
                 

អង្គជំនំុជម្រះវិសារញ្ញក្នុង្តលុាការក្រពុជា 

Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia  

Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens 

ម្រះរាជាណាចម្ក្ក្រពុជា  

ជាត ិសាសនា ម្រះរហាក្សម្ត 

Kingdom of Cambodia  

Nation Religion King 

Royaume du Cambodge 

Nation Religion Roi 

 

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង្ 

Trial Chamber 

Chambre de Premiere instance 

 

ក្ំណតហ់េតជុាលាយលក្ខណ៍អក្សរននក្ិចចដំហណើរការនីតិវិធី 

ជំនុំជម្រះក្តហីៅដំណាក្ក់ាលរីរ 

សាធារណៈ 

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

នងៃទី២៨ ខែក្ក្កដា ឆ្ន ២ំ០១៥  

ហ ៉ោ ង្ ០៩:០២នាទី 

សវនាការហលើក្ទ៣ី០៥ 

 

រៅក្កមសាលាដបំងូ៖ 

 រៅក្កម និេ ណ ន  ជាក្បធាន  

 រៅក្កម ម៉ា ទីន ខា   បគីន  

 (Judge Martin KAROPKIN) 

 រៅក្កម យ៉ា  ស ខន 

 រៅក្កម ហ្សង់ម៉ា ក ឡាវវន៍  

 (Judge Jean-Marc LAVERGNE) 

 រៅក្កម យូ  ឧតតរា 

 រៅក្កម ធូ មណី (បក្មុង) 

ក្កឡាបញ្ជសីាលាដបំងូ៖ 

 កញ្ញា  ជា ស ីវហ្័ង 

 កញ្ញា  ម៉ា ដារេណា រហ្េហ្សុី 

 (Ms. Maddalena Ghezzi)  

 

កា យិេយ័សហ្ក្រះរាជអាជាា ៖ 

 កញ្ញា  ស ង ឆវ័នត 

 រលាក រសង លាង 

 រលាក ចូរសហ្វ រអនក្រូ ប៊យេី 

 (Mr. Joseph Andrew BOYLE) 

 រលាក ក្ាវីស ហ្វវ   (Mr. Travis FARR) 

ជនជាបរ់ោទ៖ 

 រលាក នួន ជា 

 រលាក រខៀវ សំផន 

រមធាវកីា ពា ជនជាបរ់ោទ ននួ ជា៖  

 រលាក ស ន អ  ណ 

 រលាក េីវ ស វណាា  

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

 រលាក គង់ សំអ ន 

 កញ្ញា  អង់ា ហ្េីសរស (Ms. Anta GUISSE)  

រមធាវកី្បោកំា រលាក រខៀវ សំផន៖ 

 រលាកក្សី ទូច វ េ័កស 

 រលាក ខេវីន រសានដឺស៍  

 (Mr. Calvin SAUNDERS) 

រមធាវតីណំាងរដើមបណដ ងឹ ដឋបបរវណី៖ 

 រលាក ររជ អងេ 

 រលាកក្សី ម៉ា  ី ហ្េី  ូដ៍(Ms.Marie GUIRAUD) 

 រលាក ហ្ ង គឹមសួន 

 រលាក វវ ន រៅ 

 រលាកក្សី ទី ក្សីុនណា 

 រលាកក្សី ស ីន ស វ ន 

វផែកក្គបក់្គងត លាកា ៖ 

 រលាក អ៊ ច អ  ណ 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  i 
បញ្ជរី ម្ ះអែកនយិយ៖ 

ភាសាវដេបានរក្បើ រេើកវេងវតមនកា បញ្ញជ ក់រផសងរទៀតរៅកែុងក្បតិោ ឹក 

 

 

អែកនយិយ ភាសា 

រៅក្កម និេ ណ ន (ក្បធានអងេជំន ំ) វខម  

រៅក្កម ហ្សង់ម៉ា ក ឡាវវន៍ បារំាង 

កញ្ញា  ស ង ឆវ័នត វខម  

រលាក ចូរសហ្វ រអនក្រូ ប៊យេី អង់រគេស 

រលាក ក្ាវីស ហ្វវ   អង់រគេស 

រលាកក្សី ម៉ា  ី ហ្េី  ូដ៍ បារំាង 

រលាក វ ិចទ័  កូរប៉ា អង់រគេស 

កញ្ញា  អង់ា ហ្េីសរស បារំាង 

រលាក គង់ សំអ ន វខម  

រលាក ហ្ ង គឹមសួន វខម  

រលាក ររជ អងេ វខម  

រលាកក្សី ស ីន ស វ ន វខម  

រលាក វសន ស ផ ន (2-TCPP-220) វខម  

រលាក ម៉ាម រសឿម រៅ រហ្ង សាមួត (2-TCW-858)    វខម  
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  ii 
 

 

ឧបសរព័នធ 

 

ការសួរសណួំរហៅហដើរបណត ឹង្រដឋបបហវណី៖  ហលាក្ ខសន សុផុន (2-TCPP-220) 

សួ រដាយរលាក  វ ិចទ័  កូរប៉ា រផដើមរី.........................................................................ទំរ័   ៨    

សួ រដាយកញ្ញា  អង់ា ហ្េីសរស រផដើមរី ....................................................................ទំរ័  ២៣    

សួ រដាយរលាក គង់ សំអ ន រផដើមរី .........................................................................ទំរ័  ២៩   

 

ការសួរសណួំរហៅសាក្សី៖  ហលាក្ រ៉ោរ ហសឿរ ហៅ ហេង្ សារួត (2-TCW-858) 

សួ រដាយក្បធានអងេជំន ំ រផដើមរី .............................................................................ទំរ័  ៣៦   

សួ រដាយរលាក ក្ាវីស ហ្វវ   រផដើមរី ......................................................................ទំរ័  ៤០   

សួ រដាយកញ្ញា  ស ង ឆវ័នត រផដើមរី ...........................................................................ទំរ័   ៦២   

សួ រដាយរលាកក្សី ស ីន ស វ ន រផដើមរី .....................................................................ទំរ័   ៦៦   
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  1 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្ិចចដហំណើរការនតីិវិធី 1 

(រៅក្កមចូេកែុងបនាប់សវនាកា ) 2 

[០៩:០២:០៣] 3 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 4 

អងេយុច ះ! 5 

អងេជំន ំជក្មះ ក្បកាសបនតកិចចដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា ។ សវនាកា រៅថ្ងៃរនះ អងេជំន ំជក្មះនឹងរធវើ 6 

សវនាកា កា សាដ ប់សកខីកមមរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី វសន ស ផ ន បញ្ចប់ រហ្ើយនិងរផដើមសាដ ប់សកខីកមម7 

សាកសីវដេមន ហ្សសនាម 2-TCW-858។ រហ្ើយក៏សូមជក្មបភាគី និងសាធា ណជនផងវដ ថា 8 

កាេរីមសិេមិញ ប គេេិកអងេកា  ធី.ភី.អូ çរសង ហ៊្ នាំងç អងេយុវកប អមជាមួយនឹងរដើមបណដ ឹង ដឋ9 

បបរវណី រដើមបីរក្ងឹងសាម  តី បស់គ្នត់កែុងអំេុងររេវដេគ្នត់ផដេ់សកខីកមម ប៉ា វនតរដាយសា ប គេេិកអងេ10 

កា  ធី.ភី.អូ çរសង ហ៊្ នាំងç មនធ  ៈមិនអាចចូេរៅកែុងកិចចដំរណើ កា សវនាកា រៅក្រឹករនះបាន 11 

អងេជំន ំជក្មះបានរ ៀបចំោតរ់លាក ជួង ស ភា ិទធ វដេជាប គេេិកអងេកា  -- ប គេេិកថ្នអងេភារគ្នពំា 12 

សាកសីនិងអែកជំនាញ អងេយុវកប នឹងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី រៅកែុងអំេុងររេផដេ់សកខីកមមរៅ ក្រឹក13 

រនះ។  14 

ក្កឡាបញ្ជីសវនាកា  កញ្ញា  ជា ស ីវហ្័ង រេើងរាយកា ណ៍អំរីសាថ នភារវតតមន អវតតមនភាគី 15 

និងប គេេវដេអងេជំន ំជក្មះរកាះអរញ្ជើញឲ្យចូេ ួមរៅកែុងកិចចដំរណើ កា សវនាកា ថ្ងៃរនះ។  16 

ក្កឡាបញ្ជ៖ី 17 

សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន សក្មប់សវនាកា រៅថ្ងៃរនះ ក្កឡាបញ្ជីកត់សមេ េ់រ ើញថា ក្គប់ 18 

ភាគីទងំអស់ថ្នរ ឿងកដីរនះមនវតតមន។ រដាយវេក រលាក នួន ជា មនវតតមនរៅបនាប់  ំខេួនខាង19 

រក្កាមសាេសវនាកា រនះ រដាយរលាករសែើស ំេះបង់សិទធិមនវតតមនរដាយផ្ទា េ់រីបនាប់សវនាកា ។ 20 

េិខិតេះបង់សិទធិ បស់ជនជាប់រោទ នួន ជា បានក្បគេ់ដេ់ក្កឡាបញ្ជី ួចរហ្ើយ។ រដើមបណដ ឹង ដឋបប-21 

រវណីវដេក្តូវមកផដេ់សកខីកមមរៅថ្ងៃរនះ គឺរលាក វសន ស ផ ន។ រលាកមនវតតមន ួចរហ្ើយ រៅបនាប់22 

សវនាកា រនះ។ រៅថ្ងៃរនះ មនសាកសីបក្មុងមួយ ូបវដេមន ហ្សសនាម 2-TCW-858។ សាកសីបាន23 

បញ្ញជ ក់ថា ាមសមតថភារវដេគ្នត់អាចដឹង គឺគ្នត់មិនមនទំនាក់ទំនងញាតិរលាហិ្ត ឬញាតិរនធ 24 

ជាមួយនឹងជនជាប់រោទទំងរី  ូប គឺរលាក នួន ជា និង រខៀវ សំផន ឬភាគីរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីណា25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  2 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

មួយ វដេក្តូវបានទទួេសាេ េ់រៅកែុងរ ឿងកដីរនះរទ។ សាកសី ូបរនះ បានរធវើសមបង ួចរហ្ើយរៅចំរពាះ1 

ម ខរលាកាដំបងវដក កាេរីមសិេមិញរនះ។  2 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។  3 

[០៩:០៤:៤៥] 4 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 5 

បាទ អ គ ណ រហ្ើយម ននឹងផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមរមធាវីកា ពា កដី អងេជំន ំជក្មះស ំសរក្មច6 

រេើសំរណើស ំ បស់ជនជាប់រោទ នួន ជា ជាម នសិន។ អងេជំន ំជក្មះបានទទួេេិខិតស ំេះបង់សិទធិចូេ7 

 ួមកែុងសវនាកា រដាយផ្ទា េ់កែុងបនាប់សវនាកា រនះ បស់រលាក នួន ជា ច ះថ្ងៃទី២៨ វខកកកដា ឆ្ែ ំ 8 

២០១៥ វដេបានបញ្ញជ ក់ថា រដាយគ្នត់មនបញ្ញា ស ខភារ ឈឺកាេ ឈឺចរងកះ មិនអាចអងេយុយូ បាន 9 

មិនអាចផចង់អា មមណ៍បានយូ  និងរដើមបីមនេទធភារចូេ ួមសវនាកា រៅថ្ងៃខាងម ខឲ្យមនក្បសិទធភារ 10 

ខេួនស ំេះបង់សិទធិចូេ ួម និងមនវតតមនរដាយផ្ទា េ់កែុងបនាប់សវនាកា រៅថ្ងៃទី២៨ វខកកកដា ឆ្ែ ំ 11 

២០១៥។ រហ្ើយរមធាវីកា ពា កតី បស់ខេួនបានក្បាប់អំរផីេប៉ាះពាេ់ថ្នកា េះបង់សិទធិរនះថា កា េះបង់ 12 

សិទធិរនះមិនអាចបកក្សាយថា ជាកា េះបង់សិទធិ បស់ខេួនកែុងកា កាត់រសចកតីរដាយយ តតិធម៌ ឬសិទធិកែុង 13 

កា ជំទស់រៅនឹងភសតាុង កែុងកា ដាក់បង្ហា ញ ឬដាក់ជូនត លាកា រនះ ក្គប់ររេរវលាថ្នសវនាកា រេើ14 

 ូបខេួនរេើយ។  15 

[០៩:០៥:៣៩] 16 

បានរ ើញកំណត់រហ្ត រិនិតយស ខភារជនជាប់រោទ នួន ជា វដេរធវើរេើងរដាយក្គូររទយក្បោំ17 

កា  រិនិតយ រាបាេ វងទំស ខភារជនជាប់រោទរៅ អ.វ.ត.ក ច ះថ្ងៃទី២៨ វខកកកដា ឆ្ែ ំ២០១៥ បាន18 

កត់សមេ េ់ថា សាថ នភារស ខភារ បស់រលាក នួន ជា មនអាកា ៈឈឺចរងកះរា ំថ្   វិេម ខ និងមិនអាច19 

អងេយុយូ បាន និងបានផដេ់អន សាសន៍ថា សូមអងេជំន ំជក្មះអន ញ្ញា តឲ្យរលាក នួន ជា ចូេ ួមាមដាន20 

កិចចដំរណើ កា សវនាកា រីបនាប់ខាងរក្កាមសាេសវនាកា រនះ។ វផែករេើមូេដាឋ នរនះ និងរយងាម21 

បទបបញ្ាតិថ្នវិធាន៨១(៥) ថ្នវិធានថ្ផាកែុង អ.វ.ត.ក អងេជំន ំជក្មះសរក្មចយេ់ក្រម និងអន ញ្ញា តឲ្យ22 

រលាក នួន ជា ចូេ ួម និងាមដានកិចចដំរណើ កា សវនាកា រីចមៃ យ រីបនាប់  ំខេួនមួយសថិតរៅរក្កាម23 

សាេសវនាកា រនះ ាម យៈឧបក ណ៍រសាទសសន៍ សក្មប់ យៈររេសវនាកា ររញមួយថ្ងៃរនះ។  24 

បង្ហេ ប់ឲ្យប គេេិកវផែករសាទសសន៍ភាជ បក់្បរ័នធរសាទសសន៍សក្មប់ជនជាប់រោទ នួន ជា អាច25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  3 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ចូេ ួមនិងាមដានកិចចដំរណើ សវនាកា រីចមៃ យ រីបនាប់  ំខេួនមួយសថិតរៅរក្កាមសាេសវនាកា រនះ 1 

កែុង យៈររេថ្នកិចចដំរណើ កា សវនាកា សក្មប់ថ្ងៃរនះ។ 2 

បាទ ជាបនដរៅរនះ អងេជំន ំជក្មះផដេ់រវទិកាជូនក្កុមរមធាវីកា ពា កដី វដេដំបូងរនះផដេ់រវទិកា3 

រៅក្កុមរមធាវីកា ពា កដីរលាក នួន ជា រដើមបីមនឱកាសកែុងកា ាំងសំណួ រដញរដាេចំរពាះរដើម4 

បណដ ឹង ដឋបបរវណី ូបរនះ។ សូមអរញ្ជ ើញ! 5 

[០៩:០៦:៥៧] 6 

រលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 7 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ សូមជក្មបសួ រលាក រលាកក្សីរៅក្កម សូមជក្មបសួ ភាគី។ 8 

រលាកក្បធាន ម នររេវដេខាុោំប់រផដើមសួ សំណួ រៅរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរនះ ខាុំសូមអន ញ្ញា តរលាក9 

ក្បធាន រដើមបឲី្យខាុំអាចរធវើកា កត់សមេ េ់ ក៏ដូចជារធវើសំរណើឲ្យមនកា បញ្ញជ ក់បំភេទឺក់ទងរៅនឹងឯក10 

សា វដេខាុចំង់ដកក្សង់យកមកអានឲ្យរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរនះសាដ ប់។ ខាុំមនបំណងអានអតថបទ11 

វដេមន -- វដេជាឯកសា  បស់មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុាគឺឯកសា  E305/13.23.292។ រនះគឺ12 

ជាឯកសា វដេមនរេខ E3 ផងវដ  គឺ E3/8991។ ាមវដេខាុដំឹង <សំរណើមួយរី>ក្រះរាជអាជាា13 

<រដើមប>ីបានដាក់បង្ហា ញ<ឯកសា > ក៏ដូចជាកា រិនិតយរៅរេើហ្ាយរេប គឺជា<កិចចសមា សន៍មួយ14 

មួយ ថ្នកិចចសមា សន៍ បស់មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុាចំនួន>៦៦ ទក់ទងរៅនឹងទំនបក់្តពាងំងម។ 15 

ក្បសិនរបើខាុំយេ់មិនខ សរទ ឯកសា រនះក្តូវបានដាក់បញ្ចូេរហ្ើយបរងកើតរេើងរៅកែុង ហ្ាយ16 

រេប រៅកែុងររេងមីៗរនះ គឺកាេរីវខមិង នា <ឆ្ែ ំរនះ> គឺក្បវហ្េជាមួយវខជាងម នរនះ គឺក្បាមំួយ 17 

សបាដ ហ៍្ម ន>។ កាេរមីសិេមិញ រយើងមិនបានរិភាកាគ្នែ អំរបីញ្ញា វដេថា រយើងក្តូវរធវើកា រដាះ18 

ក្សាយបញ្ញា ជាមួយនឹងសាកស ី និងរដើមបណដ ឹង< ដឋបបរវណីវដេនឹងក្តូវមកបនាា ប់រនះ> វដេមនឯក19 

សា មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុាជាង<២៥០០ទំរ័ >។ ដូរចែះអវីវដេខាុំចង់ឲ្យក្រះរាជអាជាា បកក្សាយ20 

ផងវដ គឺថា រតើវាជាកា ក្តឹមក្តូវវដ ឬរទ វដេថាកំណត់រហ្ត  បស់មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុាហ្ែឹង21 

ក្តូវបានបកវក្បរៅជាភាសាអង់រគេស<វតកែុងចំនួនកក្មិតមួយវតប៉ា រណាា ះ រហ្ើយរយើងដឹងចាស់ថា22 

មិន>មនឯកសា  រី.ស ី.រខម ណាមួយបកវក្ប<>ជាភាសាបារំាងរទ<>។ ក្បសិនរបើ<អ៊ ៊ីចឹងវមន>23 

រនាះ<> ក្បវហ្េវាជាបញ្ញា មួយរទៀតរហ្ើយសក្មបរ់យើង<កែុងកា អានឯកសា វដេមន២៥០០24 

ទំរ័  កែុង យៈររេខេីមួយរនាះ។>។ 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  4 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ខាុំគិតថា រក្ៅរីក្រះរាជអាជាា គឺថា ភាគីដថ្ទរទៀត ួមទងំរៅក្កមផងវដ  គឺមិនអាចមនសិទធិ1 

ចូេរិនិតយរមើេឯកសា រនះរៅម នពាក់កណាដ េវខមិង នារនាះរេើយ <គឺរៅមួយវខម នរនាះ>។ ដូរចែះ 2 

<គឺមនបញ្ញា រី  ខាុំគិតថាបញ្ញា ថ្ន>ឯកសា ចំនួន៦៦  បស់មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុាគឺវាមនទំរ័ 3 

ក្បវហ្េជា ២៥០០ទំរ័ ឯរណាះ <គឺគួ វតជាបញ្ញា មួយ វដេខាុំគិតថា វាគួ វតក្តូវបានរេើករេើង4 

កាេរីមសិេមិញ រដើមបីឲ្យរយើងដឹងចាស់អំរីទំហំ្ថ្នកា ដាក់បង្ហា ញឯកសា រនាះ។ ប៉ា វនត>បវនថមរីរេើ5 

រនះ រយើងមនបញ្ញា មួយរទៀត <គឺរដាយសា វផែកមួយថ្នក្កុម បស់រយើងរនះអាចអានភាសាវខម បាន 6 

ប៉ា វនតខាងវផែកអនត ជាតិ មិនអាចអានជាភាសាវខម បានរទ។ ដូរចែះ ខាុំមិនដឹងថា>ខាងក្រះរាជអាជាា <អាច7 

ដឹងថា រតើររេណា>ឯកសា  រី.ស ី.រខម បកវក្បជាភាសាអង់រគេស< ួចរាេ់រនាះ>។ ដូរចែះសូមឲ្យ8 

មនកា បញ្ញជ ក់បំភេឺ។ សូមអ គ ណ។ 9 

កញ្ញា  អងា់ ហ្េសីរស៖ 10 

ខាុំសូមបំភេឺរបើសិនជាមនបញ្ញា បកវក្បរៅជាភាសាអង់រគេស។ គឺថាជាភាសាបារំាងរយើងវេង11 

និយយរៅរហ្ើយ រីរក្ពាះថា ហូ្តដេ់ថ្ងៃរនះ រៅាមកា រផាៀងផ្ទា ត់ បស់រយើងហ្ែឹង គឺថាមិនទន់មន12 

កា បកវក្បជាភាសាបារំាងទេ់វតរសាះវតមតង។  13 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 14 

សូមអរញ្ជ ើញរលាករៅក្កម ហ្សង់ម៉ា ក ឡាវវន៍! 15 

រៅក្កម ហ្សងម់៉ា ក ឡាវវន៖៍ 16 

បាទ រដើមបីឲ្យចាស់ទងំអស់គ្នែ  រតើអាចបញ្ញជ ក់វដ ឬរទ ថាឯកសា ទងំអស់រនះទទួេ ងកា 17 

សរក្មចថាជាឯកសា អាចទទួេយកបាន ជាឯកសា ភសតាុង<ងម>ី ឬក៏ឯកសា ទងំអស់រនះក្តូវបាន18 

ដាក់ឲ្យភាគីរក្បើក្បាស់ <> រហ្ើយនិងឲ្យភាគីទងំអស់ដឹងរីខេឹមសា <វដេមនរៅកែុងរនាះ?>  19 

[០៩:១១:៤៥] 20 

កញ្ញា  អងា់ ហ្េសីរស៖ 21 

ក្រះរាជអាជាា  <បានរធវើាមនីតិវីធីដូចគ្នែ  កែុងកា ដាក់បង្ហា ញកំណត់រហ្ត ថ្នកា រហ្ត សាត ប់22 

ចរមេើយ> រៅកែុងសំណ ំរ ឿង០០៣, ០០៤ រនាះ គឺថាដាក់រដើមបីឲ្យ<ភាគី>រក្បើវតប៉ា រណាា ះ។ <វាគឺជា23 

រគ្នេកា ណ៍ដូចវតគ្នែ ។> 24 

រៅក្កម ហ្សងម់៉ា ក ឡាវវន៖៍ 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  5 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រលាករមធាវី កូរប៉ា រលាកកំរ ងវតរធវើសំរណើរដើមបីរក្បើឯកសា ន ុ៎ង រៅររេសួ សំណួ សាកសី1 

បចចបុបនែរនះ។ អ៊ ៊ីចឹងរលាកចង់ឲ្យឯកសា រនះក្តូវបានទទួេយករធវើជាឯកសា ភសតាុងងមី អ៊ ៊ីចឹងវមនរទ?  2 

រលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 3 

មិនវមនរទរលាករៅក្កម។ ខាុំដឹងថាឯកសា រនះក្តូវបានទទួេយកចូេជាសំណ ំរ ឿងរហ្ើយ 4 

រដាយសា វតវាមនរេខ E3។ ដូរចែះ បញ្ញា អីវវដេខាុំរោទសួ រៅររេរនះ គឺថារសចកតីសរងខប បស់5 

ឯកសា ចំនួន៦៦ គឺឯកសា  បស់មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុាហ្ែឹង គឺរសចកតីសរងខបហ្ែឹងបានបង្ហា ញ -- 6 

ដាក់បង្ហា ញមកដេ់ភាគីរយើងទងំអស់គ្នែ រហ្ើយ។ ដូរចែះឥេូវរនះ គឺរយើងមនឯកសា ចំនួន៦៦ <វដេ7 

បានដាក់បង្ហា ញកាេរីរី សបាដ ហ៍្ម ន>។ ខាុ ំមនឯកសា បកវក្បជាភាសាអង់រគេសចំរពាះឯកសា  រី.8 

ស ី.រខម វដេខាុំចង់បង្ហា ញ<សក្មង់មួយជូន>ដេ់សាកសីទងំអស់រនះ ួចរៅរហ្ើយ។ ប៉ា វនតក្បសិនរបើ9 

រយើងចង់រមើេឲ្យរ ើញនូវទិដឋភារជា ួមថ្នកំណត់រហ្ត សាត ប់ចរមេើយមួយរនះ គឺថារយើងក្តូវកា ឲ្យមន10 

កា រិនិតយរៅរេើឯកសា ដថ្ទរទៀតចំនួន៦៥ ឯរណាះ។  11 

[០៩:១៣:៣១] 12 

ដូរចែះ ខាុំរងើបរេើងមកទីរនះរៅររេរនះ គឺរដើមបីបវនថមរៅរេើអវីវដេរយើងបានរិភាកាកាេរី13 

មសិេមិញ <អវីវដេរយើងកំរ ងវតរដាះក្សាយរៅកែុងសំណ ំរ ឿងរនះ និង>អំរីសំណ ំរ ឿង<ដ៏ធំរនះ គឺរៅ14 

ររេពាក់រ័នធនឹងកា ដាឋ នទំនប់> ក៏ដូចជាបញ្ញា ថ្នកា បកវក្បជាភាសាអង់រគេស បស់ឯកសា ៦៦ មករី 15 

រី.ស ី.រខម ទងំអស់រនះ។ យ៉ា ងណាក៏រដាយ អវីវដេខាុំកំរ ងវតកាន់ និងចង់អានហ្ែឹង គឺមនជាភាសា16 

អង់រគេស ួចរៅរហ្ើយ។ <រហ្ត ដូរចែះរហ្ើយ ខាុំអាចអានវាបាន និងមនគរក្មងកែុងកា អានសក្មង់17 

មួយរនះជូន>រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីសាត ប់។  18 

រៅក្កម ហ្សងម់៉ា ក ឡាវវន៖៍ 19 

បាទ សូមអ គ ណវដេបានបំភេឺ។ អ៊ ៊ីចឹង<>ឥេូវរនះរលាកចង់រក្បើចរមេើយមករីមជឈមណឌ េ20 

ឯកសា កមពជុា<មួយរនះ>កែុងកា <សួ រដញរដាេ។ ប៉ា វនតរលាកកំរ ងវតសួ  ថារតើឯកសា ទងំអស់21 

រនះនឹងក្តូវ>ទទួេយករធវើជាភសតាុងរៅកែុងសំណ ំរ ឿងឬ<ក៏>យ៉ា ងណា? 22 

រលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 23 

មិនវមនរទ រក្ពាះថាឯកសា រនះក្តូវបានទទួេ ួចរៅរហ្ើយ រដាយសា វាមនរេខ E3។ អ៊ ៊ីចឹង24 

មនន័យថាឯកសា នឹងក្តូវបានអងេជំន ំជក្មះសាលាដំបងូទទួេយក ួចរៅរហ្ើយ។ ប៉ា វនតចំរពាះកា បក25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  6 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

វក្បខាុំមិនចាស់រទ។ ដូរចែះរដើមបីជាកា អន វតតជាក់វសតង កា ដកក្សង់រចញរីឯកសា វដេខាុំរក្គ្នងនឹង1 

យកដកមកហ្ែឹង គឺក្តូវបានទទួេយកជាភសតាុង គឺឯកសា  E3/8991។ ប៉ា វនដកែុងប ិបទទូេំទូលាយ2 

ថ្នឯកសា ទងំ ៦៦ហ្ែឹង ខាុំមិនដឹងថា មនេកខណៈវបបណារនាះរទ។  3 

រៅក្កម ហ្សងម់៉ា ក ឡាវវន៖៍ 4 

បាទ ខាុំសូមរទសវដេរៅវតទទូចនិយយដវដេ។ <ប៉ា វនត ខាុំហ្វក់បីដូចជាយេ់ថា ឯកសា 5 

រនះ>ក្តូវបានដាក់រៅហ្ាយរេប ក្តឹមវតវខមិង នា ហ្ែឹងរទ។ អ៊ ៊ីចឹងខាុំឆៃេ់ថា រហ្ត អីរបើរទើបវតដាក់6 

ចូេកែុងហ្ាយរេប វខមិង នារនះ រហ្ើយរលាកថាឯកសា ទងំអស់រនាះ ក្តូវបានទទួេយកជាឯកសា 7 

ភសដាុង<រៅកែុងសំណ ំរ ឿងបានរដាយ របៀបណា?> អ៊ ៊ីចឹងខាុំស ំឲ្យជួយបំភេឺខាុំបនដិចក្តង់ចំណ ចរនះ 8 

រីរក្ពាះថាដូចជាចវមេកវដ ។ <ប៉ា វនត ក្បវហ្េជាខាងសហ្ក្រះរាជអាជាា អាចបកក្សាយបំភេឺចំរពាះ9 

បញ្ញា រនះ។>  10 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 11 

អរញ្ជ ើញសហ្ក្រះរាជអាជាា  ងអនដ ជាតិ! 12 

រលាក ចរូសហ្វ រអនក្រ ូប៊យេ៖ី 13 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ខាុំទទួេសាេ េ់ថា ខាុំមិនយេ់ចាស់អំរីកា ក្រួយបា មាវដេរេើក14 

រេើងរនាះរទ អវីវដេខាុំរ ើញរៅកែុងហ្ាយរេប គឺថាឯកសា រនះ ក្តូវបានទទួេបញ្ចូេរៅកែុងហ្ាយ15 

រេប កាេរីវខរមសា ឆ្ែ ំរនះ រហ្ើយរនះគឺជាឯកសា មួយវដេច ះថ្ងៃ១៦ មិង នា ២០១១។ រហ្ើយ16 

ទក់ទងរៅនឹងសំណួ អំរីទិដឋភារជាទូរៅ ទិដឋភារទេំូទូលាយទក់ទងថារតើមនកា បកវក្បជាភាសា17 

អង់រគេសឬក៏អត់រនាះ រៅររេវដេមនកា ដាក់បង្ហា ញរនាះ គឺរយើងចង់បញ្ញជ ក់ថា រយើងដាក់បង្ហា ញនូវ18 

ឯកសា <បកវក្ប>វដេមន។ រហ្ើយរយើងគិតថាចំរពាះកាេប ិរចេទថ្នកា បកវក្ប<រនាះ>គឺជា19 

សមតថកិចច បស់អងេភារបកវក្បភាសា។ រហ្ើយមា៉ាងរទៀត ឯកសា  បស់ រី.ស ី.រខម គឺជាឯកសា 20 

វដេមនេកខណៈសាធា ណៈ <វាមិនវមនជាឯកសា ផ្ទដ ច់ម ខ>សក្មប់វតក្រះរាជអាជាា  <រៅម ន21 

ររេវដេរយើងរក្ជើសរ ីសកែុងកា ដាក់បង្ហា ញរៅកែុងសំណ ំរ ឿ០០២រនាះរទ>។ ដូរចែះ ភាគីទងំអស់22 

អាចរិនិតយរមើេឯកសា រនះបានម នមករមេ៉ាះ។ រហ្ើយរមធាវីកា ពា កដី រខៀវ សំផន ក៏បាននិយយអំរី23 

រសចកដីសរងខប បស់ឯកសា  រី.ស ី.រខម ទងំអស់ ឬក៏សឹងវតទងំអស់វដេថា រសចកដីសរងខបទំងអស់24 

រនាះ ក្តូវបានដាក់បង្ហា ញរៅកែុងសំណ ំរ ឿង០០២  ួចរៅរហ្ើយ។ ដូរចែះបញ្ញា ថ្នកា សរងខបឯកសា  25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  7 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

<ថារតើក្តូវបាន>បកវក្ប ឬក៏អត់រនាះ គឺជាបញ្ញា មួយ<បនាា ប់បនសរំនាះរទ>។  1 

[០៩:១៧:៤៩] 2 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 3 

សូមអរញ្ជ ើញរលាករៅក្កម ហ្សង់ម៉ា ក ឡាវវន៍! 4 

រៅក្កម ហ្សងម់៉ា ក ឡាវវន៖៍ 5 

រតើរលាកអាចជក្មបជូនត លាកា បានវដ ឬរទថា ឯកសា អមាញ់មិញរនះ វដេរលាករមធាវី6 

កូរប៉ា ចង់រក្បើរៅថ្ងៃរនះហ្ែឹង គឺជាកមមវតថុថ្នសំរណើស ំឲ្យទទួេយកជាភសដាុងងមី  ឬក៏យ៉ា ងណា  ឬក៏7 

ឯកសា រនះ ក្តូវទទួេកា សរក្មចរីត លាកា  ថាទទួេយកឯកសា រនះជាឯកសា ភសដាុងរហ្ើយ ឬក៏8 

ក្រះរាជអាជាា  ឬក៏រមធាវីនាមំ ខរនាះជំទស់មិនឲ្យរក្បើឯកសា រនះរៅកែុងសវនាកា រនះ? 9 

រលាក ចរូសហ្វ រអនក្រ ូប៊យេ៖ី 10 

ខាុំោំបាច់ក្តូវរធវើកា ក្សាវក្ជាវអំរីក្បវតតិនីតិវិធីថ្នឯកសា ទងំអស់រនះ ក៏ដូចជាបញ្ញា វដេបាន11 

រេើករេើងរៅកែុងត លាកា រៅររេរនះ។ ដូរចែះ ខាុំរសែើស ំឲ្យមនកា ផដេ់ររេរវលាឲ្យខាុំរដើមបីក្សាវក្ជាវ12 

រហ្ើយមា៉ាងរទៀត ឯកសា រនះគឺឯកសា វដេមនរេខ E3  ចួរៅរហ្ើយ។ ដូរចែះ មនន័យថាឯកសា 13 

រនះក្តូវបានទទួេយក ួចរៅរហ្ើយ។ ប៉ា វនដចំរពាះខាុំ ខាុំមិនជំទស់អវីចំរពាះសំរណើ បស់រលាក កូរប៉ា កែុង14 

កា ដកក្សង់ឯកសា រនះ យកមកអានឲ្យរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរនះសាដ ប់រនាះរេើយ។  15 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 16 

រមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីមនអវីចង់ោប់អា មមណ៍ពាក់រ័នធនឹងបញ្ញា ឯកសា 17 

វដេរសែើស ំរដាយរលាករមធាវី  វ ិចទ័  កូរប៉ា អមាញ់មិញរនះវដ ឬរទ? 18 

រលាកក្សី ម៉ា   ីហ្េ ី ដូ៖៍ 19 

រលាកក្បធាន រយើងមិនមនកា ជំទស់អវីរទ រីរក្ពាះថា របើសិនខាុំមិនក្ចេំរទឯកសា វដេរមធាវី 20 

នួន ជា ចង់រក្បើរនះ ជាឯកសា វដេសថិតរៅកែុងចំរណាមឯកសា វដេដាក់បញ្ចូេរៅកែុង អ ីនរធើរហ្វស 21 

កាេរីមសិេមិញរហ្ើយ អ៊ ៊ីចឹងរបើាមនីតិវិធីហ្ែឹងគឺក្តឹមក្តូវរហ្ើយ គឺជាឯកសា  E3 ហ្ែឹងវាជាឯកសា 22 

វដេទទួេយក ួចមករហ្ើយ។ អ៊ ៊ីចឹង ខាុំដូចជាមិនយេ់ថាមនបញ្ញា អីរកើតរេើងរនាះរទ ជារ ឿងធមមា23 

រលាកក្បធាន។ 24 

(រៅក្កមរិភាកាគ្នែ ) 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  8 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

[០៩:២២:១៤] 1 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 2 

បាទ រដាយសា ឯកសា វដេរលាក វ ិចទ័  កូរប៉ា មនបំណងចង់ដកក្សង់រដើមបីសួ រដញរដាេ3 

រៅរេើរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី ូបរនះគឺជាឯកសា វដេមនដាក់រេខ E3  ួចរហ្ើយរនាះ បានន័យថា 4 

ឯកសា រនះអងេជំន ំជក្មះបានសរក្មចទទួេយកដាក់បញ្ចូេរៅកែុងសំណ ំរ ឿង ជាឯកសា ភសតាុង ួច5 

រហ្ើយ។ ដូរចែះ គឺរលាក វ ិចទ័  កូរប៉ា អាចវផែករេើមូេដាឋ នថ្នឯកសា រនះកែុងកា ាំងសំណួ រដញ6 

រដាេចំរពាះរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរនះបាន។ 7 

រលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 8 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។  9 

កា ាងំសំណួ រដាយសហ្រមធាវកីា ពា កដ ី10 

សួ រដាយរលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 11 

ស៖ សូមជក្មបសួ រលាករដើមបីបណដ ឹង ដឋបបរវណី ខាុំមនសំណួ មួយចំនួនវដេខាុំចង់សួ 12 

រលាករៅក្រឹករនះ។ រតើខាុយំេ់ក្តឹមក្តូវវដ ឬរទវដេថារលាករកើតរៅកែុងរខតតបាត់ដំបង? រតើរលាកធំ 13 

ររញវ័យរៅបាត់ដំបង ឬមួយក៏រលាកជាមួយនឹងឪរ កមត យ បស់រលាកហ្ែឹងផ្ទេ ស់ទីេំរៅមកភែំររញ 14 

ភាេ មៗរក្កាយររេវដេរលាករកើត? 15 

រលាក វសន ស ផ ន៖ 16 

ឆ៖ ខាុំមកធំរៅភែំររញ រក្ពាះរ កខាុំគ្នត់មករធវើទហ្វនរៅកាន់កា រៅភែំររញ។ 17 

ស៖ អ៊ ៊ីចឹង បានន័យថាកែុងររេវដេរលាកអាយ  ៥រៅ១០ឆ្ែ ំហ្ែឹង គឺរលាកបានមករៅភែំររញ18 

រហ្ើយ អ៊ ៊ីចឹងវមនរទ? 19 

ឆ៖ បាទវមន។ 20 

ស៖ រតើរលាកដឹងថាឪរ ក បស់រលាកជាទហ្វន េន់ នេ់ ហ្ែឹង មនឋាននត សកតិអវីវដ ? 21 

ឆ៖ គ្នត់ពាក់ស័កតិ២ រៅខាង រសតរបអ ី។ 22 

[០៩:២៤:៣៤] 23 

ស៖ រតើគ្នត់ឈ រជើងរៅទីណាវដ ? រតើឪរ ក បស់រលាកឈ រជើងរៅភែំររញ? ឬក៏ឈ រជើង24 

រៅខាងរក្ៅទីក្កុងភែំររញរទ? 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  9 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ឆ៖ គ្នត់រៅចំកា មន ដេ់ររេរៅចំកា មនរៅ រគឲ្យគ្នត់រៅរៅក្តពាងំក្ពាយ ភែំក្បសិទធិ៍។ 1 

ស៖ កាេរីមសិេមិញរលាកផដេ់សកខីកមមថា “ឪរ ក បស់រលាកក្តូវបានរគសមេ ប់រដាយសា 2 

វតគ្នត់គឺជាទហ្វន េន់ នេ់”។ រលាកដឹងរទថារគសមេ ប់ឪរ ករលាកហ្ែឹងរៅររេណាវដ ? 3 

ឆ៖ ខាុំអត់បានដឹងវដ  ខាុំឮវតយយវដេរៅរកៀនផាះគ្នត់និយយក្បាប់ វតរមើេរៅក្បវហ្េ4 

ជាកែុងអំេុង៧៨ រដើមឆ្ែ ំ៧៨ ច ងឆ្ែ ំ៧៧ រក្ពាះអីឆ្ែ ំហ្ែឹងទឹកវាធំេិចអស់ភូមិហ្ែឹង រគជរមេៀសគ្នត់រេើង5 

មក។ 6 

ស៖ ដូរចែះ ខាុំយេ់ខ ស ឬក៏ក្តូវវដេថាឪរ ក បស់រលាកហ្ែឹងរៅឆ្ែ ំ៧៧ហ្ែឹង គ្នត់រៅមន7 

ជីវិតរៅរេើយរទ រតើខាុំយេ់អ៊ ៊ីចឹងរតើខ ស ឬក៏ក្តូវ? 8 

ឆ៖ ៧៧ ក្បវហ្េជារៅ ស់ អត់ទន់សាេ ប់រទ ដេ់ចូេ៧៨ភាេ ម រួកយយវចមចូេរនះ    9 

អាហ្ែឹង គ្នត់យកសមេ ប់ររេហ្ែឹងឯង។ 10 

ស៖ រលាកនិយយថា “ក្បវហ្េ”  អ៊ ៊ីចឹងក្បសិនរបើរលាកនិយយថាក្បវហ្េហ្ែឹង មនន័យ11 

ថារលាកសាម នវដ ។ អ៊ ៊ីចឹងប៉ា វនដខាុំចង់ដឹងថារហ្ត អវីបានជារលាកនិយយថា គ្នត់ក្បវហ្េជាក្តូវបានរគ12 

សមេ ប់រៅឆ្ែ ំ៧៨ហ្ែឹង? 13 

ឆ៖ រក្ពាះររេហ្ែឹងទឹកវារេើង វាេិច រហ្ើយរគក៏ជរមេៀសគ្នត់រចញរីហ្ែឹងរៅ ដេ់ររេរៅ14 

ជតិដេ់៧៩រនះ ខាុំបានជួបយយក្ទរយ ហ្ែឹង គ្នត់ក្បាប់ថាអ៊ ៊ីចឹងឯង ក្បវហ្េកែុងវខហ្ែឹងឯង ឆ្ែ ំហ្ែឹងទឹក15 

