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ម ៉ោ ង ០៩:០០នាទ ី

 
 

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 វ័រឈនិ្-ម ៉ុមបា 

(Judge Florence N. MWACHANDE-MUMBA) 

ក្កទ្បារញ្ជ៊ី៖           

  រោក ោ៊ា  រ ៉ា  

  រោក ផន រ ឿន 

 កញ្ញា  ភ៊ីស ម៉ា រេាន៊ី (Ms. Peace Malleni) 

ក្ល យិេយ័សេក្រះរាជអាជាា ៖ 

  រោកស្សី ជា លាង 

 រោកក្ស៊ី រក្រនា េ៉ូេសិ                              

(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) 

 ដលាកស្សី ទ្ប៊ី ក្សរ៊ីនណា 

ដមធាវកីារពារកដដីលាក ដ ៀវ សំផ្ន្ 

 ដលាក គង់ សំអ៉ុន្ 

 ដលាកក្ស៊ី អង់តា េគ៊ីសរស (Ms. Anta GUISSE )  

ជនជាររ់ចាទ្ប៖ 

 រោក រខៀវ សំផន 

តផែកក្គរក់្គងត ោក្ល ៖ 

 ដលាកក្ស៊ី សួ ស ទ្ធា វ ី
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  i 
រញ្ជ៊ីរ្ីះអែកនយិយ៖ 

ភាោតដេបនរក្រើ រេើកតេងតតមនក្ល រញ្ញជ ក់រផេងរទ្បៀតរៅកែរងក្រតិចា ឹក 

 

 

អនកនយិយ ភារ 

រៅក្កម គង់ ស្សរីម (ក្រធានអងគជំន្៉ុំ) ខ្ ែរ 

រៅក្កម ម៉ា៉ូ ីន ហាឌ៊ីង ក្លា ក អង់រគាស 

រៅក្កម ចាន់ក្ា ន៊ីហាេ ចាយ៉ា ស ៊ីញរេ អង់រគាស 

រៅក្កម ម៉ា ង ម នែ៊ីច ិយ តខី  

រោកក្ស៊ី ជា ោង តខី  

រោក វីរេាមម សី៊ីត អង់រគាស 

រោកក្ស៊ី  ៉ូថ ម៉ា  ី រេគា័  អង់រគាស 

រោកក្ស៊ី រក្រនា េ៉ូេិស អង់រគាស 

រោក គង់ សំអ ន តខី  

រោកក្ស៊ី អង់តា េគ៊ីសរស បរំាង 

រោក ររជ អងគ តខី  

ក្កឡារញ្ជ៊ី តខី  
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ក្ិចចដហំណើរការនតីិវិធី 1 

 [០៩:០០:៣៣] 2 

(រៅក្កមច៉ូេកែរងរនទរ់សវនាក្ល ) 3 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 4 

ស៉ូមអរញ្ជើញអងគរយ! 5 

អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេថ្នអងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា ស៉ូមក្រក្លសរនដសវ6 

នាក្ល ។ រេើយថ្ថៃរនះ ជាថ្ថៃទ្ប៊ីរ៊ី រេើយ គ៊ឺថ្ថៃទ្ប៊ី១៨ តខស៊ីហា ឆ្ែ ំ២០២១ រនដសវនាក្ល ថ្ថៃរនះគ៊ឺ 7 

ក្កឡារញ្ជ៊ីក្តូវបនមនក្ល ផ្លា ស់រដូ រ៊ីរោកក្កឡារញ្ជ៊ី ោ៊ា  រ ៉ា  មករោក ក្កឡារញ្ជ៊ី ផន រ ឿន។ 8 

រេើយស៉ូមរោកក្កឡារញ្ជ៊ី រាយក្ល ណ៍អំរ៊ីវតតមន។  9 

ក្កឡារញ្ជ៊ី៖ 10 

ឯកឧតតមក្រធាន រយើងខាងក្រះរាជអាជាា  គ៊ឺមនក្រះរាជអាជាា ជាតិ រោកជំទ្ធវ ជា ោង ក្រះ11 

រាជអាជាា អនដ ជាតិ រក្រនា រជ េ៉ូេិស រេើយចំរ ះសេរមធាវី រខៀវ សំផន វិញរយើងមនរោក 12 

គង់ សំអ ន និងរោកក្ស៊ី អង់តា េគ៊ីសរស។ រេើយរយើងមនវតតមនជនជារ់រចាទ្ប រោក រខៀវ សំផន 13 

ផងតដ ។ ខាងរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី គ៊ឺសេរមធាវី មនរោក ររជ អងគ និងរោកក្ស៊ី រមេកិន េ ៊ឺស14 

ត៍។ រយើងមនក្ល ច៉ូេ ួមរ៊ីរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីផងតដ  គ៊ឺរោក  ័តែ រ ន រោកក្ស៊ី--រោក វិត វ ន 15 

រោកក្ស៊ី រម៉ា ក ផោា  រោកក្ស៊ី រផន សន អែកក្ស៊ី រ៊ា ន សំរអឿន និងអែកក្ស៊ី រិត េន់។ ស៉ូមអ គ ណ16 

ឯកឧតតមក្រធាន។  17 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 18 

អ៊ា ៊ីចឹងជារនដរនះ គ៊ឺស៉ូមអរញ្ជើញសេរៅក្កម បយក្ល ណ៍រដើមប៊ីរ ើើ បយក្ល ណ៍អំរ៊ីទ្បេហ៊ីក ណ៍19 

ថ្នរណដ ឹងោទ្ប កខ ក់រ័នានឹងក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវតផែកក្រេទី្បណឌ ជាេកខណៈរ គគេ រស់ រខៀវ សំផន។ 20 

ស៉ូមអរញ្ជើញ!  21 

រៅក្កម ម៉ា៉ូ នី ហាឌ៊ីង ក្លា ក៖ 22 

ស៉ូមជក្មរសួ  ឯកឧតតម រោកជំទ្ធវ អស់រោក រោកក្ស៊ីទ្ធងំអស់។ ខារំស៉ូមរ ើើ បយ23 

ក្ល ណ៍កែរងនាមរោករៅក្កម រោម សិ ីវឌឍ និងខារំរៅក្កម ក្លា ក។ អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងបនយេ់ 24 

រ ើញថា ជនជារ់រចាទ្បក្តូវទ្បទ្បួេខ សក្តូវចំរ ះរទ្បរេីើសតដេបនរ ៀររារ់រ៊ីខាងរេើរក្ក្លមទ្បក្មង់ថ្ន25 
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ក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវរ៊ីសេឧក្កិដឋកម ីួម និងក្ល ជួយទ្បំន ករក្មរងដេ់រទ្បឧក្កិដឋថ្នអំររើមន សេឃាតកែរង1 

ឧក្កិដឋកមមីន សេជាតិតដេរ ំសថិតកែរងសេឧក្កិដឋកម ីួម។ ដំរ៉ូងជនជារ់រចាទ្ប ក្តូវបនសរក្មចាក់ 2 

រិ  ទ្បាភាររក្ក្លមទ្បក្មង់ថ្នក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវជាេកខណៈរ គគេតាម យៈក្ល ច៉ូេ ួម រស់គាត់កែរងរគាេ-3 

រំណង ួម និង ួមចំតណកកែរងរចតនាឧក្កិដឋដ៉ូចគាែ ថ្នសេឧក្កិដឋកម ីួម។ ក្ល សរក្មចាក់រិ  ទ្បាភារទ្ធំង4 

រនាះ គ៊ឺសក្មរ់រទ្បឧក្កិដឋតដេក្រក្រឹតតកែរងអំេរងររេថ្នក្ល អន វតតរគាេនរយបយ ក្បំចំណ ច រស់5 

រកេក មីរយន៊ីសដកមពរជាររញមួយអំេរងររេថ្ន ររកមពរជាក្រជា ិររតយយ។ រគាេនរយបយទ្ធងំរនាះ 6 

មន៖ ១) ក្ល ផ្លា ស់ទ្ប៊ីក្រជាជនរ៊ីទ្ប៊ីក្ករងរៅតាមជនរទ្បនានា ២) ក្ល ររងកើតនិងក្ល ក្រតិរតតិសេក ណ ៍7 

និងក្ល ាឋ នរ ើើក្ល  ៣) ក្ល ររងកើតនិងក្រតិរតតិមនទ៊ី សនដិស ខ និងទ្ប៊ីកតនាងសមា រ់មន សេ ទ្ប៊ី៤) ក្ល កំណត់8 

រគាេរៅក្ករមជាក់ោក់ដ៉ូចជា ជនជាតិចាម រវៀតណាម អែកក្លន់រ ទ្បាោសនា អត៊ីតទ្ធហានថ្ន ររ9 

ោធា ណ ដឋតខី  និង ៥) រទ្បរញ្ញជ រ ៀរអា េ៍រិ េ៍។  10 

[០៩:០៥:១៦] 11 

ក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវតផែកក្រេទី្បណឌ ជាេកខណៈរ គគេ រស់ជនជារ់រចាទ្បសក្មរ់រទ្បឧក្កិដឋ12 

រាយោ ជាសមជិកថ្នសេឧក្កិដឋកម ីួម បនតផែករេើម៉ូេាឋ នថា គាត់បនច៉ូេ ួមចំតណកកែរង13 

រចតនារ ីសរអើងជាក់ោក់និងផ្លទ េ់ជាមួយសមជិកថ្នសេឧក្កិដឋ ួមដថ្ទ្បរទ្បៀត។ អងគជំន ំជក្មះោោ14 

ដំរ៉ូង បនយេ់រ ើញថា ក្តឹមថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខរមោ ឆ្ែ ំ១៩៧៥ និងរនដ េ៉ូតមកដេ់យ៉ា ងរហាចណាស់15 

ថ្ថៃទ្ប៊ី០៦ តខមករា ឆ្ែ ំ១៩៧៩ ជនជារ់រចាទ្បតដេរគរមដឹកនាជំាន់ខពស់កែរងឋានាន ក្កមថ្នរកេក មីរយន៊ីសដ16 

កមពរជាបនច៉ូេ ួមជាមួយរមដឹកនាជំាន់ខពស់ដថ្ទ្បរទ្បៀតថ្នសេឧក្កិដឋកម ីួម និងរគាេរំណង ួម រដើមប៊ី17 

អន វតតរដិវតតន៍សងគមនិយមឆ្រ់ េ័សកែរងកមពរជាតាម យៈតផនក្ល មហារោតរផ្លា ះ មហាអោា  យតដេ18 

បនររងកើតរេើងរដើមប៊ីកោងក្ររទ្បស ក្ល   រ៊ីសក្តូវ និងតក្រក្លា យក្រជាជនទ្ធងំក្សរង្យរៅជាសងគម19 

កមកី  កសិក តខី មួយតដេគីានក្ល តរងតចកវណណ ៈ និងោសនា។ អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងបនយេ់20 

រ ើញថា រគាេរំណង ួមរនះរ ំតមនជារទ្បឧក្កិដឋចាបំច់រៅខាួនឯងផ្លទ េ់រនាះរទ្ប។ រ៉ា តនដតាមក្ល អន វតត21 

រជាគជ័យថ្នរគាេរំណងជាច ងរក្ក្លយបនកំណត់ច ិតេកខណៈឧក្កិដឋថ្នរគាេរំណង ួមរនះ រាយ22 

ោ រគាេរំណងរនះ អាចរកើតរេើងបនអាក្ស័យរេើក្ល អន វតតរគាេនរយបយអាក្កក់ និងក្ល េ រ23 

រំបត់សមសធាត ទ្ធងំអស់តដេក្រឆំ្ងរដិវតតន៍។ អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងបនយេ់រ ើញថា តួនាទ្ប៊ី24 

 រស់ជនជារ់រចាទ្បកែរងរគាេរំណង ួមមនអាទ្បិភារតាម យៈក្ល  ួមចំតណក រស់គាត់យ៉ា ងសំខាន់រៅ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  3 

កែរងក្ល គាកំ្ទ្បជាោធា ណៈ ក្ល ជំ  ញ និងក្ល យេ់ក្រមតាមរគាេរៅ តាម យៈតួនាទ្ប៊ីជាន់ខពស់ រស់ 1 

គាត់រៅកែរងរកេក មីរយន៊ីសដកមពរជា និងកមពរជាក្រជា ិររតយយ និងតាម យៈក្ល ដឹកនាផំ្លទ េ់ខាួនថ្នវគគរ ៀន2 

ស៉ូក្ត និងក្ល ជួរជ ំតដេបនតណនា ំ រញ្ារះរញ្ាូេ និងផដេ់ក្ល គាកំ្ទ្បដេ់រគាេនរយបយរកេក មីរយ- 3 

ន៊ីសដកមពរជា។ ទ្ប៊ី២ អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងបនយេ់រ ើញថា កែរងតួនាទ្ប៊ីជាន់ខពស់ រស់គាត់រៅកែរង4 

ឋានាន ក្កមថ្នរកេក មីរយន៊ីសដកមពរជា ជនជារ់រចាទ្បបនជួយទ្បំន ករក្មរងរទ្បឧក្កិដឋថ្នអំររើមន សេឃាត5 

កែរងឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេជាតិរាយរចតនាក្ររយេរៅតាមទ្ប៊ីកតនាងក្រក្រឹតតរទ្បឧក្កិដឋនានា។ ជន6 

ជារ់រចាទ្បជានិចាក្លេតតងតតរដិរស ថា គាត់មនតួនាទ្ប៊ី និងម ខតំតណងជាន់ខពស់កែរងរកេក មីរយន៊ីសដ7 

កមពរជា ឬថា គាត់បនដឹងន៉ូវអើ៊ីតដេបនរកើតរេើងកែរង ររកមពរជាក្រជា ិររតយយ តដេសថិតរក្ៅតដន8 

កំណត់ថ្នក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវ រស់គាត់ តដេមនក្តឹមតតក្ល រញ្ញជ ទ្បិញ និងក្ល តចកចាយ រស់ចាបំច់ 9 

ដ៉ូចជាថាែ ំររទ្បយជារដើម និងក្ល ទ្បំនាក់ទ្បំនង វងសរមដចក្រះ នររាតតម ស៊ីេន  និងរកេក មីរយន៊ីសដកមពរជា 10 

និងរមដឹកនាកំមពរជាក្រជា ិររតយយតដេមនរ្ីះ -- តដេមនតតរ្ីះ។ គាត់បនរេើកទ្បេហ៊ីក ណ៍11 

រផេងៗថ្នរណដ ឹងោទ្ប កខ  ក់រ័នារៅនឹងរិ  ទ្បាភារ រស់គាត់រក្ក្លមទ្បក្មង់ថ្នក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវទ្ធងំរ៊ី 12 

ក្ររភទ្ប។ ទ្ធក់ទ្បងនឹងក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវរក្ក្លមទ្បក្មង់ថ្នសេឧក្កិដឋ ួម ជនជារ់រចាទ្បបនរេើកអំណះ13 

អំណាងជារក្ចើនក្រឆំ្ងនឹងវិ ៊ីោស្ដសដ រស់អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងចំរ ះភសដរតាង និងក្ល យេ់14 

រ ើញ តដេអំណះអំណាងរនះអាចក្តូវបនាក់តាមក្ររភទ្បនិងសរងខរដ៉ូចខាងរក្ក្លម។ អំណះអំណាង15 

ទ្ប៊ី១  ក់រ័នារៅនឹងម៉ូេាឋ នផាូវចារ់ថ្ន កយសំរណើសដ៊ីរ៊ីក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវកែរងសេឧក្កិដឋកម ីួម។  16 

[០៩:០៨:៣០] 17 

ជនជារ់រចាទ្បបនអះអាងថា អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងបនក្រក្រឹតតកំេ សជារក្ចើនរផេងៗគាែ ។ 18 

កំេ សទ្ប៊ី១ រកើតរេើងរៅររេតដេអងគជំន ំជក្មះបនយករទ្បាឋ នផាូវចារ់រ ំក្តឹមក្តូវមកអន វតតកែរងក្ល 19 

វយតថ្មាទ្បំនាក់ទ្បំនង វងចា ីផ្លទ េ់ និងអែកច៉ូេ ួមកែរងសេឧក្កិដឋកម ីួម។ គាត់បនរេើករេើងថា រៅ20 

ររេតដេអែកច៉ូេ ួមមែ ក់ក្តូវបនាក់្យទ្បទ្បួេខ សក្តូវចំរ ះអំររើតដេក្រក្រឹតតរាយចា ីដថ្ទ្បរទ្បៀត21 

រនាះ គ៊ឺតក្មូវ្យមនក្ល កំណត់និយមន័យមួយតដេមនេកខណៈចរងែមតអំរ៊ីរំណង ួមរនះ។ ជនជារ់22 

រចាទ្បក៏បនជំទ្ធស់រទ្បៀតថា រគាេរំណងថ្នសេឧក្កិដឋកម ីួមអាចវិវឌឍតាមររេរវោ ដ៉ូរចែះអាច ួម23 

រញ្ាូេរទ្បឧក្កិដឋតថមរទ្បៀតរៅកែរងរគាេរំណង ួមរនាះ។ រ៉ា តនដគាត់អះអាងថា ក្ល វិវឌឍនិងចំណ ចតដេ24 

ថា សមជិកថ្នសេឧក្កិដឋ ួមបនដឹងអំរ៊ីក្ល ក្រក្រឹតតរទ្បឧក្កិដឋតដេបនរតនថមរនាះរ ំក្តូវបនរណ៌នា25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  4 

្យបនចាស់ោស់ រាយអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងរេើយ។ ទ្ប៊ី២ ជនជារ់រចាទ្ប ជំទ្ធស់រៅនឹងទ្បសេនៈ1 

តដេថា រទ្បឧក្កិដឋតដេបនក្រក្រឹតតរក្ក្លមទ្បក្មង់ថ្នសេឧក្កិដឋកម ីួមអាចជាអំររើអកម។ី ទ្ប៊ី៣ គាត់2 

អះអាងថា អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងមនកំេ សតដេបនរនាទ ររទ្បាឋ នថ្នរចតនាផ្លទ េ់តក្មូវកែរងក្ល 3 

ក្រក្រឹតតរទ្បឧក្កិដឋ។ អំណះអំណាងទ្ប៊ី២ គ៊ឺ ក់រ័នារៅនឹងរគាេរំណង ួម។ ជនជារ់រចាទ្បបនរេើក4 

រេើងថា អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងបនក្រក្រឹតតកំេ សរ៊ីសំខាន់ៗ។  5 

[០៩:០៩:៥១] 6 

រាយោ រគាេរំណង ួមតដេបនកំណត់អតតសញ្ញា ណតដេអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងតដេ7 

ជាក្ល អន វតតថ្នរដិវតតន៍សងគមនិយមឆ្រ់ េ័សរនាះ រ ំតមនជារទ្បឧក្កិដឋខាួនឯងផ្លទ េ់ រទ្បើរអងគជំន ំជក្មះ8 

ោោដំរ៉ូងមនកំេ សរៅររេយេ់រ ើញថា រគាេរំណង ួមក្លា យជារទ្បរេីើសរាយោ មនក្ល 9 

ក្រក្រឹតតរទ្បឧក្កិដឋកែរងអំេរងថ្ន ររកមពរជាក្រជា ិររតយយ ជាជាងតាម យៈក្ល រិនិតយរេើតផនក្ល នរយ-10 

បយ តដេរ ំតមនជារទ្បរេីើស រស់រកេក មីរយន៊ីសដកមពរជា។  11 

រនាទ រ់មក អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងបនរនាទ រេកខខណឌ តក្មូវសក្មរ់ក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវរក្ក្លម12 

ទ្បក្មង់ថ្នសេឧក្កិដឋកម ីួម រាយអងគជំន ំជក្មះបនកំណត់យកេកខណៈឧក្កិដឋថ្នសេឧក្កិដឋកម ីួម13 

តផែករេើរគាេនរយបយជាជាងរេើរគាេរំណង ួម។  14 

អំណះអំណាងទ្ប៊ី៣ គ៊ឺ ក់រ័នារៅនឹងក្ល យេ់រ ើញអំរ៊ីក្ល  ួមចំតណក រស់ជនជារ់រចាទ្បរៅ15 

កែរងក្ល អន វតតរគាេរំណង ួម។ ដំរ៉ូងជនជាររ់ចាទ្បបនរេើករេើងថា អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងមន16 

កំេ សអងគរេត  រាយោ រ ំមនភសតរតាងក្គរ់ក្គាន់អាច្យយេ់រ ើញថា គាត់បន ួមចំតណកយ៉ា ង17 

សំខាន់កែរងរទ្បឧក្កិដឋ ឬថាអងគជំន ំជក្មះខកខានកែរងក្ល រង្ហា ញភសតរតាងអំរ៊ីក្ល  ួមចំតណកយ៉ា ងសំខាន់ 18 

តដេជាធាត ផេចំាបំច់សក្មរ់ក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវរក្ក្លមទ្បក្មង់ថ្នសេឧក្កិដឋកម ីួម។ រិរសសជាងរនះ19 

រៅរទ្បៀតគាត់បនអះអាងថា ក្ល  ក់រ័នា រសគ់ាត់ជាមួយនឹងសមជិកថ្នគណៈអចិថ្ស្ដនតយ៍រ ំមនេកខ-20 

ណៈ ក្គរ់ក្គាន់កែរងក្ល រង្ហា ញថ្នក្ល  ួមចំតណកយ៉ា ងសខំាន់ រៅកែរងទ្បិដឋភារឧក្កិដឋថ្នរគាេនរយបយ21 

រេើយ។ ទ្ប៊ី២ គាត់បនជំទ្ធសរ់ៅរេើភារក្គរ់ក្គាន់ថ្នភសតរតាងសក្មរ់ក្ល យេ់រ ើញ អំរ៊ីអងគរេត 22 

ជាក់ោក់សដ៊ីរ៊ីតួនាទ្ប៊ី រស់គាត់ និងសិទ្បាអិំណាចរៅកែរងរកេក មីរយន៊ីសដកមពរជា និង ររកមពរជាក្រជា ិរ23 

រតយយ។ ទ្ប៊ី៣ គាត់បនរេើករេើងថា ក្ល វយតថ្មារេើភសតរតាងរដើមប៊ីរង្ហា ញរ៊ីក្ល  ួមចំតណក រស់គាត់ 24 

កែរងសេឧក្កិដឋកម ីួមមនេកខណៈេរមែមង និងមិនបនក្គរ់ក្ជរងរក្ជាយ។ អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  5 

កំរ៉ូេោើ គមន៍ក្ល រង្ហា ញជាក់ោក់រេើរញ្ញា រនះ។  1 

[០៩:១១:៤៧] 2 

អំណះអំណាងច ងរក្ក្លយគ៊ឺ ក់រ័នារៅនឹងក្ល ដឹង រស់ជនជាររ់ចាទ្បអំរ៊ីរទ្បឧក្កិដឋ។ គួ  ំឭក3 

ថាសេឧក្កិដឋកម ីួមទ្បក្មង់ទ្ប៊ី១ តក្មូវ្យមនរចតនាផ្លទ េ់ និងក្ល ដឹងអំរ៊ីរទ្បឧក្កិដឋ។ តាមក្ល អះអាង4 

គាត់បនរេើករេើងជាញឹកញារ់ថា គាត់រ ំបនដឹងអំរ៊ីរទ្បឧក្កិដឋ និងជារិរសសអំរ៊ីេកខខណឌ  ស់រៅ និង5 

រ ើើក្ល តដេបនាក់រៅសេក ណ៍ និងក្ល ាឋ នក្ល ង្ហ រេើយ។ គាត់បនរេើករេើងថា អងគជំន ំជក្មះ6 

ោោដំរ៉ូងជាទ្ប៉ូរៅរ ំបនទ្បទ្បួេោគ េ់អំរ៊ីរគាេក្ល ណតឹ៍ង   ឹងថ្នក្ល សមៃ ត់រក្ក្លម ររកមពរជាក្រជា ិ-7 

ររតយយ និងថាក្ល យេ់រ ើញ ក់រ័នារៅនឹងក្ល ដឹង រស់គាត់អំរ៊ីក្ររ័នាថ្នទ្បំនាក់ទ្បំនងថ្នរកេក មីរយ- 8 

ន៊ីសដកមពរជាមនកំេ ស។ គាត់បនអះអាងថា គាត់រ ំបនដឹងរិតក្បកដអំរ៊ីឧក្កិដឋកម ី តដេបនក្រក្រឹតត 9 

ទ្ប៉ូទ្ធងំក្ររទ្បស។ ចំរ ះក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវ រស់គាត់រាយោ ក្ល ជួយទ្បំន ករក្មរង គាត់អះអាងថា ក្ល 10 

យេ់រ ើញ រស់អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងមនកំេ សឆ្គងអងគរេត និងអងគចារ់។  11 

គាត់រេើកអំណះអំណាងរ៊ី សំខាន់ៗ។ ទ្ប៊ី១ អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងបនកំណត់និយមន័យរ ំ12 

ក្តឹមក្តូវអំរ៊ីធាត ផេអំតតរនាម័តិម័តិថ្នក្ល ជួយទ្បំន ករក្មរង។ រៅររេតដេអងគជំន ំជក្មះបនអន ម័តតាម13 

រទ្បាឋ នតដេថា រដើមប៊ី្យជនជាររ់ចាទ្បជារ់រិ  ទ្បាចំរ ះក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវតដេជាក្ល ផេគំំនិត គាត់ក្តូវ14 

តតដឹងថា រទ្បឧក្កិដឋទ្បំនងជាក្តូវបនក្រក្រឹតតរេើង។ អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងរនាទ រ់មកអន វតតតដេរ ំ15 

សមរេត ផេន៉ូវរចតនាកែរងកក្មិតមួយទ្ធរជាង តដេរ ំក្តូវបនក្គរដណដ រ់រាយចារ់ទ្បំរនៀមទ្បមា រ់ 16 

អនដ ជាតិ តដេចារ់រនះមនអតថិភារកែរងររេតដេរទ្បឧក្កិដឋក្តូវបនក្រក្រឹតតរេើង។ គាត់ជំទ្ធសជ់ា17 

រិរសសរៅនឹងក្ល សំអាង រស់អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង រៅរេើរសចកដ៊ីសនែិាឋ ន រស់អងគជំន ំជក្មះ18 

ឧទ្បា ណ៍ថ្នត ោក្ល  អាយ.ស ៊ី. ៊ី.វ៉ាយ តាម យៈរសចកដ៊ីសរក្មចសដ៊ីរ៊ីក្ល ជួយទ្បំន ករក្មរងរៅកែរងរ ឿងកដ៊ី19 

េើូរា៉ា ន់ឌ៊ីចាអារគយិស៊ា៉ូ និង ប៉ា ស ៊ីគិច។ 20 

[០៩:១៣:៤២] 21 

គាត់ជំទ្ធស់រៅនឹងក្ល យេ់រ ើញ រស់អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងតដេថា ភារផេអំតតរនាម័តិ22 

ថ្នក្ល ជួយទ្បំន ករក្មរងយករៅតាមរង្ហា ញ។ ក្ល យេ់រ ើញតដេថារៅររេរនាះគាត់បនដឹងអំរ៊ីធាត 23 

ផេចំាំបច់ថ្នរទ្បឧក្កិដឋតដេបនក្រក្រឹតតរេើងរាយចា ីផ្លទ េ់ ក្តូវរដិរស  តដេគាត់រេើករេើងថាមន24 

ភសតរតាងគាកំ្ទ្បក្ល ជំទ្ធស ់រស់គាត់តដេថា គាត់រ ំបនដឹងអំរ៊ីភវន៊ីយភារ តដេថាក្ល ោា រ់រណាដ េ25 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  6 

មករ៊ីេកខខណឌ តដេបនាក់រចញរៅតាមក្ល ាឋ នរ ើើក្ល  និងសេក ណ៍ និងរ ំបនដឹងថាអំររើមន សេ1 

ឃាតក្តូវបនក្រក្រឹតតរេើងរៅមនទ៊ី សនដិស ខ និងទ្ប៊ីកតនាងសមា រ់មន សេរេើយ។ ជនជារ់រចាទ្បអាចក្បរ់2 

អងគជំន ំជក្មះអំរ៊ីភសតរតាងតដេគាកំ្ទ្បរាយអំណះអំណាង រស់ខាួន តដេថាជនជារ់រចាទ្បរ ំបនដឹងអំរ៊ី3 

ក្ល ោា រ់ និងក្ល សមា រ់រៅកតនាងទ្ធងំរនាះ។ ទ្ប៊ី២ អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងមនកំេ សកែរងក្ល យេ់4 

រ ើញថាធាត ផេសំតាន ម័តថ្នក្ល ជួយទ្បំន ករក្មរងកែរងអំររើមន សេឃាតរាយរចតនាក្ររយេ រំររញ5 

តាមេកខខណឌ តក្មូវរៅតាមក្ល ាឋ នរ ើើក្ល  និងមនទ៊ី សនដិស ខនានា។ ជនជារ់រចាទ្បបនជំទ្ធស់រៅនឹង 6 

ក្ល យេ់រ ើញ រស់អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងតដេថា ក្ល គាកំ្ទ្បតផែកស៊ីេ ម៌ ក្ល រេើកទ្បឹកចិតតរាយ7 

ក្ររយេ ឬក្ល ជួយជាក់តសដងដេ់ោថ រ័នរ ើើរសចកដ៊ីសរក្មចថ្នរកេក មីរយន៊ីសដកមពរជា និងទ្បសេនកិចា8 

តាមកតនាងមួយចំនួន រនះជះឥទ្បាិរេយ៉ា ងខាា ងំរេើក្ល ក្រក្រឹតតអំររើមន សេឃាតទ្ធងំរនាះ។ 9 

ច ងរក្ក្លយជនជារ់រចាទ្បអះអាងថា ក្តឹមតតវតតមន រសគ់ាត់រៅររេក្រជ ំរ ំអាចរសីើរៅនឹងក្ល 10 

ជួយទ្បំន ករក្មរងរេើយ។ ជាថី៊ីមដងរទ្បៀត គាត់បនជំទ្ធសរ់ៅនឹងភារក្តឹមក្តូវតាមចារ់ថ្នក្ល អះអាង11 

 រស់អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងរៅរេើរសចកដ៊ីសរក្មចសដ៊ីរ៊ីក្ល ជួយទ្បំន ករក្មរងរៅកែរងរ ឿងកដ៊ី េើូរា៉ា ន់ឌ៊ី12 

ចាអារគយិស៊ា៉ូ និង ប៉ា ស ៊ីគិច។ ខារំស៉ូមរញ្ារ់ បយក្ល ណស៍ដ៊ីរ៊ីទ្បេហ៊ីក ណ៍រណដ ឹងោទ្ប កខ ក់រ័នារៅនឹង13 

ក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវតផែកក្រេទី្បណឌ ជាេកខណៈរ គគេ។  រេើយរៅម នររេតដេខារំក្រគេ់រវទ្បិក្លរៅដេ់14 

ភាគ៊ី ខារំស៉ូមជក្មរទ្ធងំក្រះរាជអាជាា  និងរមធាវីក្ល   កដ៊ីអំ -- ដ៉ូចខារំបនរ ៀរ -- ផដេ់រ័ត៌មនរក្ចើនដង15 

 ួចមករេើយគ៊ឺថា ស៉ូម្យរផ្លដ តរៅរេើក្ល រង្ហា ញមកអងគជំន ំជក្មះរនះន៉ូវភសតរតាងរាះរនទរក តដេរួក16 

រគបនរចាទ្បជារក្ចើនដងថា អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងមិនបនរិចា ណា។ 17 

រេើយរៅកែរង បយក្ល ណ៍រនះ ក៏ខារំបនរញ្ញជ ក់ផងតដ ្យរង្ហា ញភសតរតាងរាះរនទរក។ រេើយ18 

ក្រតេេជាខារំមិនអាចសួ សំណួ ទ្ធងំអស់រនះរៅថ្ថៃរនះរទ្ប រ៉ា តនតក្រតេេជាតសែកខារំនឹងសួ រតនថមរទ្បៀត19 

រ ឿងភសតរតាងរាះរនទរករនះ។ ស៉ូមអ គ ណ។ 20 

[០៩:១៦:១៨] 21 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 22 

ស៉ូមអរញ្ជើញសេរមធាវីក្ល   កដ៊ីរ ើើោ ណា។ 23 

រោកក្ស៊ី អងត់ា េគ៊ីសរស៖ 24 

ស៉ូមរគា ររោកក្រធាន រោក រោកក្ស៊ីជាទ្ប៊ី - រោកក្ស៊ីរៅក្កម។ ស៉ូមអ គ ណតដេផដេ់ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  7 

រវទ្បិក្លរនះជ៉ូនខារំ ក់រ័នានឹងក្រធានដ៏សំខាន់មួយរនះ។ ខារំនិយយអំរ៊ីក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវក្រេទី្បណឌ រ គគេ1 

 រស់រោក រខៀវ សំផន។ រយើងដឹងអំរ៊ីក្ល េំបកថ្នភា កិចារនះ ក៏រ៉ា តនតវមិនង្ហយក្សួេរទ្បកែរងក្ល 2 

រង្ហា ញខាួនរ៊ី ដងរៅចំរ ះម ខរៅក្កមរសទើ តតដតដេ រាយសងឃឹមថានឹងទ្បទ្បួេបនេទ្បាផេរផេងរ៊ីអើ៊ី3 

តដេបនសរក្មច ួចរៅរេើយរៅរេើរញ្ញា គតិយ តតដ៉ូចគាែ រនះ។ ក្ល និយយអំរ៊ីសេឧក្កិដឋកម ីួមតដេ4 

ខារំរ ើើរៅររេរនះ ទ្ប កដ៉ូចជាសញ្ញា ណថ្នអំររើមន សេឃាតរាយរចតនាក្ររយេរនាះតក្មូវ្យរនយេ់ថា 5 

រេត អើ៊ីបនជារយើងយេ់រ ើញថា ត ោក្ល កំរ៉ូេមនក្ល ភ័នដក្ចេំកែរងសណំ រំ ឿង០០២/០១។ វមិន6 

តមនជាក្ល ង្ហយក្សួេរទ្បកែរងក្ល និយយអំរ៊ី -- និយយរៅក្លនរ់ៅក្កមតដេទ្បទ្បួេរនទរករជាគវសនា7 

 រស់ជនជាររ់ចាទ្បថា រួកគាត់មនកំេ សរនាះ។ រេើយខារំគិតរៅដេ់រៅក្កមតដេបនសរងខរអំរ៊ីភា 8 

កិចា រស់ខាួនយ៉ា ងេែរំផ តគ៊ឺរៅក្កម បក៉ូរណស៊ា យសទ៊ីស ម៉ា៉ូេូត៉ូ ជារៅក្កមអាស្ដេើិកខាងតបូងរៅចំរ ះ9 

ម ខអត៊ីតត ោក្ល  អាយ.ស ៊ី. ៊ី.វ៉ាយ តដេបនរ ើើអនដរាគមន៍រៅកែរងសនែិស៊ីទ្បមួយអំរ៊ីោ ៈសំខាន់ថ្នតួ10 

នាទ្ប៊ី រស់រមធាវីក្ល   កដ៊ី។ រេើយគាត់និយយរៅក្លនរ់មធាវីថា ម ខង្ហ ដ៏សំខាន់រំផ តតដេរមធាវី11 

ក្ល   កដ៊ីក្តូវតតគិតដេ់ក្គរ់ររេរវោរនាះគ៊ឺថា មនេកខណៈចាស់ោស់ណាស់ គ៊ឺក្តូវតតក្ល   ក៉ូន12 

កដ៊ី រស់ខាួន និងក្ល   ក៉ូនកដ៊ីតាមេទ្បាភារតដេខាួនអាចរ ើើបន។ ក្ល រដិរស មិនទ្បទ្បេួយកន៉ូវក្ល គំរាម13 

កំតេងរ៊ីអែករផេងកែរងក្ល អន វតតភា កិចារនះ រទ្ធះជាអែកណាក៏រាយ ជាក្រះរាជអាជាា  ជារៅក្កម ឬក៏14 

ជាអែកណាក៏រាយ គ៊ឺក្តូវមិនក្តូវខាា ចរទ្ប។ ក្ល ង្ហ  រស់រយើងគ៊ឺក្ល   ក៉ូនកដ៊ី រស់ខាួន េ៉ូតរៅដេ់ចរ់15 

សវនាក្ល  រទ្ធះជាបនេទ្បាផេយ៉ា ងរម៉ាចក៏រាយ។ រយើងអាចនិយយបនថា ខារំរ ើើអស់េទ្បាភាររេើយ16 

អ៊ា ៊ីចឹងខារំអាចរដកេក់ក្សួេរេើយ។ អ៊ា ៊ីចឹងខារំមិនក្តូវមនក្ល ក្រួយប មភអ៊ីរទ្ប គ៊ឺថាក្តូវតតរ ើើយ៉ា ងរម៉ាច17 

រដើមប៊ីរាះក្ោយក្ល ង្ហ  រសខ់ារំ រេើយអ៊ា ៊ីចឹងខារំនឹងនិយយអំរ៊ីទ្បក្មង់ថ្នក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវតដេអងគជំន ំ18 

ជក្មះរចាទ្បក្រក្លន់រៅរេើ រខៀវ សំផន គ៊ឺសេឧក្កិដឋកម ីួម នងិក្ល ជួយជំ  ញ។ 19 

[០៩:១៩:២៣] 20 

ខារំនឹងនិយយអំរ៊ីសេឧក្កិដឋកម ីួម។ ជាដំរ៉ូង រៅររេតដេនិយយអំរ៊ីក្ល ផដនាទ រទ្ធស រខៀវ  21 

សំផន សេក្រះរាជអាជាា  និងរៅក្កមោោដំរ៉ូង ក៏ដ៉ូចជាត ោក្ល កំរ៉ូេ គ៊ឺក្រឈមម ខរៅនឹងក្ល 22 

េំបករ៊ី ។ ទ្ប៊ី១ គ៊ឺរគាេរំណង ួម ដ៉ូចតដេបនកំណត់រៅកែរងដ៊ីក្លរញ្ជូនរ ឿងរៅជំន ំជក្មះ រស់សេ23 

រៅក្កមរស ើរអរងកតេែឹង គ៊ឺវមិនមនេកខណៈឧក្កិដឋរទ្ប វក្គាន់តតជាតផនក្ល នរយបយ ជារគាេ24 

រំណងនរយបយតតរ៉ា រណាណ ះ។ ទ្ប៊ី២ អងគរ រ ជំន ំជក្មះបនសនែិាឋ នថា សេឧក្កិដឋកម ីួមទ្បក្មង់ទ្ប៊ី៣ គ៊ឺ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  8 

មិនតមនជាចារ់អនត ជាតិទ្បំរនៀមទ្បមា រ់រៅសម័យរនាះរទ្ប។ ចំរ ះរយើងក្ល េំបកទ្ធងំរ៊ី រនះគ៊ឺចំណ ច1 

សែូេថ្នកំេ ស រសអ់ងគជំន ំជក្មះ ក់រ័នារៅនឹងក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវ រខៀវ សំផន គ៊ឺមនក្ល រាយម2 

រញ្ាូេឧក្កិដឋកមរីៅកែរងរគាេរំណង ួម ឬក៏មនក្ល រាយមរញ្ាូេន៉ូវសញ្ញា ណថ្នភវន៊ីយភារថ្ន3 

ទ្បក្មង់ទ្ប៊ី៣ រៅកែរងធាត ផេថំ្នសេឧក្កិដឋកម ីួមទ្បក្មង់ទ្ប៊ី១។  4 

រនះជាអើ៊ីតដេរយើងបនរញ្ញជ ក់ ួចរៅរេើយរៅកែរងសំណ ំរ ឿង០០២/០២ គ៊ឺោ ណា រស់រយើង5 

គ៊ឺឯកោ  D457/6/4/1 កថាខណឌ ៤៣០ រៅដេ់ ៥១៦ តដេរយើងបននិយយអំរ៊ីសេឧក្កិដឋកម ីួម6 

ក៉ូនក្លត់។ រដើមប៊ីររញ្ាមសន៉ូវរញ្ញា ទ្ធងំរ៊ី រនះ អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង ក៏ដ៉ូចជាអងគជំន ំជក្មះត ោក្ល 7 

កំរ៉ូេបនក្រថ យក្រថានកែរងក្ល កំណត់រេើងវិញន៉ូវធាត ផេថំ្នសេឧក្កិដឋកម ីួម។  8 

អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេរៅកែរងសំណ ំរ ឿង០០២/០១ បនរក្ង៊ីកធាត ផេអំតតរនាម័តិថ្នសេ9 

ឧក្កិដឋកម ីួមទ្បក្មង់ទ្ប៊ី១ រដើមប៊ីាក់រញ្ាូេន៉ូវសញ្ញា ណថ្នរចតនារាយក្ររយេ។  10 

ោោដំរ៉ូង វិញ រៅកែរងសណំ ំរ ឿង០០២/០២ បនរដិរស  គ៊ឺថាវផទរយរៅនឹងចារ់ថ្នក្ល 11 

កំណត់រេើងវិញរនះ។ ក៏រ៉ា តនតរដើមប៊ីទ្បទ្បួេបនេទ្បាផេដ៉ូចគាែ រនះ ោោដំរ៉ូងបនកំណត់រេើងវិញន៉ូវ12 

រគាេរំណង ួម។ កែរងក ណ៊ីទ្ធងំរ៊ី រនះ រោក រខៀវ សំផន ក្តូវបនក្រក្លសថាមនរិ  ទ្បាភាររ៊ីរទ្ប13 

ឧក្កិដឋតដេគាត់មិនបនច៉ូេ ួមរាយផ្លទ េ់ រេើយគាត់ក៏មិនតដេមនរចតនា -- ធាត ផេអំតតរនាម័តិតដ  14 

រេើយឧក្កិដឋកមេីែឹងក្តូវបនក្រក្រឹតតរៅរាយរ គគេតដេគាត់មិនមនក្ល ក្គរ់ក្គងរទ្ប។ ខារំស៉ូមរយង15 

រៅទ្បេហ៊ីក ណ៍ រស់រយើងរៅកែរងោ ណារណដ ឹងោទ្ប កខ កថាខណឌ ១៩៤៧ ដេ់ ១៩៥៣។  16 

[០៩:២២:២២] 17 

ជារឋម អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងមិនរគា រតាមក្ល រកក្ោយ រស់ត ោក្ល កំរ៉ូេរទ្ប។ ខារំស ំ18 

រយងរៅសំអាងរេត ថ្នោេក្កមកថាខណឌ ៣៧១៥។ អងគជំន ំជក្មះនិយយ ក់រ័នារៅនឹងធាត ផេ ំ19 

អតតរនាម័តិថ្នសេឧក្កិដឋកម ីួម។ គាត់បនរនយេ់ថា អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា រចតនាតដេជាធាត 20 

ផេរំរងកើតជានិយមន័យថ្នសេឧក្កិដឋកម ីួមទ្បក្មង់ទ្ប៊ី៣ រ ំអាចក្លា យជាតផែកថ្នសេឧក្កិដឋកម ីួមទ្បក្មង់ 21 

ទ្ប៊ី១បនរទ្ប។  22 

អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងបនក្តេរ់មកក្ល កំណត់ន៉ូវេកខណៈវិនិចឆ័យក្តឹមក្តូវ តដេបន ិះគន់23 

អើ៊ីតដេសេក្រះរាជអាជាា រ ើើរេើង គ៊ឺរៅកថាខណឌ ៣៧១៦ តដេអងគជំន ំជក្មះបនរយងរៅរេើដ៊ីក្ល24 

សនែិាឋ នោថ រ  រស់សេក្រះរាជអាជាា តដេបនរញ្ញជ ក់ថា ដ៉ូរចែះរទ្បាឋ នតដេសេក្រះរាជអាជាា បន25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  9 

រ ៀររារ់ថាជារចតនារាយចំរ ះកក្មិតទ្ប៊ី២ រិតណាស់ គ៊ឺមនកក្មិតទ្ធរជាងរចតនារាយចំរ ះ 1 

តដេវមនកក្មិតរសីើ -- រសទើ តតរសីើនឹងសញ្ញា ណថ្នក្ល រ ើសក្រតេស និងរចតនារាយក្ររយេ។  2 

[០៩:២៤:១០] 3 

ររេនិយយអ៊ា ៊ីចឹងនឹង ួចរេើយរនាះ អងគជំន ំជក្មះបនកំណត់ន៉ូវតផនក្ល រគាេរំណង ួមតដេ4 

បនកំណត់ន៉ូវតផនក្ល តដេនាំ្ យមនក្ល ក្រក្រឹតតឧក្កិដឋកម ីគ៊ឺថាឧក្កិដឋកមកី្តូវតតក្រក្រឹតត តដេវរសីើរៅ5 

នឹងរចតនាផ្លទ េ់រៅកក្មិតទ្ប៊ី២។ ខារំស៉ូមរយងរៅកថាខណឌ ៤០៦៨ ថ្នោេក្កម ០០២/០២។ អងគជំន ំ6 

ជក្មះយេ់រ ើញថា រគាេរំណង -- រគាេនរយបយទ្ធងំអស់រនះមនទ្បំនាក់ទ្បំនងយ៉ា ងជិតសែិទ្បា7 

ជាមួយនឹងរគាេរំណង ួម រេើយមនក្ល ក្រក្រឹតតឧក្កិដឋកម។ី ដ៉ូរចែះអងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា រគាេ8 

រំណង ួមរនះមនផ្លទ េ់រនះ វមនេកខណៈឧក្កិដឋ។ ដ៉ូរចែះរនះមិនតមនជាក្ល និយយរៅកែរងដ៊ីក្លដំរណាះ9 

ក្ោយរទ្ប។ ដ៉ូរចែះវមនក្ល រក្ង៊ីករ ៀររៅនឹងដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយ។  10 

រៅកែរងោ ណារណដ ឹងោទ្ប កខ រយើងបន  ិះគន់សញ្ញា ណថ្នរគាេនរយបយតដេជារ់ ក់រ័នា11 

គាែ យ៉ា ងជិតសែិទ្បារនះ តដេវ ក់រ័នាជាថី៊ីមដងរទ្បៀតរៅនឹងក្ល រ េ -- ក្ល រ៉ា នរ៉ាងរក្ង៊ីកតផនក្ល  ួម12 

រដើមប៊ីាក់រញ្ាូេឧក្កិដឋកមតីដេមិនមនរៅកែរងរគាេរំណងរនះ។ ខារំស៉ូមរយងរៅោ ណា រស់រយើង 13 

គ៊ឺកថាខណឌ ១៩៦៨ ដេ់ ១៩៨០ និង ១៩៨១ ដេ់ ២០០៧។ ជាក្ល រឆ្ាើយតររៅវិញរនាះ សេក្រះរាជ14 

អាជាា បនអះអាងថា រមធាវីក្ល   កដ៊ី គ៊ឺរៅកថាខណឌ ៩៥៤ រៅចរមាើយតរ រស់សេក្រះរាជអាជាា  15 

សេក្រះរាជអាជាា បននិយយថា រមធាវីក្ល   កដ៊ី ខារំស ំដកក្សង់៖ “កក្មិតថ្នក្ល  វិភាគផាូវចារ់ រស់16 

ខាួនក្តឹមសេឧក្កិដឋកម ីួមតដេតផនក្ល  ួមនាំ្ យមនក្ល ក្រក្រឹតតឧក្កិដឋកមជីាជាងក្ល រិចា ណារៅរេើ17 

សេឧក្កិដឋកម ីួមតដេខាួនបនយេ់រ ើញ រេើយតដេតក្មូវ្យមន -- តដេនាំ្ យមនក្ល ក្រក្រឹតត18 

ឧក្កិដឋកម”ី។ ស៉ូមរញ្ារ់ក្ល ដកក្សង់។ 19 

[០៩:២៦:២៣] 20 

តាមសេក្រះរាជអាជាា  រគាេរំណង ួមនាំ្ យក្ល ក្រក្រឹតតឧក្កិដឋកម ី រទ្ធះរ៊ីជារគាេរំណង ួម21 

េែឹង វមិនតមនជាឧក្កិដឋកមក៏ីរាយ រេើយរៅររេតដេឧក្កិដឋកមរីនាះវររងកើតបនជាមរ ាបយកែរង22 

ក្ល នារំៅ កក្ល សរក្មចន៉ូវរគាេរំណងច ងរក្ក្លយ។ ដ៉ូរចែះ រគាេរំណងកែរងក្ល ររងកើតរដិវតតន៍សងគម 23 

និយមរនាះ ក្តូវតតវយតថ្មា ួមគាែ ជាមួយនឹងមរ ាបយតដេបនរក្រើក្បស់រដើមប៊ីសរក្មច គ៊ឺមនន័យថា24 

រគាេនរយបយថ្នរកេក មីរយន៊ីសតកមពរជា តដេជាកមវីតថរថ្នសំណ ំរ ឿង០០២ គ៊ឺកថាខណឌ ៩៥៤ ថ្ន25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  10 

ោេដ៊ីក្ល។ រៅររេរនាះ រយើងក៏បនរករៅវិញថា ក្ល រ ៀររារ់យ៉ា ងតវងអនាា យថ្នអងគរេត  រស់1 

សេក្រះរាជអាជាា រនះ វមិនរង្ហា ញអ៊ីទ្ធេ់តតរោះអំរ៊ីទ្បំនាក់ទ្បំនងរេត  និងរចា័យផ្លទ េ់ គ៊ឺមនន័យថា2 

ក្ល ច៉ូេ ួមថ្នគរក្មងរដិវតតន៍សងគមនិយមៗវនារំាយរចៀសមិន ួចរៅដេ់ក្ល កំណត់ និងក្ល អន វតត3 

រគាេនរយបយតដេដ៉ូចតដេបនកំណត់រាយោោដំរ៉ូងរៅកែរងសំណ ំរ ឿងរយើង។ 4 

សេក្រះរាជអាជាា មិនបនរង្ហា ញទ្ធេ់តតរោះថារតើមរ ាបយេែឹង គ៊ឺជាមរ ាបយតតមួយ5 

គត់តដេអាចមន តដេរ ើើ្យមនក្ល ក្រក្រឹតតឧក្កិដឋកមរីាយរចៀសមិន ួច រដើមប៊ីសរក្មចរគាេរំណង6 

 រស់ខាួន។ ឧទ្ធេ ណ៍ ដ៉ូចជារៅកែរងក ណ៊ីជរមាមសរាយរងខំ រៅររេតដេរគាេរំណងេែឹងគ៊ឺថាវ 7 

គ៊ឺថាររងកើតរេើងេែឹងគ៊ឺរាយក្ល រងខំ រដើមប៊ីររងកើតន៉ូវតដនដ៊ីមួយតដេមនតតជនជាតិតតមួយ។  8 

[០៩:២៨:០៥] 9 

កែរងសំណ ំរ ឿង០០២េែឹង ចាស់ណាស់ថាមរ ាបយតដេបនរក្រើក្បស់សរក្មចរដិវតតន៍10 

សងគមនិយមេែឹង គ៊ឺថាវចាស់ោស់ណាស់ គ៊ឺថាអត់មនទ្បំនាក់ទ្បំនងរេត និងរចា័យ រេើយនិងភារមិន11 

អាចរចៀសវងបន វងរគាេរំណង និងមរ ាបយតដេកំណត់រាយអងគជំន ំជក្មះ និងសេក្រះរាជ12 

អាជាា រនាះរទ្ប គ៊ឺរគាេនរយបយ។  13 

ខារំស៉ូមសងកត់ ៃន់រៅរេើចំណ ចរនះ គ៊ឺថាដ៉ូចអើ៊ីតដេបនកំណត់រាយអងគជំន ំជក្មះ សេក្រះរាជ14 

អាជាា  និងសេរៅក្កមរស ើរអរងកតរនះ រ៊ីរក្ ះថា ជាថី៊ីមដងរទ្បៀត ខាងរមធាវីក្ល ក្ល   កដ៊ីរោក រខៀវ 15 

សំផន រយើងបនជំទ្ធសថ់ា រគាេនរយបយ រស់រកេក មីរយន៊ីសតកមពរជា ដ៉ូចតដេរោក រខៀវ សំផន 16 

បនោគ េ់រនាះ គ៊ឺរដិវតតន៍សងគមនិយមរនាះ គ៊ឺថាវមនក្ល កំណត់រៅកែរងសំណ ំរ ឿងរយើងរនះ។  17 

សេក្រះរាជអាជាា អះអាងថា ក្ល តរងតចករំតរករគាេនរយបយរចញរ៊ីរដិវតតន៍េែឹងវនាំ18 

្យមនក្ល តរងតចកមិនក្តឹមក្តូវ និងតកាងក្លា យ រាយរេត ថា រគាេរំណង ួមេែងឹក្តូវតតមនរគាេ19 

រៅ និងមរ ាបយ កថាខណឌ ៩៥៥ ថ្នក្ល រឆ្ាើយតរ រស់ខាួន។ ររើតាមសេក្រះរាជអាជាា េែឹង គ៊ឺថា20 

ក្ល រផ្លដ ត រស់មា ស់រណដ ឹងោទ្ប កខរេើរគាេរំណង ួម មិនតមនជាឧក្កិដឋកមតីដេរចាទ្បរេើង តដេបន21 

