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រៅក្កមជំនជ
ំ ក្មះ៖

ក្ល យ
ិ េ័យសេក្រះរាជអាជាា៖

រៅក្កម គង់ ក្សរ៊ីម ជាក្រធាន

រោកស្សី ជា លាង

រៅក្កម យ៉ា ណា ិន

រោកក្ស៊ី រក្រនា េ៉ូេស
ិ

រៅក្កម ម៉ា៉ូ ីន ហាឌ៊ីង ក្លាក
(Judge Maureen Harding CLARK)

(Ms Brenda J. HOLLIS)

រោក ស្រ៊ា រតន្ៈ

រៅក្កម រោម សិ ិវឌឍ

រោក រសង រ៊ានឃាង

រៅក្កម ចាន់ក្ា ន៊ីហាេ ចាយ៉ាស៊ីញរេ

រោកក្ស៊ី ន៊ីោ ប៉ាតតេ (Ms Nisha Patel)

(Judge Chandra Nilhal JAYASINGHE)

រោកក្ស៊ី រេរេន រវីសនរ (Ms Helen Worsnop)

រៅក្កម ម៉ុង មន្នីច រិយា

រោកក្ស៊ី ៉ូថ ម៉ា ី រេគា័

រៅក្កម ផ្លូរិន្ស៍ ដេដផ្ល វ័រឈិន្-ម៉ុមបា

(Ms Ruth Mary Hackler)

(Judge Florence N. MWACHANDE-MUMBA)

ដលាក វីរេាមម សី៊ីត (Mr.William Smith)

ក្កទ្បារញ្ជ ៖៊ី
រោក ោ៊ា រ ៉ា
កញ្ញា ភ៊ីស ម៉ារេាន៊ី (Ms. Peace Malleni)

ដលាក វំងសង់ វ៉ាយដ៍ រដោីឯេ
(Mr.Vincent de wilde d’Estmael)

ដមធាវីតណា
ំ
ងដេើមបណ្តង
ឹ រេឋបបដវណ្ី៖
រោក ររជ អងគ
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រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

រោកក្ស៊ី រមេកិន េ៊ឺសត៍ (Ms. Megan Hirst)
ដលាកក្ស៊ី ទ្ប៊ី ក្សរ៊ីនណា
ដមធាវីការពារកដដី លាក ដ ៀវ សំផ្ន្
ដលាក គង់ សំអ៉ុន្
ដលាកក្ស៊ី អង់តា េគ៊ីសរស (Ms. Anta GUISSE )

ជនជារ់រចាទ្ប៖
រោក រខៀវ សំផន
តផនកក្គរ់ក្គងតោក្ល ៖
រោកក្ស៊ី សួ សទ្ធា វី
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រញ្ជ រ៊ី ្
ី ះអនកនិយយ៖
ភាោតដេបនរក្រើ រេើកតេងតតមនក្ល រញ្ញជក់រផេងរទ្បៀតរៅកនរងក្រតិចា ឹក

អនកនិយយ

ភារ

រៅក្កម គង់ ស្សរីម (ក្រធានអងគជំន្៉ុំ)

ខ្ ែរ

រៅក្កម ម៉ា៉ូ ីន ហាឌ៊ីង ក្លាក

អង់រគាស

រៅក្កម យ៉ា ណា ិន

តខី

រៅក្កម ម៉ាង មនន៊ីច ិយ

តខី

រោកក្ស៊ី រេរេន រវីសនរ

អង់រគាស

រោក វំងសង់ វ៉ាយដ៍ រដោីឯេ

បរាំង

រោកក្ស៊ី ៉ូថ ម៉ា ី រេកគា័

អង់រគាស

រោកក្ស៊ី ន៊ីោ ប៉ាតតេ

អង់រគាស

រោក ររជ អងគ

តខី

រោកក្ស៊ី រមេកិន េ៊ឺសត៍

អង់រគាស

រោកក្ស៊ី អង់តា េគ៊ីសរស

បរាំង

រោក គង់ សំអន

តខី

ក្កឡារញ្ជ ៊ី

តខី

i
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1

1

ក្ិចចដហំ ណើរការនីតិ វិធី

2

[០៨:៥៨:៤០]

3

ក្កឡារញ្ជ ៖៊ី

4

ស៉ូមអរញ្ច ើញរក្ក្លកឈ!

5

(រៅក្កមច៉ូេកនរងរនទរ់សវនាក្ល )

6

ក្រធានអងគជន
ំ ៖ំ

7

ស៉ូមអរញ្ច ើញអងគយ
រ !

8

ថ្ថៃរនះជាថ្ថៃទ្ប៊ី២ អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេថ្នអងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ ស៉ូម

9
10

ក្រក្លសរនដសវនាក្ល

នឹងទ្បេហ៊ីក ណ៍រណដឹងោទ្បកខពាក់រ័នន
ា ឹងយតាា្ិក្ល រស់អងគជំនំជក្មះោោដំរ៉ូង។
រោកក្កឡារញ្ជ ៊ី ស៉ូមរាយក្ល ណ៍អំរ៊ីវតាមន។

11
12

រេើយសវនាក្ល ថ្ថៃរនះគ៊ឺរនដរាយរ៊ីមេិេមិញគ៊ឺរយើងបនរ្វើោ ណាទ្ធក់ទ្បង

ក្កឡារញ្ជ ៖៊ី

13

បទ្ប ស៉ូមរោ រឯកឧតាមក្រធាន និងស៉ូមរោ រដេ់ក្ករមក្រឹកាជំនំជក្មះ។ ថ្ថៃរនះ វតាមន

14

រស់ភាគ៊ីមនក្គរ់ចំនួន។ ទ្ប៊ី១ គ៊ឺមនវតាមន រស់សេក្រះរាជអាជាា រោកជំទ្ធវ ជា ោង រោកក្ស៊ី

15

រេរេន រវីសនរ រេើយខាងសេរមធាវីជនជារ់រចាទ្បរោក រខៀវ សំផន គ៊ឺមនរោករមធាវី គង់ សំអន

16

រោកក្ស៊ីរមធាវី អង់តា េគ៊ីសរស និងជនជារ់រចាទ្ប មនវតាមនរាយផ្ទទេ់ គ៊ឺរោក រខៀវ សំផន។ ីឯ

17

ខាងសេរមធាវីនាម
ំ ខរដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី មនរោករមធាវី ររជ អងគ រោកក្ស៊ីរមធាវី រោកក្ស៊ី

18

រមេកិន េស
៊ឺ ត៍ និងមនរដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ីចំនួនក្បំ ៉ូររតនែមរទ្បៀតសក្មរ់ថ្ថៃរនះ គ៊ឺមនអនកក្ស៊ី

19

មស ោ ុំ, អនកក្ស៊ី េង់ រេឿន, អនកក្ស៊ី ឱក ថាេ៊ី, រោក ស៊ា៊ុំ ិទ្បា៊ី និងអនកក្ស៊ី យឹម សវណណ ។

20

បទ្ប ស៉ូមអ គណឯកឧតាមក្រធាន។

21

[០៩:០១:៣៨]

22

ក្រធានអងគជន
ំ ៖ំ

23

អ៊ា៊ីចឹងជារនដ

ថ្ថៃរនះរយើងរនដក្រធានរទ្បទ្ធក់ទ្បងនឹងទ្បេហ៊ីក ណ៍ថ្នរណដឹងោទ្បកខពាក់រ័នរា ៅនឹង

24

យតាា្ិក្ល រស់អងគជំនំជក្មះោោដំរ៉ូង។ រេើយក្លេរ៊ីោៃចមេិេមិញ គ៊ឺរយើងបនរ្វើោ ណា ោដរ់

25

ក្ល រ្វើោ ណា រស់សេក្រះរាជអាជាា ួចរេើយ។ ដ៉ូរចនះក្រឹករនះ គ៊ឺស៉ូមអរញ្ច ើញសេរមធាវីនាម
ំ ខ
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1
2

2

តំណាងរដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ីរ្វើោ ណា។ ស៉ូមអរញ្ច ើញ!
រោកក្ស៊ី រមេកន
ិ េស
៊ឺ ត៍៖

3

ស៉ូមរោ រឯកឧតាមក្រធាន រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម អស់រោក រោកក្ស៊ីទ្ធង
ំ អស់ជាភាគ៊ី។

4

ខាំម
រ នក្លតរវកិចចក្តូវតតរេើករេើងរ៊ីរញ្ញាមួយចំនួនទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងអវ៊ី តដេរមធាវីបនរេើករេើងក្លេរ៊ី

5

មេិេមិញ។ រដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ីមិនមនរោេជំេ ណាមួយទ្ធក់ទ្បងរៅនឹង វិោេភាររនះរទ្ប រ៉ាតនដ

6

រយើងមនរេតផេមួយចំនួន។ ទ្ប៊ី១ ខាំគ
រ ិតថាវរិបករៅកនរងក្ល តសវងយេ់ ថារតើមនទ្បំនាក់ទ្បំនងយ៉ាង

7

រម៉ាច វងផេក្ររយជន៍រដើមរណដឹងជាមួយនឹង វិោេភារថ្នសំណំរ ឿង។ ទ្ប៊ី១ វិោេភារ រទ្ធះរ៊ីថា

8

រយើងរៅកនរង វិោេភារ ឬក៏អត់ក៏រាយ អារនះគ៊ឺវ -- វគ៊ឺ -- គ៊ឺវជាអនកសរក្មចឧក្កិដក
ឋ មីតដេរួក

9

ោត់ទ្បទ្បួេ ងរេើយវជាឆនាទនសិទ្បាិ រស់តោក្ល ។

10
11

រទ្ធះរ៊ីថាអាចមនេទ្បាភារថ្នក្ល រជឿជាក់ចំរពាះ

ឧក្កិដក
ឋ មីបនក្រក្រឹតរា េើយក៏រាយ។ រៅររេតដេរយើងនិយយអំរ៊ី វិោេភាររនះ គ៊ឺថា រដើមរណដឹង
ដឋរបរវណ៊ីជាទ្ប៉ូរៅតតងតតចាញ់។

ទ្បេហ៊ីក ណ៍តដេរយើងនឹងនិយយរៅថ្ថៃរនះ

គ៊ឺពាក់រ័នរា ៅនឹងផេ

12

ក្ររយជន៍ជា ួម ជាក្ទ្បង់ក្ទ្ធយ្ំ រស់រដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី ដ៉ូចតដេខាំប
រ ននិយយក្លេរ៊ីមេិេមិញ

13

ួចមករេើយ។ អវ៊ីតដេខាំភា
រ ា ក់រផអើេទ្ប៊ី២រទ្បៀតរនាះ ក្លេរ៊ីមេិេមិញ គ៊ឺរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីបនរេើករេើងន៉ូវ

14

រោេជំេ ថី៊ីមួយរទ្បៀត ោត់និយយថា រដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ីមនក្ររយជន៍រិរសស គ៊ឺមិនតមនផេ

15

ក្ររយជន៍ជាទ្ប៉ូរៅរទ្ប ក្ររយជន៍ជារិរសសតតមដង។ ខាំម
រ ិនដឹងថារតើោត់រេើករ៊ីអ៊ីរវ នាះរទ្ប រេើយខាំក
រ ៏មិន

16

ដឹងថារតើភារខសោនេនឹងវយ៉ាងរម៉ាចរនាះរទ្ប។ គ៊ឺរៅកនរងឯកោ

17

រៅក្កមេនឹង គ៊ឺមនក្ល សរក្មច រ៉ាតនដមិនតមនជាអវ៊ីតដេរោក រោកក្ស៊ីរៅក្កមបននិយយ បន

18

សរក្មចរៅកនរងកថាខណឌ៨១ ថ្នោេដ៊ីក្លសំណំរ ឿង០២/១ រនាះរេើយ។ អវ៊ីតដេរេើករេើងរៅកនរង

19

កថាខណឌរនាះ គ៊ឺជារ ឿងរផេងមួយទ្ធំងក្សរង។ គ៊ឺបននិយយថាក្ល ាក់ រស់រដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី គ៊ឺ

20

ថា ក្ោន់តតជាក្ល ថាឹងតថាងរៅរេើរដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ីតតរ៉ារណា
ណ ះ គ៊ឺជាក្ល ផដេ់ន៉ូវយតាិកមីសក្មរ់

21

ក្ល សរក្មច។

22
23

F10/2

រស់រោក រោកក្ស៊ី

[០៩:០៥:១៧]
ទ្ប៊ី៣ តដេខាំភា
រ ា ក់រផអើេផងតដ រនាះ គ៊ឺរយើងបនឮរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីនិយយថា គ៊ឺមនក្ល ផ្ទាស់រូ ដ

24

រៅរេើជំេ រស់រយើងរៅវិញ។ រនះគ៊ឺជារ ឿងរត់តរនមួយដ៏េំបក រក្ពាះរដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី មន

25

ក្រវតាិយ៉ាងយ៉ូ អតងវងជាមួយតោក្ល រនះ ួចរៅរេើយ រេើយរយើងបនរេើករេើងអំរ៊ី វិោេភារេនឹង

01675450

F1/10.1

អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

3

1

ួមទ្ធំងរញ្ញាដ៉ូចជាក្ល ុំរោភ រក្ៅក្ល រ ៀរក្ល រាយរងខំ រេើយនិងរទ្បរចាទ្បរផេងៗរទ្បៀត។ រៅកនរង

2

F60/1/1 រជើងទ្បំរ័ រេខ១០ រយើងបនាក់ន៉ូវោ ណាមួយតដេរយើងបននិយយអំរ៊ី វិោេភារ រេើយ

3

ខាំក
រ ៏មនក្ល ដកក្សង់រៅកនរងោ ណារញ្ច រ់ក្ល រិភាការដញរាេ រស់រយើងផងតដ ។

4

រញ្ញាមួយចំនួន គ៊ឺមិនមនក្ល ផ្ទាស់រូ ដ រោេជំេ រនាះរេើយ។ ដ៉ូរចនះ រញ្ញាក្រឈម គ៊ឺថារយើងបនរេើក

5

អំរ៊ីោ ណា រៅកនរងោ ណា F60/1/1 រៅកនរងកថាខណឌមួយចំនួន។

6
7

គ៊ឺនិយយអំរ៊ី

[០៩:០៦:៤៦]
ចំរពាះ វិោេភារថ្នរ ឿងកដ៊ីរោេជំេ រស់រយើងគ៊ឺរៅដតដេ

គ៊ឺថាទ្បេហ៊ីក ណ៍ជារក្ចើន រស់

8

រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីគ៊ឺរេើករេើងេួសររេរៅរេើយ។ គ៊ឺថារេើករៅរារ់សិរឆ្នំ -- រារ់ឆ្នំ រក្ក្លយររេ

9

តដេរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីបនដឹងរ៊ីរ ឿងរនះរៅរេើយ គ៊ឺរារ់ឆ្នំ តាំងរ៊ីមនក្ល សរក្មច។

10

ខាំន
រ ឹងចារ់រផដើមរឆាើយរៅនឹងទ្បេហ៊ីក ណ៍មួយចំនួន

តដេរេើករេើងរាយរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីក្លេរ៊ី

11

មេិេមិញ។ ទ្ប៊ី១ គ៊ឺរោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម បនសួ ថា រេតអ៊ីបនជារមធាវីក្ល ពា កដ៊ីមិនរេើករញ្ញា

12

េនឹងរៅចំរពាះមខសេរៅក្កមរសើរអរងកត? ក្លេរ៊ីមេិេមិញ រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីទ្បទ្បួេោគេ់ថា រគមិន

13

បនរេើកន៉ូវរញ្ញារនះរៅកនរងដំណាក់ក្លេររ ជំនំជក្មះ រេើយរួករគនិយយថា រេតអ៊ីបនរគមិនរដឹង

14

រៅដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយ។ រ៉ាតនដអ៊ីតវ ដេរគមិនបនរនយេ់រនាះ គ៊ឺថា រេតអវ៊ីបនរញ្ា េឹង
ន មិនបនរេើក

15

រៅមនររេតដេមនដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយរៅវិញ គ៊ឺហាក់ដ៉ូចជាមិនមនរញ្ញាផាូវចារ់ តដេថារគអាច

16

រេើករៅកនរងសំរណើ្មីតា តាម យៈៗ វិធាន៧៦(២) ថ្នវិធានថ្ផទកនរង។ រេើយខាំច
រ ង់ចំណាយររេតិចតួច

17

រដើមប៊ីគ៉ូសរញ្ញជក់ថារតើ រមធាវីក្ល ពា កដ៊ី រខៀវ សំផន មនឱក្លសរក្ចើនរ៉ានណា រដើមប៊ីរាះក្ោយរៅរេើ

18

រញ្ញានុ៎ង រៅមនររេតដេមនរចញដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយ រ៉ាតនដរួករគមិនរ្វើ។

19

ឥេូវរនះ ខាំររ េើកយករ៊ីរញ្ញាមួយចំនួន។ ម៉ូេាឋន ៥៣ និង៥៤ បនរេើករេើងអំរ៊ីរញ្ញាទ្ធំង

20

អស់រនាះ រេើយរៅកនរងម៉ូេាឋនទ្ធំងអស់រនាះ រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីបននិយយថា ដ៊ីក្លរញ្ជូ នរ ឿងឲ្យរសើរ

21

សួ មិនបនរេើកអំរ៊ីរញ្ញាទ្ធំងអស់រនាះរទ្ប។ មិនបននិយយអំរ៊ីក្ល រ្វើទ្ធ ណកមី ឬក៏ក្ល រ្វើបររនាះ

22

រេើយ។ រយើងគិតថា រៅកនរងដ៊ីក្លសននិាឋនរញ្ជូ នរ ឿងឲ្យរសើរសួ

23

រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីគួ តតរេើកអំរ៊ីរញ្ញាទ្ធំងអស់រនះក្លេរ៊ីរ៉ានាីនឆ្នំមនមករមា៉ាះ។

24

ចាស់តាង
ំ រ៊ីឆ្នំ២០០៨ តដេថារញ្ញាទ្ធំងអស់រនាះ នឹងក្តូវរញ្ចូ េរៅកនរង វិោេភារថ្នសំណំរ ឿង។

25

ឯកោ បនជ៉ូន -- តដេបនជ៉ូនដំណឹងរៅដេ់ភាគ៊ីរៅកនរងក្ល រសើរអរងកត គ៊ឺមនឯកោ E3/8350

គ៊ឺរេើករេើងអំរ៊ីរញ្ញារនះ។ រ៉ាតនដ
គ៊ឺថារួករគអាចដឹង

01675451

F1/10.1

អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

4

1

គ៊ឺ បយក្ល ណ៍ស៊ីរ
ដ ៊ីក្ល ចាត់ឲ្យរសើរសួ ជំនួសរៅកនរងឆ្នំ តដេបនាក់រៅកនរងឆ្នំ២០០៨ បនរ ៀររារ់

2

អំរ៊ីោកេ៊ីជារក្ចើនរៅក្ក្លំងតាចាន់ ក្ល ឃំខួ ន
ា ក្ល សួ ចរមាើយ និងក្ល សមារ់។ រ ៀររារ់អំរ៊ីភសដតា
រ ង

3

ោកេ៊ីមង
ដ រេើយមដងរទ្បៀតតដេនិយយអំរ៊ីក្ល រ្វើទ្ធ ណកមី ក្ល រងអត់អាហា ជំង៊ឺ រេើយនិងក្ល សមារ់។

4

រតនែមរ៊ីរេើរនះ ដ៊ីក្លចាត់ឲ្យរសើរសួ ជំនួស E38356 តដេាក់ក្រតេេជារៅថ្ថៃ៣ តខម៊ីនា ឆ្នំ២០០៨

5

េនឹងក៏បននិយយរ៊ីក្ក្លំងតាចាន់តដ

6

ចរមាើយរៅថ្នក្ក្លំងតាចាន់។ រេើយមននិយយរ៊ីក្ល រ្វើទ្ធ ណកមីរៅក្ក្លំងតាចាន់ ខវះអនាម័យ មិនមន

7

អាហា ក្ល ាក់រខានះឃានង ជំង៊ឺ និងក្ល អត់អាហា ។ រួករគនិយយអំរ៊ីក្ល ក្រក្រឹតតា ដេរគ រួករគរៅ

8

ថាក្ល រ្វើទ្ធ ណកមី មនតតក្ល ថ្វ៉ារៅររេសួ ចរមាើយ ក្ល ថ្វ៉ារាយដំរង និង ុំពាត់រតាជារដើម។

9
10

គ៊ឺនិយយអំរ៊ីោកេ៊ីរួន ួរ

ភាគរក្ចើនរួករគនិយយអំរ៊ីក្ល សួ

[០៩:១០:៥៨]
រតនែមរ៊ីរេើ បយក្ល ណ៍សរ
៊ីដ ៊ីក្ល រសើរសួ ជំនួសេនឹង

គ៊ឺមនកំណត់រេតោដរ់ចរមាើយោកេ៊ី

11

តដេបននិយយផងតដ ដ៉ូចរៅកនរង បយក្ល ណ៍ស៊ីរ
ដ ៊ីក្ល ចារ់ឲ្យរសើរសួ ជំនួសផងតដ គ៊ឺកនរងរនាះមន

12

ក្បំរួននាក់យ៉ាងតិច តដេបននិយយអំរ៊ីក្ល រ្វើទ្ធ ណកមី ក្ល សួ ចរមាើយ និងោែនភារគក។ រក្ៅរ៊ី

13

រនះគ៊ឺ បយក្ល ណ៍

14

ទ្ធ ណកមី ក្ល សួ ចរមាើយ ជំង៊ឺ និងក្ល អត់អាហា ។

15

E35828

តដេបនាក់រៅតខកញ្ញា

ឆ្នំ២០០៩

ក៏បនរេើករេើងអំរ៊ីក្ល រ្វើ

ដ៉ូរចនះគ៊ឺថាវចាស់ណាស់តដ ថា តាំងរ៊ី ២០០៨ និង ២០០៩ រមា៉ាះ តដេរួកោត់ រមធាវីក្ល ពា កដ៊ី

16

បនទ្បទ្បួេ បយក្ល ណ៍ទ្ធង
ំ អស់រនាះ រេើយោត់ដឹងថាសេរៅក្កមរសើរអរងកតបនរសើរសួ អំរ៊ីក្ល

17

រ្វើទ្ធ ណកមី និងក្ល រ្វើបររៅក្ក្លំងតាចាន់។ ដ៉ូរចនះរេើយគ៊ឺថាវមិន -- រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីរជឿជាក់

18

រេើយថា ររេនុ៎ងថាក្បកដជាេួស វិោេភារថ្នដ៊ីក្លសននិាឋនរញ្ជូ នរ ឿងរសើរសួ រ៉ាតនារួកោត់អាច

19

នឹងាក់សំរណើសរំ មឃភារ តាមវិធាន ៧៦(២)។

20

អវ៊ីតដេរៅរសសសេ់ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹង វិោេភារផងរនាះ

គ៊ឺអាចនឹងជួសជេបនរាយដ៊ីក្ល

21

ដំរណាះក្ោយ គ៊ឺមនក្ល រេើករេើងអំរ៊ីោែនភារថ្នក្ល ឃំឃាង
ំ ក្ល ាក់ទ្ធ ណកមី រៅកនរងកថាខណឌ

22

៥០១ ៥០២ ៥០៦ ៥០៩។ អាេនឹងរេើយ អវ៊ីៗេនឹងក្តេរ់រៅអវ៊ីតដេខាំន
រ ិយយទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្លេរ៊ី

23

មេិេមិញ

24

ក្ល ពា កដ៊ីអាចរដឹងរៅតាមវិធាន៧៤(៣) រៅរេើដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយ។ រ៉ាតនារតនែមរ៊ីរេើេឹង
ន រក្ៅរ៊ីក្ល

25

រដឹងជំទ្ធស់ រដឹងឧទ្បា ណ៍រៅរេើដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយេនឹងគ៊ឺរៅថ្ថៃដតដេេនឹង គ៊ឺរៅថ្ថៃ១៨ តខ៩ ២០១០

ថារេតអវ៊ីបនជារមធាវីក្ល ពា កដ៊ីមិនជំទ្ធស់រៅនឹងដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយ។

គ៊ឺថារមធាវី

01675452

F1/10.1

អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

5

1

េនឹងគ៊ឺរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីបនាក់ន៉ូវ បយ -- រណដឹងមួយ រ៉ាតនាគួ ឲ្យរោកោដយណាស់ គ៊ឺឯកោ រនះអត់

2

មនរៅកនរងេាយរេរ រទ្ប រេើយខាំប
រ នទ្ធក់ទ្បងជាមួយខាងពាក់រ័នា ថារតើ កយ៉ាងណារដើមប៊ីឲ្យរឃើញ

3

រៅកនរងេាយរេរ រ៉ាតនាអាច ករឃើញតរររៅតាមអនឡាញ ឬក៏យ៉ាងរម៉ាច គ៊ឺរគរៅថា ដ៊ីក្លសរក្មច

4

រៅរេើរណដឹងឧទ្បា ណ៍រនាទន់ រស់រមធាវី រខៀវ សំផន គ៊ឺរៅថ្ថៃ១២ តខមករា ២០១១។

5

[០៩:១៣:៥៤]

6

រក្ៅរ៊ីរនះ គ៊ឺរមធាវីក្ល ពា កដ៊ី រខៀវ សំផន បនរេើករេើងរ៊ីរញ្ញារក្ចើន រេើយរណដឹងរនាះគ៊ឺ

7

ក្សររៅតាម វិធាន៧៤(៣)។ ខាំអ
រ ត់បនឮក្ល រនយេ់រ៊ីរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីរេតអ៊ីបនជាមិនមនក្ល រនយេ់

8

តរររនះរទ្ប។ រ៉ាតនាឥេូវរនះរយើងអាចនឹងសួ ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងរញ្ញា វិធាន៧៤(៣)។ រោេជំេ រស់

9

រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីគ៊ឺហាក់ដ៉ូចជាចង់និយយថា រៅឆ្នំ២០១០ រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីបនរមើេរៅរេើ វិធានថ្ផទកនរង

10

រេើយដ៉ូចជាសរក្មចថាមិនអាចរដឹងឧទ្បា ណ៍រៅរេើដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយរៅវិញ។ ដ៉ូរចនះ គ៊ឺថារៅររេ

11

តដេរយើងោដរ់រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីក្លេរ៊ីមេិេមិញ ខាំររ ឃើញថា វិធាន៧៦(៣) គ៊ឺបនហាមឃាត់ចាស់

12

មិនឲ្យរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីរឹង
ដ ដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយទ្ធក់ទ្បងរៅរេើរ ឿងរណដឹង។ រ៉ាតនាអត់មនរទ្ប វិធានេនឹង

13

អត់មនតចងអ៊ា៊ីចឹងរទ្ប។ វិធាន៧៤(៣)(ក) បននិយយថា រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីអាចរដឹងរៅរេើរញ្ញាយតាា្ិក្ល

14

រញ្ញាដ៉ូចតដេខាំរ
រ ញ្ញជក់អ៊ី៊ាចឹង គ៊ឺរញ្ញាអតែន័យថ្នពាកយយតាា្ិក្ល ។
រយើងមនក្ល រិភាការៅថ្ថៃរនះ

15

តដេថារយើងនឹងតជករេើរញ្ញាយតាា្ិក្ល រៅថ្ថៃរនះផងតដ ។

16

រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីក្លេរ៊ីមេិេមិញបននិយយថា ក្ល ជំទ្ធស់ រស់រួករគគ៊ឺនិយយអំរ៊ីរញ្ញាយតាា្ិក្ល

17

ាច់ខាត គ៊ឺរៅកនរងកថាខណឌ៣១ ថ្នរណដឹងោទ្បកខ។ ដ៉ូរចនះវិធាន៧៤(៣)(ក) គ៊ឺក្ោន់តតជាក្ល រកក្ោយ

18

ថារតើយតាា្ិក្ល េនឹងមនន័យថាយ៉ាងដ៉ូចរមាចតតរ៉ារណា
ណ ះ។ ក្បកដណាស់ថាអងគ -- យតាិោស្តសាអងគ

19

ររ ជំនំជក្មះគ៊ឺវអាចមនរញ្ញារនាិចរនាច
ួ
រេើយរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីក៏បននិយយអំរ៊ី វិធាន៧៤(៣)(ក)

20

តដេអាចជំទ្ធស់រៅរេើយតាា្ិក្ល ររេរវោ យតាា្ិក្ល សំណំរ ឿង និងយតាា្ិក្ល ទ្ប៊ីតាង
ំ រស់តោក្ល ។

21

[០៩:១៦:៤៥]

22

រក្ៅរ៊ីរនះរទ្បៀតគ៊ឺមនរណដឹងរៅរេើ -- រក្ៅរ៊ីរនះ រយើងដឹងតដ ថា ោោអងគររ ជំនំជក្មះគ៊ឺ

23

មនសិទ្បាិកនរងក្ល សរក្មចរក្ៅរ៊ី វិធាន៧៤(៣) រដើមប៊ីរារាំ ងក្ល ុំរោភរំពានរៅរេើសិទ្បាិរៅ កក្ល ជំនំជក្មះ

24

ក្រកររាយយតាិ្ម៌។ រនះគ៊ឺជាអវ៊ីតដេបនរក្រើក្បស់រដើមប៊ីោដរ់រៅរេើក្ល ជំទ្ធស់ក្ល រសើរអរងកតតដេ

25

េួសរ៊ីក្ល តចងរៅកនរងដ៊ីក្លសននិាឋនរញ្ជូ នរ ឿងឲ្យរសើរសួ គ៊ឺឯកោ D97 -- 9771455។

01675453

F1/10.1

អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

1
2

6

រក្ៅរ៊ីរនះរទ្បៀតគ៊ឺមនរោេជំេ រក្ចើន រស់អងគររ តដេថាអងគររ មនសិទ្បាិកនរងក្ល រិនិតយរៅ
រេើន៊ីតិ វិ្៊ីតដេបនរ្វើរៅដំណាក់ក្លេរសើរអរងកត។

3

រៅកថាខណឌ១៣៤ គ៊ឺបនដកក្សង់រៅកថាខណឌមួយថ្នរសចកដ៊ីរិចា ណា រស់អងគររ

គ៊ឺរៅ

4

កនរងសំណំរ ឿង០៣។ រៅក្កមអនា ជាតិបនរញ្ញជក់ចាស់រៅកនរងឯកោ

5

រៅកថាខណឌ១២៣ ដេ់ ១២៩ និង ២៦៧ ២៦៨ រៅកនង
រ ឯកោ ទ្ធំងរនាះគ៊ឺនិយយអំរ៊ី វិក្ល ៈន៊ីតិ វិ្៊ីថ្ន

6

ក្ល រសើរអរងកត គ៊ឺមិនអនញ្ញាតឲ្យមនរេើយ គ៊ឺោោដំរ៉ូងមិនអាចសរក្មចអំរ៊ី វិក្ល ៈន៊ីតិ វិ្៊ីបនរេើយ

7

ស៉ូមប៊ីតោក្ល កំរ៉ូេក៏មិនអាចសរក្មចបនតដ ។

8

D66/27 ថ្នសំណំរ ឿង០៣

[០៩:១៨:៤៤]

9

ដ៉ូរចនះ ឥេូវរនះ រយើងនឹងជតជករៅកនរង វិធាន៧៦(៧) គ៊ឺថារណដឹងដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយ គ៊ឺអាច

10

នឹងតកជួសជេន៉ូវ វិក្ល ៈនានា រដើមប៊ីរៅកនរងក្ល រសើរអរងកត។ គ៊ឺមិនមនក្ល រេើកអំរ៊ីរញ្ញាទ្ធំងអស់រនះ

11

រៅោោដំរ៉ូង ឬតោក្ល កំរ៉ូេរនាះរេើយ។
ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងយតាា -- យតាិោស្តសា រស់ោោអងគររ

12

គ៊ឺថារមធាវីក្ល ពា កដ៊ីរាយមរេើក

13

រញ្ញាអំរ៊ីរណដឹងរៅកនរងរណដឹងោទ្បកខ រស់រួករគ រ៉ាតនារយើងមិនបន ករឃើញថាអងគររ បនរកក្ោយ

14

យ៉ាងណារៅរេើ -- គ៊ឺថាអងគររ មិនបនរកក្ោយឲ្យបនចាស់ោស់រៅវិធាន៧៤(ក) រនាះរេើយ

15

ថ្ន វិធានថ្ផទកនរង។ រយើងតតងតតឆៃេ់ថា រេតអ៊ីរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីមិនរេើករញ្ញាតរររនះមក រៅរេើ វិធាន

16

៧៤(៣)(ក) រនាះ។

17

[០៩:២០:០៦]

18

រេតអ៊ីបនជារគដឹងថារមធាវីក្ល ពា កដ៊ី -- សំរទ្ធស រេតអ៊ីបនរគដឹងថាអងគររ មិនសរក្មច

19

រក្ជើសរ ីស វិធានតរររនះ? វិធានថ្ផទកនរងគ៊ឺចាប
ំ ច់ក្តូវរកក្ោយ រដើមប៊ីឲ្យ វិធានទ្ធំងអស់រនាះវក្សរជា

20

មួយោន ដ៉ូរចនះរេើយរដើមប៊ីឲ្យ វិធានេនឹងអាចរកក្ោយជាមួយោនបន។ វិធាន៧៦(៧) បននិយយថា

21

រក្ក្លយររេតដេមនរញ្ញារៅកនរងដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយ គ៊ឺអាចមនក្ល ជួរ វិក្ល ៈរៅ -- រតនែមរ៊ីរេើរនះ

22

រៅរទ្បៀត គ៊ឺចារ់ណាស់ថា ន៊ីតិ វិ្៊ីតដេមិនបនរាះក្ោយរៅអងគររ

23

វិោេភារថ្នអងគជំនំជក្មះបនរេើយ។ វិ្៊ីោស្តសាដ៏ក្តឹមក្តូវ គ៊ឺក្ល រកក្ោយតដេនិយយអំរ៊ី ចនា

24

សមព័នា ក៏ដ៉ូចជាក្ករខ័ណឌថ្នតោក្ល រេើយរួករគក្តូវតតរេើករេើងអំរ៊ីចំណចរនះ។ ចំណចទ្ប៊ី១ គ៊ឺថា

25

ក្ករខ័ណឌន៊ីតិ វិ្៊ីគ៊ឺនិយយអំរ៊ីភារចាស់ោស់ និងភារក្តឹមក្តូវរៅអងគ -- រៅដំណាក់ក្លេររ ជំនំជក្មះ។

គ៊ឺមិនអាចរ្វើរេើងឲ្យេួសរ៊ី

01675454

F1/10.1

អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

7

1

ទ្ប៊ី២ គ៊ឺអងគររ ជំនំជក្មះគ៊ឺជាអងគររ -- គ៊ឺជាអងគជំនំជក្មះមួយតដេជាអនកក្គរ់ក្គងក្តួតរិនិតយរមើេរៅ

2

រេើដំណាក់ក្លេរសើរអរងកត។ ក្រសិនររើមនរញ្ញាថារតើរៅក្កមរសើររោ ររៅតាមន៊ីតិ វិ្៊ីក្តឹមក្តូវ ឬ

3

ក៏មិនក្តឹមក្តូវរនាះរទ្ប គ៊ឺថារញ្ញាេនឹងគ៊ឺក្តូវសរក្មចរៅដំណាក់ក្លេមនជំនំជក្មះ។ រេតអ៊ីបនទ្បករៅ

4

ដេ់រក្ក្លយជំនំជក្មះ

5

តដេរក្រើក្បស់ន៉ូវ វិធាន៧៦(៣)(ក)

6

ររេរសើរអរងកតរៅវិញ។ ដ៉ូរចនះរេើយគ៊ឺថារញ្ញាថ្នក្ល ជំនំជក្មះគ៊ឺថារយើងរាយមរ្វើយ៉ាងណាតសវង

7

កសចចភារសក្មរ់ក្ល ជំនំជក្មះបនេអ។ ដ៉ូរចនះរយើងរជឿជាក់ថាអវ៊ីតដេរកើតរេើងេនឹងគ៊ឺអាចរ្វើរៅបន។

8

រទ្ធះជាកនរងក ណ៊ីណាក៏រាយ រទ្ធះរ៊ីជារយើងនិយយតរររនះមិនក្តឹមក្តូវក៏រាយ អវ៊ីតដេោោ --

9

អងគររ បនសរក្មចរៅកនរងរសចកដ៊ីសរក្មចរេើរណដឹងឧទ្បា ណ៍ក្រឆ្ំងដំរណាះក្ោយ វក្តូវតតបនជួស

ទ្បករៅដេ់ដំណាក់ក្លេរក្ក្លយរៅវិញ។

រេតអ៊ីបនជាយតាិោស្តសារៅររេ

តរ ជាមិនក្គរដណដរ់រៅរេើរញ្ញាយតាា្ិក្ល តដេរកើតរេើងកនរង

10

ជេន៉ូវ វិក្ល ៈទ្ធំងអស់។

11

ជក្មះោោដំរ៉ូង។ រេើយក្រសិនររើរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីបននិយយថាមិនអាចរេើករេើងរៅដំណាក់ក្លេ

12

ររ ជំនំជក្មះ មនន័យថារួករគអាចរេើករេើងជាអញ្ាតិក
ា មីបន រេើយរួករគគួ តតរេើករៅររេរនាះ។

13

រេើយមា៉ា ងរទ្បៀតរញ្ញាទ្ធំងអស់រនះអាចរេើករេើងជាអញ្ាតិក
ា មីរៅអងគជំនំ

[០៩:២៣:៤៥]

14

ចំណចមួយរផេងរទ្បៀតគ៊ឺថារមធាវីក្ល ពា កដ៊ីមិនបនរ្វើដ៉ូរចនះរទ្ប។ រគមិនបនរេើករៅ អងគររ

15

មិនបនរេើករៅដំណាក់ជំនំជក្មះ។ រេើយក្រសិនររើខំាយ
រ េ់ោ ណា រស់រមធាវីក្ល ពា រខៀវ សំផន

16

ចាស់ោស់ គ៊ឺថារោេជំេ រស់រួករគគ៊ឺចង់និយយថា រៅររេតដេរួករគដឹងថាវិោេភារថ្ន

17

រណដឹងឧទ្បា ណ៍ -- វិោេភារថ្នក្ល រសើរអរងកតតដេបនរដឹងេនឹង គ៊ឺថារួករគអាចរដឹងរៅររេតដេ

18

រញ្ច រ់ក្ល ជំនំជក្មះរៅវិញរនាះ គ៊ឺបនន័យថាជំនំជក្មះសិន រេើយរនាទរ់មករទ្បើរសរក្មចថារតើ វិោេ

19

ភារេនឹងមនអ៊ីខាះរទ្បៀត វជារ ឿងរិបកោីនណាស់។ ក្រសិនររើគិតអ៊ា៊ីចឹងតមន វមិនអាចរៅ ួចរទ្ប

20

តដេថា ជំនំជក្មះរេើយបនចារ់រផដើមគិតថាវិោេភារអ៊ីតដេក្តូវក្គរដណដរ់រៅវិញរនាះ។

21

ដ៉ូរចនះរៅកនរងៗោេដ៊ីក្ល រស់តោក្ល កំរ៉ូេរៅកនរងកថាខណឌ២៣៩ បននិយយរ៊ីចំណចរនះ

22

តដ ។ ខាំម
រ នចំណចរតនែមមួយរទ្បៀតតដេខាំច
រ ង់រិភាកាមនររេតដេខាំររ ឆាើយតររតនែមរទ្បៀតរនាះ គ៊ឺថាខាំរ

23

ចង់សំក្ល អនញ្ញាតរ៊ីឯកឧតាមក្រធាន រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កមក្រតេេជារួនក្បំនាទ្ប៊ីរ៉ារណា
ណ ះរតនែម

24

រទ្បៀត។ ស៉ូមអ គណ។

25

ក្រធានអងគជន
ំ ៖ំ

01675455

F1/10.1

អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

1

8

បទ្បស៉ូមអរញ្ជ ើញរនារៅចះ។

2

[០៩:២៥:៣៣]

3

រោកក្ស៊ី រមេកន
ិ េស
៊ឺ ត៍៖

4

ស៉ូមអ គណឯកឧតាមក្រធាន។

5

ចំណចចងរក្ក្លយគ៊ឺនិយយអំរ៊ីរយសនកមី គ៊ឺរយើងនិយយអំរ៊ីរយសនកមីតដេរកើតរេើង។ ឥេូវ

6

រនះខាំររ េើយកឧទ្ធេ ណ៍មយ
ួ តដេខាំន
រ ិយយអំរ៊ីម៉ូេាឋន៣៩

គ៊ឺទ្ធក់ទ្បងរៅនឹង វិោេភារភ៉ូមិោស្តសា

7

ថ្នរទ្បរចាទ្បទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងសេក ណ៍ក្តាំកក់។ រទ្ធះរ៊ីថាដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយនិយយរក្ចើនអំរ៊ីក្តាំកក់ក៏

8

រាយ រ៉ាតនាកថាខណឌ៣០២ បននិយយតតភ៉ូមិក្បំរ៊ី កនរងចំរណាម -- ឃក្ំ បំរ៊ី កនរងចំរណាមឃំ១៥

9

ក្សរកក្តាំកក់ រេើយរៅកនរងកថាខណឌ៤៣ ថ្នដ៊ីក្លសននិាឋនរញ្ជូ នរ ឿងរសើរសួ ក៏បននិយយតដ ។ ឥេូវ
ក្ល រចាទ្បក្រក្លន់ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្សរកក្តាំកក់េឹង
ន គ៊ឺកក្មិតតតឃំក្បំរ៊ី

10

រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីបននិយយថា

11

េនឹងរៅវិញ។ រ៉ាតនារមធាវីក្ល ពា កដ៊ីមិនបននិយយអំរ៊ីរញ្ញារនះរទ្ប ទ្ធំងរៅររេដំណាក់ក្លេរសើរ

12

អរងកត និងរៅររេជំនំជក្មះ។ ដ៉ូរចនះរឃើញថាមនភសាតា
រ ងជារក្ចើនតដេរយើងបនោដរ់ឮរៅកនរងតផនក

13

ន រទ្ប និយយេួសរ៊ីក្បំ
និយយអំរ៊ីក្សរកក្តាំកក់ គ៊ឺរៅររេនុ៎ង គ៊ឺរគនិយយមិនតមនក្តឹមតតក្បំរ៊ីឃំេឹង

14

រ៊ីឃំេឹង
ន រៅរទ្បៀត។ រេើយោោដំរ៉ូងបនោដរ់ន៉ូវភសាតា
រ ងជារក្ចើនទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងរេតក្ល ណ៍តដេ

15

រកើតរេើងរៅឃំោយរ៉ូ ឃំជាងទ្បង ឃំរររេ រេើយឃំទ្ធង
ំ រ៊ី ទ្ធំងរ៊ីេឹង
ន គ៊ឺអត់មនតចងរៅកនរងកថា

16

ខណឌ៣០២ ថ្នដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយរទ្ប។

17

រដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី ជ៉ូ គឹមោង រដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី អ៊ា៊ុំ ោរ ឿន ទ្ធំងរ៊ី នាក់េឹង
ន ោត់

18

ស់រៅឃំោយរ៉ូ រេើយោត់បនផដេ់សកខ៊ីកមីអំរ៊ីរទ្បរិរោ្ន៍។ រគនិយយ រួកោត់រេើករេើងអំរ៊ី

19

រទ្បរិរោ្ន៍ោត់រៅឃំេឹង
ន ជាងរ៊ីថ្ថៃ។ នាង ត៉ូច រៅ តាោន ក្តូវបនរគរញ្ជូ នរៅក្តាំកក់រៅឆ្នំ

20

៧៧ រេើយ ស់រៅកនរងឃំោយរ៉ូ ។ ោត់ផេ
ដ ់ភសាតា
រ ងជាងរ៊ីថ្ថៃកនាះ រេើយោកេ៊ី គង់ ររឿន រៅ

21

យយររឿន េនឹងជារមឃំជាងទ្បង ជារមឃំជាងទ្បង។ ោត់ផេ
ដ ់ភសាតា
រ ងអំរ៊ីឃំជាងទ្បង រេើយនិងឃំ

22

រររេ រេើយោត់ចំណាយររេរ៊ី ថ្ថៃមកផដេ់សកខ៊ីកមី។ សកេ៊ី មស សខា តដេ ស់រៅកនរងឃំជាងទ្បង

23

ោត់ផេ
ដ ់សកខ៊ីកមីថាោត់ជាអនករទ្ធសរៅក្តាំតាចាន់។ រ៉ាតនារក្ៅរ៊ីេឹង
ន ោត់់ក៏បននិយយអំរ៊ីោែនភារ

24

រៅជាងទ្បងផងតដ ។ ោត់ផេ
ដ ់សកខ៊ីកមីជាងរ៊ីថ្ថៃ។

25
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9

1

ខាំអា
រ ចរេើកឧទ្ធេ ណ៍រតនែមរទ្បៀតបន រ៉ាតនាសងឃឹមថាចាស់ោស់រេើយរ៉ារណា
ណ ះេនឹង។ ដ៉ូរចនះ

2

ខាំររ ឃើញថាោោដំរ៉ូងបនោដរ់ភសាតា
រ ងរារ់សិរថ្ថៃ តដេនិយយអំរ៊ីរេតក្ល ណ៍រៅក្តាំកក់ តដេ

3

រកើតរេើងរៅរក្ៅឃំទ្ធង
ំ ក្បំរ៊ីតដេរេើករេើងេនឹង។ ជារិរសសគ៊ឺបននិយយរ៊ីរដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី

4

និងោកេ៊ីតដេតផអករេើក្ល ដឹងឮ

5

រេើយរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីរៅររេនុ៎ងអត់មននិយយអ៊ីមួយម៉ាត់រោះ។

6

មនររេរវោខា៊ី រេើយសវនាក្ល ន៊ីមួយៗគ៊ឺក្តូវតតមនររេរវោកំណត់។ ដ៉ូរចនះរេើយររេរវោេនឹង

7

ក្តូវរក្រើក្បស់រៅរេើ្នធានទ្ធំងអស់នុ៎ងបន រួកោត់ក្តូវនិយយ រេើយរួកោត់បននិយយជារក្ចើន

8

រក្ៅរ៊ីឃក្ំ បំរ៊ី ថ្នក្សរកក្តាំកក់។ ក្រសិនររើររេនុ៎ង រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីោត់ជំទ្ធស់ រេើយក្រសិនររើអងគ

9

ជំនំជក្មះោោដំរ៉ូងឯកភារ គ៊ឺបនន័យថារគអាច ករឃើញភសាតា
រ ងរផេងរទ្បៀត រេើយោដរ់អំរ៊ីភសា-រ

និងរទ្បរិរោ្ន៍ រស់រួកោត់រៅឃំរផេងៗរទ្បៀតរៅក្សរកក្តាំកក់។
រញ្ញាេំបកគ៊ឺថាោោដំរ៉ូង

10

តាងរផេងរទ្បៀតរៅកនរងឃំទ្ធំងក្បំរន
៊ី ុ៎ង។

11

រង្ហាញថាទ្បេហ៊ីក ណ៍ រស់រយើងគ៊ឺមិនតមនជារ ឿងរញ្ញាររចចករទ្បសរទ្ប គ៊ឺថាវជាក្ល ជារយសនកមីយ៉ាង

12

ខាាង
ំ ក្រសិនរយើងឲ្យរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីរេើកអំរ៊ីក្ល ជំទ្ធស់តរររនះ គ៊ឺថាឱក្លសរយើងបត់រង់ឱក្លសជា

13

រក្ចើន

14

រទ្បៀត។ ដ៉ូរចនះរយើងរឃើញថា ោោដំរ៉ូងមនតួនាទ្ប៊ីកនរងក្ល តសវង កក្ល រិត។ ដ៉ូរចនះខាំររ សនើសំដេ់អងគជំនំ

15

ជក្មះោោកំរ៉ូេតមកេ់ន៉ូវ វិ្៊ីោស្តសា រស់ោោដំរ៉ូងរេើយសរក្មចថា ទ្បេហ៊ីក ណ៍-- រេើយសរក្មច

16

ថា មិនអាចរេើករញ្ញារ៊ី វិោេភារេនឹងបនរទ្ប រេើយរសនើសំឲ្យក្ចានរចាេន៉ូវម៉ូេាឋនទ្ធំងអស់រនះ។

17
[០៩:៣១:៣១]

19

ក្រធានអងគជន
ំ ៖ំ

21

រេើយោោដំរ៉ូងក្បកដជាបត់ឱក្លសមិនបនោដរ់ោកេ៊ី

រ៉ាតនារយើងចង់

ឬក៏រដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ីដថ្ទ្ប

ស៉ូមអ គណឯកឧតាមក្រធាន រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម។ ខាំស
រ ៉ូមរញ្ច រ់ោ ណា រស់ខំ។
ារ

18

20

អារនះក្ោន់តតជាឧទ្ធេ ណ៍មួយរ៉ារណា
ណ ះ

អ៊ា៊ីចឹងស៉ូមអរញ្ជ ើញរៅក្កមថ្នអងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេេនឹង ររើមនស៉ូមអរញ្ជ ើញរ្វើសំណួ ។
រៅក្កម ម៉ា៉ូ ន
ី ហាឌ៊ីង ក្លាក៖

22

ខាំស
រ ៉ូមសួ មួយសំណួ តដេខាំម
រ នក្ល ចារ់អា មីណ៍តាង
ំ រ៊ីដំរ៉ូងរមា៉ាះ។ រតើវមនសមម៉ូេពាក់រ័នា

23

រៅកនរងសវនាក្ល ក្រេីទ្បណឌរៅនឹងទ្បរងវើណាមួយរទ្ប? ខាំគ
រ ិតថាសំណួ រនះសំណួ រិបកយេ់រនាិច រ៉ាតនាខំារ

24

ស៉ូមឲ្យរឆាើយរៅនឹងសំណួ រស់ខំរារ នះ

25

នឹងទ្បរងវើណាមួយ រស់ភាគ៊ីរៅកនរងសវនាក្ល រេើរ ឿងកដ៊ីក្រេីទ្បណឌតដ ឬរទ្ប?