វាេិចររញទំងអស់មួយវខវសាហ្ែឹង។ 16 

[០៩:២៧:៤៤] 17 

ស៖ គ្នត់ក្តូវបានរគជរមេៀសរចញរដាយសា ទឹកជំនន់ អ៊ ៊ីចឹងវមនរទ? រហ្ើយរហ្ត អវីក៏រលាក18 

ដឹង? រហ្ត អវីក៏រលាកនិយយថាក្បវហ្េជាគ្នត់ក្តូវបានរគសមេ ប់រៅឆ្ែ ំ៧៨? ខាុំសាដ ប់រលាករៅខាុំអត់19 

យេ់ ថារលាកចង់និយយថារម៉ាច រលាកអាចបញ្ញជ ក់បានរទ? 20 

ឆ៖ ខាុំអតយ់េ់សំណួ ហ្ែឹង មិនដឹងសួ ថារម៉ាចរទ។ 21 

ស៖ អវីវដេខាុំសួ រីដំបូង គឺថា រហ្ត អវីបានជារលាកថាគ្នត់ក្បវហ្េជាក្តូវបានរគសមេ ប់ឆ្ែ ំ22 

៧៨? រហ្ើយរលាករឆេើយថា “គ្នត់ក្តូវបានរគជរមេៀសរចញរដាយសា ទឹកជំនន់”។ ដូរចែះខាុំសួ រលាកបនដ23 

រទៀតថា រហ្ត អវីបានជារលាកគិតថាកា ជរមេៀសរដាយសា ទឹកជំនន់ហ្ែឹងរធវើឲ្យរគសមេ ប់ឪរ ក បស់24 

រលាក ខាុំអត់យេ់ក្តង់ចំណ ចហ្ែឹង។ រតើកា ជរមេៀសរដាយសា ទឹកជំនន់ រហ្ើយកា សមេ ប់ហ្ែឹងវាមន25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  10 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ទំនាក់ទំនងគ្នែ យ៉ា ងរម៉ាចវដ ? 1 

ឆ៖ ររេជរមេៀសហ្ែឹងៗ យយក្ទរយ ហ្ែឹងគ្នត់រៅជាប់ផាះខាុំគ្នត់និយយក្បាប់ គ្នត់ថារគ     2 

យកៗ រគយកឪរ កខាុំហ្ែឹងមក យកឪរ កខាុំមក មដ យខាុំគ្នត់ថាមកវដ ៗ ថាទឹកក៏វារេើងខាេ ងំ រគក៏យកម3 

កៗបាត់ររេទឹករេើងហ្ែឹង គឺថាសាេ ប់សាៃ ត់ឈឹងអាររេហ្ែឹងឯង។ 4 

ស៖ គឺថាខាុំយេ់ ប៉ា វនដខាុំចង់ដឹងថារហ្ត អវីបានជារលាកនិយយថា ឪរ ករលាកក្តូវបានរគ5 

សមេ ប់ រដាយសា វតគ្នត់ជាអតីតទហ្វន េន់ នេ់។ រតើរលាកវផែករៅរេើក្បភរ ឬក៏វផែករៅរេើ6 

រ័ត៌មនអវីវដេរធវើឲ្យរលាកអាចទញបានថា ឪរ ករលាកក្តូវបានរគសមេ ប់រដាយសា គ្នត់ជាអតតី7 

ទហ្វនេន់ នេ់ រនាះ? 8 

[០៩:៣០:០០] 9 

ឆ៖ រក្ពាះ យយក្ទរយ ហ្ែឹងគ្នត់រៅជាមួយឪរ កខាុំ គ្នត់ដាថំាែ ំរៅជាមួយរ កខាុំ។ ដេ់ររេអ៊ ៊ីចឹង10 

រៅ ដេ់ររេរគមកយកគ្នត់រៅ ក្បាប់ថា “ឪឯងជាប់ពាក់រ័នធទហ្វនហ្ែឹង ឥេូវរគមកោប់យករៅ11 

ហ្ែឹងឯង បានយករៅសមេ ប់ហ្ែឹងឯង” បានដឹង ហ្ែឹងជារិត បាននារំ កខាុំយករៅ។  12 

ស៖ ប៉ា វនត រតើរលាកដឹងរទថា ឪរ ក បស់រលាកបានលាក់ក្បវតត ិបស់គ្នត់ជាទហ្វន អត់ក្បាប់13 

រគរៅកែុងឆ្ែ ំ៧៥, ៧៦, ៧៧ រហ្ើយអាចរៅដេ់ឆ្ែ ំ៧៨ផង រតើកែុងចរនាេ ះឆ្ែ ំរនាះគ្នត់រាយមលាក់14 

ក្បវតត ិូបគ្នត់វដ ឬរទ?  15 

ឆ៖ គ្នត់រាយមលាក់វដ  សូមបីវតខាុំរៅជាមួយ ក៏គ្នត់លាក់វដ  គ្នត់ថា “រធវើរម៉ាចក ំក្បាប់រគ16 

ឲ្យដឹងរីរ ឿងរ ក ថារ កជាទហ្វន” រាយមលាក់ ប៉ា វនតមិនដឹងថាយ៉ា ងណា បានរគដឹងថា គ្នត់ជាទ17 

ហ្វន។  18 

[០៩:៣១:០៦] 19 

ស៖ ប៉ា វនតរលាកនិយយថា រគដឹងអំរីក្បវតតិ ូបឪរ ក បស់រលាកជាទហ្វនហ្ែឹង រដាយសា  រគ20 

ក្បាប់រលាក <គឺ>រលាកអត់មនរ័ត៌មនផ្ទា េ់រទ<ថារហ្ត អវីបានជាគ្នត់បាត់ខេួនរនាះរទ> រតើអ៊ ៊ីចឹង21 

វមនរទ?  22 

ឆ៖ បាទ។  23 

ស៖ រតើរលាកធាេ ប់ឮថាគ្នត់ជាជន ងរក្គ្នះរដាយសា ទឹកជំនន់វដ ឬរទ?  24 

ឆ៖ រគក្បាប់វដ  រគថា អូុ៎! ទឹកជំនន់េិចអស់រហ្ើយ បាត់ភូមិបត់ក្តង់ េិចអស់ រៅកវនេងផាះ25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  11 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ខាុរំៅគឺថាទឹកជិតបីវម៉ាក្ត រក្ពាះអីវារៅជាប់ថ្ក្រ នាម ជិតបីវម៉ាក្ត រមេ ៉ា ះរហ្ើយរគជរមេៀសមកទងំអស់1 

អត់មនឲ្យអែកណារៅរទ។  2 

ស៖ រតើ<>អែកជិតខាង<រនះមនបាន>ក្បាប់រលាកថា រតើរគដឹងថាឪរ ករលាកជាទហ្វន3 

ហ្ែឹង រដាយ របៀបណា? ថារតើ<គ្នត់ទទួេបានរ័ត៌មនផ្ទា េ់អំរីរ ឿងរនះឬ>?  4 

ឆ៖ អត់ដឹង អត់បានសរងកតអារ ឿងអ៊ ៊ីចឹង ថាក្គ្នន់វតយយក្ទរយ ក្បាប់ថា “រគថាជាទហ្វន 5 

រគយករៅសមេ ប់រោេ”។  6 

ស៖ ខាុំបនតរៅក្បធានបទងមីមួយរទៀត រលាករដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី។ គឺខាុំនិយយអំរីកា ង្ហ 7 

 បស់រលាករៅទំនប់ក្តពាងំងម កាេរីមសិេមិញរលាកផតេ់សកខីកមមថា រលាករធវើកា រៅទីរនាះរី វខ 8 

រហ្ើយ <ាផ ន> វដេជាក្បធានសហ្ក ណ៍ោត់ាំងរលាកឲ្យរៅទីរនាះ រតើរលាកោំរទ ថារតើ -- រតើ9 

គ្នត់មនក្បាប់ថា រហ្ត អវីបានរលាកក្តូវរៅរធវើកា រៅទីរនាះរី វខ? រតើគ្នត់មនរនយេ់ ឬក៏មនផតេ់10 

រហ្ត ផេអី ថារហ្ត អវីបានជារលាកក្តូវរៅរធវើកា រៅហ្ែឹងរី វខរទ?  11 

ឆ៖ គ្នត់ថា ឲ្យកង -- យកកងចេ័តរនះរៅជំនួយប ករដើមបីរធវើឲ្យរហ្ើយឆ្ប់ៗ រៅកែុង យៈ12 

រី វខហ្ែឹង បានរគយកអែកសម ភូមិរក្កាយរៅវងមរទៀត។  13 

[០៩:៣៤:៣១] 14 

ស៖ ប៉ា វនតគ្នត់អត់មនក្បាប់រលាកថា រហ្ត អវីបានជាក្តូវរៅវតរី វខរទ? ថារតើររេរី វខហ្ែឹង 15 

គឺជាររេវដេអែកដថ្ទរគរធវើកា ដូចគ្នែ <វដ ឬរទ>? ថារតើរី វខហ្ែឹង <គឺកមមក >រៅរធវើវតរី វខ ឬ16 

មួយក៏រលាកអត់ដឹងអំរីរ័តម៌នហ្ែឹងរទ?  17 

ឆ៖ អត់ដឹងរទ ក្គ្នន់វតរគថា ឲ្យសក្មុក ឲ្យវតរេឿនឆ្ប់ ខាេ ចទឹកវារេើង ឲ្យសក្មុក ឲ្យឆ្ប់18 

ៗ រដើមបីយកមករធវើសាព នវក្សងរទៀត។  19 

ស៖ ឥេូវរនះ ខាុំចង់សួ រលាកបវនថមអំរីររេរម៉ា ងរធវើកា ។ រៅររេរនាះ គឺរៅររេវដេ20 

រលាករធវើកា រៅទំនប់ន ុ៎ង រតើរលាកមននាេិកាវដ ឬរទ ឬក៏ថារលាកអាចមនកវនេងណាមួយឲ្យរលាក21 

រមើេរម៉ា ងបានរទ? 22 

ឆ៖ អត់មននាេិកា អត់មនអីរទ រម៉ា ងមិនដឹងរម៉ា ងប៉ា នាម ន រមើេវតថ្ងៃ។ ឲ្យវតរ ើញថ្ងៃខពស់ 23 

សាម នៗ សាម នយកថ្ងៃ ថ្ងៃវខក៏មិនដឹងថ្ងៃ វខណាថ្ងៃណាឆ្ែ ំណា ក៏អត់ដឹងរទ ដឹងវតរធវើកា វតមួយម ខ24 

ប៉ា រណាា ះ។  25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  12 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ កាេរីមសិេមិញ រលាកបានផដេ់សកខីកមមថា រៅកែុង យៈររេរី វខរនាះ វដេគឺររេៗ1 

រី វខវដេរលាករធវើកា ន ុ៎ង រៅររេក្រឹក។ <ខាុំសូមដកក្សង់៖> “រៅររេ<ភេឺចាស់ រមើេរ ើញ    2 

កមមក រផសង>រទៀតរធវើកា វដ ន ុ៎ង។” <ចំរពាះបទរិរសាធន៍ បស់រលាក រតើរលាករៅររេហ្ែឹងវារម៉ា ង3 

ប៉ា នាម នវដ >? 4 

[០៩:៣៦:៣៩] 5 

ឆ៖ រម ភេឺក្សាងៗ េមមរមើេគ្នែ រ ើញ រគឲ្យរធវើរហ្ើយ។  6 

ស៖ រតើរលាកៗអាចបញ្ញជ ក់បានរទ រៅររេវដេរលាកថា “ភេឺក្សាងៗ”ហ្ែឹង រតើក្បវហ្េជា7 

រម៉ា ងប៉ា នាម នវដ  រម៉ា ងក្បាមំួយ ក្បាមំួយកនេះ <រដាយសា រៅររេរនាះ គឺជា ដូវក្បាងំ>? 8 

ឆ៖ របើខាុំសាម នខេួនខាុំ ខាុំថាក្បវហ្េជារម៉ា ងក្បំា រៅក្បាកំនេះប៉ា នន ុ៎ងឯង វដេភេឺក្សាងៗរេើង។  9 

ស៖ កាេរីមសិេមិញ ក៏រលាកបាននិយយអំរីមីក្កូ រតើមីក្កូហ្ែឹង រគមនក្បកាសអំរីរម៉ា ង10 

ររេរវលា <ោប់រផតើម>រធវើកា សក្មប់កមមក <១០ ឬ១៥ ឬ២០,០០០នាក់?> ឬមួយក៏ថាមនកា 11 

ក្បកាសរៅររេក្រឹកាមមីក្កូហ្ែឹង ឲ្យកមមក ទងំអស់<ោប់រផតើម>រធវើកា វដ ឬរទ? 12 

ឆ៖ អត់មនក្បកាសរទ មីក្កូទ កសក្មប់វតវាចរក្មៀងវតប៉ា នាម នបទហ្ែឹងឯង។ របើរៅរចញ13 

រៅរធវើកា  គឺថារដើមរដញ របើនិយយឲ្យដេ់រៅ ដូចសតវរគ្នអ៊ ៊ីចឹងឯង។   14 

[០៩:៣៨:៤៧] 15 

ស៖ រតើរលាកថា “រួករគហ្ែឹង”ៗ សំរៅរៅរេើអែកណាវដេ<ក្បាប់រលាកឲ្យភាា ក់រីដំរណក 16 

រហ្ើយោប់រផតើមជីកដី និងវសងដី? រតើ រា  ឬ?> 17 

ឆ៖ ក្បធានកង ក្បធានកងហ្ែឹងឯង វដេរដើ រដញ អែករមើេទងំអស់ហ្ែឹង រដើ រដញរៅ។  18 

ស៖ ថារតើអែកណាជាអែកក្បាប់រលាក រហ្ើយនិង<សមជិកកង> បស់រលាកឲ្យរងើបរេើង ឲ្យ19 

រៅរធវើកា រៅររេថ្ងៃមួយៗ។ ដូរចែះខាុំចង់ដឹងថារតើ អែកវដេក្បាប់រលាកហ្ែឹង រតើជាអែកណា រតើ រា  20 

វមនរទ? រតើរ ម្ ះ រា  វមនរទ? 21 

ឆ៖ ក្បធានកងធំ ខាុំអត់ដឹងរទ វតហ្ែឹងគឺក្បធានកងតូចរទ រគរក្កាមបញ្ញជ រួកហ្ែឹងវដ  វតរួក22 

ន ុ៎ងរៅ រគគង់វតរៅរួកខាុំវដ ។  23 

ស៖ រតើក្បធានកង បស់រលាកៗ គ្នត់មករសីហ្ក ណ៍ជាមួយរលាកវមនរទ? 24 

ឆ៖ អត់រទរៅខ សគ្នែ  វតរគបញ្ចូេជាមួយគ្នែ  បញ្ចូេរៅមួយកងជាមួយគ្នែ អ៊ ៊ីចឹង។ 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  13 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ អ៊ ៊ីចឹងគ្នត់អត់រៅកែុងសហ្ក ណ៍ជាមួយ ាផ ន រទ។ អ៊ ៊ីចឹងវមនរទ? 1 

ឆ៖ បាទ គ្នត់រៅខ សគ្នែ  បានខាុំអត់សាេ េ់គ្នត។់ 2 

ស៖ កាេរីមសិេមិញរលាកបាននិយយអំរីេទធផេ ក្បសិនរបើមិនបានបំររញបញ្ចប់កា ង្ហ 3 

ាមកា កំណត់ បស់រគ។ រៅកែុង យៈររេរី វខវដេរលាករធវើកា រៅទំនប់រនាះ រតើរលាកធាេ ប់ -- រតើ4 

មនររេណាមួយវដេរលាកបំររញកា ង្ហ អត់បានក្គប់ាមចំនួនកំណត់ បស់រគវដ ឬរទ? ឧទហ្- 5 

 ណ៍ថា កែុងមួយថ្ងៃរលាកបំររញកា ង្ហ អត់បានក្គប់ ៣វម៉ាក្តគូបាមវដេរគកំណត់ហ្ែឹងរទ រតើរលាក6 

ធាេ ប់ជួបបញ្ញា ហ្ែឹងរទ? 7 

[០៩:៤១:៤៦] 8 

ឆ៖ ខាុរំធវើមិនបានរទ៣វម៉ាក្តគូបហ្ែឹង រធវើអតប់ាន រាេ់វតថ្ងៃាំងរខីាុំរៅ ខាុំរធវើអត់បាន ៣វម៉ាក្ត9 

គូបរទ វតខាុំបាយយប ់ហូ្តរម៉ា ងដប់ រម៉ា ងសែី ហូ្ត ទេ់វតរគឲ្យរេើងទងំអស់គ្នែ  “រអើ! រេើងទំង10 

អស់គ្នែ បានរនះ” វត៣វម៉ាក្តគូប ខាុំរធវើអត់ ួចរទ។ 11 

ស៖ រហ្ត អវីបានជាដូរចែះ? 12 

ឆ៖ កមេ ំងខាុំវារខាយ អត់មនកមេ ំង កាេជងេង់ធំររក ធំជាងខេួន។ 13 

ស៖ ដូរចែះ រលាកចង់និយយថាកែុង យៈររេ ៦០ថ្ងៃ គឺរី វខ វដេរលាករធវើកា រៅទីរនាះ គឺ14 

ថារលាកមិនអាចបំររញាមវផនកា កំណត់ បស់រគបានក្គប់រទ។ រតើរលាកចង់និយយអ៊ ៊ីចឹងវមនរទ? 15 

ឆ៖ បាទ វមន។ 16 

ស៖ មសិេមិញរលាកនិយយថា អែកវដេមិនបំររញបានាមវផនកា កំណត់ក្តូវរគកាត់ បប17 

អាហ្វ  ឬក៏ក្តូវរគថ្វ ។ រតើរលាកធាេ ប់ក្តូវរគកាត់ បបអាហ្វ  ឬក៏ធាេ ប់ក្តូវរគថ្វ  ៦០ដងវដ ឬរទ? រតើខាុំ18 

និយយអ៊ ៊ីចឹងវាក្តឹមក្តូវ ឬក៏ខ ស? 19 

ឆ៖ អត់រទ រគមិនកាត់ -- ថ្ងៃណា ៦០ដង ខាុំដូចអត់មនរទ។ ក្គ្នន់រគមិនឲ្យៗរយើងរេើង20 

កំណត់រម៉ា ងប៉ា រណាា ះឯង។ 21 

[០៩:៤៤:១៧] 22 

ស៖ អ៊ ៊ីចឹងបានន័យថារគមិនវដេធាេ ប់កាត់ បបអាហ្វ  ឬក៏រគមិនធាេ ប់ថ្វ រលាករទ កែុង យៈ23 

ររេ៦០ថ្ងៃ វដេរលាករធវើកា ន ុ៎ង។ រតើអ៊ ៊ីចឹងវមនរទ? 24 

ឆ៖ វមន។ 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  14 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ អ៊ ៊ីចឹងរតើមនអែកណារផសងវដេក្តូវរគថ្វ  ឬក៏ក្តូវរគកាត់ បបអាហ្វ វដ ឬរទ? រតើរលាក1 

ធាេ ប់រ ើញថា សមជិកកង បស់រលាកធាេ ប់ក្តូវរគថ្វ  ឬក៏ធាេ ប់ក្តូវរគកាត់ បបអាហ្វ វដ ឬរទ? 2 

ឆ៖ អត់រទ អត់រ ើញរទ។ ក្គ្នន់វតរគថ្វ ររេៗរេើងរីរដករីក្រឹករេើងហ្ែឹងឯង វដេរគវាយ3 

 គ្នងំរគនាគំ្នែ រដកយូ  គឺនាគំ្នែ រគរដញឲ្យៗរចញរីររាង។ 4 

ស៖ ប៉ា វនតរតើអែកណាជាអែកកាន់ ំពាត់រដើ ថ្វ រគហ្ែឹង? រតើរលាកសាេ េ់រ ម្ ះគ្នត់ហ្ែឹងរទ? 5 

ឆ៖ អត់សាេ េ់រទ រគរមកងធំ អត់សាេ េ់រ ម្ ះរទ។ 6 

ស៖ រតើរដាយសា វតរលាកមិនោំ ឬក៏រដាយសា វតរលាកមិនបានដឹងរទរៅររេរនាះ? 7 

ឆ៖ ខាុំអត់សូវោំរ ម្ ះរគផង រួកន ុ៎ង។  8 

ស៖ រីមសិេមិញរលាកនិយយរីរ ម្ ះ ាវា េ់។ សូមដកក្សង់៖ “គឺថាជាអែកក្គប់ក្គងទូរៅ9 

រៅតំបន់៥”។ រតើាវា េ់ ធាេ ប់បានរ ើញរមកងរក្បើ ំពាត់អី រដើមបីវាយមករេើសមជិកកង បស់ខេួនរទ? 10 

ឆ៖ របើាមខាុំសរងកតរមើេ ាវា េ់ គ្នត់គ្នម ន គ្នត់មិនរនះរទ ប៉ា វនតក្គ្នន់វតជាពាកយបញ្ញជ  ឬមិន11 

ដឹង។ ប៉ា វនតាវា េ់ គ្នត់ឮវតរ ម្ ះរទ គ្នត់មិនវដេមកកវនេងហ្ែឹង។ យូ ៗ គ្នត់មករមើេមតងរហ្ើយ12 

គ្នត់រៅបាត់រហ្ើយ។  13 

[០៩:៤៧:១៨] 14 

ស៖ រលាកក្បធានខាុំសូមកា អន ញ្ញា តអានសក្មង់វដេខាុំបានរេើករេើងរីខាងរដើម រដើមបីជា15 

ក្បតិោ  ឹក គឺឯកសា  E305/13.23.292 ដូចខាុំបានបញ្ញជ ក់<រីម នរហ្ើយ គឺឯកសា រនះមនរេខ E3 16 

ផងវដ  គឺ> E3/8991, ERN ជាភាសាអង់រគេស 00969903, វខម  00730232។ រលាកសាកសីរនះគឺ17 

ជាសំណួ វដេរគបានសួ រៅមន សសមែ ក់វដេធាេ ប់បានរធវើកា រៅកា ដាឋ នរៅទំនប់រនាះវដ  រហ្ើយរគ18 

បានសួ ប គេេ ូបរនះអំរីរ ម្ ះ ាវា េ់។ ខាុំសូមអានចរមេើយ បស់ប គេេ ូបរនះរដើមបីសួ រមើេ ថារតើ19 

រលាកយេ់ដូចរមតចវដ ។ សំណួ រីអែករស ើបអរងកត បស់មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុារៅក្តង់ពាក់កណាត20 

េ ទំរ័ ៖ “ច ះារម៉ា ង រហ្ើយនិង ាវា េ់ វដេសតីឲ្យរូរទ? រហ្ើយប គេេ ូបរនះរឆេើយ៖ អត់សូវវដេ21 

បានជួបរគរទ រក្ពាះ<ខាុំសថិតរៅកែុងថាែ ក់កងវ រសនាធំ រៅរក្កាមរួករគ>។ វត<រួកហ្ែឹងរូវក>សតីឲ្យ22 

<អែកដថ្ទណាស់> រហ្ើយរក្ពាះរួកហ្ែឹងកាចៗណាស់ កាចជាងយយវចមឆ្ៃ យៗណាស់<។> ខាុំធាេ ប់23 

ឮថារគនិយយរៅគ្នត់ថាជា រគរៅថា ាចងកូមមស”។ រលាករដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី ាមបទ24 

រិរសាធន៍ បស់រលាក រតើាវា េ់ ជាមន សសកាចៗ  រហ្ើយនិយយមិនរីររាះរិសាអ៊ ៊ីចឹងវមនរទ? 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  15 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

[០៩:៤៩:២៨] 1 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 2 

រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីក ំអាេ់រឆេើយតប!  3 

សូមអរញ្ជ ើញរលាករមធាវី ហ្ ង គឹមសួន!  4 

រលាក ហ្ ង គមឹសួន៖ 5 

បាទ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ខាុំបាទសូមជំទស់ចំណ ចរនះ រដាយសា រដើមបណត ឹងគ្នត់បាន6 

រឆេើយរហ្ើយថាគ្នត់មិនបានរ ើញ  ាវា េ់  ផ្ទា េ់រទ។ យូ គ្នត់រ ើញមកមតង  វតគ្នត់មិនសាេ េ់រទ។ 7 

អ៊ ៊ីចឹងគ្នត់មិនអាចសាម នអំរីច ិតេកខណ បស់ ាវា េ់ បានរទបាទ។ សូមអ គ ណ។ 8 

រលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 9 

ក្បវហ្េជាវាមិនរចញរីបទរិរសាធន៍ផ្ទា េ់ បស់គ្នត់ មិនរ ើញផ្ទា េ់វភែករទ ប៉ា វនដគ្នត់អាច10 

ធាេ ប់ឮរីរគ ទទួេបានរ័ត៌មនរីអែកដថ្ទ ដូចជានិយយអំរីរជាគវាសនា បស់ឪរ កមដ យគ្នត់ជារដើម។ 11 

ដូរចែះ ខាុំយេ់រ ើញថា អងេជំន ំជក្មះអាចអន ញ្ញា តឲ្យខាុំសួ សំណួ រនះ រៅកាន់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី12 

បាន។  13 

[០៩:៥០:៤៥] 14 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 15 

បាទ អងេជំន ំជក្មះក្តូវកា សាដ ប់នូវចរមេើយតប បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីចំរពាះសំណួ វដេ16 

សួ រនះ។ រហ្ើយក្បសិនរបើសាដ ប់យេ់នូវសំណួ  គឺរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីអាចរឆេើយតបរៅនឹងសំណួ  17 

 បស់រលាករមធាវីកា ពា កដី នួន ជា។  18 

រលាក វសន ស ផ ន៖ 19 

ឆ៖ ខាុំឮវតរគថា “អូុ៎! ាវា េ់កាច ាវា េ់ កាចណាស់ វតមិនវដេ -- វតម ខាវា េ់ ក៏អត់20 

រ ើញចាស់ផង រក្ពាះអីខាុំរៅរក្កាមទំនប់ គ្នត់រដើ  របើថារដើ រៅ គ្នត់រដើ ទទឹងរេើខែងទំនប់រេើងឆ្ៃ យ 21 

ក៏មិនសាេ េ់ផង រមើេម ខក៏មិនរ ើញ មិនដឹងថាមួយណាផង រ ើញរដើ រី បីនាក់ បួននាក់អ៊ ៊ីចឹង អត់22 

សាេ េ់រសាះ។  23 

សួ រដាយរលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 24 

ស៖ រីមសិេមិញ រលាកបាននិយយរីរ ម្ ះ យយវចម។ រហ្ើយរិតណាស់ថា រីមសិេមិញ 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  16 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រលាកបាននិយយថា<> សូមដកក្សង់៖ “ឆ្ែ ំ១៩៧៨ យយវចម គឺជាអែកវដេមកោប់ ាវា េ់ និង1 

ឪរ កមដ យ បស់ខាុំយករៅសមេ ប់រោេ”។ ប គេេ ូបរនះ ររេរឆេើយជូនមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុាថា 2 

“ាវា េ់រនះ គឺកាចជាងយយវចម ឆ្ៃ យណាស់”។ រតើរនះ គឺជាអវីវដេរលាកធាេ ប់បានឮវដ ឬរទ? 3 

[០៩:៥២:២៧] 4 

ឆ៖ អត់ដឹងរទ ពាកយហ្ែឹងខាុំអត់វដេឮផង។  5 

ស៖ បាទ សក្មង់តូចមួយពាក់រ័នធនឹងវផែករនះវដ  គឺក្បជាជនរៅាវា េ់ថា “ាចងកូមមស” 6 

ពាកយវខម គឺថា ាមរិតគឺថា វាមនពាកយវខម រិរសសវដេរៅរៅរេើ ូបគ្នត់រនះ។ ដូរចែះ ម ននឹងខាុំសួ  7 

សំណួ សូមឲ្យអែកបកវក្បជាភាសាវខម រក្បើពាកយវដេរក្បើក្បាស់រៅកែុងអតថបទរដើមជាភាសាវខម ។ ឥេូវ8 

ោត់ទ កថា អែកបកវក្បសាេ េ់ពាកយរនះរៅច ះ រតើាវា េ់ រនះក្តូវបានរគរៅគ្នត់ថា “ាចងកូមមស” 9 

វមនរទ? 10 

ឆ៖ ខាុំអត់ដឹង ខាុំអត់ឮផង ពាកយ “ចងកូមមស”ហ្ែឹង។ 11 

ស៖ ខាុំសូមសួ រលាកអំរីមន សសមែ ក់រទៀតរៅកែុងតំបន់៥។ រតើរលាកធាេ ប់ឮសូ រ ម្ ះ ាជាេ 12 

ឬាឆ្ែ ំង វដ រទ? 13 

ឆ៖ អត់ឮ អត់ឮរ ម្ ះ ាជាេ ាឆ្ែ ំង អត់ឮ។ 14 

ស៖ ខាុំនិយយសំរៅរៅរេើមន សសវតមួយរទ គឺាឆ្ែ ំង រៅាជាេ គ្នត់ជាកូនក្បុស បស់រម15 

ភូមិភាគពាយ័រយ  ស់ ញឹម។ រតើរលាកនឹករ ើញរទ? 16 

ឆ៖ ខាុំអត់សាេ េ់ អត់ឮ។ 17 

ស៖ មិនងវីរទ ខាុំសូមបនដរៅក្បធានបទមួយងមីរទៀត។ រលាកបាននិយយអំរីថា មនកា ក្បក្រតឹត 18 

ខ សៗគ្នែ មករេើក្បជាជនងមី និងក្បជាជនមូេដាឋ ន <វដេកមម ភិបាេមូេដាឋ នអាចវញកដឹងរីភារខ ស19 

គ្នែ រដាយសា វតសំរនៀងបរញ្ចញសំំរេង> បស់រួកគ្នត់។ <សូមរលាកក្បាប់ថា រតើវាក្បក្រឹតតរៅរដាយ20 

 របៀបរម៉ាចវដ ?> ឧទហ្ ណ៍ពាក់រ័នធរៅនឹងកា វចក បបអាហ្វ  រតើរគក្តូវមននិយយ<>ម នសិន 21 

ឬ<>ម ននឹងរគវចក<បាយ ឬបប ឲ្យរនាះ? ឬរតើកា អន វតតរនាះរធវើរេើងរដាយ របៀបណាវដ >? 22 

ឆ៖ រគអត់មននិយយអីរទ រគថា រយើងខវះ ជីវភារខវះខាត រគវចកឲ្យរៅ មែ ក់មួយវវកៗរៅ  23 

រហ្ើយ។ រហ្ើយកា វបងវចកហ្ែឹង វាមនអ៊ ៊ីរចះ! ខាងក្បជាជនោស់ រគហូ្បវតបាយ វតរយើងក្បជាជន24 

ងមីរគដួសបប ឲ្យមួយវវកៗវចកគ្នែ រៅ។ 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  17 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ ខាុំយេ់រីសកខីកមមរលាករហ្ើយ រលាកក៏បានរឆេើយរីមសិេមិញវដ  រឆេើយរៅនឹងសំណួ 1 

សហ្ក្រះរាជអាជាា  ប៉ា វនតរៅររេវដេគ្នត់សួ រលាកថា រតើមនកា ក្បក្រឹតតខ សគ្នែ វដ រទ? ឧទហ្ ណ៍ 2 

ដូចជាកា ផតេ់ បបអាហ្វ ជារដើម។េ។ រហ្ើយរលាកបានរឆេើយថា ក្បជាជនមូេដាឋ នហ្ែឹងគឺថា រគ3 

និយយរៅរគមនសូ រសៀង មនសមតីហ្ែឹងខ សរីក្បជាជនងមី។ រតើរគអាចកត់សមេ េ់សាត ប់បាននូវសូ 4 

រសៀង បស់ក្បជាជនទងំហ្ែឹងខ សៗគ្នែ បានរដាយ របៀបណា? <រតើដំបូងរគក្តូវនិយយវខម សិន ម ននឹង5 

ទទួេបានបាយ ឬក៏បប ឬ?> រតើរគកត់សមេ េ់បានរដាយ របៀបណាវដ ? 6 

ឆ៖ សំរនៀងវាខ សគ្នែ ។ ខាងភែំររញរផសង ខាងបាត់ដំបងរនះរផសង កវនេងខាុំរៅហ្ែឹងរផសងគ្នែ  គឺ7 

រគនិយយ “កឹកឹ” ខ សគ្នែ  រហ្ើយរគដឹងរទៀត រគោត់ទ កថាក្បជាជនងមីរនះសក្មប់អែករធវើកា , ក្បជាជន8 

ោស់រនះ គឺសក្មប់អែករមើេវតប៉ា ណា ឹង។ 9 

[០៩:៥៧:៣៧] 10 

ស៖ ខាុំដូចជាយេ់ចរមេើយរលាកមិនបានចាស់រទ។ <សំរនៀងសំរេង បស់ប គេេមែ ក់ គឺមិន11 

អាចរមើេដឹងាម យៈម ខ បស់ប គេេរនាះរទ។ ដូរចែះប គេេរនាះក្តូវនិយយសិន រៅចំរពាះម ខរយើង>12 

រដើមបីសាត ប់ត ង បស់គ្នត់ហ្ែឹង។ <ដូរចែះអែកវដេវចកមាបូរៅកែុងសហ្ក ណ៍ ឬក៏សូមបីវតរៅកា ដាឋ ន13 

ទំនប ់ រតើមនអវីរកើតរេើងរៅររេគ្នត់រាយមកំណត់ថា ប គេេរនះគួ វតទទួេបានបាយ ឬក៏បប 14 

រនាះ?> រតើរគឲ្យក្បជាជននិយយជាម នសិន ឬយ៉ា ងរម៉ាចរដើមបីរគសាត ប់សំរនៀង បស់គ្នត់ហ្ែឹងសិន ម ន15 

នឹងវចក បបអាហ្វ  ឬយ៉ា ងណា? 16 

ឆ៖ រទ រគមិនវមនរធវើអ៊ ៊ីចឹងរទ។ រគរធវើ -- ក្បជាជនងមីរនះទងំអស់គឺថា ជាកូនក្កុម បស់រគ 17 

រគជារមក្កុម ជាអែកដឹកនា ំគឺថារគវចកៗអែកក្កុមហ្ែឹងឯង។ អែកដឹកនា ំរគហូ្បរផសងគ្នែ រគ។ 18 

ស៖ ាមវដេខាុំយេ់ ក្បជាជនជារក្ចើនវដេក្តូវបានជរមេៀសរចញរីភែំររញបានរធវើដំរណើ រៅ19 

កាន់តំបន់ ឬក៏ភូមិក្សុកវដេរគធាេ ប់ ស់រៅ។ ដូរចែះ ខាុំគិតថា<អែកវដេក្តូវរគជរមេៀសដ៏រក្ចើនរនះអាច20 

និយយ>រដាយមនសំរនៀងសំរេងហ្ែឹងគឺថា ដូចគ្នែ នឹងអែករៅបាត់ដំបងោស់រនាះវដ ។ <ខាុំរៅវតមិន21 

ចាស់ថា រតើរៅកែុងកា អន វតតចំរពាះកា វបងវចក បបអាហ្វ វបបរនះ រធវើរេើងរដាយ របៀបណាវដ ។ 22 

>ដូរចែះ ខាុំរាយមសួ រលាកមតងរទៀត។ សូមរលាកជក្មបជូនអងេជំន ំជក្មះរមើេ <រហ្ត អវីបានជា>23 

មនកា ក្បក្រឹតតខ សគ្នែ ? រហ្ើយរធវើរម៉ាចបានជារគកត់សមេ េ់ដឹងថាអែករនះជាក្បជាជនងមី, អែករនាះជា24 

ក្បជាជនមូេដាឋ ន? 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  18 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ឆ៖ ឲ្យវតអែកក្បជាជនមូេដាឋ ន រគក្គប់ក្គងអែកងមីហ្ែឹងទងំអស់។ កា ក្គប់ក្គងរគដឹងរហ្ើយ1 

ដឹងថា អូុ៎! រនះរគមូេដាឋ ន រគក្គប់ក្គងរួករយើងទងំអស់គ្នែ  ដឹងនិយយសំរនៀងមករចញមកអែកបាត់2 

ដំបង អែកមូេដាឋ នហ្ែឹងឯង។ បានរគថាមនអែកោស់ មនអែកងមី។ 3 

ស៖ បាទ មិនអីរទរលាករដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី។ ខាុំគិតថាខាុំរៅសេ់វតមួយសំណួ រទៀតរទ។ 4 

រៅកែុងរសចកដីរ ៀបរាប់អំរីពាកយស ំាំងខេួនជារដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី បស់រលាក គឺឯកសា D22/1232, 5 

ERN ភាសាអង់រគេស 0523258 (ស ីក)។ រលាកក្បធានមិនទន់មនERN ជាភាសាវខម  និងភាសា6 

បារំាងរទ។ រៅកែុងរសចកដីរ ៀបរាប់ បស់រលាកច ះថ្ងៃទី២០ វខមករា ឆ្ែ ំ២០១០ ពាកយស ំាំងខេួនជារដើម7 

បណដ ឹង ដឋបបរវណីគឺមនវផែកមួយនិយយ “<ឧក្កិដឋកមមវដេក្តូវ>រោទក្បកាន់”, <“កាេប ិរចេទថ្ន8 

កា ក្បក្រឹតតឧក្កិដឋកមម”,> “រយសនកមម” <“កា ទមទ សំណង”។> រហ្ើយក៏មនវផែកមួយរៅកែុង9 

ពាកយស ំរនះ និយយ<>អំរកីា ទទួេខ សក្តូវ<ចំរពាះឧក្កិដឋកមម>។ ដូរចែះប គេេវដេរលាកគិតថាជា10 

អែកទទួេខ សក្តូវចំរពាះអវីវដេរកើតមករេើ ូបរលាករៅកែុង បបរនាះ រៅកែុងក្បអប់ក្តង់វផែករនះ 11 

រលាកបំររញមនរ ម្ ះសរមដចក្រះ នររាតដម សីហ្ន  ថាជាកសក្តវដេក្តូវទទួេខ សក្តូវចំរពាះ    12 

រយសនកមមវដេរកើតមករេើ ូបរលាក។ សូមរលាករនយេ់បនដិចបានរទ ជក្មបជូនអងេជំន ំជក្មះ ចំណ ច13 

រនះបនដិចបានរទ? 14 

ឆ៖ ថារម៉ាចខាុំអត់យេ់ផងហ្ែឹង។ 15 

[១០:០២:២៦] 16 

ស៖ ខាុំរាយមមដងរទៀត។ រលាករដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរនះ ខាុំមនឯកសា រៅកែុងថ្ដ បស់ខាុំ17 

រហ្ើយ គឺឯកសា រនះរៅថា < បាយកា ណ៍រ័ត៌មន>រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី<> វដេទក្មង់រនះគឺថា18 

ក្តូវបានរ ៀបចំរេើងរដាយ<>អងេភារគ្នពំា ជន ងរក្គ្នះ។ <ប គេេិករៅត លាកា រនះ គឺ>ស រស 19 

ក្តង់វផែកមួយ រហ្ើយវផែកហ្ែឹង គឺរលាកបានគិតថា ប គេេវដេក្តូវទទួេខ សក្តូវចំរពាះកា ខូចខាតមក20 

រេើ ូបរលាកហ្ែឹង រលាកបានរេើករេើងថា “គឺសរមដច នររាតតម សីហ្ន ”។ <ដូរចែះ សំណួ  បស់ខាុំគឺ រតើ21 

រលាកធាេ ប់ក្បាបប់ គេេិកថ្នអងេភារគ្នពំា សាកសីថា> រលាកគិតថាសរមដចក្រះ នររាតដម សីហ្ន  រនះ22 

ជាៗអែកទទួេខ សក្តូវចំរពាះរយសនកមមវដេរកើតមករេើ ូបរលាក? 23 

ឆ៖ អូុ៎! ខាុំនឹករ ើញរហ្ើយ។ អាហ្ែឹងអ៊ ៊ីរចះ គឺថាមករីគ្នត់វដេដឹកនាបំកសក មមយុនីសដហ្ែឹងចូេ24 

កែុងក្បរទសកមពជុា។ 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  19 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ រតើរលាកអាចរ ៀបរាប់ឲ្យបានេមែិតបនដិចបានរទ រតើអតីតក្រះមហ្វកសក្តរនះ <មន     1 

តួនាទី និងម ខតំវណងអវីឲ្យក្បាកដរៅកែុងបកស>ក មមយុនីសដរនះ<>វដ ? 2 

[១០:០៤:១៦] 3 

ឆ៖ ខាុំអត់ដឹងវដ  វតរ កខាុំនិយយក្បាប់អ៊ ៊ីចឹងឯងថា បកសក មមយុនីសដរនះ សរមដចរទអែកនាំៗ4 

បកសក មមយុនីសដរនះចូេក្បរទសកមពជុារដើមបីថ្វ  ំរដាះេន់ នេ់។ 5 

ស៖ រៅកែុងទក្មង់ពាកយស ំាំងខេួនជារដើមបណដ ឹង បស់រលាក គឺរលាកស ំទ សំណង<១០០០ 6 

>ដ លាេ  ។ ដូចវដេរយើងដឹងរហ្ើយគឺថាសរមដច នររាតដម សីហ្ន  ក្រះអងេរសាយទិវងេតរហ្ើយ។ <>រតើ7 

