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រៅក្កមជនំ ជំក្មះ៖  

 រៅក្កម គង់ ក្សរ៊ីម ជាក្រធាន 

 រៅក្កម យ៉ា  ណា ិន 

 រៅក្កម ម៉ា៉ូ ីន ហាឌ៊ីង ក្លា ក  

 (Judge Maureen Harding CLARK) 

 រៅក្កម រោម សិ ិវឌឍ 

 រៅក្កម ចាន់ក្ា ន៊ីហាេ ចាយ៉ា ស ៊ីញរេ 

 (Judge Chandra Nilhal JAYASINGHE) 

 រៅក្កម ម ៉ុង ម ន្នីចរយិា 

 រៅក្កម ផ្លូរិន្ស៍ ដេដផ្ល វ័រឈនិ្-ម ៉ុមបា 

(Judge Florence N. MWACHANDE-MUMBA) 

ក្កទ្បារញ្ជ៊ី៖           

  រោក ោ៊ា  រ ៉ា  

  កញ្ញា  ភ៊ីស ម៉ា រេាន៊ី (Ms. Peace Malleni) 

 

ក្ល យិេយ័សេក្រះរាជអាជាា ៖ 

  រោកស្សី ជា លាង 

 រោកក្ស៊ី រក្រនា េ៉ូេិស                              

(Ms Brenda J. HOLLIS) 

  រោក ស្រ៊ា  រតន្ៈ 

 រោក រសង រ៊ា នឃាង 

 រោកក្ស៊ី ន៊ីោ ប៉ា តតេ (Ms Nisha Patel) 

  រោកក្ស៊ី រេរេន រវីសន រ (Ms Helen Worsnop) 

 រោកក្ស៊ី  ៉ូថ ម៉ា  ី រេគា័  

 (Ms Ruth Mary Hackler) 

 ដលាក  វីរេាមម សី៊ីត (Mr.William Smith) 

 ដលាក វងំសង់ វ៉ាយដ៍ រដោីឯេ 

 (Mr.Vincent de wilde d’Estmael)  

ដមធាវតីណំាងដេើមបណ្ត ងឹរេឋបបដវណី្៖ 

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

  ដលាកក្ស៊ី ទ្ប៊ី ក្សរ៊ីនណា   

 ដលាក វវ៉ែន្ ដៅ 

ដមធាវកីារពារកដដីលាក ដ ៀវ សំផ្ន្ 

 ដលាក គង់ សំអ៉ុន្ 

 ដលាកក្ស៊ី អង់តា េគ៊ីសរស (Ms. Anta GUISSE ) 

ជនជាររ់ចាទ្ប៖ 

 ដលាក រខៀវ សំផន 

តផែកក្គរក់្គងត ោក្ល ៖ 

 រោកក្ស៊ី សួ ស ទ្ធា វ ី
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រញ្ជ៊ីរ្ីះអែកនយិយ៖ 

ភាោតដេបនរក្រើ រេើកតេងតតមនក្ល រញ្ញជ ក់រផេងរទ្បៀតរៅកែរងក្រតិចា ឹក 

 

 

អនកនយិយ ភារ 

រៅក្កម គង់ ស្សរីម (ក្រធានអងគជំន្៉ុំ) វ ែរ 

រៅក្កម ម៉ា៉ូ ីន ហាឌ៊ីង ក្លា ក អង់រគាស 

រៅក្កម ចាន់ក្ា ន៊ីហាេ ចាយ៉ា ស ៊ីញរេ អង់រគាស 

រៅក្កម រោម សិ ិវឌឍ តខី  

រៅក្កម ម៉ា ង ម នែ៊ីច ិយ តខី  

រៅក្កម ផាូ ិនស៍ ម៉ា មប អង់រគាស 

រោក រសង រ៊ា នឃាង តខី  

រោកក្ស៊ី រក្រនា េ៉ូេសិ អង់រគាស 

រោកក្ស៊ី  ៉ូថ ម៉ា  ី រេគា័  អង់រគាស 

រោកក្ស៊ី រមេកិន េ ៊ឺសត៍ អង់រគាស 

រោក គង់ សំអ ន តខី  

រោកក្ស៊ី អង់តា េគ៊ីសរស បរំាង 

រោក ររជ អងគ តខី  

រោក រខៀវ សំផន តខី  

ក្កឡារញ្ជ៊ី តខី  

 

 

 

 

 

F1/12.1
01675852



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

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  1 

ក្ិចចដហំណើរការនតីិវិធី 1 

[០៩:០៦:២៥] 2 

ក្កឡារញ្ជ៊ី៖ 3 

ស៉ូមអរញ្ជើញរក្ក្លកឈ ! 4 

(រៅក្កមច៉ូេកែរងរនទរ់សវនាក្ល ) 5 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 6 

ស៉ូមអរញ្ជើញអងគរយ! 7 

ថ្ថៃរនះជាថ្ថៃទ្ប៊ីរួន រេើយថ្នសវនាក្ល  រស់រយើង។ រេើយត ោក្ល កំរ៉ូេក្រក្លសរនដសវនាក្ល ។  8 

រោកក្កឡារញ្ជ៊ីភាគ៊ីបនមនវតតមនក្គរ់ចំនួនរេើយឬរៅ? 9 

ក្កឡារញ្ជ៊ី៖ 10 

បទ្ប ស៉ូមរោ រក្រោសន៍ឯកឧតតមក្រធាន ក្ករមក្រឹកា និងក្ករមក្រឹកាជំន ំជក្មះ ភាគ៊ីមន11 

វតតមនក្គរ់ចំនួនរេើយ រេើកតេងតតរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីមិន អាចច៉ូេ ួមកែរងសវនាក្ល នាថ្ថៃរនះរទ្ប 12 

រាយោ រញ្ញា ស ខភារ។ បទ្ប ស៉ូមអ គ ណ។ 13 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 14 

អ៊ា ៊ីចឹងជារនដ ខារំស៉ូមអរញ្ជើញសេរៅក្កម បយក្ល ណរ៍ដើមប៊ីអាន បយក្ល ណ៍រៅរេើរណដ ឹង15 

ោទ្ប កខ រសស់េក្រះរាជអាជាា ។ ស៉ូមអរញ្ជើញ! 16 

រៅក្កម ផាូ និស៍ ម៉ា មប៖ 17 

ស៉ូមអ គ ណរោកក្រធាន អ  ណសួសដ៊ីភាគ៊ីទ្ធងំអស់ោែ ។ សេក្រះរាជអាជាា បនរេើក18 

ទ្បេហ៊ីក ណរ៍ណដ ឹងោទ្ប កខតតមួយ និងបនជំទ្ធសរ់ៅនឹង វិ ៊ីោស្រសដតដេអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងរាះ19 

ក្ោយរេើអាន ភារថ្នក្ល រងខំ ួមសង្វា សកែរងរ ិរទ្បថ្នក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍រាយរងខំរេើរ  ស។ និង20 

ថាអាពាេ៍រិពាេ៍រនាះក្តូវបនរ ៀរចំរេើងជាមួយស្រសដ៊ីតដេរួកោត់រ ំបនោគ េ់ និងរ ំយេ់ក្រមជាមួយ។ 21 

អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងបនយេ់រ ើញថា តផែករេើអងគរេត ទ្ធងំរនាះរ  សរ ំអាចក្លា យជាជន ង22 

រក្ោះថ្នក្ល  ំរោភរសរសនថវៈរេើយ។ សេក្រះរាជអាជាា បនជំទ្ធសរ់ៅនឹងក្ល យេ់រ ើញរនះ រ៉ា តនត23 

ជំទ្ធសរ់ៅរេើក្ល រ ាើឲ្យក្តឹមក្តូវក្សរចារ់ ថ្នក្ល ខកខាន រស់ោោដំរ៉ូងកែរងក្ល វយតថ្មារេើរញ្ញា24 

ថា រតើរ  សកែរងរ ិរទ្បថ្នក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍រាយរងខំក្តូវបនាក់ឲ្យសថិតរៅរក្ក្លមអំររើេិងា25 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  2 

ផាូវរភទ្បកែរងកក្មិត ៃន់ តដេអាចរសីើនឹងអំររើអមន សេ ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀតកែរងឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេជាតិតដ 1 

ឬយ៉ា ងណា? 2 

[០៩:០៩:៤០] 3 

ររើរទ្ធះរ៊ីជាអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងបនទ្បទ្បួេោគ េ់ថា រ  សក្តូវបនាក់ឲ្យសថិតរក្ក្លមអំររើ4 

េិងាផាូវរភទ្ប តដេផទរយរៅនឹងរសចកដ៊ីថ្ថាថែ ូ រស់មន សេក៏រាយ ក៏រៅតតយេ់រ ើញថា រាយោ រ ំ5 

មនភសតរតាងចាស់ោសរ់ង្វា ញថា អំររើក្ររភទ្បរនះមនកក្មិត ៃន់ ៃ រេើរ  ស រទ្បើរអងគជំន ំជក្មះ6 

រ ំអាចរ ាើក្ល យេ់រ ើញបនសដ៊ីរ៊ីភារ ៃន់ ៃ ថ្នក្ល  ងទ្ប កខផាូវក្លយនិងផាូវចិតត តដេរកើតរេើងរេើរ  ស7 

ទ្ធងំរនាះ។ 8 

សេក្រះរាជអាជាា រេើករេើងថា ជន ងរក្ោះទ្ធងំរ  សនិងស្រសដ៊ីថ្នអំររើរងខំ ួមរភទ្បដ៉ូចោែ  គរប៊ី9 

ក្តូវបនទ្បទ្បួេោគ េ់យ៉ា ងក្តឹមក្តូវថាជាជន ងរក្ោះថ្នអំររើេិងាផាូវរភទ្ប តដេជាក្ររភទ្បមួយរផេង10 

រទ្បៀតថ្នអំររើមន សេ ម៌រៅកែរងឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេជាតិ។ សេក្រះរាជអាជាា បនរ ាើរណដ ឹងោទ្ប កខ11 

ក្រឆំ្ងនឹងក្ល ដកជន ងរក្ោះជារ  សថ្នអំររើេិងាផាូវរភទ្បកែរងរ ិរទ្បថ្នក្ល រ ៀរក្ល រាយរងខំរចញរ៊ី12 

ក្ល ាក់រិ  ទ្បាភាររ៊ីរទ្បឧក្កិដឋថ្នអំររើអមន សេ ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀតកែរងរទ្បឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេជាតិ តាម13 

 យៈអំណះអំណាងរ៊ី ជារឋម។ 14 

ទ្ប៊ី១ សេក្រះរាជអាជាា បនអះអាងថាោោដំរ៉ូងមនកំេ សអងគចារ់ រាយោ ខកខានកែរង15 

ក្ល អន វតតន៉ូវេកខខណឌ តក្មូវតផែកចារ់រេើឧក្កិដឋកមឲី្យបនក្តឹមក្តូវ រាយរ ំបនរិចា ណារេើរញ្ញា16 

ថារតើក្ល រងខំន ណាមែ ក់ឲ្យ ួមរភទ្បគ៊ឺជាក្ល វយក្រហា  ៃន់ ៃ រេើរសចកដ៊ីថ្ថា -- មន សេតដ ឬយ៉ា ង17 

ណា? ទ្ប៊ី២ សេក្រះរាជអាជាា បនជំទ្ធស់តវ៉ាថា ោោដំរ៉ូងមនកំេ សអងគចារ់ និងអងគរេត 18 

រាយោ រ ំបនយេ់រ ើញថា ក្ល រងខំឲ្យ ួមរភទ្បបនរងកឲ្យមនក្ល  ងទ្ប កខ ឬរយសនកម ីៃន់ ៃ ទ្ធងំ19 

ផាូវក្លយ និងផាូវចិតតចំរពាះជន ងរក្ោះជារ  ស។ 20 

សេក្រះរាជអាជាា បនជំទ្ធសរ់ៅនឹងក្ល រ ាើឲ្យរៅជាក្តឹមក្តូវ ក្សរចារ់ថ្នក្ល ខកខាន រស់21 

អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងកែរងក្ល រិចា ណាឲ្យបនក្តឹមក្តូវរេើភសតរតាងពាក់រ័នា ឬផដេ់សំអាងរេត 22 

ររញរេញន៉ូវក្ល យេ់រ ើញ រស់ខាួនតដេថារតើអំររើទ្ធងំរនាះមនអតថិភារឬយ៉ា ងណា? សេក្រះរាជ23 

អាជាា បនរេើករេើងថា កំេ សតផែកអងគចារ់និងអងគរេត មនភារ ៃន់ ៃ  តដេនាឲំ្យរសចកដ៊ីសរក្មច24 

រនាះរៅជារម ៈរាយោ មនភារមិនយ តតិ ម៌។  25 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  3 

[០៩:១២:២១] 1 

សេក្រះរាជអាជាា បនរេើករេើងអំរ៊ីអំររើសកម ី ឬអសកមថី្នរទ្បឧក្កិដឋថ្នអំររើអមន សេ ម៌2 

ដថ្ទ្បរទ្បៀតមនអតថិភារ ដរារណាអំររើរនាះបនរងកឲ្យមនក្ល  ងទ្ប កខ ឬរយសនកម ីៃន់ ៃ  ៉ូរក្លយ ឬផាូវ3 

ចិតត ឬក៏ជាក្ល វយក្រហា  ៃន់ ៃ រេើរសចកដ៊ីថ្ថាថែ ូ រសម់ន សេ។ ពាក់រ័នានឹងរញ្ញា រនះសេក្រះរាជ4 

អាជាា បនអះអាងថា កិចចក្ល កែរងក្ល កំណត់រេើរញ្ញា ថា រតើអំររើទ្ធងំរនាះគ៊ឺជាក្ល វយក្រហា  ៃន់ ៃ 5 

រេើរសចកដ៊ីថ្ថាថែ ូ រសម់ន សេមករេើជន ងរក្ោះតដ ឬយ៉ា ងណា? គ៊ឺជាកតាត សតាន ម័ត រេើយក្រសិន6 

ររើអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងបនអន វតត វិ ៊ីោស្រសដក្តឹមក្តូវ ក្បកដជាបនយេ់រ ើញថាអំររើរនាះរសីើ7 

នឹងក្ល វយក្រហា  ៃន់ ៃ រេើរសចកដ៊ីថ្ថាថែ ូ រស់ជន ងរក្ោះជារ  សរេើយ។  8 

សេក្រះរាជអាជាា បនរេើករេើងថា អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងខកខានកែរងក្ល រិចា ណារេើ9 

ភសតរតាងតដេជារ់ពាក់រ័នាជាសតាន ម័តរៅកែរងក្ល រង្វា ញរ៊ីក្ល  ងទ្ប កខ រសជ់ន ងរក្ោះជារ  ស 10 

តដេបនរងករេើងរាយោ ជាភារ ងរក្ោះខាួនឯងផ្ទទ េ់ថ្នក្ល រងខំឲ្យ ួមសង្វា សផង និងក្តូវបន11 

តក្មូវឲ្យរងកក្ល ឈ៊ឺចារ់រេើក្ររនា រសខ់ាួនកែរងក្លេៈរទ្បសៈរងខិតរងខំរនាះ។ ជារិរសស ោោដំរ៉ូងរ ំ12 

រអើររើរេើសកខ៊ីកម ីរស់អែកជំនាញពាក់រ័នានឹងភសតរតាង រសរ់ដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី ថ្នក្ល  ងរក្ោះ13 

រាយក្ល រងករេើងរាយក្ល  ួមដំរណក។ 14 

សេក្រះរាជអាជាា បនរេើករេើងថា ក្ល យេ់រ ើញ រស់ោោដំរ៉ូង ួមទ្ធងំរៅររេរ  ស15 

ទ្ធងំរនាះបន -- អាចរដិរស ក្ល  ួមដំរណកតដេរក្ក្លយក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍បន មនេកខណៈ16 

ក្គរ់ក្ោន់ខាួនឯងកែរងក្ល រង្វា ញរ៊ីកក្មិតថ្នភារ ៃន់ ៃ និងផេរ៉ាះពាេ់រេើរ  ស។  17 

អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេអរញ្ជើញសេក្រះរាជអាជាា ឲ្យរង្វា ញថារតើមនភសតរតាង រស់18 

ោកេ៊ីតដេរ ំតមនជាភសតរតាងតាមក្ល សនែិាឋ នអា៊ីខាះ រ ំក្តូវបនរិចា ណារៅររេោោដំរ៉ូងសនែិាឋ ន19 

ថា រ ំមនភសតរតាងចាស់ោសរ់ង្វា ញអំរ៊ីអំររើក្ររភទ្បរនះមនកក្មិត ៃន់ ៃ  និងផេរ៉ាះពាេ់រេើរ  ស។ 20 

ខារំស៉ូមរញ្ចរ់ បយក្ល ណ៍សដ៊ីរ៊ីរណដ ឹងោទ្ប កខ រស់សេក្រះរាជអាជាា ក្តឹមរនះ។  21 

ស៉ូមអ គ ណឯកឧតតមក្រធាន។ 22 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 23 

ស៉ូមអរញ្ជើញសេក្រះរាជអាជាា រ ាើោ ណា។ 24 

[០៩:១៥:០៦] 25 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  4 

រោក រសង រ៊ា នឃាង៖ 1 

បទ្ប ស៉ូមអ គ ណឯកឧតតមក្រធាន។  2 

ជារឋមស៉ូមរោ រឯកឧតតមក្រធាន ឯកឧតតម រោក រោកក្ស៊ី រៅក្កម ក្ករមក្រឹកា និងអងគ3 

សវនាក្ល ទ្ធងំម៉ូេ។ ខារំរ្ីះ រសង រ៊ា នឃាង។ ខារំស៉ូមរោ រជក្មរជ៉ូនឯកឧតតមក្រធាន និងក្ករម4 

ក្រឹកាជំន ំជក្មះរមតាត ក្ជារថា សេក្រះរាជអាជាា បនរិនិតយយ៉ា ងយកចិតតទ្ប កាក់រៅរេើោេក្កម5 

 រស់អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងរៅកែរងសំណ ំរ ឿងរេខ០០២ វគគ២។ រេើយបនរិនិតយរ ើញថា អងគជំន ំ6 

ជក្មះោោដំរ៉ូងមនកំេ សអងគរេត និងអងគចារ់ ចំរពាះក្ល វិភាគរេើភសតរតាងទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងជន7 

 ងរក្ោះជារ  ស តដេក្តូវបនរងខំឲ្យ ួមរភទ្បរៅកែរងអាពាេ៍រិពាេ៍រាយរងខំ។ រេត ដ៉ូរចែះរេើយរទ្បើរ8 

សេក្រះរាជអាជាា សរក្មចរតឹងោទ្ប កខរៅរេើក ណ៊ីរនះតតមួយគត់។  9 

ថ្ថៃរនះរយើងខារំនឹងរេើករេើងអំរ៊ីទ្បេហ៊ីក ណ៍ថ្នរណត ឹងោទ្ប កខទ្ធក់ទ្បងនឹងក ណ៊ីរនះ រេើយរយើងខារំ10 

ស៉ូមតរងតចកក្ល រកក្ោយរនះរ៊ី តផែក។ ខារំនឹងរេើករេើងតផែកទ្ប៊ី១ រេើយតផែកទ្ប៊ី២ សេក្ល ី រស់ខារំគ៊ឺ 11 

រោកក្ស៊ី  ៉ូថ ម៉ា  ី រេគា័  នឹងរកក្ោយេមែិតអំរ៊ីកំេ សអងគរេត និងកំេ សអងគចារ់ រស់អងគជំន ំ12 

ជក្មះោោដំរ៉ូង  ួមទ្ធងំរ ា្ើយតររៅនឹងសំណួ តដេរៅក្កមបនរចាទ្បសួ រៅកែរង បយក្ល ណទ៍្ធក ់13 

ទ្បងរៅនឹងភសតរតាង។  14 

[០៩:១៦:៤៥] 15 

កែរងក ណ៊ីរនះរយើងខារំសនែិាឋ នថារាយោ ក្ល ក្រក្លន់យកទ្បសេនៈតដេសនតី និងអគតិរាយ 16 

អរចតនា រទ្បើររណាត េឲ្យជះឥទ្បាិរេរៅរេើក្ល វិភាគ រស់អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង រេើយបននាឲំ្យ 17 

មនកំេ ស្គងតរររនះ។ ដ៉ូរចែះ ខារំនឹងរេើករេើងចំណ ចរនះជាម ន។  18 

ទ្បសេនៈតររសនតីគ៊ឺរកើតមនរៅក្គរ់សងគមទ្ធងំអស់។ វគ៊ឺជាជំរនឿសនតីទ្ប៉ូរៅរៅរេើក្ករម19 

មន សេជាក់ោក់រាយោ ទ្បសេនៈវរប ម៌ និងឥទ្បាិរេរផេងរទ្បៀត តដេចាក់ឫសគេ់តាងំរ៊ីយ៉ូ េង់20 

ណាស់មករេើយ តដេជារេត នាឲំ្យទ្បសេនៈតររសនតីរនះជំ  ញឲ្យដំរណើ ក្ល គិតគ៉ូ  រស់រយើងរទ្ធ 21 

ទ្បន់រៅតាមោថ នភារ និងក្ករមមន សេ។ រទ្ធះរ៊ីជា ទ្បសេនៈតររសនតីរនះររេខាះអាចជាក្ល រិត ក៏រ៉ា តនត22 

ភាគរក្ចើនគ៊ឺជាក្ល សនតីក្ជរេ ឬក៏ក្ល ក្រក្លន់ជំេ ខ ស រាយោ តតមិនចង់ទ្បទ្បួេយករ័ត៌មនថី៊ី។ 23 

ទ្បសេនៈតររសនតីរនះ ក៏អាចមនេកខណៈរិបកយេ់ រេើយវចាក់ឫសកែរងទ្បសេនៈយេ់រ ើញ រស់24 

រយើងចំរពាះរិភរខាងរក្ៅ  េ៉ូតរ ាើឲ្យរយើងមិនដឹងថា រយើងមនទ្បសេនៈតរររនះ តដេជារេត នាំ25 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  5 

ឲ្យរកើតមនអគតិរាយអរចតនា។ រៅររេអគតិរាយអរចតនាបនរក្ជមតច៉ូេរៅកែរងដំរណើ ក្ល រ ាើ 1 

រសចកត៊ីសក្មចតាមផាូវត ោក្ល  វអ៉ូសទ្ធញភា កិចចដ៏ថ្ថាថាា  រស់រៅក្កមកែរងក្ល ថាឹងតថាងរៅរេើភសតរ-2 

តាងរាយសតាន ម័ត។  3 

ដ៉ូរចែះ រសចកត៊ីសរក្មចតដេ ំរឹងថានឹងមិនេរមែមង វតក្រក្លា យរៅជាមនភារេរមែមងរៅវិញ 4 

តដេជារេត នាដំេ់ក្ល រដិរស សិទ្បាិ ឬក៏ផេក្ររយជន៍ ក្រមទ្ធងំាក់រនទរកក្លន់តត ៃន់ ឬរ ាើឲ្យក្ករម5 

មួយទ្បទ្បួេ ងរយសនកម។ី ក ណ៊ីតរររនះគ៊ឺបនរកើតមនរៅកែរងត ោក្ល រយើងរនះ។ រយើងខារំស៉ូម6 

សនែិាឋ នថា ទ្បសេនៈតររសនតីតផែករយនឌ័ តដេរកើតរេើងរាយអរចតនា ជារិរសសចំរពាះរ  សបន7 

រ ាើឲ្យរៅក្កមថ្នអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងរមើេមិនរ ើញចាស់ រៅររេអន វតតចារ់ និងរៅររេវយ8 

តថ្មារៅរេើអងគរេត ។ ក ណ៊ីរនះរេើយ បនរ ាើឲ្យរៅក្កមមិនអាចទ្បទ្បួេោគ េ់ថា រ  សតដេក្តូវ9 

បនរងខំឲ្យ ួមរភទ្បរៅកែរងអាពាេ៍រិពាេ៍រាយរងខំរៅកែរង ររកមពរជាក្រជា ិររតយយ រិតជាបនទ្បទ្បួេ10 

 ងន៉ូវអំររើេិងាផាូវរភទ្ប តដេររងកើតបនជាអំររើអមន សេ ម៌រផេងរទ្បៀតរនាះរេើយ។  11 

[០៩:១៩:៥៣] 12 

ឯកឧតតមក្រធាន និងក្ករមក្រឹកាជំន ំជក្មះបនក្ជារ ួចមករេើយអំរ៊ីរ ិរទ្បរនះ គ៊ឺគ៉ូក្សក ក្តូវ13 

បនរងខំឲ្យរ ៀរក្ល  ភាគរក្ចើនជាមួយមន សេតដេមិនោគ េ់ោែ រោះ រេើយក្តូវបនតណនាឲំ្យក្សឡាញ់14 

ោែ  តដេរួករគយេ់យ៉ា ងចាស់ថា ជាក្ល ចង់ឲ្យរួករគ ួមដំរណកជាមួយោែ ។ រួករគក៏បនដឹងផងតដ 15 

ថា រៅកែរងរ ិយក្លសរងខតិរងខំកែរង ររកមពរជាក្រជា ិររតយយ ក្ល មិនរោ រតាមក្ល តណនា ំ នឹងក្តូវ16 

ទ្បទ្បួេ ងន៉ូវផេវិបក ៃន់ ៃ  ឬអាច េ៉ូតដេ់អស់ជ៊ីវិត។  17 

ជំរនឿរនះក្លន់តតរិតរៅរទ្បៀត តាម យៈអងគរេត តដេថា ឈារទ្បទ្បួេរញ្ញជ ឲ្យតាមានគ៉ូក្សក 18 

ថី៊ីរថីាងរដើមប៊ីឲ្យក្បកដថា រួករគបនផេដំំរណកជាមួយោែ ។ រេើយររើសិនជាកមីភិបេបនដឹងថា 19 

គ៉ូក្សក ណាមិនក្រម ួមរភទ្បជាមួយោែ  មនមែ ក់ ឬក៏ទ្ធងំរ៊ី នាក់នឹងក្តូវរគាក់ទ្បណឌ កម ី ឬសមា រ់20 

រចាេ។ រាយរេត រនះរេើយរទ្បើររ ាើឲ្យគ៉ូក្សក ជារក្ចើនគ៉ូរងខំចិតត ួមរភទ្ប រ៊ីរក្ពាះរួករគរជឿថាមនតត21 

រ ាើតរររនះរទ្បរទ្បើរមនជ៊ីវិត ស់។ រ៉ា តនត ខណៈររេតដេស្រសត៊ីក្តូវបនរងខំឲ្យ ួមរភទ្ប រៅកែរងរ  ិយក្លស22 

រងខិតរងខំតរររនះក្តូវបនអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងទ្បទ្បួេោគ េ់ថា គ៊ឺជាជន ងរក្ោះថ្នអំររើអមន សេ23 

 ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀតរៅកែរងទ្បក្មង់ជាក្ល  ំរោភផាូវរភទ្ប តរ ជារ  សតដេក្តូវបនរងខំឲ្យ ួមរភទ្បរៅកែរងរ ិយ24 

ក្លសរងខិតរងខំដ៉ូចោែ  មិនក្តូវបនទ្បទ្បួេោគ េ់ថាជា ងរក្ោះរៅវិញ។  25 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  6 

រណត ឹងោទ្ប កខ រស់រយើងខារំបន ករ ើញក្ល ក្រក្លន់ទ្បសេនៈ តររសនតីតផែករយនឌ័  ចំនួនរ៊ី1 

ក្ររភទ្ប តដេរយើងខារំរជឿជាក់ថា វបនជះឥទ្បាិរេរាយមិនដឹងខាួនរៅរេើក្ល វយតថ្មា រស់អងគជំន ំ2 

ជក្មះោោដំរ៉ូង និងបនរ ាើឲ្យអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងរ ាើរសចកត៊ីសនែិាឋ នរាយមនកំេ ស។  3 

ទ្បសេនៈតររសនតីក្ររភទ្បទ្ប៊ី១ គ៊ឺថា រ  សតតងតតយេ់រ ើញថាឱក្លស ួមរភទ្បជាមួយស្រសត៊ីគ៊ឺ4 

ជារ ឿងក្តឹមក្តូវ មតីា។ ទ្បសេនៈក្ររភទ្បទ្ប៊ី២ គ៊ឺររើរទ្ធះរ៊ីជារទ្បរិរោ ន៍ផាូវរភទ្បតរររនះបនរកើតរេើង5 

រាយរងខំរៅរេើរ  សក៏រាយ ក៏រ  សរនាះរៅតតមិនទ្បទ្បួេ ងក្ល រ៉ាះទ្បងគិចផាូវចិតតរនាះតដ ។ ទ្បសេនៈ6 

ក្ររភទ្បទ្ប៊ី៣ គ៊ឺក្រសិនររើរ  សភ័យ នាត់ ឬក៏ ួមរភទ្បរាយផទរយរ៊ី្នទៈ រស់ខាួន រ  សរនាះចាស់ជាមិន7 

អាចសរក្មចសកមភីារផាូវរភទ្ប រស់ខាួនបនរេើយ។ ឬអាចនិយយមា៉ាងរទ្បៀតថា ទ្បសេនៈតររសនតី 8 

តដេរេើករេើងខាងរេើរនះបនរង្វា ញថា រ  សដឹងតតរ៊ីសរាយចិតតកែរងក្ល  ួមរភទ្បជាមួយស្រសត៊ី តដេ9 

មនន័យថា រ  សមិនទ្បទ្បួេ ងក្ល រ៉ាះទ្បងគិចផាូវចិតតរនាះរេើយ រទ្ធះរ៊ីជារួករគមិនមន្នទៈយេ់ក្រមរិត10 

ក្បកដក៏រាយ។ រេើយរាយោ តតរ  សអាចរ ាើសកមភីាររនះបន រួករគក្បកដជាមនចំណង់ ឬក៏11 

សរាយចិតតកែរងក្ល  ួមរភទ្ប រទ្បើររ ាើឲ្យរួករគមិនទ្បទ្បួេ ងន៉ូវរយសនកមរីនាះរទ្ប។  12 

[០៩:២៣:៥៧] 13 

  រយើងខារំស៉ូមរេើករេើងថា រាយោ តតេទ្បាផេតដេរកើតរចញរ៊ីទ្បសេនៈតររសនតី តដេមិន14 

ក្តឹមក្តូវដ៉ូចតដេខារំបនជក្មរជ៉ូនអមាញ់មិញរនះរេើយ រទ្បើររ ាើអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងមនកំេ ស 15 

អងគចារ់និងអងគរេត  រេើយខកខានមិនបនរិចា ណាឲ្យបនក្តឹមក្តូវរៅរេើភសតរតាងរៅកែរងសំណ ំ 16 

រ ឿងរៅររេវយតថ្មាថា រតើរ  សទ្បទ្បួេ ងផេរ៉ាះពាេ់រាយកតាត អា៊ីខាះ។ ក្រក្ល រនះនាឲំ្យត ោក្ល 17 

សរក្មចរាយមិនសមរេត ផេថា អា៊ីតដេបនរកើតរេើងចំរពាះរ  ស គ៊ឺក្ោន់តតផទរយរៅនឹងរសចកត៊ីថ្ថា18 

ថែ ូ រស់មន សេតតរ៉ា រណាណ ះ ោីនអា៊ីរក្ៅរ៊ីរនះរេើយ។  19 

ខារំស៉ូមរញ្ចរ់តផែក រស់ខារំក្តឹមរនះ រេើយជារនតសេក្ល ី រស់ខារំគ៊ឺរោកក្ស៊ី  ៉ូថ ម៉ា  ី រេគា័  20 

នឹងរកក្ោយេមែិតអំរ៊ីក្ល  ករ ើញកំេ សទ្ធងំអស់រនះ។ បទ្ប ស៉ូមអ គ ណ។ 21 

(សក្មក យៈររេខា៊ី) 22 

[០៩:២៥:២៣] 23 

រោកក្ស៊ី  ៉ូថ ម៉ា   ីរេកគា ័៖ 24 

ស៉ូមរោ រឯកឧតតមក្រធាន រោក រោកក្ស៊ី រៅក្កម ភាគ៊ីទ្ធងំអស់។ ម ននឹងចារ់រផដើម ខារំចង់25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  7 

និយយអំរ៊ីរញ្ញា ទ្ប៉ូរៅមួយ។ ខារំនឹងរិភាការៅរេើភសតរតាង រ៉ា តនតខារំមិនេមែិតអំរ៊ីក្ល ដកក្សង់រទ្ប 1 

រាយោ តតរយើងបនផដេ់រៅកែរងឧរសមព័នា “គ” ថ្នរញ្ជ៊ីឯកោ រតនថម តដេរយើងបនាក់ក្លេរ៊ី    2 

សបដ េម៍ ន។  3 

ឥេូវរនះ ខារំស៉ូម -- ក្រសិនររើរោក រោកក្ស៊ី រៅក្កម ចង់ឲ្យខារំរេើកអំរ៊ីឯកោ រយងជាក់4 

ោកណ់ាមួយ ខារំនឹងរ ាើ។ ឥេូវរនះ ខារំនឹងនិយយអំរ៊ីអងគរសចកដ៊ី។  5 

ខារំស៉ូមចារ់រផដើមរាយរិភាកាអំរ៊ីក្ល វិភាគតដេនឹងនារំយើងមកដេ់ទ្ប៊ីរនះ។ ក្ល វិភាគរនះគ៊ឺមន6 

រៅកែរងកថាខណឌ មួយថ្នោេក្កម គ៊ឺកថាខណឌ ៣៧០១។ រេើយកថាខណឌ រនះរយងរៅរេើក្ល  ក7 

រ ើញមួយនិងសកខ៊ីកមរី៊ី ។ រយើងស៉ូមរេើករេើងថា សំអាងរេត  រស់ោោដំរ៉ូង គ៊ឺគួ ឲ្យយេ់ក្ចេំ 8 

មិនចាស់ោស់ រេើយរង្វា ញថា អងគជំន ំជក្មះមិនបនអន វតតចារ់រាយក្តឹមក្តូវ និងមិនបន វិភាគ9 

រៅរេើអងគរេត រៅចំរពាះម ខខាួនរាយក្តឹមក្តូវរេើយ។ ក្រសិនររើរយើងគិតរៅរេើរ ិរទ្ប វិញ រៅររេ10 

តដេឧក្កិដឋកមតីដេបនក្រក្រឹតតរ៊ីឆ្ែ ំ៧៥ ដេ់៧៩ រាយរងខំឲ្យមន សេមែ ក់ ួមរភទ្បរាយមិនយេ់ក្សរ 11 

គ៊ឺមិនមនតចងរៅកែរងឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេជាតិរៅកែរងចារ់ទ្បំរនៀមទ្បមា រអ់នត ជាតិរេើយ។  12 

ោោ -- អងគរ រ បនសរក្មចថាអំររើរនះសថិតរៅកែរងក្ររភទ្បរនាទ រ់រនេថំ្នអំររើអមន សេ ម៌13 

ដថ្ទ្បរទ្បៀត។ ដ៉ូរចែះអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងក្ោន់តតចាបំច់ក្តូវសរក្មចថា រតើក្ល  ួមរភទ្បរាយរងខំរៅ14 

កែរងក្ល រ ៀរក្ល រាយរងខំរំររញរៅតាមនិយមន័យថ្នអំររើអមន សេ ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀត ឬក៏អត់។ រ៉ា តនតម ន15 

ររេរ ាើក្ល សរក្មចរនះ រ៉ា តនតត ោក្ល កំរ៉ូេក្តូវរិនិតយរមើេថា រតើច ិតេកខណៈេែឹងវសថិតយ៉ា ងរម៉ាច16 

តដ ។  17 

ោោដំរ៉ូងបនសរក្មចថានិយមន័យថ្នក្ល  ំរោភផាូវរភទ្បរៅឆ្ែ ំ៧៥ គ៊ឺតក្មូវឲ្យមនក្ល ររៀត 18 

-- ឲ្យមនក្ល ររៀតររៀនផាូវរភទ្បរៅរេើជន ងរក្ោះ រេើយរាយោ រ  សមិនក្តូវបនរគទ្បស្រនាទ នតផែក19 

ផាូវរភទ្បរៅកែរងរ ិរទ្បថ្នក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍រទ្ប អ៊ា ៊ីចឹងរគមិនតមនជាជន ងរក្ោះថ្នក្ល  ំរោភផាូវ20 

រភទ្បរទ្ប។ អងគជំន ំជក្មះបនរំតរកអំររើអមន សេ ម៌រផេងៗរៅតាមរភទ្ប រាយរិចា ណាថា អំររើរៅ21 

រេើស្រសត៊ីគ៊ឺជា ំរោភ រេើយអំររើរៅរេើរ  សគ៊ឺជាអំររើេិងាផាូវរភទ្ប។ រាយោ តតអំររើេិងាផាូវរភទ្ប22 

មិនមនេកខខណឌ តក្មូវឲ្យមនក្ល ទ្បស្រនាទ នផាូវរភទ្ប។  23 

[០៩:២៧:៥៨] 24 

ចំរពាះក្ល វិភាគទ្ធងំរ៊ី េែឹង គ៊ឺវមនេកខណៈរ៊ី។ ទ្ប៊ី១ គ៊ឺ ក្តូវតតមនអំររើតដេមនេកខណៈ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  8 

 ៃន់ ៃ  ក្រហាក់ក្រតេេនឹងអំររើឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេជាតិ។ ទ្ប៊ី២ អំររើរនាះក្តូវតតរងកឲ្យមនក្ល 1 

