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អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង្ 

Trial Chamber 

Chambre de Premiere instance 

 

ក្ំណតហ់េតជុាលាយលក្ខណ៍អក្សរននក្ិចចដំហណើរការនីតិវិធី 

ជំនុំជម្រះក្តហីៅដំណាក្ក់ាលរីរ 

សាធារណៈ 

សំណ ំរ ឿងរេខ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ  

នងៃទី០៦ ខែក្ុរភៈ ឆ្ន ២ំ០១៥  

ហ ៉ោ ង្ ០៩:០៤នាទី 

សវនាការហលើក្ទី២៣៩ 

 

រៅក្កមសាលាដបំងូ៖ 

 រៅក្កម និេ ណ ន  ជាក្បធាន  

 រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍  

 (Judge Claudia FENZ) 

 រៅក្កម យ៉ា  ស ខន 

 រៅក្កម វសង់ម៉ា ក ឡាវវន៍  

 (Judge Jean-Marc LAVERGNE) 

 រៅក្កម យូ  ឧតតរា 

 រៅក្កម ធូ មណី (បក្មុង) 

 រៅក្កម ម៉ា ទីន ខា   បគីន (បក្មុង) 

 (Judge Martin KAROPKIN) 

ក្កឡាបញ្ជសីាលាដបំងូ៖ 

 កញ្ញា  ជា ស ីវវ័ង 

 រលាក   ូជជឺ វេីេីព (Mr. Roger Phillips) 

កា យិេយ័សវក្ពះរាជអាជាា ៖ 

  រលាក រសង ប  នឃាង 

 កញ្ញា  ស ង ឆវ័ន ត 

 រលាក រេេ េីសាក់ (Mr. Dale Lysak) 

 រលាក វងំសង់ វ យដ៍ រដសាា ឯេ 

 (Vincent De Wilde D’ESTMAEL) 

ជនជាបរ់ោទ៖ 

 រលាក នួន ជា 

 រលាក រខៀវ សំផន 

រមធាវកីា ពា ជនជាបរ់ោទ ននួ ជា៖  

 រលាក ស ន អ  ណ 

 រលាក សួន វិសាេ 

 រលាក  វ ិទទ័  កូរប៉ា(Mr.Victor KOPPE) 
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រមធាវកីា ពា ជនជាបរ់ោទ រខៀវ សំផន៖ 

 រលាក គង់ សំអ ន 

រមធាវកី្បោកំា រលាក រខៀវ សំផន៖ 

 រលាកក្សី ទូទ វ េ័កស 

 រលាក ខេវីន រសានដឺស៍  

 (Mr Calvin SAUNDERS) 

 

 

 

 

រមធាវតីណំាងរដើមបណដ ងឹ ដឋបបរវណី៖ 

 រលាកក្សី ម៉ា  ី វគី  ូដ៍(Ms.Marie GUIRAUD) 

 រលាក រឡា ជ នធី 

 រលាកក្សី ម៉ា ទ ស វណាា  ី 

 រលាក វវ ន រៅ 

 រលាកក្សី ម៉ា ទីន វាកកាងំ 

 (Mrs.Martine JACQUIN) 

 រលាក ម៉ា រវស រ   (Mr.Mahesh RAI) 

វផែកក្គបក់្គងត លាកា ៖ 

 រលាក អ  ទ អ  ណ 

 រលាកក្សី សួ ស ទ្ធា វ ី
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                    

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  i 
បញ្ជរី ា្ ះអែកនយិយ៖ 

ភាសាវដេបានរក្បើ រេើកវេងវតមនកា បញ្ញជ ក់រផសងរទៀតនៅកែុងក្បតិោ ឹក 

 

 

អែកនយិយ ភាសា 

រៅក្កម និេ ណ ន (ក្បធានអងគជំន ំ) វខា  

រៅក្កម វសង់ម៉ា ក ឡាវវន៍ បារំាង 

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍ អង់រគលស 

រលាក វងំសង់ វ យដ៍ រដសាា ឯេ បារំាង 

កញ្ញា  ស ង ឆវ័នដ វខា  

រលាកក្សី ម៉ា  ី វគី  ូដ៍ បារំាង 

រលាកក្សី ម៉ា ទីន វាកកាងំ បារំាង 

រលាក វ ិទទ័  កូរប៉ា អង់រគលស 

រលាក គង់ សំអ ន វខា  

រលាក សយ វសន (2-TCCP-271) វខា  
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                    

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  ii 
 

ឧបសរព័នធ 

 

 

ការសួរសណួំរហៅសាក្សី៖  ហលាក្ សយ ខសន (2-TCCP-271) 

សួ បនតរោយរលាក  វ ិទទ័  កូរប៉ា រផដើមពី ....................................................................ទំព័   ៣    

សួ រោយរលាក គង់ សំអ ន រផដើមពី .........................................................................ទំព័ ៤៩    
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  1 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្ិចចដហំណើរការនតីិវិធី 1 

(រៅក្កមទូេកែុងបនាប់សវនាកា ) 2 

[០៩:០៤:៣៤] 3 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 4 

អងគយុទ ះ! 5 

អងគជំន ំជក្មះក្បកាសបនដកិទចដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា ។ រៅកែុងកិទចដំរណើ កា សវនាកា ថ្ងៃ 6 

រនះ អងគជំន ំជក្មះបនដសាដ ប់សកខីកមារដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី សយ វសន វដេនឹងសួ រដញរោេរោយ 7 

ក្កុមរមធាវីកា ពា កដី រវើយនិងអាទសាដ ប់នូវសកខីកមារដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីបក្មុងវដេមន វសសនាម 8 

TCCP-303។  9 

រលាកក្សី ជា ស ីវវ័ង រេើងរាយកា ណ៍ពីសាថ នភាពវតតមន អវតតមន ភាគី និងប គគេវដេអងគ10 

ជំន ំជក្មះរកាះអរញ្ជើញឲ្យទូេ ួមកែុងកិទចដំរណើ កា សវនាកា ថ្ងៃរនះ។  11 

ក្កឡាបញ្ជ៖ី 12 

សូមរគ្ន ពរលាកក្បធាន សក្មប់សវនាកា រៅថ្ងៃរនះ ក្កឡាបញ្ជីកត់សមគ េ់រ ើញថាក្គប់ភាគី13 

ទ្ធងំអស់ថ្នរ ឿងកដីរនះ មនវតតមន រេើកវេងវតរលាក អាកទួ  វវកវគន រមធាវីអនដ ជាតិ កា ពា កដី14 

ឲ្យរលាក រខៀវ សំផន អវតតមនរោយសា មូេរវត ស ខភាព និងរលាក រពជ អងគ រមធាវីជាតិនា ំម ខ15 

តំណាងឲ្យរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីអវតតមនរោយសា មូេរវត មនធ  ៈផ្ទា េ់ខលួន។ រោយវេក រលាក 16 

នួន ជា មនវតតមនរៅបនាប់  ំខលួនខាងរក្កាមសាេសវនាកា រនះ។ រោយរលាករសែើស ំេះបង់ សិទាិ17 

មនវតតមនរោយផ្ទា េ់ពីបនាប់សវនាកា ។ េិខិតេះបង់សិទាិ បស់ជនជាប់រោទ នួន ជា បាន ក្បគេ់18 

ដេ់ក្កឡាបញ្ជី ួទរវើយ។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីវដេក្តូវមកផដេ់សកខីកមាបនដបញ្ចប់រៅថ្ងៃរនះ គឺ19 

រលាក សយ វសន។ រលាកមនវតតមន ួទរវើយរៅកែុងបនាប់សវនាកា ។ រៅថ្ងៃរនះមនរដើម បណដ ឹង20 

 ដឋបបរវណីបក្មុងមួយ ូបវដេមន វសសនាម 2-TCCP-303។  21 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។  22 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 23 

បាទ អ គ ណ។  24 

បាទ អងគជំន ំជក្មះម ននឹងផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមរមធាវីកា ពា កដី។ អងគជំន ំជក្មះសរក្មទរេើ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  2 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សំរណើស  ំបស់ជនជាប់រោទ នួន ជា។ អងគជំន ំជក្មះបានទទួេេិខិតស ំេះបង់សិទាិទូេ ួមកែុងសវនា1 

កា រោយផ្ទា េ់កែុងបនាប់សវនាកា រនះ បស់ជនជាប់រោទ នួន ជា ទ ះថ្ងៃទី០៦ វខក មភៈ ឆ្ែ ំ២០១៥ វដេ2 

បានបញ្ញជ ក់ថា គ្នត់មនបញ្ញា ស ខភាព ឈឺកាេ ឈឺទរងកះ មិនអាទអងគយុយូ បាន មិនអាទផចង់3 

អា មាណ៍យូ បាន និងរដើមបីមនេទាភាពទូេ ួមសវនាកា នារពេខាងម ខឲ្យមនក្បសិទាភាព គ្នត់ស ំ4 

េះបង់សិទាិ វដេទូេ ួមនិងមនវតតមនរោយផ្ទា េ់កែុងបនាប់សវនាកា រៅថ្ងៃទី០៦ វខក មភៈ ឆ្ែ ំ២០១៥។ 5 

រវើយគ្នត់បានបញ្ញជ ក់ថា រមធាវីកា ពា កដី បស់គ្នត់បាន ជក្មបគ្នត់អំពីផេប៉ាះពាេ់ថ្នកា េះបង់ 6 

សិទាិរនះ កា េះបង់សិទាិរនះមិនអាទបកក្សាយថា មនកា េះបង់សិទាិ -- ជាកា េះបង់ បស់ខលួន កែុង7 

កា កាត់រសទកដីរោយយ តតិធម៌ ឬក៏សិទាិកែុងកា ជំទ្ធស់រៅនឹងភសដតុាងកែុងកា បង្ហា ញ និង/ឬ កា ោក់8 

ជូនរនះក្គប់រពេរវលាថ្នសវនាកា រេើ ូបគ្នត់រេើយ។  9 

[០៩:០៧:៥៧] 10 

រវើយបានរ ើញកំណត់រវត ពិនិតយស ខភាព បស់ជនជាប់រោទ នួន ជា វដេរធេើរេើងរោយ 11 

ក្គូរពទយក្បោកំា ពិនិតយពាបាេ វងទ្ធសំ ខភាពជនជាប់រោទរៅ អ.វ.ត.ក ទ ះថ្ងៃទី០៦ វខក មភៈ ឆ្ែ ំ12 

២០១៥ បានកត់សមគ េ់ថា សាថ នភាពស ខភាព បស់ នួន ជា មិនមនកា វក្បក្បួេរទ គឺគ្នត់មន     13 

អាកា ៈឈឺទរងកះ និងវិេម ខរៅរពេអងគយុ។ រវើយផដេ់អន សាសន៍ថា សូមឲ្យអងគជំន ំជក្មះអន ញ្ញា ត 14 

ឲ្យរលាក នួន ជា រៅតាមោនកទចដំរណើ កា សវនាកា ពីទមៃ យពីបនាប់ខាងរក្កាមសាេសវនាកា រនះ។ 15 

រវើយវផែករេើមូេោឋ នរនះ និងរយងតាមបទបបញ្ាតតិថ្នវិធាន៨១(៥)ថ្នវិធានថ្ផាកែុង អ.វ.ត.ក អងគជំន ំ16 

ជក្មះយេ់ក្ពម និងអន ញ្ញា តឲ្យរលាក នួន ជា អាទរៅបនដតាមោនកិទចដំរណើ កា សវនាកា ពីទមៃ យ 17 

ពីបនាប់  ំខលួនមួយសថិតរៅរក្កាមសាេសវនាកា រនះ តាម យៈឧបក ណ៍រសាតទសសន៍សក្មប់ យៈ18 

រពេសវនាកា រពញមួយថ្ងៃរនះ រោយរលាក នួន ជា បានេះបង់សិទាិទូេ ួមកែុងកិទចដំរណើ កា  សវនា19 

កា រោយផ្ទា េ់កែុងបនាប់សវនាកា រនះ។  20 

បង្ហគ ប់ឲ្យប គគេិកវផែករសាតទសសន៍ភាជ ប់ក្បព័នារសាតទសសន៍សក្មប់ជនជាប់រោទ ូបរនះ អាទ21 

តាមោនកិទចដំរណើ កា សវនាកា ពីទមៃ យពីបនាប់  ំខលួនមួយវដេសថិតរៅរក្កាមសាេសវនាកា រនះ 22 

កែុង យៈរពេថ្នដំរណើ កា សវនាកា សក្មប់ថ្ងៃរនះ។  23 

ជាបនដរៅរនះ អងគជំន ំជក្មះផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមរមធាវីកា ពា កដីរលាក នួន ជា រដើមបីមនឱ24 

កាសបនដកា តាងំសំណួ រដញរោេទំរពាះរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ូបរនះ។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  3 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

[០៩:០៩:២៧]  1 

បាទ រវើយសូម ំឭកដេ់រមធាវីថា សូមអន វតតឲ្យបានេែ និងរទៀងទ្ធត់រៅតាមរសទកដីសរក្មទ2 

 បស់អងគជំន ំជក្មះ អំពីបញ្ញា រេើសំរណើស ំ បស់សវរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីវដេ 3 

អងគជំន ំជក្មះបានសរក្មទ ួទរវើយកាេពីមសិេមិញ។ សូមអរញ្ជើញ! 4 

រលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 5 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ សូមរគ្ន ពរលាក រលាកក្សី រៅក្កម។  6 

កា តាងំសំណួ រោយសវរមធាវកីា ពា កដ ី7 

សួ បនតរោយរលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 8 

ស៖ រលាក សយ វសន ខាុំបនតសំណួ  បស់ខាុំវដេរយើងបានបញ្ចប់កាេពីមសិេមិញ។ ពីមសិេ9 

មិញខាុំបានសួ សំណួ មួយទំនួនទ្ធក់ទងរៅនឹងមន សសទំនួនក្បានំាក់។ ខាុំបានសួ សំណួ អំពី យយញ៉ា 10 

រៅ វ  ន គឹមរសង រវើយនិងបដី បស់គ្នត់ មស គ ន រវើយនិងកូន បស់គ្នត់ពី នាក់ គឺមស សារា ត់ 11 

និងបែូនក្បុស បស់គ្នត់ រ ា្ ះ មស ស ខា និងកូនក្បសាក្បុស<វដេជាបដី  បស់ មស សារា ត់ គឺប  ស12 

មែ ក់មនរ ា្ ះថា> ម ំ របឿន។ ខាុំបានសួ រលាកថា រតើរលាកអាទដឹងពីមូេរវត ថ្នកា ោប់ខលួនអែក13 

ទ្ធងំរនះឬក៏អត់ រវើយរលាកក៏បានរឆលើយថារលាកមិនបានដឹងរទ។ < វង>សំណួ < បស់ខាុំ>ពីមសិេ 14 

មិញ <និងរពេរនះ ក្បវវេជា>រលាកអាទគិត<បនតិទ>បវនថម<រទៀត>។ រតើរលាកអាទជក្មបជូន15 

អងគជំន ំជក្មះបានរទ <>ថារតើរលាកដឹងមូេរវត អីបានជារគោប់ខលួនអែកទ្ធងំរនាះ? 16 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 17 

បាទ សូមអរញ្ជើញរលាកសវរម -- សវ -- តំណាងសវក្ពះរាជអាជាា អនត ជាតិ! 18 

[០៩:១១:៣៤] 19 

រលាក វងំសង ់វ យដ ៍រដសាា ឯេ៖ 20 

បាទ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ បាទ ជក្មបសួ ភាគីទ្ធងំអស់គ្នែ  អស់រលាក រលាកក្សីរៅ21 

ក្កម។ សំណួ រនះរគសួ បបីួនដងរវើយ ះ<លាៃ ទ>មសិេមិញរនាះ។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីនិយយ22 

ទាស់រវើយ រវើយសំណួ រនះ សំណួ ក្ទំវដេៗ វដេកែុង -- វដេមនរគ្នេបំណងរធេើឲ្យគ្នត់រឆលើយ23 

សាា នៗ របើសិនជាគ្នត់មិនដឹង គឺគ្នត់មិនដឹងរវើយអ  ៊ីទឹង។ រវើយរលាកក្បធានក៏ធាល ប់បាន ំឭកផងវដ 24 

<តាងំពីោប់រផតើមសវនាកា មករមល៉ាះ>ថា ក ំឲ្យសួ សំណួ ដវដេៗ អ  ៊ីទឹងសូមឲ្យគ្នត់វែឹងបនតសួ សណួំ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  4 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

<ទ្ធក់ទងនឹងក្បធានបទ>ងារីទៀតរៅរលាកក្បធាន។ 1 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 2 

បាទ រសទកដីជំទ្ធស់ បសតំ់ណាងសវក្ពះរាជអាជាា អនត ជាតិមនមូេោឋ នក្តឹមក្តូវ។ ទី១3 

សំណួ រនះគឺសំណួ ក្ទំវដេ។ ទី២ សំណួ រនះ គឺនាឲំ្យសាកសីរឆលើយផដេ់នូវទរមលើយសាា នៗ ពីរក្ពាះមូេ4 

រវត ថ្នកា ោប់ទងមន សសដថ្ទរទៀតរនាះ ទ្ធេ់វតសួ អែកោប់អាវែឹងបានដឹងពីមូេរវត ។ រលាក   5 

កូរប៉ា បនតសំណួ  សួ សណួំ រផសងរទៀតណ ះ! សំណួ រនះសាកសីមិនបាទ់រឆលើយតបរទ។ 6 

សួ រោយរលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 7 

ស៖ រលាក សយ វសន ខាុំសូមសួ អំពីយយញ៉ា រៅ វ  ន គឹមរសង រតើរលាកមនទំនាក់ទំនង8 

ពិរសសណាមួយជាមួយនឹងគ្នត់រទ? 9 

រលាក សយ វសន៖ 10 

ឆ៖ បាទ អត់។ អត់វដេទំនាក់ទំនងអីពិរសស គឺអត់រទ វដេថា ស់រៅជាមួយគ្នែ  សួ គ្នែ   11 

ធមាតាវតប៉ា ណា ឹងរទបាទ។ 12 

[០៩:១៣:៣២] 13 

ស៖ រលាកទង់មនន័យថារម៉ាទ សូមបញ្ញជ ក់ឲ្យបានទាស់លាស់បនតិទមក? 14 

ឆ៖ បាទ ទ្ធក់ទងជាខលឹមសា ជាអីរផសងៗអត់រទ របើថា ួម ស់ជាមួយគ្នែ  ក្គ្នន់ទ្ធក់ទងគ្នែ ជាវម៉ា 15 

ជាកូនរនះ រៅជាមួយគ្នែ ជាធមាតា។ 16 

ស៖ រតើទំនាក់ទំនងរនះបនតមន វូតរក្កាយឆ្ែ ំ១៩៧៩ វដេគ្នត់ោត់ទ ករលាកថា ដូទជាកូន 17 

រវើយ រលាកក៏ោត់ទ កគ្នត់ដូទជាមដ យ? 18 

ឆ៖ បាទ រៅរាប់ កគ្នែ ទេ់សពេថ្ងៃវែឹង មនកា អី មនប ណយអី ក្បាប់គ្នែ រៅវិញរៅមកទេ់19 

សពេថ្ងៃវែឹងបាទ។ 20 

ស៖ រតើរលាកបានរ ើញ បានជួបយយញ៉ា ទ ងរក្កាយបំផ តរៅរពេណា? 21 

ឆ៖ បាទ ខាុំខានរៅផាះ បស់គ្នត់ក្បវវេ យៈកាេខាង់១ឆ្ែ ំជាងអីបាទ រក្ពាះខាុំជាប់កា ង្ហ 22 

ភា កិទច រដើមបីជីវភាពកា  ស់រៅកែុងក្គួសា ខាុំវដ ។ 23 

ស៖ រតើរលាកដឹងថា គ្នត់បានដឹងអំពីកា ោប់ ំរលាភកូនក្សី បស់គ្នត់រទ? 24 

ឆ៖ រ ឿងវែឹង ខាុំអត់ហ នថារទ រក្ពាះមិនដឹងគ្នត់ដឹងមិនដឹង គ្នត់មិនហ ននិយយ គ្នត់ក៏មិន25 

E1/258.1
01421983



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  5 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ហ នថាវដ  រក្ពាះកូន បស់គ្នត់។ 1 

[០៩:១៥:២៦] 2 

ស៖ ទ ះរលាកវដេធាល ប់វដេនិយយជាមួយគ្នត់រក្កាយឆ្ែ ំ១៩៧៩វែឹង អំពីកា ោប់ ំរលាភកូន3 

ក្សី បស់គ្នត់រ ា្ ះ មស សារា ត់ វែឹងវដ រទ? 4 

ឆ៖ បាទ មកពីសម័យសនតិភាពទេ់សពេថ្ងៃរនះអត់វដេនិយយពីបញ្ញា វែឹងផង រក្ពាះខាុំអត់5 

វដេ ំឭករេើង។ វបញ្ញា វែឹងជួបជ ំគ្នែ រទះវតថា រយើងបានកំសត់កក្មជាមួយគ្នែ  រដកដួេមិនគួ ណា6 

 សរ់ានមនជីវិតទេ់សពេថ្ងៃរនះរទ និយយវតប៉ា ណា ឹងរទ។ អត់វដេនិយយពីបញ្ញា ណាមួយឲ្យវកក់7 

រតត  និយយពីបញ្ញា ណាមួយវដេឲ្យវ ំរភើបទិតតរនាះ អត់វដេមននិយយរទ។ 8 

ស៖ រតើខាុំយេ់រនះក្តឹមក្តូវរទ ក្បសិនណាជា ខាុំ<ក្បាប់>រលាក<>ថា រលាកមិនអាទក្បាប់9 

<អំពីមូេរវត >គ្នត់<>មិន<វដេ>និយយ<ពី>រ ឿងោប់ ំរលាភ<កូនក្សីគ្នត់>ជូនអែករស ើប10 

អរងកតថ្នកា ិយ េ័យសវរៅក្កមរស ើបអរងកត។ របើខាុំថាអ  ៊ីទឹង រតើក្តឹមក្តូវរទ? <រតើរលាកមិនបានដឹង11 

រ ឿងរនាះរទវមនរទ?> 12 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 13 

ក ំទ្ធន់រឆលើយតប។ ស ំអរញ្ជើញរលាកតំណាងសវក្ពះរាជអាជាា អនត ជាតិ! 14 

រលាក វងំសង ់វ យដ ៍រដសាា ឯេ៖ 15 

បាទ <ខាុំយេ់ថា> រនះគឺជាសំណួ នាមំ ខ<រទៀត>រវើយ វដេរធេើឲ្យរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី16 

រឆលើយសាា នៗ រវើយមិនគួ ណាសួ សណួំ វបបរនះរទ រលាកក្បធាន។ 17 

សួ រោយរលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 18 

បាទ ដូរទែះ ខាុំស ំបនតរៅម ខរទៀត។ 19 

ស៖ រលាករដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី រតើ មស ស ខា ជាបែូន បស ់មស សារា ត់ ដឹងអំពីកា ោប់20 

 ំរលាភបងក្សី បស់រគរទ? 21 

[០៩:១៧:២៤] 22 

រលាក សយ វសន៖ 23 

ឆ៖ វែឹងខាុំអត់បានដឹងវដ  រក្ពាះអត់វដេឮសូ មត់ វនិយយក្បាប់ខាុំ វអត់វដេដឹងវដ ។ 24 

ស៖ រលាក សយ វសន ពីមសិេមិញរលាកនិយយថា មស សារា ត់ រៅ ស់រៅរេើយ សរ់ៅ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  6 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សវ ដឋអារម ិក។ រតើគ្នត់រៅ ស់រៅកែុងក្បរទសកមពជុារៅរេើយ ឬក៏អត់រទកាេពីឆ្ែ ំ២០០៤រនាះ រៅ1 

រពេវដេរលាកបានផតេ់ទរមលើយរនាះ<រៅមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា>? 2 

ឆ៖ បាទ ពីឆ្ែ ំរនាះ ខាុំមិនអាទរៅ កគ្នត់បានដឹង គ្នត់ជួបមត់គ្នត់ផ្ទា េ់ក៏អី របើទំរពាះឪព ក3 

មត យគ្នត់ជាមត យគ្នត់រវើយនិង អាខា វែឹងបានជួបគ្នែ ជាញឹកញាប់ រក្ពាះរទញទូេរៅទីផា អងគ   4 

តារសាមវែឹង មកជួបគ្នែ ។ របើថាទំរពាះអ  ៊ី រា ត់ មួយខាុំអត់វដេបានជួបគ្នត់រទ ប៉ា វនត យៈតាម អាខា និង5 

អ  ៊ីញ៉ា ថាកូនគ្នត់រៅរក្តរវើយ វតប៉ា ណា ឹងរទបាទ។ 6 

ស៖ រតើរលាកអាទជក្មបជូនអងគជំន ំជក្មះបានរទ រទ្ធះជាតាមក្បភពណាក៏រោយ។ ថារតើ 7 

មស សារា ត់ <គិតថាគ្នត់ជាជន ងរក្គ្នះរោយកា  ំរលាភផលូវរភទ> <>គិតថាគ្នត់ស ំតាងំខលួនជារដើម8 

បណដ ឹង ដឋបបរវណី<រវើយទង់ោក់ពាកយបណដ ឹងទ្ធមទ្ធ សំណងទំរពាះកា  ំរលាភរៅក្កាងំតាោន់ រតើ9 

រលាកបានដឹងអេីខលះអំពីរ ឿងរនាះ>រទ? 10 

ឆ៖ បាទ ខាុំ-- 11 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 12 

រលាកក ំៗអាេទ្ធន់រឆលើយតប!  13 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី។ ស ំអរញ្ជើញរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី! 14 

រលាកក្សី ម៉ា   ីវគ ី ដូ៖៍ 15 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ រមធាវី បស់រលាក នួន ជា ស ំឲ្យរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរឆលើយ  16 

សាា នៗរទៀតរវើយ។ អ  ៊ីទឹង រធេើឲ្យរយើងរក្កាកឈ ជំទ្ធស់រាេ់ដង។ <ខាុំសងឃឹមថា អងគជំន ំនឹងយេ់17 

ក្សបតាមកា ជំទ្ធស់ បស់រយើង>អ  ៊ីទឹង ខាុំគិតថារមធាវីគួ វតឈប់រោទសំណួ រៅឲ្យរដើមបណដ ឹង ដឋ18 

បបរវណីរឆលើយសាា នៗ រៅរេើព័ត៌មនវដេគ្នត់<>មិនដឹង<រទៀតរៅ>។ 19 

[០៩:១៩:៥២] 20 

សួ រោយរលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 21 

ស៖ រលាកក្បធាន ខាុំមិន<ហ ន>សួ ឲ្យគ្នត់<រឆលើយ>សាា នៗរទ ខាុំ<ក្គ្នន់វត>សួ <គ្នត់>ថា22 

រតើគ្នត់បាន<>ដឹងអំពីបញ្ញា រនះឬរទ<។ របើគ្នត់មិនដឹងរទ ក៏មិនអីវដ ។> រតើគ្នត់ដឹងតាមក្បភពណា23 

រផសងរទៀត<រទ>? <ដូទថា>អែកណាមែ ក់<>បានក្បាប់គ្នត់ ឬក៏គ្នត់បានឮ<អេីមួយ>។ ថារតើមស 24 

សារា ត់ មនបំណងោក់បណដ ឹងណាមួយទ្ធមទ្ធ សំណង <ឬក៏តាងំខលួនជារដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី> 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  7 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ទ្ធក់ទងរៅនឹងកា ោប ់ំរលាភ ូបគ្នត់ វដេគ្នត់បានរោទក្បកាន់ថាបានក្បពឹតតមករេើ ូបគ្នត់រនាះ? 1 

រលាក សយ វសន៖ 2 

ឆ៖ បាទ អាវែឹងខាុំអត់បានដឹងរទ។ អត់បានដឹងរទរម៉ាទ? អត់បានដឹងថាមដ យគ្នត់អែកថា បាទ3 

អែកថាៗ ប៉ា វនតរ ឿងជាក់វសដងម ខខាុំគឺអត់មនរ ើញរទ។ បានវតរបើរ ឿងថា ខាុំដឹងវតថារ ឿងោប់ 4 

រេះរឡាះ របើរ ឿងថាោប់ ំរលាភ អាវែឹងវខាុំអត់បានរ ើញនឹងវភែករទ របើថាោប់េូករេើេូករក្កាម  5 

 ខាុំដឹងអាវែឹងបាទ។ 6 

ស៖ ឥេូវរនះ រតើរលាករឆលើយថារលាកមិនទាស់ មិនក្បាកដ ឬក៏យ៉ា ងណា? 7 

ឆ៖ បាទ មិនទាស់រទរ ឿង ំរលាភ របើថាោប់រេើោប់រក្កាម េូកថ្ដរេើរក្កាមខាុំដឹងអាវែឹង។ 8 

របើរ ឿង ំរលាភវតមដង ខាុំអត់បានរ ើញរទ។ រវើយរបើថាេូកថ្ដេិទរកើតរជើងតបូង ខាុំរ ើញអាវែឹង។ 9 

េូករេើេូករក្កាមខាុំរ ើញ។ 10 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 11 

ទំនងជាមនកា ភ័នតក្ទេំកែុងកា រដញរោេរនះ តាមរយើងយេ់ ពីរក្ពាះរយើងទង់សួ បញ្ញជ ក់12 

រលាកឲ្យបានទាស់លាស់រលាក វសន។  វងអែកវដេនា ីពី នាក់វដេទទួេ ងកា  ំរលាកភបំពានផលូវ13 

រភទ ួទ រវើយនិងបាន ពួកសនដិស ខបានរក្បើ យកក្គ្នន់រសរវនធីថ្ណ រៅញុកបញ្ចូេក្បោប់រភទជន ង14 

រក្គ្នះរនាះ មន សសរនះ រោយវេកជាមួយនឹង មស សារា ត់ ឬមួយក៏ជាមន សសវតមួយរទ? របើជាភាសា15 

វខា ខាុំយេ់ថា សាដ ប់បានគឺ មន សសពី នាក់វដេទទួេ ងកា  ំរលាភរនាះ គឺជាកងទេ័ត នា ីកងទេ័ត 16 

មិនវមន មស សារា ត់ រទ។ រវើយនា ីពី នាក់វែឹង បានសាល ប់បាត់បង់ជីវិតរវើយ។ រតើរយើងស  បរនះ17 

ក្តឹមក្តូវវដ ឬរទ រលាក សយ វសន? 18 

[០៩:២២:៣៨] 19 

រលាក សយ វសន៖ 20 

បាទ ក្តឹមក្តូវរលាកក្បធាន គឺកងទេ័តពី នាក់ អាវែឹងវ អាវែឹងបានរ ើញជាក់វសដង។ វ21 

េូក  ំរលាភរវើយយកក្គ្នប់កាេម៉ា ស ីនញុកកែុងរក តិ៍ខាា ស បស់ស្រសតីពី នាក់ អាវែឹងវ ំរលាភរវើយ22 

សមល បរ់ោេ។ វបានឲ្យខាុំរៅេ បរៅកប់រខាា ទវែឹងពិតក្បាកដ រវើយរបើអ  ៊ី រា ត់ រនាះ អាវែឹងខាុំមិនដឹង23 

នាមក្តកូេគ្នត់ ខាុំដឹងថា អ  ៊ីរា ត់ វែឹង អាវែឹងរ ើញគ្នត់េូករេើេូករក្កាម។ អាវែឹងខាុំរ ើញវតេូក24 

រេើេូករក្កាមរទ របើថារ ឿងឲ្យគ្នត់ ំរលាភខាុំអត់បានរ ើញរទ អ  ៊ីរា ត់ បាទ។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  8 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សួ រោយរលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 1 

ស៖ រលាករដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី <ពីមសិេមិញ>ខាុំអានសក្មង់ថ្នទរមលើយ បស់រលាក រឆលើយ2 

ជូនមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុាឲ្យរលាកសាដ ប់។ រវើយរៅកែុងទរមលើយវែឹងរលាកបាននិយយថា “មន សស 3 

មែ ក់វដេមិនសាគ េ់អតតសញ្ញា ណ <គឺជា>អែកយម<បាន>ោប់ ំរលាភ<គ្នត់>”។ ERN00527774,  4 

ERN វខា  00527724។ ដូរទែះ សំណួ ខាុំសួ មដងរទៀតអំពី មស សារា ត់ វដេរលាកបានរឆលើយក្បាប់5 

មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា ថា<រលាកបានរ ើញគ្នត់>ក្តូវបាន<>ោប់ ំរលាភ។ ដូរទែះសំណួ  បស់6 

ខាុំរតើ<រពេរនះរលាកនិយយយ៉ា ងរម៉ាទវដ >? 7 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 8 

រលាករមធាវី ដកក្សង់នូវខលឹមសា ឲ្យបានក្តឹមក្តូវទាស់លាស់រមើេ៍ រលាកដូទជានិយយអំមិញ 9 

គឺមិនទាស់លាស់រទ។ រលាកបាននិយយ គ្នត់ដឹងអំពីកា  ំរលាភមន សសអត់សាគ េ់អតតសញ្ញា ណ ក្សាប់10 

វតរលាកនិយយទ ងរក្កាយថា មស សារា ត់។ របើរយើងសាដ ប់មិនក្ទេំរទ ភាសាវខា  គឺទាស់លាស់ មិន11 

វមនរទ។ រលាកបនលំរវើយ បនលំសំណួ រវើយ បំភ័នដសំណួ រវើយ។ 12 

រលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 13 

<> រោយសា វតខាុំមិនក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យរេើកពីរ ា្ ះ<រទៀតរទ> ខាុំក្គ្នន់វតនិយយថា 14 

រ ា្ ះ អ ិទ (x) រោយសា ខាុំ<>មិន<ក្តូវបាន>អន ញ្ញា តឲ្យរេើកទំរ ា្ ះ<ក៏រោយ -- បាទខាុំយេ់15 

រវើយ>។ 16 

[០៩:២៥:០៧] 17 

(រៅក្កមពិភាកាគ្នែ ) 18 

[០៩:២៥:២១] 19 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 20 

របើដូរទែះបាន ប៉ា វនតអំមិញរយើងយេ់ថាអំមិញថា គ្នត់បានផដេ់សកខីកមាថា គ្នត់បានដឹងអំពីពួក21 

សនតិស ខ ំរលាភប គគេមែ ក់ វដេខលួន -- វដេសាកសអីត់សាគ េ់អតតសញ្ញា ណ។ ក្បសិនរបើខលួនបានដឹងថា 22 

មនក្កុមសនតិស ខមួយបាន ំរលាភមករេើជន ងរក្គ្នះរនះ វែឹងជារ ឿងរផសង។ បានន័យថារ ឿងរនះរយើង23 

