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នៅក្នុងសាលដីកាលើបណ្តឹងសាទុក្ខក្នុងសំណុំរឿង០០១ប្រឆាំងនឹងកាំងហ្ក្រកអ៊ាវហៅឌុចអង្គជំនុំជម្រះ
តុលាការកំពូលន្រអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា(អ.វ.ត.ក)បានរក្សាស្រចក្តីសម្រចរបស់អង្គជំនុំជម្រះ
សាលាដំបូងឲ្យមានការចងក្រងនិងផ្សព្វផ្សាយនៅលើគ្រហទំព័ររបស់អ.វ.ត.កនូវរាល់ស្រចក្តីទទួលសា្គាល់កំហុស
និងពាក្យសុំអភ័យទោសរបស់ឌុចនៅក្នុងអំឡុងសវនាការរួមទាំងសវនាការលើបណ្តឹងសាទុក្ខផង។

អ.វ.ត.កលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបោះពុម្ពផ្សាយឡើងវិញនូវពាក្យសុំអភ័យទោសន្រះក្នុងគោលបំណងមិនរកប្រក់
ចំណ្រញប៉ុន្ត្រត្រូវបញ្ជាក់ប្រភពន្រឯកសារ។
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កាំងហ្គ្រកអ៊ាវហៅឌុចកំពុងអនស្រចក្តីសុំអភ័យទោសចំពោះអ្នករស់រានមានជីវិតពីមន្ទីរ
ស-២១និងចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រះដ្រលបានបាត់បង់ជីវិតនៅមន្ទីរស-២១
នៅក្នុងសវនាការថ្ង្រទី៣១ខ្រមីនាឆា្នាំ២០០៩។

ការចងក្រងនូវពាក្យសូមអភ័យទោសរបស់ កាំង ហ្ក្រកអ៊ាវ ហៅ  ឌុច
នៅក្នុងអំឡុងព្រលសវនាការកន្លងមក

ប្រតិចារឹកថ្ង្រទី ៣១ ខ្រ មីនា ឆ្នាំ ២០០៩ 

ទំព័រ៥២ [បន្ទាត់១៤-២៥]  ដល់ទំព័រ៥៦ [បន្ទាត់១-២១]

ដំបូងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនៅកម្ពុជាខ្លះ។

 តាមតម្រយដ្រលសហព្រះរាជអជា្ញាលោកមានប្រសាសន៍
រួចមកហើយ។ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាប្រជាជនកម្ពុជារងទុក្ខវ្រទនាដោយ
ការកាប់សមា្លាប់ន្រះយូរឆា្នាំហើយគឺចាប់តាំងពីឆា្នាំ១៩៦៦ដ្រល
ឧត្ដមស្រនីយ៍លន់នល់គាត់កាប់សមា្លាប់កសិករនៅសំឡូត។
បនា្ទាប់មកទៀតរដ្ឋប្រហារ១៨មីនាភាគីនយោបាយទាំងអស់
ប្រណាំងប្រជ្រងគា្នាកាប់សមា្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជារហូតដល់ថ្ង្រ១៧
ម្រសា១៩៧៥ទើបឧក្រិដ្ឋកម្មន្រះវាធ្លាក់ផ្ដាច់មុខទៅលើបក្ស
កុម្មុយនីស្តកម្ពុជាន្រះតម្រយប្រវត្តិសាស្ត្រដ្រលខ្ញុំសូមលើកជូន
អង្គប្រជុំស្របតាមតម្រយដ្រលសហព្រះរាជអជា្ញាព្រឹកមិញលោក
មានប្រសាសន៍។

តទៅន្រះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីគោលជំហរខ្ញុំដូចតទៅ៖

 ពីថ្ង្រ១៧ម្រសា១៩៧៥ដល់ថ្ង្រ៦មករា១៩៧៩បក្ស
កុម្មុយនីស្តកម្ពុជាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្ដាច់មុខលើឧក្រិដ្ឋកម្មនៅ
កម្ពុជាភ័ស្ដុតាងសំខាន់គឺលក្ខន្តិកៈបក្សឆា្នាំ១៩៧៦។ទំព័រទី១
ន្រលក្ខន្តិកន្រះសរស្ររជាអទិ៍ថា"ក្រយពីដឹកនាំសម្រចបដិវត្តន៍
ប្រជាជាតិប្រជាធិបត្រយ្យបានទាំងស្រុងនិងជាសា្ថាពរនៅថ្ង្រ១៧
ម្រសា១៩៧៥មក។បក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាដឹកនាំបដិវត្តន៍សង្គម
និយមនិងកសាងសង្គមនិយមតទៅទៀតដោយផ្ដាច់មុខដាច់ខាត
នឹងគ្រប់ផ្ន្រក"ន្រះជាភ័ស្ដុតាងដ្រលខ្ញុំសូមលើកជូនជាតិប្រជាជន
តាមរយៈអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងន្រអ.វ.ត.ក។

 ទី១)ខ្ញុំសូមវិភាគអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មទូទាំងប្រទ្រសពីថ្ង្រ១៧ម្រសា
១៩៧៥ដល់ថ្ង្រ៦មករា១៩៧៩។ក្រយ១៧ម្រសា១៩៧៥
ប៉ុលពតកើតចិត្តភ្លើតភ្លើនខា្លាំងណាស់បានលើកមាគា៌ាដ្រលប៉ះពាល់
អយុមនុស្សន្រះគឺមកពីប៉ុលពតគាត់មានសព្វមានគ្រប់សំខាន់គឺ
មានបក្ខជនរាប់មុឺននាក់នៅក្នុងកណា្ដាប់ដ្រគាត់។ឧក្រិដ្ឋកម្មជំនាន់
នោះធំធ្រងណាស់។ដោយឡ្រកការបាត់បង់អយុជីវិតមានទៅដល់
ជាងមួយលាននាក់។ដោយខ្ញុំជាបក្ខជនមួយរូបរបស់បក្សកម្មុយនីស្ត
កម្ពុជាខ្ញុំទទួលសា្គាល់ថា"ខ្ញុំពិតជាមានតួនាទីទទួលខុសត្រូវខាងផ្លូវ
ចិត្តលើឧក្រិដ្ឋកម្មដ្រលបក្សកម្មុយនីស្តកម្ពុជាប្រព្រឹត្តនៅជំនាន់
នោះ"។
 ខ្ញុំសូមសម្ដ្រងនូវវិប្បដិសារីសោកសា្ដាយយ៉ាងឈឺចាប់បំផុត

ចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រប់យ៉ាងដ្រលបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាប្រព្រឹត្តពីថ្ង្រ
១៧ម្រសា១៩៧៥ដល់៦មករា១៩៧៩។

 ទី២)ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដោយឡ្រកអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មនៅស-២១ខ្ញុំ
សូមទទួលសា្គាល់នូវការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំតាមផ្លូវច្បាប់។ខ្ញុំសូម
បញ្ជាក់ថាតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងអស់ដ្រលកើតមាននៅ
ស-២១សំខាន់គឺសកម្មភាពធ្វើទារុណកម្មនិងសមា្លាប់ផ្ដាច់ផ្ដាចអយុ
ជីវិតមនុស្ស។

 តាមតម្រយដ្រលខ្ញុំបានធ្វើរួចមកហើយនៅវ្រលាដ្រលលោក
សហចៅក្រមសុើបអង្ក្រតនាំខ្ញុំទៅសម្ដ្រងសកម្មភាពរំឭកព្រឹត្តិការណ៍
ចាស់ឡើងវិញនៅជើងឯកនិងនៅសារមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍
ទួលស្ល្រងគឺខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចូលសុំទោសជនរងគ្រះដ្រលនៅ
រស់រានមានជីវិតនិងសុំទោសក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រះទាំងអស់ដ្រល
បានសា្លាប់បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងអណោចអធ័មនៅស-២១។

 ព្រលន្រះខ្ញុំសូមអស់លោកទំាងនោះលោកម្រតា្ដាទទួលដឹងឮ
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ថាខ្ញុំចង់សុំទោសសូមលោកម្រតា្ដាយកបំណងន្រះទៅពិចារណា។ខ្ញុំ
មិនជាមិនទាន់ទាមទារសូមឲ្យលោកអត់ទោសឲ្យខ្ញុំនៅព្រលឥឡូវ
ន្រះទ្រ។ខ្ញុំដឹងហើយថាឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ខ្ញុំទៅលើជីវិតមនុស្សជា
ពិស្រសទៅលើជីវិតស្ដ្រីនិងកុមារជាឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរមិនអចអត់ឱន
ឲ្យបានទ្រ។សំណូមពរបច្ចុប្បន្នន្រះរបស់ខ្ញុំគឺសូមអស់លោកម្រតា្តា
ទុកទា្វារចូលសុំទោសន្រះឲ្យនៅចំហ។

 ទី៣)វិប្បដិសារីដ៏ស្រនចុកចាប់របស់ខ្ញុរំំឭកអតីតកាលព្រលណា
ខ្ញុំស្រនខ្លាចផ្សាព្រលនោះ។ខ្ញុំតក់ស្លុតណាស់កាលណាខ្ញុំនឹកដល់
សកម្មភាពកន្លងមកដ្រលខ្ញុំបានទទួលអនុវត្តនិងបានបញ្ជាឲ្យអនុវត្ត
ដ្រលសុទ្ធត្រជាសកម្មភាពប៉ះពាល់ដល់អយុជីវិតជនស្លូតត្រង់យ៉ាង
ច្រើនក្នុងនោះរួមមានទាំងស្ត្រីនិងកុមារផង។

 ទោះបីខ្ញុំធ្វើដោយគោរពតាមបញ្ជារបស់អង្គការក៏ដោយក៏ខ្ញុំពិត
ជាទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងន្រះ។ខ្ញុំបានជម្របសហ
ចៅក្រមសុើបអង្ក្រតហើយថាខ្ញុំជាចំណាប់ខា្មាំងនិងជាតួសម្ដ្រងន្រ
របបឧក្រិដ្ឋកម្មន្រះ។ខ្ញុំជឿថាមនុស្សមា្នាជាទូទៅនៅព្រលន្រះចាត់ទុក
ខ្ញុំថាកំសាកថាអមនុស្សធម៌ាខ្ញុំទទួលពាក្យន្រះដោយសោ្មាះនិងដោយ
គោរព។នៅសម័យស-២១នោះខ្ញុំចាត់ទុកជីវិតខ្ញុំនិងជីវិតគ្រួសារខ្ញុំ
សំខាន់លើសជីវិតអ្នកជាប់ឃុំឃាំងនៅស-២១នោះ។

 ប្រក្រកប្រណំាងនឹងបទបញ្ជាពីខាងលើទោះបីដឹងថាបទបញ្ជា
នោះឧក្រដិ្ឋក៏ដោយក៏ខ្ញុមិំនដ្រលហា៊ាននឹកនាដល់ដ្ររនៅជំនាន់នោះ។
ន្រះជាបញ្ហាសា្លាប់រស់របស់ខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំ។ក្នុងឋានៈខ្ញុំជាប្រធន
ស-២១ខ្ញុំអត់ហា៊ានគិតគូររកលទ្ធភាពអីក្រពីអនុវត្តតាមបទបញ្ជា
របស់ថា្នាក់លើទ្រ។ទោះបីខ្ញុំដឹងថាការអនុវត្តនោះនាំទៅរកការ
បាត់បង់អយុជីវិតមនុស្សរាប់ពាន់ៗនាក់ក៏ដោយ។បច្ចុប្បន្នន្រះខ្ញុំ
មានវិប្បដិសារីសោកសា្ដាយយ៉ាងជ្រលជ្រព្រមទាំងខា្មាសអៀន
ព្រមទាំងមានសភាពរអៀសក្នុងឋានៈជាអ្នកមានខ្លួនមានទោសដឹង
ថាខ្លួនជាអ្នកមានទោសចំពោះជាតិប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូល។
ចំពោះគ្រួសារជនរងគ្រះទាំងអស់ដ្រលបានបាត់បង់ជីវិតនៅស-២១
ព្រមទាំងចំពោះក្រុមគ្រួសារខ្ញុំផ្ទាល់ដ្រលមានសមាជិកមួយចំនួនបាត់
បង់ជីវិតទៅក៏ដោយ។

វិធនការដោះស្រយខាង--ព្រលបច្ចុប្បន្នន្រះរបស់ខ្ញុំ

 ខ្ញុំបានសម្រចចិត្តសហការជាមួយអង្គអ.វ.ត.កដោយហ្រតុថា
ទុក្ខទោសទាំងប៉ុនា្មានដ្រលខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តទៅលើប្រជាជនខ្ញុំមានត្រផ្លូវ
ន្រះត្រមួយប៉ុណោ្ណោះគត់ដ្រលអចរំល្រកទុក្ខសោកទាំងអស់ដ្រលបង្ក
ឡើងដោយឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ស-២១និយយដោយឡ្រកនិងឧក្រិដ្ឋ
កម្មរបស់បក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជានិយយជារួម។

 ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាស-២១និងវិនាសកម្មគួរឲ្យរន្ធត់ទាំងប៉ុនា្មាន
ដ្រលស-២១បង្កើតឡើងជាបាតុភាពជាក់ស្ដ្រងដ្រលខ្ញុំសូមប្រគល់
ខ្លួនជូនអង្គអ.វ.ត.កជំនុំជម្រះខ្ញុំដោយផ្លូវច្បាប់ដ៏សោ្មាះនិងយ៉ាងឱន
លំទោនជានិច្ច។

 នៅចុងបញ្ចប់ន្រះខ្ញុសូំមបញ្ជាក់ថាខ្ញុពិំតជាសហការតទៅទៀត

ជាមួយអ.វ.ត.កនៅព្រលសវនាការដោយខ្ញុំពិតជាឆ្លើយសំណួរ
របស់លោកនិងលោកស្រីចៅក្រមន្រអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង។
ឆ្លើយសំណួររបស់លោកនិងលោកស្រីសហព្រះរាជអជា្ញាឆ្លើយសំណួរ
របស់ដើមបណ្តឹងរបស់រដ្ឋប្បវ្រណីទៅតាមការចង់ដឹងនិងដោយឈរ
លើឯកសារជាភ័ស្តុតាង។

លោកប្រធនជាទីគោរព!