ឈ៊ឺចារ់ផាូវចិតត និងផាូវក្លយ ៃន់ ៃ  ឬក៏ រួសោែ ម ឬក៏ររងកើតបនជាក្ល វយក្រហា យ៉ា ង ៃន់ ៃ រៅរេើ2 

កិតតិយស រស់មន សេ។ ទ្ប៊ី៣ អំររើរនាះក្តូវតតរ ាើរេើងរាយរចតនា។  3 

រៅររេតដេអងគជំន ំជក្មះវយតថ្មាថា រតើមនអា៊ីរកើតរេើងចំរពាះរ  ស អងគជំន ំជក្មះមិនបន4 

អន វតតចារ់រាយក្តឹមក្តូវរៅរេើេកខខណឌ ទ្ប៊ី២ ថ្នេកខខណឌ តក្មូវ។ តផែកទ្ប៊ី២ រនះគ៊ឺថា េកខខណឌ តក្មូវ5 

ក្តូវកំណត់អំរ៊ីធាត ផេសំតាន ម័តថ្នឧក្កិដឋកម។ី ធាត សំខាន់តដេ -- ថ្នក្ល មនជរក្មើសរ៊ី េែឹងគ៊ឺថា 6 

គ៊ឺជាក្ល វយតថ្មាាច់ៗរ៊ីោែ ។  7 

រៅររេតដេរយើងអានរៅរេើរទ្បរបញ្ាតតិរនះរាយោមញ្ាន ុ៎ង ក្ល វយក្រហា  ៃន់ ៃ រៅរេើ8 

កិតតិយស រស់មន សេ មិនបនតក្មូវឲ្យមនភសតរតាងថ្នរយសនកម ី ឬក៏ក្ល ឈ៊ឺចារ់ ៃន់ ៃ រេើយ។ 9 

ក្រសិនររើវមនក្ល តក្មូវតរររនាះតមន ជរក្មើសទ្ធងំរ៊ី រនះនឹងក្លា យរៅជាជរក្មើសតតមួយរទ្ប។ រៅ10 

ររេតដេោោដំរ៉ូងមិនអាច្នដេ់ក្ល សនែិាឋ នអំរ៊ីរយសនកម ីៃន់ ៃ  តដេរ  សបនទ្បទ្បួេ ង 11 

ដ៉ូរចែះ គ៊ឺបនវយតថ្មាថា ជាៗក្ល វយក្រហា  ៃន់ ៃ រៅកិតតិយស រស់មន សេ ដ៉ូចរៅកែរងរ ឿង -- 12 

ដ៉ូចរៅកែរងរសចកដ៊ីសរក្មចអងគជំន ំជក្មះ រ ឿងកដ៊ី រសេ៊ឺតរ៊ាេស ៊ី។ រ ឿងកដ៊ី គ៉ូណា ៈ ក៏បនសរក្មចរៅកែរង13 

កថាខណឌ ៥០៥, ៥០៧ តដេថាក្ល វយតថ្មាសតាន ម័តតក្មូវឲ្យមនក្ល សរក្មចថា អា៊ីតដេររងកើតជា14 

ក្ល រ៉ាះពាេ់ ៃន់ ៃ រៅរេើកិតតិយស រស់មន សេ។ អងគជំន ំជក្មះមិនបនរ ាើក្ល វយតថ្មាតរររនះរទ្ប 15 

ដ៉ូរចែះអារនះគ៊ឺជាកំេ សអងគចារ់។  16 

ក្ល ទ្បទ្បួេោគ េ់ថាមនអា៊ីតដេរកើតរេើង អា៊ីៗតដេអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងមិនបនទ្បទ្បួេោគ េ់ 17 

អា៊ីតដេរកើតរេើងចំរពាះរ  សគ៊ឺផទរយរៅនឹងកិតតិយស រសចកដ៊ីថ្ថាថែ ូ រស់មន សេរនាះ គ៊ឺមិនតមនជាក្ល 18 

វយតថ្មាក្តឹមក្តូវរទ្ប រទ្ធះរ៊ីថា រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីអះអាងតររណាក៏រាយ។ រ៉ា តនតរយើងស៉ូមរេើករេើង19 

ថា អងគជំន ំជក្មះបនសរក្មចថាវមនអំររើេិងាផាូវរភទ្ប តដេផទរយរៅនឹងរសចកដ៊ីថ្ថាថែ ូមន សេ។ រ៉ា តនត20 

មិនបនរិភាកាអំរ៊ីភារ ៃន់ ៃ រេើយ រក្ពាះរួកោត់ទ្បទ្បួេ ងផេរ៉ាះពាេ់រាយអរចតនា រាយោ 21 

តតទ្បសេនៈតររសនតី តដេថារ  សតតងតតររញចិតតកែរងក្ល  ួមរភទ្បជាមួយស្រសត៊ី រេើយមិនទ្បទ្បួេ ង22 

រយសនកមរី៊ីក្ល  ួមរភទ្បរនាះរេើយ រទ្ធះរ៊ីកែរងក្លេៈរទ្បសៈណាក៏រាយ។  23 

[០៩:៣០:៣៨] 24 

អងគជំន ំជក្មះគួ រិចា ណាថា រសចកដ៊ីទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងរ៉ូ ណភារ ៉ូររាងក្លយ និងរ៉ូ ណភារផាូវ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  9 

រភទ្បតដេជារញ្ញា ផ្ទទ េ់ខាួនរំផ ត រស់មន សេរាយមិនគិតអំរ៊ីរភទ្បរនាះរេើយ។ ក្ល តដេនិយយអំរ៊ី1 

ជរក្មើស រស់រ  ស គ៊ឺមនន័យថា រួកោត់ក្តូវទ្បទ្បួេ ងក្ល វយក្រហា  ៃន់ ៃ រៅកិតតិយស រស់រ  ស2 

ផងតដ ។ រក្ៅរ៊ីក្ល រ៉ាះពាេ់ដ៏ ៃន់ ៃ កិតតិយស រស់មន សេរេើយ គ៊ឺរ ិរទ្បតដេអំររើរនាះបនរកើតរេើង 3 

រទ្ធះរ៊ីថាភសតរតាងថ្នរ ិរទ្បរង្វា ញយ៉ា ងរម៉ាចក៏រាយ រ៉ា តនតអងគជំន ំជក្មះបនរ ីសរអើងរាយអរចតនា 4 

តដេរណាដ េឲ្យមនក្ល ផដេ់តថ្មាតិចតួចរំផ ត។ ក្ល រ ាើដ៉ូរចែះ រ ាើឲ្យអងគជំន ំជក្មះ្នរៅដេ់ក្ល 5 

សរក្មចមួយ តដេមិនមនអែកវិនិចឆ័យក្រកររាយអងគរេត ណាមួយ អាច្នរៅដេ់ក្ល សរក្មច6 

តរររនាះបនតផែករៅរេើភសតរតាងចំរពាះម ខ។ រនះគ៊ឺជាកំេ សអងគរេត ។  7 

អងគជំន ំជក្មះបន ំឭកថា ខាួនបន ករ ើញថារ  សមិនបន -- មិនអាចរដិរស មិនផេដំំរណក 8 

រ៉ា តនតរនះវក្ោន់តតជាចំណ ចមួយថ្នរ ិរទ្ប តដេអងគជំន ំជក្មះគួ រិចា ណារ៉ា រណាណ ះ។ រៅកែរងោេក្កម 9 

អារេសស៉ូសគ៊ី រៅកែរងកថាខណឌ ៥៧ ភារ ៃន់ ៃ ថ្នអំររើ រេើយនិងផេវិបកអាចររងកើតរេើងរៅររេ10 

 ួមោែ ជាមួយនឹងអំររើដថ្ទ្បរទ្បៀត។ ក្រសិនររើគិតតតមែ ក់ឯងក៏រាយ ក៏ -- ក្រសិនររើគិតតតមែ ក់ឯង អំររើ11 

រនាះមិនអាចចាត់ទ្ប កជាឧក្កិដឋកមកីដ៊ី។  12 

ក្ល វយតថ្មា រស់ោោដំរ៉ូងគួ រិចា ណាផងតដ រៅរេើក្លេៈរទ្បសៈរ ិរទ្ប តដេរង្វា ញ13 

រតនថមរទ្បៀតអំរ៊ីអំររើេិងាផាូវរភទ្បថា ជាក្ល វយក្រហា  ៃន់ ៃ រៅរេើកិតតិយស រស់មន សេ។ ក្លេៈ14 

រទ្បសៈទ្ប៊ី១ គ៊ឺថា គ៉ូក្សក ក្តូវបនរងខំឲ្យ ួមរភទ្ប រក្ក្លយររេតដេរ៉ា នីានរម៉ា ងរ៉ា រណាណ ះ រក្ក្លយររេ15 

តដេរួករគទ្បទ្បួេ ងឧក្កិដឋកមថី្នក្ល រ ៀរក្ល រាយរងខំ។ ទ្ធងំអស់រនះវររងកើតជាភារ ៃន់ ៃ  រេើយ16 

និងផេរ៉ាះពាេ់ថ្នឧក្កិដឋកមទី្ធងំរ៊ី ។ អងគជំន ំជក្មះបនរេើកអំរ៊ីកតាត រនះរៅកែរងកថាខណឌ ៣៦៩៧ រៅ17 

កែរងក្ល វិភាគរៅរេើស្រសត៊ី រ៉ា តនតអត់មនក្ល វិភាគតរររនះចំរពាះរ  សរទ្ប។  18 

[០៩:៣២:៤១] 19 

ទ្ប៊ី២ រៅកែរងរ ិរទ្ប -- រៅកែរងរ ិយក្លសរងខិតរងខំថ្ន ររកមពរជាក្រជា ិររតយយ ក្ល រ ាើ -- 20 

ក្ល ាក់ទ្បណឌ កមកីែរងក្ល មិនរោ ររៅតាមរញ្ញជ េែឹងគ៊ឺជារ ឿងមិនអាចរចៀសបន។ ក្រសិនររើរ  សមិន21 

 ួមដំរណករទ្ប ោត់រេើយនិងក្ររនា រស់ោត់នឹងក្តូវសថិតរៅកែរងរក្ោះថាែ ក់ ក្រសិនររើអាជាា    ករ ើញ22 

។ ទ្ធងំអស់រនះ ួមជាមួយនឹងភសតរតាងជារក្ចើនថ្នក្ល តាមាន ក្ល ាក់ន៉ូវសមព  ដ៉ូចោែ  រដើមប៊ីឲ្យរំររញ23 

រញ្ចរ់ន៉ូវសកមភីារផាូវរភទ្ប ដ៉ូចជាក្ល ភជង់កាេរ  សជារដើមេែឹង អាេែឹងគ៊ឺវររងកើតឲ្យមនភារ ៃន់ ៃ 24 

ថ្នក្ល រ៉ាះពាេ់រៅរេើកិតតិយស រស់ រស់មន សេ  រសរ់  ស។  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                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  10 

កែរងន័យរនះអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងរិចា ណារៅរេើសកខ៊ីកម ីរស់ ស៊ា៉ូ ស ទ្ធា  វី តដេក្តូវបន1 

រងខំឲ្យ ួមរភទ្ប ក្រសិនររើមិន ួមរភទ្បរទ្ប ក្តូវរគករមទច រ៉ា តនតអត់មនរេើករេើងអំរ៊ីក្ល  វិភាគដថ្ទ្បរទ្បៀត 2 

អំរ៊ីក្ល អន វតតក្ល ាក់ទ្បណឌ កមតីរររនះរេើយ។ ឧទ្ធេ ណ៍ដ៉ូចជា ម៉ាម រសឿន បនផដេ់សកខ៊ីកមថីា 3 

រៅទ្បំនរ់ក្តពាងំថ ី ក្រសិនររើគ៉ូក្សក រ ៀរក្ល ថី៊ីរថីាង មិន ួមដំរណករទ្ប រួករគនឹងក្តូវបត់រង់ជ៊ីវិត។ 4 

រៅកែរងសកខ៊ីកម ីរស់ យ ងំ គ៊ឺបនន័យថា គ៊ឺរង្វា ញថាោត់ ស់រៅភ៉ូមិភាគរ៉ូព៌ា។ រគក្បរ់ថា ក្រសិន5 

ររើរួកោត់មិន ួមដំរណករទ្ប រួករគនឹងក្តូវយករៅមនទ៊ី   ំ រដើមប៊ីផេដំំរណករៅទ្ប៊ីរនាះ ោត់និយយថា 6 

ក្រសិនររើរគមិនរោ រតាមក្ល តណនារំទ្ប រគនឹងក្តូវសមា រ់។  7 

[០៩:៣៤:១២] 8 

ោកេ៊ីរៅកែរងកំណត់រេត ចរមាើយោកេ៊ី E3/9821 បនរញ្ញជ ក់ថា ឈា រ  ំរៅបក្លន។ 9 

កែរងនាមជាឈារ  ំរៅបក្លន ោត់ក្តូវបនរគឲ្យតាមានគ៉ូក្សក តដេរទ្បើរតតរ ៀរក្ល ថី៊ីរថីាង រេើយ10 

រាយក្ល ណ៍អែកណាតដេមិនក្រមរគងជាមួយោែ ។ អែកណាតដេរដិរស មិនក្រមរគងជាមួយោែ  នឹង11 

ក្តូវរគយករៅរ ៀនស៉ូក្ត រេើយបត់ខាួន។ រៅកែរងកំណត់រេត ោដ រ់ចរមាើយ E3/9472 ោកេ៊ីបន12 

និយយថា រាយោ តតកួីយ រស់ោត់មិនក្រមរគងជាមួយក្ររនា រស់ោត់ ោត់ក្តូវបនរគ  ំខាួន 13 

រេើយរ ាើទ្ធ  ណកមរីៅក្ក្លងំតាចាន់  េ៉ូតដេ់ោត់ក្រម ួមដំរណក។  14 

ក្លេៈរទ្បសៈទ្ប៊ី៣ តដេអងគជំន ំជក្មះគួ រិចា ណាផងតដ  គ៊ឺថាក្ល រងខំឲ្យរ  សររងកើនចំនួនក្រជា15 

ជនយ៉ា ងឆ្រ់ េ័សរនាះ រកេក មីរយន៊ីសដមិនក្តឹមតត ំរោភរំពានរៅរេើរ៉ូ ណភារ ៉ូររាងក្លយ និង16 

សា័យភារផាូវរភទ្ប រស់រ  សរ៉ា រណាណ ះរទ្ប រ៉ា តនដតថមទ្ធងំរងខំឲ្យរួករគេែឹងរងកភារឈ៊ឺចារ់រៅរេើក្ររនា17 

 រស់រួករគ ដ៉ូចអា៊ីតដេោោដំរ៉ូងរៅកែរងសំណ ំរ ឿង០០១ បនរៅថា “ជាក្ល ឈ៊ឺចារ់រំផ ត រស់18 

រ  សតដេអាចរងករៅរេើអែកដថ្ទ្ប”។ រៅកែរងរ ឿងកដ៊ី រសេ៊ឺតរ៊ាេស ៊ី កថាខណឌ ១០៦៩ ដេ់១០៧០ 19 

រៅររេជន ងរក្ោះក្តូវបនរគរងខំឲ្យរ ាើបរអែកដថ្ទ្បរទ្បៀតេែឹង គ៊ឺវជាក្ល រ ាើឲ្យរួករគទ្បទ្បួេ ងន៉ូវក្ល 20 

បត់រង់កិតតិយសយ៉ា ង ៃន់ ៃ រំផ ត។  21 

[០៩:៣៥:៣៧] 22 

ខារំកត់សមគ េ់ផងតដ ថា ក្ល រ៉ាះពាេ់រៅដេ់កិតតិយស រស់មន សេ គ៊ឺមិនតក្មូវឲ្យមនភសតរតាង23 

ថ្នក្ល ឈ៊ឺចារ់ ៃន់ ៃ រេើយ។ រ៉ា តនដភសដរតាងថ្នក្ល ឈ៊ឺចារ់ ៃន់ ៃ ក្តូវបនាក់រង្វា ញរៅចំរពាះម ខអងគ24 

ជំន ជំក្មះ។ ភសដរតាងរនះ សងកត់ ៃន់ផងតដ រៅរេើក្ល វយក្រហា រៅរេើកិតតិយស រស់មន សេ វមន25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  11 

ភារ ៃន់ ៃ  រេើយវររងកើតជាភសតរតាងយ៉ា ងចាស់ោស់ថ្នក្ល ឈ៊ឺចារ់ រស់រ  សតដេ -- រ៉ា តនដអងគជំន ំ1 

ជក្មះតរ ជាមិនបនរិចា ណា។ និយយឲ្យខា៊ីរៅគ៊ឺវកំណត់អំរ៊ី -- ជរក្មើសទ្ធងំរ៊ី ថ្នធាត ផេ ំ2 

អតតរនាម័តិ រ៉ា តនដមិនមនក្ល វិភាគណាមួយរៅរេើរ  សរេើយ។  3 

រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី គេ់ នឹម បនផដេ់សកខ៊ីកមថីាោត់មនគ៉ូក្សក  រ៉ា តនដរៅកែរងឆ្ែ ំ៧៧ 4 

ោត់ក្តូវបនក្រធានកងទ្ប័ររខតតរញ្ញជ ឲ្យោត់រ ៀរក្ល ជាមួយអែកដថ្ទ្ប។ រេើយរៅរិ ៊ីរ ៀរក្ល  រស់5 

ោត់ អាជាា   ក្បរ់ថា ក្រសិនររើរួករគមិនររងកើតក៉ូនឲ្យអងគក្ល រទ្ប រួករគរ ាើខ សចារ់។ គេ់ តណម 6 

បនក្បរ់អងគជំន ំជក្មះថា រក្ក្លយររេរ ៀរក្ល ោត់ក្តូវគិតរ៊ីថ្ថៃម ននឹងផេដំំរណក រ៉ា តនដរាយោ តត7 

ក្ររនារេើយនិងោត់ដឹងថា ក្រសិនររើ -- រាយោ តតក្ររនា និងោត់ដឹងថារគតាមានឲ្យ ួមដំរណក 8 

អ៊ា ៊ីចឹងរួករគខាា ចថា រគសមា រ់រ ាើទ្ធ  ណកម ីអ៊ា ៊ីចឹងរួករគក៏សរក្មចចិតត ួមដំរណក។  9 

រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី តអម រអឿន បនផដេ់សកខ៊ីកមថីា ោត់និងក្ររនា រស់ោត់  ួមរភទ្ប 10 

រាយោ តតរួកោត់ក្តូវរគតាមាន រេើយខាា ចរគសមា រ់។ ោត់ ំឭកថា រទ្ធះរ៊ីជាមនក្ល ាក់11 

សមព  តរររនះកដ៊ី រ៉ា តនដោត់រិបកចិតតតមនតទ្បនកែរងក្ល  ួមដំរណកេែឹង។ ោត់ក្បរ់អងគជំន ំជក្មះថា 12 

ក្រសិនររើខារំ ំឭករ៊ីអត៊ីតក្លេ ររេខាះ ខារំមិនអាចទ្បរ់ទ្បឹកតភែកបនរទ្ប។ រេើយខារំជារ  ស ខារំទ្បទ្បួេ ងក្ល 13 

ឈ៊ឺចារ់តរររនះ រ៉ា តនដខារំក៏អាចយេ់អំរ៊ីអា មណី៍ រស់នា ី តដេោត់ទ្បទ្បួេរ៊ីក្ល ឈ៊ឺចារ់រ៊ីអំររើតរររនះ14 

តដ ។ រេើយរៅររេយរ់រយើងជតជកោែ ថា ក្រសិនររើរយើងរដិរស  រយើងនឹងក្តូវរគសមា រ់។  15 

[០៩:៣៧:៤០] 16 

ដ៉ូរចែះរយើងក្តូវតតរងខំចិតតរដើមប៊ីរំររញរៅតាមអា៊ីតដេអែករ ៀរចំរយើងរគចង់បន។ ដ៉ូរចែះរយើង 17 

ក្តូវតតយេ់ក្សរ។ ខារំចំណាយររេក្រតេេជាជិតរ៊ី អាទ្បិតយម ននឹងសរក្មចចិតត ួមដំរណកជាមួយ18 

ក្ររនាខារំ រនះគ៊ឺជាក្ល ឈ៊ឺចារ់តដេខារំក្តូវទ្បទ្បួេ ងរៅររេរនាះ។ រេើយ េ៉ូតមកដេ់ររេរនះ ខារំមិន19 

អាចរភាចក្ល ឈ៊ឺចារ់រនាះបនរទ្ប។ ខារំមិនអាច ករ ើញថា ន ណារញ្ញជ ឲ្យមនឧក្កិដឋកមដ៏ីអាក្កក់តររ20 

រនះរេើយ។ ខារំជាជន ងរក្ោះមែ ក់ រេើយខារំគិតថា វមនរ  សជារក្ចើនតដេជាជន ងរក្ោះតរររនះ   21 

តដ ។  22 

សកខ៊ីកមដីថ្ទ្បរទ្បៀត តដេពាក់រ័នារាយផ្ទទ េ់ជាមួយនឹងក្ល វិភាគ រស់អងគជំន ំជក្មះ គ៊ឺថា រស់23 

សកខ៊ីកមនីា ីរ្ីះ ម៉ាម រវឿន។ ោត់ផដេ់សកខ៊ីកមថីា រក្ក្លយររេតដេរដ៊ីទ្ប៊ី១  រស់ោត់ក្តូវបនរគ24 

សមា រ់ ោត់ក្តូវរគរងខំឲ្យរ ៀរក្ល ។ រៅកែរងរិ ៊ីររដជាា ចិតត ោត់និងរដ៊ី រស់ោត់ក្តូវតក្មូវឲ្យររងកើតក៉ូន 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                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  12 

រ៉ា តនដរៅយរ់ផេដំំរណករួករគឯកភារោែ ជារ គគេថា ច ះសក្មរងោែ  រេើយរនាទ រ់មករទ្បៀត រគអាចរដើ 1 

តាមផាូវរ ៀងៗខាួន។ រ៉ា តនដ រួកឈា រវតាមានរៅខាងរក្ៅ រេើយបនឮអា៊ីតដេរគនិយយ ក៏សក្មរកច៉ូេ2 

ផទះោត់។ ោត់ផដេ់សកខ៊ីកមថីា រគភជង់ក្លរំភាើងមករេើរយើង រេើយរយើង -- រេើយរគរងខំឲ្យរយើងរាះរខា3 

អាវរដើមប៊ីឲ្យរយើងផេដំំរណក។ រួកឈា ររញ្ញច ងំរិេមករេើរយើង រេើយរួកវមនក្លរំភាើង។ រយើងោីន4 

ជរក្មើសរទ្ប រ៉ា តនដរយើងក្តូវរាះរខាអាវ រេើយរនាទ រ់មកខារំរៅតតមិនក្រមផេដំំរណក។ រួករគគំរាមរយើង 5 

រេើយរួករគក្លន់រិេបញ់មករេើរយើង រេើយរួករគរញ្ញជ ឲ្យោត់ ក្លន់េិងគ រស់ោត់ច៉ូេរៅកែរង រស់6 

ខារំ វជារ ឿងអាក្កក់តមនតទ្បន ខារំោីនជរក្មើសរទ្ប។  7 

រទ្ធះរ៊ីថា រមើេរៅតាមទ្បសេនៈ រស់នា ី រេើយនិងរិចា ណារៅរេើក្ល វិភាគ រស់អងគជំន ំ8 

ជក្មះរៅរេើរយសនកមតីដេទ្បទ្បួេ ងរាយរ  ស ភសដរតាង រស់ ម៉ាម រវឿន ក៏បនរង្វា ញថា រដ៊ី រស់9 

ោត់ក្តូវបនរគររៀតររៀនតផែក ៉ូររាងក្លយ រេើយក្តូវទ្បទ្បួេ ងន៉ូវក្ល ក្រមថរមើេង្វយតដ ។ ោត់ក្តូវ10 

បនរគភជង់ក្លរំភាើងរៅររេតដេរួកឈារវរមើេរដ៊ី រស់ោត់ រ ាើសកមភីារទ្ធងំអស់រនះ។  11 

[០៩:៤០:០៨] 12 

រខៀវ សំផន អះអាងរាយខ ស្គងថា ខ ស្គង រៅរេើ ម៉ាម រវឿន។ រេើយអងគជំន ំជក្មះឥេូវ13 

រនះ គ៊ឺរាយមផដេ់សកខ៊ីកម។ី រយើងក្ោន់តតចង់ឲ្យអងគជំន ំជក្មះចារ់អា មណី៍រៅរេើភសដរតាងតដេ14 

មនរៅកែរងកំណត់ក្តាតដេថា អា៊ីៗទ្ធងំអស់រនះ គ៊ឺរងកឲ្យមនក្ល ឈ៊ឺចារ់ រេើយនិងរ ាើឲ្យរ៉ាះពាេ់រៅ15 

ដេ់រសចកដ៊ីថ្ថាថែ ូ។ រ៉ា តនដក្ល វិភាគ រស់អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងចំរពាះរ  ស មិនបនរេើករេើងអំរ៊ី16 

ចំណ ចទ្ធងំអស់រនះរទ្ប។  17 

អែកជំនាញ ក្លស៊ា៉ូមិ ណាក្លហាក វ៉ា  ក៏បននិយយផងតដ  អំរ៊ីភារ ៃន់ ៃ ថ្នក្ល រ៉ាះពាេ់ដេ់18 

កិតតិយស ឬរសចកដ៊ីថ្ថាថែ ូរៅដេ់រ  ស។ ោត់ផដេ់សកខ៊ីកមថីា ក្ល  ួមរភទ្បរាយរងខំ គ៊ឺរ៉ាះពាេ់រៅដេ់19 

រ  ស។ រេើយោត់កត់សមគ េ់ថា ក្ល ឈ៊ឺចារ់ ៃន់ ៃ មិនអាចវស់តវងបន គ៊ឺរងកន៉ូវោែ ម រួស រេើយ20 

រ ាើឲ្យភ ិយេែឹងមិនអាចទ្បទ្បួេរ  ស។ ោត់មនទ្បសេនៈថា ទ្ធងំអស់រនាះគ៊ឺវរ៉ាះពាេ់រៅដេ់ក្ល  ស់21 

រៅកែរងជ៊ីវិតជាគ៉ូក្សក  រេើយរ ាើឲ្យរ  សមនអា មណី៍ខ ស្គង រេើយក្រួយប មភចំរពាះក្ររនា រស់22 

ោត់។ ោត់ ំឭកថា ោា កោែ ម --  រួសោែ មេែឹងនឹងរៅជារ់ជារ ៀង េ៉ូត។  23 

រខៀវ សំផន រាយមរ ាើឲ្យខ៉ូចខាតរៅដេ់សកខ៊ីកម ីរស់ ក្លស៊ា៉ូមិ ណាក្លហាក វ៉ា  រាយរេើក --24 

រាយមិនបនគិតរៅដេ់ក្ល ក្ោវក្ជាវជារក្ចើន រស់ោត់តដេនិយយអំរ៊ីស្រសដ៊ីជារក្ចើន រេើយនិងរ  ស25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  13 

ជារក្ចើនតដេទ្បទ្បួេ ងអំររើេិងាផាូវរភទ្បរៅកែរង ររកមពរជាក្រជា ិររតយយ។  1 

[០៩:៤១:៥៧] 2 

រ៉ា តនដអា៊ីៗទ្ធងំអស់រនះ គ៊ឺមិនមនរៅកែរងក្ល វិភាគ រស់ោោដំរ៉ូងរទ្ប។ ោោដំរ៉ូងក៏មន3 

កំេ ស្គងរាយមិនបនរមើេរាយសតាន ម័តរៅរេើេកខណៈថ្នអំររើេិងាផាូវរភទ្ប ឬថារតើវមន4 

ភារ ៃន់ ៃ ក្រហាក់ក្រតេេរៅនឹងអំររើអមន សេ ម៌ -- រៅនឹងឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេជាតិដថ្ទ្បរទ្បៀត 5 

តដ ឬក៏អត់? រទ្ធះរ៊ីថាវជាេកខខណឌ ទ្ប៊ី១ ថ្នអំរ៊ីអមន សេ ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀតតមន រ៉ា តនដវក៏ពាក់រ័នាផងតដ  6 

ថារតើអំររើទ្ធងំអស់េែឹងគ៊ឺជាក្ល វយក្រហា  ៃន់ ៃ រៅរេើកិតតិយស រស់មន សេតដ ឬក៏អត់?  7 

ក្រសិនររើមនក្ល វយតថ្មារាយក្តឹមក្តូវ ោោដំរ៉ូងក្រតេេជាកត់សមគ េ់ថា ោោ8 

កំរ៉ូេរៅកែរងសំណ ំរ ឿង០០១ បនោកំ្ទ្បរៅរេើក្ល រក្រើក្បស់ ក្ល ក្គរ់ក្គងរៅរេើផាូវរភទ្ប រស់រ គគេ9 

ណាមែ ក់ គ៊ឺជាកតាត មួយតដេរង្វា ញអំរ៊ីឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេជាតិថ្នក្ល ាក់ឲ្យរៅជាទ្ធសក ។  10 

មនក្ល ទ្បទ្បួេោគ េ់ផងតដ រៅកែរងោេដ៊ីក្លសំណ ំរ ឿង០១ តដេៗថា អងគជំន ំជក្មះបនកត់11 

សមគ េ់អំរ៊ីរ ឿងកដ៊ី គ៉ូណា ៈ តដេបនកំណត់អំរ៊ីអំររើេិងាផាូវរភទ្បតដេរណាដ េឲ្យមនក្ល ឈ៊ឺចារ់ 12 

និងរយសនកម ីៃន់ ៃ ទ្ធងំផាូវក្លយឬផាូវចិតត។  13 

ចំណ ចច ងរក្ក្លយតដេខារំចង់រេើករេើង គ៊ឺក្ល អះអាង ៃន់ ៃ េួសរេត  រស់ រខៀវ សផំន តដេ14 

ថា ក្រសិនររើគ៉ូក្សក ចារ់រផដើមមនអា មណី៍ចំរពាះោែ រៅវិញរៅមក រេើយអាច ស់រៅជាមួយោែ15 

រក្ក្លយ ររកមពរជាក្រជា ិររតយយគ៊ឺបនន័យថា ក្ល ឈ៊ឺចារ់នានាតដេរួករគទ្បទ្បួេ ងរ៊ីក្ល  ួមរភទ្ប16 

រាយរងខំ ឬក៏ក្ល រ ៀរក្ល រាយរងខំេែឹងគ៊ឺវោីនរទ្ប ឬក៏វតិចតួចរំផ ត។ ទ្បេហ៊ីក ណ៍រនះ គ៊ឺមិនយេ់17 

អំរ៊ីក្ល ឈ៊ឺចារ់តផែកផាូវចិតត។  18 

រៅកែរងរ ឿងកដ៊ី រសម៉ា ន់េា កថាខណឌ ៣២២ រយសនកមផីាូវចិតតមិនចាបំច់ក្តូវអចិថ្ស្រនដយ៍ ឬក៏19 

ជារ ៀង េ៉ូតរនាះរេើយ។ និយយឲ្យខា៊ី និយយឲ្យង្វយរៅគ៊ឺថាក្រសិនររើរយើងគិតរ៊ី រួស ៉ូររាងក្លយ 20 

គ៊ឺហាក់ដ៉ូចថារ  សមែ ក់តដេរជើងោត់ -- តដេរគថ្វ៉ាបក់រជើងោត់គ៊ឺ អត់ឈ៊ឺចារ់ ៃន់ ៃ រទ្ប រ៊ីរក្ពាះឥេូវ21 

ោត់រដើ បន។ ដ៉ូរចែះរេើយ គ៊ឺថាអែកតដេធាា រ់ឈ៊ឺចារ់ផាូវចិតត ៃន់ ៃ  ឥេូវោត់ក្សឡាញ់ោែ  ឬក៏ ស់22 

ជាមួយោែ បន អ៊ា ៊ីចឹងអត់មនរញ្ញា អ៊ីរទ្ប។ ដ៉ូរចែះសក្មរ់សំអាងរេត ទ្ធងំអស់រនះរេើយ ខារំសងឃឹមថា --23 

រយើងសងឃឹមថា អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងអាចអន វតតេកខខណឌ វិនិចឆ័យផាូវចារ់ក្តឹមក្តូវរេើយផដេ់ទ្បមៃន់ 24 

ក្គរ់ក្ោន់រៅរេើភសដរតាងរៅចំរពាះម ខ រស់ខាួន រេើយសនែិាឋ នថា រ  សតដេក្តូវបនរងខំឲ្យ ួមរភទ្ប25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  14 

រៅកែរងក្ល រ ៀរក្ល រងខំេែឹងក៏ជា -- ក៏ទ្បទ្បួេ ងន៉ូវក្ល វយក្រហា  ៃន់ ៃ រៅរេើរសចកដ៊ីថ្ថាថែ ូ រស់1 

មន សេ រេើយរងកឲ្យមនរយសនកម ីឬក៏ រួសោែ មផាូវចិតត ៃន់ ៃ ផងតដ ។ ដ៉ូរចែះរយើងសងឃឹម -- រយើង2 

រសែើស ឲំ្យមនក្ល ក្ចានរចាេន៉ូវក្ល សរក្មចរាយខ ស្គង រេើយផដនាទ រទ្ធសចំរពាះអំររើអមន សេ ម៌3 

ដថ្ទ្បរទ្បៀត  ួមទ្ធងំអំររើេិងាផាូវរភទ្បរៅរេើរ  ស។  4 

ស៉ូមអ គ ណឯកឧតតមក្រធាន រោក រោកក្ស៊ី រៅក្កម។ ឥេូវរនះ ខារំស៉ូមអន ញ្ញា តឯកឧតតម5 

ក្រធានក្រគេ់រវទ្បិក្លជ៉ូនរៅរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី។ 6 

[០៩:៤៥:១៥] 7 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 8 

បទ្ប ស៉ូមអរញ្ជើញសេរមធាវីនាមំ ខរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីរ ាើោ ណា។ 9 

រោកក្ស៊ី រមេកនិ េ ៊ឺសត៖៍ 10 

អ  ណសួសដ៊ីរោកក្រធាន រោក រោកក្ស៊ី រៅក្កម ជក្មរសួ ភាគ៊ីទ្ធងំអស់ រៅថ្ថៃរនះខារំស៉ូម11 

រ ា្ើយតររៅនឹងចរមាើយតរ រស់ រខៀវ សំផន សដ៊ីអំរ៊ីរណដ ឹងោទ្ប កខ រស ់ ក.ស.រ ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹង12 

ភសតរតាង រស់រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី។ ជារិរសសតផែកទ្ប៊ី២ ថ្នោ ណារណដ ឹងោទ្ប កខរនះខាះភសតរតាង។ 13 

រយើងខារំមិនយេ់ក្រមទ្ធេ់តតរោះ តាមក្ល រិតមនភសតរតាងសំខាន់ៗ ភាគរក្ចើនបនមករ៊ីរដើមរណដ ឹង14 

 ដឋរបរវណ៊ីតដេអាចក្តូវបនយកមករក្រើក្បស់រដើមប៊ីរង្វា ញអំរ៊ីភារ ៃន់ ៃ ថ្នអំររើរនះ តដេវរណាដ េ15 

ឲ្យ ងរក្ោះរៅដេ់រ  សទ្ធងំរនាះ។ ដ៉ូរចែះ រោេរំណង រស់ខារំថ្ថៃរនះ គ៊ឺចង់រង្វា ញភសតរតាង រស់16 

រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីនិងរនយេ់ថា រេត អា៊ីបនជាភសតរតាងទ្ធងំរនះមនក្ល ជារ់ពាករ័់នា។ ខារំរាយម17 

មិនចង់រេើករេើងឲ្យវក្តួតោែ ជាមួយនឹងភសតរតាង តដេខាងសេក្រះរាជអាជាា បនរេើករេើងរទ្ប។ ក៏18 

រ៉ា តនតវអាចជួយរៅបន ររើសិនណាជាខារំៗរេើករេើងអំរ៊ីធាត ផេថំ្នរទ្បរេីើសតដេខារំរេើករេើងក្លេរ៊ី19 

ថ្ថៃអង្វគ   រ៊ីរក្ពាះរញ្ញា ទ្ធងំរនះគ៊ឺជា -- អ៊ា ៊ីរចះឯងបនជាខារំថាភសតរតាងទ្ធងំរនះវជារ់ពាក់រ័នា។  20 

[០៩:៤៧:០០] 21 

ទ្ប៊ី១ ធាត ផេទំ្ប៊ី១ គ៊ឺពាក់រ័នារៅនឹងភារ ៃន់ ៃ  គ៊ឺថារតើអំររើេែឹងវរងកឲ្យមនភារ ៃន់ ៃ ដេ់22 

ឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេជាតិតដ ឬរទ្ប? ធាត ផេទំ្ប៊ី២ ខារំសំរៅរៅរេើធាត ផេសំដ៊ីរ៊ីក្ល ឈ៊ឺចារ។់ គ៊ឺអាច23 

រង្វា ញតាម យៈក្ល ទ្បទ្បួេ ងរយសនកមរីាងក្លយ ៃន់ ៃ  ឬក៏រេើកិតតិយស រសជ់ន ងរក្ោះ។ អ៊ា ៊ីចឹងខារំ24 

ស៉ូមនិយយអំរ៊ីក្ល ឈ៊ឺ -- ធាត ផេសំដ៊ីរ៊ីក្ល ឈ៊ឺចារ់។ ខារំស៉ូមរញ្ញជ ក់ថា គ៊ឺរយើងខារំយេ់ក្សរជាមួយនឹង25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  15 