បានហមឃាត់ អងគជំន ំជក្មះបានហមឃាត់មិនឲ្យបរញ្ចញអតតសញ្ញា ណ ក្តឹមក្តូវរវើយ។ រវើយ 24 

រដើមបីឲ្យបានទាស់លាស ់ក្បសិនរបើរលាករក្បើសំណួ រនះ គួ វតរក្បើោក់  អ ិទ អ  ៊ីទឹងរៅ រក្ពាះក ំឲ្យបក25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  9 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

វក្បភាសា អាទថាមិនសាគ េ់អតតសញ្ញា ណអ  ៊ីទឹង រយើងក្ទបូកក្ទបេ់គ្នែ រវើយណា  រក្ពាះរៅរេើសំណួ  1 

រនះនាឲំ្យមនកា ភ័នតក្ទេំ។  2 

 សូមអរញ្ជើញរលាកក្សីរមធាវី! 3 

រលាកក្សី ម៉ា   ីវគ ី ដូ៖៍ 4 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ខាុំមនបញ្ញា មួយ<។> ខាុំអត់<ទ្ធមទ្ធ ឲ្យមនកា រឆលើយតបរៅនឹង5 

បញ្ញា រនាះរទ ក៏ប៉ា វនត>តាងំពី< រសៀេ>មសិេមិញ <ជាពិរសសរៅ>ក្ពឹករនះរទៀត <រយើងកំព ងវត6 

និយយអំពី>អតតសញ្ញា ណ បស់ជន ងរក្គ្នះមែ ក់វដេរគទទួេកា  ំរលាភបំពានរសពសនថវៈរនាះ។ 7 

<រៅក្ពឹករនះ រយើងក្តូវបានក្បាប់មកថា ប គគេរនាះមិនវដេបាននិយយរ ឿង>វែឹងរទ។ <រយើងក៏មិន8 

ដឹងថា ប គគេវែឹង គ្នត់បានោក់ពាកយបណដ ឹងឬក៏អត់រទ។ ដូរទែះ រយើងមិនដឹងថា ក្ពឹតតិកា ណ៍រនាះរកើត9 

រេើងវមន ឬយ៉ា ងណា។ រនះគឺជាអេីវដេខាុំបា មភ។> អ  ៊ីទឹងរវើយ ខាុំដូទជាឆៃេ់វដ  <ថារតើអងគជំន ំជក្មះ10 

យេ់វដ រទ អំពីផេវិបាកវដេអាទរកើតមនទំរពាះអាយ ជីវិតប គគេមែ ក់វែឹង> ពីរក្ពាះថា <រគ11 

រេើក>និយយពី<រ ា្ ះ បស់គ្នត់រក្ទើនដងមករវើយរៅកែុងក្ពឹករនះ> រៅកែុងសាេសវនាកា រនះ វ12 

មនប៉ាះពាេ់ដេ់រក តិ៍រ ា្ ះ បស់អែកវែឹង ស្រសតីមែ ក់វែឹងយ៉ា ងណា? <ខាុំមិនរសែើស ំឲ្យរធេើសវនាកា អសា13 

ធា ណៈរទ ប៉ា វនតយ៉ា ងរម៉ាទបានរយើងរេើកយករ ា្ ះ បស់ជន ងរក្គ្នះថ្នអំរពើឧក្កិដឋកមា កែុង បបរនាះ14 

មកបង្ហា ញ ទ្ធងំវតពួក>គ្នត់វែឹងមិនវដេបាននិយយរ ៀបរាបពី់រ ឿងវែឹង<ជាសាធា ណៈ>រទ។    15 

អ  ៊ីទឹង ខាុំ<>ឆៃេ់វដ  ខាុំមិនដឹងថា<>រ ៀបរាបរ់ ា្ ះគ្នត់ និយយរ ា្ ះគ្នត់ ឬក៏មិននិយយរ ា្ ះគ្នត់ 16 

ថារតើកា រធេើដូរទែះរនះវមនក្បរយជន៍ ឬក៏អត់ ឬយ៉ា ងណារនាះរទ<? រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ខាុំសូម17 

រសែើឲ្យរធេើកា បកក្សាយឲ្យបានទាស់លាស់។> 18 

[០៩:២៧:៤៩] 19 

រលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 20 

<រលាកក្បធាន ខាុំមិនអាទ>យេ់ឲ្យបានទាស់លាស់<ទំរពាះកា ជំទ្ធស់រនះរទ។ ខាុំបានសួ 21 

សំណួ អំពី-->  22 

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖ 23 

ខាុំយេ់រ ើញថា<រនះមិនវមនជាកា ជំទ្ធស់រទ។> រមធាវី<>រេើកអំពី<បញ្ញា >ភាពសមៃ ត់ 24 

ពាក់ព័នារៅនឹង<ជន ងរក្គ្នះ>សំខាន់ៗ <ថ្ន>កា  ំរលាភរសពសនថវៈ។ រតើខាុំរេើកក្តឹមក្តូវរទ? 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  10 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រលាកក្សី ម៉ា   ីវគ ី ដូ៖៍ 1 

អ  ៊ីទឹងរវើយ ក្តូវរវើយ។  2 

[០៩:២៨:៣៥] 3 

(រៅក្កមពិភាកាគ្នែ ) 4 

[០៩:៣៣:៥២] 5 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 6 

  សូមអរញ្ជើញរលាកក្សីរៅក្កម រវេនស៍!   7 

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖ 8 

ពាក់ព័នារៅនឹងបញ្ញា វដេរេើករេើងរោយសវរមធាវីនាមំ ខ អងគជំន ំជក្មះទទួេសាគ េ់ថា គឺ 9 

មនបញ្ញា ពាក់ព័នារៅនឹងកា  កាកា សមៃ ត់ បស់ជន ងរក្គ្នះ ថ្នកា ក្បក្ពឹតតអំរពើវិងារេើផលូវរភទរៅ10 

កែុងសវនាកា ជាសាធា ណៈវបបរនះ។ ទំរពាះ<>រ ឿងកតី<នារពេរនះ> អែកវដេ<ក្តូវ>បានកំណត់11 

<អតតសញ្ញា ណ> គឺថា<រៅទីរនះ>រយើងមិនអាទ<រធេើអេី>បាន<រក្ទើន>រទ។ ដូរទែះសក្មប់ក ណីរៅ12 

ខាងម ខរទៀត អងគជំន ំជក្មះសូមជក្មបថា ក្បសិនរបើភាគីទង់កំណត់រ ា្ ះជាសាធា ណៈ ឬក៏មន13 

<សាកស>ីវដេក្តូវបង្ហា ញជាសាធា ណៈ គឺថាជន ងរក្គ្នះថ្នអំរពើវិងារោយផលូវរភទ គ្នត់គួ វតស 14 

រស <រ ា្ ះ>រៅរេើក្កោសវែឹង រវើយវ ទរៅឲ្យប គគេណាមែ ក់វដេយេ់ រដើមបីឲ្យគ្នត់រធេើជាអែក15 

កំណត់អតតសញ្ញា ណ។ <ក្បសិនរបើ>បញ្ញា រនះ នារំៅដេ់កា សួ សំណួ បវនថមរទៀត គឺមនន័យថាវ16 

វួសពីកា កំណត់អតតសញ្ញា ណតរៅរទៀត រៅរពេន  ង អងគជំន ំជក្មះនឹងរធេើកា សវនាកា ជាអសាធា- 17 

 ណៈ រៅតាមនីតិវិធីទាប់ បស់កមពជុាវិញ។ សូមអ គ ណ។ 18 

សួ រោយរលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 19 

ស៖ រលាកសាកសី រតើរលាកមនបានរមើេ ឬក៏បានរ ើញកា ោប់ ំរលាភរៅរេើ មស សា20 

រា ត់ វដ ឬរទ? <ឬក៏រលាកមិនបានរមើេ មិនបានរ ើញរទ?> 21 

រលាក សយ វសន៖ 22 

ឆ៖ បាទ អត់រ ើញរទ អាវែឹង។ 23 

[០៩:៣៥:៥៤] 24 

ស៖ សំណួ បនដ បស់ខាុំ គឺថារតើរលាករធេើយ៉ា ងណា បានដឹងថារគ ំរលាភគ្នត់? 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  11 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

(មនបញ្ញា បរទចករទស) 1 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 2 

សាកសីមិនបាទ់រឆលើយតបរទ ពីរក្ពាះរលាករឆលើយថា អត់ដឹង ួទរវើយ។ អ  ៊ីទឹង មិនមនសំណួ អី3 

បញ្ញជ ក់រេើបវនថមរេើបញ្ញា វែឹងរទ។ 4 

រលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 5 

អត់បញ្ញា រទ រលាកក្បធាន ខាុំបនដរៅរទៀត។ 6 

សួ រោយរលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 7 

ស៖ ឥេូវរនះ ខាុំនឹងនិយយអំពីកា សមល ប់ <> មស គ ន រវើយនិង ម ំ របឿន។ ខាុំមិនទាស់8 

<នូវទរមលើយ បស់រលាក ទ្ធក់ទងនឹងក្ពឹតតិកា ណ៍រនះ> កាេពីមសិេមិញរនាះ<។> រតើរលាកបានរ ើញ 9 

ឬក៏មិនបានរ ើញ កា សមល ប់រេើរ ា្ ះ មស <គ ន> រវើយនិង ម ំ របឿន<>? 10 

រលាក សយ វសន៖ 11 

ឆ៖ បាទ តាគ ន ខាុំបានរ ើញ ប៉ា វនដរគអត់សមល ប់គ្នត់រទ រគថ្វ សួ ទរមលើយ រគយករធេើទ្ធ  ណកមា 12 

យកមកទ ករៅកវនលងវិញ។ ដេ់រវើយបាន យៈកាេខាង់មួយវខ ក៏មួយវខជាង បានគ្នត់សាល ប់ទ្ធងំពី  13 

បាទ។ តាគ ន គ្នត់សាល ប់ម ន របឿន ç របឿន សាល ប់រក្កាយ។  14 

[០៩:៣៧:២៩] 15 

ស៖ រទ្ធះបីថារគហមមិនឲ្យខាុំសួ  រោយសា វជាសំណួ <>ជាន់គ្នែ ។ <វហក់ដូទជា>16 

ឥេូវរនះ <រលាកទងោំ>អំពីកា <កា សួ ទរមលើយ និងកា >រធេើទ្ធ  ណកមា បស់ មស គ ន។ រតើរលាក17 

អាទក្បាប់បានរទ ថារតើកា សួ ទរមលើយវែឹង រគសួ ទរមលើយអំពីអេី? រវើយរតើមនកា រោទក្បកាន់យ៉ា ង18 

រម៉ាទវដ  ទំរពាះមស គ ន រនាះ? 19 

ឆ៖ បាទ រ ា្ ះគ្នត់រគរៅយករៅសួ ទរមលើយ គឺខាុំអត់មនសិទាិអីរៅសាដ ប់រៅកវនលងរគសួ 20 

ទរមលើយរទ។ រវើយបានថារគសួ ទរមលើយរវើយ រគរធេើជាទ្ធ  ណកមារវើយ រគឲ្យខាុំរៅយករក្កៀកគ្នត់21 

យកមកទ ករៅកវនលងគ កវិញ វតប៉ា ណា ឹងរទ។ រ ឿងគ្នត់សួ អីៗ ក៏ខាុំអត់បានដឹងវដ ។  22 

ស៖ អ  ៊ីទឹង បានន័យថា រលាកអត់សួ គ្នត់រទ រៅ<រពេ>រក្កាយ<មក> <អាទថារៅ>ថ្ងៃ23 

បនាា ប់វែឹង <ឬក៏រៅថ្ងៃរក្កាយ>? 24 

ឆ៖ បាទ គ្នត់ោក់គ កខ សគ្នែ ។ ខាុំរដកគ កខាងរកើត គ្នត់រដកខាងេិទ។ ដេ់អ  ៊ីទឹង អត់អាទ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  12 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សួ គ្នត់បាន មនឆលងរៅសួ អីរកើត។ មនរពេវដេខាុំរេើកបាយ បប  រេើកទឹក យករៅឲ្យគ្នត់វត1 

ប៉ា ណា ឹង ដេ់រវើយរគក្តូវថ្ងៃលាៃ ទរេើង រគបញ្ចូេអែករធេើកា វែឹង ខាុំមកទូេគ កខាងរកើត រវើយគ្នត់រៅ2 

ជាប់គ កខាងេិទ។ រធេើរម៉ាទបានឆលងរៅសួ គ្នែ រកើត។  3 

[០៩:៣៨:៥៧] 4 

ស៖ <រតើរលាករៅោពីំ>មូេរវត អេីរគោប់ ម ំ របឿន<រទ>? ខាុំដឹងថា <រលាក រលាកក្សី5 

រៅក្កម>មិន<>ទង់<ឮ>សំណួ រនះ<រទ។> ប៉ា វនដ<ខាុំក្តូវបាន>អន ញ្ញា តឲ្យ<សួ សំណួ រនះ។> 6 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 7 

មិនបាទ់រឆលើយតបរទ។ សំណួ រនះជាសណួំ ក្ទំវដេ។ រវើយរយើងបានក្បាប់ ួទរវើយ ទង់ឲ្យ8 

សាកសរីឆលើយសាា នៗ។  9 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីមិនបាទ់រឆលើយតបរទ!  10 

សួ រោយរលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 11 

ស៖ រលាកសាកសីរតើរលាកសាគ េ់<មន សសពី នាក់>រ ា្ ះ ស ក ស ត និង ស ក សាន វដ 12 

ឬរទ? 13 

រលាក សយ វសន៖ 14 

ឆ៖ បាទ អត់សាគ េ់។ 15 

ស៖ រលាកសាកសី រតើរលាកសាគ េ់រ ា្ ះអែករទ្ធសណាមែ ក់រៅក្កាងំតាោនវ់ដ ឬរទ? 16 

ឆ៖ អែករទ្ធសរៅក្កាងំតាោន់ គឺសាគ េ់ ប៉ា វនតឥេូវគ្នត់សាល ប់អស់រវើយ រៅសេ់វតខាុំរវើយ17 

និង យយញ៉ា រវើយក្គួសា កូនរៅយយញ៉ា វតប៉ា ណា ឹង។ 18 

ស៖ រតើរលាកអាទផដេ់រ ា្ ះវតមែ ក់ ឬក៏រ ា្ ះ<>អែករទ្ធសណាមែ ក់វដេរលាកសាគ េ់រៅ19 

ក្កាងំតាោន<់>បានរទ? <> 20 

[០៩:៤១:០០] 21 

ឆ៖ បាន រ ា្ ះ តាទិនវែឹង គ្នត់សាល ប់រវើយ។ 22 

ស៖ <ខាុំទង់និយយថា រក្តពីមន សសមែ ក់ វដេរលាកបាននិយយមករវើយរនាះ> រក្តពី  23 

តាទិន ឬក៏អែកណា<មែ ក់>វដេ<ខាុំបាននិយយកាេពីក្ពឹកមិញ ឬក៏កាេពីមសិេមិញ>។ រតើរលាក24 

អាទក្បាបរ់ ា្ ះ<>អែករផសង <ឬ>អែករទ្ធសណារផសងរៅកែុងរពេវដេរលាកក្តូវបានរគ  ំរៅគ ក25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  13 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រនាះវដ ឬរទ? <> 1 

ឆ៖ អែករផសងពីវែឹងមនវតអែក -- គ្នត់សាល ប់អសរ់វើយ ម៉ាាងក៏វយូ ឆ្ែ ំ ខាុំក៏រភលទភាល ំងក៏រក្ទើន 2 

រវើយម៉ាាង -- សាគ េ់វត តានន អីរទះសាគ េ់គ្នត់រវើយបាទ។ រទះរៅនឹករ ើញ តានន។ 3 

ស៖ រលាកសាកសី កែុងកា រឆលើយរៅនឹងសំណួ ថ្នកា រស ើបអរងកត បស់មជឈមណឌ េឯកសា 4 

កមពជុា រលាករឆលើយថារលាកសាគ េ់អែករទ្ធស<>ភាគរក្ទើន។ រតើរលាកនិយយថារលាកសាគ េ់អែករទ្ធស5 

វែឹងទង់មនន័យថារម៉ាទ<?> <រតើ>រលាកសាគ េ់<>ម ខមត់ បស<់ពួក>រគ<រោយសា រលាក ស់6 

រៅជាមួយពួករគតាងំពីរកាង វូតដេ់ធំ? រតើរលាកសាគ េ់រ ា្ ះពួករគរទ?>។ រតើរលាក<មនកា 7 

យេ់ដឹងពិតក្បាកដប៉ា នណាទំរពាះអែករទ្ធសវដេក្តូវបាន  ំឃាងំរៅក្កាងំតាោន់>? 8 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 9 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីក ំអាេ់ទ្ធន់រឆលើយតប។  10 

សូមអរញ្ជើញតំណាងសវក្ពះរាជអាជាា ជាតិ! 11 

[០៩:៤២:៣៣] 12 

កញ្ញា  ស ង ឆវន័ ត៖ 13 

ោស អ គ ណរលាកក្បធាន។ រលាកក្បធាន រលាករមធាវីកា ពា បានរយងរៅដេ់ទរមលើយរៅ 14 

កែុងកា សួ សមភ សជាមួយនឹងមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា។ អ  ៊ីទឹងសូមឲ្យរលាករមធាវីផដេ់រេខរយង15 

ឲ្យបានទាស់លាសថ់ាកវនលងណាមួយ រវើយគ្នត់ដកក្សង់ឲ្យបានទាស់លាស់ផងវដ ។ សូមអ គ ណ។ 16 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 17 

បាទ កា រេើករវត ផេរនះសមក្សប។ សូមរលាករមធាវីបញ្ញជ ក់ឲ្យបានទាស់លាសន់ូវអតត-18 

សញ្ញា ណ បស់ឯកសា  វដេរលាករយងកែុងកា មកសួ រដញរោេទំរពាះរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ ីូប19 

រនះ ទ្ធងំរេខអតតសញ្ញា ណឯកសា  រវើយរេខរផក រេខទំព័  ERN ទ្ធងំបីភាសាផង។ 20 

សួ រោយរលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 21 

អ គ ណរលាកក្បធាន។ ខាុំនិយយ E3/4846, ឯកសា  ERN <ភាសាអង់រគលស>មនរេខ 22 

00527775 គឺទំព័  ទី៥ ថ្នកិទចសមភ សន៍។ អែករស ើបសួ បានសួ សាកសីថា “រតើអែករទ្ធសមកពីណា23 

វដ ? ទរមលើយគឺថា ភាគរក្ទើនមក<បនាា ប់>ពីក្កុមទ្ធហនេន់ នេ់ <បរាជ័យ> រវើយខាុំសាគ េ់ពួក24 

គ្នត់ភាគរក្ទើន”។  25 

E1/258.1
01421992



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  14 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ ខាុំសួ ថា រតើរលាកទង់មនន័យយ៉ា ងរម៉ាទរៅរពេវដេរលាកនិយយថា រលាកសាគ េ់រគ1 

ភាគរក្ទើន <> រោយសា វតរលាកសាគ េ់រ ា្ ះ ឬមួយក៏រោយសា វតរលាក ស់រៅជាមួយរគតាងំពី2 

រកាង វូតដេ់ធំន  ង។ រតើរលាកអាទក្បាប់បានរទ<រតើរលាកទង់បានន័យថារម៉ាទ>? 3 

រលាក សយ វសន៖ 4 

ឆ៖ បាទ សាគ េ់វតរៅជាប ់ ំឃាងំជាមួយគ្នែ រទះវតសាគ េ់រវើយ របើថារក្តពីវែឹងខាុំរម៉ាទវដេ 5 

សាគ េ់គ្នត់។ សាគ េ់រោយសា មកជាប់ជាមួយគ្នែ  រទះវតសាគ េ់រវើយ។ 6 

ស៖ រលាកសាកសី រលាកនិយយថាមនអែករទ្ធសរាប ់យ រាប់ពាន់ រវើយរលាកថារលាក7 

សាគ េ់ពួកគ្នត់ភាគរក្ទើន។ អេីវដេខាុំទង់បង្ហា ញគឺថា រក្តពី តា<ទិន> រវើយនិងមន សសបួនក្បាំនាក់8 

វដេ<ខាុំបាននិយយរ ា្ ះពួករគកាេពីក្ពឹកមិញរនាះ> រតើរលាកអាទក្បាប់រ ា្ ះមស្រនតី ឬក៏ទ្ធហន9 

េន់នេ់ណាមែ ក់<វដេ>រលាកសាគ េ់<>វដ ឬរទ? 10 

[០៩:៤៥:០៣] 11 

ឆ៖ សាគ េ់ៗវតរមធំៗដូទរគយកមកសមល ប់ សាគ េ់វត -- ឮវតរ ា្ ះ ប៉ា វនដខាុំអត់បានរ ើញម ខ 12 

គ្នត់រទ វដេសាគ េ់វតរ ា្ ះ។ តាសស្រង្ហគ ជ បា៉ា ញ តាអី ខាុំរទះវតសាគ េ់គ្នត់ គ្នត់ជារមទ្ធហនធំអរីទះ 13 

 វតសាគ េ់។ 14 

ស៖ ខាុំដូទជាសាដ ប់មិនទ្ធន់។ រតើគ្នត់រ ា្ ះអី<?> រវើយ<>រគ  ំឃាងំ<គ្នត់រៅរពេណា?> 15 

ឆ៖ តាសស្រង្ហគ ជ បា៉ា ញ គ្នត់រមទ្ធហនរៅតាវកវ សម័យេន់នេ់។  16 

ស៖ រតើរលាកអាទក្បាប់<>បានរទ ថារ ា្ ះរពញ បស់គ្នត់រ ា្ ះអី? រវើយមនតួនាទីអេី17 

វដ ? រវើយរវត អេីបានជារគោប់  ំខលួនគ្នត់? 18 

ឆ៖ បាទ ខាុំមិនអាទបង្ហា ញបានពីបញ្ញា  នាទីអី គ្នត់នាទីអីក៏ខាុំអត់ដឹងវដ ។ ខាុំរៅរកាងជាងរគ 19 

ដឹងវតរគនាគំ្នត់យកមកោក់រៅក្កាងំតាោន់វែឹង ប៉ា វនដគ្នត់ នាមំកទូេរវើយគ្នត់ ោត់ទ កគ្នត់ជា 20 

រឈល ើយសឹកទ្ធហនេន់នេ់ រគសមល ប់រោេ រគអត់បានទ ក  ំខលួនរៅយូ  អត់មនរទ បាទ។  21 

ស៖ ក្បវវេជាខាុំសួ សំណួ វដេរធេើឲ្យរលាកយេ់ក្ទេំ។ ខាុំទង់ កភសដតុាងវដេអះអាងរៅ22 

រេើអេីវដេរលាកបានបញ្ញជ ក់ គឺថាខាុំទង់ដឹងរ ា្ ះ បស់អែករទ្ធស រវត ផេវដេរគោប់ខលួនអែករទ្ធស23 

រនាះ រវើយនិងអេីវដេរលាកដឹង<។ ដូរទែះរវើយ>ក្បវវេជា<ខាុំអាទ>ពិនិតយរមើេថារតើ ប គគេវែឹង24 

ក្តូវបានរគ  ំខលួនវមនឬក៏អត់? ព័ត៌មនេមែិតមួយទំនួនដូទជាថា<រតើរលាកសាគ េ់គ្នត់រោយ របៀប25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  15 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ណា?> <រតើគ្នត់>រ ា្ ះអី? <របើអាទ រតើគ្នត់មន>នាទី<អីកែុងជួ ទ្ធហន> េន់ នេ់<?> គឺខាុំ1 

ទង់ដឹងអំពីទំណ ទទ្ធងំអស់រនះ។ 2 

[០៩:៤៧:១៦]  3 

ឆ៖ បាទ របើខាុំអត់អាទជក្មបបានរទ រក្ពាះខាុំជាអែករទ្ធស ខាុំអត់មនសិទាិអីរៅសួ គ្នត់រទ។ 4 

រក្ពាះ បបរនាះ គឺសម័យ ៣ឆ្ែ ំ ៨វខ ២០ថ្ងៃ គឺ បបឃាតកមា។ រមល ៉ា ះរវើយខាុំអាទមនសិទាិអីរៅស ួ 5 

គ្នត់ រក្ពាះខាុំអែករទ្ធស។ រគរក្បើ វអាងរៅវសងអាទម៍ វសងអាទម៍ វអាង រក្បើវសងរនាម វសងរនាម ខាុំ6 

មនរ ឿងអីរៅសួ គ្នត់ យករ ា្ ះគ្នត់ យក បាយកា ណ៍ពីគ្នត់វិញ ខាុំអត់មនសិទាិរទ បាទ។  7 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 8 

រលាករមធាវីបនដសំណួ រទៀត។ សំណួ ដូទជាក្ទំវដេផង រវើយនិងសំណួ នាឲំ្យសាកសីរឆលើយ9 

សាា នៗផង អំពីមូេរវត ថ្នកា ោប់ខលួនមន សសមែ ក់ៗវែឹងទំនងជាមិនដឹងរទ។ រវើយគ្នត់បានរឆលើយ10 

រវើយថាមិនដឹងរទ។ របើសួ អែកដឹងទ្ធេ់វតសួ រមគ ក ឬក៏សួ អែកោប់អាវែឹងបានដឹង រក្ពាះគ្នត់មិន11 

វមនជាអែកោប់រទ គ្នត់ជាជន ងរក្គ្នះជាអែករទ្ធសរៅកែុងគ ករនាះវដ  ទី១។ ទី២ បានបញ្ញជ ក់ជាទូរៅ 12 

រវើយថា រៅកែុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយជាទូរៅរគរក្បើវតរ ា្ ះរទ តា១០៥ តារនះ តារនាះ អ  ៊ីទឹង  13 

រៅ យយញ៉ា អ  ៊ីទឹងរៅ គឺមិនសាគ េ់ក្តកូេរទ។ រនះជាកា អន វតតទូរៅ រក្ពាះគ្នត់មិនវមនជាអែកកាន់  14 

បញ្ជី តារាងបញ្ជីថ្នកា កត់ក្តាអែករទ្ធសរៅកែុងមនាី សនដិស ខក្កាងំតាោន់រទ។  15 

រលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 16 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ប៉ា វនដខាុំបានសាដ ប់ឮសាកសីផដេ់សកខីកមាថា គ្នត់រាប់ទំនួនអែករទ្ធស17 

វដេក្តូវបានរគសមល ប់ រវើយគ្នត់បាន<រោះ>រខាែ ះឃាែ ងអែករទ្ធសម នរពេសមល ប់ រវើយបានក្បាប់18 

ឲ្យអែករទ្ធសម នរពេសមល ប់វែឹង ថា<ពួករគនឹងក្តេប់>រៅសវក ណ<៍ វិញ>ជារដើម។ រវើយគ្នត់19 

<ជាអែកោក់រមក្កូ ជាអែក>ជីក រដដ ក្ពមទ្ធងំដករខាែ ះរទញពី<>សាកសព <រោះរខាអាវរទញពី20 

សាកសពវដេរគបានសមល ប់ វសង និងកប់សាកសព>។ <រលាកក្បធាន ទ្ធងំអស់រនះរវើយបញ្ញជ ក់21 

ថា គ្នត់ជាអែកសាា ត់ជំនាញរៅកែុងគ ករនាះ>។ ដូរទែះ ខាុំគិតថា វហក់ដូទជាមិនវមនជារ ឿងមិនសម-22 

 មយរទ ក្គ្នន់វតសួ រ ា្ ះ<ជន ងរក្គ្នះ>មែ ក់វដេ<គ្នត់បានរ ើញ>ក្តូវរគសមល ប់ <ឬ>ក្តូវរគរធេើ23 

ទ្ធ  ណកមា<។ ខាុំគិតថា រនាះជាសំណួ សម មយបំផ ត>។ ក្បសិនរបើខាុំមិនអាទស ួសំណួ វបបរនះរទ 24 

មិនបញ្ញា រទ ខាុំអាទបនដរៅម ខរទៀតបាន។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 
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ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  16 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

[០៩:៤៩:៤២] 1 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 2 

មិនអន ញ្ញា តឲ្យសួ វបបរនះដវដេ ក្ទបូកក្ទបេ់វបបរនះរទ។ រវើយរលាកមនបំណងសួ  3 

រវើយឲ្យរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ូបរនះរឆលើយថា យ៉ា ងរហទណាស់បានមែ ក់ រវើយគ្នត់រឆលើយថា តាទិ4 

ន។ រលាកថា តាទិន វែឹងដវដេ។ គ្នត់ថា  កមែ ក់រទៀត គ្នត់ថារ ា្ ះ តានន។  5 

រលាកសំណូមព  គឺសូមឲ្យខាងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីយ៉ា ងរហទរ ា្ ះប គគេ អែករទ្ធសមែ6 

ក់។ គ្នត់រឆលើយ វូតដេ់រៅពី នាក់រៅរវើយ រវើយអំរពើទ្ធងំឡាយវដេបានក្បក្ពឹតតរនះ គឺបានទាស់7 

លាសរ់វើយ វមិនោបំាទ់ថាទ្ធេ់វតសាគ េ់អតតសញ្ញា ណក្គប់ក្គ្នន់រពញរេញ រទើបអាទអន វតតភា កិទច8 

រៅតាមបង្ហគ ប់បញ្ញជ  បស់រមគ ករនាះបានរទ។ វអត់មនឯកសា ណាបញ្ញជ ក់ថាអ  ៊ីទឹង។ ថាបំរពញតួ9 

នាទីវែឹង ទ្ធេ់វតមន សសវែឹងសាគ េ់អតតសញ្ញា ណអែករទ្ធសវែឹងទាស់លាស់ សពេក្គប់ពីម ខង្ហ  ពីមូេ10 

រវត ថ្នកា ោប់ខលួន ពីអីៗអ  ៊ីទឹង។ វអត់មនព័ត៌មនវែឹងតាងំពីម នមក វូតដេ់រពេរនះ។ 11 

 យ៉ា ងរម៉ាទរៅរលាកក្សីរមធា វី? 12 

រលាកក្សី ម៉ា   ីវគ ី ដូ៖៍ 13 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ខាុំយេ់រ ើញថា រមធាវីកា ពា កដីក្តូវកា ភាពបត់វបន ក៏ប៉ា វនតខាុំគិត14 

ថា រពេខលះរទះវតនិយយនាមំ ខអ  ៊ីទឹងវែឹង <>និយយទ ះរេើងរៅរដើមបីឲ្យ<រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី>15 

និយយឲ្យរទញនូវអេីមួយ<វដេមិនស ីគ្នែ រៅនឹងភសតតុាង ឬប គគេវដេមនរៅកែុងកំណត់រវត >។  16 

អ  ៊ីទឹងៗរយើងដឹងរវើយថា <>តាងំពីរដើមទី<ថ្នកា ជំន ំជក្មះរនះ មនមន សសពី នាក់បានបញ្ញជ ក់រវើយ17 

ថា រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី ូបរនះជាអែករទ្ធសរៅក្កាងំតាោន់។ រនះវពាក់ព័នារៅនឹងវិធីបង្ហា ញភសត-ុ18 

តាង  បស់គ្នត់។>រយើង<>រ ើញថា ខាងកា ពា កដីវែឹង<រក្បើ>រសណា ីយ៉ាូមួយ<> គឺ<>រធេើយ៉ា ង19 

ណាឲ្យរគសងស័យរេើទរមលើយ បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរនះ<។ ក្បវវេ វជាកិទចកា ខាងកា ពា កតី20 

ក្តូវរធេើវបបវែឹង> ក៏ប៉ា វនត<>សំណួ ទ្ធងំអស់រនាះ វដេគ្នត់សួ វែឹងជាសំណួ មនិសមក្សបទ្ធេ់វត21 

រសាះ រវើយសវភាតា បស់រយើងរនះ ខាងកា ពា កដីក៏រធេើកា បកក្សាយខ សរៅរទៀត រៅរេើឯកសា 22 

វដេ --  បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី<គឺរលាក សយ វសន វដេ>គ្នត់រឆលើយរៅនឹងមជឈមណឌ េឯក-23 

សា កមពជុា <ឯកសា រេខ E3/4846>។ រវើយរយើងរ ើញថារមធាវីកា ពា កដីកំព ងវតនិយយបនលំ24 

ថា ឲ្យរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរនះនិយយថា <កា >ដឹងឮ< បស់គ្នត់អំ>ពីកា  ំរលាភស្រសតីមួយទំនួន25 
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ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  17 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រនាះ គឺ<ជារ ឿង>មិនក្តឹមក្តូវ<>។ <រយើង ករ ើញថា រៅកែុងកិទចសមភ សន៍ បស់គ្នត់កែុងឯកសា 1 

 បស់មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា មិនមនពត៌មនវបបរនះរទ រនាះគឺកែុងឯកសា  E3/4846។>  អ  ៊ីទឹង 2 

គឺរនះក្គ្នន់វតជាយ ទាវិធីមួយ បស់ភាគីកា ពា កដី រដើមបីរធេើឲ្យពាកយសមដី បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីវែឹង3 

មិនមនតថ្មល។ អ  ៊ីទឹង<ខាង>រយើង< វិញ>ជាកា េែក្តូវអានទរមលើយ បស់គ្នត់វតមដងរៅក្សួេជាង គឺ4 

ឯកសា  E3/4846។ <រយើងអាទយេ់ពាកយរក្បើក្បាស់ បស់ខាងភាគីកា ពា កតី រវើយរយើងអាទបក5 

ក្សាយបាន ប៉ា វនតវជាកា ពិបាកយេ់សក្មប់សាធា ណជនវដេរៅរក្តសាេសវនាកា រនះ  ួមទ្ធងំ6 

អែកកាវសតផងវដ ។ ដូរទែះ ខាុំក្តូវរសែើឲ្យរលាកក្បធាន ពិនិតយរៅរេើវិធីវដេខាងកា ពា កតីរក្បើសំណួ  7 

ផង។ ជាងាីមតងរទៀត> ខាុំយេ់ថា រមធាវីកា ពា កដី<ក្តូវ>មនភាពបត់វបនរដើមបីរោទសំណួ  ក៏ប៉ា វនតរធេើ8 

យ៉ា ងណាក ំ<សួ បនលំរធេើ>ឲ្យរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី<និងសាកសទី្ធងំអស់ រមើេរៅកាល យ>ជាមន សស9 

ក វក<រៅម ខអងគជំន ំជក្មះរនះ>។ <> 10 

[០៩:៥៣:១០] 11 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 12 

បាទ អ គ ណ។ សូមអរញ្ជើញរលាកតំណាងសវក្ពះរាជអាជាា អនត ជាតិ! 13 

រលាក វងំសង ់វ យដ ៍រដសាា ឯេ៖ 14 

បាទ ខាុំសូមបញ្ញជ ក់ទំណ ទមួយ រក្ពាះថារមធាវី កូរប៉ា គ្នត់រទើបវត<>ដកក្សង់តួនាទី<មួយ15 

