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សាធារណៈ 

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

នងៃទី០៧ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៥  

ហ ៉ោ ង្ ០៩:០៩នាទី 

សវនាការហលើក្ទ៣ី៤៤ 

 

រៅក្កមសាលាដបំងូ៖ 

 រៅក្កម និេ ណ ន  ជាក្បធាន  

 រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍  

 (Judge Claudia FENZ) 

 រៅក្កម យ៉ា  ស ខន 

 រៅក្កម វសង់ម៉ា ក ឡាវវន៍  

 (Judge Jean-Marc LAVERGNE) 

 រៅក្កម យូ  ឧតតរា 

 រៅក្កម ធូ មណី (បក្មុង) 

 រៅក្កម ម៉ា ទីន ខា   បគីន (បក្មុង) 

 (Judge Martin KAROPKIN)  

ក្កឡាបញ្ជសីាលាដបំងូ៖ 

 រលាក ម៉ា ធូវ ម៉ា កាធី (Mr.Matthew Mccarthy) 

 កញ្ញា  ជា ស ីវវ័ង 

កា យិេយ័សវក្រះរាជអាជាា ៖ 

  រលាក នីកូឡាស គូមវជន                           

(Mr. Nicolas KOUMJIAN) 
  រលាក រសង ប  នឃាង 

 រលាក ចូរសវេ រអនក្រូ ប យេី 

 (Mr. Joseph Andrew BOYLE) 

ជនជាបរ់ោទ៖ 

 រលាក នួន ជា 

 រលាក រខៀវ សំផន 

រមធាវកីា ពា ជនជាបរ់ោទ ននួ ជា៖  

 រលាក ស ន អ  ណ 

 រលាក  វ ិចទ័  កូរប៉ា(Mr.Victor KOPPE) 

 រលាក េីវ ស វណ្ណា  

E1/363.101491435

SotheavyS
s_Original



 

រមធាវកីា ពា ជនជាបរ់ោទ រខៀវ សំផន៖ 

 រលាក គង់ សំអ ន 

 កញ្ញា  អង់តា វគីសរស (Ms. Anta GUISSE)  

រមធាវកី្បោកំា រលាក រខៀវ សំផន៖ 

 រលាកក្សី ទូច វ េ័កស 

 រលាក ខេវីន រសានដឺស៍  

 (Mr. Calvin SAUNDERS) 

រមធាវតីណំ្ណងរដើមបណដ ងឹ ដឋបបរវណី៖ 

 រលាក ររជ អងគ 

 រលាកក្សី ម៉ា  ី វគី  ូដ៍ (Ms.Marie GUIRAUD)

 រលាក រឡា ជ នធី 

 រលាក វវ ន រៅ 

 រលាកក្សី ទី ក្សុីនណ្ណ 

 កញ្ញា  េីម៉ា  រងេៀន (Ms.Lyma NGUYEN) 

វផែកក្គបក់្គងត លាកា ៖ 

 រលាក អ  ច អ  ណ 

E1/363.101491436



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧ វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  i 
បញ្ជរី ម្ ះអែកនយិយ៖ 

ភាសាវដេបានរក្បើ រេើកវេងវតមនកា បញ្ញជ ក់រផសងរទៀតរៅកែុងក្បតិោ ឹក 

 

 

អែកនយិយ ភាសា 

រៅក្កម និេ ណ ន (ក្បធានអងគជំន ំ) វខម  

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍ អង់រគលស 

រលាក នីកូឡាស គូមវជន អង់រគលស 

រលាក រសង លាង វខម  

រលាក ចូរសវេ រអនក្រូ ប យេី អង់រគលស 

រលាក វ ិចទ័  កូរប៉ា អង់រគលស 

រលាក គង់ សំអ ន វខម  

កញ្ញា  អង់តា វគីសរស បារំាង 

រលាកក្សី ម៉ា  ី វគី  ូដ៍ បារំាង 

កញ្ញា  េីម៉ា  រងេៀន អង់រគលស 

រលាកក្សី រៅ សាក់ (2-TCW-886) វខម  

រលាក រជឿង យ ងំ វចត (2-TCCP-241) វខម  
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  ii 
 

ឧបសរព័នធ 

 

ការសួរសណួំរហៅសាក្សី៖  ហលាក្ម្សី ហៅ សាក្់ (2-TCW-886) 

សួ បនតរោយរលាក នីកូឡាស គូមវជន រផដើមរី ............................................................ទំរ័    ៣  

សួ រោយរលាកក្សី ម៉ា  ី វគី  ូដ៍ រផដើមរី .....................................................................ទំរ័    ៨

សួ រោយរលាក វ ិចទ័  កូរប៉ា រផដើមរី.........................................................................ទំរ័  ១៤  

សួ រោយកញ្ញា  អង់តា វគីសរស រផដើមរី ....................................................................ទំរ័  ២១  

សួ រោយរលាក គង់ សំអ ន រផដើមរី .........................................................................ទំរ័  ២៣   

 

ការសួរសណួំរហៅហដើរបណដ ឹង្រដឋបបហវណី៖  ហលាក្ ហជឿង្ យំុង្ ហម្ចើត ឬ ហជឿង្ យំុង្ ខចត  

សួ រោយក្បធានអងគជំន ំ រផដើមរី .............................................................................ទំរ័  ២៥   

សួ រោយកញ្ញា  េីម៉ា  រងេៀន រផដើមរី .........................................................................ទំរ័  ២៧   

សួ រោយរៅក្កម កលូឌា រវេនស៍ រផដើមរី ....................................................................ទំរ័  ៤៣  

សួ រោយកញ្ញា  េីម៉ា  រងេៀន រផដើមរី .........................................................................ទំរ័  ៤៥   

សួ រោយរលាក ចូរសវេ រអនក្រូ ប យេី រផដើមរី .........................................................ទំរ័  ៥៨   

សួ រោយរៅក្កម កលូឌា រវេនស៍ រផដើមរី ....................................................................ទំរ័  ៦៨   

សួ រោយរលាក វ ិចទ័  កូរប៉ា រផដើមរី.........................................................................ទំរ័  ៦៩   
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  1 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្ិចចដហំណើរការនតីិវិធី 1 

(រៅក្កមចូេកែុងបនាប់សវនាកា ) 2 

[០៩:០៩:២៥] 3 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 4 

អងគយុច ះ! 5 

អងគជំន ំជក្មះក្បកាសបនដកិចចដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា ។ សវនាកា រៅថ្ងៃរនះ អងគជំន ំជក្មះ6 

រធេើសវនាកា បនតសាដ ប់សកខីកមម រៅ សាក់ រវើយនិងរផដើមសាដ ប់សកខីកមមរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីវដេ7 

មន វសសនាម 2-TCCP-241។  8 

ក្កឡាបញ្ជីសវនាកា  កញ្ញា  ជា ស ីវវ័ង រេើងរាយកា ណ៍រីសាថ នភារវតតមន អវតតមនភាគី 9 

និងប គគេវដេអងគជំន ំជក្មះរកាះអរញ្ជើញឲ្យចូេ ួមរៅកែុងកិចចដំរណើ កា សវនាកា ថ្ងៃរនះ។ 10 

ក្កឡាបញ្ជ៖ី 11 

សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន សក្មប់សវនាកា រៅថ្ងៃរនះ ក្កឡាបញ្ជីកត់សមគ េ់រ ើញថា ក្គប់ 12 

ភាគីទងំអស់ថ្នរ ឿងកដីរនះ មនវតតមន រោយវេករលាក នួន ជា មនវតតមនរៅបនាប់  ំខលួនខាង13 

រក្កាមសាេសវនាកា រនះ រោយរលាករសែើស ំេះបង់សិទធិមនវតតមនរោយផ្ទា េ់កែុងបនាប់សវនាកា ។ 14 

េិខិតេះបង់សិទធិ បស់រលាក នួន ជា បានក្បគេ់ដេ់ក្កឡាបញ្ជី ួចរវើយ។ សាកសីវដេនឹងក្តូវមក15 

ផដេ់សកខីកមមបញ្ចប់រៅថ្ងៃរនះគឺរលាកក្សី រៅ សាក់។ រលាកក្សីមនវតដមន ួចរវើយរៅកែុងបនាប់  16 

សវនាកា រនះ។ រៅថ្ងៃរនះវដ  មនរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីបក្មុងមួយ ូបវដេមន វសសនាម        17 

2-TCCP-241។ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ 18 

[០៩:១០:៥៤] 19 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 20 

បាទ អ គ ណ។ រវើយម ននឹងផតេ់រវទិកាជូនរៅភាគីសួ រដញរោេសាកសី ូបរនះ អងគជំន ំជក្មះ21 

សរក្មចរេើសំរណើស ំ បសជ់នជាប់រោទ នួន ជា ជាម នសិន។ អងគជំន ំជក្មះបានទទួេេិខិតស ំេះបង់22 

សិទធចូិេ ួមកែុងសវនាកា រោយផ្ទា េ់កែុងបនាប់សវនាកា រនះ បស់ជនជាប់រោទ នួន ជា ច ះថ្ងៃទី០៧ វខ23 

ធែូ ឆ្ែ ំ២០១៥ វដេបញ្ញជ ក់ថា រោយគ្នត់មនបញ្ញា ស ខភារ ឈឺកាេ ឈឺចរងកះ មិនអាចអងគយុយូ 24 

បាន មិនអាចផចង់អា មមណ៍បានយូ  និងរដើមបីមនេទធភារចូេ ួមសវនាកា រៅថ្ងៃខាងម ខឲ្យមន25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  2 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្បសិទធភារ ខលួនស ំេះបង់សទិធិចូេ ួម និងមនវតតមនរោយផ្ទា េ់កែុងបនាប់សវនាកា  រៅថ្ងៃទី០៧ វខធែូ 1 

ឆ្ែ ំ២០១៥។  2 

រមធា វីកា ពា កតី បស់ខលួនបានក្បាប់អំរីផេប៉ាះពាេ់ថ្នកា េះបង់សិទធិរនះថា កា េះបង់សិទធិ3 

រនះមិនអាចបកក្សាយថាជាកា េះបងសិទធិ បស់ខលួនកែុងកា កាត់រសចកតីរោយយ តតិធម៌ ឬក៏សិទធិកែុងកា 4 

ជំទស់រៅនឹងភសតងុតាងកែុងកា ោក់បង្ហា ញ ឬោក់ជូនត លាកា រនះក្គប់ររេរវលាថ្នសវនាកា រេើ ូប5 

ខលួនរេើយ។  6 

បានរ ើញកំណត់រវត រិនិតយស ខភារជនជាប់រោទ នួន ជា វដេរធេើរេើងរោយក្គូររទយក្បោំ7 

កា រិនិតយរាបាេវងទសំ ខភារជនជាប់រោទរៅ អ.វ.ត.ក ច ះថ្ងៃទី០៧ វខធែូ ឆ្ែ ំ២០១៥ បានកត់8 

សមគ េ់រីសាថ នភារស ខភារ បស់រលាក នួន ជា រៅក្រឹករនះថា មនអាកា ៈ ឈឺចរងកះ និងខែង មិនអាច9 

អងគយុយូ បាន និងបានផដេ់អន សាសន៍ថា សូមអងគជំន ំជក្មះអន ញ្ញា តឲ្យរលាក នួន ជា ចូេ ួមតាមោន10 

កិចចដំរណើ កា សវនាកា រីបនាប់ខាងរក្កាមសាេសវនាកា រនះ។  11 

វផែករេើមូេោឋ នរនះ និងរយងតាមបទបបញ្ាតតិថ្នវិធាន៨១(៥) ថ្នវិធានថ្ផាកែុងអ.វ.ត.ក អងគជំន ំ12 

ជក្មះអន ញ្ញា តឲ្យរលាក នួន ជា ចូេ ួម និងតាមោនកិចចដំរណើ កា សវនាកា រីចមៃ យរីបនាប់  ំខលួន13 

មួយសថិតរៅរក្កាមសាេសវនាកា រនះ តាម យៈឧបក ណរ៍សាតទសសន៍សក្មប់ យៈររេសវនាកា 14 

ររញមួយថ្ងៃរនះ។  15 

បង្ហគ ប់ឲ្យប គគេិកវផែករសាតទសសន៍ភាជ ប់ក្បរ័នធរសាតទសសន៍សក្មប់ជនជាប់រោទ នួន ជា 16 

អាចចូេ ួម និងតាមោនកិចចដំរណើ កា សវនាកា រីចមៃ យកែុង យៈររេថ្នកិចចដំរណើ កា សវនាកា 17 

សក្មប់ថ្ងៃរនះ។ 18 

រវើយជាបនតរៅរនះ អងគជំន ំជក្មះផដេ់រវទិកាជូនរៅភាគីសវក្រះរាជអាជាា  រវើយសមូបញ្ញជ ក់19 

ថាសវក្រះរាជអាជាា  ួមទងំសវរមធាវីនាមំ ខតាងំណ្ណងរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីមន យៈររេមួយវគគ20 

ថ្នសវនាកា ក្រឹករនះកែុងកា តាងំសំណួ រដញរោេចំរពាះសាកសី ូបរនះ។  21 

[០៩:១៣:០៧] 22 

រលាក នកីឡូាស គមូវជន៖ 23 

 សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ សូមជក្មបសួ  រលាក រលាកក្សីរៅក្កម រមធាវី និងភាគីទងំអស់។ 24 

បនតកា តាងំសំណួ រោយសវក្រះរាជអាជាា  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  3 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សួ បនតរោយរលាក នកីឡូាស គមូវជន៖ 1 

ស៖ រលាកក្សីសាកសី ខាុំនឹងបនតសួ សណួំ រលាកក្សីតរៅរទៀតអំរីមន សសមួយចំនួន<រផសង2 

រទៀតវដេមករី>ភូមិ បស់រលាកក្សី <និងរីកវនលងរផសងរទៀត>វដេរលាកក្សីអាចសាគ េ់ ឬមិនសាគ េ់ 3 

ថារតើរលាកក្សីមនរ័ត៌មន <ឬ>បានរ ើញ ឬក៏<បានឮរ័ត៌មនអំរី>រជាគវាសនា បស់រួករគវដ 4 

ឬអត់? រវើយរបើសិនជារលាកក្សីដឹង អរញ្ជើញថាដឹង។ កាេរី<លាៃ ច>ថ្ងៃក្រវសបតិ៍ រយើងសួ អំរី5 

រ ម្ ះ <  ន ម៉ា ន>   រវើយនិងក្បរនធ បស់គ្នត់។ រវើយរលាកក្សីថាសាគ េ់រួកគ្នត់ ប៉ា នមិនដឹង6 

រជាគវាសនា បស់រគរទ។ រតើ<រលាកក្សីបានដឹងរទអំរី>មត យ បស់ក្បរនធ <  ន ម៉ា ន>រ ម្ ះ េី ធី7 

ហាយ វែឹង <>រវើយនិង<>បងបែូនបរងកើត បស់គ្នត់ រតើរលាកក្សីបានដឹងរីរជាគវាសនា បស់អែក8 

ទងំរនាះរទ?  9 

រលាកក្សី រៅ សាក៖់ 10 

ឆ៖ សូមរទស សួ  ម ំ ណ្ណ? អត់សាគ េ់។ ម៉ា ន បតីរ ម្ ះ ម៉ា ន ç ម៉ា ន, វួ វែឹងឬក៏យ៉ា ងរម៉ាច? 11 

អត់ចាស់សំណួ ។  12 

ស៖ <អគ ណ។>រវើយខាុំរយងរ ម្ ះ   ន ម៉ា ន វដេមនក្បរនធ វដេឪរ កក្បរនធ បស់គ្នត់13 

<កាត់ចិន>រ ម្ ះ រសង រវើយមត យជនជាតិរវៀតណ្ណម េី ធីហាយ។ <> រ ម្ ះ រសង វួ <ជា>14 

ក្បរនធ បស់គ្នត់។ រតើរលាកក្សីរៅោរំ ម្ ះរនះវដ ឬរទ?  15 

ឆ៖ បាន ខាុំោ។ំ រសង វួ វែឹងរៅវកប ផាះខាុំវមន ប៉ា វនតគ្នត់រ ៀបកា បតីគ្នត់រ ម្ ះ ម៉ា ន វែឹង16 

បានរៅរៅ  ំសាេ យអនា  វដេខាុំមិនបានដឹងសភារកា ណ៍គ្នត់យ៉ា ងរម៉ាច ឬក្គួសា គ្នត់ទ កខធៃន់យ៉ា ង17 

រម៉ាច ក៏ខាុំមិនបានដឹងវដ ។  រក្ពាះោច់ឆ្ៃ យរីគ្នែ  តាងំរីវែឹង វូតមក។ 18 

[០៩:១៥:១៦] 19 

ស៖ រតើរលាកក្សីធាល ប់បានរ ើញក្បរនធ ឬក៏មដ យ បស់ រសង វួ វដេជាមដ យរកមក បស ់ 20 

<  ន> ម៉ា ន <ឬបងបែូនបរងកើតខាងក្បរនធគ្នត់តាងំរី បបកមពជុាក្បជាធិបបរតយយវដ រទ>? 21 

ឆ៖ ោស រក្កាយមកក៏វបកគ្នែ  វូត មិនវដេជួបគ្នែ រទ តាងំរីគ្នត់កា គ្នត់មក គ្នត់រចញផ ត22 

រីភូមិន ុ៎ង រីភូមិខាុំ វូតមក ខាុំមិនបានដឹង។ 23 

ស៖ ខាុំសួ ថារតើរក្កាយមករទៀត រតើរលាកក្សីបានរ ើញរួកគ្នត់មកកវនលងភូមិវែឹងវិញវដ ឬ24 

រទ <ោប់រីឆ្ែ ំ១៩៧៩រនាះមក>? 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  4 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ឆ៖ ោស គ្នត់មិនវដេមករទ វបកគ្នែ  វូតមកដេ់សរេថ្ងៃវែឹង ក៏គ្នត់មិនវដេមកវដ  បាត់1 

 វូតវមង។ 2 

ស៖  ួន ម៉ា ន បាននិយយរីរ ឿងរនះរៅកែុង<ឯកសា > E3/2589 វដេគ្នត់ផដេ់បទ3 

សមា សន៍ឲ្យមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា។ គ្នត់និយយថា រៅទំរ័ វខម  00224670, បារំាង 4 

00623348, ភាសាអង់រគលស ERN 00224673។ <>រក្កាយមកវដេគ្នត់យេ់<>អំរីមូេរវត 5 

វដេរគោប់ក្បរនធ បស់គ្នត់<។ “របើមនន ណ្ណមែ ក់>ជាប់សាច់្មជាជនជាតិរវៀតណ្ណម រវើយ6 

អែករនាះក្តូវរគយករៅសមល ប់។ គ្នត់និយយរី រសង វា ន់ ជា<>បងថ្ងលក្បុស រវើយសមជិកទងំ7 

អស់ ក្តូវបានរគសមល ប់ <សេ់>វតកូនក្បុសមែ ក់រ ម្ ះ រ ៉ា  <វដេ ួចជីវិត រោយសា រួនរៅកែុង8 

ចមក  រពាត>។ <>បងបែូន   ន ម៉ា ន រវើយនិងអែកជិតខាងបញ្ញជ ក់ថា <រួកគ្នត់មិនបានរធេើអេីខ សរសាះ 9 

វតរគសមល ប់ក្បរនធរវៀតណ្ណម និងកូនៗ បស់គ្នត់រោេអស់។> េី ធីហាយ ជាមដ យរកមក បស់គ្នត់ 10 

រវើយ<បងថ្ងល>ក្សី រសង រទៀង រវើយបង<ថ្ងល>ក្បុស រសង វក ក៏ក្តូវបានរគសមល ប<់ផង>វដ ”។ 11 

រតើរលាកក្សីធាល ប់បានដឹងរ័ត៌មន ឬក៏ដំណឹងវបបរនះរទ ឬក៏រលាកក្សីនឹករ ើញរីអេីចង់បវនថមនូវអេីវដេ12 

ខាុំបានអានជក្មបរនះរទ? 13 

[០៩:១៨:០៩] 14 

ឆ៖ ក្គួសា  អ ីហាយ ç រវង ហាយ វែឹង ខាុំដឹងវតរ ម្ ះ វា ន់ មួយរទ វា ន់ៗ ឪរ ក បស់កមួយ 15 

រ ៉ា វែឹង។ វែឹងដឹងថាគ្នត់មនក្បរនធមនវខម  រវើយកូនៗរគយករៅសមល ប់វមន។ វតចំវណក រសង 16 

ហាយ វែឹង មដ យ រវើយនិងអែកក្សី ម៉ា ន វួ វែឹង ខាុំមិនបានដឹងរទ រក្ពាះវបកគ្នែ  វូតវមន។ ដឹងវត17 

រ ម្ ះ វា ន់ ឡាយ វែឹង ឪរ ក វា ន់ រ ៉ា  វែឹងរទ វដេខាុំបានដឹង។  18 

ស៖ សូមអ គ ណ។ ឥេូវរនះខាុំបនដរៅម ខរទៀត។ ខាុំសួ មន សសរី បីនាក់រទៀត វដេ<>   ន 19 

ម៉ា ន <បានក្បាប់រ ម្ ះ។> រៅកែុងឯកសា  <E3/5325> រវើយ 00824184 រវើយនិង -- អារនះជា20 

ភាសាអង់រគលស, រវើយភាសាវខម  ERN 004551643 <ស ីក>, រវើយបារំាង ERN 00869284។ 21 

រតើថាអែកងមីមែ ក់រ ម្ ះ តា<ក្ប៉ា ញ> សាគ េ់វដ រទ វដេ<សមបុ >រមម  រវើយគ្នត់មនក្បរនធរវៀត-   22 

ណ្ណម។ រតើរលាកក្សីដឹងរីរ ម្ ះរនះរទ ឬក៏អាចនឹករ ើញអេីខលះរីរ ម្ ះរនះ? 23 

ឆ៖ ខាុំអត់បានសាគ េ់ផង តារក្រឿង ដឹងរៅភូមិណ្ណផង។ 24 

ស៖ សំណួ មួយរទៀត រវើយរៅទំរ័ មួយរទៀត។ ភាសាទងំបីទំរ័ បនាា ប់<។ ខាុំក្តូវកា សវ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  5 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ភាតាខាុំជួយអានរ ម្ ះវែឹង។>  1 

<រលាក រសង លាង> 2 

                 <រ ម្ ះ ឡាច នី> 3 

<រលាក នកីឡូាស គមូវជន> 4 

                 <ស៖ រតើរលាកក្សីសាគ េ់រ ម្ ះវែឹងរទ?> 5 

ឆ៖ រ ម្ ះ ឡាច េី ក៏ខាុំមិនបានសាគ េ់វដ  អត់ដឹងរៅភូមិណ្ណផង។ 6 

ស៖ <ឥេូវរនះ> ខាុំនឹងបនតរៅម ខ<រទៀត រវើយ>សួ អំរីរ ម្ ះមន សសមួយចំនួនរទៀតវដេ7 

<ស្រសតីមែ ក់រ ម្ ះ> យឹម មួយ <បានក្បាប់>។  8 

<រលាក រសង លាង> 9 

                 <រ ម្ ះ យឹម មួយ។> 10 

<រលាក នកីឡូាស គមូវជន> 11 

រវើយឯកសា វែឹងគឺ E3/7783។ ម ននឹងសួ សំណួ រនះ រដើមបីបញ្ញជ ក់ថារលាកក្សីសាគ េ់គ្នត់12 

វដ ឬរទ ក្គួសា  បស់គ្នត់រៅកែុងអនលង់ក្ទ <កែុងទសវតស ៍>ឆ្ែ ំ១៩៦០ រវើយមត យរ ម្ ះ <ហាយ 13 

កាត់>រវៀតណ្ណម។ រតើរលាកក្សីសាគ េ់រ ម្ ះគ្នត់វែឹងរទ? 14 

ឆ៖ អត់ចាស់ មួយ វែឹង កូនយយហាយ ឬក៏សំណួ វែឹងអត់ចាស់ ខាុំអត់យេ់។<> 15 

ស៖ បាទ អ  ៊ីចឹងវមន។ 16 

ឆ៖ ោស យយមួយ វែឹងកូន យយហាយ សាគ េ់ ប៉ា វនតគ្នត់មនក្គួសា រៅរៅឯថ្ក្ជក្គវឹម 17 

វតឥេូវគ្នត់សាល ប់រវើយ កូនគ្នត់រៅភែំររញវែឹងវដ ។ 18 

[០៩:២២:២៦] 19 

ស៖ រតើរលាកក្សីដឹងថាមនរ ឿងអីរកើតរេើងចំរពាះបែូនក្បុស បស់គ្នត់រ ម្ ះ វក, បែូនក្សី20 

រ ម្ ះ រទៀង, មត យ បស់គ្នត់រ ម្ ះ ហាយ រវើយបែូនក្សីមួយរទៀតរ ម្ ះ <វួ រទ>? 21 

ឆ៖ រក្កាយរី ៧៩ មក វបកគ្នែ  ខាុំអត់បានដឹងក្គួសា គ្នត់យ៉ា ងរម៉ាចរទ រក្ពាះចូេកែុងសស្រង្ហគ ម22 

រវើយ វបកគ្នែ  វូត អត់មនវដេជួបគ្នែ រសាះ។ ក្គ្នន់វតឮដឹងថារគសមល ប់ បងវួ វែឹង តាងំរីវែឹង23 

មក អត់វដេជួបម ខគ្នែ  វូតទេ់មកសរេថ្ងៃវែឹង។ អត់បានដឹង។ 24 

ស៖ បាទ ដូរចែះ ខាុំនឹងអានរីចរមលើយវដេរលាកក្សីបានរឆលើយ។ វខម ទំរ័  00238898, បារំាង 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  6 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

00281807, រវើយអង់រគលស 0024216 <(ស ីក), គ្នត់>និយយថា ក្បវវេជារៅឆ្ែ ំ១៩៧៧ 1 

<គ្នត់បានរៅសាូង>សំណ្ណប<។> កូន<គ្នត់>ទងំ<ក្បារីំ នាក់រៅផាះជាធមមតារទ។> រវើយបតី  2 

 បស់គ្នត់ជា<ជាង>កាត់រដ រៅភូមិថ្ក្ជក្គវឹម រវើយថ្ងៃមួយរៅកែុងឆ្ែ ំរនាះ គឺប  សមែ ក់រ ម្ ះ អាន 3 

(ចឹកអាន) ជាអែកភូមិមែ ក់រៅភូមិរពាធិ៍<រ ៀង វដេរធេើដំរណើ រៅមក រីទីរនាះរៅភូមិសាេ យអនា  គ្នត់4 

បានក្បាប់បតីថា “ក្គួសា ក្បរនធ បស់ឯងទងំអស់>ក្តូវបានរគសមល ប់<រវើយ>”។ <អែកវដេក្តូវរគ5 

សមល ប់មនដូចជា បែូនក្បុស បស់ យឹម មួយ រ ម្ ះ វក, បែូនក្សីគ្នត់រ ម្ ះ រទៀង វដេរធេើកា រៅកែុង6 

កងចេ័តក្តូវសមល ប់ម នរគ។>រវើយមត យ បស់គ្នត់រ ម្ ះ ហាយ រវើយបែូនក្សីរ ម្ ះ<វួ និង> 7 

ក្បរនធ បស់   ន <ម៉ា ន ជាមួយកមួយក្បុស កមួយក្សីបីនាក់រទៀត ក្តូវយករៅ>សមល ប់ក្បវវេជា<រី  8 

ឬបី>ថ្ងៃរក្កាយមក។  9 

<រតើ>រលាកក្សី<មនទទេួរ័ត៌មនអំរីរ ឿងវែឹងរទ? ខាុំគិតថា រលាកក្សីបានក្បាប់រួករយើង10 

ថា រលាកក្សីបានឮដំណឹងរីបែូនក្បុសមែ ក់?> 11 

ឆ៖ ខាុំមិនបានជួបគ្នែ រទរៅររេរនាះ ខាុំមិនបានដឹងអីទងំអស់ រក្ពាះរៅភូមិរោយខលួន។ ភូមិ12 

ពារំាងរនាះ ក្សុកថ្ក្ជក្គវឹម ខាុំរៅអនលង់ក្ទ រម៉ាចនឹងដឹងឆ្ៃ យ។ រវើយដូច ម៉ា ន គ្នត់រៅសាេ យអនា  ក៏13 

មិនបានទក់ទងគ្នែ វដ ឆ្ៃ យជំនាន់រនាះ ដូចដឹងក្សាប់រវើយសឹងវតវាស់ដីឲ្យរដើ  គ្នម នអែកណ្ណហា នឆលង14 

រៅទក់ទងសួ គ្នែ បានរទ កា ង្ហ រោយវេកៗ ក្រេឹមរេើងកា ង្ហ ៗ អត់វដេបានជួបអែកណ្ណមែ ក់15 

រសាះ។ សូមអស់រយបេ់។ 16 

ស៖ សូមអ គ ណរលាកក្សីចំរពាះអេីវដេរនយេ់រីអេីវដេរលាកក្សីបានដឹង ឬក៏មិនបានដឹង។ 17 

រវើយខាុំសួ បនាា ប់រៅរទៀត គឺរៅកែុងចរមលើយមួយរផសងរទៀត រនះៗមករីឯកសា <> បស់ប គគេមែ ក់   18 

វដេថាអាចនឹងអាយ ៧០ រវើយគ្នត់រ ម្ ះ ម ំ ឈួយ ក្បរនធ បស់គ្នត់រ ម្ ះ នាង ផ្ទន់។ 19 

រលាក រសង លាង៖ 20 

--រវើយនិង នាង ផ្ទន់ ç ផ្ទន់។ 21 

អែកបកវក្ប៖ 22 

បាទ ម ំ ឆឺយ -- រ ម្ ះ ម ំ ឈួយ រតើរលាកក្សីសាគ េ់រទ? 23 

រលាកក្សី រៅ សាក៖់ 24 

ឆ៖ ខាុំអត់បានសាគ េ់ផង ដឹងរៅភូមិណ្ណផង ម ំ ç ម ំ ឆឺយ វែឹង។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  7 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

[០៩:២៦:៥០] 1 

រលាក នកីឡូាស គមូវជន៖ 2 

ស៖ ម ំ ឆឺយ រវើយក្បរនធ នាង ផ្ទន់។ រតើរលាកក្សីសាគ េ់ឆមបមែ ក់រទ រៅកែុងភូមិអនលង់ក្ទ 3 

វដេរ ម្ ះថា យយអ  ច។ 4 

រលាក រសង លាង៖ 5 

រ ម្ ះ យយោក់។ 6 

អែកបកវក្ប៖ 7 

អុ៎! យយោក់ បាទ។ 8 

រលាក រសង លាង៖ 9 

យយរឹក។ 10 

រលាកក្សី រៅ សាក៖់ 11 

ឆ៖ វែឹង យយរឹក កូនគ្នត់រ ម្ ះយយបា។ យយវម៉ាយយបា វែឹង រ ម្ ះយយ រឹក គ្នត់12 

រធេើឆមបរៅភូមិខាុំវែឹង គ្នត់ជួយសរស្រង្ហគ ះមន សសរាប់ៗ យ រាប់ម ឺននាក់ មិនវមនវតមែ ក់ រី នាក់រទ គ្នត់13 

ជួយសរស្រង្ហគ ះជនជាតិវខម  គឺថាមួយភូមិអនលង់ក្ទ មិនវមនវតភូមិអនលង់ក្ទ បាក់រោក វាេរក្ៅ គ្នត់ជួយ14 

សរស្រង្ហគ ះ គ្នត់ឆមបោស់វមន ប៉ា វនដគ្នត់ជួយសរស្រង្ហគ ះក្បជាជនភូមិអនលង់ក្ទរសាើ វតក្គប់គ្នែ រីមដ យរៅកូន 15 

រីកូនដេ់រៅរទៀត គ្នត់រធេើឆមបវខម  វតគ្នត់រគយកគ្នត់រៅសមល ប់រោយក្បជាជនមិនបានដឹងអី សូមបីវត16 

បនដិច សាៃ ត់ៗបាត់គ្នត់រីផាះ សេ់វតផាះទរទ។ 17 

[០៩:២៨:០៨] 18 

រលាក នកីឡូាស គមូវជន៖ 19 

ស៖ បាទ រលាកក្សីដឹងជាតិ<រនធ>ុ បស់គ្នត់រទ <ស្រសត>ីវដេរគយកគ្នត់រៅសមល ប់<>? 20 

ឆ៖ រដើមកំរណើតគ្នត់ជនជាតិរវៀតណ្ណម។ ខាុំរកើតមករ ើញវតគ្នត់រៅភូមិវែឹង មិនដឹងគ្នត់21 

ក្សុកកំរណើតគ្នត់រៅឯណ្ណផង វតខាុំដឹងរកើតមក ដឹងកដីមករ ើញវតគ្នត់រៅវែឹង រវើយគ្នត់ជួយក្បជា22 

ជនវខម រៅភូមិខាុំវែឹង។ 23 

ស៖ រវើយវដេគ្នត់ៗសរស្រង្ហគ ះ<ជីវិតអែក>ទងំអស់រនាះ ថារតើអែកទងំអស់វែឹងជាជនជាតិ24 

រវៀតណ្ណម<ឬ? រតើរួករគវែឹងជាជនជាតិអេីវដ >? 25 
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សំណ ំរ ឿងក្រវមទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  8 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ឆ៖ គឺគ្នត់ជួយសរស្រង្ហគ ះគ្នម នក្បកាន់ថារវៀតណ្ណម ឬវខម រទ ឲ្យវតរៅ កគ្នត់ៗជួយទងំអស់។ 1 

ស៖ រតើរលាកក្សីោរំរេណ្ណមួយ រៅររេវដេកមម ភិបាេមូេោឋ នរៅតំបន់រលាកក្សីរៅ2 

កែុងថ្ក្រវវង គឺមនកមម ភិបាេរផសងរទៀតមករីតំបន់រផសងមកជំនួសរួកកមម ភិបាេរៅមូេោឋ នវែឹងវដ 3 