រលាកទ រីរាជទយទ ឬក៏យ៉ា ងរម៉ាច?  8 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 9 

រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីក ំអាេទន់រឆេើយតប! 10 

សូមអរញ្ជ ើញសហ្ក្រះរាជអាជាា  ងអនត ជាតិ! 11 

រលាក ចរូសហ្វ រអនក្រ ូប៊យេ៖ី 12 

រលាកក្បធាន ខាុំសូមជំទស់ចំរពាះសំណួ រនះ គឺមិនពាក់រ័នធរៅនឹងកិចចដំរណើ កា នីតិវិធីរនះរទ 13 

អែកវដេរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីថា ក្តូវវតទទួេខ សក្តូវចំរពាះសំណងហ្ែឹង គឺវាមិនពាក់រ័នធរៅនឹងកា 14 

ទទួេខ សក្តូវក្រហ្មទណឌ  បស់ នួន ជា និងរខៀវ សំផន ដូចវដេបានរោទក្បកាន់រនាះរទ។  15 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 16 

សូមអរញ្ជ ើញរលាក ហ្ ង គឹមសួន! 17 

[១០:០៦:០០] 18 

រលាក ហ្ ង គមឹសួន៖ 19 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ចំណ ចរនះ ខាុំបាទក៏សូមជំទស់ផងវដ  រដាយសា វាទក់ទង20 

ជាមួយនឹងសំណួ  រគបានសួ ថា “រតើអែកវដេអែករជឿ?” ភាសាវខម ស រស អ៊ ៊ីចឹង។ អ៊ ៊ីចឹងសំណួ សួ ថា 21 

គ្នត់រជឿ មិនវមនគ្នត់សាេ េ់ចាស់ថាជនជាប់រោទជាន ណារនាះរទ។ អ៊ ៊ីចឹងសំណួ រនះមិនទក់ទង22 

ជាមួយនឹងកា ទ សំណងរីសរមតច នររាតតម សីហ្ន  ឬវតក្រះរាជទយទរទ ទក់ទងវតជាមួយនឹងជន23 

ក្តូវរោទរៅកែុងសវនាកា រនះវតប៉ា រណាា ះបាទ។ សូមអ គ ណ។  24 

រលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  20 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រលាកក្បធាន ខាុំយេ់ថា ខាុំគួ ក្តូវបានអន ញ្ញា តសួ តំណាងឲ្យកូនកតី បស់ខាុំ រតើកូនកតីខាុំក្តូវរចញ1 

សំណង <១.០០០>ដ លាេ   ដូចបានទមទ  ឬក៏យ៉ា ងណា របើ ករ ើញថាមនរិ  ទធភាររនាះ ឬក៏ក្តូវ2 

ទ អំរទីយទ បស់អតីតក្រះមហ្វកសក្ត នររាតតម សីហ្ន ។ <ខាុំគិតថា កា ទមទ សំណង គឺជាវផែក3 

មួយថ្នសវនាកា ជំន ំជក្មះកតីរនះ។> 4 

រលាកក្សី ម៉ា   ីហ្េ ី ដូ៖៍ 5 

រលាកក្បធាន ខាុំសូមឲ្យរយើងរិោ ណាឲ្យបានចាស់រៅចំរពាះម ខអងេជំន ំជក្មះរនះ គឺរដើមប6 

ណត ឹង ដឋបបរវណី គ្នត់មិនមនសិទធិទមទ សំណងជាេ យកាក់រទ រហ្ើយាំងរីកា រស ើបអរងកតមក គឺ7 

ថាកូនកតី បស់រមធាវី កូរប៉ា ហ្ែឹងគ្នត់បានបញ្ញជ ក់រហ្ើយថាគ្នត់ជាជនក្កីក្ក។ ដូរចែះ គឺថាមិនវមនគ្នត់ជា8 

អែកក្តូវផតេ់សំណងរទ។ ដូរចែះ សូមត លាកា ក ំអន ញ្ញា តឲ្យសួ សំណួ រនះ រីរក្ពាះថាសំណួ រនះ គឺមិន9 

មនពាក់រ័នធអីនឹងសវនាកា រយើងរនះរទ។  10 

[១០:០៧:៤៣] 11 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 12 

បាទ រសចកដីជំទស់ បស់តំណាងសហ្ក្រះរាជអាជាា អនត ជាតិ រហ្ើយនិងក្កុមរមធាវីនាមំ ខ13 

តំណាងរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីចំរពាះសំណួ ច ងរក្កាយ បស់រលាករមធាវី កូរប៉ា ចំរពាះរដើមបណត ឹង ដឋ14 

បបរវណី ូបរនះ គឺមនមូេដាឋ នសមក្សប។ សំណួ រនះមិនពាក់រ័នធនឹងកិចចដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា 15 

រនះរទ ដូរចែះអងេជំន ំជក្មះមិនក្តូវកា សាត ប់នូវចរមេើយតប បស់រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីរនះចំរពាះសំណួ 16 

វដេសួ រេើងរដាយរមធាវី នួន ជា ចំរពាះរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីច ងរក្កាយអមាញ់មិញរនះរទ។  17 

អ៊ ៊ីចឹងមតងរទៀត អងេជំន ំជក្មះទទួេយកកា ជំទស់ បស់តំណាងសហ្ក្រះរាជអាជាា អនត ជាតិ 18 

 ួមនឹងក្កុមរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីចំរពាះសំណួ ច ងរក្កាយ បស់រមធាវីកា ពា កតី 19 

នួន ជា ចំរពាះរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី ូបរនះ គឺមនមូេដាឋ នសមក្សប។ សំណួ រនះ គឺមិនពាក់រ័នធ20 

ជាមួយនឹងអងេរហ្ត វដេអងេជំន ំជក្មះកំរ ងរធវើសវនាកា រនះរទ។ ដូរចែះ អងេជំន ំជក្មះមិនក្តូវកា សាត ប់21 

ចរមេើយតប បស់រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី ចំរពាះសំណួ វដេសួ ច ងរក្កាយរេើងរដាយរមធាវីកា ពា កតី22 

រលាក នួន ជា គឺ វ ិចទ័  កូរប៉ា រនាះរទ។  23 

រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីមិនបាច់រឆេើយតបនឹងសំណួ រនះរទ!  24 

រលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  21 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ជាកា រិតរហ្ើយរលាកក្បធាន សំណួ រនះជាសំណួ ច ងរក្កាយរហ្ើយ ខាុំអស់សំណួ រហ្ើយ។ 1 

សូមអ គ ណ។  2 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 3 

សូមអរញ្ជ ើញរលាករៅក្កម ហ្សង់ម៉ា ក ឡាវវន៍! 4 

[១០:០៩:២៨] 5 

រៅក្កម ហ្សងម់៉ា ក ឡាវវន៖៍ 6 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ខាុំរធវើកា កត់សមេ េ់មួយចំនួន ពាក់រ័នធរៅនឹងសំរណើ បស់រលាក 7 

កូរប៉ា រៅររេក្រឹករនះ។ ខាុំបានរិនិតយរផាៀងផ្ទា ត់ឯកសា  E305/13.23.292 កាេរីក្រឹកមិញរនះ 8 

រមធាវីកា ពា កតីរលាក កូរប៉ា បានបញ្ញជ ក់ថា បានដាក់ចូេរៅកែុងហ្ាយរេប រៅវខរមសា ឆ្ែ ំ២០១៥។ 9 

ាមរតិមិនក្តឹមក្តូវរទ។ របើសិនខាុំអានរសចកដីបញ្ញជ ក់រៅកែុងហ្ាយរេបហ្ែឹង គឺឯកសា រនះ ក្តូវបាន10 

ដាក់ជូនឲ្យភាគី រៅថ្ងៃទី១៣ វខមិង នា ឆ្ែ ំ២០១៤។ សក្មប់ជាភសតាុងបវនថម គឺថាឯកសា រនះ មន11 

របាះក្ាវដេបញ្ញជ ក់ថា ក្តូវបានបកវក្បរៅវខមករា ឆ្ែ ំ២០១៤។ មា៉ាងវិញរទៀត ឯកសា រនះ  គឺជា12 

ឯកសា វដេក្តូវបានទទួេយករដាយអងេជំន ំជក្មះរហ្ើយរៅថ្ងៃទី៣០ វខមិង នា ឆ្ែ ំ២០១៥។ ដូរចែះ ខាុំ13 

មិនយេ់អំរីភារពាក់រ័នធថ្នអនតរាគមន៍ បស់រលាករមធាវីកាេរីក្រឹកមិញរនះរទ។  14 

រលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 15 

គឺថាវាមិនមនបញ្ញា អវីរទ ជាមួយនឹងឯកសា មួយរនះ។ ដូចវដេបានរ ើញ គឺមនរេខ E3 16 

ឯកសា រនះមនរេខ E3។ <រយើងមនឯកសា ហ្ែឹងជាភាសាអង់រគេស។> អវីវដេខាុំចង់និយយអំរី17 

ឯកសា រនះគឺថា<រយងាមហ្ាយរេប>-- 18 

រៅក្កម ហ្សងម់៉ា ក ឡាវវន៖៍ 19 

រលាករមធាវី ខាុំសូមអភ័យរទសវដេកាត់ផ្ទដ ច់រលាក  ក្បសិនរបើមិនមនបញ្ញា អីរទ អ៊ ៊ីចឹងក្រឹក20 

មិញ រហ្ត អីបានជារលាកស ំកា អន ញ្ញា តរីអងេជំន ំជក្មះរដើមបរីក្បើក្បាស់ឯកសា រនះរៅ វិញរនាះ? 21 

រលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 22 

ខាុំមិនបានរសែើស ំកា អន ញ្ញា តរក្បើក្បាស់ឯកសា រនះ <រីរក្ពាះខាុំបានដាក់បង្ហា ញ>ឯកសា រនះ 23 

<>រៅរេើអ ីនរធើរហ្វស<កាេរីមសិេមិញ។ សំណួ  បស់ខាុំ   គឺអំរីកិចចសមា សន៍ បស់មជឈមណឌ េ24 

ឯកសា កមពជុាចំនួន៦៥រផសងរទៀត វដេដាក់បង្ហា ញនាររេងមីៗរនះ។ រយើងបាន>រេើករេើង<ថា--> 25 

E1/324.1
01483160



អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  22 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

[១០:១១:៤៥] 1 

រៅក្កម ហ្សងម់៉ា ក ឡាវវន៖៍ 2 

រលាករមធាវីកា ពា កដី រយើងបានសាដ ប់ឮកាេរីក្រឹកមិញរហ្ើយថារលាកបានរសែើស ំ រដើមបទីទួេ 3 

បានកា អន ញ្ញា តរក្បើក្បាស់ឯកសា រៅររេវដេសួ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ូបរនះហ្ែឹង។ 4 

រលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 5 

ខាុបំានរធវើយ៉ា ងដូរចែះរហ្ើយរលាករៅក្កម។ <ប៉ា វនតខាុំក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យរធវើដូរចែះ រីរក្ពាះខាុំបាន6 

ដាក់ឯកសា ហ្ែឹងបង្ហា ញ>រៅរេើអ ីនរធើរហ្វស<កាេរីមសិេមិញ>។ បញ្ញា មិនវមនឯកសា រនះរទ គឺ7 

ឯកសា ចំនួន៦៥ រីមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុារៅ វិញរនាះរទ។ រដាយសា ឯកសា ទងំរនាះ គឺថាមិន8 

មនកា បកវក្បរៅជាភាសាអង់រគេសរទ។  ខាុំនិយយឯកសា ៦៥  រនះក៏បានដាក់ចូេរៅកែុងហ្ាយ9 

រេប រហ្ើយវដ  រហ្ើយក៏មនកា កំណត់កាេប ិរចេទគឺវខ -- ច ះថ្ងៃទី១៧ វខមិង នា ២០១៥។ ខាុំមិន10 

និយយអំរីឯកសា មួយរនះ គឺនិយយឯកសា ចំនួន៦៥ វដេបានរទើបវតដាក់បញ្ចូេរៅកែុងហ្ាយ 11 

រេប។ 12 

រៅក្កម ហ្សងម់៉ា ក ឡាវវន៖៍ 13 

រលាករមធាវី កូរប៉ា រៅររេវដេរលាកសួ រេើករក្កាយរនាះ សូមរធវើសំរណើឲ្យបានចាស់ រដើមបី14 

ជាក្បរយជន៍សក្មប់ភាគីទងំអស់។ 15 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 16 

បាទ ឥេូវរនះដេ់ររេសក្មករហ្ើយ ក្បកាសសក្មកោប់រីររេតរៅ ហូ្តដេ់រម៉ា ងដប់17 

កនេះ សូមអរញ្ជ ើញចូេ វិញ រដើមបបីនដកិចចដំរណើ កា សវនាកា ។  18 

មន្រនដី ដឋបាេត លាកា សក្មបសក្មួេផដេ់កវនេងសក្មករៅបនាប់ ង់ោំសក្មប់សាកសី និងអែក19 

ជំនាញដេ់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ូបរនះរៅកែុងអំេុងររេឈប់សក្មក និងឲ្យអរញ្ជើញគ្នត់ ួមទងំ20 

ប គេេិកថ្នអងេភារគ្នពំា សាកសីនិងអែកជំនាញ មកកាន់កវនេងផដេ់សកខីកមមរៅកែុងបនាប់សវនាកា រនះ21 

រៅរវលារម៉ា ងដប់កនេះ។ 22 

សក្មកច ះ! 23 

ក្កឡាបញ្ជ៖ី 24 

សូមអរញ្ជ ើញរក្កាកឈ ! 25 

E1/324.1
01483161



អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  23 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

(សវនាកា សក្មករីរម៉ា ង ១០:១៣ នាទី ដេ់រម៉ា ង ១០:៣១ នាទី) 1 

[១០:៣១:៣០] 2 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 3 

អងេយុច ះ! 4 

អងេជំន ំជក្មះក្បកាសបនតកិចចដំរណើ នីតិវិធីសវនាកា ។  បនតរៅរនះផតេ់រវទិកា ជូនរៅក្កុម5 

រមធា វីកា ពា កតីរលាក រខៀវ សំផន  រដើមបីមនឱកាសាំងសំណួ រដញរដាេចំរពាះរដើមបណត ឹង ដឋបប-6 

រវណី។ សូមអរញ្ជ ើញ!  7 

កញ្ញា  អងា់ ហ្េសីរស៖ 8 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ 9 

សួ រដាយកញ្ញា  អងា់ ហ្េសីរស៖  10 

ស៖ ជក្មបសួ  វសន ស ផ ន។ ខាុំរ ម្ ះ អង់ា ហ្េីសរស ខាុំជាសហ្រមធាវីអនត ជាតិ បស់11 

រលាក រខៀវ សំផន។ ខាុំសួ សំណួ ខេីៗរទ រដើមបីស ំកា បំភេឺរីរលាក។ កាេរីមសិេមិញរលាកបាននិយយ 12 

រហ្ើយ ក្រឹកមិញក៏រលាកបាន<បញ្ញជ ក់>ផងវដ  ថារលាកបានរធវើកា រៅទំនប់ក្តពាងំងម យៈររេរី វខ 13 

ោប់រវីខឧសភា <ឆ្ែ ំ១៩៧៦>។ អ៊ ៊ីចឹងសំណួ ខាុំនឹងរផ្ទត តវតរៅរេើ យៈររេរី វខហ្ែឹងរទ គឺរីឆ្ែ ំ៧៦ 14 

រីវខឧសភា រៅ។ មសិេមិញរៅររេវដេរលាករឆេើយរៅសំណួ  បស់សហ្ក្រះរាជអាជាា អនត ជាតិ 15 

រលាកបាននិយយថា រៅររេវដេរលាករចញរីកា ដាឋ នទំនប់ក្តពាំងងមន ុ៎ង គឺកា សាងសង់ហ្ែឹងជិតចប់16 

រៅរហ្ើយ។ រតើរលាកដឹងថា <>រតើកា ង្ហ រេើកទំនប់រនាះចប់រៅររេណាវដ ឲ្យរិតក្បាកដរៅ? 17 

រលាក វសន ស ផ ន៖ 18 

ឆ៖ មិនដឹងឲ្យចប់ររេណារទ ខាុំអត់ដឹង។ ក្គ្នន់វតខាុំដឹងថា ក្គ្នន់វតរគឲ្យខាុំរៅរធវើរហ្ើយភាេ ម19 

ក៏រគដកខាុំរចញរីហ្ែឹង រៅរធវើទំបន់សាព នវក្សង។  20 

[១០:៣៣:១៥] 21 

ស៖ រតើរលាកដឹងថា រគោប់រផតើមរេើកទំនប់ហ្ែឹងរៅររេណាវដ រទ? 22 

ឆ៖ ខាុំអត់ដឹងថា រគោប់រផតើមររេថ្ងៃណាអី អត់ដឹងរទ។ ប៉ា វនតក្គ្នន់វតដេ់ររេរគរៅខាុំ រគ23 

រៅរៅវតមតង។ 24 

ស៖ បាទ សំណួ ច ងរក្កាយទក់ទងនឹងចំណ ចហ្ែឹង រតើរលាកមន<ឮថា>រគមនសរមព ធ25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  24 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

កា ដាឋ នទំនប់ហ្ែឹងវដ រទ រៅររេណាមួយ? រទះបីថារលាកមិនោំថាថ្ងៃណា វខណា វដេ<រគ>1 

បញ្ចប់<កា សាងសង់ទំនប់>ក៏រដាយច ះ។ 2 

ឆ៖ រគមិនបានសរមព ធអីរទ រគក្គ្នន់វតក្បជ ំរធវើជាមីទាិង។ ប៉ា វនតខាុំមិនោំថ្ងៃ ោំវខរទ ក្គ្នន់វតរគ3 

រៅរធវើមីទា ិងរៅ រលាកធំរគនិយយរៅ វតប៉ា ណា ឹងឯង។ 4 

ស៖ អ៊ ៊ីចឹងររេហ្ែឹង  គឺថារៅររេច ងបញ្ចប់ថ្នកា រេើកទំនប់ហ្ែឹងរហ្ើយ ឬក៏រៅររេោប់5 

រផតើមរទ រលាកនិយយពាកយថា រគរធវើ “មីទា ិង” អមាញ់មិញរនះ? 6 

ឆ៖ ខាុំរៅយូ វដ  បានក្បវហ្េចង់បានមួយវខដឹង បានរគោប់រផតើមរធវើមីទាិង រគបំពាក់បំពាន7 

រគ្នេជំហ្ រយើងប៉ា រណាា ះឯង ឲ្យរយើងខំក្បឹងរធវើកា ង្ហ រៅ ប៉ា ណា ឹង។ 8 

[១០:៣៥:២០]  9 

ស៖ អ៊ ៊ីចឹងអវីវដេរលាកនិយយរនះ រលាកនិយយមិនសំរៅរៅរេើកា សរមព ធរទ គឺរលាកចង់10 

និយយថា មនកា រធវើទសសនកិចចមួយរៅរេើសាព នថ្នទំនប់ហ្ែឹង រតើអ៊ ៊ីចឹងវមនរទ? 11 

ឆ៖ អត់រទ រគក្បជ ំ ក្បជ ំរៅ រគមិនវមនសរមព ធអីកាត់វខសបូ អត់មនដូចសម័យឥេូវរទ។  12 

ស៖ សូមអ គ ណវដេបានរឆេើយបំភេឺ។ ខាុំសូមឲ្យរលាកជួយបំភេឺចំណ ចមួយចំនួនរទៀត។ រលាក13 

បាននិយយរីក្បរភទកា ង្ហ វដេរលាកបានរធវើរៅទំនប់ហ្ែឹង ឧទហ្ ណ៍ ដូចជាវ កដីជារដើមរនាះ។ អ៊ ៊ី14 

ចឹងរតើកែុង យៈររេរី វខ វដេរលាករធវើកា រៅទីរនាះ គឺរលាករធវើរៅកវនេងដវដេ កវនេងវតមួយរទ ឬ15 

ក៏យ៉ា ងណា? 16 

ឆ៖ កវនេងវតមួយរទ។ 17 

ស៖ រតើរលាកអាចរនយេ់ជូនត លាកា បានវដ ឬរទថា កវនេងវដេរលាករធវើកា រនាះ សថិតរៅ18 

កែុង  ំណាវដ ? រហ្ើយរីកវនេងវដេរលាករធវើកា រនាះ រលាកអាចរមើេរ ើញសាព នមួយវដ ឬរទ? គឺជា 19 

សំណង់រធវើអំរីងមវតមួយគត់ គឺថា សាព ន ឬក៏ទវ  ទឹកហ្ែឹង រលាករ ើញរទរីកវនេងវដេរលាករធវើកា ? 20 

[១០:៣៧:១០] 21 

ឆ៖ កវនេងខាុំ កវនេងរគរៅថា “សាព នរាបៗ”។ ខាុំរៅវតមួយកវនេងហ្ែឹង អត់វដេបានរដើ រៅ22 

ណារទ។ រគមិនអាចឲ្យរដើ រៅណារទ គឺថា អែក -- កវនេងរយើងកវនេងណា ឲ្យរៅហ្ែឹង អត់មនឲ្យរដើ ។  23 

ស៖ ប៉ា វនដសំណួ ខាុំអមាញ់មិញរនះ ថាទីកវនេងវដេរលាកវ កដីហ្ែឹងៗ រលាកមនរមើេរ ើញ 24 

សាព នរទ រីកវនេងរលាករធវើកា ហ្ែឹងរមើេរ ើញអត់ សាព នហ្ែឹង? 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  25 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 1 

ក ំអាេទន់រឆេើយតប! 2 

រលាក វសន ស ផ ន៖ 3 

ឆ៖ កវនេងរៅសាព ន កវនេងខាុំហ្ែឹងឯង រគរៅ “សាព នរាបៗ”។  4 

ស៖ ខាុំសូមសងកត់ធៃន់រនាះវដ  ខាុំសូមសួ ដវដេរទថា រតើរីកវនេងវដេរលាករធវើកា ហ្ែឹង រលាក5 

រមើេរ ើញសាព នរទ? 6 

ឆ៖ រមើេរ ើញរៅជិតហ្ែឹង ជាប់ហ្ែឹង រមើេរ ើញវាជាប់ រគរៅសាព នរាបវាជាប់ហ្ែឹងឯង7 

រមើេរ ើញ។  8 

ស៖ រតើរលាកដឹងថា សាព នហ្ែឹងរគរៅថា សាព នអីរទ? 9 

ឆ៖ ខាុំឆៃេ់រមធាវី ខាុំថាសាព នរាបហ្ែឹងរហ្ើយ រលាករមធាវីសួ ខាុំរទៀត ខាុំក៏ឆៃេ់វដ រនះ! 10 

ស៖ ខាុំសូមបញ្ញជ ក់មដងរទៀត ជូនរៅរលាករដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី រហ្ើយនិងភាគីទងំអស់។ 11 

ថារៅកែុងឯកសា មួយគឺឯកសា  E3/8050 វដេជា< បាយកា ណ៍អំរីកា >កំណត់អតតសញ្ញា ណទី12 

ាំង វដេមនជាទំរ័ បារំាងគឺ 00450434, ERN ជាភាសាអង់រគេសគឺ 00428005, ជាភាសាវខម គឺ 13 

00464719 មនកា បញ្ញជ ក់ថា ទំនប់រនាះមនក្បវវង ១០គីេូវម៉ាក្ត រហ្ើយនិងទទឹង ៧គីេូវម៉ាក្ត។ កែុង14 

េកខខណឌ រនះ សំណួ ខាុំមនបំណងកំណត់ទីាំងថា ទំនប់វដេរលាករធវើកា ៗ សថិតរៅក្តង់ណារិត15 

ក្បាកដ។ អ៊ ៊ីចឹងខាុំចង់ឲ្យរលាកផដេ់រសចកដីបញ្ញជ ក់ រហ្ើយនិងចង់ជក្មបជូនរលាកអំរីមូេរហ្ត វដេខាុំ16 

រោទសំណួ រៅកាន់រលាកដចូយ៉ា ងដូរចែះ។ រលាកបានរនយេ់ថា រលាកបានរធវើកា រៅកែុងកងមួយវដេ17 

មន <៧០>នាក់ រហ្ើយរៅជ ំវិញរលាករនាះមនកងវដេមនគ្នែ ក្បវហ្េជា ១០០នាក់ រតើរលាកអាច18 

ជក្មបជូនត លាកា បានវដ ឬរទ ថារៅ<កែុងតំបន់>វដេរលាករធវើកា រនាះមនកងចំនួនប៉ា នាម នវដ ? 19 

[១០:៤១:១៤] 20 

ឆ៖ ខាុំអតយ់េ់ ប៉ា វនតកវនេងខាុំមនគ្នែ ប៉ា ណា ឹង ប៉ា វនតមួយបរណាដ យមួយទំនប់ហ្ែឹងររញ រាយគ្នែ21 

 ហូ្ត រាយគ្នែ ទងំអស់ ររញទងំអស់ មិនដឹងថា ប៉ា នណាៗ មន សសរាប់ពាន់នាក់មិនវមនវត ១០០, 22 

២០០ នាក់ឯណា។  23 

ស៖ ទក់ទងរៅនឹងដំរណើ កា កងរនាះ រតើជាកា ក្តឹមក្តូវវដ ឬរទ កែុងកា និយយថារលាក24 

មិនដឹងថាកងរផសងរទៀតរនាះដំរណើ កា យ៉ា ងណារនាះរទ រីរក្ពាះថារលាករធវើកា វតរៅកែុងកង <វដេ25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  26 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

មនមន សសចំនួន៧០> វដេ រលាករធវើកា វតប៉ា រណាា ះ<> រលាកមិនសាេ េ់កងរផសងរទៀតរទ។ អ៊ ៊ីចឹងមិន1 

ដឹងរដីំរណើ កា ថ្នកា កងរផសងរទៀតរទ។ រតើខាុំនិយយអ៊ ៊ីចឹង ក្តឹមក្តូវវដ ឬរទ? 2 

ឆ៖ ក្តឹមក្តូវៗ។ 3 

ស៖ អមាញ់មិញរៅររេវដេរលាករឆេើយតបរៅនឹងសំណួ  បស់រលាករមធាវី កូរប៉ា រលាក4 

បានរឆេើយថា ក្បធានកងវដេរលាកមិនសាេ េ់រ ម្ ះ មិនោំរ ម្ ះរទ គ្នត់ហ្ែឹងដាស់រលាកររេក្រឹក5 

រហ្ើយរបើខាុំមិនក្ចេំរទ រលាកថាមនជួងមួយសក្មប់វាយ។ រតើជួងហ្ែឹងរគរក្បើសក្មប់វតកងរលាករទ6 

ឬក៏រគវាយជួងហ្ែឹងសក្មប់កងវដេសថិតរៅជ ំវិញ ឬក៏រៅវកប កងរលាកវដ ? 7 

ឆ៖ របើាមខាុំសរងកតរមើេ កងខាុំមនជួងមួយ កងរគៗមនជួងមែ ក់មួយៗ ទងំអស់ ឲ្យវតអ៊ ៊ីចឹង8 

រមកងរគោប់រផដើមវាយម ឺងៗៗ រហ្ើយ។ 9 

[១០:៤៣:២០] 10 

ស៖ រហ្ើយជារាេ់ រ ៀងរាេ់ថ្ងៃ ូបរលាកផ្ទា េ់ហ្ែឹង រក្ៅរីររេក្រេឹមរេើងហ្ែឹងរលាករ ើញ11 

រមកងរលាកហ្ែឹង រលាករ ើញគ្នត់វដ  ឬក៏រលាករ ើញវតរមក្កុមវដេរ ម្ ះ រា  រនាះរទ? 12 

ឆ៖ រមក្កុមរៅជាប់រៅហ្ែឹងខេួន វតរមកងគ្នត់រដើ រៅរដើ មក។ ខាុំមិនសូវរ ើញជាប់រទ ជួន13 

កាេ រដើ មករមើេរហ្ើយរៅបាត់ៗ។ 14 

ស៖ រលាកក៏បាននិយយផងវដ អំរីវផនកា វដេរគដាក់ឲ្យរធវើរៅកែុងកង បស់រលាកគឺថា ក្តូវ15 

វ កដី៣វម៉ាក្តគូបកែុងមែ ក់មួយថ្ងៃ។ រតើរលាកអាចជក្មបជូនបានវដ ឬរទ ថារតើអែកណាជាអែករផាៀង16 

ផ្ទា តអ់ំរីវផនកា វដេអែករធវើកា ក្តូវបំររញឲ្យបានរនាះ? រមកង បស់រលាក ឬក៏រមក្កុម បស់រលាក17 

<រ ម្ ះ រា >? 18 

ឆ៖ រមក្កុមអែករផាៀងផ្ទា ត់ រហ្ើយក្បាប់រមកង។ 19 

ស៖ រតើកា រផាៀងផ្ទា ត់ហ្ែឹង រគរធវើយ៉ា ងរម៉ាចវដ ? រតើរគរធវើយ៉ា ងណារដើមបីឲ្យដឹងថា រលាកវ កដី20 

បាន ៣វម៉ាក្តគូបបានមួយថ្ងៃ? 21 

ឆ៖ រគកាច់រឈើវាស់ វាស់ជាវម៉ាក្តៗ យកមកដាក់ទឹមរសមើចរងកះ រសមើេមម១វម៉ាក្តហ្ែឹងរគសាម ន22 

ថា ១វម៉ាក្តរហ្ើយ រគវាស់ៗរហ្ើយ រគឲ្យរយើងកាប់។ 23 

ស៖ កាេរីមសិេមិញ រៅក្បវហ្េជារម៉ា ង១៥:៣៧នាទី រលាកបាននិយយថា រីដំបូងរលាក24 

ហូ្បកែុងមួយថ្ងៃបីដង រហ្ើយបនាា ប់មក រលាកមនវតបប ខាប់រនាះរទ។ ខាុំស ំដកក្សង់៖ “របើសិនជា25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  27 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រលាកមិនបានទទួេអាហ្វ បីដងមួយថ្ងៃរនាះ រដាយសា វតអស់អងក ”។ អ៊ ៊ីចឹង សំណួ ខាុំសួ ថា កែុង 1 

យៈររេរី វខវដេរលាករធវើកា រៅទំនប់ហ្ែឹង រតើរលាក<ទទួេបាន>អាហ្វ បី<ដងកែុងមួយថ្ងៃ>ហ្ែឹង  2 

 យៈររេ ប៉ា នាម នវដ ? 3 

ឆ៖ ខាុំអត់ដឹងពាកយរនះ ខាុំមិនដឹងថារម៉ាច? “បីថ្ងៃហូ្បមួយដង”។ 4 

[១០:៤៧:០២] 5 

ស៖ ខាុំរោទសំណួ រេើងវិញមតងរទៀត។ មសិេមិញ សំណួ រគសួ រៅរលាកថា “រៅររេវដេ6 

រលាករធវើកា រៅទំនប់ក្តពាងំងមហ្ែឹង រតើរលាកហូ្បប៉ា នាម នដងកែុងមួយថ្ងៃ? រលាករឆេើយដូចតរៅរនះ៖ រី7 

ដំបូងរគឲ្យរយើងហូ្បបាយ<>បីដងមួយថ្ងៃ<> រហ្ើយបនាា ប់មកបានហូ្បវតបប ខាប់រនាះរទ”។ 8 

សំណួ បនាា ប់រទៀតវដេរគសួ រៅរលាក៖ “ច ះររេរក្កាយមកហ្ែឹង រលាកហូ្បបីដងមួយថ្ងៃដវដេ? 9 

រលាករឆេើយថា៖ រទ អស់អងក  <រក្កាយមករទៀត>រគឲ្យរយើងហូ្បបាយវតររេថ្ងៃក្តង់<> រហ្ើយនិង10 

<ហូ្បមដងរទៀតរៅររេ>លាៃ ច<ប៉ា រណាា ះ>”។ អ៊ ៊ីចឹង សំណួ ខាុំចង់សួ ថា រតើកែុង យៈររេរី វខវដេ11 

រលាករធវើកា រៅទំនប់ក្តពាងំងមហ្ែឹង រតើោប់រីររេណារៅ? ឬក៏រៅររេណាជាក់លាក់វតមតងវដេ12 

រលាកវេងបានទទួេអាហ្វ បីដងកែុងមួយថ្ងៃរនាះ? 13 

ឆ៖ រលាករមធាវីសួ វវងររក ខាុំមិនដឹងរឆេើយយ៉ា ងរម៉ាច។ 14 

ស៖ សំណួ ខាុំវវងរក្ពាះថាខាុំ ំឭកឲ្យរលាកោំអវីវដេរលាកនិយយកាេរីមសិេមិញ។ ឥេូវ ខាុំ15 

សួ  របៀបរផសងរទៀត។ រៅកែុង យៈររេរី វខវដេរលាករធវើកា រៅរេើទំនប់ក្តពាំងងមហ្ែឹង ដំបូងរលាក16 

បានអាហ្វ ហូ្បបីដងមួយថ្ងៃ បនាា ប់មករទៀតរី ដងមួយថ្ងៃ។ អ៊ ៊ីចឹង ខាុំសួ រលាកថារតើររេវដេរលាក17 

បានហូ្បបីដងមួយថ្ងៃហ្ែឹងមន យៈររេប៉ា នាម នវដ ? 18 

ឆ៖ ក្បវហ្េមួយវខ វដេបានហូ្បបាយររញៗ មួយវខ។ វតច ះមករក្កាយ ច ះមកៗ ហូ្ត។ 19 

ស៖ រលាកបានរឆេើយថា“អស់អងក ”។ អ ៊ ៊ីចឹងខាុំចង់ដឹងថា អែកណាអែកក្បាប់រលាកថាអស់អងក ? 20 

រហ្ើយរតើរលាកដឹងវដ ឬរទថា រសបៀងវដេរគយកមករធវើមាបូអាហ្វ ឲ្យកងរលាកហ្ែឹង រគយកមករី21 

ណាវដ  រសបៀងអាហ្វ ហ្ែឹង? 22 

[១០:៤៩:៥០] 23 

ឆ៖ អត់ដឹងយកមករីណា អត់ដឹង ដឹងវត ររេបប រៅហូ្បរៅៗ អត់ដឹងអែកណាអែកយក24 

រសបៀងមក អែកណាអែកអី អត់ដឹងរទ។ ដឹងវតរធវើកា  គិតវតរធវើកា ខេួនឯង។ 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  28 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ អ៊ ៊ីចឹងខាុំក្តូវយេ់ថាគ្នម នអែកណារគរនយេ់រីមូេរហ្ត ថា រគកាត់បនថយ បបអាហ្វ ហ្ែឹង1 

រទ អ៊ ៊ីចឹងវមនរទ គឺថាគ្នម នអែកណារគរនយេ់ក្បាប់រលាករទ? 2 

ឆ៖ វមន គ្នម នអែកណារនយេ់ក្បាប់រទ។ 3 

ស៖ រលាកបាននិយយថារលាកបានចូេ ួមក្បជ ំមួយ រតើរៅររេវដេរលាករធវើកា រៅទំនប់4 

ក្តពាងំងមហ្ែឹង មនរគក្បាប់រលាករៅររេណាមួយរនាះអំរីមូេរហ្ត ថ្នកា រេើកទំនប់ហ្ែឹងវដ ឬរទ? 5 

ឆ៖ អត់យេ់ពាកយរនះ។ 6 

ស៖ រលាកបាននិយយថារលាកបានចូេ ួមក្បជ ំយ៉ា ងរហ្វចណាស់ក៏ចូេក្បជ ំមដងវដ ។ រតើ7 

រៅកែុងររេក្បជ ំរនាះ ឬក៏ររេក្បជ ំរផសងមួយរទៀតរនាះ មនរគរនយេ់ក្បាប់រលាកអំរីមូេរហ្ត  ឬក៏8 

ថារគក្បាប់រលាកថា រហ្ត អវីបានជារគរេើកទំនប់ <រៅកវនេង>ហ្ែឹងវដ ឬរទ? រេើក ឬក៏រេើកទំនប់9 

ហ្ែឹងរដើមបីបំណងអវីមួយវដ ឬរទ? 10 

ឆ៖ អត់មនរទ អត់មនរនយេ់រីហ្ែឹង។ រគក្បជ ំហ្ែឹងសក្មប់វតឲ្យខំសក្មុកកែុងកា ង្ហ រគ11 

ប៉ា ណា ឹង អត់មនរនយេ់រីរហ្ត ផេរេើករម៉ាច អីរម៉ាចអត់មនរទ។ 12 

[១០:៥២:១៥] 13 

ស៖ រតើរលាកមនដឹងវដ ឬរទ ថារតើទំនប់រៅវតបនដ<រក្បើក្បាស់>រក្កាយឆ្ែ ំ១៩៧៩វដ ឬរទ? 14 

ឆ៖ អត់យេ់ន័យពាកយហ្ែឹង។ 15 

ស៖ រតើរក្កាយឆ្ែ ំ១៩៧៩ ហ្ែឹង ទំនប់ហ្ែឹងរៅវតមនរគរក្បើរដើមបីរក្សាចក្សរដំណំាវដ ឬរទ 16 

ឬក៏រដើមបរីក្សាចក្សរវក្សក្សូវអីជារដើមរនាះ រលាកមនដឹងរទ? 17 

ឆ៖ សូមរមធាវីសួ សាងមីមដងរទៀត ខាុំអត់យេ់។ 18 

ស៖ អត់បញ្ញា អីរទ។ ខាុំសួ រលាកថារតើទំនប់ហ្ែឹងរៅរក្កាយឆ្ែ ំ១៩៧៩ រៅវតមនរគរក្បើរដើមបី19 

ក្បកប ប កសិកមមវដ ឬរទរៅតំបន់ហ្ែឹង? 20 

ឆ៖ ខាុំអត់ដឹងវដ រក្ពាះអីខាុំមិនបានរៅដេ់ ាំងរីរនះមកខាុំអត់វដេបានរៅដេ់រសាះ។ 21 

កញ្ញា  អងា់ ហ្េសីរស៖ 22 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន ខាុំអស់សំណួ រហ្ើយៗសហ្វិា បស់ខាុំរលាក គង់ សំអ ន គ្នត់មន23 

សំណួ បនដិចបនដួចរដើមបីសួ បវនថមរលាកក្បធាន។ 24 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  29 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បាទ អ គ ណ។ សូមអរញ្ជើញរលាករមធាវី គង់ សំអ ន! 1 

រលាក គង ់សំអ ន៖ 2 

បាទ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ 3 

[១០:៥៤:០៨]  4 

សួ រដាយរលាក គង ់សំអ ន៖ 5 

ស៖ សូមជក្មបសួ រលាក វសន ស ផ ន! ខាុំចង់សួ បញ្ញជ ក់រលាកបនដិចទក់ទងនឹងចរមេើយ បស់6 

រលាកកាេរីក្រឹកមិញផងវដ  រលាកបញ្ញជ ក់ថា រលាកបានដឹងរី យយវចម ជាអែកបញ្ញជ ឲ្យមនកា 7 

សមេ ប់ឪរ ក បស់រលាក។ ខាុំចង់សួ ថារលាកសាេ េ់ យយវចម ហ្ែឹងវដ រទរីម នមក ជារិរសសកែុង8 

 បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ? 9 

រលាក វសន ស ផ ន៖ 10 

ឆ៖ ខាុំអត់សាេ េ់ យយវចម ផង ឮវតរ ម្ ះ យយវចមៗ។ 11 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ ទក់ទងរៅនឹងររេរវលាវដេរលាកបានរឆេើយជាមួយរលាករមធាវី12 

កូរប៉ា ម នរនះថាឪរ ក បស់រលាកក្បវហ្េជាសាេ ប់រៅច ងឆ្ែ ំ៧៧ ឬក៏រដើមឆ្ែ ំ៧៨ រហ្ើយរក្កាយមក 13 

រលាកបានរឆេើយថា កែុងកាេៈរទសៈមួយ គឺមនទឹកជំនន់ឆ្ែ ំ១៩៧៨ រៅររេរនាះ វដេយយក្ទរយ 14 

បាននិយយក្បាប់រលាក រក្កាយរី ត់ទឹកជំនន់រនាះ រគចរភៀសខេួនរីទឹកជំនន់រនាះ។ អ៊ ៊ីចឹងខាុំចង់ឲ្យរលាក15 

បញ្ញជ ក់ថា រតើររេរវលាណាជាក់លាក់ រលាកបញ្ញជ ក់បានរទថា ឪរ ក បស់រលាកសាេ ប់រៅរក្កាយររេ16 

ឆ្ែ ំមួយពាន់ -- ទឹកជំនន់ឆ្ែ ំ១៩៧៨ ឬក៏ច ងឆ្ែ ំ១៩៧៧ និងរដើមឆ្ែ ំ៧៨?  17 

ឆ៖ អារនះ ខាុំក៏សាម នៗវដ ។ ខាុំមិនដឹងថា រដើមឆ្ែ ំ ឬច ងឆ្ែ ំរទ វដេគ្នត់សាេ ប់ហ្ែឹង។ ប៉ា វនត18 