ទំនួន បស់>រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ<ីវដេគ្នត់បំរពញរៅ>ក្កាងំតាោន់។ អ  ៊ីទឹង<យ៉ា ងរហទណាស់ 16 

>មនទំណ ទមួយ<កែុងទំរណាមទំណ ទទ្ធងំឡាយ>វដេគ្នត់រេើករេើងអមាញ់មិញរនះ <គឺ>ខ ស17 

<។> រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី គ្នត់មិនវដេថា < ូប>គ្នត់វែឹងជាអែក<ក្បាប់>ឲ្យអែករទ្ធសវែឹង    18 

ក្តេប់រៅសវក ណ ៍វិញរទ<> គឺ រពញ រទ អែករធេើរនាះ<។ រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី ូបរនះ រៅទីរនាះ19 

វមន វតគ្នត់ក្គ្នន់ជា>អែករោះ< បា>រខាែ ះ<ប៉ា រណាា ះ>។ អ  ៊ីទឹង សូម<រសែើឲ្យមនកា វកវក្បកំវ ស20 

រនះ រដើមបីក ំឲ្យរយើងយេ់ខ សថា អែករទ្ធសរធេើកា ទ្ធងំអស់រនះ> រលាកក្បធាន។ 21 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 22 

បាទ អ គ ណនូវកា កត់សមគ េ់ បស់សវរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី  ួមទ្ធងំ 23 

សវក្ពះរាជអាជាា  ងអនត ជាតិផងរេើបញ្ញា រនះ។ ប៉ា វនតបញ្ញា មួយរទៀតទាប់បានវទងទាស់លាស់ ជា24 

ពិរសសវិធាន៩១(៣) សវក្ពះរាជអាជាា  ភាគីទ្ធងំអស់ និងរមធាវីអាទជំទ្ធស់នឹងកា សាដ ប់ទរមលើយ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  18 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សាកសីវដេកំព ងដំរណើ កា  ក្បសិនរបើខលួនយេ់រ ើញថា ទរមលើយសាកសីរនាះមិនសវមដងឲ្យរ ើញកា     1 

ពិត។ កែុងក ណីរនះ ក្បធានអងគជំន ំជក្មះសរក្មទថា ក្តូវសាដ ប់ ឬមិនសាដ ប់។ ដូរទែះរក្តពីរនះ គឺតួនាទី2 

និងភា កិទច បស់ភាគី គឺក្តូវទូេ ួមរៅកែុងកា សាដ ប់នូវសំណួ ទ្ធងំឡាយ រវើយរធេើកា ជំទ្ធស់។ អងគជំន ំ3 

ជក្មះក៏មនសិទាិ មនឆនាា ន សិទាិរេើរោះក្សាយបញ្ញា រនះវដ  ប៉ា វនតរោយសា សំណួ វរក្ទើនរវើយអាទ4 

វក្បហក់ក្បវវេគ្នែ  រ ឿងកដីវធំដូរទែះ វអាទមិនរពញរេញរទ។ អ  ៊ីទឹង សូមអស់រលាក រលាកក្សី5 

ក្បឹងវក្បង និងអន វតតម ខង្ហ ឲ្យបានក្តឹមក្តូវ រជៀសវងនិយយរារំាងនូវយ តតិសាស្រសត ឬវិធីសាស្រសតកែុង6 

កា សួ រដញរោេភាគីមខ ងរទៀត។ រនះជាវិធីសាស្រសត បស់រគ រវើយទំវណកឯថាកា វយតថ្មលទមៃន់ថ្ន7 

ភសតតុាង និងតថ្មលថ្នភសតតុាងទ ងរក្កាយរនាះ វែឹងជារ ឿង បស់អងគជំន ំជក្មះ។ អងគជំន ំជក្មះបាន ំឭក8 

រក្ទើនរេើករក្ទើនសារវើយ ប៉ា វនតរគ្នេបំណងគឺជំ  ញរេបឿនថ្នកិទចដំរណើ កា នីតិវិធីឲ្យក្បក្ពឹតតរៅបាន9 

 េូន រវើយនិងបានឆ្ប ់វ័ស។ 10 

[០៩:៥៥:៣០]  11 

រយើងសងឃឹមថាកា វណនា ំបស់រយើងរនះ គឺអាទដូទជាពី ដង ឬបីដងរវើយ រៅកែុងអំេុងរពេ12 

ថ្នកិទចោប់រផតើមសវនាកា រ ឿងកតី។ រនះោប់ពីរដើមវខមករាមក មិនគួ រ ឿងវបបរនះដវដេៗរកើតរេើង13 

រទៀតរទ។ អងគយុរសៃៀម រវើយក្សាប់វតរធេើកា កត់សមគ េ់វតមតង។  14 

អរញ្ជើញរលាក វ ិទទ័  កូរប៉ា! 15 

សួ រោយរលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 16 

ស៖  ខាុំ<នឹង>រ ៀបសំណួ < បស>់ខាុំ<ឲ្យបាន>ទូលាយ<>។ ឥេូវរនះខាុំទង់សួ ថា រតើរលាក17 

អាទឲ្យរ ា្ ះ រក្តពីរ ា្ ះ តាទិន រវើយនិង<ក្កុមក្គួសា > មស ស ខា វែឹង រតើរលាកអាទឲ្យ18 

រ ា្ ះអែករទ្ធសដថ្ទរទៀត មិនោបំាទ់ថារ ា្ ះក៏បានវដ  ឲ្យវតរលាកក្បាប់ថា ឧទ្ធវ ណ៍ ដូទជាតួ19 

នាទី ទីកវនលងកំរណើត ឬក៏រវត ផេវដេរគោប់  ំខលួនជារដើម។ សែីក៏បានវដ  ឲ្យវតអាទជួយខាុំឲ្យបាន20 

 ករ ើញនូវភសតតុាង<បវនថម>។ <> 21 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 22 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីមិនបាទ់រឆលើយតបនឹងសំណួ រនះរទ មិន -- វដេរលាកបានរឆលើយបញ្ញជ ក់ 23 

រវើយថារលាកមិនដឹងរទ។ រវើយរលាករមធាវីមិនគបបីពាយមឲ្យសាកសីវែឹង រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី24 

 ូបរនះរឆលើយសាា នៗវបបរនះរទ ទី១។ បញ្ញា ទី២ តាមខាុំសាត ប់រមើេរៅទំនងជាអស់សំណួ រវើយ តាម 25 

E1/258.1
01421997



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  19 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រមើេ៍ រក្ពាះសំណួ ដូទវមិនសំខាន់វដេមនក្បរយជន៍ វដេអងគជំន ំជក្មះយកសាត ប់មកពិោ ណា   1 

 កវសេង កកា ពិតទ្ធេ់វតរសាះ។ របើសិនជាអស់រវើយក ំពាយម រដើមបីអូសបនាល យរពេរវលានាខំាត2 

រពេ។ 3 

រលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 4 

បាទ រលាកក្បធាន។  5 

សួ រោយរលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 6 

ស៖ រលាកសាកសី រតើរលាកបានរ ើញកា សមល ប់ឪព ក បស់រលាកវដ ឬរទ រៅក្កាងំតាោន់7 

រនាះ? 8 

រលាក សយ វសន៖ 9 

ឆ៖ បាទ អត់រ ើញរទ។ 10 

ស៖ រលាកសាកសីរៅកែុងឯកសា  -- រៅកែុងសមភ សន៍ជាមួយមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា11 

រលាក និយយថារលាកបានរ ើញរោយផ្ទា េ់វភែក។ រតើរៅរពេរនះរលាកទង់និយយថារលាកដកនូវ12 

ទរមលើយ បស់រលាករនាះវដ ឬរទ? 13 

[០៩:៥៨:១០] 14 

រលាកក្សី ម៉ា   ីវគ ី ដូ៖៍ 15 

ខាុំមិនជំទ្ធស់រទ ក៏ប៉ា វនតស ំឲ្យរេខឯកសា ។ 16 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 17 

បាទ អ គ ណ។ រវើយរលាក កូរប៉ា រយើងបានក្បាប់មតងរវើយអំមិញ សូមឲ្យរលាកបង្ហា ញឯក18 

សា អតតសញ្ញា ណឯកសា  រវើយនិងទំព័ ៗថ្នឯកសា  វដេក្តូវរយងមករដញរោេរនះ ឲ្យដកក្សង់19 

ឲ្យបានក្តឹមក្តូវនូវខលឹមសា ថ្នសំណួ ទរមលើយ រវើយនិងរេខ ERN បីភាសា រវើយក្បាប់ឲ្យយឺតៗ 20 

រវើយអន វតត គួ វតរ ៀនសូក្តពីសវក្ពះរាជអាជាា  ងអនត ជាតិវដេគ្នត់បានរក្បើកា បញ្ញជ ក់រេខ ERN 21 

រេខឯកសា រនះ គ្នត់បញ្ញជ ក់ពី ដងជាញឹកញាប់ គឺគ្នត់បញ្ញជ ក់ពី ដង  ំឭករវើយមតងរទៀត គ្នត់22 

និយយមួយៗរដើមបីឲ្យភាគីពាក់ព័នា ទ្ធងំអងគជំន ំជក្មះផង បានកត់ក្តា រវើយនិងកាត ប់បាននូវបញ្ញា  23 

ឯកសា ទ្ធងំអស់រនះ។ រយើងសងឃឹមថាកា វណនារំនះទំនងជា មិននាឲំ្យត លាកា  ំខាននូវកា ង្ហ  បស់ 24 

កិទចដំរណើ កា សវនាកា វែងឹជារ ៀងរាេ់ថ្ងៃ ឬក៏ជាញឹកញាប់រពករទ។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  20 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សូមអរញ្ជើញរលាកក្សីរមធាវីតំណាងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី! 1 

រលាកក្សី ម៉ា ទនី វាកកាងំ៖ 2 

បាទ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ខាុំក្គ្នន់វតទង់ជក្មបជូនថា <សវភាតារយើង> រលាក3 

រមធាវី កូរប៉ា រោទសំណួ ដវដេៗ រក្ពាះសំណួ ទ្ធងំរនះ ខាុំបានសួ រវើយៗ។ 4 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 5 

រយើងបានក្បាប់រវើយអំមិញថា ក្បសិនរបើសំណួ ដវដេ រលាកក្សីអាទរេើកកា ជំទ្ធស់រៅនឹង6 

សំណួ រនះបាន រោយពនយេ់ពីរវត ផេរយើងនឹងពិោ ណាសរក្មទ។ អងគយុទ ះ! 7 

អរញ្ជើញ វ ិទទ័  កូរប៉ា! 8 

[១០:០០:០១] 9 

រលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 10 

ខាុំ មិនក្បាកដថាខាុំសួ  ួទរៅរវើយ ឬមិនរវើយរទ<អំពីកា សមល ប់ឪព កគ្នត់រនាះ។> ប៉ា វនត11 

ឥេូវរនះ ខាុំសូមអាននូវវផែកមួយទំនួនថ្នទរមលើយ បស់សាកសី ជាមួយមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា គឺ 12 

E3/4846 មនភាសាអង់រគលស មនរេខ 00527785។ សំណួ  <“រក្កាយរពេរលាកបានរ ើញគ្នត់ 13 

-- រនាះគឺឪព ក បស់គ្នត់--> 14 

<ក្បធានអងគជនំ ៖ំ> 15 

<រមើេភាសាវខា ។ ភាសាវខា ផង ភាសាបារំាងផង។> 16 

<រលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖> 17 

<ERN ភាសាវខា  00527744 និយយអំពីកា សមល ប់ឪព ក បស់គ្នត់ និង--> 18 

<កញ្ញា  ស ង ឆវន័ ត៖> 19 

<រលាកក្បធាន។> 20 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 21 

យ៉ា ងរម៉ាទរទៀតរវើយ?  22 

សូមអរញ្ជើញរលាកក្សី តំណាងសវក្ពះរាជអាជាា អនត ជាតិ -- សវក្ពះរាជអាជាា ជាតិ! 23 

កញ្ញា  ស ង ឆវន័ ត៖ 24 

ស ំរទ្ធសរលាកក្បធាន។ ប៉ា វនតរេខ ERN វដេរលាករមធាវី កូរប៉ា បានអាន ខាុំអត់អាទ ក25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  21 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រ ើញរទ គឺសូមឲ្យគ្នត់បញ្ញជ ក់មដងរទៀត គឺខេះរេខ ERN មួយ។ 1 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 2 

រលាក កូរប៉ា ទី១ បង្ហា ញរេខ ERN ឲ្យយឺតៗ។ ទី២ រយើងតក្មូវឲ្យរលាកបង្ហា ញរេខ ERN 3 

ពី ដង ោប់ពីរពេរនះតរៅ។ បញ្ញជ ក់ពី ដងកែុងរេខមួយ។ 4 

សួ រោយរលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 5 

ស៖ ERN 00527744 <>រវើយសំណួ  បស់អែករស ើបអរងកតមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា 6 

សួ អំពីកា សមល ប<់ឪព ក បស់រលាក>។ “<រក្កាយពីរលាកបានរ ើញរគសមល ប់គ្នត់ រតើរលាកទង់7 

រមើេរទៀត>រទ? រលាករឆលើយថា៖ ខាុំបានរេើងរៅរេើ<រដើម>អំពិេ<រៅខាងេិទគ ក រដើមបីរមើេ>។ 8 

<រតើរលាក>រ ើញយ៉ា ងរម៉ាទរៅ? <រពេពួករគយកឪព កខាុំរៅ>ខាងរកើត<គ ក គឺជារពេវដេ>ខាុំ9 

រេើងរៅទ ងអំពិេ<។ ខាុំបានរ ើញមន សស>បីនាក់ <ឪព កខាុំ> សស្រង្ហគ ជបា៉ា ញ រវើយ<ខាុំមិនសាគ េ់10 

រ ា្ ះមន សសទី៣រទ>។ <រគទងបិទម ខពួកគ្នត់រៅជិតផាះបាយ រវើយនាយំកពួកគ្នត់រៅកវនលង11 

សមល ប់ រវើយបានវយកាេសមល ប់ពួកគ្នត់នឹងតបូងទប និងពូរៅ។ រតើរលាកបានរ ើញរទ?> រ ើញ12 

ជាក់វសដង<។ រៅរពេ>លាៃ ទរេើងខាុំ<បានរដើ រៅកវនលងរគសមល ប់ឪព កខាុំ រវើយយក>សា  ង <និង13 

អាវ>គ្នត់ <រធេើជាភួយដណដ ប់ឲ្យគ្នត់។ ខាុំរ ើញ តាអាន់ បានយកមួកឪព កខាុំ។ តាងំពីថ្ងៃរនាះមក គ្នត់14 

ពាក់មួករនាះក្គប់រពេ”។ រលាកសាកសីរតើរលាក<>បានរ ើញ ឬក៏រលាកមិនបានរ ើញកា សមល ប់15 

<ឪព ករលាក>រនះ<រទ>? 16 

[១០:០២:៥៥] 17 

<រលាក សយ វសន៖> 18 

ឆ៖ បាទ សមល ប់ គឺខាុំអត់បានរ ើញរទ។ បានវតរ ើញៗវតខាុំយករៅយកនឹងសា  ង និងអាវ19 

យឺតរវើយនិងមួក យកមកគក់ទ កដណដ ប់ខលួនឯង។ ប៉ា វនតមួកវែឹង អន ក្បធានគ្នត់យករៅ អន ក្បធាន20 

មនាី វែឹង គ្នត់យកមួករៅ។ 21 

ស៖ អត់អីរទរលាកសាកសី។ ខាុំមនសំណួ ខលះរទៀតទ្ធក់ទងរៅនឹងប គគេដថ្ទ វដេរលាកបាន22 

និយយមសិេមិញ គឺ វកវ ទ័នាតារា  រវើយរលាកនិយយថា<រលាកសាគ េ់គ្នត់ រវើយគ្នត់ក្តូវបាន>រគ23 

  <ំ>រៅក្កាងំតាោន់វដ ។ រតើរលាកអាទក្បាប់ព័ត៌មនេមែិតបានវដ ឬរទថា រតើរៅរពេណា វដេ24 

រគ  ំខលួនគ្នត់រនាះ? 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  22 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ឆ៖ វកវ ទ័នាតារា  មួយណា ខាុំអត់បានសាគ េ់រទ ខាុំអត់បានដឹង។  1 

ស៖ កាេពីមសិេមិញរគសួ រលាកថា រតើរលាកសាគ េ់រ ា្ ះ វកវ ទ័នាតារា  វដ ឬរទ? រលាក2 

រឆលើយថារលាកសាគ េ់ រវើយ<គ្នត់ក្តូវបាន>រគ  ំខលួន។ ឥេូវរនះខាុំក្គ្នន់វតសួ បនតថារតើ<រលាកដឹង3 

រទ>រគ  ំខលួនគ្នត់វែឹងរៅរពេណាវដ ? 4 

ឆ៖ បាទ អារនះខាុំអត់អាទោំថ្ងៃរទ រវើយក៏មិនោំវខវដ  រក្ពាះខាុំមិនបានដឹងគិតរ ឿងអ  ៊ីទឹងៗអី 5 

គិតវតដូទវដេខាុំបានក្បាប់ពីម នមក ខាុំគិតវតជីវិតខលួនឯង។ ខាុំអត់បានដឹងវដ កវនលងវែឹងតាងំពីថ្ងៃណាវខ6 

ណាខាុំអត់បានដឹងវដ ។ 7 

[១០:០៤:៤២] 8 

ស៖ ខាុំដឹងថារលាកមិនអាទក្បាប់ថ្ងៃវខទាស់លាស់រទ។ ប៉ា វនតអាទនិយយថាម ន ំរោះ<> ១៧ 9 

រមសា ៧៥ <រតើវរកើតរេើងរក្កាយពីរនាះ?> ឬក៏<មួយ>ឆ្ែ ំ<រក្កាយមក?> សែីក៏រោយឲ្យវតបញ្ញជ ក់10 

បាននូវកាេប ិរទេទបនតិទបនតួទ។ 11 

ឆ៖ អត់ កវនលងវែឹង ខាុំអត់ោរំក្ពាះឆ្ែ ំវខ ខាុំអត់ោ។ំ មិនដឹង -- រ ើញវតរទញវ ូវវ ខាុំអត់12 

រទះពីបញ្ញា រ ឿងវខឆ្ែ ំវែឹងផង រក្ពាះខាុំអត់បានរ ៀនបានសូក្តអីផង របើជំនាន់វែឹងជាបស់ងគមអ  ៊ីទឹងមក 13 

អត់បានទូេសាលាទូេអីរគ មិនដឹងថ្ងៃណាវខណា អត់បានដឹងវដ ។ 14 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 15 

សាកសី -- រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី រលាកសាគ េ់ វកវ ទ័នាតារា  រទ? រ ា្ ះវែឹងសាគ េ់រទ? 16 

រលាក សយ វសន៖ 17 

វកវ ទ័នាតារា  វែឹង អត់សាគ េ់រទ។  18 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 19 

រលាករមធាវីសូមរលាកបវងែករេើកំណត់ក្តាក្បតិោ ឹកកាេពីមសិេមិញ រដើមបីជាមូេោឋ នកែុង20 

កា សួ  រក្ពាះសាកសីរនះមិនរឆលើយ -- មិនសាគ េ់រទ។ រវើយរបើរយើងជាក្បធានសវនាកា រនះ ក្បវវេ21 

ជាមិនក្ទេំរទ ដូទជារយើងមិនសាដ ប់នូវសំណួ និងទរមលើយ ពាក់ព័នាជាមួយនឹង វកវ ទ័នាតារា  រនះរទ។ របើ22 

រលាកពាយមទង់ស ួសំណួ រនះ សូមរលាកបង្ហា ញនូវក្បតិោ ឹក ដកក្សង់ក្បតិោ ឹក រទញពីក្បតិ23 

ោ ឹកសវនាកា កាេពីមសិេមិញឲ្យទាស់លាស់។  24 

[១០:០៦:០៥] 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  23 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 1 

រលាកក្បធាន ខាុំក្បាកដណាសថ់ា រៅក្កម ឡាវវន៍ <នឹងបញ្ញជ ក់ពីបញ្ញា រនះ រក្ពាះគ្នត់ជាអែក2 

វដេ>បានសួ <សំណួ រនាះ>។  3 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 4 

សូមអរញ្ជើញរលាករៅក្កម វសង់ម៉ា ក ឡាវវន៍! 5 

រៅក្កម វសងម់៉ា ក ឡាវវន៖៍ 6 

ខាុំគិតថា ក្បវវេជាមនក្បរយជន៍កែុងកា ផដេ់<> វសសនាម<ឲ្យរលាក វកវ ទ័នាតារា ។>ខាុំ7 

 កឯកសា សិន ខាុំដូទមសិេមិញវែឹង គ្នត់រគសាគ េ់រ ា្ ះគ្នត់ គឺរ ា្ ះ ស ខ យ៉ាូវ រលាកក្គូយ៉ាូវ។ គឺខាុំ8 

អានរ ា្ ះមិនសវូទាស់វដ  អ  ៊ីទឹងគឺ ខាុំមិនដឹងថា សាកសីវែឹងគ្នត់សាគ េ់រលាក វកវ ទ័នាតារា  ឬរលាកក្គូ9 

យ៉ាូវ វែឹងឬក៏អត់រទ។  10 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 11 

សូមអរញ្ជើញ តំណាងសវក្ពះរាជអាជាា ជាតិ!  12 

កញ្ញា  ស ង ឆវន័ ត៖ 13 

ោស រលាកក្បធាន រដើមបីជាកំណត់ក្តាក្បតិោ ឹក វកវ ទ័នាតារា  រៅ ក្គូយ៉ា វ ។  14 

សួ រោយរលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 15 

ស៖ រលាកសាកសី អ  ៊ីទឹងខាុំសួ រលាកមដងរទៀត រតើរលាកដឹងរទថា<រពេណាវដេប គគេ>16 

រ ា្ ះ វកវ ទ័នាតារា  <វដេរលាកបានបញ្ញជ ក់កាេ>ពីមសិេមិញ<រោយ>មន វសសនាម<-- រតើ17 

គ្នត់ក្តូវបាន>រគ  ំខលួនរៅក្កាងំតាោន់វែឹង រៅរពេណា? 18 

[១០:០៧:៤១] 19 

រលាក  សយ វសន៖ 20 

ឆ៖ បាទ គ្នត់សួ  វកវ ទ័នាតារា  ខាុំអត់សាគ េ់រទ។ របើថា ពូយ៉ា វ ខាុំសាគ េ់ ពីសម័យម ន គ្នត់មិន21 

វមនក្គូរទ រទើបមកក្គូឥេូវរទ។ បាទ វែឹងគ្នត់  ំខលួនពីឆ្ែ ំ -- រក្កាយឆ្ែ ំអត់ទ្ធន ់ំរោះរទ អត់ទ្ធន់ ំរោះ 22 

ថាអត់ទ្ធន់ ំរោះភែំរពញរទ បាទ។  23 

ស៖ គឺក្បវវេជារយើង<មិនវមន>និយយ<ពី>មន សសវតមួយ<រទ។> ខាុំនិយយអំពីរ ា្ ះ 24 

វកវ ទ័នាតារា  វដេជារវជជបណឌ ិត។ រវើយតាម<គ្នត់>និយយ គឺថារគ  ំខលួនគ្នត់ យៈរពេខលីប៉ា រណាា ះ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  24 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

<រៅក្កាងំតាោន់>។ ដូរទែះខាុំទង់សួ ថារតើរលាក<រៅោ>ំរវជជបណឌ ិតមែ ក់ វដេមនរ ា្ ះថា វកវ 1 

ទ័នាតារា  <ឬ> វសសនាមដូទ<>បានបញ្ញជ ក់រនាះឬក៏អត់? រលាកនិយយថាកាេពីមសិេមិញគ្នត់ក្តូវ2 

រគ  ំខលួន រវើយខាុំក្គ្នន់វតសួ បនតវតប៉ា រណាា ះ។ 3 

រលាកក្សី ម៉ា   ីវគ ី ដូ៖៍ 4 

ឥេូវក្គ្នន់វតទង់ជួយអងគជំន ំជក្មះ ខាុំ កបានរវើយ រយើងកត់ក្តាមសិេមិញរៅរម៉ា ង៣:១៣នាទី 5 

រ ា្ ះរៅរក្តវែឹង វកវ យ៉ា វ -- វកវ ទ័នាតារា  រៅ វកវ យ៉ា វ ។ រវើយកាេរនាះ រលាករៅក្កម 6 

<ឡាវវន៍> សួ ថា រតើរលាកសាកសីសាគ េ់រ ា្ ះរនះរទ រ ា្ ះ <វកវ ទ័នាតារា  រៅ> វកវ យ៉ា វ រទ 7 

រវើយគ្នត់រឆលើយថាសាគ េ់។ អ  ៊ីទឹងក្បវវេជា របើសិនជាសួ គ្នត់ថា រ ា្ ះ វកវ យ៉ា វ វែឹង ក្បវវេ8 

ជាគ្នត់សាគ េ់។  9 

រៅក្កម វសងម់៉ា ក ឡាវវន៖៍ 10 

បាទ ខាុំគិតថា ខាុំអានកំណត់រវត វែឹងរវើយ រវើយខាុំៗអានកាេន ង ដូទ ក្គូ យ៉ា វ អ  ៊ីទឹងៗខាុំមិន 11 

 ដឹងថារ ា្ ះវែឹងរគបកវក្បរទញរៅជាយ៉ា ងរម៉ាទ ក៏ប៉ា វនត របើតាមស រស ជាភាសាបារំាង<រៅកែុង12 

កំណត់រវត សាត ប់ទរមលើយ>វែឹង គឺខាុំអានរៅវរទញរៅអ  ៊ីទឹង។ រវើយអាវែឹង វបងកឲ្យមនកា       13 

េំបាក។  14 

សួ រោយរលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 15 

ស៖ រលាកក្បធាន <េ ះណាវតរយើងទ្ធងំអស់គ្នែ កំព ងវតមនកា បាត់កា ទងោំ> គឺថាឥេូវ16 

រនះរយើងនិយយអំពីមន សសមែ ក់វដេរៅទ ងរពេ រសៀេមសិេមិញ រយើងបានរេើករេើង<ក្បាបរ់លាក17 

រវើយ រលាកសាកសី>។ <រតើរលាកោំ>វដ ឬរទ<?> រលាក<បាននិយយថា រលាក>បានរ ើញរគ18 

  ខំលួនប គគេរនាះ<?> <ខាុំរជឿថា រលាកនិយយថា>១០ថ្ងៃ <វតខាុំមិនទាស់អំពីរ ឿងរនាះរទ។> ដូរទែះ19 

សំណួ  បសខ់ាុំ គឺ<> វកវ ទ័នាតារា  ឬក៏<អេីដូទរនាះ រតើរលាកដឹងពីរពេរវលា ឬក៏ឆ្ែ ំណា វដេ>រគ  ំ20 

ខលួនគ្នត់<រទ>? 21 

រលាក សយ វសន៖ 22 

ឆ៖ បាទ ខាុំអត់ោំឆ្ែ ំរទ។ ប៉ា វនដដឹងថាគ្នត់ទូេរៅៗ ខាុំមិនអាទោឆំ្ែ ំរក្ពាះខាុំអត់បានដឹងវដ  របើ23 

ខាុំបានជក្មបថាខាុំអត់រទះអកស  រវើយក៏អត់រទះអីវដ  ដឹងថារ ើញវតគ្នត់ទូេរៅ តាយ៉ា វ វែឹង។ 24 

ស៖ ខាុំនឹងសួ សំណួ សាមញ្ាមួយ។ <>រតើរលាកោវំដ ឬរទថា រតើរគ  ំខលួនគ្នត់រៅម នថ្ងៃ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  25 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

 ំរោះ ថ្ងៃ១៧ រមសា ៧៥ ឬក៏រក្កាយថ្ងៃ< ំរោះ>? 1 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 2 

រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីក ំអាេទ្ធន់រឆលើយតប!  3 

សូមអរញ្ជើញរលាកតំណាងសវក្ពះរាជអាជាា អនត ជាតិ! 4 

[១០:១១:០៤] 5 

រលាក វងំសង ់វ យដ ៍រដសាា ឯេ៖ 6 

បាទ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ខាុំគិតថា រយើងទ្ធងំអស់គ្នែ រៅកែុងសាេសវនាកា រនះរក្តវត7 

ពីរមធាវីកា ពា កតី រយើងទ្ធំងអស់គ្នែ ឮរវើយថា គ្នត់ក្តូវបាន  ំខលួនរៅម នថ្ងៃ ំរោះភែំរពញ។ ក្បវវេ8 

ជាទរមលើយវែឹងមិនរពញទិតតដេ់រមធាវីកា ពា កតី អ  ៊ីទឹងក៏គ្នត់សួ រោទសំណួ ដវដេមួយសារទៀតរដើមបី9 

ទង់បានទរមលើយរផសងរវើយរមើេរៅ។ អ  ៊ីទឹង សំណួ រនះសំណួ ក្ទំវដេរទ រលាកក្បធាន។ 10 

សួ រោយរលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 11 

ស៖ <ខាុំពិតជារភលទព័ត៌មនរនាះរវើយ>។ <ប៉ា វនត របើសិនជាវម នថ្ងៃ> ១៧ រមសា ៧៥ វមន 12 

<អ  ៊ីទឹងខាុំទាស់ណាស់ថា រលាកអាទក្បាប់ថា  យៈរពេ>យូ ប៉ា នណា<ម នថ្ងៃ១៧ រមសា ៧៥រនាះ>? 13 

រលាក សយ វសន៖ 14 

ឆ៖ បាទ ខាុំអត់ោំ រក្ពាះខាុំអត់ោំ ខាុំអត់សូវោប់អា មាណ៍ពីបញ្ញា វែឹង រក្ពាះខាុំជាអែករទ្ធស ដូទ15 

ថារ ើញក្សាប់រវើយរៅជនំាន់វែឹង គ្នត់ដឹងក្សាប់ មករៅវែឹង ខាុំរម៉ាទអាទោ។ំ  16 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 17 

រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី របើរឆលើយថាមិនោំ វតប៉ា ណា ឹងរៅបានរវើយ។ កាេណារលាករក្បើរឆលើយ18 

តបនឹងសំណួ  វរេៀនរទញឆ្ៃ យពីវិសាេោបំាទ់និងរពញរេញសក្មប់រឆលើយតបរទ អាវផែកវដេ19 

រេៀនរទញវដេវអត់បានកា  វវប រៅជាមនសំណួ រផសងរទៀតនិងក្ទំរេើរលាក រឈល ទសួ រដញ20 

រោេរេើរលាកបវនថមរទៀត រធេើឲ្យរពេរវលាវែឹងកាន់វតវវង។ រវើយសាថ នភាពអា មាណ៍ បសរ់លាក21 

វដេសាគុសាា ញក្សាប់រនះកាន់វតបនាកុសាគុសាា ញវងមរទៀត។ រលាកទងោថំារៅកមពជុារយើង រគរក្បើ22 

ភាសាមួយគឺថា “សួ ពីបញ្ញា អី រឆលើយពីបញ្ញា វែឹង”។ កាេណារយើងសួ រវើយ រយើងអតាថ ធិបាយវវង23 

រពក និយយរក្ទើនគឺវនាឲំ្យក្ទបូកក្ទបេ់ខលួនឯង។  24 

[១០:១២:៥២] 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  26 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សួ រោយរលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 1 

ស៖ រលាករដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី វកវ ទ័នាតារា  បានផតេ់សកខីកមាទំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះ2 

<រនះ> រវើយគ្នត់ក៏បានជក្មបជូនអងគជំន ំជក្មះថា គ្នត់បានរ ើញកា  ំរលាភបំពានផលូវរភទ រវើយ3 

និងកា រធេើទ្ធ  ណកមារៅរេើស្រសតី។ <រតើរលាកមនដឹងរ ឿងវែឹងរទ?> រគបងខំគ្នត់ឲ្យរៅរមើេកា 4 

 ំរលាភវែឹង<>។ រលាកមន<ោរំ ឿងក្តង់វែឹងរទ>?  5 

រលាក សយ វសន៖ 6 

ឆ៖ បាទ អត់ដឹង ខាុំកវនលងវែឹង។   7 

ស៖ សំណួ ទ ងរក្កាយទ្ធក់ទងរៅនឹងរលាក វកវ ទ័នាតារា  <រតើ>រលាកសាគ េ់ស្រសតីរកាងមែ ក់8 

វដេជាប់គ កជាមួយនឹងគ្នត់រៅរពេដំណាេគ្នែ <> គឺស្រសត<ីមែ ក់>វដេគ្នត់និយយថា គឺជាស្រសតីមែ ក់9 

វដេ ស់រានមនជីវិតជាមួយគ្នត់ អាយ ក្បវវេជា៣០ឆ្ែ ំរ ា្ ះ រខៀវ សំអាត។ រលាកសាគ េ់រទ? 10 

ឆ៖ បាទ អត់សាគ េ់រទ រខៀវ សំអាត វែឹង។  11 

ស៖ ខាុំសូមទូេរៅក្បធានបទមួយរផសងរទៀត។ រតើរលាកមនោអំំពីកា រោះវេងអែករទ្ធស12 

ក្បវវេជា៤០ រៅ៥០នាក់ រៅ<ថ្ងៃជាមួយគ្នែ នឹងថ្ងៃ ំរោះភែំរពញ>ថ្ងៃ១៧ រមសា ១៩៧៥<>រទ? 13 

ឆ៖ អត់វដេរ ើញផងវែឹង។  14 

ស៖ រតើរលាកមនបានរឆលើយជូនសវរៅក្កមរស ើបអរងកត វដេថាអែករទ្ធសទំនួនក្បវវេ15 

៥០នាក់ ក្តូវបានរគរោះវេងរៅថ្ងៃវែឹង<រទ>? 16 

[១០:១៥:០៣] 17 

ឆ៖ អត់ ខាុំអត់បានរឆលើយពីបញ្ញា រគរោះអែករទ្ធស វេង៥០នាក់វែឹងផង។  18 

ស៖ រលាករដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីមនសាកសីមែ ក់វដេពាក់ព័នារៅនឹង ទនាសមព័នា ដឋបាេវដេ 19 

ផដេ់សកខីកមា វដេបានរឆលើយថា “រៅអំេុងក្បវវេជារពេន  ង ពិតណាស់ ថាមនអែករទ្ធសក្បវវេ20 

ជាពី៤០ រៅ ៥០នាក់ ក្តូវបានរគរោះវេង រវើយកែុងទំរណាមរនះ ក៏មនរលាកមែ ក់ផងវដ ”។ រតើ21 

រលាកអាទជក្មបជូនអងគជំន ំជក្មះបានរទ? 22 

ឆ៖ បាទ អត់រទ រក្ពាះអត់វដេរ ើញ។  23 

ស៖ ដូទ-- 24 

[១០:១៦:១៧] 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  27 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