សេក្រះរាជអាជាា  តដេថាភសតរតាងទ្ធងំរ៊ី រនះគ៊ឺថាវរ ាើឲ្យមនក្ល ខ៉ូចខាតយ៉ា ងខាា ងំ។ ពាក់រ័នារៅនឹង1 

ភសតរតាង រស់រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីតដេខារំរេើករេើង គ៊ឺថាវអាចពាក់រ័នារៅនឹងធាត ផេថំ្នក្ល ឈ៊ឺ2 

ចារ់ និងក៏វពាក់រ័នារៅនឹងភារ ៃន់ ៃ ថ្នរទ្បរេីើសរនះផងតដ ។  3 

ខារំស៉ូមទ្ធញចំណារ់អា មណី៍ពាក់រ័នារៅនឹងភសតរតាងរ៊ី ក្ររភទ្ប។ ទ្ប៊ី១ រយើងអាចនិយយអំរ៊ី4 

ភសតរតាងពាក់រ័នារៅនឹងក្ល ក្រក្រឹតតមករេើជន ងរក្ោះ។ កែរងក ណ៊ីរនះ គ៊ឺភសតរតាងពាក់រ័នារៅនឹងក្ល 5 

រងខំឲ្យ ួមរភទ្ប ទ្ប៊ី២ និងាច់រ៊ីោែ រនាះ រយើងអាចនិយយអំរ៊ីភសតរតាងតដេពាក់រ័នារៅនឹងក្ល ឈ៊ឺចារ់ជា6 

សតាន ម័តរនាះ គ៊ឺក្ររភទ្បថ្នរយសនកម ី តដេោត់បនជួរក្រទ្បះរាយោ តតក្ល ក្រក្រឹតតមករេើរួក7 

ោត់។ រតើរោកមនអា មណី៍យ៉ា ងរម៉ាចររើរគរងខំឲ្យ ួមរភទ្ប? រោកឈ៊ឺចារ់រទ្ប? អ៊ា ៊ីចឹង ខារំចាត់ទ្ប ក8 

ថាវជាភសតរតាង សដ៊ីអំរ៊ីក្ល ឈ៊ឺចារ់ជាសតាន ម័ត។  9 

[០៩:៤៨:៥៩] 10 

ខារំស៉ូមរផ្ទត ត -- ខារំចង់និយយអំរ៊ីក្ររភទ្បច ងរក្ក្លយ ឬក៏និយយថា ក្ល កងាះភសតរតាង។ គ៊ឺថា11 

អំររើអមន សេ មរ៌ផេងរទ្បៀតមិនអាចរង្វា ញ រាយមិនរង្វា ញភសតរតាងទ្ធងំរនះបនរទ្ប។ ចរមាើយតរ12 

 រស់រយើងខារំគ៊ឺមនចំណ ចរ៊ី  ទ្ប៊ី១ រយើងនិយយថាមិនអ៊ា ៊ីចឹងរទ្ប ភសតរតាងពាក់រ័នារៅនឹងក្ល ឈ៊ឺចារ់ គ៊ឺ13 

ក្ល ឈ៊ឺចារ់រនះវ គ៊ឺវរកើតរេើងរាយោ ច ិតេកខណៈថ្នក្ល ក្រក្រឹតតមករេើជន ងរក្ោះ។ តតរទ្ធះជា14 

យ៉ា ងណាក៏រាយ រទ្ធះរ៊ីជាភសតរតាងថ្នក្ល ឈ៊ឺចារ់ជាសតាន ម័តេែឹង តក្មូវឲ្យមនក៏រាយ គ៊ឺវមន15 

ភសតរតាងក្ររភទ្បតរររនះរង្វា ញជ៉ូនអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង ួចមករេើយ។ ចំណ ចរនះ ខារំស រំង្វា ញ16 

ជ៉ូនអងគជំន ំជក្មះអំរ៊ីក្ររភទ្បភសតរតាងន៊ីមួយៗ រស់រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី ខារំរង្វា ញពាក់រ័នារៅនឹងក្ល 17 

ក្រក្រឹតតមករេើជន ងរក្ោះ។ អ៊ា ៊ីចឹងក្ល រង្វា ញេមែិត រសរ់យើងខារំថា រេត អា៊ីបនជាក្ល ក្រក្រឹតតមករេើ18 

ជន ងរក្ោះរនះមនក្ល ជារ់ពាក់រ័នា? តាមរិតរៅវមនក្ល សមក្សរ រេើយមិនមនអា៊ីចតមាករទ្ប តដេ19 

រៅក្កមក្តូវសំអាងរៅរេើក្ល ក្រក្រឹតតមករេើជន ងរក្ោះ រដើមប៊ីរយងអំរ៊ីក្ល ឈ៊ឺចារ់ ៃន់ ៃ រនះ។ រនះ20 

គ៊ឺអា៊ីតដេអងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេបនសរក្មចយ៉ា ងចាស់ រៅកែរងោេដ៊ីក្លសណំ រំ ឿង០០២/០១។  21 

អំររើអមន សេ មរ៌ផេងរទ្បៀតរនាះពាក់រ័នារៅនឹងក្ល ជរមាមសក្រជាជន គ៊ឺរយងរៅរេើភសតរតាង22 

អំរ៊ីក្ល ក្រក្រឹតតមករេើជន ងរក្ោះថ្នក្ល រំោស់ទ្ប៊ីេំរៅរនះ។ ររើមិនមនភសតរតាងរញ្ញជ ក់អំរ៊ីក្ល ឈ៊ឺ23 

ចារ់រនាះរទ្ប គ៊ឺមិនអាចរ ាើរៅបនរទ្ប។ ឧទ្ធេ ណ៍ ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល ជរមាមសក្រជាជនដំណាក់ក្លេ24 

ទ្ប៊ី១ កថាខណឌ ៦១៥ ដេ់ ៦១៦ អងគជំន ំជក្មះបនរេើកថា យ៉ា ងរហាចណាស់ក្រជាជន ២ោននាក់25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  16 

ក្តូវបនជរមាមសរចញរ៊ីទ្ប៊ីក្ករងភែំររញ រេើយក្ល ជរមាមសរនះគ៊ឺរ ាើចំ ដ៉ូវរៅដ ខាា ងំរំផ ត។ មិនមនចំណ៊ី1 

អាហា  មិនមនជក្មក មិនមនអនាម័យ មិនមនក្ល ផដេ់ថាែ ំសងកូវ ជនស ៊ីវិេខាះក្តូវបនរគសមា រ់ 2 

ឯអែកខាះរទ្បៀតោា រ់រាយោ តតោថ នភារ ៃន់ ៃ ទ្ធងំរនះ។ 3 

[០៩:៥១:២៩] 4 

តាម យៈក្ល សរក្មចរៅរេើអងគរេត ទ្ធងំអស់រនះ គ៊ឺអងគរេត ពាក់រ័នារៅនឹងក្ល ក្រក្រឹតតមក5 

រេើជន ងរក្ោះរក្ៅរ៊ីេទ្បាផេតដេវមិនបន។ អ៊ា ៊ីចឹងអងគជំន ំជក្មះអាចរយងរៅរេើក្ល ឈ៊ឺចារ់ផាូវ6 

ក្លយ និងផាូវចិតត រេើយនិងសរក្មចផដនាទ រទ្ធសចំរពាះអំររើមន សេ ម៌រផេងរទ្បៀត។ 7 

 វិ ៊ីោស្រសដពាក់រ័នារៅនឹងក្ល ជរមាមសក្រជាជនដំណាក់ក្លេទ្ប៊ី២ រៅកថាខណឌ ៦៥៨ ដេ់ ៦៥៩ 8 

រៅកែរងក ណ៊ីចំរពាះម ខរនះក្ល ក្រក្រឹតតគ៊ឺសំរៅរៅរេើក្ល រងខំឲ្យ មួរភទ្ប រយើងមនក្ល  -- អងគជំន ំជក្មះ9 

ោោដំរ៉ូងបនយេ់រ ើញចាស់រេើយ គ៊ឺថាបន ករ ើញថា គ៉ូក្សក ក្តូវបនរងខំឲ្យ ួមរភទ្ប មន10 

កមីភិបេរគក៏តាមឃាា រំមើេ មនក្ល គំរាមកំតេង ក្ល ដកេ៉ូតរស ីភារអែកណាមិនក្រម ួមរភទ្បជា11 

មួយោែ  រេើយរាយោ តតក្ល  រ ិយក្លសភ័យខាា ចេែឹង អំររើរនះវរិតជារកើតមនរេើង។ រេើយ12 

ោោដំរ៉ូងក៏បនសរក្មចពាក់រ័នារៅនឹងក្ល រងខំឲ្យគ៉ូក្សក គ៊ឺបន -- គ៊ឺចំណ ចរនះគ៊ឺវពាក់រ័នាទ្ធងំ13 

រ  ស និងស្រសត៊ី។ 14 

រៅកថាខណឌ ៣៦៩៦ គ៊ឺអងគជំន ំជក្មះបនសរក្មចរេើយ។ ស ំដកក្សង់៖ “ទ្ធងំរ  ស ទ្ធងំក្ស៊ី 15 

ក្តូវបនរងខំឲ្យ ួមរភទ្បជាមួយនឹងគ៉ូក្សក ថី៊ីៗ រស់រគ។ គ៉ូក្សក តដេរគ ករ ើញថាមិនបន ួមរភទ្បជា16 

មួយោែ ក្តូវបនរគយករៅអរ់ ំតកតក្រ ឬក្តូវបនរគគំរាមកំតេងថា នឹងយករៅសមា រ់រចាេ ឬក៏ាក់17 

ទ្បណឌ កម។ី ឬអាចនិយយមា៉ាងរទ្បៀតបនថា អែកទ្ធងំ -- គ៉ូក្សក ទ្ធងំរ៊ី រនះគ៊ឺថាក្តូវបនរងខំឲ្យ ួមរភទ្ប 18 

រាយោ តតខាា ច ងន៉ូវផេវិបកណាមួយ ក្រសិនណារគមិន ួមរភទ្បជាមួយោែ ”។  19 

[០៩:៥៣:៣០] 20 

ឥេូវរនះខារំចង់រង្វា ញភសតរតាង រស់រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី តដេអាចរ ាើយ តតិកមចំីរពាះក្ល 21 

យេ់រ ើញទ្ធងំរនះ។ ខារំស៉ូមរមើេរេើងជារិរសសរៅរេើភសតរតាងរ៊ីរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី តដេក្តូវ22 

បន ករ ើញថាគ៉ូក្សក តដេមិនក្តូវបនរងខំ គ៊ឺស្រសត៊ី និងរ  សតដេទ្បទ្បួេ ងក្ល ឈ៊ឺចារ់រាយោ តត23 

ផេវិបកដ៉ូចោែ   ួមមនក្ល អរ់ ំតកតក្រ ក្ល បត់ខាួន ឬក៏ោា រ់។  24 

រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី តរ៉ាន ស ខចាន់ និយយរ៊ីក្ល បត់ខាួនគ៉ូក្សក ជារក្ចើន។ រោកក្ស៊ីរ ៀ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                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  17 

រារ់អំរ៊ីក្ល បត់ខាួនដំរ៉ូងតាម  ររៀររនះ ស ំដកក្សង់៖ “មួយថ្ថៃរក្ក្លយរ៊ីរយើងរ ៀរក្ល  គ៉ូក្សក ទ្ធងំ1 

១២គ៉ូេែឹង គ៊ឺរដករៅកែរងអោ តតមួយ។ រេើយខារំកត់សមគ េ់ថាស្រសត៊ីមែ ក់រ្ីះ ខ ម េែឹងរដ៊ី រស់ោត់2 

រ្ីះ ម ត គ៊ឺថាអែកទ្ធងំរ៊ី េែឹងមិនបន -- ររើអែកទ្ធងំរ៊ី មិន ួមរភទ្បជាមួយោែ  រគនឹងសមា រ់រចាេ”។ 3 

រនាះគ៊ឺឯកោ  E1/482.1 រនាទ រ់រ៊ី១៥:២៧:៥៤ វិនាទ្ប៊ី។ រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី ក្ពារ ស គនា -- 4 

ក្ពារ ស រ ឿន (ស ំអ ាក្ស័យ) បនផដេ់សកខ៊ីកមថីា “គ៉ូក្សក មួយតដេោត់ដឹង តដេរ  សេែឹងគ៊ឺថា5 

រដិរស មិនក្រម ួមរភទ្ប រេើយគ៉ូក្សក េែឹងទ្ធងំរដ៊ីទ្ធងំក្ររនាេែឹងក្តូវបនរគរញ្ជូនរៅអរ់ ំតកតក្រ” គ៊ឺ6 

ក្រតិចា ឹក E1/488.1 ម នរម៉ា ង ០៩:២៨:០៨ វិនាទ្ប៊ី។ រដើមរណត ឹង ដឋរបរវណ៊ី ម៉ាម រវឿន ក្តូវបនសួ ថា 7 

“រតើរគបនរដិរស មិន ួមរភទ្ប ឬក៏យ៉ា ងណា?” ោត់បននិយយថា ស ំដកក្សង់៖ “គ៉ូក្សក ខាះរដិរស 8 

មិន ួមរភទ្បរទ្ប អែកខាះគ៊ឺ អែកខាះមិនហា៊ា នៗក្រតកករទ្ប រ៊ីរក្ពាះខាា ចយករៅសមា រ់រចាេ”។ គ៉ូក្សក រ៊ី 9 

គ៉ូកែរងចំរណាមគ៉ូក្សក ៦០គ៉ូ ក្តូវបនរគនាខំាួនយករចញរៅបត់រៅរាយោ រួករគរដិរស  រេើយ10 

ជាេទ្បាផេរួករគក្តូវបនយករៅបត់រៅ គ៊ឺឯកោ  E1/475.1 ម នរម៉ា ង ១៥:០៥:២៤។  11 

[០៩:៥៥:៤៥] 12 

រដើមរណត ឹង ដឋរបរវណ៊ី ជា រឌៀរ បនផតេ់សកខ៊ីកមអំីរ៊ីគ៉ូក្សក តដេរោកក្ស៊ីបនដឹង តដេមិន13 

ច ះសក្មរងោែ  រ  សេែឹងក្តូវបនរគរៅយករៅអរ់ ំ រេើយរក្ក្លយរ៊ីស្រសត៊ីេែឹងបនរាយក្ល ណរ៍៊ីរ ឿង14 

ោត់ គ៊ឺឯកោ  E1/466.1 រក្ក្លយរ៊ីរម៉ា ង ១៥:៣៥:៤៦ វិនាទ្ប៊ី។  15 

រដើមរណត ឹង ដឋរបរវណ៊ី សយ ណារ ឿន និង គ យ មួយ បនផតេ់សកខ៊ីកម ីក្តូវបនរគយករចញ16 

រាយោ ថាគ៉ូក្សក ទ្ធងំអស់េែឹងមិនក្រម ួមរភទ្បជាមួយោែ រក្ក្លយរ ៀរក្ល  គ៊ឺឯកោ  E1/489.1 17 

រក្ក្លយរ៊ីរម៉ា ង ១០:៤៦:០៣ វិនាទ្ប៊ី និង E1/394.1 ម នរម៉ា ង ១៥:១២:៤២ វិនាទ្ប៊ី និងរៅរម៉ា ង 18 

១៥:១៤:០៣។ រដើមរណត ឹង ដឋរបរវណ៊ីមែ ក់រទ្បៀតតដេបនផតេ់សកខ៊ីកមជីាោយេកខណ៍អកេ ថា រតើ19 

រងរែូនជ៊ីដ៉ូនមួយ រស់ោត់េែឹងបត់ខាួន រាយ ររៀរណារៅររេរងរែូនជ៊ីដ៉ូនមួយន ុ៎ងោត់មិនក្រម ួម20 

រភទ្បរក្ក្លយរ ៀរក្ល រេើយរនាះ? គ៊ឺឯកោ  E3/9825 ក្តង់ចរមាើយ១០៨។  21 

រតនថមរៅរេើភសតរតាងទ្ធងំអស់រនះ អំរ៊ីផេវិបកតដេធាា ក់រៅរេើអែកដថ្ទ្បរទ្បៀត អងគជំន ំ -- 22 

រេើយអ៊ា ៊ីចឹង គ៊ឺផេ វិបកតដេអែកទ្ធងំអស់រនាះយេ់ថានឹងរកើតមករេើខាួន។   23 

អងគជំន ំជក្មះក៏បនទ្បទ្បួេភសតរតាងរាយផ្ទទ េ់រ៊ីរដើមរណត ឹង ដឋរបរវណ៊ី ស៊ា៉ូ ស ទ្ធា វី រទ្ធះរ៊ីជា24 

រោកក្ស៊ី មិនអាច-- រគមិនដឹងថាោត់ជារ  សក៏រាយ កមីភិបេយេ់ -- ចាត់ទ្ប ក រេើយនិងយេ់25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  18 

ថា ោត់ជាក្ររស។ អ៊ា ៊ីចឹងភសតរតាង រស់រោកក្ស៊ី គ៊ឺពាក់រ័នាថារតើរ  សក្តូវបនរគក្រក្រឹតតរាយ ររៀរ 1 

ណារៅររេតដេរគមិនក្រម ួមរភទ្បរក្ក្លយរ៊ីក្ល រ ៀរក្ល ។ ស៊ា៉ូ ស ទ្ធា វី នយិយអំរ៊ីវគគរ ៀនស៉ូក្ត និង2 

ក្ល រចាទ្បសួ ពាក់រ័នារៅនឹងក្ល  ួមរភទ្ប រេើយនិងថាររើសិនជាគ៉ូក្សក ណាមិន ួមរភទ្ប រគនឹងយករៅ3 

ករមទចរចាេរេើយ គ៊ឺឯកោ  E1/462.1 រក្ក្លយរ៊ីរម៉ា ង ១៥:២៤:១៤ និង E1/463.1 រក្ក្លយ រម៉ា ង 4 

១០:០៤:៥០។ ដ៉ូរចែះមនភសតរតាង ឹងមំខាា ងំណាស់តដេថារ  សោត់ទ្បទ្បួេន៉ូវក្ល រងខំ ួមរភទ្បដ៉ូចោែ រនះ5 

រក្ក្លយរ៊ីក្ល រ ៀរក្ល ដ៉ូចស្រសត៊ីអ៊ា ៊ីចឹងតដ ។  6 

[០៩:៥៨:២២] 7 

រតនថមរៅរេើរនះរទ្បៀត មនភសតរតាងខាះៗពាក់រ័នារៅនឹងរ ឿងរេត ខាះ តដេរ  សក្តូវបន --8 

តដេបនរដិរស មិនក្រម ួមរភទ្ប។ សេក្រះរាជអាជាា បនរយងរៅរេើភសតរតាង រស់រដើមរណត ឹង9 

 ដឋរបរវណ៊ី គេ់ តណម។ គ៊ឺខារំស ំរេើកអំរ៊ីរដើមរណត ឹង ដឋរបរវណ៊ីមួយរផេងរទ្បៀតតដេមិនបនផតេ់សកខ៊ី10 

កមជីាោធា ណៈរទ្ប ក៏រ៉ា តនតោត់បនផតេ់ចរមាើយរៅកែរងកំណត់រេត ោត រ់ចរមាើយ រស់ោត់ និងកែរង11 

ទ្បក្មង់រ័ត៌មនជន ងរក្ោះពាក់រ័នារៅនឹង ថាោត់ក្តូវបនរគរងខំឲ្យ ួមរភទ្ប។ ោត់បនរេើកអ៊ា ៊ីរចះ 12 

ស ំដកក្សង់៖ “រយើងបនរោ ររញ្ញជ  រស់អងគក្ល រដើមប៊ីឲ្យ ស់រានមនជ៊ីវិតរៅកែរង ររេែឹង គ៊ឺថារយើង13 

មិនចង់ ួម -- ខារំមិនចង់ ួមរភទ្បជាមួយក្ររនាខារំរទ្ប រេើយខារំដឹងថាោត់ក៏មិនចង់។ អ៊ា ៊ីចឹងខារំរងខំខាួនខារំក្តូវ ួម14 

រភទ្បជាមួយក្ររនាខារំរៅររេយរ់ គ៊ឺឯកោ  E3/4677។ រៅររេតដេ រខៀវ សំផន អះអាងរៅកែរង15 

ោ ណារ ា្ើយតរ រស់ោត់ថា មិនមនភសតរតាងរនះ គ៊ឺៗពាក់រ័នានឹងភសតរតាងអំរ៊ីក្ល ក្រក្រឹតតមករេើ16 

រ  សតដេជាកមវីតថរកែរងក្ល រងខំឲ្យ ួមរភទ្ប។ មនន័យថាគ៊ឺ រួករ  សៗេែឹងក្តូវបនរគរងខំឲ្យ ួមរភទ្ប។ 17 

អ៊ា ៊ីចឹងរៅកែរង -- ផទរយរៅវិញរៅកែរងចរមាើយតរ ោ ណាចរមាើយតរ រស់ោត់គ៊ឺរផ្ទត តរៅរេើ18 

អងគរេត តដេថារ  សខាះ តដេបនផតេ់សកខ៊ីកម ី មិនបននិយយអំរ៊ីក្ល រងខំឲ្យ ួមរភទ្បរនាះរទ្ប។ ជា19 

រិរសសោត់ -- រៅកែរងតផែកខាះថ្នសវនាក្ល  រខៀវ សំផន ោត់និយយអ៊ា ៊ីចឹងគ៊ឺថា “អែកទ្ធងំរនះគ៊ឺថាមិន20 

បនៗនិយយអំរ៊ីក្ល រងខំឲ្យ ួមរភទ្បរទ្ប អ៊ា ៊ីចឹងមិនក្តូវរេើករេើងរ៊ីរញ្ញា ”។ 21 

[១០:០០:១២] 22 

មនរញ្ញា ពាក់រ័នារៅនឹងទ្បេហ៊ីក ណ៍រនះមនរញ្ញា រ៊ី ៖ ទ្ប៊ី១ រមធាវីក្ល ពា កត៊ីរេើករេើងមិនក្តឹម23 

ក្តូវពាក់រ័នារៅនឹងភសតរតាងទ្ធងំរនះ។ ឧទ្ធេ ណ៍ថា រដើមរណត ឹង ដឋរបរវណ៊ី យស ផេ ឧទ្ធេ ណ៍24 

រេើករេើង -- រមធាវីក្ល ពា គ៊ឺថា យស ផេ ស ំដកក្សង់៖ “អា មណី៍ពាក់រ័នារៅកែរងៗគ៉ូក្សក រនះគ៊ឺ -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                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  19 

- រោក រោកក្ស៊ី រៅក្កម ក្រតិចា ឹក គ៊ឺរយើងរៅររេរនាះរាយោ តតមនក្ល រងខិតរងខំរ៊ីឪរ ក1 

មត យ “ររើរទ្ធះរ៊ីរក្ក្លយរ៊ីខារំក្តូវបនរងខំឲ្យរ ៀរក្ល ក៏រាយ ខារំអត់ក្សោញ់ក្ររនាខារំរទ្ប”។ ពាក់រ័នារៅ2 

នឹងក្ល  ួមរភទ្បវិញ ោត់បនផតេ់សកខ៊ី-- រេើយោត់បនក្បរ់ក្ររនាោត់ថា “រយើងនាោំែ រ ាើរ តថារយើង3 

បន ួមរភទ្បជាមួយោែ រៅ ររើមិនអ៊ា ៊ីចឹងរទ្បង្វរ់រេើយ មិន ស់រទ្ប”។ ឯកោ រនះគ៊ឺ E1/464.1 ក្តង់4 

រម៉ា ង ១០:៥៣:០០, រម៉ា ង១៤:០៣:៥០ និងរម៉ា ង ១១:០៧:២៤។  5 

រតនថមរៅរេើក្ល រេើករេើងមិនក្តឹមក្តូវតរររនះ គ៊ឺថាវមនកំេ សសមរេត សមផេរទ្បៀត 6 

ពាក់រ័នារៅនឹងទ្បេហ៊ីក ណ៍ រស់រមធា វីក្ល ពា កត៊ី តដេថាមិនមនភសតរតាង -- តដេោត់រេើករេើងថាមិន7 

មនភសតរតាងរងខំឲ្យ ួមរភទ្បគ៊ឺមិនៗអ៊ា ៊ីចឹងរទ្ប។ រេើយរេត ផេរនាះ គ៊ឺថារៅររេតដេផតេ់សកខ៊ី-- 8 

រ  សទ្ធងំអស់រនះមិនក្តូវបនរគសួ អំរ៊ីរទ្បរិរោ ន៍ រស់រួកោត់ អំរ៊ីក្ល រងខំឲ្យ ួមរភទ្បរទ្ប។ រនះគ៊ឺជា9 

ក ណ៊ីសក្មរ់រដើមរណត ឹង ដឋរបរវណ៊ី រសង រសឿន នងិ មន េ៊ឺយ តដេនិយយ រួកោត់មែ ក់ៗថា 10 

រួកោត់បន ួមរភទ្បោែ រក្ក្លយរ ៀរក្ល  រ៉ា តនតមិនមនអែកណាមែ ក់សួ រួកោត់អំរ៊ីក្លេៈរទ្បសៈថ្នក្ល  ួម11 

រភទ្បរនាះរទ្ប។ អ៊ា ៊ីចឹងរេើយបនជាវមិនមនភសតរតាងណារដើមប៊ីសនែិាឋ នថា រតើរួកោត់រនះ ួមរភទ្បរាយ12 

សី័ក្គចិតត  ួមរភទ្បរាយរគរងខំ។  13 

[១០:០២:១៥] 14 

អ៊ា ៊ីចឹងស  រមកវិញ អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង រ  សក្តូវបនរងខំឲ្យ ួមរភទ្ប។ មនភសតរតាង15 

សំខាន់ៗរ៊ីរដើមរណត ឹង ដឋរបរវណ៊ីរដើមប៊ីោកំ្ទ្បដេ់ក្ល យេ់រ ើញរនះ រេើយក៏មនសំអាង រស់រមធាវី16 

ក្ល ពា កត៊ី មនសំអាងរៅរេើគ៉ូក្សក  តដេមិនក្តូវបនរគសួ អំរ៊ីក្ល  ួមរភទ្បរាយរងខំ។ អ៊ា ៊ីចឹងមិនអាច17 

ចាត់ទ្ប កថា វជាទ្បមៃន់ថ្នភសតរតាងមួយរាយោ ក្តូវរដិរស មិនមនក្ល រងខំ ួមរភទ្បរនាះរទ្ប។  18 

ខារំនិយយអំរ៊ីភសតរតាងសត៊ីអំរ៊ីក្ល ក្រក្រឹតតមករេើជន ងរក្ោះ គ៊ឺភសតរតាងតដេថាក្ល រងខំឲ្យ ួម19 

រភទ្បរិតជាបនរកើតរេើង។ អ៊ា ៊ីចឹងភសតរតាងគ៊ឺថា វអាច -- អងគជំន ំជក្មះអាចសំអាងរៅរេើក្ល ក្រក្រឹតត20 

តរររនះថា ធាត ផេឈំ៊ឺចារ់េែឹងរិតជាមនតមន។ ដ៉ូចបនរនយេ់រេើយពាក់រ័នារៅនឹងក្ល  ួមរភទ្បមិន21 

អាចឲ្យក្ល រងខំឲ្យ ួមរភទ្បតដេមិនអាចក្រតកកបនរទ្ប។  22 

សេក្រះរាជអាជាា ក៏បនរេើករេើងរេើយ អំរ៊ីរដើមរណត ឹង ដឋរបរវណ៊ីរ្ីះ តអម រអឿន។ ខារំ23 

មិននិយយភសតរតាង រស់ោត់រេើងវិញរទ្ប រាយោ សេក្រះរាជអាជាា បនរេើករេើង ួចមករេើយ 24 

រ៉ា តនតខារំមិននិយយអំរ៊ីចរមាើយតរ រស់ រខៀវ សំផន ចំរពាះភសតរតាង រស់ តអម រអឿន។ រេើយចរមាើយ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  20 

តរេែឹងគ៊ឺថា ភសតរតាង រស់ តអម រអឿន េែឹងមិនអាចយកមកសំអាងបនរទ្ប។ មេិេមិញរនះ រយើង1 

បនឮអំរ៊ីក្ល អះអាងថាខាះភាររជឿទ្ប កចិតតបនរៅរេើភសតរតាង។  2 

រយើងបនរេើករេើងភសតរតាងទ្ធងំរនះ ជាទ្ប៉ូរៅ ួចមករេើយរៅក្តង់ កថាខណឌ ៣៣២, រៅកថា3 

ខណឌ ៨៣២ ដេ់ ៨៤១។ រោកក្ស៊ី-- អា៊ីតដេ តអម រអឿន ទ្បទ្បួេយកគ៊ឺថាោត់រិបកចាកំ្លេរ ិរចឆទ្ប 4 

និងររេរវោថ្នក្រឹតតិក្ល ណ៍រនាះណាស់។ អ៊ា ៊ីចឹងរៅទ្ប៊ីរនះ ទ្បេហ៊ីក ណ៍រនាះ គ៊ឺទ្បេហ៊ីក ណ៍ពាក់រ័នារៅនឹង5 

ភារឲ្យរជឿទ្ប កចិតតបនអំរ៊ីចរមាើយ រស់ោត់សត៊ីអំរ៊ីភារស ៊ីសង្វា ក់ោែ រៅនឹងក្លេរ ិរចឆទ្ប។ ជារិរសស6 

ររើរយើងនិយយរ៊ីឈ៊ឺចារ់ ោត់អត់ចាំររេរវោ។ តអម រអឿន និយយថាោត់បនទ្បទ្បួេក្ល ឈ៊ឺចារ់7 

ផាូវចិតត។ រេើយរយើងមិនដឹងថាោត់រនតក្ល ឈ៊ឺចារ់ រៅររេផតេ់សកខ៊ីកម ីមិនដឹង ោត់រៅរនត ឈ៊ឺចារ់8 

 េ៉ូតមកដេ់ររេរនាះឬក៏យ៉ា ងណារទ្ប។ េែឹងរយើងនិយយអំរ៊ីក្លេក្រវតតិថ្នក្លេរ ិរចឆទ្បរាយោ 9 

តតររេរវោវកនាងេួសមកយ៉ូ រេើយ។ តាមរិត តអម រអឿន ោត់តក្សកយំរៅររេផតេ់សកខ៊ីកម ី10 

អ៊ា ៊ីចឹងរញ្ញជ ក់ចាស់រេើយគ៊ឺថាមនក្ល ឈ៊ឺចារ់។ អ៊ា ៊ីចឹងមិនមនអា៊ីមិនអាចឲ្យទ្ប កចិតតបនរទ្ប។ 11 

[១០:០៥:០០] 12 

ផទរយរៅវិញ រយើងៗនិយយថាមនភសតរតាងយ៉ា ងខាា ងំ និងក្សរោែ ពាក់រ័នារៅនឹងក្ល រងខំឲ្យ ួម13 

រភទ្ប រទ្ធះរ៊ីជាររេរវោរនាះកនាងេួសជារក្ចើនឆ្ែ ំមករេើយក៏រាយ។ រយើងរៅតតក្រក្លន់ជំេ ថាវ14 

មិនតមនជាភារចាបំច់ តដេអងគជំន ំជក្មះថា ភសតរតាងទ្ធំងអស់េែឹងមិនមនក្ល ឈ៊ឺចារ់រនាះរទ្ប។ តាម15 

រិតមនក្ល ឈ៊ឺចារ់។  16 

ដ៉ូរចែះក្ល រយងតដេថា ក្ល ឈ៊ឺចារ់គ៊ឺវរិតជារកើតមនរេើងតាម យៈក្ល រងខំឲ្យ ួមរភទ្បរនះ វ17 

គ៊ឺជាភសតរតាងសមរេត សមផេរេើយ។ រយើងមនភសតរតាងស ៊ីសង្វា ក់ោែ រ៊ីអែកជំនាញផងតដ ។ រដើម18 

រណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីមួយរទ្បៀតតដេខារំបនរេើករេើង គ៊ឺឯកោ  E3/4677។ ោត់បនរនយេ់ថាោត់ក្តូវ19 

បនរងខំឲ្យ ួមរភទ្ប។ ោត់បនរនតរ ៀររារ់រៅកែរងទ្បក្មង់ជន ងរក្ោះតដេថា ោត់ថារនះគ៊ឺជាក្ល  ំរោភ20 

សិទ្បាិ រស់ោត់។ ស ំដកក្សង់៖ “ជាឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងនឹង្នទៈ រស់មន សេពាក់រ័នារៅនឹងក្ល  ួមរភទ្ប” 21 

ស៉ូមរញ្ចរ់។ អ៊ា ៊ីចឹងោត់រេើករេើងអំរ៊ីរសចកដ៊ីថ្ថាថែ ូរនះ ក្ល ក្រក្រឹតតតរររនះវរ៉ាះពាេ់ដេ់រសចកដ៊ីថ្ថាថែ ូ22 

 រស់មន សេ។ រាយោ តតររេរវោ ខារំមនចំណ ចច ងរក្ក្លយរំផ ត។ ក្រតេេជាខារំក្តូវក្ល តត23 

មួយនាទ្ប៊ីកនាះរទ្ប រោកក្រធាន ក្រសិនណាជាអន ញ្ញា ត។  24 

[១០:០៦:៤៥] 25 
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រោក រោកក្ស៊ី រៅក្កម តាមរិតមនភសតរតាងរាយផ្ទទ េ់រ៊ីរ  សៗ តដេនិយយរាយផ្ទទ េ់1 

អំរ៊ីក្ល ឈ៊ឺចារ់ រស់រួកោត់ រាយោ រគរងខំឲ្យ ួមរភទ្ប។ ដ៉ូចខារំបនរេើករេើងរ្ីះ តអម រអឿន 2 

ខារំរេើករេើងរ៊ីរ្ីះរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីមែ ក់រទ្បៀត។ រោក រោកក្ស៊ី រៅក្កម វជាក្ល ក្សរចារ់3 

រេើយថាៗ រេត អា៊ីមិនផដេ់ភសតរតាងតរររនះឲ្យបនរក្ចើនតថមរទ្បៀត? រេត ផេេែឹងគ៊ឺថា រៅររេ4 

រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីនិយយអំរ៊ីក្ល រងខិតរងខំឲ្យ ួមរភទ្ប មិនមនរគ-- មិនមនអែកណាតាងំសំណួ 5 

រៅក្លន់ោត់ថា រតើក្ល ឈ៊ឺចារ់ រស់ជន ងរក្ោះវរកើតរចញរ៊ីអា៊ីខាះ? រនះមិនតមនរាយោ  -- មិនតមន6 

សក្មរ់តតរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីជារ  សរនាះរទ្ប គ៊ឺរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីជាស្រសត៊ីផងតដ ។  7 

ក្លេណានិយយក្ល រងខិតរងខំឲ្យ ួមរភទ្ប អែកខាះយេ់រ ើញថា វោីនអា៊ីចាបំច់តដេក្តូវសួ 8 

រួកោត់អំរ៊ីក្ល  ួមរភទ្បរទ្ប។ រ៉ា តនតរេត ផេចាស់រេើយ មែ ក់ៗរៅកែរងរនទរ់សវនាក្ល យេ់រេើយថា 9 

ក្ល  ួមរភទ្បតដេបនរងខំរៅរេើអែកណាមែ ក់ វរិតជារកើតន៉ូវក្ល ឈ៊ឺចារ់រេើយ រេើយវរិតជារ៉ាះពាេ់10 

ដេ់រសចកដ៊ីថ្ថាថែ ូ រស់អែករនាះ។ មិនបច់និយយអំរ៊ីផេវិបកតដេរកើតរចញរ៊ីក្ល ឈ៊ឺចាររ់នាះរទ្ប វ11 

រិតជាមនក្ល ផេវិបករកើតរចញរ៊ីក្ល ឈ៊ឺចារ់រនាះរេើយ។ រាយោ រេត ផេទ្ធងំអស់រនះ រយើង12 

ខារំរសែើស ំឲ្យអងគជំន ំរដិរស អំណះអំណាង រស់រមធាវីក្ល ពា កដ៊ី រខៀវ សំផន និងស៉ូមរិចា ណារៅរេើ13 

ភសតរតាងពាក់រ័នាទ្ធងំអស់តដេរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីបនផដេ់។  14 

ស៉ូមអ គ ណ។  15 

[១០:០៨:៣០]  16 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 17 

បទ្ប រាយោ រយើងដេ់រម៉ា ងសក្មករេើយ។ អ៊ា ៊ីចឹងអងគជំន ំជក្មះក្រក្លសសក្មក រេើយ18 

រយើងនឹងច៉ូេវិញរម៉ា ងដរ់ ោមសិរក្បនំាទ្ប៊ី។ អ៊ា ៊ីចឹងស៉ូមអរញ្ជើញសក្មក។  19 

ក្កឡារញ្ជ៊ី៖ 20 

រក្ក្លកឈ ! 21 

(សវនាក្ល សក្មករ៊ីរម៉ា ង ១០:០៨នាទ្ប៊ី ដេ់ រម៉ា ង ១០:៣៥នាទ្ប៊ី) 22 

[១០:៣៥:៣៩] 23 

ក្កឡារញ្ជ៊ី៖ 24 

ស៉ូមអរញ្ជើញរក្ក្លមឈ ! 25 
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ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 1 

ស៉ូមអរញ្ជើញអងគរយ! 2 

ជារនតស៉ូមអរញ្ជើញសេរមធាវីក្ល ពា កដ៊ី រខៀវ សំផន រ ាើោ ណា។ 3 

រោក គង ់សំអ ន៖ 4 

ស៉ូមអ គ ណឯកឧតតមក្រធាន ស៉ូមរោ រក្ករមក្រឹកាជំន ំជក្មះ។ ខារបំទ្បស ំអន ញ្ញា តរ ា្ើយតរ5 

