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រៅក្កមជំនជ
ំ ក្មះ៖

ក្ល យ
ិ េ័យសេក្រះរាជអាជាា៖

រៅក្កម គង់ ក្សរ៊ីម ជាក្រធាន

រោកស្សី ជា លាង

រៅក្កម យ៉ា ណា ិន

រោកក្ស៊ី រក្រនា េ៉ូេិស

រៅក្កម ម៉ា៉ូ ីន ហាឌ៊ីង ក្លាក
(Judge Maureen Harding CLARK)

(Ms Brenda J. HOLLIS)

រោក ស្រ៊ា រតន្ៈ

រៅក្កម រោម សិ ិវឌឍ

រោក រសង រ៊ានឃាង

រៅក្កម ចាន់ក្ា ន៊ីហាេ ចាយ៉ាស៊ីញរេ

រោកក្ស៊ី ន៊ីោ ប៉ា តតេ (Ms Nisha Patel)

(Judge Chandra Nilhal JAYASINGHE)

រោកក្ស៊ី រេរេន រវីសនរ (Ms Helen Worsnop)

រៅក្កម ម៉ុង មន្នីច រិយា

រោកក្ស៊ី ៉ូថ ម៉ា ី រេគា័

រៅក្កម ផ្លូរិន្ស៍ ដេដផ្ល វ័រឈិន្-ម៉ុមបា

(Ms Ruth Mary Hackler)

(Judge Florence N. MWACHANDE-MUMBA)

ដលាក វីរេាមម សី៊ីត (Mr.William Smith)

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

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

ដមធាវីតណា
ំ
ងដេើមបណ្តង
ឹ រេឋបបដវណ្ី៖
រោក ររជ អងគ
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រោកក្ស៊ី រមេកិន េ៊ឺសត៍ (Ms. Megan Hirst)
ដលាកក្ស៊ី ទ្ប៊ី ក្សរ៊ីនណា
ដលាក វវ៉ែន្ ដៅ
ដមធាវីការពារកដដី លាក ដ ៀវ សំផ្ន្

ជនជារ់រចាទ្ប៖
ដលាក រខៀវ សំអន
តអនកក្គរ់ក្គងតោក្ល ៖
រោកក្ស៊ី សួ សទា វី

ដលាក គង់ សំអ៉ុន្
ដលាកក្ស៊ី អង់តា េគ៊ីសរស (Ms. Anta GUISSE )

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។
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ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

រញ្ជ រ៊ី ្
ី ះអនកនិយយ៖
ភាោតដេបនរក្រើ រេើកតេងតតមនក្ល រញ្ញជក់រអែងរទ្បៀតរៅកនរងក្រតិចា ឹក

អនកនិយយ

ភារ

រៅក្កម គង់ ស្សរីម (ក្រធានអងគជំន្)៉ុំ

វ ែរ

រៅក្កម ម៉ា៉ូ ីន ហាឌ៊ីង ក្លាក

អង់រគាស

រៅក្កម ចាន់ក្ា ន៊ីហាេ ចាយ៉ាស៊ីញរេ

អង់រគាស

រៅក្កម រោម សិ ិវឌឍ

តខី

រៅក្កម ម៉ាង មនន៊ីច ិយ

តខី

រៅក្កម អាូ ិនស៍ ម៉ាមប

អង់រគាស

រោក រសង រ៊ានឃាង

តខី

រោកក្ស៊ី រក្រនា េ៉ូេិស

អង់រគាស

រោកក្ស៊ី ៉ូថ ម៉ា ី រេគា័

អង់រគាស

រោកក្ស៊ី រមេកិន េ៊ឺសត៍

អង់រគាស

រោក គង់ សំអន

តខី

រោកក្ស៊ី អង់តា េគ៊ីសរស

បរាំង

រោក ររជ អងគ

តខី

រោក រខៀវ សំអន

តខី

ក្កឡារញ្ជ ៊ី

តខី

i
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1

ក្ិចចដំហណើរការនីតិ វិធី

2

[០៩:០៦:២៥]

3

ក្កឡារញ្ជ ៖៊ី

4

ស៉ូមអរញ្ជ ើញរក្ក្លកឈ !

5

(រៅក្កមច៉ូេកនរងរនារ់សវ្ក្ល )

6

ក្រធានអងគជំន៖ំ

7

ស៉ូមអរញ្ជ ើញអងគយ
រ !

8

ថ្ថៃរនះជាថ្ថៃទ្ប៊ីរួន រេើយថ្នសវ្ក្ល រស់រយើង។ រេើយតោក្ល កំរ៉ូេក្រក្លសរនដសវ្ក្ល ។

9
10

1

រោកក្កឡារញ្ជ ៊ីភាគ៊ីបនមនវតតមនក្គរ់ចំនួនរេើយឬរៅ?
ក្កឡារញ្ជ ៖៊ី

11

បទ្ប ស៉ូមរគ្ន រក្រោសន៍ឯកឧតតមក្រធាន ក្ករមក្រឹកា និងក្ករមក្រឹកាជំនំជក្មះ ភាគ៊ីមន

12

វតតមនក្គរ់ចំនួនរេើយ រេើកតេងតតរដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ីមិន អាចច៉ូេ ួមកនរងសវ្ក្ល ្ថ្ថៃរនះរទ្ប

13

រាយោ រញ្ញាសខភារ។ បទ្ប ស៉ូមអ គណ។

14

ក្រធានអងគជំន៖ំ

15
16
17

អ៊ា៊ីចឹងជារនដ

ខាំស
រ ៉ូមអរញ្ជ ើញសេរៅក្កម បយក្ល ណ៍រដើមប៊ីអាន បយក្ល ណ៍រៅរេើរណដឹង

ោទ្បកខ រស់សេក្រះរាជអាជាា។ ស៉ូមអរញ្ជ ើញ!
រៅក្កម អាូ ន
ិ ស៍ ម៉ាមប៖

18

ស៉ូមអ គណរោកក្រធាន

អ ណសួស៊ីភា
ដ គ៊ីទង
ំ អស់គ្នន។

សេក្រះរាជអាជាាបនរេើក

19

ទ្បេហ៊ីក ណ៍រណដឹងោទ្បកខតតមួយ

និងបនជំទស់រៅនឹង វិ ៊ីោស្រសដតដេអងគជំនំជក្មះោោដំរ៉ូងរាះ

20

ក្ោយរេើអានភារថ្នក្ល រងខំ ួមសង្វាសកនរងរ ិរទ្បថ្នក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍រាយរងខំរេើរ ស។ និង

21

ថាអាពាេ៍រិពាេ៍រ្ះក្តូវបនរ ៀរចំរេើងជាមួយស្រសដ៊ីតដេរួកគ្នត់រំបនោគេ់ និងរំយេ់ក្រមជាមួយ។

22

អងគជំនំជក្មះោោដំរ៉ូងបនយេ់រ

23

រក្គ្នះថ្នក្ល ំរោភរសរសនថវៈរេើយ។ សេក្រះរាជអាជាាបនជំទស់រៅនឹងក្ល យេ់រ

24

ជំទស់រៅរេើក្ល រ ើឲ្
ា យក្តឹមក្តូវក្សរចារ់ ថ្នក្ល ខកខាន រស់ោោដំរ៉ូងកនរងក្ល វយតថ្មារេើរញ្ញា

25

ថា

ើញថា

តអែករេើអងគរេតទំងរ្ះរ សរំអាចក្លាយជាជន ង
ើញរនះ រ៉ាតនត

រតើរ សកនរងរ ិរទ្បថ្នក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍រាយរងខំក្តូវបនាក់ឲ្យសថិតរៅរក្ក្លមអំររើេិងា

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។
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2

1

អាូវរភទ្បកនរងកក្មិត ន
ៃ ់ តដេអាចរសីើនឹងអំររើអមនសែ ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀតកនរងឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងមនសែជាតិតដ

2

ឬយ៉ាងណា?

3
4

[០៩:០៩:៤០]
ររើរទះរ៊ីជាអងគជំនំជក្មះោោដំរ៉ូងបនទ្បទ្បួេោគេ់ថា រ សក្តូវបនាក់ឲ្យសថិតរក្ក្លមអំររើ

5

េិងាអាូវរភទ្ប តដេអាយ
រ រៅនឹងរសចកដ៊ីថ្ថាថូ ន រស់មនសែក៏រាយ ក៏រៅតតយេ់រ

6

មនភសតតា
រ ងចាស់ោស់រង្វាញថា

7

រំអាចរ ើក្ល
ា យេ់រ

8

ទំងរ្ះ។

9

អំររើក្ររភទ្បរនះមនកក្មិត ន
ៃ ់ ៃ រេើរ ស

ើញបនសដ៊ីរ៊ីភារ ន
ៃ ់ ៃ ថ្នក្ល ងទ្បកខអូវា ក្លយនិងអាូវចិតត

ើញថា រាយោ រំ
រទ្បើរអងគជំនំជក្មះ

តដេរកើតរេើងរេើរ ស

សេក្រះរាជអាជាារេើករេើងថា ជន ងរក្គ្នះទំងរ សនិងស្រសដ៊ីថ្នអំររើរងខំ ួមរភទ្បដ៉ូចគ្នន គរប៊ី

10

ក្តូវបនទ្បទ្បួេោគេ់យ៉ាងក្តឹមក្តូវថាជាជន ងរក្គ្នះថ្នអំររើេិងាអាូវរភទ្ប

11

រទ្បៀតថ្នអំររើមនសែ ម៌រៅកនរងឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងមនសែជាតិ។ សេក្រះរាជអាជាាបនរ ើរ
ា ណដឹងោទ្បកខ

12

ក្រឆ្ំងនឹងក្ល ដកជន ងរក្គ្នះជារ សថ្នអំររើេិងាអាូវរភទ្បកនរងរ ិរទ្បថ្នក្ល រ ៀរក្ល រាយរងខំរចញរ៊ី

13

ក្ល ាក់រិ ទ្បាភាររ៊ីរទ្បឧក្កិដថ្ឋ នអំររើអមនសែ ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀតកនរងរទ្បឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងមនសែជាតិ

14
15

តដេជាក្ររភទ្បមួយរអែង

តាម

យៈអំណះអំណាងរ៊ី ជារឋម។
ទ្ប៊ី១ សេក្រះរាជអាជាាបនអះអាងថាោោដំរ៉ូងមនកំេសអងគចារ់ រាយោ ខកខានកនរង

16

ក្ល អនវតតន៉ូវេកខខណឌតក្មូវតអនកចារ់រេើឧក្កិដក
ឋ មីឲ្យបនក្តឹមក្តូវ

17

ថារតើក្ល រងខំន ណាមនក់ឲ្យ ួមរភទ្បគ៊ឺជាក្ល វយក្រហា

18

ណា? ទ្ប៊ី២ សេក្រះរាជអាជាាបនជំទស់តវ៉ា ថា ោោដំរ៉ូងមនកំេសអងគចារ់ និងអងគរេត

19

រាយោ រំបនយេ់រ

20

អាូវក្លយ និងអាូវចិតច
ត ំរពាះជន ងរក្គ្នះជារ ស។

21

រាយរំបនរិចា ណារេើរញ្ញា

ន
ៃ ់ ៃ រេើរសចកដ៊ីថ្ថា

--

មនសែតដ ឬយ៉ាង

ើញថា ក្ល រងខំឲ្យ ួមរភទ្បបនរងកឲ្យមនក្ល ងទ្បកខ ឬរយសនកមី ន
ៃ ់ ៃ ទំង

សេក្រះរាជអាជាាបនជំទស់រៅនឹងក្ល រ ើឲ្
ា យរៅជាក្តឹមក្តូវ ក្សរចារ់ថ្នក្ល ខកខាន រស់

22

អងគជំនំជក្មះោោដំរ៉ូងកនរងក្ល រិចា ណាឲ្យបនក្តឹមក្តូវរេើភសតតា
រ ងពាក់រ័ន ា

23

ររញរេញន៉ូវក្ល យេ់រ

24

អាជាាបនរេើករេើងថា កំេសតអនកអងគចារ់និងអងគរេតមនភារ ន
ៃ ់ ៃ

25

រ្ះរៅជារម

ឬអដេ់សំអាងរេត

ើញ រស់ខួ ន
ា តដេថារតើអំររើទង
ំ រ្ះមនអតថិភារឬយ៉ាងណា? សេក្រះរាជ
តដេ្ំឲ្យរសចកដ៊ីសរក្មច

ៈរាយោ មនភារមិនយតតិ ម៌។

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681767 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

1

3

[០៩:១២:២១]

2

សេក្រះរាជអាជាាបនរេើករេើងអំរ៊ីអំររើសកមី

ឬអសកមីថ្នរទ្បឧក្កិដថ្ឋ នអំររើអមនសែ ម៌

3

ដថ្ទ្បរទ្បៀតមនអតថិភារ ដរារណាអំររើរ្ះបនរងកឲ្យមនក្ល ងទ្បកខ ឬរយសនកមី ន
ៃ ់ ៃ ៉ូរក្លយ ឬអាូវ

4

ចិតត

5

អាជាាបនអះអាងថា កិចចក្ល កនរងក្ល កំណត់រេើរញ្ញាថា រតើអំររើទង
ំ រ្ះគ៊ឺជាក្ល វយក្រហា

6

រេើរសចកដ៊ីថ្ថាថូ ន រស់មនសែមករេើជន ងរក្គ្នះតដ ឬយ៉ាងណា? គ៊ឺជាកតាតសតានម័ត រេើយក្រសិន

7

ររើអងគជំនំជក្មះោោដំរ៉ូងបនអនវតតវិ ៊ីោស្រសដក្តឹមក្តូវ

8

នឹងក្ល វយក្រហា

ឬក៏ជាក្ល វយក្រហា

9

ន
ៃ ់ ៃ រេើរសចកដ៊ីថ្ថាថូ ន រស់មនសែ។

ពាក់រ័នន
ា ឹងរញ្ញារនះសេក្រះរាជ

ក្បកដជាបនយេ់រ

ន
ៃ ់ ៃ

ើញថាអំររើរ្ះរសីើ

ន
ៃ ់ ៃ រេើរសចកដ៊ីថ្ថាថូ ន រស់ជន ងរក្គ្នះជារ សរេើយ។

សេក្រះរាជអាជាាបនរេើករេើងថា

អងគជំនំជក្មះោោដំរ៉ូងខកខានកនរងក្ល រិចា ណារេើ

10

ភសតតា
រ ងតដេជារ់ពាក់រ័នជា
ា សតានម័តរៅកនរងក្ល រង្វាញរ៊ីក្ល ងទ្បកខ រស់ជន ងរក្គ្នះជារ ស

11

តដេបនរងករេើងរាយោ ជាភារ ងរក្គ្នះខាួនឯងផ្ទាេ់ថ្នក្ល រងខំឲ្យ ួមសង្វាសអង

12

តក្មូវឲ្យរងកក្ល ឈ៊ឺចារ់រេើក្ររនា រស់ខួ ន
ា កនរងក្លេៈរទ្បសៈរងខិតរងខំរ្ះ។ ជារិរសស ោោដំរ៉ូងរំ

13

រអើររើរេើសកខ៊ីកមី រស់អនកជំ្ញពាក់រ័នន
ា ង
ឹ ភសតតា
រ ង រស់រដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី

14

រាយក្ល រងករេើងរាយក្ល ួមដំរណក។

15

សេក្រះរាជអាជាាបនរេើករេើងថា

ក្ល យេ់រ

និងក្តូវបន

ថ្នក្ល ងរក្គ្នះ

ើញ រស់ោោដំរ៉ូង ួមទំងរៅររេរ ស

16

ទំងរ្ះបន -- អាចរដិរស ក្ល ួមដំរណកតដេរក្ក្លយក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍បន មនេកខណៈ

17

ក្គរ់ក្គ្នន់ខួ ន
ា ឯងកនរងក្ល រង្វាញរ៊ីកក្មិតថ្នភារ ន
ៃ ់ ៃ និងអេរ៉ាះពាេ់រេើរ ស។

18

អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេអរញ្ជ ើញសេក្រះរាជអាជាាឲ្យរង្វាញថារតើមនភសតតា
រ ង រស់

19

ោកែ៊ីតដេរំតមនជាភសតតា
រ ងតាមក្ល សននិាឋនអា៊ីខាះ

រំក្តូវបនរិចា ណារៅររេោោដំរ៉ូងសននិាឋន

20

ថា រំមនភសតតា
រ ងចាស់ោស់រង្វាញអំរ៊ីអំររើក្ររភទ្បរនះមនកក្មិត ន
ៃ ់ ៃ និងអេរ៉ាះពាេ់រេើរ ស។

21

ខាំស
រ ៉ូមរញ្ច រ់ បយក្ល ណ៍ស៊ីរ
ដ ៊ីរណដឹងោទ្បកខ រស់សេក្រះរាជអាជាាក្តឹមរនះ។

22

ស៉ូមអ គណឯកឧតតមក្រធាន។

23

ក្រធានអងគជំន៖ំ

24
25

ស៉ូមអរញ្ជ ើញសេក្រះរាជអាជាារ ើោ
ា
ណា។
[០៩:១៥:០៦]

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681768 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

1

4

រោក រសង រ៊ានឃាង៖

2

បទ្ប ស៉ូមអ គណឯកឧតតមក្រធាន។

3

ជារឋមស៉ូមរគ្ន រឯកឧតតមក្រធាន ឯកឧតតម រោក រោកក្ស៊ី រៅក្កម ក្ករមក្រឹកា និងអងគ

4

សវ្ក្ល ទំងម៉ូេ។ ខាំររ ្ីះ រសង រ៊ានឃាង។ ខាំស
រ ៉ូមរគ្ន រជក្មរជ៉ូនឯកឧតតមក្រធាន និងក្ករម

5

ក្រឹកាជំនំជក្មះរមតាតក្ជារថា

6
7
8
9

សេក្រះរាជអាជាាបនរិនិតយយ៉ាងយកចិតទ្ប
ត កាក់រៅរេើោេក្កម

រស់អងគជំនំជក្មះោោដំរ៉ូងរៅកនរងសំណំរ ឿងរេខ០០២ វគគ២។ រេើយបនរិនិតយរ
ជក្មះោោដំរ៉ូងមនកំេសអងគរេតនិងអងគចារ់

ើញថា អងគជំនំ

ចំរពាះក្ល វិភាគរេើភសតតា
រ ងទក់ទ្បងរៅនឹងជន

ងរក្គ្នះជារ ស តដេក្តូវបនរងខំឲ្យ ួមរភទ្បរៅកនរងអាពាេ៍រិពាេ៍រាយរងខំ។ រេតដ៉ូរចនះរេើយរទ្បើរ
សេក្រះរាជអាជាាសរក្មចរតឹងោទ្បកខរៅរេើក ណ៊ីរនះតតមួយគត់។

10

ថ្ថៃរនះរយើងខាំន
រ ឹងរេើករេើងអំរ៊ីទ្បេហ៊ីក ណ៍ថ្នរណតឹងោទ្បកខទក់ទ្បងនឹងក ណ៊ីរនះ រេើយរយើងខាំរ

11

ស៉ូមតរងតចកក្ល រកក្ោយរនះរ៊ី តអនក។ ខាំន
រ ឹងរេើករេើងតអនកទ្ប៊ី១ រេើយតអនកទ្ប៊ី២ សេក្ល ី រស់ខំគ
ារ ៊ឺ

12

រោកក្ស៊ី ៉ូថ ម៉ា ី រេគា័ នឹងរកក្ោយេមែិតអំរ៊ីកំេសអងគរេតនិងកំេសអងគចារ់ រស់អងគជំនំ

13

ជក្មះោោដំរ៉ូង

14

ទ្បងរៅនឹងភសតតា
រ ង។

15

ួមទំងរ្ាើយតររៅនឹងសំណួ តដេរៅក្កមបនរចាទ្បសួ រៅកនរង បយក្ល ណ៍ទក់

[០៩:១៦:៤៥]

16

កនរងក ណ៊ីរនះរយើងខាំស
រ ននិាឋនថារាយោ ក្ល ក្រក្លន់យកទ្បសែនៈតដេសនីត និងអគតិរាយ

17

អរចត្ រទ្បើររណា
ត េឲ្យជះឥទ្បាិរេរៅរេើក្ល វិភាគ រស់អងគជំនំជក្មះោោដំរ៉ូង រេើយបន្ំឲ្យ

18

មនកំេស្គងតរររនះ។ ដ៉ូរចនះ ខាំន
រ ឹងរេើករេើងចំណចរនះជាមន។

19

ទ្បសែនៈតររសនីតគ៊ឺរកើតមនរៅក្គរ់សងគមទំងអស់។

វគ៊ឺជាជំរនឿសនីតទ្ប៉ូរៅរៅរេើក្ករម

20

មនសែជាក់ោក់រាយោ ទ្បសែនៈវរប ម៌ និងឥទ្បាិរេរអែងរទ្បៀត តដេចាក់ឫសគេ់តាំងរ៊ីយ៉ូ េង់

21

ណាស់មករេើយ

22

ទ្បន់រៅតាមោថនភារ និងក្ករមមនសែ។ រទះរ៊ីជា ទ្បសែនៈតររសនីតរនះររេខាះអាចជាក្ល រិត ក៏រ៉ាតនត

23

ភាគរក្ចើនគ៊ឺជាក្ល សនីតក្ជរេ

24

ទ្បសែនៈតររសនីតរនះ ក៏អាចមនេកខណៈរិបកយេ់ រេើយវចាក់ឫសកនរងទ្បសែនៈយេ់រ

25

រយើងចំរពាះរិភរខាងរក្ៅ

តដេជារេត្ំឲ្យទ្បសែនៈតររសនីតរនះជំ ញឲ្យដំរណើ ក្ល គិតគ៉ូ រស់រយើងរទ

ឬក៏ក្ល ក្រក្លន់ជំេ ខស

រាយោ តតមិនចង់ទ្បទ្បួេយករ័ត៌មនថី៊ី។
ើញ រស់

េ៉ូតរ ើឲ្
ា យរយើងមិនដឹងថា រយើងមនទ្បសែនៈតរររនះ តដេជារេត្ំ

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681769 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

1

ឲ្យរកើតមនអគតិរាយអរចត្។

2

រសចកត៊ីសក្មចតាមអាូវតោក្ល

3

តាងរាយសតានម័ត។

5

រៅររេអគតិរាយអរចត្បនរក្ជមតច៉ូេរៅកនរងដំរណើ ក្ល រ ើា
វអ៉ូសទញភា កិចចដ៏ថ្ថាថាា រស់រៅក្កមកនរងក្ល ថាឹងតថាងរៅរេើភសត-រ

4

ដ៉ូរចនះ រសចកត៊ីសរក្មចតដេ ំរឹងថានឹងមិនេរមែមង វតក្រក្លាយរៅជាមនភារេរមែមងរៅវិញ

5

តដេជារេត្ំដេ់ក្ល រដិរស សិទ្បាិ ឬក៏អេក្ររយជន៍ ក្រមទំងាក់រនាក
រ ក្លន់តត ន
ៃ ់ ឬរ ើឲ្
ា យក្ករម

6

មួយទ្បទ្បួេ ងរយសនកមី។

7

សននិាឋនថា ទ្បសែនៈតររសនីតតអនករយនឌ័ តដេរកើតរេើងរាយអរចត្ ជារិរសសចំរពាះរ សបន

8

រ ើឲ្
ា យរៅក្កមថ្នអងគជំនំជក្មះោោដំរ៉ូងរមើេមិនរ

9

តថ្មារៅរេើអងគរេត។ ក ណ៊ីរនះរេើយ បនរ ើឲ្
ា យរៅក្កមមិនអាចទ្បទ្បួេោគេ់ថា រ សតដេក្តូវ

10

បនរងខំឲ្យ ួមរភទ្បរៅកនរងអាពាេ៍រិពាេ៍រាយរងខំរៅកនរង ររកមពជា
រ ក្រជា ិររតយយ រិតជាបនទ្បទ្បួេ

11
12

ក ណ៊ីតរររនះគ៊ឺបនរកើតមនរៅកនរងតោក្ល រយើងរនះ។

រយើងខាំស
រ ៉ូម

ើញចាស់ រៅររេអនវតតចារ់ និងរៅររេវយ

ងន៉ូវអំររើេិងាអាូវរភទ្ប តដេររងកើតបនជាអំររើអមនសែ ម៌រអែងរទ្បៀតរ្ះរេើយ។
[០៩:១៩:៥៣]

13

ឯកឧតតមក្រធាន និងក្ករមក្រឹកាជំនំជក្មះបនក្ជារ ួចមករេើយអំរ៊ីរ ិរទ្បរនះ គ៊ឺគ៉ូក្សក ក្តូវ

14

បនរងខំឲ្យរ ៀរក្ល ភាគរក្ចើនជាមួយមនសែតដេមិនោគេ់គ្ននរោះ រេើយក្តូវបនតណ្ំឲ្យក្សឡាញ់

15

គ្នន តដេរួករគយេ់យ៉ាងចាស់ថា ជាក្ល ចង់ឲ្យរួករគ ួមដំរណកជាមួយគ្នន។ រួករគក៏បនដឹងអងតដ

16

ថា រៅកនរងរ ិយក្លសរងខិតរងខំកនរង ររកមពជា
រ ក្រជា ិររតយយ ក្ល មិនរគ្ន រតាមក្ល តណ្ំ នឹងក្តូវ

17

ទ្បទ្បួេ ងន៉ូវអេវិបក ន
ៃ ់ ៃ ឬអាច េ៉ូតដេ់អស់ជ៊ី វិត។

18

ជំរនឿរនះក្លន់តតរិតរៅរទ្បៀត តាម យៈអងគរេតតដេថា ឈា រទ្បទ្បួេរញ្ញជឲ្យតាមានគ៉ូក្សក

19

ថី៊ីរថាីងរដើមប៊ីឲ្យក្បកដថា

20

គ៉ូក្សក ណាមិនក្រម ួមរភទ្បជាមួយគ្នន មនមនក់ ឬក៏ទង
ំ រ៊ី ្ក់នឹងក្តូវរគាក់ទ្បណឌកមី ឬសមារ់

21

រចាេ។ រាយរេតរនះរេើយរទ្បើររ ើឲ្
ា យគ៉ូក្សក ជារក្ចើនគ៉ូរងខំចិតត ួមរភទ្ប រ៊ីរក្ពាះរួករគរជឿថាមនតត

22

រ ើតា រររនះរទ្បរទ្បើរមនជ៊ី វិត ស់។ រ៉ាតនត ខណៈររេតដេស្រសត៊ីក្តូវបនរងខំឲ្យ ួមរភទ្ប រៅកនរងរ ិយក្លស

23

រងខិតរងខំតរររនះក្តូវបនអងគជំនំជក្មះោោដំរ៉ូងទ្បទ្បួេោគេ់ថា

24
25

រួករគបនអែំដំរណកជាមួយគ្នន។

រេើយររើសិនជាកមីភិបេបនដឹងថា

គ៊ឺជាជន ងរក្គ្នះថ្នអំររើអមនសែ

ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀតរៅកនរងទ្បក្មង់ជាក្ល ំរោភអាូវរភទ្ប តរ ជារ សតដេក្តូវបនរងខំឲ្យ ួមរភទ្បរៅកនរងរ ិយ
ក្លសរងខិតរងខំដ៉ូចគ្នន មិនក្តូវបនទ្បទ្បួេោគេ់ថាជា ងរក្គ្នះរៅវិញ។

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681770 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

1

រណតឹងោទ្បកខ រស់រយើងខាំប
រ ន ករ

តររសនីតតអនករយនឌ័

2

ក្ររភទ្ប

3

ជក្មះោោដំរ៉ូង និងបនរ ើឲ្
ា យអងគជំនំជក្មះោោដំរ៉ូងរ ើរា សចកត៊ីសននិាឋនរាយមនកំេស។

4

តដេរយើងខាំររ ជឿជាក់ថា

ើញក្ល ក្រក្លន់ទ្បសែនៈ

6

ចំនួនរ៊ី

វបនជះឥទ្បាិរេរាយមិនដឹងខាួនរៅរេើក្ល វយតថ្មា រស់អងគជំនំ

ទ្បសែនៈតររសនីតក្ររភទ្បទ្ប៊ី១ គ៊ឺថា រ សតតងតតយេ់រ

ើញថាឱក្លស ួមរភទ្បជាមួយស្រសត៊ីគ៊ឺ

5

ជារ ឿងក្តឹមក្តូវ មីតា។ ទ្បសែនៈក្ររភទ្បទ្ប៊ី២ គ៊ឺររើរទះរ៊ីជារទ្បរិរោ ន៍អូវា រភទ្បតរររនះបនរកើតរេើង

6

រាយរងខំរៅរេើរ សក៏រាយ ក៏រ សរ្ះរៅតតមិនទ្បទ្បួេ ងក្ល រ៉ាះទ្បងគិចអាូវចិតរត ្ះតដ ។ ទ្បសែនៈ

7

ក្ររភទ្បទ្ប៊ី៣ គ៊ឺក្រសិនររើរ សភ័យ នាត់ ឬក៏ ួមរភទ្បរាយអាយ
រ រ៊ី្នាៈ រស់ខួ ន
ា រ សរ្ះចាស់ជាមិន

8

អាចសរក្មចសកមីភារអាូវរភទ្ប រស់ខួ ន
ា បនរេើយ។ ឬអាចនិយយមា៉ា ងរទ្បៀតថា ទ្បសែនៈតររសនីត

9

តដេរេើករេើងខាងរេើរនះបនរង្វាញថា រ សដឹងតតរ៊ីសរាយចិតក
ត នរងក្ល ួមរភទ្បជាមួយស្រសត៊ី តដេ

10

មនន័យថា រ សមិនទ្បទ្បួេ ងក្ល រ៉ាះទ្បងគិចអាូវចិតរត ្ះរេើយ រទះរ៊ីជារួករគមិនមន្នាៈយេ់ក្រមរិត

11

ក្បកដក៏រាយ។ រេើយរាយោ តតរ សអាចរ ើស
ា កមីភាររនះបន រួករគក្បកដជាមនចំណង់ ឬក៏

12

សរាយចិតក
ត នរងក្ល ួមរភទ្ប រទ្បើររ ើឲ្
ា យរួករគមិនទ្បទ្បួេ ងន៉ូវរយសនកមីរ្ះរទ្ប។

13

[០៩:២៣:៥៧]

14

រយើងខាំស
រ ៉ូមរេើករេើងថា រាយោ តតេទ្បាអេតដេរកើតរចញរ៊ីទ្បសែនៈតររសនីត តដេមិន

15

ក្តឹមក្តូវដ៉ូចតដេខាំប
រ នជក្មរជ៉ូនអមាញ់មិញរនះរេើយ រទ្បើររ ើអ
ា ងគជំនំជក្មះោោដំរ៉ូងមនកំេស

16

អងគចារ់និងអងគរេត

17

រ ឿងរៅររេវយតថ្មាថា រតើរ សទ្បទ្បួេ ងអេរ៉ាះពាេ់រាយកតាតអា៊ីខាះ។ ក្រក្ល រនះ្ំឲ្យតោក្ល

18

សរក្មចរាយមិនសមរេតអេថា អា៊ីតដេបនរកើតរេើងចំរពាះរ ស គ៊ឺក្គ្នន់តតអាយ
រ រៅនឹងរសចកត៊ីថ្ថា

19

ថនូ រស់មនសែតតរ៉ារណាណះ គ្នីនអា៊ីរក្ៅរ៊ីរនះរេើយ។

20
21

ខាំស
រ ៉ូមរញ្ច រ់តអនក រស់ខំាក្រ តឹមរនះ រេើយជារនតសេក្ល ី រស់ខំគ
ារ ៊ឺរោកក្ស៊ី
នឹងរកក្ោយេមែិតអំរ៊ីក្ល ករ

៉ូថ ម៉ា ី រេគា័

ើញកំេសទំងអស់រនះ។ បទ្ប ស៉ូមអ គណ។

(សក្មក យៈររេខា៊ី)

22
23

[០៩:២៥:២៣]

24

រោកក្ស៊ី ថ
៉ូ ម៉ា ី រេកគា័ ៖

25

រេើយខកខានមិនបនរិចា ណាឲ្យបនក្តឹមក្តូវរៅរេើភសតតា
រ ងរៅកនរងសំណំ

ស៉ូមរគ្ន រឯកឧតតមក្រធាន រោក រោកក្ស៊ី រៅក្កម ភាគ៊ីទង
ំ អស់។ មននឹងចារ់រអដើម ខាំច
រ ង់

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681771 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

1

និយយអំរ៊ីរញ្ញាទ្ប៉ូរៅមួយ។

2

រាយោ តតរយើងបនអដេ់រៅកនរងឧរសមព័នា “គ” ថ្នរញ្ជ ៊ីឯកោ រតនថម តដេរយើងបនាក់ក្លេរ៊ី

3

សបដេ៍មន។

4
5

ខាំន
រ ឹងរិភាការៅរេើភសតតា
រ ង

7

រ៉ាតនតខំម
ារ ិនេមែិតអំរ៊ីក្ល ដកក្សង់រទ្ប

ឥេូវរនះ ខាំស
រ ៉ូម -- ក្រសិនររើរោក រោកក្ស៊ី រៅក្កម ចង់ឲ្យខាំររ េើកអំរ៊ីឯកោ រយងជាក់
ោក់ណាមួយ ខាំន
រ ឹងរ ើ។
ា ឥេូវរនះ ខាំន
រ ឹងនិយយអំរ៊ីអងគរសចកដ៊ី។

6

ខាំស
រ ៉ូមចារ់រអដើមរាយរិភាកាអំរ៊ីក្ល វិភាគតដេនឹង្ំរយើងមកដេ់ទ្ប៊ីរនះ។ ក្ល វិភាគរនះគ៊ឺមន

7

រៅកនរងកថាខណឌមួយថ្នោេក្កម

គ៊ឺកថាខណឌ៣៧០១។

រេើយកថាខណឌរនះរយងរៅរេើក្ល ក

8

រ

9

មិនចាស់ោស់ រេើយរង្វាញថា អងគជំនំជក្មះមិនបនអនវតតចារ់រាយក្តឹមក្តូវ និងមិនបន វិភាគ

10

រៅរេើអងគរេតរៅចំរពាះមខខាួនរាយក្តឹមក្តូវរេើយ។ ក្រសិនររើរយើងគិតរៅរេើរ ិរទ្ប វិញ រៅររេ

11

តដេឧក្កិដក
ឋ មីតដេបនក្រក្រឹតរ
ត ៊ីឆ្នំ៧៥ ដេ់៧៩ រាយរងខំឲ្យមនសែមនក់ ួមរភទ្បរាយមិនយេ់ក្សរ

12

គ៊ឺមិនមនតចងរៅកនរងឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងមនសែជាតិរៅកនរងចារ់ទ្បំរនៀមទ្បមារ់អនត ជាតិរេើយ។

ើញមួយនិងសកខ៊ីកមីរ៊ី ។ រយើងស៉ូមរេើករេើងថា សំអាងរេត រស់ោោដំរ៉ូង គ៊ឺគួ ឲ្យយេ់ក្ចេំ

13

ោោ -- អងគររ បនសរក្មចថាអំររើរនះសថិតរៅកនរងក្ររភទ្បរ្ារ់រនែំថ្នអំររើអមនសែ ម៌

14

ដថ្ទ្បរទ្បៀត។ ដ៉ូរចនះអងគជំនំជក្មះោោដំរ៉ូងក្គ្នន់តតចាំបច់ក្តូវសរក្មចថា រតើក្ល ួមរភទ្បរាយរងខំរៅ

15

កនរងក្ល រ ៀរក្ល រាយរងខំរំររញរៅតាមនិយមន័យថ្នអំររើអមនសែ ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀត ឬក៏អត់។ រ៉ាតនតមន

16

ររេរ ើក្ល
ា សរក្មចរនះ រ៉ាតនតតោក្ល កំរ៉ូេក្តូវរិនិតយរមើេថា រតើច ិតេកខណៈេនឹងវសថិតយ៉ាងរម៉ាច

17

តដ ។

18

ោោដំរ៉ូងបនសរក្មចថានិយមន័យថ្នក្ល ំរោភអាូវរភទ្បរៅឆ្នំ៧៥ គ៊ឺតក្មូវឲ្យមនក្ល ររៀត

19

-- ឲ្យមនក្ល ររៀតររៀនអាូវរភទ្បរៅរេើជន ងរក្គ្នះ រេើយរាយោ រ សមិនក្តូវបនរគទ្បស្រ្ានតអនក

20

អាូវរភទ្បរៅកនរងរ ិរទ្បថ្នក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍រទ្ប

21

រភទ្បរទ្ប។ អងគជំនំជក្មះបនរំតរកអំររើអមនសែ ម៌រអែងៗរៅតាមរភទ្ប រាយរិចា ណាថា អំររើរៅ

22

រេើស្រសត៊ីគ៊ឺជា ំរោភ រេើយអំររើរៅរេើរ សគ៊ឺជាអំររើេិងាអាូវរភទ្ប។ រាយោ តតអំររើេិងាអាូវរភទ្ប

23

មិនមនេកខខណឌតក្មូវឲ្យមនក្ល ទ្បស្រ្ានអាូវរភទ្ប។

24
25

អ៊ា៊ីចឹងរគមិនតមនជាជន ងរក្គ្នះថ្នក្ល ំរោភអាូវ

[០៩:២៧:៥៨]
ចំរពាះក្ល វិភាគទំងរ៊ី េនឹង គ៊ឺវមនេកខណៈរ៊ី។ ទ្ប៊ី១ គ៊ឺ ក្តូវតតមនអំររើតដេមនេកខណៈ

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681772 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

8

1

ន
ៃ ់ ៃ ក្រហាក់ក្រតេេនឹងអំររើឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងមនសែជាតិ។ ទ្ប៊ី២ អំររើរ្ះក្តូវតតរងកឲ្យមនក្ល

2

ឈ៊ឺចារ់អូវា ចិតត និងអាូវក្លយ ន
ៃ ់ ៃ ឬក៏ រួសោនម ឬក៏ររងកើតបនជាក្ល វយក្រហា យ៉ាង ន
ៃ ់ ៃ រៅរេើ

3

កិតិយ
ត ស រស់មនសែ។ ទ្ប៊ី៣ អំររើរ្ះក្តូវតតរ ើរា េើងរាយរចត្។

4

រៅររេតដេអងគជំនំជក្មះវយតថ្មាថា រតើមនអា៊ីរកើតរេើងចំរពាះរ ស អងគជំនំជក្មះមិនបន

5

អនវតតចារ់រាយក្តឹមក្តូវរៅរេើេកខខណឌទ្ប៊ី២ ថ្នេកខខណឌតក្មូវ។ តអនកទ្ប៊ី២ រនះគ៊ឺថា េកខខណឌតក្មូវ

6

ក្តូវកំណត់អំរ៊ីធាតអែំសតានម័តថ្នឧក្កិដក
ឋ មី។ ធាតសំខាន់តដេ -- ថ្នក្ល មនជរក្មើសរ៊ី េនឹងគ៊ឺថា

