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ក្ំណត់ហេតុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរននក្ិចចដំហណើរការនីតិវិធីសវនាការបណត ឹង្សាទុក្ខ 

ក្នុង្សំណំុហរឿង្ ០០២/០២ 

សាធារណៈ 

សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក  

នងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្ន ំ២០២១ 

ម ៉ោ ង ០៩:១៨ នាទី 

 
 

រៅក្កមជនំ ជំក្មះ៖  

 រៅក្កម គង់ ក្សរ៊ីម ជាក្រធាន 

 រៅក្កម យ៉ា  ណា ិន 

 រៅក្កម ម៉ា៉ូ  ីន ហាឌ៊ីង ក្លា ក  

 (Judge Maureen Harding CLARK) 

 រៅក្កម រោម សិ ិវឌឍ 

 រៅក្កម ចាន់ក្ា ន៊ីហាេ ចាយ៉ា ស ៊ីញរេ 

 (Judge Chandra Nilhal JAYASINGHE) 

 រៅក្កម ម ៉ុង មន្នីចរិយា 

 រៅក្កម ផ្លូ រិន្ស៍ ដេដផ្ល វ័រឈិន្-ម ៉ុមបា 

(Judge Florence N. MWACHANDE-MUMBA) 

ក្កទ្បារញ្ជ ៊ី៖           

  រោក ោ៊ា  រ ៉ា  

 កញ្ញា  ភ៊ីស ម៉ា រេាន៊ី (Ms. Peace Malleni) 

 

ក្ល ិយេយ័សេក្រះរាជអាជាា ៖ 

  រោកស្សី ជា លាង 

 រោកក្ស៊ី រក្រនា េ៉ូេិស                              

(Ms Brenda J. HOLLIS) 

  រោក រសង រ៊ា នឃាង 

 រោកក្ស៊ី ន៊ីោ ប៉ា តតេ (Ms Nisha Patel) 

  រោកក្ស៊ី រេរេន រវីសន រ (Ms Helen Worsnop) 

 រោកក្ស៊ី  ៉ូថ ម៉ា  ី រេគា័  

 (Ms Ruth Mary Hackler) 

 ដលាក  វីរេាមម សី៊ីត (Mr.William Smith) 

 ដលាក វងំសង់ វ៉ាយដ៍ រដោីឯេ 

 (Mr.Vincent de wilde d’Estmael)  

ដមធាវ ីត ំណាងដេើមបណ្ត ឹងរេឋបបដវណ្ី៖  

  រោក ររជ អងគ 

 រោកក្ស៊ី រមេកិន េ ៊ឺសត៍ (Ms. Megan Hirst) 
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  ដលាក វវ៉ែន្ ដៅ 

 រោកក្ស៊ី ទ្ប៊ី ក្សរ៊ីនណា 

ដមធាវ ីការពារកដ ីដលាក ដ ៀវ  សំផ្ន្ 

 ដលាក គង់ សំអ៉ុន្ 

 ដលាកក្ស៊ី អង់តា េគ៊ីសរស (Ms. Anta GUISSE ) 

ជនជារ់រចាទ្ប៖ 

 រោក រខៀវ សំផន  

តផែកក្គរក់្គងត ោក្ល ៖ 

 រោកក្ស៊ី សួ ស ទ្ធា វី 
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សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                           

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា ឆ្ែ ំ២០២១  ទ្បំរ័  i 
រញ្ជ ៊ីរ្ីះអែកនិយយ៖ 

ភាោតដេបនរក្រើ រេើកតេងតតមនក្ល រញ្ញជ ក់រផេងរទ្បៀតរៅកែរងក្រតិចា ឹក 

 

 

អនកនយិយ ភាសា 

រៅក្កម គង់ ស្សរីម (ក្រធានអងគជំន្៉ុំ) វ ែរ 

រៅក្កម ម៉ា៉ូ  ីន ហាឌ៊ីង ក្លា ក អងគរគាស 

រៅក្កម រោម សិ ិវឌឍ តខី  

រៅក្កម ចាន់ក្ា ន៊ីហាេ ចាយ៉ា ស ៊ីញរេ អង់រគាស 

រោកស្សី ជា លាង តខី  

រោក វីរេាមម សី៊ីត អង់រគាស 

រោកក្ស៊ី រេរេន រវីសន រ អង់រគាស 

ដលាកក្ស៊ី អង់តា េគ៊ីសរស បរំាង 

រោក គង់ សំអ ន តខី  

ក្កឡារញ្ជ៊ី តខី  
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  1 

ក្ិចចដំហណើរការនីតិវិធី 1 

ក្កឡារញ្ជ៊ី៖ 2 

ស៉ូមអរញ្ជើញរក្ក្លកឈ ! 3 

(រៅក្កមច៉ូេកែរងរនទរ់សវនាក្ល ) 4 

ក្កឡារញ្ជ៊ី៖ 5 

ស៉ូមអរញ្ជើញបទ្ប! 6 

[០៩:១៨:១៧] 7 

ក្រធានអងគជ ំន  ំ៖ 8 

តាងនាមអងគក្ល សេក្រជាជាតិ និងក្រជារាស្តសរតខី  អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេថ្ន អ.វ.ត.ក 9 

ស៉ូមក្រក្លសររើកសវនាក្ល ជំន ំជក្មះរេើរណដ ឹងោទ្ប កខ រស់ភាគ៊ីក្រឆំ្ងនឹងោេក្កមអងគជំន ំជក្មះ10 

ោោដំរ៉ូងកែរងសំណ ំរ ឿងរេខ ០០២/០២ ច ះថ្ថ ៃទ្ប៊ី១៦ តខវិចឆិក្ល ឆ្ែ ំ២០១៨ រេើយក្តូវបនរចញរៅថ្ថៃ11 

ទ្ប៊ី២៨ តខម៊ីនា ឆ្ែ ំ២០១៩ តដេជនជារ់រចាទ្ប រខៀវ សំផន បនរេើកទ្បេហ៊ីក ណ៍រណដ ឹងោទ្ប កខជារក្ចើន 12 

និងរេើរណដ ឹងោទ្ប កខ រស់សេក្រះរាជអាជាា តដេមនតតមួយទ្បេហ៊ីក ណ៍។  13 

សមសភាររៅក្កមអងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេ៖ ទ្ប៊ី១ ខារ ំ គង់ ក្សរ៊ីម ក្រធាន, ទ្ប៊ី២ រៅក្កម  14 

ចាន់ក្ា ន៊ីហាេ ចាយ៉ា ស ៊ីញរេ, ទ្ប៊ី៣ រៅក្កម  ម៉ា ង ម ន៊ី ែច ិយ, ទ្ប៊ី៤ រៅក្កម រោម សិ ិវ ឌឍ, ទ្ប៊ី៥ 15 

រៅក្កម ផ្លូ រិន្ស៍ ដេដផ្ល វ័រឈិន្-ម ៉ុមបា, ទ្ប៊ី៦ រៅក្កម យ៉ា  ណា ិន, និងទ្ប៊ី៧ រៅក្កម ម៉ា៉ូ  ីន ហាឌ៊ីង 16 

ក្លា ក។ សមសភាររៅក្កមរក្មរង ១) រៅក្កម ស ៊ីន  ិទ្បា ២) រៅក្កម េវ៊ីេ៊ីរ  ៉ា៉ូរ៉ា៉ូេា តដេក្តូវបន17 

ច៉ូេ ួមរ៊ីចមៃ យ។ ក្កឡារញ្ជ៊ី រោក ោ៊ា  រ ៉ា , ទ្ប៊ី២ រោកក្ស៊ី ភ៊ីស ម៉ា រេាន៊ី។  18 

រោកក្កឡារញ្ជ៊ី ស៉ូមរាយក្ល ណ៍អំរ៊ីវតរមន! 19 

[០៩:២០:៣៥] 20 

ក្កឡារញ្ជ៊ី៖ 21 

បទ្ប ជក្មរក្រោសន៍ឯកឧតរមក្រធាន និងអងគជំន ំជក្មះ។ ថ្ថ ៃរនះមនវតរមន រស់សេក្រះ22 

រាជអាជាា  រោកជំទ្ធវ ជា ោង, រោកក្ស៊ី រក្រនា េ៉ូេិស រេើយខាងរដើមរណដ ឹង -- សេរមធាវី  23 

 រស់រោក រខៀវ សំផន មនរោករមធាវី គង់ សំអ ន, មនរោកក្ស៊ីរមធាវី អង់តា េគ៊ីសរស និងមន24 

វតរមន រស់រមធាវីនាំ -- រេើយនិងវតរមន រស់ជនជារ់រចាទ្បរោក រខៀវ សំផន។  ីឯរមធាវីរដើម -- 25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  2 

រមធាវីនាំម ខរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីមនរោករមធាវី ររជ អងគ និងរោកក្ស៊ីរមធាវី រមេកិន េ ៊ឺសត៍។  1 

ស៉ូមជក្មរឯកឧតរមក្រធាន និងក្ករមក្រឹកាជំន ំជក្មះ បទ្ប។ 2 

ក្រធានអងគជ ំន  ំ៖ 3 

អ៊ា ៊ីចឹងរាយោ ភាគ៊ី និងរមធាវីេែឹងមនវតរមនរៅតាមទ្ប៊ីកតនាងតដេបនរក្ោងទ្ប ក ួចរេើយ 4 

អ៊ា ៊ីចឹងត ោក្ល អាចរនរសវនាក្ល បន។  5 

ថ្ថ ៃរនះ ជាថ្ថៃទ្ប៊ី១ ថ្នសវនាក្ល រេើរណដ ឹងោទ្ប កខតដេបនរ្វើរេើងរាយជនជារ់រចាទ្ប រខៀវ   6 

សំផន។ ជនជារ់រចាទ្បបនរ្វើរណដ ឹងក្រឆំ្ងនឹងោេក្កមអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង កែរងសំណ ំរ ឿង7 

រេខ០០២/០២ ច ះថ្ថ ៃទ្ប៊ី១៦ តខវិចឆិក្ល ឆ្ែ ំ២០១៨ តដេរក្ក្លយមកក្តូវបនរចញរៅថ្ថៃទ្ប៊ី២៨ តខម៊ីនា   8 

ឆ្ែ ំ ២០១៩ រេើយរនះជាសវនាក្ល រេើរណដ ឹងោទ្ប កខ រស់សេក្រះរាជអាជាា ផងតដ  តដេមនតតទ្បេហ៊ី-9 

ក ណ៍មួយរ៉ា រណាណ ះ។ 10 

[០៩:២២:២២] 11 

អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេបនទ្បទ្បួេោ ណាជាោយេកខណ៍អកេ រក្ចើន -- យ៉ា ងរក្ចើន និង12 

ទ្ប៉ូេំទ្ប៉ូោយ តដេកែរងរនាះភាគ៊ីបនរេើកអំណះអំណាងរដើមប៊ីោំក្ទ្បរណដ ឹងោទ្ប កខ រស់ខាួន និងបនាក់13 

ោ ណាតរផងតដ ។ សវនាក្ល រណដ ឹងោទ្ប កខរនះ គ៊ឺជាក្ល ផដេ់ឱក្លសឲ្យភាគ៊ីរេើករញ្ញា ទ្បិដឋភារ   14 

សំខាន់ៗរំផ តថ្នរណដ ឹងោទ្ប កខ រស់ខាួន និងរដើមប៊ីរំភា៊ឺអំណះអំណាងពាក់រ័នារៅនឹងទ្បេហ៊ីក ណ៍ចំាបច់ថ្ន15 

រណដ ឹងោទ្ប កខ និងរដើមប៊ីរ្វើក្ល រ ា្ើយតររៅនឹងអំណះអំណាងតដេបនរេើករេើងរៅកែរងោ ណារៅ16 

នឹងោ ណារណដ ឹងោទ្ប កខ។ 17 

រោេរំណងថ្នសវនាក្ល រណដ ឹងោទ្ប កខរនះ តាម្មតីារ ំតមនជាក្ល រ ៀររារ់ោរេើងវិញន៉ូវ18 

ោ ណាជាោយេកខណ៍អកេ  រេើយក៏រ ំតមនយនរក្ល សក្មរ់ឲ្យភាគ៊ីរេើករញ្ញា អងគរេត  ឬអងគ19 

ចារ់តដេរ ំបនរញ្ញជ ក់រ៊ីដំរ៉ូងរៅកែរងោ ណាថ្នរណដ ឹងោទ្ប កខ រស់ខាួនរនាះរេើយ។  20 

[០៩:២៣:២៧] 21 

ខារំស៉ូមរ្វើក្ល  ំឭកដេ់ភាគ៊ីរេើចំណ ចរនះ រៅររេរ្វើោ ណា រស់ខាួន។ សវនាក្ល រេើរណដ ឹង22 

ោទ្ប កខរនះ ក៏បនផដេ់ឱក្លសដេ់រៅក្កមអងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេ សួ សំណួ ភាគ៊ីពាក់រ័ន ានឹងក្ល 23 

រំភា៊ឺរេើចំណ ចកែរងោ ណា និងរាះក្ោយរញ្ញា តដេអាចជួយដេ់ក្ល សរក្មចរេើរណដ ឹងោទ្ប កខផង24 

តដ ។ រៅក្កមអាចសួ សំណួ រៅភាគ៊ីកែរងអំេរងររេថ្នសវនាក្ល រណដ ឹងោទ្ប កខរនះ រេើយអងគជំន ំ25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  3 

ជក្មះក៏បនរក្មរងទ្ប កររេរវោសក្មរ់រៅក្កមសួ សំណួ រតនែម រៅររេរញ្ចរ់វគគន៊ីមួយៗផងតដ  1 

ក្រសិនររើចំាបច់។ 2 

អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេ ក្តូវររើកសវនាក្ល តាមេកខណៈរ៊ីចមៃ យ រាយោ ម៉ូេរេត ថ្ន3 

ក្ល រាតតាតថ្នជំង៊ឺក៉ូ វីដ-១៩ រដើមប៊ីរចៀសវងក្ល  ំខាននានាកែរងអំេរងររេថ្នក្ល ច៉ូេ ួមរ៊ីចមៃ យ ភាគ៊ី4 

ក្តូវរិទ្បម៊ីក្កូេវូនរ ៀងៗខាួនរៅររេតដេខាួនរ ំក្តូវនិយយ។ ក្គរ់ភាគ៊ីក្តូវរ្វើោ ណារៅតាម យៈ5 

ម៉ា ស ៊ីនថតវីរដអ៉ូ ក្រសិនររើភាគ៊ីណាមនរំណងរ្វើក្ល ជំទ្ធស់ណាមួយ រ ំក្តូវបនអន ញ្ញា តឲ្យក្លត់សមដ៊ី6 

ចំរពាះោ ណា រស់ភាគ៊ីរេើយ រាយក្តូវ ង់ចំា េ៉ូតដេ់ររេរវន រស់ខាួននិយយ។  7 

កែរងក ណ៊ីតដេមនរញ្ញា តផែកររចចករទ្បស ឬក្ល រកតក្រ តក្មូវឲ្យមនក្ល ផ្អា កដំរណើ ក្ល  េ៉ូត8 

ទ្ធេ់តតរញ្ញា រនាះក្តូវបនរាះក្ោយរាយក្ល ិយេ័យ ដឋបេ។ រដើមប៊ីធានាក្ល រក្រើក្បស់ររេរវោ9 

ឲ្យបនមនក្រសិទ្បាភារ និងអន ញ្ញា តឲ្យជនជារ់រចាទ្បនិងភាគ៊ីមនឱក្លសក្គរ់ៗោែ កែរងក្ល រេើករណដ ឹង10 

ោទ្ប កខ រស់ខាួន អងគជំន ំជក្មះបនសរក្មចរំតរកទ្បេហ៊ីក ណ៍ថ្នរណដ ឹងោទ្ប កខជាក្បំមួយវគគតាមក្រធាន11 

រទ្បន៊ីមួយៗ។ វគគថ្នក្រធានរទ្បទ្ធំងក្ប ំ -- ដំរ៉ូងគ៊ឺពាក់រ័ន ារៅនឹងរណដ ឹងោទ្ប កខតដេរ្វើរេើងរាយជន12 

ជារ់រចាទ្បតដេបនរេើកទ្បេហ៊ីក ណ៍ក្រមណ ២០០ រៅ ៣០០ រចាទ្បក្រក្លន់អំរ៊ីកំេ សអងគរេត  អងគ13 

ចារ់និងកិចចដំរណើ ក្ល ន៊ីតិវិ ៊្ី។ ទ្បេហ៊ីក ណ៍ទ្ធំងរនះក្តូវបនក្រម៉ូេផដរំតាមក្រធានរទ្ប រដើមប៊ីឲ្យងាយ14 

ក្សួេដេ់ោធា ណជនតាមានសវនាក្ល រណដ ឹងោទ្ប កខរនះ។ ភាគ៊ីក្តូវបនអរញ្ជើញឲ្យរ្វើក្ល រិចា -15 

ណារៅរេើក្លេវិភាគរណដ ឹងអាសនែសក្មរ់សវនាក្ល រណដ ឹងោទ្ប កខ រនាទ រ់រ៊ីទ្បទ្បួេរសចកដ៊ីសរងកត 16 

អងគជំន ំជក្មះបនរាយមសក្មរសក្មួេដេ់ភាគ៊ីាក់រញ្ចូេន៉ូវសំរណើស ំទ្ធំងរនាះរៅកែរងក្ល វិភាគ17 

ោែ រ  តដេបនភាជ រ់ជាមួយនឹងដ៊ីក្លកំណត់ក្លេរ ិរចឆទ្បថ្នសវនាក្ល ។ វគគទ្ប៊ី១ តដេក្តូវបនចារ់រផដើម18 

រនាទ រ់រ៊ីរសចកដ៊ីរផដើមរនះ គ៊ឺរផ្អដ តរៅរេើទ្បេហ៊ីក ណ៍ថ្នរណដ ឹងោទ្ប កខពាក់រ័ន ារៅនឹងភាររ ំក្តឹមក្តូវថ្នកិចច19 

ដំរណើ ក្ល ន៊ីតិវិ ៊្ី តដេរផដើមរចញរ៊ីោ ណាដ៏សំខាន់ រស់ជនជារ់រចាទ្ប។ ទ្បេហ៊ីក ណ៍រនះបនជំទ្ធស់20 

រៅរេើស រេភារថ្នក្ល រចញោេក្កមជារ៊ី ដំណាក់ក្លេ រស់អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង។ វគគទ្ប៊ី២ 21 

តដេក្តូវចារ់រផដើមរនាទ រ់នឹងរផ្អដ តរៅរេើយ តារ ្ិក្ល  រស់អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង។ វគគទ្ប៊ី៣ គ៊ឺសក្មរ់    22 

ទ្បេហ៊ីក ណ៍រណដ ឹងោទ្ប កខតដេរចាទ្បក្រក្លន់អំរ៊ីកំេ សពាក់រ័នារៅនឹងរទ្បឧក្កិដឋតដេជនជារ់រចាទ្បក្តូវ23 

បនសរក្មចាក់រិ  ទ្បាភារ។ ដ៉ូចតដេបនរញ្ញជ ក់រៅកែរងក្ល យេ់រ ើញ រស់អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង 24 

ជនជារ់រចាទ្បក្តូវបនសរក្មចាក់រិ  ទ្បាភារ រាយោ ជារមដឹកនាំជាន់ខពស់មែ ក់ថ្នរកេក មីរយន៊ីសរ  25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  4 

កមពរជាតដេបនច៉ូេ ួមកែរងសេឧក្កិដឋកម ួីមតដេរណាដ េឲ្យមនក្ល ក្រក្រឹតរឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេ1 

ជាតិតដេកំណត់រោេរៅរៅរេើក្រជាជនស ៊ី វិេកមពរជា  ំរោភរំពាន្ៃន់្ៃ រេើអន សញ្ញា ទ្ប៊ីក្ករងេេ៊ឺ-2 

តណវ តដេកំណត់រោេរៅរៅរេើជនជារ់  ំជនជាតិរវៀតណាម និងរទ្បក្រេ័យរ៉ូជោសន៍ក្រឆំ្ង3 

នឹងជនជាតិរវៀតណាមកែរងក្ររទ្បសកមពរជា។ រខៀវ សំផន ក្តូវបនសរក្មចាក់រិ  ទ្បាភារផងតដ រ៊ីរទ្ប4 

ជួយទ្បំន ករក្មរងដេ់អំររើមន សេឃាតរាយរចតនាក្ររយេ។  5 

[០៩:២៧:៥៨] 6 

វគគរនាទ រ់ គ៊ឺរផ្អដ តរៅរេើក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវតផែកក្រេីទ្បណឌ ជាេកខណៈរ គគេសក្មរ់រទ្បឧក្កិដឋ7 

តដេជនជារ់រចាទ្បក្តូវបនសរក្មចាក់រិ  ទ្បាភារ។ រនាទ រ់រ៊ីក្ល រញ្ចរ់ថ្នអំណះអំណាងពាក់រ័នារៅនឹង8 

ក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវតផែកក្រេីទ្បណឌ ជាេកខណៈរ គគេ គ៊ឺចារ់រផដើម វគគសដ៊ីរ៊ីអំណះអំណាង រស់ជនជារ់9 

រចាទ្បពាក់រ័នារៅនឹងក្ល ក្រក្លសរទ្ធស តដេបនរ្វើរេើងរាយអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង។ ច ងរក្ក្លយ10 

គ៊ឺវគគសដ៊ីរ៊ីរណដ ឹងោទ្ប កខ រស់សេក្រះរាជអាជាា ។ ពាក់រ័នានឹងរៅនឹងដំរណើ ក្ល តាមវគគន៊ីមួយៗ រាយ11 

អន រោមតាមន៊ីតិវិ ៊្ីតដេបនរក្រើក្បស់កែរងរណដ ឹងោទ្ប កខថ្នសំណ ំរ ឿងរេខ០០១ និង ០០២/០១ វគគ12 

សវនាក្ល ន៊ីមួយៗ នឹងក្តូវចារ់រផដើមជាមួយនឹង បយក្ល ណ៍ពាក់រ័នានឹងរៅក្កម រស់រៅក្កម បយ-13 

ក្ល ណ៍ តដេរេើកក្រធានរទ្បជាក់ោក់ថ្នរណដ ឹងោទ្ប កខ។ កែរងនាមជាក្រធានអងគជំន ំជក្មះត ោក្ល 14 

កំរ៉ូេ ខារំបនចាត់តំាងសេរៅក្កម បយក្ល ណ៍ជារ៊ីក្ករម សក្មរ់រណដ ឹងោទ្ប កខ ក្រមទ្ធំងរណដ ឹងោ15 

ទ្ប កខ រស់សេក្រះរាជអាជាា ផងតដ ។  16 

[០៩:២៩:១៤] 17 

រាយោ ទ្បេហ៊ីក ណ៍ថ្នរណដ ឹងោទ្ប កខ តដេបនាក់រាយជនជារ់រចាទ្បមនចំនួនរក្ចើន រទ្បើរ18 

 បយក្ល ណ៍ រស់សេរៅក្កម បយក្ល ណ៍ រ ំអាចសរងខររាេ់ក្ល រេើករេើងកែរងរណដ ឹងោទ្ប កខបន19 

។ ផទរយរៅវិញ បយក្ល ណ៍រនះរក្រើក្បស់ជារសចកដ៊ីរផដើមថ្នវគគសវនាក្ល ន៊ីមួយៗតដេពាក់រ័នា និងរ្វើជា20 

ទ្បិដឋភារទ្ប៉ូរៅថ្នរញ្ញា តដេបនរេើករេើងកែរងរណដ ឹងោទ្ប កខ។ រៅររេតដេអំណះអំណាង ឬទ្បេហ៊ីក -21 

ណ៍ថ្នរណដ ឹងោទ្ប កខណាមួយក្តូវបនរេើករៅកែរង បយក្ល ណ៍ មនន័យថា សេរៅក្កម បយ-22 

ក្ល ណ៍បនចាត់ទ្ប កថាមនភារចំាបច់កែរងក្ល រំភា៊ឺរតនែមរាយមនរេើកឧទ្ធេ ណ៍ជាក់ោក់ និងក្ល 23 

រយងនានា។ ទ្បេហ៊ីក ណ៍ដថ្ទ្បរទ្បៀតថ្នរណដ ឹងោទ្ប កខក៏រ ំក្តូវរមើេ ំេងផងតដ  រ៉ា តន រក្តូវបនាក់រញ្ចូេ24 

ោែ តាមក្រធានរទ្បសំខាន់ៗតដេបនរញ្ញជ ក់ខាងរេើ ឬក្តូវរេើកអំណះអំណាងោំក្ទ្បក្គរ់ក្ោន់ ួច    25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  5 

រេើយ។ រនាទ រ់រ៊ីអាន បយក្ល ណ៍ រស់រៅក្កម បយក្ល ណ៍ ភាគ៊ីនឹងក្តូវអរញ្ជើញឲ្យតថ ាងចំរពាះម ខ1 

អងគជំន ំជក្មះតាមេំារ់េំរាយដ៉ូចរញ្ញជ ក់រៅកែរងក្លេវិភាគ។ ភាគ៊ីក្តូវបនរងាគ រ់ឲ្យរាយមរ្វើ2 

យ៉ា ងណារោ រតាមរម៉ា ងររេតដេបនតរងតចករនាះ។ កែរងក ណ៊ីតដេរមើេរៅទ្បំនងជាតក្មូវឲ្យ3 

រតនែមររេរវោចំរពាះទ្បិដឋភារជាក់ោក់ថ្នោ ណា អងគជំន ំជក្មះអាចរតនែមរម៉ា ងឲ្យភាគ៊ីរដើមប៊ី4 

រំររញរតនែមោ ណា រស់ខាួន ក្រសិនររើអងគជំន ំជក្មះរិចា ណារ ើញថា រញ្ញា រនះក្តូវឲ្យមនអំណះ5 

អំណាងរតនែមតដេមនអតែក្ររយជន៍ និងតកេមា។ 6 

[០៩:៣១:០៦] 7 

ស៉ូមរញ្ញជ ក់ផងតដ  រៅច ងរញ្ចរ់ថ្នសវនាក្ល  អងគជំន ំជក្មះបនរក្មរងទ្ប កររេសក្មរ់សួ 8 

សំណួ  ក្រសិនណាអងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថាមនភារចំាបច់។ ជាច ងរក្ក្លយខារំស៉ូមរញ្ញជ ក់ថា រាយ9 

អន រោមតាមវិធាន១០៩(៤) ថ្នវិធានថ្ផទកែរង រខៀវ សំផន មនសិទ្បាិតថ ាងចំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះ និង10 

អន រោមតាមវិធាន២១( ) ថ្នវិធានថ្ផទកែរង សដ៊ីរ៊ីសិទ្បាិជាម៉ូេាឋ នកែរងក្ល មិនរ ា្ើយតរនឹងសំណួ  ដ៉ូច11 

បនរញ្ញជ ក់រៅកែរងក្លេវិភាគ ររេរវោក្តូវបនតរងតចកទ្ប កជាក់ោក់សក្មរ់ រខៀវ សំផន មន    12 

ឱក្លសតថាងច ងរក្ក្លយកែរងអំេរងររេរិទ្បសវនាក្ល ។ រ៉ា តន រោត់អាចរក្ជើសរ ីសតថាងរៅររេណាមួយ13 

បន ក្រសិនររើោត់មនរំណងដ៉ូចជា រៅររេរញ្ចរ់ោ ណារណដ ឹងោទ្ប កខ ឬរៅររេរញ្ចរ់តផែក14 

រណដ ឹងោទ្ប កខ រស់សេក្រះរាជអាជាា  ឬរៅររេតដេចារ់រផដើមសវនាក្ល រណដ ឹងោទ្ប កខតតមដង។ 15 

អ៊ា ៊ីចឹងខារំស ំសួ រញ្ញជ ក់រៅជនជារ់រចាទ្ប រតើោត់នឹងតថ ាង មនរំណងនឹងតថ ាងរៅររេរនះ ឬរៅ16 

កែរងររេណាមួយដ៉ូចខារំបនរញ្ញជ ក់អមាញ់មិញេែឹង ឬ ង់ចំារៅររេតដេច ងរញ្ចរ់ថ្នសវនាក្ល ?  17 

ស៉ូមអរញ្ជើញ! 18 

[០៩:៣២:៤៣] 19 

រោក គង់ សំអ ន៖ 20 

ស៉ូមរោ រឯកឧតរមក្រធានអងគជំន ំជក្មះ។ រោក រខៀវ សំផន មនរំណងនឹងតថ ាង រ៉ា តន រស ំ21 

អន ញ្ញា តតថ ាងរៅររេច ងរញ្ចរ់ថ្នររេសវនាក្ល ។  ស៉ូមអ គ ណរោកក្រធាន។ រ៉ា តន រភាជ រ់រនះតដ  22 

រោក រខៀវ សំផន មនសំរណើមួយរៅកែរងដំរណើ ក្ល សវនាក្ល រនះ រោក រខៀវ សំផន ស ំអន ញ្ញា ត23 

រចញរៅរនទរ់ទ្បឹកអាចជាញឹកញារ់រនរិច រេត ដ៉ូរចែះស៉ូមឯកឧតរមក្រធានអន ញ្ញា តតតមដងឲ្យសក្មរ់24 

រាេ់ររេតដេរោក រខៀវ សំផន ក្តូវក្ល រៅរនទរ់ទ្បឹក។ ស៉ូមអ គ ណ បទ្ប។  25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  6 

ក្រធានអងគជ ំន  ំ៖ 1 

ទ្ធក់ទ្បងនឹងរញ្ញា សំរណើ រស់ រខៀវ សំផន តដេស ំរ្វើរសចកដ៊ីតថ ាងរៅច ងរញ្ចរ់េែឹង គ៊ឺតាម2 

ក្លេវិភាគ អាេែឹងអត់មនរញ្ញា អ៊ីរទ្ប គ៊ឺអាចក្ករមក្រឹកាមិនជំទ្ធស់អ៊ីរទ្ប។ រេើយរៅកែរងក្លេវិភាគក៏3 

មនក្ោរ់រេើយ រេើយចំតណកក្ល រសែើស ំរៅរនទរ់ទ្បឹករៅកែរងររេតដេដំរណើ ក្ល សវនាក្ល រនះ ក៏4 

អងគជំន ំជក្មះមិនមនក្ល ជំទ្ធស់អ៊ីតដ ។ សំខាន់គ៊ឺថាឲ្យតតោត់ក្តូវក្ល រៅរនទរ់ទ្បឹក មិនចំាបច់សួ  ឬក៏5 

មកស ំមកអងគជំន ំជក្មះមដងរទ្បៀតរទ្ប គ៊ឺោត់អាចសំរណើ រ្វើដំរណើ រៅតតមដង រេើយរនាទ រ់មកោត់ច៉ូេ6 

មកវិញមក រេើយសវនាក្ល រយើងរនរ្ មតីារៅ បទ្ប។  7 

អ៊ា ៊ីចឹង រាយោ អត់មនរញ្ញា អ៊ីរទ្ប គ៊ឺខារំស៉ូមចារ់រផដើមររើកវគគទ្ប៊ី១ ថ្នសវនាក្ល រេើករណដ ឹង 8 

ោទ្ប កខ។ អ៊ា ៊ីចឹងជារនរ ស៉ូមអរញ្ជើញសេរៅក្កម បយក្ល ណ៍រ្វើ បយក្ល ណ៍។  9 

[០៩:៣៥:១២] 10 

រៅក្កម ចាន់ក្ា ន៊ីហាេ ចាយ៉ា ស ៊ីញរេ៖ 11 

ស៉ូមរោ រឯកឧតរម រោកជំទ្ធវ អស់រោក រោកក្ស៊ីទ្ធំងអស់។ ឥេូវរនះ ខារំស៉ូមអន ញ្ញា ត12 

ផដេ់ន៉ូវ ខារំបនទ្បទ្បួេន៉ូវ បយក្ល ណ៍តដេរទ្បើរបនក្រក្លសគ៊ឺក្ល ក្រក្រឹតរកំេ សរាយោ តតវិក្ល ៈតផែក13 

ន៊ីតិវិ ៊្ី។ ក្ល រចញសមា ងរេត រៅររេរក្ក្លយរ ំអាចជួសជ េក្ល វិក្ល ៈរនាះបនរេើយ។ ោ ណា 14 

រនះបនអះអាងរតនែមរទ្បៀតថា រៅក្កមថ្នអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងបនផ តអាណតរិ រស់ខាួនរៅររេ15 

ោេក្កមមនសមា ងរេត ររញរេញ រស់អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងក្តូវបនរចញរៅថ្ថៃទ្ប៊ី២៨ តខម៊ី16 

នា ឆ្ែ ំ២០១៩ និងថាទ្បរងវើ រស់អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងកែរងក្ល រចញោេក្កមមនសមា ងរេត ររញ17 

រេញ គ៊ឺរ្វើតាមអំររើចិតរ និងេួសរ៊ីតដនកំណត់រនះចារ់។ ជាជរក្មើស ជនជារ់រចាទ្បបនរេើករេើងថា 18 

ក្ល ជំន ំជក្មះទ្ធំងម៉ូេបនរ្វើរេើងតដេរ ំមនភារយ តរិ្ម៌ និងក្ល សិទ្បាិម៉ូេាឋ ន រស់ោត់ដ៉ូចមនតចង19 

កែរងក្ករខ័ណឌ គតិយ តរ រស់ អ.វ.ត.ក រ ំក្តូវបនរោ រចារ់តំាងរ៊ីរដើម េ៉ូតដេ់ច ងរញ្ចរ់ថ្នក្ល ជំន ំ20 

ជក្មះ មនដ៉ូចជា ន៊ីតិវិ ៊្ី រស់អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង មនេកខណៈេរមាមងចំរពាះរោេក្ល ណ៍រំភា៊ឺ 21 

សដ៊ីរ៊ីចារ់ក្រេីទ្បណឌ  និងកិចចដំរណើ ក្ល ន៊ីតិវិ ៊្ីតដេមនរៅកែរងក្ល ជំន ំជក្មះដំរ៉ូង រស់ខាួនរៅកែរងសំណ ំ22 

រ ឿង០០២/០១ និងភារេរមាមងចំរពាះោេក្កម តដេទ្ធំងអស់រនះ បនរ្វើឲ្យមនក្ល ជំន ំជក្មះរេើ23 

ជនជារ់រចាទ្បមនភារមិនយ តរិ្ម៌។ ដ៉ូរចែះ ជនជារ់រចាទ្បបនរសែើស ំឲ្យរដិរស្ក្ល សរក្មចាក់រិ  ទ្បា24 

ភារ និងក្ល ក្រក្លសរទ្ធសមករេើ ៉ូរោត់។ ជនជារ់រចាទ្បបនរេើកន៉ូវចំណ ចជាក់ោក់រតនែមរទ្បៀត25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  7 

ពាក់រ័នារៅនឹងវិ ៊្ីោស្តសដតដេមនេកខណៈេរមាមង និងជាឧទ្ធេ ណ៍អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងបន1 

 ំរោភរំពានរេើរោេក្ល ណ៍ន៊ីតាន ក៉ូេភារ រាយខកខានកែរងក្ល អន វតរតាមរទ្បាឋ នគតិយ តរកែរងក្ល 2 

រិនិតយរេើរញ្ញា ថា រតើរទ្បឧក្កិដឋតដេោត់បនរចាទ្បក្រក្លន់រនាះ ឬទ្បក្មង់ថ្នក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវតដេបន3 

 ករ ើញរនាះ ក្គរ់ក្ោន់អាចយេ់ដឹងបនថាជារទ្បរេីើស និងមនចារ់តចងកែរងឆ្ែ ំ១៩៧៥ តដ ឬយ៉ា ង4 

ណា? និង ួមរញ្ចូេន៉ូវរញ្ញា តដេថា រតើេកខខណឌ ធាត ផេតំាមរ ិរទ្បថ្នឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេជាតិ 5 

និងក្ល  ំរោភរំពាន្ៃន់្ៃ រេើអន សញ្ញា ទ្ប៊ីក្ករងេេ៊ឺតណវ ក្តូវបនរំររញតដ ឬយ៉ា ងណា? ជារិរសស6 

ោត់បនរេើករេើងថា អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងបនាក់ទ្បមៃន់រ ំសមក្សរចំរពាះភារ្ៃន់្ៃ ថ្នឧក្កិដឋ7 

កមរីក្ក្លយតតរ៊ីក្ល អន វតរចារ់ជា្ មនរៅររេរនាះ។ 8 

[០៩:៣៨:១២] 9 

រតនែមរេើរនះ ជនជារ់រចាទ្បបនជំទ្ធស់ថា វិ ៊្ីោស្តសដ រស់អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងតដេមន10 

េកខណៈមិនចាស់ោស់ និងទ្ប៉ូេំទ្ប៉ូោយរៅរេើវិោេភារថ្នសំណ ំរ ឿង០០២/០២ នាំឲ្យមនក្ល 11 

រិចា ណារេើអងគរេត រក្ៅរ៊ី វិោេភារសំណ ំរ ឿង និងរេើអងគរេត តដេរ ំជារ់ពាក់រ័ន ារៅនឹងរទ្ប12 

រចាទ្បទ្ធំងរនាះ។ ោត់បនអះអាងថា កំេ សទ្ធំងរនះបន ំរោភរំពានរេើសិទ្បាិទ្បទ្បួេបនក្ល ជ៉ូនដំណឹង13 

អំរ៊ីេកខខណឌ  និងម៉ូេរេត ថ្នរទ្បរចាទ្បក្រឆំ្ងរេើ ៉ូរោត់ និងទ្បទ្បួេបនររេរវោក្គរ់ក្ោន់ក្រមទ្ធំង14 

រក្គឿងរ ិក្លខ  សក្មួេសក្មរ់ក្ល រក្តមមរ ៀរចំក្ល ក្ល ពា ខាួនដ៉ូចមនតចងកែរងមក្តា១៤ ថ្នកតិក្លសញ្ញា15 

សដ៊ីរ៊ីសិទ្បាិរេ ដឋនិងសិទ្បាិនរយបយ។ ោត់បនអះអាងថា កំេ សចារ់ទ្ធំងអស់រនះ រងាា ញរ៊ីកងវះ16 

អាណាគតិ រស់អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង។  17 

[០៩:៣៩:០៥] 18 

ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងអំណះអំណាងសដ៊ីរ៊ីសិទ្បាិ រស់ជនជារ់រចាទ្បកែរងក្ល ទ្បទ្បួេបនក្ល ជំន ំជក្មះរាយ19 

ត ោក្លក្រេីទ្បណឌ ក្តឹមក្តូវឥតេរមាមង ជនជារ់រចាទ្បបនរេើករេើងថា អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង មន20 

កំេ ស គ្ងរាយរ ំបនរាះក្ោយក្ល រចាទ្បក្រក្លន់ រស់ោត់អំរ៊ីកងវះន៉ូវអាណាគតិ តដេរកើតរេើង 21 

រាយោ អងគជំន ំជក្មះរាយរ្វើក្ល ជំន ំជក្មះសំណ ំរ ឿង០០២/០១ តដេ ៉ូរោត់ គ៊ឺជាជនជារ់រចាទ្ប។ 22 

ក្ល ណ៍រនះ បនរ្វើឲ្យអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង ររងកើតក្ល សរក្មចាក់រិ  ទ្បាភារថី៊ីកែរងសំណ ំរ ឿង០០២/23 

០២ រចញរ៊ីអងគរេត តដេោេដ៊ីក្លោែ រ បនរចញ ួចរេើយកែរងសំណ ំរ ឿង០០២/០១ រទ្ធះរ៊ីជារញ្ញា24 

រនះក្តូវបនជំន ំជក្មះនិងសរក្មចរ៊ីម ន ួចមក ជនជារ់រចាទ្បអាចរផ្អដ តោ ណារនាះ រេើរញ្ញា រតនែម25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  8 

រទ្បៀត រៅចំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេ។ ជនជារ់រចាទ្បអះអាងថា ភារេរមាមង រស់អងគជំន ំ1 

ជក្មះក្តូវរងាា ញរតនែមរទ្បៀត តាម យៈក្ល តកតក្ររទ្បរចាទ្បថ្នក្ល សមា រ់ ងាគ េរៅរេើ រៅជាអំររើ2 

មន សេឃាត តដេមនធាត ផេអំតររនាម័តិមិនចាស់ោស់ថ្នរចតនាក្ររយេ។ ោត់រេើករេើងថា 3 

រតនែមរេើរនះ ជនជារ់រចាទ្បបនរចាទ្បក្រក្លន់ថា អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងរ ំបនអន វតរក្សរោែ ន៉ូវ4 

រោេក្ល ណ៍ តដេរ ំគរប៊ីមនក្ល រក្រើក្បស់ន៉ូវក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវតផែកក្រេីទ្បណឌ តតមួយរេើរ ឿងកដ៊ីរ៊ី 5 

រនះ។ ោត់បនរេើករេើងរតនែម តផាករេើក្ល រក្រើក្បស់វិ ៊្ីោស្តសដ រស់អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង និង6 

ក្ល រំភា៊ឺ រស់អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេថា ររើរទ្ធះរ៊ីជាសំណ ំរ ឿង០០២/០១ ក្តូវបនរេើកមករ្វើជា7 

ម៉ូេាឋ នសក្មរ់ក្ល រិនិតយេមាិតរៅរេើរទ្បរចាទ្បតដេរៅសេ់ និងក្ល រចាទ្បក្រក្លន់ តផាកអងគរេត 8 

ក្រឆំ្ងនឹងជនជារ់រចាទ្បរៅដំណាក់ក្លេជំន ំជក្មះរនះយ៉ា ងណាក៏រាយ ក៏តាមក្ល រញ្ញជ ក់ រស់អងគជំន ំ9 

ជក្មះោោដំរ៉ូង និងអងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេរងាា ញចាស់ថា រ ំគរប៊ីមនក្ល រក្រើក្បស់ន៉ូវក្ល 10 

ទ្បទ្បួេខ សក្តូវតផែកក្រេីទ្បណឌ តតមួយកែរងរ ឿងកដ៊ីរ៊ី រនាះរទ្ប និងថា ក្ល យេ់រ ើញតផែកអងគរេត រ ំអាច11 

ក្តូវរផទ រ៊ីសំណ ំរ ឿង០២/០១ មកសំណ ំរ ឿង០២/២ បនរេើយ។ អាក្ស័យរេត រនះ រទ្ធះរ៊ីជាភសដរតាង12 

រៅតតមនេកខណៈ ួមជាទ្ប៉ូរៅចំរពាះរ ឿងកដ៊ីតដេក្តូវរំតរកក៏រាយ ក៏េកខណៈ ួមរនះរ ំអាចរនាា ត13 

 វិោេភារដេ់ក្ល យេ់រ ើញ រេើយធាត ផេតំផែកអងគចារ់រៅក្គរ់ក ណ៊ីទ្ធំងអស់តដេរកើតរចញរ៊ី14 

សំណ ំរ ឿង០២/២ ក្តូវតតរ្វើក្ល រងាា ញជាថី៊ីម ដងរទ្បៀត។  15 

[០៩:៤១:៤២] 16 

ជនជារ់រចាទ្បបនរេើករេើងថា ក្ល រដិរស្ រស់អងគជំន ំជក្មះកែរងក្ល ទ្បទ្បួេយកសំរណើ រស់17 

ោត់ស ំឲ្យរក្លះរៅោកេ៊ីោរេើងវិញរ៊ីសំណ ំរ ឿង០២/១ រ ំមនេកខណៈស ៊ីសងាវ ក់ោែ ជាមួយនឹងក្ល 18 

សរក្មចរ៊ីម ន រស់អងគជំន ំជក្មះ រាយបនអន ញ្ញា តក្ល រងាា ញន៉ូវកំណត់រេត ោដ រ់ចរមាើយរារ់ យ 19 

កែរងសំណ ំរ ឿង០៣, ០៤ រក្ក្លយមករទ្បៀតកែរងររេជំន ំជក្មះ។ កំណត់រេត ោដ រ់ចរមាើយទ្ធំងរនះ រ ំបន20 

តរងតចកចាស់ោស់ វងភសដរតាងរាះរនទរក និងាក់រនទរក និងបនអ៉ូសរនាា យររេរវោថ្នក្ល ជំន ំ21 

ជក្មះតដេ ំរោភរំពានរេើសិទ្បាិ រស់ោត់កែរងក្ល ទ្បទ្បួេបនក្ល ជំន ំជក្មះរដញរាេចំរពាះម ខ និង22 

ទ្បទ្បួេបនក្ល ជំន ំជក្មះរាយោីនក្ល រនា ររេរាយសមរេត ផេរេើយ។ ជនជារ់រចាទ្បអាច23 

រិចា ណារាយរផ្អដ តរេើអវ៊ីខាះតដេជាភសដរតាងរាះរនទរកក្តូវបនរមើេ ំេងរនាះ។  24 

ក្រធានរទ្បថ្នភារេរមាមង និងភារមិនយ តរិ្ម៌ តដេបនរចាទ្បក្រក្លន់បនរងាា ញឲ្យរ ើញ 25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  9 

រតនែមន៉ូវកែរងរសចកដ៊ីសរក្មចរនាទ ន់ភាា មៗ ពាក់រ័នារៅនឹងរញ្ញា ភសដរតាងរាយបនរេើករេើងកែរងអំេរង1 

ររេថ្នក្ល ជំន ំជក្មះ។ រសចកដ៊ីសរក្មចរនះ អាចរសីើនឹងកំេ សតដេតសដងឲ្យដឹងតាម យៈក្ល រក្រើក្បស់ 2 

្នាទ ន សិទ្បាិ រស់អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងតដេរងក ឲ្យមនរយសនកមដីេ់ ៉ូរោត់។ រសចកដ៊ីសរក្មច3 

រនាះ ពាក់រ័ន ារៅនឹងេំារ់េំរាយថ្នក្ល ោដ រ់ោកេ៊ី ក្ល ទ្បទ្បួេយកភសដរតាងកែរងអំេរងររេថ្នសវនា4 

ក្ល តដេអន រោមតាមវិធាន៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្ផទកែរង។ ក្ល ទ្បទ្បួេយកភសដរតាង រស់អែកក្ោវក្ជាវ និង5 

អែកក្រវតរិោស្តសដតដេរ ំបនមកផដេ់សកខ៊ីកមរីៅចំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង ក្ល រងាា ញភសដរ6 

តាងរ៊ីសំណ ំរ ឿង០៣, ០៤ ក្ល ខកខាន រស់អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងកែរងក្ល ររើកកិចចដំរណើ ក្ល ន៊ីតិវិ ៊្ី7 

ជំន ំជក្មះោជាថី៊ី។ អំណះអំណាងថ្នភារមិនយ តរិ្ម៌បនរេើករេើងរ៊ីក្ល ខកខាន រស់អងគជំន ំជក្មះ8 

ោោដំរ៉ូងកែរងក្ល អន វតររទ្បាឋ នទ្បទ្បួេយកភសដរតាងតដេេួសរ៊ីវិមតិសងេ័យ និងក្ល អន វតរ តដេ9 

អន ញ្ញា តឲ្យោកេ៊ីរិនិតយរមើេរេើងវិញន៉ូវចរមាើយ រស់ខាួនររេផដេ់សកខ៊ីកមកីែរងត ោក្ល ។ ក្ល ផដេ់10 

អាទ្បិភាររេើភារឆ្រ់ េ័សជាងក្ល តសវង កក្ល រិត វិ ៊្ីោស្តសដរក្រើក្បស់ចំរពាះភសដរតាងជាក់ោក់11 

មួយក្ររភទ្ប ជារិរសសក្ល រក្រើក្បស់ចរមាើយ និងអតែរទ្បផេរវផាយផ្អទ េ់ខាួន រស់ជនជារ់រចាទ្ប ក្ល 12 

សមា ងរៅរេើភសដរតាងតដេ កតាម យៈក្ល រ្វើទ្ធ  ណកម ី ក្ល សមា ងរេើភសដរតាងចចាមអារា៉ាម និង13 

រេើឯកោ តដេមនក្រភរចក្មូងចក្មស។ ជនជារ់រចាទ្បបនរេើករេើងថា អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង14 

បនអន វតរន៉ូវវិ ៊្ីោស្តសដរផេងៗោែ  រៅររេរាះក្ោយរេើភសដរតាងាក់រនទរក តដេផទរយរ៊ីភសររតាងរាះ15 

រនទរក និងវិ ៊្ីោស្តសដរេើតថ្មាជាភសដរតាង ថ្នភសដរតាង រស់រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី អន ភារថ្នក្ល  ំរោភ16 

រំពានទ្ធំងអស់ រ៉ូករញ្ចូេោែ បនរណាដ េឲ្យក្ល ជំន ំជក្មះ រស់ោត់មនភារមិនយ តរិ្ម៌រៅដេ់កក្មិត17 

មួយ តដេអងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេគរប៊ីរ្វើអនដ គមន៍រដិរស្ក្ល សរក្មចាក់រិ  ទ្បាភារ និងក្ល 18 

ក្រក្លសរទ្ធសរនាះ។ អងគជំន ំជក្មះោវ គមន៍ចំរពាះក្ល រយងជាក់ោក់ពាក់រ័នារៅនឹងក្ល រិនិតយភសដរ-19 

តាងមិនស ៊ីសងាវ ក់ោែ តដេបនរចាទ្បក្រក្លន់ ជារិរសសភសដរតាងរាះរនទរកតដេជនជារ់រចាទ្បបនយេ់20 

រ ើញថា រ ំក្តូវបនរ្វើ រ ំក្តូវបនរអើររើ ឬរិនិតយរាយរ ំក្សររនាះ។  21 

ជាច ងរក្ក្លយ ខារំស៉ូមរញ្ចរ់ន៉ូវ បយក្ល ណ៍សដ៊ីរ៊ីទ្បេហ៊ីក ណ៍រណដ ឹងោទ្ប កខ រស់ជនជារ់រចាទ្ប 22 

ពាក់រ័នារៅនឹងកិចចដំរណើ ក្ល ន៊ីតិវិ ៊្ី។ ស៉ូមអ គ ណ។  23 

ក្រធានអងគជ ំន  ំ៖ 24 

ជារនដអងគជំន ំជក្មះស៉ូមអរញ្ជើញរមធាវីក្ល ពា កដ៊ី រខៀវ សំផន រ្វើោ ណា។ 25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  10 

រោក គង់ សំអ ន៖ 1 

ស៉ូមរោ រឯកឧតរមក្រធាន ស៉ូមរោ រអងគជំន ំជក្មះ! ខារំបទ្ប គង់ សំអ ន ជាសេរមធាវីជាតិ2 

ក្ល ពា កដ៊ីរោក រខៀវ សំផន ខារំនឹងរងាា ញអំរ៊ីម៉ូេាឋ នរណដ ឹងោទ្ប កខចមបង រស់រយើងតដេរសែើស ឯំក-3 

ឧតរមក្រធាន រោក រោកក្ស៊ី រៅក្កមរ្វើរម ភារថ្នោេក្កម។ រនះគ៊ឺជាម៉ូេាឋ នរណដ ឹងោទ្ប កខ4 

មិន្មតីា រ៊ីរក្ពាះដំណាក់ក្លេ រស់អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងក៏មិន្មតីាតដ ។  5 

រៅថ្ថៃទ្ប៊ី១៦ តខ វិចឆិក្ល ឆ្ែ ំ២០១៨ រៅកែរងរ ិរវណោេសវនាក្ល ដតដេរនះ អងគជំន ំជក្មះ6 

ោោដំរ៉ូងបនរចញនិងក្រក្លសោេក្កមរាយបនសរក្មចឲ្យក៉ូនកដ៊ីរយើងខារ ំ គ៊ឺរោក រខៀវ សំផន 7 

ជារ់រិ  ទ្បារ៊ីរទ្បឧក្កិដឋជារក្ចើន ក្រមទ្ធំងបនផដនាទ រទ្ធស ៉ូរោត់ឲ្យជារ់រនានាោ អស់មួយជ៊ីវិត។ រ៉ា តន រ8 

រៅថ្ថៃរនាះ អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងមិនបនរចញសមា ងរេត ជាោយកខណ៍អកេ រទ្ប រទ្ធះរ៊ីជាមន9 

ក្ល តក្មូវតាមចារ់រ៊ី វិធានថ្ផទកែរង រស់ អ.វ.ត.ក ក៏រាយ។ 10 

[០៩:៤៦:២១] 11 

អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងក្ោន់តតបនអះអាងថា នឹងរចញសមា ងរេត កែរងររេសមក្សរ 12 

រាយមិនបនរញ្ញជ ក់ររេរវោ និងម៉ូេរេត រនាះរេើយ។ រ៊ីតខរក្ក្លយមក រយើងក៏បនរដឹងោទ្ប កខ  13 

រៅចំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេរាយរេើករេើងអំរ៊ីរម ភារថ្នោេក្កម តដេក្តូវបន14 

ក្រក្លសរាយខ សចារ់។ រៅតខក មភៈ ឆ្ែ ំ២០១៩ រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម បនសរក្មចរដិរស្រណដ ឹង15 

ោទ្ប កខរនះកែរងខណៈតដេទ្បនទឹង ង់ចំាក្ល រចញសមា ងរេត ។ រក្ក្លយររេអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង16 

បនរចញសមា ងរេត រៅច ង តខម៊ីនា ឆ្ែ ំ២០១៩ រពាេគ៊ឺជិតក្បំមំួយតខ រក្ក្លយរ៊ីក្រក្លសោេក្កម។ 17 

រយើងបនរេើករេើងអំរ៊ីរម ភារថ្នោេក្កមជាថី៊ីម ដងរទ្បៀតរៅចំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះត ោក្ល 18 

កំរ៉ូេកែរងក្ករខ័ណឌ រណដ ឹងោទ្ប កខ។ 19 

សេក្រះរាជអាជាា បនក្ជករ៊ីរក្ក្លមរសចកដ៊ីសរក្មចរដិរស្រៅតខក មភៈ ឆ្ែ ំ២០១៩  រស់អងគ20 

ជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេ រដើមប៊ីអនទងឲ្យឯកឧតរមក្រធាន រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម រជឿជាក់ថា ក្តូវតត21 

រដិរស្ម៉ូេាឋ នថ្នរណដ ឹងោទ្ប កខ រស់រយើង រ៉ា តន ររយើងស៉ូម ំឭកថា រោក រោកក្ស៊ី មិនបនសរក្មច22 

រេើអងគរសចកដ៊ីរនាះរេើយ។ រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម បនអះអាងថា រណដ ឹងោទ្ប កខ រស់រយើងមិនអាច23 

ទ្បទ្បួេយកបនរាយោ តតវមិនច៉ូេកែរងក ណ៊ីរផេងៗថ្នភារតដេអាចទ្បទ្បួេយកបន តដេមនតចង 24 

កែរង វិធានថ្ផទកែរង។ 25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  11 

[០៩:៤៧:០៣] 1 

ចាស់ណាស់ វិធានថ្ផទកែរងក៏មិនបនតចងឲ្យអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងរចញោេក្កមជារ៊ី 2 

ដំណាក់ក្លេរនាះតដ ។ ផទរយរៅ វិញ  វិធានថ្ផទកែរងបនហាមឃាត់យ៉ា ងចាស់  វិធានថ្ផទកែរងបនតចងអំរ៊ី3 

 វិធានរិរសសៗសក្មរ់ោេក្កម គ៊ឺតក្មូវឲ្យោេក្កមមនសមា ងរេត  និងរចញជាោយេកខណ៍4 

អកេ រៅថ្ថៃក្រក្លសតតមដង។ រយងតាម វិធាន១០១ តដេមនចំណងរជើងថា “ទ្បក្មង់ក្ល ថ្នោេក្កម” 5 

ោេក្កមក្តូវតចកជារ៊ី តផែក។ ខារំស ដំកក្សង់៖ តផែកសរក្មចរសចកដ៊ី -- ក) តផែកសមា ងរេត ជាទ្បេហ៊ី-6 

ក ណ៍ខាងអងគរេត និងអងគចារ់ តដេនាំឲ្យអងគជំន ំជក្មះរចញរសចកដ៊ីសរក្មច។ ខ) តផែកសរក្មច7 

រសចកដ៊ីផ្អទ េ់តតមដង។ រេើសរ៊ីរនះរៅរទ្បៀត ោេក្កមរដើមក្តូវច ះេតែរេខារាយរៅក្កម និងក្កឡា8 

រញ្ជ៊ី ខារំស ំដកក្សង់៖ “យ៉ា ងយ៉ូ រំផ តរៅថ្ថៃរចញោេក្កម”។ ខារសំ៉ូមនិយយមដងរទ្បៀត “យ៉ា ងយ៉ូ រំផ ត9 

រៅថ្ថៃរចញោេក្កម”។  10 

ចំណ ចរនះ គ៊ឺជាក់ោក់និងចាស់ោស់ណាស់ រយងតាម វិធាន១០២ តដេមនចំណងរជើងថា 11 

“ក្ល ក្រក្លសោេក្កមរៅសវនាក្ល ោធា ណៈ ក្គរ់ោេក្កមទ្ធំងអស់ក្តូវតតក្រក្លសរៅកែរងសវនា12 

ក្ល ោធា ណៈ។ តផែកសរងខរថ្នសមា ងរេត  និងតផែកសរងខររសចកដ៊ីក្តូវតតអានខាា ំងៗ។ ក្កឡារញ្ជ៊ី13 

ក្តូវផដេ់ោេក្កមចមាងមួយចារ់ឲ្យរៅភាគ៊ីទ្ធំងឡាយ និងក្តូវធានាថា ោេក្កមក្តូវបនផេរវ14 

ផាយ។ វិធានរនះបនរញ្ញជ ក់ថា ររើសិនជនជារ់រចាទ្បអវតរមនរៅររេក្រក្លសោេក្កម ជនជារ់15 

រចាទ្បនឹងក្តូវបនជ៉ូនដំណឹងតាម យៈរមធាវី រស់ខាួន រេើយកែរងក ណ៊ីរនះ យៈររេាក់រណដ ឹងោទ្ប កខ16 

ក្តូវគិតចារ់រ៊ីថ្ថ ៃជ៉ូនដំណឹង។ រដើមប៊ីក្ល ពា អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង សេក្រះរាជអាជាា បនតផាករេើ17 

 វិធាន១០៧(៤) តដេតចងថា “ យៈររេថ្នរណដ ឹងោទ្ប កខ” ស ំដកក្សង់៖ “គិតចារ់រ៊ីថ្ថ ៃក្រក្លសោេ18 

ក្កម ឬក្ល ជ៉ូនដំណឹងរ៊ីោេក្កមរនាះមកក ណ៊ីសមក្សរ” ឬជ៉ូនដំណឹងរ៊ីោេក្កមរនាះតាមក ណ៊ី19 

សមក្សរមិនតមនមនន័យថា អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងមនជរក្មើសអាចជ៉ូនដំណឹងរ៊ីសមា ងរេត តាម20 

រក្ក្លយរនាះរទ្ប។ រនះគ៊ឺជាក ណ៊ីតដេតចងរៅកែរង វិធាន១០២ តដេរញ្ញជ ក់ថា ក្រសិនររើជនជារ់រចាទ្ប21 

អវតរមន យៈររេាក់រណដ ឹងោទ្ប កខគិតចារ់រ៊ីថ្ថ ៃជ៉ូនដំណឹងោេក្កម រយើងមិនអាចរ្វើមិនដឹងមិន22 

