅនឹងោែ នភារថ្នអំររើអមន សេ្ម៌ 19 

និងេកខណៈតដេមនភារក្សរដៀងោន  ក៏ដ៉ូចោែ នទ្បមៃន់។ 20 

[១៣:៤៥:៤៧] 21 

ឥេូវរនះខារំច៉ូេនិយយអំរ៊ីម៉ូេាឋ ន៩៨។ កនរងោេដ៊ីក្លសំណ ំរ ឿង០០២/០១ ត ោក្ល កំរ៉ូេ 22 

បនរង្ហា ញមករេើយថា គ៊ឺក្តូវតតមនក្ល ធានាឲ្យមនរោេក្ល ណ៍ន៊ីតាន ក៉ូេភារក្គរ់ភាគ៊ីទ្ធំងអស់។ 23 

អងគជំន ំជក្មះបនរនយេ់ថាចំណ ចរនះតក្មូវឲ្យ -- តដេចំណ ចរនះគ៊ឺមនទ្ធក់ទ្បងនឹងអំររើអមន សេ្ម៌24 

ដ៉ូចតដេខារំបន ដ៉ូចតដេបនកំណត់រៅរក្ក្លមេិខិត៉ូរក ណ៍ចារ់អនា ជាតិ។ រេើយរនះគ៊ឺជាអវ៊ីតដេ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  39 

ជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងបនសរក្មចដ៉ូរចាន ះតមន។ អវ៊ីតដេអងគជំន ំជក្មះមិនតក្មូវរនាះគ៊ឺថា តផនកជាក់ោក់ 1 

ន៊ីមួយៗមិនតមនក្ោន់តតមិនមនភារខ សោន ខាងផាូវចារ់ វងសិទ្បាិ រេើយនិងក្ល ហាមឃាត់រៅកនរង2 

ចារ់សិទ្បាិមន សេរនាះរទ្ប--  3 

អនករកតក្រ៖ 4 

រោកក្រធានស ំក្ល អន ញ្ញា ត ខារំមិនអាចតាមទ្ធន់រទ្ប រោកក្រធាន ញារ់ររក។ 5 

រោកក្ស៊ី រេរេន រវសីន រ៖ 6 

ឥេូវនិយយអំរ៊ីក្ល រ ៀរក្ល រាយរងខំ និងក្ល  ុំរោភរសរសនែវៈ។ រោេនរយបយ រស់7 

កមពរជាក្រជា្ិររតយយ ពាក់រ័នារៅនឹងក្ល រ ៀរក្ល រាយរងខំ និងក្ល រងខំឲ្យ ួមរភទ្បរនាះ។ ខារំនឹងរេើក8 

រេើងអំរ៊ីចំណ ចអងគចារ់។ ពាក់រ័នារៅនឹងោ ណា រស់រណា ឹងោទ្ប កខរេើករេើងរៅកនរងម៉ូេាឋ ន9 

១៦០, ១៧១ និង ១៧២។ រេើយសេក្ល ី រស់ខារំ  ៉ូថ ម៉ា  ី រេគា័  គ៊ឺថានឹងរិភាការេើអងគរេត 10 

ទ្ធងំឡាយរនះ។ មច ស់រណា ឹងោទ្ប កខបនដឹងអំរ៊ីចារ់សា៊ីអំរ៊ីអំររើអមន សេ្ម៌រេើយ ឯអងគជំន ំជក្មះ11 

តក្មូវឲ្យ -- ក្រសិនររើសក្មរករឃើញមនថាអំររើតដេមនេកខណៈក្សរដៀងោន នឹងោែ នទ្បមៃន់តដេរ ៀរ 12 

រារ់រៅកនរងឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេ -- តដេមនរៅកនរងឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងនឹងមន សេជាតិ និងក្ល 13 

 ុំរោភសិទ្បាិជាម៉ូេាឋ ន។ ក្ល រងខំឲ្យរ ៀរក្ល ោីនអវ៊ីឆៃេ់រទ្ប គ៊ឺជាក្ល  ុំរោភរៅរេើសិទ្បាិមន សេរេើយ 14 

តដេបនរេើករេើងយ៉ា ងចាស់រៅកនរងេិខិតត៉ូរក ណ៍អនា ជាតិរៅឆ្ន ំ៧៥។ ោោដំរ៉ូងរក្ជើសរ ីស 15 

សរក្មចរេើកយកឧទ្ធេ ណ៍មួយតដេជាម៉ូេាឋ នដ៏សំខាន់។ មច ស់រណា ឹងោទ្ប កខគ៊ឺថា អះអាងមិន16 

ក្តឹមក្តូវរទ្បតដេថាោត់ៗ -- រេើយឲ្យរញ្ជ៊ីដ៏តវងឆ្ៃ យ តរៅរទ្បៀតរៅកនរងោ ណារឆាើយតរ រស់រយើង17 

ខារំ កមពរជានឹងបនទ្បទ្បួេយកន៉ូវអន សញ្ញា រំររញរតនែម សា៊ីអំរ៊ីក្ល េ ររំបត់អំររើទ្ធសក រៅកនរងតខមិថ នា 18 

ឆ្ន ំ១៩៥៧ មក្តា១ ថា ភាគ៊ីទ្ធងំអស់យេ់ក្រមាក់ឲ្យរៅរក្ៅចារ់ ួម កនរងរនាះ ួមមនគ៊ឺថា មិនក្តូវ19 

មន អន ញ្ញា តឲ្យមនសិទ្បាិណាមួយរដិរស្ ឬក៏យ៉ា ងណារនាះរទ្ប។ រេើយរនាទ រ់មកឆ្ន ំ៦២ អន សញ្ញា20 

សា៊ីអំរ៊ីក្ល យេ់ក្រមរ ៀរក្ល  និងរៅកនរងកក្មិតអាយ អរបរ មតដេក្តូវតតមនក្ល យេ់ក្សរ ក្ល 21 

យេ់ក្រមរ៊ីភាគ៊ីទ្ធងំរ៊ី ។  22 

[១៣:៤៨:៥២] 23 

ចំណ ចមួយរទ្បៀត ថារតើក្ល រងខំឲ្យរ ៀរក្ល រនាះមនច ិតេកខណៈដ៉ូចោន យ៉ា ងរម៉ាចតដ ? រយើងខារំ24 

នឹងនិយយអំរ៊ីក្ល រងខំឲ្យរ ៀរក្ល រៅកនរងសម័យកមពរជាក្រជា្ិររតយយ។ ខារំនឹងរេើករេើងចំណ ចសរងខរ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  40 

រ៊ី ។ ទ្ប៊ី១ ខារំរយងរៅរេើោេក្កមមករ៊ីត ោក្ល  រអស.ស ៊ី.រអស.អិេ និង ត ោក្ល  អាយ.ស ៊ី.ស ៊ី 1 

ោោដំរ៉ូងបនរង្ហា ញឲ្យរឃើញថា ត ោក្ល ទ្ធងំរ៊ី បន ករឃើញរៅកនរងរោេក្ល ណ៍ទ្ប៉ូរៅអំរ៊ីក្ល 2 

រងខំឲ្យរ គគេណាមន ក់រ ៀរក្ល រៅកនរងេកខណៈដ៉ូចោន  ឬក៏កនរងោែ នទ្បមៃន់ណាមួយ។ ទ្ប៊ី២ ខារំស៉ូមរដិរស្3 

ពាក់រ័នារៅនឹងអវ៊ីតដេរេើករេើង  រស់មច ស់រណា ឹងឧទ្បា ណ៍ទ្ធក់ទ្បងនឹងក្ល រងខំឲ្យរ ៀរក្ល រៅឆ្ន ំ៧៥។ 4 

រក្ៅរ៊ីអងគរេត តដេថាក្ល កំណត់រទ្ធសទ្បណឌ ក្រេទី្បណឌ រាយចារ់ជាតិរនាះ គ៊ឺជារតសាតផនកផាូវចារ់5 

មួយ ោត់រ្វើក្ល ោររណ៌ ៉ូរភារថ្នក្ល រងខំឲ្យរ ៀរក្ល ចារ់រផាើមរៅថ្ថៃទ្ប៊ី២៦ -- រៅសតវតេ ៍ទ្ប៊ី២១។ 6 

រេើយក្ល ៗរ ៀរក្ល  ក្ល ផេផំគរំរ ៀរក្ល វខ សរ៊ីក្ល រ ៀរក្ល រាយរងខំកនរង ៉ូរភារជារក្ចើន រេើយរាយ7 

ក្ល រ្វើតរររនះ មច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខរនះោត់រ្វើក្ល រំថ្ភាយ៉ា ងខាា ងំ តដេថាក្ល រងខំឲ្យរ ៀរក្ល រនះ គ៊ឺរិត8 

ជារកើតមនយ៉ា ង -- រិតជាមនតមនរៅកនរង ររកមពរជាក្រជា្ិររតយយ។ កនរងចរមាើយតរទ្ធងំរនាះ 9 

រយើងរេើករេើងចំណ ចទ្ប៊ី៧ យ តាា ្ិក្ល និយយអំរ៊ីក្ល រ ៀរក្ល រាយរងខំ គ៊ឺក្តូវតតមនរទ្ធសក្រេទី្បណឌ10 

រេើយ។  11 

ឥេូវខារំនិយយអំរ៊ីពាក់រ័នារៅនឹង បហាម ៊ឺស ោយរក្រើស និងម៉ា រេស ៊ី ក៏ដ៉ូចជា ដឋអ៊ា ក្លា េ៉ូម៉ា  12 

រយើងឥេូវរនះគ៊ឺថាស រំតនែមកនរងរនាះមនរតនែមទ្ធងំក្ររទ្បសអង់រគាស ក្ររទ្បសញូរេេតេន ក្ររទ្បសស៊ា៉ូម៉ា  13 

និងក្ររទ្បសអ៉ូស្តោដ េ៊ីរៅ ដឋតាោីនា និងអ៉ូស្តោដ េ៊ីខាងតបូងគិ ីប៉ា ទ្ប៊ី ក្ររទ្បសក្រ៊ា យរណ សេ ដឋអារម ិក 14 

ក្លេ៊ីេវ័ ញា៉ា  រេើសរ៊ីអវ៊ីទ្ធំងរនះគ៊ឺថាវចាស់រេើយ គ៊ឺថាក្ររទ្បសទ្ធងំរនះមនក្រថ្រណ៊ីកនរងក្ល រ ៀរចំផគរំ15 

ផគ ូផគងអាពាេ៍រិពាេ៍។ មច សរ់ណដ ឹងោទ្ប កខ -- ក្ររទ្បសរៅកនរងក្ររទ្បសអាស ៊ីអារគនយ៍ តតៗមដង ថាកនរង16 

មនក្ររទ្បស១០ តដេមនក្ល ផេផំគរំឲ្យរ ៀរក្ល បន រៅបនរៅឆ្ន ំ៧៥ រនាះ។ 17 

[១៣:៥១:៤១] 18 

អ៊ា ៊ីចឹងក្ល ផដនាទ រទ្ធសចំរពាះអំររើអមន សេ្ម៌ តាម យៈក្ល រងខំឲ្យរ ៀរក្ល រាយរងខំអាច19 

ក្ររមើេរមើេបនរេើយរៅកនរងឆ្ន ំ១៩៧៥។ ររើរទ្ធះរ៊ីជាជន ងរក្ោះជាក្ររភទ្បក្ស៊ីក៏រាយ អងគជំន ំ20 

ជក្មះបន ករឃើញថា រនះគ៊ឺវជាអំររើមួយររងកើតបនរៅជាក្ល  ុំរោភរសរសនែវៈរេើយ។ រ៉ា តនាមិន21 

មន -- រាយមិនបនរៅរ ៀររារ់ន៉ូវពាកយររចនឲ៍្យចាស់ោស់ អ៊ា ៊ីចឹងក្ល  ុំរោភរសរសនែវៈគ៊ឺរិតជា22 

ក្តឹមក្តូវរេើយ រិតជាមនតមន។ 23 

អ៊ា ៊ីចឹងទ្ប៊ី១ វ ុំរោភរៅរេើសិទ្បាមិន សេ ទ្ប៊ី២ គ៊ឺវ -- រយើងក្តូវរង្ហា ញន៉ូវេកខខណឌ មួយសដ៊ីអំរ៊ី24 

ោែ នទ្បមៃន់។ រយើងទ្បទ្បួេោគ េ់ថា ោោដំរ៉ូងខកខានមិនបនប៉ា ន់ក្រមណអំរ៊ីេកខខណឌ ដំរ៉ូងរនះ រ៉ា តនា25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  41 

រយើង តាមរិតរៅក្គរ់ត ោក្ល ក្ររទ្បសស ៊ីវិេ័យទ្ធងំអសគ់៊ឺថា ខារំៗស៉ូមរេើករេើងអំរ៊ីចារអ់នដ ជាតិ ខារំ1 

គួ តតផ្ទអ កក្តឹមរ៉ា រណណ ះ ជេំ រនះវចាស់រេើយ ក៏រ៉ា តនាមច សរ់ណដ ឹងឧទ្បា ណជ៍ំទ្ធសត់វ៉ាថាមិនមនក្ល 2 

រងខំឲ្យ ួមរសរសនែវៈរៅកនរងអាពាេ៍រិពាេ៍រនាះរទ្ប។ រ្វើទ្ប៊ីរនះ អ៊ា ៊ីចឹងរយើង -- ថារតើមនក្ល ផដនាទ រទ្ធស3 

ក្រេទី្បណឌ តដេរងខំឲ្យក្រជាជនកមពរជារារ់ពាន់នាក់រ ៀរក្ល ក្រឆំ្ងរៅនឹងឆនទៈ រស់ខាួន រេើយរនាទ រ់4 

មករងខំឲ្យរួករគ ួមរភទ្បជាមួយោន  រាយមនក្ល តាមានឃាា រំមើេរ៊ី យៈកងឈារ រស់ខាួន តដេរ្វើ5 

ឲ្យមនក្ល ភ័យខាា ច រេើយ េ៉ូតដេ់មនក្ល ាក់ផដនាទ  -- ក្រហា ជ៊ីវិតរទ្បៀត សមា រ់រចាេរទ្បៀត ររើ6 

មិន ួមរភទ្ប។ 7 

អ៊ា ៊ីចឹងជំេ  រស់ោត់រនះគ៊ឺមិនអាចក្រតកកបនរទ្ប។ ក្ល  ុំរោភរសរសនែវៈមិនជារ ឿងមួយ8 

តដេក្តូវក្សរ -- មិនក្សរចារ់រទ្ប ក្តូវតតមនក្ល រ ៀរក្ល ក្តូវតតមនក្ល យេ់ក្សរោន ។ ទ្ប៊ី១ ោត់គ៊ឺ9 

រ  សមន ក់េនឹងោត់គ៊ឺក្តូវបន -- ោត់មិនតមនជាអនក ុំរោភរសរសនែវៈ តតោត់រគរងខំឲ្យោត់ ុំរោភ10 

រសរសនែវៈ។ តាមរិតរៅមិនមនម៉ូេាឋ នអវ៊ីខ សោន  វងរោេនរយបយ រស់ រ.ក.ក និងហាក់រ៊ីដ៉ូច11 

ជាចាត់ទ្ប កថាជាក្ល រងខំឲ្យដ៉ូចជាក្ស៊ីររក្មើផាូវរភទ្បយ៉ា ងដ៉ូរចនះតដ ។ ចំណ ចរនះបនរេើករេើងរៅកនរង12 

អន សញ្ញា អនដ ជាតិជារក្ចើនរៅឆ្ន ំ១៩៧៥ រេើយចំណ ចរនះបនរញ្ញជ ក់រៅកនរងេកខនដិកៈ និងយ តាិោស្តសា13 

ថ្នត ោក្ល  អាយ.ស ៊ី. ៊្ី.វ៉ាយ, អាយ.ស ៊ី.ស ៊ី និងត ោក្ល  រអស.ស ៊ី.រអស.អិេ។ 14 

[១៣:៥៤:២២] 15 

ទ្ប៊ី២ មនតតម៉ូេរេត មួយគត់តដេអាពាេ៍រិពាេ៍រាយតរររនះគ៊ឺរាយោ តតរួកោត់រងខំ 16 

ោត់គ៊ឺជាជន ងរក្ោះក្តូវរគរងខំ។ ច ងរចាទ្បមិនអាចរក្រើក្បស់អំររើក្រេទី្បណឌ  រសោ់ត់រដើមប៊ីរ្វើឲ្យអំររើ17 

ោត់រនះក្សរចារ់រេើង វិញរៅបនរទ្ប។ រាយក្ល ទ្បទ្បួេោគ េ់តរររនះទ្ធងំត ោក្ល  រអស.ស ៊ី.រអស.អិេ 18 

ត ោក្ល  អាយ.ស ៊ី.ស ៊ី មនក្ល ផដនាទ រទ្ធស ក្ល រងខំឲ្យ ួមរសរសនែវៈរៅកនរងអាពាេ៍រិពាេ៍រាយរងខំ។ 19 

រយើងខារំបនរនយេ់ ួចេមអិតរៅរេើយរៅកនរងោ ណាតរ រស់រយើងខារំ។ អ៊ា ៊ីចឹងជារោេក្ល ណ៍ចារ់20 

េនឹងគ៊ឺក៏ដ៉ូចវអាចក្ររមើេរមើេបនរៅឆ្ន ំ៧៥ ថាក្ល រ ៀរក្ល រាយរងខំរនះគ៊ឺជាអាពាេ៍រិពាេ៍មួយ21 

មិនក្សរចារ់រទ្ប តដេរ ឿងរនះរងកឲ្យមនក្ល អំររើ ុំរោភរសរសនែវៈផាូវរភទ្ប។ 22 

ឥេូវខារំស៉ូមជ៉ូនរវទ្បិក្លេនឹងរៅដេ់សេក្ល  ីរស់ខារំ ន៊ីោ ប៉ា តតេ។ 23 

រោកក្ស៊ី ន៊ីោ ប៉ា តតេ៖ 24 

ស៉ូមរោ រឯកឧតាមក្រធាន ឯកឧតាម រោកជំទ្ធវ អស់រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម គ៊ឺថាមនក្ល 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  42 

ផដនាទ រទ្ធសក្បរំ៊ីឧក្កិដឋកម ីតដេបនរកើតរេើងរៅកនរង ររកមពរជាក្រជា្ិររតយយ។ រយើងនឹងជំទ្ធស់រៅ1 

រេើឧក្កិដឋកមរីនះជាេមអិតរៅកនរងតផនក ៧ រស, រដ, អ៊ឺ ថ្នចរមាើយតរជាោយេកខណ៍អកេ  រស់រយើង។ 2 

ថ្ថៃរនះខារំនឹងរិភាកាអំរ៊ីក្ល ជំទ្ធសខ់ សឆគងមួយចំនួនទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល ាក់រៅជាទ្ធសក  អំររើមន សេ3 

ឃាត និងក្ល រ្វើទ្ប កខរ ករមនញរៅរេើក្រជាជនតខី  រេើយ -- រៅរេើក្រជាជនថី៊ី រេើយរនាទ រ់មករទ្បៀត4 

សេក្ល  ីរស់ខារំនឹងនិយយអំរ៊ីក្ល ក្រក្រឹតារៅរេើក្ករមរោេរៅ និងក្ល ក្គរ់ក្គងអាពាេ៍រិពាេ៍។ 5 

ឥេូវរនះ ខារំនឹងនិយយអំរ៊ីក្ល ាក់រៅជាទ្ធសក ។ 6 

[១៣:៥៦:១៦] 7 

ក្រជាជនស ៊ីវិេក្តូវបនរកងក្រវ័ញ្ចរដើមប៊ីក្ររយជន៍ រសរ់កេក មីរយន៊ីសដកមពរជា មិនតមនតតរៅ8 

កនរងសេក ណ៍ និងក្ល ាឋ នរ៉ា រណាណ ះរទ្ប រ៉ា តនាតថមទ្ធងំរៅកនរងររេតដេក្តូវបនឃ ំខាួនរាយខ សចារ់9 

រៅមនទ៊ី សនដិស ខ។ ក្រជាជនក្តូវបនចាត់ទ្ប កដ៉ូចជាទ្បំនិញ គ៊ឺរងខំឲ្យរ្វើក្ល តាមក្លេ វិភាគតដេបន10 

កំណត់រៅកនរងរ ិយក្លសតដេមនក្ល ភ័យខាា ច និងក្ល ក្គរ់ក្គង។ ម៉ូេាឋ ន១៣៣  រស់មច សរ់ណដ ឹង11 

ោទ្ប កខមិនបនរង្ហា ញថា មិនមនម៉ូេាឋ នក្គរ់ក្ោន់រដើមប៊ីកំណត់អំរ៊ីអំររើទ្ធសក រៅមនទ៊ី សនដិស ខភនំ12 

រក្ក្លេ រ៉ា តនារួកោត់មិនបនគិតអំរ៊ីភសារតាងរៅក្ល ាឋ ន ក-១៧ និងគ កភនំរក្ក្លេរេើយ។ ចំរពាះ ក-១១ 13 

ក្រឹករនះោត់បនរេើកទ្បេហ៊ីក ណថ៍ី៊ីមួយរទ្បៀត តដេថាអងគជំន ំជក្មះបនសរក្មចថា គេ់ នឹម ក្តូវបន14 

ឃ រំៅទ្ប៊ីរនាះ។ ោត់បនរង្ហា ញអំរ៊ីចំណ ចទ្ធងំអស់រនះរៅកថាខណឌ ៣០១ ថ្នោេក្កម រេើយចំរពាះ15 

ភសារតាងដថ្ទ្បរទ្បៀតរៅចំរពាះម ខោោដំរ៉ូងទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល រក្រើក្បស់ក-១១ រនាះគ៊ឺរង្ហា ញថា មិន16 

មនកំេ សឆគងអវ៊ីរេើយ។ 17 

រៅកនរងកថាខណឌ ៣០២៩ ថ្នោេក្កមោោដំរ៉ូងបនរនយេ់ថា ក-១១ គ៊ឺជាកតនាងឃ ំឃាងំ 18 

និងអរ់ ុំរ ៀនស៉ូក្ត។ អនករទ្ធសក-១១ មករ៊ីកងទ្ប័រដ៉ូចជា គេ់ នឹម។ កថាខណឌ ៣០៦៧ ថ្នោេក្កម 19 

គេ់ នឹម បនក្បរ់ោោដំរ៉ូងថា អនករៅកនរងកងរេ រស់ោត់ក្តូវបនរគសមា រ ់ និងរ្វើទ្ធ  ណកម ី20 

រាយោ តតជាកងទ្ប័រ។ ោត់និយយថា ោត់ក្តូវបនរគរញ្ជូនរៅ ក-១១។ ចំរពាះម៉ូេាឋ នដតដេ21 

មច សរ់ណដ ឹងោទ្ប កខបនជំទ្ធសរ់ៅកនរងរណដ ឹងោទ្ប កខ ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល រក្រើក្បស់ រស់កំណត់រេត 22 

ោដ រ់ចរមាើយ រស់ អ៊ា៊ុំ មេ ោត់ -- រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កមមនសិទ្បារិិនិតយ រ៉ា តនាោត់ថារនះមិនតមន23 

ជាសិទ្បាិាច់ម ខរនាះរទ្ប ដ៉ូរចនះរេើយរយើងអាចរឃើញថាកំណត់រេត ោដ រ់ចរមាើយអាចរក្រើក្បស់រ្វើជា24 

ភសារតាង ួមទ្ធងំរៅទ្ប៊ីរនាះផងតដ ។ 25 
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[១៣:៥៨:៤៣] 1 

រេើយទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល ក្រក្រឹតាអំររើសកម ី ឬក៏អំររើអកម ីរសម់ច សរ់ណដ ឹងោទ្ប កខ រតនែមរ៊ី2 

រេើរនះរៅរទ្បៀត ផទរយរៅនឹងក្ល អះអាង រស់រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីគ៊ឺថា កំណត់ោដ រ់ចរមាើយោកេ៊ីេនឹងមិន3 

តមនមនតថ្មាទ្ធររទ្ប រួករគរ្វើរេើងរាយរៅក្កមរស ើរអរងកតតដេឥតេរមអមង រាយមនក្ល ធានា4 

យ៉ា ងសមក្សរ រដើមប៊ីធានាថាមនភារអាចរជឿជាក់បន។ 5 

ឥេូវរនះ ខារំនឹងនិយយអំរ៊ីអំររើមន សេឃាតរៅសេក ណ៍ និងក្ល ាឋ ន ឧក្កិដឋកមគី៊ឺតផអករៅ6 

រេើក្ល រ្វើទ្ប កខរ ករមនញ រេើយនិងក្ល រងខំឲ្យរ្វើក្ល រាយរងខំទ្ធងំយរ់ទ្ធងំថ្ថៃ រាយមិនមនក្ល 7 