ថារតើវមនសម្ម៌រោេក្ល ណ៍សម្ម៌តដេអាចអនវតារៅ
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

1

10

រោកក្ស៊ី អង់តា េគស
៊ី រស៖

2

ស៉ូមអភ័យរទ្ធសរោកក្ស៊ីរៅក្កម រមើេរៅដ៉ូចជាអនករកតក្រមិនយេ់រ៊ីសំណួ រស់រោកក្ស៊ី

3

រនាះរទ្ប រេើយខាំអ
រ ត់បនោដរ់ក្ល រកតក្រ -- អត់បនឮក្ល រកតក្រជាបរាំងរទ្ប។ អ៊ា៊ីចឹងស៉ូមរោកក្ស៊ី

4

រៅក្កមរមតាាសួ សំណួ រនះរេើង វិញ។

5

រៅក្កម ម៉ា៉ូ ន
ី ហាឌ៊ីង ក្លាក៖

6
7

ខាំរ -- ចាំខំស
ារ ួ សំណួ រនះរៅរោកក្ស៊ីរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីតតមដង។
រោកក្ស៊ី រមេកន
ិ េស
៊ឺ ត៍៖

8
9

ស៉ូមអ គណរោកក្ស៊ីរៅក្កម ក្លាក ចំរពាះសំណួ រនះ តាមក្ល រិតជំេ រស់រយើងគ៊ឺថាវមន
េកខណៈក្សរដៀងោនទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ទ្បឹះសដ៊ីចារ់ពាក់រ័នរា ៅនឹងរញ្ញារនះ។

សំណួ រនះរគបនសួ ញឹក

10

ញារ់ណាស់រៅតោក្ល អចិថ្ស្តនាយ៍អនា ជាតិ តដេថា គ៊ឺរគរក្រើពាកយេះរង់សិទ្បាិ។ អ៊ា៊ីចឹងរោេក្ល ណ៍

11

រនះគ៊ឺថាក្រសិនណាភាគ៊ីមិន កាភាររៅរសៃមមោៃត់ មនន័យថា ខាួនេះរង់សិទ្បាិពាក់រ័នរា ៅនឹងេះរង់

12

រណដឹងោទ្បកខ រស់ខួ ន
ា រេើយ។ ពាក់រ័នរា ៅនឹងអវ៊ីតដេបនរកើតរេើង គ៊ឺថាភាគ៊ីដថ្ទ្បរទ្បៀត គ៊ឺោត់សំអាង

13

រៅរេើភាររសៃមមោៃត់ រស់ភាគ៊ីតដេដឹងរញ្ញា

14

រ័នរា នាះរទ្ប។ រេតដ៉ូរចនះឯងរទ្បើរមនក្ល ហាមឃាត់មិនឲ្យរេើករេើង។ អ៊ា៊ីចឹងរៅកនរងកិចចដំរណើ ក្ល ន៊ីតិ

15

វិ្រ៊ី នះ គ៊ឺរគតតងតត ុំឭកជាញឹកញារ់។ អ៊ា៊ីចឹងខាំន
រ ិយយថា រទ្ធះរ៊ីជាពាកយររចន៍េឹង
ន វ -- រ៉ាតនារៅកនរង

16

ក្ររ័នច
ា ារ់ខំមិនេ រស់រយើង គ៊ឺរោេក្ល ណ៍ក៏វមនេកខណៈក្សរដៀងោនតដ គ៊ឺរោេក្ល ណ៍តដេខាំរ

17

រយងរៅកនរងសំរណើោ ណារណដឹងោទ្បកខ រស់រយើងខាំរ គ៊ឺកនរងកថាខណឌ១៣៣ រៅកនរងោ ណារណដឹង

18

ោទ្បកខ រស់រយើងខាំរ រេើយរៅកនរងរជើងទ្បំរ័ ។ ដ៉ូចតដេខាំរ
រ ញ្ញជក់េមអិតរៅកនរងោ ណារណដឹងោទ្បកខ

19

រេើយ អ៊ា៊ីចឹងរយើងបនាក់រញ្ចូ េកថាខណឌមួយ រ៉ាតនាយតាិោស្តសាមករ៊ីតោក្ល អចិថ្ស្តនាយ៍មនរញ្ញជក់

20

េកខណៈេមអិតអំរ៊ីរោេក្ល ណ៍រនះ។

21

រោកក្ស៊ីរៅក្កម។

22

[០៩:៣៥:៥១]

23

រៅក្កម ម៉ា៉ូ ន
ី ហាឌ៊ីង ក្លាក៖

24
25

រេើយអត់រេើករញ្ញារនះរៅកនរងររេរវោតដេពាក់

រេើយក៏មនក្ល រេើករេើងរៅកនរងរ ឿងកដ៊ីជារក្ចើនរទ្បៀតផងតដ

ស៉ូមអ គណសេរមធាវីរដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី។
រោកក្ស៊ី រេរេន រវីសនរ៖

01675458

F1/10.1

អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

11

1

អ ណសួស៊ីរដ ោកក្ស៊ីរៅក្កម ជំេ រស់រយើងខាំរ ក៏ដ៉ូចជាជំេ រស់រដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី

2

តដ រាយោ ថាភាគ៊ីនុ៎ងបនេះរង់សិទ្បាិរេើយ រេើយខាំស
រ ៉ូមទ្ធញចំណារ់អា មីណ៍អងគជំនំជក្មះពាក់

3

រ័នរា ៅនឹងោេដ៊ីក្លកនរងសំណំរ ឿង០០១ តដេបនរក្រើក្បស់ រេើយក៏មនក្ល រេើករេើងពាក់រ័នរា ៅ

4

នឹងរញ្ញារនះផងតដ ពាក់រ័នរា ៅនឹងយតាា្ិក្ល ាច់ខាត រេើយរៅកនរងរ ិរទ្បរៅកនរងរជើងទ្បំរ័ ៧៨ រៅ

5

កនរងកថាខណឌ៣១ តោក្ល កំរ៉ូេនិយយអំរ៊ី រេើករេើងអំរ៊ីក្ល េះរង់សិទ្បាិ រេើយរៅចងរក្ក្លយថ្ន

6

សក្មង់ៗយតាិោស្តសាគ៊ឺតោក្ល កំរ៉ូេបនដកក្សង់អំរ៊ីក្ល េះរង់សិទ្បាិ រស់រគគេណាមនក់ ឬ រស់ភាគ៊ី

7

មួយតដេថា មិនអនញ្ញាតឲ្យរេើករេើងរ៊ីរញ្ញារនះរទ្បៀតរទ្ប។ អ៊ា៊ីចឹងរេើយបនជារញ្ញាយតាា្ិក្ល ក្តូវ

8

បនរក្រើក្បស់ជាញឹកញារ់។ ដ៉ូរចនះខាំស
រ ៉ូមរញ្ញជក់ថា រញ្ញារនះមិនអាចយកមករិភាការទ្ប រាយោ

9

តតវពាក់រ័នរា ៅនឹងក្ល េះរង់សិទ្បាិ ួចរៅរេើយ។ ស៉ូមអ គណ។

10

[០៩:៣៧:៤៣]

11

រោកក្ស៊ី អង់តា េគស
៊ី រស៖

12

ខាំស
រ ៉ូម ុំឭកថា វចាស់ថា សេក្រះរាជអាជាារទ្បើររេើករេើងអមាញ់មិញរនះគ៊ឺរៅកនរងោេ-

13

ដ៊ីក្ល០០១ ឯកោ F28 តដេខាំប
រ នរេើករេើងអមាញ់មិញរនះ គ៊ឺមិនមនសញ្ញាណរទ្ប រ៉ាតនាភាោបរាំង

14

ចាស់ រៅររេតដេមនរញ្ញាតដេអាចរញ្ច រក្ល
់ រចាទ្បក្រក្លន់េឹង
ន គ៊ឺមនស រស រៅកនរងកថាខណឌ

15

៣៥ ថ្នឯកោ F28 រនះ គ៊ឺោេដ៊ីក្ល ឌច។

16

ក្រធានអងគជន
ំ ៖ំ

17

អ៊ា៊ីចឹងររើោីនសំណួ រនារៅរទ្បៀតរទ្ប

រយើងច៉ូេដេ់វគគរនា។

អ៊ា៊ីចឹងស៉ូមអរញ្ជ ើញរោកសេ

18

រៅក្កម បយក្ល ណ៍ រ្វើ បយក្ល ណ៍វគគរនា គ៊ឺទ្បេហ៊ីក ណ៍ថ្នរណដឹងោទ្បកខពាក់រ័នន
ា ឹងរទ្បឧក្កិដតឋ ដេ

19

រខៀវ សំផន ក្តូវបនសរក្មចាក់រិ ទ្បាភារ។ ស៉ូមអរញ្ជ ើញ!

20

[០៩:៣៩:៤៤]

21

រៅក្កម យ៉ា ណា ន
ិ ៖

22

បទ្ប ស៉ូមអ គណឯកឧតាមក្រធាន។ ខាំស
រ ៉ូមអាន បយក្ល ណ៍។

បយក្ល ណ៍ រស់សេ

23

រៅក្កម បយក្ល ណ៍ស៊ីរ
ដ ៊ីវគគទ្បេហ៊ីក ណ៍ថ្នរណដឹងោទ្បកខពាក់រ័នរា ៅនឹងរទ្បឧក្កិដឋ តដេ រខៀវ សំផន

24

ក្តូវបនសរក្មចាក់រិ ទ្បា។

25

អងគជំនំជក្មះោោដំរ៉ូងបនយេ់រឃើញថា

ជនជារ់រចាទ្បមនរិ ទ្បារ៊ីរទ្បឧក្កិដម
ឋ ួយចំនួនកនរង

01675459

F1/10.1

អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

12

1

ឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងមនសេជាតិ ក្ល ុំរោភរំពាន្ៃន់្ៃ រេើអនសញ្ញាទ្ប៊ីក្ករងេេ៊ឺតណវ អំររើក្រេ័យរ៉ូជ

2

ោសន៍រេើជនជាតិរវៀតណាម តាម យៈក្ល ច៉ូេ ួម រស់ោត់កនរងរោេរំណង ួម និង ួមចំតណកកនរង

3

រចតនាឧក្កិដក
ឋ នរងឧក្កិដក
ឋ មី កនរងសេឧក្កិដក
ឋ មី ួម។ ោត់ក្តូវបនសរក្មចាក់រិ ទ្បាភាររ៊ីរទ្បឧក្កិ ដខា
ឋ ង

4

រក្ក្លមតដេក្តូវបនក្រក្រឹតរា េើងកនរងអំេរងររេថ្នក្ល អនវតារោេនរយបយ រស់រកេកមីន
រ ៊ីសក
ា មពជា
រ

5

កនរងអំេរងររេថ្ន ររកមពជា
រ ក្រជា្ិ ររតយយ។ ក) ឧក្កិដឋ -- រទ្បឧក្កិដក
ឋ នរងឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងមនសេ

6

ជាតិមនដ៉ូចជា ក្ល រ្វើមនសេឃាត់ ក្ល សមារ់ ង្ហគេ ក្ល និ រទ្បស ក្ល ាក់ឲ្យរក្រើជាទ្ធសក ក្ល ាក់

7

កនរងមនទ៊ី ឃំឃាង
ំ ក្ល រ្វើទ្ធ ណកមី ក្ល រ្វើទ្បកខរករមនញរាយោ ម៉ូេរេតនរយបយ ោសនា រ៉ូជ

8

ោសន៍ និងអំររើអមនសេ្ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀត តាម យៈក្ល វយក្រហា រេើរសចកដ៊ីថ្ថាថូ ន រស់មនសេ។ អំររើ

9

តដេក្តូវបនចាត់ទ្បកខថាជាក្ល រ្វើឲ្យបត់ខួ ានរាយរងខំ ក្ល ផ្ទាស់ទ្ប៊ីរាយរងខំ ក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍

10

រាយរងខំ

11

ក្រេ័យរ៉ូជោសន៍ តាម យៈក្ល សមារ់សមជិកថ្នជនជាតិភាគតិចរវៀតណាមជាក្ករមរ៉ូជោសន៍។

12

គ) ក្ល ុំរោភរំបន្ៃន់្ៃ រេើអនសញ្ញាទ្ប៊ីក្ករងេេ៊ឺតណវ រាយក្ល រ្វើមនសេឃាតរាយរចតនា ក្ល រ្វើ

13

បរយ៉ាងអមនសេ្ម៌ ក្ល រងកឲ្យមនក្ល ងទ្បកខ ឬរយសនកមី្ន
ៃ ់្ៃ ដេ់ ៉ូរក្លយ ឬសខភារ ក្ល ដក

14

រាយរចតនារ៊ីរឈា ើយសឹក ឬរ៊ីជនស៊ី វិេន៉ូវសិទ្បាិទ្បទ្បួេបនក្ល ជំនំជក្មះក្តឹមក្តូវ និងរទ្បៀងទ្ធត់ និងក្ល

15

ឃំឃាង
ំ ខសចារ់រេើជនស៊ី វិេតាមអនសញ្ញាទ្ប៊ីក្ករងេេ៊ឺតណវរៅមនទ៊ី សនាស
ិ ខស-២១។

16

និងក្ល ុំរោភរសរសនែវៈកនរង រ ិរទ្បថ្នក្ល រ ៀរក្ល រាយរងខំ។

ខ)

រទ្បឧក្កិដថ្ឋ នអំររើ

[០៩:៤២:៣០]

17

អងគជំនំជក្មះោោដំរ៉ូងក៏បនយេ់រឃើញផងតដ ថា ជនជនជារ់រចាទ្ប -- ជនជារ់រចាទ្បបន

18

ជួយទ្បំនករក្មរងដេ់រទ្បឧក្កិដថ្ឋ នរទ្បឧក្កិដក
ឋ មីមនសេជាតិ មនដ៉ូចជា ក្ល រ្វើមនសេឃាតរាយរចតនា

19

ក្ររយេរៅសេក ណ៍ក្តាំកក់ ក្ល ាឋនរ្វើក្ល ទ្បំនរ់១មករា ក្ល ាឋនរ្វើក្ល ទ្បំនរ់ក្តពាំងថី ក្ល ាឋន

20

ោងសង់ក្រោនយនារហាះកំរង់ឆ្នំង មនទ៊ី សនាិសខស-២១ មនទ៊ី សនាិសខក្ក្លំងតាចាន់ និងភនំរក្ក្លេ

21

ពាក់រ័នន
ា ឹងក្ល ោារ់កមីក កសិក រៅសេក ណ៍ ក្ល ាឋនរ្វើក្ល រៅមនទ៊ី សនាិសខទ្ធំងរនះ។

22
23

ជនជារ់រចាទ្បរចចរ
រ បននជំទ្ធស់រាេ់ក្ល រិ ទ្បាភាររ៊ីរទ្បឧក្កិដខា
ឋ ងរេើ និងបនរេើកំេសអងគរេត
និងអងគចារ់។ អំណះអំណាង រស់ជនក្តូវរចាទ្បបនសរងខរដ៉ូចខាងរក្ក្លម៖

24

កំេសអងគចារ់។ ជនជារ់រចាទ្បបនរេើករេើងថា អងគជំនំជក្មះោោដំរ៉ូង ុំរោភរំពានរេើ

25

រោេក្ល ណ៍ន៊ីតានក៉ូេភារ រាយខកខានកនរងក្ល អនវតាតាមេកខណៈវិនិច័យ
ឆ គតិយតា កនរងក្ល រិនិតយ

01675460

F1/10.1

អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

13

1

រេើរញ្ញាថារតើរទ្បឧក្កិដឋ ឬទ្បក្មង់ថ្នក្ល ទ្បទ្បួេខសក្តូវរនាះ ជនជារ់រចាទ្បបនដឹងក្គរ់ក្ោន់ថាជារទ្ប

2

រេីើស និងមនចារ់តចងកនរងឆ្នំ១៩៧៥ តដ ឬយ៉ាងណា? ក្ល សំអាង រស់អងគជំនំជក្មះោោដំរ៉ូង

3

រៅរេើកតាាទ្ធំងរ៊ីកនរងក្ល វិភាគ រស់ខួ ន
ា ក្តូវបនជំទ្ធស់។ កតាាទ្ធំងរនាះមនអាទ្បិភារជារទ្បឧក្កិដឋ ឬ

4

ជាទ្បក្មង់ថ្នក្ល ទ្បទ្បួេខសក្តូវកនរងចារ់ទ្បំរនៀមទ្បមារ់អនា ជាតិរៅររេក្រក្រឹតរ
ា ទ្បរេីើស។ ភារ្ៃន់្ៃ

5

ថ្នរទ្បឧក្កិដឋ

6

ក្រជា្ិររតយយ។

7

តដេរ្វើឲ្យក្ល យេ់រឃើញ និងក្ល ាក់រិ ទ្បាភារទ្ធំងអស់រៅជារមឃៈ។ អំណះអំណាងតដេពាក់រ័នា

8

រៅនឹងកំេសអងគចារ់ស៊ីរ
ដ ៊ីរោេក្ល ណ៍ន៊ីតានក៉ូេភារ ក្តូវបនរេើករេើងជារក្ចើនដងកនរងោ ណា

9

និងចងរក្ក្លយតួនាទ្ប៊ី រស់ជនជារ់រចាទ្បជាសមជិកថ្ន ដឋអំណាចក្គរ់ក្គង រស់កមពជា
រ
ក្ល អះអាងថាក្ល អនវតាន៉ូវេកខខណឌេកខណៈវិនិច័យ
ឆ ទ្ធំងរនះមនកំេសអងគចារ់

រស់ជនជារ់រចាទ្ប។

10

អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថា ក្ល ជំទ្ធស់រៅនឹងន៊ីតានក៉ូេភារថ្នរទ្បឧក្កិដជា
ឋ ក់ោក់ជាក្ល សមក្សរ

11

អាចក្តូវរ្វើរេើងរៅកនរងតផនកសដ៊ីរ៊ីរទ្បឧក្កិដរឋ នះ។

12

តផនកចារ់ថ្នអំររើមនសេឃាតរាយរចតនាក្ររយេ និងរេើករេើងថា រំមនអាទ្បិភារថ្នទ្បសេនៈសដ៊ីរ៊ី

13

អំររើមនសេឃាតរាយរចតនាក្ររយេកនរងចារ់ទ្បំរនៀមទ្បមារ់អនា ជាតិកនរងឆ្នំ១៩៧៥ រេើយ។ អាក្ស័យ

14

រេតរនះរាេ់ក្ល យេ់រឃើញថ្នអំររើមនសេឃាតរាយរចតនាក្ររយេរនះក្តូវរដិរស្រចាេ។

15
16

ជនជារ់រចាទ្បបនជំទ្ធស់រៅនឹងក្ល ផដេ់និយមន័យ

[០៩:៤៤:៥៥]
អាទ្បិភារថ្នអំររើមនសេឃាតរាយរចតនាក្ររយេកនរងចារ់ទ្បំរនៀមទ្បមារ់អនា ជាតិ

កនរងឆ្នំ

17

១៩៧៥ ក្តូវបនសរក្មចតាំងរ៊ីដំរ៉ូង ួចមករេើយកនរងរណដឹងោទ្បកខថ្នសំណំរ ឿង០០២/០១។ អងគជំនំ

18

ជក្មះោវគមន៍ក្ល រំភ៊ឺរា េើម៉ូេរេតតដេរេើករញ្ញារនះមកតវ៉ាជាថី៊ី។ ជាជរក្មើសដេ់ក្ល ជំទ្ធស់រក្ចើន

19

ចំណចរៅនឹងក្ល យេ់រឃើញថ្នក្ល ទ្បទ្បួេខសក្តូវតផនកក្រេីទ្បណឌ

20

េកខខណឌថ្នក្ល រ្វើក្ល ក្ល ស់រៅ ក្ល ឃំឃាង
ំ រៅក្ល ាឋនរ្វើក្ល សេក ណ៍ និងមនទ៊ី សនាិសខរផេងៗ

21

ជនជារ់រចាទ្បបនអះអាងថា

22

កំេសអសកមីតដេ្នដេ់ក្ល យេ់រឃើញរំក្តឹមក្តូវពាក់រ័នរា ៅនឹងក្ល ោារ់រៅកតនាងក្រក្រឹតរ
ា ទ្ប

23

រេីើសនានា។

រេើក្ល ោារ់ក្រជាជនរាយោ

អងគជំនំជក្មះោោដំរ៉ូងខកខានកនរងក្ល ផដេ់និយមន័យតផនកចារ់ស៊ីរ
ដ ៊ី

24

រតនែមរេើរនះ ជនជារ់រចាទ្បបនអះអាងថា រំមនភសាតា
រ ងក្គរ់ក្ោន់សក្មរ់ាក់រិ ទ្បាភារឲ្យ

25

េួសរ៊ី វិមតិសងេ័យសក្មរ់អំររើមនសេឃាតថ្នឧក្កិដក
ឋ មីមនសេជាតិក្រឆ្ំងជនជាតិចាម និងជនជាតិ

01675461

F1/10.1

អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

14

1

រវៀតណាម។

2

រង្ហាញធាតផេំអតារនាម័តិ និង/ឬសតានម័តសក្មរ់រទ្បឧក្កិដថ្ឋ នក្ល សមារ់ ង្ហគេ រាយ ួមរញ្ចូ េ

3

ក្ល សមារ់កនរងក្ទ្បង់ក្ទ្ធយ្ំរេើជនជាតិរវៀតណាម កនរងរខតាោវយរ ៀង កំរង់ឆ្នំង វតាខាច់ ក្ករចះ និង

4

រៅទ្បឹកដ៊ីកមពជា
រ ក្រជា្ិររតយយ និងជនជាតិចាមរៅវតាអ៉ូ ក្តកួនកនរងឆ្នំ១៩៧៧ និងភ៉ូមិក្ទ្ធ។

5

អំណះអំណាងពាក់រ័នម
ា ួយចំនួនៗបនជំទ្ធស់រៅនឹងភារក្គរ់ក្ោន់ថ្នភសាតា
រ ងកនរងក្ល

[០៩:៤៦:៣៤]

6

ជនជារ់រចាទ្បបនជំទ្ធស់រៅនឹងក្ល ផដេ់និយមន័យ រស់អងគជំនំជក្មះោោដំរ៉ូងអំរ៊ីធាតផេំ

7

ចាំបច់ថ្នរទ្បឧក្កិដក
ឋ នរងឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងមនសេជាតិថ្នក្ល រ្វើទ្បកខរករមនញរាយោ ម៉ូេាឋនោសនា

8

តដេតាមក្ល រេើករេើងបននាំឲ្យអងគជំនំជក្មះក្រក្រឹតក
ា ំេសតផនកអងគចារ់

9

នឹងក្ល ក្រក្រឹតរា េើអក
ន ក្លន់រទ្បាោសនា និងជនជាតិចាម។ ជារិរសស ជនជារ់រចាទ្បបនអះអាងថា អងគ

និងអងគរេតពាក់រ័នរា ៅ

10

ជំនំជក្មះោោដំរ៉ូងមនកំេសកនរងក្ល ផដេ់និយមន័យថ្នធាតផេំអតារនាម័តិ

11

រនាះ។ ជនជារ់រចាទ្បបនជំទ្ធស់រៅនឹងភារក្គរ់ក្ោន់ថ្នភសាតា
រ ងសក្មរ់ក្ល ាក់រិ ទ្បារ៊ីរទ្បឧក្កិដក
ឋ នរង

12

ឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងមនសេជាតិថ្នក្ល រ្វើទ្បកខរករមនញ

13

អត៊ីតនាយ -- អត៊ីតទ្ធហានថ្ន ររោធា ណ ដឋតខី សក្តូវរិតក្បកដ ឬសក្តូវតាមក្ល សនីត ឬជន

14

ជាតិចាមតដេក្តូវបនកំណត់រោេរៅជាក់ោក់

15

រ ីសរអើង។

16

ជាតិថ្នក្ល រ្វើទ្បកខរករមនញ

17

ក្ររទ្បសកមពជា
រ ដ៉ូចជា ក្ល រេើករេើងរាយជនជារ់រចាទ្បថា ជនជាតិរវៀតណាមកនរងកមពជា
រ ក្រជា្ិររតយយ

18

រំតមនជាក្ករមរ៉ូជោសន៍ជាក់ោក់រនាះរេើយ។ អំណះអំណាងតដេបនរេើករេើងពាក់រ័នរា ៅនឹងក្ល

19

ា និងក្ល រ្វើ
ាក់រិ ទ្បាភាររ៊ីរទ្បរ្វើទ្បកខរករមនញរេើជនជាតិរវៀតណាមតាម យៈក្ល និ រទ្បស ក្ល ចារ់ខួ ន

20

មនសេឃាតរាយម៉ូេរេតរ៉ូជោសន៍ និងរចតនារ ីសរអើងកនរងកក្មិតថ្នេកខខណឌតក្មូវ។

21
22

សក្មរ់រទ្បឧក្កិដទ្ធ
ឋ ង
ំ

រាយោ ម៉ូេរេតនរយបយរេើក្រជាជនថី៊ី

និងក្ល ាក់ឲ្យឋិតរៅរក្ក្លមក្ល ក្រក្រឹតរា ាយ

ជនជារ់រចាទ្បបនជំទ្ធស់រៅនឹងក្ល យេ់រឃើញន៉ូវរទ្បឧក្កិដក
ឋ នរងឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងមនសេ
រាយោ ម៉ូេរេតរ៉ូជោសន៍រេើជនជាតិរវៀតណាម

តដេ ស់រៅកនរង

[០៩:៤៨:២៣]
អំណះអំណាងមួយចំនួនពាក់រ័នរា ៅនឹងកំេសអងគចារ់

បនរេើករេើងទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល

23

ផ្ទាស់ទ្ប៊ីរាយរងខំ ក្ល រ្វើឲ្យបត់ខួ ន
ា រាយរងខំ ក្ល វយក្រហា រេើរសចកដ៊ីថ្ថាថូ ន រស់មនសេ ក្ល ុំរោភ

24

រសរសនែវៈ

25

អមនសេ្ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀត។

និងក្ល រ ៀរក្ល រាយរងខំ

តដេជារទ្បឧក្កិដក
ឋ នរងឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងមនសេជាតិថ្នអំររើ
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អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

15

1

ក្ល ជំទ្ធស់ជារឋមពាក់រ័នរា ៅនឹង៖ ក) ក្ល កំណត់និយមន័យ រស់អងគជំនំជក្មះោោដំរ៉ូង

2

អំរ៊ីចារ់តដេអាចអនវតាបនរេើអំររើមនសេ្ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀត។ ខ) ក្ល ខកខានកនរងក្ល រិចា ណារេើរញ្ញា

3

ថារតើអងគរេតតដេជារទ្បឧក្កិដឋ

4

តដ ឬយ៉ាងណា? ពាក់រ័នរា ៅនឹងក្ល សរក្មចឲ្យជារ់រិ ទ្បារ៊ីរទ្បថ្នក្ល រ្វើឲ្យបត់ខួ ន
ា រាយរងខំ ជាទ្ប៉ូរៅ

5

ជនជារ់រចាទ្បបនជំទ្ធស់រៅនឹងកំេសតផនកអងគចារ់ និងអងគរេត ជារិរសសរេើរញ្ញាថារតើជនជាតិ

6

រវៀតណាមគ៊ឺជាជន ងរក្ោះថ្នក្ល រ្វើឲ្យបត់ខួ ន
ា រាយរងខំរៅសេក ណ៍ក្តាំកក់

7

រក្ក្លេតដ ឬយ៉ាងណា?

8

ោោដំរ៉ូង តដេថាតខី រក្ក្លមអាចជាជន ងរក្ោះថ្នក្ល រ្វើឲ្យបត់ខួ ានរាយរងខំ តដេជាអងគរេតក្តូវ

9

យកមកអំណះអំណាងឋិតរៅរក្ៅវិោេភារថ្នសំណំរ ឿង០០២/០២ តដ ឬយ៉ាងណា? និងបនជំទ្ធស់

10

រតនែមរទ្បៀតថា ភសាតា
រ ងថ្នក្ល ក្រក្រឹតរា េើតខី រក្ក្លម ក្តូវបនរក្រើក្បស់រាយរំក្សរចារ់កនរងក្ល ាក់

11

រិ ទ្បាភាររេើជនជារ់រចាទ្បរ៊ីរទ្បថ្នក្ល រ្វើឲ្យបត់ខួ ន
ា រាយរងខំថ្នជនជាតិរវៀតណាម។

12

ក្តូវជនជារ់រចាទ្បបនដឹងក្គរ់ក្ោន់ថាមនចារ់តចងកនរងឆ្នំ១៩៧៥

និងមនទ៊ី សនាិសខភនំ

ជនជារ់រចាទ្បបនជំទ្ធស់រេើរញ្ញាថារតើក្ល យេ់រឃើញ រស់អងគជំនំជក្មះ

[០៩:៥០:១២]

13

អំររើអមនសេ្ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀតតដេមនច ិតេកខណៈ ជាក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍រាយរងខំ និង

14

ក្ល ុំរោភរសរសនែវៈកនរងរ ិរទ្បថ្នក្ល រ ៀរក្ល រាយរងខំ

ក្តូវបនជំទ្ធស់រាយតផអករេើម៉ូេាឋនថា

15

រទ្បឧក្កិដទ្ធ
ឋ ង
ំ រនាះរំក្តូវបនជនជារ់រចាទ្បអាចដឹងចាស់ថា

មនចារ់តចងជាក់ោក់រាយោ អំររើ

16

រនាះរំមន -- រតំ មនជាក្ល ាក់រទ្ធសតផនកក្រេីទ្បណឌកនរងចារ់កមពជា
រ ឬចារ់អនា ជាតិរៅររេរនាះ។

17

ក្ល ជំទ្ធស់រៅនឹងអងគរេតតដេថា េទ្បាភារថ្នក្ល ក្រមរក្រមងោនរ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍។ ក្ល ក្រមរក្រមង

18

ោន គ៊ឺរោេក្ល ណ៍តដេបនអនម័តរាយរកេកមីយ
រ ន៊ីសក
ា មពជា
រ
រេើយក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍តដេ

19

បនរ ៀរចំរេើងកនរងអំេរងររេនា ររកមពជា
រ ក្រជា្ិររតយយ

20

រេើងតាមទ្បំរនៀមទ្បមារ់ក្រថ្រណ៊ីតខី ។ រេតដ៉ូរចនះ ោត់ជំទ្ធស់រៅនឹងន៊ីតានក៉ូេភារថ្នក្ល ាក់រិ ទ្បា

21

ភារ រក្ក្លមក្រធានរទ្បថ្នក្ល រ ៀរក្ល រាយរងខំ។

ដ៉ូចោនរៅនឹងក្ល រ ៀរក្ល តដេរ ៀរចំ

22

រនាទរ់រ៊ីក្ល ាក់រិ ទ្បាភារថ្នអំររើអមនសេ្ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀត តដេបនរកើតរចញរ៊ីក្លរ ៀរក្ល រាយ

23

រងខំ ជនជារ់រចាទ្បបនរេើករេើងថា ររើរទ្ធះរ៊ីជាអងគរេតតដេបនជំទ្ធស់រនាះក្តូវបនរង្ហាញក៏រាយ

24

ក៏រំអាចរសីើរៅនឹងកក្មិតេកខខណឌតក្មូវថ្នភារ្ៃន់្ៃ

25

រទ្បៀតតដ

តដេេកខណៈក្ររ័នជា
ា អំររើអមនសេ្ម៌ដថ្ទ្ប

រាយរំមនក្ល រ៉ាះពាេ់ដេ់ោ ណាតដេជារ ឿងសំខាន់ ជនជារ់រចាទ្បបនជំទ្ធស់រៅនឹង
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អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

1

អាទ្បិភារថ្នរោេនរយបយ រស់រកេកមីយ
រ ន៊ីសក
ា មពជា
រ

2

អាពាេ៍រិពាេ៍រដើមប៊ីររងកើតក៉ូនរៅសក្មរ់អងគក្ល ។

3

16

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

តដេរងខំឲ្យរ ៀរក្ល

និងក្ល ួមដំរណក

[០៩:៥២:០១]

4

ពាក់រ័នរា ៅនឹងរទ្បឧក្កិដថ្ឋ នក្ល ាក់ឲ្យរៅជាទ្ធសក កនរងឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងមនសេជាតិ។

ជន

5

ជារ់រចាទ្បបនជំទ្ធស់រៅនឹងយតាា្ិក្ល រស់អងគជំនំជក្មះោោដំរ៉ូង កនរងក្ល ជក្មះអងគរេតពាក់រ័នា

6

រៅនឹងកតនាងក្រក្រឹតរ
ា ទ្បរេីើសមួយចំនួន មនដ៉ូចជាមនទ៊ី សនាិសខភនំរក្ក្លេ។ រតនែមរេើរនះ ោត់បន

7

រេើករេើងថា អងគជំនំជក្មះោោដំរ៉ូងមនកំេសអងគចារ់ រាយបនសំអាងរេើភសាតា
រ ងមិនក្គរ់

8

ក្ោន់ និងរំអាចរជឿទ្បកចិតប
ា នកនរងក្ល យេ់រឃើញថា មនអាទ្បិភារថ្នរទ្បឧក្កិដរឋ នះ។

9

ក្រហាក់ក្រតេេោនរនះតដ ពាក់រ័នរា ៅនឹងរទ្បឧក្កិដថ្ឋ នក្ល រ្វើទ្ធ ណកមីកនរងឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំង

10

មនសេជាតិ ោត់បនជំទ្ធស់រៅនឹងភារក្គរ់ក្ោន់ថ្នភសាតា
រ ង តដេររងកើតក្ល យេ់រឃើញអំរ៊ីក្ល រ្វើ

11

ទ្ធ ណកមីរេើជនជាតិចាមរៅមនទ៊ី សនាិសខភ៉ូមិក្ទ្ធ។ អងគជំនំជក្មះោវគមន៍ចំរពាះអំណះអំណាងតដេ

12

រផ្ទាតរេើក្ល ជំទ្ធស់ទ្ធង
ំ រនះ។

13

ពាក់រ័នរា ៅនឹងរទ្បរចាទ្បថ្នក្ល និ រទ្បសជនជាតិរវៀតណាមកនរងឧក្កិដក
ឋ មី ក្រឆ្ំងមនសេជាតិរៅ

14

ក្តាំកក់។ ជនជារ់រចាទ្បបនរេើកអំណះអំណាងដតដេដ៉ូចអំណះអំណាងដតដេថា ឧរសមព័នថ្ា នក្ល

15

រំតរកដំរណើ ក្ល ន៊ីតិ វិ្៊ី ជាភាោបរាំងរំមនរទ្បរចាទ្បរនះរទ្ប។ រញ្ញារនះអងគជំនំជក្មះោោដំរ៉ូង

16

និងអងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេបនរាះក្ោយកំេសថ្នក្ល ខវះចរនាាះរនះ ួចរាេ់រេើយ

17

តដេបនរកើតរេើងរាយោ រញ្ញាថ្នក្ល រកតក្រភាោបរាំង រ៉ាតនាចំរពាះភាោតខី និងភាោ អង់រគាស

18

បនរង្ហាញរទ្បរចាទ្បរនះ។

19
20

តដេរកើត

[០៩:៥៣:៤២]
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេរសនើសំរនយេ់រ៊ីម៉ូេរេតតដេរញ្ញាដតដេរនះ រាយបនរេើករេើង

21

មាងរទ្បៀតកនរងរណាឹងោទ្បកខ។

ជនជារ់រចាទ្បបនជំទ្ធស់រតនែមរទ្បៀតរៅនឹងភារក្គរ់ក្ោន់ថ្នភសាតា
រ ង

22

តដេាក់រិ ទ្បាភាររ៊ីរទ្បឧក្កិដថ្ឋ នក្ល និ រទ្បសជនជាតិរវៀតណាមកនរងឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងមនសេជាតិ

23

ថារទ្បឧក្កិដរឋ នះក្តូវបនក្រក្រឹតរា េើងរាយរចតនា

24

រាយរងខំឲ្យរចញផតរ៊ីក្រំក្រទ្បេ់ជាតិ។

25

ចារ់ពាក់រ័នរា ៅនឹងអំររើមនសេឃាតរេើជនជាតិរវៀតណាម និងអំររើក្រេ័យរ៉ូជោសន៍។ ជនជារ់

និង

តដេជាេកខខណឌតក្មូវកនរងក្ល ផ្ទាស់ទ្ប៊ីជន ងរក្ោះ

ោត់បនជំទ្ធស់រាេ់ក្ល យេ់រឃើញតផនកអងគរេត

និងអងគ
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អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

1

រចាទ្បបនជំទ្ធស់រៅនឹងក្ល យេ់រឃើញតដេថា

2

ក្រក្រឹតរា េើងរៅតាមសេក ណ៍នានា និងរេើទ្បឹកដ៊ីកមពជា
រ
និងជំទ្ធស់រតនែមរទ្បៀតថា រទ្បឧក្កិដប
ឋ ន

3

ក្រក្រឹតរា េើងរាយរចតនាតក្មូវតាមេកខខណឌកនរងក្ល ករមទចក្ករមជនជាតិភាគតិចរវៀតណាម។

4

ជាចងរក្ក្លយជនជារ់រចាទ្បបនអះអាងថា

អំររើមនសេឃាតរេើជនជាតិរវៀតណាម

17

ក្តូវបន

អនកជារ់ឃំជាជនជាតិរវៀតណាមតដេក្តូវបនឃំ

5

ខាួនរៅមនទ៊ី ស-២១ និងមនទ៊ី សនាិសខអ៉ូ កតនេង ឬរៅឯសមក្ទ្ប រំតមនជាសមជិកថ្នក្ករមតដេក្តូវបន

6

ក្ល ពា តផអករេើម៉ូេាឋនតតមួយគត់ តដេថាអនកទ្ធំងរនាះជាជនជាតិរវៀតណាមរនាះរទ្ប។

7
8
9

ខាំស
រ ៉ូមរញ្ច រ់ បយក្ល ណ៍សរ
៊ី ា ៊ីទ្បេហ៊ីក ណ៍ថ្នរណាឹងោទ្បកខពាក់រ័នរា ៅនឹងរទ្បឧក្កិដឋ
ជារ់រចាទ្បក្តូវបនសរក្មចាក់រិ ទ្បាភាររនះ។ ស៉ូមអ គណ។
ក្រធានអងគជន
ំ ៖ំ

10
11

អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេ ស៉ូមក្រក្លសសក្មកនាររេរនះ រេើយច៉ូេ វិញរៅរវោរម៉ាង
ដរ់ និងថ្មៃក្បំនាទ្ប៊ី។ ស៉ូមសក្មក។

(សវនាក្ល សក្មករ៊ីរម៉ាង ០៩:៥៥ នាទ្ប៊ី ដេ់រម៉ាង ១០:២៣ នាទ្ប៊ី)

12
13

[១០:២៣:២៥]

14

ក្កឡារញ្ជ ៖៊ី
ស៉ូមអរញ្ជ ើញរក្ក្លមឈ !

15
16

ក្រធានអងគជន
ំ ៖ំ

17

ស៉ូមអរញ្ជ ើញអងគយ
រ !

18

ជារនដស៉ូមអរញ្ជ ើញរមធាវីក្ល ពា កដ៊ី រខៀវ សំផន រ្វើោ ណា។

19

តដេជន

រោកក្ស៊ី អង់តា េគស
៊ី រស៖

20

ជក្មរសួ រោកក្រធាន អស់រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កមជាទ្ប៊ីរោ រ។ ស៉ូមអ គណតដេផដេ់

21

រវទ្បិក្លមកខាំរ រាយររេរវោេនឹងខា៊ី រេើយនិងអេទ្បាភារកនរងក្ល រឆាើយតររៅនឹងរដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី

22

រេើយនិងក្រះរាជអាជាា ឥេូវរនះ ខាំស
រ ៉ូមកក្មិតក្តឹមតតនិយយអំរ៊ីអំររើក្រេ័យរ៉ូជោសន៍រេើជនជាតិ

23

រវៀតណាម និងឧក្កិដក
ឋ មីរ្វើទ្បកខរករមនញ និងឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងនឹងមនសេជាតិ រេើយនិងអំររើអមនសេ

24

្ម៌រផេងៗរទ្បៀត ដ៉ូចជាក្ល រ ៀរក្ល រាយរងខំជារដើម។ រេើយខាំររ មើេរៅតាមររេរវោថារតើនឹងរឆាើយ

25

រៅនឹងសំណួ អស់រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កមតាមតររណា?
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អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

1

18

ខាំស
រ ៉ូមរញ្ញជក់ផងតដ ថា ក្ល តដេខាំររ ផ្ទដតរៅរេើក្រធានរទ្បទ្ធំង៣ រនះៗគ៊ឺមិនតមនបនន័យថា

2

រយើងៗតផអករៅរេើម៉ូេាឋនថី៊ីផងតដ

3

រយើងចារ់អា មីណរ៍ ៅរេើអំររើក្រេ័យរ៉ូជោសន៍រេើជនជាតិរវៀតណាម

4

ោេក្កម

5

ម៉ូេ រេើយនិងរ៊ីរសចកដ៊ីសរក្មចរេើអងគរេត រស់អងគជំនំជក្មះោោដំរ៉ូង។ ក្រះរាជអាជាាបនរេើក

6

រេើងថា រៅកនរងកថាខណឌ៣២០

7

ោវយរ ៀង រេើយនិងថ្ក្រតវង -- រក្ៅរ៊ីរខតាទ្ធង
ំ រ៊ី េនឹង។

8

រេើយរយើងបនកំណត់ -- តររតចកជាក្រធានរទ្ប ឥេូវតដេ

រេើយនិង វិភាគរៅរេើអងគរេតទ្ធំងអស់រនះ

តដេរេើករេើងរៅកនរង

គ៊ឺរយើងក្តូវក្តេរ់និយយអំរ៊ីរណដឹងទ្ធំង

រស់ខួ ន
ា ថាគ៊ឺឆៃេ់ទ្ធក់ទ្បងរៅរេើឋានៈជនជាតិរវៀតណាមរៅរខតា

រនះគ៊ឺជាឧទ្ធេ ណ៍ដ៏េអរដើមប៊ីរញ្ញជក់អំរ៊ីក្ល ទ្ធមទ្ធ រស់រយើងអំរ៊ីក្ល រណដឹងទ្ធំងម៉ូេទ្ធក់

9

ទ្បងរៅនឹងក្ល រេើករេើង រស់ខំាររ នះ ខាំស
រ ៉ូមរេើករៅនឹងោ ណារណដឹងឧទ្បា ណ៍ រស់រយើងខាំគ
រ ៊ឺ កថា

10

ខណឌ៤៣៥, ៤៣៨, ៥២០ និង ៥២២ -- ៥២១ តដេរៅកនរងរនាះមនរយងទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងអងគរេត

11

តដេនិយយរេើករេើងរៅកនរងសវនាក្ល ផងតដ ។

12

១៨៧៨, ១៨៩៦ និង ១៩៣២ ដេ់ ១៩៣៤ រេើយខាំម
រ នរយងរផេងរទ្បៀតរៅកនរងទ្ធក់ទ្បងនឹងចរមាើយ

13

រស់សេក្រះរាជអាជាា គ៊ឺកថាខណឌ -- រៅររេតដេោត់ -- រៅកថាខណឌ៣១៦ និង ៣២១ រៅកនរង

14

ដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយនិយយអំរ៊ីអងគរេតតដេកំណត់រាយសេរៅក្កមរសើរអរងកតថា រតើមនសេជាតិ

15

(ឮមិនចាស់) មនសេឃាតក្រេ័យរ៉ូជោសន៍ រេើយតដេជាធាតផេំថ្នឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងនឹងរ៉ូជោសន៍

16

និងក្ល សមារ់ ង្ហគេ។

17
18

រេើយនិងោ ណាោែរ រស់រយើងខាំគ
រ ៊ឺកថាខណឌ

[១០:២៧:៤៩]
មិនមនក្ល រញ្ញជក់អំរ៊ីទ្ប៊ីតាង
ំ ភ៉ូមិោស្តសដ

ក៏រ៉ាតនារៅកនរងដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយនិយយ

តដេ

19

រ ំដកក្សង់៖ “ោត់បន
និយយអំរ៊ីអងគរេតរនាះ សេរៅក្កមរសើរអរងកតបនចារ់រផដើម ុំឭកថា ខាំស

20

ទ្បទ្បួេរណដឹងអំរ៊ី វិធានក្ល ក្រឆ្ំងនឹងជនជាតិរវៀតណាមរៅកនរងរខតាថ្ក្រតវង និងោវយរ ៀង រៅររេ

21

តដេរវៀតណាមវយេកច៉ូេមក -- ច៉ូេរៅកនរងក្ររទ្បសរវៀតណាម” រនាទរ់មករទ្បៀតោត់បននិយយ

22

េមអិតតផនករ៊ី

23

ោវយរ ៀង។ រេើយតផនកទ្ប៊ី២ េនឹងោត់និយយអំរ៊ីក្ល សមារ់ ង្ហគេជនជាតិស៊ី វិេរវៀតណាមរក្ៅរខតា

24

ថ្ក្រតវង រេើយនិងោវយរ ៀង ដ៉ូរចនះមនតផនកត៉ូចៗរនះ២។ រេើយរៅតផនកត៉ូចៗទ្ប៊ី២ រនះតដេនិយយរ៊ី

25

ក្រឹតិក្ល
ា ណ៍រក្ៅរ៊ីរខតាទ្ធំងរ៊ី រនះរនាះ

គ៊ឺទ្ប៊ី១ និយយអំរ៊ីក្ល សមារ់ជនជាតិស៊ី វិេរវៀតណាមរៅកនរងរខតាថ្ក្រតវង រេើយនិង

រេើយចារ់រផដើមរាយពាកយដ៉ូចរៅក្ល សមារ់ជនជាតិស៊ី វិេ
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អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

19

1

រវៀតណាមមិនកក្មិតមិនក្តឹមតតរខតាថ្ក្រតវង ោវយរ ៀងរនះរទ្ប តដេ -- ក៏រ៉ាតនាវរ ៀរចំកនរងក្ករខ័ណឌ

2

នរយបយជាតិតតមដង។ រេើយររើរយើងអានដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយរនះ រយើងរឃើញថាោត់ទ្បទ្បួេតតអងគ

3

រេតរៅថ្ក្រតវង ោវយរ ៀង រេើយរៅររេតដេថ្វ៉ាេកច៉ូេក្ររទ្បសរវៀតណាម រេើយរនាទរ់មករទ្បៀត

4

េនឹងគ៊ឺរៅក្កមរសើរអរងកតបនរង្ហាញឲ្យរឃើញថា មនរោេនរយបយថានក់ជាតិ។ រៅកនរងដ៊ីក្លរញ្ជូ ន

5

រ ឿងរៅរសើរសួ រនាះជន -- ក្រះរាជអាជាាបនរដឹងរៅរៅក្កមតតរ ឿងអងគរេតថ្ក្រតវង ោវយរ ៀង

6

រៅររេថ្វ៉ាច៉ូេរៅក្ររទ្បសរវៀតណាមរនាះរទ្ប។ មននឹងរចញដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយ សេរៅក្កមរសើរអរងកត

7

រ ង
បនរដិរស្សំរណើ រស់សេក្រះរាជអាជាា រេើយនិងរដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី តដេឲ្យរិនិតយភសាតា

8

ទ្ធក់ទ្បងនឹងឧក្កិដក
ឋ មីតដេក្តូវបនក្រក្រឹតរា េើងរៅកនរងរខតារផេងរទ្បៀត។
រេើយរៅកនរងរសចកដ៊ីសរក្មចរដិរស្រនះោត់រញ្ញជក់ថា

9

ររើសិនជារយើងរយងរៅកថាខណឌ

10

៩៩ និង -- ៦៩ និង ៧០ សេរៅក្កមរសើរអរងកតបនទ្បទ្បួេរណដឹងអំរ៊ីក្ល ក្រក្រឹតរា ៅរេើជនជាតិរវៀត

11

ណាមតដេរៅរខតាថ្ក្រតវង ោវយរ ៀង រេើយនិងជនជាតិរវៀតណាម និងរៅក្ររទ្បសរវៀតណាមរៅ

12

ររេតដេថ្វ៉ាេកច៉ូេក្ររទ្បសរវៀតណាម។

13

[១០:៣០:១២]
ក្រះរាជអាជាាមិនតដេបនរចញដ៊ីក្លរញ្ជូ នរ ឿងរៅរសើរសួ រតនែមរទ្ប។

14

រេើយអងគជំនំជក្មះ

15

បនទ្បទ្បួេតតអងគរេតក្រឆ្ំងនឹងជនជាតិរវៀតណាមរៅរេើតតរខតារ៊ី េនឹងរទ្ប គ៊ឺថ្ក្រតវង និងោវយរ ៀង។

16

រេើយក្ល រំតរកកិចចដំរណើ ក្ល ន៊ីតិ វិ្៊ី

17

ក្ររទ្បសរវៀតណាមតតរ៉ារណា
ណ ះ។ ក៏រ៉ាតនារៅកនរងសំអាងរេតោេក្កមថា អងគរេតទ្ធំងអស់េឹង
ន គ៊ឺថា

18

រៅរេើក្គរដណដរ់រេើក្ររទ្បសរវៀតណាម -- ក្ររទ្បសកមពជា
រ ទ្ធំងអស់ដតដេ។ រេើយោត់និយយថា

19

អងគរេតរៅរខតាថ្ក្រតវងមិនក្គរ់ក្ោន់ រៅតដនទ្បឹក រេើយនិងរៅវតារៅរខតារសៀមរារ និងក្ករចះជា

20

រដើម។

21

ក្រវតាិេឹង
ន អាចរ្វើឲ្យរយើងយេ់ថារតើក្ល ក្លត់រសចកដ៊ីេឹង
ន ក្រក្រឹតរា ៅយ៉ាងដ៉ូចរមដចតដ ?