ឮដ៉ូចសេក្រះរាជអាជាា តដេបនរ្វើរនាះរទ្ប។  23 

[០៩:៥០:៥៩] 24 

ក ណ៊ីរនះគ៊ឺចាស់ោស់ណាស់កែរងចារ់កមពរជាដ៉ូចោែ ររះរិទ្ប។ ខារសំ៉ូមឯកឧតរមក្រធាន រោក  25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  12 

រោកក្ស៊ី រៅក្កមរិនិតយរេើមក្តា៣៨១ និងមក្តា៣៨២ ក៏ដ៉ូចជាមក្តា៣៦០ និងមក្តា៣៦១ ថ្ន1 

ក្កមន៊ីតិវិ ៊្ីក្រេីទ្បណឌ ។ ដ៉ូរចែះរេត អវ៊ីបនជាអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង ំរោភរេើ វិធានថ្ផទកែរង។ អងគជំន ំ2 

ជក្មះោោដំរ៉ូងមិនធាា រ់រនយេ់ទ្ធេ់តតរោះ រេត អវ៊ីបនជា្ៃន់្ៃ  រ៊ីរក្ពាះរៅទ្ប៊ីរំផ តអងគជំន ំជក្មះ3 

ោោដំរ៉ូងបនរចញសមា ងរេត ជាោយេកខណ៍អកេ  រេើយរោក រខៀវ សំផន បនរដឹងោទ្ប កខ 4 

រនះគ៊ឺជាអវ៊ីតដេសេក្រះរាជអាជាា បនសនែិាឋ នរេើករេើងថា វមិន្ៃន់្ៃ រទ្ប មិនមនរញ្ញា អ៊ីរទ្ប។  5 

សក្មរ់រយើងរិតជាមនរញ្ញា  រេើយជារញ្ញា ្ំរទ្បៀតផង គ៊ឺថារដើមប៊ីផដេ់យ តរិ្ម៌រៅក្កមក្តូវ6 

រោ រចារ់ រៅក្កមជាអែកធានាក្ល រោ រចារ់ និងជាអែក ការស ីភាររ គគេ និងសិទ្បាិជាម៉ូេាឋ ន។ 7 

ររើរៅក្កមខាួនឯងមិនរោ រ វិធានចារ់ រស់ខាួន រនាះគ៊ឺចរ់តតមដង។ 8 

[០៩:៥២:២២] 9 

រនាះគ៊ឺជាររាជ័យកែរង វិស័យចារ់តដេជាក្ល រ្វើតាមទ្បំរនើងចិតរ ោីនន៊ីតិ ដឋ និងោីនទ្បំន កចិតររេើ10 

យ តរិ្ម៌។ រញ្ញា គ៊ឺថា អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងមិនបនរោ រ វិធានចារ់ រដើមប៊ីរចញរសចកដ៊ីសរក្មច11 

ច ងរក្ក្លយ និងសំខាន់រំផ តតដេជារោេរៅថ្នររសសកម ីរស់ខាួន គ៊ឺរសចកដ៊ីសរក្មចរេើភារោីន12 

រទ្ធស ឬមនរិ  ទ្បាភារ រស់ជនជារ់រចាទ្ប  ួមទ្ធំងផេរ៉ាះពាេ់ទ្ធំងអស់ ដ៉ូចតដេរោក រោកក្ស៊ី 13 

រៅក្កមក្ជារ ក្ល ផដនាទ រទ្ធសរោក រខៀវ សំផន មិនក្តឹមក្តូវតាមចារ់ គ៊ឺរ្វើរេើងរាយខ សចារ់ និង14 

តាមទ្បំរនើងចិតរ។ ក្ល ផដនាទ រទ្ធសរនះ មិនអាចរជឿទ្ប កចិតរបន និងោីនយ តរិ្ម៌រនាះរទ្ប។ 15 

អស់ យៈររេរារ់តខរោក រខៀវ សំផន មិនបនដឹងរ៊ីសមា ងរេត  និងមិនអាចរដឹងោទ្ប កខបន។ 16 

 យៈររេរារ់តខថ្នអសចចភារ និងចរនាា ះក្ររហាងថ្នចារ់ តដេ ៉ូររោកមិនអាចអន វតរសិទ្បាិបន និង17 

មិនអាចេ ររំបត់បនដ៉ូចរក្រើស៊ីេ៍រទ្ប។ ភារយ៊ឺតយ៉ា វរារ់តខរាយឥតរេត ផេ កែរងក្ល ជំន ំជក្មះមិន18 

អាចទ្ប៉ូទ្ធត់បនរទ្ប ជារិរសសោេក្កមផដនាទ រទ្ធសោីនម៉ូេាឋ នផាូវចារ់ទ្ធេ់តតរោះ។ ដ៉ូរចែះ រទ្ធះរ៊ី19 

ជាសេក្រះរាជអាជាា និយយយ៉ា ងរម៉ាចក៏រាយ គ៊ឺរិតជាមនរញ្ញា  និងជារញ្ញា ្ៃន់្ៃ រំផ តរទ្បៀតផង។ 20 

ម៉ាាងរទ្បៀត សេក្រះរាជអាជាា ខាួនឯងក៏ធាា រ់មនរញ្ញា រៅកែរងរ ិរទ្បមួយរផេងរទ្បៀត តដេមិនស៉ូវ21 

សំខាន់ដ៉ូចោេក្កមផង និងតដេ វិធានថ្ផទកែរងមិនបនតចងអំរ៊ី វិធានរិរសសៗ ដ៉ូចមនតចងអំរ៊ីោេ-22 

ក្កមរនាះតដ ។ រនាះគ៊ឺរសចកដ៊ីសរក្មចរំតរកកិចចន៊ីតិ វិ ៊្ីដំរណើ ក្ល ន៊ីតិវិ ៊្ីតដេរចញរាយផ្អទ េ់មត់ និង 23 

តដេអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងមនក្ល យ៊ឺតយ៉ា វកែរងក្ល ផដេ់សមា ងរេត ជាោយេកខណ៍អកេ ។ 24 

[០៩:៥៤:២៨] 25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  13 

ខារំស៉ូមរយងរៅរេើសំរណើ រស់សេក្រះរាជអាជាា ច ះថ្ថ ៃទ្ប៊ី២៣ តខរមោ ឆ្ែ ំ២០១៣ ឯកោ  1 

E163/5/1/13/2 ជាអាទ្បិ៍កថាខណឌ ២៣, កថាខណឌ ២៥ និង កថាខណឌ ២៩។ សេក្រះរាជអាជាា បន2 

រដឹងអំរ៊ីក្ល មិនទ្បទ្បួេបនសមា ងរេត ថ្នរសចកដ៊ីសរក្មចរនះរក្ក្លយរ៊ីរចញបន២៥ថ្ថៃ។ សេក្រះរាជ3 

អាជាា បនរេើករេើងអំរ៊ីផេ វិបក្ៃន់្ៃ រេើក្ល អន វតរក្រកររាយក្រសិទ្បាភារន៉ូវសិទ្បាិរ្វើរណដ ឹងោទ្ប កខ 4 

កថាខណឌ ២៣ ផេរ៉ាះពាេ់រេើសិទ្បាិ រស់ភាគ៊ីរៅកែរងក្ល ទ្បទ្បួេបនសចចភារផាូវចារ់ កថាខណឌ ២៣ 5 

និងរសចកដ៊ីទ្ប កចិតរ រស់ោធា ណជនរេើ ដឋបេត ោក្ល  កថាខណឌ ២៥ និងអវ៊ីតដេភាគ៊ីបនបត់រង់ 6 

ខារសំ ដំកក្សង់៖ “រាយររេរវោកនាងផ តរ៊ីមួយថ្ថៃរៅមួយថ្ថៃ” កថាខណឌ ២៩។  7 

ដ៉ូរចែះចាស់ណាស់ថា កែរងក ណ៊ីតដេក្កម -- ោេក្កមរាះតេងរោក រខៀវ សំផន សេ8 

ក្រះរាជក្បកដជារដឹង និងរេើករេើងអំរ៊ីរយសនកមី្ ៃន់្ៃ។  គួ ឲ្យរោកោដ យតដេសេក្រះរាជអាជាា9 

រមើេរ ើញ វិធានចារ់តក្រក្រួេរៅតាមផេក្ររយជន៍ រស់ខាួន។ មា៉ាងវិញរទ្បៀត រៅត ោក្ល ក្រេី10 

ទ្បណឌ អនរ ជាតិ មនឧទ្ធេ ណ៍ថី៊ីមួយអំរ៊ីរណដ ឹងឧទ្បា ណ៍ ដឋអាជាា ក្រឆំ្ងនឹងរសចកដ៊ីសរក្មចរាះតេង 11 

តដេបនរចញរាយផ្អទ េ់មត់ម នររេផដេ់សមា ងរេត ជាោយេកខណ៍អកេ រៅរ៉ា នីានរក្ក្លយ។  12 

កែរងរ ឿងកដ៊ី ជ៊ីបរ៉ូ និង ររាក៉ូរដ រៅក្កមថ្នអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងបនរនយេ់រៅររេរចញ13 

រសចកដ៊ីសរក្មចថា ខាួនរ្វើ ររៀររនះ រដើមប៊ីក ំឲ្យជនជារ់រចាទ្បរនរជារ់  ំកែរងររេ ង់ចំាសមា ងរេត ។ 14 

ម៉ូេរេត រណដ ឹងឧទ្បា ណ៍ទ្ប៊ី១  រស់ ដឋអាជាា  គ៊ឺក្ល  ំរោភរេើេកខនរិកៈ រស់ត ោក្ល ក្រេីទ្បណឌ អនរ -15 

ជាតិ។ រៅថ្ថៃទ្ប៊ី៣១ តខម៊ីនា ឆ្ែ ំ២០២១ អងគជំន ំជក្មះោោឧទ្បា ណ៍បនរដិរស្ម៉ូេរេត រណដ ឹង16 

ឧទ្បា ណ៍រនះ រាយរេត ថា កែរងក្លេៈរទ្បសៈរិរសសថ្នរ ឿងកដ៊ីរនះ រៅក្កមថ្នអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង 17 

មិនបនក្រក្រឹតរកំេ សរទ្ប កែរងក្ល ផដេ់អាទ្បិភារដេ់សិទ្បាិជាម៉ូេាឋ នកែរងក្ល ទ្បទ្បួេបនរស ីភារ រស់18 

ជនជារ់រចាទ្ប តដេក្តូវបនរាះតេងរ៊ីរេើគរក្មងក្ល និយម តដេក្តូវបនររងកើតរេើង រដើមប៊ីក្ល ពា  19 

និងធានាសិទ្បាិជាម៉ូេាឋ នកែរងក្ល ទ្បទ្បួេបនក្ល ជំន ំជក្មះរាយយ តរិ្ម៌។  20 

[០៩:៥៧:១៣] 21 

រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម នឹងបនរ ើញឯកោ រយងថ្នរសចកដ៊ីសរក្មចរនះរៅកែរងរញ្ជ៊ីឯក-22 

ោ សមា ង រស់រយើង តដេរយើងបនភាជ រ់សក្មង់ពាក់រ័នា។ រយើងមិនបន ករ ើញក ណ៊ីរផេងរទ្បៀត 23 

តដេអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងមិនបនរោ រ វិធានត ោក្ល  រស់ខាួន រដើមប៊ីរចញោេរក្ក្លមរនាះ24 

រេើយ។  25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  14 

កែរងក ណ៊ីរោក រខៀវ សំផន វមិនតមនជាក្ល រាះតេងរទ្ប អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង មិនបន1 

ផដេ់រសចកដ៊ីរនយេ់ណាមួយ រេើយោីនក្លេៈរទ្បសៈចំាបច់តដេអាចជាយ តរិកម ី ជាយថារេត ឲ្យ2 

រៅក្កមមិនរោ រ វិធានក្ល ពា សិទ្បាិ រស់ជនជារ់រចាទ្បរេើយ។  3 

កែរងេកខខណឌ តរររនះ ឯកឧតរមក្រធាន រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម ោីនជរក្មើសអវ៊ីរក្ៅរ៊ីរ្វើ4 

រម ភារោេក្កម ថវ៊ីតបិតតតដ៉ូចសេក្រះរាជអាជាា បនរេើករេើង  វិធានថ្ផទកែរងមិនបនតចងចាស់រ៊ី5 

ក្ល រ្វើរម ភារ រ៉ា តន រចាស់ណាស់ថា កិចចមួយខ សចារ់ តដេក្តូវបនរ្វើរេើងរៅរក្ៅក្ករខ័ណឌ គតិ6 

យ តរ ឬផទរយនឹងក្ករខ័ណឌ គតិយ តរ រ ំមនអាន ភារគតិយ តររេើយ។  7 

[០៩:៥៨:៣២] 8 

មា៉ាងវិញរទ្បៀត ឯកឧតរមក្រធាន រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម បនធាា រ់ក្រក្លសតរររនះ ួចរេើយ 9 

ខារំនឹងរេើកឧទ្ធេ ណ៍ចំនួនរ៊ី។ យ៉ូ ណាស់មករេើយ គ៊ឺរៅឆ្ែ ំ២០១២ រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម បន10 

ក្រក្លសថា រៅអ.វ.ត.ក ក្ល មិនរចញោេក្កមជាោយេកខណ៍អកេ  គ៊ឺនាំឲ្យរម ភារ តដេខ សរ៊ី11 

រសចកដ៊ីសរក្មចរផេងរទ្បៀត។ រនាះគ៊ឺជារសចកដ៊ីសរក្មច រស់អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេ ឯកោ  12 

E174/2/1/4 តដេរយើងបនដកក្សង់ ក្តង់កថាខណឌ ៣៥ ថ្នោ ណារណដ ឹងោទ្ប កខ រស់រយើង។ 13 

ដ៉ូរចែះវចាស់ណាស់សក្មរឯ់កឧតរមក្រធាន រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម ររើរទ្ធះរ៊ីវិធានថ្ផទកែរងមិនបន14 

រញ្ញជ ក់ចាស់ោស់ក៏រាយ។  15 

ថី៊ីជាងរនះរៅថ្ថៃទ្ប៊ី២៩ តខមករា ឆ្ែ ំ២០២០ ឯកឧតរម ក្រធាន រោកក្ស៊ីរៅក្កម បនក្រក្លស16 

ថា៖ “ោ ណាតដេរចញេួសរ៊ីក្ករខ័ណឌ គតិយ តរ រស់ អ.វ.ត.ក មិនអាចទ្បទ្បួេយកបនរទ្ប រេើយ17 

រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម នឹងមិនរេើកយកមករិចា ណារទ្ប”។ រនាះគ៊ឺជារសចកដ៊ីសរក្មច រស់អងគជំន ំ18 

ជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេ ឯកោ  F50/1/2 កថាខណឌ ១២។  19 

ថី៊ីជាងរនះរៅរទ្បៀត រៅថ្ថៃទ្ប៊ី១០ តខស៊ីហា ឆ្ែ ំ២០២០ កែរងសំណ ំរ ឿង០០៤/០២/២ រសចកដ៊ី20 

សរក្មចតដេមនឯកោ រេខ E004/2/1/1/2 រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម បនកត់សមគ េ់ថា “កិចច21 

ខ សចារ់ និងផទរយរ៊ីក្ករខ័ណឌ គតិយ តរ រស់ អ.វ.ត.ក គ៊ឺដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយ រស់សេរៅក្កមរស ើរ22 

អរងកត ក្តូវទ្ប កជារម ៈ” កថាខណឌ ៥១ និងកថាខណឌ ៥៣។  23 

រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កមបនសរក្មចថា ខារំស ំដកក្សង់៖ “កិចចតដេោីនស រេភារមិនអាច24 

ររងកើតផេវិបក ឬេទ្បាផេក្តឹមក្តូវតាមចារ់” រៅកែរងកថាខណឌ ៦៧។  25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  15 

រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម  ំឭកថា ខារំស ំដកក្សង់៖ “រាយរេត ថា ជាក្ល ជាក់ចាស់រោេ1 

រំណងថ្នកិចចក្រមរក្រមង និងចារ់ រស់ អ.វ.ត.ក គ៊ឺរដើមប៊ីនាំយករមដឹកនាំជាន់ខពស់ថ្នកមពរជាក្រជា្ិរ2 

រតយយ និងអែកទ្បទ្បួេខ សក្តូវខពស់រំផ ត មកក្លត់រទ្ធសរ៊ីរទ្បឧក្កិដឋ រទ្បើរក្តូវរ្វើរេើងតផាកតាមវិោេ3 

ភារថ្នចារ់” កថាខណឌ ៦៨។ 4 

កែរងក ណ៊ីរនះ អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងបនរចញោេក្កមរាយ ំរោភរេើក្ករខ័ណឌ      5 

គតិយ តរ រស់ អ.វ.ត.ក និងមិនបនរំររញររសកកម ីរស់ខាួនក្សរតាមចារ់។ ោេក្កមផដនាទ រទ្ធស6 

រោក រខៀវ សំផន រ ំមនអាន ភារគតិយ តររេើយ រពាេគ៊ឺក្តូវទ្ប កជារម ៈ។  7 

រេត រនះ រយើងខារំរសែើស ំអងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេ អ.វ.ត.ក រដិរស្រចាេោេក្កមសំណ ំ8 

រ ឿង០០២/០២  រស់អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង ច ះថ្ថ ៃទ្ប៊ី១៦ តខវិចឆិក្ល ឆ្ែ ំ២០១៨ ទ្ប កជារម ៈ។ 9 

ស៉ូមអ គ ណ។ 10 

[១០:០២:៤៥] 11 

រោកក្ស៊ី អង់តា េគ ៊ីសរស៖ 12 

ស៉ូមរោ ររោកក្រធាន រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម។ 13 

 ខារសំ៉ូមនិយយរនររ៊ីរោករមធាវី គង់ សំអ ន។ អវ៊ីតដេសំខាន់ថ្នរណដ ឹងោទ្ប កខ រស់រយើង ខារំនឹង14 

ចារ់រផដើមរាយ ំឭកពាកយ រស់អែកនិរនាបរំាងដ៏េប៊ីថ្នសតវតេ ៍ទ្ប៊ី១៩ គ៊ឺរោក តរយ -ច៉ូរេេះ ក្រូដ ង 15 

តដេោត់និយយអំរ៊ីន៊ីតិវិ ៊្ី។ ោត់និយយថា យ តរិ្ម៌គ៊ឺជាមន សេ គ៊ឺោីនអវ៊ីរក្ៅរ៊ីមន សេរទ្ប រ៊ីរក្ពាះថា16 

យ តរិ្ម៌ជាមន សេេែឹងរេើយ គ៊ឺក្ល ក្តួតរិនិតយថ្នភារក្តឹមក្តូវថ្នន៊ីតិវិ ៊្ី គ៊ឺមនោ ៈសំខាន់ណាស់ 17 

រ៊ីរក្ពាះថាវជាមន សេ។  18 

រៅររេតដេរយើងរងើរឈ រៅចំរពាះម ខរៅក្កមថ្នត ោក្ល រនះ រយើងរោ រចំរពាះក្ល ងា 19 

 រស់រៅក្កម រេើយនិងអវ៊ីតដេបនក្រគេ់ជ៉ូនរាយចារ់។ អវ៊ីតដេរៅក្កមរសាមកពាក់រនះគ៊ឺរងាា ញ20 

អំរ៊ីរួកោត់គ៊ឺជាមន សេ។ មន សេមនន័យថា គ៊ឺមនចំណ ចរខាយ គ៊ឺតតងតតមនក្ល ក្រក្រឹតរកំេ ស 21 

រេើយជួនក្លេរនាះ គ៊ឺថាអាចរចញន៉ូវរសចកដ៊ីសរក្មចតដេមនភារេរមាមង រទ្ធះរ៊ីជារាយអសតិ-  22 

សមបជញ្ាៈ ឬក៏រាយជាសតិសមបជញ្ាៈក៏រាយ។ 23 

[១០:០៤:១៦] 24 

អ៊ា ៊ីចឹងរេើយបនជារមធាវីក្ល ពា កដ៊ីរនះមនតួនាទ្ប៊ីក្តួតរិនិតយក្គរ់ក្គងក្ល ពា សិទ្បាិ រស់ជន 25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  16 

ជារ់រចាទ្ប។ ដ៉ូរចែះគ៊ឺរយើង ិះគន់រៅរេើោេក្កម -- រយើងរ ើញរេើយថាោេក្កមេែឹងមនក្រតវង1 

តវងណាស់ រេើយគ៊ឺថាមនក្ល រោររៅរេើក្ល ជំន ំជក្មះរាយយ តរិ្ម៌។  2 

រៅកែរងរណដ ឹងោទ្ប កខ រស់រយើង គ៊ឺរយើងរងាា ញអំរ៊ីក្ល ក្តួតរិនិតយរាយេរមាមងរៅរេើភសររ-3 

តាង គ៊ឺជាក្ល រក្ជើសរ ីសរាយេរមាមងរៅរេើសកខ៊ីកមមីួយចំនួន រេើយនិងអវតរមនថ្នភសររតាងរាះ4 

រនទរកតដេបនរេើករេើង ជារិរសសកែរងររេសួ ចរមាើយ រស់រមធាវីក្ល ពា កដ៊ី។ រយើងបនរេើក ួចមក5 

រេើយរៅកែរងោ ណា រស់រយើង រាយរញ្ញជ ក់អំរ៊ីថារតើរេត អវ៊ីបនជាវផដេ់ន៉ូវរយសនកមដីេ់រោក 6 

រខៀវ សំផន។ ដ៉ូរចែះថ្ថ ៃរនះ ខារំមិនអាចនិយយតវងឆ្ៃ យរក្ចើនពាក់រ័ន ានឹងកំេ សទ្ធំងអស់េែឹងរទ្ប រេើយ7 

ដ៉ូចរោកក្រធានបនរញ្ញជ ក់អមាញ់មិញរេើយ គ៊ឺរយើងមិននិយយរេើងវិញដតដេៗរទ្ប គ៊ឺរយើងក្ោន់8 

តតរងាា ញភសររតាងមួយចំនួន រដើមប៊ីរងាា ញអំរ៊ីកំេ សថ្នោេក្កម រស់អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង។  9 

ម ននឹងច៉ូេរៅក្រធានរទ្ប ខារំស៉ូមរញ្ញជ ក់ថាខារំស៉ូមរ ា្ើយរៅនឹងត ោក្ល កំរ៉ូេគ៊ឺថា រយើងនឹង10 

រាយមរ ា្ើយតររៅនឹងក្រធានរទ្បន៊ីមួយៗតាមេទ្បាភារ រស់រយើង។ រេើយក្រសិនររើរយើងមិនបន11 

រ ា្ើយតររៅកែរងររេរេើងតថ ាងរនះរទ្ប រយើងនឹងរ ា្ើយរៅររេច ងរក្ក្លយ។ ខារំស៉ូមរញ្ញជ ក់ជាទ្ប៉ូរៅថា 12 

រាយោ តតវជារញ្ញា តដេមនរៅកែរង បយក្ល ណ៍ រស់ត ោក្ល កំរ៉ូេ គ៊ឺមនេកខណៈដតដេៗ គ៊ឺ  13 

គ៊ឺថាជួនក្លេគ៊ឺរយើងក្តេរ់រៅនិយយអំរ៊ីរញ្ញា តដេបនរិនិតយ ួចមករេើយ ជារិរសសរៅកែរងសំណ ំ14 

រ ឿង០០២/០១ គ៊ឺរៅកែរងោេដ៊ីក្ល គ៊ឺរញ្ញា ពាក់រ័ន ារៅនឹងកថាខណឌ ៥ ថ្ន បយក្ល ណ៍ រស់រៅក្កម 15 

គ៊ឺពាក់រ័ន ារៅនឹង ក្ល តកតក្ររទ្បរចាទ្បថ្នឧក្កិដឋកមថី្នក្ល សមា រ់ ងាគ េរៅជាឧក្កិដឋកមថី្នអំររើមន សេ 16 

ឃាត។ រៅររេនិយយអំរ៊ីរញ្ញា រនះ ខារំនឹងរេើករេើងេមាិត។ រទ្ធះជាយ៉ា ងណាក៏រាយ គ៊ឺខារំនិយយ17 

អំរ៊ីរោេជំេ ទ្ប៉ូរៅ រស់រយើង ពាក់រ័ន ានឹងរញ្ញា មួយរនះ។ ជំេ  រស់រយើង គ៊ឺរកើតរចញរសចកដ៊ី18 

សរក្មចរេខ១១ តដេរចញរាយអងគជំន ំជក្មះត ោក្ល រិរសសពាក់រ័នានឹងរណដ ឹងដិតចិតរ រស់រយើង 19 

ខារំរញ្ញជ ក់ថាម នររេតដេរយើងាក់រណដ ឹងឧទ្បា ណ៍រនាះ គ៊ឺរណដ ឹងោទ្ប កខេែឹង គ៊ឺរយើងបនាក់រណដ ឹង20 

ដិតចិតរ ួចមករេើយ ឬក៏រយើងខាា ចថាត ោក្ល កំរ៉ូេតដេបនោដ រ់អងគរេត  និងធាត ផេថំ្នអងគចារ់ជា21 

រក្ចើន ួចមករេើយរៅកែរងសំណ ំរ ឿង០០២/០១ រនាះ គ៊ឺរយើងខាា ចថាោត់គ៊ឺរ្វើដតដេដ៉ូចកែរងសំណ ំរ ឿង22 

០០២/០២ រនះរទ្បៀតចំរពាះរោក រខៀវ សំផន។  23 

[១០:០៨:០២] 24 

ចំណ ចអងគរេត  និងអងគចារ់មួយចំនួនក្តូវបនរាះក្ោយ ួចមករេើយ រេើយរយើងគិតរៅ 25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  17 

រេើរសចកដ៊ីសរក្មច រស់ក្ករមក្រឹកាជំន ំជក្មះរិរសស គ៊ឺរសចកដ៊ីសរក្មចរេខ១១ តដេខារំបនរេើករេើង1 

មករេើយរនាះ ជារិរសសកថាខណឌ ៧៣ ដេ់ ៧៥ តដេនិយយអំរ៊ីភារក្តួតោែ ថ្នអងគរេត  និងអងគ2 

ចារ់ គ៊ឺកថាខណឌ ៧៣។ អងគជំន ំជក្មះរិរសស ស៉ូមរញ្ញជ ក់ថារយើងក្តូវសនតីថា រៅក្កមគ៊ឺអាច កាន៉ូវ3 

រោេជំេ រស ី គ៊ឺមិនក្តូវមនទ្បំរនា រ គគេរនាះរេើយ គ៊ឺរៅកថាខណឌ ៧៤ អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល 4 

រិរសសរនាះក៏បនរនររៅរទ្បៀតថា ក្ករមក្រឹការិរសសយេ់រ ើញថា សេរមធាវីមិនរងាា ញថាអែក5 

សរងកតក្ល ណ៍សមរេត ផេរនាះយេ់រ ើញថា រៅក្កមតដេក្តូវបនជំទ្ធស់តវ៉ារនាះ មិនរងាា ញអំរ៊ី6 

ភារេរមាមងរៅររេតដេខាួនបនក្លត់រសចកដ៊ីរៅរេើសំណ ំរ ឿង០០២ រាយោ តតរញ្ញា រនាះវក្តួតោែ  7 

វស ៊ីោែ ជាមួយនឹងសំណ ំរ ឿង០០២/០១ និង ០០២/០២។  8 

រេើយជាច ងរក្ក្លយ រៅកថាខណឌ ៧៥ថ្នរសចកដ៊ីសរក្មចរនះ ក្ករមក្រឹកាជំន ំចក្មះរិរសសយេ់9 

ក្សរជាមួយនឹងសេរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីថា កិចចដំរណើ ក្ល ន៊ីតិវិ ៊្ីរណដ ឹងោទ្ប កខរៅកែរងសំណរ ឿង០០២/10 

០២ រៅចំរពាះម ខត ោក្ល កំរ៉ូេរនាះ គ៊ឺជាកក្មិតច ងរក្ក្លយរំផ តសក្មរ់រោក រខៀវ សំផន រេើយ11 

រៅក្កមក៏បនសរក្មចរៅកែរងសំណ ំរ ឿង០០២/០១។  12 

[១០:១០:០២] 13 

ដ៉ូរចែះរយើងបនរ្វើរណដ ឹងោទ្ប កខររញរេញរៅកែរងសំណ ំរ ឿង០០២/០២ រនះ គ៊ឺរដើមប៊ីឲ្យវមន14 

យ តរិ្ម៌ថ្នន៊ីតិវិ ៊្ី និងក្ល ធានាន៉ូវសិទ្បាិ រស់រោក រខៀវ សំផន រេើយរៅកែរងសំណ ំរ ឿង០០២/០២ រនះ 15 

រយើងមនេទ្បាភារអាចរ ា្ើយតររតនែមតដេមិនក្តូវបនរងាា ញរៅកែរងសំណ ំរ ឿង០០២/០១។ រទ្ធះជា16 

យ៉ា ងណាក៏រាយ ររេរវោមនកក្មិត ដ៉ូរចែះខារំរផ្អដ តរេើចំណ ចតតរ៊ីរទ្ប។ ទ្ប៊ីមួយ គ៊ឺក្ល រោ ររោេ17 

ក្ល ណ៍ន៊ីតាន ក៉ូេភារជាទ្ប៉ូរៅ។ ទ្ប៊ីរ៊ី  គ៊ឺ ររៀរតដេអងគជំន ំជក្មះបនក្រក្រឹតរចំរពាះក្ល តកតក្ររទ្ប18 

រចាទ្ប រាយមិនផដេ់េទ្បាភារឲ្យជនជារ់រចាទ្បរ្វើក្ល កត់សមគ េ់។ ទ្ប៊ីរ៊ី គ៊ឺក្ល រក្រើក្បស់ឯកោ រាយ19 

 ំរោភរេើអន សញ្ញា ក្រឆំ្ងនឹងក្ល រ្វើទ្ធ  ណកម។ី  20 

ដ៉ូរចែះរនាទ រ់មករទ្បៀត ខារំនឹងរ ា្ើយតររៅនឹងចរមាើយ រស់អងគជំន ំជក្មះ តដេខារំមិនបនរេើករេើង21 

រ៊ីម ន។ រេើយខារំនឹងផដេ់អំរ៊ីអភិក្កម រស់អងគជំន ំជក្មះ តដេមនវិក្ល ៈរៅកែរងសំណ ំរ ឿង០០២/០១ 22 

រេើយនិងភសររតាង ឬក៏ឧទ្ធេ ណ៍ពាក់រ័នានឹងក្ល រ្វសក្រតេស ឬក្ល ក្ររងើយករនរើយ និងភសររតាង23 

រាះរនទរក។ ជាដំរ៉ូងខារំស៉ូមនិយអំរ៊ីរោេក្ល ណ៍ -- ក្ល  ំរោភរោេក្ល ណ៍ន៊ីតាន ក៉ូេភារ។ ខារំស៉ូម24 

រ្វើក្ល កត់សមគ េ់ជាទ្ប៉ូរៅរៅរេើរោេក្ល ណ៍រនះ។ ខារំស៉ូមរិនិតយរៅរេើ បយក្ល ណ៍កថាខណឌ ២ និង25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  18 

កថាខណឌ ២២ រស់រៅក្កមរនាះ តដេរោក រោកក្ស៊ីរៅក្កមថាឲ្យរយើងនិយយអំរ៊ីកំេ សអងគចារ់ 1 

រាយ ំរោភរៅនឹងរោេក្ល ណ៍ន៊ីតាន ក៉ូេភារ។ រ៉ា តន រខារំក៏សងកត់្ៃន់រៅរេើរោេក្ល ណ៍ទ្ប៉ូរៅ ថ្នន៊ី2 

តាន ក៉ូេភារតដេអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងរនាះ ោត់បនក្រក្រឹតរមិនក្តឹមក្តូវ។ ខារំនឹងរនយេ់រេត អវ៊ី3 

បនជារោេក្ល ណ៍រនះមនោ ៈសំខាន់រៅកែរងសំណ ំរ ឿងរយើងរនះ។  4 

[១០:១២:៣៦] 5 

មរ្ាបយ ឬក៏ទ្បេហ៊ីក ណ៍រណដ ឹងោទ្ប កខ រស់រយើងគ៊ឺមិនក្តូវបនរគយេ់ចារ់រទ្ប រេើយនិង6 

ក្តូវបនរំតរាងរាយសេក្រះរាជអាជាា តថមរទ្បៀតផង។ រយើងនឹងរញ្ញជ ក់ចាសរ់ៅររេរក្ក្លយមក  7 

រទ្បៀត។ កែរងោ ណា រស់រយើង គ៊ឺ F54 គ៊ឺរយើងបនរញ្ញជ ក់ ួចមករេើយអំរ៊ីរញ្ញា ទ្ធំងអស់រនះគ៊ឺរៅ8 

កថាខណឌ ៣០០ ដេ់ ៣៨០។ អងគជំន ំជក្មះមិនបនអន វតររោេក្ល ណ៍ន៊ីតាន ក៉ូេភាររនាះរទ្ប គ៊ឺរួក9 

ោត់បនរិនិតយក្តឹមតតទ្បក្មង់រទ្ប គ៊ឺ ររៀរដ៉ូចជាមនក្តឹមតតជាទ្បក្មង់តតរ៉ា រណាណ ះ។ ដ៉ូរចែះរួករគមិនបន10 

រិនិយរៅរេើររចចករទ្បសថ្នឧក្កិដឋកមទី្ធំងអស់រនាះ រដើមប៊ីអាចឲ្យដឹងថារតើមនចារ់អន វតរបនតដ ឬរទ្ប។ 11 

ដ៉ូរចែះ រយងតាមភារ្ៃន់្ៃ ថ្នឧក្កិដឋកមរីនាះ គ៊ឺអងគជំន ំជក្មះបនររងកើតន៉ូវអញ្ាក្តកមចំីរពាះក្ល រិនិតយ12 

ពាក់រ័នានឹងរញ្ញា រនះ។ ក៏រ៉ា តន ររោេក្ល ណ៍ន៊ីតាន ក៉ូេភាររនះ គ៊ឺថាវមិនមនក្ល រេើកតេងតររេែឹង13 

រទ្ប គ៊ឺក្តូវតតរិនិតយទ្ធំងអស់ក្គរ់ក្លេៈរទ្បសៈ ទ្ធំងររេសស្តងាគ ម ទ្ធំងឧក្កិដឋរក្ោះថាែ ក់ចំរពាះោធា ណ14 

ជន ឧទ្ធេ ណ៍ដ៉ូចជា រភវ កមជីារដើមរនះ។ ដ៉ូរចែះ រៅររេតដេរយើងរិនិតយរ្វើតររេែឹង គ៊ឺថាអងគជំន ំ15 

ជក្មះោត់បនក្រក្លន់យកន៉ូវវិចា ណកិចចមួយតដេមនកំេ សខាងផាូវចារ់ រាយ ំរោភរេើរោេ16 

ក្ល ណ៍ចារ់ គ៊ឺអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងរងាា ញន៉ូវភារេរមាមងនិងភារអគតិ។  17 

រយើងបនរងាា ញចាស ួ់ចមករេើយរៅកែរងោ ណារណដ ឹងោទ្ប កខ រស់រយើង រយើងមិនក្តេរ់18 

មកនិយយេមាិតដតដេវិញរទ្ប រ៉ា តន ររៅទ្ប៊ីរនះ គ៊ឺក្ោន់តតរយើងរងាា ញរ៊ីក្ល រ ា្ើយតរមួយចំនួនរៅក្លន់19 

សេក្រះរាជអាជាា រៅកែរងោ ណា រស់រយើង។ រតើសេក្រះរាជអាជាា ោត់បននិយយអវ៊ីខាះ? សេ20 

ក្រះរាជអាជាា ោត់បនយកន៉ូវទ្បេហ៊ីក ណ៍ រស់អងគជំន ំជក្មះ រេើយរតនែមន៉ូវធាត ផេរំតនែមតដេវមិន21 

មនេកខណៈគួ ឲ្យទ្ប កចិតរបនរទ្ប។ ោត់បននិយយថា យ ទ្បាោស្តសដរក្ក្លយសស្តងាគ មរោករេើកទ្ប៊ី២ 22 

ពាក់រ័នារៅនឹងរោេក្ល ណ៍ន៊ីតាន ក៉ូេភារ រេើយោត់រកក្ោយ ររៀរឱក្លសនិយម ពាក់រ័នារៅនឹង23 

យ ទ្បាោស្តសដ រស់ត ោក្ល សិទ្បាិមន សេអ៊ឺ ៉ា រ និងរងាា ញអំរ៊ីធាត ផេអំងគរេត ពាក់រ័ន ានឹងភារអាច24 

ក្ររមើេរមើេបន។ ជាដំរ៉ូងោត់និយយអំរ៊ីយ តរិោស្តសដរក្ក្លយសស្តងាគ មរោករេើកទ្ប៊ី២ ពាក់់រ័ន ានឹង25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  19 

រោេក្ល ណ៍ន៊ីតាន ក៉ូេភារ។ គ៊ឺរោេក្ល ណ៍រនះ ក្តូវបនរិភាកាជារក្ចើនដងរេើយរៅចំរពាះម ខ  1 

អ.វ.ត.ក រេើយរនះជារេើកទ្ប៊ីមួយ រេើយតដេរយើងរ ើញថា មនក្ល រយងរៅដេ់យ តរិោស្តសដ2 

រក្ក្លយសស្តងាគ មរោករេើកទ្ប៊ី២ ពាក់រ័ន ានឹងរញ្ញា រនះ។ រេើយចំណ ចរនះគ៊ឺមនអែកចារ់អែកអន វតរតផែក3 

ចារ់ក៏បននិយយរក្ចើន ួចមករេើយ។ ដ៉ូរចែះគ៊ឺថាោេក្កមេែឹង រក្ក្លយសស្តងាគ មរោករេើកទ្ប៊ី២រនះ 4 

រគរ្វើរេើងរាយ ររៀរក្រញារ់ក្រញាេខ់ាា ំងណាស់។ អ៊ា ៊ីចឹងរេើយ រទ្ធះរ៊ីជារៅកែរងឧទ្ធេ ណ៍តដេ5 

សេក្រះរាជអាជាា បនរក្រើក្បស់រៅកែរងកំណត់សមគ េ់រជើងទ្បំរ័ រេខ១២១េែឹង ោត់ដកក្សង់ន៉ូវោេ6 

ដ៊ីក្ល គ៊ឺដកក្សង់ ររៀររចាះ រចាេៗក្លត់ត ោត់និយយថា ម ខតំតណងតដេមន សេមួយចំនួនបនក្លន់7 

ក្លរ់រៅកែរង ាឋ ភិបេរៅ -- រៅកែរង ាឋ ភិបេ រា៉ាចច រនាះ គ៊ឺោត់រតនែមពាកយថាវ កែរងចំរណាមមន សេ8 

មួយចំនួនទ្ធំងអស់រនាះ។ ដ៉ូរចែះោត់ដកក្សង់មក គ៊ឺដកក្សង់មិនររញរេញរទ្ប គ៊ឺវមិនក្គរ់េកខណៈរទ្ប 9 

ោត់ក្លត់ចំណ ចណាតដេមនក្ររយជន៍ចំរពាះោត់ រេើយោត់ក៏បនរកក្ោយតាម ររៀរឱក្លស10 

និយមន៉ូវយ តរិោស្តសដ រស់ត ោក្ល សិទ្បាិមន សេ។ រេើយសេក្រះរាជអាជាា ក៏ដកក្សង់ ររៀរ មិនររញ11 

រេញតដ  គ៊ឺោត់បននិយយថា រៅកែរងយ តរិោស្តសដ រស់ត ោក្ល សិទ្បាិមន សេអ៊ឺ ៉ា ររនាះ គ៊ឺវមនក្ល 12 

តរងតចកោែ ចាស់ោស់ គ៊ឺថាកែរងក ណ៊ីតដេក្ល វយតថ្មារៅរេើភារ្ៃន់្ៃ រនាះ មិនក្តូវបនវិនិចឆ័យថា 13 

វមនភារពាក់រ័នារទ្ប រេើយនិងេកខណៈមួយរទ្បៀត គ៊ឺថា អងគរេត េែឹងវមនេកខណៈ្ៃន់្ៃ  រេើយ14 

្ៃន់្ៃ  េ៉ូតរៅដេ់ថា វមនេកខណៈជាឧក្កិដឋចាស់ោស់ណាស់។ រេើយរនាទ រ់មករទ្បៀត សេក្រះ15 

រាជអាជាា ក៏បនដកក្សង់ន៉ូវោេដ៊ីក្ល ក៉ូណ៉ូណ៉ូ តដេជាយ ទ្បាោស្តសដមួយគ៊ឺថា មនរាយឯកឯង ោីន16 

យ តរិោស្តសដណាដ៉ូចយ តរិោស្តសដេែឹងរទ្ប គ៊ឺមនតតមួយេែឹងរទ្ប។ អ៊ា ៊ីចឹងរយើងមិនអាចនិយយជាេកខណៈ17 

ទ្ប៉ូរៅយកមកនិយយបនរទ្ប រក្ពាះថាវមនតតមួយក ណ៊ីេែឹងមួយ រេើយរយើងមិនអាចទ្ធញយកជា     18 

េកខណៈទ្ប៉ូរៅពាក់រ័នារៅនឹងភារ្ៃន់្ៃ ថ្នឧក្កិដឋកមេីែឹងបនរទ្ប កែរងក្ករខ័ណឌ ថ្នោ ណា រស់រយើង 19 

គ៊ឺរយើងបនដកក្សង់ន៉ូវោេដ៊ីក្លមួយចំនួន ួចមករេើយ ជារិរសស ោេដ៊ីក្ល វ៉ាស ៊ីេូោក ស ទ្បេ់នឹង20 

ក្ររទ្បស េ៊ីទ្ប អាន៊ី តដេរចញរាយត ោក្ល កំរ៉ូេថ្នត ោក្ល សិទ្បាិមន សេអ៊ឺ ៉ា រ រៅឆ្ែ ំ២០១៥ រនាះ 21 

និយយអំរ៊ីរញ្ញា ក្រេ័យរ៉ូជោសន៍ គ៊ឺឧក្កិដឋកមថី្នឧក្កិដឋកម។ី ដ៉ូរចែះ រ ឿងរេត វអត់មនក្ល តរង22 

តចកឲ្យចាស់ោស់ វងក្ល វយតថ្មាភារ្ៃន់្ៃ  រេើយនិងអងគរេត តដេមនភារ្ៃន់្ៃ រនាះរទ្ប។  23 

[១០:១៨:៤១] 24 

រេើយមនរយរេ់ រស់ត ោក្ល កំរ៉ូេតដេរងាា ញចាស់អំរ៊ីរោេក្ល ណ៍រនះ គ៊ឺរៅកែរង 25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  20 

រយរេ់រិរក្ោះរេខ P16 219 001 ច ះថ្ថ ៃទ្ប៊ី២៩ តខឧសភា ឆ្ែ ំ២០២០ តដេរយើងបនាក់រញ្ចូេរៅ1 

កែរងរញ្ជ៊ីសមា ងផាូវចារ់ រស់រយើងគ៊ឺអងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេរនាះ បននិយយអំរ៊ីន៊ីតិកមពីាក់រ័ន ា2 

រៅនឹងរទ្បរេីើស រៅកែរងរយរេ់រនះ អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេបន ំឭកអំរ៊ីរោេក្ល ណ៍ទ្ប៉ូរៅតដេ3 

ទ្ធញរចញរាយយ ទ្បាោស្តសដ រស់ខាួនពាក់រ័ន ារៅនឹងសចចភារផាូវចារ់ និងភារអាចក្ររមើេរមើេបន4 

តដេវរកើតរចញរ៊ីមក្តា៧ ថ្នអន សញ្ញា ។ គ៊ឺពាក់រ័ន ារៅនឹងរោេក្ល ណ៍អន៊ីតាន ក៉ូេភារ គ៊ឺមិនមន5 

និយយអំរ៊ីរញ្ញា ភារ្ៃន់្ៃ ថ្នឧក្កិដឋកមរីទ្ប គ៊ឺនិយយអំរ៊ីធាត ផេ។ំ ដ៉ូចឧទ្ធេ ណ៍រៅកថាខណឌ ៦០ ថ្ន6 

មតិរយរេ់រនះ ត ោក្ល សិទ្បាិមន សេអ៊ឺ ៉ា របន ំឭកថា េកខខណឌ តដេវយតថ្មាអំរ៊ីក្ល ក្ររមើេរមើេ7 

បនន៉ូវក្ល រាក បនរនាះ រគក្តូវតតរំររញសក្មរ់ក្ល ឲ្យនិយមន័យរៅរេើឧក្កិដឋកម ី ក៏ដ៉ូចជាចំរពាះ8 

រទ្ធសតដេរកើតរចញរ៊ីឧក្កិដឋកមរីនាះ។  9 

អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល សិទ្បាិមន សេអ៊ឺ ៉ា រក៏បនរញ្ញជ ក់អំរ៊ីអាន ភារថ្នសញ្ញា ណភារអាចក្ររមើេ10 

រមើេបន តដេវអាក្ស័យយ៉ា ង្ៃន់្ៃ រៅរេើខាឹមោ ថ្នអតែរទ្ប។ ចំណ ចទ្ប៊ី៣ តដេសេក្រះរាជអាជាា11 

បនរេើករេើងរនាះគ៊ឺ ធាត ផេថំ្នឧក្កិដឋកមគី៊ឺថា រោក រខៀវ សំផន ោត់អាចដឹងបន គ៊ឺរៅកថាខណឌ12 

៣៣ ថ្នោ ណា រស់ោត់ ទ្បេហ៊ីក ណ៍រនះគ៊ឺវមិនក្តឹមក្តូវរទ្ប។ ខារំដ៉ូចជាមិនរមើេរ ើញថា ោត់ រោក 13 

រខៀវ សំផន េែឹងោត់ដឹងអំរ៊ីទ្បក្មង់ថ្នក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវ ឬទ្បក្មង់ថ្នឧក្កិដឋកមអីវ៊ីរនាះរទ្ប រេើយោត់ក៏14 

មិនមនក្ល វិភាគអ៊ីស ៊ីជរក្ រៅរេើចារ់ពាណិជជកមអីនដ ជាតិតដ  ដ៉ូចរៅកែរងនិរកខររទ្បរណឌ ិត រស់15 

ោត់រនាះ។ ដ៉ូរចែះ សេក្រះរាជអាជាា រនាះ ោត់បនក្រក្រឹតរខ សពាក់រ័នានឹង -- អ៎! ស ំរទ្ធស -- គ៊ឺអងគ16 

ជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងរនាះ ោត់បនក្រក្រឹតរខ សពាក់រ័នារៅនឹងរោេក្ល ណ៍ថ្នន៊ីតាន ក៉ូេភារ។  17 

[១០:២១:៥៧] 18 

រេើយសេក្រះរាជអាជាា ក៏មិនបនរ ា្ើយតររៅនឹងទ្បេហ៊ីក ណ៍ រស់រយើងតដ ។ រយើងបនសងកត់19 

្ៃន់រៅរេើក្ល រងាា ញអំរ៊ីនិយមន័យថ្នឧក្កិដឋកមមីួយចំនួនរៅកែរងចារ់អនដ ជាតិ។ ដ៉ូរចែះ គ៊ឺរយើងរ ើញ20 

ថា ដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយបនរចញរៅឆ្ែ ំ២០១០ រេើយអងគរេត តដេក្តូវអន វតរ និងចារ់ និងអងគរេត 21 

តដេក្តូវអន វតរចំរពាះរោក រខៀវ សំផន រនាះគ៊ឺវរកើតតំាងរ៊ីឆ្ែ ំ៧៥ ដេ់ឆ្ែ ំ៧៩ ឯរណាះអ៊ា ៊ីចឹង។ ដ៉ូរចែះ22 

ទ្បក្មង់ថ្នក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវ និងឧក្កិដឋកមមីួយចំនួនគ៊ឺថា រោក រខៀវ សំផន ោត់មិនអាចក្ររមើេរមើេ23 

បនដឹងរទ្ប ដ៉ូចជាសេឧក្កិដឋកម ួីមជារដើមរនាះ។ រទ្ធះរ៊ីជាសេក្រះរាជអាជាា ោោដំរ៉ូង ឬត ោក្ល 24 

កំរ៉ូេផដេ់ន៉ូវនិយមន័យរផេងៗោែ រៅរេើធាត ផេទំ្ធំងអស់រនះក៏រាយ។ អងគជំន ំជក្មះគ៊ឺថា ោត់បន25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  21 

ររាជ័យកែរងក្ល កំណត់ន៉ូវនិយមន័យទ្ប៉ូរៅពាក់រ័នារៅនឹងរញ្ញា ផាូវចារ់រនះ គ៊ឺថារយើងស ំឲ្យអងគជំន ំជក្មះ1 

រិនិតយរមើេន៉ូវោ ណារណដ ឹងោទ្ប កខ រស់រយើងគ៊ឺរៅកថាខណឌ ៥៦៩ ដេ់ ៥៧១។ ដ៉ូរចែះ គ៊ឺមនក្ល 2 

អន វតរចារ់តដេវមិនមនរកើតរៅកែរងររេអងគរេត  រេើយរយើងនឹងមិននិយយអំរ៊ីរញ្ញា រនះ រៅររេ3 

រក្ក្លយរនដមករទ្បៀត។ ចំណ ចទ្ប៊ីរ៊ី  គ៊ឺក្ល តកតក្រឧក្កិដឋកមសីមា រ់ ងាគ េរៅជាឧក្កិដឋកមថី្នអំររើមន សេ4 

ឃាត។ រយើងបនរញ្ញជ ក់អំរ៊ីជំេ  រស់រយើង ួចមករេើយរៅកែរងោ ណារណដ ឹងោទ្ប កខ រស់រយើងគ៊ឺ5 

រៅកថាខណឌ ១៣៥ ដេ ់១៥៧ គ៊ឺរយើងមនជំេ ថា អងគជំន ំជក្មះេែឹង គ៊ឺថាមិនបនក្បរ់រយើងអំរ៊ីក្ល 6 

តកតក្ររទ្បរចាទ្បេែឹងរទ្ប រេើយអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងេែឹងបនរញ្ចូេធាត ផេថំ ី៊ី គ៊ឺរចតនាក្ររយេ។ 7 

រេើយទ្ប៊ី៣ េែឹងគ៊ឺវមនរញ្ញា ថ្នភារេរមាមងពាក់រ័នារៅនឹងអភិក្កម រស់អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង។ 8 

រយើងបនរ ា្ើយតរ ួចមករេើយរៅនឹងសេក្រះរាជអាជាា រៅកែរង -- ពាក់រ័ន ារៅនឹងោ ណា រស់ក្រះ9 

រាជអាជាា  គ៊ឺកថាខណឌ ៨៥ ដេ់ ៩១។ រេើយរយើងទ្បទ្បួេបនក្ល ជ៉ូនដំណឹងអំរ៊ីោេដ៊ីក្ល០០២/០១ ក៏10 

រ៉ា តន ដវមនរញ្ញា ពាក់រ័នានឹងរ័ត៌មន គ៊ឺភារមិនផដេ់ស រេភារ រ៊ីរក្ពាះថារមធាវីក្ល ពា កដ៊ីេែឹងគ៊ឺថា 11 

មិនបនយេដឹ់ងចាស់អំរ៊ីរញ្ញា ទ្ធំងអស់រនះ។ ខារំស៉ូម ំឭករេើង វិញពាក់រ័នារៅនឹងរញ្ញា តដេរយើងធាា រ់12 

បន ំឭកអំរ៊ីរោេក្ល ណ៍ រស់រយើង ួចមករេើយ រេើយអងគជំន ំជក្មះយេច់ាស់រេើយ។ ខារំស៉ូម13 

និយយអំរ៊ីរញ្ញា កថាខណឌ ៨៧  រស់សេក្រះរាជអាជាា  ោត់និយយថា ត ោក្ល កំរ៉ូេតដេជាចំណ ច14 

សំខាន់រនាះ រេើយសេរៅក្កមរស ើរអរងកតតដេជាអែករចញរសចកដ៊ី ដ៊ីក្លរញ្ជូនរ ឿងរៅជំន ំជក្មះកែរង15 

សំណ ំរ ឿង០០២ េែឹង គ៊ឺស ទ្បាតតបនរកក្ោយន៉ូវធាត ផេអំតដរនាម័តិថ្នក្ល សមា រ់ ងាគ េ ដ៉ូចជានិយម16 

ន័យថ្នរចតនាក្ររយេ។  17 

[១០:២៦:០០] 18 

រៅឆ្ែ ំ២០១៦ រៅររេតដេត ោក្ល កំរ៉ូេោត់បនរញ្ញជ ក់ថា គ៊ឺចា ីេែឹងមនរចតនាផ្អទ េ់កែរង19 

ក្ល សមា រ់ តដេសេក្រះរាជអាជាា េែឹង ោត់មិនតដេបនរកក្ោយអំរ៊ីរចតនាក្ររយេរនះរទ្ប។ 20 

ោត់មិនបនរកក្ោយអំរ៊ីធាត ផេអំតររនាម័តិថា ជារចតនាក្ររយេរនាះរទ្ប។ គ៊ឺរយើងរ ើញថារៅកែរង21 

អវ៊ីតដេសេក្រះរាជអាជាា បនរេើករេើងេែឹងគ៊ឺមិនមនរចតនាក្ររយេរនាះរទ្ប រេើយពាក់រ័នារៅ  22 

នឹង-- 23 

អែករកតក្រ៖ 24 

រោកក្រធានស៉ូមឲ្យរមធាវីោត់និយយយ៊ឺតៗរនដិចរោកក្រធាន ោត់និយយញារ់ររកអែក 25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  22 

រកតក្រតាមអត់ទ្ធន់រោកក្រធាន។ 1 

[១០:២៧:២០] 2 

រោកក្ស៊ី អង់តា េគ ៊ីសរស៖ 3 

(ោីនក្ល រកតក្រ) 4 

ខារនំឹងនិយយយ៊ឺតជាងរនះរនដិច រក្ពាះថារកតក្រអត់ទ្ធន់ រ៉ា តន រខារភ័ំយរាយោ ររេរវោរដើ 5 

រៅម ខរេឿន។ ឥេូវរនះខារសំ៉ូមចារ់រផដើមទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងរៅកែរងដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយរៅកថាខណឌ ១៣៩១ 6 

(ស ៊ីក) ដេ់ ១៣៩០ ធាត ផេអំតររនាម័តិរនាះគ៊ឺមនរចតនារាយក្ររយេ។ រយើងរ ើញរៅកថាខណឌ7 

១៣៧៣ ដេ់ ១៣៨០ រនះរយើងរ ើញចាស់រេើយគ៊ឺថាក្ល ាក់រនទរករេើឃាតកមសីមា រ់រនាះេែឹងគ៊ឺ 8 

វមនភារខ សោែ  វងនឹងក្ល សមា រ់ ងាគ េ។ រៅក្កមរស ើរអរងកតមិន-- (ោីនក្ល រកតក្រ) -- ឌ ច 9 

ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងេកខខណឌ ជ៊ីវភាររនាះោត់បនរក្ជើសរ ីសយកតតសញ្ញា ណថ្នក្ល សមា រ់រាយ ងាគ េតត10 

រ៉ា រណាណ ះ។ អ៊ា ៊ីចឹងរយើងរ ើញថា មនភារខ សោែ  វងរចតនាទ្ធំងរ៊ី រនះ រេើយវមនោ ៈសំខាន់11 

ណាស់កែរងក្ល រេើករេើងរ៊ីចំណ ចរនះ។ ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងចារ់តដេអន វតរបនសេក្រះរាជអាជាា បនរ្វើ12 

ក្ល រ ៀររារ់រាយោីនកាេ ោីនកនទរយ មិនក្គរ់ក្ជរងរក្ជាយ ោត់បនរេើករេើងរ៊ីយ តរិោស្តសដចំនួន  13 

រ៊ី។ ក៏រ៉ា តន ររៅររេតដេរយើងរមើេកំណត់ក្តារជើងទ្បំរ័ រនាះ រយើងរ ើញថាៗមនរ ឿងកដ៊ីេែឹងដេ់រៅ14 

១៣ឯរណាះ តដេរគបនរេើករេើង រគបនដកក្សង់រនាះ។ រេើយោត់បនរផ្អដ តរៅរេើតតរ៊ីក្រភរតត15 

រ៉ា រណាណ ះ គ៊ឺមនរ ឿងកដ៊ីតដេរៅកែរងោោដំរ៉ូងតតរ៉ា រណាណ ះ ដ៉ូចរ ឿងកដ៊ី រស់ បា រហាគ ស ៊ា៊ឺ វិក តដេោត់បន16 

និយយអំរ៊ីរចតនារាយក្ររយេ រេើយនិងរ ឿងកដ៊ី រកេ៉ូស ៊ីម៉ា  តដេោត់និយយរ៊ីថា រចតនារាយ17 

រ្វសក្រតេស រេើយនិងមួយរទ្បៀតគ៊ឺរ ឿងកដ៊ី ោដ គិច តដេជំទ្ធស់រៅនឹងរចតនារាយរ្វសក្រតេស18 

រនាះ។ ដ៉ូរចែះ រយើងរ ើញថា មិនតដេមនរេើករេើងអំរ៊ីរចតនារាយផ្អទ េ់ទ្ធក់ទ្បងនឹងធាត ផេអំតររនា-19 

ម័តិរនាះរទ្ប។  20 

ទ្ធក់ទ្បងរ ឿងកដ៊ីទ្ធំងរ៊ី រនះតដេក្រះរាជអាជាា ដកក្សង់រេើងេែឹង ោត់មិនតដេនិយយអំរ៊ីក្ល 21 

វយក្រហា និងធាត ផេសំតាន ម័តរទ្ប។ ោេដ៊ីក្ល --(ោីនក្ល រកតក្រ)-- អ៊ា ៊ីចឹងោត់តផាករៅរេើយ តរិ-22 

ោស្តសដទ្ធំងអស់រនាះ គ៊ឺវមិនក្តឹមក្តូវរនាះរទ្ប។ រេើយវជាក្ល មិនក្តឹមក្តូវផងតដ កែរងក្ល និយយថា23 

រ៊ីោេដ៊ីក្លរ ឿង ឌ ច េែឹងរៅអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងេែឹងបនរកក្ោយថា វមនរចតនាក្ររយេ24 

រនាះ រក្ពាះថាោេដ៊ីក្ល ឌ ច េែឹងរៅកថាខណឌ ៣២៣ តរងតចកឲ្យចាស់ធាត ផេថំ្នក្ល ទ្បទ្បួេ វិញ  25 

F1/9.1
01675075



អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  23 

រេើយនិងក្ល សមា រ់ ងាគ េ។ ខារំស៉ូមដកក្សង់រៅកែរងកំណត់ក្តារជើងទ្បំរ័ ៧១៦-- 1 

អែករកតក្រ៖ 2 

រកមិនទ្ធន់។ 3 

រោកក្រធានស៉ូមឲ្យរោកក្ស៊ីរមធាវីនិយយយ៊ឺតរនដិច រ៊ីរក្ពាះោត់អានរកអត់ទ្ធន់រោកក្រធាន។ 4 