សក្មកក្គរ់ក្ោន់ មិនមនអាហា ក្គរ់ក្ោន់ រេើយមិនមនក្ល រាបេ។ ោែ នភារក្ល ង្ហ  និង ស់8 

រៅដ៏អាក្កក់តរររនះរ្វើឲ្យមនផេរ៉ាះពាេ់ជារ គគេ និងជា ួមរៅរេើក្រជាជន រេើយរណាដ េឲ្យ9 

មនក្ល ោា រ់ រាយោ ជំង៊ឺកងវះអាហា  អសក់មា ំង ឬក៏ រួស រាយោ ក្ល ង្ហ ។ រៅកនរងម៉ូេាឋ ន10 

១០៦, ១១៦ និង ១១៧ ក្ល អាន ក្ល រកក្ោយមួយតផនកៗ រសម់ច សរ់ណដ ឹងោទ្ប កខរៅរេើោេក្កម 11 

គ៊ឺមិនបនរង្ហា ញអំរ៊ីភសារតាងក្គរ់ក្ោន់ តដេថា មនឧក្កិដឋកមរីៅមនទ៊ី ក្សរក -- រៅក្ល ាឋ នក្សរក12 

ក្តាកំក់ និងក្ល ាឋ នទ្បំនរ់១មករា។ ឧទ្ធេ ណ៍ មនភសារតាងរហាចណាស់ក្បមំួយកនរងចំរណាមរេក 13 

ចំនួន១០នាក់បនោា រ់ រាយោ ោែ នភារតរររនះរៅទ្បំនរ់១ មករា រេើយមនក្ល ោកំ្ទ្បតដេភសារតាង14 

រៅកនរងកថាខណឌ ១៥៣៥, ១៦២៦ និង ១៦២៧ ថ្នោេក្កម គ៊ឺមិនតមនមនតតរៅកនរងកថាខណឌ ១៦២៩15 

ដ៉ូចោត់ថារនាះរទ្ប។ ក្រតេេោន រនះ ធាត ផេអំតារនាម័តិ រស់ចា ីគ៊ឺបនរិភាការៅកនរងកថាខណឌ ចំនួន16 

៣៧ កថាខណឌ ថ្នោេក្កម មិនតមនមនតតរ៊ី កថាខណឌ ដ៉ូចតដេោត់រេើករេើងរនាះរទ្ប។ កថាខណឌ17 

ទ្ធងំអស់រនះគ៊ឺរង្ហា ញយ៉ា ងចាស់ថាចា ីបនសរងកតរឃើញ រេើយទ្បទ្បួេបនរ័ត៌មនអំរ៊ីោែ នភារដ៏18 

អាក្កក់ រេើយនិងផេវិបកថ្នោែ នភារអាក្កក់រនះរៅរេើកមកី ។ រ៉ា តនារួករគទ្បទ្បួេយកហានិភ័យថ្ន19 

ក្ល ោា រ់ រាយរគ កាោែ នភារឲ្យរៅដតដេ រេើយរង្ហគ រ់ឲ្យរេក រ្វើក្ល ខាា ងំជាងម ន រេើយ20 

រោ ររៅតាមតផនក្ល  រស់រកេក មីរន៊ីសាកមពរជា។ រៅកនរងម៉ូេាឋ ន១០២, ១១៣, ១១៧ និង ១២៣  វិញ 21 

មច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខបនរកក្ោយរាយខ សឆគងរៅរេើក្ល សរក្មច រស់ោោដំរ៉ូង រៅរេើក្ល ាឋ ន 22 

និងសេក ណ៍រួន រាយអះអាងថាអងគជំន ំជក្មះមិនបនរញ្ញជ ក់រៅររេតដេមនធាត ផេអំតារនាម័តិ23 

 រស់ចា ីផ្ទទ េ់រនាះរទ្ប។ រៅកនរងក្ល ាឋ នន៊ីមួយៗរៅររេតដេរយើងនិយយអំរ៊ីដំរណើ ក្ល   យៈររេ24 

រ្វើក្ល ង្ហ េនឹងគ៊ឺថាោែ នភារវអាក្កក់តមនតទ្បន រៅររេតដេចា ីផ្ទទ េ់បនាក់ -- បនកំណត់អំរ៊ី25 
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ោែ នភារ។ រនះរគដឹងថាក្រតេេជាអាចមនក្ល ោា រ់ រស់កមកី រេើយ។ រេើយរៅររេតដេក្ល 1 

ោា រ់ រួករគក៏រៅតតរនា កាោែ នភារដតដេ។ តដេក្ល ណ៍រនះរង្ហា ញថារួករគទ្បទ្បួេយកេទ្បាភារ2 

តដេថាមនមន សេោា រ់ រេើយអត់ខវេ់។ កតាា រក្ៅដថ្ទ្បរទ្បៀតតដេមច ស់ោទ្ប កខបនរេើករេើងថាជា3 

កតាា ជំ  ញឲ្យមនោែ នភារតរររនះគ៊ឺមិនពាក់រ័នារទ្ប រក្ពាះថាធាត ផេអំតារនាម័តិគ៊ឺរកើតរេើងទ្ធក់ទ្បងរៅ4 

នឹងអំររើឧក្កិដឋរាយរចតនា រស់រួករគ។  5 

[១៤:០២:២៩] 6 

រៅកនរងម៉ូេាឋ ន១៣២ មច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខមិនបនរង្ហា ញរ៊ីកំេ ស រស់ោោដំរ៉ូង រាយ7 

រក្រើកំណត់រេត ោដ រ់ចរមាើយ រស់ ស ខ ឪ  ួមជាមួយនឹងភសារតាងពាក់រ័នាដថ្ទ្បរទ្បៀត រដើមប៊ីសរក្មចថាមន8 

ក្ល សមា រ់អនករទ្ធសតដេមនរចតនារៅមនទ៊ី សនាិស ខភនំរក្ក្លេ។ កតាា ផទរយក្គរ់ក្ោន់គ៊ឺក្តូវបនោោ9 

ដំរ៉ូងរក្រើក្បស់កនរងក្ល វយតថ្មាក្តឹមក្តូវ និងយ តាិ្ម៌រៅរេើភារអាចរជឿជាក់បនថ្នភសារតាង រស់ 10 

ស ខ ឪ។ ម នររេតដេោត់បនោា រ់ ទ្ប៊ី១ មនក្ល រិនិតយក្តឹមក្តូវរៅរេើភសារតាងរាយ ក.ស.ច.ស 11 

តាម យៈ -- តដេរ្វើរេើងរាយមនសបថ រេើយមនក្ល កត់ក្តាថតសំរេងរទ្បៀត។ ទ្ប៊ី២ គ៊ឺភសារតាង12 

អំរ៊ីោែ នភាររៅមនទ៊ី សនាិស ខ គ៊ឺមនក្ល ោំក្ទ្បរាយសកខ៊ីកមផី្ទទ េ់រួននាក់ រេើយនិងក្ល ោដ រ់ចរមាើយ 13 

ក.ស.ច.ស រផេងដថ្ទ្បរទ្បៀត។ រេើយជាច ងរក្ក្លយ មច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខមនឱក្លសកនរងក្ល ជំទ្ធស់រៅ14 

រេើោែ នភារទ្ធងំអស់េនឹងរៅររេជំន ំជក្មះ រ៉ា តនាោត់មិនជំទ្ធស់រនាះរេើយ។ រាយតផអករៅរេើក្ល 15 

វយតថ្មាជា ួមរៅរេើភសារតាង មច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខមិនបនរង្ហា ញថាជារ ឿងមិនសមក្សរកនរងក្ល 16 

សរក្មចថាអនករទ្ធសបនោា រ់រាយោ តតោែ នភារតដេអាក្កក់ រេើយក្រសិនររើោោដំរ៉ូងមន17 

កំេ សកនរងក្ល សរក្មចេនឹង គ៊ឺកំេ សេនឹងគ៊ឺមិនបនរ្វើឲ្យរ៉ាះពាេ់រៅដេ់ក្ល ផដនាទ រទ្ធសមច ស់រណដ ឹង18 

ោទ្ប កខរាយោ អំររើមន សេឃាតរេើយ។ ក្ល ផដេ់ -- ផដនាទ រទ្ធសោត់គ៊ឺតផអករៅរេើអំររើមន សេឃាត19 

ជារក្ចើនរៅកនរង ររកមពរជាក្រជា្ិររតយយ មិនតមនតតរៅភនំរក្ក្លេរនាះរទ្ប។ ច ងរក្ក្លយ ខារំនឹងនិយយ20 

អំរ៊ីក្ល រ្វើទ្ប កខរ ករមនញតផអកម៉ូេាឋ ននរយបយរៅរេើក្រជាជនថី៊ីរៅក្តាកំក់ ទ្បំនរ់១មករា និងទ្បំនរ់21 

ក្តពាងំថ។ី រៅកនរងម៉ូេាឋ ន១០៧, ១១៤, ១១៨ មច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខ ដ៉ូចតដេរោករោកក្ស៊ីរៅក្កម22 

ដឹងរេើយថារជឿជាក់ថា ក្រជាជនថី៊ីមិនអាចរ ីសរអើងរទ្ប រក្ពាះរួករគទ្បទ្បួេបនក្ល ក្រក្រឹតាដ៉ូចោន នឹង23 

ក្រជាជនតដេដថ្ទ្បៗរទ្បៀតតដ ។ ោត់បនរ្វើឲ្យអំររើឧក្កិដឋេនឹងរៅជារ ឿងត៉ូចតាចរៅរេើក្រជាជនថី៊ី24 

រៅវិញ រាយមិនគិតអំរ៊ីរោេនរយបយរ្វើទ្ប កខរ ករមនញជា ួមរៅរេើរួកោត់រនាះរេើយ។ រេើយរនះ25 
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គ៊ឺជាអវ៊ីតដេោោដំរ៉ូងបន ករឃើញថាក្សរជាមួយនឹងរោេនរយបយ រស់រកេក មីរន៊ីសាកមពរជារៅ1 

រេើក្ល ក្រក្រឹតារៅរេើខីាងំជាក់តសដង ឬក៏ខាា ងំតដេរគចាត់ទ្ប ក។ រោេនរយបយរ្វើទ្ប កខរ ករមនញតដេ2 

ក្តូវបនអន វតាជាក្ររ័នាចាត់ចំណាត់ថាន ក់េនឹង រ្វើឲ្យក្រជាជនថី៊ីោត់អន់ទ្ធរជាងរគ គ៊ឺខ សរ៊ី -- គ៊ឺរគ3 

ចាត់ទ្ប កថាថាន ក់ទ្ធរ ថាន ក់អន់តដេរៅរក្ក្លមក្រជាជនម៉ូេាឋ ន។  4 

[១៤:០៥:២៦] 5 

គ៊ឺក្រជាជនម៉ូេាឋ នមនសិទ្បាិររញរេញអន ញ្ញា តឲ្យរួករគមនតួនាទ្ប៊ីក្លន់អំណាច ឬក៏ក្គរ់ក្គង6 

រៅរេើសេក ណ៍ និងក្ល ាឋ ន។ ចំណ ចមួយរទ្បៀតថ្នរោេនរយបយរ្វើទ្ប កខរ ករមនញេនឹង គ៊ឺមន7 

រោេនរយបយ ឬក៏ក្ល តណនា ំរស់រកេក មីរន៊ីសាកមពរជាឲ្យមនក្ល អរ់ ុំ រ ៀនស៉ូក្ត ចារ់ខាួន និង8 

ករមទចក្រជាជនថី៊ី។ រេត ដ៉ូរចនះរេើយក្រជាជនថី៊ីទ្បទ្បួេន៉ូវរទ្បរិរោ្ន៍ថ្នអំររើរ ីសរអើងជារក្ចើន។ រៅ9 

សេក ណក៍្តាកំក់  ួមមនទ្ធងំក្ល សក្មិតសក្មំង ក្ល រំតរករចញរ៊ីក្រជាជនម៉ូេាឋ ន និងរងខំឲ្យរ្វើ10 

ក្ល ខាា ងំជាងម ន រេើយទ្បទ្បួេបនអាហា តិចជាង។ រៅទ្បំនរ់ ១មករា  ួមមនក្ល តាមានរាយឈារ 11 

ទ្បទ្បួេ ងក្ល រចាទ្បក្រក្លន់ថារ្វើខ ស ចារ់ខាួន រេើយបត់ខាួនតេងរឃើញោជាថី៊ី។ រៅទ្បំនរ់ក្តពាងំថី12 

 វិញ សិសេនិសេិត និងរញ្ាវនាក្តូវបនរគកំណត់រោេរៅ រដើមប៊ីចារ់ខាួន រេើយសមា រ់ រេើយបនរកើត13 

រេើងន៉ូវោែ នភាររនះ។ ស  រមក រាយមិនគិតថាអនកដថ្ទ្បរទ្បៀតក៏ទ្បទ្បួេ ងក្ល ក្រក្រឹតាតររណារនាះ 14 

ក្រជាជនថី៊ីគ៊ឺទ្បទ្បួេ ងក្ល កំណត់រោេរៅ រាយោ តតរួករគគ៊ឺជាក្រជាជនថី៊ី រេើយតដេរកេក មីរយ  15 

ន៊ីសាកមពរជាចាត់ទ្ប កថាជាខីាងំ ដ៉ូរចនះរេើយក្តូវតតរ ីសរអើង។ ខារំស៉ូមរញ្ចរ់ោ ណា រស់ខារំ រេើយឥេូវ16 

រនះខារំស៉ូមក្រគេ់រវទ្បិក្លរៅរោកក្ស៊ី រដ វីេ។  17 

ស៉ូមអ គ ណឯកឧតាមក្រធាន រោករោកក្ស៊ីរៅក្កម។  18 

[១៤:០៧:២៦] 19 

រោក វងំសង ់វ៉ាយដ ៍រដោីឯេ៖ 20 

រោកក្រធាន អស់រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កមជាទ្ប៊ីរោ រ។ ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល ក្រក្រឹតារៅរេើ21 

ក្ករមជាក់ោក់រៅោោរ៉ា នីាននាទ្ប៊ីរទ្បៀតរនះ ខារំនឹងរឆាើយតររៅនឹងរញ្ញា តដេរេើករេើងរាយអងគជំន ំ22 

ជក្មះរៅកនរង បយក្ល ណ៍ រេើយនិងនិយយអំរ៊ីរោេនរយបយ រស់រកេ រេើយនិងរឆាើយតររៅ23 

នឹងអំណះអំណាង រស់រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីក្លេរ៊ីក្រឹកមិញ។ រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីមិនបនរឆាើយតររៅនឹងអងគ24 

ជំន ំជក្មះរទ្ប ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល រ្វើទ្ធ  ណកមអីនករទ្ធសចាមរៅកនរងភ៉ូមិក្ទ្ធ។ អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង 25 
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អងគជំន ំជក្មះបនរចញរសចកដ៊ីសននិាឋ នយ៉ា ងក្តឹមក្តូវថាមនឧក្កិដឋកមរី្វើទ្ធ  ណកម ី រាយោ មន1 

ោកេ៊ី អ ិត តសន រនះបននិយយយ៉ា ងេមអិតថារួកចាមក្តូវបនរគថ្វរ្វើបរជាក្ររ័នាជាញឹកញារ់ 2 

រដើមប៊ីឲ្យដឹងថារួករគសែិតរៅក្ករមចាម។ រេើយរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីមិនបនរង្ហា ញរ៊ីអវ៊ីឲ្យចាស់ោស់រនាះ3 

រទ្ប។ រេើយតាមចារ់អនា ជាតិេនឹងគ៊ឺថាអងគជំន ំជក្មះអាចទ្ប កចិតារេើោកេ៊ីមួយបន រេើយរនាទ រ់មក4 

រទ្បៀតរៅកថាខណឌ ៣២៨០ គ៊ឺថាវិ្៊ីោស្តសាេនឹងគ៊ឺថាអងគជំន ំជក្មះបនរិនិតយយ៉ា ងភសារតាងយ៉ា ងេមអិត5 

រៅរេើរ គគេមន ក់ន ុ៎ង។ រេើយោកេ៊ីេនឹងមន អ ិត តសម រេើយនិង ស -- ម៉ា ត់ ស និង នង រសត ផង6 

តដ  តដេរគបនសួ ោត់ថា រតើោត់ចាម ឬតខី ។ រេើយទ្ប៊ី៤ន ុ៎ងគ៊ឺថា រមធាវីក្ល ពា បន ោត់បនរេើក7 

រេើងរៅកនរងោ ណា រស់ោត់គ៊ឺថា ិះគន់ត ោក្ល  រេើយនិងរេើភារទ្ប កចិតាបនថ្នោកេ៊ី អ ិត តសម 8 

រៅកថាខណឌ ១៧៣៩ និងដេ់ ៥០។ ោត់និយយថា អ ិត តសម រនះនិយយមនភារជរក្មងជក្មះោន  9 

រាយោ ក្តង់មនរគថ្វមន សេមួយក្ករមរនាះ រដើមប៊ីឲ្យដឹងថារតើរួករគជាអនកក្លន់ោសនាអ ៊ីោា មឬក៏អត់។ 10 

រេើយមា៉ាងរទ្បៀតេនឹង អនករ្វើទ្ធ  ណកមនី ុ៎ងដឹងថា អនកសួ រឆាើយ អនករ្វើទ្ធ  ណកមរីនាះដឹងថា រួករគ11 

ន ុ៎ងជាជនជាតិចាមរៅរេើយ។ អ៊ា ៊ីចឹងគ៊ឺថារួកន ុ៎ងដឹងទ្ធងំអស់រៅរេើយ រ៊ីរក្ពាះថារៅកនរងសវនាក្ល  12 

រួកោត់ន ុ៎ងក្តូវបនរគចារ់រៅកនរងភ៉ូមិចាម គ៊ឺភ៉ូមិអំរិេ និងភ៉ូមិរោយ។ រេើយរៅររេរៅដេ់ក្ទ្ធ13 

រនាះ រួកោត់ក្តូវបនរគចាត់ទ្ប កថាជារួករគកំភ៉ូត រេើយក្តូវបនថ្វ៉ាតថមរទ្បៀត រៅររេតដេអនកខាះ14 

រឆាើយថា រួកោត់ជាតខី ។ ចា ី ថ្វ៉ារួកោត់រដើមប៊ីឲ្យរួកោត់រញ្ញជ ក់ថា រួកោត់រៅក្ករមចាមរនាះ វមិន15 

មនភារចក្មូងចក្មសអវ៊ីរនាះរទ្ប។ ក៏រ៉ា តនដវមិនមនេកខណៈក្គរ់ក្ោន់រដើមប៊ីរង្ហា ញថា មនកំេ សអងគ16 

រេត រនាះរទ្ប។ រេើសរ៊ីរញ្ញា រ្វើទ្ធ  ណកម ីតដេរ្វើរៅមនទ៊ី សនដិស ខក្ទ្ធរនះ អំណះអំណាងចមបង រស់17 

មច សរ់ណដ ឹងតដេអះអាងថា ោោដំរ៉ូងេនឹងមិនគួ ណាសននិាឋ នថា មនរោេនរយបយ មនរកេ18 

ក មីរយន៊ីសដកមពរជាតដេតក្មូវឲ្យមនក្ល ក្រក្រឹតាិឧក្កិដឋកម ី រេើយនិងមនជារ់ពាក់រ័នា (ឮមិនចាស់) 19 

រៅនឹងតផនក្ល  ួមទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងខីាងំជាក់តសដង និងក្សរមើេក្សថ្ម ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងរួកចាម រេើយនិង20 

អត៊ីតរមដឹកនាោំធា ណ ដឋតខី  រ ទ្បាោសនិក រេើយនិងជនជាតិរវៀតណាម។ រ៉ា តនដម៉ូេាឋ នទ្ធងំ៤៥ 21 

ថ្នរណដ ឹងរនាះគ៊ឺវមនររាជ័យ រ៊ីរក្ពាះថា មច ស់រណដ ឹងមិនបនវយតថ្មាភសដរតាងររញរេញ និង22 

ទ្ធងំក្សរង រេើយជាទ្ប៉ូរៅគ៊ឺតតងតតរំថ្ភា រេើយនិងរកក្ោយខ សន៉ូវភសដរតាង រេើយនិងរសចកដ៊ីសននិាឋ ន23 

កនរងោេក្កម រេើយនិងម៉ូេាឋ នរណដ ឹងឧទ្បា ណ៍ រស់ោត់េនឹង មនក្ល រចាទ្បក្រក្លន់ខ ស រេើយនិង24 

ភារមិនក្តឹមក្តូវរក្ចើន។ ទ្ធក់ទ្បឹងនឹងជនជាតិចាម អងគជំន ំជក្មះបនរង្ហា ញភសដរតាង បនរង្ហា ញម៉ូេាឋ ន25 

F1/10.1
01675493



អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  47 

យ៉ា ងក្គរ់ក្ោន់តដេ ករឃើញថារកេក មីរយន៊ីសដកមពរជា បនររងកើតរោេនរយបយឧក្កិដឋរដើមប៊ីរ្វើទ្ប កខ1 

រ ករមនញសមា រ់រួកក្ករមរនះ។ អងគជំន ំជក្មះគ៊ឺថា រួកចាមេនឹងដ៉ូចជាតខី  រេើយរដើមប៊ីរំបត់ក្ល 2 

ក្រណិរ័តនោ៍សនា និងវរប្ម៌ចាមទ្ប៉ូទ្ធងំក្ររទ្បសតតមដង។ រៅកនរងច ងឆ្ន ំ១៩៧៥ រួកោត់ក្តូវបន3 

ជរមាមសរាយរងខំ រដើមប៊ីរំតរករួកោត់រចញរ៊ីក្ករម។ រេើយដេ់ររេរក្ក្លយមក រួកោត់ក្តូវបនចារ់4 

ជាក្ររ័នា ឃ ំខាួន រេើយនិងសមា រ់ជាក្ទ្បង់ក្ទ្ធយ្ំ រាយម៉ូេរេត ោត់ ក្ោន់តតជាជនជាតិចាមតត5 

រ៉ា រណាណ ះ។ មច ស់រណដ ឹងបនរគចរវះ មិនក្រមរិចា ណាឧក្កិដឋកមទី្ធងំម៉ូេ ឧទ្ធេ ណ៍ដ៉ូចោត់រ្វើមិន6 

ដឹងមិនឮរេើឯកោ ផាូវក្ល រៅសម័យរនាះ ដ៉ូចជារតរេក្ក្លម ទ្ប៊ី១៥ តដេ រោ ភឹម រផាើរៅ រ៉ា េ រត 7 

រៅថ្ថៃទ្ប៊ី៣០  វិចឆិក្ល ឆ្ន ំ១៩៧៥ រនាទ រ់រ៊ីមនក្ល រះរប ជនជាតិចាម និងរង្ហា ញរ៊ីរោេនរយបយចាត់8 

ទ្ប កជនជាតិចាមជារោេរៅក្តូវបនររងកើតរេើងរាយរកេក មីរយន៊ីសដកមពរជា។ មច ស់រណដ ឹង គ៊ឺបន9 

រដិរស្រចាេន៉ូវសកខ៊ីកម ី រេើយនិងរំថ្ភាន៉ូវក្ល វយតថ្មា រស់អងគជំន ំជក្មះតដេបនរ្វើរៅរេើសកខ៊ី-10 

កម ីរស់ ក្បក់ យ ត តដេសកខ៊ីកម ីរស់ ក្បក់ យ ត រនះគ៊ឺសំខាន់ណាស់ រ៊ីរក្ពាះរួកោត់បនអះអាង11 

ថា ោត់នឹងរេខាក្សរករផេងរទ្បៀត រៅក្សរកក្ក្លងំមសេនឹង បនទ្បទ្បួេរញ្ញជ រ៊ីតំរន់ រេើយតំរន់រដើមប៊ី12 

របសសមអ តអត៊ីតរយធា េន់ នេ់ រេើយនិងអត៊ីតមស្តនដ៊ីរាជក្ល សម័យ េន់ នេ់។ រេើយតដេទ្បទ្បួេ13 

រញ្ញជ ឲ្យសមា រ់ ឬក៏ចារ់ខាួនរ៊ី រអា អាន ជាញឹកញារ់។ រេើយោត់ក៏បនអះអាងផងតដ  ោត់ថា 14 

រញ្ញជ តដេខារំបនទ្បទ្បួេគ៊ឺចាស់ណាស់ គ៊ឺថាក្តូវតតសមា រ់រួកចាមទ្ធងំអស់។ ស៉ូមរញ្ចរ់ក្ល ដកក្សង់។  15 