 តទៅន្រះខ្ញុំសូមលោកម្រតា្តាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំថ្ល្រងអំពីវិប្បដិសារី
ដ្រលខ្ញុំមានប្រចាំជីវិតជូនដូចតទៅ៖

 ខ្ញុំអត់ព្រញចិត្តទ្រក្នុងការធ្វើការងារន្រះ។ខ្ញុំបានសុំច្រញទៅ
សហកម្មនៅខ្រ៥ឆា្នាំ១៩៧៥ត្រមិនបានសម្រច។គ្រចាត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើ
មន្ទីរស-២១ខ្ញុំក៏បានធូរចិត្តម្យ៉ាងដ្ររដោយខ្ញុំធ្វើអនុប្រធនគ្រ។
បនា្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើប្រធនខ្ញុំតវា៉ាទៀតសុំយកអ្នកផ្ស្រងមកធ្វើប្រធន
ខ្ញុំធ្វើអនុប្រធនខ្ញុំត្រូវគ្រកំហ្រង។ខ្ញុំក៏ព្រមធ្វើតទៅទៀត។

 រឿងដ្រលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមតក់ស្លុតចាប់ផ្ដើមនឹកឃើញគឺថ្ង្រ៣១
មករា១៩៧៧នៅព្រលដ្រលសុនស្រនគាត់បញ្ជាឲ្យចាប់
កមា្មាភិបាលភូមិភាគឧត្តរចាស់មកជាចំនួនច្រើនៗម្ដងខ្ញុំតក់ស្លុត
ណាស់។ខ្ញុំសាកល្បងសុំយោបល់គាត់ថាបងមនុស្សន្រះដូចជា
មិនម្រន។គាត់កំហ្រងខ្ញុំពីខាងមា្ខាងទូរស័ព្ទមកថា"យើឌុច!ចម្លើយ
អធួនណា៎!"។ខ្ញុំល្រងហា៊ានមាត់។ខ្ញុំគិតក្នុងចិត្ត"ឱ!អ្នកដ្រលបាន
ប្ដូរផ្ដាច់អយុជីវិតដើម្បីរំដោះជាតិប្រជាជនខ្លួនឥឡូវធ្លាក់មកសា្លាប់
ធ្លាក់មកជាប់គុកក្នុងឋានៈជាជនក្បត់បក្ស"។

 ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនជាតិប្រជាជនតាមរយៈអង្គជំនុំជម្រះសាលា
ដំបូងន្រះថាខ្ញុំនិងកមា្មាភិបាលឧត្តរមានមនោសញ្ច្រតនាជ្រលជ្រ
នឹងគា្នាណាស់។ខ្ញុំជាប់គុកកាលពីឆា្នាំ១៩៦៨ភាគច្រើនជាមួយពួក
អស់ន្រះដ្ររ។ការរន្ធត់តក់ស្លុតរបស់ខ្ញុំច្រះត្របន្តទៅទៀតនៅព្រល
ដ្រលគ្រចាប់មនុស្សពីភូមិភាគផ្ស្រងៗចុងបញ្ចប់គ្រចាប់បងង៉្រត
ញូហៅហុងមកនៅថ្ង្រ១៣មីនា១៩៧៨។ខ្ញុំគិតថា"អីយ៉ាស់!
អយុជីវិតខ្ញុំជិតដល់ព្រលហើយ"ដូច្ន្រះការតក់ស្លុតចំពោះការត្រូវ
គ្រចាប់ចងវាម្យ៉ាងការតក់ស្លុតចំពោះអយុជីវិតខ្លួនឯងក្រងមិនរស់
ន្រះក៏ម្យ៉ាងទៅទៀត។

 ដល់ចុងបញ្ចប់ម្រធំរបស់ខ្ញុំគឺបងទី២បញ្ជាឲ្យខ្ញុំបញ្ច្រញ
ជនរងគ្រះពីស-២១ឲ្យអស់ទៅជើងឯក។ខ្ញុំថា"ដល់ព្រលហើយ
ជីវិតខ្ញុំ"ព្រលនោះខ្ញុំធ្វើការអត់កើតទ្រ។ខ្ញុំដ្រកនៅផ្ទះទាំងយប់
ទាំងថ្ង្រសួរចុះអ្នកដ្រលខ្ញុំធ្លាប់ទៅអង្គុយនៅកន្ល្រងគូរឆា្លាក់គ្រអត់
ឃើញមុខខ្ញុំទៅទីនោះទៀតទ្រ។

 ចុងបញ្ចប់ម៉ាង១១ថ្ង្រ៧មករារថក្រះគ្របរមុខកាត់មុខ
ផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំចប់ល្រងដឹងធ្វើអី។ម៉ាង២ខ្ញុំនាំគា្នាច្រញពីកន្ល្រងទីតាំង
ស-២១ទៅនៅកន្ល្រងសន្សំកុសលចាំយប់ព្រលប់ៗបានខ្ញុំច្រញ
ទៅទៀត។

 ក្នុងមួយឆា្នាំន្រការរត់ភៀសសឹកខ្ញុំបាត់បង់អស់អយុជីវិតមនុស្ស
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កាំងហ្គ្រកអ៊ាវហៅឌុច(ខាងឆ្វ្រង)ត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងព្រលទទួលទានអហាររួមន្របុគ្គលិកមន្ទីរស-២១នៅក្នុងអំឡុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបត្រយ្យ។រូបថតន្រះដកស្រង់
ច្រញពីសំណុំឯកសារន្រសំណុំរឿង០០១និងត្រូវបានដាក់ជាភ័ស្តុតាងជូនអង្គជំនុំជម្រះក្នុងអំឡុងព្រលសវនាការ។

ដ្រលនៅជុំវិញខ្ញុំដ្រលទៅជាមួយខ្ញុំទាំងប៉ុនា្មានប្អូនខ្ញុំ២នាក់សា្លាប់
ក្មួយខ្ញុំ៦នាក់សា្លាប់ប្រពន្ធមិត្តប៉ុនរួមទាំងមិត្តប៉ុនទៀតទាំងកូនមិត្ត
ប៉ុនទៀតសា្លាប់ប្រពន្ធបងម៉មណ្រសា្លាប់មិត្តយើងផ្ស្រងទៀតសា្លាប់ៗ
គា្មានសល់ចុងបញ្ចប់នៅសល់ត្រខ្ញុំមា្នាក់ឯង។គា្នាបួននាក់មិនម្រន
មា្នាក់ឯងទ្រ។ខ្ញុំហើយនិងប្រពន្ធខ្ញុំហើយនិងកូនពីរនាក់។

 នៅព្រលនោះខ្ញុំចង់សុំច្រញពីមិនព្រមនៅជាមួយនឹងបង
សារុនឈ្មាះដើមវៀងឯមអនុល្រខាភូមិភាគពាយ័ព្យថ្មី។គាត់តាម
ទៅឲ្យគ្រទៅហៅខ្ញុំមកវិញកាំភ្លើងបើកសោ(ឮមិនច្បាស់)ខ្ញុំថា
"អើស!មនុស្សជាងមួយលាននាក់សា្លាប់ទៅហើយខ្ញុំបួននាក់ទៀត
អត់អីទ្រសា្លាប់ទៅចុះ!"។ដូច្ន្រះចំពោះអយុជីវិតមនុស្សនិងអយុ
ជីវិតប្រជាជនកាលណានឹកដល់អយុជីវិតមនុស្សដ្រលសា្លាប់បាត់បង់
ទៅក្នុងរបបន្រះអយុជីវិតខ្ញុំមួយអត់ការ។ខ្ញុំគិតចឹង។

 ន្រះចំពោះអយុជីវិតខ្ញុំខ្ញុំឲ្យតម្ល្រប៉ុណ្ណឹង។ដូច្ន្រះក្នុងមួយឆា្នាំ
ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើអីអត់កើតទ្ររហូតៗដ្រកសំកុក។ចុងបញ្ចប់ខ្ញុំនឹកឃើញ
វិធីមួយគឺស្រនសុំទោសជនរងគ្រះស្រនសុំទោសឪពុកមា្ដាយដ្រល
បង្កើតខ្ញុំមកប្រថា្នាឲ្យកូនល្អខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ប្រថា្នាសងគុណមាតាបិតា

រកផ្លូវល្អដល់ចុងបញ្ចប់ធ្លាក់ទៅលើផ្លូវអក្រក់។

 ខ្ញុំបង្កើតវិធីមួយដើម្បីលួងអរម្មណ៍ខ្លួនឲ្យបានស្ងប់បន្តិចគឺ
ស្រនសុំទោសមុនដំបូងគ្រន់ត្រសុំទោសមា្ដាយឪពុកខ្ញុំហើយនិង
គ្រូបាអចារ្យខ្ញុំទ្រដល់យូរទៅវាជាការស្រនសុំទោសជាតិប្រជាជន
ទាំងមូល។រាល់ថ្ង្រ១៧វិច្ឆិកាដ្រលជាថ្ង្រកំណើតខ្ញុំរាល់ឆា្នាំឲ្យត្រថ្ង្រ
១៧វិច្ឆិកាខ្ញុំមិនដ្រលធ្វើអីកើតទ្រ។ខ្ញុំត្រងធ្វើស្អីមួយបន្តិចបន្តួច
សម្រប់ជាការរំឭកនឹកដល់វិប្បដិសារីរបស់ខ្ញុំ។ក្នុងឆា្នាំន្រះខ្ញុំបានគូរ
គំនូរមួយប្រសិនបើលោកប្រធននិងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងលោក
អនុញ្ញាតខ្ញុំលើកបងា្ហាញជូន។

ប្រតិចារឹកថ្ង្រទី៧ ខ្រម្រសា ឆាំ្ន២០០៩ 

ទំព័រ១០ [បន្ទាត់១៩-២៥] 

 ខ្ញុំសូមជម្របលោកចៅក្រមដោយសោ្មាះថាខ្ញុំទទួលខុសត្រូវលើ
ឧក្រិដ្ឋកម្មដ្រលធ្វើទារុណកម្មមនុស្សន្រះ។ចម្លើយដ្រលបានមកពី
ទារុណកម្មទាំងប៉ុនា្មានធ្លាក់ទៅលើអយុជីវិតអ្នកផ្ស្រងទៀតក៏ខ្ញុំទទួល
ដ្ររខ្ញុំអត់ប្រក្រកទ្រ។គ្រន់ត្រន្រះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនលោកចៅក្រម



ការចងក្រងនូវពាក្យសូមអភ័យទោសរបស់កាំងហ្ក្រកអ៊ាវហៅឌុចនៅក្នុងអំឡុងព្រលសវនាការកន្លងមក
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ជនរងគ្រះបីរូបន្រមន្ទីរស-២១គឺលោកវា៉ាន់ណាត(សា្តាំ)លោកជុំមុី(កណា្ដាល)និង
លោកប៊ូម៉្រង(ឆ្វ្រង)ទទួលសៀវភៅសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងក្នុង
សំណុំរឿង០០១ប្រឆាំងនឹងកាំងហ្គ្រកអ៊ាវហៅឌុចនៅថ្ង្រទី១២ខ្រសីហាឆា្នាំ២០១០។

អំពីការពិតដ្រលកើតមាននៅទីនោះ។ទោះបីខ្ញុំក្នុងឋានៈខ្ញុំតាំងខ្លួន
ជាស្នងការមា្នាក់ដ្រលបញ្ជាទៅលើអធិការក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅត្រទទួលខុ
សត្រូវថាឧក្រិដ្ឋកម្មន្រះវាកើតពីខ្លួនខ្ញុំ។សូមទោសខ្ញុំងាកទៅឃើញ
មុខលោកជុំមុីខ្ញុំអត់បានទៅវ៉្រលោកជុំមុីទ្រមិត្តស្រងគាត់វ៉្រ
លោកជុំមុីត្រខ្ញុំបញ្ជាឲ្យនៅលើហ្នឹងខ្ញុំសូមទោសលោកជុំមុី។

ប្រតិចារឹកថ្ង្រទី៧ ខ្រម្រសា ឆាំ្ន២០០៩ 

ទំព័រ១៩ [បន្ទាត់៦-១១] 

 ឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងការកម្ទ្រចមនុស្សទោះបីគ្រសម្រចពីខាងលើមក
ទុកជាគោលការណ៍ហើយក៏ដោយក៏ព្រលជំទាស់ណាមួយខ្ញុំធ្វើរាល់
ព្រល។ដូច្ន្រះឧក្រិដ្ឋកម្មន្រះគឺវានៅលើខ្ញុំដដ្រល។ដូច្ន្រះហើយ
បានជាព្រលម្សិលមិញខ្ញុំនិយយថាវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រះទាំងអស់
ដ្រលបាត់បង់ជីវិតនៅអមលាំងខ្ញុំនៅត្រសុំខមាទោស។ខ្ញុំនៅត្ររំឭក
ឈ្មាះឡើងវិញដើម្បីសរស្ររសៀវភៅមួយន្រះពីបញ្ហាកម្ទ្រច។ខ្ញុំអត់
គ្រចអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មដ្រលត្រូវធ្លាក់មកលើក្បាលខ្ញុំទ្រខ្ញុំទទួលប៉ុន្ត្រការ
ពិតវាប្របន្រះ។

ប្រតិចារឹកថ្ង្រទី៧ ខ្រម្រសា ឆាំ្ន២០០៩ 

ទំព័រ២៩ [បន្ទាត់១២-២៣] 

 ខ្មាចជនរងគ្រះដ្រលសមា្លាប់នៅមន្ទីរ-១៣វាអត់ដ្រលទៅណា
ឆា្ងាយអំពីទីតាំងរបស់មន្ទីរ-១៣ហ្នុងទ្រយ៉ាងច្រើនមួយរយម៉្រត្រ។
ដូច្ន្រះមន្ទីរ-១៣វាមានកន្ល្រងវាបី។គឺកន្ល្រងទីមួយនៅថ្មគុបត្រង់ម្តុំ
អន្លង់វ្រងកន្ល្រងទីពីរគឺនៅតាលាវដ្រលយើងខ្ញុំកម្ទ្រចឬហៅថា
"សមា្លាប់"តិចបំផុតហើយកន្ល្រងទីបីនៅត្រពាំងត្របភូមិត្រពាំង
ត្របក៏ចនោ្លាះស្ទឹងនិងត្រពាំងច្រប។ភ័ស្តុតាងដ្រលនៅសល់
វាអចបញ្ជាក់បានថាខ្មាចហ្នឹងវាមានអយុពីអងា្កាល់មក?ហើយវា
មានចំនួនប៉ុនា្មានច្បាស់លាស់?សម្រប់បញ្ជាក់នូវស្រចក្ដីដ្រលខ្ញុំ
សារភាពការសោ្មាះត្រង់ជូនជាតិប្រជាជនរបស់ខ្ញុំ។ឯចំណ្រកសព
ផ្ស្រងទៀតនៅកន្ល្រងផ្ស្រងទៀតវាជាសពរបស់មនុស្សខ្ម្ររជាសពខ្ម្ររ
ដ្រលសា្លាប់ទៅដោយសារសា្នាដ្របក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជា។ខមាទោស
ខ្ញុំសុំខមាទោសដដ្រលអត់ប្រក្រកទ្រក៏ប៉ុន្ត្រទន្ទឹមនឹងន្រះខ្ញុំក៏សម្ដ្រង
ការសោកសា្ដាយប៉ុណោ្ណោះហើយនិងរំល្រកទុក្ខចំពោះក្រុមគ្រួសារញាតិ
មិត្តន្រសព។

ប្រតិចារឹកថ្ង្រទី៩ ខ្រមិថុន ឆាំ្ន២០០៩ 

ទំព័រ៤៤ [បន្ទាត់២១-២៥] ដល់ទំព័រ៤៥ [បន្ទាត់១-៧]

 លោកប្រធនជាទីគោរព!ការសោកសា្ដាយការឈឺចាប់វាអត់
ស្រកស្រន្តទ្រវាអត់ស្ងប់ទ្រ។វាអត់ស្ងប់ទ្រ។កាលណានឹកដល់រឿង
ចាស់ខ្ញុនំៅសោ្មាះត្រង់នឹងវិប្បដិសារីរបស់ខ្ញុជំានិច្ច។ខ្ញុមិំនក្បត់វិប្បដិសារី
របស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនលុបបំបាត់វិប្បដិសារីខ្ញុំន្រះចោលទទ្រៗទ្រខ្ញុំចងចាំ

ជានិច្ច។ខ្ញុំឈឺចុកចាប់ណាស់ខ្ញុំត្រងត្រនិយយថាសម្រចខុសគឺ
សម្រចត្រមួយដង្ហើមទ្រត្ររងទុក្ខរងការឈឺចាប់រងការសោកសា្ដាយ
មួយជីវិត។ដូច្ន្រះការដ្រលខ្ញុំឱនក្បាលចូលមកទទួលជំនុំជម្រះន្រះ
គឺជំនុំជម្រះចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដ្រលខ្ញុំធ្វើ។ខ្ញុំមិនឆ្លើយទមា្លាក់កំហុស
ទាំងស្រុងនៅលើម្រទ្រទៅលើម្រខ្ញុំទ្រហើយក៏មិនទមា្លាក់កំហុសទៅ
លើកូនចៅខ្ញុំដ្ររ។មានន័យថាខ្ញុំអត់គ្រចយករួចខ្លួនទ្រ។
 ឧក្រិដ្ឋកម្មន្រះថ្វីត្បិតត្រមានតួនាទីរបស់ម្រក៏វាមានតួនាទី
របស់ខ្ញុំដ្ររនៅស-២១ឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងអស់ខ្ញុំទទួលត្រមា្នាក់ឯងគា្មាន
គ្រចគា្មានទមា្លាក់កំហុសទៅលើកូនចៅទាល់ត្រសោះកំហុសឧក្រដិ្ឋកម្ម