រទ? 4 

ឆ៖ ខាុំមិនបានដឹងរទរលាកក្គូ មិនបានដឹងរសាះ រ ើញវតរគមកៗមិនដឹងរីណ្ណរីណីរទ អត់5 

សាគ េ់រទចាស់រទ រយើងក្បជាជនមិនអាចហា នសួ រគដឹងរទ ក្គ្នន់វតរ ើញមកវែឹង ម ខរ ៃ្ កម ខ6 

រវើយ មិនហា នរមើេម ខរគផង។ 7 

ស៖ រតើរលាកក្សីអាចរនយេ់វដេថា រលាកក្សីបានរ ើញរួករគមក រតើ<មនអេីរកើតរេើងខលះ 8 

រៅររេរួករនាះមកដេ់?> 9 

ឆ៖ និយយថា ួមក្បជាជន រគសូវឲ្យជួបផង រវើយខាុំមិនសូវបានរៅកែុងភូមិរទ រក្ចើនវតរៅ10 

រធេើកា ង្ហ រៅវាេ ក្រេឹមរេើងរចញរៅវាេរវើយ ទេ់វតរម៉ា ងមួយដណត ប់ បានរគឲ្យមកវូបបាយ11 

 ួម។ ខាុំមិនវដេបានជួបរគរទ មិនដឹងរគរធេើសកមមភារយ៉ា ងរម៉ាចក៏ខាុំមិនបានដឹង។ 12 

ស៖ រតើអែកទងំអស់រនាះ<>និយយ<ត ងសំរេងដូចអែកភូមិ បស់រលាកក្សី ឬក៏ខ សគ្នែ >?  13 

[០៩:៣១:០២] 14 

ឆ៖ មិនវដេជួបផង មិនវដេជួបរគនិយយគ្នែ ផង។ ជួបវតអារួកអែក  ំវក្រកថ្ក្ជ រវើយនិង15 

អនលង់ក្ទ វែឹងជាក្បជាជនរៅតាមភូមិវែឹង ខាុំដឹងស ទធវតជាក្បជាជនវខម ។  16 

ស៖ រតើកា បាត់ខលួនជនជាតិរវៀតណ្ណម ឬក៏កូនកាត់រវៀតណ្ណម វដេ<រយើងបានជវជកគ្នែ តាងំ17 

វតរីថ្ងៃក្រវសបតិ៍  តាម>រលាកក្សី<ដឹង  រតើរ ឿងរនះបនតមន រក្កាយ>រីរួកកមម ភិបាេងមីមកជំនួស18 

កមម ភិបាេោស់វដ ឬរទ? <រតើរលាកក្សីដឹងវដ រទ?> 19 

ឆ៖ កា រចះវតបាត់បនតបនាា ប់ៗ ទេ់វតរយើងជិតវបក ជិតរវៀតណ្ណម ឮថារវៀតណ្ណមចូេ20 

ជិតៗវែឹងបានឈប់វតមដង។  21 

រលាក នកីឡូាស គមូវជន៖ 22 

សូមអ គ ណ។ រលាកក្បធាន ខាុំនឹងផតេ់រវទិកាកែុងកា សួ សាកសីរនះរៅរមធាវីរដើមបណត ឹង ដឋ23 

បបរវណី រមធាវីនាមំ ខរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី។ សូមអ គ ណរលាកក្សីសាកសី។  24 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  9 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បាទ អ គ ណ។ សូមអរញ្ជើញសវរមធាវីនាមំ ខតំណ្ណងរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី!  1 

[០៩:៣២:៣៤] 2 

រលាកក្សី ម៉ា   ីវគ ី ដូ៖៍ 3 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម។  4 

កា តាងំសំណួ រោយសវរមធាវរីដើមបណដ ងឹ ដឋបបរវណី 5 

សួ រោយរលាកក្សី ម៉ា   ីវគ ី ដូ៖៍ 6 

ស៖ ជក្មបសួ រលាកក្សីសាកសី ខាុំរ ម្ ះ ម៉ា  ី វគី  ូដ៍ ខាុំជាតំណ្ណងឲ្យក្កុមរដើមបណដ ឹង ដឋបប- 7 

រវណី។ ខាុំមនសំណួ ខលីៗមួយចំនួន រដើមបីសួ រលាកក្សី គឺជាសំណួ វដេស ំកា បញ្ញជ ក់បវនថមរីអេីវដេ8 

រលាកក្សីបានរនយេ់កាេរីថ្ងៃក្រវសបតិ៍សបាដ វ៍ម ន។ កាេរីសបាត វ៍ម ន រៅថ្ងៃក្រវសបតិ៍ រលាកក្សី 9 

បាននិយយថា មនកូនកាត់ និងកូនវដេរកើតរចញរីបតីក្បរនធ វដេចក្មុះជាតិសាសន៍រៅភូមិអនលង់ក្ទ10 

ដូរចែះ ខាុំចង់ដឹងថា របើរមើេតាមអាកា ៈខាងរក្ៅរនាះ រយើងអាចរមើេដឹងថា កូនណ្ណជាកូនកាត់វដ ឬ11 

រទ? រវើយរបើសិនជាមនវមនរនាះ រតើរគរមើេយ៉ា ងរម៉ាចបានដឹងថាកូនវែឹងជាកូនកាត់ រវើយខ សរីកូន 12 

រផសងៗរទៀត?  13 

រលាកក្សី រៅ សាក៖់ 14 

ឆ៖ ោស រៅកែុងភូមិវែឹង គឺដឹងវតរៅកែុងភូមិអនលង់ក្ទវែឹង គឺមនដូចថាជាប់សាច់្មអី 15 

សាគ េ់រីវម៉ា រីកូនអី ដឹងអ  ៊ីចឹង មនក្បរនធ មនកូនរៅ បានខាុំដឹង។ របើថារៅក្សុករផសងរទៀត មិនបានដឹង16 

រទមិនបានសមគ េ់រទ រក្ពាះដឹងវតរៅកែុងភូមិវែឹង។ ដូច វា ន់ រ ៉ា  អ  ៊ីចឹង វា ន់ រ ៉ា  វែឹងដឹងថាគ្នត់មន17 

ក្បរនធវខម អ  ៊ីចឹង បានដឹងថាគ្នត់ជាកូនកាត់ រវើយនាងណ្ណត អ  ៊ីចឹងដឹងថា កូនវែឹងគ្នត់ស ំរីរវៀតណ្ណម 18 

មកចិញ្ចឹម ៗរវើយគ្នត់មនបតីវខម  រវើយកូនវែឹងវាក្តូវមនកូនកាត់អ  ៊ីចឹងរវើយរៅកែុងភូមិ ដឹងវតរៅ19 

កែុងភូមិ វតរៅរក្ៅភូមិរទៀតអត់បានដឹង។  20 

ស៖ សូមអ គ ណរលាកក្សី ខាុំសួ វែឹង គឺសួ វតរៅកែុងភូមិរលាកក្សីរទ គឺភូមិអនលង់ក្ទ ខាុំចង់21 

ដឹងថារៅកែុងភូមិរលាកក្សីវែឹង រតើរយើងរមើេដឹងភាល មៗរទថា អែកណ្ណជាវខម  អែកណ្ណជារវៀតណ្ណម ូប22 

រាងកាយវែឹង គឹរមើេរៅដូចគ្នែ  ឬក៏មនេកខណៈខ សៗគ្នែ ?  23 

ឆ៖ ោស មន ូបរាងកាយដូចគ្នែ  រមម ៗអ  ៊ីចឹង ប៉ា វនតក្គ្នន់វតចំណំ្ណថា កូនវែឹងឪរ កវាយួន   24 

រនះកូនវែឹង ឪរ កវាវខម  -- អុ៎! មត យវាវខម  ក្គ្នន់វតប៉ា ណា ឹងឯង។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  10 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

[០៩:៣៥:០០] 1 

ស៖ រលាក<ក្សី>និយយថា អែកវែឹងរមើេរៅរមម  វសបករមម  រមម វែឹងរលាក<ក្សី>សំរៅ2 

<កូនកាត់ ឬក៏កូនវដេមន>ឪរ កមដ យ<ជាជនជាតិវខម  វមនរទ>? 3 

ឆ៖ សំរៅរេើឪរ កមដ យៗ រវៀតណ្ណមរយើងនាគំ្នែ ថា កូនវែងឹកាត់រវៀតណ្ណម មនសំខាន់អី4 

រ ឿងស រ ឿងរមម អីរទ។ របើឪរ ករគរវៀតណ្ណម រចះតំណ្ណេៗគ្នែ  រអុ៎! អាវែឹងកូនកាត់យួន អារនះកូន5 

កាត់ វម៉ាវាយួន ឪវាយួនអ  ៊ីចឹងរៅ។ រចះវតតំណ្ណេៗគ្នែ រៅ។ 6 

ស៖ ពាក់រ័នធនឹងរណ៌សមបុ  រដើមបឲី្យយេ់ចាស់អំរីចរមលើយ បស់រលាកក្សី ខាុំចង់សួ រលាក7 

ក្សីថា កូនកាត់វដេមនឪរ ក ឬមដ យជាជនជាតិរវៀតណ្ណមវែឹងមនសមបុ <រមម >ជាងកូនរផសងៗ8 

រទៀត ឬក៏មនសមបុ រយើងរមើេរៅដូចៗវតគ្នែ រទ? 9 

[០៩:៣៦:១៣] 10 

ឆ៖ របើនិយយរីសមបុ វិញ ដូចខាុំអ  ៊ីចឹង ដូចថាកាត់រៅមដ យរៅសរៅ ដូចអែកខលះរៅកាត់រៅ11 

ឪរ ករៅរមម ។ ដូច វា ន់ រ ៉ា  វែឹងរមម វតមដង របើអស់រលាករ ើញមិនវមនថាកូនរវៀតណ្ណមរទ រមម វមន12 

វទន រមម ជាងខាុំឆ្ៃ យណ្ណស។់ បានថា កសមគ េ់ថា ស បានកូនរវៀតណ្ណម រមម មិនវមនកូនរវៀតណ្ណម។ 13 

វាអត់ ចំណំ្ណអត់បាន។ 14 

ស៖ សូមអ គ ណរលាកក្ស។ី ឥេូវរនះ ខាុំយេ់ចាស់រវើយ។ អ  ៊ីចឹងរៅកែុងភូមវិែឹងរគដឹង15 

យ៉ា ងរម៉ាចថាអែកណ្ណមនឪរ ក ឬមដ យរវៀតណ្ណម ឬក៏មនឪរ ក ឬក៏មដ យវខម រនាះ? រគរធេើយ៉ា ងរម៉ាច16 

រៅកែុងភូមិរលាកក្សីវែឹង <គឺភូមិអនលង់ក្ទវែឹង> រទើបដឹងថា អូុ៎! អែករនះជាជនជាតិរវៀតណ្ណម អែក17 

រនះជាជនជាតិវខម អ  ៊ីចឹង? 18 

ឆ៖ របើតាមខាុំគិតខលួនរទ ក្បវវេជាក្បធានភូមិវែឹងរគរធេើសថិតិអី រគកត់អីក៏មិនដឹង ប៉ា វនតខាុំរបើ19 

តាមរមើេថា រៅកែុងភូមិវែងឹគឺចំណំ្ណអ  ៊ីចឹង។ ចំណំ្ណថា -- រក្ពាះកែុងដឹង កែុងភូមវិែឹងអែកណ្ណមនក្បរនធ20 

វខម  អែកណ្ណមនបដីវខម  បដីយួនអី គឺដឹងទងំអស់អ  ៊ីចឹង។ ប៉ា វនដកែុងអងគកា រគវែឹងតាមភូមិអីក្បវវេជា21 

រគរធេើសថិតិ ក៏ខាុំក្បវវេជាអ  ៊ីចឹងវមន ប៉ា វនតខាុំមិនបានដឹងៗ ក្បវវេជារគរធេើសថិតិបានថាែ ក់រេើដឹងថា កូន22 

វខម  កូនយួនអ  ៊ីចឹងណ្ណុ៎  ក្បវវេជាអ  ៊ីចឹងរវើយភូមិ   ំរគវែឹងច ះរធេើសថិតិរវើយ។ វត ូបខាុំផ្ទា េ់មិនបាន23 

ដឹងរទ ដឹងថាឪរ កកូនវែឹងរកើត -- ដណដ ឹងក្បរនធវខម អ  ៊ីចឹងរៅ សាគ េ់រៅ បងវែឹងរបើមនកូន អត់មន24 

កូន អ  ៊ីចឹងស កូំនយួនមកចិញ្ចឹមរៅ ដឹងក្បវតតិតាមៗក្បវតតិវដេវខម រយើងរៅស កូំនមកចិញ្ចឹម វដេគ្នត់25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  11 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

គ្នម នកូនវែឹង។ ក្តង់វែឹងសាគ េ់ប៉ា ណា ឹង។ 1 

ស៖ រៅររេវដេរលាកក្សនីិយយថារលាកក្សីគិតថារមភូមិរធេើសថិតិវែឹង <រតើ>រលាកក្សី2 

ធាល ប់ឮរគនិយយ<អ  ៊ីចឹង កាេរៅជំនាន់រនាះ ថាមន បាយកា ណ៍ ឬបញ្ជីអេីវដ  ឬរទ?> 3 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 4 

សាកសីក ំអាេ់ទន់រឆលើយតប។ សូមអរញ្ជើញរមធាវី វ ិចទ័  កូរប៉ា! 5 

រលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 6 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ សូមជក្មបសួ រលាកក្សីរៅក្កម។ ខាុំ<សូម>ផដេ់កា សរងកត7 

តាងំរីម ន <រោយសា >ខាុំឮសាកសី<រឆលើយ>រៅនឹងសំណួ ដំបូង “តាមគំនិត បសខ់ាុំ ក្បធានភូមិអាច8 

បានរធេើវបបរនះ ឬវបបរនាះ”។ ខាុំយេ់រីសណួំ បវនថម ប៉ា វនតកា រធេើវបបរនះគឺថាអាចជាផេក្បរយជន៍9 

ដេ់  ភាគីរផសងរទៀតរដើមបីមនកា វណនាដំេ់សាកសឲី្យនិយយអេីវដេគ្នត់រិតជាបានដឹងជាជាងផដេ់10 

ជាគំនិត<រយបេ់>ថាតាមអេីវដេគ្នត់គិត ឬក៏ថាអាចវបបរនះ អាចវបបរនាះ។ បាទ សូមអ គ ណ។ 11 

រលាកក្សី ម៉ា   ីវគ ី ដូ៖៍ 12 

រនះគឺខលឹមសា រនះសំណួ  បស់ខាុំរវើយរលាកក្បធានអមាញ់មិញរនះ។ ខាុំចង់សួ បញ្ញជ ក់គ្នត់ឲ្យ13 

បានចាស់ថាគ្នត់ដឹងរោយផ្ទា េ់ ឬក៏ក្គ្នន់វតគ្នត់យេ់ថាយ៉ា ងអ  ៊ីចឹង។ អ  ៊ីចឹងរវើយបានជាខាុំសួ វបប14 

វែឹងន ុ៎ង។  15 

សួ រោយរលាកក្សី ម៉ា   ីវគ ី ដូ៖៍ 16 

ស៖ រលាកក្សីសាកសី ខាុំសួ បញ្ញជ ក់រលាកក្សីមដងរទៀត។ រលាកក្សីដឹងរោយផ្ទា េ់រទថារមភូមិ17 

រៅសម័យរនាះគ្នត់បានរធេើសថិតិ។ រលាក<ក្ស>ីដឹងថាមនកា រធេើវបបវែឹងរទ? 18 

រលាកក្សី រៅ សាក៖់ 19 

ឆ៖ ដឹងរគរធេើសថិតិវខម  ប៉ា វនតក្តង់ថារវៀតណ្ណមវែឹង មិនបានដឹងរទ។ 20 

ស៖ រលាកក្សីបាននិយយ<អំរី>មដ យ បស់រលាកក្សីកាេរីថ្ងៃក្រវសបតិ៍ រលាកក្សថីា21 

មដ យរលាកក្សីជាកូនកាត់ គឺរវៀតណ្ណមពាក់កណ្ណដ េ វខម ពាក់កណ្ណដ េ។ ដូរចែះខាុំចង់ដឹងថា រតើមដ យ22 

រលាក<ក្សីរចះ>និយយភាសារវៀតណ្ណមរទ? 23 

ឆ៖ គ្នត់មិនវដេនិយយភាសារវៀតណ្ណមរទ ប៉ា វនតក្គ្នន់ថារវៀតណ្ណមនិយយមក គ្នត់ដឹង។  24 

ស៖ កាេរីថ្ងៃក្រវសបតិ៍ រលាកក្សីក៏បាននិយយអំរីកូនកាត់រផសងរទៀតវដេ ស់រៅភូមិអនលង់ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  12 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្ទ។ រលាកក្សីដឹងថាកូនកាត់ទងំអស់វែឹងនិយយភាសារវៀតណ្ណមរទរៅសម័យវខម ក្កវមរនាះ? 1 

[០៩:៤១:១២] 2 

ឆ៖ កូនរកមងទងំអស់ វដេកូនកាត់ៗវែឹង គ្នម នអែកណ្ណរចះរវៀតណ្ណមមួយម៉ា ត់រទ វតមួយ3 

ម៉ា ត់ក៏មិនរចះផង។ តាំងរីរកើតមក វូតមកទេ់ឥេូវវែឹង គ្នម នអែកណ្ណរចះរទ។ 4 

ស៖ សូមអ គ ណ។ កាេរីថ្ងៃក្រវសបតិ៍ រៅររេវដេរលាកក្សីរឆលើយរៅសំណួ  បសស់វ5 

ក្រះរាជអាជាា  ងអនត ជាតិ រលាកក្សីថាជនជាតិរវៀតណ្ណម និងកូនកាត់រៅភូមិ បស់រលាកក្សីក្តូវបាន6 

រគនារំចញរៅ រៅភាគខាងរក្កាម<ថ្នក្បរទសកមពជុា> រវើយ<បនាា ប់មក>រលាកក្សថីា តាមរិតរៅ7 

គឺរគបញ្ជូនរៅរវៀតណ្ណម។ ដូរចែះ  ខាុំចង់អាននូវចរមលើយ បស់រលាកក្សីកាេរីថ្ងៃក្រវសបតិ៍ បនាា ប់មក8 

ខាុំនឹងសួ សណួំ ពាក់រ័នធនឹងចំណ ចរនះ។ គឺរម៉ា ង ០៣:២០:១៥នាទី រលាកក្សីរឆលើយថា “ខាុំរ ើញរគ9 

ក្បមូេផដុំរួករគ រវើយបញ្ជូនរៅខាងរក្កាម។ អែកណ្ណមករីក្គួសា ចក្មុះ<ជាតិសាសន៍> រគរចះវត10 

ក្បមូេរៅ រវើយបញ្ជូនដឹកតាមទូករៅ។ រវើយរបើអែកណ្ណជាក្គួសា ចក្មុះជាតិ<សាសន>៍វែឹង រគ11 

បញ្ជូនមដងមួយក្គួសា រៅវតមដង រវើយរួករគបាត់ខលួន”។  12 

<រតើ>រលាកក្សោីរំទថា កាេរីថ្ងៃក្រវសបតិ៍សបាដ វម៍ នវែឹង រលាកក្សីបានរឆលើយវបបរនះ? 13 

ឆ៖ ោស ខាុំបានរឆលើយវបបវែឹងវមន។ 14 

ស៖ រលាកក្សីអាចរនយេ់ជូនអងគជំន ំជក្មះបានរទថា <តាមរលាកក្សីោចំាស់> រតើរគ15 

ក្បមូេផដុំ <និងបញ្ជូន>អែកទងំអស់វែឹងយ៉ា ងដូចរមតច? រលាកក្សីោអំេីខលះរីរវត កា ណថ៍្នកា ក្បមូេ16 

ផដុំអែកទងំអស់វែឹង? 17 

[០៩:៤៣:០៣] 18 

ឆ៖ រគក្បមូេបញ្ជូនរៅ ខាុំមិនបានរ ើញចាស់នូវវដេរគយករៅវែឹង ឮក្បមូេ ដូចថារៅ19 

អ  ៊ីចឹងរៅមួយក្គួសា ៗអ  ៊ីចឹងរៅ រៅបាត់រៅៗ រគមិនឲ្យរយើងរ ើញរទ ជួនកាេរៅយប់ ជួនកាេរៅ20 

ថ្ងៃ។ រយើងរៅរធេើកា មិនអាចដឹង ក្គ្នន់វតដឹងថារី បថី្ងៃរៅបាត់ក្គួសា វែឹង រចះវតេួចសួ  រគថាយក21 

រៅរក្កាមបាត់រវើយៗ រយើងមិនអាចដឹងថារគយករៅឯណ្ណ។ 22 

ស៖ រលាកដឹងរទថា អែកណ្ណជាអែកក្បមូេក្គួសា ទងំអសវ់ែឹង<កាេរនាះ>? ជាកមម ភិ-   23 

បាេ <ឬ>ឈលប រៅភូមិអនលង់ក្ទ ឬក៏មនមន សសមករីខាងរក្ៅជាអែកមកក្បមូេក្គួសា ទងំអស់24 

វែឹងយករចញរៅ? រលាកក្សីមនោរំទ? 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  13 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ឆ៖ ខាុំមិនបានដឹងរទ អត់បានដឹងអែកណ្ណៗមកយករទ។ រក្ពាះដឹងថាបាត់ៗវតមដង។  1 

[០៩:៤៤:១៦] 2 

ស៖ រៅកែុងភូមិ បស់រលាកក្សី រលាកក្សីធាល ប់ឮរគនិយយអំរីកា រធេើរតសត រដើមបីឲ្យដឹងថាអែក3 

ណ្ណរចះរវៀតណ្ណម ឬក៏អត់រទ រលាកក្សីធាល ប់ឮរគនិយយអំរីកា រតសតវបបវែឹងរទ រៅសម័យរនាះ? 4 

ឆ៖ អត់មនផង។ អត់មនរធេើរតសតអីទងំអស់។  5 

ស៖ កាេរីថ្ងៃក្រវសបតិ៍រលាកក្សីបាននិយយថា អែកវដេក្តូវបានក្បមូេ រវើយនិងជរមលៀស 6 

រចញរៅវែឹង គឺរគបញ្ជូនរៅរវៀតណ្ណម។ រលាកក្សីបានរ័ត៌មនវែឹងមករីណ្ណ? រវើយ<រៅថ្ងៃរនះ>7 

រវត អីបានជារលាកក្សីហា ននិយយថារគក្បមូេក្កុមក្គួសា ទងំអស់វែឹងបញ្ជូនរៅរវៀតណ្ណម? 8 

ឆ៖ រចះវតឮតៗគ្នែ ថា រគបញ្ជូនរៅរក្កាម បញ្ជូនរៅរវៀតណ្ណម។  9 

ស៖ រលាកក្សីឮតៗគ្នែ វែឹង ឮតរីអែកណ្ណ? រីអែករៅភូមិអនលង់ក្ទវែឹង ឬក៏អែកណ្ណរផសង? 10 

<កាេរនាះ>អែកភូមិនាគំ្នែ និយយរៅកែុងភូមិវែឹងថា រគក្បមូេក្កុមក្គួសា ទងំអស់វែឹងបញ្ជូនរៅ 11 

រវៀតណ្ណម ឬក៏រលាកក្សីដឹងរ ឿងរនះរក្កាយមករទ គឺចប់ បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយរវើយរទរទើប12 

ដឹង?  13 

ឆ៖ រចះឮតៗគ្នែ រៅកែុងភូមិវែឹង រ ើញរគយករៅថា វ ឺ! រគបញ្ជូនរៅរវៀតណ្ណមរវើយអែក14 

វដេរៅកែុងភូមិរយើងវែឹង រគឲ្យរៅក្សុកកំរណើតរវៀតណ្ណមវិញ រចះឮវតអ  ៊ីចឹងរៅទងំអស់វតគ្នែ វែឹង។  15 

ស៖ សំណួ ច ងរក្កាយ< បស់ខាុំចំរពាះ>រលាកក្សីសាកសី រលាកក្សីនិយយថា អែកភូមិ16 

និយយគ្នែ ថា រគបញ្ជូនក្គួសា ទងំអស់រនាះរៅរវៀតណ្ណម។ ដូរចែះខាុំចង់ដឹងថា រលាកក្សីធាល ប់ឮកមម ភិ-17 

បាេ ឬក៏ឈល បណ្ណ រគនិយយថារគបញ្ជូនក្គួសា ទងំវែឹងរៅរវៀតណ្ណមរទ? 18 

ឆ៖ គ្នម នវដេឮឈលបណ្ណនិយយក្បាប់រទ ប៉ា វនតឮវតគ្នែ ឯងវែឹងថា វ ឺ! រគបញ្ជូនឲ្យរៅក្សុក19 

កំរណើតវិញរវើយ រក្ពាះរគមិនឲ្យរៅរទរវៀតណ្ណម។ ដឹងវតប៉ា ណា ឹង ដឹងវតក្បជាជននិយយគ្នែ ។  20 

[០៩:៤៦:៥២] 21 

ស៖ សូមអ គ ណរលាកក្សសីាកសី។  22 

រលាកក្បធាន ខាុំអស់សំណួ រវើយ។ រវើយខាុំសូមបញ្ញជ ក់ថា កែុងកា បកវក្បជាភាសាបារំាង23 

ក្បវវេជាកំវ ស។ អ  ៊ីចឹងគួ វតសួ សំណួ រេើងវិញ។  24 

រលាកក្សីបាននិយយថា <រលាកក្សីបានឮោស់ៗរៅកែុងភូមិនិយយថា> ជនជាតិរវៀត    25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  14 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ណ្ណមវែឹងមិនមនសិទធិ ស់រៅរវៀតណ្ណម<រទ>អមាញ់មិញរនះ។ ខាុំឮតាម យៈកា បកវក្បជាភាសា1 

បារំាង។ រលាកក្សីនិយយអ  ៊ីចឹង ឬក៏ក្បវវេជារគបកវក្បខ សរៅជាភាសាបារំាងរនាះ? 2 

ឆ៖ ក្បជាជនវដេរគបញ្ជូនរៅវែឹង រគថាឲ្យរៅរៅរវៀតណ្ណមវិញ។ ខាុំនិយយវតប៉ា ណា ឹង 3 

មិនវមនថារគមិនឲ្យរៅឯណ្ណ។ អំមិញនិយយខ ស។ ខាុំនិយយថា ក្បជាជនរគបញ្ជូនៗរៅ រគឲ្យរៅ4 

រៅភូមិកំរណើតក្សុករវៀតណ្ណម វិញ។ នាគំ្នែ និយយអ  ៊ីចឹង ថារគបញ្ជូនៗរៅវែឹង ក្បវវេឲ្យរៅរៅ5 

ក្សុករវៀតណ្ណមវិញរវើយ។ ខាុំនិយយប៉ា ណា ឹង។  6 

ស៖ ខាុំយេ់ចាស់រវើយរលាកក្សីសាកសី។  7 

រលាកក្សី ម៉ា   ីវគ ី ដូ៖៍ 8 

<ក្បរសើ ណ្ណស់។> សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ខាុំអស់សំណួ រវើយ។  9 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 10 

បាទ អ គ ណ។ រវើយជាបនតរៅរនះ អងគជំន ំជក្មះផតេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមសវរមធាវីកា ពា 11 

កតី។ ដំបូងរនះ ផតេ់រវទិការៅក្កុមសវរមធាវីកា ពា កតីរលាក នួន ជា រដើមបីមនឱកាសសួ រដញរោេ12 

ចំរពាះសាកសី ូបរនះ។ សូមអរញ្ជើញ!  13 

មនបញ្ញា បកវក្បភាសា រលាក អ  ណ!  14 

បាទ តរៅរនះផតេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមរមធាវីកា ពា កតីរលាក នួន ជា រដើមបីមនឱកាសសួ រដញ15 

រោេចំរពាះសាកសី ូបរនះ។ បាទ សូមអរញ្ជើញ! 16 

រលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 17 

  សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។  18 

កា តាងំសំណួ រោយសវរមធាវកីា ពា កដ ី19 

សួ រោយរលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 20 

ស៖ អ  ណសសួតីរលាកក្សីសាកសី។ ខាុំមិនមនសំណួ រក្ចើនប៉ា នាម នរទ មនតិចតួចរទវដេក្តូវ21 

សួ រលាកក្សីរៅក្រឹករនះ។ ខាុំសូមោប់រផតើមសួ នូវសំណួ ដូចតរៅរនះ។ រលាកក្សីរកើតរៅកែុងឆ្ែ ំ១៩៥៣ 22 

មនន័យថារលាកក្សីមនអាយ ១៧ឆ្ែ ំ រៅឆ្ែ ំ១៩៧០។ ក្តឹមក្តូវវដ រទ? 23 

រលាកក្សី រៅ សាក៖់ 24 

ឆ៖ ោស ក្តឹមក្តូវ។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  15 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ រៅចរនាល ះរីឆ្ែ ំ១៩៧០ ដេ់ ៧៥ រតើរលាកក្សីធាល ប់រធេើដំរណើ រចញរៅរក្ៅភូមិ បស់រលាក1 

ក្សីរទ ដូចជាមកភែំររញ ចរនាល ះឆ្ែ ំ១៩៧០ ដេ់ ឆ្ែ ំ១៩៧៥វែឹង រលាកក្សីវដេរដើ រចញរៅណ្ណរក្ៅ2 

ភូមិរទ? 3 

ឆ៖ ោស ខាុំអត់វដេបានរដើ រចញរីភូមិអនលង់ក្ទវែឹងរទ រៅវតភូមិអនលង់ក្ទ។ 4 

ស៖ រតើរលាកក្សីមនសាច់ញាតិក្គួសា រៅភែំររញ ឬក៏ដូចជារៅតាវកវ អីជារដើម មនរទ? 5 

ឆ៖ ោស អត់មនរទ។ 6 

ស៖ រតើរលាកក្សីមនបានដឹងថាមនអេីរកើតរេើងរៅរក្ៅភូមិ បស់រលាកក្សីចរនាល ះរីឆ្ែ ំ១៩៧០ 7 

ដេ់១៩៧៥ ឧទវ ណ ៍ ដូចជាអេីវដេរកើតរេើងរៅដេ់ក្បជាជនវដេមនជនជាតិរដើមជារវៀតណ្ណម 8 

រនាះ? 9 

[០៩:៥១:២១] 10 

ឆ៖ ខាុំមិនបានដឹងរទ  ដឹងវតររេវដេរគឲ្យរៅ រក្កាយមកវែឹង រគឲ្យបញ្ជូនបរណដ ើ ៗវែឹង 11 

ដឹងវតប៉ា ណា ឹង។ ក្តង់ថា មនសកមមភារអីខាងរក្ៅ គឺគ្នម ន មិនបានដឹង។  12 

ស៖ រលាកក្សីវដេឮសូ មដ យ បស់រលាកក្សីនិយយអំរីកា សមល ប់ជនជាតិរវៀតណ្ណមកែុង13 

ក្ទង់ក្ទយធំវដ រទ រៅកែុងឆ្ែ ំ១៩៧០? <ឬ>កា ោប់ចងជនជាតិរវៀតណ្ណមក្ទង់ក្ទយធំ សមល ប់14 

ក្ទង់ក្ទយធំ កែុងឆ្ែ ំ១៩៧០? ឬក៏មនកា រឃាសនាណ្ណមួយវដេក្បឆំ្ងរៅនឹងអែកវដេមនសញ្ញជ តិ15 

រដើមជារវៀតណ្ណម វដេដឹងរទ? <រតើរលាកក្សីដឹងវដ រទ?> 16 

ឆ៖ ោស ខាុំមិនបានដឹងរទ។  17 

ស៖ ខាុំសូមក្តេប់រៅសួ នូវអេីវដេរលាកក្សីបានរឆលើយកាេរីថ្ងៃ<ក្រវសបតិ៍>សបាដ វ៍ម ន 18 

រៅរម៉ា ង១៤:<៣៣>នាទី។ សំណួ ដូចតរៅ ខាុំគិតថា សំណួ រនះ គឺជាសណួំ មករីតំណ្ណងសវក្រះ19 

រាជអាជាា ជាតិ។ “រតើរលាកក្សីអាចជក្មបជូនត លាកា បានរទ <ថា>រតើ<អែកមូេោឋ ន>ោត់ទ ករវៀត20 

ណ្ណម<យ៉ា ងរម៉ាចវដ > រវើយរតើមនក្បក្រឹតតខ សគ្នែ វដ ឬរទ មករេើជនជាតិរវៀតណ្ណមរៅម នឆ្ែ ំ21 

១៩៧៥ និងរក្កាយ៧៥?” ចរមលើយ បស់រលាកក្សីរឆលើយថា <ខាុំដកក្សង់>៖ “ម នឆ្ែ ំ១៩៧៥ រយើងមន22 

ទំនាក់ទំនងធមមតា។ រក្កាយមករគក៏ក្សាវក្ជាវ  កជនជាតិរវៀតណ្ណម<រៅររេរនាះ>”។<បញ្ចប់កា 23 

ដកក្សង់។> ចរមលើយ បស់រលាកក្សីកាេថ្ងៃក្រវសបតិ៍ន ុ៎ង រតើរលាកក្សីកក្មិតចរមលើយរនះ វតចំរពាះ 24 

វតក្បជាជន<រដើមកំរណើត>រវៀតណ្ណមរៅកែុងភូមិ បស់រលាកក្សី<រទ ឬយ៉ា ងរម៉ាច>? 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  16 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ឆ៖ ជនជាតិរវៀតណ្ណម រវើយជនជាតិវខម  បានទំនាក់ទំនងវដេគ្នម នកា ទំនាស់ទស់វទងអី1 

គ្នែ រទ រវើយរបើរគយករៅ ក៏ក្បជាជនវខម ក៏មិនដឹងថារគយករៅររេណ្ណ រវើយរគទក់ទងអីគ្នែ យ៉ា ង2 