[១៤:១៣:៣៩] 16 

ទ្ធក់ទ្បងនឹងជនជាតិរវៀតណាម អងគជំន ំជក្មះបននិយយថា រកេក មីរយន៊ីសដកមពរជាបនររងកើត 17 

រោេនរយបយមជឈិម ឧក្កិដឋ រដើមប៊ីរំផ្ទា ញ និងរងករយសនកមរីៅដេ់ក្ករមជាក់ោក់តដេពាក់រ័នានឹង18 

តផនក្ល  ួម។ រនះមិនតមនជារ ឿងថ្ចដនយរនាះរទ្ប តដេជនជាតិរវៀតណាមក្តូវរចាទ្បថាជាសក្តូវសួរ៉ូជ 19 

រៅកនរងទ្ប៉ូទ្ធងំក្ររទ្បសកមពរជារនះ តដេមនកំណត់អតាសញ្ញា ណក្រវតាិ ៉ូរ រេើយនិងក្ល រាយក្ល ណ៍អំរ៊ី 20 

ជនជាតិរវៀតណាមទ្ធងំអស់រនះ ម ននឹងររេជរមាមសរួកោត់ជាក្ររ័នារេើយ និងចារ់ និងសមា រ់រួក21 

ោត់។ អងគជំន ំជក្មះបនរផ្ទដ តរៅរេើឯកោ សម័យកមពរជាក្រជា្ិររតយយរដើមប៊ីកំណត់ក្ករមរវៀតណាម 22 

ថាជាក្ករមជាក់ោក់ រេើយនិងក្តូវបនទ្បទ្បួេបនក្ល ក្ល ពា  រេើយនិងរដើមប៊ីរង្ហា ញថា ក្ល សមា រ់ជន23 

ជាតិរវៀតណាមរិតជាក្តូវបនរាយក្ល ណ៍រៅថាន ក់ដឹកនាថំ្នរកេក មីរយន៊ីសដកមពរជា។ មច ស់រណដ ឹងបន24 

រក្រើវិ ៊្ីោស្តសដតតមួយក្ជរង រេើយរ្វើមិនដឹងមិនឮ រេើយនិងរៅដេ់ស នទ កថា រខៀវ សំផន និង រ៉ា េ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
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រត តដេនិយយអំរ៊ីក្រជាជនរវៀតណាមទ្ធងំម៉ូេតតមដង មិនតមននិយយតតរ៊ីកងទ្ប័ររវៀតណាមរនាះរទ្ប 1 

កនរងក្ករខ័ណឌ ជរមា ះក្រារ់អាវ ្។ រៅថ្ថៃទ្ប៊ី១៥ តខរមោ ឆ្ន ំ១៩៧៨ រខៀវ សំផន បនអំពាវនាវជា2 

ោធា ណៈថា ឲ្យរំបត់ឲ្យអស់ខីាងំក្គរ់ក្ររភទ្បរ៊ីទ្បឹកដ៊ីកមពរជា ជារិរសសរួក ា្ នពានរវៀតណាម។ 3 

រៅកនរងរោេរំណងរដើមប៊ីក្ល ពា រ៉ូជោសន៍កមពរជា។ ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងអំររើមន សេឃាត រៅកនរងដ៊ីក្ល4 

ដំរណាះក្ោយមនធាត ផេកំ្គរ់ក្ោន់រដើមប៊ីរ្វើឲ្យោោដំរ៉ូងសននិាឋ នថា គ៊ឺយ តាា ្ិក្ល រនះគ៊ឺរេើទ្ប៉ូទ្ធងំ5 

ក្ររទ្បសកមពរជាតតមដង មិនតមនតតរខតាោវ យរ ៀង ថ្ក្រតវងរនាះរទ្ប។ រេើយអងគជំន ំជក្មះេនឹងតផអករៅរេើ6 

តតសកខ៊ីកម ីរស់ អ ិត តសម ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងរខតាោវ យរ ៀង។ រ៉ា តនដរទ្ធះយ៉ា ងណាកដ៊ីគ៊ឺវទ្ធក់ទ្បងរៅនឹង7 

ជនជាតិរវៀតណាមជាង ១០០នាក់ តដេសមា រ់រៅមនទ៊ី ស-២១ រេើយនិងរៅអ៉ូ កតនេងផងតដ ។  8 

[១៤:១៦:០៨] 9 

អងគជំន ំជក្មះ បនរង្ហា ញយ៉ា ងក្តឹមក្តូវថា អំររើក្រេ័យរ៉ូជោសន៍េនឹងក្តូវបនរង្ហា ញថា 10 

មនតមន តដេជារោេនរយបយ រស់រកេក មីរយន៊ីសដកមពរជា តដេមន ររៀរក្រតិរតាិក្ល េនឹងដ៉ូចៗ11 

ោន រៅទ្ប៉ូទ្ធងំក្ររទ្បស។ ក្ល  -- អំររើក្រេ័យរ៉ូជោសន៍ រេើយនិងក្ល រ្វើទ្ប កខរ ករមនញរៅរេើជនស ៊ីវិេ12 

រវៀតណាមរនាះ រេើយជនស ៊ីវិេ មនក៉ូនរកីង រេើយនិងមន សេចាស់ តដេមិនតមនជាក្ល គំរាមកំតេង13 

អ៊ីដេ់ ររតខី ក្កេមរនាះរទ្ប។ រ៉ា តនដរួកោត់ក្តូវបនចាត់ទ្ប កថាជាខីាងំ រេើយនិងសមា រ់ដ៉ូចជនជាតិ14 

រវៀតណាមរផេងរទ្បៀតផងតដ រៅមនទ៊ី ស-២១ រៅសម ក្ទ្ប រៅកតនាងរផេងរទ្បៀត រៅកនរងក្ររទ្បសកមពរជា 15 

ដ៉ូចជារៅវតាខាច់ជារដើមរៅកនរងភ៉ូមិភាគឧតា ។ ោត់មច ស់រណដ ឹងតតងតតរដិរស្ោកេ៊ី រស់មន សេ16 

មួយចំនួន ដ៉ូចជា មស រវឿន ជារដើម តដេបនអះអាងរៅកនរងសវនាក្ល ថា រួករវៀតណាម គ៊ឺរទ្ធះរ៊ីជា17 

ចាស់ក៏រាយ ឋានៈអ៊ីក៏រាយ ក្តូវតតចាត់ទ្ប កថាជាខីាងំ រេើយក្តូវតត រេើ់យរយើងបនទ្បទ្បួេក្ល តណនាំ18 

ថា រួករវៀតណាមក្តូវតតករមទចរចាេ រ៊ីរក្ពាះថារួកវមិនក្រមក្តេរ់រៅក្សរកវវិញ។  19 

[១៤:១៧:២៦] 20 

ខារំស៉ូមក្តេរ់មកនិយយអំរ៊ីសកខ៊ីកម ីរស់ ស ិន តចម -- ស ិន តឆម មដងរទ្បៀតគ៊ឺថា រមធាវី21 

ក្ល ពា កដ៊ីមិនក្រមរមើេសកខ៊ីកមទី្ធងំម៉ូេរនាះរទ្ប រេើយនិងរជាគវសនា តដេជនជាតិរវៀតណាមទ្បទ្បួេ22 

 ងរ៊ីរោេនរយបយមជឈិមតដេសំរៅសមា រ់រួកោត់រចាេទ្ធងំអស់រៅក្ររទ្បសកមពរជា។ ស ិន តចម 23 

រនះមិនបនច៉ូេ ួមកនរងក្ល សមា រ់ក្ករមក្គួោ  ទ្ធងំ៤ក្ករមក្គួោ  និងក៉ូនរកីងរវៀតណាមរនាះរទ្ប ក៏រ៉ា តនដ24 

ដឹងថា ក្ករមក្គួោ ទ្ធំងអស់រនាះក្តូវបនសមា រ់តមន។ រឆាើយចរមាើយរយើងរៅនឹងរមធាវីក្ល ពា កដ៊ី គ៊ឺ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  49 

ឯកោ  F54/1 កថាខណឌ ៥៩៨ ស ិន តចម ោគ េ់ក្គួោ រនះម ន កនរងឆ្ន ំ១៩៧៥ រេើយ ស់រៅតកប ោន  1 

រ្វើក្ល ជាមួយោន  រេើយសំខាន់ជាងេនឹងរៅរទ្បៀតោត់រឃើញថា រគចារ់ោត់ចងោា ររសក។ អនកោកេ៊ី 2 

និងក្ល ចារ់ខាួនរនះបនរ ៀររារ់អំរ៊ីក្ល បត់ខាួន រេើយនិងក្ល សមា រ់រួកោត់។ រមឃ ំបនថា បន3 

និយយថា មដ យ រេើយនិងក៉ូនទ្ធងំអស់តដេជាក៉ូនក្លត់េនឹងក្តូវបននារំៅសមា រ់រចាេ។ រេើយ4 

ោកេ៊ីរនះ បនរឃើញថា រខីាចក៉ូនរកីងរនះ រេើយនិងស្តសដ៊ីទ្ធងំអស់រនះរៅវេតក្ស រេើយរគក្បរ់ោត់5 

ថា រគសមា រ់ោត់ម ននឹងមួយថ្ថៃ។ រេើយរវៀតណាមរផេងរទ្បៀតតដេរៅកតនាងរផេងរទ្បៀតេនឹងក៏ក្តូវ6 

បនសមា រ់ផងតដ ។ អងគជំន ំជក្មះបនរិចា ណារាយក្តឹមក្តូវថា អាក្ស័យនឹងរ ិរទ្បរេើយនិងភារ7 

ចាស់ោស់ថ្នចរមាើយោកេ៊ីេនឹងគ៊ឺថា ក្ករមក្គួោ ទ្ធងំរួនរនះ សមជិកក្ករមក្គួោ ទ្ធងំរួនរនះ ក្តូវ8 

បនសមា រ់តមន។ ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ករមជាក់ោក់រនះ គ៊ឺថា ររាជ័យរាយោ មិនរំររញេកខខណឌ9 

តក្មូវថ្នសដង់ា រណដ ឹងឧទ្បា ណ៍។  10 

ខារំផដេ់រវទ្បិក្លរនះរៅសេភាតា រស់ខារំតដេក្តូវក្ល ររេរវោ ១១នាទ្ប៊ី រដើមប៊ីនិយយរនាទ រ់រទ្បៀត។  11 

[១៤:២០:០០] 12 

រោកក្ស៊ី  ៉ូថ ម៉ា   ីរេកគា ័៖ 13 

ស៉ូមរោ ររោកក្រធាន រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម! ថ្ថៃរនះ ខារំនឹងរផ្ទា តរៅរេើរញ្ញា រ៊ី  គ៊ឺទ្ប៊ី១ 14 

និយយអំរ៊ីរណា ឹងោទ្ប កខ រស់ -- ក្ល  -- រដើមរណា ឹង រស់ -- រៅកនរង ររកមពរជាក្រជា្ិររតយយ គ៊ឺ15 

ក្ល រ ៀរ -- ក្ល ជំទ្ធស់រៅរេើភសារតាងជាក់ោក់ រស់ោត់រនះគ៊ឺមនរេើករេើងរៅកនរងតផនក៧(ឃ) ថ្ន16 

កំណត់រេត ោា រ់ចរមាើយោកេ៊ី ក្រមទ្ធំងោ ណាជាោយេកខណ៍អកេ  រសស់រដើមប៊ីរណា ឹង ដឋរបរវណ៊ី។ 17 

ដ៉ូចតដេរោក រោកក្ស៊ីរៅក្កមដឹង រៅកនរង ររកមពរជាក្រជា្ិររតយយ គ៊ឺខារំ -- ម ននឹងខារំរនារៅរទ្បៀត 18 

ខារំចង់រញ្ញជ ក់ថា ក្លេរ៊ីក្រឹកមិញរមធាវីក្ល ពា កា៊ីបនរញ្ញជ ក់រាយខ សឆគងអំរ៊ីអំររើអមន សេ្ម៌ដថ្ទ្ប19 

រទ្បៀតតដេនិយយថា តក្មូវឲ្យមនរចតនាកនរងក្ល រងកឲ្យមនក្ល ឈ៊ឺចារ់្ៃន់្ៃ ។ ក្ល រិតអារនះមិន20 

តមនជាេកខណៈវយតថ្មារេើយ គ៊ឺរៅកនរងកថាខណឌ ៥(ឃ) ថ្នោេក្កម រស់ោោដំរ៉ូងគ៊ឺបន21 

រញ្ញជ ក់ចាស់ថា េកខខណឌ រនះ គ៊ឺក្តូវរ្វើរេើងរាយមនរចតនាកនរងក្ល រំររញ គ៊ឺកនរងក្ល រណាា េឲ្យ22 

មនក្ល ឈ៊ឺចារ់ មិនតមន មិនចាបំច់ថាមនរចតនា មិនមនរចតនារនាះរទ្ប។ ក្ល រកក្ោយរាយខ ស 23 

រៅរេើរទ្បាឋ នតរររនះ គ៊ឺរ្វើឲ្យរ៉ាះពាេ់រៅដេ់ក្ល ជំទ្ធស់រៅរេើរោេនរយបយ។ ដ៉ូចតដេរោក 24 

រោកក្ស៊ីរៅក្កមក្ជារអ៊ា ៊ីចឹង រៅកនរង ររកមពរជាក្រជា្ិររតយយ កមីភិបេរកេក មីរយន៊ីសាកមពរជា 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  50 

បនរក្រើក្បស់សិទ្បាិអំណាចផ្ទា ច់ក្ល  និងក្ល ក្គរ់ក្គងទ្ធំងក្សរងរៅរេើក្រជាជន។ មិនមនអវ៊ីតដេថា 1 

មិនសែិតរក្ក្លមក្ល ក្គរ់ក្គងរទ្ប  ួមទ្ធងំសកមភីារតដេមនេកខណៈផ្ទទ េ់ខាួនរំផ ត រោេនរយបយ2 

ក្គរ់ក្គងរៅរេើក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍ គ៊ឺមនធាត ផេរំ៊ី ៖ ទ្ប៊ី១ គ៊ឺថារគសរក្មចថាអនកណាក្តូវរ ៀរ3 

ក្ល ជាមួយអនកណា ររេណា រេើយនិងក្តូវរ ៀរក្ល ជាមួយោន ឬអត់? ដ៉ូចោន នឹងរោេនរយបយរកេ 4 

ក មីរយន៊ីសាដថ្ទ្បរទ្បៀតតដ  អនកណាតដេរដិរស្ ឬក៏ជំទ្ធស់រៅរេើធាត ផេណំាមួយរនាះគ៊ឺ ក្តូវទ្បទ្បួេ5 

ផេរ៉ាះពាេ់ ទ្បទ្បួេផេវិបក្ៃន់្ៃ រំផ ត។ រេត ដ៉ូរចនះរេើយមិនមនន ណាមន ក់ហា៊ា នជំទ្ធស់រទ្ប។ 6 

ក្ល សរក្មចតដេថាក្ល រ ៀរក្ល រាយរងខំ និងក្ល  ួមរភទ្បរាយរងខំរៅកនរងក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍ គ៊ឺ7 

ជាតផនកថ្នរោេនរយបយរកេក មីរយន៊ីសាកមពរជារនាះ គ៊ឺតផអករៅរេើភសារតាងយ៉ា ងរក្ចើន មិនតមនតផអក8 

រៅរេើក្ល វយតថ្មារាយេរមអមង និងរក្ជើសរ ីសដ៉ូចតដេរមធាវីក្ល ពា  ដ៉ូចតដេមច ស់រដើមរណា ឹង9 

ោទ្ប កខរចាទ្បក្រក្លន់រនាះរទ្ប។ រៅក្កមរង្ហា ញថាអងគជំន ំជក្មះបនរិចា ណារាយក្ររងក្រយ័តនរៅរេើ10 

ភសារតាង និងសកខ៊ីកមរីាះរនទរកផងតដ ។ រ៉ា តនា ភសារតាងនិងសកខ៊ីកមរីាះរនទរកេនឹង គ៊ឺវមនតិចតួច11 

រំផ តរ្ៀររៅនឹងភសារតាង តដេនិយយអំរ៊ីកក្មិតខពស់រំផ តថ្នរកេក មីរយន៊ីសាកមពរជាតដេមនរចតនា12 

ររងកើតរោេនរយបយ រេើយនិងរចញរសចកា៊ីតណនា។ំ  13 

[១៤:២៣:១១] 14 

ភសារតាងតដេ ឹងមំរំផ តគ៊ឺ រង្ហា ញអំរ៊ីរោេនរយបយតដេរចញរ៊ីថាន ក់រេើ គ៊ឺឯកោ  15 

E3/775 រនះគ៊ឺជាឯកោ  និងនិយយអំរ៊ីរោេនរយបយកោងក្គួោ តដេសំខាន់រំផ ត រេើយវ 16 

របះរ មពរ៊ី ដងរៅកនរងទ្បសេនាវដា៊ីយ វជន-យ វនា ីរដិវតា។ ឯកោ េនឹងបនសងកត់្ៃន់រៅរេើក្ល រក្ជើស 17 

រ ីសក្គួោ  គ៊ឺរៅរេើអងគក្ល  មិនតមនតផអករៅរេើក្ល រក្ជើសរ ីសផ្ទទ េ់។ ខារំស ំដកក្សង់៖ “រៅកនរងរញ្ញា18 

កោងក្គួោ  េទ្បាផេថ្នក្ល សរក្មច រស់អងគក្ល គ៊ឺថាក្តូវតតរោ ររាេ់ក្ល សរក្មច រស់អងគក្ល  19 

និងក្ល សរក្មចសម៉ូេភារក្តូវរោ រ មិនក្តូវមនអា មណី៍រដិរស្ មិនក្តូវរិបកចិតារេើយ រក្ពាះរនះ 20 

គ៊ឺជាក្ល សរក្មច រស់អងគក្ល  និងសេ និងអងគក្ល សរក្មច ួម”។ ស៉ូមរញ្ចរ់ក្ល ដកក្សង់។ 21 

ស នទ កថា និង បយក្ល ណ៍រ៊ីថាន ក់ដឹកនាជំារក្ចើនក៏បនោកំ្ទ្បផងតដ ថា ក្ល រ ៀរក្ល  និងក្ល ផេ ំ22 

ដំរណកគ៊ឺសក្មរសក្មួេ គ៊ឺជួយរៅដេ់រោេរៅ រស់រកេ។ រៅកនរងស នទ កថាមួយ រ៉ា េ រត បន23 

និយយថា “ក្ល ពា  និងកោងក្ររទ្បសក្រកររាយក្រសិទ្បាភាររាយមហារោតរផ្ទា ះ មហាអោច  យ។ 24 

ក្រជាជនរចចររបននមនក្រតេេតតមិនដេ់ ៨ោនផង ដ៉ូរចនះវទ្ធរ វតិចតួចរំផ តរដើមប៊ីសរក្មចសក្លា ន រេ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  51 

 រស់ក្ររទ្បស។ ដ៉ូរចនះរេើយរយើងក្តូវក្ល ជាង ២០ោននាក់ឯរណាះ។ ដ៉ូរចនះរេើយោត់ក្រក្លស ថា 1 

ដ៉ូរចនះរេើយ រោេរៅ រស់រយើង គ៊ឺររងកើនក្រជាជនឲ្យបនឆ្រ់រំផ តតាមតតអាចរ្វើរៅបន។ រាយ2 

ក្ល ោកំ្ទ្បផងតដ  រៅដេ់ក្ល ររងកើនក្រជាជនក្លន់តតឲ្យបនឆ្រ់ េ័សរនាះ រខៀវ សំផន, រអៀង ោ ី 3 

និងទ្បសេនាវដា៊ីរឃាសនាក្ល  រស់រកេ ក៏បនផេរវផាយតរររនះតដ ។ មច ស់រណា ឹងោទ្ប កខមិនបន4 

ជំទ្ធសរ់ៅរេើរសចកា៊ីក្រក្លសទ្ធងំអស់រនះរទ្ប រ៉ា តនាោត់ក្ោន់តតនិយយថារកេក មីរយន៊ីសាកមពរជា ក្ោន់5 

តតររងកើនក្រជាជនរដើមប៊ី រាយរ្វើឲ្យក្ររសើ រៅដេ់ោែ នភារ ស់រៅ រស់ក្រជាជន រេើយក្ល រ ៀរ6 

ក្ល  ក្ល រ ៀរចំក្ល រនាះ គ៊ឺរ្វើរេើងរដើមប៊ីតក្មូវក្ល ក្រជាជន។ អងគជំន ំជក្មះរិចា ណារៅរេើទ្បេហ៊ីក ណ៍ 7 

រនាះ រ៉ា តនារួករគមិនអាចរដិរស្រៅរេើភសារតាងជារក្ចើនតដេថា ក្ល រ ៀរក្ល ក្តូវបនរ ៀរចំសក្មរ់ 8 

ផេក្ររយជន៍ រស់រដិវតាន៍ មិនតមនផេក្ររយជន៍ រស់ក្រជាជនរេើយ។  9 

[១៤:២៥:៣០] 10 

ោកេ៊ី ជួន ៊្ី បនផាេ់ សកខ៊ីកមថីា រ៉ា េ រត បនក្បរ់កមីភិបេន៉ូវក្ល ក្រជ ំរៅកំរង់ឆ្ន ំងថា 11 

ក្តូវរ ៀរចំក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍ រដើមប៊ីឲ្យមនររងកើនក្រជាជន។ រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណ៊ី ជា រឌៀរ ក៏12 

ផាេ់ភសារតាងអំរ៊ីក្ល ក្រជ ំរៅកនរងកក្មិតក្កសួង តដេថាក្តូវរ ៀរចំក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍ទ្ធងំរ  ស 13 

ទ្ធងំនា ីរដើមប៊ីររងកើតក៉ូនឲ្យអងគក្ល  រេើយនិងរដើមប៊ីក្ល ពា ក្ររទ្បស។ ក្ល តណនាទំ្ធក់ទ្បងរៅនឹងរោេ14 

នរយបយក្តូវបនផេរវផាយជាក្ររ័នារៅថាន ក់រក្ក្លមរដើមប៊ីអន វតា។ រហាចណាក៏មនកមីភិបេតខី 15 

ក្កេមក្បរំ៊ី  ៉ូរបនផាេ់សកខ៊ីកមថីា កមីភិបេរៅទ្ប៉ូទ្ធងំក្ររទ្បសទ្បទ្បួេបនក្ល ក្បរ់រៅកនរងក្ល ក្រជ ំ 16 

រេើយនិងវគគរ ៀនស៉ូក្តអំរ៊ីថាន ក់រេើទ្ធក់ទ្បងនឹងរសចកា៊ីតណនារំ៊ីក្ល រ ៀរក្ល ។ រៅទ្ប៉ូទ្ធងំក្ររទ្បសទ្ធងំ17 

រ  ស ទ្ធងំនា ី ក្តូវបនរគរងខំឲ្យរ ៀរក្ល រៅកនរងរិ ៊្ីរ ណយ -- រិ ៊្ីរ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍ជា ួម។ ក្បកដ18 

ណាស់ថារៅររេតដេរងខំឲ្យរួករគរ ៀរក្ល  វមិនក្ោន់តតជាធាត ផេមំួយថ្នរោេនរយបយរនាះរទ្ប 19 

រ៉ា តនាោកេ៊ី និងរដើមរណា ឹង ដឋរបរវណ៊ីជារក្ចើនបនផាេ់ភសារតាងថា រៅរិ ៊្ីរ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍កមីភិ20 

បេតដេមកដឹកនា ំគ៊ឺរង្ហគ រ់រញ្ញជ រា៊ីក្ររនាេនឹងឲ្យ ួមដំរណក រេើយររងកើតក៉ូនឲ្យអងគក្ល ។ រដើមប៊ីធានា21 

ថារួករគរ្វើដ៉ូរចនះ គ៊ឺរួកឈា របនតាមានអនកតដេរ ៀរក្ល  រេើយរាយក្ល ណ៍រៅថាន ក់រេើអំរ៊ី22 

សកមភីាររៅររេយរ់ គ៊ឺមនោកេ៊ី និងរដើមរណា ឹង ដឋរបរវណ៊ីជាង២០នាក់ ក្តូវបនដកក្សង់អំរ៊ី23 

រញ្ញា ក្តូវរគតាមាន រៅកថាខណឌ ៣៦៤១ ដេ់ ៣៦៤៦។ រៅររេតដេកមីភិបេ ករឃើញថារួក24 

រគអត់ផេដំំរណកេនឹងមនផេវិបកជារក្ចើន  ួមមនក្ល អនារាគមន៍តផនកផាូវក្លយ ក្ល រក្លះរៅ គំរាម25 

F1/10.1
01675498



អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  52 

កំតេងក្រជាជនរៅរ ៀនស៉ូក្ត ឬស៉ូមប៊ីអាច្នដេ់ក្ល សមា រ់ក៏មនតដ ។  1 

[១៤:២៧:២៦] 2 

មច ស់រណា ឹងបនរចាទ្បក្រក្លន់ថា ក្ល រ ៀរក្ល  ឬក៏ក្ល ផេដំំរណកតដេក្តូវបនរគរងខំគ៊ឺរាយ-3 