(រៅក្កមពិភាកាគ្នែ ) 1 

[១០:១៦:៤៨] 2 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 3 

រលាក កូរប៉ា សូមរលាករក្បើក្បាស់នូវឯកសា រយង វដេរលាករយងរៅរេើកំណត់រវត ថ្ន4 

កា ដកក្សង់ទរមលើយ បស់សាកសីពីម នមកផង ដូទអេីវដេរយើងបានក្បាប់អមាញ់មិញ រដើមបីជាមូេោឋ ន 5 

រៅកែុងកា សួ រនះ គឺមនភាពទាស់លាស់ រជៀសវង គិតថាវជាសំណួ សាា នៗ រោយមិនមនមូេ-6 

ោឋ នសំអាង។  7 

សួ រោយរលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 8 

បាទ រលាកក្បធាន ខាុំរយងឯកសា  E3/5214, ERN អង់រគលស 00225505 ជា9 

<កំណត់រវត សាដ ប់>ទរមលើយ បស់សាកសី ូប<រនះ។> រៅរក្កាមទំព័ ៦ <សូមរទ្ធស ឥេូវរនះខាុំអត់10 

មនERN ជាភាសាវខា រទ ប៉ា វនតរៅរេើទំព័ ទី៦> រវើយគ្នត់បានរឆលើយថា៖ “តាមវដេខាុំដឹង គឺអែក11 

រទ្ធសក្បវវេជា៥០នាក់ <ឬតិទជាងរនះ វដេជាប់  ំ>ម នថ្ងៃ១៧ រមសា ១៩៧៥ <ក្តូវបានរោះ12 

វេង>”។ <និងកំំណត់រវត សាដ ប់ទរមលើយមួយរទៀត វដេខាុំរយងរនាះគឺប គគេវដេ> ឥេូវរនះ ខាុំមិន13 

អាទបញ្ញជ ក់រ ា្ ះរនះបានរទ។ រវើយមន សសមែ ក់រនះ ក៏បាននិយយរ ឿងរា វក្បហក់ក្បវវេរនះ 14 

រវើយ<>មន សសមែ ក់រនះគឺបាននិយយថា “រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរនះ គឺគ្នត់ក៏ជាមន សសមែ ក់កែុង15 

ទំរណាម<អែករទ្ធស>រគរោះវេងរនាះវដ ”។ ឥេូវរនះខាុំផដេ់ ERNបវនថម។ ឯកសា  E3/5522, 16 

ERN អង់រគលស 00426286, ERN វខា  00414488 ដេ់ 89។ សណួំ សួ ថា៖ “អែកណាោត់តាំងឲ្យ17 

រលាកបំរពញកា ង្ហ រៅក្កាំងតាោន់? <ទរមលើយទី>៤១<៖> <គឺក្សុក ប៉ា វនតខាុំទង់បញ្ញជ ក់ថា ខាុំមិនវមន18 

ជាក្បធានរទ> ខាុំជារម  ំ។  កាេរនាះ ខាុំបានរោះវេងអែករទ្ធសទំនួន<៤០>នាក់”។ រវើយគ្នត់បាន19 

និយយរ ា្ ះ<>ពី បីនាក់ រ ា្ ះ <មួក, ឆ ង, អ័ > រវើយនិងកែុងរនាះ មនរលាក សយ វសន មួយ20 

ផងវដ ។  21 

ស៖ ដូរទែះ សំណួ  បស់ខាុំ ថារតើរលាកបានរឆលើយជូនសវរៅក្កមរស ើបអរងកត ថាមនកា រោះ22 

វេងអែករទ្ធសពី៤០ រៅ ៥០នាក់ វដ ឬរទ? រវើយរតើរលាកមនក្បតិកមាយ៉ា ងណាទំរពាះ<កំណត់23 

រវត  បស់>គណៈក្សុកវដេបានរឆលើយថា<រលាកជាមន សសមែ ក់ កែុងទំរណាមអែករទ្ធសវដេក្តូវបាន24 

រោះវេងរនាះ>? 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  28 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

[១០:២០:០០] 1 

រលាក សយ វសន៖ 2 

ឆ៖ បាទ អត់វដេរ ើញរទ របើបួនក្បានំាក់ វដេរ ើញ។ 3 

ស៖ ដូរទែះរលាករឆលើយថា អេីវដេរលាករឆលើយជូនសវរៅក្កមរស ើបអរងកត គឺរឆលើយទ្ធងំមិន4 

ក្តឹមក្តូវរទ អ  ៊ីទឹងវមនរទ? 5 

ឆ៖ របើខាុំ -- មិនក្តឹមក្តូវ របើខាុំអត់វដេរ ើញ ៗវតបួនក្បាំនាក់ របើ៥០នាក់ ខាុំអត់វដេរ ើញ។ 6 

ស៖ រលាករដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ ី ខាុំដកក្សង់សមដីរលាកទ្ធងំក្សុងវតមដង ប៉ា វនតរបើរលាករពេ7 

រនះ រឆលើយថាក្បវវេជាបួនក្បានំាក់ក៏មិនបញ្ញា អេីវដ ។ ក៏ប៉ា វនត<សំណួ  បស់ខាុំគឺថា រតើ>រលាកមន8 

ក្បតិកមារៅនឹង<ទរមលើយ បស>់អែក<រផសង>វដេ<>គ្នត់សថិតរៅកែុងឋានាន ក្កម <វដេនិយយថា 9 

អែករទ្ធសទំនួនក្បវវេរនះក្តូវបានរោះវេង រវើយរលាកគឺជាមន សសមែ ក់កែុងទំរណាមអែកវដេក្តូវ10 

បានរគរោះវេងរនាះ>។ រតើទរមលើយ បសប់ គគេ ូបរនះក្តឹមក្តូវវដ ឬរទ? <> 11 

ឆ៖ ខាុំអត់វដេបានរ ើញរ ឿងថា ៣០-៤០នាក់រវើយ ប គគេវែឹងក៏ខាុំអត់វដេសាគ េ់ មិនដឹង12 

មួយណា។ 13 

ស៖ រលាករដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ ី ខាុំទង់ កកា ពិតឲ្យវរ ើញថារតើសាកស ីូបរនះ វដេគ្នត់14 

មនម ខង្ហ រៅគ កវែឹង រវើយគ្នត់បានសរក្មទរោះវេងអែករទ្ធសប៉ា ណា ឹងនាក់។ ខាុំទង់រផាៀងផ្ទា ត់ 15 

រវើយគ្នត់បានរឆលើយថា <រលាកក្តូវបានរោះវេង> កែុងអំេុងរពេខលីម នថ្ងៃ ំរោះ។ ដូរទែះរតើ<> 16 

ទរមលើយ< បស់គ្នត់>វែឹង<មិន>ក្តឹមក្តូវ<>រទ <ឯទរមលើយ បស់រលាករទើបក្តឹមក្តូវ វមនរទ>? 17 

ឆ៖ បាទ កវនលងវែឹងខាុំអត់ទទួេ រក្ពាះខាុំអត់បានដឹង ខាុំអត់បាន ួទ គ្នត់អែក ំរោះ រក្ពាះខាុំ ួទឆ្ែ ំ18 

៧៩បាទ។ 19 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 20 

ផ្ទែ កតិទសិនរលាក កូរប៉ា!  21 

សូមអរញ្ជើញរលាកសវក្ពះរាជអាជាា  ងអនដ ជាតិ! 22 

[១០:២២:១០] 23 

រលាក វងំសង ់វ យដ ៍រដសាា ឯេ៖ 24 

បាទ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ខាុំរ ើញថាមនភាពក្ទបូកក្ទបេ់មួយ  <រៅក្តង់>ទរមលើយ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  29 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រេខ៤១រនះ <វដេរលាករមធាវី កូរប៉ា អានវតមួយវផែក។> របើរយើងអានបនដ ទរមលើយបនដរទៀតរនាះ 1 

រយើង<អាទយេ់បាន គឺ> គ្នត់និយយថា៖ “ខាុំដឹង ោំរ ា្ ះបីបួននាក់ថា មួក, ឆ ង, អ័  រវើយនិង 2 

សយ វសន (គឺថាឥេូវគ្នត់ ស់រៅខាងតបូងវតតពណា រាយ   គំ ស) រវើយរ ា្ ះ សយ វសនវែឹង ខាុំ3 

រោះវេងគ្នត់រៅរពេវដេខាុំក្តេប់មកពី<ថ្ក្ពកតួទ>។ កាេរនាះគ្នត់ក្តូវរគ  ឃំាងំរៅក្កាងំតាោន់4 

<។> កាេរនាះគ្នត់រៅតូទរទ អ  ៊ីទឹងរវើយបានខាុំឲ្យ ភី រវើយនិង អាន់ រោះវេងគ្នត់រទញរដើមបី5 

ឲ្យគ្នត់រៅឃាេ េរគ្នក្កបី។ រវើយពី <នាក់វែឹង ក៏>យេ់ក្សបរៅនឹងសំរណើ បសខ់ាុំ”។  អ  ៊ីទឹងរលាក6 

ក្បធាន ខាុំគិតថារយើងដកក្សង់ទ្ធងំអស់រនះរៅ ក្បវវេជាយេ់ទាស់ជាង។ 7 

រលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖  8 

និយយអំពីកា រោះវេង ឬក៏និយយពីរ ឿងសែីរផសងពីក្កបីពីអីណារនាះ។ ខាុំឥេូវរនះកំព ងវត9 

និយយអំពីកា រោះវេង។ <ដូរទែះរវើយខាុំកំព ងវតសួ ថា រតើគ្នត់ក្តូវបានរគរោះវេង ឬក៏អត់រទ? 10 

រវើយកា ឃាេ េក្កបី គឺអេីរផសងរក្តពីកា   ំខលួន។> ក្បវវេជាមិនមនកា រោះវេងក៏ខាុំមិនដឹងវដ  ក៏11 

ប៉ា វនតរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណអីាទពនយេ់ រដើមបីឲ្យបានយេ់បានទាស់។ សំណួ បនាា បម់ករលាកក្បធាន 12 

<អាទទ្ធក់ទងរៅនឹង --> 13 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 14 

ផ្ទែ កបនដិទសិនរលាកកូរប៉ា! សូមអរញ្ជើញរលាករៅក្កម វសង់ម៉ា ក ឡាវវន៍! 15 

រៅក្កម វសងម់៉ា ក ឡាវវន៖៍ 16 

បាទ ទ្ធក់ទងក្តង់បំភលឺដវដេ អេីវដេនិយយវតទំរពាះម ខរៅក្កមរស ើបអរងករៅទរមលើយ៤២រនះ  17 

<> គ្នត់រឆលើយដូរទែះ “កាេរនាះ  សយ វសន មន<អាយ > ក្បវវេជា១២-១៣ឆ្ែ ំ ខាុំបានជួបគ្នត់18 

រៅទ ងឆ្ែ ំ៧៤ រពេកាេរនាះ ខាុំក្តេប់មកថ្ក្ពកតួទ ខាុំជួប។ <គ្នត់រ ើញខាុំ រវើយគ្នត់រដើ មក កខាុំ> 19 

រវើយ<ស ំឲ្យខាុំជួយគ្នត់> កាេរនាះ ខាុំអាណិតគ្នត់ អ  ៊ីទឹង<> ខាុំ<ស ំរគ>ឲ្យ<>គ្នត់រៅឃាេ េរគ្ន 20 

ឃាេ េក្កបីរៅ”។ 21 

រលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 22 

ខាុំ<បាន>រ ើញ<ទរមលើយរនាះរវើយ។> ក៏ប៉ា វនតកា ឃាេ េ<ក្កប>ី <និង>កា <ក្តូវបានរគ>23 

រោះវេង <ឬកា ឃាេ េក្កបី និងកា ជាប់គ ក វមិនដូទគ្នែ រទ។> អ  ៊ីទឹងរវើយបានខាុំស ំសួ ឲ្យបញ្ញជ ក់24 

<>។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  30 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សំណួ <បនត> បសខ់ាុំគឺទ្ធក់ទងរៅនឹងប គគេ ូបរនះ ក៏ប៉ា វនតខាុំមិន<ក្តូវបាន>អន ញ្ញា តឲ្យសួ 1 

សំណួ រនះរទ រដើមបីជាក្បតិោ ឹក ខាុំអន ញ្ញា ត គឺខាុំសូមសួ ជាអសាធា ណៈ រវើយខាុំសូមបនដរៅក្បធាន2 

បទមួយរផសងរទៀត។ 3 

សួ រោយរលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 4 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ រលាករដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី រតើរលាកធាល ប់បាននិយយរៅកាន់5 

អាជាា ធ ពាក់ព័នារៅនឹងក្ពឹតតិកា ណ៍វដេរកើតរេើងរៅក្កាងំតាោន់វដ ឬរទ រក្កាយឆ្ែ ំ<១៩៩៧>? 6 

[១០:២៥:៣១] 7 

រលាក សយ វសន៖ 8 

ឆ៖ បាទ របើឆ្ែ ំជ័យជមែះវែឹង គឺទ្ធេ់វត ំរោះរវើយវែឹង ខាុំអាទនិយយ។ របើថាពីម នអត់9 

ហ ននិយយរទ។ ដេ់មកជ័យជមែះសម័យបទចបុបនែរនះ វដេក្បាប់ ដឋអំណាទ។ 10 

ស៖ សំណួ ខាុំ រតើរលាកបានផដេ់ទរមលើយ ឬសកខីកមាដូទរពេរនះវដ ឬរទ <ឬក៏ដូទរលាកធាល ប់11 

បានរធេើពីម នមកជាមួយ>សវរៅក្កមរស ើបអរងកត ប៉ា វនត<ជាមួយ>នឹងសមតថកិទច<>រៅកមពជុា <>12 

រៅរក្កាយឆ្ែ ំ១៩៧៩ រលាកធាល ប់រទ? 13 

ឆ៖ បាទ រទះវតនិយយរៅជាមួយបងបែូនជិតខាង ថា រអា ! កាេម នវអាងជាប់គ ករៅក្កាងំ 14 

តាោន់ អ  ៊ីរទះ អ  ៊ីទ ះ រវើយអ  ៊ីរទះមួយ អីទ ះពី  វដេនិយយ មិនថាក្តឹមសមតថកិទចរទ។ ន ណារគ15 

និយយសួ  សាកសួ រៅវិញរៅមកអ  ៊ីទឹងវដ ។ 16 

ស៖ រលាករដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ខាុំ<សូមបញ្ញជ ក់ឲ្យទាស់បនតិទ> <រតើ>កែុងទរនាល ះពីឆ្ែ ំ<>17 

៩៥-៩៦ <រលាកមនបាននិយយជាមួយ>ជាតំណាងឲ្យរៅហេ យក្សុកក្តាកំក់<រទ>? 18 

ឆ៖ បាទ វដេនិយយ មិនអត់រទ រ ឿងថា ដឋអំណាទភូមិ  ំអីសាកសួ ពីរកើតរវត រេើង គឺ19 

រៅអីជំនាន់ឧក្កិដឋកមា គ្នត់រទះវតសួ មត់តៗគ្នែ  វដេសួ  មិនអត់រទបាទ។ 20 

ស៖ រលាកោំ<ព័ត៌មនេមែិត>អំពីអេីវដេរលាកជក្មបជូន<អែក>រស ើបអរងកត< បស>់21 

អាជាា ធ រៅកែុងឆ្ែ ំ១៩៩៦<>រទ? 22 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 23 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីក ំអាេទ្ធន់រឆលើយតប! 24 

សូមអរញ្ជើញរលាកសវក្ពះរាជអាជាា  ងអនត ជាតិ! 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  31 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រលាក វងំសង ់វ យដ ៍រដសាា ឯេ៖ 1 

បាទ អ គ ណរលាកក្បធាន។ ជាភាសាបារំាងវែឹង ឮសំណួ រាេ់ដង<។ រយើងឮវបបរនះ 2 

“រតើ>រលាកបាន<ក្បាប>់អាជាា ធ រៅឆ្ែ ំ១៩៧៥-៧៦...” អ  ៊ីទឹង ខាុំគិតថា ក្បវវេមិនវមនជាសំណួ 3 

រដើមសួ អ  ៊ីទឹងរទ  ក្បវវេជា<មនកា >ក្ទេំ<>រវើយ<រមើេរៅ>។ <ខាុំតាមសំណួ មិនទ្ធន់រទ។> 4 

អ  ៊ីទឹង ខាុំគិតថា ស ំឲ្យសំណួ សួ មដងរទៀត រវើយឲ្យអែកបកវក្បវែឹងបកវក្បឲ្យបានទាស់លាស់ជាងម ន5 

<ជាភាសាបារំាង>។ 6 

[១០:២៨:២៨] 7 

រលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 8 

រលាកតំណាងសវក្ពះរាជអាជាា  ឯកសា វដេខាុំបានរយងរៅរនះ គឺឯកសា  E3/2062 <គឺ9 

កា រស ើបអរងកតមួយរធេើរេើងកាេពីវខមីនា> ឆ្ែ ំ១៩៩៦ <រោយកា ិយេ័យវបបធម៌ និងវិទិក្តសិេបៈ10 

ក្សុកក្តាកំក់។ របើមនកំវ សណាមួយទ្ធក់ទងនឹងកា បកវក្ប ខាុំទង់និយយដេ់ឆ្ែ ំ១៩៩៦>។  11 

សួ រោយរលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 12 

ស៖ <រតើ>រលាកោំរទថា រលាក<បាន>រឆលើយ<ជាមួយពួករគ រវើយរតើរលាកោថំារលាកបាន13 

ក្បាបអ់េីខលះដេ់ពួករគ>? 14 

ឆ៖ បាទ មិនអាទោំបានរទ រក្ពាះរក្ទើនណាស់អែករៅសួ ។ រៅសួ ខាុំវែឹងមនក្គប។់ របើ15 

និយយឲ្យខលីរៅរក្ទើនណាស់ៗ រក្ទើននាក់ មិនអាទោអំែកណាជាអែកណីរទ អត់ោរំទបាទ។ 16 

ស៖ រលាកមនបានោថំា រលាកនិយយក្បាប់<ពួករគ>អំពីកា សមល ប់ឪព ក បស់រលាក កែុង17 

<ក្ពឹតតិកា ណ៍ វដេរយើងរទើបវតនិយយរោយសរងខបរនះ>? 18 

ឆ៖ បាទ ខាុំមិនអាទោបំាន រក្ពាះអែកសួ វរក្ទើន វមិនវមនវតមែ ក់រទ។ វរក្ទើនគ្នែ  អែករៅ19 

សមភ ស អែករៅសួ អ  ៊ីទឹង វរក្ទើនគ្នែ រពក បាទ អត់អាទោបំានរទ។ 20 

ស៖ ខាុំសូមអានទរមលើយ បស់រលាកវដេរគស រស រៅកែុង បាយកា ណ៍ឆ្ែ ំ១៩៩៦ គឺE3/2062 21 

ERN អង់រគលស 00301369, វខា  ERN 00679441 ដេ់ 442។ ខាុំសូមអានទរមលើយរលាក៖ “រៅទី22 

តាងំវែឹង រក្កាយមក<ក្តូវបាន>រគពក្ងីក<>។ <តាម យៈកា សួ >អែករទ្ធស<មែ ក់ វដេ> ស់រាន23 

មនជីវិត រគបញ្ជូនឲ្យរៅរេើងរតាែ ត។ <អែករេើងរតាែ ត>រ ា្ ះ សយ វសន <ជាកូនក្បុស បស់អតីត24 

រម  ំរ ា្ ះ សយ>។ គ្នត់បានរ ើញផ្ទា េ់វភែកនូវកា សមល ប់ឪព ក បស់គ្នត់<ជាមួយនិងមន សសជា25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  32 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រក្ទើនរទៀត>រៅរពេគ្នត់រេើងរតាែ ត<រដើមបីយកទឹករតាែ ត>។ រលាកោំថារលាកបានរលាកបានរឆលើយ1 

យ៉ា ងដូរទែះរទ?”។ រតើខាុំអានប៉ា រណា ះ រលាកអាទ ំឭកកា ទងោ ំបស់រលាកបានថា រលាកបានរឆលើយជូន2 

សមតថកិទច<មូេោឋ ន ឬក៏អាជាា ធ ជាតិ>រៅកែុងឆ្ែ ំ១៩៩៦ អំពីកា សាល ប់ឪព ក បស់រលាក? 3 

[១០:៣១:០០] 4 

ឆ៖ បាទ វខាុំមិនបាននឹករ ើញវវងឆ្ៃ យ វយូ ឆ្ែ ំរពកវរភលទ វភាល ំងអស់ខលះរៅវ មិនបានទង5 

ោរំ ឿងវែឹងវដ បាទ។ 6 

ស៖ រតើរលាកមនបាននិយយជូនអាជាា ធ អំពីកា   ំខលួន កា ោប់ និងកា សមល ប់តារាភាពយនត 7 

តួក នវខា ពី នាក់រទ? រលាកបាននិយយពីរ ឿងរនះរទ? 8 

ឆ៖ បាន តួក នពី នាក់ខាុំបាននិយយ។ 9 

ស៖ រលាកមនោនំូវអេីវដេរលាកបាននិយយក្បាប់វែងុរទ? 10 

ឆ៖ បាទ ោ ំ រ ឿងថាតួក នពី នាក់វែឹងមនកាវសតខាងណាខាងណីខាុំមិនអាទោំរទ រវើយក៏11 

មិនអាទសួ គ្នត់រទ គ្នត់សមភ សបញ្ញា ណ ប វណម និង គឹម ណូវ ។ វែឹងបាននិយយវមន។ 12 

ស៖ រលាករដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី <រតើ>រលាកោំអំពីកា   ំខលួន កា ោប់ខលួន និងក្បវវេជា13 

<> កា សួ ទរមលើយតួក នទ្ធំងពី វែឹង<រទ>? 14 

ឆ៖ បាទ របើតួក នទ្ធងំពី  ខាុំរ ើញថា ក្គ្នន់វតបានរ ើញគ្នត់រៅដេ់ថ្ងៃលាៃ ទវែឹង រគយករៅ15 

សមល ប់ថ្ងៃលាៃ ទវែឹង។ គ្នត់អត់មនរៅជាប់រៅវែឹងផង។ 16 

ស៖ ឥេូវ ខាុំសួ រលាកមួយជំហនមតងៗ។ រតើកែុងអំេុងឆ្ែ ំណាវដេរគយកតួក នទ្ធងំពី វែឹង17 

យករៅោក់គ ករនាះ? 18 

ឆ៖ តួក នទ្ធងំពី វែឹង ខាុំមិនអាទោឆំ្ែ ំរទ ដឹងថារគ ំរោះភែំរពញ។ ដឹងវត ំរោះភែំរពញអ  ៊ីទឹងវត19 

មតង អត់មនបានោក់គ ករទ យករៅដេ់ យកបតីរៅសមល ប់ម ន ក្បពនារៅរក្កាយ រមក្បធានគ ករៅ20 

រញា៉ា ះេិទរញា៉ា ះរកើតជាមួយគ្នត់ខាងក្បពនាវែឹង រវើយជាមួយកូនមួយរទៀត រវើយយកបតីរៅសមល ប់21 

បាត់រវើយ មួយសនាះុធំបានមកយកក្បពនារវើយកូនរៅរទៀត។ វតប៉ា ណា ឹងរទបាទ។ 22 

[១០:៣៣:៥២] 23 

ស៖ បាទ រលាកសាកសីមួយជំហនមតងៗ។ <> រតើរលាកបានរ ើញកា សួ ទរមលើយតួក នក្សី24 

មែ ក់រទ? 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  33 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 1 

រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីក ំទ្ធន់អាេរឆលើយតប។  2 

សូមអរញ្ជើញសវក្ពះរាជអាជាា  ងអនត ជាតិ! 3 

រលាក វងំសង ់វ យដ ៍រដសាា ឯេ៖ 4 

ខាុំមិនជំទ្ធស់ទំរពាះកា សួ សំណួ រៅរេើរវត កា ណ៍រនះរទ។ ក៏ប៉ា វនតមសិេមិញក៏ដូទជាថ្ងៃរនះ5 

វដ  រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីគ្នត់បាននិយយថា <ព ំមនកា   ំខលួនរនាះរទ គឺភាគរក្ទើន ពួករគក្តូវនាំ6 

យករៅសមល ប់ភាល មៗ។ រវើយសំណួ រនះគ្នា នរៅកែុងកា សួ ទរមលើយរៅរទៀត។> ដូរទែះ ខាុំ<យេ់>  7 

ថា រមធាវីកា ពា កតីគ្នត់ពាយមនាឲំ្យរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរនះយេ់ក្ទេំរវើយ <រវើយនាឲំ្យគ្នត់8 

និយយថាពិតជា>មនកា សួ ទរមលើយរនាះ។ គ្នត់<មិនវដេ>និយយ<ដូរទែះរទ>។ 9 

[១០:៣៤:៥៣] 10 

សួ រោយរលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 11 

ស៖ ឥេូវ ខាុំសួ សំណួ របើកវតមដង។ រតើរលាកោរំទថា <>រៅរពេណាវដេតួក នក្សវីែឹង 12 

ទូេមកកែុងគ ក រវើយមនអេីរកើតរេើងទំរពាះ ូបគ្នត់? 13 

រលាក សយ វសន៖ 14 

ឆ៖ ខាុំអត់បានដឹងវដ កវនលងវែឹង។ 15 

ស៖ រលាករដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី រគក្បាប់ខាុំថាតួក ន<វដេរលាកនិយយរនាះ>ជាតួក នេបី16 

េាញវមនវទនរៅ<រៅរដើម>ទសវតស ៍៧០វែឹង។ រលាកទងោំរទថាមនអេីរកើតរេើងរៅរពេរគនាំ17 

គ្នត់យកមកោក់គ កវែឹង? 18 

ឆ៖ សម័យវែឹងធមាតា អត់ដឹងអីរកើតរេើងមិនរកើតរេើង ខាុំអត់បានដឹងវដ ។ 19 

ស៖ ប៉ា វនតរលាកដឹងថាគ្នត់គឺជាតួក នក្សី<>។ រតើរធេើរម៉ាទបានជារលាកដឹងថានា ីមែ ក់វែឹងគឺ20 

ជាតួក ន? 21 

ឆ៖ អត់ដឹង ក្បធានមនាី វែឹងគ្នត់រឆលើយរេើងថា “វអាងវដេសាគ េ់គ្នត់អត់?” ខាុំថា “អត់” 22 

“វែឹងរវើយ ណ ប វណម រវើយ គឹម ណូវ ” បាទគ្នត់រឆលើយវតប៉ា ណា ឹង ខាុំបានរមើេវតប៉ា ណា ឹង។ 23 

ស៖ ដូរទែះ ទាស់រវើយមន សសវដេរលាកកំព ងវតនិយយ។ សំណួ ខាុំសួ ថា រតើរលាកពិតជា 24 

បានរ ើញតួក នវែឹងទូេមកគ កក្កាងំតាោន់<រទ?> <របើរលាកបានរ ើញ រតើគ្នត់>ក្តូវរគ  ំខលួនវដ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  34 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ឬក៏អត់? រវើយរក្កាយមកក្តូវបានរគសួ ទរមលើយឬក៏យ៉ា ងណា ឬក៏មនអេីរកើតរេើងទំរពាះតួក នរនះ? ខាុំ1 

ទង់បានទរមលើយពីរលាក។ 2 

[១០:៣៧:០៥] 3 

ឆ៖ បាទ រក្ពាះខាុំបានជក្មបថា រគអត់បានោក់គ កគ្នត់រទ រគយកមកដេ់ រគយកបដីរៅ4 

សមល ប់ៗ បដីរវើយយកក្បពនារៅតាមរក្កាយរទៀត។ រគអត់ោក់គ ករទ រៅកវនលងមនាី  តាអាន់ ោក់រៅ5 

កវនលង តាអាន់ ម ខកវនលងគ កវែឹង។ រគអត់ឲ្យទូេគ ករទបាទ។ 6 

ស៖ បាទ សូមរឆលើយមួយដំណាក់កាេមដងៗ។ <រពេពួករគទូេមកដេ់គ ក ឬក៏តួក នក្សីវែឹង7 

ទូេមកដេ់គ ក រតើរគោក់  ំគ្នត់រទ?> រតើរគមនោក់រខាែ ះឃាែ ងតួក នវែឹងរទ? <រតើរលាកដឹងរទ? 8 

ក្បសិនរបើរលាកដឹង> <>រតើតួក នក្សីវែឹងក្តូវរគ  ំខលួន<> យៈរពេប៉ា នាា នម នរពេរគយករៅសួ 9 

ទរមលើយ ឬក៏ម នអេីរកើតរេើងទំរពាះរៅរេើ ូបគ្នត់រនាះ? 10 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 11 

សូមអរញ្ជើញរលាកក្សីរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី! 12 

រលាកក្សី ម៉ា   ីវគ ី ដូ៖៍ 13 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ខាុំ បនតពីកា ជំទ្ធស់ បស់សវក្ពះរាជអាជាា  ខាុំគិតថារដើមបណដ ឹង14 

 ដឋបបរវណីគ្នត់មិនវដេនិយយថាតួក នវែឹង ក្តូវបានរគសួ ទរមលើយរនាះរទ ដូរទែះរយើងដឹងរវើយថាកា  15 

<រោទសំណួ ទ្ធងំអស់រនះ> គឺអត់មនមូេោឋ នរទ <ពីរក្ពាះរដើមបណត ឹង ូបរនះមិនវដេនិយយថា 16 

ស្រសតីរនាះក្តូវបានរគសួ ទរមលើយរេើយ>។ រវើយ<រមធាវីកា ពា កតីរៅវតបនតសួ សំណួ រនះជារេើកទី៣17 

>រវើយ ដូរទែះ សូមរមតាត កត់សមគ េ់អំពីកា ជំទ្ធស់ បស់រយើងរៅនឹងកា សួ សំណួ ពាក់ព័នារៅនឹង18 

រវត កា ណ ៍វដេ គ្នត់បាននិយយបីដងរវើយថាគ្នត់មិនបានរ ើញរទ។  19 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 20 

រលាក កូរប៉ា កា កត់សមគ េ់រនះក្តឹមក្តូវមួយវផែក។ មួយវផែកមិនក្តឹមក្តូវរទ រលាក កូរប៉ា 21 

បំវបកនូវសំណួ ជាពី វផែក។ វផែកវដេមិនទ្ធន់បានសួ  រវើយនិងវផែកវដេសួ រវើយ។ កា វដេ  ំ22 

ឃាងំ និងកា សួ ទរមលើយរនះ គឺសាកសីរឆលើយ ួទរវើយ រជៀសវងតាងំសំណួ វបបបំភ័យបំភ័នដ រដើមបីឲ្យ23 

សាកសីរនះរឆលើយខ សពីកា ពិត។ ទំនងជារលាកអាទយេ់រវើយសំណួ  បស់រលាក គឺមនវតពី វផែកខ ស24 

គ្នែ ។ មួយវផែករលាកសាកសីមិនទ្ធន់បានរឆលើយរទ ដូទជាមកដេ់វែឹងោក់រខាែ ះវដ ឬរទអីវែឹង គឺមិនទ្ធន់25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  35 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បានសួ រទ ប៉ា វនតអំពីកា   ំឃាងំនិងកា សួ ទរមលើយគឺសាកសីបាន -- រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ូបបានរឆលើយ1 

ទាស់លាស់រវើយ។ 2 

[១០:៣៩:៣៨] 3 

សួ រោយរលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 4 

ស៖ បាទ រលាកក្បធាន ប៉ា វនត<អេីវដេ>គួ ឲ្យោប់អា មាណ៍<>ទំរពាះតួក នវែឹង <គឺគ្នត់មិន5 

ក្តូវបានរគរ ៀបរាប់ថា ក្តូវបានរគ  ំឃាងំរៅក្កាងំតាោន់រទ> គឺថា<>ថាគ្នត់ជាតួក នេបីេាញ<។ 6 

ប៉ា វនត>រៅកែុងឯកសា វដេរយើងមនរនះ គឺឯកសា មកពីក្កាងំតាោន់ គឺថាបានរ ៀបរាប់<ពីគ្នត់>ថា 7 

តួក នរនះក្តូវបានរគ  ំខលួន និងសួ ទរមលើយជារដើម ។េ។ ដូរទែះ ក្បវវេជាអាទមនកា បញ្ញជ ក់ វសដង8 

រទញពីឯកសា រៅក្កាងំតាោន់<។ ខាុំសូមជក្មបជូនឯកសា ពាក់ព័នា>គឺ D157.7, <ERN ភាសា9 

អង់រគលស> <00866461> ដូរទែះខាុំពាយមជួយដេ់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ូបរនះ។ ខាុំមិននិយយអំពី10 

ទ្ធហន េន់ នេ់ វដេមិនសាគ <េ់>អតតសញ្ញា ណណារនាះរទ គឺខាុំសួ អំពីតួក នវដេេបីេាញរនះ។ 11 

<ដូរទែះ វនឹងជួយឲ្យកា ទងោ ំបស់គ្នត់នឹករ ើញរេើងវិញ រវើយរនាះរវើយជាអេីវដេខាុំពាយមទង់12 

រធេើ។> 13 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 14 

រលាកក្តូវគបបីយេ់ថា តួក នេបីេាញមិនទ្ធន់ក្បាកដថា មន សសក្គប់ ូបស ទាវតោបអ់ា មាណ៍15 

និងសាគ េ់តួក នេបីេាញរនាះរទ។ មន ូបរយើងមួយជារដើមដូទជា រយើងមិនសូវជាោប់អា មាណ ៍16 

រវើយមិនសាគ េ់តួក នេបីណាៗមិនេបីរទ។ អ  ៊ីទឹងអែកដថ្ទរទៀត មន សសរក្ទើនវដេរយើងធាល ប់សាដ ប់សមដីគឺ17 

មិនវមនរទ។ រលាកមិនគិតថា រគ្នេរៅរនះជាមន សសដូទរលាកោប់អា មាណក៍្គប់សពេរនាះរទ។ 18 

សំខាន់ទរមលើយតប បស់គ្នត់ គឺបានរឆលើយទាស់លាសរ់វើយ រយើងមិនឲ្យគ្នត់រឆលើយដវដេរទ ឲ្យវតរយើង19 

កាដ ប់បញ្ញា សំណួ  រដើមបីឲ្យសាកសរីឆលើយដវដេ បាន។ ប៉ា វនតរយើងសាដ បអ់ំមិញ រ ើញថាមនសំណួ មួយ20 