រចាទ្បរេើងរនះ និងថាឧក្កិដឋកមចីាកឆ្ៃ យរ៊ីរគាេរំណង ួម វមនភារអ ៉ូរិយ និងមិន ក់រ័នានឹងរមើេ22 

 ំេងថ្នក្ល រិត។  23 

ក៏រ៉ា តនតរយើងរ ើញថា រាយោ តតមិនមនទ្បេហ៊ីក ណ៍រដើមប៊ីរង្ហា ញអំរ៊ីទ្បំនាក់ទ្បំនងរេត  និង 24 

រចា័យ និងភារមិនអារចៀសវងបនថ្នរដិវតតន៍ និងរគាេនរយបយ សេក្រះរាជអាជាា បនតតក្តឹមតត 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  11 

រនយេ់ថា ក្ល តរងតចកេែឹងគ៊ឺថាវមិនសមរេត ផេ រេើយវៗសិរបនិមិតត។  1 

[០៩:២៩:៥៦] 2 

ក៏រ៉ា តនតជំេ  រស់រោក រខៀវ សំផន េែឹងគ៊ឺថា រគាេនរយបយឬក៏តផនក្ល រដិវតតតដេវមិន3 

 ក់រ័នារៅនឹងអើ៊ីតដេរ ៀររារ់រាយសេក្រះរាជអាជាា  ក៏ដ៉ូចជាអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងរទ្ប។ ទ្បំនាក់4 

ទ្បំនងរេត និងរចា័យ រេើយនិងភារមិនអាចរចៀសវងបនរនះ គ៊ឺវជាចំណ ចសំខាន់ថ្នទ្បំនាក់ទ្បំនង វង5 

គាែ និងគាែ  រដើមប៊ីរឆ្ាើយតររៅនឹងអំណះអំណាង រស់រមធាវីក្ល   កត៊ី។ សេក្រះរាជអាជាា មិនបន -- 6 

មិនចង់រ ើើអ៊ា ៊ីចឹងរទ្ប រ៊ីរក្ ះថាគាត់មិនរជឿរៅរេើក្ល កំណត់រាយអងគជំន ំជក្មះរទ្ប រ៊ីរក្ ះថាគាត់តតង7 

តតមនទ្បសេនៈ រស់គាត់រផេងរៅកែរងសំណ ំរ ឿង។ ខារំស ំរយង រៅោ ណារណត ឹងោទ្ប កខរៅកែរងសំណ ំ8 

រ ឿង០០២/០១  រស់សេក្រះរាជអាជាា  តដេរៅកែរងោ ណា រស់ខាួនទ្ធងំម៉ូេរនាះ  ួមទ្ធងំោ ណា9 

រនះផងតដ  េែឹងគ៊ឺថា ខារំស ំរយងរៅឯកោ  F11 កថាខណឌ ទ្ប៊ី១។ គាត់ថា -- គាត់រដឹងរៅ -- គាត់ថា 10 

“អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងេែឹង មនកំេ សរេើអងគចារ់តដេបនដករចញន៉ូវេទ្បាភារតដេជនជារ់11 

រចាទ្បកែរងឋានៈជារមដឹកនាជំាន់ខពស់ថ្នកមពរជាក្រជា ិររតយយ អាចក្តូវទ្បទ្បួេខ សក្តូវក្រេទី្បណឌ ចំរ ះ12 

ផេវិបកថ្នឧក្កិដឋកមរីផេងតដេបនក្រក្រឹតតរាយចា ី ដេ់រាយផ្លទ េ់ថ្នោ ៈសំខាន់ថ្នក្ល ច៉ូេ ួម13 

 រស់ជនជារ់រចាទ្បកែរងសេឧក្កិដឋកម ីួម។ រៅកែរងក្លេៈរទ្បសៈតដេអាចក្រមណបនយ៉ា ងសមរេត 14 

ផេថា ឧក្កិដឋកមទី្ធងំអស់រនះមិនក្តូវបនាក់រញ្ាូេកែរងវិោេភារថ្នសេឧក្កិដឋកម ីួមតដេអាច15 

នឹងក្តូវបនក្រក្រឹតតយ៉ា ងជាក់ោក់។” ស៉ូមរញ្ារ់ក្ល ដកក្សង់។ 16 

[០៩:៣១:៥៥] 17 

ថ្ថៃរនះសេក្រះរាជអាជាា មិនបនរតឹងឧទ្បា ណ៍ រតឹងោទ្ប កខសំណ ំរ ឿង០០២/០២រទ្ប។ គាត់គួ តត18 

រ ើើតាមរិតរៅរនាះ។ គ៊ឺគាត់រងខំចិតតរាយមរេើករេើងអំរ៊ីក្ទ្បឹសត៊ី និងទ្បេហ៊ីក ណ៍ រស់អងគជំន ំជក្មះ19 

ោោដំរ៉ូងតដេគាត់មិនរជឿជាក់តាងំរ៊ីដំរ៉ូងមករមា៉ាះ។ រៅកែរងោ ណាតររនាះ កែរងសំណ ំរ ឿង០០២/20 

០២ សេក្រះរាជអាជាា យេ់រ ើញជារក្ចើនដងថាក្ល ក្រក្រឹតតឧក្កិដឋកមេីែឹង វសថិតរៅកែរងភវន៊ីយភារ21 

 មតីា។ ខារំស ំរយងរៅកថាខណឌ មួយ យ -- ៩១៤ ស ំរទ្ធស ថ្នចរមាើយតរ រស់ខាួនតដេសេក្រះរាជ22 

អាជាា  បនអះអាងថាមា ស់រណដ ឹងោទ្ប កខរនាះគ៊ឺបនដឹងអំរ៊ីតផនក្ល  និងភវន៊ីយភារថ្នឧក្កិដឋកមនីានា។ 23 

អ៊ា ៊ីចឹងរយើងរ ើញថារនះជាភារមិនក្សួេខាួន រស់សេក្រះរាជអាជាា តដេមិនអាចរង្ហា ញភារថ្នអាច24 

រចៀសវងបនថ្នឧក្កិដឋកមកីែរងន័យរចតនារាយក្ររយេ។ អ៊ា ៊ីចឹងសេក្រះរាជអាជាា រៅ កសាជជំេ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  12 

 រស់ខាួន រាយតផែករៅរេើរចតនាក្ររយេរាយសងឃឹមថា អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេនឹង យេ់1 

រ ើញថាខាួនក្តឹមក្តូវ រាយកំណត់ន៉ូវនិយមន័យរេើងវិញថ្នសេឧក្កិដឋកម ីួមទ្បក្មង់ទ្ប៊ី១ ដ៉ូចតដេបន2 

កំណត់រៅកែរងសំណ ំរ ឿង០០២/០១ គ៊ឺោេដ៊ីក្ល ០០២/០១។ ក៏រ៉ា តនតទ្បក្មង់ថ្នក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវជាមួយ3 

នឹងរចតនាក្ររយេ គ៊ឺវមិនក្តូវគាែ ជាមួយគាែ នឹងក្ល ក្រក្រឹតតឧក្កិដឋកមតីដេតក្មូវ្យមនរចតនារិរសស 4 

ដ៉ូចជាក្ល រ ើើទ្ប កខរមែញ ឬអំររើក្រេ័យរ៉ូជោសន៍រេើយ។ ក្ល រញ្ាូេរចតនាក្ររយេរៅកែរងសេ5 

ឧក្កិដឋកម ីួម ទ្បក្មង់ទ្ប៊ី១ រៅររេរញ្ាូេអ៊ា ៊ីចឹងអងគជំន ំជក្មះមិនអាចផតនាទ រទ្ធសរៅរេើឧក្កិដឋកមទី្ធងំ6 

អស់េែឹងបនរទ្ប។  7 

រយើងស៉ូមអះអាងថា អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងក្តូវតតរបះរង់រចាេន៉ូវក្ល កំណត់សេឧក្កិដឋ8 

កមទី្បក្មង់ទ្ប៊ី១ រៅកែរងោេដ៊ីក្ល០០២/០១។ រេត អើ៊ី? រ៊ីរក្ ះថាក្ល កំណត់សេឧក្កិដឋកមទី្បក្មង់ទ្ប៊ី១ 9 

តដេរ ើើរេើងរាយត ោក្ល កំរ៉ូេរនះ គ៊ឺវតផែករៅរេើក្ល អានរចាេៗ និងមិនក្តឹមក្តូវរៅរេើយ តតិោ10 

ស្ដសតរក្ក្លយសស្ដង្ហគ ម និងយ តតិោស្ដសត ថាឌិក។ រនះជាអើ៊ីតដេរយើងបនរយងរៅកែរងោ ណាសនែិាឋ ន11 

រញ្ារ់ក្ល រិភាកសាជរដញរាេរេើសំណ ំរ ឿង០០២/០២។ រេើយក្តង់ចំណ ចេែឹងរេើយអងគជំន ំជក្មះ12 

ោោដំរ៉ូងបនយេ់រ ើញថារយើងក្តឹមក្តូវ។ អ៊ា ៊ីចឹងជាក្ល កត់សមគ េ់រយើងនិយយអំរ៊ីសញ្ញា ណរនះ 13 

សញ្ញា ណថ្នរចតនាក្ររយេ និងអំរ៊ីទ្បក្មង់ទ្ធងំអស់េែឹង។ អ៊ា ៊ីចឹងវជាក្ល សំខាន់កែរងក្ល  ំឭកថា អែក14 

តដេររងកើតសេឧក្កិដឋកម ីួមរនះ ររងកើត -- គ៊ឺរៅកែរង បយក្ល ណ៍មិតត -- ត ោក្ល រនាះគ៊ឺថា គាត់បន15 

រក្រើក្បស់ឧទ្ធេ ណ៍ថ្នក្ល ជរមាមសក្រជាជន និងក្ល រាន់ក្រារ់អាវ   គ៊ឺក្ល រក្រើក្បស់រាយោោ16 

ដំរ៉ូងកែរងក្ល រង្ហា ញអំរ៊ីធាត ផេអំតតរនាម័តិថ្នសេឧក្កិដឋកម ីួមទ្បក្មង់ទ្ប៊ី១ និងក្ល ជរមាមសក្រជាជន   17 

ស ៊ីវិេរៅកែរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ គាត់បនរក្រើក្បស់ឧទ្ធេ ណទ៍្ធងំអស់េែឹងរដើមប៊ីរង្ហា ញអំរ៊ីធាត 18 

ផេអំតតរនាម័តិ ថ្នសេឧក្កិដឋកមទី្បក្មង់ទ្ប៊ី៣។ ដ៉ូរចែះក្ល កំណត់ដ៉ូចតដេបនរ ើើរេើងរៅកែរងោេដ៊ីក្ល19 

០០២/០១េែឹង គ៊ឺវ ក់រ័នារៅនឹងសេឧក្កិដឋកម ីួមទ្បក្មង់ទ្ប៊ី៣។ 20 

[០៩:៣៥:៥២] 21 

កែរងសំណ ំរ ឿង០០២/០១ ត ោក្ល កំរ៉ូេបនរនយេ់ន៉ូវកថាខណឌ ៨០៧ ថ្នោេដ៊ីក្ល រស់ខាួន22 

ថាវទ្ធមទ្ធ ន៉ូវកក្មិតខពស់្យរៅោគ េ់េកខណៈវិនិចឆ័យតដេអាច្យកំណត់ឧក្កិដឋកមតីដេជាតផែកថ្ន23 

រគាេរំណង ួម។ អងគជំន ំជក្មះបននិយយថា វជាក្ល វយតថ្មាអងគរេត ស ទ្បាោ ។ ខារំស ំដកក្សង់ 24 

កថាខណឌ ៨០៧ “ដឹងថារតើឧក្កិដឋកមមីួយរនះ  ួមរញ្ាូេកែរងរគាេរំណង ួមតដ ឬយ៉ា ងណារនាះ?     25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  13 

ជាចមបង គ៊ឺរញ្ញា អងគរេត រាយរ ំមនក្ល ក្រមរក្រមងចាស់ោស់រទ្បើរតក្មូវ្យមនក្ល រ ើើក្ល វយតថ្មា1 

រាយរិចា ណារៅរេើរាេ់ក្លេៈរទ្បសៈ ក់រ័នាទ្ធងំអស់  ួមទ្ធងំរគាេរៅទ្ប៉ូរៅថ្នរគាេរំណង ួម 2 

និងភវន៊ីយភារ តដេថារគាេរំណង ួមអាចសរក្មចបន េ ះក្តាតតមនក្ល ក្រក្រឹតតរទ្បឧក្កិដឋ។ រ ើើ   3 

អ៊ា ៊ីចឹងក៏រាយ អងគជំន ំជក្មះបន -- ត ោក្ល កំរ៉ូេបនឯកភាររៅតាមោោដំរ៉ូង រដើមប៊ីកំណត់អំរ៊ី4 

រគាេនរយបយតដេតក្មូវ្យមនឧក្កិដឋកមឬីក៏អត់”។ អត៊ីតសេក្រះរាជអាជាា  ងរៅ អ.វ.ត.ក បន5 

រនយេ់រៅកែរងអតថរទ្បមួយតដេរយើងបនាក់រៅកែរងរញ្ជ៊ីក្រភរ រស់រយើងរនាះ រេើយរយើងរៅ -- 6 

រយើងក្តូវតតរគា រតាមន៉ូវមតិដ៏េែ រស់គាត់។ ខារំស ំដកក្សង់ជាភាោអង់រគាស។ ស៉ូមអភ័យរទ្ធសផង7 

រ៊ីរក្ ះថាភាោអង់រគាសខារំក្រតេេជាមិនេែរទ្ប។ គាត់និយយថា  “(អានជាភាោអង់រគាស) ទ្បសេនៈ8 

ថ្នក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវ ួមគ៊ឺ មនរទ្បាឋ នទ្ធរថ្នក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវតដេរ ើើរេើងដតដេៗ គ៊ឺរទ្បាឋ នេែឹង គ៊ឺ9 

វទ្ធរ ទ្ធរជាងរទ្បាឋ នអនត ជាតិ រទ្បាឋ នក្រេទី្បណឌ អនត ជាតិជារក្ចើន”។  10 

[០៩:៣៧:៣៥] 11 

ក្តង់ចំណ ចមួយរទ្បៀតរញ្ញជ ក់រាយត ោក្ល  ជាក្ល រញ្ញជ ក់រាយត ោក្ល កំរ៉ូេ រៅកែរងកថា-12 

ខណឌ ៧៨៩ ត ោក្ល កំរ៉ូេរញ្ញជ ក់ថា “រគាេរំណង ួមគ៊ឺជាចំណ ចសែូេថ្នទ្បក្មង់ទ្បទ្បួេខ សក្តូវរាយ 13 

ោ ធាត ផេរំនះចងភាជ រ់សមជិកទ្ធងំអស់ ួមគាែ និងផតេ់យ តតិកមសីក្មរ់ាក់្យទ្បទ្បួេខ សក្តូវ ួមចំរ ះ14 

អំររើ រស់សមជិករនះតដេក្តូវបនចាត់ទ្ប កជាក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវតផែកក្រេទី្បណឌ ។ រទ្ធះជាយ៉ា ងរនះកត៊ី15 

ក្ល រ ើើយ តតិកមចំីរ ះក្ល ាក់្យទ្បទ្បួេខ សក្តូវ ួមតរររនះ មិនក្តឹមតតក្គរ់ក្គាន់សក្មរ់អែកតដេបន16 

យេ់ក្សរក្រក្រឹតតជា ួមរ៉ា រណាណ ះរទ្ប រ៉ា តនតតថមទ្ធងំបនយេ់ក្សររគាេរំណង ួមរនាះ។ អើ៊ីតដេតក្មូវគ៊ឺ17 

រួករគយេ់ក្សររៅនឹងរគាេរំណង ួមតដេមនច ិតឧក្កិដឋ។ អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងវិញ បនក្តឹម18 

តតអះអាងថា រមដឹកនាជំាន់ខពស់ច៉ូេ ួមរៅកែរងតផនក្ល  ួម។” រនះជាអើ៊ីតដេអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង19 

បននិយយ។ ខារំរភាចាក់ឯកោ រយង។ គ៊ឺគាត់និយយអំរ៊ីរគាេរំណង ួម និងអតតសញ្ញា ណថ្ន20 

សមជិកថ្នសេឧក្កិដឋកម ីួម។ ោោដំរ៉ូងបននិយយថា៖ “មនមន សេរក្ចើនកែរងចំរណាមេែឹង ដ៉ូច21 

ជារមដឹកនាជំាន់ខពស់មន រ៉ា េ រត, នួន ជា, រខៀវ សំផន, រអៀង ោ ី, រអៀង  ៊ី ិទ្បា, ស ន រសន, វន   22 

រវ៉ាត  េ៉ូតដេ់រគចារ់ខាួនគាត់រនាះ គ៊ឺរៅច ងឆ្ែ ំ១៩៧៨ ក៏ដ៉ូចជារេខាភ៉ូមិភាគ ដ៉ូចជា តាម៉ា ក, តក រក, 23 

ក យ  ួន  េ៉ូតដេ់ --  េ៉ូតររេរគ  ំខាួនគាត់រៅកែរងផទះរៅ ក់កណាត េឆ្ែ ំ៧៦។ ជ៉ូ រជត  េ៉ូតដេ់24 

ររេរគចារ់ខាួនគាត់រៅតខម៊ីនា ឆ្ែ ំ៧៨។  ស់ ញឹម  េ៉ូតដេ់ររេរគចារ់ខាួនគាត់រៅតខមិថ នា-ឧសភា 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  14 

ឆ្ែ ំ១៩៧៨ និង រោ ភឹម  េ៉ូតរៅររេគាត់រ ើើអតតឃាតរៅតខមិថ នា ឆ្ែ ំ៧៨េែឹង ស ទ្បាតតច៉ូេ ួមកែរង1 

តផនក្ល  ួម។ 2 

[០៩:៤០:០០] 3 

ក៏រ៉ា តនដគីានតផនក្ល ណារង្ហា ញថា រខៀវ សំផន ច៉ូេ ួមរៅកែរងរគាេរំណង និងរចតនាឧក្កិដឋថ្ន4 

រ គគេទ្ធងំអស់េែឹងរទ្ប។ រេើយតផែករៅរេើេែឹង គ៊ឺថា រគមិនអាចរញ្ញជ ក់អំរ៊ី រគមិនអាចររនាទ សថា 5 

រខៀវ សំផន ច៉ូេ ួមរៅកែរងក្ល ក្រក្រឹតតទ្ធំងអស់េែឹងរទ្ប។ គ៊ឺថាតាម យៈអំណាច ឋានាន ក្កម ឬក៏ម ខង្ហ 6 

ទ្ធងំអស់េែឹងក៏រាយ។ មរ ាបយេែឹងគ៊ឺថាវរ ើើក្ល សរងខរថ្នក្ល សនែិាឋ នអំរ៊ីរចតនាឧក្កិដឋថ្នឋានៈ 7 

ជាសមជិក ាឋ ភិបេ រស់កមពរជាក្រជា ិររតយយេែឹង។ អ៊ា ៊ីចឹង រ ើើអ៊ា ៊ីចឹងរេើយថា វរ ើើ្យមនភារ8 

ឧក្កិដឋរៅកែរងក្ល ច៉ូេ ួមរៅកែរង ររកមពរជាក្រជា ិររតយយ។  សំអាងរេត តដេខារំបនរ ៀររារ់អំមិញ9 

រនះ គ៊ឺថានិយយអំរ៊ីអតតសញ្ញា ណរមដឹកនាជំាន់ខពស់រនាះគ៊ឺ៤០៦៩។ ដ៉ូរចែះរញ្ញា េែឹងគ៊ឺវរញ្ញា ថ្ន    10 

 វិចា ណកិចា រស់អងគជំន ំជក្មះ។ គាត់ថា រាយោ តត រខៀវ សំផន ជាសមជិកកមពរជាក្រជា ិររតយយ 11 

អ៊ា ៊ីចឹង រខៀវ សំផន ក៏ច៉ូេ ួមរៅកែរងរគាេរំណងឧក្កិដឋ ួម រេើយគាត់ក្តូវតតទ្បទ្បួេខ សក្តូវចំរ ះឧក្កិដឋ12 

កមទី្ធងំអស់តដេបនក្រក្រឹតត។ រនះជាវិចា ណកិចាតដេរក្គាះថាែ ក់ណាស់ រ៊ីរក្ ះថាវជំនួសេកខណៈ13 

ថ្នរគាេរំណងឧក្កិដឋ គ៊ឺជារចតនាតដេតក្មូវេែឹង។ រេើយតដេជំនួសរៅជាក្ល ច៉ូេ ួមរាយសតា-14 

ន ម័តរៅរេើតផនក្ល នរយបយរៅវិញ គរក្មងនរយបយរៅវិញ។  15 

អ៊ា ៊ីចឹងខារំស៉ូមរេើកន៉ូវោេដ៊ីក្ល ក្បន៊ីន  រស់ត ោក្ល  អាយ.ស ៊ី. ៊ី.វ៉ាយ រៅថ្ថៃទ្ប៊ី០៣ តខរមោ 16 

ឆ្ែ ំ២០០៧ តដេរយើងបនដកក្សង់រៅកថាខណឌ ១៩៤៧ ថ្នោ ណា រស់រយើង។ ោេដ៊ីក្លេែឹងគ៊ឺថា 17 

កថាខណឌ ៤៣១ បននិយយថា៖ “អងគជំន ំជក្មះមិនអាចក្តឹមតតសនែិាឋ នថា មា ស់រណដ ឹងោទ្ប កខបន18 

ទ្ធក់ទ្បងជាមួយនឹងឧក្កិដឋជនរទ្ប គ៊ឺក្តូវតតរង្ហា ញ្យរ ើញថា គាត់មនរចតនាក្រក្រឹតតកម ី គាត់ច៉ូេ ួម19 

ជាមួយអែករផេងរទ្បៀត រដើមប៊ីសរក្មចតផនក្ល េែឹង សរក្មចរគាេរៅេែឹង រេើយគាត់គ៊ឺថាច៉ូេ ួមយ៉ា ង 20 

ទ្ប៉ូេំទ្ប៉ូោយ រៅនឹងឧក្កិដឋកមទី្ធងំអស់េែឹង។”  21 

[០៩:៤២:៣២] 22 

អ៊ា ៊ីចឹងរយើងក្តូវតតរ ើើយ៉ា ងរម៉ាច្យរ ើញថា វមនក្ល ច៉ូេ ួមរៅកែរងក្ល ក្រក្រឹតតឧក្កិដឋកមេីែឹង23 

តមន។ ក៏រ៉ា តនដរៅកែរងរសចកដ៊ីសនែិាឋ នរៅរេើតួនាទ្ប៊ី និងក្ល ច៉ូេ ួមចំតណករនាះ អងគជំន ំជក្មះបន24 

សនែិាឋ នអំរ៊ីក្ល ច៉ូេ ួមរៅកែរងទ្បិដឋភារឧក្កិដឋថ្នរគាេនរយបយ រស់ រខៀវ សំផន តាម យៈក្ល រសរ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  15 

គរ់ជាមួយនឹងសមជិក រស់គណៈអចិថ្ស្ដនដយ៍។ រេើយចំរ ះ -- រេើយនិងរចតនាកែរងក្ល ក្រក្រឹតតឧក្កិដឋ1 

កមតីដេគាត់ច៉ូេ ួមតាម យៈស នទ កថាផាូវក្ល  ឬក៏រសចកដ៊ីតថាងក្ល ណ៍ រក្ក្លយអងគរេត  រេើយនិងម ខ2 

ង្ហ តដេវ ក់រ័នារៅនឹងទ្បិដឋភារមិនឧក្កិដឋថ្នតផនក្ល  គ៊ឺវអត់មន ក់រ័នារៅនឹងទ្បិដឋភារឧក្កិដឋរទ្ប។ 3 

រាយោ តតមិនអាចកំណត់អំរ៊ីសកមភីារជាក់ោក់ រស់ រខៀវ សំផន តដេកំណត់អំរ៊ីក្ល ច៉ូេ ួមរៅ4 

កែរងទ្បិដឋភារឧក្កិដឋថ្នតផនក្ល  ួម អងគជំន ំជក្មះបនរយងរៅរេើអើ៊ីតដេវមិនមនរិតក្បកដ រយើងអាច5 

រៅថាវជាអើ៊ីតដេជាសិរបនិមិតត រដើមប៊ីរញ្ាូេ រខៀវ សំផន រៅកែរងក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវ ួម គ៊ឺរដើមប៊ីរញ្ាូេ6 

គាត់រៅកែរងក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវ ួមតដេវខ សរ៊ីរចតនា រ៊ីភារចាបំច់កែរងក្ល កំណត់ក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវ7 

ផ្លទ េ់ខាួន។ រនះគ៊ឺកែរងោ ណា រស់រយើងកថាខណឌ ២០០៨។ រេើយរយើងនឹងនិយយរៅ -- រយើងនឹង  8 

ក្តេរ់មកនិយយវិញរៅររេតដេរយើងរឆ្ាើយតររៅនឹងសំណួ  រស់ត ោក្ល កំរ៉ូេ។  ដ៉ូរចែះផេវិបក 9 

រនះជាមួយនឹងក្ល កំណត់សេឧក្កិដឋកម ីួមរៅកែរងសំណ ំរ ឿងេែឹង  រ គគេណាក៏រាយ្យតតមនតំតណង 10 

រៅកែរងសម័យេែឹងរគអាចនិយយថា រគជាសេចា ី។ ក៏រ៉ា តនដម៉ូេាឋ នគតិយ តត និងធាត ផេថំ្នទ្បក្មង់ថ្ន11 

ក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវេែឹង ក្តូវតតមនភារចាស់ោស់។ ជារិរសគ៊ឺអើ៊ីតដេអាចរ ើើរៅ -- ្យវមនន៉ូវភារ12 

ស ក្កឹតន៉ូវក្ល ក្រក្រឹតតរនាះ។ ដ៉ូរចែះវមនក្ល រិចា ណាតាមផាូវនរយបយ រដើមប៊ី ក់រ័នារៅនឹងក្ល អន វតត13 

ន៉ូវសនិទ្ធនថ្នចារ់។ ក្ល វិវឌឈថ្នធាត ផេថំ្នសេឧក្កិដឋកម ីួមរង្ហា ញថា ជាង២០ឆ្ែ ំរក្ក្លយរ៊ីក្ល ររងកើត14 

ន៉ូវេទ្បាិេែឹងគ៊ឺថា វមនន៉ូវក្ល  ំរោភរំ ន។ វមនភសដរតាងចាស់ណាស់គ៊ឺថា អងគជំន ំជក្មះោោ15 

ដំរ៉ូង សេក្រះរាជអាជាា  ក៏ដ៉ូចជាអងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេេែឹងគ៊ឺថា រក្ក្លយរ៊ី ១៥ឆ្ែ ំជាង ថ្នសំណ ំ16 

រ ឿង ថ្នន៊ីតិវិ ៊ីរៅកែរងសំណ ំរ ឿងរយើងេែឹងគ៊ឺថា មិនយកន៉ូវនិយមន័យដតដេថ្នសេឧក្កិដឋកម ីួមទ្បក្មង់17 

រឋមរនាះរទ្ប។  18 

[០៩:៤៥:២៦] 19 

កែរងសំណ ំរ ឿង០០២/០១ អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេបនផដេ់ន៉ូវនិយមន័យថ្នធាត ផេរំចតនាថ្ន20 

សេឧក្កិដឋកម ីួមទ្បក្មង់ទ្ប៊ី១ តដេវ ក់រ័នារៅនឹងនិយមន័យថ្នធាត ផេអំតតរនាម័តិ តដេបនផដេ់រាយ21 

សេឧក្កិដឋកម ីួមទ្បក្មង់ទ្ប៊ី៣ រាយសេក្រះរាជអាជាា ។ អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងេែឹងបនមិនឯកភារ22 

ជាមួយត ោក្ល កំរ៉ូេរទ្ប។ គាត់និយយថាសេឧក្កិដឋកម ីួមរក្លដ ររៅរេើសញ្ញា ណថ្នរចតនាក្ររយេ 23 

ម ននឹងកំណត់ន៉ូវខាឹមោ ថ្នរនះ គ៊ឺថាវរ ើើ្យមនក្ល កំណត់តផនក្ល  ួមរេើងវិញ។  24 

 ក់រ័នារៅនឹងតផនក្ល  ួមរនះ សេក្រះរាជអាជាា ខាួនឯងបនយេ់រ ើញថា ជនជារ់រចាទ្ប មិន 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  16 

អាចក្តូវបនទ្បទ្បួេខ សក្តូវរ៊ីរទ្បឧក្កិដឋតដេរកើតរចញរ៊ីតផនក្ល តដេដំរ៉ូងរេើយវក្សរចារ់រនាះរទ្ប។ 1 

រេើយទ្បេហ៊ីក ណ៍តដេគាត់ផដេ់ថ្ថៃរនះ គ៊ឺថាគាត់រាយមរង្ហា ញន៉ូវអើ៊ីតដេផទរយរៅវិញរនះ។ ខារំស៉ូម ំឭក 2 

គ៊ឺថា រសចកដ៊ីសនែិាឋ នរតនថម រស់សេក្រះរាជអាជាា រៅរេើសេឧក្កិដឋកម ីួម គ៊ឺឯកោ  D97/8 កថា3 

ខណឌ ៤៤ គ៊ឺច ះថ្ថៃទ្ប៊ី៣១ តខ ែូ ឆ្ែ ំ២០០៨។ ដ៉ូរចែះចាស់ណាស់ថា រាយោ តតមនក្ល រំថ្ភាតដេរៅ4 

សេឧក្កិដឋកម ីួមទ្បក្មង់ទ្ប៊ី១រនះ គ៊ឺធាត ផេទំ្ធងំអស់េែឹងវមិនក្គរ់ក្គាន់តាមក្ល តក្មូវរដើមប៊ីរំររញតាម5 

េកខណៈវិនិចឆ័យថ្នរគាេក្ល ណ៍ន៊ីតាន ក៉ូេភាររនាះរទ្ប។ រគាេក្ល ណ៍ន៊ីតាន ក៉ូេភាររនះ រយើងបន6 

និយយតាងំរ៊ីដំរ៉ូងមករមា៉ាះរៅកែរងសវនាក្ល រយើងរនះ គ៊ឺតាងំរ៊ីសំណ ំរ ឿង០០២មករនាះ។ ក្ល វិវឌឍថ្ន7 

និយមន័យរផេងៗគ៊ឺថាវជារចត -- វជាឆ្នទៈកែរងក្ល រ ើើ្យមនទ្បក្មង់ថ្នក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវមួយ គ៊ឺថាតក8 

ថ្ចែយ៉ា ងរម៉ាចរ ើើ្យមនក្ល ផតនាទ រទ្ធសបនរនាះ។ រាយោ តតវមនរគាេជំេ រផេងៗគាែ េែឹង រយើង9 

រិបករមើេរ ើញណាស់ថារតើទ្បក្មង់ថ្នក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវេែឹងអាចក្ររមើេរមើេបន អាចដឹងឮបន 10 

រាយរោក រខៀវ សំផន ឬអត់ រៅឆ្ែ ំ៧៥ ដេ់ឆ្ែ ំ៧៩ រ៊ីរក្ ះថារយើង -- ឥេូវរនះ រយើងរិភាកសាជគាែ11 

រៅឆ្ែ ំ២០២១រេើយ។ ឥេូវរនះ ខារំនិយយ ក់រ័នារៅនឹងក្ល ជួយ និងក្ល ជំ  ញរយើងស៉ូមរយងរៅ  12 

ោ ណា រស់រយើង  កថាខណឌ ២០២០ ដេ់២០២១។ វមនក្ល អន វតតដតដេៗ ដ៉ូចៗគាែ  រស់អងគជំន ំ13 

ជក្មះោោដំរ៉ូង ក់រ័នារៅនឹងក្ល  --  ក់រ័នានឹងក្ល អន វតតក្ល ជួយ និងក្ល ជំ  ញរនះ។ ជាេកខណៈ14 

ក្ររ័នាតតមដងរនាះ អងគជំន ំជក្មះបនរ ើើក្ល រនាទ រធាត ផេអំតតរនាម័តិ រ៊ីរក្ ះថាអត់មនរចតនាផ្លទ េ់រទ្ប15 

ចំរ ះឧក្កិដឋកមភីាគរក្ចើនរៅកែរងសំណ ំរ ឿងរយើងរនះ។ ខារំស៉ូមកត់សមគ េ់ថា រយើងបនផដេ់ក្រភរថី៊ីៗ16 

ជារក្ចើនរៅកែរងរញ្ជ៊ីឯកោ សំអាង រស់រយើង។ ដ៉ូរចែះ វមនក្ល សំខាន់កែរងក្ល រយងរៅរេើឯកោ 17 

ទ្ធងំអស់េែឹង រដើមប៊ី្យរ ើញថារៅសម័យរនាះគ៊ឺអត់មនរចតនាក្ររយេរទ្ប  ក់រ័នារៅនឹងឧក្កិដឋកមី18 

ក៏រាយ ទ្បក្មង់ថ្នក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវក៏រាយរនាះ។ ធាត ផេតំផែកចារ់ទ្ធងំអស់រនះ រយើងបន ំឭក ួច19 

អស់មករេើយ។ ឥេូវរនះ ខារំស៉ូមនិយយ ខារំនឹងនិយយអំរ៊ីរញ្ញា  រស់អងគជំន ំជក្មះ គ៊ឺសំណួ  រស់អងគ20 

ជំន ំជក្មះនឹងនិយយអំរ៊ីចំណ ចអងគរេត តដេរយើងគិតថា ជាក្ល  ំរោភ រស់អងគជំន ំជក្មះរាយមិន21 

គិតរៅដេ់ធាត ផេរំាះរនទរកចំរ ះរោក រខៀវ សំផន។ រេើយនិងខារំស៉ូមរឆ្ាើយតររៅកថាខណឌ ៤៣, 22 

៤៤, ៥២ ថ្ន បយក្ល ណ៍ រស់រៅក្កម។  23 

[០៩:៥០:០០] 24 

ខារំបនសរងខររៅកែរងកថាខណឌ រេើយគ៊ឺថា ររើតាមអងគជំន ំជក្មះតួនាទ្ប៊ី រស់ជនជារ់រចាទ្ប គ៊ឺថា  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  17 

គាកំ្ទ្បជំ  ញន៉ូវរគាេនរយបយ រស់រកេក មីរយន៊ីសដកមពរជា រេើយគាត់ក្លនតំ់តណងដឹកនារំៅកែរងអំេរង1 

 ររកមពរជាក្រជា ិររតយយ ជារិរសសគាត់បនររក្ងមនរៅកែរងវគគរ ៀនស៉ូក្ត។ អ៊ា ៊ីចឹងរេើយរាយរឹង2 

តផែករៅរេើតួនាទ្ប៊ីទ្ធងំអសេ់ែឹងរេើយ តដេអងគជំន ំជក្មះនិយយអំរ៊ីក្ល ច៉ូេ ួមចំតណករៅកែរងសេ3 

ឧក្កិដឋកម ីួម។  4 

សំណួ ទ្ប៊ី២  រសអ់ងគជំន ំជក្មះ គ៊ឺតផែករៅរេើកថាខណឌ ៤២ រដើមប៊ី្យដឹងថា រតើភសតរតាងណា5 

តដេរង្ហា ញតាម យៈថា មា សរ់ណដ ឹងោទ្ប កខេែឹងគាត់មិនដឹងអំរ៊ីក្ល ោា រ់រៅតាមក្ល ាឋ ន។ រេើយ6 

 ក់រ័នានឹងក្រធានរទ្បតដេខារំនឹងនិយយេែឹងគ៊ឺថា វ -- ខារំនឹងរេើករេើងអំរ៊ីរញ្ញា ទ្ធងំអស់រនះ (គីានក្ល 7 

រកតក្រ) ខារំស៉ូម ំឭកថា វជាក្ល សំខាន់ណាស់តដេរយើងបនរង្ហា ញអំរ៊ីនិយមន័យថ្នរគាេរំណង ួម 8 

តដេមនរៅកែរងសំអាងរេត ថ្នោេក្កមរៅកែរងោ ណារណដ ឹងឧទ្បា ណ ៍រស់រយើងកថាខណឌ -- តដេ9 

រយើងដឹងរេើយថា មន កយររចន៍ជារក្ចើនរៅកែរងោេក្កមរនាះគ៊ឺថា មនមួយ ក្ល សរក្មចមួយគ៊ឺថា10 

រៅកថាខណឌ ១៩៨០ តដេជាសំអាងរេត  គ៊ឺថារ ើើយ៉ា ងណារដើមប៊ីគរក្មង -- រគាេរំណង ួមរនាះគ៊ឺថា11 

សរក្មចបនរដិវតតសងគមនិយមយ៉ា ងរេឿន រេើយមហារោតរផ្លា ះ រ ើើយ៉ា ងណារដើមប៊ីកោងក្ររទ្បស 12 

រេើយនិងក្រឆំ្ងនឹងខីាងំ រេើយនិងតកតក្រក្រជាជនរៅដេ់សងគមមួយតដេរសីើគាែ  កមកី  និងកសិក ។  13 

ខារំស ំរ ើើក្ល ក្សង់ថា និយមន័យថ្នរគាេរំណង ួមរនះរៅកែរងកថាខណឌ ១៥៦ រៅកែរងដ៊ីក្ល14 

ដំរណាះក្ោយរនាះគ៊ឺគរក្មង ួមរនះគ៊ឺថា រដើមប៊ីកោងរដិវតតសងគមនិយមរៅក្ររទ្បសកមពរជាតាមមរ ា-15 

បយណាក៏រាយ រ ើើយ៉ា ងណា្យមហារោតរផ្លា ះ រេើយនិងក្ល   រកេក្រឆំ្ងនឹងខីាងំខាងកែរងនិងខាង16 

រក្ៅ។ ដ៉ូរចែះរយើងក្តូវរក្រមររ ៀរចំណ ចទ្ធងំរនះ រយើងរ ើញថាមនក្ល រតនថមរាយោោដំរ៉ូង។ 17 

រយងរៅនឹងអើ៊ីតដេខារំបននិយយរេើងអំរ៊ីសេឧក្កិដឋកម ីួម ខារំស៉ូម ំឭករ៊ីក្ល រចាទ្បក្រក្លន់ភវន៊ីយកម ី18 

តដេថាឧក្កិដឋកមនីឹងមិនអាចរកើតរេើង រេើយតដេក្តូវរាក ទ្ប ក។ ខារំបនដកក្សង់មេិេមិញរៅ -- 19 

អមាញ់មិញរនះរៅកែរងោ ណា រសរ់យើង គ៊ឺកថាខណឌ ២០០៨ រេើយរយើងបនសរងខរក្ល ច៉ូេ ួម20 

 រស់ រខៀវ សំផន រៅតាមខាឹមោ  រស់ោោដំរ៉ូងរនាះ ោោដំរ៉ូងរៅកែរងកថាខណឌ រនះបនន័យថា 21 

បនសនែិាឋ នថា រខៀវ សំផន បនច៉ូេ ួមកែរងគរក្មងឧក្កិដឋរនះរាយោ គាត់បនរសរគរ់ជាមួយ22 

សមជិកគណៈអចិថ្ស្ដនដយ៍ រេើយនិងគាត់បនរ ើើស នទ កថា រេើយនិងមនក្ល  -- និងគាត់បនរ ើើស នទ -23 

កថារផេងរទ្បៀតរក្ក្លយសមយ័កមពរជាក្រជា ិររតយយរទ្បៀត រេើយខារំនឹងនិយយអំរ៊ីគណៈអចិថ្ស្ដនតយ៍។ 24 

[០៩:៥៤:៣០] 25 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  18 

--១៧៣៧ និងរនតរនាទ រ់រៅកែរងោ ណា រសរ់យើង រយើងបននិយយថា មនក្ល រក្រើក្បស់1 

តដេមនទ្បំរនា  រស់ោោដំរ៉ូងអំរ៊ីកំណត់រេត ក្រជ ំ រេើយកែរងក្ល រក្រើក្បស់រនាះគ៊ឺថា មនរ ើស2 

ក្រតេស រេើយនិងរ ើើមិនដឹងមិនឮន៉ូវភសតរតាងរាះរនទរក។ ោោដំរ៉ូងនិយយរៅកែរងម៉ូេាឋ នោេ3 

ក្កម រស់ខាួនរនាះ គាត់សនែាិឋ នថា រខៀវ សំផន មនរគាេជំេ  -- មនឋានៈរាយតេក រេើយគាត់4 

ដឹងអើ៊ី រ ឿងរា៉ា វទ្ធងំអស់តដេរកើតមនរេើងរៅសម័យកមពរជាក្រជា ិររតយយ រាយោ គាត់បនច៉ូេ ួម5 

រៅកែរងក្ល ក្រជ ំយ៉ា ងសកមរីៅកែរងកិចាក្រជ ំគណៈអចិថ្ស្ដនដយ៍ គ៊ឺក្ល ច៉ូេ ួមរាយសកម។ី រេើយរៅកែរង6 

ោ ណា រសរ់យើងគ៊ឺកថាខណឌ ១៧៣៦ រៅដេ់ ៣៨ រេើយនិង ១៧៤៥ ដេ់ ១៧៤៧ ខារំស៉ូម ំឭកផង7 

តដ  រៅកែរងសំណ ំរ ឿងមនកំណត់ក្រជ ំអចិថ្ស្ដនដយ៍១៦ រេើយតដេចរ់រៅថ្ថៃទ្ប៊ី១០ មិថ នា ឆ្ែ ំ១៩៧៦ ក៏8 

រ៉ា តនត ររកមពរជាក្រជា ិររតយយរនះចរ់រៅតខមករា ឆ្ែ ំ១៩៧៦(ស ៊ីក)។ ដ៉ូរចែះនិយយអំរ៊ីក្ល ច៉ូេ ួម9 

សកមរីៅកែរងកិចាក្រជ ំគណៈអចិថ្ស្ដនតយ៍រនាះតដេមនកំណត់រេត ក្រជ ំ រេើយក្តូវក្រជ ំច៉ូេ ួមសកមី10 

េែឹងម៉ូេាឋ នអ៊ី កែរងខណៈតដេកំណត់រេត ក្រជ ំទ្ធងំ១៦រនាះគ៊ឺមនរ្ីះ រស់ រខៀវ សំផន មនតតរ៊ី 11 

ដងតតរ៉ា រណាណ ះ រេើយមិនតមនដ៉ូចតដេរេើករេើងថា យ៉ា ងរហាចណាស់រ៊ី ដងតាមរសចកដ៊ីសរក្មច រស់12 

អងគជំន ំជក្មះរទ្ប។ រេើយររេរ៊ី ដងរនាះ គ៊ឺគាត់ក្តូវរាយក្ល ណ៍រៅគណៈអចិថ្ស្ដនតយ៍ រេើយអ៊ា ៊ីចឹងអងគ13 

ជំន ំជក្មះមិនតដេរញ្ញជ ក់ផងតដ ថា រខៀវ សំផន មិនតមនជាសមជិកគណៈអចិថ្ស្ដនតយ៍រទ្ប។ រេើយរនាទ រ់14 

មករទ្បៀតទ្ធក់ទ្បងរៅនឹង បយក្ល ណ៍រនះ រ ំមនទ្បំនាក់ទ្បំនងណាមួយតដេ រខៀវ សំផន រ ើើេែឹង -- តាម15 

រិត បយក្ល ណ៍ រស់ រខៀវ សំផន រនាះ គាត់រ ើើតតជាមួយនឹងរាជ ាឋ ភិបេ ួរ ួមជាតិ តដេររេ 16 

ស៊ីេន  គាត់បនោតេងរ៊ីតំតណង រេើយអ៊ា ៊ីចឹងរទ្ប គ៊ឺមនតតនិយយតតរ៊ីសកមភីារជាទ្ប៉ូរៅរទ្ប។ គាត់17 

មិនតដេបនច៉ូេ ួមអ៊ីរទ្ប រេើយមិនតដេមនរ ើញមនរង្ហា ញរ៊ីសកមភីារទ្ប៉ូរៅ រស់គាត់រៅនឹងខាង18 

 ណិជជកម ី រេើយនិងមិនបនរង្ហា ញអំរ៊ីក្ល ច៉ូេ ួមទ្បំនាក់ទ្បំនង រស់គាត់ជាមួយនឹងឧក្កិដឋកមរីទ្ប។   19 

អ៊ា ៊ីចឹងររើមិនគិតរ៊ីអងគរេត ទ្ធងំអស់រនះ អ៊ា ៊ីចឹងច៉ូេ -- គាត់ច៉ូេ ួមយ៉ា ងសកមរីនាះយ៉ា ងរម៉ាច រេើយររើ20 

គាត់រ ើើ បយក្ល ណ៍តតរ៊ី ដងេែឹងគត់ រេើយររើរយើងរនយេ់យ៉ា ងរម៉ាចរ៊ីក្ល ច៉ូេ ួមឧក្កិដឋកមេីែឹង។  21 

[០៩:៥៧:៣៩] 22 

ទ្ធក់ទ្បងនឹងកំណត់រេត ក្រជ ំដតដេេែឹង អងគជំន ំជក្មះបនរក្រើក្បស់កំណត់ក្រជ ំរនាះ រដើមប៊ី23 

សនែិាឋ នថា េ៊ា ន តសន --អ៎! រខៀវ សំផន ដឹងរ៊ីក្ល ក្រក្រឹតតឧក្កិដឋកមរីៅក្រោនយនដរហាះកំរង់ឆ្ែ ំង 24 

តដេជាទ្ប៊ីតាងំមួយតដេរគរិភាកសាជជំន ំជក្មះរៅកែរងរ ឿងកដ៊ីរយើងរនះ។ អ៊ា ៊ីចឹងរយើងរ ើញថាមនក្ល ទ្ធយ25 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  19 

ក្ វៗ រេើយនិងភារេរមែមង រសអ់ងគជំន ំជក្មះទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងកំណត់រេត ក្រជ ំទ្ធងំអស់រនះ។ ខារំ1 

រយងរៅនឹងោ ណា រស់រយើងគ៊ឺ ១៧៤១, ១៧៤២ កថាខណឌ ។ អងគជំន ំជក្មះនិយយថា រៅកែរង2 

សំអាងរេត  រស់ខាួនរនាះគ៊ឺ ៤២៥៨ អងគ -- ោោដំរ៉ូងទ្ធញសនែិាឋ នថាគាត់ដឹងរ ឿងរា៉ា វរៅក្រោន3 

យនដរហាះរនះ រាយថាគាត់េែឹងមនវតតមនរៅកែរងកិចាក្រជ ំមួយ តដេរគរេើករេើងអំរ៊ីគរក្មងសង់4 

ក្រោនយនដរហាះ រេើយរនាទ រ់មកគាត់ច៉ូេ ួមរៅកែរងកិចាក្រជ ំរក្ក្លយរទ្បៀតតដេ ស ន រសន េែឹងគាត់5 

ជាអែកទ្បទ្បួេខ សក្តូវខាងរយធា និយយរ៊ីក្ល ាឋ នអសេ់ែឹង។ អ៊ា ៊ីចឹងរៅកែរងកថាខណឌ ១៧៤២ គ៊ឺមន6 

និយយ -- មនកំណត់រេត មួយរទ្បៀតគ៊ឺរៅកែរងឆ្ែ ំ៧៥ តដេនិយយរ៊ីក្ល ច៉ូេ ួម អែកច៉ូេ ួម។ កំណត់7 

រេត រៅឆ្ែ ំ៧៦ តដេមននិយយរ៊ីរញ្ញា កោងេែឹង គ៊ឺកំរ ងតតសិកសាជរៅរេើយរទ្ប។ រេើយខារំមិនយេ់8 

តដ ថា រខៀវ សំផន គាត់ដឹងអំរ៊ីឧក្កិដឋកមតីដេរកើតរេើងរៅក្ល ាឋ នក្ល ង្ហ រនាះយ៉ា ងរម៉ាចតដ ។ រេើយ9 

រៅមួយរទ្បៀត គ៊ឺកំណត់រេត ក្រជ ំឆ្ែ ំ១៩៧៥ ស ន រសន និយយរិចា ណាអំរ៊ីតផែកររចាករទ្បសទ្ធក់ទ្បង10 

រៅនឹងថ ីរេើយនិងរ ើើយ៉ា ងរម៉ាចក ំ្យរម រៅដ ជារដើម។ ដ៉ូរចែះ មនតតៗរ៊ីេែឹង តដេគាត់ ោោដំរ៉ូង11 

គាត់តដេទ្ធញសនែិាឋ នថា រខៀវ សំផន េែឹងដឹងរ៊ីឧក្កិដឋកម ី តដេរកើតរេើងរៅក្រោនយនតរហាះកំរង់12 

ឆ្ែ ំង។ 13 

[០៩:៥៩:៥៣] 14 

ខារំស៉ូម ំឭកថា ររើសិនជា  ស ន រសន គាត់និយយរ៊ីក្រោនយនដរហាះរនះ រ៊ីរក្ ះថាវជាក្រោន15 

យនដរហាះរយធា តដេសថិតរៅរក្ក្លមក្ល  -- រៅរក្ក្លមអាជាា   រយធា។ ដ៉ូរចែះ រខៀវ សំផន បនទ្បទ្បួេ16 

ោគ េ់រាយអងគជំន ំជក្មះរេើយថាគាត់មិនតដេសថិតរៅកែរងគណៈកមី ិក្ល រយធាេែឹងរទ្ប។ រនាទ រ់មក17 

រទ្បៀត អងគជំន ំជក្មះនិយយរ៊ីក្ល ច៉ូេ ួម រស់ រខៀវ សំផន រាយរេើករេើងអំរ៊ីម ខង្ហ  រស់គាត់ទ្ធក់18 

ទ្បងរៅនឹងតផែក ណិជជកម។ី  19 

រយើងបនរិភាកសាជគាែ ជារក្ចើនរៅកែរងក្ករខ័ណឌ ថ្នភសតរតាងសំណ ំរ ឿង ០០១/១ -- ០០២/១ និង 20 

០០២/២ ក្រសិនអងគជំន ំជក្មះសនែិាឋ នថា គាត់មនតំតណងជាអែកក្គរ់ក្គង រ៉ា តនតគាត់មិនតមនជាក្រធាន21 

 ណិជជកមរីទ្ប រេើយរៅកែរងសំណ ំរ ឿងរនះ ភសតរតាងរញ្ញជ ក់ក្ោរ់រេើយ រៅកែរងោ ណា រស់រយើងគ៊ឺ22 

កថាខណឌ ១៦៣៨, ១៧៦៨ និង ១៧៦៩ តដេមនរញ្ញជ ក់ -- ខារំស៉ូមរទ្ធស ខារំនិយយរ៊ីក្ល  ិយេ័យ 23 

៨៧០។ រយើងមនកំណត់រេត ក្រជ ំជារក្ចើន តដេនិយយអំរ៊ីភសតរតាងទ្ធក់ទ្បងរៅនឹង ណិជជកម ី ក៏24 

រ៉ា តនតអែកក្រធាន ំរនាះគ៊ឺ វន រវ៉ាត រេើយនិង វ៉ា ន់  ិទ្បា រទ្ប។ ដ៉ូរចែះររេតដេនិយយរ៊ីភសតរតាងក្ល រ ៀរ25 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  20 

អា េ៍រិ េ៍ រគរង្ហា ញថា រខៀវ សំផន េែឹងគាត់ជាក្រធានក្កសួង ណិជជកម។ី តដេរនះមិនក្តូវរទ្ប 1 

វមិនមនភសតរតាងណារញ្ញជ ក់ថាគាត់រ ើើជាក្រធានក្កសួង ណិជជកមរីនាះរទ្ប។ 2 

[១០:០២:០២] 3 

រដើមប៊ី្យវចាស់ោស់តតមដង ភសតរតាងកែរងរណដ ឹងោ ណា រណដ ឹងឧទ្បា ណ៍រយើងគ៊ឺរៅកថាខណឌ  4 

-- ម ខង្ហ គាត់រៅកែរងក្កសួង ណិជជកមរីនាះគ៊ឺគាត់រ ើើក្ល ៗ តផែកសកមភីារ ណិជជកមជីាមួយ រឌឿន 5 

តដេជាក្រធានមនទ៊ី ៨៨០ -- ៨៧០ តដេរគបនរិភាកសាជរក្ចើនណាស់រៅកែរងក្ល ជំន ំជក្មះរសចកដ៊ីរយើង6 

រនះ។ រេើយវចាស់ណាស់ថា រខៀវ សំផន មិនតដេរនតតំតណងរ៊ី រសឿន -- រឌឿន រៅកែរងមនទ៊ី ៨៧០ 7 

េែឹងរទ្ប រេើយអងគជំន ំជក្មះក៏បនរេើករេើងអ៊ា ៊ីចឹងតដ ។ រៅកែរងោ ណា រស់រយើងគ៊ឺរៅកែរងកថាខណឌ8 

១៦៣៨ និង ១៧៦៨, ១៧៦៩ តដេរ៊ីម នមករនាះ អងគជំន ំជក្មះបនរេើករេើងថា គាត់ក្រតេេជាបន9 

រនតតំតណងរ៊ី រឌឿន រ៉ា តនតរក្ក្លយមករញ្ញជ ក់ថា អត់រទ្ប។ អ៊ា ៊ីចឹងគ៊ឺថា រេើយខាងក្រះរាជអាជាា  រគថា10 