ោ តតកមីភិបេមិនបនអន វតារោេនរយបយរកេក្តឹមក្តូវរនាះរទ្ប មិនតមនជាេទ្បាផេថ្នរោេ-4 

នរយបយទ្ប៉ូទ្ធងំក្ររទ្បសរនាះរទ្ប រ៉ា តនាក្ល រ ៀរក្ល រាយរងខំ និងក្ល  ួមដំរណករាយរងខំេនឹងគ៊ឺ រកើត5 

រេើងរៅក្គរ់ទ្ប៊ីកតនាងកនរងក្ររទ្បសរៅកនរង ររទ្ធងំម៉ូេ។ អងគជំន ំជក្មះបនកត់សមគ េ់ថាមនក្ល  តក្រ6 

ក្រួេតិចតួចរៅរេើក្ល េមអិតរេើក្ល អន វតា រ៉ា តនាជាក់តសាងរៅទ្ប៉ូទ្ធងំក្ររទ្បសកមពរជាគ៊ឺថាវមនេកខណៈ7 

ក្រហាក់ក្រតេេោន  គ៊ឺមិនអាចរនយេ់ថារ ឿងថ្ចដនយ ឬក៏ជាសកមភីារេទ្បាផេថ្នកមីភិបេមួយ8 

ចំនួនត៉ូចរ៉ា រណាណ ះរទ្ប គ៊ឺអវ៊ីតដេអាចរ្វើបន គ៊ឺក្ោន់តតរនយេ់បនថាវជាតផនកមួយថ្នក្ល អន វតាជាក្ររ័នា 9 

ជានរយបយមជឈិមរ៊ីថាន ក់រេើខពស់រំផ ត។ ចំរពាះក្ល សមក្សរ គ៊ឺោោដំរ៉ូងបនសរក្មចថា គ៊ឺរោេ10 

នរយបយ រស់រកេក មីរយន៊ីសាកមពរជារងខំឲ្យក្រជាជនរ ៀរក្ល  ផេដំំរណក រេើយររងកើតក៉ូនរដើមប៊ីអងគក្ល ។  11 

ឥេូវរនះរយើងនិយយរ៊ីរញ្ញា យេ់ក្រម។ មច ស់រណា ឹងបនរេើកទ្បេហ៊ីក ណ៍រាយខ សថា ក្ល 12 

រ ៀរក្ល មិនតមនរងខំរទ្ប គ៊ឺថាវមនក្ល តសវង ក ក្ល យេ់ក្រម រេើយវជារោេក្ល ណ៍ថ្នក្ល រ ៀរក្ល 13 

តដេរកេក មីរយន៊ីសាកមពរជាបនអន វតា។ ក្បកដណាស់ថា គ៊ឺវអត់អាចថាមនរ ឿងតរររនះបនរទ្ប ជា14 

ផាូវចារ ់ រសចកា៊ីសរក្មចតដេមនក្ល ឯកភារ គ៊ឺជារសចកា៊ីសរក្មចតដេមិនមនក្ល រងខំ ក្ល គំរាម15 

កំតេង ឬក៏ក្ល រកងចំរណញតដេរក្រើក្ល រងខិតរងខំរនាះរទ្ប។ ក្ល ឯកភារគ៊ឺជាសញ្ញា ណមួយថ្នក្ល 16 

សវ័យភាររ គគេ។ រៅររេមន សេណាមន ក់រៅកនរងោែ នភាររងខំ គ៊ឺោត់មិនអាចររញ្ចញក្ល រដិរស្17 

បនរទ្ប រក្ពាះរួកោត់ភ័យខាា ចអំររើេិងា ឬក៏ក្ល ឃ ំឃាងំ។ ដ៉ូរចនះ រយើងមិនអាចចាត់ទ្ប កថាជាក្ល ឯកភារ18 

តដេររញចិតា រាយសី័ក្គចិតារនាះរទ្ប។  19 

[១៤:២៩:១៧] 20 

រតនែមរ៊ីរេើរនះរទ្បៀត ោោដំរ៉ូងក៏បនយេ់ក្សរ បន ករឃើញថាក្ល ឯកភាររនាះ គ៊ឺក្ោន់21 

តតជា រទ្ធះរ៊ីថា ោោដំរ៉ូង ករឃើញថាក្ល ឯកភារេនឹងគ៊ឺជាតផនកថ្នរោេនរយបយ រស់រកេតមន 22 

រ៉ា តនាវជាជាក់តសាងរៅគ៊ឺវអត់មនក្ល ឯកភាររាយរិតក្បកដរនាះរទ្ប។ ក្ល រាយមរគច ឬក៏មិន23 

ក្រមរ ៀរក្ល េនឹងគ៊ឺ ជាក្ល  -- គ៊ឺបនន័យថាមិនទ្បទ្បួេបនន៉ូវក្ល គំរាមកំតេងអំររើេិងា ឬក៏អាច24 

ទ្បទ្បួេបនក្ល ាក់ទ្បណឌ កមរិីតក្បកដ។ មន សេ ឬក៏ក្រជាជនមិនអាចជំទ្ធស់រាយរស ីរនាះរេើយ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  53 

រក្ពាះរួករគប មៃថាក្តូវបនរគចាត់ទ្ប កថាជាខីាងំ រេើយទ្បទ្បួេផេវិបក្ៃន់្ៃ ។ ចំរពាះក្ល យេ់ក្សរ1 

តដេថារគតក្មូវឲ្យគ៉ូក្សក េនឹងយេ់ក្សររៅកនរងក្ល រ ៀរក្ល េនឹង វក្ោនត់តជាផាូវក្ល អត់ក្ររយជន៍2 

រ៉ា រណាណ ះ រដើមប៊ីរៅមនជ៊ីវិត រួករគមិនអាចរដិរស្បនរនាះរទ្ប រួករគក្តូវតតយេ់ក្សរ រនះគ៊ឺជាមិន3 

តមនៗមិនតមនជាក្ល យេ់ក្សររាយសី័ក្គចិតា រាយររញចិតារនាះរទ្ប។ រទ្ធះរ៊ីកនរងក ណ៊ីខាះតដេថា 4 

កមីភិបេទ្ធហានក្តូវបនអន ញ្ញា តឲ្យរសនើស រំ ៀរក្ល ជាមួយនា ី តដេរគក្សឡាញ់េនឹង រ៉ា តនារសចកដ៊ី5 

សរក្មច រស់អងគក្ល  គ៊ឺក្តូវតតរ្វើរេើង ាក់រៅម ខក្ល សរក្មច រស់រ គគេ។ រ  សន ុ៎ងអត់មនសិទ្បាិ6 

រក្ជើសរ ីសថា រតើរ ៀរក្ល ជាមួយអនកណារទ្ប គ៊ឺអងគក្ល ជាអនកសរក្មច។ 7 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 8 

ខាងសេក្រះរាជអាជាា ជិតចរ់រៅ រេើយរេើស េ៉ូតដេ់ ៥, ៦, ៧ នាទ្ប៊ីរេើយ។ 9 

រោកក្ស៊ី  ៉ូថ ម៉ា   ីរេគា ័៖ 10 

ស៉ូមអភ័យរទ្ធសរោកក្រធាន រៅររេតដេមនក្ល ឯកភារ គ៊ឺនិយយឲ្យខា៊ីរៅគ៊ឺថា មិនមន11 

រញ្ញា ណាមួយ តដេរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីក៏អាចរង្ហា ញថាវជារ ឿងខ សឆគងរៅកនរង ររកមពរជាក្រជា្ិររតយយ12 

រេើយ។ ស៉ូមអ គ ណរោកក្រធាន។  13 

ឥេូវរនះ ខារំស៉ូមក្រគេ់រវទ្បិក្លជ៉ូនរៅរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី។ 14 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 15 

បទ្ប ខារំស៉ូមរញ្ញជ ក់ជ៉ូនថា ស៉ូមឲ្យរោ រន៉ូវររេរវោឲ្យបនចាស់ោស់ផង រេើយអាចរេើស16 

តិចតួចបន ដេ់រេើសរក្ចើនររកគ៊ឺត ោក្ល  គ៊ឺក្លត់រេើយ។ អ៊ា ៊ីចឹងស៉ូមអរញ្ជើញសេរមធាវីនាមំ ខ17 

តំណាងរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីរ្វើោ ណា។ 18 

[១៤:៣២:៣០] 19 

រោកក្ស៊ី រមេកនិ េ ៊ឺសត៖៍ 20 

ជក្មរសួ រោកក្រធាន រោក រោកក្ស៊ី រៅក្កម ក៏ដ៉ូចជាភាគ៊ីទ្ធងំអស់។ រយើងខារំនឹងតរង21 

តចកររេរវោ រស់រយើងមនរៅ រសៀេរនះ ររជ អងគ នឹងរេើករេើងអំរ៊ីរញ្ញា ពាក់រ័នារៅនឹងរទ្ប22 

រញ្ញជ ថ្នក្ល រ ៀរក្ល ។ រ៉ា តនាដំរ៉ូងខារំនឹងរេើករេើងអំរ៊ីចំណ ចមួយចំនួន តដេរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីរេើករេើង23 

ម នរិោបយពាក់រ័នារិរសសរៅនឹង វិោេភារថ្នសណំ រំ ឿង ពាក់រ័នារៅនឹងក្ល ក្រក្រឹតាមករេើជន24 

ជាតិរវៀតណាម ក្ល រ្វើទ្ប កខរ ករមនញ អំររើក្រេ័យរ៉ូជោសន។៍ រ៉ា តនដចំណ ចទ្ធងំអស់រនះក្តូវបនសេ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  54 

ក្រះរាជអាជាា រេើករេើងេមអិត ួចរៅរេើយ ខារំមិនចង់រេើករេើងចំណ ចរនះឲ្យវក្តួតោន រទ្បៀតរទ្ប។ អ៊ា ៊ីចឹង1 

ខារំគិតរឃើញថា រយើងរេើករេើងតតចំណ ចក ំឲ្យក្តួតោន  រេើយរយើងបនរេើកចំណ ចទ្ធងំអស់រនាះរៅកនរង2 

ោ ណារណដ ឹងោទ្ប កខ រសរ់យើងខារំផងតដ ។  3 

ខារំរផ្ទដ តរៅរេើក្រធានរទ្បរ៊ី តដេខារំក្តូវនិយយរៅ រសៀេរនះ ទ្ប៊ី១ គ៊ឺចំណ ចទ្ប៉ូរៅពាក់រ័នារៅ4 

នឹងម៉ូេាឋ នថ្នរណដ ឹងោទ្ប កខ, ២) ចំណ ចខាះៗពាក់រ័នារៅនឹងឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងនឹងមន សេជាតិ និង5 

ឧក្កិដឋកមរីផេងៗរទ្បៀត, ទ្ប៊ី៣ គ៊ឺនិយយអំរ៊ីចំណ ចខាះៗថ្នឧក្កិដឋកមរី្វើទ្ប កខរ ករមនញ និង-- ខារំស៉ូមរេើក6 

យកចំណ ចពាក់រ័នារៅនឹងក្រធានរទ្បទ្ធងំរ៊ី តដេរយើងរេើករេើងចំណ ចខាះៗតដ  -- រ៉ា តនាចំណ ចេមអិត7 

មនរៅកនរងោ ណារណដ ឹងោទ្ប កខ រសរ់យើង ួចមករេើយ រេើយជារិរសសរេើកយកឧក្កិដឋកមណីា8 

តដេរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីបនជួរក្រទ្បះឆាងក្លត់។ ខារំរេើករេើងតតចំណ ចរ៊ី រ៊ីរទ្ប អ៊ា ៊ីចឹងតដេខារំយេ់9 

រឃើញថា វជាចំណ ចតដេសំខានត់ដេក្តូវរញ្ញជ ក់។ 10 

[១៤:៣៤:៣១] 11 

ទ្ប៊ី១ ពាក់រ័នារៅនឹងរញ្ញា ម៉ូេាឋ នរណដ ឹងឧទ្បា ណ ៍រស់រមធាវីក្ល ពា កដ៊ី តាមរិតមនចំណ ចជា12 

រក្ចើន រេើយចំណ ចន៊ីមួយៗេនឹងវអាក្ស័យរៅរេើអងគរសចកដ៊ី រស់វ ក៏រ៉ា តនាវមនចំណ ចរខាយខាះៗ 13 

តដេអាចយកមករញ្ញជ ក់មដងរេើយមដងរទ្បៀត រៅទ្ប៉ូទ្ធងំម៉ូេាឋ នរណដ ឹងោទ្ប កខរនះ។ ចំណ ចគនាឹះមួយគ៊ឺ14 

ថា ជាញឹកញារ់រនាះម៉ូេាឋ នអងគរេត គ៊ឺថា មិន -- ជាទ្ប៉ូរៅមិនបនរាះក្ោយរឆាើយតររៅនឹងរទ្បាឋ ន15 

ក្តឹមក្តូវថ្នក្ល រិនិតយរេើង វញិរទ្ប វតតងតតរកើតមនរេើងដ៉ូចតដេរមធាវីរ្វើក្ល ជំទ្ធសត់វ៉ា រៅរេើអងគ16 

រសចកដ៊ីថ្នភសារតាង រាយមនរំណងចង់រង្ហា ញជ៉ូនអងគជំន ំជក្មះថាមន វិមតិសងេ័យ។ រ៉ា តនាស៉ូម17 

រញ្ញជ ក់ថា ររេរនះរយើងមិនតមនសែិតរៅកនរងដំណាក់ក្លេជំន ំជក្មះរទ្បៀតរទ្ប រេើយដ៉ូរចនះវមិនតមនជា18 

រទ្បាឋ នរ៊ីម ន -- មិនតមនរទ្បាឋ នពាក់រ័នារទ្ប។ ម៉ូេាឋ នរណដ ឹង -- ម៉ូេាឋ នអងគរេត រៅរេើរណដ ឹងោទ្ប កខ19 

មច សរ់ណដ ឹងោទ្ប កខក្តូវរង្ហា ញថា វិមតិសងេ័យរនះក្តូវតតមនកក្មិតខពស់រំផ ត។ រ៉ា តនាជាទ្ប៉ូរៅោត់ 20 

ហាក់រ៊ីដ៉ូចជាតកតក្រ រាយក្ោន់តតជំទ្ធសរ់ៅនឹងរសចកដ៊ីសននិាឋ ន រស់ោោដំរ៉ូងរាយមិនបនរង្ហា ញ21 

ឲ្យរឃើញអំរ៊ីថា មនៗរេត ផេនឹងអវ៊ីរនាះរទ្ប។ រេើយម៉ូេាឋ នអងគរេត ជារក្ចើន រស់រម -- ថ្ន22 

រណដ ឹងោទ្ប កខ រស់រមធាវកី្ល ពា កដ៊ីេនឹង គ៊ឺរៅសមអ តរៅរេើក្ល យេ់ខ សរៅរេើចារ់សដ៊ីអំរ៊ីភសារតាង23 

តដេអាចយកមកអន វតាបន។ 24 

[១៤:៣៦:១៥] 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  55 

 ចំណ ចទ្ធងំរ៊ី រនះគ៊ឺខកខានមិនបនរង្ហា ញឲ្យរឃើញចាស់ អំរ៊ីក្ល ក្លរ់សមា រ់រៅរេើជនជាតិ1 

រវៀតណាមរនាះរទ្ប។ ភសារតាងស ៊ីសង្ហវ ក់ោន រៅទ្ប៉ូទ្ធងំរ ឿងកដ៊ីរនាះគ៊ឺ វថាក្រជាជនរវៀតណាមក្តូវបន2 

កំណត់អតាសញ្ញា ណ និងរំតរករចញរ៊ីក្រជាជនតខី  រេើយរគយកនាខំាួនរចញរៅបត់រៅរេើយមិនតមន3 

រឃើញក្តេរ់មកវិញរទ្ប។ រេើយរយងរៅរេើម៉ូេាឋ នថ្នភសារតាងរនះ រខៀវ សំផន ក្តូវបនផដនាទ រទ្ធស4 

អំរ៊ីឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេជាតិថ្នក្ល រ្វើមន សេឃាត និងក្ល សមា រ់ ង្ហគ េ។ 5 

រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីហាក់រ៊ីជាមនរំណងរ្វើក្ល  គ៊ឺថាក្ចានរចាេភសារតាងអំរ៊ីថាបនមករាយោ 6 

តតពាកយចចាមអារា៉ាម។ រ៉ា តនាទ្បេហ៊ីក ណ៍ទ្ធងំអស់រនះមិនបនរកក្ោយអំរ៊ីទ្បសេនៈថ្នពាកយចចាមអារា៉ាម 7 

រេើយនិងភារពាក់រ័នាទ្ធងំអស់រនាះរទ្ប។ អ៊ា ៊ីចឹងរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី ក្បក់ រឌឿន រនះ គ៊ឺកនរងោ ណា8 

 រស់រយើងខារំកថាខណឌ ៣០១ ដេ់ ៣០៣ ោត់បនរ ៀររារ់អំរ៊ីដំរណើ ក្ល មួយ តដេថាក្ករមក្គួោ 9 

ចក្មរះោន  មនទ្ធងំតខី រវៀតណាមេនឹងក្តូវបនកំណត់អតាសញ្ញា ណ រេើយរគរងខំឲ្យរ្វើដំរណើ រៅម ខ។ 10 

ោត់រ ៀររារ់ថា រៅក្តង់ចំណ ចមួយសមជិកជនជាតិរវៀតណាមរនះ ក្តូវបនរំតរកកនរងរនាះ ួមមន11 

ក្ររនា រស់ោត់ មដ យរកីក និងក៉ូន។ រេើយោត់ក៏បនរ ៀររារថ់ា អនក -- ោីនអនកណាមន ក់កនរង12 

ចំរណាមអនកទ្ធងំរនាះេនឹងក្តេរ់មកវិញរទ្ប។ ពាក់រ័នារៅនឹងរញ្ញា ថា រតើមនក្ល សមា រក់្រជាជនតដ 13 

អត់? ររេ ក្បក់ រឌឿន ផដេ់សកខ៊ីកមតីដេថារមកង រស់ោត់ក្បរ់ោត់ថា ក្រជាជនរវៀតណាមក្តូវ14 

បនរគករមទចរចាេរេើយ។ រ៉ា តនដភសារតាងដថ្ទ្បរទ្បៀតថ្ន រស់ោត់េនឹងមិនតមនជាពាកយចចាមអារា៉ាមរទ្ប 15 

ោត់ផដេ់សកខ៊ីកមអីំរ៊ីក្ល កត់សមគ េ់ផ្ទទ េ់ រស់ោត់ អំរ៊ីសមជិកក្គួោ  រស់ោត់ តដេរគកំណត់អតា16 

សញ្ញា ណថាជារវៀតណាម យកខាួន នាខំាួនយករៅបត់ រេើយមិនតដេបនរឃើញក្តេរ់មកវិញរទ្ប។  17 

[១៤:៣៨:២៧] 18 

រៅកនរងក្រឹតាិក្ល ណ៍ណាក៏រាយ ររើសិនណាជាភសារតាងចចាមអារា៉ាមេនឹង គ៊ឺមិនមនក្ល ហាម19 

ឃាត់ថាមិនឲ្យរក្រើរទ្បរៅកនរងត ោក្ល អនដ ជាតិ។ ជំេ  រស់រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីេនងឹហាក់រ៊ីដ៉ូចរ្វើក្ល 20 

សននិាឋ ន រស់ខាួនឲ្យថាវមនសមរេត ផេថា ោោដំរ៉ូងក្តូវតតរក្លះរៅោកេ៊ីផ្ទទ េ់តភនក រដើមប៊ីមក21 

រង្ហា ញថាមនក្ល ក្លរ់សមា រ់តរររនះរកើតមនរេើងតមន។ 22 

ជំេ រនះគ៊ឺដ៉ូចឆគងណាស់ ររើគិតរ៊ីក្ល យេ់រឃើញជាទ្ប៉ូរៅ រៅររេតដេក្ល សមា រក់្ទ្បង់ក្ទ្ធយ23 

្ំក្តូវបនរ ៀរចំរេើង ររៀររនះ តាម្មតីាមិនមនអនក ស់រានមនជ៊ីវិតរទ្ប តដេអាចមកផដេ់សកខ៊ីកមី24 

សដ៊ីអំរ៊ីរទ្បរិរោ្ន៍ រស់ោត់រទ្ប។ កនរងរ ឿងកដ៊ីរយើងរនះមនតតរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីជាជនជាតិរវៀត-25 
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ណាមមន ក់គត់តដេច៉ូេខាួនមករង្ហា ញភសារតាង។ រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី រជឿង យ ងំតចត គ៊ឺោេ-1 

ក្កម កថាខណឌ ៣៤៦៨ ដេ់ ៦៩ គ៊ឺរគយកនាខំាួនោត់រចញរ៊ីភ៉ូម ិ រដើ រចញរំតរករ៊ីក្គួោ  និងរំតរក2 

រចញរ៊ីក្រជាជនរវៀតណាមដថ្ទ្បរទ្បៀតទ្ធងំរនាះ។ រួករគក្តូវបនចងថ្ដរៅរក្ក្លយ រេើយររណដ ើ រៅក្លន់3 

ទ្ប៊ីតាងំមួយកនរងថ្ក្រ រេើយរួករគបនរគសមា ររ់ាយថ្វ៉ាជាមួយ -- ក្លរ់នឹងរ៉ូរៅ។ រេើយ រជឿង យ ងំ 4 

តចត ោត់អត់បនោា រ់រទ្ប ោត់ជាេទ្បាផេេនឹងគ៊ឺថាោត់អាចមកផដេ់ភសារតាងសដ៊ីអំរ៊ីរទ្បរិរោ្ន៍5 

 រស់ោត់។ រ៉ា តនាភសារតាង រស់ោត់េនឹងក៏បនរញ្ញជ ក់ចាស់ថា រេត អវ៊ីតដេថាភសដរតាងតរររនះ វ6 

កក្មនឹង កបនអ៊ា ៊ីចឹង។ រៅររេតដេក្ល ក្លរ់សមា រ់ក្រក្រឹតារៅកនរង ររៀររនះ តាម្មតីា នឹងមិនមន7 

អនកោកេ៊ី ស់រានមនជ៊ីវិតរក្ៅរ៊ីឃាតក រនាះរទ្ប។ ក្ល ទ្ធមទ្ធ ឲ្យមនក្ល រ ៀររារ់រ៊ីោកេ៊ីផ្ទទ េ់វិញ 8 

កនរងក ណ៊ីអនដ ជាតិតដេោោដំរ៉ូងបនរយងរៅកនរងកថាខណឌ ៦២៨ ោោដំរ៉ូង អាយ.ស ៊ី. ៊្ី.វ៉ាយ 9 

រៅកនរងរ ឿងកដ៊ី កនូរចឡាក និងោោឧទ្បា ណ៍ រស់ត ោក្ល  អាយ.ស ៊ី. ៊្ី.វ៉ាយ រៅកនរងរ ឿង កវូកក្ល និង10 

រៅកនរង ត៉ូេ៊ីរមៀ  បនសរក្មចថា វមិនចាបំច់ក្តូវថា ដេ់រៅរឃើញោកសររនាះរទ្ប រេើយក៏មិន11 

ចាបំច់ថា ឲ្យមនោកេ៊ីផ្ទទ េ់តភនករនាះតដ ។ អាយ.ស ៊ី. ៊្ី.វ៉ាយ បននិយយថា ក្ល សននិាឋ នេនឹងអាច12 

ដករចញរ៊ីឧទ្ធេ ណ៍ដ៉ូចខាងរក្ក្លម។ េំនាថំ្នក្ល រ្វើបរក្រជាជន ក្ល បត់ខាួនរ គគេដថ្ទ្បរទ្បៀត អំេរង13 

ថ្នររេរវោ តដេវកនាងេួសរៅយ៉ូ រេើយ តាងំរ៊ីរ គគេរនាះបត់ខាួន រេើយនិងអងគរេត តដេថា 14 

អនកទ្ធងំអស់រនាះ គ៊ឺថា មិនអាចទ្ធក់ទ្បងជាមួយនឹងក្គួោ  រស់ខាួនបនដ៉ូចជាក្គួោ ជារដើម។ រនះគ៊ឺ15 

ជា ក្ររភទ្បថ្នភសដរតាងថ្នោោដំរ៉ូងបនោដ រ់ពាក់រ័នារៅនឹងក្ល សមា រ់ជនជាតិរវៀតណាម។ ខារំបន16 