តដេរ្វើរេើងរៅររេរក្ក្លយរនាះ

គ៊ឺទ្ធក់ទ្បងក្ល ថ្វ៉ាេកច៉ូេ

អ៊ា៊ីចឹងរយើងក្តូវដឹងថារតើរម៉ាចបនរចញរៅជារសចកដ៊ីសននិាឋនតររេនឹង។

ក្ល រង្ហាញរ៊ីក្លេ

22

ខាំស
រ ៉ូម ុំឭកថារៅររេតដេរ្វើរសចកដ៊ីក្រក្លសដំរ៉ូងេនឹងគ៊ឺឯក -- ក្រះអាជអាជាានិយយតតអំរ៊ី

23

ថ្ក្រតវង រេើយោវយរ ៀងរទ្ប គ៊ឺរេើយោត់និយយអំរ៊ីក្ល រេើករេើងរ៊ីក្ល សមារ់ ង្ហគេរៅកតនាងរផេង

24

រទ្បៀតេនឹងតតរនដិចរនដួចរ៉ារណា
ណ ះរទ្ប។

25

ថ្ក្រតវង ោវយរ ៀង រេើយោត់បនសននិាឋនថា អង្ហកេ់ថ្ថៃរនាះោត់និយយថា រៅ -- គ៊ឺឯកោ

កនរងរោេរំណងរង្ហាញថាមនអំររើក្រេ័យរ៉ូជោសន៍រៅរខតា

01675467
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អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

20

1

E1/13.1 ក្រតេេជារម៉ាង១៨:២០ វិនាទ្ប៊ី -- ២៨ វិនាទ្ប៊ី។ អស់រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម ខាំស
រ ំដកក្សង់

2

៖ “ជន -- ភសាតា
រ ងរញ្ញជក់ថា ក្ល ករមទចជាក្ររ័នរា ៅរេើសេក ណ៍ -- សេគមន៍រវៀតណាមរៅ

3

ថ្ក្រតវង រេើយោវយរ ៀងរនាះ វជាអំររើក្រេ័យរ៉ូជោន៍។ អ៊ា៊ីចឹងោត់និយយរេើករេើងអ៊ាច
៊ី ឹងរៅក្លេ

4

ា ឹងក្ល រេើករេើង
រ៊ីដំរ៉ូងទ្ប៊ីថ្នសំណរំ ឿង០០២ រេើយរនាទរ់មករតើវ វិវតាន៍រៅយ៉ាងរម៉ាច វិញ ពាក់រ័នន

5

រស់ោត់រៅកនរងររេតដេរង្ហាញភសាតា
រ ង ទ្ធំងរយើងទ្ធំងអស់ោន គ៊ឺយេ់ក្សរោនថា ភសាតា
រ ងរក្ៅរ៊ី

6
7

ថ្ក្រតវង រេើយនិងោវយរ ៀងរនាះគ៊ឺរ្វើរេើងរដើមប៊ីតតររងកើត រង្ហាញអំរ៊ីរោេនរយបយថានក់ជាតិរទ្ប។
[១០:៣២:៥៣]

8

អងគជំនំជក្មះបនរក្លះរៅោកេ៊ីក្បំរួន ៉ូរ រេើយនិងរដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ីេឹង
ន រ៊ី ៉ូរ រេើយ

9

រៅឆ្នំ២០១៥ គ៊ឺឯកោ E319/36 កថាខណឌ១១ ក្រះរាជអាជាាបនសំរសនើោកេ៊ីថម
៊ី ី ន ក់រទ្បៀត ោកេ៊ី

10

រនះតដេជាអត៊ីតកមីភិបេរៅកងរេ១៦៤ ជាកងទ្ប័ររជើងទ្បឹក គ៊ឺមនោ ៈសំខាន់ខាាង
ំ ណាស់ទ្ធក់

11

ទ្បងនឹងក្ល រចាទ្បក្រក្លន់ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល ទ្បទ្បួេរញ្ញជសមារ់ជនជាតិរវៀតណាមទ្ធំងអស់ តដេចារ់

12

បនរៅសមក្ទ្ប រេើយនិងរោេនរយបយទ្ប៉ូរៅថ្នកមពជា
រ ក្រជា្ិររតយយចំរពាះជនជាតិរវៀតណាម។

13

រេើយរយើងមន -- រយើងបនជំទ្ធស់រៅរេើោកេ៊ីរ៊ី ៉ូររទ្បៀត គ៊ឺឯកោ E1/360.1 ចរនាាះរ៊ីរម៉ាង

14

០៩:៣៧:១០ -- រម៉ាង០៩:៤០នាទ្ប៊ី អងគជំនំជក្មះបនផដេ់ក្រមតាមសំរណើ រស់ក្រះរាជអាជាា រាយ

15

រនយេ់ថាតាមរិតគ៊ឺឯកោ E1/363/1 រៅររេតដេផដេ់សកខ៊ីកមីរនាះ គ៊ឺរៅមនរមធាវី នួន ជា ោត់

16

ជំទ្ធស់ រេើយភាគ៊ីទ្ធង
ំ អស់ោត់រឆាើយយ៉ាងរម៉ាច។

17

[១០:៣៤:២៦]

18

រមធាវីអនដ ជាតិតំណាងរដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ីរនះរឆាើយតររៅនឹង -- ោត់រឆាើយថា ោកេ៊ី --

19

រដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី ក្បក់ រវឿន រនះមនជារ់ពាក់រ័នន
ា ឹងរោេនរយបយថ្ន វិធានក្ល ក្រឆ្ំងនឹង

20

ជនជាតិរវៀតណាម។ ដ៉ូរចនះ ខាំស
រ ំសួ ថា រតើក្ល អនវតាជាទ្ប៉ូរៅជាទ្បមារ់រៅទ្ប៊ីរនះរគរ្វើយ៉ាងរម៉ាច? គ៊ឺក្ល

21

អនវតារនះគ៊ឺអងគជំនំជក្មះោត់រ្វើតាង
ំ រ៊ី -- ទ្ធក់ទ្បងជាមួយរវៀតណាម និងទ្ធក់ទ្បងជាមួយនឹងអងគរេត

22

ទ្ធំងអស់ ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងសំណំរ ឿង០០២ រនះ ០០២/២ រនះ គ៊ឺោដរ់ោកេ៊ី រទ្ធះរ៊ីជាោត់រនាះនិយយ

23

មិនរៅកនរង វិោេភារថ្នសំណំរ ឿង រ ឿងកដ៊ីរនះក៏រាយ ក៏រ៉ាតនាយ៉ាងរហាចណាស់ចំរពាះជនជាតិរវៀត-

24

ណាមេនឹង គ៊ឺតតងតតរៅមកនិយយេួសរ៊ី វោ
ិ េភារ។ រៅថ្ថៃសវនាក្ល រនាះរញ្ញជក់ថា រោេ-

25

រំណងគ៊ឺរក្រើភសាតា
រ ងទ្ធំងអស់រនះរដើមប៊ីរង្ហាញថា

មនរោេនរយបយថានក់ជាតិមួយ

គ៊ឺក្ល រេើក

01675468

F1/10.1

អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

21

1

រេើង រស់សេក្រះរាជអាជាា គ៊ឺឯកោ E1/361.1 រម៉ាង ១៥:១០ នាទ្ប៊ី គ៊ឺអងគជំនំជក្មះតតងតតមន

2

ទ្បំរនា និយយថា

3

រេើយខាំររ ឆាើយតររៅវិញថា រយើងមនររេរវោតិច រេើយខាំៗ
រ មនតតមនអា មីណ៍ថា អងគជំនំជក្មះ

4

តតងតតជំទ្ធស់នឹងក្ល ជំទ្ធស់ រស់រយើង រដិរស្នឹងក្ល ជំទ្ធស់ រសរយើង។

5

តតងតតមនជារ់ពាក់រ័នា

រក្ពាះថាមនពាក់រ័នន
ា ឹងរោេនរយបយ។េ។និង។េ។

[១០:៣៦:១៣]
សវនាក្ល ថ្ថៃដតដេេនឹង អងគជំនំជក្មះរដិរស្រយើង រេើយថាវមនជារ់ពាក់រ័នតា ផនក និង

6
7

រោេនរយបយ។

8

រេើអងគរេតតដេរៅថ្ក្រតវង រេើយនិងមួយរទ្បៀតគ៊ឺនិយយអំរ៊ីអងគរេតទ្ប៉ូរៅ រោេនរយបយទ្ប៉ូរៅ

9

រៅវិញ។ រយើងបនជំទ្ធស់ជារក្ចើនដង រ៉ាតនាអត់ក្ររយជន៍រេើក្ល មកផដេ់សកខ៊ីកមី រស់ោកេ៊ី គ៊ឺឯកោ

10

E381 ថាោកេ៊ីរនះគ៊ឺរង្ហាញរ៊ីក្រភរថ្នអំររើចថ្ក្ងទ្ធំងអស់ ថារដើមប៊ីរង្ហាញអំរ៊ីរោេនរយបយថានក់

11

ជាតិ សំរណើ រស់ោត់គ៊ឺ 381 តដេនិយយអំរ៊ី តដេរយើងបនរេើករេើងរៅកនរងោ ណារណដឹង

12

ឧទ្បា ណ៍ រស់រយើង។ អ៊ា៊ីចឹងអស់រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កមរឃើញ នឹងរឃើញថា រៅថ្ថៃតដេរយើងបន

13

ី ឹង
ន រាយ
រិភាកាអំរ៊ីធាតផេំទ្ធង
ំ អស់រនះ រយើងបនជំទ្ធស់រៅនឹងក្ល មកផដេ់សកខ៊ីកមី រស់ោកេ៊ីថ៊ីេ

14

រេើករេើងថា អនកតដេធាារ់បនមកផដេ់សកខ៊ីកមីទ្ធក់ទ្បងនឹងរោេនរយបយថានក់ជាតិរនះ រេើយតដេ

15

ថាសំរណើ រស់សេក្រះរាជអាជាារនាះ

16

ថ្ក្រតវង និងោវយរ ៀង។ រេើយរៅថ្ថៃរនាះជន -- ខាងក្រះរាជអាជាារេើករេើងថា គ៊ឺវជាអងគរេតរៅ

17

ោវយរ ៀងរទ្ប តដេវទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល រចាទ្បក្រក្លន់រៅរេើជនជារ់រចាទ្ប រខៀវ សំផន។ ក៏រ៉ាតនាវជាគ៊ឺ

18

ក្តូវនិយយអំរ៊ីរោេនរយបយជាតិ ក្លេរនាះ។ អ៊ា៊ីចឹងមនក្ល ដកក្សង់កំណត់ក្តារជើងទ្បំរ័ ៧៥៩ ថ្ន

19

ោ ណា រស់រយើង។

20
21

អ៊ា៊ីចឹងទ្បទ្បួេសំរណើ រស់ក្រះរាជអាជាា។

អ៊ា៊ីចឹងគ៊ឺជាក្ល វិនិច័យ
ឆ រេើជនជារ់រចាទ្ប

គ៊ឺរាយោ តតោត់រំមនភសាតា
រ ងក្គរ់ក្ោន់ពាក់រ័នន
ា ឹងរខតា

[១០:៣៨:២៥]
អងគជំនំជក្មះបនរឆាើយរៅនឹងសំរណើជារក្ចើន រស់សេក្រះរាជអាជាា

រេើយនិងទ្បទ្បួេក្រម

22

ោដរ់ោកេ៊ី។ រៅអនសេ ណៈឯកោ E380/1 រេើយនិងរសចកដ៊ីសរក្មច E380/2 ថា សកខ៊ីកមី រស់

23

រួកោត់ទ្ធង
ំ អស់រនះ

24
25

សទ្បាតតជារ់ពាក់រ័នជា
ា មួយនឹងរោេនរយបយក្រឆ្ំងនឹងជនជាតិរវៀតណាម

េ៉ូតដេ់ររេរនះេនឹង គ៊ឺរយើងរឃើញថា រៅរក្ៅវិោេភារថ្ក្រតវង ោវយរ ៀងេនឹង គ៊ឺនិយយអំរ៊ី
រោេនរយបយទ្ធំងអស់

រេើយរនាទរ់មកច៉ូេដេ់ររេរយើងនិយយតតាំងចងរក្ក្លយ

រសចកដ៊ី

01675469

F1/10.1

អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

1
2

សននិាឋនរញ្ច រ់ក្ល រដញរាេ-ក្រធានអងគជន
ំ ៖ំ

3

ស៉ូមឲ្យខាងរមធាវី -- រេេូៗ!

4

សេរមធាវី ស៉ូមនិយយឲ្យយ៊ឺតរនាិច ខាងរកតក្ររកអត់ទ្ធន់រទ្ប។

5

22

រោកក្ស៊ី អង់តា េគស
៊ី រស៖

6

ខាំន
រ ិយយថា ក្លេតដេរយើងសននិាឋនរញ្ច រ់ក្ល រដញរាេ រយើងបន ុំឭកអំរ៊ី វិោេភារថ្ន

7

រណដឹងទ្ធំងម៉ូេ តដេរយើងរ្វើរៅកនរងោ ណាចងរក្ក្លយ រស់រយើងេនឹងថា អងគជំនំជក្មះបនទ្បទ្បួេតត

8

អងគរេតអំរ៊ីថ្ក្រតវង និងោវយរ ៀងរនាះរទ្ប រេើយអត់មនភសាតា
រ ង។ រយើងបន ុំឭកថា សេរៅក្កម

9

រសើរអរងកតមិនក្តូវបនអនញ្ញាតឲ្យរសើរអរងកតតតរេើអ៊ីតវ ដេបនកំណត់តាមចារ់រៅកនរងដ៊ីក្លដំរណាះ

10

ក្ោយតតរ៉ារណា
ណ ះ។ រៅររេរ្វើរសចកដ៊ីសននិាឋនរញ្ច រ់ក្ល រដញរាេ រដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ីបនរឆាើយ

11

ថា

12

រ៉ារណា
ណ ះ។ រេើយរយើងរៅសវនាក្ល ថ្ថៃទ្ប៊ី២១ តខមិថនា ឆ្នំ២០១៧ ឯកោ E1/526/1 រម៉ាង ០៩:២១

13

នាទ្ប៊ី គ៊ឺថា គ៊ឺតតងតតក្បសចាករចញរ៊ីថ្ក្រតវង រេើយោវយរ ៀង រាយោ ភសាតា
រ ងេនឹងវមិនក្គរ់

14

ក្ោន់ អ៊ា៊ីចឹងក្តូវតតរតនែមអងគរេតរផេងរទ្បៀត រេើយរក្ក្លយមក រយើងរឃើញរញ្ញជក់រឃើញចាស់រេើយ

15

រៅកនរងសំអាងរេតថ្នោេដ៊ីក្លរនាះ

16

រេើយរាយរយើងសរងកតរឃើញថា អងគជំនំជក្មះថាខាួនបនទ្បទ្បួេអងគរេតទ្ធំងអស់តដេរកើតរេើងរៅ

17

រេើក្ររទ្បសកមពជា
រ ទ្ធំងម៉ូេតតមដង រេើយតដេរៅកនរងសវនាក្ល េនឹង អត់មនបននិយយអ៊ាច
៊ី ឹងរទ្ប គ៊ឺថា

18

រក្រើតតអងគរេតតដេរៅរក្ៅថ្ក្រតវង ោវយរ ៀងេនឹង ក្ោន់តតររងកើតរង្ហាញអំរ៊ីរោេនរយបយតត

19

រ៉ារណា
ណ ះរទ្ប។ អ៊ា៊ីចឹងគ៊ឺថា ក្រះរាជអាជាាមិនតដេបនរឆាើយតររៅនឹងរណដឹងទ្ធំងម៉ូេរនាះរទ្ប រ៉ាតនារយើង

20

រៅកនរងក្ររ័នច
ា ាស់ស៊ី វិេេ គ៊ឺជនក្រះរាជអាជាាេនឹងក្តូវសរក្មចថា ក្ករខ័ណឌចារ់េឹង
ន រយើងក្តូវរ្វើ

21

យ៉ាងរម៉ាច រេើយក្រះរាជអាជាាក្តូវកំណត់ថា រតើអងគរេតេនឹងពាក់រ័នតា តថ្ក្រតវង ឬោវយរ ៀង ឬក៏

22

យ៉ាងណា?

23
24
25

ោត់រផ្ទដតតតរៅរេើោ ណា រស់រួករគោត់រៅ

ពាក់រ័នន
ា ឹងថ្ក្រតវង

រេើយនិងរសៀមរារតត

អងគជំនំជក្មះមិនបន កាយកអងគរេតតតថ្ក្រតវងរនាះរទ្ប។

[១០:៤២:០០]
រេើយខាំស
រ ៉ូម ុំឭកផងតដ ថា ក្រះរាជអាជាាមិនតដេបនរដឹងឧទ្បា ណ៍អំរ៊ីក្ល រេើកតេងក្ល រចាទ្ប
ក្រក្លន់ចំរពាះរខតាថ្ក្រតវងរទ្ប។

01675470

F1/10.1

អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

23

1

រៅកថាខណឌ៣៤៥១ ថ្នោេក្កម ថារំមនភសាតា
រ ងរ៊ីអំររើក្រេ័យរ៉ូជោសន៍រៅថ្ក្រតវង

2

រនាះរទ្ប។ រៅកថាខណឌ៣៤៥៥ អងគជំនំជក្មះថារៅថ្ក្រតវងរំមនអំររើឧក្កិដក
ឋ មីក្រេ័យរ៉ូជោសន៍រទ្ប

3

រាយោ រេើយក៏មិនមនភសាតា
រ ង មនោកេ៊ីណាក្គរ់ក្ោន់ រេើយោកេ៊ីរនាះក៏ឮតាម ររៀររ៊ីមត់

4

មួយរៅមត់មួយរទ្បៀត។

5

ដ៉ូរចនះអស់រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កមតោក្ល កំរ៉ូេរឃើញថា ទ្ធក់ទ្បងនឹងអំររើក្រេ័យរ៉ូជោសន៍

6

រនះ គ៊ឺមិនមនភសាតា
រ ងម៉ូេាឋនអ៊ី ឹងមំ រនាះរទ្ប មនោកេ៊ីតតមួយគត់ រេើយតាមពាកយចចាមអារា៉ា ម

7

រទ្បៀត គ៊ឺ សិន តចម ោកេ៊ីេឹង
ន តដេោកេ៊ី សិន តចម រនាះមិនមនក្ល ោំក្ទ្ប រេើយោត់មិនតមនជា

8

ោកេ៊ីផ្ទទេ់រ៊ីរេតក្ល ណ៍ រេើយោត់បនដឹងរ ឿងរា៉ា វតាមរគ រេើយោត់អត់ចាំរ្
ី ះអនកក្បរ់ោត់

9

រទ្បៀត រេើយផទយ
រ ក្សេះរ៊ីក្ល សននិាឋន រស់អងគជំនំជក្មះេនឹង តចម រនះោត់ថាមិនតដេរឃើញរគចារ់

10

រវៀតណាម រេើយមននឹងបត់ខួ ន
ា រនាះរទ្ប រៅកនរងសវនាក្ល រយើងរនះ ោត់បនរេើករេើងថា ក្ល ក្រក្រឹតិ ា

11

មិនេអរនះក្តូវបនរ្វើរេើងរាយតខី ក្រឆ្ំ ងរៅរេើជនជាតិជាតិតខី រេើយោត់ថារឃើញរខាីច រេើយោត់

12

មិនបនច៉ូេជាោកេ៊ីផ្ទទេ់រទ្ប រេើយោត់ក៏មិនដឹងថា រខាីចរនាះជារខាីចអនកណារនាះតដ ។ គ៊ឺសវនាក្ល

13

រៅថ្ថៃទ្ប៊ី១៤ ្នូ ឆ្នំ២០១៥ រម៉ាង ១៥:១៦នាទ្ប៊ី។

14
15
16
17

[១០:៤៤:៣០]
អ៊ា៊ីចឹងគ៊ឺថា រខៀវ សំផន ោត់ក្តូវបនផដនាទរទ្ធសចំរពាះអំររើក្រេ័យរ៉ូជោសន៍រវៀតណាមរនះ គ៊ឺ
ម៉ូេាឋនោំក្ទ្បេនឹង គ៊ឺក្ោេណាស់។ អ៊ា៊ីចឹងគ៊ឺភសាតា
រ ងមិនក្គរ់ក្ោន់។
រាយរេតថា

មិនដឹងថាចា ីជាអនកណា

រយើងដឹងថាក្គួោ ទ្ធំងអស់រនាះក្តូវបនសមារ់

18

រាយអនកណា រេើយជាពាកយច ចាមអារា៉ា ម រេើយោីនក្ល ោំក្ទ្បរទ្បៀត មិនតមនស៊ីសង្ហវក់រទ្បៀត។ រេើយ

19

ា ំររើក្រេ័យរ៉ូជោសន៍ អំររើមនសេឃាត
អ៊ា៊ីចឹងតាមអងគរេតរយើងមិនអាចសននិាឋនថាមនក្ល ក្រក្រឹតអ

20

រនាះរទ្ប។ រេើយអងគជំនំជក្មះក៏តដ អំរ៊ីអងគរេតរនះ រៅកថាខណឌ រៅកនរងោោក្កម រស់ខួ ន
ា រនាះ ខាួន

21

មិនបនរិចា ណាដ៉ូចោនរទ្ប តដេមន រេើយគ៊ឺថាោត់ក្រក្រឹតអ
ា ត់ដ៉ូចោនរទ្ប គ៊ឺរិចា ណាអត់ដ៉ូចោនរទ្ប កនរង

22

កថាខណឌមួយរនាះរៅកនរងោោក្កមរនាះ គ៊ឺថាមនតតោកេ៊ីមួយរេើយដ៉ូចជាឮតាមពាកយច ចាមអារា៉ា

23

មផង អងគជំនជ
ំ ក្មះរ្វើរសចកដ៊ីសរក្មចផទយ
រ រៅវិញ។ អ៊ា៊ីចឹងគ៊ឺររើគិតតាម

24

រេើយតាមអងគរេតក៏មិនក្តូវ តាមចារ់ក៏មិនក្តូវ។

25

អងគរេតេនឹង វអត់ក្តូវរទ្ប

ឥេូវខាំច
រ ៉ូេរៅនិយយរ៊ីចារ់តតមដងតដេទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងឧក្កិដក
ឋ មីក្ល រ្វើទ្បកខរករមនញ។ ខាំភា
រ ជ រ់

01675471

F1/10.1

អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

24

1

សញ្ញាណរ៊ី ខសោន រ៊ីរក្ពាះមនធាតរ៊ី ក្សរដៀងោន។ ខាំររ ឆាើយតររ ៀងតវងរនាិចរៅនឹងក្រះរាជអាជាា។

2

ក្ល តវ៉ាទ្ប៊ី១ រស់រយើងគ៊ឺអងគជំនំជក្មះបនផដេ់និយមន័យថ្នក្ល រ្វើទ្បកខរករមនញខសរាយក្ចេំ រ៊ីរក្ពាះ

3

ោត់បនេររំបត់រចាេរ៊ីនិយមន័យថ្នរោេរៅដកេ៉ូតរចញន៉ូវធាតដ៏សំខាន់មួយ។

4

នឹងរយើងេនឹង ក្រះរាជអាជាានិយយរៅកនរងសំណំរ ឿង ឌច ថា ោោដ៊ីក្ល ឌច កថាខណឌ២៤០ ោត់

5

និយយថារៅកនរងក្ល អះអាងេកខណៈទ្ប៉ូរៅមួយរនាះ តោក្ល រក្ក្លយសស្តង្ហគមរោកទ្ប៊ី២ មិនតក្មូវឲ្យមន

6

េកខខណឌរង្ហាញេកខខណឌរនះរទ្បទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងអំររើរ្វើទ្បកខរករមនញរនាះរទ្ប។ ក៏រ៉ាតនារំមនយតាិោស្តសា

7

ណាមួយោំក្ទ្បក្ល សននិាឋន រស់ោត់រនាះរទ្ប។ អ៊ា៊ីចឹងវរចាទ្បជារញ្ញា។ ដ៉ូរចនះោរប៊ីរៅរិនិតយេមអិតថ្ន

8

យតាិោស្តសារនាះ។ ខាំផ
រ េ
ដ ់ក្រភររតនែម ជាក្ល រិតណាស់រចតនាដកេ៉ូតជនជាតិជវ៊ីេវ គ៊ឺជាម៉ូេាឋនថ្ន

9

ក្ល ក្រក្លសរិ ទ្បា ភាររៅកនរង -- រៅចំរពាះមខតោក្ល រយធាអនា ជាតិ។

10

រដើមប៊ីរឆាើយតរ

[១០:៤៨:០២]
ខាំររ យងរៅក្រភរកនរងោ ណា រស់រយើង។

11

រេើយអ៊ា៊ីចឹងវខសរ៊ីអ៊ីតវ ដេនិយយតដេក្រះរាជ

12

អាជាារេើករេើង រោេជំេ រស់រយើង។ រយើងរយងរៅចរមាើយតរ រស់រយើងរៅកនរងោ ណារណដឹង

13

ឧទ្បា ណ៍ រស់រយើង

14

រយធាអនា ជាតិ និងសំណំរ ឿងកដ៊ីមួយចំនួនរទ្បៀត ដ៉ូចក ណ៊ីរ ឿងរៅអ៉ូស្តោាេ៊ី រេើយនិងទ្បក្មង់រ្វើទ្បកខ

15

រករមនញរនះ។ អំររើក្រេ័យរ៉ូជោសន៍តក្មូវករមទច រេើយក្ល រ្វើទ្បកខរករមនញគ៊ឺដកមនសេរចញរ៊ីក្ករម។

16

អ៊ា៊ីចឹងវខសោនសញ្ញាណរ៊ី រនះ។

17

និយយរ៊ីរចតនាដកេ៉ូតរចញរ៊ីក្ករមរ៊ីសេគមន៍។ ឥេូវខាំស
រ ៉ូមរយងរៅនឹងក្ល ផដនាទរទ្ធស រស់េ៊ីត
វ

18

ទ្បំរ័ ១៧៦ ក្ល ក្លត់រទ្ធសផដនាទរទ្ធស ឈ៊ីន ឈ៊ីនក្តា (តាមក្ល រកតក្រ) ក្ល ផដនាទរទ្ធស ស្តេវង់ ទ្បំរ័

19

ឋ មីរេើក្ល រ្វើទ្បកខរករមនញ គ៊ឺក្តូវ
១៩៤។ វចាស់ណាស់ថា រចញរ៊ីោេក្កមទ្ធំងអស់រនះគ៊ឺថាឧក្កិដក

20

តតមនរចតនារ ីសរអើង រេើយតដេមនកនរងរំណងដកេ៉ូតរួកជវ៊ីេរវ ចញរ៊ីទ្បវ៊ីរអ៊ឺ ៉ារ។ ខាំររ យងរៅនឹង

21

ោ ណារណដឹងឧទ្បា ណ៍ រស់រយើង។ អ៊ា៊ីចឹងគ៊ឺអងគជំនំជក្មះបនក្រក្រឹតក
ា ំេសអងគចារ់។ អំររើក្រេ័យ

22

រ៉ូជោសន៍រនាះគ៊ឺជា

23

ោោដំរ៉ូង -- ក៏រ៉ាតនាក្ល រ ីសរអើងមិនផ្ទទេ់រនាះ មិន--

24
25

រេើយនិងក្រភរតដេរយើងបនរេើករេើង

ខាំស
រ ំរយងរៅនឹងក្ល វិភាគថ្ន

គ៊ឺមនរោេរំណងករមទចក្ករមរចាេតតមដង

រេើយនិងោេក្កម រស់តោក្ល

--

ក្ល វិភាគ រស់តោក្ល មួយ

រយងរៅនឹងមក្តា

អនករកតក្រ៖
រោកក្រធាន ោត់និយយរេឿនររក។ អនករកតក្ររិបកតាមណាស់។

ជ៊ឺ ៉ា៉ូ វិចស៍។

01675472

F1/10.1

អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

1

[១០:៥១:១៦]

2

រោកក្ស៊ី អង់តា េគស
៊ី រស៖

3

25

រដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ីបននិយយរ៊ីក្ល រ ីសរអើងរាយក្ររយេ តដេរយើងរឆាើយតររៅោត់

4

វិញ

5

កនរងោោក្កម ជ៊ីជ៊ឺ វិច បននិយយថាក្ល រក្ជើសរ ីសជន ងរក្ោះ រដើមប៊ីរ្វើទ្បកខរករមនញ រេើយក្តូវ

6

រង្ហាញអំរ៊ីរចតនារ ីសរអើងរៅរទ្បៀត ក៏រ៉ាតនាមិនបនរ្វើក្ល រង្ហាញរនះរទ្ប។

ុំឭកថាតាមចារ់អនា ជាតិរនាះមិនក្តឹមក្តូវរនាះរទ្ប រក្ពាះវមិនតមនជាចារ់ក្រេីទ្បណឌរទ្ប។ រៅ

7

ឥេូវរនះខាំច
រ ៉ូេរៅកនរងឧក្កិដក
ឋ មីអំររើក្រេ័យរ៉ូជោសន៍។ រយើងផដេ់ទ្បេហ៊ីក ណ៍ រស់រយើងេនឹង

8

រៅកនរងកថាខណឌ១០៥៩ ថ្នោ ណារណដឹងឧទ្បា ណ៍ រស់រយើង។ អងគជំនំជក្មះបនក្រក្រឹតក
ា ំេសយ៉ាង

9

្ៃន់ រាយ ុំេងន៉ូវធាតផេំរិរសសថ្នឧក្កិដក
ឋ មីអំររើក្រេ័យរ៉ូជោសន៍ គ៊ឺេកខណៈ្ំរ្ង។ រេើយរៅ

10

កនរងសំណំរ ឿងរនាះ មិនមនរឃើញរង្ហាញរ៊ីក្ករមណាមួយតដេកំណត់ជារោេរៅរនាះរទ្ប។ រេើយខាំស
រ ំ

11

រយងរៅរេើអងគរេតរៅោវយរ ៀងជារដើម គ៊ឺតផអកតតរេើោកេ៊ីតតមួយរនាះក៏បនទ្ធញក្ល សននិាឋនថា

12

មនក្ល សមារ់រេើក្គួោ រវៀតណាមរនាះរួនក្គួោ

13

ក្រេ័យរ៉ូជោសន៍ រេើយភសាតា
រ ងទ្ធំងអស់េឹង
ន គ៊ឺរចញរ៊ីពាកយច ចាមអារា៉ា មរទ្បៀត។ រេើយក្រះរាជ

14

អាជាា វិញថាមិនមនកក្មិតអរបរ មអ៊ីរទ្ប។ អ៊ា៊ីចឹងរយើងរយងរៅនឹងោេក្កម រស់ រសេ៊ីជ៊ីក។ កនរង

15

រ ឿងកដ៊ីរនះក្តូវតតឲ្យមនក្ល ក្រក្រឹតឧ
ា ក្កិដក
ឋ មីរនាះគ៊ឺក្ទ្បង់ក្ទ្ធយ្ំ

16

រក្ចើន រៅកនរងោោ ណារយើងគ៊ឺមនរញ្ញជក់េមអិត។

17

រេើយក៏ទ្ធញសននិាឋនថាមនក្ល រ្វើក្រក្រឹតអ
ា ំររើ

គ៊ឺរៅកនរងរ ឿងកដ៊ីរនះគ៊ឺផេ
ដ ់ក្រភរជា

ចំណចរផេងរទ្បៀតតដេរយើងក្តូវតតរង្ហាញថាមនអំររើក្រេ័យរ៉ូជោសន៍េឹង
ន គ៊ឺថាមិនចាំបច់

18

រង្ហាញថា ក្តូវរង្ហាញេកខខណឌមួយចំនួនតដេថាោត់រៅកនរងជាសមជិកក្ករមនុ៎ង។ រៅកនរង បយក្ល ណ៍

19

និយយអំរ៊ីក្ល រង្ហក រេើយនិងក្ល ាក់ទ្បណឌកមី ដ៉ូរចនះក្តូវគិតអំរ៊ីចំនួនទ្ធំងអស់។ រេើយចំណចទ្ធំង

20

អស់រនះគ៊ឺអត់មនបនរេើករេើង អត់បនគិតរទ្ប រៅចំរពាះរខតារសៀមរារេនឹង គ៊ឺចំនួនស រថ្នជន ង

21

រក្ោះរនាះ រេើយក៏មិនបនមនរចតនារ ីសរអើង រស់ រខៀវ សំផន ផង រេើយនិងក្ល រ្វើទ្បកខរករមនញ

22

ផង អំររើក្រេ័យរ៉ូជោសន៍ផង។ អ៊ា៊ីចឹងវជាចំណចសំខាន់ណាស់រ៊ីរក្ពាះថាវមនភារមិនស៊ីសង្ហវក់

23

ោននឹងរចតនាក្ររយេ

24

ដំរ៉ូងរនាះ រេើយរយើងនឹងក្តេរ់មកនិយយរ៊ីចំណចរនះរេើង វិញរៅររេរក្ក្លយ ក៏រ៉ាតនារយើងសំ ុំឭក

25

ថា ោោដំរ៉ូងបនទ្បទ្បួេោគេ់រៅកនរងោេក្កម រស់ខួ ន
ា ថា វជាក្ល ជាសំខាន់ណាស់កនរងក្ល រង្ហាញ

ដ៉ូចតដេមនរេើករេើងរាយសេឧក្កិដក
ឋ មី ួម

តដេកំណត់រាយោោ

01675473

F1/10.1

អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

26

1

រ៊ីទ្បំនួេខសក្តូវ និងឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងនឹងមនសេជាតិ។ ដ៉ូចោនតដ ទ្ធក់ទ្បងនឹងអំររើក្រេ័យរ៉ូជោសន៍

2

ជនជារ់រចាទ្បក្តូវតតមនរចតនាផ្ទទេ់ រេើយនិងរចតនារ ីសរអើងេនឹងក៏ក្តូវតតរង្ហាញឲ្យរឃើញថាមន

3

តដ ។ អងគជំនំជក្មះបន ុំឭកផងតដ រៅកថាខណឌ៦៩៣ រស់ខួ ន
ា កនរងសំណំរ ឿង០២/០១ រនះ រចតនា

4

រិរសសក្តូវតតរង្ហាញឲ្យមនទ្ធក់ទ្បងនឹងឧក្កិដក
ឋ មីទ្ធង
ំ អស់រនះ មិនក្តូវោននឹងរចតនាក្ររយេរនាះរទ្ប

5

រេើយរយើងនឹងក្តេរ់មកនិយយរ៊ីចំណចរនះ រៅររេតដេរយើងនិយយអំរ៊ីសេឧក្កិដក
ឋ មី ួម។

6

[១០:៥៦:៤៨]

7

ឥេូវរនះ

ខាំន
រ ឹងច៉ូេរៅនិយយអំរ៊ីរញ្ញាក្រឆ្ំងនឹងមនសេជាតិរក្ក្លមអំររើអមនសេ្ម៌ដថ្ទ្ប

8

រទ្បៀត រេើយនិងរេើករេើងរណាឹងឧទ្បា ណ៍ រស់រយើងេនឹង គ៊ឺថារៅឆ្នំ១៩៧៥-៧៩ ក្ល រ ៀរក្ល រាយ

9

រងខំ

រេើយនិងក្ល ុំរោភរសរសនែវៈេនឹង

10

ក្រឆ្ំងនឹងមនសេជាតិរនាះរទ្ប។

11

កមីក្រឆ្ំងនឹងមនសេជាតិរៅសម័យរនាះ។

មិនក្តូវបនចាត់ទ្បកថាជាអំររើអមនសេ្ម៌

អងគជំនំជក្មះយេ់ក្ចេំរាយមិនអនវតាតាមេកខខណឌតក្មូវថ្នឧក្កិដឋ

ខាំររ យងរៅោ ណារណាឹងឧទ្បា ណ៍ រស់រយើងខាំរ

12

ឧក្កិដក
ឋ មី

ដ៉ូរចនះអងគរេតតដេមនកក្មិត្ៃន់្ៃ តដេ

13

បនរ ៀររារ់រនះ គ៊ឺថា គ៊ឺជាធាតផេំអតារនាម័តិពាក់រ័នរា ៅកក្មិតថ្នក្ល ឈ៊ឺចារ់។ ខាំន
រ ឹងសងកត់្ន
ៃ ់រៅរេើ

14

ធាតផេំសតានម័ត -- សំរទ្ធស ធាតផេំអតារនាម័តិ។ រយើងនិយយអំរ៊ីក្ល វិភាគ រៅកនរងសំណំរ ឿង

15

០០២/០១ តោក្ល កំរ៉ូេបន ុំឭក គ៊ឺឯកោ F36 កថាខណឌ៥៧៦ តោក្ល កំរ៉ូេ បននិយយថា

16

រៅឆ្នំ៧៥ េនឹង គ៊ឺថាអំររើអមនសេ្ម៌រផេងរទ្បៀតេនឹងចាត់ទ្បកថាជាអំររើថ្នឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងមនសេ

17

ជាតិ។ រយើងៗឯកភាររេើចំណចរនះ គ៊ឺថាវមិនមនភារមិនចាស់ោស់រទ្ប។ តោក្ល កំរ៉ូេ រនាទរ់

18

មករទ្បៀត ុំឭកអំរ៊ីរចតនា្មីជាតិថ្នរញ្ញារនះ មននឹងក្រក្លសថារដើមប៊ីឲ្យក្សររៅនឹងរោេក្ល ណ៍ថ្ន

19

ន៊ីតានក៉ូេភារ សញ្ញាណរនះក្តូវតតរកក្ោយ និងអនវតារ្វើយ៉ាងណាឲ្យកក្មិត វិោេភារ រ៊ីរក្ពាះវ

20

រ្វើរនះរដើមប៊ីធានាន៉ូវសិទ្បាិ។ រនាទរ់មករទ្បៀត អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេនិយយអំរ៊ីធាតផេំថ្នឧក្កិដក
ឋ មី

21

គ៊ឺធាតផេំអតារនាម័តិតដេវមនរកើតមន តដេជាឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងមនសេជាតិ។ ដ៉ូរចនះវមិនតមនក្តឹម

22

តតជាក្ល រិនិតយន៊ីតានក៉ូេភារថ្នក្ររភទ្បរផេងៗថ្នឧក្កិដក
ឋ មីជាទ្ប៉ូរៅ

23

ដំរ៉ូងបនរ្វើរនាះរទ្ប។ ដ៉ូចតដេសេក្រះរាជអាជាា និងរដើមរណាឹងបននិយយរនាះរទ្ប គ៊ឺក្តូវតតរិនិតយ

24

ន៊ីតានក៉ូេភារថ្នក្ល រកក្ោយរៅរេើនិយមន័យទ្ធំងអស់រនះ។

25

[១១:០០:២៥]

ដ៉ូចតដេអងគជំនំជក្មះោោ

01675474

F1/10.1

អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

តោក្ល កំរ៉ូេក៏បនរញ្ញជក់រ៊ីចំណចរនះរៅកនរងោេដ៊ីក្ល រស់ខួ ន
ា ផងតដ

1
2

ជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេបនរង្ហាញអំរ៊ីភសាតា
រ ងពាក់រ័នរា ៅនឹងចារ់អនា ជាតិ។

3

ក្រក្លសថា

4

អមនសេ្ម៌េឹង
ន វ ុំរោភរៅរេើរោេក្ល ណ៍ទ្ប៉ូរៅថ្នសិទ្បាិមនសេ

5

អមនសេ្ម៌ទ្ធង
ំ អស់រនាះ គ៊ឺក្តូវតតមនក្ល តចងរេើងយ៉ាងចាស់។

27

រ៊ីរក្ពាះថាអងគជនំ
តោក្ល កំរ៉ូេបន

ជាទ្ប៉ូរៅសកមីភារអមនសេ្ម៌តដេមនកក្មិតខាាង
ំ តដេវរ៉ាះពាេ់រៅដេ់កក្មិតថ្នអំររើ
រេើយក្ល ហាមឃាត់ន៉ូវអំររើ

6

សេក្រះរាជអាជាា និងរដើមរណាឹងរ្វើក្រតេសអំរ៊ីតផនកដ៏សំខាន់មួយរនះ គ៊ឺថារ្វើយ៉ាងរម៉ាចឲ្យ

7

មនក្ល កំណត់អតាសញ្ញាណថ្នអំររើរឃា រៅ។ ដ៉ូរចនះវជាចំណចរ៊ី រផេងោន សេក្រះរាជអាជាា និង

8

រដើមរណាឹងគ៊ឺថាោត់រមើេចំណចទ្ធំងរ៊ី េនឹងមិនក្តឹមក្តូវរទ្ប ក៏រ៉ាតនាអ៊ីតវ ដេតោក្ល កំរ៉ូេបន ុំឭករនាះ

9

គ៊ឺអំរ៊ីេកខខណឌថ្នអន៊ីតានក៉ូេភារ រយើងក្តូវតសវង កន៉ូវតេយភារ គ៊ឺថាយ៉ាងរម៉ាច? គ៊ឺថារយើងមិនក្តូវ

10

ក្លត់រនែយកក្មិត្ៃន់្ៃ ថ្នអំររើអមនសេ្ម៌រនាះរទ្ប រ៉ាតនារយើងក៏មិនក្តូវក្លត់រនែយវតាមនថ្នរោេក្ល ណ៍

11

ន៊ីតានក៉ូេភារពាក់រ័នន
ា ឹងអំររើអមនសេ្ម៌រនះផងតដ ។

12

រ្វសក្រតេស ឬក៏រដិរស្រាយសេក្រះរាជអាជាា និងរដើមរណាឹង ដឋរបរវណ៊ីរនាះ។ តាមរិតផទយ
រ រ៊ី

13

អវ៊ីតដេសេក្រះរាជអាជាានិយយរនាះ

14

ផាូវក្ល រនាះ គ៊ឺជាក្ល កំណត់ន៉ូវក្ល វិភាគរៅរេើអំររើអមនសេ្ម៌រផេងរទ្បៀតតដេតផអករៅរេើយតាិោស្តសា

15

អនា ជាតិ។

16

រៅក្កមអនា ជាតិ

រនះវក្ល សមរេតផេ

ចំណចរនះរេើយជាចំណចតដេមនក្ល

អវ៊ីតដេតោក្ល កំរ៉ូេបន ុំឭកអំរ៊ីេកខខណឌអន៊ីតានក៉ូេភារ

រញ្ជ ៊ីថ្នក្ល វិភាគរនះវសែិតរៅកនរងរសចកា៊ីសរក្មច រស់សេ

តដេរយើងបនរេើករេើង ួចមករេើយរៅកនរងក្ករខ័ណឌថ្នោ ណារណាឹងោទ្បកខ

17

រស់រយើង គ៊ឺកថាខណឌ៦៧០, ១១០៤, ១១១០ និង១១១៥ ថ្នោ ណា រស់រយើងតដេជារញ្ជ ៊ី វិភាគ

18

តដេសេក្រះរាជអាជាា និងរដើមរណាឹងមិនរអើររើរៅកនរងចរមាើយ រស់ខួ ន
ា ។ ដ៉ូរចនះ ខាំស
រ ៉ូមរញ្ញជក់ថា

19

តោក្ល កំរ៉ូេមិនរក្រើពាកយដ៉ូចោន។

20

ជាតិរៅររេរក្ក្លយ។

21
22

ខាំន
រ ឹងនិយយអំរ៊ីទ្បេហ៊ីក ណ៍ រស់សេរៅក្កមរសើរអរងកតអនា -

[១១:០៣:៤០]
សេរៅក្កមរសើរអរងកតអនា ជាតិបនរចញរសចកា៊ីសរក្មចពាក់រ័នរា ៅនឹងសំរណើសរ
ំ ំររញ

23

កិចចពាក់រ័នរា ៅនឹងឧក្កិដក
ឋ មី

រេើយោត់បន ុំឭកថា

មិនបនរង្ហាញថាអំររើេឹង
ន វរកើតរេើងរៅកនរង

24

ចរនាាះឆ្នំ៧៥-៧៩ រទ្ប គ៊ឺរៅកនរងកថាខណឌ៤៦ ថ្នដ៊ីក្ល រស់ខួ ន
ា ។ រនាទរ់មករទ្បៀត កថាខណឌ៤៨ គ៊ឺបន

25

ុំឭកអំរ៊ីធាតផេំថ្នឧក្កិដក
ឋ មីតដេមនច ិត និងេកខណៈ្ៃន់្ៃ ក្រហាក់ក្រតេេរៅនឹងអំររើតដេបន

01675475

F1/10.1

អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

28

1

រ ៀររារ់រៅកនរងកថាខណឌ៤៨។ កថាខណឌ៤៩ គ៊ឺរញ្ញជក់ថា យតាិោស្តសាអនា ជាតិ រង្ហាញថាតោក្ល

2

អនា ជាតិេឹង
ន រាយមរង្ហាញរដើមប៊ីកំណត់អំរ៊ីច ិតេកខណៈថ្នអករបកិ ិយ រស់ជនរេីើស

3

តាមរទ្បាឋនអនា ជាតិ ពាក់រ័នរា ៅនឹងសិទ្បាិមនសេ រដើមប៊ីកំណត់ឲ្យរឃើញថា មនកក្មិតថ្នក្ល តក្មូវតដ

4

ឬរទ្ប រដើមប៊ីររងកើតបនរៅជាអំររើអមនសេ្ម៌រផេងរទ្បៀត។ រៅកថាខណឌ៥០ គ៊ឺរយើងក្តូវរញ្ញជក់អំរ៊ី

5

ដំរណើ ក្ល ថ្នក្ល ក្ររងក្រយ័តនខពស់

6

ក្រេីទ្បណឌរាយតឹង ឹង តដេមនភារអំរណាយផេរៅដេ់ជនជារ់រចាទ្ប។ គ៊ឺក្តូវ កប៉ារា៉ា តម៉ាក្តជាក់

7

ោក់រដើមប៊ីកក្មិតន៉ូវអំររើជាក់ោក់តដេសែិតរៅកនរងកក្មិតថ្នឧក្កិដក
ឋ មីរនាះ។ ដ៉ូរចនះរយើងក្តូវ កឲ្យរឃើញ

8

ន៉ូវកក្មិតថ្នក្ល ក្ររមើេរមើេ និងក្ល រាក ណ៍បន។ រៅកនរងកថាខណឌ៥២ ដេ់ ៦២ សេរៅក្កម

9

រសើរអរងកតអនដ ជាតិបន វិភាគយ៉ាងតវង តដេអាចឲ្យរយើងសននិាឋនបនរៅកថាខណឌ៦៤ ថាមន វិធាន

10

ា ន៉ូវទ្បេហ៊ីក ណ៍ទ្ធង
ំ
ថ្នចារ់ទ្បំរនៀមទ្បមារ់អនដ ជាតិ សេរៅក្កមរសើរអរងកតបនយកមករ្វើជា រស់ខួ ន

11

អស់រនះ រដើមប៊ីរិនិតយរមើេថា រតើរៅចរនាាះឆ្នំ៧៥ និង ៧៩ មននិយមន័យទ្ប៉ូេំទ្ប៉ូោយតដេក្តូវបន

12

ទ្បទ្បួេោគេ់តដ ឬរទ្ប រាយក្ល មនថ្ផទរពាះរាយក្ល រងខំរនះ? រតើវមនកំណត់បនថាជាអំររើអមនសេ

13

្ម៌រផេងរទ្បៀតតដ ឬរទ្ប ក្ល រ្វើឲ្យមនក្ល ថ្ផទរពាះរាយរងខំរនះ? ដ៉ូរចនះសេរៅក្កមរសើរអរងកតបន

14

និយយថា មិនមនអថិភារថ្នឧក្កិដក
ឋ មីរនះរទ្ប រៅចរនាាះឆ្នំ៧៥ ដេ់ ឆ្នំ៧៩។

រដើមប៊ីធានាន៉ូវរោេក្ល ណ៍ន៊ីតានក៉ូភារ

និងក្ល រកក្ោយចារ់

សេរៅក្កមបនរិនិតយរៅរេើេិខិតត៉ូរក ណ៍អនដ ជាតិរៅសម័យរនាះ

15

ក្សររៅ

រេើយក៏បនរ្វើក្ល

16

ក្ោវក្ជាវរៅរេើឧក្កិដក
ឋ មីទ្ធង
ំ អស់រនះ។ ក៏បនរិនិតយរមើេចារ់ជាតិ និងក្ល វិវតាន៍នាររេរចចរ
រ បនន

17

រេើយសេរៅក្កមរសើរអរងកតអនដ ជាតិបនសននិាឋនថា

18

កមពជា
រ ក៏ដ៉ូចជារៅក្ររទ្បសនានាគ៊ឺៗរយើងមិនអាចគិតថាវជាឧក្កិដក
ឋ មីបនរទ្ប។ ដ៉ូរចនះ ោត់សននិាឋនរៅ

19

កថាខណឌ៧៤ ថាមិនមនភសាតា
រ ងក្គរ់ក្ោន់រំពាក់ -- តដេមិនរង្ហាញអំរ៊ីក្ល អនវតាជាទ្ប៉ូរៅ រស់ ដឋ

20

រដើមប៊ីរង្ហាញថា រតើក្ល ុំរោភរៅរេើស័យ
វ ភារ ុំរោភរៅរេើសិទ្បាិ រស់មនសេរនះវរិតជាឧក្កិដក
ឋ មី

21

តមនតដ ឬរទ្ប រៅកនរងចរនាាះឆ្នំ៧៥ ដេ់ ឆ្នំ៧៩ រនាះ?