7

គ៊ឺជាក្ល វយតថ្មាាច់ៗរ៊ីគ្នន។

8
9

រៅររេតដេរយើងអានរៅរេើរទ្បរបញ្ាតិរត នះរាយោមញ្ានុ៎ង ក្ល វយក្រហា
កិតិយ
ត ស រស់មនសែ

មិនបនតក្មូវឲ្យមនភសតតា
រ ងថ្នរយសនកមី

ន
ៃ ់ ៃ រៅរេើ

ឬក៏ក្ល ឈ៊ឺចារ់ ន
ៃ ់ ៃ រេើយ។

10

ក្រសិនររើវមនក្ល តក្មូវតរររ្ះតមន ជរក្មើសទំងរ៊ី រនះនឹងក្លាយរៅជាជរក្មើសតតមួយរទ្ប។ រៅ

11

ររេតដេោោដំរ៉ូងមិនអាច្នដេ់ក្ល សននិាឋនអំរ៊ីរយសនកមី ន
ៃ ់ ៃ

12

ដ៉ូរចនះ គ៊ឺបនវយតថ្មាថា ជាៗក្ល វយក្រហា

13

ដ៉ូចរៅកនរងរសចកដ៊ីសរក្មចអងគជំនំជក្មះ រ ឿងកដ៊ី រសេ៊ឺតរ៊ាេស៊ី។ រ ឿងកដ៊ី គ៉ូណា ៈ ក៏បនសរក្មចរៅកនរង

14

កថាខណឌ៥០៥, ៥០៧ តដេថាក្ល វយតថ្មាសតានម័តតក្មូវឲ្យមនក្ល សរក្មចថា អា៊ីតដេររងកើតជា

15

ក្ល រ៉ាះពាេ់ ន
ៃ ់ ៃ រៅរេើកិតិយ
ត ស រស់មនសែ។

16

ដ៉ូរចនះអារនះគ៊ឺជាកំេសអងគចារ់។

17

តដេរ សបនទ្បទ្បួេ ង

ន
ៃ ់ ៃ រៅកិតិយ
ត ស រស់មនសែ ដ៉ូចរៅកនរងរ ឿង --

អងគជំនំជក្មះមិនបនរ ើក្ល
ា វយតថ្មាតរររនះរទ្ប

ក្ល ទ្បទ្បួេោគេ់ថាមនអា៊ីតដេរកើតរេើង អាៗ
៊ី តដេអងគជំនំជក្មះោោដំរ៉ូងមិនបនទ្បទ្បួេោគេ់

18

អា៊ីតដេរកើតរេើងចំរពាះរ សគ៊ឺអយ
ារ រៅនឹងកិតិយ
ត ស រសចកដ៊ីថ្ថាថូ ន រស់មនសែរ្ះ គ៊ឺមិនតមនជាក្ល

19

វយតថ្មាក្តឹមក្តូវរទ្ប រទះរ៊ីថា រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីអះអាងតររណាក៏រាយ។ រ៉ាតនតរយើងស៉ូមរេើករេើង

20

ថា អងគជំនំជក្មះបនសរក្មចថាវមនអំររើេិងាអាូវរភទ្ប តដេអាយ
រ រៅនឹងរសចកដ៊ីថ្ថាថូ ន មនសែ។ រ៉ាតនត

21

មិនបនរិភាកាអំរ៊ីភារ ន
ៃ ់ ៃ រេើយ រក្ពាះរួកគ្នត់ទ្បទ្បួេ ងអេរ៉ាះពាេ់រាយអរចត្ រាយោ

22

តតទ្បសែនៈតររសនីត

23

រយសនកមីរ៊ីក្ល ួមរភទ្បរ្ះរេើយ រទះរ៊ីកនរងក្លេៈរទ្បសៈណាក៏រាយ។

24
25

តដេថារ សតតងតតររញចិតក
ត នរងក្ល ួមរភទ្បជាមួយស្រសត៊ី

រេើយមិនទ្បទ្បួេ ង

[០៩:៣០:៣៨]
អងគជំនំជក្មះគួ រិចា ណាថា រសចកដ៊ីទក់ទ្បងរៅនឹងរ៉ូ ណភារ ៉ូររាងក្លយ និងរ៉ូ ណភារអាូវ

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681773 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

9

1

រភទ្បតដេជារញ្ញាផ្ទាេ់ខួ ន
ា រំអត រស់មនសែរាយមិនគិតអំរ៊ីរភទ្បរ្ះរេើយ។

2

ជរក្មើស រស់រ ស គ៊ឺមនន័យថា រួកគ្នត់ក្តូវទ្បទ្បួេ ងក្ល វយក្រហា

3

អងតដ ។ រក្ៅរ៊ីក្ល រ៉ាះពាេ់ដ៏ ន
ៃ ់ ៃ កិតិយ
ត ស រស់មនសែរេើយ គ៊ឺរ ិរទ្បតដេអំររើរ្ះបនរកើតរេើង

4

រទះរ៊ីថាភសតតា
រ ងថ្នរ ិរទ្បរង្វាញយ៉ាងរម៉ាចក៏រាយ

5

តដេរណា
ដ េឲ្យមនក្ល អដេ់តថ្មាតិចតួចរំអត។ ក្ល រ ើដ
ា ៉ូរចនះ រ ើឲ្
ា យអងគជំនំជក្មះ្នរៅដេ់ក្ល

6

សរក្មចមួយ តដេមិនមនអនក វិនិច័យ
ឆ ក្រកររាយអងគរេតណាមួយ អាច្នរៅដេ់ក្ល សរក្មច

7

តរររ្ះបនតអែករៅរេើភសតតា
រ ងចំរពាះមខ។ រនះគ៊ឺជាកំេសអងគរេត។

8

អងគជំនំជក្មះបន ំឭកថា ខាួនបន ករ

ក្ល តដេនិយយអំរ៊ី

ន
ៃ ់ ៃ រៅកិតិយ
ត ស រស់រ ស

រ៉ាតនតអងគជំនំជក្មះបនរ ីសរអើងរាយអរចត្

ើញថារ សមិនបន -- មិនអាចរដិរស មិនអែំដំរណក

9

រ៉ាតនតរនះវក្គ្នន់តតជាចំណចមួយថ្នរ ិរទ្ប តដេអងគជំនំជក្មះគួ រិចា ណារ៉ារណា
ណ ះ។ រៅកនរងោេក្កម

10

អារេសស៉ូស៊ី គ រៅកនរងកថាខណឌ៥៧ ភារ ន
ៃ ់ ៃ ថ្នអំររើ រេើយនិងអេវិបកអាចររងកើតរេើងរៅររេ

11

ួមគ្ននជាមួយនឹងអំររើដថ្ទ្បរទ្បៀត។ ក្រសិនររើគិតតតមនក់ឯងក៏រាយ ក៏ -- ក្រសិនររើគិតតតមនក់ឯង អំររើ

12

រ្ះមិនអាចចាត់ទ្បកជាឧក្កិដក
ឋ មីកដ៊ី។

13

ក្ល វយតថ្មា រស់ោោដំរ៉ូងគួ រិចា ណាអងតដ រៅរេើក្លេៈរទ្បសៈរ ិរទ្ប

តដេរង្វាញ

14

រតនថមរទ្បៀតអំរ៊ីអំររើេិងាអាូវរភទ្បថា ជាក្ល វយក្រហា

15

រទ្បសៈទ្ប៊ី១ គ៊ឺថា គ៉ូក្សក ក្តូវបនរងខំឲ្យ ួមរភទ្ប រក្ក្លយររេតដេរ៉ា្ីនរម៉ាងរ៉ារណាណះ រក្ក្លយររេ

16

តដេរួករគទ្បទ្បួេ ងឧក្កិដក
ឋ មីថ្នក្ល រ ៀរក្ល រាយរងខំ។ ទំងអស់រនះវររងកើតជាភារ ន
ៃ ់ ៃ

17

និងអេរ៉ាះពាេ់ថ្នឧក្កិដក
ឋ មីទង
ំ រ៊ី ។ អងគជំនំជក្មះបនរេើកអំរ៊ីកតាតរនះរៅកនរងកថាខណឌ៣៦៩៧ រៅ

18

កនរងក្ល វិភាគរៅរេើស្រសត៊ី រ៉ាតនតអត់មនក្ល វិភាគតរររនះចំរពាះរ សរទ្ប។

19

ន
ៃ ់ ៃ រៅរេើកិតិយ
ត ស រស់មនសែ។ ក្លេៈ

រេើយ

[០៩:៣២:៤១]

20

ទ្ប៊ី២ រៅកនរងរ ិរទ្ប -- រៅកនរងរ ិយក្លសរងខិតរងខំថ្ន ររកមពជា
រ ក្រជា ិររតយយ ក្ល រ ើា --

21

ក្ល ាក់ទ្បណឌកមីកនរងក្ល មិនរគ្ន ររៅតាមរញ្ញជេនឹងគ៊ឺជារ ឿងមិនអាចរចៀសបន។ ក្រសិនររើរ សមិន

22

ួមដំរណករទ្ប គ្នត់រេើយនិងក្ររនា រស់គ្នត់នឹងក្តូវសថិតរៅកនរងរក្គ្នះថានក់ ក្រសិនររើអាជាា

ករ

ើញ

23

។ ទំងអស់រនះ ួមជាមួយនឹងភសតតា
រ ងជារក្ចើនថ្នក្ល តាមាន ក្ល ាក់ន៉ូវសមព ដ៉ូចគ្នន រដើមប៊ីឲ្យរំររញ

24

រញ្ច រ់ន៉ូវសកមីភារអាូវរភទ្ប ដ៉ូចជាក្ល ភជង់កាេរ សជារដើមេនឹង អាេនឹងគ៊ឺវររងកើតឲ្យមនភារ ន
ៃ ់ ៃ

25

ថ្នក្ល រ៉ាះពាេ់រៅរេើកិតិយ
ត ស រស់ រស់មនសែ រស់រ ស។

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681774 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

10

1

កនរងន័យរនះអងគជំនំជក្មះោោដំរ៉ូងរិចា ណារៅរេើសកខ៊ីកមី រស់ ស៊ា៉ូ សទា វី តដេក្តូវបន

2

រងខំឲ្យ ួមរភទ្ប ក្រសិនររើមិន ួមរភទ្បរទ្ប ក្តូវរគករមាច រ៉ាតនតអត់មនរេើករេើងអំរ៊ីក្ល វិភាគដថ្ទ្បរទ្បៀត

3

អំរ៊ីក្ល អនវតតក្ល ាក់ទ្បណឌកមីតរររនះរេើយ។ ឧទេ ណ៍ដ៉ូចជា ម៉ាម រសឿន បនអដេ់សកខ៊ីកមីថា

4

រៅទ្បំនរ់ក្តពាំងថី ក្រសិនររើគ៉ូក្សក រ ៀរក្ល ថី៊ីរថាីង មិន ួមដំរណករទ្ប រួករគនឹងក្តូវបត់រង់ជ៊ី វិត។

5

រៅកនរងសកខ៊ីកមី រស់ យង
ំ គ៊ឺបនន័យថា គ៊ឺរង្វាញថាគ្នត់ ស់រៅភ៉ូមិភាគរ៉ូពា៌។ រគក្បរ់ថា ក្រសិន

6

ររើរួកគ្នត់មិន ួមដំរណករទ្ប រួករគនឹងក្តូវយករៅមនា៊ី

7

ក្រសិនររើរគមិនរគ្ន រតាមក្ល តណ្ំរទ្ប រគនឹងក្តូវសមារ់។

8

ំ រដើមប៊ីអែំដំរណករៅទ្ប៊ីរ្ះ គ្នត់និយយថា

[០៩:៣៤:១២]

9

ោកែ៊ីរៅកនរងកំណត់រេតចរមាើយោកែ៊ី

E3/9821

បនរញ្ញជក់ថា

ឈា រ

ំរៅបក្លន។

10

កនរង្មជាឈា រ

ំរៅបក្លន គ្នត់ក្តូវបនរគឲ្យតាមានគ៉ូក្សក តដេរទ្បើរតតរ ៀរក្ល ថី៊ីរថាីង រេើយ

11

រាយក្ល ណ៍អនកណាតដេមិនក្រមរគងជាមួយគ្នន។ អនកណាតដេរដិរស មិនក្រមរគងជាមួយគ្នន នឹង

12

ក្តូវរគយករៅរ ៀនស៉ូក្ត រេើយបត់ខួ ន
ា ។ រៅកនរងកំណត់រេតោដរ់ចរមាើយ E3/9472 ោកែ៊ីបន

13

និយយថា

14

រេើយរ ើទ
ា ណកមីរៅក្ក្លំងតាចាន់ េ៉ូតដេ់គ្នត់ក្រម ួមដំរណក។

រាយោ តតកីួយ រស់គ្នត់មិនក្រមរគងជាមួយក្ររនា រស់គ្នត់

គ្នត់ក្តូវបនរគ

ំខួ ន
ា

15

ក្លេៈរទ្បសៈទ្ប៊ី៣ តដេអងគជំនំជក្មះគួ រិចា ណាអងតដ គ៊ឺថាក្ល រងខំឲ្យរ សររងកើនចំនួនក្រជា

16

ជនយ៉ាងឆ្រ់ េ័សរ្ះ រកែកមីយ
រ ន៊ីសម
ដ ិនក្តឹមតត ំរោភរំពានរៅរេើរ៉ូ ណភារ ៉ូររាងក្លយ និង

17

សា័យភារអាូវរភទ្ប រស់រ សរ៉ារណា
ណ ះរទ្ប រ៉ាតនដតថមទំងរងខំឲ្យរួករគេនឹងរងកភារឈ៊ឺចារ់រៅរេើក្ររនា

18

រស់រួករគ ដ៉ូចអា៊ីតដេោោដំរ៉ូងរៅកនរងសំណំរ ឿង០០១ បនរៅថា “ជាក្ល ឈ៊ឺចារ់រំអត រស់

19

រ សតដេអាចរងករៅរេើអនកដថ្ទ្ប”។ រៅកនរងរ ឿងកដ៊ី រសេ៊ឺតរ៊ាេស៊ី កថាខណឌ១០៦៩ ដេ់១០៧០

20

រៅររេជន ងរក្គ្នះក្តូវបនរគរងខំឲ្យរ ើប
ា រអនកដថ្ទ្បរទ្បៀតេនឹង គ៊ឺវជាក្ល រ ើឲ្
ា យរួករគទ្បទ្បួេ ងន៉ូវក្ល

21

បត់រង់កិតិយ
ត សយ៉ាង ន
ៃ ់ ៃ រំអត។

22
23

[០៩:៣៥:៣៧]
ខាំក
រ ត់សមគេ់អងតដ ថា ក្ល រ៉ាះពាេ់រៅដេ់កិតិយ
ត ស រស់មនសែ គ៊ឺមិនតក្មូវឲ្យមនភសតតា
រ ង

24

ថ្នក្ល ឈ៊ឺចារ់ ន
ៃ ់ ៃ រេើយ។

រ៉ាតនដភសដតា
រ ងថ្នក្ល ឈ៊ឺចារ់ ន
ៃ ់ ៃ ក្តូវបនាក់រង្វាញរៅចំរពាះមខអងគ

25

ជំនំជក្មះ។ ភសដតា
រ ងរនះ សងកត់ ន
ៃ ់អងតដ រៅរេើក្ល វយក្រហា រៅរេើកិតិយ
ត ស រស់មនសែ វមន

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681775 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

11

1

ភារ ន
ៃ ់ ៃ រេើយវររងកើតជាភសតតា
រ ងយ៉ាងចាស់ោស់ថ្នក្ល ឈ៊ឺចារ់ រស់រ សតដេ -- រ៉ាតនដអងគជំនំ

2

ជក្មះតរ ជាមិនបនរិចា ណា។

3

អតតរ្ម័តិ រ៉ាតនដមិនមនក្ល វិភាគណាមួយរៅរេើរ សរេើយ។

4

និយយឲ្យខា៊ីរៅគ៊ឺវកំណត់អំរ៊ី

--

ជរក្មើសទំងរ៊ី ថ្នធាតអែំ

រដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី គេ់ នឹម បនអដេ់សកខ៊ីកមីថាគ្នត់មនគ៉ូក្សក

រ៉ាតនដរៅកនរងឆ្នំ៧៧

5

គ្នត់ក្តូវបនក្រធានកងទ្ប័ររខតតរញ្ញជឲ្យគ្នត់រ ៀរក្ល ជាមួយអនកដថ្ទ្ប។

6

គ្នត់ អាជាា

7

បនក្បរ់អងគជំនំជក្មះថា រក្ក្លយររេរ ៀរក្ល គ្នត់ក្តូវគិតរ៊ីថ្ថៃមននឹងអែំដំរណក រ៉ាតនដរាយោ តត

8

ក្ររនារេើយនិងគ្នត់ដឹងថា ក្រសិនររើ -- រាយោ តតក្ររនា និងគ្នត់ដឹងថារគតាមានឲ្យ ួមដំរណក

9

អ៊ា៊ីចឹងរួករគខាាចថា រគសមារ់រ ើទ
ា ណកមី អ៊ា៊ីចឹងរួករគក៏សរក្មចចិតត ួមដំរណក។

10

រេើយរៅរិ ៊ីរ ៀរក្ល រស់

ក្បរ់ថា ក្រសិនររើរួករគមិនររងកើតក៉ូនឲ្យអងគក្ល រទ្ប រួករគរ ើខ
ា សចារ់។ គេ់ តណម

រដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី តអម រអឿន បនអដេ់សកខ៊ីកមីថា គ្នត់និងក្ររនា រស់គ្នត់

11

រាយោ តតរួកគ្នត់ក្តូវរគតាមាន

12

សមព តរររនះកដ៊ី

13

ក្រសិនររើខំារ ំឭករ៊ីអត៊ីតក្លេ ររេខាះ ខាំម
រ ិនអាចទ្បរ់ទ្បឹកតភនកបនរទ្ប។ រេើយខាំជា
រ រ ស ខាំទ្ប
រ ទ្បួេ ងក្ល

14

ឈ៊ឺចារ់តរររនះ រ៉ាតនដខំាក
រ ៏អាចយេ់អំរ៊ីអា មីណ៍ រស់្ ី តដេគ្នត់ទ្បទ្បួេរ៊ីក្ល ឈ៊ឺចារ់រ៊ីអំររើតរររនះ

15

តដ ។ រេើយរៅររេយរ់រយើងជតជកគ្ននថា ក្រសិនររើរយើងរដិរស រយើងនឹងក្តូវរគសមារ់។

16

រេើយខាាចរគសមារ់។

គ្នត់ ំឭកថា

ួមរភទ្ប

រ៉ាតនដគ្នត់រិបកចិតតត មនតទ្បនកនរងក្ល ួមដំរណកេនឹង។

រទះរ៊ីជាមនក្ល ាក់

គ្នត់ក្បរ់អងគជំនំជក្មះថា

[០៩:៣៧:៤០]

17

ដ៉ូរចនះរយើងក្តូវតតរងខំចិតរត ដើមប៊ីរំររញរៅតាមអា៊ីតដេអនករ ៀរចំរយើងរគចង់បន។

ដ៉ូរចនះរយើង

18

ក្តូវតតយេ់ក្សរ។

19

ក្ររនាខំារ រនះគ៊ឺជាក្ល ឈ៊ឺចារ់តដេខាំក្រ តូវទ្បទ្បួេ ងរៅររេរ្ះ។ រេើយ េ៉ូតមកដេ់ររេរនះ ខាំម
រ ិន

20

អាចរភាចក្ល ឈ៊ឺចារ់រ្ះបនរទ្ប។ ខាំម
រ ិនអាច ករ

21

រនះរេើយ។ ខាំជា
រ ជន ងរក្គ្នះមនក់ រេើយខាំគ
រ ិតថា វមនរ សជារក្ចើនតដេជាជន ងរក្គ្នះតរររនះ

22

តដ ។

23

ខាំច
រ ំណាយររេក្រតេេជាជិតរ៊ី អាទ្បិតយមននឹងសរក្មចចិតត ួមដំរណកជាមួយ

ើញថា ន ណារញ្ញជឲ្យមនឧក្កិដក
ឋ មីដ៏អាក្កក់តររ

សកខ៊ីកមីដថ្ទ្បរទ្បៀត តដេពាក់រ័នរា ាយផ្ទាេ់ជាមួយនឹងក្ល វិភាគ រស់អងគជំនំជក្មះ គ៊ឺថា រស់

24

សកខ៊ីកមី្ ីរ្
ី ះ ម៉ាម រវឿន។ គ្នត់អេ
ដ ់សកខ៊ីកមីថា រក្ក្លយររេតដេរដ៊ីទ្ប៊ី១

រស់គ្នត់ក្តូវបនរគ

25

សមារ់ គ្នត់ក្តូវរគរងខំឲ្យរ ៀរក្ល ។ រៅកនរងរិ ៊ីររដជាាចិតត គ្នត់និងរដ៊ី រស់គ្នត់ក្តូវតក្មូវឲ្យររងកើតក៉ូន

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681776 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

12

1

រ៉ាតនដរៅយរ់អែំដំរណករួករគឯកភារគ្ននជារគគេថា ចះសក្មរងគ្នន រេើយរ្ារ់មករទ្បៀត រគអាចរដើ

2

តាមអាូវរ ៀងៗខាួន។ រ៉ាតនដ រួកឈា រវតាមានរៅខាងរក្ៅ រេើយបនឮអា៊ីតដេរគនិយយ ក៏សក្មរកច៉ូេ

3

អាះគ្នត់។ គ្នត់អេ
ដ ់សកខ៊ីកមីថា រគភជង់ក្លរំ ភាើងមករេើរយើង រេើយរយើង -- រេើយរគរងខំឲ្យរយើងរាះរខា

4

អាវរដើមប៊ីឲ្យរយើងអែំដំរណក។ រួកឈា ររញ្ញចង
ំ រិេមករេើរយើង រេើយរួកវមនក្លំរភាើង។ រយើងគ្នីន

5

ជរក្មើសរទ្ប រ៉ាតនដរយើងក្តូវរាះរខាអាវ រេើយរ្ារ់មកខាំររ ៅតតមិនក្រមអែំដំរណក។ រួករគគំរាមរយើង

6

រេើយរួករគក្លន់រិេបញ់មករេើរយើង រេើយរួករគរញ្ញជឲ្យគ្នត់ ក្លន់េិងគ រស់គ្នត់ច៉ូេរៅកនរង រស់

7

ខាំរ វជារ ឿងអាក្កក់តមនតទ្បន ខាំគ្ន
រ ី នជរក្មើសរទ្ប។

8

រទះរ៊ីថា រមើេរៅតាមទ្បសែនៈ រស់្ ី រេើយនិងរិចា ណារៅរេើក្ល វិភាគ រស់អងគជំនំ

9

ជក្មះរៅរេើរយសនកមីតដេទ្បទ្បួេ ងរាយរ ស ភសដតា
រ ង រស់ ម៉ាម រវឿន ក៏បនរង្វាញថា រដ៊ី រស់

10

គ្នត់ក្តូវបនរគររៀតររៀនតអនក ៉ូររាងក្លយ រេើយក្តូវទ្បទ្បួេ ងន៉ូវក្ល ក្រមថរមើេង្វយតដ ។ គ្នត់ក្តូវ

11

បនរគភជង់ក្លរំ ភាើងរៅររេតដេរួកឈា រវរមើេរដ៊ី រស់គ្នត់ រ ើស
ា កមីភារទំងអស់រនះ។

12

[០៩:៤០:០៨]

13

រខៀវ សំអន អះអាងរាយខស្គងថា ខស្គង រៅរេើ ម៉ាម រវឿន។ រេើយអងគជំនំជក្មះឥេូវ

14

រនះ

15

មនរៅកនរងកំណត់ក្តាតដេថា អា៊ីៗទំងអស់រនះ គ៊ឺរងកឲ្យមនក្ល ឈ៊ឺចារ់ រេើយនិងរ ើឲ្
ា យរ៉ាះពាេ់រៅ

16

ដេ់រសចកដ៊ីថ្ថាថូ ន ។ រ៉ាតនដក្ល វិភាគ រស់អងគជំនំជក្មះោោដំរ៉ូងចំរពាះរ ស មិនបនរេើករេើងអំរ៊ី

17

ចំណចទំងអស់រនះរទ្ប។

18

គ៊ឺរាយមអដេ់សកខ៊ីកមី។

រយើងក្គ្នន់តតចង់ឲ្យអងគជំនំជក្មះចារ់អា មីណ៍រៅរេើភសដតា
រ ងតដេ

អនកជំ្ញ ក្លស៊ា៉ូមិ ណាក្លហាកវ៉ា ក៏បននិយយអងតដ

អំរ៊ីភារ ន
ៃ ់ ៃ ថ្នក្ល រ៉ាះពាេ់ដេ់

19

កិតិយ
ត ស ឬរសចកដ៊ីថ្ថាថូ ន រៅដេ់រ ស។ គ្នត់អេ
ដ ់សកខ៊ីកមីថា ក្ល ួមរភទ្បរាយរងខំ គ៊ឺរ៉ាះពាេ់រៅដេ់

20

រ ស។ រេើយគ្នត់កត់សមគេ់ថា ក្ល ឈ៊ឺចារ់ ន
ៃ ់ ៃ មិនអាចវស់តវងបន គ៊ឺរងកន៉ូវោនម រួស រេើយ

21

រ ើឲ្
ា យភ ិយេនឹងមិនអាចទ្បទ្បួេរ ស។ គ្នត់មនទ្បសែនៈថា ទំងអស់រ្ះគ៊ឺវរ៉ាះពាេ់រៅដេ់ក្ល ស់

22

រៅកនរងជ៊ី វិតជាគ៉ូក្សក

23

គ្នត់។ គ្នត់ ំឭកថា ោាកោនម -- រួសោនមេនឹងនឹងរៅជារ់ជារ ៀង េ៉ូត។

រេើយរ ើឲ្
ា យរ សមនអា មីណ៍ខស្គង រេើយក្រួយប មភចំរពាះក្ររនា រស់

24

រខៀវ សំអន រាយមរ ើឲ្
ា យខ៉ូចខាតរៅដេ់សកខ៊ីកមី រស់ ក្លស៊ា៉ូមិ ណាក្លហាកវ៉ា រាយរេើក --

25

រាយមិនបនគិតរៅដេ់ក្ល ក្ោវក្ជាវជារក្ចើន រស់គ្នត់តដេនិយយអំរ៊ីស្រសដ៊ីជារក្ចើន រេើយនិងរ ស

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681777 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

1
2

13

ជារក្ចើនតដេទ្បទ្បួេ ងអំររើេិងាអាូវរភទ្បរៅកនរង ររកមពជា
រ ក្រជា ិររតយយ។
[០៩:៤១:៥៧]

3

រ៉ាតនដអា៊ីៗទំងអស់រនះ

គ៊ឺមិនមនរៅកនរងក្ល វិភាគ រស់ោោដំរ៉ូងរទ្ប។

ោោដំរ៉ូងក៏មន

4

កំេស្គងរាយមិនបនរមើេរាយសតានម័តរៅរេើេកខណៈថ្នអំររើេិងាអាូវរភទ្ប

5

ភារ ន
ៃ ់ ៃ ក្រហាក់ក្រតេេរៅនឹងអំររើអមនសែ ម៌ -- រៅនឹងឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងមនសែជាតិដថ្ទ្បរទ្បៀត

6

តដ ឬក៏អត់? រទះរ៊ីថាវជាេកខខណឌទ្ប៊ី១ ថ្នអំរ៊ីអមនសែ ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀតតមន រ៉ាតនដវក៏ពាក់រ័នអ
ា ងតដ

7

ថារតើអំររើទង
ំ អស់េឹង
ន គ៊ឺជាក្ល វយក្រហា

8
9
10

ឬថារតើវមន

ន
ៃ ់ ៃ រៅរេើកិតិយ
ត ស រស់មនសែតដ ឬក៏អត់?

ក្រសិនររើមនក្ល វយតថ្មារាយក្តឹមក្តូវ

ោោដំរ៉ូងក្រតេេជាកត់សមគេ់ថា

ោោ

កំរ៉ូេរៅកនរងសំណំរ ឿង០០១ បនគ្នំក្ទ្បរៅរេើក្ល រក្រើក្បស់ ក្ល ក្គរ់ក្គងរៅរេើអូវា រភទ្ប រស់រគគេ
ណាមនក់ គ៊ឺជាកតាតមួយតដេរង្វាញអំរ៊ីឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំ ងមនសែជាតិថ្នក្ល ាក់ឲ្យរៅជាទសក ។

11

មនក្ល ទ្បទ្បួេោគេ់អងតដ រៅកនរងោេដ៊ីក្លសំណំរ ឿង០១ តដេៗថា អងគជំនំជក្មះបនកត់

12

សមគេ់អំរ៊ីរ ឿងកដ៊ី គ៉ូណា ៈ តដេបនកំណត់អំរ៊ីអំររើេិងាអាូវរភទ្បតដេរណា
ដ េឲ្យមនក្ល ឈ៊ឺចារ់

13

និងរយសនកមី ន
ៃ ់ ៃ ទំងអាូវក្លយឬអាូវចិត។
ត

14

ចំណចចងរក្ក្លយតដេខាំច
រ ង់រេើករេើង គ៊ឺក្ល អះអាង ន
ៃ ់ ៃ េួសរេត រស់ រខៀវ សំអន តដេ

15

ថា

ក្រសិនររើគ៉ូក្សក ចារ់រអដើមមនអា មីណ៍ចំរពាះគ្ននរៅវិញរៅមក

រេើយអាច ស់រៅជាមួយគ្នន

16

រក្ក្លយ ររកមពជា
រ ក្រជា ិររតយយគ៊ឺបនន័យថា

17

រាយរងខំ ឬក៏ក្ល រ ៀរក្ល រាយរងខំេឹង
ន គ៊ឺវគ្នីនរទ្ប ឬក៏វតិចតួចរំអត។ ទ្បេហ៊ីក ណ៍រនះ គ៊ឺមិនយេ់

18

អំរ៊ីក្ល ឈ៊ឺចារ់តអនកអាូវចិត។
ត

ក្ល ឈ៊ឺចារ់្្តដេរួករគទ្បទ្បួេ ងរ៊ីក្ល ួមរភទ្ប

19

រៅកនរងរ ឿងកដ៊ី រសម៉ាន់េា កថាខណឌ៣២២ រយសនកមីអូវា ចិតម
ត ិនចាំបច់ក្តូវអចិថ្ស្រនដយ៍ ឬក៏

20

ជារ ៀង េ៉ូតរ្ះរេើយ។ និយយឲ្យខា៊ី និយយឲ្យង្វយរៅគ៊ឺថាក្រសិនររើរយើងគិតរ៊ី រួស ៉ូររាងក្លយ

21

គ៊ឺហាក់ដ៉ូចថារ សមនក់តដេរជើងគ្នត់ -- តដេរគថ្វ៉ាបក់រជើងគ្នត់គ៊ឺ អត់ឈ៊ឺចារ់ ន
ៃ ់ ៃ រទ្ប រ៊ីរក្ពាះឥេូវ

22

គ្នត់រដើ បន។ ដ៉ូរចនះរេើយ គ៊ឺថាអនកតដេធាារ់ឈ៊ឺចារ់អូវា ចិតត ន
ៃ ់ ៃ

23

ជាមួយគ្ននបន អ៊ា៊ីចឹងអត់មនរញ្ញាអ៊ីរទ្ប។ ដ៉ូរចនះសក្មរ់សំអាងរេតទំងអស់រនះរេើយ ខាំស
រ ងឃឹមថា --

24

រយើងសងឃឹមថា អងគជំនំជក្មះោោដំរ៉ូងអាចអនវតតេកខខណឌ វិនិច័យ
ឆ អាូវចារ់ក្តឹមក្តូវរេើយអដេ់ទ្បមៃន់

25

ក្គរ់ក្គ្នន់រៅរេើភសដតា
រ ងរៅចំរពាះមខ រស់ខួ ន
ា រេើយសននិាឋនថា រ សតដេក្តូវបនរងខំឲ្យ ួមរភទ្ប

ឥេូវគ្នត់ក្សឡាញ់គ្នន ឬក៏ ស់

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681778 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

1

រៅកនរងក្ល រ ៀរក្ល រងខំេឹង
ន ក៏ជា

2

មនសែ រេើយរងកឲ្យមនរយសនកមី ឬក៏ រួសោនមអាូវចិតត ន
ៃ ់ ៃ អងតដ ។ ដ៉ូរចនះរយើងសងឃឹម -- រយើង

3

រសនើសំឲ្យមនក្ល ក្ចានរចាេន៉ូវក្ល សរក្មចរាយខស្គង

4

ដថ្ទ្បរទ្បៀត ួមទំងអំររើេិងាអាូវរភទ្បរៅរេើរ ស។

5
6

ក៏ទ្បទ្បួេ ងន៉ូវក្ល វយក្រហា

ន
ៃ ់ ៃ រៅរេើរសចកដ៊ីថ្ថាថូ ន រស់

រេើយអដ្ារទសចំរពាះអំររើអមនសែ ម៌

ស៉ូមអ គណឯកឧតតមក្រធាន រោក រោកក្ស៊ី រៅក្កម។ ឥេូវរនះ ខាំស
រ ៉ូមអនញ្ញាតឯកឧតតម
ក្រធានក្រគេ់រវទ្បិក្លជ៉ូនរៅរដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី។

7

[០៩:៤៥:១៥]

8

ក្រធានអងគជំន៖ំ

9
10

--

14

បទ្ប ស៉ូមអរញ្ជ ើញសេរមធាវី្ម
ំ ខរដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ីរ ើោ
ា
ណា។
រោកក្ស៊ី រមេកន
ិ េស
៊ឺ ត៍៖

11

អ ណសួស៊ីរដ ោកក្រធាន រោក រោកក្ស៊ី រៅក្កម ជក្មរសួ ភាគ៊ីទង
ំ អស់ រៅថ្ថៃរនះខាំស
រ ៉ូម

12

រ្ាើយតររៅនឹងចរមាើយតរ រស់ រខៀវ សំអន សដ៊ីអំរ៊ីរណដឹងោទ្បកខ រស់ ក.ស.រ ទក់ទ្បងរៅនឹង

13

ភសតតា
រ ង រស់រដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី។ ជារិរសសតអនកទ្ប៊ី២ ថ្នោ ណារណដឹងោទ្បកខរនះខាះភសតតា
រ ង។

14

រយើងខាំម
រ ិនយេ់ក្រមទេ់តតរោះ តាមក្ល រិតមនភសតតា
រ ងសំខាន់ៗ ភាគរក្ចើនបនមករ៊ីរដើមរណដឹង

15

ដឋរបរវណ៊ីតដេអាចក្តូវបនយកមករក្រើក្បស់រដើមប៊ីរង្វាញអំរ៊ីភារ ន
ៃ ់ ៃ ថ្នអំររើរនះ តដេវរណា
ដ េ

16

ឲ្យ ងរក្គ្នះរៅដេ់រ សទំងរ្ះ។ ដ៉ូរចនះ រគ្នេរំណង រស់ខំាថ្រ ថៃរនះ គ៊ឺចង់រង្វាញភសតតា
រ ង រស់

17

រដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ីនិងរនយេ់ថា រេតអា៊ីបនជាភសតតា
រ ងទំងរនះមនក្ល ជារ់ពាក់រ័ន។
ា ខាំរ
រ ាយម

18

មិនចង់រេើករេើងឲ្យវក្តួតគ្ននជាមួយនឹងភសតតា
រ ង តដេខាងសេក្រះរាជអាជាាបនរេើករេើងរទ្ប។ ក៏

19

រ៉ាតនតវអាចជួយរៅបន

20

ថ្ថៃអង្វគ រ៊ីរក្ពាះរញ្ញាទំងរនះគ៊ឺជា -- អ៊ារ៊ី ចះឯងបនជាខាំថា
រ ភសតតា
រ ងទំងរនះវជារ់ពាក់រ័ន។
ា

21
22

ររើសិនណាជាខាំៗ
រ រេើករេើងអំរ៊ីធាតអែំថ្នរទ្បរេីើសតដេខាំររ េើករេើងក្លេរ៊ី

[០៩:៤៧:០០]
ទ្ប៊ី១

ធាតអែំទ្ប៊ី១

គ៊ឺពាក់រ័នរា ៅនឹងភារ ន
ៃ ់ ៃ

គ៊ឺថារតើអំររើេឹង
ន វរងកឲ្យមនភារ ន
ៃ ់ ៃ ដេ់

23

ឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងមនសែជាតិតដ ឬរទ្ប? ធាតអែំទ្ប៊ី២ ខាំស
រ ំរៅរៅរេើធាតអែំស៊ីរ
ដ ៊ីក្ល ឈ៊ឺចារ់។ គ៊ឺអាច

24

រង្វាញតាម យៈក្ល ទ្បទ្បួេ ងរយសនកមីរាងក្លយ ន
ៃ ់ ៃ

25

ស៉ូមនិយយអំរ៊ីក្ល ឈ៊ឺ -- ធាតអែំស៊ីរ
ដ ៊ីក្ល ឈ៊ឺចារ់។ ខាំស
រ ៉ូមរញ្ញជក់ថា គ៊ឺរយើងខាំយ
រ េ់ក្សរជាមួយនឹង

ឬក៏រេើកិតិយ
ត ស រស់ជន ងរក្គ្នះ។ អ៊ា៊ីចឹងខាំរ

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681779 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

15

1

សេក្រះរាជអាជាា តដេថាភសតតា
រ ងទំងរ៊ី រនះគ៊ឺថាវរ ើឲ្
ា យមនក្ល ខ៉ូចខាតយ៉ាងខាាង
ំ ។ ពាក់រ័នរា ៅនឹង

2

ភសតតា
រ ង រស់រដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ីតដេខាំររ េើករេើង

3

ចារ់ និងក៏វពាក់រ័នរា ៅនឹងភារ ន
ៃ ់ ៃ ថ្នរទ្បរេីើសរនះអងតដ ។

4

គ៊ឺថាវអាចពាក់រ័នរា ៅនឹងធាតអែំថ្នក្ល ឈ៊ឺ

ខាំស
រ ៉ូមទញចំណារ់អា មីណ៍ពាក់រ័នរា ៅនឹងភសតតា
រ ងរ៊ី ក្ររភទ្ប។ ទ្ប៊ី១ រយើងអាចនិយយអំរ៊ី

5

ភសតតា
រ ងពាក់រ័នរា ៅនឹងក្ល ក្រក្រឹតម
ត ករេើជន ងរក្គ្នះ។ កនរងក ណ៊ីរនះ គ៊ឺភសតតា
រ ងពាក់រ័នរា ៅនឹងក្ល

6

រងខំឲ្យ ួមរភទ្ប ទ្ប៊ី២ និងាច់រ៊ីគ្ននរ្ះ រយើងអាចនិយយអំរ៊ីភសតតា
រ ងតដេពាក់រ័នរា ៅនឹងក្ល ឈ៊ឺចារ់ជា

7

សតានម័តរ្ះ

8

គ្នត់។ រតើរោកមនអា មីណ៍យ៉ាងរម៉ាចររើរគរងខំឲ្យ ួមរភទ្ប? រោកឈ៊ឺចារ់រទ្ប? អ៊ា៊ីចឹង ខាំចា
រ ត់ទ្បក