[១០:៣២:០០] 5 

រោកក្ស៊ី អង់តា េគ ៊ីសរស៖ 6 

ដ៉ូរចែះរដើមប៊ីរ ា្ើយតររៅនឹងសេក្រះរាជអាជាា  រេើយនិងក្ល តវ៉ា រស់រយើងរៅនឹងោោដំរ៉ូង7 

រនាះគ៊ឺថារយើងមិនអាចមនេទ្បាភារតវ៉ាេែឹងតំាងរ៊ីោោដំរ៉ូង -- (ោីនក្ល រកតក្រ) -- ក្រះរាជអាជាា8 

និយយថា រយើងក្តូវក្ល ពា រេើយនិងស៉ូមក្ល រំភា៊ឺតវ៉ា រេើយនិងក្ល រ្វើក្ល រំភា៊ឺយ តរិោស្តសដតដេក្ល 9 

រេើករេើងតដេថា មិនអាចអន វតរបន -- តដេអាចអន វតរបនរនាះ រ៊ីរក្ពាះថា--  10 

រៅក្កម ម៉ា៉ូ ីន ហាឌ៊ីង ក្លា ក៖ 11 

(ោីនក្ល រកតក្រ) 12 

រោកក្ស៊ី អង់តា េគ ៊ីសរស៖ 13 

(ោីនក្ល រកតក្រ) 14 

ក្រធានអងគជ ំន  ំ៖ 15 

ស៉ូមៗផ្អា កតិចរោកក្ស៊ីនិយយ។ ស៉ូមអរញ្ជើញ! 16 

រៅក្កម ម៉ា៉ូ ីន ហាឌ៊ីង ក្លា ក៖ 17 

ស៉ូមរទ្ធសខារំក្លត់រនរិច រ៉ា តន រខារតំាមអត់ទ្ធន់ វរ្វើឲ្យខារំមនក្ល យេក់្ចេំ គ៊ឺថាមនរ៊ី ចំណ ច 18 

តដេរមធាវីរទ្បើររេើករេើងខា៊ីៗអំមិញេែឹង រេើយវជារ ឿងសំខាន់គ៊ឺោត់និយយថា ក្ល កំណត់ក្ររភទ្ប19 

ថ្នរទ្បរេីើសេែឹងរ្វើឲ្យមនន៉ូវធាត ផេថំ ី៊ី ដ៉ូរចែះចង់ឲ្យោត់រញ្ញជ ក់មនន័យយ៉ា ងរម៉ាច? រេើយោត់ក៏បន20 

រេើករេើងផងតដ ថា ធាត ផេសំ៊ីេ្ម៌មិនក្តូវបនរិចា ណា។ ខារំយេ ់-- ខារំមិនចាស់ថា រតើោត់ចង់មន21 

ន័យតររណាតដេថា ធាត ផេសំ៊ីេ្ម៌អាចរាយោ ោត់និយយជាភាោបរំាង រេើយរករៅ22 

អង់រគាស ឬមួយក៏យ៉ា ងរម៉ាចតដ  ខារចំង់ឲ្យរោកក្ស៊ីរមធាវីរកក្ោយរៅរេើរ៊ី ចំណ ចរនះ។ ស៉ូមអ 23 

គ ណ ឯកឧតរមក្រធាន។ 24 

[១០:៣៤:២១] 25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  24 

រោកក្ស៊ី អង់តា េគ ៊ីសរស៖ 1 

ខារនំិយយអំរ៊ីធាត ផេថំ ី៊ីេែឹងរ៊ីរចតនាក្ររយេរៅកែរងក្ករខ័ណឌ ថ្នក្ល សមា រ់ ងាគ េ។ អវ៊ីតដេខារំ2 

រេើករេើងរនះគ៊ឺថារយើងមិនអាចរក្តមមេកខណៈក្ល ពា រោក រខៀវ សំផន រៅរេើក្ល រចាទ្បក្រក្លន់3 

ទ្ធក់ទ្បងនឹងឃាតកមសីមា រ់មន សេរៅរេើរចតនារាយក្ររយេរនាះរទ្ប។ អ៊ា ៊ីចឹងផដេ់ឲ្យមនរចតនា4 

ចង់សមា រ់ពាក់រ័ន ានឹងក្ល សមា រ់ ងាគ េរនះ វខ សរ៊ីឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងនឹង -- ឧក្កិដឋកមមីន សេឃាត។  5 

[១០:៣៥:១៥] 6 

រៅក្កម ម៉ា៉ូ ីន ហាឌ៊ីង ក្លា ក៖ 7 

ដ៉ូរចែះចំរពាះក្ល កំណត់ក្ររភទ្បថ្នរទ្បរេីើស អ៊ា ៊ីចឹងថារតើរយើងអាចរ្វើដ៉ូរចែះបនឬរទ្ប ចំរពាះខារំ ខារំ8 

យេ់ថាក្ល រិភាកាអំរ៊ីរញ្ញា រនះកែរង យៈររេរ៊ី រ៊ីនាទ្ប៊ីេែឹង គ៊ឺវមិនអាចរ្វើរៅបនរទ្ប។  9 

រោកក្ស៊ី អង់តា េគ ៊ីសរស៖ 10 

ខារំស៉ូមរញ្ញជ ក់ថា ររេរវោរតនែមេែឹង គ៊ឺក្តូវក្ល  វមនភារចំាបច់ណាសរ់ដើមប៊ីក ំឲ្យខារំនិយយ11 

រេឿនររក រដើមប៊ីឲ្យអែកទ្ធំងអស់ោែ អាចតាមខារទំ្ធន់ ក៏រ៉ា តន ររទ្ធះយ៉ា ងរនះកដ៊ី ក្ល ភារខ សោែ  គ៊ឺថារដើមប៊ី12 

រ ា្ើយតរនឹងសំណួ  រស់រោកក្ស៊ីេែឹង គ៊ឺថារយើងក្តូវក្ល ររេរវោរតនែមេែឹង គ៊ឺថាររើគិតឲ្យសម13 

រេត ផេេែឹងគ៊ឺថាកែរងររេេែឹងតតមដងរៅ ររើសិនជាអន ញ្ញា តឲ្យខាររំ្វើយ៉ា ងដ៉ូរចែះ រេើយស ំឲ្យត ោក្ល 14 

កំរ៉ូេវិនិចឆ័យរៅ ថាររេរតនែមឲ្យខារំរនាះរៅររេណា? រេើយររើខារំថាជាសមរេត ផេគ៊ឺររេេែឹងតត   15 

មដង។  16 

រៅក្កម ម៉ា៉ូ ីន ហាឌ៊ីង ក្លា ក៖ 17 

ស៉ូមអ គ ណ ឥេូវខារំគិតថាអងគជំន ំជក្មះក្រតេេជាក្តូវរិភាកាោែ រេើយ រយើងនឹងរិភាការៅ18 

ររេរក្ក្លយ។ 19 

រោកក្ស៊ី អង់តា េគ ៊ីសរស៖ 20 

ខារំស៉ូមរនរ។ ក្ល សមា រ់ ងាគ េេែឹង មិន -- កំណត់និយមន័យ រេើយនិង ួមរញ្ចូេនឹងរចតនា21 

ក្ររយេរនាះរទ្ប រេើយរៅកែរងោោដំរ៉ូងក៏អ៊ា ៊ីចឹង រៅត ោក្ល កំរ៉ូេេែឹងក៏រាយ រេើយរយើងរ ើញ22 

មនថា ក្ល សមា រ់ ងាគ េរនះ រេើយរយើងមិនទ្ធន់បនមនឱក្លសកែរងក្ល រ្វើក្ល កត់សរងកតទ្ធក់ទ្បងនឹង23 

ចំណ ចរនះរទ្ប។ ត ោក្ល អនរ ជាតិសិទ្បាិមន សេរៅកែរងោ ណា រស់រយើងេែឹង រយើងបនដឹងថារៅ24 

ររេតដេមនក្ល តក្ររទ្បរចាទ្ប គ៊ឺក្តូវតតមនក្ល តកតក្រេែឹងគ៊ឺក្តូវតតក្រក្លសរាយអងគជំន ំជក្មះ ឬក៏25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  25 

សេក្រះរាជអាជាា រដើមប៊ីរ្វើយ៉ា ងណាឲ្យភាគ៊ីក្ល ពា កដ៊ីអាចរ្វើក្ល កត់សមគ េ់បន។ រេើយមនយ តរិោ1 

ស្តសររផេងរទ្បៀត តដេទ្ធក់ទ្បងនឹងចំណ ចរនះតដ  ខារំរយងរៅកំណត់ក្តារជើងទ្បំរ័ រ ឿងកដ៊ីក្ាសរសយ។ 2 

រយើងស៉ូមគ៉ូសរញ្ញជ ក់ថា ត ោក្ល កំរ៉ូេ និងភាគ៊ីរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី រេើយនិងខាងក្រះរាជអាជាា  3 

រយើងរនះ រយើង -- សេក្រះរាជអាជាា និយយថា រយើងមិនមនទ្បទ្បួេ ងរយសនកមរីនាះរទ្ប គ៊ឺក្ល រេើក4 

រេើងដ៉ូចរនះ គ៊ឺវខ សក្សេះតតមដង រក្ពាះថារៅកែរងោេដ៊ីក្ល ០០២/០១ ក្រះរាជអាជាា រនាះបននិយយ5 

ថា ក្តូវតតយេ់រ៊ីសញ្ញា ទ្ធំងអស់រនះជា ួម រេើយដឹងថារតើវ កដំរណាះក្ោយយ៉ា ងដ៉ូចរមដច ក៏រ៉ា តន រ6 

រញ្ញា វរៅក្តង់ថា រៅកែរងក្ករខ័ណឌ ថ្នរណដ ឹងឧទ្បា ណ៍ចំរពាះម ខ អ.វ.ត.ក រនះ គ៊ឺថា រោកក្ស៊ី7 

រៅក្កមជាត ោក្ល ឧទ្បា ណ៍ផង រេើយនិងត ោក្ល កំរ៉ូេផង។ អ៊ា ៊ីចឹងរសចកដ៊ីសរក្មចតដេអស់រោក 8 

រោកក្ស៊ីរៅក្កមរចញរៅកថាខណឌ  -- រៅរ ឿងកដ៊ីឌ ច ឬក៏សំណ ំរ ឿង០០២/១ រនាះ គ៊ឺអស់រោក 9 

រោកក្ស៊ីរៅក្កមេែឹង មិនក្តេរ់មកនិយយរសើៗអំរ៊ីក្ល វយតថ្មាភសររតាងរនាះរទ្ប។  10 

អ៊ា ៊ីចឹងររើសិនជារយើងអត់ បត់រង់េទ្បាភារទ្ធក់ទ្បងេទ្បាភារនិយយ -- ផដេ់រ៊ីសមា ងរេត 11 

 រស់រយើងរនាះ គ៊ឺរយើងបត់ឱក្លសទ្ធំងអស់តតមដង។  12 

[១០:៤០:០៩] 13 

ខារសំ៉ូម ំឭកដេ់យ តរិោស្តសរ រស់រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កមមួយរទ្បៀត គ៊ឺរៅថ្ថៃទ្ប៊ី២២ តខវិចឆិក្ល 14 

ឆ្ែ ំ២០១៨ ក្លេរនាះរមធាវី នួន ជា បនាក់សំរណើ រៅ រយសនកមរីនាះរិតណាស់ រេើយគ៊ឺដំរណាះ15 

ក្ោយគ៊ឺក្តូវតតរេើកតេងក្ល រចាទ្បក្រក្លន់។  16 

ទ្ធក់ទ្បងនឹងក្ល រ្វើទ្ធ  ណកកមរីនះ មនរៅកែរងោ ណា រស់រយើង គ៊ឺថាត ោក្ល បន ំរោភ17 

មក្តា១៥ សដ៊ីរ៊ីក្ល រ្វើទ្ធ  ណកម ី គ៊ឺវមនេកខណៈចាស់ោស់ រេើយអងគជំន ំជក្មះបនរ្វើក្ល រក18 

ក្ោយេួសរ៊ីភារចាស់ោស់ថ្នអន សញ្ញា រនះ តដេរញ្ញជ ក់ថា ក្ល រេើកតេងតតមួយគត់ សក្មរ់ក្ល 19 

រក្រើក្បស់ ឬក្ល ហាមឃាត់ថ្នក្ល រក្រើក្បស់ ក្ល រ្វើទ្ធ  ណកមរីនាះគ៊ឺរក្រើបន តតសក្មរ់ថា រ ឿងអងគ20 

រេត រនាះរិតជារកើតរេើងតមន។ រ៉ា តន រអងគជំន ំជក្មះបនសរក្មចរ៊ីដំរ៉ូងថា រៅឯកោ  E300 -- បន21 

 ំឭករ៊ីរោេក្ល ណ៍រនះ ក៏រ៉ា តន រអងគជំន ំជក្មះបនរាយមរក្រើខាឹមោ ថ្នឯកោ តដេមនវិក្ល ៈរនះ 22 

តដេទ្បទ្បួេបនរ៊ីក្ល រ្វើទ្ធ  ណកមរីនះ រដើមប៊ីរងាា ញថាអងគរេត រផេងមនក្ល រកើតមន -- មនក្ល 23 

រងាា ញអងគរេត រផេង។ 24 

[១០:៤២:០៣] 25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  26 

អ៊ា ៊ីចឹងគ៊ឺថា រៅក្កម រេវនស ៍ ក្លេរនាះោត់បនរចញមតិរយរេ់ជំទ្ធស់ាច់រាយតេក 1 

រេើយខាងសេក្រះរាជអាជាា េែឹងគ៊ឺថា មិនមនរញ្ញា រនាះ មនកំេ សអ៊ីរទ្ប គ៊ឺតដេរយើងអាចយកភសររ-2 

តាងបនរ៊ីក្ល រ្វើទ្ធ  ណកមរីនាះេែឹង។ រេើយភសររតាងតដេមនរៅកែរងកំណត់ក្តាក្ល រ្វើទ្ធ  ណកមី3 

រនាះគ៊ឺដ៉ូចជាសកខ៊ីកម ីរស់ ឌ ច ជារដើមរនាះ គ៊ឺថាៗ សកខ៊ីកម ីរស់ោត់រនាះអាចទ្បទ្បួេយកបន ក្លេ4 

រនាះនិយយពាក់រ័នានឹង រ៉ាង់ អ៊ីជារដើម រេើយពាក់រ័នានឹង រខៀវ សំផន។ រេើយរ៊ីអំររើ រេើយនិង5 

អាករបកិ ិយ រស់ជនជារ់រចាទ្ប តដេ ឌ ច រ្វើសកខ៊ីកមរីៅរេើរនាះ រាយតផាករៅរេើខាឹមោ ថ្ន6 

ចរមាើយតដេបនរ៊ីមនទ៊ី ស-២១ រនាះគ៊ឺថា ោត់ថាអាចរក្រើបន គ៊ឺវមិនក្តឹមក្តូវទ្ធំងអស់។ រេើយ្មតីា7 

មិនអាចទ្បទ្បួេយកបនរទ្ប រេើយក្ល រ ា្ើយតរ រស់រយើងគ៊ឺថា រៅមក្តាទ្ប៊ី១៥ គ៊ឺមិនក្តូវឲ្យមនក្ល 8 

រេើកតេងណាមួយរនាះរទ្ប ចំរពាះរញ្ញា ក្ល រក្រើអំររើទ្ធ  ណកមរីនះ។ រសចកដ៊ីសរក្មច រស់ត ោក្ល 9 

កំរ៉ូេបនរញ្ញជ ក់ថា ត ោក្ល កំរ៉ូេយេ់រ ើញថា ខាឹមោ មក្តាទ្ប៊ី១៥ មនេកខណៈចាស់ោស់ 10 

រដើមប៊ី --(ោីនក្ល រកតក្រ) --អន វតរតឹង  ឹងរៅមក្តារនះ។ រេើយរនាទ រ់មករទ្បៀត ខាួនបននិយយថា 11 

រៅររេតដេរសចកដ៊ីសរងខរថ្នចរមាើយោ ភារមនរ័ត៌មនរចញរ៊ីអែករផេងរក្ៅរ៊ីអែកជាជន ងរក្ោះគ៊ឺ12 

អាចយករក្រើក្បស់បន រដើមប៊ីរងាា ញក្លេៈរទ្បសៈមួយចំនួនដឹងថាអែកណាមនវតរមនរៅទ្ប៊ីរនាះ រេើយ13 

និង ររៀររ្វើទ្ធ  ណកមយី៉ា ងរម៉ាច? រេើយដំរណើ ក្ល សួ ចរមាើយរនាះយ៉ា ងរម៉ាចតដ ? 14 

[១០:៤៤:៣៧] 15 

រេើយរក្ៅរ៊ីធាត ផេទំ្ធំងអស់រនះ អស់រោក រោកក្ស៊ី រៅក្កម បនរេើករេើងថា រ័ត៌មន16 

តដេទ្បទ្បួេបនរ៊ីក្ល រ្វើទ្ធ  ណកមមីិនអាចទ្បទ្បួេយកបនជាភសររតាងរនាះរទ្ប រទ្ធះរ៊ីជាវពាក់រ័នារៅ17 

នឹងចំណ ចរផេង រេើយនិងមនតថ្មាជាភសររតាងតិចតួចក៏រាយ។ អ៊ា ៊ីចឹង-- 18 

ក្រធានអងគជ ំន  ំ៖ 19 

ស៉ូមរញ្ញជ ក់ជ៉ូនតិចរោកក្ស៊ីរមធាវី រាយោ ឥេូវរនះគ៊ឺឌ៊ី វីឌ៊ីបនអស់រេើយ អ៊ា ៊ីចឹងរេើយស ំ20 

ឲ្យខាងររចចករទ្បសរដូ ឌ៊ី វីឌ៊ីមួយតភាតសិន។ បទ្ប ស៉ូមផ្អា ករនរិច! 21 

(សក្មក យៈររេខា៊ី ររូ ឌ៊ី វីឌ៊ី) 22 

[១០:៤៦:១៣] 23 

ក្រធានអងគជ ំន  ំ៖ 24 

ខារំស៉ូមរញ្ញជ ក់ជ៉ូនថា ខាងសេរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីេែឹងរៅសេ់ក្រតេេជារ៉ា នីាននាទ្ប៊ីរទ្បៀតចរ់?  25 

F1/9.1
01675079



អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  27 

ស៉ូមរញ្ញជ ក់ជ៉ូនរនរិច។ រេើយររើខា៊ី រយើងអាចរ្វើរនរ។  1 

រោកក្ស៊ី អង់តា េគ ៊ីសរស៖ 2 

ខារំក្តូវក្ល យ៉ា ងរហាចណាស់១០នាទ្ប៊ីរទ្បៀត រេើយស៉ូមរញ្ញជ ក់ថា ខារំមិនទ្ធន់បនរ ា្ើយតររៅនឹង3 

អងគជំន ំជក្មះរ៊ីធាត ផេភំសររតាងរាះរនទរក។ ររើនិយយតមនតទ្បនរៅ រដើមប៊ីឲ្យក្គរ់ក្ោន់រនាះក្តូវក្ល 4 

ររេ១៥នាទ្ប៊ី។ រេើយររើយ៉ា ងរម៉ាចយ៉ា ងម៉ា រនាះ គ៊ឺខារំអាចនិយយអំរ៊ីរញ្ញា ទ្ធំងអស់រនះរៅររេរក្ក្លយ5 

រទ្បៀតរៅកែរងសបដ េ៍រនះ ក៏រ៉ា តន រខារំគិតថា១៥នាទ្ប៊ីរនះក្រតេេជាសម មយរេើយ រោកក្រធាន។  6 

ក្រធានអងគជ ំន  ំ៖ 7 

អ៊ា ៊ីចឹងស៉ូមអរញ្ជើញរោកក្ស៊ីរមធាវី ស៉ូមអរញ្ជើញរនរ អន ញ្ញា តឲ្យ១៥នាទ្ប៊ីរនររទ្បៀត បទ្ប។ 8 

ស៉ូមអរញ្ជើញ! 9 

រោកក្ស៊ី អង់តា េគ ៊ីសរស៖ 10 

ខារំស៉ូមអ គ ណរោកក្រធាន។ ខារំនិយយថាខារំយេ់យ៉ា ងរម៉ាចរោកក្រធាន? រោកក្រធានឲ្យខារំ11 

ចារ់រផដើមនិយយឥេូវេែឹង ឬក៏រោកក្រធានចង់សក្មកសិន? ខារំអត់យេ់។ 12 

[១០:៤៨:២០] 13 

ក្រធានអងគជ ំន  ំ៖ 14 

ឲ្យរនររទ្បៀត១៥នាទ្ប៊ី រេើយបនសក្មកតាមរក្ក្លយ។  15 

រោកក្ស៊ី អង់តា េគ ៊ីសរស៖ 16 

ខារំស៉ូមអ គ ណរោកក្រធាន។ ដ៉ូចតដេខារំបនរេើករេើងរេើងអមាញ់មិញអ៊ា ៊ីចឹង ធាត ផេតំដេ17 

អងគជំន ំជក្មះបនរក្រើក្បស់រៅកែរងឯកោ តដេរចញរ៊ីក្ល រ្វើទ្ធ  ណកមរីៅគ កទ្បួេតសាងរនាះ គ៊ឺរៅ18 

កថាខណឌ -- រទ្ធះរ៊ីជាខាងក្រះរាជអាជាា េែឹងរ ា្ើយតរមកថា រសៀវរៅកំណត់ក្តារនះ គ៊ឺវមិនខ សរ៊ី19 

កំណត់ក្តារៅកែរងក្ល សួ រ ា្ើយ ក៏រ៉ា តន ររញ្ជ៊ីតដេអងគជំន ំជក្មះរក្រើក្បស់រនាះគ៊ឺមិនតមនតតជារញ្ជ៊ីរនាះរទ្ប 20 

គ៊ឺខាឹមោ រនាះក៏បនរក្រើក្បស់រាយអងគជំន ំជក្មះតដ  រដើមប៊ីរ្វើក្ល ស ៊ីសងាវ ក់ោែ ។ រេើយអស់រោក21 

រៅក្កមអាចរមើេរៅកែរងោ ណារណដ ឹងឧទ្បា ណ៍រយើងបន។ រេើយសកខ៊ីកម ីរស់ ឌ ច េែឹងក៏វមន22 

 វិក្ល ៈតដ  ដ៉ូចនិយយរ៊ី រ៉ាង់ ចារ់ខាួនរៅមនទ៊ី ស-២១ រេើយក្លេរនាះ ឌ ច បនរេើករេើងអំរ៊ីវតរមន23 

 រស់ រខៀវ សំផន រៅកែរងកិចចក្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនរយ៍ និយយរ៊ីរជាគវសនា រស់ ជ៉ូ រជត។ អ៊ា ៊ីចឹងខារំ24 

រយងរៅរេើោ ណារណដ ឹងឧទ្បា ណ៍ រស់ខារំតដ ។  25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  28 

[១០:៥០:០៧] 1 

តផែកថ្នសកខ៊ីកម ីរស់ ឌ ច រនះគ៊ឺថាតដេោត់និយយថា រខៀវ សំផន មនវតរមនរៅទ្ប៊ីរនាះតដេ2 

និយយរ៊ីរជាគវសនា រស់ រ៉ាង់ រនាះគ៊ឺវមិន -- មនវិក្ល ៈមិនក្តឹមក្តូវរទ្ប គ៊ឺថាវមន -- រាយោ 3 

មនក្ល រងខំ ឬក៏រ្វើបរអ៊ីរៅមនទ៊ី ស-២១ រនាះ គ៊ឺរយើងមិនអាចរក្រើភសររតាងរនះបនក្រឆំ្ងនឹង រខៀវ 4 

សំផន រនាះរទ្ប។ ដ៉ូរចែះក្ល អះអាងចំាបច់េែឹងក្តង់ចំណ ចេែឹង រេើយឥេូវរនះរដើមប៊ីរ ា្ើយតររៅនឹង5 

អងគជំន ំជក្មះរេើរយសនកមទី្ប៉ូរៅតដេ រខៀវ សំផន ទ្បទ្បួេ ងរេើក្ល រក្រើក្បស់ឯកោ តដេរ្វើក្ល  -- 6 

បនរ៊ីក្ល រ្វើទ្ធ  ណកមរីនះ គ៊ឺអងគជំន ំជក្មះរក្រើក្បស់ឯកោ ទ្ធំងអស់រនះ រដើមប៊ីរ៊ីរោេនរយបយ7 

សមា រ់ខីាំង ករមទចខីាំង ថា រខៀវ សំផន បនដឹងឮអំរ៊ីក្ល ចារ់ខាួនមន សេ រេើយរ៊ីរញ្ជ៊ី រស់មនទ៊ី សនរិ8 

ស ខ ក្ក្លំងតាចាន់ បនរក្រើរញ្ជ៊ីេែឹងរដើមប៊ីោំក្ទ្ប។ ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងរញ្ញា កថាខណឌ ៤១៦ថ្ន បយក្ល ណ៍9 

 រស់រោកក្ស៊ីរៅក្កមេែឹង តដេរៅកែរង បយក្ល ណ៍េែឹងអស់រោកក្ស៊ីរៅក្កមបនស ំថារតើអងគ10 

រេត ណាតដេក្តូវបនរញ្ចូេមកកែរងសំណ ំរ ឿង០០២រនះ ខារំស៉ូមយកឧទ្ធេ ណ៍រ៊ី គ៊ឺ ចនាសមព័ន ា ដឋ-11 

បេ គ៊ឺថាក្ោន់តតរយើងកត់ចមាងតតរ៉ា ណណ ឹងតដេថាពាក់រ័នានឹងតួនាទ្ប៊ី រស់រោក រខៀវ សំផន រេើយ12 

ទ្ធក់ទ្បងនឹងទ្បំនួេខ សក្តូវ រស់ោត់ ខារំយកស នទ កថារ៊ីរកេក មីរយន៊ីសរកមពរជា -- កងទ្ប័រកមពរជាតដេមន 13 

រៅកែរងោ ណា រស់រយើង គ៊ឺថាអងគជំន ំជក្មះបនក្រក្រឹតរកំេ សដ៉ូចោែ នឹងសំណ ំរ ឿង០០២/០១ តដេ14 

អងគរេត រនះក្តូវបនរដិរស្រេើយរៅ -- រាយត ោក្ល កំរ៉ូេ រេើយពាកយថាតដេរគយករៅញាត់15 

ច៉ូេមត់ រខៀវ សំផន រនាះគ៊ឺវមិនក្តឹមក្តូវរនាះរទ្ប។ រទ្ធះរ៊ីជាមនក្ល រសចកដ៊ីសនែិាឋ នរញ្ចរ់ក្ល រដញ16 

រាេក៏រាយ អងគជំន ំជក្មះបនកត់ចមាង រេើយមិនបនរិចា ណាអវ៊ីរទ្ប។ រេើយមនចំណ ចរផេងមួយ17 

រទ្បៀតតដេរយើងរ ើញឧទ្ធេ ណ៍រ៊ីក្ល ាក់សកខ៊ីកម ីរស់ រវឿន តដេមនរៅកែរងសមា ងរេត ោេ-18 

ក្កមតដ  តដេរៅកែរងរនាះ គ៊ឺមិនមនក្ល យកភសររតាងតដេរមធា វីក្ល ពា កដ៊ីរេើករេើងយកមករិចា -19 

ណារទ្ប។ ទ្ធក់ទ្បងនឹងភសររតាងរាះរនទរករនាះគ៊ឺមនឧទ្ធេ ណ៍ជារក្ចើន ក៏រ៉ា តន រខារំនឹងនិយយអំរ៊ីក្ល សួ 20 

សំណួ  រស់ោកេ៊ី រ៉ា ងស៉ូដ ៍ តដេរយើងក្តូវដឹងថា រនះជារញ្ញា ្ៃន់្ៃ ណាស់ ក្តូវតតរោ ររ៊ីភសររតាង 21 

រេើយនិងសិទ្បាិ រស់ជនជារ់រចាទ្ប។  22 

[១០:៥៣:៥៧] 23 

ខារំស៉ូម ំឭកថាចំរពាះសំណ ំរ ឿង០០២/០២រនះ រយើងបនស ំោដ រ់តតោកេ៊ីចំនួនក្បំរ៊ី នាក់រ៉ា រណាណ ះ 24 

រ៉ា តន រអងគជំន ំជក្មះបនឲ្យោកេ៊ីមកនិយយតតរ៊ីអងគរេត តដេមិនពាក់រ័នារៅនឹងសំណ ំរ ឿងរៅវិញ។ 25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  29 

តតអវ៊ីតដេរងាា ញឲ្យរយើងរ ើញថា អងគជំន ំជក្មះមនភារេរមាមងរនាះគ៊ឺថា រៅកែរងសំណ ំរ ឿង០០២/1 

០១ រនាះរយើងអាចសួ សំណួ រៅោកេ៊ីទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងអងគរេត ថ្នសំណ ំរ ឿង០០២/០១រនះ រេើយអងគ2 

ជំន ំជក្មះក៏បនោកេ៊ី រៅ ោ  ន តដេបនមករងាា ញសកខ៊ីកម ីរ្វើសកខ៊ីកមរីៅសំណ ំរ ឿង០០២ រេើយ3 

ន ៎ង មករ្វើ មកផដេ់ មករងាា ញខាួនរៅសំណ ំរ ឿង០០២/០២ េែឹងតដ  រេើយរយើងបនរេើករេើងរៅ4 

កែរងោ ណា រស់រយើងផងតដ ។  5 

ដ៉ូរចែះរៅក្តង់ចំណ ចរនះ  គ៊ឺថា រយើងរ ើញថាមនភារមិនរសីើោែ  គ៊ឺថា រៅ ោ  ន តដេោត់6 

សងឃឹមថា នឹងអាចមនភសដរតាងាក់រនទរកទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍រាយរងខំ រេើយ 7 

ស្តេវង់ស័  រ៉ា ងស៉ូដ៍ រេើយនិង សទ៊ីវ រេដឌ័  តដេមនរទ្បរិរោ្ន៍រ៊ីក្សរកតខី  រេើយតថមទ្ធំងរទ្ប8 

រិរោ្ន៍អំរ៊ីន៊ីតិវិ ៊្ីរៅចំរពាះម ខ អ.វ.ត.ក រនះផងតដ  ក្រតេេអាចរំភា៊ឺរយើងបនរក្ចើន។ គ៊ឺខារំស៉ូម9 

 ំឭកផងតដ ថា អងគជំន ំជក្មះគ៊ឺរងករយសនកមមីករេើជនជារ់រចាទ្ប រាយោ រយើងមិនបនមនឱក្លស 10 

រចាទ្បសំណួ រៅ សទ៊ីវ រេដឌ័  រេើយនិង រ៉ា ងស៉ូដ៍ រេើយររេតដេ រ៉ា ងស៉ូដ៍ ោត់ជាជនជាតិបរំាង11 

ោត់រៅក្ររទ្បសតខី យ៉ូ រេើយោត់រចះ ោត់ោគ េ់ភាោតខី  ោត់មនរទ្បរិរោ្ន៍រៅក្សរកតខី  ម ន12 

ររេតខី ក្កេមច៉ូេក្លន់អំណាចមករទ្បៀត  េ៉ូតដេ់ឆ្ែ ំ៧៥រទ្បៀត រេើយោត់ -- តដេអងគជំន ំជក្មះ13 

មិនក្រមោដ រ់សកខ៊ីកម ីរស់ោត់ រេើយទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងនឹងសេក ណ៍ និង ររៀរតដេាំ រ្វើតក្សរេើយ 14 

េវ៊ីេ៊ីរ សេត ដ៉ូចោែ  គ៊ឺរយើងមនរេើករេើងរៅកែរងោ ណា រស់រយើង។ រយើងស៉ូម ំឭកថា រយើងមិន15 

អាចទ្បទ្បួេបនក្ល រំភា៊ឺ ឬអំរ៊ីោកេ៊ីទ្ធំងអស់រនះ រៅកែរងសំណ ំរ ឿង០០២/២។ ក្រះរាជអាជាា គ៊ឺរេើក16 

រេើងថា រួកោត់ទ្ធំងអស់រនាះ គ៊ឺក្តូវបនោកសួ  ួចមករេើយ។ រេើយក្លេរៅសំណ ំរ ឿង០០២/១ 17 

គ៊ឺរយើងសងកត់្ៃន់តតរេើអងគរេត រៅកែរងសំណ ំរ ឿងេែឹងរទ្ប រយើងមិនបននិយយមកដេ់សំណ ំរ ឿង 18 

០០២/២ រនាះរទ្ប។ ក៏រ៉ា តន ដរៅររេតដេ ររេក្រះរាជអាជាា ស ំរញ្ជូនភសដរតាងថី៊ីរនាះ គ៊ឺអងគជំន ំជក្មះមិន19 

កំណាញ់អ៊ីរទ្ប រេើយរយើងរសែើស ំឲ្យោដ រ់ោកេ៊ីតតក្បំរ៊ី  រ៉ា តន ដមនតតរ៊ី រទ្ប តដេបនទ្បទ្បួេរាយអងគ20 

ជំន ំជក្មះ។ អ៊ា ៊ីចឹងគ៊ឺថា រៅកែរងសំណ ំ -- រៅកែរងោ ណារណដ ឹងោទ្ប កខ រស់រយើងមនទ្ធំងអស់ រេើក21 

រេើងរ៊ីរញ្ញា ទ្ធំងអស់រនះ។ ដ៉ូច តរ៊ាន រ ៀ ណាន់ រនះ គ៊ឺរៅកែរងោេក្កមរនាះគ៊ឺមនរេើករេើងរ៊ីសកខ៊ី-22 

កម ីរស់ោត់រក្ចើន យកមករ្វើជាសមា ងរេត ។  23 

[១០:៥៨:០៣] 24 

គ៊ឺសកខ៊ីកម ីរស់ោត់រនាះ គ៊ឺរក្រើរនាះ វរក្ចើនេួសរេត រៅររក តដេមិនអាចឲ្យរយើង មិន 25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  30 

អាចរ ា្ើយតររៅនឹងបនរាយោ រយើងមិនមនេទ្បាភារសួ ចរមាើយោត់។ រេើយអ៊ា ៊ីចឹង រ៉ា តន ររញ្ញា1 

តដេអភិក្កមមិនក្តឹមក្តូវ រស់អងគជំន ំជក្មះរនះគ៊ឺរៅកែរងោ ណា រស់រយើង គ៊ឺថាក្ល រចញោេក្កម2 

ផដនាទ រទ្ធសទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងឧក្កិដឋកមសីមា រ់ ងាគ េរៅភែំរក្ក្លេ រេើយរយើង-- តដេថា រខៀវ សំផន ក្តូវ3 

បនផដនាទ រទ្ធសក្ល សមា រ់ ងាគ េ់រៅភែំរក្ក្លេ រេើយរៅកែរងអងគរសចកដ៊ីថ្នោេក្កមរនាះ មិនបន4 

រងាា ញថា ឧក្កិដឋកមទី្ធំងអស់រនះរិតជាបនរកើតរេើងរនាះរទ្ប រនះរេើយគ៊ឺជាភសដរតាងសក្មរ់រយើងកែរង5 

ក្ល រងាា ញឲ្យរ ើញថា មនររងកើតេទ្បាផេជាម នរេើយ បនខំ កភសដរតាងរដើមប៊ីមកោំក្ទ្បរៅវិញ។ 6 

រេើយខារំស៉ូមរញ្ចរ់ក្តង់រេើចំណ ចមួយរទ្បៀត ខារំ រេើយរក្ៅរ៊ីេែឹងខារំនឹងនិយយរ៊ីចំណ ចរផេងរទ្បៀត រៅ7 

ររេទ្ធក់ទ្បងនឹងតួនាទ្ប៊ី រស់ រខៀវ សំផន រេើយនិងក្ល ច៉ូេ ួមចំតណក រស់ រខៀវ សំផន ជារដើម។ ខារំ8 

ធាា រ់រ ើញថា អងគជំន ំជក្មះគ៊ឺតតងតតរំថ្ភាភសដរតាង រេើយរ្វើរៅជាភសដរតាងាក់រនទរកទ្ធំងអស់រៅកែរង9 

សំណ ំរ ឿង០០១/២េែឹងក៏ោត់បនរក្រើទ្បង់រដិវតរន៍គ៊ឺ E3/25 តដេរក្រើរៅកែរងោេក្កម កថាខណឌ ១០៩ 10 

រេើយក៏តផែកដតដេេែឹងក៏រក្រើរៅកែរងសំណ ំរ ឿង០០២/២ តដ រេើយអងគជំន ំជក្មះបនរក្រើទ្បង់រដិវតរន៍11 

រនះ រដើមប៊ីរនយេ់ថា មនក្ល ជរមាមសទ្ប៊ីក្ករងទ្ធក់ទ្បងនឹងមន សេទ្ធំងអស់ោែ រាយោីនក្ល រេើកតេង។ 12 

រេើយរៅកែរងសំណ ំរ ឿង០០២/២ អងគជំន ំជក្មះបនរក្រើឯកោ ដ៉ូចោែ ដតដេរនះ រដើមប៊ីរេើករេើងអំរ៊ី13 

 វិធានក្ល ជាក់ោក់ក្រឆំ្ងនឹងជនជាតិរវៀតណាម។ រេើយរដើមប៊ីឲ្យចាស់ោស់តតមដងរនាះ ជ៉ូនចំរពាះ14 

អស់រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កមរៅទ្ប៊ីរនះ គ៊ឺដកក្សង់ យកសក្មង់មួយរៅកែរងកថាខណឌ  រៅកែរងសំណ ំរ ឿង15 

០០២/១ រៅកែរងសក្មង់ដ៏តវងមួយរនាះ មនក្ល រេើករេើងថា កថាខណឌ ១០៨ គ៊ឺថា មោ៌នរយបយ16 

េែឹងគ៊ឺក្ល ជរមាមសជាក្ររ័នា ក្រជាជនរ៊ីទ្បឹកដ៊ី ំរាះ រេើយតដេមិនរនយេ់រ៊ីរ័ត៌មនេមាិតរនាះរទ្ប។     17 

អ៊ា ៊ីចឹងអងគជំន ំជក្មះរនយេ់ថា តខី ក្កេមគ៊ឺចង់ជរមាមសក្រជាជនរចញរ៊ីទ្ប៊ីក្ករងទ្ធំងអស់ រាយ18 

ោ មនជរមា ះជាមួយនឹងទ្ធហានកងទ្ប័រេន់នេ់ អ៊ា ៊ីចឹងមិនឲ្យមនមន សេរៅេែឹងម៉ូេាឋ នេែឹងរទ្ប។ 19 

រៅកែរងទ្បង់រដិវតររនះតដ  មនរយងរៅកថាខណឌ ១០៨ និង១០៩ ថ្នោេក្កមសំណ ំរ ឿង០០២/១ មន20 

រេើករេើងថា រយើងបនជរមាមសទ្ធំងអស់ោែ រទ្ធះរ៊ីជនជាតិរវៀតណាម អាណិកជនរវៀតណាម ចិន 21 

ទ្ធហាន ឬនគ បេ រយើងជរមាមសក្រជាជនេែឹងរដើមប៊ីក្រឆំ្ងនឹងខីាំង។ រេើយរគរក្រើវគគរនះ រដើមប៊ី22 

រញ្ញជ ក់ថា មនវិធានក្ល ជាក់ោក់រនះ ក្រឆំ្ងរៅនឹងជនជាតិរវៀតណាម។ រនះជាភសដរតាងរញ្ញជ ក់ថា 23 

អងគជំន ំជក្មះបនរំថ្ភា ឬក៏រក្រើក្បស់ភសដរតាងរាយតផែកៗមិនក្គរ់ក្ជរងរក្ជាយ រដើមប៊ីក្ររយជន៍ រស់ 24 

ខាួន។  25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  31 

ខារំស៉ូមរញ្ចរ់ក្តឹមរនះ រោកក្រធាន។ រេើយខារំស៉ូមតថ ាងអំណ គ ណតដេរោកក្រធានអន ញ្ញា ត1 

រតនែមររេឲ្យខារំ។  2 

ក្រធានអងគជ ំន  ំ៖ 3 

រាយោ រយើងដេ់ររេរវោក្តូវសក្មករេើយ អ៊ា ៊ីចឹង ត ោក្ល កំរ៉ូេ -- អងគជំន ំជក្មះ4 

ត ោក្ល កំរ៉ូេក្រក្លសផ្អា ក សក្មកសិន រ៊ីរម៉ា ងេែឹង េ៉ូតរៅដេ់ រម៉ា ងដរ់មួយកនាះ សឹមរយើងច៉ូេ5 

 វិញ។ អរញ្ចើញ! 6 

ក្កឡារញ្ជ៊ី៖ 7 

ស៉ូមអរញ្ចើញរក្ក្លកឈ ! 8 

(សវនាក សក្មករ៊ីរម៉ា ង ១១:០៣នាទ្ប៊ី ដេ់រម៉ា ង ១១:៣០នាទ្ប៊ី)  9 

ក្កឡារញ្ជ៊ី៖ 10 

 ស៉ូមអរញ្ជើញរក្ក្លយឈ ! 11 

ក្រធានអងគជ ំន  ំ៖ 12 

អងគជំន ំជក្មះស៉ូមរនរសវនាក្ល ។ ជារនររៅរនះស៉ូមអរញ្ជើញ សេក្រះរាជអាជាា រ្វើោ ណា។ 13 

រោកក្ស៊ី ជា ោង៖ 14 

អ  ណសួសរ៊ី រោកក្រធាន រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម ជាទ្ប៊ីរោ រ និងអងគសវនាក្ល ទ្ធំងម៉ូេ។ 15 

ររេរនះខារំ និងសេក្ល ី រស់ខារំ នឹងរេើកអំរ៊ីភារក្តឹមក្តូវថ្នន៊ីតិវិ ៊្ី ថ្នកិចចដំរណើ ក្ល ន៊ីតិវិ ៊្ី។  16 

រាយោ ក្ល អះអាង រស់មច ស់រណរ ឹងោទ្ប កខ រស់ជនជារ់រចាទ្ប រខៀវ សំផន តដេថាក្ល 17 

ជំន ំជក្មះមិនក្តឹមក្តូវ មនរៅកែរងរណរ ឹងោទ្ប កខទ្ធំងម៉ូេ រស់ោត់ តដេជនជារ់រចាទ្ប រខៀវ សំផន 18 

បនរេើកអំណះអំណាងតាមវិ ៊្ីរផេងៗោែ ។ រិតរេើយវជាសិទ្បាិ រស់ោត់កែរងក្ល ជំទ្ធស់រៅនឹងរាេ់19 

ទ្បិដឋភារតដេអាចរិនិតយរមើេរេើងវិញបនថ្នក្ល ជំន ំជក្មះរនះរាយសនតីថា  ក្ល ជំទ្ធស់ទ្ធំងរនះ 20 

រំររញតាមរទ្បាឋ នថ្នក្ល រិនិតយរេើងវិញ។ រទ្ធះជាយ៉ា ងណា ដ៉ូចតដេសេក្ល ី រស់ខារំនឹងរិភាកា និង21 

ខារំរិភាកាេមាិតជាងរនះ ក្ល ជំទ្ធស់ រស់ រខៀវ សំផន មិនទ្បទ្បួេបនផេរទ្ប រាយរេត ថា ក្ល រេើក22 

រេើងក្តឹមក្តូវថ្នចារ់ និងភសររតាងរក្ចើនសនាឹកសនាា រ់តដេោេក្កមបនតផាករេើ រញ្ញជ ក់យ៉ា ង23 

ចាស់ោស់ថា ជាក្ល ជំទ្ធស់ទ្ធំងរនាះមិនក្តឹមក្តូវរទ្ប។ រទ្ធះរ៊ីជាររេខាះ មនក្ល អះអាងរាយ ករ៊ីឈ៊ឺ24 

ចារ់ រស់ោត់ករ៊ី មច ស់រណរ ឹងោទ្ប កខជនជារ់រចាទ្ប រខៀវ សំផន ខកខានមិនបនរងាា ញអងគជំន ំជក្មះ25 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  32 

ោោដំរ៉ូងមនភារេរមាមងក្រឆំ្ងរៅនឹងោត់រនាះរទ្ប មិនបនរងាា ញថា អងគជំន ំជក្មះបន ំរោភ1 

រេើសិទ្បាិ រស់ោត់កែរងក្ល ទ្បទ្បួេបនក្ល ជំំន ំជក្មះក្តឹមក្តូវ។ មិនបនរងាា ញថា អងគជំន ំជក្មះបនផរនាទ2 

រទ្ធសោត់ចំរពាះឧក្កិដឋកមតីដេោត់មិនបនររឹងមកខាួន ឬថាបនផរនាទ រទ្ធសោត់ចំរពាះឧក្កិដឋកមតីដេ3 

មិនក្តូវបនទ្បទ្បួេោគ េ់តាមចារ់រៅររេតដេឧក្កិដឋកមទី្ធំងរនាះក្តូវបនក្រក្រឹតររេើង។ រេើយមច ស់4 

រណរ ឹងោទ្ប កខ ជនជារ់រចាទ្ប រខៀវ សំផន ក៏មិនបនរងាា ញថា ោត់ក្តូវបនផរនាទ រទ្ធសចំរពាះឧក្កិដឋកមី5 

តដេមិនក្តូវបនរញ្ញជ ក់ឲ្យេួសរ៊ីវិមតិសងេ័យរនាះតដ ។  6 

មច ស់រណរ ឹងោទ្ប កខជនជារ់រចាទ្ប រខៀវ សំផន ក៏ខកខានមិនបនផរេ់ក្ល ោំក្ទ្ប ដេ់ក្ល អះអាង 7 

តដេជាម៉ូេាឋ នថ្នរណរ ឹងោទ្ប កខ រស់ោត់ទ្ធំងម៉ូេតដ  គ៊ឺក្ល អះអាងតដេថា ោត់មិនបនដឹងអវ៊ីទ្ធំង8 

អស់ មិនបនរ ើញ និងមិនបនឮអវ៊ីរោះអំរ៊ីឧក្កិដឋកមនីានា តដេោត់ក្តូវបនផរនាទ រទ្ធស។ ជាងរនះ9 

រទ្បៀត មច ស់រណរ ឹងោទ្ប កខជនជារ់រចាទ្ប រខៀវ សំផន មិនបនរងាា ញថា អំររើ រស់ោត់មិនបនរ្វើឲ្យ10 

 ៉ូរោត់ ទ្បទ្បួេខ សក្តូវចំរពាះឧក្កិដឋកមទី្ធំងរនាះតដ ។ ផទរយរៅនឹងក្ល អះអាង រស់មច ស់រណរ ឹងោទ្ប កខ 11 

ជនជារ់រចាទ្ប រខៀវ សំផន ភសររតាងជាម៉ូេាឋ នថ្នក្ល ផរនាទ រទ្ធស រស់ោត់មនរក្ចើនសនាឹកសនាា រ់ 12 

ចក្មរះ និងមនេកខណៈចារ់រងខំ។ ភសររតាងទ្ធំងរនះររងកើតបនជារ ឿងករ៊ីមួយតដេរនេេ់ន៉ូវតតរសចករ៊ី13 

សនែិាឋ នមួយរ៉ា រណាណ ះ រនាះគ៊ឺ រិ  ទ្បាភារ រស់ោត់ចំរពាះឧក្កិដឋកម។ី មច ស់រណរ ឹងោទ្ប កខជនជារ់រចាទ្ប 14 

រខៀវ សំផន គ៊ឺជារ គគេមែ ក់កែរងចំរណាមរមដឹកនាំសំខាន់ៗ រស់រកេក មីរយន៊ីសរកមពរជាតដេបនក្រក្រឹតរ15 

ឧក្កិដឋកមោីហាវ រឃា រៅ និងថ្ក្រថ្ផេក្រឆំ្ងនឹងក្រជាជនខាួនឯងផ្អទ េ់ សក្មរ់រោេរៅ រស់ខាួន 16 

និងសក្មរ់រោេរៅមរនាគមន៍វិជាជ  និងនរយបយ រស់រកេោត់ផ្អទ េ់។ 17 

[១១:៣៤:០៧] 18 

អំររើ រស់មច ស់រណរ ឹងោទ្ប កខ ជនជារ់រចាទ្ប រខៀវ សំផន បនច៉ូេ ួមចំតណកកែរងក្ល ក្រក្រឹតរ19 

ឧក្កិដឋកមរីៅចំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះរនះតាមវិ ៊្ីជារក្ចើន តដេសេក្រះរាជអាជាា នឹងរិភាកាជាេមាិត 20 

រៅកែរងរសចករ៊ីសនែិាឋ នផ្អទ េ់មត់ទ្ធំងអស់រនះ។ ក្ល ច៉ូេ ួមចំតណក រស់ោត់ បនរនេេ់ទ្ប កន៉ូវទ្ប កខ21 

រវទ្បនា និងក្ល ឈ៊ឺចារ់សក្មរ់ក្រជាជនកមពរជា  ួមទ្ធំងដរងាើមច ងរក្ក្លយ រស់រួករគតដេមិនអាច22 

រណ៌នាបន។ សមា ងរេត  រស់អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងតដេជាម៉ូេាឋ នថ្នក្ល ផរនាទ រទ្ធស និងក្ល 23 

កំណត់រទ្ធសចំរពាះអំររើក្រេ័យរ៉ូជោសន៍ ឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេជាតិ និងក្ល រំពា រំពានយ៉ា ង្ៃន់ 24 

្ៃ រៅរេើអន សញ្ញា ទ្ប៊ីក្ករងេេ៊ឺតណវ គ៊ឺក្តឹមក្តូវ េាិតេាន់ និងររញរេញ។ ភារសមរេត សមផេ25 
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 រស់វ តផាករៅរេើក្ល រេើករេើង និងក្ល អន វតរចារ់យ៉ា ងក្តឹមក្តូវដេ់កក្មិតមួយតដេទ្បទ្បួេបនក្ល  1 

ោំក្ទ្បខពស់រ៊ីភសររតាងទ្ធំងម៉ូេ។ ភារជា ួមថ្នភសររតាងរនះរញ្ញជ ក់អំរ៊ីរិ  ទ្បាភារ រស់មច ស់រណរ ឹងោទ្ប កខ 2 

ដ៉ូចតដេក្តូវបនផរនាទ រទ្ធស តផាករេើក្ល ច៉ូេ ួម រស់ោត់កែរងសេឧក្កិដឋកម ួីម និងក្ល ជួយ និងក្ល 3 

ជំ  ញ រស់ោត់កែរងឧក្កិដឋកមទី្ធំងរនាះ។ រយើងរឹងតផាករៅរេើចរមាើយតរជាោយេកខណ៍អកេ  រស់4 

សេក្រះរាជអាជាា  តដេរ ៀររារ់ជាេមាិតអំរ៊ីម៉ូេរេត  តដេម៉ូេាឋ នទ្ធំង២៥៦  រស់មច ស់រណរ ឹង5 

ោទ្ប កខជនជារ់រចាទ្ប រខៀវ សំផន គួ ក្តូវក្ចានរចាេ។ ោ ណាផ្អទ េ់មត់ រស់រយើងនឹងរផ្អរ តរេើក្ល 6 

រ ា្ើយសំណួ  រស់អងគជំន ំជក្មះ និងក្ល រាះក្ោយរញ្ញា នានាតដេសេក្រះរាជអាជាា យេ់រ ើញថា7 

នឹងផរេ់អតែក្ររយជន៍មតិរយរេ់រតនែម។ យ៉ា ងណាក៏រាយ ម នររេខារំក្រគេ់រវទ្បិក្លរនះរៅឲ្យសេ8 

ក្ល ី រស់ខារំ គ៊ឺរោក សី៊ីត រដើមប៊ីរនរចរមាើយតរ រស់រួករយើងរៅនឹងអំណះអំណាងសរ៊ីក្ល ជំន ំជក្មះ9 

រាយក្តឹមក្តូវ រស់មច ស់រណរ ឹងោទ្ប កខជនជារ់រចាទ្ប រខៀវ សំផន ខារំស៉ូមគ៉ូសរញ្ញជ ក់ន៉ូវកំេ សជា10 

ក្ររ័នាមួយចំនួន តដេមច ស់រណរ ឹងោទ្ប កខជនជារ់រចាទ្ប រខៀវ សំផន រេើករេើងវិញរៅកែរងរណរ ឹង   11 

ោទ្ប កខទ្ធំងម៉ូេ រស់ោត់។ 12 

[១១:៣៦:៣៩] 13 

ក្ករមទ្ប៊ី១ថ្នកំេ សទ្ធំងរនាះ ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល ររាជ័យ រស់មច ស់រណរ ឹងោទ្ប កខជនជារ់រចាទ្ប 14 

រខៀវ សំផន កែរងក្ល រំររញរទ្បាឋ នថ្នក្ល រិនិតយរេើងវិញសក្មរ់រណរ ឹងោទ្ប កខ។ ោត់បនខកខានមិន 15 

បនរ្វើដ៉ូរចែះរាយម៉ូេរេត ជារក្ចើន។ ទ្ប៊ីមួយ ោត់ខកខានមិនបនរងាា ញថា អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង16 

មនកំេ សអងគចារ់ឬអងគរេត ។ ោត់ររាជ័យរាយោ តតោត់មិនបនរាយមកំណត់អតរសញ្ញា ណ17 

កំេ ស ឬមិនបនរងាា ញ -- មិនមនេទ្បាភាររងាា ញឲ្យរ ើញថា មនកំេ សណាមួយរកើតរេើង។ 18 

ចំរពាះកំេ សតផែកចារ់ តដេបនរចាទ្បក្រក្លន់វិញ មច ស់រណរ ឹងោទ្ប កខជនជារ់រចាទ្ប រខៀវ សំផន   19 

ខកខានមិនបនរងាា ញអំរ៊ីកំេ សណាមួយរៅកែរងក្ល រេើករេើង ឬក្ល អន វតរចារ់ រស់អងគជំន ំជក្មះ20 

ោោដំរ៉ូង។ ចំតណកឯកំេ សអងគរេត វិញ មច ស់រណរ ឹងោទ្ប កខ ជនជារ់រចាទ្ប រខៀវ សំផន ខកខាន 21 

មិនបនរងាា ញថា ក្ល សនែិាឋ នតផែកអងគរេត  រស់អងគជំន ំជក្មះ មិនសមរេត សមផេរនាះរទ្ប។ គ៊ឺមិន22 

បនរងាា ញថា មិនមនអែកវិនិចឆ័យអងគរេត  មនរេត ផេណាមែ ក់អាចសរក្មចតរររនាះតផាករេើក្ល 23 

វយតថ្មារេើភសររតាងទ្ធំងម៉ូេ។ ោត់ក៏មិនបនរងាា ញអំរ៊ីម៉ូេរេត តដេអងគជំន ំជក្មះរនះគួ អនររា-24 

គមន៍រេើរសចករ៊ីសនែិាឋ នតផែកអងគរេត ទ្ធំងរនាះរេើយ។ ជារិរសស រៅររេតដេអងគជំន ំជក្មះមន   25 

F1/9.1
01675086



អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  34 

ឱក្លសក្តួតរិនិតយរាយផ្អទ េ់រេើោកេ៊ី រដើមរណរ ឹង ដឋរបរវណ៊ី និងជនជារ់រចាទ្ប តដេអន ញ្ញា តឲ្យរួក1 

ោត់សែិតកែរងទ្ប៊ីតំាងេា កែរងក្ល វយតថ្មារេើភាររជឿជាក់បន និងភារអាចទ្ប កចិតរបនថ្នភសររតាង រស់2 

រួករគរៅកែរងក្ល ថាឹងតថ ាង និងសរក្មចថា រតើភសររតាងណាមួយតដេរួកោត់ចង់បនជាង រតនែមរេើ   3 

ឱក្លស រស់រួកោត់កែរងក្ល វយតថ្មា និងថ ាឹងតថ ាងឯកោ ភសររតាងជារក្ចើនជាមួយនឹងសកខ៊ីកមនីានារៅ4 

កែរងត ោក្ល ។ 5 

[១១:៣៨:៥៨] 6 

ទ្ប៊ីរ៊ី  មច ស់រណរ ឹងោទ្ប កខជនជារ់រចាទ្ប រខៀវ សំផន ខកខានមិនបនរងាា ញ រំររញខាងតផែក   7 

ទ្ប៊ីរ៊ី  ថ្នរទ្បាឋ នថ្នក្ល រិនិតយរេើងវិញ រដើមប៊ីធានាឲ្យមនកិចចអនររាគមន៍រេើរណរ ឹងោទ្ប កខ។ ោត់មិនបន8 

រងាា ញថាកំេ សអងគចារ់តដេបនរចាទ្បក្រក្លន់ បនរ្វើឲ្យោេក្កមទ្ធំងម៉ូេ ឬរាយតផែករៅជា 9 

រម ៈរេើយ។ រេើយោត់ក៏មិនបនរងាា ញថា ររើសិនជាោីនកំេ សតដេរចាទ្បក្រក្លន់រនាះរទ្ប នឹងមន 10 

រសចករ៊ីសរក្មចខ សរ៊ីរនះ។ ទ្ធក់ទ្បងនឹងកំេ សអងគរេត  ោត់ខកខានមិនបនរងាា ញថា អងគជំន ំជក្មះ11 

បនររងកើតឲ្យមនភារអយ តរិ្ម៌ ឬបនររងកើតវិមតិសងេ័យចំរពាះរិ  ទ្បាភារ រស់ោត់ ឬថាកំេ សតដេ 12 

រចាទ្បក្រក្លន់ទ្ធំងរនាះ គ៊ឺសំខាន់មិនអាចខវះបន ្នដេ់ក្ល ផរនាទ រទ្ធស។ មច ស់រណរ ឹងោទ្ប កខ រខៀវ  13 

សំផន ក៏ខកខានមិនបនរងាា ញថា កំេ សន៊ីតិវិ ៊្ីដ៉ូចបនរចាទ្បក្រក្លន់រនាះ បនររងកើតឲ្យមនភារ14 

អយ តរិ្ម៌្ំរ្ងរៅកែរងកិចចដំរណើ ក្ល ន៊ីតិវិ ៊្ីត ោក្ល រនះរទ្ប  តដេជាេកខខណឌ តក្មូវចំាបច់មួយសក្មរ់15 

អនដរាគមន៍ត ោក្ល  រេើយោត់ក៏មិនបនរងាា ញឲ្យរ ើញថា ក្ល រក្រើ្នាទ ន សិទ្បាិ រស់អងគជំន ំជក្មះ16 

ោោដំរ៉ូងតដេមិនសមរេត សមផេដ៉ូរចែះ រាយោ តតក្ល រ្វើក្ល សនែិាឋ នទ្ធំងរងខំ រ្វើឲ្យអងគជំន ំ17 

ជក្មះរនះខកខានមិនបនអន វតរ្នាទ ន សិទ្បាិ រស់ខាួនបនេីត់ចត់រនាះតដ ។ ោីនឧទ្ធេ ណ៍ណាមួយ18 

តដេមច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខជនជារ់រចាទ្ប រខៀវ សំផន បនរងាា ញរ៊ីក្ល កងវះក្ល តថទ្ធំ្នាទ ន សិទ្បាិ ក្ល ក្ររង19 

ក្រយ័តែ រស់អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងរទ្ប។ ររេរនះ ខារំស៉ូមរតងវ រៅក្ករមកំេ សទ្ប៊ីរ៊ី  វិញមដង តដេ20 

រកើតមនជាក្ររ័នារៅកែរងអំណះអំណាង រស់មច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខ រស់ជនជារ់រចាទ្ប រខៀវ សំផន   21 

ទ្ធំងម៉ូេ។ កំេ សទ្ធំងរនះ គ៊ឺទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងអភិក្កមមិនក្តឹមក្តូវជា ួមថ្នក្ល វយតថ្មារេើអងគរេត    22 