វផែក គឺគ្នត់បានរឆលើយ ួទរវើយ រវើយសំណួ មួយវផែកបនាា ប់ គ្នត់មិនទ្ធន់បានរឆលើយ។ អ  ៊ីទឹងរវើយបាន21 

ជារយើងឲ្យរលាកបំវបកនូវសំណួ ជាពី ោទ់រោយវេកពីគ្នែ កែុងកា សួ រនះ។ រវើយរបើសួ ដថ្ទរទៀត គឺ22 

រយើងមិនឲ្យគ្នត់រឆលើយរទ វផែកវដេគ្នត់បានរឆលើយ ួទរវើយ។  23 

[១០:៤១:៥១] 24 

រលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  36 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រលាកក្បធាន ខាុំរពញទិតតវដេ<>រលាកមិនោប់អា មាណតួ៍ក នណារនាះ<។> ខាុំ<>ោប់1 

អា មាណ៍<>។ <ប៉ា វនតសាកសីរនះហក់ដូទជាទងោបំានេែណាស់ រវើយនិយយរ ឿងរនាះរទៀតផង។> 2 

<>តួក នេបីេាញមែ ក់បានទូេរៅជាបគ់ កក្កាងំតាោន់។ គ្នត់និយយក្បាប់អាជាា ធ មូេោឋ ន<> 3 

រវើយគ្នត់បាន<និយយកែុង>សកខីកមា< បស់គ្នត់អំពីរ ឿងរនះ។ ខាុំគិតថា គ្នត់បានផដេ់សកខីកមាទំរពាះ4 

រ ឿងរនះ>កាេពីមសិេមិញ <ឬកាេពីមសិេថ្មៃ៉ា>។ ដូរទែះសំណួ  បសខ់ាុំ រទ្ធះបីរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី5 

រនះគ្នត់<>មិ<ន>ោបអ់ា មាណ<៍វខសភាពយនត>ក៏រោយ ក៏វមិនសំខាន់អីវដ <។> <សំណួ  បស់ខាុំ6 

គឺ>ថារតើ<គ្នត់ទងោំអេីខលះពីតួក នមែ ក់រនះ វដេក្តូវបានរគនាទូំេរៅក្កាងំតាោន់>? 7 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 8 

  រដើមបណដ ឹង -- សូមសវក្ពះរាជអាជាា  ង -- អរញ្ជើញសវក្ពះរាជអាជាា  ងអនត ជាតិ!  9 

រលាក វងំសង ់វ យដ ៍រដសាា ឯេ៖ 10 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ខាុំក្តូវវតអនតរាគមន៍មដងរទៀត ពីរក្ពាះរយើងបានរផាៀងផ្ទា ត់ខលឹមសា  11 

<វដេរទើបបានដកក្សង់កែុងសវនាកា សាធា ណៈ>គឺ <មនកែុងឯកសា  D157.7> គឺ <ERN> 12 

00866461 <ជាភាសាអង់រគលស៖ “>តួក នមួយវដេមកដេ់ក្កាងំតាោន់ រ ា្ ះវែឹងគឺថា <>ន ក េី13 

ណា អាយ ២៥ឆ្ែ ំ រវើយរកើតរៅកំពត”។ អត់មននិយយអំពីតួក ន គឹម ណូវ  រទ។ ដូរទែះជាងាីមដង14 

រទៀត ខាងរមធាវីកា ពា កដីហក់ដូទជាពាយមនាឲំ្យអងគជំន ំជក្មះ មនកា ភ័នតក្ទេំរវើយ សូមរមតាត15 

វកវក្ប រមធាវីកា ពា កដី។  16 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 17 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី មិនបាទ់រឆលើយតបរៅនឹងសណួំ វដេស ួទ ងរក្កាយ រោយរមធាវី នួន 18 

ជា រនះរទ។ ឥេូវរនះ ដេ់រពេសក្មករវើយ អងគជំន ំជក្មះក្បកាសសក្មកោបពី់រពេរនះតរៅ 19 

 វូតដេ់រម៉ា ងដប់មួយ សូមអរញ្ជើញទូេ វិញ រដើមបីបនតកិទចដំរណើ កា សវនាកា ។  20 

មស្រនតី ដឋបាេត លាកា សក្មបសក្មួេផដេ់កវនលងសក្មករៅបនាប់ ង់ោ ំ សក្មប់សាកសី  ដេ់21 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីនិងមស្រនតីថ្នអងគកា  ធី.ភី.អូ រៅកែុងអំេុងរពេឈប់សក្មក និងឲ្យអរញ្ជើញគ្នត់22 

ក្តេប់មកទូេកាន់កវនលងផដេ់សកខីកមារៅកែុងបនាប់សវនាកា រនះវិញ រៅរវលារម៉ា ងដប់មួយ។ 23 

សក្មកទ ះ! 24 

ក្កឡាបញ្ជ៖ី 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  37 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សូមអរញ្ជើញរក្កាកឈ ! 1 

(សវនាកា សក្មកពីរម៉ា ង ១០:៤៤ នាទី ដេ់រម៉ា ង ១១:០៥ នាទី) 2 

[១១:០៥:២២] 3 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 4 

អងគយុទ ះ!  5 

អងគជំន ំជក្មះក្បកាសបនដកិទចដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា  រវើយនិងផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុម 6 

រមធាវីកា ពា កដី នួន ជា រដើមបីមនឱកាសបនដកា តាងំសំណួ រដញរោេទំរពាះរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី7 

 ូបរនះ របើសិនរបើរៅមនសំណួ ។  8 

រលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 9 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ រដើមបីជាកា រឆលើយតបរៅនឹងកា ជំទ្ធស់ បស់ក្ពះរាជអាជាា អំពីតារា10 

ភាពយនត ូបរនះ។ ឯកសា វដេខាុំនិយយរយងគឺមនគឺ <>D157.7 <និយយពីតួក នក្សីមែ ក់ ជាកា 11 

ក្តឹមក្តូវរវើយ។> <ប៉ា វនត>រៅរេើទំព័ វតមួយ<រនាះ>បាននិយយថា គ្នត់់រដើ តួរៅកែុងក នរៅកែុង12 

វខសភាពយនតទំនួនពី <>។ ទី១ គឺរ ឿង <“រពេវដេក្តូវយ”ំ> ទំវណកឯរ ឿងមួយរទៀតគឺ <“រតើក្សី13 

ណាមិនយំ”>។ ដូរទែះ ខាុំគិតថារ ឿងវដេមនទំណងរជើងថា “រពេក្តូវយំ” រពេវដេក្តូវយំវែឹងគឺជា14 

រ ឿងវដេេបីបំផ តរៅកែុងក្បរទសកមពជុា រវើយ<មន>តួ<ក្សីពី នាក់កែុងភាពយនត>វែឹង គឺរ ា្ ះ  15 

គឹម ណូវ  និង  វិោេ រា>ោនី។< វិោេ រាោនី> ខាុំសូមរទ្ធសវដេខាុំអានមិនក្តឹមក្តូវ ប៉ា វនតខាុំរ ើញថាវមន16 

រ ា្ ះ < វិោេ រា រ ា្ ះបតីនាង>។ គឺរៅកែុងរ ឿងវែឹង គឺមនតារាភាពយនតេបីវតពី  ូបរទ<។ ដូរទែះ មិន17 

ថារយើងនិយយពី> គឹម ណូវ  <>ឬក៏<>តួ ងបនតមករទៀត<រយើងមិនដឹងរទ។ ប៉ា វនតរនាះរវើយជាអេី18 

វដេខាុំទង់ដឹង>។ ដូរទែះកា <ជំទ្ធស>់វដេនិយយថា ខាុំនិយយពីតួមិនទាស់លាស់វែឹង <គឺ>មិន19 

ក្តឹមក្តូវរនាះរទ។ <គ្នត់គឺ>ជាតួ<ឯកជាមួយ> គឹម ណូវ  <រៅកែុងរ ឿង>រនាះឯង។ ដូរទែះ<ខាុំគិត20 

ថា រោយសា ឯកសា រនះ សំណួ  បស់ខាុំវេងពាក់ព័នារទៀតរវើយ។> <ប៉ា វនតរោយសា >សាកសី< ូប21 

រនះ>ក៏បានផដេ់សកខីកមាផងវដ អំពីកា   ំខលួន និងកា សមល ប់តារាភាពយនតដ៏េបី វដេសវមដងរៅកែុង22 

រ ឿងមួយរនះ។ ដូរទែះ ខាុំសូមអន ញ្ញា តបនតរៅម ខរទៀត។ 23 

រលាកសាកសី-- 24 

[១១:០៧:៤២] 25 

E1/258.1
01422016



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  38 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 1 

ក ំអាេបនត សូមអរញ្ជើញរលាករៅក្កម វសង់ម៉ា ក ឡាវវន៍! 2 

រៅក្កម វសងម់៉ា ក ឡាវវន៖៍ 3 

ខាុំគិតថាៗ រយើងក្តូវអានឯកសា រនះឲ្យបានទាស់បនតិទ ពីរក្ពាះរយើងនិយយអំពីទំណងរជើង4 

ក នវដេតួក ន<សវមតង>រនាះ។ រយើង<រមើេរ ើញថា គឺមិនសំរៅរៅរេើ> គឹម ណូវ  <រនាះ>រទ 5 

<ជាក់វសតង គឺ>សំរៅរៅរេើស្រសដីមែ ក់រ ា្ ះ ន ក េីណា រវើយវដេថាបដីគ្នត់រ ា្ ះ ក្បាក់ < វិោេ រា> 6 

ខាុំដូទជាមិនដឹងយ៉ា ងរម៉ាទរទ ក៏ប៉ា វនតអមាញ់មិញរនះរលាក កូរប៉ា រៅរពេវដេរលាកសួ សណួំ  រោយ7 

រលាកបញ្ញជ ក់ថា<> គឹម ណូវ  ប៉ា វនតរបើសិនរលាកមនកា សងស័យ សូមនិយយឲ្យទាស់បនតិទ  របៀប8 

វដេរលាកសួ រនះ គឺថាវនាឲំ្យមនជាបញ្ញា <រក្ទើន>។ 9 

រលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 10 

តាមពិតរៅខាុំអត់វដេបានរមើេក នរនះរទ ប៉ា វនតគឺថារៅកែុងក នរនាះមនតួពី  ូប រវើយខាុំក្គ្នន់11 

វតទង់បង្ហា ញថា រតើតួមួយណាវដេគ្នត់បានអះអាងថាបានរ ើញរៅក្កាងំតាោន់? ថារតើជាតារាភាព12 

យនត គឹម ណូវ  ឬក៏ < វិោេ រា>ោន?ី តាមពិតរៅខាុំមិនទ្ធន់បាននិយយរយងរៅរេើឯកសា ផង ខាុំ13 

ក្គ្នន់វតជាសួ ជាសំណួ របើកទំវរៅរេើគ្នត់ទ្ធក់ទងរៅនឹងតារាភាពយនតរនះវតប៉ា រណាា ះ។ 14 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 15 

អរញ្ជើញសវរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី! 16 

រលាកក្សី ម៉ា   ីវគ ី ដូ៖៍ 17 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ម នរពេសក្មករនាះ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីគ្នត់បាននិយយ18 

ទាស់រវើយថា គ្នត់មិនសាគ េ់តួក នរទ ពីរក្ពាះថាគ្នត់មិន<សូវដឹងអំពីរ ឿង>ក ន<អីរនាះរទ>។ ក៏ប៉ា វនត19 

<មន>រគក្បាប់គ្នត់។ រគក្បាប់គ្នត់ថា “មែ ក់វែឹងរវើយជាតួក ន”។ អ  ៊ីទឹង ខាុំដូទជាមិនយេ់អំពីភាព20 

ពាក់ព័នាថ្នសំណួ រនះ គ្នត់ៗក្បាប់រវើយថាគ្នត់អត់សាគ េ់តួក នរទ អ  ៊ីទឹងរតើមនក្បរយជន៍អីវដេរយើង21 

រៅវតទទូទទរទសសួ គ្នត់អ  ៊ីទឹងរទៀតរនាះ។ 22 

[១១:១០:០០] 23 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 24 

ោសំាត ប់សំណួ រគសិនរៅ។ រវើយោជំំទ្ធស់ៗនូវសំណួ ជាក់លាក់ មិនវមនជំទ្ធស់ទូរៅ វូត 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  39 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ដេ់រមធាវីមខ ងបាត់បង់រពេរវលាយ៉ា ងរក្ទើនកែុងកា តាំងសំណួ វបបរនះរទ។ វរៅជាវេងកា ជំទ្ធស់1 

រវើយ វរៅជាកា  ំខាន រដើមបីឲ្យកាត់បនថយនូវរពេរវលាតាងំសំណួ  បស់ភាគីមខ ងរទៀត។  2 

អរញ្ជើញរលាក កូរប៉ា! 3 

សួ រោយរលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 4 

ស៖ ដូរទែះ ខាុំមិននិយយរយងរៅរេើឯកសា ណាមួយរេើយ។ ខាុំក្គ្នន់វតសួ សំណួ  រវើយ5 

សំណួ  គឺនិយយអំពីតារាភាពយនតស្រសតីមួយ ូប វដេរលាកបានរ ើញទូេរៅកែុងមនាី ក្កាងំតាោន់។ 6 

ដូរទែះខាុំក្គ្នន់វតទង់ឲ្យរលាករ ៀបរាប់អំពីអេីវដេរលាកបានរ ើញ គឺកា រ ើញអំពីតារាភាពយនតស្រសតីរនាះ 7 

រតើមនអេីរកើតរេើងទំរពាះគ្នត់?  8 

រលាកក្បធាន គឺរគកំព ងវតរធេើ វិរទេទកមាក្បឆំ្ងខាុំរវើយ រលាកក្បធាន។ 9 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 10 

សាកសីមិនោបំាទ់រឆលើយតបនឹងសំណួ រនះរទ។ រយើងបានសរក្មទអំមិញ ម នរពេក្បកាស11 

សក្មកវែឹង រយើងបានក្បាប់រវើយថា រលាកមិនោបំាទ់រឆលើយនឹងសំណួ រនះរទ រវើយសំណួ រនះ12 

សំណួ ដវដេរទ។  13 

រលាក កូរប៉ា បនតរៅសំណួ រផសងរទៀត។  14 

រមធាវីតំណាងរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីអងគយុទ ះ! 15 

[១១:១១:២៩] 16 

សួ រោយរលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 17 

រលាកក្បធាន រតើរលាកក្បធានសរក្មទថា ខាុំមិនអាទសួ សណួំ ទ្ធក់ទងរៅនឹងកា សមល ប់តារា 18 

ភាពយនតវែឹងវមនរទ? 19 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 20 

សំណួ អំមាញ់មិញរនះ រយើងបានសរក្មទរវើយថាសំណួ ក្ទំវដេ។ រយើងមិនឲ្យសួ រទ។ គឺ 21 

សំណួ  បស់រលាកវដេសួ ទ ងរក្កាយម នរពេសក្មក។ រយើងរៅោំទាស់ណាស់ថា រយើងឲ្យរលាក22 

រធេើកា វបងវទកនូវសំណួ វែងឹជាក់លាក់ សំណួ ណាវដេសាកសីរឆលើយ ួទរវើយ មិនឲ្យសួ រទៀតរទ។ 23 

រលាកសួ លាយបញ្ចូេគ្នែ  រវើយរយើងបានក្បាប់រវើយ រវើយរលាករៅវត ឹង ូស សួ ក្ទំវដេរទៀត 24 

រយើងបានសរក្មទ ួទរវើយ។ ដូរទែះ សំណួ រនះរយើងមិនអន ញ្ញា តឲ្យសាកសីរឆលើយរទៀតរទ។ រយើងយេ់25 
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អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 
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ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  40 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ថាមិនមន ទរមលើយតបមិនមន ួមវិភាគទ្ធនអេីកែុងកា អងគជំន ំជក្មះយករៅពិោ ណាវសេង កកា ពិតរទ 1 

ទំរពាះរឆលើយតបនឹងសំណួ ទ ងរក្កាយ បស់រលាកអំមាញ់មិញរនះ។  2 

រលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 3 

ខាុំមិនក្បាកដថា រតើខាុំនិយយសួ សណួំ ដវដេៗរៅរេើសំណួ ណាមួយរនាះរេើយ។ ខាុំក្គ្នន់វត4 

សួ សណួំ អំពីកា សមល ប់តារាភាពយនតេបី<។> រវើយខាុំគិតថាក្បជាជនកមពជុាជារក្ទើនទង់ដឹងអំពី<>5 

រជាគវសនា បស់តារាភាពយនត។ ដូរទែះ ខាុំក្គ្នន់វតទង់<សួ សណួំ ទូរៅ វដេខាុំមិនធាល ប់សួ ពីម នមក 6 

ថារតើមនអេីរកើតរេើងឲ្យពិតក្បាកដ> រៅរពេវដេ<គ្នត់បានរ ើញ>តារាភាពយនតវែឹងទូេមក? 7 

រវើយគ្នត់អត់ទ្ធន់រឆលើយរៅរេើយរទ។ ដូរទែះ សំណួ  បស់ខាុំគឺសាមញ្ា។ រតើរលាកបានរ ើញថា រៅ8 

រពេវដេតារាភាពយនតវែឹងទូេមកវែឹង រតើរគ  ំវដ ឬរទ?   ំ យៈរពេយូ ប៉ា នណា? មនកា សួ 9 

ទរមលើយវដ ឬរទ? បនាា ប់មករគ<នាគំ្នត់ក្តេប់មកវិញរទ>? <រតើរគបានសមល ប់គ្នត់រទ? រតើរលាកបាន10 

រ ើញកា សមល ប់រនាះរទ>? គឺថារនះជាសំណួ វដេខាុំនឹងក្តូវសួ រនាះ។  11 

[១១:១៣:២២] 12 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 13 

មិនោបំាទ់រឆលើយតបរទ។ សំណួ រនះគឺទាស់លាស់រវើយ។ គឺស ទាវតសំណួ វដេសាកសីបាន -- 14 

រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីបានរឆលើយ ួទរវើយ។ រលាក កូរប៉ា ដូ រៅសំណួ ងាីរទៀត របើព ំដូរោែ ះរទ រយើងនឹង 15 

បញ្ឈប់រលាកមិនឲ្យតសំណួ រទ រយើងសនាតថារលាកគ្នា នសំណួ រទៀតរទ។  16 

រលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 17 

មិនអីរទ រលាកក្បធាន។  18 

សួ រោយរលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 19 

ស៖ រលាកសាកសី រតើរលាកដឹងរទថា<>ក្កាងំតាោន់មនរ ា្ ះផលូវកា ថាអេ?ី 20 

រលាក សយ វសន៖ 21 

ឆ៖ បាទ ខាុំអត់ដឹងរទ ដឹងវតក្កាំងតាោន់វតមដង។  22 

ស៖ រតើរលាកធាល ប់រ ើញ<ក្កោស> ឯកសា  <>គឺសែីក៏រោយវដេអាទបញ្ញជ ក់<>អំពី23 

រ ា្ ះថ្ន<ទីកវនលង>វដេរគ  ំឃាងំខលួនរលាក<>រទ? 24 

ឆ៖ បាទ អត់។ 25 
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ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  41 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ រតើរលាកយេ់ក្សបវដ ឬរទថា កវនលងវដេ<រលាកនិយយថា រលាកក្តូវបាន>រគ  ំខលួន1 

រលាកវែឹង គឺជាមនាី អប់ ំវកវក្បឬក៏ជាមជឈមណឌ េអប់ ំវកវក្ប? 2 

[១១:១៤:៥៥] 3 

ឆ៖ បាទ អត់ដឹងវដ  កវនលងវែឹងខាុំអត់បានដឹង ដឹងថារគោក់ថាមនាី គ កក្កាងំតាោន់çរគោក់4 

“មនាី ក្កាងំតាោន់”។  5 

ស៖ ដូរទែះ រលាកមិនវដេឮថា អែកណាមែ ក់ ឬក៏សូមបីវតសនដិស ខនិយយអំពីរ ា្ ះ បស់6 

កវនលងវដេ<រលាកនិយយថា រលាកក្តូវបាន>រគ  ំខលួនរលាកវែឹងរទ រតើអ  ៊ីទឹងវមនរទ? 7 

ឆ៖ បាទ អត់វដេឮផង។  8 

ស៖ រតើរលាកដឹងវដ ឬរទ ថាអែកវដេរគបញ្ជូនរៅក្កាងំតាោន់វែឹង ក្តូវរគយករៅរ ៀនសូក្ត9 

វកវក្បរេើងវិញ ឬក៏យ៉ា ងរម៉ាទ? 10 

ឆ៖ អាវែឹង ក៏ខាុំអត់បានដឹង។  11 

ស៖ <ក្គ្នន់វតរដើមបីឲ្យ>ក្បាកដ<ប៉ា រណាា ះ គឺ>ថារលាកមិនវដេឮពី<សនតិស ខ>ណាមែ ក់12 

<ឬក៏ពី>តាអាន់ ឬក៏អែកណារផសង <ថា រគ្នេបំណង បស់ទីកវនលងរនះ គឺរដើមបីវកវក្បមន សស>? 13 

[១១:១៦:០៩] 14 

ឆ៖ បាទ អត់វដេឮសូ ផង វដេនិយយអីពីបញ្ញា វែឹងផង អត់។  15 

ស៖ រលាកសាកសីបានផដេ់សកខីកមាថា រលាកសាគ េ់តាអាន់ រវើយរលាកបាននិយយជាមួយ16 

គ្នត់<។> <>ខាុំ<អាទនិយយរ ា្ ះគ្នត់បាន រក្ពាះតា>អាន់ សាល ប់<រវើយ>។ រតើរលាកអាទក្បាប់17 

បានវដ ឬរទ រតើរលាកនិយយអេីជាមួយ តាអាន់ រៅរពេវដេថារលាកនិយយជាមួយគ្នត់រនាះ? 18 

 ឆ៖ បាទ អត់វដេនិយយអីជាមួយគ្នត់រទ មនវតគ្នត់រក្បើខាុំរៅដឹកក្កបី រក្បើរៅភជួ  រក្បើរៅ19 

ោក់ទឹករតាែ តជូ  រក្បើរៅរធេើកែុងវែឹង គ្នត់រក្បើ មិនវដេនិយយអីផង។  20 

ស៖ ក្បវវេជារលាកអាទក្បាប់ខាុំបានខលះ រលាកសាកសី។ គឺថាអងគជំន ំជក្មះបានសរក្មទរៅ21 

កែុងសាេក្កមថា <បកសក មាយុនីសតកមពជុា បាន  ំខលួនឯងជាមួយនឹង>កា  កាកា សមៃ ត់ រវើយមន សស22 

ទ្ធងំអស់ក្តូវ<បានរគបរញ្ញេ តឲ្យ>រធេើ<កា > <អេីៗទ្ធងំអស់>ក្តូវ កាកា សមៃ ត់ ទីកវនលងកសាង 23 

អប់ ំកសាង ក្តូវ កាកា សមៃ ត់។ <រទ្ធះបីជាយ៉ា ងណា>រគអន ញ្ញា តឲ្យរលាកទូេរៅកែុងមនាី អប់ ំ24 

<រោយរស ី។> <>រគឲ្យរលាករៅ<>ឃាេ េរគ្នក្កបី <>រទញទូេរោយរស ី<> រតើរលាកមិន25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  42 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ភាា ក់<រផែើេ>រទឬ វដេរគរធេើវបបរនះ? 1 

[១១:១៧:៥៥] 2 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 3 

សំណួ រនះ ដូទជាមិនក្តឹមក្តូវរទ រលាកដកក្សង់នូវសមដី បស់សាកសីមិនក្តឹមក្តូវរទ។ សាកសី4 

បានក្បវកកទាស់លាស់ណាស់ ថារលាកមិនសាគ េ់ ឬក៏មិនវដេឮរគនិយយថាមនាី អប់ ំរទ។ គ្នត់ថា 5 

មនាី ក្កាងំតាោន់។ គ្នត់រក្បើដំបូង “មនាី គ កក្កាងំតាោន់” រវើយរក្កាយមក រគរៅថា រក្បើមនាី ក្កាងំ6 

តាោន់។ សូមរលាករមធាវីដកក្សង់នូវកា តាងំសំណួ ឲ្យបានក្តឹមក្តូវ រជៀសវងមនកា សំណួ វបប7 

បំភ័នដរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី។ រ ៀបទំសំណួ ទ ងរក្កាយរេើងវិញ។ 8 

សួ រោយរលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 9 

ស៖ ឥេូវរនះ ខាុំសូមដកក្សង់រទញពីសាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះវតមដង៖ “គឺថារៅកែុង បប10 

កមពជុាក្បជាធិបរតយយ គឺមនកា  កាកា សមៃ ត់ ជាពិរសស ទ្ធក់ទងរៅនឹងកា រគ្នេនរយបាយខាា ងំ11 

ថ្ផាកែុង និងខាា ងំខាងរក្ត”។ <រទ្ធះបីជាយ៉ា ងណា> រលាក<ក្តូវបានរគអន ញ្ញា តឲ្យរទញ>ទូេរៅកែុង12 

<>គ ក<រដើមបីឃាេ េរគ្នក្កបី។> <> ខាុំទង់សួ ថា រតើរលាកមិនភាា ក់រផែើេរទឬ <រៅរពេរនាះ>? 13 

[១១:១៩:០៨] 14 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 15 

ក្ពះរាជអាជាា  ងអនត ជាតិ សូមអរញ្ជើញ! 16 

រលាក វងំសង ់វ យដ ៍រដសាា ឯេ៖ 17 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី គ្នត់មិនដឹងអំពីរសទកដីសនែិោឋ ន បស់អងគ18 

ជំន ំជក្មះរទ។ រវើយគ្នត់ក៏មិនអាទដឹងអំពីអេីវដេរកើតរេើងជាទូរៅនិងទូទ្ធងំក្បរទសវដ ។ <រតើ19 

ទំរពាះខលួនគ្នត់ផ្ទា េ់ មនកា ភាា ក់រផែើេយ៉ា ងរម៉ាទ រោយ>រធេើកា រក្បៀបរធៀប<>អំពីសាថ នភាពវដេ20 

រកើតរេើងរៅទូទ្ធងំក្បរទសរនាះ។ គ្នត់មិនវមនជាអែកជំនាញរទ។ គ្នត់មិនអាទនិយយសាា នបានរទ។ 21 

គ្នត់និយយវតពីអេីវដេគ្នត់បានដឹង អំពីអេីវដេបានរកើតរេើងរៅក្កាងំតាោន់។ ដូរទែះ រយើងមិនគួ ណា22 

មកសួ គ្នត់ <រោយឲ្យគ្នត់រឆលើយថា មនកា ភាែ ក់រផែើេ ឬក៏អត់រទ>។  23 

[១១:១៩:៥៥] 24 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  43 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បាទ រសទកដីជំទ្ធស ់បសស់វក្ពះរាជអាជាា  ងអនដ ជាតិមនមូេោឋ ននិងមូេរវត ក្តឹមក្តូវ។ 1 

រវើយសំណួ គឺសួ សាា នៗ រវើយសំណួ សួ រៅសាកសី ូបរនះវដេនូវអងគរវត  ឬក៏ក្ពឹតតិកា ណ៍វដេ2 

សាកសមិីនបានដឹង។ ដូរទែះ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីមិនបាទ់រឆលើយនឹងសំណួ វបបរនះរទ។ 3 

សួ រោយរលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 4 

ស៖ រលាករដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ ីរតើខលួនរលាកផ្ទា េ់បានរ ើញថា សនដសិ ខ រវើយនិងរមមនាី 5 

សនដិស ខក្កាងំតាោន់ ឬក៏មនាី អប់ ំក្កាងំតាោន់វែឹង គឺមនកា  កាកា សមៃ ត់វដ ឬរទ? រតើពួកគ្នត់6 

មនពាយមលាក់រេៀមអំពី<អេីវដេបានរកើតរេើងរៅជំ ំរនាះរទ? រតើពួករគមនពាយមលាក់រេៀម7 

កា ពិតវដេ>ថា រគសមល ប់មន សស អំពីកា សួ ទរមលើយ ឬក៏កា រធេើទ្ធ  ណកមាអីវដ ឬរទ? រតើរលាកបាន8 

រ ើញអំពីសកមាភាពទ្ធងំអស់រនះ<>រោយផ្ទា េ់វភែកវដ ឬរទ? 9 

រលាក សយ វសន៖ 10 

ឆ៖ បាទ អត់។ 11 

ស៖ រតើរលាកមនរ ើញ<>េួសបនាល <រៅជ ំវិញប ិរវណរនាះរទ> <ឮ>រគ<>ោក់12 

<ទរក្មៀងខាល ងំៗ> រដើមបកី ំឲ្យ<>រគរ ើញពីកា សមល ប់មន សសវដ ឬរទ? រតើរលាកមនរ ើញអេីខលះវដ 13 

ឬរទរៅរពេវដេរលាករៅទីរនាះ? <រពេរលាករៅទីរនាះ រតើរលាកអាទសរងកតរ ើញថាមនអេី>14 

វដេបង្ហា ញថាជាកា លាកក់ា  <នូវអេីវដេពួករគបានរធេើ>រនាះ<រទ>? 15 

[១១:២១:៤១] 16 

ឆ៖ បាទ រ ើញជា បងេួស។ ជ ំ វិញជា បង ៗបីជានទ់្ធងំអស់រ ើញ។ រ ឿងយ៉ា ងរម៉ាទយ៉ា ង17 

ម៉ា អី ខាុំអត់បានដឹងបានរក្តពី បងវែឹង។ 18 

ស៖ អេីវដេខាុំទង់សួ គឺថា រតើ<>រៅរពេន  ងរលាក<មិន>មនកា ភាា ក់រផែើេ<>រទ វដេរគ19 

អន ញ្ញា តឲ្យរលាករដើ រទញទូេគ កម៉ា រស ី រវើយរៅឃាេ េរគ្នក្កបីវបបវែឹង? 20 

ឆ៖ បាទ ភ័យវដ  ភ័យផង ខាល ទផង ប៉ា វនតរៅរមើេរគ្ន រវើយនិងក្កបីវែឹងរមើេកែុង បងខាង21 

រក្ត អា បងរក្តអត់រទញរក្ត បង មន បងទ្ធងំអស់វបីជាន។់ អា បងរក្ត រមើេរៅកែុង បងខាង22 

រក្តវែឹងបាទ។ 23 

ស៖ ប៉ា វនត រតើ តាអាន់ ឬក៏អែកយមអីរគមនក្បាបវ់ដ ឬរទថា មិនឲ្យរលាកនិយយជាមួយអែក24 

រៅរក្ត<ប ិរវណ>ក្កាងំតាោន់វែឹង រតើរគមនក្បាប់រលាកអ  ៊ីទឹងរទ? 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  44 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ឆ៖ បាទ គ កវែឹងអត់មនក្បជាជនរៅជិតផង អត់វដេរ ើញមនក្បជាជនផង អត់វដេ1 

មនរ ើញ។ បាទ មួយគីេូបួនក្ជុងនិងខាងវែឹង អត់វដេរ ើញមនក្បជាជនណា អត់។ 2 

ស៖ រតើរលាកទង់និយយថា អត់មនអែកណារៅ សក់ែុងក្បវវេប ិរវណ ៥រៅ១០គីេូជ ំ វិញ 3 

គ កក្កាងំតាោន់ពីឆ្ែ ំ៧៥ ដេ់ ៧<៩><>រទ? 4 

[១១:២៣:២៧] 5 

ឆ៖ បាទ វរក្តគ កក្កាងំតាោន់អាកែុង បងអាទ ងផ តរគ រវើយ បងទី១ ខាងផ ត វអត់វដេ6 

រ ើញមនមន សស វអត់វដេមនមន សស ក្បជាជនអីរទញទូេអត់មន។ អត់មនក្បជាជន មនវត7 

អែករធេើកា រៅកវនលងវែឹងវតមដង របើថាក្បជាជនអត់មនរទញទូេវែឹង អត់មន។ 8 

ស៖ រលាកសាកសី រលាកបានផដេ់សកខីកមាជាមួយនឹងខាងកា ិយេ័យសវរៅក្កមរស ើប9 

អរងកតថា រលាកបានបញ្ញជ ក់អំពីកវនលងវដេរលាក ស់រៅវែឹង<មួយឆ្ែ ំរក្កាយមក> គឺថារលាកថា10 

រលាក ស់រៅជិតក្កាងំតាោន់។ <ខាុំបានរ ើញវផនទី រវើយខាុំបានរៅដេ់ទីរនាះ> មនភូមិជារក្ទើនរៅ11 

ជ ំ វិញ<ក្កាងំតាោន់> រតើវ<>មិនក្តឹមក្តូវ<រទឬ>? 12 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 13 

រលាកៗ កូរប៉ា រលាកដកក្សង់នូវឯកសា វែឹងឲ្យបានទាសល់ាស់ រជៀសវងរលាករក្បើតាមកា 14 

ោ ំបស់រលាកអ  ៊ីទឹង ទំនងជាមិនក្តឹមក្តូវរទ។ រវើយទ្ធងំរេខឯកសា  និងរេខ ERN ជាភាសា ទ្ធងំ15 

បីភាសាឲ្យអងគជំន ំជក្មះសាដ ប់ផង រដើមបីរយើងកាដ ប់បាននូវបញ្ញា វែឹង រតើរលាកដកក្សង់យកមកសួ វែឹង16 

ក្តឹមក្តូវវដ ឬរទ? មនមូេោឋ នក្គប់ក្គ្ននវ់ដ ឬរទ? 17 

[១១:២៤:៥៧] 18 

រលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 19 

រលាកក្បធាន ខាុំសួ អំពីព័ត៌មនទូរៅ រោយមិនវផែករៅរេើឯកសា ទាស់លាស់អីរនាះរេើយ។ 20 

ដូរទែះ ខាុំក្គ្នន់វតសួ អំពី<ភូមិនានារៅជ ំវិញក្កាងំតាោន់។ សំណួ  បស់ខាុំគឺថា> រតើគ្នត់និយយថា 21 

<មិន>មនភូមិរៅទរនាល ះឆ្ែ ំ៧៥ រៅ ៧<៩> រៅជ ំវិញក្កាងំតាោន<់រទ?> <រនាះជាសំណួ > បស់22 

ខាុំ <វ>អត់មនពាក់ព័នារៅរេើឯកសា អេីរទ ក្គ្នន់វតសួ អំពីអេីវដេគ្នត់បានដឹង បានឮ បានរ ើញវត23 

ប៉ា រណាា ះ។ 24 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  45 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ប៉ា វនត អំមិញរនះរលាកបាននិយយទាស់លាស់ណាស់ គឺសំអាងរៅរេើទរមលើយ បស់គ្នត់រឆលើយ1 