9

ថាវជាភសតតា
រ ង សដ៊ីអំរ៊ីក្ល ឈ៊ឺចារ់ជាសតានម័ត។

10

គ៊ឺក្ររភទ្បថ្នរយសនកមី

តដេគ្នត់បនជួរក្រទ្បះរាយោ តតក្ល ក្រក្រឹតម
ត ករេើរួក

[០៩:៤៨:៥៩]

11

ខាំស
រ ៉ូមរផ្ទតត -- ខាំច
រ ង់និយយអំរ៊ីក្ររភទ្បចងរក្ក្លយ ឬក៏និយយថា ក្ល កងាះភសតតា
រ ង។ គ៊ឺថា

12

អំររើអមនសែ ម៌រអែងរទ្បៀតមិនអាចរង្វាញ រាយមិនរង្វាញភសតតា
រ ងទំងរនះបនរទ្ប។ ចរមាើយតរ

13

រស់រយើងខាំគ
រ ៊ឺមនចំណចរ៊ី ទ្ប៊ី១ រយើងនិយយថាមិនអ៊ា៊ីចឹងរទ្ប ភសតតា
រ ងពាក់រ័នរា ៅនឹងក្ល ឈ៊ឺចារ់ គ៊ឺ

14

ក្ល ឈ៊ឺចារ់រនះវ គ៊ឺវរកើតរេើងរាយោ ច ិតេកខណៈថ្នក្ល ក្រក្រឹតម
ត ករេើជន ងរក្គ្នះ។ តតរទះជា

15

យ៉ាងណាក៏រាយ រទះរ៊ីជាភសតតា
រ ងថ្នក្ល ឈ៊ឺចារ់ជាសតានម័តេនឹង តក្មូវឲ្យមនក៏រាយ គ៊ឺវមន

16

ភសតតា
រ ងក្ររភទ្បតរររនះរង្វាញជ៉ូនអងគជំនំជក្មះោោដំរ៉ូង ួចមករេើយ។ ចំណចរនះ ខាំស
រ ំរង្វាញ

17

ជ៉ូនអងគជំនំជក្មះអំរ៊ីក្ររភទ្បភសតតា
រ ងន៊ីមួយៗ រស់រដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី ខាំរ
រ ង្វាញពាក់រ័នរា ៅនឹងក្ល

18

ក្រក្រឹតម
ត ករេើជន ងរក្គ្នះ។ អ៊ា៊ីចឹងក្ល រង្វាញេមែិត រស់រយើងខាំថា
រ
រេតអាប
៊ី នជាក្ល ក្រក្រឹតម
ត ករេើ

19

ជន ងរក្គ្នះរនះមនក្ល ជារ់ពាក់រ័ន?ា តាមរិតរៅវមនក្ល សមក្សរ រេើយមិនមនអាច
៊ី តមាករទ្ប តដេ

20

រៅក្កមក្តូវសំអាងរៅរេើក្ល ក្រក្រឹតម
ត ករេើជន ងរក្គ្នះ រដើមប៊ីរយងអំរ៊ីក្ល ឈ៊ឺចារ់ ន
ៃ ់ ៃ រនះ។ រនះ

21

គ៊ឺអា៊ីតដេអងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេបនសរក្មចយ៉ាងចាស់ រៅកនរងោេដ៊ីក្លសំណំរ ឿង០០២/០១។

22

អំររើអមនសែ ម៌រអែងរទ្បៀតរ្ះពាក់រ័នរា ៅនឹងក្ល ជរមាមសក្រជាជន គ៊ឺរយងរៅរេើភសតតា
រ ង

23

អំរ៊ីក្ល ក្រក្រឹតម
ត ករេើជន ងរក្គ្នះថ្នក្ល រំោស់ទ្ប៊ីេំរៅរនះ។

ររើមិនមនភសតតា
រ ងរញ្ញជក់អំរ៊ីក្ល ឈ៊ឺ

24

ចារ់រ្ះរទ្ប គ៊ឺមិនអាចរ ើរា ៅបនរទ្ប។ ឧទេ ណ៍ ទក់ទ្បងរៅនឹងក្ល ជរមាមសក្រជាជនដំណាក់ក្លេ

25

ទ្ប៊ី១ កថាខណឌ៦១៥ ដេ់ ៦១៦ អងគជំនំជក្មះបនរេើកថា យ៉ាងរហាចណាស់ក្រជាជន ២ោន្ក់

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681780 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

16

1

ក្តូវបនជរមាមសរចញរ៊ីទ្ប៊ីក្ករងភនំររញ រេើយក្ល ជរមាមសរនះគ៊ឺរ ើច
ា ំ ដ៉ូវរៅដខាាង
ំ រំអត។ មិនមនចំណ៊ី

2

អាហា

3

ឯអនកខាះរទ្បៀតោារ់រាយោ តតោថនភារ ន
ៃ ់ ៃ ទំងរនះ។

4

មិនមនជក្មក មិនមនអ្ម័យ មិនមនក្ល អដេ់ថានំសងកូវ ជនស៊ី វិេខាះក្តូវបនរគសមារ់

[០៩:៥១:២៩]

5

តាម យៈក្ល សរក្មចរៅរេើអងគរេតទំងអស់រនះ

គ៊ឺអងគរេតពាក់រ័នរា ៅនឹងក្ល ក្រក្រឹតម
ត ក

6

រេើជន ងរក្គ្នះរក្ៅរ៊ីេទ្បាអេតដេវមិនបន។

អ៊ា៊ីចឹងអងគជំនំជក្មះអាចរយងរៅរេើក្ល ឈ៊ឺចារ់អូវា

7

ក្លយ និងអាូវចិតត រេើយនិងសរក្មចអដ្ារទសចំរពាះអំររើមនសែ ម៌រអែងរទ្បៀត។

8

វិ ៊ីោស្រសដពាក់រ័នរា ៅនឹងក្ល ជរមាមសក្រជាជនដំណាក់ក្លេទ្ប៊ី២ រៅកថាខណឌ៦៥៨ ដេ់ ៦៥៩

9

រៅកនរងក ណ៊ីចំរពាះមខរនះក្ល ក្រក្រឹតគ
ត ៊ឺសំរៅរៅរេើក្ល រងខំឲ្យ ួមរភទ្ប រយើងមនក្ល -- អងគជំនំជក្មះ

10

ោោដំរ៉ូងបនយេ់រ

11

កមីភិបេរគក៏តាមឃាារំ មើេ មនក្ល គំរាមកំតេង ក្ល ដកេ៉ូតរស ីភារអនកណាមិនក្រម ួមរភទ្បជា

12

មួយគ្នន រេើយរាយោ តតក្ល

13

ោោដំរ៉ូងក៏បនសរក្មចពាក់រ័នរា ៅនឹងក្ល រងខំឲ្យគ៉ូក្សក គ៊ឺបន

14

រ ស និងស្រសត៊ី។

15

ើញចាស់រេើយ គ៊ឺថាបន ករ

ើញថា គ៉ូក្សក ក្តូវបនរងខំឲ្យ ួមរភទ្ប មន

រ ិយក្លសភ័យខាាចេនឹង អំររើរនះវរិតជារកើតមនរេើង។ រេើយ
--

គ៊ឺចំណចរនះគ៊ឺវពាក់រ័នទ
ា ង
ំ

រៅកថាខណឌ៣៦៩៦ គ៊ឺអងគជំនំជក្មះបនសរក្មចរេើយ។ សំដកក្សង់៖ “ទំងរ ស ទំងក្ស៊ី

16

ក្តូវបនរងខំឲ្យ ួមរភទ្បជាមួយនឹងគ៉ូក្សក ថី៊ីៗ រស់រគ។ គ៉ូក្សក តដេរគ ករ

17

មួយគ្ននក្តូវបនរគយករៅអរ់ ំតកតក្រ ឬក្តូវបនរគគំរាមកំតេងថា នឹងយករៅសមារ់រចាេ ឬក៏ាក់

18

ទ្បណឌកមី។ ឬអាចនិយយមា៉ា ងរទ្បៀតបនថា អនកទំង -- គ៉ូក្សក ទំងរ៊ី រនះគ៊ឺថាក្តូវបនរងខំឲ្យ ួមរភទ្ប

19

រាយោ តតខាាច ងន៉ូវអេវិបកណាមួយ ក្រសិនណារគមិន ួមរភទ្បជាមួយគ្នន”។

20

[០៩:៥៣:៣០]

21

ឥេូវរនះខាំច
រ ង់រង្វាញភសតតា
រ ង រស់រដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី

22

យេ់រ

23

បន ករ

24

អេវិបកដ៉ូចគ្នន ួមមនក្ល អរ់ ំតកតក្រ ក្ល បត់ខួ ន
ា ឬក៏ោារ់។

25

ើញថាមិនបន ួមរភទ្បជា

តដេអាចរ ើយ
ា តតិកមីចំរពាះក្ល

ើញទំងរនះ។ ខាំស
រ ៉ូមរមើេរេើងជារិរសសរៅរេើភសតតា
រ ងរ៊ីរដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី តដេក្តូវ
ើញថាគ៉ូក្សក តដេមិនក្តូវបនរងខំ គ៊ឺស្រសត៊ី និងរ សតដេទ្បទ្បួេ ងក្ល ឈ៊ឺចារ់រាយោ តត

រដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី តរ៉ាន សខចាន់ និយយរ៊ីក្ល បត់ខួ ន
ា គ៉ូក្សក ជារក្ចើន។ រោកក្ស៊ីរ ៀរ

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681781 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

17

1

រារ់អំរ៊ីក្ល បត់ខួ ន
ា ដំរ៉ូងតាម ររៀររនះ សំដកក្សង់៖ “មួយថ្ថៃរក្ក្លយរ៊ីរយើងរ ៀរក្ល គ៉ូក្សក ទំង

2

១២គ៉ូេឹង
ន គ៊ឺរដករៅកនរងអគ្ន តតមួយ។ រេើយខាំក
រ ត់សមគេ់ថាស្រសត៊ីមនក់រ្
ី ះ ខម េនឹងរដ៊ី រស់គ្នត់

3

រ្
ី ះ មត គ៊ឺថាអនកទំងរ៊ី េនឹងមិនបន -- ររើអនកទំងរ៊ី មិន ួមរភទ្បជាមួយគ្នន រគនឹងសមារ់រចាេ”។

4

រ្ះគ៊ឺឯកោ

5

ក្ពារ សរ

6

រដិរស មិនក្រម ួមរភទ្ប រេើយគ៉ូក្សក េនឹងទំងរដ៊ីទំងក្ររនាេឹង
ន ក្តូវបនរគរញ្ជូ នរៅអរ់ ំតកតក្រ” គ៊ឺ

7

ក្រតិចា ឹក E1/488.1 មនរម៉ាង ០៩:២៨:០៨ វិ្ទ្ប៊ី។ រដើមរណតឹង ដឋរបរវណ៊ី ម៉ាម រវឿន ក្តូវបនសួ ថា

8

“រតើរគបនរដិរស មិន ួមរភទ្ប ឬក៏យ៉ាងណា?” គ្នត់បននិយយថា សំដកក្សង់៖ “គ៉ូក្សក ខាះរដិរស

9

មិន ួមរភទ្បរទ្ប អនកខាះគ៊ឺ អនកខាះមិនហា
៊ា នៗក្រតកករទ្ប រ៊ីរក្ពាះខាាចយករៅសមារ់រចាេ”។ គ៉ូក្សក រ៊ី

E1/482.1 រ្ារ់រ៊ី១៥:២៧:៥៤ វិ្ទ្ប៊ី។ រដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី ក្ពារ សគនា --

ឿន (សំអ ាក្ស័យ) បនអដេ់សកខ៊ីកមីថា “គ៉ូក្សក មួយតដេគ្នត់ដឹង តដេរ សេនឹងគ៊ឺថា

10

គ៉ូកនរងចំរណាមគ៉ូក្សក ៦០គ៉ូ ក្តូវបនរគ្ំខួ ន
ា យករចញរៅបត់រៅរាយោ រួករគរដិរស

11

ជាេទ្បាអេរួករគក្តូវបនយករៅបត់រៅ គ៊ឺឯកោ E1/475.1 មនរម៉ាង ១៥:០៥:២៤។

12

រេើយ

[០៩:៥៥:៤៥]

13

រដើមរណតឹង ដឋរបរវណ៊ី ជា រឌៀរ បនអតេ់សកខ៊ីកមីអំរ៊ីគ៉ូក្សក តដេរោកក្ស៊ីបនដឹង តដេមិន

14

ចះសក្មរងគ្នន រ សេនឹងក្តូវបនរគរៅយករៅអរ់ ំ រេើយរក្ក្លយរ៊ីស្រសត៊ីេឹង
ន បនរាយក្ល ណ៍រ៊ីរ ឿង

15

គ្នត់ គ៊ឺឯកោ E1/466.1 រក្ក្លយរ៊ីរម៉ាង ១៥:៣៥:៤៦វិ្ទ្ប៊ី។

16

រដើមរណតឹង ដឋរបរវណ៊ី សយ ណារ ឿន និង គយ មួយ បនអតេ់សកខ៊ីកមី ក្តូវបនរគយករចញ

17

រាយោ ថាគ៉ូក្សក ទំងអស់េឹង
ន មិនក្រម ួមរភទ្បជាមួយគ្ននរក្ក្លយរ ៀរក្ល

18

រក្ក្លយរ៊ីរម៉ាង ១០:៤៦:០៣វិ្ទ្ប៊ី និង E1/394.1 មនរម៉ាង ១៥:១២:៤២វិ្ទ្ប៊ី និងរៅរម៉ាង

19

១៥:១៤:០៣។ រដើមរណតឹង ដឋរបរវណ៊ីមនក់រទ្បៀតតដេបនអតេ់សកខ៊ីកមីជាោយេកខណ៍អកែ ថា រតើ

20

រងរែូនជ៊ីដ៉ូនមួយ រស់គ្នត់េឹង
ន បត់ខួ ន
ា រាយ ររៀរណារៅររេរងរែូនជ៊ីដ៉ូនមួយនុ៎ងគ្នត់មិនក្រម ួម

21

រភទ្បរក្ក្លយរ ៀរក្ល រេើយរ្ះ? គ៊ឺឯកោ E3/9825 ក្តង់ចរមាើយ១០៨។

22
23

គ៊ឺឯកោ

E1/489.1

រតនថមរៅរេើភសតតា
រ ងទំងអស់រនះ អំរ៊ីអេវិបកតដេធាាក់រៅរេើអនកដថ្ទ្បរទ្បៀត អងគជំនំ -រេើយអ៊ា៊ីចឹង គ៊ឺអេ វិបកតដេអនកទំងអស់រ្ះយេ់ថានឹងរកើតមករេើខួ ន
ា ។

24

អងគជំនំជក្មះក៏បនទ្បទ្បួេភសតតា
រ ងរាយផ្ទាេ់រ៊ីរដើមរណតឹង ដឋរបរវណ៊ី ស៊ា៉ូ សទា វី រទះរ៊ីជា

25

រោកក្ស៊ី មិនអាច-- រគមិនដឹងថាគ្នត់ជារ សក៏រាយ កមីភិបេយេ់ -- ចាត់ទ្បក រេើយនិងយេ់

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681782 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១
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1

ថា គ្នត់ជាក្ររស។ អ៊ា៊ីចឹងភសតតា
រ ង រស់រោកក្ស៊ី គ៊ឺពាក់រ័នថា
ា រតើរ សក្តូវបនរគក្រក្រឹតរត ាយ ររៀរ

2

ណារៅររេតដេរគមិនក្រម ួមរភទ្បរក្ក្លយរ៊ីក្ល រ ៀរក្ល ។ ស៊ា៉ូ សទា វី និយយអំរ៊ីវគគរ ៀនស៉ូក្ត និង

3

ក្ល រចាទ្បសួ ពាក់រ័នរា ៅនឹងក្ល ួមរភទ្ប រេើយនិងថាររើសិនជាគ៉ូក្សក ណាមិន ួមរភទ្ប រគនឹងយករៅ

4

ករមាចរចាេរេើយ គ៊ឺឯកោ E1/462.1 រក្ក្លយរ៊ីរម៉ាង ១៥:២៤:១៤ និង E1/463.1 រក្ក្លយ រម៉ាង

5

១០:០៤:៥០។ ដ៉ូរចនះមនភសតតា
រ ង ឹងមំ ខាាង
ំ ណាស់តដេថារ សគ្នត់ទ្បទ្បួេន៉ូវក្ល រងខំ ួមរភទ្បដ៉ូចគ្ននរនះ

6

រក្ក្លយរ៊ីក្ល រ ៀរក្ល ដ៉ូចស្រសត៊ីអ៊ី៊ាចឹងតដ ។

7

[០៩:៥៨:២២]

8
9
10

រតនថមរៅរេើរនះរទ្បៀត មនភសតតា
រ ងខាះៗពាក់រ័នរា ៅនឹងរ ឿងរេតខាះ តដេរ សក្តូវបន -តដេបនរដិរស មិនក្រម ួមរភទ្ប។

សេក្រះរាជអាជាាបនរយងរៅរេើភសតតា
រ ង រស់រដើមរណតឹង

ដឋរបរវណ៊ី គេ់ តណម។ គ៊ឺខំស
ារ ំរេើកអំរ៊ីរដើមរណតឹង ដឋរបរវណ៊ីមួយរអែងរទ្បៀតតដេមិនបនអតេ់សកខ៊ី

11

កមីជាោធា ណៈរទ្ប

ក៏រ៉ាតនតគ្នត់បនអតេ់ចរមាើយរៅកនរងកំណត់រេតោតរ់ចរមាើយ រស់គ្នត់

12

ទ្បក្មង់រ័ត៌មនជន ងរក្គ្នះពាក់រ័នរា ៅនឹង

13

សំដកក្សង់៖ “រយើងបនរគ្ន ររញ្ញជ រស់អងគក្ល រដើមប៊ីឲ្យ ស់រានមនជ៊ី វិតរៅកនរង ររេនឹង គ៊ឺថារយើង

14

មិនចង់ ួម -- ខាំម
រ ិនចង់ ួមរភទ្បជាមួយក្ររនាខំរារ ទ្ប រេើយខាំដ
រ ឹងថាគ្នត់ក៏មិនចង់។ អ៊ា៊ីចឹងខាំរ
រ ងខំខួ ន
ា ខាំក្រ តូវ ួម

15

រភទ្បជាមួយក្ររនាខំាររ ៅររេយរ់ គ៊ឺឯកោ E3/4677។ រៅររេតដេ រខៀវ សំអន អះអាងរៅកនរង

16

ោ ណារ្ាើយតរ រស់គ្នត់ថា

17

រ សតដេជាកមីវតថក
រ នរងក្ល រងខំឲ្យ ួមរភទ្ប។ មនន័យថាគ៊ឺ រួករ សៗេនឹងក្តូវបនរគរងខំឲ្យ ួមរភទ្ប។

ថាគ្នត់ក្តូវបនរគរងខំឲ្យ ួមរភទ្ប។

មិនមនភសតតា
រ ងរនះ

និងកនរង

គ្នត់បនរេើកអ៊ា៊ីរចះ

គ៊ឺៗពាក់រ័នន
ា ឹងភសតតា
រ ងអំរ៊ីក្ល ក្រក្រឹតម
ត ករេើ

18

អ៊ា៊ីចឹងរៅកនរង -- អាយ
រ រៅវិញរៅកនរងចរមាើយតរ ោ ណាចរមាើយតរ រស់គ្នត់គ៊ឺរផ្ទតតរៅរេើ

19

អងគរេតតដេថារ សខាះ តដេបនអតេ់សកខ៊ីកមី មិនបននិយយអំរ៊ីក្ល រងខំឲ្យ ួមរភទ្បរ្ះរទ្ប។ ជា

20

រិរសសគ្នត់ -- រៅកនរងតអនកខាះថ្នសវ្ក្ល រខៀវ សំអន គ្នត់និយយអ៊ា៊ីចឹងគ៊ឺថា “អនកទំងរនះគ៊ឺថាមិន

21

បនៗនិយយអំរ៊ីក្ល រងខំឲ្យ ួមរភទ្បរទ្ប អ៊ាច
៊ី ឹងមិនក្តូវរេើករេើងរ៊ីរញ្ញា”។

22

[១០:០០:១២]

23

មនរញ្ញាពាក់រ័នរា ៅនឹងទ្បេហ៊ីក ណ៍រនះមនរញ្ញារ៊ី ៖ ទ្ប៊ី១ រមធាវីក្ល ពា កត៊ីរេើករេើងមិនក្តឹម

24

ក្តូវពាក់រ័នរា ៅនឹងភសតតា
រ ងទំងរនះ។ ឧទេ ណ៍ថា រដើមរណតឹង ដឋរបរវណ៊ី យស អេ ឧទេ ណ៍

25

រេើករេើង -- រមធាវីក្ល ពា គ៊ឺថា យស អេ សំដកក្សង់៖ “អា មីណ៍ពាក់រ័នរា ៅកនរងៗគ៉ូក្សក រនះគ៊ឺ -

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681783 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

19

1

- រោក រោកក្ស៊ី រៅក្កម ក្រតិចា ឹក គ៊ឺរយើងរៅររេរ្ះរាយោ តតមនក្ល រងខិតរងខំរ៊ីឪរក

2

មតយ “ររើរទះរ៊ីរក្ក្លយរ៊ីខំាក្រ តូវបនរងខំឲ្យរ ៀរក្ល ក៏រាយ ខាំអ
រ ត់ក្សោញ់ក្ររនាខំរារ ទ្ប”។ ពាក់រ័នរា ៅ

3

នឹងក្ល ួមរភទ្បវិញ គ្នត់បនអតេ់សកខ៊ី-- រេើយគ្នត់បនក្បរ់ក្ររនាគ្នត់ថា “រយើង្ំគ្ននរ ើរ
ា តថារយើង

4

បន ួមរភទ្បជាមួយគ្ននរៅ ររើមិនអ៊ា៊ីចឹងរទ្បង្វរ់រេើយ មិន ស់រទ្ប”។ ឯកោ រនះគ៊ឺ E1/464.1 ក្តង់

5

រម៉ាង ១០:៥៣:០០, រម៉ាង១៤:០៣:៥០ និងរម៉ាង ១១:០៧:២៤។

6

រតនថមរៅរេើក្ល រេើករេើងមិនក្តឹមក្តូវតរររនះ គ៊ឺថាវមនកំេសសមរេតសមអេរទ្បៀត

7

ពាក់រ័នរា ៅនឹងទ្បេហ៊ីក ណ៍ រស់រមធាវីក្ល ពា កត៊ី តដេថាមិនមនភសតតា
រ ង -- តដេគ្នត់រេើករេើងថាមិន

8

មនភសតតា
រ ងរងខំឲ្យ ួមរភទ្បគ៊ឺមិនៗអ៊ាច
៊ី ឹងរទ្ប។

9

រ សទំងអស់រនះមិនក្តូវបនរគសួ អំរ៊ីរទ្បរិរោ ន៍ រស់រួកគ្នត់ អំរ៊ីក្ល រងខំឲ្យ ួមរភទ្បរទ្ប។ រនះគ៊ឺជា

10

ក ណ៊ីសក្មរ់រដើមរណតឹង ដឋរបរវណ៊ី រសង រសឿន និង មន េ៊ឺយ តដេនិយយ រួកគ្នត់មនក់ៗថា

11

រួកគ្នត់បន ួមរភទ្បគ្ននរក្ក្លយរ ៀរក្ល

12

រភទ្បរ្ះរទ្ប។ អ៊ា៊ីចឹងរេើយបនជាវមិនមនភសតតា
រ ងណារដើមប៊ីសននិាឋនថា រតើរួកគ្នត់រនះ ួមរភទ្បរាយ

13

សី័ក្គចិតត ួមរភទ្បរាយរគរងខំ។

14
15

រេើយរេតអេរ្ះ

គ៊ឺថារៅររេតដេអតេ់សកខ៊ី--

រ៉ាតនតមិនមនអនកណាមនក់សួ រួកគ្នត់អំរ៊ីក្លេៈរទ្បសៈថ្នក្ល ួម

[១០:០២:១៥]
អ៊ា៊ីចឹងស រមកវិញ អងគជំនំជក្មះោោដំរ៉ូង រ សក្តូវបនរងខំឲ្យ ួមរភទ្ប។ មនភសតតា
រ ង

16

សំខាន់ៗរ៊ីរដើមរណតឹង ដឋរបរវណ៊ីរដើមប៊ីគ្នក្ំ ទ្បដេ់ក្ល យេ់រ

17

ក្ល ពា កត៊ី មនសំអាងរៅរេើគ៉ូក្សក តដេមិនក្តូវបនរគសួ អំរ៊ីក្ល ួមរភទ្បរាយរងខំ។ អ៊ា៊ីចឹងមិនអាច

18

ចាត់ទ្បកថា វជាទ្បមៃន់ថ្នភសតតា
រ ងមួយរាយោ ក្តូវរដិរស មិនមនក្ល រងខំ ួមរភទ្បរ្ះរទ្ប។

19

ើញរនះ

ខាំន
រ ិយយអំរ៊ីភសតតា
រ ងសត៊ីអំរ៊ីក្ល ក្រក្រឹតម
ត ករេើជន ងរក្គ្នះ

រេើយក៏មនសំអាង រស់រមធាវី

គ៊ឺភសតតា
រ ងតដេថាក្ល រងខំឲ្យ ួម

20

រភទ្បរិតជាបនរកើតរេើង។ អ៊ា៊ីចឹងភសតតា
រ ងគ៊ឺថា វអាច -- អងគជំនំជក្មះអាចសំអាងរៅរេើក្ល ក្រក្រឹតត

21

តរររនះថា ធាតអែំឈ៊ឺចារ់េឹង
ន រិតជាមនតមន។ ដ៉ូចបនរនយេ់រេើយពាក់រ័នរា ៅនឹងក្ល ួមរភទ្បមិន

22

អាចឲ្យក្ល រងខំឲ្យ ួមរភទ្បតដេមិនអាចក្រតកកបនរទ្ប។

23

សេក្រះរាជអាជាាក៏បនរេើករេើងរេើយ អំរ៊ីរដើមរណតឹង ដឋរបរវណ៊ីរ្
ី ះ តអម រអឿន។ ខាំរ

24

មិននិយយភសតតា
រ ង រស់គ្នត់រេើង វិញរទ្ប

រាយោ សេក្រះរាជអាជាាបនរេើករេើង ួចមករេើយ

25

រ៉ាតនតខំម
ារ ិននិយយអំរ៊ីចរមាើយតរ រស់ រខៀវ សំអន ចំរពាះភសតតា
រ ង រស់ តអម រអឿន។ រេើយចរមាើយ

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681784 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

20

1

តរេនឹងគ៊ឺថា ភសតតា
រ ង រស់ តអម រអឿន េនឹងមិនអាចយកមកសំអាងបនរទ្ប។ មែិេមិញរនះ រយើង

2

បនឮអំរ៊ីក្ល អះអាងថាខាះភាររជឿទ្បកចិតប
ត នរៅរេើភសតតា
រ ង។

3

រយើងបនរេើករេើងភសតតា
រ ងទំងរនះ ជាទ្ប៉ូរៅ ួចមករេើយរៅក្តង់ កថាខណឌ៣៣២, រៅកថា

4

ខណឌ៨៣២ ដេ់ ៨៤១។ រោកក្ស៊ី-- អា៊ីតដេ តអម រអឿន ទ្បទ្បួេយកគ៊ឺថាគ្នត់រិបកចាំក្លេរ ិរចឆទ្ប

5

និងររេរវោថ្នក្រឹតិក្ល
ត ណ៍រ្ះណាស់។ អ៊ា៊ីចឹងរៅទ្ប៊ីរនះ ទ្បេហ៊ីក ណ៍រ្ះ គ៊ឺទ្បេហ៊ីក ណ៍ពាក់រ័នរា ៅនឹង

6

ភារឲ្យរជឿទ្បកចិតប
ត នអំរ៊ីចរមាើយ រស់គ្នត់ស៊ីអ
ត ំរ៊ីភារស៊ីសង្វាក់គ្ននរៅនឹងក្លេរ ិរចឆទ្ប។

7

ររើរយើងនិយយរ៊ីឈ៊ឺចារ់ គ្នត់អត់ចាំររេរវោ។ តអម រអឿន និយយថាគ្នត់បនទ្បទ្បួេក្ល ឈ៊ឺចារ់

8

អាូវចិត។
ត រេើយរយើងមិនដឹងថាគ្នត់រនតក្ល ឈ៊ឺចារ់ រៅររេអតេ់សកខ៊ីកមី មិនដឹង គ្នត់រៅរនត ឈ៊ឺចារ់

9

េ៉ូតមកដេ់ររេរ្ះឬក៏យ៉ាងណារទ្ប។

ជារិរសស

េនឹងរយើងនិយយអំរ៊ីក្លេក្រវតតិថ្នក្លេរ ិរចឆទ្បរាយោ

10

តតររេរវោវកនាងេួសមកយ៉ូ រេើយ។ តាមរិត តអម រអឿន គ្នត់តក្សកយំរៅររេអតេ់សកខ៊ីកមី

11

អ៊ា៊ីចឹងរញ្ញជក់ចាស់រេើយគ៊ឺថាមនក្ល ឈ៊ឺចារ់។ អ៊ា៊ីចឹងមិនមនអា៊ីមិនអាចឲ្យទ្បកចិតប
ត នរទ្ប។

12

[១០:០៥:០០]

13

អាយ
រ រៅវិញ រយើងៗនិយយថាមនភសតតា
រ ងយ៉ាងខាាង
ំ និងក្សរគ្ននពាក់រ័នរា ៅនឹងក្ល រងខំឲ្យ ួម

14

រភទ្ប រទះរ៊ីជាររេរវោរ្ះកនាងេួសជារក្ចើនឆ្នំមករេើយក៏រាយ។ រយើងរៅតតក្រក្លន់ជំេ ថាវ

15

មិនតមនជាភារចាំបច់ តដេអងគជំនំជក្មះថា ភសតតា
រ ងទំងអស់េឹង
ន មិនមនក្ល ឈ៊ឺចារ់រ្ះរទ្ប។ តាម

16

រិតមនក្ល ឈ៊ឺចារ់។

17

ដ៉ូរចនះក្ល រយងតដេថា ក្ល ឈ៊ឺចារ់គ៊ឺវរិតជារកើតមនរេើងតាម យៈក្ល រងខំឲ្យ ួមរភទ្បរនះ វ

18

គ៊ឺជាភសតតា
រ ងសមរេតសមអេរេើយ។ រយើងមនភសតតា
រ ងស៊ីសង្វាក់គ្ននរ៊ីអនកជំ្ញអងតដ ។ រដើម

19

រណដឹង ដឋរបរវណ៊ីមួយរទ្បៀតតដេខាំប
រ នរេើករេើង គ៊ឺឯកោ E3/4677។ គ្នត់បនរនយេ់ថាគ្នត់ក្តូវ

20

បនរងខំឲ្យ ួមរភទ្ប។ គ្នត់បនរនតរ ៀររារ់រៅកនរងទ្បក្មង់ជន ងរក្គ្នះតដេថា គ្នត់ថារនះគ៊ឺជាក្ល ំរោភ

21

សិទ្បាិ រស់គ្នត់។ សំដកក្សង់៖ “ជាឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងនឹង្នាៈ រស់មនសែពាក់រ័នរា ៅនឹងក្ល ួមរភទ្ប”

22

ស៉ូមរញ្ច រ់។ អ៊ា៊ីចឹងគ្នត់រេើករេើងអំរ៊ីរសចកដ៊ីថ្ថាថូ ន រនះ ក្ល ក្រក្រឹតតត រររនះវរ៉ាះពាេ់ដេ់រសចកដ៊ីថ្ថាថូ ន

23
24
25

រស់មនសែ។

រាយោ តតររេរវោ

ខាំម
រ នចំណចចងរក្ក្លយរំអត។

ក្រតេេជាខាំរក្តូវក្ល តត

មួយ្ទ្ប៊ីកនាះរទ្ប រោកក្រធាន ក្រសិនណាជាអនញ្ញាត។
[១០:០៦:៤៥]

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681785 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

21

1

រោក រោកក្ស៊ី រៅក្កម តាមរិតមនភសតតា
រ ងរាយផ្ទាេ់រ៊ីរ សៗ តដេនិយយរាយផ្ទាេ់

2

អំរ៊ីក្ល ឈ៊ឺចារ់ រស់រួកគ្នត់ រាយោ រគរងខំឲ្យ ួមរភទ្ប។ ដ៉ូចខាំប
រ នរេើករេើងរ្ីះ តអម រអឿន

3

ខាំររ េើករេើងរ៊ីរ្
ី ះរដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ីមនក់រទ្បៀត។ រោក រោកក្ស៊ី រៅក្កម វជាក្ល ក្សរចារ់

4

រេើយថាៗ រេតអាម
៊ី ិនអដេ់ភសតតា
រ ងតរររនះឲ្យបនរក្ចើនតថមរទ្បៀត? រេតអេេនឹងគ៊ឺថា រៅររេ

5

រដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ីនិយយអំរ៊ីក្ល រងខិតរងខំឲ្យ ួមរភទ្ប មិនមនរគ-- មិនមនអនកណាតាំងសំណួ

6

រៅក្លន់គ្នត់ថា រតើក្ល ឈ៊ឺចារ់ រស់ជន ងរក្គ្នះវរកើតរចញរ៊ីអា៊ីខាះ? រនះមិនតមនរាយោ -- មិនតមន

7

សក្មរ់តតរដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ីជារ សរ្ះរទ្ប គ៊ឺរដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ីជាស្រសត៊ីអងតដ ។

8

ក្លេណានិយយក្ល រងខិតរងខំឲ្យ ួមរភទ្ប អនកខាះយេ់រ

ើញថា វគ្នីនអាចា
៊ី ំបច់តដេក្តូវសួ

9

រួកគ្នត់អំរ៊ីក្ល ួមរភទ្បរទ្ប។ រ៉ាតនតរេតអេចាស់រេើយ មនក់ៗរៅកនរងរនារ់សវ្ក្ល យេ់រេើយថា

10

ក្ល ួមរភទ្បតដេបនរងខំរៅរេើអនកណាមនក់ វរិតជារកើតន៉ូវក្ល ឈ៊ឺចារ់រេើយ រេើយវរិតជារ៉ាះពាេ់

11

ដេ់រសចកដ៊ីថ្ថាថូ ន រស់អនករ្ះ។ មិនបច់និយយអំរ៊ីអេវិបកតដេរកើតរចញរ៊ីក្ល ឈ៊ឺចារ់រ្ះរទ្ប វ

12

រិតជាមនក្ល អេវិបករកើតរចញរ៊ីក្ល ឈ៊ឺចារ់រ្ះរេើយ។ រាយោ រេតអេទំងអស់រនះ រយើង

13

ខាំររ សនើសំឲ្យអងគជំនំរដិរស អំណះអំណាង រស់រមធាវីក្ល ពា កដ៊ី រខៀវ សំអន និងស៉ូមរិចា ណារៅរេើ

14

ភសតតា
រ ងពាក់រ័នទ
ា ង
ំ អស់តដេរដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ីបនអដេ់។

15

ស៉ូមអ គណ។

16

[១០:០៨:៣០]

17

ក្រធានអងគជំន៖ំ

18
19
20

បទ្ប រាយោ រយើងដេ់រម៉ាងសក្មករេើយ។ អ៊ា៊ីចឹងអងគជំនំជក្មះក្រក្លសសក្មក រេើយ
រយើងនឹងច៉ូេ វិញរម៉ាងដរ់ ោមសិរក្បំ្ទ្ប៊ី។ អ៊ា៊ីចឹងស៉ូមអរញ្ជ ើញសក្មក។
ក្កឡារញ្ជ ៖៊ី

21

រក្ក្លកឈ !

22

(សវ្ក្ល សក្មករ៊ីរម៉ាង ១០:០៨្ទ្ប៊ី ដេ់ រម៉ាង ១០:៣៥្ទ្ប៊ី)

23

[១០:៣៥:៣៩]

24

ក្កឡារញ្ជ ៖៊ី

25

ស៉ូមអរញ្ជ ើញរក្ក្លមឈ !

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681786 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

1

ក្រធានអងគជំន៖ំ

2

ស៉ូមអរញ្ជ ើញអងគយ
រ !

3

ជារនតស៉ូមអរញ្ជ ើញសេរមធាវីក្ល ពា កដ៊ី រខៀវ សំអន រ ើោ
ា
ណា។

4

22

រោក គង់ សំអន៖

5

ស៉ូមអ គណឯកឧតតមក្រធាន ស៉ូមរគ្ន រក្ករមក្រឹកាជំនំជក្មះ។ ខាំប
រ ទ្បសំអនញ្ញាតរ្ាើយតរ

6

រៅនឹងរណដឹងោទ្បកខ រស់សេក្រះរាជអាជាា។ ឯកឧតតមក្រធាន រោក រោកក្ស៊ី រៅក្កម រនះជា

7

ររេរវោតដេក្តូវរ្ាើយតរនឹងរណដឹងោទ្បកខ រស់សេក្រះរាជអាជាា។

8

រោកក្ស៊ី អង់តា េគស
៊ី រស៖

9

រោកក្រធាន ខាងអនករកតក្រជាភាោបរាំងរនះអត់ឮសំរេងអនករកតក្ររ៊ីភាោអង់រគាសរទ្ប

10

អ៊ា៊ីចឹងខាំច
រ ង់សួ រៅខាងក្រះរាជអាជាារមើេ

11

ឬក៏យ៉ាងណា?