ទូទាំងប្រទ្រសដូចដ្រលខ្ញុំបានថ្ល្រងការណ៍នៅព្រលបើកសវនាការ
ន្រះអុីចឹង។ខ្ញុំទទួលខុសត្រូវខាងផ្លូវចិត្តចំពោះការវិនាសហិនហោច
របស់ប្រជាជនកម្ពជុាយើងទំាងមូលខ្ញុរំំល្រកទុក្ខវ្រទនាសំុរំល្រកទុក្ខ។

ប្រតិចារឹកថ្ង្រទី៩ ខ្រមិថុន ឆាំ្ន២០០៩ 

ទំព័រ៤៦ [បន្ទាត់២-១២]

 ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបន្តទៅទៀត។ការអនុវត្តនយោបាយន្រះនៅ
ទូទាំងប្រទ្រសក៏ដូចជានៅស-២១។នៅស-២១វាមានឧក្រិដ្ឋកម្ម
ទៅលើមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏មួយមុឺនពីរពាន់បីរយប៉្រតសិប
(១២៣៨០)នាក់ដ្ររនៅទូទាំងប្រទ្រសខ្ញុំមិនទាន់មានតួល្រខ
ច្បាស់លាស់ទ្រត្រខ្ញុំជឿថាជាងមួយលាននាក់ន្រះជាការអនុវត្តមាគា៌ា
នយោបាយខុស។ខុសន្រះខ្ញុំខុសនឹងគ្រដ្ររមិនម្រនរឿងម្រត្រ
មា្នាក់ឯងទ្រមានតួនាទីរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងនុ៎ងទូទាំងប្រទ្រសតួនាទី
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សាលសវនាការន្រអ.វ.ត.កថ្ង្រទី២៩មិថុនាឆា្នា២ំ០០៩ជាព្រលដ្រលលោកវា៉ាន់ណាត
អ្នករស់រានមានជីវិតពីមន្ទីរស-២១ផ្តល់សក្ខីកម្មក្នុងសំណុំរឿង០០១។

របស់ខ្ញុំក្នុងឋានៈជាសមាជិកបក្សមា្នាក់ខ្ញុំអត់ចោលទ្រការទទួល
សា្គាល់កំហុសន្រះកំហុសន្រះគឺពិតជាកំហុសក្នុងការអនុវត្តមាគា៌ា
នយោបាយហើយ។នៅស-២១កំហុសន្រះកំហុសន្រការអនុវត្ត
មាគា៌ានយោបាយរបស់បក្សដ្រលជាមាគា៌ាមហាឧក្រិដ្ឋដូចខ្ញុំបាន
បញ្ជាក់ព្រឹកមិញអុីចឹងឧក្រិដ្ឋជាងមាគា៌ារបស់ពួកអក្រុមបួននាក់ន្រ
មហាបដិវត្តន៍វប្បធម៌ាចិនតទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អយុជីវិតមនុស្ស
ជាងមួយមុឺននាក់។ខ្ញុំចាំអត់ភ្ល្រចទ្ររឿងអស់ទាំងន្រះ។ន្រះសូម
សារភាពជូនតុលាការជូនជាតិប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យលោកយល់បញ្ហា
ន្រះ។ន្រះខ្ញុំអត់ចោលទ្រវិប្បដិសារី។វិប្បដិសារីគឺក្នុងការអនុវត្តមាគា៌ា
នយោបាយខុសន្រះឯងន្រះខ្ញុំសុំបញ្ចប់ប៉ុណ្ណ្រះ។

ប្រតិចារឹកថ្ង្រទី១៧ ខ្រមិថុន ឆា្នំ២០០៩

ទំព័រ៦៧ [បន្ទាត់២-៩]

 សូមសរុបមកវិញរូបថតដ្រលខ្ញុំអង្គុយបង្រៀនឯកសារហ្នឹង
បើមើលឥឡូវន្រះទៅវាហាក់ដូចជាជំនាន់នោះខ្ញុំវាសម្បើមណាស់
ភា្ញាក់រំឭកវណ្ណៈ។ក៏ប៉ុន្ត្រតាមពិតដល់មើលឥឡូវវិភាគឲ្យម្រនទ្រន
គឺជារូបថតមួយគួរឲ្យខា្មាសអៀនគួរឲ្យតក់ស្លុតនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដ្រលខ្ញុំ
បានប្រព្រឹត្តទៅលើមនុស្សជីវិតមនុស្សមួយមុឺនពីរពាន់បីរយបា្លាយ
នាក់។

 ដូច្ន្រះខ្ញុសូំមទទួលទំាងអស់ឧក្រដិ្ឋកម្មនៅស-២១ទំាងបុ៉នា្មាន។
ទន្ទឹមន្រះខ្ញុំជំពាក់បក្ខជនមា្នាក់ខ្ញុំតក់ស្លុតនឹងការបាត់បង់អយុជីវិត
ប្រជាជនកម្ពុជាជាងមួយលាននាក់។ខ្ញុំទទួលខុសត្រូវខាងផ្លូវចិត្ត
ចំពោះការបាត់បង់អយុជីវិតប្រជាជនទាំងមួយលានជាងនាក់ជារៀង
រហូត។ហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណ្រះ។

ប្រតិចារឹកថ្ង្រទី០១ ខ្រកក្កដា ឆាំ្ន២០០៩ 

ទំព័រ៧០ [បន្ទាត់៩-១៦]

 ជម្របប្រសាសន៍លោកម៉្រងចំពោះរូបលោកមា្នាក់ខ្ញុំក្ដុកក្ដួល
ណាស់យើងធ្លាប់រស់នៅជាមួយគា្នាសុខភាពលោកល្អខ្ញុំតក់ស្លុត
ណាស់នៅព្រលដ្រលជួបលោកពីអងា្កាល់ថ្ង្រ២៨កុម្ភៈ២០០៨នៅ
មុខលោកចៅក្រមសុើបអង្ក្រត។ខ្ញុំចង់បំព្រញបំណងរបស់លោក
ឲ្យច្បាស់ក៏ប៉ុន្ត្រវាហួសសមត្ថភាពខ្ញុំ។ការងារជាក់ស្ដ្រងប្របន្រះ
គ្រអ្នកធ្វើខាងក្រម។ក៏ប៉ុន្ដ្រខ្ញុំសុំសន្និដា្ឋានជូនលោកថាប្រពន្ធលោក
ប្រហ្រលជាអចទៅឯបឹងជើងឯកឯណោះន្រះគឺខ្ញុសំុំសន្នដិា្ឋានបុ៉ណ្ណងឹ។
ទន្ទឹមន្រះខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យកាន់ត្រច្បាស់ទៅទៀតសុំអង្វរកចិត្តលោកសាក
ស្រចក្ដីម្រតា្តាដល់មិត្តហ៊ុយទៅសួរវាបើសិនជាវាអចជួយលោក
ប្រហ្រលជាមានប្រសិទ្ធភាពជាងខ្ញុំន្រះខ្ញុំសុំជម្របប៉ុណ្ណឹង។សូម
លោកម្រតា្តាទទួលនូវស្រចក្ដីគោរពរបស់ខ្ញុំចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធប្រពន្ធ
លោក។ន្រះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណ្រះ។

ប្រតិចារឹកថ្ង្រទី០១ ខ្រកក្កដា ឆាំ្ន២០០៩ 

ទំព័រ៧២ [បន្ទាត់១១-២១]

 ន្រះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនជាតិប្រជាជនកម្ពុជាថាឧក្រិដ្ឋកម្មន្រះ
ធ្ងន់ធ្ងរណាស់វាជាឧក្រដិ្ឋកម្មរបស់អ្នកខាងលើក៏ពិតម្រនក៏បុ៉ន្ដ្រកមា្លាងំ
អ្នកខាងក្រមដ្រលជាបក្ខជនវានៅមានក្នុងនុ៎ងក្នុងទូទាំងប្រទ្រស
មនុស្សអស់ជាងមួយលាននាក់។ខ្ញុំក្នុងឋានៈជាបក្ខជនមួយរូបខ្ញុំ
អត់គ្រចទ្រសុំទទួលខុសត្រូវចំពោះខាងផ្លូវចិត្តចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធ
ទាំងអស់។ដោយឡ្រកនៅមន្ទីរស-២១ជីវិតមនុស្សជាងមួយមុឺន
នាក់ខ្ញុទំទួលខុសត្រវូខាងផ្លវូច្បាប់អោនក្បាលជូនអ.វ.ត.កជំនំុជម្រះ
ខ្ញុំត្រមា្នាក់ឯងក្នុងក្របខណ្ឌមន្ទីរស-២១គា្មានឲ្យទាក់ទងដល់កូនចៅ
ណាទ្រ។ន្រះខ្ញុំទទួលប៉ុណ្ណឹងទាំងស្រុង។ហើយវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នក
ទាំងអស់នោះបានអធិដា្ឋានជូនគ្រជាប់លាប់ជាប្រចាំខ្ញុំអត់ភ្ល្រចទ្រ។
ដូច្ន្រះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹង។និយយន្រះដើម្បីមិនម្រនគ្រចក្រអំពី
ទារុណកម្មអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ខ្លួនទ្រនិយយលាតត្រដាងឲ្យវាឃើញ
ថាទទួលសា្គាល់ឧក្រិដ្ឋកម្មត្រឹមកម្រិតណា?ហើយន្រះខ្ញុំសូមបញ្ចប់
ប៉ុណ្ណ្រះ។



ការចងក្រងនូវពាក្យសូមអភ័យទោសរបស់កាំងហ្ក្រកអ៊ាវហៅឌុចនៅក្នុងអំឡុងព្រលសវនាការកន្លងមក
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អគារ"គ"ន្រមន្ទរីស-២១នៅឆា្នា១ំ៩៧៩។រូបថតន្រះដកស្រង់ច្រញពីសំណំុឯកសារន្រសំណំុរឿង០០១និងត្រវូបានដាក់ជាភ័ស្តតុាងជូនអង្គជំនំុជម្រះក្នងុអំឡុងព្រលសវនាការ។

ប្រតិចារឹកថ្ង្រទី០២ ខ្រកក្កដា ឆាំ្ន២០០៩ 

ទំព័រ៦៦ [បន្ទាត់១៨-២៥] ដល់ទំព័រ ៦៧ [បន្ទាត់១-៣]

 ជម្របប្រសាសន៍លោកប្រធនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តាមដ្រលការខ្ញុំ
បានសា្ដាប់សក្ខកីម្មរបស់លោកនងចាន់ផលន្រះ។ដំបូងខ្ញុសូំមទទួល
សា្គាល់ថាសក្ខីកម្មន្រះវាបញ្ចាំងឲ្យឃើញទុក្ខវ្រទនាការនិរាសប្រស
ព្រត់របស់លោកនងចាន់ផលពិតប្រកដម្រន។ដំបូងនៅព្រល
ដ្រលមុននឹងឃើញឯកសារជីវប្រវត្តិរបស់លោកនងចិនជាឪពុក
លោកនងចាន់ផលខ្ញុំគិតថាឧក្រិដ្ឋកម្មន្រះវានៅក្រស-២១ទ្រ។
ប្រហ្រលជាលោកនងចិនរងទុក្ខវ្រទនានៅមន្ទីរនគរបាលមួយផ្ស្រង
ទៀត។ដល់ឃើញប្រវត្តិរូបរបស់លោកនងចិនដ្រលចុះនៅល្រខ
TSLបានន័យថាទួលស្ល្រងល្រខ0529ខ្ញុំទទួលសា្គាល់ហើយថា
លោកនងចិនពិតជាមកសា្លាប់នៅកន្ល្រងន្រះ។ដោយឡ្រកមា្ដាយ
របស់លោកនងចាន់ផលអត់ទាន់ឃើញឯកសារអីទ្រ។ដូច្ន្រះខ្ញុំសូម
ញ្រកបញ្ហាន្រះជាពីរ។ទីមួយបើសិនជាមានប្រវត្តិរូបអុីចឹងមកទៀត
និយយអំពីមា្ដាយលោកនងចាន់ផលលទ្ធភាពវាត្រម្យ៉ាងគឺវាត្រូវ

សា្លាប់ទាំងអ្នកមីងមុំយៅហើយវាសា្លាប់ទាំងលោកនងចាន់ផលនិង
ប្អូនផង។ស-២១អត់ដ្រលទុកកុមារទ្រ។ន្រះខ្ញុំសូមជម្របលោក
ដោយត្រង់។ន្រះលទ្ធភាពវាទៅអុីចឹង។

 
ប្រតិចារឹកថ្ង្រទី៨ ខ្រកក្កដា ឆាំ្ន២០០៩ 

ទំព័រ៤ [បន្ទាត់២-៦]

 ជម្របប្រសាសន៍លោកប្រធន!សូមគោរពអង្គជំនុំជម្រះ
សាលាដំបូងជាទីគោរព!ឯកសារន្រះខ្ញុំទទួលសា្គាល់។ទីមួយជា
ឯកសារនៅទួលស្ល្រងដោយមានTSLជាភ័ស្តុតាងស្រប់ហើយទីពីរ
អក្សរដ្រខ្ញុំទទួលសា្គាល់ទៀតថាពិតជាអក្សរដ្របុគ្គលិករបស់មន្ទីរ
ស-២១។ទន្ទឹមន្រះតាមរយៈអង្គសវនាការយើងន្រះខ្ញុំសូមទោស
ដល់លោកនងចាន់ផលដ្រលព្រលនោះខ្ញុំមិនទាន់ឃើញឯកសារ
ខ្ញុំមានការខុសឆ្គងទៅលើគាត់ខ្លះ។ដូច្ន្រះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណ្រះ។
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បន្ទប់តូចៗធ្វើពីឥដ្ឋនៅក្នុងអគារ"គ"ន្រមន្ទីរស-២១។រូបថតន្រះដកស្រង់ច្រញពី
សំណុំឯកសារន្រសំណុំរឿង០០១និងត្រូវបានដាក់ជាភ័ស្តុតាងជូនអង្គជំនុំជម្រះ
ក្នុងអំឡុងព្រលសវនាការ។

ប្រតិចារឹកថ្ង្រទី៨ ខ្រកក្កដា ឆាំ្ន២០០៩

ទំព័រ៨០ [បន្ទាត់១៤-២១]

 សរុបមកខ្ញុំជឿថាមិត្តម៉្រតជិនម៉្រតន្រះរងទុក្ខវ្រទនាដ្រល
គ្រឃុំឃាំងសួរចម្លើយនៅកង៤៥០។ខ្ញុំនិយយយ៉ាងន្រះមិនម្រន
ចង់បដិស្រធឧក្រិដ្ឋកម្មខ្លួនឯងទ្រក៏ប៉ុន្ដ្រការបញ្ជូនទៅស-២១ត្រ
បញ្ជូនចូលទៅដល់អមជ្ឈមណ្ឌលគុកនៅភ្នំព្រញហើយអត់ច្រញ
ទ្រមិត្តម៉្រតគឺមិត្តនៅនុ៎ងខ្ញុំយកទៅជើងឯកហើយ។
 ដូច្ន្រះខ្ញុំទទួលសា្គាល់ថាមិត្តច្រញពី៤៥០ទៅចូលព្រស។
ន្រះគឺប៉ុណ្ណឹងដូច្ន្រះបានជាខ្ញុំពិបាកនឹងន្រះ។សរុបមកខ្ញុំមិនបដិស្រធ
ឧក្រិដ្ឋកម្មអីទ្រក៏ប៉ុន្ដ្រចង់បញ្ជាក់ថាការប្រតិបត្តិជំនាន់នុ៎ងវាអុីចឹង
ច្រញពីកងពលឲ្យត្រទៅចូលក្នុងស-២១ភ្នំព្រញហើយអត់មាន
អ្នកណានៅរស់ទ្រគា្មានសល់បានរស់ទ្រសា្លាប់អស់ហើយ។ន្រះខ្ញុំ
គ្រន់ត្រសុំបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណ្រះសុំចប់។