អ៊ ៊ីរចះ ខាុំដឹងថា ោំវតររេវខទឹក គឺវខវសា ររេវខអស់ទឹករៅ គឺវខក្បាងំ។  19 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ អ៊ ៊ីចឹងមនន័យថា កាេៈរទសៈវដេចាស់លាស់សក្មប់រលាក គឺ20 

រៅររេទឹកជំនន់ រៅររេមនទឹកជំនន់។ អ៊ ៊ីចឹងមនន័យថា ជាវខវសាថ្នឆ្ែ ំ១៩៧៨។ រតើអ៊ ៊ីចឹងក្តឹម21 

ក្តូវរទ?  22 

ឆ៖ ក្តឹមក្តូវ។  23 

[១០:៥៧:០០] 24 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ អ៊ ៊ីចឹងមនន័យថា យយក្ទរយ វដេជក្មបរលាកហ្ែឹង ជាររេរវលា25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  30 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

មួយ រៅររេទឹកជំនន់ហ្ែឹងកំរ ងវតរេើង ឬក៏ររេរក្កាយទឹកជំនន់រហ្ើយ រលាកអាចបញ្ញជ ក់បានរទ?  1 

ឆ៖ ទឹកក្សកអស់រហ្ើយ ររេហ្ែឹងទឹកក្សកអស់ទឹករហ្ើយ។  2 

ស៖ បាទ   សូមអ គ ណ។ បាទ  ខាុំសូមឲ្យរលាកបញ្ញជ ក់  គឺាមភូមិសាន្រសតរៅក្សុកវខម រយើង3 

 ដូវវសា ជារិរសសរៅររេវដេមនទឹកជំនន់ ទឹកទរនេរេើង គឺរៅកែុងអំេុងររេថ្ន ដូវភជុំបិណឌ  4 

រហ្ើយជាកែុងវខ៩ រៅវខ១០។ រតើរលាកយេ់ក្សបាមខាុំអ៊ ៊ីចឹងរទ?  5 

ឆ៖ បាទ អ៊ ៊ីចឹងវមន។  6 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ អ៊ ៊ីចឹងមនន័យថា កាេៈរទសៈវដេយយក្ទរយ បានជក្មបរលាក7 

ថា ឪរ ក បស់រលាកក្តូវរគោប់យករៅហ្ែឹង អាចរៅកែុងវខ៩ ឬវខ១០ ថ្នឆ្ែ ំ១៩៧៨ មិនវមនរដើមឆ្ែ ំ8 

១៩៧៨ ឬក៏ច ងឆ្ែ ំ៧៧ រនាះរទ។ រតើអ៊ ៊ីចឹងក្តឹមក្តូវរទ?  9 

ឆ៖ បាទ ក្បវហ្េជាពាក់កណាត េឆ្ែ ំហ្ែឹងឯង បាទ ររេទឹករេើងេិចហ្ែឹង។  10 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ ទក់ទងនឹងទំនប់ រលាកបានបញ្ញជ ក់អំរីកា វាស់ដីឲ្យរធវើកា រីរមកង11 

 បស់រលាក កែុងអំេុងររេរី វខ វដេរលាកបានរៅរធវើកា រៅទំនប់ក្តពាងំងម។ ខាុំចង់ឲ្យរលាកបញ្ញជ ក់12 

អំរីកា វបងវចកកា ង្ហ ជាក់វសតង រតើរគវបងវចកកា ង្ហ ាមក្កុម ឬក៏រធវើជាកង ួម ឬក៏រធវើជាប គេេ13 

មែ ក់ៗ រលាកអាចបញ្ញជ ក់បានរទ?  14 

ឆ៖ កវនេងខាុំរធវើក្កុម មួយក្កុម រធវើមួយក្កុម។  15 

[១១:០០:០២] 16 

ស៖ រលាកអាចបញ្ញជ ក់ចំនួនសមជិកកែុងក្កុម បស់រលាកមនប៉ា នាម ននាក់ វដេរធវើកា ជាក្កុម? 17 

ឆ៖ ក្កុមខាុំ១០នាក់ មួយក្កុម១០នាក់។ 18 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ រលាកបានបញ្ញជ ក់ ួចរហ្ើយអំរីទហំំ្កា ង្ហ វដេរលាកថា កែុងក្កុម19 

 បស់រលាករធវើ (សូមរទស) កែុងមែ ក់សក្មប់រលាក គឺ៣វម៉ាក្តគូប វដេរគឲ្យជីកដីដាក់ទំនប់។ អ៊ ៊ីចឹងខាុំ20 

ចង់សួ បញ្ញជ ក់ថា រតើកា ង្ហ វដេរធវើជាក្កុម កែុងក្កុម វដេរលាកបញ្ញជ ក់រីរដើមថា រលាកជាទូរៅ21 

រលាកបានរធវើមិនរហ្ើយរទកា ង្ហ វដេរគកំណត់ឲ្យរធវើរនាះ   រហ្ើយរលាកក្តូវចំណាយរធវើររេយប់22 

រទៀត។ អ៊ ៊ីចឹងរតើកា ង្ហ ហ្ែឹងក្តូវរធវើជាក្កុមទំងអស់គ្នែ  ឬមួយក៏មនវតរលាកមែ ក់រទវដេរធវើកា រៅ23 

ររេយប់? 24 

ឆ៖ ក្កុមខាុទំងំអស់គ្នែ  ក៏មិនបានរេើង រធវើទងំអស់គ្នែ មិនថាក្កុមខាុំ ឬក្កុមរផសងៗដថ្ទរទ រៅ25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  31 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ទងំអស់គ្នែ  ហូ្តទេ់វតដេ់រម៉ា ងដបយ់ប់ ទក្មំរគរៅរៅចូេបានរហ្ើយ។ វាអត់មនន ណារហ្ើយ1 

រទ ទងំអស់ មក ហូ្តមកបរណាដ យទំនប់ អត់មនរ ើញរហ្ើយរទ។ 2 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ រលាកអាចបញ្ញជ ក់អំរីទំហ្ថំ្នកា វាស់ដីក្បគេ់ឲ្យកែុងក្កុម បស់រលាក3 

ក្បោំថ្ងៃ រគវាស់វបបរម៉ាច? រហ្ើយទំហ្បំ៉ា នណាវដ រលាកអាចបញ្ញជ ក់បានរទ? 4 

ឆ៖ ដហី្ែឹងវាធំវមន ៣វម៉ាក្ត ១០ដង វា៣០។ រមើេរ ើញធំ នាគំ្នែ ក្គ្នន់វតវាស់រហ្ើយ អងេយុ5 

អស់កមេ ំងដូចគ្នែ  ន ណាកាប់ៗរៅ ន ណាវ កៗរៅ ន ណាកាយដាក់បងេីក៏កាយរៅ។ វតមែ ក់ៗរៅ6 

កែុងក្កុមទំងអស់ហ្ែឹងគឺថា អស់ បាក់ទឹកចិតតអស់រហ្ើយ វដេរធវើមិនរហ្ើយចាស់ជាអត់បាយ ហូ្តហ្ែឹង7 

ឯង។ 8 

[១១:០២:២៦] 9 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ រលាកអាចបញ្ញជ ក់ឲ្យចាស់វងមរទៀតបានរទ អំមិញរនះរលាកថា ៣10 

វម៉ាក្ត ១០ដង ៣០ រហ្ើយរ ើញធំរនះ រលាកអាចបញ្ញជ ក់រីកា កំណត់ជាក់វសដង កែុងកា វាស់វវងហ្ែឹង 11 

ថាវាទទឹងយ៉ា ងរម៉ាច បរណាដ យយ៉ា ងរម៉ាច ជរក្ៅយ៉ា ងរម៉ាចបានរទ? 12 

ឆ៖ រគឲ្យវាស់រៅអ៊ ៊ីចឹង ៣០មកអ៊ ៊ីចឹងៗ ៣០ច ះ ជរក្ៅច ះរក្កាមកនេះវម៉ាក្ត រគឲ្យកាប់។ 13 

ស៖ ាមកា រ ៀបរាប ់បស់រលាកហ្ែឹងមនន័យថា ក្ជុងនីមួយៗ៣០ រហ្ើយជរក្ៅច ះរក្កាម14 

កនេះវម៉ាក្ត។ រតើអ៊ ៊ីចឹងក្តឹមក្តូវរទ? 15 

ឆ៖ បាទ ក្តឹមក្តូវ។ 16 

ស៖ ខាុចំង់បញ្ញជ ក់រេើង វិញ គឺថាក្ជុង៣០ហ្ែឹង គឺបានន័យថាក្ជុងបួន ៣០ មនក្បវវង៣០17 

វម៉ាក្ត ក្ជុងនីមួយៗ រហ្ើយជរក្ៅកនេះវម៉ាក្ត។ រតើអ៊ ៊ីចឹងវមនរទ? 18 

ឆ៖ បាទ វមន។ 19 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ ច ះសក្មប់កែុងទំហ្ំរនះ វដេរលាកថាក្ជុងនីមួយៗ ៣០ ជរក្ៅកនេះ20 

វម៉ាក្តរនះរលាករធវើកា សក្មប់ យៈររេប៉ា នាម នកែុងក្កុម បស់រលាក? សូមបញ្ញជ ក់ គឺកែុងក្កុម១០នាក់21 

 បស់រលាក។ 22 

ឆ៖ ខាុអំត់យេ់ផង។ 23 

ស៖ បាទ ខាុំសួ បញ្ញជ ក់រេើង វិញ។ រៅកែុងទំហំ្កា ង្ហ វដេរគវាស់ឲ្យរលាកគឺ ១០ កែុង24 

ចំរណាមសមជិក ១០នាក់ហ្ែឹង គឺមនថ្ផាដ ីក្ជុងនីមួយៗ ៣០វម៉ាក្ត រហ្ើយជរក្ៅកនេះវម៉ាក្ត។ ខាុំចង់សួ 25 

E1/324.1
01483170



អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  32 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ថា រៅកែុងទំហំ្ហ្ែឹង រតើរគតក្មូវឲ្យរលាករធវើកា ជីកកែុង យៈររេប៉ា នាម ន? 1 

ឆ៖ កែុង យៈររេមួយថ្ងៃ។ 2 

[១១:០៥:៤៣] 3 

ស៖ អ៊ ៊ីចឹងក្តឹមក្តូវរហ្ើយ រលាកបញ្ញជ ក់មិញថា កែុង យៈររេមួយថ្ងៃ។ រលាកអាចគណនារី4 

ទំហ្ំជាវម៉ាក្តគូបបានរទសក្មប់ក្ជុងនីមួយ ៣០វម៉ាក្តបួនក្ជុង រហ្ើយជរក្ៅកនេះវម៉ាក្តរនះមនថ្ផាដី5 

ប៉ា នាម នវម៉ាក្តគូបវដ ? 6 

ឆ៖ ហ្ ិះ! អាហ្ែឹងរគដឹងរហ្ើយ ប៉ា វនតក្គ្នន់វតរៅថារធវើរម៉ាចកាប់ឲ្យរហ្ើយអាហ្ែឹងសិន។ ក្បសិន 7 

កាប់ឲ្យរហ្ើយរេើសហ្ែឹង ឲ្យកាប់បនតរៅរទៀតរធវើរម៉ាចឲ្យក្គប់ទំងៗអស់គ្នែ ហ្ែឹងឲ្យក្គប់វម៉ាក្តគូប មែ ក់8 

៣វម៉ាក្តគូប។ ប៉ា វនតអាហ្ែឹងរធវើមិនរហ្ើយផង អាក្ជុង បីក្ជុង បួនក្ជុង អំមិញរធវើមិនរហ្ើយផងណា នាគំ្នែ9 

រៅរដកដេ់រម៉ា ងដប់រម៉ា ងអីរណាុ៎ ះ។ 10 

ស៖ អំមិញខាុំសួ រីៗចំនួនវម៉ាក្តគូប ខាុំអត់បានសួ រីកា ង្ហ រហ្ើយ ឬមិនរហ្ើយរទ។ ខាុំចង់ឲ្យ11 

រលាកគណនាក្បសិនជារលាកអាចគណនាបាន វតរបើរលាកមិនអាចគណនាបានរទ ហ្ែឹងខាុំក៏អត់សួ វដ  12 

បាទ។ បាទ សំណួ  បស់ខាុំថា រលាកអាចគណនាបានរទ? 13 

ឆ៖ អូុ៎! អាហ្ែឹងវា របើគិតរៅវាមិនររញមែ ក់ ៣វម៉ាក្តគូបរទ។ ខាុំក្គ្នន់វតគិតថា មិនររញមែ ក់ 14 

៣វម៉ាក្តគូបរទ ទេ់វតអ៊ ៊ីចឹងរី ដងច ះរៅរក្កាម ១វម៉ាក្ត បានៗៗររញ ៣វម៉ាក្តគូបមែ ក់។  15 

រលាក គង ់សំអ ន៖ 16 

 បាទ សូមអ គ ណរលាក ផ ន។ រលាកក្បធានខាុំអស់សំណួ រហ្ើយបាទ។  17 

[១១:០៧:៣១] 18 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 19 

បាទ អ គ ណ។ រលាក វសន ស ផ ន ជាច ងរក្កាយរនះ រលាកអាចវងេងរ ៀបរាប់ដេ់អងេសវនា20 

កា សាត ប់អំរីរ ឿងរហ្ត ទំនាក់ទំនងរៅនឹងបទឧក្កិដឋ វដេក្តូវបានរោទក្បកាន់រេើជនជាប់រោទទងំរី 21 

 ូប នួន ជា និង រខៀវ សំផន វដេរធវើឲ្យប៉ាះពាេ់ចំរពាះរលាកកែុងអំេុង បបកមពជុាក្បជាធិប-រតយយ 22 

វដេនាឲំ្យរលាកស ំាំងខេួនជារដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីបតឹងទមទ សំណងជំងឺចិតត និងជាសមូហ្ភាររី23 

ជនជាប់រោទ រីសាថ នភាររយសនកមមវដេមនចំរពាះរលាកជាអាទិ៍ គឺកា ខូចខាតខាងរាងកាយ សមា  ៈ 24 

ឬផេូវចិតត និងផេវិបាករដាយផ្ទា េ់រីបទឧក្កិដឋជារយសនកមមផ្ទា េ់ខេួន និងបានរកើតរេើងរិតក្បាកដ ហូ្ត25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  33 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ដេ់ររេបចចបុបនែរនះ ក្បសិនជារលាកមនបំណង់រធវើដូរចែះ។ 1 

សូមអរញ្ជ ើញបាទ!  2 

[១១:០៨:៣៥] 3 

រលាក វសន ស ផ ន៖ 4 

ាំងវតឆ្ែ ំ១៩៧៥ វដេខាុំរធវើឲ្យខាុំជរមេៀសរចញរីទីក្កុងភែំររញរនាះមក ដូចថាមនកា រវទនា 5 

េំបាកក្គប់វបបយ៉ា ង  ហូ្តរៅដេ់វក្រករំាងៗ  ហូ្តរៅដេ់បាត់ដំបង បាយហូ្បមិនក្គប់ អវីៗក៏ក្តូវ6 

ខវះក្គប់សរវ សរមេៀកបំពាក់ក៏គ្នម ន។ រនះរហ្ើយរធវើបាប ូបខាុំនិងក្កុមក្គួសា ខាុំ និងញាតិសនាត នយ៉ា ងខាេ ងំ។ 7 

រហ្ត ដូរចែះ ដេ់ ហូ្តដេ់មក៧៧រទៀត ឲ្យហូ្បបាយមិនក្គប់ក្គ្នន់ បប មួយវវកៗ ហូ្ត។ រធវើឲ្យខាុំរនះ8 

បាក់ទឹកចិតត អត់មនអវីជាទីរឹង ឪរ កមត យក៏សាេ ប់អស់ បែូនក៏សាេ ប់អស់។ រធវើឲ្យផាះសវមបងខាុំគ្នម នរៅ។ 9 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 10 

រលាក ស ភា ិទធ ជួយសក្មួេគ្នត់បនដិចរៅ រហ្ើយឲ្យគ្នត់រី បីមីន តសិនរៅ ឲ្យបានក្សួេសិន11 

ណាសឹមបនដរទៀតណាុ៎ ។ 12 

រលាក វសន ស ផ ន៖ 13 

រធវើឲ្យខាុំ ស់រៅដូចកូនអនាថា គ្នម នវម៉ាឪបងបែូន គ្នម នញាតិសនាដ ន សមេ ប់អស់គ្នម នសេ់។មិនដឹង14 

 កអីទីរឹង អត់មនអីទីរឹងរសាះ  ហូ្តមកដេ់សរវថ្ងៃរនះ។ មនវតកា រវទនារធវើបាប មិនថា  ូបខាុំ ឬ15 

បងបែូនទំងអស់កែុងក្បរទសកមពជុារទ ទំងអស់គ្នែ  គ្នម នអែកណាវដេ ួចផ តរី បបកមពជុាក្បជាធិបរត16 

យយហ្ែឹងរទ។ កា ណ៍ខាុំនិយយរនះ គឺជាកា រិតទងំអស់។ ខាុំធាេ ប់រៅជួបក្បទះរៅកែុងហ្ែឹង ទងំអស់។ 17 

រហ្ត ដូរចែះ ទ កខរវទនា បស់ខាុំរនះ ខាុំសូមឲ្យត លាកា ជួយវិនិចេ័យឲ្យខាុំច ះ រតើទរងវើរនះ គ្នត់ រធវើហ្ែឹង រតើ18 

សមក្សបហ្ែឹងក្បជារេ ដឋរៅកែុងក្បរទសកមពជុា និង ូបខាុំវដ ឬរទ? រហ្ត ដូរចែះ  ូបខាុំរនះ ចង់ឲ្យរលាក19 

ត លាកា ផដនាា រទសគ្នត់ ដាក់រទសគ្នត់អស់មួយជីវិត។ ខាុំសូមអស់រយបេ់រហ្ើយ។  20 

[១១:១២:៤០] 21 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 22 

មនអីវដេរលាកចង់និយយរទៀតវដ ឬរទ? 23 

រលាក វសន ស ផ ន៖ 24 

ខាុំចង់ស ំសួ រលាក នួន ជា រី សំណួ ។  25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  34 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 1 

អរញ្ជ ើញរលាកសួ  ប៉ា វនដរលាកាំងសំណួ ាម យៈរយើងជាក្បធានអងេជំន ំជក្មះណុ៎ះ!  2 

រលាក វសន ស ផ ន៖ 3 

បាទ សូមរលាកត លាកា ជួយក្បាប់សំណួ រនះរៅដេ់ច ងរោទផង។ ខាុំសូមសួ ថា ឲ្យក្បជា4 

រេ ដឋរចញរីទីក្កុងភែំររញរនះ  រហ្ើយថាឲ្យចូេរៅវិញ  កែុង យៈ៣ថ្ងៃឲ្យចូេរៅវិញ ផាយុរៅវិញ5 

អត់។ ទីរី  ឲ្យខាុំជរមេៀសរចញរីវក្រករំាងរនះ ក្បាប់ថា ឲ្យចូេមកកែុងទីក្កុងភែំររញវិញ ប៉ា វនដមកដេ់ទី6 

ក្កុងភែំររញ គ្នត់គ្នម នយកខាុំចូេកែុងទីក្កុងភែំររញផង ឲ្យខាុំមករៅរខតតបាត់ដំបង។ ពាកយទងំរី រនះ7 

រហ្ើយគឺថា ពាកយក ហ្ករបាកក្បាស់ បស់ បបវខម ក្កហ្ម និង បបអែកដឹកនាហំ្ែឹងឯង។ រតើពាកយទងំរី 8 

រនះ អែកណាជាអែកបញ្ញជ មកឲ្យរធវើយ៉ា ងរនះ? 9 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 10 

បាទ អ គ ណរលាក វសន ស ផ ន។ អងេជំន ំជក្មះសូមជក្មបរលាកថា រៅកែុងសវនាកា កាេរី11 

ថ្ងៃទី០៨ វខមករា ឆ្ែ ំ២០១៥ កនេងរៅបនាា ប់រីអងេជំន ំជក្មះបានសាដ ប់នូវចរមេើយ បស់ជនជាប់រោទ 12 

ទងំរី នាក់រឆេើយបញ្ញជ ក់ វដេរីកា វដេរួកគ្នត់ កាសិទធិរៅរសៃៀមមិនរឆេើយតបនឹងសំណួ  អងេជំន ំ13 

ជក្មះក៏បានរធវើកា កត់សមេ េ់ថា ជនជាប់រោទទងំរី  ូបរៅវត កាជំហ្  បស់ខេួនបនដអន វតតសិទធិរៅ 14 

រសៃៀមមិនរឆេើយតបដវដេ រេើកវេងវត និង ហូ្តដេ់ររេណាវដេអងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបាន15 

ទទួេរ័ត៌មនជាក់លាក់រផសងរីជនជាប់រោទ ឬរីសហ្រមធាវីកា ពា កដីឲ្យជនជាប់រោទ។  16 

រៅកែុងសវនាកា ថ្ងៃរនាះអងេជំន ំជក្មះបានកំណត់ឲ្យជនជាប់រោទ និង ឬរមធាវីកា ពា កដីជន17 

ជាប់រោទ ក្តូវមនកា ទទួេខ សក្តូវកែុងកា ជូនដំណឹងដេ់អងេជំន ំជក្មះឲ្យបានទន់ររេរវលា និង18 

មនក្បសិទធភារក្បសិនរបើជនជាប់រោទបានសរក្មចេះបង់សិទធិរៅរសៃៀមមិនរឆេើយតប រហ្ើយយេ់19 

ក្រមមករឆេើយតបរៅនឹងសំណួ រដាយអងេជំន ំជក្មះ ឬក៏ភាគីពាក់រ័នធរៅនឹងដំណាក់កាេណាមួយថ្នកិចច20 

ដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា ។ ក៏ប៉ា វនត ហូ្តដេ់ររេរនះអងេជំន ំជក្មះរៅមិនទន់បានទទួេដំណឹងរីកា 21 

ផ្ទេ ស់បដូ ជំហ្  បស់ជនជាប់រោទទងំរី នាក់ រីកា សរក្មចេះបង់សិទធិកែុងកា រៅរសៃៀមមិនរឆេើយតប22 

មកជាកា យេ់ក្រមរឆេើយតបនឹងសំណួ  បស់រៅក្កមថ្នអងេជំន ំជក្មះ ឬក៏ បស់ភាគីរៅរេើយរទ។ 23 

សូមរលាកក្ជាប។ 24 

[១១:១៥:៤៩] 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  35 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

កា សាដ ប់សកខីកមម បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី វសន ស ផ ន បានចប់រហ្ើយ រហ្ើយសវនាកា 1 

បនតនូវ រសៀេរនះ អងេជំន ំជក្មះនឹងរធវើសវនាកា សាដ ប់សកខីកមមសាកសីវដេមន ហ្សសនាម 2-TCW-2 

858។ សូមភាគីក្ជាប។ 3 

អងេជំន ំជក្មះសូមអ គូណ រលាក វសន ស ផ ន សវនាកា សាដ ប់សកខីកមម និងវងេងរ ៀបរាប់អំរី4 

ទ កខរសាករវទនា និងសាថ នភាររយសនកមម វដេរលាកអះអាងថាបានទទួេ ងកែុង បបកមពជុាក្បជាធិប5 

រតយយ បានដេ់ទីបញ្ចប់រហ្ើយ។ រហ្ើយវតតមន បស់រលាករៅ អ.វ.ត.ក វេងមនភារោំបាច់រទៀត6 

រហ្ើយរលាកអាចវិេក្តេប់រៅកាន់េំរៅដាឋ ន ឬក៏រគ្នេរៅណាវដេរលាកមនបំណងចង់រៅបាន7 

រហ្ើយ។ សូមរលាកមនស ខភារេែ ជួបវតសំណាងេែ រហ្ើយនិងវិេដំរណើ ក្តេប់រៅវិញក្បកប8 

រដាយស វតថិភារ រហ្ើយអងេជំន ំជក្មះក៏សូមអ គ ណ រលាក ជួង ស ភា ិទធ ប គេេិកអងេកា  អងេភារគ្នំ9 

ពា សាកសីនិងអែកជំនាញ វដេបានជួយសក្មបសក្មួេអា មមណ៍ បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីកែុងអំេុង10 

ររេសាដ ប់សកខីកមមក្រឹករនះ រហ្ើយរលាកអាចសក្មកបានរហ្ើយ។ 11 

មន្រនតី ដឋបាេត លាកា សក្មបសក្មួេជាមួយនឹងប គេេិកថ្នអងេភារគ្នពំា សាកសី និងអែកជំនាញ12 

កែុងកា ជូនរលាក វសន ស ផ ន វិេក្តេប់រៅកាន់េំរៅដាឋ ន ឬក៏រគ្នេរៅណាវដេគ្នត់មនបំណង13 

ចង់រៅបានរហ្ើយ។ រហ្ើយបង្ហេ ប់ឲ្យអន  កសមនាី   ំឃំងនាខំេួនរលាក រខៀវ សំផន រៅកាន់បនាប់14 

សក្មកខាងរក្កាមសាេសវនាកា រនះ រហ្ើយនិងបង្ហេ ប់ឲ្យនាខំេួនគ្នត់ក្តេប់ចូេ ួមសវនាកា រៅកែុង15 

បនាប់សវនាកា រនះវិញរៅ រសៀេរនះឲ្យបានម នរម៉ា ងមួយកនេះ។ 16 

សក្មកច ះ។ 17 

(សវនាកា សក្មករីរម៉ា ង ១១:១៧ នាទី ដេ់រម៉ា ង ១៣:៣៥ នាទី) 18 

[១៣:៣៥:០៧] 19 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 20 

អងេយុច ះ! 21 

អងេជំន ំជក្មះក្បកាសបនដកិចចដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា  រហ្ើយតរៅរនះគឺ អងេជំន ំជក្មះរធវើសវ22 

នាកា សាត ប់សកខីកមមសាកសីវដេមន ហ្សសនាម 2-TCW-858។  23 

មន្រនតី ដឋបាេត លាកា អរញ្ជ ើញសាកសីចូេមកកាន់កវនេងផតេ់សកខីកមមរៅកែុងបនាប់សវនាកា ! 24 

(សាកសីចូេកែុងបនាប់សវនាកា ) 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  36 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

កា ាងំសំណួ រដាយរៅក្កម 1 

សួ រដាយក្បធានអងេជនំ ៖ំ 2 

ស៖ សួ សតីរលាកសាកសី! រតើរលាករ ម្ ះអី? 3 

រលាក ម៉ាម រសឿម៖ 4 

ឆ៖ បាទ ខាុំរ ម្ ះ ម៉ាម រសឿម។ 5 

ស៖ បាទ អ គ ណរលាក ម៉ាម រសឿម។ រហ្ើយរៅកែុងឯកសា កាេរីមនរៅកែុងសំណ ំរ ឿងគឺ6 

មិនមនរ ម្ ះ ម៉ាម រសឿម រទ។ មនរ ម្ ះ រហ្ង សាមួត។ ច ះ រហ្ង សាមួត ហ្ែឹងអែកណារគ? 7 

ឆ៖  ូបវតមួយ វតរ ម្ ះរី បាទ។ 8 

ស៖ ឥេូវរនះ រលាករក្បើក្បាស់រ ម្ ះផេូវកា  រ ម្ ះអីរគរិតក្បាកដ? 9 

ឆ៖ បាទ ផេូវកា រ ម្ ះ ម៉ាម រសឿម។ 10 

ស៖ ច ះរ ម្ ះ រហ្ង សាមួត រនះរលាករក្បើក្បាស់រៅររេណា? រហ្ត អីបានជារីម នមក11 

រលាករឆេើយថា រលាករ ម្ ះ រហ្ង សាមួត រដាយមិនមនរ ម្ ះរក្ៅ ឬក៏រ ម្ ះទី២ បស់រលាកថា12 

រ ម្ ះ ម៉ាម រសឿម រទ? 13 

ឆ៖ បាទ អ៊ ៊ីរចះ ខាុំជក្មប រក្ពាះកាេរី កាេខាុំមិនទន់បានរធវើកា  រៅររេរនាះ ខាុំបានយក14 

រ ម្ ះខាុំ រហ្ង សាមួត។ ដេ់ររេខាុំចូេរធវើកា  ខាុំដាក់ដឺម៉ាងរៅ ដេ់ររេរ ម្ ះខាុំបញ្ជូនរៅក្កដេ់ 15 

អងេភារខាុំរគបានបញ្ជូនខាុំជំនួសរ ម្ ះរគ។ ដូរចែះ បានន័យថាខាុំរក្បើរ ម្ ះរគវតមតង។ ដូរចែះ រហ្ង សាមួ16 

ត អត់បានរនះរទ រគទទួេសាេ េ់វត ម៉ាម រសឿម បាទ។ 17 

[១៣:៣៩:១៤]  18 

ស៖ រ ម្ ះកំរណើត បស់រលាក រ ម្ ះអីរគ? 19 

ឆ៖ រ ម្ ះកំរណើត បស់ខាុំបាទ រ ម្ ះ រហ្ង សាមួត។ 20 

ស៖ រហ្ើយរលាករកើតរៅថ្ងៃវខឆ្ែ ំណា? 21 

ឆ៖ ថ្ងៃទី២៤ វខក មាៈ ឆ្ែ ំ១៩៥៦។ 22 

ស៖ រហ្ើយទីកវនេងកំរណើត បស់រលាក រលាករកើតរៅទីកវនេងណា? 23 

ឆ៖ ទីកវនេងខាុំបាទរកើតរៅភូមិងមីខាងតបូង   ំណំារៅ ក្សុកភែំក្សុក រខតតបាត់ដំបង សរវថ្ងៃរៅ24 

រខតតបនាា យមនជ័យ។ 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  37 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ ច ះទីេំរៅបចចបុបនែ បស់រលាកៗ ស់រៅទីកវនេងណា? 1 

ឆ៖ ទីេំរៅខាុំបាទបចចបុបនែ គឺរៅភូមិងមីខាងតបូង   ំណំារៅ ក្សុកភែំក្សុក រខតតបនាា យមន2 

ជ័យ។ 3 

ស៖ រលាកក្បកបម ខ ប រធវើអវីសរវថ្ងៃរនះ? 4 

ឆ៖ ឥេូវខាុំបាទ ក្បកបម ខ ប សរវថ្ងៃ អត់មនម ខ ប អីរទ រធវើវក្សចមក  ។ 5 

ស៖ ឪរ កបរងកើត បស់រលាករ ម្ ះអី? រហ្ើយមដ យបរងកើត បស់រលាកគ្នត់រ ម្ ះអី? 6 

ឆ៖ ឪរ កមដ យខាុំ -- ឪរ កខាុំរ ម្ ះ អ៊ យ សារមឿន សាេ ប់រហ្ើយ។ មដ យ ជិន យ៉ា ន ក៏សាេ ប់វដ ។ 7 

ស៖ ច ះក្បរនធ បស់រលាករ ម្ ះអី? រហ្ើយមនកូនប៉ា នាម ននាក់? 8 

ឆ៖ ខាុំបាទមនកូនបួននាក់។ រហ្ើយក្បរនធរ ម្ ះ ស ីម េុន។ 9 

ស៖ ឥេូវហ្ែឹងចំរពាះម ខអងេជំន ំជក្មះហ្ែឹង រលាករក្បើរ ម្ ះអីរិតក្បាកដរដើមបីអងេជំន ំជក្មះ10 

កំណត់អតតសញ្ញា ណរលាកឲ្យបានចាស់លាស់ សំខាន់គឺរ ម្ ះហ្ែឹងទី១រដើមបីឲ្យចាស់លាស់។ រតើរលាក11 

សរក្មចរក្បើរ ម្ ះអី រីរក្ពាះឯកសា  រៅជាដេ់អ៊ ៊ីចឹងវាមនរ ម្ ះរី វាខ សគ្នែ  មិនវមនរ ម្ ះរៅ12 

រក្ៅរទឥេូវរនះ។ 13 

ឆ៖ បាទ ឥេូវរគទទួេសាេ េ់ខាុំបាទកែុងរ ម្ ះបញ្ជ ីគឺ ម៉ាម រសឿម វតមដង រក្ពាះខាុំរធវើកា វាដាក់ 14 

រគដាក់ ម៉ាម រសឿម រហ្ើយ រ ម្ ះៗ ម៉ាម រសឿម។ 15 

ស៖ រហ្ើយរលាក ម៉ាម រសឿម រហ្ើយាម បាយកា ណ៍ បស់ក្កឡាបញ្ជីសវនាកា  ថាាម16 

សមតថភារវដេរលាកអាចដឹង និងថារលាកមិនមនចំណងញាតិរលាហិ្ត ឬញាតិរនធជាមួយនឹងជន17 

ជាបរ់ោទទងំរី  ូប នួន ជា និង រខៀវ សំផន និងប គេេវដេក្តូវបានទទួេយកជារដើមបណដ ឹង ដឋ18 

បបរវណីកែុងរ ឿងកដី០០២ រនះរទ។ រតើរិតវមនវដ រទ? 19 

ឆ៖ បាទ មិនមនអីរទ ខាុំពាក់រ័នធ មិនសាេ េ់រ ម្ ះ។ 20 

ស៖ រហ្ើយថារលាកបានសបង ួចរហ្ើយ ម ននឹងចូេមកកាន់កវនេងផដេ់សកខីកមមរៅកែុងបនាប់21 

សវនាកា រនះ រតើរិតវមនវដ រទ? 22 

ឆ៖ បាទ ខាុំបានចូេសបង ួចរហ្ើយ។ 23 

[១៣:៤៣:៣២] 24 

ស៖ រលាក ម៉ាម រសឿម រៅកែុងនាមរលាកជាសាកសី រៅកែុងកិចចដំរណើ នីតិវិធីសវនាកា ចំរពាះ25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  38 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ម ខអងេជំន ំជក្មះ រលាកអាចបដិរសធកែុងកា រឆេើយនឹងសំណួ  ឬកា ស ំឲ្យរលាករធវើអាថ ធិបាយវដេនាំ1 

ឲ្យដាក់រិ  ទធភាររេើខេួនឯង សិទធិមិនក្បឆំ្ងរធវើសកខីកមមក្បឆំ្ងនឹងខេួនឯង។ ក ណីយកិចចកែុងនាមរលាក2 

ជាសាកសី ក្តូវផដេ់សកខីកមមរៅចំរពាះម ខអងេជំន ំជក្មះ ក្តូវវតរឆេើយតបរៅនឹងរាេ់សំណួ ទងំឡាយ3 

វដេភាគី ឬរៅក្កមថ្នអងេជំន ំជក្មះសួ ចំរពាះរលាក រេើកវេងវតសំណួ វដេនាឲំ្យកា រឆេើយតប4 

 បស់រលាក ឬកា រធវើអាថ ធិបាយ បស់រលាកវដេនាឲំ្យដាក់រិ  ទធភាររេើខេួនឯង។ រហ្ើយកែុងនាម5 

រលាកជាសាកសីក្តូវវតរឆេើយវតកា ណ៍ណាវដេរិតវដេរលាកបានដឹង បានឮ បានរ ើញ បានចងោំ ឬ6 

ធាេ ប់មនបទរិរសាធន៍ជួបក្បទះ ឬបានរធវើកា សរងកតរដាយផ្ទា េ់រៅក្រឹតតិរហ្ត  ឬរហ្ត កា ណ៍7 

ទងំឡាយវដេពាក់រ័នធនឹងសំណួ វដេភាគី ឬរៅក្កមថ្នអងេជំន ំជក្មះសួ ចំរពាះរលាក។ រលាក ម៉ាម 8 

រសឿម រតើរលាកធាេ ប់បានផដេ់សកខីកមម ឬក៏ផដេ់កិចចសមា សន៍ជាមួយនឹងអែករស ើបអរងកតថ្នកា ិយេ័យ9 

សហ្រៅក្កមរស ើបអរងកតវដ ឬរទកែុង យៈររេកនេងមក រហ្ើយក្បសិបរបើមនរធវើប៉ា នាម នដង? រធវើរៅទី10 

កវនេងណា? រៅររេណា? រលាកោំវដ រទ? 11 

ឆ៖ បាទ ខាុំបានរធវើរៅផាះ បស់ខាុំរៅភូមិងមី   ំណំារៅ ក្សុកភែំក្សុក រៅឆ្ែ ំ២០០៩ វខមករា។  12 

ស៖ រលាក រៅម នររេចូេមកចំរពាះម ខអងេជំន ំជក្មះរនះ រតើរលាកបានរិនិតយរមើេ ឬបាន13 

អាននូវកំណត់រហ្ត វដេរលាកបានផតេ់សកខីកមមកាេរីររេម នរនាះ រដើមបី ំឭកកា ចងោំវដ ឬរទ?  14 

ឆ៖ បាទ ខាុំអានវដ  ក៏វាដូចរភេចនិយយរៅ រភេចម ខ រភេចរក្កាយ មិនសូវបានចាស់លាស់រទ។ 15 

[១៣:៤៥:៣៩]  16 

ស៖ រហ្ើយាមសមតថភារវដេរលាកអាចដឹងបានហ្ែឹង រតើរលាកអាចបញ្ញជ ក់បានវដ ឬរទ ថា17 

កំណត់រហ្ត វដេរលាកបានអានរដើមបី ំឭកកា ចងោំ គឺរិតជាក្តឹមក្តូវ ឬសមក្សបស ីចង្ហវ ក់គ្នែ រៅនឹង18 

កិចចសមា សន៍វដេរលាកបានរធវើជាមួយអែករស ើបអរងកតកាេរីររេម ន រៅនឹងផាះ បស់រលាកវដ ឬរទ?  19 

ឆ៖ បាទ ឥេូវរៅរនះខាុំសូម រៅររេវដេខាុំបានសមា សជាមួយក្កុមវដេច ះរៅ ខាុំបាន20 

និយយជាមួយ វតមនចំណ ចខេះក៏មិនទន់បានចាស់លាស់រនាះវដ  រក្ពាះកា និយយរៅរហ្ើយ វាមន21 

កា ខ ស។ ដូរចែះ ខាុំសូមរេើកយកចំណ ចខេះៗមកជូនអងេក្បជ ំ រក្ពាះកាេសម័យ គិតរៅឆ្ែ ំ១៩៧៥ គឺ22 

ថ្ងៃ១៧ រមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៥-- 23 

ស៖ រយើងៗអត់ទន់ចង់ដឹងអ៊ ៊ីចឹងរទ រយើងចង់ដឹងក្គ្នន់វតខេឹមសា  និងទក្មង់ថ្នកំណត់រហ្ត 24 

វដេរលាកបានអានម នរនះ រដើមបី ំឭកកា ចងោំអំរីអវីវដេរលាកបានរឆេើយរីររេម ន វាសមក្សប វា25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  39 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ដូចគ្នែ  ឬក៏វាក្បហ្វក់ក្បវហ្េគ្នែ រៅនឹងទក្មង់ ឬក៏រៅនឹងចរមេើយ បស់រលាក វដេបានរឆេើយតប1 

ជាមួយអែករស ើបអរងកតកាេរីឆ្ែ ំ២០០៩ រៅនឹងផាះ បស់រលាករនាះវដ ឬរទ? រយើងអត់ទន់សួ េមែិត2 

រទ រ ឿងេមែិតភាគីរគនឹងសួ នាររេរក្កាយ។  3 

ឆ៖ បាទ វដេគ្នត់ច ះរៅ ខាុំ សំណ ំរ ឿងវដេបាននិយយហ្ែឹងគឺបាន ដូចថាខាុំបាននិយយ4 

ជាមួយ រហ្ើយរៅររេវដេគ្នត់បាននិយយសួ ខាុំ ខាុំក៏បានរឆេើយក្តឹមក្តូវជាមួយនឹងសំណួ រនាះ។  5 

ស៖ អំមិញរនាះ ម ន រីក្រឹកមក ហូ្តដេ់ររេរនះ រលាកបានអានរទ អានឯកសា ហ្ែឹងរទ? 6 

អានរេើងវិញរទ?  7 

[១៣:៤៧:៥០] 8 

ឆ៖ អានវដ  ក៏ប៉ា វនតដូចថាោំអតប់ាន។  9 

ស៖ រលាកោំវដ រទថា អង្ហក េ់រីរគសួ រលាករៅឆ្ែ ំ២០០៩ រៅផាះ បស់រលាកហ្ែឹង រតើរលាក10 

រក្បើរ ម្ ះអី? 11 

ឆ៖ ខាុំបាទរក្បើ ដាក់ ខាុំដាក់់រ ម្ ះ រហ្ង សាមួត។  12 

ស៖ កែុង យៈររេមិនយូ ផង រម៉ាចក៏រលាករក្បើខ សគ្នែ  រហ្ើយកាេរនាះ រហ្ត អវីរលាកមិនរក្បើ13 

រ ម្ ះ ម៉ាម រសឿម រលាកវប ជារក្បើរ ម្ ះ រហ្ង សាមួត រហ្ើយដេ់ររេមកចំរពាះម ខនាររេរនះ 14 

រលាកថាខេួនរលាករ ម្ ះ ម៉ាម រសឿម មនរហ្ត ផេយ៉ា ងរម៉ាចរៅ?  15 

ឆ៖ ខាុំអត់បានគិតថា ខេួនខាុំរៅររេវដេរគច ះសមា ស មិនបានគិតដេ់ថា រ ឿងរនះវាជារ ឿង16 

មួយវដេថាសក្មប់រគយកមកជាផេូវកា រនាះរទ និយយក្តង់។  17 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 18 