ក្រតេេជាកំេ សថ្វ៉ាអកេ ខ សរទ្ប រ៉ា តនតរក្ក្លយមកអងគជំន ំជក្មះសរក្មចផទរយរ៊ីេែឹងរៅវិញ។ ក៏រ៉ា តនតរនះ11 

ជាភសតរតាងតដេរង្ហា ញថា រាេ់ដងរយើងមនភសតរតាងចាស់ោស់រេើសកមភីារមនកក្មិត រស់ រខៀវ 12 

សំផន រេើយរគរចះតតទ្ធញក្ល សនែិាឋ នក្ វៗ រដើមប៊ីភាជ រ់គាត់រៅនឹងទ្បិដឋភារឧក្កិដឋ ដ៉ូចតដេោោ13 

ដំរ៉ូងបនកំណត់។ ចំណ ចមួយរទ្បៀតសំខាន់តដ  តដេមនទ្បំនាក់ទ្បំនងជាមួយនឹងមនទ៊ី ៨៧០រនះ គ៊ឺថារៅ14 

ររេតដេរយើងសិកសាជអំរ៊ី ចនាសមព័នាទ្បំនាក់ទ្បំនង គ៊ឺមនោកេ៊ីតដេសំខាន់េែឹងគ៊ឺ នន សំផន -- សំផង់ 15 

តដេទ្បទ្បួេរនទកខាងទ្បំនាក់ទ្បំនងមនទ៊ី តរ៉ាត -- ៨៧០ េែឹងគ៊ឺមនតខេក្ចករចញច៉ូេមួយចាស់ោស់ 16 

រេើយនិងមួយរទ្បៀតមនតខេមួយរទ្បៀត ក់រ័នានឹងសកមភីារ ណិជជកម ីរស់ រខៀវ សំផន ាច់រាយ17 

តេក។ 18 

[១០:០៤:៣៥] 19 

ចំណ ចមួយរទ្បៀត តដេខារំចង់រេើករេើងតដ រនាះ គ៊ឺជាក្ល  វិភាគរេើ កេសមដ៊ី រស់ោកេ៊ីតដេ20 

បនរេើករេើងអំរ៊ី កយសមដ៊ី រស់ រខៀវ សំផន។ រយើងបននិយយដ៏តវង ដ៏យ៉ូ រៅកែរងោ ណារញ្ារ់21 

ក្ល រិភាកសាជរដញរាេ រស់រយើង រេើយនិងោ ណារណដ ឹងឧទ្បា ណ។៍ រេើយរយើងមនោកេ៊ីរ៊ី  ៉ូរ 22 

តដេនិយយផទរយគាែ ដ៏ខាា ងំតមនតទ្បន រ៉ា តនតអងគជំន ំជក្មះបនរក្រើសកខ៊ីកម ីរស់រួកគាត់ រដើមប៊ីរចាទ្បថា រខៀវ 23 

សំផន េែឹងអែកនិយយ កយសមដ៊ីមួយចំនួនថា គាត់បនដឹងអំរ៊ីក្ល ចារ់ខាួនមន សេជារដើម។ ខារំនិយយ24 

ោកេ៊ី ឯក រេន តដេជារដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី។ ខារំរយងរៅនឹងោ ណារណដ ឹងឧទ្បា ណ ៍រស់រយើង25 

F1/11.1
01676261



អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  21 

រៅកថាខណឌ ១៧៥៩ រេើយនិងស ំ សំរណើស ទំ្បទ្បួេភសតរតាងរតនថម F51 ថ្ថៃទ្ប៊ី០៨ តខត ោ ឆ្ែ ំ២០១៩ 1 

កថាខណឌ ១៧ ដេ់ ៣៨ រេើយនិង ៣៩, ៥៩ តដេរយើង វិភាគអំរ៊ីសកខ៊ីកម ីរស់ ឯក រេន រេើក្ល 2 

តដេគាត់បនរឆ្ាើយអំរ៊ីវគគរ ៀនស៉ូក្តជារក្ចើនតដេគាត់បនច៉ូេ ួម រេើយតដេថាគាត់ថា រខៀវ សំផន 3 

បននិយយរៅកែរងវគគរ ៀនស៉ូក្តរនាះ រេើយមនភារផទរយចក្មូងចក្មសគាែ ទ្ធក់ទ្បង -- រេើយរយើងមន4 

ក្ល ក្ចរ៉ូកក្ចរេ់អំរ៊ីររេរវោរេើកទ្ប៊ី១ ឬក៏រេើកទ្ប៊ី២ ច៉ូេវគគសិកសាជរេើកទ្ប៊ី១ រេើកទ្ប៊ី២ រេើយសំរៅ5 

ជារក្ចើនរនះ ក៏មិនគួ ណា្យោោដំរ៉ូងេែឹងសនតីថា សកខ៊ីកម ីរស់គាត់គួ ្យទ្ប កចិតតបនរនាះរទ្ប។ 6 

រេើយជារិរសសរនាះររេតដេោកេ៊ីេែឹងទ្បទ្បួេោគ េ់ថា ន៉ូវឯកោ  F51 កថាខណឌ  ២៣, ២៥ េែឹង7 

គាត់ ោកេ៊ីេែឹងគាត់ថាគាត់ចាមំិនចាស់រទ្ប។ ក៏រ៉ា តនតទ្បនទឹមនឹងរនាះ រៅររេតដេ ក្លេរនាះក្រះរាជ8 

អាជាា និងោោដំរ៉ូងេែឹង ក៏រៅរសៃមមមិនក្រមនិយយអើ៊ីទ្ធងំអស់រៅរេើចរមាើយថី៊ី រស់គាត់េែឹង តដេ9 

បននិយយផទរយរ៊ីចរមាើយរ៊ីម ន រស់ោកេ៊ី ៉ូរេែឹង រេើយចាំដេ់ដំណាក់ក្លេរដឹងឧទ្បា ណ៍រនាះ គ៊ឺគាត់10 

រឆ្ាើយខ សរ៊ីម នរៅរទ្បៀត តដេគាត់រឆ្ាើយ តដេផដេ់មក្យត ោក្ល រនះ គ៊ឺរៅររេតដេរយើងរញ្ារ់ក្ល 11 

រិភាកសាជរដញរាយសំណ ំរ ឿង០០២រេើយ រេើយអងគជំន ំជក្មះថា មិនបច់ររើកសវនាក្ល រេើងវិញរទ្ប 12 

មិនចាបំច់ររើករេើងវិញ រដើមប៊ីអាចរក្រើក្បស់ចរមាើយ រស់គាត់រនាះរទ្ប។ 13 

[១០:០៧:៥៥] 14 

រេើយទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងវគគសិកសាជរ ៀនស៉ូក្តដតដេ មនោកេ៊ី តអម រអឿន េែឹងតដេគាត់និយយ15 

ថា រខៀវ សំផន េែឹងបននិយយរៅកែរងវគគសិកសាជេែឹង។ ោកេ៊ី ឯក រេន  -- រេន រេើយនិង តអម 16 

រអឿន េែឹង -- តអម រអឿន រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី គាត់និយយក៏មនភារចក្មូងចក្មសរក្ចើនតដ រៅ17 

កែរងសកខ៊ីកម ីរស់គាត់រនាះ មិនតមនក្ល ផទរយគាែ តិចតួចរទ្ប គ៊ឺជាផទរយគាែ ខាា ងំតមនតទ្បន។ គាត់មិនអាច18 

និយយកំណត់ក្លេក្រវតតិ ឬក៏កំណត់ទ្ប៊ីតាងំ្យចាស់ោស់រ៊ីរេត ក្ល ណ៍តដេរកើតរេើងរនាះរទ្ប រេើយ19 

និយយតាងំរ៊ីក្លេៈរទ្បសៈថ្នក្ល ោា រ់ រសឪ់រ កមដ យខាួនគាត់ក៏រាយ។ ក៏រ៉ា តនតរៅថ្ថៃតដេគាត់ច៉ូេ ួម20 

ក្រជ ំរនាះ គាត់ថាគាត់ រខៀវ សំផន មនវតតមនរៅេែឹង រក្ ះថាឪរ កគាត់បនក្បរ់ថា រខៀវ សំផន 21 

ជាក្រធាន ដឋ រេើយកែរងខណៈតដេឪរ កគាត់រនាះោា រ់តាងំរ៊ីម ន ររកមពរជាក្រជា ិររតយយរៅរទ្បៀត។ 22 

អ៊ា ៊ីចឹងខារំស៉ូម្យអស់រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម រៅរមើេកថាខណឌ ១៧៥៧, ១៧៥៨ ថ្នោ ណា រស់23 

រយើង រេើយរឆ្ាើយតររៅនឹងសេក្រះរាជអាជាា  ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្រឹតតិក្ល ណ៍រ ៀរអា េ៍រិ េ៍េែឹងគ៊ឺ24 

ឯកោ  F50/1 កថាខណឌ ៥៨ រេើយនិងក្ល និយយរញ្ារ់ក្ល រិភាកសាជរដញរាេ គ៊ឺឯកោ  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  22 

E1/235/1 រៅរម៉ា ងដរ់រួន គ៊ឺថាមនភារចក្មូងចក្មសនិយយផទរយគាែ ជារក្ចើនរៅកែរងឯកោ  F36 1 

កថាខណឌ ៣៤១ គ៊ឺរៅកែរងោេដ៊ីក្លសំណ ំរ ឿង០០២/១។ 2 

[១០:១០:០០] 3 

ត ោក្ល កំរ៉ូេទ្បទ្បួេោគ េ់រ៊ីភារផទរយគាែ រនះ ក៏រ៉ា តនតគាត់ ករេសតដេថា មន -- មិនមន4 

រយសនកមអីើ៊ីរនាះរទ្បរៅរេើ ៉ូរ រខៀវ សំផន រៅកែរងក្ករខ័ណឌ ថ្នក្ល ជំន ំជក្មះកត៊ី០០២/០១រនះ។ ក៏រ៉ា តនត5 

រៅកែរងសំណ ំរ ឿង០០២/០២ ចរមាើយ រស់រដើមរណត ឹង ដឋរបរវណ៊ី តអម រអឿន រនះគ៊ឺក្តូវបនរក្រើរាយ6 

ោោដំរ៉ូង រដើមប៊ីសនែិាឋ នថា រខៀវ សំផន ដឹងឮរ៊ីក្ល ចារ់ខាួនមួយចំនួនរនាះតដេក្តូវបនរេើករេើងរៅ7 

ររេវគគក្រជ ំរ ៀនស៉ូក្តរនាះ គ៊ឺឯកោ  កថា១៨៥៤ ថ្នោ ណា រស់រយើង -- ១៨៦៤។ ខារំស៉ូម ំឭក8 

អងគជំន ំជក្មះផងតដ ថា រយើងបនរយងរៅនឹងកថាខណឌ រនះទ្ធងំអស់ រយងតដេរយើងរក្រើ ក់រ័នានឹង9 

រដើមរណត ឹង ដឋរបរវណ៊ី ៉ូររនះតដេគាត់បនរក្រើតដេចរមាើយ រស់គាត់តដេអងគជំន ំជក្មះបនរក្រើ។  10 

ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល វិភាគភសតរតាងផងតដ  រយើងចង់្យរ ើើយ៉ា ងណា្យតតថា រខៀវ សំផន  កយ11 

សមត៊ីទ្ធងំអស់ស ទ្បាតត កយសមត៊ី រស់ រខៀវ សំផន រេើយក្ល ច៉ូេ ួមគាត់រៅកែរងទ្បិដឋភារឧក្កិដឋទ្ធក់ទ្បង12 

នឹងរគាេនរយបយរ ៀរក្ល រាយរងខំរនះ រេើយរយើងជំទ្ធស់។ អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងថាគាត់បន13 

និយយអំរ៊ីក្ល រ ៀរក្ល រាយតផែករេើរដើមរណត ឹង ដឋរបរវណ៊ីតតមួយ ៉ូរគត់គ៊ឺ រ្ីះ ជា រឌៀរ។  14 

[១០:១២:១៨] 15 

កថខណឌ ១២៣៣, ១២៣៤ និង ២៨ រៅររេតដេគាត់និយយជារេើកទ្ប៊ី១ អំរ៊ី រខៀវ សំផន 16 

រៅររេរ៊ីម នមកគាត់ធាា រ់បនរឆ្ាើយរៅកែរងសំណ ំរ ឿងរយើងរនះតដ ។ គាត់រង្ហា ញថា គ៊ឺជាក្ល ចងចាំ17 

េែឹងររេរក្ក្លយមករេើយរនះរទ្ប។ គួ កត់សមគ េ់តដ ថា រេត អើ៊ីបនអងគជំន ំជក្មះចង់បនោកេ៊ី ៉ូរ18 

រនះ? រក្ ះថា ោកេ៊ី ៉ូររនះរ ើើក្ល រៅខាង ណិជជកម ី បននិយយអំរ៊ីស នទ កថា រស់ រខៀវ សំផន 19 

តដេកែរងររេេែឹងគាត់បនក្បរ់ថា ស្ដសត៊ីមនអាយ រេើសរ៊ី១៩ឆ្ែ ំ រេើយនិងមន សេក្ររសមនអាយ 20 

រេើសរ៉ា នីានរៅក្តូវតតរ ៀរក្ល ជាមួយគាែ រៅកែរងកតនាង ណិជជកមេីែឹង។ គ៊ឺោកេ៊ីតតមួយេែឹងគត់ 21 

ោកេ៊ីមួយគត់កែរងចំរណាមោកេ៊ីទ្ធងំអស់រនាះ។ រេើយស ំរយងរៅកថាខណឌ ថ្នោ ណា រស់រយើង។ 22 

ោកេ៊ីរផេងរទ្បៀតរនាះមិនតដេនិយយអំរ៊ីស នទ កថា ឬក៏ក្ល ររក្ងមន រស់ រខៀវ សំផន តដេនិយយ23 

អំរ៊ីក្លរ ៀរក្ល េែឹងរទ្ប។ ក៏រ៉ា តនតក្រតេេជាមនអែកខាះនិយយរ៊ីក្ល រ ៀរក្ល រៅមនទ៊ី  ណិជជកមេីែឹង 24 

រ៉ា តនតមិនបននិយយរ៊ី រខៀវ សំផន រនាះរទ្ប។ រេើយមនោកេ៊ី  ស់ ស៊ា យ េែឹងរទ្បៀតនិយយអំរ៊ី-- 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  23 

តដេមិនតដេបនអំរ៊ី រខៀវ សំផន រទ្ប និយយរ៊ីក្ល រ ៀរចំផេផំគរំរាយ រខៀវ សំផន រនាះរទ្ប។ រេើយខារំ1 

ស៉ូម ំឭកថា កតនាងរនះជាចំណ ចសំខាន់ណាស់។ រខៀវ សំផន មិនតមនជា ដឋមស្ដនត៊ីក្កសួង ណិជជកមរីទ្ប 2 

។ គាត់រឆ្ាើយ -- គាត់រ ើើក្ល សេក្ល ជាមួយនឹងក្កសួងេែឹងតតរ៉ា ណណ ឹងរទ្ប រ៉ា តនតគាត់មិនតមនជាក្រធានរទ្ប 3 

អ៊ា ៊ីចឹងគ៊ឺ -- ក្លេេែឹងគ៊ឺ វ៉ា ន់  ិទ្បា រេើយនិង វន រវ៉ាត រទ្ប។  4 

[១០:១៤:២៧] 5 

ភសតរតាងរផេងរទ្បៀតតដេខារំនឹងចារ់រផតើមរេើករេើង ក៏រ៉ា តនតទ្ធក់ទ្បងនឹងក្ល រ ៀរក្ល ដតដេ។ មន6 

ភសតរតាងរទ្បៀតតដេរំរភាចរចាេទ្ធងំក្សរងគ៊ឺ ទ្បសេនាវដត៊ីរដិវតត គ៊ឺថារៅររេតដេអងគជំន ំជក្មះចង់បន7 

ភសតរតាងាក់រនទរករនាះ គ៊ឺគាត់យកមករក្រើ។ រេើយរៅររេតដេនិយយថា និយយរ៊ីឧទ្ធេ ណ៍8 

ស៊ីេ ម៌ទ្ធងំ១២ក្រក្ល េែឹងទ្ធក់ទ្បងនឹងក្ល រ ៀរអា េ៍រិ េ៍េែឹងជារដើមរនាះ ោោដំរ៉ូងគ៊ឺរ ើើមិន9 

ដឹងមិនឮ មិនយកមកគិត រាយោ រមើេរៅហាក់ដ៉ូចជាស៊ីេ ម៌១២ក្រក្ល េែឹងរបះរ មពផសាជយរៅកែរង10 

ទ្បង់រដិវតតេែឹងដេ់ឆ្ែ ំ១៩៧៨រេើយេែឹង រ ើើរៅក៏ចាត់ទ្ប កថាក្គាន់តតជាក្ល រឃាសនា ក្គាន់តតដ៉ូចថាទ្បង់11 

រដិវតតេែឹងររងកើតរេើងរដើមប៊ីផេរើផសាជយរៅដេ់សមជិករកេក មីរយន៊ីសតកមពរជា រេើយតដេក្តូវរ ើើយ៉ា ង12 

រម៉ាច រដើមប៊ី្យរួកយេ់រ៊ីស៊ីេ ម៌១២ក្រក្ល េែឹង។ រេើយ រ៉ា ងស៉ូដ៍ តដេរយើងចង់្យគាត់មកផតេ់សកខ៊ី-13 

កមរីៅទ្ប៊ីរនះេែឹង តតអងគជំន ំជក្មះរដិរស មិនក្រមទ្បទ្បួេមក។ រេើយថា -- រេើយគាត់រៅក្សរកតខី 14 

រនះតាងំរ៊ីម នឆ្ែ ំ១៩៧៥រទ្បៀត គាត់ដឹងរ៊ីក្រថ្រណ៊ី រស់តខី ក្កេមតាងំរ៊ីម នររេរេើងក្លន់អំណាចរទ្បៀត15 

រនាះគ៊ឺ រ៉ា ងស៉ូដ៍ ដឹងរ៊ីស៊ីេ ម៌១២ក្រក្ល រទ្បៀត តដេថាអាេែឹងរកើតតាំងរ៊ីម នកមពរជាក្រជា ិររតយយ16 

េែឹងរទ្បៀត ម នឆ្ែ ំ១៩៧៨េែឹងរទ្បៀត រ៉ា តនតមិនក្រម្យ តរ  រ៉ា ងស៉ូដ៍ េែឹងមកទ្ប៊ីរនះ។  17 

រៅកថាខណឌ ១១៩៣, ១១៩៥ ថ្នោ ណា រស់រយើង គ៊ឺបនរេើករេើងអំរ៊ីទ្បសេនាវដត៊ីរដិវតតរនះ 18 

តដេមនទ្បំនាក់ទ្បំងជាមួយនឹងរទ្បរញ្ញជ ទ្ធក់ទ្បងនឹងក្ល រ ៀរអា េ៍រិ េ៍ ដ៉ូចតដេមនរៅកែរងោ -19 

ណារណត ឹងឧទ្បា ណ៍ រស់រយើងរៅកែរងអើ៊ីតដេខារំបនរេើករេើងជ៉ូនត ោក្ល  ដ៉ូចជារៅកែរងសកខ៊ីកម ីរស់ 20 

ឌ ច រេើយនិងកមីភិបេរផេងៗរទ្បៀតតដេបនរញ្ញជ ក់ភាគរក្ចើន។ ភសតរតាងគួ ្យចារ់អា មណី៍មួយ21 

រទ្បៀត រយើងរមើេថារតើោោដំរ៉ូងបនរក្រើភសតរតាងទ្ធំងអស់រនះ រដើមប៊ីរង្ហា ញក្ល ស ៊ីសង្ហើ ក់គាែ ទ្ធក់ទ្បង22 

នឹងរគាេនរយបយថ្នក្ល រ ៀរអា េ៍រិ េ៍រនះរទ្ប រតើោោដំរ៉ូងបនរក្រើយ៉ា ងដ៉ូចរមតចរេើភសតរ-23 

តាងទ្ធងំអស់រនះ?  24 

[១០:១៧:៣៤] 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  24 

មន ជា រឌៀរ រដើមរណត ឹង ដឋរបរវណ៊ីតតមួយគត់តដេគាត់ផតេ់សកខ៊ីកមទី្ធក់ទ្បងនឹងក្ល រ ៀរ1 

អា េ៍រិ េ៍រនះ។ រគរក្រើសំរណ  រស ់ស៊ីេន  រក្រើរក្ចើន រក្រើជារក្ចើនរេើករក្ចើនក្គា រដើមប៊ីគាកំ្ទ្បអើ៊ី? 2 

រដើមប៊ីរង្ហា ញរ៊ីភារស ៊ីសង្ហើ ក់អើ៊ី? រៅររេណា? រេើយសំរណ  រស់ ស៊ីេន  រនះគ៊ឺជាក្ល ចងចា ំ គ៊ឺ3 

និយយតតរ៊ីចំណ ចេែ រស់ខាួនរទ្ប រេើយគាត់េែឹងបនរង្ហា ញរ៊ីអន សសាជវ ីយ៍ រស់គាត់តដេរយើងជា4 

រមធាវីមិនអាចរផែមងផ្លទ ត់បន រេើយនិងយកគាត់មកតទ្បេ់ជាមួយនឹងោកេ៊ីរផេងរទ្បៀត។ ដ៉ូរចែះមិនតមន5 

សរំណ រក្ៅក្ករខ័ណឌ ចារ់រទ្ប រ៉ា តនតជាសំរណ ។ ស៊ីេន  គាត់ោា រ់រេើយ រ៉ា តនតក្លេរ៊ីរដើមទ្ប៊ីថ្នន៊ីតិវិ ៊ី6 

ក្លេសំណ ំរ ឿង០០២/០១រនាះ រយើងបនស ំ្យរក្លះរៅមក រ៉ា តនតអត់ក្ររយជន៍។ ក្លេរនាះក្រះរាជ7 

អាជាា ជាតិេែឹង ជំទ្ធស់មិន្យរក្លះរៅមក។ រេើយរយើង បនរក្រើ -- រទ្ធះរ៊ីយ៉ា ងណាក៏រាយរគរក្រើ8 

សំរណ រស់ ស៊ីេន  រនះ រដើមប៊ីសនែិាឋ នថាមនរគាេនរយបយទ្ធក់ទ្បងនឹងក្ល រ ៀរអា េ៍រិ េ៍9 

េែឹងតមន។ រេើយរយើងបននិយយរ៊ីរ ឿងរនះរៅកែរងោ ណារណត ឹងឧទ្បា ណ៍ រស់រយើង។ រេើយ 10 

ស៊ីេន  គាត់រេើករេើង កយសមត៊ីតដេ រខៀវ សំផន បននិយយក្លេរនាះទ្ធក់ទ្បងនឹងោី ត៊ីរសែហាជាតិ11 

ថា នា ីៗរនះក្តូវតតរ ៀរក្ល ជាមួយរយធា។ នា ីៗេែឹងររើរសែហាជាតិខាា ងំ ក្តូវរ ៀរក្ល ជាមួយរយធា 12 

គ៊ឺវី ជន រេើយវី ជនរិក្ល រទ្បៀត។  13 

[១០:២០:០០] 14 

អ៊ា ៊ីចឹងរនះវជារញ្ញជ ក់រ៊ីរគាេនរយបយ ឬក៏យ៉ា ងរម៉ាច ក្គាន់តតជា កយសមដ៊ីតដេ ស៊ីេន  គាត់ 15 

និយយកែរងសំរណ  រស់គាត់រទ្ប រេើយតដេរយើងមិនមនេទ្បាភារអ៊ីមកសួ តទ្បេ់នឹងគាត់រនាះរទ្ប។   16 

អ៊ា ៊ីចឹងទ្ធក់ទ្បងនឹងរញ្ញា រនះដតដេ ខារំរយងរេើ ជន  ៊ី -- តដេោកេ៊ី ជួន  ៊ី និយយអំរ៊ីក្ល រៅកែរង17 

សក្មង់មួយ។ គាត់មននិយយអំរ៊ីរសៀវរៅ រស់ ស៊ីេន  តដ  គ៊ឺរយើងមិនអាចនិយយបនថា ក្ល រេើក18 

រេើង រស់ ស៊ីេន  រនះជាក្ល រគា រដេ់ េ៊ា ន តសន រនាះរទ្ប រ៉ា តនតក្លេរនាះរយើងក្តូវដឹងថាមន ណ-19 

សិ េមួយជា ស៊ីេន  អ៊ា ៊ីចឹងមនក្ល ក្រឆំ្ងគាែ ។ វមនក្ល រំតរាងរ ឿងវិជជមនរៅជារ ឿងអវិជជមន។ 20 

កថាខណឌ ២០២៣ ថ្នោ ណា រសរ់យើង រយើងរេើករេើងរ៊ីស នទ កថាតដេោោដំរ៉ូងរក្រើក្បស់រដើមប៊ី21 

រង្ហា ញថា រចតនារ ីសរអើង រស់ រខៀវ សំផន េែឹងរ ីសរអើងរេើរ ទ្បាោសនិកេែឹងរិតជាមន។  22 

រយើងៗមិនយេ់រ៊ីក្ល រិចា ណា រសអ់ងគោោដំរ៉ូងរទ្ប គាត់ដកក្សង់ស នទ កថា រខៀវ សំផន 23 

តដេស រសើ រ ទ្បាោសនិក រេើយថាគាត់ទ្ធញក្ល សនែិាឋ នអវិជជមនថា រ៊ីរក្ ះ រខៀវ សំផន របក24 

ក្បស់ រ ើើរង្ហា ញមករ ើើដ៉ូចជាអើ៊ីៗជា មតីា រេើយកែរងទ្បនទឹមនឹងររេេែឹងគ៊ឺ ជំ  ញ រក្ជាមតក្ជង្យរ ៀរ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  25 

អា េ៍រិ េ៍េែឹងខ សរ៊ីក្រថ្រណ៊ីជាតិ។ រេើយក្ល រក្រើក្បស់ចំណ ចេែឹង គ៊ឺរដើមប៊្ី យមនក្ល គាកំ្ទ្ប    1 

ភសតរតាងកែរងក្ល រញ្ញជ ក់អំរ៊ីរចតនារ ីសរអើងរៅរេើរ ទ្បាោសនិក រស ់រខៀវ សំផន។  2 

មនភសតរតាងរផេងរទ្បៀតតដេរៅកែរងស នទ កថា ឬ កយសមដ៊ីតដេរគញាត់រញ្ាូេរៅកែរងមត់ 3 

រខៀវ សំផន រដើមប៊ីសនែិាឋ នថា គាត់បនច៉ូេ ួមកែរងក្ល  ំរាះ -- ច៉ូេ ួមរៅកែរងរគាេរំណង ួម។ មិន4 

ក្បកដថាច៉ូេរៅកែរងទ្បិដឋភារឧក្កិដឋរទ្ប ក៏រ៉ា តនតមនភសតរតាងរ៊ី រគ -- តដេរយើងដឹងថាមិនតមន រខៀវ សំ5 

ផន អែកនិយយរទ្ប  កយសមដ៊ី រស់(ឮមិនចាស់)រទ្ប មិនតមនក្តឹមតតរយើងរទ្បគ៊ឺរៅក្កមក៏បនរេើករេើង6 

តដ  គ៊ឺឯកោ ោ ណារណដ ឹងឧទ្បា ណ ៍រស់រយើង។ រយើងមនឯកោ រ៊ី តដេរគថា រខៀវ សំផន គ៊ឺ7 

ស នទ កថា រស់ រខៀវ សំផន រៅថ្ថៃទ្ប៊ី -- E3/60-- 8 

អែករកតក្រ៖ 9 

រោកក្រធានស៉ូម្យគាត់ផដេ់រេខរយងមួយោរទ្បៀតរោកក្រធាន ោដ រ់អត់ទ្ធន់។ 10 

រោកក្ស៊ី អងត់ា េគ៊ីសរស៖ 11 

(គីានក្ល រកតក្រ) 12 

[១០:២៣:៣៩] 13 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 14 

ស៉ូមរោកក្ស៊ីសេរមធាវផីដេ់ន៉ូវរេខរយងឯកោ មដង។ អែករកតក្រោដ រ់អត់ទ្ធន់រទ្ប។ 15 

រោកក្ស៊ី អងត់ា េគ៊ីសរស៖ 16 

--១០២៣ ថ្នប៉ា រា៉ា ក្ក្លេើ ១០២៣ គ៊ឺនិយយរ៊ីតដេ រ៉ា ងស៉ូដ៍ រនាះមិនបនរក្លះរៅមក វិញ។ 17 

រេើយៗអងគជំន ំជក្មះបនរក្រើរាយ រក្រើចរមាើយ រសគ់ាត់េែឹង រដើមប៊ីសនែិាឋ នថា រខៀវ សំផន េែឹងមន18 

រចតនាក្រក្រឹតតឧក្កិដឋកមរីក្ក្លយសម័យអងគរេត ។ ខាងក្រះរាជអាជាា និយយថា មិនមនផេរ៉ាះ េ់អ៊ី19 

រេើ រខៀវ សំផន រទ្ប រ៊ីរក្ ះថា យ តតិោស្ដសដ រសោ់ោដំរ៉ូងេែឹង គ៊ឺវខ សរៅរេើយ។ រៅររេតដេ20 

និយយរ ឿង វិជជមនរៅជាអវិជជមន និយយចាស់រៅរេើយថាក្តូវខ សរៅវិញ តតររើសិនជាាក់រនទរក21 

គ៊ឺក្តូវ េ៉ូត។ រេើយឧទ្ធេ ណដ៍៉ូចជាក ណ៊ីស៊ីេ ម៌១២ក្រក្ល េែឹងជារដើម អត់ក្រមយកមករក្រើរទ្ប។ 22 

ទ្ធក់ទ្បងនឹងសំរណ  រស់ ស៊ីេន  ដតដេេែឹង ខារំស៉ូមរេើកយកឧទ្ធេ ណ៍។ រគរក្រើសំរណ  រស ់23 

ស៊ីេន  េែឹងរដើមប៊ីនិយយថា រខៀវ សំផន បនញរះញង់រដើមប៊ី្យសែររ់ខពើមរវៀតណាម រាយនិយយថា 24 

ក្តូវសែរ់យួន។ រនះរៅកែរងរសៀវរៅ រស់ស៊ីេន េែឹងគ៊ឺគាត់មនរក្រើ កយេែឹងតដ ។ រេើយតដេរយើង25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  26 

មិនបនរៅ ស៊ីេន  មកសួ រដញរាេេែឹង។ គ៊ឺយកសំរណ  រស់គាត់េែឹងមកទ្ធញក្ល សនែិាឋ នថា 1 

រខៀវ សំផន ញរះញង់្យក្សឡាញ់យួន -- អ៎! សែរ់យួន សែរ់ក៉ូនយួននិយយជាទ្ប៉ូរៅ។ រនះជា កយសមដ៊ី2 

ក្ល រ ៀររារ់ក្លេរ៊ីឆ្ែ ំ២០០០ រាយ នររាតត ស៊ីេន ។  3 

អងគជំន ំជក្មះបនរញ្ញជ ក់រៅកែរងកថាខណឌ ៤២៧០ ថា រខៀវ សំផន បនច៉ូេ ួមរក្ជាមតក្ជងរ ើើ4 

យ៉ា ងណា រដើមប៊ីអន វតតៗ រគាេនរយបយ រស់រកេក មីរយន៊ីសដកមពរជាតាម យៈម ខតំតណង រស់គាត់។ 5 

អ៊ា ៊ីចឹងស នទ កថាតដេរក្រើរដើមប៊ីគាកំ្ទ្ប រយើងនិយយរេើយថា ស នទ កថា រស់ រខៀវ សំផន រៅឆ្ែ ំ១៩៧៨ 6 

េែឹង ររើរយើងមិនរក្រមរគិតរ៊ីរ ិរទ្បជរមា ះក្រារ់អាវ  ជាមួយរវៀតណាមរនាះ មិនអាចយកស នទ កថា7 

េែឹងមក វិភាគបនរទ្ប។ គាត់មិនតមននិយយជាមួយក្រជាជនស ៊ីវិេតដេគីានកំេ សអ៊ីរនាះរទ្ប រ៉ា តនតចារ់8 

តាងំរ៊ីឆ្ែ ំ --  ក់កណាដ េឆ្ែ ំ១៩៧៧មក គ៊ឺរវៀតណាមរនាះបនច៉ូេមកកែរងក្ររទ្បសកមពរជារៅរេើយ។ 9 

[១០:២៧:២៨] 10 

 គ៊ឺរៅកែរងោ ណា រសរ់យើងេែឹង គ៊ឺ១០៨០ និង ១០៨២ រេើយនិងឯកោ  457/6/4/1 កថា11 

ខណឌ ៨០១ ដេ់ ៨១១ តដេរយើងបននិយយអំរ៊ីររេរវោតដេ រខៀវ សំផន តថាងស នទ កថា រស់គាត់12 

រៅររេណា រេើយរតើគាត់និយយរៅររេតដេរវៀតណាមថ្វ៉ាច៉ូេក្សរកតខី  ឬគ៊ឺរក្ក្លយ ឬក៏យ៉ា ង13 

ណា? អ៊ា ៊ីចឹងររើសិនជារក្ក្លយររេេែឹងគ៊ឺមិនអាចស នទ កថាេែឹង មិនអាចនិយយជាក្ល ោើ គមន៍រទ្ប គ៊ឺ14 

ដេ់ររេគាត់និយយជាមួយនឹងរយធាតខី ក្កេមេែងឹគ៊ឺវ រយើងក្តូវយេ់រ៊ីចំណ ចេែឹង។  15 

ោ ណា រសរ់យើងដតដេកថាខណឌ ១៨៣៦, ១៨៣៨ អងគជំន ំជក្មះរក្រើរសៀវរៅ រខៀវ សំផន 16 

មួយរទ្បៀតរក្ក្លយអងគរេត សម័យ សម័យអងគរេត រនាះថារសៀវរៅេែឹង កែរងស រស េែឹងគ៊ឺថាមនក្ល 17 

ញរះញង់្យរ ីសរអើងក្រជាជនថី៊ីរទ្បៀតផង។ រេើយោោដំរ៉ូងខាួនឯងនិយយថា ខាួននឹងក្រយ័តែក្រតយង18 

កែរងក្ល រក្រើរសៀវរៅ រខៀវ សំផន រនះ រ៊ីរក្ ះថាវជាក្ល សរងកតទ្ប៉ូរៅរេើអងគរេត តដេរកើតរក្ក្លយ -- 19 

ភសតរតាងតដេរកើតរក្ក្លយអងគរេត ។ រេើយតដេតមនតទ្បនរៅោោដំរ៉ូងបនរក្រើភសតរតាងទ្ធងំអស់រនះ 20 

អ៊ា ៊ីចឹងរយងរៅរេើោ ណា រស់រយើង។ រេើយដ៉ូចនិយយទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងថ្នក្ល ច៉ូេ ួម រស់គាត់េែឹង 21 

គ៊ឺមនរចាទ្បក្រក្លន់ថា គាត់េែឹងតកាងរនាំរ ើើដ៉ូចជាក្សរកតខី រយើង អើ៊ីៗរកើតរេើងដ៉ូច មតីា។ រេើយតដេ22 

ទ្ធក់ទ្បងនឹងជនជាតិចាមេែឹងគ៊ឺ -- រ ទ្បាោសនិកេែឹងថា -- ទ្ធក់ទ្បងនឹងចាមគ៊ឺថាមនភសតរតាងណាមួយ23 

តដេអាចរង្ហា ញដេ់កក្មិតថា រខៀវ សំផន រនះមនភសតរតាងតដេរង្ហា ញរៅចំរ ះម ខអងគជំន ំជក្មះ24 

េែឹងថា រង្ហា ញដេ់កក្មិតមួយថា រខៀវ សំផន េែឹងគ៊ឺមនរចតនាជាក់ោក ់ រដើមប៊ីរំផ្លា ញក្ករមចាម 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  27 

ោសនាចាម ជាតិរនារចាម។ អ៊ា ៊ីចឹងគាត់ក្តូវបនរេើកតេងក្ល រចាទ្បក្រក្លន់កែរងចំណ ចរនះ រេើយរយើង1 

មិនយេ់តដ  រក្ ះថារតើតផែករេើម៉ូេាឋ នអ៊ី អត់មន។ រ ើញថា រចតនាជាក់ោក់រដើមប៊ីរង្ហា ញថាមន2 

រចតនារ ីសរអើងរេើជនជាតិចាមរ៊ីសំណាក់ រខៀវ សំផន ក៏រ៉ា តនតអត់មនរ ើញរង្ហា ញអ៊ីរផេងរទ្បៀតរ៊ី3 

រគាេនរយបយអ៊ី រេើយរ៉ា តនតរៅកែរងរគាេនរយបយអ៊ីទ្ធងំអស់រៅកែរងទ្បង់រដិវតតេែឹង មិនរង្ហា ញរ៊ី4 

ក្ល រ ីសរអើងេែឹងរទ្ប។ រៅកែរងម៉ូេាឋ នថ្នោេក្កមតដេរយើងបនជំទ្ធស់តដេថា រខៀវ សំផន ថា -- 5 

តដេរគរចាទ្បក្រក្លន់ថា រខៀវ សំផន គ៊ឺរសៃមម គ៊ឺរសីើនឹងយេ់ក្រម។ រ៉ា តនតចង់និយយថា រៅរសៃមមរនាះ6 

មិនតមនបនន័យថាញរះញង់រទ្ប។  7 

[១០:៣១:១៨] 8 

ឥេូវខារំច៉ូេមកដេ់តផែករញ្ារ់ថ្នរទ្បរង្ហា ញ រស់ខារំ។ សួ ថារតើភសតរតាងណាខាះតដេក្តូវរញ្ញជ ក់9 

ថា រខៀវ សំផន មិនដឹងអំរ៊ីក្ល សមា រ ់ រេើយនិងក្ល មន សេឃាតរកើតរេើងរៅក្ល ាឋ នេែឹង រេើយនិង10 

ទ្ធក់ទ្បងទ្បំនួេខ សក្តូវទ្បក្មង់ថ្នទ្បំនួសខ សក្តូវ តដេមនក្ល ជួយ រេើយនិងរក្ជាមតក្ជង? ចរមាើយ រស់ 11 

ស៊ីេន  និងចរមាើយ រខៀវ សំផន គ៊ឺរក្រមររ ៀរគាែ ។ ោោដំរ៉ូងបនរក្រើកថាខណឌ ៤២៦៥ គ៊ឺរសៀវរៅ12 

ស៊ីេន  ដតដេេែឹង គ៊ឺថា មននិយយថា រខៀវ សំផន េែឹងដឹងរ ឿងអើ៊ីៗទ្ធងំអស់។ រេើយ រខៀវ សំផន 13 

េែឹងបននិយយរេើយថា  គាត់មិនដឹងរទ្ប ថារៅររេតដេមនក្ល ទ្បសេនកិចាផាូវក្ល រៅរមើេសមិទ្បាផេ14 

រៅក្សរកតខី េែឹង តដេមន ស៊ីេន  អែករ ើើដំរណើ ជាមួយរនាះ គ៊ឺបននិយយជាោធា ណៈរផេងរទ្ប គ៊ឺ15 

និយយថា អើ៊ីតដេរគរង្ហា ញរៅម៉ូេាឋ នរនាះ វអត់មនរញ្ញា អ៊ីរទ្ប។ ក៏រ៉ា តនតតាមរិតរៅរយើងដឹងថា 16 

ោថ នភារេែឹងវមិនសមបូ សរាយអ៊ីណារនាះរទ្ប កមពរជាក្រជា ិររតយយរនាះ គ៊ឺរយើង -- អ៊ា ៊ីចឹងរេើយ17 

បន រខៀវ សំផន ចង់រ ើើរដិវតតន៍ រដើមប៊ីផ្លា ស់រដូ ោថ នភារក្រជាជនរនាះ។ រ៉ា តនតរគាេរំណងមិនតមនរ ើើ18 

បរក្រជាជនរនាះរទ្ប រេើយមិនអំររើមន សេឃាតរេើក្រជាជនរនាះរទ្ប។ អ៊ា ៊ីចឹងអងគជំន ំជក្មះេែឹងបនរ ើើ19 

មិនដឹងឮ រាយរយងរេើសំរណ រស ់ស៊ីេន  េែឹង រាយរេើករេើងថា -- រៅកែរងរសចកដ៊ីតថាងរញ្ារ់20 

រសចកដ៊ីសនែិាឋ នរញ្ារ់ក្ល រដញរាេ រស់រយើង-- 21 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 22 

ស៉ូមរោកក្ស៊ី  គ៊ឺស៉ូមផ្លែ ករនតិច រដើមប៊្ី យខាងអែកររចាករទ្បសរគរដូ ឌ៊ីវីឌ៊ីសិនបទ្ប។ 23 

(សក្មក យៈររេខា៊ី រដូ ឌ៊ីវីឌ៊ី) 24 

[១០:៣៤:១៥] 25 

F1/11.1
01676268



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

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  28 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 1 

បទ្ប ស៉ូមអរញ្ជើញរនត។ 2 

រោកក្ស៊ី អងត់ា េគ៊ីសរស៖ 3 

អ៊ា ៊ីចឹងគ៊ឺថា -- សេភាតា រស់ខារំស៉ូម្យរេខរយងអមាញ់មិញរនះមួយោរទ្បៀត។ ខារំនិយយ4 

ថា រៅកែរងោ ណារណដ ឹងឧទ្បា ណ៍ រស់រយើងរៅកថាខណឌ ២០២១ រយើង ំឭកថា អងគជំន ំជក្មះេែឹងមិន5 

បនគិតអំរ៊ីទ្បេហ៊ីក ណត៍ដេរង្ហា ញរ៊ីភារចក្មូងចក្មសថ្នរសៀវរៅ រស់ ស៊ីេន  រទ្ប រយងទ្ធងំអស់6 

រៅកែរងកថាខណឌ ២០២១  រស់រយើងរនះឯង។ រេើយរៅកែរងរសចកដ៊ីសនែិាឋ នរយើងមួយរទ្បៀតេែឹង គ៊ឺឯក-7 

ោ  E1/234.1 រៅចរនាា ះរម៉ា ង ១០:៥៨ នាទ្ប៊ី រៅកែរងរសចកដ៊ីសនែិាឋ នរញ្ារ់ក្ល រដញរាេរនះ រៅ8 

កថាខណឌ  -- រៅៗកថាខណឌ ១១៧៣ ទ្ធក់ទ្បងនឹងេកខខណឌ ជ៊ីវិតរនះ គ៊ឺរៅកថាខណឌ  ១០ -- ៥, ៧ -- 9 

១៥០៧ រេើយមនភសតរតាងរាះរនទរកជារក្ចើនតដេរគរបះរង់រចាេ រេើយរយើងៗបនរង្ហា ញរៅររេ10 

រដឹងឧទ្បា ណ៍ន ៎ងតដ  ក៏រ៉ាតនតមិនតដេមនអែកណាគិតរ៊ីភសតរតាងរាះរនទរកេែឹងរទ្ប ក៏ -- ដ៉ូចជាក ណ៊ី 11 

មស រវឿន េែឹង។ រយើងបន ំឭកគាត់តដ ។ ឥេូវខារំរយងរៅនឹងកថាខណឌ ១៨៧៧, ១៨៧៨ តដេ 12 

មស រវឿន េែឹងគាត់ជារយធា គ៊ឺសំខាន់ណាស់ រគរញ្ជូនគាត់រៅតំរន់ភ៉ូមិភាគក្រះវិហា ។ សកខ៊ីកមី13 

 រស់គាត់េែឹងគ៊ឺរក្រើក្បស់េែឹង រដើមប៊ីរង្ហា ញថា គាត់េែឹងរាយក្ល ណ ៍ រផាើ បយក្ល ណ៍មួយរៅ រខៀវ 14 

សំផន អ៊ា ៊ីចឹងរង្ហា ញថា រខៀវ សំផន េែឹងរ៊ីក្ល ចារ់ខាួន រស់ កង ចារ។ ក៏រ៉ា តនតរៅកែរងសំណ ំរ ឿង រស់15 

រយើងរនាះគ៊ឺ រៅររេតដេរយើងសួ សំណួ រៅ មស រវឿន េែឹងគ៊ឺក្ល មិន -- មស រវឿន រនះ សវនាក្ល  16 

ថ្ថៃទ្ប៊ី០៩ តខត ោ ឆ្ែ ំ២០១២ ខារំស៉ូម ំឭកថា ក្លេរនាះរយើងនិយយអំរ៊ីចំណ ចរនះរៅកែរងោ ណា17 

រណដ ឹងឧទ្បា ណ៍ រស់រយើង រៅកែរងកថាខណឌ ១៨៧៧ រេើយ រខៀវ -- រេើយគាត់រនះរៅកែរងថ្ថៃសវនាក្ល 18 

េែឹង គ៊ឺឯកោ  E1/1/32/1 រេើយគាត់និយយ គាត់រផាើ បយក្ល ណ៍រៅ រខៀវ សំផន យ៉ា ងរម៉ាច? 19 

រយើងសួ គាត់ថា អែកតដេទ្បទ្បួេរនទរករនាះ រតរេក្ក្លមេែឹង? គាត់និយយថា រយើងមិនអាចរផាើោ 20 

រាយោ វមនតខេខ សគាែ ។ គាត់និយយថា ោ េែឹងមិនបនរផាើរៅរទ្ប រេើយគាត់និយយរនតមក21 

រទ្បៀត រម៉ា ង ១៤:១៥ គាត់ថា៖ មិនដឹងថា គាត់បនទ្បទ្បួេអត់រទ្ប រក្ ះអត់ៗបនចរមាើយរ៊ីគាត់មកវិញ។  22 

អ៊ា ៊ីចឹងគ៊ឺសកខ៊ីកមរីនះ ោោដំរ៉ូងរក្រើរដើមប៊ីក្បរ់ថាគាត់ដឹង។ អ៊ា ៊ីចឹងោកេ៊ីរឆ្ាើយថាគាត់អត់ដឹងថា មិនដឹង23 

ថាគាត់បនទ្បទ្បួេ ឬអត់ផង រេើយតផែករៅរេើសកខ៊ីកមេីែឹង។  24 

[១០:៣៨:០០] 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  29 

ចំណ ចមួយរទ្បៀតគ៊ឺទ្ធក់ទ្បងនឹងទ្ប៊ីកតនាងក្ល ង្ហ តដេ រខៀវ សំផន ដឹងរនាះ តផែក -- ខារំរយងរៅ1 

តផែកទ្ប៊ី៥ ថ្នោ ណារណដ ឹងឧទ្បា ណ៍ រស់រយើងេែឹង គ៊ឺកថាខណឌ ១៦០៤, ១៦១៥ កថាខណឌ ។ រយើង2 

និយយរ៊ីក្ល ាឋ នទ្ធងំអស់េែឹង ខារំក៏បនរេើករេើងផងតដ រ៊ីសកខ៊ីកម ីរស់ ឌ ច រេើរញ្ញា  -- រ៊ីរ ឿងថារតើ 3 

រ៉ាង់ និយយក្បរ់គាត់ រេើយ រខៀវ សំផន េែឹងដឹងអំរ៊ីអើ៊ីខាះ ឬនិយយ កយចចាមអារា៉ាមថា រៅស-២១ 4 

រគមនរ ើើអ៊ីខាះ? រ ើើទ្ធ  ណកម ីឌ ច ជាក្រធានមនទ៊ី   ំឃាងំេែឹង រេើយអងគជំន ំជក្មះថា អត់រទ្ប អត់មន5 

ក្ល រ ើើទ្ធ  ណកមរីេើ រ៉ាង់ រទ្ប រ៊ីរក្ ះអងគ -- ោោដំរ៉ូងចង់រក្រើសកខ៊ីកមេីែឹង រដើមប៊ីាក់រនទរករេើ រខៀវ 6 

សំផន រដើមប៊ី្យ រខៀវ សំផន ជារ់ ក់រ័នានឹងរគាេនរយបយតដេរចាទ្បក្រក្លន់។   7 

ខារំមិននិយយអំរ៊ីវតតមន រស់គាត់រៅភែំររញ ឬក៏ភសតរតាង ឬក៏ម ខង្ហ គាត់ គាត់មិនតដេ8 

រដិរស រទ្ប រ៉ា តនតរគរចះតតទ្ធញក្ល សនែិាឋ នក្ វៗ រ៊ីៗចរមាើយ រស់ោកេ៊ីតដេអត់មនចរមាើយណាគាំ9 

ក្ទ្បរនាះ ដ៉ូច ជា រឌៀរ តតមែ ក់ឯងគត់និយយរ៊ី រខៀវ សំផន និយយរ៊ីក្ល  និយយថា រខៀវ សំផន េែឹង10 

ស ំ្ យរគរ ៀរចំក្ល រ ៀរក្ល េែឹង រេើយសំរណ រស់ ស៊ីេន  តដេរក្រើរេើងរដើមប៊ីរង្ហា ញរ៊ីអំររើ រស់11 

ជនជារ់រចាទ្ប តដេមនភារចក្មូងចក្មសជារក្ចើន រេើយមិនតដេមនក្ល ដកក្សង់មករក្រើរទ្ប រាយ12 

ោោដំរ៉ូង។ 13 

[១០:៤០:០៥] 14 

ររេតដេរយើងសួ ចរមាើយរៅោកេ៊ី រស់រមធាវីក្ល   កត៊ីរនះ គ៊ឺអត់តដេយកមករក្រើរទ្ប 15 

រេើយរយើងរក្លះោកេ៊ីមួយចំនួនរនាះ គ៊ឺអត់ក្រមរក្លះរៅមកតាមរយើងរទ្ប។ ទ្ធងំអស់រនះជាភសតរតាង 16 

រេើយជារិរសសរនះគ៊ឺថាមនសញ្ញា ណមួយតដេោោដំរ៉ូងរនាះ មិនក្រមយេ់ថា រខៀវ សំផន អាច17 

អត់ដឹងឮ។ រនះជារញ្ញា កែរងសំណ ំរ ឿងមួយ។ អ៊ា ៊ីចឹងររើគាត់រៅភែំររញគាត់ គាត់ក្តូវតតដឹង។ ក៏រ៉ា តនតរៅ18 

កែរងសំណ ំរ ឿង០០២/០១ ដ៉ូច -- រយើង ំឭករ ឿងេែឹងរៅកែរងសំណ ំរ ឿង០០២ផងតដ ។ ខារំជិតរញ្ារ់19 

រេើយរោកក្រធាន។ ខារំដឹងថាររេរវោខារំជិតអស់រេើយ។ 20 

រយើងបន -- ររេមួយរនាះគ៊ឺថា រាយោ រគអត់មនភសតរតាងចាស់ោស់រដើមប៊ីរញ្ញជ ក់ថា21 

គាត់ដឹងថាយ៉ា ងរម៉ាច? មនភសតរតាងគាកំ្ទ្បរទ្ប ក៏រ៉ា តនតរាយោ គាត់រៅទ្ប៊ីក្ករងភែំររញ គាត់មនតួនាទ្ប៊ីជា 22 

ក្រធាន ដឋ គាត់មនម ខង្ហ រៅកែរង ាឋ ភិបេអ៊ីជារដើម គាត់ក្តូវតដេដឹងឮ គាត់ច៉ូេ ួមក្រជ ំរៅកែរង    23 

គណៈអចិថ្ស្ដនតយ៍ រ៉ា តនតគាត់មិនតមនជាសមជិកអចិថ្ស្ដនតយ៍រនាះរទ្ប។ រេើយមន -- អ៊ា ៊ីចឹងក្រះរាជអាជាា ក៏24 

មិនតដេរង្ហា ញថាឧក្កិដឋកមតីដេរកើតរេើងេែឹងមនភសតរតាងអ៊ីចាស់ោស់តដ ។ មនរ ឿងមួយតដេ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  30 

គាត់អាន គ៊ឺថាតាមរិត រខៀវ សំផន ខាួនឯងផ្លទ េ់េែឹង គាត់អានឯកោ ជារក្ចើនតដេរក្ក្លយសម័យអងគ1 

រេត អ៊ីេែឹង។ ក៏រ៉ា តនតរទ្ធះយ៉ា ងណាកត៊ី គ៊ឺថាម៉ូេរេត តតមួយគាត់តដេោោដំរ៉ូងេែឹង គ៊ឺគាត់រំថ្ភា 2 

ខាឹមោ ថ្នសេឧក្កិដឋកម ីួម តដេថាមិនមនភសតរតាងក្គរ់ក្គាន់រដើមប៊ីទ្ធញក្ល សនែិាឋ នតដេ រខៀវ   3 

សំផន មនទ្បំនួេខ សក្តូវថាគាត់ មនរចតនាផ្លទ េ់កែរងក្ល ក្រក្រឹតតឧក្កិដឋកម ី រេើយនិងរចតនាផ្លទ េ់  4 

កែរងក្ល ច៉ូេ ួមកែរងទ្បិដឋភារឧក្កិដឋថ្នរគាេនរយបយតដេរចាទ្បក្រក្លន់។ អ៊ា ៊ីចឹងរេើយបនរយើងខារំ្យ5 