រៅទំរពាះម ខ អូ.ស .ីអាយ.ជ ទំរពាះម ខកា ិយេ័យសវរៅក្កមរស ើបអរងកត។ រនះជាសំអាងរលាក2 

ដំបូង រៅកែុងរដើមសំណួ វដេរលាកសួ ។ អ  ៊ីទឹង រវើយបានជារយើងឲ្យរលាកបញ្ញជ ក់ ពីរក្ពាះកា ដក3 

ក្សង់កនលងមក រលាករទះវតមនរធេើកា ដកក្សង់វមិនអស់ មិនក្តឹមក្តូវតាមខលឹមសា រដើមថ្នឯកសា  4 

វដេរធេើឲ្យមនកា ភ័នតក្ទេំ ឬកា មនកា ក្ទបូកក្ទបេ់កែុងកា ពិភាការដញរោេ រវើយនិងបាត់បង់5 

រពេរវលារក្ទើន។ 6 

[១១:២៦:០៥] 7 

សួ រោយរលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 8 

បាទ រលាកក្បធាន ខាុំនឹង កឯកសា រនាះជូន។ គឺឯកសា កំណត់ទីតាងំឧក្កិដឋកមា បស់កា ិយ-9 

េ័យសវរៅក្កមរស ើបអរងកត គឺឯកសា វដេមនរេខ D125/220, <ERN> អង់រគលសមនរេខ 10 

00363337 គឺឯកសា វដេដកក្សង់រលាក សយ វសន រវើយភាជ ប់ជាមួយនឹង<> បាយកា ណស៍ដីអំពី11 

កា កំណត់<អតតសញ្ញា ណ>ទីកវនលងរនះ គឺ<វផនទីមួយ រវើយរៅរេើវផនទីរនះ>បាននិយយថា រៅ12 

វកប រនាះ។ <វផនទីរនាះ> គឺឯកសា វដេមនរេខ <D125/220.36> <ERN 00363332> សូម13 

អភ័យរទ្ធស ខាុំមិនមនរេខ ERN ជាភាសាវខា ។ គឺជាវផនទីវដេបង្ហា ញពីក្កាងំតាោន់ “គឺក្បវវេ14 

ជាពី បីគីេូពីទីកវនលងរនាះ គឺជាផាះ បស់ សយ វសន រវើយរៅវកប រនាះ រវើយរៅជ ំវិញរនាះ គឺមន15 

ភូមិជារក្ទើនរៅទរនាល ះផលូវរេខ៣ និងផលូវរេខ៣៣”។ 16 

ស៖ ដូរទែះ ខាុំទង់សួ គ្នត់ថា រតើវជាកា ក្តឹមក្តូវវដ ឬរទ វដេថាមនភូមិរៅជ ំវិញក្កាងំ    17 

តាោន់រនាះ? <រតើពួករគអត់ខាល ទរទថា រលាកអាទនឹងនិយយជាមួយមន សសរៅជ ំវិញរនាះ?> 18 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 19 

បាទ សូមអរញ្ជើញរលាកសវក្ពះរាជអាជាា  ងអនត ជាតិ!  20 

គួ វតក្តូវបានសួ ឲ្យបានទាសល់ាស់រៅរពេរវលា រវើយនិងកា គូសបលង់។ អាបលង់រនះ ទំនង21 

ជាគូ ងាីរៅរពេរស ើបអរងកតរនះរទ រៅអំេុង១៩៨០ -- ២០០៨, ២០០៩ រនះរទ។ ទិដឋភាពជាក់វសដង22 

បទចបុបនែ រវើយសំណួ វដេសួ វពាក់ព័នាជាមួយនឹងកែុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ វដេគ្នត់មនបទ23 

ពិរសាធន៍រៅកែុងក្កាងំតាោន់។ 24 

សូមអរញ្ជើញសវក្ពះរាជអាជាា  ងអនត ជាតិ! 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  46 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

[១១:២៨:២១] 1 

រលាក វងំសង ់វ យដ ៍រដសាា ឯេ៖ 2 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ រលាកក្បធានមនក្បសាសន៍ក្តូវរវើយ<។ រៅរេើវផនទី> អត់3 

មនកា បញ្ញជ ក់<>ថា<មន>កាេប ិរទេទណាមួយ <វដេវផនទីរនះក្តូវបានគូ រនាះរេើយ>។ អ  ៊ីទឹង4 

រយើងមិនដឹងថា រធេើរៅរពេណារទវផនទីន  ង ក៏ប៉ា វនតរៅរពេវដេរមធាវី កូរប៉ា និយយថា រយើងរ ើញ5 

មនផាះ សយ វសន រៅទមៃ យពី បីគីេូវម៉ាក្តពីក្កាងំតាោន់ អ  ៊ីទឹងក្បសិនរបើរយើងរមើេមក្តាោឋ នរៅ6 

ខាងរក្កាម <វផែក>ខាងសាដ រំនាះ គឺទមៃ យវែឹងរធេើឲ្យរយើងគិតរ ើញថា គឺរេើសពី៥គីេូវម៉ាក្ត រវើយ7 

រមធាវី កូរប៉ា បាននិយយថា មនភូមិមួយទំនួនរៅជ ំវិញក្កាងំតាោន់រនាះ អេីវដេរយើងរមើេរៅរេើបលង់8 

វែឹង ខាុំគិតថាគ្នត់ក្ទេំរវើយ។ រយើងមនរ ើញភែំតូទៗ អ  ៊ីទឹងរយើងរ ើញមនភែំក្បារំៅកែុងវែឹង។ អត់9 

មនភូមិរទ វដេរៅជិតក្កាំងតាោន់វែឹង រយើងរ ើញវតភែំប៉ា រណាា ះ រវើយភូមិន  ងរៅទមៃ យជាង១០10 

គីេូវម៉ាក្តឯរណាះរបើរមើេតាមវផនទីវែឹងរនាះ។ <រនះជាអេីវដេខាុំទង់រេើករេើង។> ដូរទែះ អេីវដេ11 

រមធាវី កូរប៉ា និយយវែឹងដូទជាមិនឆលះុបញ្ញច ងំកា ពិតរទ រលាកក្បធាន។ 12 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 13 

អរញ្ជើញរលាក កូរប៉ា អាទរ ៀបទំសំណួ រេើងវិញ រវើយរបើវផែករេើមូេោឋ នថ្នឯកសា  D12514 

/220 អមាញ់មិញរនះ ទំនងជារ ៀបទំរេើងរោយ អូ.ស .ីអាយ.រជ អំេុងឆ្ែ ំវដេគ្នត់ទ ះរៅរស ើបសួ 15 

រៅកែុងឆ្ែ ំ២០០៨រទ។ មិនវមនជាក្ពឹតតិកា ណ៍ វដេរវត កា ណ៍ និងសាថ នភាពជាក់វសដងថ្នគ កក្កាងំតា16 

ោន់ ឬជ ំវិញគ កក្កាងំតាោន់រៅកែុងអំេុងរពេពីគ្នត់វដេ ស់រៅមនបទពិរសាធន សរ់ៅកែុងនាមជា17 

អែករទ្ធសរៅក្កាងំតាោន់ពី ៧៤ ដេ់ ៧៨ ç ទ ង ៧៨ ដេ់ ៧៩ រនាះរទ។ 18 

រលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 19 

រលាកក្បធាន ខាុំមិនវមនអះអាងថា ខាុំជាអែកជំនាញពីក្បរទសកមពជុារនាះរទ ប៉ា វនតខាុំបានរ ើញថា20 

មនភូមិជារក្ទើនរៅកែុងក្បវវេប ិរវណពី បីគីេូជ ំវិញក្កាងំតាោន់រនាះ។ រវើយខាុំក្គ្នន់វតទង់រេើក21 

មកបង្ហា ញរទ ប៉ា វនត<ខាុំដឹងថា អត់ក្បរយជន៍កែុងកា បនតសំណួ វបបរនាះរទៀត>។  22 

[១១:៣០:៤៧] 23 

សួ រោយរលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 24 

ស៖ ប៉ា វនតខាុំទង់សួ ថារតើ<រៅរពេរនះរលាកនិយយថា អត់>មនភូមិរៅជ ំវិញក្កាងំតាោន់25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  47 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

<រទ>? គ្នត់អាទរឆលើយថាមន ឬក៏មិនមន <គឺមិនអីរទ។> ប៉ា វនត <ជាកា ពិត>មនភូមិជារក្ទើន<រៅ1 

វកប រនាះ រក្ពាះខាុំបានរៅដេ់ទីរនាះរោយខលួនឯង>។ <> 2 

រលាក សយ វសន៖ 3 

ឆ៖ បាទ សម័យបទចបុបនែមនរវើយ ភូមិអីវែឹងរៅជ ំវិញរវើយវែឹង។ 4 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 5 

ជំនាន់កមពជុាក្បជាធិបរតយយមនវដ  ឬអត់? រវើយរបើមនភូមិអីខលះ? រវើយរៅទមៃ យប៉ា នាា នពី6 

គ កក្កាងំតាោន់? 7 

រលាក សយ វសន៖ 8 

ឆ៖ បាទ ពីម នអត់មនរទ អត់មនក្បជាជនរៅរទ មនវតមនាី វែឹង ដីមនាី វែឹងទ្ធងំអស់ពី9 

សម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ 10 

សួ រោយរលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 11 

ស៖ សូមអ គ ណទំរពាះទរមលើយ។ ឥេូវរនះ ខាុំនឹងក្តេប់រក្កាយបនតិទរៅរេើសំណួ វដ ខាុំសួ ពី12 

ម ន។ រតើអែកយម ឬក៏ក្បធានមនាី វែឹងរគមនក្បាប់រលាកថា ក ំឲ្យនិយយជាមួយអែកណារៅខាងរក្ត13 

រៅឆ្ៃ យ ១០-១៥គីេូអីពីកវនលងវែឹងរទ? 14 

រលាក សយ វសន៖ 15 

ឆ៖ បាទ អត់រទ អត់វដេមនក្បជាជនរៅរទ មនវតមិនឲ្យខាុំមត់និយយក្បាប់អែកជាបគ់ កៗ 16 

ដូទគ្នែ វែឹង ក ំនិយយថា រយើងរទញរក្ត ក ំក្បាប់អែកកែុងគ កវែឹងថា “រអា ! រៅរធេើរនះរធើរនាះអី” មិនបាទ់17 

ក្បាប់រទ។ បាទ វតប៉ា ណា ឹងរទ។ 18 

[១១:៣២:៤០] 19 

សួ រោយរលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 20 

រលាកក្បធាន ខាុំរមើេរៅ គឺហក់ដូទជាជិតដេ់រម៉ា ងមួយដណត ប់សាមសិបនាទីរវើយ។ ដូរទែះ 21 

ខាុំមនសណួំ មួយទ ងរក្កាយ<។> <សំណួ រនះខាុំគិតថា> ខាុំមនសិទាិនឹងសួ  រវើយខាុំ<គួ វត>សួ 22 

<សាកសីរនះ> រវើយវជាកា ោបំាទ់សក្មបរ់មធាវីកា ពា កតី។ 23 

ស៖ <>រលាកសាកស<ី> ក្បសិនរបើរគ  ំខលួនរលាករៅក្កាងំតាោន់ ម នថ្ងៃ១៧រមសា ១៩៧៥ 24 

<បនតិទ> រវើយបនាា ប់មករគរោះវេងរលាក <រវើយរក្កាយថ្ងៃ> ំរោះ <១៩>៧៥ <រលាកមិន25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  48 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

វដេបានរៅកែុងជំ ំរនាះរទៀតរទ>។ រតើខាុំនិយយអ  ៊ីទឹងក្តឹមក្តូវវដ ឬរទ? 1 

រលាក សយ វសន៖ 2 

ឆ៖ បាទ អត់ក្តឹមក្តូវរទ។ ខាុំដឹងថា ខាុំ ត់ ៧៩  ត់រទញពីគ កវែឹង ៧៩ ដេ់រវៀតណាមប កមក3 

ខាុំ ត់រទញពីគ កវែឹងវតមតង។ 4 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 5 

បាទ ឥេូវរនះដេ់រពេសក្មកអាហ ថ្ងៃក្តង់រវើយ។ អងគជំន ំជក្មះក្បកាសសក្មកោប់ពី6 

រពេរនះតរៅ វូតដេ់រម៉ា ងមួយនិងសាមសិបនាទី រសៀេរនះ សូមអរញ្ជើញទូេវិញ រដើមបីបនតកិទច7 

ដំរណើ កា សវនាកា ។ 8 

មស្រនតី ដឋបាេត លាកា សក្មបសក្មួេផតេ់កវនលងសក្មកសម មយ ដេ់រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី 9 

ក្ពមទ្ធងំប គគេិកអងគកា  ធី.ភី.អូ រៅកែុងអំេុងរពេឈប់សក្មក និងឲ្យអរញ្ជើញគ្នត់មកកាន់កវនលង  10 

ផតេ់សកខីកមារនះរៅកែុងបនាប់សវនាកា រនះវិញរៅ រសៀេរនះ ឲ្យបានម នរម៉ា ងមួយនិងសាមសិបនាទ ី11 

រវើយបង្ហគ ប់អន  កសមនាី   ំឃាងំនាខំលួនរលាក រខៀវ សំផន ក្តេប់រៅកាន់បនាប់ ង់ោំខាងរក្កាមទ ះ 12 

រវើយនិងបង្ហគ ប់ឲ្យនាខំលួនគ្នត់ក្តេប់មកទូេ ួមកែុងបនាប់សវនាកា រនះ វិញរៅ រសៀេរនះឲ្យបានម ន13 

រម៉ា ងមួយនិងសាមសិបនាទី។  14 

សក្មកទ ះ! 15 

ក្កឡាបញ្ជ៖ី 16 

សូមអរញ្ជើញរក្កាកឈ ! 17 

(សវនាកា សក្មកពីរម៉ា ង ១១:៣៤ នាទី ដេ់រម៉ា ង ១៣:៥២ នាទី) 18 

 19 

[១៣:៥២:២៤] 20 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 21 

អងគយុទ ះ! 22 

បាទ អងគជំន ំជក្មះក្បកាសបនតកិទចដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា ។ រវើយតរៅរនះ អងគជំន ំជក្មះ23 

ផតេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមរមធាវីកា ពា កដីរលាក រខៀវ សំផន រដើមបីមនឱកាសកែុងកា តាងំសណួំ រដញ24 

រោេទំរពាះសាកសី ូបរនះ។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  49 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សួ រោយរលាក គង ់សំអ ន៖ 1 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ សូមរគ្ន ពអងគជំន ំជក្មះ។  2 

ស៖ សូមជក្មបសួ រលាករដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ខាុំបាទមនសំណួ មួយទំនួនទ្ធក់ទងរៅនឹង 3 

ក្កាងំតាោន់។ ជាពិរសសទ្ធក់ទងរៅនឹងបទពិរសាធន៍ បស់រលាករផសងរទៀត វដេរលាកបានដឹងបាន4 

រ ើញ ជួបក្បទះកែុង យៈកាេកមពជុាក្បជាធិបរតយយរនះ រវើយនិងអាទម នឬក៏រក្កាយរពេកមពជុា5 

ក្បជាធិបរតយយរនាះផងវដ ។ ជាដំបូងខាុំសូមសួ រលាកទ្ធក់ទងរៅនឹងទរមលើយ បស់រលាក វដេរលាក6 

បានរឆលើយពីថ្ងៃទី០៥ វខក មភៈ ឆ្ែ ំ២០១៥ វែឹងរម៉ា ងក្បាបំួន អាទសាមសិបក្បាបំី ឬរេើវែឹងបនតិទបាទ។ 7 

វដេរលាកបានបញ្ញជ ក់ថារលាកបាន ត់រទញពីកងឈលបរវើយមក ស់រៅកែុងសវក ណ៍ រវើយកែុងរពេ8 

រនាះរលាកបញ្ញជ ក់អំពីកា  កស ីកាបឧ់ស េក់ឧស វដេកែុងដំណាក់កាេវែឹងមិនទ្ធន់ឈប់ោយេ យ9 

រៅរេើយរទ។ ខាុំទង់សួ រលាកថា រតើរលាកបានរធេើជាកងឈលប ម នរពេវដេរលាក ត់វែឹង យៈរពេ10 

ប៉ា នាា នឆ្ែ ំវដ ? 11 

រលាក សយ វសន៖ 12 

ឆ៖ បាទ វែឹងឆ្ែ ំ -- អាទវដេខាុំ -- ដូទមិនសូវោវំដ ឆ្ែ ំកាេវែឹង មនយនតរហះ កបា៉ា េ់13 

រហះទមល ក់តាមភែំតាមភូមិអីវែឹង។ កាេវែឹងមនរប-៥២ ទមល ក់វែឹង ឆ្ែ ំវែឹងរគឲ្យខាុំរៅយមជាមួយ14 

យ វជនៗរគ ប៉ា វនតខាុំតូទជាងរគថា “វអាងមិនបាទ់រៅក៏បានវដ  តូទជាងរគ”។ ដេ់រពេយនតរហះមក15 

ទមល ក់រៅខាងងែេ់ ខាងម ខវែឹង ខាុំក៏ ត់រទញពីវែឹងមកផាះវិញ វតប៉ា ណា ឹងរទ អត់មនរគបញ្ជូនរៅរធេើ16 

ឈលបរធេើអីផង អត់មន។ 17 

ស៖ បាទ អ  ៊ីទឹង បានន័យថារលាកមិនវមនជាសមជិកថ្នកងឈលបរទ ឬមួយក៏រលាក រគ18 

អន ញ្ញា តឲ្យរលាកមនរក្បើក្បាស់ការំភលើង ឬក៏អាវ ធយ ទាភណឌ អីវដ  កាេពីរពេន ង ? 19 

[១៣:៥៥:១៥] 20 

ឆ៖ បាទ ជំនាន់ន ង មន រកាដ ក។ រកាដ ក រៅរៅជាមួយោស់ៗ រវើយនិងយ វជនជាមួយរគរៅ21 

ងែេ់ខាងរេើរនាះ សក្មប់វតមនកា អីវយរកាដ ក រវើយរគវសង បួសវសងអីមកតាមផលូវអ  ៊ីទឹង  បួស22 

វយជាមួយទ្ធហន េន់ នេ់ អ  ៊ីទឹងរៅ។ មកដេ់ បួស មកដេ់វែឹងវយរកាដ កម៉ាូងៗអ  ៊ីទឹង វតប៉ា ណា ឹង23 

បាទ រវើយខាុំ ត់រទញកវនលងរគវយរកាដ កវែឹងមកផាះ មិន ត់រទ ខាុំមកភែំរពញវតមដង។ ខាុំអត់រៅរទ តូទ24 

ជាងរគ រដើ វតរេងអ  ៊ីទឹងបាទ។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  50 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ បាទ រកាដ ករលាកនិយយវែឹង គឺក្តរោកវយឲ្យលាន់សូ ជាសញ្ញា វែឹងវមនរទ? 1 

ឆ៖ បាទ រកាដ កលាន់ វយលាន់ឮសូ សញ្ញា រគថាជួង ប៉ា វនតវយរកាដ ករទបាទ។  2 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ រលាកអាទបញ្ញជ ក់ពីឆ្ែ ំបានរទ របើៗអាទរធេើបាន? 3 

ឆ៖ មិន -- ខាុំវមិនទាស់វដ  មិនដឹង៧៣ ឬក៏៧២ ជំនាន់ន ង បាទ ជំនាន់រប-៥០ ទមល ក់ន ង ។  4 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ ទ្ធកទ់ងរៅនឹងកា នាខំលួនរលាកយកមកក្កាំងតាោន់ រលាកបាន5 

បញ្ញជ ក់អំពីក្ពឹតតិកា ណ៍វដេរគរៅោប់រលាកយកមកក្កាងំតាោន់ខលះ ួទរវើយ ប៉ា វនតខាុំទង់សួ បញ្ញជ ក់ថា 6 

រៅរពេរនាះ រតើមនន ណារផសងរទៀតរក្តពីរលាករទ វដេរគនាយំកមកក្កាងំតាោនរ់នះ? 7 

[១៣:៥៧:២៣] 8 

ឆ៖ បាទ មកពី នាក់ មិនខាុំវតឯងរទ ប៉ា វនតមែ ក់រទៀតោស់ ោស់ខាុំអត់សាគ េ់គ្នត់។ ប៉ា វនតគ្នត់9 

មកជាបជ់ាមួយខាុំវែឹង គ្នត់ជាបគ់ កខាងេិទ រវើយខាុំជាបគ់ កខាងរកើត។ គ កមនវតពី វែឹង ប៉ា វនតខាង10 

េិទមួយ ខាងរកើតមួយ។ ខាុំជាបខ់ាងរកើត គ្នត់ជាបខ់ាងេិទ ក៏ខាុំអត់បានរ ើញគ្នត់តរៅម ខរទៀតវដ  11 

គ្នត់ជាប់គ កដូទគ្នែ រវើយ។ ដេ់រគវេងខាុំឲ្យរធេើកា ង្ហ  អត់បានរ ើញគ្នត់ ដឹងគ្នត់រៅណា អត់ដឹង12 

វដ ។  13 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ រលាកបានបញ្ញជ ក់ ទួរវើយកែុងសវនាកា រនះ រោយរលាកមិនបានោំ14 

ពីវខរទថា រពេណាវដេរលាកក្តូវបានរគោប់មក ប៉ា វនតរលាកបានបញ្ញជ ក់ថាកែុងឆ្ែ ំ១៩៧៤។ ខាុំទង់សួ 15 

បញ្ញជ ក់ថា រតើរលាកអាទោបំានរទសាថ នភាពវដេរលាករធេើដំរណើ មកវែឹង វមនេកខណៈជាដីរសើម ឬ16 

ក៏ដីសៃួត អាទជា ដូវក្បាងំ ឬក៏ជា ដូវវសារទ រៅរពេវដេនាខំលួនរលាកមកក្កាងំតាោន់? 17 

[១៣:៥៨:២៧] 18 

ឆ៖ បាន នាខំាុំមកវែឹង គ មពក្សូវវបកៗគ មពតាមភលឺវក្ស រវើយឆលងទឹកវូ ោទ់តាមភលឺវក្ស មន19 

ក្តីរលាតរេើទំនប់ រេើភលឺវក្ស។  20 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ អ  ៊ីទឹងរលាកអាទបញ្ញជ ក់ជូនអងគជំន ំជក្មះបានរទថា រពេរនាះជាវខ21 

វសា? 22 

ឆ៖ បាទ វខន ង ជាវខ ដូវវសា។  23 

រលាក គង ់សំអ ន៖ 24 

បាទ សូមអ គ ណ។ រលាកក្បធាន ខាុំសូមអន ញ្ញា តបញ្ជូនឯកសា  D125/220.37 រៅរដើមប25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  51 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ណដ ងឹ ដឋបបរវណី។ រវើយវដេឯកសា រនះ តំណាងសវក្ពះរាជអាជាា បានរក្បើ ួទរវើយ រវើយខាុំសូម1 

អន ញ្ញា តបញ្ញច ងំរេើរអក្កង់ផងវដ ។  2 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 3 

អងគជំន ំជក្មះអន ញ្ញា ត។ មស្រនតី ដឋបាេត លាកា  ទទួេឯកសា ជាក្កោសពីរមធាវីយកជូនរដើម4 

បណដ ឹង ដឋបបរវណីពិនិតយ។  5 

[១៣:៥៩:៤៧] 6 

សួ រោយរលាក គង ់សំអ ន៖ 7 

ស៖ បាទ ម ននឹងខាុំសួ រលាកទ្ធកទ់ងនឹងវផនទីរនះ ខាុំសូមអន ញ្ញា តសួ រលាកថា ឥេវូរនះ8 

រលាករទះអានអកស វខា រនះបានរទ? 9 

រលាក សយ វសន៖ 10 

ឆ៖ បាទ អានអត់ោទ់រទ ខាុំ។ 11 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ អ  ៊ីទឹង ខាុំបាទសូមអានជូនរោយរលាកអាទពិនិតយរមើេរៅរលាក ូប12 

រៅកែុងវផនទីរនះ រៅវផែកខាងរេើៗ វផែកខាងរឆេងបំផ ត រៅកែុង ងេង់មូេបួនក្ជុងមួយោក់ថា “ផាះខាង13 

េិទសក្មប់អែករទ្ធសកក្មិតក្សាេ”។ រលាកអាទរមើេរ ើញវផែកវែឹងរទ រៅខាងរឆេងថ្ដបំផ ត? 14 

ឆ៖ បាទ រ ើញ។ 15 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ រវើយមនបនាា ប់មកមន ងេង់តូទមួយ ងេង់បួនក្ជុងវដ តូទមួយោក់16 

ថា “ប៉ា សដិ៍យម” រវើយបនាា ប់ពីវែឹងមក បនាា ប់ពីប៉ា សដិ៍យមវែឹងមកមនោក់ថា “ផាះកណាដ េសក្មប់17 

អែករទ្ធសកក្មិតធៃន់”។ រតើរលាករមើេរ ើញ ូបទ្ធងំបីវដេខាុំបាននិយយអមាញ់មិញរនះរទ? 18 

ឆ៖ បាទ រ ើញ។ 19 

[១៤:០១:៤៨] 20 

ស៖ ខាុំសូមតរៅរទៀត។ មនផាះក្បធានគ ក និងររាងបាយសក្មប់អែករទ្ធសកក្មិតក្សាេណា  21 

 ូបជាប់ៗគ្នែ វែឹង រវើយ ូបតមករទៀតោក់ថា “ផាះកណាដ េសក្មប់អែករទ្ធសកក្មិតធៃន់” រវើយបនាា ប់22 

មកមនប៉ា សដិ៍យម រវើយអាទ ងរក្កាយទី២រនះ គឺខាងសាដ ទំី២រនះមនោក់ថា “ផាះខាងរកើតសក្មប់អែក23 

រទ្ធសកក្មិតក្សាេ” រវើយខាងសាដ រំគបំផ តគឺ “ប៉ា សដិ៍យម” បាទរៅវផែកខាងរេើ។ រលាកបានសមគ េ់24 

រៅរេើ ូបទ្ធងំ -- ខាុំសូមរាប់៖ មួយ ពី  បី បួន ក្បា ំក្បាំមួយ ក្បាពីំ  ក្បាបំី ក្បាបំួន។ ក្បាបំួន ងេង់ បាទ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  52 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សូមរទ្ធស ក្បាបួំនក្ជុង។ សូមរទ្ធសមន ូបជាទត រកាណវែឹងក្បាបំួន។ រលាកបានរមើេរ ើញរទ? 1 

ឆ៖ បាទ រមើេរ ើញ។ 2 

ស៖ បាទ អមាញ់មិញខាុំបានរ ៀបរាប់ពីពាកយថា “ផាះខាងេិទសក្មប់អែករទ្ធសកក្មិត3 

ក្សាេ” រវើយនិងមួយរទៀតដូទគ្នែ អ  ៊ីទឹងវដ  ប៉ា វនតោក់ថា “សក្មប់អែករទ្ធសកក្មិតធៃន់”។ ខាុំទង់សួ 4 

បញ្ញជ ក់រលាកថា រតើមនកា វបងវទកអែករទ្ធសវបបរនះវដ រទ? 5 

[១៤:០៣:៤៥] 6 

ឆ៖ បាទ អត់រទ។ រក្ពាះអត់វដេរ ើញវបងវទកអេីផង រ ើញវតអែកក្ពវេងរទញរធេើកា ោក់7 

រៅផាះខាងរកើតៗទស្រង្ហក នបាយរនះ ខាងរកើតទស្រង្ហក នបាយវែឹងោក់អែកក្ពវេងរធេើកា ោក់រៅផាះវែឹង 8 

បាទ។ 9 

ស៖ បាទ អ  ៊ីទឹងខាុំទង់សួ បញ្ញជ ក់រេើងវិញថា រតើ ូបគំនូ រនះ រលាកធាល ប់បានរ ើញពីម នមក ឬ10 

ក៏ធាល ប់ផដេ់ព័ត៌មនឲ្យអែកគូ រនះឲ្យរទញជា ូបភាពរនះវដ រទ? 11 

ឆ៖ ខាុំមិនអាទោបំានក៏ រវើយក៏មិនបានដឹងវដ  អារនះវអត់បានោ។ំ 12 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ រលាកអាទបញ្ញជ ក់បានរទថាកវនលងវដេរលាកថារលាកបានមកជាប់13 

  ដំំបូងរនាះ គឺរៅអគ្ន មួយណាកែុងទំរណាមអគ្ន ទ្ធំងបួនវដេជាអគ្ន សក្មប់  ំអែករទ្ធសរៅទីរនះ14 

? 15 

ឆ៖ បាទ ោបំាន។ ម នដំបូង រពេខាុំទូេមកដេ់ដំបូងរៅគ កខាងេិទ បនាា ប់មកយូ វខបនដិទ 16 

 បានរគបញ្ជូនមកគ កខាងរកើតទស្រង្ហក នបាយអែករទ្ធសបាទ។ 17 

ស៖ ខាងេិទវែឹង រលាកសំរៅរៅខាងរឆេងថ្ដ ឬក៏ខាងសាដ ថំ្ដ? 18 

ឆ៖ បាទ ខាងរឆេងថ្ដ។ 19 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ រលាកបានបញ្ញជ ក់ ួទរវើយអំពីផាះសួ ទរមលើយ វដេរលាកបញ្ញជ ក់ថា 20 

មនជញ្ញជ ងំជាជញ្ញជ ងំរតឿ។ ខាុំសូមសួ រលាកថា រតើផាះសួ ទរមលើយវដេរៅកែុង ូបរនះ គឺរៅវផែកខាង21 

រក្កាមរៅទំជិតកណាត េ រៅកែុង ូបទត រកាណទី១ រាប់ពីរឆេងរៅ។ រលាករមើេរ ើញរទ?  22 

[ ១៤:០៦:៣១]  23 

ឆ៖ បាទ រ ើញ។ 24 

ស៖ ខាុំទង់សួ ថា រតើផាះសួ ទរមលើយរនះរៅកវនលងវែឹង វូតកែុងរពេវដេរលាកមនវតតមនរៅ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  53 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្កាងំតាោន់ ឬក៏មនកា ផ្ទល ស់បត ូរ ីពីកវនលងណារផសងរទៀត តាមវដេរលាកដឹង? 1 

ឆ៖ បាទ តាមខាុំដឹង អត់វដេផ្ទល ស់បត ូផងកវនលងសួ ទរមលើយ រៅវតកវនលងវែឹងដវដេ។  2 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ ខាុំទង់សួ រលាកពី យៈរពេថ្នកា វដេរគ  ំខលួនរលាក រគោក់រខាែ ះ3 

រៅកែុងអគ្ន   ំឃាងំ។ ខាុំបានទទួេទរមលើយ បស់រលាករវើយ ក៏ប៉ា វនតរោយសា ទរមលើយរនាះមនភាព 4 

មិនទាស់លាស់។ ខាុំសូមរេើកជូនរៅកែុងកំណត់រវត សវនាកា ថ្ងៃទី០៤ វខក មភៈ ឆ្ែ ំ២០១៥ ក្តង់រម៉ា ង 5 

១១:១៨:២៥ ខាងរេើវែឹងបនតិទ រវើយនិងខាងរក្កាយ។ រលាកបានរឆលើយថា “រលាកជាប់  ំរៅទីរនាះ 6 

ក្បវវេ១០ថ្ងៃ ឬកនលះវខមិនដឹង រវើយរក្កាយមករលាក -- បនតិទវែឹង រលាករឆលើយថា “រគ  ំខាុំ វូត 7 

ក្បវវេជាអាទ យៈរពេ១វខ ឬ១វខជាង”។ អ  ៊ីទឹងបានន័យថា កែុងរពេវតមួយវែឹងរលាកមនទរមលើយ 8 

ពី  មិនៗស ីគ្នែ ។ អ  ៊ីទឹង ខាុំទង់ឲ្យរលាកបញ្ញជ ក់ថា រតើទរមលើយមួយណាពិតក្បាកដវដេជា យៈរពេវដេ9 

ក្តូវរគ  ំខលួនរលាករនាះ? 10 

ឆ៖ បាទ ខាុំ -- វដូទខាុំបានជក្មបថា ខាុំអត់បានគិតរទ។ ក្គ្នន់ថាអត់បានគិត ខាុំវរៅរកាងខចី 11 

រវើយម៉ាាងខាុំអត់ោវំែឹងបាន ដូទខាុំក្បាប់ត លាកា ពីមសិេមិញ មិនដឹងជាជាង១០ថ្ងៃ ឬក៏កនលះវខ អត់12 

បានោំកវនលងវែឹងរទណាបាទ។   13 

[ ១៤:០៨:៥២]  14 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ រលាកបានរ ៀបរាប់ពីទំណ ទមួយទ្ធក់ទងរៅនឹងកា កាទ់សលឹកដូង15 

រដើមបីរាប់ទំនួនថ្ងៃ ទំរពាះអែកវដេទូេមកដេ់កែុងមនាី   ំឃាងំងាីៗថា រតើរគ ស់រៅមនជីវិតបានប៉ា នាា ន 16 

ថ្ងៃបនាា ប់ពីទូេ។ រវើយរលាកោសំកខីកមាវដេរលាកបានរឆលើយអះអាងទ្ធក់ទងនឹងទំណ ទរនះរទ?  17 

ឆ៖ បាទ ខាុំរាប់ជាខាែ ទ់ ជាអែករធេើជាទ្ធ  ណកមាោក់ យករៅោក់កែុងគ កវិញរាប់ខាែ ទ់ៗវែឹងខាុំ18 

រាប់ជាសលឹករតាែ ត កាទ់ថ្ងៃរនះមួយថ្ងៃខាុំកាទ់សលឹករតាែ តមួយ មួយកំណាត់តិទមួយ វសែករេើងកាទ់មួយ19 

កំណាត់រទៀត វសែកកាទ់មួយកំណាត់រទៀត របើអ  ៊ីទឹងខាងស្រសតីគ្នត់ ស់បាន១៨ថ្ងៃ។  20 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ ទំណ ទរនះ រលាកអាទបញ្ញជ ក់រទថារលាកបានកាត់ខាែ ទ់រាប់វែឹងរៅ21 

រពេណាវដ ? 22 

ឆ៖ បាទ រពេវដេខាុំទូេរៅកែុងគ កវិញ រគវេងឲ្យរធេើកា  ខាុំទូេរៅ ឧទ្ធវ ណ៍ថ្ងៃវែឹង23 

ទូេរៅរធេើកា  -- រទញរធេើកា  ទូេយប់វែឹង ខាុំកាទ់មួយោក់កែុងរហរ ៉ា  បាទ កែុងរហរ ៉ាអាវរធេើរខែើយ24 

រកើយ។ 25 

E1/258.1
01422032



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  54 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ រលាកអាទបញ្ញជ ក់ពីឆ្ែ ំ ឬក៏វខបានរទ កែុងរពេវដេរលាកកាទ់ខាែ ទ់វបបរនះ? 1 