រេើករេើងរ៊ីរ្ីះោកេ៊ី រ្ីះ ក្បក់ រឌឿន មន ក់រទ្បៀតគ៊ឺោកេ៊ី អ៊ា ច ស៊ា នឡាយ ោត់បនរេើករេើងរៅ17 

កនរងកថាខណឌ ៣០៤ ដេ់៣០៧។ អ៊ា ច ស៊ា នឡាយ រនះបនរ ៀររារ់ថា ោត់ក្តូវបនរគរញ្ជូនរៅឲ្យ18 

ក្រម៉ូេរដើមឫសេ៊ីជាមួយក្ររសៗជារក្ចើនៗរទ្បៀតរ៊ីភ៉ូមិ រស់ោត់។ រេើយរួករគក៏បនរងខំឲ្យរ ៀរក្ល 19 

រៅនឹងជនជាតិរវៀតណាមតដ ។ រេើយោត់ក៏បនរ ៀរក្ល ជាមួយស្តសដ៊ីជនជាតិរវៀតណាមមន ក់។ រៅ20 

ររេក្តេរ់មកវិញ រួករគបនក្រធានសេក ណ៍ក្បរ់ រេើយឲ្យរ ៀរចំខាួនរៅ អ៊ា ច ស៊ា នឡាយ េនឹង21 

ោត់រឃើញរខាអាវ រស់សមជិកក្ករមក្គួោ  រស់ោត់ និងក្ររនាោត់ រ៉ា តនដមិនតដេរឃើញអនកទ្ធំង22 

រនាះក្តេរ់មកវិញរទ្ប។  23 

[១៤:៤២:៥០] 24 

ភសដរតាងគ៊ឺបនរ ៀររារ់រេើយ គ៊ឺោីនអនកណាបនរឃើញក្ល សមា រ់រនាះរទ្ប រ៉ា តនដអងគជំន ំជក្មះ25 
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បនសរក្មចថា ជនជាតិរវៀតណាមទ្ធងំរនះ ក្តូវបនក្លរ់សមា រ់។ រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីមិនបនរេើករេើង1 

ម៉ូេាឋ នសមរេត ផេណាមួយ សក្មរ់ឲ្យអងគជំន ំជក្មះរ្វើក្ល រិចា ណា្នរៅដេ់ក្ល សននិាឋ នថា 2 

វមិនសមរេត ផេរនាះរទ្ប។ រេើយខារំក៏បននិយយថាក្ល ជំទ្ធស់តវ៉ា  រស់រមធាវទី្ធក់ទ្បងរៅនងឹក្រជា3 

ជនរវៀតណាម រ៉ា តនដរញ្ញា ខាះៗតដេបនអន វតារៅនឹងម៉ូេាឋ នអងគរេត  រស់ រខៀវ សំផន។ ភសដរតាង 4 

រេើយរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីស ំឲ្យតសវងយេ់អំរ៊ីចំណ ចរនះ។ រ៉ា តនដមិនបនរង្ហា ញឲ្យរឃើញបនចាស់ថា វ5 

មិនសមរេត ផេរនាះរទ្ប។ ខារំបនរេើករេើងរ៊ីក្រឹកមិញរនះ ពាក់រ័នារៅនឹងោកេ៊ីមន ក់រទ្បៀត រេើយខារំ6 

យេ់ក្សរជាមួយសេក្ល ីមករ៊ី ក.ស.រ ជារិរសសពាក់រ័នារៅនឹងម៉ូេាឋ នអងគរេត តដេថា រដើម7 

រណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី ៉ូររនះក្តូវបនឃ ំខាួន ោេក្កមរេើករេើងរៅកនរងកថាខណឌ ៣០៩៣។ រៅក្តង់កថា8 

ខណឌ ៣១០៤ រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីក្រតេេជាមិនយេ់ក្សររៅនឹងក្ល សរក្មចរនះ ក៏រ៉ា តនដមនរេត ផេ 9 

រេើយចំណ ចរនះមិនតមនមនន័យថា មិនសមរេត ផេ។ រយើងរសនើស ំឲ្យរោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម  10 

អន វតារៅរេើរទ្បាឋ នសដង់ា ថ្នភសដរតាងឲ្យបនសមក្សររំផ ត។  11 

រេើយឥេូវរនះ ខារំស៉ូមរនដរៅចំណ ចទ្ប៊ី -- ចំណ ចពាក់រ័នារៅនឹងក្ករខ័ណឌ ចារ់ ពាក់រ័នារៅ12 

នឹងឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេជាតិ ថ្នអំររើអមន សេ្ម៌មួយរផេងរទ្បៀត។ ម ននឹងច៉ូេនិយយអំរ៊ីក្ល បត់13 

ខាួន និងក្ល រងខំឲ្យរ ៀរក្ល រនាះ ចំណ ចគនាឹះ រស់រយើងខារំគ៊ឺអំររើអមន សេ្ម៌រផេងរទ្បៀត វមនរៅកនរង14 

កថាខណឌ ៥៨០ ថ្នោេដ៊ីក្លសំណ ំ០២/១។ រេើយរៅកនរងោ ណា រស់រយើងខារំ គ៊ឺកនរងកថាខណឌ15 

៥២០។ ទ្ប៊ី១ និយយរ៊ីធាត ផេ ំអំរ៊ីោែ នទ្បមៃន់រនះ គ៊ឺអំររើ ឬក៏ក្ល ខកខានថ្នភារ្ៃន់្ៃ ក្សរដៀងោន ចំរពាះ16 

ឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេជាតិ តដេវរកើតមនរេើងរៅររេរវោពាក់រ័នា។ ទ្ប៊ី២ ធាត ផេថំ្នក្ល ឈ៊ឺចារ់។ 17 

អំររើ ឬក្ល ខកខានតដេរណាដ េឲ្យមនក្ល  ងក្ល ឈ៊ឺចារ់ផាូវចិតា ឬផាូវក្លយ ឬក៏ក្ល  ង រួស។ ទ្ប៊ី៣ 18 

និយយអំរ៊ីធាត ផេថំ្នធាត រចតនា។ 19 

[១៤:៤៦:៣០] 20 

ខារំរាយោ តតវមនក្ល ក្ចរ៉ូកក្ចរេ់េនឹង គ៊ឺរេើករេើងពាក់រ័នារៅនឹងឧក្កិដឋកមទី្ធងំរនះ។  21 

អ៊ា ៊ីចឹងរេើយបនខារំរេើករេើងរនះ។ រក្ៅរ៊ីក្ល អន វតាចំណ ចធាត ផេទំ្ធងំរ៊ីរនះ គ៊ឺថា វហាក់ដ៉ូច មន22 

និនាន ក្ល មួយចង់រៅរមើេរៅរេើក្ររភទ្បរផេងរទ្បៀត រេើយចាត់ទ្ប កថា វជាធាត ផេរំនាទ រ់រនេ ំ ទ្ធក់ទ្បង23 

រៅនឹងធាត ផេទំ្ធងំរ៊ី ដ៉ូចខារំបនរញ្ញជ ក់អ៊ា ៊ីចឹង។ ខារំស៉ូមរេើករេើងអំរ៊ីក្ររភទ្បរនាទ រ់រនេ។ំ វិ្៊ីោស្តសដេនឹង24 

គ៊ឺជាវិ្៊ីោស្តសដសនូេពាក់រ័នារៅនឹង តដេនិយយថា ធាត ផេរំនះ មិនពាក់រ័នារៅនឹងធាត ផេថំ្នអំររើ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  58 

អមន សេ្ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀតរនះ ក៏រ៉ា តនដដ៉ូចតដេបនកំណត់ ដ៉ូចជាក្ល បត់ខាួនរាយរងខំ ក្ល ជរមាមសខាួន1 

រាយរងខំ ឬក្ល រ ៀរក្ល រាយរងខំ។េ។ រយើងអាចរឃើញថា វិ្៊ីោស្តសដរនះ បនរញ្ញជ ក់រៅកនរងតផនកខាះ2 

ថ្នោ ណារណដ ឹងោទ្ប កខ រស់រមធាវីក្ល ពា  រេើយខារំនឹងក្តេរ់មកនិយយចំណ ចរនះ។ រ៉ា តនដទ្ប៊ី១ គ៊ឺ3 

ថា រយើងយេ់រឃើញថា វិ្៊ីោស្តសដរនះ គ៊ឺថាអាចក្តូវបន រយើងរមើេរឃើញវិ្៊ីោស្តសដរនះ ក្តូវបនអងគ4 

ជំន ំជក្មះរក្រើក្បស់ដ៉ូចជារៅកនរងកថាខណឌ ៧២៧ នយិយរេើងអំរ៊ីក្ករខ័ណឌ គតិយ តា ោោដំរ៉ូង5 

និយយថា ខាួនរយងរៅរេើធាត ផេសំំខាន់ៗពាក់រ័នារៅនឹងអំររើតដេរចាទ្បជារញ្ញា រនះ។ រេើយរៅកនរង6 

កថាខណឌ ៧៥៤ ោោដំរ៉ូងនិយយរេើករេើងអំរ៊ីធាត ផេថំ្នអំររើថ្នក្ល បត់ខាួនរាយរងខំ។ ទ្ប៊ី១ គ៊ឺក្ល 7 

ដកេ៉ូតរស ីភារ។ ទ្ប៊ី២ ក្ល រដិរស្មិនបនផដេ់រ័ត៌មន ឬក៏ក្ល ដឹងឮអំរ៊ីក្ល ដកេ៉ូតរស ីភាររនះ 8 

រេើយនិងទ្ប៊ី៣ ពាក់រ័នារៅនឹងគ៊ឺថា  ដឋរនះតតមដង។ អ៊ា ៊ីចឹងអងគជំន ំរោកបនរេើករេើង បនអន វតាធាត ផេ ំ9 

ទ្ធងំរ៊ី រៅរេើអងគរេត ទ្ធងំអស់។ ក្ល មិនដកេ៉ូតរស ីភារ ក្ល មិនក្បរ់រ័ត៌មនឲ្យដឹងជាម ន ដ៉ូចជា10 

រៅកនរងនិយយរ៊ីក្សរកក្តាកំក់ កថាខណឌ ១២២០ ដេ់១២០៣ កថាខណឌ  ១៤២៥ ដេ់ ១៤២៦។ រេើយ11 

សក្មរ់តផនកទ្ប៉ូរៅតដេវមិនពាក់រ័នារៅនឹងកំេ សរៅកនរងរណដ ឹងឧទ្បា ណ៍រនាះរទ្ប។ ដេ់អ៊ា ៊ីចឹងរេើយ12 

បនជាោោដំរ៉ូងបនអន វតាន៉ូវធាត ផេសំំខាន់ទ្ធងំរ៊ីពាក់រ័នារៅនឹងអំររើអមន សេ្ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀត។ ដ៉ូរចនះ 13 

មិនមនផេរ៉ាះពាេ់រៅរេើេទ្បាផេថ្នរសចកដ៊ីសរក្មចរនាះរទ្ប។  14 

មនក ណ៊ីរេើកតេងមួយគ៊ឺោោឧទ្បា ណ៍ គ៊ឺក្រះរាជអាជាា បនរដឹងឧទ្បា ណ៍ទ្ធក់ទ្បងរៅនងឹ15 

ចំណ ចរនះតតមដង។ រេើយរោេក្ល ណ៍ដ៏ទ្ប៉ូេំទ្ប៉ូោយ គ៊ឺពាក់រ័នារៅរេើអំររើទ្ធំងអស់តដេក្តូវបន16 

រចាទ្បក្រក្លន់ថា ជាអំររើអមន សេ្ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀត។ រៅររេោោដំរ៉ូងបនរក្រើក្បស់វិ្៊ីោស្តសដក្ររភទ្ប 17 

ជាក្ររភទ្ប ងរនះ រៅកនរងសំណ ំរ ឿង០០២/១ រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កមបន -- ត ោក្ល កំរ៉ូេបន18 

សរក្មចគ៊ឺថា មិនក្តឹមក្តូវរទ្ប រៅកនរងកថាខណឌ ៥៨៩។ ោេដ៊ីក្ល បនរនយេ់ថា មនរញ្ញា តដេពាក់រ័នា 19 

គ៊ឺអំររើតដេរចាទ្បជារញ្ញា រនះ គ៊ឺរិតជាបនរំររញរៅរេើនិយមន័យថ្នអំររើអមន សេ្ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀតរេើយ។ 20 

[១៤:៥០:០០] 21 

ខារំស៉ូមរញ្ញជ ក់រៅរេើចំណ ចរ៊ី ៖ ទ្ប៊ី១ គ៊ឺថារយើងមិនអាចនិយយថា វមិនមនក្ល អន ញ្ញា តកនរង22 

ក្ល រក្រើក្បស់អំររើរនះ។ ររេរយើងនិយយអំរ៊ីអំររើអមន សេ្ម៌រផេងរទ្បៀតតាម យៈក្ល រ ៀរក្ល រាយ23 

រងខំ ឬក្ល បត់ខាួនរាយរងខំ គ៊ឺរយើងរក្រើក្បស់ពាកយររចន៍ជាក់ោក់មួយរដើមប៊ីសរងខររៅរេើអំររើជា ួម24 

តតមាង។ គ៊ឺថាវមិនតមនជាក្ល កំណត់ច ិតេកខណៈផាូវចារ់ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងធាត ផេ ំ តដេរយើងក្តូវតត25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  59 

រំររញរនាះរទ្ប។ ទ្ប៊ី២ រយើងខារំមិននិយយថា វមិនមនក្ល ពាក់រ័នារៅនឹងឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេជាតិ 1 

ឬក៏មិនពាក់រ័នាដ៉ូចតដេត ោក្ល ដថ្ទ្បរទ្បៀតបនរេើករេើង អំរ៊ីក្ល ឈ៊ឺចារ ់ តដេរណាា េមករ៊ីអំររើ2 

ក្ររភទ្បរនះរនាះរទ្ប។ ចំណ ចរនះគ៊ឺថាវជាេិខិតត៉ូរក ណ៍វិភាគរដើមប៊ីជួយរៅដេ់ក្ល វយតថ្មារៅ3 

រេើភសារតាងរដើមប៊ីរឆាើយតររៅនឹងរញ្ញា ជាម៉ូេាឋ នទ្ធងំរ៊ីរនះ ធាត ផេមំ៉ូេាឋ នទ្ធងំរ៊ី។ រតើអំររើេនឹងគ៊ឺ4 

ថាមនភារ្ៃន់្ៃ ក្គរ់ក្ោន់រទ្ប? រតើអំររើេនឹងរណាា េឲ្យមនក្ល ឈ៊ឺចារ់រទ្ប? រតើអំររើេនឹងរ្វើរេើង5 

រាយរចតនារទ្ប? អ៊ា ៊ីចឹងធាត ទ្ធងំអសេ់នឹងវរៅតតជាធាត ផេរំ៊ី តដេរយើងខារំបនរេើករេើង គ៊ឺោែ នទ្បមៃន់ 6 

ក្ល ឈ៊ឺចារ់ និងរចតនា។  7 

[១៤:៥១:២៨] 8 

ឥេូវខារំនិយយអំរ៊ីក្ល បត់ខាួន។ ក្សររៅនឹងចំណ ចតដេខារំបនរេើករេើង រៅររេតដេរយើង 9 

រក្រើក្បស់ពាកយថា “ក្ល បត់ខាួនរាយរងខំ” គ៊ឺថារយើងក្តូវតតចងចាផំងតដ ថាអំររើរនះក្តូវបនយកមក10 

រចាទ្បក្រក្លន់ថាជាឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេជាតិថ្នអំររើមន សេ្ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀត។ រៅកនរងចំណ ចជារក្ចើន 11 

ថ្នក្ល ជំទ្ធស់តវ៉ា  រស់ រខៀវ សំផន រសចកា៊ីសននិាឋ ន រស់ោោដំរ៉ូងទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល បត់ខាួនរនះ 12 

រ៉ា តនាហាក់ដ៉ូចជាមនក្ល យេ់ក្ចេំពាក់រ័នារៅនឹងធាត ផេពំាក់រ័នាថ្នឧក្កិដឋកម ី តដេក្តូវបនរចាទ្បក្រក្លន់។ 13 

តាមរិតរៅរាយោ តតអំររើេនឹង ឧក្កិដឋកមកី្តូវបនយកមករចាទ្បក្រក្លន់ថាជាឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ង14 

មន សេជាតិ រញ្ញា រៅររេក្ល ជំន ំជក្មះថារតើ អំររើេនឹងវរឆាើយតររៅនឹងចំណ ចទ្ធងំរ៊ីរទ្ប? គ៊ឺោែ ន15 

ទ្បមៃន់ ក្ល ឈ៊ឺចារ់ និងរចតនា។ ររើនិយយអំរ៊ីធាត ផេថំ្នក្ល ឈ៊ឺចារ់ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល បត់ខាួន គ៊ឺវ16 

ចំណ ចសំខាន់ណាស់ គ៊ឺថាវមិនតមនតតវក្ល ឈ៊ឺចារ់ចំរពាះអនកតដេបត់ខាួនរនាះរទ្ប។ ោោដំរ៉ូងបន 17 

រនយេ់ចំណ ចរនះចាស់រេើយរៅកនរងរសចកា៊ីសរក្មច រស់ខាួនពាក់រ័នារៅនឹងមនទ៊ី សនាិស ខភនំរក្ក្លេ ក្តង់18 

កថាខណឌ ៣១៦៤។ អនករទ្ធសមិនក្តឹមតតក្រឈមរៅនឹងក្ល បត់ខាួនរាយរងខំ ក៏រ៉ា តនាក៏ក្តូវក្រឈមម ខ19 

រៅនឹងោែ នភារមិនជាក់ោក់ រេើយក្ល នាខំាួនយករចញរ៊ីមនទ៊ី សនាិស ខ រេើយនាខំាួនរៅក្លន់ទ្ប៊ីកតនាង20 

ណាមួយ រេើយមនរជាគវសនារាយោីនអនកណាអាចដឹងបនរេើយ។ សមជិកក្គួោ  រស់ខាួន មិតា21 

ភកាិ អនកជិតដិតទ្ធងំអស់ អ៊ា ៊ីចឹងវចាស់មករេើយ មិនមនក្ល រនយេ់ណាមួយមកដេ់រួកោត់។ រេើយ22 

ចំណ ចទ្ធងំអស់រនះវកនាងមកជាង៣០ឆ្ន ំ ៤០ឆ្ន ំមករេើយ អ៊ា ៊ីចឹងពាក់រ័នា -- ឬក៏ថាមិនបនផាេ់23 

រ័ត៌មនណាមួយ រេើយមិនមនអនកណាដឹងថាអនកទ្ធងំអស់េនឹងក្តូវបនរគនាខំាួនរៅក្លន់រសចកា៊ីោា រ់24 

រនាះរទ្ប។  25 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  60 

[១៤:៥៣:៤៧] 1 

រសចកា៊ីឈ៊ឺចារ់ រស់អនកតដេរៅ ស់រនះ ក៏បនកត់សមគ េ់ ោត់ក៏បនឆាងក្លត់រទ្បរិរោ្ន៍2 

រៅក្ល ាឋ ន និងរៅតាមសេក ណ៍។ រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណ៊ី តយ៉ាម ឃ នន៊ី បនផាេ់សកា៊ីកមអីំរ៊ីមា យ3 

 រស់ោត់ រេើយនិងសមជិកក្គួោ  រស់ោត់ដថ្ទ្បរទ្បៀតក្តូវបនរគនាខំាួនយករចញរៅបត់តាម យៈ 4 

ឡានក្លំមំា៉ា រងរៅក្សរកក្តាំកក់ រោកក្ស៊ីបនផាេ់សកខ៊ីកមអំីរ៊ីក្ល ឈ៊ឺចារ់ រស់ោត់។ ស៉ូមដកក្សង់៖ “ខារំ5 

មិនដឹងថាមនអវ៊ីរកើតរេើង ឬក៏រជាគវសនា រស់ោត់យ៉ា ងណា រួកោត់យ៉ា ងណារទ្ប រតើរួកោត់ឈ៊ឺ ឬ 6 

រួកោត់ក្តូវបនរញ្ជូនរៅកតនាងណារផេង? រតើរួកោត់បត់ខាួនទ្ធងំអស់រនាះរាយោ តតឈ៊ឺ ឬក៏យ៉ា ង7 

ណារនះ? កនរងឯកោ  E1/287.1 រនាទ រ់រ៊ីរម៉ា ង ១៥:៤៩:៤៩ វិនាទ្ប៊ី។ អ៊ា ៊ីចឹងតផនកសំខាន់ថ្នក្ល ឈ៊ឺចារ់ 8 

តដេទ្បទ្បួេ ងរាយសមជិកក្គួោ  រាយសេគមន៍ រាយមិតាភកាិ រាយអនកណាពាក់រ័នារៅនឹងអនក 9 

តដេបនបត់ខាួនរនះ។ ខារំរេើករេើងចំណ ចរនះរាយោ វចាស់រេើយថា រដើមប៊ី្នដេ់ក្ល ផានាទ រទ្ធស 10 

រខៀវ សំផន គ៊ឺមិនតក្មូវឲ្យរង្ហា ញអំរ៊ីក្ល បត់ខាួនរ គគេទ្ធងំអស់រនះរទ្ប។ រយើងក៏មិនតក្មូវថារតើ រួក11 

ោត់ទ្ធងំអស់េនឹងក្តូវបនរគយករៅសមា រ់ ឬក៏យករៅឃ ំខាួន ឬក៏ោា រ់រាយរេត ផេណាមួយ 12 

រនាះរទ្ប។ តតផទរយរៅវិញ ក្ល ឈ៊ឺចារ់េនឹងវរកើតមនរេើងរាយោ តតរជាគវសនា រស់រ គគេទ្ធងំ13 

អស់រនះ អត់មនអនកណាដឹងថាោត់បត់រៅណា! រេើសរ៊ីរនះរៅរទ្បៀត រខៀវ សំផន គ៊ឺថាោត់បន14 

ជំទ្ធស់តវ៉ា រៅក្ល ផានាទ រទ្ធស រស់ោត់ពាក់រ័នារៅនឹងក្ល បត់ខាួនរាយសំអាងរៅរេើថា រជាគវសនា 15 

អនកទ្ធងំអស់េនឹងមិនក្តូវបនរគរង្ហា ញឲ្យដឹងរទ្ប។ ឧទ្ធេ ណ៍រៅកនរងម៉ូេាឋ ន១៣៥ ក្តង់កថាខណឌ16 

៨៨៨(ក)(ខ) ោត់ជំទ្ធស់តវ៉ាក្ល ផានាទ រទ្ធសមករេើ ៉ូរោត់ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល បត់ខាួនរៅមនទ៊ី សនាិស ខ 17 

ភនំរក្ក្លេ ពាក់រ័នារៅនឹងភសារតាងរាយោ តតអត៊ីតអនករទ្ធស រេើយោត់ថារ័ត៌មនេនឹងវងអាចជា 18 

ពាកយចចាមអារា៉ាមរទ្ប។  19 

[១៤:៥៦:១៦] 20 

រក្ៅរ៊ីក្ល រកក្ោយខ សរៅរេើទ្បសេនៈសា៊ីអំរ៊ីភសារតាងចចាមអារា៉ាមរនះ អងគជំន ំជក្មះោោ21 

ដំរ៉ូង បនសរក្មចរេើយពាក់រ័នារៅនឹងរជាគវសនា រស់រោកទ្ធងំអស់រនាះ។ អងគជំន ំជក្មះោោ22 

ដំរ៉ូង ក៏បនរ្វើក្ល សរក្មចអំរ៊ីធាត ផេថំ្នឧក្កិដឋកម ី អំររើអមន សេ្ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀតរាយមិនដឹងអំរ៊ីរជាគ23 

វសនា រស់រគ។ រួកោត់ទ្ធងំអស់ក្រឈមរៅនឹងភារ នាត់ រេើយរួកោត់ក៏បនឆាងក្លត់រទ្បរិរោ្ន៍24 

ឈ៊ឺចារ់។ រខៀវ សំផន ក៏បនរេើករេើងថា មនកំេ សរៅកនរងម៉ូេាឋ នរណា ឹងោទ្ប កខ ម៉ូេាឋ ន១១១ 25 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  61 

ក្តង់កថាខណឌ ៧៥៦ ជារិរសសពាក់រ័នារៅនឹងក្ល បត់ខាួនក្រជាជនរវៀតណាមរ៊ីក្សរកក្តាកំក់។ រេើយ1 

ោត់បនរេើករេើងរ៊ីរសចកា៊ីសននិាឋ ន រស់ោោដំរ៉ូងថា រ៊ីជនជាតិរវៀតណាមទ្ធងំអស់េនឹង ស ំដក2 

ក្សង់៖“អាចក្តូវបនរញ្ជូន ខាួន និង/ឬក៏ក្តេរ់រៅវិញ”។ ទ្បេហ៊ីក ណ៍រនះហាក់រ៊ីដ៉ូចជារង្ហា ញឲ្យរឃើញ 3 