បាទ កែុងកា សួ រដញរដាេចំរពាះសាកសី ូបរនះ អន វតតាមវិធាន៩១ សាួន ថ្នវិធានថ្ផាកែុងអងេ19 

ជំន ំជក្មះផតេ់រវទិកាជូនរៅសហ្ក្រះរាជអាជាា សួ រដញរដាេសាកសី ូបរនះ ម នភាគីដថ្ទរទៀតថ្នរ ឿងកតី 20 

រហ្ើយសូមបញ្ញជ ក់ថា សហ្ក្រះរាជអាជាា   ួមទងំសហ្រមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី 21 

មន យៈររេកនេះថ្ងៃ គឺរី វគេថ្នថ្ងៃសវនាកា កែុងកា សួ សាកសី ូបរនះ។  22 

សូមអរញ្ជ ើញតំណាងសហ្ក្រះរាជអាជាា ! 23 

រលាក ក្ាវសី ហ្វវ  ៖ 24 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ជក្មបសួ រលាករៅក្កម ជក្មបសួ សហ្កា ីទងំអស់។ 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  40 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

[១៣:៤៩:៥៣]  1 

កា ាងំសំណួ រដាយសហ្ក្រះរាជអាជាា  2 

សួ រដាយរលាក ក្ាវសី ហ្វវ  ៖ 3 

ស៖ ជក្មបសួ រលាក ម៉ាម រសឿម ខាុំគឺជាតំណាងកា ិយេ័យសហ្ក្រះរាជអាជាា  មនសំណួ 4 

មួយចំនួនសួ រៅកាន់រលាករៅ រសៀេរនះ។ រៅកែុងចរមេើយ បស់រលាក រលាកបាននិយយពាក់រ័នធរៅ5 

នឹងចំណ ចមួយចំនួន ក៏ប៉ា វនតររេរនះ ខាុំសូមសួ រលាកពាក់រ័នធបទរិរសាធន៍រលាករៅឯកា ដាឋ នទំនប់6 

ក្តពាងំងម។ ដូរចែះ ាមកា វដេរលាកចងោំេែបំផ ត វដេអាចោំរៅបានរនាះ រតើ<រៅររេណាវដេ7 

រគបញ្ជូនរលាករៅ>រធវើកា រៅឯកា ដាឋ នទំនប់ក្តពាំងងមវដ រទ? 8 

រលាក ម៉ាម រសឿម៖  9 

ឆ៖ បាទ គឺរៅអាងក្តពាងំងម រៅខាងរកើតអាងក្តពាងំម ខាុំបាទច ះក្បេូកបាទ បានរធវើ បាន10 

រេើកទំនប់ រហ្ើយនិងរេើកសាព នរៅកែុងអាងក្តពាងំងមវតមតង។ 11 

ស៖ រៅររេវដេរលាករៅដេ់កា ដាឋ នទំនប់ក្តពាងំងមដំបូង រតើទំនប់រនាះបានោប់រផតើមខេះៗ12 

រហ្ើយឬរៅ?  13 

ឆ៖ ខាុំបាទបានចូេក្បេូករៅកែុងកា ដាឋ នឆ្ែ ំកាេរនាះ គឺខាុំបាទបានចូេក្បេូករធវើ គឺបានវ កដី 14 

វ កអី ោក់ទំនប់ក្បឡាយរៅកវនេងរនាះរគវដ  កវនេងសាព ន កវនេងអីរនាះ។ 15 

ស៖ ខាុំរាយមចង់វសវងយេ់អំរីររេរវលាវដេរលាកសថិតរៅទីរនាះ។ រលាកអាចជក្មប16 

ជូនត លាកា បានអំរីថ្ងៃវខឆ្ែ ំ វដេរលាកបានរៅដេ់<ទី>រនាះដំបូងបានរទ? 17 

ឆ៖ ឥេូវខាុំសូមជក្មបថា រៅររេវដេខាុំរៅដេ់រៅកែុងអាងក្តពាងំងម គឺខាុំបាទចេ័តរក្ចើន18 

កវនេងណាស់ ចេ័តក្ចូតក្សូវ វបករីក្ចូតក្សូវបានមកកវនេងអាងក្តពាងំងម។ ដូរចែះររេរវលាវដេកា 19 

វដេរធវើគឺខាុំអត់ដឹងថ្ងៃទីប៉ា នាម ន វខប៉ា នាម នរទ គឺដឹងវតកែុងឆ្ែ ំ -- ច ងឆ្ែ ំ៧៦ រដើមឆ្ែ ំ៧៧ បានខាុំបានក្បេូក 20 

បានច ះជីកក្បឡាយ ច ះអី ច ះជីករធវើទំនប់ រធវើអី បាទ។ ក្បសិនរបើថ្ងៃទីអី គឺខាុំមិនោំរទ វខមិនោំ។ ររេ21 

រនាះខាុំមិនគិតគូ រ ឿងវខរ ឿងរនះរទ គឺដឹងវតឆ្ែ ំបរណាត យ។  22 

[១៣:៥២:៥៤] 23 

ស៖ រហ្ើយថារតើរលាកសថិតរៅកា ដាឋ នទំនប់ក្តពាងំរនាះ  ហូ្តដេ់ររេរគរេើកទំនប់ ួចរាេ់24 

រហ្ើយឬក៏យ៉ា ងរម៉ាច? 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  41 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ឆ៖ ទំនប់អាងក្តពាងំងម ខាុំបាទរៅៗដេ់ឆ្ែ ំ៧៧។ រដើម -- ច ងឆ្ែ ំ៧៧ ខាុំបាទរចញ រក្ពាះខាុំ ត់1 

រចញរីអាងក្តពាំងងម រក្ពាះសភារកា ណ៍វាមិនក្សួេខាុំ ត់រចញ បានរធវើបានវតរី៧៦ រដើម -- ច ងឆ្ែ ំ2 

៧៦ និងច ងឆ្ែ ំ៧៧។  3 

ស៖ សូមអ គ ណ។ រៅររេវដេរលាករៅរធវើកា រៅកា ដាឋ នទំនប់ក្តពាំងងម រគបញ្ជូនរលាក4 

រៅទីរនាះ ឬក៏រលាករៅទីរនាះរដាយសម័ក្គចិតត? 5 

ឆ៖ បាទ អត់មនរនះរទ រគបញ្ជូនរៅរដាយ អារនះជាទិស បស់រគ រនះអត់មនរយើងចង់រទ។ 6 

ស៖ រតើរគដករលាក បញ្ជូនរលាករចញរីកា ដាឋ នមួយណា រៅកាន់ទំនប់ក្តពាងំងមហ្ែឹង? 7 

ឆ៖ ខាុំរគដករចញរីអងេភារ  ំរៅាមចេ័តភូមិ  ំ។ រគឲ្យរៅក្ចូតក្សូវរៅងមរួក ដេ់ររេ8 

ចប់រីងមរួក បានក្ចូតក្សូវ ួចរៅងមរួក បានរគបញ្ជូនរយើងខាុំមកអាងក្តពាងំងម មករេើកទំនប់ រហ្ើយរធវើ9 

សាព ន រហ្ើយរក្សចរគក្តូវកា រៅររេរនាះ រគចង់រក្បើរៅណាក៏បាន អត់មនអីរទ គឺរចះវតរធវើរៅ។  10 

[១៣:៥៤:៥៥] 11 

ស៖ រតើអែកណាជាអែក<បញ្ចូេ>រលាករៅកា ដាឋ នទំនប់ក្តពាងំងម?  12 

ឆ៖ រក្ពាះកា បញ្ជូន បស់រគ គឺនិយយ ួមរៅកែុងកា ង្ហ រនាះ ខាុំក៏រនះវដ  វាមនក្បធាន បស់13 

រគ ក្បធានកង ក្បធានក្កុមរគកែុងអងេភារ រគោត់កមេ ំង វចកកមេ ំងគ្នែ រៅ មួយរៅរនះ មួយរៅរនាះ 14 

វចកាមរគោត់ាំង។ ខាុំអត់ដឹងថា រគោត់រៅណាអីរទ ក្តូវវតរៅក៏រចះវតរៅ មិនបានគិតរទ។ រក្ពាះ15 

ររេរនាះ មិនមនបានគិតអីទងំអស់ រចះវតរដើ  រចះវតរៅរហ្ើយ។ 16 

ស៖ ដូរចែះ រលាករឆេើយថារគបញ្ជូនរលាករៅណាក៏បានវដ  រហ្ើយរលាកក្តូវវតរគ្ន រាមកា 17 

ោតា់ំងហ្ែឹង។ រហ្ត អីបានជារលាកក្តូវវតរគ្ន រាមកា ោត់ាំងយ៉ា ងដូរចែះ? 18 

ឆ៖ រនាះខាុំជក្មប របើខាុំមិនរៅរម៉ាចបានរក្ពាះកា ង្ហ ទងំអស់រនាះ វាក្តូវវតរៅ បងខំចិតតក្តវូ19 

វតរៅ របើមិនចង់ក៏ក្តូងវតចង់។  20 

ស៖ រហ្ើយរហ្ត អវីបានជារលាកមនអា មមណ៍គិតថា រលាកគ្នម នជរក្មើសក្តូវវតរៅ? 21 

ឆ៖ របើមិនរៅរគថា រយើង ឹងទទឹងនឹងអងេកា   ឹងទទឹងនឹងចាប់។  22 

ស៖ អ៊ ៊ីចឹងរលាកគិតយ៉ា ងរម៉ាចវដ  របើសិនណាជារគ<ថារលាកហ្ែឹង ឹងទទឹង?> 23 

រលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 24 

ខាុំសូមជំទស់រលាកក្បធាន រនះជាសំណួ សួ ឲ្យសាម នៗរហ្ើយ។ 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  42 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

[១៣:៥៧:០២] 1 

រលាក ក្ាវសី ហ្វវ  ៖ 2 

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ខាុំមិនបានសួ ឲ្យសាកសីរឆេើយរដាយសាម ន គឺសួ អំរីជំហ្  បស់គ្នត់3 

ពាក់រ័នធរៅនឹងថារតើគ្នត់រៅរធវើកា រៅទីរនាះ រដាយសម័ក្គចិតត ឬក៏យ៉ា ងណា? 4 

(រៅក្កមរិភាកាគ្នែ ) 5 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 6 

បាទ អងេជំន ំជក្មះបដិរសធនូវរសចកដីជំទស់ បស់រមធាវីកា ពា កដីរលាក នួន ជា។ សំណួ រនះ7 

អាចសួ បាន។ អងេជំន ំជក្មះក្តូវកា សាដ ប់ចរមេើយតប បស់សាកសីរៅនឹងសំណួ  បស់តំណាងសហ្ក្រះ 8 

រាជអាជាា អនដ ជាតិ។  9 

សាកសីរឆេើយតបរៅនឹងសំណួ វដេសួ ច ងរក្កាយអំមិញ     រដាយតំណាងសហ្ក្រះរាជអាជាា10 

អនដ ជាតិ! 11 

រលាក គង ់សំអ ន៖ 12 

រលាកក្បធាន ាម យៈកា បកវក្បអំមិញ សំណួ មិនទន់បានបកវក្បជាភាសាវខម ររញរេញ13 

រទ ដូរចែះ ខាុំគិតថា ទងំសាកសី និងខាុំក៏ចង់ដឹងសំណួ ហ្ែឹងសិនវដ បាទ។ សូមអ គ ណ។ 14 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 15 

តំណាងសហ្ក្រះរាជអាជាា អនដ ជាតិ ាំងសំណួ ច ងរក្កាយសាជាងមីមដងរទៀត ឲ្យបានចាស់16 

លាស់។ 17 

រលាក ក្ាវសី ហ្វវ  ៖ 18 

បាទ រលាកក្បធាន ខាុំនឹងសួ រេើងវិញ។ 19 

សួ រដាយរលាក ក្ាវសី ហ្វវ  ៖ 20 

ស៖ រលាកសាកសី រតើរលាកអាចជក្មបជូនអងេជំន ំជក្មះបានរទថា រលាករជឿថាមនអវីរកើត 21 

រេើងរបើរលាកបដិរសធមិនរៅរធវើកា  រហ្ើយរបើសិនណាជារគោត់រលាកថា រលាករនះ ឹងទទឹង? 22 

រលាក ម៉ាម រសឿម៖ 23 

ឆ៖ បាទ កា រធវើអីបដិរសធ អត់បានដាច់ខាង។ គឺអងេកា ោតា់ំងរហ្ើយក្តូវវតរៅ រក្ពាះ24 

រយើងអត់មន ឹងទទឹងបានរទ។ រធវើអីរៅរក្កាមកា ោត់ាំងទងំអស់។  25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  43 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

  ស៖ បាទ អ គ ណ។ ឥេូវរនះខាុំសូមសួ េមែិតបនដិចអំរី ចនាសមព័នធថ្នកា ក្គប់ក្គងរៅ កា ដាឋ ន1 

ទំនប់ក្តពាំងងម។ ដំបូងសូមរលាករឆេើយរមើេថា រតើរលាករៅររេហ្ែឹងសថិតរៅកងណា? 2 

[១៣:៥៩:៤៨] 3 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 4 

ក ំអាេទន់រឆេើយតបសាកសី! 5 

រលាក ម៉ាម រសឿម៖ 6 

ឆ៖ រៅអាងក្តពាងំងមវដេខាុំបាទរៅរធវើរនាះ រគរៅថា កងតំបន់ កងចេ័តតំបន់។  7 

សួ រដាយរលាក ក្ាវសី ហ្វវ  ៖ 8 

ស៖ រហ្ើយរតើកង បស់រលាកហ្ែឹងសថិតរៅចំណ ះឲ្យតំបន់រេខប៉ា នាម ន? 9 

ឆ៖ បាទ តំបន់រនាះរគរៅតំបន់៥ រៅតំបន់៥ បាទ។  10 

ស៖ រលាកដឹងរទរតើអែកណាជាអែកក្គប់ក្គងទូរៅរៅកងហ្ែឹង រៅកែុងតំបន់៥ ហ្ែឹង? 11 

ឆ៖ ខាុំោំមិនចាស់វដ រក្ពាះតំបន់ ដូចថាតំបន់៥ហ្ែឹង វដេរ ើញអែកដឹកនារំៅដេ់សាេ េ់វា12 

មិនចាស់វដ  រ ើញវតម ខ។ ថាាវា េ់ៗ ាមរគរៅ ខាុំមិនសូវវដេហ៊្វនសាេ េ់រទ គ្នត់អែកក្គប់ក្គង13 

រៅតំបន់រនាះ។  14 

ស៖ រៅររេរលាកថា ាវា េ់ គឺជារមដឹកនាកំាដ ប់ ួម រតើគ្នត់មនតួនាទីអវីវដ ? 15 

ឆ៖ គ្នត់ក្គប់ក្គងតំបន់ គ្នត់ក្គប់ក្គងចេ័ត ដឹកនារំធវើកា រៅអាងក្តពាងំងមហ្ែឹងឯង។  16 

ស៖ រក្ៅរីកងវដេចំណ ះឲ្យតំបន់៥ រតើរលាកមនដឹងថាមនកងណារផសងរទៀតមករីរក្ៅរី17 

តបំន់៥ មកកា ដាឋ នទំនប់ក្តពាងំងមរនាះវដ រទ? 18 

ឆ៖ ខាុំកាដ ប់មិនបានរទ រក្ពាះតំបន់រផសងៗវាអត់មនទក់ទងគ្នែ បានរទ រគមកាមរគ ខាុក៏ំាម19 

ខេួនឯងរៅមិនសូវបានសាេ េ់ រក្ពាះមន សសវារក្ចើនរៅ មិនដឹងរីណារីណីរទ។ ររេរនាះមិនបាន ក្ចបូក20 

ក្ចបេ់គ្នែ បានរទ អែកណារៅកវនេងណា គឺកវនេងរនាះ។ 21 

[១៤:០២:២១] 22 

ស៖ រតើរលាកដឹងថាចំនួនកមមក  រេក  រធវើកា ស  បទងំអស់រៅកា ដាឋ ន<ទំនប់ក្តពាងំងម>23 

ហ្ែឹងមនទំងអស់ប៉ា នាម ននាក់វដ ? 24 

ឆ៖ រលាកសួ អ៊ ៊ីចឹងខាុំមិនដឹងរទ រក្ពាះវារក្ចើនដឹងវតរក្ចើន របើថាចំនួនប៉ា នាម នខាុំអត់ដឹងរទ។ 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  44 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ ឥេូវរនះ ខាុំសូមរេើករ ម្ ះមែ ក់វដេរលាករេើករេើង រ ម្ ះមែ ក់រលាកយកមកនិយយ1 

ថារ ម្ ះ  ជារម បស់រលាក<រៅកែុងកងចេ័តតំបន់ហ្ែឹង>។ រតើ ញា៉ា វ រនះ ក្គប់ក្គងមន សសប៉ា នាម ននាក់2 

វដ ? 3 

ឆ៖ ាញា៉ា វ គ្នត់ក្គប់ក្គងមួយក្កុម និយយ ួមរគរៅកងធំ រគកងវ ៈ មនកមេ ំងប៉ា នាម ន 4 

កមេ ំងបីៗកងតូច មួយកងតូច ៣០នាក់។  5 

ស៖ ដូរចែះរតើក្តឹមក្តូវរទវដេថាកងធំគឺមនសមជិកក្បវហ្េជា <៩០>នាក់។ ក្តឹមក្តូវវដ 6 

រទ? 7 

ឆ៖ រទ កាេរនាះដូចជាមិនក្គប់រទ រក្ពាះចេ័តមនវតកងរទ អត់ ដូចជាមិនក្គប់ចំនួនប៉ា នាម ន8 

រទ ខេះ២០ជាង ខេះ៣០ អត់រទៀងក្គប់ាមចំនួនវដេរ ៀបរទ។ 9 

[១៤:០៤:១៩] 10 

ស៖ ររេវដេរលាករៅថា “កងធំ” រតើៗកងធំហ្ែឹង ាមវដេរលាកដឹងហ្ែឹង វាៗធំប៉ា នាម នអី11 

ប៉ា នាម នវដ ? 12 

ឆ៖ កងធំ វារសមើនឹងបីកងតូច រក្ពាះកែុងក្កុមចេ័តរគវចកជាកងរក្ចើនមនកងតូច កងធំ មន13 

កែុងបីកងតូចរនះ វារសមើនឹងរគមួយវ ៈ រក្បើកងធំ។ អារនះខាុំវាមិនសូវចាស់វដ ណាអារ ឿងកងធំ កងតូច 14 

ក្គ្នន់វតថាក្កុម កែុងក្កុម បស់ខាុំ រគរៅមួយកងតូចៗ វាមន៣០នាក់។  15 

ស៖ រតើៗរលាកមនវដេធាេ ប់ឮពាកយកងអន រសនាតូច អន រសនាធំ វ រសនាតូចអ៊ ៊ីចឹងវដ រទ? 16 

រតើរគមនរក្បើក្បាស់ពាកយទំងអស់រនះវដ រទ សក្មប់កងចំណ ះឲ្យ<កងចេ័ត>តំបន់៥រនះ? 17 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 18 

ក ំអាេទន់រឆេើយតប! 19 

រលាក ម៉ាម រសឿម៖ 20 

ឆ៖ វាមិនដឹងៗអាកងតូចហ្ែឹងយ៉ា ងរម៉ាច កងធំយ៉ា ងរម៉ាច ក្គ្នន់វតថាកែុងមួយកងតូច រគថា21 

៣០នាក់ រគរ ៀបអ៊ ៊ីចឹងឯងាមចេ័តកែុងចេ័តក្កុមនីមួយៗ។ កែុងមួយក្កុមវាមន១០ -- ១២នាក់ ឬក៏22 

១០នាក់ ាមចំនួនមន សសវដេរគអាចរ ៀបរៅបាន។ របើរ ៀបមិនបានប៉ា នាម ន ក៏រគបន្រងេប់ៗចំនួនកងរគ23 

វដ  រដើមបីង្ហយក្សួេ កងរនះ កងរនាះរៅ។ រក្ពាះខាុំរៅកងរផសងរៅ រគរៅកងរផសងរៅ។  24 

[១៤:០៦:២៧] 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  45 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សួ រដាយរលាក ក្ាវសី ហ្វវ  ៖ 1 

ស៖ ដូរចែះ ឥេូវនិយយអំរីរ ម្ ះ ញា៉ា វ  វិញ គឺថាក្បធានកងធំ។ រតើគ្នត់ធាេ ប់បង្ហេ ប់បញ្ញជ  ឬក៏2 

ោតា់ំងឲ្យរលាករធវើកា ណាមួយរៅកា ដាឋ នទំនប់ក្តពាងំងមវដ ឬរទ? 3 

ឆ៖ គ្នត់ក្បធានរហ្ើយ គ្នត់វណនាខំាុំបាទឲ្យៗរៅរធវើរនះរធវើរនាះ បញ្ញជ  រក្ពាះគ្នត់ក្តូវ -- រធវើអី 4 

គ្នត់ក្បជ ំបាន ដាក់ទិសបរណាដ យ ដាក់ទិសរធវើ ក្តូវរធវើវផនកា អី គ្នត់ហ្ែឹងអែកបង្ហេ ប់បញ្ញជ  ក្តូវសក្មុក5 

រធវើអាណាៗអី មនវផនកា អីរគមកក្បាប់ាមក្កុម ាមកងអីរៅ។ ឥេូវរលាកឯងក្តូវសរក្មច6 

វផនកា រនះ វផនកា រនាះ ក្តូវរធវើឲ្យបាន គ្នត់អែក -- ដចូថាគ្នត់ទទួេទិសរីរេើមក គ្នត់មកដាក់ាម 7 

ក្កុម ាមកងអ៊ ៊ីរចះរៅ។  8 

ស៖ រលាករទើបវតបានរឆេើយថា ញា៉ា វ ទទួេបញ្ញជ រីរេើរហ្ើយ គ្នត់មកបញ្ញជ បនតមករលាកមក9 

ថាែ ក់រក្កាមៗ។ រធវើរម៉ាចបានជារលាកដឹងថា ញា៉ា វ រនះ ទទួេបញ្ញជ រីរេើមក? 10 

ឆ៖ ច ះរបើគ្នត់ររេគ្នត់រៅក្បជ ំ គ្នត់ក្បាប់កូនរៅថា “ឥេូវអញរៅក្បជ ំរហ្ើយ”។ ររេរៅ11 

ក្បជ ំ មិនដឹងរៅក្បជ ំឯណា របើខាុំអែកតូចៗអ៊ ៊ីរចះ។ ដេ់ររេមកវិញ គ្នត់រធវើវផនកា ខេួនគ្នត់។  12 

ស៖ រលាករឆេើយថា មិនដឹងថាគ្នតរ់ៅក្បជ ំរៅឯណារទ ប៉ា វនតថារតើគ្នត់ រលាកដឹងថា គ្នតរ់ៅ13 

ក្បជ ំជាមួយអែកណារទ? 14 

ឆ៖ ខាុំអត់ដឹងរទ រក្ពាះកា ក្បជ ំអ៊ ៊ីរចះៗ មិនដឹងរទ។  15 

[១៤:០៨:៤៥] 16 

ស៖ រតើរលាកអាចជក្មបបានរទ ញា៉ា វ រនះ រៅរធវើជាក្បធានកងធំររញមួយ យៈររេ<វដេ17 

រលាករៅ>រេើកទំនប់ក្តពាំងងមហ្ែឹងឬក៏យ៉ា ងណា? 18 

ឆ៖ ររេ ញា៉ា វ រនះ គឺរធវើៗបាន ក៏ប៉ា វនតអត់ -- ដេ់ររេរនះ ខាុរំៅច ងឆ្ែ ំ៧៧ -- រដើមឆ្ែ ំ៧៧ 19 

ឬក៏ច ងឆ្ែ ំ៧៧ ខាុំបាទរៅររទយជាមួយគ្នត់ហ្ែឹង ដេ់ររេរនះរៅ ដូចថាគ្នត់រគោប់គ្នត់បាត់ គ្នត់អត់20 

ដឹងរៅណា ក្សាប់វតបាត់គ្នត។់ ដេ់ររេអ៊ ៊ីចឹងរៅ រួកខាុំក៏ោប់រផដើមវបកបាក់គ្នែ ។ ធាេ ប់ឮវតនិ តីៗ ខាុំ21 

មិនវដេដឹងចាស់វដ  ដេ់ររេប៉ាក្បូសប៉ាក្បះអ៊ ៊ីចឹងរៅ វាអត់ដឹងថាអែកណារៅឯណា អែកណារៅឯ22 

ណី វខវងរ ៀងខេួន។ បាត់អែកដឹកនាធំំៗវដេវតងមក ក៏បាតរ់ៅក៏ -- ខាុំវប ជា ត់ ដូចថាខាច យគ្នែ រៅ មន23 

ន ណាបានរៅ ខេះរៅរនះ ខេះរៅរនាះ ាមក្កុម ាមកង។ ខេះរគក្បមូេគ្នែ រៅវិញរៅ ខេះ ខាុំ តម់កផាះ24 

 វិញមក។  25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  46 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ ខាុំចង់យេ់ឲ្យបានចាស់បនតិចថា រៅររេណា រតើ ាញា៉ា វ បាត់ខេួនរៅររេណា? របើគិត1 

រីររេរវលាវដេរលាករៅរធវើកា រៅកា ដាឋ នទំនប់ក្តពាំងងម? រតើបាត់ខេួនរៅររេរគរេើកទំនប់ក្តពាងំងម 2 

ហ្ែឹង ួចរាេ់រហ្ើយ ឬក៏យ៉ា ងណា? 3 

[១៤:១០:៣២] 4 

ឆ៖ បាត់រៅររេរេើកអាងក្តពាងំជិតរហ្ើយៗ ជិត វាមិនទន់រហ្ើយក្សួេបួេរទ វាដូចថា5 

ទំនប់រៅវតវងមងយ ដូចថាទឹកក៏ហូ្ រក្ចើនរៅ រចះវតរដករៅរធវើ ដូចថា បស់អីវារេើទប់ទឹក ទឹកដូចថា6 

ទំនប់វាងមីណាុ៎ ។ ដូរចែះ ទឹកវាមករក្ចើនរៅ បាក់រៅ ក៏រួកខាុំរួកអីនាគំ្នែ រៅរៅាមវតរេើទំនប់រដើមបីយកដី7 

វងមទំនប់រដើមបីក ំឲ្យបាក់។ កាេហ្ែឹងអត់ទន់អីរទ រក្កាយរីហ្ែឹងរទៀត ជិត ួចរហ្ើយអស់រហ្ើយ បាន8 

បាត់ អត់មនន ណារៅ បាត់ រក្ពាះររេហ្ែឹងរមើេរៅវាខាេ ងំររករៅ វាមិនមនន ណាហ៊្វនរៅរទ។ 9 

មិនដឹងអែកណារៅឯណាៗរទ ដេ់ររេដឹងាម យៈគ្នែ រទ ក៏ខេះរគថាអ៊ ៊ីរចះ ខេះថាអ៊ ៊ីច ះរៅ វាបាត់រ ៀង10 

ខេួនរៅ។ ថារគក្តូវរគោប់រគអី ខាុំដេ់ឮរគថារគោប់រគអីយក រអើរៅរម៉ាចបាន ត់រៅទងំអស់វតគ្នែ  កូន11 

រៅ ខាេ ចរគោប់រមរហ្ើយ ោប់កូនផង  ត់ទងំអស់វតគ្នែ រៅ។ រក្ពាះរៅតំបន់រនាះ វាមិនមនរនះឯណា 12 

ដូចថាកា ង្ហ អីក៏រដាយ រធវើមិនដឹងរធវើមិនឮេែជាង របើដឹងរហ្ើយមិនបានរទ រធវើជាមិនដឹងមិនឮ រធវើអីរធវើ13 

នឹងរគរៅ។  14 

ស៖ រលាករទើបវតរឆេើយថា រលាកមនកា ភ័យខាេ ចរៅររេវដេរម បស់រលាកក្តូវបានរគ15 

ោប់ខេួន រហ្ើយរលាកថា រលាកវាអាចរគោប់ខេួនរលាករៅររេបនាា ប់។ រម៉ាចបានរលាកភ័យខាេ ច? 16 

ឆ៖ រក្ពាះរយើងជាកូនជារៅ ខាេ ចរគោប់ចង់ដឹង រក្ពាះរយើងមិនដឹងថារម៉ាចរទ រចះវតមន17 

អា មមណ៍ រចះវតខាេ ច។ ខាុំមិនមនតួនាទី ឬក៏រធវើអីរទ ក្គ្នន់វតកែុងនាមជាក្កុម ជាកូនក្កុមចេ័តជាមួយ 18 

គ្នត់រៅ ក៏នឹករ ើញ រចះវតខាេ ចរៅ។ 19 

[១៤:១២:៣៨] 20 

ស៖ ក្តេប់រៅររេរវលាម នររេោប់ខេួន ាញា៉ា វ។ រតើរលាកមនដឹងថា ាញា៉ា វ មនទំនាក់21 

ទំនងអវីជាមួយ ាវា េ់ វដ រទ? 22 

ឆ៖ រទ អារ ឿងកង រក្ពាះគ្នត់រៅចំណ ះកង ាវា េ់ ហ្ែឹងឯង រក្ពាះកូនក្កុម។ របើនិយយ ួម23 

គ្នត់រៅកែុងចរនាេ ះចេ័តតំបន់ បានន័យថារៅកែុងរលាកាវា េ់ហ្ែឹងឯង រក្ពាះ ាវា េ់ គ្នត់អែកក្គប់ក្គង24 

កា ដាឋ ន ក្គប់ក្គងចេ័ត ងរៅកែុងតំបន់រនាះ។ របើាមវដ  រៅខាុំរៅជាមួយ -- រៅកែុងចេ័តកែុងតំបន់25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  47 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រនាះ រក្ពាះាញា៉ា វ របើនិយយ ួមគ្នត់រៅកែុងក្កុម ាវា េ់ វតមតង រក្ពាះគ្នត់អែកកាត ប់ ួម។ 1 

ស៖ រហ្ើយរលាកបានរឆេើយថា “ាមរលាកកត់សមេ េ់រៅររេរនាះ” រតើរលាកអាចរ ៀបរាប់2 

េមែិតបនតិចរទ វដេមនមូេរហ្ត អវីខេះវដ  វដេនាឲំ្យរលាកសនែិដាឋ នវបបរនះ? 3 

ឆ៖ រក្ពាះអ៊ ៊ីរចះ បានជាខាុំចង់និយយថាសនែិដាឋ នក៏បាន រក្ពាះកា រធវើកា ង្ហ កែុងកា ដាឋ ន គឺអត់4 

បានរៅណារក្ៅរីកា ដាឋ នរទ។ រៅអាងក្តពាងំងមគឺ ក្រឹករេើងរៅទំនប់ រៅអាងក្តពាងំងម, លាៃ ចគឺមក5 

កវនេងវិញ ក្រឹករៅ។ រធវើជាក្បោំ។ ដូរចែះ រដើ រៅមនរ ើញ មនមិនរ ើញ។ ដូរចែះ ខាុំអាចសនែិដាឋ នថា 6 

កា វដេបាត់ ឬក៏កា វដេរធវើអីវដេខ សវបេក អាចោប់អា មមណ៍ថា អាូុ៎! សភារកា ណ៍ដូចជាមិនក្សួេ7 

ឬក៏សភារកា ណ៍យ៉ា ងរម៉ាចៗ គិតវតកែុងចិតតខេួនឯង។ មិនវមនថា អវីវដេរ ើញរហ្ើយនិយយ អត់8 

ហ៊្វននិយយរទ ក្គ្នន់វតថា របើសិនជារៅដេ់កវនេងអាងក្តពាងំងមគឺអត់មនរិបាកអីរទ គឺមែ ក់ៗ គឺរៅ9 

វតកា ង្ហ  អាងកា ង្ហ រធវើរេើកដីរេើកអីហ្ែឹងឯង។ ទំងខាុំទងំរគ ឲ្យវតកែុងអាងក្តពាងំងមគឺមិនសូវមន10 

កា រធវសក្បវហ្សរទ របើថាកា ង្ហ រធវើកា មិនសកមម រធវើកា មិនេែអី រិបាកណាស់។ 11 

[១៤:១៥:០៧] 12 

ស៖ រតើរលាករៅបនដរធវើកា ង្ហ រៅទីរនាះដវដេឬយ៉ា ងរម៉ាច រក្កាយររេ ាញា៉ា វ បាត់ខេួន? 13 

រហ្ើយរបើរលាករៅរធវើកា រៅទីរនាះដវដេរក្កាយររេរគោបខ់េួន ាញា៉ា វ រតើអែកណាជាអែកមកជំនួស14 

ាញា៉ា វ កែុងឋានៈជារមកងធំ? 15 

ឆ៖ បាទ ខាុំសូមជក្មបថា រៅររេវដេ ាញា៉ា វ សាេ ប់ ររេាញា៉ា វ បាត់ខេួនរៅ គឺខាុំបាទ ត់16 

រចញរីរនាះរហ្ើយ អត់ដឹងថាអែកណាក្គប់ក្គងបនដរទ។ រក្ពាះខាុំបាទបាននិយយរីរដើមរហ្ើយថា ររេ17 

ាញា៉ា វ រគោប់បាត់ គឺខាុំបាទគឺរចញរីរនាះរហ្ើយ ខាុំរៅមូេដាឋ នវិញ ខាុំរៅផាះវិញ។ គឺទី១ វដេខាុំរៅផាះ18 

 វិញ គឺរដាយសា ខាុំ ខាុំឈឺ ខាុំរហ្ើម ខាុំរធវើកា ដូចថាវាអត់ររញរេញរៅ ខាុំនឹករ ើញសភារកា ណ៍វាមិន19 

ក្សួេរៅ ខាុំក៏មនកា រគច ឬក៏រដាះខេួនរៅរៅៗាមសហ្ក ណ៍រដើមបរីាបាេខេួនផង រហ្ើយដូចថា20 

រគចរីកវនេងតំបន់រនាះផង។ 21 

ស៖ ខាុំគិតថាខាុំរៅសេ់វតសំណួ មួយរទៀតរទ ពាក់រ័នធរៅនឹង ចនាសមព័នធ<កង បស់រលាក។ 22 

រៅវផែកច ងបញ្ចប់>រៅកែុងចរមេើយ បស់រលាកៗនិយយរីរ ម្ ះមែ ក់រទៀត រ ម្ ះៗ ផ្ទន។ រតើ ផ្ទន 23 

រនះ ជាអែកណាវដ ? 24 

ឆ៖ ាផ្ទន រនះក្បធានក្កុមខាុំបាទ។ រក្ពាះរៅរធវើរគអែករមក្កុមនឹងៗក្កុមដូចថា រគជារមក្កុម25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  48 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រគដឹកនារំធវើកា ។ 1 

ស៖ រតើមនមន សសប៉ា នាម ននាក់រៅកែុងក្កុមវដេរលាករទើបវតនិយយអមាញ់មិញហ្ែឹង? 2 

ឆ៖ កែុងក្កុមខាុំបាទ វាគិតរៅវត១០នាក់រទវដេរៅតំបន់ហ្ែឹង មនវត១០នាក់។ សរវថ្ងៃមិនដឹង3 

រៅឯណាឯណីរទ វបកបាក់គ្នែ  កអែករៅ មិនដឹងថាវបករៅឯណារហ្ើយ វាយូ ណាស់រៅរហ្ើយ  ក -- 4 

ខាុកំ្សួេៗរភេចកែុងក្កុមខេួនឯងរទៀត។ 5 

[១៤:១៧:៣៦] 6 

ស៖ សូមអ គ ណរលាក។ ឥេូវរនះ ខាុំនឹងនិយយអំរីកា ោប់ខេួនរៅកា ដាឋ ន រហ្ើយខាុំោប់រផដើម 7 

សួ រលាកដំបូងអំរីអវីវដេរលាកបានរឆេើយរៅកែុងចរមេើយ បស់រលាក  គឺវខម មនទំរ័  00279088, 8 

អង់រគេសមនរេខ 00289999, និងបារំាងមនរេខ 00483959។ អវីវដេរលាកនិយយគឺថា 9 

“ក្បសិនរបើរគចង់ោប់រួករយើង រនាះរគោប់រផដើមរេើងរដាយមនគិញ រហ្ើយបនាា ប់មករគសួ អំរីក្បវតតិ10 

សាច់ញាតិ  ឬក៏ក្បវតតិ<ឪរ កមត យ> សួ អំរីតួនាទី រហ្ើយនិងឋានៈរីសម័យម ន”។ ដូរចែះ ខាុំចង់សួ ថា11 

រតើគិញហ្ែឹង<ជាន ណាវដ ? រតើរលាកដឹងថាមនគិញហ្ែឹងរដាយ របៀបណាវដ >? 12 

រលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 13 

រលាកក្បធាន? 14 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 15 

សូមអរញ្ជ ើញរលាករមធាវី វ ិចទ័  កូរប៉ា! 16 

រលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 17 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ខាុំរីក្រឹកមិញបានជំទស់រៅនឹងសំណួ ក្បវហ្េគ្នែ វដ វដេថារគ18 

ជំទស់ខាុំមិនឲ្យខាុំអាននូវសក្មង់ រហ្ើយឥេូវរនះ គឺាមកា សរក្មច បស់ត លាកា កំរូេ គឺរយើងមិនគួ 19 

វបបរនះរទ គឺថាក្រះរាជអាជាា គ្នត់សួ សំណួ អវីវដេមិនចាស់ រហ្ើយវារធវើឲ្យវាមនភារមិនចាស់20 

លាស់គ្នែ  រហ្ើយគ្នត់ក្គ្នន់វតអានរដើមបីឲ្យសាកសីគ្នត់រឆេើយតប រហ្ើយបនាា ប់មកក្គ្នន់វតឲ្យសាកសីគ្នត់21 

បញ្ញជ ក់។ រហ្ត ដូរចែះរហ្ើយរទើបខាុំជំទស់រៅនឹងវបបវផនថ្នកា សួ សំណួ វបបរនះ។ 22 

[១៤:១៩:២២] 23 

កញ្ញា  អងា់ ហ្េសីរស៖ 24 

បាទ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ខាុំសូមអនដរាគមន៍រទ រក្ពាះថារនះជាបញ្ញា វដេរកើតរេើង25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  49 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សក្មប់សាកសីបនដបនាា ប់មករទៀត។ ខាុំក៏បានយេ់ផងវដ  អំរីវិធានវដេបរងកើតរេើងរដាយត លាកា 1 

កំរូេ ដូចវតរីក្រឹកមិញអ៊ ៊ីចឹងវដ  គឺមនរសចកដីវណនា<ំសក្មប់>អងេជំន ំជក្មះ។ ខាុំរ ើញថាសហ្2 

ក្រះរាជអាជាា បានរោទសំណួ <ថារតើន ណាជាគិញ ប៉ា វនតម ននឹង្នដេ់សំណួ ហ្ែឹង គ្នត់>មិនបាន3 

សួ <សំណួ >របើក<ពាក់រ័នធនឹងកា ោប់ខេួនជាទូរៅ>រនាះរទ <រហ្ើយកែុងក ណី>របើសិនជា4 

<សាកសី>មិនោំ<អវីវដេរួកគ្នត់មិនបាននិយយរៅកែុងកំណត់រហ្ត សាត ប់ចរមេើយម នៗ រនាះ>អាច5 

អាន<សក្មង់រនាះជូនសាកសីបាន។ ប៉ា វនតវានឹងេែក្បរសើ កែុងកា ទទួេបានចរមេើយរីសាកសី ជាជាងកា 6 

អានសក្មង់ដ៏វវងមួយ រីកំណត់រហ្ត សាត ប់ចរមេើយរីម ន បស់សាកសី រហ្ើយបនាា ប់មកសួ សំណួ តូច7 

មួយ រដាយមិនអន ញ្ញា តឲ្យសាកសីនិយយអវីរដាយឯកឯងរៅចំរពាះម ខអងេជំន ំជក្មះ។ ទងំអស់រនះ គឺ8 

ជារសចកដីវណនា ំបស់អងេជំន ំជក្មះត លាកា កំរូេ។ សូមអន ញ្ញា តឲ្យខាុំរដើមបី ំឭកអងេជំន ំជក្មះផងវដ 9 

ថា រនះគឺជាអវីវដេបាននិយយរៅររេោប់រផតើមដំរណើ កា សវនាកា រនះ រៅររេវដេរយើងក្តូវបាន10 

រគជំទស់រៅនឹងអងេរហ្ត  គឺសាកសីគួ វតមនេទធភារកែុងកា អានកំណត់រហ្ត សាដ ប់ចរមេើយរីម នៗ11 

 បស់រួកគ្នត់ ម នររេមកបង្ហា ញម ខចំរពាះអងេជំន ំជក្មះ។ កែុងក ណីណាក៏រដាយ> រៅររេវដេ  12 

ភាគីទងំអស់សួ សំណួ រៅសាកសីរនាះ ស ំឲ្យោប់រផតើមរដាយសួ សំណួ <របើក>សិន រចៀសវាងក ំឲ្យនាំ13 