22

រាយោ តតមិនមនក្ល ាក់ទ្បណឌកមីរៅ

[១១:០៧:៥៧]

23

រនះជាដំរណើ ក្ល ថ្នក្ល រិនិតយេីត់ចត់ រស់សេរៅក្កមរសើរអរងកតអនដ ជាតិ តដេក្សររៅ

24

នឹងអវ៊ីតដេតោក្ល កំរ៉ូេបនរញ្ញជក់ថា វជាយនដក្ល រៅកនរងក្ល រិនិតយរមើេន៉ូវអំររើអមនសេ្ម៌រផេង

25

រទ្បៀត។ ដ៉ូរចនះ កនរងអំររើអមនសេ្ម៌រផេងរទ្បៀតរយើងក្តូវតតកំណត់ន៉ូវក្ករខ័ណឌឲ្យចាស់ោស់ រេើយ

01675476

F1/10.1

អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

29

1

ររងកើតន៉ូវ វិធានចារ់អនដ ជាតិថ្នទ្បំរនៀមទ្បមារ់ តដេបនអនវតារៅសម័យរនាះ។ ជារិរសសក្ល អនវតា

2

ជារិរសសក្ល ហាមឃាត់ រស់តោក្ល កំរ៉ូេពាក់រ័នរា ៅនឹងចំណចរនះ។

3

ដ៉ូរចនះក្ល ក្តឹមតតរង្ហាញអំរ៊ីក្ល ុំរោភ

និងកក្មិត្ៃន់្ៃ េនឹងក៏វមិនក្គរ់ក្ោន់រទ្ប

ថវ៊ីតបិតតត

4

ក្ររភទ្បថ្នអំររើអមនសេ្ម៌រផេងរទ្បៀតរនះគ៊ឺជាក្ររភទ្បតដេក្ចរ៉ូកក្ចរេ់ ួមោន

5

រេើសិទ្បាម
ិ នសេេនឹងអត់មនរៅកនរងេនឹងរទ្ប អ៊ា៊ីចឹងរេើយវចាំបច់ក្តូវតតរិនិតយឲ្យបនេីត់ចត់រៅចំរពាះ

6

មខតោក្ល អនដ ជាតិរផេងរទ្បៀត។ ខាំស
រ ៉ូម ុំឭកន៉ូវយតាិោស្តសដរៅកនរងក្រភរ រស់រយើងេនឹងគ៊ឺថា រៅកនរង

7

ោេដ៊ីក្លស៊ី វិច ដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយ អឹម តចម ក្តូវនឹងរសចកដ៊ីសរក្មចមួយ រស់អងគររ ជំនំជក្មះ គ៊ឺ

8

D267/1/8 វមនរៅកនរងក្រភរឯកោ រស់រយើងរេើយ ដ៉ូរចនះវមនោ ៈសំខាន់រៅកនរងក្ល អនវតា

9

រញ្ជ ៊ីថ្នក្ល វិភាគទ្ធំងអស់េង
ឹន សក្មរ់ឆ្នំ១៩៧៥ ដេ់ ១៩៧៩ ពាក់រ័នរា ៅនឹងក្ល ក្រក្រឹតថ្ា នអំររើរ ៀរ

10

ក្ល រាយរងខំ និងក្ល ុំរោភរសរសនែវៈ តដេ -- រតើវអាចគិតថាជាអំររើអមនសេ្ម៌រផេងរទ្បៀតតដ

11

ឬរទ្ប រៅកនរងសម័យរនាះ? ដ៉ូរចនះ េកខខណឌថ្នអន៊ីតានក៉ូេភារជាផាូវក្ល មិនអាចររងកើតបនរទ្ប រាយ

12

ោ តតវមន វិធានចារ់។

13

ក៏រ៉ាតនាក្ល ុំរោភរៅ

[១១:១០:១៨]

14

សេក្រះរាជអាជាា និងរដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ីបនរឆាើយតររាយរផ្ទដតរៅរេើេិខិតត៉ូរក ណ៍

15

អនដ ជាតិស៊ីរ
ដ ៊ីសិទ្បាិមនសេ និងសិទ្បាិអំរ៊ីក្គួោ ។ សេក្រះរាជអាជាា និងរដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ីបន

16

រង្ហាញអំរ៊ីេិខិតត៉ូរក ណ៍សិទ្បាម
ិ នសេអនដ ជាតិមួយចំនួនផងតដ ។

17

ឲ្យបនចាស់ោស់រនាះ ក្ល ក្ោន់តតរង្ហាញអំរក្ល
៊ី រោ រសិទ្បាស
ិ ៊ីរ
ដ ៊ីក្គួោ េនឹងគ៊ឺវមិនក្គរ់ក្ោន់រទ្ប អ៊ា៊ីចឹង

18

រេើយវមិនអាចរង្ហាញថា វជាធាតផេំថ្នអំររើអមនសេ្ម៌រផេងរទ្បៀតរៅកនរងឆ្នំ១៩៧៥ រទ្ប។ រនះជា

19

ចំណចតដេរយើងបនាក់រៅកនរងក្រភរថី៊ី រស់រយើង

20

តដេរង្ហាញផទយ
រ រ៊ីរនះរៅ វិញ។ តដេមនក្ល តរងតចកន៉ូវក្ល រោ រសិទ្បាិ និងក្ល ហាមឃាត់រៅសម័យ

21

រនាះ រៅឆ្នំ៧៤ េនឹងគ៊ឺវោ ៈសំខាន់តដ ។ រតើរសចកដ៊ីក្រក្លសេនឹងនិយយយ៉ាងរម៉ាច រស់មហាសននិបត

22

អងគក្ល សេក្រជាជាតិរនះ? អនកណាតដេរគក្តូវផដនាទរទ្ធស ឬក៏ជាឧក្កិដជ
ឋ នរនាះរៅកថាខណឌ១, ២,

23

៤ និង ៥ រនាះ រគនិយយរ៊ីអ៊ី?វ គ៊ឺនិយយអំរ៊ី -- គ៊ឺក្ល វយក្រហា រៅរេើក្រជាជនស៊ី វិេរក្រើក្បស់

24

ក្ោរ់តរក រក្រើក្បស់អាវ្គ៊ីម៊ី អាវ្ជ៊ីវោស្តសដ រេើយមនក្ល រ្វើទ្ធ ណកមី ក្ល ឃំឃាង
ំ ក្ល សមារ់

25

ក្ល រំផ្ទាញផទះសតមបង ក្ល រ៉ាះពាេ់រៅដេ់សិទ្បាម
ិ នសេ ក្ល រ៉ាះពាេ់រៅដេ់ក្គួោ ។

ក៏រ៉ាតនាររើរយើងរិនិតយរមើេរ ិរទ្ប

គ៊ឺមនរសចកដ៊ីក្រក្លស រស់សភាជាតិអារម ិក

01675477

F1/10.1

អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

1

ខាំស
រ ៉ូម ុំឭកផងតដ ថារៅអនដ ជាតិ

30

ក្ល អនវតាេឹង
ន គ៊ឺមិនអាចរង្ហាញអំរ៊ី វិធានថ្នរោេក្ល ណ៍

រនះមនរញ្ញជក់រៅកនរងោេដ៊ីក្ល០០២/០១។

2

ចារ់ទ្បំរនៀមទ្បមារ់អនដ ជាតិបនរទ្ប

3

ោេដ៊ីក្ល ឌច កថាខណឌ៩៦ ក្ល សិកាចារ់ជាតិ រស់សេក្រះរាជអាជាារង្ហាញអំរ៊ីក្ល អនវតាថ្នក្ល

4

ាក់ទ្បណឌកមីតដេវមនតិចតួច មិនមនក្ល រង្ហាញអំរ៊ីចារ់ទ្បំរនៀមទ្បមារ់អនដ ជាតិរៅសម័យរនាះរទ្ប។

5

ចារ់កមពជា
រ
ជារិរសសរនាះគ៊ឺមិនបនតចងរៅកនរងក្កមក្រេីទ្បណឌឆ្នំ១៩៥៦ អំរ៊ីេកខខណឌថ្នក្ល រ ៀរ

6

អាពាេ៍រិពាេ៍រាយរងខំរទ្ប រនះជាចំណចមួយតដេរយើងក្តូវតតរេើករេើង។ រយើងរិនិតយរមើេក្កម ដឋ

7

របរវណ៊ីរៅឆ្នំ១៩២០ ផងតដ គ៊ឺថាវក្តូវតតមនអាទ្បិភារថ្នក្ល យេ់ក្រម ក្ល ក្រមរក្រមងោន។

8

ខាំស
រ ៉ូមរយងរៅ

[១១:១៤:០៦]

9

សេក្រះរាជអាជាានិងរដើមរណដឹងគ៊ឺោត់រេើករេើងចំណចរនះគ៊ឺវក្តឹមក្តូវ រ៉ាតនាវក្ោន់តតរេើក

10

រេើងអ៊ា៊ីចឹងមិនក្គរ់ក្ោន់រទ្ប។

គ៊ឺរយើងនិយយអ៊ាច
៊ី ឹងគ៊ឺថាវជាក្ល រស្តង្ហករក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍រាយ

11

រងខំរនាះគ៊ឺវមិនក្តឹមក្តូវរទ្ប រ ិរទ្បវរប្ម៌ថ្នក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍រាយក្ល ផេំផំេ
គរ ឹង
ន គ៊ឺថា វមន

12

ោ ៈសំខាន់ណាស់ តដេរយើងក្តូវតតរេើករេើង។ មកដេ់ថ្ថៃេឹង
ន រេើយរនះ ២០២១ រេើយរនះ មិន

13

រ រទ្ប។
មនក្ល តចងអំរ៊ីក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍រាយរងខំរៅកនរងចារ់កមពជា

14

រាយរងខំេឹង
ន គ៊ឺថា វមិនតមនជាឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងមនសេជាតិរទ្ប រទ្ធះរ៊ីជាមនេកខខណឌយ៉ាងណាថ្ន

15

សិទ្បាម
ិ នសេក៏រាយគ៊ឺរៅររេរចចរ
រ បននេឹង
ន ឆ្នំ២០២១ រៅរេើយេនឹងក៏អត់មនតចងតដ រៅកនរងចារ់កមពជា
រ

16

េនឹងថា

17

េមអិតេនឹង រយើងមិនអាចសននិាឋនថា មនអំររើអមនសេ្ម៌រផេងរទ្បៀតកនរងទ្បក្មង់ជាក្ល រ ៀរអាពាេ៍

18

រិពាេ៍រាយរងខំរទ្ប។ រាយោ តតក្ល រ ៀរអារិពាេ៍រិពាេ៍រាយរងខំរៅឆ្នំ៧៥ និង៧៩ រនាះ មិន

19

អាចររងកើតបនជាឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងមនសេជាតិ

20

េិងាផាូវរភទ្បរៅកនរងក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍េឹង
ន ក៏វអត់មនតដ ។

21

ោន។

22

រេើយ រយើងមិនតដេនិយយថា អាពាេ៍រិពាេ៍រាយរងខំរនាះគ៊ឺជាក្ល ុំរោភសិទ្បាិមនសេ។ សេក្រះ

23

រាជអាជាា និងរដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ីោត់និយយរម៉ាចនិយយរៅ តតរយើង រយើងមិនតដេនិយយអ៊ា៊ីចឹង

24

រទ្ប។ អវ៊ីតដេរយើងនិយយគ៊ឺថា រៅររេតដេរកើតអងគរេតរនាះ អំររើេឹង
ន វមិនមនក្ររភទ្ប វមិនមន

25

េកខណៈ និងមនភារ្ៃន់្ៃ ដ៉ូចជាអំររើអមនសេ្ម៌ រេើយវមិនអាចរៅចាត់ទ្បកថាឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំង

ក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍រាយរងខំេឹង
ន គ៊ឺជាឧក្កិដក
ឋ មីរនាះ។

រយើងមិនតដេនិយយរទ្ប

ក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍

ដ៉ូរចនះអវ៊ីតដេខាំប
រ នរេើករេើង

សែិតរៅកនរងក្ររភទ្បសំណេ់រនះ។

រេើយរយើងរមើេក្រតិចា ឹករៅ

រេើយក្ល អំររើ

អ៊ា៊ីចឹងរយើងក្តូវតតចាស់ទ្ធង
ំ អស់
ក្រតិចា ឹកសវនាក្ល រញ្ញជក់ចាស់
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អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

31

1

មនសេជាតិបនរទ្ប។ ដ៉ូរចនះវមនច ិតេកខណៈរផេងរទ្បៀត ដ៉ូចជាក្ល ួមដំរណក េនឹងវជារ ឿង្មីតា

2

រេើយ។ ក្លេណារ ៀរក្ល ក្តូវតតមនក្ល ួមដំតណករេើយ។

3

[១១:១៦:៥៥]
ដ៉ូរចនះជំេ រៅកនរងដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយេនឹងយ៉ាងរម៉ាច?

4

ថារតើក្ល ុំរោភរសរសនែវៈេនឹងក្តូវ

បនចាត់ទ្បកយ៉ាងរម៉ាចរាយរកេកមីន៊ីសក
ា មពជា
រ ?

6

និយយអំរ៊ីរោេនរយបយរកខកមីន
រ ៊ីសក
ា មពជា
រ ពាក់រ័នន
ា ឹងក្ល ុំរោភរសរសនែវៈេនឹងគ៊ឺថា

7

រទ្ធសរៅរេើជនរេីើស។ ក្ល ុំរោភសរសនែវៈេនឹង វមិនតមនជាក្ល រក្រើរដើមប៊ីសរក្មចតផនក្ល ួមរទ្ប

8

រោេរៅ ួមរទ្ប។

9

រេើយោកេ៊ី តរ រ៉ាងស៉ូដ៍ េនឹងោត់បនផដេ់សកខ៊ីកមីរៅរេើចំណចទ្ធំងអស់រនះតដ ។ ដ៉ូរចនះអំររើេិងា

10

ផាូវរភទ្ប និងក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍រាយរងខំរនះ រទ្ធះរ៊ីជាកនរងររេតថាងររើក ឬរៅកនរងរៅររេណា

11

មួយ ឬក៏រៅកនរងសវនាក្ល រឋមក៏រាយរនាះ គ៊ឺថាអំររើេិងាក្ល ុំរោភរសរសនែវៈរនាះ គ៊ឺវមិនអាច

12

ក្លត់ផ្ទដច់រចញបនរ៊ីក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍រាយរងខំរទ្ប។

13

រិពាេ៍រាយរងខំមិនតមនជាអំររើអមនសេ្ម៌រផេងរទ្បៀតរនាះ ក្ល ួមដំរណកតដេរកើតរចញរ៊ីក្ល រ ៀរ

14

អាពាេ៍រិពាេ៍េឹង
ន ក៏រយើងមិនអាចចាត់ទ្បកថាជាអំររើអមនសេ្ម៌រផេងរទ្បៀតបនតដ ។ ដ៉ូរចនះ វមិន

15

ពាក់រ័នន
ា ឹងក្ល ឈ៊ឺចារ់ រស់ោកេ៊ី និងរដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ីតដេបនរេើករេើងរៅកនរងសវនាក្ល រនះ

16

រទ្ប។ រយើងក្ោន់តតចង់រេើករេើងក្តង់ចំណចរនះរៅឲ្យអងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេរិចា ណា។

17

កថាខណឌ១៤២៩

ថ្នដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយេនឹង

5

គ៊ឺ

រដើមប៊ីាក់

រនះគ៊ឺជាអវិតដេ ុំឭកជារក្ចើនដងរក្ចើនោរេើយរៅកនរងសវនាក្ល ថ្នតោក្ល រនះ។

ដ៉ូរចនះមនន័យថា

ររើក្ល រ ៀរអាពាេ៍

រ ិរទ្បវរប្ម៌គ៊ឺមនោ ៈសំខាន់ណាស់ រ ិរទ្បរនះរេើយតដេវរនយេ់រៅកនរងសវនាក្ល រនះ

18

ថារយើងបនោដរ់ឮអនកតដេបនរ ៀរក្ល រៅកនរងសម័យកមពជា
រ ក្រជា្ិររតយយេនឹង

19

រៅជាមួយរដ៊ីក្ររនាោត់ដតដេមកដេ់សរវថ្ថៃរនះ។ ខាំស
រ ៉ូមនិយយអំរ៊ីសកខ៊ីកមី រស់រោកក្ស៊ី រផក េ៊ឺ វិន

20

តដេោត់និយយថា រៅរម៉ាង ០៩:១០នាទ្ប៊ី ពាកយ “រងខំ”េនឹង បនក្លាយរៅជាពាកយមួយតដេ អ.វ.ត.ក

21

េនឹងតតងតតរេើកយកមកនិយយ រេើយរ្វើឲ្យមនក្ល អាម៉ាស់។ រួករគគ៊ឺចង់ដឹងថាអ៊ា៊ីរចះ រតើររេ

22

តដេនិយយអំរ៊ីអាពាេ៍រិពាេ៍រាយរងខំេឹង
ន រៅជាោធា ណៈេនឹង រតើវយ៉ាងរម៉ាច? រនះគ៊ឺជាក្ល

23

វិភាគមួយផងតដ ។ រនះគ៊ឺជាចំណចសំខាន់តដេខាំក្រ តូវរេើករេើង។

24
25

គ៊ឺោត់រៅតត ស់

[១១:២០:១៨]
ទ្បេហ៊ីក ណ៍រៅកនរងោ ណា រស់រយើងេនឹង គ៊ឺក្លន់តតមនន័យខាឹមោ រទ្បៀត រ៉ាតនាខំម
ារ នររេកនរង
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អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

32

1

ក្ល និយយឲ្យបនតវងឆ្ៃយរទ្ប។ ស៉ូមរិនិតយរមើេរៅកនរងោ ណារណដឹងោទ្បកខ រស់រយើង គ៊ឺពាក់រ័នា

2

រៅនឹងអងគរេតតដេមនកក្មិត្ៃន់្ៃ

3

រិរសសរចតនាកនរងក្ល រងកន៉ូវក្ល ឈ៊ឺចារ់្ន
ៃ ់្ៃ

4

តដេនិយយអំរ៊ីទ្បំនួេខសក្តូវ រស់រោក រខៀវ សំផន។ រ៉ាតនារៅររេរនះខាំរស៉ូមរយងរៅកថាខណឌ

5

១១៦៦ រាយោ តតខាំររ ឃើញថារម៉ាងខាំជ
រ ិតអស់រៅរេើយ ខាំស
រ ៉ូមរឆាើយតររៅនឹងសំណួ រស់តោក្ល

6

កំរ៉ូេរៅកថាខណឌ៣២ ថ្ន បយក្ល ណ៍ រស់រៅក្កម រដើមប៊ីរង្ហាញថា រយើងមិនបនរេើករេើងអំរ៊ី

7

រញ្ញារកតក្ររៅកនរងម៉ូេាឋនរណដឹងោទ្បកខ រស់រយើងរៅរេើរញ្ញាថ្នក្ល ជរមាមសជនជាតិរវៀតណាម។

8

ស៉ូមអភ័យរទ្ធស ខាំក្រ ចេំសំណួ េនឹងរេើយ គ៊ឺរញ្ញាពាក់រ័នន
ា ឹងក្ល ជរមាមសជនជាតិរវៀតណាម

9

រៅក្តាំកក់ រយើងបនរេើករេើងន៉ូវរញ្ញា គ៊ឺពាក់រ័នន
ា ឹងភារយតាិ្ម៌ថ្នយតាិន៊ីតិ -- ន៊ីតិ វិ្៊ី គ៊ឺរៅកថាខណឌ

10

១១៥។ រៅររេតដេរញ្ញារកតក្រក្តូវបនរេើករេើងរៅកនរងររេជតជករដញរាេរនាះ រយើងៗបន

11

រិនិតយរឃើញរេើយថា មនរញ្ញាតដ ររេខាះមនរៅកនរងភាោបរាំងរៅ ររេខាះក៏អត់មន។ អ៊ា៊ីចឹង

12

រៅកនរងោេក្កមរនាះ អងគជំនំជក្មះគ៊ឺោត់យេ់តដ ដ៉ូរចនះរយើងមិនបនរេើករេើងពាក់រ័នន
ា ឹងរញ្ញាេនឹង

13

រទ្ប ក្ោន់តតរយើងរញ្ញជក់ថា រៅររេតដេរយើងទ្បទ្បួេោគេ់ថាមនរញ្ញាតដេរគមិនទ្បទ្បួេយកតាំងរ៊ី

14

ដំរ៉ូង រេើយរនាទរ់មកមនក្ល ទ្បទ្បួេោគេ់ថាមនក្ល មនកំេសរកតក្ររនាះ។ អ៊ាច
៊ី ឹងរេើយបនជា

15

រយើងរេើករៅកនរងោ ណា រស់រយើងរេើចំណចរនះរនាះ។

ដ៉ូចោននឹងអំររើអមនសេ្ម៌រផេងរទ្បៀតតដេបនរ ៀររារ់ ជា
តដេរយើងនឹងក្តេរ់មកនិយយមដងរទ្បៀត

រៅររេ

16

ពាក់រ័នន
ា ឹងរញ្ញារនទរ់មករទ្បៀត គ៊ឺក្ល រ្វើឲ្យក្លាយជាទ្ធសក រៅកនរងភនំរក្ក្លេ រេើយនិងក្ល រ្វើ

17

ទ្ធ ណកមីរៅក្ទ្ធ ខាំស
រ ៉ូមរយងរៅកថាខណឌ១៣៧២ រៅកនរងោ ណា រស់រយើង តដេរយើងរង្ហាញរ៊ី

18

វិោេភារថ្នរណដឹងពាក់រ័នន
ា ឹងភនំរក្ក្លេ។ រេើយអងគជំនំជក្មះបនយេ់ក្ចេំថា ក-១១ េនឹងវក្គរ

19

ដណដរ់រៅរេើភំរន ក្ក្លេផងតដ

20

ទ្ធសក េនឹងគ៊ឺមនតតរៅក-១១ រទ្ប។

21

ោោដំរ៉ូង រ៊ីរក្ពាះោោដំរ៉ូងបនរញ្ញជក់ថា មនក្ល រញ្ញជក់អះអាង -- អងគជំនំជក្មះបនរញ្ញជក់ថា

22

កំណត់រេត រស់ អ៊ា៊ុំ ណេ រនាះគ៊ឺថា រញ្ញជក់ចាស់អំរ៊ីសកខ៊ីកមីរៅកនរងសវនាក្ល រស់ េួ តណម។

23

ដ៉ូរចនះរយើងអាចនិយយបនថាវមិនមនភារស៊ីសង្ហវក់

24

កំេសតដេរយើងបន ករឃើញ។

25

ោត់និយយរ៊ីភំរន ក្ក្លេនុ៎ងតតររេតដេោត់តថាងអំរ៊ីទ្បកខរោកតតរ៉ារណា
ណ ះ។

រេើយដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយបនរញ្ញជក់ចាស់រេើយថាក្ល រ្វើឲ្យក្លាយជា
មនក្ល វិភាគមិនក្តឹមក្តូវរៅរេើភសាតា
រ ងតដេអងគជំនំជក្មះ

ឬមិនមនក្ល ោំក្ទ្បរ៊ីភសាតា
រ ង។

រនះគ៊ឺជា

រេើយរាយោ តតរយើងមិនអាចសួ រដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ីបន
រយើងមិនអាចសួ អ៊ីោត់
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33

1

បនរទ្ប។ អ៊ា៊ីចឹងររេនុ៎ងគ៊ឺថារយើង -- វកំេសរយើងតដ អ៊ា៊ីចឹង។ រេើយអងគជំនំជក្មះបនរំថ្ភារំតរាង

2

សមា៊ី រស់រដើមរណដឹងរនះ ថាោត់ក្តូវបនរគឃំ។ កថាខណឌ៣៩៣ ខាំស
រ ៉ូមអានន៉ូវក្ល សននិាឋន រស់អងគ

3

ជំនំជក្មះ “រដើមរណដឹងរនះក្តូវបនសួ រៅរេើេកខខណឌក្ល ង្ហ ក៏រាយ ក៏អងគជំនំជក្មះសននិាឋនថាក្ល

4

ំ រៅទ្ប៊ីរនាះតមន”។ រនះគ៊ឺជាក្ល រក្រើ
រញ្ជូ នោត់រៅក-១១ េនឹង គ៊ឺថារង្ហាញថាោត់រិតជាក្តូវបនឃំឃាង

5

សកខ៊ីកមីមិនក្តឹមក្តូវ រស់ គេ់ តណម។ គេ់ តណម ោត់មិនតដេនិយយថាោត់រគឃំរៅក-១១ រទ្ប។

6

ោត់មិនក្តូវបនឃំរៅក-១១ រទ្ប ោត់ក្ោន់តតនិយយថារគចាត់តាំងោត់រៅទ្ប៊ីនុ៎ង មិនតមនឃំរទ្ប។

7

[១១:២៥:៥៧]

8

ខាំស
រ ៉ូមរយងរៅសកខ៊ីកមី រស់ គេ់ តណម E1/488.1 តដេោត់និយយថា គ៊ឺរៅរម៉ាង ១៤:២៨

9

ដេ់ ២៩៖ “រគឲ្យខាំររ ៅក-១១ េនឹង រៅយក រៅដឹកអងក ។ រេើយររេនុ៎ង រគរ ៀរឲ្យខាំររ ៀរក្ល ”។ អ៊ា៊ីចឹង

10

ន រគរៅមកេនឹង គ៊ឺរៅមកនិយយអំរ៊ីអាពាេ៍រិពាេ៍រាយរងខំ រេើយអងគជំនំជក្មះេនឹងរក្រើ
ោត់េឹង

11

អងគរេត

12

ក្រសិនររើ គេ់ តណម និយយអំរ៊ីេកខខណឌក្ល ង្ហ េំបកក៏រាយ ក៏ោត់មិននិយយអំរ៊ីររេរម៉ាងរ្វើ

13

ក្ល រទ្ប។ រេើយោត់ក៏អត់និយយអំរ៊ីក្ល ឃំខួ ន
ា ោត់តដ ។ ោត់អត់និយយថាោត់ជាអនករទ្ធសរទ្ប តដេ

14

ខសរ៊ីសកខ៊ីកមី រស់ អ៊ា៊ុំ ម៉ាេ។ ខាំស
រ ៉ូមរយងរៅោ ណារណដឹងោទ្បកខ រស់រយើងក្តង់ចំណចរនះ។

15

រម៉ាងខាំអ
រ ស់តមនតទ្បនរេើយ។ អ៊ា៊ីចឹង រយើងក្ោន់តតនិយយថាធាតផេំេឹង
ន វមិនក្គរ់ក្ោន់រទ្ប ពាក់រ័នន
ា ឹង

16

ជនជាតិចាមនុ៎ង។

17

រយើងបនរនយេ់អំរ៊ីក្ល ក្រក្លសរទ្ធសពាក់រ័នន
ា ឹងភ៉ូមិក្ទ្ធ

18

និយយអ៊ា៊ីចឹង

19

រោកក្រធាន។

20

រក្រើសកខ៊ីកមី រស់ោត់េឹង
ន រៅរេើអងគរេតទ្ធំងម៉ូេតតមដងរៅរេើសំណំរ ឿង០០២/០២។

អ៊ា៊ីចឹងស៉ូមរិនិតយរមើេន៉ូវោ ណារណដឹងោទ្បកខ រស់រយើងកថាខណឌ៩២៥

រេើយទ្ធញក្ល ផដនាទរទ្ធសរនាះ។

គ៊ឺមិនក្ោន់រទ្ប

តដេ

ក្ោន់តតយកោកេ៊ីមនក់មក

អ៊ា៊ីចឹងខាំស
រ ៉ូមរញ្ច រ់ក្តឹមេនឹងរេើយ។

ស៉ូមអ គណ

ក្រធានអងគជន
ំ ៖ំ

21

អ៊ា៊ីចឹងរយើងបនដេ់រម៉ាងសក្មកបយថ្ថៃក្តង់រេើយ។ អ៊ា៊ីចឹងខាំស
រ ៉ូមជក្មរជ៉ូនថា រៅោៃចរនះ

22

គ៊ឺរយើងនឹងចារ់រផដើមរៅរវោរម៉ាងដរ់រ៊ី និងោមសិរនាទ្ប៊ី។ ដ៉ូរចនះ ស៉ូមមស្តនា៊ីរនានាោ នាំជនជារ់រចាទ្ប

23

រៅកតនាងសក្មកវិញ រេើយនិងនាំមកវិញេនឹងគ៊ឺរៅរម៉ាងដរ់រ៊ី និងថ្មៃនាទ្ប៊ី។ អ៊ា៊ីចឹងតោក្ល ក្រក្លស

24

សក្មក។

25

(សវនាក្ល សក្មករ៊ីរម៉ាង ១១:២៨ នាទ្ប៊ី ដេ់រម៉ាង ១៣:៣០ នាទ្ប៊ី)
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1

ក្កឡារញ្ជ ៖៊ី

2
3

34
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រក្ៅរខតាថ្ក្រតវង និងរខតាោវយរ ៀង។

ឯកោ តដេបនាក់ជ៉ូនគ៊ឺ

ដ៉ូចតដេមចស់រណដឹងឧទ្បា ណ៍បនយេ់ក្សររៅកនរងតផនកពាក់រ័នស
ា ៊ីរ
ដ ៊ី

អងគជំនំជក្មះបនរញ្ញជក់ថា រេតអវ៊ីបនជាមនក្ល សមារ់រៅខាងរក្ៅទ្ប៊ីតាង
ំ ភ៉ូមិោស្តសដទ្ធង
ំ

01675482

F1/10.1

អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

1
2

35

[១៣:៣៣:៥១]
ឥេូវខាំស
រ ំនិយយអំរ៊ីក្ល រេើករេើងថា អងគជំនំជក្មះមនកំេសកនរងក្ល សរក្មចអំរ៊ីក្ល សមារ់

3

ក៏ដ៉ូចជាឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងមនសេជាតិ។ រៅតាម យៈក្ល រងខំឲ្យរ ៀរក្ល

4

រ ៉ូមរេើករ្វើក្ល កត់សមគេ់រ៊ី ចំណច
ឥេូវរនះខាំស

5

អមនសេ្ម៌គ៊ឺជារញ្ញារៅកនរងសំណំរ ឿង០០១ និងសំណំរ ឿង០០២/១។ អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេក៏

6

បនរ្វើក្ល ក្ោវក្ជាវអរងកតរ៊ីមនឆ្នំ២០១៥ សដ៊ីរ៊ីចារ់តដេមនមនឆ្នំ១៩៧៥ និងយតាិោស្តសដ រេើយក៏

7

បនរិនិតយ

8

មិនមនអវ៊ីរៅកនរងរណដឹ ងោទ្ប កខរនះគ៊ឺថា ផដេ់រេតផេតដេរ្វើឲ្យក្ល តកតក្ររសចកដ៊ីស រក្មចរនះ។

អំររើមនសេឃាត

និងក្ល ុំរោភរសរសនែវៈ។
ក្ល រ្វើទ្បកខរករមនញ

និងអំររើ

និងក៏បនក្ចានរចាេន៉ូវទ្បេហ៊ីក ណ៍តដេមចស់រណដឹងឧទ្បា ណ៍បនរេើករេើងរៅររេរនះ។

9

ទ្ប៊ី ២ ទ្បេហ៊ីក ណ៍ រស់មចស់រណដឹងទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងោែនភារថ្នចារ់រៅកនរងឆ្នំ១៩៧៥ តដេមន

10

រ្វើក្ល ក្ចរ៉ូកក្ចរេ់ពាក់រ័នរា ៅនឹងអងគរេតជាក់ោក់មួយចំនួន រនះគ៊ឺរាយោ តតវធាតរចតនា ឬក៏

11

ធាតសតានម័ត តដេមនរៅកនរងអងគរេតទ្ធំងអស់រនះ។ មនភសដតា
រ ងក្គរ់ក្ោន់តដេរ្វើឲ្យតោក្ល

12

ទ្បទ្បួេយករៅកនរងេកខខណឌមួយកក្មិតរទ្បៀត ជារិរសសរាយោ តតអវតាមនយតាិោស្តសដផយ
ទរ ោនរនះ។

13

ឥេូវខាំស
រ ៉ូមនិយយអំរ៊ីអំររើមនសេឃាត។ ជារិរសស មចស់រណដឹងឧទ្បា ណ៍រ្វើក្ល ជំំទ្ធស់រនាះ គ៊ឺមិន

14

បនររងកើតរៅជា ចារ់ក្រេីទ្បណឌអនដ ជាតិរៅឆ្នំ៧៥ រទ្ប។ ដ៉ូចតដេរោករៅក្កមបនរេើករេើង ួច

15

មករេើយ ភារទ្បទ្បួេយកបន និងក្ល អាចក្ររមើេទ្បកមនបន តដេបន ករឃើញរៅកនរងសំណំរ ឿង

16

០០២/១។ អងគជំនំជក្មះបនរង្ហាញរៅកនរងក ណ៊ីរមឌ៊ីក្លេ់ គ៊ឺនិយយអំរ៊ីតោក្ល សេ ដឋអារម ិករៅ

17

កនរងទ្ប៊ីក្ករងន៉ូ ឹមរ៊ា៊ឺក បនរ្វើក្ល ផដនាទរទ្ធសរាយសមអងរៅរេើធាតរចតនា។ រេើយរយើងក៏បនរញ្ញជក់

18

ផងតដ ថា រយើងមិនបនដឹងរ៊ីរ ឿងរនះរទ្ប។ រេតដ៉ូរចនះ ចារ់ទ្បំរនៀមទ្បំោរ់អនដ ជាតិក្តូវបនរាះក្ោយ

19

មិនមនេកខខណឌណាតដេសក្មរ់ឲ្យអងគជំនំជក្មះោោដំរ៉ូង

20

រោេក្ល ណ៍ទ្ប៉ូរៅរៅកនរងចារ់ជាតិរនាះរទ្ប។

21

ទ្ធំងរ៊ី ថាមិនមនរចតនារាយផ្ទទេ់ តដេតក្មូវឲ្យមនភារស៊ីសង្ហវក់ោនរៅនឹងក្ររ័នច
ា ារ់ជាតិរនាះ

22

រទ្ប។ រក្ក្លយរ៊ីអងគជំនំជក្មះ រតនែមយតាា្ិក្ល មករេើក្ល យេ់រឃើញ រស់ខួ ន
ា គ៊ឺថាមន អងគជំនំជក្មះ

23

បនរញ្ញជក់ថា ភសដតា
រ ងរនះ គ៊ឺវមនភារជាក់ោក់យ៉ាងខាាង
ំ រេើយរោេក្ល ណ៍ទ្ប៉ូរៅរៅកនរងអងគរេតក៏

24

រកើតមនតដ ។ អ៊ា៊ីចឹងកនរងោ ណា រស់រយើងខាំររ នះ គ៊ឺមនឧទ្ធេ ណ៍ជារក្ចើន។ អ៊ា៊ីចឹងោីនអវ៊ីតដេយេ់

25

រទ្បរៅឆ្នំ៧៥ ដឋបនទ្បទ្បួេយកន៉ូវនិយមន័យថ្នក្ល សមារ់រក្ៅផាូវចារ់ តដេកនរងរនាះក៏មន ួមរញ្ចូ េ

ឬក៏តោក្ល កំរ៉ូេរនះ

ក៏រ៉ាតនដរដើមប៊ីធានាឲ្យចំណចទ្ធំងរ៊ី េនឹង

រង្ហាញអំរ៊ី
អងគជំនំជក្មះ
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ទ្ធំងក្ល -- រណា
ដ េឲ្យមនក្ល ោារ់រនាះតដ ។
[១៣:៣៧:២០]
រេើយផទយ
រ រៅនឹងក្ល ជំទ្ធស់តវ៉ា រស់មចស់រណដឹងឧទ្បា ណ៍ -- រណដឹងោទ្បកខ ោោដំរ៉ូងក៏

3
4

បនអនវតាយ៉ាង«ក្តឹមក្តូវរៅរេើរោេក្ល ណ៍ធាតរចតនាជា ួមរនះ។

5

ចា ីរនះ គ៊ឺបនក្រក្រឹតរា ាយមនក្ល សំដកក្សង់៖ “យេ់ដឹងយ៉ាងខាាង
ំ តដេអំររើ រស់ោត់េឹង
ន អាចនាំ

6

ឲ្យមនក្ល ោារ់ក្រជាជនជារក្ចើន។ រេើយក្ល រញ្ញជក់រនះ ក៏មនរៅកនរងោេក្កមទ្ធំងរ៊ី រេើយអងគ

7

ជំនំជក្មះកំរ៉ូេក៏បនរញ្ញជក់ថា តផនកន៊ីមួយៗរនះគ៊ឺរក្ៅ ករឃើញថាវមនធាតរចតនារៅកនរងរនាះរេើយ”។

8

តាមរិតរៅគ៊ឺថា

9

រណា
ដ េឲ្យោារ់មនសេេនឹង អ៊ា៊ីចឹងរយើងទ្បទ្បួេយកហានិភ័យរនះរេើយ។ ក្សរដៀងោនតដ

ឧទ្ធេ ណ៍

អងគជំនំជក្មះបនរេើករេើងថា

ក្រសិនររើសិនរយើងរ្វើអំររើណាមួយរាយដឹងអំរ៊ីភវន៊ីយភារថ្នក្ល
ក្ល ទ្បទ្បួេ

10

យកហានិភ័យថ្នេទ្បា ភារអាចរណា
ដ េឲ្យមនក្ល ោារ់បន រនាះគ៊ឺថារយើងនឹងដឹងរ៊ីេទ្បា ភារតដេអាច

11

រកើតរេើងរនាះរេើយ។
ឥេូវខាំស
រ ៉ូមច៉ូេរៅរេើក្ល ជំទ្ធស់តវ៉ា រស់មចស់រណដឹងោទ្បកខអំរ៊ីអំររើមនសេឃាត រេើយមិន

12
13

បនរង្ហាញអំរ៊ីក្លតរវកិចចតដេក្តូវរំររញរទ្ប

14

រនាះ គ៊ឺោែនភារតដេរៅក្ល ាឋន ក៏ដ៉ូចសេក ណ៍រនាះ រណា
ដ េឲ្យមនក្ល ោារ់មករេើជន ងរក្ោះ

15

រេើយរ្វើឲ្យមន

16

រណដឹងោទ្បកខរេើករេើងគ៊ឺក្ល រ្វសក្រតេេ ក្ល ខកខាន អវតាមនន៉ូវ វិធានក្ល សមក្សររដើមប៊ីសក្មេ

17

រៅដេ់ោែនភារតដេអាជាា្ កមពជា
រ ក្រជា្ិររតយយខាួនឯងបនាក់អនវតាមករេើក្រជាជន។ មនន័យ

18

ថា រួករគរនដន៉ូវសកមីភារវិជជមន រស់ខួ ន
ា រទ្ធះជាយ៉ាងណាក៏រាយ រទ្ធះរ៊ីជាោត់មនក្ល ជំទ្ធស់

19

តវ៉ារនះក៏រាយ មចស់រណដឹងោទ្បកខ រ៉ាតនដខកខានមិនបនរង្ហាញរទ្ប។ វមនក្ល ចាស់រេើយគ៊ឺថា រួក

20

ោត់មិនមនជំេ ណាមួយ តកតក្រជំេ រស់ខួ ន
ា ។ រេតដ៉ូរចនះ ោោឧទ្បា ណ៍ថ្នតោក្ល អាយ.ស៊ី.