ត ោក្ល កំរ៉ូេទ្ធត់ -- រដិរស រចាេន៉ូវរសចកត៊ីសនែិាឋ នទ្ធងំអស់ រស់ោោដំរ៉ូង។ វមិនរញ្ញា អ៊ីរទ្ប6 

គ៊ឺ រខៀវ សំផន រៅតតជារ់គ ក រេើយនិងរក តិ៍រ្ីះ រស់ អ.វ.ត.ក េែឹងនឹងេប៊ីេាញរេើយ។ 7 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 8 

អ៊ា ៊ីចឹងអងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេថ្នអងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា ស៉ូមក្រក្លស 9 

សក្មក នឹងច៉ូេវិញរៅរវោរម៉ា ងដរ់មួយ និងក្បនំាទ្ប៊ី។ ស៉ូមសក្មក! 10 

(សវនាក្ល សក្មករ៊ីរម៉ា ង ១០:៤២នាទ្ប៊ី ដេ់ រម៉ា ង ១១:០៨នាទ្ប៊ី) 11 

 [១១:០៨:៤៥] 12 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 13 

ស៉ូមអរញ្ជើញអងគរយ! 14 

ជារនតស៉ូមអរញ្ជើញសេក្រះរាជអាជាា រ ើើោ ណា។  15 

រោក វរីេាមម សី៊ីត៖ 16 

ស៉ូមរគា រឯកឧតតមក្រធាន រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម។ មា ស់រណដ ឹងោទ្ប កខជំទ្ធស់ក្ល ផដនាទ17 

រទ្ធសតផែករៅរេើក្ល ក្រក្រឹតត រស់គាត់។ រេើយវមនកំេ សឆ្គងរ៊ី។ ទ្ប៊ី១ គ៊ឺេកខណៈថ្នរគាេរំណង18 

 ួម ទ្ប៊ី២ ក្ល ច៉ូេ ួម រស់គាត់រៅកែរងរគាេរំណង ួម និងទ្ប៊ី៣ រចតនា រស់គាត់កែរងក្ល ច៉ូេ ួមកែរង19 

រគាេរំណង ួម រេើយនិងរចតនារៅកែរងក្ល ក្រក្រឹតតឧក្កិដឋជាម៉ូេាឋ នទ្ធងំអស់រនះ។ ខារំនឹងនិយយអំរ៊ី20 

រគាេរំណង ួម និងរចតនាកែរងក្ល ក្រក្រឹតត រេើយក្រះរាជអាជាា អនត ជាតិនឹងរិភាកសាជរ៊ីក្ល ច៉ូេ ួមរៅ21 

កែរងរគាេរំណង ួម ក្រមទ្ធងំក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវចំរ ះក្ល ជួយ និងជំ  ញដេ់អំររើមន សេឃាត។ អំរ៊ី22 

រគាេរំណង ួមវិញ ម៉ូេាឋ ន រស់មា ស់រណដ ឹងោទ្ប កខគ៊ឺតផែករៅរេើក្ល រកក្ោយខ សរៅរេើចារ់ 23 

រេើយនិងក្ល មិនគិតរិចា ណារៅដេ់ភសតរតាងជា ួម។ គាត់ជំទ្ធស់ថារគាេរំណង ួមតដេរកេក មីរយ24 

ន៊ីសតកមពរជាចង់បន គ៊ឺក្ល ររងកើតរាយមនក្ររយជន៍រៅដេ់សងគមេែមួយ តាម យៈរដិវតតន៍សងគម25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  31 

និយម រាយរេើករេើងថាឧក្កិដឋកមទី្ធងំអស់តដេរ ើើរេើងរៅកែរងកមពរជាក្រជា ិររតយយ គ៊ឺេួសរ៊ីក្ល 1 

ក្គរ់ក្គងថាែ ក់ដឹកនារំកេក មីរយន៊ីសតកមពរជា គ៊ឺជា -- គ៊ឺបនន័យថាជាក្ល អន វតតខ សរ៊ីរគាេនរយបយ 2 

មិនតមនជារគាេនរយបយរេើយ។ រ៉ា តនត ភសតរតាងជារក្ចើនបនគាកំ្ទ្បដេ់ក្ល សរក្មច រស់ោោ3 

ដំរ៉ូង តដេរង្ហា ញថាឧក្កិដឋកមទី្ធងំអស់រនះគ៊ឺជាតផែកមួយកែរងក្ល អន វតតរដិវតតសងគមនិយម។ រទ្ធះរ៊ីថា4 

អងគជំន ំជក្មះបន ករ ើញថារគាេរំណងជាចមបងថ្នរគាេរំណង ួម គ៊ឺជាេកខណៈមិនមនភារជា5 

ឧក្កិដឋក៏រាយ រ៉ា តនតរួករគរាយមតសើង កមរ ាបយរដើមប៊ីសរក្មចរគាេរំណងរនាះ។ ដ៉ូរចែះរេើយ6 

រទ្បើររ ើើ្យរគាេរំណង ួមរនាះគ៊ឺវមនេកខណៈជារទ្បឧក្កិដឋរៅវិញ។ ក្ល រ ៀរចំរគាេរំណង ួម គ៊ឺ7 

ក្សរជាមួយនឹងនិយមន័យ រស់រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម តដេថា រគាេរំណង ួមថ្នសេឧក្កិដឋកមី8 

 ួមក្តូវតតមនរគាេរំណងចមបងមួយ គ៊ឺក្ល ក្រក្រឹតតឧក្កដិឋកម ី ឬក៏គាំក្ទ្បរៅដេ់ក្ល ក្រក្រឹតតឧក្កិដឋកម ី9 

រដើមប៊ីជាមរ ាបយកែរងក្ល សរក្មចរគាេរៅមួយ រទ្ធះរ៊ីថា រគាេរៅេែឹងមិនតមនេកខណៈជារទ្ប10 

រេីើសក៏រាយ។ អងគជំន ំជក្មះបន ករ ើញរគាេរំណង ួម តដេមា ស់រណដ ឹងោទ្ប កខ និងរមដឹកនាំ11 

ជាន់ខពស់រកេក មីរយន៊ីសតកមពរជាដថ្ទ្បរទ្បៀត គ៊ឺអន វតត្ យបនឆ្រ់ េ័សន៉ូវរដិវតតសងគមនិយមរៅកែរង12 

ក្ររទ្បសកមពរជា តាម យៈមហារោតរផ្លា ះ មហាអោា  យ តដេរ ៀរចំរេើងរដើមប៊ីកោងក្ល   ក្ររទ្បស13 

រ៊ីខីាងំ រេើយនិងរ ើើ្យក្រជាជនក្លា យរៅជាសងគមតដេមិនមនជំរនឿោសនា មនរ៉ូជោសន៍តតមួយ 14 

រេើយជាសងគមកសិក ។  15 

[១១:១២:១៨] 16 

អងគជំន ំជក្មះ ករ ើញថា មនក្ល អន វតតរៅទ្ប៉ូទ្ធងំក្ររទ្បសរាយរកេក មីរយន៊ីសតកមពរជា គ៊ឺរៅ17 

តាមភ៉ូមិភាគ តំរន់ ក្សរក រេើយនិងកក្មិតម៉ូេាឋ ន។ កមីភិបេរកេក មីរយន៊ីសតកមពរជា និងកងកមា ំង18 

រដិវតតន៍កមពរជា តាម យៈក្ល អន វតតរគាេនរយបយយងតិចក៏ក្ប។ំ ទ្ធងំអស់ -- រគាេនរយបយ19 

ទ្ធងំអស់រនះគ៊ឺទ្ធក់ទ្បងតដេផ្លទ េ់ជាមួយនឹងរគាេរំណង ួម រេើយវ ក់រ័នាជាមួយនឹងក្ល ក្រក្រឹតត20 

ឧក្កិដឋកម ី រ ើើ្យរគាេរំណង ួមេែឹងក្លា យរៅជារទ្បឧក្កិដឋ។ ជាម៉ូេាឋ នមា ស់រណដ ឹងោទ្ប កខបន21 

ជំទ្ធស់ថាអងគជំន ំជក្មះមនកំេ សឆ្គងរាយសរក្មចថារគាេនរយបយឧក្កិដឋទ្ធងំអស់រនះ គ៊ឺររងកើត22 

រេើង។ រ៉ា តនតតផែករៅរេើភសតរតាងជារក្ចើនរៅចំរ ះម ខអងគជំន ំជក្មះ គ៊ឺមិនមនកំេ សឆ្គងតរររនាះរទ្ប។ 23 

ឧទ្ធេ ណ៍ ក្រសិនររើរយើងរមើេរៅក្ល សរក្មច រស់អងគជំន ំជក្មះតដេថា រមដឹកនារំកេក មីរយន៊ីសត24 

កមពរជាររងកើតរគាេនរយបយ រដើមប៊ីកំណត់អតតសញ្ញា ណ ចារ់ខាួន រំតរក រេើយនិងករមទចខីាងំ ៃន់ ៃ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  32 

រំផ តរៅតាមមនទ៊ី សនតិស ខ និងទ្ប៊ីតាងំសមា រ់ម សេ រេើយនិងអរ់ ំរ ៀនស៉ូក្តសមសភារមិនេែ។ ទ្បេហ៊ី-1 

ក ណ៍គ៊ឺថាវចាស់ោសណ់ាស់ រេើយមិនតមនតតរគាេនរយបយរទ្ប គ៊ឺវផទរយរៅនឹង -- គ៊ឺវមនក្ល 2 

ជំទ្ធស់យ៉ា ងខាា ងំរាយភសតរតាងរៅចំរ ះម ខអងគជំន ំជក្មះ។ អងគជំន ំជក្មះបន ករ ើញថា រគាេ-3 

នរយបយទ្ធងំអស់រនះមន ួម ក់រ័នានឹងឧក្កិដឋកមាីក់កែរងមនទ៊ី   ំឃាា ងំ ក្ល ាក់្យរៅជាទ្ធសក  4 

អំររើអមន សេ ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀត តាម យៈក្ល រ ើើ្យរ៉ាះ េ់ដេ់រសចកដ៊ីថ្ថាថែ ូ រស់មន សេ ក្ល បត់រង់5 

រាយ -- ក្ល បត់ខាួនរាយរងខំ ក្ល រ ើើទ្ធ  ណកម ី អំររើមន សេឃាត ក្ល សមា រ់ ង្ហគ េ និងក្ល រ ើើទ្ប កខ6 

រ ករមែញ គ៊ឺក្តូវបនរ ើើរេើងតផែករេើម៉ូេាឋ នជាក្ររ័នា និងទ្ប៉ូេំទ្ប៉ូោយ គ៊ឺបនសរក្មចថាមនមនទ៊ី សនតិ-7 

ស ខយ៉ា ងរហាចណាស់ ២០០ ក្តូវបនររងកើត រេើយនិងក្រតិរតតិរៅទ្ប៉ូទ្ធងំក្ររទ្បស។ អងគជំន ំជក្មះ ក8 

រ ើញថារគាេនរយបយខីាងំរនះក្តូវបនរញ្ញជ រ៊ីកក្មិតខពស់រំផ ត រស់រកេក មីរយន៊ីសតកមពរជា រេើយ9 

ក្តូវបនអន វតតរៅតាមរណាដ ញ ដឋបេទ្ធងំក្សរងតតមដង។  10 

[១១:១៤:៣៦] 11 

រួករគ ករ ើញថា មនទ្បំនាក់ទ្បំនងចាស់ោស់ជាមួយរគាេរំណង ួម តដេរ ើើ្យរគាេ-12 

នរយបយរនះមនេកខណៈឧក្កិដឋ។ ឯកោ  E3/12 បនរង្ហា ញថា -- រង្ហា ញរ៊ីេកខណៈ ួមថ្នរគាេ13 

នរយបយ។ វគ៊ឺជារសចកដ៊ីសរក្មច រស់គណៈមជឈិម គ៊ឺជាគណៈកមី ិក្ល ខពស់រំផ ត រស់រកេក មីរយ14 

ន៊ីសតកមពរជា តដេទ្បទ្បួេោគ េ់រៅកែរងេកខនតិកៈរកេ។ រេើយជាគណៈកមកី្ល តដេមា ស់រណដ ឹងោទ្ប កខ15 

រៅកែរងរនាះតដ  គ៊ឺច ះថ្ថៃទ្ប៊ី -- េិខិតរនាះច ះថ្ថៃទ្ប៊ី៣០ ម៊ីនា ៧៦។ រៅកែរងរសចកដ៊ីសរក្មចរនះ គណៈកម-ី16 

ក្ល បនក្រគេ់សិទ្បាិរៅដេ់ភ៉ូមិភាគ រៅដេ់មជឈិមរកេ រេើយនិងគណៈនានា គ៊ឺមនសិទ្បាិករមទចរកេ17 

កែរងជួ និងរក្ៅ ករមទចខីាងំរៅកែរងជួ  និងរក្ៅជួ ។ គ៊ឺវរញ្ញជ ក់រ៊ីរគាេរំណងររងកើតក្ករខ័ណឌ មួយកែរង18 

ក្ល អន វតតរគាេនរយបយាច់ខាត រដើមប៊ីរក្ងឹងក្រជា ិររតយយសងគមនិយម រេើយនិងរក្ងឹងរៅរេើ19 

សិទ្បាិអំណាច ឬក៏អំណាច រស់រកេ រស់ ដឋរយើង។  20 

និយយមា៉ាងរទ្បៀត រសចកដ៊ីសរក្មចេែឹងគ៊ឺផដេ់សិទ្បាិអំណាចកែរងក្ល សមា រ់ខាា ងំ តដេរចញរ៊ី21 

កំរ៉ូេរកេច ះរៅ គ៊ឺបនន័យថារ៊ីកំរ៉ូេ រ៊ីថាែ ក់ដឹកនាកំំរ៉ូេតដេ រខៀវ សំផន រៅកែរងន ៎ងតដ  រេើយច ះ22 

រនតរៅតាមេំារ់េំរាយរៅទ្ប៉ូទ្ធងំក្ររទ្បស។ មនទ៊ី សនតិស ខស-២១ គ៊ឺជាឧទ្ធេ ណយ៍៉ា ងចាស់23 

ោស់មួយអំរ៊ីក្ល អន វតតរគាេនរយបយរនះរៅទ្ប៉ូទ្ធងំក្ររទ្បស រក្ ះថាមនឯកោ រារ់ ន់តដេបន24 

រៅរសសសេ់ រេើយមនអត៊ីតរកេក មីរយន៊ីសតកមពរជា និងជន ងរក្គាះតដេជាោកេ៊ីមកផដេ់សកខ៊ីកម។ី 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  33 

អងគជំន ំជក្មះបន ករ ើញថា គ៊ឺមនអែករទ្ធសស-២១ តដេបនច ះរញ្ជ៊ី មនជាង ១១.៧៤២ ក្តូវបន1 

សមា រ់កែរង យៈររេក្រតេេជារ៊ីឆ្ែ ំកនាះថ្នក្រតិរតតិក្ល  អែករទ្ធសក្តូវបនចារ់ខាួនរ៊ីភ៉ូមិភាគ រ៊ីកង2 

រេ ំ រ៊ីក្កសួង រស់កមពរជាក្រជា ិររតយយតដេជាេទ្បាផេថ្នក្ល របសសមែ តទ្ប៉ូទ្ធងំក្ររទ្បសរៅរេើ3 

ខាា ងំរកេក មីរយន៊ីសតកមពរជា។ អងគជំន ំជក្មះ ករ ើញថា មនទ៊ី រនះគ៊ឺក្គរ់ក្គងរាយសមជិកគណៈអចិ-4 

ថ្ស្ដនតយ៍គ៊ឺ ស ន រសន រេើយនិង នួន ជា តាម យៈរសនា ិក្ល ។  5 

[១១:១៧:០៥] 6 

ទ្បេហ៊ីក ណ៍ រស់មា ស់រណដ ឹងោទ្ប កខ គ៊ឺថាក្ល សមា រ់រក្ៅក្ររ័នាត ោក្ល  រស់ខីាងំរកេក មីរយ-7 

ន៊ីសត គ៊ឺមិនតមនជារគាេនរយបយរទ្ប រ៉ា តនតជាក្ល ង្ហករចញ ឬក៏ក្ល អន វតតផទរយរាយមិន -- រេើយក្ល 8 

រេើករេើងរនះគ៊ឺមិនមនភារសមក្សរ មិនមនក្ល វយតថ្មារៅរេើភសតរតាង។ ទ្បេហ៊ីក ណ៍រតនថមមក9 

រទ្បៀតគ៊ឺថា ក្ល រក្រើក្បស់ កយដ៉ូចជា “ក្ល របសសមែ តខីាងំ” រៅកែរងស នទ កថា រស់គាត់កដ៊ី  រស់រម10 

ដឹកនាកំ មីរយន៊ីសតកមពរជាកដ៊ី ក្រមទ្ធងំឯកោ រ ៀនស៉ូក្ត និងរឃាសនានានា គ៊ឺក្គាន់តតជាក្ទ្បឹសដ៊ី រស់ ម៉ា ក 11 

រេន៊ីន រ៉ា រណាណ ះ គ៊ឺរដើមប៊ីតដេនិយយថាេ ររំបត់ ឬក៏ករមទចខីាងំនរយបយ ខីាងំមរនាគមន៍វិជាជ  គ៊ឺវ12 

មិន។ រ៉ា តនតយ៉ា ងណាក៏រាយ គ៊ឺមនភសតរតាងជារក្ចើនតដេថាខីាងំ រស់រកេក មីរយន៊ីសតកមពរជាក្តូវបន13 

សមា រ់រៅទ្ប៉ូទ្ធងំក្ររទ្បស។ ឥេូវរនះខារំនឹងនិយយអំរ៊ីរគាេនរយបយរកេក មីរយន៊ីសតកមពរជាកែរងក្ល 14 

ររងកើតនិងក្រតិរតតិសេក ណ៍ រេើយនិងក្ល ាឋ នតដេមិន ក់រ័នានឹងឧក្កិដឋកមរីនាះ។ រ៉ា តនតមា ស់រណដ ឹង15 

ោទ្ប កខមិនបនគិតរៅដេ់ភសតរតាងជា ួមទ្ធងំអស់រនាះរទ្ប។ អងគជំន ំជក្មះយេ់ -- បនសរក្មចថា16 

រគាេនរយបយេែឹងគ៊ឺ ក់រ័នានឹងឧក្កិដឋកមថី្នក្ល ាក់្យរៅជាទ្ធសក  អំររើអមន សេ ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀត 17 

តាម យៈក្ល រ៉ាះ េ់ដេ់រសចកដ៊ីថ្ថាថែ ូ រស់មន សេ នងិក្ល បត់ខាួនរាយរងខំ អំររើមន សេឃាត និងក្ល 18 

រ ើើទ្ប កខរ ករមែញតដេតផែករៅរេើទ្បំេំ និង យៈររេថ្នឧក្កិដឋកមរីនះរៅតាមទ្ប៊ីតាងំឧក្កិដឋកមតីដេបន19 

រចាទ្បក្រក្លន់។ រកេក មីរយន៊ីសតកមពរជាបន ករ ើញថាសរមដច នររាតតម ស៊ីេន  បនរក្រមររ ៀរក្ល ាឋ ន20 

ទ្ធងំអស់រនាះរៅនឹងជំ ំក្រម៉ូេផដរំរនាទ រ់រ៊ីបនរៅទ្បសេនកិចារៅតាមកតនាងរនាះ។  21 

[១១:១៨:៤៨] 22 

រេើយវមនឯកោ ភសតរតាង ឯកោ ោកេ៊ីជារក្ចើនរៅចំរ ះម ខអងគជំន ំជក្មះតដេកំណត់23 

អំរ៊ីក្ល ក្គរ់ក្គងទ្ធងំក្សរង រស់រកេក មីរយន៊ីសតរៅរេើ ក្គរ់ចំណ ច ក្គរ់តផែកទ្ធងំអស់ថ្នជ៊ីវិត រស ់24 

មន សេ។ ក្ល សរក្មចបន ករ ើញថា កមីភិបេរកេក មីរយន៊ីសតតដេទ្បទ្បួេខ សក្តូវ គ៊ឺរផ្លដ តរៅរេើ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  34 

ក្ល រំររញរៅតាមរគាេរៅផេិតកម ីរស់ថាែ ក់ដឹកនា ំ រទ្ធះរ៊ីថាររើក្តូវចំណាយអើ៊ីក៏រាយ រាយក្តូវ1 

រងខំក្រជាជន្យរ ើើក្ល រក្ចើនរម៉ា ង រ ើើក្ល េត់រនឿយ ឬក៏កែរងោថ នភារដ៏អាក្កក់ក៏រាយ។ អែកតដេមិន2 

អាចរំររញតាមរគាេរៅ រស់រកេក មីរយន៊ីសតកមពរជា គ៊ឺមិនរ ើើក្ល  មិនក្រឹងតក្រង្យក្គរ់ក្គាន់ ក្តូវ3 

ទ្បទ្បួេទ្បណឌ កម។ី អែក -- ក្រជាជនទ្បទ្បួេ ងក្ល ឈ៊ឺចារ់ រេើយោា រ់រាយោ តតក្ល អស់កមា ំង ខើះ4 

អាហា  ក្រមទ្ធងំមិនមនក្ល រាបេ ក្រមទ្ធំងកតនាង ស់រៅតដេមិន -- តដេគក្គិច។ ក្គួោ ក្តូវ5 

បនរគរំតរក រេើយរដ៊ីក្ររ័នាមិនអាចជួរគាែ រាយរស ីភាររនាះរេើយ។  6 

 [១១:២០:០០] 7 

អងគជំន ំជក្មះបន ករ ើញថា រគាេនរយបយទ្ធងំអស់រនះមនរគាេរៅរក្ចើន តដេ ក់រ័នា8 

រៅនឹងរគាេរំណង ួម។ រគាេរៅមួយគ៊ឺជាកតាត ជំ  ញកែរងក្ល កោងរេាឋ  ចនាសមព័នារសដឋកិចា ក្រម9 

ទ្ធងំរសបមងអាហា សក្មរ់ក្ល រក្រើក្បស់ថ្ផទកែរង និងក្ល នារំចញរៅរក្ៅរដើមប៊ីររងកើតម៉ូេ ន។ ទ្ប៊ី២ គ៊ឺ10 

ករមទចន៉ូវក្ររ័នាវណណ ៈរងខំ្យក្រជាជនរៅតាមទ្ប៊ីក្ករងក្លា យរៅជា កមកី  កសិក  ជំនួសកមសីិទ្បាិឯកជន11 

រាយសេក ណ។៍ ទ្ប៊ី៣ គ៊ឺជា ចនាសមព័នាក្គរ់ក្គងរដើមប៊ីតសើង កខីាងំ រាយតក្មូវ្យមនក្ល ក្សង់12 

ក្រវតតិ ៉ូរ និងក្គរ់ក្គងរៅរេើអាករបកិ ិយតដេក្រឆំ្ងរដិវតតន៍តដេអែកណាតដេរ ើើគ៊ឺក្តូវបត់ខាួន ឬក៏13 

ក្តូវសមា រ់។ ទ្បេហ៊ីក ណ៍ រសម់ា ស់រណដ ឹងោទ្ប កខគ៊ឺថា អងគជំន ំជក្មះមនកំេ សឆ្គង រាយរាយមរ ើើ14 

្យរគាេនរយបយេែឹងរៅជាឧក្កិដឋ រាយរក្រើក្បស់ទ្បក្មង់ ភសតរតាងជាទ្បក្មង់តដេមិនក្តឹមក្តូវរៅ15 

រេើឧក្កិដឋកមតីដេរៅរក្ៅទ្ប៊ីតាងំតដេក្តូវបនរគរចាទ្បក្រក្លន់ តដេរកក្ោយខ សរៅរេើ កយម ន16 

សម័យកមពរជាក្រជា ិររតយយ គ៊ឺ កយក្គរ់ក្គង និងចារ់ក្រជាជន រេើយមិនបនទ្បទ្បួេោគ េ់រ៊ីោ ៈ17 

សំខាន់ថ្នក្ល រញ្ជូនក្សូវទ្ធងំអស់នារំចញ រាយមិនគិតរ៊ីោ ៈសំខាន់ ឬក៏ជំនួញយ៉ា ងរក្ចើនថ្នក្សូវតដេ18 

នារំចញ។ ទ្ប៊ី១ គ៊ឺជាចារ់តដេថា ភសតរតាងរៅរក្ៅ វោិេភារ ររេរវោ និងភ៉ូមិោស្ដសដ ថ្នដ៊ីក្ល19 

រញ្ជូនរ ឿងរៅជំន ំជក្មះអាចរក្រើក្បស ់ រដើមប៊ីរញ្ញជ ក់រំភា៊ឺរៅរេើរ ិរទ្បរង្ហា ញអំរ៊ីទ្បក្មង់ជារចតនាថ្ន20 

ក្ល ក្រក្រឹតត និងក្ល កំណត់ធាត ផេថំ្នអំររើឧក្កិដឋតដេបនរចាទ្បក្រក្លន់។ 21 

[១១:២១:៣៣] 22 

ទ្ប៊ី២  កយ រស់រកេក មីរយន៊ីសដកមពរជាតដេថាក្គរ់ក្គងនិងចារ់ខាួន គ៊ឺក្តូវបនអងគជំន ំជក្មះរក្រើ23 

ក្បស់ជាភសតរតាង រដើមប៊ីគាកំ្ទ្បរៅដេ់េកខណៈឧក្កិដឋថ្នរគាេនរយបយ។ រេើយមា សរ់ណដ ឹងោទ្ប កខ 24 

អត់បនជំទ្ធសរ់នាះរទ្ប គ៊ឺមិនដ៉ូចអើ៊ីតដេមា សរ់ណដ ឹងោទ្ប កខបនជំទ្ធសរ់នាះរទ្ប។ ទ្ប៊ី៣ អងគជំន ំជក្មះ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  35 

ទ្បទ្បួេោគ េ់ថាមនក្សវូ អងក មួយចំនួនក្តូវបន កសាជទ្ប កសក្មររ់ក្រើក្បស់ថ្ផទកែរង រ៉ា តនតវអត់អាចផ្លា ស់1 

រដូ តដេថាមនក្ល រ ើើបររៅតាមក្ល ាឋ ន ឬក៏ទ្ប៊ីកតនាងរេកមរីនាះរេើយ។ ទ្បេហ៊ីក ណ ៍រស់មា ស់2 

រណដ ឹងោទ្ប កខគ៊ឺថា រគាេនរយបយេែឹងវមនក្ររយជន៍រាយមិនគិតថា រកេក មីរយន៊ីសដទ្បទ្បួេយក3 

ចំណាយថ្នក្ល អន វតត តាម យៈក្ល  ំរោភរៅរេើសិទ្បាិមន សេជាម៉ូេាឋ ន រស់ក្រជាជនជាក្ររ័នារនាះ4 

រទ្ប។ 5 

ដ៉ូចតដេសេក្ល  ីរស់ខារំបនរិភាកសាជ ួចរេើយរៅកែរងម៉ូេាឋ នទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល កំណត់រគាេ6 

រៅរៅក្ករមជាក់ោក ់ ក៏ដ៉ូចជារវៀតណាម តខី  រវៀតណាម ចាម កមីភិបេតខី  ោធា ណ ដឋតខី   7 

រ ទ្បាោសនិកជន និងក្ល ក្គរ់ក្គងរៅរេើជារដើម។ ក្លេរ៊ីមេិេមិញេែឹង ខារំឥេូវេែឹងនឹងនិយយអំរ៊ី8 

ម៉ូេាឋ នតដេគាត់រចាទ្បក្រក្លនទ់្ធក់ទ្បងរៅនឹងកំេ សឆ្គង និងក្ល សរក្មចថាគាត់មនរចតនាច៉ូេ ួម។ 9 

ទ្ប៊ី១ គ៊ឺថារដើមប៊ីរង្ហា ញអំរ៊ីរចតនា ឬក៏ក្ល ដឹងឮអំរ៊ីឧក្កិដឋកម ីផទរយរ៊ីទ្បេហ៊ីក ណ៍ រសម់ា សរ់ណដ ឹងោទ្ប កខ 10 

គ៊ឺមិនចាបំច់ក្តូវរង្ហា ញថាមនរចតនា ឬក៏ដឹងអំរ៊ីឧក្កិដឋកមជីាក់ោក់ណាមួយរេើយ។ អងគជំន ំជក្មះ11 

ត ោក្ល កំរ៉ូេរៅកែរងរ ឿងកដ៊ី ក្កេិចោដ  ឌ៊ីស្ដសទិច និង សេ៊ាូរចាន៊ីង ត៉ូេ៊ីងម័  រេើយនិង រសោយ ជា12 

រដើមបនសរក្មចថា រៅររេតដេជនជារ់រចាទ្បមនរចតនាក្រក្រឹតតឧក្កិដឋកម ី ឬក៏បនដឹងឮថា ឧក្កិដឋ13 

កមកី្តូវបនក្រក្រឹតតអន រោមរៅតាមរគាេរំណង ួម គ៊ឺវមិនចាបំច់ក្តូវរង្ហា ញអំរ៊ីរចតនា ឬក៏ក្ល ដឹង14 

ឮអំរ៊ីរេត ក្ល ណឧ៍ក្កិដឋកមជីាក់ោក់ណាមួយ តដេរកើតរេើងរៅទ្ប៊ីកតនាងជាក់ោក់ណាមួយរៅររេ15 

រវោ ឬក៏ក្រឆំ្ងរៅរេើជន ងរក្គាះជាក់ោកណ់ាមួយ រដើមប៊ីរង្ហា ញរ៊ីធាត ផេរំនាះរេើយ។ តាមរិត16 

រៅវជារ ឿងក្រឌិតទ្ធងំក្សរង។ វមិនតមនជាក្ល អន វតតជាក់តសដងតដេរ ើើ្យជា -- ក្ល រេើកទ្ធងំអស់17 

រនះវរ ើើ្យខ៉ូចខាតរៅដេ់រគាេរំណងថ្នក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវសេឧក្កិដឋកម ីួម តដេថាតក្មូវ្យមន18 

ក្ល ដឹងឮ ឬក៏មនរចតនាចាស់ោស់អំរ៊ីក្គរ់ឧក្កិដឋកម ី និងឧក្កិដឋកមមីួយៗ តដេបនក្រក្រឹតត។ 19 

ក្រសិនររើមា សរ់ណដ ឹងោទ្ប កខមនរចតនា ឬក៏បនដឹងអំរ៊ីេកខណៈទ្ប៉ូរៅថ្នឧក្កិដឋកមតីដេបនក្រក្រឹតត 20 

អន រោមរៅតាមរគាេរំណង ួម គ៊ឺក្គរ់ក្គាន់ណាស់រៅរេើយ។ 21 

[១១:២៤:២៣] 22 

ទ្ប៊ី២ ទ្បេហ៊ីក ណ ៍រស់មា សរ់ណដ ឹងោទ្ប កខតដេថា ោោដំរ៉ូងសរក្មចរៅរេើរចតនា រស់គាត់ 23 

រាយក្គាន់តតក្ល ច៉ូេ ួម រស់គាត់រៅកែរងរគាេរំណង ួម គ៊ឺមិនមនក្ល រញ្ញជ ក់ចាសោ់ស់។  រាយ-24 

ោ តតចាស់ោសណ់ាសថ់ា អងគជំន ំជក្មះបនសរក្មចថាតផែករៅរេើក្ល ដឹងឮ រស់មា ស់រណដ ឹង  25 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  36 

ោទ្ប កខរៅរេើឧក្កិដឋកមតីដេបនក្រក្រឹតតអន រោមរៅតាមរគាេរំណង ួម រេើយនិងក្ល ច៉ូេ ួមជា  1 

រនដរនាទ រ់ រស់គាត់រៅកែរងឧក្កិដឋកម ីួម។ 2 

ទ្ធងំរនះខារំនឹងនិយយអំរ៊ីក្ល ដឹង ក្រមទ្ធំងរចតនា។ រេើយសេក្រះរាជអាជាា អនដ ជាតិនឹង3 

និយយអំរ៊ីម៉ូេាឋ នទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល ច៉ូេ ួមជារនដរនាទ រ់ រស់គាត់។ អងគជំន ំជក្មះបនកំណត់ថា 4 

បនកំណត់អំរ៊ីក្ល ដឹងឮ រសម់ា ស់រណដ ឹងោទ្ប កខរៅរេើរគាេរំណង ួម តាម យៈភសតរតាង និងក្ល 5 

 វិភាគរៅភសតរតាងរៅម នសម័យតខី ក្កេម និងកែរងសម័យតខី ក្កេម។ និយយអំរ៊ីភសតរតាងសម័យ6 

ម នតខី ក្កេម អងគជំន ំជក្មះសនែិាឋ នថា រៅររេតដេច៉ូេមកដេ់ ររតខី ក្កេមមា សរ់ណដ ឹងោទ្ប កខ7 

បនដឹងអំរ៊ីរគាេនរយបយ រេើយដឹងអំរ៊ីេទ្បាភារតដេថា ឧក្កិដឋកមនីឹងក្តូវក្រក្រឹតតរេើងរាយតផែក8 

រៅតាមរៅេរំណង រស់រគាេនរយបយរនាះ។  9 

រួករគតផែករៅរេើ ទ្ប៊ី១ សមជិកភារ រស់គាត់ យៈររេយ៉ូ អតងើងរៅកែរងរកេក មីរយន៊ីសដកមពរ-10 

ជា។ ទ្ប៊ី២ ក្ល គាកំ្ទ្ប រស់គាត់រៅរេើរសដឋកិចាសម៉ូេភារតឹង   ឹង។ និងទ្ប៊ី៣ គ៊ឺក្ល រសែើ -- ក្ល អំ វនាវ11 

 រស់គាត់្យករមទចកមីភិបេោធា ណ ដឋតខី  តាម យៈមរ ាបយេិងសាជ។ អងគជំន ំជក្មះក៏តផែករៅ12 

រេើក្ល សនែិាឋ នរនះរៅរេើ តដេថារៅតំរន់ ំរាះរគាេនរយបយ។ រកេក មីរយន៊ីសដកមពរជាក្តូវបន ដឋ 13 

រេើយរណាដ េ្យមនទ្បក្មង់ថ្នក្ល ក្រក្រឹតតនានាតដេមនេកខណៈជាឧក្កិដឋកម ីដ៉ូចជា ក្ល ររងកើតសេ14 

ក ណ៍រាយរងខំ រដើមប៊ីររងកើនក្ល ផេិតក្សូវអងក  ក្ល រិទ្បទ្ប៊ីផសាជ  ក្ល រងខំ្យក្រះសងឃផេឹក រេើយនិង15 

តដេទ្ធងំអស់រនះគ៊ឺជាតផែកថ្នរគាេនរយបយសម៉ូេភារ។ ក្ល រ ៀរក្ល  រេើយនិងខីាងំ ឬក៏អែក16 

ក្រឆំ្ងរគាេនរយបយរកេក មីរយន៊ីសដកមពរជា ឬអែកតដេមនទ្បំនាក់ទ្បំនងជាមួយរវៀតណាម ក្តូវបន17 

រគសមា រ់ និងក្ល របសសមែ ត រស់រកេក មីរយន៊ីសដកមពរជារៅកែរងជួ  រស់ខាួន។ 18 

[១១:២៦:៤២] 19 

មា សរ់ណដ ឹងោទ្ប កខទ្បទ្បួេោគ េ់អំរ៊ីក្ល ដឹងឮ រស់គាត់កែរង -- រៅរេើក្ល អន វតតជាក្រេទី្បណឌ20 

 រស់ ររកមពរជាក្រជា ិររតយយ។ ដ៉ូចជារៅកែរងរសៀវរៅ រស់គាត់គ៊ឺ E3/18 ជារដើមតដេគាត់21 

រញ្ញជ ក់ថា ខារំស ំដកក្សង់៖ “ខារំមិនអាចរៅកណាដ េបនរទ្ប។ រៅកែរងក្រឹតតិក្ល ណ៍នរយបយសំខាន់ៗរៅ22 

ររេរនាះ ខារំក្តូវតតក្រក្លន់យកមខ ងណាមួយរាយៗក្តូវតតរ ើើ រទ្ធះរ៊ីថាមន -- រទ្ធះរ៊ីជាមនរក តិ៍23 

រ្ីះមិនេែ ឬក៏អំររើផទរយក៏រាយ ដ៉ូរចែះរេើយ ខារំរ ើើដ៉ូរចែះរដើមប៊ីក្ល   រ៉ូ ណភារទ្បឹកដ៊ីកមពរជា”។ ដ៉ូរចែះ24 

មា សរ់ណដ ឹងោទ្ប កខដឹងចាសអ់ំរ៊ីេកខណៈឧក្កិដឋកមថី្នរកេ តដេរៅររេគាត់ច៉ូេមកកែរង ររកមពរជា 25 

F1/11.1
01676277
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  37 

ក្រជា ិររតយយ រ៉ា តនតគាត់រៅតតសរក្មចចិតតច៉ូេរេើយគាកំ្ទ្បរួករគដតដេ។  1 

រៅកែរងក្ល វយតថ្មារផេងមួយរទ្បៀត អងគជំន ំជក្មះបន វិភាគអំរ៊ីក្ល ដឹងឮអំរ៊ីរគាេរំណង ួម 2 

រៅកែរង ររកមពរជាក្រជា ិររតយយ រេើយបនសរក្មចថាគាត់ដឹងថាមនក្ល ក្រក្រឹតត។ ទ្បេហ៊ីក ណ៍ រស់3 

មា សរ់ណដ ឹងោទ្ប កខតដេថា ក្ល សរក្មចរនះខ សគ៊ឺផទរយទ្ធងំក្សរងរៅរេើក្ល សរក្មចជា ួម រេើយនិង  4 

ភសតរតាងតដេគាកំ្ទ្បថារតើគាត់ទ្បទ្បួេបនក្ល ដឹងឮេែឹងរាយ ររៀរណា? រួករគ ករ ើញថា គាត់ដឹង5 

ឮតាម យៈតួនាទ្ប៊ីថាែ ក់ដឹកនា ំរស់គាត់ សិទ្បាកិែរងក្ល ជួរជាមួយរមដឹកនាជំាន់ខពស់ ឬក៏រមដឹកនាតំដេមន6 

សិទ្បាិអំណាចរំផ ត រស់រកេក មីរយន៊ីសដកមពរជា និងក្ល រ ើើដំរណើ រៅទ្ប៉ូទ្ធងំក្ររទ្បស ក្ល ច៉ូេ ួម រស់7 

គាត់រៅកែរងកិចាក្រជ ំគណៈអចិថ្ស្ដនតយ៍ និងរសចកដ៊ីតថាងក្ល ណ ៍រស់គាត់ និងរមដឹកនាដំថ្ទ្បរទ្បៀតទ្ធក់ទ្បង8 

រៅនឹងរគាេនរយបយទ្ធងំក្ប ំក្ល ទ្បទ្បួេបនន៉ូវឯកោ រណដរ ះរណាដ េ និងឯកោ នរយបយ ដ៉ូច9 

ជា ទ្បសេនាវដដ៊ីទ្បង់រដិវតត ទ្បសេនាវដដ៊ីយ វជន-យ វនា ីរដិវតត ក្ល ច៉ូេ ួមរៅកែរងវគគរណដរ ះរណាដ េ និងវគគ10 

អរ់ រំ ៀនស៉ូក្ត តដេរគផេរើផសាជយអរំ៊ីរគាេនរយបយឧក្កិដឋ អំរ៊ីក្ល រិភាកសាជ ក្ល ដកក្សង់  ួមទ្ធងំ11 

ក្ល ក្រក្រឹតតជាឧក្កិដឋរៅរេើខីាងំ។ ទ្ប៊ី៣ ក្ល ទ្បទ្បួេ បយក្ល ណ៍រ៊ីោថ រ័នអនដ ជាតិ ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងអំររើ12 

ោហាវយង់ ែ ងក្រឆំ្ងរៅរេើមស្ដនដ៊ី ររោធា ណ ដឋតខី  និងអែកផ្លដ ច់ខាួនរ៊ីរកេក មីរយន៊ីសដកមពរជា 13 

ក្រមទ្ធងំក្ល រដិរស  រសគ់ាត់ជាោធា ណៈរៅរេើអំររើេិងសាជទ្ធងំអស់រនាះ។ 14 

[១១:២៩:១៣] 15 

ទ្បេហ៊ីក ណ ៍រស់មា សរ់ណដ ឹងោទ្ប កខតដេថា អងគជំន ំជក្មះមនកំេ សឆ្គង តដេសរក្មចថា 16 

រគាេនរយបយក្ល សមៃ ត់ រស់រកេក មីរយន៊ីសដកមពរជា គ៊ឺមនេកខណៈតិចតួចរំផ តចំរ ះគាត់ រេើយ17 

មា ស់រណដ ឹង -- រក្ ះមា សរ់ណដ ឹងោទ្ប កខទ្បទ្បួេបនន៉ូវទ្បសេនាវដដ៊ីទ្បងរ់ដិវតត រេើយគ៊ឺវផទរយទ្ធងំក្សរងរ៊ី18 

អើ៊ីតដេបនរញ្ញជ ក់កែរងនាមគាត់តដេមនតួនាទ្ប៊ីខពស់រំផ ត រេើយនិងក្ល ច៉ូេ ួម រសគ់ាត់រៅកែរងរគាេ19 

រំណង ួមរនាះ។ អងគរេត តដេថា អងគជំន ំជក្មះបនសរក្មចថា ទ្បសេនាវដដ៊ីទ្បង់រដិវតតមិនក្គាន់តតរបះ20 

រ មពផេរើផសាជយរទ្ប រ៉ា តនតវបនតចករៅតាមក្កសួង មនទ៊ី  រស់មជឈមិរកេ រេើយក៏បន -- រេើយៗ21 

សមជិកគណៈអចិថ្ស្ដនតយ៍ក៏ច៉ូេ ួមកែរងក្ល ស រស ។ អ៊ា ៊ីចឹងវក្បកដណាស់ថា ក្ល អះអាង រសម់ា ស់22 

រណដ ឹងោទ្ប កខមិនអាចរជឿជាក់បនរទ្ប។ ភសតរតាងគ៊ឺរង្ហា ញចាស់ថា មា ស់រណដ ឹងោទ្ប កខក្តូវបនតក្មូវ23 

្យ កសាជក្ល សមៃ ត់ មិនតមនរគមិន្យគាត់ដឹងរនាះរទ្ប គាត់ក្តូវ កសាជក្លសមៃ ត់រៅវិញ។  24 

ឥេូវរនះ ខារំនឹងនិយយរ៊ីម៉ូេាឋ ន រសម់ា ស់រណដ ឹងោទ្ប កខរចាទ្បក្រក្លន់រ៊ីកំេ សឆ្គងកែរងក្ល  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  38 

សរក្មចថាគាត់មនរចតនាច៉ូេ ួមរៅកែរងរគាេនរយបយខីាងំ តដេវ ក់រ័នារៅដេ់ក្ល ក្រក្រឹតត1 

ឧក្កិដឋកមផីងតដ ។ ទ្បេហ៊ីក ណ៍ រស់គាត់ររាជ័យទ្ធងំក្សរង រាយោ គាត់មិនបនគិតអំរ៊ីភសតរតាងជា 2 

 ួម កែរងក្ល សរក្មចអំរ៊ីរចតនា រស់គាត់កែរងក្រក្រឹតតឧក្កិដឋកម។ី អងគជំន ំជក្មះសរក្មចថា មា ស់រណដ ឹង3 

ោទ្ប កខច៉ូេ ួមរៅដេ់ក្ល របសសមែ តរៅទ្ប៉ូទ្ធងំក្ររទ្បស តដេទ្ធក់ទ្បងរាយផ្លទ េ់រៅនឹងក្ល ក្រតិរតតិ4 

មនទ៊ី សនតិស ខ រាយគាត់គាកំ្ទ្បជាោធា ណៈរៅរេើក្ល តសើង កអតតសញ្ញា ណខីាងំ រាយក្រមនថា ជន5 

កបត់នឹងក្តូវរគសមា រ់។ ឧទ្ធេ ណ៍ រៅថ្ថៃ១៥ រមោ ៧៧ រៅររេតដេគាត់អំ វនាវ្យមនក្ល 6 

របសសមែ តទ្ធងំក្សរង និង្យោែ តរៅរេើខីាងំ គាត់ក៏បនជំ  ញ្យកមីភិបេក្រក្លន់ន៉ូវោី ត៊ីក្ររង7 

ក្រយ័តែរដិវតតខពស់រៅក្គរ់ររេរៅរេើខីាងំក្គរ់កតនាង ទ្ធំងរៅកែរងក្សរក និងរក្ៅក្សរក។ រទ្ធះរ៊ីជាខីាងំ8 

ថ្ផទកែរង ឬក៏ខីាងំខាងរក្ៅក៏រាយ។  9 

[១១:៣១:៣០] 10 

រៅថ្ថៃ១៥ រមោ ៧៨ គាត់បនអរអ ោទ្ប រៅដេ់ជ័យជមែះជារនតរនាទ រ់រៅរេើខីាងំ រេើយ11 

អំ វនាវ្យអែកតដេច៉ូេ ួម កសាជឯកភារជាតិ រដើមប៊ីរបសសមែ តខីាងំរៅក្គរ់ ៉ូរភារ។ រៅររេ -- 12 

រទ្ធះរ៊ីថាក្ល អំ វនាវ្យសមា រ់ខីាងំេែឹងក៏រាយ ក៏អងគជំន ំជក្មះបន ករ ើញថា គាត់ដឹងអំរ៊ីក្ល 13 

របសសមែ តកក្មិតខពស់ និងកក្មិតទ្ធររៅរេើជនកបត់។ រួករគ ករ ើញថា គាត់គាកំ្ទ្ប្យមនក្ល ដឹងឮ14 

ចាស់ោស់អំរ៊ីក្លេៈរទ្បសៈថ្នក្ល ចារ់ខាួនរមដឹកនាជំាន់ខពស់តដេជាមិតតភកតិ រស់គាត់ រាយោ តត15 

គាត់មនតួនាទ្ប៊ីជាអាទ្បិភារ ឬក៏តួនាទ្ប៊ីអភ័យឯកសិទ្បាិខពស់រៅកែរងរកេក មីរយន៊ីសតកមពរជា និងរៅកែរងកមពរជា16 

ក្រជា ិររតយយ រេើយគាត់ក៏បនដឹងអំរ៊ីក្ល របសសមែ តតដេរកើតរេើងរៅកក្មិតទ្ធរ តដេជាេទ្បា-17 

ផេថ្នក្ល ចារ់ខាួនក្ទ្បង់ក្ទ្ធយ ំរៅរេើក្រជាជនរៅតាមម៉ូេាឋ ន រេើយបន ករ ើញរាយោ តតមន18 

ក្ល ទ្ធក់ទ្បងជាមួយខីាងំ។  19 

ចាស់ណាស់ថាអងគជំន ំជក្មះបនតផែករៅរេើភសតរតាង រេើយបនរង្ហា ញថាគាត់ដឹងយ៉ា ងចាស់20 

អំរ៊ីក្ល សមា រខី់ាងំ រេើយគាត់ជំ  ញ្យមនក្ល សមា រ់ខីាងំ រេើយគាត់ដឹងថា មនអន វតតរគាេនរយ-21 

បយទ្ធងំអស់រនះ។ ឧទ្ធេ ណ៍ថ្នក្ល ដឹងមួយ រស់គាត់ អំរ៊ីក្ល សមា រ់ជនកបត់រៅកែរង ររកមពរជា22 

ក្រជា ិររតយយគ៊ឺមនក្ល ទ្បទ្បួេោគ េ់ជារក្ចើនរៅរក្ក្លយ ររកមពរជាក្រជា ិររតយយ។ ឧទ្ធេ ណ៍ដ៉ូច23 

ជារៅកែរងតខ៨ ១៩៨០ គាត់បនក្បរ់ សទ៊ីវ រេដឌ័  ថា ភាែ ក់ង្ហ យួនទ្ធងំអស់ក្តូវតតរាះក្ោយ រេើយ24 

គីានខីាងំភាែ ក់ង្ហ យួនណាមែ ក់មិនតដ  មិនមនកំេ សរនាះរទ្ប។ រៅឆ្ែ ំ៨៧ កែរងនាមជាអន ក្រធានា ិរត៊ី25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  39 

ថ្នរកេ -- ថ្នកមពរជាក្រជា ិររតយយទ្បទ្បួេរនទរកកិចាក្ល រ រទ្បស មា ស់រណដ ឹងោទ្ប កខបនទ្បទ្បួេោគ េ់ថា1 

មនក្ល សមា រ់ភាែ ក់ង្ហ រវៀតណាម ១០.០០០នាក់តដេជាក្ល  -- តដេ ំរោភរៅរេើរគាេនរយបយ2 

 រស់ ដឋ រេើយនិងមនក្ល  -- អែករ ៀរចំ ដឋក្រហា ចំនួនក្បមំួយក្ករម តដេមនគាែ ក្រតេេជា 3 

៨.០០០នាក់។ រេើយរួករគក្តូវបន  ំឃាងំ រេើយបនរញ្ញជ ក់ថាអែកក្រក្រឹតតៗ រេីើសត៉ូចតាច ឬក៏ជន4 

ស ៊ីវិេក្រតេេជា ៣.០០០នាក់បនោា រ់ រាយោ តតរគក្រក្រឹតតខ ស។   5 

[១១:៣៤:១៤] 6 

ទ្បេហ៊ីក ណ៍តដេថាគាត់មិនទ្បទ្បួេខ សក្តូវរៅរេើក្ល របសសមែ តក្ទ្បង់ក្ទ្ធយ ំរៅមនទ៊ី សនតិស ខ 7 

និងទ្ប៊ីតាងំសមា រ់មន សេ រក្ ះគាត់បនរញ្ញជ ក់ថា គាត់មិនបនដឹងអំរ៊ីរេត ក្ល ណ៍ជាក់ោក់ថ្នឧក្កិដឋ8 

កមតីដេបនរកើតរេើង គ៊ឺអត់មនភារ ក់រ័នារេើយ។ ចារ់មិនតក្មូវ្យមនក្ល កក្មិតថ្នក្ល ដឹងឮដ៏9 

ជាក់ោក់រនាះរទ្ប។ ដ៉ូចតដេមា ស់រណដ ឹងោ -- រាយោ តតមា ស់រណដ ឹងោទ្ប កខមនរចតនា្យមន10 

ក្ល ក្លរ់សមា រ់ ដ៉ូចតដេរ ើញរៅកែរងជំ  ញ និងក្ល គាកំ្ទ្ប រស់គាត់េែឹង គាត់មិនចាបំច់ដឹងថា មិន11 

បច់ដឹង្យចាស់ោស់ថារគក្រក្រឹតតរៅទ្ប៊ីណារនាះរទ្ប។ រ៉ា តនតដ៉ូចតដេអងគជំន ំជក្មះបនសរក្មចអ៊ា ៊ីចឹង 12 

គាត់ដឹងអំរ៊ីក្ល របសសមែ តរ គគេតដេមនកក្មិតខពស់ គាត់ដឹងអំរ៊ីក្ល ចារ់ខាួន និងក្ល សមា រ់ជា13 

ក្ទ្បង់ក្ទ្ធយ ំ រេើយគាត់ដឹងអំរ៊ីអាទ្បិភារ និងក្រតិរតតិក្ល ថ្នមនទ៊ី សនតិស ខតដេក្តូវបនរចាទ្បក្រក្លន់ជាក់14 

ោក់ ដ៉ូចជា ស-២១ ក្ក្លំងតាចាន់ អ៉ូ កតនេង និងភែំរក្ក្លេ។ គាត់ដឹង រាយតផែករៅរេើក្រភរជា   15 

រក្ចើន។ ឧទ្ធេ ណ៍ចំរ ះមនទ៊ី ស-២១  វិញ អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងបនសរក្មចថា មា ស់រណដ ឹង  16 

ោទ្ប កខបនដឹងអំរ៊ីស-២១ រាយោ តតតួនាទ្ប៊ី រស់គាត់រៅកែរងរកេ ជាតផែកមួយថ្នក្ករមតដេក្ករមរម17 

ដឹកនាតំដេទ្បទ្បួេបនក្ល ជ៉ូនដំណឹងចាស់ោស់។ មា សរ់ណដ ឹងោទ្ប កខបនជួរ ឌ ច រេើយរង្ហគ រ់ ឌ ច 18 

ថារ គគេិកស-២១ ក្តូវរនតរ ើើក្ល ជា មតីា រទ្ធះរ៊ីជាមនក្ល វយច៉ូេ រស់រវៀតណាមរៅរេើដ៊ីកមពរជា19 

ក្រជា ិររតយយកដ៊ី។  20 

[១១:៣៥:៥៣] 21 

អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងក៏បនកំណត់ផងតដ ថា មា សរ់ណដ ឹងោទ្ប កខបនដឹងអំរ៊ីក្ល  ំរោភ22 

រំ នយ៉ា ង ៃន់ ៃ  តដេរគរ ើើរេើងរៅរេើអែករទ្ធសជនជាតិរវៀតណាមរៅទ្ប៊ីរនាះ។ រេើយចំរ ះក្ក្លងំ23 

តាចាន់វិញ ោោដំរ៉ូងបន ករ ើញថា  បយក្ល ណ៍អរំ៊ីក្ល ោា រ់ក្តូវបនរញ្ជូនរេើងរៅរេើថាែ ក់រេើ 24 