ភសររតាងជាម៉ូេាឋ ន និងសមា ងរេត  រស់អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង។ អភិក្កមមិនក្តឹមក្តូវរនះបន 23 

រ្វើឲ្យមនក្ល រចាទ្បក្រក្លន់អំរ៊ីកំេ ស រស់ោត់ររាជ័យ។ ទ្ប៊ីមួយ មច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខជនជារ់រចាទ្ប   24 

រខៀវ សំផន រិនិតយរេើសមា ងរេត  រស់អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងជាចំតណកៗ និងាច់រ៊ីោែ  ជាជាង25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  35 

ក្ល រិនិតយរមើេសមា ងរេត តដេមនទ្បំនាក់ទ្បំនងោែ រៅវិញរៅមកកែរងោេក្កមទ្ធំងម៉ូេ  តដេជា1 

េកខខណឌ តក្មូវរនាះ។ ោត់កំណត់ទ្ធំងមិនក្តឹមក្តូវរេើក្ល  វិភាគ រស់ខាួនតតតផែករចាះៗថ្នោេក្កម2 

រនះរ៉ា រណាណ ះ។ 3 

[១១:៤២:១០] 4 

ក្ល រិនិតយយ៉ា ងក្តឹមក្តូវរេើតផែកទ្ធំងម៉ូេថ្នោេក្កមរ្វើឲ្យរយើងចាស់ថា សមា ងរេត គ៊ឺក្គរ់5 

ក្ជរងរក្ជាយនិងក្តឹមក្តូវ តដេក្តូវចងចំាថា អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងមិនតក្មូវឲ្យរញ្ញជ ក់ក្ល អះអាង6 

ក្គរ់ជំហានថ្នក្ល ផដេ់សមា ងរេត  រស់ខាួនឲ្យបនេមាិតរនាះរេើយ។ រេើយអងគជំន ំជក្មះក្តូវបន7 

សនតីថា បនរ្វើក្ល វយតថ្មាយ៉ា ងក្តឹមក្តូវរាេ់ភសររតាងទ្ធំងអស់រៅចំរពាះម ខខាួន។ ក្សរដៀងោែ រនះ 8 

ររេរ្វើក្ល វយតថ្មាភសររតាងតដេោំក្ទ្បក្ល សរក្មច រស់អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង មច ស់រណដ ឹងោ-9 

ទ្ប កខរក្រើអភិក្កមជាចំតណកៗមិនក្តឹមក្តូវដ៉ូចោែ  ជាងក្ល រិនិតយរេើភសររតាងទ្ធំងម៉ូេដ៉ូចបនតក្មូវរាយ10 

អងគជំន ំជក្មះរនះ និងត ោក្ល អនដ ជាតិដថ្ទ្បរទ្បៀត តដេរាះក្ោយក ណ៊ីមនេកខណៈក្សរដៀងោែ ។ 11 

កំេ សដ៏សំខាន់មួយរទ្បៀតរៅកែរងក្ល តវ៉ា រៅកែរង រស់មច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខ រខៀវ សំផន ចំរពាះោេ-12 

ក្កមគ៊ឺក្ល អះអាង រស់ោត់តដេថា ក្គរ់អងគរេត ក្តូវតតរងាា ញឲ្យេួសរ៊ី វិមតិសងេ័យកែរងក្ល រញ្ញជ ក់13 

រ៊ីធាត ផេថំ្នឧក្កិដឋកម ីនិងទ្បក្មង់ថ្នក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវ។ ដ៉ូចអងគជំន ំជក្មះរនះបនរញ្ញជ ក់ចាស់រេើយថា 14 

មិនតមនក្គរ់អងគរេត រៅកែរងរ ឿងកដ៊ីមួយក្តូវតតរងាា ញឲ្យេួសរ៊ីវិមតិសងេ័យរនាះរទ្ប ផទរយរៅវិញក្គរ់15 

អងគរេត តដេពាក់រ័នាទ្ធំងអស់អំរ៊ីធាត ផេថំ្នឧក្កិដឋកម ី ឬទ្បក្មង់ថ្នក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវក្រេីទ្បណឌ ជា16 

រ គគេដ៉ូចបនរចាទ្បក្រក្លន់រទ្បើរក្តូវតតរងាា ញឲ្យេួសរ៊ី វិមតិសងេ័យ។ ចំរពាះម៉ូេរេត នឹងផដេ់អំណះ17 

អំណាងេមាិតរតនែមរទ្បៀត រាយសេក្ល ី រស់ខារំ និងម៉ូេរេត បនាក់រៅកែរងចរមាើយ រស់រយើងខារំ 18 

ម៉ូេាឋ នថ្នរណដ ឹងោទ្ប កខទ្ធំង២៥៦ គួ ក្តូវបនរដិរស្ រេើយក្ល ក្លត់រទ្ធស និងក្ល ផដនាទ រទ្ធសតដេ19 

មច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខជនជារ់រចាទ្ប រខៀវ សំផន បនទ្បទ្បួេតាម យៈអំររើក្រក្រឹតរទ្ធំងរនះ គួ តតក្តូវបន20 

តមកេ់។ 21 

ខារំស៉ូមក្រគេ់រវទ្បិក្លរនះរៅឲ្យសេក្ល ី រស់ខារំគ៊ឺរោក សី៊ីត រដើមប៊ីរនដន៉ូវោ ណា រស់រយើងខារ ំ22 

ទ្ធក់ទ្បងនឹងក្ល តវ៉ា រស់មច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខជនជារ់រចាទ្ប រខៀវ សំផន អំរ៊ីភារក្តឹមក្តូវ យ តរិ្ម៌ថ្ន 23 

សវនាក្ល ជំន ំជក្មះរនះ។ ស៉ូមអ គ ណ។ 24 

[១១:៤៥:៤៥] 25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  36 

រោក វីរេាមម សី៊ីត៖ 1 

ស៉ូមរោ រឯកឧតរមក្រធាន ឯកឧតរម រោក រោកក្ស៊ី រៅក្កម ឯកឧតរម រោក រោកក្ស៊ី 2 

ភាគ៊ី។ រៅររេតដេរយើងរិនិតយរៅរេើម៉ូេាឋ នទ្ធំងអស់តដេរចាទ្បក្រក្លន់ថា ោត់ទ្បទ្បួេ ងក្ល 3 

ក្រក្រឹតររាយមិនក្តឹមក្តូវយ តរិ្ម៌ អងគជំន ំជក្មះគ៊ឺមនក្ល កំណត់តិចតួចរំផ ត។ ដំរណើ ក្ល គ៊ឺោំក្ទ្បថា 4 

អងគជំន ំជក្មះគ៊ឺរោ រ រេើយធានាន៉ូវសិទ្បាិទ្បទ្បួេបនក្ល ជំន ំជក្មះក្រកររាយយ តរិ្ម៌ រស់ោត់រៅកែរង5 

ោេក្កមតដេមន ២២៥៩ទ្បំរ័  តផាករៅរេើឯកោ ចំនួន១៤៤៧៦  ួមទ្ធំងភសររតាងដថ្ទ្បផងរនាះ  6 

អងគជំន ំជក្មះបនផដេ់រ័ត៌មនេមាិតអំរ៊ីដំរណើ ក្ល និងក្ល ផដេ់សមា ងរេត តដេផដេ់ន៉ូវភសររតាងេមាិត7 

ថ្នភារយ តរិ្ម៌ រស់ក្ល ជំន ំជក្មះ។  8 

ថ្ថ ៃរនះ រាយមនម៉ូេាឋ នរណដ ឹងោទ្ប កខចំនួន៣៥ ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងភារយ តរិ្ម៌ រស់អងគជំន ំ9 

ជក្មះ ភារយ តរិ្ម៌ថ្នក្ល ជំន ំជក្មះ រទ្បាឋ នគតិយ តរ ន៊ីតិវិ ៊្ីថ្នក្ល វយតថ្មា ខារំស៉ូមរផ្អដ តរៅរេើម៉ូេ-10 

ាឋ នចមបង រស់អែកមច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខតដេរសែើឲ្យរ្វើរម ភាររាយោ តតភារអយ តរិ្ម៌ រស់អងគ11 

ជំន ំជក្មះ។ ទ្ប៊ីមួយ ទ្បេហ៊ីក ណ៍ រស់មច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខគ៊ឺថា ោេក្កមគួ ក្តូវរ្វើរម ភាររាយោ 12 

វក្តូវបនរចញរៅថ្ថៃរផេងោែ  ក្ល ណ៍គ៊ឺមិនមនអងគរសចកដ៊ីរេើយ រេើយក៏មិនតមនជាក្ល  ំរោភរំពាន13 

រៅរេើ វិធានន៊ីតិវិ ៊្ី ឬក៏ក្ល អន វតរអនដ ជាតិរេើយ។ អងគជំន ំជក្មះមនក្លតរវកិចចរ្វើក្ល ងា រ៊ី  ទ្ប៊ីមួយ គ៊ឺ14 

ក្រក្លសជាោធា ណៈអំរ៊ីរសចកដ៊ីសរងខរថ្នតផែកសរក្មចរសចកដ៊ី និងក្ល សរក្មច រស់ខាួន ទ្ប៊ីរ៊ី  គ៊ឺក្ល 15 

រចញោេក្កមររញរេញតដេមនសមា ងរេត ។  16 

[១១:៤៧:០៩] 17 

អងគជំន ំជក្មះរ្វើដ៉ូរចែះ វិធាន១០១ ថ្ន វិធានថ្ផទកែរងនិង១០២ ថ្ន វិធានថ្ផទកែរង រៅររេតដេអាន ួម18 

ោែ  គ៊ឺមិនមនេកខខណឌ តក្មូវណាមួយតដេថា កិចចទ្ធំងរ៊ី េែឹងក្តូវរ្វើរៅថ្ថៃតតមួយោែ រនាះរេើយ។ រៅ19 

ររេតដេមនរញ្ញា ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងសងគតភារថ្នន៊ីតិវិ ៊្ី រស់ អ.វ.ត.ក និងរទ្បាឋ នអនដ ជាតិមក្តា20 

៣៣ថី៊ី ថ្នចារ់សដ៊ីរ៊ីក្ល ររងកើត អ.វ.ត.ក បនអន ញ្ញា តឲ្យអងគជំន ំជក្មះតសវង ករោេក្ល ណត៍ណនាំរៅ21 

កក្មិតអនដ ជាតិ។ រៅកក្មិតអនដ ជាតិគ៊ឺមិនមនេកខខណឌ តក្មូវថា ក្តូវតតរចញរៅថ្ថៃតតមួយដ៉ូចោែ រនាះ22 

រទ្ប។ ដ៉ូចតដេរយើងបនរ ា្ើយតររៅកែរងចរមាើយតរ រស់រយើងរៅនឹងរណដ ឹងោទ្ប កខកនាងមក រស់មច ស់23 

រណដ ឹងោទ្ប កខរៅរេើរញ្ញា  គ៊ឺន៊ីតិវិ ៊្ីរៅត ោក្ល  អាយ.ស ៊ី. ៊្ី.វ៉ាយ, អាយ.ស ៊ី. ៊្ី.អ័ , អឹម.អាយ.ស ៊ី. ៊្ី 24 

និង រអស. ៊្ី.អិេ គ៊ឺបនអន ញ្ញា តយ៉ា ងចាស់ោសឲ់្យមនក្ល អន វតរតរររនះ។ 25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  37 

អងគជំន ំជក្មះរៅត ោក្ល យ៉ូរហាគ ោា វី ត ោក្ល  វ៉ាន់ា និងត ោក្ល រិរសសសក្មរ់ក្ររទ្បស1 

រសៀរា៉ារេអ៉ូន គ៊ឺមនក្ល ក្រក្លសោេក្កម ួមជាមួយនឹងរសចកដ៊ីសរងខរោេក្កមម នររេតដេរចញ2 

ោេក្កមជាោយេកខណ៍អកេ ។ សំខាន់រំផ តមច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខមិនទ្បទ្បួេ ងរយសនកមរីាយោ 3 

ន៊ីតិវិ ៊្ីរនះរទ្ប។ ររេរវោថ្នក្ល ជ៉ូនដំណឹងអំរ៊ីរណដ ឹងោទ្ប កខ រស់ោត់មិនចារ់រផដើមរេើយ  េ៉ូតដេ់4 

ររេោេក្កមតដេមនសមា ងរេត ក្តូវបនរចញ។ រ៉ា តន ដន៊ីតិវិ ៊្ីរនះមិនបនរ្វើឲ្យខ៉ូចខាចដេ់ោត់រទ្ប 5 

វគ៊ឺផដេ់ក្ររយជន៍រៅោត់ វិញរទ្ប រាយោ តតវផដេ់ឲ្យរួកោត់ន៉ូវររេរវោរតនែមរួនតខរទ្បៀត រដើមប៊ី 6 

ចារ់រផដើមក្ល រក្តមមរ ៀរចំរណដ ឹងោទ្ប កខ។ តាម យៈទ្បំេំនិងភារសីរគោីញថ្នរណដ ឹងោទ្ប កខ រស់ោត់ 7 

គ៊ឺថា -- រ ើញថាររេរវោរួនតខេែឹងោត់រក្រើក្បស់រាយអស់េទ្បាភារេាតតមដង។ 8 

[១១:៤៩:០៥] 9 

ឥេូវរនះ រយើងនិយយរ៊ីរញ្ញា អយ តរិ្ម៌េរមាមង។ ទ្បេហ៊ីក ណ៍ រស់មច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខតដេ10 

ថា អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងមនកំេ ស គ្ង រាយោ តតមិនបនរ ា្ើយតររៅនឹងរញ្ញា េរមាមងតដេ11 

រេើករេើងរាយរួកោត់រៅកែរងោេក្កមរនាះ គ៊ឺមិនមនក្ល កំណត់រេើយ រាយោ រេត ផេរ៊ី    12 

ទ្ប៊ីមួយ រៅកថាខណឌ ១១៤ និង១១៥ ថ្នោេក្កម។ អងគជំន ំជក្មះបនសរក្មចថា ន៊ីតិវិ ៊្ីក្តឹមក្តូវរដើមប៊ី13 

រេើករេើងអំរ៊ីក្ល រចាទ្បក្រក្លន់រ៊ីភារេរមាមងគ៊ឺក្តូវអន រោមរៅតាម វិធាន៣៤ ថ្ន វិធានថ្ផទកែរងតដេ14 

តក្មូវឲ្យមច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខាក់ន៉ូវភាា មៗរៅររេតដេមនរញ្ញា រនះរកើតរេើង។ ទ្ប៊ីរ៊ី  រទ្ធះកែរងក ណ៊ី15 

ណាក៏រាយរញ្ញា ខាះតដេមច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខបនរេើករេើង គ៊ឺក្តូវបនរដិរស្ ួចមករេើយ រាយ16 

ក្ករមក្រឹកាជំន ំជក្មះរិរសសរៅកែរងសំរណើស ំរ ដឹងដិតចិតររៅក្កមអងគជំន ំជក្មះតាម វិធាន៣៤  រស់ោត់17 

កនាងមក រេើយទ្ប៊ីរ៊ី ចំរពាះអងគរសចកដ៊ីថ្នន៊ីតិវិ ៊្ីថ្នក្ល រដឹង រស់រួករគ គ៊ឺអងគជំន ំជក្មះបនរយងរួករគ18 

រៅរេើសមា ងរេត តដេបនផដេ់រៅររេតដេមនក្ល  ិះគន់រៅរេើកិចចតាមន៊ីតិវិ ៊្ី។ជាេទ្បាផេមច ស់ 19 

រណដ ឹងោទ្ប កខមិនបនកំណត់អំរ៊ីកំេ ស គ្ង រស់អងគជំន ំជក្មះរេើយ។ ក្រសិនររើមច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខ20 

ចង់រេើករញ្ញា រតនែមរទ្បៀតអំរ៊ីភារេរមាមង រស់អងគជំន ំជក្មះ រួកោត់គួ តតរ្វើរៅររេតដេរញ្ញា េែឹង21 

រកើតរេើងភាា មៗតដេអន រោមរៅតាមវិធាន៣៤ ថ្នវិធានថ្ផទកែរង។ ចំរពាះធាត ផេថំ្នម៉ូេាឋ នតដេថា22 

អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងមិនមនភារអរាក្កឹតរនាះ គ៊ឺថារៅរញ្ញា រនះក្តូវបនរាះក្ោយជំន ំជក្មះ 23 

 ួចរេើយរាយក្ករមក្រឹកាជំន ំជក្មះ រៅថ្ថៃ៣០ មករា ២០១៥ តដេក្ចានរចាេសំរណើស ំរ ដឹងដិតចិតរ24 

រក្ក្លយរ៊ីមនក្ល វិភាគយ៉ា ងរក្ចើន រេើយបនសរក្មចថាមិនមនភារេរមាមងជាក់ោក់ណាមួយ ឬមន25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  38 

ភារេរមាមងណាអាចរកើតមនរេើង។ ចំរពាះភារអាចទ្បទ្បួេយកបនគ៊ឺមិនមនសិទ្បាិកែរងក្ល រដឹងចំរពាះ1 

រសចកដ៊ីសរក្មច រស់ក្ករមក្រឹកាជំន ំជក្មះរិរសសរេើយ តដេអន រោមរៅតាមវិធាន៣៤(៨) ថ្នវិធាន2 

ថ្ផទកែរង។ រេើយចំរពាះក្ល រដឹងោទ្ប កខរៅនឹងរិ  ទ្បាភារ និងក្ល ផដនាទ រទ្ធសតាមវិធាន១១៤េែឹង គ៊ឺតផាករៅ3 

រេើកំេ ស គ្ងអងគចារ់ ឬអងគរេត  រេើយម៉ូេរេត រនះមិនអាចទ្បទ្បួេយកបនរទ្ប។ រទ្ធះជាកែរងក ណ៊ី4 

ណាក៏រាយ ចំរពាះអងគរសចកដ៊ី មច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខមិនបនកំណត់អំរ៊ីក្ល មិនមនភារអរាក្កឹត រស់5 

អងគជំន ំជក្មះរេើយ។  6 

[១១:៥១:៤២] 7 

ទ្បេហ៊ីក ណ៍ រស់មច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខគ៊ឺថា វមិនអាចរនាះរេើយតដេមិនគិតអំរ៊ីក្ល សរក្មចអងគ8 

រេត និងអងគចារ់តដេរ្វើរេើងរៅកែរងសំណ ំរ ឿង០០២/០១ តដេរ្វើឲ្យមនឥទ្បាិរេរៅដេ់០០២/០២។ 9 

ក្ល រិតរៅគ៊ឺមច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខបនរក្រើក្បស់ន៉ូវរទ្បាឋ នវិនិចឆ័យខ ស រដើមប៊ីកំណត់អំរ៊ីភារអយ តរិ្ម៌  10 

ឬក៏ភារេរមាមង។ ោត់មិនបនទ្បទ្បួេោគ េឲ់្យបនក្គរ់ក្ោន់ន៉ូវសចចធា ណថ៍្នភារអរាក្កឹត រស់រៅ11 

ក្កមតដេមនេកខណៈខពស់រនាះរេើយ រេើយវិធានក្ល តដេរ្វើរាយអងគជំន ំជក្មះ រដើមប៊ីធានាអំរ៊ីភារ12 

អរាក្កឹត រស់ខាួន។ ដ៉ូរចែះថារតើអវ៊ីជាវិធានក្ល ទ្ធំងអស់រនះ។ ទ្ប៊ីមួយ គ៊ឺអងគជំន ំជក្មះបនទ្ធញយកតតភ13 

សររតាងសំខាន់ៗរ៊ីសំណ ំរ ឿងច៉ូេមកកែរងសំណ ំរ ឿង០០២ រ៉ា រណាណ ះ។ រៅកែរងរសចកដ៊ីសរក្មចរំតរកកិចច14 

ដំរណើ ក្ល ន៊ីតិវិ ៊្ី រៅក្កមបនទ្បទ្បួេោគ េ់ថា រនះគ៊ឺជាន៊ីតិវិ ៊្ីសមក្សរ រដើមប៊ីក ំឲ្យមនក្ល ជាន់ោែ ន៉ូវភ15 

សររតាងពាក់រ័នា រេើយក ំឲ្យមនក្ល រក្រើក្បស់ភសររតាងដ៉ូចោែ រាយភាគ៊ីនានា។ ទ្ប៊ីរ៊ី  អងគជំន ំជក្មះបន16 

សរក្មចថា ភសររតាងតដេនាំយកមកេែឹង គ៊ឺក្តូវវយតថ្មារេើងវិញរៅក្គរ់ភសររតាងទ្ធំងអស់តដេ17 

ទ្បទ្បួេរៅកែរងសំណ ំរ ឿង០០២/០២ រេើកតេងតតថា រួករគអាច្នរៅដេ់ក្ល សនែិាឋ នរផេង។ ទ្ប៊ីរ៊ី 18 

គ៊ឺថាក្ល នាំយកន៉ូវក្ល សរក្មចអងគរេត  អងគចារ់  ួមទ្ធំងក្ល សរក្មចរៅរេើក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវក្រេី19 

ទ្បណឌ  រស់មច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខរ៊ីសំណ ំរ ឿងរ៊ីឧក្កិដឋកមសីំណ ំរ ឿង០០២/០១ រៅសំណ ំរ ឿង០០២/០២20 

េែឹង ក៏មិនមនក្ល នាំច៉ូេតដ  -- មិនមនក្ល ទ្ធញច៉ូេតដ ។ រញ្ញា រកើតរេើងរៅររេតដេមនក្ល 21 

សរក្មចរៅក្ករមក្រឹកាជំន ំជក្មះតដេទ្ធញយកន៉ូវរនះ។ ឧក្កិដឋកមជីារក្ចើនគ៊ឺបនរកើតរេើង រេើយវ22 

មនជន ងរក្ោះ វមនទ្ប៊ីកតនាង រេើយក្លេៈរទ្បសៈជារក្ចើន។ រេើយរោេនរយបយតដេបនរក្រើ23 

ក្បស់រេើង គ៊ឺវមនេកខណៈខ សោែ តដ ។ ក្រតេេោែ រនះ េកខណៈថ្នក្ល ច៉ូេ ួមរៅកែរងរោេ24 

នរយបយរនះ គ៊ឺវមនក្ល ក្រក្រឹតរន៉ូវឧក្កិដឋកមកី្រហាក់ក្រតេេោែ រៅរេើក្ល សរក្មចខ សៗោែ ។ 25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  39 

ឧទ្ធេ ណ៍ ទ្បេហ៊ីក ណ៍តដេថា ក្រសិនររើអងគជំន ំជក្មះរ្វើអំរ៊ីរោេនរយបយរផេងៗោែ រៅកែរងសំណ ំ1 

រ ឿង០០២/០១ គ៊ឺថា រួករគនឹងសរក្មចដតដេដ៉ូចោែ ចំរពាះសំណ ំរ ឿង០០២/០២។  ទ្ប៊ីមួយ គ៊ឺថារទ្ធះរ៊ីជា2 

អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញអំរ៊ីក្ល រ ៀរចំក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍រាយរងខំរៅកែរងសំណ ំរ ឿង០០២/០១ 3 

គ៊ឺមិនរ្វើឲ្យមនក្ល ខ សោែ ណារេើយ រទ្ធះរ៊ីថាមន ឬក៏មិនមនរោេនរយបយទ្ធំងអស់រនះរៅកែរង4 

 ររកមពរជាក្រជា្ិររតយយរនាះរេើយ។  5 

[១១:៥៤:៥៥] 6 

ចំរពាះេកខណៈ រស់រោេនរយបយ គ៊ឺក្ល ក្គរ់ក្គងរៅរេើក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍ គ៊ឺជា7 

កមវីតែរថ្នសំណ ំរ ឿង០០២/០២ គ៊ឺរៅកែរងឯកោ  E313។ ចំរពាះក្ល ជំន ំជក្មះ គ៊ឺរៅកែរងសំណ ំរ ឿង8 

ក្រតេេោែ រនះចំរពាះក្ល រចាទ្បក្រក្លន់អំរ៊ីភារេរមាមង គ៊ឺមច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខអាចរងាា ញផងតដ  តដេ9 

តផាករៅរេើអងគរេត ។ ក្ល កំណត់ក្ររភទ្បថ្នរទ្បរេីើសគ៊ឺជាឧទ្ធេ ណ៍ដ៏េាមួយ។ ទ្បេហ៊ីក ណ៍បន10 

រងាា ញថា ឥតមនេទ្បាភារតដេថាអងគជំន ំជក្មះអាចកំណត់រាយក្សរចារ់រៅរេើឧក្កិដឋកមថី្នក្ល 11 

សមា រ់ ងាគ េ ក៏ដ៉ូចជាក្ល រ្វើឧក្កិដឋកមរីផេងៗ ឬក្ល សមា រ់តដេរកើតរេើងរាយមនក្ល រនះរេើយ។ 12 

រ៉ា តន រមច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខមិនបនទ្បទ្បួេោគ េ់រាយក្តឹមក្តូវ។  13 

អែករកតក្រ៖ 14 

ឯកឧតរមក្រធានរសែើឲ្យសេក្រះរាជអាជាា ោត់រ្វើក្ល អានឲ្យបនយ៊ឺតៗរនរិច។ ស៉ូមអ គ ណ។  15 

រោក វីរេាមម សី៊ីត៖ 16 

រៅររេតដេមនក្ល ជ៉ូនដំណឹងអំរ៊ីក្ល កំណត់ក្ររភទ្បរទ្បរេីើសថ្នរទ្បរចាទ្បសមា រ់ ងាគ េរៅ17 

កែរងសំណ ំរ ឿង០០២/០២ ក្ល ជ៉ូនដំណឹងតរររនះគ៊ឺក្តឹមក្តូវដ៉ូចោែ រៅនឹងសំណ ំរ ឿង០០២/០១ ម នររេ18 

តដេមនក្ល កំណត់ក្ររភទ្បរទ្បរេីើសដ៉ូចោែ  រៅកែរងក្លេៈរទ្បសៈដ៉ូចោែ តដេរ្វើរេើងរៅអងគជំន ំជក្មះ19 

ោោដំរ៉ូង កែរងសំណ ំរ ឿង០០២/០២។ រៅររេតដេរយើងគិតអំរ៊ីធាត ផេអំតររនាម័តិតដេ ួមរញ្ចូេ20 

រៅកែរងធាត ផេរំនាះផងតដ ។ មច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខមិនអាចរដឹងតដេថាខាួនមិនមនឱក្លសរៅកែរងក្ល រាះ21 

ក្ោយរេើរញ្ញា រនះរេើយ រក្ពាះរួករគមិនបនទ្បទ្បួេយកន៉ូវឱក្លស តដេោោដំរ៉ូងបនផដេ់រៅកែរង22 

សំណ ំរ ឿង០០២/០២ រៅររេតដេរួករគអាចរេើករេើងន៉ូវរញ្ញា ណាមួយក៏បនតដេរកើតរេើងរៅកែរង23 

សំណ ំរ ឿង០០២/០១។  24 

រៅក្កម ម៉ា៉ូ ីន ហាឌ៊ីង ក្លា ក៖ 25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  40 

ស ំរទ្ធស ខារំស ំក្លត់រនរិច។ រតើវជាក ណ៊ី រស់ក្រះរាជអាជាា  ឬក៏ោេក្កមតដេរចញ ឬមួយ 1 

ក៏ភាគ៊ីក្តូវរ្វើរេើងតដេថា មនក្ល ជ៉ូនដំណឹងឲ្យបនក្តឹមក្តូវអំរ៊ីេទ្បាភារថ្នក្ល កំណត់ក្ររភទ្បថ្នរទ្ប2 

រេីើស។ ខារំក្ោន់តតចង់ដឹង រេើយចង់ឲ្យរោករិនិតយឲ្យបនចាស់ ថារតើមួយតខេែឹងសំរៅរៅរេើអវ៊ី? 3 

ក្ល ្នរៅដេ់ ក្ល សរក្មចជាឯកចឆនទ ឬក៏យ៉ា ងរម៉ាច? វមិនមនក្ល តណនាំចាស់ោស់ណាមួយ4 

ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល ជ៉ូនដំណឹងរ៊ីោោដំរ៉ូងតដេថាចំណ ចជាក់ោក់ណាមួយថ្នរណដ ឹងោទ្ប កខតដេរួក5 

រគរិចា ណាេែឹងអាចមនរញ្ញា អំរ៊ីេទ្បាភារថ្នក្ល កំណត់ក្ររភទ្បថ្នរទ្បរេីើស។ ខារំចង់ឲ្យរោកក្រះរាជ6 

អាជាា រញ្ញជ ក់ឲ្យចាស់រេើចំណ ចរនះ។  7 

[១១:៥៨:៥០] 8 

រោក វីរេាមម សី៊ីត៖ 9 

ខារំស៉ូមអភ័យរទ្ធសរាយោ ខារំមិនបនររើកម៊ីក្កូេវូន។ កែរងនាមជាអែកអន វតរ វិជាជ ជ៊ីវៈរៅកែរង10 

ត ោក្ល រនះ រៅររេតដេោោក្កមសំណ ំរ ឿង០០២/០១ បនរចញ គ៊ឺជាក្ល ក្តឹមក្តូវតដេភាគ៊ីទ្ធំង11 

អស់  ួមទ្ធំងមច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខផង រហាចណាស់ក៏ក្តូវមនក្ល រិនិតយរាយសមរេត ផេរៅរេើ12 

ោេក្កមថារតើវមនផេរ៉ាះពាេ់ ឬក៏មនឥទ្បាិរេតររណារៅដេ់សំណ ំរ ឿង០០២/០២។ រេើយ13 

ោោដំរ៉ូងក៏បនរញ្ញជ ក់ចាស់តដ រាយមនក្ល ទ្ប កឲ្យមនក្ល សរក្មចចិតររតនែមរទ្បៀតតដេថា រដើមប៊ី14 

ឲ្យភាគ៊ីអាចរេើករញ្ញា ណាមួយតដេរកើតរចញរ៊ីោោក្កមរនាះ។ អងគជំន ំជក្មះបនដឹងអំរ៊ីរញ្ញា15 

តដេថាភាគ៊ីអាចរិនិតយរៅរេើោេក្កម រេើយជាក្ល សមក្សរតដេថាទ្បទ្បួេយកន៉ូវទ្បសេនៈ ឬក៏16 

គំនិតតរររនះ។  17 

រ៉ា តន ដរទ្ធះកែរងក ណ៊ីណាក៏រាយ មច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខមិនចារ់យកឱក្លសរនាះរទ្ប រៅររេតដេ18 

រួករគមនឱក្លសតរររនះ ក្បកដជាមនក្ល កំណត់កក្មិតណាមួយទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងរញ្ញា តដេរួករគ19 

ក្តូវរដឹងរៅររេរក្ក្លយ មិនមនរយសនកមណីាមួយចំរពាះមច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខរេើយរៅររេតដេរគ20 

រដឹងោទ្ប កខរៅរេើសំណ ំរ ឿង ០២/០១រនាះ។ រេើយភាគ៊ីទ្ធំងអស់គ៊ឺរឹងតផាករៅរេើក្ល ងា ទ្ធំងអស់រនះ 21 

ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងធាត ផេសំតាន ម័តសក្មរ់ក្ល សមា រ់ ងាគ េ រេើយរៅកែរងដំណាក់ក្លេតរររនះ គ៊ឺ 22 

រមធា វីក្ល ពា កដ៊ីមិនមនរយសនកមរីេើយរៅកែរងររេតដេរគជំទ្ធស់រៅរេើរ ឿងកដ៊ីទ្ធំងអស់រនាះ។  23 

[១២:០៣:៥៣] 24 

រតនែមរ៊ីរេើរនះរទ្បៀត ក្ល សមា រ់ ងាគ េតដេមនរចតនាចាស់ោស់ ដ៉ូចតដេមនក្ល តណនាំ 25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  41 

រាយោោកំរ៉ូេគ៊ឺថា មច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខមិនទ្បទ្បួេន៉ូវរយសនកមណីាមួយរេើយ។ ឧទ្ធេ ណ៍1 

រតនែមរទ្បៀតតដេនិយយអំរ៊ីក្ល មិនោំក្ទ្ប ក្ល រចាទ្បក្រក្លន់ គ៊ឺតាម យៈោ ណា រស់ោត់ រ៉ា តន ដខារំនឹង2 

រេើករញ្ញា សំខាន់តដេោត់បនរេើករេើងទ្ធកទ្បងរៅនឹងក្ល ក្រក្រឹតររៅរេើភសដរតាងរាះរនទរក។ មច ស់3 

រណដ ឹងោទ្ប កខបនរេើកទ្បេហ៊ីក ណ៍រាយខ ស គ្ងថា អងគជំន ំជក្មះេ ររចាេ ឬក៏ចាត់ទ្ប កភសដរតាងរាះ4 

រនទរករាយមិនក្តឹមក្តូវរ្ៀររៅនឹងភសដរតាងាក់រនទរក។  ទ្ប៊ីមួយ គ៊ឺជាចំណ ចចារ់រផដើមរៅកែរងោេក្កម 5 

អងគជំន ំជក្មះបនរញ្ញជ ក់យ៉ា ងចាស់ោស់កែរងក្ល វយតថ្មារៅរេើភសដរតាងគ៊ឺថា អងគជំន ំជក្មះមន6 

ក្លតរវកិចចកំណត់អតរសញ្ញា ណ និងរិចា ណារៅរេើភសដរតាងទ្ធំងរាះ និងាក់រនទរក។ រៅររេតដេ7 

រិនិតយរៅរេើោេក្កមទ្ធំងម៉ូេគ៊ឺចាស់ណាស់ថា អងគជំន ំជក្មះបនវយតថ្មារៅរេើភសដរតាងពាក់រ័នា8 

ទ្ធំងអស់ ួមទ្ធំងទ្បេហ៊ីក ណ៍ទ្ធំងអស់ ទ្ធំងរាះ និងាក់រនទរក រដើមប៊ី្នរៅដេ់ក្ល សនែិាឋ នតរររនះ។ 9 

អែកខាះអាចសរងកតរ ើញោេក្កមេែឹង រេើយរចាទ្បសួ ថា រេត អ៊ីបនវតវងរមា៉ាះ? ោេក្កមេែឹង10 

ចាស់ណាស់ ថារៅររេតដេរិនិតយឲ្យបនេមាិត គ៊ឺជាក្ល ថាឹងតថ ាង វងភសដរតាងនិងរញ្ញា រាយោ 11 

តតមនក្ល ថាឹងតថ ាងរក្ចើនអ៊ា ៊ីចឹងរេើយ រទ្បើរមនទ្បំេំ្ំ។ រ៉ា តន ដទ្បេហ៊ីក ណ៍ រស់មច ស់រណដ ឹង ោទ្ប កខគ៊ឺ  12 

ថា អងគជំន ំជក្មះេរមាមងក្រឆំ្ងោត់រៅវិញ រាយរ្វើឲ្យរាយឲ្យក្រះរាជអាជាា ាក់រងាា ញន៉ូវឯកោ 13 

តដេរទ្បើរបនថី៊ីៗរ៊ីសំណ ំរ ឿង ០៣, ០៤ រាយតផាករេើម៉ូេរេត ថា ឯកោ រ៊ី០៣,០៤ េែឹង មន14 

ភសដរតាងាក់រនទរក។ គ៊ឺខ សទ្ធំងក្សរង ក្ល រចាទ្បក្រក្លន់តរររនះ។ អងគជំន ំជក្មះគ៊ឺទ្បទ្បួេោគ េ់តួនាទ្ប៊ី15 

 រស់ក្រះរាជអាជាា កែរងក្ល រំររញតួនាទ្ប៊ី រស់ខាួន។ តួនាទ្ប៊ីរនះគ៊ឺ រញ្ញជ ក់រាយអងគជំន ំជក្មះ គ៊ឺក្ល 16 

សរក្មចថា ក្រះរាជអាជាា មនក្លតរវកិចចាក់រងាា ញជ៉ូនអងគជំន ំជក្មះនិងភាគ៊ីន៉ូវសមភ  ៈ ឬក៏ឯកោ 17 

ណាមួយតដេអាចរងាា ញអំរ៊ីភារក្តឹមក្តូវ ឬក៏សក្មេរៅរេើរិ  ទ្បាភារ រស់ជនជារ់រចាទ្ប ឬក៏រ៉ាះ18 

ពាេ់រៅដេ់ភារអាចរជឿទ្ប កចិតរបនថ្នភសដរតាង។  19 

តួនាទ្ប៊ីតរររនះគ៊ឺវក្សររៅនឹងសិទ្បាិទ្បទ្បួេបនក្ល ជំន ំជក្មះក្រកររាយយ តរិ្ម៌កែរងក្ល តសវង 20 

 កក្ល រិត។ ក្ល រិតរៅក្រះរាជអាជាា ក៏រាយមទ្បទ្បួេយកន៉ូវឯកោ ជារក្ចើនតាមវិធាន ៨៧(៣) និង 21 

៨៧(៤) រដើមប៊ីជួយត ោក្ល កែរងក្ល តសវង កក្ល រិត។ គ៊ឺក្ល រំររញរនះ គ៊ឺវមិនតផាករៅរេើក្លតរវកិចច22 

តាមវិធាន៥៣(៤)  រស់ខាួនរេើយ។ តាមរិតរៅ គ៊ឺវជាក្ល កក្មតដេជនជារ់រចាទ្បជំទ្ធស់រៅនឹងក្ល 23 

រងាា ញភសដរតាងតដេចាស់ណាស់ថា ពាក់រ័នារៅនឹងរ ឿងកដ៊ី រស់ោត់។  24 

[១២:០៣:៤៦] 25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  42 

រតនែមរ៊ីរេើរនះរទ្បៀត ម៉ូេាឋ នតដេរេើករេើងអំរ៊ីរញ្ញា ជាោ វនដថ្នវិោេភារ្ំទ្ប៉ូោយថ្ន1 

ភសដរតាងរាះរនទរកកែរងសំណ ំរ ឿងតដេមនទ្បំេំដ៏្ំរ្ងតរររនះ ក្រមទ្ធំងក្លតរវកិចចថ្នក្ល ដករងាា ញ2 

ឯកោ ដ៏្ំតរររនះ។ ចំរពាះចរមាើយ រស់ោកេ៊ីជារិរសសចរមាើយតដេមន តដេរ្វើរេើង តដេមន  3 

 យៈររេយ៉ូ ណាស់មករេើយ ក្បកដណាស់ថា គ៊ឺវមនភារខ សោែ រៅរេើក្ល ចងចំា រស់ោកេ៊ី ក្ល 4 

ផដេ់រ័ត៌មនេមាិតអំរ៊ីរេត ក្ល ណ៍ឧក្កិដឋកម ី ឬក៏ក្ល អន វតររោេនរយបយ ក្រមទ្ធំង ចនាសមព័ន ា  5 

 ដឋបេ ក្ល ទ្បំនាក់ទ្បំនង គ៊ឺថា ោកេ៊ីមនឱក្លស និងមនសមតែភាររៅកែរងក្ល កត់សមគ េ់  ំឭក ឬក៏6 

អន វតរណាមួយ។ ក៏រ៉ា តន ដមច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខតរ ជាទ្បទ្បួេោគ េ់ថា ឯកោ ទ្ធំងអស់រនះ គ៊ឺជាឯកោ  7 

-- រទ្ធះរ៊ីជាមច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខ ទ្បទ្បួេោគ េ់ថា ឯកោ រនះជាឯកោ រាះរនទរក ឬក៏ាក់រនទរកក៏8 

រាយ រ៉ា តន ដវរិបកណាស់សក្មរ់ោត់កែរងក្ល ទ្បទ្បួេោគ េ់រៅកែរងោ ណា រស់ោត់ ដ៉ូចថាក្ល ាក់9 

ភសដរតាងថី៊ីេែឹង គ៊ឺជាភសដរតាងាក់រនទរករក្ចើនជាងរាះរនទរក។  10 

មច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខខាួនឯង គ៊ឺក្តូវវយតថ្មាថារតើោត់គិតថាអវ៊ីតដេជាាក់រនទរក ឬក៏អវ៊ីតដេជួយ11 

សក្មេរៅរេើោត់។ ដ៉ូរចែះ ជាជាងក្ល រងាា ញឯកោ ណាមួយរនាះ វគ៊ឺជាក្ល ក្ល ពា សិទ្បាិទ្បទ្បួេ12 

បនក្ល ជំន ំជក្មះក្រកររាយយ តរិ្ម៌ រស់ោត់រៅវិញរទ្ប។ ដ៉ូរចែះ ក្ល ទ្បទ្បួេបនន៉ូវរ័ត៌មនរផេងៗ13 

េែឹងគ៊ឺជួយរៅដេ់រួកោត់កែរងក្ល ក្ល ពា រ ឿងកដ៊ី រស់ោត់រៅវិញរនាះរទ្ប។  14 

[១២:០៥:៣២] 15 

ឯកឧតរម រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម ខារំស៉ូមរេើករនដរៅរេើរញ្ញា គ៊ឺកំេ ស គ្ងតដេមច ស់រណដ ឹង16 

ោទ្ប កខនិយយអំរ៊ីក្ល  ំរោភរៅរេើរោេក្ល ណ៍ន៊ីតាន ក៉ូេភារ ោត់បននិយយថា រៅររេតដេ17 

រិនិតយរៅរេើឧក្កិដឋកមតីដេោត់ទ្បទ្បួេខ សក្តូវ ស ំរទ្ធសគ៊ឺ ក្ល  ំរោភរំពាន រស់មច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខ18 

រៅរេើរោេក្ល ណ៍ន៊ីតាន ក៉ូេភាររនាះ គ៊ឺមច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខរកក្ោយរាយខ ស គ្ង គ៊ឺវមិនមន19 

ក្ល ររនាើសតដេថា រាយោ តតោត់មិនទ្បទ្បួេបនរសៀវរៅអំរ៊ីឧក្កិដឋកមអីនដ ជាតិរៅកែរងឆ្ែ ំ១៩៧៥ 20 

ោត់គួ តតបនរេើកតេងរទ្ធសរនាះគ៊ឺជាក្ល មិនក្តឹមក្តូវរនាះរទ្ប។ មនក្ល រេើកតេងតិចតួច គ៊ឺថា 21 

មច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខោត់មិនអាចរដិរស្ថា ោត់មិនបនដឹងឮអំរ៊ីចារ់ទ្បំរនៀមទ្បំោរ់អនដ ជាតិរៅឆ្ែ ំ22 

១៩៧៥ រេើយ។ តាម យៈោ ណា រស់ោត់ ោត់ក្ោន់តតនិយយថា ោត់មិនអាចដឹងថាមនចារ់ 23 

និងមិនអាចក្ររមើេរមើេដឹងថាជារទ្បរេីើសក្ល អះអាង។ តរររនះគ៊ឺមិនក្តឹមក្តូវរេើយរៅររេតដេ24 

រយើងរ្វើក្ល វិនិចឆ័យរាយោ ធាត ផេ ំឬក៏រាយោ រេត ផេជារក្ចើន។ ទ្ប៊ីមួយ គ៊ឺភារអាចដឹងថាមន25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  43 

ចារ់ គ៊ឺថា រនះគ៊ឺជាឧក្កិដឋកមតីដេោត់អាចដឹងចាស់ រេើយោត់អាចរមើេជាភាោតដេោត់ដឹង។ 1 

រ៉ា តន ដោត់រ្វើជាមិនដឹង។ រេើយត ោក្ល រៅអងគជំន ំជក្មះ និងត ោក្ល ជារក្ចើនដ៉ូចជាត ោក្ល អងគជំន ំ2 

ជក្មះ ត ោក្ល អ៊ឺ ៉ា រសក្មរ់សិទ្បាិមន សេ ឬក៏ត ោក្ល  អាយ.ស ៊ី. ៊្ី.វ៉ាយ, អាយ.ស ៊ី. ៊្ី.អ័  ជារដើមបន3 

ោំក្ទ្បថា ឧក្កិដឋកមទី្ធំងអស់រនះ គ៊ឺមនរៅកែរងចារ់ទ្បំរនៀមទ្បំោរ់អនដ ជាតិ រេើយជនជារ់រចាទ្បអាច4 

ដឹង រេើយកមពរជាគ៊ឺជាេតែរេខ៊ី ថ្នអន សញ្ញា ទ្ប៊ីក្ករងេេ៊ឺតណវ អន សញ្ញា ក្រឆំ្ងអំររើក្រេ័យរ៉ូជោសន៍5 

ក្បកដណាស់រួកោត់ដឹង។ ឥេូវរនះ ខារំនឹងនិយយអំរ៊ីក្ល ក្ររមើេរមើេដឹង រួកោត់អះអាងថា រួក6 

ោត់មិនបនដឹងអំរ៊ី មិនអាចក្ររមើេរមើេដឹងថាជារទ្បរេីើស មិនអាចក្ររមើេរមើេដឹងថា មនក្ល 7 

សមា រ់ ងាគ េ ឬក៏មនោែ នភារជារក្ចើនជារដើម។--  8 

អែករកតក្រ៖ 9 

ឯកឧតរមក្រធាន រសែើស ំឲ្យរោករមធាវី ោត់អាចឲ្យបនយ៊ឺតៗរនដិច។ ស៉ូមអ គ ណ។ 10 

រោក វីរេាមម សី៊ីត៖ 11 

--គ៊ឺថាអាចមនក្ល រ ា្ើយតររៅនឹងក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវ។  12 

បទ្បស៉ូមអ គ ណឯកឧតរមក្រធាន ខារំនឹងអានឲ្យបនយ៊ឺតៗ។ 13 

រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម ខារំស ំរេើករេើងអំរ៊ីនិយមន័យថ្នឧក្កិដឋកម ី តដេមច ស់រណដ ឹងហាក់14 

រ៊ីដ៉ូចជាយេ់ក្ចេំ គ៊ឺថារយើងមិនមនក្ល ធានា ថាមិនមនក្ល ផដនាទ រទ្ធសរនាះរទ្ប រៅររេតដេក្ល 15 

ទ្បទ្បួេខ សក្តូវខាងក្រេីទ្បណឌ គ៊ឺថា អាចក្ររមើេរមើេជាម នបន។ រៅកែរងឧក្កិដឋកមរីឃា រៅថ្ក្រថ្ផេ16 

ក្រឆំ្ងមន សេជាតិ រយើងខារំស ំរេើករេើងថា ចរមាើយគ៊ឺថា ក្តូវតតមនភារចាស់ោស់។ 17 

រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម ក្រតេេជារយើងខារំអស់ររេរវោរេើយ រតើខារំស ំអន ញ្ញា តស ំ ៥ រៅ18 

១០នាទ្ប៊ីបនរទ្ប រដើមប៊ីរ ា្ើយតររៅនឹងក្ល រេើករេើង រស់មច ស់រណដ ឹងទ្ធក់ទ្បងរៅនឹង តដេថាមិនមន19 

ក្ល ក្រក្រឹតរក្តឹមក្តូវរនាះ។ 20 

ក្រធានអងគជ ំន  ំ៖ 21 

ស ំឲ្យរតនែមក្តឹម ៥នាទ្ប៊ីបនរេើយ។ 22 

រោក វីរេាមម សី៊ីត៖ 23 

ស ំអ គ ណរោកក្រធាន។ មច ស់រណរ ឹងឧទ្បា ណ៍ថាោត់ក្តូវបនក្រក្រឹតរមិនបនក្តឹមក្តូវរនាះរទ្ប 24 

រៅររេតដេអងគជំន ំជក្មះពាក់រ័នានឹងភសររតាងាក់រនទរក។ ឧទ្ធេ ណ៍មួយចំនួនតដេពាក់រ័នារៅនឹង 25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             
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ទ្បសេនាវដរ៊ីទ្បង់រដិវតរតដេរេើករេើងរៅកែរងសំណ ំរ ឿង០០២/០២រនះ គ៊ឺថាមនក្ល ដកក្សង់ររញរេញ1 

តដេរយើងបនយករៅរក្រើក្បស់រៅកែរងសំណ ំរ ឿង០០២/០១ តដេវមនរ័ត៌មនពាក់រ័នារៅនឹងជន2 

ជាតិរវៀតណាម។ ចំណ ចរនះមិនបនរងាា ញអំរ៊ីកងវះន៉ូវភារអរាក្កឹតរ៊ីសំណាក់អងគជំន ំជក្មះោោ3 

ដំរ៉ូងរនាះរទ្ប រ៉ា តន រវរញ្ញជ ក់ថា អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងគ៊ឺថា រៅកែរងសំណ ំរ ឿង០០២/០១ រេើយ4 

រ័ត៌មនតដេពាក់រ័នារ៊ីសំណ ំរ ឿងគ៊ឺ វពាក់រ័នារៅនឹងជនជាតិរវៀតណាម តដេបនរេើករេើងរៅកែរង 5 

សំណ ំរ ឿង០០២/០២។  6 

[១២:១១:៣០] 7 

ទ្ធក់ទ្បងនឹងឧទ្ធេ ណ៍មួយចំនួន តដេមច ស់រណរ ឹងឧទ្បា ណ៍រេើករេើងថា ជារិរសសពាក់រ័នា8 

រៅនឹងស នទ កថា រស់ រខៀវ សំផន តដេបនតថាង គ៊ឺបនរេើករេើងរៅកែរងរណរ ឹងោទ្ប កខថ្នសំណ ំរ ឿង9 

០០២/០១ រេើយក៏រេើករេើងមរងរទ្បៀតជាសរងខររៅកែរងសំណ ំរ ឿង០០២/០២ រេើយរមធាវីក្ល ពា ករ៊ី 10 

 រស់មច ស់រណរ ឹងឧទ្បា ណ៍ថា រៅក្កមទ្ធំងអស់រៅអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង មនកំេ សពាក់រ័នារៅ11 

នឹងភារអមន សេ្ម៌រនះ។ ក៏រ៉ា តន ររណរ ឹងឧទ្បា ណ៍រនះមិនបនរំររញរទ្បាឋ នទ្ធំងអស់រនះរទ្ប រេើយវនាំ12 

ឲ្យមនក្ល មិនអាចតសវង កយ តរិ្ម៌បនរទ្បៀតផង។ រយើងខារំស ំរញ្ញជ ក់ថា ចំណ ចរនះគ៊ឺមិនក្តឹមក្តូវរទ្ប 13 

ទ្ធកក់ទ្បងរៅនឹងក្ល រចាទ្បក្រក្លន់ រស់មច ស់រណរ ឹងោទ្ប កខថា អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងបនរក្រើក្បស់14 

ភសររតាងតដេបនមករាយក្ល រ្វើទ្ធ  ណកម។ី រួកោត់បនរេើករេើងកែរងរនាះគ៊ឺ មនចរមាើយរ៊ីរ្ីះ 15 

រផង វមិនមនភារចាស់ោស់ពាក់រ័នារៅនឹងរ័ត៌មន រស់រួកោត់រៅកែរងរណរ ឹងោទ្ប កខថារតើ រផង 16 

រនះ រតើរៅកែរងដំណាក់ក្លេរនាះក្តូវបន  ំឃំាងយ៉ូ រៅមនទ៊ី ស-២១ ឬក៏យ៉ា ងណារនាះរទ្ប ជារិរសស17 

ម នររេោត់ ក្តូវបនរគរញ្ជូនមកដេ់មនទ៊ី ស-២១។ រេើយកែរងរ ឿងរនាះ ក៏មិនបនរក្លះរៅោកេ៊ី18 

មច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខ គ៊ឺរៅកែរងសំណ ំរ ឿង០០២/០១ គ៊ឺអងគជំន ំជក្មះបនោរ រ់រ័ត៌មនពាក់រ័នា រៅនឹង19 

សំណ ំរ ឿង០០២ រ៉ា តន រោកេ៊ីទ្ធំងអស់រនះ គ៊ឺថាមិនបនផរេ់ចរមាើយរៅតាមជំនាញ រស់រគរនាះរទ្ប 20 

រេើយក៏មិនមនឱក្លសោកសួ ោកេ៊ីទ្ធំងរនាះរៅកែរងសំណ ំរ ឿង០០២/០២ រនះតដ  រេើយក៏ដ៉ូចជា21 

សំណ ំរ ឿង០០២/០១ តដេរយើងមនរំណងចង់ឲ្យោកេ៊ីទ្ធំងអស់រនាះក្តេរ់មកច៉ូេក្លន់កែរងសវនា22 

ក្ល រេើកទ្ប៊ី២ វិញ។  23 

[១២:១៣:៥៩] 24 

តាមរិតអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង គ៊ឺថាខិតខំក្រឹងតក្រងតមនតទ្បន ចង់ឲ្យោកេ៊ី ក៏ដ៉ូចជាជំនាញ  25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  45 

ច៉ូេខាួនមកចំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះ តតរៅររេរវោរនាះ គ៊ឺររេរវោមិនផរេ់ឱក្លសឲ្យរទ្ប។ រនះមិន1 

តមនជាកំេ ស រស់ោោដំរ៉ូងកែរងក្ល រក្រើក្បស់សកខ៊ីកម ីរស់អែកជំនាញ រេើយជាេទ្បាផេរៅររេ 2 

អែកជំនាញទ្ធំងអស់រនាះ គ៊ឺថាមិនក្តូវបនមកសួ តទ្បេ់រដញរាេរនាះរទ្ប។ 3 

រោកក្រធាន រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម ររើសិនណាជាអងគជំន ំជក្មះមិនមនសំណួ អ៊ីមកក្លន់ 4 

រយើងខារំរទ្ប រយើងខារំស ំរញ្ចរ់ន៉ូវរទ្បរងាា ញរ៉ា នរនះ។  5 

រៅក្កម ម៉ា៉ូ ីន ហាឌ៊ីង ក្លា ក៖ 6 

ក្រះរាជអាជាា ខារំសួ មួយសំណួ ។ រតើខារំយេ់ក្តឹមក្តូវតដ ឬរទ្ប ររើខារំនិយយថាអ៊ា ៊ីរចះ --តតស ំតក 7 

តក្មូវផងររើខារំនិយយខ ស-- រតើ រ៉ា ងស៉ូដ៍ រោក រ៉ា ងស៉ូដ៍ និង រោក រេដឌ័  មិនបនផរេ់ចរមាើយជ៉ូន8 

អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងរទ្បឬ រៅររេតដេអងគជំន ំជក្មះមិនទ្ធន់សរក្មចរំតរកសំណ ំរ ឿងរនះជារ៊ី ? 9 

គ៊ឺជារិរសស គ៊ឺថារៅររេរញ្ញា ទ្ធំងអស់រយើងទ្បទ្បួេបនពាក់រ័នាសេក្រះរាជអាជាា ?  10 

រោក វីរេាមម សី៊ីត៖ 11 

ពាក់រ័នារៅនឹងក្លេរ ិរចឆទ្បជាក់ោក់ ខារំនឹងផរេ់ជ៉ូនច ងរក្ក្លយ ក៏រ៉ា តន រថារួកោត់ទ្ធំងរ៊ី អាច 12 

ផរេ់ចរមាើយរៅកែរងសំណ ំរ ឿង០០២/០២ ឬក៏អត់រនាះរទ្ប ក៏ដ៉ូចជា០២/០១រនាះ! គ៊ឺថាសំណួ បនរេច13 

រេើងអ៊ា ៊ីរចះ ោកេ៊ីមែ ក់កែរងចំរណាមរួកោត់រ៊ី នាក់េែឹងបនមនេទ្បាភារបនផរេ់សកខ៊ីកមរីៅរេើ14 

ក្រធានរទ្បមួយជាក់ោក់ រ៉ា តន រចរមាើយរនាះមិនសែិតរៅកែរងជំនាញ រស់ោត់រទ្ប។ ក៏រ៉ា តន ររួកោត់ទ្ធំងរ៊ី 15 

មនេទ្បាភារផរេ់សកខ៊ីកមពីាក់រ័ន ានឹងរញ្ញា រៅកែរងសំណ ំរ ឿង០០២/០២ តតររើរោកក្ស៊ីរៅក្កមសួ រ៊ី16 

ក្លេរ ិរចឆទ្ប ចំាខារំផរេ់ជ៉ូនជាក់ោក់តាមរក្ក្លយ។ 17 

បទ្ប ចំណ ចរនះគ៊ឺមនរៅកែរងោ ណា រស់រយើងខារំផងតដ ។ រេើយខារំរញ្ចរ់រទ្បរងាា ញ រស់ខារំ 18 

ក្តឹមរនះរោកក្រធាន។ 19 

ក្រធានអងគជ ំន  ំ៖ 20 

បទ្ប ររើរោកចរ់រេើយគ៊ឺត ោក្ល កំរ៉ូេនឹងសរក្មចថា រៅសក្មកេ៉ូរបយថ្ថៃក្តង់។ អ៊ា ៊ឹចឹង  21 

គ៊ឺរយើងក្តូវច៉ូេវិញរៅរម៉ា ងដរ់រ៊ីោមសិរនាទ្ប៊ី។ រេើយស៉ូមមស្តនរ៊ីខាងរនានាោ េែឹង គ៊ឺស ំនាំជនជារ់22 

រចាទ្បេែឹងរៅរនានាោ វិញ រេើយនិងនាំមកវិញរៅរវោរម៉ា ងដរ់រ៊ីថ្មភនាទ្ប៊ី។ 23 

អ៊ា ៊ីចឹងត ោក្ល  ក្រក្លសសក្មក! 24 

(សវនាក្ល សក្មករ៊ីរម៉ា ង១២:១៦ នាទ្ប៊ី ដេ់រម៉ា ង ១៣:៣១ នាទ្ប៊ី) 25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  46 

ក្រធានអងគជ ំន  ំ៖ 1 

បទ្ប ស៉ូមអរញ្ជើញអងគរយ! 2 

អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេក្រក្លសរនដសវនាក្ល ។ 3 

រោកក្កឡារញ្ជ៊ីស៉ូមរាយក្ល ណ៍អំរ៊ីវតរមន! 4 

ក្កឡារញ្ជ៊ី៖ 5 

ស៉ូមរោ រឯកឧតរមក្រធាន ស៉ូមរោ រអស់រោក រោកក្ស៊ី ក្ករមក្រឹកា រោករៅក្កម 6 

រោកក្ស៊ីរៅក្កមទ្ធំងអស់។ វតរមន រស់គ៉ូភាគ៊ីគ៊ឺមនរោកជំទ្ធវ ជា ោង, រោកក្រះរាជអាជាា  ង 7 

 វីរេីមម សី៊ីត រេើយខាងសេរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីរោក រខៀវ សំផន គ៊ឺមនរោក គង់ សំអ ន, រោកក្ស៊ី8 

រមធាវី អង់តា េគ៊ីសរស និងជនជារ់រចាទ្បរោក រខៀវ សំផន រេើយសេរមធាវីតំណាងរដើមរណដ ឹង ដឋ9 

របរវណ៊ីមនរោករមធាវី ររជ អងគ រោកក្ស៊ីរមធាវី រមេកិន េ ៊ឺសត៍ និងមនរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី10 

ចំនួនក្បំ ៉ូរ គ៊ឺមនរោក ោន វី, រោកក្ស៊ី សួស ផ ន, រោកក្ស៊ី ក្គួច រិច, រោកក្ស៊ី រ៉ា៉ូ ឌ៊ីណា និង11 