ប្រតិចារឹកថ្ង្រទី៩ ខ្រកក្កដា ឆាំ្ន២០០៩ 

ទំព័រ៣២ [បន្ទាត់១៦-១៧]

 ជម្របប្រសាសន៍លោកម្រធវី!ចំពោះករណីមិត្តម៉្រតខ្ញុំអត់
ទទួលខុសត្រូវខាងផ្លូវចិត្តទ្រខ្ញុំទទួលខុសត្រូវព្រញមុខចំពោះ
ឧក្រិដ្ឋកម្មន្រះតាមផ្លូវច្បាប់ន្រះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណ្រះ។សូមចប់។

ប្រតិចារឹកថ្ង្រទី១៣ ខ្រកក្កដា ឆាំ្ន២០០៩ 

ទំព័រ៤១ [បន្ទាត់៩-១២]

 លោកប្រធនជាទីគោរព!ខ្ញុសូំមជូនជាស្រចក្ដសីង្ក្រតដូចតទៅ៖
ទីមួយទុក្ខវ្រទនារបស់ប្រជាជនកម្ពជុាទូទំាងប្រទ្រសជំនាន់នោះខ្ញុំអត់
គ្រចទ្រខ្ញុំពិតជាទទួលខុសត្រូវខាងផ្លូវចិត្ត។ដោយឡ្រកជនរងគ្រះ
ទាំងឡាយណាដ្រលបាត់បងជីវិតនៅមន្ទីរស-២១ខ្ញុំទទួលខុសត្រូវ
ទាំងពីរទាំងផ្លូវច្បាប់ទាំងផ្លូវចិត្ត។

ប្រតិចារឹកថ្ង្រទី២២ ខ្រកក្កដា ឆាំ្ន២០០៩ 

ទំព័រ៤២ [បន្ទាត់២១-២២]

 ខ្ញុំមិនទាមទារឲ្យកូនចៅណាមា្នាក់មកជាមួយនឹងខ្ញុំនៅទីន្រះ
ប្រឈមមុខនឹងតុលាការទ្រ។ខ្ញុំទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់និង
ខាងផ្លូវចិត្តត្រមា្នាក់ឯងក្នុងក្របខ័ណ្ឌស-២១។

ប្រតិចារឹកថ្ង្រទី១២ ខ្រសីហា ឆា្នំ២០០៩ 

ទំព័រ៤០ [បន្ទាត់២-២៥] ដល់ទំព័រ ៤១ [បន្ទាត់១]

 លោកប្រធនជាទីគោរព!សក្ខីកម្មរបស់អ្នកស្រីប៊ូថុនវាច្រញ
មកពីចិត្តកា្លាហានរបស់គាត់ដ្រលនិយយការពិតហើយវាច្រញមកពី
ទុក្ខវ្រទនាដ្រលនៅរាុំរ៉្រក្នុងខ្លួនគាត់ច្រើនឆា្នាំហើយ។កូនអស់បីបួន
នាក់។បីនាក់សា្លាប់ដោយមិនដឹងរឿងហើយកូនចុងក្រយត្រូវសា្លាប់
នៅក្នុងដ្រក្នុងព្រលរត់។ន្រះក៏សន្មតថាអស់បួននាក់ទាំងស្រុង។
ខ្ញុំទទួលថាទាំងបួននាក់ប្ដីក៏អស់។ខ្ញុំអត់និយយលើកកំហុសថា
ន្រះគឺមកពីអ្នកស្រីជាសមាសភាព១៧ម្រសាទ្រ។ 
 ជាមាគា៌ាបក្សកុម្មុយនីស្ដកម្ពុជាមនុស្ស១៧ម្រសាគ្រអត់យក
ប្រើទ្រក៏ប៉ុន្ត្រប្រហ្រលជាកុយធួនធ្វើខុសមាគា៌ា។ក៏ប៉ុន្ត្រការសមា្លាប់
មនុស្សដ្រលមាននៅក្នុងជួរហើយវាជារឿងមួយស្ថិតនៅក្នុងអណត្តិ
ដ្រលប៉ុលពតកាន់កាប់។ដូច្ន្រះសម្រចយកលោកភោគហ៊ន
យកច្រញពីក្រសួងថាមពលក៏អចិន្ត្រយ៍សម្រច។សូមបញ្ជាក់ថា
ក្រសួងថាមពលនៅព្រលក្នុងឆា្នាំ១៩៧៦ចាប់ពីពាក់កណា្ដាលឆា្នាំ
១៩៧៦ទៅប្ដូរអ្នកដឹកនាំហើយមិនម្រននៅលើបងរិទ្ធតទៅទៀត
ទ្រគឺនៅលើបងអ៊ុកហើយនិងមិត្តឆុន។ក៏ប៉ុន្ត្រប្ដូរអ្នកណាក៏ដោយ
មាគា៌ាវានៅត្រជាមាគា៌ារបស់បក្ស។ដូច្ន្រះកាលដ្រលយកលោកភោគ
ហ៊នច្រញមកក៏ជាមាគា៌ាបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាហើយប្រគល់មកគឺ
គា្មានប្រគល់ទៅណាទ្របញ្ជីមានច្បាស់ហើយភោគហ៊ននៅចូលមក
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កាំងហ្គ្រកអ៊ាវហៅឌុចអនស្រចក្តីសុំអភ័យទោសចំពោះជនរងគ្រះន្រមន្ទីរស-២១
នៅក្នុងការធ្វើត្រប់ឡើងវិញនៅទួលស្ល្រងនៅថ្ង្រទី២៧ខ្រកុម្ភៈឆា្នាំ២០០៨។

ដល់ស-២១។ដោយឡ្រកត្រកុមារបីនាក់ដ្រលជាកូនរបស់លោក
ភោគហ៊ននិងអ្នកស្រីប៊ូថុនអត់មានបញ្ជីក៏ពិតម្រនខ្ញុំក៏ជឿដូច
អ្នកស្រីប៊ូថុនដ្ររថាអត់ទៅណាទ្រនៅនុ៎ង។

 ដូច្ន្រះមួយឆា្នាំៗអ្នកស្រីអញ្ជើញទៅបឹងជើងឯកអត់ខុសទ្រ
កន្ល្រងហ្នឹងសពប្ដីអ្នកស្រីសពកូនអ្នកស្រីគឺនៅទីនោះ។កំហឹងធ្លាយ
ព្រលន្រះគឺពិតជាកំហឹងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាមា្នាក់។ក្នុងចំណោម
ប្រជាជនកម្ពជុារាប់លាននាក់ដ្រលបាត់បង់ប្ដសីីកូនចៅនៅព្រលនោះ
ខ្ញុំទទួល។ទឹកភ្ន្រកន្រះជាទឹកភ្ន្រកសុចរិត។ខ្ញុំទទួលដោយគោរព
បើសិននិយយពីទោសកំហុសនិងការសោកសា្ដាយចង់ជាតិប្រជាជន
កម្ពុជាចង្អុលមុខខ្ញុំយ៉ាងម៉្រចថ្កាលទោសយ៉ាងម៉្រចសូមអញ្ជើញ
ចិត្តប្រជាជនកម្ពុជាលោកធ្វើចុះ។បើសិនជាមានទំនៀមទមា្លាប់ខ្ម្ររ
ដូចជំនាន់ក្រយពីព្រះយីស៊ូគ្រឹស្តសុគតទៅបន្តិចគ្រគប់ដុំថ្មទៅលើ
ស្ត្រហា្វាន់ទៅលើអ្រច្រន។ប្រជាជនកម្ពុជាលោកធ្វើអុីចឹងចំពោះខ្ញុំ
ក៏ខ្ញុំទទួលដ្ររ។ជីវិតខ្ញុំមួយប្រៀបធៀបនឹងជីវិតប្រជាជនដ្រលបាត់
បង់ជីវិតទៅនៅក្នុងព្រលនោះរាប់លាននាក់ខ្ញុំអត់មានឃើញជីវិតខ្ញុំ
ថ្ល្រថ្នូរអីទ្រ....

ប្រតិចារឹកថ្ង្រទី១៧ សីហា ២០០៩

ទំព័រ៣៣ [បន្ទាត់៥-២២]

 លោកប្រធនជាទីគោរព!ដំបូងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតនិយយទៅរក
អ្នកស្រីលើហ្វឺវដូចតទៅ៖

 ខ្ញុំសូមទទួលសា្គាល់ថាប្រវត្តិរូបរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកស្រីវាជា
សច្ចធម៌ាប្រវត្តិសាស្ត្រដ្រលខ្ញុំនិយយថាសច្ចធម៌ាប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះវា
មានលក្ខណៈអមតៈ។បានន័យថាព្រលណាគ្រចង់ស្រវជ្រវអំពី
ទុក្ខវ្រទនារបស់ប្រជាជនខ្ម្ររគ្ររត់ទៅរកឯកសាររបស់អ្នកស្រីលើហ្វឺវ
ន្រះពិតប្រកដ។ដូច្ន្រះសច្ចធម៌ាពិតប្រកដវាប្ល្រកពីផ្កា។ផ្កាវាមាន
អយុកាលរបស់វាវាច្រះរីកវាច្រះរោយឯចំណ្រកសច្ចធម៌ាប្រវត្តិសាស្ត្រ
វាអត់ច្រះរីកច្រះរោយទ្រវាជាសច្ចធម៌ាជារៀងរហូត។ទុកវ្រទនារបស់
ប្រជាជនកម្ពជុាក្នងុនោះមានទុក្ខវ្រទនារបស់អ្នកស្រីលើហ្វវឺហើយនិង
កូនៗ។ជាសច្ចធម៌ាប្រវត្តិសាស្ត្រដ្រលមនុស្សលោកបំភ្ល្រចមិនបាន។
ន្រះខ្ញុំសូមទទួលសា្គាល់ប៉ុណ្ណ្រះ។

 តទៅន្រះខ្ញុំសូមជម្របបញ្ជាក់ជូនអ្នកស្រីលើហ្វឺវក៏ដូចជាជូន
អង្គជំនំុជម្រះក៏ដូចជាជូនជាតិប្រជាជនកម្ពជុាថាខ្ញុអំត់គ្រចទ្រខ្ញុដំាក់
ខ្លនួជូនតុលាការវិនិច្ឆយ។ឧក្រដិ្ឋកម្មន្រះពិតជាមិនអចអត់ឱនឲ្បបាន
ជាតិប្រជាជនកម្ពជុាលោកចង្អលុមុខខ្ញុយំ៉ាងម៉្រចចង្អលុចុះស្ដបីនោ្ទាស
ខ្ញុយំ៉ាងម៉្រចស្ដបីនោ្ទាសចុះថ្កាលទោសយ៉ាងម៉្រចថ្កាលទោសចុះ។
ឯចំណ្រកតុលាការក៏មាននៅទីន្រះស្រប់ដ្រលខ្ញុំប្រគល់ខ្លួនជូន។
ឧក្រិដ្ឋកម្មនៅស-២១ខ្ញុំទទួលខុសត្រូវទាំងខាងផ្លូវច្បាប់ទាំងខាងផ្លូវ
ចិត្តឯចំណ្រកឧក្រិដ្ឋកម្មទូទាំងប្រទ្រសខ្ញុំទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវចិត្ត
ន្រះសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹង។ខ្ញុំអត់ប្រក្រកទ្រមួយជំហានគឺអត់ប្រក្រក
ទ្រ។ចំពោះមុខន្រះគឺខ្ញុំសូមទោសអ្នកស្រីលើហ្វឺវហើយនិងបុត្រី

ដ្រលមានមុខនៅទីន្រះតាមរយៈន្រះក៏ដូចសូមទោសស្រមី្រមា៉ាយ
ទាំងអស់នៅកម្ពុជាហើយនិងកូនកំព្រទាំងអស់ដ្រលកំព្រឪពុកនៅ
កម្ពុជាដ្ររ។ន្រះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណ្រះដោយគោរព។

ប្រតិចារឹកថ្ង្រទី១៧ សីហា ២០០៩

ទំព័រ៥១ [បន្ទាត់២០-២៥] ដល់ទំព័រ ៥២ [បន្ទាត់១-៦]

 លោកប្រធនជាទីគោរព!ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតនិយយទៅរកកញ្ញា
អ៊ុកនារីដោយផ្ទាល់ដូចតទៅ៖

 ទីមួយខ្ញុសូំមលំឱនកាយចិត្តទទួលសា្គាល់សក្ខកីម្មរបស់អុ៊កនារី
ក្នុងឋានៈជាក្ម្រងកំព្រមួយរូបដ្រលបាត់បង់ឪពុកនៅស-២១។
សក្ខីកម្មទាំងអស់ន្រះវាមានតម្ល្រណាស់វាជាឯកសារប្រវត្តិសាស្រ្តមួយ
សម្រប់ក្ម្រងជំនាន់ក្រយតទៅទៀតកុំឲ្យភ្ល្រចកុំឲ្យមនុស្សជាតិយើង
វាធ្លាក់ទៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មប្របន្រះតទៅទៀតនោះ។ទៅថ្ង្រមុខយើង
អចនឹងឮសក្ខីកម្មរបស់ក្ម្រងកំព្រឪពុកជាច្រើនតទៅទៀតខ្ញុំរង់ចាំ
ទទួលសា្ដាប់ទាំងអស់។ន្រះបញ្ហាទីមួយ។

 បញ្ហាទីពីរគឺឧក្រដិ្ឋកម្មរបស់ស-២១ទៅលើជាតិប្រជាជនកម្ពជុា
ខ្ញុំនិយយហូរហ្រហើយក៏ប៉ុន្ត្រឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ខ្ញុំទៅលើអ្នកនៅរស់
ដ្រលជាក្ម្រងកំព្រខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអត់ប្រក្រកទ្រខ្ញុំទទួលខុសត្រូវ
ទាំងចំពោះមុខច្បាប់ទាំងខាងផ្លូវចិត្តលើឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងអស់ន្រះនៅ
ចំពោះមុខក្ម្រងកំព្រគ្រប់រូបដ្រលមានមុខនៅទីន្រះដ្រលបានដាក់
បណ្តឹងប្បវ្រណីហើយក្ដីដ្រលអត់បានដាក់បណ្តឹងរដ្ឋប្បវ្រណីក្ដី
ខ្ញុំសូមទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់និងខាងផ្លូវចិត្ត។ខ្ញុំសូមគោរព
បញ្ចប់ស្រចក្ដីបញ្ជាក់របស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណ្រះដោយគោរព។



12



ការចងក្រងនូវពាក្យសូមអភ័យទោសរបស់កាំងហ្ក្រកអ៊ាវហៅឌុចនៅក្នុងអំឡុងព្រលសវនាការកន្លងមក

13

ប្រតិចារឹកថ្ង្រទី១៧ សីហា ២០០៩

ទំព័រ៨៤ [បន្ទាត់៣-២៥]

 លោកប្រធនជាទីគោរព!ដំបូងខ្ញុសូំមទទួលសា្គាល់ថាទុក្ខសោក
របស់គ្រសួារហាមីលទំាងមូលរួមទំាងទុក្ខសោករបស់គ្រសួារជូហុើស
វាកើតច្រញមកពីមរណភាពរបស់ឃ្ររីហើយនិងចនជូហុើសនៅ
ស-២១។ទុក្ខសោកន្រះធំធ្រងនិងជ្រលជ្រណាស់សា្លាប់មនុស្ស
ពីរនាក់នៅស-២១វាបណា្ដាលឲ្យទុក្ខសោកគ្រួសារពីរ។គ្រួសារមួយ
នៅណូវ្រលហ្សឺឡង់គ្រួសារមួយនៅអង់គ្ល្រស។ទុក្ខសោករបស់
ប្រជាជនកម្ពុជាធំធ្រង។ទុក្ខសោករបស់គ្រួសារពីរន្រះវាជាវត្ថុមួយ
ដ្រលបងា្ហាញឲ្យឃើញថាប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបសុទ្ធត្ររងទុក្ខរបៀប
ន្រះគ្រប់គា្នា។ក្នុងឋានៈខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំស-២១ខ្ញុំអត់គ្រចពីសា្មារតី
ទទួលខុសត្រូវទ្រទទួលខុសត្រូវទុកឲ្យជនរងគ្រះទាំងអស់និងក្រុម
គ្រួសារលោកចង្អុលមុខខ្ញុំចុះដូចរ៉ូបឺតធ្វើចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមិនតូចចិត្តទ្រ។
អញ្ជើញចុះ។ន្រះជាសិទ្ធិរបស់លោកហើយខ្ញុំទទួលដោយគោរព។