21

្៊ី.វ៉ាយ កនរងរ ឿងកដ៊ី សា៊ីររ៊ា៊ីស៊ី រនះក៏បនរនយេ់ដ៉ូរចនះឯង។ ឥេូវនិយយរៅដេ់ក្ល រ្វើទ្បកខរករមនញ ទ្ប៊ី១

22

ខាំន
រ ិយយអំរ៊ីធាតរចតនាតដេបនក្ល ក្រក្រឹតម
ា ករេើជនជាតិចាម និងជនជាតិរវៀតណាមតដេមនក្ល

23

រ ីសរអើងរាយផ្ទទេ់តតមដង។

24
25

រដើមប៊ីរញ្ញជក់ឲ្យចាស់អ៊ីតវ ដេអងគជំនំជក្មះបន ករឃើញ

ឬរាយមិនមនក្ល សក្មេរៅដេ់ោែនភារណាមួយរេើយ។ ដ៉ូរចនះអវ៊ីតដេមចស់

[១៣:៤០:០០]
ចំណចរនះ គ៊ឺោែនភារនិងរោេនរយបយតដេអនវតា -- រោេនរយបយ ឬចារ់តដេអនវតា
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អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

37

1

ក្គរ់ មនសេទ្ធំងអស់។ មចស់រណាឹងោទ្បកខ គ៊ឺរ្វើក្ល រចាទ្បក្រក្លន់មិនក្តឹមក្តូវថា ចំណចរនះមិនររងកើត

2

បនរៅជាក្ល រ ីសរអើងរនាះរទ្ប រេើយ -- មិនបនររងកើតរៅជាក្ល រ ីសរអើងរៅកនរងចារ់១៩៧៥រទ្ប។

3

អងគជំនំជក្មះក៏បនរង្ហាញ ួចមករេើយ

4

ោេដ៊ីក្លរៅកនរងសំណំរ ឿង០០១ គ៊ឺមនក្ល សិកាក្ោវក្ជាវអំរ៊ីចារ់មនឆ្នំ១៩៧៥ និយយអំរ៊ីក្ល

5

ិ ថ្នក្ករមណាមួយ
រ ីសរអើងរនះ ថារតើវរិតជាមនផេវិបករាយោ តតក្ល រ ីសរអើងសក្មរ់សមជក

6

ឬក៏ជន ងរក្ោះក្តូវបនកំណត់ជារោេរៅណាមួយតដ ឬក៏អត់។ តាម យៈទ្បេហ៊ីក ណ៍ រស់ោត់ មចស់

7

រណាឹងោទ្បកខរនះ គ៊ឺោត់ក្តូវរ្វើក្ល រំថ្ភា។ ក្លេណារគនិយយរ៊ីក្ល រ្វើទ្បកខរមនញ រគនិយយអំរ៊ីក្ល

8

ររៀតររៀន ក្ល ោរសងកត់ ឬក៏ចំណចណាមួយរៅរេើក្ករមណាមួយជាក់ោក់។ ដ៉ូរចនះ ជន ងរក្ោះ

9

ទ្បទ្បួេ ងរក្ោះន៉ូវក្ល រ ីសរអើងរាយោ តតោត់ជារទ្បា ោសនិក ឬក៏ជាចាម។ រនះគ៊ឺមិនមនក្ល ពាក់

10

រ័នតា ដេថា ររើសិនណាជាជនជាតិចាម រគរងខំឲ្យេ៉ូរោច់ក្ជូក ឬក៏ក្រឈមក្ល អត់ឃាាន គ៊ឺថារួក

11

ោត់មនក្ល ឈ៊ឺចារ់ ទ្បទ្បួេ ងន៉ូវក្ល ឈ៊ឺចារ់ តដេោត់មិនធាារ់មនរទ្បរិរោ្ន៍រាយោ តតរួកតខី

12

ក្កេមរងខំរេើយ។ អវ៊ីតដេមនរញ្ញា គ៊ឺនិយយអំរ៊ីផេរ៉ាះពាេ់ថ្នរោេនរយបយ មិនតមនតតពាកយ

13

សមា៊ីរនាះរទ្ប ជួនក្លេយេ់រឃើញអំរ៊ីក្ល រ ីសរអើងតដេមនរៅមនឆ្នំ១៩៧៥ ដ៉ូចបនរង្ហាញតាម យៈ

14

អនសញ្ញា ក៏ដ៉ូចយតាិោស្តសាតដេរេើករេើងរាយរដើមរណាឹង ដឋរបរវណ៊ីរៅកនរងោ ណា រស់រួករគ។

15

អ៊ា៊ីចឹងតាម យៈតោក្ល អចិថ្ស្តនាយ៍អនា ជាតិរៅកនរងឆ្នំ១៩២៣ ឆ្នំ១៩៣២ និង១៩៣៥ បន ករឃើញថា

16

រដើមប៊ីឲ្យវមនក្រសិទ្បាភាររំផតរនាះ គ៊ឺក្ល ហាមឃាត់ក្រឆ្ំងនឹងក្ល រ ីសរអើង គ៊ឺក្តូវតតរ្វើរម៉ាចធានាថា

17

កំឲ្យមនក្ល រ ស
ី រអើង ក៏ដ៉ូចជារៅកនរងចារ់រនាះផងតដ ។ តោក្ល ទ្ធំងរនាះបនរនយេ់អំរ៊ីក្ល ក្រក្រឹតា

18

មករេើ ក្ករមណាមួយរៅកនរងោែនភារេកខខណឌណាមួយតដេរណា
ា េឲ្យរួកោត់មិនមនសមភារ។

19
20

ថាជំេ រស់មចស់រណាឹងោទ្បកខគ៊ឺមនកំេស។

រៅកនរង

[១៣:៤២:២៦]
ឥេូវខាំន
រ ិយយរៅរេើធាតរចតនាតដេមនរៅកនរងម៉ូេាឋនរណាឹងោទ្បកខ៩៤។

មិនមនអវ៊ីរៅ

21

កនរងចារ់ ឬរៅកនរងតោក្ល ឬក៏ថាយតាិោស្តសាមនសស្តង្ហគមរោករេើក -- រក្ក្លយសស្តង្ហគមរោករេើក

22

ទ្ប៊ី២ ឬក៏តោក្ល អចិថ្ស្តនាយ៍តដេោំក្ទ្បរៅដេ់ជំេ ថា ធាតរចតនាសក្មរ់ក្ល រ្វើទ្បកខរករមនញតក្មូវឲ្យ

23

មនរេើរ៊ីក្តឹមតតរចតនារដើមប៊ីមនក្ល រ ីសរអើងរៅរេើក្ករមណាមួយ។

24

ឥេូវនិយយអំរ៊ីរៅកនរងសងគមកមពជា
រ តតមាង។ ជាថី៊ីមង
ា រទ្បៀត អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេបន

25

រញ្ញជក់រៅកនរងសំណំរ ឿង០០១ រេើយថា រេើយមាងរទ្បៀតមចស់រណាឹងោទ្បកខក្ចេំរៅរេើអងគរេត និង
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អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

38

1

អងគចារ់ ក្ល រ្វើទ្បកខរករមនញ គ៊ឺថាវ គ៊ឺវ ីករាេាេក្គរ់ររេរវោរណា
ា េឲ្យមនរចតនារៅរេើ

2

សងគមទ្ធំងម៉ូេតតមាង។ និយយអំរ៊ីអងគរេតរៅកនរងរ ឿងកា៊ីជារក្ចើនរៅតោក្ល អនា ជាតិ។ រ៉ាតនាចំណច

3

រនះវមិនតមនជាតផនកមួយថ្នរតសាផូវា ចារ់រនាះរទ្ប។

4

រេើកទ្ប៊ី២

5

តដេមិនបនរង្ហាញអំរ៊ីធាតរចតនារដើមប៊ីដកេ៉ូតរួករគរចញរ៊ីសងគម។

6

រេើជនជាតិយួន តោក្ល អនា ជាតិរនះបនរនយេ់អំរ៊ីក្ល តញកាច់រ៊ីោនចាស់។ ខាំស
រ ំដកក្សង់៖ រាយ

7

ក្ល រេើងដរណាើមក្លន់អំណាចរៅកនរងឆ្នំ១៩៣៣

8

តតងរេើង។ មនមនក្ល រ ីសរអើង -- មនចារ់ៗ ឹតរនាឹងក្ល រ ីសរអើង គ៊ឺក្តូវបនអនម័ត ក្តូវបនអន

9

វតាមករេើជនជាតិជ៊ីេ។
វ

12

រៅតោក្ល រក្ក្លយសស្តង្ហគមរោក

តតងតត ករឃើញជនជាតិជ៊ីេេ
វ ឹង
ន ក្តូវបនទ្បទ្បួេ ងក្ល រ្វើទ្បកខរករមនញតាម យៈអងគរេត
រេើយក្ល រ្វើទ្បករករមនញរៅ

ក្ល រ្វើទ្បកខរករមនញរេើជនជាតិជ៊ីេក្វ តូវមនភារតឹង

រៅតខ អកត៉ូរ ឆ្នំ១៩៣៨ រោេនរយបយក្រឆ្ំ ងមករេើរួកណាស៊ី គ៊ឺថាមករេើជនជាតិជ៊ីេវ

10
11

ឧទ្ធេ ណ៍

េនឹងគ៊ឺោីនរោេរំណងក្រក្រឹតផ្ទ
ា ទ េ់មករេើជនជាតិជ៊ីេរ
វ ៊ីសំណាក់ជនជាតិអាេា៊ឺម៉ាង់។
[១៣:៤៤:៤៦]

13

ឥេូវនិយយអំរ៊ីអមនសេ្ម៌។ ចងរក្ក្លយ គ៊ឺថាឧក្កិដក
ឋ មីតដេមនម៉ូេាឋន៩៧ តដេក្តូវ

14

កំណត់រាយចារ់ជាតិ អនា ជាតិ។ មិនមនអវ៊ីក្តូវបនយកមករិភាការាយអងគជំនំជក្មះមួយៗ អ.វ.ត.ក

15

ឬក៏តោក្ល អាដេករនាះរទ្ប ក៏រ៉ាតនាមចស់រណាឹងោទ្បកខខួ ន
ា ោត់បនរ្វើក្ល ទ្បទ្បួេយក (ឮមិនចាស់)

16

ក្គរ់ក្ោន់តដេបនរង្ហាញថា គ៊ឺវអាចក្ររមើេរមើេរៅបន អាចគិតរឃើញរៅបនថា នឹងក្តូវទ្បទ្បួេ

17

ងន៉ូវក្ល ផានាទរទ្ធសពាក់រ័នរា ៅនឹងឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងមនសេជាតិឆ្នំ៧៥

រេើយរិរសសពាក់រ័នរា ៅនឹង

18

ឧក្កិដក
ឋ មីកនរងឆ្នំ១៩៧៥។ រេើយតាមរចតនា រស់ខួ ន
ា តដេក្តូវបនរក្រើក្បស់រដើមប៊ី -- រេើយោត់ដឹង

19

ថាោត់នឹងអាចទ្បទ្បួេ ងន៉ូវក្ល ទ្បទ្បួេខសក្តូវក្រេីទ្បណឌពាក់រ័នរា ៅនឹងោែនភារថ្នអំររើអមនសេ្ម៌

20

និងេកខណៈតដេមនភារក្សរដៀងោន ក៏ដ៉ូចោែនទ្បមៃន់។

21

[១៣:៤៥:៤៧]

22

ឥេូវរនះខាំច
រ ៉ូេនិយយអំរ៊ីម៉ូេាឋន៩៨។ កនរងោេដ៊ីក្លសំណំរ ឿង០០២/០១ តោក្ល កំរ៉ូេ

23

បនរង្ហាញមករេើយថា គ៊ឺក្តូវតតមនក្ល ធានាឲ្យមនរោេក្ល ណ៍ន៊ីតានក៉ូេភារក្គរ់ភាគ៊ីទ្ធំងអស់។

24

អងគជំនំជក្មះបនរនយេ់ថាចំណចរនះតក្មូវឲ្យ -- តដេចំណចរនះគ៊ឺមនទ្ធក់ទ្បងនឹងអំររើអមនសេ្ម៌

25

ដ៉ូចតដេខាំប
រ ន

ដ៉ូចតដេបនកំណត់រៅរក្ក្លមេិខិត៉ូរក ណ៍ចារ់អនា ជាតិ។

រេើយរនះគ៊ឺជាអវ៊ីតដេ

01675486
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អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

39

1

ជំនំជក្មះោោដំរ៉ូងបនសរក្មចដ៉ូរចានះតមន។ អវ៊ីតដេអងគជំនំជក្មះមិនតក្មូវរនាះគ៊ឺថា តផនកជាក់ោក់

2

ន៊ីមួយៗមិនតមនក្ោន់តតមិនមនភារខសោនខាងផាូវចារ់ វងសិទ្បាិ

3

ចារ់សិទ្បាិមនសេរនាះរទ្ប--

4

អនករកតក្រ៖

5
6

រេើយនិងក្ល ហាមឃាត់រៅកនរង

រោកក្រធានសំក្ល អនញ្ញាត ខាំម
រ ិនអាចតាមទ្ធន់រទ្ប រោកក្រធាន ញារ់ររក។
រោកក្ស៊ី រេរេន រវីសនរ៖

7

ឥេូវនិយយអំរ៊ីក្ល រ ៀរក្ល រាយរងខំ និងក្ល ុំរោភរសរសនែវៈ។ រោេនរយបយ រស់

8

កមពជា
រ ក្រជា្ិររតយយ ពាក់រ័នរា ៅនឹងក្ល រ ៀរក្ល រាយរងខំ និងក្ល រងខំឲ្យ ួមរភទ្បរនាះ។ ខាំន
រ ឹងរេើក

9

រេើងអំរ៊ីចំណចអងគចារ់។

ពាក់រ័នរា ៅនឹងោ ណា រស់រណាឹងោទ្បកខរេើករេើងរៅកនរងម៉ូេាឋន

10

១៦០, ១៧១ និង ១៧២។ រេើយសេក្ល ី រស់ខំារ ៉ូថ ម៉ា ី រេគា័

11

ទ្ធំងឡាយរនះ។ មចស់រណាឹងោទ្បកខបនដឹងអំរ៊ីចារ់ស៊ីអ
ា ំរ៊ីអំររើអមនសេ្ម៌រេើយ ឯអងគជំនំជក្មះ

12

តក្មូវឲ្យ -- ក្រសិនររើសក្មរករឃើញមនថាអំររើតដេមនេកខណៈក្សរដៀងោននឹងោែនទ្បមៃន់តដេរ ៀរ

13

រារ់រៅកនរងឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងមនសេ

14

--

គ៊ឺថានឹងរិភាការេើអងគរេត

តដេមនរៅកនរងឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងនឹងមនសេជាតិ

និងក្ល

ុំរោភសិទ្បាិជាម៉ូេាឋន។ ក្ល រងខំឲ្យរ ៀរក្ល ោីនអវ៊ីឆៃេ់រទ្ប គ៊ឺជាក្ល ុំរោភរៅរេើសិទ្បាិមនសេរេើយ

15

តដេបនរេើករេើងយ៉ាងចាស់រៅកនរងេិខិតត៉ូរក ណ៍អនា ជាតិរៅឆ្នំ៧៥។

16

សរក្មចរេើកយកឧទ្ធេ ណ៍មួយតដេជាម៉ូេាឋនដ៏សំខាន់។

17

ក្តឹមក្តូវរទ្បតដេថាោត់ៗ -- រេើយឲ្យរញ្ជ ៊ីដ៏តវងឆ្ៃយ តរៅរទ្បៀតរៅកនរងោ ណារឆាើយតរ រស់រយើង

18

ខាំរ កមពជា
រ នឹងបនទ្បទ្បួេយកន៉ូវអនសញ្ញារំររញរតនែម សា៊ីអំរ៊ីក្ល េររំបត់អំររើទ្ធសក រៅកនរងតខមិថនា

19

ឆ្នំ១៩៥៧ មក្តា១ ថា ភាគ៊ីទ្ធង
ំ អស់យេ់ក្រមាក់ឲ្យរៅរក្ៅចារ់ ួម កនរងរនាះ ួមមនគ៊ឺថា មិនក្តូវ

20

មន អនញ្ញាតឲ្យមនសិទ្បាិណាមួយរដិរស្ ឬក៏យ៉ាងណារនាះរទ្ប។ រេើយរនាទរ់មកឆ្នំ៦២ អនសញ្ញា

21

សា៊ីអំរ៊ីក្ល យេ់ក្រមរ ៀរក្ល

22

យេ់ក្រមរ៊ីភាគ៊ីទ្ធង
ំ រ៊ី ។

23

ោោដំរ៉ូងរក្ជើសរ ីស

មចស់រណាឹងោទ្បកខគ៊ឺថា

អះអាងមិន

និងរៅកនរងកក្មិតអាយអរបរ មតដេក្តូវតតមនក្ល យេ់ក្សរ

ក្ល

[១៣:៤៨:៥២]

24

ចំណចមួយរទ្បៀត ថារតើក្ល រងខំឲ្យរ ៀរក្ល រនាះមនច ិតេកខណៈដ៉ូចោនយ៉ាងរម៉ាចតដ ? រយើងខាំរ

25

នឹងនិយយអំរ៊ីក្ល រងខំឲ្យរ ៀរក្ល រៅកនរងសម័យកមពជា
រ ក្រជា្ិររតយយ។ ខាំន
រ ឹងរេើករេើងចំណចសរងខរ

01675487

F1/10.1

អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

40

1

រ៊ី ។ ទ្ប៊ី១ ខាំររ យងរៅរេើោេក្កមមករ៊ីតោក្ល រអស.ស៊ី.រអស.អិេ និង តោក្ល អាយ.ស៊ី.ស៊ី

2

ោោដំរ៉ូងបនរង្ហាញឲ្យរឃើញថា

3

រងខំឲ្យរគគេណាមនក់រ ៀរក្ល រៅកនរងេកខណៈដ៉ូចោន ឬក៏កនរងោែនទ្បមៃន់ណាមួយ។ ទ្ប៊ី២ ខាំស
រ ៉ូមរដិរស្

4

ពាក់រ័នរា ៅនឹងអវ៊ីតដេរេើករេើង រស់មចស់រណាឹងឧទ្បា ណ៍ទ្ធក់ទ្បងនឹងក្ល រងខំឲ្យរ ៀរក្ល រៅឆ្នំ៧៥។

5

រក្ៅរ៊ីអងគរេតតដេថាក្ល កំណត់រទ្ធសទ្បណឌក្រេីទ្បណឌរាយចារ់ជាតិរនាះ គ៊ឺជារតសាតផនកផាូវចារ់

6

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

7

រេើយក្ល ៗរ ៀរក្ល ក្ល ផេំផំរគរ ៀរក្ល វខសរ៊ីក្ល រ ៀរក្ល រាយរងខំកនរង ៉ូរភារជារក្ចើន រេើយរាយ

8

ក្ល រ្វើតរររនះ មចស់រណដឹងោទ្បកខរនះោត់រ្វើក្ល រំថ្ភាយ៉ាងខាាង
ំ តដេថាក្ល រងខំឲ្យរ ៀរក្ល រនះ គ៊ឺរិត

9

ជារកើតមនយ៉ាង

--

តោក្ល ទ្ធំងរ៊ី បន ករឃើញរៅកនរងរោេក្ល ណ៍ទ្ប៉ូរៅអំរ៊ីក្ល

រិតជាមនតមនរៅកនរង ររកមពជា
រ ក្រជា្ិររតយយ។

កនរងចរមាើយតរទ្ធំងរនាះ

10

រយើងរេើករេើងចំណចទ្ប៊ី៧ យតាា្ិក្ល និយយអំរ៊ីក្ល រ ៀរក្ល រាយរងខំ គ៊ឺក្តូវតតមនរទ្ធសក្រេីទ្បណឌ

11

រេើយ។

12

ឥេូវខាំន
រ ិយយអំរ៊ីពាក់រ័នរា ៅនឹង បហាម៊ឺស ោយរក្រើស និងម៉ារេស៊ី ក៏ដ៉ូចជា ដឋអ៊ាក្លាេ៉ូម៉ា

13

រយើងឥេូវរនះគ៊ឺថាសរ
ំ តនែមកនរងរនាះមនរតនែមទ្ធំងក្ររទ្បសអង់រគាស ក្ររទ្បសញូរេេតេន ក្ររទ្បសស៊ា៉ូម៉ា

14

និងក្ររទ្បសអ៉ូស្តោដេ៊ីរៅ ដឋតាោីនា និងអ៉ូស្តោដេ៊ីខាងតបូងគិ ីប៉ាទ្ប៊ី ក្ររទ្បសក្រ៊ាយរណ សេ ដឋអារម ិក

15

ក្លេ៊ីេ័វ ញា៉ា រេើសរ៊ីអ៊ីទ្ធ
វ ំងរនះគ៊ឺថាវចាស់រេើយ គ៊ឺថាក្ររទ្បសទ្ធំងរនះមនក្រថ្រណ៊ីកនរងក្ល រ ៀរចំផំ គរ

16

ផគូ ផគងអាពាេ៍រិពាេ៍។ មចស់រណដឹងោទ្បកខ -- ក្ររទ្បសរៅកនរងក្ររទ្បសអាស៊ីអារគនយ៍ តតៗមដង ថាកនរង

17

មនក្ររទ្បស១០ តដេមនក្ល ផេំផំឲ្
គរ យរ ៀរក្ល បន រៅបនរៅឆ្នំ៧៥ រនាះ។

18
19

[១៣:៥១:៤១]
អ៊ា៊ីចឹងក្ល ផដនាទរទ្ធសចំរពាះអំររើអមនសេ្ម៌

តាម យៈក្ល រងខំឲ្យរ ៀរក្ល រាយរងខំអាច

20

ក្ររមើេរមើេបនរេើយរៅកនរងឆ្នំ១៩៧៥។

ររើរទ្ធះរ៊ីជាជន ងរក្ោះជាក្ររភទ្បក្ស៊ីក៏រាយ

អងគជំនំ

21

ជក្មះបន ករឃើញថា រនះគ៊ឺវជាអំររើមួយររងកើតបនរៅជាក្ល ុំរោភរសរសនែវៈរេើយ។ រ៉ាតនាមិន

22

មន -- រាយមិនបនរៅរ ៀររារ់ន៉ូវពាកយររចន៍ឲ្យចាស់ោស់ អ៊ា៊ីចឹងក្ល ុំរោភរសរសនែវៈគ៊ឺរិតជា

23

ក្តឹមក្តូវរេើយ រិតជាមនតមន។

24

អ៊ា៊ីចឹងទ្ប៊ី១ វ ុំរោភរៅរេើសិទ្បាម
ិ នសេ ទ្ប៊ី២ គ៊ឺវ -- រយើងក្តូវរង្ហាញន៉ូវេកខខណឌមួយសដ៊ីអំរ៊ី

25

ោែនទ្បមៃន់។ រយើងទ្បទ្បួេោគេ់ថា ោោដំរ៉ូងខកខានមិនបនប៉ាន់ក្រមណអំរ៊ីេកខខណឌដំរ៉ូងរនះ រ៉ាតនា
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1

រយើង តាមរិតរៅក្គរ់តោក្ល ក្ររទ្បសស៊ី វិេ័យទ្ធំងអស់គ៊ឺថា ខាំៗ
រ ស៉ូមរេើករេើងអំរ៊ីចារ់អនដ ជាតិ ខាំរ

2

គួ តតផ្ទអកក្តឹមរ៉ារណណ ះ ជំេ រនះវចាស់រេើយ ក៏រ៉ាតនាមចស់រណដឹងឧទ្បា ណ៍ជំទ្ធស់តវ៉ាថាមិនមនក្ល

3

រងខំឲ្យ ួមរសរសនែវៈរៅកនរងអាពាេ៍រិពាេ៍រនាះរទ្ប។ រ្វើទ្ប៊ីរនះ អ៊ា៊ីចឹងរយើង -- ថារតើមនក្ល ផដនាទរទ្ធស

4

ា
ក្រេីទ្បណឌតដេរងខំឲ្យក្រជាជនកមពជា
រ រារ់ពាន់នាក់រ ៀរក្ល ក្រឆ្ំងរៅនឹងឆនទៈ រស់ខួ ន

5

មករងខំឲ្យរួករគ ួមរភទ្បជាមួយោន រាយមនក្ល តាមានឃាារំ មើេរ៊ី យៈកងឈា រ រស់ខួ ន
ា តដេរ្វើ

6

ឲ្យមនក្ល ភ័យខាាច រេើយ េ៉ូតដេ់មនក្ល ាក់ផនា
ដ ទ -- ក្រហា ជ៊ី វិតរទ្បៀត សមារ់រចាេរទ្បៀត ររើ

7

មិន ួមរភទ្ប។

8

អ៊ា៊ីចឹងជំេ រស់ោត់រនះគ៊ឺមិនអាចក្រតកកបនរទ្ប។

រេើយរនាទរ់

ក្ល ុំរោភរសរសនែវៈមិនជារ ឿងមួយ

9

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

10

រ សមនក់េឹង
ន ោត់គ៊ឺក្តូវបន -- ោត់មិនតមនជាអនក ុំរោភរសរសនែវៈ តតោត់រគរងខំឲ្យោត់ ុំរោភ

11

រសរសនែវៈ។ តាមរិតរៅមិនមនម៉ូេាឋនអវ៊ីខសោន វងរោេនរយបយ រស់ រ.ក.ក និងហាក់រ៊ីដ៉ូច

12

ជាចាត់ទ្បកថាជាក្ល រងខំឲ្យដ៉ូចជាក្ស៊ីររក្មើផូវា រភទ្បយ៉ាងដ៉ូរចនះតដ ។

13

ដ ៈ និងយតាិោស្តសា
អនសញ្ញាអនដ ជាតិជារក្ចើនរៅឆ្នំ១៩៧៥ រេើយចំណចរនះបនរញ្ញជក់រៅកនរងេកខនិក

14

ថ្នតោក្ល អាយ.ស៊ី.្៊ី.វ៉ាយ, អាយ.ស៊ី.ស៊ី និងតោក្ល រអស.ស៊ី.រអស.អិេ។

15
16

ចំណចរនះបនរេើករេើងរៅកនរង

[១៣:៥៤:២២]
ទ្ប៊ី២

មនតតម៉ូេរេតមួយគត់តដេអាពាេ៍រិពាេ៍រាយតរររនះគ៊ឺរាយោ តតរួកោត់រងខំ

17

ោត់គ៊ឺជាជន ងរក្ោះក្តូវរគរងខំ។ ចងរចាទ្បមិនអាចរក្រើក្បស់អំររើក្រេីទ្បណឌ រស់ោត់រដើមប៊ីរ្វើឲ្យអំររើ

18

ោត់រនះក្សរចារ់រេើងវិញរៅបនរទ្ប។ រាយក្ល ទ្បទ្បួេោគេ់តរររនះទ្ធំងតោក្ល រអស.ស៊ី.រអស.អិេ

19

តោក្ល អាយ.ស៊ី.ស៊ី មនក្ល ផដនាទរទ្ធស ក្ល រងខំឲ្យ ួមរសរសនែវៈរៅកនរងអាពាេ៍រិពាេ៍រាយរងខំ។

20

រយើងខាំប
រ នរនយេ់ ួចេមអិតរៅរេើយរៅកនរងោ ណាតរ រស់រយើងខាំ។
រ

21

េនឹងគ៊ឺក៏ដ៉ូចវអាចក្ររមើេរមើេបនរៅឆ្នំ៧៥ ថាក្ល រ ៀរក្ល រាយរងខំរនះគ៊ឺជាអាពាេ៍រិពាេ៍មួយ

22

មិនក្សរចារ់រទ្ប តដេរ ឿងរនះរងកឲ្យមនក្ល អំររើ ុំរោភរសរសនែវៈផាូវរភទ្ប។

23
24
25

អ៊ា៊ីចឹងជារោេក្ល ណ៍ចារ់

ឥេូវខាំស
រ ៉ូមជ៉ូនរវទ្បិក្លេនឹងរៅដេ់សេក្ល ី រស់ខំារ ន៊ីោ ប៉ាតតេ។
រោកក្ស៊ី ន៊ីោ ប៉ាតតេ៖
ស៉ូមរោ រឯកឧតាមក្រធាន ឯកឧតាម រោកជំទ្ធវ អស់រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម គ៊ឺថាមនក្ល
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អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

42

1

ផដនាទរទ្ធសក្បំរ៊ីឧក្កិដក
ឋ មី តដេបនរកើតរេើងរៅកនរង ររកមពជា
រ ក្រជា្ិររតយយ។ រយើងនឹងជំទ្ធស់រៅ

2

រេើឧក្កិដក
ឋ មីរនះជាេមអិតរៅកនរងតផនក ៧ រស, រដ, អ៊ឺ ថ្នចរមាើយតរជាោយេកខណ៍អកេ រស់រយើង។

3

ថ្ថៃរនះខាំន
រ ឹងរិភាកាអំរ៊ីក្ល ជំទ្ធស់ខសឆគងមួយចំនួនទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល ាក់រៅជាទ្ធសក

4

ឃាត និងក្ល រ្វើទ្បកខរករមនញរៅរេើក្រជាជនតខី រេើយ -- រៅរេើក្រជាជនថី៊ី រេើយរនាទរ់មករទ្បៀត

5

សេក្ល ី រស់ខំន
ារ ឹងនិយយអំរ៊ីក្ល ក្រក្រឹតរា ៅរេើក្ករមរោេរៅ

6

ឥេូវរនះ ខាំន
រ ឹងនិយយអំរ៊ីក្ល ាក់រៅជាទ្ធសក ។

7

អំររើមនសេ

និងក្ល ក្គរ់ក្គងអាពាេ៍រិពាេ៍។

[១៣:៥៦:១៦]

8

ក្រជាជនស៊ី វិេក្តូវបនរកងក្រវ័ញ្ចរដើមប៊ីក្ររយជន៍ រស់រកេកមីយ
រ ន៊ីសក
ដ មពជា
រ
មិនតមនតតរៅ

9

កនរងសេក ណ៍ និងក្ល ាឋនរ៉ារណា
ណ ះរទ្ប រ៉ាតនាតថមទ្ធំងរៅកនរងររេតដេក្តូវបនឃំខួ ន
ា រាយខសចារ់

10

រៅមនទ៊ី សនដិសខ។

11

កំណត់រៅកនរងរ ិយក្លសតដេមនក្ល ភ័យខាាច និងក្ល ក្គរ់ក្គង។ ម៉ូេាឋន១៣៣ រស់មចស់រណដឹង

12

ោទ្បកខមិនបនរង្ហាញថា

13

រ ងរៅក្ល ាឋន ក-១៧ និងគកភនំរក្ក្លេរេើយ។ ចំរពាះ ក-១១
រក្ក្លេ រ៉ាតនារួកោត់មិនបនគិតអំរ៊ីភសាតា

14

ក្រឹករនះោត់បនរេើកទ្បេហ៊ីក ណ៍ថ៊ីម
ី ួយរទ្បៀត តដេថាអងគជំនំជក្មះបនសរក្មចថា គេ់ នឹម ក្តូវបន

15

ឃរំ ៅទ្ប៊ីរនាះ។ ោត់បនរង្ហាញអំរ៊ីចំណចទ្ធំងអស់រនះរៅកថាខណឌ៣០១ ថ្នោេក្កម រេើយចំរពាះ

16

ភសាតា
រ ងដថ្ទ្បរទ្បៀតរៅចំរពាះមខោោដំរ៉ូងទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល រក្រើក្បស់ក-១១ រនាះគ៊ឺរង្ហាញថា មិន

17

មនកំេសឆគងអវ៊ីរេើយ។

ក្រជាជនក្តូវបនចាត់ទ្បកដ៉ូចជាទ្បំនិញ

គ៊ឺរងខំឲ្យរ្វើក្ល តាមក្លេ វិភាគតដេបន

មិនមនម៉ូេាឋនក្គរ់ក្ោន់រដើមប៊ីកំណត់អំរ៊ីអំររើទ្ធសក រៅមនទ៊ី សនដិសខភនំ

18

រៅកនរងកថាខណឌ៣០២៩ ថ្នោេក្កមោោដំរ៉ូងបនរនយេ់ថា ក-១១ គ៊ឺជាកតនាងឃំឃាង
ំ

19

និងអរ់ ុំរ ៀនស៉ូក្ត។ អនករទ្ធសក-១១ មករ៊ីកងទ្ប័រដ៉ូចជា គេ់ នឹម។ កថាខណឌ៣០៦៧ ថ្នោេក្កម

20

គេ់ នឹម បនក្បរ់ោោដំរ៉ូងថា អនករៅកនរងកងរេ រស់ោត់ក្តូវបនរគសមារ់ និងរ្វើទ្ធ ណកមី

21

រាយោ តតជាកងទ្ប័រ។ ោត់និយយថា ោត់ក្តូវបនរគរញ្ជូ នរៅ ក-១១។ ចំរពាះម៉ូេាឋនដតដេ

22

មចស់រណដឹងោទ្បកខបនជំទ្ធស់រៅកនរងរណដឹងោទ្បកខ

23

ោដរ់ចរមាើយ រស់ អ៊ា៊ុំ មេ ោត់ -- រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កមមនសិទ្បារ
ិ ិនិតយ រ៉ាតនាោត់ថារនះមិនតមន

24

ជាសិទ្បាិាច់មខរនាះរទ្ប ដ៉ូរចនះរេើយរយើងអាចរឃើញថាកំណត់រេតោដរ់ចរមាើយអាចរក្រើក្បស់រ្វើជា

25

ភសាតា
រ ង ួមទ្ធំងរៅទ្ប៊ីរនាះផងតដ ។

ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល រក្រើក្បស់ រស់កំណត់រេត

01675490

F1/10.1

អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

1
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[១៣:៥៨:៤៣]

2

រេើយទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល ក្រក្រឹតអ
ា ំររើសកមី ឬក៏អំររើអកមី រស់មចស់រណដឹងោទ្បកខ រតនែមរ៊ី

3

រេើរនះរៅរទ្បៀត ផទយ
រ រៅនឹងក្ល អះអាង រស់រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីគថា
៊ឺ
កំណត់ោដរ់ចរមាើយោកេ៊ីេឹង
ន មិន

4

តមនមនតថ្មាទ្ធររទ្ប រួករគរ្វើរេើងរាយរៅក្កមរសរ
ើ អរងកតតដេឥតេរមអមង រាយមនក្ល ធានា

5

យ៉ាងសមក្សរ រដើមប៊ីធានាថាមនភារអាចរជឿជាក់បន។

6

ឥេូវរនះ ខាំន
រ ឹងនិយយអំរ៊ីអំររើមនសេឃាតរៅសេក ណ៍ និងក្ល ាឋន ឧក្កិដក
ឋ មីគ៊ឺតផអករៅ

7

រេើក្ល រ្វើទ្បកខរករមនញ

រេើយនិងក្ល រងខំឲ្យរ្វើក្ល រាយរងខំទ្ធង
ំ យរ់ទ្ធង
ំ ថ្ថៃ

8

សក្មកក្គរ់ក្ោន់ មិនមនអាហា ក្គរ់ក្ោន់ រេើយមិនមនក្ល រាបេ។ ោែនភារក្ល ង្ហ និង ស់

9

រៅដ៏អាក្កក់តរររនះរ្វើឲ្យមនផេរ៉ាះពាេ់ជារគគេ

និងជា ួមរៅរេើក្រជាជន

រាយមិនមនក្ល

រេើយរណា
ដ េឲ្យ

10

មនក្ល ោារ់ រាយោ ជំង៊ឺកងវះអាហា អស់កមាំង ឬក៏ រួស រាយោ ក្ល ង្ហ ។ រៅកនរងម៉ូេាឋន

11

១០៦, ១១៦ និង ១១៧ ក្ល អាន ក្ល រកក្ោយមួយតផនកៗ រស់មចស់រណដឹងោទ្បកខរៅរេើោេក្កម

12

គ៊ឺមិនបនរង្ហាញអំរ៊ីភសាតា
រ ងក្គរ់ក្ោន់ តដេថា មនឧក្កិដក
ឋ មីរៅមនទ៊ី ក្សរក -- រៅក្ល ាឋនក្សរក

13

ក្តាំកក់ និងក្ល ាឋនទ្បំនរ់១មករា។ ឧទ្ធេ ណ៍ មនភសាតា
រ ងរហាចណាស់ក្បំមួយកនរងចំរណាមរេក

14

ចំនួន១០នាក់បនោារ់ រាយោ ោែនភារតរររនះរៅទ្បំនរ់១ មករា រេើយមនក្ល ោំក្ទ្បតដេភសាតា
រ ង

15

រៅកនរងកថាខណឌ១៥៣៥, ១៦២៦ និង ១៦២៧ ថ្នោេក្កម គ៊ឺមិនតមនមនតតរៅកនរងកថាខណឌ១៦២៩

16

ដ៉ូចោត់ថារនាះរទ្ប។ ក្រតេេោនរនះ ធាតផេំអតារនាម័តិ រស់ចា ីគ៊ឺបនរិភាការៅកនរងកថាខណឌចំនួន

17

៣៧ កថាខណឌថ្នោេក្កម មិនតមនមនតតរ៊ី កថាខណឌដ៉ូចតដេោត់រេើករេើងរនាះរទ្ប។ កថាខណឌ

18

ទ្ធំងអស់រនះគ៊ឺរង្ហាញយ៉ាងចាស់ថាចា ីបនសរងកតរឃើញ

19

អាក្កក់ រេើយនិងផេវិបកថ្នោែនភារអាក្កក់រនះរៅរេើកមីក ។ រ៉ាតនារួករគទ្បទ្បួេយកហានិភ័យថ្ន

20

ក្ល ោារ់

21

រោ ររៅតាមតផនក្ល រស់រកេកមីន
រ ៊ីសក
ា មពជា
រ ។ រៅកនរងម៉ូេាឋន១០២, ១១៣, ១១៧ និង ១២៣ វិញ

22

មចស់រណដឹងោទ្បកខបនរកក្ោយរាយខសឆគងរៅរេើក្ល សរក្មច រស់ោោដំរ៉ូង រៅរេើក្ល ាឋន

23

និងសេក ណ៍រួន រាយអះអាងថាអងគជំនំជក្មះមិនបនរញ្ញជក់រៅររេតដេមនធាតផេំអតារនាម័តិ

24
25

រាយរគ កាោែនភារឲ្យរៅដតដេ

រេើយទ្បទ្បួេបនរ័ត៌មនអំរ៊ីោែនភារដ៏

រេើយរង្ហគរ់ឲ្យរេក រ្វើក្ល ខាាង
ំ ជាងមន

រស់ចា ីផ្ទទេ់រនាះរទ្ប។ រៅកនរងក្ល ាឋ នន៊ីមួយៗរៅររេតដេរយើងនិយយអំរ៊ីដំរណើ ក្ល

រេើយ

យៈររេ

រ្វើក្ល ង្ហ េនឹងគ៊ឺថាោែនភារវអាក្កក់តមនតទ្បន រៅររេតដេចា ីផ្ទទេ់បនាក់ -- បនកំណត់អំរ៊ី

01675491

F1/10.1

អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

44

1

ោែនភារ។ រនះរគដឹងថាក្រតេេជាអាចមនក្ល ោារ់ រស់កមីក រេើយ។ រេើយរៅររេតដេក្ល

2

ោារ់ រួករគក៏រៅតតរនា កាោែនភារដតដេ។ តដេក្ល ណ៍រនះរង្ហាញថារួករគទ្បទ្បួេយកេទ្បា ភារ

3

តដេថាមនមនសេោារ់ រេើយអត់ខវេ់។ កតាារក្ៅដថ្ទ្បរទ្បៀតតដេមចស់ោទ្បកខបនរេើករេើងថាជា

4

កតាាជំ ញឲ្យមនោែនភារតរររនះគ៊ឺមិនពាក់រ័នរា ទ្ប រក្ពាះថាធាតផេំអតារនាម័តិគ៊ឺរកើតរេើងទ្ធក់ទ្បងរៅ

5

នឹងអំររើឧក្កិដរឋ ាយរចតនា រស់រួករគ។

6

[១៤:០២:២៩]

7

រៅកនរងម៉ូេាឋន១៣២ មចស់រណដឹងោទ្បកខមិនបនរង្ហាញរ៊ីកំេស រស់ោោដំរ៉ូង រាយ

8

រក្រើកំណត់រេតោដរ់ចរមាើយ រស់ សខ ឪ ួមជាមួយនឹងភសាតា
រ ងពាក់រ័នដ
ា ថ្ទ្បរទ្បៀត រដើមប៊ីសរក្មចថាមន

9

ក្ល សមារ់អក
ន រទ្ធសតដេមនរចតនារៅមនទ៊ី សនាិសខភនំរក្ក្លេ។ កតាាផទយ
រ ក្គរ់ក្ោន់គ៊ឺក្តូវបនោោ

10

ដំរ៉ូងរក្រើក្បស់កនរងក្ល វយតថ្មាក្តឹមក្តូវ

11

សខ ឪ។ មនររេតដេោត់បនោារ់ ទ្ប៊ី១ មនក្ល រិនិតយក្តឹមក្តូវរៅរេើភសាតា
រ ងរាយ ក.ស.ច.ស

12

តាម យៈ -- តដេរ្វើរេើងរាយមនសបថ រេើយមនក្ល កត់ក្តាថតសំរេងរទ្បៀត។ ទ្ប៊ី២ គ៊ឺភសាតា
រ ង

13

អំរ៊ីោែនភាររៅមនទ៊ី សនាិសខ គ៊ឺមនក្ល ោំក្ទ្បរាយសកខ៊ីកមីផ្ទទេ់រួននាក់ រេើយនិងក្ល ោដរ់ចរមាើយ

14

ក.ស.ច.ស រផេងដថ្ទ្បរទ្បៀត។ រេើយជាចងរក្ក្លយ មចស់រណដឹងោទ្បកខមនឱក្លសកនរងក្ល ជំទ្ធស់រៅ

15

រេើោែនភារទ្ធំងអស់េឹង
ន រៅររេជំនំជក្មះ រ៉ាតនាោត់មិនជំទ្ធស់រនាះរេើយ។ រាយតផអករៅរេើក្ល

16

វយតថ្មាជា ួមរៅរេើភសាតា
រ ង

17

សរក្មចថាអនករទ្ធសបនោារ់រាយោ តតោែនភារតដេអាក្កក់

18

កំេសកនរងក្ល សរក្មចេនឹង

19

ោទ្បកខរាយោ អំររើមនសេឃាតរេើយ។ ក្ល ផដេ់ -- ផដនាទរទ្ធសោត់គ៊ឺតផអករៅរេើអំររើមនសេឃាត

20

ជារក្ចើនរៅកនរង ររកមពជា
រ ក្រជា្ិររតយយ មិនតមនតតរៅភនំរក្ក្លេរនាះរទ្ប។ ចងរក្ក្លយ ខាំន
រ ឹងនិយយ

21

អំរ៊ីក្ល រ្វើទ្បកខរករមនញតផអកម៉ូេាឋននរយបយរៅរេើក្រជាជនថី៊ីរៅក្តាំកក់ ទ្បំនរ់ ១មករា និងទ្បំនរ់

22

ក្តពាំងថី។ រៅកនរងម៉ូេាឋន១០៧, ១១៤, ១១៨ មចស់រណដឹងោទ្បកខ ដ៉ូចតដេរោករោកក្ស៊ីរៅក្កម

23

ដឹងរេើយថារជឿជាក់ថា ក្រជាជនថី៊ីមិនអាចរ ីសរអើងរទ្ប រក្ពាះរួករគទ្បទ្បួេបនក្ល ក្រក្រឹតដ
ា ៉ូចោននឹង

24

ក្រជាជនតដេដថ្ទ្បៗរទ្បៀតតដ ។

25

រៅវិញ រាយមិនគិតអំរ៊ីរោេនរយបយរ្វើទ្បកខរករមនញជា ួមរៅរេើរួកោត់រនាះរេើយ។ រេើយរនះ

និងយតាិ្ម៌រៅរេើភារអាចរជឿជាក់បនថ្នភសាតា
រ ង រស់

មចស់រណដឹងោទ្បកខមិនបនរង្ហាញថាជារ ឿងមិនសមក្សរកនរងក្ល
រេើយក្រសិនររើោោដំរ៉ូងមន

គ៊ឺកំេសេនឹងគ៊ឺមិនបនរ្វើឲ្យរ៉ាះពាេ់រៅដេ់ក្ល ផដនាទរទ្ធសមចស់រណដឹង

ោត់បនរ្វើឲ្យអំររើឧក្កិដេ
ឋ ឹង
ន រៅជារ ឿងត៉ូចតាចរៅរេើក្រជាជនថី៊ី
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1

គ៊ឺជាអវ៊ីតដេោោដំរ៉ូងបន ករឃើញថាក្សរជាមួយនឹងរោេនរយបយ រស់រកេកមីន
រ ៊ីសក
ា មពជា
រ រៅ

2

រេើក្ល ក្រក្រឹតរា ៅរេើខាីង
ំ ជាក់តសដង ឬក៏ខាាង
ំ តដេរគចាត់ទ្បក។ រោេនរយបយរ្វើទ្បកខរករមនញតដេ

3

ក្តូវបនអនវតាជាក្ររ័នចា
ា ត់ចំណាត់ថានក់េឹង
ន រ្វើឲ្យក្រជាជនថី៊ីោត់អន់ទ្ធរជាងរគ គ៊ឺខសរ៊ី -- គ៊ឺរគ

4

ចាត់ទ្បកថាថានក់ទ្ធរ ថានក់អន់តដេរៅរក្ក្លមក្រជាជនម៉ូេាឋន។

5

[១៤:០៥:២៦]

6

គ៊ឺក្រជាជនម៉ូេាឋនមនសិទ្បាិររញរេញអនញ្ញាតឲ្យរួករគមនតួនាទ្ប៊ីក្លន់អំណាច ឬក៏ក្គរ់ក្គង

7

រៅរេើសេក ណ៍ និងក្ល ាឋន។ ចំណចមួយរទ្បៀតថ្នរោេនរយបយរ្វើទ្បកខរករមនញេនឹង គ៊ឺមន

8

រោេនរយបយ ឬក៏ក្ល តណនាំ រស់រកេកមីន
រ ៊ីសក
ា មពជា
រ ឲ្យមនក្ល អរ់ ុំ រ ៀនស៉ូក្ត ចារ់ខួ ន
ា និង

9

ករមទចក្រជាជនថី៊ី។ រេតដ៉ូរចនះរេើយក្រជាជនថី៊ីទ្បទ្បួេន៉ូវរទ្បរិរោ្ន៍ថ្នអំររើរ ីសរអើងជារក្ចើន។ រៅ

10

សេក ណ៍ក្តាំកក់ ួមមនទ្ធំងក្ល សក្មិតសក្មំ ង ក្ល រំតរករចញរ៊ីក្រជាជនម៉ូេាឋន និងរងខំឲ្យរ្វើ

11

ក្ល ខាាង
ំ ជាងមន រេើយទ្បទ្បួេបនអាហា តិចជាង។ រៅទ្បំនរ់ ១មករា ួមមនក្ល តាមានរាយឈា រ

12

ទ្បទ្បួេ ងក្ល រចាទ្បក្រក្លន់ថារ្វើខស ចារ់ខួ ន
ា រេើយបត់ខួ ន
ា តេងរឃើញោជាថី៊ី។ រៅទ្បំនរ់ក្តពាំងថី

13

វិញ សិសេនិសេិត និងរញ្ាវនាក្តូវបនរគកំណត់រោេរៅ រដើមប៊ីចារ់ខួ ាន រេើយសមារ់ រេើយបនរកើត

14

រេើងន៉ូវោែនភាររនះ។

15

ក្រជាជនថី៊ីគ៊ឺទ្បទ្បួេ ងក្ល កំណត់រោេរៅ រាយោ តតរួករគគ៊ឺជាក្រជាជនថី៊ី រេើយតដេរកេកមីយ
រ

16

ន៊ីសក
ា មពជា
រ ចាត់ទ្បកថាជាខាីង
ំ ដ៉ូរចនះរេើយក្តូវតតរ ីសរអើង។ ខាំស
រ ៉ូមរញ្ច រ់ោ ណា រស់ខំារ រេើយឥេូវ

17

រនះខាំស
រ ៉ូមក្រគេ់រវទ្បិក្លរៅរោកក្ស៊ី រដវីេ។

ស រមក

ស៉ូមអ គណឯកឧតាមក្រធាន រោករោកក្ស៊ីរៅក្កម។

18
19

[១៤:០៧:២៦]

20

រោក វំងសង់ វ៉ាយដ៍ រដោីឯេ៖

21

រាយមិនគិតថាអនកដថ្ទ្បរទ្បៀតក៏ទ្បទ្បួេ ងក្ល ក្រក្រឹតតា ររណារនាះ

រោកក្រធាន អស់រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កមជាទ្ប៊ីរោ រ។ ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល ក្រក្រឹតរា ៅរេើ

22

ក្ករមជាក់ោក់រៅោោរ៉ានាីននាទ្ប៊ីរទ្បៀតរនះ

23

ជក្មះរៅកនរង បយក្ល ណ៍ រេើយនិងនិយយអំរ៊ីរោេនរយបយ រស់រកេ រេើយនិងរឆាើយតររៅ

24

នឹងអំណះអំណាង រស់រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីក្លេរ៊ីក្រឹកមិញ។ រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីមិនបនរឆាើយតររៅនឹងអងគ

25

ជំនំជក្មះរទ្ប ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល រ្វើទ្ធ ណកមីអក
ន រទ្ធសចាមរៅកនរងភ៉ូមិក្ទ្ធ។ អងគជំនំជក្មះោោដំរ៉ូង

ខាំន
រ ឹងរឆាើយតររៅនឹងរញ្ញាតដេរេើករេើងរាយអងគជំនំ
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រ
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1

អងគជំនំជក្មះបនរចញរសចកដ៊ីសននិាឋនយ៉ាងក្តឹមក្តូវថាមនឧក្កិដក
ឋ មីរ្វើទ្ធ ណកមី
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ថាជាក្ករមជាក់ោក់ រេើយនិងក្តូវបនទ្បទ្បួេបនក្ល ក្ល ពា រេើយនិងរដើមប៊ីរង្ហាញថា ក្ល សមារ់ជន

24

ជាតិរវៀតណាមរិតជាក្តូវបនរាយក្ល ណ៍រៅថានក់ដឹកនាំថ្នរកេកមីយ
រ ន៊ីសក
ដ មពជា
រ ។

25

រក្រើ វិ្៊ីោស្តសដតតមួយក្ជរង រេើយរ្វើមិនដឹងមិនឮ រេើយនិងរៅដេ់សនទ កថា រខៀវ សំផន និង រ៉ាេ

មចស់រណដឹងបន

01675495

F1/10.1

អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

48

1

រត តដេនិយយអំរ៊ីក្រជាជនរវៀតណាមទ្ធំងម៉ូេតតមដង មិនតមននិយយតតរ៊ីកងទ្ប័ររវៀតណាមរនាះរទ្ប

2

កនរងក្ករខ័ណឌជរមាះក្រារ់អាវ្។ រៅថ្ថៃទ្ប៊ី១៥ តខរមោ ឆ្នំ១៩៧៨ រខៀវ សំផន បនអំពាវនាវជា

3

ោធា ណៈថា ឲ្យរំបត់ឲ្យអស់ខាីង
ំ ក្គរ់ក្ររភទ្បរ៊ីទ្បឹកដ៊ីកមពជា
រ
ជារិរសសរួក្
ា នពានរវៀតណាម។

4

រៅកនរងរោេរំណងរដើមប៊ីក្ល ពា រ៉ូជោសន៍កមពជា
រ ។

5

ដំរណាះក្ោយមនធាតផេំក្គរ់ក្ោន់រដើមប៊ីរ្វើឲ្យោោដំរ៉ូងសននិាឋនថា

6

ក្ររទ្បសកមពជា
រ តតមដង មិនតមនតតរខតាោវយរ ៀង ថ្ក្រតវងរនាះរទ្ប។ រេើយអងគជំនំជក្មះេនឹងតផអករៅរេើ

7

តតសកខ៊ីកមី រស់ អិត តសម ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងរខតាោវយរ ៀង។ រ៉ាតនដរទ្ធះយ៉ាងណាកដ៊ីគ៊ឺវទ្ធក់ទ្បងរៅនឹង

8

ជនជាតិរវៀតណាមជាង ១០០នាក់ តដេសមារ់រៅមនទ៊ី ស-២១ រេើយនិងរៅអ៉ូ កតនេងផងតដ ។

9

ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងអំររើមនសេឃាត

រៅកនរងដ៊ីក្ល

គ៊ឺយតាា្ិក្ល រនះគ៊ឺរេើទ្ប៉ូទ្ធង
ំ

[១៤:១៦:០៨]