រោក ម ិញ ផ្អន់។ បទ្ប ស៉ូមអ គ ណ។ អ៊ា ៊ីចឹងក្គរ់ភាគ៊ីមនវតរមន។ បទ្ប ស៉ូមអ គ ណ។ 12 

ក្រធានអងគជ ំន  ំ៖ 13 

អ៊ា ៊ីចឹងអងគជំន ំជក្មះរនដសវនាក្ល តរៅម ខរទ្បៀត រេើយក្រឹកមិញរយើងចរ់ក្តឹមោ ណា រស់14 

សេក្រះរាជអាជាា ។ ឥេូវជារនដរៅរនះ ស៉ូមអរញ្ជើញសេរមធាវីនាំម ខតំណាងរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវ15 

ណ៊ីរ្វើោ ណា។ 16 

រោកក្ស៊ី រមេក ិន េ ៊ឺសត៍៖ 17 

ស៉ូមរោ រឯកឧតរមក្រធាន ឯកឧតរម រោកជំទ្ធវ រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កមទ្ធំងអស់ តំាងរ៊ី18 

រយើង-- រាយោ តតរនះជារេើកដំរ៉ូង រស់រយើងរៅកែរងសវនាក្ល រនះ ខារសំ ំរេើករេើងន៉ូវមតិរយរេ់19 

រនដិចរនដួច ោ ណា រស់រយើងរៅកែរងសវនាក្ល រណដ ឹងោទ្ប កខរនះ គ៊ឺរ្វើរេើងកែរងនាមជន ងរក្ោះ20 

៣៨៦៥ តដេទ្បទ្បួេបនឋានៈជារដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីរៅកែរងសំណ រំ ឿង០០២ រេើយនិងរៅកែរងនាម21 

សមជិកក្ករមក្រឹកាតដេរៅ ស់រានមនជ៊ីវិត រាយោ តតរដើមរណដ ឹងរារ់ យនាក់ោត់បនបត់រង់22 

ជ៊ីវិតរៅកែរងដំរណើ ក្ល ថ្នកិចច -- រៅកែរងអំេរងថ្នកិចចដំរណើ ក្ល ន៊ីតិវិ ៊្ីសំណ រំ ឿងរនះ។ 23 

រយើងមនរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីតិចតួចតដេមនវតរមនរៅកែរងសវនាក្ល រនះ រាយោ តត  24 

ក៉ូវីដ រ៉ា តន រមនរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីជារក្ចើនរទ្បៀតតដេមិនអាចច៉ូេ ួមរាយផ្អទ េ់រៅទ្ប៊ីរនះ។ រយើង25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  47 

ចង់សងកត់្ៃន់ថា រួកោត់ទ្ធំងអស់គ៊ឺជាភាគ៊ីថ្នសំណ ំរ ឿងរនះ រេើយោ ណា រស់រយើងគ៊ឺរ្វើរេើងកែរង1 

នាមរួកោត់។ រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី គ៊ឺសែិតកែរងចំរណាមអែកតដេទ្បទ្បួេ ងផេរ៉ាះពាេ់រ៊ីឧក្កិដឋកមី2 

តដេឯកឧតរម រោកជំទ្ធវ រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កមក្តូវរ្វើក្ល សរក្មច។ រេើយរួកោត់រៅតតទ្បទ្បួេ3 

 ងក្ល ឈ៊ឺចារ់ េ៉ូតមកដេ់ររេរនះ។ សក្មរ់រួករគឧក្កិដឋកមមីិនតមនជាក្ល សរងខរតផែកគិតយ តររទ្ប 4 

គ៊ឺជាតផែកថ្នក្ល  ស់រៅរិតក្បកដ រស់រួករគ រយើងរសែើស ំឲ្យរោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម គិតរៅដេ់រដើម5 

រណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីផងរៅររេតដេរ្វើក្ល រិភាកាសរក្មច។ រេើយស៉ូមរ្វើក្ល រចញោេដ៊ីក្លឲ្យបន6 

រេឿនតាមតដេអាចរ្វើរៅបន រេើយស៉ូមរ្វើយ៉ា ងណាឲ្យរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីទ្បទ្បួេបនន៉ូវោេ7 

ដ៊ីក្លរនះ គ៊ឺមិនតមនទ្បទ្បួេបនក្តឹមតតជាក្ទ្បឹសដ៊ីរទ្ប រ៉ា តន ដជាក្ល ជាក់តសដងផងតដ ។ 8 

[១៣:៣៤:៣៤] 9 

រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីក្តូវតតមនឱក្លសច៉ូេ ួមរៅររេតដេរចញោេដ៊ីក្ល រេើយរួកោត់10 

ក្តូវតតអាចជួរជាមួយរមធាវីរដើមប៊ីរិភាកាថា ោេដ៊ីក្លេែឹងវន័យយ៉ា ងរម៉ាច។ រៅចំរពាះម ខោោ11 

ដំរ៉ូង គ៊ឺរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីបនសងកត់្ៃន់ម ដងរេើយមដងរទ្បៀតថា រួករគចង់ឲ្យក្ល ងា  រស់ត ោក្ល 12 

រនះ គ៊ឺក្លា យរៅជាម៉ូេាឋ នសក្មរ់ក្ល អរ់ ំរៅដេ់ក្រជាជនកមពរជាជំនាន់រក្ក្លយ អំរ៊ីក្រវតរិោស្តសដ 13 

រេើយនិងរ្វើយ៉ា ងណាក្ល ពា ក ំឲ្យរៅថ្ថៃអនាគតរកីងជំនាន់រក្ក្លយ ទ្បទ្បួេ ងន៉ូវអំររើោហាវយង់ ែង 14 

ដ៉ូចតដេរួករយើងបនទ្បទ្បួេយកអ៊ា ៊ីចឹង។ រយើងរសែើស ឲំ្យមនក្ល ធានាថាោេដ៊ីក្លគ៊ឺជាម៉ូេាឋ នសក្មរ ់15 

ក្ល អរ់ ំ រេើយរ្វើក្ល រិចា ណាឲ្យបនឆ្រ់ េ័សរដើមប៊ីឲ្យមនក្ល ផេរវផាយរៅដេ់សងគម រដើមប៊ីឲ្យ16 

ោធា ណជនោត់ទ្បទ្បួេបនដឹងឮ យេ់អំរ៊ីោេដ៊ីក្ល។ រៅកែរងវគគថ្ថ ៃរនះ រយើងនឹងនិយយអំរ៊ីរញ្ញា17 

សិទ្បាិទ្បទ្បួេបនក្ល ជំន ំជក្មះរាយយ តរិ្ម៌ រេើយនិងផេក្ររយជន៍ រស់រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី។ 18 

គ៊ឺដ៉ូចតដេបនរងាា ញរៅកែរង បយក្ល ណ ៍រស់សេរៅក្កម--  រស់រៅក្កម បយក្ល ណ ៍19 

អ៊ា ៊ីចឹងតដ  គ៊ឺរយើងចង់ឲ្យមនសិទ្បាិទ្បទ្បួេបនក្ល ជំន ំជក្មះក្រកររាយយ តរិ្ម៌ រស់រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវ-20 

ណ៊ី ទ្ប៊ីរ៊ី  គ៊ឺក្ល អះអាងអំរ៊ីក្ល ក្រក្រឹតររាយអយ តរិ្ម៌រៅរេើភសររតាងមួយចំនួន  ួមទ្ធំងភសររតាង រស់ 21 

រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី និងទ្ប៊ីរ៊ី គ៊ឺក្ល អះអាងអំរ៊ីភារេរមាមង។ 22 

រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កមទ្បេហ៊ីក ណ៍ រស់ រខៀវ សំផន រៅកែរងរណដ ឹងោទ្ប កខរនះហាក់ដ៉ូចជា23 

សនែិាឋ នថារតើក្ល សរក្មចអំរ៊ីភារយ តរិ្ម៌ថ្នកិចចដំរណើ ក្ល ន៊ីតិវិ ៊្ីគ៊ឺមនរៅបន ទ្ធេ់តតមនក្ររយ-24 

ជន៍ដេ់ជនជារ់រចាទ្ប។ រួករគបនរេើករេើងរៅកែរងោ ណាថ្ថៃ១២ ម៊ីនា ២០១១ តដេថា រដើមរណដ ឹង25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  48 

 ដឋរបរវណ៊ីមិនមនផេក្ររយជន៍រាយផ្អទ េ់រៅកែរងទ្បេហ៊ីក ណ៍សវនាក្ល រនាះរេើយ។ វិ ៊្ីោស្តសដរនះ 1 

គ៊ឺរ្វើឲ្យយេក់្ចេំរៅរេើរេត ផេ និងេកខណៈថ្នក្ល ធានាអំរ៊ីសិទ្បាិទ្បទ្បួេបនក្ល ជំន ំជក្មះរាយយ តរិ-2 

្ម៌។ ក្បកដណាស់ថា រខៀវ សំផន មនសិទ្បាិទ្បទ្បួេបនក្ល ជំន ំជក្មះរាយយ តរិ្ម៌ ដ៉ូចោែ នឹង នួន ជា 3 

តដ  រ៉ា តន ររួករគមិនតមនជាមច ស់កមសីិទ្បាិថ្នរញ្ញា ទ្បទ្បួេបនជំន ំជក្មះរាយយ តរិ្ម៌រនាះរទ្ប។ ក្ល ជំន ំ4 

ជក្មះរាយយ តរិ្ម៌ គ៊ឺរដើមប៊ីក្ររយជន៍ទ្ធំងអស់ោែ  គ៊ឺក្ល សរក្មចតរររនះររងកើតឲ្យមនកតនាងមួយ5 

តដេថា មនក្ល ជំន ំជក្មះហាក់ដ៉ូចជាមនក្ល តញក វងភាគ៊ីនានា។ ដ៉ូរចែះរេើយគ៊ឺថា ោេក្កមក្តូវ6 

តតមនក្ល សរក្មចតដេអាចរជឿជាក់បន រេើយផដេ់រដើមប៊ីផដេ់ជាសិទ្បាិដេ់ជន ងរក្ោះកែរងក្ល ទ្បទ្បួេ7 

បនក្ល រិតផងតដ ។ 8 

[១៣:៣៩:១២] 9 

ក្ល ជំន ំជក្មះយ តរិ្ម៌ក៏សំខាន់តដ  រាយោ វ កាភារក្សរចារ់និងភារអាចរជឿជាក់បន 10 

ថ្នោែ រ័នមួយរនះ រេើយររើសិនជាោីនកតារ ទ្ធំងអស់រនះរទ្ប ដំណាក់ក្លេទ្ធំងអស់រនះ នឹងបត់ន៉ូវតថ្មា11 

 រស់ខាួនសក្មរ់ោធា ណជនកមពរជា និងរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី។ 12 

រោក រោកក្ស៊ី រៅក្កម ោោដំរ៉ូងបនទ្បទ្បួេោគ េ់ថា រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីមនសិទ្បាិ13 

ទ្បទ្បួេបនក្ល ជំន ំជក្មះក្រកររាយយ តរិ្ម៌ គ៊ឺឯកោ  F26/2/2 កថាខណឌ ៧។ សំខាន់រំផ តចំរពាះ14 

រួករគរនាះ គ៊ឺសិទ្បាិទ្បទ្បួេបនតមា ភារ។ សិទ្បាិទ្បទ្បួេបនភារឆ្រ់ េ័ស និងសិទ្បាិទ្បទ្បួេបនសចចភារ។ 15 

រេើយរៅកែរងសវនាក្ល ទ្ធំងអស់រនះរយើងនឹងនិយយដតដេៗរយងរៅ កសិទ្បាិទ្ធំងអស់រនះ ជារិរសស16 

តតមដង។ រេត អវ៊ីបនជាវសំខាន់? វសំខាន់រក្ពាះថារៅររេវយតថ្មាថារតើកិចចដំរណើ ក្ល ន៊ីតិវិ ៊្ី17 

យ តរិ្ម៌ឬអត់េែឹង រោក រោកក្ស៊ី រៅក្កម ក្តូវតតចំាថា អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងតក្មូវមិនក្តឹមតត18 

រិចា ណាថា កិចចដំរណើ ក្ល ន៊ីតិវិ ៊្ីេែឹងយ តរិ្ម៌ចំរពាះ រខៀវ សំផន ឬក៏អត់រនាះរទ្ប រ៉ា តន រក្តូវធានាថាវ19 

យ តរិ្ម៌ចំរពាះភាគ៊ីទ្ធំងអស់។ 20 

ខារំស៉ូមរេើកឧទ្ធេ ណ៍មួយចំនួន។ រខៀវ សំផន តវ៉ាថា ោេក្កមក្រក្លសម នររេតដេមន 21 

សមា ងរេត ររញរេញ។ រយើងយេ់ក្សរថា រនះមិនតមនជា ំរោភរំពានរៅរេើន៊ីតិវិ ៊្ីរនាះរេើយ 22 

រ៉ា តន ររក្ៅរ៊ីរនះរៅរទ្បៀត រខៀវ សំផន មិនអាចកំណត់ថាមនរយសនកមអីវ៊ីតដេរណាដ េមករ៊ីរញ្ញា រនះ23 

រៅរេើោត់រនាះរទ្ប។ ផទរយរៅវិញ រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីក្តូវមនសិទ្បាិទ្បទ្បួេបនោេក្កមតដេឆ្រ់24 

 េ័ស រេើយសិទ្បាិទ្ធំងអស់េែឹង គ៊ឺជំ  ញរាយក្ល ក្រក្លសោេក្កមឲ្យបនឆ្រ់ េ័សតាមតដេអាច25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  49 

រ្វើរៅបន។ ក្ល រនា ររេក្រក្លសោេក្កមគ៊ឺមនន័យថាជាក្ល  ង់ចំារតនែមរទ្បៀត រដើមប៊ី-- សក្មរ់1 

រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី រេើយរួកោត់ ង់ចំារារ់សិរឆ្ែ ំមករេើយ។ រេើយមនរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី2 

ជារក្ចើន ៉ូរបនោា រ់រៅកែរងអំេរងររេរនះ។ 3 

[១៣:៤១:៣២] 4 

រខៀវ សំផន ក្លេរ៊ីក្រឹករនះ បនរយងរៅ ករសចកដ៊ីសរក្មច រស់អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល 5 

កំរ៉ូេរៅថ្ថៃទ្ប៊ី៣១ ម៊ីនា ២០២១ រៅកែរងរ ឿងកដ៊ីជ៊ីបរ៉ូ។ រសចកដ៊ីសរក្មចេែឹងោំក្ទ្បរោេជំេ  រស់6 

រយើងរៅវិញរទ្ប គ៊ឺថាអងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេ រស់ អាយ.ស ៊ី.ស ៊ី បនសរក្មចថា គ៊ឺអន ញ្ញា តរៅ7 

បន តដេរសចកដ៊ីសរក្មចក្តូវក្រក្លសម នររេមនសមា ងរេត  រេើយវបនចងារេរញ្ញជ ក់យ៉ា ងចាស់8 

ថា ោោដំរ៉ូងតក្មូវថាឲ្យមនក្ល ថាឹងតថ ាង វងរោេក្ល ណ៍សិទ្បាិមន សេ រេើយនិងដំរណើ ក្ល ជំន ំ9 

ជក្មះក្រកររាយយ តរិ្ម៌ គ៊ឺកថាខណឌ ១៦៦។  10 

អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេ រស់ អាយ.ស ៊ី.ស ៊ី បននិយយថាក្តូវថាឹងតថ ាងរៅរេើក្ល ងា រ៊ី  11 

ឬក៏ក្លតរវកិចចរ៊ី  ទ្ប៊ីមួយ គ៊ឺផដេ់មតិតដេមនសមា ងរេត រិតក្បកដ ដ៉ូចសមា ងរេត ររញរេញ 12 

រេើយមា៉ាងរទ្បៀតគ៊ឺក្លតរវកិចចក្តូវរកក្ោយ និងអន វតរេកខនរិកៈឲ្យក្សររៅតាមរោេក្ល ណស៍ិទ្បាិ13 

មន សេជាអនរ ជាតិ គ៊ឺេកខនរិកៈទ្ប៊ីក្ករង ៉ា៉ូម។  14 

វក្បកដណាស់ថា ដ៉ូចតដេ រខៀវ សំផន បនរេើករេើងអ៊ា ៊ីចឹង គ៊ឺថារៅកែរងក ណ៊ី រស់រយើង15 

រនះ គ៊ឺក្តូវមនក្ល ថាឹងតថ ាង វងោេក្កម និងក្ល រចញសមា ងរេត  រ៉ា តន រអងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេ16 

 រស់ អាយ.ស ៊ី.ស ៊ី បនរញ្ញជ ក់ផងតដ ថា វក្តូវតតថាឹងតថ ាង វងសិទ្បាិមន សេជាមួយនឹងក្ល រចញោេ17 

ដ៊ីក្ល។  18 

អងគជំន ំជក្មះរនាះក៏បនរញ្ញជ ក់ថា កិចចដំរណើ ក្ល ន៊ីតិវិ ៊្ីតក្មូវឲ្យមនក្ល រោ ររៅតាមន៊ីតិវិ ៊្ី19 

អនរ ជាតិ មិនតមនសក្មរ់តតភាគ៊ីណាមួយរទ្ប រ៉ា តន រសក្មរ់ក្គរ់ភាគ៊ីទ្ធំងអស់ ជន ងរក្ោះ ក្រមទ្ធំង20 

ោធា ណជន គ៊ឺរៅកែរងកថាខណឌ ១៦១។ 21 

ទ្បេហ៊ីក ណ៍អំរ៊ីសិទ្បាិជំន ំជក្មះរផេងរទ្បៀត រស់ រខៀវ សំផន គ៊ឺមនក្ល េំបកដ៉ូចោែ  តដេមិន22 

បនផដេ់អំរ៊ីសិទ្បាិ និងផេក្ររយជន៍ រស់ភាគ៊ីដថ្ទ្ប  ួមទ្ធំងរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីផងតដ ។ ក្បកដ23 

ណាស់ថា ទ្បេហ៊ីក ណ៍ពាក់រ័ន ារៅនឹងក្ល ាក់រងាា ញក្ល ទ្បទ្បួេភសររតាងថី៊ី និងក្ល រចញរសចកដ៊ីសរក្មច24 

រេើរ គគេតដេក្តូវមកផដេ់សកខ៊ីកម។ី  25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  50 

[១៣:៤៤:០៧] 1 

ចំណ ចសំខាន់គ៊ឺថា អតែន័យថ្នភារយ តរិ្ម៌គ៊ឺមិនតមនសក្មរ់តត រខៀវ សំផន មែ ក់ឯងរនាះរទ្ប 2 

អងគជំន ំជក្មះមនក្លតរវកិចចយ៉ា ងេំបកកែរងក្ល ថាឹងតថ ាង វងភារយ តរិ្ម៌សក្មរ់ភាគ៊ីទ្ធំងអស់។ 3 

រេើយរនះគ៊ឺជាេកខខណឌ តក្មូវតដេតចងរៅកែរងវិធាន២១(១) ថ្ន វិធានថ្ផទកែរង។  4 

ឥេូវរនះ ខារនំឹងនិយយអំរ៊ីក្រធានរទ្បទ្ប៊ីរ៊ី  ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល រក្រើក្បស់ភសររតាង ជារិរសសគ៊ឺ5 

ក្ល អះអាង រស់ រខៀវ សំផន តដេថារគមិនគិតរិចា ណាអំរ៊ីភសររតាងរាះរនទរករនាះ។ រនះជាក្ល 6 

អះអាងតដេរ្វើរេើងដតដេៗ រាយរៅកែរងរណដ ឹងោទ្ប កខ រស់រមធាវីក្ល ពា កដ៊ី។ រ៉ា តន រមិនមនក្ល 7 

រញ្ញជ ក់ ឬក៏ក្ល រនយេ់អវ៊ីទ្ធក់តតរោះ។ ក្ល រិត គ៊ឺថារមធាវីក្ល ពា កដ៊ី ោត់មិនយេ់ក្សរជាមួយេទ្បា-8 

ផេថ្នក្ល សរក្មច រស់ោោដំរ៉ូង។ មិនមនក្ល រងាា ញថាោោដំរ៉ូងរក្រើវិ ៊្ីោស្តសរតដេមិនអាច9 

រ្វើរៅបន ឬក៏មិនអាចអន ញ្ញា តបនកែរងក្ល ថាឹងតថ ាងភសររតាងរនាះរេើយ។  10 

រៅកែរងោ ណា រស់ោត់ រខៀវ សំផន បន ដ៉ូចតដេោត់និយយរៅក្រឹកមិញរនះផងតដ  11 

រេើយរៅកតនាងដថ្ទ្បរទ្បៀត ោត់និយយថា រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី គ៊ឺភសររតាង រស់រដើមរណដ ឹងទ្បទ្បួេ12 

បនក្ល ផដេ់តថ្មាជារិរសស។ ក្ល ណ៍រនះគ៊ឺជាក្ល សំខាន់ រេើយខារ ំ -- រេើយដ៉ូចតដេរៅក្កម បយ-13 

ក្ល ណ៍បនរញ្ញជ ក់រៅកែរងកថាខណឌ ទ្ប៊ី៩ ខារំនឹងរេើកអំរ៊ីរញ្ញា រនះ។ 14 

[១៣:៤៥:៤៤] 15 

ខារំនឹងរយងរៅរេើឧទ្ធេ ណ៍មួយទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល ក្គរ់ក្គង ក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍។ ខារំឮ16 

ថាមនក្ល តវ៉ាជារក្ចើនរៅកែរងរណដ ឹង រស់រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល រក្រើក្បស់ភសររតាងរនះ។ 17 

រខៀវ សំផន បននិយយថា ោោដំរ៉ូងខ ស គ្ងកែរងក្ល សរក្មចថាក្រជាជនក្តូវបនរងខំឲ្យរ ៀរ18 

អាពាេ៍រិពាេ៍ រេើយរួករគបននិយយរៅកែរងកថាខណឌ ១៣៨៣ ថ្នរណដ ឹងោទ្ប កខថា អងគជំន ំជក្មះ19 

ោោដំរ៉ូងមិនបនគិតអំរ៊ីភសររតាងតដេរងាា ញថា វជាភសររតាងរាះរនទរក។  20 

ភសររតាងតដេផដេ់ -- ភសដរតាងរនះគ៊ឺភសររតាង រស់កមីភិបេតដេអះអាងថាមនក្ល តសវង 21 

 ក ក្ល យេ់ក្រមរ៊ីគ៉ូក្សក ម នររេរ ៀរក្ល ។ តាមរិតរៅ ោោដំរ៉ូងបនកំណត់ រេើយរិចា ណា22 

យ៉ា ងេមាិតេាន់រៅរេើភសររតាង រស់កមីភិបេរនាះតដ  គ៊ឺថារៅកែរងោេក្កមមនរញ្ញជ ក់គ៊ឺ កថា23 

ខណឌ ៣៦០៥, ៣៦០៩, ៣៦១២, ៣៦១៧, ៣៦៧៣, និង ៣៦៧៥។ រ៉ា តន រោោដំរ៉ូងក៏មនភសររតាង24 

ាក់រនទរក  ឹងមំរៅចំរពាះខាួនផងតដ  មករ៊ីរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីជារក្ចើន និងោកេ៊ីជារក្ចើន គ៊ឺរួកោត់25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  51 

រេើករេើងផទរយរ៊ីរនះរៅវិញរទ្ប។ រួករគផដេ់សកខ៊ីកមថីារគោីនជរក្មើស រ៉ា តន ររួករគក្តូវរ ៀរក្ល អវ៊ីតដេ1 

អងគក្ល បនរ ៀរចំ។  2 

[១៣:៤៧:៣០] 3 

រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម រយងរៅ កកថាខណឌ  ៣៦១៨ ដេ់ ៣៦២២, ៣៦៧៣ ថ្នោេក្កម4 

 រស់ោោដំរ៉ូង។ ោោដំរ៉ូងបនថាឹងតថ ាង និងរិចា ណាទ្ធំងរៅរេើភសររតាងរាះ និងាក់រនទរក 5 

រេើយផដេ់សមា ងរេត ចាស់សក្មរ់ក្ល សនែិាឋ ន គ៊ឺថារទ្ធះរ៊ីថាមនក្ល តសវង កក្ល យេ់ក្រមរៅកែរង6 

េកខណៈផាូវក្ល មួយចំនួនកដ៊ី រ៉ា តន រវមិនតមនក្ល យេ់ក្រមរិតក្បកដរទ្ប រក្ពាះវសែិតរៅកែរងរ ិរទ្បថ្នក្ល 7 

រងខិតរងខំ។ គ៊ឺរៅកែរងោេក្កមកថាខណឌ  ៣៦២៣, ៣៦៧៣ ដេ់ ៣៦៧៤, ៣៦៧៦ ជារដើម។  8 

អងគជំន ំជក្មះក៏បនវយតថ្មាផងតដ ថា វមនកមីភិបេខាះ គ៊ឺរាយមរ្វើយ៉ា ងណារនែយក្ល 9 

ទ្បទ្បួេខ សក្តូវ។ រេត ដ៉ូរចែះរេើយរទ្បើរមិនអាចរជឿទ្ប កចិតរបន ដ៉ូចជាកថាខណឌ  ៣៦០៩, ៣៦១៣, 10 

៣៦២៣, ៣៦៧៥ ជារដើម។  11 

ក្ល សនែិាឋ ន រស់ោោដំរ៉ូងគ៊ឺផដេ់សមា ងរេត យ៉ា ងចាស់ោស់ រាយចំណាយជារក្ចើនទ្បំរ័  12 

រេើយមនក្ល វយតថ្មាសមរេត ផេទ្ធំងក្សរង ទ្ធំងរៅរេើភសររតាងរាះ និងាក់រនទរក។ កថាខណឌ13 

ទ្ធំងអស់េែឹងគ៊ឺមនក្ល វយតថ្មាក្រកររាយសមា ងរេត ទ្ធំងរៅរេើភសររតាងរាះ និងាក់រនទរក។  14 

[១៣:៤៩:១៣] 15 

រខៀវ សំផន ជំទ្ធស់រៅរេើក្ល រិត តដេថាោោដំរ៉ូងបនរិចា ណាផងតដ រៅរេើផេ16 

ក្ររយជន៍ផ្អទ េ់ខាួន រស់កមីភិបេ រៅររេតដេរួកោត់េែឹងក្លត់រនែយក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវ រេើយ17 

រមធាវីហាក់ដ៉ូចជាជំទ្ធស់ថា ោោដំរ៉ូងមិនបនរិចា ណារៅរេើសមា ងរេត សមក្សរមួយចំនួន18 

សក្មរ់ភារមិនរោីះក្តង់ រស់រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី។ រយើងបនរ ា្ើយតរអំរ៊ីក្ល អះអាងទ្ធក់ទ្បង19 

រៅនឹងភសររតាងទ្ធំងអស់រនះ គ៊ឺរៅកែរងកថាខណឌ ១៨៥ ដេ់ ១៩៥។  20 

ដ៉ូចតដេរយើងនឹង -- រនយេ់រៅទ្ប៊ីរនាះ រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីក្បកដណាស់ គ៊ឺមនផេ 21 

ក្ររយជន៍រៅកែរងកិចចដំរណើ ក្ល ន៊ីតិវិ ៊្ី រ៉ា តន រតផែកសំខាន់ថ្នផេក្ររយជន៍រនះ គ៊ឺសែិតរៅក្តង់ក្ល តសវង22 

 កក្ល រិតអំរ៊ីឧក្កិដឋកមតីដេបនក្រក្រឹតររេើងរៅរេើរួករគោត់ រេើយរ្វើយ៉ា ងណាឲ្យរគដឹង និងយេ់23 

អំរ៊ីក្ល រិត។ ក្ល ក េក គ៊ឺជាក្ល កបត់ទ្ធំងក្សរងរៅរេើរោេរំណងទ្ធំងអស់រនះ។ រយើងមិនអាច    24 

សនតីថា រាយក្ោន់តតមនផេក្ររយជន៍គ៊ឺរ្វើឲ្យរយើងយេ់ថា ជាក្ល មិនរោីះក្តង់រនាះរទ្ប។ គ៊ឺថា25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  52 

ភសដរតាងន៊ីមួយៗគ៊ឺថា រៅរមើេជាផ្អទ េ់តតមដង។ រ៉ា តន ដរយើងរៅរមើេថារតើក្រជាជនរួកោត់ទ្ធំងអស់1 

េែឹងមនម៉ូេរេត អ៊ីរដើមប៊ីក េកអំរ៊ី រទ្បរិរោ្ន៍ថ្នក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍រាយរងខំ ឬក៏អត់ ក្ល 2 

សរក្មច រស់ោោដំរ៉ូងពាក់រ័នារៅនឹងកមីភិបេគ៊ឺ ា្រះរញ្ញច ំងក្ល រិតតដេថា មន សេររេខាះ គ៊ឺ3 

និយយក េកតមន រដើមប៊ីក្ល ពា ខាួនរគ។ បនន័យថាក្ល ពា រ៊ីក្ល វយតថ្មារ៊ីសេគមន៍ផងតដ ។  4 

[១៣:៥០:៥៧] 5 

ក្ល រេើករេើងថារដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីក េក រដើមប៊ីក្ោន់តតអះអាងរាយក េកថា ក្ល រ ៀរ-6 

ក្ល  រស់រគគ៊ឺរងខំេែឹង គ៊ឺជារ ឿងរផេង។ ក្ល និយយអំរ៊ីក្ល ក្តូវរគរងខំេែឹង ក្ល និយយអំរ៊ីក្ល មិនអាច7 

រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍តាមក្រថ្រណ៊ីគ៊ឺជាក្ល  គ៊ឺជារញ្ញា េំបក ជាេកខណៈរ គគេរដើមប៊ីឲ្យក្រជាជនោត់8 

រេើកមកនិយយ។ វអាចទ្ធំងជារ ឿងអាម៉ា សផងតដ ។ និយយមា៉ាងវិញរទ្បៀត វគគណាតដេោត់ចង់9 

ក្ល ពា ខាួនក្បកដណាស់ គ៊ឺរៅរសៃមមមិនហា៊ា ននិយយរទ្ប មិនតមនរៅក្រឌិតអំរ៊ីរទ្បរិរោ្ន៍ទ្ធំងអស់10 

រនះរទ្ប និយយឲ្យទ្ប៉ូរៅរទ្បៀតរៅ គ៊ឺរយើងក្រឆំ្ងាច់ខាតជាមួយនឹងក្ល រេើករេើង រស់រមធាវីក្ល ពា កដ៊ី 11 

តដេថាភសដរតាង រស់រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី គ៊ឺទ្បទ្បួេបនក្ល ឲ្យតថ្មារិរសស។ រៅកែរងកថាខណឌ ៤៩ 12 

ថ្នោេក្កមគ៊ឺបននិយយថា ភសដរតាង រស់រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីក្តូវបនវយតថ្មាមដងមួយៗដ៉ូចតត13 

ភសដរតាង រស់ោកេ៊ីផងតដ ។ រេើយរនះគ៊ឺជាអវ៊ីតដេោោដំរ៉ូងរ្វើជាក្ល  ជាជាក់តសដង។  14 

រៅកែរងកថាខណឌ ៣១៤ ដេ់៣១៦ រៅកែរងសំណ ំរ ឿង០២/១ គ៊ឺរៅក្ករមត ោក្ល កំរ៉ូេបនរក្រើ15 

ក្បស់វិ ៊្ីោស្តសដក្តឹមក្តូវ។  16 

ចំណ ចមួយច ងរក្ក្លយគ៊ឺខារំចង់និយយរៅថ្ថៃរនះ គ៊ឺដ៉ូចតដេរៅកែរង បយក្ល ណ៍ រស់សេ17 

រៅក្កម បយក្ល ណ៍ គ៊ឺមនក្ល រចាទ្បក្រក្លន់អំរ៊ីេរមាមង រាយោ តតមនទ្បំនាក់ទ្បំនង វង ០២/១ 18 

និង០២/២ រេើយនិងក្ល រក្រើក្បស់រៅក្កមសឹងតតដ៉ូចោែ ដតដេកែរងក្ល ជំន ំជក្មះរ ឿងកដ៊ីទ្ធំងរ៊ី រនះ។ 19 

ក្រឹករនះ រខៀវ សំផន បនរយងរៅរេើរសចកដ៊ីសរក្មច រស់ក្ករមក្រឹកាជំន ំជក្មះរិរសស គ៊ឺរសចកដ៊ី20 

សរក្មចរេខ១១ គ៊ឺចំរពាះរយើងចាស់ណាស់រៅរេើយ ខារំស៉ូមអភ័យរទ្ធសចំរពាះរមធាវីក្ល ពា កដ៊ី 21 

ក្រសិនររើខារំរកក្ោយរផេង គ៊ឺចំរពាះរយើង គ៊ឺរោេជំេ  រស់រយើងគ៊ឺថា រសចកដ៊ីសរក្មចេែឹង គ៊ឺអត់22 

មនពាក់រ័នារៅនឹងរញ្ញា តដេរោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម ក្តូវជំន ំជក្មះរៅររេរនះរទ្ប។ ឯកោ ១១ គ៊ឺ23 

ពាក់រ័នារៅនឹងេរមាមង រស់រៅក្កមត ោក្ល កំរ៉ូេរនាះរទ្ប។ រ៉ា តន ដរៅកែរងរណដ ឹងោទ្ប កខរនះ គ៊ឺរោក 24 

រោកក្ស៊ីរៅក្កម ក្តូវជំន ំជក្មះរ៊ីភារេរមាមង រស់រៅក្កមោោដំរ៉ូងរនាះរទ្ប។ ដ៉ូរចែះរញ្ញា េរមាមង 25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  53 

គ៊ឺ រស់រៅក្កមោោដំរ៉ូង រេើយក្ល រចាទ្បក្រក្លន់រនះ គ៊ឺរចាទ្បក្រក្លន់រៅរេើោោដំរ៉ូងរទ្ប។ រញ្ញា1 

រនះ គ៊ឺរៅកែរងរសចកដ៊ីសរក្មចថ្ថៃ៣០ មករា ឆ្ែ ំ២០១៥  រស់ក្ករមក្រឹកាជំន ំជក្មះរិរសសគ៊ឺនិយយអំរ៊ី2 

ោោដំរ៉ូង។ រយើងមនក្ល ក្រួយប មភខាា ំងរ៊ីក្ល រេើករញ្ញា រនះមករេើងវិញរៅដំណាក់ក្លេរនះ។ 3 

រេើយរោេក្ល ណ៍សចចភារថ្នដំរណើ ក្ល ន៊ីតិវិ ៊្ី គ៊ឺជារោេក្ល ណ៍ដ៏សំខាន់។ រេើយរៅកែរងវិធាន២១ 4 

កថាខណឌ ១ គ៊ឺបនន័យថា រញ្ញា ក្តូវរ្វើក្ល សរក្មចតាមផាូវត ោក្ល កែរងក ណ៊ីរិរសសតដេមនភាគ៊ីថ្ន5 

សំណ ំរ ឿងកដ៊ី។ វគ៊ឺជារញ្ញា អាជាា អស់ជំន ំ មិនអាចររើករ្វើក្ល ជំន ំជក្មះរេើងវិញរនាះរទ្ប។ ក្រសិនររើ6 

រយើងទ្ប ករោេក្ល ណ៍រនះ រចាេមួយដ ំសិន គ៊ឺវនឹងរណាដ េឲ្យមនភារ រញ៉ា ថ្ញ៉ាទ្ធំងរៅកែរងដំរណើ 7 

ក្ល  ក៏ដ៉ូចភារយ តរិ្ម៌ថ្នក្ររ័នា រក្ពាះថា ភាគ៊ីចំាបច់ក្តូវតតរឹងតផាករៅរេើក្ល សរក្មច រស់ត ោក្ល 8 

រដើមប៊ីឲ្យរួករគអាចចាត់វិធានក្ល រនរ។  9 

[១៣:៥៥:០៨] 10 

រសចកដ៊ីសរក្មច រស់ក្ករមក្រឹកាជំន ំជក្មះរិរសសរៅរេើរញ្ញា រនះ គ៊ឺជាដំណាក់ក្លេដំរ៉ូងថ្ន11 

សវនាក្ល រេើភសដរតាងរៅកែរងសំណ ំរ ឿងរនះ គ៊ឺមនក្ល ជំន ំជក្មះតត៧ថ្ថៃ ោដ រ់រៅរេើភសដរតាង រេើយ12 

មនមន សេតតក្បនំាក់រ៉ា រណាណ ះ កែរងរនាះមនរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីតតរ៊ី នាក់តដេមកផដេ់សកខ៊ីកមរីៅ13 

ទ្ប៊ីរនះ។ រៅររេរនាះ ក្រសិនររើក្ករមក្រឹកាជំន ំជក្មះសរក្មចរផេង គ៊ឺបនន័យថាវក្តូវតតនឹងក្ល ររងកើត14 

អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងថី៊ី។ រ៉ា តន ដក្ករមក្រឹកាជំន ំជក្មះរិរសសបនសរក្មចរផេងរ៊ីរនះ រេើយផេ15 

 វិបកថ្នក្ល សរក្មចរនះ គ៊ឺថាក្ល ជំន ំជក្មះក្តូវរនដជាមួយនឹងរៅក្កមដតដេ។ រេើយដំណាក់ក្លេរនដ16 

ថ្នក្ល ជំន ំជក្មះគ៊ឺរនដតផាករេើសរ៊ីរនះ រេើយរក្ក្លយរ៊ីេែឹងមក គ៊ឺមនមន សេ១៨០នាក់កែរងន ៎ងមនទ្ធំង17 

រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី៦១នាក់តដេបនមកផដេ់ភសររតាងគ៊ឺសឹងតតចំណាយររេរវោយ៉ា ងរក្ចើនៗតមន18 

តទ្បន។ រេើយមនក្ល ជំន ំជក្មះរដើមប៊ីតផាករៅរេើភារក្ល រិត។ រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីបនរងាា ញខាួន19 

រេើយនិយយក្បរ់ោធា ណជនអំរ៊ីរញ្ញា តដេមនោ ៈសំខាន់ជារ គគេរំផ តចំរពាះរួករគ តដេរឹង20 

តផាកតដេថារៅក្កមទ្ធំងអស់រនះគ៊ឺមនសិទ្បាិកែរងក្ល ោដ រ់ និងសរក្មចរៅរេើរញ្ញា ទ្ធំងអស់រនះ។  21 

ក្បកដណាស់ថា ក្លេៈរទ្បសៈមួយតដេរញ្ញា រនះអាចរេើករេើងោជាថី៊ីរនាះគ៊ឺថា ក្រសិនររើ22 

មនឯកោ  ឬក៏ភសររតាងរផេងតដេអាចរងាា ញថាវមនភារេរមាមង រេើយឯកោ ទ្ធំងអស់រនាះគ៊ឺ23 

មិនបនរេើកយកមកចំរពាះក្ករមក្រឹកាជំន ំជក្មះរិរសស។ រ៉ា តន រមិនមនឯកោ សមភ  ៈថ ី៊ីរនាះរទ្ប។ 24 

រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីមិនបនរេើកអវ៊ីថ ី៊ីរនាះរទ្ប ក្ល រយងតតមួយតដេអាចថាជាក្ល រយងថី៊ីេែឹងគ៊ឺក្ល រយង25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  54 

រាយមិនចាស់ោស់រៅកែរងកថាខណឌ ១២៩ ថ្នរណដ ឹងោទ្ប កខរៅរេើោេក្កមសំណ រំ ឿង០០២/០១ 1 

គ៊ឺក្ោន់តតថា រខៀវ សំផន ក្ោន់តតអះអាងថា ោោដំរ៉ូងបនរញ្ញជ ក់ថា អន វតររៅតាមក្ល សរក្មចរ៊ី2 

សំណ ំរ ឿង០០២/០១។ រៅក្រឹករនះគ៊ឺខារំបនឮថា រមធាវីក្ល ពា កដ៊ី រខៀវ សំផន រេើករញ្ញា ជារក្ចើន    3 

អារនាះមិនតមនជារញ្ញា អ៊ីរទ្ប ក្ោន់តតជាក្ល រយងរៅរេើសំរណើរ ឿង០០២/០១ មករ៉ា រណាណ ះ។ ដ៉ូរចែះ 4 

ចំរពាះរយើងៗរិបកកែរងក្ល ក្សថ្មរមើេថា រតើភារតដេរយងតតរ៊ីមួយកថាខណឌ រៅកែរងសំណ ំរ ឿងេែឹង5 

រ្វើយ៉ា ងណាអាចឲ្យមនក្ល ររើកជំន ំជក្មះរេើង វិញរៅរេើរ ឿងតដេរគជំន ំជក្មះរារ់ឆ្ែ ំមករេើយ6 

រនាះៗ។ រយើងរយងរៅរេើសំណ ំ -- រៅរេើអវ៊ីតដេ រខៀវ សំផន បនអះអាងរនះ គ៊ឺថាោត់មិនអាច7 

រេើកយករ ឿងតិចតួចមករដើមប៊ីឲ្យររើកសំណ ំរ ឿងច ងរក្ក្លយរនះរនាះ។  8 

[១៣:៥៨:៣៥] 9 

ជាច ងរក្ក្លយរៅរេើក្ល រចាទ្បក្រក្លន់រ៊ីភារេរមាមងរនាះគ៊ឺរយើងបនរេើករៅកែរងោ ណា រស់10 

រយើង ួចមករេើយ គ៊ឺរៅកែរងកថាខណឌ ៨៦ ដេ់ ៨៧។ រយើងមនក្ល ក្រួយប មភអំរ៊ីក្ល រចាទ្បក្រក្លន់11 

យ៉ា ង្ៃន់្ៃ  តដេរេើករេើងរាយមន សេមែ ក់តដេក្ោន់តតមនអវ៊ីជារ ឿងរេងរសើចរ៉ា រណាណ ះ។ ក្ល អះ 12 

អាងរនះអាចមនផេរ៉ាះពាេ់រៅដេក់្ល រ្វើឲ្យរ៉ាះពាេ់រៅដេ់ភាររជឿជាក់បនថ្នោែ រ័នរនះ រាយ13 

ោីនម៉ូេាឋ នអវ៊ីទ្ធំងអស់។ រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីចង់ឲ្យកិចចដំរណើ ក្ល រនះយ តរិ្ម៌ រេើយមនក្រសិទ្បា-14 

ភារ រេើយេកខណៈរនះ គ៊ឺធានាអំរ៊ីន៊ីតាន ក៉ូេភារ រស់ត ោក្ល រនះ។  15 

រដើមប៊ីក្ល ពា ក្សរចារ់ រយើងរសែើស ំដេ់ រោក រោកក្ស៊ី រៅក្កម ឲ្យរញ្ញជ ក់ឲ្យបនចាស់16 

ថា រទ្ធះរ៊ីថាយកចិតរទ្ប កាក់ខាា ំងក្លា រៅរេើក្ល រចាទ្បក្រក្លន់រ៊ីភារេរមាមងក៏រាយ រ៉ា តន ដក ណ៊ីទ្ធំងអស់17 

រនះគ៊ឺចង់រញ្ញជ ក់ថា ក្ល រេើករេើងអំរ៊ីភារេរមាមងរនះ គ៊ឺោីនអវ៊ីោំក្ទ្បរេើយ។ រេើយខារំស៉ូមរញ្ចរ់ក្ល 18 

រេើកជាោ ណា រស់ខារ។ំ 19 

ក្រធានអងគជ ំន  ំ៖ 20 

អ៊ា ៊ីចឹងជារនររទ្បៀត ជាសំណួ  រស់អងគជំន ំជក្មះ។ ខារំស៉ូមអរញ្ជើញរោករៅក្កមតដេមន 21 

សំណួ  ស៉ូមអរញ្ជើញរេើករេើងបទ្ប។ 22 

អ៊ា ៊ីចឹងអងគជំន ំជក្មះអត់មនសំណួ រទ្ប អ៊ា ៊ីចឹងខារំ ា្ងច៉ូេដេ់ បយ រស់រៅក្កម បយក្ល ណ៍។ 23 

ស៉ូមអរញ្ជើញរោកសេរៅក្កម បយក្ល ណ៍រ្វើ បយក្ល ណ៍។ 24 

[១៤:០១:១០] 25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  55 

រៅក្កម រោម សិ ិវឌឍ៖ 1 

 បយក្ល ណ៍ រស់សេរៅក្កម បយក្ល ណ៍ សក្មរ់វគកសរ៊ីរ៊ីទ្បេហ៊ីក ណ៍ថ្នរណរ ឹងោទ្ប កខ 2 

ពាក់រ័នារៅនឹងយ តារ ្ិក្ល  រស់អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង។ ជនជារ់ជារ់រចាទ្បបនរេើកទ្បេហ៊ីក ណ៍មួយ 3 

ចំនួនថ្នរណរ ឹងោទ្ប កខជំទ្ធស់រៅនឹងយ តារ ្ិក្ល  រស់អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង កែរងក្ល ជំន ំជក្មះអងគ-4 

រេត មួយចំនួន និងជំទ្ធស់រៅនឹងក្ល យេ់រ ើញតដេពាក់រ័នា។ ោ ណា រស់ោត់ក្តូវបនសរងខរ 5 

ជារួនចំណ ចសំខាន់ៗដ៉ូចខាងរក្ក្លម៖  6 

ទ្ប៊ីមួយ ជនជារ់រចាទ្បបនរេើករេើងថា អងគរេត មួយចំនួនតដេបនតផាករៅរេើកែរងក្ល រងាា ញ7 

រ៊ីរទ្បឧក្កិដឋ គ៊ឺរ ំសែិតកែរងវិោេភារថ្នកិចចរស ើរសួ តាមផាូវត ោក្ល  ក្ល រញ្ចូេសំណ ំរ ឿង រស់សេ 8 

រៅក្កមរស ើរអរងកតរាយោ អងគរេត ទ្ធំងរនះរ ំក្តូវបនរញ្ចូេរៅកែរងដ៊ីក្លសនែិាឋ នរញ្ជូនរ ឿងឲ្យ 9 

រស ើរសួ  ឬដ៊ីក្លសនែិាឋ នរញ្ជូនរ ឿងរស ើរសួ រតនែម រស់សេក្រះរាជអាជាា រេើយ។ ជនជារ់រចាទ្បបន 10 

អះអាងថា  ួមទ្ធំងអងគរេត តដេពាក់រ័នារៅនឹងឧក្កិដឋកម ី តដេបនក្រក្រឹតររៅសេក ណ៍ក្តំាកក់ 11 

ទ្បំនរ់ក្តពាំងថ ី និងក្ល ាឋ នទ្បំនរ់១មករា មនទ៊ី សនរិស ខភែំរក្ក្លេ ក្ក្លំងតាចាន់ និងអ៉ូ កតនេង។ ោ ណា 12 

ក៏បន ួមរញ្ចូេផងតដ ន៉ូវក្ល របសសមា តថ្ផទកែរងររញមួយ ររកមពរជាក្រជា្ិររតយយរេើកតេងតត 13 

អងគរេត តដេបនរកើតរេើងកែរងភ៉ូមិភាគឧតរ រៅកែរងឆ្ែ ំ១៩៧៦ និងភ៉ូមិភាគរ៉ូព៌ាកែរងឆ្ែ ំ១៩៧៨។  14 

[១៤:០៣:១៤] 15 

ក្ល ក្រក្រឹតររៅរេើអែកក្លន់រ ទ្បាោសនារៅសេក ណ៍ក្តំាកក់ និងអងគរេត ពាក់រ័ន ារៅនឹង16 

រោេនរយបយទ្ប៉ូទ្ធំងក្ររទ្បសចំរពាះអែកក្លន់រ ទ្បាោសនា និងក្ល ក្រក្រឹតររៅរេើជនជាតិចាមតដេ 17 

រចញឆ្ៃ យរ៊ីអងគរេត តដេបនរកើតរេើងរនាទ រ់រ៊ីឆ្ែ ំ១៩៧៧ កែរងក្សរកកងមស និងក្កូចឆី្ ។ អំណះ 18 

អំណាងដតដេ បនរេើករេើងន៉ូវក្ល ក្រក្រឹតររៅរេើជនជាតិរវៀតណាម តដេរ ំសែិតកែរងរខតរោវ យរ ៀង 19 

ថ្ក្រតវង និងក្ល ា្ នពានច៉ូេក្ររទ្បសរវៀតណាម។ ជនជារ់រចាទ្បបនជំទ្ធស់រៅនឹងក្ល រិចា ណារេើ 20 

អងគរេត ទ្ធំងអស់សក្មរ់រទ្បឧក្កិដឋតដេបនក្រក្រឹតររេើងកែរងអំេរងររេថ្នក្រឹតរក្ល ណ៍ន៊ីមួយៗ ថ្នរទ្ប21 

ឧក្កិដឋនិងទ្ប៊ីកតនាងក្រក្រឹតររទ្បឧក្កិដឋទ្ធំងរនាះតដេក្តូវបនរចាទ្បក្រក្លន់ថា រ ំសែិតកែរងវិោេភារថ្នកិចច 22 

រស ើរសួ មនដ៉ូចជា៖ រទ្បឧក្កិដឋកែរងឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេជាតិថ្នក្ល រ្វើមន សេឃាត ក្ល និ រទ្បស 23 

ក្ល ាក់ឲ្យរៅជាទ្ធសក  ក្ល រ្វើទ្ធ  ណកម ីក្ល ាក់កែរងមនទ៊ី   ំឃំាង ក្ល សមា រ់ ងាគ េ ក្ល រ្វើទ្ប កខរ ក24 

រមែញរាយម៉ូេរេត នរយបយ ោសនា និងរ៉ូជោសន៍ និងអំររើអមន សេ្ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀតដ៉ូចជា ក្ល 25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  56 

រ្វើឲ្យបត់ខាួនរាយរងខំ និងក្ល វយក្រហា ្ៃន់្ៃ រេើរសចករ៊ីថ្ថ ាថ ែូ  រស់មន សេ និងអំររើក្រេ័យរ៉ូជ 1 

ោសន៍រេើជនជាតិរវៀតណាម។ រៅកែរង -- រៅចំណ ចរនាទ រ់ថ្នទ្បេហ៊ីក ណ៍រណរ ឹងោទ្ប កខ ជនជារ់រចាទ្ប 2 

បនជំទ្ធស់រៅនឹងក្ល រដិរស្ រស់អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងតដេបនយេ់រ ើញថាក្ល ជំទ្ធស់ រស់3 

ោត់ រៅនឹងក្ល រញ្ជូនសំណ ំរ ឿងយ តារ ្ិក្ល ថ្នរទ្បរចាទ្បតដេបនរេើករេើងរៅកែរងោ ណារញ្ចរ់កិចច4 

រិភាការដញរាេ រស់ោត់ បនរ្វើរេើងយ៊ឺតររេ។  5 

[១៤:០៥:២៨] 6 

ជនជារ់រចាទ្បបនជំទ្ធស់រៅនឹងក្ល រកក្ោយវិធាន៨៩ ថ្នវិធានថ្ផទកែរង និងរេើករេើងថា ក្ល 7 

រកក្ោយរ ំក្តឹមក្តូវរេើវិធាន៨៩ថ្នវិធានថ្ផទកែរង។ មនន័យថា ក្ល យេ់រ ើញណាមួយថ្នក្ល ទ្បទ្បួេ 8 

ខ សក្តូវតផែកក្រេីទ្បណឌ ពាក់រ័នារៅនឹងទ្ប៊ីកតនាង និងក្រឹតរិក្ល ណ៍ក្រក្រឹតររទ្បឧក្កិដឋខាងរេើ ក្តង់ចំណ ច 9 

ពាក់រ័នារៅនឹងអងគរេត តដេរ ំសែិតកែរងដ៊ីក្លសនែិាឋ នរញ្ជូនរ ឿងឲ្យរស ើរសួ  ឬដ៊ីក្លសនែិាឋ នរញ្ជូនរ ឿង10 

ឲ្យរស ើរសួ រតនែមក្តូវរដិរស្រចាេ។  11 

អងគជំន ំជក្មះរសែើជនជារ់រចាទ្បរនយេ់រ៊ីម៉ូេរេត តដេខាួនរ ំបនរេើកក្ល ជំទ្ធស់ទ្ធំងរនះតំាងរ៊ី 12 

ដំរ៉ូងរៅម ខសេរៅក្កមរស ើរអរងកត និងអងគរ រ ជំន ំជក្មះ។ រនាទ រ់មករទ្បៀត រៅររេសវនាក្ល ចារ់ 13 

រផរើមរេើអញ្ាក្តកមរីឋម និងផរេ់រសចករ៊ីរយងជាក់ោក់ក្តង់ចំណ ចតដេជនជារ់រចាទ្បបនរេើករៅ 14 

ដំណាក់ក្លេម នក្លេជំន ំជក្មះ និងថារញ្ញា រនះរ ំក្តូវបនសរក្មចរិតក្បកដដ៉ូចតដេបនអះអាងរៅ 15 

កែរងោ ណារណរ ឹងោទ្ប កខ។  16 

[១៤:០៦:៤៩] 17 

ទ្ប៊ីរ៊ី  ជនជារ់រចាទ្បបនរេើករេើងថា រទ្បរចាទ្បមួយចំនួនរៅកែរងដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយខវះភារ18 

ចាស់ោស់ និងក្គរ់ក្ោន់រដើមប៊ីរំររញតាមរទ្បាឋ នអរបរ មសរ៊ីរ៊ីក្ល រងាា ញភសររតាងរចាទ្បក្រក្លន់ 19 

ជនជារ់រចាទ្បរ៊ីរទ្បឧក្កិដឋទ្ធំងរនះ និងថាអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងមនកំេ សអងគចារ់រៅររេតដេ 20 

អងគជំន ំជក្មះបនរដិរស្ោ ណា រស់ខាួនតដេជំទ្ធស់រៅនឹងកងវះភសររតាងតដេអាចរជឿជាក់ ឹងមំ 21 

និងស ៊ីសងាវ ក់ោែ តដេជាម៉ូេាឋ នថ្នរទ្បរចាទ្ប។ អងគជំន ំជក្មះោវ គមន៍ក្ល រំភា៊ឺ អំរ៊ីក្ល យេ់រ ើញថ្ន22 

ដំណាក់ក្លេជំន ំជក្មះ រស់សេរៅក្កមរស ើរអរងកតតដេពាក់រ័នារៅនឹងរទ្បរចាទ្បរៅកែរងដ៊ីក្លដំរណាះ 23 

ក្ោយ និងរនាទ រ់មក ក្ល យេ់រ ើញអំរ៊ីរិ  ទ្បាភាររាយអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងថ្នរទ្បរចាទ្បមួយ24 

ចំនួនរៅកែរងដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយ។ អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេតក្មូវឲ្យមនក្ល រំភា៊ឺរេើចំណ ចរនះ ដ៉ូច  25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  57 

តដេបនរេើករេើង និងោ ណារណរ ឹងោទ្ប កខ រស់ជនជារ់រចាទ្ប។ 1 

[១៤:០៨:០៩] 2 

ទ្ប៊ីរ៊ី អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង បនរកក្ោយដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយរ ំក្តឹមក្តូវ រាយរិចា ណា3 

រេើរទ្បឧក្កិដឋតដេរ ំសែិតកែរងវិោេភារយ តារ ្ិក្ល តដេជាកមវីតែរថ្នរ ឿងករ៊ី រស់ខាួន។ កំេ សអងគ4 

ចារ់រនះនាំឲ្យអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង ជំន ំជក្មះអងគរេត រៅរក្ៅវិោេភារ រស់ខាួន និង្ន5 

ដេ់ក្ល  យេ់រ ើញតដេគរប៊ីក្តូវរដិរស្រចាេនាររេរនះ។ ក្ល យេ់រ ើញរនះបន ួមរញ្ចូេអងគ6 

រេត ពាក់ រ័ន ារៅនឹងរទ្បឧក្កិដឋកែរងឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេជាតិថ្នក្ល រ្វើទ្ប កខរ ករមែញរាយោ ម៉ូេ7 

រេត នរយបយរេើក្រជាជនថី៊ី ទ្ធហានថ្ន ររោធា ណ ដឋតខី  និងសក្តូវរិតក្បកដ និងតាមក្ល 8 

សនតីរៅ ក្ល ាឋ នរ្វើក្ល  និងមនទ៊ី សនរិស ខរផេងៗ។ ក្ល យេ់រ ើញតផែកអងគរេត ទ្ធំងអស់ទ្ធក់ទ្បងរៅ9 

នឹងអំររើ ក្រេ័យរ៉ូជោសន៍ និងរទ្បឧក្កិដឋកែរងឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេជាតិ ដ៉ូចជា អំររើមន សេឃាត 10 

ក្ល សមា រ់ ងាគ េ កំណត់រោេរៅរេើជនជាតិរវៀតណាមរៅកែរងទ្បឹកដ៊ីថ្ន ររកមពរជាក្រជា្ិររតយយ 11 

និង អំររើមន សេឃាត និងក្ល រ្វើទ្ប កខរ ករមែញតផែកនរយបយរេើជនជាតិចាម ក្តូវបនជំទ្ធស់រក្ក្លម12 

យ តារ -្ិក្ល តដេជាកមវីតែរថ្នរ ឿងករ៊ី។  13 

ទ្ប៊ីរួន អងគរេត តដេក្តូវបនដករចញតាម យៈ ដ៊ីក្លរំតរកកិចចដំរណើ ក្ល ន៊ីតិវិ ៊្ីក្តូវបនាក់14 

រញ្ចូេមកវិញរាយអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង តដេរនាទ រ់មកបនជំន ំជក្មះរេើអងគរេត តដេសែិតរៅ 15 

រក្ៅយ តារ ្ិក្ល  រស់ខាួន។ អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង រ ំមនសមតែកិចចោរ រ់អងគរេត តដេពាក់រ័នារៅ 16 

នឹងរទ្បឧក្កិដឋកែរងឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេជាតិ ដ៉ូចជា ក្ល រ្វើទ្ប កខរ ករមែញរាយោ ម៉ូេរេត នរយ-17 

បយ អំររើអមន សេ្ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀតពាក់រ័នារៅនឹងក្ល ផ្អា ស់ទ្ប៊ីជនជាតិចាមរាយរងខំ ក្ល រ្វើឲ្យបត់ខាួន18 

រាយរងខំរៅជនជាតិរវៀតណាម។ ដ៉ូចោែ រនះតដ  ជនជារ់រចាទ្បបនរេើករេើងថា អងគជំន ំជក្មះោោ19 

ដំរ៉ូងរ ំតក្មូវឲ្យជំន ំជក្មះអងគរេត ពាក់រ័ន ារៅនឹងរទ្បឧក្កិដឋថ្នឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេជាតិ ដ៉ូចជាអំររើ20 

អមន សេ្ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀត តាម យៈក្ល ផ្អា ស់ទ្ប៊ីជនជាតិចាមរាយរងខំកែរងអំេរងររេថ្នក្ល ជរមាមសក្រជា21 

ជនដំណាក់ក្លេទ្ប៊ី២ រាយោ ជនជារ់រចាទ្បក្តូវបនសរក្មចាក់រិ  ទ្បាភារ ួចរេើយ រ៊ីរទ្បឧក្កិដឋតត22 

មួយដ៉ូចោែ កែរងសំណ ំរ ឿង០០២/០១។ អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេរសែើផរេ់រសចករ៊ីរយងជាក់ោក់រៅ23 

រេើតផែកថ្នរសចករ៊ីសរក្មចរំតរកកិចចដំរណើ ក្ល ន៊ីតិវិ ៊្ីតដេរចាទ្បថារកក្ោយរ ំក្តឹមក្តូវរនាះ។  24 