រៅនឹងរណដ ឹងោទ្ប កខ រស់សេក្រះរាជអាជាា ។ ឯកឧតតមក្រធាន រោក រោកក្ស៊ី រៅក្កម រនះជា6 

ររេរវោតដេក្តូវរ ា្ើយតរនឹងរណដ ឹងោទ្ប កខ រស់សេក្រះរាជអាជាា ។ 7 

រោកក្ស៊ី អងត់ា េគ៊ីសរស៖ 8 

រោកក្រធាន ខាងអែករកតក្រជាភាោបរំាងរនះអត់ឮសំរេងអែករកតក្ររ៊ីភាោអង់រគាសរទ្ប9 

អ៊ា ៊ីចឹងខារំចង់សួ រៅខាងក្រះរាជអាជាា រមើេ រតើរញ្ញា េែឹងជារញ្ញា ជួរទ្ធងំអស់ោែ រៅកតនាងរយើងរនះរទ្ប 10 

ឬក៏យ៉ា ងណា? 11 

(មនរញ្ញា ររចចករទ្បស) 12 

[១០:៣៧:៥១] 13 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 14 

បទ្ប ស៉ូមអរញ្ជើញសេរមធាវីក្ល ពា កដ៊ី បទ្ប រនត។ 15 

រោក គង ់សំអ ន៖ 16 

ស៉ូមអ គ ណឯកឧតតមក្រធាន។ ខារំស៉ូមអន ញ្ញា តរនត។  17 

ឯកឧតតមក្រធាន រោក រោកក្ស៊ី រៅក្កម រនះជាររេរវោតដេក្តូវរ ា្ើយតរនឹងរណដ ឹង18 

ោទ្ប កខ រស់សេក្រះរាជអាជាា  រេើយវមនក្ររយជន៍កែរងក្ល វិេរៅនិយយអំរ៊ីរ ៈមតិរេើងវិញ។ 19 

កែរងក្ល តាក់តតងោ ណារ ា្ើយតររៅនឹងរណដ ឹងោទ្ប កខ រស់រយើង ក៏ដ៉ូចជា ក្ល រ ា្ើយតររៅក្លន ់ -- 20 

មកក្លន់រយើងរៅកែរងអងគសវនាក្ល រ៉ា នីានថ្ថៃរនះ សេក្រះរាជអាជាា បនរដើ តួជាអែកក្ល ពា ក៏រកាមវក្លា21 

 រស់អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង។ សេក្រះរាជអាជាា បនអះអាងជាក្រចាថំា រាេ់ក្ល រចាទ្បក្រក្លន់22 

 រស់រយើងចំរពាះសេក្រះរាជអាជាា ោីនម៉ូេាឋ នទ្ធេ់តតរោះ។ ក្ល អះអាងរនះហាក់ដ៉ូចជា ចង់មន23 

ន័យថា រណដ ឹងោទ្ប កខ រសរ់យើងឥតខាឹមោ  និងរ ាើរេើងរាយោីនរេត ផេគតិយ តត និងហាក់ដ៉ូចជា24 

ោ ណារនះក្តូវបនតាក់តតងរេើង រាយោ តតរយើងមិនររញចិតតនឹងេទ្បាផេតតរ៉ា រណាណ ះ។ 25 
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[១០:៣៩:១៤] 1 

ដ៉ូរចែះ វជាក្ល គួ ឲ្យចារ់អា មណី៍ខាា ងំណាស់ តដេបនោដ រ់សេក្រះរាជអាជាា រ ាើក្ល   ិះគន់2 

ក្សរដៀងរយើង ក្រឆំ្ងនឹងអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងនាររេរនះ។ ដ៉ូចជាក្ល  ិះគន់អំរ៊ីក្ល កងាះសំអាង3 

រេត ជារដើម។ រេើយតដេរមើេរៅរ ើញថា វជាភារេរមែមងតដេអាចជាក្ល េរមែមងរាយោ តត4 

ភារជាមន សេ រាយោ តតក្ល មិនយេ់ ក្ល រ ាសក្រតេស ឬក៏ក្ល មិនអាចយក -- មិនយកចិតតទ្ប ក5 

ាក់បនឲ្យដេ់ក្គរ់ក្ជរងរក្ជាយ ក៏រ៉ា តនតរទ្ធះជាយ៉ា ងណាកដ៊ី ភារេរមែមងទ្ធងំរ៊ី រនះមិនដ៉ូចោែ រទ្ប។ 6 

សក្មរ់រយើង រយើងបនរង្វា ញន៉ូវចំណ ចយ៉ា ងរក្ចើនតដេពាក់រ័នារៅនឹងភារេរមែមង រស់អងគជំន ំ7 

ជក្មះោោដំរ៉ូង តដេនាឲំ្យមនោេក្កមដ៏អយ តតិ ម៌។  8 

ក្បកដណាស់រយើងមិនតមនជាអែកក្ល ពា អងគជំន ំជក្មះរេើយ។ អងគជំន ំជក្មះបនរ ាើ វិចា ណ9 

កិចចមួយតដេ្នរៅដេ់ក្ល សនែិាឋ នថា រ  សៗតដេបនរ ៀរក្ល កែរង ររកមពរជាក្រជា ិររតយយ 10 

មិនតមនជាជន ងរក្ោះថ្នឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងនឹងមន សេជាតិ រក្ក្លមទ្បក្មង់អំររើអមន សេ ម៌រផេងៗរទ្បៀត 11 

តាម យៈអំររើេិងាផាូវរភទ្ប។  12 

 វិចា ណកិចចរនះគួ តតក្តូវបនរកក្ោយឲ្យបនរិោដ  ជាងរនះ រេើសរ៊ីរនះ តាមទ្បសេនៈ រស់13 

រយើង អងគជំន ំជក្មះមិនក្តឹមតតមិនមនភសតរតាងអំរ៊ីក្ល ឈ៊ឺចារ់ដេ់កក្មិត ៃន់ ៃ ក្គរ់ក្ោន់ តដេររងកើត14 

បនជាធាត ផេថំ្នឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងនឹងមន សេជាតិរ៉ា រណាណ ះរទ្ប តតតថមទ្ធងំមិនអាចអះអាងដ៉ូចតដេខាួន15 

បនរ ាើថារ  សទ្ធងំរនាះបនទ្បទ្បួេ ងន៉ូវអំររើេិងាតដេរ៉ាះពាេ់ដេ់រសចកដ៊ីថ្ថាថែ ូ រស់រួករគរនាះផង16 

តដ ។ ក៏រ៉ា តនតរនះជា -- រទ្ធះជាសេក្រះរាជអាជាា ក្រក្រឹតត ឬអះអាងមដងរទ្បៀតនាររេរនះយ៉ា ងណាកដ៊ី 17 

ដ៉ូចតដេរយើងបនរកក្ោយរង្វា ញកែរងោ ណារ ា្ើយតរជាោយេកខណ៍អកេ  រស់រយើងច ះ18 

ថ្ថៃទ្ប៊ី២៣ តខកញ្ញា  ឆ្ែ ំ២០១៩ ឯកោ  F50/1 អងគជំន ំជក្មះមិនអាចរ ាើក្ល ផដនាទ រទ្ធស រទ្ធះជាកែរង19 

ក ណ៊ីណាក៏រាយ រេើយអស់រោក រោកក្ស៊ី សេក្រះរាជអាជាា ក៏មិនអាចរ ាើបនដ៉ូចោែ តដ  ទ្ធងំ20 

អងគចារ់ និងអងគរេត ។ 21 

[១០:៤២:១៤] 22 

អំរ៊ីអងគចារ់ ជាក់តសដងកែរងវិ ៊ីោស្រសតរៅរក្ៅវិោេភារររេរវោ តដេមនេកខណៈតស៊ា៉ូ23 

មតិរក្ចើនជាងេកខណៈគតិយ តត សេក្រះរាជអាជាា កំរ ងរាយមរ ាើឲ្យអងគជំន ំជក្មះជាអែកររងកើតចារ់24 

ជំនួសតួនាទ្ប៊ីជាអែករកក្ោយចារ់ តដេមនរៅកែរងសម័យកមពរជាក្រជា ិររតយយ។  25 

F1/12.1
01675875



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

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  24 

សេក្រះរាជអាជាា បនរញ្ចរ់ោ ណារណដ ឹងោទ្ប កខ រស់ខាួន រាយគ៉ូសរញ្ញជ ក់ថា ក្ររទ្បស1 

ចំនួន១១ ក្ររទ្បសកមពរជាមិនសថិតរៅកែរងចំរណាមក្ររទ្បសរនាះរទ្ប បនចារ់រផដើមទ្បទ្បួេោគ េ់ចារ់រ៊ី2 

ទ្បសវតេ ៍ឆ្ែ ំ២០០០ រនាទ រ់រ៊ីរណាដ សតវតេ ៍រពា ររញរៅរាយរ រ វិនិចឆ័យរេើសមភាររយនឌ័  បន3 

កនាងផ តរៅ ថាបនក្តឹមតតស្រសត៊ីរទ្ប ស៉ូមប៊ីតតរ  សក៏អាច ងរក្ោះរាយោ តតរទ្បឧក្កិដឋផាូវរភទ្បផងតដ  4 

រេើយក្ររទ្បសទ្ធងំរនះក៏បនរញ្ចូេរទ្បរបញ្ាតតិកែរងន័យរនះរៅកែរងក្កមក្រេទី្បណឌ  រស់ខាួន។ អា៊ីៗស ទ្បា5 

តតបនតចងទ្ធងំអស់។  6 

សេក្រះរាជអាជាា ផ្ទទ េ់បនជក្មរជ៉ូនអងគជំន ំជក្មះថា អំររើតរររនះរទ្បើរតតក្តូវបនចារ់រផដើម7 

កំណត់ថាជារទ្ប -- រទ្បក្រេទី្បណឌ រៅក្តឹមថាែ ក់ជាតិតដេមនចំនួនតិចតួចរ៉ា រណាណ ះ តដេមនន័យថា 8 

រៅឆ្ៃ យរ៊ីថាែ ក់អនត ជាតិ ររើរ ៀររៅនឹង ៤៦ឆ្ែ ំម ន។ 9 

[១០:៤៤:០០] 10 

ដ៉ូរចែះរគមិនរិបកក្ររមើេរមើេរ ើញថា រតើអំររើក្ររភទ្បរនះនឹងអាចររងកើតជាធាត ផេថំ្នឧក្កិដឋ11 

កមកី្រឆំ្ងមន សេជាតិកែរងអំេរងររេថ្ន ររកមពរជាក្រជា ិររតយយតាម ររៀរណា រទ្ធះររើសថិតរៅ 12 

រក្ក្លមក្ល រចាទ្បក្រក្លន់ក្សររចក្សរិេ រៅរក្ក្លមទ្បក្មង់អំររើអមន សេ ម៌រផេងរទ្បៀតក៏រាយ រគគួ 13 

រញ្ឈរ់ក្តឹមរនះរៅ។ រទ្ធះយ៉ា ងណាកដ៊ី សេក្រះរាជអាជាា កំរ ងរាយមរញ្ចរះរញ្ចូេអងគជំន ំជក្មះ14 

ត ោក្ល កំរ៉ូេថា ក្ល កំណត់រទ្បរចាទ្បថ្នអំររើអមន សេ ម៌រផេងៗរទ្បៀត ក្តូវបនអន វតត។ រេើយក្ល រ ាើ15 

ឲ្យរ៉ាះពាេ់ដេ់រសចកដ៊ីថ្ថាថែ ូ រស់មន សេក្តូវតតទ្បទ្បួេបនក្ល វយតថ្មា តាមទ្បសេនៈសតាន ម័តស ទ្បា16 

ោ  រាយោីនភសតរតាងថ្នក្ល ឈ៊ឺចារ់។  17 

[១០:៤៤:០២] 18 

ជាថី៊ីមដងរទ្បៀត ក្ល វយតថ្មារនះ រទ្បើរតតមនេកខណៈថី៊ីៗរនះរទ្ប រពាេគ៊ឺមិនមនអតថិភាររៅ19 

សម័យអងគរេត រេើយ។ ស៉ូមប៊ីតតសរាថ្ថៃរនះក៏រាយ វក៏មិនអាចមនស ទ្បាតតេកខណៈសតាន ម័តផ្ទដ ច់20 

ម ខរនាះតដ  ដ៉ូចតដេរយើងបនរង្វា ញរៅកែរងោ ណា រស់រយើង។ ដ៉ូរចែះ រគក្តូវតតមនជានិចចន៉ូវ21 

ភសដរតាងថ្នក្ល ឈ៊ឺចារ់ ៃន់ ៃ ។ រេត រនះ សេក្រះរាជអាជាា តដេមនរនទរកតសាង កភសដរតាង កំរ ង22 

រាយមរ ា្មតឱក្លសោក់បងំន៉ូវក្ល តដេខាួនមិនបនផដេ់ភសដរតាងរនះ។ មា៉ាងរទ្បៀត វមនោ ៈ23 

សំខាន់ផងតដ កែរងក្ល កត់សមគ េ់ថា សេក្រះរាជអាជាា មិនបនតាងំសំណួ ណាមួយទ្ធេ់តតរោះ អំរ៊ី24 

ក្ល ឈ៊ឺចារ់ រស់រ  សៗរៅររេរនាះ កែរងអំេរងររេរិភាការដញរាេ។  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                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  25 

អំរ៊ីអងគរេត ។ រាយោ ររេរវោថ្នសវនាក្ល មនកំណត់ ខារំមិនអាចផដេ់រសចកដ៊ីេមែិតអំរ៊ី1 

ធាត ផេថំ្នភសដរតាងដ៉ូច តដេរយើងបនរ ាើជាោយេកខណ៍អកេ យ៉ា ងេត់ីចត់រនាះរទ្ប។ ខារំក្ោន់តត ំឭក2 

ក្តួសៗថា កែរងចំរណាមរ  ស៥៩នាក់ តដេបនមកផដេ់សកខ៊ីកមរីៅកែរងសវនាក្ល អំរ៊ីក្ល រ ៀរអាពាេ៍3 

រិពាេ៍រក្ក្លម ររកមពរជាក្រជា ិររតយយ គ៊ឺោីនសកខ៊ីកមណីាមួយ រស់រួករគអាចរង្វា ញឲ្យរ ើញរ៊ី4 

ក្ល ឈ៊ឺចារ់ ៃន់ ៃ  តដេរណាដ េរ៊ីក្ល  ួមរភទ្បរៅកែរងក្ករខ័ណឌ អាពាេ៍រិពាេ៍រនាះរេើយ។  5 

សេក្រះរាជអាជាា បនរផ្ទដ តរេើធាត ផេភំសដរតាងចំនួនរ៊ី  តដេខាួនកំណត់ថាជាភសតរតាងផ្ទទ េ់។ 6 

រទ្ធះរ៊ីសេក្រះរាជអាជាា អះអាងតរររនះក៏រាយ ធាត ផេទំ្ប៊ី១ គ៊ឺភសដរតាងក្ររយេ រេើយធាត ផេទំ្ប៊ី២ 7 

មិនតមនជាភសដរតាងរទ្ប គ៊ឺរពាេគ៊ឺជាមតិផ្ទទ េ់ខាួន រស់អែកជំនាញរាយោីនភសដរតាងោកំ្ទ្បជាក់ោក់។  8 

[១០:៤៧:២៧] 9 

ចំរពាះធាត ផេភំសដរតាងទ្ប៊ី១ សកខ៊ីកម ីរស់រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី តអម រអឿន រៅកែរងសំណ ំរ ឿង 10 

០០២/០១ តដេោីនផទរកក្ល រចាទ្បក្រក្លន់ណាមួយទ្ធក់ទ្បងនឹងអងគរេត ថ្នអាពាេ៍រិពាេ៍រនះរេើយ។  11 

វក្ោន់តតជាភសដរតាងក្ររយេរាយរេត ថា រយើងមិនអាចរចាទ្បសួ រដញរាេោត់អំរ៊ីអងគរេត ទ្ធងំ12 

រនះ។ ដ៉ូរចែះ រៅកែរងក្ល ជំន ំជក្មះរចចររបនែ សកខ៊ីកម ីរស់ោត់ គ៊ឺអងគរេត ទ្ធងំរនាះ មនតថ្មាក្តឹមតតជា13 

រសចកដ៊ីអះអាងជាោយេកខណ៍អកេ ជំនួសឲ្យសកខ៊ីកមផី្ទទ េ់មត់  គ៊ឺមនន័យថាវមនតថ្មាជាភសតរតាង14 

ទ្ធររំផ ត។ រេើយអាចថាោីនរោះក៏ថាបន រ៊ីរក្ពាះវមិនមនក្ល ោកំ្ទ្បរាយសកខ៊ីកមផី្ទទ េ់ណាមួយ15 

រេើយ។  16 

ដ៉ូរចែះ អំណះអំណាង រស់រមធាវីនាមំ ខរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីកែរងក្ល ក្ល ពា ភាររជឿជាក់ និង17 

ភារគួ ឲ្យទ្ប កចិតតបន រស់រោក តអម រអឿន ោីនក្រសិទ្បាភាររទ្ប។ រទ្ធះរ៊ីអងគជំំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង 18 

អាចវយតថ្មាអំរ៊ីឥ ិយរថ រស់ោត់រៅកែរងសវនាក្ល  កែរងសំណ ំរ ឿង០០២/០១ និងភារផទរយោែ ជា19 

រក្ចើនក៏រាយ តតក៏មិនអាចវយតថ្មារេើអងគរេត ទ្ធក់ទ្បងនឹងអាពាេ៍រិពាេ៍បនរេើយ រ៊ីរក្ពាះថា ោីន20 

ក្ករមរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីណាអាចបនរចាទ្បសួ ោត់អំរ៊ីអងគរេត ទ្ធងំរនាះរៅរេើយរទ្ប។  21 

[១០:៤៩:១១] 22 

ចំតណកឯភសដរតាងក្ររយេតដេបនក្ល ពា រាយសេក្រះរាជអាជាា  វមិនមនភារពាក់រ័នា 23 

និងមនតថ្មាជាភសដរតាងទ្ធររំផ ត ឬសឹងថាោីនតថ្មារោះតតមដង។ រេើយដ៉ូចោែ រនះតដ  វមិនោកំ្ទ្ប24 

ដេ់សកខ៊ីកមផី្ទទ េ់ណាមួយរេើយ។  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                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  26 

ជាច ងរក្ក្លយខារំស៉ូមរតនថមថា ក្រសិនររើរមធាវីតំណាងរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីមនកដ៊ីកងាេ់ដ៉ូច1 

សេក្រះរាជអាជាា  រេើយបនវយតថ្មាថា រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីខាតរង់ផេក្ររយជន៍រាយោ 2 

តតរសចកដ៊ីសនែិាឋ ន រស់អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង រួករគគួ រដឹងក្រឆំ្ងនឹងរណដ ឹងោទ្ប កខ រស់សេ3 

ក្រះរាជអាជាា  រ៉ា តនដរួករគ តរ ជារក្ជើសរ ីសមិនរ ាើរណដ ឹងោទ្ប កខរនាះរទ្ប។  4 

ឯកឧតតមក្រធាន រោក រោកក្ស៊ី រៅក្កម ជាទ្ប៊ីរោ រ! រាយតផែករេើអងគចារ់និងអងគរេត 5 

តដេខារំបនសរងខរទ្ធងំរនះ និងរទ្ធះរ៊ីជាអា៊ីតដេឯកឧតតម រោក រោកក្ស៊ីបនោដ រ់ឮ ក៏ដ៉ូចជាអា៊ីតដេ6 

បនោដ រ់មដងរទ្បៀតរៅថ្ថៃរនះ រ៊ីភាគ៊ីទ្ធងំអស់ អស់រោក រោកក្ស៊ីមនជរក្មើស ោីនជរក្មើសអា៊ីរក្ៅរ៊ី 7 

រេើករចាេរណដ ឹងោទ្ប កខ រស់សេក្រះរាជអាជាា តតរ៉ា រណាណ ះ។  8 

ដ៉ូចឯកឧតតម រោក រោកក្ស៊ី រៅក្កម បនតាងំន៉ូវសំណួ តដេរង្វគ រ់ឲ្យាក់ន៉ូវភសដរតាងថី៊ី9 

ផ្ទទ េ់ ក៏រ៉ា តនដ េ៉ូតមកដេ់ររេរនះ រយើងមិនបនរ ើញន៉ូវភសដរតាងផ្ទទ េ់ ថី៊ីណាតដេក្តូវបនាក់10 

រដើមប៊ីរង្វា ញជ៉ូនអងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេរនាះរទ្ប។ បទ្ប ស៉ូមអ គ ណ។  11 

(សក្មក យៈររេខា៊ី) 12 

[១០:៥១:២៤] 13 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 14 

អ៊ា ៊ីចឹងរយើងដេ់សំណួ ចរមាើយ រស់អងគជំន ំជក្មះ។ 15 

អ៊ា ៊ីចឹងស៉ូមអរញ្ជើញរៅក្កមរេើករេើងន៉ូវសំណួ  ក្រសិនររើមន។ បទ្ប ស៉ូមអរញ្ជើញ! 16 

រៅក្កម ម៉ា ង ម នែ៊ីច យិ៖ 17 

បទ្ប ស៉ូមជក្មរសួ ដេ់អងគសវនាក្ល ទ្ធងំម៉ូេ។ សំណួ ខារំ ស៉ូមជ៉ូនរៅភាគ៊ីមច ស់រណដ ឹង18 

ោទ្ប កខសេក្រះរាជអាជាា ។ ជាក្ល រិតរេើយ ន៉ូវអា៊ីតដេសេក្រះរាជអាជាា បនរេើករេើងន៉ូវទ្បសេនៈ19 

ទ្ធកទ់្បងរៅនឹងរយនឌ័ ទ្ធងំរ៊ីចំណ ច។ អ៊ា ៊ីចឹងរេើយបនជារៅកែរងសងគម រស់រយើងជារិរសស តាងំរ៊ី20 

រក្ក្លយឆ្ែ ំ១៩៧៩ វមនក្ល ក្ជួតក្ជារអំរ៊ីទ្បសេនៈថ្នក្ល  ំរោភ រេើយតដេមនរ  សជាជន ងរក្ោះ21 

េែឹងគ៊ឺថា មិនទ្ធន់មនភារទ្ប៉ូេំទ្ប៉ូោយរទ្ប។ អ៊ា ៊ីចឹងរតនថមរេើភសដរតាងជាោកេ៊ីតដេរោកសេក្រះរាជ22 

អាជាា  ក៏ដ៉ូចជារមធាវីនាមំ ខបនរេើករេើងអមាញ់មិញថា រតើសេក្រះរាជអាជាា អាចរង្វា ញរតនថមរទ្ប 23 

ន៉ូវទ្បសេនៈ ក៏ដ៉ូចជាក្ល តាក់តតងជារសៀវរៅ ជាឯកោ រផេងៗ តដេបនរកើតរេើងរក្ក្លយឆ្ែ ំ១៩៧៩ 24 

ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល រំពានផាូវរភទ្បរេើរ  ស រាយោ ក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍រាយរងខំរនះ? សំណួ  25 

F1/12.1
01675878



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

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  27 

ទ្ប៊ី១។ រេើយខារំក៏មនសំណួ មួយរទ្បៀត ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងរញ្ញា ថា រតើសេក្រះរាជអាជាា អាចរង្វា ញអំរ៊ី1 

ភារ ៃន់ ៃ  ក៏ដ៉ូចជារគរៅថា ភារ ឡាចតសគេ ថ្នអំររើរនះថា រតើរយើងអាចមនអា៊ីតដេអាចប៉ា ន់ោីន2 

បន? បទ្ប ស៉ូមអ គ ណ។  3 

[១០:៥៤:១១] 4 

រោកក្ស៊ី  ៉ូថ ម៉ា   ីរេកគា ័៖ 5 

ស៉ូមអ គ ណរោករៅក្កម។ ររើសិន ររើខារំយេ់មិនខ សរទ្ប ចំរពាះសំណួ រោករៅក្កមទ្ប៊ី១ គ៊ឺ6 

រក្ក្លយឆ្ែ ំ៧៩ថា រតើក្ល  ំរោភផាូវរភទ្បរេើរ  សេែឹង វមនេកខណៈតររណា។ រៅកែរងោ ណា រស់7 

រយើង រយើងបនរ ៀររារ់ន៉ូវចារ់ទ្បមា រ់នានា រេើយខារំនឹងរេើកជក្មរជ៉ូនថា ោថ នភាររនះក្តូវបនចាត់8 

ទ្ប កជារទ្បរេីើសរាយតផែករៅរេើអងគរេត តដេថា ក្សររៅនឹងអា៊ីតដេរោករៅក្កមបនរេើករេើង9 

រៅកែរងកថាខណឌ ៥៨៥ ថ្នោេដ៊ីក្លសំណ ំរ ឿង០២/០១  គ៊ឺជា -- គ៊ឺថាតផែក គ៊ឺក្សររៅតាមរទ្បាឋ ន10 

អនត ជាតិ ក៏ដ៉ូចចារ់ក្រេទី្បណឌ អនត ជាតិ។ ឧទ្ធេ ណ៍ដ៉ូចជា ក្ល បត់ខាួនរាយរងខំ ឬក្ល ជំ  ញឲ្យ11 

ផ្ទា សទ់្ប៊ីរាយរងខំ អាចផតេ់ជាក្ល ោកំ្ទ្បរតនថម អំរ៊ីរទ្បរចាទ្បក្រេទី្បណឌ ជាអនត ជាតិ។ រេើយក្ល វយ12 

តថ្មារៅរេើក្ល រ ាើទ្ធ  ណកមថីា រតើវអាចមនោថ នទ្បមៃន់ក្រហាក់ក្រតេេោែ តដ ឬក៏អត់។ ក៏រ៉ា តនត13 

អតថិភារថ្នរទ្បាឋ នទ្ធងំអស់រនះ គ៊ឺអាចក្សររៅតាមក្ល រចាទ្បក្រក្លន់រ៊ីគតិយ តត។ ដ៉ូរចែះរេើយ គ៊ឺរយើង14 

អាចរ ើញអំរ៊ីភារ ៃន់ ៃ ថ្នក្ល ក្រក្រឹតត។ ទ្ប៊ី១ គ៊ឺោថ នទ្បមៃន់ថ្នឧក្កិដឋកមតីដេមនេកខណៈក្រហាក់15 

ក្រតេេោែ  ក្រតេេនឹងក្ល ាក់ឲ្យរៅជាទ្ធសក  ឬក៏ក្ល រងខំឲ្យ ួមរភទ្បជារដើម។ រនះជាកតាត មួយ16 

តដេរង្វា ញរៅកែរងក្ល ាក់ឲ្យរៅជាទ្ធសក ។  17 

[១០:៥៦:២១] 18 

រេើយចំរពាះក្ល រ ាើទ្ធ  ណកមីវិញ ក៏មនក្ល កំណត់ផងតដ ថា អំររើតរររនះរងកឲ្យមនក្ល ឈ៊ឺ19 

ចារ់ និងរយសនកម ីៃន់ ៃ ដ៉ូចតដេរយើងបនជំទ្ធស់រៅនឹងអា៊ីតដេោោដំរ៉ូងបនសរក្មច។ ខារំគិតថា20 

ក្លេរ៊ីថ្ថៃអង្វគ   សេក្ល ី រស់ខារំបនរេើករេើង ួចមករេើយ រាយតផែករៅរេើម៉ូេាឋ ន១៧១ និង21 

១៧២ ថ្នរណត ឹងោទ្ប កខ គ៊ឺនិយយអំរ៊ីសិទ្បាិមន សេជាម៉ូេាឋ ន តដេនិយយអំរ៊ីក្ល  ំរោភរំពានរៅរេើ22 

ផាូវរភទ្ប រស់មន សេ។  23 

រេើយទ្បេហ៊ីក ណ៍ រស់រយើងគ៊ឺរញ្ញជ ក់ថា សា័យភារភារផាូវរភទ្ប គ៊ឺជាសិទ្បាិជាម៉ូេាឋ ន រស់24 

មន សេ រេើយមិនតមនតផែកតតរៅរេើរយនឌ័ ណាមួយរទ្ប វគ៊ឺជាសិទ្បាិមន សេជាម៉ូេាឋ ន រេើយវ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  28 

ក្រសិនររើមនក្ល  ំរោភគ៊ឺវអាចមនចំណ ចរ៊ី តដេខារំចង់រញ្ញជ ក់។ ចំណ ចទ្ប៊ី១ គ៊ឺទ្ធក់ទ្បងរៅនឹង1 

ឯកោ  ឬក៏ចារ់តដេរោករៅក្កមបនសួ គ៊ឺរៅកែរងមក្តា២ ថ្នអន សញ្ញា ទ្ប៊ីក្ករងេេ៊ឺតណវ បន2 

និយយ គ៊ឺរៅកែរង -- គ៊ឺកមពរជាក៏ជាេតថរេខ៊ីថ្នអន សញ្ញា រនះផងតដ  គ៊ឺអត់មនក្ល តញកោែ  វងរយនឌ័ 3 

រទ្ប។ កថាខណឌ ៤(អ៊ឺ) គ៊ឺបនតចងអំរ៊ីអំររើតដេរ ាើឲ្យរ៉ាះពាេ់រៅដេ់រ៉ូ ណភារ ៉ូររាងក្លយ ក្ល  ំរោភ4 

រំពាន ក្ល រងខំឲ្យរ ាើជាររសាកម ី រេើយនិងក្ល រងខំរៅរេើរាងក្លយជារដើម។ រនះគ៊ឺអត់មនកក្មិតតត5 

រៅរេើរយនឌ័ ណាមួយរទ្ប គ៊ឺវជាសិទ្បាិមន សេជាម៉ូេាឋ ន។  6 

[១០:៥៨:១៧] 7 

ចារ់មួយរទ្បៀតតដេខារំចង់រេើកជ៉ូនឯកឧតតម រោកជំទ្ធវ គ៊ឺក្ល រងខំឲ្យរៅជាររសាចា ។ អា៊ី8 

តដេខារំរេើករេើងក្រតេេជារ ាើឲ្យអស់រោក រោកក្ស៊ី រៅក្កមរិបកយេ់ដ៉ូចខារំតដេចង់និយយរនះ 9 

រ៉ា តនតរៅត ោក្ល  អាយ.ស ៊ី.ស ៊ី វិញ ខារំនឹងរេើកន៉ូវឯកោ មួយចំនួនតដេរង្វា ញអំរ៊ីឧក្កិដឋកមតីដេជំន ំ10 

ជក្មះរៅ អាយ.ស ៊ី.ស ៊ី។ ធាត ផេតំដេក្តូវរង្វា ញគ៊ឺ ក្ល រកងក្រវ័ញ្ចរៅរេើផាូវរភទ្ប រស់មន សេ គ៊ឺក្ល 11 

 រំោភរំពានរៅរេើកិតតិយស រស់មន សេ។ រេើយរយើងរេើកទ្បេហ៊ីក ណ៍ថារៅកែរង ររកមពរជាក្រជា12 

 ិររតយយគ៊ឺរគរកងក្រវ័ញ្ចតរររនះ។  13 

ក្រសិនររើរយើងរមើេរៅតាមេកខណៈក្រថ្រណ៊ី គ៊ឺនិយយអំរ៊ីអំររើររសាកម ី គ៊ឺរគរកងក្រវ័ញ្ច14 

រៅរេើផាូវរភទ្ប រស់មន សេរដើមប៊ីទ្បទ្បួេបនក្ររយជន៍។ រេើយតខី ក្កេមរកងក្រវ័ញ្ច េែឹងរដើមប៊ីររងកើន15 

ចំនួនក្រជាជនរដើមប៊ីកោងនិងក្ល ពា ក្ររទ្បសក្រឆំ្ងរៅនឹងខីាងំសក្តូវ។  16 

ខារំសងឃឹមថាអា៊ីតដេ ខារំរ ា្ើយេែឹងក្រតេេជាអាចរកក្ោយរៅរេើសំណួ រោករៅក្កម រ៉ា តនត 17 

ខារំមិនចាស់ថា រតើខារំបនរ ា្ើយតររៅនឹងសំណួ  រស់រោករៅក្កមរេើយឬរៅ។ ស៉ូមអ គ ណ។ 18 

រៅក្កម ម៉ា ង ម នែ៊ីច យិ៖ 19 

បទ្ប អ គ ណរោកក្ស៊ីសេក្រះរាជអាជាា ។ រេើយសំណួ ខារំេែឹងចង់រញ្ញជ ក់រតនថមរនតិចរទ្ប20 

ទ្ធក់ទ្បងនឹងរញ្ញា តដេខារំសួ រេើោែ ថ្ដ ក៏ដ៉ូចជាអតថរទ្បេែឹង គ៊ឺមិនសំរៅរេើតតចារ់អនត ជាតិតដេមន21 

តចងរទ្ប គ៊ឺសំរៅរេើឯកោ  ឬក៏ក្ល ស រស រផេងៗតដេរ ៀររារ់អំរ៊ីភារ ងទ្ប កខ រស់រ  សរាយោ 22 

ក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍រាយរងខំ រក្ក្លយរ៊ី ររកមពរជាក្រជា ិររតយយក្តូវបនដួេ ំេំ។ អ៊ា ៊ីចឹងថារតើ23 

សេក្រះរាជអាជាា មនបនក្ោវក្ជាវ ករ ើញឯកោ រផេងៗទ្ធក់ទ្បងនឹងរញ្ញា េែឹងរទ្ប?  24 

បទ្ប ស៉ូមអ គ ណ។ 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                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  29 

[១១:០០:៥៨] 1 

រោកក្ស៊ី  ៉ូថ ម៉ា   ីរេកគា ័៖ 2 

ស៉ូមអ គ ណរោករៅក្កម។ ខារំគិតថាភសតរតាង ឹងមំរំផ តតដេខារំអាចរង្វា ញជ៉ូន គ៊ឺពាក់រ័នា 3 

រៅនឹងសកខ៊ីកមតីដេខារំបនអានជ៉ូនរោក រោកក្ស៊ី រៅក្កម ួចរៅរេើយ និយយអំរ៊ី គ៊ឺឯកោ  -- ខារំ4 

ស ំរិនិតយរមើេសិន E1/113.1 គ៊ឺរៅក្រតេេជារម៉ា ង ០៣:៥៧  រសៀេ ោត់បននិយយ អំរ៊ីក្ល ឈ៊ឺ5 

ចារ់តដេោត់រៅទ្បទ្បួេ ង េ៉ូតមកដេ់ថ្ថៃរនះ។ ោត់ម នររេ  -- គ៊ឺថាោត់ឈ៊ឺចារ់ក្រតេេជារ៊ី 6 

អាទ្បិតយម នររេោត់សរក្មចចិតត ួមរភទ្បេែឹង។ រេើយោត់និយយថា “ េ៉ូតមកដេ់ថ្ថៃេែឹងខារំមិនអាច7 

រភាចបនរទ្ប រេើយខារំ កមិនរ ើញ អែកណាជារមរក្លា ងថ្នឧក្កិដឋកមរីនះ”។ រនះគ៊ឺវមិនក្តឹមតតោត់ឈ៊ឺ8 

ចារ់ េ៉ូតមកដេ់រ៉ា រណណ ះរទ្ប រ៉ា តនតររើតាមសំណ ំរ ឿង ោម៉ា ន ស ថា វិញគ៊ឺ ថាក្ល ឈ៊ឺចារេ់ែឹងមិនចាំ9 

បច់ទ្ធេ់តតអចិថ្ស្រនតយ៍ ឬក៏យ៉ូ អតងាងរនាះរទ្ប គ៊ឺថាក្ោន់តតថាឲ្យមនក្ល ឈ៊ឺចារ់រនាះ ៃន់ ៃ រេើយរិត10 

ក្បកដេែឹង គ៊ឺវក្គរ់ក្ោន់ណាស់រៅរេើយ ររើរយើងនិយយអំរ៊ីក្ល ឈ៊ឺចារ់ រស់ជន ងរក្ោះ។  11 

រៅក្កម ម៉ា ង ម នែ៊ីច យិ៖ 12 

បទ្ប អ គ ណរក្ចើន។ 13 

រៅក្កម ម៉ា៉ូ នី ហាឌ៊ីង ក្លា ក៖ 14 

ខារំមនសំណួ មួយ។ មនចមៃេ់គ៊ឺតផែករៅរេើោ ណា រស់រោកក្ស៊ី អង់តា េគ៊ីសរស តដេ15 

ោត់បនរេើករេើង ខារំចង់ឲ្យក្គរ់ភាគ៊ីទ្ធងំអស់ជួយ។ ចំរពាះខារំោត រ់រៅវដ៉ូចជាអ៊ា ៊ីរចះ ថារតើមនអែក16 

ណាយេ់ដ៉ូចខារំតដ រទ្ប? ខារំគិតថា វជាក្ល េំបកតដេខារំក្រឈម។ រៅក្កមមួយ ៉ូរ អាចមនអា មណី៍17 

អាណិតអាស៉ូ  ឬក៏យេ់រ៊ីអា មណី៍រៅរេើចារ់ រៅរេើរនះមួយ។ រ៉ា តនតរោកក្ស៊ី េគ៊ីសរស បន18 

និយយរ៊ីចំណ ចរនះតដ ។  19 

[១១:០៣:៣៧] 20 

រ៉ា តនតរៅររេតដេរយើងទ្បទ្បួេោគ េ់រៅរេើឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេជាតិ ៃន់ ៃ មួយរនាះ គ៊ឺថា21 