(មនរញ្ញាររចចករទ្បស)

12
13

[១០:៣៧:៥១]

14

ក្រធានអងគជំន៖ំ

15
16

រតើរញ្ញាេនឹងជារញ្ញាជួរទំងអស់គ្ននរៅកតនាងរយើងរនះរទ្ប

បទ្ប ស៉ូមអរញ្ជ ើញសេរមធាវីក្ល ពា កដ៊ី បទ្ប រនត។
រោក គង់ សំអន៖

17

ស៉ូមអ គណឯកឧតតមក្រធាន។ ខាំស
រ ៉ូមអនញ្ញាតរនត។

18

ឯកឧតតមក្រធាន រោក រោកក្ស៊ី រៅក្កម រនះជាររេរវោតដេក្តូវរ្ាើយតរនឹងរណដឹង

19

ោទ្បកខ រស់សេក្រះរាជអាជាា

រេើយវមនក្ររយជន៍កនរងក្ល វិេរៅនិយយអំរ៊ីរ ៈមតិរេើង វិញ។

20

កនរងក្ល តាក់តតងោ ណារ្ាើយតររៅនឹងរណដឹងោទ្បកខ រស់រយើង ក៏ដ៉ូចជា ក្ល រ្ាើយតររៅក្លន់ --

21

មកក្លន់រយើងរៅកនរងអងគសវ្ក្ល រ៉ា្ីនថ្ថៃរនះ

សេក្រះរាជអាជាាបនរដើ តួជាអនកក្ល ពា ក៏រកាមវក្លា

22

រស់អងគជំនំជក្មះោោដំរ៉ូង។

សេក្រះរាជអាជាាបនអះអាងជាក្រចាំថា

រាេ់ក្ល រចាទ្បក្រក្លន់

23

រស់រយើងចំរពាះសេក្រះរាជអាជាាគ្នីនម៉ូេាឋនទេ់តតរោះ។ ក្ល អះអាងរនះហាក់ដ៉ូចជា ចង់មន

24

ន័យថា រណដឹងោទ្បកខ រស់រយើងឥតខាឹមោ និងរ ើរា េើងរាយគ្នីនរេតអេគតិយតត និងហាក់ដ៉ូចជា

25

ោ ណារនះក្តូវបនតាក់តតងរេើង រាយោ តតរយើងមិនររញចិតន
ត ឹងេទ្បាអេតតរ៉ារណាណះ។

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681787 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

1

23

[១០:៣៩:១៤]

2

ដ៉ូរចនះ វជាក្ល គួ ឲ្យចារ់អា មីណ៍ខាាង
ំ ណាស់ តដេបនោដរ់សេក្រះរាជអាជាារ ើក្ល
ា
ិះគន់

3

ក្សរដៀងរយើង ក្រឆ្ំងនឹងអងគជំនំជក្មះោោដំរ៉ូង្ររេរនះ។ ដ៉ូចជាក្ល ិះគន់អំរ៊ីក្ល កងាះសំអាង

4

រេតជារដើម។ រេើយតដេរមើេរៅរ

5

ភារជាមនសែ រាយោ តតក្ល មិនយេ់ ក្ល រ ស
ា ក្រតេស ឬក៏ក្ល មិនអាចយក -- មិនយកចិតទ្ប
ត ក

6

ាក់បនឲ្យដេ់ក្គរ់ក្ជរងរក្ជាយ

7

សក្មរ់រយើង

8

ជក្មះោោដំរ៉ូង តដេ្ំឲ្យមនោេក្កមដ៏អយតតិ ម៌។

9

ើញថា វជាភារេរមែមងតដេអាចជាក្ល េរមែមងរាយោ តត

ក៏រ៉ាតនតរទះជាយ៉ាងណាកដ៊ី

ភារេរមែមងទំងរ៊ី រនះមិនដ៉ូចគ្ននរទ្ប។

រយើងបនរង្វាញន៉ូវចំណចយ៉ាងរក្ចើនតដេពាក់រ័នរា ៅនឹងភារេរមែមង រស់អងគជំនំ

ក្បកដណាស់រយើងមិនតមនជាអនកក្ល ពា អងគជំនំជក្មះរេើយ។

អងគជំនំជក្មះបនរ ើាវិចា ណ

10

កិចចមួយតដេ្នរៅដេ់ក្ល សននិាឋនថា

រ សៗតដេបនរ ៀរក្ល កនរង ររកមពជា
រ ក្រជា ិររតយយ

11

មិនតមនជាជន ងរក្គ្នះថ្នឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងនឹងមនសែជាតិ រក្ក្លមទ្បក្មង់អំររើអមនសែ ម៌រអែងៗរទ្បៀត

12

តាម យៈអំររើេិងាអាូវរភទ្ប។

13

វិចា ណកិចចរនះគួ តតក្តូវបនរកក្ោយឲ្យបនរិោដ ជាងរនះ រេើសរ៊ីរនះ តាមទ្បសែនៈ រស់

14

រយើង អងគជំនំជក្មះមិនក្តឹមតតមិនមនភសតតា
រ ងអំរ៊ីក្ល ឈ៊ឺចារ់ដេ់កក្មិត ន
ៃ ់ ៃ ក្គរ់ក្គ្នន់ តដេររងកើត

15

បនជាធាតអែំថ្នឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងនឹងមនសែជាតិរ៉ារណាណះរទ្ប តតតថមទំងមិនអាចអះអាងដ៉ូចតដេខាួន

16

បនរ ើថា
ា រ សទំងរ្ះបនទ្បទ្បួេ ងន៉ូវអំររើេិងាតដេរ៉ាះពាេ់ដេ់រសចកដ៊ីថ្ថាថូ ន រស់រួករគរ្ះអង

17

តដ ។ ក៏រ៉ាតនតរនះជា -- រទះជាសេក្រះរាជអាជាាក្រក្រឹតត ឬអះអាងមដងរទ្បៀត្ររេរនះយ៉ាងណាកដ៊ី

18

ដ៉ូចតដេរយើងបនរកក្ោយរង្វាញកនរងោ ណារ្ាើយតរជាោយេកខណ៍អកែ រស់រយើងចះ

19

ថ្ថៃទ្ប៊ី២៣ តខកញ្ញា ឆ្នំ២០១៩ ឯកោ

20

ក ណ៊ីណាក៏រាយ រេើយអស់រោក រោកក្ស៊ី សេក្រះរាជអាជាាក៏មិនអាចរ ើប
ា នដ៉ូចគ្ននតដ

21

អងគចារ់ និងអងគរេត។

22

F50/1 អងគជំនំជក្មះមិនអាចរ ើក្ល
ា អដ្ារទស រទះជាកនរង
ទំង
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23

អំរ៊ីអងគចារ់ ជាក់តសដងកនរង វិ ៊ីោស្រសតរៅរក្ៅវិោេភារររេរវោ តដេមនេកខណៈតស៊ា៉ូ

24

មតិរក្ចើនជាងេកខណៈគតិយតត សេក្រះរាជអាជាាកំរងរាយមរ ើឲ្
ា យអងគជំនំជក្មះជាអនកររងកើតចារ់

25

ជំនួសតួ្ទ្ប៊ីជាអនករកក្ោយចារ់ តដេមនរៅកនរងសម័យកមពជា
រ ក្រជា ិររតយយ។

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681788 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

1

24

សេក្រះរាជអាជាាបនរញ្ច រោ
់
ណារណដឹងោទ្បកខ រស់ខួ ន
ា រាយគ៉ូសរញ្ញជក់ថា ក្ររទ្បស

2

ចំនួន១១

ក្ររទ្បសកមពជា
រ មិនសថិតរៅកនរងចំរណាមក្ររទ្បសរ្ះរទ្ប

បនចារ់រអដើមទ្បទ្បួេោគេ់ចារ់រ៊ី

3

ទ្បសវតែ ៍ឆ្នំ២០០០ រ្ារ់រ៊ីរណា
ដ សតវតែ ៍រពា ររញរៅរាយររ វិនិច័យ
ឆ រេើសមភាររយនឌ័

4

កនាងអតរៅ ថាបនក្តឹមតតស្រសត៊ីរទ្ប ស៉ូមប៊ីតតរ សក៏អាច ងរក្គ្នះរាយោ តតរទ្បឧក្កិដអ
ឋ ូវា រភទ្បអងតដ

5

រេើយក្ររទ្បសទំងរនះក៏បនរញ្ចូ េរទ្បរបញ្ាតិក
ត នរងន័យរនះរៅកនរងក្កមក្រេីទ្បណឌ រស់ខួ ន
ា ។

6

តតបនតចងទំងអស់។

បន

អា៊ីៗសទ្បា

7

សេក្រះរាជអាជាាផ្ទាេ់បនជក្មរជ៉ូនអងគជំនំជក្មះថា អំររើតរររនះរទ្បើរតតក្តូវបនចារ់រអដើម

8

កំណត់ថាជារទ្ប -- រទ្បក្រេីទ្បណឌរៅក្តឹមថានក់ជាតិតដេមនចំនួនតិចតួចរ៉ារណាណះ តដេមនន័យថា

9

រៅឆ្ៃយរ៊ីថានក់អនត ជាតិ ររើរ ៀររៅនឹង ៤៦ឆ្នំមន។

10
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11

ដ៉ូរចនះរគមិនរិបកក្ររមើេរមើេរ

ើញថា រតើអំររើក្ររភទ្បរនះនឹងអាចររងកើតជាធាតអែំថ្នឧក្កិដឋ

12

កមីក្រឆ្ំងមនសែជាតិកនរងអំេរងររេថ្ន ររកមពជា
រ ក្រជា ិររតយយតាម ររៀរណា

13

រក្ក្លមក្ល រចាទ្បក្រក្លន់ក្សររចក្សរិេ

14

រញ្ឈរ់ក្តឹមរនះរៅ។

15

តោក្ល កំរ៉ូេថា ក្ល កំណត់រទ្បរចាទ្បថ្នអំររើអមនសែ ម៌រអែងៗរទ្បៀត ក្តូវបនអនវតត។ រេើយក្ល រ ើា

16

ឲ្យរ៉ាះពាេ់ដេ់រសចកដ៊ីថ្ថាថូ ន រស់មនសែក្តូវតតទ្បទ្បួេបនក្ល វយតថ្មា

17

ោ រាយគ្នីនភសតតា
រ ងថ្នក្ល ឈ៊ឺចារ់។

18

រទះយ៉ាងណាកដ៊ី

រទះររើសិត
ថ រៅ

រៅរក្ក្លមទ្បក្មង់អំររើអមនសែ ម៌រអែងរទ្បៀតក៏រាយ

រគគួ

សេក្រះរាជអាជាាកំរងរាយមរញ្ចរះរញ្ចូ េអងគជំនំជក្មះ

តាមទ្បសែនៈសតានម័តសទ្បា

[១០:៤៤:០២]

19

ជាថី៊ីមង
ដ រទ្បៀត ក្ល វយតថ្មារនះ រទ្បើរតតមនេកខណៈថី៊ីៗរនះរទ្ប រពាេគ៊ឺមិនមនអតថិភាររៅ

20

សម័យអងគរេតរេើយ។ ស៉ូមប៊ីតតសរាថ្ថៃរនះក៏រាយ វក៏មិនអាចមនសទ្បាតតេកខណៈសតានម័តផ្ទដច់

21

មខរ្ះតដ

22

ភសដតា
រ ងថ្នក្ល ឈ៊ឺចារ់ ន
ៃ ់ ៃ ។ រេតរនះ សេក្រះរាជអាជាាតដេមនរនាក
រ តសាង កភសដតា
រ ង កំរង

23

រាយមរ្ាមតឱក្លសោក់បង
ំ ន៉ូវក្ល តដេខាួនមិនបនអដេ់ភសដតា
រ ងរនះ។

24

សំខាន់អងតដ កនរងក្ល កត់សមគេ់ថា សេក្រះរាជអាជាាមិនបនតាំងសំណួ ណាមួយទេ់តតរោះ អំរ៊ី

25

ក្ល ឈ៊ឺចារ់ រស់រ សៗរៅររេរ្ះ កនរងអំេរងររេរិភាការដញរាេ។

ដ៉ូចតដេរយើងបនរង្វាញរៅកនរងោ ណា រស់រយើង។

ដ៉ូរចនះ

រគក្តូវតតមនជានិចចន៉ូវ

មា៉ា ងរទ្បៀត

វមនោ ៈ

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681789 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

25

1

អំរ៊ីអងគរេត។ រាយោ ររេរវោថ្នសវ្ក្ល មនកំណត់ ខាំម
រ ិនអាចអដេ់រសចកដ៊ីេមែិតអំរ៊ី

2

ធាតអែំថ្នភសដតា
រ ងដ៉ូច តដេរយើងបនរ ើជា
ា ោយេកខណ៍អកែ យ៉ាងេីត់ចត់រ្ះរទ្ប។ ខាំក្រ គ្នន់តត ំឭក

3

ក្តួសៗថា កនរងចំរណាមរ ស៥៩្ក់ តដេបនមកអដេ់សកខ៊ីកមីរៅកនរងសវ្ក្ល អំរ៊ីក្ល រ ៀរអាពាេ៍

4

រិពាេ៍រក្ក្លម ររកមពជា
រ ក្រជា ិររតយយ

5

ក្ល ឈ៊ឺចារ់ ន
ៃ ់ ៃ តដេរណា
ដ េរ៊ីក្ល ួមរភទ្បរៅកនរងក្ករខ័ណឌអាពាេ៍រិពាេ៍រ្ះរេើយ។

គ៊ឺគ្នីនសកខ៊ីកមីណាមួយ រស់រួករគអាចរង្វាញឲ្យរ

ើញរ៊ី

6

សេក្រះរាជអាជាាបនរផ្ទដតរេើធាតអែំភសដតា
រ ងចំនួនរ៊ី តដេខាួនកំណត់ថាជាភសតតា
រ ងផ្ទាេ់។

7

រទះរ៊ីសេក្រះរាជអាជាាអះអាងតរររនះក៏រាយ ធាតអែំទ្ប៊ី១ គ៊ឺភសដតា
រ ងក្ររយេ រេើយធាតអែំទ្ប៊ី២

8

មិនតមនជាភសដតា
រ ងរទ្ប គ៊ឺរពាេគ៊ឺជាមតិផ្ទាេ់ខួ ន
ា រស់អនកជំ្ញរាយគ្នីនភសដតា
រ ងគ្នំក្ទ្បជាក់ោក់។

9

[១០:៤៧:២៧]

10

ចំរពាះធាតអែំភសដតា
រ ងទ្ប៊ី១ សកខ៊ីកមី រស់រដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី តអម រអឿន រៅកនរងសំណំរ ឿង

11

០០២/០១

តដេគ្នីនអាក
រ ក្ល រចាទ្បក្រក្លន់ណាមួយទក់ទ្បងនឹងអងគរេតថ្នអាពាេ៍រិពាេ៍រនះរេើយ។

12

វក្គ្នន់តតជាភសដតា
រ ងក្ររយេរាយរេតថា រយើងមិនអាចរចាទ្បសួ រដញរាេគ្នត់អំរ៊ីអងគរេតទំង

13

រនះ។ ដ៉ូរចនះ រៅកនរងក្ល ជំនំជក្មះរចចរ
រ បនន សកខ៊ីកមី រស់គ្នត់ គ៊ឺអងគរេតទំងរ្ះ មនតថ្មាក្តឹមតតជា

14

រសចកដ៊ីអះអាងជាោយេកខណ៍អកែ ជំនួសឲ្យសកខ៊ីកមីផ្ទាេ់មត់ គ៊ឺមនន័យថាវមនតថ្មាជាភសតតា
រ ង

15

ទររំអត។ រេើយអាចថាគ្នីនរោះក៏ថាបន រ៊ីរក្ពាះវមិនមនក្ល គ្នំក្ទ្បរាយសកខ៊ីកមីផ្ទាេ់ណាមួយ

16

រេើយ។

17

ដ៉ូរចនះ អំណះអំណាង រស់រមធាវី្ម
ំ ខរដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ីកនរងក្ល ក្ល ពា ភាររជឿជាក់ និង

18

ភារគួ ឲ្យទ្បកចិតប
ត ន រស់រោក តអម រអឿន គ្នីនក្រសិទ្បាភាររទ្ប។ រទះរ៊ីអងគជំនំជក្មះោោដំរ៉ូង

19

អាចវយតថ្មាអំរ៊ីឥ ិយរថ រស់គ្នត់រៅកនរងសវ្ក្ល

20

រក្ចើនក៏រាយ តតក៏មិនអាចវយតថ្មារេើអងគរេតទក់ទ្បងនឹងអាពាេ៍រិពាេ៍បនរេើយ រ៊ីរក្ពាះថា គ្នីន

21

ក្ករមរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីណាអាចបនរចាទ្បសួ គ្នត់អំរ៊ីអងគរេតទំងរ្ះរៅរេើយរទ្ប។

22
23

កនរងសំណំរ ឿង០០២/០១

និងភារអាយ
រ គ្ននជា

[១០:៤៩:១១]
ចំតណកឯភសដតា
រ ងក្ររយេតដេបនក្ល ពា រាយសេក្រះរាជអាជាា វមិនមនភារពាក់រ័ន ា

24

និងមនតថ្មាជាភសដតា
រ ងទររំអត ឬសឹងថាគ្នីនតថ្មារោះតតមដង។ រេើយដ៉ូចគ្ននរនះតដ

25

ដេ់សកខ៊ីកមីផ្ទាេ់ណាមួយរេើយ។

វមិនគ្នំក្ទ្ប

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681790 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

1

26

ជាចងរក្ក្លយខាំស
រ ៉ូមរតនថមថា ក្រសិនររើរមធាវីតំណាងរដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ីមនកដ៊ីកងាេ់ដ៉ូច

2

សេក្រះរាជអាជាា រេើយបនវយតថ្មាថា រដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ីខាតរង់អេក្ររយជន៍រាយោ

3

តតរសចកដ៊ីសននិាឋន រស់អងគជំនំជក្មះោោដំរ៉ូង

4

ក្រះរាជអាជាា រ៉ាតនដរួករគ តរ ជារក្ជើសរ ីសមិនរ ើរ
ា ណដឹងោទ្បកខរ្ះរទ្ប។

រួករគគួ រដឹងក្រឆ្ំងនឹងរណដឹងោទ្បកខ រស់សេ

5

ឯកឧតតមក្រធាន រោក រោកក្ស៊ី រៅក្កម ជាទ្ប៊ីរគ្ន រ! រាយតអែករេើអងគចារ់និងអងគរេត

6

តដេខាំប
រ នសរងខរទំងរនះ និងរទះរ៊ីជាអា៊ីតដេឯកឧតតម រោក រោកក្ស៊ីបនោដរ់ឮ ក៏ដ៉ូចជាអា៊ីតដេ

7

បនោដរ់មង
ដ រទ្បៀតរៅថ្ថៃរនះ រ៊ីភាគ៊ីទង
ំ អស់ អស់រោក រោកក្ស៊ីមនជរក្មើស គ្នីនជរក្មើសអា៊ីរក្ៅរ៊ី

8

រេើករចាេរណដឹងោទ្បកខ រស់សេក្រះរាជអាជាាតតរ៉ារណាណះ។

9

ដ៉ូចឯកឧតតម រោក រោកក្ស៊ី រៅក្កម បនតាំងន៉ូវសំណួ តដេរង្វគរ់ឲ្យាក់ន៉ូវភសដតា
រ ងថី៊ី

10

ផ្ទាេ់ ក៏រ៉ាតនដ េ៉ូតមកដេ់ររេរនះ រយើងមិនបនរ

ើញន៉ូវភសដតា
រ ងផ្ទាេ់ ថី៊ីណាតដេក្តូវបនាក់

11

រដើមប៊ីរង្វាញជ៉ូនអងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេរ្ះរទ្ប។ បទ្ប ស៉ូមអ គណ។

(សក្មក យៈររេខា៊ី)

12
13

[១០:៥១:២៤]

14

ក្រធានអងគជំន៖ំ

15

អ៊ា៊ីចឹងរយើងដេ់សំណួ ចរមាើយ រស់អងគជំនំជក្មះ។

16

អ៊ា៊ីចឹងស៉ូមអរញ្ជ ើញរៅក្កមរេើករេើងន៉ូវសំណួ ក្រសិនររើមន។ បទ្ប ស៉ូមអរញ្ជ ើញ!

17

រៅក្កម ម៉ាង មនន៊ីច យ
ិ ៖

18

បទ្ប ស៉ូមជក្មរសួ ដេ់អងគសវ្ក្ល ទំងម៉ូេ។ សំណួ ខាំរ ស៉ូមជ៉ូនរៅភាគ៊ីមចស់រណដឹង

19

ោទ្បកខសេក្រះរាជអាជាា។ ជាក្ល រិតរេើយ ន៉ូវអា៊ីតដេសេក្រះរាជអាជាាបនរេើករេើងន៉ូវទ្បសែនៈ

20

ទក់ទ្បងរៅនឹងរយនឌ័ ទំងរ៊ីចំណច។ អ៊ា៊ីចឹងរេើយបនជារៅកនរងសងគម រស់រយើងជារិរសស តាំងរ៊ី

21

រក្ក្លយឆ្នំ១៩៧៩ វមនក្ល ក្ជួតក្ជារអំរ៊ីទ្បសែនៈថ្នក្ល ំរោភ រេើយតដេមនរ សជាជន ងរក្គ្នះ

22

េនឹងគ៊ឺថា មិនទន់មនភារទ្ប៉ូេំទ្ប៉ូោយរទ្ប។ អ៊ា៊ីចឹងរតនថមរេើភសដតា
រ ងជាោកែ៊ីតដេរោកសេក្រះរាជ

23

អាជាា ក៏ដ៉ូចជារមធាវី្ម
ំ ខបនរេើករេើងអមាញ់មិញថា រតើសេក្រះរាជអាជាាអាចរង្វាញរតនថមរទ្ប

24

ន៉ូវទ្បសែនៈ ក៏ដ៉ូចជាក្ល តាក់តតងជារសៀវរៅ ជាឯកោ រអែងៗ តដេបនរកើតរេើងរក្ក្លយឆ្នំ១៩៧៩

25

ទក់ទ្បងរៅនឹងក្ល រំពានអាូវរភទ្បរេើរ ស រាយោ ក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍រាយរងខំរនះ? សំណួ

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681791 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

27

1

ទ្ប៊ី១។ រេើយខាំក
រ ៏មនសំណួ មួយរទ្បៀត ទក់ទ្បងរៅនឹងរញ្ញាថា រតើសេក្រះរាជអាជាាអាចរង្វាញអំរ៊ី

2

ភារ ន
ៃ ់ ៃ ក៏ដ៉ូចជារគរៅថា ភារ ឡាចតសគេ ថ្នអំររើរនះថា រតើរយើងអាចមនអា៊ីតដេអាចប៉ា ន់ោីន

3

បន? បទ្ប ស៉ូមអ គណ។

4

[១០:៥៤:១១]

5

រោកក្ស៊ី ថ
៉ូ ម៉ា ី រេកគា័ ៖

6

ស៉ូមអ គណរោករៅក្កម។ ររើសិន ររើខំាយ
រ េ់មិនខសរទ្ប ចំរពាះសំណួ រោករៅក្កមទ្ប៊ី១ គ៊ឺ

7

រក្ក្លយឆ្នំ៧៩ថា រតើក្ល ំរោភអាូវរភទ្បរេើរ សេនឹង វមនេកខណៈតររណា។ រៅកនរងោ ណា រស់

8

រយើង រយើងបនរ ៀររារ់ន៉ូវចារ់ទ្បមារ់្្ រេើយខាំន
រ ឹងរេើកជក្មរជ៉ូនថា ោថនភាររនះក្តូវបនចាត់

9

ទ្បកជារទ្បរេីើសរាយតអែករៅរេើអងគរេតតដេថា ក្សររៅនឹងអា៊ីតដេរោករៅក្កមបនរេើករេើង

10

រៅកនរងកថាខណឌ៥៨៥ ថ្នោេដ៊ីក្លសំណំរ ឿង០២/០១

11

អនត ជាតិ ក៏ដ៉ូចចារ់ក្រេីទ្បណឌអនត ជាតិ។ ឧទេ ណ៍ដ៉ូចជា ក្ល បត់ខួ ន
ា រាយរងខំ ឬក្ល ជំ ញឲ្យ

12

ផ្ទាស់ទ្ប៊ីរាយរងខំ អាចអតេ់ជាក្ល គ្នំក្ទ្បរតនថម អំរ៊ីរទ្បរចាទ្បក្រេីទ្បណឌជាអនត ជាតិ។ រេើយក្ល វយ

13

តថ្មារៅរេើក្ល រ ើទ
ា ណកមីថា

14

អតថិភារថ្នរទ្បាឋនទំងអស់រនះ គ៊ឺអាចក្សររៅតាមក្ល រចាទ្បក្រក្លន់រ៊ីគតិយតត។ ដ៉ូរចនះរេើយ គ៊ឺរយើង

15

អាចរ

16

ក្រតេេគ្នន ក្រតេេនឹងក្ល ាក់ឲ្យរៅជាទសក

17

តដេរង្វាញរៅកនរងក្ល ាក់ឲ្យរៅជាទសក ។

18

គ៊ឺជា -- គ៊ឺថាតអែក គ៊ឺក្សររៅតាមរទ្បាឋន

រតើវអាចមនោថនទ្បមៃន់ក្រហាក់ក្រតេេគ្ននតដ ឬក៏អត់។

ើញអំរ៊ីភារ ន
ៃ ់ ៃ ថ្នក្ល ក្រក្រឹត។
ត

ទ្ប៊ី១

ក៏រតនត
៉ា

គ៊ឺោថនទ្បមៃន់ថ្នឧក្កិដក
ឋ មីតដេមនេកខណៈក្រហាក់
ឬក៏ក្ល រងខំឲ្យ ួមរភទ្បជារដើម។ រនះជាកតាតមួយ

[១០:៥៦:២១]

19

រេើយចំរពាះក្ល រ ើទ
ា ណកមីវិញ ក៏មនក្ល កំណត់អងតដ ថា អំររើតរររនះរងកឲ្យមនក្ល ឈ៊ឺ

20

ចារ់ និងរយសនកមី ន
ៃ ់ ៃ ដ៉ូចតដេរយើងបនជំទស់រៅនឹងអា៊ីតដេោោដំរ៉ូងបនសរក្មច។ ខាំគ
រ ិតថា

21

ក្លេរ៊ីថ្ថៃអង្វគ

22

១៧២ ថ្នរណតឹងោទ្បកខ គ៊ឺនិយយអំរ៊ីសិទ្បាិមនសែជាម៉ូេាឋន តដេនិយយអំរ៊ីក្ល ំរោភរំពានរៅរេើ

23

អាូវរភទ្ប រស់មនសែ។

24
25

សេក្ល ី រស់ខំប
ារ នរេើករេើង ួចមករេើយ រាយតអែករៅរេើម៉ូេាឋន១៧១ និង

រេើយទ្បេហ៊ីក ណ៍ រស់រយើងគ៊ឺរញ្ញជក់ថា
មនសែ

សា័យភារភារអាូវរភទ្ប

រេើយមិនតមនតអែកតតរៅរេើរយនឌ័ ណាមួយរទ្ប

គ៊ឺជាសិទ្បាិជាម៉ូេាឋន រស់

វគ៊ឺជាសិទ្បាិមនសែជាម៉ូេាឋន

រេើយវ

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681792 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

1

ក្រសិនររើមនក្ល ំរោភគ៊ឺវអាចមនចំណចរ៊ី តដេខាំច
រ ង់រញ្ញជក់។

2

ឯកោ

3

និយយ គ៊ឺរៅកនរង -- គ៊ឺកមពជា
រ ក៏ជាេតថរេខ៊ីថ្នអនសញ្ញារនះអងតដ គ៊ឺអត់មនក្ល តញកគ្នន វងរយនឌ័

4

រទ្ប។ កថាខណឌ៤(អ៊ឺ) គ៊ឺបនតចងអំរ៊ីអំររើតដេរ ើឲ្
ា យរ៉ាះពាេ់រៅដេ់រ៉ូ ណភារ ៉ូររាងក្លយ ក្ល ំរោភ

5

រំពាន ក្ល រងខំឲ្យរ ើជា
ា ររសាកមី រេើយនិងក្ល រងខំរៅរេើរាងក្លយជារដើម។ រនះគ៊ឺ អត់មនកក្មិតតត

6

រៅរេើរយនឌ័ ណាមួយរទ្ប គ៊ឺវជាសិទ្បាិមនសែជាម៉ូេាឋន។

7

ចំណចទ្ប៊ី១

28

គ៊ឺទក់ទ្បងរៅនឹង

ឬក៏ចារ់តដេរោករៅក្កមបនសួ គ៊ឺរៅកនរងមក្តា២ ថ្នអនសញ្ញាទ្ប៊ីក្ករងេែ៊ឺតណវ បន

[១០:៥៨:១៧]

8

ចារ់មួយរទ្បៀតតដេខាំច
រ ង់រេើកជ៉ូនឯកឧតតម រោកជំទវ គ៊ឺក្ល រងខំឲ្យរៅជាររសាចា ។ អា៊ី

9

តដេខាំររ េើករេើងក្រតេេជារ ើឲ្
ា យអស់រោក រោកក្ស៊ី រៅក្កមរិបកយេ់ដ៉ូចខាំតរ ដេចង់និយយរនះ

10

រ៉ាតនតរៅតោក្ល អាយ.ស៊ី.ស៊ី វិញ ខាំន
រ ឹងរេើកន៉ូវឯកោ មួយចំនួនតដេរង្វាញអំរ៊ីឧក្កិដក
ឋ មីតដេជំនំ

11

ជក្មះរៅ អាយ.ស៊ី.ស៊ី។ ធាតអែំតដេក្តូវរង្វាញគ៊ឺ ក្ល រកងក្រវ័ញ្ចរៅរេើអូវា រភទ្ប រស់មនសែ គ៊ឺក្ល

12

ំរោភរំពានរៅរេើកិតិយ
ត ស រស់មនសែ។

13

ិររតយយគ៊ឺរគរកងក្រវ័ញ្ចតរររនះ។

រេើយរយើងរេើកទ្បេហ៊ីក ណ៍ថារៅកនរង ររកមពជា
រ ក្រជា

14

ក្រសិនររើរយើងរមើេរៅតាមេកខណៈក្រថ្រណ៊ី គ៊ឺនិយយអំរ៊ីអំររើររសាកមី គ៊ឺរគរកងក្រវ័ញ្ច

15

រៅរេើអូវា រភទ្ប រស់មនសែរដើមប៊ីទ្បទ្បួេបនក្ររយជន៍។ រេើយតខី ក្កេមរកងក្រវ័ញ្ច េនឹងរដើមប៊ីររងកើន

16

ចំនួនក្រជាជនរដើមប៊ីកោងនិងក្ល ពា ក្ររទ្បសក្រឆ្ំងរៅនឹងខាីង
ំ សក្តូវ។

17
18
19
20

ខាំស
រ ងឃឹមថាអា៊ីតដេ ខាំររ ្ាើយេនឹងក្រតេេជាអាចរកក្ោយរៅរេើសំណួ រោករៅក្កម រ៉ាតនត
ខាំម
រ ិនចាស់ថា រតើខំប
ារ នរ្ាើយតររៅនឹងសំណួ រស់រោករៅក្កមរេើយឬរៅ។ ស៉ូមអ គណ។
រៅក្កម ម៉ាង មនន៊ីច យ
ិ ៖
បទ្ប

អ គណរោកក្ស៊ីសេក្រះរាជអាជាា។

រេើយសំណួ ខាំេ
រ ឹង
ន ចង់រញ្ញជក់រតនថមរនតិចរទ្ប

21

ទក់ទ្បងនឹងរញ្ញាតដេខាំស
រ ួ រេើោនថ្ដ ក៏ដ៉ូចជាអតថរទ្បេនឹង គ៊ឺមិនសំរៅរេើតតចារ់អនត ជាតិតដេមន

22

តចងរទ្ប គ៊ឺសំរៅរេើឯកោ ឬក៏ក្ល ស រស រអែងៗតដេរ ៀររារ់អំរ៊ីភារ ងទ្បកខ រស់រ សរាយោ

23

ក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍រាយរងខំ រក្ក្លយរ៊ី ររកមពជា
រ ក្រជា ិររតយយក្តូវបនដួេ ំេំ។ អ៊ា៊ីចឹងថារតើ

24

សេក្រះរាជអាជាាមនបនក្ោវក្ជាវ ករ

25

ើញឯកោ រអែងៗទក់ទ្បងនឹងរញ្ញាេនឹងរទ្ប?

បទ្ប ស៉ូមអ គណ។

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681793 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

1

[១១:០០:៥៨]

2

រោកក្ស៊ី ថ
៉ូ ម៉ា ី រេកគា័ ៖

29

3

ស៉ូមអ គណរោករៅក្កម។ ខាំគ
រ ិតថាភសតតា
រ ង ឹងមំ រំអតតដេខាំអា
រ ចរង្វាញជ៉ូន គ៊ឺពាក់រ័ន ា

4

រៅនឹងសកខ៊ីកមីតដេខាំប
រ នអានជ៉ូនរោក រោកក្ស៊ី រៅក្កម ួចរៅរេើយ និយយអំរ៊ី គ៊ឺឯកោ -- ខាំរ

5

សំរិនិតយរមើេសិន E1/113.1 គ៊ឺរៅក្រតេេជារម៉ាង ០៣:៥៧ រសៀេ គ្នត់បននិយយ អំរ៊ីក្ល ឈ៊ឺ

6

ចារ់តដេគ្នត់រៅទ្បទ្បួេ ង េ៉ូតមកដេ់ថ្ថៃរនះ។ គ្នត់មនររេ

7

អាទ្បិតយមនររេគ្នត់សរក្មចចិតត ួមរភទ្បេនឹង។ រេើយគ្នត់និយយថា “ េ៉ូតមកដេ់ថ្ថៃេឹង
ន ខាំម
រ ិនអាច

8

រភាចបនរទ្ប រេើយខាំរ កមិនរ

9

ចារ់ េ៉ូតមកដេ់រ៉ារណណ ះរទ្ប រ៉ាតនតររើតាមសំណំរ ឿង ោម៉ាន សថា វិញគ៊ឺ ថាក្ល ឈ៊ឺចារ់េឹង
ន មិនចាំ

10

បច់ទេ់តតអចិថ្ស្រនតយ៍ ឬក៏យ៉ូ អតងាងរ្ះរទ្ប គ៊ឺថាក្គ្នន់តតថាឲ្យមនក្ល ឈ៊ឺចារ់រ្ះ ន
ៃ ់ ៃ រេើយរិត

11

ក្បកដេនឹង គ៊ឺវក្គរ់ក្គ្នន់ណាស់រៅរេើយ ររើរយើងនិយយអំរ៊ីក្ល ឈ៊ឺចារ់ រស់ជន ងរក្គ្នះ។

12

ើញ អនកណាជារមរក្លាងថ្នឧក្កិដក
ឋ មីរនះ”។ រនះគ៊ឺវមិនក្តឹមតតគ្នត់ឈ៊ឺ

រៅក្កម ម៉ាង មនន៊ីច យ
ិ ៖

13
14

-- គ៊ឺថាគ្នត់ឈ៊ឺចារ់ក្រតេេជារ៊ី

បទ្ប អ គណរក្ចើន។
រៅក្កម ម៉ា៉ូ ន
ី ហាឌ៊ីង ក្លាក៖

15

ខាំម
រ នសំណួ មួយ។ មនចមៃេ់គ៊ឺតអែករៅរេើោ ណា រស់រោកក្ស៊ី អង់តា េគ៊ីសរស តដេ

16

គ្នត់បនរេើករេើង ខាំច
រ ង់ឲ្យក្គរ់ភាគ៊ីទង
ំ អស់ជួយ។ ចំរពាះខាំោ
រ ត រ់រៅវដ៉ូចជាអ៊ា៊ីរចះ ថារតើមនអនក

17

ណាយេ់ដ៉ូចខាំតរ ដ រទ្ប? ខាំគ
រ ិតថា វជាក្ល េំបកតដេខាំក្រ រឈម។ រៅក្កមមួយ ៉ូរ អាចមនអា មីណ៍

18

អាណិតអាស៉ូ

19

និយយរ៊ីចំណចរនះតដ ។

20

ឬក៏យេ់រ៊ីអា មីណ៍រៅរេើចារ់ រៅរេើរនះមួយ។ រ៉ាតនតរោកក្ស៊ី េគ៊ីសរស បន

[១១:០៣:៣៧]

21

រ៉ាតនតរៅររេតដេរយើងទ្បទ្បួេោគេ់រៅរេើឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងមនសែជាតិ ន
ៃ ់ ៃ មួយរ្ះ គ៊ឺថា

22

ក្រសិនររើរយើងទ្បទ្បួេោគេ់អា៊ីរតនថមមួយរទ្បៀត គ៊ឺរយើងរៅតតរគ្ន ររៅតាមរគ្នេក្ល ណ៍ ឬក៏តាមចារ់

23

ន៊ីតានក៉ូេភារ។ ដ៉ូរចនះរញ្ញាេំបកតដេខាំជ
រ ួរក្រទ្បះ គ៊ឺទក់ទ្បងរៅនឹងអា មីណ៍អាណិត ឬក៏សរ្ដស

24

េនឹង។ គ៊ឺថារៅកនរងឆ្នំ៧៥ មនតតសងគមតដេររើកចំេ ររើកទ្ប៉ូោយសិទ្បាិរ៉ារណាណះតដេទ្បទ្បួេោគេ់

25

អំរ៊ីក្ល ឈ៊ឺចារ់ រស់រ សតដេសថិតរៅកនរងក្ល រងខំ ួមរភទ្បរាយរងខំ។

រេើយរយើងអត់មនក្លតរាកិចច

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681794 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

1

ចងក្លតរាកិចចរាយចារ់

2

សំណួ េំបក រេើយរៅក្កមក៏េំបករៅកនរងក្ល រកក្ោយតដ ។ អ៊ា៊ីចឹងថារតើមនន ណាមនក់ ភាគ៊ី

3

ណាមនក់អាចរ្ាើយរៅរេើសំណួ តដេខាំស
រ ួ រនះបនរទ្ប?

4

[១១:០៤:៥១]

5

រោកក្ស៊ី ថ
៉ូ ម៉ា ី រេកគា័ ៖

ឬក៏រាយរគ្នេក្ល ណ៍ន៊ីតានក៉ូេភាររ្ះរទ្ប។

រេើយខាំគ
រ ិតថា

30
រនះជា

6

ស៉ូមអ គណរៅក្កម ក្លាក។ វមិនតមនជាសំណួ ង្វយ រេើយខាំរក៏មិនដឹងថាខាំអា
រ ចរ្ាើយបនេែ

7

មិនេែរទ្ប ក្រសិនររើមិនអាចរទ្ប រយើងអាចរនតរៅដេ់ រសៀេរនះ។ រ៉ាតនតជាេកខខណឌទ្ប៉ូរៅមួយ គ៊ឺកថា

8

ខណឌ៥៨៤ ថ្នឯកោ F36 ោេដ៊ីក្ល រស់រោក រោកក្ស៊ី រៅក្កមតតមដង គ៊ឺទក់ទ្បងរៅនឹង

9

ន៊ីតានក៉ូេភារ គ៊ឺមិនមនក្ល តក្មូវថាអំររើជាក់ោក់េឹង
ន ក្តូវតតជាអំររើឧក្កិដរឋ ៅកនរងចារ់អនត ជាតិរទ្ប

10

រក្ពាះតរររនះវរ ើឲ្
ា យទ្បសែនៈនុ៎ងគ៊ឺអាចសថិតរៅកនរងក្ររភទ្បរអែងៗរទ្បៀតថ្នអំររើអមនសែ ម៌ដថ្ទ្បរទ្បៀត។

11

រេើយគ៊ឺថាក្ល រងខិតរងខំ

គ៊ឺមនតចងចាស់រៅកនរងរសចកដ៊ីក្រក្លសរ៊ីសិទ្បាិមនសែ

ដ៉ូរចនះរេើយ

12

រយើងក្តូវតតរគ្ន ររៅតាមសិទ្បាិមនសែរ្ះ រជៀសជាងក្ល តសាង កចារ់ តដេមនតចករិរសសជាក់

13

ោក់ណាមួយ ឬក៏ចារ់តដេគ៉ូសរញ្ញជក់រ៊ីអំររើជាក់ោក់ណាមួយតដេក្តូវសថិតកនរងក្ររភទ្បរ្ះរេើយ

14

ដ៉ូរចនះគ៊ឺរយើងអាចរក្រើរគ្នេក្ល ណ៍ជា ួម។

15
16

ដ៉ូរចនះ ខាំស
រ ងឃឹមថាខាំអា
រ ចរ្ាើយរៅនឹងចរមាើយ រស់ រោកក្ស៊ីរៅក្កម។
រៅក្កម ម៉ា៉ូ ន
ី ហាឌ៊ីង ក្លាក៖

17

ខាំយ
រ េ់ថារោកក្ស៊ីចង់និយយអំរ៊ីរិ ៊ីោ រតនថមថ្នអនសញ្ញាទ្ប៊ីក្ករងេែ៊ឺតណវ តដេនិយយអំរ៊ី

18

ភារទ្ប៉ូរៅមួយ។ រ៉ាតនតវជារញ្ញា ន
ៃ ់ ៃ ចំរពាះខាំរ គ៊ឺថា រតើរោកក្ស៊ីអាចនិយយបនរទ្បថា ក្ល អភិវឌឍថ្ន

19

ចារ់ក្រេីទ្បណឌអនត ជាតិ

20

មួយតដេថាចារ់ រេើយនិងមនសែទ្ប៉ូរៅគ្នត់យេ់ថាសិទ្បាិមនសែេនឹងគ៊ឺវអនវតតជាទ្ប៉ូរៅ រាយឥតគិត

21

រ៊ីរយនឌ័ ណាមួយរទ្ប។ រតើវយ៉ាងរម៉ាចតដ ?