ជាច ងរក្ក្លយ ខារំស៉ូមរញ្ចរ់ន៉ូវ បយក្ល ណ៍សរ៊ីរ៊ីទ្បេហ៊ីក ណ៍រណរ ឹងោទ្ប កខពាក់រ័ន ារៅនឹង 25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  58 

យ តារ ្ិក្ល  រស់អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង។ ស៉ូមអ គ ណ។ 1 

ក្រធានអងគជ ំន  ំ៖ 2 

អ៊ា ៊ីចឹងតាមកមីវិ ៊្ី គ៊ឺរយើងក្តូវសក្មក គ៊ឺក្តូវសក្មក រេើយរនាទ រ់មកបនោ ណា រស់3 

រមធាវីក្ល ពា ករ៊ី រខៀវ សំផន។ អ៊ា ៊ីចឹងកែរងក្ល សក្មករនះគ៊ឺ ខារំស៉ូមរញ្ញជ ក់ថា រយើងនឹងច៉ូេវិញរៅរវោ4 

រម៉ា ងដរ់រួន និង តសសិរនាទ្ប៊ី។ អ៊ា ៊ីចឹងស៉ូមសក្មក! 5 

(សវនាក្ល សក្មករ៊ីរម៉ា ង ១៤:១២ នាទ្ប៊ី ដេ់រម៉ា ង ១៤:៣៧ នាទ្ប៊ី) 6 

ក្កឡារញ្ជ៊ី៖ 7 

ស៉ូមអរញ្ជើញរក្ក្លកឈ ! 8 

ក្រធានអងគជ ំន  ំ៖ 9 

ស៉ូមអរញើញអងគរយ! 10 

ជារនរ ស៉ូមអរញ្ជើញខាងសេរមធាវីក្ល ពា កដ៊ី រខៀវ សំផន រ្វើោ ណា។ 11 

រោកក្ស៊ី អង់តា េគ ៊ីសរស៖ 12 

ស៉ូមអ គ ណរោកក្រធាន! 13 

ដ៉ូចតដេរៅក្កម បយក្ល ណ៍បនរេើករេើងមករេើយគ៊ឺថា ម៉ូេាឋ នរណដ ឹងោទ្ប កខ រស់រយើង14 

សែិតរៅកែរងក្ល អន វតរេួសរណដ ឹងទ្ធំងម៉ូេ តដេជះឥទ្បាិរេរៅរេើ ររៀរថ្នអងគរេត ក្តូវបនោដ រ់ 15 

និងវិភាគរាយអងគជំន ំជក្មះ។ រយើងរយងរៅោ ណា រស់រយើងអំរ៊ីរ័ត៌មនេមាិត រេើយរាយោ 16 

ររេរវោរយើងមនរនះ គ៊ឺថារយើងនឹងស ទ្បារផ្អដ តរៅរេើចរមាើយរៅនឹងសំណួ  រស់អស់រោក រោក17 

ក្ស៊ី រេើយនិងរ ា្ើយតររៅក្រះរាជអាជាា  និងរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី។ រេើយខារំស៉ូមតថ ាងរឋមម ន ជា18 

ម នសិន តររៅនឹងសេភាតាមករ៊ីរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីតដេបនរេើករេើងថា -- ស៉ូម ំឭករៅដេ់19 

ោ ណា រស់រយើងច ះថ្ថ ៃទ្ប៊ី១២ ម៊ីនា ឆ្ែ ំ២០១២ F60/1។ ខារំស៉ូមរញ្ញជ ក់ថា រយើងមិនតដេបនរិភាកា20 

ជាមួយោត់អំរ៊ីយ តរិ្ម៌ថ្នក្ល ជំន ំជក្មះរនាះរទ្ប ក៏រ៉ា តន រអវ៊ីតដេមិនក្តូវរនយេ់រៅោត់រនាះគ៊ឺថានិយយរ៊ី21 

រណដ ឹងទ្ធំងម៉ូេ គ៊ឺវជារញ្ញា ជាក់ោក់ រស់រួកោត់ រេើយមិនក្តូវនិយយអំរ៊ីរញ្ញា ទ្ប៉ូរៅតដេក្ល ពា 22 

រាយក្រះរាជអាជាា រេើយរនាះរទ្ប។ ខារំជារមធាវីជនជាតិបរំាង គ៊ឺខារំអន វតរចារ់ស ៊ី វិេ ដ៉ូចសេភាតាខារំ 23 

ក៏អ៊ា ៊ីចឹងតដ ។ ដ៉ូរចែះរេើរោេក្ល ណ៍រនះរយើងមិនមនក្ល េំបកអវ៊ីរទ្ប កែរងក្ល រ្វើឲ្យរដើមរណដ ឹង ដឋរប- 24 

រវណ៊ីច៉ូេ ួមន៊ីតិវិ ៊្ីបន។  25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  59 

[១៤:៤០:៥៤] 1 

ក៏រ៉ា តន រផទរយរៅវិញ មនេកខខណឌ មួយចំនួនកែរងក្ល ច៉ូេ ួម រស់រួករគ ជារិរសសរៅចំរពាះ   2 

អ.វ.ត.ក រនះ គ៊ឺជាតដនកំណត់តដេអងគជំន ំជក្មះកំណត់រេើយ។ ចំណ ចមួយតដេរយើងបនរេើករេើង3 

រនះ រៅររេតដេរយើងរ្វើក្ល កត់សមគ េ់ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្លេវិភាគសវនាក្ល  ក៏រ៉ា តន ររយើងរមើេរៅ4 

រ ើញថាមនក្ល ក្បស់ចាករចញរ៊ីវិោេភារ គ៊ឺថារដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីបនរ ា្ើយតររៅដេ់ក្ល 5 

ាក់រទ្ធស តដេជារ រវសិទ្បាិ រស់សេក្រេរាជអាជាា ។ គង់ សំអ ន ោត់នឹងនិយយអំរ៊ីរញ្ញា រនះរៅ6 

ររេរក្ក្លយ។  7 

ខារំស៉ូម ំឭកថា រដើមប៊ីឲ្យចាស់ោស់ជាងេែឹង គ៊ឺ ំឭករ៊ីក្ករខ័ណឌ តដេអសរ់ោក រោកក្ស៊ី 8 

រៅក្កមសរក្មចរៅកែរងឯកោ រ៊ី F10/2 តដេរចញរៅកែរងសំណ ំរ ឿង០០២/០១ តដេអស់រោក9 

រោកក្ស៊ី រៅក្កម បន ំឭករៅកែរងរសចកដ៊ីសរក្មចរៅកែរងថ្ថ ៃទ្ប៊ី០៦ តខ១២ ឆ្ែ ំ២០១៩ រសចកដ៊ីសរក្មច 10 

F52/1។ 11 

[១៤:៤២:០៧] 12 

ររើតាមយ តរិោស្តសរ គ៊ឺថាសិទ្បាិរ ា្ើយតរ រស់រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីេែឹងគ៊ឺមនភារ ឹតតបិត គ៊ឺ13 

  ឹតតបិតរាយមនម៉ូេាឋ នោំក្ទ្បក្តឹមក្តូវ រេើយនិងមនភារចំាបច់ក្តូវរោ រសិទ្បាិ រស់ជនជារ់រចាទ្ប 14 

ដ៉ូចជា រោេក្ល ណ៍សមភារថ្នគ៉ូភាគ៊ីជារដើម។ រេើយរៅកែរងរសចកដ៊ីសរក្មច F10/2 កថាខណឌ ១៧ គ៊ឺ15 

បនសរក្មចថា អំណះអំណាងតដេបនរេើករេើងកែរងចរមាើយរនាះ គ៊ឺក្តូវតតទ្ធក់ទ្បងនឹងមរ្ាបយ -- 16 

ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងម៉ូេាឋ នតដេទ្ធក់ទ្បងនឹងរដើមរណដ ឹង ដឋរប -- សិទ្បាិ រស់ និងផេក្ររយជន៍ រស់រដើម17 

រណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីរាយផ្អទ េ់ រេើយក ំនិយយអំរ៊ីអវ៊ីតដេសេក្រះរាជអាជាា បនរេើករេើងរេើយ ក ំ18 

ឲ្យនិយយជាន់ោែ ។ ដ៉ូរចែះរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីេែឹង គ៊ឺក្តូវតតច៉ូេអនររាគមន៍រំររញរស្តងគរ់រៅរេើកិចច19 

ក្ល  រស់ក្រះរាជអាជាា ចំរពាះតតរញ្ញា ណាតដេទ្ធក់ទ្បងរាយផ្អទ េ់ន៉ូវសិទ្បាិ រេើយនិងផេក្ររយជន៍20 

 រស់ោត់ជាក់ោក់ រេើយមិនក្តូវអនររាគមន៍រតនែមរេើក្រះរាជអាជាា រទ្បៀតរទ្ប។ រេើយម នរនះរយើង21 

រ ើញថា រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីរនះ គ៊ឺោត់អន វតររៅក្ល ពា សិទ្បាិជាទ្ប៉ូរៅ រេើយជាក្ល រិតណាស់គ៊ឺ22 

រយើងរ ើញថាមនរចតនាតរររនះរៅកែរងចរមាើយក្ល រ ា្ើយតររៅនឹងោ ណារណដ ឹងឧទ្បា ណ៍ រស់23 

រយើង គ៊ឺរ ើញថារចតនាទ្ធំងរនះវរ ើញ វតសដងរេើងយ៉ា ងចាស់ រក្ពាះថាោត់បនរ្វើរេើងេួសរ៊ី24 

តដនកំណត់តដេអស់ រោក រោកក្ស៊ី រៅក្កម បនរ្វើ។ ឧទ្ធេ ណ៍ ដ៉ូចជារ ា្ើយតររៅនឹងម៉ូេាឋ ន25 
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ណដ ឹងឧទ្បា ណ៍ រស់រយើង តដេមិនពាក់រ័នារៅនឹងសិទ្បាិ រស់រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីជាក់ោក់រនាះរទ្ប។ 1 

ដ៉ូរចែះ -- រេើយម៉ូេរេត តដេោត់រេើករេើងរនាះគ៊ឺថា មិនចាស់រទ្បតដេរៅកថាខណឌ  រៅកែរងចរមាើយ2 

 រស់ោត់រនាះ រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីរនាះបនរ ា្ើយថា សិទ្បាិ រស់ោត់គ៊ឺក្តូវបនរំររញ។ ក្ល រេើក3 

រេើងរ៊ីអវ៊ីតដេ ា្ងក្លត់រាយរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីទ្ធំងអស់រនះ គ៊ឺវមិនរោ រតាមយ តរិោស្តសរ រស់4 

រោករោកក្ស៊ីរៅក្កមរនាះរទ្ប រេើយខារំស ំយករៅរេើដ៊ីក្ល រស ់ រោក រោកក្ស៊ី។ រទ្ធះយ៉ា ងណាកដ៊ី 5 

ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងរណដ ឹងទ្ធំងម៉ូេតតមដង ខារំនឹងក្តេរ់មករញ្ញា រនះ។ រោេជំេ  រស់រដើមរណដ ឹង ដឋ6 

របរវណ៊ីរនះគ៊ឺវផទរយរ៊ីអវ៊ីតដេបនរេើករេើង។ ោត់និយយដតដេៗអំរ៊ីអវ៊ីតដេក្រះរាជអាជាា បនរេើក7 

រេើយ រេើយរនាទ រ់មកោត់រតនែមទ្បេហ៊ីក ណ៍រៅរទ្បៀត រាយក្លន់ -- ក្រក្លន់រោេជំេ គតិយ តរ8 

ក្រឆំ្ង និងផទរយរ៊ីសេក្រះរាជអាជាា រទ្បៀតផង។  9 

[១៤:៤៥:២១] 10 

ក្ល រេើករេើងដ៏តិចតួចរំផ តពាក់រ័នារៅនឹងផេក្ររយជន៍ និងក្ល ក្ល ពា ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល 11 

រណដ ឹងទ្ធំងម៉ូេរនះ ពាក់រ័ន ានឹងអងគរេត តដេរយើងជំទ្ធស់រនាះ តដេរយើងថា-- តដេថារណដ ឹងទ្ធំង12 

អស់រនះមិនបនរញ្ជូនមករាយក្សរចារ់រនាះរទ្ប តដេថាក្លេណាររើអងគរេត ទ្ធំងអស់រនះវមិនបន13 

រញ្ជូនមកឲ្យក្សរចារ់រទ្ប ក្តឹមក្តូវរទ្ប គ៊ឺក្ល រេើករេើងរ៊ីអងគរេត ទ្ធំងអស់រនះវមិនមនក្ររយជន៍14 

រទ្ប។ រ៉ា តន រចរមាើយ រស់រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីទ្ធំងអស់រនាះ រយើងនិយយថាវមិនតមនអត់ក្ររយជន៍15 

ទ្ធំងអស់រទ្ប រៅររេតដេរួកោត់ក្តូវបនរចាទ្បសំណួ  រេើយ ំឭករ៊ីចំណ ចណាមួយ គ៊ឺអងគជំន ំជក្មះ16 

តតងតតរក្រើចរមាើយ រស់ោត់រៅកែរងោេក្កមទ្ធំងអស់ អ៊ា ៊ីចឹងមនរយសនកមអី៊ីរនាះរទ្ប។ រនាទ រ់រទ្បៀតគ៊ឺ17 

ទ្ធក់ទ្បងនឹងរណដ ឹងទ្ធំងម៉ូេរនះ រយើងស៉ូម ំឭកថាក្រះរាជអាជាា ក្តូវតតក្ល ពា ផេក្ររយជន៍ ួម រេើយ18 

ក្តូវរោ រសមភារថ្នគ៉ូភាគ៊ី។ រេើយរយើងជាមួយ រខៀវ សំផន រយើងមនោែ តិច រេើយខាងក្រះរាជ19 

អាជាា ន ៎ងមនោែ រក្ចើន អ៊ា ៊ីចឹងរេើយរ្វើយ៉ា ងណារ្វើឲ្យមិនមនសមភារថ្នគ៉ូភាគ៊ីេែឹងក្លន់តតខាា ំងរៅៗ។ 20 

រេើយឥេូវរនះខារំនឹងស ំច៉ូេរៅនិយយអំរ៊ីជំរ៉ូកអងគរេត តដេអងគជំន ំជក្មះមិនបនទ្បទ្បួេរាយក្តឹម21 

ក្តូវតាមចារ់។ រយើងបនរេើករេើងអំរ៊ីម៉ូេាឋ នទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល ផដនាទ រទ្ធសតដេរយើងថា អងគជំន ំ22 

ជក្មះមិនបនទ្បទ្បួេអងគរេត មួយចំនួនរនាះមិនក្តឹមក្តូវតាមចារ់ គ៊ឺថាមនអងគរេត ចំនួនរួន គ៊ឺថាអងគ23 

រេត តដេរៅរក្ៅពាកយរណដ ឹង រស់រៅក្កមរស ើរអរងកត រេើយនិងអងគរេត តដេរនទរកន ៎ងមិនក្គរ់24 

ក្ោន់រទ្បរដើមប៊ីរញ្ជូនរៅជំន ំជក្មះ។ រេើយក្ររភទ្បទ្ប៊ីរ៊ីរនាះគ៊ឺអងគរេត តដេមិនក្តូវបនកំណត់ជាក្ររភទ្ប 25 
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រទ្បរេីើសរៅកែរងដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយ។ 1 

[១៤:៤៧:៤១] 2 

ចំណ ចទ្ប៊ីរួន គ៊ឺអងគរេត តដេក្តូវបនដករចញរាយអងគជំន ំជក្មះ រៅររេតដេខាួនបនរំតរក3 

កិចចដំរណើ ក្ល ន៊ីតិវិ ៊្ី។ ដ៉ូរចែះគ៊ឺក្លត់រនែយក្ល រចាទ្បក្រក្លន់។ ដ៉ូរចែះ រយើងនិយយអំរ៊ីពាកយរដឹងទ្ធំងម៉ូេ4 

តតមដង គ៊ឺក្ររភទ្បអងគរេត ទ្ធំងរួនរនះបនក្តូវតរងតចកជារ៊ី ជំរ៉ូក គ៊ឺកំេ ស រស់សេរៅក្កមរស ើរ5 

អរងកតតំាងរ៊ីរដើមមក គ៊ឺមនវិក្ល ៈរៅកែរងដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយ តដេរយើងរៅថាជំរ៉ូក“ក” រេើយរនាទ រ់6 

រទ្បៀតគ៊ឺជាកំេ សថ្នក្ល រកក្ោយ រស់អងគជំន ំជក្មះ រៅថាជំរ៉ូក“ខ” តដេ ួមរញ្ចូេកំេ សទ្ធំង7 

ឡាយពាក់រ័នានឹងក្ល រកក្ោយរេើដ៊ីក្ល ដំរណាះក្ោយ និងដ៊ីក្លរំតរកកិចចសំណ ំរ ឿង។ អ៊ា ៊ីចឹងក្ល រក8 

ក្ោយរនះ គ៊ឺរៅររេរស ើរអរងកតរនាះគ៊ឺោត់បនរ្វើេួស អន វតរេួសរ៊ីវិោេភារថ្នរណដ ឹង។  9 

ឥេូវរនះ ខារំនឹងរេើករេើងអំរ៊ីររេរវោ និងររេតដេរយើងក្តូវរ្វើក្ល តវ៉ា។ រៅកែរងរិភរមួយ10 

ដ៏ឥតរខាច ះរនាះតដេវិធានថ្ផទកែរងមិនមនកក្មិតដ៉ូចសរវថ្ថ ៃរនះ គ៊ឺរយើងក្រតេេជាអាចរេើកក្ល តវ៉ា11 

 រស់រយើងម នក្ល ជំន ំជក្មះរសចកដ៊ីបត់រៅរេើយ។ រនះគ៊ឺជារញ្ញា មួយដ៏សំខាន់ណាស់ រ៊ីរក្ពាះថាអងគ12 

ជំន ំជក្មះបនរេើករេើងថា ក្ល តវ៉ា រស់រយើងមិនអាចទ្បទ្បួេយកបនរក្ក្លមម៉ូេរេត ថា រេើករេើង13 

យ៊ឺតយ៉ា វររក អវ៊ីតដេជាម៉ូេាឋ នថ្នរណដ ឹងឧទ្បា ណ៍ រស់រយើង។ ក្រះរាជអាជាា  រេើយនិងរដើមរណដ ឹង 14 

 ដឋរបរវណ៊ីបនរ ា្ើយដ៏តវងរេើចំណ ចរនះ រេើយអងគជំន ំជក្មះក៏រចាទ្បសំណួ មួយតដ ពាក់រ័នានឹងក្រធាន   15 

រទ្ប។ ខារំនឹងរេើកមកនិយយរ៊ីចំណ ចរនះរៅររេរក្ក្លយ អំរ៊ីក្ល តវ៉ា រស់រយើងរនះ។  16 

[១៤:៤៩:៥២] 17 

និយយអំរ៊ីររេរវោនិងក្ល តវ៉ា រស់រយើងទ្ធក់ទ្បងនឹងអងគរេត ជំរ៉ូក“ខ” --  រេើយនិងជំរ៉ូក18 

“ខ”។ ឥេូវចំណ ចទ្ប៊ីមួយ រញ្ញា ទ្ប៊ីមួយ គ៊ឺថា រតើរេត អវ៊ីបនរយើងមិនបនរេើកក្ល តវ៉ារនះចំរពាះម ខអងគ19 

ជំន ំជក្មះ រេើយនិងអងគរ រ ? គ៊ឺជាសំណួ តដេអស់រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កមបនរចាទ្បរៅកថាខណឌ ១៤ 20 

ថ្ន បយក្ល ណ៍ រស់រោកក្ស៊ីរៅក្កម រេើយរយើងនឹងរ ា្ើយតរនឹងសំណួ រនះ។ រៅកែរងសំណួ រនះ21 

អស់រោក រោកក្ស៊ី រៅក្កម បននិយយថា ផដេ់រយងជាក់ោក់រ៊ីររេរវោតដេរយើងបនរេើក22 

រេើងរៅដំណាក់ក្លេរស ើរអរងកតន៉ូវក្ល តវ៉ាទ្ធំងអស់រនះ។ រយើងខារំមិនមន -- មិនដឹងថា អស់រោក 23 

រោកក្ស៊ី រៅក្កម និយយអំរ៊ីរយងណារៅកែរងរណដ ឹងោទ្ប កខ រស់រយើង ឬក៏យ៉ា ងណា? ក្រតេេជា24 

មនក្ល មិនយេ់ោែ កែរងចំណ ចរនះ រក្ពាះថារយើងមិនតដេបនរេើករេើងអំរ៊ីក្ល តវ៉ា រស់រយើងរៅកែរង25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  62 

ដំណាក់ក្លេរស ើរអរងកតរនាះរទ្ប។ អ៊ា ៊ីចឹង ខារំស សំួ រញ្ញជ ក់កតនាងរនះ រេើយរនដមករទ្បៀតខារនំឹងនិយយអំរ៊ី1 

ថារេត អវ៊ីបនរយើងមិនតវ៉ារៅចំរពាះម ខរៅក្កមរស ើរអរងកត រេើយនិងអងគរ រ ជំន ំជក្មះ។ ខារំស៉ូម ំឭក2 

ថា ចរមាើយរនះនឹងរ្វើរេើងតាមេកខណៈចារ់តតរ៉ា រណាណ ះ រេើយមិនតមននិយយរ៊ីរទ្បរេត  -- រ៊ីរទ្ប3 

រិរោ្ន៍ផ្អទ េ់ខាួន រស់រយើងទ្ធំងរ៊ី នាក់រនាះរទ្ប គ៊ឺ គង់ សំអ ន រេើយនិងខារគំ៊ឺោត់ច៉ូេមកទ្ប៊ីរនះរៅច ង4 

ឆ្ែ ំ២០១១ រេើយខារំច៉ូេមករដើមឆ្ែ ំ២០១២ គ៊ឺថាបនច៉ូេមករក្ក្លយររេរ្វើអញ្ាក្តកម។ី អ៊ា ៊ីចឹងរយើងមិន5 

អាចនិយយជំនួសអែកតដេរ្វើក្ល រៅទ្ប៊ីរនះម នរយើងរទ្ប ក៏រ៉ា តន ររយើងជាអែកក្ល ពា  រខៀវ សំផន រយើង6 

អាចនិយយអំរ៊ីចារ់ រេើយនិងសរងកតរ ើញអំរ៊ីឧរសគគតដេរកើតរេើង រេើយតដេនាឲំ្យមនក្ល តវ៉ា7 

រៅររេរនាះ។ ដ៉ូចខារំបនរេើករេើងអ៊ា ៊ីចឹងគ៊ឺថា រនះវជារញ្ញា សំខាន់ណាស់រៅពាក់រ័នា វិធានថ្ផទកែរងថ្ន   8 

អ.វ.ត.ក តដេមិនទ្ធក់ទ្បងតត រខៀវ សំផន មែ ក់រនាះរទ្ប គ៊ឺវទ្ធក់ទ្បងរៅជនជារ់រចាទ្បទ្ធំងអស់រៅកែរង 9 

ចំរពាះម ខត ោក្ល រនះ គ៊ឺឧទ្ធេ ណ៍ គ៊ឺថាវិធាន៧៤ ថ្ន វិធានថ្ផទកែរង តដេនិយយអំរ៊ីរណដ ឹងឧទ្បា ណ៍10 

ក្រឆំ្ងនឹងដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយមិនររើកឲ្យមនឧបក្ស័យអវ៊ីទ្ធេ់តតរោះ។  11 

រេើយ វិធាន៨៩ ថ្ន វិធានថ្ផទកែរងតដេនិយយអំរ៊ីក្ល អញ្ាក្តកមរីឋមរៅចំរពាះម ខោោដំរ៉ូង12 

ថា រៅររេតដេដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយច៉ូេជាោែ រ រេើយ គ៊ឺមិនអាចរេើកអញ្ាក្តកមរីនះបនរទ្ប។ 13 

រេើយខារំរ ើញថា ដ៉ូចខាងក្រះរាជអាជាា េែឹងដ៉ូចជារ្វើ ចង់មន ចង់រ្វើអនដរាគមន៍អ៊ីមួយ។ 14 

[១៤:៥៣:១០] 15 

រោកក្ស៊ី រេរេន រវីសន រ៖ 16 

ខារំោដ រ់រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីរេើករេើងអត់ឮស៉ូ ។ ថារតើរយើងអាចតកតក្មូវរេើង វិញ ឬក៏យ៉ា ងរម៉ាច 17 

ឬក៏គួ សក្មកតកតក្មូវចំណ ចរនះរក្ពាះខារោំដ រ់អត់បនឮន៉ូវអវ៊ីតដេរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីរេើករេើងអមាញ់18 

មិញ? 19 

ក្រធានអងគជ ំន  ំ៖ 20 

អ៊ា ៊ីចឹងររើសិនជាសេក្រះរាជអាជាា ោដ រ់មិនបនរទ្ប គ៊ឺស៉ូមឲ្យខាងសេរមធាវីេែឹង តដេមន21 

ក្រោសន៍អំមិញជួយមនក្រោសន៍មដងរទ្បៀត។ 22 

រោកក្ស៊ី រេរេន រវីសន រ៖ 23 

ចាស រោកក្រធានដ៉ូចខារំបនរេើករេើងេែឹង ខារោំដ រ់វអត់ឮក្ល រេើករេើង រស់រមធាវីក្ល ពា 24 

កដ៊ី ខារោំដ រ់ឆ្នតនេអង់រគាស តក្កងរោវមនរញ្ញា ខាងខារំ ឬរាយយ៉ា ងណារនាះ អ៊ា ៊ីចឹងឯងបនជាខារសំ ំ25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  63 

សំណ៉ូមរ  ថារតើរយើងអាចតកតក្មូវន៉ូវចំណ ចតដេរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីរេើករេើងតដ ឬរទ្ប? ឬក៏ថាអាច1 

ឈរ់សក្មកតកតក្មូវរេើងវិញ ឬក៏យ៉ា ងរម៉ាចរោកក្រធាន? ស៉ូមអភ័យរទ្ធសតដេខារ ំំខានដេ់ដំរណើ 2 

ក្ល កិចចដំរណើ ក្ល ន៊ីតិវិ ៊្ី។ 3 

ក្រធានអងគជ ំន  ំ៖ 4 

អ៊ា ៊ីចឹងខាងររចចករទ្បសេែឹងគ៊ឺត្ករមើេ រតើបត់រ៊ីចំណ ចណារៅ រដើមប៊ីឲ្យសេរមធាវីេែឹងគ៊ឺ5 

រមើេោត់និយយរេើង វិញ។ 6 

[១៤:៥៥:៤២] 7 

រោកក្ស៊ី រេរេន រវីសន រ៖ 8 

ស៉ូមអ្ាក្ស័យរោកក្រធាន ចំណ ចរនះវពាក់រ័នារៅនឹងោ ណា រស់រយើងខារំ ជារិរសសខារំ9 

ចារ់អា មណី៍រៅរេើោ ណាពាក់រ័នារៅនឹងម៉ូេាឋ នរណដ ឹងឧទ្បា ណ៍ តដេរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីោត់រទ្បើរ10 

រេើករេើងអមាញ់មិញរនះ។ 11 

រោកក្ស៊ី អង់តា េគ ៊ីសរស៖ 12 

រោកក្រធាន ខារំមិនដឹងថាអែករកតក្រជាភាោអង់រគាសរនះឮយ៉ា ងរម៉ាចរទ្ប ឥេូវខារំនិយយជា13 

ភាោបរំាងរមើេ៍ ចង់ដឹងថាអែករកតក្ររៅជាភាោអង់រគាសេែឹងោដ រ់ឮរទ្ប រេើយរញ្ញា េែឹងរាះ14 

ក្ោយរេើយឬរៅ? 15 

ក្រធានអងគជ ំន  ំ៖ 16 

រោកក្ស៊ីសេក្រះរាជអាជាា ជាតិេែឹងោដ រ់បនរទ្បអំមិញេែឹងគ៊ឺរៅររេតដេខាងសេរមធាវី17 

បននិយយេែឹង? 18 

រោកក្ស៊ី ជា ោង៖ 19 

ឯកឧតរមក្រធានោដ រ់បន រ៉ា តន រក្ោន់តតឮដ៉ូចមនសំរេងអ៊ីកែរងេែឹង ំខាន ដ៉ូចមនសំរេង20 

ក្សរមចអ៊ា ៊ីចឹង កក់ៗច៉ូេកែរងន ៎ង។ 21 

ក្រធានអងគជ ំន  ំ៖ 22 

ត្ករមើេម៊ីក្កូេវូន រស់ោត់េែឹងតក្កងរោថាវតអ   ៉ឺអាន ៎ង អស់ថ ីអស់អ៊ី។ 23 

(មនរញ្ញា ររចចករទ្បស) 24 

[១៤:៥៨:០០] 25 
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រោកក្ស៊ី រេរេន រវីសន រ៖ 1 

រោកក្រធានខារយំេ់ថា មិនតមនពាក់រ័នារៅនឹងម៊ីក្កូ រស់រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីរទ្ប។ 2 

ក្រធានអងគជ ំន  ំ៖ 3 

ឥេូវខាងអែកររចចករទ្បសោត់កំរ ងតតត្ករមើេ៍ណះ! ចំារម៉ាចៗចំាមនដំរណាះក្ោយ ួច ចំា4 

ជក្មរជ៉ូនរទ្បៀត ជក្មរជ៉ូនបទ្ប។ 5 

[១៤:៥៨:៣៤] 6 

រោកក្ស៊ី រេរេន រវីសន រ៖ 7 

ស៉ូមអ គ ណរក្ចើនរោកក្រធាន។ 8 

(មនរញ្ញា ររចចករទ្បស) 9 

[១៥:០៣:០៣] 10 

ក្រធានអងគជ ំន  ំ៖ 11 

ខាងររចចកបនរ្វើ ួចរេើយ អ៊ា ៊ីចឹងខារំសួ រៅខាងសេក្រះរាជអាជាា អនរ ជាតិ រតើោត់ោដ រ់មិន12 

ទ្ធន់បនេែឹង គ៊ឺោដ រ់មិនបនក្តង់ ចារ់រ៊ីចំណ ចណាមក? 13 

ស៉ូមរញ្ញជ ក់មដងរទ្បៀត សេក្រះរាជអាជាា អនរ ជាតិ រតើរោកក្ស៊ីោដ រ់មិនបន ចារ់រ៊ីក្តង់ណា14 

មក? 15 

រោកក្ស៊ី រេរេន រវីសន រ៖ 16 

ជក្មរក្រោសន៍រោកក្រធាន ស៉ូមជក្មរថា តាមក្លតនេជាអង់រគាស និង-- អ៊ា ៊ីចឹងៗក្ល រក17 

តក្ររនះ គ៊ឺររើតាមរមើេរៅគ៊ឺថាទ្ធំងរ៊ីក្កឡាេែឹងោដ រ់អត់បនឮទ្ធេ់តតរោះតតមដង រោកក្រធាន? 18 

ក្រធានអងគជ ំន  ំ៖ 19 

ខារំជាឆ្នតនេតខី េែឹង ោដ រ់បន្មតីារទ្ប អត់មនរញ្ញា រទ្ប រ៉ា នអំមិញរនះរោកក្ស៊ីសេក្រះ20 

រាជអាជាា អនរ ជាតិតដេោត់មនក្រោសន៍មក រយើងអត់ទ្បទ្បួេបនក្ល រកតក្ររទ្ប អ៊ា ៊ីចឹងស ឲំ្យរញ្ញជ ក់21 

រេើងវិញមដងរទ្បៀត រោកក្ស៊ីសេក្រះរាជអាជាា អនរ ជាតិេែឹង គ៊ឺោដ រ់មិនបនេែឹងចារ់រ៊ីចំណ ចណា22 

មក? 23 

រោកក្ស៊ី រេរេន រវីសន រ៖ 24 

ស៉ូមអ គ ណរោកក្រធាន ជក្មររាយក្តង់គ៊ឺថា ោ ណាតដេរេើករេើង គ៊ឺខារោំដ រ់រសទើ តត 25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
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ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  65 

មិនឮទ្ធេ់តតរោះន៉ូវោ ណាផ្អទ េ់មត់តដេរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីរេើករេើង។ ររើសិនជារោកក្រធានមិន1 

យេ់ទ្ធេរ់ទ្ប ស ំឲ្យោត់រេើងនិយយោជាថី៊ីរោកក្រធាន។ អ៊ា ៊ីចឹងស៉ូមជក្មរថា គ៊ឺពាក់រ័ន ារៅនឹង 2 

ោ ណា រស់រមធាវីរេើករេើងអមាញ់មិញរនះ អត់ រសទើ តតមិនឮរោះ។ 3 

ក្រធានអងគជ ំន  ំ៖ 4 

អ៊ា ៊ីចឹងខាររំញ្ញជ ក់ជ៉ូនរនរិច រដើមប៊ីឲ្យក ំររេរវោេែឹងយ៊ឺតយ៉ា វ ររើសិនជាោដ រ់មិនបនក្តង់ចំណ ច5 

ណាមួយ អាចរេើករេើងភាា មៗមក រេើយក ំទ្ប ក ង់ចំាឲ្យយ៉ូ ររក ដ៉ូចជាោត់បនរេើករេើងរនះ អស់   6 

 យៈររេជាង ១០ នាទ្ប៊ីជាងរេើយ បនរ ា្ើយ បនៗរញ្ញជ ក់ថាោដ រ់អត់បន នាំឲ្យរិបក។ អ៊ា ៊ីចឹងរដើមប៊ី7 

ឲ្យចាស់ោស់រេើងវិញ គ៊ឺស៉ូមអរញ្ជើញសេរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីេែឹង រេើករេើងទ្ធំងអស់រេើងវិញតតមដង8 

រៅ។ បទ្ប ស៉ូមអរញ្ជើញ! 9 

[១៥:០៦:៥១] 10 

រោកក្ស៊ី អង់តា េគ ៊ីសរស៖ 11 

រោកក្រធាន ខារំនឹងក្តេរ់រេើងវិញតំាងរ៊ីរដើមទ្ប៊ីមក។ ស៉ូមរញ្ញជ ក់ផងតដ ថា ខារំនឹងមិននិយយ12 

ពាកយទ្ធំងអស់ររះរិទ្បរនាះរទ្ប រក្ពាះថាជាទ្ប៉ូរៅរនាះ គ៊ឺខារំសក្មរសក្មួេខាួនរៅតាមដំរណើ ក្ល សវនា13 

ក្ល េែឹង។ ខារំបនចារ់រផដើមនិយយរ៊ីរណដ ឹងទ្ធំងម៉ូេរនាះ ថាខារំនឹងរផ្អដ តរៅរេើចរមាើយតររៅនឹង14 

សំណួ  រស់រោករៅក្កម រេើយនិងរ ា្ើយតររៅនឹងក្រះរាជអាជាា  រេើយនិងរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី។ 15 

រេើយខារំក៏បនរេើករេើងផងតដ អំរ៊ីពាកយក្ល អនររាគមន៍ រស់រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីតដេនិយយអំរ៊ី16 

ោ ណា រស់រយើងច ះថ្ថ ៃទ្ប៊ី១២ ម៊ីនា ឆ្ែ ំ២០២១ F60/1 តដេនិយយថា រយើងមិនតដេរេើករេើង17 

ជំទ្ធស់អំរ៊ីសិទ្បាិ រស់រួកោត់េែឹងរ៊ីម នមករទ្ប ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងយ តរិ្ម៌ថ្នន៊ីតិវិ ៊្ី ក៏រ៉ា តន រផទរយរៅវិញរយើង18 

បនមិនក្តូវរ ា្ើយតររៅនឹងរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីទ្ធក់ទ្បងនឹងរណដ ឹងទ្ធំងម៉ូេរនាះរទ្ប រ៊ីរក្ពាះថា រក្ពាះ19 

ចំណ ចទ្ធំងអស់រនះវជារ រវសិទ្បាិ រស់ក្រះរាជអាជាា រនាះរទ្ប តដេរួកោត់េែឹងតំណាងឲ្យផេក្ររយ-20 

ជន៍េែឹង រេើយនិងផេក្ររយជន៍ រស់រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីផងតដ  ផេក្ររយជន៍ ួម រេើយរៅ21 

ររេតដេមនក្ល ក្ល ពា ផេក្ររយជន៍ ួមរនះរេើយ គ៊ឺវជាក្ល សំខាន់ណាស់ តដេមិនចំាបច់ឲ្យ22 

រមធាវីរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីនិយយដតដេរនាះរទ្ប។ អ៊ា ៊ីចឹងរេើយក្តូវ  ឹតតបិតរៅកែរងរណដ ឹងឧទ្បា ណ៍23 

រនះគ៊ឺ  ឹតតបិតចរមាើយតរ រស់រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី រេើយខារំក៏បនរេើករេើងផងតដ ថា រញ្ញា រនះ វ24 

រញ្ញា រោេក្ល ណ៍រទ្ប គ៊ឺថារយើង រោក គង់ សំអ ន រេើយនិងខារំេែឹងគ៊ឺជាអែកសិកាចារ់តផែកស ៊ី វិេេ 25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
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រេើយទ្ធក់ទ្បងនឹងក្ល ច៉ូេ ួមចំតណករ៊ីរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីេែឹង គ៊ឺវមិនមនរញ្ញា អ៊ីរទ្ប ចំរពាះរយើង1 

រទ្ប ក៏រ៉ា តន ររ្វើយ៉ា ងរម៉ាចក ំឲ្យោត់ក្បសចាករ៊ីតដនកំណត់តដេកំណត់រាយត ោក្ល   េ៉ូតរៅដេ់2 

និយយអំរ៊ីរទ្ធសជារដើមរនាះ រេើយ គង់ សំអ ន ោត់នឹងរេើករេើងរ៊ីចំណ ច រេើយរក្ពាះថាចំណ ចរនះ3 

គ៊ឺជារ រវសិទ្បាិ រស់ក្រះរាជអាជាា រនាះរទ្ប។ 4 

[១៥:០៩:៣២] 5 

រដើមប៊ីនិយយឲ្យអស់តតមដងរៅ ខារំបនដកក្សង់មដងរទ្បៀតគ៊ឺរសចកដ៊ីសរក្មច F10 គ៊ឺថាច ះ តដេ 6 

រចញរៅកែរងសំណ ំរ ឿង០០២/១ តដេអស់រោក រោកក្ស៊ី រៅក្កម បន ំឭករៅកែរងសំណ ំ០ ០២/២ 7 

តដ  តដេច ះរៅថ្ថៃទ្ប៊ី០៦ តខ១២ ឆ្ែ ំ២០១៩ គ៊ឺឯកោ  F52/1 រៅកែរងយ តរិោស្តសររនះ គ៊ឺអស់រោក 8 

រោកក្ស៊ីរៅក្កមបននិយយថា ចរមាើយ រស់រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី គ៊ឺក្តូវតតមនភារ ឹតតបិត ដ៉ូចជា9 

ក្តូវតតមនសមា ងរេត ក្តឹមក្តូវ រេើយនិងរោ រសិទ្បាិជាម៉ូេាឋ នថ្នជនជារ់រចាទ្បផងតដ  ឧទ្ធេ ណ៍10 

សមភារថ្នគ៉ូភាគ៊ីជារដើម។ រេើយខារំរយងរៅរេើរសចកដ៊ីសរក្មច រស់អស់រោក រោកក្ស៊ី គ៊ឺឯកោ  11 

F10/2 កថាខណឌ ១៧។ អំណះអំណាង រស់រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីរនះ គ៊ឺក្តូវតតទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងម៉ូេ12 

ាឋ នចារ់តដេពាក់រ័នារៅនឹងផេក្ររយជន៍ រស់រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី រេើយរមធាវីរដើមរណដ ឹង ដឋ13 

របរវណ៊ីក្តូវតតរចៀសវងក ំនិយយអំរ៊ីអវ៊ីតដេក្រះរាជអាជាា បនរេើករេើងរេើយ។ រៅកែរង -- រយើង14 

បនរេើករេើងរ៊ីចំណ ចរនះរៅកែរងោ ណា រស់រណដ ឹងឧទ្បា ណ៍ រស់រយើង។ រ្វើក្ល  ឹតតបិតរនះរាយ15 

រេត ថា ក្រះរាជអាជាា េែឹងោត់បនក្ល ពា ផេក្ររយជន៍ទ្ប៉ូរៅ ក៏ដ៉ូចជាផេក្ររយជន៍រដើមរណដ ឹង ដឋ16 

របរវណ៊ីតដ ។ រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីក៏ក្តូវច៉ូេ ួម ឹតតបិតរ្វើយ៉ា ងរម៉ាចរដើមប៊ីរស្តងគរ់រំររញឲ្យក្រះរាជ17 

អាជាា បនរេើយ រេើយនិងក្ល ពា ផេក្ររយជន៍ជាក់ោក់ រស់រួកោត់បនរេើយ រេើយមិនក្តូវ18 

រំររញរតនែមឲ្យរេើសរៅរេើកិចចក្ល  រស់ក្រះរាជអាជាា រនាះរទ្ប។ រេើយខារំក៏បនរេើករេើងផងតដ ថា 19 

រទ្ធះរ៊ីមនក្ល តណនាំអ៊ា ៊ីចឹងក៏រាយ ក៏ចរមាើយ រស់រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីរនះគ៊ឺរ ើញថាវក្បសចាក20 

េួសរ៊ីតដនកំណត់ គ៊ឺថារចតនា រស់ោត់េែឹង គ៊ឺោត់ចង់រ ា្ើយរេើសរ៊ីផេក្ររយជន៍ជាក់ោក់ រស់21 

រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីរនះរៅរទ្បៀត។ រនះដ៉ូចោត់មនរេើករេើងអ៊ា ៊ីចឹង។ ដ៉ូចអស់រោក រោកក្ស៊ី 22 

រៅក្កម ោត់រេើករេើងរ៊ីចំណ ចរនះរៅកែរងរសចកដ៊ីសរក្មច -- រៅកែរងកំណត់ក្តារជើងទ្បំរ័ គ៊ឺ ឯកោ  23 

F10/2។ ខារំនិយយផងតដ ថាចរមាើយតរ រស់រយើងរនះគ៊ឺថា រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីរ ា្ើយតររៅនឹង24 

រណដ ឹងទ្ធំងម៉ូេតតមដង តដេចំណ ចរនះមិនពាក់រ័ន ារៅនឹងសិទ្បាិផេក្ររយជន៍ជាក់ោក់ រស់ោត់រទ្ប គ៊ឺ 25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  67 

សិទ្បាិផេក្ររយជន៍ទ្ប៉ូរៅតដេក្រះរាជអាជាា បនក្ល ពា  ួចរៅរេើយ។  1 

រេើយខារំក៏បនរតនែមផងតដ ថា ម៉ូេរេត តដេរេើករេើងរាយរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីរនះ គ៊ឺ2 

មនេកខណៈទ្ប៉ូេំទ្ប៉ូោយររក មិនចាស់ោស់ ដ៉ូចថារៅកថាខណឌ ១១៥, ១១៧រនះ គ៊ឺថា ោត់និយយ3 

ថា ោត់ក្តូវក្ល យ តរិ្ម៌តផែកចារ់។ រ ើញថាវមនភារមិនចាស់ោស់ គ៊ឺរយើងបនរ ា្ើយតរវិញថា 4 

វមិនសមក្សររៅនឹងរសចកដ៊ីសរក្មច រស់អងគជំន ំជក្មះ រស់អស់រោក រោកក្ស៊ី រៅក្កមរទ្ប រយើង5 

និយយថា ោ ណា រស់ោត់រនាះវមនេកខណៈទ្ប៉ូរៅររក តដេមិនអាចឲ្យអស់រោក រោកក្ស៊ី6 

ទ្បទ្បួេយកបនក្សររៅតាមតដនកំណត់តដេបនកំណត់ទ្ប ករនាះ។ ជួនក្លេេែឹង រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវ-7 

ណ៊ីេែឹងបនរតនែមទ្បេហ៊ីក ណ៍រតនែមរៅរទ្បៀត រេើយជួនក្លេក្រក្លន់រោេជំេ ផាូវចារ់េែឹងខ សរ៊ី8 

ក្រះរាជអាជាា រៅរទ្បៀត។  9 

[១៥:១៣:៥៥] 10 

រេើយក្ល រេើករេើងរៅកថាខណឌ ១៥៩ និង ១៨០ រៅោ ណា រស់ោត់េែឹង តដេោត់ -- 11 

តដេោត់និយយថា ោត់ផដេ់ររេរវោឲ្យរយើងេែឹង រេើយតដេថាសកខ៊ីកម ីរស់ោត់េែឹងវមិនស៉ូវ12 

មនក្ររយជន៍រនាះ។ អងគជំន ំជក្មះតតងតតរក្រើចរមាើយ រស់រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី មិនតមនថាចរមាើយ13 

 រស់ោត់អត់មនក្ររយជន៍រនាះរទ្ប រេើយចង់និយយថា រទ្ធះរ៊ីជាមនក្ល រេើក -- ឥេូវរនះខារំបន14 

រេើករេើងក្ល កត់សមគ េ់ទ្ធំងអស់រនះរេើយ ខារំនឹងច៉ូេរៅជំរ៉ូកអងគរេត តដេអងគជំន ំជក្មះមិនបន15 

ទ្បទ្បួេរាយក្តឹមក្តូវតាមចារ់។ រេើយអងគរេត ទ្ធំងអស់រនះមនរួនក្ររភទ្ប គ៊ឺទ្ប៊ីមួយអងគរេត តដេ16 

រចញរក្រើក្បស់ចាកេួសរ៊ីវិោេភារថ្នក្ល រស ើរអរងកត រេើយអងគរេត តដេរនទរកមិនក្គរ់ក្ោន់17 

រដើមប៊ីរញ្ជូនរៅជំន ំជក្មះ រេើយនិងក្ររភទ្ប៊ីរ៊ី គ៊ឺអងគរេត តដេមិនក្តូវបនកំណត់ក្ររភទ្ប ជាក្ររភទ្បរទ្ប18 

រេីើសរៅកែរងដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយ រេើយនិងអងគរេត តដេក្តូវបនដករចញរ៊ី រាយអងគជំន ំជក្មះរៅ19 

ររេតដេរំតរកកិចចដំរណើ ក្ល ន៊ីតិវិ ៊្ី។ រេើយរៅកែរងអងគរេត ទ្ធំងរួនរនះ គ៊ឺមនរណដ ឹងទ្ធំងម៉ូេ។ 20 

រៅកែរងក្ររភទ្បទ្ធំងរួនរនះ គ៊ឺថាមនជំរ៉ូករ៊ី ។ ជំរ៉ូក “ក” គ៊ឺមនន័យថាកំេ សទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងរណដ ឹង21 

ទ្ធំងម៉ូេ ពាក់រ័នានឹងកំេ សតដេរៅក្កមរស ើរអរងកតបនក្រក្រឹតរ រេើយជំរ៉ូកទ្ប៊ីរ៊ី េែឹងគ៊ឺក្ររភទ្បរ៊ី និង22 

រួន តដេទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ល រកក្ោយខ សចំរពាះដ៊ីក្ល ដំរណាះក្ោយ រេើយនិងរសចកដ៊ីសរក្មចរំតរក23 

កិចចន៊ីតិវិ ៊្ីខាួនឯង។ រេើយខារំក៏បនរេើករេើងផងតដ អំរ៊ីថិ រវោ ចង់និយយថាក្ល តវ៉ារនាះរេើករេើង24 

រៅររេណា។ ខារំនិយយថា ររើរៅកែរងរិភរមួយតដេអវ៊ីទ្ធំងអស់ដ៉ូចរយើង្មតីា រេើយវិធានថ្ផទកែរងន ៎ង25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  68 

វក្តឹមក្តូវរនាះ គ៊ឺរយើងគួ តតអាចរេើករេើងអំរ៊ីជំរ៉ូក“ក”េែឹង គ៊ឺកំេ ស រស់រៅក្កមរស ើរអរងកតម ន1 

ររេររើកសវនាក្ល ជំន ំជក្មះ។ រយើងនិយយថា រញ្ញា រនះជារញ្ញា សំខាន់ណាស់ រ៊ីរក្ពាះថាអងគជំន ំ2 

ជក្មះបនសរក្មចថាមិនទ្បទ្បួេយកក្ល តវ៉ា រស់រយើង រាយោ តតរយើងតវ៉ាយ៊ឺតយ៉ា វ រេើយអងគជំន ំ3 

ជក្មះបនក្រក្រឹតរកំេ សអងគចារ់ តដេជាម៉ូេាឋ នថ្នរណដ ឹងោទ្ប កខ រស់រយើង។ 4 

[១៥:១៧:១១] 5 

រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីរ ា្ើយតរដ៏តវងរេើចំណ ចរនះ រេើយអស់រោក រោកក្ស៊ី រៅក្កម ក៏6 

បនរេើករេើង ាក់សំណួ មួយកែរងចំណ ចតដ  តដេរនះវរញ្ញជ ក់ថា ចំណ ចរនះមនោ ៈសំខាន់7 

ណាស់។ ខារំនឹងក្តេរ់មកនិយយអំរ៊ីចំណ ចរនះទ្ធំងអស់រនះរេើង វិញ ទ្ធក់ទ្បងនឹងក្ល តវ៉ាកែរងជំរ៉ូក “ខ” 8 

តដេកំេ សតដេអងគជំន ំជក្មះបនក្រក្រឹតរតដេក្តូវរេើករេើងរៅកែរងររេជំន ំជក្មះ រេើយឥេូវរនះខារំ9 

នឹងចារ់រផដើមនិយយអំរ៊ីកំេ សតដេក្រក្រឹតររេើងរាយរៅក្កមរស ើរអរងកតតដេរ្វើឲ្យមនវិក្ល ៈដេ់10 

ដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយ។ ខារំបនរនយេ់អមាញ់មិញរនះ ថាខារំនឹងរ ា្ើយរៅនឹង -- ថារយើងអត់បនរេើក11 

រេើងអំរ៊ីក្ល តវ៉ាចំរពាះម ខសេរៅក្កមរស ើរអរងកត រេើយនិងអងគរ រ ជំន ំជក្មះរនាះ រេើយនិងរ ា្ើយ12 

រៅនឹងសំណួ អស់រោក រោកក្ស៊ី រៅក្កម រៅទ្ប៊ីរនះ គ៊ឺរយើងតចកជារ៊ី តផែក គ៊ឺទ្ប៊ីមួយក្តូវដឹងថា ដឹង13 

ថារតើរយងជាក់ោក់េែឹងពាក់រ័ន ានឹងររេរវោ ថារេត អ៊ីបនរយើងរេើករ៊ីក្ល តវ៉ារនះរៅចំរពាះម ខ14 

អងគជំន ំជក្មះ រេើយនិងអងគរ រ ជំន ំជក្មះ? រេើយរនាទ រ់មករទ្បៀត អស់រោក រោកក្ស៊ី រៅក្កម សួ 15 

ថាផដេ់រយងឲ្យជាក់ោក់ថារតើរយើងបនរេើករេើងអំរ៊ីក្ល តវ៉ារនះរៅកែរងដំណាក់ក្លេរស ើរអរងកត16 

េែឹងរៅររេណាតដ  កែរងដំណាក់ក្លេរស ើរអរងកត? ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងតផែកសំណួ ទ្ប៊ីរ៊ី  ថ្នសំណួ  រស់17 

រោករោកក្ស៊ីរៅក្កមរនាះ ខារំបនរេើករេើអមាញ់មិញរនះថា រយើងមិនដឹងថាអស់រោក រោកក្ស៊ី18 

សំរៅរៅរេើតផែកណាថ្នរណដ ឹងោទ្ប កខ រស់រយើងរទ្ប។ ខារំរិបកនឹងទ្ធយតដ ។ ក៏រ៉ា តន ររយើងគិតថា19 

ក្រតេេជារយើងមិនយេ់ោែ  ឬក៏មនក្ល ភាន់ក្ចេំ រក្ពាះថារយើងមិនតដេបនរេើករេើងអំរ៊ីចំណ ច20 

រនះរៅកែរងដំណាក់ក្លេរស ើរអរងកតរនាះរទ្ប។ រដើមប៊ីក្តេរ់មកតផែកទ្ប៊ីមួយ ថ្នសំណួ  រស់រោក រោក21 

ក្ស៊ីរៅក្កម ថារតើរេត អវ៊ីក៏រយើងមិនបនរេើករេើងរ៊ីក្ល តវ៉ារនះរៅចំរពាះម ខរៅក្កមរស ើរអរងកត 22 

រេើយនិងអងគជំន ំជក្មះ? រយើងបនរ ា្ើយតរថា ខារំរញ្ញជ ក់ថារយើងនឹងរ ា្ើយតរតតតផែកចារ់រទ្ប រក្ពាះ23 

ថាសេភាតា រស់ខារំ រោក គង់ សំអ ន េែឹងគ៊ឺរយើងមកច៉ូេមកទ្ប៊ីរនះគ៊ឺោត់មកដេ់ឆ្ែ ំ -- ោត់មកដេ់24 

កែរងសំណ ំរ ឿងរនះច ងឆ្ែ ំ២០១១ រេើយខារំរដើមឆ្ែ ំ២០១២ គ៊ឺថារយើងមិនអាចរ ា្ើយតររៅនឹង រៅសំណួ 25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  69 

ទ្ធំងអស់រនះជំនួសរមធាវីតដេរ្វើក្ល រយើងម នរទ្ប ក៏រ៉ា តន ររយើងអាចរ ា្ើយជាេកខណៈ ួមបន រដើមប៊ី1 

រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីបនរាយតផាករៅរេើអតែរទ្បចារ់ តផាករៅរេើចារ់ គ៊ឺរយើងអាចសរងកតរ ើញថា វ2 

មនតដនកំណត់ជាសតាន ម័ត តដេថាក្ល ក្រក្រឹតរទ្ធំងអស់រនះវេួសរ៊ីក ណ៊ីសំណ ំរ ឿងរោក រខៀវ 3 

សំផន។  4 

[១៥:២០:២៦] 5 

រៅកែរងក្ល តវ៉ា រសជ់នជារ់រចាទ្បរៅដំណាក់ក្លេរស ើរអរងកតរនះ គ៊ឺមនេកខណៈសីរគោីញ 6 

រេើយនិងមិនអាចរ្វើបន។ ខារំបនរេើករេើងរ៊ី វិធានថ្ផទកែរងផងតដ  គ៊ឺ៧៤េែឹង គ៊ឺតដេនិយយអំរ៊ី7 

រណដ ឹងឧទ្បា ណ៍ក្រឆំ្ងនឹងដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយ រេើយ វិធាន៧៤ រនះគ៊ឺមិនឲ្យមនឧបក្សយ័អវ៊ីក្រឆំ្ង8 

នឹងរសចកដ៊ីសរក្មចរញ្ជូនរ ឿងរៅជំន ំជក្មះ ពាក់រ័ន ានឹងសំណ ំរ ឿងទ្ធំងម៉ូេ រណដ ឹងទ្ធំងម៉ូេរទ្ប រេើយ9 

ទ្ធក់ទ្បងនឹង វិធានថ្ផទកែរងតដេនិយយអំរ៊ីក្ល ាក់អញ្ាក្តកមចំីរពាះម ខោោដំរ៉ូងរនាះ គ៊ឺថារៅររេ10 

តដេដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយច៉ូេជាោែ រ រេើយមិនអាចឲ្យរេើករ៊ីអញ្ាក្តកមរីនះបនរទ្ប។ ឥេូវរនះខារចំ៉ូេ11 

មកដេ់ចំណ ច-- 12 

រោកក្ស៊ី រេរេន រវីសន រ៖ 13 

រោកក្រធានស៉ូមអនររាគមន៍មដងរទ្បៀត គ៊ឺថា បត់ក្ល រកតក្រជាភាោអង់រគាសរៅកែរងរនទរ់14 

តដេរយើងខារំរនះតតមដង អត់មនោដ រ់ឮរទ្ប។ 15 

រៅក្កម ម៉ា៉ូ ីន ហាឌ៊ីង ក្លា ក៖ 16 

ខារំគ៊ឺថាោដ រឮ់តតបរំាង។  17 

រោកក្ស៊ី រេរេន រវីសន រ៖ 18 

រោកក្រធានោដ រ់ឮរេើង វិញរេើយ ស៉ូមអ គ ណ។ 19 

រោកក្ស៊ី អង់តា េគ ៊ីសរស៖ 20 

រោកក្រធាន ខារំ្ ៃេ់តដ  ដេ់ររេខារំនិយយបនរក្ចើនរេើយជិតចរ់រេើយ បនរេើកថាមន 21 

រញ្ញា ខារំដ៉ូចជាតេងមនកមា ំងនឹងរេើករេើងរទ្បៀតរេើយរោកក្រធាន។ 22 

ក្រធានអងគជ ំន  ំ៖ 23 

រោកក្ស៊ីរមធា វីស៉ូមអរញ្ជើញរាយោ សេក្រះរាជអាជាា រទ្ប គ៊ឺជាកំេ ស រស់ររចចករទ្បស។24 

ដ៉ូរចែះរេើយគ៊ឺអាចររនាទ សអែកណាបនរទ្ប។ អ៊ា ៊ីចឹងរេើយខារំក្ោន់តតស ំឲ្យរោកក្ស៊ីរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីេែឹង 25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  70 

រេើកចារ់រ៊ីកតនាង វិធាន៧៤ មកមដងរទ្បៀត។ បទ្ប ចារ់រ៊ីក្តង់េែឹងមក។ 1 

[១៥:២២:៥៧] 2 

រោកក្ស៊ី អង់តា េគ ៊ីសរស៖ 3 

ស៉ូមអ គ ណរោកក្រធាន អមាញ់មិញរនះខារនំិយយថា គ៊ឺថាមនរញ្ញា ចមបងមួយរៅកែរង វិធាន4 

ថ្ផទកែរងថ្នអ.វ.ត.ក រយើងរនះគ៊ឺតដេវៗេួសរ៊ីសំណ រំ ឿង រស់ រខៀវ សំផន រនាះគ៊ឺរាយោ វិធាន៧៤ 5 

រនះតដេនិយយអំរ៊ីដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយរនះ គ៊ឺថារយើងអត់អាចរ្វើរណដ ឹងឧទ្បា ណ៍បនរទ្បរៅររេតដេ6 

រគរញ្ជូនរ ឿងរៅជំន ំជក្មះ រេើយវិធាន៨៩ ថ្ន វិធានថ្ផទកែរងរនាះតដេនិយយអំរ៊ីក្ល ាក់អញ្ាក្តកមរីៅ7 

ចំរពាះម ខោោដំរ៉ូងរនាះ ក្លេណាដ៊ីក្ល -- រៅររេតដេោោដំរ៉ូងបនទ្បទ្បួេដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយ8 

រនះរេើយ ច៉ូេជាោែ រ រេើយ គ៊ឺក៏មិនអាចឲ្យរេើកអញ្ាក្តកមបីនតដ ។ ខារំនិយយរ៊ីចំណ ចន៉ូវវិធាន9 

ទ្ធំងរ៊ី រនះ ក៏រ៉ា តន ដខារំស៉ូមរេើកជារឋមតដ  គ៊ឺថាអងគជំន ំជក្មះបនរក្រើក្បស់ វិធាន៨៩រនះ រដើមប៊ីសរក្មច10 