 ក្នុងឋានៈខ្ញុំជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខឧក្រិដ្ឋកម្មប្របន្រះ
ខ្ញុំបាននិយយជូនអង្គសវនាការរួចមកហើយថាទោះបីជាតិប្រជាជន
លោកគំដុំថ្មខ្ញុំឲ្យសា្លាប់ដូចស្ត្រហា្វានដ្រលបារាំងហៅថាអុីច្រនក៏ខ្ញុំ
ទទួល។មិនម្រនថាខ្ញុំអស់សង្ឃឹមនឹងជីវិតរកធ្វើអត្តឃាតគឺអត់ទ្រ
ខ្ញុំអត់មានបំណងប្រថា្នានោះទ្រក៏ប៉ុន្ត្រយើងមើលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ
មនុស្សជាតិអ្នកដ្រលគ្របំព្រញភារកិច្ចមិនបានតាមបំណងទ្រដូចជា
អ្រវ័តរា៉ាហ្គតអ្នកគំនូរគូរមិនបានតាមចិត្តគាត់គាត់កាត់ស្លឹកត្រចៀក
បិទប៉ង់សុីម៉ង់ត៍ហើយគូររូបវិញតទៅទៀត។នៅជប៉ុនថ្មីៗន្រះ
ប្រហ្រលជាមួយឆា្នាំពីរមុនន្រះមានអ្នកឯកទ្រសមា្នាក់គ្រធ្វើអត្តឃាត
ព្រះមើលប្លង់ដ្រលបន្លំនោះមិនទាន់។

 ដូច្ន្រះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនដ្រលធ្វើបដិវត្តន៍គឺដើម្បីរំដោះជាតិ។ក៏ប៉ុន្ត្រ
ចុងបញ្ចប់ទៅជាវិនាសអន្តរាយប្រទ្រសជាតិខ្លួនឯង។ជីវិតមនុស្ស
សា្លាប់ជាងមួយលាននាក់មួយលាននាក់សា្លាប់តើអ្នករងទុក្ខវ្រទនា
ដ្រលនៅសល់បុ៉នា្មាន។ដូច្ន្រះខ្ញុហំា៊ានធ្វើខ្ញុហំា៊ានទទួលខុសត្រវូទោះបី
ជាប្រជាជនលោកដាក់ទោសខ្ញុំប៉ុនណាក៏ខ្ញុំអត់ប្រក្រកទ្រដ្រលខ្ញុំ
ច្រញមុខមកបងា្ហាញខ្លួនសុំទទួលការជំនុំជម្រះពីអង្គជំនុំជម្រះន្រះ
ក៏ដោយសោ្មាះដោយស្ម័គ្រដោយឈឺចាប់នឹងកំហុសរបស់ខ្លួនន្រះគឺ
និយយទៅតាមពិតអត់មានក្រកាឡ្រថាយកពាក្យមកដោះសារដើម្បី
បូរបាច់ស្អីគឺអត់មានទ្រ។ន្រះគឺជាសុទ្ធចិត្តដ្រលខ្ញុំសូមលំឧិនចំពោះ
ជាតិប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលមកដាក់ខ្លួនចំពោះមុខតុលាការន្រះ
ប៉ុណ្ណ្រះ។សូមគោរពបញ្ចប់ប៉ុណ្ណ្រះ។

 
ប្រតិចារឹកថ្ង្រទី១៨ ខ្រសីហា ឆាំ្ន២០០៩ 

ទំព័រ២៧ [បន្ទាត់២-១៨]

 លោកប្រធនជាទីគោរព!ដំបូងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកប្រធន
ថ្ល្រងស្រចក្តគីោរពយ៉ាងជ្រលជ្របំផុតចំពោះលោកជំទាវមាសក្រត
ដ្រលលោកចាស់ហើយលោកបានអញ្ជើញមកនៅទីន្រះ។ន្រះជា

កិត្តិយសមួយសម្រប់ខ្ញុំ។លោកជំទាវមាសក្រតចាស់ជាងមា្តាយខ្ញុំ
បីឆា្នាំ។លោកអញ្ជើញមកខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមថា្វាយបង្គំលោកពី
ចមា្ងាយ។ន្រះជារឿងមួយ។ឯចំណ្រករឿងជូឡុងរង្សុីខ្ញុំដឹងតាំងពី
ខ្ញុនំៅធ្វើអអនុប្រធនម្ល្រះ។ខ្ញុសំា្គាល់សំឡ្រងរង្ីុសតំាងពីខ្ញុនំៅជាប់គុក
ឮសូរសំឡ្រងតាមវិទ្ុយ។ដូច្ន្រះជូឡុងរង្ីុសចូលមកដល់ស-២១ខ្ញុអំត់
បានទៅអើតមើលមុខគាត់យ៉ាងម៉្រចទ្រខ្ញុំឃើញដ្រលខ្ញុំឡើងធ្វើ
ប្រធនហើយឯកសារគឺចប់បាត់ហើយ។ព្រលនោះខ្ញុំជម្របដោយ
ត្រង់ខ្ញុំសា្មានត្រមកជាប់ត្ររង្សុីទ្រលឹមគីមា៉ារីគ្រនៅឯស្រុកបារាំង
ឯណោះ។ដល់ក្រយមកខ្ញុំឃើញទាំងពីរនាក់ជាប់ពីអងា្កាល់។
ន្រះពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំដ្រលដឹងអំពីរឿងន្រះ។ដោយឡ្រកសក្ខីកម្ម
របស់អង់តូនីញា៉ាជាសក្ខីកម្មរស់ជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្ររស់
ជាទុក្ខវ្រទនារបស់ក្រុមគ្រួសារមួយដ្រលបាត់បង់មនុស្សពីរនាក់។
ន្រះវាជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដ្រលមានលក្ខណៈអមតៈដ្រលអច
ទុកជាក្ររដំណ្រលឲ្យអ្នកស្រវជ្រវជំនាន់ក្រយលោកដឹងថាឧក្រិដ្ឋ
កម្មជំនាន់ន្រះវាយ៉ាងម៉្រចប៉ះពាល់ដល់គ្រសួារណាខ្លះគ្រសួារនីមួយៗ
វាមានការចុកចាប់ប៉ុនណាខ្ញុំសូមទទួលសា្គាល់ថាន្រះជាការពិត។
ដោយឡ្រកចំពោះរូបខ្ញុំខ្ញុំនៅត្ររក្សាពាក្យដដ្រលអត់វៀចវ្ររសា្មារតី
ទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខឧក្រិដ្ឋកម្មន្រះទ្រ។សូមជម្របលោកជំទាវ
ដោយសោ្មាះ។សូមជម្របអ្នកស្រដីោយសោ្មាះ។សូមគោរពសូមចប់។

ប្រតិចារឹកថ្ង្រទី១៨ ខ្រសីហា ឆាំ្ន២០០៩ 

ទំព័រ៤១ [បន្ទាត់១៤-២១] ទំព័រ៤២ [បន្ទាត់៣-១០]

 ជម្របប្រសាសន៍លោកប្រធន!ការទទួលខុសត្រូវខាងផ្លូវចិត្ត
ដ្រលយើងខ្ញុំធ្វើទៅបានយ៉ាងម៉្រចធ្វើទាំងអស់។

 ទីមួយគឺមិនក្បត់នឹងវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដ្រលសា្លាប់ទ្រ។អ្នកណា
ដ្រលសា្លាប់ទៅនៅស-២១ទទួលទាំងអស់ថាគ្រពិតជាសា្លាប់នៅ
ទីនោះម្រន។គ្រសា្លាប់ដោយទារុណកម្មមុននឹងទៅសា្លាប់ក៏យើងខ្ញុំ
ទទួលហើយទទួលរាយការណ៍ជូនជាតិប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់
ថារឿងន្រះវាសាហាវគឺទទួលប្របន្រះ។ហើយថ្មីៗ ន្រះអង្គសវនាការ
ឃើញហើយដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវ្រណីតាំងពីអ្នកស្រីប៊ូថុនរហូតមក
ដល់ព្រលន្រះខ្ញុំទទួលឲ្យគ្របនោ្ទាសឲ្យគ្រថ្កាលទោសហើយទទួល
សា្គាល់នូវទុក្ខវ្រទនារបស់គ្រទុកជាព្រតឹ្តការណ៍ប្រវត្តសិាស្ដ្រ។ទំាងអស់
ន្រះហើយដ្រលយើងខ្ញុំយល់ថាជាការទទួលខុសត្រូវខាងផ្លូវចិត្តដ្រល
ត្រូវត្រធ្វើជាដំបូង។ន្រះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណ្រះ។

 សូមគោរពលោកប្រធន!ជនរងគ្រះឈ្មាះចិនសៀអតីត
កមា្មាភិបាលមកពីហាណូយហើយជាអតីតកមា្មាភិបាលដ្រលជួយ
ការងារនៅសាលាគ-៩២ក្រយមកមកជាប់នៅបឹងត្រប្រកហើយ
ត្រវូគ្រចាប់បញ្ជនូមកស-២១យើងខ្ញុទំទួលសា្គាល់។ឯកសារស-២១
នៅទីន្រះជាភ័ស្ដុតាងស្រប់យើងខ្ញុំអត់ប្រក្រកទ្រ។គ្រន់ត្រសូម
បញ្ជាក់បន្ដិចថាប្រវត្តិសាលាគ-៩២ន្រះខ្ញុំដឹងជាសាលាដ្រល
លោកគ្រូសុនស្រនម្រខ្ញុគំាត់ធ្វើកាលគាត់នៅជាសហប្រធនភូមិភាគ
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រូបគំនូរគូរដោយលោកវា៉ាន់ណាតអ្នករស់រានមានជីវិតពីមន្ទីរស-២១ដ្រលដាក់តាំងនៅជញ្ជាំងន្រសារមន្ទីរទួលស្ល្រង។រូបថតន្រះដកស្រង់ច្រញពីសំណុំឯកសារន្រ
សំណុំរឿង០០១និងត្រូវបានដាក់ជាភ័ស្តុតាងជូនអង្គជំនុំជម្រះក្នុងអំឡុងព្រលសវនាការ។

ឧត្តរ។ដូច្ន្រះព្រឹត្តការណ៍ប្រវត្តិសាស្ដ្រដ្រលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថ្រម
ប៉ុណ្ណឹងដើម្បីបញ្ជាក់ថាវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកចិនសៀហៅហាន
ពិតជាទៅសា្លាប់នៅមន្ទីរស-២១ម្រន។ន្រះគឺបញ្ជាក់ហើយទទួល
សា្គាល់និងទទួលខុសត្រវូចំពោះមុខច្បាប់និងខាងផ្លវូចិត្តក្នងុមរណភាព
របស់លោកចិនសៀ។

ប្រតិចារឹកថ្ង្រទី១៨ ខ្រសីហា ឆាំ្ន២០០៩ 

ទំព័រ៨៥ [បន្ទាត់២-៩] 

 លោកប្រធនជាទីគោរព!ដំបូងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាខ្ញុំ
សូមទទួលសា្គាល់ថាមិត្តន្រតប៊ុនធីន្រះមករងគ្រះសា្លាប់នៅមន្ទីរ
ស-២១ម្រន។ចូលមកដល់មន្ទីរស-២១នៅថ្ង្រ២៤ខ្រធ្នូ១៩៧៨
ន្រះពិត។ហើយរឿងរា៉ាវជាប្រវត្តិសាស្ដ្ររវាងបក្សកុម្មុយនីស្ដកម្ពុជា
និងកងទ័ពបូពា៌ាខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនអង្គសវនាការអម្បាញ់មិញហើយ
ខ្ញុំអត់និយយតទៅទៀតទ្រ។ទុក្ខសោករបស់យុទ្ធជននិងកមា្មាភិបាល
ដ្រលប្រតិបត្តិការនៅខាងភូមិភាគបូពា៌ាធំធ្រង។ទុក្ខវ្រទនាដ្រលលោក
ន្រតផល្លីហៅឆើតផល្លីធ្វើសក្ខីកម្មនៅមុខអង្គជំនុំជម្រះន្រះជា
ផ្ន្រកមួយន្រទុក្ខសោករបស់យុទ្ធជននិងកមា្មាភិបាលភូមិភាគបូពា៌ា

ពីថ្ង្រ១៧ម្រសារហូតដល់ថ្ង្រ៧មករា១៩៧៩។ខ្ញុំសង្ក្រតឃើញ
សក្ខីកម្មក្នុងរយៈកាលន្រះឈរនៅលើស្រចក្ដីពិតជាមូលដា្ឋាន។

ប្រតិចារឹកថ្ង្រទី២០ ខ្រសីហា ឆាំ្ន២០០៩ 

ទំព័រ៣២ [បន្ទាត់១២-២៥] ដល់ទំព័រ ៣៣ [បន្ទាត់១-៥]

 សូមគោរពលោកប្រធន!ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សាជាថ្មីឡើងវិញថា
ទីមួយមិត្តភក្តិមិត្តភក្តិចាស់ដ្រលធ្លាក់ទៅស-២១ច្រើនណាស់។
មា្នាក់នោះមិនម្រនជាមិត្តភក្តិផងគាត់អយុច្រើនជាងខ្ញុំប្រហ្រលជា
លោកជុំសុីរា៉ាត់សា្គាល់ដ្ររសាស្តា្រចារ្យប្រវត្តិវិទ្យនៅលីស្រស្គន់។
គិនអូនធ្លាក់ទៅមុនគ្រហើយខ្ញុំអត់ដឹងទ្រទាល់ត្រឃើញស្រចក្ដី
សារភាពមកបានខ្ញុំដឹងថាអ៎ូ!គិនអូនមកហើយ។ដូច្ន្រះចំពោះ
បញ្ហាមិត្តភក្តិដ្រលខ្ញុំធ្លាប់សា្គាល់ធ្លាប់គោរពធ្លាប់ស្រឡាញ់ខ្ញុំគ្រចមុខ
យកត្ររួចខ្លួនទ្រអត់បានទៅអើតទ្រន្រះជម្របដោយត្រង់។ន្រះ
ហើយដ្រលខ្ញុំហៅថាក្បត់មិត្តក្បត់ភក្តិ។ដូច្ន្រះជុំណារិតក៏ចូលក្នុង
ជំពូកហ្នឹងដ្ររគឺអ្នកណាមកប៉ុនា្មាននាក់ក៏ខ្ញុំខំបំភ្ល្រចខំគ្រចខំធ្វើ
មិនដឹងន្រះចំពោះមិត្តភក្តិខ្ញុអំត់មានលទ្ធភាពអីហ្នងឹជួយទ្រដូចលោក
ជ្របហើយគោលការណ៍អ្នកណាដ្រលគ្រចាប់បញ្ជូនមកហើយចាត់
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ទុកជាខា្មាំងន្រះជាបញ្ហាមួយ។ឯចំណ្រកបញ្ហាមួយទៀតលោកមាន
បញ្ហាអំមិញអំពីភ្ន្រកបីមុឺនជាងខ្ញុំទទួលសា្គាល់បញ្ហាន្រះដោយសារ
បញ្ហាន្រះបានប៉ុនា្មានថ្ង្រន្រះខ្ញុំនិយយថាទទួលទាំងអស់សូមដើម
បណ្តឹងរដ្ឋប្បវ្រណីលោកចង្អុលមុខខ្ញុំចុះលោកថ្កាលទោសខ្ញុំចុះ
លោកស្តីបនោ្ទាសយ៉ាងម៉្រចក៏បានដ្ររខ្ញុំទទួល។ផ្ទាល់ខ្លួនលោក
លោកឃើញហើយអំមិញលោកចង្អុលមុខខ្ញុំយ៉ាងម៉្រចលោកថ្កាល
ទោសខ្ញុំយ៉ាងម៉្រចខ្ញុំទទួលដោយញញឹមខ្ញុំអត់ប្រក្រកហើយអត់តថ្ល្រ
អីនឹងលោកមួយមា៉ាត់ទ្រ។ន្រះជាសុទ្ធចិត្តដ្រលខ្ញុំបើកជូនបងប្អូន
ជនរងគ្រះទំាងអស់ដ្រលបាត់បង់ឪពុកមា្តាយដ្រលបាត់បង់បងប្អនូ។
រួចខ្ញុំរហូតដល់និយយប៉ុនា្មានថ្ង្រន្រះវាជ្រុលថ្រមទៀតខ្ញុំសូមមិនរំឭក
បញ្ហាន្រះទ្រជាតិប្រជាជនកម្ពុជាលោកឮហើយ។ដូច្ន្រះសូមលោក
បញ្ជាក់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនលោកដោយសោ្មាះត្រង់ខ្ញុំអត់មានទឹកចិត្ត
គំនុំសងសឹកនឹងលោកគា្មានចិត្តចង់តបតនឹងលោកគា្មានចិត្តប្រក្រក
អីនឹងលោកទ្រលោកស្តីបនោ្ទាសខ្ញុំអញ្ជើញខ្ញុំអត់ប្រក្រកទ្រទទួល
ដោយសោ្មាះអត់មានពន្យុះបន្សាកទទួលហ្នឹងទទួលដោយសោ្មាះ
ន្រះសូមបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណ្រះដោយសោ្មាះ។