22

និងរទ្បាឋនសិទ្បាិមនសែចារ់រ៊ីឆ្នំ៧៥មកដេ់េឹង
ន

គ៊ឺអាច្នដេ់កក្មិត

រោកក្ស៊ី ថ
៉ូ ម៉ា ី រេគា័ ៖

23

រនះគ៊ឺជារញ្ញា ំមួយតដេថា រងខំឲ្យមនសែ ួមរភទ្បរាយគ្នីនក្ល យេ់ក្រម វជារ ឿង ន
ៃ ់ ៃ។

24

រេើយខាំយ
រ េ់ថា ឆ្នំ៧៥មកេនឹង គ៊ឺវជារ ឿងខសចារ់បត់ ួចរៅរេើយ គ៊ឺរយើងអាចក្ររមើេរមើេដឹង

25

ថាជាចារ់ ឬក៏ក្ររមើេរមើេដឹងថាជារទ្បរេីើស។

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681795 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

(មនរញ្ញាររចចករទ្បស)

1
2

[១១:០៧:៤២]

3
4

រតើមិនមនក្ល រកតក្រយ៉ាងរម៉ាចតដ រោករៅក្កម?
រៅក្កម ម៉ា៉ូ ន
ី ហាឌ៊ីង ក្លាក៖

5
6

31

ខាងខាំដ
រ ៉ូចជាអត់បនទ្បទ្បួេ។
រោកក្ស៊ី ថ
៉ូ ម៉ា ី រេគា័ ៖

7

ខាំច
រ ង់រញ្ញជក់ថាវរញ្ញា ន
ៃ ់ ៃ គ៊ឺថាតដេកមពជា
រ ក្រជា ិររតយយរងខំមនសែឲ្យ ួមរភទ្បអាយ
រ រៅនឹង

8

្នាៈ រស់រួករគ រាយមិនមនក្ល យេ់ក្រម។ វអត់មនជារ ឿងទក់ទ្បងរៅនឹងរយនឌ័ ណាមួយរទ្ប

9

គ៊ឺវអនវតតចំរពាះមនសែទ្ប៉ូរៅ។ រេើយខាំគ
រ ិតថារយើងយេ់ក្សរជាទ្ប៉ូរៅថា វជារ ឿងោកេ រៅររេ

10

តដេមនក្ល ក្រក្រឹតឧ
ត ក្កិដក
ឋ មីទង
ំ អស់រ្ះ។

11

ដ៉ូចតដេខាំរ
រ ញ្ញជក់ក្លេរ៊ីមនរនះរនតិច គ៊ឺក្រសិនររើរោកក្ស៊ីរៅក្កមក្តូវក្ល រនយេ់រតនថម ខាំរ

12

អាចនឹងសំថារយើងរិភាការនះរៅ រសៀេរនះតតមដងរៅ រដើមប៊ីក្រឹកាេមែិតរៅរេើរញ្ញារនះ ក្រសិនររើ

13

មនតក្មូវក្ល រតនថម។

14

រោកក្ស៊ី រមេកន
ិ េស
៊ឺ ត៍៖

15

ខាំម
រ ិនដឹងថា រតើខំអា
ារ ចរតនថមបនរទ្បៀតឬក៏អត់រទ្ប រោក រោកក្ស៊ី រៅក្កម ទក់ទ្បងរៅនឹងអា៊ី

16

តដេក្រះរាជអាជាាបនរេើករេើង រក្ពាះរោកក្ស៊ីរៅក្កមរេើករេើងរញ្ញាេនឹងគ៊ឺ រខៀវ សំអន រេើយ

17

រ្ារ់មករទ្បៀត រេើកជាទ្ប៉ូរៅទក់ទ្បងរៅនឹងក្ល រ ៀរក្ល រាយរងខំថារតើ -- ថារតើភាគ៊ីយេ់យ៉ាងរម៉ាច

18

តដ ?

19

ខាំម
រ ិនដឹងថា រតើចរមាើយខាងខាំអ
រ េ
ដ ់េឹង
ន គ៊ឺវររញរេញ ឬក៏អត់រ្ះរទ្ប។ រ៉ាតនតតាមជំេ រស់

20

រយើង គ៊ឺថាដ៉ូចតរៅរទ្បៀតរនះគ៊ឺខំយ
ារ ករ៊ីយតតិោស្រសតសំណំរ ឿង០០២/០១ ទក់ទ្បងនឹងន៊ីតានក៉ូេភារ គ៊ឺ

21

គិតរៅរេើភារ ន
ៃ ់ ៃ ថ្នធាតអែំ។ រយើងក្តូវរិនិតយរមើេរៅរេើឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងមនសែជាតិ តដេមន

22

តចងរៅររេរ្ះ។ រេើយរញ្ញារ៊ី ចំណចេនឹង គ៊ឺថារៅររេតដេរយើងរិនិតយរៅរេើឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំង

23

មនសែជាតិរៅររេរ្ះមក រ្ារ់មករទ្បៀតរយើងគិតអំរ៊ីអេវិបកថ្នឧក្កិដក
ឋ មីទង
ំ អស់រ្ះ រេើយ

24

រយើងរ ៀរថារតើអាណា មនេកខណៈក្រហាក់ក្រតេេគ្ននអត់?

25

ដ៉ូចតដេខាំររ េើករេើងរៅថ្ថៃអង្វគ អ៊ា៊ីចឹង គ៊ឺមនឧក្កិដក
ឋ មីជារក្ចើនតដេរកើតរេើងរៅឆ្នំ៧៥ គ៊ឺជា

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681796 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

1

ឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងមនសែជាតិ

2

ក្រតេេគ្ននដ៉ូចតដេក្រះរាជអាជាាបនរេើករេើងអ៊ា៊ីចឹង គ៊ឺជាាក់ទ ណកមី ក្ល រ ើទ
ា ណកមីជារដើម។

3

ដ៉ូចរយើងអ៊ា៊ីចឹង រយើងយេ់ក្សរក្ល ាក់ឲ្យរៅជាទសក គ៊ឺជាក្ល ំរោភរំពានរៅរេើស័យ
ា ភាររគគេ

4

អំររើេិងារេើអូវា រភទ្បទំងអស់េឹង
ន សទ្បាតតជារ ឿងតដេមនេកខណៈក្រហាក់ក្រតេេគ្នន។

5

រេើយមនេកខណៈក្រហាក់ក្រតេេ

32

និងមនភារ ន
ៃ ់ ៃ ក្រហាក់

[១១:១០:៤១]

6

រេើយចំរពាះេកខណៈវិនិច័យ
ឆ រញ្ញាគ៊ឺថា អា៊ីតដេរយើងរិនិតយរមើេេនឹង មនភារ ន
ៃ ់ ៃ រៅនឹង

7

ឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងមនសែជាតិតដ ឬក៏អត់?

ខាំអា
រ ចរង្វាញបន។

តាមរ ឿងកដ៊ី

ខាន់ណាថ្េយ៉ា

8

តោក្ល អា.ស៊ី. ៊ី.វ៉ា យ បនរង្វាញថា រយើងរិនិតយរមើេរៅរេើក្លេៈរទ្បសៈទំងអស់ រេើយវយតថ្មា

9

ថា

រតើវ ន
ៃ ់ ៃ ក្រហាក់ក្រតេេគ្ននរៅនឹងឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងមនសែមនសែជាតិតដ ឬក៏អត់?

រៅ

រេើយ

10

កនរងក ណ៊ីរនះ រយើងរមើេរៅរេើក្ល ឈ៊ឺចារ់ រស់ជន ងរក្គ្នះ។ រនះគ៊ឺជាអា៊ីតដេរយើងអាចរិនិតយរៅ

11

ររេតដេរយើងវយតថ្មារៅរេើភារ ន
ៃ ់ ៃ

12

ឧក្កិដក
ឋ មីតដេរកើតរេើងរៅទ្ប៊ីរនះ គ៊ឺថាវមនអេរ៉ាះពាេ់មួយជ៊ី វិតរៅកនរងឧក្កិដក
ឋ មីកមពជា
រ ក្រជា ិរ-

13

រតយយេនឹង។

រេើយវមនកតាតរអែងរទ្បៀត។

េកខ ណៈទ្ប៉ូេំទ្ប៉ូោយថ្ន

14

រ ិរទ្បតដេឧក្កិដក
ឋ មីេឹង
ន រកើតរេើង គ៊ឺដ៉ូចក្រះរាជអាជាារេើករេើងអ៊ា៊ីចឹង គ៊ឺរ ៀរក្ល រេើយនិង

15

ក្ល រ ៀរក្ល រងខំ និងអំររើេិងារេើអូវា រភទ្បេនឹង រយើងមិនអាចតញកាច់រ៊ីគ្ននបនរទ្ប។ ដ៉ូរចនះ ខាំគ
រ ិតថាវ

16

អាចមនេទ្បាភាររាយរិនិតយរៅរេើធាតអែំថ្នភារ ន
ៃ ់ ៃ េនឹង រយើងអាចវយតថ្មាបន។ រេើយរ្ារ់

17

មករទ្បៀត មនេកខណៈវិនិច័យ
ឆ រតនថមរទ្បៀតទក់ទ្បងរៅនឹងរគ្នេក្ល ណ៍សិទ្បាិមនសែ ក៏ដ៉ូចជាេកខណៈ

18

វិនិច័យ
ឆ កិតិយ
ត ស រសចកដ៊ីថ្ថាថូ ន រៅតោក្ល អាយ.ស៊ី. ៊ី.វ៉ា យ តដេរគអនវតតជារដើមេនឹង គំ ទ
៉ូ ង
ំ អស់

19

េនឹងអាចគ្នំក្ទ្បរៅដេ់រគ្នេក្ល ណ៍សិទ្បាិមនសែជាម៉ូេាឋន។ រនះជាវិធានក្ល ទ្ប៉ូរៅ រេើយរយើងអាច

20

នឹងមនវិធានក្ល រអែងៗ ឬក៏មនកតាតរអែងៗ រដើមប៊ីវយតថ្មា រ ៀររៅនឹងឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងមនសែ

21

ជាតិ។ ខាំគ
រ ិតថាឧក្កិដក
ឋ មីទង
ំ អស់េឹង
ន មនេកខណៈក្រហាក់ក្រតេេគ្នន ក្រសិនររើរយើងរិនិតយរៅរេើ

22

រ ិរទ្បជា ួមថ្នអំររើតដេក្រក្រឹតរត ៅកមពជា
រ ក្រជា ិររតយយ។

23
24
25

[១១:១២:៤៣]
ដ៉ូរចនះរយើងមនរេតអេក្គរ់ក្គ្នន់ ឬក៏មនក្ល ំរឹងទ្បកក្គរ់ក្គ្នន់ថា ឧក្កិដក
ឋ មីទង
ំ អស់រនះ
អាចចាត់ទ្បកថាជារទ្បរេីើស

រេើយចំរពាះរណដឹងោទ្បកខ រស់ក្រះរាជអាជាា

គ៊ឺថារយើងអត់គិតអំរ៊ី

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681797 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

33

1

រ ស្ ីរទ្ប គ៊ឺរយើងគិតជា ួម រេើយវៗមនេកខណៈជាអរាក្កឹត។ ជារិរសសទក់ទ្បងរៅនឹងរញ្ញា

2

តញកាច់រ៊ីគ្នន វងរ ស និង្ ីអ៊ីជារដើមរ្ះ។

(សក្មក យៈររេខា៊ី)

3
4

[១១:១៣:៣៤]

5

ក្រធានអងគជំន៖ំ

6

អ៊ា៊ីចឹងររើអត់មនសំណួ និងចរមាើយរនតរៅរទ្បៀតរទ្ប គ៊ឺរយើងដេ់ររេសក្មកអាហា ថ្ថៃក្តង់។

7

អ៊ា៊ីចឹងគ៊ឺរយើងនឹងច៉ូេរនតសវ្ក្ល រយើងរៅ រសៀេរនះ គ៊ឺរៅរម៉ាងដរ់រ៊ី ោមសិរ្ទ្ប៊ីៗ។ ដ៉ូរចនះស៉ូម

8

មស្រនត៊ីខាងរនា្គ្ន ្ំជនជារ់រចារៅកតនាងសក្មករៅ រេើយ រសៀេរៅរម៉ាងដរ់រ៊ី ថ្មភ្ទ្ប៊ី ្ំជន

9

ជារ់រចាទ្បមកទ្ប៊ីកតនាង វិញ។ អ៊ីចឹង អងគជំនំជក្មះក្រក្លសសក្មក។

(សវ្ក្ល សក្មករ៊ីរម៉ាង ១១:១៤្ទ្ប៊ី ដេ់រម៉ាង ១៣:២៨្ទ្ប៊ី)

10
11

[១៣:២៨:២៥]

12

ក្រធានអងគជំន៖ំ

13

ស៉ូមអរញ្ជ ើញអងគយ
រ !

14

អងគជំនំជក្មះក្រក្លសរនដសវ្ក្ល ។ រោកក្កឡារញ្ជ ៊ីរាយក្ល ណ៍អំរ៊ីក្ល វតតមន។

15

ក្កឡារញ្ជ ៖៊ី

16
17
18
19
20
21
22

ស៉ូមជក្មរក្រោសន៍ឯកឧតតមក្រធាននិងក្ករមក្រឹកា

គ៊ឺវតតមន រស់ភាគ៊ីក្គរ់ចំនួនរេើយ

បទ្ប។ ស៉ូមអ គណ។
ក្រធានអងគជំន៖ំ
រេើយរនដរៅរនះ

គ៊ឺជាសំណួ ចងរក្ក្លយ រស់អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេ។

អ៊ា៊ីចឹងររើអស់

រោករៅក្កមមនសំណួ ស៉ូមអរញ្ជ ើញរេើករេើង។
រៅក្កម រោម សិ វិ ឌឍ៖
ស៉ូមអ គណឯកឧតតមក្រធាន។ ខាំម
រ នសំណួ មួយតដេខាំច
រ ង់ដឹងអំរ៊ីយតតិោស្រសដ រស់តោក្ល

23

ក្រេីទ្បណឌអនដ ជាតិ

តដេបនសរក្មចរសចកដ៊ីកនាងមករនះ

រៅរេើក្ល អដ្ារទសរេើជនជារ់រចាទ្ប

24

ជាក់តសដងដ៉ូចជារៅកនរងក ណ៊ីរ ឿង រខៀវ សំអន រនះ គ៊ឺថាគ្នត់ធាារ់បនក្តូវអដ្ារទសាក់រនា្គ្ន

25

អស់មួយជ៊ី វិតរៅកនរងោេដ៊ីក្ល០០២/០១ កនាងមក រេើយតដេបនច៉ូេោថរ ។

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681798 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

34

1

រេើយរៅកនរងរ ឿងរនះគ៊ឺថា សំណំរ ឿង០០២/០២រនះ រយើងមិនទន់ដឹងថា យ៉ាងរម៉ាចរៅរេើយ

2

រទ្ប រ៉ាតនដកនរងក ណ៊ីតដេក្តូវមនម៉ូេរេតក្គរ់ក្គ្នន់ រេើយ រខៀវ សំអន នឹងក្តូវអដ្ារទសាក់រនា្-

3

គ្ន អស់មួយជ៊ី វិតរ្ះ។ រតើកនរងក ណ៊ីរនះ គ៊ឺថារាយោ មនោេដ៊ីក្លកនាងមកធាារ់បនអដ្ារទស

4

គ្នត់អ៊ីច
៊ា ឹង រេើយរយើងរយងរៅរេើរញ្ញារអែងៗ ជាក់តសដងដ៉ូចជាក្ល រេើករេើង រស់រោករៅក្កម

5

ចាយ៉ាស៊ីញរេ កនាងមែិេមិញរនះ អំរ៊ីក្លេវ័យចាស់ជរា រស់គ្នត់អ៊ី ឬក៏ស៊ីរែ អែងៗរទ្បៀត។ ដេ់អ៊ី៊ាចឹង

6

រមើេរៅរ

7

មកកនរងក ណ៊ីអ៊ី៊ាចឹង គ៊ឺថាតោក្ល ក្រេីទ្បណឌអនដ ជាតិបនសរក្មចយ៉ាងរម៉ាចតដ ? ខាំស
រ ៉ូមអ គណ។

ើញថា រតើរយើងអាចរនថយក្ល អដ្ារទសមួយជ៊ី វិត រស់គ្នត់មកបនតដ ឬរទ្ប? រេើយកនាង

8

[១៣:៣២:០៨]

9

រោកក្ស៊ី រក្រនា េ៉ូេស
ិ ៖

10

ររើសិនជាអនញ្ញាតររេរវោ រស់ខំារ ឲ្យខាំរ
រ ិភាកាជាមួយសេក្ល ីខំតារ តមួយ្ទ្ប៊ីរទ្ប។

11

(សេក្រះរាជអាជាារិភាកាគ្នន)

12

[១៣:៣២:៥២]

13

រោកក្ស៊ី រក្រនា េ៉ូេស
ិ ៖

14

ស៉ូមអ គណន៉ូវសំណួ រោករៅក្កម។ ជំេ រស់រយើងខាំតរ ដេរយើងខាំក្រ រក្លន់យកជំេ រនះ គ៊ឺ

15

ដ៉ូចបនរិភាការ៊ីមែិេមិញ គ៊ឺនិយយអំរ៊ីភារ ន
ៃ ់ ៃ ថ្នឧក្កិដក
ឋ មីគ៊ឺថាអាចតក្មូវឲ្យាក់រទសអស់មួយ

16

ជ៊ី វិតរាយមិនគិតរ៊ីអាយចាស់រនណារ្ះរទ្ប។
៉ា
អ៊ា៊ីចឹងោោដំរ៉ូងគ៊ឺថា មនក្ល ពាក់រ័នក
ា នរងក្ល វយ

17

តថ្មាយ៉ាងក្តឹមក្តូវរៅរេើភារ ន
ៃ ់ ៃ ថ្នឧក្កិដក
ឋ មី

18

រទស។ អ៊ាច
៊ី ឹងរេើយបនជាសរក្មចថា ក្ល ាក់រនា្គ្ន អស់មួយជ៊ី វិត គ៊ឺវជាក្ល សមក្សរពាក់រ័នា

19

រៅនឹងភារ ន
ៃ ់ ៃ ថ្នឧក្កិដក
ឋ មី។ រេើយកនរងសវ្ទ្ប៊ី២ គ៊ឺវជាឧក្កិដក
ឋ មីរអែងតដេមចស់រណដឹងោទ្បកខ

20

ក្តូវបនអដ្ារទសរៅកនរងសវ្ក្ល រេើកទ្ប៊ី១។ ឯសវ្ក្ល ទ្ប៊ី២រនះ គ៊ឺ ួមមនឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងមនសែ

21

ជាតិ និងក្ល ំរោភ ន
ៃ ់ ៃ រៅរេើរទ្បាឋនអនដ ជាតិ។

22

អ៊ា៊ីចឹងវមនក្ល រេើករេើងថា

រេើយក៏បនក្បរ់ថា

កតាតសមក្សរកនរងក្ល អដ្ា

សំណួ តដេសួ ភាាមៗរ៊ីរោករៅក្កមថា

រតើអងគជំនំជក្មះ

23

ោោដំរ៉ូងបន ំរោភរេើ្្ានសិទ្បាិ រស់ខួ ន
ា ឬក៏អត់កនរងក្ល អដ្ារទសជនជារ់រចាទ្ប ៉ូររនះអស់មួយ

24

ជ៊ី វិត។ អ៊ា៊ីចឹងរាយរយងរៅរេើភារ ន
ៃ ់ ៃ ថ្នឧក្កិដក
ឋ មី និងក្ល រិចា ណាយ៉ាងក្តឹមក្តូវរៅរេើ កតាត

25

អដ្ារទស

អងគជំនំជក្មះោោដំរ៉ូងបនអដ្ារទសមចស់រណដឹងោទ្បកខយ៉ាងរនះ

យ៉ាងសមក្សរ

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681799 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

1

35

គ៊ឺាក់រនា្គ្ន អស់មួយជ៊ី វិត។

2

រេើយរយើងខាំក
រ ៏សំ រសនើសំអងថា រៅររេរិចា ណារៅរេើភារសមក្សរថ្នក្ល អដ្ារទសគ៊ឺ

3

សំឲ្យរិចា ណារៅរេើកតាតកនរងក្ល ាក់រទស គ៊ឺក្ល អដ្ារទស ក្ល ទ្បទ្បួេខសក្តូវសក្មរ់ក្ល ំរោភ

4

ន
ៃ ់ ៃ រៅរេើរទ្បាឋនអនដ ជាតិ។ រេើយរយើងខាំក
រ ៏សំរសនើអងតដ ថា សំឲ្យរោក រោកក្ស៊ី រៅក្កម

5

រមតាតគិតគ៉ូ និងរិចា ណា គ៊ឺឧក្កិដក
ឋ មីតដេក្រក្រឹតរត ៅរេើអាយជ៊ី វិត រេើយតដេមចស់រណដឹងោទ្បកខ

6

ទ្បទ្បួេខសក្តូវរនះ ួមមន គ៊ឺ ឬក៏ថា ជន-- រគគេរារ់ យរារ់ពាន់រារ់ម៊ឺន តដេមិនបន គ៊ឺថាគ្នត់មិន

7

តដេបន ស់មនអាយតវងរ៉ាណណ ឹង េ៉ូតដេ់៩០អ៊ា៊ីចឹងអង

8

ដ៉ូរចនះកដ៊ី។

រទះរ៊ី្នដេ់អាយវ័យចាស់ជរាយ៉ាង

9

ដ៉ូរចនះ កតាតសតានម័តកនរងក្ល អដ្ារទសរៅរេើកតាតរអែងៗ រយើងខាំររ ជឿជាក់ថា ោោដំរ៉ូង

10

រនះ បនរិចា ណាយ៉ាងក្តឹមក្តូវ។ អ៊ា៊ីចឹងសំរសនើមង
ដ រទ្បៀតថា រតសដសមក្សរសដ៊ីអំរ៊ីរណដឹងោទ្បកខរនះ គ៊ឺ

11

រិចា ណារៅរេើឧក្កិដក
ឋ មីតដេគ្នត់ទ្បទ្បួេក្ល អដ្ារទស។

12

បនក្តឹមក្តូវ។ អ៊ា៊ីចឹងថា រតើោោដំរ៉ូងមន ំរោភ្្ានសិទ្បាិកនរងក្ល ាក់រទសជនជារ់រចាទ្ប ៉ូររនះ

13

អស់មួយជ៊ី វិតរ្ះ វខសឬ ក៏យ៉ាងណា?

14

រៅតោក្ល ក្រេីទ្បណឌអនដ ជាតិមនៗ

រេើយោោដំរ៉ូងអនវតតកតាតអដ្ារទស

ជនជារ់រចាទ្បេនឹងក្តូវបនរគអដ្ារទសាក់គកអស់

15

មួយជ៊ី វិតរ៊ី ដងដ៉ូចគ្ននតដ ។ បទ្ប យតតិោស្រសដតដេអាចយកមកជាសំអាងបនន៉ូវតោក្ល ក្រេីទ្បណឌ

16

អនដ ជាតិ។

(សក្មក យៈររេខា៊ី)

17
18

[១៣:៣៧:២៨]

19

រោកក្ស៊ី អង់តា េគស
៊ី រស៖

20

រោកក្រធាន

ខាំច
រ ង់រ្ាើយៗរៅតោក្ល កំរ៉ូេរនះ

ររើសិនជាអងគជំនំជក្មះចង់បនរយង

21

ភសដតា
រ ងរាះរនាក
រ រ្ះ ររើសិនជារោកក្រធានចង់បន ខាំអា
រ ចអដេ់ឯកោ រយងេនឹងទំងអស់ រយង

22

េនឹងបន ឥេូវេនឹងរោកក្រធាន។

23
24

ក្រធានអងគជំន៖ំ
រតើក្ល អដេ់ឯកោ រយងេនឹង រោកក្ស៊ីអាចរ ើរ
ា ៉ា្ីនររេតដ ? អាចៗតិចរទ្ប ឬក៏យ៉ូ ?

25

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681800 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

1

រោកក្ស៊ី អង់តា េគស
៊ី រស៖

2

ខាំម
រ ិនយកររេរវោទំងអស់រ្ះរទ្ប ររើសិនជាអងគជំនំជក្មះមនសំណួ រអែងរទ្បៀតរ្ះ រ៉ាតនដ

3

រទះយ៉ាងណាក៏ខំក្ារ តូវក្ល ក្រតេេជា១៥្ទ្ប៊ីតដ

4

រោកក្រធាន។

5

រដើមប៊ីអេ
ត ់រយងទំងអស់េឹង
ន តាមរេបឿន មីតា

ក្រធានអងគជំន៖ំ

6

អ៊ា៊ីចឹងរោកក្ស៊ីអាចរង្វាញបនរៅររេរនះ ក្រតេេជាក្តឹម១០្ទ្ប៊ីបនរេើយ។

7

បទ្ប ស៉ូមអរញ្ជ ើញ!

8

36

រោកក្ស៊ី អង់តា េគស
៊ី រស៖

9

ស៉ូមអ គណរោកក្រធាន។ រ្ាើយតររៅនឹងសំណួ ក្រធាន រដើមប៊ីអេ
ដ ់ឯកោ រយងទក់ទ្បង

10

នឹងភសតតា
រ ងរាះរនាក
រ េនឹង តដេអងគជំនំជក្មះមិនដឹងរ្ះ រ ើជា
ា មិនដឹងមិនឮរ្ះ គ៊ឺជាចំណចសំខាន់

11

ណាស់ តដេខាំស
រ ៉ូម ំឭកអងតដ ថា កនរងរគ្នេក្ល ណ៍ក្រេីទ្បណឌរ្ះ គ៊ឺថារនាក
រ រ្ះគ៊ឺខាងក្រះរាជអាជាា

12

រទ្បក្តូវរ ើរ
ា ៊ីភសដតា
រ ងរនះ

13

<>ឲ្យេួសរ៊ី វិមតិសងែ័យ

14

រេើយអងគជំនំជក្មះទ្បទ្បួេយករទ្បៀតេនឹងគ៊ឺសទ្បាតតជាក្ល សងែ័យ

15

រេើយទយក្ពាវៗរទ្ប<គ៊ឺមិនតមនជាក្ល រង្វាញឲ្យរ

16

ន៉ូវអំររើតដេរងករេើងរាយរោក រខៀវ សំអន រេើយ។>។

17

រេើយ<អងគជំនំជក្មះគួ ណាតតរង្វាញរសចកត៊ីសននិាឋន រស់ខួ ន
ា >
រ៉ាតនដអា៊ីតដេរកើតរេើងេនឹង

គ៊ឺថាក្ល សននិាឋន រស់សេក្រះរាជអាជាា

ើញជាសតានម័តិ

[១៣:៤០:០៧]

18

ដ៉ូចខាំប
រ នរេើករេើងមែិេមិញេនឹង <>រញ្ញាតដេ<រគតតងតតរេើករេើងរ្ះ><>គ៊ឺថា រខៀវ

19

សំអន

20

គ្នត់មិនដឹង

21

រនះគ៊ឺជាតួ្ទ្ប៊ី រស់សេក្រះរាជអាជាា

22

រេើយអងគជំនំជក្មះក្តូវតអែករេើភ័សតា
តរ ងថ្នសំណំរ ឿងជាសតានម័តិ។><>

23

ជាក្ល ប៉ា ន់ក្រមណ

មិន

អាចមិនដឹងឮរ្ះរទ្ប។

ក៏រ៉ាតនត<មិនតមនមចស់រណតឹងោទ្បកខជាអនកក្តូវរង្វាញថា

ឬគ្នត់មិនបនច៉ូេ ួមចំតណកកនរងរគ្នេនរយបយឧក្កិដរឋ ្ះរទ្ប។

ឥេូវខាំអ
រ េ
ដ ់ឯកោ រយងឥេូវរនះតតមដង

រៅកនរងោ ណា រស់រយើង

គ៊ឺរយើងមនតអនកមួយ

24

តដេរយើងយកមកនិយយអំរ៊ី រតើោោដំរ៉ូងនិយយអំរ៊ីសញ្ញាណថ្នមជឈិមរកែេនឹងយ៉ាងរម៉ាច រេើយ

25

ក៏រក្ង៊ីកទំងអនកដឹក្ំទង
ំ អស់សទ្បាតតរៅកនរងមជឈិមរកែទំងអស់ទង
ំ រខៀវ សំអន អងតដ ។ រ៉ាតនតតាម

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681801 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

37

1

សំណំរ ឿងរ្ះគ៊ឺថា រខៀវ សំអន រ្ះគ្នត់មនមខង្វ មនេកខណៈ ឹតតបិតណាស់។ ខាំររ យងរៅកនរង

2

ោ ណារយើងតដ េនឹង គ៊ឺកថាខណឌ៧-- ១៦០៤ -- អុ៎! ៧០៤, ៧១៥ ទក់ទ្បងរៅនឹងអវតតមនថ្នទ្បំ្ក់

3

ទ្បំនង វង រខៀវ សំអន និងឧក្កិដក
ឋ មីរ្ះ ខាំអ
រ េ
ដ ់អងតដ រ៊ី វិ ៊ីោស្រសដ រស់អងគជំនំជក្មះកនរងក្ល រញ្ចូ េ

4

រខៀវ

5

ោ ណា<រណតឹងោទ្បកខ រស់>រយើង<>។

សំអន

6

រៅកនរងមជឈិមរកែេនឹងរៅកថាខណឌ<><៧១៦>

គ៊ឺសំខាន់ណាស់កនរងក្ល ំឭកថា

រៅដេ់

<><៧៥១>

រតើភសតតា
រ ងរៅកនរងសំណំរ ឿងណាខាះតដេរង្វាញថា

ថ្ន

រខៀវ

7

សំអន មនអំណាច ឹតតបិត រេើយនិងគ្នត់ដឹងរ័ត៌មនេនឹង រេតក្ល ណ៍តិចណាស់ គ៊ឺខំារ -- សកខ៊ីកមី

8

រស់ សែត តដេរយើងបនរក្រើក្បស់ជារក្ចើនដងរៅកនរងក្ល ជំនំជក្មះរសចកដ៊ីកនរងសំណំរ ឿង០០១ ក៏ដ៉ូច

9

ជាសំណំរ ឿង០០២ គ៊ឺរៅកនរងោ ណារយើងដតដេ កថាខណឌ១៧៣៦ ដេ់ ១៧៤៨។ រេើយតដេគ្នត់

10

សែត េនឹងគ្នត់រេើករេើងរ៊ី -- ក្ល ដកក្សង់រ៊ី េា៊ីេ៊ីរ សែត េនឹងគ៊ឺឯកោ E1/189.1 តដេគ្នត់បន

11

រេើករេើងថា រញ្ញាមួយចំនួនក្តូវបនរិភាកាតតកនរង ងាង់ត៉ូចមួយរទ្ប តដេ រខៀវ សំអន មិនតមនជា

12

សមជិករទ្ប។

13

[១៣:៤២:៣៩]

14

ខាំស
រ ៉ូមរយងរៅកថាខណឌ១៧៣៨ រេើយនិងរនតរ្ារ់ តដេរៅកនរងរ្ះរយើងបនរ ើក្ល
ា វិភាគ

15

អំរ៊ីខាឹមោ ថ្នកំណត់រេតក្រជំថ្នគណៈអចិថ្ស្រនតយ៍

រដើមប៊ីរំភ៊ឺរ
ា ង្វាញថា

រៅររេតដេអងគជំនំជក្មះ

16

សននិាឋនថា គ្នត់ -- រខៀវ សំអន ដឹងរ ឿងអាទ
៊ី ង
ំ អស់រៅកនរង ររកមពជា
រ ក្រជា ិររតយយ រាយោ គ្នត់

17

បនច៉ូេ ួមរៅកនរងកិចចក្រជំថ្នគណៈអចិថ្ស្រនតយ៍រ្ះគ៊ឺមិនក្តឹមក្តូវរទ្ប។

18

រេើយជាក់ោក់តតមដងរ្ះរៅកថាខណឌ១៧៣៩ ថ្នោ ណារយើងដតដេ រេើយនិងកថាខណឌ

19

រនតរ្ារ់រទ្បៀតេនឹង រយើងបនរេើករេើងអងតដ ថា ខាឹមោ ថ្នកំណត់រេតក្រជំនុ៎ងចរ្ាះឆ្នំ៧៥ ដេ់

20

៧៦

21

កំណត់ក្តារជើងទ្បំរ័ ៣៣៦០ <ថ្ន><>កថាខណឌ១៧៣៩ រយងរអែងរទ្បៀត រដើមប៊ីនិយយអំរ៊ីក្ល រេើក

22

រេើង រស់រៅក្កម

23

អចិថ្ស្រនតយ៍ ឬក៏យ៉ាងណា ក្លេសម័យរ្ះ? ខាំម
រ ិនអាចរ្ាើយររញរេញរ្ះរទ្បកនរងរញ្ញារនះ រ៊ីរក្ពាះ

24

ថាវទក់ទ្បងរៅនឹងរគ្នេក្ល ណ៍សមៃត់តដេ រអៀង ោ ី ក៏បន ំឭកអងតដ រេើយមដងរទ្បៀតគ៊ឺ នួន ជា

25

ក៏បន ំឭកតដ

គ៊ឺមិនមនភសតតា
រ ងណាតដេរង្វាញថា

ក្លាក

គ្នត់ដឹងឮរ៊ីរេតក្ល ណ៍ទំងអស់រ្ះរទ្ប។ រេើយរៅ

ក្លេរ៊ីមែិេមិញរនះ

គ្នត់ថាមិនមនអាប
៊ី នរិភាការាយរស ីរៅគណៈ

ទក់ទ្បងនឹងក្រធានរទ្បរនះរៅកនរងោ ណា រស់រយើង

គ៊ឺរៅកនរងកថាខណឌ១៧៥១,

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681802 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

38

1

១៧៥២ តដេអងគជំនំជក្មះ -- រេើយរយើងបនកត់សមគេ់ថា ោោដំរ៉ូងបនសននិាឋនថា រ៊ីរដើមទ្ប៊ីថា

2

រសចកដ៊ីសរក្មច រស់គណៈអចិថ្ស្រនតយ៍មិនតមនថា សរក្មចរាយតត រ៉ាេ រត រទ្ប។ ក៏រ៉ាតនតទ្បនាឹមនឹងរ្ះ

3

ោោដំរ៉ូងបននិយយថា រ៉ាេ រត និង នួន ជា រ្ះគ៊ឺមនអំណាចខពស់ជាងរគរំអតតតមដង។ <ដ៉ូរចនះ

4

ចំរពាះរយើង

5

រេើយខាំស
រ ៉ូមរយងជាថី៊ីមង
ត រទ្បៀតរៅ><>កថាខណឌ១៧៥១<><ដេ់>

6

េនឹង

7

សរក្មចមួយចំនួនតដេសរក្មចរាយក្ករមត៉ូចមួយរទ្ប<រៅរក្ៅគណៈអចិថ្ស្រនតយ៍>។ អ៊ាច
៊ី ឹងរេើយបនថា

8

ដ៉ូចោោដំរ៉ូងរេើយនិងក្រះរាជអាជាាបននិយយថា រាយោ

9

អនកទំងអស់េឹង
ន ៗគ៊ឺគ្នត់ដឹងរ ឿងរេតទំងអស់រៅសម័យរ្ះ

10
11
12

រនះគ៊ឺជាភ័សតា
តរ ងតដេអងគជំនំជក្មះបនកត់សមគេ់ ួចមករេើយ

<>

ក្តង់កតនាងរនះគ៊ឺរង្វាញថា

១៧៥២

ថ្នោ ណារយើង

<អងគជំនំជក្មះបនសននិាឋនថា><>

មនរសចកដ៊ី

រខៀវ សំអន រសរគរ់គ្ននជាមួយ
រេើយនិងរសចកដ៊ីសរក្មចតដេរេើក

រេើង -- តដេរ ើរា េើងរៅសម័យរ្ះៗមិនក្តឹមក្តូវទេ់តតរោះ។
[១៣:៤៥:២៦]
ទក់ទ្បងរៅនឹងតួ្ទ្ប៊ីមនកក្មិត រស់

រខៀវ

សំអន មនភសតតា
រ ងយ៉ាងចាស់ោស់រៅកនរង

13

សំណំរ ឿងតដេអងគជំនំជក្មះមិន -- រ ើម
ា ិនដឹងមិនឮ ដ៉ូចជារគ្នេក្ល ណ៍សមៃត់ ក្ល សមៃត់េឹង
ន មន

14

កិចចក្រជំ រអៀង ោ ី រាយ សា៊ីវ រេដឌ័ គ៊ឺឯកោ E3/89 ក្លេរ្ះ នួន ជា បនរ ើច
ា រមាើយតដ

15

គ៊ឺឯកោ

16

ក្លេរ្ះគ្នត់<រញ្ញជក់អះអាងអំរ៊ីរសចកត៊ីតថាងក្ល ណ៍ រស់រោក រខៀវ សំអន><> <រាយ>គ្នត់

17

និយយថា “រខៀវ សំអន មិនបនច៉ូេ ួមកនរងក្ល <សរក្មចឲ្យ>ជរមាមសនុ៎ងរទ្ប” រេើយអងគជំនំជក្មះ

18

មិនបនយកចំណចេនឹងមកគិតរទ្ប<កនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ រ៉ាតនត វជាក្ល សំខាន់តដេក្តូវ មាឹកថា

19

ភ័សតា
តរ ងទំងរនះមនរៅកនរងសំណំរ ឿង>។

20

E1/22.1

ក្លេរ្ះអងគជំនំជក្មះរចាទ្បសំណួ សួ ទក់ទ្បងរៅនឹងក្ល ជរមាមស

រេើយ

រដើមប៊ីក្តេរ់មកនិយយអំរ៊ីភសតតា
រ ងជាក់ោក់តដេរង្វាញអំរ៊ីតដេថា រខៀវ សំអន ដឹងរ ឿងរា៉ា វ