ថា ក្ល តវ៉ា រស់រយើងេែឹងមិនអាចទ្បទ្បួេយកបនរទ្ប។ អ៊ា ៊ីចឹងរេើយរៅកែរងោ ណារណដ ឹងឧទ្បា ណ៍11 

 រស់រយើងេែឹង គ៊ឺរយើងបនរេើករេើងតតអំរ៊ី វិធាន៨៩ រនះរទ្ប រាយោ តតអងគជំន ំជក្មះេែឹងោត់តផាក12 

រេើ វិធានេែឹងរដើមប៊ីមិនទ្បទ្បួេយកក្ល តវ៉ា រស់រយើង។ រេើយរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីោត់រ ា្ើយតររៅ13 

នឹងោ ណា រស់រយើងេែឹង គ៊ឺរៅកែរងកថាខណឌ ១៤០, ១៤២ េែឹង ោត់និយយថា “រយើងបនខកខាន14 

មិនបននិយយអំរ៊ី វិធាន៧៤” រយើងមិនរភាចរទ្បរាយោ តតអងគជំន ំជក្មះមិនបនរក្រើ វិធានរនះ។ អ៊ា ៊ីចឹង15 

ឥេូវថ្ថ ៃរនះខារំនឹងនិយយរ៊ី វិធាន៧៤រនះ។  16 

ខារ ំំឭកផងតដ ថា រៅកថាខណឌ ៣០៤ រយើងគ៊ឺថា កំេ សរនះគ៊ឺកំេ សអងគចារ់មិនតមនជា17 

កំេ សថ្នក្ល វយតថ្មារៅកថាខណឌ ១៣៧ និង ១៦០ រនាះរទ្ប។ រនះតដេរៅកែរងោ ណា រស់រដើម18 

រណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី។ រដើមប៊ីរ ា្ើយតរឲ្យចាស់ោសអ់ំរ៊ី វិធាន៧៤(៣) តដេថាមិនអន ញ្ញា តឲ្យរដឹង19 

ឧទ្បា ណ៍រៅ -- ក្រឆំ្ងនឹងដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយរៅចំរពាះម ខអងគរ រ ជំន ំជក្មះេែឹង។ រៅកែរង វិធាន៧៤ 20 

តដេមនចំណងរជើងថា “រសចកដ៊ីសរក្មចតដេអាចរដឹងឧទ្បា ណ៍ចំរពាះម ខអងគរ រ ជំន ំជក្មះ” រេើយ21 

រញ្ជ៊ីរនះក្តឹមមនរៅចំណ ចទ្ប៊ីរ៊ីរនះ គ៊ឺដ៊ីក្ល ឬក៏រសចកដ៊ីសរក្មច រស់សេរៅក្កមរស ើរអរងកត ឬជន22 

ជារ់រចាទ្បេែឹងអាចរដឹងឧទ្បា ណ៍បន។ មនចំណ ច ក្បំរួនចំណ ច រេើយរសចកដ៊ីសរក្មចរញ្ជូនរៅជំន ំ23 

ជក្មះេែឹងរនាះវអត់មនរៅកែរងចំរណាមក្បំរួនចំណ ចេែឹងរទ្ប។ រេើយេទ្បាភារតតមួយគត់តដេអាច24 

រ្វើបនរនាះគ៊ឺរាយ វិធានរនាះ គ៊ឺថា អាចជំទ្ធស់ទ្បិដឋភារមួយចំនួនថ្នដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយេែឹងឲ្យជារ់25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  71 

មនទ្បំនាក់ទ្បំនងជាមួយនឹង -- តដេពាក់រ័នារៅនឹងយ តារ ្ិក្ល  ឬក៏ក្ល   ំខាួន។ ដ៉ូចជាក្ល   ខំាួនររណាដ ះ1 

អាសនែ ឬក៏ក្ល ាក់ឲ្យសែិតរក្ក្លមក្ល ក្តួតរិនិតយ រស់ត ោក្ល ជារដើម។  2 

[១៥:២៦:៤៣] 3 

រៅកថាខណឌ ៧០ ថ្នោ ណាសនែិាឋ នរញ្ចរ់ក្ល រដញរាេ រស់រយើងរនាះ គ៊ឺឯកោ  4 

E467/6/4/1 កថាខណឌ ៧០ រយើងមិនអាចរដឹងឧទ្បា ណ៍រៅរេើដ៊ីក្លរញ្ជូនរ ឿងរៅជំន ំជក្មះរទ្ប គ៊ឺថា5 

រយើងអត់មនសិទ្បាិរ្វើអ៊ា ៊ីចឹងរទ្ប។ រយើងក៏បន ំឭកផងតដ រៅកែរងោ ណាសនែិាឋ នរញ្ចរ់ក្ល រិភាកា6 

រដញរាេរៅឆ្ែ ំ២០១០រនាះ រសចកដ៊ីសរក្មច រស់អងគរ រ  ខារំរយងរៅនឹងោ ណាសនែិាឋ ន រស់រយើង 7 

គ៊ឺខារំស៉ូមផដេ់រសចកដ៊ីសរក្មចរនះ គ៊ឺជារសចកដ៊ីសរក្មច រស់អងគរ រ ជំន ំជក្មះ តខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១០ 8 

D97/14/15 រេើយ (ោីនក្ល រកតក្រ) អ៊ា ៊ីចឹងរយើងបន ំឭករ៊ីរសចកដ៊ីសរក្មចទ្ធំងអស់រនះថា រសចកដ៊ី9 

សរក្មចថ្ថៃទ្ប៊ី១០ ឧសភា ឆ្ែ ំ២០១០ តដេម នររេដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយរចញ តដេរៅឆ្ែ ំ២០០០(ស ៊ីក) 10 

ររេរក្ក្លយេែឹងរនាះគ៊ឺថា អងគរ រ ជំន ំជក្មះថា មនតតក្ល តវ៉ានិងយ តារ ្ិក្ល តដេអាចរក្រើអន វតរ វិធាន11 

៧៤(៣)(ក) បន។ 12 

អ៊ា ៊ីចឹងរយើងសែិតរៅកែរងក្ររ័នាមួយ ត ោក្ល រិរសសគ៊ឺមិនតមនជាត ោក្ល ស ៊ី វិេេរនាះរទ្ប។   13 

អ៊ា ៊ីចឹងគ៊ឺថារយើងមនក្ល  ំរោភរំពានរៅរេើសិទ្បាិ រស់ជនជារ់រចាទ្ប។ អងគរ រ ជំន ំជក្មះបនរញ្ញជ ក់រៅ14 

ររេរក្ក្លយរទ្បៀតថា មរ្ាបយ -- សមា ងរេត ទ្ធំងឡាយណាតដេពាក់រ័នារៅនឹងយ តារ ្ិក្ល រនះគ៊ឺ15 

អាចាក់ជ៉ូនរៅោោដំរ៉ូងបន។ អងគរ រ ជំន ំជក្មះគ៊ឺថារយើងមិនអាចរដឹងឧទ្បា ណ៍រៅនឹងដ៊ីក្លរញ្ជូន16 

រ ឿងរៅជំន ំជក្មះរទ្ប គ៊ឺរយើងអាចរ្វើបនតតរៅរេើរញ្ញា ន៊ីតាន ក៉ូេភារ រេើយមិនអាចរដឹងឧទ្បា ណ៍17 

ទ្ធក់ទ្បងនឹងរណដ ឹងទ្ធំងម៉ូេេែឹងបនរទ្ប។  18 

[១៥:២៩:៤៦] 19 

អវ៊ីតដេសេក្រះរាជអាជាា ទ្បទ្បួេោគ េ់តដ រនាះ គ៊ឺភសររតាងតដេមនរេើករេើងរៅកែរង វិធានថ្ផទ20 

កែរង តដេនិយយរ៊ីថាសំរណើស ឲំ្យរ្វើរម ភាររៅរេើកិចចរស ើរអរងកត។ ោត់និយយរ៊ីចំណ ចរនះរៅ21 

កែរងចរមាើយ រស់ោត់ រេើយោត់ទ្បទ្បួេោគ េ់ផងតដ ថា វិធានរនះអាចអន វតរបនតតម នររេមនដ៊ីក្ល22 

រញ្ជូនរ ឿងរៅជំន ំជក្មះរទ្ប រេើយមិនអាចអន វតររៅរេើដ៊ីក្លរញ្ជូនរៅជំន ំជក្មះរទ្ប គ៊ឺអន វតរបនតតរេើ23 

 វិក្ល ៈថ្នដ៊ីក្លរនះរនាះរទ្ប រេើយរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីវិញ រៅកថាខណឌ ១២៥ ថ្នោ ណា រស់ោត់24 

េែឹង ោត់បនរេើករេើងខ សរ៊ីក្រះរាជអាជាា  ោត់និយយថា ររដឹងឧទ្បា ណ៍រៅរេើដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយ25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  72 

រនាះ អាចរ្វើរៅបន។ រេើយដ៉ូរចែះអំណះអំណាង រស់រយើងេែឹង ថាអាចទ្បទ្បួេយកបន ររើរយើងតផាក1 

រេើម៉ូេាឋ នរនះ។ អារនះជាក្ល រេើករេើង រស់រមធាវីរដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី។  2 

[១៥:៣០:៥៥] 3 

ក្លេរនាះ រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ីរនះ ោត់បនរ្វើក្ល រកក្ោយ វិធាន៧៦(៧) តដេមិនមន4 

ពាក់រ័នារៅនឹងយ តរោិស្តសរថ្ន អ.វ.ត.ក រយើងរនះទ្ធេ់តតរោះ។ វិធាន៧៦ និយយអំរ៊ីវតែរតាងរៅកែរង5 

ន៊ីតិវិ ៊្ី។ ខារំស៉ូមក្តេរ់មកចំណ ចរនះនិយយអានរ៊ីកថាខណឌ រនះ ថាដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយតដេច៉ូេជា6 

្ មនរេើយ ក្រសិនររើរ្វើរេើយ គ៊ឺរម ភារន៊ីតិវិ ៊្ីទ្ធំងអស់ទ្ធំងរ៉ា នីានរនាះគ៊ឺក្តូវសមា ត រេើយមិន7 

អាចរេើករេើងរ៊ីចំណ ចទ្ធំងអស់រនះរៅចំរពាះម ខោោដំរ៉ូង ឬក៏ត ោក្ល កំរ៉ូេរទ្ប។ រេើយរយើងជា8 

រមធាវីខាងចារ់បរំាងរនះ រយើងោគ េ់រ៊ីចារ់រនះ គ៊ឺវ -- ច ះររើកក្លេណារញ្ជូនរ ឿងរៅជំន ំជក្មះ9 

រេើយ វអ៊ា ៊ីចឹងរេើយ រយើងយេ់ ក៏រ៉ា តន រវមិនអាចសមា ត វិក្ល ៈរាយខាួនឯងរនាះរទ្ប រៅររេតដេដ៊ីក្ល10 

រនាះក្តូវបនរចញរេើយ រេើយររើរៅក្កមរស ើរអរងកតរនាះរ្វើកំេ សរនាះ រេើយរម៉ាចក៏រៅឲ្យោត់11 

សមា ត វិក្ល ៈខាួនឯងរនាះបន។ 12 

 វិធាន៧៦ ចំណ ច៧ រនះ មិនអាចឲ្យរយើងរដឹងឧទ្បា ណ៍រៅរេើដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយរនះបនរទ្ប ររើ13 

សិនជារយើងរដឹងបនរនាះ រយើងរដឹងរៅចំរពាះម ខអងគរ រ បត់រៅរេើយ រ៉ា តន ររយើងរ្វើមិនបន តតរយើង14 

រ្វើបនតតរេើ វិោេភារថ្នរណដ ឹងទ្ធំងម៉ូេតតរ៉ា រណាណ ះ។ អ៊ា ៊ីចឹងភារចក្មូងចក្មស វងវិធានទ្ធំងរ៊ី 15 

រនះ គ៊ឺថារ្វើថាឲ្យជនជារ់រចាទ្បេែឹងមនរយសនកម។ី ខារំគិត -- ខារំស៉ូមរេើក វិធានរៅត ោក្ល អនរ ជាតិ16 

េែឹង តដេមនេកខណៈដ៉ូចនឹង វិធានថ្ផទកែរងរយើងេែឹងតដ  គ៊ឺឯកោ ត ោក្ល រិរសសេែឹងមួយ តដេៗ17 

និយយអំំរ៊ីន៊ីតិវិ ៊្ី រេើយនិងរ៊ីភសររតាងរៅចំរពាះត ោក្ល ក្រេីទ្បណឌ រិរសសមួយ តដេជាត ោក្ល ក៉ូន18 

ក្លត់តដេក្ករខ័ណឌ ន៊ីតិវិ ៊្ីេែឹងក្សរដៀងនឹងត ោក្ល រយើងេែឹង តដេថាមនដំណាក់ក្លេរស ើរអរងកត 19 

ដ៉ូចរៅ អ.វ.ត.ក រយើងតដ  តដេតផាករៅរេើចារ់ក្ររ័នាចារ់បរំាងេែឹង តដេមន តដេតក្មូវឲ្យមន20 

រដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី។ ដ៉ូរចែះវជាត ោក្ល មួយតដេក្សរដៀងនឹងត ោក្ល រយើងរនះតដ ។ 21 

[១៥:៣៣:៥៩] 22 

ត ោក្ល រិរសសរនះគ៊ឺ បនតចងដ៉ូចរៅវិធាន៧៦ រយើងតដ  គ៊ឺថា ក្ល សមា តរម ភារថ្នកិចច23 

រស ើរអរងកតេែឹងគ៊ឺថា -- តតក្ោន់តតខ សរ៊ី អ.វ.ត.ក រយើងរនរិច គ៊ឺជនជារ់រចាទ្បអាចរដឹងឧទ្បា ណ៍បន24 

រៅរេើដ៊ីក្លរញ្ចូនរ ឿងរៅជំន ំជក្មះ។ អ៊ា ៊ីចឹង វិធាន១០៧ ថ្ន វិធាន៧ រេើយរសីើៗនឹងវិធាន៧៤ ថ្ន25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  73 

ត ោក្ល រយើងរនះ រេើយតដេតចងរ៊ីសមតែកិចចត ោក្ល  ឬក៏េទ្បាភាររដឹងឧទ្បា ណ៍ជារដើម រេើយនិងក្ល 1 

ស ំតំាងខាួនជារដើមរណដ ឹង ដឋរបរវណ៊ី រេើយនិង -- អ៊ា ៊ីចឹងមនចំណ ចដ៉ូចោែ នឹងត ោក្ល រយើង ក៏រ៉ា តន រវ2 

មនខ សមួយរៅចំណ ច ចំណ ចមួយរនាះគ៊ឺថាមនេទ្បាភារអាចរដឹងឧទ្បា ណ៍បន រដឹងឧទ្បា ណ៍អំរ៊ីដ៊ីក្ល3 

ដំរណាះក្ោយេែឹងរៅោោវិនិចឆ័យបន តដេវខ សរ៊ីអ.វ.ត.ក។ អ៊ា ៊ីចឹងរេើយរញ្ញា  រស់រយើងកតនាង4 

រនះ គ៊ឺថាជនជារ់រចាទ្បអត់មនន៊ីតិវិ ៊្ីណាតដេរ្វើឲ្យោត់អាចរៅរដឹងឧទ្បា ណ៍បនរនាះរទ្ប។ អ៊ា ៊ីចឹងររើ 5 

សិនជារយើងមនេទ្បាភាររៅតាមវិធាន៧៤ រយើងេែឹង តដេមនរទ្បរបញ្ាតរិណាមួយរសីើនឹងរទ្បរបញ្ាតរិ6 

តដេខារំបនរេើករេើងរៅត ោក្ល អនរ ជាតិរនាះ ត ោក្ល រិរសសេែឹង រយើងក្រតេេជាមិនសែិតរៅ7 

កែរងោែ នភារសរវថ្ថ ៃរនះរទ្ប។ វិធាន៧៤ រយើងរនះ មិនអាចឲ្យរយើងរដឹងឧទ្បា ណ៍បនរទ្ប រេើយក៏មិនអាច8 

ឲ្យ -- រេើយអាចឲ្យរយើងរដឹងឧទ្បា ណ៍រនាះរៅទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងយ តារ ្ិក្ល ថ្ន អ.វ.ត.ក រនះរទ្ប។ 9 

[១៥:៣៦:១៥] 10 

ខារំនិយយដ៉ូចជាយ តារ ្ិក្ល រេើរ គគេ -- ដ៉ូចក្លេរនាះខាង រអៀង ោ ី េែឹងក៏បនរេើករេើង11 

អំរ៊ីរញ្ញា ក្ល រេើកតេងរទ្ធស តដេ រអៀង ោ ី េែឹងបនទ្បទ្បួេ។ រនះ -- រេើយយ តារ ្ិក្ល  វិធាន៧៤ 12 

រនះ រេើយនិង វិធាន៨៩រនាះ តដេអ៊ា ៊ីចឹងរេើយបនថារយើងៗមិនអាចរេើករេើងក្ល តវ៉ា រស់រយើងរៅ13 

ររេរនាះ។  14 

 វិធាន៨៩រនាះ មិនអាចរ៉ាះរ៉ា៉ូវរៅដេ់ វិធាន៧៤ និងអវតរមនថ្នរទ្បរបញ្ាតរិរដើមប៊ីឲ្យរយើងអាច15 

រដឹងឧទ្បា ណ៍រៅដ៊ីក្លរញ្ចូនរ ឿងរៅជំន ំជក្មះបនរទ្ប។ រ៉ា តន រអងគរ រ ជំន ំជក្មះេែឹង ោត់រកក្ោយខ សរគ 16 

រកក្ោយថា អំណះអំណាង រស់រយើងមិនអាចទ្បទ្បួេយកបន រេើយអាេែឹងរេើយជាម៉ូេាឋ នថ្ន17 

រណដ ឹងឧទ្បា ណ៍ រស់រយើង។ ក៏រ៉ា តន រចាស់ោស់ណាស់ គ៊ឺថាយ តារ ្ិក្ល តដេតចងរៅ វិធាន៨៩ រនាះគ៊ឺវ18 

ដ៉ូចនឹង៧៤តដ  រេើយដ៉ូចតដេមនរៅកែរង វិធាន៩៨ រៅកែរងោេក្កមេែឹងក៏ដ៉ូចោែ តដ  រេើយរយើងបន 19 

រេើករេើងរ៊ីចំណ ចរនះយ៉ា ងចាស់រៅកែរងោ ណារណដ ឹងឧទ្បា ណ៍ រស់រយើងរៅកថាខណឌ ៣៣៧។ 20 

[១៥:៣៨:១០] 21 

ដ៉ូចោែ តដ រៅត ោក្ល រិរសសេែឹង មនចំណ ចដ៉ូចោែ តដ  គ៊ឺោត់និយយអំរ៊ី -- គ៊ឺមនរៅកែរង22 

មក្តា១០៧ រេើយនិង ១១៣ ថ្ន វិធានអំរ៊ីនិតិវិ ៊្ី រេើយនិងភសររតាងេែឹង រៅររេតដេរយើងអាន23 

មក្តារនះ មក្តា១១៣រនះ រយើងរ ើញថា មក្តារនះនិយយអំរ៊ីរណដ ឹងឧទ្បា ណ៍រៅរេើដ៊ីក្លរញ្ជូនរ ឿង24 

រៅជំន ំជក្មះ រស់រៅក្កមរស ើរអរងកត រេើយនិង រស់ត ោក្ល អងគរ រ ជារដើម។ រេើយយ តារ ្ិក្ល 25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  74 

រនះវមិនពាក់រ័នារៅនឹងរណដ ឹងទ្ធំងម៉ូេថ្នរ ឿងកដ៊ីរនាះរទ្ប។ ដ៉ូរចែះ អងគជំន ំជក្មះមិនអាច ថារយើងរ្វើ   1 

អញ្ាក្តកមយី៊ឺតយ៉ា វរនាះរទ្ប រេើយរ្វើតរររនះគ៊ឺក្រក្រឹតរកំេ សអងគចារ់។  2 

អវ៊ីតដេរយើងរេើករេើងរនះ គ៊ឺជា វិក្ល ៈថ្នដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយ រេើយៗអត់មនអងគរ រ ជំន ំជក្មះ 3 

និងអងគជំន ំជក្មះណាមួយរាះក្ោយរញ្ញា រនះរទ្ប រេើយរៅកែរង -- ររើសិនជាអត់មនអ៊ា ៊ីចឹងោោ4 

ដំរ៉ូងគួ តតរាះក្ោយរញ្ញា រនះរៅររេជំន ំជក្មះរេើអងគរសចកដ៊ី រេើយខារំស ំរយងរៅរេើោ ណា5 

រណដ ឹងឧទ្បា ណ៍ រស់រយើងខារំ។  6 

[១៥:៣៩:៤៥] 7 

ខារំសងកត់រេើចំណ ចរនះ គ៊ឺថាក្ល រិនិតយរនះវសំខាន់ណាស់ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងយ តរិ្ម៌ថ្នន៊ីតិវិ ៊្ី ររើ8 

រយើងថា ក្ល ជំទ្ធស់រយើងេែឹងវយ៊ឺត តវ៉ា រស់រយើងយ៊ឺតក៏រាយ ក៏រ៉ា តន រអងគជំន ំជក្មះក្តូវតតរិនិតយយ៉ា ង9 

រហាចណាស់ក៏ជាអរបរ មតដ រេើក្ល តវ៉ា រស់រយើងរនះ។ រេើយយ តរិោស្តសរតដេរេើករេើងរាយ10 

ក្រះរាជអាជាា រនាះ គ៊ឺោំក្ទ្បទ្បសេនៈ រស់រយើងរៅវិញរទ្ប។ ក្រះរាជអាជាា រនាះទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងោេដ៊ីក្ល11 

សំណ ំរ ឿង ឌ ច រចញរៅឆ្ែ ំ២០១២រនាះ រៅកថាខណឌ ២៦៨េែឹង គ៊ឺក្រះរាជអាជាា បននិយយថាោត់12 

តរងតចករ៊ី ក្ររភទ្ប តវ៉ារេើយ តារ ្ិក្ល រ៊ី ខ សោែ ។ គ៊ឺទ្ប៊ីមួយ គ៊ឺក្ល យេ់ក្ចេំរ៊ីវិធានរេើសវនាក្ល អងគ13 

រសចកដ៊ី រេើយនិងក្ល យេ់ក្ចេំរ៊ីវិធានន៊ីតិវិ ៊្ី។  14 

អំមិញេែឹងខារំរ ើញខាងក្រះរាជអាជាា រគរងើររេើង អ៊ា ៊ីចឹងខារំដឹងថាខារំអត់បនោដ រ់ោត់និយយ15 

រម៉ាចក៏មិនដឹងរទ្ប។  16 

រោកក្ស៊ី រេរេន រវីសន រ៖ 17 

ស ំរទ្ធសតដេខារំក្លត់។ រ៉ា តន រខារំោដ រ់សំណួ  រស់ោត់អត់ចាស់។ ខារំររើកម៊ីក្កូេវូនរេើយរតើ! 18 

ោដ រ់ខារំអត់េ៊ឺេ៊ី? 19 

រោកក្ស៊ី អង់តា េគ ៊ីសរស៖ 20 

ខារំោដ រ់ក្រះរាជអាជាា េ៊ឺចាសណ់ាស់ អំមិញេែឹងខារំរ ើញោត់រងើររេើង ខារំមិនដឹងថា រងើររេើង 21 

រាយមនម៉ូេរេត អ៊ី ឬក៏មនរញ្ញា ររចចករទ្បសអ៊ីថ ី៊ីរទ្បៀតរទ្ប? ក្រសិនររើអត់មនរញ្ញា អ៊ីរទ្ប ខារំនឹងរនរ22 

រទ្បៀត។  23 

រោកក្ស៊ី រេរេន រវីសន រ៖ 24 

ស ំរទ្ធស រយើងមនរញ្ញា រកតក្ររនរិច។ រ៉ា តន រដ៉ូចជាអត់អ៊ីរទ្បឥេូវ ស ំរទ្ធសផងតដេខារំ ំខាន។ 25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  75 

រៅក្កម ម៉ា៉ូ ីន ហាឌ៊ីង ក្លា ក៖ 1 

ស ំរទ្ធស ខារំស៉ូមនិយយរនរិច។ រយើងក្រតេេជាគួ តតមនក្ល វិធានក្ល ណាមួយទ្ធក់ទ្បងនឹង2 

ក្ល រកតក្រ។ ខារំគិតថាក្រសិនររើរយើងគិតរ៊ីតួនាទ្ប៊ីជាម៉ូេាឋ ន ថារតើរយើងគួ រាះក្ោយយ៉ា ងដ៉ូចរមដច? 3 

[១៥:៤២:៤៥] 4 

រោកក្ស៊ី អង់តា េគ ៊ីសរស៖ 5 

ខារំនឹងក្តេរ់រក្ក្លយវិញរនរិច។  6 

អមាញ់មិញេែឹងខារំនិយយថា មនយ តារ ្ិក្ល រ៊ី ទ្ធក់ទ្បងនឹងវិធាន៧៤រនាះ វអត់ទ្ធក់ទ្បងនឹង7 

រណដ ឹងទ្ធំងម៉ូេរនាះរទ្ប។ ក៏រ៉ា តន ររទ្ធះយ៉ា ងណាកដ៊ី វជាចំណ ចតដេអងគជំន ំជក្មះេែឹង គួ តតរិនិតយអា8 

េែឹងរេើង រដើមប៊ីឲ្យមនភារយ តរិ្ម៌តផែកន៊ីតិវិ ៊្ី។ ខារំរយងរៅនឹងកថាខណឌ ៣៤៧ ថ្នោ ណា រស់9 

រយើងេែឹង។ រេើយខារំក៏និយយផងតដ ថា ោេដ៊ីក្លកែរងសំណ ំរ ឿង០០១ គ៊ឺសំណ ំរ ឿង ឌ ច េែឹងតដេ10 

ក្រះរាជអាជាា បនដកក្សង់រេើងេែឹង ោត់តរងតចករ៊ីយ តារ ្ិក្ល រ៊ី ក្ររភទ្ប។ ទ្ប៊ីមួយ គ៊ឺថាយ តារ ្ិក្ល 11 

រាយោ តតយេ់ក្ចេំរ៊ីវិធានរេើអងគរសចកដ៊ី រេើយនិងមួយរទ្បៀតក្ល យេ់ក្ចេំអំរ៊ីវិធានក្ល សដ៊ីរ៊ីន៊ីតិ 12 

 វិ ៊្ី។ ក្រះរាជអាជាា បនតផាកអំណះអំណាង រស់ខាួនរៅរេើក្ល តដេថា អងគជំន ំជក្មះបនរចញរសចកដ៊ី13 

សរក្មចកែរងសំណ ំរ ឿង០០១ រដើមប៊ីវយតថ្មារៅរេើភារទ្បទ្បួេយកបនថ្នអញ្ាក្តកម ី តដេរេើករេើង14 

អំរ៊ីចំណ ចទ្ធំងរ៊ី រនះ រេើយសេក្រះរាជអាជាា  កថាខណឌ ២៦៩ និង២៧០េែឹង ចរមាើយ រស់ោត់េែឹង 15 

ោត់រេើករេើងថា  វិធានទ្ប៊ី១េែឹង  វិធានទ្ធំងអងគរសចកដ៊ីេែឹង គ៊ឺអាចរេើករេើងររេណាក៏បនតដ  ក៏រ៉ា តន រ16 

 វិធានទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងន៊ីតិវិ ៊្ីេែឹង គ៊ឺអាចដកេ៉ូតសិទ្បាិភាគ៊ីមិនឲ្យរ្វើយ៉ា ងដ៉ូរចែះ។ រេើយក្រះរាជអាជាា ក៏17 

រេើករេើងផងតដ ថារយើង រញ្ញា រយើងរៅទ្ប៊ីរនះគ៊ឺរយើងសែិតរៅកែរងវិធានក្ល ទ្ប៊ី២រទ្ប គ៊ឺវិធានទ្ធក់ទ្បងនឹង18 

ន៊ីតិវិ ៊្ី ក៏រ៉ា តន រទ្បនទឹមេែឹងរនាះក្រះរាជអាជាា បនរេើករេើងថា អងគរ រ ជំន ំជក្មះចាត់ទ្ប កថា ក្ល តវ៉ា រស់19 

រយើងេែឹងមិនពាក់រ័ន ារៅនឹងអញ្ាក្តកមរីេើយ តារ ្ិក្ល រទ្ប។ រេើយោត់រេើករេើងចំណ ចរនះ គ៊ឺរៅ 20 

F54/1 កថាខណឌ ២៧២។ រទ្ធះរ៊ីជាអងគជំន ំជក្មះនិយយផទរយរ៊ីរនះរេើយ ក៏ោត់រៅតតរេើករេើងថា21 

ក្ល តវ៉ា រស់រយើងរនះគ៊ឺជាអញ្ាក្តកមពីាក់រ័ន ារៅនឹងយ តារ ្ិក្ល ។  22 

[១៥:៤៥:៤២] 23 

រេើយរៅកែរងឯកោ រយងកែរងឯកោ  F54/1 កថាខណឌ ២៧១, ២៧៧ ម៉ូេរេត តដេក្រះ24 

រាជអាជាា ថា ក្ល តវ៉ា រស់រយើងេែឹងមិនពាក់រ័ន ារៅនឹងយ តារ ្ិក្ល ថ្ន អ.វ.ត.ក រនាះ គ៊ឺរ៉ា តន រទ្ធក់ទ្បងរៅ25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  76 

នឹងរណដ ឹងទ្ធំងម៉ូេតតមដងរនាះ រេើយទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងវិក្ល ៈថ្នដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយ។ ខារំគិតថាោត់1 

អះអាងដ៉ូរចែះគ៊ឺវក្សួេណាស់ រ៊ីរក្ពាះរ្វើអ៊ា ៊ីចឹងរៅគ៊ឺរយើងអាចក្តូវបនដកេ៉ូតសិទ្បាិមិនឲ្យរដឹងឧទ្បា ណ៍។ 2 

វមិនតមនជារញ្ញា យ តារ ្ិក្ល រេើរ គគេអ៊ីរនាះ អ៊ា ៊ីចឹងោត់រេើកអ៊ា ៊ីចឹងរេើងេែឹង វជួយសក្មួេដេ់កិចច3 

ក្ល ងា ោត់ រ៊ីរក្ពាះវពាក់រ័នាតតអងគរេត ។ ក៏រ៉ា តន រោត់ -- ក្ល រេើករេើង រស់ក្រះរាជអាជាា រនះ គ៊ឺ4 

ខ សទ្ធំងក្សរង។ តាមរិតរៅគ៊ឺថា វពាក់រ័នារៅនឹងវិធានរេើអងគរសចកដ៊ីរៅវិញរទ្ប។ តាមរិតរៅ ក្តូវ5 

អានយ តរិោស្តសរ រស់អងគជំន ំជក្មះរ៊ីម នមក គ៊ឺថាមិនអាចមកចាត់ទ្ប កថាជាក្ល យេ់ក្ចេំរេើវិធានន៊ីតិ6 

 វិ ៊្ីរទ្ប គ៊ឺវពាក់រ័ន ានឹងវិធានរេើអងគរសចកដ៊ី។ ឧទ្ធេ ណ៍ ដ៉ូចរៅកែរងោេដ៊ីក្ល រស់សំណ ំរ ឿង ឌ ច 7 

រនះជារដើម គ៊ឺឯកោ  F28 កថាខណឌ ២៨ រៅដេ់ ៣៧។ រៅកែរងរសចកដ៊ីសរក្មច រស់អស់រោក8 

រោកក្ស៊ីរៅក្កម រៅកំណត់ក្តារជើងទ្បំរ័  រៅកែរង៧៨េែឹង គ៊ឺថាយេ់ក្ចេំរេើវិធានន៊ីតិវិ ៊្ីតដេមិន9 

បនជ៉ូនដំណឹងរៅដេ់ជនជារ់រចាទ្បរនាះ គ៊ឺក្តូវចាត់ទ្ប កថាជារម ៈ។  10 

[១៥:៤៧:៥៥] 11 

ផទរយមកវិញ ឧរម ថា ក្ល យេ់ក្ចេំរេើវិធានរៅរេើអងគរសចកដ៊ីរនះ គ៊ឺថាវអាចឧទ្ធេ ណ៍12 

ដ៉ូចជាក ណ៊ីរេើក -- ធាា រ់បនទ្បទ្បួេក្ល រេើកតេងរទ្ធសរនាះគ៊ឺវក្តូវតត េត់អាជាា យ ក្លេ គ៊ឺបនន័យ13 

ថារញ្ចរ់រាេ់ក្ល រចាទ្បក្រក្លន់ រេើយនិងករមទចន៉ូវម៉ូេាឋ នគតិយ តរកែរងក្ល ផដនាទ រទ្ធស រេើយ -- ដ៉ូរចែះ14 

វគ៊ឺជាកំេ សខ សចារ់ គ៊ឺអងគរសចកដ៊ី មិនតមនជាកំេ សន៊ីតិវិ ៊្ីរនាះរទ្ប។ ដ៉ូរចែះរយើងរៅកែរងេកខខណឌ  -- 15 

 វិធានរេើអងគរសចកដ៊ី។ អ៊ា ៊ីចឹងបនន័យថា វ ំេត់អាជាា យ ក្លេ គ៊ឺរញ្ចរ់រាេ់ក្ល រចាទ្បក្រក្លន់ទ្ធំងអស់។ 16 

អងគជំន ំជក្មះអាចរិនិតយវិក្ល ៈទ្ធំងអស់រនះរាយខាួនឯង រាយឥសេ ៈចិតរតតមដង។ រទ្ធះរ៊ីរយើងនិយយ17 

ថារយើងរេើករេើងយ៊ឺតេែឹង គ៊ឺមិនតមនបនន័យថា អងគជំន ំជក្មះេែឹងមនយ តារ ្ិក្ល និយយរនាះរទ្ប គ៊ឺ18 

រ្វើអ៊ា ៊ីចឹង គ៊ឺរ្វើឲ្យខាួនឯងេែឹងខ៉ូចរ្ីះរៅវិញរទ្ប។ ររើសិនជារយើងមនសិទ្បាិរ ដឹងឧទ្បា ណ៍រនាះ ក្រតេេ19 

ជាក្ល រចាទ្បក្រក្លន់ទ្ធំងអស់រនាះក្តូវចាត់ទ្ប កជារម ៈបត់រៅរេើយ។ ក្ល រកក្ោយភាន់ក្ចេំរេើ20 

 វិធាន៨៩រាយក្រះរាជអាជាា  ក្រះរាជអាជាា បនរ្វើក្ល រកក្ោយខ សទ្ធំងក្សរងន៉ូវវិធាន៨៩រនាះ។ ខារំ21 

ស៉ូមដកក្សង់ន៉ូវកថាខណឌ  រស់ោត់។  22 

 [១៥:៤៩:៥៩] 23 

ោត់និយយរ៊ីក្ករខ័ណឌ គតិយ តរ អ.វ.ត.ក រេើយអះអាងថា ររើសិនជាអងគរ រ ជំន ំជក្មះកំណត់24 

ម៉ូេាឋ នរណដ ឹងឧទ្បា ណ៍តដេជនជារ់រចាទ្បអាចរក្រើក្បស់រដើមប៊ីជំទ្ធស់នឹងដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយរៅចំរពាះ25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  77 

ម ខោោដំរ៉ូងរនាះ ក៏រទ្ធះជាយ៉ា ងណាកដ៊ីក៏ដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយរនាះក្តូវតតច៉ូេជាោែ រ បត់រៅរេើយ 1 

-- ផងតដ ។ អ៊ា ៊ីចឹងៗ រយើងរ ា្ើយតររៅោត់វិញថា ក្ករខ័ណឌ គតិយ តរ អ.វ.ត.ក មិនតចងអំរ៊ីេទ្បាភារ2 

ថ្នក្ល រដឹងឧទ្បា ណ៍រេើដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយរនាះរទ្ប រេើយក្ល តដេអងគរ រ ជំន ំជក្មះោំក្ទ្បចំណ ចរនះេែឹង3 

គ៊ឺវិធាន៨៩ តចងថា អងគជំន ំជក្មះរចញរសចកដ៊ីសរក្មចរេើអញ្ាក្តកមជីួនភាា មៗ រេើយនិងជួនកែរងររេ4 

ជាមួយោែ នឹងក្ល រចញោេក្កមរេើអងគរសចកដ៊ី។ រេើយរៅចំរពាះត ោក្ល កំរ៉ូេ វិញ គ៊ឺ វិធាន៨៩(១) 5 

គ៊ឺបនន័យថាមនក្ល អន វតរ-- (ោីនក្ល រកតក្រ)  6 

ក្រធានអងគជ ំន  ំ៖ 7 

អែករកតក្រអត់បនរកតក្ររទ្ប។ 8 

រោកក្ស៊ី អង់តា េគ ៊ីសរស៖ 9 

ស៉ូមអភ័យរទ្ធសរោកក្រធានខារនំឹងនិយយក្តេរ់រក្ក្លយរនដិច។ ខារំនិយយថា ក្ករខ័ណឌ  អ.វ. 10 

ត.ក មិនបនតចងអំរ៊ីក្ល រដឹងរេើដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយរនាះរទ្ប រេើយ វិធាន៨៨ បនតចងថាអញ្ាក្តកមគី៊ឺ11 

អងគជំន ំជក្មះរចញរសចកដ៊ីសរក្មចរៅរេើអញ្ាក្តកមគី៊ឺភាា មៗ ឬក៏កែរងររេជាមួយនឹងោេក្កមរេើអងគ12 

រសចកដ៊ីគ៊ឺ វិធាន៨៩(៣)។ រេើយររើតាមត ោក្ល កំរ៉ូេ វិធាន៨៩(១)(ក)េែឹង គ៊ឺវមនរញ្ញជ ក់អំរ៊ីក្ល 13 

អន វតរមនកក្មិត។ ខារំស ំដកក្សង់ន៉ូវអវ៊ីតដេអងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេបនរេើករេើង គ៊ឺជនជារ់រចាទ្ប14 

មនសិទ្បាិរងាា ញក្គរ់ររេទ្ធំងអស់រៅររេតដេខាួនយេ់រ ើញថា សមក្សរសក្មរ់ក្ល ក្ល ពា ផេ15 

ក្ររយជន៍ រស់ខាួន និងអញ្ាក្តកមអីសមតែកិចច តដេវអាចនឹងរញ្ចរ់ន៉ូវក្ល រចាទ្បក្រក្លន់។ ដ៉ូរចែះ អងគ16 

ជំន ំជក្មះបនក្រក្រឹតរកំេ សអងគចារ់ តដេនិយយថា រយើងបនរេើករេើងយ៊ឺតររេ គ៊ឺកែរងរនះគ៊ឺ17 

រញ្ញជ ក់រេើយថា ក្គរ់ររេទ្ធំងអស់។  18 

រដើមប៊ីរ ា្ើយតររៅនឹងសេក្រះរាជអាជាា ពាក់រ័នានឹងក្ករខណឌ ោែ រ ថ្នក្ល ជំន ំជក្មះរនាះគ៊ឺថា 19 

វមនក្ល តក្រក្រួេរៅកែរងសំណ ំរ ឿង០០២/០១ រនាះគ៊ឺថា រយើងមនក្ល តក្រក្រួេណ៎ា ក្ករខ័ណឌ រនះគ៊ឺ20 

ថា ផ្អា ស់រដូ  េ៉ូត ដ៉ូចជារយើងមនរញ្ញា ថ្នក្ល រំតរកកិចចន៊ីតិវិ ៊្ី គ៊ឺម នររេរិទ្បសវនាក្ល រេើអងគរសចកដ៊ី21 

េែឹងរទ្បៀតរនាះ។ អ៊ា ៊ីចឹងខារំស៉ូមរេើករេើងន៉ូវរសចកដ៊ីសរក្មច រស់ត ោក្ល កំរ៉ូេគ៊ឺ E301/9/1/1/3 22 

កថាខណឌ ៧៤។ រនះជាទ្បេហ៊ីក ណ៍ រស់សេក្រះរាជអាជាា ។ គ៊ឺថាវមិនពាក់រ័នានឹងអវ៊ីតដេបនសរក្មច23 

រាយត ោក្ល កំរ៉ូេរនាះរទ្ប។  24 

[១៥:៥៤:០៨] 25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  78 

ខារំស៉ូម ំឭកន៉ូវរសចកដ៊ីសរក្មចមួយរទ្បៀត រស់ត ោក្ល កំរ៉ូេរក្ក្លយរ៊ីមនរណដ ឹងោទ្ប កខ រស់1 

រោក រអៀង ោ ី រៅកែរងសំណ ំរ ឿង០០២/០១ គ៊ឺរសចកដ៊ីសរក្មច រស់ត ោក្ល កំរ៉ូេ ច ះថ្ថ ៃទ្ប៊ី១៩ តខ   2 

ម៊ីនា  ឆ្ែ ំ២០១២ E95/8/1/4  កថាខណឌ ១០។ ត ោក្ល កំរ៉ូេបនក្រក្លសមិនទ្បទ្បួេយកន៉ូវរណដ ឹងោទ្ប កខ3 

ភាា មៗ រស់រមធាវីក្ល ពា កដ៊ី រអៀង ោ ី ក្រឆំ្ងរៅនឹងរសចកដ៊ី រស់ោោដំរ៉ូងតដេក្រក្លសអំរ៊ីថា4 

និយមន័យថ្នឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេជាតិរៅឆ្ែ ំ១៩៧៥េែឹង មិនតក្មូវឲ្យមនទ្បំនាក់ទ្បំនងជាមួយនឹង5 

ជរមា ះក្រារ់អាវ ្រនាះរទ្ប។ រេើយរៅកែរងកថាខណឌ ១០ ត ោក្ល កំរ៉ូេបនរញ្ញជ ក់ថា ោោដំរ៉ូងគ៊ឺ6 

មិនក្តូវបនចងក្លតរវកិចចរាយក្ល កំណត់រទ្បរេីើសថ្នអងគរេត  តដេសរក្មចរាយអងគរ រ ជំន ំជក្មះ7 

រនាះរទ្ប រេើយកក្មិតថ្នភារមិនចាស់ោស់ថ្នរទ្បរចាទ្បេែឹងគ៊ឺវមិនមនរញ្ញា អវ៊ីរនាះរទ្ប។ 8 

[១៥:៥៥:២៣] 9 

រនាទ រ់មករទ្បៀតសេក្រះរាជអាជាា  គ៊ឺបនរេើករេើងអំរ៊ីយ តរិោស្តសដជាតិ រដើមប៊ីរញ្ញជ ក់ថាមន10 

េទ្បាភារកែរងក្ល រដឹងឧទ្បា ណ៍រៅរេើដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយ។ ខារំអាចរេើករេើងន៉ូវចារ់បរំាងផងតដ  ពាក់11 

រ័នារៅនឹងចំណ ចរនះ។ រេើយក្រសិនររើមនរញ្ញា ររចចករទ្បសអ៊ីស៉ូមរោកក្រធានអ្ាក្ស័យផង ខារំ12 

រញ្ចរ់ក្ល អនររាគមន៍ រស់ខារ។ំ រ ិរទ្បថ្នចារ់វខ សោែ  រ៊ីរក្ពាះថារៅកែរងរទ្បឧក្កិដឋេែឹងគ៊ឺថា រគអាច13 

រ្វើរ ដឹងឧទ្បា ណ៍រៅរេើដ៊ីក្លរញ្ជូនរ ឿងរៅជំន ំជក្មះបន។ ដ៉ូរចែះកែរងក ណ៊ីតដេខាររំេើករេើងេែឹងគ៊ឺវពាក់14 

រ័នារៅនឹងរ ឿងរៅកែរងរទ្បរសចឹម អ៊ា ៊ីចឹងក ណ៊ីរនះវខ សោែ រ៊ីរទ្បឧក្កិដឋ។ រៅកែរងរទ្បរសចិមគ៊ឺថា រទ្ធះរ៊ី15 

ជាមិនមនេទ្បាភាររដឹងឧទ្បា ណ៍ក្រឆំ្ងនឹងដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយ ឬរញ្ជូនរ ឿងរៅជំន ំជក្មះក៏រាយ ក៏16 

រយើងមនេទ្បាភារកែរងក្ល កត់សមគ េ់អំរ៊ីេទ្បាភារថ្នអញ្ាក្តកម។ី កែរងររេរនាះតដ សេក្រះរាជអាជាា17 

ោត់បនរេើករេើងអំរ៊ីោេដ៊ីក្ល រស់ត ោក្ល កំរ៉ូេតដេបនរញ្ញជ ក់អំរ៊ីេទ្បាភារ រស់អងគជំន ំជក្មះ18 

ោោឧទ្បា ណ៍កែរងក្ល កត់សមគ េ់អំរ៊ីេទ្បាភារថ្នក្ល រដឹងឧទ្បា ណ៍បន។ 19 

ដ៉ូរចែះ វៗមិនមនេទ្បាភារអ៊ីតដេថាាច់ខាតរនាះរទ្ប។ រេើយសេក្រះរាជអាជាា េែឹងក៏មិន 20 

បនរ ា្ើយតររៅចំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងផងតដ រៅកែរងសវនាក្ល ។ ជារិរសស គ៊ឺមិនបន21 

រ ា្ើយតររៅនឹងោ ណា រស់ភាគ៊ីរទ្ប។  22 

[១៥:៥៧:៤៩] 23 

ឥេូវេែឹងខារសំ៉ូមនិយយអំរ៊ីក្ររភទ្បរផេងៗពាក់រ័នារៅនឹងអងគរេត  តដេេួស វិោេភារ24 

រណដ ឹង អងគរេត ក្ររភទ្បរ៊ី  គ៊ឺរទ្បរចាទ្បមិនក្គរ់ក្ោន់ និងក្ររភទ្បទ្ប៊ីរ៊ី គ៊ឺអងគរេត តដេមិនក្តូវបនរក្រើ25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  79 

ក្បស់រៅកែរងក្ល កំណត់ក្ររភទ្បរទ្បរេីើស ក្ររភទ្បទ្ប៊ីរួន គ៊ឺអងគរេត តដេបនដករចញរាយដ៊ីក្លរំតរក1 

ន៊ីតិ វិ ៊្ីរៅកែរងសំណ ំរ ឿង០០២។ រេើយខារំស៉ូមរ ា្ើយតរភាា មៗរៅនឹងសំណួ  -- ខារនំឹងរ ា្ើយតររៅនឹង2 

សំណួ  រស់ត ោក្ល កំរ៉ូេពាក់រ័នារៅនឹងអងគរេត តដេរយើងយេថ់ា វមិនររងកើតបនរៅជារនទរក3 

រទ្បរចាទ្បក្គរ់ក្ោន់។ ខារំនឹងសរងខរន៉ូវកែរងដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយ និងក៏ដ៉ូចជាោ ណារណដ ឹងោទ្ប កខ រស់4 

រយើង រដើមប៊ីរ ា្ើយតររៅនឹង បយក្ល ណ ៍រស់រៅក្កម។ 5 

រៅកែរងោ ណា រស់រយើងេែឹងគ៊ឺ កថាខណឌ ៤៣៩ ដេ់ ៤៥៧ តដេរយងរៅរេើោ ណាច ង6 

រក្ក្លយ រស់រយើងេែឹងគ៊ឺៗស ទ្បាតតជាអងគរេត តដេបនរេើករេើងរៅកែរងដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយ D427 7 

រេើយក៏រៅកែរងសមា ងរេត ថ្នោេក្កមតដេរៅកែរងកថាខណឌ ១១៤២ ដេ់ ១១៤៥ ពាក់រ័នារៅនឹង8 

ក្ល ក្រក្រឹតររាយរ ីសរអើងចំរពាះក្រជាជនថី៊ីរៅក្តំាកក់េែឹង គ៊ឺរៅកែរងោ ណារណដ ឹងឧទ្បា ណ៍ រស់9 

រយើង -- រណដ ឹងោទ្ប កខ (ស៉ូមរទ្ធស) គ៊ឺកថាខណឌ ៤៤៨ ដេ់ ៤៥០ តដេរយងរៅរេើោ ណា10 

សនែិាឋ នោែ រ  រស់រយើង គ៊ឺកថាខណឌ ៩៤២ ដេ់ ៩៤៨ ពាក់រ័នារៅនឹងដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយេែឹង គ៊ឺ11 

និយយរៅកែរងកថាខណឌ ៣០៥ រេើយរៅកែរងសមា ងរេត ថ្នោេក្កមេែឹង គ៊ឺកថាខណឌ ១១៧៦ រៅ12 

ដេ់ ១១៧៩។ 13 

 [១៦:០០:០៦] 14 

ចំរពាះក្ររភទ្បទ្ប៊ីរ៊ី ថ្នអងគរេត តដេរយើងយេ់រ ើញថារទ្បរចាទ្បមិនក្គរ់ក្ោន់រនាះ គ៊ឺពាក់រ័ន ា15 

រៅនឹងក្ល ក្តួតរិនិតយ និងក្ល បត់រង់មស្តនរ៊ីថ្នោធា ណ ដឋតខី  គ៊ឺោ ណា រស់រយើងកថាខណឌ ៤៥១ 16 

ដេ់៤៥៦ រេើយកែរងដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយគ៊ឺកថាខណឌ ៣១៩, ៤៩៨ រេើយរៅកែរងសមា ងរេត ោេក្កម 17 

E465 េែឹងគ៊ឺមននិយយរៅកែរងកថាខណឌ ១១៧៥, ១១៧៧ ដេ់ ១១៧៩។  18 

ខារំរភាចរយងមួយចំនួន ក្រសិនររើអងគជំន ំជក្មះចង់បនឯកោ រយងរតនែមរនាះ រយើងអាច19 

ក្បរ់បនរៅររេតដេរយើងរ ា្ើយនឹងសំណួ ។ ពាក់រ័នារៅនឹងអងគរេត ជាក់ោក់ ពាក់រ័នារៅនឹងក្ល 20 

អន វតរេួសរ៊ី វិោេភារថ្នរណដ ឹងរាយសេរៅក្កមរស ើរអរងកត រយើងដ៉ូចបនរ ើញ ួចមករេើយ 21 

គ៊ឺថាក្ល ជំទ្ធស់ រស់រយើងេែឹងគ៊ឺអញ្ាក្តកមតីដេវយ៊ឺតររេ ខារំគិតថាវមិនអ៊ា ៊ីចឹងរទ្ប ខារំស៉ូមរេើក22 

ឧទ្ធេ ណ៍រដើមប៊ីរញ្ញជ ក់ថា មនតតមួយរទ្ប តដេក្តូវបនរិនិតយេែឹង គ៊ឺក្ល ជរមាមសជនជាតិរវៀតណាម 23 

រេើយក្តូវបនរដិរស្រចាេរាយភាន់ក្ចេំរៅរទ្បៀត។  24 

ខាង រអៀង ោ ី ក៏បនរាយមរេើកន៉ូវរញ្ញា រនះរៅអងគរ រ ជំន ំជក្មះតដ ។ រមធាវី រអៀង  25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  80 

ោ ី បនរេើករញ្ញា រនះរៅចំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះ ម នររេររើកសវនាក្ល  រេើយមិនដ៉ូចតដេសេ1 

ក្រះរាជអាជាា បនរេើករេើងពាក់រ័នានឹងអញ្ាក្តកមរីនាះរទ្ប គ៊ឺថា ១០ថ្ថៃរក្ក្លយររេាក់អញ្ាក្តកមេីែឹង 2 

គ៊ឺវមនរញ្ញា ។ ខារំស៉ូមរយងរៅរេើោ ណា រស់រយើង គ៊ឺកថាខណឌ  ៣៤៣ ដេ់ ៣៤៦ រយើងបនយក3 

ទ្បេហ៊ីក ណ៍ រស់ រអៀងោ ី រេើយអងគជំន ំជក្មះបនរដិរស្។  4 

[១៦:០២:២០] 5 

ខារំស ំរេើកន៉ូវសមា ងរេត  រស់អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូង គ៊ឺថាររើទ្បទ្បួេយក វិោេភារថ្នក្ល 6 

ជំន ំជក្មះរនាះ វអាចមនរញ្ញា  រក្ពាះថារញ្ញា េែឹងគួ តតរេើករេើងរៅម នររេររើកសវនាក្ល  ឬក៏កែរង7 

ររេរស ើរអរងកត។ អ៊ា ៊ីចឹងអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងេែឹងរដិរស្មិនក្រមរិនិតយរេើរញ្ញា េែឹងរទ្ប រេើយ8 

រញ្ញា េែឹងក៏រយើងរេើករៅកែរងោ ណាសនែិាឋ នោែ រ  រស់រយើងរទ្បៀត រដើមប៊ីរចៀសវងន៉ូវយ តរិនិរស្ ខារំ9 

ស៉ូមរេើកន៉ូវឯកោ  E457/6/4/1 កថាខណឌ ២១៣ ដេ់ ២៧៦។  10 

ខារំមិនដឹងថារនះជាសំណួ តដេអងគជំន ំជក្មះបនសួ មករយើង ថារយើងបនរេើករញ្ញា េែឹង ួច11 

មករេើយរ៊ីម នេែឹង ឬក៏អត់ រ៉ា តន រវជាររេតដេរយើងក្តូវតតរ ា្ើយតរ រយើងស៉ូមរញ្ញជ ក់ថាគ៊ឺអងគជំន ំ12 

ជក្មះោត់បនរញ្ញជ ក់អំរ៊ីសមា ងរេត ថ្នោេក្កម ជាមួយនឹងទ្បេហ៊ីក ណ៍តដេភាន់ក្ចេំ។ រៅកែរង13 

សមា ងរេត ថ្នោេក្កម អងគជំន ំជក្មះបនក្តេរ់មករសចកដ៊ីសរក្មច រស់ខាួន រេើយបនយេ់ក្រម 14 

រិនិតយរញ្ញា រេើអងគរសចកដ៊ី រ៉ា តន រដ៉ូចដតដេរទ្បៀតរេើយ អងគជំន ំជក្មះគ៊ឺថាបនរដិរស្ន៉ូវសំណ៉ូមរ 15 

 រស់រយើង។ ដ៉ូរចែះអងគជំន ំជក្មះ គ៊ឺបនរិនិតយអងគរេត រដើមប៊ីកំណត់ន៉ូវអវ៊ីតដេបនរដឹង។ រៅកែរងរណដ ឹង16 

ោទ្ប កខ រស់រយើង រយើងបនជំទ្ធស់ គ៊ឺស៉ូមរមើេកថាខណឌ ៣៥១ ដេ់ ៣៦៦ ថ្នោ ណា រស់រយើង។ 17 

[១៦:០៤:១២] 18 

រោកក្រធាន ខារំរៅសេ់ចំណ ចរក្ចើនរទ្បៀត តដេក្តូវរេើករេើង រេើយខារសំ ំរតនែមររេរវោ។  19 

ខារំមិនដឹងថា ខារំរៅសេ់រ៉ា នីាននាទ្ប៊ីរទ្បៀតរទ្ប អ៊ា ៊ីចឹងខារំមិនអាចនិយយអស់កែរង យៈររេ ៥ នាទ្ប៊ីរទ្ប រោក 20 

ក្រធាន។ អ៊ា ៊ីចឹងស៉ូមរតនែមររេរវោ។ 21 

ក្រធានអងគជ ំន  ំ៖ 22 

រោករមធាវី អាចស រំរេរតនែមរ៉ា នីាន? 23 

រោកក្ស៊ី អង់តា េគ ៊ីសរស៖ 24 

រោកក្រធាន ខារំក្តូវក្ល យ៉ា ងតិចរំផ តក៏ ២០នាទ្ប៊ីរទ្បៀតតដ  រោកក្រធាន។ រាយោ តតមន 25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  81 

ក្ល អនររាគមន៍ក្លត់រយើងច ះរេើងៗអ៊ា ៊ីចឹង។ អ៊ា ៊ីចឹងរយើងក្តូវក្ល ររេរវោ ក្តូវក្ល រ ា្ើយតរជាមួយនឹង1 

រដើមរណដ ឹងផង ខាងសេក្រះរាជអាជាា ផង អ៊ា ៊ីចឹងវៗរិបកណាស់ចំរពាះរយើង រយើងក្តូវរ ា្ើយតររៅ2 

ក្គរ់ោែ  អ៊ា ៊ីចឹងរយើងក្តូវរេើករេើងរក្ចើនចំណ ច។ អ៊ា ៊ីចឹងស ំរោកក្រធានស៉ូមររេរតនែម គ៊ឺ ២០នាទ្ប៊ី3 

រោកក្រធាន។ 4 

[១៦:០៦:០១] 5 

ក្រធានអងគជ ំន  ំ៖ 6 

អ៊ា ៊ីចឹងរាយោ  ឌ៊ីវីឌ៊ី វអស់រេើយ រេើយទ្ប កឲ្យខាងររចចករទ្បសេែឹងរគរដូ  ឌ៊ី វីឌ៊ី សិន រេើយ7 

អងគជំន ំជក្មះនឹងរិភាការនះរៅរេើរនះ អត់ច ះរៅណារទ្ប។ 8 

(រៅក្កមរិភាកាោែ ) 9 

រោកក្ស៊ី អង់តា េគ ៊ីសរស៖ 10 

រោកក្រធាន រដើមប៊ីឲ្យចាស់ោស់រនាះគ៊ឺថា ២០នាទ្ប៊ីេែឹង អមាញ់មិញេែឹងគ៊ឺថាខារំរញ្ញជ ក់េែឹង11 

គ៊ឺអត់ក្គរ់ក្ោន់រទ្ប រោកក្រធាន គ៊ឺស ំ ៣០ នាទ្ប៊ី។ ចំណ ចអងគចារ់េែឹងគ៊ឺថាវមនឯកោ រយងរក្ចើន12 

រដើមប៊ីឲ្យមនភារចាស់ោស់ អ៊ា ៊ីចឹងស ំម ដងរទ្បៀត រោកក្រធាន គ៊ឺរដើមប៊ីឲ្យវមនតមា ភារេែឹងគ៊ឺ ៣០ 13 

នាទ្ប៊ីតតមដងរៅរោកក្រធាន រក្ពាះរនះជាេទ្បាភារតតមួយគត់ រស់រយើងកែរងក្ល រ ា្ើយតររៅនឹងភាគ៊ី14 

នានា រេើយវជារណដ ឹងោទ្ប កខច ងរក្ក្លយ រស់រយើងខារំផងតដ រោកក្រធាន។ 15 

[១៦:០៩:៣០] 16 

ក្រធានអងគជ ំន  ំ៖ 17 

តាមរិតរៅគ៊ឺោ ណាេែឹងរ្វើរក្ចើនរេើយ រ៉ា តន រខារំរមើេរៅរ ើញ រមើេក្ល និយយេែឹងជាន់ោែ18 

រក្ចើនតដ  រេើយររេរវោេែឹងគ៊ឺមួយរម៉ា ងរៅរេើយ។ អ៊ា ៊ីចឹងររេរវោតដេក្តូវឲ្យេែឹងតត ៥៥នាទ្ប៊ី19 

រទ្ប។ អ៊ា ៊ីចឹងរេើយគ៊ឺតាមក្ល សរក្មច រស់អងគជំន ំជក្មះ គ៊ឺថាអន ញ្ញា តតថមឲ្យរោករមធាវីេែឹងអាច 20 