រម៉ាច ក៏ខាុំមិនដឹង។  3 

[០៩:៥៤:០៨] 4 

ស៖ វតរៅររេវដេរលាកក្សីរឆលើយកាេរីថ្ងៃក្រវសបតិ៍កនលងរៅរនះ រៅនឹងសំណួ ពាក់រ័នធ5 

រៅនឹងកា ក្បក្រឹតតមករេើជនជាតិរវៀតណ្ណមម នឆ្ែ ំ១៩៧៥ រលាកក្សីបានរឆលើយកក្មិតវតអេីវដេបាន6 

រកើតរេើងរៅកែុងភូមិ បស់រលាកក្សីរទ ខាងរក្ៅភូមិ បស់រលាកក្សី រលាកក្សីមិនដឹងរទ ដឹងវតកែុងភូមិ7 

រទ។ អ  ៊ីចឹងវមនរទ? 8 

ឆ៖ កែុងភូមិវែឹងក៏គ្នម នសកមមភារអេីវបលកវដ ។  9 

ស៖ ស ំបញ្ញជ ក់ឲ្យបានចាស់ រលាកក្សីមិនធាល ប់ឮអំរីកា សមល ប់ជនជាតិរវៀតណ្ណមក្ទង់ក្ទយ10 

ធំរទឬរៅកែុង បបេន់ នេ់?<> 11 

ឆ៖ ោស ខាុំមិនបានឮរទ រក្ពាះកិចចកា រនះ មិនវមនកិចចកា ក្បជាជនរទ។ ក្បជាជនគិតវត ក12 

ស ីចិញ្ច ឹមកូន អត់បានគិតរ ឿងរផសង។ 13 

ស៖ ខាុំសូមផតេ់ឧទវ ណ៍មួយជូនរៅរលាកក្សី។ កា សមល ប់<រេក >រវៀតណ្ណម14 

ក្ទង់ក្ទយធំចំនួន៨០០នាក់ រវើយសាកសរ បស់ជនជាតិរវៀតណ្ណមទងំ៨០០នាក់វែឹងក្តូវបានរគ15 

ទមល ក់ចូេរៅកែុងទរនល<បាសាក់ រៅកែុងឆ្ែ ំ១៩៧០>។ រលាកក្សីធាល ប់បានឮរ ឿងរនះរទ?<> 16 

ឆ៖ ោស ខាុំអត់បានឮរសាះ អត់បានដឹង។ ដូចខាុំជក្មបរលាកត លាកា អ  ៊ីចឹងថា ខាុំក្បជាជន17 

មិនអាចគិតអេីរ ឿងរផសងរក្ៅរីចិញ្ចឹមក្គួសា  រវើយនិងកា ភ័យខាល ចក្គ្នប់រផ្ទល ងក្គ្នប់វបករទជំនាន់រនាះ។ 18 

ស៖ ច ះរលាកក្សីធាល ប់សាត ប់ឮតាមកា ផាយតាមវិទយុថា < ោឋ ភិបាេ>េន់ នេ់<>បាន19 

សា ភារថាបានោប់រវៀតណ្ណម ៣០.០០០នាក់ រវើយោក់គ កចំនួន ៧០០០នាក់ <រក្កាមកា សងស័យ20 

ថាកបត់ជាតិ>។ រលាកក្សីបានឮរ ឿងរនះរទ?  21 

ឆ៖ ោស ខាុំមិនវដេឮរទ រក្ពាះខាុំ ផាះខាុំក្កគ្នម នវិទយុសាត ប់ផង។ 22 

ស៖ ដូរចែះខាុំសនមតថា រលាកក្ស<ីមិនវដេឮ>កា សមល ប<់ក្ទង់ក្ទយធំរេើ>ជនជាតិរវៀត23 

ណ្ណមរៅតាវកវ ម នឆ្ែ ំ១៩៧៥រទ។ រលាកក្សីអត់វដេឮរ ឿងរនះរទឬ? 24 

ឆ៖ ោស ខាុំមិនវដេបានឮរទ។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  17 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

[០៩:៥៧:១០] 1 

រលាកក្សី ម៉ា   ីវគ ី ដូ៖៍ 2 

រលាកក្បធាន ខាុំសូមោក់សំរណើមួយ។ រតើរយើងអាចមនរេខរយងឯកសា វដេរមធាវីគ្នត់3 

យកមកសួ <សាកសី>វែឹងបានរទរលាកក្បធាន? 4 

រលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 5 

<រិតជាបាន> រលាកក្បធាន<។ ប៉ា វនតតាមកា អន វតតកនលងមក ខាុំ>សួ ជាសណួំ <របើក>សិន 6 

បនាា ប់មក រទើបខាុំបង្ហា ញអំរីក្បភរថ្នរ័ត៌មន បស់ខាុំវដេបានយកមកសួ រនះ។ <ទ កឲ្យខាុំសួ សំណួ 7 

ច ងរក្កាយមួយរនះសិន បនាា ប់មកខាុំនឹងក្បាប់ក្បភរវដេខាុំរយង។> 8 

សួ រោយរលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 9 

ស៖ <រតើ>រលាកក្សីវដេឮសូ កា រឃាសនាក្បឆំ្ងរៅនឹងជនជាតិចិន<រៅទីក្កុងភែំររញ>10 

រៅម នឆ្ែ ំ១៩៧៥ វដ រទ? គឺក្បជាជនវដេជាប់សាច់្មជាជនជាតិចិតតាំងរីដូនតាវែឹងមក ក្តូវ11 

< ងកា គំរាមសមល ប់ជាក្ទង់ក្ទយធំ>។ រលាកក្សីធាល ប់ឮរទ? 12 

[០៩:៥៨:១៥] 13 

រលាកក្សី រៅ សាក៖់ 14 

ឆ៖ ោស ខាុំមិនបានធាល ប់ឮរទ។ មិនបានដឹងទំងអស់។ 15 

រលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 16 

រលាកក្បធាន ខាុំរយងរៅរសៀវរៅមួយកាេវដេស រស <រោយប គគេមែ ក់ វដេត លាកា 17 

ោត់ទ កគ្នត់ថា>ជាអែកជំនាញ<មែ ក់។ កែុង>រសៀវរៅ បស់ រអេីវារបត របក ័  គឺឯកសា  18 

E3/20, ERN អង់រគលស 00237829 ដេ់ 30, វខម  00232165 ដេ់ 66, បារំាង 00638396-97, 19 

និយយអំរីកា រឃាសនាក្បឆំ្ងរៅនឹងជនជាតិរវៀតណ្ណម។ ជាកា រឃាសនា បស់ បបេន់ នេ់ 20 

ពាក់រ័នធរៅនឹងកា សមល ប់<ក្ទង់ក្ទយធំរៅរេើ>ជនជាតិរវៀតណ្ណម <និងកា   ំខលួន>កែុងក្ទង់ក្ទយ21 

ធំ រវើយកែុងរនាះក៏មនកា គំរាមកំវវងរៅដេ់អែកជាកូនរៅចិន<រោយរជាគវាសនារគដូចរៅនឹង>22 

ជនជាតិ<ចិនរៅ>ឥណឌូ រនស ីរៅកែុង<>ឆ្ែ ំ<១៩៦៥ វដេរួករគក្តូវបានករមាចក្ទង់ក្ទយធំ រោយ ោឋ23 

ភិបាេគ្នកំ្ទរួកបសចិមក្បរទសរៅកែុងក្បរទសឥណឌូ រនស ។ី> អ  ៊ីចឹងឯងបានជាខាុំយកសំណួ ទងំអស់24 

រនះមកសួ ។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  18 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ <ខាុំយេ់ រលាកក្សីសាកសី>រៅម នឆ្ែ ំ១៩៧៥ រលាកក្សីមិនវដេបានដឹង<អំរីកា 1 

ក្បក្រឹតតមករេើ>ជនជាតិរវៀតណ្ណមរទ។ អ  ៊ីចឹងវមនរទ? 2 

ឆ៖ ោស ខាុំមិនបានដឹងវមន។ 3 

ស៖ ច ះរលាកក្សីធាល ប់<ឮអំរី>ទសសនាវដដី ឬក៏កាវសតវដេរគរៅថា “ទសសនាវដដីទង់4 

បដិវតត”។ រលាកក្សីវដេឮរ ម្ ះទសសនាវដដីរនះរទ? 5 

ឆ៖ មិនវដេរ ើញផង។ ខាុំរៅជនបទឆ្ៃ យ មិនវដេរ ើញរទ។ 6 

ស៖ ច ះចរនាល ះរីឆ្ែ ំ១៩៧៥ ដេ់ ៧៩ រលាកក្សីធាល ប់បានសាដ ប់វិទយុផាយរចញរីទីក្កុងភែំររញ7 

 បស់ បបរនាះវដ ឬរទ? 8 

ឆ៖  បបរនាះកាន់វតសាៃ ត់រទៀតរវើយ មិនវដេឲ្យក្បជាជនដឹងផង។ 9 

[១០:០១:១៥] 10 

ស៖ ប៉ា វនដ <ខាុំគិតថា> វិទយុផាយសំរេងរីទីក្កុងភែំររញ ជាវិទយុផលូវកា  បស់ បបកមពជុាក្បជា11 

ធិបរតយយ។ ខាុំយេ់រ ើញថារគអន ញ្ញា តឲ្យសាដ ប់កា ផាយសំរេងរចញរីទីក្កុងភែំររញ<រនាះ>។ រតើ12 

រលាកក្សីធាល ប់បានសាដ ប់ កា ផាយវិទយុផាយរចញរីទីក្កុងភែំររញ ឬក៏<រលាកក្សីសាគ េ់>អែកណ្ណមែ ក់13 

ធាល ប់បានសាដ ប់វដ រទ រលាកក្សីដឹងរទ? 14 

ឆ៖ ោស ខាុំមិនបានដឹងរទ ដូចខាុំជក្មបក្បាប់រវើយថាកែុងក្គួសា មួយៗគិតវតផគត់ផគង់កូនៗ15 

រក្ចើនមិនបានរៅគិតកា ង្ហ នរយបាយអីរទ ដឹងវតរីកា ក្បឹង កចិញ្ចឹមកូន រក្ពាះកូនរក្ចើន កូនខាុំដេ់រៅ16 

ក្បាបំួននាក់ សាល ប់រី នាក់ រៅក្បារីំ នាក់។ ដូរចែះ រមក្គួសា វែឹង គឺក្តូវក្បឹងវក្បងគិតវតយ៉ា ងរម៉ាចផដេ់17 

ជីវភារឲ្យកូនវដេផ តរី បបអត់ឃាល នក្បឹងេូន ក្បឹងក្កាប រដើ  ក ដូ ទិញយកមកទ កផគត់ផគង់វតកូនរទ 18 

មិនបានសាដ ប់រ ឿងអេីទងំអស់។ 19 

ស៖ បាទ ខាុំយេ់រវើយរលាកក្សីសាកសី។ អ  ៊ីចឹង រតើក្តឹមក្តូវរទ របើខាុំនិយយថាបញ្ញា វដេ20 

រលាកក្សីជួបក្បទះរនាះគឺ ដំរណើ កា  បស់ បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ គឺរលាកក្សីដឹងវតអំរីកមម ភិ- 21 

បាេមូេោឋ ន បស់រលាកក្សីរទ។ រលាកក្សីដឹងថាកមម ភិបាេមូេោឋ នវដេរលាកក្សីធាល ប់ទំនាក់ទំនង 22 

និងធាល ប់និយយជាមួយវែឹង គឺជាកមម ភិបាេតំណ្ណងឲ្យ បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឬមិនវមនរទ? 23 

ឆ៖ ជាតំណ្ណងរៅៗកែុងភូមិខាុំវែឹង ជាកមម ភិបាេរៅ រគថាក្គប់ក្គងរៅកែុងភូមិខាុំវែឹង។ 24 

[១០:០៣:២៥] 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  19 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ ដូរចែះ ក្តឹមក្តូវរទ របើខាុំនិយយថារៅររេរនាះ រលាកក្សីមិនបានដឹងថារគ្នេនរយបាយ1 

 បស់ បបរនាះមនរគ្នេនរយបាយអេីខលះរទ ឬក៏ថារលាកក្សីមិនបានដឹង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឬ2 

បកសក មមយុនីសដកមពជុាវែឹងគឺថាមនកា ទំនាស់គ្នែ ជាមួយនឹងរវៀតណ្ណមរទឬ? 3 

ឆ៖ ោស ក្តឹមក្តូវរវើយ ខាុំមិនបានដឹងរទ។ 4 

ស៖ រលាកក្សី រៅកែុងកំណត់រវត សាដ ប់ចរមលើយ បស់រលាកក្សី រលាកក្សីបានរយង<រេើអេី5 

វដេរលាកក្សីរៅថា>៖ “ក្រឹតដិកាណ៍ បស់ រសាម ភឹម។” <> និយយឲ្យចំវតមដងពាកយរនះជាភាសា6 

អង់រគលសគឺ 00235511, វខម 00233296, បារំាង 00250600, “ចំរពាះខាុំ<ផ្ទា េ់ ខាុំ>ក្តូវ<ដកសាូង> 7 

រវើយខាុំក៏រធេើក្តីរឆែើ  ក្បវ ក <កិនក្សូវ ជាន់អងក  រៅតាម ដូវ។ រក្កាយមកក្បវវេមួយឆ្ែ ំ ឬរី ឆ្ែ ំ> 8 

មនក្រឹតតិកា ណ៍<>រសា ភឹម វដេកែុងរនាះក៏មន<ទហានបាក់ទ័រ និងក្បរនធអតីតទហាន> េន់   9 

នេ់ <ក្រមទងំអែកជាប់និនាែ កា  ក្តូវបានក្បមូេរៅខាង>មជឈិម រវើយក៏បាត់ខលួនរៅ។”<ខាុំចង់សួ 10 

សំណួ ជាក់លាក់អំរី>ក្រឹតតិកា ណ៍ បស់ រសា ភឹម<។ រតើ>រលាកក្សីចង់និយយថារម៉ាច<ររេរលាក11 

ក្សីនិយយវបបវែឹងក្បាប់អែករស ើបអរងកត>?  12 

ឆ៖ រក្កាយរីសភារកា ណ៍រៅ រៅថា រសា ភឹម អង្ហក េ់វែឹង ក្បជាជន -- អុ៎! វនុ៎ កងទ័រ13 

បាក់ទ័រ វដេ ត់មកផាះវែឹង រគក្បមូេរៅរៅ។ រវើយអែកជាប់និនាែ កា អីមក ទហានរៅទីក្កុង14 

ភែំររញ និងក្បជាជនងមីអី ក៏រគក្បមូេរៅថាឲ្យរៅរ ៀនសូក្ត។ ដឹងវតប៉ា ណា ឹងឯង។  15 

[១០:០៦:០៧] 16 

ស៖ រសា ភឹម ជាន ណ្ណ រលាកក្សី? 17 

ឆ៖ ខាុំមិនបានដឹងវដ  រចះវតឮថា រសា ភឹម ៗ។  18 

ស៖ រលាកក្សីមនរៅោអំេីវដ រទ អំរីកា វដេរលាកក្សីបានឮរ ម្ ះ បស់គ្នត់រនះ?  19 

ឆ៖ ឮតំណ្ណេកែុងភូមិវែឹងថា ជំនាន់ រសា ភឹម វែឹងវាក្កឡាប់ោក់កាេវែឹង រចះវតនាគំ្នែ ថា 20 

ក្តឹម រសា ភឹម វែឹងរៅ ប៉ា វនតមិនដឹងរៅម ខរទៀតយ៉ា ងរម៉ាច អត់ដឹង។  21 

ស៖ រលាកក្សីរៅោរំទ អែកភូមិ បស់រលាកក្សីនិយយអេីខលះវដ អំរី រសា ភឹម?  22 

ឆ៖ អត់មននិយយអីរទ ក្បជាជនអត់បានដឹងរទ វតម៉ា ឈ េវែឹងរវើយរៅសាៃ ត់រសៃៀមរៅ។  23 

ស៖ រលាកក្សីរៅោរំទ តំបន់ណ្ណមួយថ្នភូមិភាគណ្ណមួយ វដេ<>ភូមិរលាកក្សីវែងឹសថិត24 

រៅ<ម នឆ្ែ ំ១៩៧៥ ដេ់ឆ្ែ ំ១៩៧៩>? 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  20 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ឆ៖ រៅតំបន់២៤។  1 

ស៖ ច ះរលាកក្សីរៅោវំដ  រៅតំបន់២៤ ចំណ ះឲ្យភូមិភាគណ្ណវដ ?  2 

ឆ៖ ខាុំអត់បានដឹងផង ដឹងវតតំបន់២៤។  3 

[១០:០៨:១៨] 4 

ស៖ រលាកក្សីធាល ប់វដេឮសូ ប គគេមែ ក់រ ម្ ះ រវង សំ ិន វដ រទ?  5 

ឆ៖ ឮវតរ ម្ ះ មិនបានសាគ េ់ម ខ។  6 

ស៖ ច ះឮវតរ ម្ ះវែឹង រលាកក្សីដឹងអេីខលះវដ អំរីគ្នត់ អំរីរវង សំ ិន រនះរីឆ្ែ ំ១៩៧៥ រៅ7 

ដេ់ ៧៩ <ឬក៏រក្កាយមកវដ  ឬរទ>?  8 

ឆ៖ ោស មិនបានដឹងអេីរទ មិនបានដឹងទងំ ក្គ្នន់វតឮវតរ ម្ ះគ្នត់ វតមិនបានដឹង។  9 

ស៖ រតើរលាកក្សីមនដឹងថា មនកា ក្បយ ទធគ្នែ  វាងកងទ័រ<ថ្ន បប/ ោឋ ភិបាេ>កមពជុា10 

ក្បជាធិបរតយយ និងកងទ័ររវៀតណ្ណមវដ រទ? ឬក៏មា៉ាងរទៀតថា រតើរលាកក្សីវដេបានសាដ ប់ឮសូ <>11 

អាវ ធផាះុ កា បាញ់របាះោក់គ្នែ  ឬក៏បាញ់រផ្ទល ងការំភលើងធំ ឬក៏កា ក្បយ ទធគ្នែ រោយរក្បើ ងរក្កាះអីវដ រទ 12 

 វាងកងទ័រកមពជុាក្បជាធិបរតយយជាមួយកងទ័ររវៀតណ្ណម?  13 

ឆ៖ មិនបានឮផង មិនបានដឹងផង។  14 

ស៖ សំណួ ច ងរក្កាយ បស់ខាុំរវើយរលាកក្សី។ របើខាុំយេ់មិនក្ចេំរទ រលាកក្សីខលួនឯងផ្ទា េ់15 

មិនវដេធាល ប់បានរ ើញរោយផ្ទា េ់វភែកអំរីកា សមល ប់អែកណ្ណមែ ក់រទ។ រលាកក្សីមិនវដេបានរ ើញ16 

រគសមល ប់អែកណ្ណមែ ក់ផ្ទា េ់វភែករទ។ រតើក្តឹមក្តូវវដ រទ? 17 

ឆ៖ ោស ជាកា ក្តឹមក្តូវ រក្ពាះមិនវដេរ ើញវមន។ 18 

រលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 19 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ អស់សណួំ រវើយ។ 20 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 21 

បាទ អ គ ណ។ ឥេូវរនះដេ់ររេសក្មករវើយ អងគជំន ំជក្មះក្បកាសសក្មកោប់រីររេ22 

រនះតរៅ វូតដេ់រម៉ា ង១០កនលះ សូមអរញ្ជើញចូេ វិញរដើមបបីនដកិចចដំរណើ កា សវនាកា ។  23 

មស្រនដី ដឋបាេត លាកា សក្មបសក្មួេផដេ់កវនលងសក្មករៅបនាប់ ង់ោំសក្មបស់ាកស ី ដេ់24 

សាកស ីូបរនះរៅកែុងអំេុងររេឈប់សក្មក និងឲ្យអរញ្ជើញគ្នត់មកកាន់កវនលងផដេ់សកខីកមមរៅកែុង25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  21 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បនាប់សវនាកា រនះរៅរវលារម៉ា ង១០កនលះ។ 1 

សក្មកច ះ! 2 

ក្កឡាបញ្ជ៖ី 3 

សូមអរញ្ជើញរក្កាកឈ ! 4 

(សវនាកា សក្មករីរម៉ា ង ១០:១១ នាទី ដេ់រម៉ា ង ១០:៣១ នាទី) 5 

[១០:៣១:១៦] 6 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 7 

អងគយុច ះ! 8 

អងគជំន ំជក្មះក្បកាសបនតកិចចដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា ។ រវើយតរៅរនះ ផដេ់រវទិកាជូនរៅ9 

ក្កុមសវរមធាវីកា ពា កដីរលាក រខៀវ សំផន រដើមបីមនឱកាសតាងំសំណួ រដញរោេចំរពាះសាកស ីូប10 

រនះ។  11 

កញ្ញា  អងត់ា វគសីរស៖ 12 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ <សូម>រគ្ន ររលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម។  13 

កា តាងំសំណួ រោយសវរមធាវកីា ពា កដ ី14 

សួ រោយកញ្ញា  អងត់ា វគសីរស៖ 15 

ស៖ ជក្មបសួ រលាកក្សី រៅ សាក់ ខាុំរ ម្ ះ អង់តា វគីសរស ខាុំជាសវរមធាវីអនត ជាតិ16 

កា ពា កដីរលាក រខៀវ សំផន។ ខាុំនឹងសួ សណួំ ខលីៗមួយចំនួនរៅកាន់រលាកក្សី។ សំណួ ទី១ គឺពាក់រ័នធ17 

រៅនឹងរវត កា ណ៍មួយវដេរលាកក្សីបានរេើករេើងជាមួយនឹងសវក្រះរាជអាជាា  ងជាតិ។ រលាកក្សី 18 

រឆលើយថា ក្តូវបានរគោប់ខលួនអស់ យៈររេក្បវវេជាជាង១០ថ្ងៃ រវើយរៅកែុងររេវដេរលាកក្សី19 

ផដេ់បទសមា សន៍ជូនអែករស ើបអរងកតថ្នកា ិយេ័យសវរៅក្កមរស ើបអរងកត រលាកក្សីបាននិយយ20 

ថារគោប់ខលួនមន សសជារក្ចើនកែុងររេដំណ្ណេគ្នែ ជាមួយនឹងរលាកក្សី។ រវើយរលាកក្សីបាននិយយ21 

អំរី យយ<វច>។ រលាកក្សីអាចបញ្ញជ ក់បានរទ អែកណ្ណជា យយ<វច> វែឹង រវើយរលាកក្សី22 

សាគ េ់គ្នត់តាម របៀបណ្ណ? 23 

ចំរពាះអែកបកវក្ប រដើមបីរចៀសវាងនូវបញ្ញា បកវក្បរ ម្ ះ គឺរ ម្ ះវែឹងគឺ រច <ស រស តាម24 

ភាសាបារំាង> គឺឯកសា  E3/7780។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  22 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រលាក គង ់សំអ ន៖ 1 

រ ម្ ះ វច សូមអ គ ណ។ 2 

រលាកក្សី រៅ សាក៖់ 3 

ឆ៖ យយវច រគបានរៅរៅជាមួយខាុំវមន។ រៅកែុងវតតអនលង់ក្ទ។  4 

[១០:៣៣:២៧] 5 

សួ រោយកញ្ញា  អងត់ា វគសីរស៖ 6 

ស៖ ខាុំចង់សួ រលាកក្សីថា យយវច វែឹងជាអែកណ្ណ? រវើយរលាកក្សីសាគ េ់តាម របៀបណ្ណ? 7 

ឆ៖ យយវច ជាក្បជាជនរៅភូមិអនលង់ក្ទ រៅភូមិជាមួយគ្នែ ។  8 

ស៖ រៅកែុងកំណត់រវត សាដ ប់ចរមលើយរលាកក្សី គឺ E3/7780, ERN ជាភាសាបារំាង 00259 

0601, ជាភាសាអង់រគលសគឺ 00235512, និង ERN ជាភាសាវខម  00233296។ រលាកក្សីបាន10 

និយយអំរីជន<រនធ>ុរដើម បស់ យយវច រនះ។ រតើរលាកក្សីរៅោរំទ? 11 

ឆ៖ គ្នត់ -- ខាុំមិនបានដឹងក្បវតតិគ្នត់វដ  គ្នត់ថាគ្នត់ជនជាតិោម។ វតរៅកែុងភូមិខាុំវែឹង រៅ12 

ជាមួយគ្នែ យូ រវើយ មិនដឹងថាគ្នត់ជនជាតិោមផង។ ដេ់គ្នត់ថាជនជាតិោម នឹករ ើញថាគ្នត់ 13 

ឪរ កគ្នត់ោម រវើយក៏រគឲ្យគ្នត់មកវិញមក។  14 

ស៖ អ  ៊ីចឹង ររេន ុ៎ង គឺរគរោះវេងគ្នត់វែឹងកែុងររេជាមួយរលាកក្សីវដ  វមនរទ? 15 

ឆ៖ ោស រគរោះវេងរៅររេន ុ៎ង។  16 

ស៖ រៅទំរ័ ដវដេ ជាភាសាបារំាង និងទំរ័ ដវដេជាភាសាអង់រគលស ក៏ប៉ា វនដជាភាសាវខម  គឺ17 

ERN 00233297។ រលាកក្សីបានរេើករេើងនូវរ ម្ ះកមម ភិបាេមូេោឋ នមួយចំនួន សូមអភ័យរទស18 

ផង របើខាុំអានរ ម្ ះរៅមិនក្តូវ។ ខាុំសូមផដេ់ ERN រដើមបីឲ្យអែកបកវក្បតាមខាុំទន់។ គឺ ERN 0023 19 

3297 គឺរ ម្ ះវែឹង រ ម្ ះ ម៉ាន, ក ក, ឆឺយ និង នី វដេជាកមម ភិបាេមូេោឋ ន។ សំណួ ទី១ គឺពាក់20 

រ័នធនឹងរ ម្ ះ ម៉ាន។ រតើ ម៉ាន រនះមនតួនាទីជាអេីវដ ? 21 

[១០:៣៦:២៣] 22 

ឆ៖ ម៉ាន គ្នត់ជាក្បធានភូមិរៅភូមិអនលង់ក្ទ។  23 

ស៖ ររេវដេរគោប់ខលួនវែឹង ម៉ានវែឹងនិយយជាមួយរលាកក្សីវែឹង ឬក៏យ៉ា ងរម៉ាច ឬក៏មន24 

អែកណ្ណរផសង? 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  23 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ឆ៖ ម៉ាន វែឹងបានរៅខាុំរៅរៅវតត។ គ្នម នអែករផសងរទ មនវត ម៉ាន វែឹងមែ ក់។ 1 

ស៖ អ  ៊ីចឹង គឺររេវែឹង គឺម៉ាន វែឹងរវើយវដេរលាកក្សីបាននិយយជាមួយវែឹង វមនរទ? 2 

ឆ៖ ោស មន សសរ ម្ ះ ម៉ាន។  3 

ស៖ ច ះរលាកក្សីសាគ េ់រម បស់ ម៉ាន វែឹងរទ? 4 

ឆ៖ មិនសាគ េ់រទ រមថាែ ក់រេើ សាគ េ់ក្តឹមក្បធាន  ំ គឺរ ម្ ះ ឆឺយ។  5 

ស៖ ច ះ ឆឺយ វែឹង គ្នត់មនម ខតំវណងអីឲ្យក្បាកដវដ ? 6 

[១០:៣៧:៥១] 7 

ឆ៖ គ្នត់គណៈ  ំវក្រកថ្ក្ជ។ 8 

ស៖ រលាកក្សីក៏បានរ ៀបរាប់រ ម្ ះ ក ក ផងវដ ។ អ  ៊ីចឹង ក ក រនះ មនម ខតំវណងអីវដ ? 9 

ឆ៖ ក្បធានភូមិវដ  ក្បធានភូមិទី១។ ទី១ ទី២ ជាមួយរូ ម៉ាន វែឹង ក្បធានភូមិវែឹង ភូមិអនលង់10 

ក្ទ។  11 

ស៖ ច ះរ ម្ ះច ងរក្កាយរ ម្ ះ នី រនះ គ្នត់មនម ខតំវណងអីវដ ? 12 

ឆ៖ រ ម្ ះ នី ក្បធានឈលប។  13 

ស៖ រលាកក្សីបាននិយយជារក្ចើនដងរក្ចើនសា <រវើយរលាកក្សីក៏បាននិយយរីមសិេ      14 

មិញវដ >ថា រលាកក្សីក្គ្នន់វតជាអែកភូមិធមមតា រវើយរលាកក្សីគិតវតរីរធេើកា ង្ហ  បស់រលាកក្សី។ 15 

ដូរចែះខាុំអាចនិយយបានរទថា រលាកក្សីមិនបានចូេ ួមកែុងកា ក្បជ ំណ្ណមួយជាមួយ ម៉ាន, ក ក, ឆឺយ 16 

និង នី រនះរទ? 17 

ឆ៖ មិនបាន ួមក្បជ ំកិចចកា ង្ហ រផសងៗរទ ក្បជ ំវតកា ង្ហ បងកបរងកើនផេ។ កា ង្ហ ដកសាូង។ 18 

ឲ្យរយើងជំ  ញកា ង្ហ កសិកមមវែឹង ជំ  ញឲ្យបានជួនណ្ណ ១រតាន -- ១វិកតា ៣រតាន រេើង៦រតាន    19 

ឯរណ្ណះ។  20 

ស៖ អមាញ់មិញរនះ រៅររេវដេរលាកក្សីរឆលើយរៅនឹងសវរមធាវីនាមំ ខតំណ្ណងរដើម21 

បណដ ឹង ដឋបបរវណី រលាកក្សីបាននិយយថា “ម៉ាន វែងឹ ក្បវវេជារធេើសថិតិក្បជាជនរៅកែុងភូមិ បស់22 

រលាកក្សី<អំរីជាតិរនធអុែកទងំរនាះ>”។ ដូរចែះ ខាុំអាចនិយយបានថា អេីវដេរលាកក្សីបានរឆលើយវែឹង 23 

គឺក្គ្នន់វតជាកា សាម នរទ <រោយ>រលាកក្សី<ផ្ទា េ់មិនវដេរ ើញ បាយកា ណ៍ទងំរនាះផង រវើយ 24 

រលាកក្សី>មិនដឹងក្បាកដថា<រតើ ម៉ាន បានបញ្ជូន>សថតិិក្បជាជន<ទងំអស់រនាះឲ្យរៅរម បស់គ្នត់ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  24 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

វដេរលាកក្សីមិនសាគ េ់។ រតើក្តឹមក្តូវរទ>? 1 

ឆ៖ ោស រិតក្បាកដរវើយ។ 2 

[១០:៤០:១៥] 3 

កញ្ញា  អងត់ា វគសីរស៖ 4 

សូមអ គ ណរលាកក្សីសាកសី។ រលាកក្បធាន ខាុំអស់សំណួ រវើយ។ 5 

រលាក គង ់សំអ ន៖ 6 

បាទ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។  7 

សួ រោយរលាក គង ់សំអ ន៖ 8 

ស៖ ខាុំសូមជក្មបសួ រលាកក្សីរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី។ ក្រឹកមិញរនះ រលាកក្សីបាននិយយ9 

អំរីកា ោប់ជនជាតិរវៀតណ្ណមបញ្ជូនរៅក្សុកវិញ។ ខាុំចង់សួ បវនថមថា រលាកក្សីដឹងរីអែកណ្ណៗវដេ10 

ជាអែកនិយយក្បាប់រលាកក្សីថា ោប់ជនជាតិរវៀតណ្ណមរៅក្សុកវិញរនាះ? សាគ េ់រ ម្ ះរគរទ? 11 

រលាកក្សី រៅ សាក៖់ 12 

ឆ៖ មិនមន ដូចថា មិនមនក្បធានភូមិក្បធានអីណ្ណនិយយក្បាប់រទ មនវតក្បជាជនរយើង13 

សាម នកែុងចិតតវែឹងថា វ ឺ! របើរគជូនរៅ រគឲ្យរៅក្បរទសរវៀតណ្ណម។ ក្គ្នន់វតដឹងវតប៉ា ណា ឹងឯង គ្នម ន14 

ន ណ្ណនិយយក្បាប់រយើងរទ។ 15 

ស៖ អែកក្សីដឹងវែឹង ដឹងរីអែកណ្ណ? អែកក្សីអាចោរំ ម្ ះបានរទ? ឬមួយក៏អែកក្សីរភលច អាច16 

បញ្ញជ ក់បានរទ? 17 

ឆ៖ និយយរីក្បជាជនតៗគ្នែ វែឹងរលាកក្គូ? មនដូចថា រៅ ួមបាយ  ួម យយៗទងំអស់គ្នែ18 

វែឹង បងក្សីទងំអស់គ្នែ រធេើកា វែឹងរចះវតខសឹបរខសៀវគ្នែ  ថា វ ឺ! រគជូនក្បជាជនរៅរវៀតណ្ណមរវើយ 19 

រយើងរចះវតភ័យរវើយ។ វែឹងរបើតាមដឹងរៅមនវតយយៗគ្នែ ឯងវដេរៅរធេើកា ជាមួយគ្នែ វែឹង គ្នម ន20 

ក្បុសៗ ឬកមម ភិបាេណ្ណអាចនិយយក្បាប់រយើងរទ មនវត ដូចជា យយរយើត យយអីវែឹង វដេ21 

គ្នត់ោស់ៗវែឹងរៅកែុងក្កុមជាមួយគ្នែ វែឹង ក្បធានក្កុម កូនក្កុមវែឹងរៅរធេើកា វែឹង រចះវតរិភាកាគ្នែ22 