10

អងគជំនំជក្មះ

បនរង្ហាញយ៉ាងក្តឹមក្តូវថា

អំររើក្រេ័យរ៉ូជោសន៍េឹង
ន ក្តូវបនរង្ហាញថា

11

មនតមន តដេជារោេនរយបយ រស់រកេកមីយ
រ ន៊ីសក
ដ មពជា
រ តដេមន ររៀរក្រតិរតាិក្ល េនឹងដ៉ូចៗ

12

ោនរៅទ្ប៉ូទ្ធង
ំ ក្ររទ្បស។ ក្ល -- អំររើក្រេ័យរ៉ូជោសន៍ រេើយនិងក្ល រ្វើទ្បកខរករមនញរៅរេើជនស៊ី វិេ

13

រវៀតណាមរនាះ រេើយជនស៊ី វិេ មនក៉ូនរកីង រេើយនិងមនសេចាស់ តដេមិនតមនជាក្ល គំរាមកំតេង

14

អ៊ីដេ់ ររតខី ក្កេមរនាះរទ្ប។ រ៉ាតនដរួកោត់ក្តូវបនចាត់ទ្បកថាជាខាីង
ំ រេើយនិងសមារ់ដ៉ូចជនជាតិ

15

រវៀតណាមរផេងរទ្បៀតផងតដ រៅមនទ៊ី ស-២១ រៅសមក្ទ្ប រៅកតនាងរផេងរទ្បៀត រៅកនរងក្ររទ្បសកមពជា
រ

16

ដ៉ូចជារៅវតាខាច់ជារដើមរៅកនរងភ៉ូមិភាគឧតា ។

17

មួយចំនួន ដ៉ូចជា មស រវឿន ជារដើម តដេបនអះអាងរៅកនរងសវនាក្ល ថា រួករវៀតណាម គ៊ឺរទ្ធះរ៊ីជា

18

ចាស់ក៏រាយ ឋានៈអ៊ីក៏រាយ ក្តូវតតចាត់ទ្បកថាជាខាីង
ំ រេើយក្តូវតត រេើ់យរយើងបនទ្បទ្បួេក្ល តណនាំ

19

ថា រួករវៀតណាមក្តូវតតករមទចរចាេ រ៊ីរក្ពាះថារួកវមិនក្រមក្តេរ់រៅក្សរកវវិញ។

20

ោត់មចស់រណដឹងតតងតតរដិរស្ោកេ៊ី រស់មនសេ

[១៤:១៧:២៦]

21

ខាំស
រ ៉ូមក្តេរ់មកនិយយអំរ៊ីសកខ៊ីកមី រស់ សិន តចម -- សិន តឆម មដងរទ្បៀតគ៊ឺថា រមធាវី

22

ក្ល ពា កដ៊ីមិនក្រមរមើេសកខ៊ីកមីទ្ធង
ំ ម៉ូេរនាះរទ្ប រេើយនិងរជាគវសនា តដេជនជាតិរវៀតណាមទ្បទ្បួេ

23

ងរ៊ីរោេនរយបយមជឈិមតដេសំរៅសមារ់រួកោត់រចាេទ្ធំងអស់រៅក្ររទ្បសកមពជា
រ ។ សិន តចម

24

រនះមិនបនច៉ូេ ួមកនរងក្ល សមារ់ក្ករមក្គួោ ទ្ធំង៤ក្ករមក្គួោ និងក៉ូនរកីងរវៀតណាមរនាះរទ្ប ក៏រ៉ាតនដ

25

ដឹងថា ក្ករមក្គួោ ទ្ធំងអស់រនាះក្តូវបនសមារ់តមន។ រឆាើយចរមាើយរយើងរៅនឹងរមធាវីក្ល ពា កដ៊ី គ៊ឺ

01675496

F1/10.1

អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

49

1

ឯកោ F54/1 កថាខណឌ៥៩៨ សិន តចម ោគេ់ក្គួោ រនះមន កនរងឆ្នំ១៩៧៥ រេើយ ស់រៅតកប ោន

2

រ្វើក្ល ជាមួយោន រេើយសំខាន់ជាងេនឹងរៅរទ្បៀតោត់រឃើញថា រគចារ់ោត់ចងោា ររសក។ អនកោកេ៊ី

3

និងក្ល ចារ់ខួ ានរនះបនរ ៀររារ់អំរ៊ីក្ល បត់ខួ ន
ា
រេើយនិងក្ល សមារ់រួកោត់។ រមឃំបនថា បន

4

និយយថា មដយ រេើយនិងក៉ូនទ្ធំងអស់តដេជាក៉ូនក្លត់េឹង
ន ក្តូវបននាំរៅសមារ់រចាេ។ រេើយ

5

ោកេ៊ីរនះ បនរឃើញថា រខាីចក៉ូនរកីងរនះ រេើយនិងស្តសដ៊ីទ្ធង
ំ អស់រនះរៅវេតក្ស រេើយរគក្បរ់ោត់

6

ថា រគសមារ់ោត់មននឹងមួយថ្ថៃ។ រេើយរវៀតណាមរផេងរទ្បៀតតដេរៅកតនាងរផេងរទ្បៀតេនឹងក៏ក្តូវ

7

បនសមារ់ផងតដ ។ អងគជំនំជក្មះបនរិចា ណារាយក្តឹមក្តូវថា អាក្ស័យនឹងរ ិរទ្បរេើយនិងភារ

8

ចាស់ោស់ថ្នចរមាើយោកេ៊ីេឹង
ន គ៊ឺថា ក្ករមក្គួោ ទ្ធំងរួនរនះ សមជិកក្ករមក្គួោ ទ្ធំងរួនរនះ ក្តូវ

9

បនសមារ់តមន។ ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ករមជាក់ោក់រនះ គ៊ឺថា ររាជ័យរាយោ មិនរំររញេកខខណឌ

10

តក្មូវថ្នសដង់ា រណដឹងឧទ្បា ណ៍។
ខាំផ
រ េ
ដ ់រវទ្បិក្លរនះរៅសេភាតា រស់ខំតារ ដេក្តូវក្ល ររេរវោ ១១នាទ្ប៊ី រដើមប៊ីនិយយរនាទរ់រទ្បៀត។

11
12

[១៤:២០:០០]

13

រោកក្ស៊ី ថ
៉ូ ម៉ា ី រេកគា័ ៖

14

ស៉ូមរោ ររោកក្រធាន រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម! ថ្ថៃរនះ ខាំន
រ ឹងរផ្ទាតរៅរេើរញ្ញារ៊ី គ៊ឺទ្ប៊ី១

15

និយយអំរ៊ីរណាឹងោទ្បកខ រស់ -- ក្ល -- រដើមរណាឹង រស់ -- រៅកនរង ររកមពជា
រ ក្រជា្ិររតយយ គ៊ឺ

16

ក្ល រ ៀរ -- ក្ល ជំទ្ធស់រៅរេើភសាតា
រ ងជាក់ោក់ រស់ោត់រនះគ៊ឺមនរេើករេើងរៅកនរងតផនក៧(ឃ) ថ្ន

17

កំណត់រេតោារ់ចរមាើយោកេ៊ី ក្រមទ្ធំងោ ណាជាោយេកខណ៍អកេ រសស់រដើមប៊ីរណាឹង ដឋរបរវណ៊ី។

18

ដ៉ូចតដេរោក រោកក្ស៊ីរៅក្កមដឹង រៅកនរង ររកមពជា
រ ក្រជា្ិររតយយ គ៊ឺខំារ -- មននឹងខាំរ
រ នារៅរទ្បៀត

19

ខាំច
រ ង់រញ្ញជក់ថា

20

រទ្បៀតតដេនិយយថា

21

តមនជាេកខណៈវយតថ្មារេើយ

22

រញ្ញជក់ចាស់ថា េកខខណឌរនះ គ៊ឺក្តូវរ្វើរេើងរាយមនរចតនាកនរងក្ល រំររញ គ៊ឺកនរងក្ល រណា
ា េឲ្យ

23

មនក្ល ឈ៊ឺចារ់ មិនតមន មិនចាំបច់ថាមនរចតនា មិនមនរចតនារនាះរទ្ប។ ក្ល រកក្ោយរាយខស

24

រៅរេើរទ្បាឋនតរររនះ គ៊ឺរ្វើឲ្យរ៉ាះពាេ់រៅដេ់ក្ល ជំទ្ធស់រៅរេើរោេនរយបយ។ ដ៉ូចតដេរោក

25

រោកក្ស៊ីរៅក្កមក្ជារអ៊ា៊ីចឹង

ក្លេរ៊ីក្រឹកមិញរមធាវីក្ល ពា កា៊ីបនរញ្ញជក់រាយខសឆគងអំរ៊ីអំររើអមនសេ្ម៌ដថ្ទ្ប
តក្មូវឲ្យមនរចតនាកនរងក្ល រងកឲ្យមនក្ល ឈ៊ឺចារ់្ន
ៃ ់្ៃ ។
គ៊ឺរៅកនរងកថាខណឌ៥(ឃ)

ក្ល រិតអារនះមិន

ថ្នោេក្កម រស់ោោដំរ៉ូងគ៊ឺបន

រៅកនរង ររកមពជា
រ ក្រជា្ិររតយយ

កមីភិបេរកេកមីយ
រ ន៊ីសក
ា មពជា
រ

01675497

F1/10.1
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រ
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50

និងក្ល ក្គរ់ក្គងទ្ធំងក្សរងរៅរេើក្រជាជន។ មិនមនអវ៊ីតដេថា

1

បនរក្រើក្បស់សិទ្បាិអំណាចផ្ទាច់ក្ល

2

មិនសែិតរក្ក្លមក្ល ក្គរ់ក្គងរទ្ប

3

ក្គរ់ក្គងរៅរេើក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍ គ៊ឺមនធាតផេំរ៊ី ៖ ទ្ប៊ី១ គ៊ឺថារគសរក្មចថាអនកណាក្តូវរ ៀរ

4

ក្ល ជាមួយអនកណា ររេណា រេើយនិងក្តូវរ ៀរក្ល ជាមួយោនឬអត់? ដ៉ូចោននឹងរោេនរយបយរកេ

5

កមីយ
រ ន៊ីសដ
ា ថ្ទ្បរទ្បៀតតដ

6

ផេរ៉ាះពាេ់

7

ក្ល សរក្មចតដេថាក្ល រ ៀរក្ល រាយរងខំ និងក្ល ួមរភទ្បរាយរងខំរៅកនរងក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍ គ៊ឺ

8

ជាតផនកថ្នរោេនរយបយរកេកមីយ
រ ន៊ីសក
ា មពជា
រ រនាះ គ៊ឺតផអករៅរេើភសាតា
រ ងយ៉ាងរក្ចើន មិនតមនតផអក

9

រៅរេើក្ល វយតថ្មារាយេរមអមង និងរក្ជើសរ ីសដ៉ូចតដេរមធាវីក្ល ពា

ួមទ្ធំងសកមីភារតដេមនេកខណៈផ្ទទេ់ខួ ន
ា រំផត រោេនរយបយ

អនកណាតដេរដិរស្ ឬក៏ជំទ្ធស់រៅរេើធាតផេំណាមួយរនាះគ៊ឺ ក្តូវទ្បទ្បួេ

ទ្បទ្បួេផេវិបក្ៃន់្ៃ រំផត។

រេតដ៉ូរចនះរេើយមិនមនន ណាមនក់ហា
៊ា នជំទ្ធស់រទ្ប។

ដ៉ូចតដេមចស់រដើមរណាឹង

10

ោទ្បកខរចាទ្បក្រក្លន់រនាះរទ្ប។ រៅក្កមរង្ហាញថាអងគជំនំជក្មះបនរិចា ណារាយក្ររងក្រយ័តនរៅរេើ

11

ភសាតា
រ ង និងសកខ៊ីកមីរាះរនទក
រ ផងតដ ។ រ៉ាតនា ភសាតា
រ ងនិងសកខ៊ីកមីរាះរនទក
រ េនឹង គ៊ឺវមនតិចតួច

12

រំផតរ្ៀររៅនឹងភសាតា
រ ង តដេនិយយអំរ៊ីកក្មិតខពស់រំផតថ្នរកេកមីយ
រ ន៊ីសក
ា មពជា
រ តដេមនរចតនា

13

ររងកើតរោេនរយបយ រេើយនិងរចញរសចកា៊ីតណនាំ។

14
15

[១៤:២៣:១១]
ភសាតា
រ ងតដេ ឹងមំ រំផតគ៊ឺ

រង្ហាញអំរ៊ីរោេនរយបយតដេរចញរ៊ីថានក់រេើ

គ៊ឺឯកោ

16

E3/775 រនះគ៊ឺជាឯកោ និងនិយយអំរ៊ីរោេនរយបយកោងក្គួោ តដេសំខាន់រំផត រេើយវ

17

របះរមពរ៊ី ដងរៅកនរងទ្បសេនាវដា៊ីយវជន-យវនា ីរដិវតា។ ឯកោ េនឹងបនសងកត់្ន
ៃ ់រៅរេើក្ល រក្ជើស

18

រ ីសក្គួោ គ៊ឺរៅរេើអងគក្ល មិនតមនតផអករៅរេើក្ល រក្ជើសរ ីសផ្ទទេ់។ ខាំស
រ ំដកក្សង់៖ “រៅកនរងរញ្ញា

19

កោងក្គួោ

20

និងក្ល សរក្មចសម៉ូេភារក្តូវរោ រ មិនក្តូវមនអា មីណ៍រដិរស្ មិនក្តូវរិបកចិតរា េើយ រក្ពាះរនះ

21

គ៊ឺជាក្ល សរក្មច រស់អងគក្ល និងសេ និងអងគក្ល សរក្មច ួម”។ ស៉ូមរញ្ច រ់ក្ល ដកក្សង់។

េទ្បាផេថ្នក្ល សរក្មច រស់អងគក្ល គ៊ឺថាក្តូវតតរោ ររាេ់ក្ល សរក្មច រស់អងគក្ល

22

សនទ កថា និង បយក្ល ណ៍រ៊ីថានក់ដឹកនាំជារក្ចើនក៏បនោំក្ទ្បផងតដ ថា ក្ល រ ៀរក្ល និងក្ល ផេំ

23

ដំរណកគ៊ឺសក្មរសក្មួេ គ៊ឺជួយរៅដេ់រោេរៅ រស់រកេ។ រៅកនរងសនទ កថាមួយ រ៉ាេ រត បន

24

និយយថា “ក្ល ពា និងកោងក្ររទ្បសក្រកររាយក្រសិទ្បាភាររាយមហារោតរផ្ទាះ មហាអោច យ។

25

ក្រជាជនរចចរ
រ បននមនក្រតេេតតមិនដេ់ ៨ោនផង ដ៉ូរចនះវទ្ធរ វតិចតួចរំផតរដើមប៊ីសរក្មចសក្លានរេ

01675498

F1/10.1

អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក
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51

1

រស់ក្ររទ្បស។ ដ៉ូរចនះរេើយរយើងក្តូវក្ល ជាង ២០ោននាក់ឯរណាះ។ ដ៉ូរចនះរេើយោត់ក្រក្លស ថា

2

ដ៉ូរចនះរេើយ រោេរៅ រស់រយើង គ៊ឺររងកើនក្រជាជនឲ្យបនឆ្រ់រំផតតាមតតអាចរ្វើរៅបន។ រាយ

3

ក្ល ោំក្ទ្បផងតដ រៅដេ់ក្ល ររងកើនក្រជាជនក្លន់តតឲ្យបនឆ្រ់ េ័សរនាះ រខៀវ សំផន, រអៀង ោ ី

4

និងទ្បសេនាវដា៊ីរឃាសនាក្ល រស់រកេ

5

ជំទ្ធស់រៅរេើរសចកា៊ីក្រក្លសទ្ធំងអស់រនះរទ្ប រ៉ាតនាោត់ក្ោន់តតនិយយថារកេកមីយ
រ ន៊ីសក
ា មពជា
រ
ក្ោន់

6

តតររងកើនក្រជាជនរដើមប៊ី រាយរ្វើឲ្យក្ររសើ រៅដេ់ោែនភារ ស់រៅ រស់ក្រជាជន រេើយក្ល រ ៀរ

7

ក្ល ក្ល រ ៀរចំក្ល រនាះ គ៊ឺរ្វើរេើងរដើមប៊ីតក្មូវក្ល ក្រជាជន។ អងគជំនំជក្មះរិចា ណារៅរេើទ្បេហ៊ីក ណ៍

8

រនាះ រ៉ាតនារួករគមិនអាចរដិរស្រៅរេើភសាតា
រ ងជារក្ចើនតដេថា ក្ល រ ៀរក្ល ក្តូវបនរ ៀរចំសក្មរ់

9

ផេក្ររយជន៍ រស់រដិវតាន៍ មិនតមនផេក្ររយជន៍ រស់ក្រជាជនរេើយ។

10

ក៏បនផេរវផាយតរររនះតដ ។

មចស់រណាឹងោទ្បកខមិនបន

[១៤:២៥:៣០]

11

ោកេ៊ី ជួន ្៊ី បនផាេ់ សកខ៊ីកមីថា រ៉ាេ រត បនក្បរ់កមីភិបេន៉ូវក្ល ក្រជំរៅកំរង់ឆ្នំងថា

12

ក្តូវរ ៀរចំក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍ រដើមប៊ីឲ្យមនររងកើនក្រជាជន។ រដើមរណាឹង ដឋរបរវណ៊ី ជា រឌៀរ ក៏

13

ផាេ់ភសាតា
រ ងអំរ៊ីក្ល ក្រជំរៅកនរងកក្មិតក្កសួង

14

ទ្ធំងនា ីរដើមប៊ីររងកើតក៉ូនឲ្យអងគក្ល

15

នរយបយក្តូវបនផេរវផាយជាក្ររ័នរា ៅថានក់រក្ក្លមរដើមប៊ីអនវតា។ រហាចណាក៏មនកមីភិបេតខី

16

ក្កេមក្បំរ៊ី ៉ូរបនផាេ់សកខ៊ីកមីថា កមីភិបេរៅទ្ប៉ូទ្ធង
ំ ក្ររទ្បសទ្បទ្បួេបនក្ល ក្បរ់រៅកនរងក្ល ក្រជំ

17

រេើយនិងវគគរ ៀនស៉ូក្តអំរ៊ីថានក់រេើទ្ធក់ទ្បងនឹងរសចកា៊ីតណនាំរ៊ីក្ល រ ៀរក្ល ។

18

រ ស ទ្ធំងនា ី ក្តូវបនរគរងខំឲ្យរ ៀរក្ល រៅកនរងរិ្៊ីរណយ -- រិ្៊ីរ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍ជា ួម។ ក្បកដ

19

ណាស់ថារៅររេតដេរងខំឲ្យរួករគរ ៀរក្ល

20

រ៉ាតនាោកេ៊ី និងរដើមរណាឹង ដឋរបរវណ៊ីជារក្ចើនបនផាេ់ភសាតា
រ ងថា រៅរិ្៊ីរ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍កមីភិ

21

បេតដេមកដឹកនាំ គ៊ឺរង្ហគរ់រញ្ញជរា៊ីក្ររនាេឹង
ន ឲ្យ ួមដំរណក រេើយររងកើតក៉ូនឲ្យអងគក្ល ។ រដើមប៊ីធានា

22

ថារួករគរ្វើដ៉ូរចនះ

23

សកមីភាររៅររេយរ់ គ៊ឺមនោកេ៊ី និងរដើមរណាឹង ដឋរបរវណ៊ីជាង២០នាក់ ក្តូវបនដកក្សង់អំរ៊ី

24

រញ្ញាក្តូវរគតាមាន រៅកថាខណឌ៣៦៤១ ដេ់ ៣៦៤៦។ រៅររេតដេកមីភិបេ ករឃើញថារួក

25

រគអត់ផេំដំរណកេនឹងមនផេវិបកជារក្ចើន ួមមនក្ល អនារាគមន៍តផនកផាូវក្លយ ក្ល រក្លះរៅ គំរាម

តដេថាក្តូវរ ៀរចំក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍ទ្ធង
ំ រស

រេើយនិងរដើមប៊ីក្ល ពា ក្ររទ្បស។ ក្ល តណនាំទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងរោេ

រៅទ្ប៉ូទ្ធង
ំ ក្ររទ្បសទ្ធំង

វមិនក្ោន់តតជាធាតផេំមួយថ្នរោេនរយបយរនាះរទ្ប

គ៊ឺរួកឈា របនតាមានអនកតដេរ ៀរក្ល

រេើយរាយក្ល ណ៍រៅថានក់រេើអំរ៊ី

01675499

F1/10.1

អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

1
2

52

កំតេងក្រជាជនរៅរ ៀនស៉ូក្ត ឬស៉ូមប៊ីអាច្នដេ់ក្ល សមារ់ក៏មនតដ ។
[១៤:២៧:២៦]

3

មចស់រណាឹងបនរចាទ្បក្រក្លន់ថា ក្ល រ ៀរក្ល

ឬក៏ក្ល ផេំដំរណកតដេក្តូវបនរគរងខំគ៊ឺរាយ-

4

ោ តតកមីភិបេមិនបនអនវតារោេនរយបយរកេក្តឹមក្តូវរនាះរទ្ប មិនតមនជាេទ្បាផេថ្នរោេ-

5

នរយបយទ្ប៉ូទ្ធង
ំ ក្ររទ្បសរនាះរទ្ប រ៉ាតនាក្ល រ ៀរក្ល រាយរងខំ និងក្ល ួមដំរណករាយរងខំេឹង
ន គ៊ឺ រកើត

6

រេើងរៅក្គរ់ទ្ប៊ីកតនាងកនរងក្ររទ្បសរៅកនរង ររទ្ធំងម៉ូេ។ អងគជំនំជក្មះបនកត់សមគេ់ថាមនក្ល តក្រ

7

ក្រួេតិចតួចរៅរេើក្ល េមអិតរេើក្ល អនវតា រ៉ាតនាជាក់តសាងរៅទ្ប៉ូទ្ធង
ំ ក្ររទ្បសកមពជា
រ គ៊ឺថាវមនេកខណៈ

8

ក្រហាក់ក្រតេេោន

9

ចំនួនត៉ូចរ៉ារណា
ណ ះរទ្ប គ៊ឺអ៊ីតវ ដេអាចរ្វើបន គ៊ឺក្ោន់តតរនយេ់បនថាវជាតផនកមួយថ្នក្ល អនវតាជាក្ររ័នា

10

ជានរយបយមជឈិមរ៊ីថានក់រេើខពស់រំផត។ ចំរពាះក្ល សមក្សរ គ៊ឺោោដំរ៉ូងបនសរក្មចថា គ៊ឺរោេ

11

នរយបយ រស់រកេកមីយ
រ ន៊ីសក
ា មពជា
រ រងខំឲ្យក្រជាជនរ ៀរក្ល ផេំដំរណក រេើយររងកើតក៉ូនរដើមប៊ីអងគក្ល ។

គ៊ឺមិនអាចរនយេ់ថារ ឿងថ្ចដនយ

ឬក៏ជាសកមីភារេទ្បាផេថ្នកមីភិបេមួយ

12

ឥេូវរនះរយើងនិយយរ៊ីរញ្ញាយេ់ក្រម។ មចស់រណាឹងបនរេើកទ្បេហ៊ីក ណ៍រាយខសថា ក្ល

13

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

14

តដេរកេកមីយ
រ ន៊ីសក
ា មពជា
រ បនអនវតា។ ក្បកដណាស់ថា គ៊ឺវអត់អាចថាមនរ ឿងតរររនះបនរទ្ប ជា

15

ផាូវចារ់ រសចកា៊ីសរក្មចតដេមនក្ល ឯកភារ គ៊ឺជារសចកា៊ីសរក្មចតដេមិនមនក្ល រងខំ ក្ល គំរាម

16

កំតេង

17

សវ័យភាររគគេ។ រៅររេមនសេណាមនក់រៅកនរងោែនភាររងខំ គ៊ឺោត់មិនអាចររញ្ច ញក្ល រដិរស្

18

បនរទ្ប រក្ពាះរួកោត់ភ័យខាាចអំររើេិងា ឬក៏ក្ល ឃំឃាង
ំ ។ ដ៉ូរចនះ រយើងមិនអាចចាត់ទ្បកថាជាក្ល ឯកភារ

19

តដេររញចិតា រាយសី័ក្គចិតរា នាះរទ្ប។

20

ឬក៏ក្ល រកងចំរណញតដេរក្រើក្ល រងខិតរងខំរនាះរទ្ប។

ក្ល ឯកភារគ៊ឺជាសញ្ញាណមួយថ្នក្ល

[១៤:២៩:១៧]

21

រតនែមរ៊ីរេើរនះរទ្បៀត ោោដំរ៉ូងក៏បនយេ់ក្សរ បន ករឃើញថាក្ល ឯកភាររនាះ គ៊ឺក្ោន់

22

តតជា រទ្ធះរ៊ីថា ោោដំរ៉ូង ករឃើញថាក្ល ឯកភារេនឹងគ៊ឺជាតផនកថ្នរោេនរយបយ រស់រកេតមន

23

រ៉ាតនាវជាជាក់តសាងរៅគ៊ឺវអត់មនក្ល ឯកភាររាយរិតក្បកដរនាះរទ្ប។

24

ក្រមរ ៀរក្ល េនឹងគ៊ឺ ជាក្ល

25

ទ្បទ្បួេបនក្ល ាក់ទ្បណឌកមីរិតក្បកដ។

ក្ល រាយមរគច

ឬក៏មិន

-- គ៊ឺបនន័យថាមិនទ្បទ្បួេបនន៉ូវក្ល គំរាមកំតេងអំររើេិងា ឬក៏អាច
មនសេ

ឬក៏ក្រជាជនមិនអាចជំទ្ធស់រាយរស ីរនាះរេើយ

01675500

F1/10.1

អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

53

1

រក្ពាះរួករគប មៃថាក្តូវបនរគចាត់ទ្បកថាជាខាីង
ំ រេើយទ្បទ្បួេផេវិបក្ៃន់្ៃ ។ ចំរពាះក្ល យេ់ក្សរ

2

តដេថារគតក្មូវឲ្យគ៉ូក្សក េនឹងយេ់ក្សររៅកនរងក្ល រ ៀរក្ល េនឹង វក្ោន់តតជាផាូវក្ល អត់ក្ររយជន៍

3

រ៉ារណា
ណ ះ រដើមប៊ីរៅមនជ៊ី វិត រួករគមិនអាចរដិរស្បនរនាះរទ្ប រួករគក្តូវតតយេ់ក្សរ រនះគ៊ឺជាមិន

4

តមនៗមិនតមនជាក្ល យេ់ក្សររាយសី័ក្គចិតា រាយររញចិតរា នាះរទ្ប។ រទ្ធះរ៊ីកនរងក ណ៊ីខាះតដេថា

5

កមីភិបេទ្ធហានក្តូវបនអនញ្ញាតឲ្យរសនើសរំ ៀរក្ល ជាមួយនា ី តដេរគក្សឡាញ់េឹង
ន រ៉ាតនារសចកដ៊ី

6

សរក្មច រស់អងគក្ល

7

រក្ជើសរ ីសថា រតើរ ៀរក្ល ជាមួយអនកណារទ្ប គ៊ឺអងគក្ល ជាអនកសរក្មច។

8

ក្រធានអងគជន
ំ ៖ំ
ខាងសេក្រះរាជអាជាាជិតចរ់រៅ រេើយរេើស េ៉ូតដេ់ ៥, ៦, ៧ នាទ្ប៊ីរេើយ។

9
10

គ៊ឺក្តូវតតរ្វើរេើង ាក់រៅមខក្ល សរក្មច រស់រគគេ។ រ សនុ៎ងអត់មនសិទ្បាិ

រោកក្ស៊ី ថ
៉ូ ម៉ា ី រេគា័ ៖

11

ស៉ូមអភ័យរទ្ធសរោកក្រធាន រៅររេតដេមនក្ល ឯកភារ គ៊ឺនិយយឲ្យខា៊ីរៅគ៊ឺថា មិនមន

12

រញ្ញាណាមួយ តដេរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីក៏អាចរង្ហាញថាវជារ ឿងខសឆគងរៅកនរង ររកមពជា
រ ក្រជា្ិររតយយ

13

រេើយ។ ស៉ូមអ គណរោកក្រធាន។

14
15

ឥេូវរនះ ខាំស
រ ៉ូមក្រគេ់រវទ្បិក្លជ៉ូនរៅរដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី។
ក្រធានអងគជន
ំ ៖ំ

16

បទ្ប ខាំស
រ ៉ូមរញ្ញជក់ជ៉ូនថា ស៉ូមឲ្យរោ រន៉ូវររេរវោឲ្យបនចាស់ោស់ផង រេើយអាចរេើស

17

តិចតួចបន

ដេ់រេើសរក្ចើនររកគ៊ឺតោក្ល

18

តំណាងរដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ីរ្វើោ ណា។

19

[១៤:៣២:៣០]

20

រោកក្ស៊ី រមេកន
ិ េស
៊ឺ ត៍៖

គ៊ឺក្លត់រេើយ។

អ៊ា៊ីចឹងស៉ូមអរញ្ជ ើញសេរមធាវីនាម
ំ ខ

21

ជក្មរសួ រោកក្រធាន រោក រោកក្ស៊ី រៅក្កម ក៏ដ៉ូចជាភាគ៊ីទ្ធង
ំ អស់។ រយើងខាំន
រ ឹងតរង

22

តចកររេរវោ រស់រយើងមនរៅ រសៀេរនះ ររជ អងគ នឹងរេើករេើងអំរ៊ីរញ្ញាពាក់រ័នរា ៅនឹងរទ្ប

23

រញ្ញជថ្នក្ល រ ៀរក្ល ។ រ៉ាតនាដំរ៉ូងខាំន
រ ឹងរេើករេើងអំរ៊ីចំណចមួយចំនួន តដេរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីរេើករេើង

24

មនរិោបយពាក់រ័នរ
ា ិរសសរៅនឹង វិោេភារថ្នសំណរំ ឿង

25

ជាតិរវៀតណាម ក្ល រ្វើទ្បកខរករមនញ អំររើក្រេ័យរ៉ូជោសន៍។ រ៉ាតនដចំណចទ្ធំងអស់រនះក្តូវបនសេ

ពាក់រ័នរា ៅនឹងក្ល ក្រក្រឹតម
ា ករេើជន

01675501

F1/10.1

អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១
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1

ក្រះរាជអាជាារេើករេើងេមអិត ួចរៅរេើយ ខាំម
រ ិនចង់រេើករេើងចំណចរនះឲ្យវក្តួតោនរទ្បៀតរទ្ប។ អ៊ា៊ីចឹង

2

ខាំគ
រ ិតរឃើញថា រយើងរេើករេើងតតចំណចកំឲ្យក្តួតោន រេើយរយើងបនរេើកចំណចទ្ធំងអស់រនាះរៅកនរង

3

ោ ណារណដឹងោទ្បកខ រស់រយើងខាំផ
រ ងតដ ។

4

ខាំររ ផ្ទដតរៅរេើក្រធានរទ្បរ៊ី តដេខាំក្រ តូវនិយយរៅ រសៀេរនះ ទ្ប៊ី១ គ៊ឺចំណចទ្ប៉ូរៅពាក់រ័នរា ៅ

5

នឹងម៉ូេាឋនថ្នរណដឹងោទ្បកខ, ២) ចំណចខាះៗពាក់រ័នរា ៅនឹងឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងនឹងមនសេជាតិ និង

6

ឧក្កិដក
ឋ មីរផេងៗរទ្បៀត, ទ្ប៊ី៣ គ៊ឺនិយយអំរ៊ីចំណចខាះៗថ្នឧក្កិដក
ឋ មីរ្វើទ្បកខរករមនញ និង-- ខាំស
រ ៉ូមរេើក

7

យកចំណចពាក់រ័នរា ៅនឹងក្រធានរទ្បទ្ធំងរ៊ី តដេរយើងរេើករេើងចំណចខាះៗតដ -- រ៉ាតនាចំណចេមអិត

8

មនរៅកនរងោ ណារណដឹងោទ្បកខ រស់រយើង ួចមករេើយ រេើយជារិរសសរេើកយកឧក្កិដក
ឋ មីណា

9

តដេរដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ីបនជួរក្រទ្បះឆាងក្លត់។ ខាំររ េើករេើងតតចំណចរ៊ី រ៊ីរទ្ប អ៊ា៊ីចឹងតដេខាំយ
រ េ់

10
11

រឃើញថា វជាចំណចតដេសំខាន់តដេក្តូវរញ្ញជក់។
[១៤:៣៤:៣១]

12

ទ្ប៊ី១ ពាក់រ័នរា ៅនឹងរញ្ញាម៉ូេាឋនរណដឹងឧទ្បា ណ៍ រស់រមធាវីក្ល ពា កដ៊ី តាមរិតមនចំណចជា

13

រក្ចើន រេើយចំណចន៊ីមួយៗេនឹងវអាក្ស័យរៅរេើអងគរសចកដ៊ី រស់វ ក៏រ៉ាតនាវមនចំណចរខាយខាះៗ

14

តដេអាចយកមករញ្ញជក់មង
ដ រេើយមដងរទ្បៀត រៅទ្ប៉ូទ្ធង
ំ ម៉ូេាឋនរណដឹងោទ្បកខរនះ។ ចំណចគនាឹះមួយគ៊ឺ

15

ថា ជាញឹកញារ់រនាះម៉ូេាឋនអងគរេតគ៊ឺថា មិន -- ជាទ្ប៉ូរៅមិនបនរាះក្ោយរឆាើយតររៅនឹងរទ្បាឋន

16

ក្តឹមក្តូវថ្នក្ល រិនិតយរេើង វិញរទ្ប

17

រសចកដ៊ីថ្នភសាតា
រ ង

18

រញ្ញជក់ថា ររេរនះរយើងមិនតមនសែិតរៅកនរងដំណាក់ក្លេជំនំជក្មះរទ្បៀតរទ្ប រេើយដ៉ូរចនះវមិនតមនជា

19

រទ្បាឋនរ៊ីមន -- មិនតមនរទ្បាឋនពាក់រ័នរា ទ្ប។ ម៉ូេាឋនរណដឹង -- ម៉ូេាឋនអងគរេតរៅរេើរណដឹងោទ្បកខ

20

មចស់រណដឹងោទ្បកខក្តូវរង្ហាញថា

21

ហាក់រ៊ីដ៉ូចជាតកតក្រ រាយក្ោន់តតជំទ្ធស់រៅនឹងរសចកដ៊ីសននិាឋន រស់ោោដំរ៉ូងរាយមិនបនរង្ហាញ

22

ឲ្យរឃើញអំរ៊ីថា មនៗរេតផេនឹងអវ៊ីរនាះរទ្ប។ រេើយម៉ូេាឋនអងគរេតជារក្ចើន រស់រម -- ថ្ន

23

រណដឹងោទ្បកខ រស់រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីេឹង
ន គ៊ឺរៅសមអតរៅរេើក្ល យេ់ខសរៅរេើចារ់ស៊ីអ
ដ ំរ៊ីភសាតា
រ ង

24

តដេអាចយកមកអនវតាបន។

25

[១៤:៣៦:១៥]

វតតងតតរកើតមនរេើងដ៉ូចតដេរមធាវីរ្វើក្ល ជំទ្ធស់តវ៉ារៅរេើអងគ

រាយមនរំណងចង់រង្ហាញជ៉ូនអងគជំនំជក្មះថាមន វិមតិសងេ័យ។

វិមតិសងេ័យរនះក្តូវតតមនកក្មិតខពស់រំផត។

រ៉ាតនាស៉ូម

រ៉ាតនាជាទ្ប៉ូរៅោត់

01675502
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អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័
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ចំណចទ្ធំងរ៊ី រនះគ៊ឺខកខានមិនបនរង្ហាញឲ្យរឃើញចាស់ អំរ៊ីក្ល ក្លរ់សមារ់រៅរេើជនជាតិ

2

រវៀតណាមរនាះរទ្ប។

3

កំណត់អតាសញ្ញាណ និងរំតរករចញរ៊ីក្រជាជនតខី រេើយរគយកនាំខួ ន
ា រចញរៅបត់រៅរេើយមិនតមន

4

រ ងរនះ រខៀវ សំផន ក្តូវបនផដនាទរទ្ធស
រឃើញក្តេរ់មកវិញរទ្ប។ រេើយរយងរៅរេើម៉ូេាឋនថ្នភសាតា

5

អំរ៊ីឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងមនសេជាតិថ្នក្ល រ្វើមនសេឃាត និងក្ល សមារ់ ង្ហគេ។

6

ភសាតា
រ ងស៊ីសង្ហវក់ោនរៅទ្ប៉ូទ្ធង
ំ រ ឿងកដ៊ីរនាះគ៊ឺ

រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីហាក់រ៊ីជាមនរំណងរ្វើក្ល

វថាក្រជាជនរវៀតណាមក្តូវបន

គ៊ឺថាក្ចានរចាេភសាតា
រ ងអំរ៊ីថាបនមករាយោ

7

តតពាកយចចាមអារា៉ា ម។

8

រេើយនិងភារពាក់រ័នទ្ធ
ា ង
ំ អស់រនាះរទ្ប។ អ៊ា៊ីចឹងរដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី ក្បក់ រឌឿន រនះ គ៊ឺកនរងោ ណា

9

រស់រយើងខាំក
រ ថាខណឌ៣០១ ដេ់ ៣០៣ ោត់បនរ ៀររារ់អំរ៊ីដំរណើ ក្ល មួយ តដេថាក្ករមក្គួោ

10

ចក្មរះោន មនទ្ធំងតខី រវៀតណាមេនឹងក្តូវបនកំណត់អតាសញ្ញាណ រេើយរគរងខំឲ្យរ្វើដំរណើ រៅមខ។

11

ោត់រ ៀររារ់ថា រៅក្តង់ចំណចមួយសមជិកជនជាតិរវៀតណាមរនះ ក្តូវបនរំតរកកនរងរនាះ ួមមន

12

ក្ររនា រស់ោត់ មដយរកីក និងក៉ូន។ រេើយោត់ក៏បនរ ៀររារ់ថា អនក -- ោីនអនកណាមនក់កនរង

13

ចំរណាមអនកទ្ធំងរនាះេនឹងក្តេរ់មកវិញរទ្ប។ ពាក់រ័នរា ៅនឹងរញ្ញាថា រតើមនក្ល សមារ់ក្រជាជនតដ

14

អត់? ររេ ក្បក់ រឌឿន ផដេ់សកខ៊ីកមីតដេថារមកង រស់ោត់ក្បរ់ោត់ថា ក្រជាជនរវៀតណាមក្តូវ

15

បនរគករមទចរចាេរេើយ។ រ៉ាតនដភសាតា
រ ងដថ្ទ្បរទ្បៀតថ្ន រស់ោត់េឹង
ន មិនតមនជាពាកយចចាមអារា៉ា មរទ្ប

16

ោត់ផេ
ដ ់សកខ៊ីកមីអំរ៊ីក្ល កត់សមគេ់ផ្ទទេ់ រស់ោត់ អំរ៊ីសមជិកក្គួោ រស់ោត់ តដេរគកំណត់អតា

17

សញ្ញាណថាជារវៀតណាម យកខាួន នាំខួ ន
ា យករៅបត់ រេើយមិនតដេបនរឃើញក្តេរ់មកវិញរទ្ប។

18
19

រ៉ាតនាទ្បេហ៊ីក ណ៍ទ្ធង
ំ អស់រនះមិនបនរកក្ោយអំរ៊ីទ្បសេនៈថ្នពាកយចចាមអារា៉ា ម

[១៤:៣៨:២៧]
រៅកនរងក្រឹតិក្ល
ា ណ៍ណាក៏រាយ ររើសិនណាជាភសាតា
រ ងចចាមអារា៉ា មេនឹង គ៊ឺមិនមនក្ល ហាម

20

ឃាត់ថាមិនឲ្យរក្រើរទ្បរៅកនរងតោក្ល អនដ ជាតិ។

ជំេ រស់រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីេង
ឹន ហាក់រ៊ីដ៉ូចរ្វើក្ល

21

សននិាឋន រស់ខួ ន
ា ឲ្យថាវមនសមរេតផេថា ោោដំរ៉ូងក្តូវតតរក្លះរៅោកេ៊ីផ្ទទេ់តភនក រដើមប៊ីមក

22

រង្ហាញថាមនក្ល ក្លរ់សមារ់តរររនះរកើតមនរេើងតមន។

23

ជំេ រនះគ៊ឺដ៉ូចឆគងណាស់ ររើគិតរ៊ីក្ល យេ់រឃើញជាទ្ប៉ូរៅ រៅររេតដេក្ល សមារ់ក្ទ្បង់ក្ទ្ធយ

24

្ំក្តូវបនរ ៀរចំរេើង ររៀររនះ តាម្មីតាមិនមនអនក ស់រានមនជ៊ី វិតរទ្ប តដេអាចមកផដេ់សកខ៊ីកមី

25

សដ៊ីអំរ៊ីរទ្បរិរោ្ន៍ រស់ោត់រទ្ប។

កនរងរ ឿងកដ៊ីរយើងរនះមនតតរដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ីជាជនជាតិរវៀត-
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អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
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1

ណាមមនក់គត់តដេច៉ូេខាួនមករង្ហាញភសាតា
រ ង។ រដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី រជឿង យង
ំ តចត គ៊ឺោេ-

2

ក្កម កថាខណឌ៣៤៦៨ ដេ់ ៦៩ គ៊ឺរគយកនាំខួ ន
ា ោត់រចញរ៊ីភ៉ូមិ រដើ រចញរំតរករ៊ីក្គួោ និងរំតរក

3

រចញរ៊ីក្រជាជនរវៀតណាមដថ្ទ្បរទ្បៀតទ្ធំងរនាះ។ រួករគក្តូវបនចងថ្ដរៅរក្ក្លយ រេើយររណដើ រៅក្លន់

4

ទ្ប៊ីតាង
ំ មួយកនរងថ្ក្រ រេើយរួករគបនរគសមារ់រាយថ្វ៉ាជាមួយ -- ក្លរ់នឹងរ៉ូរៅ។ រេើយ រជឿង យង
ំ

5

តចត

ោត់អត់បនោារ់រទ្ប

ោត់ជាេទ្បាផេេនឹងគ៊ឺថាោត់អាចមកផដេ់ភសាតា
រ ងសដអ
៊ី ំរ៊ីរទ្បរិរោ្ន៍

6

រស់ោត់។ រ៉ាតនាភសាតា
រ ង រស់ោត់េឹង
ន ក៏បនរញ្ញជក់ចាស់ថា រេតអវ៊ីតដេថាភសដតា
រ ងតរររនះ វ

7

កក្មនឹង កបនអ៊ា៊ីចឹង។ រៅររេតដេក្ល ក្លរ់សមារ់ក្រក្រឹតរា ៅកនរង ររៀររនះ តាម្មីតា នឹងមិនមន

8

អនកោកេ៊ី ស់រានមនជ៊ី វិតរក្ៅរ៊ីឃាតក រនាះរទ្ប។

9

កនរងក ណ៊ីអនដ ជាតិតដេោោដំរ៉ូងបនរយងរៅកនរងកថាខណឌ៦២៨ ោោដំរ៉ូង អាយ.ស៊ី.្៊ី.វ៉ាយ

10

រៅកនរងរ ឿងកដ៊ី កនូរចឡាក និងោោឧទ្បា ណ៍ រស់តោក្ល អាយ.ស៊ី.្៊ី.វ៉ាយ រៅកនរងរ ឿង កវូ កក្ល និង

11

រៅកនរង ត៉ូេ៊ីរមៀ

12

ចាំបច់ថា ឲ្យមនោកេ៊ីផ្ទទេ់តភនករនាះតដ ។ អាយ.ស៊ី.្៊ី.វ៉ាយ បននិយយថា ក្ល សននិាឋនេនឹងអាច

13

ដករចញរ៊ីឧទ្ធេ ណ៍ដ៉ូចខាងរក្ក្លម។ េំនាថ្ំ នក្ល រ្វើបរក្រជាជន ក្ល បត់ខួ ន
ា រគគេដថ្ទ្បរទ្បៀត អំេរង

14

ថ្នររេរវោ តដេវកនាងេួសរៅយ៉ូ រេើយ តាំងរ៊ីរគគេរនាះបត់ខួ ន
ា រេើយនិងអងគរេតតដេថា

15

អនកទ្ធំងអស់រនាះ គ៊ឺថា មិនអាចទ្ធក់ទ្បងជាមួយនឹងក្គួោ រស់ខួ ន
ា បនដ៉ូចជាក្គួោ ជារដើម។ រនះគ៊ឺ

16

ជា ក្ររភទ្បថ្នភសដតា
រ ងថ្នោោដំរ៉ូងបនោដរ់ពាក់រ័នរា ៅនឹងក្ល សមារ់ជនជាតិរវៀតណាម។ ខាំប
រ ន

17

រេើករេើងរ៊ីរ្
ី ះោកេ៊ី រ្
ី ះ ក្បក់ រឌឿន មនក់រទ្បៀតគ៊ឺោកេ៊ី អ៊ាច ស៊ានឡាយ ោត់បនរេើករេើងរៅ

18

កនរងកថាខណឌ៣០៤ ដេ់៣០៧។ អ៊ាច ស៊ានឡាយ រនះបនរ ៀររារ់ថា ោត់ក្តូវបនរគរញ្ជូ នរៅឲ្យ

19

ក្រម៉ូេរដើមឫសេ៊ីជាមួយក្ររសៗជារក្ចើនៗរទ្បៀតរ៊ីភ៉ូមិ រស់ោត់។

20

រៅនឹងជនជាតិរវៀតណាមតដ ។ រេើយោត់ក៏បនរ ៀរក្ល ជាមួយស្តសដ៊ីជនជាតិរវៀតណាមមនក់។ រៅ

21

ររេក្តេរ់មកវិញ រួករគបនក្រធានសេក ណ៍ក្បរ់ រេើយឲ្យរ ៀរចំខួ ន
ា រៅ អ៊ាច ស៊ានឡាយ េនឹង

22

ោត់រឃើញរខាអាវ រស់សមជិ កក្ករមក្គួោ រស់ោត់ និ ងក្ររនាោ ត់ រ៉ា តនដមិនតដេរឃើ ញ អនកទ្ធំង

23

រនាះក្តេរ់មកវិញរទ្ប។

24
25

ក្ល ទ្ធមទ្ធ ឲ្យមនក្ល រ ៀររារ់រ៊ីោកេ៊ីផ្ទទេ់ វិញ

បនសរក្មចថា វមិនចាំបច់ក្តូវថា ដេ់រៅរឃើញោកសររនាះរទ្ប រេើយក៏មិន

រេើយរួករគក៏បនរងខំឲ្យរ ៀរក្ល

[១៤:៤២:៥០]
ភសដតា
រ ងគ៊ឺបនរ ៀររារ់រេើយ គ៊ឺោីនអនកណាបនរឃើញក្ល សមារ់រនាះរទ្ប រ៉ាតនដអងគជំនំជក្មះ
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អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
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1

បនសរក្មចថា ជនជាតិរវៀតណាមទ្ធំងរនះ ក្តូវបនក្លរ់សមារ់។ រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីមិនបនរេើករេើង

2

ម៉ូេាឋនសមរេតផេណាមួយ សក្មរ់ឲ្យអងគជំនំជក្មះរ្វើក្ល រិចា ណា្នរៅដេ់ក្ល សននិាឋនថា

3

វមិនសមរេតផេរនាះរទ្ប។ រេើយខាំក
រ ៏បននិយយថាក្ល ជំទ្ធស់តវ៉ា រស់រមធាវីទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្រជា

4

ជនរវៀតណាម រ៉ាតនដរញ្ញាខាះៗតដេបនអនវតារៅនឹងម៉ូេាឋនអងគរេត រស់ រខៀវ សំផន។ ភសដតា
រ ង

5

រេើយរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីសំឲ្យតសវងយេ់អំរ៊ីចំណចរនះ។ រ៉ាតនដមិនបនរង្ហាញឲ្យរឃើញបនចាស់ថា វ

6

មិនសមរេតផេរនាះរទ្ប។ ខាំប
រ នរេើករេើងរ៊ីក្រឹកមិញរនះ ពាក់រ័នរា ៅនឹងោកេ៊ីមនក់រទ្បៀត រេើយខាំរ