រៅដេ់ -- រៅដេ់រកេ។ គ៊ឺថាក្សរកក្តាកំក់ តដេជាទ្ប៊ីតាងំ រស់ក្ក្លងំតាចាន់ទ្បទ្បួេបនន៉ូវ ន ង្ហើ ន់25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  40 

ទ្បង់ក្កេមកិតតិយស ថាជាក្សរកគំ ៉ូផងតដ ។ រេើយមា ស់រណដ ឹងោទ្ប កខក្រតេេជាបនរៅដេ់ រៅ1 

ទ្បសេនកិចារៅក្សរករនះជាមួយ តាម៉ា ក ផងតដ  តដេរគដឹងចាស់ថា តាម៉ា ក បនរៅទ្បសេនកិចារៅក្ក្លងំ2 

តាចាន់ រេើយជំ  ញ្យមនក្រតិរតតិក្ល ។ 3 

ចំរ ះអ៉ូ កតនេងវិញ ោោដំរ៉ូងបន ករ ើញថា  បយក្ល ណ៍ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល របស4 

សមែ តថ្ផទកែរងរៅទ្ប៉ូទ្ធងំភ៉ូមិភាគ និងរៅកែរងកងរេ៨០១ ក្តូវបនរញ្ជូនរាយផ្លទ េ់រៅមជឈិមរកេ។  5 

ចំតណកភែំរក្ក្លេវិញ ោោដំរ៉ូងសរក្មចថា មនទ៊ី សនតិស ខភែំរក្ក្លេ គ៊ឺដំរណើ ក្ល រាយសថិត6 

រក្ក្លមក្ល ក្គរ់ក្គង រស់តំរន់ តដេរាយក្ល ណ៍ផ្លទ េ់រៅមជឈិមរកេ គ៊ឺរៅមនទ៊ី ៨៧០ តដេមា ស់7 

រណដ ឹងោទ្ប កខជាសមជិកផងតដ ។ រតនថមរេើរនះរៅរទ្បៀត គ៊ឺមនសងខ៊ីកមជីារក្ចើនតដេថា តំរន់មិន8 

មនសិទ្បាិកែរងសរក្មចរៅរេើក្ល ក្រក្រឹតតរៅរេើខីាងំ ឬក៏មនក្ល រញ្ញជ ណាមួយរនាះរេើយ គ៊ឺក្តូវតតមករ៊ី9 

មជឈិម។  10 

[១១:៣៧:៣២] 11 

ទ្បេហ៊ីក ណ៍ រស់គាត់តដេថាោោដំរ៉ូងរង្ហា ញរាយខ សឆ្គងន៉ូវ កយសមដ៊ី រស់គាត់ រៅររេ12 

តដេគាត់ជំ  ញ្យកមីភិបេកំណត់អតតសញ្ញា ណ ជំ  ញ្យមនក្ល សែរ់រៅរេើខីាងំរនាះ គ៊ឺមិនមនក្ល 13 

គាកំ្ទ្ប រេើយមិនបនគិតរៅដេ់ក្ល តដេគាត់បនជំ  ញ្យសមា រ់ខីាងំ និងក្ល ក្រជ ំ ក្រមទ្ធងំក្ល រ ើើ14 

សនែិស៊ីទ្បនានា។ ទ្បេហ៊ីក ណ៍ រស់គាត់គ៊ឺថាក្ល ដឹងឮ រស់គាត់េែឹង គ៊ឺគួ តតេ ររចាេ រាយោ តត15 

គាត់ -- រាយោ តតរគអត់រចាទ្បក្រក្លន់គាត់រ៊ីក្ល ដឹងឮអ៊ីទ្ធងំអស់រនាះរទ្ប គ៊ឺមិនក្តឹមក្តូវរនាះរេើយ។  16 

ជាច ងរក្ក្លយ ទ្បេហ៊ីក ណ៍ រស់គាត់តដេថាក្ល សមភ សរក្ក្លយ ររកមពរជាក្រជា ិររតយយ មិន17 

អាចរក្រើក្បស់រដើមប៊ីរង្ហា ញអំរ៊ីក្ល ដឹងឮ និងរចតនារនាះរេើយ គ៊ឺក្ល អះអាងរនះគ៊ឺគីានម៉ូេាឋ នផាូវចារ់18 

រនាះរេើយ។ ក្ល រិតណាស ់ គ៊ឺរយើងក្តូវតតក្ររងក្រយ័តែរៅររេតដេរយើងរក្រើក្បស់ក្ល ទ្បទ្បួេោគ េ់ 19 

រដើមប៊ីជួយកែរងក្ល រង្ហា ញអំរ៊ីឧក្កិដឋកម ីរ៉ា តនតក្ល អះអាងតដេថាក្ល ទ្បទ្បួេយក គ៊ឺជាក្ល ក្តឹមក្តូវមួយ។ 20 

[១១:៣៨:៤០] 21 

គាត់មិនអាចរនយេ់អំរ៊ីក្ល ទ្បទ្បួេោគ េ់ទ្ធងំអស់ រស់គាត់ចារ់រ៊ីឆ្ែ ំ១៩៨០ កនាង  េ៉ូតមករៅ22 

កែរងកំណត់រេត ោដ រ់ រៅកែរងក្ល សមភ សជាោយេកខណ៍អកេ  តដេបនកត់ក្តាជាោយេកខណ៍23 

អកេ កដ៊ី ជា វីរដអ៉ូកដ៊ី តដេថារេត អ៊ីបនគាត់ដឹងរនាះ។ និយយ្យខា៊ីរៅគ៊ឺមា ស់រណដ ឹងោទ្ប កខមិនបន24 

រង្ហា ញអំរ៊ីកំេ សឆ្គងណាមួយតដេរង្ហា ញ -- តដេៗអងគជំន ំជក្មះបនរ ើើរេើយកែរងក្ល សរក្មចថាគាត់25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  41 

មនរចតនាជំ  ញ្យមនក្ល សមា រខី់ាងំជាក់តសដង ឬខីាងំតាមក្ល សនតី រស់រកេក មីរយន៊ីសតកមពរជា។ 1 

ចំរ ះម៉ូេាឋ ន តដេថាកំេ ស -- ោោដំរ៉ូងមនកំេ សឆ្គងកែរងក្ល សរក្មចថាគាត់ច៉ូេ ួមរៅកែរង2 

ដំរណើ ក្ល រៅកែរងរគាេនរយបយក្ល ាឋ នសេក ណេ៍ែឹង គ៊ឺគាត់មិនបនរង្ហា ញរនាះតដ ។  3 

អងគជំន ំជក្មះបនយេ់រ ើញថា មា ស់រណដ ឹងោទ្ប កខ កសាជ រៅតតរនតគាកំ្ទ្បចំរ ះរគាេ4 

នរយបយរនះ រាយទ្ប៊ី១ ជំ  ញ្យមនរគាេនរយបយតាម យៈក្ល ផេះផសាជ ជាោធា ណៈ រៅររេ5 

តដេច ះរៅរិនិតយរៅរេើក៉ូតា រេើយនិងក្ល នារំចញក្សូវ ទ្ប៊ី២ ក្គរ់ក្គងរៅរេើនរយបយ ទ្ប៊ី៣ បន6 

ដឹងអំរ៊ីោថ នភារ ស់រៅ និងោថ នភាររ ើើក្ល ដ៏អាក្កក់រៅសេក ណ ៍ និងក្ល ាឋ ន។ ទ្ប៊ី៤ គាត់បនដឹង 7 

រេើយគាត់គាកំ្ទ្ប និងជំ  ញរៅដេ់ក្ល រ ីសរអើង រេើយនិងក្ល តសើង កខីាងំរៅក្ល ាឋ ន និងសេក ណ៍8 

និងទ្ប៊ី៥ រទ្ធះរ៊ីដឹងទ្ធងំអស់ក៏រាយ គាត់រៅរនតកែរងក្ល គាំក្ទ្បថារនតរគាេនរយបយេែឹងកែរងកក្មិតមួយ9 

តដេមិនមនភារោទ ក់រសទើ  រាយោ តតគាត់ររញចិតតកែរងក្ល ជំ  ញ រដើមប៊ីសរក្មចរគាេនរយបយ10 

តដេគីានភាររិតក្បកដអ៊ីទ្ធងំអស់ រស់រកេក មីរយន៊ីសតកមពរជា។ 11 

[១១:៤០:២៩] 12 

ចំរ ះក្ល តដេថាគាត់អត់ដឹងអំរ៊ីរេត ក្ល ណ៍ជាក់ោក់ណាមួយថ្នឧក្កិដឋកម ីឬទ្ប៊ីតាងំដ៉ូចតដេ13 

បនរិភាកសាជខាងរេើអ៊ា ៊ីចឹង គ៊ឺអត់ចាបំច់ក្តូវមនក្ល ដឹងឮទ្ធងំអស់រនះរទ្ប។ រ៉ា តនតអងគជំន ំជក្មះបន ក14 

រ ើញថាគាត់បនដឹងអំរ៊ីក្ល ាឋ ន និងសេក ណ៍ជាក់ោក់មួយ ដ៉ូចជា សេក ណ៍ក្តាកំក់ ទ្បំនរ់១  15 

មករា ទ្បំនរ់ក្ត ងំថ ីនិងក្ល ាឋ នក្រោនយនតរហាះកំរង់ឆ្ែ ំង។ ក្ល  -- ទ្បេហ៊ីក ណ៍តដេថា ក្ល រត ូក្រជា16 

ជន្យរៅជាវណណ ៈ កមកី  កសិក  មិនរង្ហា ញរចតនារនាះ គ៊ឺខ សទ្ធងំក្សរង។ ដ៉ូចតដេភសតរតាងបន17 

រង្ហា ញអ៊ា ៊ីចឹង គ៊ឺថារកេក មីរយន៊ីសតកមពរជាជំ  ញក្រជាជន្យរ ើើក្ល រៅតាមក្ល ាឋ នរ ើើក្ល  រងខំ្យរួករគ18 

រ ើើ និងមិន្យរួករគចាករចញរ៊ីក្ល ាឋ ន។ រនះគ៊ឺជាកតាត រង្ហា ញជាគនាឹះថ្នឧក្កិដឋកមថី្នក្ល ាក់្យរៅជា19 

ទ្ធសក ។  20 

ទ្បេហ៊ីក ណ៍ រស់គាត់តដេថាគាត់អត់ដឹងរ៊ីោថ នភារ ស់រៅ និងោថ នភាររ ើើក្ល ដ៏អាក្កក់រៅ21 

តាមរនាះ គ៊ឺមិនអាចកំណត់បនរទ្ប រាយោ អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង ករ ើញថារមដឹកនារំកេក មីរយ22 

ន៊ីសតកមពរជាបនទ្បទ្បួេ បយក្ល ណ៍ជារក្ចើនអំរ៊ីក្ល ខើះខាតអាហា  និងជំង៊ឺដង្ហក ត់រៅតាមក្ល ាឋ ន។ រួក23 

រគ ករ ើញថាវមន រររាយក្ល ណ៍រ៊ីរក្ក្លមរៅរេើ រស់រកេក មីរយន៊ីសតកមពរជា ួមមួយ និងភសតរតាង24 

 រស់គណៈតំរន់ ក្ល ច ះរៅតាមទ្ប៊ីតាងំជារក្ចើន ក្ល ដឹងឮជាក់តសតង រស់គាត់អំរ៊ីរេកម ី មរ ាបយ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  42 

តដេរ ើើកែរងក្ល តកសក្មួេ។ រេើយរនះគ៊ឺអើ៊ីមា ស់រណត ឹងោទ្ប កខបនរេើកខាួនឯង។ រេើយនិង បយ1 

ក្ល ណ៍ជារដើម គ៊ឺមិន -- និងរសចកត៊ីតថាងក្ល ណ៍ជារដើម គ៊ឺមិនអាចរ ើើយ៉ា ងណា្យរគរមើេរ ើញថាគាត់2 

អត់ដឹងអំរ៊ីោថ នភារអាក្កក់ទ្ធងំអស់រនះរទ្ប។ រ៉ា តនតរទ្ធះរ៊ីយ៉ា ងណាក៏រាយ គាត់ -- រទ្ធះរ៊ីគាត់ដឹងរ៊ី3 

ោថ នភារអាក្កក់យ៉ា ងរម៉ាចក៏រាយ ក៏រៅជំ  ញកមកី ្យរ ើើក្ល រដើមប៊ីសរក្មចន៉ូវរដិវតតន៍ឆ្រ់ េ័ស។ 4 

ចំរ ះទ្បេហ៊ីក ណ៍តដេថាគាត់មិនបនដឹងអំរ៊ីក្ល ក្រក្រឹតតមិនរសីើភារគាែ រៅរេើក្រជាជនថី៊ី គ៊ឺវអត់ក្តឹម5 

ក្តូវរទ្ប។  6 

អងគជំន ំជក្មះ មិនក្តឹមតតរឹងតផែករៅរេើរសៀវរៅ រស់គាត់តដេមា ស់រណត ឹងោទ្ប កខទ្បទ្បួេ7 

ោគ េ់រនាះរទ្ប រ៉ា តនតរគរឹងតផែកផងតដ រៅរេើភសតរតាងអំរ៊ីក្ល ដឹងឮ រស់គាត់រៅក្ល ក្រក្រឹតតមិនក្តឹម  8 

ក្តូវ។  ភសតរតាងទ្ធងំអស់រនាះមនរៅកែរងសកខ៊ីកម ីរស់រដើមរណត ឹង ដឋរបរវណ៊ី តដេថាមា ស់រណត ឹង 9 

ោទ្ប កខជំ  ញកមីភិបេ្យផតេ់ក្ល ង្ហ រក្ចើន និងអាហា តិចរៅដេ់ក្រជាជនថី៊ី។ មា ស់រណត ឹងោទ្ប កខ10 

មិនបនរង្ហា ញរ៊ីកំេ សឆ្គងោោដំរ៉ូងតដេថា គាត់មនរចតនាាក់ក្រជាជន្យរៅជាទ្ធសក រៅកែរង11 

ោថ នភារក្ល ង្ហ និង ស់រៅអមន សេ ម៌ រាយោ តតក្រជាជនទ្ធងំអស់រនាះក្តូវបនរគកំណត់អតត12 

សញ្ញា ណ និងជារគាេរៅថ្នក្ល រ ើើទ្ប កខរមែញរៅក្ល ាឋ នរនាះ។ 13 

[១១:៤៣:១៧] 14 

ឥេូវរនះខារំនឹងនិយយអំរ៊ីម៉ូេាឋ នច ងរក្ក្លយ រស់មា សរ់ណត ឹងោទ្ប កខតដេថា ោោដំរ៉ូង15 

មនកំេ សឆ្គងអងគរេត កែរងក្ល សរក្មចថា គាត់មនរចតនាជំ  ញ្យមនឧក្កិដឋកម ី រ ៀរក្ល រាយរងខំ16 

និងក្ល  ំរោភផាូវរភទ្ប។ ក្ល រចាទ្បក្រក្លន់ រស់រួកគាត់មិនក្តឹមក្តូវរទ្ប រាយោ គាត់មិនបនគិតរៅ17 

រេើភសតរតាងជា ួមតដេោោដំរ៉ូងបនរក្រើក្បស់។ តផែករៅរេើភសតរតាងអងគជំន ំជក្មះ ករ ើញថា18 

មា ស់រណត ឹងោទ្ប កខមនរចតនាច៉ូេ ួមរៅកែរងរគាេនរយបយ មនរចតនារងខំក្រជាជន្យរ ៀរក្ល  19 

និងផេដំំរណករាយរងខំ។ ទ្ប៊ី១ រាយរចញរញ្ញជ រៅដេ់ក្កសួងោថ រ័នទ្ធងំអស់្យរ ៀរចំអា េ៍- 20 

រិ េ៍។  ទ្ប៊ី២ បនដឹងអំរ៊ីក៉ូតាអរបរ មសក្មរ់ក្ល រ ៀរក្ល រាយរងខំរៅក្កសួង ណិជជកមតីដេ21 

គាត់ក្គរ់ក្គងទ្ធងំក្សរង។ ទ្ប៊ី៣ គ៊ឺជំ  ញតាម យៈស នទ កថា អំរ៊ីរគាេនរយបយ រស់រកេក មីរយន៊ីសត22 

កែរងក្ល ររងកើនរាយឆ្រ់ េ័សន៉ូវចំនួនក្រជាជន។ និងទ្ប៊ី៤ ជំ  ញ្យកមីភិបេរកេក មីរយន៊ីសតកមពរជា23 

គិតរៅដេ់ក្ររយជន៍ រស់រដិវតតន៍ ក ំ្យគិតរៅរេើក្ររយជន៍ផ្លទ េ់ខាួននិងក្គួោ ។ និងទ្ប៊ី៣ គាត់24 

ទ្បទ្បួេោគ េ់រៅកែរង ររកមពរជាក្រជា ិររតយយថា ស្ដសត៊ីរកីងៗក្តូវបនរងខំ្យរ ៀរក្ល ជាមួយទ្ធហាន25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  43 

រិក្ល ។ រៅកែរងរ ិយក្លសតដេមនក្ល រងខិតរងខំយ៉ា ង ៃន់ ៃ េែឹង តដេក្រជាជនគាត់ខាា ចផេវិបកថ្ន1 

ក្ល មិនរគា ររគាេនរយបយ រស់ -- ក្បកដណាស់ថាគ៊ឺអងគជំន ំជក្មះអាចសរក្មចរាយក្តឹមក្តូវថា 2 

មា ស់រណត ឹងោទ្ប កខបនដឹងថា ក្ល តណនានំិងក្ល ជំ  ញ្យក្ល រ ៀរក្ល  រស់គាត់េែឹងនឹងរកើតរេើងរដើមប៊ី3 

្យក្រជាជនររងកើនចំនួនក្លន់តតរក្ចើន។ មា ស់រណត ឹងោទ្ប កខមិនបនកំណត់ថាក្ល សនែិាឋ ន រស់អងគជំន ំ4 

ជក្មះ រាយថាគាត់ជំ  ញ្យមនក្ល ផេដំំរណករាយរងខំេែឹង គ៊ឺជារ ឿងមិនសមក្សរ។  5 

ឥេូវរនះ គ៊ឺថាស  រជា ួមមក មា ស់រណត ឹងោទ្ប កខមិនអាចរង្ហា ញតដេថាម៉ូេាឋ នេែឹងគ៊ឺជា6 

រ ឿងខ សឆ្គងរៅកែរង -- រាយតផែករៅរេើម៉ូេាឋ នកមពរជាក្រជា ិររតយយ និងរៅរេើរគាេនរយបយ7 

 រស់រកេក មីរយន៊ីសត។  8 

  ឥេូវរនះខារំនឹងក្រគេ់រវទ្បិក្ល ជ៉ូនរៅសេក្រះរាជអាជាា អនត ជាតិ។  9 

ស៉ូមអ គ ណឯកឧតតមក្រធាន រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម។ 10 

[១១:៤៦:០៥] 11 

រោកក្ស៊ី រក្រនា េ៉ូេសិ៖ 12 

អ  ណសសួត៊ីរោកក្រធាន រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម!  13 

ម ននឹងខារំរិភាកសាជរៅរេើចំណ ចដថ្ទ្បរទ្បៀត ក់រ័នានឹងក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវ រស់មា ស់រណត ឹងោទ្ប កខ 14 

ខារំស ំរេើករេើងសរងខររឆ្ាើយរៅនឹងសំណួ  រស់អងគជំន ំជក្មះ ក់រ័នារៅនឹងភសតរតាងរាះរនទរក តដេជា15 

តផែកមួយ រស់អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង។ រយើងរិនិតយរមើេរៅភសតរតាងរៅម ខោោដំរ៉ូង តដេថា16 

ក្ល រចាទ្បក្រក្លន់រនះ មិនក្តូវបន ករ ើញរៅក្តង់ចំណ ចណាមួយរនាះរទ្ប។ រៅកថាខណឌ  ១១៣០ ដេ់ 17 

១១៣៦ និង ១១៣៧ ោោដំរ៉ូងរដិរស ភសតរតាងអំរ៊ីមា ស់រណត ឹងបនរៅរិនិតយរមើេទ្ប៊ីតាំងជាក់18 

ោក់ជាមួយតដេរង្ហា ញភសតរតាងមិនអាចរជឿជាក់បនរនាះរទ្ប។ រក្ៅអើ៊ីតដេរេើករេើងអំរ៊ីទ្ប៊ីតាងំភ៉ូមិ19 

ោស្ដសតទ្ធក់ទ្បងនឹងមនទ៊ី ៨៧០ តដេរ ើើក្ល ចារ់ខាួនកមីភិបេ គ៊ឺអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង ករ ើញ    20 

ភសតរតាងទ្ធងំតដេថា មា ស់រណត ឹងោទ្ប កខគ៊ឺថាបនសែងតំតណងជាក្រម ខ ដឋ រេើយក៏បន ករ ើញថា  21 

ភសតរតាងទ្ធងំអស់រនះ -- គ៊ឺបន ករ ើញភសតរតាងមិនក្គរ់ក្គាន់ថា មិនអាច ករ ើញភសតរតាងតដេថា22 

ក្រក្រឹតតអំររើក្រេ័យរ៉ូជោសន៍ក្រឆំ្ងជនជាតិចាមរទ្ប។ រេើយ ក់រ័នារៅនឹងសេឧក្កិដឋកម ីួម និង23 

ក្ល ជួយនិងរក្ជាមតក្ជង រិតជាបន ករ ើញ រ៊ីរក្ ះភសតរតាងតដេ ករ ើញគ៊ឺមនក្ល រួកគាត់ -- ក្គរ់24 

ក្គាន់ ក់រ័នារៅនឹងឧក្កិដឋកមតីដេ ករ ើញថាគាត់មនរិ  ទ្បាភាររាយសំអាងរៅរេើសេឧក្កិដឋកម ី25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  44 

 ួម។ ដ៉ូរចែះ អងគជំន ំជក្មះក៏បនរិនិតយរមើេទ្បក្មង់ថ្នក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវដថ្ទ្បរទ្បៀត រេើយ ករ ើញភសតរ-1 

តាងថា គាត់រិតជាមនរិ  ទ្បាភារកែរងក្ល ជួយ និងជួយរក្ជាមតក្ជង្យក្រក្រឹតតឧក្កិដឋកមរីនះរេើង។ 2 

[១១:៤៨:១៩] 3 

រោកក្រធានអងគជំន ំជក្មះជាទ្ប៊ីរគា រ! ឥេូវរនះ ខារំរេើករេើងចំណ ចរ៊ី ក់រ័នារៅនឹងក្ល ទ្បទ្បួេ 4 

ខ សក្តូវតួនាទ្ប៊ី រស់គាត់ គ៊ឺតួនាទ្ប៊ី  រស់ម ខង្ហ  និងក្ល ជារ់ទ្ធក់ទ្បងជិតដិតជាមួយថាែ ក់ដឹកនាកំមពរជា5 

ក្រជា ិររតយយដថ្ទ្បរទ្បៀត។ ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងឧក្កិដឋកមតីដេគាត់ក្តូវបនផតនាទ រទ្ធសអន រោមរៅតាម6 

សេឧក្កិដឋកម ីួម រេើយនិងក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវ រស់គាត់សក្មរ់ក្ល ជួយនិងរក្ជាមតក្ជងកែរងទ្ប៊ីតាងំ7 

ឧក្កិដឋកមមីួយចំនួន។ ជារិរសសរៅរេើចរមាើយ -- ោ ណាតរតដេរនយេ់ថារេត អើ៊ីបនជារណត ឹង8 

ោទ្ប កខខកខានមិនបនរង្ហា ញក្ល ជំទ្ធស់ក្ល តវ៉ា  រសគ់ាត់ ចំរ ះវិភាគ និងក្ល  ករ ើញទ្ធក់ទ្បងរៅ9 

នឹងចំណ ចចំនួនរ៊ី រស់អងគ --  រស់ោោដំរ៉ូង។ ឧទ្ធេ ណ៍ ខារំបនរក្រើក្បស់ោ ណា រស់ខារ ំ10 

ឧទ្ធេ ណ៍តដេខារំបនរក្រើក្បស់រនាះ គ៊ឺវ ក់រ័នាដ៉ូចគាែ រៅនឹងចំណ ចទ្ធងំរ៊ីរនះ។ ផទរយនឹងក្ល រេើក11 

 រស់គាត់មា ស់រណត ឹងោទ្ប កខ      តួនាទ្ប៊ី រស់មា ស់រណត ឹងោទ្ប កខ និងម ខង្ហ  គ៊ឺក្ល ជារ់ទ្ធក់ទ្បងជិត12 

ដិតជាមួយថាែ ក់ដឹកនាជំាន់ខពស់ ដ៉ូចជា រ៉ា េ រត, នួន ជា គ៊ឺបនឆ្ារះរញ្ញា ងំអំរ៊ីឯកសិទ្បាិ និងថាែ ក់ដឹកនាំ13 

ជាន់ខពស់ក្រកររាយឯកសិទ្បាិ និងរជឿទ្ប កចិតតរៅកែរងជួ រកេក មីរយន៊ីសតកមពរជា និងបនផតេ់អំណាចរៅ14 

្យគាត់ រេើយគាត់គ៊ឺថាបន -- រដើមប៊ីច៉ូេ ួមក្រក្រឹតតសេឧក្កិដឋកម ីួម រដើមប៊ីជួយរក្ជាមតក្ជងនិងជំ  ញ15 

្យក្រក្រឹតតឧក្កិដឋកមរីនះរេើង។ រេត ដ៉ូរចែះរេើយ ខារំនឹងរផ្លត តរៅរេើម៉ូេាឋ នខាះៗអំរ៊ីវិ ៊ីោស្ដសត រស់16 

គាត់តដេខកខានមិនបនរង្ហា ញកំេ សអងគរេត  ឬអងគចារ់ណាមួយទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងចំណ ចរនះ  ក់17 

រ័នារៅនឹងក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវក្រេទី្បណឌ ។ 18 

[១១:៥០:០០] 19 

តផែក៨(ខ) រៅកែរងកថាខណឌ ៨៨៦ ដេ់៩៥២ ថ្នោ ណាតរ រស់រយើងខារំ មា ស់រណដ ឹងោទ្ប កខ20 

រនះគ៊ឺមិនអាចជំទ្ធស់តវ៉ា ក្រកររៅរាយរេត ផេអំរ៊ីតួនាទ្ប៊ី រស់គាត់មក ម ខង្ហ  និងក្ល ជារ់ ក់21 

រ័នាជិតដិត រស់គាត់។ ផទរយរៅវិញ គាត់រាយមក្លត់រនថយោ ៈសំខាន់រនះ។ គាត់ជំទ្ធស់តវ៉ា រាយ22 

ខាួនឯង។ ខារំនឹងរេើករេើងរ៊ីរសៀវរៅ រស់គាត់គ៊ឺ  E3/18 តដេនឹងជាមួយនឹង បយក្ល ណ៍សេរៅក្កម 23 

រស ើរអរងកត គ៊ឺ E3/27 E3/37 និង E3/557 រេើយនិងសកខ៊ីកមរីៅកែរងត ោក្ល រនះ E3/193.1។  24 

ោ ណាតរ រស់គាត់រៅកែរងកថាខណឌ ១៧១០ រេើយនិងកិចាសមភ សន៍រៅរក្ៅត ោក្ល  រស់គាត់មន 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  45 

E3/108, E3/3198 និង E34។ ដ៉ូរចែះ ស ំរេើករិចា ណារៅរេើក្ល ទ្បទ្បួេោគ េ់ខាះទ្ធក់ទ្បងរៅនឹង    1 

តួនាទ្ប៊ី ម ខង្ហ  និងក្ល ជារ់ទ្ធក់ទ្បងជិតដិត រស់គាត់។ ឧទ្ធេ ណ៍ គាត់ទ្បទ្បួេថា គាត់ជាសមជិកថ្ន 2 

គណៈកមី ិក្ល មជឈិមរកេតាងំរ៊ីឆ្ែ ំ១៩៧១ និងសមជកិររញសិទ្បាិរ៊ីឆ្ែ ំ១៩៧៦។ រេើយគាត់បនរចញ3 

រសចកដ៊ីតណនាមំួយចំនួន។ គាត់បនច៉ូេ ួមកិចាក្រជ ំគណៈអចិថ្ស្ដនតយ៍ តដេាក់រចញន៉ូវរគាេនរយបយ4 

តដេគាត់រ ើើក្ល តណនា ំ ដ៉ូចអងគោោដំរ៉ូងបន ករ ើញ គ៊ឺមន បយក្ល ណ៍សដ៊ីអរំ៊ីក្ល អន វតតេែឹង គ៊ឺ5 

ក្តូវបនគណៈអចិថ្ស្ដនតយ៍រនះទ្បទ្បួេយកមក។  6 

[១១:៥២:០៣] 7 

តាមរិតរយើងមនកំណត់រេត  រស់គណៈអចិថ្ស្ដនតយ៍ចំនួន៣៨ តដេអងគជំន ំជក្មះ ករ ើញ។ 8 

កែរងរនាះកំណត់រេត ២២រនះ គ៊ឺថាគាត់បនច៉ូេ ួមចំនួន១៦រេើក។ គាត់ច៉ូេ ួមញឹកញារ់ជាង រ៉ា េ រត 9 

និងនួន ជា រៅរទ្បៀត។ មិនមនរេត ផេសដ៊ីអំរ៊ីក្ល ច៉ូេ ួមក្រជ ំជាញឹកញារ់ ក្ល ច៉ូេ ួមក្រជ ំ រស់គាត់10 

ដថ្ទ្បរទ្បៀតមិនក្តូវបនកត់ក្តារទ្ប។ មា ស់រណដ ឹងោទ្ប កខបនរេើករេើងថា គាត់បនច៉ូេ ួមរនះ។ អ៊ា ៊ីចឹង11 

គាត់ទ្បទ្បួេបនរ័ត៌មនកែរងឋានៈគាត់ជាក្រម ខ ដឋ រេើយគាត់មនក្ល រិភាកសាជគាែ ជាមួយនឹងអែកក្ល ទ្ប៉ូត12 

ដថ្ទ្បរទ្បៀត។ រនះរញ្ញជ ក់ន៉ូវក្ល រិតអំរ៊ីក្ល ច៉ូេ ួមកិចាក្រជ ំកែរង រាយោ តតោថ រ័នរនះគ៊ឺជាោថ រ័នតដេ13 

ាក់រចញន៉ូវរគាេនរយបយ។ ដ៉ូរចែះ វសមរេត ផេណាស់តដេអាចសនែិាឋ នបនថា មា ស់រណដ ឹង14 

ោទ្ប កខបន -- ជាអែកតដេច៉ូេ ួមបនជាញឹក -- យ៉ា ងញឹកញារ់រៅកែរងកិចាក្រជ ំ រស់គណៈអចិថ្ស្ដនតយ៍15 

កែរងអំេរងកមពរជាក្រជា ិររតយយ។ ក្ល ក្រជ ំដថ្ទ្បរទ្បៀតរនះ គ៊ឺបនរង្ហា ញ្យរ ើញថា គាត់មនឋានៈមួយ16 

គួ ្យទ្ប កចិតតកែរងឋានៈជាថាែ ក់ដឹកនារំកេក មីរយន៊ីសតកមពរជា តដេអែកដថ្ទ្បរទ្បៀតរនះ គ៊ឺថាច៉ូេ ួមតិចតួច17 

ណាស់។ រេើយក្ល ច៉ូេ ួមក្រជ ំ រស់គាត់កែរងកិចាក្រជ ំទ្ធងំរនះ និងសមជិកភារកែរងគណៈកមី ិក្ល 18 

មជឈិម គ៊ឺក្តូវបនរិនិតយ ក់រ័នារៅនឹងរ ិរទ្បដថ្ទ្បរទ្បៀតអំរ៊ីក្ល ដឹងឮ រស់គាត់ និងក្ល រចញន៉ូវ ាក់19 

រចញន៉ូវរគាេនរយបយទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងរគាេនរយបយឧក្កិដឋ និងក្ល អន វតត ក៏ដ៉ូចជាក្ល អន វតតរៅ20 

រេើថាែ ក់ដឹកនាដំថ្ទ្បរទ្បៀត។ គណៈអចិថ្ស្ដនតយ៍បនចាត់តាំងសមជិកគណៈ -- គណមជឈិមបនចាត់តាងំ  21 

គណៈអចិថ្ស្ដនតយ៍ រេើយមា ស់រណដ ឹងោទ្ប កខបនទ្បទ្បេួថា គណៈអចិថ្ស្ដនតយ៍បនជ៉ូនដំណឹងរៅគណៈ22 

មជឈិមអំរ៊ីរគាេនរយបយរនះ អំរ៊ីក្ល អន វតតតដេគណៈអចិថ្ស្ដនតយ៍បនរិភាកសាជ។ ដ៉ូរចែះវគ៊ឺជារវទ្បិក្ល23 

មួយថ្នក្ល ផេរើផសាជយអំរ៊ីរសចកដ៊ីសរក្មច រស់គណៈអចិថ្ស្ដនតយ៍។ វក៏សមរេត ផេផងតដ  តដេអាច24 

សនែិាឋ នបនថា មិនមនរគាេនរយបយមួយមិនអាចអន វតតផទរយអំរ៊ីជំេ  រស់គណៈមជឈិម រេើយ25 
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មា ស់រណដ ឹងោទ្ប កខ គ៊ឺគាត់ជា -- ច៉ូេ ួមរៅកែរងក្ល រិភាកសាជជាមួយគណៈមជឈិម និងគណៈអចិថ្ស្ដនតយ៍។ 1 

រេើយយ៉ា ងរហាចណាស់រៅកក្មិតគណៈមជឈិម គាត់មនសិទ្បាិអាចនិយយបនតដ ។ រេើយគាត់មន2 

សិទ្បាិរបះរឆ្ែ ត រេើយយ៉ា ងរហាចណាស់ គ៊ឺក៏គាត់មនសិទ្បាិអន វតតអំរ៊ីរគាេនរយបយទ្ធងំអស់រនះផង3 

តដ ។ មា ស់រណដ ឹងោទ្ប កខក៏បនទ្បទ្បួេោគ េ់ថា កែរងនាមជាសមជិកថ្នមនទ៊ី ៨៧០ តដេេែឹងគ៊ឺថាគាត់4 

ក្តូវបនក្រគេ់ភា កិចា្យអន វតតរគាេ -- រសចកដ៊ីសរក្មច រស់គណៈអចិថ្ស្ដនតយ៍ តាមានសមជិកណា5 

តដេ សមជិករកេណាតដេសងេ័យសក្មរ់គណៈមជឈិម។ ោោដំរ៉ូងបន ករ ើញយ៉ា ងក្តឹមក្តូវ6 

ថាមា ស់រណដ ឹងោទ្ប កខ ដ៉ូចជា តាម យៈក្ល រស ើរអរងកត រេើយក៏បន ករ ើញថាមនទ៊ី ៨៧០រនះ បន7 

រញ្ជូនរ័ត៌មនរៅវិញរៅមក ក់រ័នារៅនឹងក្ល អន វតតន៉ូវរសចកដ៊ីសរក្មច រស់ខាួន។  8 

[១១:៥៥:២០] 9 

រនាទ រ់រ៊ីសេក្ល ី រស់គាត់ រឌឿន រនះក្តូវបនចារ់ខាួនរៅកែរងឆ្ែ ំ១៩៧៧ មា ស់រណដ ឹងោទ្ប កខ10 

គាត់រនតក្លន់ក្លរ់ម ខតំតណងក្រតិរតតិក្ល  និងទ្បទ្បួេ បយក្ល ណ៍រ៊ីកមីភិបេជាន់ទ្ធរ ឧទ្ធេ ណ៍សដ៊ី11 

អំរ៊ីទ្បទ្បួេបន បយក្ល ណ៍អំរ៊ីរញ្ញា រសដឋកិចា រយធា សកមភីារក្ល ង្ហ  ក្ល ខើះខាតមារូអាហា  និង12 

ក្ល ករមទចខីាងំថ្ផទកែរង។ រេើយវក៏សមរេត ផេតដេសនែិាឋ នថាមា ស់រណដ ឹងោទ្ប កខេែឹងគាត់មន  13 

ឯកសិទ្បាិទ្បទ្បួេបន បយក្ល ណ៍ទ្ធងំអសេ់ែឹង រាយោ តតគាត់គ៊ឺជា -- គាត់ និង រឌឿន គ៊ឺជាសមជិក14 

សំខាន់សក្មរ់មនទ៊ី រនះ។ រេើយអ៊ា ៊ីចឹងរេើយគាត់បនទ្បទ្បួេរ័ត៌មន រដើមប៊ីអន ញ្ញា ត្យគាត់េែឹងអាចរនត15 

អន វតតភា កិចាកែរងឋានៈជាក្រម ខ ដឋ និងឋានៈជារដើមប៊ីទ្ធក់ទ្បងជាមួយនឹងអែកក្ល ទ្ប៉ូតដថ្ទ្បរទ្បៀត។ មា ស់  16 

រណដ ឹងោទ្ប កខបនទ្បទ្បួេោគ េ់ថា មនទ៊ី ៨៧០េែឹងទ្បទ្បួេខ សក្តូវ និងអន វតតរសចកដ៊ីសរក្មច រស់គណៈ17 

អចិថ្ស្ដនតយ៍ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល តរងតចកផេិតផេរៅក្លន់ភ៉ូមិភាគ តំរន់ និងក៏ដ៉ូចជាក្ល នាចំ៉ូេផងតដ ។ 18 

គាត់ទ្បទ្បួេោគ េ់ថាគាត់ទ្បទ្បួេខ សក្តូវសក្មរ់ក្ល ទ្បិញថាែ ំររទ្បយ រដើមប៊ីតចកចាយរៅដេ់្យក្រជាជន។ 19 

ភសតរតាងដថ្ទ្បរទ្បៀតក៏បនរង្ហា ញផងតដ ថា គាត់មនក្ល ក្តួតរិនិតយរៅរេើសកមភីារ ណិជជកមយី៉ា ង20 

ចាស់ ឧទ្ធេ ណ៍ ណិជជកម ីក់រ័នា  បយក្ល ណ៍ ក់រ័នា ណិជជកម ី គ៊ឺបនរញ្ជូនមកគាត់ រេើយ21 

គាត់បនផដេ់មតិរយរេ់ និងរគាេក្ល ណ៍តណនា ំរស់គាត់រៅថាែ ក់រក្ក្លម។ មា ស់រណដ ឹងោទ្ប កខក៏22 

បនទ្បទ្បួេោគ េ់ផងតដ ថា ក្ល ច ះ -- ទ្បំនាក់ទ្បំនងយ៉ា ងជិតដិតជាមួយថាែ ក់ដឹកនារំកេក មីរយន៊ីសតកមពរជា23 

ដថ្ទ្បរទ្បៀត ជារិរសសជាមួយនឹង រ៉ា េ រត និង នួន ជា គ៊ឺបនរង្ហា ញជាថី៊ីអំរ៊ីអំណាចជាក់តសដងតតមដង 24 

 រស់គាត់។  25 
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[១១:៥៧:១៧] 1 

ឧទ្ធេ ណ៍ គាត់ទ្បទ្បួេោគ េ់ថា គាត់ -- រ៉ា េ រត បនរៅគាត់្យរៅក្លន់ទ្ប៊ីរញ្ញជ ក្ល  រស់ 2 

រ៉ា េ រត ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងោថ នភាររៅភែំររញច ងរក្ក្លយ រេើយ រ៉ា េ រត េែឹងក៏បនជួនគាត់មក3 

ភែំររញ រេើយមកទ្ប៊ីក្ករង រដើមប៊ី្នរៅដេ់ក្ល  ឹរអ៉ូសយកទ្ប៊ីក្ករងភែំររញរនាះ។ គាត់បន ស់រៅ និង4 

រ ើើក្ល ជាមួយ រ៉ា េ រត, នួន ជា និងថាែ ក់ដឹកនាដំថ្ទ្បរទ្បៀតរៅទ្ប៊ីកតនាងជារក្ចើនកតនាង រក្ក្លយរ៊ីក្ល ក្លន់5 

ក្លរ់ទ្ប៊ីក្ករងភែំររញ ដ៉ូចជាោថ ន៊ីយ៍អយសី័យយន រៅវតតឧណាណ រោម រៅក-៣, ក-១ រេើយ ក-៣ រទ្បៀត6 

គ៊ឺជាកតនាងតដេរមដឹកនាជំាន់ខពស់ ស់រៅមន នួន ជា។ រ៉ា េ រត គ៊ឺថាបនោែ ក់រៅក-៣ ជាញឹកញារ់ 7 

រេើយកិចាក្រជ ំ រស់គណៈអចិថ្ស្ដនតយ៍េែឹងជួនក្លេក៏រ ើើរេើងរៅក-៣ តដ ។ គាត់និយយថា រៅកែរងឆ្ែ ំ8 

៧៣ រៅដេ់៧៨ គាត់បនទ្ធក់ទ្បងជាមួយថាែ ក់ដឹកនារំកេក មីរយន៊ីសតកមពរជាតដេមនសិទ្បាិច៉ូេ ួមរៅកែរង9 

កិចាក្រជ ំថ្ផទកែរង រស់ខាួន។ រេើយគាត់បនច៉ូេ ួមរៅកែរងកិចាក្រជ ំនានា ដ៉ូចជា ជាមួយគណៈអចិថ្ស្ដនតយ៍ 10 

រេើយនិងក្ល ក្រជ ំមួយថ្ថៃៗ ជារក្ចើនដង រៅវិហា ក្រះតកវម កតរៅកែរងឆ្ែ ំ១៩៧៥ រដើមប៊ីរិភាកសាជគាែ ។ 11 

ក្ល ច៉ូេ ួម រស់គាត់រនះមិនមនអើ៊ីគួ ្យភាា ក់រផែើេរទ្ប តដេគាត់បនទ្បទ្បួេោគ េ់ថា ចរនាា ះរ៊ី៧០ ឆ្ែ ំ12 

៧០ ដេ់៧៥រនៀក គាត់ោែ ក់ជាអចិថ្ស្ដនតយ៍ជាមួយរមដឹកនាតំខី ក្កេម។ គាត់គ៊ឺថា រៅតាម រ៉ា េ រត 13 

សឹងតតក្គរ់ររេ តដេថារនាទ រ់រ៊ីគាត់ រ៉ា េ រត និង នួន ជា ក្តូវបនរគរមា ស់ទ្ប៊ីមកក្លន់ទ្ប៊ីក្ករងភែំររញ 14 

រក្ក្លយរ៊ីេែឹងគ៊ឺ គ៊ឺថាគាត់មិនតដេ ស់រៅតរកគាែ រទ្ប រេើយនិងោគ េ់គាែ យ៉ា ងចាស់។  15 

[១១:៥៩:១១] 16 

ដ៉ូរចែះរយើងរ ើញថារគាេរំណង រស់គាត់ រដើមប៊ីគ៊ឺថាោររណ៌ខាួនគាត់គ៊ឺថា គាត់ជារមដឹកនាំ17 

តដេគីានអំណាច តាម យៈក្ល ទ្បទ្បួេោគ េ់ រស់គាត់រនះ គ៊ឺមិនយ៉ា ងដ៉ូរចាែ ះរទ្ប។ មា ស់រណដ ឹងោទ្ប កខ18 

ក្តូវបនរក្ជើសរ ីសរ៊ីតួនាទ្ប៊ី -- មនតួនាទ្ប៊ីជារក្ចើន និងទ្បទ្បួេម ខង្ហ ជារក្ចើន រាយោ តតគាត់គ៊ឺជា19 

សមជិកមួយតដេរគ្យតថ្មា       និងគួ ្យទ្ប កចិតតកែរងចំរណាមថាែ ក់ដឹកនាកំំរ៉ូេរកេក មីរយន៊ីសតកមពរជា តដេ20 

ជាក្សរមេ រស់ រ៉ា េ រត គ៊ឺជាអែកតដេជួយរក្ជាមតក្ជងអន វតតរគាេនរយបយឧក្កិដឋ រស់រកេ 21 

ក មីរយន៊ីសតកមពរជា។ រេើយគ៊ឺមន ៉ូរថត រស់គាត់តដ  រគរយួ តាំងរ៊ីរៅផទះ រេើយរយួ ទ្ធងំរៅរ រទ្បស22 

រទ្បៀត។ ឥេូវរនះ ខារំស៉ូមច៉ូេរៅរេើម៉ូេរេត ថ្នក្ល ជំទ្ធស់តវ៉ា  រស់មា ស់រណដ ឹងោទ្ប កខ  ក់រ័នានឹង23 

សេឧក្កិដឋកម ីួម។ 24 

ខារំស ំរេើករេើងអំរ៊ីតផែកទ្ប៊ី៨(គ)(២) កថាខណឌ ១០៤០ ដេ់ ១០៩៥ រាយសេក្ល ី រស់ខារំ 25 
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សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  48 

រោក សី៊ីត បនរេើករេើងរេើយ រេើករេើងអំរ៊ីចារ់ជារក្ចើន ក់រ័នារៅនឹងរគាេរំណង ួម រេើយ1 

និងក្ល ច៉ូេ ួមគាត់ គ៊ឺថាគាត់ក្តូវរ ើើហាក់មិនដឹងមិនឮរៅរេើសេឧក្កិដឋកមេីែឹង។  2 

អ៊ា ៊ីចឹងរគាេរំណង ួមរនះគ៊ឺជារទ្បឧក្កិដឋរនះរេើយ។ គាត់ជំទ្ធស់តវ៉ាថា រគាេរំណង ួមេែឹង 3 

គ៊ឺមិនមនក្ល ជារ ់ក់រ័នាអើ៊ីរនាះរទ្ប។ រេើយគាត់ៗរេើករេើងខ សផងតដ  ន៉ូវអើ៊ីតដេតក្មូវ្យរង្ហា ញ្យ4 

រ ើញរ៊ីក្ល ច៉ូេ ួម្យបនក្គរ់ក្គាន់តដេថា ដ៉ូចតដេគាត់បនរ ើើអ៊ា ៊ីចឹង មា ស់រណដ ឹងោទ្ប កខបនច៉ូេ5 

 ួមតាមរ ាបយជារក្ចើនរៅកែរងរគាេរំណងឧក្កិដឋ ួម រេើយក្ល ច៉ូេ ួម រស់គាត់រៅ រាយផ្លទ េ់ ឬ6 

រាយមិនផ្លទ េ់ ជាមួយនឹងកែរងក្ល ក្រក្រឹតតឧក្កិដឋសេឧក្កិដឋកម ីួមរនះ។ ក្ល ច៉ូេ ួម រស់គាត់រនះគ៊ឺថា7 

វអាចរក្ចើនជាងរនះរៅរទ្បៀត រក្ចើនជាងភសតរតាងតដេបនរង្ហា ញរនះរៅរទ្បៀត។ រេើសរ៊ីរនះរៅរទ្បៀត 8 

ច៉ូេ ួមមា ស់រណដ ឹងោទ្ប កខមិនចាបំច់ក្តូវច៉ូេ ួម ក់រ័នារៅកែរងក្ល ក្រក្រឹតតឧក្កិដឋកមជីាក់ោក់ណា9 

មួយរទ្ប ក៏រ៉ា តនតវមនទ្បក្មង់ជាក្ល ច៉ូេ ួមរៅដេ់ក្ល អន វតតន៉ូវរគាេរំណងឧក្កិដឋកម ីួម ដ៉ូចតដេអងគ10 

ជំន ំជក្មះបនរេើករេើងរេើយរៅកែរងកថាខណឌ ៩៨៤ គ៊ឺរគាេរំណង ួម គ៊ឺវមនក្ល ជារ់ទ្ធក់ទ្បងរៅ11 

នឹងក្ល កំណត់អតតសញ្ញា ណរគាេនរយបយឧក្កិដឋ ដ៉ូចជាសកមភីារតដេវទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល ក្រក្រឹតត12 

ឧក្កិដឋកម ី តដេសកមភីារទ្ធងំអស់រនះអាចគាកំ្ទ្បរៅដេ់ក្ល ក្រក្រឹតតឧក្កិដឋកម ី ររើរទ្ធះរ៊ីជារាយ13 

ក្ររយេកដ៊ី។  14 

[១២:០១:៥៧] 15 

រេើយក្ល ច៉ូេ ួម រស់គាត់យ៉ា ងសំខាន់រនះ គ៊ឺដ៉ូចជា ក់រ័នារៅនឹងតួនាទ្ប៊ី រស់គាត់ កក្មិត  16 

ឋានៈ រស់គាត់ និងក្ល  -- រេើយនិងក្ល ខិតខំក្រឹងតក្រងណាមួយផទរយរៅនឹងក្ល រេើករេើង រស់គាត់។ 17 

ភសតរតាងរៅកែរងក ណ៊ីបនរង្ហា ញអំរ៊ីតួនាទ្ប៊ីសំខាន់ៗ។ ភសតរតាងក៏បនរង្ហា ញយ៉ា ងរក្ចើនតដេថាមា ស់18 

រណដ ឹងោទ្ប កខរនាះមិនតដេរារំាង ឬក៏រ ើើអនតរាគមន៍រៅកែរងក្ល ក្រក្រឹតតរទ្ប។ តតផទរយរៅវិញ គាត់បន19 

រក្រើក្បស់អំណាច រស់គាត់រដើមប៊ីរាះតេងោច់ញាតិក្ររនា រស់គាត់ ោច់ញាតិ រស់ក្ររនាគាត់រៅ20 

តំរន់ក្រះវិហា ។  21 

មា ស់ -- ទ្បេហ៊ីក ណ៍មា សរ់ណដ ឹងោទ្ប កខរនះខកខានមិនបនរង្ហា ញអំរ៊ីក្ល ច៉ូេ ួម រស់គាត់។ 22 

គាត់មិនបនរិចា ណាអំរ៊ីសកមភីារ ួម រស់គាត់ តដេគាត់តក្មូវ្យរ ើើយ៉ា ងដ៉ូរចែះ រេើយដ៉ូចតដេអងគ23 

ជំន ំជក្មះបន ករ ើញយ៉ា ងដ៉ូរចែះឯង។ វិ ៊ីោស្ដសត រស់គាត់កែរងក្ល រ ើើមិនដឹងមិនឮ រៅរេើក្ល វិភាគ24 

យ៉ា ងេែិតេែន់ទ្ប៉ូេំទ្ប៉ូោយ រស់ោោដំរ៉ូងរៅរេើក្ល ច៉ូេ ួម រស់គាត់ ជារិរសសរៅកែរងកថាខណឌ  25 
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សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  49 

៤២៧ ដេ់ ៨ រេើយនិងតួនាទ្ប៊ី រស់គាត់យ៉ា ងជិតដិតជាមួយថាែ ក់ដឹកនារំនះ។ រេើយក្ល អះអាង រស់1 

មា ស់រណដ ឹង គាត់គ៊ឺជាជន ងរក្គាះរាយក្ល ច៉ូេ ួមរនះ។ ោេក្កមបនរង្ហា ញយ៉ា ងចាស់រេើយថា 2 

គាត់បនក្រក្រឹតតរាយសំអាងរៅរេើម៉ូេរេត ថ្នក្ល  ករ ើញ រស់ោោដំរ៉ូង មិនតមនរាយោ តត3 

រទ្បើរតតក្ល ជារ់ ក់រ័នារនះរទ្ប។ ក្ល ច៉ូេ ួម រស់គាត់ក្តូវបនយកមកវយតថ្មា ួមជាមួយនឹងអងគរេត 4 

តដេគាត់បនទ្បទ្បួេោគ េ់ថា គាត់មិនក្តូវបនចាត់ទ្ប កជារមដឹកនាតំខី ក្កេមតាងំរ៊ីឆ្ែ ំ តាងំ ដឋក្រហា  5 

១៩៧០ មករមា៉ាះ រេើយគាត់ជាក្រម ខ ដឋថ្នកមពរជាក្រជា ិររតយយ។ រេើយដ៉ូរចែះអងគជំន ំជក្មះដំរ៉ូងបន6 

 ករ ើញយ៉ា ងក្តឹមក្តូវថារៅកែរងសម័យកមពរជាក្រជា ិររតយយ រេើយតាមរិតរៅដ៉ូចតដេមា ស់រណដ ឹង7 

ោទ្ប កខរេើករេើងអ៊ា ៊ីចឹងថា រកេក មីរយន៊ីសតកមពរជាគ៊ឺជា ដឋរេើយ។ ដ៉ូរចែះ អំររើ រស់គាត់ក្តូវបនយេ់8 

រ ើញ រេើយជារិរសសេែងឹ គ៊ឺថាគាត់មនក្ល ជារ់ទ្ធក់ទ្បងជារមដឹកនារំាយផ្លទ េ់ ឬរាយមិនផ្លទ េ់។ 9 

អ៊ា ៊ីចឹងអារនះវរេើសរ៊ីរនះ វរេើសរ៊ីតួនាទ្ប៊ី រស់គាត់រទ្បៀត។ រ៉ា តនតគាត់រ ើើមិនដឹងមិនឮរៅរសៃមម ក់រ័នា10 