ថា រជាគវសនា រស់ជនជាតិរវៀតណាមទ្ធងំអស់រនះមិនស ទ្បាតតក្តូវបនន ណាបនដឹងរទ្ប។ អ៊ា ៊ីចឹងអាច4 

ចាត់ទ្ប កថា វអាចជាវិមតិសងេ័យ។  5 

រៅកនរងម៉ូេាឋ ន១២៧ ក្តង់កថាខណឌ ៨៣៧ ដេ់៨៤០ រខៀវ សំផន ខកខានមិនបនចងអរេ6 

រង្ហា ញរ៊ីកំេ សរនះរទ្ប។ ោត់ជំទ្ធស់តវ៉ាថា -- ជារិរសសក្ល បត់ខាួនរ៊ីមនទ៊ី សនាិស ខក្ក្លងំតាចាន់។  7 

ោត់និយយថា ឧក្កិដឋកមសីា៊ីអំរ៊ីក្ល បត់ខាួនរាយរងខំ គ៊ឺជាឧក្កិដឋកមតីដេរនារកើតជាេ៉ូ តេ តដេមិន8 

តមនក្តឹមតតក្រក្រឹតារ៊ី ដងរទ្បពាក់រ័នារៅនឹងរ គគេមន ក់រនាះ។ អ៊ា ៊ីចឹងរសចកា៊ីសននិាឋ នសំអាងរៅរេើក្ល 9 

អន វតាធាត ផេថំ្នឧក្កិដឋកមរីនះតតមួយតដេមិនបន -- ក្ល បត់ខាួនតដេថា -- រេើយ រខៀវ សំផន រនាះ10 

គ៊ឺមិនក្តូវបនផានាទ រទ្ធស ឬក៏រចាទ្បក្រក្លន់ចំណ ចរនះរទ្ប។  11 

[១៤:៥៨:២៨] 12 

ជាថី៊ីមាងរទ្បៀត វពាកយចចាមអារា៉ាមរនាះគ៊ឺថា ក្ល ឈ៊ឺចារ់វមិនតមនរកើតមនរេើងរៅរេើអនក13 

បត់ខាួនរទ្ប រ៉ា តនាចំរពាះអនកតដេរៅជ ំវិញខាួនតដេ គ៊ឺថាោត់មនក្ល ភ័យ នាត់តក់សារត។ អ៊ា ៊ីចឹងគ៊ឺថាវ14 

អាចសមក្សរទ្ធំងក្សរងសក្មរ់តដេជារិរសសរកើតមនរេើងរៅរេើសមជិកក្គួោ  ក៏ដ៉ូចសេគមន៍15 

 រស់ខាួនរៅកនរងសេក ណ៍ក្តាកំក់ រេើយរក្ក្លយមករទ្បៀតសេក្ល ីរៅគ កក្ក្លងំតាចាន់។ កំេ សជា16 

្មតីារៅកនរងម៉ូេាឋ នទ្ធងំអស់រនះគ៊ឺក្ល ខកខានមិនបន កំណត់អំរ៊ីឧក្កិដឋកមតីាម យៈម៉ូេាឋ នធាត ផេ ំ17 

ចំនួនរ៊ីថ្នឧក្កិដឋកមទី្ធងំរ៊ីរនះ គ៊ឺោែ នទ្បមៃន់ ក្ល ឈ៊ឺចារ់ និងរចតនា។ អ៊ា ៊ីចឹងអមន សេ្ម៌រនះ គ៊ឺក្តូវបន18 

រ្វើរេើងពាក់រ័នារៅនឹងក្ល បត់ខាួនក្រជាជនដ៏រក្ចើនរ៊ីក្សរកក្តាកំក់ រ៊ីមនទ៊ី សនាិស ខក្ក្លងំតាចាន់ ក៏ដ៉ូចជា19 

ទ្ប៊ីតាងំដថ្ទ្បរទ្បៀតតដ ។ រេើយក្ល ផានាទ រទ្ធស រខៀវ សំផន សក្មរ់ចំរពាះឧក្កិដឋកមទី្ធងំអស់រនះក្តូវតត20 

តមកេ់ទ្ប ក។  21 

រនះជារសចកា៊ីសននិាឋ នរញ្ចរ់ថ្នោ ណាផ្ទទ េ់មត់ រស់រយើងខារំ រេើយខារំស ំក្រគេ់រវទ្បិក្ល រនះ22 

រៅរោក ររជ អងគ។ ស៉ូមអ គ ណ។ 23 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 24 

ស៉ូមសក្មករនាិច! រោកសេរមធាវីនាមំ ខ ទ្ប កឲ្យអនកររចចករទ្បសរា ូឌ៊ីវីឌ៊ីរនាិចសិនបទ្ប។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  62 

  (សក្មក យៈររេខា៊ី រា ូឌ៊ីវីឌ៊ី) 1 

[១៥:០០:៣៤] 2 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 3 

បទ្ប ស៉ូមអរញ្ជើញចាររ់ផដើម។ 4 

រោក ររជ អងគ៖ 5 

បទ្ប ស៉ូមរោ រឯកឧតាមក្រធានអងគសវនាក្ល  ឯកឧតាម រោក រោកក្ស៊ី តដេជារៅក្កម6 

ក្រឹកា តំណាងសេក្រះរាជអាជាា  ភាគ៊ីក្ល ពា ជនជារ់រចាទ្ប រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី និងជន ងរក្ោះ 7 

និងោធា ណជន។ ខារំបទ្ប ររជ អងគ ស៉ូមរេើកពាក់រ័នារៅនឹងរញ្ញា តដេរម -- រណដ ឹង រសរ់មធាវី8 

 រស់រោក រខៀវ សំផន បនរេើកអំរ៊ីក ណ៊ីតដេថា រៅក្កមថ្នោោដំរ៉ូងបនរិចា ណារាយមិន9 

ក្តឹមក្តូវរៅរេើធាត ផេថំ្នរទ្បរេីើសពាក់រ័នារៅនឹងក ណ៊ីអាពាេ៍រិពាេ៍រាយរងខំ។ ខារំស៉ូមរេើករ៊ី10 

ចំណ ច៖ ចំណ ចទ្ប៊ី១ ពាក់រ័នារៅនឹងធាត ចារ់ ចំណ ចទ្ប៊ី២ ពាក់រ័នារៅនឹងក្ល ក្រមរក្រមង ចំណ ចទ្ប៊ី៣ 11 

ពាក់រ័នារៅនឹងភារ្ៃន់្ៃ ថ្នអំររើ និងក្ល ឈ៊ឺចារ់ រស់ជន ងរក្ោះ រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី។ 12 

រមធាវីរោក រខៀវ សំផន បនរេើកថា ោីនរទ្បធាត ចារ់ ោីនចារ់តចងអំរ៊ីក ណ៊ីជារទ្បរេីើស13 

រទ្ប រេើយបនរេើកនិយយ -- បននិយយថា មិនអាចរ្វើក្ល តរងតចករ៊ីោន  វងអំររើអាពាេ៍រិពាេ៍14 

រាយរងខំ និងក ណ៊ី ុំរោភរៅកនរងក្គួោ ។ រេើយរាយោ ថាោីនក្ល កំណត់ថាជារទ្បរេីើសចំរពាះ15 

អំររើថ្នក្ល  ុំរោភ វងរដ៊ីក្ររនា អំររើថ្នអាពាេ៍រិពាេ៍រាយរងខំ ក៏មិនអាចមនផងតដ ។ 16 

រយើងខារំស៉ូមរញ្ញជ ក់ថា ចារ់ រស់ក្រះរាជាណាចក្កកមពរជារៅម នសម័យកមពរជាក្រជា្ិររតយយ17 

ជារិរសសក្កមក្រេទី្បណឌ ថ្នឆ្ន ំ១៩៥៦ បនតចងអំរ៊ីក ណ៊ីរនះ រេើយបនតចងថា ជាក ណ៊ីកំតេង ួម18 

ររវណ៊ីដេ់ទ្ប៊ីជរក្ ។ ក្តង់មក្តា៤៤៣ រាយនិយយមិនមនក ណ៊ីរេើកតេងចំរពាះរដ៊ីក្ររនា រេើយ19 

ក៏ោីនមក្តាណាមួយថ្នក្កមរនះតចងថាមនក ណ៊ីរេើកតេងថា រដ៊ីអាច ុំរោភក្ររនា រេើយោីនចារ់20 

តចងរនាះតដ ។ មក្តា៤៤៣ បននិយយថា ជនណាតដេ -- ពាកយកតនាងរនះមនន័យថា ក្គរ់រ គគេ21 

តដេ ុំរោភរៅរេើរ គគេរផេងរទ្បៀត រេើយក៏ោីនក ណ៊ីរេើកតេងផងតដ ។ 22 

[១៥:០៣:៣៨] 23 

ចំរពាះរញ្ញា តដេថា ររេរនាះោីនចារ់អនដ ជាតិតចងអំរ៊ីក ណ៊ី ុំរោភ វងរដ៊ីក្ររនា ឬក៏24 

ចារ់ក្ររទ្បសរផេងៗរទ្បៀតោីនតចងអំរ៊ីក ណ៊ីរនះ។ រមធាវីក្ល ពា ជនជារ់រចាទ្បបនរេើកក ណ៊ីចារ់25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  63 

ជារក្ចើន រេើយខាងសេក្រះរាជអាជាា ក៏រេើកអំរ៊ីរញ្ញា រនះ ខារំនឹងមិនរេើកអំរ៊ីរញ្ញា រនះរដើមប៊ីចំរណញ1 

ររេ រេើយក៏មិនចង់ឲ្យជាន់ជាមួយអវ៊ីតដេសេក្រះរាជអាជាា បនរេើកផងតដ ។ 2 

មួយរទ្បៀតពាក់រ័នារៅនឹងរញ្ញា តដេថា អាពាេ៍រិពាេ៍រាយក្ល ផេផំគរំ រេើយនិងអាពាេ៍រិពាេ៍3 

តដេរ ៀរចំរេើងរាយកមពរជាក្រជា្ិររតយយគ៊ឺតតមួយ ោីនអវ៊ីខ សោន រនាះរទ្ប។ ក្តង់ចំណ ចរនះក្ករម4 

ក្ល ពា កដ៊ីបនរេើកថា ក្ល រ ៀរចំឲ្យរ ៀរក្ល មិនអាចជាឧក្កិដឋកមរីនាះរទ្ប រ៊ីរក្ពាះក្ល មនដ៏រក្ចើនថ្ន 5 

ក្ល រ ៀរក្ល រាយផេផំគរំរាយឪរ កមដ យ រេើយអងគក្ល ក្ោន់តតជាអនករដើ តួនាទ្ប៊ីជំនួសឪរ កមដ យតត6 

រ៉ា រណាណ ះ។ 7 

ទ្ប៊ី១ ខារំស៉ូមជក្មរថា ក្ករខ័ណឌ ចារ់រៅកមពរជា តដេខារំរេើកអមាញ់មិញពាក់រ័នារៅនឹងចារ់8 

ក្រេទី្បណឌ  តតរៅកនរងរ ឿងចារ់ ដឋរបរវណ៊ី ក្កម ដឋរបរវណ៊ីឆ្ន ំ១៩២០ ក្តង់មក្តា១១៤ ក៏បនផដេ់9 

និយមន័យថ្នក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍ថា ជាក្ល ក្រមរក្រមង ជាក្ល ក្រក្លសឱឡា ិកថារួកោត់ររដជាា  ួម10 

 សជ់ាមួយោន  តដេជាក្ល សតមដងន៉ូវក្ល ក្រមរក្រមង វងមន សេក្ររស និងមន សេក្ស៊ីរៅកនរងក្ល ទ្បទ្បួេ11 

ោន រ ៀរក្ល ជាមួយោន  រេើយោីនកតនាងណាមួយថ្នក្កម ដឋរបរវណ៊ីបននិយយថា ក្តូវតតមនក្ល ក្រម12 

រក្រមងរ៊ីឪរ កមដ យ ឬក៏និយយថា ឪរ កមដ យមនសិទ្បារិៅកនរងក្ល រងខំក៉ូនឲ្យរ ៀរក្ល ជាមួយអនកណា13 

បនរេើយ។ ោីនកតនាងណាមួយថ្នរទ្បរបញ្ាតាិថ្ន ដឋរបរវណ៊ីនិយយយ៉ា ងដ៉ូរចនះរេើយ រេើកតេងតត14 

ក ណ៊ីអន៊ីតិជនតដេជាអាចកមវីតែរថ្នអតាា ៊្ីនភារ រេើយតដេឪរ កមដ យតដេក៉ូនមនអាយ រក្ក្លម -- 15 

អាយ រៅកនរងក្ល រ ៀរក្ល រនដិចរនដួច រេើយឪរ កមដ យអាចអន ញ្ញា តឲ្យមនក្ល រ ៀរក្ល តតរ៉ា រណាណ ះ 16 

រក្ៅរ៊ីរនាះោីនកតនាងណាមួយថ្នក្កម ដឋរបរវណ៊ីតក្មូវថា ក្តូវមនក្ល យេ់ក្រមរ៊ីឪរ កមដ យទ្ធេ់តត17 

រោះ។  18 

រេើយក្ល និយយថា ក្ល រ ៀរក្ល ផេផំគររំាយឪរ កមដ យគ៊ឺជាវរប្ម៌ថ្នកមពរជារ៊ីម ន រេើយអងគក្ល 19 

ក្ោន់តតរដើ តួនាទ្ប៊ីជំនួសឲ្យឪរ កមដ យរនះ គ៊ឺមិនអាចរក្រមររ្ៀរោន បនរទ្ប វងអវ៊ីតដេជាវរប្ម៌ រស់20 

កមពរជា រេើយនិងអវ៊ីតដេជាក្ល រ្វើ រសអ់ងគក្ល តដេជាក្ល រងខំឲ្យរ ៀរក្ល ។ 21 

[១៥:០៦:៣២] 22 

ចំរពាះពាកយវរប្ម៌រនះ ខារំស៉ូមជក្មរថា វមិនតមនជាវរប្មេ៌អ ឬក៏មិនតមនជាវរប្ម ៌ ររើ23 

និយយឲ្យចំរៅមិនតមនជាវរប្ម៌រទ្បរៅកនរងក្ល រងខំក៉ូនឲ្យរ ៀរក្ល  វគ៊ឺជាក្ល អន វតាតដេជាក់ោក់ 24 

តដេមនមួយចំនួនរៅម នសម័យកមពរជាក្រជា្ិររតយយរ៉ា រណាណ ះ រេើយតដេក្ល អន វតារនះជាក្ល អន វតា25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  64 

មិនេអ រេើយតដេរយើងមិនអាចចាត់ទ្ប កថា ជាចារ់ទ្បមា រ់ រសក់្រជាជនកមពរជារៅកនរងក្ល តក្មូវឲ្យក៉ូន1 

រ ៀរក្ល រាយឪរ កមដ យយ៉ូ រេើយ។ រេើយម៉ាាងរទ្បៀត វរប្ម៌រនាះគ៊ឺវខ សអំរ៊ីក្ល រងខំឲ្យរ ៀរក្ល 2 

យ៉ា ងដ៉ូចរមដច? រៅកនរងវរប្ម៌កមពរជា គ៊ឺឪរ កមដ យគ៊ឺជាអនកជួយរមើេក៉ូន ជាអនកផដេ់រយរេ់រៅក៉ូន 3 

ជាអនកក្សឡាញ់ក៉ូន រេើយោត់មិនៗឲ្យក៉ូន -- ោត់រមើេថារតើរសចកដ៊ីស ខ រសក់៉ូនរនាះយ៉ា ងណា? រៅ4 

ចំរពាះម ខតដេក្ល រងខំ ួមរសររសនែវៈរ៊ីរដ៊ី គ៊ឺឪរ កមដ យោត់មនក្ល ឈ៊ឺចារ់ ជាក្ល ឈ៊ឺឆ្អ េ ោត់មិន5 

រងខំក៉ូនឲ្យរ ៀរ  ួមផេរំសរសនែវៈរនាះរេើយ។ 6 

រេើយក្ល រ ៀរក្ល រៅកនរងវរប្ម៌កមពរជា គ៊ឺជាតថ្មាមួយដ៏ខពង់ខពស់ រសក់្រជាជនកមពរជា រាយ7 

ក្រជាជនកមពរជាចង់រឃើញផ្ទក ោា  នា ី រស់កមពរជា ឬក៏រ  សកមពរជាចង់រឃើញផ្ទក ោា តដេ -- រេើយចង់8 

មនក្ល ច៉ូេ ួម ចង់មន -- ទ្បទ្បួេបនន៉ូវក្រថ្រណ៊ីតដេក្តូវបនអន វតារៅកនរងររេតដេខាួនរ ៀរក្ល  9 

រេើយវជាក្រថ្រណ៊ីដ៏េអ រសក់មពរជា។ វមិនតមនជាក្ល រងខំរនាះរេើយ រេើយក្ល ច៉ូេ ួម រស់ញាតិ10 

មិតា តដេជាក្ល ផដេ់កិតាិយសដេ់ក្គួោ តដេជាអនករ ៀរក្ល គ៊ឺមនតថ្មាខាា ងំណាស។់ ចំរពាះអងគក្ល 11 

មិនដ៉ូចោន រទ្ប។ រក្ៅអំរ៊ីររេរនាទ រ់រ៊ីបនក្លន់ក្លរអ់ំណាច អងគក្ល បនរាន់ផទះ រាន់ក្ទ្បរយសមបតាិ  េ៉ូត12 

រៅដេ់ផ្ទទ េ់រាន់សិទ្បាិរៅកនរងក្ល ក្គរ់ក្គងអំ -- រៅរេើក៉ូនរៅ រាន់អំណាចរមបរ៊ីឪរ កមដ យតថមរទ្បៀត 13 

រក្ៅរ៊ីរនាះអងគក្ល តក្មូវឲ្យមនក្ល  ួមរភទ្ប តក្មូវឲ្យ ររើនា ីមិនក្រម ឲ្យរ  ស ុំរោភរៅរេើនា ី។ 14 

រេើយ េ៉ូតរៅដេ់ក្ល មិនក្រមចំរពាះក្ល រ ៀរក្ល រនះ មនទ្បណឌ កម ី ក្ល អរ់ ុំ េ៉ូតរៅដេ់មនក្ល 15 

បត់ខាួន េ៉ូតរៅដេ់ក្ល ោា រ់ យករៅសមា រ់ជារដើម។  16 

រេើយមនក្ល តក្មូវឲ្យមនក្ល រៅេរោដ រ់ថា រតើនា ី រេើយនិងរ  សតដេតដេបនរ ៀរក្ល 17 

ជាមួយោន រនាះ តដេក្តូវកំណត់ឲ្យររដជាា ចិតាជាមួយោន រនាះ ថារតើោត់ ួមររវណ៊ីឬអត់? ក្ល េរោដ រ់18 

រនះោីនរទ្បកនរងក្រថ្រណ៊ីេអ រស់តខី ។ 19 

[១៥:០៩:៤៤] 20 

រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីបនរេើកថា ោីនរទ្ប -- ោីនភសារតាងថា រដ៊ីក្ររនាមិនក្រមរក្រមងរៅកនរងក្ល 21 

រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍ រ ៀរក្ល ជាមួយោន កនរងររេតដេរ ៀរក្ល រាយអងគក្ល រនាះរទ្ប។ ខារំនឹងរេើកយក22 

ចំណ ចមួយចំនួនតដេថា ជាក្ល រិតគ៊ឺររងកើតឲ្យមនរ ិយក្លសភ័យខាា ចរៅកនរងក្ល រ ៀរក្ល រៅសម័យ23 

រនាះ។ តាមក្ល រិត ក្ល ក្រមរក្រមងគ៊ឺោីនរទ្ប គ៊ឺមនតតក្ល ភ័យខាា ច រេើយោត់រងខំចិតារៅកនរងក្ល រ ៀរក្ល  24 

រងខំចិតារៅកនរងក្ល ររដជាា ចិតា ស់ជាមួយោន ជារដ៊ីក្ររនា។ ខារំស៉ូមរេើកឧទ្ធេ ណ៍អំរ៊ីក ណ៊ីរដើមរណដ ឹង25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  65 

 ដឋរបរវណ៊ី ជឹម ោរមឿន។ ោត់បនរេើកថា ោត់ក្តូវបនរគគំរាមកំតេងរាយក្បរ់ថា “ក្រសិនររើ1 

រោកក្ស៊ីរដិរស្មិនក្រមរ ៀរក្ល រទ្ប រោកក្ស៊ីនឹងមិនអាចយករ  សណារ្វើជារដ៊ីរេើយ រេើយថា2 

ក្រសិនររើរោកក្ស៊ីក្តូវបនរគរឃើញថា ញញឹមាក់រ  សណារផេង រោកក្ស៊ីនឹងក្តូវរគសមា រ់”   3 

ឯកោ  E1/321.1។ រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី ក្ពារ ស រខឿន បនរញ្ញជ ក់ថា “ក្រសិនររើន ណាមន ក់4 

មិនរោ រតាមរញ្ញជ អងគក្ល  រួករគនឹងក្តូវបនសមា រ់រចាេដ៉ូចសតវធាត ”។ រោកក្ស៊ីក្តូវបនរគគំរាម5 

កំតេងថា “ររើមិនរ ៀរក្ល រទ្ប រោកក្ស៊ីនឹងក្តូវរគយករៅាក់គ ក ឬក៏យករៅសមា រ់” ឯកោ 6 

E1/487.1។ ដ៉ូចោន តដ  រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី ជា រឌៀរ បនរញ្ញជ ក់ថា រនាទ រ់រ៊ីក្ល រដិរស្រ៊ី រ៊ីដង7 

 ួចមករោកក្ស៊ីក្តូវបនរគរញ្ជូនរៅរ្វើក្ល រៅកតនាងរផេង។ រេើយរោកក្ស៊ីគិតថា រោកក្ស៊ីមិនអាច8 

រដិរស្មិនរ ៀរក្ល រនដរទ្បៀតបនរទ្ប។ រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី ម ំ វ ន ក្តូវបនក្ករមឈា រចារ់ ុំរោភ9 

រក្ក្លយរ៊ីរោកក្ស៊ីបនរដិរស្មិនរ ៀរក្ល ។ រ៊ី រ៊ីថ្ថៃរនាទ រ់រ៊ីរគ ុំរោភ ោត់ក៏រ ៀរក្ល  រេើយរោក10 

ក្ស៊ីបននិយយថា ខារំរៅតតក្តូវរ ៀរក្ល រក្ពាះរគគំរាមខារំ ក្តូវតតរ ៀរក្ល ។ រេើយរ ឿងរា៉ា វតដេរកើត11 

រេើងរនាះ រគថា ររើសិនជាខារំនិយយគ៊ឺោា រ់។ សំរៅរៅរេើក្ល តដេរគ ុំរោភោត់។ ខារំមិនរ ៀរក្ល ក៏12 

ោា រ់ ខារំខាា ចោា រ់ រដើមប៊ីក៉ូនខារំ ខារំស ខចិតារ ៀរក្ល ទ្ធងំទ្បឹកតភនកតតមដង។ រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី រោកក្ស៊ី 13 

ជា រឌៀរ បនផដេ់សកខ៊ីកមថីា រោកក្ស៊ីបន ួម ស់ជាមួយរដ៊ីរោកក្ស៊ី រាយោ តតរោកក្ស៊ីខាា ចរគ14 

រ្វើ រគរចាទ្បថា រោកក្ស៊ីរ្វើខ សស៊ីេ្ម៌ ឬកបត់ ឯកោ E1/466.1។ រោកក្ស៊ី បនរញ្ញជ ក់ថា 15 

រោកក្ស៊ីក្តូវបនរគតាមាន រេើយរោកក្ស៊ីមនក្ល ភ័យខាា ចទ្ធងំរដ៊ី រេើយក៏ខាា ចឈា ររទ្បៀតផង។ 16 

រោកក្ស៊ីបនរតនែមថា មន សេបនបត់ខាួនរាយោ តតក្រក្រឹតាខ សស៊ីេ្ម៌។ ខារំអត់តដេរឃើញរទ្ប 17 

តាងំរ៊ីសួ េនឹងឮថា ស៊ីេ្ម៌ រេើយស៊ីេ្ម៌បត់ខាួន។ ចំរពាះខាួនខារំផ្ទទ េ់ក៏មិនបនរឃើញតដ  ក្ោន់តត18 

ឮថា តតស៊ីេ្ម៌គ៊ឺបត់ខាួនរេើយ។  19 

[១៥:១៣:៤៤] 20 

ចំណ ចច ងរក្ក្លយតដេខារំរេើកចំរពាះចំណ ចរនះ គ៊ឺរោកក្ស៊ីអនកជំនាញ ក្លស៊ា៉ូមិ ណាហាក ក្លវ៉ា  21 