7

យេ់ក្សរជាមួយសេក្ល ីមករ៊ី ក.ស.រ ជារិរសសពាក់រ័នរា ៅនឹងម៉ូេាឋនអងគរេតតដេថា រដើម

8

រណដឹង ដឋរបរវណ៊ី ៉ូររនះក្តូវបនឃំខួ ន
ា ោេក្កមរេើករេើងរៅកនរងកថាខណឌ៣០៩៣។ រៅក្តង់កថា

9

ខណឌ៣១០៤ រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីក្រតេេជាមិនយេ់ក្សររៅនឹងក្ល សរក្មចរនះ ក៏រ៉ាតនដមនរេតផេ

10

រេើយចំណចរនះមិនតមនមនន័យថា មិនសមរេតផេ។ រយើងរសនើសំឲ្យរោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម

11

អនវតារៅរេើរទ្បាឋនសដង់ា ថ្នភសដតា
រ ងឲ្យបនសមក្សររំផត។

12

រេើយឥេូវរនះ ខាំស
រ ៉ូមរនដរៅចំណចទ្ប៊ី -- ចំណចពាក់រ័នរា ៅនឹងក្ករខ័ណឌចារ់ ពាក់រ័នរា ៅ

13

នឹងឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងមនសេជាតិ ថ្នអំររើអមនសេ្ម៌មួយរផេងរទ្បៀត។ មននឹងច៉ូេនិយយអំរ៊ីក្ល បត់

14

ខាួន និងក្ល រងខំឲ្យរ ៀរក្ល រនាះ ចំណចគនាឹះ រស់រយើងខាំគ
រ ៊ឺអំររើអមនសេ្ម៌រផេងរទ្បៀត វមនរៅកនរង

15

កថាខណឌ៥៨០

16

៥២០។ ទ្ប៊ី១ និយយរ៊ីធាតផេំ អំរ៊ីោែនទ្បមៃន់រនះ គ៊ឺអំររើ ឬក៏ក្ល ខកខានថ្នភារ្ៃន់្ៃ ក្សរដៀងោនចំរពាះ

17

ឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងមនសេជាតិ តដេវរកើតមនរេើងរៅររេរវោពាក់រ័ន។
ា ទ្ប៊ី២ ធាតផេំថ្នក្ល ឈ៊ឺចារ់។

18

អំររើ ឬក្ល ខកខានតដេរណា
ដ េឲ្យមនក្ល ងក្ល ឈ៊ឺចារ់ផូវា ចិតា ឬផាូវក្លយ ឬក៏ក្ល ង រួស។ ទ្ប៊ី ៣

19

និយយអំរ៊ីធាតផេំថ្នធាតរចតនា។

20
21

ថ្នោេដ៊ីក្លសំណំ០២/១។

រេើយរៅកនរងោ ណា រស់រយើងខាំរ

គ៊ឺកនរងកថាខណឌ

[១៤:៤៦:៣០]
ខាំររ ាយោ តតវមនក្ល ក្ចរ៉ូកក្ចរេ់េឹង
ន

គ៊ឺរេើករេើងពាក់រ័នរា ៅនឹងឧក្កិដក
ឋ មីទ្ធង
ំ រនះ។

22

អ៊ា៊ីចឹងរេើយបនខាំររ េើករេើងរនះ។ រក្ៅរ៊ីក្ល អនវតាចំណចធាតផេំទ្ធង
ំ រ៊ីរនះ គ៊ឺថា វហាក់ដ៉ូច មន

23

និនានក្ល មួយចង់រៅរមើេរៅរេើក្ររភទ្បរផេងរទ្បៀត រេើយចាត់ទ្បកថា វជាធាតផេំរនាទរ់រនេំ ទ្ធក់ទ្បង

24

រៅនឹងធាតផេំទ្ធង
ំ រ៊ី ដ៉ូចខាំប
រ នរញ្ញជក់អ៊ី៊ាចឹង។ ខាំស
រ ៉ូមរេើករេើងអំរ៊ីក្ររភទ្បរនាទរ់រនេំ។ វិ្៊ីោស្តសដេឹង
ន

25

គ៊ឺជា វិ្៊ីោស្តសដសូេ
ន ពាក់រ័នរា ៅនឹង

តដេនិយយថា

ធាតផេំរនះ

មិនពាក់រ័នរា ៅនឹងធាតផេំថ្នអំររើ

01675505
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អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

58

1

អមនសេ្ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀតរនះ ក៏រ៉ាតនដដ៉ូចតដេបនកំណត់ ដ៉ូចជាក្ល បត់ខួ ន
ា រាយរងខំ ក្ល ជរមាមសខាួន

2

រាយរងខំ ឬក្ល រ ៀរក្ល រាយរងខំ។េ។ រយើងអាចរឃើញថា វិ្៊ីោស្តសដរនះ បនរញ្ញជក់រៅកនរងតផនកខាះ

3

ថ្នោ ណារណដឹងោទ្បកខ រស់រមធាវីក្ល ពា រេើយខាំន
រ ឹងក្តេរ់មកនិយយចំណចរនះ។ រ៉ាតនដទ្ប៊ី១ គ៊ឺ

4

ថា រយើងយេ់រឃើញថា វិ្៊ីោស្តសដរនះ គ៊ឺថាអាចក្តូវបន រយើងរមើេរឃើញ វិ្៊ីោស្តសដរនះ ក្តូវបនអងគ

5

ជំនំជក្មះរក្រើក្បស់ដ៉ូចជារៅកនរងកថាខណឌ៧២៧

6

និយយថា ខាួនរយងរៅរេើធាតផេំសំខាន់ៗពាក់រ័នរា ៅនឹងអំររើតដេរចាទ្បជារញ្ញារនះ។ រេើយរៅកនរង

7

កថាខណឌ៧៥៤ ោោដំរ៉ូងនិយយរេើករេើងអំរ៊ីធាតផេំថ្នអំររើថ្នក្ល បត់ខួ ន
ា រាយរងខំ។ ទ្ប៊ី១ គ៊ឺក្ល

8

ដកេ៉ូតរស ីភារ។ ទ្ប៊ី២ ក្ល រដិរស្មិនបនផដេ់រ័ត៌មន ឬក៏ក្ល ដឹងឮអំរ៊ីក្ល ដកេ៉ូតរស ីភាររនះ

9

រេើយនិងទ្ប៊ី៣ ពាក់រ័នរា ៅនឹងគ៊ឺថា ដឋរនះតតមដង។ អ៊ា៊ីចឹងអងគជំនំរោកបនរេើករេើង បនអនវតាធាតផេំ

10

ទ្ធំងរ៊ី រៅរេើអងគរេតទ្ធំងអស់។ ក្ល មិនដកេ៉ូតរស ីភារ ក្ល មិនក្បរ់រ័ត៌មនឲ្យដឹងជាមន ដ៉ូចជា

11

រៅកនរងនិយយរ៊ីក្សរកក្តាំកក់ កថាខណឌ១២២០ ដេ់១២០៣ កថាខណឌ ១៤២៥ ដេ់ ១៤២៦។ រេើយ

12

សក្មរ់តផនកទ្ប៉ូរៅតដេវមិនពាក់រ័នរា ៅនឹងកំេសរៅកនង
រ រណដឹងឧទ្បា ណ៍រនាះរទ្ប។

13

បនជាោោដំរ៉ូងបនអនវតាន៉ូវធាតផេំសំខាន់ទ្ធង
ំ រ៊ីពាក់រ័នរា ៅនឹងអំររើអមនសេ្ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀត។ ដ៉ូរចនះ

14

មិនមនផេរ៉ាះពាេ់រៅរេើេទ្បាផេថ្នរសចកដ៊ីសរក្មចរនាះរទ្ប។

និយយរេើងអំរ៊ីក្ករខ័ណឌគតិយតា

មនក ណ៊ីរេើកតេងមួយគ៊ឺោោឧទ្បា ណ៍

15

ដេ់អ៊ី៊ាចឹងរេើយ

គ៊ឺក្រះរាជអាជាាបនរដឹងឧទ្បា ណ៍ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹង

16

ចំណចរនះតតមដង។

17

រចាទ្បក្រក្លន់ថា ជាអំររើអមនសេ្ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀត។ រៅររេោោដំរ៉ូងបនរក្រើក្បស់ វិ្៊ីោស្តសដក្ររភទ្ប

18

ជាក្ររភទ្ប ងរនះ រៅកនរងសំណំរ ឿង០០២/១ រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កមបន -- តោក្ល កំរ៉ូេបន

19

សរក្មចគ៊ឺថា មិនក្តឹមក្តូវរទ្ប រៅកនរងកថាខណឌ៥៨៩។ ោេដ៊ីក្ល បនរនយេ់ថា មនរញ្ញាតដេពាក់រ័នា

20

គ៊ឺអំររើតដេរចាទ្បជារញ្ញារនះ គ៊ឺរិតជាបនរំររញរៅរេើនិយមន័យថ្នអំររើអមនសេ្ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀតរេើយ។

21

រេើយរោេក្ល ណ៍ដ៏ទ្ប៉ូេំទ្ប៉ូោយ

ោោដំរ៉ូង

គ៊ឺពាក់រ័នរា ៅរេើអំររើទ្ធំងអស់តដេក្តូវបន

[១៤:៥០:០០]

22

ខាំស
រ ៉ូមរញ្ញជក់រៅរេើចំណចរ៊ី ៖ ទ្ប៊ី១ គ៊ឺថារយើងមិនអាចនិយយថា វមិនមនក្ល អនញ្ញាតកនរង

23

ក្ល រក្រើក្បស់អំររើរនះ។ ររេរយើងនិយយអំរ៊ីអំររើអមនសេ្ម៌រផេងរទ្បៀតតាម យៈក្ល រ ៀរក្ល រាយ

24

រងខំ ឬក្ល បត់ខួ ន
ា រាយរងខំ គ៊ឺរយើងរក្រើក្បស់ពាកយររចន៍ជាក់ោក់មួយរដើមប៊ីសរងខររៅរេើអំររើជា ួម

25

តតមាង។ គ៊ឺថាវមិនតមនជាក្ល កំណត់ច ិតេកខណៈផាូវចារ់ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងធាតផេំ តដេរយើងក្តូវតត
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អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

59

1

រំររញរនាះរទ្ប។ ទ្ប៊ី២ រយើងខាំម
រ ិននិយយថា វមិនមនក្ល ពាក់រ័នរា ៅនឹងឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងមនសេជាតិ

2

ឬក៏មិនពាក់រ័នដ
ា ៉ូចតដេតោក្ល ដថ្ទ្បរទ្បៀតបនរេើករេើង

3

ក្ររភទ្បរនះរនាះរទ្ប។

4

ន គ៊ឺ
រេើភសាតា
រ ងរដើមប៊ីរឆាើយតររៅនឹងរញ្ញាជាម៉ូេាឋនទ្ធំងរ៊ីរនះ ធាតផេំម៉ូេាឋនទ្ធំងរ៊ី។ រតើអំររើេឹង

5

ថាមនភារ្ៃន់្ៃ ក្គរ់ក្ោន់រទ្ប?

6

រាយរចតនារទ្ប? អ៊ា៊ីចឹងធាតទ្ធំងអស់េឹង
ន វរៅតតជាធាតផេំរ៊ី តដេរយើងខាំប
រ នរេើករេើង គ៊ឺោែនទ្បមៃន់

7

ក្ល ឈ៊ឺចារ់ និងរចតនា។

8

អំរ៊ីក្ល ឈ៊ឺចារ់

តដេរណា
ា េមករ៊ីអំររើ

ចំណ ចរនះគ៊ឺថា វជាេិខិ តត៉ូរក ណ៍ វិភាគរដើមប៊ីជួយរៅដេ់ក្ល វយតថ្មារៅ

រតើអំររើេឹង
ន រណា
ា េឲ្យមនក្ល ឈ៊ឺចារ់រទ្ប?

រតើអំររើេឹង
ន រ្វើរេើង

[១៤:៥១:២៨]

9

ឥេូវខាំន
រ ិយយអំរ៊ីក្ល បត់ខួ ាន។ ក្សររៅនឹងចំណចតដេខាំប
រ នរេើករេើង រៅររេតដេរយើង

10

រក្រើក្បស់ពាកយថា “ក្ល បត់ខួ ន
ា រាយរងខំ” គ៊ឺថារយើងក្តូវតតចងចាំផងតដ ថាអំររើរនះក្តូវបនយកមក

11

រចាទ្បក្រក្លន់ថាជាឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងមនសេជាតិថ្នអំររើមនសេ្ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀត។

12

ថ្នក្ល ជំទ្ធស់តវ៉ា រស់ រខៀវ សំផន រសចកា៊ីសននិាឋន រស់ោោដំរ៉ូងទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល បត់ខួ ានរនះ

13

រ៉ាតនាហាក់ដ៉ូចជាមនក្ល យេ់ក្ចេំពាក់រ័នរា ៅនឹងធាតផេំពាក់រ័នថ្ា នឧក្កិដក
ឋ មី តដេក្តូវបនរចាទ្បក្រក្លន់។

14

តាមរិតរៅរាយោ តតអំររើេឹង
ន

15

មនសេជាតិ រញ្ញារៅររេក្ល ជំនំជក្មះថារតើ អំររើេឹង
ន វរឆាើយតររៅនឹងចំណចទ្ធំងរ៊ីរទ្ប? គ៊ឺោែន

16

ទ្បមៃន់ ក្ល ឈ៊ឺចារ់ និងរចតនា។ ររើនិយយអំរ៊ីធាតផេំថ្នក្ល ឈ៊ឺចារ់ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល បត់ខួ ន
ា គ៊ឺវ

17

ចំណចសំខាន់ណាស់ គ៊ឺថាវមិនតមនតតវក្ល ឈ៊ឺចារ់ចំរពាះអនកតដេបត់ខួ ានរនាះរទ្ប។ ោោដំរ៉ូងបន

18

រនយេ់ចំណចរនះចាស់រេើយរៅកនរងរសចកា៊ីសរក្មច រស់ខួ ន
ា ពាក់រ័នរា ៅនឹងមនទ៊ី សនាិសខភនំរក្ក្លេ ក្តង់

19

កថាខណឌ៣១៦៤។ អនករទ្ធសមិនក្តឹមតតក្រឈមរៅនឹងក្ល បត់ខួ ន
ា រាយរងខំ ក៏រ៉ាតនាក៏ក្តូវក្រឈមមខ

20

រៅនឹងោែនភារមិនជាក់ោក់ រេើយក្ល នាំខួ ន
ា យករចញរ៊ីមនទ៊ី សនាិសខ រេើយនាំខួ ន
ា រៅក្លន់ទ្ប៊ីកតនាង

21

ណាមួយ រេើយមនរជាគវសនារាយោីនអនកណាអាចដឹងបនរេើយ។ សមជិកក្គួោ រស់ខួ ន
ា មិតា

22

ភកាិ អនកជិតដិតទ្ធំងអស់ អ៊ា៊ីចឹងវចាស់មករេើយ មិនមនក្ល រនយេ់ណាមួយមកដេ់រួកោត់។ រេើយ

23

ចំណចទ្ធំងអស់រនះវកនាងមកជាង៣០ឆ្នំ ៤០ឆ្នំមករេើយ អ៊ាច
៊ី ឹងពាក់រ័នា -- ឬក៏ថាមិនបនផាេ់

24

រ័ត៌មនណាមួយ

25

រនាះរទ្ប។

រៅកនរងចំណចជារក្ចើន

ឧក្កិដក
ឋ មីក្តូវបនយកមករចាទ្បក្រក្លន់ថាជាឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំង

រេើយមិនមនអនកណាដឹងថាអនកទ្ធំងអស់េឹង
ន ក្តូវបនរគនាំខួ ន
ា រៅក្លន់រសចកា៊ីោារ់
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[១៤:៥៣:៤៧]

2

រសចកា៊ីឈ៊ឺចារ់ រស់អក
ន តដេរៅ ស់រនះ ក៏បនកត់សមគេ់ ោត់ក៏បនឆាងក្លត់រទ្បរិរោ្ន៍

3

រៅក្ល ាឋន និងរៅតាមសេក ណ៍។ រដើមរណាឹង ដឋរបរវណ៊ី តយ៉ាម ឃនន៊ី បនផាេ់សកា៊ីកមីអំរ៊ីមាយ

4

រស់ោត់

រេើយនិងសមជិកក្គួោ រស់ោត់ដថ្ទ្បរទ្បៀតក្តូវបនរគនាំខួ ានយករចញរៅបត់តាម យៈ

5

ឡានក្លំម
ំ ង
៉ា ារ រៅក្សរកក្តាំកក់ រោកក្ស៊ីបនផាេ់សកខ៊ីកមីអំរ៊ីក្ល ឈ៊ឺចារ់ រស់ោត់។ ស៉ូមដកក្សង់៖ “ខាំរ

6

មិនដឹងថាមនអវ៊ីរកើតរេើង ឬក៏រជាគវសនា រស់ោត់យ៉ាងណា រួកោត់យ៉ាងណារទ្ប រតើរួកោត់ឈ៊ឺ ឬ

7

រួកោត់ក្តូវបនរញ្ជូ នរៅកតនាងណារផេង? រតើរួកោត់បត់ខួ ន
ា ទ្ធំងអស់រនាះរាយោ តតឈ៊ឺ ឬក៏យ៉ាង

8

ណារនះ? កនរងឯកោ E1/287.1 រនាទរ់រ៊ីរម៉ាង ១៥:៤៩:៤៩ វិនាទ្ប៊ី។ អ៊ា៊ីចឹងតផនកសំខាន់ថ្នក្ល ឈ៊ឺចារ់

9

តដេទ្បទ្បួេ ងរាយសមជិកក្គួោ រាយសេគមន៍ រាយមិតភ
ា កាិ រាយអនកណាពាក់រ័នរា ៅនឹងអនក

10

តដេបនបត់ខួ ន
ា រនះ។ ខាំររ េើករេើងចំណចរនះរាយោ វចាស់រេើយថា រដើមប៊ី្នដេ់ក្ល ផានាទរទ្ធស

11

រខៀវ សំផន គ៊ឺមិនតក្មូវឲ្យរង្ហាញអំរ៊ីក្ល បត់ខួ ានរគគេទ្ធំងអស់រនះរទ្ប។ រយើងក៏មិនតក្មូវថារតើ រួក

12

ោត់ទ្ធង
ំ អស់េឹង
ន ក្តូវបនរគយករៅសមារ់

13

រនាះរទ្ប។ តតផទយ
រ រៅវិញ ក្ល ឈ៊ឺចារ់េឹង
ន វរកើតមនរេើងរាយោ តតរជាគវសនា រស់រគគេទ្ធំង

14

អស់រនះ អត់មនអនកណាដឹងថាោត់បត់រៅណា! រេើសរ៊ីរនះរៅរទ្បៀត រខៀវ សំផន គ៊ឺថាោត់បន

15

ជំទ្ធស់តវ៉ារៅក្ល ផានាទរទ្ធស រស់ោត់ពាក់រ័នរា ៅនឹងក្ល បត់ខួ ន
ា រាយសំអាងរៅរេើថា រជាគវសនា

16

អនកទ្ធំងអស់េឹង
ន មិនក្តូវបនរគរង្ហាញឲ្យដឹងរទ្ប។ ឧទ្ធេ ណ៍រៅកនរងម៉ូេាឋន១៣៥ ក្តង់កថាខណឌ

17

៨៨៨(ក)(ខ) ោត់ជំទ្ធស់តវ៉ាក្ល ផានាទរទ្ធសមករេើ ៉ូរោត់ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល បត់ខួ ន
ា រៅមនទ៊ី សនាិសខ

18

ភនំរក្ក្លេ ពាក់រ័នរា ៅនឹងភសាតា
រ ងរាយោ តតអត៊ីតអនករទ្ធស រេើយោត់ថារ័ត៌មនេនឹងវងអាចជា

19

ពាកយចចាមអារា៉ា មរទ្ប។

20

ឬក៏យករៅឃំខួ ន
ា

ឬក៏ោារ់រាយរេតផេណាមួយ

[១៤:៥៦:១៦]

21

រក្ៅរ៊ីក្ល រកក្ោយខសរៅរេើទ្បសេនៈសា៊ីអំរ៊ីភសាតា
រ ងចចាមអារា៉ា មរនះ អងគជំនំជក្មះោោ

22

ដំរ៉ូង បនសរក្មចរេើយពាក់រ័នរា ៅនឹងរជាគវសនា រស់រោកទ្ធំងអស់រនាះ។ អងគជំនំជក្មះោោ

23

ដំរ៉ូង ក៏បនរ្វើក្ល សរក្មចអំរ៊ីធាតផេំថ្នឧក្កិដក
ឋ មី អំររើអមនសេ្ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀតរាយមិនដឹងអំរ៊ីរជាគ

24

វសនា រស់រគ។ រួកោត់ទ្ធង
ំ អស់ក្រឈមរៅនឹងភារ នាត់ រេើយរួកោត់ក៏បនឆាងក្លត់រទ្បរិរោ្ន៍

25

ឈ៊ឺចារ់។ រខៀវ សំផន ក៏បនរេើករេើងថា មនកំេសរៅកនរងម៉ូេាឋនរណាឹងោទ្បកខ ម៉ូេាឋន១១១
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រ
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1

ក្តង់កថាខណឌ៧៥៦ ជារិរសសពាក់រ័នរា ៅនឹងក្ល បត់ខួ ន
ា ក្រជាជនរវៀតណាមរ៊ីក្សរកក្តាំកក់។ រេើយ

2

ោត់បនរេើករេើងរ៊ីរសចកា៊ីសននិាឋន រស់ោោដំរ៉ូងថា រ៊ីជនជាតិរវៀតណាមទ្ធំងអស់េឹង
ន
សំដក

3

ក្សង់៖“អាចក្តូវបនរញ្ជូ ន ខាួន និង/ឬក៏ក្តេរ់រៅវិញ”។ ទ្បេហ៊ីក ណ៍រនះហាក់រ៊ីដ៉ូចជារង្ហាញឲ្យរឃើញ

4

ថា រជាគវសនា រស់ជនជាតិរវៀតណាមទ្ធំងអស់រនះមិនសទ្បា តតក្តូវបនន ណាបនដឹងរទ្ប។ អ៊ា៊ីចឹងអាច

5

ចាត់ទ្បកថា វអាចជាវិមតិសងេ័យ។

6

រៅកនរងម៉ូេាឋន១២៧ ក្តង់កថាខណឌ៨៣៧ ដេ់៨៤០ រខៀវ សំផន ខកខានមិនបនចងអេ
រ

7

រង្ហាញរ៊ីកំេសរនះរទ្ប។ ោត់ជំទ្ធស់តវ៉ាថា -- ជារិរសសក្ល បត់ខួ ន
ា រ៊ីមនទ៊ី សនាិសខក្ក្លំងតាចាន់។

8

ោត់និយយថា ឧក្កិដក
ឋ មីស៊ីអ
ា ំរ៊ីក្ល បត់ខួ ន
ា រាយរងខំ គ៊ឺជាឧក្កិដក
ឋ មីតដេរនារកើតជាេ៉ូ តេ តដេមិន

9

តមនក្តឹមតតក្រក្រឹតរ
ា ៊ី ដងរទ្បពាក់រ័នរា ៅនឹងរគគេមនក់រនាះ។

អ៊ា៊ីចឹងរសចកា៊ីសននិាឋនសំអាងរៅរេើក្ល

10

អនវតាធាតផេំថ្នឧក្កិដក
ឋ មីរនះតតមួយតដេមិនបន -- ក្ល បត់ខួ ន
ា តដេថា -- រេើយ រខៀវ សំផន រនាះ

11

គ៊ឺមិនក្តូវបនផានាទរទ្ធស ឬក៏រចាទ្បក្រក្លន់ចំណចរនះរទ្ប។

12

[១៤:៥៨:២៨]

13

ជាថី៊ីមង
ា រទ្បៀត វពាកយចចាមអារា៉ា មរនាះគ៊ឺថា ក្ល ឈ៊ឺចារ់វមិនតមនរកើតមនរេើងរៅរេើអក
ន

14

បត់ខួ ន
ា រទ្ប រ៉ាតនាចំរពាះអនកតដេរៅជំ វិញខាួនតដេ គ៊ឺថាោត់មនក្ល ភ័យ នាត់តក់សត
ារ ។ អ៊ា៊ីចឹងគ៊ឺថាវ

15

អាចសមក្សរទ្ធំងក្សរងសក្មរ់តដេជារិរសសរកើតមនរេើងរៅរេើសមជិកក្គួោ

ក៏ដ៉ូចសេគមន៍

16

រស់ខួ ន
ា រៅកនរងសេក ណ៍ក្តាំកក់ រេើយរក្ក្លយមករទ្បៀតសេក្ល ីរៅគកក្ក្លំងតាចាន់។ កំេសជា

17

្មីតារៅកនរងម៉ូេាឋនទ្ធំងអស់រនះគ៊ឺក្ល ខកខានមិនបន កំណត់អំរ៊ីឧក្កិដក
ឋ មីតាម យៈម៉ូេាឋនធាតផេំ

18

ចំនួនរ៊ីថ្នឧក្កិដក
ឋ មីទ្ធង
ំ រ៊ីរនះ គ៊ឺោែនទ្បមៃន់ ក្ល ឈ៊ឺចារ់ និងរចតនា។ អ៊ា៊ីចឹងអមនសេ្ម៌រនះ គ៊ឺក្តូវបន

19

រ្វើរេើងពាក់រ័នរា ៅនឹងក្ល បត់ខួ ន
ា ក្រជាជនដ៏រក្ចើនរ៊ីក្សរកក្តាំកក់ រ៊ីមនទ៊ី សនាិសខក្ក្លំងតាចាន់ ក៏ដ៉ូចជា

20

ទ្ប៊ីតាង
ំ ដថ្ទ្បរទ្បៀតតដ ។ រេើយក្ល ផានាទរទ្ធស រខៀវ សំផន សក្មរ់ចំរពាះឧក្កិដក
ឋ មីទ្ធង
ំ អស់រនះក្តូវតត

21

តមកេ់ទ្បក។

22
23
24
25

រនះជារសចកា៊ីសននិាឋនរញ្ច រ់ថ្នោ ណាផ្ទទេ់មត់ រស់រយើងខាំរ

រេើយខាំស
រ ំក្រគេ់រវទ្បិក្ល រនះ

រៅរោក ររជ អងគ។ ស៉ូមអ គណ។
ក្រធានអងគជន
ំ ៖ំ
ស៉ូមសក្មករនាិច! រោកសេរមធាវីនាម
ំ ខ ទ្បកឲ្យអនកររចចករទ្បសរាូ ឌ៊ី វីឌ៊ីរនាិចសិនបទ្ប។

01675509

F1/10.1

អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

(សក្មក យៈររេខា៊ី រាូ ឌ៊ី វីឌ៊ី)

1
2

[១៥:០០:៣៤]

3

ក្រធានអងគជន
ំ ៖ំ

4
5

62

បទ្ប ស៉ូមអរញ្ជ ើញចារ់រផដើម។
រោក ររជ អងគ៖

6

បទ្ប ស៉ូមរោ រឯកឧតាមក្រធានអងគសវនាក្ល ឯកឧតាម រោក រោកក្ស៊ី តដេជារៅក្កម

7

ក្រឹកា តំណាងសេក្រះរាជអាជាា ភាគ៊ីក្ល ពា ជនជារ់រចាទ្ប រដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី និងជន ងរក្ោះ

8

និងោធា ណជន។ ខាំប
រ ទ្ប ររជ អងគ ស៉ូមរេើកពាក់រ័នរា ៅនឹងរញ្ញាតដេរម -- រណដឹង រស់រមធាវី

9

រស់រោក រខៀវ សំផន បនរេើកអំរ៊ីក ណ៊ីតដេថា រៅក្កមថ្នោោដំរ៉ូងបនរិចា ណារាយមិន

10

ក្តឹមក្តូវរៅរេើធាតផេំថ្នរទ្បរេីើសពាក់រ័នរា ៅនឹងក ណ៊ីអាពាេ៍រិពាេ៍រាយរងខំ។

11

ចំណច៖ ចំណចទ្ប៊ី១ ពាក់រ័នរា ៅនឹងធាតចារ់ ចំណចទ្ប៊ី២ ពាក់រ័នរា ៅនឹងក្ល ក្រមរក្រមង ចំណចទ្ប៊ី៣

12

ពាក់រ័នរា ៅនឹងភារ្ៃន់្ៃ ថ្នអំររើ និងក្ល ឈ៊ឺចារ់ រស់ជន ងរក្ោះ រដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី។

ខាំស
រ ៉ូមរេើករ៊ី

13

រមធាវីរោក រខៀវ សំផន បនរេើកថា ោីនរទ្បធាតចារ់ ោីនចារ់តចងអំរ៊ីក ណ៊ីជារទ្បរេីើស

14

រទ្ប រេើយបនរេើកនិយយ -- បននិយយថា មិនអាចរ្វើក្ល តរងតចករ៊ីោន វងអំររើអាពាេ៍រិពាេ៍

15

រាយរងខំ និងក ណ៊ី ុំរោភរៅកនរងក្គួោ ។ រេើយរាយោ ថាោីនក្ល កំណត់ថាជារទ្បរេីើសចំរពាះ

16

អំររើថ្នក្ល ុំរោភ វងរដ៊ីក្ររនា អំររើថ្នអាពាេ៍រិពាេ៍រាយរងខំ ក៏មិនអាចមនផងតដ ។

17

រយើងខាំស
រ ៉ូមរញ្ញជក់ថា ចារ់ រស់ក្រះរាជាណាចក្កកមពជា
រ រៅមនសម័យកមពជា
រ ក្រជា្ិររតយយ

18

ជារិរសសក្កមក្រេីទ្បណឌថ្នឆ្នំ១៩៥៦ បនតចងអំរ៊ីក ណ៊ីរនះ រេើយបនតចងថា ជាក ណ៊ីកំតេង ួម

19

ររវណ៊ីដេ់ទ្ប៊ីជរក្

20

ក៏ោីនមក្តាណាមួយថ្នក្កមរនះតចងថាមនក ណ៊ីរេើកតេងថា រដ៊ីអាច ុំរោភក្ររនា រេើយោីនចារ់

21

តចងរនាះតដ ។ មក្តា៤៤៣ បននិយយថា ជនណាតដេ -- ពាកយកតនាងរនះមនន័យថា ក្គរ់រគគេ

22

តដេ ុំរោភរៅរេើរគគេរផេងរទ្បៀត រេើយក៏ោីនក ណ៊ីរេើកតេងផងតដ ។

23
24
25

។ ក្តង់មក្តា៤៤៣ រាយនិយយមិនមនក ណ៊ីរេើកតេងចំរពាះរដ៊ីក្ររនា រេើយ

[១៥:០៣:៣៨]
ចំរពាះរញ្ញាតដេថា

ររេរនាះោីនចារ់អនដ ជាតិតចងអំរ៊ីក ណ៊ី ុំរោភ វងរដ៊ីក្ររនា

ចារ់ក្ររទ្បសរផេងៗរទ្បៀតោីនតចងអំរ៊ីក ណ៊ីរនះ។

ឬក៏

រមធាវីក្ល ពា ជនជារ់រចាទ្បបនរេើកក ណ៊ីចារ់

01675510

F1/10.1

អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

63

1

ជារក្ចើន រេើយខាងសេក្រះរាជអាជាាក៏រេើកអំរ៊ីរញ្ញារនះ ខាំន
រ ឹងមិនរេើកអំរ៊ីរញ្ញារនះរដើមប៊ីចំរណញ

2

ររេ រេើយក៏មិនចង់ឲ្យជាន់ជាមួយអវ៊ីតដេសេក្រះរាជអាជាាបនរេើកផងតដ ។

3

មួយរទ្បៀតពាក់រ័នរា ៅនឹងរញ្ញាតដេថា អាពាេ៍រិពាេ៍រាយក្ល ផេំផំ គរ រេើយនិងអាពាេ៍រិពាេ៍

4

តដេរ ៀរចំរេើងរាយកមពជា
រ ក្រជា្ិររតយយគ៊ឺតតមួយ

5

ក្ល ពា កដ៊ីបនរេើកថា

6

ក្ល រ ៀរក្ល រាយផេំផំរគរ ាយឪរកមដយ

7

រ៉ារណា
ណ ះ។

ោីនអវ៊ីខសោនរនាះរទ្ប។

ក្ល រ ៀរចំឲ្យរ ៀរក្ល មិនអាចជាឧក្កិដក
ឋ មីរនាះរទ្ប

ក្តង់ចំណចរនះក្ករម

រ៊ីរក្ពាះក្ល មនដ៏រក្ចើនថ្ន

រេើយអងគក្ល ក្ោន់តតជាអនករដើ តួនាទ្ប៊ីជំនួសឪរកមដយតត

8

ទ្ប៊ី១ ខាំស
រ ៉ូមជក្មរថា ក្ករខ័ណឌចារ់រៅកមពជា
រ តដេខាំររ េើកអមាញ់មិញពាក់រ័នរា ៅនឹងចារ់

9

ក្រេីទ្បណឌ តតរៅកនរងរ ឿងចារ់ ដឋរបរវណ៊ី ក្កម ដឋរបរវណ៊ីឆ្នំ១៩២០ ក្តង់មក្តា១១៤ ក៏បនផដេ់

10

និយមន័យថ្នក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍ថា ជាក្ល ក្រមរក្រមង ជាក្ល ក្រក្លសឱឡា ិកថារួកោត់ររដជាា ួម

11

ស់ជាមួយោន តដេជាក្ល សតមដងន៉ូវក្ល ក្រមរក្រមង វងមនសេក្ររស និងមនសេក្ស៊ីរៅកនរងក្ល ទ្បទ្បួេ

12

ោនរ ៀរក្ល ជាមួយោន រេើយោីនកតនាងណាមួយថ្នក្កម ដឋរបរវណ៊ីបននិយយថា ក្តូវតតមនក្ល ក្រម

13

រក្រមងរ៊ីឪរកមដយ ឬក៏និយយថា ឪរកមដយមនសិទ្បារិ ៅកនរងក្ល រងខំក៉ូនឲ្យរ ៀរក្ល ជាមួយអនកណា

14

បនរេើយ។

15

ក ណ៊ីអន៊ីតិជនតដេជាអាចកមីវតែថ្រ នអតាា្៊ីនភារ រេើយតដេឪរកមដយតដេក៉ូនមនអាយរក្ក្លម --

16

អាយរៅកនរងក្ល រ ៀរក្ល រនដិចរនដួច

17

រក្ៅរ៊ីរនាះោីនកតនាងណាមួយថ្នក្កម ដឋរបរវណ៊ីតក្មូវថា

18

រោះ។

19

ោីនកតនាងណាមួយថ្នរទ្បរបញ្ាតិថ្ា ន ដឋរបរវណ៊ីនិយយយ៉ាងដ៉ូរចនះរេើយ

រេើកតេងតត

រេើយឪរកមដយអាចអនញ្ញាតឲ្យមនក្ល រ ៀរក្ល តតរ៉ារណា
ណ ះ
ក្តូវមនក្ល យេ់ក្រមរ៊ីឪរកមដយទ្ធេ់តត

រេើយក្ល និយយថា ក្ល រ ៀរក្ល ផេំផរំ គរ ាយឪរកមដយគ៊ឺជាវរប្ម៌ថ្នកមពជា
រ រ៊ីមន រេើយអងគក្ល

20

ក្ោន់តតរដើ តួនាទ្ប៊ីជំនួសឲ្យឪរកមដយរនះ គ៊ឺមិនអាចរក្រមររ្ៀរោនបនរទ្ប វងអវ៊ីតដេជាវរប្ម៌ រស់

21

កមពជា
រ រេើយនិងអវ៊ីតដេជាក្ល រ្វើ រស់អងគក្ល តដេជាក្ល រងខំឲ្យរ ៀរក្ល ។

22
23

[១៥:០៦:៣២]
ចំរពាះពាកយវរប្ម៌រនះ ខាំស
រ ៉ូមជក្មរថា វមិនតមនជាវរប្ម៌េអ ឬក៏មិនតមនជាវរប្ម៌ ររើ

24

និយយឲ្យចំរៅមិនតមនជាវរប្ម៌រទ្បរៅកនរងក្ល រងខំក៉ូនឲ្យរ ៀរក្ល

វគ៊ឺជាក្ល អនវតាតដេជាក់ោក់

25

តដេមនមួយចំនួនរៅមនសម័យកមពជា
រ ក្រជា្ិររតយយរ៉ារណា
ណ ះ រេើយតដេក្ល អនវតារនះជាក្ល អនវតា

01675511

F1/10.1

អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

64

1

មិនេអ រេើយតដេរយើងមិនអាចចាត់ទ្បកថា ជាចារ់ទ្បមារ់ រស់ក្រជាជនកមពជា
រ រៅកនរងក្ល តក្មូវឲ្យក៉ូន

2

រ ៀរក្ល រាយឪរកមដយយ៉ូ រេើយ។ រេើយម៉ាាងរទ្បៀត វរប្ម៌រនាះគ៊ឺវខសអំរ៊ីក្ល រងខំឲ្យរ ៀរក្ល

3

យ៉ាងដ៉ូចរមដច? រៅកនរងវរប្ម៌កមពជា
រ
គ៊ឺឪរកមដយគ៊ឺជាអនកជួយរមើេក៉ូន ជាអនកផដេ់រយរេ់រៅក៉ូន

4

ជាអនកក្សឡាញ់ក៉ូន រេើយោត់មិនៗឲ្យក៉ូន -- ោត់រមើេថារតើរសចកដ៊ីសខ រស់ក៉ូនរនាះយ៉ាងណា? រៅ

5

ចំរពាះមខតដេក្ល រងខំ ួមរសររសនែវៈរ៊ីរ៊ី ដ គ៊ឺឪរកមដយោត់មនក្ល ឈ៊ឺចារ់ ជាក្ល ឈ៊ឺឆ្អេ ោត់មិន

6

រងខំក៉ូនឲ្យរ ៀរ ួមផេំរសរសនែវៈរនាះរេើយ។

7

រ
គ៊ឺជាតថ្មាមួយដ៏ខពង់ខពស់ រស់ក្រជាជនកមពជា
រ
រាយ
រេើយក្ល រ ៀរក្ល រៅកនរងវរប្ម៌កមពជា

8

ក្រជាជនកមពជា
រ ចង់រឃើញផ្ទកោា នា ី រស់កមពជា
រ ឬក៏រ សកមពជា
រ ចង់រឃើញផ្ទកោាតដេ -- រេើយចង់

9

មនក្ល ច៉ូេ ួម ចង់មន -- ទ្បទ្បួេបនន៉ូវក្រថ្រណ៊ីតដេក្តូវបនអនវតារៅកនរងររេតដេខាួនរ ៀរក្ល

10

រ ។ វមិនតមនជាក្ល រងខំរនាះរេើយ រេើយក្ល ច៉ូេ ួម រស់ញាតិ
រេើយវជាក្រថ្រណ៊ីដ៏េអ រស់កមពជា

11

មិតា តដេជាក្ល ផដេ់កិតិយ
ា សដេ់ក្គួោ តដេជាអនករ ៀរក្ល គ៊ឺមនតថ្មាខាាង
ំ ណាស់។ ចំរពាះអងគក្ល

12

មិនដ៉ូចោនរទ្ប។ រក្ៅអំរ៊ីររេរនាទរ់រ៊ីបនក្លន់ក្លរ់អំណាច អងគក្ល បនរានផ
់ ះទ រាន់ក្ទ្បរយសមបតាិ េ៉ូត

13

រៅដេ់ផ្ទទេ់រន
ា ់សិទ្បាិរៅកនរងក្ល ក្គរ់ក្គងអំ -- រៅរេើក៉ូនរៅ រាន់អំណាចរមបរ៊ីឪរកមដយតថមរទ្បៀត

14

រក្ៅរ៊ីរនាះអងគក្ល តក្មូវឲ្យមនក្ល ួមរភទ្ប តក្មូវឲ្យ ររើនា ីមិនក្រម ឲ្យរ ស ុំរោភរៅរេើនា ី។

15

រេើយ េ៉ូតរៅដេ់ក្ល មិនក្រមចំរពាះក្ល រ ៀរក្ល រនះ មនទ្បណឌកមី ក្ល អរ់ ុំ េ៉ូតរៅដេ់មនក្ល

16

បត់ខួ ន
ា េ៉ូតរៅដេ់ក្ល ោារ់ យករៅសមារ់ជារដើម។

17

រេើយមនក្ល តក្មូវឲ្យមនក្ល រៅេរោដរ់ថា រតើនា ី រេើយនិងរ សតដេតដេបនរ ៀរក្ល

18

ជាមួយោនរនាះ តដេក្តូវកំណត់ឲ្យររដជាាចិតជា
ា មួយោនរនាះ ថារតើោត់ ួមររវណ៊ីឬអត់? ក្ល េរោដរ់

19

រនះោីនរទ្បកនរងក្រថ្រណ៊ីេអ រស់តខី ។

20
21

[១៥:០៩:៤៤]
រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីបនរេើកថា ោីនរទ្ប -- ោីនភសាតា
រ ងថា រដ៊ីក្ររនាមិនក្រមរក្រមងរៅកនរងក្ល

22

រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍ រ ៀរក្ល ជាមួយោនកនរងររេតដេរ ៀរក្ល រាយអងគក្ល រនាះរទ្ប។ ខាំន
រ ឹងរេើកយក

23

ចំណចមួយចំនួនតដេថា ជាក្ល រិតគ៊ឺររងកើតឲ្យមនរ ិយក្លសភ័យខាាចរៅកនរងក្ល រ ៀរក្ល រៅសម័យ

24

រនាះ។ តាមក្ល រិត ក្ល ក្រមរក្រមងគ៊ឺោីនរទ្ប គ៊ឺមនតតក្ល ភ័យខាាច រេើយោត់រងខំចិតរា ៅកនរងក្ល រ ៀរក្ល

25

រងខំចិតរា ៅកនរងក្ល ររដជាាចិតា ស់ជាមួយោនជារដ៊ីក្ររនា។ ខាំស
រ ៉ូមរេើកឧទ្ធេ ណ៍អំរ៊ីក ណ៊ីរដើមរណដឹង

01675512

F1/10.1

អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

1

65

ដឋរបរវណ៊ី ជឹម ោរមឿន។ ោត់បនរេើកថា ោត់ក្តូវបនរគគំរាមកំតេងរាយក្បរ់ថា “ក្រសិនររើ

2

រោកក្ស៊ីរដិរស្មិនក្រមរ ៀរក្ល រទ្ប

3

ក្រសិនររើរោកក្ស៊ីក្តូវបនរគរឃើញថា

4

ឯកោ E1/321.1។ រដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី ក្ពារ សរខឿន បនរញ្ញជក់ថា “ក្រសិនររើន ណាមនក់

5

មិនរោ រតាមរញ្ញជអងគក្ល រួករគនឹងក្តូវបនសមារ់រចាេដ៉ូចសតវធាត”។ រោកក្ស៊ីក្តូវបនរគគំរាម

6

កំតេងថា “ររើមិនរ ៀរក្ល រទ្ប រោកក្ស៊ីនឹងក្តូវរគយករៅាក់គក ឬក៏យករៅសមារ់” ឯកោ

7

E1/487.1។ ដ៉ូចោនតដ រដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី ជា រឌៀរ បនរញ្ញជក់ថា រនាទរ់រ៊ីក្ល រដិរស្រ៊ី រ៊ីដង

8

ួចមករោកក្ស៊ីក្តូវបនរគរញ្ជូ នរៅរ្វើក្ល រៅកតនាងរផេង។ រេើយរោកក្ស៊ីគិតថា រោកក្ស៊ីមិនអាច

9

រដិរស្មិនរ ៀរក្ល រនដរទ្បៀតបនរទ្ប។ រដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី មំ វន ក្តូវបនក្ករមឈា រចារ់ ុំរោភ

10

រក្ក្លយរ៊ីរោកក្ស៊ីបនរដិរស្មិនរ ៀរក្ល ។ រ៊ី រ៊ីថ្ថៃរនាទរ់រ៊ីរគ ុំរោភ ោត់ក៏រ ៀរក្ល រេើយរោក

11

ក្ស៊ីបននិយយថា ខាំររ ៅតតក្តូវរ ៀរក្ល រក្ពាះរគគំរាមខាំរ ក្តូវតតរ ៀរក្ល ។ រេើយរ ឿងរា៉ា វតដេរកើត

12

រេើងរនាះ រគថា ររើសិនជាខាំន
រ ិយយគ៊ឺោារ់។ សំរៅរៅរេើក្ល តដេរគ ុំរោភោត់។ ខាំម
រ ិនរ ៀរក្ល ក៏

13

ោារ់ ខាំខា
រ ា ចោារ់ រដើមប៊ីក៉ូនខាំរ ខាំស
រ ខចិតរា ៀរក្ល ទ្ធំងទ្បឹកតភនកតតមដង។ រដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី រោកក្ស៊ី

14

ជា រឌៀរ បនផដេ់សកខ៊ីកមីថា រោកក្ស៊ីបន ួម ស់ជាមួយរដ៊ីរោកក្ស៊ី រាយោ តតរោកក្ស៊ីខាាចរគ

15

រ្វើ រគរចាទ្បថា រោកក្ស៊ីរ្វើខសស៊ីេ្ម៌ ឬកបត់ ឯកោ E1/466.1។ រោកក្ស៊ី បនរញ្ញជក់ថា

16

រោកក្ស៊ីក្តូវបនរគតាមាន រេើយរោកក្ស៊ីមនក្ល ភ័យខាាចទ្ធំងរដ៊ី រេើយក៏ខាាចឈា ររទ្បៀតផង។

17

រោកក្ស៊ីបនរតនែមថា មនសេបនបត់ខួ ន
ា រាយោ តតក្រក្រឹតខ
ា សស៊ីេ្ម៌។ ខាំអ
រ ត់តដេរឃើញរទ្ប

18

តាំងរ៊ីសួ េនឹងឮថា ស៊ីេ្ម៌ រេើយស៊ីេ្ម៌បត់ខួ ន
ា ។ ចំរពាះខាួនខាំផ្ទ
រ ទ េ់ក៏មិនបនរឃើញតដ ក្ោន់តត

19

ឮថា តតស៊ីេ្ម៌គ៊ឺបត់ខួ ន
ា រេើយ។

20

រោកក្ស៊ីនឹងមិនអាចយករ សណារ្វើជារដ៊ីរេើយ
ញញឹមាក់រ សណារផេង

រេើយថា

រោកក្ស៊ីនឹងក្តូវរគសមារ់”

[១៥:១៣:៤៤]

21

ចំណចចងរក្ក្លយតដេខាំររ េើកចំរពាះចំណចរនះ គ៊ឺរោកក្ស៊ីអក
ន ជំនាញ ក្លស៊ា៉ូមិ ណាហាកក្លវ៉ា

22

បនផដេ់សកខ៊ីកមីថា ក្រជាជនបនដឹងថា ក្ល មិនក្រមរ ៀរក្ល អាចក្តូវបនរគសមារ់។ ដ៉ូរចនះរួករគមិន

23

ហា
៊ា នរដិរស្រទ្ប ឯកោ E1/472.1។

24
25

អងគជំនំជក្មះជាទ្ប៊ីរោ រ!