គិតវក្កងអ  ៊ីចឹង។ អារគយករៅ រគយករៅរវៀតណ្ណមរវើយ រគឲ្យរៅរៅក្សុកភូមិកំរណើតរគវិញ។ 23 

វែឹងរបើតាមដឹងៗវតរីយយៗគ្នែ ឯងវែឹង។ គ្នម នដឹងរីកមម ភិបាេណ្ណក្បាប់រយើងរទ។ 24 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ អែកក្សីដឹងថារៅររេណ្ណវដ ? ឆ្ែ ំណ្ណវដ ? ោបំានរទ? 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  25 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ឆ៖ អំេុងរីឆ្ែ ំ៧៥ អំេុងឆ្ែ ំ៧៥, ៧៨ វែឹង រក្ពាះរធេើកា សមូវភារ រយើងរធេើកា សមូវ1 

ភារវែឹង មកវូបបាយ ួមវែឹង តាងំរី៧៥ ដេ់ ៧៨ វែឹងរយើងវូបបាយ ួមរវើយ បរណត ើ ៗរវើយ2 

តាមសវក ណ៍។ 3 

[១០:៤៣:១៨] 4 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ ម នរនះអំមិញ រលាកក្សីរឆលើយថា រ ម្ ះ នី ជាក្បធានឈលប។ រលាក5 

ក្សីអាចបញ្ញជ ក់បានរទថា រ ម្ ះ នី វែឹងឈល បអី? ជាឈលបភូមិ ឈល ប  ំ ឬមួយមនឋានៈអី អាច6 

បញ្ញជ ក់ចាស់លាស់បានរទ? 7 

ឆ៖ រ ម្ ះ នី វែឹងគ្នត់ឈល បភូមិ រៅភូមិខាុំវែឹង។ 8 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណរលាកក្សី។ 9 

រលាក គង ់សំអ ន៖ 10 

រលាកក្បធានខាុំអស់សំណួ រវើយ។ 11 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 12 

បាទ រវើយអងគជំន ំជក្មះអ គ ណរលាកក្សី រៅ សាក់។ សវនាកា សាត ប់សកខីកមម បស់រលាក13 

ក្សីកែុងឋានៈជាសាកសីបានដេ់ទីបញ្ចប់រវើយ។ សកខីកមម បស់រលាកក្សីនឹងអាច ួមវិភាគទនកែុងកា 14 

វសេង កកា រិតកែុងរ ឿងកតីរនះ។ រវើយវតតមន បស់រលាកក្សីរៅ អ.វ.ត.ក រនះវេងមនភារោំបាច់15 

រទៀតរវើយ រលាកក្សីអាចវិេក្តេប់រៅកាន់េំរៅោឋ ន ឬក៏រគ្នេរៅណ្ណវដេរលាកក្សីមនបំណង16 

ចង់រៅបានរវើយ។ សូមរលាកក្សីមនស ខភារេែ ជួបវតសំណ្ណងេែ រវើយបានរសចកតីស ខរសចកតី  17 

ចរក្មើន។ 18 

មស្រនតី ដឋបាេត លាកា សក្មុះសក្មួេជាមួយនឹងប គគេិកថ្នអងគភារគ្នំពា សាកសី និងអែកជំនាញ19 

ជូនសាកសី រៅ សាក់ វិេក្តេប់រៅកាន់េំរៅោឋ ន ឬក៏រគ្នេរៅណ្ណវដេគ្នត់មនបំណងចង់រៅបាន20 

រវើយ រវើយនិងសវនាកា បនតរនះ អងគជំន ំជក្មះនឹងរធេើសវនាកា សាត ប់សកខីកមមរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ ី21 

2-TCW-241។  22 

រវើយបង្ហគ ប់ឲ្យមស្រនតី ដឋបាេត លាកា អរញ្ជើញសាកសីបក្មុងឲ្យចូេមកកាន់កវនលងផតេ់សកខីកមម23 

កែុងបនាប់សវនាកា រនះ! 24 

(រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី 2-TCCP-886 រចញរីបនាប់សវនាកា ) 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  26 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

(រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី 2-TCCP-241 ចូេកែុងបនាប់សវនាកា ) 1 

[១០:៤៦:២២] 2 

កា តាងំសំណួ រោយរៅក្កម 3 

សួ រោយក្បធានអងគជនំ ៖ំ 4 

ស៖ សួ សដីរលាករដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី រតើរលាករ ម្ ះអី? 5 

រលាក រជឿង យ ងំ វចត៖ 6 

ឆ៖ ខាុំរ ម្ ះ រជឿង យ ងំ វចត។ 7 

ស៖ រលាក រជឿង យ ងំ វចត រតើរលាករកើតរៅថ្ងៃ វខ ឆ្ែ ំណ្ណ រលាកោវំដ រទ? 8 

ឆ៖ ខាុំអត់ោំរទ រលាកក្បធាន។ 9 

ស៖ ឆ្ែ ំរនះ រលាកអាយ ប៉ា នាម នរវើយ? 10 

ឆ៖ បីដណត ប់ បួនដណត ប់ រលាកក្បធាន។ 11 

ស៖ ឆ្ែ ំរនះ ឥេូវដេ់ឆ្ែ ំរនះណុ៎ះ! រតើរលាកមនអាយ ប៉ា នាម ន? ឥេូវវែឹងណ្ណុ៎  រលាកមនអាយ 12 

ប៉ា នាម ន? 13 

ឆ៖ អាយ ៗ៥២ រលាកក្បធាន។ 14 

ស៖ អ គ ណ រលាក រជឿង យ ងំ វចត។ រតើរលាកមនទីកវនលងកំរណើតរៅទីកវនលងណ្ណវដ ? 15 

ឆ៖ ទីកំណត់ បស់ខាុំ  ភូមិឫសសីដងកួច   ំថ្ក្រក្គី ក្សុកកំរង់វេង។ 16 

ស៖ អ គ ណ។ ច ះទីេំរៅសរេថ្ងៃ បស់រលាក រតើរលាក ស់រៅទីកវនលងណ្ណ? 17 

ឆ៖ ខាុំរៅភូមិកណ្ណដ េ ក្សុកកំរង់ឆ្ែ ំង រខតដកំរង់ឆ្ែ ំង។ 18 

ស៖ រតើរលាកក្បកបម ខ ប អីសរេថ្ងៃរនះ? 19 

[១០:៤៨:០០] 20 

ឆ៖ ខាុំអែកកមមក រគរលាកក្បធាន។ 21 

ស៖ បាទ អ គ ណ។ រវើយរលាក រជឿង យ ងំ វចត សូមរលាកបងែង់បនដិច។ បានន័យថា22 

សាដ ប់សំណួ  រវើយរលាកគិតថារតើសំណួ វដេសួ វែងឹ គបបីរឆលើយតបយ៉ា ងដូចរមដច រនាះជាឱកាស23 

មួយវដេរដើមបីឲ្យមនសមតថភារកែុងកា បកវក្បភាសារៅជាភាសារផសងៗវដេរក្បើក្បាស់រៅ អ.វ.ត.ក 24 

រនះ រក្បើក្បាស់ភាសាបី ភាសាវខម  ភាសាអង់រគលស រវើយនិងភាសាបារំាង អ  ៊ីចឹងរវើយបានជាមនកា 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  27 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

យឺតបនដិចរដើមបីទ កេទធភារឲ្យអែកបកវក្បភាសាវែឹងបកឲ្យអស់ខលឹមសា ថ្នសំណួ -ចរមលើយណុ៎ះ! រតើ1 

ឪរ កបរងកើត បស់រលាករ ម្ ះអី? រវើយមដ យបរងកើត បស់រលាករ ម្ ះអី រលាក យងំ វចត? 2 

ឆ៖ បាទ រលាកក្បធាន ឪរ កខាុំ រជឿង យងំក្ស ួ។ វម៉ាខាុំ រមៀង ធីកង។ 3 

ស៖ អ គ ណ។ ច ះក្បរនធ បស់រលាករ ម្ ះអី រវើយរលាកមនកូនប៉ា នាម ននាក់? 4 

ឆ៖ សរេថ្ងៃរនះក្បរនធខាុំរ ម្ ះ រមៀង យ៉ា ងណយ កូន១១នាក់ រលាកក្បធាន។ 5 

ស៖ រលាករជឿង យ ងំ វចត រៅកែុង -- រៅច ងរក្កាយថ្នសវនាកា ផដេ់សាដ ប់សកខីកមម បស់6 

រលាកកែុងឋានៈជារដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីកែុងរ ឿងកដីរនះ រលាកមនសិទធិវងលងរ ៀបរាប់អំរីសាថ នភារទ កខ7 

រសាករវទនា និងសាថ នភាររយសនកមមវដេរកើតមនចំរពាះរលាករៅកែុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយោប់8 

រី១៧ រមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៥ ដេ់ថ្ងៃទី០៦ វខមករា ឆ្ែ ំ៧៩ ក្បសិនរបើរលាកមនបំណងរធេើដូរចែះ។ រលាក9 

រជឿង យ ងំ វចត រតើរលាកបានធាល ប់បានផដេ់សកខីកមម ឬផដេ់កិចចសមា សន៍ជាមួយនឹងអែករស ើបអរងកតថ្ន10 

កា ិយេ័យសវរៅក្កមរស ើបអរងកតថ្ន អ.វ.ត.ក វដ ឬរទររេកនលងមករនះ? 11 

ឆ៖ មនរលាកក្បធាន មន ប៉ា វនតស ំនិយយអ  ៊ីរចះ ខលះរៅវាោ ំ កា ណ៍សំខាន់វែឹងោខំលះ 12 

កា ណវ៍ដេសំខាន់វាអត់ោំខលះវដ  រលាកក្បធាន។  13 

[១០:៥០:១២] 14 

ស៖ រយើងអត់ចង់សួ អ  ៊ីចឹងរទរលាក ចង់ដឹងថារតើរលាកធាល ប់មកផតេ់សកខីកមម ឬក៏រលាកបាន 15 

ផតេ់សកខីកមមរៅទីកវនលងណ្ណមួយដេ់អែករស ើបអរងកតថ្នកា ិយេ័យសវរៅក្កមរស ើបអរងកតថ្នអងគ16 

ជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា រៅសួ  សាត ប់យកសកខីកមម បស់រលាកវដ ឬរទ យៈររេរីម នៗ 17 

កនលងមករនះ?  18 

ឆ៖ មនរលាកក្បធាន។ ខាងរមធាវី ខាង ស គង់ រមខាុំ ស គង់ ដេ់មកច ងរក្កាយ មកសួ សកខី19 

កមមខាុំវែឹង ខាង េីម៉ា  អ  ៊ីវែឹងរលាកក្បធាន។  20 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 21 

បាទ អ គ ណ អ  ៊ីចឹងមិនវមនរលាកផតេ់សកខីកមមជាមួយអែករស ើបអរងកតថ្នកា ិយេ័យសវ22 

រៅក្កមរស ើបអរងកតថ្នអងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុារទ បានន័យថារលាកវែឹងរធេើកា សាត ប់ 23 

-- ផតេ់នូវសកខីកមមមួយចំនួនដេ់រៅរមធាវីកា ពា កតីរលាកប៉ា រណ្ណា ះ។ រលាក រជឿង យ ងំ វចត រតើអា24 

វដង -- កែុងកា សាដ ប់សកខីកមម រជឿង យ ងំ វចត អន វតតតាមបទបបញ្ាតិតថ្នវិធាន៩១សាួន ថ្នវិធានថ្ផាកែុង25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  28 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

អងគជំន ំជក្មះផតេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមសវរមធាវីនាមំ ខតំណ្ណងរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី សួ រដញរោេ1 

រដើមបីបណត ឹង ដឋបបរវណី ូបរនះ ម នភាគីដថ្ទរទៀតថ្នរ ឿងកតី។ រវើយសូមបញ្ញជ ក់ថា សវរមធាវីនាមំ ខ 2 

តំណ្ណងរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី  ួមទងំសវក្រះរាជអាជាា មន យៈររេរី វគគថ្នថ្ងៃសវនាកា កែុងកា 3 

សួ សាកសី ូបរនះ។  4 

សូមអរញ្ជើញសវរមធាវីនាមំ ខតំណ្ណងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី! 5 

[១០:៥១:៥១] 6 

រលាកក្សី ម៉ា   ីវគ ី ដូ៖៍ 7 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន រយើងខាុំសូមអន ញ្ញា តក្បគេ់រវទិការនះជូនរៅរមធាវី េីម៉ា  រងេៀន 8 

រលាកក្បធាន។  9 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 10 

បាទ អ គ ណអងគជំន ំជក្មះអន ញ្ញា ត។ សូមអរញ្ជើញរលាកក្សីរមធាវី! 11 

កា តាងំសំណួ រោយសវរមធាវរីដើមបណដ ងឹ ដឋបបរវណី 12 

សួ រោយកញ្ញា  េមី៉ា  រងេៀន៖ 13 

ស៖ រលាក រជឿង យ ងំ វចត រតើរលាកមនជាតិរនធ ុឬក៏ជាតិរដើមរលាកជារវៀតណ្ណមឬរទ?  14 

រលាក រជឿង យ ងំ វចត៖ 15 

ឆ៖ បាទ ខាុំរៅរវៀតណ្ណម រវៀតណ្ណម រៅកាេសងគមរៅវែឹង សម័យវម៉ាឪខាុំរៅសងគមវែឹង16 

ទងំអស់។  17 

ស៖ ឪរ កមត យ បស់រលាកជាជនជាតិរវៀតណ្ណម រតើអ  ៊ីចឹងឬរទ?  18 

ឆ៖ បាទ ក្តូវ។  19 

ស៖ រលាកបានបញ្ញជ ក់ថា រលាករកើតរៅឫសសីដងគួច រៅក្សុកកំរង់វេង រខតតកំរង់ឆ្ែ ំង។ រតើ20 

រលាកអាចក្បាប់អងគត លាកា បានរទ ឪរ កមដ យ បស់រលាកមនក្សុកកំរណើតរៅឯណ្ណ? 21 

ឆ៖ បាទ បាន។ វម៉ាឪខាុំរកើតរេើឫសសីដងគួចវែឹងវដ  រៅឫសសីដងគួចវែឹង   ំថ្ក្រក្គី វែឹងវដ 22 

ក្សុកកំរង់វេងវដ ។ ដេ់បានរកើតខាុំមក ក៏ឫសសីដងគួច ក្សុកកំរង់វេង វដ ។  23 

[១០:៥៣:២៧]  24 

ស៖ រតើ<រលាកនិយយភាសាអេី ររេធំរេើងរៅ>កែុងផាះកាេរនាះ<>?  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  29 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ឆ៖ កាេវែឹង ខាុំរៅផាះខាុំ និយយភាសារវៀតណ្ណមវដ ។ និយយវខម  របើជួបវខម  និយយតាម1 

វខម វដ ។  2 

ស៖ រតើរលាកនិយយភាសាអេីជាមួយឪរ កមត យ បស់រលាក? 3 

ឆ៖ និយយភាសារវៀតណ្ណម។  4 

ស៖ រតើឪរ កមត យ បស់រលាក គ្នត់និយយភាសាវខម វដ ឬរទ?  5 

ឆ៖ រចះ គ្នត់រចះវដ  និយយពាកយវខម វែឹង របើរៅភូមិវខម ជិតគ្នែ វែឹង និយយពាកយវខម វដ ។  6 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 7 

រមធាវី រៅររេវដេសួ ចប់សូមបិទកាេមីក្កូវេូន បស់រមធាវីផង ក ំឲ្យវាសំរេងខា គ្នែ  ទី១, 8 

ទី២ គឺសូមឲ្យបងែង់បនតិចរៅររេវដេតាងំសំណួ  ក ំញាប់ររក រក្ពាះ ង់ោអំែកបកវក្បភាសាឲ្យបក9 

ខលឹមសា ថ្នកា រឆលើយតបវែឹងឲ្យបានចាស់លាស់ឲ្យចប់សរេក្គប់។  10 

[១០:៥៤:៥៥] 11 

កញ្ញា  េមី៉ា  រងេៀន៖ 12 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។  13 

សួ រោយកញ្ញា  េមី៉ា  រងេៀន៖ 14 

ស៖ រតើឪរ កមដ យ បស់រលាកកក្មិតរចះភាសាវខម  បស់គ្នត់វែឹង កក្មិតរម៉ាចវដ  រចះរក្ចើនឬ15 

តិចប៉ា នណ្ណ? 16 

រលាក រជឿង យងំ វចត៖ 17 

ឆ៖ រចះ ៦០ភាគ យ។ 18 

ស៖ រតើក្កុមក្គួសា  បស់រលាក រតើរគ្ន រតាមក្បថ្រណីទំរនៀមទមល ប់រវៀតណ្ណមវដ ឬរទ? 19 

ឆ៖ បាទ រគ្ន រតាមក្បថ្រណី បស់រវៀតណ្ណមវដ ។ 20 

ស៖ រតើសាសនា បស់ជនជាតិរវៀតណ្ណមជាអេី? 21 

ឆ៖ ជាថ្ងៃចូេឆ្ែ ំវសនកាេទឹក រវើយវតប៉ា ណា ឹង។ 22 

ស៖ រវើយរវៀតណ្ណមរក្បើកាេង់រយ៉ា រក្បើខ សរីវខម  ខ សរីកាេង់រយ៉ាបារំាង ថារតើក្បតិទិនឬក៏23 

កាេង់រយ៉ា រវៀតណ្ណមវែឹងខ សគ្នែ ដូចរមដចវដ ? 24 

ឆ៖ បាទ របើបារំាងជាមួយរវៀតណ្ណម ខ សគ្នែ មួយវខ។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  30 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ រតើក្បតិទិន ឬក៏កាេង់រយ៉ាវែឹងវាខ សគ្នែ ដូចរមដច វដេរលាកថាខ សមួយវខវែឹង<>? 1 

ឆ៖ រក្ពាះបារំាងរគរៅម នខាងរវៀតណ្ណមមួយវខ។ 2 

ស៖ ដូរចែះ កាេក្បតិទិន បស់រវៀតណ្ណម គឺដូចគ្នែ រៅនឹង<ក្បតិទិន> បស់ជនជាតិចិន។ រតើអ  ៊ី3 

ចឹងឬរទ? 4 

ឆ៖ បាទ។ 5 

[១០:៥៧:៣៧] 6 

ស៖ រលាកនិយយថាក្បតិទិនវែឹងគឺថាមួយវខខ សគ្នែ ។ ជាឧទវ ណ៍ក្បសិនរបើថ្ងៃរនះ ថ្ងៃទ ី7 

០៧ វខធែូ តាមក្បតិទិន បស់បសចិមក្បរទស រតើថ្ងៃរនះ តាមក្បតិទិន តាមកាេង់រយ៉ារវៀតណ្ណម ចំនឹងថ្ងៃ8 

អី វខអី? 9 

ឆ៖ បាទ រវៀតណ្ណមវខ១០ ថ្ងៃ២៦  បស់រវៀតណ្ណម។ 10 

ស៖ អ  ៊ីចឹងក្បតិទិនរវៀតណ្ណមគឺថា កាេប ិរចទទវែឹង ម នជាងកាេប ិរចទទ<> បសប់សចិម11 

ក្បរទស អ  ៊ីចឹងវដ ឬរទ? 12 

ឆ៖ រក្កាយៗជាង បស់បារំាង រក្កាយជាង បស់បារំាងមួយវខវែឹង រក្កាយក្បវវេរី ថ្ងៃ13 

វដ  ថ្ងៃខ សគ្នែ  វខខ សគ្នែ មួយថ្ងៃ មួយវខវដ ។ 14 

ស៖ រលាក រជឿង យ ងំវចត រតើរលាកមនបងបែូនក្បុសឬក្សីវដ ឬរទ? 15 

ឆ៖ បាទ មនបងក្បុស បងក្សីវដ ។ 16 

ស៖ រតើក្តឹមក្តូវរទ ថារៅកែុងឆ្ែ ំ១៩៧៥ រលាកមនបងក្បុសរី <នាក់> រវើយមនបងក្សី  17 

រី ៗនាក់ រវើយរលាកជាកូនរៅរគរៅកែុងក្គួសា រនាះ? 18 

ឆ៖ ក្តឹមក្តូវ។ បងក្បុសរី  បងក្សីរី  ខាុំមួយវែឹងរៅរគ។ 19 

ស៖ រៅឆ្ែ ំ១៩៧៥ រលាកក្បវវេជាអាយ ១៣ ឬ១៤ឆ្ែ ំ។ រតើអ  ៊ីចឹងឬរទ? 20 

ឆ៖ បាទ ក្តឹមក្តូវ។ 21 

ស៖ រតើរលាកដឹងវដ ឬរទរៅររេវដេបងក្បុស ឬក៏បងក្ស ីបស់រលាកវែឹងរកើតរៅឆ្ែ ំណ្ណ 22 

វខណ្ណ? រតើរលាករៅោវំដ ឬរទ? 23 

ឆ៖ កាេវែឹងអត់ោបំាន ខាុំអត់ទន់ោបំានរទ។ 24 

ស៖ រលាកបានក្បាប់ត លាកា អំរី<រ ម្ ះ>ឪរ ក រវើយនិង<រ ម្ ះ>មដ យ បស់រលាករីរដើម25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  31 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រវើយ។ ខាុំនឹងនិយយរី<រ ម្ ះ>បង<បរងកើតរលាកវិញមតង ោប់រផតើមរចញរីបងក្បុសរគបងែស់>។ 1 

រតើបងក្បុស<វដេមនអាយ រក្ចើនជាងរគ>វែឹង គ្នត់រ ម្ ះអេី? 2 

ឆ៖ បងទ១ី ខាុំវែឹង រជឿង យ ងំខូយ, បងទី២វែឹង រជឿង យ ងំេឺយ, បងទី៤វែឹង រជឿង ធី3 

រយៀង, បងទី៥វែឹង រជឿង ធីេិត បនាា ប់ដេ់ខាុំ។ 4 

[១១:០១:១៦] 5 

ស៖ ក្កុមក្គួសា  បស់រលាក<មនជាតិរនធ>ុជាជនជាតិរវៀតណ្ណម។ រតើសមជិកក្កុមក្គួសា 6 

 បស់រលាកណ្ណមែ ក់មនសញ្ញជ តិជារវៀតណ្ណមវដ ឬរទ? 7 

ឆ៖ មនជីដូនជីតាវែឹងរវៀតណ្ណមវដ វែឹង វតមិនបានបងបែូនខាុំវតបានក្បាំនាក់រទ។ 8 

ស៖ រតើសមជិកក្កុមក្គួសា  បសរ់លាកណ្ណមែ ក់ គឺថាមនសញ្ញជ តិជាជនជាតិរវៀតណ្ណម  9 

ជាសញ្ញជ តិដូចថាកានអ់តតសញ្ញា ណប័ណា  ឬក៏ឯកសា អីជាជនជាតិរវៀតណ្ណមវដ ឬរទ? 10 

ឆ៖ អង្ហក េ់វែឹងមិនទន់ក្គប់អាយ បានបងខាុំបានរី នាក់ ក្គប់អាយ វែឹងចូេបាន អង្ហក េ់វែឹង11 

និយយៗរ ឿងសំប ក្តវែឹង និយយឡាងំតាយវែឹង សំប ក្តឡាងំតាយ រក្បើអាវែឹងអង្ហក េ់សងគមនិយម12 

វែឹង។ 13 

ស៖ ខាុំនឹងចូេរៅដេ់បញ្ញា អំរីទីកវនលងវដេរលាក សរ់ៅ រលាករកើតរៅកែុងឫសសដីងគួចçភូមិ14 

ឫសសដីងគួច។ រតើ យៈររេប៉ា នណ្ណវដេក្កុមក្គួសា រលាក ស់រៅកែុងភូមិរនះ? 15 

ឆ៖ អង្ហក េ់ខាុំរៅនឹងឆ្ែ ំ របើ៧៥វែឹងបានខាុំមកកំរង់ឆ្ែ ំង ភូមិកណ្ណដ េវែឹង មករីខាុំរៅឫសសី- 16 

ដងគួចវែឹងវាយូ ឆ្ែ ំណ្ណស់រវើយ។ ដេ់សម័យវខម ក្កវមវែឹងរធេើបាបបាន ត់មកជិតកំរង់ឆ្ែ ំង រៅ។ 17 

[១១:០៣:២៤] 18 

ស៖ សូមរលាករនយេ់អំរីក្កុមក្គួសា  បសរ់លាកវដេថា វខម ក្កវមរធេើបាបដូចរមដចខលះ <>19 

រៅកែុងភូមិឫសសដីងគួចរនះ? 20 

ឆ៖ រគថា ដូចថារធេើបាបក្បជាជនវែឹងដូចថា ឈបរ់ៅវែឹង ថារបើរៅនឹងរទៀតសមល បរ់ោេ21 

ទងំអស់វែឹងអត់មនឲ្យសេ់មួយរទ។ បានអ  ៊ីចឹងរគបានក្បជាជនរគ ត់មកកំរង់ឆ្ែ ំងទងំអស់ ខាុំក៏ ត់22 

តាមរគកំរង់ឆ្ែ ំងវែឹង។ 23 

ស៖ រតើរលាកោំអំរី<>ចំនួនក្បជាជនរៅភូមឫិសសីដងគួចរទ ថារតើមនក្គួសា រវៀតណ្ណម24 

ប៉ា នាម នក្គួសា ? ក្គួសា វខម មនប៉ា នាម នជារដើម? 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  32 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ឆ៖ របើក្គួសា រយៀកណ្ណមរនាះជាង៣០ក្គួសា រទ របើវខម រនាះរក្ចើនវដ រៅភូមិរគរក្ចើនវដ ។ 1 

ខាុំោំមិនបានរ ឿងវខម ។ 2 

ស៖ រៅររេវដេក្គួសា  បស់រលាករចញរីភូមិឫសសដីងកួចរៅ<ភូមិកណ្ណត េ> រតើមនក្កុម3 

ក្គួសា រផសងោករចញរីភូមិវែឹងជាមួយគ្នែ វដ ឬរទ? 4 

[១១:០៥:០២] 5 

ឆ៖ មកទងំអស់គ្នែ កំរង់ឆ្ែ ំងវែឹង មកភូមិកណ្ណដ េរៅទងំអស់គ្នែ វែឹង ជ ំវិញទងំអស ់ទងំ6 

ោម ទងំវខម  ទងំរវៀតណ្ណម។  7 

ស៖ ខាងរដើមរលាកនិយយថា រគក្បាប់ថា របើសិនជារលាក<បនត>រៅភូម<ិវែឹង> រគនឹង8 

សមល ប់រោេទងំអស់។ សូមរលាករនយេ់ក្បាប់ត លាកា  ថារតើអែកណ្ណក្បាប់រលាកពាកយរនះ រវើយ9 

រគនិយយរៅអែកណ្ណខលះ<>? 10 

ឆ៖ កាេវែឹងមនណ្ណ មនក្តឹមតាពាងវែឹង។ តាវែឹងគ្នត់កាន់កាដ ប់ខាងក្សុកកំរង់វេង។  11 

ស៖ ឥេូវរនះរៅកែុង បបវខម ក្កវម រៅកែុងក្សុកំរង់វេងក៏រគរៅថាក្សុក១៨វដ  រតើអ  ៊ីចឹង 12 

វដ ឬរទរលាករដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី? 13 

ឆ៖ បាទ។ 14 

ស៖ រតើរលាករៅោអំំរីកាេប ិរចទទ ឬក៏វខឆ្ែ ំវដេក្គួសា  បស់រលាកបានបដូ ទីតាងំរីភូមិ15 

ឫសសីដងកួចរៅភូមិកណ្ណដ េ? រតើរលាករៅោថំាវខណ្ណរទ? 16 

ឆ៖ ខាុំអត់ោំវខរទ ប៉ា វនតខាុំោំថា៧៥វែឹង ខាុំមកកំរង់ឆ្ែ ំង ខាុំរៅវែឹងក្បវវេមួយវខជាងវែឹង17 

បានវខម ក្កវមជរមលៀសខាុំរៅោ ។  18 

ស៖ រតើរៅកែុងវខវដេរលាករៅដេ់រនាះ រៅភូមិកណ្ណដ េវែឹង រគឲ្យរធេើអី? 19 

ឆ៖ ខាុំក៏រៅ កក្តី កអីវែឹង រធេើកមមក រគវែឹង។  20 

ស៖ រលាកនិយយថា រគបានជរមលៀសរលាករៅភូមិោ  <>សូមរលាកក្បាប់ត លាកា  ថារតើ21 

ឪរ កមដ យ បស់រលាកជាអែកៗសរក្មច<>រចញរីភូមិកណ្ណដ េរៅភូមិោ  ឬក៏រគបងខំឲ្យរួកគ្នត់រៅទី22 

រនាះរទ? 23 

ឆ៖ វែឹងរគបងខំបរណ្ណដ យវែឹង រគថារគវក្សករេើងមួយម៉ា ត់ថា “ជ័យរយ! សរមតចឪ!” ផាះ24 

ណ្ណរៅដ តរោេ រេើរគ្នករៅតាមរេើរគ្នក ទឹករៅនឹងទឹក។ រគអត់ឲ្យ ទឹករេើងរេើរគ្នកមិនបានវដ  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  33 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

វារគ្នកចូេទឹកក៏មិនបានវដ ។ អ  ៊ីចឹងទឹករៅនឹងទឹក រគរដញរៅក្សុកកំរង់វេងវែងឹរវើយ រៅចូេ1 

កវនលងោ វែឹង។  2 

[១១:០៨:២០] 3 

ស៖ សូមរលាក<>រ ៀបរាប់ថារតើរៅររេវដេរគបងខំឲ្យោករចញរៅភូមិោ វែឹង រតើមន4 

រវត កា ណ៍អីខលះវដេរលាកបានចងោ?ំ 5 

ឆ៖ រគឲ្យដឹករៅោ វែឹង រគឲ្យថារគរធេើតាមក្កុម។ រគឲ្យថាក្កុមណ្ណរៅរធេើក្តីឲ្យរគ រធេើ6 

ដំរណើ រេើងរេើរគ្នក រគរៅទងំរ ម្ ះរេើងវតមដង រក្ពាះស ីរញតាមក្គួសា វែឹង រគរៅថាក្គួសា 7 

ណ្ណរេើងរេើរគ្នក រេើងរៅ ក្គួសា ណ្ណអត់រេើងរេើរគ្នក អត់។ 8 

ស៖ រតើមនក្គួសា ប៉ា នាម នក្គួសា វដេរគបងខំឲ្យរចញរីភូមិកណ្ណដ េរៅភូមិោ រៅររេរនាះ? 9 

ឆ៖ ខាុំចងោមំិនបាន រក្ចើនណ្ណស់ ក្បវវេ១០០០ក្គួសា ជាងអីរណ្ណះ រក្ចើនណ្ណស់។  10 

ស៖ រតើរៅោវំដ ឬរទ ថារតើ<មនសមសភារជាតិរនធ១ុ.០០០>ក្គួសា <ក្តូវបានរគជរមលៀស11 

រចញ? រតើរលាកដឹងវដ រទ>ថា<កែុងចំរណ្ណមរួករគ> រតើមនក្កុមក្គួសា វខម ប៉ា នាម នក្គួសា  ក្គួសា   12 

រវៀតណ្ណមប៉ា នាម នក្គួសា ជារដើម? 13 

ឆ៖ រក្ពាះរៅវែឹងវារក្ចើនវដេរគរដញរទ  ត់រៅដឹងរវើយ រយើងរាប់រៅប៉ា នាម នក្គួសា  ដឹង14 

ប៉ា នាម នក្គួសា  រយើងោថំារក្ចើនក្បវវេជាង១០០០ក្គួសា អី ទងំវខម ទងំយួន។  15 

ស៖  រតើរលាករៅោវំដ ឬរទ ថារតើមនក្គួសា វខម និងក្គួសា រវៀតណ្ណមវែឹង ក្គួសា រវៀតណ្ណម 16 

រក្ចើនជាងឬ <រៅកវនលងវែឹង>? 17 

ឆ៖ ក្បវវេរវៀតណ្ណមរក្ចើនជាង។ 18 

ស៖ ដូរចែះ ថារតើភូមិោ  រៅឆ្ៃ យប៉ា នាម នរីភូមិកណ្ណដ េ? 19 

ឆ៖ ក្បវវេ១៥គីេូដីរទ ជិតចូេ២០គីេូអីវែឹង។ 20 

ស៖ រវើយក្បជាជនវដេរគបញ្ជូនរៅភូមិោ វែឹង រតើក្បជាជនរវៀតណ្ណមរគឲ្យ ស់រៅលាយ21 

េំជាមួយក្បជាជនវខម  ឬក៏បំវបកជារី វផែក ឬក៏យ៉ា ងណ្ណវដ ? 22 

[១១:១១:០២] 23 

ឆ៖ ខាងក្កុម បស់ខាុំ វបកជាក្កុមស ទធជារវៀតណ្ណម។ របើក្កុមរគខលះ មនវខម ខលះនិងមនរវៀត-24 

ណ្ណមខលះ។ ក្កុមខាុំវែឹង ក្កុមខាងតាពាងវែឹង ស ទធវមង។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  34 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ រតើអែកណ្ណជាអែកទទួេខ សក្តូវជាក្បធានភូមិោ ? 1 

ឆ៖ ក្បធានភូមិោ វែឹង ខាុំអត់ចូេោបំានរទ។ ខាុំអត់ដឹងបានរទ។ របើតាពាង ខាុំដឹងវមង រមរគ2 