ក្រសិនររើរយើងទ្បទ្បួេោគ េ់អា៊ីរតនថមមួយរទ្បៀត គ៊ឺរយើងរៅតតរោ ររៅតាមរោេក្ល ណ៍ ឬក៏តាមចារ់22 

ន៊ីតាន ក៉ូេភារ។ ដ៉ូរចែះរញ្ញា េំបកតដេខារំជួរក្រទ្បះ គ៊ឺទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងអា មណី៍អាណិត ឬក៏សរនាដ ស23 

េែឹង។ គ៊ឺថារៅកែរងឆ្ែ ំ៧៥ មនតតសងគមតដេររើកចំេ ររើកទ្ប៉ូោយសិទ្បាិរ៉ា រណាណ ះតដេទ្បទ្បួេោគ េ់ 24 

អំរ៊ីក្ល ឈ៊ឺចារ់ រស់រ  សតដេសថិតរៅកែរងក្ល រងខំ ួមរភទ្បរាយរងខំ។ រេើយរយើងអត់មនក្លតរាកិចច25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  30 

ចងក្លតរាកិចចរាយចារ់ ឬក៏រាយរោេក្ល ណ៍ន៊ីតាន ក៉ូេភាររនាះរទ្ប។ រេើយខារំគិតថា រនះជា1 

សំណួ េំបក រេើយរៅក្កមក៏េំបករៅកែរងក្ល រកក្ោយតដ ។ អ៊ា ៊ីចឹងថារតើមនន ណាមែ ក់ ភាគ៊ី2 

ណាមែ ក់អាចរ ា្ើយរៅរេើសំណួ តដេខារំសួ រនះបនរទ្ប? 3 

[១១:០៤:៥១] 4 

រោកក្ស៊ី  ៉ូថ ម៉ា   ីរេកគា ័៖ 5 

ស៉ូមអ គ ណរៅក្កម ក្លា ក។ វមិនតមនជាសំណួ ង្វយ រេើយខារំក៏មិនដឹងថាខារំអាចរ ា្ើយបនេែ 6 

មិនេែរទ្ប ក្រសិនររើមិនអាចរទ្ប រយើងអាចរនតរៅដេ់ រសៀេរនះ។ រ៉ា តនតជាេកខខណឌ ទ្ប៉ូរៅមួយ គ៊ឺកថា7 

ខណឌ ៥៨៤ ថ្នឯកោ F36 ោេដ៊ីក្ល រស់រោក រោកក្ស៊ី រៅក្កមតតមដង គ៊ឺទ្ធក់ទ្បងរៅនឹង8 

ន៊ីតាន ក៉ូេភារ គ៊ឺមិនមនក្ល តក្មូវថាអំររើជាក់ោក់េែឹងក្តូវតតជាអំររើឧក្កិដឋរៅកែរងចារ់អនត ជាតិរទ្ប 9 

រក្ពាះតរររនះវរ ាើឲ្យទ្បសេនៈន ុ៎ងគ៊ឺអាចសថិតរៅកែរងក្ររភទ្បរផេងៗរទ្បៀតថ្នអំររើអមន សេ ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀត។  10 

រេើយគ៊ឺថាក្ល រងខិតរងខំ គ៊ឺមនតចងចាស់រៅកែរងរសចកដ៊ីក្រក្លសរ៊ីសិទ្បាិមន សេ ដ៉ូរចែះរេើយ11 

រយើងក្តូវតតរោ ររៅតាមសិទ្បាិមន សេរនាះ រជៀសជាងក្ល តសាង កចារ់ តដេមនតចករិរសសជាក់12 

ោកណ់ាមួយ ឬក៏ចារ់តដេគ៉ូសរញ្ញជ ក់រ៊ីអំររើជាក់ោក់ណាមួយតដេក្តូវសថិតកែរងក្ររភទ្បរនាះរេើយ 13 

ដ៉ូរចែះគ៊ឺរយើងអាចរក្រើរោេក្ល ណ៍ជា ួម។  14 

ដ៉ូរចែះ ខារំសងឃឹមថាខារំអាចរ ា្ើយរៅនឹងចរមាើយ រស់ រោកក្ស៊ីរៅក្កម។  15 

រៅក្កម ម៉ា៉ូ នី ហាឌ៊ីង ក្លា ក៖ 16 

ខារំយេ់ថារោកក្ស៊ីចង់និយយអំរ៊ីរិ ៊ីោ រតនថមថ្នអន សញ្ញា ទ្ប៊ីក្ករងេេ៊ឺតណវ តដេនិយយអំរ៊ី17 

ភារទ្ប៉ូរៅមួយ។ រ៉ា តនតវជារញ្ញា  ៃន់ ៃ ចំរពាះខារំ គ៊ឺថា រតើរោកក្ស៊ីអាចនិយយបនរទ្បថា ក្ល អភិវឌឍថ្ន18 

ចារ់ក្រេទី្បណឌ អនត ជាតិ និងរទ្បាឋ នសិទ្បាិមន សេចារ់រ៊ីឆ្ែ ំ៧៥មកដេ់េែឹង គ៊ឺអាច្នដេ់កក្មិត19 

មួយតដេថាចារ់ រេើយនិងមន សេទ្ប៉ូរៅោត់យេ់ថាសិទ្បាិមន សេេែឹងគ៊ឺវអន វតតជាទ្ប៉ូរៅ រាយឥតគិត20 

រ៊ីរយនឌ័ ណាមួយរទ្ប។ រតើវយ៉ា ងរម៉ាចតដ ? 21 

រោកក្ស៊ី  ៉ូថ ម៉ា   ីរេគា ័៖ 22 

រនះគ៊ឺជារញ្ញា  ំមួយតដេថា រងខំឲ្យមន សេ ួមរភទ្បរាយោីនក្ល យេ់ក្រម វជារ ឿង ៃន់ ៃ ។ 23 

រេើយខារំយេ់ថា ឆ្ែ ំ៧៥មកេែឹង គ៊ឺវជារ ឿងខ សចារ់បត់ ួចរៅរេើយ គ៊ឺរយើងអាចក្ររមើេរមើេដឹង24 

ថាជាចារ់ ឬក៏ក្ររមើេរមើេដឹងថាជារទ្បរេីើស។ 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                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  31 

(មនរញ្ញា ររចចករទ្បស) 1 

[១១:០៧:៤២] 2 

  រតើមិនមនក្ល រកតក្រយ៉ា ងរម៉ាចតដ រោករៅក្កម?  3 

រៅក្កម ម៉ា៉ូ នី ហាឌ៊ីង ក្លា ក៖ 4 

ខាងខារំដ៉ូចជាអត់បនទ្បទ្បួេ។ 5 

រោកក្ស៊ី  ៉ូថ ម៉ា   ីរេគា ័៖ 6 

ខារំចង់រញ្ញជ ក់ថាវរញ្ញា  ៃន់ ៃ  គ៊ឺថាតដេកមពរជាក្រជា ិររតយយរងខំមន សេឲ្យ ួមរភទ្បផទរយរៅនឹង7 

្នទៈ រស់រួករគ រាយមិនមនក្ល យេ់ក្រម។ វអត់មនជារ ឿងទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងរយនឌ័ ណាមួយរទ្ប 8 

គ៊ឺវអន វតតចំរពាះមន សេទ្ប៉ូរៅ។ រេើយខារំគិតថារយើងយេ់ក្សរជាទ្ប៉ូរៅថា វជារ ឿងោកេ រៅររេ9 

តដេមនក្ល ក្រក្រឹតតឧក្កិដឋកមទី្ធងំអស់រនាះ។  10 

ដ៉ូចតដេខារំរញ្ញជ ក់ក្លេរ៊ីម នរនះរនតិច គ៊ឺក្រសិនររើរោកក្ស៊ីរៅក្កមក្តូវក្ល រនយេ់រតនថម ខារំ11 

អាចនឹងស ំថារយើងរិភាការនះរៅ រសៀេរនះតតមដងរៅ រដើមប៊ីក្រឹកាេមែិតរៅរេើរញ្ញា រនះ ក្រសិនររើ12 

មនតក្មូវក្ល រតនថម។  13 

រោកក្ស៊ី រមេកនិ េ ៊ឺសត៖៍  14 

ខារំមិនដឹងថា រតើខារំអាចរតនថមបនរទ្បៀតឬក៏អត់រទ្ប រោក រោកក្ស៊ី រៅក្កម ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងអា៊ី15 

តដេក្រះរាជអាជាា បនរេើករេើង រក្ពាះរោកក្ស៊ីរៅក្កមរេើករេើងរញ្ញា េែឹងគ៊ឺ រខៀវ សំផន រេើយ16 

រនាទ រ់មករទ្បៀត រេើកជាទ្ប៉ូរៅទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល រ ៀរក្ល រាយរងខំថារតើ -- ថារតើភាគ៊ីយេ់យ៉ា ងរម៉ាច17 

តដ ?  18 

ខារំមិនដឹងថា រតើចរមាើយខាងខារំផដេ់េែឹងគ៊ឺវររញរេញ ឬក៏អត់រនាះរទ្ប។ រ៉ា តនតតាមជំេ  រស់19 

រយើង គ៊ឺថាដ៉ូចតរៅរទ្បៀតរនះគ៊ឺខារំយករ៊ីយ តតិោស្រសតសំណ រំ ឿង០០២/០១ ទ្ធក់ទ្បងនឹងន៊ីតាន ក៉ូេភារ គ៊ឺ20 

គិតរៅរេើភារ ៃន់ ៃ ថ្នធាត ផេ។ំ រយើងក្តូវរិនិតយរមើេរៅរេើឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេជាតិ តដេមន21 

តចងរៅររេរនាះ។ រេើយរញ្ញា រ៊ី ចំណ ចេែឹង គ៊ឺថារៅររេតដេរយើងរិនិតយរៅរេើឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ង22 

មន សេជាតិរៅររេរនាះមក រនាទ រ់មករទ្បៀតរយើងគិតអំរ៊ីផេវិបកថ្នឧក្កិដឋកមទី្ធងំអស់រនាះ រេើយ23 

រយើងរ ៀរថារតើអាណា មនេកខណៈក្រហាក់ក្រតេេោែ អត់?  24 

ដ៉ូចតដេខារំរេើករេើងរៅថ្ថៃអង្វគ  អ៊ា ៊ីចឹង គ៊ឺមនឧក្កិដឋកមជីារក្ចើនតដេរកើតរេើងរៅឆ្ែ ំ៧៥ គ៊ឺជា25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  32 

ឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេជាតិ រេើយមនេកខណៈក្រហាក់ក្រតេេ និងមនភារ ៃន់ ៃ ក្រហាក់1 

ក្រតេេោែ ដ៉ូចតដេក្រះរាជអាជាា បនរេើករេើងអ៊ា ៊ីចឹង គ៊ឺជាាក់ទ្ធ  ណកម ីក្ល រ ាើទ្ធ  ណកមជីារដើម។ 2 

ដ៉ូចរយើងអ៊ា ៊ីចឹង រយើងយេ់ក្សរក្ល ាក់ឲ្យរៅជាទ្ធសក  គ៊ឺជាក្ល  ំរោភរំពានរៅរេើសា័យភាររ គគេ 3 

អំររើេិងារេើផាូវរភទ្បទ្ធងំអស់េែឹងស ទ្បាតតជារ ឿងតដេមនេកខណៈក្រហាក់ក្រតេេោែ ។  4 

[១១:១០:៤១] 5 

រេើយចំរពាះេកខណៈវិនិចឆ័យ រញ្ញា គ៊ឺថា អា៊ីតដេរយើងរិនិតយរមើេេែឹង មនភារ ៃន់ ៃ រៅនឹង 6 

ឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេជាតិតដ ឬក៏អត់? ខារំអាចរង្វា ញបន។ តាមរ ឿងកដ៊ី ខាន់ណាថ្េយ៉ា  រៅ7 

ត ោក្ល អា.ស ៊ី. ៊ី.វ៉ាយ បនរង្វា ញថា រយើងរិនិតយរមើេរៅរេើក្លេៈរទ្បសៈទ្ធងំអស់ រេើយវយតថ្មា8 

ថា រតើវ ៃន់ ៃ ក្រហាក់ក្រតេេោែ រៅនឹងឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេមន សេជាតិតដ ឬក៏អត់? រេើយ9 

កែរងក ណ៊ីរនះ រយើងរមើេរៅរេើក្ល ឈ៊ឺចារ់ រស់ជន ងរក្ោះ។ រនះគ៊ឺជាអា៊ីតដេរយើងអាចរិនិតយរៅ10 

ររេតដេរយើងវយតថ្មារៅរេើភារ ៃន់ ៃ  រេើយវមនកតាត រផេងរទ្បៀត។ េកខណៈទ្ប៉ូេំទ្ប៉ូោយថ្ន11 

ឧក្កិដឋកមតីដេរកើតរេើងរៅទ្ប៊ីរនះ គ៊ឺថាវមនផេរ៉ាះពាេ់មួយជ៊ីវិតរៅកែរងឧក្កិដឋកមកីមពរជាក្រជា ិរ-12 

រតយយេែឹង។ 13 

រ ិរទ្បតដេឧក្កិដឋកមេីែឹងរកើតរេើង គ៊ឺដ៉ូចក្រះរាជអាជាា រេើករេើងអ៊ា ៊ីចឹង គ៊ឺរ ៀរក្ល  រេើយនិង14 

ក្ល រ ៀរក្ល រងខំ និងអំររើេិងារេើផាូវរភទ្បេែឹង រយើងមិនអាចតញកាច់រ៊ីោែ បនរទ្ប។ ដ៉ូរចែះ ខារំគិតថាវ15 

អាចមនេទ្បាភាររាយរិនិតយរៅរេើធាត ផេថំ្នភារ ៃន់ ៃ េែឹង រយើងអាចវយតថ្មាបន។ រេើយរនាទ រ់16 

មករទ្បៀត មនេកខណៈវិនិចឆ័យរតនថមរទ្បៀតទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងរោេក្ល ណ៍សិទ្បាិមន សេ ក៏ដ៉ូចជាេកខណៈ17 

 វិនិចឆ័យកិតតិយស រសចកដ៊ីថ្ថាថែ ូរៅត ោក្ល អាយ.ស ៊ី. ៊ី.វ៉ាយ តដេរគអន វតតជារដើមេែឹង គំ ៉ូទ្ធងំអស់18 

េែឹងអាចោកំ្ទ្បរៅដេ់រោេក្ល ណ៍សិទ្បាិមន សេជាម៉ូេាឋ ន។ រនះជាវិធានក្ល ទ្ប៉ូរៅ រេើយរយើងអាច19 

នឹងមនវិធានក្ល រផេងៗ ឬក៏មនកតាត រផេងៗ រដើមប៊ីវយតថ្មា រ ៀររៅនឹងឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេ20 

ជាតិ។ ខារំគិតថាឧក្កិដឋកមទី្ធងំអស់េែឹងមនេកខណៈក្រហាក់ក្រតេេោែ  ក្រសិនររើរយើងរិនិតយរៅរេើ21 

រ ិរទ្បជា ួមថ្នអំររើតដេក្រក្រឹតតរៅកមពរជាក្រជា ិររតយយ។ 22 

[១១:១២:៤៣] 23 

ដ៉ូរចែះរយើងមនរេត ផេក្គរ់ក្ោន់ ឬក៏មនក្ល  ំរឹងទ្ប កក្គរ់ក្ោន់ថា ឧក្កិដឋកមទី្ធងំអស់រនះ24 

អាចចាត់ទ្ប កថាជារទ្បរេីើស រេើយចំរពាះរណដ ឹងោទ្ប កខ រស់ក្រះរាជអាជាា  គ៊ឺថារយើងអត់គិតអំរ៊ី25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  33 

រ  សនា ីរទ្ប គ៊ឺរយើងគិតជា ួម រេើយវៗមនេកខណៈជាអរាក្កឹត។ ជារិរសសទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងរញ្ញា1 

តញកាច់រ៊ីោែ  វងរ  ស និងនា ីអ៊ីជារដើមរនាះ។  2 

(សក្មក យៈររេខា៊ី) 3 

[១១:១៣:៣៤] 4 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 5 

អ៊ា ៊ីចឹងររើអត់មនសំណួ  និងចរមាើយរនតរៅរទ្បៀតរទ្ប គ៊ឺរយើងដេ់ររេសក្មកអាហា ថ្ថៃក្តង់។ 6 

អ៊ា ៊ីចឹងគ៊ឺរយើងនឹងច៉ូេរនតសវនាក្ល រយើងរៅ រសៀេរនះ គ៊ឺរៅរម៉ា ងដរ់រ៊ី ោមសិរនាទ្ប៊ីៗ។ ដ៉ូរចែះស៉ូម7 

មស្រនត៊ីខាងរនានាោ នាជំនជារ់រចារៅកតនាងសក្មករៅ រេើយ រសៀេរៅរម៉ា ងដរ់រ៊ី ថ្មភនាទ្ប៊ី នាជំន 8 

ជាររ់ចាទ្បមកទ្ប៊ីកតនាងវិញ។ អ ៊ីចឹង អងគជំន ំជក្មះក្រក្លសសក្មក។  9 

(សវនាក្ល សក្មករ៊ីរម៉ា ង ១១:១៤នាទ្ប៊ី ដេ់រម៉ា ង ១៣:២៨នាទ្ប៊ី) 10 

[១៣:២៨:២៥] 11 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 12 

ស៉ូមអរញ្ជើញអងគរយ! 13 

អងគជំន ំជក្មះក្រក្លសរនដសវនាក្ល ។ រោកក្កឡារញ្ជ៊ីរាយក្ល ណ៍អំរ៊ីក្ល វតតមន។  14 

ក្កឡារញ្ជ៊ី៖ 15 

ស៉ូមជក្មរក្រោសន៍ឯកឧតតមក្រធាននិងក្ករមក្រឹកា គ៊ឺវតតមន រស់ភាគ៊ីក្គរ់ចំនួនរេើយ   16 

បទ្ប។ ស៉ូមអ គ ណ។  17 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 18 

រេើយរនដរៅរនះ គ៊ឺជាសំណួ ច ងរក្ក្លយ រស់អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេ។ អ៊ា ៊ីចឹងររើអស់19 

រោករៅក្កមមនសំណួ ស៉ូមអរញ្ជើញរេើករេើង។  20 

រៅក្កម រោម សិ វិឌឍ៖ 21 

ស៉ូមអ គ ណឯកឧតតមក្រធាន។ ខារំមនសំណួ មួយតដេខារំចង់ដឹងអំរ៊ីយ តតិោស្រសដ រសត់ ោក្ល 22 

ក្រេទី្បណឌ អនដ ជាតិ តដេបនសរក្មចរសចកដ៊ីកនាងមករនះ រៅរេើក្ល ផដនាទ រទ្ធសរេើជនជាររ់ចាទ្ប 23 

ជាក់តសដងដ៉ូចជារៅកែរងក ណ៊ីរ ឿង រខៀវ សំផន រនះ គ៊ឺថាោត់ធាា រ់បនក្តូវផដនាទ រទ្ធសាក់រនានាោ 24 

អស់មួយជ៊ីវិតរៅកែរងោេដ៊ីក្ល០០២/០១ កនាងមក រេើយតដេបនច៉ូេោថ រ ។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  34 

រេើយរៅកែរងរ ឿងរនះគ៊ឺថា សំណ ំរ ឿង០០២/០២រនះ រយើងមិនទ្ធន់ដឹងថា យ៉ា ងរម៉ាចរៅរេើយ1 

រទ្ប រ៉ា តនដកែរងក ណ៊ីតដេក្តូវមនម៉ូេរេត ក្គរ់ក្ោន់ រេើយ រខៀវ សំផន នឹងក្តូវផដនាទ រទ្ធសាក់រនានា-2 

ោ អស់មួយជ៊ីវិតរនាះ។ រតើកែរងក ណ៊ីរនះ គ៊ឺថារាយោ មនោេដ៊ីក្លកនាងមកធាា រ់បនផដនាទ រទ្ធស3 

ោត់អ៊ា ៊ីចឹង រេើយរយើងរយងរៅរេើរញ្ញា រផេងៗ ជាក់តសដងដ៉ូចជាក្ល រេើករេើង រស់រោករៅក្កម 4 

ចាយ៉ា ស ៊ីញរេ កនាងមេិេមិញរនះ អំរ៊ីក្លេវ័យចាស់ជរា រស់ោត់អ៊ី ឬក៏សែ៊ីរផេងៗរទ្បៀត។ ដេ់អ៊ា ៊ីចឹង5 

រមើេរៅរ ើញថា រតើរយើងអាចរនថយក្ល ផដនាទ រទ្ធសមួយជ៊ីវិត រស់ោត់មកបនតដ ឬរទ្ប? រេើយកនាង6 

មកកែរងក ណ៊ីអ៊ា ៊ីចឹង គ៊ឺថាត ោក្ល ក្រេទី្បណឌ អនដ ជាតិបនសរក្មចយ៉ា ងរម៉ាចតដ ? ខារំស៉ូមអ គ ណ។  7 

[១៣:៣២:០៨] 8 

រោកក្ស៊ី រក្រនា េ៉ូេសិ៖ 9 

ររើសិនជាអន ញ្ញា តររេរវោ រស់ខារំ ឲ្យខារំរិភាកាជាមួយសេក្ល ីខារំតតមួយនាទ្ប៊ីរទ្ប។ 10 

(សេក្រះរាជអាជាា រិភាកាោែ ) 11 

[១៣:៣២:៥២] 12 

រោកក្ស៊ី រក្រនា េ៉ូេសិ៖ 13 

ស៉ូមអ គ ណន៉ូវសណួំ រោករៅក្កម។ ជំេ  រស់រយើងខារំតដេរយើងខារំក្រក្លន់យកជំេ រនះ គ៊ឺ14 

ដ៉ូចបនរិភាការ៊ីមេិេមិញ គ៊ឺនិយយអំរ៊ីភារ ៃន់ ៃ ថ្នឧក្កិដឋកមគី៊ឺថាអាចតក្មូវឲ្យាក់រទ្ធសអស់មួយ15 

ជ៊ីវិតរាយមិនគិតរ៊ីអាយ ចាស់រ៉ា នណារនាះរទ្ប។ អ៊ា ៊ីចឹងោោដំរ៉ូងគ៊ឺថា មនក្ល ពាក់រ័នាកែរងក្ល វយ16 

តថ្មាយ៉ា ងក្តឹមក្តូវរៅរេើភារ ៃន់ ៃ ថ្នឧក្កិដឋកម ី រេើយក៏បនក្បរ់ថា កតាត សមក្សរកែរងក្ល ផដនាទ17 

រទ្ធស។ អ៊ា ៊ីចឹងរេើយបនជាសរក្មចថា ក្ល ាក់រនានាោ អស់មួយជ៊ីវិត គ៊ឺវជាក្ល សមក្សរពាក់រ័នា18 

រៅនឹងភារ ៃន់ ៃ ថ្នឧក្កិដឋកម។ី រេើយកែរងសវនាទ្ប៊ី២ គ៊ឺវជាឧក្កិដឋកមរីផេងតដេមច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខ19 

ក្តូវបនផដនាទ រទ្ធសរៅកែរងសវនាក្ល រេើកទ្ប៊ី១។ ឯសវនាក្ល ទ្ប៊ី២រនះ គ៊ឺ ួមមនឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេ20 

ជាតិ និងក្ល  ំរោភ ៃន់ ៃ រៅរេើរទ្បាឋ នអនដ ជាតិ។  21 

អ៊ា ៊ីចឹងវមនក្ល រេើករេើងថា សំណួ តដេសួ ភាា មៗរ៊ីរោករៅក្កមថា រតើអងគជំន ំជក្មះ22 

ោោដំរ៉ូងបន ំរោភរេើ្នាទ ន សិទ្បាិ រស់ខាួន ឬក៏អត់កែរងក្ល ផដនាទ រទ្ធសជនជារ់រចាទ្ប ៉ូររនះអស់មួយ23 

ជ៊ីវិត។ អ៊ា ៊ីចឹងរាយរយងរៅរេើភារ ៃន់ ៃ ថ្នឧក្កិដឋកម ី និងក្ល រិចា ណាយ៉ា ងក្តឹមក្តូវរៅរេើកតាត24 

ផដនាទ រទ្ធស អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងបនផដនាទ រទ្ធសមច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខយ៉ា ងរនះ យ៉ា ងសមក្សរ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  35 

គ៊ឺាក់រនានាោ អស់មួយជ៊ីវិត។  1 

រេើយរយើងខារំក៏ស ំ រសែើស ំផងថា រៅររេរិចា ណារៅរេើភារសមក្សរថ្នក្ល ផដនាទ រទ្ធសគ៊ឺ2 

ស ំឲ្យរិចា ណារៅរេើកតាត កែរងក្ល ាក់រទ្ធស គ៊ឺក្ល ផដនាទ រទ្ធស ក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវសក្មរ់ក្ល  ំរោភ3 

 ៃន់ ៃ រៅរេើរទ្បាឋ នអនដ ជាតិ។ រេើយរយើងខារំក៏ស ំរសែើផងតដ ថា ស ំឲ្យរោក រោកក្ស៊ី រៅក្កម 4 

រមតាត គិតគ៉ូ  និងរិចា ណា គ៊ឺឧក្កិដឋកមតីដេក្រក្រឹតតរៅរេើអាយ ជ៊ីវិត រេើយតដេមច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខ5 

ទ្បទ្បួេខ សក្តូវរនះ  ួមមន គ៊ឺ ឬក៏ថា ជន-- រ គគេរារ់ យរារ់ពាន់រារ់ម ៊ឺន តដេមិនបន គ៊ឺថាោត់មិន6 

តដេបន ស់មនអាយ តវងរ៉ា ណណ ឹង េ៉ូតដេ់៩០អ៊ា ៊ីចឹងផង រទ្ធះរ៊ី្នដេ់អាយ វ័យចាស់ជរាយ៉ា ង7 

ដ៉ូរចែះកដ៊ី។  8 

ដ៉ូរចែះ កតាត សតាន ម័តកែរងក្ល ផដនាទ រទ្ធសរៅរេើកតាត រផេងៗ រយើងខារំរជឿជាក់ថា ោោដំរ៉ូង9 

រនះ បនរិចា ណាយ៉ា ងក្តឹមក្តូវ។ អ៊ា ៊ីចឹងស ំរសែើមដងរទ្បៀតថា រតសដសមក្សរសដ៊ីអំរ៊ីរណដ ឹងោទ្ប កខរនះ គ៊ឺ10 

រិចា ណារៅរេើឧក្កិដឋកមតីដេោត់ទ្បទ្បួេក្ល ផដនាទ រទ្ធស។ រេើយោោដំរ៉ូងអន វតតកតាត ផដនាទ រទ្ធស11 

បនក្តឹមក្តូវ។ អ៊ា ៊ីចឹងថា រតើោោដំរ៉ូងមន ំរោភ្នាទ ន សិទ្បាិកែរងក្ល ាក់រទ្ធសជនជារ់រចាទ្ប ៉ូររនះ 12 

អស់មួយជ៊ីវិតរនាះ វខ សឬ ក៏យ៉ា ងណា?  13 

រៅត ោក្ល ក្រេទី្បណឌ អនដ ជាតិមនៗ ជនជារ់រចាទ្បេែឹងក្តូវបនរគផដនាទ រទ្ធសាក់គ កអស់14 

មួយជ៊ីវិតរ៊ី ដងដ៉ូចោែ តដ ។ បទ្ប យ តតិោស្រសដតដេអាចយកមកជាសំអាងបនន៉ូវត ោក្ល ក្រេទី្បណឌ15 

អនដ ជាតិ។  16 

(សក្មក យៈររេខា៊ី) 17 

[១៣:៣៧:២៨] 18 

រោកក្ស៊ី អងត់ា េគ៊ីសរស៖ 19 

រោកក្រធាន ខារំចង់រ ា្ើយៗរៅត ោក្ល កំរ៉ូេរនះ ររើសិនជាអងគជំន ំជក្មះចង់បនរយង 20 

ភសដរតាងរាះរនទរករនាះ ររើសិនជារោកក្រធានចង់បន ខារំអាចផដេ់ឯកោ រយងេែឹងទ្ធងំអស់ រយង21 

េែឹងបន ឥេូវេែឹងរោកក្រធាន។  22 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 23 

រតើក្ល ផដេ់ឯកោ រយងេែឹង រោកក្ស៊ីអាចរ ាើរ៉ា នីានររេតដ ? អាចៗតិចរទ្ប ឬក៏យ៉ូ ? 24 

 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                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  36 

រោកក្ស៊ី អងត់ា េគ៊ីសរស៖ 1 

ខារំមិនយកររេរវោទ្ធងំអស់រនាះរទ្ប ររើសិនជាអងគជំន ំជក្មះមនសំណួ រផេងរទ្បៀតរនាះ រ៉ា តនដ2 

រទ្ធះយ៉ា ងណាក៏ខារំក្តូវក្ល ក្រតេេជា១៥នាទ្ប៊ីតដ  រដើមប៊ីផតេ់រយងទ្ធងំអស់េែឹងតាមរេបឿន មតីា 3 

រោកក្រធាន។  4 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 5 

អ៊ា ៊ីចឹងរោកក្ស៊ីអាចរង្វា ញបនរៅររេរនះ ក្រតេេជាក្តឹម១០នាទ្ប៊ីបនរេើយ។  6 

បទ្ប ស៉ូមអរញ្ជើញ! 7 

រោកក្ស៊ី អងត់ា េគ៊ីសរស៖ 8 

ស៉ូមអ គ ណរោកក្រធាន។ រ ា្ើយតររៅនឹងសំណួ ក្រធាន រដើមប៊ីផដេ់ឯកោ រយងទ្ធក់ទ្បង9 

នឹងភសតរតាងរាះរនទរកេែឹង តដេអងគជំន ំជក្មះមិនដឹងរនាះ រ ាើជាមិនដឹងមិនឮរនាះ គ៊ឺជាចំណ ចសំខាន់10 

ណាស់ តដេខារំស៉ូម ំឭកផងតដ ថា កែរងរោេក្ល ណ៍ក្រេទី្បណឌ រនាះ គ៊ឺថារនទរករនាះគ៊ឺខាងក្រះរាជអាជាា11 

រទ្បក្តូវរ ាើរ៊ីភសដរតាងរនះ រេើយក្តូវរង្វា ញភសដរតាងឲ្យេួសរ៊ីវិមតិសងេ័យ រ៉ា តនដអា៊ីតដេរកើតរេើងេែឹង 12 

គ៊ឺថាក្ល សនែិាឋ ន រស់សេក្រះរាជអាជាា  រេើយអងគជំន ំជក្មះទ្បទ្បួេយករទ្បៀតេែឹងគ៊ឺស ទ្បាតតជាក្ល 13 

សងេយ័ ជាក្ល ប៉ា ន់ក្រមណ រេើយទ្ធយក្ពាវៗរទ្ប។ 14 

[១៣:៤០:០៧]  15 

ដ៉ូចខារំបនរេើករេើងមេិេមិញេែឹង គ៊ឺរញ្ញា តដេក្រះរាជអាជាា គិតេែឹងគ៊ឺថា រខៀវ សំផន មិន 16 

អាចមិនដឹងឮរនាះរទ្ប។ ក៏រ៉ា តនតមន រយើងរង្វា ញខាះរេើយថា ោត់មិនបនច៉ូេ ួមរនាះរទ្ប រេើយក្រះរាជ17 

អាជាា ក្តូវរង្វា ញ ររើសិនជាគិតថា ោត់ច៉ូេ ួមកែរងទ្បិដឋភារឧក្កិដឋរនាះ។ 18 

ឥេូវខារំផដេ់ឯកោ រយងឥេូវរនះតតមដង រៅកែរងោ ណា រសរ់យើង គ៊ឺរយើងមនតផែកមួយ19 

តដេរយើងយកមកនិយយអំរ៊ី រតើោោដំរ៉ូងនិយយអំរ៊ីសញ្ញា ណថ្នមជឈិមរកេេែឹងយ៉ា ងរម៉ាច រេើយ20 

ក៏រក្ង៊ីកទ្ធងំអែកដឹកនាទំ្ធងំអសស់ ទ្បាតតរៅកែរងមជឈិមរកេទ្ធងំអស់ទ្ធងំ រខៀវ សំផន ផងតដ ។ រ៉ា តនតតាម21 

សំណ រំ ឿងរនាះគ៊ឺថា រខៀវ សំផន រនាះោត់មនម ខង្វ  មនេកខណៈ  ឹតតបិតណាស់។ ខារំរយងរៅកែរង22 

ោ ណារយើងតដ េែឹង គ៊ឺកថាខណឌ ៧-- ១៦០៤ -- អុ៎! ៧០៤, ៧១៥ ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងអវតតមនថ្នទ្បំនាក់23 

ទ្បំនង វង រខៀវ សំផន និងឧក្កិដឋកមរីនាះ ខារំផដេ់ផងតដ រ៊ី វិ ៊ីោស្រសដ រស់អងគជំន ំជក្មះកែរងក្ល រញ្ចូេ 24 

រខៀវ សំផន រៅកែរងមជឈិមរកេេែឹងរៅកថាខណឌ ១៦ រៅដេ់ ១៦៥១ ថ្នោ ណារយើងដតដេ។  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                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  37 

គ៊ឺសំខាន់ណាសក់ែរងក្ល  ំឭកថា រតើភសតរតាងរៅកែរងសំណ រំ ឿងណាខាះតដេរង្វា ញថា រខៀវ 1 

សំផន មនអំណាច  ឹតតបិត រេើយនិងោត់ដឹងរ័ត៌មនេែឹង រេត ក្ល ណតិ៍ចណាស់ គ៊ឺខារំ -- សកខ៊ីកមី2 

 រស់ សេត តដេរយើងបនរក្រើក្បស់ជារក្ចើនដងរៅកែរងក្ល ជំន ំជក្មះរសចកដ៊ីកែរងសំណ រំ ឿង០០១ ក៏ដ៉ូច3 

ជាសំណ រំ ឿង០០២ គ៊ឺរៅកែរងោ ណារយើងដតដេ កថាខណឌ ១៧៣៦ ដេ់ ១៧៤៨។ រេើយតដេោត់ 4 

សេត េែឹងោត់រេើករេើងរ៊ី -- ក្ល ដកក្សង់រ៊ី េា៊ីេ៊ីរ សេត េែឹងគ៊ឺឯកោ  E1/189.1 តដេោត់បន5 

រេើករេើងថា រញ្ញា មួយចំនួនក្តូវបនរិភាកាតតកែរង ងាង់ត៉ូចមួយរទ្ប តដេ រខៀវ សំផន មិនតមនជា6 

សមជិករទ្ប។ 7 

[១៣:៤២:៣៩] 8 

ខារំស៉ូមរយងរៅកថាខណឌ ១៧៣៨ រេើយនិងរនតរនាទ រ់ តដេរៅកែរងរនាះរយើងបនរ ាើក្ល  វិភាគ9 

អំរ៊ីខាឹមោ ថ្នកំណត់រេត ក្រជ ំថ្នគណៈអចិថ្ស្រនតយ៍ រដើមប៊ីរំភា៊ឺរង្វា ញថា រៅររេតដេអងគជំន ំជក្មះ10 

សនែិាឋ នថា ោត់ -- រខៀវ សំផន ដឹងរ ឿងអា៊ីទ្ធងំអសរ់ៅកែរង ររកមពរជាក្រជា ិររតយយ រាយោ ោត់11 

បនច៉ូេ ួមរៅកែរងកិចចក្រជ ំថ្នគណៈអចិថ្ស្រនតយ៍រនាះគ៊ឺមិនក្តឹមក្តូវរទ្ប។  12 

រេើយជាក់ោក់តតមដងរនាះរៅកថាខណឌ ១៧៣៩ ថ្នោ ណារយើងដតដេ រេើយនិងកថាខណឌ13 

រនតរនាទ រ់រទ្បៀតេែឹង រយើងបនរេើករេើងផងតដ ថា ខាឹមោ ថ្នកំណត់រេត ក្រជ ំន ុ៎ងចរនាា ះឆ្ែ ំ៧៥ ដេ់ 14 

៧៦ គ៊ឺមិនមនភសតរតាងណាតដេរង្វា ញថា ោត់ដឹងឮរ៊ីរេត ក្ល ណ៍ទ្ធងំអស់រនាះរទ្ប។ រេើយរៅ15 

កំណត់ក្តារជើងទ្បំរ័ ៣៣៦០ និងកថាខណឌ ១៧៣៩ រយងរផេងរទ្បៀត រដើមប៊ីនិយយអំរ៊ីក្ល រេើករេើង16 

 រស់រៅក្កម ក្លា ក ក្លេរ៊ីមេិេមិញរនះ ោត់ថាមិនមនអា៊ីបនរិភាការាយរស ីរៅគណៈអចិថ្ស្រនតយ៍ 17 

ឬក៏យ៉ា ងណា ក្លេសម័យរនាះ? ខារំមិនអាចរ ា្ើយររញរេញរនាះរទ្បកែរងរញ្ញា រនះ រ៊ីរក្ពាះថាវទ្ធក់ទ្បង18 

រៅនឹងរោេក្ល ណ៍សមៃ ត់តដេ រអៀង ោ ី ក៏បន ំឭកផងតដ  រេើយមដងរទ្បៀតគ៊ឺ នួន ជា ក៏បន ំឭក19 

តដ  ទ្ធក់ទ្បងនឹងក្រធានរទ្បរនះរៅកែរងោ ណា រស់រយើង គ៊ឺរៅកែរងកថាខណឌ ១៧៥១, ១៧៥២ តដេ20 

អងគជំន ំជក្មះ -- រេើយរយើងបនកត់សមគ េ់ថា ោោដំរ៉ូងបនសនែិាឋ នថា រ៊ីរដើមទ្ប៊ីថា រសចកដ៊ី21 