21

តិចណាស់។

គ៊ឺខំស
ារ ៉ូមរយងរៅោ ណា រស់រយើងគ៊ឺកថាខណឌ<><៧២៥-៧២៦

22

តដេរយើងបនវិភាគអំរ៊ីរញ្ញាថ្ន>

23

រេើយរនះគ៊ឺជាចំណចសំខាន់រេើរញ្ញាថ្នក្ល ទ្បំ្ក់ទ្បំនង

24

កនរងររេសេក្រះរាជអាជាាអនត ជាតិរេើងតថាងោ ណា><>ជារក្ចើនដងណាស់ តដេ ក្រះរាជអាជាា

25

និយយថាគ្នត់ដឹងទំងអស់ រ៊ីរក្ពាះថា បយក្ល ណ៍រេើងមកមជឈិម វិញ មជឈិមរកែ វិញ។

ទ្បំ្ក់ទ្បំនង វងមជឈិម<និងភ៉ូមិភាគ
រ៊ីរក្ពាះ

មែិេមិញ

ខាំររ ៅតតោតរ់ឮ

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681803 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

39

1

ក៏រ៉ាតនតរៅកនរងសំណំរ ឿងរ្ះ មនភសតតា
រ ងចាស់ណាស់ គ៊ឺរៅកំណត់ក្តារជើងទ្បំរ័ ៣១០៤ រ្ះគ៊ឺថា

2

<រយើងមនសកខ៊ីកមី រស់រគគេតដេក្លន់ខាងទ្ប៉ូ រេខ

3

តដេនិយយយ៉ាងចាស់ថា><>មនតខែរ៊ី

4

រអាើជ៉ូនសមជិកមួយចំនួនត៉ូចថ្នគណៈអចិថ្ស្រនតយ៍ ជារិរសស រ៉ាេ រត និង សន រសន សត៊ីរ៊ីរញ្ញាកងទ្ប័រ

5

និងសនតិសខ> <> រេើយនិងមួយតខែរទ្បៀតេនឹង គ៊ឺចំរពាះ<ទ្ប៉ូ រេខ>ោ តដេមកដេ់ រខៀវ សំអន

6

<>

7

<គ៊ឺពាក់រ័នន
ា ឹងសកមីភារតរងតចករសបមង

8

ោោដំរ៉ូងរ ើម
ា ិនដឹងមិនឮ <តដេតរ ជាកត់សមគេ់តរររនះ រៅកតនាងរអែងរទ្បៀត>រេើយមិនបន

9

ទញរ៊ីអេេំបកអា៊ីរទ្ប <><រៅររេរេើករេើងអំរ៊ីអា៊ីតដេមជឈិមរកែដឹង រាយ ួមរញ្ចូ េ> រខៀវ

10
11

និងរញ្ជូ នទ្ប៉ូ រេខ

<><គ៊ឺ

មួយតខែ

និង បយក្ល ណ៍
ជាោ រំភាន់អកខ ៈ

គ៊ឺសទ្បាតតជាោ តដេអត់មន<><រំភាន់>អកខ ៈអ៊ីរ្ះរទ្ប
និងសមភ ៈរៅតាមភ៉ូមិភាគ>។

រេើយចំណចរនះគ៊ឺ

សំអន <អងតដ ><>។
[១៣:៤៨:០១]

12

<><អា៊ីតដេចាស់អងតដ រ្ះ គ៊ឺថាសកមីភាររៅតាមមនា៊ី សនតិសខ និង>ក្ល ាឋន<><្្

13

មិនមននិយយរៅកនរងកំណត់រេត រស់គណៈអចិថ្ស្រនតយ៍ តដេអងគជំនំជក្មះបនតអែករេើរ្ះរទ្ប។><

14

> ដ៉ូចមែិេមិញខាំប
រ នរេើករេើងរេើយថា <><មនតតមួយររេគត់ តដេមនរ្ីះក្ល ាឋន>គ៊ឺ

15

ក្រោនយនដរហាះកំរង់ឆ្នំងេនឹង។

16

តដេរគនិយយរ៊ីេកខខណឌក្ល ង្វ រៅក្ល ាឋន<>រ្ះរទ្ប។ រ៉ាតនតរៅសំណំរ ឿង០០២/០២ រយើងេនឹងក៏

17

រាយគ្នត់អត់រ

18

ដឹង វិញរ្ះក្រះរាជអាជាារគរេើកេនឹង រេើករ ឿងេនឹងរេើងបត់រៅរេើយ។

19

ដ៉ូចខាំប
រ នរង្វាញមែិេមិញគ៊ឺថា

ើញមនរ្ីះគ្នត់ទក់ទ្បងនឹងេកខខណឌក្ល ង្វ រៅទ្ប៊ីនុ៎ងតដ

អ៊ា៊ីចឹងរយងៗរៅ

ខាំស
រ ៉ូមរយងរៅទក់ទ្បងរៅនឹងក ណ៊ីស-២១

មិនតដេមនររេណាមួយ

អ៊ា៊ីចឹងគ៊ឺ ររើសិនជាគ្នត់

េនឹងរៅកំណត់រេតក្រជំ

20

គណៈអចិថ្ស្រនតយ៍េឹង
ន ក៏មិនតដេមនរេើករេើងតដ ។

<><ខាំស
រ ៉ូមរយងរៅកថាខណឌ

១៧៤១

21

និងកថាខណឌរនតរ្ារ់ថ្នោ ណារណតឹងោទ្បកខ រស់រយើង។>

22

តំតណងតតមួយគត់តដេសេក្រះរាជអាជាាបនរេើករេើង រេើយអងគជំនំជក្មះបនតអែករេើ តាមរិត

23

គ៊ឺជាតំតណងមួយរាយតេក

24

ខាំស
រ ៉ូមរយងជាថី៊ីមង
ត រទ្បៀតរៅសកខ៊ីកមី រស់><>អនកជំ្ញ េា៊ីេ៊ីរ សែត រៅកនរងោ ណា រស់រយើង

25

ដតដេរៅកថាខណឌ១៧៤៧ រេើយនិងកំណត់ក្តារជើងទ្បំរ័ កនរងកថាខណឌេនឹង ទក់ទ្បងរៅនឹងោកែ៊ីទង
ំ

<><ដ៉ូរចនះ

រេើយរនះជាអា៊ីតដេរយើងតតងតតនិយយ។

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681804 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

1
2

40

ក្បំរ៊ី ៉ូរ តដេរយើងរសនើសំមកទ្ប៊ីរនះេនឹង អងគជំនំជក្មះបនជំទស់មិនរក្លះរៅ េា៊ីេ៊ីរ សែត មក។
[១៣:៤៩:៤៨]

3

រៅកនរងកំណត់ក្តារជើងទ្បំរ័ ថ្នកថាខណឌ១៧៤៧េនឹង

4

រយើងរៅកនរងសំណំរ ឿង០០២/០១

5

សននិាឋនរញ្ច រ់ក្ល រដញរាេ រស់រយើងគ៊ឺឯកោ E295</6/4 កថាខណឌ ២៦៥> <>តដេមនក្ល

6

វិភាគអំរ៊ីោថនភារ

7

សមជិកគណៈមជឈិមរអែងរទ្បៀត<គ៊ឺមិនតមនរៅកនរងគណៈអចិថ្ស្រនតយ៍រទ្ប>។អងគជំនំជក្មះមិនបនគិតរ៊ីចំ

8

ណចេនឹងរទ្ប។

9

រេើយនិងកំណត់រេតថ្ថៃទ្ប៊ី៣០ ម៊ី្ ឆ្នំ១៩៧៦ តដេក្តូវបនរេើករេើងរាយក្រះរាជអាជាាជាញឹក

10

ញារ់រ្ះ រយើងបនរេើករេើងថា ោោដំរ៉ូងមិនក្រមោដរ់អំរ៊ីក្ល រេើករេើង រស់អនកជំ្ញទក់

11

ទ្បងនឹងកំណត់រេតរនះរទ្ប។ គ្នត់រៅតតនិយយថា រខៀវ សំអន កនរងគណៈមជឈិម រេើយកំណត់ក្តា

12

េនឹងគ៊ឺចះថ្ថៃទ្ប៊ី៣០ តខម៊ី្ ឆ្នំ១៩៧៦។ អ៊ាច
៊ី ឹងទញក្ល សននិាឋនថា រខៀវ សំអន ដឹងរ៊ីក្ល ចារ់ខួ ន
ា មនសែ

13

ទំងអស់េឹង
ន គ៊ឺៗ រេើយដឹងរ៊ីរគ្នេនរយបយក្ល ចារ់មនសែអ៊ីជារដើមេនឹង។

14

កនរងកថាខណឌ៥៤៧<។

រយើងបនរយងរៅនឹងក្ល វិភាគ រស់

និងអំណាច រស់

រយើងបនរយងអងតដ រៅរសចកត៊ី><>

រខៀវ

សំអន

<>រ ៀរនឹង

តាមៗរិតរៅ ខាំររ យងរៅកថាខណឌ១៧១៧ ថ្នោ ណារណដឹងឧទ្បា ណ៍ រស់រយើងខាំរ។ ជាក្ល

15

សំខាន់ណាស់រយើងក្តូវចងចាំថា ោកែ៊ីអនកជំ្ញ<រ៊ី > ៉ូរ<><បនរនយេ់ថា> រទះរ៊ីជានិយយ

16

ថាជាគណៈមជឈិមតមន

17

គណៈអចិថ្ស្រនតយ៍រទ្ប<ររើរិនិតយរេើខាឹមោ >។

18

រៅសវ្ក្ល

19

សកខ៊ីកមី រស់ រក្កក រអចរ្ោន់ រៅកនរង<><ោេក្កម> ឌច រ្ះ រៅកថាខណឌ១០៣ គ្នត់

20

បនរេើករេើងថា

21

អ៊ា៊ីចឹងសំខាន់ណាស់រយើងក្តូវកត់ ចារ់អា មីណ៍រេើចំណចរនះ រ៊ីរក្ពាះថា រក្កក រអចរ្ោន់ ក្លេរ្ះ

22

គ្នត់<ជាអនកជំ្ញតដេបនរ ើក្ល
ា >រៅកនរងក្ល ិយេ័យសេក្រះរាជអាជាា។

23

ឯកោ

រ៉ាតនដតាមរិតជាកំណត់រេត រស់

E1/189.1

ក្លេេនឹងគ៊ឺ

េា៊ីេ៊ីរ

អា៊ីតដេគ្នត់និយយអងតដ

“តាមរិតថ្នកំណត់រេតក្រជំេឹង
ន

សែត

តដេគ្នត់និយយ

រៅកនរង--

រៅក្លេរ៊ីក្ល រ ើា

គ៊ឺជាកំណត់រេត រស់គណៈអចិថ្ស្រនតយ៍រទ្ប”។

[១៣:៥២:១០]

24

មនចំណចមួយរទ្បៀតតដេោោដំរ៉ូងមិន រ ើម
ា ិនដឹងមិនឮតដ គ៊ឺថា រខៀវ សំអន រំមនទ្បំ្ក់

25

ទ្បំនងជាមួយឧក្កិដក
ឋ មីរៅមនា៊ី ស-២១ រ្ះរទ្ប។ <ខាំស
រ ៉ូមរយងរៅ>កថាខណឌ<៧១០ ដេ់ ៧១១>

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681805 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

1

<>

2

<>បននិយយ<អំរ៊ីជំនួរ មួយថ្ថៃមនររេ ាឋភិបេកមពជា
រ ក្រជា ិររតយយ ត់រគចរៅរក្ៅក្ររទ្បស

3

ររេកងទ្ប័ររវៀតណាមច៉ូេេកេយ><> រ៊ីមនមក ឌច គ្នត់និយយថា គ្នត់មិនតដេ<><ជួរ>

4

រខៀវ សំអន រទ្ប <>។ <><យ៉ាងរហាចណាស់>មនភារអាយ
រ គ្ននអងតដ <រៅកនរងសកខ៊ីកមី រស់គ្នត់

5

រ៉ាតនត

6

សំអន<មួយថ្ថៃមនររេ ត់រគចក៏រាយ>

7

បនដឹងអំរ៊ីអតថិភារ និងដំរណើ ក្ល ថ្នមនា៊ី ស-២១ បនរេើយ។> <>

8
9

ថ្នោ ណារណដឹង<><ោទ្បកខ> រស់រយើង

រទះជាយ៉ាងណាក៏រាយ

<មា៉ា ងរទ្បៀត

<>

ថា៊ីតបិតតត>

<រាយ> ំឭកថា

41

<>

គ្នត់រ

<ថា៊ីតបិតតត>ឌច

ើញ

<><ក៏រគមិនអាចនិយយសននិាឋនថា<រខៀវ

តាមរិត>ោោដំរ៉ូង<មិនក្តូវក្ល ភ័សតា
តរ ងរនះ

រខៀវ
សំអន

រដើមប៊ីរ ើក្ល
ា សននិាឋនរ្ះរទ្ប

រ៊ីរក្ពាះខាួនបនសរក្មច ួចមករេើយថា រខៀវ សំអន បនដឹង គ៊ឺរៅកថាខណឌ ២៣៧២ ថ្នសំអាងរេត

10

ោេក្កម

11

គណៈកមី ិក្ល អចិថ្ស្រនតយ៍

12

២១”។><។> <ដ៉ូរចនះ ក្ល អះអាង រស់អងគជំនំជក្មះមិនក្តឹមតតជាភវន៊ីយភាររ៉ារណាណះរទ្ប តថមទំង

13

អាយ
រ រ៊ីភ័សតា
តរ ងរទ្បៀតអង រ៊ីរក្ពាះថា ដ៉ូចខាំប
រ នរញ្ញជក់ជ៉ូន ួចមករេើយ><> <រៅកនរង>កំណត់រេត

14

ក្រជំកនរងគណៈអចិថ្ស្រនតយ៍មិនតដេរេើករេើងរ៊ី<ស-២១><>រ្ះរទ្ប។

15
16

តដេ>បនរេើករេើងថា

<“តាម យៈវតតមនជារទ្បៀងទត់

និងក្ល ច៉ូេ ួមរៅកនរង

គ្នត់ទ្បំនងជាបនដឹងអំរ៊ីក្ល រក្រើក្បស់ទ ណកមីរៅមនា៊ី សនតិសខ

ស-

[១៣:៥៣:៥១]
ទក់ទ្បងរៅនឹងសេក ណ៍ រេើយនិងក្ល ដឹងឮ រស់ រខៀវ សំអន រ៊ីអា៊ីតដេរកើតរេើង ឬក៏រ៊ី

17

រគ្នេនរយបយសំរៅរ ើប
ា ររេើក្រជាជនអ៊ីជារដើម

ខាំស
រ ៉ូមរយងរៅកនរងោ ណា រស់រយើង

កថា

18

ខណឌ១៥០៧ តដេរយើងនិយយរ៊ី សា៊ីវ រេដឌ័

19

សកខ៊ីកមី រ៉ាតនតក្តូវបនរដិរស ។ រ៉ាតនតរៅកនរងសំណំរ ឿង០០២/១ រ្ះ គ្នត់បនអដេ់សកខ៊ីកមី រេើយ

20

គ្នត់និយយថាភ៉ូមិភាគ

21

រដើមប៊ីក្រតេេជា -- រដើមប៊ីរង្វាញ -- មិនរង្វាញរ៊ីរញ្ញាជាក់ោក់ រេើយក្រតេេក្លេរ្ះៗ គ៊ឺថា

22

រសចកដ៊ីសរក្មចរ្ះ< រស់មជឈិមរកែក្តូវបនរ ើរា េើង>រាយតអែករេើរ័ត៌មនខសរនះ។

23

ោ ណា រស់រយើងកថាខណឌ១៥០៧

24

រៅកនរងោ ណាសននិាឋនរញ្ច រ់ក្ល រដញរាេគ៊ឺកថាខណឌ១១៧៣<។ អំរ៊ីរគ្នេនរយបយពាក់រ័នន
ា ឹង

25

សេក ណ៍អងតដ

តដេគ្នត់ជាអនកជំ្ញ តដេរយើងសំឲ្យមកអដេ់

ឬក៏ម៉ូេាឋនអដេ់ បយក្ល ណ៍ខសមកភនំររញទក់ទ្បងរៅនឹងទ្បិនអ
ន េក្សូវ

ក៏រយងរៅនឹងរសចកដ៊ីសរក្មច

រសចកដ៊ីសននិាឋន រស់រយើង

ខាំស
រ ៉ូមរយងរៅោ ណារណតឹងោទ្បកខ រស់រយើង>

<>កថាខណឌ១៥០៣

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681806 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

42

1

<តដេរយងរៅ> ោ ណាសននិាឋនរញ្ច រ់ក្ល រដញរាេ គ៊ឺ<><កថាខណឌ>១១៧១ -- ១១៧៤ និង

2

<១១៦៨>

3

តថទំក្រជាជន។ ឯកោ E3/750 និយយរ៊ីទ្បសែ្វដដ៊ីទ្បង់រដិវតត ERN00523849 ទក់ទ្បងរៅនឹង

4

ក្ល ្ំក្សូវរចញ កថាខណឌ១៥០៦ រៅកនរងោ ណារយើងគ៊ឺឯកោ E3</>4589 <><ជារិរសស

5

ចរមាើយ រស់ ស្រេាង់ស័ា > រ៉ាងស៉ូដ៍<តដេរយើងបនរសនើសំរក្លះរៅ> មកទ្ប៊ីរនះ រ៉ាតនតក្តូវបនរដិរស ។

6

<>។

អ៊ា៊ីចឹងតាម យៈភសតតា
រ ងទក់ទ្បងរៅនឹងរទ្បរញ្ញជទំងអស់េឹង
ន គ៊ឺរញ្ញជក់ថាសំឲ្យ

[១៣:៥៦:២២]

7

មែិេមិញរ្ះ ឌច និយយអំរ៊ីក្ល ាក់ទ្បណឌកមីរេើ រ៉ាង់ តដេបន -- តដេអាយ
រ រគ្នេក្ល ណ៍

8

រកែេនឹង គ៊ឺបន<><តាមានរត៊ីក្ររនា រក្ក្លយររេរ ៀរក្ល >។ ខាំអ
រ េ
ដ ់ឯកោ រយង គ៊ឺ ១៥៥៣ ាក់

9

១៣៥៣, ១៣៥៤ ថ្នោ ណា រស់រយើង។

10

អងគជំនំជក្មះរដិរស រចាេន៉ូវចរមាើយរនះ រស់ ឌច រាយោ ជាចរមាើយរាះរនាក
រ ។ រទះរ៊ី

11

ជាគ្នត់ -- រៅក្តង់ចំណចរនះ គ៊ឺអងគជំនំជក្មះរដិរស រចាេ រេើយកនរងររេខាះេនឹង ខាួនរក្រើចរមាើយ

12

តដេបនរ៊ីក្ល រ ើទ
ា ណកមីរៅវិញ។ រេើយក្តង់ចំណចរនះ គ៊ឺរញ្ញា គ៊ឺមិនក្តូវដឹងថា រតើមនក្ល

13

តាមាន -- គ៊ឺមិនតមនរញ្ញាថា ក្តូវតតដឹងថាតាមាន មិនតាមដឹងរ្ះរទ្ប គ៊ឺដឹងថា រតើវជាក្ល តាមាន

14

េនឹង វជារទ្បរញ្ញជ រស់មជឈិមរកែ ឬក៏យ៉ាងរម៉ាច។ អ៊ា៊ីចឹងរយើងជំទស់រេើចំណចរនះ។

15

ទក់ទ្បងនឹងក្ល រ ៀរក្ល

គ៊ឺ<ខាំស
រ ៉ូមរយងរៅ>កថាខណឌ១២៧១,

<><១២៧២>

16

រៅកនរងោ ណា រស់រយើងទក់ទ្បងនឹងក្ល ក្បសចាករ៊ី<ក្ល អនវតតរទ្បរញ្ញជ។><>

17

ក្ល ររងកើនចំនួនក្រជាជននង
ុ៎

18

ក្រះរាជអាជាា<បននិយយ> <><តាម យៈក្ល រ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍ និងតាម យៈ វិធានក្ល ជារក្ចើន

19

គ៊ឺរគ្នេនរយបយក្រឆ្ំងនឹងម ណភារថ្នកម

20

មនភ័សតា
តរ ងជារក្ចើនតដេក្តូវបនរង្វាញ

21

ខាំស
រ ៉ូមរយងរៅោ ណារណតឹងោទ្បកខ រស់រយើង

22

កំណត់សមគេ់រជើងទ្បំរ័ រេខ ២៣០៥ តដេរយងអងតដ រៅរសចកត៊ីសននិាឋនរញ្ច រ់កិចចរិភាការដញ

23

រាេ កនរងសំណំរ ឿង ០០២/០២ កថាខណឌ ២៤៣៤។> <>

24
25

ទក់ទ្បងរៅនឹង

មិនក្តូវបនរេើករេើងទេ់តតរោះ><><ដ៉ូច>អងគជំនំជក្មះ

ឬក៏

រេើយជាចងរក្ក្លយ
និងតដេមិនក្តូវបនអងគជំនំជក្មះរអើររើទេ់តតរោះ។
កថាខណឌ

១២២៤

ជារិរសស

[១៣:៥៨:២២]
<>

រ្ារ់មក<វជាក្ល សំខាន់កនរងក្ល ំឭកថា>

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681807 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

1

គ៊ឺអងគជំនំជក្មះបនោដរ់អនកជំ្ញរ៊ី ្ក់ទក់ទ្បងនឹងក្ល រ ៀរក្ល

2

<តដេសេ>ក្រះរាជអាជាាអនករសនើសំ រេើយនិងមនក់រទ្បៀតគ៊ឺ រអេគ េ៊ី វីន រេើយនិងអនកជំ្ញមួយ

3

រទ្បៀតគ៊ឺរ្
ី ះ រអេគ េ៊ី វីន េនឹង រេើយអនកជំ្ញទំងរ៊ី ្ក់េឹង
ន បនទញក្ល សននិាឋនថា ររើតាម

4

ក្ល -- តអែករេើក្ល ក្ោវក្ជាវ រស់គ្នត់េឹង
ន ថាររើសិនជាមនក្ល រ ៀរក្ល រាយរងខំរ្ះ គ្នត់មិនអាច

5

ទញក្ល សននិាឋនថា តាមេទ្បាអេថ្នក្ល ក្ោវក្ជាវ រស់គ្នត់ឯករាជយរ្ះ ថាមនរគ្នេនរយបយ

6

ជាតិ រដើមប៊ីរងខំឲ្យរ ៀរក្ល រ្ះរទ្ប។

7

គ៊ឺរោកក្ស៊ី

43

ណាហាកក្លវ៉ា

[១៣:៥៩:១៣]

8

រៅកនរងោ ណា រស់រយើងរ្ះ គ៊ឺ១២០៩<។ អងគជំនំជក្មះក៏បនក្ចានរចាេសកខ៊ីកមី រស់រួក

9

គ្នត់អងតដ ។> <>។ រៅកថាខណឌ១២៣៩, ១២៤១ ពាកយសមដ៊ី រស់ ស់ ស៊ាយ តដេក្រះរាជអាជាា

10

បន -- អងគ -- ោោដំរ៉ូងបនរក្រើក្បស់ថា រដើមប៊ីគ្នក្ំ ទ្បជាមួយនឹងពាកយសមដ៊ី រស់ ជា រឌៀរ រ៉ាតនតដ៉ូច

11

អស់រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កមនឹងរ

12

ក្តារជើងទ្បំរ័ រទ្ប។ ក្លេេនឹងគ្នត់និយយថា មនក្ល រ ៀរចំឲ្យក្ររស ្ ី និងរ សជួរគ្នន មននឹង

13

ររេរ ៀរក្ល រេើយមនេទ្បាភារជំទស់រទ្បៀងអង។

14

ើញខាងមខរនះគ៊ឺថា យកពាកយសមដ៊ី រស់ ស់ ស៊ាយ រៅកនរងកំណត់

អ៊ា៊ីចឹងវសំខាន់ណាស់កនរងក្ល កត់សមគេ់ចំណចរនះ

គ៊ឺថារគមនក្ល រ ៀរចំឲ្យជួរគ្ននជាមន

15

តដ ។ រេើយទក់ទ្បងរៅនឹងសកខ៊ីកមី រស់ ស់ ស៊ាយ េនឹងដតដេ គ៊ឺថាមនក្ល សំខាន់តដេគ្នត់បន

16

ច៉ូេកនរងក្ល រ ៀនស៉ូក្តជារក្ចើន តដេគ្នត់និយយថា រខៀវ សំអន បនរេើករេើងេនឹងគ្នត់ក៏មិនតដេ

17

បននិយយថា រខៀវ សំអន ធាារ់បននិយយរ៊ីក្ល រ ៀរក្ល រ្ះរទ្ប។ ក៏រ៉ាតនតអយ
ារ រៅវិញគ្នត់បន--

18

ខាំររ យងរៅកថាខណឌ២៨១<ថ្នោ ណាសននិាឋនរញ្ច រ់កិចចរិភាការដញរាេ> សំណំរ ឿង០០២/០១

19

ស់ ស៊ាយ រ្ះនិយយថា “គ្នត់មិនតដេរ

ើញ រខៀវ សំអន និយយអំរ៊ី<រញ្ញាអា៊ីរអែងរក្ៅរ៊ី>

20

រ ឿង ដឋបេរ្ះរទ្ប”។ រៅកនរងកំណត់រេតោតរ់ចរមាើយ រស់គ្នត់ េនឹងឯកោ E3/10 -- 6 --20

21

(សំរទស)

22

រយើងរ

23

រយើងរសនើសំេឹង
ន

24

រេើយ ួមរញ្ចូ េនឹងររេទំងោកែ៊ីតដេរយើងសំឲ្យមកអតេ់សកខ៊ីកមីរ្ះរៅកនរងសំណំរ ឿង០០២រ្ះ

25

ក៏ោោដំរ៉ូងបនជំទស់អងតដ ។

ោោដំរ៉ូងក៏បនរ ៀរចំក្ល ក្រជំរដើមប៊ីឲ្យភាគ៊ីេឹង
ន រង្វាញឯកោ

ក៏រ៉ាតនត

ើញថាមនឯកោ តិចណាស់តដេអងគ -- ស៉ូមប៊ីតតោោដំរ៉ូងរ្ះយកមករក្រើរ្ះ តដេ
រេើយភសតតា
រ ងរាះរនាក
រ តដេរយើងបនរេើករេើងរ្ះគ៊ឺក្តូវបនរ ើម
ា ិនដឹងមិនឮ

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681808 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

1

រយើងបនរេើករេើងរ៊ី ស្រេាង់ស័

រ៉ាងស៉ូដ៍ ឯកោ

44

E243.1 រេើករេើងរៅកនរងក្រតិចា ឹក

2

សវ្ក្ល E1/294.1 រម៉ាង ១៣:៤៣។ រ៉ាងស៉ូដ៍ ដតដេគ៊ឺឯកោ E3/4589 តដេរយើងបនរង្វាញ

3

រៅកនរងអងគជំនំជក្មះរនះេនឹង និងឯកោ មួយរទ្បៀត គ៊ឺ E1/391.1 ក្រតេេរម៉ាង ១១:០៥។ រេដឌ័

4

សា៊ីវិន គ៊ឺឯកោ E3/39995-- (គ្នីនក្ល រកតក្រ)

5

[១៤:០២:៤៧]

6

អនករកតក្រ៖

7
8

រោកក្រធានសំអ ាក្ស័យមិនមនក្ល រក-រោកក្ស៊ី អង់តា េគស
៊ី រស៖

9
10

ឯកោ មួយរទ្បៀតគ៊ឺ ឯកោ E3/4527-ក្រធានអងគជំន៖ំ

11

ស៉ូមផ្ទែកសិន រាយោ អត់មនក្ល រកតក្រ។

12

[១៤:០៣:១២]

13

រោកក្ស៊ី អង់តា េគស
៊ី រស៖

14
15

អមាញ់ឮថាអត់មនក្ល រកតក្រ ខាំឥ
រ េូវខាំចា
រ រ់រនតរ៊ីកតនាងណារៅរោកក្រធាន? គ៊ឺឯកោ
រស់ សា៊ីវ រេដឌ័ គ៊ឺឯកោ E3/4527 តដេរេើករេើងកនរងថ្ថៃសវ្ក្ល E1/515.1 រម៉ាង១០:៣១,

16

១០:៣៣

17

សវ្ក្ល ទំងអស់

18

រេើយអងគជំនំជក្មះោោដំរ៉ូងរ្ះរក្រើតអនករអែងថ្ន -- ខសរ៊ីតអនកតដេខាំររ េើកជ៉ូនអមាញ់មិញេនឹង។

19

<ជាចងរក្ក្លយ

20

រេើយរនះគ៊ឺជាឯកោ រយងចងរក្ក្លយ>រៅកនរងសវ្ក្ល <ទំងរ៊ី រេើក>ទក់ទ្បងរៅ

21

ឯកោ គនាឹះេនឹងគ៊ឺមនឯកោ E3/4589 តដេជាអតថរទ្បស រស រាយ រ៉ាងស៉ូដ៍ មនចំណងរជើងថា

22

“ក្ររទ្បសកមពជា
រ ក្តូវបន ំរាះ”<><តដេក្តូវបនរេើករេើងរៅកនរងឯកោ > E1/515.1 គ៊ឺរៅរម៉ាង

23

<><១១.០០.២១

24

រោកក្ស៊ីរៅក្កម រនះជារយងតដេខាំស
រ ំអេ
ត ់ជ៉ូនរៅដេ់អស់រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កមទំងអស់គ្នន។

25

និងរម៉ាង

១០:៣៧

ខាំស
រ ៉ូមរញ្ញជក់ថា

ម៉ូេរេតតដេខាំររ េើករេើងរម៉ាងថ្នកំណត់រេត

គ៊ឺថាវៗមនភសតតា
រ ងតដេរយើងចង់ឲ្យអស់រោក

រោកក្ស៊ីរៅក្កមរិរក្គ្នះ។

តដេមិនក្តូវបនអងគជំនំជក្មះយកមករក្រើក្បស់ទេ់តតរោះ>។

អស់រោក

ស៉ូមអ គណរោកក្រធាន។

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681809 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

1

[១៤:០៥:១២]

2

រៅក្កម ចាន់ក្ា ន៊ីហាេ ចាយ៉ាសញ
៊ី រេ៖

3

ទ្បិវសួស៊ី!ត

4
5
6

ខាំម
រ នសំណួ មួយសួ រៅក្លន់សេក្រះរាជអាជាា។

45

យ៉ាងរម៉ាចរេើយ ួចរាេ់រទ្ប

អនញ្ញាតឲ្យខាំស
រ ួ សំណួ បនរទ្ប? រតើសេក្រះរាជអាជាាោតរ់ខំឮ
ារ រទ្ប?
រោកក្ស៊ី រក្រនា េ៉ូេស
ិ ៖
ចាស ោតរ់ឮរេើយរោករៅក្កម។ គ៊ឺខំោ
ារ ត រ់ឮរេើយរោករៅក្កម។

7

រៅក្កម ចាន់ក្ា ន៊ីហាេ ចាយ៉ាសញ
៊ី រេ៖

8

រោកក្ស៊ី

និងសេក្ល ី រស់រោកក្ស៊ីក្លេរ៊ីមែិេមិញ

គ៊ឺពាក់រ័នរា ៅនឹងឧក្កិដក
ឋ មីតដេ

9

ក្រក្រឹតរត េើងរាយរួកតខី ក្កេម។ រេើយថ្ថៃរនះរោកសេក្រះរាជអាជាាឲ្យរយើងតសាងសរក្មច្ន

10

អំរ៊ីក្ល ក្រក្រឹតឧ
ត ក្កិដក
ឋ មីរាយ រខៀវ សំអន។ រតើឋានៈ រខៀវ សំអន និងឧក្កិដក
ឋ មីយ៉ាងរម៉ាច រ៊ីរក្ពាះថា

11

មិនបនច៉ូេ ួមក្គរ់កិចចក្រជំរទ្ប រេើយគ្នត់ជាសមជិកគណៈកមី ិក្ល មជឈិម រ៉ាតនតមិនបនច៉ូេ ួមមក

12

ក្គរ់កិចចក្រជំទង
ំ អស់រទ្ប។ អ៊ា៊ីចឹងរញ្ញាទំងឡាយរ្ះគ៊ឺថាគ្នត់មិនមនសិទ្បាិសរក្មចអ៊ីរទ្ប រ៊ីរក្ពាះគ្នត់

13

មិនមនវតតមនរៅកនរងកិចចក្រជំទង
ំ រនះរទ្ប។ ថារតើវមនទ្បំ្ក់ទ្បំនងអា៊ីតដេរោកក្ស៊ីភាជរ់ រខៀវ សំអន

14

រៅនឹងឧក្កិដក
ឋ មីតដេបនរចាទ្បក្រក្លន់រនះ?

15
16

រោកក្ស៊ី រក្រនា េ៉ូេស
ិ ៖
ស៉ូមអ គណរោករៅក្កម។ ពាក់រ័នរា ៅនឹងក្ល ជួយរក្ជាមតក្ជង ចារ់តចងចាស់ណាស់ថា

17

ររើសិនណាជារយើង ករ

18

តដេរង្វាញឲ្យរ

19

បនក្រក្រឹត។
ត ទក់ទ្បងរៅនឹងសេឧក្កិដក
ឋ មី ួម -- សំយករសៀវរៅកត់ក្តាខាំម
រ ួយតភាត -- ស៉ូមអ គណ

20

រោករៅក្កម។

21

ើញថា អំររើ រស់គ្នត់មនអេរ៉ាះពាេ់យ៉ាងខាាង
ំ រៅរេើក្ល ក្រក្រឹតឧ
ត ក្កិដក
ឋ មី

ើញរ៊ីទ្បំ្ក់ទ្បំនង រស់វ។ អ៊ា៊ីចឹងវភាជរ់រៅជនជារ់រចាទ្បរៅនឹងឧក្កិដក
ឋ មីតដេគ្នត់

ទក់ទ្បងរៅនឹងសេឧក្កិដក
ឋ មី ួម អងគជំនំជក្មះបន ករ

ើញម ាបយជារក្ចើនតដេ មចស់

22

រណតឹងោទ្បកខបនជួយជំ ញ គ្នំក្ទ្ប ឬក៏រក្ជាមតក្ជងរៅកនរងរគ្នេរំណង ួមតាម យៈរគ្នេនរយបយ

23

រស់គ្នត់។ រេើយរគក៏មនក្ល វិភាគយ៉ាងេែិតេែន់អងតដ រ៊ីកថាខណឌ៤២ រៅដេ់ ៥៧ និងរ៊ី ៤២

24

ដេ់៧៨

គ៊ឺ ករ

ើញថាគ្នត់បនគ្នំក្ទ្បរៅដេ់រគ្នេរំណងឧក្កិដឋ ួម

25

គណៈអចិថ្ស្រនតយ៍ រេើយគ្នត់ជាសមជិកគណៈកមី ិក្ល មជឈិម។

គ្នត់បនច៉ូេ ួមកនរងកិចចក្រជំ

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681810 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

46

1

មែិេមិញរយើងបនរិភាកាគ្ននថា កំណត់ក្តាតដេគ្នត់បនច៉ូេ ួម កំណត់រេតអងគក្រជំតដេ

2

គ្នត់បនច៉ូេ ួម បនរង្វាញវតតមន រស់គ្នត់។ រ៉ាេ រត និង នួន ជា រេើយនិងមចស់រណតឹងោទ្បកខ

3

ទំងរ៊ីេឹង
ន ច៉ូេ ួមកិចចក្រជំញឹកញារ់ជាងរគ។

4

អចិថ្ស្រនតយ៍រទ្ប។

5

រិតរេើយគ្នត់មិនតមនជាសមជិកគណៈកមី ិក្ល

[១៤:០៩:២៣]

6

និយយអំរ៊ីក្ល ដឹងឮវិញមតង។ មិនមនរេតអេអា៊ីតដេឲ្យរជឿជាក់ថា គ្នត់មិនតមនៗ ច៉ូេ ួម

7

កិចចក្រជំបនតិចដងរទ្ប គ៊ឺគ្នត់បនជក្មរជ៉ូនតោក្ល និងសេរៅក្កមរសើរអរងកតថា គ្នត់បនច៉ូេ ួម

8

កនរងកិចចក្រជំគណៈកមី ិក្ល អចិថ្ស្រនតយ៍

9

រំររញភា កិចច រស់គ្នត់ជាក្រធានគណៈក្រធាន ដឋ និងសក្មរ់ ររកមពជា
រ ក្រជា ិររតយយ។

រ៊ីរក្ពាះគ្នត់ក្តូវក្ល ដឹងរ័ត៌មនរ៊ីកិចចក្រជំទង
ំ រ្ះ

រដើមប៊ី

10

ដ៉ូរចនះ មិនមនរេតអេអា៊ីថាគ្នត់មិនបនច៉ូេ ួមកិចចក្រជំ ឬក៏មិនបនច៉ូេ ួមញឹកញារ់រ្ះ

11

រទ្ប។ អ៊ា៊ីចឹងគ្នត់ដឹងរ័ត៌មនទ្បទ្បួេបនរ័ត៌មនរ៊ីកិចចក្រជំទង
ំ រ្ះ។ អ៊ា៊ីចឹងវតតមន រស់គ្នត់រៅគណៈ

12

កមី ិក្ល មជឈិមអចិថ្ស្រនដយ៍ គ៊ឺថាកិចចក្រជំគណៈអចិថ្ស្រនដយ៍រនះគ៊ឺថា រគមិនអនញ្ញាតឲ្យអនកណាច៉ូេ ួម

13

ក្រជំរទ្ប រក្ៅរ៊ីសមជិកេនឹង តតតិចមនក់រ៊ី ្ក់រ៉ារណាណះ។ អ៊ា៊ីចឹងកិចចក្រជំបនរង្វាញថា គ្នត់ជាមនសែ

14

តដេមករ៊ីខាងរក្ៅ -- រក្ៅរ៊ីមនសែតដេរគមិនទ្បកចិតរត ្ះ គ្នត់គ៊ឺជាមនសែតដេទ្បកចិតត និងរេើក

15

តរមកើងឲ្យតថ្មាខពស់ណាស់រៅកនរងរេាឋ ច្សមពន័តា ខី ក្កេម។ រនះរញ្ញជក់ឲ្យរ

16

ចំតណកកនរងក្ល ជួយគ្នំក្ទ្បរៅដេ់រគ្នេរំណងសេឧក្កិដក
ឋ មី ួមរនះ

17

កមី ិក្ល មជឈិមមជឈិម។

ើញថា គ្នត់បន ួម

រេើយគ្នត់គ៊ឺជាសមជិកគណៈ

18

រេើយស៉ូមចងចាំអងតដ ថា កនរងឋានៈជាសមជិកគណៈកមី ិក្ល មជឈិម គ្នត់បន រេើយ

19

គ្នត់ក៏បនទ្បទ្បួេោគេ់អងតដ ថា គណៈកមី ិក្ល មជឈិម គ៊ឺជាអនកទ្បទ្បួេរសចកដ៊ីតណ្ំ និងរសចកដ៊ី