ប្រតិចារឹកថ្ង្រទី២៤ ខ្រសីហា ឆាំ្ន២០០៩ 

ទំព័រ៣៧ [បន្ទាត់១៥-១៧]

 សូមគោរពលោកប្រធន!ខ្ញុំទទួលសា្គាល់ទុក្ខវ្រទនាទាំងអស់
របស់អ្នកស្រីជុំនៅដ្រលរាយការណ៍ក្នុងរយៈពីព្រលដ្រលអ្នកស្រី
ជុំនៅទៅរងទុក្ខវ្រទនានៅមន្ទីរព្រសដ្រលហៅថាស-២៤រហូត
ដល់ថ្ង្រ៧មករា១៩៧៧ហើយក្រយមកអ្នកស្រីជុំនៅរត់ទៅ
ជាមួយយើងខ្ញុំ។

ប្រតិចារឹកថ្ង្រទី២៥ ខ្រសីហា ឆាំ្ន២០០៩ 

ទំព័រ៤៩ [បន្ទាត់៥-២៥] ដល់ទំព័រ ៥០ [បន្ទាត់១-៨]

 ដោយឡ្រកខ្ញុំជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅមន្ទីរស-២១ក្នុងឋានៈ
ជាប្រធនន្រយន្តការឧក្រិដ្ឋន្រះខ្ញុំនៅត្រតាំងចិត្តដាច់ខាតថាទទួល
ខុសត្រូវគ្រប់ឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងអស់ដ្រលកើតមាននៅស-២១ទាំងខាង
ផ្លូវច្បាប់ទាំងខាងផ្លូវចិត្ត។ទីពីរខ្ញុំបាទកាំងហ្ក្រកអ៊ាវហៅឌុចមិន
ម្រនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើមន្ទីរសន្ដិបាលទូទាំងប្រទ្រសទ្រក៏ប៉ុន្ត្រ
ខ្ញុំបាទជាបក្ខជនមា្នាក់របស់បក្សកុម្មុយនីស្ដកម្ពុជា។ខ្ញុំនៅត្រទទួល
ខុសត្រូវខាងផ្លូវចិត្តលើឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងអស់ទៅជាតិប្រជាជនកម្ពុជា
គ្រប់រូបក្នុងរបបនោះជាតិប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើខ្ញុំយ៉ាងម៉្រចធ្វើចុះ។
តទៅទៀតខ្ញុំសូមនិយយអំពីបញ្ហាជាក់ស្ដ្រងខ្លះផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំនៅព្រល
ដ្រលប្រឈមមុខនឹងជនរងគ្រះស្ដ្រមី្រមា៉ាយកុមារកំព្រ។ស្ដ្រមី្រមា៉ាយ
ច្រើនណាស់ដ្រលអញ្ជើញមកនៅទីន្រះថ្កាលទោសខ្ញុំចង្អលុខ្ញុំខ្ញុបំាន
ធូរចិត្តហើយ។ខ្ញុំបានដាក់ខ្លួនឲ្យអ្នកផងឃើញថាខ្ញុំទទួលសា្គាល់
ទោសឧក្រិដ្ឋរបស់ខ្ញុំហើយ។ត្រសោកសា្ដាយដ្ររស្រីម្រមា៉ាយផ្ស្រង
ទៀតអត់បានមក.....

 ខ្ញុំសូមគោរពសុំទោសស្ដ្រីម្រមា៉ាយទាំងអស់អំពីចមា្ងាយរួមទាំង
មា៉ាដាមចៅស្រងរួមទាំងអ្នកបា៉ាន់ប៉ូលីនផង។ឯចំណ្រកប្រពន្ធរត់
គត់ប្រហ្រលជាដាច់ពូជហើយ។ដោយឡ្រកកុមារកំព្រមកដាក់
ពាក្យបណ្តឹងនៅទីន្រះច្រើនគួរសមប៉ុន្ត្រក៏នៅខ្លះទៀតមិនបានមក
ថ្ល្រងក្នុងសវនាការទ្រ។ក៏ប៉ុន្ត្រមានអ្នកមិនដាក់ពាក្យមកបើតាមខ្ញុំ
បូកសរុបដប់នាក់ហើយដប់នាក់ហើយគ្រអត់ដាក់ពាក្យបណ្តឹងមក
ទ្រ។ដាក់ពាក្យបណ្តឹងឬមិនដាក់បណ្តឹងខ្ញុំនៅត្រទទួលខុសត្រូវឱន
កាយទទួលសា្ដាប់ហើយនៅត្រជឿថាគ្រទទួលឥទ្ធិពលអក្រក់ខាង
ផ្លូវចិត្តដូចលោកបណ្ឌិតឈឹមសុធរា៉ាលោកមានប្រសាសន៍អុីចឹង។
ន្រះជាឧក្រិដ្ឋកម្មមួយដ្រលទាមទារព្រលវ្រលាយូរណាស់ដើម្បីដោះ
ស្រយ។ដូច្ន្រះសរុបមកសា្នាដ្រជានិក្ខ្របបទរបស់ដុកទ័រឈឹមសុធរា៉ា
ខ្ញុំអត់អីប្រក្រកប្រណាំងទ្រទទួលសា្គាល់ថាជាសា្នាដ្រវិទ្យសាស្ដ្រ។
សូមគោរពហើយសូមគោរពបងប្អូនទាំងអស់ដ្រលនៅទីន្រះ។

ប្រតិចារឹកថ្ង្រទី០២ ខ្រកញ្ញា ឆាំ្ន២០០៩ 

ទំព័រ៦៤ [បន្ទាត់៦-២៥] ដល់ទំព័រ ៦៥ [បន្ទាត់១-៥]

 ជម្របប្រសាសន៍លោកជំទាវការទទួលសា្គាល់ពិរុទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំ
នៅក្នុងមន្ទីរស-២១ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាស-២១វាជាយន្តការមួយ
ដ្រលមានមនុស្សច្រើន។តាមតួល្រខដ្រលយើងត្រូវសា្គាល់ទាំងអស់
គា្នាជាង២០០០នាក់រួមចំណ្រកធ្វើក៏ប៉ុន្ត្រមនុស្សអស់នោះត្រូវត្រ
គោរពខ្ញុំត្រមា្នាក់គត់ព្រះនៅស-២១ខ្ញុំជាតំណាងបក្សកុម្មុយនីស្ដ
កម្ពុជានៅក្នុងមន្ទីរន្រះ។វាគ្រន់ត្រគោរពទៅតាមជាន់ថា្នាក់។ដូច្ន្រះ
បុគ្គលិកពិតប្រកដទំាងឡាយណារបស់ស-២១ខ្ញុពិំតជាមានអំណាច
ទៅលើគ្រឲ្យប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មដោយខានមិនបាន។

 គ្រអត់ហា៊ានប្រក្រកទ្រហើយបញ្ជាខ្ញុំកម្រិតណាគ្រត្រូវត្រធ្វើ
កម្រិតន្រះន្រះជាបញ្ហាមួយ។ឯបញ្ហាទីពីរទៀតដ្រលខ្ញុំឃើញថា
ឧក្រិដ្ឋកម្មដ្រលខ្ញុំអនុវត្តដោយផ្ទាល់ដ្រគឺចារលើឯកសារន្រះជាបញ្ហា
មួយសំខាន់ណាស់។ពីលើនោះទៅទៀតគឺខ្ញុបំង្រៀនខ្ញុកំមា្ចាត់ទស្សនៈ
ត្រឹមត្រូវខ្ញុំកសាងទស្សនៈឧក្រិដ្ឋទៅឲ្យគ្រដូចខ្ញុំបានជម្របលោក
ជំទាវរួចហើយ។តាមខ្ញុំចាំការណ្រនាំរបស់ខ្ញុំពីថ្ង្រ១៨កុម្ភៈ១៩៧៦
ខ្ញុំណ្រនាំគ្រថា"មនុស្សដ្រលបក្សចាប់មកហើយត្រូវកំណត់ថាជាខា្មាំង
បើមិត្តមិនកំណត់ថាជាខា្មាំងទ្រមិត្តសួរចម្លើយមិនច្រញទ្រ"។គ្រជា
បញ្ញាជនគ្រឃើញមនុស្សគ្រគិតតើគា្នាខុសអុីចឹងម្រនឬមិនម្រន?
មិនម្រនយើងបណោ្ដាយឲ្យបញ្ញាជនគិតប្របន្រះយូរៗបញ្ញាជនអស់
ហ្នឹងទៅជាមានទស្សនៈមួយប្រឆាំងនឹងបក្សខ្លួនឯង។បើបញ្ញាជន
ទាំងអស់នោះគ្រប្រឆាំងនឹងបក្សខ្លួនឯងហើយខ្ញុំដ្រលទទួលខុសត្រូវ
ពីលើហ្នឹងក៏ត្រូវទទួលទារុណកម្មដ្ររខានមិនបានទ្រខាងផ្លូវបក្ស
គឺខ្ញុំត្រូវទទួលខុសត្រូវអុីចឹង។ដូច្ន្រះការអប់រំន្រះជាឧក្រិដ្ឋកម្មទីពីរ។
ឯចំណ្រកឧក្រិដ្ឋកម្មដ្រលខ្ញុំមើលជារួមគឺខ្ញុំកសាងអ្នកបន្តដ្រដូចខ្ញុំ
បានជម្របលោកជំទាវអំមិញអុីចឹង។ខ្ញុំត្រមា្នាក់ឯងសោ្មាះត្រង់ជាមួយ
នឹងបក្សបានត្រមួយទ្របើខ្ញុំកសាងអ្នកផ្ស្រងទៀតបាន២០គ្រអរ
ឧក្រិដ្ឋកម្មវាកាន់ត្រទូលាយនិងជម្រឲ្យគ្រ។សរុបមកពាក្យដ្រលខ្ញុំ
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ថាធ្វើការម៉ត់ចត់ពាក្យដ្រលថាខ្ញុំឧស្សាហ៍ពាក្យដ្រលខ្ញុំថាព្យយម
ខ្នះខ្ន្រងសព្វប្របយ៉ាងទាំងអស់ន្រះ។

 បើនិយយនៅក្នុងរដា្ឋាភិបាលមួយដ្រលស្ន្រហាជាតិពិតប្រកដ
វាជាគុណធម៌ារបស់ខ្ញុំដ្រលខ្ញុំត្រូវត្រទទួលក៏ប៉ុន្ត្រដល់រដា្ឋាភិបាលន្រះ
វាជាយន្តការឧក្រិដ្ឋដ៏ស្រនឃោរឃៅសម្រប់សតវត្សរ៍ន្រះការងារ
ទាំងប៉ុនា្មានដ្រលខ្ញុំធ្វើន្រះវាទៅជារឿងមួយរំឭកឡើងព្រលណាគួរឲ្យ
ឈឺចាប់ហើយនិងខា្មាសអៀនព្រលនោះ។ន្រះជម្របលោកជំទាវ
យ៉ាងន្រះ។ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចម្លើយខ្ញុំត្រឹមប៉ុណ្ណ្រះ។

ប្រតិចារឹកថ្ង្រទី២ ខ្រកញ្ញា ឆាំ្ន២០០៩ 

ទំព័រ៦៦ [បន្ទាត់៥-១១] ទំព័រ ៦៦ [បន្ទាត់២៣-២៥] ដល់ទំព័រ ៦៧ 
[បន្ទាត់១-៥]

 ជម្របប្រសាសន៍លោកជំទាវវិប្បដិសារីរបស់ខ្ញុំមានហើយវា
មានការវិវឌ្ឍន៍ត្រង់ដ្រលសាស្តា្រចារ្យសុីរ៉ូនីមើលខ្ញុំទាន់ឬមិនទាន់
ខ្ញុំមិនបានជាពិនិត្យពិច័យការសិក្សាវិភាគរបស់គាត់ទ្រ។ចំណ្រកខ្ញុំ
ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមានការវិវឌ្ឍន៍ទៅមុខខាងវិប្បដិសារីរបស់ខ្លួនដ្រលបាន
ប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនៅក្នុងមន្ទីរស-២១។លោកជំទាវឃើញនឹងភ្ន្រក
ស្រប់ហើយជនរងគ្រះពិតប្រកដចង្អុលមុខខ្ញុំចុះ!ថ្កាលទោសខ្ញុំ
ចុះ!ខ្ញុំអត់ហា៊ានប្រក្រកនឹងគ្រមួយមាត់ទ្រខ្ញុំឱនលំទោនទទួលការស្ដី
បនោ្ទាសដោយសោ្មាះន្រះវាវិវឌ្ឍន៍ទៅអុីចឹង។

 [....]ដូច្ន្រះវិប្បដិសារីវាមាននៅក្នុងអំពើប្រព្រឹត្តដូចដ្រលខ្ញុំ
និយយហូរហ្រមកទោះបីជាតិប្រជាជនកម្ពុជាលោកដាក់ទោសខ្ញុំ
យ៉ាងម៉្រចខ្ញុំអត់ប្រក្រកទ្រ។ន្រះវិប្បសារីវាស្ដ្រងច្រញមកពីអុីចឹង
ទាំងអស់ឲ្យសូមទោសសូមទោសបើកទា្វារឲ្យសូមទោសម៉ាងណា
ខ្ញុំសូមទោសម៉ាងហ្នឹង។ចង្អុលមុខខ្ញុំនៅក្នុងអង្គសវនាការក្ដីនៅ
ឯណាក្ដីខ្ញុំអត់ប្រក្រកទ្រ។ន្រះវិប្បដិសារីវាស្ដ្រងច្រញមកអំពីមក
អំពើជាក់ស្ដ្រងប្របន្រះ។ហើយចុងបញ្ចប់ខ្ញុំនិយយនៅព្រលដ្រល
អ្នកជំនាញខាងចិត្តសាស្ត្រទាំងពីរលោកសាស្តា្រចារ្យទាំងពីរលោក
ន្រះខ្ញុំថាសូមម្រតា្តាជួយផ្ដល់យោបល់យ៉ាងម៉្រចដល់ខ្ញុំផងឲ្យមនុស្ស
ជាតិទាំងមូលលោកទទួលសា្គាល់ខ្ញុំជាមនុស្សមា្នានឹងគ្រផង។ន្រះក៏ជា
សម្ដ្រងច្រញអំពីការសោកសា្ដាយរបស់ខ្ញុំមកជាអំពើប្រព្រឹត្តជាក់ស្ដ្រង
រួចហើយ។ន្រះសូមគោរពរាយការណ៍ជូនលោកជំទាវប៉ុណ្ណ្រះ។