ឆ៖ បាទ អាទមិនោទំ្ធងំវខ ក៏មិនោនំឹងឆ្ែ ំវដ  វយូ អវងេងរពក ខាុំវវេងោប់អា មាណ៍ពី2 

បញ្ញា វែឹង ក៏គិតមកវវងមកដេ់សពេថ្ងៃ រទើបមនថ្ងៃរនះ។  3 

ស៖ រលាកអាទោថំា រពេវដេរលាករៅដេ់ភាល ម កែុងឆ្ែ ំដំបូង ឬក៏ឆ្ែ ំទ ងរក្កាយ ឬក៏ពាក់4 

កណាដ េថ្នកា រៅកែុងមនាី ក្កាងំតាោន់រនាះរទ? 5 

[១៤:១១:១០] 6 

ឆ៖ បាទ ខាុំជាប់យូ វដ វែឹង ជាប់វដេអាទរគ -- យូ វដេរវើយ បានរគក្ពវេងរធេើកា ង្ហ 7 

អីវែឹង វ កទឹករនាម វ កលាមកវ កអី រដើ ក្ទូតក្សូវវែឹង។ វែឹងដេ់រគវេងយូ រវើយ បានោប់រផដើម8 

រាប់រវើយ។ 9 

ស៖ បាទ អ  ៊ីទឹងក្តេប់មកសំណួ ខាងរដើម បស់ខាុំវិញ វដេខាុំសួ អំពីទំនួនថ្ងៃវដេរលាកជាប់10 

រៅកែុងមនាី ក្កាងំតាោន់វដេរគោក់បញ្ចូេរៅកែុងមនាី   ំឃាងំ វដេរលាកបានបញ្ញជ ក់ថា អាទ១០ថ្ងៃ 11 

ឬក៏ពី សបាដ វ៍ ឬក៏មួយវខ ឬក៏រេើសពីមួយវខ។ រវើយរលាកមិនអាទផដេ់រឆលើយពិតក្បាកដរទ ទ្ធក់ទង12 

ទំណ ទរនះ។ ឥេូវ ខាុំសូមឲ្យរលាកអាទបញ្ញជ ក់អំពីអែកវដេក្តូវបានរោះវេង រៅដំណាេនឹងរលាក 13 

បាននយ័ថា រគឲ្យរៅរធេើកា រៅខាងរក្ត។ រតើរលាកមនោរំ ា្ ះណាវដេក្តូវរោះវេងកែុងដំណាេ14 

រលាកវដ ? បានន័យថា មិនវមនរោះវេងឲ្យរទញរៅផាះរទ រោះវេងរៅរធេើកា រៅកែុងក្កាងំតាោន់។ 15 

ឆ៖ បាទ អាទជក្មបបាន។ អែករោះវេងរធេើកា វែឹង មនក្កុមយយញ៉ា មួយក្កុមវែឹង  16 

កូនរៅគ្នត់មួយក្កុម, តាទិន រវើយខាុំវែឹងមួយក្កុម។ អា ! ខាងរគរនាះរផសងមន តាមួក អីមួយក្កុមអ  ៊ីទឹង 17 

ប៉ា វនដខាុំវអាទរភលទគ្នត់ វោស់ៗរវើយ វរភលទរ ា្ ះគ្នត់ខលះរវើយ។ ោស់ៗសាល ប់បាត់អស់រវើយ។  18 

ស៖ បាទ ខាុំអាទសូមសួ បញ្ញជ ក់រលាកសាងាី រក្ពាះខាុំទង់បញ្ញជ ក់អំពីកា រោះវេងដំណាេនឹង19 

រលាក។ រោយសា រលាកក្តូវបានរគោប់រៅកែុងឆ្ែ ំ៧៤ រវើយរលាកថា រលាកជាប់ អាទថាយ៉ា ងយូ 20 

បំផ តមួយវខ ឬក៏រេើសបនដិទបនដួទ។ អ  ៊ីទឹង ខាុំទង់ដឹងថាកែុង យៈរពេកែុងឆ្ែ ំ៧៤វែឹង រៅរពេវដេរគ21 

រោះវេងវែឹង អែកណាខលះ? រលាកអាទោបំានរទ? 22 

[១៤:១៣:៥១]  23 

ឆ៖ បាទ អត់មនរោះវេងរទ រោះឲ្យរធេើកា  វេងឲ្យរធេើកា រៅឆ្ែ ំ៧៤ ប៉ា វនដខាុំមិនោរំ ា្ ះ24 

គ្នត់រទ រក្ពាះោស់ៗ ខាុំអត់ោ។ំ រក្ពាះរ ើញក្គ្នន់វត -- រវើយគ ករៅវវបកគ្នែ រទៀត ខាុំរៅខាងរកើត 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  55 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

គ្នត់រៅខាងេិទ។ រមល ៉ា ះរវើយវបកគ្នែ  អត់ោគំ្នត់រទ។  1 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ ឥេូវ ខាុំសូមនិយយអំពីកា វដេរៅកែុងមនាី   ំឃាងំ រៅរពេវដេ2 

រលាករៅកែុង  ំឃាងំ។ រលាកបានបញ្ញជ ក់ក្បាប់អងគជំន ំជក្មះកនលងមករនះថា រលាកបានោក់រខាែ ះ 3 

បញ្ចូេរខាែ ះអែករទ្ធសដថ្ទរទៀត រវើយទ ងរក្កាយរលាកជាអែកោក់រខាែ ះរោយខលួនឯង។ ខាុំទង់សួ ថា រតើ4 

ទមល ប់ថ្នកា អន វតតវបបរនះ មន យៈរពេប៉ា នណាវដ ? 5 

ឆ៖ បាទ អាវែឹងេ ះក្តាវតរពញគ កអស់ រពញវណនគ កអស់ វឲ្យខាុំវូតវដកពីរក្ត ឲ្យវូត6 

ពីរក្ត រវើយបានវូតពីរក្តមក អែកកែុងរទះវតតក្មង់រខាែ ះ រវើយខាុំរទះវត  កពីរក្តមក រវើយទ ង 7 

បញ្ចប់មកោក់ខលួនឯងអូសរទញរៅរក្ត។ បាទ វតប៉ា ណា ឹងរទ។ 8 

ស៖ ខាុំសំណួ  បស់ខាុំ ខាុំទង់សួ ថា រតើ យៈរពេពីរលាកទូេរៅកែុងមនាី   ំឃាងំក្កាងំតាោន់9 

វដេរលាកក្តូវោក់រខាែ ះអែករទ្ធសដថ្ទរទៀត រវើយោក់រខាែ ះខលួន ឯងវដ រនាះ។ មន យៈរពេប៉ា នាា នវខ 10 

ប៉ា នាា នឆ្ែ ំ របើសិនជារលាកអាទោបំាន ដេ់វខដេ់ថ្ងៃរទៀតេែ។ ខាុំទង់ដឹងពី យៈរពេវដេរលាករធេើវបប11 

រនះ។ រលាកអាទបញ្ញជ ក់បានរទ? 12 

ឆ៖ បាទ អត់ោំឆ្ែ ំវែឹងអត់ោំវខ ខាុំអត់ោំ។  13 

ស៖ ទ ះ យៈរពេ អំេុងរពេ រលាកោរំទ? 14 

ឆ៖ បាទ អំេុងរពេក៏អត់ោវំដ ។ ខាុំវរកាង ខាុំអត់ដឹងោំរធេើរម៉ាទ។ 15 

[១៤:១៦:៣៥] 16 

ស៖ បាទ សមូអ គ ណ។ រលាកបានមនក្បសាសន៍ផងវដ អំពីកា រដើ វទក បបអាហ ដេ់17 

អែករទ្ធស រវើយរលាកបានរ ៀបរាប់ពីកា វដេតួនាទី បស់រលាក រគឲ្យឃាេ េរគ្ន ឃាេ េក្កបីជារដើម 18 

ខាុំទង់សួ រលាកថា រតើរលាកមនរធេើជាអែកោសំល ឬោបំាយរៅកែុងមនាី ក្កាំងតាោន់រនាះផងវដ រទ? 19 

ឆ៖ បាទ ខាុំអត់អែកោសំលរទ ោសំលវតយយញ៉ារទ។ រេើកបាយវែឹងរោយសា  គ្នត់ក្សី គ្នត់20 

រេើក -- យយគ្នត់មិនង្ហយរេើកទូេកែុងគ ក គ កវរដើ កនលង របាះជំហនកនលង របើអ  ៊ីទឹងរគឲ្យខាុំក្បុសៗ21 

រេើកបាយរៅកែុងពី នាក់ មួយគ កមែ ក់ៗ រេើកពី នាក់។  22 

ស៖ បាទ កា ង្ហ រេើកបាយរៅឲ្យអែករទ្ធស រៅវទកអែករទ្ធស ជាកា ង្ហ ក្បោ ំបសរ់លាក23 

ផងវដ  ឬមួយក៏រលាករធេើមដងមក េ? សូមរលាកជួយបញ្ញជ ក់។ 24 

ឆ៖ បាទ របើជា -- បានវតមដងមក េ។ ជាអទិថ្ស្រនដយ៍អត់រទ មដងមក េ ដេ់មន សសរក្ទើនបាន25 

E1/258.1
01422034



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  56 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

គ្នត់រក្បើ របើមន សសតិទគ្នត់អត់រក្បើរទ។  1 

ស៖ រលាកអាទរ ៀបរាប់ថា វយូ  ឬញឹក  រងេើេប៉ា នណាបានរទ? មដងមក េ បស់រលាកវែឹង? 2 

ឆ៖ វដូទញឹកវដ  មិនសូវ រងេើេប៉ា នាា នរទ ញឹកវដ វែឹង។ ប៉ា វនដមិនអាទោកំំណត់ថា ថ្ងៃប៉ា នាា នៗ 3 

អត់បានោបំាន ប៉ា វនដរាងញឹកៗវដ ។ 4 

ស៖ បាទ ខាុំគិតអ  ៊ីរទះវិញថា រតើកែុងមួយវខរលាក រដើ វទកយកបប  ឬក៏ បបអាហ រៅឲ្យ5 

អែករទ្ធសវែឹង ប៉ា នាា នដង ប៉ា នាា នថ្ងៃ កែុងមួយវខ? រលាកអាទរក្បៀបរធៀបបានរទ? 6 

[១៤:១៨:៥៦] 7 

ឆ៖ របើគិតជាកែុងវខវិញ ខាុំអត់បានគិតរទញរទ រក្ពាះអត់បានរាប់ រក្ពាះខាុំតាងនាមជាអែក8 

រទ្ធសអត់បានរៅរាប់ថា កែុងមួយវខ ខាុំរាប់ -- ដឹកជញ្ជូនបាយបានបីដង ឬបួនដង អត់ៗបានគិតរៅអ  ៊ីទឹង 9 

អត់។ 10 

ស៖ អំមិញរលាកមនក្បសាសន៍ថា កែុងអគ្ន   ំឃាងំមួយរគឲ្យរកាងពី នាក់ជាអែករេើកបាយ 11 

រៅឲ្យអែករទ្ធស។ រលាកោបំានរទ អែកណាជាថ្ដគូ បស់រលាកកែុងកា រេើកបាយវែឹង? រេើកមាបូ12 

វែឹង? 13 

ឆ៖ បាទ អត់មនរកាងរទ មនវតខាុំមួយ រវើយតាទិនមួយ វតពី នាក់វែឹង។ រវើយយយញ៉ា 14 

គ្នត់អែកដួសរ ៀបក្តរឡាកោក់រៅរពញម ខទស្រង្ហក ន។ ទស្រង្ហក នវែឹងអត់មនអីោក់រទ ោក់រៅរេើដី ោក់ 15 

ក្តរឡាក មួយក្តរឡាកៗគ្នត់រដើ ដួសោក់មួយក្តរឡាកៗ គ្នត់រក្បើខាុំឲ្យរេើក។ ដេ់គ្នត់មករនះមក 16 

អាងគ្នត់វក្សក “អាវសន វអាងមិនរេើកបាយោក់ឲ្យរគ?” ខាុំបានរេើកវតមដងពី ដង វតប៉ា ណា ឹង។ 17 

ស៖ ទ ះរលាកអាទបញ្ញជ ក់បានរទថា រៅក្កុមអែករេើកមាបូអាហ វែឹងមនរកាងប៉ា នាា ននាក់វដ  18 

រៅកែុងក្កុមកា ង្ហ វែឹង? 19 

ឆ៖ បាទ ខាុំអត់វដេបានដឹងរទ អារ ឿងវែឹង។ រាប់ទំនួនរកាងវរក្ទើនកវនលងខាុំអត់បានរាប់ រក្ពាះ20 

-- អត់បានដឹងរទកវនលងវែឹង។ 21 

ស៖ រលាកមនោំរ ា្ ះអែកណាខលះរទ? 22 

ឆ៖ បាទ អាវែឹងរកាងៗកែុង ខាុំអត់ោំ អត់សាគ េ់វរទ រក្ទើនសាគ េ់ៗវតកូនរៅយយញ៉ា មួយរទ23 

បាទ។ 24 

[១៤:២១:១១] 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  57 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ ខាុំទង់សួ រលាកបវនថមថា រតើរលាកមនកា ង្ហ អេីរៅក្កាងំតាោន់កែុង យៈរពេតាងំពីោប់1 

រផដើម វូតដេ់ទ ងបញ្ចប់វែឹង វដេរលាកមិនទ្ធន់បានជក្មបជូនអងគជំន ំជក្មះរៅរេើយរទ? 2 

ឆ៖ បាទ ខាុំមនកា ជាអទិថ្ស្រនតយ៍ខាុំមនវតភជួ  រមើេរគ្ន រមើេក្កបីរវើយភជួ  រក្ពាះខាុំខាងក្កបី។ 3 

អាខា វខាងរគ្ន, តាទិន គ្នត់ខាងរសះ។ អ  ៊ីទឹង ខាុំដឹងវតភជួ  កា ង្ហ ខាុំ។ 4 

ស៖ រលាកភជួ អេីរៅ? 5 

ឆ៖ បាទ ភជួ នងគ័េ ទឹមក្កបវីែឹង។ 6 

ស៖ ភជួ ោអីំវដ ? 7 

ឆ៖  របើនិយយ -- បាទ ភជួ សាូង សាូងក្សូវក្បាងំ ោដំំណំា ោឪំេឹក ោកំ្តសក់។ 8 

ស៖ រលាកមនោំអែកណារទៀតរធេើកា ជាមួយរលាកវផែកខាងភជួ វែឹងវដ រទ? 9 

ឆ៖ បាទ ោ។ំ អែកភជួ ជាខាុំតាទិន ç ពី នាក់ ç តាទិន រគ្នមួយនឹម ក្កបីមួយនឹម មនវតពី នឹម10 

វែឹង។ 11 

[១៤:២២:៥៥] 12 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ មនអីវដេរលាកទង់បវនថមរទៀតរទ រក្តពីភជួ ? 13 

ឆ៖ បាទ កា ង្ហ រៅកវនលងរនាះវអត់កំណត់ ជួនកាេរវើយពីភជួ វែឹងរគរក្បើខាុំពី នាក់ តាទិន 14 

វែឹង វសងលាមកតាគ កមួយៗ លាមក និងទឹករនាមយករៅោក់វក្ស វតប៉ា ណា ឹង។ 15 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ ខាុំទង់ឲ្យរលាកបញ្ញជ ក់អំពី ទនាសមព័នាថាែ ក់ដឹកនារំៅកែុងមនាី ក្កាងំ  16 

តាោន់។ រតើរលាកអាទបញ្ញជ ក់បានរទ? 17 

ឆ៖ បាទ អែកដឹកនាសំាគ េ់ ដូទខាុំបានជក្មបក្បាប់ត លាកា ពីយូ មករវើយ ពីមសិេមិញក៏បាន18 

ក្បាប់វដ  មនវតគ្នែ គ្នត់បីនាក់ រវើយកងទ័ព -- ទ្ធងំអស់កងទ័ពទ្ធងំគ្នែ គ្នត់ជាង១០នាក់បាទ។ 19 

ស៖ បាទ រៅរពេរនះខាុំទង់ឲ្យរលាកបញ្ញជ ក់រោយបញ្ញជ ក់ពីរពេរវលាផង។ ដូទថាអាទ20 

បញ្ញជ ក់ម នឆ្ែ ំ៧៥ និងរក្កាយឆ្ែ ំ៧៥ រៅតាមភាពជាក់វសដងថ្នកា ផ្ទល សប់ដូ សមសភាពរៅខាងកែុង21 

មនាី ក្កាងំតាោន។់ រលាកអាទបញ្ញជ ក់បានរទថា រៅរពេវដេរលាកទូេរៅដេ់ឆ្ែ ំ៧៤ រនាះរលាក22 

រ ើញអែកណាខលះជាថាែ ក់ដឹកនា ំរវើយរក្កាយមកមនន ណាខលះជាថាែ ក់ដឹកនារំៅទីរនាះ? 23 

ឆ៖ បាទ បញ្ញជ ក់បាន។ ខាុំទូេរៅរៅរនាះម នដំបូងមន តារឆន វែឹងម នឆ្ែ ំ៧៥ ដេ់រក្កាយ24 

ឆ្ែ ំ៧៥ មន តាអាន់, តារពញ ç តារពញធំ -- អ ! តាេ ទធំ មិនវមន តារពញធំ រទ តាេ ទ ធំ។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  58 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ បាទ ទ ះរក្កាយមករទៀត? អំមិញ ខាុំសាត ប់ឮដូទរលាកនិយយពី តាអាន់។ 1 

[១៤:២៥:១៤] 2 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 3 

ឈប់!ៗ រមធាវី រវើយរយើងបានសរក្មទរវើយពាក់ព័នាជាមួយនឹងអតតសញ្ញា ណ បស់ប គគេ  4 

កមា ភិបាេយ វជនរៅមនាី ស-២១រនះ រយើងអត់ឲ្យបញ្ញជ ក់បរញ្ចញអតតសញ្ញា ណរទ។ រវើយសំណួ 5 

វដេក្តូវពាក់ព័នាជាមួយនឹងអតតសញ្ញា ណវែឹង ក្បសិនរបើមនកំណត់រពេរវលាសមក្សប អងគជំន ំជក្មះ6 

នឹងរធេើកា កំណត់កាេប ិរទេទបវនថមរទៀតរៅរពេណាមួយសមក្សបរក្កាយរពេ វដេអងគជំន ំជក្មះ7 

សរក្មទរសទកតីរេើបញ្ញា រនះទាស់លាស់ រោយវផែករេើមូេោឋ នថ្ន បាយកា ណ៍ បស់អងគភាពគ្នពំា 8 

សាកសី និងអែកជំនាញ។ 9 

រលាក គង ់សំអ ន៖ 10 

បាទ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ អ  ៊ីទឹង ខាុំបាទសូមជក្មបជូនអងគជំន ំជក្មះឲ្យរវើយថា រយើង11 

ខាុំនឹងមនកា តាងំសំណួ ទ្ធក់ទងនឹងបញ្ញា ទំនាក់ទំនងជាមួយ  វងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីជាមួយនឹងម12 

ស្រនតី ឬក៏កមា ភិបាេថ្នមនាី ក្កាងំតាោន់រនាះ។ បាទ សូមអ គ ណ។ 13 

សួ រោយរលាក គង ់សំអ ន៖ 14 

ស៖ ខាុំបាទមនសំណួ បនតរទៀត។ ទ្ធក់ទងរៅនឹងក្ពឹតតិកា ណ៍មួយវដេរលាកបានបញ្ញជ ក់អំពី 15 

កា  ំរលាភផលូវរភទរៅរេើកងទេ័តពី នាក់។ រលាកបានបញ្ញជ ក់អំពីសមតី បស់សនតិស ខមែ ក់រៅរពេ16 

វដេមកជួបរលាក រវើយក្បាប់រលាកថា “រគបានរធេើ ួទរវើយ ឲ្យរលាករៅរមើេ”។ 17 

ស៖ រតើរលាកអាទពនយេ់នូវពាកយថា “រធើ ួទរវើយ” រនះ ជូនអងគជំន ំជក្មះ ផងបានរទ? 18 

<រលាក សយ វសន៖> 19 

ឆ៖ បាទ បាន។ គ្នត់ៗរធេើរវើយៗ គ្នត់សមល ប់ៗមន សសវែឹងរវើយ យកក្គ្នប់កាេម៉ា ស ីន20 

ញកុកែុងរក តិ៍ខាា សវែឹងរវើយ ឲ្យខាុំរៅរមើេរវើយ ឲ្យេ បរខាា ទវែឹង បាទ។  21 

ស៖ “រធើ ួទរវើយ” វែឹងមនន័យថារម៉ាទ? រលាកបញ្ញជ ក់ពីពាកយរនះថា ជាកា សមល ប់ ជាកា 22 

សមល ប់វដេបានោត់វទង ួទរវើយ ឬក៏បំរពញភា កិទច ួទរវើយ ឬក៏ទ្ធក់ទងនឹងកា  ំរលាភផលូវរភទ? 23 

[១៤:២៨:៣២] 24 

ឆ៖ បាទ គ្នត់អែកយករៅវែឹងគ្នត់ក្បាប់ខាុំ។ គ្នត់ក្បាប់និយយថា៖ “អញរធើរវើយៗ រវើយ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  59 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

អញសមល ប់រោេរវើយ។ ឥេូវវអាងរៅរមើេវែឹងរ ើញអីអញោក់រធើតាមរក្កាយវែឹងរទៀតឬអត់?” 1 

ថា៖ “ខាុំបានរ ើញបង” បាទ។ 2 

ស៖ រលាកបវនថមពាកយថា៖ “ខាុំបានរ ើញបង” អំមិញបានរ ើញយ៉ា ងរម៉ាទ រលាកអាទបញ្ញជ ក់3 

ផង។ 4 

ឆ៖ បាទ គ្នត់សួ ខាុំថា៖ “វអាងមនបានរ ើញអីផង ឬអត់?” ខាុំថា៖ “ខាុំរ ើញបង”។ គ្នត់សួ 5 

ៗទង់សួ ថាខាុំវែឹងៗ រ ើញក្គ្នប់កាេម៉ា ស ីនវែឹងកែុងរក តិ៍ខាា សស្រសតីវែឹងវដ ឬអត់? គ្នត់ទង់សួ អ  ៊ីទឹង 6 

ប៉ា វនតខាុំនិយយអត់ឲ្យទំ បាទ។ 7 

ស៖ ខាុំមនកា ភ័នតក្ទេំមួយថា រតើរលាកនិយយជាមួយសនតិស ខមែ ក់វែឹងម នរពេរលាករៅ8 

រមើេសាកសព ឬមួយរក្កាយរពេរលាករៅរមើេសាកសព? 9 

ឆ៖ បាទ ខាុំសូមជក្មបថា កវនលងវែឹង គឺអត់រដើ រៅរមើេបានរទ េ ះក្តាវតកងទ័ពវែឹងបញ្ញជ10 

អែករទ្ធសឲ្យរៅយកអីឬមួយ បានអាទរៅយកបាន។ របើអ  ៊ីទឹង គ្នត់បញ្ញជ ខាុំឲ្យរៅេ បរខាា ទវែឹង ម ន11 

នឹងេ បរខាា ទ គ្នត់ថា៖ “វអាងមនរ ើញអីវដ អត់?” ខាុំថា៖ “រ ើញ”។ ប៉ា វនតក្គ្នន់វតបានក្បាប់ខាុំពីម ន12 

ថា៖ “អញរធើរវើយរខាា ទវែឹង រធើរវើយបានោក់អីកែុងវែឹង វអាងរ ើញវដ អត់?” បាទ ខាុំនិយយក្បាប់13 

ត លាកា ឲ្យទាស់អ  ៊ីទឹងទ ះ បាទ។ 14 

[១៤:៣០:១៥] 15 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ អ  ៊ីទឹង ខាុំអាទនិយយបានរទថា រលាកបានជួបជាមួយនឹងសនតិស ខ 16 

មែ ក់វែឹង គឺពី ដង។ ទី១ រគបញ្ញជ ឲ្យរលាករៅរមើេ រៅរពេវដេរលាកក្តេប់មកវិញ រគសួ បញ្ញជ ក់17 

ថារលាកបានរ ើញអេីឬអត់? អ  ៊ីទឹងបានន័យថាពី ដង អ  ៊ីទឹងវមនរទ? 18 

ឆ៖ បាទ វតមដងរទ អត់មនពី ដងរទ គ្នត់រក្បើរៅវតមដងវែឹងឲ្យរៅេ បៗរវើយគ្នត់សួ  មក19 

 វិញគ្នត់សួ រទ។ គ្នត់សួ ភិនភាគថា “វអាងបានរ ើញវដ អត់? ខាុំបានរ ើញ” បាទ។ 20 

ស៖ សូមរទ្ធសរលាក ខាុំដូទជាក្ទបូកក្ទបេ់បនតិទ រក្ពាះទី១ រលាកក្តូវ -- រលាកថារលាកមិន 21 

អាទរដើ រៅរមើេបានរទ ទ្ធេ់វតរគបញ្ញជ ។ អ  ៊ីទឹងរតើ សួ ថាមនកា បញ្ញជ ឲ្យរលាករៅរទ? រវើយទី២ 22 

របើរលាកបានរៅដេ់រ ើញរវើយ រលាកមនបានមករាយកា ណ៍ ឬក៏មកនិយយជាមួយនឹងសនតិស ខ23 

មែ ក់វែឹងវិញរទ? 24 

ឆ៖ បាទ កវនលងរនាះ ខាុំថាដូទថា មិនវមនរទ។ បាទ គ្នត់និយយអ  ៊ីទឹង ថាខាុំវែឹងកែុងនាមជា25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  60 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

អែករទ្ធស ខាុំមនរ ឿងអីរៅយកកា ណ៍ពីរគរវើយ ក៏និយយពីរគ។ រគរក្បើខាុំ ឲ្យរៅេ បរខាា ទវែឹង រគ1 

ថា “អញរធេើរវើយៗ អញថ្វ រវើយៗ វអាងរៅេ បរខាា ទវែឹងផង” រវើយរគឲ្យខាុំរៅេ បៗ រវើយខាុំមក2 

 វិញ រវើយមនអែកណាមកដេ់ មកនិយយជាមួយ ពិភាកាមួយរគ គឺអត់ហ នរទបង។ ស ំរទ្ធស ខាុំស ំ3 

វតមួយ ស់រទ រធេើរម៉ាទឲ្យបាន ស់ ទង់រក្បើខាុំរៅណាក៏ខាុំរៅវដ ។  4 

[១៤:៣២:០៣] 5 

ស៖ បាទ បញ្ញា ក្តង់អមាញ់មិញរនះរលាកមនក្បសាសន៍ថា រលាកក្តេប់មកវិញ បានជា6 

សួ រទៀត អ  ៊ីទឹងបានន័យថាវមនកា ពិភាកាគ្នែ ជាងាីរទៀត។ អ  ៊ីទឹង សូមរលាកបញ្ញជ ក់រមើេថា រតើមន7 

កា ពិភាការេើកទី២ រទៀតឬមួយក៏វតមដងរទ? 8 

ឆ៖ បាទ វតមដងវែឹង។ ខាុំមកវិញគ្នត់រសើទោក់ខាុំ ថារសើទោក់ខាុំរវើយគ្នត់របើកទ្ធេ ឲ្យខាុំទូេ9 

គ ករៅ។ រវើយរបើសិនណារបើរលាកត លាកា មិនរជឿ គឺគ្នត់រៅក្បជាជនវែឹងរៅរតើ រៅគ្នត់មកសួ 10 

ទេ់ម ខជាមួយខាុំមក គ្នត់រឆលើយម ខជាមួយខាុំយ៉ា ងរម៉ាទវិញ។ បាទ របើទង់ដឹងបាទ។ 11 

ស៖ បាទ ទំណ ទរនះ ខាុំទង់សួ បវនថមរៅរលាកទ្ធក់ទងរៅនឹង រគរៅថា “ខ សសីេធម”៌។ 12 

រលាកធាល ប់ឮពាកយថា “ខ សសីេធម”៌ រនះវដ រទ? 13 

ឆ៖ បាទ វដេឮ។  14 

ស៖ តាមកា យេ់ដឹង បស់រលាក តាមបទពិរសាធន៍ បសរ់លាកកែុងកា រក្បើក្បាស់ពាកយថា 15 

“ខ សសីេធម”៌ វែឹង។ រតើកែុងរពេរនាះ រលាកយេ់ថាមនន័យដូទរមដទ? 16 

ឆ៖ បាទ តាមខាុំយេ់ពីសម័យវែងឹ គឺថាខ សសីេធម៌វែឹង ោប់ៗនា ីបាទ។ 17 

ស៖ រតើរលាកដឹងថា ខ សសីេធមវ៌ែឹងវជារទ្ធសយ៉ា ងរម៉ាទវដ ? 18 

ឆ៖ បាទ អាវែឹងខាុំអត់បានដឹងវដ បាទ។ 19 

ស៖ ទ ះកែុងទំរណាមអែករទ្ធសវដេយកមករៅក្កាងំតាោន់វែឹង មនាី ក្កាងំតាោន់វែឹង រលាក20 

មនបានធាល ប់ដឹងថាមនអែករទ្ធសណាវដេជាអែករទ្ធសរោយសា មនកំវ សវផែកសីេធម៌រនះវដ ឬ21 

រទ? 22 

ឆ៖ បាទ អត់ដឹងវដ កវនលងវែឹង ខាុំអត់វដេសាកសួ អីបាទ។ 23 

[១៤:៣៥:០០] 24 

ស៖  បាទ សូមអ គ ណ។ ទ្ធកទ់ងរៅនឹងកំណត់សាដ បទ់រមលើយ -- ស រំទ្ធស កា រឆលើយផដេ់សកខី25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  61 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

កមារៅកែុងសវនាកា  បស់រលាកថ្ងៃទី០៤ វខក មភៈ ឆ្ែ ំ២០១៥ ដវដេក្តង់រក្កាមរម៉ា ង ១៤:០៤:៤៥     1 

 វិនាទី។ រលាកបានបញ្ញជ ក់ថា រៅរពេវដេមនសំណួ ទ្ធកទ់ងរៅនឹង តាម៉ា ក រលាកបញ្ញជ ក់ថា “រលាក2 

ធាល ប់រ ើញគ្នត់ក្បវវេគ្នត់មតង ពី ដង បីដង ក៏មិនដឹង។ ប៉ា នរ ើញរៅវែឹង អត់យូ រទ រៅមួយវភលត3 

រៅកែុង យៈកាេមួយរម៉ា ងរទ។ របើមនអែកធំរៅដេ់រវើយ រគបញ្ចូេអែករទ្ធសវែឹង ោក់កែុងគ កអស់ 4 

ទូេកែុងគ កោក់រសាអីរវើយ”។ ខាុំសូមបញ្ចប់ប៉ា ណា ឹង។ ខាុំទង់សួ រលាកបញ្ញជ ក់ឲ្យទាសថ់ា រតើរលាក5 

រ ើញ តាម៉ា ក ប៉ា នាា នដងឲ្យទាស់? 6 

ឆ៖ បាទ រក្ពាះខាុំអត់បានរាប់រទ ខាុំសាា ន មិនវួសពីពី ដង ក៏បីដងវតប៉ា ណា ឹងរទ រក្ពាះខាុំអត់7 

បានរាប់! រវើយមា៉ាងខាុំអត់បានគិតអីរៅ បានរកើតរៅជាត លាកា មកសួ ទរមលើយដេ់ថាែ ក់ក្បវវេជា8 

រាេ់ថ្ងៃរនះ។ ខាុំអត់បានដឹង បាទ។ 9 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ រលាកអាទោបំានរទថា រលាកជួប តាម៉ា ក វែឹង រៅកែុងទរនាល ះឆ្ែ ំ10 

ណាវដ ? 11 

ឆ៖ បាទ ក្បវវេជាឆ្ែ ំ  ំរោះរវើយៗ  ំរោះទីក្កុងភែំរពញរវើយ។  12 

ស៖  ំរោះរវើយក្បវវេជាប៉ា នាា នឆ្ែ ំវដេរលាកបានរ ើញ? 13 

ឆ៖ មិនអាទោរំទ ខាុំអត់ោ។ំ  14 

ស៖ ខាុំទង់សួ បវនថមថា រតើរលាកសាគ េ់ តាម៉ា ក រោយ របៀបណាវដ ? រម៉ាទបានរលាកដឹងថា 15 

ជា តាម៉ា ក ? 16 

[១៤:៣៧:៥៣] 17 

ឆ៖ បាទកងទ័ពក្បាប់ កងទ័ពរៅកវនលងវែឹង គ្នត់ក្បាប់ខាុំ។ គ្នត់មិនវមនក្បាប់ តាម៉ា ក រទ គ្នត់18 

ក្បាបថ់ា តា១៥។  19 

ស៖ ទ ះរម៉ាទបានរលាកដឹងថា តា១៥ ជា តាម៉ា ក? 20 

ឆ៖ បាទ កងទ័ពន ង អែកក្បាប់ខាុំវដ ។  21 

ស៖ អ  ៊ីទឹងបានន័យថា ក្បាប់ថា តា១៥ ផង ក្បាប់ថា តាម៉ា ក ផង។ អ  ៊ីទឹងវមនរទ? 22 

ឆ៖ បាទ។  23 

ស៖ រៅរពេវដេរលាកបានរ ើញ តាម៉ា ក វែឹង រលាករៅខាងរក្ត ឬសថិតរៅកែុងប ិរវណ  24 

មនតី   ំឃាងំ ឬក៏កែុងអគ្ន   ំឃាងំ? 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  62 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ឆ៖ បាទ មកពីខាុំដឹកក្កបីយករៅោក់ទឹក។ យករៅោក់រដកទឹកក្តពាងំ ពីខាងរជើងកវនលងកែុង1 

 បងទី២។  2 

ស៖ រលាកដឹងរទ រវត អីបានជាសនតិស ខវែឹងរៅក្បាប់រលាកថា វែឹងជា តា១៥ ? រគមន 3 

ភា កិទចអី? 4 

ឆ៖ បាទ ខាុំអត់ដឹងវដ  ប៉ា វនតគ្នត់ក្បាប់ខាុំ។ កងទ័ពវែឹងក្បាប់ខាុំ គ្នត់រដើ ពីរក្កាយខាុំ គ្នត់ក្បាប់ 5 