សរក្មច រស់គណៈអចិថ្ស្រនតយ៍មិនតមនថា សរក្មចរាយតត រ៉ា េ រត រទ្ប។ ក៏រ៉ា តនតទ្បនទឹមនឹងរនាះ ោោ22 

ដំរ៉ូងបននិយយថា រ៉ា េ រត និង នួន ជា រនាះគ៊ឺមនអំណាចខពស់ជាងរគរំផ តតតមដង។  23 

អ៊ា ៊ីចឹងេែឹងគ៊ឺ -- រេើយរៅកថាខណឌ ១៧៥១, ១៧៥២ ថ្នោ ណារយើងេែឹង មននិយយរ៊ី24 

ចំណ ចេែឹងតដ  ក្តង់កតនាងរនះគ៊ឺរង្វា ញថា ោោដំរ៉ូងេែឹងថា មនរេត ក្ល ណ៍មួយចំនួន មន25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  38 

រសចកដ៊ីសរក្មចមួយចំនួនតដេសរក្មចរាយក្ករមត៉ូចមួយរទ្ប។ អ៊ា ៊ីចឹងរេើយបនថា ដ៉ូចោោដំរ៉ូង1 

រេើយនិងក្រះរាជអាជាា បននិយយថា រាយោ  រខៀវ សំផន រសរគរោ់ែ ជាមួយអែកទ្ធងំអស់េែឹងៗ2 

គ៊ឺោត់ដឹងរ ឿងរេត ទ្ធងំអស់រៅសម័យរនាះ រេើយនិងរសចកដ៊ីសរក្មចតដេរេើករេើង -- តដេរ ាើរេើង3 

រៅសម័យរនាះៗមិនក្តឹមក្តូវទ្ធេ់តតរោះ។ 4 

[១៣:៤៥:២៦] 5 

ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងតួនាទ្ប៊ីមនកក្មិត រស ់ រខៀវ សំផន មនភសតរតាងយ៉ា ងចាស់ោសរ់ៅកែរង6 

សំណ រំ ឿងតដេអងគជំន ំជក្មះមិន -- រ ាើមិនដឹងមិនឮ ដ៉ូចជារោេក្ល ណស៍មៃ ត់ ក្ល សមៃ ត់េែឹងមន7 

កិចចក្រជ ំ រអៀង ោ ី រាយ សទ៊ីវ រេដឌ័  គ៊ឺឯកោ  E3/89 ក្លេរនាះ នួន ជា បនរ ាើចរមាើយតដ      8 

គ៊ឺឯកោ  E1/22.1 ក្លេរនាះអងគជំន ំជក្មះរចាទ្បសំណួ ស ួទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល ជរមាមស រេើយ9 

ក្លេរនាះោត់និយយពាក់រ័នានឹង រខៀវ សំផន េែឹង នួន ជា ោត់និយយថា “រខៀវ សំផន មិនបន10 

ច៉ូេ ួមកែរងក្ល ជរមាមសន ុ៎ងរទ្ប” រេើយអងគជំន ំជក្មះមិនបនយកចំណ ចេែឹងមកគិតរទ្ប។  11 

រដើមប៊ីក្តេរ់មកនិយយអំរ៊ីភសតរតាងជាក់ោកត់ដេរង្វា ញអំរ៊ីតដេថា រខៀវ សំផន ដឹងរ ឿងរា៉ា វ12 

តិចណាស់។ គ៊ឺខារំស៉ូមរយងរៅោ ណា រស់រយើងគ៊ឺកថាខណឌ ១៦២៥, ១៦២៧ រនះសំខាន់ណាស់គ៊ឺថា 13 

ទ្បំនាក់ទ្បំនង វងមជឈិមរៅនឹងតំរនអ់៊ីេែឹងគ៊ឺោត់មិនដឹងអា៊ីរនាះរទ្ប។ ខារំបន -- ជារក្ចើនដងណាស់ តដេ 14 

ក្រះរាជអាជាា និយយថាោត់ដឹងទ្ធងំអស់ រ៊ីរក្ពាះថា បយក្ល ណ៍រេើងមកមជឈិម វិញ មជឈិមរកេ វិញ។  15 

ក៏រ៉ា តនតរៅកែរងសំណ រំ ឿងរនាះ មនភសតរតាងចាស់ណាស ់ គ៊ឺរៅកំណត់ក្តារជើងទ្បំរ័ ៣១០៤ រនាះគ៊ឺថា16 

ទ្ធក់ទ្បងនឹង បយក្ល ណ៍អ៊ីេែឹងគ៊ឺថាមនតខេរ៊ី  មនក្លណា -- សមជិកមជឈិមេែងឹ ឧទ្ធេ ណដ៍៉ូច 17 

រ៉ា េ រត រេើយនិង នួន ជា េែឹង គ៊ឺទ្ធក់ទ្បងនឹងសនដសិ ខ រេើយនិងមួយតខេរទ្បៀតេែឹង គ៊ឺចំរពាះោ 18 

តដេមកដេ់ រខៀវ សំផន រនះរគរញ្ជូនមក រខៀវ សំផន េែឹង គ៊ឺស ទ្បាតតជាោ តដេអត់មនរេខ19 

សមៃ ត់អ៊ីរទ្ប រំតរាងអកខ ៈអ៊ីរនាះរទ្ប។ រេើយចំណ ចរនះគ៊ឺ ោោដំរ៉ូងរ ាើមិនដឹងមិនឮ រេើយមិនបន20 

ទ្ធញរ៊ីផេេំបកអា៊ីរទ្ប រេើយមកទ្ធញក្ល សនែិាឋ នថា រខៀវ សំផន ច៉ូេរៅកែរងមជឈិមរកេរៅ វិញ។  21 

[១៣:៤៨:០១] 22 

ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹង បយក្ល ណ៍ពាក់រ័នានឹងក្ល រ ាើក្ល រៅក្ល ាឋ នអ៊ីេែឹង គ៊ឺមិនពាក់រ័នានឹង រខៀវ 23 

សំផន រទ្ប ោត់មិនដឹងឮរទ្ប។ ដ៉ូចមេិេមិញខារំបនរេើករេើងរេើយថា មនតតមនរ្ីះតតមដងគត់រៅ24 

ក្ល ាឋ នក្ល ង្វ េែឹងគ៊ឺក្រោនយនដរហាះកំរង់ឆ្ែ ំងេែឹង។ ដ៉ូចខារំបនរង្វា ញមេិេមិញគ៊ឺថា មិនតដេមន25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  39 

ររេណាមួយ តដេរគនិយយរ៊ីេកខខណឌ ក្ល ង្វ រៅក្ល ាឋ នទ្ធងំអស់រនាះរទ្ប។ រ៉ា តនតរៅសំណ រំ ឿង1 

០០២/០២ រយើងេែឹងក៏រាយោត់អត់រ ើញមនរ្ីះោត់ទ្ធក់ទ្បងនឹងេកខខណឌ ក្ល ង្វ រៅទ្ប៊ីន ុ៎ងតដ  2 

អ៊ា ៊ីចឹងគ៊ឺ ររើសិនជាោត់ដឹង វញិរនាះក្រះរាជអាជាា រគរេើកេែឹង រេើករ ឿងេែឹងរេើងបត់រៅរេើយ។  3 

អ៊ា ៊ីចឹងរយងៗរៅ ខារំស៉ូមរយងរៅទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក ណ៊ីស-២១ េែឹងរៅកំណត់រេត ក្រជ ំ4 

គណៈអចិថ្ស្រនតយ៍េែឹងក៏មិនតដេមនរេើករេើងតដ ។ ឧទ្ធេ ណ ៍ រៅកថាខណឌ ៧២១១ ថ្នោ ណា5 

 រស់រយើង ក្រះរាជអាជាា និយយរ៊ី ឯកោ រយងមួយរទ្បៀតគ៊ឺៗអែកជំនាញ េា៊ីេ៊ីរ សេត រៅកែរង6 

ោ ណា រសរ់យើងដតដេរៅកថាខណឌ ១៧៤៧ រេើយនិងកំណត់ក្តារជើងទ្បំរ័ កែរងកថាខណឌ េែឹង ទ្ធក់7 

ទ្បងរៅនឹងោកេ៊ីទ្ធងំក្បរំ៊ី  ៉ូរ តដេរយើងរសែើស មំកទ្ប៊ីរនះេែឹង អងគជំន ំជក្មះបនជំទ្ធសម់ិនរក្លះរៅ 8 

េា៊ីេ៊ីរ សេត មក។ 9 

[១៣:៤៩:៤៨] 10 

រៅកែរងកំណត់ក្តារជើងទ្បំរ័ ថ្នកថាខណឌ ១៧៤៧េែឹង រយើងបនរយងរៅនឹងក្ល  វភិាគ រស់11 

រយើងរៅកែរងសំណ រំ ឿង០០២/០១ កែរងកថាខណឌ ៥៤៧ រេើយនិងដ៊ីក្លសនែិាឋ នរញ្ចរ់ក្ល រដញរាេ12 

 រស់រយើងគ៊ឺឯកោ  E295 រេើយតដេមនក្ល  វិភាគអំរ៊ីោថ នភារ និងអំណាច រស់ រខៀវ សំផន 13 

រៅកែរង -- តដេរ ៀរនឹងសមជិកគណៈមជឈិមរផេងរទ្បៀត។អងគជំន ំជក្មះមិនបនគិតរ៊ីចំណ ចេែឹងរទ្ប។  14 

រេើយនិងកំណត់រេត ថ្ថៃទ្ប៊ី៣០ ម៊ីនា ឆ្ែ ំ១៩៧៦ តដេក្តូវបនរេើករេើងរាយក្រះរាជអាជាា ជាញឹក15 

ញារ់រនាះ រយើងបនរេើករេើងថា ោោដំរ៉ូងមិនក្រមោដ រ់អំរ៊ីក្ល រេើករេើង រស់អែកជំនាញទ្ធក់16 

ទ្បងនឹងកំណត់រេត រនះរទ្ប។ ោត់រៅតតនិយយថា រខៀវ សំផន កែរងគណៈមជឈិម រេើយកំណត់ក្តា17 

េែឹងគ៊ឺច ះថ្ថៃទ្ប៊ី៣០ តខម៊ីនា ឆ្ែ ំ១៩៧៦។ អ៊ា ៊ីចឹងទ្ធញក្ល សនែិាឋ នថា រខៀវ សំផន ដឹងរ៊ីក្ល ចារ់ខាួនមន សេ18 

ទ្ធងំអស់េែឹង គ៊ឺៗ រេើយដឹងរ៊ីរោេនរយបយក្ល ចារម់ន សេអ៊ីជារដើមេែឹង។  19 

តាមៗរិតរៅ ខារំរយងរៅកថាខណឌ ១៧១៧ ថ្នោ ណារណដ ឹងឧទ្បា ណ៍ រស់រយើងខារំ។ ជាក្ល 20 

សំខាន់ណាស់រយើងក្តូវចងចាថំា ោកេ៊ីអែកជំនាញ ៉ូររនះបននិយយេែឹង គ៊ឺថា រទ្ធះរ៊ីជានិយយថាជា21 

គណៈមជឈិមតមន រ៉ា តនដតាមរិតជាកំណត់រេត  រស់គណៈអចិថ្ស្រនតយ៍រទ្ប។ ក្លេេែឹងគ៊ឺ េា៊ីេ៊ីរ សេត 22 

តដេោត់និយយរៅសវនាក្ល  ឯកោ  E1/189.1 អា៊ីតដេោត់និយយផងតដ  រៅកែរង-- រៅក្លេ23 

រ៊ីក្ល រ ាើសកខ៊ីកម ីរស់ រក្កក រអចរ្ោន់ រៅកែរងសំណ ំរ ឿង ឌ ច រនាះ រៅកថាខណឌ ១០៣ ោត់24 

បនរេើករេើងថា “តាមរិតថ្នកំណត់រេត ក្រជ ំេែឹង គ៊ឺជាកំណត់រេត  រស់គណៈអចិថ្ស្រនតយ៍រទ្ប”។ 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                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  40 

អ៊ា ៊ីចឹងសំខាន់ណាស់រយើងក្តូវកត់ ចារ់អា មណី៍រេើចំណ ចរនះ រ៊ីរក្ពាះថា រក្កក រអចរ្ោន់ ក្លេរនាះ1 

ោត់រៅកែរងក្ល ិយេ័យសេក្រះរាជអាជាា ។  2 

[១៣:៥២:១០] 3 

មនចំណ ចមួយរទ្បៀតតដេោោដំរ៉ូងមិន រ ាើមិនដឹងមិនឮតដ  គ៊ឺថា រខៀវ សំផន រ ំមនទ្បំនាក់4 

ទ្បំនងជាមួយឧក្កិដឋកមរីៅមនទ៊ី ស-២១ រនាះរទ្ប។ កថាខណឌ  ១៦១០ ដេ់ ១៦១១ ថ្នោ ណារណដ ឹង5 

ឧទ្បា ណ៍ រស់រយើង រយើង--  ំឭកថា ឌ ច ោត់បននិយយថា ម នររេតដេកមពរជាក្រជា រិរតយយេែឹង6 

 ត់រចាេភែំររញេែឹង ម នររេតដេរវៀតណាមច៉ូេ ា្ នពានមកក្ររទ្បសកមពរជាេែឹង រ៊ីម នមក ឌ ច 7 

ោត់និយយថា ោត់មិនតដេរ ើញ រខៀវ សំផន រទ្ប គ៊ឺរ ើញតតមដងេែឹងរទ្ប។ អ៊ា ៊ីចឹង រ៉ា តនតមនភារផទរយ8 

ោែ ផងតដ  រ៉ា តនតរក្ពាះថាអ៊ា ៊ីរចះ ោត់រ ើញ រខៀវ សំផន ថ្ថៃររេ ត់រចញរ៊ីភែំររញេែឹង មួយក្ករមមិន9 

អាចនិយយសនែិាឋ នថា ោត់េែឹងជិតសែិទ្បានឹងគណៈអចិថ្ស្រនតយ៍ គណៈមជឈិមដឹងរ ឿងរា៉ា វអ៊ីទ្ធងំអស់រនាះ10 

តដ ។ គ៊ឺរ៊ីរ ឿងរា៉ា វតដេរកើតមនរៅស -- មនទ៊ី ស-២១ ស៉ូមរទ្ធស។ 11 

ោោដំរ៉ូងបនរេើករេើងថា ររើតាមក្ល អន វតតរ ាើទ្ធ  ណកមរីៅមនទ៊ី ស-២១ ោត់បនច៉ូេ12 

 ួមកិចចក្រជ ំរៅគណៈអចិថ្ស្រនតយ៍ អ៊ា ៊ីចឹងបនថា រខៀវ សំផន ដឹងរ៊ីក្ល រ ាើទ្ធ  ណកមរីៅមនទ៊ី ស-២១ 13 

រាយភវន៊ីយភារ។ រនះវខ សក្សេះរ៊ីរោេក្ល ណ៍ចារ់ រ៊ីរក្ពាះថារៅកែរងកិចចក្រជ ំ កំណត់រេត 14 

ក្រជ ំកែរងគណៈអចិថ្ស្រនតយ៍មិនតដេរេើករេើងរ៊ីរ ឿងេែឹងរនាះរទ្ប។  15 

[១៣:៥៣:៥១] 16 

ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងសេក ណ ៍ រេើយនិងក្ល ដឹងឮ រស់ រខៀវ សំផន រ៊ីអា៊ីតដេរកើតរេើង ឬក៏រ៊ី17 

រោេនរយបយសំរៅរ ាើបររេើក្រជាជនអ៊ីជារដើម ខារំស៉ូមរយងរៅកែរងោ ណា រស់រយើង កថា18 

ខណឌ ១៥០៧ តដេរយើងនិយយរ៊ី សទ៊ីវ រេដឌ័  តដេោត់ជាអែកជំនាញ តដេរយើងស ំឲ្យមកផដេ់19 

សកខ៊ីកម ី រ៉ា តនតក្តូវបនរដិរស ។ រ៉ា តនតរៅកែរងសំណ ំរ ឿង០០២/១ រនាះ ោត់បនផដេ់សកខ៊ីកម ី រេើយ20 

ោត់និយយថាភ៉ូមិភាគ ឬក៏ម៉ូេាឋ នផដេ់ បយក្ល ណ៍ខ សមកភែំររញទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងទ្បិនែផេក្សូវ 21 

រដើមប៊ីក្រតេេជា -- រដើមប៊ីរង្វា ញ -- មិនរង្វា ញរ៊ីរញ្ញា ជាក់ោក ់ រេើយក្រតេេក្លេរនាះៗ គ៊ឺថា22 

រសចកដ៊ីសរក្មចរនាះរាយតផែករេើរ័ត៌មនខ សរនះ។ ោ ណា រស់រយើងកថាខណឌ ១៥០៧ ក៏រយង23 

រៅនឹងរសចកដ៊ីសរក្មច រសចកដ៊ីសនែិាឋ ន រស់រយើង រៅកែរងោ ណាសនែិាឋ នរញ្ចរ់ក្ល រដញរាេគ៊ឺ24 

កថាខណឌ ១១៧៣ និងកថាខណឌ ១៥០៣ ោ ណាសនែិាឋ នរញ្ចរ់ក្ល រដញរាេ គ៊ឺឯកោ ១១៧១ -- 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                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  41 

១១៧៤ និង ១១៧៨។ អ៊ា ៊ីចឹងតាម យៈភសតរតាងទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងរទ្បរញ្ញជ ទ្ធងំអស់េែឹងគ៊ឺរញ្ញជ ក់ថាស ឲំ្យ1 

តថទ្ធកំ្រជាជន។ ឯកោ  E3/750 និយយរ៊ីទ្បសេនាវដដ៊ីទ្បង់រដិវតត ERN00523849 ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹង2 

ក្ល នាកំ្សូវរចញ កថាខណឌ ១៥០៦ រៅកែរងោ ណារយើងគ៊ឺឯកោ  E34589 រយើងស ឲំ្យ តរ  រ៉ា ងស៉ូដ៍ 3 

មកទ្ប៊ីរនះ រ៉ា តនតក្តូវបនរដិរស ។ 4 

[១៣:៥៦:២២] 5 

មេិេមញិរនាះ ឌ ច និយយអំរ៊ីក្ល ាក់ទ្បណឌ កមរីេើ រ៉ាង់ តដេបន -- តដេផទរយរោេក្ល ណ៍6 

រកេេែឹង គ៊ឺបន ំរោភស្រសត៊ី។ ខារំផដេ់ឯកោ រយង គ៊ឺ ១៥៥៣ ាក់ ១៣៥៣, ១៣៥៤ ថ្ន7 

ោ ណា រស់រយើង។  8 

អងគជំន ំជក្មះរដិរស រចាេន៉ូវចរមាើយរនះ រស់ ឌ ច រាយោ ជាចរមាើយរាះរនទរក។ រទ្ធះរ៊ី9 

ជាោត់ -- រៅក្តង់ចំណ ចរនះ គ៊ឺអងគជំន ំជក្មះរដិរស រចាេ រេើយកែរងររេខាះេែងឹ ខាួនរក្រើចរមាើយ10 

តដេបនរ៊ីក្ល រ ាើទ្ធ  ណកមរីៅវិញ។ រេើយក្តង់ចំណ ចរនះ គ៊ឺរញ្ញា  គ៊ឺមិនក្តូវដឹងថា រតើមនក្ល 11 

តាមាន -- គ៊ឺមិនតមនរញ្ញា ថា ក្តូវតតដឹងថាតាមាន មិនតាមដឹងរនាះរទ្ប គ៊ឺដឹងថា រតើវជាក្ល តាមាន12 

េែឹង វជារទ្បរញ្ញជ  រស់មជឈិមរកេ ឬក៏យ៉ា ងរម៉ាច។ អ៊ា ៊ីចឹងរយើងជំទ្ធស់រេើចំណ ចរនះ។  13 

ទ្ធក់ទ្បងនឹងក្ល រ ៀរក្ល  គ៊ឺកថាខណឌ ១២៧១, ១២៧៤ រៅកែរងោ ណា រស់រយើងទ្ធកទ់្បងនឹង14 

ក្ល ក្បសចាករ៊ី វិន័យ រយង -- ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល ររងកើនចំនួនក្រជាជនន ុ៎ង តដេអងគជំន ំជក្មះ ឬក៏15 

ក្រះរាជអាជាា  បនរេើករេើងរនាះរទ្ប រេើយអងគជំន ំជក្មះបនរដិរស  តដេក្ល រេើករេើង រស់រយើង 16 

តដេថាក្ល រ ៀរក្ល ទ្ធងំអស់េែឹង ក្ល ររងកើតចំនួនក្រជាជនេែឹង គ៊ឺរដើមប៊ីអភិវឌឍជាតិ។  17 

[១៣:៥៨:២២] 18 

ស ំរយងរៅរសចកដ៊ីសនែិាឋ នរញ្ចរ់ក្ល រដញរាេ រស់រយើងថ្នសំណ ំរ ឿង០០២/២ េែឹង កថា-19 

ខណឌ ២៤៣៤ រនាទ រ់មកគ៊ឺអងគជំន ំជក្មះបនោដ រ់អែកជំនាញរ៊ី នាក់ទ្ធក់ទ្បងនឹងក្ល រ ៀរក្ល  គ៊ឺរោកក្ស៊ី 20 

ណាហាក ក្លវ៉ា  ក្រះរាជអាជាា អែករសែើស ំ រេើយនិងមែ ក់រទ្បៀតគ៊ឺ រផេគ េ៊ីវីន រេើយនិងអែកជំនាញមួយ21 

រទ្បៀតគ៊ឺរ្ីះ រផេគ េ៊ីវីន េែឹង រេើយអែកជំនាញទ្ធងំរ៊ី នាក់េែឹងបនទ្ធញក្ល សនែិាឋ នថា ររើតាម22 

ក្ល -- តផែករេើក្ល ក្ោវក្ជាវ រស់ោត់េែឹង ថាររើសិនជាមនក្ល រ ៀរក្ល រាយរងខំរនាះ ោត់មិនអាច 23 

ទ្ធញក្ល សនែិាឋ នថា តាមេទ្បាផេថ្នក្ល ក្ោវក្ជាវ រស់ោត់ឯករាជយរនាះ ថាមនរោេនរយបយ24 

ជាតិ រដើមប៊ីរងខំឲ្យរ ៀរក្ល រនាះរទ្ប។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  42 

[១៣:៥៩:១៣] 1 

រៅកែរងោ ណា រស់រយើងរនាះ គ៊ឺ១២០៩ រេើយអងគជំន ំជក្មះបនរដិរស ក្ល អះអាង រស់2 

រយើងរនះ។ រៅកថាខណឌ ១២៣៩, ១២៤១ ពាកយសមដ៊ី រស់  ស់ ស៊ា យ តដេក្រះរាជអាជាា បន -- អងគ -3 

- ោោដំរ៉ូងបនរក្រើក្បស់ថា រដើមប៊ីោកំ្ទ្បជាមួយនឹងពាកយសមដ៊ី រស់ ជា រឌៀរ រ៉ា តនតដ៉ូចអស់រោក 4 

រោកក្ស៊ីរៅក្កមនឹងរ ើញខាងម ខរនះគ៊ឺថា យកពាកយសមដ៊ី រស់  ស់ ស៊ា យ រៅកែរងកំណត់ក្តារជើង5 

ទ្បំរ័ រទ្ប។ ក្លេេែឹងោត់និយយថា មនក្ល រ ៀរចំឲ្យក្ររស នា ី និងរ  សជួរោែ  ម ននឹងររេរ ៀរក្ល  6 

រេើយមនេទ្បាភារជំទ្ធស់រទ្បៀងផង។  7 

អ៊ា ៊ីចឹងវសំខាន់ណាស់កែរងក្ល កត់សមគ េ់ចំណ ចរនះ គ៊ឺថារគមនក្ល  រ ៀរចំឲ្យជួរោែ ជាម ន8 

តដ ។ រេើយទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងសកខ៊ីកម ីរស់  ស់ ស៊ា យ េែឹងដតដេ គ៊ឺថាមនក្ល សំខាន់តដេោត់បន9 

ច៉ូេកែរងក្ល រ ៀនស៉ូក្តជារក្ចើន តដេោត់និយយថា រខៀវ សំផន បនរេើករេើងេែឹងោត់ក៏មិនតដេ10 

បននិយយថា រខៀវ សំផន ធាា រ់បននិយយរ៊ីក្ល រ ៀរក្ល រនាះរទ្ប។ ក៏រ៉ា តនតផទរយរៅវិញោត់បន-- 11 

ខារំរយងរៅកថាខណឌ ២៨១ សំណ ំរ ឿង០០២/០១  ស់ ស៊ា យ រនាះនិយយថា “ោត់មិនតដេរ ើញ រខៀវ 12 

សំផន និយយអំរ៊ីរ ឿង ដឋបេរនាះរទ្ប”។ រៅកែរងកំណត់រេត ោត រ់ចរមាើយ រស់ោត់ េែឹងឯកោ  13 

E3/10 -- 6 --20  (ស ំរទ្ធស) ោោដំរ៉ូងក៏បនរ ៀរចំក្ល ក្រជ ំរដើមប៊ីឲ្យភាគ៊ីេែឹងរង្វា ញឯកោ  14 

ក៏រ៉ា តនតរយើងរ ើញថាមនឯកោ តិចណាស់តដេអងគ -- ស៉ូមប៊ីតតោោដំរ៉ូងរនាះយកមករក្រើរនាះ 15 

តដេរយើងរសែើស ំេែឹង រេើយភសតរតាងរាះរនទរកតដេរយើងបនរេើករេើងរនាះគ៊ឺក្តូវបនរ ាើមិនដឹងមិនឮ 16 

រេើយ ួមរញ្ចូេនឹងររេទ្ធំងោកេ៊ីតដេរយើងស ំឲ្យមកផតេ់សកខ៊ីកមរីនាះរៅកែរងសំណ ំរ ឿង០០២រនាះ 17 

ក៏ោោដំរ៉ូងបនជំទ្ធស់ផងតដ ។  18 

រយើងបនរេើករេើងរ៊ី ស្រេាង់ស័  រ៉ា ងស៉ូដ៍ ឯកោ  E243.1 រេើករេើងរៅកែរងក្រតិចា ឹក19 

សវនាក្ល  E1/294.1 រម៉ា ង ១៣:៤៣។  រ៉ា ងស៉ូដ៍ ដតដេគ៊ឺឯកោ  E3/4589 តដេរយើងបនរង្វា ញ20 

រៅកែរងអងគជំន ំជក្មះរនះេែឹង និងឯកោ មួយរទ្បៀត គ៊ឺ E1/391.1 ក្រតេេរម៉ា ង ១១:០៥។ រេដឌ័  21 

សទ៊ីវិន គ៊ឺឯកោ  E3/39995-- (ោីនក្ល រកតក្រ) 22 

[១៤:០២:៤៧] 23 

អែករកតក្រ៖ 24 

រោកក្រធានស ំអ ាក្ស័យមិនមនក្ល រក--  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  43 

រោកក្ស៊ី អងត់ា េគ៊ីសរស៖ 1 

ឯកោ មួយរទ្បៀតគ៊ឺ ឯកោ E3/4527--   2 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 3 

ស៉ូមផ្ទែ កសិន រាយោ អត់មនក្ល រកតក្រ។ 4 

[១៤:០៣:១២] 5 

រោកក្ស៊ី អងត់ា េគ៊ីសរស៖ 6 

អមាញ់ឮថាអត់មនក្ល រកតក្រ ខារំឥេូវខារំចារ់រនតរ៊ីកតនាងណារៅរោកក្រធាន? គ៊ឺឯកោ 7 

 រស់ សទ៊ីវ រេដឌ័  គ៊ឺឯកោ  E3/4527 តដេរេើករេើងកែរងថ្ថៃសវនាក្ល  E1/515.1 រម៉ា ង១០:៣១, 8 

១០:៣៣ និងរម៉ា ង ១០:៣៧ ខារំស៉ូមរញ្ញជ ក់ថា ម៉ូេរេត តដេខារំរេើករេើងរម៉ា ងថ្នកំណត់រេត 9 

សវនាក្ល ទ្ធងំអស់ គ៊ឺថាវៗមនភសតរតាងតដេរយើងចង់ឲ្យអស់រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កមរិរក្ោះ។ 10 

រេើយអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងរនាះរក្រើតផែករផេងថ្ន -- ខ សរ៊ីតផែកតដេខារំរេើកជ៉ូនអមាញ់មិញេែឹង។  11 

រៅកែរងសវនាក្ល ទ្ធក់ទ្បងរៅឯកោ គនាឹះេែឹងគ៊ឺមនឯកោ E3/4589 តដេជាអតថរទ្បស រស រាយ 12 

រ៉ា ងស៉ូដ៍ មនចំណងរជើងថា “ក្ររទ្បសកមពរជាក្តូវបន ំរាះ”។ រេើយឯកោ មួយរទ្បៀតរនាះ គ៊ឺ 13 

E1/515.1 គ៊ឺរៅរម៉ា ង ១៥:០១:២១ ស៊ឺេគរង រនះជាកំណត់ក្តាក្រតិចា ឹក។ អស់រោក រោកក្ស៊ី14 

រៅក្កម រនះជារយងតដេខារំស ំផតេ់ជ៉ូនរៅដេ់អស់រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កមទ្ធងំអស់ោែ ។  15 

ស៉ូមអ គ ណរោកក្រធាន។ 16 

[១៤:០៥:១២] 17 

រៅក្កម ចានក់្ា ន៊ីហាេ ចាយ៉ា ស ៊ីញរេ៖ 18 

ទ្បិវសួសត៊ី! ខារំមនសណួំ មួយសួ រៅក្លន់សេក្រះរាជអាជាា ។ យ៉ា ងរម៉ាចរេើយ ួចរាេ់រទ្ប 19 

អន ញ្ញា តឲ្យខារំសួ សំណួ បនរទ្ប? រតើសេក្រះរាជអាជាា ោត រ់ខារំឮរទ្ប? 20 

រោកក្ស៊ី រក្រនា េ៉ូេសិ៖ 21 

ចាស ោត រ់ឮរេើយរោករៅក្កម។ គ៊ឺខារំោត រ់ឮរេើយរោករៅក្កម។ 22 

រៅក្កម ចានក់្ា ន៊ីហាេ ចាយ៉ា ស ៊ីញរេ៖ 23 

រោកក្ស៊ី និងសេក្ល ី រស់រោកក្ស៊ីក្លេរ៊ីមេិេមិញ គ៊ឺពាក់រ័នារៅនឹងឧក្កិដឋកមតីដេ24 

ក្រក្រឹតតរេើងរាយរួកតខី ក្កេម។ រេើយថ្ថៃរនះរោកសេក្រះរាជអាជាា ឲ្យរយើងតសាងសរក្មច្ន25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  44 

អំរ៊ីក្ល ក្រក្រឹតតឧក្កិដឋកមរីាយ រខៀវ សំផន។ រតើឋានៈ រខៀវ សំផន និងឧក្កិដឋកមយី៉ា ងរម៉ាច រ៊ីរក្ពាះថា1 

មិនបនច៉ូេ ួមក្គរ់កិចចក្រជ ំរទ្ប រេើយោត់ជាសមជិកគណៈកមី ិក្ល មជឈិម រ៉ា តនតមិនបនច៉ូេ ួមមក2 

ក្គរ់កិចចក្រជ ំទ្ធងំអស់រទ្ប។ អ៊ា ៊ីចឹងរញ្ញា ទ្ធងំឡាយរនាះគ៊ឺថាោត់មិនមនសិទ្បាិសរក្មចអ៊ីរទ្ប រ៊ីរក្ពាះោត់ 3 

មិនមនវតតមនរៅកែរងកិចចក្រជ ំទ្ធងំរនះរទ្ប។ ថារតើវមនទ្បំនាក់ទ្បំនងអា៊ីតដេរោកក្ស៊ីភាជ រ់ រខៀវ សំផន 4 

រៅនឹងឧក្កិដឋកមតីដេបនរចាទ្បក្រក្លន់រនះ? 5 

រោកក្ស៊ី រក្រនា េ៉ូេសិ៖ 6 

ស៉ូមអ គ ណរោករៅក្កម។ ពាក់រ័នារៅនឹងក្ល ជួយរក្ជាមតក្ជង ចារ់តចងចាស់ណាស់ថា 7 

ររើសិនណាជារយើង ករ ើញថា អំររើ រស់ោត់មនផេរ៉ាះពាេ់យ៉ា ងខាា ងំរៅរេើក្ល ក្រក្រឹតតឧក្កិដឋកម ី8 

តដេរង្វា ញឲ្យរ ើញរ៊ីទ្បំនាក់ទ្បំនង រស់វ។ អ៊ា ៊ីចឹងវភាជ រ់រៅជនជារ់រចាទ្បរៅនឹងឧក្កិដឋកមតីដេោត់ 9 

បនក្រក្រឹតត។ ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងសេឧក្កិដឋកម ីួម -- ស ំយករសៀវរៅកត់ក្តាខារំមួយតភាត -- ស៉ូមអ គ ណ 10 

រោករៅក្កម។  11 

ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងសេឧក្កិដឋកម ីួម អងគជំន ំជក្មះបន ករ ើញម ាបយជារក្ចើនតដេ មច ស់12 

រណត ឹងោទ្ប កខបនជួយជំ  ញ ោកំ្ទ្ប ឬក៏រក្ជាមតក្ជងរៅកែរងរោេរំណង ួមតាម យៈរោេនរយបយ13 

 រស់ោត់។ រេើយរគក៏មនក្ល វិភាគយ៉ា ងេែិតេែន់ផងតដ រ៊ីកថាខណឌ ៤២ រៅដេ់ ៥៧ និងរ៊ី ៤២ 14 

ដេ់៧៨ គ៊ឺ ករ ើញថាោត់បនោកំ្ទ្បរៅដេ់រោេរំណងឧក្កិដឋ ួម ោត់បនច៉ូេ ួមកែរងកិចចក្រជ ំ15 

គណៈអចិថ្ស្រនតយ៍ រេើយោត់ជាសមជិកគណៈកមី ិក្ល មជឈិម។  16 

មេិេមិញរយើងបនរិភាកាោែ ថា កំណត់ក្តាតដេោត់បនច៉ូេ ួម កំណត់រេត អងគក្រជ ំតដេ17 

ោត់បនច៉ូេ ួម បនរង្វា ញវតតមន រស់ោត់។ រ៉ា េ រត និង នួន ជា រេើយនិងមច ស់រណត ឹងោទ្ប កខ 18 

ទ្ធងំរ៊ីេែឹងច៉ូេ ួមកិចចក្រជ ំញឹកញារ់ជាងរគ។ រិតរេើយោត់មិនតមនជាសមជិកគណៈកមី ិក្ល 19 

អចិថ្ស្រនតយ៍រទ្ប។  20 

[១៤:០៩:២៣] 21 

និយយអំរ៊ីក្ល ដឹងឮវិញមតង។ មិនមនរេត ផេអា៊ីតដេឲ្យរជឿជាក់ថា ោត់មិនតមនៗ ច៉ូេ ួម22 

កិចចក្រជ ំបនតិចដងរទ្ប គ៊ឺោត់បនជក្មរជ៉ូនត ោក្ល និងសេរៅក្កមរស ើរអរងកតថា ោត់បនច៉ូេ ួម23 

កែរងកិចចក្រជ ំគណៈកមី ិក្ល អចិថ្ស្រនតយ៍ រ៊ីរក្ពាះោត់ក្តូវក្ល ដឹងរ័ត៌មនរ៊ីកិចចក្រជ ំទ្ធងំរនាះ រដើមប៊ី24 

រំររញភា កិចច រស់ោត់ជាក្រធានគណៈក្រធាន ដឋ និងសក្មរ់ ររកមពរជាក្រជា ិររតយយ។  25 
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ដ៉ូរចែះ មិនមនរេត ផេអា៊ីថាោត់មិនបនច៉ូេ ួមកិចចក្រជ ំ ឬក៏មិនបនច៉ូេ ួមញឹកញារ់រនាះ1 

រទ្ប។ អ៊ា ៊ីចឹងោត់ដឹងរ័ត៌មនទ្បទ្បួេបនរ័ត៌មនរ៊ីកិចចក្រជ ំទ្ធងំរនាះ។ អ៊ា ៊ីចឹងវតតមន រស់ោត់រៅគណៈ2 

កមី ិក្ល មជឈិមអចិថ្ស្រនដយ៍ គ៊ឺថាកិចចក្រជ ំគណៈអចិថ្ស្រនដយ៍រនះគ៊ឺថា រគមិនអន ញ្ញា តឲ្យអែកណាច៉ូេ ួម3 

ក្រជ ំរទ្ប រក្ៅរ៊ីសមជិកេែឹង តតតិចមែ ក់រ៊ី នាក់រ៉ា រណាណ ះ។ អ៊ា ៊ីចឹងកិចចក្រជ ំបនរង្វា ញថា ោត់ជាមន សេ4 

តដេមករ៊ីខាងរក្ៅ -- រក្ៅរ៊ីមន សេតដេរគមិនទ្ប កចិតតរនាះ ោត់គ៊ឺជាមន សេតដេទ្ប កចិតត និងរេើក5 

តរមកើងឲ្យតថ្មាខពស់ណាស់រៅកែរងរេាឋ  ចនាសមពនា័តខី ក្កេម។ រនះរញ្ញជ ក់ឲ្យរ ើញថា ោត់បន ួម6 