បនផដេ់សកខ៊ីកមថីា ក្រជាជនបនដឹងថា ក្ល មិនក្រមរ ៀរក្ល អាចក្តូវបនរគសមា រ់។ ដ៉ូរចនះរួករគមិន22 

ហា៊ា នរដិរស្រទ្ប ឯកោ  E1/472.1។  23 

អងគជំន ំជក្មះជាទ្ប៊ីរោ រ! ោោដំរ៉ូងបនយេ់រឃើញថា ភសដរតាងភាគរក្ចើនរេើសេរ់ 24 

រង្ហា ញថា រួករគមិនរដិរស្កនរងក្ល រ ៀរក្ល ក៏រាយោ តតមនក្ល រងខំ មនក្ល ភ័យខាា ច រៅរទ្ធះ --25 
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ថារៅកនរងទ្ប៊ីកតនាងណារៅកនរង ររកមពរជាក្រជា្ិររតយយគ៊ឺមនេកខណៈដ៉ូចោន ។ ដ៉ូរចនះរួកោត់ោីន1 

ជរក្មើសអវ៊ីរក្ៅអំរ៊ីក្ល សរក្មចចិតារ ៀរក្ល រនាះរេើយ។ ចំរពាះរញ្ញា ថារតើ ក្ល រ ៀរក្ល រាយរងខំរនាះ 2 

មនេកខណៈ្ៃន់្ៃ ឬរទ្ប? កតនាងរនះ រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីរេើកថា វមិនមនេកខណៈ្ៃន់្ៃ រទ្ប ក៏រ៉ា តនដរយើង3 

ស៉ូមរេើកថា វមនេកខណៈ្ៃន់្ៃ ណាស់ រេើយតដេក្តូវតតច៉ូេជាក ណ៊ីឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេ4 

ជាតិក្តង់ចំណ ចអំររើរផេងរទ្បៀត។ ខារំរេើកអំរ៊ីក ណ៊ីរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី គេ់ តណម រោកបនផដេ់5 

សកខ៊ីកមថីា រោកមនកដ៊ីប មៃខាា ងំណាស់រាយទ្បិដឋភារថ្នក្ល រងខំឲ្យរ ៀរក្ល  ដេ់ថាន ក់រោកេ៉ូរបយ6 

មិនច៉ូេ រេើយរោកនិយយថា រោកបនយេ់ក្រមគ៊ឺរដើមប៊ី ស់តតរ៉ា រណាណ ះ។ រដើមប៊ីរមើេរមឃរមើេ7 

ផ្ទក យមដងរទ្បៀត។ រនះគ៊ឺជាកក្មិតដ៏្ៃន់្ៃ មួយតដេមិនអាចទ្បទ្បួេយកបន។  8 

[១៥:១៥:៤៨] 9 

រេើសរ៊ីរនះរៅរទ្បៀត រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី តកវ ធា ី ក៏រញ្ញជ ក់ផងតដ ថា រោកក្ស៊ីខាា ចរៅ10 

កនរងររេតដេរោកក្ស៊ីនិយយរឆាើយរៅនឹងអនករស ើរសួ  តដេសួ អំរ៊ីក្ល អាពាេ៍រិពាេ៍រាយរងខំ11 

 រស់ោត់។ រេើយ េ៉ូតដេ់ោត់មនក្ល េំបករៅកនរងក្ល និយយ ោត់មនក្ល រអៀនខីាស់រៅកនរងក្ល 12 

និយយអំរ៊ីរញ្ញា តដេោត់ក្តូវ ួមដំរណកជាមួយនឹងអនកតដេសួ ោត់។ រនះគ៊ឺជាចំណ ចតដេរញ្ញជ ក់13 

អំរ៊ីភារ្ៃន់្ៃ ថ្នអំររើ ឬក៏អា មណី៍ រស់ជន ងរក្ោះ តដេទ្បទ្បួេ ងរាយក្ល រងខំឲ្យរ ៀរក្ល ។ រដើម14 

រណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី យស់ ផេ ក៏បននិយយអំរ៊ីក្ល ឈ៊ឺចារ់ រស់ោត់តដេោត់មនគ៉ូដណដ ឹង ួចរៅ15 

រេើយ មនរំណងរ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍ជាមួយោន  មនអន សាវ ីយ៍ជារក្ចើនជាមួយោន  រេើយទ្ប៊ីរញ្ចរ់16 

រោកក្តូវបនរងខំឲ្យរ ៀរក្ល ជាមួយោន កនរងររេរនះ។ រនះជាក្ល ឈ៊ឺចារ់ដ៏រក្ចើន។ រោកក្ស៊ីរដើម17 

រណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី ក្បក់ ស រខឿន បនរេើកថា រេើយចំណ ចមួយរទ្បៀត គ៊ឺរក្ក្លយមកខារំរ ៀរក្ល  ចាស 18 

យកខារំរៅរ ៀរក្ល រេើយឲ្យខារំ រងខំខារំឲ្យ ួម កេទ្ធងំឈ៊ឺចារ់ តដេខារំមិនររញចិតា តដេខារំមិនចង់ឲ្យខារំច ក19 

ចារ់កនរងផាូវចិតា ច កចារ់កនរង ៉ូររាងក្លយ ខារំផង។ រោក មន រេឿយ តដេជារដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី20 

បនរេើកថា រេត អវ៊ីបនជាអងគក្ល រងខំឲ្យមន សេរ ៀរក្ល ជាេវូងៗរេើយរួករោកមិនតដេោគ េ់ 21 

រេើយមិនោគ េ់ោន ទ្ធេ់តតរោះរនាះ រេើយតក្មូវឲ្យរយើងក្សឡាញ់ោន ។ រោកក្ស៊ី ប៉ា ន់ ស ចាន់ តដេ22 

ក្តូវបនតក្មូវឲ្យរ ៀរក្ល ទ្ធងំរោកក្ស៊ីមិនតដេមន ដ៉ូវទ្ធេ់តតរោះ រេើយតដេរោកក្ស៊ីរដិរស្23 

រៅកនរងក្ល  ួមរភទ្ប រេើយជាទ្ប៊ីរញ្ចរ់ រៅយរ់ទ្ប៊ី៣ ក្តូវបនកងឈារតក្មូវឲ្យរដ៊ី រស់រោកក្ស៊ី ុំរោភ24 

រោកក្ស៊ី តដេកងឈារបនចងរោកក្ស៊ីនឹងសស  រេើយរនាទ រ់មករោកក្ស៊ី ត់ៗ រេើយរោកក្ស៊ី25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             
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មនក្ល ឈ៊ឺចារ់ជាខាា ងំ រោកក្ស៊ីមិនតដេមន ដ៉ូវរទ្ប តតទ្ប៊ីរំផ ត រោកក្ស៊ីបនធាា ក់្ម េ៉ូតរៅ1 

ដេ់មួយតខជាងឯរណាះ។ រេើយរនះឬតដេអវ៊ីតដេរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីនិយយថា ជន ងរក្ោះមិនមនក្ល 2 

ឈ៊ឺចារ់រទ្ប។  3 

បទ្បស៉ូមឯកឧតាមក្រធាន ខារំស៉ូមអន ញ្ញា ត ៣នាទ្ប៊ី ររើឯកឧតាមក្រធានអន ញ្ញា ត។ ស៉ូមអ គ ណ។  4 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 5 

បទ្បស៉ូមអរញ្ចើញ! 6 

[១៥:១៨:៤៨] 7 

រោក ររជ អងគ៖ 8 

ស៉ូមអ គ ណឯកឧតាមក្រធាន។ ចំរពាះរញ្ញា រផេងរទ្បៀត រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីបនរេើកថា អងគជំន ំ9 

ជក្មះោោដំរ៉ូងមិនបនរិនិតយអំរ៊ីក ណ៊ីឈ៊ឺចារ់តិចតួច រស់រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី រេើយថា ជា10 

ក ណ៊ី្ៃន់្ៃ ។ ខារំស៉ូមរេើកថា អវ៊ីតដេរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីបនរេើករនាះ គ៊ឺជាក្ល រមើេរឃើញចំណ ចមួយ11 

តផនកថ្នសកខ៊ីកម ីរស់រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី ឬក៏ភសដរតាងឯកោ  រស់រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីតត12 

រ៉ា រណាណ ះ។ គួ តតរមើេទ្បិដឋភារទ្ប៉ូរៅ រាេ់ឯកោ ទ្ធងំអស់តដេរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីបនរេើក។ 13 

ចំរពាះក ណ៊ីរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី ម ំ វ ន រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីបននិយយថា ក្ល រ ៀរក្ល  រស់ោត់គ៊ឺ14 

ោីនអវ៊ីរ្វើឲ្យោត់ឈ៊ឺចារ់្ំដ ំរេើយ។ ក្ល អះអះរនះ មិនគិតដេ់ថា អំរ៊ីអវ៊ីតដេរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី15 

បននិយយទ្ធងំអស់រៅកនរងររេសវនាក្ល  រេើយរៅកនរងឯកោ  រស់ោត់រទ្ប។ រោកក្ស៊ី ម ំ វ ន បន16 

រេើកថា ោត់មនភារអាម៉ា សជាខីាងំរៅកនរងអាពាេ៍រិពាេ៍ រស់ោត់។ ោត់មនក្ល ភ័យខាា ចរៅកនរង17 

ក្ល រដិរស្ រេើយោត់ខាា ចរគសមា រ់។ រេើយទ្ធងំអស់រនះ គ៊ឺជាក្ល រង្ហា ញន៉ូវក្ល ឈ៊ឺចារ់ រស់ោត់ 18 

រេើយចំរពាះរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី វ៉ា  េឹមេន់ រៅកនរងឯកោ ថ្នកិចចសមៃ ស រស់ោត់ ក៏ោត់បន19 

និយយថា ោត់ភ័យខាា ចរាយអាជាា ្  ខាា ចអាជាា ្ យកោត់រៅសមា រ់ផងតដ ។ ដ៉ូរចនះរេើយ រទ្បើរ20 

ោត់រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍ រេើយក្តូវក្ទ្ធ ំស់រៅជាមួយរដ៊ី រស់ោត់ រទ្ធះជាមនក្ល ឈ៊ឺចារ់ក៏រាយ។  21 

ដ៉ូចោន តដ  ចំរពាះរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី មស ោរា៉ាន់ រៅកនរង បយក្ល ណ៍សដ៊ីរ៊ីក្ល ោកសួ  រស់22 

ោត់រេខ E3/9.736 ក៏បននិយយអំរ៊ីក្ល ឈ៊ឺចារ់ រស់ខាួនផងតដ  រេើយដ៉ូចោន តដ  រដើមរណដ ឹង ដឋ23 

របរវណ៊ី រ ៉ា  រក្គឿន ក៏ស ទ្បាតតរញ្ញជ ក់ថា ខាួនមនក្ល ឈ៊ឺចារ់យ៉ា ង្ៃន់្ៃ ចំរពាះក្ល រងខំឲ្យខាួន រ ៀរ24 

អាពាេ៍រិពាេ៍ផងតដ ។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  68 

ឯកឧតាម រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កមជាទ្ប៊ីរោ រ ក្ល រេើករេើង រស់រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីអំរ៊ីថា 1 

រៅក្កមោោដំរ៉ូងមិនបនរិចា ណាឲ្យក្តឹមក្តូវអំរ៊ីធាត ផេថំ្នរទ្បរេីើស អាពាេ៍រិពាេ៍រាយរងខំ2 

រនះ មិនក្តឹមក្តូវ រយើងខារំរេើកថា អវ៊ីតដ រេើករាយរមធាវីក្ល ពា កដ៊ី ស ទ្បាតតជាក្ល ភាន់ក្ចេំ រេើយនិង3 

ជាក្ល រិចា ណាតដេមិនក្គរ់ក្ជរងរក្ជាយ។ អវ៊ីតដេរេើករេើងរនះ គ៊ឺជាក្ល រិត ធាត ផេថំ្នចារ់មនដ៉ូច4 

ខាងសេក្រះរាជអាជាា បនរេើក រេើយរយើងខារំក៏រេើកតាមចារ់កមពរជាក៏មនតដ ។ រេើយក្ល រ ៀរក្ល 5 

រៅសម័យតខី ក្កេម គ៊ឺជាក្ល រ ៀរក្ល រាយរ៉ាះពាេ់រៅដេ់រស ីភាររៅកនរងក្ល សរក្មច រេើយនិង6 

មនភាររ៉ាះពាេ់្ៃន់្ៃ រៅដេ់រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី រេើយក៏ដ៉ូចជាជន ងរក្ោះរផេងរទ្បៀត រេើយ7 

ររងកើតឲ្យមនក្ល ឈ៊ឺចារ់រាយ្ៃន់្ៃ  តដេគួ តតក្តូវចាត់ទ្ប កថា ជាឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេជាតិ ក្តង់8 

ចំណ ចអំររើឧក្កិដឋកមរីផេងរទ្បៀត។ ស៉ូមអ គ ណឯកឧតាមក្រធាន។  9 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 10 

អ៊ា ៊ីចឹងរាយោ រយើងដេ់ររេសក្មករេើយ ស៉ូមសក្មក។ អ៊ា ៊ីចឹងរយើងច៉ូេវិញរៅរម៉ា ង ដរ់11 

ក្បហំាសិរ អ៊ា ៊ីចឹងស៉ូមសក្មកបទ្ប។  12 

ក្កឡារញ្ជ៊ី៖ 13 

ស៉ូមរក្ក្លកឈ ! 14 

(សវនាក្ល សក្មករៅរម៉ា ង ១៥:២៣ នាទ្ប៊ី ដេ់រម៉ា ង ១៥:៤៨ នាទ្ប៊ី) 15 

[១៥:៤៨:២៥] 16 

ក្កឡារញ្ជ៊ី៖ 17 

ស៉ូមអរញ្ជើញរក្ក្លមឈ ! 18 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 19 

ស៉ូមអរញ្ជើញអងគរយ! 20 

ជារនា ស៉ូមអរញ្ជើញរៅក្កមអងគជំន ំជក្មះរដើមប៊ីរ្វើសំណួ រៅរេើភាគ៊ី។ ស៉ូមអរញ្ជើញ! 21 

រៅក្កម ម៉ា៉ូ នី ហាឌ៊ីង ក្លា ក៖ 22 

ខារំគិតថារតើខារំកំរ ងតតគិតថារតើខារំសួ តររណា។ ឥេូវរនះ ខារំសួ រៅទ្ធងំអស់ រក្ពាះថារោក 23 

រោកក្ស៊ីមួយចំនួនបនរេើករេើងអំរ៊ីទ្បសេនៈតដេខារំមិនតដេនឹករៅដេ់ ក្រសិនររើខារំនិយយដតដេៗ 24 

គ៊ឺស៉ូមក ំក្រក្លន់ រ៉ា តនាតាមតដេខារំយេ់ អវ៊ីតដេរោក រោកក្ស៊ីមួយចំនួនរ្វើឲ្យចារ់អា មណី៍។ ទ្ប៊ី១ ថា25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  69 

រតើអំររើមួយចំនួន តដេ្នរៅដេ់កក្មិត្ៃន់្ៃ ថ្នអំររើអមន សេ្ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀតថ្នឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ង1 

មន សេជាតិ ថាៗរតើត ោក្ល គួ គិតរិចា ណាអំរ៊ីរោេក្ល ណន៍៊ីតាន ក៉ូេភារតដ ឬរទ្ប? 2 

រោក រោកក្ស៊ីបនជតជកអំរ៊ីចំណ ចរនះ រ៉ា តនាខារំចង់ឲ្យអស់រោក រោកក្ស៊ីជួយដេ់ខារំ រេើយ3 

ក្រតេេជាភាគ៊ីដថ្ទ្បអាចច៉ូេ ួមបនតដ  ថារតើវមិនក្គរ់ក្ោន់រទ្បឬ ក្ោន់តតរិនិតយរមើេរៅរេើភារ4 

្ៃន់្ៃ ថ្នរយសនកម ី និងក្ល ឈ៊ឺចារ់រៅររេតដេរយើងកំណត់អតាសញ្ញា ណថ្នឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេ5 

ជាតិ រ្ៀរជាមួយនឹងរោេក្ល ណន៍៊ីតាន ក៉ូេភារ គ៊ឺរ្ៀររៅនឹងអំររើ ឬក៏ក្ល ក្រក្រឹតារៅមនទ៊ី ស-២១ 6 

ឬក្ល ក្រក្រឹតាិរៅកនរងអំររើ -- រៅកនរងឆ្ន ំ១៩៧០ជាងេនឹង ថារតើខារំនិយយអ៊ា ៊ីចឹង អស់រោក រោកក្ស៊ី 7 

យេ់អវ៊ីតដេខារំចង់សួ រទ្ប? 8 

[១៥:៥១:៣០] 9 

រោកក្ស៊ី អងត់ា េគ៊ីសរស៖ 10 

រោកក្ស៊ី រោកក្ស៊ីមិនបនរញ្ញជ ក់រៅថា តផនកណាតដេក្តូវចារ់រផដើមរនាះរទ្ប។ រមធាវី រខៀវ 11 

សំផន បនរេើករេើងរញ្ញា រនះតដ  ម នរគរៅកនរងរណដ ឹងឧទ្បា ណ៍ រស់ខាួន។  12 

រៅក្កម ម៉ា៉ូ នី ហាឌ៊ីង ក្លា ក៖ 13 

អ៊ា ៊ីចឹងខារំស៉ូមអរញ្ជើញរោកក្ស៊ីរេើងមនក្រោសន៍តតមដងរៅ។ 14 

រោកក្ស៊ី អងត់ា េគ៊ីសរស៖ 15 

ខារំបននិយយយ៉ូ មករេើយរៅថ្ថៃរនះ ថារោេក្ល ណ៍យ តា្ ម៌ន៊ីតាន៉ូេភាររនាះ ក្តូវតតអន វតា16 

រៅកនរងក្ល រិនិតយជំរ៉ូកតដេរៅសេ់ទ្ធងំរ៉ា នីានរនាះ តដេអំររើអមន សេ្ម៌រនាះ ខារំគិតថាវសំខាន់17 

ណាសក់នរងក្ល រិនិតយរនះ ជារិរសសពាក់រ័នារៅនឹងឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេជាតិ រេើយនិងឧក្កិដឋកមី18 

រផេងរទ្បៀតតដេទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងសំណ ំរ ឿង០០២ រយើងរនះ /២ រនះ តដេ រខៀវ សំផន កំរ ងរដឹងឧទ្បា ណ៍19 

រនះ។  20 

អ៊ា ៊ីចឹងរោេក្ល ណ៍ន៊ីតាន ក៉ូេភាររនះគ៊ឺវធាត សំខាន់រំផ ត រ៊ីរក្ពាះថាក្តូវតតរយងរៅនឹង21 

ចាស់តដេអាចអន វតាបនរៅសម័យអងគរេត រនាះ តដេរគរចាទ្បក្រក្លន់រ៊ីអងគរេត រនាះរៅោត់។ 22 

រោកក្ស៊ី  ៉ូថ ម៉ា   ីរេគា ័៖ 23 

ស៉ូមរោ ររោក រោក្ស៊ីរៅក្កម រយើងយេ់ក្សរជាមួយនឹងរោេក្ល ណ៍ន៊ីតាន ក៉ូេភារ តដេ24 

ក្តូវអន វតារៅរេើឧក្កិដឋកមតីដេរយើងកំរ ងតតរិចា ណាទ្ធងំអស់ចំរពាះអំររើអមន សេ្ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀត។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  70 

ខារំស៉ូមរេើករេើងថា ថារតើវជាអំររើឧក្កិដឋកមតីដ ឬអត់រៅឆ្ន ំ៧៥ គ៊ឺមិនមនក្ល ជំទ្ធស់អវ៊ីទ្ធងំអស់ គ៊ឺ1 

រយើងយេ់ក្សរទ្ធងំអស់ោន ។ ចំរពាះអំររើជាម៉ូេាឋ ន វញិ ដ៉ូចតដេរយើងរង្ហា ញរៅកនរងោ ណា ួចរៅ2 

រេើយ គ៊ឺថារយើងមិនចាបំច់កំណត់ជារទ្បរេីើស រទ្បឧក្កិដឋរនាះរទ្ប រេើយខារំអាចរយងរៅរេើរសចកដ៊ី3 

ក្រក្លស ឬក៏រៅកនរងចរមាើយ រៅកនរងរណដ ឹងោទ្ប កខសំណ រំ ឿង០២/០១ គ៊ឺបនន័យថានិយយថា ក្រសិន4 

ររើអំររើជាក់ោក់មួយចំនួន តដេ ករឃើញថាជាអំររើអមន សេ្ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀត ុំរោភរំពានរៅរេើឧក្កិដឋកម ី5 

រេើយមនេកខណៈក្រហាក់ក្រតេេ ឬក៏ោែ នទ្បមៃន់ក្រហាក់ក្រតេេោន  គ៊ឺរយើងអាចចាត់ទ្ប កថាជា6 

ឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេជាតិ។  7 

ដ៉ូរចនះចំរពាះសំណួ  រសរ់ោកក្ស៊ីរៅក្កម រៅររេតដេរិនិតយរមើេរៅរេើភារ្ៃន់្ៃ  រទ្បើរ8 

រយើងក្តូវវយតថ្មាផងតដ រៅរេើន៊ីតាន ក៉ូេភារ។ ស៉ូមអ គ ណ។ 9 

[១៥:៥៤:៣៨] 10 

រៅក្កម ម៉ា៉ូ នី ហាឌ៊ីង ក្លា ក៖ 11 

មនភាគ៊ីដថ្ទ្បរទ្បៀតចង់ច៉ូេ ួមរឆាើយ ស៉ូមអរញ្ជើញ!  12 

រោកក្ស៊ី រមេគនិ េ ៊ឺសត៖៍ 13 

ខារំមិនមនអវ៊ីរតនែមរក្ចើនរទ្ប រក្ពាះសេក្ល ី រស់ខាររំៅខាង ក.ស.រ បនរឆាើយ រេើយរយើងយេ់14 

ក្សរជាមួយនឹងអវ៊ីតដេោត់រឆាើយ។ រៅកនរងកថាខណឌ ៥២០ និងរនារនាទ រ់រទ្បៀងេនឹង គ៊ឺថាវិ្៊ីោស្តសា15 

ក្តឹមក្តូវ គ៊ឺជាវិ្៊ីោស្តសាតដេរោក រោកក្ស៊ីរៅក្កមកំរ៉ូេបនអន វតា ួចរៅរេើយរៅកនរងរណដ ឹង -- 16 

រៅកនរងោេដ៊ីក្ល២/១ គ៊ឺថា ទ្បសេនៈថ្នន៊ីតាន ក៉ូេភារគ៊ឺក្តូវអន វតារៅកនរងឧក្កិដឋកិចចក្រឆំ្ងមន សេជាតិ 17 

គ៊ឺអំររើអមន សេ្ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀត។ រេើយធាត ផេសំំខាន់ទ្ប៊ី១ កនរងក្ល វយតថ្មា គ៊ឺក្ល រិនិតយរមើេរៅរេើអំររើ18 

តដេមនេកខណៈ ឬក៏មនភារ្ៃន់្ៃ ក្រហាក់ក្រតេេរៅនឹងឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេជាតិរក្ក្លមទ្បក្មង់19 

ថ្នអំររើអមន សេ្ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀតតដ ឬអត់។ ដ៉ូរចនះរៅររេតដេរយើងរក្រើវិ្៊ីោស្តសារៅកនរងក្ល រិនិតយរៅរេើ20 

ធាត ផេទំ្ធងំអស់រនះ គ៊ឺេកខខណឌ តក្មូវកនរងក្ល ក្ល ពា  ឬក៏កនរងក្ល វយតថ្មាថារតើជនជារ់រចាទ្បេនឹង ោត់21 

មនេទ្បាភារអាចក្ររមើេរមើេដឹងថាមនចារ់ ឬក៏អាចដឹងថាមនថាជារទ្បឧក្កិដឋតដ  ឬក៏អត់។  22 

[១៥:៥៦:០០] 23 

រៅក្កម យ៉ា  ណា និ៖ 24 

បទ្បស៉ូមអ គ ណ។ ខារំមនសំណួ មួយពាក់រ័នារៅនឹងក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍។ រាយោ 25 
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រយើងរឃើញថា រៅកនរងោ ណារណដ ឹងោទ្ប កខ រស់រមធាវីក្ល ពា ជនជារ់រចាទ្បបនរ្វើោ ណាជារក្ចើន1 

ពាក់រ័នានឹងក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍រនះ។ រេើយោត់អះអាងថា ក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍កនរង ររកមពរជា2 