ោោដំរ៉ូងបនយេ់រឃើញថា

ភសដតា
រ ងភាគរក្ចើនរេើសេរ់

រង្ហាញថា រួករគមិនរដិរស្កនរងក្ល រ ៀរក្ល ក៏រាយោ តតមនក្ល រងខំ មនក្ល ភ័យខាាច រៅរទ្ធះ --

01675513

F1/10.1

អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

66

1

ថារៅកនរងទ្ប៊ីកតនាងណារៅកនរង ររកមពជា
រ ក្រជា្ិររតយយគ៊ឺមនេកខណៈដ៉ូចោន។

2

ជរក្មើសអវ៊ីរក្ៅអំរ៊ីក្ល សរក្មចចិតរា ៀរក្ល រនាះរេើយ។ ចំរពាះរញ្ញាថារតើ ក្ល រ ៀរក្ល រាយរងខំរនាះ

3

មនេកខណៈ្ៃន់្ៃ ឬរទ្ប? កតនាងរនះ រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីរេើកថា វមិនមនេកខណៈ្ៃន់្ៃ រទ្ប ក៏រ៉ាតនដរយើង

4

ស៉ូមរេើកថា វមនេកខណៈ្ៃន់្ៃ ណាស់ រេើយតដេក្តូវតតច៉ូេជាក ណ៊ីឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងមនសេ

5

ជាតិក្តង់ចំណចអំររើរផេងរទ្បៀត។ ខាំររ េើកអំរ៊ីក ណ៊ីរដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី គេ់ តណម រោកបនផដេ់

6

សកខ៊ីកមីថា រោកមនកដ៊ីប មៃខាាង
ំ ណាស់រាយទ្បិដភា
ឋ រថ្នក្ល រងខំឲ្យរ ៀរក្ល ដេ់ថានក់រោកេ៉ូរបយ

7

មិនច៉ូេ រេើយរោកនិយយថា រោកបនយេ់ក្រមគ៊ឺរដើមប៊ី ស់តតរ៉ារណា
ណ ះ។ រដើមប៊ីរមើេរមឃរមើេ

8

ផ្ទកយមដងរទ្បៀត។ រនះគ៊ឺជាកក្មិតដ៏្ន
ៃ ់្ៃ មួយតដេមិនអាចទ្បទ្បួេយកបន។

9
10
11
12

ដ៉ូរចនះរួកោត់ោីន

[១៥:១៥:៤៨]
រេើសរ៊ីរនះរៅរទ្បៀត រដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី តកវ ធា ី ក៏រញ្ញជក់ផងតដ ថា រោកក្ស៊ីខាាចរៅ
កនរងររេតដេរោកក្ស៊ីនិយយរឆាើយរៅនឹងអនករសើរសួ

តដេសួ អំរ៊ីក្ល អាពាេ៍រិពាេ៍រាយរងខំ

រស់ោត់។ រេើយ េ៉ូតដេ់ោត់មនក្ល េំបករៅកនរងក្ល និយយ ោត់មនក្ល រអៀនខាីស់រៅកនរងក្ល

13

និយយអំរ៊ីរញ្ញាតដេោត់ក្តូវ ួមដំរណកជាមួយនឹងអនកតដេសួ ោត់។

14

អំរ៊ីភារ្ៃន់្ៃ ថ្នអំររើ ឬក៏អា មីណ៍ រស់ជន ងរក្ោះ តដេទ្បទ្បួេ ងរាយក្ល រងខំឲ្យរ ៀរក្ល ។ រដើម

15

រណដឹង ដឋរបរវណ៊ី យស់ ផេ ក៏បននិយយអំរ៊ីក្ល ឈ៊ឺចារ់ រស់ោត់តដេោត់មនគ៉ូដណដឹង ួចរៅ

16

រេើយ មនរំណងរ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍ជាមួយោន មនអនសាវ ីយ៍ជារក្ចើនជាមួយោន រេើយទ្ប៊ីរញ្ច រ់

17

រោកក្តូវបនរងខំឲ្យរ ៀរក្ល ជាមួយោនកនរងររេរនះ។

18

រណដឹង ដឋរបរវណ៊ី ក្បក់ សរខឿន បនរេើកថា រេើយចំណចមួយរទ្បៀត គ៊ឺរក្ក្លយមកខាំររ ៀរក្ល ចាស

19

យកខាំររ ៅរ ៀរក្ល រេើយឲ្យខាំរ រងខំខំឲ្
ារ យ ួម កេទ្ធំងឈ៊ឺចារ់ តដេខាំម
រ ិនររញចិតា តដេខាំម
រ ិនចង់ឲ្យខាំច
រ ក

20

ចារ់កនរងផាូវចិតា ចកចារ់កនរង ៉ូររាងក្លយ ខាំផ
រ ង។ រោក មន រេឿយ តដេជារដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី

21

បនរេើកថា

22

រេើយមិនោគេ់ោនទ្ធេ់តតរោះរនាះ រេើយតក្មូវឲ្យរយើងក្សឡាញ់ោន។ រោកក្ស៊ី ប៉ាន់ សចាន់ តដេ

23

ក្តូវបនតក្មូវឲ្យរ ៀរក្ល ទ្ធំងរោកក្ស៊ីមិនតដេមន ដ៉ូវទ្ធេ់តតរោះ រេើយតដេរោកក្ស៊ីរដិរស្

24

រៅកនរងក្ល ួមរភទ្ប រេើយជាទ្ប៊ីរញ្ច រ់ រៅយរ់ទ្ប៊ី៣ ក្តូវបនកងឈា រតក្មូវឲ្យរដ៊ី រស់រោកក្ស៊ី ុំរោភ

25

រោកក្ស៊ី តដេកងឈា របនចងរោកក្ស៊ីនឹងសស រេើយរនាទរ់មករោកក្ស៊ី ត់ៗ រេើយរោកក្ស៊ី

រនះគ៊ឺជាចំណចតដេរញ្ញជក់

រនះជាក្ល ឈ៊ឺចារ់ដ៏រក្ចើន។

រោកក្ស៊ីរដើម

រេតអវ៊ីបនជាអងគក្ល រងខំឲ្យមនសេរ ៀរក្ល ជាេវូងៗរេើយរួករោកមិនតដេោគេ់

01675514

F1/10.1

អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

67

1

មនក្ល ឈ៊ឺចារ់ជាខាាង
ំ រោកក្ស៊ីមិនតដេមន ដ៉ូវរទ្ប តតទ្ប៊ីរំផត រោកក្ស៊ីបនធាាក់្ម េ៉ូតរៅ

2

ដេ់មួយតខជាងឯរណាះ។ រេើយរនះឬតដេអវ៊ីតដេរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីនិយយថា ជន ងរក្ោះមិនមនក្ល

3

ឈ៊ឺចារ់រទ្ប។

4
5

បទ្បស៉ូមឯកឧតាមក្រធាន ខាំស
រ ៉ូមអនញ្ញាត ៣នាទ្ប៊ី ររើឯកឧតាមក្រធានអនញ្ញាត។ ស៉ូមអ គណ។
ក្រធានអងគជន
ំ ៖ំ

6

បទ្បស៉ូមអរញ្ច ើញ!

7

[១៥:១៨:៤៨]

8

រោក ររជ អងគ៖

9

ស៉ូមអ គណឯកឧតាមក្រធាន។ ចំរពាះរញ្ញារផេងរទ្បៀត រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីបនរេើកថា អងគជំនំ

10

ជក្មះោោដំរ៉ូងមិនបនរិនិតយអំរ៊ីក ណ៊ីឈ៊ឺចារ់តិចតួច រស់រដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី រេើយថា ជា

11

ក ណ៊ី្ន
ៃ ់្ៃ ។ ខាំស
រ ៉ូមរេើកថា អវ៊ីតដេរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីបនរេើករនាះ គ៊ឺជាក្ល រមើេរឃើញចំណចមួយ

12

តផនកថ្នសកខ៊ីកមី រស់រដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី

13

រ៉ារណា
ណ ះ។

14

ចំរពាះក ណ៊ីរដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី មំ វន រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីបននិយយថា ក្ល រ ៀរក្ល រស់ោត់គ៊ឺ

15

ោីនអវ៊ីរ្វើឲ្យោត់ឈ៊ឺចារ់្ំដំរេើយ។ ក្ល អះអះរនះ មិនគិតដេ់ថា អំរ៊ីអ៊ីវតដេរដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី

16

បននិយយទ្ធំងអស់រៅកនរងររេសវនាក្ល រេើយរៅកនរងឯកោ រស់ោត់រទ្ប។ រោកក្ស៊ី មំ វន បន

17

រេើកថា ោត់មនភារអាម៉ាសជាខាីង
ំ រៅកនរងអាពាេ៍រិពាេ៍ រស់ោត់។ ោត់មនក្ល ភ័យខាាចរៅកនរង

18

ក្ល រដិរស្ រេើយោត់ខាាចរគសមារ់។ រេើយទ្ធំងអស់រនះ គ៊ឺជាក្ល រង្ហាញន៉ូវក្ល ឈ៊ឺចារ់ រស់ោត់

19

រេើយចំរពាះរដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី វ៉ា េឹមេន់ រៅកនរងឯកោ ថ្នកិចចសមៃស រស់ោត់ ក៏ោត់បន

20

និយយថា ោត់ភ័យខាាចរាយអាជាា្ ខាាចអាជាា្ យកោត់រៅសមារ់ផងតដ ។ ដ៉ូរចនះរេើយ រទ្បើរ

21

ោត់រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍ រេើយក្តូវក្ទ្ធំ ស់រៅជាមួយរដ៊ី រស់ោត់ រទ្ធះជាមនក្ល ឈ៊ឺចារ់ក៏រាយ។

22

ដ៉ូចោនតដ

23

ោត់រេខ E3/9.736 ក៏បននិយយអំរ៊ីក្ល ឈ៊ឺចារ់ រស់ខួ ន
ា ផងតដ រេើយដ៉ូចោនតដ រដើមរណដឹង ដឋ

24

របរវណ៊ី រ ៉ា រក្គឿន ក៏សទ្បាតតរញ្ញជក់ថា ខាួនមនក្ល ឈ៊ឺចារ់យ៉ាង្ៃន់្ៃ ចំរពាះក្ល រងខំឲ្យខាួ ន រ ៀរ

25

អាពាេ៍រិពាេ៍ផងតដ ។

គួ តតរមើេទ្បិដភា
ឋ រទ្ប៉ូរៅ

ឬក៏ភសដតា
រ ងឯកោ រស់រដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ីតត

រាេ់ឯកោ ទ្ធំងអស់តដេរដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ីបនរេើក។

ចំរពាះរដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី មស ោរា៉ា ន់ រៅកនរង បយក្ល ណ៍ស៊ីរ
ដ ៊ីក្ល ោកសួ រស់
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F1/10.1

អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

1

68

ឯកឧតាម រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កមជាទ្ប៊ីរោ រ ក្ល រេើករេើង រស់រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីអំរ៊ីថា

2

រៅក្កមោោដំរ៉ូងមិនបនរិចា ណាឲ្យក្តឹមក្តូវអំរ៊ីធាតផេំថ្នរទ្បរេីើស

3

រនះ មិនក្តឹមក្តូវ រយើងខាំររ េើកថា អវ៊ីតដ រេើករាយរមធាវីក្ល ពា កដ៊ី សទ្បាតតជាក្ល ភាន់ក្ចេំ រេើយនិង

4

ជាក្ល រិចា ណាតដេមិនក្គរ់ក្ជរងរក្ជាយ។ អវ៊ីតដេរេើករេើងរនះ គ៊ឺជាក្ល រិត ធាតផេំថ្នចារ់មនដ៉ូច

5

ខាងសេក្រះរាជអាជាាបនរេើក រេើយរយើងខាំក
រ ៏រេើកតាមចារ់កមពជា
រ ក៏មនតដ ។ រេើយក្ល រ ៀរក្ល

6

រៅសម័យតខី ក្កេម គ៊ឺជាក្ល រ ៀរក្ល រាយរ៉ាះពាេ់រៅដេ់រស ីភាររៅកនរងក្ល សរក្មច រេើយនិង

7

មនភាររ៉ាះពាេ់្ន
ៃ ់្ៃ រៅដេ់រដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី រេើយក៏ដ៉ូចជាជន ងរក្ោះរផេងរទ្បៀត រេើយ

8

ររងកើតឲ្យមនក្ល ឈ៊ឺចារ់រាយ្ៃន់្ៃ តដេគួ តតក្តូវចាត់ទ្បកថា ជាឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងមនសេជាតិ ក្តង់

9

ចំណចអំររើឧក្កិដក
ឋ មីរផេងរទ្បៀត។ ស៉ូមអ គណឯកឧតាមក្រធាន។

10

ក្រធានអងគជន
ំ ៖ំ
អ៊ា៊ីចឹងរាយោ រយើងដេ់ររេសក្មករេើយ ស៉ូមសក្មក។ អ៊ា៊ីចឹងរយើងច៉ូេ វិញរៅរម៉ាង ដរ់

11
12
13

អាពាេ៍រិពាេ៍រាយរងខំ

ក្បំហាសិរ អ៊ា៊ីចឹងស៉ូមសក្មកបទ្ប។
ក្កឡារញ្ជ ៖៊ី

14

ស៉ូមរក្ក្លកឈ !

15

(សវនាក្ល សក្មករៅរម៉ាង ១៥:២៣ នាទ្ប៊ី ដេ់រម៉ាង ១៥:៤៨ នាទ្ប៊ី)

16

[១៥:៤៨:២៥]

17

ក្កឡារញ្ជ ៖៊ី
ស៉ូមអរញ្ជ ើញរក្ក្លមឈ !

18
19

ក្រធានអងគជន
ំ ៖ំ

20

ស៉ូមអរញ្ជ ើញអងគយ
រ !

21

ជារនា ស៉ូមអរញ្ជ ើញរៅក្កមអងគជំនំជក្មះរដើមប៊ីរ្វើសំណួ រៅរេើភាគ៊ី។ ស៉ូមអរញ្ជ ើញ!

22
23

រៅក្កម ម៉ា៉ូ ន
ី ហាឌ៊ីង ក្លាក៖
ខាំគ
រ ិតថារតើខំក
ារ ំរងតតគិតថារតើខំស
ារ ួ តររណា។ ឥេូវរនះ ខាំស
រ ួ រៅទ្ធំងអស់ រក្ពាះថារោក

24

រោកក្ស៊ីមួយចំនួនបនរេើករេើងអំរ៊ីទ្បសេនៈតដេខាំម
រ ិនតដេនឹករៅដេ់

ក្រសិនររើខំន
ារ ិយយដតដេៗ

25

គ៊ឺស៉ូមកំក្រក្លន់ រ៉ាតនាតាមតដេខាំយ
រ េ់ អវ៊ីតដេរោក រោកក្ស៊ីមួយចំនួនរ្វើឲ្យចារ់អា មីណ៍។ ទ្ប៊ី១ ថា

01675516
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អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

1

រតើអំររើមួយចំនួន

2

មនសេជាតិ ថាៗរតើតោក្ល គួ គិតរិចា ណាអំរ៊ីរោេក្ល ណ៍ន៊ីតានក៉ូេភារតដ ឬរទ្ប?

3

69

តដេ្នរៅដេ់កក្មិត្ៃន់្ៃ ថ្នអំររើអមនសេ្ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀតថ្នឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំង

រោក រោកក្ស៊ីបនជតជកអំរ៊ីចំណចរនះ រ៉ាតនាខំច
ារ ង់ឲ្យអស់រោក រោកក្ស៊ីជួយដេ់ខំារ រេើយ

4

ក្រតេេជាភាគ៊ីដថ្ទ្បអាចច៉ូេ ួមបនតដ

5

្ៃន់្ៃ ថ្នរយសនកមី និងក្ល ឈ៊ឺចារ់រៅររេតដេរយើងកំណត់អតាសញ្ញាណថ្នឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងមនសេ

6

ជាតិ រ្ៀរជាមួយនឹងរោេក្ល ណ៍ន៊ីតានក៉ូេភារ គ៊ឺរ្ៀររៅនឹងអំររើ ឬក៏ក្ល ក្រក្រឹតរា ៅមនទ៊ី ស-២១

7

ឬក្ល ក្រក្រឹតិរា ៅកនរងអំររើ -- រៅកនរងឆ្នំ១៩៧០ជាងេនឹង ថារតើខំាន
រ ិយយអ៊ា៊ីចឹង អស់រោក រោកក្ស៊ី

8

យេ់អ៊ីតវ ដេខាំច
រ ង់សួ រទ្ប?

9
10

[១៥:៥១:៣០]
រោកក្ស៊ី អង់តា េគស
៊ី រស៖
រោកក្ស៊ី រោកក្ស៊ីមិនបនរញ្ញជក់រៅថា តផនកណាតដេក្តូវចារ់រផដើមរនាះរទ្ប។ រមធាវី រខៀវ

11
12
13

សំផន បនរេើករេើងរញ្ញារនះតដ មនរគរៅកនរងរណដឹងឧទ្បា ណ៍ រស់ខួ ន
ា ។
រៅក្កម ម៉ា៉ូ ន
ី ហាឌ៊ីង ក្លាក៖

14
15

ថារតើវមិនក្គរ់ក្ោន់រទ្បឬ ក្ោន់តតរិនិតយរមើេរៅរេើភារ

អ៊ា៊ីចឹងខាំស
រ ៉ូមអរញ្ជ ើញរោកក្ស៊ីរេើងមនក្រោសន៍តតមដងរៅ។
រោកក្ស៊ី អង់តា េគស
៊ី រស៖

16

ខាំប
រ ននិយយយ៉ូ មករេើយរៅថ្ថៃរនះ ថារោេក្ល ណ៍យតា្ម៌ន៊ីតាន៉ូេភាររនាះ ក្តូវតតអនវតា

17

រៅកនរងក្ល រិនិតយជំរ៉ូកតដេរៅសេ់ទ្ធង
ំ រ៉ានាីនរនាះ

18

ណាស់កនរងក្ល រិនិតយរនះ ជារិរសសពាក់រ័នរា ៅនឹងឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងមនសេជាតិ រេើយនិងឧក្កិដក
ឋ មី

19

រផេងរទ្បៀតតដេទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងសំណំរ ឿង០០២ រយើងរនះ /២ រនះ តដេ រខៀវ សំផន កំរងរដឹងឧទ្បា ណ៍

20

រនះ។

21
22
23
24
25

តដេអំររើអមនសេ្ម៌រនាះ

អ៊ា៊ីចឹងរោេក្ល ណ៍ន៊ីតានក៉ូេភាររនះគ៊ឺវធាតសំខាន់រំផត

ខាំគ
រ ិតថាវសំខាន់

រ៊ីរក្ពាះថាក្តូវតតរយងរៅនឹង

ចាស់តដេអាចអនវតាបនរៅសម័យអងគរេតរនាះ តដេរគរចាទ្បក្រក្លន់រ៊ីអងគរេតរនាះរៅោត់។
រោកក្ស៊ី ថ
៉ូ ម៉ា ី រេគា័ ៖
ស៉ូមរោ ររោក រោក្ស៊ីរៅក្កម រយើងយេ់ក្សរជាមួយនឹងរោេក្ល ណ៍ន៊ីតានក៉ូេភារ តដេ
ក្តូវអនវតារៅរេើឧក្កិដក
ឋ មីតដេរយើងកំរងតតរិចា ណាទ្ធំងអស់ចំរពាះអំររើអមនសេ្ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀត។

01675517
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អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័
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1

ខាំស
រ ៉ូមរេើករេើងថា ថារតើវជាអំររើឧក្កិដក
ឋ មីតដ ឬអត់រៅឆ្នំ៧៥ គ៊ឺមិនមនក្ល ជំទ្ធស់អ៊ីទ្ធ
វ ង
ំ អស់ គ៊ឺ

2

រយើងយេ់ក្សរទ្ធំងអស់ោន។ ចំរពាះអំររើជាម៉ូេាឋន វិញ ដ៉ូចតដេរយើងរង្ហាញរៅកនរងោ ណា ួចរៅ

3

រេើយ គ៊ឺថារយើងមិនចាំបច់កំណត់ជារទ្បរេីើស រទ្បឧក្កិដរឋ នាះរទ្ប រេើយខាំអា
រ ចរយងរៅរេើរសចកដ៊ី

4

ក្រក្លស ឬក៏រៅកនរងចរមាើយ រៅកនរងរណដឹងោទ្បកខសំណរំ ឿង០២/០១ គ៊ឺបនន័យថានិយយថា ក្រសិន

5

ររើអំររើជាក់ោក់មួយចំនួន តដេ ករឃើញថាជាអំររើអមនសេ្ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀត ុំរោភរំពានរៅរេើឧក្កិដក
ឋ មី

6

រេើយមនេកខណៈក្រហាក់ក្រតេេ ឬក៏ោែនទ្បមៃន់ក្រហាក់ក្រតេេោន គ៊ឺរយើងអាចចាត់ទ្បកថាជា

7

ឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងមនសេជាតិ។

8
9

ដ៉ូរចនះចំរពាះសំណួ រស់រោកក្ស៊ីរៅក្កម រៅររេតដេរិនិតយរមើេរៅរេើភារ្ៃន់្ៃ
រយើងក្តូវវយតថ្មាផងតដ រៅរេើន៊ីតានក៉ូេភារ។ ស៉ូមអ គណ។

10

[១៥:៥៤:៣៨]

11

រៅក្កម ម៉ា៉ូ ន
ី ហាឌ៊ីង ក្លាក៖
មនភាគ៊ីដថ្ទ្បរទ្បៀតចង់ច៉ូេ ួមរឆាើយ ស៉ូមអរញ្ជ ើញ!

12
13

រទ្បើរ

រោកក្ស៊ី រមេគន
ិ េស
៊ឺ ត៍៖

14

ខាំម
រ ិនមនអវ៊ីរតនែមរក្ចើនរទ្ប រក្ពាះសេក្ល ី រស់ខរំារ ៅខាង ក.ស.រ បនរឆាើយ រេើយរយើងយេ់

15

ក្សរជាមួយនឹងអវ៊ីតដេោត់រឆាើយ។ រៅកនរងកថាខណឌ៥២០ និងរនារនាទរ់រទ្បៀងេនឹង គ៊ឺថា វិ្៊ីោស្តសា

16

ក្តឹមក្តូវ គ៊ឺជា វិ្៊ីោស្តសាតដេរោក រោកក្ស៊ីរៅក្កមកំរ៉ូេបនអនវតា ួចរៅរេើយរៅកនរងរណដឹង --

17

រៅកនរងោេដ៊ីក្ល២/១ គ៊ឺថា ទ្បសេនៈថ្នន៊ីតានក៉ូេភារគ៊ឺក្តូវអនវតារៅកនរងឧក្កិដក
ឋ ិចចក្រឆ្ំងមនសេជាតិ

18

គ៊ឺអំររើអមនសេ្ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀត។ រេើយធាតផេំសំខាន់ទ្ប៊ី១ កនរងក្ល វយតថ្មា គ៊ឺក្ល រិនិតយរមើេរៅរេើអំររើ

19

តដេមនេកខណៈ ឬក៏មនភារ្ៃន់្ៃ ក្រហាក់ក្រតេេរៅនឹងឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងមនសេជាតិរក្ក្លមទ្បក្មង់

20

ថ្នអំររើអមនសេ្ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀតតដ ឬអត់។ ដ៉ូរចនះរៅររេតដេរយើងរក្រើ វិ្៊ីោស្តសារៅកនរងក្ល រិនិតយរៅរេើ

21

ធាតផេំទ្ធង
ំ អស់រនះ គ៊ឺេកខខណឌតក្មូវកនរងក្ល ក្ល ពា ឬក៏កនរងក្ល វយតថ្មាថារតើជនជារ់រចាទ្បេនឹង ោត់

22

មនេទ្បាភារអាចក្ររមើេរមើេដឹងថាមនចារ់ ឬក៏អាចដឹងថាមនថាជារទ្បឧក្កិដតឋ ដ ឬក៏អត់។

23

[១៥:៥៦:០០]

24

រៅក្កម យ៉ា ណា ន
ិ ៖

25

បទ្បស៉ូមអ គណ។

ខាំម
រ នសំណួ មួយពាក់រ័នរា ៅនឹងក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍។

រាយោ

01675518
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អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័
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1

រយើងរឃើញថា រៅកនរងោ ណារណដឹងោទ្បកខ រស់រមធាវីក្ល ពា ជនជារ់រចាទ្បបនរ្វើោ ណាជារក្ចើន

2

ពាក់រ័នន
ា ឹងក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍រនះ។ រេើយោត់អះអាងថា ក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍កនរង ររកមពជា
រ

3

ក្រជា្ិររតយយ គ៊ឺរ្វើរេើងរាយសី័ក្គចិតា មិនមនក្ល រងខិតរងខំអ៊ីរវ ទ្ប រេើយរនះជារោេក្ល ណ៍ រស់

4

រកេកមីយ
រ ន៊ីសក
ា មពជា
រ ។ អ៊ា៊ីចឹងរៅររេរនះ ខាំច
រ ង់ឲ្យខាងរមធាវីរញ្ញជក់រនាិច អំរ៊ីក្ល អនវតារោេក្ល ណ៍

5

សី័ក្គចិតរា នះ រតើអនវតារៅររេណា េកខខណឌយ៉ាងរម៉ាច? រាយោ ខាំោ
រ ដ រ់ភាគ៊ីខាងសេក្រះរាជអាជាា

6

ក៏បនរេើករេើងតដ រេើយខាងរដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី ក៏ោត់បនរេើករេើងតដ គ៊ឺោត់រដិរស្ទ្ធំង

7

អស់អំរ៊ីរោេក្ល ណ៍ស័ក្ី គចិតរា នះ។ អ៊ា៊ីចឹងខាំច
រ ង់ឲ្យរង្ហាញរនាិច ក្រសិនររើអាច រតើអនវតារោេក្ល ណ៍

8

សី័ក្គចិតតា
ា មក្ល អះអាងរមធាវីេឹង
ន ក្រក្រឹតរា េើងរៅររេណា?

9

អាពាេ៍រិពាេ៍រនះ ោត់មនឱក្លសសី័ក្គចិតរា ៅររេណា? អ៊ា៊ីចឹងស៉ូមរង្ហាញតិច រក្ពាះរាយោ ក្ល

10

អះអាង រស់ភាគ៊ីថាមិនតដេោគេ់មខផង រោេក្ល ណ៍ស័ក្ី គចិតវ
ា រកើតរៅររេណា? ស៉ូមអ គណ។

11
12

រតើភាគ៊ីទ្ធង
ំ រ៊ី រនះ

តដេមនរ ៀរ

រោកក្ស៊ី អង់តា េគស
៊ី រស៖
រោករៅក្កម

ខាំររឆាើយសំណួ េនឹងជារ៊ី វគគ។

ជារឋមទ្ធក់ទ្ប ងនឹងរ ឿងរោេនរយបយ

13

រោេក្ល ណ៍គ៊ឺថារមធាវីរយើងេនឹង រយើងមិននិយយរ៊ីរោេនរយបយរនាះរទ្ប ក្ល រ ៀរក្ល រនាះរទ្ប គ៊ឺ

14

និយយរ៊ីរទ្បរញ្ញជរ៊ីក្ល រ ៀរក្ល

15

រេើយ រយើងបននិយយអំរ៊ីរញ្ញារ៊ីអតែរទ្បមួយចំនួន តដេក្តូវស រស រេើងរចញរៅកនរងកមពជា
រ ក្រជា

16

្ិររតយយ តដេរៅកនរងអតែរទ្បទ្ធំងអស់រនាះគ៊ឺមនរោេក្ល ណ៍ទ្ធង
ំ ១៤ រោេក្ល ណ៍ស៊ីេ្ម៌ទ្ធង
ំ

17

១៤ តដេស រស សក្មរ់កមពជា
រ ក្រជា្ិររតយយ រេើយរោេក្ល ណ៍រនះរគអរ់ ុំរៅនឹងសមជិករកេ

18

កមីយ
រ ន៊ីសក
ា មពជា
រ
រេើយររេរ ៀរក្ល រនាះ គ៊ឺក្តូវតតរោ រតាមរោេក្ល ណ៍ស័ក្ី គចិតា រស់ោម៊ីជន

19

ទ្ធំងរ៊ី នាក់ រេើយោកេ៊ីជារក្ចើន កមីភិបេរក្ចើនក៏បនផដេ់សកខ៊ីកមីនិយយថាអ៊ា៊ីចឹងតដ ថាអាទ្បិភារ

20

ថ្នក្ល ក្រមរក្រមងោនរនះមនតមន រេើយរៅកនរងទ្បង់រដិវតដអ៊ីជារដើមមនរេើករេើងរ៊ីេឹង
ន រ៊ីរោេក្ល ណ៍

21

ស៊ីេ្ម៌រនាះ ថា អតែរទ្បេនឹងមិនមនតថ្មារទ្ប រ៉ានាីនរទ្ប រ៉ាតនាអតែរទ្បេនឹងក្តូវបនរក្រើរៅទ្ប៊ីរនះ រេើយ

22

ុំឭករៅដេ់កមីភិបេ រេើយនិងោកេ៊ីមួយចំនួនផងតដ ថាក្ល ក្រមរក្រមងោនរនះ ក្តូវបនរេើករេើង

ដ៉ូចតដេខាំប
រ នរេើករេើងរៅកនរងោ ណារណដឹងឧទ្បា ណ៍ រស់រយើង

23

ជាញឹកញារ់រៅកនរងក្ករខ័ណឌថ្នតដេមកផដេ់សកខ៊ីកមីទ្ធក់ទ្បងនឹងក្ល រ ៀរក្ល រេើយនិងតដេរគរ្វើក្ល

24

ររដជាាទ្ធំងោន។

25

រេើយនិងររដជាាចំរពាះមខសេក ណ៍េឹង
ន ។ រនះគ៊ឺជារទ្បរញ្ញជសដ៊ីរ៊ីក្ល រ ៀរក្ល ។ រេើយទ្ធក់ទ្បងរៅ

រៅកនរងរិ្៊ីក្ល ួម

រេើយរគសឲ្
ំ យអនករ ៀរក្ល េនឹងឲ្យក្សឡាញ់ោនររដជាាក្សឡាញ់ោន

01675519
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អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

72

1

នឹងថា រតើរួកោត់ោគេ់ោនជាមន តដ ឬអត់រនាះគ៊ឺ មនរទ្បរិរោ្ន៍រផេងៗរ៊ីោន រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីមិន

2

តដេបននិយយថា -- រយើងមិនតដេនិយយ រតើរយើងដឹងថា រតើវជារោេនរយបយ រស់រកេ

3

កមីយ
រ ន៊ីសក
ដ មពជា
រ
តដេរងខំឲ្យមនសេរ ៀរក្ល េនឹងតដ ឬអត់? មនសេររញចិតក្ល
ា

4

រនាះ រយើងមិនតដេបនរេើករេើងរ៊ីរ ឿងេនឹងរទ្ប រ៉ាតនាឥេូវេនឹងទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងោកេ៊ីរផេងៗតដេបន

5

មកផដេ់សកខ៊ីកមីរៅទ្ប៊ីរនះៗ ខាំម
រ ិនអាចរង្ហាញសកខ៊ីកមីទ្ធង
ំ អស់េឹង
ន ភាាមៗរនាះរទ្ប ក៏រ៉ាតនាខំអា
ារ ចរយង

6

រៅនឹងោ ណា រស់រយើង កថាខណឌ៥៩២ តដេនិយ យរ៊ីក្ល រ ៀរក្ល រនាះ រនយេ់ ថាតាមក ណ៊ី

7

រ ងតដេរង្ហាញថាក្ល រ ៀរក្ល ជាមួយោនេនឹង រេើយចះ
មួយៗរនាះគ៊ឺថា មនអនកតដេ -- មនភសាតា

8

អនកតដេមនអាយក្សបេៗោន រេើយោកេ៊ីមួយចំនួនបនក្បរ់ថាមនមួយក្ករមជាស្តសដ៊ី មួយក្ករមជា

9

រ សអ៊ា៊ីចឹងរៅ រេើយរគឲ្យជួរោនតណនាំោនខាួនឲ្យោគេ់រៅ រេើយរដើមប៊ីរ ៀរក្ល ជាមួយោន រេើយ

10

ំ អស់េឹង
ន គ៊ឺថាមន
មន -- រគមនរទ្បរិរោ្ន៍រាយតេកៗរ៊ីោន។ រេើយររើតាមរទ្បរិរោ្ន៍ទ្ធង

11

ភារសំខាន់មួយគ៊ឺថា

12

ក្ករខ័ណឌេនឹងគ៊ឺវឆាះរ រញ្ញចង
ំ ឲ្យរឃើញថារំមនក្ល -- រោេនរយបយរងខំឲ្យរ ៀរក្ល រនាះរទ្ប ក្ោន់

13

ណ ះ។
តតមនរទ្បរញ្ញជរ៊ី ររៀររ ៀរចំក្គួោ តតរ៉ារណា

14

រាយោ មនភារខសោនរៅតាមកតនាងរៅតាមរគគេ

មិនររញចិតក្ល
ា

ោម៊ីជនរេើយនិង

[១៦:០២:៣៦]

15

ចំណចសំខាន់មួយរទ្បៀតរៅកនរងោ ណារណដឹងឧទ្បា ណ៍ រស់រយើងេនឹង រយើងបនរេើករេើងន៉ូវ

16

កថាខណឌ១២១០ តដេនិយយអំរ៊ីភសាតា
រ ងរៅកនរងសំណរំ ឿងេនឹង រយើងបនរ្វើជាសែិតិេឹង
ន
រយើង

17

រឃើញថា ររេតដេរយើងនិយយអំរ៊ីភសាតា
រ ងទ្ធក់ទ្បងនឹងក្ល រ ៀរក្ល រាយរងខំរនាះ រយើងរឃើញថា

18

មនរដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី រេើយនិងោកេ៊ីនិយយរ៊ីរទ្បរិរោ្ន៍ផ្ទទេ់ខួ ន
ា រស់ោត់េឹង
ន គ៊ឺថា ោត់

19

ក្តូវបនរគរងខំឲ្យរ ៀរក្ល

20

េនឹង រេើយរដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី រេើយនិងក្រះរាជអាជាាបននិយយតដ រ៊ីរទ្បរិរោ្ន៍គ៊ឺរក្រើអំររើ

21

េិងាេនឹង មំ រវឿន ោត់ -- រោកក្ស៊ីេឹង
ន និយយថា រនយេ់ថាោត់ក្តូវបន ុំរោភរសរសនែវៈ រាយ

22

កមីភិបេ រាយោ តតោត់ជំទ្ធស់មិនក្រមរ ៀរក្ល រនះគ៊ឺជាភសាតា
រ ង ជាឧទ្ធេ ណ៍ភសាតា
រ ងមួយ

23

ថា កមីភិបេរនះ ុំរោភរៅនឹងរទ្បរញ្ញជថ្នក្ល រ ៀរក្ល រ៊ីរក្ពាះថាតាមរទ្បរញ្ញជរនះគ៊ឺថាក្តូវឲ្យមន

24

ក្ល ក្រមរក្រមងោនរ៊ីោម៊ីជន។

25

[១៦:០៤:០០]

រេើយចួនក្លេេនឹងគ៊ឺររើមនរក្រើអំររើេិងារទ្បៀតផង។

ដ៉ូចអមាញ់មិញ
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អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៧ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

រេើយរៅកនរងដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយក៏មនរេើករេើងរ៊ីចំណចេនឹងតដ ។

1

73

ខាំស
រ ៉ូម ុំឭកផងតដ ថា

2

រយើងបនរញ្ញជក់ថា រៅររេតដេរយើងនិយយអំរ៊ីរទ្បរញ្ញជថ្នក្ល រ ៀរក្ល រនះគ៊ឺថា មនក្ល តាមាន

3

រេើយក្ល តាមានអនកតដេរទ្បើរនឹងរ ៀរក្ល រនះ មិនតមនជារញ្ញជ រស់រកេកមីយ
រ ន៊ីសក
ដ មពជា
រ រទ្ប មិន

4

តមនអនកដឹកនាំរទ្ប គ៊ឺថា ឧទ្ធេ ណ៍ដ៉ូចជាោកេ៊ី ឌច េនឹងោត់រនយេ់ ោត់ថាអនកកមីភិបេ ដ៉ូច រ៉ាង់

5

អ៊ា៊ីចឹងោត់ក្តូវបនរគចារ់េឹង
ន គ៊ឺោត់េឹង
ន រ៊ីមនមក រ៉ាង់ េនឹងោត់បនរៅតាមានក្គួោ មួយេនឹង អ៊ា៊ីចឹង

6

រៅក៏រគចារ់ រាយោ ម៉ូេរេតេនឹង។ េនឹងក្ោន់តតជាឧទ្ធេ ណ៍រដើមប៊ីឲ្យរោកក្ស៊ី អស់រោក

7

រោកក្ស៊ី រៅក្កមរនាះយេ់ថាវមនភារខសោន រទ្បរិរោ្ន៍ខសៗោន រេើយអាក្ល តដេោោ

8

ដំរ៉ូងសននិាឋនថាមនរោេនរយបយ រស់រកេកមីយ
រ ន៊ីសក
ដ មពជា
រ ពាក់រ័នន
ា ឹងក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍

9

រនះគ៊ឺមិនក្តឹមក្តូវរទ្ប រាយោ រទ្បរិរោ្ន៍ខសៗោនទ្ធំងអស់។

10

ក្រធានអងគជន
ំ ៖ំ

11

បទ្ប អ៊ា៊ីចឹងររើោីនចរមាើយ រេើយមិនមនសំណួ រនដរៅរទ្បៀតរទ្ប ខាំស
រ ៉ូមជក្មរថា រយើងរញ្ច រ់

12

សវនាក្ល រៅថ្ថៃរនះក្តឹមររេរនះ រេើយនិងរនដនាថ្ថៃតសអករៅរវោរម៉ាងក្បំរួនក្រឹក។ ដ៉ូរចនះ គ៊ឺស៉ូម

13

ឲ្យខាងអន កេរនានាោ េនឹងនាំជនជារ់រចាទ្បេនឹងរៅរនានាោ វិញ រេើយតសអករៅរម៉ាងក្បំរ៊ីតសសិរ

14

ក្បំនាទ្ប៊ី ក្តូវនាំជនជារ់រចាទ្ប -- ខាងៗសេក្រះរាជអាជាាមនរយរេ់យ៉ាងរម៉ាច?

15

រោកក្ស៊ី ថ
៉ូ ម៉ា ី រេគា័ ៖

16

ស៉ូមអ គណឯកឧតាមក្រធាន។ រយើងចង់រតនែមរនដិច គ៊ឺថាមិនមនេកខខណឌតក្មូវតដេថារទ្ប

17

រិរោ្ន៍ជន ងរក្ោះក្តូវតតដ៉ូចតតោនររះរិទ្បរនាះរទ្ប ោោដំរ៉ូងបនសរក្មច ួចរៅរេើយរៅរេើធាត

18

ផេំរនះ គ៊ឺថាធាតផេំថ្នឧក្កិដក
ឋ មីេឹង
ន វរៅតតជាឧក្កិដក
ឋ មី -- រៅធាតផេំរទ្បរេីើសដតដេ។ រេើយ

19

រតនែមរ៊ីរេើរនះរទ្បៀត ដ៉ូចតដេរយើងដឹងអ៊ាច
៊ី ឹងគ៊ឺថា ក្ល រឃាសនា រស់តខី ក្កេម គ៊ឺរគនិយយរ ឿងមួយ

20

រផេងគ៊ឺថា ជារោេក្ល ណ៍អ៊ីច
៊ា ឹងរៅ គ៊ឺថាមិនក្តូវជំនំជក្មះរាយោីនចារ់តោក្ល អ៊ីរទ្ប រ៉ាតនាក្ល អនវតា

21

ជាក់តសដងគ៊ឺវខសទ្ធំងក្សរងតតមដង គ៊ឺថាអវ៊ីតដេរង្ហាញរៅរេើក្កាសេនឹងគ៊ឺវអត់ដ៉ូចរៅរេើក្ល អនវតា

22

ជាក់តសដងរទ្ប។ អារនះខាំច
រ ង់រតនែមរ៉ារណណ ះ ឯកឧតាមក្រធាន រោក រោកក្ស៊ី រៅក្កម ស៉ូមអ គណ។

23

[១៦:០៧:៣៤]

24

រោក ររជ អងគ៖

25

ស៉ូមរោ រ ស៉ូមអនញ្ញាតឯកឧតាមក្រធាន ខាំច
រ ង់ក្ោន់តតចង់សំរញ្ញជក់រនដិចពាក់រ័នរា ៅនឹងអវ៊ី
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រ
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1

តដេរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីរោកក្ស៊ី អង់តា េគ៊ីសរស រេើកពាក់រ័នរា ៅនឹងរដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី មំ វន។

2

រដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី មំ វន រនះមិនក្តូវបន ុំរោភរាយមនសេមនក់រទ្ប គ៊ឺោត់បនរេើកថា ោត់ក្តូវ

3

បន ុំរោភរាយឈា រក្បំនាក់ រេើយក្ល ុំរោភរនះ គ៊ឺរាយោ តតោត់រដិរស្រៅកនរងក្ល ទ្បទ្បួេ

4

រ ៀរក្ល វជាទ្បណឌកមី តដេរគរ្វើតាម វិ្រ៊ី ផេងៗ។ រេើយរៅកនរងក ណ៊ីរនះគ៊ឺឈារទ្ធំងអស់រនាះ តដេ

5

តក្មូវឲ្យរួករគរ ៀរក្ល បនរ្វើទ្បណឌកមីរៅរេើោត់តាម យៈក្ល ុំរោភោនក្បំនាក់

6

រ៊ីថ្ថៃរក្ក្លយមក

7

រនាះរទ្ប។ ស៉ូមអ គណឯកឧតាម។

8
9
10
11

រេើយរនាទរ់មក

ោត់ោីនអវ៊ីរក្ៅរ៊ីឯកភាររៅកនរងក្ល ទ្បទ្បួេរ ៀរក្ល ជាមួយអនកតដេោត់មិនររញចិតា

ក្រធានអងគជន
ំ ៖ំ
អ៊ា៊ីចឹងមនអ៊ីតថមមករទ្បៀតរទ្ប?
រោក គង់ សំអន៖
ស៉ូមអនញ្ញាតឯកឧតាមក្រធាន។

ទ្ប៊ី១

ខាំច
រ ង់កត់សមគេ់រតនែមរៅរេើអ៊ីតវ ដេសេភាតារយើង

12

បនរេើកកនាងមករៅរេើរញ្ញារ ឿងរ ៀរក្ល រាយរងខំរនះ

រេើយតដេរយើងកំរងតតគិតថាវជាតផនក

13

មួយថ្នរទ្បរេីើសតដេរយើងចាត់ទ្បកថារៅកនរងអំររើអមនសេ្ម៌រផេងៗ ឬដថ្ទ្បរទ្បៀត។ ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹង

14

រោេនរយបយ រស់កមពជា
រ ក្រជា្ិររតយយទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល ុំរោភផាូវរភទ្បរនះ រយើងរឃើញថា ជា

15

រោេក្ល ណ៍ទ្បណឌកមីមួយយ៉ាង្ំចំរពាះអនកតដេរេីើសរៅនឹងរទ្បរញ្ញជតដេអាចថាជាអនករៅក្រក្រឹតា

16

អំររើ ុំរោភផាូវរភទ្បអ៊ីជារដើមរនះ។ មិនតមនជារោេនរយបយ រស់កមពជា
រ ក្រជា្ិររតយយេនឹង រៅ

17

ោំក្ទ្បឲ្យកមីភិបេ រស់ខួ ន
ា រៅក្រក្រឹតអ
ា ំររើ ុំរោភរសរសនែវៈរនះរទ្ប អារនះជារោេនរយបយតដេ

18

រយើងទ្បទ្បួេោគេ់រៅកនរងអងគជំនំជក្មះកនាងមករេើយ តោក្ល ទ្បទ្បួេោគេ់ ួចរេើយ។ រេើយទ្ធក់ទ្បង

19

នឹង វិធានក្ល កនរងក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍រនះ រយើងរឃើញថាចំណាត់ក្ល វអត់ដ៉ូចោន រ៊ីតំរន់មួយរៅ

20

តំរន់មួយ រ៊ីគ៉ូមួយរៅគ៉ូមួយ គ៊ឺមនេកខណៈខសោនដ៉ូចក្ល រេើករេើង រស់សេភាតារយើងខាងរដើម។

21

ក៏រ៉ាតនាភារខសោនរនះវមិនតមនជារោេនរយបយ

22

រផេង អាស រស រនាះរផេង ដេ់តតរ្វើរនាះរ្វើរផេងមួយរទ្បៀត។ វមិនទ្ប៉ូរៅទ្ធំងអស់អ៊ី៊ាចឹងរទ្ប។ ក៏រ៉ាតនា

23

រៅកនរងសងគមណាក៏ដ៉ូចសងគមណាតដ

24

រផេងរៅ ក្ល អនវតារនាះរផេងរៅ គ៊ឺវមន។ រនះរាយោ អ៊ី រាយោ តតក្ររ័នអ
ា រ់ ុំ រាយោ

25

ក្ររ័នផ
ា េរវផាយអ៊ីទ្ធង
ំ អស់េឹង
ន តដេរ្វើឲ្យមនក្ល េំបក។ ររើសិនជារយើងរក្រមររ្ៀររ៊ីអ៊ីតវ ដេរកើត

តដេថាតខី ក្កេមនិយយអវ៊ីរៅកនរងក្កាសរនាះ

គ៊ឺមនដ៉ូចោនអ៊ា៊ីចឹង រៅររេក្កាសស រស កនរងចារ់ស រស
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1

រេើងក្លេរ៊ី៤០ឆ្នំជាងមន រេើយនិងររេរចចរ
រ បននគ៊ឺថាគ៊ឺរយើងរឃើញថាវរៅតតខសោនអ៊ា៊ីចឹង។ រ៊ីមន

2

ក្ល ផេរវផាយ ក្ល ផដេ់ន៉ូវរ័ត៌មនរ៊ីមួយរៅមួយេនឹងគ៊ឺមនក្ល េំបកណាស់ រ៊ីរក្ពាះរយើងោីនក្ររ័នា

3

ទ្ប៉ូ ស័រទ ោីនអ៊ីក្គរ់ក្ោន់ផង។ ឥេូវក្ររ័នរា តរេក្ក្លមអ៊ីក្គរ់តររយ៉ាង រៅតតមនក្ល េំបក។ អ៊ា៊ី ចឹង

4

ក្ល តដេអនវតាខសោនកនរងសម័យ៤០ឆ្នំជាងមនរនាះ

5

និយយរផេង។ រនាះមិនអាចជាម៉ូេាឋន្ំរទ្ប។ សំខាន់គ៊ឺរយើងរផ្ទដតរៅរេើនរយបយ ជារោេក្ល ណ៍។

6

ររើរោេក្ល ណ៍មិនឲ្យរ្វើអាក្កក់ មិនឲ្យរ្វើអ៊ីតវ ដេជារទ្បរេីើស រេើយមនអំររើេឹង
ន បនន័យថាវមិន

7

តមនជានរយបយរទ្ប។

8

នរយបយ ឬក៏រ្វើស៊ីម
អ ួយតដេមិនក្សរនឹងនរយបយ។ អ៊ា៊ីចឹងជាក្ល ទ្បទ្បួេខសក្តូវ រស់រគគេរផេង

9

រទ្បៀតរៅកនរងចំរណាមកមីភិបេតដេទ្បទ្បួេខសក្តូវ ដ៉ូចរោកក្ស៊ីរមធាវី អង់តា រេើកអំរ៊ីក ណ៊ី រ៉ាង់

10
11

មិនអាចជាម៉ូេាឋនថាក្ល រ្វើខសេនឹងរ្វើរផេង

រនាះគ៊ឺជារគគេៗតដេោត់យករោេនរយបយ

ឬក៏រកក្ោយរោេ

តដេ ឌច បនរាយក្ល ណ៍ជ៉ូនអងគសវនាក្ល េនឹង បទ្ប។ ស៉ូមអ គណ។
ក្រធានអងគជន
ំ ៖ំ

12

បទ្ប អ៊ា៊ីចឹងរយើងរញ្ច រ់សវនាក្ល រៅររេរនះ។ អ៊ា៊ីចឹងដ៉ូចខាំប
រ នជក្មរជ៉ូន តសអកេនឹងគ៊ឺរយើង

13

រនារៅរម៉ាងក្បំរួនក្រឹក រេើយស៉ូមឲ្យមស្តនា៊ីរនានាោ េនឹងនាំជនជារ់រចាទ្បរៅរនានាោ វិញ រេើយក្រឹក

14

តសអករៅរម៉ាងក្បំរ៊ី

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

និងតសសិរក្បំនាទ្ប៊ី

ស៉ូមនាំជនជារ់រចាទ្បមកោេសវនាក្ល រៅទ្ប៊ីកតនាងតដេ

រស់ជនជារ់រចាទ្បវិញ។
រេើយដ៉ូរចនះ គ៊ឺអងគជំនំជក្មះក្រក្លសសក្មក៕

(សវនាក្ល ផ្ទអករៅរម៉ាង ១៦:១៣នាទ្ប៊ី)