រៅនឹងរសចកដ៊ីសរក្មច រេើយនិងក្ល ក្រក្លស រសរ់កេក មីរយន៊ីសតកមពរជា។ 11 

[១២:០៤:៣៧] 12 

ខារំស ំរេើករេើងឧទ្ធេ ណ៍មយួចំនួន តដេមនោ ៈសខំាន់ ក់រ័នារៅនឹងឧក្កិដឋកម ី សេ13 

ឧក្កិដឋកម ីួម តាម យៈ -- អ៊ា ៊ីចឹងក្ល ជំទ្ធសត់វ៉ា  រស់គាត់ តដេថាគាត់មិនមនរ ើើក្ល អនតរាគមន៍រទ្ប 14 

គាត់គាកំ្ទ្បរៅដេ់រគាេរំណងឧក្កិដឋកម ីួម ច៉ូេ ួមកិចាក្រជ ំគណៈអចិថ្ស្ដនតយ៍យ៉ា ងរទ្បៀងទ្ធត់ និងជា15 

សមជិកគណៈមជឈិម រាយឧទ្ធេ ណ៍ គ៊ឺថារៅរសៃមមរ ើើមិនដឹងមិនឮ ឬក៏គាំក្ទ្បយ៉ា ងជា វិជជមនរៅ16 

ដេ់រសចកដ៊ីសរក្មច រស់គណៈអចិថ្ស្ដនតយ៍សក្មរ់ ដឋរនាះ។ ឧទ្ធេ ណ៍  ក់រ័នារៅនឹងក្សូវតដេក្តូវ 17 

៣០, ៥០, ១០០% ជារដើម ក្តូវរគយកជ៉ូន េក់រៅរ រទ្បស រ៉ា តនតឯក្រជាជនវិញគ៊ឺថាមនភារអត់ឃាា ន 18 

រេើយគាត់រ ើើក្ល រងខំ្យក្រជាជន។ ឯរៅគណៈមជឈិម រសចកដ៊ីសរក្មច រស់គណៈមជឈិម គ៊ឺថាបន19 

្យអំណាចរៅដេ់ថាែ ក់រក្ក្លមរដើមប៊ីករមទច។ ឧទ្ធេ ណ៍ សមា រ់រៅកែរង និងរក្ៅជួ រកេក មីរយន៊ីសត 20 

កមពរជា។ ដ៉ូរចែះ គាតគ៊ឺថាជាគណៈ ក្រធានគណៈ ក្រធាន ដឋ រាយោ តតគាត់ជាសមជិកជាគណៈ21 

មជឈិម។ គាត់តក្មូវ្យគាត់ទ្បទ្បួេរ័ត៌មនរដើមប៊ីរំររញតួនាទ្ប៊ី រស់គាត់កែរងឋានៈជាក្រម ខ ដឋ មនទ្បំនាក់22 

ទ្បំនងជាមួយក្ល ទ្ប៉ូត។ អ៊ា ៊ីចឹងមនរេត ផេតដេរក្សចថាគាត់ដឹងអំរ៊ីរសចកដ៊ីសរក្មចទ្ធងំអស់រនះ។ កែរង23 

ឋានៈជាថាែ ក់ដឹកនាជំាន់ខពស់ រស់កមពរជា គាត់មនក្ល ទ្បំនាកទ្បំនងជិតដិតជាមួយ រ៉ា េ រត និង នួន ជា 24 

ជារិរសសរៅជាមួយសងគមនិយមក្រជា ិររតយយរនះ គ៊ឺគាត់បននិយយក្រឆំ្ងរៅនឹង -- គាត់បន 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  50 

ច៉ូេ ួមក្រជ ំជាមួយគណៈមជឈិម និងគណៈអចិថ្ស្ដនតយ៍។  1 

មា ស់រណដ ឹងោទ្ប កខបនៗបនរេើកសទួយ ក៏ដ៉ូចជាគាកំ្ទ្បសរក្មចរៅដេ់រគាេរំណងឧក្កិដឋកមី2 

។ គាត់មន ជួនក្លេច៉ូេ ួមកែរងគណៈមជឈិមេែឹងរក្ចើនដងរៅរទ្បៀតរនាះកែរងថ្ថៃន៊ីមួយៗេែឹង។ គាត់ច៉ូេ3 

 ួមក្រជ ំជាមួយរេខាមជឈិម រេខាភ៉ូមិភាគរៅក្រះតកវម កត និងគាត់ក៏ច៉ូេ ួមកែរងក្ល ររងកើតន៉ូវសេ4 

ក ណ៍ និងក្ល កោងក្ររ័នាធារាោស្ដសត។ រេើយគាត់បនជំ  ញ និងបនផេរើផសាជយ និងរ ើើ្យរគាេ-5 

ក្ល ណ៍នរយបយ រស់រនាះ រគាេនរយបយទ្ធងំរនាះក្សរចារ់។ ឧទ្ធេ ណ៍កែរងឋានៈជាក្រធាន6 

 ដឋ រេើយគាត់ក៏មនសិទ្បាិដឹង និងរៅរមើេអំរ៊ីគ កមួយចំនួន និងក្ល រេើកទ្បំនរ់ ជ៊ីកក្រឡាយរផេងៗ 7 

តដេរងខំ្យក្រជាជនរ ើើក្ល ទ្ធងំថ្ថៃទ្ធងំយរ់ មិនមនសក្មករទ្ប។ ក្ល គិត -- គាត់ គ៊ឺថារងខំក្រជាជន8 

្យរ ើើក្ល  រងខំ្យមនក្ល រំររញតផនក្ល ផេិតកម ី រដើមប៊ីរ ើើរម៉ាច្យសរក្មចបនន៉ូវតផនក្ល ផេិតកមី9 

 រស់រកេក មីរយន៊ីសត ដ៉ូចសេក្ល ី រស់ខារំរេើករេើង គ៊ឺថាគាត់មនភកដ៊ីភារចំរ ះអងគក្ល ជាងតម៉ាឪគាត់10 

រៅរទ្បៀត។ រេើយគាត់គ៊ឺថាញរះញង់ក្រជាជនេែងឹ្យសែរ់យួនខាា ងំរេើងៗរ៊ីមួយថ្ថៃរៅមួយថ្ថៃ រេើយរ ើើ11 

្យគាត់រ ើើក្ល  គ៊ឺថាសមា រ់ -- ញរះញង់្យសមា រ់ ង្ហគ េក្គរ់ ៉ូរភារ។   12 

[១២:០៨:១៨] 13 

គាត់បនតណនាំ្ យអន វតតន៉ូវរគាេរំណងឧក្កិដឋកម ីួម រាយអំ វនាវ្យមនក្ល ជរមាមស14 

ក្រជាជន ្យមនក្ល ជរមាមសជនជាតិរវៀតណាមរចញរ៊ីកមពរជា គ៊ឺថារាយរក្ក្លយមកគាត់និយយថា 15 

កមពរជាក្តូវតតមិនមនយួន ស់រៅរទ្ប។ រេើយគាត់ក៏អាចមនេទ្បាភារក្តួតរិនិតយក្ល អន វតតរគាេរំណង16 

ឧក្កិដឋ ួមរនះតាម យៈរគាេនរយបយទ្ធងំរនះ ឧទ្ធេ ណ៍ និយយអំរ៊ីក្ល រ ើើរម៉ាច្យម ខង្ហ  រស់ ដឋ17 

បេកមពរជាក្រជា ិររតយយេែឹងកែរងឋានៈជាសមជិកថ្នមនទ៊ី ៨៧០ រាយធានាថា ក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវ18 

ទ្ធកទ់្បងនឹង ណិជជកម ីរស់ រឌឿន គ៊ឺថាក្តូវបនអន វតតរក្ក្លយរ៊ី រឌឿន ក្តូវបនចារ់ខាួន រេើយធានាថា 19 

សេក ណ៍ន៊ីមួយៗេែឹងក្តូវផេិតក្សូវ រដើមប៊ីអាចផេិតក្ល នារំចញ្យបនក្គរ់ក្គាន់ រដើមប៊ីសរក្មច20 

បនន៉ូវរគាេនរយបយរនះ។  ក់រ័នារៅនឹងសកមភីារស  រ រសជ់ន -- មា សរ់ណដ ឹងោទ្ប កខ ដ៉ូចអងគ21 

ជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងបន ករ ើញ គ៊ឺថា មា ស់រណដ ឹងោទ្ប កខរនះបនច៉ូេ ួមរៅកែរងសេឧក្កិដឋកម ីួម 22 

រេើយតដេមនជារ ឿងសំខាន់រំផ ត។ 23 

[១២:០៩:៣៦] 24 

ឥេូវខារំស៉ូមច៉ូេរៅដេ់ម៉ូេរេត ជំទ្ធស់តវ៉ា  រស់មា សរ់ណដ ឹងោទ្ប កខ តដេគាត់ខកខានថារៅ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  51 

កែរងតផែកទ្ប៊ី៨(គ) ថ្នចរមាើយតរ រស់រយើងខារំ កថាខណឌ ១២៤៧ ដេ់ ១២៨៣  ក់រ័នារៅនឹងម៉ូេាឋ ន 1 

 រស់មា ស់រណដ ឹងោទ្ប កខ។ អ៊ា ៊ីចឹងវ ក់រ័នារៅនឹងក្ករខ័ណឌ  ក់រ័នានឹងក្ល ជំ  ញ។ ទ្ប៊ី១ មា ស់រណត ឹង2 

ជំទ្ធស់តវ៉ា មិនក្តឹមក្តូវរទ្ប ថាោោដំរ៉ូងមនកំេ សតដេសរក្មចអំរ៊ីឧក្កិដឋកម ី តដេថាគាត់ទ្បំនងជា3 

បនក្រក្រឹតតរេើង និងជំទ្ធស់តវ៉ា រទ្បាឋ នថ្នរចតនាទ្ធក់ទ្បងនឹងសកមភីារ រស់គាត់។ ក្ល ជំទ្ធស់តវ៉ា4 

មា ស់រណត ឹងោទ្ប កខយេ់អំរ៊ីធាត រចតនាតដេតក្មូវសក្មរ់ក្ល ជួយនិងជំ  ញរនះ រេើយនិងភវន៊ីយភារ5 

តដេថាឧក្កិដឋកមរីនះអាចនឹងក្តូវបនក្រក្រឹតតរេើងជាមួយនឹងក្ល ដឹងថា សកមភីារ រស់គាត់វជួយនិង6 

ជំ  ញរៅដេ់ក្ល ក្រក្រឹតតឧក្កិដឋកមរីនះ។ រេើយក្ល យេ់ដឹងយ៉ា ងក្តឹមក្តូវ រនះគ៊ឺថាវចាស់រេើយតដេ7 

នាំ្ យអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងសរក្មច តដេទ្ធងំរនះគ៊ឺជាតផែកមួយថ្នចារ់ទ្បំរនៀមទ្បមា រ់អនត ជាតិរៅ8 

ររេតដេមា ស់រណត ឹងោទ្ប កខរ ើើសកមភីារទ្ធងំអស់រនះ។ ដ៉ូចមនរៅកែរងចរមាើយតរ រស់រយើងខារំកថា9 

ខណឌ ១២៦៦ និង ១២៧០។ រេើយក៏មិនមន -- មិនបច់តក្មូវថា្យគាត់ដឹងថាឧក្កិដឋកមជីាក់ោក់ណា10 

ក្រក្រឹតតរេើងរនាះរទ្ប ក្គាន់តតគាត់ដឹងថាសមជិកថ្នឧក្កិដឋកមេីែឹងបនក្រក្រឹតតអើ៊ីមួយេែឹងវជារេត ផេ11 

មួយរេើយ។ ក្ល ដឹងឮ រស់គាត់រនាះគ៊ឺអំរ៊ីក្លេៈរទ្បសៈថ្នរ ឿងកត៊ីរនះ។ ក្លេៈរទ្បសៈទ្ធងំរនះបន12 

រិភាកសាជេមែិតរៅកែរងោ ណាតរជាោយេកខណ៍អកេ តដេរេើករេើងេមែិតរៅកែរងោ ណា -- រៅ13 

កែរងសវនាក្ល ផ្លទ េ់មត់ និងក្ល ទ្បទ្បួេោគ េ់ រស់គាត់អំរ៊ីអំររើរៅកែរង ដ៉ូចជាកែរងឯកោ ថា -- ខាួនគាត់14 

ផ្លទ េ់មិនអាចររញ្ាញមតិក្រឆំ្ងរៅនឹងក្ល រេើករេើងណាមួយរទ្ប រេើយក្ល ដឹងឮ រស់គាត់រនះក៏បន15 

រកើតមនរេើង។  16 

[១២:១២:០៣] 17 

រៅកែរងោេក្កម កថាខណឌ ៤០៧, ០២ ដេ់២៧ តដេោោដំរ៉ូងបនរេើករេើងអំរ៊ីរគាេ18 

នរយបយតដេថា រគាេនរយបយរនះអន វតតតាំងរ៊ីម នឆ្ែ ំ១៩៧៥រៅរទ្បៀត តដេមា ស់រណត ឹងោទ្ប កខ19 

បនដឹងថា បនក្រក្រឹតតឧក្កិដឋកមរីនះតាំងរ៊ីម ន រៅកែរងកថាខណឌ  -- ខារំៗស ំអ ាក្ស័យ អងគជំន ំជក្មះ20 

ក្រតេេជាខារំយេ់ក្ចេំរេើករេើងក្ចេំរេើយកថាខណឌ អមាញ់មិញរនះ។  21 

ក្រសិនររើរយើងរមើេរៅរេើក្លេៈរទ្បសៈទ្ធងំអស់ថ្នរ ឿងកត៊ីរនះ មនរេត ផេតតមួយរទ្បតដេ22 

អាចសនែិាឋ នបន គាត់ដឹងទ្ធងំរ៊ី េែឹង តដេថាឧក្កិដឋកមមួីយចំនួនអាចនឹងរកើតមនរេើង រេើយអំររើ23 

 រស់គាត់គ៊ឺបនច៉ូេ ួមចំតណកក្រសិនជាឧក្កិដឋរនាះបនរកើតរេើង។ មា ស់រណត ឹងោទ្ប កខេែឹងក៏យេ់24 

ក្ចេំ គាត់អត់ដឹងរ៊ីក្ល ក្លរ់សមា រ់សំខាន់ៗណារនាះរទ្ប។ ដ៉ូរចែះ ថាគាត់ៗមិនចាបំច់តចក ំតេកអំរ៊ី25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  52 

រចតនា រស់គាត់ ោថ នភារផាូវចិតតគាត់រនាះរទ្ប គ៊ឺក្ល ក្រក្រឹតត រស់ចា ី្យតតនាំ្ យអែកណាមែ ក់ោា រ់1 

េែឹង គ៊ឺវជាផេវិបករកើតរេើងរចញរ៊ីរគាេនរយបយទ្ធងំរនះ។  ក់រ័នារៅនឹងធាត ផេសំំខាន់ៗថ្ន2 

ឧក្កិដឋកមរីនះ គាត់បនដឹងអំរ៊ីអំររើឧក្កិដឋ តដេគាត់មនចំរណះ គាត់មនក្ល យេ់ដឹង រេើយមិនតមន3 

ថាគាត់មិនដឹងអំរ៊ីភារេមែិតរៅកែរងររេរវោរនាះរទ្ប។ គាត់ក៏បនយេ់ខ សចំរ ះក្ល ជួយរក្ជាមតក្ជង4 

និងជំ  ញ ក់រ័នារៅនឹងក្ល ក្រក្រឹតតឧក្កិដឋកមរីនះ។ រេើយចារ់ទ្បំរនៀមទ្បមា រ់អនត ជាតិក៏បនរញ្ញជ ក់ថា 5 

ក្ល ច៉ូេ ួម រស់គាត់េែឹង គ៊ឺថាវ ក់រ័នារាយផ្លទ េ់កែរងក្ល ក្រក្រឹតតឧក្កិដឋកមរីេើយ រាយមិនចាបំច់6 

រង្ហា ញអំរ៊ីក្ល ដឹងឮជាក់ោក់ រស់គាត់ណាមួយ ្យតតមនេទ្បាភាររញ្ញជ ក់ថា គាត់មនេទ្បាភារច៉ូេ7 

 ួម (គីានក្ល រកតក្រ)-- 8 

[១២:១៤:៥៤] 9 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 10 

ស៉ូមសេក្រះរាជអាជាា ផ្លែ ករនតិច អត់មនឮអែករកតក្ររទ្ប។ 11 

រោក គង ់សំអ ន៖ 12 

ឯកឧតតមក្រធាន ស ំអន ញ្ញា ត រាយោ អត់ឮសំរេងរកតក្រជាភាោតខី  13 

រោកក្ស៊ី រក្រនា េ៉ូេសិ៖ 14 

(គីានក្ល រកតក្រ) 15 

រទ្ធះរ៊ីថាអំររើ រស់គាត់អាចចាត់ទ្ប កថាជាក្ល ក្រក្រឹតតក៏រាយ រ៉ា តនតវមិន ចារ់ទ្បំរនៀមទ្បមា រ់16 

អនត ជាតិក៏បនតក្មូវផងតដ ្យមនក្ល ច៉ូេ ួម រស់គាត់ ជារិរសសរៅរេើក្ល ក្រក្រឹតតឧក្កិដឋកមរីទ្ធះ 17 

រ៊ីថា រង្ហា ញអំរ៊ីអំររើ-- 18 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 19 

ស៉ូមផ្លែ កសិន! សេក្រះរាជអាជាា ស៉ូមផ្លែ កសិន! ស ំដ៉ូ ឌ៊ីសមួយតភាត! 20 

រោកក្ស៊ី រក្រនា េ៉ូេសិ៖ 21 

រៅនឹងទ្បេហ៊ីក ណ៍ រស់ក្រះរាជអាជាា  -- ផទរយរៅនឹងទ្បេហ៊ីក ណ៍ រស់រមធាវីក្ល   កត៊ី។  22 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 23 

បទ្ប ស៉ូមអរញ្ជើញរនត! 24 

[១២:១៧:៣៤] 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  53 

រោកក្ស៊ី រក្រនា េ៉ូេសិ៖ 1 

ស៉ូមអ គ ណឯកឧតតមក្រធាន។ ផទរយរៅនឹងទ្បេហ៊ីក ណ៍ រស់មា ស់រណត ឹងោទ្ប កខ ក្ល ជួយនិង2 

ជំ  ញតាម យៈក្ល ជំ  ញរាយផ្លទ េ់ គ៊ឺមិនចាបំច់្យមនក្ល ជំ  ញរៅរេើឧក្កិដឋកមជីាក់ោក់ណាមួយ 3 

ក៏រាយ រ៉ា តនតរៅររេតដេរយើងរិចា ណារៅក្ល ជំ  ញជាក់ោក់ រេើយនិងក្ល គាំក្ទ្បជាក់ោក់ រស់4 

រួកគាត់រៅរេើក្ល រ ៀរចំតផនក្ល  និងក្ល អន វតតរគាេនរយបយទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងសេក ណ៍ ក្ល ាឋ ន5 

និងខីាងំ រយើងក្តូវចាថំាគាត់រៅជិតជាមួយរមដឹកនាដំថ្ទ្បរទ្បៀត។ រេើយគាត់ក៏ជាតផែកមួយថ្នអែករ ើើក្ល  6 

សរក្មច រេើយក៏ជាសមជិកថ្នគណៈមជឈិម គណៈអចិថ្ស្ដនតយ៍ផងតដ  រេើយនិងជាសមជិកគណៈអចិ-7 

ថ្ស្ដនតយ៍ រេើយឧទ្ធេ ណ៍ដ៉ូចជា រសចកត៊ីសរក្មច រស់គណៈអចិថ្ស្ដនតយ៍ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងតផនក្ល រសដឋកិចា 8 

តផនក្ល ផេិតផេជារដើមេែឹងទ្ធងំអស់ ក៏ដ៉ូចជាក្ល របសសមែ តរៅរេើកមីភិបេតខី ក្កេម។  9 

ដ៉ូរចែះទ្ធងំអស់រនះគ៊ឺរង្ហា ញចាស់ណាស់ថាគាត់អាចរេើក ឬក៏ររញ្ាញមតិរយរេ់ រស់គាត់។ 10 

ក្ល តដេរៅរសៃមម រស់គាត់ គ៊ឺបនន័យថាជាក្ល គាកំ្ទ្ប រ ើើ្យថាែ ក់ដឹកនាដំថ្ទ្បរទ្បៀតគាត់ររញចិតតរៅកែរង11 

ក្ល អន វតតរគាេនរយបយ រេើយនិងក្ល អន វតតក្ល ង្ហ សេក ណ៍ ក៏ដ៉ូចជាក្ល ង្ហ រផេងៗ រេើយនិង12 

ក្ល សមា រ់អែកតដេកបត់រកេ ឬក៏រដិវតតន៍។  13 

រដើមប៊ីយេ់ថារតើក្ល ជំ  ញនិងក្ល គាកំ្ទ្ប រស់គាត់ចំរ ះក្ករមកមីភិបេេែឹងជួយយ៉ា ងសំខាន់14 

តររណារៅដេ់អំររើមន សេឃាត ឥេូវរនះរយើងរៅរិចា ណាមួយោរទ្បៀតថា រាយោ តតតួនាទ្ប៊ី 15 

 រស់គាត់ សំរណ  រស់គាត់គ៊ឺចាត់ទ្ប កថាជាសំរេង រស់រកេក មីរយន៊ីសតកមពរជា គ៊ឺ រស់កមពរជាក្រជា  16 

 ិររតយយ។ រេើយវតក្មូវ្យមនក្ល យកចិតតទ្ប កាក់ខពស់។ ក្ល រសៃមមោៃ ត់ រស់គាត់រៅរេើឧក្កិដឋ17 

កម ីតដេក្តូវបនក្រក្រឹតតរេើងកែរងរ្ីះ រស់គាត់ គ៊ឺវដ៉ូចជាក្ល តដេគាត់និយយគាំក្ទ្បដ៉ូរចែះ។  18 

កែរងរ ិរទ្បរនះអំររើ រស់គាត់ ួមមនក្ល ក្រក្លសជាោធា ណៈ ឬក៏រសចកដ៊ីតថាងជាោធា ណៈ 19 

ឬក៏ក្ល ឯកភាររាយោៃ ត់រសៃមមចំរ ះក្ល ក្រក្លស រសថ់ាែ ក់ដឹកនាជំាន់ខពស់ដថ្ទ្បរទ្បៀត ដ៉ូចជា រ៉ា េរត, 20 

នួន ជា  ួមទ្ធងំក្ល តដេគាត់មិនបនរេើកក្ល ជំទ្ធស់ រស់គាត់រៅរេើអំររើេិងសាជតដេបនរ ើើរេើងកែរង21 

នាមគាត់េែឹងគ៊ឺក្បកដណាស់ជាក្ល ក្រក្រឹតតឧក្កិដឋកម។ី  22 

[១២:២០:២០] 23 

ឧទ្ធេ ណខ៍ាះថ្នក្ល ក្រក្លសជាផាូវក្ល  រស់គាត់រៅកិចាក្រជ ំជាោធា ណៈ រសក់មកី  កមី-24 

ភិបេ រេើយនិងរសចកដ៊ីតថាងជាោធា ណៈជួយ្យរយើងយេ់អំរ៊ីក្ល ច៉ូេ ួម រស់គាត់ ឧទ្ធេ ណ៍25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  54 

ដ៉ូចជា -- ដ៉ូចតដេសេក្ល ខីារំបនរញ្ញជ ក់អ៊ា ៊ីចឹង គ៊ឺអំ វនាវ្យក្រជាជនគិតអំរ៊ីក្ររយជន៍ជាតិ 1 

ក្ររយជន៍រដិវតតន៍ រេើយរាយមគិតរៅដេ់រដិវតតន៍ រង្ហគ រ់រៅដេ់កមីភិបេ្យផ្លា ស់រដូ អាករប-2 

កិ ិយ រដើមប៊ីរំររញរៅតាមរគាេរៅ រស់រកេ និងកំណត់អតតសញ្ញា ណខីាងំ។ ររក្ងមនរួករគអំរ៊ីភារ3 

ចាបំច់កែរងក្ល រំររញតាមតក្មូវក្ល ផេិត ជំ  ញ្យរំររញតផនក្ល រាយមិនគិតអំរ៊ីរេក  កមកី ។ 4 

ក្បរ់អែកច៉ូេ ួម្យផេរើផសាជយក្ល ក្រជ ំេែឹងរៅម៉ូេាឋ ន។  5 

កែរងររេជាមួយគាែ េែឹង គាត់បនរេើកស រសើ កមកី តដេរ ើើក្ល ទ្ធងំយេ់ទ្ធងំថ្ថៃ មិនឈរ់ 6 

មិនសក្មក រដើមប៊ីសរក្មចរគាេរៅរកេ ជំ  ញ រងខំ្យក្រជាជនតដេអត់អាហា ក្ោរ់រៅរេើយេែឹង7 

្យេ៉ូរតិចរៅៗ រដើមប៊ីសរក្មចតាមរគាេរៅរកេ រដើមប៊ីរំររញរៅតាមរគាេរៅតដេតាមក្គរក់្លេៈ8 

រទ្បសៈ។  េ៉ូតដេ់ច ងឆ្ែ ំ៧៧ គាត់រនដតណនាកំមីភិបេថារគាេរៅរដិវតតន៍គ៊ឺេ ររំបត់សមជិក9 

 ររេន់ នេ់ រួកសកដិភ៉ូមិ ម៉ូេ ននិយម និងរញ្ាវនដក្បរក់មីភិបេថា ក្តូវតតករមទចខីាងំកបត់រកេ។ 10 

[១២:២១:៥៩] 11 

ក្រជាជនថី៊ីតដេជាសកដិភ៉ូមិក្តូវតតទ្បទ្បួេបនអាហា តិច រេើយអែកតដេកបត់រកេ និងរដិវតតន៍12 

ក្តូវសមា រ់ ក្តូវតតដក ជ៊ីករមីក្តូវជ៊ីកទ្ធងំឫស។ ក្ល ក្រក្លស រស់គាត់គ៊ឺរ ើើ្យកមីភិបេក្តូវក្រក្រឹតត13 

អំររើមន សេឃាត រេើយថារេក ក្តូវតតសរក្មចរៅតាមរគាេរៅផេិត រស់រកេក មីរយន៊ីសដកមពរជា 14 

រេើយនិងកមីភិបេក្តូវតតផ្លា ស់រដូ អាករបកិ ិយរដើមប៊ីរ ើើយ៉ា ងណា្យ កមកី  រេក  រ ើើរៅតាម15 

តផនក្ល  រស់រកេ។ រេើយក្ល តដេផដេ់អាហា ក្លន់តតតិច រេើយជំ  ញ្យអែកឈ៊ឺេែឹងរ ើើក្ល  ៃន់ ៃ  16 

ក្លន់តត ៃន់ ៃ  ក្ល ទ្បទ្បួេបរក្រជាជន ក្រជាជនថី៊ី រេើយនិងអែកតដេរគចាត់ទ្ប កថាជាខីាងំេែឹងក៏ជា17 

កំេ សតដ ។ 18 

រេើយក្ល រក្រើក្បស់ កយជារដើម ដ៉ូចថា “ទ្ប កមិនចំរណញ ដករចញក៏មិនខាតតដ េែឹង" ទ្ធងំ19 

អស់រេើយគ៊ឺ អាទ្ធងំអស់រនះគ៊ឺវចង់មនន័យថារ ើើក្គរ់មរ ាបយទ្ធងំអស់ រាយមិនខើេ់អំរ៊ីផេរ៉ាះ20 

 េ់អំរ៊ីក្ល េំបកអើ៊ីទ្ធងំអស។់ អែកតដេមិនអាចរគា ររៅតាមរគាេនរយបយ មិនអាចសរក្មច21 

រៅតាមរគាេរៅ អែកឯងនឹងក្លា យរៅជាខីាងំ។ រេើយចាស់ណាស់ រនះគ៊ឺជាអើ៊ីតដេរគដឹងក្គរ់គាែ ថា 22 

ក្រសិនររើក្លា យរៅជាខីាងំរកេក មីរយន៊ីសដកមពរជា មនន័យថារម៉ាច គ៊ឺបត់ខាួន គ៊ឺរ ើើទ្ធ  ណកម ី និង23 

សមា រ។់ រាយោ គិតរៅដេ់ឧទ្ធេ ណ៍ទ្ធងំអស់ នងិភសតរតាងទ្ធងំអស់គាែ  គ៊ឺរយើងមិនតមនគិតតិច 24 

រ ីសមដរំៗមកន ៎ងរទ្ប គ៊ឺចាស់ណាសថ់ាក្ល ជំទ្ធស ់រសគ់ាត់រៅរេើក្ល សរក្មច រសោ់ោដំរ៉ូង ក់រ័នា25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  55 

រៅនឹងក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវរេើក្ល ជួយនិងជំ  ញ គ៊ឺមិនមនម៉ូេាឋ ន។ ម៉ូេាឋ នរណដ ឹងោទ្ប កខទ្ធក់ទ្បងរៅ1 

នឹងក្ល ផដនាទ រទ្ធសចំរ ះក្ល ជួយនិងជំ  ញរៅដេ់អំររើមន សេឃាត គួ ក្តូវបនរដិរស ។ ដ៉ូចគាែ នឹង2 

ម៉ូេាឋ នថ្នរណដ ឹងោទ្ប កខដថ្ទ្បរទ្បៀតទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវក្រេទី្បណឌ ។ 3 

ឯកឧតតមក្រធាន រោក រោកក្ស៊ី រៅក្កម ខារំស៉ូមរញ្ារ់ោ ណា រស់ខាងក្រះរាជអាជាា4 

ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវក្រេទី្បណឌ ជារ គគេ រស់មា សរ់ណដ ឹងោទ្ប កខ។ ស៉ូមអ គ ណ។ 5 

[១២:២៤:១៤] 6 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 7 

ខារំស៉ូមជក្មរជ៉ូនថា រយើងោៃ ចរនះរយើងនឹងរនដសវនាក្ល រៅរទ្បៀត រៅរវោរម៉ា ងដររ់ួន និង8 

ក្បនំាទ្ប៊ី។ ដ៉ូរចែះគ៊ឺស៉ូមមស្ដនដ៊ីខាងរនានាគា នាជំនជារ់រចាទ្បរៅកតនាងសក្មក រេើយនិងនាជំនជារ់រចាទ្ប9 

មក វិញរៅរវោរម៉ា ងដរ់រ៊ី និងហាសិរនាទ្ប៊ី។  10 

រេើយត ោក្ល ក្រក្លសសក្មក! 11 

(សវនាក្ល សក្មករ៊ីរម៉ា ង ១២:២៤ នាទ្ប៊ី ដេ់រម៉ា ង ១៤:០៣ នាទ្ប៊ី)  12 

ក្កឡារញ្ជ៊ី៖ 13 

ស៉ូមអរញ្ជើញរក្ក្លកឈ ! 14 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 15 

ស៉ូមអងគរយច ះ! 16 

អងគជំន ំជក្មះក្រក្លសចារ់រផដើមរនដសវនាក្ល  រេើយរៅររេោៃ ចរនះ គ៊ឺមនក្ល ផ្លា ស់រដូ រោក17 

ក្កឡារញ្ជ៊ីរាយ ក្កឡារញ្ជ៊ី ោ៊ា  រ ៉ា  ច៉ូេជំនួសក្កឡារញ្ជ៊ី ផន រ ឿន។ រោកក្កឡារញ្ជ៊ី រតើមន18 

វតតមនក្គរ់ចំនួនរទ្ប? 19 

ក្កឡារញ្ជ៊ី៖ 20 

ជក្មរក្រោសន៍ឯកឧតតមក្រធាន និងក្ករមក្រឹកសាជបទ្ប ភាគ៊ីមនវតតមនក្គរ់ចំនួនរេើយ ស៉ូម21 

អ គ ណ។ 22 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 23 

អ៊ា ៊ីចឹងជារនដរនះ គ៊ឺរយើងច៉ូេដេ់សំណួ  រស់អងគជំន ំជក្មះ។ អ៊ា ៊ីចឹងរៅក្កមមនសំណួ ស៉ូម24 

អរញ្ជើញរេើកសំណួ ។  25 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  56 

រៅក្កម ម៉ា៉ូ នី ហាឌ៊ីង ក្លា ក៖ 1 

ឥេូវរនះ ខារំចង់សួ រៅរោកក្ស៊ី អង់តា េគ៊ីសរស ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងោ ណា រស់រោកក្ស៊ី។ ខារំ2 

ចង់ដឹងថា អំរ៊ីរញ្ញា ក្ល សមៃ ត់ខាា ងំ រស់តខី ក្កេម ខារំចង់រញ្ញជ ក់ថា រតើអាក្ល សមៃ ត់េែឹងអន វតតរាយ3 

 ររៀរណា? រៅររេតដេមន សេមែ ក់ច៉ូេ ួមក្ល ក្រជ ំអចិថ្ស្ដនដយ៍ កែរងគណៈអចិថ្ស្ដនដយ៍េែឹង រេើយថា4 

រតើក្ល ផេរើផសាជយរ័ត៌មនេែឹង ផេរើផសាជយរាយ ររៀរណា? រេើយថារតើក្ល  កសាជក្ល សមៃ ត់ រស់គាត់5 

េែឹង ថារតើ ក្ល ក្តូវ កសាជក្ល សមៃ ត់ រស់ រខៀវ សំផន េែឹងរ៉ាះ េ់រាយ ររៀរណារៅរេើក្ល ង្ហ 6 

 រស់គាត់ ឬក៏ក្ល ផេរើផសាជយ រស់គាត់រនាះ? ស៉ូមអ គ ណ។ 7 

[១៤:០៦:០៨] 8 

រោកក្ស៊ី អងត់ា េគ៊ីសរស៖ 9 

(គីានក្ល រកតក្រ) 10 

ររើខារំមិនយេ់ក្ចេំរទ្ប គ៊ឺថា ក្ល សមៃ ត់េែឹង ក្តូវអន វតតយ៉ា ងរម៉ាចតដ  ចំរ ះអែកតដេច៉ូេ ួម11 

កែរងកិចាក្រជ ំថ្នគណៈអចិថ្ស្ដនដយ៍? ចរមាើយទ្ប៊ី១ រស់ខារំ អត់មនរយងរទ្ប រ៉ា តនដខារំនឹងក្តេរ់មកវិញរៅររេ12 

រក្ក្លយរៅររេតដេខារំមនររេរមើេរយង។ ខារំគ៊ឺថា ោកេ៊ីរនះ ធាា រ់បនរនយេ់ថា កិចាក្រជ ំរៅគណៈ13 

អចិថ្ស្ដនដយ៍រនាះគ៊ឺមិនក្រក្រឹតតរៅជាមួយនឹងអែកច៉ូេ ួមដតដេៗរនាះរទ្ប។ គ៊ឺថាមនអែកមករផេងៗគាែ14 

និយយរ៊ីក្រធានរទ្ប រស់រគ។ រេើយចំណ ចទ្ប៊ី២គ៊ឺថា រញ្ញា ក្រធានរទ្បទ្ប៉ូរៅតដេរេើករេើងកែរងកិចា15 

ក្រជ ំរនះ តដេមនរនាទ រ់រ៊ីអែកតដេទ្បទ្បួេរនទរកខាងតផែកក្រធានរទ្បណាមួយជាក់ោក់េែឹង គ៊ឺរួកគាត់16 

េែឹងអាចរផ្លដ តតតរៅរេើវិស័យ រស់ខាួនរនាះរទ្ប។ អារនះតាមក្ល ចងចា ំរស់ខារំរទ្ប ចរមាើយរនះ។ រ៉ា តនដខារំ17 

នឹងផដេ់រយងរៅររេរក្ក្លយ។ រគាេក្ល ណ៍សមៃ ត់រនះ  កសាជក្ល សមៃ ត់រនះ គ៊ឺក្តូវបន ំឭករៅកែរង18 

ក្ករខ័ណឌ ថ្នសំណ ំរ ឿង០០២/០១ ក្លេរនាះ រយើងថាមនរៅកែរងោ ណារយើងរនះ ១៦៥០ ដេ់១៦៥១ 19 

រៅកែរងោ ណា រស់រយើង រេើយមនោកេ៊ី ោេរត បន, អិន តាន់ ខារំដឹងថាមន សួង ស៉ុីដគឿន្ ផង20 

តដ  តដេគាត់ផដេ់សកខ៊ីកមតីដ  គាត់រ ើើក្ល រៅក្កសួងក្ល រ រទ្បស តដេគាត់បនរនយេ់រ៊ីរគាេក្ល ណ៍21 

សមៃ ត់រនះផងតដ ។ រ័ត៌មនតដេរៅកែរងម ខតំតណង រស់គាត់េែឹង គាត់មិនបនក្បរ់រយើងរនាះរទ្ប។ 22 

រេើយខារំនឹងផដេ់រយងរៅររេរក្ក្លយ។ រេើយរៅកែរងសកមភីារទ្ប៉ូរៅ ក្រចាំថ្ថៃរៅររេរនាះ រៅររេ23 

តដេទ្បទ្បួេរនទរករ៊ីគណៈអចិថ្ស្ដនដយ៍រៅរ ើើក្ល ខាង ណិជជកមអី៊ីជារដើមរនាះ គាត់មនរ័ត៌មនមួយចំនួន24 

តដេទ្ធក់ទ្បងនឹងតផែក រស់គាត់រនាះ ទ្ធក់ទ្បងនឹង ណិជជកមេីែឹងគ៊ឺគាត់ទ្បទ្បួេន៉ូវក្កសួង ណិជជកមេីែឹង 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  57 

រ៉ា តនដរ័ត៌មនជាទ្ប៉ូរៅ ច៉ូេរៅមជឈិមរនាះ គ៊ឺរយើង ិះគន់ថា តាមរិតរ័ត៌មនទ្ធងំអស់មិនក្តូវបនតចក1 

ចាយរៅររេក្រជ ំកែរងគណៈអចថ្ស្ដនដយ៍រនាះរទ្ប គ៊ឺមិនមនឆ្ាងរៅឆ្ាងមកទ្ធងំអស់អ៊ា ៊ីចឹងរទ្ប គ៊ឺថាមនអែក2 

ទ្បទ្បួេតផែកៗរ ៀងខាួនគ៊ឺដ៉ូចជាអែកខាងសនដិស ខអ៊ីជារដើម។ អ៊ា ៊ីចឹងមន បយក្ល ណ៍ខាងសនដិស ខេែឹង ដ៉ូច3 

ខាងមនទ៊ី ៨៧០េែឹង គ៊ឺគាត់ស រស រៅតតខាងតផែកសនដិស ខេែឹងរទ្ប ដ៉ូចជាមនតត រ៉ា េ រត រេើយ ស ន 4 

រសន រទ្បដឹង។ អ៊ា ៊ីចឹងរតរេក្ក្លមទ្ធងំអស់េែឹង គ៊ឺអត់មនយករេើកមករិភាកសាជរៅកែរងគណៈអចិថ្ស្ដនដយ៍5 

រនាះរទ្ប។ រៅររេតដេរយើងរមើេកំណត់រេត ក្រជ ំរនាះគ៊ឺថាមនក្រធានរទ្បរផេងៗគាែ  មន -- រេើយ6 

រយើងរ ើញ រខៀវ សំផន តតរ៊ី ដងរទ្បរៅកែរង បយក្ល ណ៍េែឹង គ៊ឺ បយក្ល ណ៍េែងឹគ៊ឺមនក្លេៈរទ្បសៈ7 

ចាស់ោស់រទ្បៀត។  8 

[១៤:១០:២១] 9 

ក្រះរាជអាជាា ក្លេក្រឹកមិញេែឹងដ៉ូចនិយយថា ដ៉ូចថា រគទ្ធញក្ល សនែិាឋ នថារាយរេត ថា10 

គាត់ រាយោ  រខៀវ សំផន បនច៉ូេ ួមកែរងកិចាក្រជ ំរៅគណៈអចិថ្ស្ដនតយ៍រនាះគ៊ឺបនន័យថាគាត់ច៉ូេ ួម11 

ជារ ៀង េ៉ូតរាេ់ររេ។ រនះក្គាន់តតជាក្ល សនតីរទ្ប អត់ទ្ធន់មនភសតរតាងណារង្ហា ញយ៉ា ងដ៉ូរចាែ ះរទ្ប។ 12 

អ៊ា ៊ីចឹងចំណ ចរនះសំខាន់ណាស់។ ខារំស៉ូមកត់សមគ េ់ថារៅទ្ប៊ីរនះ រេើយទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងរគាេក្ល ណ៍13 

សមៃ ត់រនះ ថារគអន វតតយ៉ា ងរម៉ាចអ៊ីយ៉ា ងរម៉ាចរនាះ ថារៅកែរងថាែ ក់រេើខពស់រំផ តក៏រាយ រតើរគក្តូវរ ើើ14 

យ៉ា ងរម៉ាច? គ៊ឺ មតីាមន ំឭករៅកែរងោ ណារណដ ឹងឧទ្បា ណ៍ រស់ខារំន ៎ងមនរេើយ ខារំផដេ់ឯកោ 15 

រយងចាស់ោស់េែឹងរៅររេរក្ក្លយ ដ៉ូចនិយយរ៊ីរ ឿង ឌ ច តដេគាត់មន ក់រ័នាជាមួយនឹង រខៀវ 16 

សំផន គាត់ -- ឌ ច គាត់និយយថា ក្ល ក្រជ ំរៅរដើមតខមករា រៅរដើម ដ៉ូវ រៅ ររតខី ក្កេម រេើយ17 

គាត់និយយ -- រ៉ា តនតរ ឿងតដេ ក់រ័នានឹងមនទ៊ី ស-២១រនាះ គាត់អត់មននិយយអ៊ីជាមួយ រខៀវ សំផន 18 

រទ្ប គ៊ឺគាត់ ក់រ័នាតតជាមួយ ស ន រសន រទ្ប រក្ ះគាត់ជាក្រធានមនទ៊ី សនតិស ខ រេើយ ស ន រសន គាត់ជា19 

ខាងកងទ្ប័រ អ៊ា ៊ីចឹងគ៊ឺទ្ធក់ទ្បងគាែ ន ៎ង។ អ៊ា ៊ីចឹងគ៊ឺមនតតក្ករមត៉ូចមួយរទ្បតដេអាចដឹងបន រេើយមិនតមន20 

តចក ំតេករ័ត៌មនទ្ធងំអស់រនះជាមួយនឹងសមជិកគណៈអចិថ្ស្ដនតយ៍ទ្ធងំម៉ូេរនាះរទ្ប។ រ៉ា តនតក្រសិនររើ21 

អងគជំន ំជក្មះអន ញ្ញា ត ខារំនឹងក្តេរ់មកផដេ់េិខិតរយងចាស់ោស់រៅររេរក្ក្លយ។  22 

រេើយរយងចំរ ះ ឌ ច េែឹងគ៊ឺ ១៩០៥, ១៩០៦ រៅកែរងោ ណា រស់រយើង កថាខណឌ ។ រេើយ23 

ទ្ធក់ទ្បងនឹងតួនាទ្ប៊ី រស់ រខៀវ សំផន រៅកែរងសំណ ំរ ឿង០០២/០១ រនាះមនោកេ៊ីេែឹងគាត់តតមកកែរង24 

សំណ ំរ ឿងេែឹងរទ្ប អត់មនបនមកកែរងសំណ ំរ ឿង០០២/០២រនាះរទ្ប។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  58 

[១៤:១២:៥០] 1 

រៅក្កម ម៉ា៉ូ នី ហាឌ៊ីង ក្លា ក៖ 2 

ខារំចង់រញ្ញជ ក់ផងតដ  ខារំមិនជំទ្ធស់រទ្ប រ៉ា តនតរយើងទ្ធងំអស់គាែ គាកំ្ទ្ប រយើងយេ់ក្សរជាមួយនឹង3 

ក្ល  កសាជក្ល សមៃ ត់ គ៊ឺថាក្គរ់គាែ តដេមិនរៅកែរងគណៈអចិថ្ស្ដនតយ៍ក៏បនរញ្ញជ ក់ រេើយរោក រខៀវ សំ4 

ផន ក៏បនរញ្ញជ ក់តដ អំរ៊ី រេើយ រអៀង ោ ី ក៏និយយដ៉ូចគាែ តដ ។ រ៉ា តនតអើ៊ីតដេខារំចង់និយយរៅររេ5 

រនះ គ៊ឺចង់រផ្លដ តថារតើសមជិកអចិថ្ស្ដនតយ៍េែឹង តដេជាអាជាា   ខពស់រំផ តរៅកមពរជាក្រជា ិររតយយេែឹង 6 

ថារតើគាត់ក្រតិរតតិក្ល រាយ ររៀររម៉ាច? វថាទ្ធេ់តតរួកគាត់កំរ៉ូេរំផ ត គាត់និយយក្តង់ៗជាមួយ7 

គាែ រៅវិញរៅមក បនអាចរ ើើក្ល ជាមួយគាែ រកើត? ខារំចង់និយយអ៊ា ៊ីចឹងរទ្ប រ៉ា តនតយ៉ា ងណាក៏រាយអ គ ណ8 

ចំរ ះរោកក្ស៊ីតដេបនផដេ់ន៉ូវចរមាើយេែឹង។  9 

រៅក្កម ចានក់្ា ន៊ីហាេ ចាយ៉ា ស ៊ីញរេ៖ 10 

ខារំមនសំណួ មួយចំរ ះក្រះរាជអាជាា ។ ភសតរតាងតដេក្រះរាជអាជាា បនរេើករេើង គ៊ឺភសតរតាង11 

ច ចាមអារា៉ាម ឬក៏ភសតរតាងតាមក្លេៈរទ្បសៈ? ភសតរតាងទ្ធងំអស់រនាះគ៊ឺវមនេកខណៈ ជាេកខណៈ12 

តដេទ្បទ្បួេឥទ្បាិរេ ថារតើរយើងអាចរឹងតផែកភសតរតាងេែឹង ថារតើរយើងអាចរជឿទ្ប កចិតតកក្មិតណា? ថា13 

រតើវមនក្លេៈរទ្បសៈណាសក្មរ់ភសតរតាងទ្ធងំអស់េែឹង? ខារំចង់រញ្ញជ ក់រ៊ីកក្មិតថ្នភារអាចរជឿជាក់ 14 

បន។ ស៉ូមអ គ ណ។  15 

[១៤:១៤:៤៣] 16 

រោកក្ស៊ី រក្រនា េ៉ូេសិ៖ 17 

ស៉ូមអ គ ណចំរ ះសំណួ ។ ខារំគិតថារយើងអាចអន វតតរគាេក្ល ណ៍ទ្ប៉ូរៅថ្នភសតរតាង។ ដ៉ូរចែះ18 

ចំរ ះភសតរតាងឯកោ  ឬក៏ភសតរតាងច ចាមអារា៉ាមរនាះ រយើងនឹងរិនិតយរមើេរដើមប៊ីសរក្មចរៅរេើភារ19 

ស ៊ីសង្ហើ ក់គាែ ថ្ផទកែរង។ ក្រសិនររើវក្សរគាែ ជាមួយភសតរតាង ឬក៏ឯកោ ដថ្ទ្បរទ្បៀតេែឹងគ៊ឺក្បកដណាស់។ 20 

រេើយមា៉ាងរទ្បៀត គ៊ឺមនសកខ៊ីកមោីកេ៊ីជារក្ចើនតដេរញ្ញជ ក់។ រេើយក៏មនឯកោ ភសតរតាងតដេ21 

ោោដំរ៉ូងបនសរក្មចថារជឿជាក់បន។ ដ៉ូរចែះរេើយអារនះគ៊ឺជាវិ ៊ីោស្ដសតតដេរយើងអន វតត រេើយ22 

និងក្ល ផដេ់ន៉ូវទ្បមៃន់ថ្នភាររជឿជាក់បនរៅរេើឯកោ មួយចំនួន។ រេើយរនះគ៊ឺជាអើ៊ីតដេខារំចង់រញ្ញជ ក់ 23 

គ៊ឺថារយើងរក្រើក្បស់កតាត ទ្ធងំអស់រនះ រដើមប៊ីវយតថ្មា រដើមប៊ីឱ្យ ករ ើញថាវមនភារស ៊ីសង្ហើ ក់គាែ តដ ឬ24 

ក៏អត់។ ដ៉ូរចែះរេើយវគ៊ឺជាឯកោ តដេមនទ្បក្មង់ដ៉ូចគាែ  តដេមនខាឹមោ ដ៉ូចគាែ  រេើយនិងឯកោ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  59 

ខាះរទ្បៀតតដេរយើងរជឿជាក់ថាមករ៊ីក្រភររផេងៗគាែ  ក្រសិនររើវក្សរគាែ ស ៊ីសង្ហើ ក់គាែ  អាេែឹងគ៊ឺជាអើ៊ី1 

តដេរយើងរជឿជាក់បន។ រេើយខារំគិតថា ក្ររភទ្បថ្នក្ល វិភាគតដេោោដំរ៉ូងរក្រើក្បស់ន ៎ង គ៊ឺជាក្ល 2 

 វិភាគមួយ -- ឯកោ ន៊ីមួយៗរាយេមែិតតតមដង។ េែឹងខារំរជឿជាក់ថាអ៊ា ៊ីចឹងរោករៅក្កម។  3 

រៅក្កម ម៉ា៉ូ នី ហាឌ៊ីង ក្លា ក៖ 4 

អើ៊ីតដេរោកក្ស៊ីចង់និយយគ៊ឺថារោកក្ស៊ីរឹងតផែករៅរេើឯកោ តាមក្លេៈរទ្បសៈ ឬ 5 

ក៏ឯកោ ច ចាមអារា៉ាម អ៊ា ៊ីចឹងតមនរទ្ប?  6 

រោកក្ស៊ី រក្រនា េ៉ូេសិ៖ 7 

គ៊ឺជាអើ៊ីតដេ -- គ៊ឺរយើងតផែករៅរេើអើ៊ីតដេោកេ៊ីបននិយយអំរ៊ីទ្ប៊ីតាងំ អំរ៊ីកតនាង រេើយនិង8 

រគាេនរយបយមួយរផេងៗរទ្បៀត។ អារនះគ៊ឺជាអើ៊ីតដេខារំចង់រញ្ញជ ក់ រេើយរនះគ៊ឺជាភសតរតាងផ្លទ េ់9 

 រស់ោកេ៊ីតដេគាត់ឮថាមា ស់រណដ ឹងោទ្ប កខគាត់នយិយថាអ៊ា ៊ីរចះ ថាអ៊ា ៊ីច ះជារដើម។ េែឹងជាេកខណៈ10 

រិរសសមួយថ្ន កយច ចាមអា មណី៍ផងតដ ។ ដ៉ូរចែះរេើយខារំគិតថា វជា កយច ចាមអារា៉ាម។ រយើង11 

មនរ័ត៌មនជារក្ចើន ដ៉ូចតដេរោក រោកក្ស៊ីរៅក្កមក្ជាររេើយ ថាវមនភសតរតាងតាមក្លេៈរទ្បសៈ12 

មួយចំនួនផងតដ ។  13 

[១៤:១៧:៤៨] 14 

រៅក្កម ចានក់្ា ន៊ីហាេ ចាយ៉ា ស ៊ីញរេ៖ 15 

រ៉ា តនតថារតើរញ្ញជ ក់បនតដ ឬរទ្ប រយើងៗទ្បទ្បួេោគ េ់ក្ល រង្ហា ញភសតរតាងមួយវគ៊ឺជាក្ល េំបក។ 16 

រ៉ា តនតរយើងសថិតរៅកែរងោថ នភារមួយដ៉ូចតដេោោដំរ៉ូងក្រឈម គ៊ឺរយើងមនក្ល ក្រឈម ទ្ធក់ទ្បងរៅ17 

នឹងភសតរតាងរៅកែរងសំណ ំរ ឿង។ ស ំរទ្ធសរោកក្ស៊ីនិយយថារម៉ាចមិញ?  18 

រោកក្ស៊ី រក្រនា េ៉ូេសិ៖ 19 

ខារំនិយយថា ក្បកដណាស់។ រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម គ៊ឺក្ល រិតក្ល រង្ហា ញ្យេួសរ៊ីវិមតិ20 

សងេ័យគ៊ឺជាក្ល ក្រឈមេំបកមួយ។ រ៉ា តនតរយើងយេ់ក្សរដ៉ូចនឹងអើ៊ីតដេអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង21 

គាត់វិភាគ គ៊ឺថាជា ួមស  ររៅគ៊ឺភសតរតាងអាចរជឿជាក់បន។ រេើយខារំក្សរជាមួយនឹងក្ល ជំទ្ធស់តដេ22 

រោករៅក្កមនិយយ។ រ៉ា តនតឥេូវរយើងរ ៀរដ៉ូចថា ឥេូវក្រសិនររើរយើងរាយមរេើងភែំ រៅររេ23 

តដេរយើងរេើងរៅដេ់កំរ៉ូេភែំ រយើងអាចរមើេរ ើញចាស់។ វដ៉ូចតដេោោដំរ៉ូងរ ើើអ៊ា ៊ីចឹង គ៊ឺថា24 

គាត់   រិនិតយរមើេរៅរេើជា ួម ទ្បិដឋភារជា ួម ដ៉ូចរយើងរៅរេើភែំអ៊ា ៊ីចឹង រមើេរៅរ ើញជា ួមតតមដង។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  60 

រៅក្កម ចានក់្ា ន៊ីហាេ ចាយ៉ា ស ៊ីញរេ៖ 1 

អ គ ណ។ ខារំយេ់រ៊ីអើ៊ីតដេរោកក្ស៊ីចង់រកក្ោយ។ បទ្ប អ គ ណ។  2 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 3 