ក្រជា្ិររតយយ គ៊ឺរ្វើរេើងរាយសី័ក្គចិតា មិនមនក្ល រងខិតរងខំអវ៊ីរទ្ប រេើយរនះជារោេក្ល ណ៍ រស់3 

រកេក មីរយន៊ីសាកមពរជា។ អ៊ា ៊ីចឹងរៅររេរនះ ខារំចង់ឲ្យខាងរមធាវីរញ្ញជ ក់រនាិច អំរ៊ីក្ល អន វតារោេក្ល ណ៍4 

សី័ក្គចិតារនះ រតើអន វតារៅររេណា េកខខណឌ យ៉ា ងរម៉ាច? រាយោ ខារំោដ រ់ភាគ៊ីខាងសេក្រះរាជអាជាា5 

ក៏បនរេើករេើងតដ  រេើយខាងរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី ក៏ោត់បនរេើករេើងតដ  គ៊ឺោត់រដិរស្ទ្ធងំ6 

អស់អំរ៊ីរោេក្ល ណ៍សី័ក្គចិតារនះ។ អ៊ា ៊ីចឹងខារំចង់ឲ្យរង្ហា ញរនាិច ក្រសិនររើអាច រតើអន វតារោេក្ល ណ៍7 

សី័ក្គចិតាតាមក្ល អះអាងរមធាវីេនឹងក្រក្រឹតារេើងរៅររេណា? រតើភាគ៊ីទ្ធងំរ៊ី រនះ តដេម នរ ៀរ8 

អាពាេ៍រិពាេ៍រនះ ោត់មនឱក្លសសី័ក្គចិតារៅររេណា? អ៊ា ៊ីចឹងស៉ូមរង្ហា ញតិច រក្ពាះរាយោ ក្ល 9 

អះអាង រស់ភាគ៊ីថាមិនតដេោគ េ់ម ខផង រោេក្ល ណ៍សី័ក្គចិតាវរកើតរៅររេណា? ស៉ូមអ គ ណ។ 10 

រោកក្ស៊ី អងត់ា េគ៊ីសរស៖ 11 

រោករៅក្កម ខារំរឆាើយសំណួ េនឹងជារ៊ី វគគ។ ជារឋមទ្ធក់ទ្បងនឹងរ ឿងរោេនរយបយ 12 

រោេក្ល ណ៍គ៊ឺថារមធាវីរយើងេនឹង រយើងមិននិយយរ៊ីរោេនរយបយរនាះរទ្ប ក្ល រ ៀរក្ល រនាះរទ្ប គ៊ឺ13 

និយយរ៊ីរទ្បរញ្ញជ រ៊ីក្ល រ ៀរក្ល  ដ៉ូចតដេខារំបនរេើករេើងរៅកនរងោ ណារណដ ឹងឧទ្បា ណ៍ រស់រយើង14 

រេើយ រយើងបននិយយអំរ៊ីរញ្ញា រ៊ីអតែរទ្បមួយចំនួន តដេក្តូវស រស រេើងរចញរៅកនរងកមពរជាក្រជា15 

្ិររតយយ តដេរៅកនរងអតែរទ្បទ្ធងំអស់រនាះគ៊ឺមនរោេក្ល ណ៍ទ្ធងំ១៤ រោេក្ល ណ៍ស៊ីេ្ម៌ទ្ធងំ 16 

១៤ តដេស រស សក្មរ់កមពរជាក្រជា្ិររតយយ រេើយរោេក្ល ណ៍រនះរគអរ់ ុំរៅនឹងសមជិករកេ17 

ក មីរយន៊ីសាកមពរជា រេើយររេរ ៀរក្ល រនាះ គ៊ឺក្តូវតតរោ រតាមរោេក្ល ណ៍សី័ក្គចិតា រសោ់ម៊ីជន18 

ទ្ធងំរ៊ី នាក់ រេើយោកេ៊ីជារក្ចើន កមីភិបេរក្ចើនក៏បនផដេ់សកខ៊ីកមនីិយយថាអ៊ា ៊ីចឹងតដ  ថាអាទ្បិភារ19 

ថ្នក្ល ក្រមរក្រមងោន រនះមនតមន រេើយរៅកនរងទ្បង់រដិវតដអ៊ីជារដើមមនរេើករេើងរ៊ីេនឹងរ៊ីរោេក្ល ណ៍20 

ស៊ីេ្ម៌រនាះ ថា អតែរទ្បេនឹងមិនមនតថ្មារទ្ប រ៉ា នីានរទ្ប រ៉ា តនាអតែរទ្បេនឹងក្តូវបនរក្រើរៅទ្ប៊ីរនះ រេើយ21 

 ុំឭករៅដេ់កមីភិបេ រេើយនិងោកេ៊ីមួយចំនួនផងតដ  ថាក្ល ក្រមរក្រមងោន រនះ ក្តូវបនរេើករេើង22 

ជាញឹកញារ់រៅកនរងក្ករខ័ណឌ ថ្នតដេមកផដេ់សកខ៊ីកមទី្ធក់ទ្បងនឹងក្ល រ ៀរក្ល  រេើយនិងតដេរគរ្វើក្ល 23 

ររដជាា ទ្ធងំោន ។ រៅកនរងរិ ៊្ីក្ល  ួម រេើយរគស ឲំ្យអនករ ៀរក្ល េនឹងឲ្យក្សឡាញ់ោន ររដជាា ក្សឡាញ់ោន  24 

រេើយនិងររដជាា ចំរពាះម ខសេក ណេ៍នឹង។ រនះគ៊ឺជារទ្បរញ្ញជ សដ៊ីរ៊ីក្ល រ ៀរក្ល ។ រេើយទ្ធក់ទ្បងរៅ25 
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សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  72 

នឹងថា រតើរួកោត់ោគ េ់ោន ជាម ន តដ ឬអត់រនាះគ៊ឺ មនរទ្បរិរោ្ន៍រផេងៗរ៊ីោន  រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីមិន1 

តដេបននិយយថា -- រយើងមិនតដេនិយយ រតើរយើងដឹងថា រតើវជារោេនរយបយ រស់រកេ2 

ក មីរយន៊ីសដកមពរជា តដេរងខំឲ្យមន សេរ ៀរក្ល េនឹងតដ ឬអត់? មន សេររញចិតាក្ល  មិនររញចិតាក្ល 3 

រនាះ រយើងមិនតដេបនរេើករេើងរ៊ីរ ឿងេនឹងរទ្ប រ៉ា តនាឥេូវេនឹងទ្ធកទ់្បងរៅនឹងោកេ៊ីរផេងៗតដេបន4 

មកផដេ់សកខ៊ីកមរីៅទ្ប៊ីរនះៗ ខារំមិនអាចរង្ហា ញសកខ៊ីកមទី្ធងំអស់េនឹងភាា មៗរនាះរទ្ប ក៏រ៉ា តនាខារំអាចរយង5 

រៅនឹងោ ណា រស់រយើង កថាខណឌ ៥៩២ តដេនិយយរ៊ីក្ល រ ៀរក្ល រនាះ រនយេ់ថាតាមក ណ៊ី6 

មួយៗរនាះគ៊ឺថា មនអនកតដេ -- មនភសារតាងតដេរង្ហា ញថាក្ល រ ៀរក្ល ជាមួយោន េនឹង រេើយច ះ7 

អនកតដេមនអាយ ក្សបេៗោន  រេើយោកេ៊ីមួយចំនួនបនក្បរ់ថាមនមួយក្ករមជាស្តសដ៊ី មួយក្ករមជា8 

រ  សអ៊ា ៊ីចឹងរៅ រេើយរគឲ្យជួរោន តណនាោំន ខាួនឲ្យោគ េ់រៅ រេើយរដើមប៊ីរ ៀរក្ល ជាមួយោន  រេើយ9 

មន -- រគមនរទ្បរិរោ្ន៍រាយតេកៗរ៊ីោន ។ រេើយររើតាមរទ្បរិរោ្ន៍ទ្ធងំអស់េនឹងគ៊ឺថាមន10 

ភារសំខានម់ួយគ៊ឺថា រាយោ មនភារខ សោន រៅតាមកតនាងរៅតាមរ គគេ ោម៊ីជនរេើយនិង11 

ក្ករខ័ណឌ េនឹងគ៊ឺវឆារះរញ្ញច ងំឲ្យរឃើញថារ ំមនក្ល  -- រោេនរយបយរងខំឲ្យរ ៀរក្ល រនាះរទ្ប ក្ោន់12 

តតមនរទ្បរញ្ញជ រ៊ី ររៀររ ៀរចំក្គួោ តតរ៉ា រណាណ ះ។ 13 

[១៦:០២:៣៦] 14 

ចំណ ចសំខាន់មួយរទ្បៀតរៅកនរងោ ណារណដ ឹងឧទ្បា ណ៍ រស់រយើងេនឹង រយើងបនរេើករេើងន៉ូវ15 

កថាខណឌ ១២១០ តដេនិយយអំរ៊ីភសារតាងរៅកនរងសណំ រំ ឿងេនឹង រយើងបនរ្វើជាសែិតិេនឹង រយើង16 

រឃើញថា ររេតដេរយើងនិយយអំរ៊ីភសារតាងទ្ធក់ទ្បងនឹងក្ល រ ៀរក្ល រាយរងខំរនាះ រយើងរឃើញថា17 

មនរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី រេើយនិងោកេ៊ីនិយយរ៊ីរទ្បរិរោ្ន៍ផ្ទទ េ់ខាួន រសោ់ត់េនឹងគ៊ឺថា ោត់18 

ក្តូវបនរគរងខំឲ្យរ ៀរក្ល  រេើយចួនក្លេេនឹងគ៊ឺររើមនរក្រើអំររើេិងារទ្បៀតផង។ ដ៉ូចអមាញ់មិញ19 

េនឹង រេើយរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី រេើយនិងក្រះរាជអាជាា បននិយយតដ  រ៊ីរទ្បរិរោ្ន៍គ៊ឺរក្រើអំររើ20 

េិងាេនឹង ម ំ រវឿន ោត់ -- រោកក្ស៊ីេនឹងនិយយថា រនយេ់ថាោត់ក្តូវបន ុំរោភរសរសនែវៈ រាយ21 

កមីភិបេ រាយោ តតោត់ជំទ្ធស់មិនក្រមរ ៀរក្ល រនះគ៊ឺជាភសារតាង ជាឧទ្ធេ ណភ៍សារតាងមួយ22 

ថា កមីភិបេរនះ ុំរោភរៅនឹងរទ្បរញ្ញជ ថ្នក្ល រ ៀរក្ល  រ៊ីរក្ពាះថាតាមរទ្បរញ្ញជ រនះគ៊ឺថាក្តូវឲ្យមន23 

ក្ល ក្រមរក្រមងោន រ៊ីោម៊ីជន។ 24 

[១៦:០៤:០០] 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  73 

រេើយរៅកនរងដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយក៏មនរេើករេើងរ៊ីចំណ ចេនឹងតដ ។ ខារំស៉ូម ុំឭកផងតដ ថា 1 

រយើងបនរញ្ញជ ក់ថា រៅររេតដេរយើងនិយយអំរ៊ីរទ្បរញ្ញជ ថ្នក្ល រ ៀរក្ល រនះគ៊ឺថា មនក្ល តាមាន 2 

រេើយក្ល តាមានអនកតដេរទ្បើរនឹងរ ៀរក្ល រនះ មិនតមនជារញ្ញជ  រស់រកេក មីរយន៊ីសដកមពរជារទ្ប មិន3 

តមនអនកដឹកនារំទ្ប គ៊ឺថា ឧទ្ធេ ណ៍ដ៉ូចជាោកេ៊ី ឌ ច េនឹងោត់រនយេ់ ោត់ថាអនកកមីភិបេ ដ៉ូច រ៉ាង់ 4 

អ៊ា ៊ីចឹងោត់ក្តូវបនរគចារ់េនឹងគ៊ឺោត់េនឹងរ៊ីម នមក រ៉ាង់ េនឹងោត់បនរៅតាមានក្គួោ មួយេនឹង អ៊ា ៊ីចឹង5 

រៅក៏រគចារ់ រាយោ ម៉ូេរេត េនឹង។ េនឹងក្ោន់តតជាឧទ្ធេ ណរ៍ដើមប៊ីឲ្យរោកក្ស៊ី អស់រោក 6 

រោកក្ស៊ី រៅក្កមរនាះយេ់ថាវមនភារខ សោន  រទ្បរិរោ្ន៍ខ សៗោន  រេើយអាក្ល តដេោោ7 

ដំរ៉ូងសននិាឋ នថាមនរោេនរយបយ រស់រកេក មីរយន៊ីសដកមពរជា ពាក់រ័នានឹងក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍8 

រនះគ៊ឺមិនក្តឹមក្តូវរទ្ប រាយោ រទ្បរិរោ្ន៍ខ សៗោន ទ្ធងំអស់។ 9 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 10 

បទ្ប អ៊ា ៊ីចឹងររើោីនចរមាើយ រេើយមិនមនសំណួ រនដរៅរទ្បៀតរទ្ប ខារំស៉ូមជក្មរថា រយើងរញ្ចរ់11 

សវនាក្ល រៅថ្ថៃរនះក្តឹមររេរនះ រេើយនិងរនដនាថ្ថៃតសអករៅរវោរម៉ា ងក្បរំួនក្រឹក។ ដ៉ូរចនះ គ៊ឺស៉ូម12 

ឲ្យខាងអន  កេរនានាោ េនឹងនាជំនជារ់រចាទ្បេនឹងរៅរនានាោ វិញ រេើយតសអករៅរម៉ា ងក្បរំ៊ីតសសិរ13 

ក្បនំាទ្ប៊ី ក្តូវនាជំនជារ់រចាទ្ប -- ខាងៗសេក្រះរាជអាជាា មនរយរេ់យ៉ា ងរម៉ាច? 14 

រោកក្ស៊ី  ៉ូថ ម៉ា   ីរេគា ័៖ 15 

ស៉ូមអ គ ណឯកឧតាមក្រធាន។ រយើងចង់រតនែមរនដិច គ៊ឺថាមិនមនេកខខណឌ តក្មូវតដេថារទ្ប16 

រិរោ្ន៍ជន ងរក្ោះក្តូវតតដ៉ូចតតោន ររះរិទ្បរនាះរទ្ប ោោដំរ៉ូងបនសរក្មច ួចរៅរេើយរៅរេើធាត 17 

ផេរំនះ គ៊ឺថាធាត ផេថំ្នឧក្កិដឋកមេីនឹង វរៅតតជាឧក្កិដឋកម ី -- រៅធាត ផេរំទ្បរេីើសដតដេ។ រេើយ18 

រតនែមរ៊ីរេើរនះរទ្បៀត ដ៉ូចតដេរយើងដឹងអ៊ា ៊ីចឹងគ៊ឺថា ក្ល រឃាសនា រស់តខី ក្កេម គ៊ឺរគនិយយរ ឿងមួយ19 

រផេងគ៊ឺថា ជារោេក្ល ណ៍អ៊ា ៊ីចឹងរៅ គ៊ឺថាមិនក្តូវជំន ំជក្មះរាយោីនចារ់ត ោក្ល អ៊ីរទ្ប រ៉ា តនាក្ល អន វតា20 

ជាក់តសដងគ៊ឺវខ សទ្ធងំក្សរងតតមដង គ៊ឺថាអវ៊ីតដេរង្ហា ញរៅរេើក្កាសេនឹងគ៊ឺវអត់ដ៉ូចរៅរេើក្ល អន វតា21 

ជាក់តសដងរទ្ប។ អារនះខារំចង់រតនែមរ៉ា រណណ ះ ឯកឧតាមក្រធាន រោក រោកក្ស៊ី រៅក្កម ស៉ូមអ គ ណ។ 22 

[១៦:០៧:៣៤] 23 

រោក ររជ អងគ៖ 24 

ស៉ូមរោ រ ស៉ូមអន ញ្ញា តឯកឧតាមក្រធាន ខារំចង់ក្ោន់តតចង់ស ំរញ្ញជ ក់រនដិចពាក់រ័នារៅនឹងអវ៊ី25 
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តដេរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីរោកក្ស៊ី អង់តា េគ៊ីសរស រេើកពាក់រ័នារៅនឹងរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី ម ំ វ ន។1 

រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី ម  ំវ ន រនះមិនក្តូវបន ុំរោភរាយមន សេមន ក់រទ្ប គ៊ឺោត់បនរេើកថា ោត់ក្តូវ2 

បន ុំរោភរាយឈារក្បនំាក់ រេើយក្ល  ុំរោភរនះ គ៊ឺរាយោ តតោត់រដិរស្រៅកនរងក្ល ទ្បទ្បួេ3 

រ ៀរក្ល  វជាទ្បណឌ កម ីតដេរគរ្វើតាម វិ្៊ីរផេងៗ។ រេើយរៅកនរងក ណ៊ីរនះគ៊ឺឈា រទ្ធងំអស់រនាះ តដេ4 

តក្មូវឲ្យរួករគរ ៀរក្ល បនរ្វើទ្បណឌ កមរីៅរេើោត់តាម យៈក្ល  ុំរោភោន ក្បំនាក់ រេើយរនាទ រ់មក  5 

រ៊ីថ្ថៃរក្ក្លយមក ោត់ោីនអវ៊ីរក្ៅរ៊ីឯកភាររៅកនរងក្ល ទ្បទ្បួេរ ៀរក្ល ជាមួយអនកតដេោត់មិនររញចិតា6 

រនាះរទ្ប។ ស៉ូមអ គ ណឯកឧតាម។ 7 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 8 

អ៊ា ៊ីចឹងមនអ៊ីតថមមករទ្បៀតរទ្ប? 9 

រោក គង ់សំអ ន៖ 10 

ស៉ូមអន ញ្ញា តឯកឧតាមក្រធាន។ ទ្ប៊ី១ ខារំចង់កត់សមគ េ់រតនែមរៅរេើអវ៊ីតដេសេភាតារយើង11 

បនរេើកកនាងមករៅរេើរញ្ញា រ ឿងរ ៀរក្ល រាយរងខំរនះ រេើយតដេរយើងកំរ ងតតគិតថាវជាតផនក12 

មួយថ្នរទ្បរេីើសតដេរយើងចាត់ទ្ប កថារៅកនរងអំររើអមន សេ្ម៌រផេងៗ ឬដថ្ទ្បរទ្បៀត។ ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹង13 

រោេនរយបយ រស់កមពរជាក្រជា្ិររតយយទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល  ុំរោភផាូវរភទ្បរនះ រយើងរឃើញថា ជា14 

រោេក្ល ណ៍ទ្បណឌ កមមីួយយ៉ា ង្ំចំរពាះអនកតដេរេីើសរៅនឹងរទ្បរញ្ញជ តដេអាចថាជាអនករៅក្រក្រឹតា15 

អំររើ ុំរោភផាូវរភទ្បអ៊ីជារដើមរនះ។ មិនតមនជារោេនរយបយ រស់កមពរជាក្រជា្ិររតយយេនឹង រៅ16 

ោកំ្ទ្បឲ្យកមីភិបេ រស់ខាួនរៅក្រក្រឹតាអំររើ ុំរោភរសរសនែវៈរនះរទ្ប អារនះជារោេនរយបយតដេ17 

រយើងទ្បទ្បួេោគ េ់រៅកនរងអងគជំន ំជក្មះកនាងមករេើយ ត ោក្ល ទ្បទ្បួេោគ េ់ ួចរេើយ។ រេើយទ្ធក់ទ្បង18 

នឹងវិធានក្ល កនរងក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍រនះ រយើងរឃើញថាចំណាត់ក្ល វអត់ដ៉ូចោន  រ៊ីតំរន់មួយរៅ19 

តំរនម់ួយ រ៊ីគ៉ូមួយរៅគ៉ូមួយ គ៊ឺមនេកខណៈខ សោន ដ៉ូចក្ល រេើករេើង រស់សេភាតារយើងខាងរដើម។ 20 

ក៏រ៉ា តនាភារខ សោន រនះវមិនតមនជារោេនរយបយ តដេថាតខី ក្កេមនិយយអវ៊ីរៅកនរងក្កាសរនាះ21 

រផេង អាស រស រនាះរផេង ដេ់តតរ្វើរនាះរ្វើរផេងមួយរទ្បៀត។ វមិនទ្ប៉ូរៅទ្ធងំអស់អ៊ា ៊ីចឹងរទ្ប។ ក៏រ៉ា តនា22 

រៅកនរងសងគមណាក៏ដ៉ូចសងគមណាតដ  គ៊ឺមនដ៉ូចោន អ៊ា ៊ីចឹង រៅររេក្កាសស រស កនរងចារ់ស រស 23 

រផេងរៅ ក្ល អន វតារនាះរផេងរៅ គ៊ឺវមន។ រនះរាយោ អ៊ី រាយោ តតក្ររ័នាអរ់ ុំ រាយោ 24 

ក្ររ័នាផេរវផាយអ៊ីទ្ធងំអស់េនឹងតដេរ្វើឲ្យមនក្ល េំបក។ ររើសិនជារយើងរក្រមររ្ៀររ៊ីអវ៊ីតដេរកើត25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកនរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧  តខស៊ីហា  ឆ្ន ំ២០២១  ទ្បំរ័  75 

រេើងក្លេរ៊ី៤០ឆ្ន ំជាងម ន រេើយនិងររេរចចររបននគ៊ឺថាគ៊ឺរយើងរឃើញថាវរៅតតខ សោន អ៊ា ៊ីចឹង។ រ៊ីម ន1 

ក្ល ផេរវផាយ ក្ល ផដេ់ន៉ូវរ័ត៌មនរ៊ីមួយរៅមួយេនឹងគ៊ឺមនក្ល េំបកណាស់ រ៊ីរក្ពាះរយើងោីនក្ររ័នា2 

ទ្ប៉ូ ស័រទ ោីនអ៊ីក្គរ់ក្ោន់ផង។ ឥេូវក្ររ័នារតរេក្ក្លមអ៊ីក្គរ់តររយ៉ា ង រៅតតមនក្ល េំបក។ អ៊ា ៊ីចឹង3 

ក្ល តដេអន វតាខ សោន កនរងសម័យ៤០ឆ្ន ំជាងម នរនាះ មិនអាចជាម៉ូេាឋ នថាក្ល រ្វើខ សេនឹងរ្វើរផេង 4 

និយយរផេង។ រនាះមិនអាចជាម៉ូេាឋ ន្ំរទ្ប។ សំខាន់គ៊ឺរយើងរផ្ទដ តរៅរេើនរយបយ ជារោេក្ល ណ៍។ 5 

ររើរោេក្ល ណ៍មិនឲ្យរ្វើអាក្កក់ មិនឲ្យរ្វើអវ៊ីតដេជារទ្បរេីើស រេើយមនអំររើេនឹង បនន័យថាវមិន6 

តមនជានរយបយរទ្ប។ រនាះគ៊ឺជារ គគេៗតដេោត់យករោេនរយបយ ឬក៏រកក្ោយរោេ7 

នរយបយ ឬក៏រ្វើសអ៊ីមួយតដេមិនក្សរនឹងនរយបយ។ អ៊ា ៊ីចឹងជាក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវ រស់រ គគេរផេង8 

រទ្បៀតរៅកនរងចំរណាមកមីភិបេតដេទ្បទ្បួេខ សក្តូវ ដ៉ូចរោកក្ស៊ីរមធាវី អង់តា រេើកអំរ៊ីក ណ៊ី រ៉ាង់ 9 

តដេ ឌ ច បនរាយក្ល ណ៍ជ៉ូនអងគសវនាក្ល េនឹង បទ្ប។ ស៉ូមអ គ ណ។  10 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 11 

បទ្ប អ៊ា ៊ីចឹងរយើងរញ្ចរ់សវនាក្ល រៅររេរនះ។ អ៊ា ៊ីចឹងដ៉ូចខារំបនជក្មរជ៉ូន តសអកេនឹងគ៊ឺរយើង12 

រនារៅរម៉ា ងក្បរំួនក្រឹក រេើយស៉ូមឲ្យមស្តនា៊ីរនានាោ េនឹងនាជំនជារ់រចាទ្បរៅរនានាោ វិញ រេើយក្រឹក13 

តសអករៅរម៉ា ងក្បរំ៊ី និងតសសិរក្បនំាទ្ប៊ី ស៉ូមនាជំនជារ់រចាទ្បមកោេសវនាក្ល រៅទ្ប៊ីកតនាងតដេ14 

 រស់ជនជារ់រចាទ្បវិញ។  15 

រេើយដ៉ូរចនះ គ៊ឺអងគជំន ំជក្មះក្រក្លសសក្មក៕ 16 

(សវនាក្ល ផ្ទអ ករៅរម៉ា ង ១៦:១៣នាទ្ប៊ី) 17 

 18 
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