ម ខ ឬក៏ដាក់ពាកយបញ្ចុកចូេមត់រៅសាកស ី <រដាយអានអវីវដេគ្នត់បាននិយយរៅកែុងកំណត់រហ្ត 14 

សាត ប់ចរមេើយម នៗ បស់គ្នត់រនាះ>។  15 

រលាក ក្ាវសី ហ្វវ  ៖ 16 

រលាកក្បធាន ខាុំសូមរឆេើយតប។ ទី១ គឺថាខាុំមិនវមន<>អានចរមេើយ បស់សាកសី រហ្ើយឲ្យ17 

សាកសីបញ្ញជ ក់រៅរេើខេឹមសា រនាះរេើយ។ ខាុំក្គ្នន់វតអានរៅរេើវផែកវដេគ្នត់បានរឆេើយ ួចមករហ្ើយ 18 

រហ្ើយបនាា ប់មក ខាុំនឹងសួ សំណួ បញ្ញជ ក់បំភេឺមួយ ឬក៏រក្ចើន។ ដូរចែះ ខាុំក្គ្នន់វតចង់ទញចំណាប់19 

អា មមណ៍ បស់សាកសីរៅរេើក្បធានបទ ក៏ដូចជារៅរេើអវីវដេគ្នត់បាននិយយ ួចមករហ្ើយ។ ក្រឹក   20 

មិញរនះ ខាុំោំចាស់ថា រមធាវីកា ពា កតី នួន ជា បានសួ រៅរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី វដេគ្នត់គិតថា 21 

រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីរនះ គឺ<គិតថាន ណាវដេទទួេខ សក្តូវចំរពាះ>ឧក្កិដឋកមម<> រហ្ើយរមធាវី22 

កា ពា កតីបាន<រេើកយកកា បកវក្បមួយថ្នចរមេើយ បស់រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីរនះ រហ្ើយ>និយយ23 

ថា៖ “កនេងមក <រលាកបាន>និយយថា សរមតច សីហ្ន  គឺជាអែកទទួេខ សក្តូវចំរពាះឧក្កិដឋកមម<នឹង24 

 ូបរលាក។ រហ្ត អវីបានជារលាកនិយយដូរចែះ?” រមធាវីមិនបានសួ ថា៖ “រតើន ណាវដេរលាកគិតថា25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  50 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្តូវទទួេខ សក្តូវចំរពាះឧក្កិដឋកមមក្បឆំ្ងនឹង ូបរលាក?” ខាុំគិតថា រនះមិនវមនជាវិធីរដើមបជីំទស់រនាះ1 

រទ> រក្ពាះក្បសិនរបើ<គ្នត់សួ >ថា <រតើន ណាវដេរលាក>គិតថា<ក្តូវ>ទទេួខ សក្តូវចំរពាះ2 

ឧក្កិដឋកមមហ្ែឹង <រនាះក្បវហ្េជា សាកសីនឹង>និយយអំរីរម<កង បស់គ្នត់ រហ្ើយគ្នត់ក្បវហ្េជា3 

រេើករេើងអំរីអែករផសងរទៀត។ ក្បានំាទីរក្កាយមក រយើងអាចនឹង>រៅដេ់សរមតចសីហ្ន ។ <រមធាវី4 

អាចរធវើវបបរនះបាន។ ខាុំគិតថា រយើងរ ំមនររេរវលាកែុងដំរណើ នីតិវិធីវបបរនះរទ។ ខាុំយេ់ វាមិនក្តូវ5 

បានអន ញ្ញា តឲ្យសួ ក្គ្នន់វតស ំកា បញ្ញជ ក់ធមមារនាះរទ។ រហ្ើយរនះមិនវមនជាអវីវដេខាុំកំរ ងវតរធវើរនាះ6 

រេើយ។>  7 

[១៤:២២:១៨] 8 

<ខាុំសូមផតេ់មតិរយបេ់មួយបវនថមរទៀត> គឺថាខាុំ<មិន>ចង់ឲ្យអងេជំន ំជក្មះ<>យេ់ក្ចេំ9 

អំរីអវីវដេ<រធវើរេើងរៅចំរពាះម ខ>អងេជំន ំជក្មះត លាកា កំរូេ<>រនាះរេើយ។ <កំណត់រហ្ត សាត ប់10 

ចរមេើយវដេក្តូវសួ រៅកាន់សាកសី>រៅចំរពាះម ខ<អងេជំន ំជក្មះ>ត លាកា កំរូេ <គឺសាកសីទងំអស់11 

រនាះក្តូវ>បានរសែើរេើងរដាយរមធាវីកា ពា កតី នួន ជា។ រហ្ើយ<ជាឧទហ្ ណ៍ គឺ>សាកសី SCW-5 12 

រៅររេវដេរគ<>សួ គ្នត់ រៅថ្ងៃ០៦ កកកដា <គឺាំងសំណួ រដាយ>រមធាវីកា ពា កតី នួន ជា <គឺ>13 

រួករគបានសួ គ្នត់ដូចគ្នែ  ដូចវដេខាុំបានសួ សាកសីរៅររេរនះអ៊ ៊ីចឹងវដ ។ ខាុំអាចអាននូវឧទហ្ ណ៍  14 

បាន។ <សាកសីមែ ក់រនាះគឺរសែើរេើងរដាយក្កុម>រមធាវី<កា ពា កតី> នួន ជា។ ដូរចែះ មិនវមនជាកា 15 

សួ រដញរដាេរនាះរេើយ។ <រួកគ្នត់និយយថា៖ “រលាកបាននិយយរៅកែុងកំណត់រហ្ត សាត ប់ចរមេើយ16 

 បស់រលាកជាមួយនឹង>អែករស ើបអរងកត<ថាមនររេមួយរនាះ>រលាកក្បមូេអាវ ធ ក្បវហ្េជា២17 

ម ឺន គឺក្បមូេរីទហ្វនេន់ នេ់ រហ្ើយមនមតងរនាះ រលាកយកអាវ ធហ្ែឹងរៅទ ក។ រលាកទទួេ18 

សាេ េ់ថារលាកគឺជាអែកក្បមូេអាវ ធ។ <រលាករទើបវតបញ្ញជ ក់ថា រលាកគឺជាអែកក្បមូេអាវ ធ។ រតើ19 

រលាក កាទ កអាវ ធទងំអស់រនាះរៅកវនេងណា?> រហ្ត អវីបានជា<អាវ ធទងំអស់រនាះ>ោំបាច់ក្តូវ20 

<> កាទ ក។” គឺថារមធាវីកា ពា កតី នួន ជា ក៏សរងខបចរមេើយ រហ្ើយបនាា ប់មករទៀតគ្នត់សួ បញ្ញជ ក់។ 21 

<សាកសីបានរឆេើយ> រហ្ើយរមធាវីកា ពា កតីបនាា ប់មករទៀតបានសួ ថា៖ “រលាកបាន កាអាវ ធទំង22 

អស់ហ្ែឹងរៅកែុងឃេ ងំ រៅថ្ក្រឫសសី រតើវាជាកា ក្តឹមក្តូវវដ ឬរទ?” ដូរចែះ រមធាវីកា ពា កតី គ្នត់ក្គ្នន់23 

វតបញ្ញជ ក់សួ បញ្ញជ ក់<ធមមា>វតប៉ា រណាា ះ <រហ្ើយបនាា ប់មករក្បើក្បាស់វារដើមបីជាមូេដាឋ នរដើមបីសួ 24 

បញ្ញជ ក់បវនថមរទៀត>។ ដូរចែះ ខាុំគិតថារយើងគួ វតចាស់លាស់អំរីសាថ នភារទងំអស់រនះ វដេថារតើ25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  51 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រយើងយកវផែកណាមួយថ្នចរមេើយយកមកនិយយ គឺថា ដំបូងរយើងរក្បើក្បាស់សំណួ រដើមបីទញចំណាប់1 

អា មមណ៍ បស់សាកសី បនាា ប់មករទៀត រយើងរក្បើក្បាស់មូេដាឋ នហ្ែឹងរដើមបីសួ រៅរេើសាកសី។  2 

[១៤:២៤:១៥] 3 

រលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 4 

ខាុំគិតថាវាមនខ សគ្នែ យ៉ា ងខាេ ងំ<> វាងសាកសីវដេក្តូវបានរគសួ សំណួ រៅកែុងបណត ឹងសាទ កខ 5 

រហ្ើយនិងសាកសី< ូបរនះ ក៏ដូចជាសាកសីរផសង>រទៀត<រៅកែុងសំណ ំរ ឿងរនះ> គឺមិនវមនជាសាកសីថ្ន6 

បណត ឹងសាទ កខរេើយ រក្ពាះសាកសីគ្នត់បានអាននូវឯកសា ចរមេើយ បស់គ្នត់ ួចរៅរហ្ើយ គឺខាងអងេភារ7 

គ្នំពា សាកសី អែកជំនាញ  បានផតេ់ឯកសា <ចមេងមួយចាប់>ជូនគ្នត់ ួចរៅរហ្ើយ។  រនះគឺជាកា 8 

អន វតតមួយ ក៏ប៉ា វនតរយើងនឹងរេើករេើងអំរី>បញ្ញា រនះ<រៅររេរផសង។ វាគឺជាកា អន វតតមួយវដេក្តូវ9 

បានហ្វមឃត់ផងវដ  រដាយអងេជំន ំជក្មះ>ត លាកា កំរូេ។ <អងេជំន ំជក្មះត លាកា កំរូេបាន>10 

បង្ហេ ប់រៅដេ់អងេភារគ្នពំា សាកសី និងអែកជំនាញមិនឲ្យផតេ់<កំណត់រហ្ត សាត ប់ចរមេើយសាកសីរី>ម ន11 

រៅដេ់សាកសីរនាះរេើយ។ រហ្ើយខាុំចង់បញ្ញជ ក់បវនថមរទៀតថា កា រេើកយកឧទហ្ ណ៍មួយរដាយមិន12 

មនកា បញ្ញជ ក់អំរី ថារតើខាុំសួ សំណួ សាកសីជាទូរៅឬក៏អត់រនាះ គឺជាកា មិន<មនក្បរយជន៍>រនាះ    13 

រេើយ។ <ប៉ា វនតបញ្ញា រក្ចើនរនាះ គឺថា>សាកសីរៅររេរនះ និងសាកសីរផសងៗរទៀត គ្នត់ទទួេបានឯក14 

សា កំណត់រហ្ត សាត ប់ចរមេើយ បស់គ្នត់ម ន ួចមករហ្ើយ។ រនះគឺជាចំណ ច<ខ សគ្នែ >ដ៏សំខាន់មួយ។  15 

កញ្ញា  អងា់ ហ្េសីរស៖ 16 

រលាកក្បធាន វដេផតេ់រវទិកាឲ្យខាុំ ខាុំមិនចង់កាត់ផ្ទត ច់សហ្ភាា សហ្ក្រះរាជអាជាា  បស់ខាុំ17 

រនាះរទ ក៏ប៉ា វនតខាុំយេ់រ ើញថា ជាបញ្ញា រគ្នេកា ណ៍វដេនឹងរកើតមនរេើងដវដេ អ៊ ៊ីចឹងរយើងគួ វត18 

និយយឲ្យដាច់រក្សចរៅររេរនះវតមតងអំរីអវីវដេរកើតរៅចំរពាះម ខត លាកា កំរូេ រហ្ើយរដើមបីឲ្យ19 

សាលាដំបូង<អាចរចញរសចកដីសរក្មច ជូនដំណឹងដ៏ររញរេញមួយ>។ ត លាកា កំរូេបានរចញអន 20 

សស ណៈទក់ទងរៅនឹងកា ដឹកនាសំវនាកា  ក៏ប៉ា វនតមិនបាន<រចញរសចកដីសរក្មចអំរីចំណ ចវដេ21 

រេើករេើងរដាយរមធាវីកា ពា កតី នួន ជា និងរខៀវ សំផន រនាះរទ ពាក់រ័នធ>រៅនឹងកា រក្បើក្បាស់22 

កំណត់រហ្ត សាត ប់ចរមេើយ រហ្ើយនិងកា អានកំណត់រហ្ត សាត ប់ចរមេើយ<ទងំអស់រនាះ រៅម នររេមក23 

បង្ហា ញខេួន>រៅចំរពាះម ខ<អងេជំន ំជក្មះរនាះរេើយ>។ អ៊ ៊ីចឹងរនះក្គ្នន់វតជាអន សស ណៈវតបណា ឹង24 

រនាះរទ អ៊ ៊ីចឹង<រយើងទំងអស់គ្នែ ចាស់រហ្ើយអំរីតថ្មេផេូវចាប់ថ្នឯកសា  វដេរយងរដាយរមធាវី25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  52 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

កា ពា កតីកាេរីមសិេមិញ។ ខាុំសូមរយងរៅរេើរសចកតីសរក្មច បស់>រលាករៅក្កម ឡាវវន៍ បានបំភេឺ1 

កាេរីមសិេមិញរហ្ើយថា កា បកក្សាយឯកសា រនះវាមនេកខណៈមួយ រហ្ើយរលាករៅក្កមក៏បាន 2 

<រក្កើន ំឭក និងបង្ហេ ប់បញ្ញជ >ផងវដ ថា ក ំឲ្យរក្បើក្បាស់ជា របៀបទូរៅ គឺថារេើក ដកសក្មង់ដវដេៗ3 

រចញរីកំណត់រហ្ត សាត ប់ចរមេើយ។ ដូរចែះរយើងក្តូវវតសថិតរៅកែុងក្កបខ័ណឌ រនះ។ រលាករៅក្កមក្បាប់4 

ថា ក ំឲ្យរក្បើ អន វតតវបបហ្ែឹងជាទូរៅ វដេថាដកក្សង់រចញជាេកខណៈទូលាយ រហ្ើយដវដេៗថ្ន5 

កំណត់រហ្ត សាត ប់ចរមេើយ រហ្ើយស ំឲ្យ កាកា អន វតតវដេ<រយើងបានរធវើាំងរីររេោប់រផតើមដំបូងថ្ន6 

សំណ ំរ ឿងរនះ រហ្ើយរមធាវីកា ពា កតីក្តូវវតមនកា ក្បុងក្បយ័តែចំរពាះកា រក្បើក្បាស់ពាកយររចន៍ បស់7 

រួករគ។ អងេជំន ំជក្មះ>ត លាកា <កំរូេមិនមនរចញរសចកដីសរក្មច ថ្នបណត ឹងឧទធ ណ៍ពាក់រ័នធនឹង8 

ចំណ ចទងំអស់រនះរទ។ វាក្គ្នន់វតជាអន សស ណៈមួយ វដេបង្ហេ ប់បញ្ញជ អំរី របៀបវដេដំរណើ កា 9 

នីតិវីធីនឹងបនតរៅម ខរទៀតប៉ា រណាា ះ។ ដូរចែះរយើងទងំអស់គ្នែ ក្តូវចាស់អំរីអវីបានរកើតរេើងរនាះ។ 10 

សក្មប់ខេួនខាុំផ្ទា េ់ បានរក្បើក្បាស់កំណត់រហ្ត សាត ប់ចរមេើយទំងអស់រនាះ រៅកែុងអំេុងររេសវនាកា  11 

រដើមបីសួ រដញរដាេផាញ់សាកសជីាមួយនឹងកំណត់រហ្ត សាត ប់ចរមេើយ បស់រួកគ្នត់។ ដូរចែះរយើងទងំ12 

អស់គ្នែ បានអន វតតក្តឹមក្តូវេែជាងអវីវដេក្កុមរមធាវីកា ពា កតីបានរេើករេើងរៅថ្ងៃរនះ។>  13 

[១៤:៣០:៣៩] 14 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 15 

បាទ ឥេូវហ្ែឹងអងេជំន ំជក្មះសូមជក្មបជូនភាគីថា កែុងក ណីរនះវាបញ្ញា ដវដេៗ ហ្វក់ដូចជា16 

កា ក្គប់ក្គងសវនាកា ក៏ជួបនឹងបញ្ញា វដ  រក្ពាះរ ឿងវាធំ មិនវមនជារ ឿងតូចវដេង្ហយកែុងកា ក្គប់ក្គង 17 

រទ ប៉ា វនតរដើមបីឲ្យបានចាស់លាស់ គឺសូមឲ្យភាគីពាក់រ័នធគឺាំងសំណួ របើកជាម នសិន ចំរពាះសាកសីឬ18 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ឬក៏រគ្នេរៅណាវដេខេួនសួ  រហ្ើយកែុងក ណីខេួនចរមេើយតប បស់រម  បស់19 

រគ្នេរៅវដេបានសួ រនាះ ឯងវាមនកា ខ ស ឬក៏ផាយុគ្នែ រៅនឹងកំណត់រហ្ត វដេខេួន វដេគ្នត់បាន20 

ផដេ់សកខីកមមរេើកម ន រនាះគឺរទើបសំណួ បនាា ប់មករទៀតអាចរេើកយកដកក្សង់នូវកំណត់រហ្ត វដេ21 

គ្នត់រឆេើយរីម នៗ ផដេ់សកខីកមមរីម នៗ មកផេផូ េងជាមួយនឹងចរមេើយ បស់គ្នត់វដេគ្នត់បានរឆេើយច ង22 

រក្កាយរដើមបីបញ្ញជ ក់ រនះជាកា ចាស់លាស់ជាង។  23 

ទី២ គឺរយើងកត់សមេ េ់រ ើញថាបញ្ញា មួយរទៀតវដេក្បឈមនឹងកា បញ្ញា រនាះ ក្បសិនរបើអាន24 

នូវកំណត់រហ្ត សាដ ប់ចរមេើយវដេមនរីម នមកវតមដងរនាះ វានឹងអាចមនបញ្ញា  វាក្បហ្វក់ក្បវហ្េគ្នែ  25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  53 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ឬក៏វាខិតជិតគ្នែ រៅនឹងសំណួ ដឹកម ខ សំណួ នាមំ ខ។ ដូរចែះយេ់រទ ឥេូវហ្ែឹងសូមសំណួ រ ៀបចំសំណួ 1 

រេើងវិញគឺសូមឲ្យរ ៀបចំសំណួ របើក រហ្ើយក្បសិនមនបញ្ញា ផាយុគ្នែ  រដើមបីចង់សួ ចាស់លាស់រនាះគឺ2 

អាចសួ បញ្ញជ ក់រដាយដកក្សង់ផេផូ េងជាមួយនឹងចរមេើយវដេបានរឆេើយរៅកែុងកំណត់រហ្ត ម នៗ។  3 

[១៤:៣២:២៤] 4 

រលាក ក្ាវសី ហ្វវ  ៖ 5 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ 6 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 7 

សូមអរញ្ជ ើញរលាករៅក្កម ហ្សង់ម៉ា ក ឡាវវន៍! 8 

រៅក្កម ហ្សងម់៉ា ក ឡាវវន៖៍ 9 

ក្បវហ្េជាមនបញ្ញា បកវក្បរទ។ មនកា និយយអំរីកា រយងរៅនឹងចរមេើយរីម នៗមក ខាុំ10 

គិតថាាមរតិរៅ គឺថារយើងនិយយអំរីចរមេើយរីម នៗ បស់សាកសីរនះរទ។ អ៊ ៊ីចឹងគឺថា សូមឲ្យរោទ11 

សំណួ របើកម ននឹងរយងរៅនឹងចរមេើយវដេសាកសីហ្ែឹងបានរឆេើយរីម នៗមក។  12 

រលាក ក្ាវសី ហ្វវ  ៖ 13 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ សូមអ គ ណរលាករៅក្កម ឡាវវន៍។ 14 

សួ រដាយរលាក ក្ាវសី ហ្វវ  ៖ 15 

ស៖ រលាកសាកសី ថារតើរលាកនិងកមមក ដថ្ទរទៀតវដេរធវើកា រៅកា ដាឋ នហ្ែឹងក្តូវបានរគាម16 

ដានក្តួតរិនិតយរមើេវដ ឬរទ? 17 

រលាក ម៉ាម រសឿម៖ 18 

ឆ៖ បាទ រៅាមកា ដាឋ នរគាមដាន រគចង់ដឹងរតើរយើងរធវើ មិនរធវើ។  របើសិនណា ឧបមថា 19 

ជីកដីវម៉ាក្តគូបអ៊ ៊ីរចះ រគដឹងថារយើង ក្បសិនណារយើងជីករយើងរធវើកមមកា ង្ហ  ួចកែុងមែ ក់ ២វម៉ាក្តគូប ឬ20 

៣វម៉ាក្តគូប រគរមើេរយើង របើថារយើងរធវើរៅមិន ួច រគរធវើ ួច អាហ្ែឹងរគៗរចះវតថារយើងៗរធវើេកខណៈ21 

មិនយកចិតតទ កដាក់រធវើកែុងអវីវដេរយើងដូចថារធវើរៅមិនយកចិតតទ កដាក់ ដូចថាៗមិនអស់កមេ ំង ដាក់ ២22 

វម៉ាក្តគូបរៅអត់ ួច ផ តរីរនាះរគ ួច។ ដូរចែះ អាមិន ួច និងអា ួចរនះ វារិបាក។ ដូរចែះ រគរមើេរយើងថា 23 

រាេ់ររេ រាេ់រម៉ា ង ដូរចែះសកមមភារវដេរគរធវើ រគៗៗាមរយើង ាមៗ យៈបណាដ ញ បស់ -- កែុង24 

ក្កុម បស់រគ ឧបមថាកែុងក្កុមចេ័តវាមនបណាដ ញរគ។ ដូរចែះ បណាដ ញ បស់រគៗអត់ដឹងក្បាប់ថា25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  54 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

អែកណារទ រគអត់ក្បាប់រទ។ ឧបមថារៅកែុងក្កុមខាុំដូចគ្នែ  មិនដឹងរីណាជាបណាដ ញរទ ក៏ប៉ា វនតរបើរធវើ1 

កា េែមិនេែ រគវាយតថ្មេរៅរេើររេវដេក្បជ ំទិរតៀនគ្នែ  ថាក្កុមរនាះរធវើកា អត់សកមម ក្កុមរនាះរធវើ2 

កា សកមមអីរៅរគ ឲ្យតថ្មេរៅរេើកា ង្ហ រធវើ ួច មិន ួច។ ហ្ែឹងបានរគបានដឹងថាអែកវដេ ួចគឺអែករធវើ3 

កា េែ រធវើកា សកមម អែកវដេមិន ួច គឺអែករធវើកា មិនយកចិតតទ កដាក់។ ដូរចែះ ទិរតៀនគ្នែ ។ រៅររេ4 

វដេរធវើជីកទំនប់ ឬក៏រធវើអីក៏រដាយ គឺស ទធវតមនកា ាមដានសកមមភាររៅររេវដេបំររញកា ង្ហ  5 

អត់មនដាក់រោេបានរទ។  6 

[១៤:៣៥:២១] 7 

ស៖ រតើរលាកធាេ ប់ដឹងថាមនសមជិកណាមួយ រៅកែុងក្កុម ឬក៏រៅកែុងកង បស់រលាក ក្តូវ8 

បានរគោប់ខេួនវដ ឬរទ? 9 

ឆ៖ បាទ ខាុំនិយយរៅ វាចូេរៅ វាយូ រៅ វារភេច វាោំៗ  ក៏ប៉ា វនតខាុំមិនអាចនិយយបានរទ 10 

រក្ពាះកា ោំហ្ែឹង វារភេចទំងរ ម្ ះមន សស រភេចទំងមន សស រក្ពាះមន សសវារផសងគ្នែ  អារនះខាុំមិនអាច11 

និយយបាន។  12 

ស៖ ខាុំមិនចង់សួ រ ម្ ះជាក់លាក់រទ ប៉ា វនតថារតើរលាកោំអំរីររេរវលា ឬក៏កែុងកាេៈរទសៈអវី 13 

វដេ<រលាកបានរ ើញ>មន សសណាមែ ក់ ក្តូវបានរគោប់ខេួនវដ ឬរទ? 14 

ឆ៖ បាទ ឥេូវអ៊ ៊ីរចះ! រៅររេកា ង្ហ សក្មុក ឬក៏ដាក់វផនកា រៅររេសរក្មចវផនកា ណា15 

មួយ ដូចជារធវើទំនប់ សរក្មចវផនកា ទំនប់ បីថ្ងៃឲ្យ ួច ឬក៏រី ថ្ងៃឲ្យ ួច ររេរនាះឯង វដេមន16 

សកមមភាររកើតរេើង។ រគអាចរធវើឲ្យប គេេរនាះរចញរេចរេើង រដើមបីង្ហយក្សួេកែុងកា ាមដាន 17 

ង្ហយក្សួេកែុងកា ោប់។ របើសិនជាចង់ោប់មន សស ក្សួេ ដាក់វផនកា រាងខាេ ងំរៅ អែកមិនសូវសកមម 18 

រគអាចដឹងថាអែករនាះឯង វដេៗៗមិនររញចិតត វដេ មិនដូចថារធវើកា មិនយកចិតតទ កដាក់។ ដូរចែះរៅ19 

ររេរនាះ វាមនរៅកែុងសកមមភាររនាះមន។  20 

ស៖ រតើរលាកោំរទថា មនសមជិកណាមួយរៅក្កុមរលាកវដេមនគ្នែ ១០នាក់រនាះ ឬក៏កែុង21 

ក្កុមវដេមនគ្នែ ៣០នាក់ហ្ែឹង រតើមនសមជិកណាមែ ក់ ធាេ ប់ក្តូវរគោប់ខេួនរទ? 22 

[១៤:៣៧:៣៣] 23 

ឆ៖ រៅវនុ៎ ខាុំកាដ ប់មិនបានរទ រក្ពាះរគោប់ មនរគោប់ ក៏ប៉ា វនតខាុំរភេច សរវថ្ងៃរភេចរ ម្ ះអស់24 

រហ្ើយ រភេចទងំ ូប រភេចទងំរ ម្ ះ វាក្សថ្មមិនរ ើញរទ រក្ពាះវារៅកែុងសម័យកាេរនាះ វាមិនសូវ25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  55 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ោប់អា មមណ៍នឹងរនះរទ ទេ់វតជិតសែិទធគ្នែ ណាស់បានរៅ ួច រក្ពាះវាមន១៧រមសា វាមនបងបែូន1 

ភែំររញ ដូចក្ចេូកគ្នែ រៅ ខាុំរៅដូចថាវាអតស់ាេ េ់បានអស់រទ។ រហ្ើយជារិរសសរយើងនិយយ ួម ខាុំមិន2 

ោំបរណាដ យ។  3 

រលាក ក្ាវសី ហ្វវ  ៖ 4 

រលាកក្បធាន ខាុំសូមអន ញ្ញា តដកក្សង់នូវកំណត់រហ្ត សាដ ប់ចរមេើយកនេងមក បស់សាកសី វដេ5 

គ្នត់បាន<រ ៀបរាប់ថាគ្នត់បានរ ើញ>កា ោប់ខេួនមន សស<បី>នាក់។ សូមរលាកក្បធានអន ញ្ញា ត។  6 

[១៤:៣៨:៣៦] 7 

(រៅក្កមរិភាកាគ្នែ ) 8 

[១៤:៣៩:០០] 9 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 10 

រលាកក្តូវវតាំងសំណួ របើកជាម ន ឬក៏សួ គ្នត់រីកា ចងោំនូវអងេរហ្ត  ក្រឹតតិរហ្ត ណាមួយ 11 

វដេរលាកមនបំណងសួ ជាម នសិន រហ្ើយរបើម ននឹងដកក្សង់យកចរមេើយរីម នៗមកសួ បញ្ញជ ក់រនាះ។  12 

រលាក ក្ាវសី ហ្វវ  ៖ 13 

រលាកក្បធាន ខាុំកំរ ងវតរាយមរធវើវបបរនះ គឺថារៅកែុងចរមេើយ បស់សាកសី សាកសីគ្នត់បាន14 

រ ៀបរាប់អំរីបទរិរសាធន៍ បស់គ្នត់ វដេថាគ្នត់រ ើញរគោប់មន សសបីនាក់ ប៉ា វនតម នរនះ គឺគ្នត់រឆេើយ15 

ថា គ្នត់អត់វដេដឹងអំរីកា ោប់ខេួនរនាះរទ។ រហ្ត ដូរចែះរហ្ើយ ឥេូវហ្ែឹងគឺថាវាមនភារខ សគ្នែ  វាង16 

ចរមេើយវដេគ្នត់ផដេ់រៅកែុងកំណត់រហ្ត ជាមួយនឹងអវីវដេគ្នត់រឆេើយរៅទីរនះ។ រហ្ត ដូរចែះរហ្ើយ 17 

រទើបខាុំរឆេើយស ំអន ញ្ញា តរេើកយកកំណត់រហ្ត សាដ ប់ចរមេើយសាកសី រដើមបីជួយ ំឭកដេ់កា ចងោំ បស់18 

សាកសី ូបរនះ។ សូមរលាកក្បធានសរក្មច។ 19 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 20 

រនះចូេកែុងរ ឿងវដេអងេជំន ំជក្មះបានជក្មប ួចរហ្ើយ។ អរញ្ជ ើញ! 21 

រលាក ក្ាវសី ហ្វវ  ៖ 22 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន  23 

សួ រដាយរលាក ក្ា វសី ហ្វវ  ៖ 24 

ស៖ រលាកសាកសី ខាុំនឹងអាននូវ<វផែកមួយរៅកែុង>កំណត់រហ្ត សាត ប់ចរមេើយ បស់រលាក រដើមប ី25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  56 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

<>ជាឯកសា រយងគឺទំរ័ វខម  00279088, អង់រគេសមនរេខ 00289999 និងបារំាងមនរេខ 1 

00483959។ រនះគឺជាចរមេើយ បស់រលាក រលាកសាកសី៖ “រៅលាៃ ចមួយ ខាុំរ ើញ<វខម ក្កហ្ម>ោប់2 

មន សសចំនួនបីនាក់រៅកែុងក្កុម បស់ខាុំ។ កា ោប់រនាះ ខាុមិំនដឹងថារួករគមនកំហ្ សយ៉ា ងណារទ ប៉ា វនត3 

អែករនាះសកមមកា ង្ហ ។ អែកទងំបីរនាះខាុំមិនោំរ ម្ ះរទ រក្ពាះជាអែក១៧រមសា រគមកោប់រដាយមិន4 

ឲ្យសមជិកកែុងក្កុមរយើងដងឹរទ រគយកឡានមកដឹក។ រគោប់មន សសដាក់ឡានវបបរនះ រក្ពាះក្កុម5 

 បស់ខាុំ <ចំណ ះឲ្យកងចេ័ត>តំបន់។ ដូរចែះ កា ោប់<សមជិកណាមែ ក់>រៅកែុងកង<ចេ័ត>តំបន់ 6 

រគរធវើរេើងរដាយសមៃ ត់។” 7 

រតើអវីវដេខាុំអានជូនរលាកសាត ប់រនះ រធវើឲ្យរលាកនឹករ ើញរេើងវិញវដ ឬរទ រលាកសាកសី? 8 

រលាក ម៉ាម រសឿម៖ 9 

ឆ៖ បាទ នឹករ ើញ។ និយយអ៊ ៊ីចឹង នឹករ ើញ រក្ពាះរៅនឹងជិតររាង រក្ពាះរ ើញយកឡាន10 

មកវមន បាទ។ ដេ់ររេោប់យករៅ ខាុំក៏មិនដឹងវដ រៅររេវដេរគោប់ ដេ់ររេរចញមក រគសួ 11 

ថា៖ រគោប់រ ឿងអី? រគថា៖ ឡានរគមករធវើអី? រគថា៖ រគោប់មន សស។ ឡានដាក់រីរក្កាយររាងរគថា12 

ោប់មន សស រហ្ើយក៏មិនសួ ថាោប់អែកណាៗរទ គ្នត់ថា៖ រគោប់ប៉ា នាម ននាក់? ថា៖ ោប់បីនាក់។ ដេ់13 

ររេរគដាក់ឡាន រគរៅបាត់រៅ ខាុំក៏មិនបានសួ ថា រ ឿងរយើងយ៉ា ងរម៉ាចៗមិនដឹងរទ ក្គ្នន់វតថា 14 

មន សសរនាះ ជាមន សសដូចថា កា ង្ហ អីរធវើេែណាស់ មិនសូវវដេមនរៅហ្មង មិនសូវវដេមនអី 15 

ប៉ា វនតមិនដឹងថាមននិនាែ កា យ៉ា ងរម៉ាច។ វាមនពាក់រ័នធយ៉ា ងណា បានជាក្តូវរគោប់ វាដូចជាឆៃេ់ ទងំខាុំ16 

ទងំរគរនះ រ ើញវាដូចថា អវីវដេរគោប់ហ្ែឹងគួ ឲ្យខាេ ច គួ ឲ្យតក់សេតុ រក្ពាះរគោប់រដាយមិនដឹងថា17 

មូេរហ្ត យ៉ា ងរម៉ាច។ របើនិយយរីកា វដេនិយយរនះ អវីវដេនិយយវារភេច បាទ។ 18 

[១៤:៤២:៤៨] 19 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 20 

បាទ អ គ ណ ដេ់ររេសក្មករហ្ើយ អងេជំន ំជក្មះក្បកាសសក្មកោប់រីររេរនះតរៅ ហូ្ត 21 

ដេ់រម៉ា ងបី សូមអរញ្ជ ើញចូេវិញរដើមបីបនដកិចចដំរណើ កា សវនាកា ។  22 

មន្រនដី ដឋបាេត លាកា សក្មបសក្មួេផដេ់កវនេងសក្មករៅបនាប់ ង់ោំសក្មប់សាកសី និងអែក23 

ជំនាញដេ់សាកសី ូបរនះរៅកែុងអំេុងររេឈប់សក្មក និងឲ្យអរញ្ជ ើញគ្នត់ចូេមកកាន់កវនេងផដេ់24 

សកខីកមមរៅកែុងបនាប់សវនាកា រនះរៅរវលារម៉ា ងបី។ 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  57 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សក្មកច ះ! 1 

(សវនាកា សក្មករីរម៉ា ង ១៤:៤៣ នាទី ដេ់រម៉ា ង ១៥:០១ នាទី) 2 

[១៥:០១:៤៩] 3 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 4 

អងេយុច ះ! 5 

អងេជំន ំជក្មះក្បកាសបនដកិចចដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា  និងផដេ់រវទិកាជូនរៅតំណាងសហ្ 6 

ក្រះរាជអាជាា រដើមបីបនដកា ាំងសំណួ រដញរដាេចំរពាះសាកសី។  7 

សូមអរញ្ជ ើញរលាក វ ិចទ័  កូរប៉ា! 8 

រលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 9 

<សូមអ គ ណ រលាកក្បធាន។ ខាុំសូមរសែើស ំកា អន ញ្ញា ត រដើមបីក្តេប់រៅក្បធានបទកាេរី>10 

ក្រឹកមិញរនាះ <វតរី >នាទី រដើមបី កឲ្យរ ើញទំនាក់ទំនងរៅនឹងចរមេើយវដេបានរឆេើយជូនរៅនឹង11 

មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា រដាយសា វតវាពាក់រ័នធ<ផ្ទា េ់>រៅនឹងសាកសី ូបរនះ របើសិនជាអងេជំន ំ12 

ជក្មះអន ញ្ញា ត ខាុំនឹងរក្បើររេវតមួយ ឬក៏រី នាទីរទ។ ក្រឹកមិញរនះរលាកក្បធាន ខាុំបានរេើករេើងអំរី13 

បញ្ញា ពាក់រ័នធរៅនឹងចរមេើយរឆេើយជូនមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុាវដេខាុំបានអានឲ្យសាកសីសាដ ប់កាេរី14 

ក្រឹកមិញរនះ ដូចខាុំបានជក្មបខាងរដើមរហ្ើយ រនះគឺជាចរមេើយមួយកែុងចំរណាមឯកសា ៦៦ មករី15 

មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា រហ្ើយឥេូវរនះ រយើងបាន ករ ើញថាកែុងចំរណាមឯកសា ទងំ៦៦ បស់16 

មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុារនះ ទងំអស់រនះគឺមនរេខ E3 <>រហ្ើយកែុងចំរណាមរនះគឺថាមនវត 17 

១៣ឯកសា រទវដេបានបកវក្បរៅជាភាសា<អង់រគេស។ ដូចខាុំរេើករេើងកាេរីក្រឹកមិញ គឺឯកសា 18 

ទងំអស់ហ្ែឹងមិនមនកា >បកវក្បរៅជាភាសាបារំាង<រនាះរទ គឺមន>វត១៣រទវដេបកជាអង់    19 

រគេស។  20 

[១៥:០៣:៤៤] 21 

ដូរចែះ ខាុំយេ់រ ើញថាឯកសា ទំងអស់រនះ គឺពាក់រន័ធយ៉ា ងខាេ ងំរៅនឹងសាកសីទក់ទងរៅនឹង 22 

កា ដាឋ នរេើកទំនប់មួយរនះ។ រហ្ើយកាេរីសបាដ ហ៍្ម នរនះ គឺរយើងខាុំបានទទួេរសចកដីសរងខបថ្នចរមេើយ23 

 បស់មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុាចំនួន៦៤។ ដូរចែះ សំណួ ខាុំ សួ ថារតើរយើងគួ ោប់រផដើមជាមួយនឹងឯក24 

សា ពាក់រ័នធរៅនឹងវផែកថ្នកិចចដំរណើ កា នីតិវិធីរនះយ៉ា ងណាវដ កែុងចំរណាមឯកសា ១៣ ថ្នឯកសា 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  58 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ទងំ<៦៤> វដេបានបកវក្បជាភាសាអង់រគេសវត១៣រនាះ។ ដូរចែះ ខាុំសួ ថារតើអែកណាទទួេខ សក្តូវ1 

ចំរពាះកា បកវក្ប រហ្ើយថារតើកា បកវក្បឯកសា វដេរៅរសសសេ់ទំង៥១ឯកសា រនះគឺ បកវក្ប 2 

យៈររេៗប៉ា នាម នរទើបរហ្ើយ។ ឯកសា ទំងអស់រនះវាពាក់រ័នធរៅនឹងកា ដាឋ នរេើកទំនប់មួយរនះ។ 3 

ដូរចែះបញ្ញា ទងំអស់រនះគឺសថិតរៅកែុងថ្ដ បស់អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរហ្ើយ <រីរក្ពាះអងេជំន ំជក្មះ4 

បានផតេ់រេខ E3 សក្មប់>ឯកសា ទងំ៦៤រនះ <រៅ>ថ្ងៃទី១៥ វខមិង នា ឆ្ែ ំ២០១៥។ 5 

(រៅក្កមរិភាកាគ្នែ ) 6 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 7 

បាទ អ គ ណនូវកា រេើករេើងបញ្ញា រនះ។ រហ្ើយអងេជំន ំជក្មះនឹងរេើកយករ ឿង -- រេើកយក 8 

បញ្ញា រនះយកមករិោ ណារៅថ្ងៃវសែក។ អរញ្ជើញតំណាងសហ្ក្រះរាជអាជាា ! 9 

រលាក ក្ាវសី ហ្វវ  ៖ 10 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។  11 

សួ រដាយរលាក ក្ាវសី ហ្វវ  ៖ 12 

ស៖ រលាកសាកសី ខាុំរៅសេ់សំណួ មួយរទៀតពាក់រ័នធរៅនឹងកា ោប់ខេួន។ បាទ ក្តង់វផែករនះ 13 

រតើកា ោបខ់េួនរនះជាកា ោប់ខេួនសមជិកកង បស់រលាក ឬក៏យ៉ា ងណា? 14 

រលាក ម៉ាម រសឿម៖ 15 

ឆ៖ បាទ រក្ពាះរៅកែុងកា ោបខ់េួនរនះ គឺោប់រៅកែុងកង បស់ខាុបំាទ។  16 

ស៖ រហ្ើយរក្ៅរីកា ោប់ខេួនបីនាក់រនះ មនកា ោប់ខេួន<អែកណារផសងរទៀតរៅកែុង>កង17 

 បស់រលាកវដ ឬរទ? 18 

ឆ៖ កែុងរនាះវាមនកងខាុបំាទហ្ែឹងឯង រក្ពាះបានរ ើញ ឡានដឹកវតមដង រហ្ើយរក្ៅរីហ្ែឹងមិន19 

រ ើញរទ។ 20 

ស៖ ាមវដេរលាកដឹង រតើមនកា ោបខ់េួនប៉ា នាម ននាក់វដ រៅកែុងកងរលាកទំងមូេរនះ? 21 

ឆ៖ រក្ពាះកែុងកង បស់ខាុំបាទ របើនិយយរីកា ោប់ខេួន ខាុំដឹងវតបីនាក់រទ រក្ពាះរនះរ ើញជាក់22 

វសដង ផ តរីរនាះមិនដឹងរទ។ រក្ពាះខាុំមិនសូវវដេបាន អារ ឿងោស់ៗមិនសូវបានសួ នា ំឬក៏ាមដាន ឬ23 

ក៏រម៉ាចរទ រៅសមៃំ របើថាមករីរធវើកា  គឺចូេកវនេងសមៃំសាៃ ត់ក្ជាបរហ្ើយ មិនវដេបានរដើ រៅណា។ 24 

ស៖ រតើសមជិកបីនាក់រនះជាសមជិករៅកែុងក្កុម១០នាក់ ឬក៏ក្កុម<៣០> ឬក៏<រៅកែុង25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  59 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្កុមធំ ៩០>នាក់<>? 1 

ឆ៖ កែុងកងរនះវាមន -- កែុងកង រគរៅកងតូច កែុងកងតូច អង្ហក េ់រនាះរគរៅ ៣០នាក់។ 2 

[១៥:០៨:៤៤] 3 

ស៖ ឥេូវរនះ ខាុសូំមសួ រលាកអំរីចំនួនរម៉ា ងកា ង្ហ ។ រតើរលាករធវើកា ប៉ា នាម នរម៉ា ងកែុងមួយថ្ងៃ4 