ទងំអស់រៅវែឹងវមង រៅក្សុកកំរង់វេងវែឹងវមង។  3 

ស៖ រលាកបញ្ញជ ក់ថា មនរ ម្ ះ តាពាង រតើគ្នត់ជាក្បធានភូមិ ឬក៏ជាក្បធាន  ំោ ? 4 

ឆ៖ គ្នត់ខាងក្បធានអារត។  5 

ស៖ ឥេូវរនះ ភូមិោ  រតើសថិតរៅកែុងក្សុក១៨វែឹងវដ រទ? 6 

ឆ៖ ភូមិោ វែឹង ក្សុក១៨វដ ។ 7 

[១១:១២:៣២] 8 

ស៖ សូមរលាកក្បាប់ត លាកា  ថារតើភូមិោ វែឹង សថិតរៅទីតាងំកវនលងណ្ណ? រតើរៅនឹងភែំ ឬក៏9 

រៅកវនលងណ្ណ រ ៀបរាប់រីទីកវនលងភូមិោ ? 10 

ឆ៖ ភូមិោ  រៅភែំ។ រៅភែំវែឹង វារៅខាងរកើតវិញ រៅភែំកវងកប បានរៅក្ចណូក។ របើរយើង11 

រៅ ច ះរក្កាមមក ោ វែឹង ចូេរក្កាម រគរៅក្សុកកំរង់វេង ឥេូវ។ ចូេកំរង់វេង។  12 

ស៖ រតើជីវភារ ស់រៅ រវើយនិងេកខណៈរធេើកា ង្ហ វែឹង វាធៃន់ ឬក្សាេយ៉ា ងដូចរមដចរៅ   13 

ភែំកវងកបរនាះ? 14 

ឆ៖ បាទ ខាុំរៅភែំកវងកបវែឹង យកក្គួសា ខាុំ ទំងបង ទងំក្សី បងក្សី បងក្បុសខាុំទងំអស ់15 

ទងំវម៉ាឪខាុំ រៅចិតគេ់រឈើ ខាុំរៅផាះយមររាងវែឹង។ ចិតគេ់រឈើរាេ់ថ្ងៃ ក្រេឹមរេើងឲ្យបប មួយ16 

ោន ថ្ងៃបប មួយោន លាៃ ចបប មួយោន លាយក្តកួនរទៀត។  17 

ស៖ រតើរគឲ្យរធេើកា អេីខលះ រៅភែំ រៅកវនលងភែំរនាះ? 18 

ឆ៖ ឲ្យខាុំចិតគេ់រឈើ ោដំំេូងមីវែឹង។  19 

ស៖ ឥេូវរនះ រតើក្កុមក្គួសា  បស់រលាកវែឹង  ស់រៅភូមិោ  រៅភែំកវងកបវែឹង អស់ យៈ20 

ររេប៉ា នាម ន ម ននឹងរគយករួកគ្នត់រៅសមល ប់វែឹង? 21 

ឆ៖ មួយវខជាង។  22 

ស៖ រៅររេវដេក្កុមក្គួសា  បស់រលាករៅភែំរនាះ រតើរគវតងវតសងស័យ ឬក៏គិតថា ររេ23 

ណ្ណមួយរគនឹងយកមន សសទងំអស់រៅកែុងក្គួសា រៅសមល ប់ រតើធាល ប់បានសងស័យ ឬគិតរ ើញអ  ៊ីចឹង24 

រទ? 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  35 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ឆ៖ អត់បានគិតអ  ៊ីចឹងរទ។ អត់បានគិតរ ើញថាសមល ប់ម នអ  ៊ីចឹង របើថាដឹងង្ហប់ម នអ  ៊ីចឹង 1 

ក្បវវេរួនរៅថ្ក្រ  ត់រៅខាល ខាងំ្ហប់ក៏ក្សួេចិតតវដ  ក ំវាយករូរៅថ្វ រេើកាេ ដំបងវែឹងថ្វ រេើកាេ។  2 

ស៖ រលាក រជឿង យ ងំវចត ខាុំចង់ឲ្យរលាករ ៀបរាប់ឲ្យបានរិសាត   ឲ្យេមែិតអំរីរវត កា ណ៍3 

<ទងំឡាយ>វដេរគយកក្កុមក្គួសា  បស់រលាករៅសមល ប់ោប់រផតើមរីដំបូង<។ សូមរលាក>ក្បាប់4 

ត លាកា <មករមើេ៍រី>កាេប ិរចទទថ្ងៃវខឆ្ែ ំណ្ណវដេរគក្បមូេសមជិកក្កុមក្គួសា  បស់រលាក5 

រដើមបីយករៅសមល ប់រោេរនាះ? សូមរលាកគិត រវើយនិងចំណ្ណយររេសមក្សបតាមវដេរលាក6 

អាចរ ៀបរាប់េមែិតបាន។ 7 

ឆ៖ បាទ វម៉ាឪខាុំវែឹងរៅជិត ឈវែឹងរងើបមិន ួចរទៀត រ កខាុំវែឹងក្គុនឈឺក្គុនផង ខាុំក៏ក្គុនវដ ។ 8 

ររេអ  ៊ីចឹងរៅ ក្រេឹមរេើងវសែកវែឹងគ្នត់មកដេ់ផាះ មកក្បាបំីនាក់ ការំភលើងក្បាបំីរដើម រូរៅមួយរដើម 9 

រីងរង់មួយរដើម ស ំរសែើរ កខាុំរៅម ន រសែើរចញរីផ តផាះ ចង វម៉ាខាុំសនលប់រៅនឹងផាះវមង រវើយរៅមែ ក់មួ10 

យៗមកចងទងំអស់ ចងវខសរគ្នផង មិនចងវខសរមម រយើងរទ។ ដេ់ររេ ួច ចងមន សសអ  ៊ីចឹងមួយៗរៅ 11 

ដេ់ររេយកចងមួយវខសវតមតង ចងមួយវខសទញរៅបរណ្ណត យ។ 12 

ស៖ ដូរចែះ រៅក្រឹករនាះ <រតើ>សមជិកក្កុមក្គួសា ទងំអស់គ្នែ រៅផាះជាមួយគ្នែ រៅររេ13 

វដេមន សសក្បាបំីនាក់មករៅឪរ ក បស់រលាករៅ <>? 14 

[១១:១៦:០៦] 15 

ឆ៖ បាទ រៅជ ំទងំអស់វែឹង រម៉ា ងក្បាបំីក្រឹកវែឹង។ 16 

ស៖ សូមរលាករ ៀបរាប់អំរីមន សសទងំក្បាបំីនាក់ ថារតើរួករគវែឹងមករីណ្ណ? រវើយរួករគ17 

រសលៀកពាក់អេីខលះ<>? 18 

ឆ៖ ក្កុមតាពាងមកវតមតង ពាក់រខាអាវរមម  យកក្កមចងក។ 19 

ស៖ រតើរួករគមនកាន់អាវ ធអេីវដ រទររេរនាះ? 20 

ឆ៖ ររេវែឹងការំភលើងក្បាបំីរដើម ក្បាបំីនាក់វែឹង ក្បាបំីរដើមកាំរភលើង ក្គប់ថ្ដ រូរៅមួយ រីងរ ង21 

មួយ។ 22 

ស៖ សូមរលាករ ៀបរាប់ក្បាប់ត លាកា  ថារតើរួករគរធេើដូចរមតចចំរពាះឪរ ក បស់រលាក23 

<រក្កាយ>ររេវដេរគ<រៅគ្នត>់រចញរីផាះរៅ<>? 24 

ឆ៖ រគយករៅដេ់ជិតរគ្នេរៅ រតត រគសមល ប់រោេវែឹង រគចងរៅថ្ក្រក្បវវេ១០០25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  36 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

វម៉ាក្ត ចងមតុំវែឹងវមង។ យកឪរ កខាុំរចញមក រតត វែឹងថ្វ  ខាុំអត់រ ើញថ្វ ង្ហប់រទ ប៉ា វនតដេ់ខាុំរៅដេ់    1 

 រតត  រ ើញវម៉ាឪខាុំរៅ រតត ទងំអស់។ ទងំបង បងក្បុសបងក្សីខាុំរៅ រតត ទងំអស់។ 2 

ស៖ រលាកបាននិយយខាងរដើមថា ប  សទងំអស់រនាះ<>បានោប់ឪរ ក បស់រលាកចង 3 

រវើយក៏បាន<ចង>សមជកិ<ក្គួសា  បស់រលាកដូចគ្នែ វដ ។ រតើរលាកអាចរិរណ៌នារី> របៀប4 

<វដេរគចងរួកគ្នត់រនាះបានរទ?> 5 

ឆ៖ បាទ យកឪខាុំចងសាល បអ  ៊ីចឹង ចងអ  ៊ីចឹងវមង ចងវខសរគ្នចងអ  ៊ីចឹង រវើយបងខាុំក្សីក៏ចងអ  ៊ីចឹង 6 

បងក្បុសក៏ចងអ  ៊ីចឹងទងំអស់។ រវើយចងមែ ក់មួយវខសវតមួយរទ រោះវិញចងទងំអស់វតវមង ទងំ7 

អស់គ្នែ វែឹងទញមួយវខសវែឹងរៅវតវមង ចូេថ្ក្ររៅ។ 8 

[១១:១៩:៤៦] 9 

ស៖ ដូរចែះ រតើរួករគបានចង ចងមែ ក់ៗោច់រីគ្នែ  ឬក៏រគចងមែ ក់ៗរវើយរគចងភាជ ប់មួយវខស 10 

ជាមួយៗគ្នែ  ឬក៏យ៉ា ងរម៉ាច? 11 

ឆ៖ ចងៗមែ ក់ៗោច់គ្នែ វមន ប៉ា វនដដេ់រគយករៅចងមួយវខសវមង រគទញរៅមួយវខសវមង  12 

វាអត់ឲ្យអែកណ្ណ ត់រចញមួយរទ។  13 

ស៖ រៅថ្ងៃ<រកើតរវត រនាះ> រតើរួករគរធេើ<>ដូចគ្នែ <រៅ>នឹងក្កុមក្គួសា <>រផសងរទៀត? 14 

ឆ៖ អែករផសងវែឹង ខាុំរបើថាអែកណ្ណមនកមល ំងរៅរធេើតាមរៅម ខរទៀតរៅ របើអែកណ្ណអត់មន15 

កមល ំងរគយកថ្វ រោេ ខាុំក៏មិនដឹងវដ  កាេវែឹងខាុំ រីរក្ពាះខាុំ គ្នត់ថ្វ ខាុំបីខែងរូរៅរេើកាេខាុំ ឥេូវរនះ16 

បាក់ឆែឹងមួយ បានខាុំចងោមំិនបានកែុងខលួនខាុំ ខាុំឈឺោប់ខាុំណ្ណស់។ 17 

ស៖ ឥេូវរយើងចង់ក្តេប់រៅអេីវដេរកើតរេើងរៅរក្ៅ<ផាះ>ក្កុមក្គួសា  បស់រលាក។ រតើ18 

រលាកបាន<រ ើញ>រួកវខម ក្កវមបានយកសមជិកក្កុមក្គួសា ណ្ណរផសងរទៀត វដ រទ<រៅថ្ងៃ19 

វែឹង>? 20 

រលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 21 

រលាកក្បធាន <ខាុំសូមជំទស់រៅនឹងកា រក្បើពាកយ>“វខម ក្កវម”<។> រយើងក្តូវរក្បើពាកយឲ្យ22 

ជាក់លាក ់ <រវើយរមធាវីក្តូវរជៀសវាងរក្បើពាកយ “វខម ក្កវម” ជារិរសស រៅររេរយើងនិយយ23 

រវត កា ណ>៍កែុងឆ្ែ ំ១៩៧៥<>។<ររេវែឹង “វខម ក្កវម” មិនទនរ់ធេើអេីរកើតរទ។ រនះជាសកមមភារ24 

 ូបវនត វដេ>រមធាវី<សួ  ដូរចែះ សាកសីគួ រិរណ៌នាអំរីប គគេ ជាជាងសមសភារមួយវដេរៅថា 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  37 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

“វខម ក្កវម” រនះ>។ 1 

[១១:២២:០២] 2 

សួ រោយកញ្ញា  េមី៉ា  រងេៀន៖ 3 

ស៖ រលាក រជឿង យ ងំវចត រលាកនិយយថាមនកមម ភិបាេក្បាបីំ ូប វដេមកដេ់ក្កុម4 

ក្គួសា  បស់រលាកក្រឹកវែឹង រតើរលាកបានរ ើញអែកទងំក្បាបំីនាក់រនះ <>ក្បក្រឹតតរៅរេើក្កុមក្គួសា 5 

រផសងរទៀត<ដូចរួករគរធេើរេើ>ក្គួសា  បស់រលាកវដ ឬរទ? 6 

រលាក រជឿង យ ងំ វចត៖ 7 

ឆ៖ ថ្ងៃវែឹង រម៉ា ងក្បាបំីវែឹង ចងរៅក្គួសា វែឹងវអបផាះខាុំវដ វែឹង បដីក្បរនធរី នាក់ កូនរី 8 

នាក់យករៅវែឹង មួយវខសវដ  បួននាក់វែឹង។ 9 

ស៖ រតើក្កុមក្គួសា មួយរនាះជា<ក្គួសា មនជាតិរនធ>ុរវៀតណ្ណម<ឬ>? 10 

ឆ៖ បាទ ជនជាតិរវៀតណ្ណមវដ ។ 11 

ស៖ រតើ<រគោប់ចង>ក្កុមក្គួសា <វែឹង កែុងររេវតមួយ ដូចវដេរគបានរធេើនឹង>ក្កុម12 

ក្គួសា  បស់រលាកវដ ឬរទ? 13 

ឆ៖ បាទ ដូចគ្នែ វែឹង។  14 

ស៖ រលាកបានជក្មបត លាកា ខាងរដើមថា កមម ភិបាេក្បាបំីនាក់រនះ <បនាា ប់មក បាន     15 

បរណត ើ  ូបរលាក>ចមៃ យក្បវវេជា<មួយគីេូ>វម៉ាក្ត<រៅកាន់កវនលងមួយរផសងរទៀត។ រតើរលាក16 

អាច>រ ៀបរាប់<ទីកវនលងវដេរគបានបញ្ឈប់រលាកបានរទ?> 17 

[១១:២៣:៤០] 18 

ឆ៖ ដូចថាយករៅរីផាះខាុំរៅវែឹងចូេថ្ក្រវែឹងជាង១០០០វម៉ាក្តរវើយ ជាង១គីេូដីរវើយ។ 19 

វាមកជិត រតដ វែឹងចងទងំអស់វែឹងអ  ៊ីចឹង រៅជិត រតដ វែឹងក្បវវេ១០០វម៉ាក្តរៅរៅរី រតដ រៅ20 

វែឹង។ រវើយមកយកមែ ក់មដងៗៗៗអ  ៊ីចឹង យករចញមកថ្វ កាេមែ ក់មដងៗអ  ៊ីចឹងរៅ។ 21 

ស៖ រៅររេវដេរដើ ចមៃ យ១០០វម៉ាក្តរនាះ រតើកមម ភិបាេរនាះបាននិយយរៅ ករលាក 22 

<ឬក្កុមក្គួសា រលាក ឬក្គួសា អែករផសង>អេីខលះ<វដ រទ>? 23 

ឆ៖ អត់រទ មនវត របើកមម ភិបាេវែឹងបួននាក់រៅយមរៅ ក្កុមមិនទន់ថ្វ កាេរោេរៅ24 

ថ្ក្រវែឹងបួននាក់ រៅបួននាក់វែឹងនារំៅថ្វ មែ ក់មដងៗអ  ៊ីចឹងរៅ រៅ រតដ ។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  38 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ សូមរលាករ ៀបរាប់អំរី រតដ វែឹង រតើ រតដ វែឹងទំវំប៉ា នណ្ណ រាងវាយ៉ា ងរម៉ាច ជូន1 

ត លាកា ឲ្យបានក្ជាបផង? 2 

ឆ៖ បាទ មួយ រតត វែឹងរី -- វាទទឹងអ  ៊ីចឹង៣វម៉ាក្ត បរណ្ណត យអ  ៊ីចឹង២,៥វម៉ាក្ត រវើយជរក្ 3 

អ  ៊ីចឹង១,៥វម៉ាក្ត។  4 

ស៖ រតើកមម ភិបាេទងំអស់រនាះរធេើដូចរមតចរៅររេវដេរៅដេ់ រតត រនាះ? 5 

ឆ៖ រៅររេ រតត វែឹងយករៅ ដូចខាុំជក្មបអំមិញអ  ៊ីចឹងថា យកមែ ក់មដងៗសមល ប់រោេ6 

វែឹង មែ ក់មដងវាយកាេ ួចក្សាយវខសរចញ   ញចូេ រតត វែឹង ក្សាយវខសរចញ  ញចូេ រតដ វែឹងៗ 7 

ដេ់ររេខាុំវែឹង គ្នត់យកមក ឲ្យខាុំេ តជងគង់ ខាុំេ តជងគង់ ួច គ្នត់ោប់រជើងខាុំ គ្នត់ទញរៅឲ្យដួេ8 

កាេចូេរៅនឹងដី រវើយយកថ្ដសាា បរេើកាេខាុំ យករូរៅតូចវែឹង វាយមករេើកាេខាុំបីខែងរូរៅ។  9 

[១១:២៦:០៧] 10 

ស៖ រតើរៅកែុងសមជិកក្កុមក្គួសា  បស់រលាក រលាកជាមន សសច ងរក្កាយវដេរគក្បាប់ថា11 

ឲ្យេ តជងគង់រៅមត់ រតត រនាះ<?>  12 

ឆ៖ កាេខាុំច ងរក្កាយវែឹង វាយខាុំច ងរក្កាយវែឹង ទងំក្បាបំីនាក់រៅវមង រគវាយ ួចរគថាខាុំ13 

ង្ហប់រវើយ រគក្សាយវខសរចញមក រគ  ញខាុំចូេ រតត វែឹង រគរៅវិញរៅ។  14 

ស៖ រៅររេវដេដេ់ររេរលាកវដេរគបង្ហគ ប់ឲ្យរលាកេ តជងគង់វែឹង រតើរលាករមើេរៅ15 

កែុង រតត រ ើញមនអេីខលះ?  16 

ឆ៖ ខាងបួននាក់វែឹងខាុំអត់រ ើញ រ ើញវតក្បវវេវម៉ាឪខាុំ បងបែូនខាុំសងកត់រីរេើអ  ៊ីចឹងមិនដឹង 17 

របើថា រតត វែឹងររញវតមតង ទងំវម៉ា ទងំបង ទងំឪខាុំទងំអស់រៅ រតត វែឹង ខាុំរ ើញចាស់លាស់ 18 

រីរក្ពាះខាុំច ងរក្កាយរគ។  19 

ស៖ រតើរលាកបានរ ើញសាកសរសមជិកក្កុមក្គួសា រផសងរទៀតរៅកែុង រតត វែឹងរទ រក្ៅ20 

រីសាកសរសមជិកក្កុមក្គួសា  បស់រលាករៅថ្ងៃរនាះ?  21 

ឆ៖ ខាុំអត់រ ើញ ខាុំខាល ចវតវម៉ាឪខាុំកប់រីរេើ ខាុំមិនរ ើញរទ រវើយដេ់រៅដេ់វែឹង ខាុំដូចថា22 

ងងឹតវភែក ខាុំរមើេអត់រ ើញអីរទៀតរទ ថារមើេមិនរ ើញវមង រក្ពាះងងឹងវភែកអស់។  23 

[១១:២៨:១០] 24 

ស៖ <រលាកបានរ ៀបរាប់>រីខាងរដើម<មកថា ដេ់ររេរវនរលាក> រគ<>បងខំ<រលាក>25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  39 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ឲ្យអងគយុេ តជងគង់<រៅមត់ រតត > រវើយ<កមម ភិបាេមែ ក់កែុងចំរណ្ណមរួករគ បាន>ទញរជើង1 

រលាក<រីរក្កាយ>។ <សូមរលាកជួយរិរណ៌នាបនតិចរមើេ៍?> 2 

ឆ៖ រេើកទមល ក់ អំមិញខាុំនិយយវដ  ខាុំថា ឲ្យខាុំេ តជងគង់ ឲ្យខាុំេ តជងគង់ច ះរៅ។ ដេ់ររេ 3 

ខាុំេ តជងគង់ ួចរវើយ ោប់រជើងខាុំទញរៅរក្កាយ បានខាុំដួេកាេខាុំផ្ទៃ ករៅម ខ រៅម ខអ  ៊ីចឹង បានយក4 

ថ្ដរគសាា បរេើកាេខាុំ បានយករូរៅរគវាយរេើកាេខាុំ បីខែងរូរៅ  ួចបានរគក្សាយវខសរចញ  ួច  ញ5 

ខាុំចូេ រតត ។  6 

ស៖ រលាកបាននិយយខាងរដើមថា រៅររេវដេរគទមល ក់ចូេរៅកែុង រតត  រលាកក៏សនលប់7 

រវើយរក្កាយមក រតើរលាកដឹងខលួនវិញ គឺក្បវវេជាររេណ្ណ រម៉ា ងប៉ា នាម នតាមរលាកោ?ំ  8 

ឆ៖ ខាុំោរំម៉ា ងខាុំ ក្បវវេរម៉ា ងបួនលាៃ ច រវើយរម៉ា ងបួនលាៃ ចវែឹងរេើងក៏មិន ួចវដ  កខាុំ 9 

រវើមដូចរវើមកក្កបីបាត់រវើយ រដើ ក៏មិន ួចវដ  រដើ កាេធៃន់ជាងរគរៅម ខទងំអស់ បានខាុំខំរៅដេ់10 

ចូេមក  រំជើងរក្គ្នះវែឹង រដើ មកទងំយប់ទងំថ្ងៃ រដើ កាត់ថ្ក្រ ទងំយប់ទងំថ្ងៃ រដើ រៅមក យប់វែឹង 11 

រដើ មក ដេ់  រំជើងរក្គ្នះ បានចូេផាះតាេី។  12 

[១១:២៩:៥៨] 13 

ស៖ ឥេូវរនះ រៅររេវដេមនរវត កា ណ៍ទងំអស់រនះ រលាកមនអាយ ក្បវវេវត ១៣ 14 

ឬ ១៤ ឆ្ែ ំរទ។ សូមរលាកជក្មបត លាកា រមើេថារតើៗរលាកបានគិត រវើយរលាកមនអា មមណ៍ដូច15 

រមដចរៅររេវដេរលាកបានដឹងខលួនរេើងវិញរៅកែុង រតដ សាកសរ ួមវែឹង រតើកែុងចិតត បស់រលាកវែឹង16 

ដូចរមដចររេរនាះ? 17 

ឆ៖ ររេន ុ៎ងខាុំនិយយក្តង់ ខាុំអត់គិតអីរទៀតរទ រីង្ហប់រវើយវា ស់វិញ អត់ទន់គិតអីរទៀត18 

រទ។ របើងងឹតម ខរវើយ រដើ ទងំយប់ទងំថ្ងៃ លាៃ ចវែឹង រវើយដេ់មួយយប់វែឹងដេ់ភូមិរគ អាច ង19 

រក្កាយ អាភូមរិគរៅនឹងទឹកវែឹង បានខាងរវៀតណ្ណមរគរៅនឹងទឹក មួយទូកតាេីវែឹង ខាុំរៅវែឹង។ ស ំ20 

សាែ ក់រៅរគជួយខាុំវដ  រគជួយរធេើប ណយឲ្យខាុំ រគយកៗអី យកថាែ ំបារំាងអីរគវែឹង រគរាបាេខាុំ អត់មន21 

ថាែ ំ កាេវែឹងអត់មនថាែ ំក្គ្នប់អីផឹក សលឹករឈើអ  ៊ីចឹង។ 22 

ស៖ រតើ<>តាេី វដេជួយ<សរស្រង្ហគ ះ>រលាកវែឹង <ជាន ណ្ណវដ >? 23 

ឆ៖ ខាងក្កុម តាពាង វែឹង ឲ្យតាេីវែឹងរៅនឹងទឹកវែឹងគ្នត់រធេើក្តី ក្បវ ក រធេើក្តីរងៀតអី ឲ្យ24 

ក្កុមតាពាងវែឹង បានខាុំរៅដេ់ក្កុមវែឹង ខាុំថាវម៉ាឪខាុំង្ហប់អស់រវើយ រៅសេ់វតមែ ក់ខាុំរទ ខាុំឥេូវ បួស25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  40 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រេើកាេខាុំប៉ា ណា ឹងរទៀត។ រវើយគ្នត់ជួយខាុំ គ្នត់យករៅរបះសលឹករឈើអីវែឹង គ្នត់ោក់ឲ្យខាុំ រេើកាេ1 

ខាុំវែឹង។  2 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 3 

បាទ អ គ ណ។ ឥេូវរនះ ដេ់ររេសក្មកថ្ងៃក្តង់រវើយ អងគជំន ំជក្មះក្បកាសសក្មក ោប់4 

រីររេរនះរៅ វូតដេ់រម៉ា ងមួយកនលះ រសៀេរនះ សូមអរញ្ជើញចូេវិញ រដើមបីបនតកិចចដំរណើ កា សវ-5 

នាកា ។  6 

មស្រនតី ដឋបាេត លាកា សក្មបសក្មួេផដេ់កវនលងសក្មករៅបនាប់ ង់ោសំក្មប់សាកសី ដេ់រដើម7 

បណដ ឹង ដឋបបរវណី ូបរនះរៅកែុងអំេុងររេឈប់សក្មក រវើយនិងឲ្យអរញ្ជើញគ្នត់មកកាន់កវនលងផដេ់8 

សកខីកមម កែុងបនាប់សវនាកា រនះរៅរវលារម៉ា ងមួយកនលះ។ 9 

រវើយបង្ហគ ប់ឲ្យអន  កសមនាី   ំឃាងំនាខំលួនរលាក រខៀវ សំផន ក្តេប់រៅកាន់បនាប់ ង់ោំខាង10 

រក្កាមសាេសវនាកា រនះ និងបង្ហគ ប់ឲ្យនាខំលួនគ្នត់ក្តេប់ចូេ ួមសវនាកា រៅកែុងបនាប់សវនាកា រនះ 11 

 វិញរៅ រសៀេរនះឲ្យបានម នរម៉ា ងមួយកនលះ។ 12 

សក្មកច ះ! 13 

(សវនាកា សក្មករីរម៉ា ង ១១:៣២ នាទី ដេ់រម៉ា ង ១៣:៣៣ នាទី) 14 

[១៣:៣៣:៣៧] 15 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 16 

អងគយុច ះ! 17 

អងគជំន ំជក្មះក្បកាសបនដកិចចដំរណើ កា នីតិ វិធសីវនាកា ។ ម នររេផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុម18 

សវរមធាវីនាមំ ខតំណ្ណងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណតីាងំសំណួ រដញរោេចំរពាះរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី19 

 ូបរនះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរធេើកា ផសរេផាយនូវរសចកដីសរក្មចផ្ទា េ់មត់អំរីសាកសងីមីពាក់រ័នធនឹង20 

កា ក្បក្រឹតតរៅរេើក្កុមរគ្នេរៅជាក់លាក់ចំរពាះជនជាតិរវៀតណ្ណមជូនភាគីពាក់រ័នធបានក្ជាប។ រដើមបី21 

ផដេ់កា ជូនដំណឹងរៅភាគីឲ្យបានទន់ររេរវលារៅររេរនះ អងគជំន ំជក្មះរចញរសចកដីសរក្មចផ្ទា េ់22 

មត់ពាក់រ័នធនឹងវផែកមួយថ្នឯកសា  E319/36 តាមសំរណើ បស់សវក្រះរាជអាជាា អនដ ជាតិសូមឲ្យ23 

រកាះរៅសាកសីបវនថមចំនួនបួន ូប និងសូមឲ្យទទួេយកកំណត់រវត ថ្នកា សាដ ប់ចរមលើយជាលាយេកខណ៍ 24 

អកស មួយចំនួនវដេមនរៅកែុងឧបសមព័នធ(ញ) ភាជ ប់នឹងសំរណើស ំខាងរេើគឺឯកសា  E319/36.2។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  41 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

[១៣:៣៤:៥៦] 1 

ភាគីបានរឆលើយតបរៅនឹងសំរណើរនះរោយផ្ទា េ់មត់រៅកែុងសវនាកា កាេរីថ្ងៃ០១ វខធែូ ឆ្ែ ំ2 

២០១៥។ រសចកដីសរក្មចផ្ទា េ់មត់រនះគឺពាក់រ័នធវតរៅនឹងសំរណើ បស់សវក្រះរាជអាជាា អនដ ជាតិ3 

វដេសូមឲ្យរកាះរៅសាកសីសក្មបក់ា ក្បក្រឹតតរៅរេើជនជាតិរវៀតណ្ណមវដេកា ិយេ័យសវរៅ4 

ក្កមរស ើបអរងកតបានសាដ ប់ចរមលើយរៅកែុងសំណ រំ ឿង០០៣ និងសំរណើ បសស់វក្រះរាជអាជាា អនដ ជាតិ5 

សូមឲ្យទទួេយកកំណត់រវត ចំនួនបី កែុងចំរណ្ណមកំណត់រវត ថ្នកា សាដ ប់ចរមលើយជាលាយេកខណ៍6 

អកស  បស់សាកសីវដេរទើបវដេក្តូវបានោក់បង្ហា ញនាររេងមីៗរនះរីសំណ រំ ឿង០០៣ គឺឯកសា  7 

E319/23.3.44, E319/23.3.46 និងឯកសា  E319/23.3.47 ដូចបានរេើករេើងរៅកែុងកថាខណឌ8 

១១ និង១២ ថ្នសំរណើស ំ បសស់វក្រះរាជអាជាា អនដ ជាតិ។ 9 

សវរមធាវីនាមំ ខតំណ្ណងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណគី្នកំ្ទចំរពាះសំរណើ បសស់វក្រះរាជអាជាា  10 

អនដ ជាតិ។ រមធាវីកា ពា កដី នួន ជា បានរេើករេើងថា ក្បសិនរបើអងគជំន ំជក្មះយេ់ក្រមតាមសំរណើ11 

 បស់សវក្រះរាជអាជាា អនដ ជាតិ សាកសីវដេក្តូវបានរសែើទងំរនាះគួ វតក្តូវបានរកាះរៅឲ្យមកផដេ់12 

សកខីកមមវតរៅររេវដេកា រស ើបអរងកតរៅកែុងសំណ រំ ឿង០០៣ ក្តូវបានបញ្ចប់។ រវើយក្តូវទទួេ13 

យកកំណត់រវត ថ្នកា សាដ ប់ចរមលើយលាយេកខណ៍អកស  បស់សាកសទីងំអស់វដេរទើបវតក្តូវបានោក់14 

បង្ហា ញនាររេងមីៗរនះ ួមទងំឯកសា  E319/23.3.45 និង E319/23.3.48 ផងវដ ។  15 

[១៣:៣៦:៥៤] 16 

គ្នម នភាគីណ្ណមួយបដិរសធចំរពាះកា ទទួេយកកំណត់រវត ថ្នកា សាដ ប់ចរមលើយជាលាយេកខណ៍17 

អកស ចំនួនរី បវនថមរទៀតរនាះរទ។ រមធាវីកា ពា កដី រខៀវ សំផន បដិរសធរៅនឹងកា រកាះរៅសាកសី18 

វដេបានរសែើរេើងរោយរេើករេើងថា រោយសា វតសវក្រះរាជអាជាា បានសាគ េ់សាកសី ូបរនះកែុងអំេុង19 

រស ើបអរងកតសំណ រំ ឿង០០២។ រវត ដូរចែះសំរណើ បសស់វក្រះរាជអាជាា អនដ ជាតិមនភារយឺតយ៉ា វ។ 20 

រមធាវីកា ពា កដី រខៀវ សំផន ក៏បានរេើករេើងថា មិនក្តូវទទួេយកកំណត់រវត ថ្នកា សាដ ប់21 

ចរមលើយជាលាយេកខណ៍អកស ណ្ណមួយវដេសវក្រះរាជអាជាា អនដ ជាតិបានរសែើរេើងរធេើជាភសតតុាងរៅ22 

ម នររេបញ្ចប់កា រស ើបអរងកតសំណ រំ ឿង០០៣រេើយ។ 23 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងកត់សមគ េ់ថា របើរទះជាមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុាបានសមា ស 24 

ជាមួយនឹងសាកសវីដេបានរសែើស ំរនាះកែុងឆ្ែ ំ២០០៧ក៏រោយ ក៏កា សមា សរនាះមនរ័ត៌មនតិចតួចពាក់25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  42 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រ័នធរៅនឹងកា ក្បក្រឹតតរៅរេើជនជាតិរវៀតណ្ណមវដ  ឯកសា  E3/9092។ កំណត់រវត ថ្នកា សាដ ប់1 

ចរមលើយជាលាយេកខណ៍អកស វដេសវរៅក្កមរស ើបអរងកតអនដ ជាតិរទើបវតោក់បង្ហា ញនាររេងមីៗ2 

រនះមនរ័ត៌មនេមែិតអំរីបញ្ញា រនះ។ 3 

អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថាភសតតុាងសដីរីកា ក្បក្រឹតតរៅរេើជនជាតិរវៀតណ្ណមរនះមិនមនអាទិភារ4 

រៅម នររេកា របើកជំន ំជក្មះកដីរនះរទ។ រវត ដូរចែះសរំណើស រំនះបានបំររញនូវេកខខណឌ កំណត់រោយ5 

 វិធាន៨៧(៣) និង៨៧(៤) ថ្ន វិធានថ្ផាកែុង។ 6 

អាក្ស័យរវត រនះ អងគជំន ំជក្មះយេ់ក្រមតាមសំរណើ បស់សវក្រះរាជអាជាា អនដ ជាតិ ស ំ7 

រកាះរៅសាកសវីដេក្តូវបានរសែើ ូបរនះ និងកំណត់ វសសនាម 2-TCW-1000 រៅឲ្យសាកសី ូបរនះ។ 8 

អងគជំន ំជក្មះក៏ទទួេយកកំណត់រវត ថ្នកា សាដ ប់ចរមលើយជាលាយេកខណ៍អកស  បសស់ាកសី 2-TCW-9 

1000 រនះរធេើជាឯកសា ភសតតុាងដូចវដេសវក្រះរាជអាជាា អនដ ជាតិ និងរមធាវីកា ពា កដីបានរសែើរេើង10 