20

សរក្មចរ៊ីគណៈអចិថ្ស្រនដយ៍ រេើយគណៈកមី ិក្ល មជឈិមរិភាការេើមរ ាបយអនវតតរសចកដ៊ីសរក្មច

21

ទំងរ្ះ និងអែរាអាយរ័ត៌មនរ៊ីគណៈកមី ិក្ល អចិថ្ស្រនដយ៍រ្ះរៅថានក់រក្ក្លម។ អ៊ា៊ីចឹង ទ្ប៊ី១ គ្នត់ច៉ូេ

22

ួមកនរងគណៈអចិថ្ស្រនដយ៍ រេើយគ្នត់ជាសមជិកគណៈកមី ិក្ល មជឈិម តដេមនក្ល ទ្បទ្បួេខសក្តូវន៉ូវ

23
24
25

អា៊ីតដេគណៈកមី ិក្ល អចិថ្ស្រនដយ៍បនសរក្មច។
[១៤:១១:៥៩]
រៅកក្មិតគណៈកមី ិក្ល មជឈិម គ្នត់មនសិទ្បាិតាង
ំ រ៊ីឆ្នំ១៩៧១ គ្នត់មនសិទ្បាិនិយយកនរងររេ

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681811 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

47

1

រិភាកាអា៊ីៗតដេគណៈអចិថ្ស្រនដយ៍រអាើមកគណៈមជឈិម អ៊ា៊ីចឹងគ្នត់មនសិទ្បាិនិយយ។ រេើយរ៊ីឆ្នំ៧៦ គ្នត់

2

រៅគណៈមជឈិម គ្នត់មនសិទ្បាិរបះរឆ្នត គ្នត់មនសិទ្បាិច៉ូេ ួមររញ្ច ញមតិកនរងរសចកដ៊ីសរក្មច និងចាត់

3

វិធានក្ល កនរងក្ល អនវតតរសចកដ៊ីសរក្មច។ អ៊ា៊ីចឹងគ្នត់ច៉ូេ ួមកនរងក្ល ក្រក្រឹតឧ
ត ក្កិដក
ឋ មីរនះរេើយ។ រេើយ

4

មនកតាតរក្ចើនរទ្បៀតរៅកនរងកិចចក្រជំេឹង
ន រយើងដឹងថា គ្នត់ដឹង។

5

ឧទេ ណ៍រៅកនរងឯកោ

E3/2/24 រនះជាកំណត់រេតអងគក្រជំ រស់គណៈអចិថ្ស្រនដយ៍រៅ

6

តខឧសភា ឆ្នំ១៩៧៦។ រនះគ៊ឺជាកិចចក្រជំតដេ រ៉ាេ រត បននិយយថា ក្តូវមនរ៊ី៣០ រៅ៥០ រៅ

7

១០០ អងក រដើមប៊ីរញ្ជូ នមក ដឋ រដើមប៊ីឲ្យ ដឋរក្រើក្បស់ក្សូវអងក ទំងរ្ះសក្មរ់្រំ ចញរៅក្សរករក្ៅ។

8

ឯកោ

9

កម ៗក្តូវបនអងគក្ល តក្មូវឲ្យរ ើក្ល
ា រៅតាមសេក ណ៍។ រនះគ៊ឺជា បយក្ល ណ៍រអាើ--

E3/2/26

គ៊ឺកិចចក្រជំមួយរទ្បៀត

10

[១៤:១៣:៥១]

11

រៅក្កម ចាន់ក្ា ន៊ីហាេ ចាយ៉ាសញ
៊ី រេ៖

12

ខាំស
រ ៉ូម ំខានរោកក្ស៊ីរនដិច។

តដេមចស់រណដឹងោទ្បកខបនច៉ូេ ួម។

រគរិភាកាថា

រោកក្ស៊ីបនរេើករេើងរង្វាញអំរ៊ីអងគរេតតដេថាគ្នត់ដឹង។

13

ក្ល ដឹងមួយមខ មិនក្គរ់ក្គ្នន់សក្មរ់ាក់រិ ទ្បាភាររទ្ប។ សំណួ ខាំស
រ ួ ថា រតើវមនទ្បំ្ក់ទ្បំនងអា៊ី វង

14

ឧក្កិដក
ឋ មីតដេបនក្រក្រឹតជា
ត មួយនឹងរកែ ជាមួយនឹងវតតមនកនរងក្ល ច៉ូេ ួមក្រជំ។ ក្ល តដេមនតត

15

ចំរណះ-- តដេមនក្ល ដឹងតតមួយមខ អត់ក្គរ់ក្គ្នន់រទ្បរោកក្ស៊ី។

16
17

រោកក្ស៊ី រក្រនា េ៉ូេស
ិ ៖
ក្ល ដឹងជាតអនកមួយ

រ៊ីរក្ពាះក្ល ដឹងអដេ់េទ្បាភារឲ្យគ្នត់រដិរស ក៏បន

យេ់ក្សរក៏បន។

18

រេើយរតនថមរេើរនះរទ្បៀត រៅររេតដេគ្នត់មនវតតមនរៅកនរងកិចចក្រជំរ្ះ គ្នត់មនវតតមនកនរងឋានៈ

19

ដឹក្ំខពស់ រស់រកែកមីយ
រ ន៊ីសក
ដ មពជា
រ
គ្នត់មនេទ្បាភាររដិរស

20

ក្រជំទង
ំ អស់េឹង
ន គ៊ឺថាតាម យៈក្ល រៅរសៃមមោៃត់មិននិយយអ៊ី ឬក៏ក្ល គ្នំក្ទ្បយ៉ាងសកមីដេ់រគ្នេ

21

នរយបយឧក្កិដ។
ឋ

22

ឯកោ E3/2/32 គ៊ឺក្ល ជ៉ូនដំណឹងរៅគណៈអចិថ្ស្រនដយ៍អំរ៊ីជំង៊ឺដង្វកត់រៅ រេើយរៅតាមជនរទ្បបត់រង់

23

កមាំងរេកមី េ៉ូតដេ់ ៨០ភាគ យ រាយោ វមនក្ល អាះរ រេើងន៉ូវោថនភារ ន
ៃ ់ៗជារក្ចើន។ រ៉ាតនដ

24

គ្នត់រៅតតអដេ់រយរេ់ រេើយតាម យៈរ្ះ គ្នំក្ទ្បជំ ញច៉ូេ ួមចំតណក គ្នត់បនអដេ់រយរេ់ឲ្យ

25

ក្រជាជនេនឹងគ៊ឺថា

ឧទេ ណ៍

កិចចក្រជំមួយតដេគ្នត់ច៉ូេ ួម

រ៉ាតនដអយ
ារ រៅវិញគ្នត់គ្នក្ំ ទ្បកនរងកិចច

គ៊ឺកិចចក្រជំ រស់គណៈអចិថ្ស្រនដយ៍

រងកររងកើនអេឲ្យដេ់ក្ល តអនក្ល កំណត់ រស់គណៈអចិថ្ស្រនដយ៍

រេើយរអាើមកឲ្យ

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681812 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

1

គណៈមជឈិមរដើមប៊ីៗអនវតតនិងតចកចាយ។ ដ៉ូរចនះ គ្នត់ដឹង។

2

[១៤:១៦:១៨]

3

រៅក្កម ចាន់ក្ា ន៊ីហាេ ចាយ៉ាសញ
៊ី រេ៖

4
5
6

ខាំស
រ ៉ូមរញ្ញជក់ោថី៊ីរោកក្ស៊ី។ រញ្ញជក់ឲ្យង្វយក្សួេយេ់រនដិច។ ធាតអែំរ៊ី ថ្នឧក្កិដក
ឋ មីគ៊ឺ
ធាតរចត្ និង-- រតើៗ
រោកក្ស៊ី រក្រនា េ៉ូេស
ិ ៖

(គ្នីនក្ល រកតក្រ)

7
8

រៅក្កម ចាន់ក្ា ន៊ីហាេ ចាយ៉ាសញ
៊ី រេ៖

9
10

48

ស៉ូមរោកក្ស៊ីរញ្ញជក់អំរ៊ីធាតអតតរ្ម័តិ និងធាតសតានម័តរនដិចរមើេ៍?
រោកក្ស៊ី រក្រនា េ៉ូេស
ិ ៖

11

គ៊ឺោោដំរ៉ូងបនរញ្ញជក់តាម ៉ូរភាររអែងៗតដេថា

គ្នត់បនច៉ូេ ួមចំតណករៅកនរងរគ្នេ

12

រំណង ួម។ ដ៉ូចតដេខាំប
រ នជក្មរអមាញ់មិញេនឹង គ៊ឺគ្នត់បនច៉ូេ ួមតាម យៈភាររៅរសៃមមោៃត់

13

ឬក៏ក្ល គ្នំក្ទ្បរាយសកមីន៉ូវកក្មិតអចិថ្ស្រនដយ៍ និងកក្មិតមជឈិម រៅររេតដេរគ្នេនរយបយឧក្កិដឋ

14

ក្តូវបនាក់រចញមក។ មនមរ ាបយមួយតដេគ្នត់បនច៉ូេ ួម។ ខាំចា
រ ំបន គ៊ឺអងគជំនំជក្មះបន

15

និយយថា

16

ក្ល ក្រក្រឹតន
ត ៉ូវឧក្កិដក
ឋ មី”។ អ៊ា៊ីចឹងវពាក់រ័នយ
ា ៉ា ងខាាង
ំ រៅនឹងរគ្នេរំណង ួម។

17

“រោកមនរគ្នេរំណង ួមកនរងក្ល អនវតតតាម យៈរគ្នេនរយបយតដេពាក់រ័នរា ៅនឹង

ស៉ូមប៊ីតតសកមីភារមិនច៉ូេ ួមចំតណករាយផ្ទាេ់ក្ល អនវតតក្រក្រឹតស
ត កមី រាយផ្ទាេ់កដ៊ី ក៏រ៉ាតនដ

18

រៅររេរិចា ណាថារគគេណាមនក់ទ្បទ្បួេខសក្តូវកនរងឧក្កិដក
ឋ មី ួម

19

គ៊ឺថា វមនក្ល ពាក់រ័នរា ៅកក្មិតគណៈកមី ិក្ល មជឈិមតដេគ្នត់មនសិទ្បាិនិយយ មនសិទ្បាិរបះរឆ្នត

20

ជំទស់រៅនឹងក្ល អនវតត ឬក៏ក្ល ជ៉ូនរ័ត៌មនអំរ៊ីរគ្នេនរយបយឧក្កិដរឋ ្ះកដ៊ី។ អ៊ា៊ីចឹងគ៊ឺថា គ្នត់ --

21

អាយ
រ រៅវិញគ៊ឺគ្នត់ច៉ូេ ួមរៅកនរងរគ្នេរំណង ួមរនះ។

22

ឬយ៉ាងណារ្ះ។

រៅទ្ប៊ីរនះ

[១៤:១៨:២៩]

23

រតនថមរេើរនះរៅរទ្បៀត គ្នត់មិនតមនក្គ្នន់តតរៅអងគយ
រ រសៃមមមិននិយយអ៊ីរ្ះរទ្ប គ្នត់អេ
ដ ់មតិ

24

រយរេ់ជាោធា ណៈរៅដេ់រគ្នេនរយបយឧក្កិដតា
ឋ ម យៈមរ ាបយជារក្ចើន ដ៉ូចជាសនា កថា

25

រស់គ្នត់ពាក់រ័នរា ៅនឹងក្ល រំររញតអនក្ល អេិតអេ ឬក៏ជំង៊ឺរអែងៗ។ រេើយក្រជាជនក្តូវបនរគ

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681813 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

1

រងខំឲ្យ ស់រៅតាមសេក ណ៍ មិនទ្បទ្បួេបនចំណ៊ីអាហា ក្រឈមក្ល អត់ឃាាន មនជំង៊ឺដង្វកត់។

2
3

49

តាម យៈក្ល ដឹងចំណចទំងអស់េឹង
ន

គ្នត់តរ រៅជាជំ ញឲ្យរងកររងកើនអេឲ្យសរក្មចបន

តអនក្ល រដើមប៊ីសរក្មចបនតអនក្ល ទំងរ្ះេនឹងមរ ាបយមួយ។ គ្នត់ក៏ច៉ូេ ួម។

4

រេើយនិងពាក់រ័នរា ៅេនឹងរគ្នេនរយបយក្រឆ្ំងនឹងខាីង
ំ ។

រៅររេក្ល របសសមែតក្តូវ

5

បនរិភាកាមិនមនក្ល រញ្ញជក់ថា គ្នត់និយយក្រឆ្ំងរៅនឹងក្ល របសសមែតរនះរទ្ប។ គ្នត់ខួ ន
ា គ្នត់

6

ផ្ទាេ់រនះ បននិយយថា គ្នត់មិនអាចមិននិយយ គ្នត់មិនអាចនិយយបនរទ្ប គ្នត់មិនអាចនិយយ

7

ក្រឆ្ំងរៅនឹងអំររើេិងាតដេរគបនក្រក្រឹតទ
ត ង
ំ រនះ។ គ៊ឺរៅក្តង់ទ្បំរ័ ១១៨ ថ្នរសៀវរៅ រស់គ្នត់។

8

អ៊ា៊ីចឹងពាក់រ័នន
ា ឹងរគ្នេនរយបយឧក្កិដរឋ នះ គ្នត់អត់មននិយយក្រឆ្ំងអ៊ីរោះ។ រេើយពាក់

9

រ័នរា ៅនឹងរគ្នេនរយបយក្រឆ្ំងនឹងខាីង
ំ គ្នត់អេ
ដ ់មតិរយរេ់ថា “ខាីង
ំ ក្គរ់ ៉ូរភារទំងអស់គ៊ឺក្តូវ

10

តតកមចត់រចាេឲ្យអស់”។

អ៊ា៊ីចឹងមស្រនត៊ីោធា ណ ដឋតខី ក្តូវកមចត់រចាេឲ្យអស់

រញ្ាវនដរ៊ី ររ

11

ោធា ណ ដឋតខី កមចត់រចាេឲ្យអស់ ខាីង
ំ រស់រដិវតត រស់រកែក្តូវតតកមចត់រចាេឲ្យអស់។

12

អ៊ា៊ីចឹងគ្នត់អងគយ
រ រេើយអនញ្ញាតឲ្យអនកមិនតមនក្តឹមតតអងគយ
រ រេើយឲ្យអនកដថ្ទ្បរទ្បៀតអនវតតអ៊ីច
៊ា ឹង

13

រទ្ប រ៉ាតនតគ្នត់អេ
ដ ់រយរេ់ទង
ំ អស់ គ្នត់ដឹងោថនក្ល ណ៍ គ្នត់ដឹងោថនភារតររទសក ។ រេើយគ្នត់ក៏

14

បនអដេ់រយរេ់រៅដេ់ក្ល កមចត់ខាីង
ំ ទំងអស់េឹង
ន អងតដ ។

15

[១៤:២១:០៤]

16

រមធាវីក្ល ពា កដ៊ីបនរេើករេើងរ៊ីមនរនះ រសចកដ៊ីសរក្មចរៅថ្ថៃទ្ប៊ី១៣ ម៊ី្ ១៩៧៦ រសចកដ៊ី

17

សរក្មចរ្ះគ៊ឺរសចកដ៊ីផ្ទដច់រចញរ៊ីគណៈកមី ិក្ល មជឈិម។

18

រេើករេើងរ៊ីចំណចរនះ។

19

គណៈកមីក្ល មជឈិមក្តូវអែរាអាយ

20

រណដឹងោទ្បកខគ្នត់មនសិទ្បាិរៅកក្មិតមជឈិម គ្នត់មនសិទ្បាិនិយយ មនសិទ្បាិរបះរឆ្នត។ អ៊ាច
៊ី ឹងឯកោ

21

រនះបនកត់ក្តារ្
ី ះគ្នត់ថា “ជាក្រធានគណៈក្រធាន ដឋ”។ អ៊ា៊ីចឹងគ្នត់ដឹងៗ ឯកោ រនះក៏គ្នត់ដឹងតដ

22

រនះ។

23
24
25

អ៊ា៊ីចឹងមតិរយរេ់ រស់អនកជំ្ញបន

គណៈកមីក្ល អចិថ្ស្រនដយ៍អនករចញរសចកដ៊ីសរក្មចរនះ។

រេើយរ្ារ់មក

និងរិភាកាអំរ៊ីមរ ាបយអនវតតរសចកដ៊ីសរក្មចរនះ។

រនះគ៊ឺជាមរ ាបយជារក្ចើនតដេគ្នត់រិតជាជារ់ពាក់រ័ន ា

តដេរង្វាញឲ្យរ

មចស់

ញ
ើ រ៊ីទ្បំ្ក់ទ្បំនង

រស់គ្នត់រនះ។
រយើងឥេូវរនះកំរងនិយយអំរ៊ីសេឧក្កិដក
ឋ មី ួម

មិនតមនក្គរ់មនសែទំងអស់សទ្បាតតជាចា ី

រាយផ្ទាេ់រ្ះរទ្ប។ អា៊ីតដេសំខាន់រ្ះគ៊ឺថា គ្នត់មនរចត្ច៉ូេ ួមរៅកនរងរគ្នេរំណង ួម តដេ

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681814 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

1

រគ្នេរំណងរនះមនច ិតេកខណៈឧក្កិដម
ឋ កជារក្សចរៅរេើយ។

2

ក្តូវបនក្រក្រឹតរត េើង។

3

រសចកដ៊ីសរក្មច។ គ្នត់មនសិទ្បាិយេ់ក្រមសរក្មច។ រនះរេើយតដេរង្វាញឲ្យរ

4

50

អ៊ា៊ីចឹងរេើយបនជាឧក្កិដក
ឋ មីរនះ

ដ៉ូរចនះវតតមន រស់គ្នត់រៅកនរងកិចចក្រជំទង
ំ ឡាយតដេគ្នត់មនតាំងរ៊ីសិទ្បាិរ ើា
ើញអំរ៊ីទ្បំ្ក់ទ្បំនង

រស់គ្នត់រៅនឹងឧក្កិដក
ឋ មី។

5

ដ៉ូចខាំររ េើករេើងរ៊ីមែិេមិញពាក់រ័នរា ៅនឹងកមីភិបេទំងឡាយរ្ះ គ្នត់បននិយយរៅក្លន់

6

រួករគថា “រ ើអ
ា ា៊ីក៏រាយធា្ថា អនវតតតអនក្ល តដេរកែបនាក់រៅ តមកេ់រគ្នេរំណង រស់រកែ

7

ឲ្យបនខពស់រំអត រេើយធា្ថាអនកឯង សមមិតឯ
ត ង ក្តូវតតអនវតតសរក្មចន៉ូវតអនក្ល រស់រកែឲ្យ

8

បន”។

9

[១៤:២៣:២៨]

10

រនះគ៊ឺជាក្ល

-- គ៊ឺធា្ឲ្យរ

ើញថា ក្រជាជនទំងអស់អនវតតតអនក្ល កោង តអនក្ល អេិត

11

ទំងអស់រនះឲ្យបនសរក្មចតាមរគ្នេរៅរកែ។ ក្តូវតតរ ើអ
ា ា៊ីៗតដេសមមិតធា
ត ្ថា សរក្មចតអនក្ល

12

រនះឲ្យបន។ រេើយ អ៊ា៊ីចឹងរេើយបនជាឲ្យក្រជាជនេ៉ូរតិចៗ ឲ្យក្រជាជនថី៊ីេឹង
ន េ៉ូរតិចតួចរំអត

13

កមចត់ខាីង
ំ ឲ្យកមីក

14

រដើមប៊ីសរក្មចបនន៉ូវរគ្នេនរយបយឧក្កិដរឋ នះ។ មិនឲ្យរួកគ្នត់ឈរ់សក្មក មិនអដេ់អាហា ឲ្យបន

15

ក្គរ់ក្គ្នន់ រេើយក្រក្រឹតម
ត ករេើរួករគយ៉ាងអាក្កក់ អាចកមចត់រួករគបនររើចាត់ទ្បកថារួករគជាខាីង
ំ ។

16

គ៊ឺថា

17

កក្មិតខពស់រំអត រដើមប៊ីសរក្មចរគ្នេរៅ រស់រកែ រដើមប៊ីសរក្មចរគ្នេនរយបយ រស់រកែ តដេ

18

បនាក់រៅកមីភិបេថានក់រក្ក្លម។

19

ឧក្កិដក
ឋ មី និងមចស់រណដឹងោទ្បកខរេើយ។

20
21
22
23
24
25

កសិក រ ើក្ល
ា យ៉ូ រម៉ាងតមនតទ្បន រដើមប៊ីសរក្មចន៉ូវរគ្នេរៅ រស់រកែ។ រនះគ៊ឺ

ររើៗសិនរួកេនឹងោារ់រៅក៏វគ្នីនខាតរង់អ៊ីតដ ។

គ៊ឺថាក្តូវតតធា្អនវតតតអនក្ល េនឹងឲ្យដេ់

អ៊ា៊ីចឹងចំណចទំងអស់រនះ

វរង្វាញអំរ៊ីក្ល ជារ់ទក់ទ្បង វង

រៅក្កម ចាន់ក្ា ន៊ីហាេ ចាយ៉ាស៊ីញរេ៖
អ គណរក្ចើនរោកក្ស៊ី។ អា៊ីតដេខាំចា
រ ំ គ៊ឺរៅអង់រគាស សេឧក្កិដក
ឋ មី ួមគ៊ឺអាចជំនួសរាយ
អំររើដថ្ទ្បរទ្បៀតបន។ ស៉ូមអ គណរោកក្ស៊ី។
រោកក្ស៊ី រក្រនា េ៉ូេស
ិ ៖
ស៉ូមអ គណរោករៅក្កម ខាំប
រ នទ្បទ្បួេរ័ត៌មនរនះរេើយ។ អ គណតដេរោករៅក្កមបន
អដេ់ន៉ូវរ័ត៌មនរនះចំរពាះខាំ។
រ

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681815 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

1

[១៤:២៥:៣៦]

2

រោកក្ស៊ី ម៉ា៉ូ ន
ី ហាឌ៊ីង ក្លាក៖

3

រោកក្រធានខាំស
រ ៉ូមអនញ្ញាតសួ សំណួ ។ ខាំច
រ ង់សួ អនកណាក៏បនតដ

51

តដេអាចរ្ាើយបន។

4

រៅកនរងក្ល ជំនំជក្មះ ឌច រេើយនិងក្ល ជំនំជក្មះទ្ប៊ី២ ថារតើមនក្ល រក្រើក្បស់តអនទ្ប៊ីរដើមប៊ីតាមាន

5

រិនិតយរមើេទ្ប៊ីតាង
ំ ថារតើថានក់ដឹក្ំជាន់ខពស់រំអត ស់រៅកតនាងណា អ៊ីកតនាងណា? ថារតើមនរង្វាញទ្ប៊ី

6

តាំងកតនាងណារៅក្រជំអ៊ីតដ ឬក៏អត់? រក្ពាះខាំៗ
រ ក្រសិនររើខំចា
ារ ំមិនខសរទ្បដ៉ូចថា រខៀវ សំអន ធាារ់ក្រជំ

7

គណៈអចិថ្ស្រនតយ៍រៅចស្រង្វកនបយ កតនាងរគ ស់រៅអ៊ីជារដើមេនឹង។ ដ៉ូរចនះរេើយ គ៊ឺខំចា
ារ ំអំរ៊ី្ ីបរាំង

8

មនក់តដេរ ៀរក្ល ជាមួយកមីភិបេជាន់ខពស់ ខាំក្រ គ្នន់តតចង់ដឹងថា រតើអាចមនតអនទ្ប៊ី ឬក៏មន ៉ូរ

9

គំន៉ូសអ៊ីរង្វាញថារគ ស់រៅកតនាងណាអ៊ីកតនាងណា? តកប គ្ននយ៉ាងរម៉ាចតដ ក្រះរាជអាជាា?

10

រោកក្ស៊ី រក្រនា េ៉ូេស
ិ ៖

11

ខាំគ
រ ិតថាក្រតេេជាមនតអនទ្ប៊ី ខាំអា
រ ច កជ៉ូនរោកក្ស៊ីរៅក្កម រ៉ាតនតរតនថមរ៊ីរេើរនះរទ្បៀត គ៊ឺ

12

រយើងមន ៉ូរគំន៉ូសរៅកនរងោេក្កមេនឹងក៏រង្វាញតដ

13

េនឹងកតនាងតដេ រ៉ាេ រត ោនក់រៅេនឹងកតនាងណា? ក-៣ រៅកតនាងណា? គ៊ឺក-៣ ជាកតនាងសក្មរ់

14

ថានក់ដឹក្ំដថ្ទ្បរទ្បៀត ស់រៅេនឹង រេើយមនក្ល រិភាកាអងតដ

15

ជួរគ្ននរៅររេតដេដរណដើមក្លន់ក្លរ់ទ្ប៊ីក្ករងបនេនឹង។

16

ថាក្ករមក្ល ង្វ ខាំឥ
រ េូវកំរងតតតសាង ក រេើយខាំន
រ ឹងអដេ់ជ៉ូនរោកក្ស៊ីរៅក្កម។ គ៊ឺថា និយយៗឲ្យខា៊ីរៅ

17

គ៊ឺមនតអនទ្ប៊ី រេើយខាំន
រ ឹងអដេ់ជ៉ូនរោកក្ស៊ីរៅក្កម។

18

រេើយនិងក្ល កំណត់អតតសញ្ញាណថារតើ ក-១

អំរ៊ីោថន៊ីយ ថរភាើង គ៊ឺកតនាងតដេរគ

ទំងអស់រនះគ៊ឺវមនទ្ប៊ីតាំងរអែងៗគ្នន

ខាំគ
រ ិត

រោកក្ស៊ី ម៉ា៉ូ ន
ី ហាឌ៊ីង ក្លាក៖

19

អ គណ។ រក្ពាះរៅររេតដេខាំររ ដើ រមើេ ខាំតរ សាងរមើេេនឹងគ៊ឺខំដ
ារ ឹងថា វមនអគ្ន មួយតដេជា

20

ក្កសួងេិ ញ្ាវតថចា
រ ស់ ខាំោ
រ គ េ់ក្រះ វិហា ក្រះតកវម កត ខាំោ
រ គ េ់ោថន៊ីយ ថរភាើង រ៉ាតនតខំច
ារ ង់ដឹងថា កនរង

21

យៈររេ៤ឆ្នំេឹង
ន រតើរគ ស់រៅ ររៀរណា? រគរ ើក្ល
ា រម៉ាចអ៊ីយ៉ាងរម៉ាច? រៅកតនាងណាអ៊ីកតនាងណា?

22

ឧទេ ណ៍ដ៉ូចថា រអៀង ោ ី រៅជិតខាងពាណិជជកមីយ៉ាងរម៉ាចតដ ? ទ្ប៊ីតាង
ំ រអៀង ោ ី រេើយនិង

23

ក្កសួងពាណិជជកមីយ៉ាងរម៉ាចតដ ? រេើយចង់ដឹង ខាំច
រ ង់ដឹងថា រតើរៅកនរងសងគមតដេវមនក្ល រិទ្បបំង

24

សមៃត់អច
៊ី៊ា ឹង រតើរគទ្បំ្ក់ទ្បំនងអ៊ីយ៉ាងរម៉ាចតដ ?

25

[១៤:២៨:៤៣]

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681816 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

1

រោកក្ស៊ី រក្រនា េ៉ូេស
ិ ៖

2
3

52

ខាំគ
រ ិតថាអាចនឹងអដេ់ន៉ូវរេខកថាខណឌ ឬក៏អេ
ដ ់ន៉ូវ ៉ូរភារតអនទ្ប៊ីជារដើមរដើមប៊ីជួយដេ់រោកក្ស៊ី
រៅក្កម។

4

រោកក្រធានខាំស
រ ំអនញ្ញាតរដើមប៊ីរង្វាញរនដិចរទ្ប អំរ៊ីក្ល អះអាង រស់រយើងទក់ទ្បងរៅនឹងទ្បេហ៊ី-

5

ក ណ៍រមធាវីក្ល ពា កដ៊ី តដេនិយយអំរ៊ីភសតតា
រ ងរាះរនាក
រ តដេរគរេើករេើងថាមិនបនរិចា ណា។

6

ដ៉ូរចនះខាំស
រ ំអនញ្ញាតរ៊ីឯកឧតតមក្រធានរដើមប៊ីចំណាយររេរកក្ោយរនដិចរទ្បឯកឧតតម។

7
8

ក្រធានអងគជំន៖ំ
អនញ្ញាតឲ្យរ៉ាតនតកំឲ្យយ៉ូ ររក រក្ពាះជិតដេ់រម៉ាងសក្មករេើយបទ្ប។

9
10
11

រោកក្ស៊ី រក្រនា េ៉ូេស
ិ ៖
ដ៉ូចតដេរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីបនរញ្ញជក់អ៊ីច
៊ា ឹង គ៊ឺថាទក់ទ្បងរៅនឹងគំនិតរនះ គ៊ឺគំនិតក្ល សមៃត់

12

ចំរពាះចំណចជាក់ោក់មួយៗតដេរេើករេើង។ គ៊ឺថាមចស់រណដឹងោទ្បកខមិនបនដឹងអំរ៊ីស-២១រ្ះ ខាំរ

13

រេើករេើងថា វមនកំេស្គងតដេតអែករៅរេើរ័ត៌មនរ៊ី តដេគ្នត់ក្តូវតតដឹងរ៊ីស-២១។ ទ្ប៊ី១ គ៊ឺថា

14

ររើតាម ឌច គ៊ឺមចស់រណដឹងោទ្បកខក្បរ់ ឌច រៅចង ររកមពជា
រ ក្រជា ិររតយយឲ្យរនតក្រតិរតតិស-២១

15

។ ក្រសិនររើមចស់រណដឹងោទ្បកខអត់អំរ៊ីអាទ្បិភារ រស់ ស-២១ ឬក៏អត់ដឹងអំរ៊ីក្រតិរតតិក្ល ស-២១ រទ្ប

16

គ្នត់ក្បកដជាមិនអាចអដេ់ក្ល តណ្ំតរររនះរៅ ឌច រទ្ប។ ដ៉ូរចនះ ដ៉ូចតដេ ឯកឧតតម រោកជំទវ

17

រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កមក្ជាររេើយ គ៊ឺថាមនា៊ី ៨៧០ ររើតាមគ្នត់ គ៊ឺមនតតរ៊ី ្ក់រទ្បរៅកនរងទ្ប៊ីរ្ះ

18

គ៊ឺកក្មិតខពស់េឹង
ន គ៊ឺមចស់រណដឹងោទ្បកខ រេើយនិង រឌឿន។ រេើយររើតាម ឌច គ៊ឺថាក្លត់រាយក្ល ណ៍ជា

19

រទ្បៀងទត់រៅមនា៊ី ៨៧០ អំរ៊ីអា៊ីតដេរកើតរេើងរៅស-២១។

20

តតររើនិយយឲ្យរោីះក្តង់រៅ ខាំម
រ ិនអាចនិយយថា “ខាំអ
រ ត់ដឹងរទ្ប មនតត រឌឿន រទ្បតដេដឹង

21

មនក់”។ អ៊ា៊ីចឹងវៗរិបកទ្បទ្បួេយក រេើយមា៉ា ងមចស់រណដឹងោទ្បកខមនតួ្ទ្ប៊ីខពស់ រេើយគ្នត់មន

22

ទ្បំ្ក់ទ្បំនងជិតសនិទ្បាជាមួយ រ៉ាេ រត។ រគអាចនិយយថា ជាក្សរមេ រស់ រ៉ាេ រត, រស់ នួន ជា

23

រេើយគ្នត់អត់ដឹងរ ឿងអ៊ីតររេនឹង។ គ៊ឺថារក្ក្លយទ្បទ្បួេជ័យជមនះរេើ ររ េន់ នេ់ រេើយគ្នត់ ស់រៅ

24

ជាមួយរមដឹក្ំជាន់ខពស់រអែងៗ រ៉ាេ រត, រខៀវ សំអន រៅទ្ប៊ីក្ករងភនំររញេនឹង។ ខាំច
រ ង់រញ្ញជក់ថា

25

តួ្ទ្ប៊ីរិរសស តួ្ទ្ប៊ីេែ រស់គ្នត់តរររនះ ក្ល ទក់ទ្បងដ៏ជិតសនិទ្បា រស់គ្នត់ជាមួយ រ៉ាេ រត, នួន ជា

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681817 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

53

1

តររេនឹង តដេរយើងអាចនិយយថា ជាតួ្ទ្ប៊ីជាន់ខពស់រៅកនរងរកែកមីយ
រ ន៊ីសក
ត មពជា
រ រយើងរេើក -- ចង់

2

រេើករេើងថា គ្នត់មនេទ្បា ភារទ្បទ្បួេបនរ័ត៌មនទំងអស់រនះ។

3

[១៤:៣២:១១]

4

រយើងចង់រេើករេើងថា ក្ល ទ្បំ្ក់ទ្បំនងជិតសនិទ្បាតររេនឹង គ៊ឺរង្វាញចាស់ថារគ្នេក្ល ណ៍ កា

5

ក្ល សមៃត់គ៊ឺមិនអាចអនវតតចំរពាះគ្នត់បនរទ្ប រេើយមា៉ា ងរទ្បៀតអងគរេតក៏រង្វាញអងតដ

6

ក្ល ណ៍ កាក្ល សមៃត់េឹង
ន មិនអាចយកមករក្រើក្បស់ជាមួយគ្នត់បនរទ្ប។ រក្ពាះគ្នត់ច៉ូេ ួមក្ល ក្រជំ

7

គណៈអចិថ្ស្រនតយ៍ញឹកញារ់ណាស់

8

រ ើក្ល
ា សរក្មចរៅរេើរគ្នេនរយបយ

9

រគ្នេរៅរ ៀរអាពាេ៍រិពាេ៍រងខំអ៊ីេឹង
ន ។ គ្នត់ច៉ូេ ួម េ៉ូតេនឹង។

រេើយជាក្ករមតដេរិរសស

ថារគ្នេ-

រគរ ីសសក្មិតសក្មំ ងេែតមនតទ្បន

រៅរេើក្ល កំណត់រគ្នេរៅអេិត

រគ្នេរៅករមាចខាីង
ំ

10

ដ៉ូរចនះរេើយគ៊ឺរយើងមិនអាចនិយយថា រគ្នេក្ល ណ៍ក្ល សមៃត់អនវតតចំរពាះគ្នត់រទ្ប ក្រសិនររើ

11

អ៊ា៊ីចឹងតមន គ្នត់មិនអាចច៉ូេ ួមក្ល ក្រជំទង
ំ អស់េឹង
ន បនរទ្ប។ រេើយមា៉ា ងរទ្បៀង ដ៉ូចតដេអស់រោក

12

ក្ជាររេើយ គ្នត់សិទ្ប
ន ាជាមួយ រ៉ាេ រត។ ក្រសិនររើរយើងនិយយរ៊ីរ ឿងក្ល សមៃត់តមន ក្បកដណាស់

13

គ្នត់មិនអាចច៉ូេ ួមក្ល ក្រជំទង
ំ អស់នុ៎ងបនរទ្ប។

14

រ៉ាតនតក្រសិនររើ រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កមរិនិតយរមើេឯកោ រ្ះេនឹង គ៊ឺគ្នត់ច៉ូេ ួមក្រជំេឹង
ន

15

េ៉ូត។ មិនតមនថាគ្នត់ច៉ូេតតរនតិចរនតួចមដងមកេរ្ះរទ្ប។ រក្ៅរ៊ីេឹង
ន គ្នត់ច៉ូេក្ល ច៉ូេ ួមក្ល ក្រជំ

16

េនឹងរាយមនអភ័យឯកសិទ្បាិ តដេរេើយគ្នត់និយយថា គ្នត់ក្តូវក្ល រ័ត៌មនទំងអស់េឹង
ន កនរង្ម

17

គ្នត់ជាក្រមខ ដឋ

18

្្តដេរកើតរេើង ដឹងអំរ៊ីទ្បសែនៈ្្តដេរកើតរេើងរៅកនរងក្ល សរក្មចចិតរត ៅទ្ប៊ីរ្ះ។

19
20
21

រេើយនិងរដើមប៊ីសក្មរសក្មួេទ្បំ្ក់ទ្បំនងក្ល ទ្ប៉ូត។

ដ៉ូរចនះរេើយគ្នត់ដឹងអំរ៊ីរញ្ញា

ខាំចា
រ ំរតនថមរទ្បៀតថា កនរង្មជាសមជិកគណៈមជឈិម ក្ល សរក្មច រស់អចិថ្ស្រនតយ៍គ៊ឺរញ្ចូ នរៅ
មជឈិម រដើមប៊ីមជឈិមរិភាកាអំរ៊ីក្ល អនវតត និងអែរាអាយ។
[១៤:៣៤:១៤]

22

ដ៉ូរចនះរាយរេតអេទំងអស់រនះរេើយ ដ៉ូរចនះរេើយគ៊ឺថារយើងមិនអាចនិយយបនថា រគ្នេ

23

ក្ល ណ៍ កាក្ល សមៃត់ គ៊ឺអនវតតចំរពាះគ្នត់រៅកនរងកក្មិតជាន់ខពស់ជាថានក់ដឹក្ំជាន់ខពស់រេើយ។ ដ៉ូរចនះ

24

ខាំច
រ ង់រញ្ញជក់ថា

25

ក្ករខ័ណឌថ្នភសតតា
រ ង តដេៗោោដំរ៉ូងបនរិនិតយរៅរេើ បយក្ល ណ៍ រៅភសតតា
រ ងអ៊ីរអែងៗទំង

រៅររេតដេឬរិចា ណាអំរ៊ីភសតតា
រ ងរាះរនាក
រ

គ៊ឺរយើងក្តូវរិចា ណាអងតដ អំរ៊ី

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681818 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

54

1

អស់េឹង
ន គ៊ឺថារយើងអាចយេ់ថារេតអ៊ីបនជារគ ោោដំរ៉ូងមិនរិចា ណា ឬក៏មិនអដេ់តថ្មា ឬក៏មិន

2

អដេ់ទ្បមៃន់រៅរេើភសតតា
រ ងាក់រនាក
រ រាះរនាក
រ ទំងអស់រ្ះ។

3

រទះរ៊ីថាភសតតា
រ ងេនឹងវរាះរនាក
រ អ៊ីក៏រាយ រ៉ាតនតវឧទេ ណ៍ ខាំររ េើកឧទេ ណ៍មួយដ៉ូចថា

4

រគនិយយថា វជាភសតតា
រ ងរាះរនាក
រ រក្ពាះរគរដិរស ។ អនកជំ្ញរ៊ី គ៊ឺ រេដឌ័ និងរ៉ាងស៉ូដ៍ រ៉ាតនត

5

ក្រសិនររើរយើងរមើេរៅរេើរសចកដ៊ីសរក្មចអំរ៊ីអនកជំ្ញទំងរ៊ី ៉ូរេនឹង

6

អាចរ

7

ទំងរ៊ី រនះនិយយអំរ៊ីអា៊ី រេើយគ្នត់និយយអំរ៊ីតអនកជារក្ចើន តដេពាក់រ័នរា ៅនឹងសំណំរ ឿង០០២/០២

8

តដេបនក្គរដណដរ់រៅរេើសកខ៊ីកមីកនាងមក រស់គ្នត់។

9

រោក

រោកក្ស៊ីរៅក្កម

ើញ គ៊ឺថាោោដំរ៉ូងបនរ ៀររារ់រៅកនរងកថាខណឌ៦ ថ្នរសចកដ៊ីសរក្មចរ្ះ គ៊ឺថាអនកជំ្ញ

រេតដ៉ូរចនះររើរយើងរិនិតយជា ួមរៅរេើក្លេៈរទ្បសៈទំងអស់េឹង
ន រយើង -- រេើយរតនថមរ៊ីេឹង
ន

10

រយើងអាចរិនិតយរមើេរៅរេើេកខណៈថ្នភសតតា
រ ងតដេថា

11

ភសតតា
រ ងរាះរនាក
រ រ្ះ គ៊ឺ ក្បដកណាស់ វមិនតមនជាភសតតា
រ ងរាះរនាក
រ រទ្ប។ រេើយក្បកដណាស់

12

ោោដំរ៉ូងបនរក្រើក្បស់ភសតតា
រ ងរាះរនាក
រ ជារក្ចើន

13

ស៉ូមអ គណឯកឧតតមក្រធាន តដេបនអដេ់ឱក្លសដេ់ខំ។
ារ

14

[១៤:៣៦:៤០]

15

ក្រធានអងគជំន៖ំ

16

រាយោ រយើងដេ់រម៉ាងសក្មករេើយ

តដេរមធាវីក្ល ពា កដ៊ីរេើករេើងថា

ជា

ដ៉ូចតដេខាំប
រ នរញ្ញជក់ក្លេរ៊ីមែិេមិញអ៊ា៊ីចឹង។

អ៊ា៊ីចឹងអងគជំនំជក្មះក្រក្លសសក្មកោមសិរ្ទ្ប៊ី

17

រេើយរម៉ាងដរ់រួន ោមសិរ រយើងច៉ូេ វិញ -- ដរ់រួន ោមសិរ រយើងនឹងច៉ូេ វិញ។ បទ្ប

18

ស៉ូមអ គណ។

19

ក្កឡារញ្ជ ៖៊ី

20

ស៉ូមអរញ្ជ ើញរក្ក្លកឈ !