ក្តឹមតត ១០នាទ្ប៊ីរទ្បៀតរទ្ប រេើយឲ្យស  រឃាា រៅ អតែន័យរៅ ឲ្យវចាស់ោស់រៅ។  21 

ស៉ូមអរញ្ជើញក្តឹម ១០នាទ្ប៊ីរទ្បៀត។ បទ្បស៉ូមអរញ្ជើញ! រេើយឲ្យស  រឃាា រៅ អតែន័យរៅ ឲ្យវ22 

ចាស់ោស់រៅ។ ស៉ូមអរញ្ជើញក្តឹម១០នាទ្ប៊ីរទ្បៀត។  23 

រោកក្ស៊ី អង់តា េគ ៊ីសរស៖ 24 

វជាជរក្មើសមួយដ៏េំបកសក្មរ់ខារំរោកក្រធាន រក្ពាះររេតិចររក។  25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  82 

រៅកែរងោ ណាច ងរក្ក្លយ រស់រយើង រយើងបនរេើករេើងអំរ៊ីយ តរិនិរស្រៅកថាខណឌ ៣៥១ 1 

ដេ់៣៦៦េែឹង គ៊ឺរៅក្កមេែឹង គ៊ឺក្តូវបនទ្បទ្បួេពាកយរណដ ឹងពាក់រ័នារៅនឹងអងគរេត តដេក្តូវបន2 

កំណត់ជាក់ោក់រៅកែរងផាូវចារ់ គ៊ឺថាមិនតមនរៅកែរងអងគរេត តដេរ ៀររារ់រៅកែរងភសររតាងរទ្ប។ រិត3 

ណាស់ គ៊ឺថារដើមប៊ីស រស ដ៊ីក្លសនែិាឋ នរញ្ជូនរ ឿងឲ្យរស ើរសួ េែឹងគ៊ឺថា ក្តូវតតមនអងគរេត  រេើយវ4 

គ៊ឺជាក្លតរវកិចចសំខាន់ណាស់តដេអងគរេត ទ្ធំងអស់េែឹងក្តូវបនាក់រញ្ចូេរៅកែរងដ៊ីក្លសនែិាឋ នរនាះ។ 5 

រនះគ៊ឺជាទ្បេហ៊ីក ណ៍តដេរេើករេើងរាយរៅក្កម -- គ៊ឺតដេសេក្រះរាជអាជាា រទ្បបនរញ្ញជ ក់ក្បរ់6 

រយើងរទ្បថាអងគរ រ ជំន ំជក្មះេែឹងគ៊ឺបននិយយផទរយពាកយរនះវិញ រេើយក៏បនរេើករេើងអំរ៊ីយ តរិោស្តសរ7 

បរំាងផងតដ  តដេោត់និយយថាមនរៅក្សរកបរំាងគ៊ឺមនយ តរិោស្តសរររញរេញពាក់រ័នានឹងចំណ ច8 

រនះ។ ដ៉ូរចែះវ គ៊ឺវមនអតែិភារថ្នវិធានជាក់ោក់តដេពាក់រ័នារៅនឹងភារសីរគោីញទ្ធំងអស់រនះ 9 

រេើយរៅថាែ ក់ជាតិេែឹងគ៊ឺថា វមិនមនក ណ៊ីដ៉ូចជាពាក់រ័នារៅនឹងរ ឿង រខៀវ សំផន រនាះរទ្ប។ ដ៉ូរចែះ 10 

រៅររេតដេរយើងទ្បទ្បួេបនរ័ត៌មនអំរ៊ីចំណ ចណាមួយរៅកែរងដ៊ីក្លសនែិាឋ នរញ្ជូនរ ឿងរៅរស ើរសួ 11 

េែឹងគ៊ឺថា -- គ៊ឺថារយើងរិបកតមនតទ្បន។ ខារំស៉ូមរយងរៅរេើយ តរិោស្តសរ រស់ត ោក្ល កំរ៉ូេតដេ12 

និយយអំរ៊ីរ ិរទ្បរផេងៗរៅថាែ ក់ជាតិ និងអនរ ជាតិ គ៊ឺឯកោ  E350/2/1/4 គ៊ឺរៅពាក់រ័នារៅនឹង-- 13 

អែករកតក្រ៖ 14 

រោកក្រធាន ស ំឲ្យរមធាវីោត់រងាង់រេបឿនរនរិច។ ោត់អានរេឿនររក អែករកតក្រតាមអត់15 

ទ្ធន់រទ្ប រោកក្រធាន។  16 

ក្រធានអងគជ ំន  ំ៖ 17 

ស៉ូមរោកក្ស៊ីរមធាវី រនែយរេបឿនរនរិច ក ំឲ្យរេឿនររក។ ខាងរកតក្ររកអត់ទ្ធន់រទ្ប។  18 

[១៦:១៤:៣០] 19 

រោកក្ស៊ី អង់តា េគ ៊ីសរស៖ 20 

រាយោ ឲ្យររេខារំតត១០នាទ្ប៊ី។ អ៊ា ៊ីចឹងរេើយបនខារំនិយយរេឿន។  21 

សេក្រះរាជអាជាា បនររនាទ សរយើងពាក់រ័នារៅនឹងក្ល តរងតចក វងអងគរេត ។ រៅកថាខណឌ22 

មួយថ្នចរមាើយតរ រស់ខាួនេែឹងគ៊ឺសេក្រះរាជអាជាា បននិយយថា វមនក្ល តរងតចក វងអងគរេត  23 

រេើយនិងភសររតាង។ ដ៉ូរចែះជាក្ល សនែិាឋ នេែឹងគ៊ឺថា អវ៊ីៗគ៊ឺថារយើងបនរេើករេើងរៅកែរងោ ណា24 

រណដ ឹងោទ្ប កខ រស់រយើងរៅកែរងកថាខណឌ ៣៦៧ ដេ់ ៤៤៨។ ខារំស៉ូមនិយយអំរ៊ីកថាខណឌ មួយចំនួនថ្ន 25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  83 

ោ ណា រស់រយើង។  1 

អែករកតក្រ៖ 2 

រោកក្រធាន អែករកតក្រតាមអត់ទ្ធន់រទ្ប។ ោត់រេឿនររក។  3 

រោកក្ស៊ី អង់តា េគ ៊ីសរស៖ 4 

គ៊ឺអងគរេត ក្ររភទ្ប៊ីរ៊ីតដេខារំបនរេើករេើងគ៊ឺវេួសរ៊ីអវ៊ី រ៊ី វិោេភារថ្នរណដ ឹង។ រនះគ៊ឺជាក្ល 5 

  ិះគន់តដេរយើងបនរេើករេើងរៅកែរងោ ណា រស់រយើង គ៊ឺរៅកែរងកថាខណឌ ៨៧ ដេ់៩៧។ រេើយ6 

រៅកែរងកថាខណឌ ៤៥៨ ដេ៤់៦៤ គ៊ឺអងគរេត ទ្បទ្បួេរណដ ឹងពាក់រ័នារៅនឹងអងគរេត តដេមនតចងរៅ7 

កែរងដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយរេើយតដេក្តូវបនកំណត់ជាក់ោក់តាមផាូវចារ់។ ដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយេែឹងគ៊ឺ8 

ដំរណាះដ៊ីក្លមួយតដេថាក្សរិចក្សរិេមិនចាស់ោស់រទ្ប។ ខារំ ំឭករៅកថាខណឌ ៤៦១រេើយគ៊ឺថា គ៊ឺ9 

មនរសចកដ៊ីសនែិាឋ នតដេវមិនចំាបច់រក្ចើនណាស់ រេើយរយើងក្តូវក្ល រិនិតយរមើេក្ោវក្ជាវរៅរេើក10 

ថាខណឌ ទ្ធំងអស់េែឹង រដើមប៊ីឲ្យដឹងថារតើអវ៊ីតដេក្តូវបនរចាទ្បក្រក្លន់រិតក្បកដ អវ៊ីតដេក្តូវបនកំណត់11 

ថាជារទ្បរេីើសពាក់រ័នានឹងរញ្ញា ផាូវចារ់េែឹង រដើមប៊ីរញ្ញជ ក់ថាវជារទ្បរចាទ្បរនះ។ រនះគ៊ឺជាអវ៊ីតដេមន12 

រៅកែរងដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយ តដេខារំស៉ូមរយងរៅរេើោ ណារណដ ឹងោទ្ប កខ រស់រយើងគ៊ឺ កថាខណឌ13 

៤៦១។  14 

[១៦:១៨:១៥] 15 

ខារំស៉ូមនិយយអំរ៊ីឧទ្ធេ ណ៍ពាក់រ័នានឹងក្ល ក្រក្រឹតរចំរពាះជនជាតិរវៀតណាម ជារិរសសគ៊ឺក្ល 16 

រចាទ្បក្រក្លន់តតរៅោវ យរ ៀង និងថ្ក្រតវង រេើយរនាទ រ់មករទ្បៀតមនភសររតាងរៅរេើតដនដ៊ីទ្ធំងម៉ូេតត17 

មដង។ រេើយក្រតេេជាឥេូវរនះខារំមិនអាចនិយយបន ក្រតេេជាខារំនឹងរ្វើរៅររេរក្ក្លយរទ្បៀត។  18 

រេើយរាយោ តតររេរវោមនកំណត់ ខារំស៉ូមនិយយអំរ៊ីក្ររភទ្បទ្ប៊ីរួនថ្នក្ល អន វតរេួសរ៊ី19 

ដ៊ីក្លរំតរកសំណ ំរ ឿង គ៊ឺជាក្ល រ ា្ើយតររៅនឹងសំណួ  រស់ត ោក្ល កំរ៉ូេពាក់រ័ន ារៅនឹងក្ល និយយ20 

រយងរៅដេ់ជនជាតិរវៀតណាមរៅររេតដេមនក្ល បត់ខាួនរាយរងខំ។ អងគជំន ំជក្មះបនទ្បទ្បួេ21 

ោគ េ់ថាក្ល បត់រាយរងខំន៉ូវជនជាតិរវៀតណាមរនះក្តូវបនដករចញរ៊ីសំណ ំរ ឿង០០២/០២ រាយ22 

ដ៊ីក្លរំតរកន៊ីតិវិ ៊្ី។ រេើយរយើងក៏បនរេើករេើងរៅកែរងោ ណាច ងរក្ក្លយ រស់រយើងរេើយ ដ៉ូរចែះ 23 

ោីនអវ៊ីតដេថី៊ីរទ្ប រេើយខារំក៏ស៉ូមរយងរៅរេើអវ៊ីតដេរយើងបនរកក្ោយរៅកែរងោ ណា រស់រយើង។ 24 

រនះមិនតមនជារញ្ញា ថ្នក្ល រកក្ោយដ៊ីក្លរំតរកន៊ីតិវិ ៊្ីនរទ្ប។ គ៊ឺវរញ្ញា វថា គ៊ឺថាអងគជំន ំជក្មះបនដក25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  84 

រចញ ួចរេើយៗបនក្លត់កដ៊ីរៅរេើអងគរេត តដេខាួនបនសរក្មចដករចញរនាះរៅវិញ។ ខារំស៉ូមរយង1 

រៅរេើកថាខណឌ ៥៣៨ ដេ់ ៥៤៦ ខារសំ៉ូមរយងរៅរេើកថាខណឌ ៤៣ ផងតដ ។  2 

រដើមប៊ីរញ្ចរ់ ខារំស៉ូមរញ្ញជ ក់ថារៅកែរងសំណ ០ំ០២/០២េែឹង គ៊ឺអងគជំន ំជក្មះទ្បទ្បួេរណដ ឹងពាក់រ័នា3 

រៅនឹងរញ្ញា ជនជាតិចាមផងតដ ។ ខារំស៉ូមរោកោដ យណាស់តដេមិនបនរេើករេើងន៉ូវទ្បេហ៊ីក ណ៍4 

សំខាន់មួយចំនួនរទ្បៀត រេើយខារកំ្តូវរងខំចិតររញ្ចរ់រៅររេរនះ។ 5 

ក្រធានអងគជ ំន  ំ៖ 6 

បទ្ប ជារនដដេ់ោ ណា រស់សេក្រះរាជអាជាា  អ៊ា ៊ីចឹងស៉ូមអរញ្ជើញសេក្រះរាជអាជាា រ្វើ 7 

ោ ណា បទ្ប។ 8 

[១៦:២២:៣០] 9 

រោកក្ស៊ី រេរេន រវីសន រ៖ 10 

ជក្មរសួ រោកក្រធាន រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម ខារំរ្ីះ រេរេន។ រៅម៉ូេាឋ នចំនួន 11 

រណដ ឹងោទ្ប កខចំនួនក្ប ំមនម៉ូេាឋ នទ្ប៊ីរ៊ី  ៣៨, រ៊ី១២២ រៅដេ់ ១២៣ បនរេើករេើងរៅកែរងសំណ ំ12 

រ ឿង០០២ ថារតើអងគរេត ណាខាះតដេសែិតរៅកែរងសំណ ំរ ឿង០០២ តដេអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងបន13 

សរក្មចរនាះ។ រៅកែរងចរមាើយតរ រស់ខារំ កថាខណឌ ២៤៥ ដេ់ ២៧២ រយើងបនរេើករេើងអំរ៊ីក្រវតរិ14 

ោវតា ចារ់ អំរ៊ីយ តរិោស្តសដ រោេក្ល ណ៍ រេើយក៏ដ៉ូចជារោេក្ល ណថ៍្នន៊ីតិវិ ៊្ីមួយចំនួនពាក់រ័ន ា15 

រៅនឹងម៉ូេាឋ នទ្ធំងរនះ។ ថ្ថ ៃរនះខារនំឹងរផ្អដ តរៅរេើោ ណា រស់ខារំ ថារេត អវ៊ីបនជាទ្បេហ៊ីក ណ៍ រស់16 

មច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខន៊ីមួយៗេែឹងគ៊ឺថា វមនក្ល ខកខានមិនបនរេើករេើងររញរេញរនាះ ជារិរសស17 

ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងក្ររភទ្បរណដ ឹងោទ្ប កខក្ររភទ្បមួយ រ៊ី  រ៊ី និង រួន តដេរក្រើក្បសន់ិយមន័យតតមួយរៅ18 

កែរង តដេបន ករ ើញរៅកែរងចរមាើយតរ រស់រយើងខារ ំ រាយោ ដំរណើ ក្ល រយើងកំរ ងតតរដើ រៅម ខ19 

រនះ គ៊ឺក្លេណានិយយអំរ៊ីក្ររភទ្បរនះគ៊ឺរយើងចំណ ចមួយតដេខារំរៅតតរេើករេើងគ៊ឺមច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខ20 

បនទ្បទ្បួេអងគជំន ំជក្មះមិនមនក្លតរវកិចចសរក្មចអវ៊ីរៅរ៊ីខាងរក្ក្លយដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយរនាះរទ្ប។ ផទរយ21 

រៅវិញរៅសំណ ំរ ឿង០០២/០២ រនះ គ៊ឺគិតរៅដំរណើ ក្ល ន៊ីតិវិ ៊្ីជិត១០ឆ្ែ ំមករេើយ។ ពាក់រ័នារៅនឹង22 

ក្ររភទ្បទ្ប៊ីមួយ និយយអំរ៊ីក្រវតរិោវតា ម៉ូេាឋ នភាគរក្ចើន រស់មច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខ គ៊ឺរយើងគិតរៅជិត23 

១០ឆ្ែ ំមករេើយរេើករេើងរញ្ញា រនះ។ ក្ររភទ្បទ្ប៊ីមួយ គ៊ឺម៉ូេាឋ នរណដ ឹងោទ្ប កខ៣៩ ដេ់ ៥៩ និង ១២៣ 24 

រេើយមច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខបនរេើកកែរងអងគរេត មួយចំនួន ចំណ ចទ្ធំងអស់រនះមិនមនរៅកែរងដ៊ីក្ល 25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  85 

រញ្ជូនរ ឿងឲ្យរស ើរសួ រតនែម ឬដ៊ីក្លរញ្ជូនរ ឿងឲ្យរស ើរសួ រទ្ប តដេបនាក់រៅកែរងឆ្ែ ំ២០០៧។ 1 

[១៦:២៥:១៧] 2 

ោ ណាដំរ៉ូង រស់ខារំគ៊ឺថា វពាក់រ័នារៅនឹងក្ល ជរមាមសជនជាតិរវៀតណាម រេើយម៉ូេាឋ ន -- 3 

រេើយពាក់រ័នារៅនឹងក ណ៊ី រស់មច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខ សេរៅក្កមរស ើរអរងកតមិនតដេបនរស ើរ4 

អរងកតអងគរេត ទ្ធំងអស់រនះរនាះគ៊ឺមិនក្តឹមក្តូវរទ្ប។ ដ៉ូចរយើងបនោដ រ់រ៊ីខាងរដើមរេើយ ទ្ធំងមច ស់5 

រណដ ឹងោទ្ប កខ ឬក៏ភាគ៊ីណាមួយរៅកែរង មិនបនរដឹងោទ្ប កខរៅរេើចំណ ចរនះរទ្ប។ រនះគ៊ឺសែិតរៅកែរង6 

ម៉ូេាឋ នរណដ ឹងោទ្ប កខទ្ប៊ី៤១។ រាយោ រ ឿងកដ៊ីរនះចារ់រផដើមតំាងរ៊ីឆ្ែ ំ២០០៧ មច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខមិន7 

តដេរដឹងអំរ៊ី វិោេភារថ្នក្ល រស ើរអរងកត ឬក៏មិនតដេាក់សំរណើណាមួយឲ្យរ្វើរម ភាររៅនឹង8 

តផែកណាមួយថ្នក្ល រស ើរអរងកតសែិតរៅរក្ក្លម វិធាន៧៦(២) រនាះរទ្ប ដ៉ូច -- ខារំៗស ំរេើករេើងអំរ៊ីក្ល 9 

ខកខានមិនបនរេើករេើងអំរ៊ីចំណ ចរនះរៅកែរងោ ណា រស់ -- រៅររេតដេដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយក្តូវ10 

បនរចញមកគ៊ឺថា មិនតដេបនរេើករេើងអំរ៊ីអញ្ាក្តកមអីវ៊ីមួយ ម នររេសវនាក្ល រនះចារ់រផដើមរទ្ប។ 11 

រេើយរៅររេតដេអងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងរំតរកកិចចដំរណើ ក្ល ន៊ីតិ វិ ៊្ីរនះ គ៊ឺថាក៏មិនមនក្ល រដឹង12 

ជំទ្ធស់តវ៉ារទ្បៀត។ រៅររេតដេសំណ ំរ ឿង០០២/០១ រញ្ចរ់រេើយរទ្បើរតតរេើករេើងចំណ ចរនះរេើង។ 13 

គ៊ឺរេើករេើងរៅថ្ថៃទ្ប៊ី០២ ឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៧។ ដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយកំណត់អំរ៊ី វិោេភារទ្ធំង វិោេ14 

ភារថ្នក្ល ជំន ំជក្មះ ក៏ដ៉ូចជាោេក្កម។ 15 

[១៦:២៧:០៦] 16 

វពាក់រ័នារៅនឹងផេក្ររយជន៍ រស់រយើងមែ ក់ៗរនាះ  ួមទ្ធំងផេក្ររយជន៍ រស់ជនជារ់ 17 

រចាទ្បផងតដ  គ៊ឺថាតាមក្ល  រស់ខារំៗរមើេរ ើញថា ក្ររភទ្បទ្ប៊ីមួយ ថ្នអំរ៊ីម៉ូេាឋ នរណដ ឹងោទ្ប កខ ដ៉ូរចែះ18 

ផេរ៉ាះពាេ់គ៊ឺវពាក់រ័នារៅនឹងក្ល យ៊ឺតយ៉ា វ រស់មច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខរនះរៅវិញរទ្ប។ រេើយនិយយឲ្យ19 

ទ្ប៉ូេំទ្ប៉ូោយគ៊ឺថារណដ ឹងោទ្ប កខ រស់មច ស់រណដ ឹងឧទ្បា ណ៍រនះគ៊ឺរេើករេើងអំរ៊ីអងគរេត រនះរនដិច រនាះ 20 

រនដិច តាមក្ល ក្សថ្ម រស់ខាួនតតរ៉ា រណាណ ះ។ រេើយជារិរសសពាក់រ័នារៅនឹងក្ល  ំរោភរសរសនែវៈ និង21 

ក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍រនះតដ ។ 22 

អ.វ.ត.ក ក៏បនចំណាយររេពាក់រ័នារៅនឹងតផែកមិនពាក់រ័ន ា រេើយក្រឈមម ខរៅនឹងចំណ ច23 

មួយចំនួនតដេរ្វើឲ្យជន ងរក្ោះគិតថាមនក្តូម៉ា ។ រៅកែរងោេដ៊ីក្លសំណ ំរ ឿង០០១ ក្តង់រជើងទ្បំរ័ 24 

រេខ៧៤ អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេក៏បន ករ ើញ -- បនរចញន៉ូវរសចកដ៊ីសនែិាឋ ន រស់ត ោក្ល 25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  86 

អាយ.ស ៊ី. ៊្ី.វ៉ាយ រៅកែរងរ ឿងម៊ីេូទ្ប៊ីណ៉ូ វិច រៅររេតដេខាួនរេើកថាតក្មូវក្ល ពាក់រ័នារៅនឹងអញ្ាក្ត1 

កម ីគ៊ឺរៅម នក្ល ចារ់រផដើមសវនាក្ល ។ ជាមួយនឹងក ណ៊ីរេើកតេងដ៏ចរងាមតចងាេ់រនះ តួនាទ្ប៊ី រស់អងគ2 

ជំន ំជក្មះរនាះគ៊ឺរៅជំន ំជក្មះរ ឿងកដ៊ីរនះ រេើយក្តូវតត វិភាគក្គរ់រនាទ ត់ទ្ធំងអស់រៅកែរងដ៊ីក្លដំរណាះ3 

ក្ោយ។  វិធានថ្ផទកែរងក៏ដ៉ូចជាយ តរិោស្តសដ គ៊ឺចារ់រផដើម ថារតើមនអវ៊ីរកើតរេើងរៅម នក្ល ជំន ំជក្មះ? 4 

 វិធាន៧៩(១) គ៊ឺកំណត់ថា អងគជំន ំជក្មះបនទ្បទ្បួេន៉ូវដ៊ីក្លរញ្ជូនរ ឿងរៅជំន ំជក្មះ។ 5 

[១៦:២៨:៥៧] 6 

 វិធាន៧៦(៧) កំណត់ថាដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយវក្តូវរាះក្ោយរៅរាេ់ វិក្ល ៈថ្នកិចចដំរណើ ក្ល 7 

ន៊ីតិវិ ៊្ីទ្ធំងអស់។ រេើយរៅកែរង វិធាន៧៦(៧) មិនអន វតររាយផ្អទ េ់រៅនឹងដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយទ្ធំងរ៊ី 8 

រនះរទ្ប រាយោ ថារញ្ញា រនះមិនបនអន ញ្ញា តឲ្យររើករ្វើក្ល រដឹងោទ្ប កខរទ្ប រ៉ា តន រគ៊ឺចំណ ចរនះវរកើតមន9 

រេើងរៅចរនាា ះររេម នក្ល ជំន ំជក្មះ ក៏ដ៉ូចដំណាក់ក្លេថ្នកិចចដំរណើ ក្ល ន៊ីតិវិ ៊្ីជំន ំជក្មះ។ ឥេូវរនះ 10 

វមនន៊ីតិវិ ៊្ីតដេបនរេើករេើងមដងរេើយមដងរទ្បៀត មនន័យថាវមនក្ល ក្តួតោែ រក្ចើនរៅម នដំណាក់11 

ក្លេជំន ំជក្មះរនះ។ 12 

ដ៉ូចរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីរេើករេើងរៅររេម៉ូេាឋ នក្ររភទ្បទ្ប៊ីមួយ គ៊ឺក្តូវបនាក់ជ៉ូនរៅចំរពាះម ខ    13 

អ.រ.ជ សដ៊ីអំរ៊ីរណដ ឹងឧទ្បា ណ៍គ៊ឺថា អ.រ.ជ រដិរស្មិនរាះក្ោយរញ្ញា រនះរទ្ប រេើយក៏បនរញ្ជូន14 

រ ឿងរនះមកដេ់អងគជំន ំជក្មះោោដំរ៉ូងតតមដង។ 15 

ដ៉ូរចែះរៅររេតដេរយើងយេក់្សរថា អ.រ.ជ គួ តតរាះក្ោយរញ្ញា  វិោេភាររៅម ន16 

ដំណាក់ក្លេជំន ំជក្មះ រ៉ា តន រមិនបនរ្វើរៅ វិញ។ តាមក្ទ្បឹសដ៊ីយ៉ា ងរហាចណាស់មច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខោត់17 

បនរបះរង់សិទ្បាិរនះតដ  វជាក្ល រិត ដ៉ូចតដេខារំបនរេើករេើង រញ្ញា ថ្នក្ល ជរមាមសរនាះគ៊ឺថាបនាក់18 

ជ៉ូនអងគជំន ំជក្មះរាយ រអៀង ោ ី មិនតមនរាយមច ស់រណដ ឹងឧទ្បា ណ៍រនះរទ្ប រេើយគ៊ឺចំណ ចរនះបន19 

រ្វើរេើងរៅកែរងឆ្ែ ំ២០១៤។ មច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខខាួនោត់រនះបនរេើក -- មិនបនរេើករេើងក្ររភទ្បថ្ន20 

ម៉ូេាឋ នណាមួយរៅម នដំណាក់ក្លេជំន ំជក្មះរទ្ប។ រ៉ា តន រោោដំរ៉ូង គ៊ឺថាក្តឹមក្តូវរេើយកែរងក្ល តដេ21 

បនសរក្មចថា រនះគ៊ឺមច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខមិនមនសិទ្បាិរេើករេើងអំរ៊ីរញ្ញា ថារតើោត់ររញចិតរ ឬមិន22 

ររញចិតររនាះរទ្ប រដើមប៊ីធានារៅដេ់វិោេភារថ្នក្ល ជំន ំជក្មះម នររេក្ល ជំន ំជក្មះចារ់រផដើមរនាះ។ 23 

អងគជំន ំជក្មះបនរេើករេើងរៅកែរងោេដ៊ីក្ល -- ត ោក្ល កំរ៉ូេរេើករេើងកែរងោេដ៊ីក្លសំណ រំ ឿង24 

០០១ កថាខណឌ ២៨ និងវិធាន៨៩(១) តដេមន យៈររេ៧ថ្ថៃ។  25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  87 

រោេរំណង រស់មច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខគ៊ឺពាក់រ័ន ាជារញ្ញា រនះ គ៊ឺក្តូវបនហាមឃាត់រាយ វិធាន 1 

៨៩(១) រាយោ ោោដំរ៉ូងបន ករ ើញ រាយោ រញ្ញា អញ្ាក្តកមរីនះ គ៊ឺោត់បនជំទ្ធស់ថាពាក់2 

រ័នារញ្ញា  -- រញ្ញា រនះពាក់រ័នារៅនឹងយ តារ ្ិក្ល ផាូវចារ់។ មច ស់រណដ ឹងបនរេើករេើង រាយរយងថា 3 

អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេ គ៊ឺថាមនយ តារ ្ិក្ល ផ្អដ ច់ម ខ តតរៅររេតដេវយតថ្មារៅរេើភារអាច4 

ទ្បទ្បួេបនថ្នក្ល ជំទ្ធស់តវ៉ាស់រៅរេើរញ្ញា យ តារ ្ិក្ល ។  5 

[១៦:៣២:០០] 6 

 រេើយមា៉ាងវិញរទ្បៀត និយយរ៊ីរញ្ញា យ តារ ្ិក្ល រេើអងគរេត រនះ គ៊ឺជាក្ររភទ្បតដេអងគជំន ំ7 

ជក្មះរៅថាយ តារ ្ិក្ល សដ៊ីអរំ៊ីកិចចដំរណើ ក្ល ន៊ីតិវិ ៊្ី។ ខារំស រំេើករេើងឧទ្ធេ ណ៍រញ្ញា ពាក់រ័នារៅនឹង8 

យ តារ ្ិក្ល ផ្អដ ច់ម ខតតមដង។ យ តារ ្ិក្ល ផ្អដ ច់ម ខរេើករេើងរ៊ីេទ្បាភារត ោក្ល  អន វតរអំណាច រស់ខាួន9 

រៅកែរងរ ឿងកដ៊ីណាមួយ កែរងររេរិនិតយរមើេរៅរេើក្ល ជំន ំជក្មះពាក់រ័នារៅនឹង វិធានតដេអាចអន វតរ10 

បន។ រាយោ តតមច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខរ្វើក្ល ជំទ្ធស់តវ៉ារៅរណដ ឹងរាយសមា ងរៅរេើកំេ សអងគ11 

រេត រៅកែរងក្ល រស ើរអរងកតរៅកែរងដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយ មិនតមនអំរ៊ីយ តារ ្ិក្ល  រស់ អ.វ.ត.ក រាយ12 

ផ្អទ េ់រនាះរទ្ប។  13 

ជំេ រស់មច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខរៅកែរងរណដ ឹងោទ្ប កខរនះ គ៊ឺវមនក្ល ខ សផទរយោែ ក្សេះរៅកែរង14 

សំណ ំរ ឿង០០១ អងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេបនរញ្ញជ ក់រេើយ គ៊ឺអន វតរតាមវិធាន ៨៩(១) ពាក់រ័ន ារៅ15 

នឹង ររថ្នអញ្ាក្តកមរីនះ។ ក៏រ៉ា តន រត ោក្ល កំរ៉ូេបនរនយេ់រេើយថា  យៈររេកំណត់ ៣០ថ្ថៃរនះ16 

មិនអន វតររៅនឹងក្ល ជំទ្ធស់តវ៉ារៅរេើយ តារ ្ិក្ល ទ្ធំងក្សរងរនាះរទ្ប។ វអន វតររៅនឹងក្ល ជំទ្ធសត់វ៉ា17 

រៅរេើយ តារ ្ិក្ល ន៊ីតិវិ ៊្ី តដេសែិតរៅកែរងវិធាន ៨៩(១)។ រេើយពាក់រ័នារៅនឹងម៉ូេរេត ដ៉ូចខារំបន18 

រេើករេើងគ៊ឺថារេត អវ៊ីបនជាចំណ ចទ្ធំងអស់រនះមិនក្តូវបនរាះក្ោយម នក្ល ជំន ំជក្មះ រេត អ៊ីក៏19 

ខកខានមិនបនរេើកចំណ ចរនាះរេើងយ៉ា ងដ៉ូរចែះ រ្វើឲ្យខាួនបត់រង់សិទ្បាិ។ រេត ដ៉ូរចែះ ោោដំរ៉ូងគ៊ឺ20 

ក្តឹមក្តូវកែរងក្ល រិចា ណារៅរេើម៉ូេាឋ នក្ររភទ្បទ្ប៊ីមួយ សែិតរៅកែរង វិធាន៨៩(១) រេើយរេត ផេដ៉ូច21 

ោែ រនះ គ៊ឺខារំរេើករេើងថា គ៊ឺតដេមនរេើករេើងរៅកែរងម៉ូេាឋ ន៤១ រេើយចំណ ចដ៉ូចោែ ក៏បនរេើករេើង22 

រៅកែរងម៉ូេាឋ នទ្ប៊ី៤៤ផងតដ ។ ចំណ ចរនះមិនអាចទ្បទ្បួេយកបនរេើយ។  23 

ក្រសិនររើអងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេក្តូវរិចា ណារៅរេើអងគរសចកដ៊ី រយើងខារំស៉ូមរេើករេើង24 

ថា ក្ល រេើករេើងរនះគ៊ឺមិនក្តឹមក្តូវរទ្ប គ៊ឺជាក្ល ខកខានមួយ។ អងគរេត មួយមនរេើកជំទ្ធស់គ៊ឺថា មិន25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  88 

សែិតរៅកែរង វិោេភារថ្នដ៊ីក្លរញ្ចូនរ ឿងឲ្យរស ើរសួ  ឬដ៊ីក្លរញ្ចូនរ ឿងឲ្យរស ើរសួ រតនែមរនាះរទ្ប ជា1 

រិរសសរៅកែរងកថាខណឌ ២៨១ និង ៣០៥ ថ្នដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយ។  2 

[១៦:៣៤:៤០] 3 

រៅកែរងរោេរំណងតដេក្តូវដកអងគរេត រចញរ៊ីសំណ ំរ ឿង០០២ រនះគ៊ឺសំរណើរនះគ៊ឺរនះមិន4 

បនោំក្ទ្បរៅដេ់ក្ល រេើករេើងរនះរទ្ប។ វិធាន៥៣(១) រេើករេើងថា សេក្រះរាជអាជាា មនក្លតរវកិចច5 

តតកែរងក្ល ផដេ់អងគរេត សរងខរ រេើយនិងក្ល កំណត់េកខណៈផាូវចារ់ពាក់រ័ន ារៅនឹងរទ្បរេីើសតដេ6 

បនរចាទ្បក្រក្លន់រនះ។ វជារ ឿងមិនសមក្សររទ្ប តដេកែរងគិតថា ដ៊ីក្លរញ្ចូនរ ឿងឲ្យរស ើរសួ រនះ តដេ7 

បនរ ៀររ្វើរសចកដ៊ីក្ពាងរក្ក្លយក្ល រញ្ចរ់ក្ល រស ើរអរងកតរឋម ួចមក រេើយរក្ក្លយមក ក៏មនក្ល 8 

រចញដំរណាះក្ោយរនាះ។ ររើសិនររើរ្វើដ៉ូចរនះ គ៊ឺថាកិចចរស ើរអរងកតតាមផាូវត ោក្ល  គ៊ឺវហាក់រ៊ីដ៉ូច9 

ជាមិនេកខណៈមិនចាស់។  10 

យ តរិោស្តសរតដេរយើងបនទ្បទ្បួេរ៊ី អ.រ.ជ ក៏ដ៉ូចរ៊ីត ោក្ល បរំាង គ៊ឺបនរញ្ញជ ក់ឲ្យចាស់11 

រេើយ រៅក្កមរស ើរអរងកត គ៊ឺមិនតមនរស ើរអរងកតតតអវ៊ីតដេអន ញ្ញា តរទ្ប រ៉ា តន រវជាក្លតរវកិចចក្តូវរស ើរ12 

អរងកត និងរចញដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយពាក់រ័នារៅនឹងអងគរេត ទ្ធំងអស់។  13 

រៅជ ំ វិញកិចចរស ើរអរងកតតដេក្តូវកំណត់រាយរិនិតយរមើេរៅរេើដ៊ីក្លរញ្ចូនរ ឿងឲ្យរស ើរសួ 14 

ទ្ធំងម៉ូេតតមដង។ រនះមនន័យថា ក្លតរវកិចច រស់រៅក្កម គ៊ឺមិនតមនរិនិតយតតរៅរេើអងគរេត តដេ15 

កំណត់រៅកែរងរ ិរទ្បថ្នោ ណារនះរទ្ប ក៏ -- ដ៉ូចតដេមច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខរេើករេើង ក៏រ៉ា តន ររៅកែរងរជើង16 

ទ្បំរ័  និងឧរសមព័ន ា រស់ខាួនក៏បនរេើករេើងតដ ។  17 

[១៦:៣៦:១០] 18 

រៅកែរងរ ឿងកដ៊ីរនះ សេក្រះរាជអាជាា គ៊ឺថាមនក្ល ពាក់រ័នាយ៉ា ងចាស់ោស់ រេើយយ តរិោស្តសរ19 

រនះគ៊ឺបនរងាា ញឲ្យរ ើញថា ក្លេៈរទ្បសៈជ ំ វិញអងគរេត ទ្ធំងអស់រនះ បនរេើករេើងយ៉ា ងចាស់20 

រេើយរៅកែរងោ ណា រស់រយើងខារំ ក៏ដ៉ូចជាបនពាក់រ័នារៅនឹងអងគរេត ទ្ធំងអស់ផងតដ  ជារិរសសវ21 

មនោ ៈសំខាន់ រៅររេតដេវមនក្ល ជារ់ពាក់រ័ន ារៅនឹងក្ល កំណត់េកខណៈផាូវចារ់។ ដ៉ូរចែះ អងគ22 

រេត រនះបនរេើករេើងយ៉ា ងចាស់រៅកែរងោ ណា រស់រយើងរនះ គ៊ឺជាក្ល ចាស់ោស់រេើយ ក្លតរវ-23 

កិចច រស់សេរៅក្កមរស ើរអរងកត គ៊ឺក្តូវរិនិតយរមើេក្គរ់ររេរវោ ឧទ្ធេ ណ៍ រៅរិនិតយរមើេរៅ 24 

ទ្ប៊ីតំាងឧក្កិដឋកិចច តាម យៈក្ល រងខំឲ្យរ្វើរេកមរីាយរេើសកមា ំង។  25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  89 

អ៊ា ៊ីចឹងនិយយរាយងាយ គ៊ឺរៅក្កម គ៊ឺតក្មូវឲ្យរិនិតយរមើេ ៉ូរភាររនះររញរេញតតមដង តដេ1 

បន -- តដេសេក្រះរាជអាជាា បនាក់ជ៉ូនខាួន។  2 

រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កមជាទ្ប៊ីរោ រ ពាក់រ័នារៅនឹងទ្បេហ៊ីក ណ៍ពាក់រ័ន ារៅនឹងក្ល ាក់ឲ្យរៅជា3 

ទ្ធសក  ជារិរសសរៅភែំរក្ក្លេតតមដង។ រយើងខារំយេ់ថា រនះគ៊ឺជាម៉ូេាឋ នរណដ ឹងឧទ្បា ណ៍ រស់មច ស់4 

រណដ ឹងឧទ្បា ណ៍ទ្ប៊ី៤៨ រេើយសេក្រះរាជអាជាា បនទ្បទ្បួេរញ្ញា រនះតាម យៈសេរៅក្កមរស ើរអរងកត 5 

ពាក់រ័នារៅនឹងអងគរេត ថ្នរេកមរីាយរងខំរៅក-១១ -- រៅក្ល ាឋ ន ក-១១ រេើយនិងរៅ ក-១៧ ក៏6 

ដ៉ូចជាភែំរក្ក្លេ តដេទ្ធំងអស់រនះគ៊ឺវសែិតរៅកែរងវិោេភារសំណ ំរ ឿង០០២/២។  7 

មច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខរនះ គ៊ឺថាជាដំរ៉ូងេែឹងគ៊ឺរៅកែរងសវនាក្ល ផ្អទ េ់រ៊ី២០១៧ រេើយតដេក្តូវ8 

បនរិចា ណារៅរក្ក្លមវិធាន៨៩(១)។ រៅកែរងក ណ៊ីណាក៏រាយ សេក្រះរាជអាជាា គ៊ឺ រៅក្កមរស ើរ9 

អរងកតោត់បនរស ើរអរងកតរៅរេើរេកមរីាយរងខំរៅកែរងក្ល ាឋ នរ៊ី៖ គ៊ឺរៅមនទ៊ី សនរិស ខភែំរក្ក្លេ 10 

មច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខបនរេើករេើងថា ក្ល រ ៀររារ់ និងភសររតាងគ៊ឺពាក់រ័ន ារៅនឹង ក-១៧។ ក៏រ៉ា តន ររៅ11 

ររេតដេកិចចរស ើរអរងកតចារ់រផដើម គ៊ឺថាវចាស់ថា រេើយវមនទ្ប៊ីតំាងមួយចំនួន វមនក្ល ជារ់ពាក់12 

រ័នារៅតំរន់១០៥។ រេើយសេក្រះរាជអាជាា បនរចញដ៊ីក្លរញ្ជូនរ ឿងឲ្យរស ើរសួ រតនែម គ៊ឺឯកោ  13 

D202 បនរនយេ់ពាក់រ័ន ារៅនឹងមនទ៊ី ក-១១ តដេបនរ ៀររារ់យ៉ា ងចាស់ តដេរៅកែរងរនាះ ួមទ្ធំង 14 

ក-១៧  ួមទ្ធំងគ កភែំរក្ក្លេផងតដ ។  15 

[១៦:៣៨:៥៥] 16 

ភសររតាងបនរញ្ញជ ក់រៅកែរងរជើងទ្បំរ័  ជារិរសសវពាក់រ័នារៅនឹងក្ល ាឋ នក្ល ងា រាយរងខំ។  17 

ឧទ្ធេ ណ៍រៅកែរងដ៊ីក្ល រៅកែរងកំណត់រេត រស ើរសួ  អ៊ា៊ំ ម៉ា េ រនះ រ ៀររារ់ក្ល រ្វើក្ល រៅកែរងអំេរង18 

ររេ រស់ោត់រៅក-១១។ រេើយរៅកែរងកំណត់រេត ោដ រ់ចរមាើយ រស់ ចាន់ ទ្ប៉ូច រនះក៏អ៊ា ៊ីចឹងតដ  គ៊ឺ19 

ជាអត៊ីតអែករទ្ធសរៅមនទ៊ី ក-១៧។  20 

ដ៉ូចោែ រនះតដ  អ៊ា ង ដ៉ូស រនះរ ៀររារ់ថាោត់ក្តូវបនរងខំឲ្យរ្វើរេកមរីៅររេរគ  ំឃំាងោត់21 

រៅគ កភែំរក្ក្លេ។  22 

ឥេូវខារំច៉ូេរៅដេ់ម៉ូេាឋ នក្ររភទ្បទ្ប៊ីរ៊ី ។ ម៉ូេាឋ ន ៦២, ៦៤ គ៊ឺវពាក់រ័នារៅនឹងសេក ណ៍23 

ក្តំាកក់។ រៅកែរងសេក ណ៍ទ្ធំងអស់រនះ មច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខគ៊ឺថាស ឲំ្យដករចញន៉ូវអងគរេត តដេោត់24 

គិតថាមិនមនភសររតាងក្គរ់ក្ោន់សក្មរ់រ្វើក្ល រចាទ្បក្រក្លន់ាក់មកជំន ំជក្មះ។  25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  90 

ជំេ រស់រយើងខារំគ៊ឺស៉ូមរេើករេើងរាយក្តង់តតមដង ក្ររភទ្បម៉ូេាឋ នទ្ប៊ីរ៊ី រនះ គ៊ឺក្តូវបនហាម1 

ឃាត់រាយ វិធាន៨៩(១) តដ ។ រេើយមច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខ គ៊ឺទ្បទ្បួេបនរ័ត៌មនទ្ធំងអស់តដេោត់ក្តូវ2 

ក្ល  រៅររេរចញដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយរនាះ។ រ៉ា តន រោត់ខកខានមិនបនរដឹងជំទ្ធស់រៅនឹងដ៊ីក្លដំរណាះ3 

ក្ោយ ឬក៏រេើកអំរ៊ីអញ្ាក្តកមណីាមួយរយងតាមវិធាន៨៩(១) តដេកំណត់ររេឲ្យ យៈររេ៣០4 

ថ្ថ ៃ។ កែរងក ណ៊ីណាក៏រាយ កថាខណឌ ៣១០ ដេ់៣១៤រៅកែរង -- ថ្នចរមាើយតរ រស់រយើង អងគរេត 5 

ទ្ធំងអស់រនាះគ៊ឺថារញ្ញជ ក់ឲ្យរ ើញថា រេើយរៅកែរងម៉ូេាឋ ន៦២ និង៦៤ គ៊ឺវពាក់រ័នារៅនឹងក្ររភទ្ប6 

កំេ សម៉ូេាឋ នក្ររភទ្បទ្ប៊ី១ ដេ់ ៣៩។ រេើយមច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខបនរិនិតយរមើេរៅរេើភសររតាងតត7 

ឯង រេើយរ្វើមិនដឹងមិនឮរៅដេ់រ ិរទ្បទ្ធំងអស់ ក៏ដ៉ូចជាភសររតាងស ៊ីសងាវ ក់ោែ រៅកែរងដ៊ីក្លដំរណាះ8 

ក្ោយតតមដង។  9 

[១៦:៤០:៥៧] 10 

ឥេូវច៉ូេដេ់ក្ររភទ្បទ្ប៊ីរ៊ី។ និយយអំរ៊ី គ៊ឺជាម៉ូេាឋ ន៦០ ម៉ូេាឋ ន៥៥, ៨១, ម៉ូេាឋ ន១២៤ 11 

និង ១៣៤។ រយើង ខារំបន -- រយើងខារំគ៊ឺថារយើងមនក្ល ពាក់រ័ន ាទ្ធំងក្សរងតតមដងរៅកែរងក ណ៊ីរនះ។ 12 

មច ស់រណដ ឹងឧទ្បា ណ៍បនរេើករេើងរេើយថា អងគជំន ំជក្មះបនសរក្មចរៅខាងរក្ៅវិោេភារថ្ន13 

សំណ ំរ ឿង០០២។ ម៉ូេាឋ នន៊ីមួយៗបនរញ្ញជ ក់យ៉ា ងចាស់។ ក៏រ៉ា តន រដ៉ូចខារំបនរេើករេើងន៉ូវចំណ ចរ៊ី 14 

និយយអំរ៊ីរោេក្ល ណ៍តដេអងគជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេបនរញ្ញជ ក់រៅកែរងោេដ៊ីក្លម ន រស់ខាួន15 

រនាះ។ ទ្ប៊ីមួយោោដំរ៉ូងក្តូវបនកំណត់ មនទ្បទ្បួេអងគរេត តដេមនកំណត់តដេមនរៅកែរងដ៊ីក្ល16 

រញ្ជូនរ ឿងរៅជំន ំជក្មះ។ រៅររេតដេជនជារ់រចាទ្បោត់តក្មូវឲ្យមនក្ល រញ្ញជ ក់អំរ៊ីរណដ ឹងរៅកែរង17 

ររេជំន ំជក្មះរនះ។ ទ្ប៊ីរ៊ី  យ តរិោស្តសរមករ៊ីអងគជំន ំជក្មះន៊ីមួយៗថ្នអ.វ.ត.ក រយើងេែឹង ក៏ដ៉ូចជាគ៊ឺមន18 

ក្ល រញ្ញជ ក់យ៉ា ងចាស់កែរងដ៊ីក្លរញ្ជូនរ ឿងជំន ំជក្មះ រេើយក៏បនរិចា ណារៅរេើកថាខណឌ ន៊ីមួយៗរៅ19 

កែរងរ ិរទ្បថ្នដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយទ្ធំងរនះតដ ។ ឥេូវច៉ូេដេ់ម៉ូេាឋ នក្ររភទ្បទ្ប៊ីរួន។ ខារំស៉ូមរេើកន៉ូវ20 

ឧទ្ធេ ណ៍មួយចំនួន។ ទ្ប៊ីមួយ ម៉ូេាឋ នទ្ប៊ី៦៥ មិនរសែើឲ្យអងគជំន ំជក្មះរិនិតយរៅរេើោែ នភារអត់ឃាា ន21 

រៅក្សរកក្តំាកក់រនាះរទ្ប។  22 

អែករកតក្រ៖ 23 

រោកក្រធានស ំក្ល អន ញ្ញា តិរោកក្រធាន។ ញារ់តាមអត់ទ្ធន់រទ្បរោកក្រធាន។  24 

[១៦:៤៣:០៧] 25 
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អង គជំន ំជក្មះវិោមញ្ាកែរងត ោក្ល កមពរជា 
អង គជំន ំជក្មះត ោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្ត ឹងសាទ៉ុក ខ 
សំណ ំរ ឿងក្រេីទ្បណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក /អជតក                                                                                                                             

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៦  តខស៊ីហា  ឆ្ែ ២ំ០២១  ទ្បំរ័  91 

រោកក្ស៊ី រេរេន រវីសន រ៖ 1 

អងគរេត ពាក់រ័ន ារក្ៅរ៊ីក្ល អត់ឃាា នរនះ។ រៅកែរងម៉ូេាឋ នទ្ប៊ី៦០ និងម៉ូេាឋ ន៨០ មច ស់រណដ ឹង2 

ោទ្ប កខបនរេើករេើងពាក់រ័នារៅនឹងអងគរេត ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងជនជាតិរវៀតណាម។ រេើយរៅកែរងររេ3 

ជាមួយោែ រនះ ោត់បនរចាទ្ប -- ស ឲំ្យអងគជំន ំជក្មះសរក្មចរៅរេើអងគរេត តដេមនរៅកែរងដ៊ីក្ល4 

ដំរណាះក្ោយ។  5 

ឥេូវរយើងច៉ូេដេ់ក្ររភទ្ប៊ីរួន គ៊ឺម៉ូេាឋ នពាក់រ័នារៅនឹងក្ល រំតរកកិចចដំរណើ ក្ល ន៊ីតិវិ ៊្ីរនះ 6 

តដេមនរេើករេើងរៅកែរងម៉ូេាឋ នទ្ប៊ីរ៊ី  ៨២ និង ៨៤ តដេមច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខជំទ្ធស់រៅនឹងក្ល រក7 

ក្ោយ រស់ោោដំរ៉ូងពាក់រ័នារៅនឹងរសចកដ៊ីសរក្មចរេើក្ល រំតរកកិចចដំរណើ ក្ល ន៊ីតិវិ ៊្ី។ ក៏ដ៉ូចជា8 

ពាក់រ័នារៅនឹងឧរសមព័ន ាភាជ រ់មកជាមួយ តដេកំណត់អំរ៊ីវិោេភារថ្នក្ល សំណរ ឿង០០២។ រេើយ9 

មច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខេែឹងគ៊ឺោត់យេ់ក្ចេំទ្ធំងក្សរងរៅរេើពាកយររចន៍ថ្នរសចកដ៊ីសរក្មច ក៏ដ៉ូចជាឧរ-10 

សមព័ន ាតដេបនាក់រងាា ញ។ រេើយរៅកែរងម៉ូេាឋ នទ្ប៊ី៨៣រនះ គ៊ឺមច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខរេើករេើងរៅនឹង11 

ឧក្កិដឋកមកី្រឆំ្ងមន សេជាតិ ជារិរសសគ៊ឺក្ល រញ្ជូន ជរមាមសជនជាតិចាមរៅកែរងដំណាក់ក្លេទ្ប៊ីរ៊ី ។ 12 

ោត់រ្វើមិនដឹងមិនឮរៅនឹងអវ៊ីតដេអងគជំន ំជក្មះបនសរក្មចរៅកែរងសំណ ំរ ឿង០០២/០១ ពាក់រ័នារៅនឹង13 

ក្ល រចាទ្បក្រក្លន់រៅរេើអងគរេត ទ្ធំងរនះ។ ឥេូវរនះរយើងស៉ូមច៉ូេមកដេ់អំរ៊ីវិោេភារថ្នភសររតាង14 

មដង។ 15 

រៅកែរងម៉ូេាឋ នទ្ប៊ីរ៊ី មច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខដំរ៉ូងោត់បនអះអាងថា ោោដំរ៉ូងមនកំេ សរៅ16 

កែរងក្ល សមា ងរៅរេើអងគរេត តដេសែិតរៅរក្ៅររេរវោ ក៏ដ៉ូចជាសែិតរៅរក្ៅវិោេភារររេរវោ 17 

 វិោេភារភ៉ូមិោស្តសរថ្នដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយ។ ទ្ប៊ីមួយ ក្តូវរញ្ញជ ក់អំរ៊ីរ ិរទ្បរនះ, ទ្ប៊ីរ៊ី  ក្តូវរងាា ញឲ្យ18 

រ ើញរាយសមា ងរៅរេើធាត ផេទំ្ធំងអស់ ជារិរសសរងាា ញរ៊ីធាត រចតនា។ រេើយទ្ប៊ីរ៊ី គ៊ឺក្តូវរងាា ញ19 

អំរ៊ីតរររទ្បពាក់រ័នាទ្ធំង  អស់។ រយើងខារំស៉ូមរេើករេើងថាក្ល អះអាងរនះគួ តតក្តូវក្ចានរចាេតតមដង20 

រៅ រាយោ តតក្ល រេើករេើងវខ ស។ មច ស់រណដ ឹងមិនបនោំក្ទ្បរៅដេ់រណដ ឹងោទ្ប កខរនះរទ្ប។ តាម21 

ក្ល រិតរៅ គ៊ឺោត់ក្ោន់តតរយងរៅរេើដ៊ីក្លដំរណាះ -- ោ ណាថ្នដ៊ីក្លដំរណាះក្ោយតតរ៉ា រណាណ ះ។ 22 

រេើយោត់បនរេើកថាអងគជំន ំជក្មះរនះគ៊ឺថាមនសិទ្បាិរយងរៅរេើក្ររភទ្បថ្នភសររតាងទ្ធំងអស់។ 23 

រេើយកែរងក ណ៊ីណាក៏រាយ រោេក្ល ណ៍រនះគ៊ឺក្តូវបនទ្បទ្បួេយករាយត ោក្ល អាយ.ស ៊ី. ៊្ី.វ៉ាយ, 24 

អាយ.ស ៊ី. ៊្ី.អ័ , រអស.ស ៊ី.រអស.អិេ ក៏ដ៉ូចជា អាយ.ស ៊ី.ស ៊ី រេើយក៏បនរយងរៅរេើចំណ ចមួយ 25 
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ចំនួនរៅកែរងោ ណារ ា្ើយតររនះតដ ។  1 

[១៦:៤៥:៥៩] 2 

រេើយរក្ៅរ៊ីរនះរទ្បៀត ម៉ូេាឋ នទ្ប៊ីរ៊ី ១១២, ១៨៨ មច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខរចាទ្បក្រក្លន់ថាវិោេ3 

ភារថ្នអងគរេត  ក៏ដ៉ូចជាអងគរេត ទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងតខី រក្ក្លម រ ទ្បាោសនិក សែិតរៅខាងរក្ៅវិោេ4 

ភារក្សរកក្តំាកក់។ រេើយអងគរេត ទ្ធំងអស់រនះមិនបនរំររញរោេរំណងណាមួយរទ្ប។ មច ស់5 

រណដ ឹងោទ្ប កខគ៊ឺមនកំេ សរៅកែរងក្ល អះអាងន៊ីមួយៗ ខ សទ្ធំងអស់។ ទ្ប៊ីមួយ ោត់យេ់ក្ចេំរៅរេើ6 

 វិោេភារថ្នឧក្កិដឋកម ី តដេថាអងគរេត ទ្ធំងអស់តដេោោដំរ៉ូងរនះ រ្វើក្ល ផដនាទ រទ្ធសមករេើ ៉ូរ7 

ោត់រនាះ។ ឧទ្ធេ ណ៍និយយអំរ៊ីរេកមរីាយរងខំរៅភែំរក្ក្លេ រយើងបន -- ខារំបនរេើករេើងរៅ8 

ខាងរដើមរនះ។ វិោេភារថ្នសំណ ំរ ឿង០០២/០២ គ៊ឺវសែិតរៅខាងរក្ៅរ៊ីម៉ូេាឋ នឧក្កិដឋកម ី  ួមមន9 

កែរងរនាះគ៊ឺអងគរេត តដេតក្មូវឲ្យរងាា ញអំរ៊ីធាត ផេផំាូវចារ់ជា ួមតតមដង។  10 

ដ៉ូរចែះ រាយោ តតអងគរេត មិនតមនជាតផែកមួយថ្នឧក្កិដឋកមរីនះ មិនតមនមនន័យថាវមិន11 

សែិតរៅកែរងវិោេភារថ្នសំណ ំរ ឿង០០២/០២រនាះរទ្ប។ ទ្ប៊ីរ៊ី  ត ោក្ល កំរ៉ូេបនបនរនយេ់រៅកែរង12 

សំណ ំរ ឿង០០២/០១មករេើយ រេើយរយើងខារសំ៉ូមរញ្ញជ ក់ឲ្យបនចាស់ថា រញ្ញា រនះគ៊ឺជារញ្ញា មួយ13 

តដេរយើងអាចយេ់បនជាទ្ប៉ូរៅទ្ធំងអស់ោែ ។ មច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខរាយម គិតថាចងភាជ រ់ភសររតាង14 

ទ្ធំងរនះ រេើយ ួចរេើយអះអាងថាភសររតាងទ្ធំងរនះ គ៊ឺសែិតរៅកែរងវិោេភារថ្នសំណ ំរ ឿង០០២/០១ 15 

រ៉ា តន រដ៉ូចជារ្វើមិនដឹងមិនឮរេើភសររតាងតដេទ្ធក់ទ្បងរៅនឹងអងគរេត តដេសែតិរៅកែរងវិោេភារផាូវ16 

ចារ់រៅវិញរនាះ។ ដ៉ូរចែះោោដំរ៉ូងមិនបនក្រក្រឹតរកំេ សអ៊ីរទ្ប មច ស់រណដ ឹងោទ្ប កខខាួនឯងដឹងចាស់17 

រេើយ រេើយអងគជំន ំជក្មះមិនបនរ្វើក្ល ផដនាទ រទ្ធសោត់ឲ្យរេើសរ៊ីវិោេភារថ្នឧក្កិដឋ ម៉ូេាឋ ន18 

ឧក្កិដឋកមរីនាះរទ្ប។ ឧទ្ធេ ណ៍ ភសររតាងពាក់រ័នារៅនឹងក្ល ក្រក្រឹតរមករេើរ ទ្បាោសនិកសែិតរៅខាង19 

រក្ៅក្សរកតំាងកក់ តដេពាក់រ័នារៅនឹងរោេនរយបយ រស់រ.ក.ក ក្រឆំ្ងមករេើរ ទ្បាោសនិក កែរង20 

រោេរំណង -- រនះពាក់រ័ន ារៅនឹងរោេរំណងរងាា ញអំរ៊ីក្ល ទ្បទ្បួេខ សក្តូវរេើសេឧក្កិដឋកម ួីម។ 21 

រេើយរៅកែរងមរ្ាបយដ៉ូចោែ  គ៊ឺថាវគួ អោច  យតដេរយើងរយងរៅរេើភសររតាងពាក់រ័នារៅនឹងឧក្កិដឋ 22 

កមតីដេថាបនក្រក្រឹតររេើងក្រឆំ្ងមករេើជនជាតិរវៀតណាម រេើយតដេកែរងរនាះគ៊ឺថា តខី រក្ក្លមក៏23 

ជាជន ងរក្ោះថ្នឧក្កិដឋកមតីដេសែិតរៅកែរងវិោេភារថ្នសំណ ំរ ឿង០០២/០២ រនះផងតដ ។  24 

ក្រសិនណាជារោកក្រធាន ឬក៏អងគជំន ំជក្មះមិនមនសំណួ អ៊ីរទ្ប ខារំក៏ស ំរញ្ចរ់ោ ណា រស់ខារំ 25 
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ក្តឹមរនះច ះ។  1 

ក្រធានអងគជ ំន  ំ៖ 2 

ខាងអងគជំន ំជក្មះអត់មនសំណួ អ៊ីរទ្បរៅររេរនះ។ រេើយស៉ូមរញ្ញជ ក់ថា ថ្ថ ៃទ្ប៊ី១រនះ គ៊ឺរយើង3 

ចរ់រៅររេរនះ។ អ៊ា ៊ីចឹងតសាករយើងនឹងរនររៅរវោរម៉ា ងក្បំរួនក្រឹកតរទ្បៀត។ ដ៉ូរចែះ គ៊ឺស៉ូមខាងអន  កេ4 

រនានាោ េែឹងគ៊ឺស៉ូមនាំជនជារ់រចាទ្បរៅទ្ប៊ីកតនាងវិញ។ រេើយថ្ថៃតសាកក្រឹក ស៉ូមអរញ្ជើញនាំជនជារ់5 

រចាទ្បមកកតនាង រស់ជនជារ់រចាទ្បវិញ រៅររេរវោដ៉ូចតដេក្ល កំណត់ខាងរដើមអ៊ា ៊ីចឹង។  6 
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