រៅកា ដាឋ នទំនប់ក្តពាងំងម? 5 

ឆ៖ បាទ និយយរីកា ង្ហ រម៉ា ងរនះ ខាុំសូមជក្មបផ្ទា េ់ថា ររេរវលាគឺអត់កំណត់រទ ថ្ងៃ6 

ណារបើមនកា ង្ហ ខាេ ងំគឺរក្កាករីជិតរម៉ា ងបីជិតភេឺ គឺរម៉ា ងបួនអី នាគំ្នែ ដាស់គ្នែ រហ្ើយ រនះវផនកា ខាេ ងំ។ 7 

វតរបើវផនកា របើមិនខាេ ងំ គឺរក្កាករៅរម៉ា ងក្បំា រម៉ា ងអីបាន របើវផនកា ខាេ ងំ គឺរក្កាករីយប់រម៉ា ងបី 8 

ដាស់គ្នែ រហ្ើយ បងេី ចបជាប់រេើសាម  រៅសក្មុក។ ថារបើវផនកា វាធូ ក្សាេ ដូចធមមារនាះ គឺក្គ្នន់វត9 

រយើងេីចប បងេី រយើងរធវើមិន -- វាមិនៗដូចថាមនររេវា។ រយើងឧបមថារម៉ា ង ក្បវហ្េរម៉ា ងក្បំា10 

ក្រឹកអ៊ ៊ីរចះរៅដេ់វតរម៉ា ងដប់មួយរៅ រយើងឈប់ហូ្បបាយរៅ, លាៃ ច រយើងរម៉ា ងរី រៅដេ់រម៉ា ងក្បំា11 

រៅ, លាៃ ចវតរម៉ា ងក្បាមំួយដេ់រម៉ា ងក្បាបំួនរៅ។ ដូរចែះ កែុងមួយថ្ងៃរធវើកា បីដង មនររេក្រឹក ររេ12 

យប់ និងររេថ្ងៃ។  13 

ស៖ របើខាុំយេ់មិនក្ចេំរទ គឺរលាករធវើរៅលាៃ ចរីរម៉ា ងក្បាមំួយលាៃ ចដេ់រម៉ា ងក្បាបួំនយប់ហ្ែឹង 14 

គឺរធវើជារ ៀងរាេ់យប់ឬក៏យ៉ា ងណា? 15 

ឆ៖ ខាុំសូមជក្មបថារម៉ា ងក្បាមំួយ ដេ់រម៉ា ងក្បំាបួនយប់រនះ គឺជាររេរវលាវដេវផនកា 16 

វដេក្តូវសក្មុក ឬវផនកា វដេក្តូវរ ៀបចំអាណាវដេខូចខាត ដូចទំនប់អីវដេវាបាក់អី រគឲ្យរយើង 17 

យៈររេប៉ា នាម នថ្ងៃឲ្យរហ្ើយ រយើងសរក្មចរៅាមកង ាមក្កុម បស់រយើង។ ដូរចែះរយើងទទួេខ សក្តូវ 18 

រយើងរៅរធវើ គឺអត់មនដូចថា ហូ្តរទ អារនះរៅាមវផនកា សរក្មច ថ្ងៃណាវដេរគក្តូវដាក់វផនកា  19 

ឥេូវរលាកឯងក្តូវវតរធវើរនះឲ្យរហ្ើយកែុងររេរនះ ោប់រីថ្ងៃរនះដេ់ថ្ងៃរនះ ក្តូវវតរធវើឲ្យរហ្ើយ។ ដូរចែះ20 

កែុងក្កុមហ្ែឹងឯងមិនអាចរនះបានរទ ក្តូវវតរធវើឲ្យ ួចឲ្យរគ។  21 

[១៥:១១:៣០] 22 

ស៖ រលាករទើបវតនិយយអំរីវផនកា វដេរគដាក់ឲ្យរលាករធវើហ្ែឹង។ រតើវផនកា ហ្ែឹងរគឲ្យ23 

រលាករធវើប៉ា នាម នវម៉ាក្តគូបអីវដ កែុងមួយថ្ងៃៗ ? 24 

ឆ៖ កា រធវើ -- កា ឲ្យរធវើរនះ របើនិយយរីរ ឿងវផនកា  បស់រគ រគកំណត់។ ម នដំបូងរគឲ្យ25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  60 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រយើងរធវើ ២វម៉ាក្តគូបមួយថ្ងៃ។ វតរបើសិនមួយថ្ងៃ ួចរីថ្ងៃ រគវងម១គូបរដើមបីឲ្យបាន ៣គូប កែុងមួយថ្ងៃ។ 1 

ដូរចែះរគរធវើរដញរយើងឲ្យរយើងរធវើ។ វតរបើសិនជារធវើ៣ រហ្ើយ ួចរទៀត រហ្ើយអាអែក៣ រហ្ើយាម2 

រក្កាយរគមិន ួច អាហ្ែឹងមនកា ទិរតៀនរីក្កុមរក្ៅ អាចសនែិដាឋ នថា ក្កុមខេះក៏ ួច ក្កុមខេះក៏មិន ួច។  3 

 របើ ួចគឺមករីអី របើមិន ួចគឺមករីអី រគ កមូេរហ្ត រយើងអែកៗរធវើកែុងកា ជីកវម៉ាក្តគូបរនះ។  4 

ស៖ រតើរលាកក្តូវវ ក ក្តូវជកី វ កដីរីៗៗក្បឡាយហ្ែឹង រហ្ើយមកខែងទំនប់ហ្ែឹងចមៃ យប៉ា នណា? 5 

ឆ៖ ឆ្ៃ យ ចូេក្បវហ្េជា ១០វម៉ាក្តរេើងរៅរេើ ោក់រេើខែង កមពស់ក្បមណចូេ ៤, ៥, 6 

៦, ៧ វម៉ាក្ត កមពស់ដាក់រៅរេើ វ កវម៉ាក្តគូបរេើង។ 7 

ស៖ រតើរលាកដឹងរទ <កា >វ កដីមួយអវក្មកៗហ្ែឹង ទមៃន់ក្បវហ្េជាប៉ា នាម នគីេូក្កាមវដ ? 8 

[១៥:១៣:៣៤]  9 

ឆ៖ របើរ ឿងថាទមៃន់ៗ សាម នមិនដឹងរទ វាស ីសងនឹងថាចង់រេឿនរៅ រគដាក់ដីឲ្យរក្ចើនរៅ របើ10 

ថាមិនចង់ -- ដូចថារធវើេមមៗ ឲ្យរគដាក់េមមៗរៅ។ វាមិនអាចថា ដាក់ឲ្យរក្ចើនហួ្សក្បមណរទ ដាក់11 

វតមួយកមេ ំងរធវើរម៉ាចឲ្យ ដូចថារធវើេមមៗកមេ ំង។ របើថាចង់រេឿន រគដាក់ឲ្យរក្ចើនរៅ របើថាមិនរធវើឲ្យ12 

រេឿនរទ រគដាក់េមមៗរៅវ ករេើង។ វតរបើយូ ៗវាអាចរចះវតរសារៅៗ ម នដំបូងខាេ ងំ យូ ៗរចះវត13 

រខាយរៅៗ។  14 

ស៖ ច ះ បបអាហ្វ  បស់រលាកវិញ រតើរដើមបីវ កដីបានអ៊ ៊ីចឹងហ្ែឹង រលាកទទួេបាន បប15 

អាហ្វ ប៉ា នាម នដងវដ កែុងមួយថ្ងៃ? 16 

ឆ៖  បបមួយថ្ងៃបានៗ រី ៗររេហ្ែឹងឯង ក្រឹកនិងលាៃ ចហ្ែឹងឯង។ រហ្ើយ បបកែុងមែ ក់ -- 17 

កែុងរី នាក់មួយកំប៉ា ងឲ្យហូ្ប។ រហ្ើយរសដឋកិចចរគអែកដា។ំ របើនិយយ ួមរគរួករសដឋកិចចរគអែកដាឲំ្យ18 

រយើង កែុងក្កុមអីរគឲ្យដាបំ៉ា នាម នបានរគ ឧបមថាកា ដាឋ នរៅឆ្ៃ យ កវនេងវដេក្តូវរនះឆ្ៃ យ រគដាបំាយ19 

ឆែិនរៅរគវ កយករៅឲ្យរយើងហូ្បរៅកវនេង ក ំឲ្យរយើងរដើ មករធវើ រដើ មកវាខាតកា ង្ហ វាយូ ។ រនះ 20 

ចំរពាះកា ង្ហ វដេក្តូវរធវើឲ្យៗ ួចឲ្យសក្មុកឲ្យខាេ ងំ គឺរគមនក្កុមរគដាបំាយឲ្យរយើងហូ្បរៅកា ដាឋ ន21 

រនាះ។ 22 

ស៖ រនះរី -- រតើចំនួន បបអាហ្វ រនះក្គប់ក្គ្នន់រទ វារធវើឲ្យរលាកបាត់ឃេ នបាត់អីរទ វឆែតរទ? 23 

ឆ៖ កា ហូ្បច កវាមិនអាចវឆែតរទ ខាុំរធវើបរណដ ើ  ខាុំមិនចង់និយយរទនិយយរៅវារចះវតវវង24 

ឆ្ៃ យ រក្ពាះកា ហូ្បរនះមិនមនអីនឹងវឆែតរទ រក្ពាះមួយកំប៉ា ងវារី នាក់រៅ ររេណាហ្ តបប  រគបប 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  61 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ឲ្យផង កាេណារៅក៏រគបនថយអងក រីបប មក សេ់រគដាបំាយឲ្យខេះរៅ ដូរចែះកា ហូ្បច កវាមិនក្គប់1 

ក្គ្នន់រទ រចះវតតសូ៊រៅ។ 2 

[១៥:១៦:២៥] 3 

ស៖ រតើរលាកអាចក្បាប់អំរីៗអនាម័យរៅកវនេងកា ដាឋ នរនាះបានរទ? 4 

ឆ៖ បាទ ខាុំសូមជក្មបវដ ថា នូវបញ្ញា អនាម័យរនះ របើនិយយអំរីកវនេងខាុំបាទ គឺមិនមនរទ5 

ដូចជាកា បត់រជើង ដូចជាកា ហូ្បច ក ក៏វាមនកា រាក ូស វាមនកា ច ករហ្ើមអ៊ ៊ីចឹងរៅ វាឈឺ ដូរចែះ6 

ចេ័តរៅកែុងក្កុម ឬក៏កែុងកងរនះឯង វតងជួបកា េំបាកកែុងកា អនាម័យរនះ។ វារិបាកអត់មនរទ 7 

រិបាកណាស់ រក្ពាះររាងកា ដាឋ នកវនេងវា -- វាអត់មនកវនេងរដកជីក កាប់ នាបឫសសីដាក់បានរដក ខេះ8 

ក៏មនជាអក្ងឹងបាវ ខេះក៏មនជា ឫសសីអីរៅ មនខេះវាអត់ ភាគរក្ចើនៗវតអក្ងឹងបាវ រហ្ើយនិងរដក9 

ផ្ទា េ់ដីបណាដ យ។ ជាក់វសដងដូចរួកខាុំបាទរនះ មិនវដេមនអីរទ មនវតអក្ងឹងបាវហ្ែឹងឯង របាះបរង្ហេ េ10 

ក្តង់រនះ ក្តង់រនាះបានចងបានដាក់រដករៅ កែុងក្កុមជាមួយគ្នែ ខាងកែុងអ៊ ៊ីចឹងរៅ។ រហ្ើយររេរធវើររាង11 

រធវើអីរៅដាក់សក្មប់រដកខេួន ឯង អីខេួនឯងរៅ គ្នម នរិបាកអែកណារដាះក្សាយឲ្យអែកណារទ រដាះក្សាយ12 

រ ៀងខេួនរធវើយ៉ា ងរម៉ាចឲ្យបានវតរៅ។ 13 

ស៖ ចរមេើយ បស់រលាកមួយ<ច ងរក្កាយ>រនះ គឺរលាកនិយយអំរី<ជំងឺ  ួមទងំជំងឺ>ររាគ14 

រាក ូស។ ថារតើ<កមមក វដេរលាកសាេ េ់ និងរធវើកា ជាមួយហ្ែឹង មនក្បរភទជំងឺទងំអស់ហ្ែឹងញឹក15 

ញាប់វដ  ឬរទ>? 16 

ឆ៖ រក្ពាះកា ហូ្បច កអីដូចថាអត់មន ដូចថាវាអត់បានរៅាមអនាម័យ ឬក៏វាអត់មនអនា17 

ម័យហូ្បៗឲ្យវត ស់ ឲ្យវតបាន ឲ្យវតវឆែតៗរៅ របើនិយយរីរ ឿងថាសក្មប់ឲ្យ វាដូចថាផសងរក្រងរៅ18 

ាមអីរនះ និយយរីរ ឿងផសងរក្រងបរណាដ យ មិនដឹងថារម៉ាច មិនដឹងថារៅ កយ៉ា ងរម៉ាច របើវាមិនមន19 

ប៉ា រណាា ះរៅរហ្ើយ រចះវតសូ៊រៅ។ ទំងរគទងំខាុំ ខេះក៏ច ះមួេ ខេះក៏រាក ខេះក៏រហ្ើម ខេះវាគិតឲ្យដេ់រៅ20 

វារិបាកវដ មិនដឹងចង់ថារម៉ាចរទ រក្ពាះរៅ វាមិនដឹងរៅ ក មិនដឹងរៅរធវើអី រក្ពាះវាអត់មនរៅរហ្ើយ 21 

រៅៗកវនេងខាុំ វាអត់ដឹងរៅ កអីឯណាផង។  22 

[១៥:១៩:២០] 23 

ស៖ រតើរលាកដឹងថា មនអែកណាមែ ក់រៅកែុងកង បស់រលាកសាេ ប់រដាយសា វតជំងឺវដ ឬរទ 24 

រៅឯកា ដាឋ នរេើកទំនប់ហ្ែឹង? 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  62 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ឆ៖ មនរតើ រក្ពាះអែកវដេសាេ ប់រៅកែុងជំងឺរាកមួេមន។ សួ យ៉ា ងរម៉ាចបានថា រក្ពាះវាអត់1 

មនថាែ ំរាបាេ ង្ហប់ មនង្ហប់មែ ក់រដាយសា ជំងឺ រក្ពាះជំងឺរាក ូសអត់មនថាែ ំរាបាេរទរៅកែុងអងេ2 

ភារ អែកដូចថាគ្នែ ឈឺរៅក៏វាយ៉ា ប់វដ រនាះ មិនដឹងរៅ កររទយឯណា។ របើសិនជារៅររទយ ទេ់វត3 

ររទយរចញរៅរក្ៅ រហ្ើយរបើសិនរបើបញ្ជូន ទេ់វតរយើងរៅាម រៅដូចថា ររទយរៅខាងរក្ៅ ររទយ4 

រៅាមសហ្ក ណ៍អី រគមន។ ដេ់ររទយក្បោំតំបន់ ដូចអត់មនរទកវនេងហ្ែឹង អត់មនររទយរទ។  5 

ស៖ ក្តេប់រៅនិយយអំរីចំនួនរម៉ា ងកា ង្ហ  និង វផនកា កា ង្ហ ។ រតើរលាកអាចសរក្មច6 

វផនកា កំណត់រនះបានញឹកញាប់ប៉ា នណាវដ ? 7 

ឆ៖ កា រធវើវផនកា ហ្ែឹងមិនសូវវដេបានរទ រក្ចើនវតរគទិរតៀន ថ្ងៃណាក៏ ួច ថ្ងៃណាក៏មិតតភកដិ8 

ជួយ ថ្ងៃណាក៏បាន ួចកណាដ េរទ រក្ពាះកមេ ំងរយើងវាតចូ រធវើអីមិនសូវវដេបានទន់រគរទ ក្គ្នន់វតថា 9 

រចះវតតសូ៊រៅ រចះវតដូចវតថា ររេរគ ួចរីថ្ងៃរៅ គឺរគជួយមែ ក់រី បីអវក្មក ក៏ ួច ក៏បាន ួចជាមួយ10 

រគរៅ។ ររេខេះរៅរគមិនជួយ ក៏ខំខេួនឯងរៅ ក៏ ួច  ួចដូចថា ួចរក្កាយរគ រក្ពាះវម៉ាក្តគូប មិនវមន11 

រនះរទ វាវ កយូ ៗរៅ កាន់វតដ នរៅៗ រហ្ើយកា ង្ហ រនាះវារចះវតធៃន់រៅៗ កមេ ំងរចះវតរខាយ។  12 

រលាក ក្ាវសី ហ្វវ  ៖ 13 

រលាកក្បធាន ខាុំសូមកា អន ញ្ញា តផដេ់ររេរវលារនះ ជូនតំណាងសហ្ក្រះរាជអាជាា ជាត។ិ  14 

សូមអ គ ណ។  15 

កញ្ញា  ស ង ឆវន័ ត៖ 16 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម។ សូមរគ្ន រ17 

អងេសវនាកា ទងំមូេ។ 18 

[១៥:២២:០០] 19 

សួ រដាយកញ្ញា  ស ង ឆវន័ ត៖ 20 

ស៖ សូមជក្មបសួ រលាកសាកសី ខាុំរ ម្ ះ ស ង ឆវ័នត ជាតំណាងសហ្ក្រះរាជអាជាា ជាត។ិ ខាុំ21 

មនសំណួ បវនថមមួយចំនួនសាកសួ រៅរលាក។ ម នរនះ រលាកបានក្បាប់រៅត លាកា ថា រលាកបាន22 

រៅដេ់ទំនប់ក្តពាំងងមរៅកែុងឆ្ែ ំ៧៦ គឺរៅច ងឆ្ែ ំ ររេវដេក្ចូតកាត់រហ្ើយ។ ច ះរលាកោំរទថា រលាក23 

រៅដេ់ឆ្ែ ំ៧៧ហ្ែឹង រៅររេវដេរលាករឆេើយថា៧៧ហ្ែឹង រតើរៅរដើមឆ្ែ ំ ពាក់កណាដ េ ឬក៏ច ងឆ្ែ ំ? 24 

រហ្ើយរបើសិនជាមិនអាចោបំាន សូមជួយបញ្ញជ ក់ផង។  25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  63 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រលាក ម៉ាម រសឿម៖ 1 

ឆ៖ រក្ពាះរៅ ខាុំជក្មបអ៊ ៊ីចឹងថា កា ោំថ្ងៃវខ ឬក៏ ក្គ្នន់វតឆ្ែ ំរទ របើសិនវតថ្ងៃវខ ឬក៏ររេ2 

រវលា ខាុំបាទមិនោំរទ។  3 

ស៖ អ៊ ៊ីចឹង៧៧ហ្ែឹង រៅដេ់៧៧ហ្ែឹង រៅម នចូេឆ្ែ ំវខម  ឬក៏ចូេឆ្ែ ំវខម រហ្ើយ ឬក៏រៅកែុង ដូ4 

វវសា ររេវដេរលាករចញរៅហ្ែឹង រលាករៅោំរទ? 5 

ឆ៖ រក្ពាះរៅកែុងវខ០១ វខ០១ ឆ្ែ ំរី  -- ឆ្ែ ំ៧៧។ របើច ងឆ្ែ ំ រក្ពាះខាុំនិយយថាច ងឆ្ែ ំ។ បាន6 

ន័យថា រៅឆ្ែ ំ៧៦រនាះ គឺរៅររេវដេខាុំក្ចូត ក្ចូតក្សូវដរណត ើមរៅកែុងរដើមវខ១១, ១២ វខ០១ រគ7 

ក្បមូេមកអារនាះ ខាុំមករធវើរៅកែុងរដើមឆ្ែ ំ៧៧ កែុងវខ០១។ បានន័យថា ខាុំមកអាងក្តពាងំងមរហ្ើយ 8 

រក្ពាះររេរវលារនះ ខាុំមកៗអន វតតរៅអាងក្តពាងំងម។ រក្ពាះររេរវលាខាុំវាចេ័តរក្ចើនកវនេង ដូរចែះបាន9 

ន័យថា ខាុំជក្មបថា ររេវដេខាុំមករីក្ចូតក្សូវងមរួក រៅច ងឆ្ែ ំ៧៦ រដើមឆ្ែ ំ៧៧ គឺខាុំមករៅកែុងអាងក្ត10 

ពាងំម រធវើ បាទ ប៉ា រណា ះ។  11 

[១៥:២៤:១៧] 12 

ស៖ អ៊ ៊ីចឹង រដើមបីឲ្យមនភារចាស់លាស់ អ៊ ៊ីចឹង យៈររេវដេរលាករធវើកា រៅៗទំនប់អាង 13 

ក្តពាងំងមវតមដង ខាុំនិយយកាេអំេុងររេវដេរធវើកា រៅកែុងទំនប់ហ្ែឹងរទ រតើ យៈររេប៉ា នាម នវខ? 14 

ឆ៖ បាទ កែុងកា រធវើហ្ែឹង របើគិតឲ្យដេ់រៅ អត់មនរនះរទ រៅឆ្ែ ំ -- កែុងឆ្ែ ំ៧៧ ខាុំបាទរៅៗ 15 

 ហូ្តដេ់ជតិច ងឆ្ែ ំ៧៧ បានខាុំរចញ។ បានន័យថា ចង់រៅមួយឆ្ែ ំបរណាដ យ។  16 

ស៖ ោស សូមអ គ ណ។ ច ះរៅកែុងអំេុងររេវដេរលាករធវើកា រៅទំនប់ក្តពាំងងមជិតមួយ17 

ឆ្ែ ំហ្ែឹង រតើក្បជាជនវដេរធវើកា រៅកែុងទំនប់ហ្ែឹងវតមតងហ្ែឹង មន រលាកថាមនចំនួនរក្ចើន។ រលាក18 

សាម នបានរទថាក្បវហ្េជាប៉ា នាម ន?  យ ពាន់ ឬក៏ដេ់រាប់ពាន់ រាប់ម ឺននាក់វដ ? 19 

ឆ៖ របើសិនជារាប់ចំនួន ឬក៏ឲ្យខាុកំាត ប់មិនបានរទ រក្ពាះមន សសរៅរេើទំនប់ដូចផា អ៊ ៊ីចឹងឯង។20 

វារៅតកនាយុគ្នែ េែឺន មនក្បវវងប៉ា នាម នគឺរៅកា ដាឋ នអាងក្តពាងំងមគឺរៅ ហូ្ត ប៉ា នាម នគីេូវម៉ាក្តគូបគឺរៅ21 

ររញហ្ែឹង វចកាមតំបន់ ាមកវនេងៗ អងេភារចេ័ត គឺរៅចេ័ត អងេភារក្បជារេ ដឋ រៅក្បជារេ22 

 ដឋ។ ដូរចែះ បានន័យថា កា ដាឋ នអាងក្តពាំងងម គឺវចកដាច់ាមវផែកៗ មនក្កុមចេ័ត មនក្កុមសហ្23 

ក ណ៍ មនក្កុមរផសងៗាមក្សុកាមភូមិ។ ដូរចែះ វាដាច់ៗរីគ្នែ ។ ដូរចែះ ខាុំមិនអាចកាត ប់ចំនួន បស់24 

ក្បជារេ ដឋវដេរៅកែុងអាងក្តពាងំងមបានរទ។ 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  64 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ ោស អ គ ណ។ ម នរនះវដ រលាកបានក្បាប់រៅត លាកា ថា មនកា ក្បជ ំទិរតៀន។ អ៊ ៊ីចឹង 1 

ខាុំចង់សួ បញ្ញជ ក់រលាកថា រតើកា ក្បជ ំទិរតៀនហ្ែឹងរគរធវើញឹកញាប់ប៉ា នណាវដ  រហ្ើយរធវើរេើងរៅររេ2 

ណា? 3 

[១៥:២៦:៥៥] 4 

ឆ៖ បាទ ហ្ែឹងខាុំជក្មប ប៉ា វនតខាុំជក្មបមតងរហ្ើយ។ កា ទិរតៀន នឹងរធវើរៅររេវដេដាក់5 

វផនកា  កា ង្ហ   ួចមិន ួច គឺកែុងរនាះឯងវដេកែុងសមជិក កែុងកង ឬក៏កែុងក្កុម ទិរតៀនរៅរេើក្កុម 6 

ទិរតៀនរៅរេើកង ទិរតៀនរៅរេើប គេេ។ បានន័យថា រគៗចង់ឲ្យកែុងក្កុមរនាះមនសកមមកែុងកា ង្ហ ។ 7 

របើសិនជាក្កុមរនាះសកមមនឹងកា ង្ហ  ក្កុមវដេទិរតៀនរៅរេើប គេេរនាះ ឲ្យសកមមនឹងកា ង្ហ ។ ដូរចែះ 8 

បានន័យថា រគរធវើឲ្យប គេេរនាះក ំឲ្យមនសតិអា មមណ៍ង្ហករ  ឲ្យរធវើរម៉ាចឲ្យយកចិតតទ កដាក់រេើកា ង្ហ 9 

បាទ។ 10 

ស៖ ច ះរគក្បជ ំរាេ់ថ្ងៃ ឬក៏ញឹកញាប់ប៉ា នាម នវដ ? មួយថ្ងៃ រ ៀងរាេ់លាៃ ច ររេណា? សូមឲ្យ11 

រលាកជួយបញ្ញជ ក់រីររេរវលា។ 12 

ឆ៖ កា ក្បជ ំកែុងកងកែុងក្កុមអត់មនកំណត់រទ រក្ពាះរនះវាជាវផនកា  បស់កែុងកងកែុងក្កុមរទ 13 

របើសិនថាកា ង្ហ ដាក់រៅរហ្ើយខាេ ងំ បានរគាមដានរហ្ើយរគទិរតៀនគ្នែ  វតរបើសិនជាថា កែុងប៉ា នាម នថ្ងៃ 14 

រគទិរតៀន ប៉ា នាម នវខរគទិរតៀនអត់រទ រនះកា ង្ហ វដេក្តូវរធវើ រគាមដានរៅររេវដេរធវើហ្ែឹងឯង។ 15 

ស៖ ច ះអែកណាជាអែកដឹកនាកំា ក្បជ ំទិរតៀនហ្ែឹង? 16 

ឆ៖ កែុងកា ទិរតៀន គឺកែុងកង កែុងក្កុម ចំណ ះឲ្យកែុងកង រក្ពាះរគក្បមូេក្បជ ំរហ្ើយ រគ17 

វណនារំយើង។ ដូចខាុំបានជក្មបរហ្ើយថា ដូចថារធវើអីមួយ គឺមនកង មនអីរគសក្មប់វណនារំយើង រគ18 

ក្បជ ំ របើថារធវើអីមិនក្បក្កតី រធវើអីមិនសកមម គឺរគវណនារំយើងកែុងកង បស់ក្កុមវដេអន វតតរនាះ។ 19 

ស៖ រមកងរមក្កុមជាអែកក្បជ ំទិរតៀន គ្នត់អែកដឹកនាអំងេក្បជ ំហ្ែឹង ឬក៏សមជិកហ្ែឹងគ្នត់ក្បជ ំ20 

ខេួនឯង? មនអែកដឹកនាអំងេក្បជ ំវដ ? រមកង រមក្កុម ឬក៏យ៉ា ងរម៉ាច? 21 

ឆ៖ រួករមកង រួករមកងរគក្បជ ំ ួច រគឲ្យរួករមក្កុមរយើងក្បជ ំបវនថម ប៉ា វនតរនះជាកា ង្ហ 22 

 បស់រគ រគឲ្យកងរក្ងឹងក្កុម ក្កុមរក្ងឹងកង ហ្ែឹងតគ្នែ ។ បាទ ដូរចែះវាអ៊ ៊ីរចះឯង រក្ងឹងតគ្នែ រដើមបីឲ្យ23 

កែុងក្កុម បស់ខេួនរយើង ឹងមំ ឲ្យកង បស់ខេួន ឹងមំ។ ដូរចែះ រមក្កុមគឺរក្ងឹងកូនក្កុម រមកងរក្ងឹងកែុង24 

កង បាទ។ 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 
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ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  65 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

[១៥:៣០:១៧] 1 

ស៖ ោស អ គ ណ។ ខាុំចូេដេ់ក្បធានបទងមីមួយរទៀតទក់ទងរៅនឹងកងក ណី។ រតើកង 2 

ក ណីហ្ែឹងយ៉ា ងរម៉ាចរៅ សូមរលាកជួយរនយេ់ក្បាប់ត លាកា ផង? 3 

ឆ៖ បាទ ខាុំសូមជក្មបវដ ថា ពាកយ “កងក ណី” ខាុំបាទក៏មិនយេ់វដ  ក្គ្នន់វតថាពាកយថា 4 

“កងក ណី” គឺជាកងមួយវដេដូចថា ឹងទទឹង កងមួយវដេមិនក្រមរធវើាមរគ រហ្ើយរគយករៅដាក់5 

មួយកវនេងរដើមបីរគៗដូចថាអវីវដេៗអែកវដេមិនសូវសកមមនឹងកា ង្ហ  រគមនក្កុមរគ ç ក្កុមរគ6 

សក្មប់ វណនា ំ ក្កុមរគសក្មប់ដូចថា របើនិយយ ួម រធវើរៅរយើងដូចថាមិនសូវសកមមនឹងកា ង្ហ រទ 7 

រធវើដូចមិនយកចិតតទ កដាក់រទ ដូរចែះរគដឹងថារយើងរនះ វាមិនេែរទ ដូរចែះរគក្តូវបញ្ជូនរៅដាក់មួយកវនេង8 

រៅរដើមបីឲ្យក្កុមរនាះឲ្យៗខំ ឲ្យរធវើ របើនិយយ ួមរបើថាអាៗក ណីរនះ របើនិយយភាសាមិនដឹងថាយ៉ា ង9 

រម៉ាចរទ ក្គ្នន់វតថាខាុំដេ់ឮថា “ក ណី” ថាក ណីាមរៅ រក្ពាះរគថារួកកវនេងវដេរិបាក។ របើគិតឲ្យ10 

ដេ់រៅ ថា “កងក ណី” គឺកងវដេរិបាករធវើ កងវដេៗយ៉ា ប់ វដេរិបាកបំផ ត បានរគដាក់មួយកវនេង11 

សក្មប់េត់ដំ រនះកងក ណី បាទ។ 12 

ស៖ ច ះរគរធវើយ៉ា ងរម៉ាចខេះចំរពាះមន សសវដេរៅកែុងកងក ណីហ្ែឹង? 13 

ឆ៖ រក្ពាះថារបើរគបញ្ជូនរៅរហ្ើយ ថាអែកឯងចង់មិនចង់ គឺក្តូវវតចង់ រធវើមិនរធវើ ក្តូវវតរធវើ។ 14 

គឺកវនេងរនាះរគថាកវនេងខាេ ងំវតមដង កវនេងរគេត់រយើង រគរធវើបាបរយើង រក្ពាះកងក ណីវាមនកង បស់15 

រគរផសង មិនវមនកងរៅខាុំរទ ក្គ្នន់វតថាខាុំដឹងថា រគថាអែកឯងមិនសកមមកា ង្ហ  រគបញ្ជូនរៅកងក ណី 16 

ខាុំក្គ្នន់ៗវតដឹងថា ឮកងក ណីភាេ មថា អូុ៎! កងក ណីរនះមិនវមនធមមារទ កងក ណីរនះខាេ ងំណាស់។ 17 

ដូរចែះបានន័យថា អែកវដេចង់មិនចង់គឺរគបញ្ជូនរៅកងក ណី។ ដូរចែះបានខាុំថាកងក ណីជាកងមួយ18 

វដេរិបាកបំផ តវដេក្តូវវតៗ របើចង់មិនចង់ ក៏ក្តូវវតចង់។ 19 

[១៥:៣២:៥៦] 20 

ស៖ រលាកថា “កងក ណី” ហ្ែឹងេំបាកបំផ ត រហ្ើយរគេត់ រគរធវើបាប រលាកដឹងរទថារគរធវើ21 

យ៉ា ងរម៉ាចខេះ រគក្បក្រឹតតយ៉ា ងរម៉ាចខេះចំរពាះមន សសរៅកែុង “កងក ណី” ហ្ែឹង? 22 

ឆ៖ រក្ពាះខាុំក៏មិនបានចូេក្បេូករៅកែុងកងរនាះវដ  រក្ពាះក្គ្នន់វតអវីវដេរគនិយយឲ្យខាុំដឹង 23 

រហ្ើយខាុំក៏មិនវដេបានក្បេូករៅកែុងកងក ណីរនាះវដ  ក្គ្នន់វតខាុំដឹង បានដឹងថា និយយត និយយរី24 

ដូចថារគក្បាប់ខាុំថា កងក ណីរនះមិនបានរទរវ ីយ ខាេ ងំណាស់ណាុ៎  វតហ៊្វនថារធវើខ ស វអាងដឹងវតយ៉ា ប់25 
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ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  66 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រហ្ើយ រគបញ្ជូនរៅកងក ណីដឹងវតយ៉ា ប់រហ្ើយ។ ដូរចែះ បានជាខាុំថាកងក ណីរនះ យ៉ា ប់មិនដឹងថា1 

យ៉ា ប់យ៉ា ងរម៉ាចរទ រិបាកយ៉ា ងរម៉ាចរទ មិនវដេបានរៅដូចថា និយយ ួមខាុំវាមិនវដេបានក្បេូកកែុង2 

កងក ណី ឮវតរគថាកងក ណី ខាុំថាចាស់ជាយ៉ា ប់វមន មិនដឹងថាយ៉ា ប់រគរធវើបាបយ៉ា ងរម៉ាចក៏មិនដឹង3 

រទ។ 4 

កញ្ញា  ស ង ឆវន័ ត៖ 5 

ោស សូមអ គ ណ សក្មប់រលាកសាកសី សូមអ គ ណរលាកក្បធាន ខាុំអស់សំណួ  សូមបនដ6 

រវទិការនះឲ្យរៅតំណាងរមធាវីនាមំ ខរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី។ 7 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 8 

បាទ អ គ ណ។ សូមអរញ្ជើញ អងេជំន ំជក្មះផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមសហ្រមធាវីនាមំ ខតំណាង9 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរដើមបីមនឱកាសសួ រដញរដាេចំរពាះសាកសី ូបរនះ។ 10 

រលាក ររជ អងេ៖ 11 

បាទ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន សូមរគ្ន ររលាក រលាកក្សីរៅក្កម។ រមធាវីនាមំ ខសូម12 

អន ញ្ញា តរផា សិទធរនះជូនរលាកក្សី ស ីន ស វ ន សក្មប់សួ សាកសី ូបរនះ ក៏ប៉ា វនដជាបឋម ខាុំបាទចង់សូម13 

សួ រលាកក្បធានរដាយសា ថា លាៃ ចរនះមនកា ោប់រផដើមសួ  បស់រលាកក្បធានរៅរេើសាកសី ក៏ដូច14 

ជាមនកា ជំទស់ រហ្ើយនិងកា រេើកសំរណើរផសងៗ បស់ភាគី ថារតើខាងភាគី -- រដើមបណដ ឹង ដឋ15 

បបរវណីរយើងខាុំមនររេ  យៈររេប៉ា នាម ន សក្មប់វដេរសសសេ់សក្មប់សួ សាកសីរនះ? សូមរលាក16 

ក្បធានបញ្ញជ ក់។ សូមអ គ ណ។ 17 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 18 

មនររេក្តឹមរម៉ា ងបួន រសៀេរនះអស់រហ្ើយ ចប់មិនចប់ក៏ក្តឹមហ្ែឹង គ្នម នររេវងមរទ។ 19 

រលាកក្សី ស នី ស វ ន៖ 20 

ោស សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន សូមរគ្ន ររលាករៅក្កម សូម21 

រគ្ន រអងេសវនាកា ទងំមូេ។ 22 

[១៥:៣៥:១០] 23 

កា ាងំសំណួ រដាយសហ្រមធាវរីដើមបណដ ងឹ ដឋបបរវណី 24 

សួ រដាយរលាកក្សី ស នី ស វ ន៖ 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  67 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ ោស សូមជក្មបសួ វដ រលាកសាកសី។ ោស ខាុំរ ម្ ះ ស ីន ស វ ន ជារមធាវីរៅអងេកា 1 

ក្កុមអែកចាប់កា ពា សិទធិកមពជុា រហ្ើយខាុំជារមធាវីតំណាងឲ្យរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីកែុងសំណ ំរ ឿង2 

០០២។ ោស ររេរនះ ខាុំសូមសួ សំណួ រលាកមួយចំនួន រហ្ើយសូមរលាករមាត សហ្កា រឆេើយតបនឹង3 

សំណួ វដេខាុសួំ រលាកោស។ ោស សំណួ ទី១ ខាុំចង់ជក្មបសួ រលាកថាៗ រតើរលាក -- រតើទំនប់4 

អាងក្តពាងំងមរគោបស់រមព ធកែុងឆ្ែ ំណាវដ ? រហ្ើយរតើរលាកមនបានចូេ ួមកែុងកា សរមព ធទំនប់5 

អាងក្តពាងំងមហ្ែឹងរទ? 6 

រលាក ម៉ាម រសឿម៖ 7 

ឆ៖ បាទ រៅកែុងកា សរមព ធអាងក្តពាងំងម ខាុំបាទមិនបានសរមព ធរទ រក្ពាះខាុំរៅរក្កាយរគ 8 

រក្ពាះខាុំោបរ់ផដើមរធវើវតមដង។ របើនិយយររី ឿង របើសិនជាសនែិបាតមន ខាុំបានចូេ សនែិបាតរៅអាង9 

ក្តពាងំងម។ រក្ពាះសនែិបាតខាុំបានចូេ ួម របើថា របើសិនជា វដេសួ សំណួ អំមិញ គឺខាុំមិនវដេបានចូេ10 

រនាះរទ រក្ពាះោប់រផដើមរបើក ខាុមំិនទន់បានចូេរទ រក្ពាះខាុំអត់ទន់បានមកចូេរទ រក្ពាះរគរ ៀបចំម ន។ 11 

ស៖ ោស អ គ ណ។ ោស អ៊ ៊ីចឹងក្បវហ្េជាសនែិបាត មិនវមនជាកា សរមព ធរទអ៊ ៊ីចឹង។ 12 

ោស ច ះរហ្ត អវីវដ បានជាររេកែុងសនែិបាតហ្ែឹងរគឲ្យរេក ៗ វដេរធវើកា រៅកែុងទំនប់អាងក្តពាងំ13 

ងមហ្ែឹង រេក វដេធាត់ៗរគឲ្យឈ ខាងម ខ រដើមបរីធវើសនែិបាត រហ្ើយអែកសេមៗរៅខាងរក្កាយ។ រតើ14 

រលាកមនកា កត់សមេ េ់រម៉ាចវដ បានរគរធវើ របៀបហ្ែឹង? 15 

[១៥:៣៧:២៩] 16 

ឆ៖ ដូច ូបខាុំបាទផ្ទា េ់ ខាុំជក្មបជូនថា រៅររេវដេរគសនែិបាតមដងៗ រគវតងវតក្បជ ំធំៗ17 

រហ្ើយររេរនាះរគមិនសូវយកអែកសេមៗឈ រីម ខរទ រហ្ើយរគយកអែកេែ អែកធាត់ៗ ដូចខាុំបាទអីវតង18 

ឈឺរហ្ើមអី សេមអី រគ ដូចថាជួ មនរី  មនបីអ៊ ៊ីចឹង រគឲ្យរយើងឈ បនាា ប់រីរក្កាយរគអ៊ ៊ីចឹងរៅ។ 19 

រក្ពាះអារនះវាជារ ឿងមួយ មិនដឹងថារគរម៉ាចរទ ក្គ្នន់វតថា ខាុំោប់អា មមណ៍ខេួនខាុំថា ររេអែកឯងបររា 20 

រគមិនឲ្យឈ ម ខរទ បររាវាេំបាកណាស់ វារិបាករគរមើេ។ ដូរចែះ ខាុំរៅរក្កាយរគ រក្ពាះមន សសបររា21 

រគអត់វដេឲ្យរៅម ខ។  22 

ស៖ ោស អ គ ណ។ ោស ខាុំជក្មបសួ រលាកបនដរទៀតថា កែុងររេវដេសនែិបាតហ្ែឹង រតើ23 

អែកណាជាអធិបតីកែុងររេសនែិបាតហ្ែឹង? 24 

ឆ៖ បាទ កែុងររេសនែិបាតហ្ែឹងរៅកែុងតំបន់ និងគណៈតំបន់ៗ រគរ ម្ ះ ដូចរៅតំបន់៥ មន25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  68 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ដូចរ ម្ ះាជាេ ç រ ម្ ះ ាជាេ គ្នត់រៅកែុងកា ក្បជ ំសនែិបាតហ្ែឹង គ្នត់មកបង្ហា ញ គ្នត់រេើង1 

ស នា កថាអី ជូនដេ់រួកចេ័តកែុងកា ដាឋ នរនាះ។ 2 

ស៖ ោស អ គ ណ។ ោស ច ះរ ម្ ះា មូេ សមបតតិ ហ្ែឹងជាន ណាវដ រលាកមនដឹងរទ? 3 

ឆ៖ បាទ ា មូេ សមបតតិ រនះក្គ្នន់វត ខាុំមិនវមនជាអែកសាេ េ់គ្នត់រទ ក៏ប៉ា វនតជាដូចថាអែក4 