គឺឯកសា E319/23.3.44, E319/23.3.45, E319/23.3.46, E319/23.3.47 និងE319/23.3.48។ 11 

[១៣:៣៩:៤៥] 12 

បាទ ជាបនដរៅរនះ អងគជំន ំជក្មះផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមសវរមធាវីនាមំ ខតំណ្ណងរដើមបណដ ឹង13 

 ដឋបបរវណ។ី រមធាវីតំណ្ណងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីទទួេសិទធមិនឱកាសតាងំសំណួ រដញរោេចំរពាះ14 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី។ 15 

ក ំអាេ់ទន់រលាកក្សីរមធាវី! សូមអរញ្ជើញរលាករមធាវី វ ិចទ័  កូរប៉ា! 16 

រលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 17 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ខាុំមនសំរណើសូមកា បំភល<ឺមួយ រៅកាន់>រមធាវីរដើមបណដ ឹង ដឋ18 

បបរវណី <រោយខាុំរយង>រៅឯកសា  E3/5631 រៅទំរ័ ទី១ ជាបទសមា សន៍ បស់រដើមបណដ ឹង ដឋ19 

បបរវណី ូបរនះជាមួយរមធាវីបចចបុបនែរនះឯង វដេបានសមា សរដើមបណដ ឹង។ រៅកែុងអតថបទភាសា20 

អង់រគលស រវើយទក់ទងរៅនឹងសំណួ មួយចំនួន<ម ន>វដេរមធាវីរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីសួ រៅគ្នត់ 21 

ទក់ទងរៅនឹងក្បតិទិនរវៀតណ្ណម<ខ សគ្នែ រី>ក្បតិទិនបសចិមក្បរទសរនាះ<។ កែុងសំរតភាសា> 22 

អង់រគលសគឺ 00678292, វខម  0089753<(ស ីក) , ជាភាសាបារំាង 00898372 ។> ខាុំសូមអានជា23 

ភាសាអង់រគលស៖ “រៅរម៉ា ងក្បាបំួន រៅថ្ងៃទី១៧ វខរមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៥ គឺថាថ្ងៃទ<ី១៧ វខ>មីនា តាម24 

ក្បតិទិន<បសចិមរលាក” បនាា ប់មក> គ្នត់និយយអំរីរ ឿងរា វ<អំរី>កា កាប់សមល ប់បងបែូនក្កុម25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  43 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្គួសា គ្នត់។ អ  ៊ីចឹងរមើេចំណ ចរនះគឺថា<ទំនង>ក្បតិទិនបសចិមក្បរទស<ម ន>មួយវខ<។ រវើយរៅ1 

ទំរ័ បនាា ប់ ដូចជានិយយរ ឿងអីរផសងរទៀត។ ប៉ា វនតសំណួ គឺពាក់រ័នធ រោយសា រៅថ្ងៃទី១៧ វខមីនា ឆ្ែ ំ2 

១៩៧៥ កាេប ិរចទទរនះ សថិតរៅ>រក្ៅវិសាេភារ<យ តាត ធិកា >ថ្ន<ត លាកា >រនះ<រវើយ>។ 3 

<ទក់ទងនឹងសំណួ វដេរមធាវីរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីសួ ផងវដ  ខាុំគិតថា វាជាក្បរយជន៍ដេ់ភាគី4 

ទងំអស់ របើសិនវាជាកំវ ស>ជាភាសាអង់រគលស រៅកែុងឯកសា  <E3/5631>។  5 

[១៣:៤២:១៥] 6 

កញ្ញា  េមី៉ា  រងេៀន៖ 7 

<រលាក រលាកក្សីរៅក្កម> រៅររេខាុំសួ រីខាងរដើម ភារខ សគ្នែ  វាងក្បតិទិនរវៀតណ្ណម 8 

រវើយនិងក្បតិទិនបសចិមក្បរទសរនាះ <វដេក្បតិទិនវែឹងដូចគ្នែ នឹងក្បតិទិនវខម វដ  រវើយ>រដើម9 

បណដ ឹងបានបញ្ញជ ក់<>បំភលឺ<រេើ>ចំណ ចវដេរមធាវី<កា ពា កតី>បានរេើកអំមិញវែឹង<រតើ គឺថា> 10 

ថ្ងៃរនះគឺទី០៧ ធែូ ប៉ា វនតរបើតាមក្បតិទិនរវៀតណ្ណម វិញ គឺ<២៦> វខត លា។ អ  ៊ីចឹងគឺថា រយើងរ ើញថា11 

ក្បតិទិនរវៀតណ្ណមវែឹង <រដើ ម ន>មួយវខ<រធៀបនឹង>ក្បតិទិនបសចិមក្បរទស រវើយរយើង<បានរសែើ12 

ថា ចរមលើយតបរនះបញ្ញជ ក់ឲ្យចាស់រីភារមិនស ីសង្ហេ ក់គ្នែ រៅកែុងរ័ត៌មនបវនថមរនាះ វផែកទងំរី ថ្ន13 

ចរមលើយវែឹង ឬថា>មនកា ភ័នតក្ចេំវដេរកើតរេើងរៅកែុងកា រនយេ់ រៅកែុងវផែកទី១ ទំរ័ ទី១ <កែុង>14 

រ័ត៌មនបវនថមរនះ រវើយរៅទំរ័ ទី២ វដេ<សំរៅរេើ>កាេប ិរចទទ<>ខ សគ្នែ ។ ខាុំសូមជក្មប15 

ត លាកា ថា សំណួ រនាះគឺក្តូវបានបំភលឺ ួចរវើយ <តាមចរមលើយតបម នរនះបនតិច បស>់រដើមបណដ ឹង ដឋ16 

បបរវណ<ី>។  17 

[១៣:៤៣:៣៣] 18 

រលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 19 

ខាុំមិនចាស់ថាខាុំយេ់ក្តូមក្តូវរទ ប៉ា វនត<បញ្ញា រនាះគឺថា រតើ>គ្នត់<កំរ ងវត>រ ៀបរាប់រីរវត 20 

កា ណ៍ម នយ តាត ធិកា ត លាកា រនះ<កំណត់> គឺថាម នថ្ងៃទី១៧ រមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៥ <ឬក៏គ្នត់កំរ ងវត21 

រ ៀបរាប់អំរីក្រឹតតិកា ណ៍រៅថ្ងៃទី១៧ រមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៥?។> ដូរចែះ <ខាុំគិតថា> ត លាកា គបបីវតកត់22 

សមគ េ់អំរីថាកា អះអាង<អំរីកា >កាប់សមល ប់សមជកិក្កុមក្គួសា  បស់គ្នត់វែឹង<រកើតរេើងរៅ23 

ម នររេយ តាត ធិកា ត លាកា  ឬយ៉ា ងណ្ណ។ ខាុំគិតថា រនះជាសំណួ វតមួយគត់ វដេពាក់រ័នធ>។  24 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  44 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បាទ រវើយម ននឹងផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមសវរមធាវីនាមំ ខតំណ្ណងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ ី1 

អនត ជាតិ រមធាវីរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី អំមិញរនះរ ើញថាកា បកវក្បជាភាសាវខម  ឧទវ ណថ៍្ងៃ2 

រនះថ្ងៃ០៧ វខធែូ ឆ្ែ ំ២០១៥ រវើយរបើសិនជាមួយឆ្ែ ំរក្កាយ រម៉ាចក៏រៅវខត លាវិញ? ឬក៏បកវក្បខ ស ឬ3 

ក៏យ៉ា ងរម៉ាច? វារៅជាវខត លា វាបស្រញ្ញច ស់វិញ។ បានន័យថាវារេឿនជាង រក្ពាះវែឹងវខក្បតិទិន បស់4 

រវៀតណ្ណមវែឹង វាក្តូវរេឿនជាងខាងបសចិមក្បរទស វូតដេ់រី វខឯរណ្ណះ វា ំេងវខ១១រៅរទៀត។ 5 

បញ្ញជ ក់បញ្ញា ចំណ ចរនះឲ្យបានចាស់លាស់បនតិចរមើេ៍ ម ននឹងផដេ់រវទិកាជូនរៅសវរមធាវីនាមំ ខ 6 

អនត ជាតិ។ 7 

កញ្ញា  េមី៉ា  រងេៀន៖ 8 

ជក្មបរលាកក្បធាន តាមខាុំយេ់ខាងក្បតិទិនរវៀតណ្ណមវែឹងគឺក្បហាក់ក្បវវេរៅនឹងក្បតិទិន 9 

តាមចនាគតិ<វដ >។ អ  ៊ីចឹង <វាអាក្ស័យតាមក្រះចនា ឬដំរណើ ក្រះចនា រៅររេវដេក្រះចនាររញ     10 

បូណ៌មី ឬរោយគនលងខ សគ្នែ >រៅតាម<ដំរណើ >ចនាគតិ។ រៅររេវដេរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី 11 

<រលាក រជឿង យ ងំ វចត>និយយថា ថ្ងៃរនះគឺថ្ងៃទី២៦ ត លា តាមក្បតិទិនរវៀតណ្ណម គឺថា មនន័យ12 

ថា មួយវខម នក្បតិទិនបសចិមក្បរទស។ 13 

[១៣:៤៥:៥០]  14 

សួ រោយរៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖ 15 

ស៖ ខាុំសួ បវនថមរៅរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី។ ក្បសិនរបើរលាក ររេវដេរលាករឆលើយចរមលើយ16 

ទកទ់ងរៅនឹងកាេប ិរចទទថ្ងៃរនះ គឺសំណួ វដេទក់ទងរៅនឹងកាេប ិរចទទ ឆ្ែ ំ១៩៧៥-១៩៧៩ រតើ17 

រលាករឆលើយវែឹង គឺរឆលើយរក្បើកាេក្បតិទិនរវៀតណ្ណម ឬក៏ក្បតិទិនបសចិមក្បរទស? រតើរលាកសាដ ប់18 

សំណួ ខាុំយេ់រទ? រលាករដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី? 19 

រលាក រជឿង យ ងំ វចត៖ 20 

ឆ៖ ខាុំយេ់រវើយ ប៉ា វនដថាស ំយកជារគ្នេខាងរវៀតណ្ណមវែឹង របើនិយយរៅ របើខាងវខម ថា 21 

វខចូេឆ្ែ ំវខម  ចូេឆ្ែ ំវខម ក្បារីំ ថ្ងៃវែឹងរដើមបីជូនកមល ំងរួកខាុំវែឹងរៅរជើងរក្គ្នះ-ោ វែឹងរវើយ។ ខាុំរៅ22 

ោ  វខរបើថាវខ បស់រវៀតណ្ណមវិញ គឺវខ៤  បស់រវៀតណ្ណម។ រយើងចូេវខ៣ វខម រយើងចូេឆ្ែ ំចិន -- 23 

អុ៎! ចូេឆ្ែ ំវខម  បានរេើងរីរនាះមួយវខ ួចបានរគសមល ប់វម៉ាឪបងបែូនខាុំ។ 24 

ស៖ ប៉ា វនដទូរៅជាងវែឹងបនដិច រវើយរគនឹងសួ សំណួ រៅរលាក ជាកាេប ិរចទទ<>។ រតើរៅ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  45 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ររេ<រគសួ >រលាក<>អំរីកាេប ិរចទទ<>ឆ្ែ ំ១៩៧៥ ដេ់ ៧៩ <>រតើរលាកនឹងរឆលើយសំណួ វផែក1 

រៅរេើក្បតិទិនរវៀតណ្ណម ឬក៏ក្បតិទិនបសចិមក្បរទស? បានន័យថាកាេង់រយ៉ាវបបរវៀតណ្ណម ឬក៏វបប2 

ប រទស ររេវដេរលាករឆលើយរនាះណ្ណ? <ដូរចែះ រយើងអាចដឹងថា រតើរលាករឆលើយមួយណ្ណតាម       3 

ទសសនៈ បស់រលាក រដើមបីឲ្យរយើងអាចយេ់បាន។> 4 

ឆ៖ បាទ ខាុំនិយយកាេង់រយ៉ា បស់រវៀតណ្ណមវែឹងរវើយ។  5 

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖ 6 

រតើភាគីទំងអស់យេ់ចាស់រវើយវដ  គឺថាក្បតិទិនរវៀតណ្ណមនិងបសចិមក្បរទស<? ខាុំឮ មួយ 7 

ឬរី វខ។>  8 

រលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 9 

<សូមរទស វដេខាុំកាត់ រលាកក្សីរៅក្កម រវេនស៍។ សំណួ គឺថា> រនះគឺជាចរមលើយ បស់10 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ូបរនះ វដេបានកត់ក្តារេើងរោយរមធាវីរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី។ <ក្តង់រនះ11 

ស រស ថា> រៅថ្ងៃ១៧ វខរមសា ១៩៧៥ គឺថា ថ្ងៃទី<១៧> មីនា ១៩៧៥។ រវើយអ  ៊ីចឹង <វាក្បាដក12 

ជាកំវ សកែុងឯកសា រនាះវមនរវើយ។ ក្បសិនរបើ កញ្ញា  រងេៀន ក្រមទទួេសាគ េ់កំវ សកែុងសំរតជា13 

លាយេកខណ៍អកស កែុងឯកសា រនាះ វានឹងមិនមនបញ្ញា អេីរទ។> 14 

[១៣:៤៩:០០] 15 

កញ្ញា  េមី៉ា  រងេៀន៖ 16 

<រលាក រលាកក្សីរៅក្កម រដើមបីឲ្យកាន់វតចាស់លាស់រនាះ សូមរយងរៅរេើ>ឯកសា  17 

<E3/5631> គឺថាមន<ឯកសា >រយង<រី វដេមន>កាេប ិរឆទទរី ខ សគ្នែ ។ បនាា ប់<មក តាម18 

ឯកសា ទងំរនាះ រ ើញមន>កា <>រយងរៅក្បតិទិនរវៀតណ្ណមរនាះ<។ ខាុំក្តូវ>បញ្ញជ ក់ឲ្យ     19 

ចាស់។<រលាក រលាកក្សីរៅក្កម> ខាុំមិនវមនជាសាកសីកែុងក ណីរនះរទ គឺ<ខាុំមិនក្តូវផតេ់>ភសដតុាង20 

<អីវដ  រោយភសតតុាងក្តូវរចញរីរលាក>រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី។ <ឥេូវរនះ> រៅកែុង<>ឯកសា 21 

រយង<ទីមួយ> ERN<ភាសាអង់រគលស> 00678292,  បារំាង <00898372>, វខម  00897513 22 

វដេមននិយយថា “រៅរម៉ា ងក្បាបំួន រៅថ្ងៃទី១៧ រមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៥ (ថ្ងៃទី១៧ មីនា ឆ្ែ ំ១៩៧៥ តាម23 

កាេង់រយ៉ា<បសចិមក្បរទស)” វដេបញ្ញជ ក់ថា ក្បតិទិនបសចិមក្បរទសរដើ ម នក្បតិទិនរវៀតណ្ណមមួយ24 

វខ>។ ប៉ា វនតរទះជាយ៉ា ងណ្ណកតី រៅទំរ័ <បនាា ប់>រទៀតរៅកែុងអង់រគលស <00678293, វខម  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  46 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

00897515, បារំាង 00-->  1 

អែកបកវក្ប៖ 2 

រលាកក្បធាន សូមអន ញ្ញា តឲ្យគ្នត់រៅ ERN មតងរទៀត។ អែកបកវក្បតាមអត់ទន់ បាទ។  3 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 4 

រមធាវីនិយយមតងរទៀត។ រវើយនិយយញាប់ អែកបកវក្បបកមិនទន់រទ។ រវើយមិនដឹងជា5 

រគ្នេបំណងថ្នកា និយយរនះយ៉ា ងរម៉ាចរទ រក្ពាះរដើមបីក្បរយជន៍សាត ប់ចាស់លាស់រៅកែុងដំរណើ កា 6 

សកខីកមម មិនវមននិយយវតមែ ក់ឯងរទ។ រយើងដូចនិយយ ំឭករីក្រឹកមតងរវើយ រេើបញ្ញា និយយញាប់7 

រនះ រវើយទ កឃាល  ររេរវលាសក្មប់អែកបកវក្បផង។  8 

កញ្ញា  េមី៉ា  រងេៀន៖ 9 

រៅទំរ័ ទី២ ជាភាសាអង់រគលស ឯកសា  ខាុំជាអាន ERN បារំាង <00898373 ស រស ថា៖> 10 

“រៅវខមិង នា ឆ្ែ ំ១៩៧៨ <(ស ីក)” បនាា ប់មក មនរបើកវង់ក្កចកស រស ថា> “(វខកកកោ ឆ្ែ ំ១៩៧៥ 11 

អន រលាមតាមក្បតិទិនបសចិមក្បរទស)។” ដូរចែះ រៅកែុងកំណត់ក្តា <រយើងរ ើញ>រវើយ<ថា>វា12 

<មិន>ក្សបគ្នែ <រេើ>កាេប ិរចទទរវៀតណ្ណម <និង>កាេប ិរចទទ<>ក្បតិទិនបសចិមក្បរទស<រនាះ13 

រទ។ វាខ ស>គ្នែ <> គឺថាទំរ័ ទី១ គឺថាក្បតិទិនបសចិមក្បរទស <>ម នកាេប ិរចទទក្បតិទិនរវៀតណ្ណម14 

<វតរៅ>ទំរ័ ទី២ <>ោក់ថាក្បតិទិន<បសចិម រដើ រក្កាយក្បតិទិនរវៀតណ្ណមរៅវិញ។ ក្តង់រនះ     15 

បណ្ណត េឲ្យមនភារក្ចបូកក្ចបេ់គ្នែ ។ រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ខាុំសូមរេើករេើងថា រលាករដើម      16 

បណត ឹង ដឋបបរវណីមែ ក់រនះ បានរឆលើយនឹងសំណួ រនះ ួចរវើយ ជារិរសស រៅររេរគសួ គ្នត់ថា “រតើ17 

កាេប ិរចទទថ្ងៃរនះជាថ្ងៃអេី រធៀបរៅនឹង>កាេប ិរចទទ<ក្បតិទិន>រវៀតណ្ណម<?” រវើយគ្នត់បាន18 

បញ្ញជ ក់រវើយថា កាេប ិរចទទរវៀតណ្ណម រដើ ម ន>កាេប ិរចទទរៅកែុងក្បតិទិនបសចិមក្បរទស។  19 

[១៣:៥២:១២] 20 

(រៅក្កមរិភាកាគ្នែ ) 21 

[១៣:៥៤:០០] 22 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 23 

បាទ មនបញ្ញា អី? បាទ អរញ្ជើញតរៅរទៀត! ោសំាត ប់រទៀតរមើេ រតើវាមនបញ្ញា អី រេើបញ្ញា24 

កាេប ិរចទទរនះ?  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  47 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សួ រោយកញ្ញា  េមី៉ា  រងេៀន៖ 1 

អ គ ណរលាកក្បធាន។  2 

សួ រោយកញ្ញា  េមី៉ា  រងេៀន៖ 3 

ស៖ រលាក រជឿង យ ងំ វចត ឥេូវម នររេសក្មក រលាកបានរ ៀបរាប់ក្បាប់ត លាកា រីកា 4 

កាប់សមល ប់ដ៏រឃា រៅ ដ៏ នធត់រេើសមជិកក្កុមក្គួសា  បស់រលាក <កែុងវែឹងមនវតរលាកមែ ក់រទ5 

វដេ ួចជីវិត>។ រវើយរលាកនិយយថា រលាកអាច<>រគចខលួនរចញរី រតត <សរ ួម> រវើយរៅ6 

 ស់រៅផាះ តាេី វដេជួយរលាក។ រតើរលាករៅផាះ តាេី វែឹងយូ ប៉ា នាម ន? គឺរៅសាែ ក់រៅវែឹងប៉ា នាម ន? 7 

 យៈររេប៉ា នណ្ណ?  8 

រលាក រជឿង យ ងំ វចត៖ 9 

ឆ៖ បាទ ខាុំសាែ ក់រៅផាះ តាេី វែឹងមួយវខ បានខាុំ រគមកវែឹងរគតំណ្ណងរគឲ្យគ្នត់វែឹងវដេ10 

ថា ខាងរៅនឹងទឹកវែឹងបានរចញដំរណើ រៅក្បរទសយួនវិញ។ បានអ  ៊ីចឹងគ្នត់ថា ក ំអាេវអាងលាក់ខលួន11 

រៅក្តង់ណ្ណសិនរៅ វអាងោអំញរធេើសំប ក្តចំណំ្ណឲ្យវអាង ោចូំេមកអញឲ្យវអាងរោយសា រៅមួយ12 

កំណ្ណត់ផលូវ។ បានខាុំចូេ លាក់ខលួនរៅ  ំនឹងរគវដ  បានរី អាទិតយ បានរគ បានតាេី វែឹងគ្នត់បានរចញ13 

ដំរណើ រៅ។ មួយវខរក្កាយវែឹងបានរចញដំរណើ រៅក្សុកយួន។ 14 

ស៖ រៅររេ តាេី ោករចញរៅរវៀតណ្ណម រតើរលាកបានរៅជាមួយគ្នត់រទ? 15 

ឆ៖ បាទ ខាុំរៅ កាេវែឹងគ្នត់ឲ្យដំណឹងខាុំដឹងវែឹង ខាុំរចញរីថ្ក្រមក។ ខាុំចូេរៅ លុ បទូកគ្នត់ 16 

រៅ លុ បទូកគ្នត់ រីរក្ពាះក្គួសា គ្នត់វែឹងបានវតក្បាបំីនាក់រទ រគឲ្យរចញដំរណើ រៅវែឹងគឺរគរៅរមើេ17 

តាមក្គួសា វែឹង ក្បាបំីនាក់ អត់បានរ ម្ ះណ្ណចូេទូកបានរទៀតរទ។ អ  ៊ីចឹងចូេរៅ លុ បទូកវែឹងផ តរី18 

កវនលងរគវឆករឆ ក្គួសា តាេីវែឹង  ួចបានខាុំបានរេើងរេើអងគយុបានរេើទូកវិញ។ 19 

ស៖ រនះរតើរនះគឺរគរធេើរេើងតាមនរយបាយ បស់វខម ក្កវម ឬក៏នរយបាយ បស់កមពជុាក្បជា20 

ធិបរតយយ ឬបកសក មមយុនីសតកមពជុាកែុងកា បញ្ជូនរៅរវៀតណ្ណមវិញ ឬក៏រធេើយ៉ា ងរម៉ាចឲ្យអស់ជនជាតិ 21 

រវៀតណ្ណមរីកមពជុា? រតើរលាកបានដឹងរីរ ឿងរនះរទ? 22 

ឆ៖ បាទ រ ឿងវែឹងខាុំអត់ដឹងរទ រទើបដឹងដំណឹង បស់ខាង តាេី វែឹង ក្កុមតាេីវែឹងគ្នត់ជូន23 

រៅវែឹង ខាងអងគកា រគដូ អំបិេ ដូ អងក អីជាមួយខាងរវៀតណ្ណមវែឹង វតប៉ា ណា ឹង ខាុំដឹងវតប៉ា ណា ឹង ខាុំ24 

រោយសា គ្នត់រៅវែឹង ជួយលាក់ខលួនវតប៉ា ណា ឹង។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  48 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ រតើទូកវែឹងជាទូក បស់ តាេី ឬ<>? 1 

ឆ៖ ទូកវែឹងទូក បស់ តាេី។ ខាុំរដើ រៅដេ់មត់ទរនលបួនម ខវែឹង ខាុំបានរេើងសាេង់។ 2 

[១៣:៥៨:០០] 3 

ស៖ ឥេូវរនះ ក្តេប់មករ័ត៌មនេមែិតអំរីទូក បស់ តាេី <រលាកក្បាប់>ថាសមជិកក្កុម4 

ក្គួសា គ្នត់មនគ្នែ ក្បាបំីនាក់ រវើយ<>រលាក<ក៏ថា រលាករៅវដ  វតរៅកវនលងរផសង គឺរលាករៅ> 5 

លាក់ខលួនរៅ លុ ប បស់ទូក។ រតើមនរវត ផេអីវដេរលាកក្តូវលាក់ខលួនកែុង លុ បអ  ៊ីចឹង? 6 

ឆ៖ រីរក្ពាះរគឲ្យមួយក្កុម បស់តាេីវែឹងមួយក្គួសា  វតមួយក្កុមគ្នត់វែឹងបានរៅក្បរទស7 

រវៀតណ្ណមវែឹង។ បានអ  ៊ីចឹង ក្គួសា គ្នត់វតក្បាបំីនាក់រទ វារេើសមែ ក់រទៀត រគក្តូវវាយរោេវដ  វាយ8 

ទងំអស់ ក៏គ្នត់រោេវដ  មិនវាយវតមែ ក់រយើងរទ។ បានអ  ៊ីចឹង រយើង -- គ្នត់លាក់ខាុំរៅ លុ បទូក។    9 

អ  ៊ីចឹង រដើមបីដេ់កវនលងគ្នត់ កវនលងរគវឆករឆវែឹង រគឲ្យរយើងរេើងជួយវចវជួយអ នឹំងរគរៅក្សុកយួន។ 10 

[១៣:៥៩:០៧] 11 

ស៖ សូមរលាករ ៀបរាប់អំរីដំរណើ ទូករៅររេវដេ តាេី គ្នត់រចញទូក<រីកវនលងវដេគ្នត់12 

រៅ រៅកាន់>ទរនលបួនម ខវែឹង។ រតើទូកឆលងតាមណ្ណខលះ?<>សូមរលាកជួយរ ៀបរាប់ជូនត លាកា    13 

ក្ជាប។ 14 

ឆ៖ បាទ រីរក្ពាះខាុំមករី រចញមករៅ ប៉ា វនតខាុំរៅតាមទរនល មកចូេមកម ខវាងំវែឹងបានរៅ15 

ទរនលបួនម ខ។ ខាុំរចញមកតាមវែឹងមក ទរនលបួនម ខវែឹង ខាុំរេើងកបា៉ា េ់រគវែឹង កបា៉ា េ់រគមកយកដូ 16 

អំបិេ ដូ អងក វែឹង។ រគយករេើងកបា៉ា េ់វែឹងរគចូេមកអែករេឿង រវើយតាេី គ្នត់ក៏វចវទូករៅ ឬក៏17 

គ្នត់អ រំៅរទ ខាុំរេើងជាមួយរគ ប៉ា វនតរគរេើងសាេង់វែឹង រគរេើងរក្ចើនមន សសរវើយ រគរេើងក្បវវេ18 

ហាវ កសិបនាក់អី រវើយខាុំរេើងរទៀត រគរចញដំរណើ រៅបរណ្ណត យ។ រចញរៅអែករេឿងវែឹង គ្នត់19 

និយយជាមួយខាងរវៀតណ្ណមវែឹង រគនិយយយ៉ា ងរម៉ាចខាុំមិនដឹងរទ រគដូ អំបិេ ដូ អងក វែឹង។ 20 

ស៖ រដើមបីបំភលឺឲ្យចាស់ រតើទរនលបួនម ខជាកវនលង ជាកវនលងវដេម ខបួនវដេជាកវនលងរៅម ខ21 

វាងំ រាជវាងំរៅភែំររញវែឹង កវនលងវែឹងអីវដេរលាកនិយយថាទរនលបួនម ខរនាះ? 22 

ឆ៖ បាទ ជាម ខវាងំវែឹងឯង។ 23 

ស៖ រតើកែុងររេដំរណើ ជិះទូកជាមួយ តាេី វែឹង គឺរលាករធេើដំរណើ ប៉ា នាម នថ្ងៃរីកវនលងរចញ24 

ដំរណើ មក វូតបានមកដេ់ទរនលបួនម ខ រៅវដេរលាកនិយយអំមិញវែឹង? 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  49 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ឆ៖ ខាុំរចញរីរនាះមកទងំថ្ងៃទងំយប់ វចវ អ ំវែឹងទងំថ្ងៃទងំយប់ បីថ្ងៃបីយប់បានដេ់ទរនល1 

បួនម ខ។ 2 

ស៖ ឥេូវរនះ រតើរៅររេវដេរលាកមកដេ់ទរនលបួនម ខ រតើរគរធេើយ៉ា ងរម៉ាច រតើរគបំវបក3 

រលាករចញរី តាេី រៅកវនលងវែឹង ឬក៏យ៉ា ងរម៉ាច? 4 

[១៤:០១:២៩] 5 

ឆ៖ អ  ៊ីចឹងរដើមបីមកដេ់ទរនលបួនម ខរនាះ មនសាេង់រគោក់មន សសរៅអែករេឿង គ្នត់ថារបើ6 

វអាងជិះទូកអញរទៀត អញង្ហប់ទងំក្គួសា អញរវើយ ខាល ចរគវឆកកវនលងណ្ណរទៀត រៅវអាងរេើង   7 

សាេងវ់ែឹងសិនរៅ គ្នត់អ ំរៅៗ គ្នត់អ ំគ្នត់វចវរៅ គ្នត់ោក់ឲ្យខាុំរេើងសាេង់វែឹងរៅ រៅជាមួយរគ8 

ជាមួយឯងវែឹងរៅ។ 9 

ស៖ រីរដើម -- ខាងរដើមរលាកនិយយថា គឺថាមនរៅកែុងសាេង់វែឹង មន៦០នាក់ជាង រតើៗ10 

អែករៅរេើសាេង់វែឹង គឺជនជាតិរវៀតណ្ណម ឬក៏<មន>ជនជាតិវខម <វដ >? 11 

ឆ៖ បាទ រៅសាេង់វែឹងស ទធវតរវៀតណ្ណមវមង អត់មនវខម  វខម រៅវដ ក៏មិនបាន រចញរៅ12 

មិនបានវដ  រវើយខាងចិនវែឹងចូេទូកចមលងរនាះក៏មិនបានវដ ។ 13 

ស៖ រតើសាេង់វែឹងជា បស់អែកណ្ណ? 14 

ឆ៖ សាេង់វែឹងខាង កាេវែឹងវខម ក្កវមរវើយ ប៉ា វនដថារយើងមិនដឹងសាេង់ខាងណ្ណរទ 15 

អត់វមនៗសាេង់រវៀតណ្ណមរទ។ ប ិនថាខាងវខម កំណត់រៅ កា ពា សាេង់វែឹងរៅបានចូេអែករេឿង16 

វែឹងបានទំនាក់ទំនងជាមួយរវៀតណ្ណម។ 17 

ស៖ រតើវខម ក្កវមអាចកំណត់អតតសញ្ញា ណដូចរមដចថាអែកណ្ណក្តូវៗបញ្ជូនឲ្យរៅសាេង់ដូច18 

រមដច? <រដើមបីសនសរំរេ ខាុំរធេើ>សំណួ រេើងវិញ -- រតើកមម ភិបាេបកសក មមយុនីសដកមពជុា ឬ<កមពជុា19 

ក្បជាធិបបរតយយ រធេើយ៉ា ងរម៉ាច រដើមបី>កំណត់អតដសញ្ញា ណ<ថាន ណ្ណខលះក្តូវ>ឲ្យរេើងជិះទូក<>? 20 

រលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 21 

<រលាកក្បធាន រដើមបីឲ្យក្តូវតាមក្បវតតិសាស្រសត កាេរនាះ មិនទន់មន>កមពជុាក្បជាធិបរតយយ22 

<រៅរេើយរទ រវើយ>មិនទន់បានបរងកើតរទ  វូតទេ់វត<រដើមឆ្ែ ំ១៩៧៦។ បកសក មមយុនីសតកមពជុា23 

មិនបានក្បកាសរៅរេើយរទ>  វូត<ដេ់>វខកញ្ញា  ឆ្ែ ំ៧៧<។ ដូរចែះ ពាកយវខម ក្កវម ជារ ឿងរផសង 24 

រវើយបកសក មមយុនីសតកមពជុាមិនវដេរក្បើរ ម្ ះវែឹងផង។ ររេវែឹង រយើងរៅកែុងអំេុង> សម័យ ណ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  50 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សិ ស ួប ួមជាតិ<រៅរេើយរទ>។ បាទ <របើសិនណ្ណរមធាវីចង់សួ ឲ្យក្តូវក្បវតតិសាស្រសត គ្នត់ក្តូវសួ ថា 1 

រតើសមជិក> បស់ ណសិ ស ួប ួមជាតិ<និយយអេីខលះរៅកាន់សាកសី?> 2 

[១៤:០៣:៥៨] 3 

កញ្ញា  េមី៉ា  រងេៀន៖ 4 

<រលាក រលាកក្សីរៅក្កម>ភសដតុាង បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរនះ គ្នត់និយយថាវខម 5 

ក្កវមបានបង្ហគ ប់ឲ្យក្បជាជនរេើងរៅរេើសាេង់រដើមបី<រោះដូ គ្នែ ។ គ្នត់ថា វខម ក្កវមជាអែកបង្ហគ ប់6 

ឲ្យមន សសរេើងជិះសាេង់។> ដូរចែះ ខាុំសូមជក្មបត លាកា ថា រយើងនឹងរក្បើពាកយតាមរដើមបណដ ឹង ដឋ7 

បបរវណី គ្នត់បញ្ញជ ក់ថារតើគ្នត់រៅអែកវែឹងថាជាន ណ្ណ រយើងនឹងរក្បើជាសមដី បស់<រដើមបណត ឹង ដឋ8 

បបរវណី ូបរនះ>។ 9 

(រៅក្កមរិភាកាគ្នែ ) 10 

[១៤:០៥:០៣] 11 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 12 

បាទ រវើយរលាកក្សីរមធាវីអាចរក្បើបាន រវើយពាកយវខម ក្កវមរនះ រយើងរក្បើទូរៅតាងំរីរដើម13 

ទី ទងំសវនាកា  ទងំសាធា ណជន គឺនិយយ រគចាស់លាស់បញ្ញា រនះ រវើយប ិបទយ៉ា ងណ្ណរនាះ 14 

គឺរក្សចវតអងគជំន ំជក្មះនឹងយករៅរិនិតយ រិោ ណ្ណវាយតថ្មលជារក្កាយ រក្ពាះរយើងបានកំណត់រវើយ 15 