 
ប្រតិចារឹកថ្ង្រទី០២ ខ្រកញ្ញា ឆាំ្ន២០០៩ 

ទំព័រ៦៨ [បន្ទាត់៣-១២]

 សរុបមកទោះបីមានបាតុភាពយ៉ាងន្រះក៏ដោយទោះបីមាន
ចម្រៀងដូចដ្រលខ្ញុំបានធ្លាប់រាយការណ៍ជូនចៅក្រមសុើបអង្ក្រត
ក៏ដោយអំពីរឿងអគិញចង្រចម្រៀងឈ្មាះអគិញចង្រហ្នឹង
ក៏ដោយ។បើពាក្យសោ្លាករបស់បក្សកុម្មយុនីស្តកម្ពជុាថា"បំណុលឈាម
ត្រូវត្រសងដោយឈាមក៏ដោយ"ក៏ការទទួលភារកិច្ចជាប្រធនមន្ទីរ

នគរបាលតាំងពីម-១៣រហូតមកវាស្ថិតនៅក្នុងក្របខណ្ឌមួយដ្រល
ជៀសមិនរួច។ហើយវាស្ថិតនៅក្នុងក្របខណ្ឌមួយដ្រលខ្ញុំអង្វរ-កគ្រ
ដ្រលគ្រក៏សុខចិត្តមិនបង្ខំឲ្យខ្ញុំសមា្លាប់មនុស្សដោយដ្រឯង។មិនទាម
ទារចាប់អ្នកន្រះឬចាប់អ្នកនោះទាល់ត្រសោះទោះបីមានហ្រតុផល
ប្របន្រះក៏ដោយក៏ឧក្រិដ្ឋកម្មដ្រលងងឹតងងល់បំផុតខ្ញុំពិតជាទទួល
ថាវាពិតជាងងឹតងងល់ម្រនសកម្មភពដ្រលខ្ញុំធ្វើចនោ្លាះពី១៧ម្រសា
រហូតដល់៦មករាដោយចាប់ផ្ដើមពី១៨សីហាខ្ញុំ៧៥ខ្ញុជំាអនុប្រធន
ហើយពីខ្រមីនា១៩៧៦ខ្ញុំជាប្រធន។ដូច្ន្រះឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងន្រះវា
ពិតជាងងឹតងងុលខ្ញុំទទួលសា្គាល់ព្រញទី។ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ស្រចក្ដី
រាយការណ៍របស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណ្រះសូមគោរព។

ប្រតិចារឹកថ្ង្រទី១៦ ខ្រកញ្ញា ឆា្នំ២០០៩ 

ទំព័រ២៧ [បន្ទាត់១៩-២៥] ដល់ទំព័រ ២៨ [បន្ទាត់ ១-៥]

 ការអប់រំរបស់បក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាជនទាំងឡាយណាដ្រល
គ្រចាប់បញ្ជូនទៅស-២១ជាខា្មាំងត្រូវត្រកម្ទ្រចព្រះជាមនុស្សមាន
ទោសព្រះជាមនុស្សប្រឆាំងនឹងគ្រ។

 នៅព្រលដ្រលខ្ញុំនិយយថាខ្ញុំសូមទោសជនរងគ្រះសូមទោស
គ្រួសារជនរងគ្រះរហូតដល់សូមទោសបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំ។ព្រលនុ៎ងខ្ញុំ
អត់មានចាត់ទុកអ្នកដ្រលសា្លាប់ទៅទាំងអស់នុ៎ងថាជាឧក្រិដ្ឋជន
ជាជនមានកំហុសត្រូវត្រសា្លាប់នោះទ្រគឺបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជារបស់
ខ្ញុំន្រះវិញទ្រដ្រលជាជនឧក្រិដ្ឋ។ដូច្ន្រះកំហុសដ្រលខ្ញុំធ្វើទៅលើជាតិ
ប្រជាជនខ្ញុំខ្ញុំត្រូវត្រសូមទោសដោយខានមិនបានព្រះខ្ញុំដឹងខ្លួនថា
ខ្ញុខុំសពិតជាខុស។អត់យកអ្វមីកក្រប្របានទ្រគឺខ្ញុសូំមទោសដោយ
សុទ្ធចិត្ត។អ្នកដ្រលគ្រមិនព្រមសូមទោសប្រជាជនកម្ពុជាគ្រនៅត្រ
តាំងខ្លួនថាឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់គ្រជាការត្រឹមត្រូវស្ន្រហាជាតិអហ្នឹងវាជា
រឿងមួយដោយឡ្រក។ដូច្ន្រះសូមជាតិប្រជាជនលោកថ្លឹងមើលចុះ
តើខ្ញុំសូមទោសដោយសុទ្ធចិត្តឬក៏ជាការក្ល្រងបន្លំសារជាតិវានៅត្រង់
ហ្នឹង។សារជាតិនៅហ្នឹងដ្រលខ្ញុំទទួលថាជនដ្រលសា្លាប់ទៅហ្នឹងគា្មាន
កំហុសគា្មានទោសព្ររិ៍។ន្រះខ្ញុំសូមទោស។

ប្រតិចារឹកថ្ង្រទី១៦ ខ្រកញ្ញា ឆា្នំ២០០៩ 

ទំព័រ២៩ [បន្ទាត់១៨-២៤] ដល់ទំព័រ៣០ [បន្ទាត់១-១០]

 ខ្ញុំបាននិយយហើយថាខ្ញុំធ្វើបដិវត្តន៍ដើម្បីរំដោះជាតិប្រជាជន
ខ្ញុំសងគុណជាតិប្រជាជនខ្ញុំសងគុណមាតាបិតាខ្ញុំដ្រលខំបង្កើតខ្ញុំ
ហើយនិងចិញ្ចឹមបីបាច់ថ្ររក្សាខ្ញុំត្រប្ររជាមកធ្លាក់ឲ្យជាតិប្រជាជន
អន្តរាយរកទីបំផុតគា្មាន។គ្រន់ត្រអយុជីវិតមនុស្សបាត់បង់រហូតទៅ
ជាងមួយលាននាក់។ស្រដ្ឋកិច្ចរលំរលាយវប្បធម៌ាខ្ទ្រចខ្ទីសព្វប្របយ៉ាង
ខ្ទ្រចទាំងអស់។តើឲ្យខ្ញុំឆ្លើយទមា្លាក់កំហុសទៅលើអ្នកណាខ្ញុំកើតមក
ជាកូនប្រុសកើតមកជាអ្នកស្រលាញ់យុត្តិធម៌ាខ្ញុំឆ្លើយដាក់ទៅលើ
អ្នកណាមិនកើតទ្រទទួលសា្គាល់ហើយថាន្រះគឺជាសា្នាដ្ររបស់បក្ស
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នឹកទៅដល់ជនរងគ្រះដ៏អភ័ព្វនិងក្រមុគ្រសួាររបស់គ្រ។គ្រទំាងឡាយ
បានរងទុក្ខវ្រទនារងទារុណកម្មរងការប្រមាថមើលងាយដ៏ស្រនមហា
អមនុស្សធម៌ារាប់មិនអស់មុននឹងបាត់បង់ជីវិតរលត់សងា្ខារទៅ។ខ្ញុំមាន
វិប្បដិសារីជ្រលជ្រដ្រលមិនអចថា្លាថ្ល្រងបានគឺវិប្បដិសារីដ្រលសុខ
ចិត្តឱនក្បាលទទួលការជំនុំជម្រះត្រមា្នាក់ឯងក្នុងក្របខ័ណ្ឌស-២១
ហើយប្ដ្រជា្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំថានឹងធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីឲ្យជាតិ

ប្រជាជនខ្ញុំនិងជនរងគ្រះនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គ្របានសា្គាល់នូវ
ពន្លឺយុត្តិធម៌ា។ព្រមជាមួយន្រះខ្ញុំក៏មានការសោកសា្ដាយបំផុតចំពោះ
បុគ្គលិកទាំងអស់របស់ស-២១ដ្រលត្រូវបានគ្រចាប់បង្ខំឲ្យបំព្រញ
ភារកិច្ចជាមួយខ្ញុំគឺភារកិច្ចដ្រលសាមីខ្លួនរបស់គ្រស្អប់ខ្ពើមដ្រល
មាតាបិតារបស់គ្រស្អប់ខ្ពើមហើយក្នុងនោះក៏មានបុគ្គលិកមួយចំនួន
បានធ្លាក់ខ្លួនរងគ្រះថា្នាក់នៅទីន្រះឯងត្រម្ដង។រឿងអស់ន្រះខ្ញុំនឹក
ឃើញព្រលណាខ្ញុំខ្លាចផ្សាព្រលនោះ។

 ខ្ញុំមានការសោកសា្ដាយដោយសោ្មាះដោយបានសុខចិត្តចុះចាញ់
ទស្សនៈរបស់គ្រនិងដោយបានទទួលយកភារកិច្ចឧក្រិដ្ឋដ្រលគ្រ
ប្រគល់ឲ្យខ្ញុំ។សកម្មភាពរបស់ខ្ញុំពិតជាគួចចូលទៅក្នុងចរន្តមួយ

ដើមផ្កានៅវាលពិឃាតជើងឯក

កុម្មយុនីស្តកម្ពជុាដ្រលក្នងុនោះមានខ្ញុជំាសមាជិកមួយរូប។ដូច្ន្រះហើយ
បានជាខ្ញុំនិយយថាឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងអស់នៅកម្ពុជាខ្ញុំសូមទទួលខុស
ត្រូវខាងផ្លូវចិត្តជាតិប្រជាជនខ្ញុំលោកថ្កាលទោសយ៉ាងម៉្រចលោក
ចង្អុលទោសមុខខ្ញុំយ៉ាងម៉្រចលោកថាយ៉ាងម៉្រចថាចុះ។ខ្ញុំទទួល
ដោយឱនលំទោនហើយដោយសោ្មាះ។

 ដោយឡ្រកឧក្រិដ្ឋកម្មនៅស-២១ដ្រលខ្ញុំជាប្រធនខ្ញុំទទួល
ត្រមា្នាក់ឯងអត់មានទាក់ទងនឹងកូនចៅណាមា្នាក់ទ្រទាំងខាងផ្លូវច្បាប់
ទាំងខាងផ្លូវចិត្តសូមទោសជនរងគ្រះសូមទោសក្រុមគ្រួសារជន
រងគ្រះទទួលស្រចក្ដវិីនិច្ឆយ័របស់អង្គជំនំុជម្រះដោយសោ្មាះ។ន្រះជា
ការប្ត្រជា្ញាចិត្តរបស់ខ្ញុំចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្រ្តជាតិដ្រលខ្ញុំបានចូលរួម
ទៅក្នុងអំពើខុសឆ្គងរួមមកហើយនោះ។ន្រះជាបញ្ហាធំហើយនៅចុង
បញ្ចប់ខ្ញុំបានសួរដ្ររអ្នកជំនាញខាងចិត្តសាស្រ្តខ្ញុំសួរថាតើៗត្រូវឲ្យ
ខ្ញុំធ្វើដូចម្ត្រចដើម្បីឲ្យមនុស្សជាតិលោកទទួលខ្ញុំសា្គាល់ខ្ញុំជាមនុស្ស
មា្នាឡើងវិញ។ខ្ញុំចោទបញ្ហាន្រះ។ខ្ញុំចោទបញ្ហាន្រះជាប់ជានិច្ច។
ន្រះសូមជម្របបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណ្រះ។

ប្រតិចារឹកថ្ង្រទី១៦ ខ្រកញ្ញា ឆា្នំ២០០៩ 

ទំព័រ៣៤ [បន្ទាត់២-៧]

 នៅព្រលដ្រលខ្ញុំសម្រចចិត្តន្រះខ្ញុំនឹកឃើញដល់វិញ្ញាណក្ខ័ន្ធ
មួយមុឺននាក់ជាង។ខ្ញុំនឹងឃើញដល់ជីវិតកុមារដ្រលគ្រសមា្លាប់ហើយ
អចសមា្លាប់ដោយវិធីមួយគួរឲ្យខ្ពើមរអើមបំផុតគឺចាប់ជើងគា្នាបោក
នឹងក្បាលទៅនឹងគល់ឈើ។

 ខ្ញុំតាំងចិត្តថាត្រូវត្រទៅទៅដើម្បីលុតជង្គង់ថា្វាយបង្គំសូមទោស
វិញ្ញាណក្ខន្ធទាំងអស់នោះ។ហើយក៏ទៅដើម្បីអធិដា្ឋានចំពោះវិញ្ញាណ
ក្ខន្ធអ្នកទាំងអស់នោះក្នុងឋានៈខ្ញុំជាគ្រីស្ដស្ទៀនមួយរូប។ដូច្ន្រះខ្ញុំទៅ
ន្រះក្នុងអរម្មណ៍ប្របន្រះសកម្មភាពខ្ញុំដ្រលធ្វើនៅទីន្រះក៏នៅក្នុង
អរម្មណ៍ប្របន្រះ។

ប្រតិចារឹកថ្ង្រទី១៦ ខ្រកញ្ញា ឆា្នំ២០០៩ 

ទំព័រ៣៦ [បន្ទាត់២-២៥] ដល់ទំព័រ ៣៧ [បន្ទាត់១-២៤]

[ខ្ស្រវីដ្រអូD48/2ដ្រលបានថតក្នុងអំឡុងព្រលសុើបអង្ក្រតដល់
កន្ល្រងកើតហ្រតុនៅមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៏ទួលស្ល្រងថ្ង្រទី២៧
ខ្រកុម្ភៈឆា្នាំ២០០៨]

 លោក កាំង ហ្ក្រកអ៊ាវ៖លោកចៅក្រមទាំងពីរជាទីគោរព!
លោកនិងលោកស្រីសហព្រះរាជអជា្ញាជាទីគោរព!ខ្ញុំរន្ធត់ក្នុងចិត្ត
ឥតឧបមានៅព្រលដ្រលបានឈានជើងចូលមកដល់ទីន្រះហើយ
បានឃើញសភាពការណ៍ចាស់ដ្រលជាសភាពការណ៍គួរឲ្យខ្លាចផ្សា
បំផុតសម្រប់ជាតិប្រជាជនខ្ញុំក៏ដូចជាសម្រប់រូបខ្ញុំដ្ររ។ទីមួយខ្ញុំ
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កាំងហ្គ្រកអ៊ាវហៅឌុចផ្តល់បទឧទ្ទ្រសនាមក្នុងអំឡុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបត្រយ្យ។
រូបថតន្រះដកស្រង់ច្រញពីសំណុំឯកសារន្រសំណុំរឿង០០១និងត្រូវបានដាក់ជាភ័ស្តុតាង
ជូនអង្គជំនុំជម្រះក្នុងអំឡុងព្រលសវនាការ។

ដ្រលបាននាំមកនូវគ្រះមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងររាុំរ៉្រដល់ជាតិប្រជាជនខ្ញុំ។
ន្រះហើយជាបញ្ហាដ្រលខ្ញុំនៅត្រនឹកឃើញជានិច្ចនឹកមិនភ្ល្រចសោះ
នឹកឡើងណាដំបូងខ្ញុំខឹងនឹងក្បាលមា៉ាសុីនដឹកនាំបក្សដ្រលបានប្រើ
គ្រប់មធ្យបាយអូសទាញចលនាន្រះដ្រលទៅតាមផ្លូវសោកនាដកម្ម
ទាំងស្រុងនិងដាច់ខាត។បនា្ទាប់មកខ្ញុំខឹងនឹងរូបខ្ញុំខ្លួនឯងដ្រលសុខ
ចិត្តចុះចាញ់ទស្សនៈរបស់គ្រម្ល៉ោះហើយគោរពបទបញ្ជាឧក្រិដ្ឋរបស់
គ្រទាំងងងឹតងងល់។ន្រះហើយជាគន្លឹះដ្រលនាំឲ្យខ្ញុំទទួលសា្គាល់
ដោយខានមិនបានថាក្នុងឋានៈខ្ញុំជាប្រធនស-២១បានរួមចំណ្រក
ក្នងុឧក្រដិ្ឋកម្មប្រឆំាងមនុស្សជាតិក្នងុក្របខ័ណ្ឌន្រស-២១ទំាងមូល។

 លោកចៅក្រមទាំងពីរជាទីគោរព!លោកនិងលោកស្រីសហ
ព្រះរាជអជា្ញាជាទីគោរព!ខ្ញុំសូមគោរពអរគុណលោកដ្រលបាននាំខ្ញុំ
មកដល់ទីន្រះ។សូមលោកទំាងបួនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុសំុំទោសជនរងគ្រះ
ចំពោះទុក្ខវ្រទនា...