ដេ់រពេក្កបីរដកទឹក គ្នត់ក្បាបអ់  ៊ីទឹងវាង។  6 

ស៖ រពេវដេក្បាប់រវើយ រលាកោ ំវូត ឬមួយក៏មនកាេៈរទសៈវដេរធេើឲ្យោំ តាម៉ា ក? 7 

[១៤:៤០:០២] 8 

ឆ៖ បាទ ោំៗ ខលះក៏ជំនាន់វែឹងឮសូ វត តា១៥ រគមិនវដេរ ើញម ខរទ ប៉ា វនតខាុំវដេរ ើញ។ 9 

របើឮសូ វត តា១៥ អែកណាវដេមិនសាគ េ់ កែុងវែឹងរគសាគ េ់ក្គប់គ្នែ បាទ កងទេ័តអីក្គប់គ្នែ  ប៉ា វនតគ្នត់10 

មិនវដេរ ើញម ខ។ 11 

ស៖ រលាកបានរ ើញ តាម៉ា ក វែឹងកែុងទមៃ យប៉ា នណា? 12 

ឆ៖ បាទជិតវដ  ខាុំដឹកក្កបីរវើយគ្នត់រគទតាមផលូវ ដីក្បវវេជាពី វម៉ាក្តពីគ្នែ  ប៉ា វនតអត់ហ ន13 

រមើេម ខគ្នត់ទំរទ ខាុំអែកដឹកក្កបីបាទ។ 14 

ស៖ រពេវែឹង តាម៉ា ក កំព ងរធេើអីរពេវដេរលាករ ើញវែឹង? 15 

ឆ៖ គ្នត់ទ ះពីឡានមកគ្នត់រដើ រៅកវនលង តាអាន់ បាទ តាអាន់ មកទទួេតាមផលូវវែឹងគ្នត់រដើ  16 

 រៅជាមយួ តាអាន់ វែឹងបាទ។ 17 

ស៖ រលាករ ើញរពេកំព ងទ ះពីឡាន ឬមួយរដើ ៗៗតាមងែេ់? រលាកអាទបញ្ញជ ក់ឲ្យបាន18 

ទាស់ក្តង់វែឹងបនតិទមក។ 19 

ឆ៖ បាទ អត់មនងែេ់រទ មនវតផលូវទូេកវនលងវែឹង គ្នត់រដើ ទ ះពីឡានមកគ្នត់រដើ ទូេមក20 

កវនលង រៅដេ់សនាឹកឡានរៅ ក្បធានមនាី វែឹងគ្នត់រទញមកទទួេរវើយ រទញមកទទួេគ្នត់ទ ះពីឡាន21 

ខាុំទទួេខាុំដឹកក្កបីរៅដេ់ក្តឹមវែឹងវដ  ដឹកមិនបានសាា នវតឡានគ្នត់មកតាមផលូវវែឹងន ណាដឹង ដេ់ដឹក22 

រៅជួបម៉ា ទ់ក្តឹមវែឹងរៅ រវើយកងទ័ពនាពំនយុះក្កបីឲ្យរេឿនជាមួយខាុំនឹងមកបាទ។ 23 

[១៤:៤១:៥១] 24 

ស៖ បាទ ខាុំទង់សួ បញ្ញជ ក់ថាកវនលងវដេឡានទតវែឹងរៅកែុងប ិរវណមនាី ក្កាងំតាោន់វែងឹវត25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  63 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

មដង ឬមួយក៏រៅតាមផលូវទូេ? 1 

ឆ៖ បាទ រៅរខាល ងទ្ធេ  ពីខាងរកើត រៅរខាល ងទ្ធេ   ឡានរៅជាប់រខាល ងទ្ធេ   រវើយខាុំដឹកក្កបីដេ់2 

រខាល ងទ្ធេ  វែឹងបាទ។ 3 

ស៖ អ  ៊ីទឹងបានន័យថាឡានវែឹងមិនអាទទូេមកខាងកែុងប ិរវណ  ំឃាងំវែឹងរទ គឺឡានវែឹង4 

ឈប់រៅរខាល ងទ្ធេ  ខាងរកើត រលាកបញ្ញជ ក់អ  ៊ីទឹងរទ? 5 

ឆ៖ បាទ រៅពីខាងរខាល ងទ្ធេ  ខាងរកើត។ 6 

[១៤:៤២:៥២] 7 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 8 

បាទ ឥេូវរនះដេ់រពេសក្មករវើយ អងគជំន ំជក្មះក្បកាសសក្មក ២០នាទីោប់ពីរពេរនះ 9 

តរៅ វូតដេ់រម៉ា ងបី សូមអរញ្ជើញទូេវិញរដើមបីបនតកិទចដំរណើ កា សវនាកា ។  10 

មស្រនតី ដឋបាេត លាកា សក្មបសក្មួេផតេ់កវនលងសក្មក រៅបនាប់ ង់ោសំក្មប់សាកសីដេ់រដើម11 

បណដ ឹង ដឋបបរវណី និងមស្រនដី ធី.ភី.អូ រៅកែុងអំេុងរពេឈប់សក្មក ឲ្យអរញ្ជើញគ្នត់ក្តេប់មកកាន់12 

កវនលងផតេ់សកខីកមារនះវិញរៅរវលារម៉ា ងបី។  13 

សក្មកទ ះ! 14 

(សវនាកា សក្មកពីរម៉ា ង ១៤:៤៣ នាទី ដេ់រម៉ា ង ១៥:០៤ នាទី) 15 

 16 

[១៥:០៤:០៨] 17 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 18 

អងគយុទ ះ! 19 

អងគជំន ំជក្មះក្បកាសបនតកិទចដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា ។ រវើយនិងផតេ់រវទិកាជូនរៅរមធាវី20 

កា ពា កតីរលាក រខៀវ សំផន រដើមបីបនតកា តាំងសំណួ រដញរោេទំរពាះរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី។  21 

សូមអរញ្ជើញ! 22 

រលាក គង ់សំអ ន៖ 23 

បាទ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ខាុំសូមអន ញ្ញា តសួ រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីបនត។  24 

សួ រោយរលាក គង ់សំអ ន៖ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  64 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ អមាញ់មិញ រយើងបាននិយយគ្នែ អំពីកា មករេង បស់ តាម៉ា ក និងតាមកា រឆលើយបញ្ញជ ក់1 

 បស់រលាក រវើយរលាកបានបញ្ញជ ក់ទ្ធក់ទងរៅនឹងកា ទតឡានរៅខាងរក្តប ិរវណមនាី ក្កាងំតាោន់2 

។ ខាុំទង់សួ រលាកបវនថមថា រតើប ិរវណខាងកែុងអាទទតឡានបានវដ រទ? រវើយរតើធាល ប់មនអែកវដេ3 

រគរបើកឡានទូេមកទតរៅខាងកែុង -- ដេ់ខាងកែុងវដ រទ? 4 

រលាក សយ វសន៖ 5 

ឆ៖ បាទ អត់មនរទ។ រៅខាងរក្តវែឹងគឺមន បង កែុង បងទី១ អា បងទី១ខាងរក្ត -- 6 

 បងទី៣ ខាងរក្តវែឹង បងទី៣។ ោក់បានរៅកែុង បងទី៣។  7 

[១៥:០៥:៤០] 8 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ រលាកអាទបញ្ញជ ក់បានរទ រតើរវត អីបានជារលាករៅឃាេ េរគ្នទូេ9 

មកដេ់កវនលងវែឹង កវនលងវដេជាប់រៅ បងទ្ធេ ខាងរកើតវែឹង វដេរលាកបាននិយយថាអាទថា២វម៉ាក្ត10 

ពីផលូវទូេវែឹង? 11 

ឆ៖ បាទ រក្ពាះកវនលងវែឹងមិនឃាេ េរទ ដឹករគ្ន -- ក្កបរីៅទឹក បាទ ដឹកក្កបីរៅោក់រដកទឹក 12 

ដឹករទញតាមរខាល ងទ្ធេ វែឹង អារខាល ងទ្ធេ ទី២វែឹង ប៉ា វនតក្កបីរដកទឹកវែឹងកែុងៗ ងេង់រខាល ងទ្ធេ ខាងរក្តបាទ 13 

ខាងកែុង។  14 

ស៖ អ  ៊ីទឹងបានន័យថាក្កបីវដេរលាករមើេវែឹង គឺអាទទូេមកដេ់រៅ ងេង់រខាល ងទ្ធេ  ពី ជាន់។ 15 

ទី១ ទី២ ប៉ា វនតអត់អាទទូេរៅកែុងរខាល ងទ្ធេ ទី៣រនះរទ។ រតើអ  ៊ីទឹងក្តឹមក្តូវរទ? 16 

ឆ៖ បាទ ក្តឹមក្តូវរវើយ កែុង បងទី២។  17 

ស៖ រលាកអាទបញ្ញជ ក់ -- អំមិញរលាកបានបញ្ញជ ក់មតងរវើយថា រលាកបានរ ើញ តាម៉ា ក ទ ះ18 

ពីឡាន។ ខាុំទង់សួ បញ្ញជ ក់ថា រតើរលាករ ើញកែុងសាថ នភាពវបបរម៉ាទ? រៅទ ះមកវប ម ខទេ់គ្នែ  ឬក៏19 

រមើេរ ើញពីរក្កាយ ឬពីទំរវៀងកែុងសាថ នភាពវបបណា រលាកអាទបញ្ញជ ក់ពីកា រមើេរ ើញរនាះរទ? 20 

ឆ៖ បាទ គ្នត់ទ ះពីឡានមក ខាុំក៏កងទ័ពគ្នត់រដញខាុំឲ្យរដញក្កបី ដឹកក្កបីឲ្យរេឿនៗ ដេ់ដឹក 21 

ង្ហកពីខាងៗរជើងគ្នត់ៗវែឹងទិសខាងរឆេងៗគ្នត់ រដញក្កបីទ ះមករេើទួេខាងរេើវែឹងមកបាទ។  22 

[១៥:០៧:៤៣] 23 

ស៖ រលាកមនបានក្ករេករមើេរៅគ្នត់រទ? 24 

ឆ៖ បាទ អត់ហ នរមើេគ្នត់ទំរទបាទ។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  65 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ អ  ៊ីទឹង រលាកមនអីសមគ េ់កែុងេកខណៈពិរសសណាមួយវដេថាគ្នត់ជា តាម៉ា ក រទរៅ1 

រពេវែឹង? 2 

ឆ៖ បាទ អត់មនអីសមគ េ់ ក្គ្នន់វតកងទ័ពក្បាប់ខាុំ វែឹងរវើយ តា១៥ វតប៉ា ណា ឹងឯង។  3 

ស៖ កងទ័ពវដេក្បាប់រលាកវែឹង ក្បាប់កែុង យៈរពេទរនាល ះប៉ា នាា ន រៅកែុងរពេវដេតាម៉ា ក4 

រៅកែុងប ិរវណវែឹងរៅរេើយ ឬក៏រពេរទញរវើយ? រវើយរបើរទញរវើយ អាទ យៈរពេប៉ា នាា នរម៉ា ង 5 

រលាកអាទជក្មបអងគជំន ំជក្មះបានរទ? 6 

ឆ៖ បាទ រទញរវើយ។ ខាុំដឹកក្កបីមកពីក្តពាងំវិញ ឲ្យក្កបីរដកទឹកកែុងក្តពាងំរវើយ ដឹកមក7 

 វិញ កងទ័ពក្បាប់បាទ។  8 

ស៖ រតើកងទ័ពមែ ក់វែឹងធាល ប់វតក្បាប់រលាកពីរ ឿងអែកដឹកនា ំឬក៏រ ឿងអេីវបលកៗរៅកែុងមនាី ក្កាងំ 9 

តាោន់វែឹងវដ រទ? 10 

ឆ៖ បាទ អត់រទ។ ក្បាប់វត តា១៥ វតមតងវែឹង។   11 

ស៖ បាទ ក្បាប់រៅកែុងថ្ងៃវតមួយវដេរលាកថា តាម៉ា ក ក្កាំងតាោន់វែឹង ឬមួយក៏ថ្ងៃបនាា ប់? 12 

ឆ៖ បាទ ក្បាបវ់តមតងវែឹងរវើយ មនក្បាប់អីរទៀត។ 13 

ស៖ សំណួ  បស់ខាុំ ខាុំទង់បញ្ញជ ក់ថា អំមិញរលាកបានរឆលើយថាក្បាប់រក្កាយពី តាម៉ា ក វែឹង14 

រទញរៅវិញ។ អ  ៊ីទឹង ខាុំទង់ដឹងថា រក្កាយពីរទញរៅ កែុងថ្ងៃដវដេឬក៏ថ្ងៃបនាា ប់?  15 

[១៥:១០:១០] 16 

ឆ៖ បាទ ក្បាប់ថ្ងៃដវដេវែឹង គ្នត់ឲ្យខាុំដឹកក្កបីរទញពីក្តពាងំមកវិញ។  17 

ស៖ បាទ ឥេូវ ខាុំសូមឲ្យរលាកពិនិតយរេើឯកសា វដេខាុំ -- ជាវផនទីខាុំបានជូនម នរនះអំមិញ។ 18 

សូមរលាកពិនិតយរមើេវផែកខាងរឆេង វដេមន ូបទត រកាណវវងមួយបញ្ឈ រៅវផែកខាងរឆេង វដេោក់19 

ថា “ រដដ ផែូ ”។ រលាកបានរ ើញ ូបវែឹងរទ? 20 

ឆ៖ បាទ សាដ ប់អត់ទ្ធន់ គ្នត់សូមមនក្បសាសន៍មដងរទៀត។ 21 

ស៖ បាទ ខាុំសូមឲ្យរលាកពិនិតយរៅរេើ ូបវផនទី វដេខាុំបានក្បគេ់ជូនរលាករនះ។ រៅវផែក22 

ខាងសាដ បំំផ តមន ូបបួន -- ទត រកាណបញ្ឈ  វមិនទំជាទត រកាណរទ រោយសា ក្ជុង បស់វ មន23 

េ បក្ជុង។ រលាកបានរ ើញ ូបវែឹងរទ វដេមនោក់ថា “ រដដ ផែូ ”។ 24 

ឆ៖ រ ើញ កែុងក្កោសរនះរ ើញ ប៉ា វនដរៅកវនលងរនះ ខាុំដូទមិនបានរមើេសពេ។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  66 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ បាទ រលាកអាទបញ្ញជ ក់បានរទ ទីតាងំរនះ ទីតាងំវដេមនរៅកែុង ូបរនះ វជាទីតាងំវផែក1 

ខាងណា?  រដដ ផែូ រនាះ សថិតរៅទិសខាងណា របើរក្បៀបរធៀបរៅនឹងមនាី ក្កាងំតាោន់វែឹង? 2 

ឆ៖ បាទ មកទិសខាងតបូង។  3 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ ទ ះទ្ធក់ទងនឹងទំវំវិញ រតើទំវំវដេជា រដដ ផែូ  មនបរណាដ យ4 

ប៉ា នាា នវម៉ាក្ត ទទឹងប៉ា នាា នវដ  រលាកអាទបញ្ញជ ក់បានរទ? 5 

[១៥:១៣:០២] 6 

ឆ៖ បាទ អត់រទ ខាុំអត់វដេវស់រមើេ រវើយអត់វដេសាា នរមើេនឹងវម៉ាក្ត អត់រទ។  7 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ ទ ះទ្ធក់ទងនឹងទំនួន រដដ រៅកែុងប ិរវណរនះ រតើមនទំនួន រដដ8 

ប៉ា នាា នវដ ? 9 

ឆ៖ បាទ អត់អាទរាប់បាន រក្ទើន។ រាប់អត់បាន មនតូទ មនធំ មនមែ ក់ ពី នាក់ មនបីនាក់ 10 

មនបួននាក់អ  ៊ីទឹង អត់រាប់បាន។  11 

ស៖ សំណួ  បស់ខាុំ ខាុំទង់ឲ្យរលាកបញ្ញជ ក់ពីទំនួន រដដ  មិនវមនទំនួនសាកសពកែុងមួយ រដដ12 

រទ។ រលាកដឹងថាមន រដដ ជាផែូ វែឹងប៉ា នាា នវដ ? 13 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 14 

សាកសីរឆលើយ ួទរវើយ  រដដ វែឹងវរក្ទើន។  រដដ កប់បីនាក់ កប់បួននាក់វែឹង វរក្ទើន។  15 

 ួមទ្ធងំអាតូទអាធំវែឹង។ ភាសាដូទជាទាស់លាស់រវើយ។  16 

សាកសីមិនបាទ់រឆលើយតបនឹងសំណួ ទ ងរក្កាយរនះរទ។ 17 

[១៥:១៤:១៣] 18 

រលាក គង ់សំអ ន៖ 19 

រលាកក្បធាន កា ពិតទំនួនថារក្ទើរនះ វអត់ទាស់លាស់រទ។ វទ្ធេ់វតបញ្ញជ ក់ថា អាទទំនួន20 

ប៉ា នាា ន ២០, ៣០, ១០០, ២០០ អាវែឹង បានវអាទថាទំនួនទាស់លាស់។ រលាកក្បធាន។ 21 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 22 

គ្នត់បានក្បាប់រវើយ ថាគ្នត់អត់ទាស់លាស់ អត់រាប់រទ វរក្ទើន។ អត់បានរាប់រទ។ អ  ៊ីទឹង23 

រវើយបានរក្ទើន គ្នត់រាប់ទ្ធងំ រដដ វដេមនកប់មែ ក់ ពី នាក់ បីនាក់ រេើងរៅ  វូតដេ់ រដដ ធំ។ 24 

សួ រោយរលាក គង ់សំអ ន៖ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  67 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ អ  ៊ីទឹង ខាុំសូមសួ បញ្ញជ ក់ថា រតើកែុងប ិរវណ រដដ ជាផែូ រនះ មន1 

 រដដ ធំវដេរលាកកត់សមគ េ់វែឹង ប៉ា នាា នវដ ? 2 

រលាក សយ វសន៖ 3 

ឆ៖ ខាុំអត់បានរាប់ កវនលងវែឹង។  4 

[១៥:១៥:០៨] 5 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ ទ្ធក់ទងរៅនឹងវផែកខាងរក្កាមថ្ន ូបភាពរនះ រលាករមើេរ ើញរទ 6 

មន ូប ងេង់មូេតូទៗរក្ទើនគឺមនទំនួន១០ វដេោក់ថា ជួ រដើមដូងសាកសពកប់ខាងរក្កាម។ ខាុំទង់សួ 7 

រលាកថារតើរដើមដូងវដេោរំវើយមនសាកសពរៅពីរក្កាមរនះមនប៉ា នាា ន? មនប៉ា នាា នរដើម? ឬក៏មន 8 

ប៉ា នាា ន រដដ ? 9 

ឆ៖ បាទ កាេម នរក្ទើន ប៉ា នឥេូវវង្ហប់រដើមដូងបាត់ទង់អស់រៅក្បវវេជា២០ រៅ ៣០រដើម 10 

តាមរមើេសពេថ្ងៃវែឹង។  11 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ រលាកអាទបញ្ញជ ក់ពីទំនួនរក្ទើនវដេរលាកមនក្បសាសន៍អំមិញបាន12 

រទ? រក្ទើនវែឹងកែុងកក្មិតប៉ា នណា? ១០០, ២០០ ឬក៏ ១០០០? 13 

ឆ៖ បាទ អាវែឹងខាុំអត់បានរាប់វដ  មិនដឹងប៉ា នាា នរទ ក៏អត់បានរាប់អាវែឹង។  14 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ សូមរលាកបញ្ញជ ក់អំពីកា ទូេ ួមកប់សាកសពវដេរលាកបានរ ៀប 15 

រាប់កនលង ួទមករវើយ ថារតើកា ទូេ ួមកប់សាកសពកែុង យៈរពេវដេរលាករៅក្កាងំតាោន់រនាះ ផែូ  16 

សាកសពវដេរលាកបានកប់ជាក់វសដងរោយខលួនឯងផ្ទា េ់មនប៉ា នាា នវដ  រលាកោំបានរទ? 17 

ឆ៖ បាទ អត់ោរំទ រក្ទើនរពក អត់ោរំទ។ 18 

[១៥:១៧:២៧] 19 

ស៖ រតើរលាកអាទបញ្ញជ ក់អំពីទំនួនផែូ ធំៗវដេរលាកបានទូេ ួមកប់រទ? 20 

ឆ៖ បាទ បានវតអាតូទៗវដេសាល ប់កែុងគ ករទ។ 21 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ ឥេូវខាុំសូមនិយយរក្កាយពី ំរោះ១៩៧៩ វិញ គឺរៅរពេរៅកាយផែូ  22 

គឺរលាកបានរឆលើយកែុងកនលងមកទ្ធក់ទងរៅនឹងកា កាយ ករធាញមសពីផែូ ពីសាកសពរនះ រតើរលាកអាទ23 

បញ្ញជ ក់ថា រពេវដេរលាករៅកាយ កកំណប់ ឬក៏រៅរាប់េលាដ៍កាេ ឬក៏ឆែឹងរៅកែុងផែូ នីមួយៗ24 

វែឹង រលាករធេើរៅរពេណាវដ រទ? 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  68 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ឆ៖ បាទ ឆ្ែ ំវបក វបកវែឹងខាុំមិនវមនអែកកាយ ក្បជាជនជ ំវិញវែឹងគ្នត់អែកកាយ។ គ្នត់កាយ1 

 កកំណប់។ 2 

ស៖ រលាកមនបានរៅទូេ ួមទងែេុបង្ហា ញទីតាងំកវនលងណាជាផែូ កប់សាកសពដេ់ក្បជា3 

ពេ ដឋវែឹងរទ? 4 

ឆ៖ បាទ អត់រទ។ ប៉ា វនដខាុំទូេរៅរក្កាយ ធ ំសែយុវ ូរពញ រគកាយរពញវែឹងអស់រវើយ។  5 

ស៖ រលាកអាទបញ្ញជ ក់បានថា រពេវដេរគរៅវែឹងជារក្ទើនដំណាក់កាេ ឬក៏មនវតមួយ6 

រេើករទ? 7 

ឆ៖ បាទ អាវែឹងខាុំកាដ ប់អត់ជ ំវដ ។  8 

ស៖ ទ ះរលាកបានរៅទូេ ួមកាយរោយផ្ទា េ់ខលួនឯងរទ? 9 

ឆ៖ បាទ អត់។  10 

[១៥:១៩:៣៥] 11 

ស៖ រតើរលាករៅសរងកតកា ណ៍ ឬក៏រៅឈ រមើេកា ជីកកកាយវែឹងញឹកញាប់រទ? 12 

ឆ៖ បាទ អត់រទ មនវតខាុំរៅរគ្ន ពវិញ្ញា ណកខនាវតប ណយទ្ធនអីរៅ យកបាយ យកសមលរៅ13 

វសនរក្ពនរៅកវនលងវែឹង។  14 

ស៖ បាទ ទ ះរលាកធាល ប់ទូេ ួមកាយយកឆែឹងមករាប់វដ រទ? 15 

ឆ៖ បាទ អត់រទ។ 16 

ស៖ ទ ះរលាកបានដឹងពីកា កាយយកឆែឹងជាពិរសសេលាដកាេយកមករាប់រដើមបីឲ្យដឹងទំនួន17 

ឬទ កោក់វដ រទ? 18 

ឆ៖ បាទ អត់ដឹងរទ វែឹងរៅរេើគណៈកមាកា  មនតាៗ មនរលាកអាោ យគ្នត់រៅជាក្បោំ19 

កា រៅវែឹង គ្នត់អែករាប់បាទ។ 20 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ រវើយខាុំស ំសួ រលាកទ្ធក់ទងរៅនឹងក្គួសា  បស់ យយញ៉ា វដេ21 

រលាកបានបញ្ញជ ក់ជូនអងគជំន ំជក្មះកនលងមកថា រលាកបានរាប់អានជាមួយនឹងក្គួសា គ្នត់ ជាមួយនឹង22 

គ្នត់វែឹងដូទជាមត យនិងកូន។ រតើរលាកអាទបញ្ញជ ក់បានរទថា ទំនាក់ទំនងេែ វងរលាក រវើយនិង23 

ក្គួសា  យយញ៉ា រនះ ោប់រផតើមពីរពេណា? 24 

ឆ៖ បាទ ោប់រផតើមរៅរៅជាប់គ កទ្ធងំអស់គ្នែ បាទ។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  69 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ រលាកមនសាគ េ់ក្គួសា  យយញ៉ា ម នរពេជាប់  ំវែឹងរទ? 1 

ឆ៖ បាទ អត់រទ។ 2 

ស៖ ទ ះរលាកសាគ េ់បតី បស់យយ ញ៉ា វដេក្តូវរៅជាប់  ំម ន យយញ៉ា វែឹងវដ រទ? 3 

ឆ៖ បាទ សាគ េ់ៗរោយសា វតគ្នត់រៅជាប់ម ន យយញ៉ាវែងឹ តាគ ន សាគ េ់។ 4 

ស៖ រលាកសាគ េ់រៅរពេវដេ តាគ ន វែឹងរៅជាប់រៅក្កាងំតាោន់ ឬក៏សាគ េ់រៅរពេម ន5 

រពេរៅជាប់រៅក្កាងំតាោន់? 6 

ឆ៖ បាទ សាគ េ់គ្នត់រៅជាប់ជាមួយគ្នែ វែឹងបាទ។ 7 

[១៥:២២:៤៨] 8 

ស៖ រលាកអាទបញ្ញជ ក់ពី យៈរពេវដេ តាគ ន រៅជាប់រៅក្កាងំតាោន់ វូតដេ់រពេវដេ9 

យយញ៉ា រៅតាមរក្កាយវែឹង រតើមន យៈរពេប៉ា នាា នថ្ងៃ ឬប៉ា នាា នសបាត វ៍ ឬប៉ា នាា នវខវដ ? 10 

ឆ៖ បាទ វែឹងខាុំអត់ោំរទ។ 11 

ស៖ រលាកបានរ ៀបរាប់ពីសមជិកក្គួសា  បស់ យយញ៉ា រវើយកែុងសវនាកា ។ ខាុំស ំឲ្យ12 

រលាកបញ្ញជ ក់ថា រតើកែុងសមជិកក្គួសា  បស់គ្នត់ ជាកូន បស់គ្នត់ មនអែករៅរក្ត  ំ រៅរក្តមនាី 13 

ក្កាងំតាោន់រទកែុងរពេរនាះ? រវើយរបើមន រតើរលាកសាគ េ់រទ? 14 

ឆ៖ បាទ សាគ េ់វតអែករៅជាប់ជាមួយគ្នែ  អែកខាងរក្តខាុំអត់សាគ េ់រទ។ 15 

ស៖ រលាកសាគ េ់ទ្ធងំអស់រទ? 16 

ឆ៖ បាទ ទ្ធងំអស់ខាុំអត់សាគ េ់រទ សាគ េ់វតអែកជាប់កែុងវែឹងជាមួយគ្នែ  អែកខាងរក្តខាុំអត់  17 

សាគ េ់។ 18 

ស៖ បាទ ខាុំទង់និយយថា រលាកសាគ េ់កូន បស់គ្នត់វដេជាប់រៅមនាី ក្កាងំតាោន់ទ្ធំងអស់19 

រទ? 20 

ឆ៖ សាគ េ់ ប៉ា វនតមីមួយតូទរក្កាយវែឹង ខាុំអត់បានសាគ េ់រ ា្ ះរគជាពិតរទ។ ដឹងថារគរៅថា21 

មីេែិត មិនដឹងរ ា្ ះអី ប៉ា វនតរៅថាមីេែិតរទកាេរនាះ។ 22 

ស៖ រលាកអាទរាប់រ ា្ ះបានរទ កូន បស់គ្នត់វដេជាប់រៅកែុង  ំវែឹង? 23 

ឆ៖ បាន។ មត យçយយញ៉ា, តាគ ន, អ  ៊ីរា ត់, តារបឿនçកូនក្បសា, អាខា, អាខ ម, អារប, មី24 

េែិត បាទ។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  70 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

[១៥:២៥:១៥] 1 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ រលាកអាទបញ្ញជ ក់បានរទថា ពួករគទ្ធងំអស់វែឹងរធេើអីវដ រៅក្កាងំ2 

តាោន់ វែឹង? 3 

ឆ៖ អត់រធេើអីផង រៅរធេើវក្សរធេើទមក  ដូទខាុំវដ វែឹង ដូទវតគ្នែ ។ រគរក្បើរធេើអី រធេើវែឹងដូទវតគ្នែ ។  4 

ស៖ រតើរលាកដឹងថា មនរគសួ ទរមលើយគ្នត់រទ? 5 

ឆ៖ ដឹងរគសួ ថា បដីគ្នត់ សួ វតបដីយយញ៉ា រវើយនិង ពូរបឿន បាទ។ 6 

ស៖ រលាកមនវដេរ ើញរគរធេើបាបក្គួសា គ្នត់រទ? សូមរទ្ធស សូមបញ្ញជ ក់រេើងវិញ។ 7 

  ក្គួសា  ខាុំទង់និយយសំរៅរៅរេើកូនៗ បស់គ្នត់។  8 

ឆ៖ បាទ វដេរ ើញវតរគរធេើបាបវត ពូរបឿន រវើយនិងបដីយយញ៉ាវែឹង ជាបម់ នរគ រគវយ9 

សួ ទរមលើយ រវើយយកមកោក់កែុងគ កវិញ គ្នត់មនជំងឺក្គ្នកំ្គ្នៗ ក៏សាល ប់បាត់ទ្ធងំពី វែឹងរៅបាទ។ 10 

ស៖ រលាកអាទបញ្ញជ ក់ថា យយញ៉ា ជាទ ងរៅរៅកែុងមនាី ក្កាំងតាោន់ វែឹងរទ? 11 

ឆ៖ បាទ យយញ៉ា គ្នត់ោស់ជាងរគ រគមិនឲ្យរធេើអីកា ង្ហ ធៃន់ រគឲ្យគ្នត់ោបំាយ ឲ្យគ្នត់12 

ខាងបប បាទ។ 13 

(សក្មក យៈរពេខលី) 14 

រលាក គង ់សំអ ន៖ 15 

បាទ សូមអ គ ណ។ រលាកក្បធាន រោយសា សណួំ បសខ់ាុំ ភាគរក្ទើនតរៅរទៀតរនះ វែឹងមន16 

ទ្ធកទ់ងរៅនឹងអតតសញ្ញា ណ បស់អែករៅក្កាងំតាោន់។ ដូរទែះ ខាុំបាទមិនអាទសួ បវនថមរទៀតរទ រវើយ17 

ខាុំបាទនឹងសួ រៅរពេវដេអងគជំន ំជក្មះ សរក្មទអន ញ្ញា តឲ្យមនកា សួ បវនថម។ បាទ សូមអ គ ណ។  18 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 19 

[១៥:២៨:១៩] 20 

(រៅក្កមពិភាកាគ្នែ ) 21 

[១៥:២៨:៤៥] 22 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 23 

បាទ ឥេូវរនះ រពេរវលារៅ រសៀេរនះ ក៏រៅតិទវដ  រវើយរបើសាដ ប់សកខីកមារដើមបណដ ឹង ដឋ-24 

បបរវណមីួយ ូបរទៀតវែឹង ក៏មិនបានប៉ា នាា នវដ ។ រវើយមា៉ាងរទៀត រៅលាៃ ទរនះគឺលាៃ ទថ្ងៃស ក្កផង 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៣៩ 

សំណ ំរ ឿងក្ពវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៦  វខក មភៈ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  71 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

វដេ ងយនតនឹងោករទញពីរនះរៅរវលារម៉ា ងបួន ដូរទែះសវនាកា រនះ ដេ់រពេសមក្សបសក្មក1 

រវើយ។ អងគជំន ំជក្មះក្បកាសផ្ទែ កកិទចដំរណើ កា សវនាកា សក្មបថ់្ងៃរនះ ក្តឹមរនះ។ រវើយសវនាកា  2 

រេើករៅបនតរធេើរៅថ្ងៃទ័នា ទី០៩ វខក មភៈ ឆ្ែ ំ២០១៥ ោប់រផដើមពីរម៉ា ងក្បាបំួនក្ពឹករៅ។ រវើយក្ពឹករៅ3 

ថ្ងៃទ័នា រនាះអងគជំន ំជក្មះនឹងរធេើសវនាកា សាដ ប់សកខីកមាអែកជំនាញវដេមន វសសនាម 2-TCE-97។ 4 

រវើយសូមភាគី និង -- សូមភាគីអរញ្ជើញក្ជាប និងអរញ្ជើញទូេ ួមតាមកាេរវលាបានកំណត់រនះ។ 5 

រវើយអងគជំន ំជក្មះ ក៏សូមអ គ ណទំរពាះរលាក សយ វសន ដំរណើ កា សវនាកា សាដ បស់កខី6 

កមា បសរ់លាក កែុងឋានៈជាសាកសីរៅមិនទ្ធន់ទប់រៅរេើយរទ។ អងគជំន ំជក្មះអាទនឹងរកាះអរញ្ជើញឲ្យ7 

រលាក ឲ្យមកបនតផដេ់សកខីកមារៅរពេណាមួយរៅរពេខាងម ខ។ រវើយរលាកអាទ វិេក្តេប់រៅ8 

កាប់ទីេំរៅ បស់រលាក វិញបានរវើយ។ រវើយប គគេិកអងគកា  ធី.ភី.អូ អងគជំន ំជក្មះសូមអ គ ណ9 

រលាក រលាកអាទ វិេក្តេប់រៅេំរៅបាន បស់ បស់រលាក វិញបានរវើយ។ 10 

រវើយមស្រនដី ដឋបាេត លាកា សក្មបសក្មួេជាមួយនឹងប គគេិកថ្នអងគភាពគ្នំពា សាកសី និងអែក11 

ជំនាញកែុងកា ជូនរលាក សយ វសន និងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីវដេមន វសសនាម 2-TCCP-303 12 

វដេរយើងបានបក្មុងទ កសក្មប់ថ្ងៃរនះវែឹង វិេក្តេប់រៅកាន់ទីេំរៅោឋ ន ឬក៏រគ្នេរៅណាវដេ 13 

គ្នត់ពួកគ្នត់មនបំណងទង់រៅវិញទ ះ។  14 

រវើយបង្ហគ ប់ឲ្យអន  កសមនាី   ំឃាងំ នាខំលួនជនជាបរ់ោទទ្ធងំពី  ូប នួន ជា និង រខៀវ សំផន 15 

រៅកាន់មនាី   ំឃាងំថ្ន អ.វ.ត.ក វិញទ ះ រវើយនិងបង្ហគ ប់ឲ្យនាខំលួនគ្នត់មកទូេ ួមសវនាកា រៅកែុង 16 

រៅថ្ងៃក្ពឹកថ្ងៃទ័នា ទី០៩ វខក មភៈ ឆ្ែ ំ២០១៥ ឲ្យបានម នរម៉ា ងក្បាបំួនក្ពឹក។  17 

សក្មកទ ះ៕ 18 

ក្កឡាបញ្ជ៖ី 19 

សូមអរញ្ជើញរក្កាកឈ ! 20 

(សវនាកា ផ្ទែ ករៅរម៉ា ង ១៥:៣១ នាទី) 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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