បញ្ញា  គឺមិនអាចកំណត់ក្រំវដនឲ្យបានចាស់លាស់ វាង របៀប បបោច់រោយវេកគ្នែ  អំរីកាេៈរទសៈ16 

ររេរវលាអំរីបញ្ញា វខម ក្កវមរនាះរទ។ ឧទវ ណដូ៍ចជាសាលាកតីរនះ ក៏បចចបុបនែរនះ មហាជន 17 

ក្បជាជនជារក្ចើន រគសាគ េ់ថាត លាកា វខម ក្កវម ឬក៏ត លាកា កាត់រទសវខម ក្កវមវដ ។ អាចសួ 18 

បានណុ៎ះ!  19 

កញ្ញា  េមី៉ា  រងេៀន៖ 20 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។  21 

សួ រោយកញ្ញា  េមី៉ា  រងេៀន៖ 22 

ស៖ រលាក រជឿង យ ងំ វចត ខាុំសួ រលាកថារតើវខម ក្កវមកំណត់អតតសញ្ញា ណ<ក្បជាជន23 

យ៉ា ងដូចរមតច រដើមបីឲ្យរួករគ> រេើងរៅជិះសាេង់<ធំ>វែឹង<>? 24 

រលាក រជឿង យ ងំ វចត៖ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  51 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ឆ៖ រីរក្ពាះអាវែឹងថា ក្បជាជនបានរេើងជិះសាេង់វែឹងថា អត់បានទូករទ ដឹកទូករេើងរេើ1 

រគ្នកអស់រវើយ ដ តរោេអស់ អែកវែឹងបានរលាតរៅរទ  ត់តាមថ្ក្រអី តាមភក់អីមក រោយសា រគ2 

មួយដំណ្ណក់ៗរទ បានរេើងសាេង់វែឹង។ របើអែកមនទូក រគវចវ រគអ រំៅដេ់អែករេឿងវដ  ដូ អងក  3 

ដូ អំបិេ ដូចគ្នែ វែឹងវដ ។  4 

[១៤:០៦:៤១] 5 

ស៖ រលាកបានផតេ់ភសតតុាងខាងរដើមថា មនវត<ជនជាតិ>រវៀតណ្ណមរទវដេរគឲ្យរេើងជិះ6 

សាេង់វែឹងរវើយរគមិនឲ្យវខម ណ្ណរេើងជិះរទ។ <រលាកក្បាប់ថា> វខម ក្កវមវណនា<ំថាន ណ្ណខលះ7 

ក្តូវ>រេើងសាេង់រនាះ<។ ដូរចែះ ខាុំចង់សួ ថា> រតើរគរក្ជើសរ ីស របៀបរម៉ាច រដើមបីឲ្យដឹងថាអែកណ្ណ8 

ជាវខម  អែកណ្ណជារវៀតណ្ណមវដេក្តូវរេើងទូក អែកណ្ណវដេមិនក្តូវរេើងទូក រគរក្ជើសរ ីសរម៉ាចររេ9 

រនាះ?  10 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 11 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីក ំអាេទន់រឆលើយតប! 12 

អរញ្ជើញរលាករមធាវី គង់ សំអ ន! 13 

រលាក គង ់សំអ ន៖ 14 

បាទ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ខាុំថាជាសំណួ ក្ចំវដេ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីគ្នត់បានរឆលើយ15 

បញ្ញជ ក់រវើយថា អែកណ្ណរេើងរៅយ៉ា ងរម៉ាចបាន គឺរក្សចវតរគ ជារិរសសអែកវដេមនទូក គឺអាចវចវ16 

ទូកវែឹងរៅដេ់កវនលងសាេង់រនាះរៅ រេើងរៅបានរវើយ រវើយរបើមិនអ  ៊ីចឹងរទ វចវរៅដេ់អែករេឿង 17 

អាចក្តូវបានរគរោះដូ យ៉ា ងរម៉ាចរៅតាមភារជាក់វសតងរៅររេរនាះ។ ដូរចែះ វាអត់មនភារចាស់18 

លាស់វដេរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីរនះអាចបញ្ញជ ក់រេើសរីរនះរទៀតរទ។ បាទ សូមអ គ ណ។  19 

កញ្ញា  េមី៉ា  រងេៀន៖ 20 

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ខាុំគិតថារមធាវី រខៀវ សំផន <យេ់>ខ ស<រេើសំណួ  និង>ភសតុ21 

តាង<វដេបានផតេ់កនលងមក។> រលាក រជឿង យ ងំ វចត ខាុំសួ រៅគ្នត់ រវើយគ្នត់ក្បាប់ត លាកា ថា22 

មនវតជនជាតិរវៀតណ្ណមរទវដេរគឲ្យជិះសាេង់ រវើយសំណួ សួ ថារតើវខម ក្កវមកំណត់អតត23 

សញ្ញា ណ<ជនជាតិ>រវៀតណ្ណម<វែឹងរោយ របៀបរម៉ាច រដើមបីឲ្យ>រេើង<ជិះសាេង់>វែឹង<> រនះ24 

ជាសំណួ  បស់ខាុំរៅគ្នត់។ <រវើយគ្នត់ មិនទន់បានរឆលើយសំណួ រនះផង។>  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  52 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

[១៤:០៨:២៨] 1 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 2 

អងគជំន ំជក្មះបដិរសធនូវរសចកដីជំទស់ បស់រមធាវី គង់ សំអ ន។ បាទ សំណួ រនះគឺជាមិនវមន3 

ជាក្បរភទសំណួ ក្ចំវដេ រវើយអងគជំន ំជក្មះក្តូវកា សាត ប់ចរមលើយតប បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណចំរពាះ 4 

សំណួ ច ងរក្កាយដ៏េែ បស់រមធាវីតំណ្ណងរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី ូបរនះ។  5 

រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីរបើោនំូវសំណួ  សូមរឆលើយតបរៅនឹងសំណួ  បស់រមធាវីរដើមបណត ឹង ដឋ-6 

បបរវណី។  7 

រលាក រជឿង យ ងំ វចត៖ 8 

ឆ៖ បាទ ខាុំបានរៅក្តង់វែឹង រគរ ីស រ ីសថាអែកណ្ណរវៀតណ្ណម រីណ្ណចិន រីណ្ណវខម ។      9 

អ  ៊ីចឹងរដើមបីរយើងនិយយវែឹង ពាកយរវៀតណ្ណមវែឹង -- ឥេូវ ខាុំនិយយវខម អ  ៊ីចឹង វា ឹង ពាកយវាមិន10 

ចាស់លាស់។ វា ឹងអ  ៊ីចឹង រដើមបីរគដឹង រវើយរគម ខ វខម រគក៏ដឹង របើនិយយវខម  និយយយួន ក៏ថ្ប៉ាឡា ំ11 

រគមិនឲ្យរៅរទ។  12 

[១៤:០៩:៣២] 13 

សួ រោយកញ្ញា  េមី៉ា  រងេៀន៖ 14 

ស៖ រតើក្បជាជនវខម វដេចង់រៅជិះសាេង់វែឹងវដ  រតើ<មនអេីរកើតរេើងចំរពាះរួករគ>?  15 

ឆ៖ រគក៏ -- កា រិបាកដូចខាុំវដ  កា រិបាកដូចខាុំ បានរគរួនរៅ រគ ត់រៅ ចូេក្សុក ចូេអី 16 

ប៉ា វនតដេ់សាេង់វែឹងរគមិនឲ្យរៅរទ រវើយរោយសា តាមទូក ទងំយួនវែឹង យួនក៏មិនឲ្យរៅវដ    17 

ង្ហប់ៗទងំអស់គ្នែ ទងំអសវ់ែឹង កាេវែឹង។ កាេវែឹង សម័យវែឹងថា  ស់អាណ្ណមួយវែឹងអ ណ្ណស់18 

រវើយ។  19 

ស៖ ឥេូវរនះរៅររេវដេៗរលាកមនអាយ វត១៣ ឬក៏១៤ឆ្ែ ំរធេើដំរណើ វតមែ ក់ឯង។ រតើ20 

រលាកសាគ េ់អែកណ្ណមែ ក់វដេរៅរេើសាេង់ រេើកាណូតរនាះរទ? 21 

ឆ៖ ខាុំអត់សាគ េ់រគរទ ចូេបនលំជាមួយរគវតមដង រធេើកូនរៅរគវមង។  22 

ស៖ រតើមនកមម ភិបាេវខម ក្កវមរៅរេើសាេង់វែឹងរទ? 23 

ឆ៖ កាេវែឹង ខាុំអត់ោបំានថាអែកណ្ណរម អែកណ្ណកូនអីរទ វតរ ើញវតពាក់អាវដូចជា រមម24 

វែឹង រវើយក្កមចងកវែឹងរទ ប៉ា វនតអត់មនការំភលើងក្គ្នប់អីរទ ថ្ដទរទ។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  53 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ រីខាងរដើមរលាកបានបញ្ញជ ក់ក្បាប់ត លាកា ថា ទូកវខម ក្កវមធំមួយវែឹង គឺ<>បត់រៅ1 

អែករេឿងរៅកែុងរខតតថ្ក្រវវង។ រតើអ  ៊ីចឹងរទ? 2 

ឆ៖ បាទ។ 3 

ស៖ រតើទូកវែឹងរចញដំរណើ ទក្មំរៅដេ់អែករេឿង<កែុងរខតត>ថ្ក្រវវងវែឹង គឺរក្បើររេប៉ា នាម ន4 

វដ ?  យៈររេប៉ា នាម ន? 5 

ឆ៖ មួយយប់ មួយថ្ងៃដេ់។ ដេ់ទងំក្រឹក ក្រេឹមរេើងដេ់អែករេឿងបរណ្ណដ យ។ 6 

ស៖ រៅររេវដេរលាករៅដេ់អែករេឿង រតើ<មនអេីរកើតរេើងចំរពាះ>ក្បជាជនរវៀតណ្ណម7 

វដេរៅរេើ<>សាេង់<?> 8 

ឆ៖ រដើមបីរគមកនិយយជាមួយខាងរវៀតណ្ណមវែឹង រគនិយយយ៉ា ងរម៉ាចរគ ខាុំមិនដឹងរទ ប៉ា វនត9 

ថាឲ្យរវៀតណ្ណមវែឹងរេើងរេើរគ្នកវែឹង រគរាប់មន សស រាប់មដងរៅសាឡាងវែឹងប៉ា នាម ននាក់ អ  ៊ីចឹងរគ10 

យកសាេង់វែឹង រគមក សាេង់រវៀតណ្ណមវែឹង រគយកអំបិេយកអងក  ួច រគឲ្យ បានរចញដំរណើ រៅ 11 

បានរវៀតណ្ណមវែឹងឲ្យសាេង់ក្បជាជនវែឹងចូេទូកសាេង់ បស់រវៀតណ្ណម។ 12 

[១៤:១២:៤៤] 13 

ស៖ ដូរចែះរលាកនិយយថា មនសាឡាងរវៀតណ្ណមមក<ដេ់អែករេឿងវែឹងវដ >។ រតើ14 

រលាក<អាច>រ ៀបរាប់<ថាមនអេីខលះ មនន ណ្ណខលះរៅរេើ>សាឡាង<>រនាះ <>? 15 

ឆ៖ ខាុំរ ើញអងក អំបិេរទ អត់រ ើញអីរទ រ ើញវតអងក ជាមួយអំបិេវែឹង។ 16 

ស៖ រតើមនអាជាា ធ ជនជាតិរវៀតណ្ណមរៅរេើសាឡាង ឬក៏ទូក បស់រវៀតណ្ណមវែឹងរទ រក្ៅ17 

រីអងក និងអំបិេ? 18 

ឆ៖ អត់មនរទ។ 19 

ស៖ រលាកបានបញ្ញជ ក់ក្បាប់ត លាកា ថា រៅររេវដេរៅដេ់រគបានរាប់ចំនួនមន សសរៅរេើ20 

សាេង់ បស់ខាងវខម ក្កវម រតើអែកណ្ណអែករាប់ក្បជាជនទងំអស់រនាះបាទ? 21 

ឆ៖ បាទ ខាងវែឹងរវៀតណ្ណមរេើងរាប់ជាមួយវខម រយើងវែឹង វខម ឈ មខ ង រវៀតណ្ណមឈ 22 

មខ ង រាប់ ួចអ  ៊ីចឹង រយើងអងគយុរេើរគ្នកវែឹងោរំគៗអងក អំបិេ ួច រគរចញដំរណើ រៅបានសាេង់វែឹង23 

ចូេខាង បានរវៀតណ្ណមបានចូេសាេង់រវៀតណ្ណមរៅក្បរទសវិញ។ 24 

ស៖ រតើរលាកបានរ ើញកា រោះដូ  កា ៗដូ ជនជាតិរវៀតណ្ណម រវើយនិងអំបិេ និងអងក  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  54 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រតើរលាកបានរ ើញរោយផ្ទា េ់វភែករោយខលួនឯងរទ ររេរនាះ? 1 

ឆ៖ បាទ ខាុំរៅកែុងវែឹងខាុំសាគ េ់ មិនរ ើញរម៉ាច ខាុំរៅសាេង់វែឹងរៅរវើយ ខាុំរេើរគ្នក ខាុំ2 

រ ើញរគរេើកអំបិេ រេើកអងក មកសាេង់ខាងវខម រយើងវែឹងឯង។ រវើយខាុំរៅសាេង់អងក អំបិេ3 

វែឹង រៅក្សុកក្បរទសយួនវែឹងរវើយ។ 4 

ស៖ តាមរិតរលាកជាមន សសមែ ក់កែុងចំរណ្ណមជនជាតិរវៀតណ្ណមវដេរគយករៅដូ អងក  និង5 

អំបិេ។ 6 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 7 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីក ំអាេទន់រឆលើយតប! សូមអរញ្ជើញរលាករមធាវី វ ិចទ័  កូរប៉ា! 8 

[១៤:១៥:១១] 9 

រលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 10 

ខាុំសូមជំទសចំ់រពាះកា រក្បើពាកយថា “ជួញ” ឬក៏ “រោះដូ ”រនះ។ អេីវដេសាកសីនិយយរនះ គឺ11 

ថាជនជាតិរវៀតណ្ណមរៅរេើ<ទូកវែឹង រវើយ>អងក  <និងសមា  ៈរផសងរទៀតបានដឹកមកវិញ។ រនះ12 

មនន័យថា គ្នម នកា រោះដូ គ្នែ រទ។ រ ឿងវែឹងគឺរកើតរេើងក្គប់ររេ គឺថាឡានដឹកអីវា ន់មួយរឆ្ព ះកាន់13 

រគ្នេរៅ “ក” រវើយទមល ក់អីវា ន់រនាះច ះ បនាា ប់មកដឹកអីវា ន់រផសងវិេរៅវិញ។ អ  ៊ីចឹង វាមិនមនន័យ14 

ថា រោះដូ អីរទ។ រនាះជារសចកតីសនែិោឋ ន បស់រមធាវីរវើយ។ ដូរចែះ ខាុំយេ់ថា ពាកយ “ជួញ” ឬ “រោះ15 

ដូ ” ជាពាកយរក្បើរៅកែុងប ិបទនរយបាយធំមួយ មិនវមនជាកា រិរណ៌នាក្តឹមក្តូវរេើយ។>  16 

កញ្ញា  េមី៉ា  រងេៀន៖ 17 

<រលាក រលាកក្សីរៅក្កម> រៅកែុងភសតតុាង បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី គ្នត់រក្បើពាកយថា 18 

“<ដំរណើ កា >រោះដូ ” <>រក្ចើនដងç <យ៉ា ងរហាចណ្ណស់ គ្នត់បាននិយយ>បីដង< ួចមករវើយ 19 

គឺថា ររេគ្នត់សថិតរៅរេើសាេង់រនាះ> គឺរគយករៅ<សក្មប់ដំរណើ កា >រោះដូ <។> ចំរពាះភសតុ20 

តាង រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ខាុំមិនទន់ោក់ជារសចកដីសនែិោឋ នរទ <រីរក្ពាះ> ឥេូវរនះរយើងកំរ ងវត21 

សាដ ប់ភសតតុាងរចញរីរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី <រវើយ>ភសតតុាងរនាះ <បង្ហា ញ>ថារគយកក្បជាជន22 

រវៀតណ្ណមោក់រេើ<>រេើសាេង់ <រគទ កជីវិតឲ្យរួករវៀតណ្ណមវែឹង គឺរដើមបីសក្មប់វតដំរណើ កា 23 

រោះដូ វែឹងឯង។ រគអាចរៅដំរណើ រនះថា ជំនួញ ឬក៏កា ដូ គ្នែ  ឬក៏កា បត ូទំនិញគ្នែ  អីយ៉ា ងរម៉ាចក៏24 

បាន វត>ជាជនជាតិរវៀតណ្ណម<ទងំរនាះ គឺរគ>យក<មកសក្មប់វត>បដូ យកអំបិេ <និងអងក ។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  55 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រនះជាភសតតុាងវដេលាតក្តោងរៅថ្ងៃរនះ។> 1 

[១៤:១៧:០១] 2 

រលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 3 

ខាុំសូមរឆលើយតបរលាកក្បធាន។ រៅកែុង<សវនាកា >កា បង្ហា ញឯកសា <គនលឹះ>រនាះ <ខាុំគិត4 

ថា វា>ទក់ទងរៅនឹង<មនាី ក្កាងំតាោន់ -- រយើងបានបញ្ញច ងំ>វខសវីរដអូ<មួយអំរី>គណៈក្បតិភូ5 

<ជាន់ខពស់មករីក្បរទសរវៀតណ្ណម មកកាន់ទីក្កុងភែំររញ រដើមបីចូេជួបជាមួយ> នួន ជា, ប៉ា េ រត, 6 

រវើយនិងរមដឹកនាបំកសក មមយុនីសតកមពជុា<ជាន់ខពស់រផសងៗរទៀត។ តាមរិត ក្បធានបកស រ ម្ ះ រេ រួ7 

ន បានមកកាន់ទីក្កុងភែំររញ។ កញ្ញា រមធាវីក៏បានរមើេវខសភារយនតវដ ។ រមធាវីក្បវវេជាោថំា រួក8 

រគក្តូវបានរដើ ជូនរមើេជ ំវិញក្រះវិហា ក្រះវកវម កត។> ទំនាក់ទំនងជាមួយរវៀតណ្ណម <និង>  ោឋ ភិ9 

បាេបរណ្ណដ ះអាសនែ<នាររេរនាះ គឺមនភារសែិទធសាែ េគ្នែ ណ្ណស់។ ដូរចែះ កា ផតេ់រយបេ់ថា ជីវិត10 

ជនជាតិរវៀតណ្ណមទងំរនាះក្តូវបានសរស្រង្ហគ ះរោយសា វតរគក្តូវកា ក្សូវអងក ប៉ា ណា ឹង គឺជារសចកតី11 

សនែិោឋ នបំរផលើស រធេើរេើងរោយរមធាវីមែ ក់រនះ រវើយក៏គ្នម នមូេោឋ ននរយបាយអេីរសាះ រៅវខសីហា>12 

ឆ្ែ ំ១៩៧៥រនាះ<។ ខាុំគិតថា រយើងក្តូវកក្មិតចំរពាះអេីវដេ>សាកសីបានរ ើញរនាះ<។ គ្នត់អាចយេ់13 

ថា វាជាកា បត ូ ឬក៏ជំនួញ ប៉ា វនតវាមិនវមនវបបវែឹងរទ។>  14 

កញ្ញា  េមី៉ា  រងេៀន៖ 15 

រលាករៅក្កម រមធាវីកា ពា កដី-- 16 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 17 

សូមអរញ្ជើញរលាករមធាវី គង់ សំអ ន! 18 

រលាក គង ់សំអ ន៖ 19 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ តាមអងគរវត វដេរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីបានរេើកមករនះ វា20 

ហាក់ដូចវានឹងក្រឹតតិកា ណ៍មួយងមីៗបនាា ប់រីជ័យជមែះ១៧ រមសា ១៩៧៥ រវើយបញ្ញា រៅររេរនាះវារ ំ21 

មនកា ដឹកនាោំត់វចងវដេមនេកខណៈក្គប់ក្គ្នន់រៅរេើយរទ។ រវើយជាក់វសដងអេីវដេរដើមបណដ ឹង22 

 ដឋបបរវណីបានរ ើញ គឺរ ើញកា ផ្ទល ស់បដូ វដេរ ើញផ្ទល ស់បដូ  គឺផ្ទល ស់បដូ កបា៉ា េ់ គ្នត់ជិះរៅរេើ   23 

សាឡាងមួយ រវើយគ្នត់រេើងរៅរេើសាឡាងមួយរទៀត វដេអាចថាសាឡាងមួយជាសាឡាង បស់24 

ខាងកមពជុា រវើយសាឡាងមួយរទៀតជាសាឡាងខាងរវៀតណ្ណម។ រវើយអេីវដេគ្នត់រ ើញរទៀតរនាះ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  56 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

គឺកា រេើកយកអីវា ន់ វដេមនថាជាអំបិេ ឬអងក  រីសាឡាង បសរ់វៀតណ្ណមមកខាងកមពជុា។ ដូរចែះ1 

កា វដេក្គ្នន់វតរ ើញប៉ា រណា ះមិនអាចថាវាជាជំនួញវដេក្តូវរោះដូ យកអំបិេ អងក  រវើយយកមន សស 2 

រនាះរោះដូ មកវិញរនាះរទ។ វាអាចជាកា រោះដូ អីរផសងរទៀត រីរក្ពាះតាមសាកសីវដេបានផដេ់សកខី-3 

កមមកនលងមក ក៏បានបញ្ញជ ក់រវើយអំរីកា ោត់វចង របៀបរោះដូ ជាេកខណៈផ្ទា េ់ខលួនកដី ជាេកខណៈកែុង4 

ក្កុមមូេោឋ នមួយៗកដី វដេមនកា ដូ ថាែ ំររទយ ដូ អីជារដើម  វាងខាងក្រំវដនរវៀតណ្ណមរនាះ។ បាទ 5 

សូមអ គ ណ។ 6 

[១៤:១៩:៥២] 7 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 8 

បាទ អ គ ណ។ រវើយគបបីបញ្ចប់បញ្ញា រនះរៅ រវើយរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីគបបីសួ បញ្ញជ ក់ 9 

ភាគីកូនកដី បស់រលាកក្សីរមើេ៍ ថារតើវាមនអីវដេជាមូេោឋ នកត់សមគ េ់ថាសកមមភាររនាះ គឺជាកា 10 

រោះដូ ? អាវែឹងគឺចាស់លាស់រវើយ ទី១។ បញ្ញា ទី២ ដូចបញ្ញា ដថ្ទរទៀត ក្បសិនរបើភាគីរមធាវី11 

កា ពា កដី មនបំណងចង់បញ្ញជ ក់បញ្ញា រនះ គបបីោំដេ់រវនខលួនវដេអងគជំន ំជក្មះនឹងផដេ់ររេរវលា 12 

សក្មបស់ួ រដញរោេ។ អ  ៊ីចឹងរវើយបានរយើងរក្បើពាកយ “សួ រដញរោេ” រដើមបីបញ្ញជ ក់ ំរេចឲ្យបាន13 

ចាស់លាស់ដូចអេីវដេរមធាវីទងំអស់វែឹងបានរធេើកនលងមក។ អេីវដេមិនចាស់ អេីវដេវាមិនក្តឹមក្តូវ 14 

គឺខលួនវតងវតសួ បញ្ញជ ក់ច ងរក្កាយរដើមបីផ្ទច ញ់ ក៏ផាញស់ាកសី ឬរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីជារដើម។ រនះជា 15 

នីតិវិធីវដេសួ រដញរោេតាមផលូវត លាកា ។  16 

កញ្ញា  េមី៉ា  រងេៀន៖ 17 

ោសរលាកក្បធាន រនះមិនវមនជាដំណ្ណក់កាេថ្នរសចកដីសនែិោឋ នបញ្ចប់កា សួ រដញរោេរទ។ 18 

សួ រោយកញ្ញា  េមី៉ា  រងេៀន៖ 19 

ស៖  ខាុំសូម<បនតរដើមបី>ឲ្យរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីបញ្ញជ ក់ថា រវត អេីបានគ្នត់កំណត់ថា វាជា20 

កា រោះដូ ។ រលាក រជឿង យ ងំ វចត ភ័សដតុាង បស់រលាកវដេរលាកបង្ហា ញម នរនះ <រលាក>ថាគឺ21 

ជាកា រោះដូ  វាងវខម ក្កវម និងអាជាា ធ រវៀតណ្ណម។ រតើវាមនអេីវដេនាឲំ្យរលាកសនែិោឋ នថាវាជា22 

កា រោះដូ  ឬក៏វាជាជំនួញកែុងកា រោះដូ រៅវិញរនាះ? 23 

រលាក រជឿង យ ងំ វចត៖ 24 

ឆ៖ រីរក្ពាះខាុំឮថារវៀតណ្ណមរគរេើង រគនិយយម ខខាុំអ  ៊ីចឹងវដ  រគថា “ខាុំ ស់នឹងអងក អំបិេ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  57 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

វែឹងរវើយ ខាុំដូ អស់រលាកឯងរៅក្សុកយួនវែឹងរវើយ”។ 1 

ស៖ រៅររេវដេរលាករៅរេើសាេង់រនាះ រលាក រតើរលាកបានរ ើញអងក ប៉ា នាម នបាវ អំបិេ2 

ប៉ា នាម នបាវវដេក្តូវយកមករោះដូ វែឹង? 3 

ឆ៖ បាទ ខាុំអត់ -- រ ើញអងក អំបិេរក្ចើនវមន ប៉ា វនដខាុំអត់រាប់របបានរទ រក្ពាះខាុំរេើងរេើរគ្នក4 

រវើយ  រគឲ្យខាុំរេើងរេើរគ្នកសិនរវើយ។  5 

[១៤:២២:៣៥] 6 

ស៖ រតើមនអេីរកើតរេើងបនាា ប់មករទៀតរៅររេវដេរលាករចញរី រេើងរចញរីសាេង់ រៅ7 

រៅរេើរគ្នកន ុ៎ង? 8 

ឆ៖ ខាុំរេើងរីសាេង់រេើរគ្នកវែឹង រគរាប់រវើយ រគរាប់មន សស មួយសាេង់វែឹង យករីវខម  9 

យកោក់អែករេឿងរនាះប៉ា នាម ននាក់ ប៉ា នាម ន យនាក់អ  ៊ីចឹង រគបានយកអងក មកដូ ។  10 

ស៖ ដូរចែះរលាកបានរឆលើយថា រក្កាយរីរគរាប់ចំនួនក្បជាជនរវៀតណ្ណម<ច ះរី>ទូកវខម 11 

ក្កវម រគក៏រិនិតយមដងរទៀត រវើយក៏រគរាប់ចំនួនបាវអងក  បាវអំបិេវដ រៅរេើទូករវៀតណ្ណមរនាះ 12 

រលាកកំរ ងនិយយថាអ  ៊ីចឹងវមនរទ? 13 

ឆ៖ អារ ឿងរាប់របរាប់អី ខាុំមិនដឹងរទ ប៉ា វនតរ ើញសាេង់វែឹងោក់អងក  ោក់អំបិេវមនវទនវត 14 

មដង ប៉ា វនដរគ សាេង់ខាងវខម ក្កវមវែឹង រកៀកមកសាេង់ បស់រវៀតណ្ណមវែឹងរគយកបរណ្ណដ យ បាន15 

សាេង់ បស់រវៀតណ្ណមវែងឹ ទំរន អងក អំបិេវែឹង បានក្បជាជនរវៀតណ្ណមវែឹងបានចូេទូកចមលង 16 

វែឹងរៅក្សុកយួនវិញ។  17 

ស៖ រៅររេវដេរលាករេើងជិះសាេង់រវៀតណ្ណម រតើមនអែកណ្ណមែ ក់វដេជិះរៅរេើសាេង់ 18 

 បស់វខម ក្កវម រេើងរៅជិះសាេង់រវៀតណ្ណមវែឹងវដ រទ ជាមួយវែឹងរលាកវែឹង?  19 

ឆ៖ អត់មនវខម រៅជិះជាមួយរទ ស ទធវតរវៀតណ្ណមវតមដង។  20 

ស៖ បនាា ប់មកសាេង់វែឹងរចញដំរណើ រៅណ្ណរៅ? 21 

ឆ៖ រចញមករវៀតណ្ណម រៅចូវដ ក ចូេចូវដ កវែឹង។  22 

ស៖ រតើមនអេីរកើតរេើងរទៀត<ចំរពាះរលាក> និងក្បជាជនរវៀតណ្ណមទងំរនាះវែឹង <កាេ23 

ណ្ណសាេង់រនាះ>រៅដេ់ក្បរទសរវៀតណ្ណម? 24 

ឆ៖ បាទ ខាុំរៅដេ់វែឹង អងគកា ខាងរវៀតណ្ណមវែឹងរគឲ្យរយើងសាែ ក់រៅសាលារ ៀនវែឹង។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  58 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សាលារ ៀន បស់រវៀតណ្ណមវែឹង រគឲ្យចូេរៅទងំអស់វែឹង រគឲ្យអងក  រគរបើកអងក ឲ្យស ី។ រគរបើក1 

ឆ្ែ ំង របើកោនឲ្យទងំអស់ ទងំរៅស ូ ទងំម ង ទងំករនាេ។  2 

[១៤:២៥:៤០] 3 

ស៖ ររេវដេរលាកនិយយថា “អងគកា រវៀតណ្ណម” រតើរលាកកំរ ងនិយយសំរៅរៅដេ់4 

អាជាា ធ រវៀតណ្ណម ឬក៏ ោឋ ភិបាេរវៀតណ្ណម?  5 

ឆ៖ សាេង់អងក វែឹង រគយករៅវែឹង។ ខាងសាេង់វែឹង ខាងអងគកា  រវើយខាងសតី បស់ 6 

រវៀតណ្ណមរទ ប៉ា វនតខាុំដឹងរគយកមក។ រគនិយយជាមួយខាុំរវៀតណ្ណម។ រគោក់ឲ្យខាុំរេើងរៅសាលារ ៀន7 

វែឹង។ រគឲ្យសាែ ក់រៅក្តង់វែឹង រគរបើកអងក  របើកម ងករនាេឲ្យ ោនឆ្ែ ំងអីៗវែឹង។  8 

ស៖ រតើរលាកសាែ ក់រៅកែុងក្បរទសរវៀតណ្ណមអស់ យៈររេប៉ា នាម នវដ ? 9 

ឆ៖ ខាុំសាែ ក់រៅៗក្បរទសរវៀតណ្ណម ដេ់ឆ្ែ ំចិត -- ៨២ វដេបានរេើងក្បរទសវខម ។  10 

ស៖ រវត អេីបានជារលាកសរក្មចវិេក្តេប់មករៅក្បរទសកមពជុាវិញ? 11 

ឆ៖ រីរក្ពាះខាុំរៅរនាះវែឹង អត់មនដីអីរធេើចមក  សែីរគរទ។ ខាុំជាអែក កក្តី។ រៅវែឹងក៏អត់មន12 

ក្តី ខាុំបានរេើងក្បរទសខាុំ -- ក្បរទសវខម វែឹង រដើមបីវម៉ាឪខាុំសាល ប់យ៉ា ងណ្ណសាល ប់ ប៉ា វនតខាុំក៏អត់ចូេ13 

ក្បរទសវខម ខាុំ។  14 

[១៤:២៧:១២] 15 

ស៖ រតើរលាកវិេក្តេប់មកក្បរទសកមពជុាវិញ មកវតមែ ក់ឯងរទ? ឬក៏រលាកវិេក្តេប់មក16 

 វិញជាមួយនឹងអែកដថ្ទ?  17 

ឆ៖ ខាុំមកជិះជាមួយរគវដ ។ ខាុំអត់មន កាេវែឹងខាុំអត់មនអងក  អត់មនអីផង អត់មន18 

េ យមនកាក់អីមក។ ខាុំជិះតាមទូករគមក វចវរេើងទំងអស់គ្នែ វែឹង ជួយវចវ ជួយអ ំរគរេើង។  19 

ស៖ រៅររេរលាកមកក្បរទសកមពជុា រតើរលាកមនឯកសា អីវដេក្តូវបង្ហា ញជូនដេ់អាជាា20 

ធ កមពជុារទ វដេមនសេ់ឯកសា អីរីម នៗរដើមបីបង្ហា ញអាជាា ធ កមពជុារទររេមកដេ់?  21 

ឆ៖ ឯកសា ខាុំមន ប៉ា វនតដេ់ខាុំរៅផាះ  កាេខាុំរេើង៨២វែឹង ខាុំមនឯកសា  បស់ខាុំរៅរខតត22 

កំរង់ឆ្ែ ំង។ ខាុំោក់រៅផាះអស់រវើយ អត់បានយកមក។ 23 

ស៖ រៅររេរលាកនិយយថារលាកទ ករៅផាះ មនន័យថារលាកទ កម នររេរលាកោករចញ24 

រីក្បរទសកមពជុារៅវែឹង ឬក៏យ៉ា ងរម៉ាច? 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  59 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ឆ៖ រីោករចញរីក្បរទសកមពជុា ខាុំអត់មនសំប ក្តសាែ មអីរទៀតរទ ដ តផាះខាុំអស់ េីង អស់1 