លោក ការ សាវុត្ថ៖គាត់អនល្រងកើត។

លោក ម៉ាស្រល ឡឺម៉ុងដ៍៖បើអុីចឹងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជា--
អន្រះគឺឯកសារហ្នឹងអចបញ្ចូលនៅក្នុងសំណុំរឿងហើយភាគី
ទាំងអស់អចមើលបាន។

លោក កាំង ហ្ក្រកអ៊ាវ៖ឲ្យខ្ញុំសូមទោសជនរងគ្រះចំពោះទុក្ខវ្រទនា
ដ៏មហាខ្លាចផ្សាទាំងប៉ុនា្មានដ្រលគ្របានទទួលរងនៅទីន្រះរហូតដល់
ថ្ង្របាត់បង់ជីវិតឬរហូតដល់ថ្ង្រ៧មករា១៩៧៩។ឲ្យខ្ញុំសុំទោស
ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រះដ្រលបានរស់នៅក្នុងទុក្ខសោកយ៉ាងក្រំគ្រ
ដោយបាត់បង់បុគ្គលជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនចំនួន៣៣ឆា្នាំហើយ
ហើយមិនទាន់បានទទួលពន្លឺយុត្តិធម៌ានៅឡើយ។ខ្ញុំដឹងហើយថា
វិប្បដិសារីរបស់ខ្ញុំទោះបីចុកចាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅត្រជាទឹក
មួយដំណក់ក្នុងមហាសាគរធំធ្រងនិងជ្រលជ្រន្រទុក្ខវ្រទនាដ៏ស្រន
ខ្លាចផ្សារបស់ជនរងគ្រះនិងក្រុមគ្រួសារ។ខ្ញុំសូមលោកចៅក្រម
លោកនិងលោកស្រីព្រះរាជអជា្ញាដ្រលជាអ្នកស្វ្រងរកយុត្តិធម៌ាជូនជន
ទាំងអស់ខាងលើន្រះអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចូលសុំទោសគ្រទាំងឡាយនោះ
ដោយសា្មារតីលំឱនបំផុតនិងដោយវិប្បដិសារីចុកចាប់យ៉ាងគ្រំគ្រ។
សូមលោកម្រតា្តាទុកទា្វារន្រះឲ្យនៅចំហជានិច្ច។ព្រញមួយថ្ង្រហើយ
ដ្រលខ្ញុំបានទៅមើលសា្ថានទីនោះដូច្ន្រះខ្ញុំសូមអរគុណលោកទាំងបួន
ដ្រលបាននាំខ្ញុំមកដល់ទីន្រះហើយបានឃើញមុខជនរងគ្រះជា
ដំបូងហើយខ្ញុំសូមទោស។

លោក ជុំ មុី៖ខ្ញុំសុំមានមតិបន្តិចបានទ្រ?

ឆ្លើយ៖ ខ្លីៗបំផុត។

លោក ជំុ មីុ៖ខ្ញុសូំមគោរពលោកចៅក្រមសូមគោរពលោកព្រះរាជអជា្ញា
សូមគោរពលោកលោកស្រីអន្រះហើយដ្រលការខ្ញុំចង់បានដ្រល
ខ្ញុំចង់បាន។ចង់បានរកអរឿងសិទ្ធិស្ររីភាពព្រលន្រះសិទ្ធិស្ររីភាព
ខ្ញុំមានមកដល់ហើយ។ពីមុនឡើយខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិស្ររីភាពនឹងតវា៉ា
របៀបន្រះទ្របើហា៊ានអ្នកណាមួយហា៊ានតវា៉ាគឺថាក្បាលត្បូងចប
ក្បាលគល់ឫស្សីក្បាលភៅ្លារទ្រះ។អុីចឹងខ្ញុំអរគុណលោកឌុចណាស់
ដ្រលគាត់មកឆ្លើយចំពោះមុខតុលាការទាំងអស់គាត់ទទួលកំហុស
គាត់ហើយខ្ញុំក៏មិនបានទៅចងគំនុំគុំកួនអីនឹងគាត់ដ្ររខ្ញុំគ្រន់ត្រ
ស្វ្រងរកដើម្ីបយុត្តភិាពសន្តភិាពសម្រប់ប្រជាជនខ្ញុជំាងមួយលាននាក់
ដ្រលសា្លាប់ទៅ។ខ្ញុំអរគុណណាស់ខា្លាចត្រគាត់មិនឆ្លើយសោ្មាះត្រង់
ចំពោះមុខតុលាការខ្ញុំអរគុណណាស់។
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គ្រសម្រប់ដាក់អ្នកទោសដោយមានច្រវា៉ាក់និងខ្នាះជើង។រូបថតន្រះដកស្រង់
ច្រញពីសំណុំឯកសារន្រសំណុំរឿង០០១និងត្រូវបានដាក់ជាភ័ស្តុតាងជូន
អង្គជំនុំជម្រះក្នុងអំឡុងព្រលសវនាការ។

ប្រតិចារឹកថ្ង្រទី២៥ ខ្រវិច្ឆិកា ឆា្នំ២០០៩ 

ទំព័រ៤៦ [បន្ទាត់១០-២៥] ដល់ទំព័រ ៤៨ [បន្ទាត់១] 
ស្រចក្តីថ្ល្រងចុងក្រយរបស់ឌុច

អំពីគោលជំហរនិងអកប្បកិរិយរបស់ខ្ញុំ

I)ចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទ្រស

 មុនថ្ង្រជម្នះរបស់ខ្លួនបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាបានប្រកាសជា
ឱឡារិកថាឮនឹងកាត់ទោសត្រជនមហាក្បត់ត្រប្រំពីរនាក់ទ្រជាក់
ស្ដ្រងបក្សបានជម្លៀសប្រជាជនទាំងបង្ខំព្រមទាំងបានសមា្លាប់មនុស្ស
រាប់ស្រននាក់។គឺមនុស្សដ្រលមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីក្រយ
១៧ម្រសាសោះ។ការកាប់សមា្លាប់បានបន្តម្តងហើយម្តងទៀតឥត
ស្រកស្រន្តរហូតអស់ជាងមួយលាននាក់។ក្នុងចំណោមប្រជាជន
ក្រជួរគ្រកាប់សមា្លាប់អ្នកណាដ្រលពុំព្រមដាក់ខ្លួនឲ្យទៅជាកសិករ
កម្មករឬក៏ធ្វើទៅពុំរួច។រីឯអ្នកនៅក្នុងជួរវិញគ្រចាប់ចងកាប់សមា្លាប់
បក្ខជនខ្ស្រផ្ស្រងដ្រលមិនម្រនជាខ្ស្ររបស់គ្រដើម្បីដាក់កមា្លាំងគ្រ
ជំនួសវិញ។មហាវិនាសកម្មទាំងក្នុងជួរនិងក្រជួរពិតជាឧក្រិដ្ឋកម្ម
របស់បក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាត្រមា្នាក់ឯងគត់។

 ខ្ញុំនៅត្រសោ្មាះត្រង់និងស្រចក្ដីប្រកាសរបស់ខ្ញុំក្នុងអង្គសវនការ
ន្រះដ្រលខ្ញុំបានអះអងថាប៉ុលពតហា៊ានភ្លើតភ្លើនលើកមាគា៌ាមហា
ឧក្រិដ្ឋយ៉ាងន្រះគឺមកពីគាត់អងលើកមា្លាំងជាពិស្រសគឺកមា្លាំងបក្ស
ដ្រលមានកមា្លាំងបក្ខជនរាប់មុឺននាក់សា្ដាប់បញ្ជាគាត់។ខ្ញុំនៅត្រទទួល
សា្គាល់ថាក្នងុចំណោមកមា្លាងំទំាងអស់ន្រះរបស់បុ៉លពតមានខ្ញុមំា្នាក់។
ក្នុងសា្មារតីន្រះហើយដ្រលខ្ញុំសូមទទួលខុសត្រូវខាងផ្លូវចិត្តចំពោះ
ប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទ្រសដ្រលបានសា្លាប់បាត់បង់ជីវិតពី១៧
ម្រសា១៩៧៥ដល់៦មករា១៩៧៩ខ្ញុំពិតជាមានវិប្បដិសារីយ៉ាង
ធ្ងន់ធ្ងរនិងតក់ស្លុតឥតឧបមាចំពោះមហាវិនាសកម្មន្រះ។

 ខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាទ្រឹស្ដីមនោគមវិជា្ជាណាក៏ដោយ
ដ្រលនិយយអំពីស្ន្រហាប្រជាជនទៅតាមទស្សនៈវណ្ណៈនិងតស៊ូវណ្ណៈ
ពិតជានាំឲ្យហិនហោចខ្លាចផ្សារកទីបំផុតគា្មាន។ខ្ញុំនៅត្រប្រកាន់ថា
ការសម្រចជ្រើសរីសផ្លូវដើរគឺសម្រចត្រមួយដង្ហើមទ្របើខុសគឺ
ឈឺចាប់ខ្លាចផ្សាពោរព្រញទៅដោយវិប្បដិសារីអស់មួយជីវិត។ជំនឿ
ដ្រលជឿថាបានរួមចំណ្រករំដោះជាតិប្រជាជនបម្រើប្រជាជនម៉្លោះ
ហើយបានឧទ្ទិសកមា្លាំងកាយកមា្លាំងចិត្តកមា្លាំងប្រជា្ញាព្រមទាំងបាន
លះបង់អ្វីៗទាំងអស់រហូតដល់ត្រៀមលះបង់អយុជីវិតដើម្បីជាតិ
ប្រជាជនត្រប្ររជាធ្លាក់ខ្លនួក្នងុអង្គការឧក្រដិ្ឋមួយដ្រលកម្ទ្រចប្រជាជន
ខ្លនួឯងយ៉ាងរង្គាះរងា្គាលនិងដកខ្លនួថយក៏ថយមិនរួចដូចស្ពមួឺយគ្រប់
ក្នុងតួមា៉ាសុីនដ្រលកំពុងដើរ។

II)ចំពោះជនរងគ្រះនៅស-២១និងក្រុមគ្រួសារ

 ខ្ញុំនៅត្រប្រកាសទទួលខុសត្រូវត្រមា្នាក់ឯងគត់លើការបាត់បង់
អយុជីវិតយ៉ាងតិច១២.៣៨០នាក់។អស់លោកទាំងអស់ន្រះមុន
នឹងសា្លាប់ទៅពិតជាបានរងទុក្ខវ្រទនាដ៏រាុំរ៉្រនិងអមនុស្សធម៌ារាប់មិន

អស់។ខ្ញុំនៅត្រសុំខមាទោសចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធន្រអ្នកដ្រលសា្លាប់
បាត់បង់ទៅដោយស្រចក្ដីគោរពលំអុតលំឱនបំផុត។ខ្ញុំបានអធិដា្ឋាន
ចំពោះព្រះជាមា្ចាស់សូមព្រះអង្គប្រទានពរដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធទាំងអស់
នោះដោយព្រះទ័យអនុគ្រះ។ចំពោះអ្នកដ្រលរួចជិវិតផុតពីស្រចក្ដី
សា្លាប់ខ្ញុំនៅត្រទទួលសា្គាល់ថាឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងអស់របស់ស-២១ទៅ
លើអស់លោកទទួលសា្គាល់ទាំងខាងផ្លូវច្បាប់ទាំងខាងផ្លូវចិត្តចំពោះ
ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រះខ្ញុំនៅត្រប្រកាន់អកប្បកិរិយឱនលំទោន
សូមអនុញ្ញាតទុកទា្វារសូមទោសឲ្យនៅចំហហើយនិងសូមរំល្រកទុក្ខ
សោកដ៏ស្រនខ្លាចផ្សាររាុំរ្ររបស់អស់លោកគ្រប់ព្រលវ្រលា។

III)ដើម្បីសម្ដ្រងវិប្បដិសារីដ៏ស្រនចុកចាប់ទាំងអស់ន្រះ

 ខ្ញុំបានសហការព្រញទំហឹងជាមួយតុលាការដោយសោ្មាះត្រង់
និងគ្រប់ព្រលវ្រលាអស់ចំនួន១០ឆា្នាំ៦ខ្រ១៧ខ្ររួចមកហើយទាំង
ក្នុងរយៈកាលសុើបសួររួមទាំងការសុើបសួរនៅតុលាការយោធផង
ទំាងក្នងុរយៈកាលសវនាការន្រះផង។ចុងបំផុតខ្ញុបំានលើកសំណូមពរ
ដោយសុទ្ធចិត្តចំពោះអ្នកជំនាញខាងចិត្តសាស្ដ្រដើម្បីយល់ថាខ្ញុំ
ត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យមនុស្សជាតិទាំងមូលលោកទទួលសា្គាល់ខ្ញុំជា
មនុស្សមា្នាឡើងវិញ?ដើម្បីរួមចំណ្រករំល្រកទុក្ខសោករបស់ប្រជាជន
កម្ពជុាខ្ញុសូំមសន្យថាទៅថ្ង្រមុខទោះជាក្នងុករណីណាក៏ដោយខ្ញុនឹំង
ធ្វើអ្វីៗ ទំាងអស់ដ្រលប្រជាជនខ្ញុតំ្រវូការដើម្ីបប្រជាជនខ្ញុំសូមតុលាការ
ម្រតា្តាពិចារណានិងសម្រចស្រចក្ដីលើបញ្ហាបន្ថ្រមន្រះដោយយោបល់
អនុគ្រះ។
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កាំងហ្គ្រកអ៊ាវហៅឌុចនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការថ្ង្រទី៣ខ្រកុម្ភៈឆា្នាំ២០១២។នៅក្នុងសាលដីកាសា្ថាពរអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានសម្រចផ្តនា្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ

ឌុចអស់មួយជីវិត។

ប្រតិចារឹកថ្ង្រទី៣០ ខ្រមីន ឆា្នំ២០១១ 

ទំព័រ ១១៣ [បន្ទាត់ ២៣-២៥] ដល់ទំព័រ ១១៤ [បន្ទាត់១-២]  
ស្រចក្តីថ្ល្រងចុងក្រយរបស់ឌុច

 បន្តទៅន្រះខ្ញុសូំមបញ្ជាក់អំពីគោលជំហររបស់ខ្ញុចំំពោះប្រជាជន
កម្ពុជាទូទាំងប្រទ្រស។បញ្ជាក់ទីមួយគឺខ្ញុំនៅរក្សាគោលជំហរខាង
ផ្លូវច្បាប់ចំពោះជនរងគ្រះនៅមន្ទីរស-២១និងទទួលខុសត្រូវខាង
ផ្លូវចិត្តចំពោះជនរងគ្រះទូទាំងប្រទ្រស។ខ្ញុំនៅត្ររក្សាគោលជំហរ
សុំខមាលទោសចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រះទាំង១២.២៧៣នាក់
ដ្រលបានសា្លាប់បាត់បង់ជិវិតនៅស-២១ព្រមទំាងសំុគ្រសួារអស់លោក
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