ចំតណកកែរងក្ល ជួយោំក្ទ្បរៅដេ់រោេរំណងសេឧក្កិដឋកម ីួមរនះ រេើយោត់គ៊ឺជាសមជិកគណៈ7 

កមី ិក្ល មជឈិមមជឈិម។  8 

រេើយស៉ូមចងចាផំងតដ ថា កែរងឋានៈជាសមជិកគណៈកមី ិក្ល មជឈិម ោត់បន រេើយ9 

ោត់ក៏បនទ្បទ្បួេោគ េ់ផងតដ ថា គណៈកមី ិក្ល មជឈិម គ៊ឺជាអែកទ្បទ្បួេរសចកដ៊ីតណនា ំ និងរសចកដ៊ី10 

សរក្មចរ៊ីគណៈអចិថ្ស្រនដយ៍ រេើយគណៈកមី ិក្ល មជឈិមរិភាការេើមរ ាបយអន វតតរសចកដ៊ីសរក្មច11 

ទ្ធងំរនាះ និងផេរាផាយរ័ត៌មនរ៊ីគណៈកមី ិក្ល អចិថ្ស្រនដយ៍រនាះរៅថាែ ក់រក្ក្លម។ អ៊ា ៊ីចឹង ទ្ប៊ី១ ោត់ច៉ូេ12 

 ួមកែរងគណៈអចិថ្ស្រនដយ៍ រេើយោត់ជាសមជិកគណៈកមី ិក្ល មជឈិម តដេមនក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវន៉ូវ13 

អា៊ីតដេគណៈកមី ិក្ល អចិថ្ស្រនដយ៍បនសរក្មច។  14 

[១៤:១១:៥៩] 15 

រៅកក្មិតគណៈកមី ិក្ល មជឈិម ោត់មនសិទ្បាិតាងំរ៊ីឆ្ែ ំ១៩៧១ ោត់មនសិទ្បាិនិយយកែរងររេ16 

រិភាកាអា៊ីៗតដេគណៈអចិថ្ស្រនដយ៍រផាើមកគណៈមជឈិម អ៊ា ៊ីចឹងោត់មនសិទ្បាិនិយយ។ រេើយរ៊ីឆ្ែ ំ៧៦ ោត់17 

រៅគណៈមជឈិម ោត់មនសិទ្បារិបះរឆ្ែ ត ោត់មនសិទ្បាិច៉ូេ ួមររញ្ចញមតិកែរងរសចកដ៊ីសរក្មច និងចាត់18 

 វិធានក្ល កែរងក្ល អន វតតរសចកដ៊ីសរក្មច។ អ៊ា ៊ីចឹងោត់ច៉ូេ ួមកែរងក្ល ក្រក្រឹតតឧក្កិដឋកមរីនះរេើយ។ រេើយ19 

មនកតាត រក្ចើនរទ្បៀតរៅកែរងកិចចក្រជ ំេែឹង រយើងដឹងថា ោត់ដឹង។  20 

ឧទ្ធេ ណរ៍ៅកែរងឯកោ  E3/2/24 រនះជាកំណត់រេត អងគក្រជ ំ រស់គណៈអចិថ្ស្រនដយ៍រៅ 21 

តខឧសភា ឆ្ែ ំ១៩៧៦។ រនះគ៊ឺជាកិចចក្រជ ំតដេ រ៉ា េ រត បននិយយថា ក្តូវមនរ៊ី៣០ រៅ៥០ រៅ 22 

១០០ អងក រដើមប៊ីរញ្ជូនមក ដឋ រដើមប៊ីឲ្យ ដឋរក្រើក្បស់ក្សូវអងក ទ្ធងំរនាះសក្មរ់នារំចញរៅក្សរករក្ៅ។ 23 

ឯកោ  E3/2/26 គ៊ឺកិចចក្រជ ំមួយរទ្បៀត តដេមច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខបនច៉ូេ ួម។ រគរិភាកាថា 24 

ក ម ៗក្តូវបនអងគក្ល តក្មូវឲ្យរ ាើក្ល រៅតាមសេក ណ៍។ រនះគ៊ឺជា បយក្ល ណ៍រផាើ-- 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                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  46 

[១៤:១៣:៥១] 1 

រៅក្កម ចានក់្ា ន៊ីហាេ ចាយ៉ា ស ៊ីញរេ៖ 2 

ខារំស៉ូម ំខានរោកក្ស៊ីរនដិច។ រោកក្ស៊ីបនរេើករេើងរង្វា ញអំរ៊ីអងគរេត តដេថាោត់ដឹង។ 3 

ក្ល ដឹងមួយម ខ មិនក្គរ់ក្ោន់សក្មរ់ាក់រិ  ទ្បាភាររទ្ប។ សំណួ ខារំសួ ថា រតើវមនទ្បំនាក់ទ្បំនងអា៊ី វង 4 

ឧក្កិដឋកមតីដេបនក្រក្រឹតតជាមួយនឹងរកេ ជាមួយនឹងវតតមនកែរងក្ល ច៉ូេ ួមក្រជ ំ។ ក្ល តដេមនតត5 

ចំរណះ-- តដេមនក្ល ដឹងតតមួយម ខ អត់ក្គរ់ក្ោន់រទ្បរោកក្ស៊ី។  6 

រោកក្ស៊ី រក្រនា េ៉ូេសិ៖ 7 

ក្ល ដឹងជាតផែកមួយ រ៊ីរក្ពាះក្ល ដឹងផដេ់េទ្បាភារឲ្យោត់រដិរស ក៏បន យេ់ក្សរក៏បន។ 8 

រេើយរតនថមរេើរនះរទ្បៀត រៅររេតដេោត់មនវតតមនរៅកែរងកិចចក្រជ ំរនាះ ោត់មនវតតមនកែរងឋានៈ9 

ដឹកនាខំពស់ រសរ់កេក មីរយន៊ីសដកមពរជា ោត់មនេទ្បាភាររដិរស  រ៉ា តនដផទរយរៅវិញោត់ោកំ្ទ្បកែរងកិចច10 

ក្រជ ំទ្ធងំអស់េែឹង គ៊ឺថាតាម យៈក្ល រៅរសៃមមោៃ ត់មិននិយយអ៊ី ឬក៏ក្ល ោកំ្ទ្បយ៉ា ងសកមដីេ់រោេ11 

នរយបយឧក្កិដឋ។ ឧទ្ធេ ណ៍ កិចចក្រជ ំមួយតដេោត់ច៉ូេ ួម គ៊ឺកិចចក្រជ ំ រស់គណៈអចិថ្ស្រនដយ៍ 12 

ឯកោ E3/2/32 គ៊ឺក្ល ជ៉ូនដំណឹងរៅគណៈអចិថ្ស្រនដយ៍អំរ៊ីជំង៊ឺដង្វក ត់រៅ រេើយរៅតាមជនរទ្បបត់រង់13 

កមា ំងរេកម ីេ៉ូតដេ់ ៨០ភាគ យ រាយោ វមនក្ល ផទរះរេើងន៉ូវោថ នភារ ៃន់ៗជារក្ចើន។ រ៉ា តនដ14 

ោត់រៅតតផដេ់រយរេ់ រេើយតាម យៈរនាះ ោំក្ទ្បជំ  ញច៉ូេ ួមចំតណក ោត់បនផដេ់រយរេ់ឲ្យ15 

ក្រជាជនេែឹងគ៊ឺថា រងកររងកើនផេឲ្យដេ់ក្ល តផនក្ល កំណត់ រស់គណៈអចិថ្ស្រនដយ៍ រេើយរផាើមកឲ្យ16 

គណៈមជឈិមរដើមប៊ីៗអន វតតនិងតចកចាយ។ ដ៉ូរចែះ ោត់ដឹង។  17 

[១៤:១៦:១៨] 18 

រៅក្កម ចានក់្ា ន៊ីហាេ ចាយ៉ា ស ៊ីញរេ៖ 19 

ខារំស៉ូមរញ្ញជ ក់ោថី៊ីរោកក្ស៊ី។ រញ្ញជ ក់ឲ្យង្វយក្សួេយេ់រនដិច។ ធាត ផេរំ៊ី ថ្នឧក្កិដឋកមគី៊ឺ 20 

ធាត រចតនា និង-- រតើៗ 21 

រោកក្ស៊ី រក្រនា េ៉ូេសិ៖ 22 

(ោីនក្ល រកតក្រ) 23 

រៅក្កម ចានក់្ា ន៊ីហាេ ចាយ៉ា ស ៊ីញរេ៖ 24 

ស៉ូមរោកក្ស៊ីរញ្ញជ ក់អំរ៊ីធាត អតតរនាម័តិ និងធាត សតាន ម័តរនដិចរមើេ៍?  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  47 

រោកក្ស៊ី រក្រនា េ៉ូេសិ៖ 1 

គ៊ឺោោដំរ៉ូងបនរញ្ញជ ក់តាម ៉ូរភាររផេងៗតដេថា ោត់បនច៉ូេ ួមចំតណករៅកែរងរោេ2 

រំណង ួម។ ដ៉ូចតដេខារំបនជក្មរអមាញ់មិញេែឹង គ៊ឺោត់បនច៉ូេ ួមតាម យៈភាររៅរសៃមមោៃ ត់ 3 

ឬក៏ក្ល ោកំ្ទ្បរាយសកមនី៉ូវកក្មិតអចិថ្ស្រនដយ៍ និងកក្មិតមជឈិម រៅររេតដេរោេនរយបយឧក្កិដឋ4 

ក្តូវបនាក់រចញមក។ មនមរ ាបយមួយតដេោត់បនច៉ូេ ួម។ ខារំចាបំន គ៊ឺអងគជំន ំជក្មះបន5 

និយយថា “រោកមនរោេរំណង ួមកែរងក្ល អន វតតតាម យៈរោេនរយបយតដេពាក់រ័នារៅនឹង6 

ក្ល ក្រក្រឹតតន៉ូវឧក្កិដឋកម”ី។ អ៊ា ៊ីចឹងវពាក់រ័នាយ៉ា ងខាា ងំរៅនឹងរោេរំណង ួម។  7 

ស៉ូមប៊ីតតសកមភីារមិនច៉ូេ ួមចំតណករាយផ្ទទ េ់ក្ល អន វតតក្រក្រឹតតសកម ីរាយផ្ទទ េ់កដ៊ី ក៏រ៉ា តនដ8 

រៅររេរិចា ណាថារ គគេណាមែ ក់ទ្បទ្បួេខ សក្តូវកែរងឧក្កិដឋកម ីួម ឬយ៉ា ងណារនាះ។ រៅទ្ប៊ីរនះ   9 

គ៊ឺថា វមនក្ល ពាក់រ័នារៅកក្មិតគណៈកមី ិក្ល មជឈិមតដេោត់មនសិទ្បាិនិយយ មនសិទ្បាិរបះរឆ្ែ ត10 

ជំទ្ធសរ់ៅនឹងក្ល អន វតត ឬក៏ក្ល ជ៉ូនរ័ត៌មនអំរ៊ីរោេនរយបយឧក្កិដឋរនាះកដ៊ី។ អ៊ា ៊ីចឹងគ៊ឺថា ោត់ -- 11 

ផទរយរៅវិញគ៊ឺោត់ច៉ូេ ួមរៅកែរងរោេរំណង ួមរនះ។ 12 

[១៤:១៨:២៩] 13 

រតនថមរេើរនះរៅរទ្បៀត ោត់មិនតមនក្ោន់តតរៅអងគរយរសៃមមមិននិយយអ៊ីរនាះរទ្ប ោត់ផដេ់មតិ14 

រយរេ់ជាោធា ណៈរៅដេ់រោេនរយបយឧក្កិដឋតាម យៈមរ ាបយជារក្ចើន ដ៉ូចជាស នទ កថា15 

 រស់ោត់ពាក់រ័នារៅនឹងក្ល រំររញតផនក្ល ផេិតផេ ឬក៏ជំង៊ឺរផេងៗ។ រេើយក្រជាជនក្តូវបនរគ16 

រងខំឲ្យ សរ់ៅតាមសេក ណ៍ មិនទ្បទ្បួេបនចំណ៊ីអាហា ក្រឈមក្ល អត់ឃាា ន មនជំង៊ឺដង្វក ត់។  17 

តាម យៈក្ល ដឹងចំណ ចទ្ធងំអស់េែឹង ោត់តរ រៅជាជំ  ញឲ្យរងកររងកើនផេឲ្យសរក្មចបន18 

តផនក្ល  រដើមប៊ីសរក្មចបនតផនក្ល ទ្ធងំរនាះេែឹងមរ ាបយមួយ។ ោត់ក៏ច៉ូេ ួម។  19 

រេើយនិងពាក់រ័នារៅេែឹងរោេនរយបយក្រឆំ្ងនឹងខីាងំ។ រៅររេក្ល របសសមែ តក្តូវ20 

បនរិភាកាមិនមនក្ល រញ្ញជ ក់ថា ោត់និយយក្រឆំ្ងរៅនឹងក្ល របសសមែ តរនះរទ្ប។ ោត់ខាួនោត់21 

ផ្ទទ េ់រនះ បននិយយថា ោត់មិនអាចមិននិយយ ោត់មិនអាចនិយយបនរទ្ប ោត់មិនអាចនិយយ22 

ក្រឆំ្ងរៅនឹងអំររើេិងាតដេរគបនក្រក្រឹតតទ្ធងំរនះ។ គ៊ឺរៅក្តង់ទ្បំរ័ ១១៨ ថ្នរសៀវរៅ រស់ោត់។  23 

អ៊ា ៊ីចឹងពាក់រ័នានឹងរោេនរយបយឧក្កិដឋរនះ ោត់អត់មននិយយក្រឆំ្ងអ៊ីរោះ។ រេើយពាក់24 

រ័នារៅនឹងរោេនរយបយក្រឆំ្ងនឹងខីាងំ ោត់ផដេ់មតិរយរេ់ថា “ខីាងំក្គរ់ ៉ូរភារទ្ធងំអស់គ៊ឺក្តូវ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  48 

តតកមច ត់រចាេឲ្យអស់”។ អ៊ា ៊ីចឹងមស្រនត៊ីោធា ណ ដឋតខី ក្តូវកមច ត់រចាេឲ្យអស ់ រញ្ាវនដរ៊ី ររ1 

ោធា ណ ដឋតខី កមច ត់រចាេឲ្យអស់ ខីាងំ រស់រដិវតត  រស់រកេក្តូវតតកមច ត់រចាេឲ្យអស់។  2 

អ៊ា ៊ីចឹងោត់អងគរយរេើយអន ញ្ញា តឲ្យអែកមិនតមនក្តឹមតតអងគរយរេើយឲ្យអែកដថ្ទ្បរទ្បៀតអន វតតអ៊ា ៊ីចឹង3 

រទ្ប រ៉ា តនតោត់ផដេ់រយរេ់ទ្ធងំអស់ ោត់ដឹងោថ នក្ល ណ៍ ោត់ដឹងោថ នភារតររទ្ធសក ។ រេើយោត់ក៏4 

បនផដេ់រយរេ់រៅដេ់ក្ល កមច ត់ខីាងំទ្ធងំអសេ់ែឹងផងតដ ។  5 

[១៤:២១:០៤] 6 

រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីបនរេើករេើងរ៊ីម នរនះ រសចកដ៊ីសរក្មចរៅថ្ថៃទ្ប៊ី១៣ ម៊ីនា ១៩៧៦ រសចកដ៊ី7 

សរក្មចរនាះគ៊ឺរសចកដ៊ីផ្ទដ ច់រចញរ៊ីគណៈកមី ិក្ល មជឈិម។ អ៊ា ៊ីចឹងមតិរយរេ់ រស់អែកជំនាញបន8 

រេើករេើងរ៊ីចំណ ចរនះ។ គណៈកមកី្ល អចិថ្ស្រនដយ៍អែករចញរសចកដ៊ីសរក្មចរនះ។ រេើយរនាទ រ់មក9 

គណៈកមកី្ល មជឈមិក្តូវផេរាផាយ និងរិភាកាអំរ៊ីមរ ាបយអន វតតរសចកដ៊ីសរក្មចរនះ។ មច ស់10 

រណដ ឹងោទ្ប កខោត់មនសិទ្បារិៅកក្មិតមជឈិម ោត់មនសិទ្បាិនិយយ មនសិទ្បារិបះរឆ្ែ ត។ អ៊ា ៊ីចឹងឯកោ 11 

រនះបនកត់ក្តារ្ីះោត់ថា “ជាក្រធានគណៈក្រធាន ដឋ”។ អ៊ា ៊ីចឹងោត់ដឹងៗ ឯកោ រនះក៏ោត់ដឹងតដ 12 

រនះ។ រនះគ៊ឺជាមរ ាបយជារក្ចើនតដេោត់រិតជាជារ់ពាក់រ័នា តដេរង្វា ញឲ្យរ ើញរ៊ីទ្បំនាក់ទ្បំនង13 

 រស់ោត់រនះ។ 14 

រយើងឥេូវរនះកំរ ងនិយយអំរ៊ីសេឧក្កិដឋកម ីួម មិនតមនក្គរ់មន សេទ្ធងំអស់ស ទ្បាតតជាចា ី15 

រាយផ្ទទ េ់រនាះរទ្ប។ អា៊ីតដេសំខាន់រនាះគ៊ឺថា ោត់មនរចតនាច៉ូេ ួមរៅកែរងរោេរំណង ួម តដេ16 

រោេរំណងរនះមនច ិតេកខណៈឧក្កិដឋមកជារក្សចរៅរេើយ។ អ៊ា ៊ីចឹងរេើយបនជាឧក្កិដឋកមរីនះ17 

ក្តូវបនក្រក្រឹតតរេើង។ ដ៉ូរចែះវតតមន រស់ោត់រៅកែរងកិចចក្រជ ំទ្ធងំឡាយតដេោត់មនតាងំរ៊ីសិទ្បារិ ាើ18 

រសចកដ៊ីសរក្មច។ ោត់មនសិទ្បាយិេ់ក្រមសរក្មច។ រនះរេើយតដេរង្វា ញឲ្យរ ើញអំរ៊ីទ្បំនាក់ទ្បំនង19 

 រស់ោត់រៅនឹងឧក្កិដឋកម។ី  20 

ដ៉ូចខារំរេើករេើងរ៊ីមេិេមិញពាក់រ័នារៅនឹងកមីភិបេទ្ធងំឡាយរនាះ ោត់បននិយយរៅក្លន់21 

រួករគថា “រ ាើអា៊ីក៏រាយធានាថា អន វតតតផនក្ល តដេរកេបនាក់រៅ តមកេ់រោេរំណង រស់រកេ22 

ឲ្យបនខពស់រំផ ត រេើយធានាថាអែកឯង សមមិតតឯង ក្តូវតតអន វតតសរក្មចន៉ូវតផនក្ល  រស់រកេឲ្យ23 

បន”។ 24 

[១៤:២៣:២៨] 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                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  49 

រនះគ៊ឺជាក្ល  -- គ៊ឺធានាឲ្យរ ើញថា ក្រជាជនទ្ធងំអសអ់ន វតតតផនក្ល កោង តផនក្ល ផេិត1 

ទ្ធងំអស់រនះឲ្យបនសរក្មចតាមរោេរៅរកេ។ ក្តូវតតរ ាើអា៊ីៗតដេសមមិតតធានាថា សរក្មចតផនក្ល 2 

រនះឲ្យបន។ រេើយ អ៊ា ៊ីចឹងរេើយបនជាឲ្យក្រជាជនេ៉ូរតិចៗ ឲ្យក្រជាជនថី៊ីេែឹងេ៉ូរតិចតួចរំផ ត 3 

កមច ត់ខីាងំ ឲ្យកមកី  កសិក រ ាើក្ល យ៉ូ រម៉ា ងតមនតទ្បន រដើមប៊ីសរក្មចន៉ូវរោេរៅ រស់រកេ។ រនះគ៊ឺ4 

រដើមប៊ីសរក្មចបនន៉ូវរោេនរយបយឧក្កិដឋរនះ។ មិនឲ្យរួកោត់ឈរ់សក្មក មិនផដេ់អាហា ឲ្យបន5 

ក្គរ់ក្ោន់ រេើយក្រក្រឹតតមករេើរួករគយ៉ា ងអាក្កក់ អាចកមច ត់រួករគបនររើចាត់ទ្ប កថារួករគជាខីាងំ។ 6 

គ៊ឺថា ររើៗសិនរួកេែឹងោា រ់រៅក៏វោីនខាតរង់អ៊ីតដ ។ គ៊ឺថាក្តូវតតធានាអន វតតតផនក្ល េែឹងឲ្យដេ់7 

កក្មិតខពស់រំផ ត រដើមប៊ីសរក្មចរោេរៅ រសរ់កេ រដើមប៊ីសរក្មចរោេនរយបយ រស់រកេ តដេ8 

បនាក់រៅកមីភិបេថាែ ក់រក្ក្លម។ អ៊ា ៊ីចឹងចំណ ចទ្ធងំអស់រនះ វរង្វា ញអំរ៊ីក្ល ជារទ់្ធក់ទ្បង វង9 

ឧក្កិដឋកម ីនិងមច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខរេើយ។  10 

រៅក្កម ចានក់្ា ន៊ីហាេ ចាយ៉ា ស៊ីញរេ៖ 11 

អ គ ណរក្ចើនរោកក្ស៊ី។ អា៊ីតដេខារំចា ំ គ៊ឺរៅអង់រគាស សេឧក្កិដឋកម ីួមគ៊ឺអាចជំនួសរាយ12 

អំររើដថ្ទ្បរទ្បៀតបន។ ស៉ូមអ គ ណរោកក្ស៊ី។ 13 

រោកក្ស៊ី រក្រនា េ៉ូេសិ៖ 14 

ស៉ូមអ គ ណរោករៅក្កម ខារំបនទ្បទ្បួេរ័ត៌មនរនះរេើយ។ អ គ ណតដេរោករៅក្កមបន15 

ផដេ់ន៉ូវរ័ត៌មនរនះចំរពាះខារំ។ 16 

[១៤:២៥:៣៦] 17 

រោកក្ស៊ី ម៉ា៉ូ នី ហាឌ៊ីង ក្លា ក៖ 18 

រោកក្រធានខារំស៉ូមអន ញ្ញា តសួ សំណួ ។ ខារំចង់សួ អែកណាក៏បនតដ  តដេអាចរ ា្ើយបន។ 19 

រៅកែរងក្ល ជំន ំជក្មះ ឌ ច រេើយនិងក្ល ជំន ំជក្មះទ្ប៊ី២ ថារតើមនក្ល រក្រើក្បស់តផនទ្ប៊ីរដើមប៊ីតាមាន20 

រិនិតយរមើេទ្ប៊ីតាងំ ថារតើថាែ ក់ដឹកនាជំាន់ខពស់រំផ ត ស់រៅកតនាងណា អ៊ីកតនាងណា? ថារតើមនរង្វា ញទ្ប៊ី21 

តាងំកតនាងណារៅក្រជ ំអ៊ីតដ ឬក៏អត់? រក្ពាះខារំៗ ក្រសិនររើខារំចាំមិនខ សរទ្បដ៉ូចថា រខៀវ សំផន ធាា រ់ក្រជ ំ22 

គណៈអចិថ្ស្រនតយ៍រៅចស្រង្វក នបយ កតនាងរគ ស់រៅអ៊ីជារដើមេែឹង។ ដ៉ូរចែះរេើយ គ៊ឺខារំចាអំំរ៊ីនា ីបរំាង23 

មែ ក់តដេរ ៀរក្ល ជាមួយកមីភិបេជាន់ខពស់ ខារំក្ោន់តតចង់ដឹងថា រតើអាចមនតផនទ្ប៊ី ឬក៏មន ៉ូរ24 

គំន៉ូសអ៊ីរង្វា ញថារគ ស់រៅកតនាងណាអ៊ីកតនាងណា? តកប ោែ យ៉ា ងរម៉ាចតដ ក្រះរាជអាជាា ?  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                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  50 

រោកក្ស៊ី រក្រនា េ៉ូេសិ៖ 1 

ខារំគិតថាក្រតេេជាមនតផនទ្ប៊ី ខារំអាច កជ៉ូនរោកក្ស៊ីរៅក្កម រ៉ា តនតរតនថមរ៊ីរេើរនះរទ្បៀត គ៊ឺ2 

រយើងមន ៉ូរគំន៉ូសរៅកែរងោេក្កមេែឹងក៏រង្វា ញតដ  រេើយនិងក្ល កំណត់អតតសញ្ញា ណថារតើ ក-១ 3 

េែឹងកតនាងតដេ រ៉ា េ រត ោែ ក់រៅេែងឹកតនាងណា? ក-៣ រៅកតនាងណា? គ៊ឺក-៣ ជាកតនាងសក្មរ់4 

ថាែ ក់ដឹកនាដំថ្ទ្បរទ្បៀត ស់រៅេែឹង រេើយមនក្ល រិភាកាផងតដ  អំរ៊ីោថ ន៊ីយ ថរភាើង គ៊ឺកតនាងតដេរគ5 

ជួរោែ រៅររេតដេដរណដ ើមក្លនក់្លរទ់្ប៊ីក្ករងបនេែឹង។ ទ្ធងំអសរ់នះគ៊ឺវមនទ្ប៊ីតាងំរផេងៗោែ  ខារំគិត6 

ថាក្ករមក្ល ង្វ ខារំឥេូវកំរ ងតតតសាង ក រេើយខារំនឹងផដេ់ជ៉ូនរោកក្ស៊ីរៅក្កម។ គ៊ឺថា និយយៗឲ្យខា៊ីរៅ7 

គ៊ឺមនតផនទ្ប៊ី រេើយខារំនឹងផដេ់ជ៉ូនរោកក្ស៊ីរៅក្កម។ 8 

រោកក្ស៊ី ម៉ា៉ូ  នី ហាឌ៊ីង ក្លា ក៖ 9 

អ គ ណ។ រក្ពាះរៅររេតដេខារំរដើ រមើេ ខារំតសាងរមើេេែឹងគ៊ឺខារំដឹងថា វមនអោ មួយតដេជា10 

ក្កសួងេិ ញ្ាវតថរចាស់ ខារំោគ េ់ក្រះ វិហា ក្រះតកវម កត ខារំោគ េ់ោថ ន៊ីយ ថរភាើង រ៉ា តនតខារំចង់ដឹងថា កែរង11 

 យៈររេ៤ឆ្ែ ំេែឹង រតើរគ ស់រៅ ររៀរណា? រគរ ាើក្ល រម៉ាចអ៊ីយ៉ា ងរម៉ាច? រៅកតនាងណាអ៊ីកតនាងណា? 12 

ឧទ្ធេ ណដ៍៉ូចថា រអៀង ោ ី រៅជិតខាងពាណិជជកមយី៉ា ងរម៉ាចតដ ? ទ្ប៊ីតាងំ រអៀង ោ ី រេើយនិង13 

ក្កសួងពាណិជជកមយី៉ា ងរម៉ាចតដ ? រេើយចង់ដឹង ខារំចង់ដឹងថា រតើរៅកែរងសងគមតដេវមនក្ល រិទ្បបងំ14 

សមៃ ត់អ៊ា ៊ីចឹង រតើរគទ្បំនាក់ទ្បំនងអ៊ីយ៉ា ងរម៉ាចតដ ? 15 

[១៤:២៨:៤៣] 16 

រោកក្ស៊ី រក្រនា េ៉ូេសិ៖ 17 

ខារំគិតថាអាចនឹងផដេ់ន៉ូវរេខកថាខណឌ  ឬក៏ផដេ់ន៉ូវ ៉ូរភារតផនទ្ប៊ីជារដើមរដើមប៊ីជួយដេ់រោកក្ស៊ី18 

រៅក្កម។ 19 

រោកក្រធានខារំស ំអន ញ្ញា តរដើមប៊ីរង្វា ញរនដិចរទ្ប អំរ៊ីក្ល អះអាង រសរ់យើងទ្ធកទ់្បងរៅនឹងទ្បេហ៊ី-20 

ក ណ៍រមធាវីក្ល ពា កដ៊ី តដេនិយយអំរ៊ីភសតរតាងរាះរនទរក តដេរគរេើករេើងថាមិនបនរិចា ណា។ 21 

ដ៉ូរចែះខារំស ំអន ញ្ញា តរ៊ីឯកឧតតមក្រធានរដើមប៊ីចំណាយររេរកក្ោយរនដិចរទ្បឯកឧតតម។ 22 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 23 

អន ញ្ញា តឲ្យរ៉ា តនតក ំឲ្យយ៉ូ ររក រក្ពាះជិតដេ់រម៉ា ងសក្មករេើយបទ្ប។ 24 

 25 

F1/12.1
01675902



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

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  51 

រោកក្ស៊ី រក្រនា េ៉ូេសិ៖ 1 

ដ៉ូចតដេរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីបនរញ្ញជ ក់អ៊ា ៊ីចឹង គ៊ឺថាទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងគំនិតរនះ គ៊ឺគំនិតក្ល សមៃ ត់  2 

ចំរពាះចំណ ចជាក់ោកម់ួយៗតដេរេើករេើង។ គ៊ឺថាមច សរ់ណដ ឹងោទ្ប កខមិនបនដឹងអំរ៊ីស-២១រនាះ ខារំ3 

រេើករេើងថា វមនកំេ ស្គងតដេតផែករៅរេើរ័ត៌មនរ៊ី  តដេោត់ក្តូវតតដឹងរ៊ីស-២១។ ទ្ប៊ី១ គ៊ឺថា4 

ររើតាម ឌ ច គ៊ឺមច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខក្បរ់ ឌ ច រៅច ង ររកមពរជាក្រជា ិររតយយឲ្យរនតក្រតិរតតិស-២១ 5 

។ ក្រសិនររើមច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខអត់អំរ៊ីអាទ្បិភារ រស ់ស-២១ ឬក៏អត់ដឹងអំរ៊ីក្រតិរតតិក្ល ស-២១ រទ្ប 6 

ោត់ក្បកដជាមិនអាចផដេ់ក្ល តណនាតំរររនះរៅ ឌ ច រទ្ប។ ដ៉ូរចែះ ដ៉ូចតដេ ឯកឧតតម រោកជំទ្ធវ 7 

រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កមក្ជាររេើយ គ៊ឺថាមនទ៊ី ៨៧០ ររើតាមោត់ គ៊ឺមនតតរ៊ី នាក់រទ្បរៅកែរងទ្ប៊ីរនាះ 8 

គ៊ឺកក្មិតខពស់េែឹងគ៊ឺមច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខ រេើយនិង រឌឿន។ រេើយររើតាម ឌ ច គ៊ឺថាក្លត់រាយក្ល ណ៍ជា9 

រទ្បៀងទ្ធត់រៅមនទ៊ី ៨៧០ អំរ៊ីអា៊ីតដេរកើតរេើងរៅស-២១។ 10 

  តតររើនិយយឲ្យរោីះក្តង់រៅ ខារំមិនអាចនិយយថា “ខារំអត់ដឹងរទ្ប មនតត រឌឿន រទ្បតដេដឹង11 

មែ ក់”។ អ៊ា ៊ីចឹងវៗរិបកទ្បទ្បួេយក រេើយមា៉ាងមច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខមនតួនាទ្ប៊ីខពស់ រេើយោត់មន12 

ទ្បំនាក់ទ្បំនងជិតសែិទ្បាជាមួយ រ៉ា េ រត។ រគអាចនិយយថា ជាក្សរមេ រស់ រ៉ា េ រត,  រស់ នួន ជា 13 

រេើយោត់អត់ដឹងរ ឿងអ៊ីតររេែឹង។ គ៊ឺថារក្ក្លយទ្បទ្បួេជ័យជមែះរេើ ររ េន់ នេ់ រេើយោត់ ស់រៅ14 

ជាមួយរមដឹកនាជំាន់ខពស់រផេងៗ រ៉ា េ រត, រខៀវ សំផន រៅទ្ប៊ីក្ករងភែំររញេែឹង។ ខារំចង់រញ្ញជ ក់ថា 15 

តួនាទ្ប៊ីរិរសស តួនាទ្ប៊ីេែ រសោ់ត់តរររនះ ក្ល ទ្ធក់ទ្បងដ៏ជិតសែិទ្បា រស់ោត់ជាមួយ រ៉ា េ រត, នួន ជា 16 

តររេែឹង តដេរយើងអាចនិយយថា ជាតួនាទ្ប៊ីជាន់ខពស់រៅកែរងរកេក មីរយន៊ីសតកមពរជា រយើងរេើក -- ចង់17 

រេើករេើងថា ោត់មនេទ្បាភារទ្បទ្បួេបនរ័ត៌មនទ្ធងំអស់រនះ។  18 

[១៤:៣២:១១] 19 

រយើងចង់រេើករេើងថា ក្ល ទ្បំនាក់ទ្បំនងជិតសែិទ្បាតររេែឹង គ៊ឺរង្វា ញចាស់ថារោេក្ល ណ៍ កា20 

ក្ល សមៃ ត់គ៊ឺមិនអាចអន វតតចំរពាះោត់បនរទ្ប រេើយមា៉ាងរទ្បៀតអងគរេត ក៏រង្វា ញផងតដ  ថារោេ-21 

ក្ល ណ៍ កាក្ល សមៃ ត់េែឹង មិនអាចយកមករក្រើក្បស់ជាមួយោត់បនរទ្ប។ រក្ពាះោត់ច៉ូេ ួមក្ល ក្រជ ំ22 

គណៈអចិថ្ស្រនតយ៍ញឹកញារ់ណាស់ រេើយជាក្ករមតដេរិរសស រគរ ីសសក្មិតសក្មំងេែតមនតទ្បន 23 

រ ាើក្ល សរក្មចរៅរេើរោេនរយបយ រៅរេើក្ល កំណត់រោេរៅផេិត រោេរៅករមទចខីាងំ 24 

រោេរៅរ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍រងខំអ៊ីេែឹង។ ោត់ច៉ូេ ួម េ៉ូតេែឹង។ 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                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  52 

ដ៉ូរចែះរេើយគ៊ឺរយើងមិនអាចនិយយថា រោេក្ល ណ៍ក្ល សមៃ ត់អន វតតចំរពាះោត់រទ្ប ក្រសិនររើ1 

អ៊ា ៊ីចឹងតមន ោត់មិនអាចច៉ូេ ួមក្ល ក្រជ ំទ្ធងំអស់េែឹងបនរទ្ប។ រេើយមា៉ាងរទ្បៀង ដ៉ូចតដេអស់រោក2 

ក្ជាររេើយ ោត់សែិទ្បាជាមួយ រ៉ា េ រត។ ក្រសិនររើរយើងនិយយរ៊ីរ ឿងក្ល សមៃ ត់តមន ក្បកដណាស់3 

ោត់មិនអាចច៉ូេ ួមក្ល ក្រជ ំទ្ធងំអស់ន ុ៎ងបនរទ្ប។  4 

រ៉ា តនតក្រសិនររើ រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កមរិនិតយរមើេឯកោ រនាះេែឹង គ៊ឺោត់ច៉ូេ ួមក្រជ ំេែឹង5 

 េ៉ូត។ មិនតមនថាោត់ច៉ូេតតរនតិចរនតួចមដងមក េរនាះរទ្ប។ រក្ៅរ៊ីេែឹងោត់ច៉ូេក្ល  ច៉ូេ ួមក្ល ក្រជ ំ6 

េែឹងរាយមនអភ័យឯកសិទ្បាិ តដេរេើយោត់និយយថា ោត់ក្តូវក្ល រ័ត៌មនទ្ធងំអស់េែឹងកែរងនាម7 

ោត់ជាក្រម ខ ដឋ រេើយនិងរដើមប៊ីសក្មរសក្មួេទ្បំនាក់ទ្បំនងក្ល ទ្ប៉ូត។ ដ៉ូរចែះរេើយោត់ដឹងអំរ៊ីរញ្ញា8 

នានាតដេរកើតរេើង ដឹងអំរ៊ីទ្បសេនៈនានាតដេរកើតរេើងរៅកែរងក្ល សរក្មចចិតតរៅទ្ប៊ីរនាះ។  9 

ខារំចាំរតនថមរទ្បៀតថា កែរងនាមជាសមជិកគណៈមជឈិម ក្ល សរក្មច រស់អចិថ្ស្រនតយ៍គ៊ឺរញ្ចូនរៅ10 

មជឈិម រដើមប៊ីមជឈិមរិភាកាអំរ៊ីក្ល អន វតត និងផេរាផាយ។  11 

[១៤:៣៤:១៤] 12 

ដ៉ូរចែះរាយរេត ផេទ្ធងំអស់រនះរេើយ ដ៉ូរចែះរេើយគ៊ឺថារយើងមិនអាចនិយយបនថា រោេ13 

ក្ល ណ៍ កាក្ល សមៃ ត់ គ៊ឺអន វតតចំរពាះោត់រៅកែរងកក្មិតជាន់ខពស់ជាថាែ ក់ដឹកនាជំាន់ខពស់រេើយ។ ដ៉ូរចែះ14 

ខារំចង់រញ្ញជ ក់ថា រៅររេតដេឬរិចា ណាអំរ៊ីភសតរតាងរាះរនទរក គ៊ឺរយើងក្តូវរិចា ណាផងតដ អំរ៊ី15 

ក្ករខ័ណឌ ថ្នភសតរតាង តដេៗោោដំរ៉ូងបនរិនិតយរៅរេើ បយក្ល ណ៍ រៅភសតរតាងអ៊ីរផេងៗទ្ធងំ16 

អស់េែឹង គ៊ឺថារយើងអាចយេ់ថារេត អ៊ីបនជារគ ោោដំរ៉ូងមិនរិចា ណា ឬក៏មិនផដេ់តថ្មា ឬក៏មិន17 