អ៊ា ៊ីចឹងររើមិនមនសំណួ រនតរទ្បៀតរទ្ប គ៊ឺស៉ូមអរញ្ជើញសេរៅក្កម បយក្ល ណ៍ អាន បយ-4 

ក្ល ណ៍ទ្ធក់ទ្បងនឹងវគគទ្ប៊ី៥ ទ្បេហ៊ីក ណ៍ថ្នរណដ ឹងោទ្ប កខ ក់រ័នានឹងក្ល ក្រក្លសរទ្ធស។ ស៉ូមអរញ្ជើញ!  5 

[១៤:១៩:៤៨] 6 

រៅក្កម ម៉ា ង ម នែ៊ីច យិ៖ 7 

ស៉ូមជក្មរសួ ។ រយងតាមោ ណាថ្នរណដ ឹងោទ្ប កខ រស់ភាគ៊ីជនជារ់រចាទ្ប ក្រធានរទ្បសដ៊ី8 

អំរ៊ីក្ល ក្រក្លសរទ្ធសរនះ ក្តូវមា សរ់ណដ ឹងោទ្ប កខរ ៀររារ់ចំនួន៤០ កថាខណឌ  គ៊ឺចារ់រ៊ីកថាខណឌ  9 

២១៤៤ ដេ់កថាខណឌ  ២១៨៤ រេើយតដេមា ស់រណដ ឹងោទ្ប កខបនាក់ចំណងរជើងថា “សំរណើ10 

រនាទ រ់រនេរំំផ ត”។ កែរងនាមរៅក្កម ន៊ីហាេ ចាយ៉ា ស ៊ីញរេ និង ៉ូរខារំ ខារំបទ្បស៉ូមរ ើើរសចកដ៊ីសរងខរអំរ៊ី11 

 បយក្ល ណ៍ដ៉ូចខាងរក្ក្លម៖ 12 

អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងបនសរក្មចក្រក្លសរទ្ធសជនជារ់រចាទ្បាក់រនានាគា  កំណត់ យៈ13 

ររេអស់មួយជ៊ីវិត រ៊ីរទ្បឧក្កិដឋ តដេ ៉ូរគាត់ក្តូវបនសរក្មចាក់រិ  ទ្បាភារ។ ក្ល ក្រក្លសរទ្ធសរនះ គ៊ឺ14 

រ ើើរេើងរាយ ួមគាែ  រាយក្សូររញ្ាូេគាែ ជាមួយនឹងក្ល ក្រក្លសរទ្ធសអស់មួយជ៊ីវិតរេើកម ន តដេ15 

បនាក់រ៊ីរទ្បឧក្កិដឋរៅកែរងសំណ ំរ ឿង០០២/១ និងក្តូវបនក្រក្លសតមកេ់រាយអងគជំន ំជក្មះត ោក្ល 16 

កំរ៉ូេ។ រៅកែរងទ្បេហ៊ីក ណ៍ថ្នរណដ ឹងោទ្ប កខ រស់ខាួន ជនជារ់រចាទ្បបនរេើកអំណះអំណាងចំនួនរួន   17 

ចំណ ចសំខាន់ជំទ្ធស់រៅនឹងភារក្តឹមក្តូវថ្នក្ល ក្រក្លសរទ្ធស តដេខារំបទ្បស៉ូមសរងខរដ៉ូចខាងរក្ក្លម៖ 18 

ទ្ប៊ី១ អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង មនកំេ សកែរងក្ល រញ្ញជ ក់ថា រគាេរៅចមបងថ្នក្ល ក្រក្លស19 

រទ្ធស គ៊ឺរដើមប៊ីធានាដេ់ជន ងរក្គាះ ោកេ៊ី ោធា ណជន និងថា ចារ់កំរ ងបនអន វតតយ៉ា ងមន20 

ក្រសិទ្បាភារ និងអន វតតរៅរេើរ គគេទ្ធងំអស់ រាយមិនគិតអំរ៊ីឋានៈរេើយ។ ជនជារ់រចាទ្បបនអះអាង21 

ថា រនះគ៊ឺជារគាេរៅរនាទ រ់រនេថំ្នក្ល ក្រក្លសរទ្ធស។ ដ៉ូចរនះគ៊ឺរង្ហា ញរ៊ីភារេរមែមង រេើយក្ល 22 

ក្រក្លសរទ្ធសរនះគ៊ឺមនភារ ៃន់ ៃ េួសរេត ររក។  23 

[១៤:២២:០៧] 24 

ទ្ប៊ី២ អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង បនក្រក្រឹតតិកំេ សទ្ធងំអងគរេត  និងអងគចារ់រៅកែរងក្ល វយ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  61 

តថ្មាអំរ៊ីភារ ៃន់ ៃ ថ្នរទ្បឧក្កិដឋ រាយោ អងគជំន ំជក្មះបនរិចា ណារេើរទ្បឧក្កិដឋ តដេជនជារ់1 

រចាទ្បរ ំក្តូវបនរចាទ្បក្រក្លន់ ឬាក់រិ  ទ្បាភាររនាះរេើយ។ ជាឧទ្ធេ ណ ៍អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងបន2 

រិ ណារៅរេើរទ្ប ំរោភរសរសនថវៈ រៅរេើអែកជារ់  ំរៅមនទ៊ី សនតិស ខជារដើម។ រាយោ តតរញ្ញា3 

តដេថា ក្ល រង្ហា ញភសតរតាង្យេួសរ៊ីមតិសងេ័យក្តូវបនរេើកយកមករិចា ណារៅដំណាក់ក្លេថ្ន4 

ក្ល ក្រក្លសរទ្ធស ដ៉ូរចែះចំណ ចរនះបនរ ើើ្យអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង ំរោភរំ នរេើរគាេក្ល ណ៍5 

ថ្នក្ល ក្រក្លសរទ្ធស។  6 

មា៉ាងវិញរទ្បៀត អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងបនខកខានកែរងក្ល រិចា ណារេើេកខណៈ និងវិោេ7 

ភារមនកក្មិត និងរាយក្ររយេកែរងក្ល ច៉ូេ ួម រសជ់នជារ់រចាទ្បរៅកែរងឧក្កិដឋកមរីៅររេតដេ8 

រ ើើក្ល វយតថ្មារៅរេើភារ ៃន់ ៃ ថ្នរទ្បឧក្កិដឋ។ ដ៉ូរចែះបន ំរោភរំ នរេើក្ល អន វតតសដ៊ីរ៊ីក្ល ាក់9 

រទ្ធស រស់ត ោក្ល ក្រេទី្បណឌ អនត ជាតិតដេច៉ូេ ួមរាយក្ររយេ រាយសំខាន់ ឬមិនសំខាន់ តដេ10 

តាម មតីានារំៅ កក្ល ក្រក្លសរទ្ធសកែរងកក្មិតក្ោេជាងរនះ។  11 

ទ្ប៊ី៣ ជនជារ់រចាទ្បបនរេើករេើងថា អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងបនក្រក្រឹតតកំេ សអងគចារ់ និង12 

អងគរេត  កែរងក្ល វយតថ្មារៅរេើខាួនអំរ៊ីោថ នទ្បមៃន់រទ្ធសចំនួនរ៊ី ចំណ ច។ ទ្ប៊ី១ អងគជំន ំជក្មះោោ13 

ដំរ៉ូងបនចាត់ទ្ប កក្ល  ំរោភតួនាទ្ប៊ី និងសិទ្បាិអំណាច រស់គាត់-- 14 

រោក វរីេាមម សី៊ីត៖ 15 

រោកក្រធាន ខារំមិនទ្បទ្បួេបនក្ល រកតក្រជាភាោតខី  -- ជាភាោអង់រគាសរទ្បរោកក្រធាន។ 16 

[១៤:២៤:១៥] 17 

(មនរញ្ញា ររចាករទ្បស) 18 

[១៤:២៥:២៣] 19 

រោកក្រធាន ខារំោដ រ់ឮអែករកតក្ររករចញរៅភាោបរំាង។ 20 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 21 

ចំរ ះភាោរផេងរទ្បៀត មនរញ្ញា អ៊ា ៊ីចឹងទ្ប ក្យររចាករទ្បសរគរ ៀរចំរនដិចសិន។  22 

[១៤:២៥:៥៦] 23 

(មនរញ្ញា ររចាករទ្បស) 24 

[១៤:២៦:៤០] 25 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  62 

រៅក្កម ម៉ា ង ម នែ៊ីច យិ៖ 1 

ខារំអាចរនតបនណ៎ា។ ទ្ប៊ី៣ ជនជារ់រចាទ្បបនរេើករេើងថា អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងបន2 

ក្រក្រឹតតកំេ សទ្ធងំអងគចារ់និងអងគរេត កែរងក្ល វយតថ្មារេើោថ នទ្បមៃន់រទ្ធសចំនួនរ៊ី ចំណ ច។ ទ្ប៊ី១ 3 

អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងបនចាត់ទ្ប កក្ល  ំរោភតួនាទ្ប៊ី និងសិទ្បាិអំណាច រស់គាត់ និងឥទ្បាិរេជាោថ ន4 

ទ្បមៃន់រទ្ធសមួយតដេផទរយគាែ រៅនឹងក្ល យេ់រ ើញ រស់ខាួនតដេថា ជនជារ់រចាទ្បរ ំមនសិទ្បាិអំណាច5 

ក្គរ់ក្គាន់កែរងក្ល រញ្ញជ រាយផ្លទ េ់ដេ់ក្ល ក្រក្រឹតតរទ្បឧក្កិដឋ។ តួនាទ្ប៊ីថ្នសិទ្បាិអំណាច រស់គាត់ក្តូវបន6 

យកមករិចា ណា ួចរាេ់រេើយកែរងអំេរងររេថ្នក្ល វយតថ្មារេើោថ នទ្បមៃន់រទ្ធសថ្នរទ្បឧក្កិដឋ។ ២) 7 

អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងមនកំេ សកែរងក្ល រង្ហា ញអំរ៊ីភារ ក់រ័នានិងទ្បំនាក់ទ្បំនងថ្នកក្មិតចំរណះដឹង8 

 រស់គាត់ថាជាោថ នទ្បមៃន់រទ្ធស។ ទ្ប៊ី៤ ជនជារ់រចាទ្បបនអះអាងថា អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងបន9 

ក្រក្រឹតតកំេ សអងគរេត  និងអងគចារ់ រៅកែរងក្ល វយតថ្មាអំរ៊ីោថ នសក្មេរទ្ធស។  10 

ទ្ប៊ី១ អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងខកខានកែរងក្ល ផដេ់ក្ល រិចា ណាសមក្សររេើកិចាសេក្ល  រស់11 

គាត់ជាមួយនឹង អ.វ.ត.ក  ួមទ្ធងំក្ល ច៉ូេ ួមយ៉ា ងសកម ីរស់គាត់រៅររេជំន ំជក្មះ អតតច ិតេែ12 

ក្ររសើ  រស់គាត់កែរងអំេរងររេថ្នក្ល   ំខាួន និងក្ល ទ្បទ្បួេោគ េ់ន៉ូវក្ល  ងទ្ប កខ រស់រដើមរណដ ឹង ដឋរប-13 

រវណ៊ីជារដើម។ ទ្ប៊ី២ អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង ខកខានកែរងក្ល ផដេ់ន៉ូវទ្បមៃន់ក្គរ់ក្គាន់សក្មរ់វ័យ14 

ចំណាស់ រស់គាត់ និងោថ នភារស ខភារ និងេទ្បាភារតដេរ ំអាចក្ទ្ធកំ្ទ្បយ៉ូ កែរងរនានាគា ជារដើម។  15 

អងគជំន ំជក្មះក៏មនកំេ សផងតដ  រាយរ ំបនវយតថ្មាថី៊ីអំរ៊ីតថ្មាតដេក្តូវផដេ់ចំរ ះោកេ៊ី16 

ច ិតេកខណៈ និងរាយខកខានកែរងក្ល រិចា ណារាេ់សមសធាត ទ្ធងំអស់ ថ្នរ គគេិកេកខណៈ រស់17 

គាត់ និងមិនរអើររើចំណ ចេែៗតដេគួ ្យស រសើ ក្រមគាែ  រស់គាត់។ ស  ររសចកដ៊ីមក ជនជារ់រចាទ្ប 18 

បនរេើករេើងថា កំេ សទ្ធងំអស់រនះ បនរ ើើ្យរសចកដ៊ីសរក្មច រស់ោោដំរ៉ូងរៅជារម ៈសដ៊ីរ៊ី19 

ក្រក្លសរទ្ធសរេើ ៉ូរជនជារ់រចាទ្ប តដេតាមក្ល អះអាង រស់គាត់គរប៊ីក្តូវបនក្លត់រនថយមកជារទ្ធស 20 

ជារ់រនានាគា មន យៈររេកំណត់។  បយក្ល ណ៍ រស់ខារំបទ្ប ស៉ូមរញ្ារ់ក្តឹមរ៉ា រណណ ះ និងស៉ូមាក់21 

ជ៉ូនក្ករមក្រឹកសាជជំន ំជក្មះរដើមប៊ីរិនិតយនិងរិចា ណា។ បទ្ប ស៉ូមអ គ ណ។ 22 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 23 

ជារនដស៉ូមអរញ្ជើញសេរមធាវីក្ល   កដ៊ីរ ើើោ ណា។ 24 

[១៤:២៩:៣៥]  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  63 

រោក គង ់សំអ ន៖ 1 

ស៉ូមអ គ ណឯកឧតតមក្រធាន។ ខារំបទ្ប គង់ សំអ ន ជាសេរមធាវីជាតិក្ល   រោក រខៀវ    2 

សំផន ស៉ូមរ ើើោ ណាផ្លទ េ់មត់ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល ក្រក្លសរទ្ធស។ 3 

ឯកឧតតមក្រធាន រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម ខារំនឹងមិននិយយរក្ចើនអំរ៊ីរញ្ញា រទ្ធសរនះរទ្ប រ៊ីរក្ ះ4 

ដ៉ូចឯកឧតតម រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម បនក្ជារ ួចរេើយ។ ជាក្ល សំខាន់រំផ តរនាះ រយើងទ្ធមទ្ធ ្យ 5 

រ ើើរម ភារោេក្កម និងរាះតេងរោក រខៀវ សំផន។ រ៉ា តនតយ៉ា ងណាកត៊ី ស៉ូមប៊ីតត ក់រ័នានឹងរញ្ញា  6 

ក្រក្លសរទ្ធសរនះ អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងបនក្រក្រឹតតកំេ សអងគចារ់ និងអងគរេត តដេរ ើើ្យរសច7 

កត៊ីសរក្មច រស់ខាួនក្លា យជារម ៈតដ ។ កំេ សទ្ធងំរនះមនរក្ចើនណាស់ រេើយក្គរ់ដណត រ់រេើក្គរ់8 

ទ្បិដឋភារថ្នក្ល កំណត់រទ្ធស។ គីានទ្បេហ៊ីក ណ៍ណាមួយ រស់សេក្រះរាជអាជាា រ ើើ្យឯកឧតតមក្រធាន 9 

រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម រជឿជាក់ថាអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងគីានកំេ សរនាះរេើយ។ រនាទ រ់រ៊ីបន 10 

អានោ ណាតរ រស់សេក្រះរាជអាជាា  ួចមក ខារំក្គាន់តតស ំ ំឭកក្តួសៗអំរ៊ីម៉ូេាឋ នរណត ឹងោទ្ប កខ11 

 រស់រយើងទ្ធងំអស់ និងផតេ់ទ្បេហ៊ីក ណ៍ខា៊ីៗតររៅសេក្រះរាជអាជាា  រេើចំណ ចមួយចំនួនរ៉ា រណាណ ះ។  12 

[១៤:៣១:១២] 13 

ខារំនឹងមិនរ ិយយ ក់រ័នានឹងចរមាើយតរ រស់រដើមរណត ឹង ដឋរបរវណ៊ីរេើរញ្ញា កំណត់រទ្ធសរនះ14 

រទ្ប គ៊ឺក្គាន់តតចង់រេើករេើងថា រួករគមិនគួ រ ើើអនតរាគមន៍រេើរញ្ញា រនះរេើយ។ ដ៉ូចរយើងបន ំឭកកែរង15 

ោ ណាច ះថ្ថៃទ្ប៊ី១២ តខម៊ីនា ឆ្ែ ំ២០២១ ឯកោ  F60/1  ួចមករេើយ។ មនរគាេក្ល ណ៍ជាម៉ូេាឋ ន 16 

រៅកែរងក្ល ជំន ំជក្មះកត៊ីក្រេទី្បណឌ តដេមនរណត ឹង ដឋរបរវណ៊ី តដេថា រទ្ធះជាកែរងក ណ៊ីណាក៏រាយ 17 

រដើមរណត ឹង ដឋរបរវណ៊ីមិនអាចរ ើើអនតរាគមន៍កែរងក្ល កំណត់រទ្ធសបនរេើយ រ៊ីរក្ ះវជាក្ល ទ្បទ្បួេខ ស 18 

ក្តូវផ្លត ច់ម ខ រស់សេក្រះរាជអាជាា ។ ដ៉ូរចែះជារគាេក្ល ណ៍ រាយរេត ថារយើងក្តូវក្រឈមម ខនឹង 19 

ភាគ៊ីរចាទ្បក្រក្លន់តតមួយគត់ រយើងស៉ូមមិនរឆ្ាើយតរនឹងរដើមរណត ឹង ដឋរបរវណ៊ីរេើយ រាយសងឃឹមថា  20 

ឯកឧតតម រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម នឹងមិនទ្បទ្បួេ ងន៉ូវឥទ្បាិរេរ៊ីទ្បេហ៊ីក ណ៍តដេមិនគួ រេើករេើងទ្ធេ់21 

តតរោះ រស់រដើមរណត ឹង ដឋរបរវណ៊ី រេើយតដេរោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម នឹងមិនយកទ្បេហ៊ីក ណ៍ទ្ធងំ22 

រនាះយកមករ ើើក្ល រិចា ណារនាះរទ្ប។ ដ៉ូចខារំបទ្បបនរេើក ួចរេើយ អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងបន23 

ក្រក្រឹតតកំេ សរេើក្គរ់ទ្បិដឋភារថ្នក្ល កំណត់រទ្ធស។ និយយ្យចំតតមតង គ៊ឺ ក់រ័នានឹងភារ ៃន់ ៃ ថ្ន24 

ឧក្កិដឋកម ីោថ នទ្បមៃន់រទ្ធស ោថ នសក្មេរទ្ធស និងរគាេរំណងថ្នក្ល ក្រក្លសរទ្ធស។ ខារំនឹងរេើក 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  64 

រេើងន៉ូវទ្បិដឋភារទ្ធងំរនះមួយមតងៗ។  1 

[១៤:៣៣:០៦] 2 

ជារឋម ខារំស៉ូមអន ញ្ញា តរេើកអំរ៊ីភារ ៃន់ ៃ ថ្នឧក្កិដឋកម។ី ទ្ធក់ទ្បងចំណ ចរនះអងគជំន ំជក្មះ 3 

ោោដំរ៉ូងបនក្រក្រឹតតកំេ សចំនួនរ៊ី ។ កំេ សទ្ប៊ី១ រដើមប៊ីកំណត់ភារ ៃន់ ៃ  ថ្នឧក្កិដឋកមតីដេបន4 

ក្រក្រឹតត អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងបនរិចា ណារេើឧក្កិដឋកមតីដេមិនក្តូវបនរចាទ្បក្រក្លន់រៅរេើ5 

រោក រខៀវ សំផន គ៊ឺក្ល  ំរោភផាូវរភទ្បតដេបនក្រក្រឹតតរៅតាមមនទ៊ី សនតិស ខតដេសេរៅក្កមរស ើរ6 

អរងកតបនសនែិាឋ នថា ខារំស ំដកក្សង់៖ “រគាេនរយបយជាផាូវក្ល  រស់ រ.ក.ក  ក់រ័នានឹងក្ល 7 

 ំរោភផាូវរភទ្ប គ៊ឺរង្ហក  រទ្បឧក្កិដឋ និងាក់ទ្បណឌ កមដីេ់ចា ី”។ រិទ្បក្ល ដកក្សង់។ ដ៉ូរចែះសេរៅក្កម8 

រស ើរអរងកតបនសរក្មចមិនរញ្ជូនជនជារ់រចាទ្បរៅជំន ំជក្មះរ៊ីអងគរេត ទ្ធងំរនះរេើយ។  9 

សេក្រះរាជអាជាា តដេមិនបនរតឹងឧទ្បា ណ៍ក្រឆំ្ងនឹងរសចកត៊ីសរក្មចរនះ ទ្បទ្បួេោគ េ់ថា10 

រោក រខៀវ សំផន មិនបន មិនចាបំច់ទ្បទ្បួេខ សក្តូវចំរ ះអងគរេត ទ្ធងំរនាះរទ្ប។ រទ្ធះជាយ៉ា ងរនះកត៊ី 11 

សេក្រះរាជអាជាា តរ ជាហា៊ា នអះអាងថា រនះជាភសតរតាង ក់រ័នានឹងេកខខណខ ថ្នក្ល   ំឃាងំតដេក្តូវ 12 

បនរង្ហា ញេួសរ៊ីវិមតិសងេ័យ រេើយអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងអាចរិចា ណារេើភសតរតាងទ្ធងំរនាះ13 

បនវិញ ។  14 

[១៤:៣៤:៤១] 15 

ទ្បេហ៊ីក ណ៍រនះគួ ្យភាា ក់រផែើេខាា ងំណាស់។ រតើចារ់រ៊ីររេណាមកតដេភសតរតាងថ្នឧក្កិដឋកម ី16 

តដេរិ  ទ្បាជនមិនក្តូវបនរចាទ្បក្រក្លន់ ក្តូវបនយកមករិចា ណារដើមប៊ីកំណត់អំរ៊ីភារ ៃន់ ៃ ថ្នឧក្កិដឋ17 

កមតីដេ ៉ូររគមិនបនក្រក្រឹតត និងក្ល ក្រក្លសរទ្ធសចំរ ះឧក្កិដឋកម ីរស់ខាួនរនាះ។ ចរមាើយតាមផាូវ18 

ចារ់ និងជាក់តសតងរនាះគ៊ឺថា គីានទ្ធេ់តតរោះ រនះជាទ្បរងើើខ សចារ់នឹងមិនអាចទ្បទ្បួេយកបន រស់19 

អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងតដេររណាត យ្យភសតរតាងអំរ៊ីអងគរេត  រក្ៅរ៊ីរទ្បរចាទ្បច៉ូេកែរងដំរណើ ក្ល 20 

ន៊ីតិវិ ៊ីជំន ំជក្មះតដេមនេកខណៈជាក្រវតតិោស្ដសតផាូវចារ់រនះ។ រដើមប៊ីរឆ្ាើយរៅសេក្រះរាជអាជាា21 

រយើងបនរាយម កក ណ៊ីកែរងយ តតិោស្ដសតម នៗតដេមន រ៉ា តនតរយើង កមិនរ ើញរទ្ប ខារំស៉ូមនិយយថា22 

កំេ ស រស់អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងចតមាកតមនតទ្បន រយើង ករ ើញយ តតិោស្ដសតតតមួយគត់កែរងោថ ន23 

ភារក្សរដៀងគាែ រនះ។ រៅកែរងរ ឿង វ៉ា េរេតរ៊ា៉ូតទ្ប  អងគជំន ំជក្មះោោឧទ្បា ណ៍ថ្នត ោក្ល ឧក្កិដឋកមី24 

អនត ជាតិ សក្មរ់ក្ររទ្បស វ៉ា ន់ា បនកត់សមគ េ់រ ើញកំេ សរៅក្កមជំន ំជក្មះតដេបនរិចា ណា25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  65 

រេើតួនាទ្ប៊ីចមបង រស់ជនជារ់រចាទ្បរៅកែរងរទ្បឧក្កិដឋ តដេរួករគបនរាះតេងរដើមប៊ីកំណត់ភារ ៃន់ ៃ 1 

ថ្នឧក្កិដឋកមតីដេបនក្រក្រឹតតកែរងោេដ៊ីក្ល រ៊ា៉ូតទ្ប  ច ះថ្ថៃទ្ប៊ី១៤ តខ ែូ ឆ្ែ ំ២០១៥ កថាខណឌ ៣៤៣១។ ខារំ2 

មិនដឹងថា ក ណ៊ីរនះក្គរ់ក្គាន់រ ើើ្យសេក្រះរាជអាជាា រជឿជាក់បនតដ រទ្ប រ៉ា តនតខារំក្បកដថា រោក 3 

រោកក្ស៊ីរៅក្កម ដឹងចាស់ រគមិនក្តូវកំណត់រទ្ធស រស់ជនជារ់រចាទ្បណាមែ ក់រាយតផែករេើឧក្កិដឋ4 

កមតីដេ ៉ូររគ មិនបនក្រក្រឹតត ឬរាយតផែករេើឧក្កិដឋកមតីដេ ៉ូររគមិនធាា រ់ក្តូវបនរចាទ្បក្រក្លន់រនាះ5 

រេើយ។ កំេ សទ្ប៊ី២  រសអ់ងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង  ក់រ័នានឹងភារ ៃន់ ៃ ថ្នឧក្កិដឋកមអីងគជំន ំជក្មះ6 

ោោដំរ៉ូងមិនបនរិចា ណារេើេកខណៈក្ររយេថ្នក្ល ច៉ូេ ួម រស់រោក រខៀវ សំផន រនាះ     7 

រេើយ។ ររើតាមយ តតិោស្ដសតរៅត ោក្ល  ន៉ូ ឹមរ៊ា៊ឺក និងត ោក្ល ឧក្កិដឋកមអីនត ជាតិនានា រោក រខៀវ 8 

សំផន គួ ទ្បទ្បួេរទ្ធស ក្ោេជាងក ណ៊ីច៉ូេ ួមផ្លទ េ់។  9 

[១៤:៣៧:៣២] 10 

រនាទ រ់មករទ្បៀត ចំរ ះោថ នទ្បមៃន់រទ្ធស។ អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងបនក្រក្រឹតតកំេ សជារក្ចើន 11 

អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងបនអះអាងថា រោក រខៀវ សំផន បន ំរោភរេើតួនាទ្ប៊ីមនអំណាច រស់  12 

ខាួន។ ផទរយរៅវិញ អងគជំន ំជក្មះតរ ជាទ្បទ្បួេោគ េ់ថា គាត់គីានអំណាចជាក់តសតង គីានក្ល ទ្បទ្បួេខ ស13 

ក្តូវ ឬអំណាចរយធារេើយ រ៉ា តនតមនតួនាទ្ប៊ី ំរ ងជានិមិតត ៉ូររ៉ា រណាណ ះ។ អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងបន14 

អះអាងផងតដ ថា រោក រខៀវ សំផន បន ំរោភអំណាចដ៏មនឥទ្បាិរេ រស់ខាួន ខណៈតដេអងគជំន ំ15 

ជក្មះោោដំរ៉ូងបនរិចា ណារេើភសតរតាងរនះ ួចរេើយ រៅកែរងភារ ៃន់ ៃ ថ្នឧក្កិដឋកម។ី ក៏រ៉ា តនតភសតរ16 

តាងខាងអងគចារ់បនរង្ហា ញថា ធាត មួយតដេមិនអាចយកមករិចា ណាសក្មរ់ភារ ៃន់ ៃ ថ្នឧក្កិដឋ17 

កមផីង និងោថ នទ្បមៃន់រទ្ធសផងរនាះរទ្ប។ រ េគ៊ឺ យកបនតតមួយ យកមកអន វតតបនតតមួយ។ រេើស18 

រ៊ីរនះរទ្បៀត អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងបនទ្បទ្បួេយកជាោថ នទ្បមៃន់រទ្ធស រេើយគីានសំអាងរេត រៅ19 

កក្មិតវរប ម៌ រស់រោក រខៀវ សំផន តដេអាច្យគាត់ ខារំស ំដកក្សង់៖ វយតថ្មារេើវិោេភារនិង20 

ផេវិបកថ្នអំររើ រស់គាត់។ អែកណាក៏រាយតដេមនរញ្ញា ោី ត៊ី មតីា ក៏អាចវយតថ្មារ៊ីវិោេ-21 

ភារ និងផេវិបក ថ្នអំររើ រស់ខាួនបនតដ  រាយមិនគិតរ៊ីក្រវតតិថ្នក្ល សិកសាជរនាះរទ្ប។   22 

ឥេូវរនះ ចំរ ះោថ នសក្មេរទ្ធស។ អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងបនក្រក្រឹតតកំេ សចំនួនរ៊ី។ 23 

កំេ សទ្ប៊ី១ កំេ សរនះអាចក្តូវបនសរងខរក្តឹមថា អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងភាន់ក្ចេំ កិចាសេក្ល 24 

ជាមួយត ោក្ល  ជាមួយនឹងក្ល ោ ភាររិ  ទ្បាភារ។ កំេ សទ្ប៊ី២ អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងបនសរក្មច 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  66 

ផតេ់ទ្បមៃន់តិចតួចរំផ តដេ់វ័យចាស់ជរា និងោថ នភារស ខភារ រស់រោក រខៀវ សំផន។ រ៉ា តនដអងគជំន ំ1 

ជក្មះតរ ជាផដេ់្យទ្បមៃន់ ៃន់ដេ់កតាត ទ្ធងំរនះរៅកែរងរសចកដ៊ីសរក្មចជារក្ចើនរដើមប៊ីជំន ំជក្មះរោក រខៀវ 2 

សំផន ្យបនឆ្រ់ េ័សម ននឹងគាត់ោា រ់។ 3 

[១៤:៤០:២៣] 4 

រេើសរ៊ីរនះរៅរទ្បៀត ផទរយរ៊ីយ តតិោស្ដសដនិងស ភវិនិចឆ័យ អងគជំន ំជក្មះមិនបនរិចា ណារេើ 5 

េកខណៈវិវឌឍថ្នកតាត ទ្ធងំរនះរទ្ប តដេមិនអាចវិវឌឍរៅ កភារក្ររសើ រេើងវិញបនរនាះ។ សេក្រះរាជ6 

អាជាា បនរេើករេើងន៉ូវចំណ ចមួយចំនួន តដេបនដកក្សង់រចញរ៊ីរសចកដ៊ីសរក្មចមួយក្លេរ៊ីឆ្ែ ំ២០១៨ 7 

ដ៉ូចជាថា រោក រខៀវ សំផន អាចរដើ បនរាយគីានក្ល ជួយទ្បរ់ ឬគាត់ហាត់ក្បណរៅររេោៃ ច។ ក៏8 

រ៉ា តនដសរើថ្ថៃរនះ គាត់មិនអាចរ ើើតរររនះបនរទ្ប។ ក្ល ច ះថមថយខាងរាងក្លយ រស់រោក រខៀវ សំផន 9 

តាមក្លេរវោគរប៊ីនឹងក្តូវរេើកយកមករិចា ណផងតដ ។ កំេ សទ្ប៊ី៣  ក់រ័នានឹងោថ នសក្មេ10 

រទ្ធស អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងគីានរំណងទ្ធេ់តតរោះ កែរងក្ល រិចា ណារេើស៊ីេ ម៌េែ រស់រោក 11 

រខៀវ សំផន តដេក្តូវបនរញ្ញជ ក់ រាយមិនអាចក្រតកកបនរ៊ីសំណាក់ោកេ៊ីជារក្ចើន តដេបនោគ េ់ឬ12 

មិនោគ េ់គាត់។ សេក្រះរាជអាជាា  រជឿជាក់សមទ្បំនងកែរងក្ល រេើករេើងន៉ូវសកខ៊ីកមចំីនួនរ៊ី តដេ13 

រង្ហា ញថា រក តិ៍រ្ីះជាមន សេរ្ីះក្តង់ និងស ច ិត រស់រោក រខៀវ សំផន ឬក្ល រសាើចស រសើ រ៊ី14 

សំណាក់មហាជនមនក្តឹមតតឆ្ែ ំ១៩៧៥ រ៉ា រណាណ ះ។ ចំណ ចរនះ ដ៉ូចនឹងយ តតិោស្ដសដ រស់ត ោក្ល អនដ -15 

ជាតិនានាតដេរិចា ណាដេ់ស៊ីេ ម៌េែរៅម នររេរកើតរេត កែរងក្ល កំណត់រទ្ធសរនាះ។  16 

[១៤:៤២:១២] 17 

រយើងបនរេើករេើង ួចរេើយរៅកែរងោ ណា រស់រយើង។ ខារំស៉ូមរេើករយងរេើោេក្កម18 

ក្បរំ៊ី រផេងរទ្បៀត តដេខារំនឹងមិនដកក្សង់រៅទ្ប៊ីរនះរទ្បរ៉ា តនដរយើងបនភាជ រ់នឹងរញ្ជ៊ីឯកោ សំអាងសក្មរ់19 

ក្ល រ ើើោ ណាក្ល    ួចរេើយ តដេរង្ហា ញថា អងគជំន ំជក្មោោដំរ៉ូងគួ តតរិចា ណាដេ់ចំណ ច20 

ទ្ធងំរនះ។ រៅទ្ប៊ីរញ្ារ់ និងជាចំណ ចច ងរក្ក្លយ កំេ សតដេអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងបនក្រក្រឹតត ក់21 

រ័នារៅនឹងរគាេរំណងថ្នក្ល ក្រក្លសរទ្ធស។ រគាេរំណងថ្នក្ល ក្រក្លសរទ្ធសរនះ ជារដើមរេត ថ្ន22 

កំេ សជារក្ចើនតដេខារំរទ្បើរនឹងរេើករេើង។ ររើតាមសេក្រះរាជអាជាា ថា ទ្បេហ៊ីក ណ៍ រស់រយើងមន23 

េកខណៈក្សរិចក្សរិេ។ រ៉ា តនដទ្បេហ៊ីក ណ៍ទ្ធងំរនះង្ហយយេ់ និងចាស់ោស់រំផ ត ដ៉ូចរសចកដ៊ីសរងខរ24 

 រស់រៅក្កម បយក្ល ណ៍បនរ ើើអមាញ់មិញរនះេែណាស់។ រទ្ធះរញ្ញជ ក់ថា រោករៅក្កមបនយេ់25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  67 

ចាស់ន៉ូវខាឹមោ រនះ និងោ ណារនះ រស់រយើងយ៉ា ងណាកដ៊ី រគាេរំណងថ្នរទ្ធស គ៊ឺតក្មង់ទ្បិសដេ់1 

រៅក្កមកែរងក្ល កំណត់រទ្ធស្យបនក្តឹមក្តូវ។  2 

រៅកែរងចារ់ក្រេទី្បណឌ អនដ ជាតិ យ តតិោស្ដសដមនេកខណៈខាជ រ់ខជួន និងទ្បទ្បួេោគ េ់រគាេរៅ3 

ចមបងរ៊ី ថ្នរទ្ធសគ៊ឺក្ល ាក់ទ្បណឌ កម ីនិងក្ល រ ើើ្យរាងចាេ។ ររើរក្រើតាម កយររចន៍រៅកែរងោេក្កម4 

 រស់ត ោក្ល អនដ ជាតិ ត ោក្ល ឧក្កិដឋកមអីនដ ជាតិសក្មរ់អត៊ីតក្ររទ្បសយ៉ូរហាគ ោា វី រៅកថាខណឌ5 

៥០៨ គ៊ឺរគរក្រើជាវងំននរក្ក្លយឆ្ក សក្មរ់ក្ល កំណត់រទ្ធស។ រ៉ា តនដ រដើមប៊ីកំណត់រទ្ធស រស់រោក 6 

រខៀវ សំផន អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងបនក្រក្លសថា ភា កិចាចមបង រស់ខាួន គ៊ឺរង្ហា ញដេ់ជន ងរក្គាះ 7 

និងោធា ណជនថា រទ្ធសក្តូវបនាក់ក្សរតាមចារ់។ រៅររេតដេតមកេ់ជន ងរក្គាះ និង8 

ោធា ណជនរៅរ៊ីរេើជនជារ់រចាទ្ប រាយភាន់ក្ចេំ អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងមិនអាចកំណត់រទ្ធស9 

្យបនក្តឹមក្តូវសក្មរ់ជនជារ់រចាទ្ប តដេក្តូវជាអែក ក់រ័នាទ្ប៊ី១រនាះរេើយ។ ក្រសិនររើវងំននរក្ៅ10 

ឆ្កខ ស អើ៊ីៗតដេរៅរសសសេ់ក៏ខ សដ៉ូចគាែ តដ ។  11 

កំេ សចមបង រស់អងគជំន ំជក្មះសោដំរ៉ូង ក់រ័នានឹងក្ល ក្រក្លសរទ្ធស ក៏ដ៉ូចជាោេក្កម12 

ទ្ធងំម៉ូេ គ៊ឺថា អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងបនតមកេ់និមិតត ៉ូរ្យរៅរ៊ីរេើចារ់ តដេជាក្ល អន វតតតររ13 

េរមែមង តររអគតិ។ ទ្ធងំរនះរង្ហា ញ្យរ ើញថា  ររៀរថ្នក្ល រចញោេក្កមទ្ធងំក្ល កំណត់រទ្ធស 14 

និងោេក្កមទ្ធំងម៉ូេ គ៊ឺមិនក្តឹមក្តូវរេើយ។ ស៉ូមអ គ ណ។  15 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 16 

អ៊ា ៊ីចឹងអងគជំន ំជក្មះក្រក្លសសក្មករនដិចសិន គ៊ឺមន យៈររេ ៣០នាទ្ប៊ីគិតរ៊ីររេរនះរៅបទ្ប។ 17 

អ៊ា ៊ីចឹងស៉ូមសក្មក!  18 

ក្កឡារញ្ជ៊ី៖ 19 

ស៉ូមអរញ្ជើញរក្ក្លកឈ ! 20 

(សវនាក្ល សក្មករ៊ីរម៉ា ង ១៤:៤៦នាទ្ប៊ី ដេ់រម៉ា ង ១៥:១៤នាទ្ប៊ី) 21 

 [១៥:១៤:១០] 22 

ក្កឡារញ្ជ៊ី៖ 23 

ស៉ូមអរញ្ជើញរក្ក្លកឈ ! 24 

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

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  68 

ស៉ូមអរញ្ជើញអងគរយ! 1 

ជារនដស៉ូមអរញ្ជើញសេក្រះរាជអាជាា រ ើើោ ណា។ 2 

រោកក្ស៊ី ជា ោង៖ 3 

ស៉ូមអ គ ណ។ ស៉ូមរគា រឯកឧតតមក្រធាន រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម ក៏ដ៉ូចជាអងគសវនាក្ល 4 

ទ្ធងំម៉ូេ។ ថ្ថៃរនះ ខារំនឹងរិភាកសាជអំរ៊ីម៉ូេរេត តដេអំណះអំណាង រសម់ា ស់រណដ ឹងោទ្ប កខជនជារ់5 

រចាទ្ប រខៀវ សំផន មិនបនរង្ហា ញអំរ៊ីកំេ សណាមួយ តដេនឹងក្លត់រនថយដេ់ក្ល កំណត់រទ្ធស រស់6 

គាត់។ ទ្ប៊ី១ គាត់បនជំទ្ធសរ់ៅនឹងរគាេរំណងថ្នក្ល កំណត់រទ្ធស រាយវយក្រហា រៅរេើក្ល 7 

សនែិាឋ ន តដេដ៉ូចគាែ ររះរិតរៅនឹងក្ល សនែិាឋ នរៅកែរងសណំ ំរ ឿងកដ៊ី០០២/០១។ រទ្ធះរ៊ីជាគាត់រក្រើ កយ8 

ររចន៍ខ សគាែ រនដិចរនដួចក៏រាយ ក៏គាត់រេើករេើងមដងរទ្បៀតន៉ូវអំណះអំណាងមិនក្តឹមក្តូវ រស់គាត់កែរង9 

សំណ រំ ឿង០០២/០១ ថា ក្ល សនែិាឋ នរនាះរង្ហា ញរ៊ីភារេរមែមងរាយរេត ថា វសងកត់ ៃន់រៅរេើ10 

រគាេរំណងថ្នក្ល កំណត់រទ្ធស តដេសំរៅរៅរេើក្ល រង្ហក  ជាទ្ប៉ូរៅ ជាជាងរគាេរំណងថ្នក្ល 11 

កំណត់រទ្ធសតដេ ក់រ័នារៅនឹងជនជារ់រចាទ្ប។ អំណះអំណាងរនះគរប៊ីក្តូវក្ចានរចាេរាយរេត ថា 12 

វរៅតតមិនចាស់ោសរ់េើយសំខាន់ជាងរនះរទ្បៀតរនាះ វមិនមនភារេរមែមងដ៉ូចតដេរោក រោក13 

ក្ស៊ី រៅក្កមបនសរក្មចរៅកែរងរ ឿងកដ៊ី០០២/០១ តដ ។ រណដ ឹងោទ្ប កខមិនបនរេើករេើងន៉ូវអើ៊ីថី៊ីតដេ14 

ចាបំច់នាំ្ យមនេទ្បាផេរផេងរទ្ប។ ទ្ប៊ី២ ក្ល អះអាង រស់គាត់ថា ក្ល វយតថ្មាអំរ៊ីទ្បមៃន់រទ្ធសបន15 

ាក់រញ្ាូេមិនក្តឹមក្តូវន៉ូវឧក្កិដឋកមរីៅរក្ៅ វិោេភារថ្នរ ឿងកដ៊ី ដកក្សង់តតអំរ៊ីររៀតររៀនផាូវរភទ្បតត16 

មួយរ៉ា រណាណ ះរៅមនទ៊ី សនដិស ខក្ក្លងំតាចាន់រ ើើជាម៉ូេរេត កែរងក្ល រនថយក្ល កំណត់រទ្ធស រស់គាត់។  17 

រទ្ធះរ៊ីជារោក រោកក្ស៊ី រៅក្កមសរក្មចថា អងគជំន ំជក្មះមនកំេ សរាយក្ល រិចា ណា18 

រេើក្ល  ំរោភរសរសនថវៈគរប៊ីរង្ហា ញរ៊ីភារោហាវរឃារៅថ្នេកខណៈ -- ថ្នេកខខណឌ មនទ៊ី   ឃំាងំ19 

កដ៊ីក៏ភសតរតាងតដេរៅសេ់បនរង្ហា ញយ៉ា ងចាស់ថា ឧក្កិដឋកមតីដេបនក្រក្រឹតតមនេកខណៈ ៃន់ ៃ 20 

ខាា ងំ។ អងគជំន ំជក្មះបនកត់សមគ េ់ថា មន សេរារ់ ន់នាក់ក្តូវបន  រំៅកែរងមនទ៊ី   ំឃាងំ រាយមិន21 

មនក្ល ក្ល   តផែកផាូវចារ់ណាមួយរេើយ តដេជាកតនាងរួករគទ្ធងំរនាះក្តូវសថិតកែរងេកខខណឌ ដ៏គួ 22 

្យ នាត់  ររអាហា មិនក្គរក់្គាន់ ទ្បទ្បួេ ងក្ល វយដំជាក្រចា ំក្ល រ ើើទ្ធ  ណកមដ៏ីរឃា រៅ និងក្ល 23 

សមា រ។់ 24 

[១៥:១៨:១៧] 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  69 

អងគជំន ំជក្មះក៏បន ំឭកផងតដ ថា អំររើក្រេ័យរ៉ូជោសន៍ក្តូវបនក្រក្រឹតតរេើងក្រឆំ្ងនឹងជន1 

ជាតិរវៀតណាម រដ៊ីក្ររនាក្តូវបនរងខំ្យរ ៀរក្ល  និង ួមដំរណក។ មន សេរារ់ ន់នាក់រៅតាមសេ-2 

ក ណ៍និងក្ល ាឋ ន ក្តូវបនរ ើើ្យរៅជាទ្ធសក កែរងេកខខណឌ រឃារៅ តដេជាេទ្បាផេនាំ្ យមនក្ល 3 

ោា រ់បត់រង់ជ៊ីវិតជារក្ចើន។ រេើយឧក្កិដឋកមទី្ធងំរនះបនរ៉ាះ េ់ផាូវចិតតយ៉ា ង ៃន់ ៃ ដេ់ជន ងរក្គាះ4 

និងក្គួោ  រសរួ់ករគ។ ក្ល ដក -- ក្ល  ំរោភរសរសនថវៈរៅមនទ៊ី សនដិស ខក្ក្លងំតាចាន់រចញក៏រាយ 5 

ក៏មិនរ ើើ្យក្ល សនែិាឋ នអំរ៊ីភារ ៃន់ ៃ ថ្នឧក្កិដឋកមគីីានស រេភាររេើយ។ ដ៉ូរចែះ អំណះអំណាងរនះ6 

ទ្បទ្បួេបន -- មិនទ្បទ្បួេបនរជាគជ័យរទ្ប។ 7 

ក្ល អះអាងរនាទ រ់សក្មរ់រណដ ឹងោទ្ប កខរេើករេើងមិនក្តឹមក្តូវថាជាក្ល កំណត់រទ្ធសគាត់មន8 

េកខណៈ ៃន់ក្ជរេ រ៊ីរក្ ះក្ល ច៉ូេ ួមរាយក្ររយេដ៉ូចជាក្ល ជួយ និងក្ល ជំ  ញ ជា មតីានាំ្ យមន9 

ក្ល កំណត់រទ្ធសក្ោេជាង។ មនរញ្ញា រ៊ីរៅកែរងក្ល អះអាង រស់គាត់ ទ្ប៊ី១ អងគជំន ំជក្មះោោ10 

ឧទ្បា ណក៍ែរងរ ឿងកដ៊ី តថេ័  បនសរក្មចថា វគ៊ឺជាកំេ សឆ្គងអងគចារ់កែរងក្ល សនែិាឋ នថា ក្ល ជួយនងិ11 

ជំ  ញជាទ្ប៉ូរៅធានា្យមនក្ល កំណត់រទ្ធសតិចជាង សក្មររ់គាេរំណងថ្នក្ល កំណត់រទ្ធសមិនមន12 

ឋានាន ក្កមសក្មរ់ទ្បក្មង់ថ្នក្ល ច៉ូេ ួមកែរងឧក្កិដឋកមរីទ្ប។ ទ្ប៊ី២ មា ស់រណដ ឹងោទ្ប កខក្តូវបនផដនាទ រទ្ធស13 

ផងតដ  ចំរ ះក្ល ក្រក្រឹតតឧក្កិដឋកមជីារក្ចើនតាម យៈក្ល ច៉ូេ ួមចំតណកដ៏សំខាន់ រស់គាត់កែរងសេ14 

ឧក្កិដឋកម ីួមមិនតមនតតជាក្ល ជួយ និងក្ល ជំ  ញរនាះរទ្ប។ ទ្ប៊ី៣ ក្រតេេជាសំខាន់រំផ តរនាះមិនតមន15 

ក្ល រផ្លដ តរៅរេើទ្បក្មង់ថ្នក្ល ច៉ូេ ួមតររអ ៉ូរិយជាជាងរផ្លដ តរេើក្ល ច៉ូេ ួមជាក់តសដង មិនតមនជាក្ល 16 

អះអាងក្តឹមក្តូវរនាះរទ្ប។ ក្ល កំណត់រទ្ធសក្តូវតតមនេកខណៈឯកតតរ គគេ តផែករេើក្ល ក្រក្រឹតត រស់17 

ជនជារ់រចាទ្ប។  18 

រសចកដ៊ីសរងខរ និងភសតរតាងជាម៉ូេាឋ ន រស់អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង បនរ ើើយ៉ា ងក្តឹមក្តូវ19 

រាយរ ៀររារ់េមែិតអំរ៊ី ររៀរតដេសមជិកភារ រស់ រខៀវ សំផន រៅកែរងគណៈកមី ិក្ល មជឈមិ20 

រកេ និងវតតមន រស់គាត់កែរងក្ល ក្រជ ំគណៈកមី ិក្ល អចិថ្ស្ដនតយ៍ រញ្ញជ ក់ថា គាត់បនដឹង បនច៉ូេ ួម21 

កែរងក្ល ក្រជ ំនានា តដេកែរងរនាះតផនក្ល រសដឋកិចា និងរជាគវសនា រសខី់ាងំក្តូវបនរិភាកសាជ និង22 

សរក្មច។ 23 

[១៥:២១:២៦] 24 

អងគជំន ំជក្មះក៏បនកត់សមគ េ់ផងតដ ថា រៅកែរងស នទ កថា រទ្បសមភ សន៍ រសចកដ៊ីតថាងក្ល ណ៍  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  70 

និងក្ល ក្រជ ំជារក្ចើន ជនជារ់រចាទ្ប រខៀវ សំផន បនផេរើផសាជយ បនអន ម័ត និងបនក្ល   តផនក្ល  ួម 1 

និងរគាេនរយបយ រស់រកេក មីរយន៊ីសដកមពរជា។ រដើមប៊ីក្លន់តតជាក់ោក់ជាងរនះរៅរទ្បៀតរនាះ គាត់2 

បនផេរើផសាជយរវហាោស្ដសត រស់រកេក មីរយន៊ីសដកមពរជាយ៉ា ងសកម ី តដេបនអំ វនាវ្យមនក្ល 3 

ក្រក្រឹតតតរររ ីសរអើងចំរ ះជនជាតិរវៀតណាមរៅកែរងក្ររទ្បសកមពរជា។ គាត់បនអំ វនាវយ៉ា ងចំេ្យ4 

សមា រអ់ែកតដេកបត់រកេ ឬរដិវតតន៍។ គាត់បនតណនាកំ្កសួងនានា្យរ ៀរចំអា េ៍រិ េ៍ រដើមប៊ី្យគ៉ូ5 

ក្សក ទ្ធងំរនាះអាចររងកើតក៉ូន រេើយគាត់ក៏បនរេើកទ្បឹកចិតត្ យកមីភិបេរកេក មីរយន៊ីសដកមពរជា្យ 6 

អន វតតរគាេនរយបយ រទ្ធះកែរងតថ្មាណាក៏រាយ។ រទ្ធះរ៊ីដឹងថា ក្រជាជនកំរ ងសថិតកែរងក្ល  សរ់ៅ 7 

និងេកខខណឌ ក្ល ង្ហ អមន សេ ម៌ក៏រាយ។  8 

អងគជំន ំជក្មះក៏បនរិចា ណាផងតដ ថា រាយរេត ថា ក្រជាជនកមពរជាបនទ្ប កចិតត និងរគា រ9 

គាត់ ក្ល អន ម័តជាោធា ណៈទ្ធងំអស់រនះ បនផដេ់ន៉ូវភារក្សរចារ់ដេ់រគាេនរយបយនានា និង10 

បនរ ើើ្យឧក្កិដឋកមកី្តូវបនក្រក្រឹតតរេើងក្លន់តតសកម។ី រក្ក្លយរ៊ីរិចា ណារេើចំណ ចទ្ធងំអស់រនះ អងគ11 

ជំន ំជក្មះបនសនែិាឋ នថា ក្ល ច៉ូេ ួម រសម់ា សរ់ណដ ឹងោទ្ប កខកែរងឧក្កិដឋកមទី្ធំងរនាះមនេកខណៈ ំ12 

រ ង និងមនឥទ្បាិរេខាា ងំក្លា  រេើយក្ល ាក់ទ្បណឌ កមសី័កតិសមរនាះគ៊ឺក្ល ជារ់រនានាគា អស់មួយជ៊ីវិត។ 13 

អំណះអំណាងតដេអ ៉ូរិយ រស់គាត់មិនផ្លា ស់រដូ ភសតរតាងជាក់តសដង តដេអងគជំន ំជក្មះបនរិចា ណា14 

យ៉ា ងក្តឹមក្តូវរនាះរេើយ។  15 

[១៥:២៣:២៤] 16 

ក្តេរ់មកនិយយអំរ៊ីោថ នសក្មេរទ្ធសវិញ។ មា សរ់ណដ ឹងោទ្ប កខរេើករេើងថា រាយោ 17 

គាត់បនទ្បទ្បួេក្ល ាក់រទ្ធសខពស់រំផ ត អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងខកខានមិនបនរិចា ណារេើោថ ន18 

សក្មេរទ្ធសតាមក្ល ចង់បន រស់គាត់។ វជាចារ់តដេបនររងកើតរេើងយ៉ា ងក្តឹមក្តូវ តដេថា អងគ19 

ជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងមនឆ្នាទ ន សិទ្បាិកែរងក្ល សរក្មចថា រតើទ្បមៃន់ណាមួយក្រសិនររើមន ខាួននឹងកំណត់20 

រៅរេើោថ នសក្មេរទ្ធស។ ក្ល រក្រើ កយររចន៍ “ក្រសិនររើមន” មនន័យថា មិនមនេកខខណឌ21 

តក្មូវតដេថា ទ្បមៃន់ណាមួយក្តូវកំណត់រនាះរទ្ប។ ចំណ ចរនះក្សរនឹងមក្តា៩៣ ថ្នក្កមក្រេទី្បណឌ  22 

កមពរជាតដេតចងថា ត ោក្ល អាចសរក្មច្យជនជារ់រចាទ្បបនទ្បទ្បួេន៉ូវោថ នសក្មេរទ្ធស កែរងោេ23 