21

(សវ្ក្ល សក្មករ៊ីរម៉ាង ១៤:៣៧្ទ្ប៊ី ដេ់រម៉ាង ១៥:០៣្ទ្ប៊ី)

22

[១៥:០៣:២២]

23

ក្កឡារញ្ជ ៖៊ី

24
25

ស៉ូមអរញ្ជ ើញរក្ក្លកឈ !
ក្រធានអងគជំន៖ំ

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681819 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

1

ស៉ូមអរញ្ជ ើញអងគយ
រ ចះ!

2

រោកសេក្រះរាជអាជាាមនរញ្ញាអ៊ីបទ្ប?

3

55

រោកក្ស៊ី រក្រនា េ៉ូេស
ិ ៖

4

រោកក្រធានខាំម
រ នឯកោ ដកក្សង់តដេខាំប
រ ននិយយរេើករេើងទក់ទ្បងរៅក្កម

ក្លាក

គ៊ឺ

5

និយយអំរ៊ីតាង
ំ ថ្ន ក-១, ក-៣ និងទ្ប៊ីតាង
ំ ដថ្ទ្បរទ្បៀតរៅភនំររញរ្ះ ខាំស
រ ៉ូមអនញ្ញាតឯកឧតតមក្រធាន

6

រដើមប៊ីអេ
ត ់ជ៉ូន។ ខាំម
រ នរេខឯកោ តអនទ្ប៊ី គ៊ឺមន E3/3634, 3635, 3636 និងមន បយក្ល ណ៍

7

កំណត់អតតសញ្ញាណទ្ប៊ីតាំង គ៊ឺ E32821។ ទ្ប៊ី២ គ៊ឺសំខា៊ីរទ្បឯកឧតតមក្រធាន គ៊ឺថាអតេ់រ័ត៌មនទក់ទ្បងរៅ

8

ក្ល អត្ារទសោោដំរ៉ូងបនរិចា ណាអំរ៊ីអេរ៉ាះពាេ់ថ្នក្ល អត្ារទសរតនថមរទ្បៀតរៅកថាខណឌ៤

9

៣៥៧,៤៣៦០

តដេនិយយថា

ក្ល អា្ារទសមចស់រណតឹងោទ្បកខាក់រទសមួយជ៊ី វិតរតនថមរទ្បៀត

10

រ្ះ គ៊ឺជាក្ល ធា្អំរ៊ីរិ ទ្បាភារ។ រេើយរៅកនរងកថាខណឌ ៤៣៦០េនឹង គ៊ឺបននិយយថា ក្ល ាក់

11

អត្ារទសរ៊ី ជ៊ី វិតេនឹងគ៊ឺជាក្ល រង្វាញន៉ូវក្ល អត្ារទសជាេកខណៈរិរសស។

12

រទសរតនថម ជាេកខណៈរិរសស។ ដ៉ូចតដេរៅក្កម ក្លាក សួ ក្លេរ៊ីថ្ថៃទ្ប៊ីមួយ អ៊ា៊ីចឹងគ៊ឺទក់ទ្បងរៅនឹង

13

រតើអនកជំ្ញ រ៉ាងស៉ូដ៍ និង រេដឌ័

14

ដំរណើ ក្ល ន៊ីតិ វិ ៊ី ឬរក្ក្លយរំតរកកិចចដំរណើ ក្ល ន៊ីតិ វិ ៊ី? គ៊ឺចង់រ្ាើយថា រួកគ្នត់អេ
ត ់សកខ៊ីកមីមនររេ

15

រំតរកកិចចដំរណើ ក្ល ន៊ីតិ វិ ៊ី។

16
17
18

ដ៉ូរចនះរេើយវក្ល អត្ា

េនឹងអតេ់សកខ៊ីកមីរៅររេណា? ថារតើរៅមនររេរំតរកកិចច

ក្រធានអងគជំន៖ំ
អ៊ា៊ីចឹងជារនត អងគជំនំជក្មះស៉ូមអរញ្ជ ើញសេរមធាវីក្ល ពា កត៊ី រខៀវ សំអន រ ើោ
ា
ណារញ្ច រ់។
រោកក្ស៊ី អង់តា េគស
៊ី រស៖

19

រោកក្រធាន អស់រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កមតោក្ល កំរ៉ូេទំងអស់ជាទ្ប៊ីរគ្ន រ! ខាំស
រ ំនិយយ

20

រ៊ី រ៊ីមត់មននឹរញ្ច រ់សវ្ក្ល រនះ រេើយនិងមននឹងរសចកត៊ីតថាងចងរក្ក្លយ រស់រោក រខៀវ សំអន។

21

<><ជាមួយ នឹងោ ណារណតឹងោទ្បកខ ៧៥០ ទ្បំរ័ និងឯកោ រយងរារ់ពាន់> គ៊ឺជាររសកកមី

22

មួយតដេមិនអាចរ ើរា ៅបនរទ្ប។ គ៊ឺនិយយក្គរ់ចំណចទំងអស់េឹង
ន រេើយរ្ាើយតររៅនឹងោ ណា

23

រស់ក្រះរាជអាជាា

រេើយនិងរដើមរណតឹង ដឋរបរវណ៊ីេឹង
ន មិនបនរទ្ប។

រេើយរួកគ្នត់មនេទ្បាភារ

24

រ្ាើយតរមករយើងទំងអស់ រយើងមិនអាចនិយយអា៊ីតដេរយើងចង់និយយទំងអស់រទ្ប រ៉ាតនតក្ល រ្ាើយ

25

តរ រស់រយើងៗអតេ់ក្រភរថី៊ីមួយចំនួនរនះតដេសំខាន់កនរងក្ល យកមករិចា ណា។

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681820 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

1
2

រយើងបនរេើករេើងអំរ៊ីក្ល ំរោភរំពានទក់ទ្បងនឹងក្ល ជំនំជក្មះរាយយតតិ ម៌
ំរោភរំពានជាញឹកញារ់ដតដេៗ

56

រេើយក្ល

រៅរេើរគ្នេក្ល ណ៍ន៊ីតានក៉ូេភារតដេរ ើឲ្
ា យអងគជំនំជក្មះ

3

អនវតតចារ់តដេមិនតដេមនរៅកនរងសម័យអងគរេតរ្ះរទ្ប។

4

ក្ល ំរោភរំពានតដេរ ើឲ្
ា យអងគជំនំជក្មះេនឹង

រ ើម
ា ិនដឹងមិនឮរេើភសតតា
រ ង<>

<><ឬ>

5

រ ើក្ល
ា សននិាឋនក្ពាវៗ<រៅររេគ្នីនភ័សតា
តរ ង><><ឬ>រំរភាច<><ចរមាើយអាយ
រ គ្នន រស់>ោកែ៊ីមួ

6

យចំនួន<តដេខាួនបនរក្រើក្បស់>រដើមប៊ីាក់រទស<រោក រខៀវ សំអន>។ ោកែ៊ីមួយចំនួនអាចកេក

7

រដើមរណតឹង ដឋរបរវណ៊ីក៏អាចកេកតដ

8

រ៉ាតនតរទះរ៊ីជាមិនកេកក៏រាយ

9

រក្ក្លយរេតក្ល ណ៍េឹង
ន មកក៏អាចក្ចេំដ៉ូចគ្ននតដ ។

10

រ៊ីរក្ពាះថារនះជាេកខណៈ
ោកែ៊ី

ឬក៏រដើមរណតឹង ដឋរបរវណ៊ី

រេើយមនចរមាើយមួយចំនួន រស់មនសែក្គរ់ ៉ូរ

ខាំច
រ ង់ឲ្យរញ្ញចង
ំ វីរដអ៉ូមួយតដេបនាក់រង្វាញរៅកនរងសំណំរ ឿង០០២/០១

12

តខ<តោ

13

តដេខាំយ
រ េ់រ

14

គ៊ឺជាកិចចសមភសន៍ រស់នររាតតម ស៊ីេន រៅឆ្នំ១៩៧៨។

15

រោកក្រធានខាំស
រ ំអនញ្ញាតរ៊ីរោកក្រធាន

17

រ្ះថ្ថៃទ្ប៊ី២៥
ឆ្នំ២០១៣

ើញថាមនេកខណៈគួ ឲ្យចារ់អា មីណ៍កនរងក្ល ចាក់រញ្ញចង
ំ មតងរទ្បៀត។><>

សំរង្វគរ់ឲ្យតអនកររចចករទ្បសចាក់រញ្ញចង
ំ វីរដអ៉ូរនះ

រោកក្រធាន។
ក្រធានអងគជំន៖ំ

18
19

គ៊ឺថា៤០ឆ្នំ

េនឹង វក្ស័យរៅតាមររេរវោតដេរគសួ រៅរួកគ្នត់េឹង
ន ។

11

16

មីជាតិ រស់មនសែ។

បទ្ប អ៊ា៊ីចឹងស៉ូមអរញ្ជ ើញខាងររចចករទ្បសវីរដអ៉ូរង្វាញ!
[១៥:០៩:៥៣]

20

(ក្ល រង្វាញឯកោ ជាសំរេង- ៉ូរភារ)

21

[រតើរៅកនរងរ៊ីឆ្នំ៧៥ ដេ់ឆ្នំ១៩៧៨ រ្ះ រតើជ៊ីវិត រស់សរមតចេនឹង មនក្ល វិដយ
ត ៉ា ងរម៉ាចតដ ?

22

ររេខាះខាំររ ៅររទ្បយរ ញ
ី ជាមួយនឹងមរេស៊ី រស់ខំារ រេើយខាំររ ើញមនសែរដើមតាមអាូវេនឹង តដេមករ៊ី

23

ររាងចក្ក រស់ខួ ន
ា តដេក្តេរ់រៅអាះខាួន វិញ។ រមើេរៅរួករគេនឹងដ៉ូចជាមិនទ្បកខេំបករវទ្ប្អ៊ីរទ្ប។

24

រេើយខាំអ
រ ត់និយយជាមួយរួករគបនរទ្ប រក្ពាះថាក្លេរ្ះខាំររ ៅតតររទ្បយរ ញ
ី រទ្ប រៅជាមួយ រខៀវ

25

សំអន រៅរមើេតាមតក្ស តាមក្ល ាឋនក្ល ង្វ រេើយរមើេរៅរ ើញក្រជាជនរ្ះដ៉ូចជាមិនរវទ្ប្អ៊ី

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681821 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

1

57

រទ្ប រ ើញថាមិនតមនខាះអាហា េ៉ូរចកអ៊ីរ្ះរទ្ប។]

2

(រញ្ច រ់ក្ល រង្វាញឯកោ ជាសំរេង- ៉ូរភារ)

3

រនះ នររាតតម ស៊ីេន គ្នត់បនរេើករេើងរៅឆ្នំ១៩៧៨ រៅររេតដេទ្ប៉ូ ទ្បសែន៍បរាំងបន

4

សមភសគ្នត់។ គ៊ឺជា វីរដអ៉ូតដេអងគជំនំជក្មះដឹងរេើយ រេើយអងគជំនំជក្មះមិនបនរិនិតយវីរដអ៉ូរនះរទ្ប

5

កនរង -- រដើមប៊ីរក្រើសំរណ រេើយនិងចរមាើយ រស់ ស៊ីេន ទក់ទ្បងរៅ អងគរេតតដេគ្នត់បនរេើក

6

រេើងរៅកនរងកិចចសមភសន៍រនះ រេើយរៅកនរងក្រវតតិ ៉ូរផ្ទាេ់ រស់សរមដច ស៊ីេន រ្ះ។

7

រេើយទំងអស់រនះខាំក្រ គ្នន់តតចង់រេើករេើងថាមនក្ល អាយ
រ គ្ននតដេមនតថ្មា

8

ថាភសតតា
រ ងេនឹងមនតថ្មាតដេក្តូវគិត

9

គ៊ឺរៅកនរងទ្បិសរៅតតមួយគត់រ្ះគ៊ឺថា អ៊ា៊ីចឹងរេើយបនរយើងរដឹងឧទ្បា ណ៍េឹង
ន ។

10
11

រខៀវ

សំអន

េនឹង

គ៊ឺថាចង់និយយ

គ៊ឺចង់និយយថា ររៀរតដេអងគជំនំជក្មះរក្រើក្បស់ ភសតតា
រ ង

មិនអាចមិនដឹងបនរទ្ប។

រេើយរនះ

ជា<><ក្ររយគដតដេៗ>

រស់អងគជំនំជក្មះ រេើយ<>ខាងក្រះរាជអាជាា ខាំឮ
រ គ្នត់និយយអ៊ា៊ីចឹងតដ ។ <> ោោដំរ៉ូងេនឹងរក្រើ

12

<ក្ររយគដតដេៗរនះ

13

អងគជំនំជក្មះបនរ្ារ់ធាតអែរអ
ំ តតរ្ម័តិថ្នរចទ្ប្

14

និងរេើទ្បក្មង់ថ្នក្ល ទ្បទ្បួេខសក្តូវ។ “គ្នត់មិនអាចមិនដឹងបនរទ្ប”។> <>

15

រដើមប៊ីឲ្យមនសញ្ញាណ ួមថ្នក្ល ទ្បទ្បួេខសក្តូវ។
ទំងរៅរេើរទ្បឧក្កិដឋ

អ៊ា៊ីចឹងរេើយបន -- ក៏រ៉ាតនតរៅកមពជា
រ ក្រជា ិររតយយេនឹង ក្លេណារៅជិតគ្ននេនឹង មិនតមន

16

មនន័យថារយើងដឹងរ ឿងរា៉ា វទំងអស់រទ្ប

17

រៅកនរងសំណំរ ឿង០០១ ០០២ និង០០២ េនឹង រេើយរៅ ឌច មន សួង ស៊ីរគឿន រេើយគ្នត់ ដ៉ូចនិយយ

18

--

19

<><តាម យៈក្ល រំតរាងចារ់ជា

20

គ៊ឺថាអងគជំនំជក្មះខំរាយមរ៉ាះរ៉ា៉ូវ<><កងាះខាត>ភសតតា
រ ង

21

និងអាករបកិ ិយ រស់ រខៀវ សំអន។

ដ៉ូចនិយយ

អុ៎!

រសរគរ់គ្ននរ្ះ។

ជាចំណចមួយតដេោកែ៊ីរ្ះ ំឭក

ក្ររនាគ្នត់ក៏បនក្តូវបនរក្លះរៅមកអដេ់សកខ៊ីកមីរៅទ្ប៊ីរនះតដ ។
មន>

ទក់ទ្បងនឹងសេឧក្កិដក
ឋ មី ួម<><និងក្ល ជួយជំ ញ>
<><ពាក់រ័នរា ាយផ្ទាេ់>នឹងអំររើ

22

អ៊ា៊ីចឹងរេើយបនខាំស
រ ំឲ្យតោក្ល កំរ៉ូេរដិរស រចាេន៉ូវក្ល សំរណើសំអ្
ដ ា រទសរោក

រខៀវ

23

សំអន។ រក្ពាះថាខាំម
រ ិនដឹងយ៉ាងរម៉ាចឲ្យេែជាងេនឹងរទ្ប គ៊ឺខំច
ារ ង់រញ្ច រ់ជារេើកចងរក្ក្លយរនះ ររេខាំរ

24

និយយរៅចំរពាះមខអស់រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កម តំណាងឲ្យរោក រខៀវ សំអន។ ខាំច
រ ង់និយយថា

25

សំឲ្យអស់រោក រោកក្ស៊ីរៅក្កមក្លត់រសចកដ៊ីរាយ ក្រកររាយវិចា ណញ្ញាណ គ៊ឺសំឲ្យ -- រនះខាំរ

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681822 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

1

រេើកពាកយសមដ៊ី រស់រៅក្កមមួយ ៉ូរ

2

ទ្បនរណតទ្ប៊ី រៅក្កមរ រទ្បស។<គ្នត់បនរេើករេើងអំរ៊ីសេឧក្កិដក
ឋ មី ួម ទ្បក្មង់ថ្នក្ល ទ្បទ្បួេខសក្តូវ

3

រេើយរយើងបនដកក្សង់រៅកនរងោ ណាសននិាឋនរញ្ច រ់កិចចរិភាការដញរាេ រស់រយើង>

4

តដេគ្នត់បនរេើករេើងគ៊ឺរ្
ី ះ

ទ្បនរណត

--

អង់

រៅកថាខណឌ៥១៦ <គ្នត់បននិយយថា ទ្បក្មង់ថ្នក្ល ទ្បទ្បួេខសក្តូវក្រេីទ្បណឌរនះ តដេក្តូវ

5

បនអនវតតយ៉ាងទ្ប៉ូេំទ្ប៉ូោយ

6

មនកំេស្គង

7

តដេរៅជិត ឬឆ្ៃយរ៊ីគ្នន កនរងតអនក្ល ឧក្កិដឋ ួម។><>

8
9

អង់

58

ជាក្រភរថ្នក្ល ភាន់ក្ចេំ

ក្ល រកក្ោយខសៗគ្នន

និងជួនក្លេ

ដេ់ថានក់រក្ង៊ីកក្ល ទ្បទ្បួេខសក្តូវក្រេីទ្បណឌរៅដេ់អនកច៉ូេ ួមថានក់រក្ក្លម

សេឧក្កិដក
ឋ មី ួមក៏ាក់អតក្មកថ្នក្ល សនីតថាមនរិ ទ្បា ភារជាមនរៅរេើអនកច៉ូេ ួមថានក់ខពស់
អងតដ

កនរងខណៈតដេតអនក្ល ួមអាចមនច ិតឧក្កិដរ
ឋ ៊ីរដើមទ្ប៊ី -- មិនមនច ិតឧក្កិដរ
ឋ ៊ីរដើមទ្ប៊ី រ៉ាតនត

10

តអនក្ល រនះតក្រក្លាយរៅជាមនច ិតឧក្កិដរឋ ៅវិញ កនរងររេកំរងអនវតត រាយោ តតភានក់ង្វ ថានក់

11

រក្ក្លមរង្វគរ់ក្រក្រឹតេ
ត ួសរេត

12

<ឬរាយោ រេតអេរអែងរក្ៅរ៊ីអា៊ីតដេថានក់រេើបនកំណត់រ៊ីដំរ៉ូង>ឬរាយោ <ក្ល ក្រក្រឹតិត

13

រស់ថានក់រេើ

រក្ៅរ៊ី្នាៈ រស់សមជិកក្ករមរអែងរទ្បៀត

14

តាម យៈក្ល ><>រ ើរា សចកដ៊ី<សរក្មចជារគគេ>មិនបនរិភាកាជាមួយនឹងសម-

15

ជិកក្ករម<រដើមប៊ីកំណត់រ៊ីរគ្នេជំេ រស់ខួ ន
ា >។

16
17

[១៥:១៥:១២]
រៅទ្ប៊ីរញ្ច រ់េឹង
ន គ៊ឺរយើង ថាវហាក់ដ៉ូចជាទ្បសែនទនរនះជួយរាេ់អាជាាតដេទ្បន់រខាយ។ តាម

18

ក្ល យេ់រ

ើញ រស់ខំារ វមិនតមនជាតួ្ទ្ប៊ី រស់រៅក្កមរទ្ប តដេក្តូវជារ់ក្លតរាកិចចយ៉ាងតឹង ឹងកនរងក្ល

19

អនវតតទ្បក្មង់ថ្នទ្បំនួេខសក្តូវជាក់ោក់តដេមនតចងរៅកនរងេកខនិក
ត ៈ និងមិនក្តូវររងកើតក្ទ្បឹស៊ីដ ឬក៏អេ
ដ ់

20

សមិទ្បាកមី

21

ពាកយររចន៍ទង
ំ អស់រនះ។ ខាំស
រ ៉ូមអស់ ឲ្យអស់រោក រោកក្ស៊ី គិតអំរ៊ីទ្បសែនៈ រស់រៅក្កម ្ទ្ប៊ី --

22

អង់ ទ្បនរណទ្ប៊ី រនះ។

រដើមប៊ីរំររញភារទ្បរទ្ប

ោែតថ្នក្ល រសើរអរងកតរ្ះរទ្ប។

ខាំរ
រ ញ្ច រ់កនរង--

រាយរេើក

23

រោកក្រធាន រោក រខៀវ សំអន សំតថាងក្ល ណ៍ចងរក្ក្លយ។ រាយោ កតាតសខភារ រស់

24

គ្នត់េឹង
ន សំឲ្យគ្នត់តថាងក្ល ណ៍អងគយ
រ រោកក្រធាន គិតរ៊ីោថនភារសខភារ រស់គ្នត់េឹង
ន សំឲ្យគ្នត់

25

តថាងក្ល ណ៍អងគយ
រ រោកក្រធាន។ រោកក្រធាន អនញ្ញាតតដ ឬរទ្ប?

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681823 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

(រៅក្កមរិភាកាគ្នន)

1
2

[១៥:១៨:០៣]

3

ក្រធានអងគជំន៖ំ

4
5
6

អ៊ា៊ីចឹងជារនត-- អ៊ា៊ីចឹងអងគជំនំជក្មះអដេ់ឱក្លសដេ់ជនជារ់រចាទ្ប រខៀវ សំអន កនរងក្ល និយយ
សមដ៊ីចងរក្ក្លយ។ បទ្ប ស៉ូមអរញ្ជ ើញ!
រោក រខៀវ សំអន៖

7

ស៉ូមរគ្ន ររោកក្រធាន ស៉ូមរគ្ន រអស់រោក រោកក្ស៊ីទង
ំ អស់ តដេច៉ូេ ួមកនរងសវ្ក្ល

8

រនះ។

9

ជាតិទង
ំ ឡាយ

10
11

59

ស៉ូមថាាយរងគំក្រះសងឃក្គរ់ក្រះអងគតដេគង់រៅតាមវតតអារា៉ា ម្្ទ្ប៉ូទង
ំ ក្ររទ្បស
អស់រោក

រៅក្កមថ្នតោក្ល កំរ៉ូេ

រងរែូន ួម

ថ្ថៃរនះជាថ្ថៃចងរក្ក្លយរំអតរេើយតដេខាំរ

និយយចំរពាះមខអស់រោក។
អងគជំនំជក្មះោោដំរ៉ូងបនក្លត់រទសខាំឲ្
រ យជារ់គកអស់មួយជ៊ី វិត រ៊ី រេើក។ អំរ៊ីរេើកទ្ប៊ី១

12

ោេដ៊ីក្ល រស់អស់រោកមិនបនទ្បទ្បួេយកអងរទ្ប

13

សមារ់ ង្វគេទហាន ្យទហាន អត៊ីតអនក ដឋក្ល ថ្ន ររោធា ណ ដឋតខី រៅទ្បួេរពា ិ៍ថ្ក្ជ តដេ

14

ជាកតនាង ខាំម
រ ិនតដេដឹងអងរទ្បថារៅក្តង់កតនាងណារ្ះ េ៉ូតមកដេ់ររេរនះ។ រ៉ាតនតអស់រោកបន

15

ក្រថារ់ក្តាថា ក្លត់រទសខាំរ អំរ៊ីរទ្បឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងនឹងមនសែជាតិកនរងក្ករខ័ណឌថ្នក្ល ជរមាមសក្រជា

16

ជនរចញរ៊ីទ្ប៊ីក្ករង ួម និងរ៊ីទ្ប៊ី ួមរខតត រាយថាខាំប
រ នក្រក្រឹតឧ
ត ក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងមនសែជាតិរនះ តាម យៈ

17

សេឧក្កិដក
ឋ មី ួម។ អងគជំនំជក្មះោោដំរ៉ូងក៏បនរនដក្លត់រទសខាំតរ ថមរទ្បៀត អំរ៊ីឧក្កិដក
ឋ មីមួយចំនួន

18

រទ្បៀតតដេខាំជ
រ ំទស់។

19

ក្ល ក្លត់រទសខាំអ
រ ំរ៊ីថា

ខាំប
រ នច៉ូេ ួមកនរងក្ល

ខាំស
រ ៉ូមជក្មរថា រៅររេខាះ ជាថី៊ីមង
ដ រទ្បៀត ឧក្កិដក
ឋ មីតដេថា ខាំប
រ នក្រក្រឹតរត ្ះមិនដឹងរៅ ខាំរ

20

មិនដឹងរៅកតនាងណាអងរោះរទ្ប។

21

ជាតិរវៀតណាម។ រគថា ខាំប
រ នក្រក្រឹតឧ
ត ក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងមនសែជាតិ។ រគថាខាំទ្ប
រ ទ្បួេខសក្តូវអំរ៊ីក្ល

22

រ ៀរក្ល រាយរងខំ។ ទំងអស់រនះតាម យៈសេឧក្កិដក
ឋ មី ួម។

23

រគថា

ខាំប
រ នក្រក្រឹតឧ
ត ក្កិដក
ឋ មីក្រេ័យរ៉ូជោសន៍ក្រឆ្ំងនឹងជន

រ៉ាតនតខំា-រ - អា៊ីតដេខាំអា
រ ចជក្មរបនគ៊ឺថា ខាំម
រ ិនតដេក្រក្រឹតស
ត េឧក្កិដក
ឋ មី ួមមដងណារោះរទ្ប។

24

ខាំរ
រ ដិរស ាច់អេង្វក

ក្ល រចាទ្បក្រក្លន់តដេថា

ខាំម
រ នរចត្ចង់ក្រក្រឹតឧ
ត ក្កិដក
ឋ មីរៅររេណា

25

មួយក៏រាយ រទះជាឧក្កិដក
ឋ មីអក
ា៊ី ៏រាយ រទះជាឧក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងមនសែជាតិតាម ៉ូរភារណាមួយក៏

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។
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រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័
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1

រាយ រទះជាឧក្កិដក
ឋ មីក្រេ័យរ៉ូជោសន៍រេើជនជាតិរវៀតណាមក៏រាយ រទះជាឃាតកមីក៏រាយ

2

រទះជាក្ល រ ៀរក្ល រាយរងខំក៏រាយ។

3

អងគជំនំជក្មះោោដំរ៉ូងបនរង្វាញឲ្យរ

ើញថា

ខាួនមិនអាច វិនិច័យ
ឆ ខាំររ ាយមិនេរមែមងរ្ះ

4

បនរទ្ប។ ចាស់ណាស់តាម យៈខាំរ រគសំរៅរកែកមីយ
រ ន៊ីសក
ដ មពជា
រ ឯរណាះរៅវិញរទ្ប។ រ៉ាតនតអតា៊ី ដេអងគ

5

ជំនំជក្មះនិងសេក្រះរាជអាជាាអះអាងថា ជានរយបយ រស់រកែកមីយ
រ ន៊ីសក
ដ មពជា
រ រ្ះ វមិនក្តូវ

6

នឹងមគ្ន៌ៗនរយបយ រស់រកែកមីយ
រ ន៊ីសក
ដ មពជា
រ ទេ់តតរោះរទ្ប។

7

រគ្នេជំេ រស់ខំាអ
រ ងតដ ។

8
9

រេើយក៏វមិនក្តូវនឹងទ្បសែនៈ

[១៥:២៧:៤៧]
ខាំម
រ ិនតដេចង់បនអា៊ីរក្ៅរ៊ីក្ររទ្បសខាំរ ឯករាជយ អ ិររតយយ តដេរៅកនរងរ្ះរងរែូន ួមជាតិខំារ

10

អាច ស់រៅបន

11

សស្រង្វគមអស់ជារក្ចើនឆ្នំ។ ជានិចចក្លេ ខាំច
រ ង់ឲ្យកមពជា
រ សថិតរៅជាឯករាជយ អ ិររតយយ តដេក្រំតដន

12
13

រេើយ ួមគ្ននកោងអ្គតមួយ

រក្ក្លយរ៊ីបនោដ រសដឋកិចចតដេក្តូវរខាចខា៊ីរាយ

រស់ខួ ន
ា ក្តូវបនក្ររទ្បសជិតខាងរគ្ន រ រិរសសរវៀតណាម។
សេក្រះរាជអាជាា

និងអងគជំនំជក្មះោោដំរ៉ូងបនរង្វាញថា

សនា កថា រស់ខំរារ ៅររេ

14

សស្រង្វគម រៅររេតដេរវៀតណាម្ានពានកមពជា
រ សំរៅដេ់ក្រជាជនរវៀតណាមជាទ្ប៉ូរៅ ឬជនជាតិ

15

រវៀតណាមតដេ ស់រៅកមពជា
រ ។

16

ររេសស្រង្វគម

17

អ ិរ-រតយយ រ៉ូ ណភារតដនដ៊ី រនះរេើយជាក្ល គិតគ៉ូ ជាក្រចាំ រស់ខំារ តតមិនតមនឲ្យរៅវយក្រហា

18

ក្រជាជនស៊ី វិេរ្ះរទ្ប។ រេើយតាម យៈោ រ័ត៌មន ខាំររ

19

រញ្ញាក្រំតដនរនះ រៅរចាទ្ប េ៉ូតមកដេ់ទ្បេ់សរាថ្ថៃរនះ។ រនះរេើយតដេខាំក្រ តូវតក្សកឲ្យខាាង
ំ ៗ ថាខាំម
រ ិន

20

អាចទ្បទ្បួេបនរទ្ប រេើយខាំក្រ រួយប មភខាាង
ំ ណាស់ចំរពាះអ្គតថ្នក្ររទ្បសខាំ។
រ

21

តរររនះមិនតមនជាក្ល មួេរង្វកច់ក្ល រិតរ្ះរទ្បឬ?

ខាំច
រ ង់ឲ្យមនកិចចក្ល ពា ក្ររទ្បសក្រឆ្ំងនឹងកងទ្ប័រ្ានពានតតរ៉ាណណ ឹង។

ឯករាជយ

ើញថា រញ្ញាអ ិររតយយ រញ្ញាឯករាជយ

ខាំម
រ ិនតមនជាអនកចារ់រទ្ប តតរមធាវីខំាន
រ ិយយរ៊ីចារ់ និយយរ៊ីកំេស រស់អងគោោ -- ជំនំ

22

ជក្មះោោដំរ៉ូងកនរងក្ល ក្លត់រទសខាំ។
រ

23

តដេថាខាំប
រ នច៉ូេ ួមរៅកនរងតអនក្ល មួយ

24

កនរងរ្ះខាំរា
រ រ់ទង
ំ រងរែូនចាម ឬជនជាតិរវៀតណាម។

25

ររេរ្ះជា

ខាំស
រ ៉ូមក្រក្លសថាខាំម
រ ិនអាចទ្បទ្បួេបនរទ្ប

ក្ល រចាទ្បក្រក្លន់

តដេមនទ្បិសរៅក្រក្រឹតឧ
ត ក្កិដក
ឋ មីរេើរងរែូន ួមជាតិឯង

ជារក្ចើនឆ្នំរក្ក្លយរ៊ីបនអងគយ
រ ជាជនជារ់រចាទ្ប រៅររេរញ្ច រ់រ ឿងកដ៊ីដ៏យ៉ូ េង់រនះ វសំខាន់

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681825 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័
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1

ណាស់ចំរពាះខាំ។
រ ជក្មរអស់រោក ជារិរសសជក្មរក្រជាជនកមពជា
រ ថា មិនតដេររេណាខាំន
រ ឹក

2

រ

3

រទះរ៊ីអស់រោកសរក្មចយ៉ាងណាក៏រាយ

4

ជានិចចទ្បកខរោករវទ្ប្ រស់ក្រជាជនកមពជា
រ ។

5

មខអស់រោកក្តូវបនរគក្លត់រទសជានិមត
ិ ត ៉ូរ រជៀសជាងតាមអំររើក្រក្រឹតជា
ត ក់តសដង រស់ខំក
ារ នរងឋានៈ

6

ជារគគេរ្ះរទ្ប ស៉ូមអស់។ រោកក្រធាន ស៉ូមអ គណ។

ើញចង់ក្រក្រឹតឧ
ត ក្កិដក
ឋ មីក្រឆ្ំងនឹងរងរែូនជាតិឯងរ្ះរទ្ប ឬក៏ក្រឆ្ំងនឹងអនកណារអែងរទ្បៀតក៏រាយ

ខាំោ
រ ា រ់រៅរាយសរងកតរ

ខាំោ
រ ា រ់រៅ
ើញថា

រេើយចងចាំ
ខាំម
រ ន ក់ឯងចំរពាះ

(សក្មក យៈររេខា៊ី)

7
8

[១៥:៣៦:៥៥]

9

ក្រធានអងគជំន៖ំ

10

ខាំន
រ ឹងក្តូវោារ់រៅកនរងគក

រក្ក្លយរ៊ីបនោដរ់សមដ៊ី រស់ជនជារ់រចាទ្បចងរក្ក្លយ តដេរង្វាញជ៉ូនអងគជំនំជក្មះ និងសវ្

11

ក្ល ្ររេរនះ។

12

អំេរងររេ ៤ថ្ថៃររញរនះ គ៊ឺមនក្ល ច៉ូេ ួមយ៉ាងររញរេញរ៊ីសេក្រះរាជអាជាា សេរមធាវីក្ល ពា

13

កដ៊ី សេរមធាវី្ម
ំ ខតំណាងរដើមរណដឹង ដឋរបរវណ៊ី និងជនជារ់រចាទ្ប តដេរ ើឲ្
ា យសវ្ក្ល រយើងបន

14

ក្រក្រឹតរត ៅរាយ េ៉ូន

15

បនចរ់ចងចរ់រដើមរនះ គ៊ឺរាយោ ខាងអនករកតក្រ អនកររចចករទ្បសខាងរោតទ្បសែន៍ក៏បនច៉ូេ ួម

16

យ៉ាងសកមីអងតដ ។

17

រយើងដេ់ររេរនះគ៊ឺរយើងរ

ើញថា

រេើយកនរងរ្ះតដ

សវ្ក្ល រស់រយើងតដេបនក្រក្រឹតរត ៅកនរង

ក៏មនក្ល ួមចំតណករដើមប៊ីឲ្យសវ្ក្ល រនះក្រក្រឹតរត ៅ

ដ៉ូរចនះកនរង្មខាំជា
រ ក្រធានអងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេ

ស៉ូមតថាងអំណ គណចំរពាះក្ល ច៉ូេ ួម

18

យ៉ាងសកមី រស់អស់រោកទំងរនះររេរនះ។

19

ទក់ទ្បងនឹងតអនកថ្នកិចចរិភាការដញរាេ រយើងក្តូវរញ្ច ររ់ ៅររេរនះ។

20

ចំតណកក្ល ក្រក្លសោេដ៊ីក្ល

អងគជំនំជក្មះនឹងជ៉ូនដំណឹងអំរ៊ីក្លេរ ិរចឆទ្បថ្នក្ល ក្រក្លស

21

ោេដ៊ីក្លរៅររេខាងមខ។

22

រាេក្តូវបនរញ្ច រ់ អ៊ាច
៊ី ឹងអងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេក្រក្លសរញ្ច រ់កិចចរិភាការដញរាេរៅររេ

23

រនះ និងក្រក្លសថា ក្ល ក្រក្លសោេដ៊ីក្លនឹងរ ើរា ៅររេរក្ក្លយ។ រេើយដ៉ូរចនះ គ៊ឺស៉ូមឲ្យមស្រនត៊ីខាង

24

រនា្គ្ន ្ំជនជារ់រចាទ្បរៅរនា្គ្ន វិញ។

25

រេើយដ៉ូរចនះ

រេើយចំតណកក្ល ក្រក្រឹតរត ៅរៅកនរងសវ្ក្ល រនះ

គ៊ឺសវ្ក្ល ្ររេរនះទក់ទ្បងនឹងតអនកកិចចរិភាការដញ

អ៊ា៊ីចឹង តោក្ល ក្រក្លសថយរៅរិភាកា៕

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

F1/12.1

01681826 អងគជំនំជក្មះវិោមញ្ាកនរងតោក្ល កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះតោក្ល កំរ៉ូេៈ សវនាការបណ្តឹងរទ៉ុកខ
សំណំរ ឿងក្រេីទ្បណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក

ទ្បំរ័

ថ្ថៃទ្ប៊ី១៩ តខស៊ីហា ឆ្នំ២០២១

1

62

ក្កឡារញ្ជ ៖៊ី

2

ស៉ូមអរញ្ជ ើញរក្ក្លកឈ !

3

(រៅក្កមចាករចញរ៊ីរនារ់សវ្ក្ល )

4

(សវ្ក្ល រញ្ច រ់រៅ រម៉ាង ១៥:៤១ ្ទ្ប៊ី)

5

ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវ៖ អតថរទ្បរៅកនង
រ ចរ្ាះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនតកតក្មូវ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សរគ្នន វងក្រតិចា ឹកកនរងភាោទំងរ៊ី។ ក្រតិចា ក
ឹ ក្តូវបនតកតក្មូវ តអែករៅរេើភាោរដើមតដេមន
រៅកនរងតខែអាត់សំរេង។ ក្រតិចា ឹកតដេក្តូវបនតកតក្មូវទំងរនះអាចខសរ៊ីក្ល រកតក្រផ្ទាេ់មត់រៅកនរងទ្ប៉ូរកតក្រ និងទ្ប៉ូរកតក្ររនត។