ផដេ់ទ្បមៃន់រៅរេើភសតរតាងាក់រនទរក រាះរនទរកទ្ធងំអស់រនាះ។  18 

រទ្ធះរ៊ីថាភសតរតាងេែឹងវរាះរនទរកអ៊ីក៏រាយ រ៉ា តនតវឧទ្ធេ ណ ៍ខារំរេើកឧទ្ធេ ណ៍មួយដ៉ូចថា 19 

រគនិយយថា វជាភសតរតាងរាះរនទរក រក្ពាះរគរដិរស ។ អែកជំនាញរ៊ី  គ៊ឺ រេដឌ័  និងរ៉ា ងស៉ូដ៍ រ៉ា តនត20 

ក្រសិនររើរយើងរមើេរៅរេើរសចកដ៊ីសរក្មចអំរ៊ីអែកជំនាញទ្ធងំរ៊ី  ៉ូរេែឹង រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម21 

អាចរ ើញ គ៊ឺថាោោដំរ៉ូងបនរ ៀររារ់រៅកែរងកថាខណឌ ៦ ថ្នរសចកដ៊ីសរក្មចរនាះ គ៊ឺថាអែកជំនាញ22 

ទ្ធងំរ៊ី រនះនិយយអំរ៊ីអា៊ី រេើយោត់និយយអំរ៊ីតផែកជារក្ចើន តដេពាក់រ័នារៅនឹងសំណ ំរ ឿង០០២/០២ 23 

តដេបនក្គរដណដ រ់រៅរេើសកខ៊ីកមកីនាងមក រស់ោត់។  24 

រេត ដ៉ូរចែះររើរយើងរិនិតយជា ួមរៅរេើក្លេៈរទ្បសៈទ្ធងំអស់េែឹង រយើង -- រេើយរតនថមរ៊ីេែឹង 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                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  53 

រយើងអាចរិនិតយរមើេរៅរេើេកខណៈថ្នភសតរតាងតដេថា តដេរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីរេើករេើងថា ជា1 

ភសតរតាងរាះរនទរករនាះ គ៊ឺ ក្បដកណាស់ វមិនតមនជាភសតរតាងរាះរនទរករទ្ប។ រេើយក្បកដណាស់2 

ោោដំរ៉ូងបនរក្រើក្បស់ភសតរតាងរាះរនទរកជារក្ចើន ដ៉ូចតដេខារំបនរញ្ញជ ក់ក្លេរ៊ីមេិេមិញអ៊ា ៊ីចឹង។ 3 

ស៉ូមអ គ ណឯកឧតតមក្រធាន តដេបនផដេ់ឱក្លសដេ់ខារំ។ 4 

[១៤:៣៦:៤០] 5 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 6 

រាយោ រយើងដេ់រម៉ា ងសក្មករេើយ អ៊ា ៊ីចឹងអងគជំន ំជក្មះក្រក្លសសក្មកោមសិរនាទ្ប៊ី 7 

រេើយរម៉ា ងដរ់រួន ោមសិរ រយើងច៉ូេវិញ -- ដរ់រួន ោមសិរ រយើងនឹងច៉ូេវិញ។ បទ្ប 8 

ស៉ូមអ គ ណ។ 9 

ក្កឡារញ្ជ៊ី៖ 10 

ស៉ូមអរញ្ជើញរក្ក្លកឈ ! 11 

(សវនាក្ល សក្មករ៊ីរម៉ា ង ១៤:៣៧នាទ្ប៊ី ដេ់រម៉ា ង ១៥:០៣នាទ្ប៊ី) 12 

[១៥:០៣:២២] 13 

ក្កឡារញ្ជ៊ី៖ 14 

ស៉ូមអរញ្ជើញរក្ក្លកឈ ! 15 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 16 

ស៉ូមអរញ្ជើញអងគរយច ះ! 17 

រោកសេក្រះរាជអាជាា មនរញ្ញា អ៊ីបទ្ប? 18 

រោកក្ស៊ី រក្រនា េ៉ូេសិ៖ 19 

រោកក្រធានខារំមនឯកោ ដកក្សង់តដេខារំបននិយយរេើករេើងទ្ធក់ទ្បងរៅក្កម ក្លា ក គ៊ឺ20 

និយយអំរ៊ីតាងំថ្ន ក-១, ក-៣ និងទ្ប៊ីតាងំដថ្ទ្បរទ្បៀតរៅភែំររញរនាះ ខារំស៉ូមអន ញ្ញា តឯកឧតតមក្រធាន 21 

រដើមប៊ីផតេ់ជ៉ូន។ ខារំមនរេខឯកោ តផនទ្ប៊ី គ៊ឺមន E3/3634, 3635, 3636 និងមន បយក្ល ណ៍22 

កំណត់អតតសញ្ញា ណទ្ប៊ីតាងំ គ៊ឺ E32821។ ទ្ប៊ី២ គ៊ឺស ំខា៊ីរទ្បឯកឧតតមក្រធាន គ៊ឺថាផតេ់រ័ត៌មនទ្ធក់ទ្បងរៅ 23 

ក្ល ផតនាទ រទ្ធសោោដំរ៉ូងបនរិចា ណាអំរ៊ីផេរ៉ាះពាេ់ថ្នក្ល ផតនាទ រទ្ធសរតនថមរទ្បៀតរៅកថាខណឌ ៤24 

៣៥៧,៤៣៦០ តដេនិយយថា ក្ល ផទនាទ រទ្ធសមច សរ់ណត ឹងោទ្ប កខាក់រទ្ធសមួយជ៊ីវិតរតនថមរទ្បៀត25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  54 

រនាះ គ៊ឺជាក្ល ធានាអំរ៊ីរិ  ទ្បាភារ។ រេើយរៅកែរងកថាខណឌ  ៤៣៦០េែឹង គ៊ឺបននិយយថា ក្ល ាក់1 

ផតនាទ រទ្ធសរ៊ី ជ៊ីវិតេែឹងគ៊ឺជាក្ល រង្វា ញន៉ូវក្ល ផតនាទ រទ្ធសជាេកខណៈរិរសស។ ដ៉ូរចែះរេើយវក្ល ផតនាទ2 

រទ្ធសរតនថម ជាេកខណៈរិរសស។ ដ៉ូចតដេរៅក្កម ក្លា ក សួ ក្លេរ៊ីថ្ថៃទ្ប៊ីមួយ អ៊ា ៊ីចឹងគ៊ឺទ្ធក់ទ្បងរៅនឹង 3 

រតើអែកជំនាញ រ៉ា ងស៉ូដ៍ និង រេដឌ័  េែឹងផតេ់សកខ៊ីកមរីៅររេណា? ថារតើរៅម នររេរំតរកកិចច4 

ដំរណើ ក្ល ន៊ីតិវិ ៊ី ឬរក្ក្លយរំតរកកិចចដំរណើ ក្ល ន៊ីតិវិ ៊ី? គ៊ឺចង់រ ា្ើយថា រួកោត់ផតេ់សកខ៊ីកមមី នររេ5 

រំតរកកិចចដំរណើ ក្ល ន៊ីតិវិ ៊ី។  6 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 7 

អ៊ា ៊ីចឹងជារនត អងគជំន ំជក្មះស៉ូមអរញ្ជើញសេរមធាវីក្ល ពា កត៊ី រខៀវ សំផន រ ាើោ ណារញ្ចរ់។ 8 

រោកក្ស៊ី អងត់ា េគ៊ីសរស៖ 9 

រោកក្រធាន អស់រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កមត ោក្ល កំរ៉ូេទ្ធងំអស់ជាទ្ប៊ីរោ រ! ខារំស ំនិយយ10 

រ៊ី រ៊ីមត់ម ននឹរញ្ចរ់សវនាក្ល រនះ រេើយនិងម ននឹងរសចកត៊ីតថាងច ងរក្ក្លយ រស់រោក រខៀវ សំផន។ 11 

ោ ណាជាងក្បរំ៊ី ទ្បំរ័  រណត ឹងឧទ្បា ណ៍ រស់រយើង រេើយនិងរយងរារ់ពាន់ទ្បំរ័ រនាះ គ៊ឺជាររសកកមី12 

មួយតដេមិនអាចរ ាើរៅបនរទ្ប។ គ៊ឺនិយយក្គរ់ចំណ ចទ្ធងំអស់េែឹង រេើយរ ា្ើយតររៅនឹងោ ណា 13 

 រស់ក្រះរាជអាជាា  រេើយនិងរដើមរណត ឹង ដឋរបរវណ៊ីេែឹងមិនបនរទ្ប។ រេើយរួកោត់មនេទ្បាភារ14 

រ ា្ើយតរមករយើងទ្ធងំអស់ រយើងមិនអាចនិយយអា៊ីតដេរយើងចង់និយយទ្ធំងអស់រទ្ប រ៉ា តនតក្ល រ ា្ើយ15 

តរ រស់រយើងៗផតេ់ក្រភរថី៊ីមួយចំនួនរនះតដេសំខាន់កែរងក្ល យកមករិចា ណា។  16 

រយើងបនរេើករេើងអំរ៊ីក្ល  ំរោភរំពានទ្ធក់ទ្បងនឹងក្ល ជំន ំជក្មះរាយយ តតិ ម៌ រេើយក្ល 17 

 ំរោភរំពានជាញឹកញារ់ដតដេៗ រៅរេើរោេក្ល ណ៍ន៊ីតាន ក៉ូេភារតដេរ ាើឲ្យអងគជំន ំជក្មះ18 

អន វតតចារ់តដេមិនតដេមនរៅកែរងសម័យអងគរេត រនាះរទ្ប។  19 

ក្ល  ំរោភរំពានតដេរ ាើឲ្យអងគជំន ំជក្មះេែឹង រ ាើមិនដឹងមិនឮរេើភសតរតាងមួយចំនួន រេើយនិង20 

រ ាើក្ល សនែិាឋ នក្ពាវៗរេើអា៊ីតដេមិនមន រេើយនិងរំរភាចភសតរតាងោកេ៊ីមួយចំនួនរដើមប៊ីាក់រទ្ធស។ 21 

ោកេ៊ីមួយចំនួនអាចក េក រដើមរណត ឹង ដឋរបរវណ៊ីក៏អាចក េកតដ  រ៊ីរក្ពាះថារនះជាេកខណៈ 22 

 មជីាតិ រស់មន សេ។ រ៉ា តនតរទ្ធះរ៊ីជាមិនក េកក៏រាយ ោកេ៊ី ឬក៏រដើមរណត ឹង ដឋរបរវណ៊ី គ៊ឺថា៤០ឆ្ែ ំ 23 

រក្ក្លយរេត ក្ល ណ៍េែឹងមកក៏អាចក្ចេំដ៉ូចោែ តដ ។ រេើយមនចរមាើយមួយចំនួន រស់មន សេក្គរ់ ៉ូរ24 

េែឹង វក្ស័យរៅតាមររេរវោតដេរគសួ រៅរួកោត់េែឹង។  25 
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ខារំចង់ឲ្យរញ្ញច ងំវីរដអ៉ូមួយតដេបនាក់រង្វា ញរៅកែរងសំណ ំរ ឿង០០២/០១ រនាះថ្ថៃទ្ប៊ី២៥ តខ1 

ណារទ្បរោកក្រធាន គ៊ឺជាកិចចសមភ សន៍ រស់នររាតតម ស៊ីេន  រៅឆ្ែ ំ១៩៧៨។  2 

រោកក្រធានខារំស ំអន ញ្ញា តរ៊ីរោកក្រធាន ស ំរង្វគ រ់ឲ្យតផែកររចចករទ្បសចាក់រញ្ញច ងំវីរដអ៉ូរនះ 3 

រោកក្រធាន។ 4 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 5 

បទ្ប អ៊ា ៊ីចឹងស៉ូមអរញ្ជើញខាងររចចករទ្បសវីរដអ៉ូរង្វា ញ! 6 

[១៥:០៩:៥៣] 7 

(ក្ល រង្វា ញឯកោ ជាសំរេង- ៉ូរភារ) 8 

[រតើរៅកែរងរ៊ីឆ្ែ ំ៧៥ ដេ់ឆ្ែ ំ១៩៧៨ រនាះ រតើជ៊ីវិត រស់សរមតចេែឹង មនក្ល វិដតយ៉ា ងរម៉ាចតដ ? 9 

ររេខាះខារំរៅររទ្បយរ ញីជាមួយនឹងមរេស៊ី រស់ខារំ រេើយខារំរ ើញមន សេរដើមតាមផាូវេែឹង តដេមករ៊ី10 

ររាងចក្ក រស់ខាួន តដេក្តេរ់រៅផទះខាួនវិញ។ រមើេរៅរួករគេែឹងដ៉ូចជាមិនទ្ប កខេំបករវទ្បនាអ៊ីរទ្ប។ 11 

រេើយខារំអត់និយយជាមួយរួករគបនរទ្ប រក្ពាះថាក្លេរនាះខារំរៅតតររទ្បយរ ញីរទ្ប រៅជាមួយ រខៀវ 12 

សំផន រៅរមើេតាមតក្ស តាមក្ល ាឋ នក្ល ង្វ  រេើយរមើេរៅរ ើញក្រជាជនរនាះដ៉ូចជាមិនរវទ្បនាអ៊ី13 

រទ្ប រ ើញថាមិនតមនខាះអាហា េ៉ូរច កអ៊ីរនាះរទ្ប។]  14 

(រញ្ចរ់ក្ល រង្វា ញឯកោ ជាសំរេង- ៉ូរភារ) 15 

រនះ នររាតតម ស៊ីេន  ោត់បនរេើករេើងរៅឆ្ែ ំ១៩៧៨ រៅររេតដេទ្ប៉ូ ទ្បសេន៍បរំាងបន16 

សមភ សោត់។ គ៊ឺជាវីរដអ៉ូតដេអងគជំន ំជក្មះដឹងរេើយ រេើយអងគជំន ំជក្មះមិនបនរិនិតយវីរដអ៉ូរនះរទ្ប 17 

កែរង -- រដើមប៊ីរក្រើសំរណ  រេើយនិងចរមាើយ រស់ ស៊ីេន  ទ្ធក់ទ្បងរៅ អងគរេត តដេោត់បនរេើក18 

រេើងរៅកែរងកិចចសមភ សន៍រនះ រេើយរៅកែរងក្រវតតិ ៉ូរផ្ទទ េ់ រស់សរមដច ស៊ីេន  រនាះ។  19 

រេើយទ្ធងំអស់រនះខារំក្ោន់តតចង់រេើករេើងថាមនក្ល ផទរយោែ តដេមនតថ្មា គ៊ឺថាចង់និយយ20 

ថាភសតរតាងេែឹងមនតថ្មាតដេក្តូវគិត គ៊ឺចង់និយយថា ររៀរតដេអងគជំន ំជក្មះរក្រើក្បស់ភសតរតាង21 

គ៊ឺរៅកែរងទ្បិសរៅតតមួយគត់រនាះគ៊ឺថា អ៊ា ៊ីចឹងរេើយបនរយើងរដឹងឧទ្បា ណ៍េែឹង។  22 

រខៀវ សំផន េែឹង មិនអាចមិនដឹងបនរទ្ប។ រេើយរនះ ជារេស រស់អងគជំន ំជក្មះ រេើយខារំ23 

ខាងក្រះរាជអាជាា  ខារំឮោត់និយយអ៊ា ៊ីចឹងតដ ។ រេើយនិយយដតដេៗេែឹងថា ោោដំរ៉ូងេែឹងរក្រើ24 

ចំណ ចរនះរដើមប៊ីឲ្យដឹងថា រខៀវ សំផន រនាះោត់ដឹងរ ឿងរា៉ា វអ៊ីទ្ធងំអស់ អ៊ា ៊ីចឹងោត់មនទ្បំនួនខ សក្តូវ។ 25 
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ោត់បន -- បនន័យថាទ្បមា ក់កក្មិតរចតនា រដើមប៊ីឲ្យោត់ទ្បទ្បួេខ សក្តូវ។ អ៊ា ៊ីចឹងោត់មិនអាចដឹងបនរទ្ប 1 

រខៀវ សំផន ក្តូវតតដឹង។  2 

អ៊ា ៊ីចឹងរេើយបន -- ក៏រ៉ា តនតរៅកមពរជាក្រជា ិររតយយេែឹង ក្លេណារៅជិតោែ េែឹង មិនតមន3 

មនន័យថារយើងដឹងរ ឿងរា៉ា វទ្ធងំអស់រទ្ប រសរគរ់ោែ រនាះ។ ជាចំណ ចមួយតដេោកេ៊ីរនាះ ំឭក4 

រៅកែរងសំណ ំរ ឿង០០១ ០០២ និង០០២ េែឹង រេើយរៅ ឌ ច មន សួង ស ៊ីរគឿន រេើយោត់ ដ៉ូចនិយយ 5 

-- ដ៉ូចនិយយ អុ៎! ក្ររនាោត់ក៏បនក្តូវបនរក្លះរៅមកផដេ់សកខ៊ីកមរីៅទ្ប៊ីរនះតដ ។ ទ្ធក់ទ្បងនឹង6 

ចារ់តដេអន វតតបន ទ្ធក់ទ្បងនឹងសេឧក្កិដឋកម ីួមរនាះ ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល ជួយ រេើយនិងជំ  ញរនះ 7 

គ៊ឺថាអងគជំន ំជក្មះខំរាយមរ៉ាះរ៉ា៉ូវរាយខាះភសតរតាង រេើយទ្ធក់ទ្បងនឹងអំររើ និងអាករបកិ ិយ រស ់8 

រខៀវ សំផន។  9 

អ៊ា ៊ីចឹងរេើយបនខារំស ំឲ្យត ោក្ល កំរ៉ូេរដិរស រចាេន៉ូវក្ល សំរណើស ំផដនាទ រទ្ធសរោក រខៀវ 10 

សំផន។ រក្ពាះថាខារំមិនដឹងយ៉ា ងរម៉ាចឲ្យេែជាងេែឹងរទ្ប គ៊ឺខារំចង់រញ្ចរ់ជារេើកច ងរក្ក្លយរនះ ររេខារំ11 

និយយរៅចំរពាះម ខអស់រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម តំណាងឲ្យរោក រខៀវ សំផន។ ខារំចង់និយយថា 12 

ស ំឲ្យអស់រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កមក្លត់រសចកដ៊ីរាយ ក្រកររាយវិចា ណញ្ញា ណ គ៊ឺស ំឲ្យ -- រនះខារំ13 

រេើកពាកយសមដ៊ី រស់រៅក្កមមួយ ៉ូរ តដេោត់បនរេើករេើងគ៊ឺរ្ីះ អង់ ទ្ប នរណត -- អង់ 14 

ទ្ប នរណតទ្ប៊ី រៅក្កមរ រទ្បស។  15 

រៅកថាខណឌ ៥១៦ ោត់និយយរិតណាស់សេឧក្កិដឋកម ីួម មនចំណ ចអវិជជមនមួយចំនួន 16 

រ៉ា តនតខារំយេ់ថាសេឧក្កិដឋកម ីួមក្តូវបនផដេ់និយមន័យទ្ប៉ូោយ រក្ង៊ីកឆ្គ ំ្គងរៅដេ់ទ្បិដឋភារេមែិត17 

ទ្ធងំឡាយថ្នទ្បំនួេខ សក្តូវតផែករ គគេ ជារ គគេតផែកក្រេទី្បណឌ   ួមរញ្ចូេទ្ធងំវិោេភារទ្ប៊ីតាងំ 18 

 វិោេភារររេរវោ និងរក្ង៊ីកដេ់កក្មិតរទ្បរេីើសតដេរកើតរចញរ៊ីសេឧក្កិដឋកម ីួមរនះ។  19 

ទ្បក្មង់ថ្នទ្បំនួេខ សក្តូវក្រេទី្បណឌ តដេអន វតតទ្ប៉ូោយជាក្រភរថ្នក្ល ភ័នតក្ចេំថ្នក្ល រកក្ោយ20 

រផេងៗ រេើយជួនក្លេខ សដេ់ថាែ ក់រក្ង៊ីកទ្បំនួេខ សក្តូវក្រេទី្បណឌ រៅដេ់អែកច៉ូេ ួមថាែ ក់រក្ក្លម21 

រង្វគ រ់ឆ្ៃ យតិច ឬរក្ចើន រ៊ីតផនក្ល ឧក្កិដឋជាសេឧក្កិដឋរនះ។  22 

សេឧក្កិដឋកម ីួមក៏ាក់អតក្មកថ្នក្ល សនតីថាមនរិ  ទ្បាភារជាម នរៅរេើអែកច៉ូេ ួមថាែ ក់ខពស់23 

ផងតដ  កែរងខណៈតដេតផនក្ល  ួមអាចមនច ិតឧក្កិដឋរ៊ីរដើមទ្ប៊ី -- មិនមនច ិតឧក្កិដឋរ៊ីរដើមទ្ប៊ី រ៉ា តនត24 

តផនក្ល រនះតក្រក្លា យរៅជាមនច ិតឧក្កិដឋរៅវិញ កែរងររេកំរ ងអន វតត រាយោ តតភាែ ក់ង្វ ថាែ ក់25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  57 

រក្ក្លមរង្វគ រ់ក្រក្រឹតតេួសរេត  ឬរាយោ ថាែ ក់រេើេែឹងរ ាើរសចកដ៊ីមិនបនរិភាកាជាមួយនឹងសម-1 

ជិកក្ករម។  2 

[១៥:១៥:១២] 3 

រៅទ្ប៊ីរញ្ចរ់េែឹងគ៊ឺរយើង ថាវហាក់ដ៉ូចជាទ្បសេនទ្ធនរនះជួយរាេ់អាជាា តដេទ្បន់រខាយ។ តាម4 

ក្ល យេ់រ ើញ រស់ខារំ វមិនតមនជាតួនាទ្ប៊ី រស់រៅក្កមរទ្ប តដេក្តូវជារ់ក្លតរាកិចចយ៉ា ងតឹង   ឹងកែរងក្ល 5 

អន វតតទ្បក្មង់ថ្នទ្បំនួេខ សក្តូវជាក់ោក់តដេមនតចងរៅកែរងេកខនតិកៈ និងមិនក្តូវររងកើតក្ទ្បឹសដ៊ី ឬក៏ផដេ់6 

សមិទ្បាកម ី រដើមប៊ីរំររញភារទ្បរទ្ប ោែ តថ្នក្ល រស ើរអរងកតរនាះរទ្ប។ ខារំរញ្ចរ់កែរង-- រាយរេើក7 

ពាកយររចន៍ទ្ធងំអស់រនះ។ ខារំស៉ូមអស់ ឲ្យអស់រោក រោកក្ស៊ី គិតអំរ៊ីទ្បសេនៈ រស់រៅក្កម នាទ្ប៊ី -- 8 

អង់ ទ្ប នរណទ្ប៊ី រនះ។  9 

រោកក្រធាន រោក រខៀវ សំផន ស ំតថាងក្ល ណ៍ច ងរក្ក្លយ។ រាយោ កតាត ស ខភារ រស់10 

ោត់េែឹង ស ំឲ្យោត់តថាងក្ល ណ៍អងគរយរោកក្រធាន គិតរ៊ីោថ នភារស ខភារ រស់ោត់េែឹង ស ំឲ្យោត់11 

តថាងក្ល ណ៍អងគរយ រោកក្រធាន។ រោកក្រធាន អន ញ្ញា តតដ ឬរទ្ប? 12 

(រៅក្កមរិភាកាោែ ) 13 

[១៥:១៨:០៣] 14 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 15 

អ៊ា ៊ីចឹងជារនត-- អ៊ា ៊ីចឹងអងគជំន ំជក្មះផដេ់ឱក្លសដេ់ជនជារ់រចាទ្ប រខៀវ សំផន កែរងក្ល និយយ16 

សមដ៊ីច ងរក្ក្លយ។ បទ្ប ស៉ូមអរញ្ជើញ!  17 

រោក រខៀវ សំផន៖  18 

ស៉ូមរោ ររោកក្រធាន ស៉ូមរោ រអស់រោក រោកក្ស៊ីទ្ធងំអស់ តដេច៉ូេ ួមកែរងសវនាក្ល 19 

រនះ។ ស៉ូមថាា យរងគំក្រះសងឃក្គរ់ក្រះអងគតដេគង់រៅតាមវតតអារា៉ាមនានាទ្ប៉ូទ្ធងំក្ររទ្បស រងរែូន ួម20 

ជាតិទ្ធងំឡាយ អស់រោក រៅក្កមថ្នត ោក្ល កំរ៉ូេ ថ្ថៃរនះជាថ្ថៃច ងរក្ក្លយរំផ តរេើយតដេខារំ21 

និយយចំរពាះម ខអស់រោក។  22 

អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងបនក្លត់រទ្ធសខារំឲ្យជារ់គ កអសម់ួយជ៊ីវិត រ៊ី រេើក។ អំរ៊ីរេើកទ្ប៊ី១ 23 

ោេដ៊ីក្ល រស់អស់រោកមិនបនទ្បទ្បួេយកផងរទ្ប ក្ល ក្លត់រទ្ធសខារំអំរ៊ីថា ខារំបនច៉ូេ ួមកែរងក្ល 24 

សមា រ ់ង្វគ េទ្ធហាន នាយទ្ធហាន អត៊ីតអែក ដឋក្ល ថ្ន ររោធា ណ ដឋតខី រៅទ្បួេរពា ិ៍ថ្ក្ជ តដេ25 
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អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  58 

ជាកតនាង ខារំមិនតដេដឹងផងរទ្បថារៅក្តង់កតនាងណារនាះ  េ៉ូតមកដេ់ររេរនះ។ រ៉ា តនតអស់រោកបន1 

ក្រថារ់ក្តាថា ក្លត់រទ្ធសខារំ អំរ៊ីរទ្បឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងនឹងមន សេជាតិកែរងក្ករខ័ណឌ ថ្នក្ល ជរមាមសក្រជា2 

ជនរចញរ៊ីទ្ប៊ីក្ករង ួម និងរ៊ីទ្ប៊ី ួមរខតត រាយថាខារំបនក្រក្រឹតតឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេជាតិរនះ តាម យៈ3 

សេឧក្កិដឋកម ីួម។ អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងក៏បនរនដក្លត់រទ្ធសខារំតថមរទ្បៀត អំរ៊ីឧក្កិដឋកមមីួយចំនួន4 

រទ្បៀតតដេខារំជំទ្ធស។់  5 

ខារំស៉ូមជក្មរថា រៅររេខាះ ជាថី៊ីមដងរទ្បៀត ឧក្កិដឋកមតីដេថា ខារំបនក្រក្រឹតតរនាះមិនដឹងរៅ ខារំ6 

មិនដឹងរៅកតនាងណាផងរោះរទ្ប។ រគថា ខារំបនក្រក្រឹតតឧក្កិដឋកមកី្រេ័យរ៉ូជោសន៍ក្រឆំ្ងនឹងជន7 

ជាតិរវៀតណាម។ រគថា ខារំបនក្រក្រឹតតឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេជាតិ។ រគថាខារំទ្បទ្បេួខ សក្តូវអំរ៊ីក្ល 8 

រ ៀរក្ល រាយរងខំ។ ទ្ធងំអសរ់នះតាម យៈសេឧក្កិដឋកម ីួម។  9 

រ៉ា តនតខារំ-- អា៊ីតដេខារំអាចជក្មរបនគ៊ឺថា ខារមំិនតដេក្រក្រឹតតសេឧក្កិដឋកម ីួមមដងណារោះរទ្ប។ 10 

ខារំរដិរស ាច់អេង្វក   ក្ល រចាទ្បក្រក្លន់តដេថា ខារំមនរចតនាចង់ក្រក្រឹតតឧក្កិដឋកមរីៅររេណា11 

មួយក៏រាយ រទ្ធះជាឧក្កិដឋកមអីា៊ីក៏រាយ រទ្ធះជាឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេជាតិតាម ៉ូរភារណាមួយក៏12 

រាយ រទ្ធះជាឧក្កិដឋកមកី្រេ័យរ៉ូជោសនរ៍េើជនជាតិរវៀតណាមក៏រាយ រទ្ធះជាឃាតកមក៏ីរាយ 13 

រទ្ធះជាក្ល រ ៀរក្ល រាយរងខំក៏រាយ។ 14 

អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងបនរង្វា ញឲ្យរ ើញថា ខាួនមិនអាច វិនិចឆ័យខារំរាយមិនេរមែមងរនាះ15 

បនរទ្ប។ ចាស់ណាស់តាម យៈខារំ រគសំរៅរកេក មីរយន៊ីសដកមពរជាឯរណាះរៅវិញរទ្ប។ រ៉ា តនតអា៊ីតដេអងគ16 

ជំន ំជក្មះនិងសេក្រះរាជអាជាា អះអាងថា ជានរយបយ រស់រកេក មីរយន៊ីសដកមពរជារនាះ វមិនក្តូវ 17 

នឹងមោ៌ៗនរយបយ រស់រកេក មីរយន៊ីសដកមពរជាទ្ធេ់តតរោះរទ្ប។ រេើយក៏វមិនក្តូវនឹងទ្បសេនៈ18 

រោេជំេ  រស់ខារំផងតដ ។ 19 

[១៥:២៧:៤៧] 20 

ខារំមិនតដេចង់បនអា៊ីរក្ៅរ៊ីក្ររទ្បសខារំ ឯករាជយ អ ិររតយយ តដេរៅកែរងរនាះរងរែូន ួមជាតិខារំ21 

អាច សរ់ៅបន រេើយ ួមោែ កោងអនាគតមួយ រក្ក្លយរ៊ីបនោដ  រសដឋកិចចតដេក្តូវរខទចខទ៊ីរាយ22 

សស្រង្វគ មអស់ជារក្ចើនឆ្ែ ំ។ ជានិចចក្លេ ខារំចង់ឲ្យកមពរជាសថិតរៅជាឯករាជយ អ ិររតយយ តដេក្រំតដន23 

 រស់ខាួនក្តូវបនក្ររទ្បសជិតខាងរោ រ រិរសសរវៀតណាម។  24 

សេក្រះរាជអាជាា  និងអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងបនរង្វា ញថា ស នទ កថា រស់ខារំរៅររេ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  59 

សស្រង្វគ ម រៅររេតដេរវៀតណាម ា្ នពានកមពរជាសំរៅដេ់ក្រជាជនរវៀតណាមជាទ្ប៉ូរៅ ឬជនជាតិ1 

រវៀតណាមតដេ ស់រៅកមពរជា។ តរររនះមិនតមនជាក្ល មួេរង្វក ច់ក្ល រិតរនាះរទ្បឬ? ររេរនាះជា2 

ររេសស្រង្វគ ម ខារំចង់ឲ្យមនកិចចក្ល ពា ក្ររទ្បសក្រឆំ្ងនឹងកងទ្ប័រ ា្ នពានតតរ៉ា ណណ ឹង។ ឯករាជយ 3 

អ ិរ-រតយយ រ៉ូ ណភារតដនដ៊ី រនះរេើយជាក្ល គិតគ៉ូ ជាក្រចាំ រស់ខារំ តតមិនតមនឲ្យរៅវយក្រហា 4 

ក្រជាជនស ៊ីវិេរនាះរទ្ប។ រេើយតាម យៈោ រ័ត៌មន ខារំរ ើញថា រញ្ញា អ ិររតយយ រញ្ញា ឯករាជយ 5 

រញ្ញា ក្រំតដនរនះ រៅរចាទ្ប េ៉ូតមកដេ់ទ្បេ់សរាថ្ថៃរនះ។ រនះរេើយតដេខារំក្តូវតក្សកឲ្យខាា ងំៗ ថាខារំមិន6 

អាចទ្បទ្បួេបនរទ្ប រេើយខារំក្រួយប មភខាា ងំណាស់ចំរពាះអនាគតថ្នក្ររទ្បសខារំ។ 7 

ខារំមិនតមនជាអែកចារ់រទ្ប តតរមធាវីខារំនិយយរ៊ីចារ់ និយយរ៊ីកំេ ស រស់អងគោោ -- ជំន ំ8 

ជក្មះោោដំរ៉ូងកែរងក្ល ក្លត់រទ្ធសខារំ។ ខារំស៉ូមក្រក្លសថាខារំមិនអាចទ្បទ្បួេបនរទ្ប ក្ល រចាទ្បក្រក្លន់9 

តដេថាខារំបនច៉ូេ ួមរៅកែរងតផនក្ល មួយ តដេមនទ្បិសរៅក្រក្រឹតតឧក្កិដឋកមរីេើរងរែូន ួមជាតិឯង 10 

កែរងរនាះខារំរារ់ទ្ធងំរងរែូនចាម ឬជនជាតិរវៀតណាម។  11 

ជារក្ចើនឆ្ែ ំរក្ក្លយរ៊ីបនអងគរយជាជនជារ់រចាទ្ប រៅររេរញ្ចរ់រ ឿងកដ៊ីដ៏យ៉ូ េង់រនះ វសំខាន់12 

ណាស់ចំរពាះខារំ។ ជក្មរអស់រោក ជារិរសសជក្មរក្រជាជនកមពរជាថា មិនតដេររេណាខារំនឹក13 

រ ើញចង់ក្រក្រឹតតឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងនឹងរងរែូនជាតិឯងរនាះរទ្ប ឬក៏ក្រឆំ្ងនឹងអែកណារផេងរទ្បៀតក៏រាយ 14 

រទ្ធះរ៊ីអស់រោកសរក្មចយ៉ា ងណាក៏រាយ ខារំនឹងក្តូវោា រ់រៅកែរងគ ក ខារំោា រ់រៅ រេើយចងចាំ15 

ជានិចចទ្ប កខរោករវទ្បនា រស់ក្រជាជនកមពរជា។ ខារំោា រ់រៅរាយសរងកតរ ើញថា ខារំមែ ក់ឯងចំរពាះ16 

ម ខអស់រោកក្តូវបនរគក្លត់រទ្ធសជានិមតិត ៉ូរ រជៀសជាងតាមអំររើក្រក្រឹតតជាក់តសដង រសខ់ារំកែរងឋានៈ17 

ជារ គគេរនាះរទ្ប ស៉ូមអស់។ រោកក្រធាន ស៉ូមអ គ ណ។ 18 

(សក្មក យៈររេខា៊ី) 19 

[១៥:៣៦:៥៥] 20 

ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 21 

រក្ក្លយរ៊ីបនោដ រ់សមដ៊ី រសជ់នជារ់រចាទ្បច ងរក្ក្លយ តដេរង្វា ញជ៉ូនអងគជំន ំជក្មះ និងសវនា22 

ក្ល នាររេរនះ។ រយើងដេ់ររេរនះគ៊ឺរយើងរ ើញថា សវនាក្ល  រស់រយើងតដេបនក្រក្រឹតតរៅកែរង23 

អំេរងររេ ៤ថ្ថៃររញរនះ គ៊ឺមនក្ល ច៉ូេ ួមយ៉ា ងររញរេញរ៊ីសេក្រះរាជអាជាា  សេរមធាវីក្ល ពា 24 

កដ៊ី សេរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី និងជនជារ់រចាទ្ប តដេរ ាើឲ្យសវនាក្ល រយើងបន25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងរទ៉ុកខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេទី្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  60 

ក្រក្រឹតតរៅរាយ េ៉ូន រេើយកែរងរនាះតដ  ក៏មនក្ល  ួមចំតណករដើមប៊ីឲ្យសវនាក្ល រនះក្រក្រឹតតរៅ1 

បនចរ់ច ងចរ់រដើមរនះ គ៊ឺរាយោ ខាងអែករកតក្រ អែកររចចករទ្បសខាងរោតទ្បសេន៍ក៏បនច៉ូេ ួម2 

យ៉ា ងសកមផីងតដ ។  3 

ដ៉ូរចែះកែរងនាមខារំជាក្រធានអងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេ ស៉ូមតថាងអំណ គ ណចំរពាះក្ល ច៉ូេ ួម4 

យ៉ា ងសកម ីរស់អស់រោកទ្ធងំរនះររេរនះ។ រេើយចំតណកក្ល ក្រក្រឹតតរៅរៅកែរងសវនាក្ល រនះ 5 

ទ្ធក់ទ្បងនឹងតផែកថ្នកិចចរិភាការដញរាេ រយើងក្តូវរញ្ចរ់រៅររេរនះ។  6 

ចំតណកក្ល ក្រក្លសោេដ៊ីក្ល អងគជំន ំជក្មះនឹងជ៉ូនដំណឹងអំរ៊ីក្លេរ ិរចឆទ្បថ្នក្ល ក្រក្លស7 

ោេដ៊ីក្លរៅររេខាងម ខ។ រេើយដ៉ូរចែះ គ៊ឺសវនាក្ល នាររេរនះទ្ធក់ទ្បងនឹងតផែកកិចចរិភាការដញ8 

រាេក្តូវបនរញ្ចរ់ អ៊ា ៊ីចឹងអងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេក្រក្លសរញ្ចរ់កិចចរិភាការដញរាេរៅររេ9 

រនះ និងក្រក្លសថា ក្ល ក្រក្លសោេដ៊ីក្លនឹងរ ាើរៅររេរក្ក្លយ។ រេើយដ៉ូរចែះ គ៊ឺស៉ូមឲ្យមស្រនត៊ីខាង10 

រនានាោ នាជំនជារ់រចាទ្បរៅរនានាោ វិញ។  11 

អ៊ា ៊ីចឹង ត ោក្ល ក្រក្លសថយរៅរិភាកា៕ 12 

ក្កឡារញ្ជ៊ី៖ 13 

ស៉ូមអរញ្ជើញរក្ក្លកឈ ! 14 

(រៅក្កមចាករចញរ៊ីរនទរ់សវនាក្ល ) 15 

(សវនាក្ល រញ្ចរ់រៅ រម៉ា ង ១៥:៤១ នាទ្ប៊ី) 16 
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