ដ៊ីក្លកែរងរ ឿងកដ៊ី ម៉ូស ៊ីម៉ា  ក៏បនរញ្ញជ ក់ចាស់តដេថា ស៉ូមប៊ីតតរៅររេតដេោថ នសក្មេរទ្ធសអងគជំន ំ24 

ជក្មះោោដំរ៉ូងរៅតតអាចាក់ក្ល កំណត់រទ្ធសខពស់រំផ ត ក្រសិនររើភារ ៃន់ ៃ ថ្នរទ្បរេីើសតក្មូវ្យ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
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រ ើើដ៉ូរចែះ។  1 

[១៥:២៥:០០] 2 

ភារ ៃន់ ៃ ថ្នឧក្កិដឋកម ី និងរិ  ទ្បាភារ រស់មា ស់រណដ ងឹោទ្ប កខចាបំច់ក្តូវផដនាទ រទ្ធស ៃន់រំផ ត 3 

រទ្ធះជាោថ ន មនោថ នសក្មេក៏រាយ។ រ៉ា តនតរណដ ឹងោទ្ប កខរនះខកខានមិនបនរង្ហា ញថា អងគជំន ំ4 

ជក្មះមនកំេ សកែរងក្ល សនែិាឋ ន  មិនមនកតាត សក្មេរទ្ធសរនាះរទ្ប។ ឧទ្ធេ ណ៍ ក្ល អះអាង រស់5 

មា ស់រណដ ឹងោទ្ប កខអំរ៊ីកិចាសេក្ល  មិនបនរំររញេកខខណឌ តដេចារ់តក្មូវកែរងក្ល ទ្បទ្បួេបនក្ល 6 

រនាូ រនថយរទ្ធស។ កិចាសេក្ល ក្តូវតតមនេកខណៈរិរសស រទ្ធះរ៊ីជាអាករបកិ ិយេែ និងក្ល អន វតត7 

តាមចារ់ក្តូវបន ំរឹងទ្ប កចំរ ះជនជារ់រចាទ្បមែ ក់ៗ។ រទ្ធះជាទ្បទ្បួេយកថា អំណះអំណាង រស់គាត់8 

រិតកដ៊ី ក៏គាត់ក្គាន់តតរញ្ញជ ក់ថាគាត់បនច៉ូេ ួមកែរងរ ឿងកដ៊ី រស់គាត់រ៉ា រណាណ ះ គ៊ឺជាអើ៊ីតដេបន ំរឹងទ្ប ក 9 

មិនតមនជាក ណ៊ីរិរសសរទ្ប។ ក្សរដៀងគាែ រនះតដ  ក្ល អះអាង រស់គាត់តដេថា-- ឯកឧតតមក្រធាន 10 

សេក្ល ីខារំថាោដ រ់ភាោអង់រគាសអត់បន។  11 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 12 

ស៉ូមសេក្រះរាជអាជាា ជាតិេែឹងគ៊ឺនិយយោរដើមរេើងរនតិច រ៊ី រ៊ីនាទ្ប៊ីម ន រក្ ះាច់អ ៊ីន ៊ឺ-13 

រណត។ ឥេូវភាជ រ់វិញបនរេើយ។ បទ្ប ស៉ូមអរញ្ជើញរនត!  14 

រោកក្ស៊ី ជា ោង៖ 15 

អ គ ណឯកឧតតមក្រធាន។ ខារំនឹងចារ់រផដើមរ៊ីកិចាសេក្ល រេើងវិញ។  16 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 17 

និយយរ៊ីោថ នសក្មេរទ្ធសមកតតមដងមក បទ្ប។  18 

រោកក្ស៊ី ជា ោង៖ 19 

ឧទ្ធេ ណ៍ ក្ល អះអាង រស់មា ស់រណដ ឹងោទ្ប កខអំរ៊ីកិចាសេក្ល  មិនបនរំររញេកខខណឌ20 

តដេចារ់តក្មូវកែរងក្ល ទ្បទ្បួេបនក្ល រនាូ រនថយរទ្ធស។ កិចាសេក្ល ក្តូវតតមនេកខណៈរិរសស 21 

រទ្ធះរ៊ីជាអាករបកិ ិយេែ និងក្ល អន វតតតាមចារ់ក្តូវ ំរឹងទ្ប កចំរ ះជនជារ់រចាទ្បមែ ក់ៗ។ រទ្ធះជា22 

ទ្បទ្បួេយកថា អំណះអំណាង រស់គាត់រិតកដ៊ី ក៏គាត់ក្គាន់តតរញ្ញជ ក់ថាគាត់បនច៉ូេ ួមកែរងរ ឿងកដ៊ី រស់23 

គាត់រ៉ា រណាណ ះ គ៊ឺជាអើ៊ីតដេបន ំរឹងទ្ប ក មិនតមនជាក ណ៊ីរិរសសរទ្ប។ ក្សរដៀងគាែ រនះតដ  ក្ល អះអាង24 

 រស់គាត់តដេថា គាត់មិនបនរារំាងកិចាក្ល  រស់ត ោក្ល  រទ្ធះជាមនក្ល ក្លត់រទ្ធសគាត់ជារ់25 
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រនានាគា មួយជ៊ីវិតកែរងសំណ ះរ ឿង០០២/០១ ក៏រាយ រនាះក៏មិនក្គរ់ក្គាន់ រដើមប៊ីទ្បទ្បួេបនក្ល រនាូ 1 

រនថយរទ្ធសតដ ។ កែរងរ ឿងកដ៊ី ណារេទ្ប៊ីេិក និង ម៉ា ទ្ប៊ីណ៉ូ វិច, ណារេទ្ប៊ីេិក បនតវ៉ាថា ក្ល ក្លត់រទ្ធស2 

 រស់គាត់គួ តតក្តូវបនរនាូ រនថយ រាយោ តតគាត់បនធាា ក់ខាួនឈ៊ឺ គាត់មិនបនរសែើស ំឈរស់ក្មក3 

។ អងគជំន ំជក្មះោោឧទ្បា ណ៍បនសរក្មចថា ក្ល តដេមិនបនរារំាងដេ់ក្ល ជំន ំជក្មះ គ៊ឺមិនក្គរ់ក្គាន់4 

រទ្ប រដើមប៊ីបនក្ល រនាូ រនថយរទ្ធស ររើតាមឧក្កិដឋកម ីៃន់ ៃ តដេ ណារេទ្ប៊ីេិក ក្តូវបនក្លត់ឱ្យជារ់     5 

រទ្ធស។ រនះគ៊ឺដ៉ូចគាែ រៅនឹងអើ៊ីតដេមនរៅទ្ប៊ីរនះតដ ។  6 

អំណះអំណាង រស់មា ស់រណដ ឹងោទ្ប កខអំរ៊ីអាយ  រស់គាត់ក៏ររាជ័យផងតដ ។ ោោដ៊ីក្ល7 

រណដ ឹងឧទ្បា ណ៍រៅកែរងរ ឿងកដ៊ី ន៊ីយ៊ីរថរេគហាក  តចងថា អាយ មិនផដេ់សិទ្បាិរាយសើ័យក្រវតតិដេ់ជនជារ់8 

រចាទ្បទ្បទ្បួេបនេកខខណឌ ចំរ ះក្ល ក្លត់រទ្ធស រស់គាត់តដ ។ អងគជំន ំជក្មះក្គាន់តតតក្មូវឱ្យរិចា ណា9 

រេើភសតរតាងថ្នក្លេៈរទ្បសៈរនាូ រនថយរទ្ធស ររេរ ើើក្ល សរក្មចច ងរក្ក្លយ រស់ខាួនរ៉ា រណាណ ះ។ មា ស់10 

រណដ ឹងោទ្ប កខបនទ្បទ្បួេោគ េ់ថា អាយ  រស់គាត់ក្តូវបនផដេ់ឱ្យរៅទ្បមៃន់តិចតួចរំផ ត និយយមា៉ាង11 

រទ្បៀតអងគជំន ំជក្មះបនអន វតតតាមេកខខណឌ តក្មូវយ៉ា ងរិតក្បកដ គ៊ឺថាអងគជំន ំជក្មះបនរិចា ណារេើ12 

កតាត រនាូ រនថយ។ ក្ល មិនយេ់ក្សរ រស់មា ស់រណដ ងឹោទ្ប កខកែរងក្ល ផដេ់ទ្បមៃន់រនះ មិនអាចរដិរស 13 

ក្ល អន វតតឆ្នាទ ន សិទ្បាិក្តឹមក្តូវ រស់អងគជំន ំជក្មះរេើយ។  14 

[១៥:៣០:១១] 15 

ទ្ធក់ទ្បងនឹងស ខភារ។ រញ្ញា ស ខភារតដេមនជំង៊ឺអាចនឹងក្តូវបនរិចា ណាសក្មរ់ក្ល រនាូ 16 

រនថយតតកែរងក្លេៈរទ្បសៈរិរសសរ៉ា រណាណ ះ។ រ ឿងកដ៊ី ម៊ីឡានស ៊ីមិច តដេបនរយងរៅកែរងអងគជំន ំជក្មះ17 

ោោដំរ៉ូង គ៊ឺមនេកខណៈជារសចកដ៊ីតណនា ំរ៊ីរក្ ះរសចកដ៊ីរយងរនាះបនកត់សមគ េ់ថា ក្ល កំណត់ 18 

ស ៊ីមិច ឱ្យអងគរយរៅរេើ រទ្បះ  ញ មិនតក្មូវក្ល ន៉ូវឧរក ណ៍រិរសស និងក្ល តថទ្ធកំ្រចាថំ្ថៃ មិនមនគ ណ19 

វ ឌឍកិ្គរ់ក្គាន់ជាកតាត រនាូ រនថយបនរទ្ប។ រ៉ា តនតជា ួម ររងកើតបនជាក្លេៈរទ្បសៈរិរសស។ យ៉ា ងណា   20 

មិញ មា ស់រណដ ឹងោទ្ប កខមិនបនរ ើើក្ល រង្ហា ញភសតរតាងអំរ៊ីស ខភារតដេមនជំង៊ឺរៅកែរងក្ល ជំន ំជក្មះ21 

រទ្ប រេើយគាត់ក៏មិនបនរង្ហា ញដ៉ូចគាែ រនះ រៅររេតដេរណដ ឹងោទ្ប កខរនាះតដ ។ គាត់ក្គាន់តតកត់22 

សមគ េ់រសចកដ៊ីតថាងក្ល ណ៍មួយរៅកែរង បយក្ល ណ៍ឆ្ែ ំ២០០៨ តដេថា ម ខង្ហ ចងចា ំនិងរញ្ញា ញាណ23 

 រស់គាត់ទ្បំនងជានឹងក្លត់តតច ះធាា ក់ ធាា ក់ច ះរនតិចមដងៗរៅតាមអាយ ។ រៅកែរងរ ឿងកដ៊ី ស ៊ីមិច េកខខណឌ24 

រវជជោស្ដសតតដេអាចរ៉ាះ េ់ដេ់អាយ ក្លេម យមកែរងររេអនាគត  មិនក្លត់រនថយរទ្ធសជាសើ័យក្រវតតិ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  73 

រេើយ។ មា ស់រណដ ឹងោទ្ប កខមិនបនផដេ់អើ៊ីរេើសរ៊ីរនះ រដើមប៊ីរំររញន៉ូវេកខខណឌ ថ្នក្លេៈរទ្បសៈរិរសស1 

ទ្ធងំរនះរទ្ប។ ស  ររសចកដ៊ីមក រ ំមនក្ល អះអាងណាមួយដេ់មា ស់រណដ ឹងោទ្ប កខ រង្ហា ញរ៊ីកំេ ស និង2 

ក្ល វយតថ្មា រស់អងគជំន ំជក្មះរេើយ។ ក្ល ក្លត់រទ្ធសគាត់មួយជ៊ីវិត គួ ក្តូវបនតមកេ់ រក្ ះរនះគ៊ឺជា3 

ផេតដេគាត់បនទ្បទ្បួេរ៊ីអំររើក្រក្រឹតត រស់គាត់។  4 

ចាស ស៉ូមអ គ ណឯកឧតតមក្រធាន និងក្ករមក្រឹកសាជ។ រេើយស៉ូមក្រគេ់រវទ្បិក្លរនះរៅខាងភាគ៊ី5 

រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី។ ចាស ស៉ូមអ គ ណ។  6 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 7 

ស៉ូមអរញ្ជើញរមធាវីនាមំ ខ តំណាងរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី។  8 

រោក ររជ អងគ៖ 9 

បទ្ប ស៉ូមរគា រឯកឧតតមក្រធានសវនាក្ល  ឯកឧតតម រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម រោកជំទ្ធវ 10 

រោក រោកក្ស៊ីតំណាងក្ល ិយេ័យសេក្រះរាជអាជាា  រមធាវីក្ល   កដ៊ី សេក្ល ីតដេជារមធាវីរដើម11 

រណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី និងោធា ណជនជាទ្ប៊ីរគា រ។  ក់រ័នារៅនឹងរញ្ញា ក្ល 12 

កំណត់រទ្ធសរនះ ខារំបទ្បនឹងរេើកជារួនចំណ ច ក់រ័នានឹង ទ្ប៊ី១ សិទ្បាិ រស់រណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី។ រញ្ញា ទ្ប៊ី២13 

 ក់រ័នារៅនឹងក្ល រេើកថា រៅក្កមោោដំរ៉ូងមនភារេរមែមង រយើងក៏រេើកផងតដ អំរ៊ីភារក្ល ឈ៊ឺ14 

ចារ់ រស់រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី រេើយនិង ក់រ័នារៅនឹងសកមភីារ រស់រោក រខៀវ សំផន ជា15 

ចំណ ចច ងរក្ក្លយ។  16 

ជារឋម  ក់រ័នារៅនឹងសិទ្បាិ រស់រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី រៅរេើចំណ ចក្ល កំណត់រទ្ធសរនះ 17 

រោករមធាវី គង់ សំអ ន តដេជារមធាវី រស់ជនជារ់រចាទ្បមួយ ៉ូរ បនរេើកថា រមធាវីនាមំ ខតំណាង18 

រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី ឬក៏រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីគីានសិទ្បាិអើ៊ីទ្ធេ់តតរោះរៅកែរងក្ល រេើក ក់រ័នារៅ19 

នឹងក្ល កំណត់រទ្ធស។ ក្ល រេើករេើងយ៉ា ងដ៉ូរចែះ គ៊ឺជាក្ល ភាន់ក្ចេំមួយដ៏ ំចំរ ះសិទ្បាិរៅកែរងក្ល ច៉ូេ20 

 ួម រស់រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី។ ជាក្ល រិត មក្តា វិធាន១០៥(១)(គ) ថ្នវិធានថ្ផទកែរងថ្នអងគជំន ំជក្មះ21 

បននិយយថា រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីមិនអាចរ ើើរណដ ឹងោទ្ប កខ ក់រ័នារៅនឹងក្ល កំណត់រទ្ធសរទ្ប។ 22 

[១៥:៣៥:០០] 23 

ក៏រ៉ា តនត រយើងមិនតមនកំរ ងតតរ ើើរណត ឹងអំរ៊ីក្ល កំណត់រទ្ធសរទ្ប រយើងក្គាន់តតរ ើើក្ល រឆ្ាើយតរ24 

រៅនឹងរណត ឹង រស់រមធាវីក្ល   កត៊ីចំរ ះក្ល កំណត់រទ្ធសតដេជារណត ឹងោទ្ប កខតតរ៉ា រណាណ ះ។ រយើង25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  74 

ក្គាន់តតរ ើើក្ល  រឆ្ាើយតរតតរ៉ា រណាណ ះ ដ៉ូរចែះរនះជាចំណ ចតដេមិនមនក្ល ហាមឃាត់រៅកែរងវិធានថ្ផទកែរង1 

រនះរេើយ។ សិទ្បាិ រស់រយើងក្តូវបនរញ្ញជ ក់រាយអងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេតាម យៈរសចកត៊ីសរក្មច2 

រ៊ី ដង ួច មករេើយគ៊ឺរសចកត៊ីសរក្មច F10/2 និង F52/1 តដេថារដើមរណត ឹង ដឋរបរវណ៊ីអាចរឆ្ាើយតរ3 

រៅនឹង ោ ណារណត ឹងោទ្ប កខ រស់រមធាវីក្ល   កត៊ី ក្លេររើក្ល រឆ្ាើយតរក្តូវបនកក្មិតទ្ធក់ទ្បងរៅ4 

នឹងម៉ូេរេត នានាតដេរ៉ាះ េ់រាយផ្លទ េ់ដេ់សិទ្បាិនិងផេក្ររយជន៍ រស់រដើមរណត ឹង ដឋរបរវណ៊ី 5 

រេើយចរមាើយរនាះមិនមនភារជាន់គាែ រៅនឹងរញ្ញា នានា តដេក្តូវបនរេើក ួចមករេើយរាយខាង6 

សេក្រះរាជអាជាា ។  7 

[១៥:៣៦:២៣] 8 

 ក់រ័នារៅនឹងចំណ ចសិទ្បាិរនះ រយើងអាចរមើេរៅកែរងោេក្កម០០១ សំណ ំរ ឿង០០១ តដេ9 

រៅកែរងរនាះមនរយរេ់ាច់រាយតេក រស់រោករៅក្កម ឡាតវន៍ បននិយយអំរ៊ីតួនាទ្ប៊ី រស់រដើម 10 

រណត ឹង ដឋរបរវណ៊ីផងតដ  គ៊ឺជាភាគ៊ីថ្នដំរណើ ក្ល ន៊ីតិវិ ៊ី រេើយរេើកតេងតតវិធានថ្ផទកែរងតចងចាស់អំរ៊ី 11 

ក្ល ហាមឃាត់ក្ល ច៉ូេ ួម រស់ភាគ៊ីរដើមរណត ឹង ដឋរបរវណ៊ី ឬបន ឹតតបិតសិទ្បាិរដើមរណត ឹង ដឋរបរវណ៊ី 12 

យ៉ា ងចាស់ោស់រនាះ ភាគ៊ីរដើមរណត ឹង ដឋរបរវណ៊ីក្តូវចាត់ទ្ប កថា ទ្បទ្បួេសិទ្បាិ និងក្លតរើកិចាដ៉ូចគាែ រៅ13 

នឹងភាគ៊ីដថ្ទ្បរទ្បៀត។ ជាក្ល រិតក្ល ច៉ូេ ួម រស់រដើមប៊ីរណត ឹង ដឋរបរវណ៊ី គ៊ឺរដើមប៊ីគាកំ្ទ្បអយយក្ល  មិនតមន 14 

រ ើើរេើងរដើមប៊ីក្គាន់តតទ្ធមទ្ធ សំណងតតរ៉ា រណាណ ះរទ្ប។  រនះគ៊ឺជាមរ ាបយមួយរដើមប៊ី្យរដើមរណត ឹង ដឋរប15 

រវណ៊ីអាចច៉ូេ ួមរដើមប៊ីទ្ធមទ្ធ សិទ្បាិតដេទ្បទ្បួេបនក្ល រិតនិងយ តតិ ម៌ផងតដ  រេើយក៏ជាមរ ាបយ16 

មួយរដើមប៊ីសរក្មចបនរគាេរៅចមបង រស់ អ.វ.ត.ក គ៊ឺក្ល រក្ងួររក្ងួមជាតិ។ ដ៉ូចតដេរោករៅក្កម 17 

ឡាតវន៍ បនទ្បទ្បួេោគ េ់ ក្ល រក្ងួររក្ងួមជាតិអាចសរក្មចបនមួយតផែក តាម យៈក្ល ាក់ទ្បណឌ កម ី18 

និងវិធានក្ល តដេក្តូវអន វតតរដើមប៊ីរារំាងក្ល រកើតរេើងវិញន៉ូវរទ្បឧក្កិដឋ។ ចំណ ចរនះក៏រ៉ាះ េ់ផងតដ  19 

រាយោ ក្រធានរទ្បថ្នក្ល ស ំអភ័យរទ្ធសតដេក្តូវទ្បទ្បួេ ងឥទ្បាិរេរ៊ីក្ល ាក់ទ្បណឌ កម ី ក្រមទ្ធងំកតាត20 

ដថ្ទ្បរទ្បៀតតដេជាម៉ូេាឋ នដ៉ូចជាអតតច ិត រស់ជនជារ់រចាទ្ប ក្ល ជំ  ញ្យរ ើើសកមភីារ អាករបកិ ិយ21 

 រស់គាត់ចំរ ះជន ងរក្គាះរាយោ ឧក្កិដឋកម ីនិងកក្មិតថ្នក្ល រោកោត យ រស់គាត់។  22 

[១៥:៣៨:២៥] 23 

តួនាទ្ប៊ី រស់រដើមរណត ឹង ដឋរបរវណ៊ីកែរងក្ល ច៉ូេ ួមដេ់ក្ល រក្ងួររក្ងួមជាតិ តាម យៈក្ល ច៉ូេ24 

 ួម រស់រួកគាត់កែរងកិចាដំរណើ ក្ល ន៊ីតិវិ ៊ីរៅចំរ ះម ខ អ.វ.ត.ក គ៊ឺសំរៅថា រួកគាត់អាចផតេ់សកខ៊ីកមី25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  75 

រេើក្រធានរទ្បទ្ធងំរនាះ តដេមនទ្បំនាក់ទ្បំនងមិនអាចក្លត់ផ្លត ច់បនរ៊ីក្ល រក្ងួររក្ងួមជាតិ និងក្ល ផតនាទ1 

រទ្ធស។ រគាេក្ល ណ៍តណនារំ៊ីចារ់ជាតិ និងចារ់អនត ជាតិ បនគាកំ្ទ្បយ៉ា ងខាា ងំរៅរេើទ្បសេនៈរនះ2 

តដេថា រដើមរណត ឹង ដឋរបរវណ៊ីគួ ក្តូវបនអន ញ្ញា ត្យាក់ោ ណារេើក្ល ផតនាទ រទ្ធស។ ក្កមន៊ីតិវិ ៊ី3 

ក្រេទី្បណឌ មិនបនដករចញន៉ូវក្ល ផតនាទ រទ្ធសរ៊ីសិទ្បាិដ៏ ំទ្ប៉ូោយ រស់រដើមរណត ឹង ដឋរបរវណ៊ីកែរងក្ល រេើក4 

ោ ណាផ្លទ េ់មត់ និងោយេកខណ៍អកេ រេើយ។  5 

ជន ងរក្គាះតដេបនច៉ូេ ួមក្តូវបនអន ញ្ញា ត្យរេើកោ ណាសត៊ីរ៊ីក្ល ផតនាទ រទ្ធសរៅត ោក្ល  6 

ក្រេទី្បណឌ អនត ជាតិតដេជាត ោក្ល រិរសសរៅេ៊ីរង់ ត ោក្ល រិរសស រស់ក ណ៊ីក៉ូស៉ូវ៉ា៉ូ និងត ោក្ល  7 

អ ៊ី.រអ.ស ៊ី តដេជាត ោក្ល អាស្ដេើិកខាងរកើត។ កតនាងរនះខារំស ំរយងរៅចរមាើយ រស់រមធាវីនាមំ ខ    8 

ោ ណា រស់រមធាវីនាមំ ខ រដើមរណត ឹង ដឋរបរវណ៊ី ផ្លរា៉ា ក្ក្លេើ កថាខណឌ ៨៦២។ រទ្ធះរ៊ីជាអងគជំន ំ9 

ជក្មះធាា រ់បនរញ្ញជ ក់កនាងមកន៉ូវភារខ សគាែ  វងក្ររ័នាថ្នក្ល ច៉ូេ ួម រស់ជន ងរក្គាះរៅត ោក្ល 10 

ក្រេទី្បណឌ អនត ជាតិរៅ អ.វ.ត.ក កត៊ី តតអងគជំន ំជក្មះរនះរញ្ញជ ក់រាយកត់សមគ េ់ថា រៅ អ.វ.ត.ក 11 

រដើមរណត ឹង ដឋរបរវណ៊ីទ្បទ្បួេបនសិទ្បាិកែរងក្ល ច៉ូេ ួមរក្ចើនជាង កែរងនាមជាភាគ៊ីររញសិទ្បាិថ្នដំរណើ ក្ល 12 

ន៊ីតិវិ ៊ី គ៊ឺសិទ្បាិរក្ចើនជាងសិទ្បាិតដេផតេ់ជ៉ូនជន ងរក្គាះតដេបនច៉ូេ ួមរៅត ោក្ល ក្រេទី្បណឌ អនត ជាតិ13 

តដេខារំបនរេើកអមាញ់មិញរៅរទ្បៀត។ រេត ដ៉ូរចែះវជាក្ល គួ ្យភាា ក់រផែើេក្រសិនររើរៅ អ.វ.ត.ក 14 

តដេជាត ោក្ល ជំន ំជក្មះអនត ជាតិតតមួយតដេមនក្ល ច៉ូេ ួម រស់ជន ងរក្គាះជាភាគ៊ី គ៊ឺសិទ្បាិ រស់15 

រយើងជាភាគ៊ីក្តូវបនរដិរស រៅកែរងក្ល រឆ្ាើយតររៅរេើរញ្ញា ផតនាទ រទ្ធស។ ចំណ ចទ្ប៊ី២ តដេ ក់រ័នា16 

រៅនឹងរញ្ញា រចាទ្បក្រក្លន់ថារៅក្កមោោដំរ៉ូងេរមែមង ជារិរសសរោករមធាវី គង់ សំអ ន បនរេើក17 

រេើងថា ររើវងំននខាងម ខមនក្ល េរមែមង ខាឹមោ ខាងកែរងក៏មនក្ល េរមែមងតដ ។ វមិនដ៉ូរចែះរទ្ប 18 

វងំននខាងម ខគ៊ឺមិន -- ក្គាន់តតក្ល រញ្ញជ ក់ រាយរក្រើ កយរដើមរណត ឹង ដឋរបរវណ៊ីជាជន ងរក្គាះម ន19 

 កយោធា ណជនមិនរញ្ញជ ក់ថាអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងមនភារេរមែមងរេើយ រៅកែរង ផ្លរា៉ា ក្ក្លេើ    20 

កថាខណឌ ៤៣, ៤៨ ថ្នោេក្កមសំណ ំរ ឿង០០២ រស់ខាួន។ ចំរ ះរញ្ញា តផែកខាងកែរងមិនអាចសនតី21 

ថាមនភារេរមែមងតដ  គ៊ឺរគក្តូវរមើេអំរ៊ីក ណ៊ីជាក់ោក់មួយៗ រេើយរេើកយកអំរ៊ីក ណ៊ីតដេភាគ៊ី22 

ក្ល   កត៊ីចង់រញ្ញជ ក់ថាមនក ណ៊ីេរមែមង។ ដ៉ូចរមធាវីក្ល   កត៊ីកំរ ងតតរ ើើរៅររេរនះដ៉ូរចែះតដ ។ 23 

[១៥:៤២:១៩] 24 

 ក់រ័នារៅនឹងរញ្ញា ទ្ប៊ី៣ តដេរយើងខារំចង់រេើក គ៊ឺថា សិទ្បាិគួ តតផតេ់្យរដើមរណត ឹង ដឋរបរវណ៊ី  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  76 

រៅកែរងក្ល ច៉ូេ ួម។ រដើមរណត ឹង -- គ៊ឺខាឹមោ ថ្នសកខ៊ីកម ី និងរ័ត៌មន រស់រដើមរណត ឹង ដឋរបរវណ៊ីរនះ 1 

រេើយ តដេក្តូវយកមករិចា ណាអំរ៊ីោថ នទ្បមៃន់ និងោថ នសក្មេរទ្ធស ក្រមទ្ធងំធាត ផេថំ្នរទ្បរេីើស2 

ផងតដ ។ រមធាវីក្ល   កត៊ីចង់រញ្ញជ ក់ថា អងគជំន ំជក្មះមនកំេ សរាយោ ផតេ់ទ្បមៃន់មិនក្តឹមក្តូវរៅ3 

រេើក្ល រង្ហា ញដេ់ជន ងរក្គាះតដេ ស់រានមនជ៊ីវិត ក្ករមក្គួោ  រស់រួករគ ោកេ៊ី និងោធា ណ4 

ជនថា “ចារ់ក្តូវបនយកមកអន វតត”។ ឃាា កតនាងរនះក៏មិនក្តូវយកមកថា ោោដំរ៉ូងគ៊ឺក្បកដមន5 

េកខណៈេរមែមងផងតដ ។ អ៊ា ៊ីចឹងរ័ត៌មន រស់រដើមរណត ឹង ដឋរបរវណ៊ីតដេអាចជាក្ររយជន៍រៅកែរង6 

ក្ល កំណត់អំរ៊ីធាត ផេថំ្នរទ្បរេីើស និងោថ នទ្បមៃន់ និងោថ នសក្មេ។ រយើងខារំស៉ូមរេើករ៊ីក ណ៊ីតដេ7 

រញ្ញជ ក់អំរ៊ីភារោហាវរឃា រៅតដេរដើមរណត ឹង ដឋរបរវណ៊ីបនទ្បទ្បួេ ង រេើយក្ល ឈ៊ឺចារ់ដ៏ ៃន់ ៃ 8 

តដេរួកគាត់បនទ្បទ្បួេ ងគ៊ឺមនេកខណៈ ំរ ង រេើយរេើករ៊ី ៉ូររនះគ៊ឺមិនតមនន័យថាមនតតរ៉ា រណណ ះរទ្ប 9 

គ៊ឺរដើមរណត ឹង ដឋរបរវណ៊ី រស់រយើងបនទ្បទ្បួេ ងរក្ចើនណាស់ភារ ៃន់ ៃ  ក្ល ឈ៊ឺចារ់ដ៏ ំរ ង រេើយ10 

តដេកំរ ងរនតមន េ៉ូតមកដេ់ររេរនះ។  11 

[១៥:៤៤:០០] 12 

ជាក់តសតងរដើមរណត ឹង ដឋរបរវណ៊ី ជ ំ ម ៊ី រៅកែរងឯកោ  E1/418.1 បនតថាងរៅកែរងសកខ៊ីកមី13 

 រស់គាត់អំរ៊ីអើ៊ីតដេរោកបនទ្បទ្បួេ ងរៅមនទ៊ី សនតិស ខ ស-២១ ថា រៅររេតដេគាត់ក្តូវរគចារ់14 

គាត់បននិយយថា៖ [“រងៗស៉ូមជួយរមើេក្គួោ ខារំផង។ ររេេែឹងវធាក់ចរងកះខារំដួេផ្លក រ់ម ខ វចារ់15 

ទ្ធញសក់កាេខារំរេើង “អាច យម៉ា យ ផ្លត ំរផាើអ៊ីរទ្បៀតតេែង រគករមទចទ្ធំងអស់េែឹង អងគក្ល ករមទចទ្ធងំ16 

អស់េែឹង។”] ររេរក្ក្លយមករទ្បៀត រោក ជ ំ ម ៊ី បននិយយថា៖ “ េ៉ូតរៅដេ់រម៉ា ងមួយ វយកខារំ17 

រៅសួ ចរមាើយរៅអគា ខាងតបូងេែឹង អគា A ខាងរេើ ជាន់រេើរនាះថ្វ៉ាសួ ចរមាើយតតមតង។ ររេេែឹងវ18 

សួ ខារំថា៖ [“រមើេ៍! តេែងៗរឆ្ាើយក្តង់រមើេអាច យក្មយ គាែ តេែងមនរ៉ា នីាននាក់ច៉ូេរស.អ ៊ី.អា ច៉ូេ 19 

ក្ល.រេេ.ររ?” ខារំជក្មររគថា “ខារំអត់ោគ េ់រទ្ប” ម នដំរ៉ូងខារំថា អត់ោគ េ់រទ្បមិតត រគនិយយមករេើខារំ 20 

“កណដួ យតម៉ាតេែង មិតតអ៊ីជាមួយអញ អញមនមិតតអ៊ីជាមួយឯង ររើឯងកបត់ជាតិរទ្បរតើ” ររេរនាះ រគ21 

វយខារំផ៉ូងៗ យកថ្ដ ងអ៊ា ៊ីចឹងបក់ក៉ូនថ្ដ អាក៉ូនថ្ដរនះបក់រេើយរៅររេរនះ។ រនាទ រ់មករទ្បៀត វដក22 

ក្កចករមរជើងរយើងមខ ងបត់ ដកក្កចករមរជើងមខ ង វដកទ្ធញអត់ាច់វកស្ដនាត ក់ៗអ៊ា ៊ីចឹង! រយើងចង់23 

សនារ់ អារជើងមខ ងវដកតដេអាច -- តតអត់ដក ួចរទ្ប។”] រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី ជ ំ ម ៊ី ក៏បននិយយ24 

អំរ៊ីក្ល រ ើើទ្ធ  ណកមរីាយយកតខេរភាើងយកមកឆ្ក់រៅកែរង នាក្តរចៀក រស់គាត់ផងតដ ។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  77 

រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី អ៊ា ច ស៊ា នឡាយ ក៏បនរេើកអំរ៊ីក្ល ឈ៊ឺចាររ់៊ីក្ល បត់រង់សមជិក 1 

ក្គួោ  រស់គាត់ជារក្ចើននាក់រាយរៅរខតតក្ករចះ គ៊ឺរៅកែរងឯកោ  E1/394.1 តដេរៅកែរងរនាះ2 

រោកបននិយយថា៖ [“ខារំបទ្បបនបត់រង់ជ៊ីវិតមន សេរៅកែរងក្ករមក្គួោ ខារំបទ្បេែងឹ ស  រ១៣នាក់3 

េែឹងគ៊ឺរិតតមន” កែរងរនាះមនឪរ ករកីក ចាយ គឹមរអង។ ទ្បនទឹមនឹងតដ ក៏បត់រង់ក្ករមក្គួោ ក្ររនាក៉ូន4 

 រស់ខារំផង គ៊ឺរោកតា អ៊ា ច ស៊ា នេ៊ី រៅ តាងំឆ្យ តដេជា -- ក៏ក្តូវបត់រង់រាយក្គាន់តតគាត់ ក5 

រដើមក្រិចង្ហរ់ៗ រេើយយកមកដ តរដើមប៊ីរ ើើ ៉ូរ គាត់នមោក  ក្រះ តនៈក្ត័យ រេើយរួកកងឈារតដេ6 

បនរមើេរ ើញ វថា “សែ៊ី! ក្រះ តនៈក្ត័យអ៊ី រៅៗ! ក្រះរ ទ្បាជាទ្ប៊ីរឹង ទ្ប៊ី ឭកឬអ៊ី?” ររេរនាះរគចារ់7 

ចងគាត់អ៉ូសយករៅ។ កែរងរនាះតដ  ក្ល ចារ់ចងអ៉ូសមនរ្ីះសមមិតត យន ជាអែកមកក្បរថ់ា “ឪរ៉ូ8 

ឡាយឯងរនាះរជឿង្ហរ់រេើយ រៅក្រះរ ទ្បាោសនារនាះ”]។ រេើយរ៊ីររេរនាះមក គាត់ក៏បត់ខាួន។ 9 

ចំតណកឯក្ររនា រសរ់ោក អ៊ា ច ស៊ា នឡាយ រ្ីះ ោ គឹមន៊ី និងក៉ូនៗ រស់គាត់ រាយោ ក្តូវបន10 

រចាទ្បក្រក្លន់ថា ជារវៀតណាម ក្តូវបនយករៅសមា រ់រៅរក្លះក្ទ្បរង រេើយរគក៏បននិយយថា “មិតត11 

ឯងមនគ ណសមបតតិខពស់ណាស់នឹងរកេកមកី  រស់រយើង សមមិតតបនខំរំររញក្ល ង្ហ កមា ត់ធាត រដើម 12 

េះរង់ខពស់ជ៉ូនរកេ វណណ ៈកមកី  កសិក  តតក្ររនាក៉ូន រស់សមមិតត រយើងខារំបនក្រម៉ូេយកទ្ប កមួយដ ំ13 

រេើយ ស៉ូមសមមិតតក្លត់ោច់សែរយរនះរចាេច ះ”។ រនះគ៊ឺជាក្ររនាក៉ូន រស់រោក អ៊ា ច ស៊ា នឡាយ តដេ14 

រគនិយយថា ជាោច់សែរយ។  15 

[១៥:៤៨:០៣] 16 

ចំរ ះរោកក្ស៊ី អ៊ា ង  ៉ាន រៅកែរងឯកោ  E1/307.1 រោកក្ស៊ីបនរេើកអំរ៊ីក្ល ឈ៊ឺចារ់តដេ17 

រោកក្ស៊ីរ ើើក្ល រៅម៉ូេាឋ ន គ៊ឺរោកបននិយយថា “ចាស រ ើើក្ល េែឹងហាេរភាមងរៅរេើរគាកផង 18 

រយើងយ៉ា រ់រ៉ា នណា ច ះទ្បក្មំតតតខរភាមងរទ្បៀត។ ទ្ប៊ី១ ត ករេើងអត់ ួចរទ្ប  អិេរជើងក្លត់ក៉ូនរឈើាក់កេ់19 

រ ើើជរណដ ើ  តតដេ់រភាមងខាា ងំរជាគជាខំាា ងំតមនតទ្បនទ្បឹករក្ក្លមជងគង់រៅ រភាមងរខាជ កៗ។ ឧទ្ធេ ណ៍20 

និយយ្យអស់   មតីាមន សេក្ស៊ីតតងតតមន ដ៉ូវ្មេ៉ូ ដ៉ូចអា កមន់ ណាមកតស៊ា៉ូក្ទ្ធខំាា ចរគថ្វ៉ា21 

រចាេ ណារខាខា៊ីមិនតដេររើក្យ អាវត៉ូចក៏មិនតដេមន រគមិនដឹង ររើថាចំរ ះខារំរៅ -- និងអែកតដេ22 

រៅត កដ៊ីជាមួយគាែ គ៊ឺ តេកអស់រេើយគីានសរមាមករំ ក់ និងគីានរខាអាវរទ្ប រេើយរខាអាវត៉ូចៗគ៊ឺ23 

របកហាេនឹងច ងរឈើ រេើយខាួនមនតតរនដិចរនដួចតតរ៉ា រណាណ ះ រេើយក្កេមក្តាក់ក្ទ្បិញរេើយររេ24 

មន ដ៉ូវមដងៗ បត់រអៀនបត់ខីាស់អស់រេើយ។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  78 

ចំណ ចទ្ប៊ី៤ គ៊ឺរយើងខារំស៉ូមរេើក ក់រ័នារៅនឹងសកមភីារ រស់រោក រខៀវ សំផន-- 1 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 2 

រោករមធា វីរេើសចង់១០នាទ្ប៊ីរេើយៗ រោករ៉ា នីានរទ្បៀតបនចរ់? 3 

[១៥:៤៩:៥៣] 4 

រោក ររជ អងគ៖ 5 

បទ្ប ស៉ូមអន ញ្ញា តឯកឧតតមក្រធានខារំក្តូវក្ល  ៣នាទ្ប៊ី រទ្បៀតស៉ូមអ ាក្ស័យ។ 6 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 7 

ស៉ូមអរញ្ជើញ! 8 

រោក ររជ អងគ៖ 9 

បទ្បស៉ូមអ គ ណឯកឧតតមក្រធាន។  ក់រ័នារៅនឹងចំណ ចច ងរក្ក្លយតដេជាចំណ ចទ្ប៊ី៤  រស់10 

ខារំគ៊ឺអំរ៊ីសកមភីារ រស់រោក រខៀវ សំផន រៅកែរងសណំ រំ ឿង០០២ វគគ២ រនះរោក រខៀវ សំផន មិន11 

បនរង្ហា ញន៉ូវក្ល រោកោដ យ ឬក៏ក្ល អាណិតអាស៉ូ ណា ំដ ំរេើយ។ រោក រខៀវ សំផន ក៏មិនបន12 

ផដេ់ចរមាើយររញរេញនិងក្គរ់ក្គាន់ រដើមប៊ីជួយដេ់រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី្យ ៉ូ រសបើយរ៊ីក្ល ឈ៊ឺចារ់13 

 រស់រួកគាត់រេើយ។ រោក រខៀវ សំផន មិនតដេទ្បទ្បួេខ សក្តូវចំរ ះក្ល  ងទ្ប កខ រសក់្រជាជនកមពរជា14 

រេើយ គាត់ររនាទ សតតអំរ៊ីក្ល ខើះអាហា  និងថាែ ំសងកូវតដេជាក្ល ររនាទ សរៅរេើអារម ិក និងសស្ដង្ហគ ម 15 

រាយអះអាងថា តខី ក្កេមមិនតដេរងែត់អាហា  ឬមិនតដេផដេ់ថាែ ំសងកូវ -- មិនតដេមិនផដេ់ថាែ ំ   16 

សងកូវដេ់អែកណាមែ ក់រដើមប៊ីជាក្ល ាក់រទ្ធសរេើយ។ គាត់មិនតដេទ្បទ្បួេោគ េ់អំររើរឃា រៅ ឬក៏17 

ឧក្កិដឋកមណីាមួយតដេក្រក្រឹតតក្រឆំ្ងនឹងក្រជាជនកមពរជារេើយ រ៉ា តនតរួកគាត់ -- គាត់តរ ជាររនាទ ស18 

រៅភាគ៊ីរវៀតណាម និងភាគ៊ីដថ្ទ្បរទ្បៀតរេើយ។ ចំរ ះក្ល រងខំ រ ើើក្ល រាយរងខំ ក្ល  ំរោភ និងក្ល 19 

ករមទចរចាេក្ករមជនជាតិភាគតិច គាត់បនរដិរស មិនដឹង មិនឮតតមដង រេើយចំរ ះមនទ៊ី សនដិស ខ និង 20 

ក្ល របសសមែ តថ្ផទកែរង គាត់ក៏និយយថាមិនដឹងអើ៊ីទ្ធេ់តតរោះ។  21 

រៅកែរងកិចាសមភ សន៍ រស់គាត់ៗនិយយទ្ធងំមិនទ្ប កចិតតថា គាត់ជាអែកក្ចានរចាេថ្នអំររើ22 

រឃា រៅតដេបនក្រក្រឹតតចំរ ះ -- តដេសថិតរៅកែរង ររកមពរជាក្រជា ិររតយយ។ គាត់បនអះអាង23 

ថា តខី ក្កេមក្តឹមតតជំ  ញ្យក្រជាជនក្រឹងរ ើើក្ល រដើមប៊ីរេើកសទួយក្ររទ្បសជាតិ រួករគមិនតដេរងខំ24 

ក្រជាជន្យរ ើើក្ល រទ្ប រេើយក្ល ជរមាមសរចញរ៊ីទ្ប៊ីក្ករងគ៊ឺជាទ្បក្មង់ថ្នក្ល ាក់រទ្ធសតតមដង។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  79 

[១៥:៥២:២០] 1 

ចំរ ះរសចកដ៊ីតថាងក្ល  រសរ់ោក រខៀវ សំផន គាត់ចង់រគា រ វិញ្ញា ណកខនារៅដេ់ជន ងរក្គាះ2 

តដេគីានរទ្ធស មិនតមនជាក្ល រញ្ញជ ក់អំរ៊ីក្ល រោកោដ យ ឬក៏ជាក្ល អាណិតអាស៉ូ រាយរោីះក្តង់3 

រនាះរទ្ប ក៏រ៉ា តនតផទរយរៅ វិញ រៅររេតដេគាត់រេើកអំរ៊ីក្ល  ក់រ័នារៅនឹងក្ល រគា រ វិញ្ញា ណកខនាដេ់ជន4 

 ងរក្គាះ គាត់បនកត់សមគ េ់អំរ៊ីក្ល រក្លតស រសើ  អំរ៊ីក្ល ខំក្រឹង រសយ់ ទ្បាជន រៅកែរងក្ល វយច៉ូេ5 

ភែំររញតដេជាក្ល អន វតតតាមរគាេនរយបយ រស់ថាែ ក់ដឹកនារំរេរនាះរៅកែរងក្ល ក្គរ់ក្គងក្ររទ្បស 6 

រេើយទ្ធងំរនះរេើយ គ៊ឺជាសកមភីារតដេរ ើើ្យក្រជាជនកមពរជាមនក្ល ឈ៊ឺចារ់ រេើយនិងទ្ប កខរវទ្បនា7 

ក្គរ់តររយ៉ា ង។ ដ៉ូរចែះសកមភីារ រស់រោក រខៀវ សំផន និងមិនសមរ ើើ្យរោកទ្បទ្បួេបនន៉ូវក្ល 8 

អន រក្គាះរនាូ រនថយរទ្ធសតររណាមួយរេើយ។ ស៉ូមអ គ ណឯកឧតតមក្រធាន។ 9 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 10 

បទ្ប ជារនដស៉ូមអរញ្ជើញរៅក្កមថ្នអងគជំន ំជក្មះ ររើមនស៉ូមអរញ្ជើញសួ សំណួ ។ 11 

រៅក្កម ម៉ា៉ូ នី ហាឌ៊ីង ក្លា ក៖ 12 

រោកក្រធាន ខារំមនសំណួ ខា៊ី រនះសំណួ សួ រៅក្លនស់េក្រះរាជអាជាា  ខារំយេ់រ ើញថា  ក់13 

រ័នារៅនឹងក្ល ផដនាទ រទ្ធសរេើក្ល រសរសនថវៈរនាះគ៊ឺថា វថារតើៗរៅសេក្រះរាជអាជាា យេ់រ ើញថា 14 

រនះវជាកំេ សអត់ តដេថាក្ល ផតនាទ រទ្ធសរេើក្ល  ំរោភរសរសនថវៈេែឹងគ៊ឺខ សរេើយ? 15 

រោកក្ស៊ី  ៉ូថ ម៉ា   ីរេកគា ័៖ 16 

ស៉ូមអ គ ណរោកក្ស៊ីរៅក្កម រនះគ៊ឺរយើងខារំយេ់រ ើញថា អាក្ស័យរៅរេើរៅក្កមថ្នអងគជំន ំ17 

ជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេជាអែកសរក្មច រ៊ីរក្ ះថារៅក្តឹមដំណាក់ក្លេរនះ មិនអាចទ្ធន់រ ើើរម ភារថ្ន18 

ោេក្កមរនះបនរទ្ប។  19 

រៅក្កម ម៉ា៉ូ នី ហាឌ៊ីង ក្លា ក៖ 20 

សំណួ  រស់ខារំសួ ថា រតើទ្បទ្បួេោគ េ់ថា វជា ទ្បទ្បួេថាវជាកំេ សឬរទ្ប រទ្ធះរ៊ីវមិនជាកំេ ស21 

 ៃន់ ៃ កដ៊ី? 22 

 [១៥:៥៥:០០] 23 

រោកក្ស៊ី  ៉ូថ ម៉ា   ីរេកគា ័៖ 24 

រោកក្ស៊ីរៅក្កម! វមិនចាស់ថា មនក្ល រង្ហា ញ្យេសួរ៊ីវិមតិសងេ័យរៅកែរងោេក្កម 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  80 

រនាះរទ្ប។ អ៊ា ៊ីចឹងរយងរៅតាមយ តតិោស្ដសដវអាចជាកំេ ស។ ក៏រ៉ា តនដរនះគ៊ឺថាវអាចរំររញេកខខណឌ ទ្ប៊ី២ 1 

ថ្នរទ្បាឋ នកែរងក្ល  វិនិចឆ័យរទ្ធសរេើយ។  2 

រៅក្កម ម៉ា៉ូ នី ហាឌ៊ីង ក្លា ក៖ 3 

វរេើសរ៊ីរនះរៅរទ្បៀត អើ៊ីតដេរមធាវីក្ល   កដ៊ី គ៊ឺថាគាត់មិនគួ ក្តូវបនរចាទ្បក្រក្លន់រ៊ីរទ្បរចាទ្ប4 

រនះផង ក ំថាដេ់រៅក្ល ផដនាទ រទ្ធស។ ខារំចង់ដឹងចំណ ចេែឹង ថារតើរនះជាកំេ សអ៊ា ៊ីចឹងដ៉ូចរេើករេើងតមន5 

រទ្ប?  6 

រោកក្ស៊ី  ៉ូថ ម៉ា   ីរេកគា ័៖ 7 

រោកក្ស៊ីរៅក្កម ោោដំរ៉ូងរិនិតយរមើេភសដរតាងទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងេកខខណឌ រៅតាមមនទ៊ី សនដិ-8 

ស ខ  ក់រ័នារៅនឹងអំររើអមន សេ ម៌រៅមនទ៊ី សនដិស ខក្ក្លងំតាចាន់ ភារោហាវថ្ក្រថ្ផេ ក៏ដ៉ូចជាភារ9 

 ៃន់ ៃ ថ្នឧក្កិដឋកមរីនះ។ ក៏រ៉ា តនដររើសិនជារៅក្កមថ្នអងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេយេ់រ ើញថាយ៉ា ង10 

ណារនាះ គ៊ឺថា សរក្មចរៅតាមរនាះ រ៉ា តនដរយើងខារំរៅតតយេ់រ ើញថា វជាឧក្កិដឋកម ីៃន់ ៃ រេើយ។  11 

រៅក្កម ចានក់្ា ន៊ីហាេ ចាយ៉ា ស ៊ីញរេ៖ 12 

សំណួ  រស់ខារំសួ រៅក្លន់សេក្រះរាជអាជាា ផងតដ  ថារតើមនយ តតិកមកីែរងក្ល ផដនាទ រទ្ធសមួយ13 

ជ៊ីវិតចំរ ះមន សេតដេមនអាយ ៩០ឆ្ែ ំរេើយរនះតដ រទ្ប? រ៊ីរក្ ះរៅតាមយ តាត  ិក្ល រផេងៗវមន14 

រគាេនរយបយផដនាទ រទ្ធសតដ ។ ទ្ប៊ី១ គ៊ឺរដើមប៊ី្យរាងចាេ ទ្ប៊ី២ គ៊ឺរដើមប៊ីតក្មូវក្ល សងគម។ រតើសេក្រះ15 

រាជអាជាា  ថារតើមនកតាត ជំ  ញអើ៊ីខាះ? រ៉ា តនដតាមក្ល យេ់ រស់សេក្រះរាជអាជាា  ថារតើក្ល ផដនាទ រទ្ធស 16 

ាក់រនានាគា មន សេចាស់តដេមនអាយ ៩០ឆ្ែ ំរេើយរនះ មួយជ៊ីវិតរនះ រៅរេើអាមួយជ៊ីវិត យេ់ថា17 

យ៉ា ងរម៉ាចតដ ?  18 

[១៥:៥៧:៣៦] 19 

រោកក្ស៊ី  ៉ូថ ម៉ា   ីរេកគា ័៖ 20 

ស៉ូមអ គ ណរោករៅក្កម។ ក្ល រិចា ណារឋមរៅរេើក្ល ផដនាទ រទ្ធសនិយយរ៊ីភារ ៃន់ ៃ  21 

និងោថ នទ្បមៃន់ រស់ជនជារ់រចាទ្បរៅកែរងោថ នភាររនះ គ៊ឺថាវមនចំណ ចសំខាន់ៗរេចរធាា  ដ៉ូចខារំៗរជឿ22 

ជាក់ថារនះគ៊ឺជាក្ល រិចា ណាចមបងតដេោោដំរ៉ូងបនរក្រើក្បស់រដើមប៊ីផដនាទ រទ្ធសអស់មួយជ៊ីវិត។ 23 

រេើយរៅកែរងោេដ៊ីក្លកែរងកថាខណឌ ៣៩៦ រៅររេតដេរយើងមនោថ នទ្បមៃន់ ៃន់ ៃ ថ្នរទ្បឧក្កិដឋ អ៊ា ៊ីចឹង24 

ក្ល ផដនាទ រទ្ធសតក្មូវ្យរ ើើដ៉ូរចែះឯង។ ររើរទ្ធះណាជាមនោថ នសក្មេកដ៊ី ក៏រគមិនអាចផដនាទ រទ្ធស្យ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៨  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  81 

រក្ក្លមក្ល ាក់រទ្ធសកក្មិតអតិរ មបនតដ ។ 1 

[១៥:៥៨:៥២] 2 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 3 

អ៊ា ៊ីចឹងរយើងគីានសំណួ រនដរទ្បៀតរទ្ប គ៊ឺអងគជំន ំជក្មះក្រក្លសថា រយើងផ្លែ ករៅររេរនះក្តឹម4 

រ៉ា រណណ ះសិន រេើយរៅថ្ថៃតសែករយើងនឹងរនដរៅរវោរម៉ា ងក្បរំួនក្រឹក។ រេើយស៉ូមមស្ដនដ៊ីខាងរនានាគា 5 

នាជំនជារ់រចាទ្បរៅទ្ប៊ីកតនាងវិញ រេើយនិងនាមំកវិញរៅថ្ថៃតសែករៅរវោរម៉ា ងក្បរំ៊ី តសសិរក្បនំាទ្ប៊ី6 

រដើមប៊ីរនដសវនាក្ល ។ អ៊ា ៊ីចឹងអងគជំន ំជក្មះក្រក្លសផ្លែ កសវនាក្ល ៕ 7 

ក្កឡារញ្ជ៊ី៖ 8 

ស៉ូមអរញ្ជើញរក្ក្លកឈ ! 9 

(សវនាក្ល ផ្លែ ករៅ រម៉ា ង១៦:០០នាទ្ប៊ី) 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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