រក្ៅៗ រគនិយយថា ា មេូ សមបតតិៗ គ្នត់ជាអែកក្បធានភូមិភាគ។ ខាុំក្គ្នន់វតឮាមមិតតភកដិនិយយ5 

ក្បាប់ថា ាភូមិភាគ ក៏មិនដឹងថាគ្នត់ម ខរម៉ាចអីរម៉ាច ខាុំមិនវដេសាេ េ់គ្នត់ មិនបានសាេ េ់គ្នត់ផង។ 6 

ស៖ ោស សូមអ គ ណ។ ោស ច ះររេវដេសនែិបាតហ្ែឹង រតើគណៈអធិបត ី រគមននិយយ7 

រីរគ្នេបំណងថ្នកា រេើកទំនប់អាងក្តពាងំងមកែុងរគ្នេបំណងអីរទ ក្បាប់ឲ្យរេក រយើងហ្ែឹង? 8 

[១៥:៤០:០២] 9 

ឆ៖ រគ្នេបំណង បស់ -- កាេរនាះគឺរគដាក់ពាកយក្សុករក្សចរតើ ថារធវើវក្ស គឺឲ្យបានប៉ា នាម ន10 

រានរហ្ើយ ក្បជាជនក្តូវហូ្បឲ្យបានប៉ា នាម នដង រហ្ើយមនវផនកា  -- របើនិយយ ួម រគរធវើកា ផសរវ11 

ផាយ ឲ្យក្បជារេ ដឋ ថាអត់ឲ្យក្បជារេ ដឋភ័យរទ។ ស ីក្គប់ក្គ្នន់មនក្បរ័នធក្បឡាយរធវើវក្សកែុង12 

មួយឆ្ែ ំ ឲ្យបានប៉ា នាម នរានៗ រនះជាដូចថា រេើកទឹកចិតតអែកវដេរៅសនែិបាត។ 13 

ស៖ ោស សូមអ គ ណ។ ោស ខាុំចង់សួ រលាកពាក់រ័នធនឹងកា របាសសមែ ត។ រតើកា របាស14 

សមែ តរី វដេបនតបនាា ប់រីថាែ ក់រេើ  ហូ្តដេ់ថាែ ក់រក្កាមហ្ែឹង រតើរលាកដឹងរីកា របាសសមែ តហ្ែឹង15 

រលាកដឹងរីណាវដ ? 16 

ឆ៖ រក្ពាះកា របាសសមែ តរនះ ខាុំដឹងាម យៈ រក្ពាះកែុងកងនីមួយៗរគកំរ ងវតភ័យ ដេ់17 

ររេគ្នែ ដឹងនារំៅ ឮថារួកកងនិ តីច ះមក ក្សាប់វតបាត់មដងមួយៗៗរៅ រហ្ើយកងចេ័តក្បធានកង 18 

ក្បធានអីរចះវត ត់បាត់បរណដ ើ ៗ ដេ់តិចរៅរចះវតខសឹបតៗគ្នែ រៅ។ ដេ់ររេអ៊ ៊ីចឹងរៅ  ហូ្តកែុងតំបន់ 19 

កែុងកង កែុងក្កុមចេ័តវដេខាុំបាននិយយ ួចរហ្ើយ ដេ់ររេអ៊ ៊ីចឹងរៅ បាត់ក្បធានកង ក្បធានអែក20 

ដឹកនាបំរណដ ើ ៗរៅ វាចូេដំរណើ រួកខាុំវដេតូចាចហ្ែងឹភ័យខេួនវដ   តដ់ូចរគវដ រៅ។ បានខាុំវតង21 

ជក្មបថា រ ឿងក្តង់រនះឯងវដេ រគថារបើសិនរគថារគរធវើ រគថារបាសៗរីរេើដេ់រក្កាម ទេ់វតអ22 

ស់។ នឹករ ើញថាអែកវដេពាក់រ័នធកែុងកា រធវើរនាះ ក្បវហ្េជាដូចថាក្តូវបាត់ៗខេួន។ ដូរចែះ បានខាុំថា 23 

ដូរោែ ះរហ្ើយអែកវដេរធវើក្បធានកងធំ កងតូច ឬក៏រធវើជាសែីៗបាត់ខេួន។ ដេ់ររេរនាះក្សាប់វតក្បធាន 24 

រ ើញបាត់ក្បធានបរណដ ើ ៗរៅ បាននឹករ ើញ អូុ៎! រ ឿងរនះមិនក្សួេរទ រួកវដេកង ដូចថាកងនិ តី? 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  69 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បាទកងនិ តីបាទ ខាុំមិនរនះរទ ក្គ្នន់វតថាសាេ េ់វតកងនិ ត ីរក្ពាះវាផ្ទេ ស់ម ខ។  1 

[១៥:៤២:៣៨] 2 

ស៖ ោស សូមអ គ ណ។ ោស អ៊ ៊ីចឹង ពាកយវដេរលាកនិយយថា “បាត់ខេួនជាបនតបនាា ប់” 3 

ហ្ែឹង បាត់ខេួនហ្ែឹងបាត់រដាយរគ ត់ ឬក៏បាត់រដាយសាេ ប់? ោស សូមរលាកបញ្ញជ ក់ជូនអងេសវនាកា ។  4 

ឆ៖ បាទ បាត់ហ្ែឹងមិនវមនបាត់ ស់រទ បាត់រនាះបាត់រេើយ បាត់ កនិយយគ្នែ មិនរ ើញមិន5 

ដឹងរៅឯណារទ។ រក្ពាះអែកវដេកងៗរៅជាមួយវដេថាធាេ ប់ ដូចថាសាេ េ់ថាអីហ្ែឹង ក៏មិនដឹងជារៅ6 

ឯណា បាត់រៅរេើយៗៗៗបរណាដ យ។ 7 

ស៖ ោស សូមអ គ ណ។ ោស ខាុំចង់ជក្មបសួ រលាកបនតវដ ពាក់រ័នធនឹងរេក រៅអាង8 

ក្តពាងំងម។ រតើរេក រៅអាងក្តពាងំងមទងំអស់ ទំងរលាក និងរេក រផសងៗ រតើមន បបថ្នកា 9 

ឈប់សក្មកក្បោំវខ ឬក៏ក្បោឆំ្ែ ំរទ? 10 

ឆ៖ បាទ ចំរពាះកងខាុំបាទ ដូចគ្នម នឈប់រទ រក្ពាះរម៉ាចបានថាមិនឈប់ រក្ពាះរយើងសូមបីវត 11 

របើរយើងមិនបានរនះ រយើង របើសិនថារយើងរេើកទំនប់ ួចរហ្ើយ រយើងក្តូវជួសជ េវង ដូរចែះគ្នម នររេ12 

ឈប់រទ។ វតរបើក្បជារេ ដឋ គ្នត់រេើកមួយសាឲ្យ ួចរៅ គ្នត់អាចរៅរៅាមភូមិវិញ។ រដាយវេក13 

ចំរពាះខាុំវដេរៅនឹងទំនប់ របើរគ ួចរហ្ើយរដើ ជួសជ េរធវើសាព ន ដូចថាអត់រៅណាបានរទ រក្ពាះរយើង14 

ក្បោំរៅកវនេងរនាះវតមដង។ 15 

ស៖ ោស សូមអ គ ណ។ ោស ខាុំចង់សួ រលាកបនតរទៀត រតើរៅកែុងកា ដាឋ នទំនប់អាងក្តពាងំងម16 

ហ្ែឹង រតើធាេ ប់វដេមនរក្គ្នះថាែ ក់រេក វដេរធវើកា រៅរនាះ ដូចជាកា រក្គ្នះថាែ ក់ ដូចជាកា កាប់ដីក្តូវ17 

នឹងចប ទី១, ទី២ ដូចជាកា បាក់ទំនប់ឬក៏បាក់ដី ឬក៏ទឹកប កមកខាេ ងំហ្ែឹង មនរេក សាេ ប់រទ រៅររេ18 

វដេរេក កំរ ងវតរធវើកា រៅកា ដាឋ នទំនប់អាងក្តពាងំងមរនាះ? 19 

[១៥:៤៥:០០] 20 

ឆ៖ បាទ រៅររេកាេរធវើរៅអាងក្តពាងំម របើនិយយដូច ូបខាុំវដេអន វតតរៅរនាះផ្ទា េ់ គឺអត់21 

មនរ ើញមនបញ្ញា អីរទ អត់មនអីរទ រក្ពាះរម៉ាចបានថាអ៊ ៊ីច ះ? រក្ពាះកា ង្ហ  កា រេើង កា ដឹងម ន22 

រហ្ើយ ទប់សាក ត់មិនឲ្យរក្គ្នះថាែ ក់បានរទ ដូចថាអាងរនាះបាក់អ៊ ៊ីរចះរៅ នាគំ្នែ រៅរដករៅរេើទំនប់រៅជី23 

កទងំយប់រៅ រធវើបិទ រដកក្បោំរៅកវនេងរនាះវតមដង កា ពា ។ ដូរចែះបានន័យថា អវីវដេរធវើ គឺគិត24 

រក្សច ួច បានោប់រផតើមរធវើ រហ្ើយមិនឲ្យមនបញ្ញា រក្គ្នះថាែ ក់អីរកើតរេើងរទ។ រនះរួកវដេកែុងកងវដេ25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  70 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រយើងខាុំវដេរៅក្បោំរនាះ គឺមិនមនរក្គ្នះថាែ ក់។ រហ្ើយរដាយវេក ក្កុមកងរផសង ក៏រយើងខាុំក៏មិនអាច1 

ដឹងថាយ៉ា ងរម៉ាច រីរក្ពាះវារផសងៗគ្នែ  រហ្ើយវារក្ចើន មិនអាចកាដ ប់បានរទ។  2 

ស៖ ោស សូមអ គ ណ។ ោស ខាុំចង់សួ រលាកបនតរទៀតថា រតើរេក ទងំអស់ វដេរធវើរៅ 3 

រេើទំនប់អាងក្តពាងំងមហ្ែឹង រួករគហ្ែឹងមនកា ររញចិតត សបាយ ីករាយកែុងកា រេើកទំនប់អាង4 

ក្តពាងំងមហ្ែឹងរទ? 5 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 6 

សាកសី ក ំអាេទន់រឆេើយតប!  7 

សូមអរញ្ជ ើញរលាក វ ិចទ័  កូរប៉ា!  8 

ក ំអាេទន់រឆេើយតប!  9 

រលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 10 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ខាុំគិតថាសាកសីអាចនិយយថា គ្នត់សបាយ ឬមិនសបាយ 11 

ក្បវហ្េជាគ្នត់និយយជាមួយនឹងសមជិកកង បស់គ្នត់ថា សបាយររេរនាះ ប៉ា វនតគ្នត់មិនអាច12 

រឆេើយជំនួសឲ្យមន សសរាប់ យពាន់នាក់ វដេថារគសបាយ មិនសបាយបានរទ។ ដូរចែះខាុំសូមឲ្យរមធាវី13 

សួ អំរីកា ដឹងរិតក្បាកដ រីសំណាក់សាកសី ូបរនះ។  14 

រលាកក្សី ស នី ស វ ន៖ 15 

ោស សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ខាុំនឹងរ ៀបសំណួ សាជាងមីោស។  16 

សួ រដាយរលាកក្សី ស នី ស វ ន៖ 17 

ស៖ ចំរពាះរលាក រតើរលាកររញចិតត ឬក៏រលាកសបាយចិតត កែុងកា រេើកទំនប់អាងក្តពាំងងម18 

ហ្ែឹងរទ? 19 

រលាក ម៉ាម រសឿម 20 

ឆ៖ បាទ ខាុំសូមជក្មបច ះថា កា រេើកវាគិតឲ្យដេ់រៅ ក្បជារេ ដឋដេ់រយើង -- និយយ ួម  21 

រដាយវេករយើងខាុំផ្ទា េ់ ដូចថា ថាមិនររញចិតតបរណាត យ រក្ពាះវារមើេរៅ វាមិនវដេជួបក្បទះ ដេ់22 

ររេអ៊ ៊ីចឹងរៅវាមិនអាចថាររញចិតត។ ប៉ា នមិនររញចិតត ក៏ក្តូវវតររញចិតត ក្តូវវតរធវើ រ ឿងហ្ែឹងវាមិន23 

ររញចិតត ក៏ក្តូវវតរធវើ។ របើគិតវតគិតមិនររញចិតត ក៏ក្តូវវតរធវើ រ ឿងវាក្តឹមប៉ា ណា ឹងឯង វាគិតមិនរចញ24 

រទ។  25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  71 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

[១៥:៤៧:៥២] 1 

ស៖ ោសៗ សូមអ គ ណ ោស។ ាមកា កត់សមេ េ់ បស់រលាកកនេងមក ខាុំចង់ជក្មបសួ 2 

ថា រតើកនេងមកហ្ែឹង មនគណៈក្បតិភូ ដូចជាគណៈក្បតិភូចិន ឬក៏រមដឹកនាជំាន់ខពស់ធំៗហ្ែឹង វដេ -- 3 

រួកគ្នត់វដេមកចូេទសសនកិចចរៅទំនប់អាងក្តពាំងងមហ្ែឹងវដ  រលាកវដេរ ើញរទ? 4 

ឆ៖ បាទ រ ើញ ៗមនរតើ រ ើញមនរួកក្កុមចិនវដេៗ ខាុំបាទមិនវដេសូវសាេ េ់រួកប រទស 5 

ដេ់ររេរ ើញមក ធំៗធាត់ៗ មកងតខាងរក្កាមអាងរក្កាមអី ងតសកមមភារ ងតទំនប់ងតអី។ មក6 

ប ឡានមក ច ះមកងតច ះអី។  7 

ស៖ ោស សូមអ គ ណ។ ច ះកនេងមក វដេមនខាងអែកភារយនដរគច ះងតភារយនដ ច ះងត8 

ក នរៅតំបន់អាងក្តពាងំមហ្ែឹង ងតជាវខសភារយនដរៅនឹងកវនេងន ុ៎ង? មនរទរលាក? 9 

ឆ៖ រ ឿងងត រ ឿងអី ខាុំបាទមិនដឹងរទៗ។  10 

ស៖ សូមអ គ ណ។ ោស អ៊ ៊ីចឹងខាុំចូេក្បធានបទងមី ពាក់រ័នធនឹងកា រ ៀបកា រដាយបងខំរៅ11 

ទំនប់អាងក្តពាងំម។ ោស ាមកា កត់សមក េ់ បស់រលាក រីរក្ពាះថាអាងទំនប់អាងក្តពាងំងម បានោប់12 

រផតើមច ងឆ្ែ ំរី  -- ច ងឆ្ែ ំ១៩៧៦ និងបញ្ចប់រៅឆ្ែ ំ១៩៧៧ រហ្ើយរយើងរ ើញរហ្ើយថាាមកំណត់រហ្ត 13 

 បស់រលាករ ើញរហ្ើយថា កមេ ំងវដេរធវើកា រៅកែុងអាងក្តពាងំម ជាកមេ ំងៗវ័យកណាដ េ ជាកមេ ំង14 

យ វជន កមេ ំងយ វនា ី និងកមេ ំងក ម វដ  ប៉ា វនតមួយចំនួនតូច។ អ៊ ៊ីចឹងខាុំចង់ជក្មបសួ រលាកថា ាម15 

កា កត់សមេ េ់ បស់រលាក  ឬរលាកវដេបានរ ើញរទ  កនេងមកវដេបានរ ើញថា រេក វដេជា16 

យ វជន យ វនា ី វដេមនធាេ ប់រ ៀបកា រៅកែុងទំនប់អាងក្តពាងំងមហ្ែឹងរទ? 17 

ឆ៖ បាទ របើនិយយរីរ ឿងរ ៀបកា មន មនរក្ចើនគូណាស់ មតងៗមនរាប់សិបគូ រាប់មិនអស់។ 18 

ខេះកា  ួចមិនសាេ េ់ក្បរនធខេួនឯង មិនដឹងឯណាបតី ឯណាក្បរនធ រចញវរងវងគ្នែ ។ មនៗរៅកែុងអាង19 

ក្តពាងំងម មនរ ៀបកា ។ 20 

[១៥:៥០:៤៦] 21 

ស៖ អ គ ណ។ វដេរលាកជក្មបថា រ ៀបកា រក្ចើនរាប់សិបគូ។ រលាកៗអាចគិតរេើង វិញ22 

រមើេ រតើោប់រីប៉ា នាម នគូរេើងរៅ ១០, ២០, ៣០, ១០០, ១៥០ ឬក៏រម៉ាចវដ  ោស? 23 

ឆ៖ បាទ ខាុំមិនបានរ ៀបកា នឹងរគរនាះវដ  ខាុំក្គ្នន់បានរៅរមើេរគ រ ឿងថាប៉ា នាម នគូៗមិនដឹង 24 

ដឹងវតថារ ើញរគរ ៀបកា រក្ចើនរហ្ើយ ខាុំមិនបានរ ៀបកា នឹងរគវដ ។ 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  72 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ ោស សូមអ គ ណ។ ាមកា សរងកត បស់រលាក វដេរលាកបានជក្មបអងេសវនាកា 1 

អមាញ់មិញរលាកថា មនអែកខេះមិនសាេ េ់ម ខគ្នែ រក្កាយររេរ ៀបកា  រ ៀបកា រហ្ើយ។ អ៊ ៊ីចឹង ខាុំចង់2 

សួ រលាកបនតថា រតើមនរេក ជាយ វជន យ វនា ី វដេអងេកា តក្មូវ ឬអងេកា ផសផំេុំឲ្យរធវើជាគូសាវ មី3 

ភ ិយនឹងគ្នែ ហ្ែឹង មនគូណាវដ ហ៊្វនក្បវកកមិនក្រមទទួេគូវដេអងេកា ផសផំេុំហ្ែឹងរទ? 4 

ឆ៖ បាទ រៅកែុងកា រ ៀបកា មន មនបងខំ។ ឧបមថាកែុងយ វជនក្សឡាញ់នា ីមួយ ដូរចែះ 5 

អត់បាននិយយរទ ក៏ប៉ា វនតរគអាចបងខំឲ្យនា ីរនាះរ ៀបកា ជាមួយយ វជនរនាះ ក៏ប៉ា វនតរ ៀបបាន ក៏ប៉ា វនត 6 

ដេ់ររេមកច ងរក្កាយគឺអត់បានរៅជាមួយគ្នែ រទ។ រគដូចថាក្ពាត់ក្បាសគ្នែ  វាអាចរៅជាខ សនឹងចាប់ 7 

វាអាចដូចថាវបកបាក់គ្នែ  ឬក៏រក្គ្នះថាែ ក់ដូចជាសាេ ប់ក៏មន រក្ពាះធមមាមន សសមិនក្សឡាញ់គ្នែ ឲ្យរ ៀប8 

កា ។ រៅសម័យរនាះ គឺភាគរក្ចើន រក្ចើនវតបងខំ របើក្តូវគ្នែ អត់សូវអីរទ រក្ចើនវតបងខំ រហ្ើយរៅររេ9 

វដេខាុំចង់និយយថា វដេរភេចម ខគ្នែ រនះ ម៉ាាងគឺរក្ចើនថា រៅររេវដេរ ៀបកា  ួច រចញមកគឺអត់10 

មនរភេើង រហ្ើយកវនេងវដេសាែ ក់រៅវដេក្កុមក្គួសា វដេបានរ ៀបរហ្ើយហ្ែឹង ក៏មនិដឹងរៅរដកកវនេង11 

ណា។ ដូរចែះ មកវាវបកបាក់គ្នែ រៅ រយើងក្ចេំ បស់រគ រគក្ចេំ បស់រយើង។ រនះចំរពាះបងបែូនខាុំវដេ12 

គ្នត់បានរ ៀបកា  រហ្ើយគ្នត់និយយក្បាប់ខាុំ បាទ។ 13 

ស៖ ោស សូមអ គ ណ។ អ៊ ៊ីចឹង វដេរលាកនិយយថាក្ចេំគូ ក្ចេំរដាយសា អត់មនរភេើង។ 14 

អ៊ ៊ីចឹង រលាកចង់មនន័យថា កា រ ៀបកា ហ្ែឹង រ ៀបកា រៅររេយប់វមនរទរលាក? 15 

ឆ៖ បាទៗ រ ៀបកា រៅររេយប់។ 16 

[១៥:៥៣:២៣] 17 

ស៖ ោស សូមអ គ ណ។ ច ះគូសាវ មីវដេរក្កាយររេរ ៀបកា រហ្ើយ ឧទហ្ ណ៍ដូចជារួក18 

គ្នត់ហ្ែឹងមិនក្រម ួមដំរណកជាមួយគ្នែ ជាបតីក្បរនធ។ រតើរលាកមនកា សរងកតរ ើញថា រតើរួកគ្នត់ហ្ែឹង19 

បានជួបរហ្ត កា ណ៍អីរទ? 20 

ឆ៖ បាទ ចំរពាះកែុងបញ្ញា រ ៀបកា រហ្ើយ របើប គេេ ឬក៏យ វជននា ីវដេមិនសម័ក្គគ្នែ  វដេមិន21 

ររញចិតតនឹងគ្នែ  វាអាចរក្គ្នះថាែ ក់ដេ់រៅសាេ ប់។ ទី១ គឺរយើងមិនរគ្ន រចាប់ បស់អងេកា  អងេកា ោត់22 

ាំង។ បានន័យថា រគរសែើឲ្យរយើងបានជាបតីក្បរនធ រយើងមិនក្រមរធវើាម។ ដូរចែះ វាអាចសាេ ប់ភាគីប  ស 23 

ក៏អាចសាេ ប់របើសិនជាមិនាម វតរបើសិននា ី ខាងនា ីមិនសម័ក្គ ឬមិនររញចិតតក៏អាចសាេ ប់នា ី។ ដូរចែះ 24 

បានន័យថា កែុងបញ្ញា រ ៀបកា រៅររេរនាះ វាមនបញ្ញា រកើតរេើង មន។ 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  73 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ ោស អ គ ណ។ ោស ពាកយវដេរលាកនិយយថា “របើរយើងមិនសម័ក្គគឺក្តូវវតសាេ ប់” 1 

ហ្ែឹង ច ះកា វដេថា វដេរគដឹងៗថារយើងមិនក្រម ួមដំរណកជាមួយគ្នែ  ដឹងរដាយសា អី រដាយសា 2 

ឈេបរគឈេ បរមើេររេយប់ឬក៏យ៉ា ងរម៉ាចវដ ? ចង់សូមរលាកបញ្ញជ ក់ចំណ ចហ្ែឹងឲ្យបានចាស់បនតិច3 

ោស។ 4 

ឆ៖ ធមមាកែុងសម័យរនាះ រគរធវើអវីរគចង់េមែិត រគចង់ាមដានណាស់ រគមិនៗអាចរមើេ5 

ក្សាេបានរទ ដូរចែះបានន័យនា ីាមនា ី យ វជនាមយ វជន រដើមបីកាដ ប់បាននូវអែកវដេក្តូវ មិនក្តូវ 6 

រគចង់ដឹង រក្ពាះបានន័យថារបើសិនជាមិនក្តូវគ្នែ  វផែកនា ីដឹងខាងនា ី វផែកប  ស -- វផែកយ វជនដឹងខាង7 

យ វជន ដូរចែះបានន័យថារគាមដានទងំសងខាង រដើមបីង្ហយក្សួេអែកទងំរី ក្តូវគ្នែ មិនក្តូវ។ រនះបាន8 

ន័យថាវារហ្ត កា ណ៍ដឹងាម យៈកា ានដានរៅររេរ ៀបកា  ួច។ ដូរចែះបានន័យថារគចមិនបានរទ9 

រៅកែុងកា រ ៀបកា រនាះ។ 10 

[១៥:៥៥:៤៦] 11 

ស៖ ោស អ គ ណ។ អ៊ ៊ីចឹងាមកា កត់សមេ េ់ បស់រលាក រក្កាយររេវដេយ វជន យ វនា ី12 

វដេអងេកា ផសផំេុំរហ្ើយហ្ែឹង ររេយប់ហ្ែឹងវដេមនឈេបរគឈេ បាមដានរមើេ រតើរួកគ្នត់ក្រម ួម13 

ដំរណកជាមួយគ្នែ  ឬក៏មិនក្រមរទ រលាកវដេបានសរងកតរ ើញរទ? 14 

ឆ៖ បាទ អារ ឿងក្តង់រនះ ខាុំមិនអាចជក្មបបាន រក្ពាះខាុំមិនបានចូេរក្ៅកែុងបញ្ញា អែកវដេ15 

រ ៀបកា រៅររេរនាះ ខាុំមិនអាចរៅជិតរគបាន។ 16 

ស៖ ោស អ គ ណ។ ោស អ៊ ៊ីចឹងខាុំសូមសួ រលាកមួយសំណួ រទៀតោស រហ្ើយខាុំចង់សួ 17 

រលាកថារតើរលាកធាេ ប់វដេបានសរងកតរ ើញមនក ណី ំរលាភរសរសនថវៈរក្ៅកា រ ៀបកា រដាយបងខំ18 

ហ្ែឹងរៅកែុងទំនប់អាងក្តពាំងងម រតើមនក ណីោប់ ំរលាភន្រសដីរៅទីរនាះរទ? 19 

ឆ៖ បាទ រៅកវនេងរនាះ ខាុំបាទ ដូចៗខាុំជក្មបអ៊ ៊ីចឹងថាខាុំដូចមិន-- 20 

(មនបញ្ញា បរចចករទស) 21 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 22 

បាទ អរញ្ជ ើញរលាកក្សីរមធាវី! 23 

[១៥:៥៨:៥៤] 24 

សួ រដាយរលាកក្សី ស នី ស វ ន៖ 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  74 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ អ៊ ៊ីចឹងខាុំសូមសួ រលាកបនដ។ ាមកា សរងកត បស់រលាក រតើរលាកធាេ ប់វដេរ ើញមន1 

ក ណី ំរលាភរសរសនថវៈ ឬវដេរក្ៅចំណងអាពាហ៍្រិពាហ៍្ ឬរក្ៅកា រ ៀបកា រដាយបងខំរៅៗកែុង2 

ទំនប់អាងក្តពាងំងមរទរលាក? 3 

ឆ៖ បាទ ខាុំមិនវដេបានរនះរទ របើនិយយ ួមមិនវដេបានរ ើញបានអីរទ និយយរៅមិន4 

វដេបានជួបក្បទះ។ 5 

ស៖ ោស សូមអ គ ណ។  6 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 7 

បញ្ញា បកវក្បភាសារទៀតរហ្ើយ បញ្ញា ក្បរ័នធសំរេង។ ខាងៗបកវក្បភាសាអត់មនរទ ភាសា8 

បារំាងអត់មនរទអំមិញ។ 9 

បាទ អរញ្ជ ើញតរទៀត! អរញ្ជ ើញរលាកក្សីរមធាវី អង់ា ហ្េីសរស! 10 

កញ្ញា  អងា់ ហ្េសីរស៖ 11 

ខាុសូំមរឆេៀតររេនិយយរដើមបនិីយយរីបញ្ញា សំណួ ច ងរក្កាយ វដេសាកសីបានរឆេើយ ួចមក12 

រហ្ើយ ក៏ប៉ា វនតគឺចរមេើយហ្ែឹងវារៅខាងរក្ៅ វិសាេភារ។ 13 

សួ រដាយរលាកក្សី ស នី ស វ ន៖ 14 

ស៖ ោស សូមអ គ ណ។ ោស ខាុំចង់សួ រលាកបនដពាក់រ័នធនឹងកា ទសសនកិចច បស់គណៈ 15 

អធិបត។ី រក្ៅរីកា ទសសនកិចចវដេថាគណៈអធិបតីចិនចូេ ួមទសសនកិចចងត និងរមើេទំនប់អាង16 

ក្តពាងំងម រតើមនរមដឹកនាជំាតរិយើងហ្ែឹង រមដឹកនា ំឬក៏ថាែ ក់ដឹកនាធំំៗជាតរិយើងវដេបានមកទសសនកិចច17 

រៅអាងក្តពាងំងមរទរលាក? 18 

រលាក ម៉ាម រសឿម៖ 19 

ឆ៖ ខាុំមិនសាេ េ់រទ មិនដឹងនិយយថាសាម នក្តូវរទ រ ើញវតឡាន ក៏មិនវដេសាេ េ់រគអ៊ ៊ីច ះ។ 20 

ស៖ ោស អ គ ណ។ ច ះរលាកវដេបានសរងកតរមើេ រតើរលាកមនបានសរងកតរមើេរ ើញ21 

រលាក រខៀវ សំផន វដេររេរនះរលាកបានរមើេរ ើញ កាេរីម នគ្នត់រៅរកមង ដេ់បចចបុបនែគ្នត់ោស់ 22 

រតើរលាករមើេម ខក្បវហ្េៗគ្នត់វដេបានធាេ ប់រៅទសសនកិចចរៅទំនប់អាងក្តពាងំងមរទោស? 23 

[១៦:០១:៣៣] 24 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 25 

E1/324.1
01483213



អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  75 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សាកសីក ំអាេ់ទន់រឆេើយតប! អរញ្ជ ើញរលាកក្សីរមធាវី អង់ា ហ្េីសរស! 1 

កញ្ញា  អងា់ ហ្េសីរស៖ 2 

កែុងដំណាក់កាេរនះ ខាុំមិនដងឹថា រតើខាុកំ្តូវជំទស់ ឬក៏យ៉ា ងរម៉ាច។ សាកសីគ្នត់រឆេើយថា គ្នត់មិន3 

<មិនសាេ េ់រមដឹកនាកំំរូេៗរនាះរទ។ គ្នត់មិន>ដងឹថា <មនអែកណាមែ ក់>មកទសសនកិចចរទ រហ្ើយ4 

រមធាវីក៏បានរ ៀបសំណួ ថា រតើបានរ ើញរលាក រខៀវ សំផន ឬក៏អត់? ដូរចែះ សំណួ រនះ របើសិនសួ 5 

វបបរនះ ខាុំសូមជំទស់ រហ្ើយរបើគ្នត់រៅវតសួ វបបរនះរទៀត ខាុសូំមឲ្យគ្នត់ចូេរៅសំណួ សា ធាត 6 

រៅ រក្ពាះថាគ្នត់រៅសេ់ររេរវលាតិចណាស់។ 7 

រលាកក្សី ស នី ស វ ន៖ 8 

សូមអ គ ណ។ ខាុំអស់សំណួ រហ្ើយ រនះជាសំណួ ច ងរក្កាយ បស់ខាុំ។ ោស សូមអ គ ណ។ 9 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 10 

បាទ សាកសីមិនបាច់រឆេើយតបនឹងសំណួ រនះរទ។ 11 

រលាក វ ិចទ័  កូរប៉ា អងេជំន ំជក្មះដូចជាមនភារមិនទន់ចាស់លាស់ រដើមបសីក្មួេដេ់កា រិ12 

និតយរិោ ណា បស់អងេជំន ំជក្មះរេើសំរណើស ំ បស់រលាករមធាវីវដេពាក់រ័នធនឹងឯកសា  ស ី.រី.រខម 13 

វដេរលាកបានរេើករេើងរៅថ្ងៃរនះ រដើមបឲី្យអងេជំន ំជក្មះនឹងមនមូេដាឋ នកែុងកា រិោ ណារេើបញ្ញា14 

រនះឲ្យបានចាស់លាស់ អងេជំន ំជក្មះសូមឲ្យរលាកផដេ់នូវបញ្ជ ីឯកសា ទងំរនះ  ួមទងំរេខ ERN 15 

ផងមកអងេជំន ំជក្មះាម យៈអ ីវម៉ាេ បស់មន្រនដីចាបជ់ាន់ខពស់រៅ រសៀេរនះ រៅលាៃ ចរនះ រដើមបអីងេ16 

ជំន ំជក្មះមនកា រិនិតយរិោ ណា រដាះក្សាយបញ្ញា រនះឲ្យបានទន់ររេរវលារៅថ្ងៃវសែក។ 17 

[១៦:០៣:១៧] 18 

រលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 19 

រលាកក្បធានគឺថាកែុង យៈររេក្បំានាទីរទៀត គឺរយើងនឹងបញ្ជូននូវសា រអេិចក្តូនិក ួមជាមួយ20 

នឹងឧបសមព័នធ។ ដូរចែះ ខាុំគិតថាយ៉ា ងយូ ក្បំានាទី <ឬដប់នាទី>រទៀត អងេជំន ំជក្មះនឹងទទួេបានអ ីវម៉ាេ 21 

រហ្ើយមនឧបសមព័នធរក្សចរៅកែុងហ្ែឹងវតមដង។ 22 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 23 

បាទ អ គ ណ។ សូមអរញ្ជ ើញរលាករៅក្កម ហ្សង់ម៉ា ក ឡាវវន៍! 24 

អែកបកវក្ប៖ 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  76 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រលាកក្បធាន រលាករៅក្កមគ្នត់អត់របើកមីក្កូ។ 1 

រៅក្កម ហ្សងម់៉ា ក ឡាវវន៖៍ 2 

រលាករមធាវី កូរប៉ា រតើរលាកអាចបញ្ញជ ក់បានរទ ឯកសា វដេពាក់រ័នធនឹង គឺឯកសា  3 

<E353.1>ហ្ែឹងវមនរទ? ក្បសិនរបើវមនរនាះគឺថា ឯកសា រនះគឺរយងរៅរេើចរមេើយ៦៦ បស់ ស ី.រ.ី4 

រខម។ រហ្ើយវាមិនមនបញ្ញជ ក់អំរីរេខរយង ERN ឬក៏រេខ E3 វដេក្បវហ្េជាអាចោតចូ់េ5 

រហ្ើយរនាះរទ។ ដូរចែះរហ្ើយបានជារយើងចង់បានកា បញ្ញជ ក់ឲ្យចាស់ររីលាកបវនថមរទៀត។ 6 

[១៦:០៤:៣៣] 7 

រលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 8 

ខាុសូំមអភ័យរទស ខាុំមនឯកសា ៦៦ <ទងំអស់ហ្ែឹង គឺមនរេខទងំអស់។> ដូរចែះសូម9 

រលាករៅក្កមរមាត អន ញ្ញា តអានរេខ<> មួយសារទៀត ខាុំោអំត់ទន់អំមិញ។ 10 

<កញ្ញា  អងា់ ហ្េសីរស៖> 11 

រដើមបបីំភេឲឺ្យចាស់ សហ្ភាា បស់ខាុំបានបញ្ញជ ក់ថា ឯកសា ហ្ែឹងកំរ ងវតរ ៀបចំ គ្នត់កំរ ងវត12 

រធវើកា ក្សាវក្ជាវរៅរេើរ ម្ ះវដេរលាករៅក្កមបញ្ញជ ក់ហ្ែឹង រហ្ើយវសវង ករៅកែុងហ្ាយរេប នូវ13 

រ ម្ ះវដេពាក់រ័នធរៅនឹងចរមេើយទងំអស់ហ្ែឹង រហ្ើយរយើងរ ើញថា ចរមេើយទងំអស់ហ្ែឹង គឺថាមន14 

វតមួយភាសា រហ្ើយមនរេខ E3។ អ៊ ៊ីចឹងវាមិនវមន<បញ្ជីមួយវដេ>ភាជ ប់រៅនឹងឯកសា វដេរលាក15 

រៅក្កមរេើករេើងរទ <វាគឺជាបញ្ជីមួយវដេរ ៀបចំរេើងរដាយ>ខាងក្កុម នួន ជា។ <រហ្ត ដូរចែះ16 

រហ្ើយបានជាខាុំរេើងកាត់ផ្ទដ ច់ រហ្ើយនិយយឲ្យចាស់ជាភាសាបារំាង រដាយសា រយើងរយងរៅរេើ17 

សាថ នភារម នហ្ែឹង។ ដូរចែះ>រនះគឺជាកា បំភេឺ បញ្ជីរនះគឺបញ្ជ ីវដេរធវើរេើងរដាយក្កុមរមធាវី នួន ជា 18 

បនាា ប់រីគ្នត់រធវើកា ក្សាវក្ជាវរហ្ើយ។ 19 

រៅក្កម ហ្សងម់៉ា ក ឡាវវន៖៍ 20 

ខាុំកត់សមេ េ់ថា រយើងក្បវហ្េជាក្តូវកា ររេរវលាមួយថ្ងៃររញ រដើមបីឲ្យបានចាស់អំរី21 

សំរណើវដេរេើករេើងជូនអងេជំន ំជក្មះរនាះ។ 22 

រលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 23 

រនះ គឺជាឯកសា ទងំអស់វដេរយើងរក្គ្នងនឹងរផាើជូនអងេជំន ំជក្មះ រហ្ើយវាទំងអស់រនះ គឺជា24 

ឯកសា <>ទងំ៦៦ មនទងំរេខ<ឯកសា រដើម គឺ> E305 និង<បនាា ប់មក គឺដាក់រេខ> E3។ 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣០៥ 

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

ថ្ងៃទី២៨  វខកកកដា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  77 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាេ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រហ្ើយ<កូរឡាន>បនាា ប់ គឺរយើងបានបញ្ញជ ក់ថា<ឯកសា ទងំ៦៦ហ្ែឹង> គឺមនវត <១៣>ឯកសា រទ1 

វដេបកវក្បជាភាសាអង់រគេស។ ដូរចែះ ដូចវដេខាុំបានបញ្ញជ ក់ ួចមករហ្ើយថាកែុង យៈររេ ក្បាំនាទី2 

រទៀតខាុនឹំងបញ្ជូនអ ីវម៉ាេជូនរៅអងេជំន ំជក្មះ <អំរីារាងអ ិចវសសេបញ្ញជ ក់អំរីឯកសា ណាខេះបានបក3 

វក្ប ួចរហ្ើយ>។  4 

[១៦:០៦:៣២] 5 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 6 

បាទ អ គ ណរលាករមធាវី។ បាទ សវនាកា ថ្ងៃរនះ ដេ់ររេឈប់សក្មករហ្ើយ អងេជំន ំជក្មះ7 

ក្បកាសផ្ទែ កកិចចដំរណើ កា សវនាកា សក្មប់ថ្ងៃរនះក្តឹមរនះ សវនាកា រេើករៅបនតរធវើរៅថ្ងៃវសែក ថ្ងៃ8 

រ ធ ទី២៩ វខកកកដា ឆ្ែ ំ២០១៥ ោប់រផដើមរីរម៉ា ងក្បំាបួនក្រឹករៅ។ រហ្ើយរៅថ្ងៃវសែក អងេជំន ំជក្មះនឹង9 

រធវើសវនាកា បនដសាដ ប់សកខីកមមសាកសី ម៉ាម រសឿម រហ្ើយបនាា ប់មក បនាា ប់រីសាដ ប់សាកសី ម៉ាម រសឿម 10 

អងេជំន ំជក្មះនឹងរធវើសវនាកា រផដើមសាដ ប់សកខីកមម សាកសីវដេមន ហ្សសនាម 2-TCW-866 ពាក់រ័នធ11 

នឹងកា ដាឋ នក្រលានយនតរហ្វះកំរង់ឆ្ែ ំង សូមភាគីក្ជាប និងអរញ្ជើញចូេ ួមាមររេរវលាបានកំណត់12 

រនះ។ 13 

អងេជំន ំជក្មះអ គ ណ រលាក ម៉ាម រសឿម ដំរណើ កា សាដ ប់សកខីកមម បស់រលាកកែុងឋានៈជា14 

សាកសីរៅមិនទន់ចប់រៅរេើយរទ អងេជំន ំជក្មះរកាះអរញ្ជើញរលាកឲ្យមកបនតផដេ់សកខីកមមរៅថ្ងៃវសែក15 

រទៀតវដេនឹងោប់រផដើមរីរម៉ា ងក្បាបំួនក្រឹករៅ ឥេូវរនះរលាកអាចសក្មកបានរហ្ើយ។  16 

មន្រនតី ដឋបាេត លាកា សក្មបសក្មួេជាមួយនឹងប គេេិកថ្នអងេភារគ្នពំា សាកសី និងអែកជំនាញ17 

កែុងកា ជូនសាកសី ូបរនះ វិេក្តេប់រៅកាន់កវនេងវដេគ្នត់សាែ ក់រៅវិញ និងសូមឲ្យអរញ្ជ ើញគ្នត់ក្តេប់18 

មកចូេ ួម សវនាកា រៅកែុងបនាប់សវនាកា រនះវិញរៅថ្ងៃវសែករៅរវលារម៉ា ងក្បាបំួនក្រឹក។  19 

រហ្ើយបង្ហេ ប់ឲ្យអន  កសមនាី   ំឃងំនាខំេួនជនជាប់រោទទងំរី  ូប  នួន ជា និង រខៀវ សំផន 20 

ក្តេប់រៅកាន់មនាី   ំឃងំថ្ន  អ.វ.ត.ក វិញច ះ  និងបង្ហេ ប់ឲ្យនាខំេួនគ្នត់ទងំរី  ូបក្តេប់មកចូេ ួម21 

សវនាកា  រៅថ្ងៃវសែកវិញឲ្យបានម នរម៉ា ងក្បាបំួនក្រឹក៕ 22 

សក្មកច ះ! 23 

(សវនាកា ផ្ទែ ករៅរម៉ា ង ១៦:០៨ នាទី) 24 

 25 
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