រវើយ។ រខាអាវមនវតមួយកំរបលរៅរទ អត់មនអីរទៀតរទ។ វេងមនអីសំប ក្តសែីរទៀត។  2 

ស៖ ឥេូវរលាក រជឿង យ ងំ វចត រីខាងរដើមរលាកបង្ហា ញថា រោយសា វតរលាក ង បួស3 

រៅវផែកខាងរក្កាយថ្នកាេ បស់រលាក រោយសា វតវខម ក្កវមវាយងខែងរូរៅវែឹងរនាះ វដេកមម -4 

ភិបាេវខម ក្កវមវាយនឹងខែងរូរៅ រលាកៗថាបាត់បង់កា ចងោំខលះ រតើរលាករភលចភាល ំងវែឹង រលាក5 

រភលចភាល ំងអេីខលះវដ ? ររេខលះវែឹងរលាកធាល ប់រភលចភាល ំង រភលចភាល ំងអី?  6 

ឆ៖ ខាុំឥេូវចង់ោមំិនបាន។ អារ ឿងរភលចភាល ំងវែឹង ក្តឹមកាេណ្ណវារិបាកខលួនខាុំរភលចរវើយ។ 7 

កាេណ្ណដូចថា ខាុំឈឺ ខាុំអត់ចំណំ្ណបានរៅក្បរទសវខម អ  ៊ីចឹងបាន។ របើថា កាេណ្ណខាុំឈឺោប់ ខាុំោក់រៅ8 

កែុងចិតតរវើយ ខាុំក្តូវនិយយរចញទងំអស់ប៉ា ណា ឹង។  9 

[១៤:៣០:០០] 10 

ស៖ រតើរលាកវដេរភលចនូវអេីវដេរកើតរេើងចំរពាះក្គួសា  បស់រលាករទ? រវើយរបើអ  ៊ីចឹង ថា11 

រតើរលាក<វដ មនរភលចភាល ំងថារម៉ាចរលាកបាន> ស់រានមនជីវិតរី<កា កាប់សមល បរ់ៅ>ឆ្ែ ំ១៩៧៥12 

<>វដ <រទ>? 13 

ឆ៖ ខាុំរៅរៅក្បរទសវខម  ខាុំក្គ្នន់វតស ីក្តកួនរទ រវើយខាុំស ីបាយរគ ស ីបប ជាមួយនឹងរគវែឹង 14 

រគឲ្យមែ ក់បនដិចៗស ី ស់វែឹង រដើមបីរៅដេ់ក្សុករវៀតណ្ណមវែឹង។ រវៀតណ្ណមរគចិញ្ចឹមខាុំរេើងប៉ា នាម នវខ 15 

រគវេងចិញ្ចឹមរវើយ រគរបើកអងក វេងប៉ា នាម នថ្ងៃវែឹង -- បានប៉ា នាម នវខវែឹងវេងៗចិញ្ចឹមរទៀតរវើយ។  16 

ខាុំរៅស ីឈែួ េរគ ខាុំ ស់សរេថ្ងៃវែឹង។ ដេ់៧០ -- ដេ់៨២ វែឹង ខាុំបានរេើងស ីកមមក រគ សរេថ្ងៃក៏ស ី17 

កមមក រគវដ  រធេើកមមក រគ មន បស់ឯណ្ណរធេើ។ 18 

ស៖ រលាក រជឿង យ ងំ វចត រតើអេីៗទងំអស់វដេរលាកជក្មបជូនត លាកា  រតើរនះគឺជាចង19 

ោ ំបស់រលាកវដេរលាកជក្មបជូនរៅត លាកា ចំរពាះកា សមល ប់ក្កុមក្គួសា  បស់រលាកវែឹង <ក៏20 

ដូចជា របៀបវដេរលាករៅ ស់រានមនជីវិតរីកា កាប់សមល ប់, វមនរទ>? 21 

ឆ៖ ចងោំខាុំ ថ្ងៃវែឹងផ្ទា េ់វភែកខាុំវមង ថ្ងៃវែឹងវម៉ាឪខាុំង្ហប់ បងបែូនខាុំសមល ប់ង្ហប់រៅ ផ្ទា េ់វភែក22 

ខាុំរៅៗខាុំរៅនឹងង្ហប់វែឹងរៅម ខវែឹងវដ  ប៉ា វនដសំណ្ណងរលាកតា រលាកយយ ឬអីជួយខាុំរទ វាយខាុំបីខែង23 

រូរៅរៅបាក់ឆែឹងមួយរៅវែឹង រមើេរៅៗបាក់ក្តឹមវែឹង ប៉ា វនដដេ់វខក្តជាក់ ខាុំរេើងរវទនាខាុំណ្ណស់24 

រវទនាណ្ណស់។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  60 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ រតើអេីៗវដេរកើតរេើងចំរពាះឪរ កមដ យរលាករនះ រលាកអាចនឹងរភលចរទរមើេរៅ? 1 

ឆ៖ បាទ ខាុំរភលចមិនបានរទ ខាុំរភលចមិនបាន។ របើឧទវ ណ៍មយួ ខាុំចង់សួ អ  ៊ីរចះ ដូចជាគ្នត់រគ2 

សមល ប់វម៉ាឪគ្នត់ សមល ប់ក្បរនធកូនរៅគ្នត់ គ្នត់រៅអ  ៊ីចឹងគ្នត់រៅរធេើទ កខយ៉ា ងរម៉ាច គ្នត់រវទនាយ៉ា ងរម៉ាច 3 

ដូចជាខាុំអ  ៊ីចឹងរទ? 4 

[១៤:៣២:៥៦] 5 

កញ្ញា  េមី៉ា  រងេៀន៖ 6 

រលាក រជឿង យ ងំ វចត រលាកមនររេរវលាកែុងកា រេើករេើងរីចំណ ចរនះរៅររេវដេ7 

ក្បធានអងគជំន ំជក្មះអន ញ្ញា តឲ្យរលាកវងលង របៀបរនះ។  8 

ខាុំអស់សំណួ រវើយរលាកក្បធាន។ សូមអ គ ណ។ 9 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 10 

បាទអ គ ណ។ ជាបនដរៅរនះ អងគជំន ំជក្មះផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមសវតំណ្ណងសវក្រះរាជ11 

អាជាា រដើមបីមនឱកាសតាងំសំណួ រដញរោេចំរពាះរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ូបរនះ។ 12 

រលាក ចរូសវេ រអនក្រ ូប យេ៖ី 13 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ជក្មបសួ រលាក រលាកក្សីរៅក្កមទងំអស់ ភាគីទងំអស់។  14 

កា តាងំសំណួ រោយសវក្រះរាជអាជាា  15 

សួ រោយរលាក ចរូសវេ រអនក្រ ូប យេ៖ី 16 

ស៖ រលាករដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ខាុំរ ម្ ះ រអនក្រូ ប យ <ខាុំមករីកា ិយេ័យសវក្រះរាជ17 

អាជាា  រវើយ>ខាុំមនសំណួ តិចរទ <បនតរីកញ្ញា រមធាវី> ។<>ដំបូងខាុំសួ ចង់សួ ថា រតើវខម ក្កវម18 

បានរៅដេ់ភូមិ បស់រលាកដំបូងបំផ តវែឹងរៅររេណ្ណ? 19 

[១៤:៣៤:០៣] 20 

រលាក រជឿង យ ងំ វចត៖ 21 

ឆ៖ របើម នដំបូងជរមលៀសខាុំរេើងរេើោ វែឹង របើថារៅវខរវៀតណ្ណម ខាុំោវំមងៗ របើវខ៥ៗ 22 

 បស់រវៀតណ្ណម មកវែឹង ក្កុមតាពាងវែឹងវមង។ តាពាងវែឹងរមវខម ក្កវមវែឹង។ 23 

ស៖ <តាមខាុំសាត ប់រលាករនាះ> រលាកនិយយថាគឺវខទី៥ ថ្នការេនរឺរវៀតណ្ណម çកាេង់រយ៉ា24 

រវៀតណ្ណមç រៅររេ<រ ើញ>វខម ក្កវមចូេរៅដេ់ភូមិ បស់រលាកដំបូង។ កែុងឆ្ែ ំណ្ណវដ រលាក? 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  61 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ឆ៖ ឆ្ែ ំ១០៧៥(ស ីក) វែឹង។ 1 

ស៖ សូមអ គ ណ។ សំណួ បនាា ប់គឺថា ដំបូង -- សូមវកតក្មូវខាុំផង វក្កងរលាខាុំសាត ប់មិនទន់-- 2 

ប៉ា វនតខាុំយេ់ថា រលាកបាននិយយថា មនក្គួសា រវៀតណ្ណមចំនួន៣០ក្គួសា រៅកែុងភូមិកំរណើត បស់3 

រលាក រវើយមនសមជិកក្គួសា វខម រនាះរក្ចើនរេើសេប់។ អ  ៊ីចឹងវមនរទ?  4 

ឆ៖ បាទមន ប៉ា វនតថ្ងៃវែឹង របើខាុំនិយយរៅតាមវខ ខាុំក៏អត់នឹករ ើញវដ  ប៉ា វនតខាុំមកជរមលៀស -- 5 

ខលួនខាុំអត់មនអែកណ្ណជរមលៀសរទ  ត់មកទងំអស់គ្នែ វែឹង រៅវាសាៃ ត់ររករៅថ្ក្ររនាះ រៅ  ំឫសសីដងគួច 6 

រនាះវាសាៃ ត់ណ្ណស់ បាន ត់មកកំរង់ឆ្ែ ំង ភូមិកណ្ណត េវែឹង ជាង៣០ក្គួសា  មកក្បវវេរៅមួយវខរទ 7 

ចូេឆ្ែ ំវខម  ក្បាំរី ថ្ងៃរក្កាយចូេឆ្ែ ំវខម  ួច ក្បារីំ ថ្ងៃរក្កាយរទ រគរៅរេើរគ្នក រគ “ជយរយ សរមតច8 

ឪ! ផាះអែកណ្ណរៅដ តរោេ”។ អ  ៊ីចឹងរេើរគ្នករៅរេើរគ្នក រៅវែឹងទឹករៅតាមទឹក អត់ឲ្យអែករៅនឹង9 

ទឹកវែឹងរេើងរេើរគ្នកទន់រគផង។ អែករៅរគ្នក ត់មកទូកក៏មិនទន់ផង។  10 

[១៤:៣៦:១៨] 11 

ស៖ រលាកនិយយថា អែកវដេរេើងមកភូមិកណ្ណត េវែឹងមនវតក្កុមក្គួសា រវៀតណ្ណម12 

រលាកនិយយថា មនវតក្គួសា រវៀតណ្ណម ៣០ក្គួសា រទ? <រវើយក្គួសា វខម មិនបានោករចញរី13 

ភូមិកំរណើតរលាករទ នាររេរនាះ, អ  ៊ីចឹងវមនរទ?>  14 

ឆ៖ ខាុំរៅភូមិឫសសីដងគួចវែឹងជាង៣០ក្គួសា  មកភូមិកណ្ណត េ កំរង់ឆ្ែ ំងរយើងវែឹង ប៉ា វនតរវៀត15 

ណ្ណមរៅកំរង់ឆ្ែ ំងវែឹងក៏រក្ចើនវដ  ទងំោមរៅកំរង់ឆ្ែ ំងក៏រក្ចើនវដ  វខម រយើងរៅវែឹងក៏រក្ចើនវដ  រៅ16 

ទឹក រៅរេើរគ្នកទងំអស់គ្នែ វែឹង ជ ំគ្នែ រៅកវនលងភូមិកណ្ណត េវែឹង។  17 

ស៖ ខាុំសួ អំរីក្កុមក្គួសា វខម បវនថមរីរេើក្កុមក្គួសា រវៀតណ្ណម<៣០ក្គួសា រនាះ> វដេ18 

 ស់ភូមិ បស់រលាក។ រតើក្គួសា វខម វែឹងោករចញរីភូមិរនាះវដ  ឬក៏អត់រទរៅររេវដេក្កុមក្គួសា 19 

រវៀតណ្ណមោករចញមក ឬក៏ក្កុមក្គួសា វខម វែឹងបនត ស់រៅភូមិវែឹង រៅររេវដេក្កុមក្គួសា រវៀត20 

ណ្ណមោករចញរីភូមិរនាះ?  21 

ឆ៖ បាទ រវៀតណ្ណមរនះ ៣០ក្គួសា វែឹងោករចញរីភូមិឫសសីដងគួចវែឹងរទ របើវខម រគអត់ោក22 

រចញរទ រគរៅផាះវែឹង រគរៅវែឹងរវើយ រគអត់មនរចញរទ។  23 

ស៖ ខាុំឮសូ ថា រលាករទើបវតនិយយថា សែីរគវដេថាផាះវដេមិនមនអែកណ្ណរៅវែឹងក្តូវដ ត24 

រោេវែឹង រលាកចង់សំរៅថាផាះ បស់ក្កុមក្គួសា រវៀតណ្ណមវដេោករចញមកវែឹង រក្កាយោក25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  62 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រចញរវើយ រគដ តផាះវដេរៅទំរន វែឹងរោេអ  ៊ីចឹងអី?  1 

ឆ៖ បាទ វាអ  ៊ីរចះ! ដូចថាផាះរេើរគ្នកវែឹង រវើយផាះរៅនឹងទឹកវែឹង រគថារៅទឹក ជយរយ2 

សរមតចឪ! ផាះអែកណ្ណរៅដ តរោេ។ អែករេើរគ្នក រគ  ញរេើងរេើរគ្នក អែករៅរេើទឹក រគ  ញរៅនឹង3 

ទឹក។ រគជូនរៅោ  រៅភូមិោ ណ្ណ រៅភូមិវែឹងរៅ ភូមិណ្ណរៅតាមភូមិវែឹងរៅ រគបញ្ញជ ឲ្យរៅ4 

រវើយ ប៉ា វនតថាផាះ រគរៅអស់រវើយ រៅផាះវែឹងរគជយរយរវើយ អត់មនអែកណ្ណរៅវែឹង រគដ ត5 

រោេរវើយ អត់មនទ ករទ ដ តរោេ ករមាចរោេវមង។  6 

[១៤:៣៨:៥៣] 7 

ស៖ រតើអែកភូមិក្សុក បស់រលាក ដឹងថាអែកណ្ណ ស់រៅភូមិវែឹងជាជនជាតិរវៀតណ្ណម មិន8 

វមនជាជនជាតិរវៀតណ្ណមវដ ឬរទ? <របើដូរចែះ រតើ>រគដឹងរោយ របៀបណ្ណ? 9 

ឆ៖ កា រដញ ជយរយសរមតចឪវែឹង រដញទងំអស់ ទងំវខម  ទងំោម ទងំចិន ទំងយួន10 

វែឹង រដញទងំអស់ អត់មនរៅសេ់អែកណ្ណមួយរៅរខតតកំរង់ឆ្ែ ំងវែឹងរទ។ អែកណ្ណរៅរេើរគ្នករៅ11 

បញ្ជូនរហាះរេើរគ្នករៅ អែកណ្ណរៅទឹក រៅរដើ រៅក្ចណូកអីរៅ អែកណ្ណរៅរជើងរក្គ្នះៗរៅ រដញ12 

តាមភូមិ រដញឲ្យរៅឆ្ៃ យរខតតកំរង់ឆ្ែ ំងវែឹង បានរគដ តផាះវែឹងរោេ អត់មនរីណ្ណរៅរខតតកំរង់ឆ្ែ ំង13 

វែឹងទងំអស់។  14 

ស៖ ខាុំសូមរទសសណួំ  បស់ខាុំវាមិនចាស់។ ខាុំចង់វសេងយេ់ថា រតើរលាកបានដឹងថាអែកភូមិ15 

 បស់រលាករនះ <>គិត<>តាងំរីម នវខម ក្កវមចូេមកដេ់ ក៏ដូចជាររេវដេវខម ក្កវមចូេមក16 

ដេ់ ទងំម ន ទំងរក្កាយ។ រតើរគដឹងថាអែកណ្ណជារវៀតណ្ណម? អែកណ្ណជាវខម រទ? រវើយរបើរគដឹងៗ17 

រោយ របៀបណ្ណ? 18 

ឆ៖ ដឹង របៀបថា រយើងកាេម នជាឪជាវម៉ារយើងវែឹង វាដូចជាបងរយើងវែឹង វាចូេដូចថា 19 

កាេសម័យវែឹងរគរក្បើ “ឡាងំតាយ”វែឹង ç ឡាងំតាយវែឹង ដូចកត់សមគ េ់ខលួនរយើងវែឹង បានរគរក្បើ20 

យកតាមពាកយវែឹង រគយកវែឹង។ ដូចរសៀវរៅក្គួសា សរេថ្ងៃឥេូវអ  ៊ីចឹង។ 21 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 22 

បាទ អ គ ណ។ ឥេូវរនះ ដេ់ររេសក្មករវើយ អងគជំន ំជក្មះក្បកាសសក្មកោប់រីររេ23 

រនះរៅ  វូតដេ់រម៉ា ងបី សូមអរញ្ជើញចូេវិញ រដើមបីបនតកិចចដំរណើ កា សវនាកា ។  24 

មស្រនតី ដឋបាេត លាកា  សក្មបសក្មួេផដេ់កវនលងសក្មករៅបនាប់ ង់ោសំក្មប់សាកសី ដេ់25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  63 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ូបរនះរៅកែុងអំេុងររេឈប់សក្មក រវើយនិងឲ្យអរញ្ជើញគ្នត់ មកកាន់កវនលង1 

ផដេ់សកខីកមម កែុងបនាប់សវនាកា រនះ រៅរវលារម៉ា ងបី។ 2 

សក្មកច ះ! 3 

ក្កឡាបញ្ជ៖ី 4 

សូមអរញ្ជើញរក្កាកឈ ! 5 

(សវនាកា សក្មករីរម៉ា ង ១៤:៤១ នាទី ដេ់រម៉ា ង ១៥:០១ នាទី) 6 

[១៥:០១:២៨] 7 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 8 

អងគយុច ះ! 9 

អងគជំន ំជក្មះក្បកាសបនតកិចចដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា ។ រវើយផដេ់រវទិកាជូនរៅតំណ្ណង10 

សវក្រះរាជអាជាា  ងអនត ជាតិមនឱកាសកា តាងំសំណួ រដញរោយចំរពាះរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ូប11 

រនះ។ 12 

រលាក ចរូសវេ រអនក្រ ូប យេ៖ី 13 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។  14 

សួ រោយរលាក ចរូសវេ រអនក្រ ូប យេ៖ី 15 

ស៖ រលាករដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ម នរយើងសក្មក ខាុំបានសួ រលាកអំរីភូមិឫសសីដងគួច បស់16 

រលាក។ រវើយខាុំ<សូមរទសផង ខាុំដូចជា>មិនទន់យេ់ចាស់រីចរមលើយច ងរក្កាយ< បស់រលាករទ។ 17 

ខាុំចង់សួ រលាក> ថារតើរគដឹងថាអែកណ្ណជាជនជាតិរវៀតណ្ណម អែកណ្ណជាជនជាតិវខម យ៉ា ងដូចរមតច18 

<កែុងចំរណ្ណមអែក ស់រៅកែុងភូមិរលាក>? 19 

រលាក រជឿង យ ងំ វចត៖ 20 

ឆ៖ ដូចខាុំនិយយអំមិញវដ ថា រីរក្ពាះវែឹង កាេវែឹងរក្បើក្កោសឡាងំតាយវែឹង ដេ់រគដឹង21 

ថាដូចថាក្កោសវែឹង រវើយរយើងក្កោសក្គួសា  បញ្ជីក្គួសា  បស់រយើងវែឹង រគដឹង រគដឹងណ្ណ រវៀត-22 

ណ្ណមក៏ដឹង ដឹងខលះវខម ។  23 

ស៖ រដើមបីឲ្យក្បាកដ<ចាស់>ថាខាុំយេ់ចរមលើយ បស់រលាក គឺថាមនរសៀវរៅ<ក្គួសា >រៅ24 

កែុងភូមិ បស់រលាកវដេបញ្ញជ ក់ថារតើប គគេណ្ណ ឬក្កុមក្គួសា ណ្ណជាជនជាតិរវៀតណ្ណម អែកណ្ណជា25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  64 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ជនជាតិវខម ។ រតើ<អ  ៊ីចឹងក្តឹមក្តូវរទ>? 1 

ឆ៖ បាទមន កាេវែឹងមនដេ់ កាេវែឹងរគដ តផាះដ តអីអស់រវើយ អត់មនរទ ឥេូវខាុំអត់2 

មនរទ។ ខលួនវែឹងមនវតខលួនទរទ និងរខាអាវមួយកំរបលវែឹង មនអីយកតាមតាមខលួនរទ។  3 

ស៖ រលាកបានបញ្ញជ ក់ថាពាកយ <ខាុំសាត ប់ឮ>រលាករក្បើពាកយ “ឡាងំតាយ” វដេរលាក4 

រ ៀបរាប់ថា ជារសៀវរៅកត់ក្តា ឬក៏ជារសៀវរៅកត់ក្តាក្គួសា វដេបញ្ញជ ក់ថាប គគេណ្ណមែ ក់ ឬ5 

ក្គួសា ណ្ណមែ ក់ជាជនជាតិវខម  ឬជនជាតិរវៀតណ្ណម។ រតើអ  ៊ីចឹងឬរទ រលាករដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី? 6 

ឆ៖ រីរក្ពាះខាុំនិយយថារវើយ ថាកាេវែឹងវាអ  ៊ីរចះ ដូចជាឡាងំតាយវែឹង រគដឹងរវៀតណ្ណម 7 

រគរធេើឡាងំតាយរវើយ។ របើវខម រគអត់រធេើឡាងំតាយអីរទ។ បានអ  ៊ីចឹងបានថារគដឹងរវៀតណ្ណម រគដឹង 8 

វខម ។ 9 

[១៥:០៤:៣៧] 10 

ស៖ រៅររេវដេវខម ក្កវមចូេមកដេ់ភូមិ បស់រលាក រតើរួករគអាច<ចូេ>រមើេអា11 

រសៀវរៅ ឡាងំតាយវែឹងរទ ជារសៀវរៅក្គួសា  បស់ក្កុមក្គួសា អែកភូមិបានរទ? 12 

ឆ៖ បាន ដូចខាុំជក្មបម នអ  ៊ីចឹង។ ដូចវតថាខាុំរៅភូមវិែឹង ដេ់ខាុំរៅជរមលៀសរេើងរេើវែឹងរគ13 

បានដឹងថារយើងរៅភូមិឫសសីដងកួចវែឹងរវើយ ក៏បានជរមលៀសរេើងរេើរគ្នក។ ក៏រគអត់ របើអត់ ស់រៅ14 

ភូមិវែឹង រគជរមលៀសរៅនឹងទឹកវែឹង រធេើក្តីឲ្យរួកវខម ក្កវមវែឹងរៅ។ 15 

ស៖ រតើវខម ក្កវមបានបញ្ញជ ក់ក្បាបក់្បជាជនដូចជារលាករៅកែុងភូមិវដ ឬរទថា <រគដឹងថា>16 

អែកណ្ណជាជនជាតិរវៀតណ្ណម? អែកណ្ណជាវខម ? រតើរគបាននិយយអ  ៊ីចឹងវដ ឬរទ? 17 

ឆ៖ បាទ រគមននិយយអ  ៊ីចឹងវដ ។ រគនិយយថា វខម ក៏រធេើរេកមមក៏ដូចរវៀតណ្ណម-យួន។ 18 

អង្ហក េ់វែឹងរគរៅយួនរវើយ គ្នម នរយៀកណ្ណមរទ។ យួនវែឹងវដ  ដូចគ្នែ  ប៉ា វនតរគបញ្ជីក្គួសា វាខ សគ្នែ  19 

កាេណ្ណរយៀកណ្ណមគឺរគនិយយរក្បើឡាងំតាយ កាេណ្ណវខម រគរក្បើរផសង។ អ  ៊ីចឹងរដើមបីវាខ សគ្នែ ក្តឹម20 

វែឹង។ 21 

[១៥:០៦:១៣] 22 

ស៖ រតើវខម ក្កវមរនាះ រគបានរមើេឯកសា ឡាងំតាយវដ ឬរទ? ឬក៏រគស រំមើេរសៀវរៅ   23 

ឬក៏ឯកសា ឡាងំតាយ< បស់ក្គួសា >វែឹង<>? 24 

ឆ៖ រមើេទងំអស់ខាងរយៀកណ្ណម រមើេទងំអស់ ឡាងំតាយវែឹងរមើេទងំអស់។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  65 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ រៅររេវដេក្កុមក្គួសា រលាក និងក្កុមក្គួសា រវៀតណ្ណមរផសងរទៀត វដេរគក្បាបឲ់្យ1 

ោករចញ រតើរលាកដឹងវដ ឬរទ រតើវខម ក្កវមរគបានរក្បើបញ្ជីរ ម្ ះជនជាតិរវៀតណ្ណម ឬក៏ក្កុម2 

ក្គួសា រវៀតណ្ណមវដ រទ? 3 

រលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 4 

ខាុំសូមជំទស។់ 5 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 6 

អរញ្ជើញ! 7 

រលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 8 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ <ជាងមីមតងរទៀត> ខាុំសូមជំទស់វដេថាសវក្រះរាជអាជាា រក្បើ9 

ពាកយ “វខម <ក្កវម”។ វាជារ ឿងមួយវដេក្បវវេ>រមធាវីរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ<ីរក្បើពាកយវែឹង> 10 

ប៉ា វនដ ពាកយថាវខម ក្កវមរនាះ គឺមិនស័កតិសម មិនមនៗកតាត ខាងអងគរវត កែុងកា រ ៀបរាបន់ូវកាេៈរទ11 

សៈវបបរនះរទ រយើងក្តូវវតរ ៀបរាបឲ់្យជាក់លាក់។ ខាុំ<រទើបវត>រយងរៅ កកា ក្បជ ំថាែ ក់ខពស់មួយ12 

រៅកែុងវខកកកោ ឬសីហា ឆ្ែ ំ១៩៧៥  វាង ប៉ា េ រត, នួន ជា និង រវៀតណ្ណម<។ ចាស់ណ្ណស់ មន13 

រវត កា ណ៍ជារក្ចើនបានរកើតរេើងរៅថាែ ក់កំរូេ>។ ដូរចែះ <របើ>រយើងនិយយ<>វខម ក្កវម 14 

<ទូរៅរៅវខមីនា> វខរមសា ឧសភា មិង នា <ឆ្ែ ំ១៩៧៥> គឺរក្បើពាកយរនះមិនក្តឹមក្តូវរទ<។         15 

អ  ៊ីចឹងរទ> សវក្រះរាជអាជាា <គួ គបបីសួ ឲ្យចាស់> មិនអាចសួ ថាវខម ក្កវមរធេើវបបរនះ រធេើវបប16 

រនាះ <វតសួ វបបរនះវិញ រតើអែករនាះជាន ណ្ណរគ, រទះបីជាកមម ភិបាេ ឬអែកមូេោឋ នកតី។> 17 

រលាក ចរូសវេ រអនក្រ ូប យេ៖ី 18 

ខាុំសូមរឆលើយរលាកក្បធាន។ រមធាវីកា ពា កដី នួន ជា រេើករេើងកា ជំទស់<វតមួយរនះជារក្ចើន19 

ដងមក>រវើយ<។> រវើយកា ជំទស<់មួយរនះ>ក្តូវបានបដិរសធមដងរវើយមដងរទៀត។ រវើយ20 

ពាកយរនះ<គឺជាពាកយវតមួយវដេរលាក>រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ<ីយេ់។ របើសិនណ្ណ>រមធាវី21 

<កា ពា កតីចង់សួ បញ្ញជ ក់រក្កាយរទៀតរនាះ គ្នត់អាចរធេើបាន។ ចំរពាះខាុំៗររញចិតតរវើយ វដេរលាក>22 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី<យេ់ពាកយវដេខាុំកំរ ងរក្បើក្បាស់។> ដូរចែះ ខាុំសូមអន ញ្ញា តបនដរលាកក្បធាន។ 23 

[១៥:០៩:០៤] 24 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  66 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បាទ អងគជំន ំជក្មះបដិរសធនូវរសចកដីជំទស ់បស់រមធាវីកា ពា រលាក វ ិចទ័  កូរប៉ា កែុងកា រក្បើ1 

ក្បាស់ពាកយរនះ។ ពាកយរនះគឺរក្បើជាកា កត់សមគ េ់ទូរៅ រវើយរយើងរក្បើក្បាស់រក្ចើនប ិបទថ្នអងគរវត  2 

 ួចមករវើយតាងំរីក្បវតតិសាស្រសដបកសក មមនុីយសដកមពជុាវ ូវវ វូតមក។ រវើយរនះរគចងែេុបង្ហា ញ3 

អំរីសញ្ញា ណថ្នក្កុម មួយក្កុមវដេមននិនាែ កា ក មមយុនីសដ រវើយចំរពាះកា វាយតថ្មលដំណ្ណក់កាេ4 

ណ្ណមួយ រវើយរនាះគឺជារ ឿង បស់អងគជំន ំជក្មះវដេនឹងរិនិតយវាយតថ្មលរៅតាមសាថ នភារជាក់វសដង5 

កាេៈរទសៈជាក់វសដងមនកា ពាក់រ័នធ។ រលាកអាចតសំណួ  បស់រលាកបាន។ 6 

រលាក ចរូសវេ រអនក្រ ូប យេ៖ី 7 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។  8 

សួ រោយរលាក ចរូសវេ រអនក្រ ូប យេ៖ី 9 

ស៖ រលាករដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ខាុំបានសួ រលាករៅររេវដេក្គួសា រលាក រវើយនិង 10 

ក្គួសា រវៀតណ្ណមរផសងរទៀត វដេរគបងខំឲ្យរៅរៅភូមិរផសងរទៀត។ រតើរលាកបានដឹងរទថាវខម ក្កវម11 

រនាះរគបានរក្បើបញ្ជីរដើមបី<>កំណត់ថាអែកណ្ណក្តូវរចញរីភូមិវដ ឬរទ? 12 

រលាក រជឿង យ ងំ វចត៖ 13 

ឆ៖ កាេរនាះខាុំដូចក្បាប់រៅថា រយើងមករីឫសសីដងគួចមករនាះ ជាង៣០ក្គួសា  រគមិនជរមលៀស 14 

មករទ រគមកខលួនឯង រយើងរៅកំរង់ឆ្ែ ំងវែឹងក្បវវេចូេឆ្ែ ំវខម  ក្បាំរី ថ្ងៃច ងរក្កាយវែឹង បានរគោក់15 

មួយម៉ា ត់ “ជយរយសរមដចឪ ផាះណ្ណរៅដ តរោេ” អ  ៊ីចឹងរគជរមលៀសខាងរេើរគ្នក រៅរេើរគ្នករៅ 16 

ខាងទឹករៅតាមទឹករៅ បានជរមលៀសមកចូេរជើងរក្គ្នះ-ោ វែឹង។ បាន អ  ៊ីចឹងបានរគថាចូេោ វែឹង17 

បានរគយកសំប ក្តឡាងំតាយវែឹងរគរមើេ ដូចថា រយើងរៅភូមិឫសសីដងគួចវែឹងរគយករៅរេើងរេើភែំ។ 18 

អែកណ្ណរៅភូមិរផសង រគោក់រៅទឹក។ អែកណ្ណក្តូវកា រេើងភែំ រគឲ្យជរមលៀសរៅភែំរវើយ។  19 

[១៥:១១:៤៤] 20 

ស៖ រលាករដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ម នថ្ងៃវដេរលាករ ៀបរាប់អំរីកា ោប់សមជិកក្កុមក្គួសា  21 

 បស់រលាក រវើយរគោប់ក្គួសា <មួយ ជាអែកជិតខាងរលាក>យកអែកទងំរនាះរៅសមល ប់។ រតើ22 

រលាកដឹងថាមនរគោប់ក្កុមក្គួសា រវៀតណ្ណមរផសងរទៀតរទ រៅកែុងភូមិវដេរលាក ស់រៅ វដេថា23 

រៅរេើភែំរនាះ <វដ  ឬរទ>? 24 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  67 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីក ំអាេទន់រឆលើយតប! សូមអរញ្ជើញរលាករមធាវី វ ិចទ័  កូរប៉ា!  1 

រលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 2 

ខាុំជំទស់<រៅនឹងកា តាងំ>សំណួ រនះ រលាកក្បធាន <សំណួ >ទំនងជាផដេ់នូវរវត កា ណ៍3 

រដើមបីឲ្យរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ<ីរិរណ៌នា>ថាវារកើតអ  ៊ីចឹងវមន ថាមនកា ោប់ខលួន រោយរវត ថា4 

ក្គួសា វែឹងជាក្គួសា រវៀតណ្ណម។ <ក ណីោប់ខលួរនះគឺចាស់ណ្ណស់រោយសា វតរួករគជាជនជាតិ5 

រវៀតណ្ណម។ ប៉ា វនត សំណួ សួ រោយរមធាវីរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីរនាះ ទំនងដូចជាសនែិោឋ នថា 6 

ក្រឹតតិកា ណ៍រកើតរេើង កា សមល ប់ ង្ហគ េរកើតរេើង គឺរោយសា វតរួករគជាជនជាតិរវៀតណ្ណម> ប៉ា វនដ7 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីខលួនឯងបញ្ញជ ក់ខលួនឯងរៅកែុងពាកយស ំ<តាងំខលួនជារដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី បង្ហា ញ8 

ថា គ្នត់មិនដឹងអំរី>មូេរវត <អេីវដេរគមកោប់ក្កុមក្គួសា  បស់គ្នត់រទ រៅររេដំបូងរនាះ>។  9 

រលាក ចរូសវេ រអនក្រ ូប យេ៖ី 10 

ខាុំសូមរឆលើយតបរៅនឹងរមធាវីកា ពា កដី។ រវើយខាុំសួ សំណួ រោយមនេកខណៈអរាក្កឹតយ 11 

រោយមិនបញ្ញជ ក់ថា រគោប់រនាះស ទធវតរវៀតណ្ណមរទ ប៉ា វនដ<រមធាវីកា ពា កតីរលាក នួន ជា រៅ វិញរទ 12 

ជាអែកបកក្សាយមករេើខលឹមសា ថ្នសំណួ  បស់ខាុំ។ ខាុំក្គ្នន់វតសួ រលាករដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីថា រតើ13 

គ្នត់បានដឹងរទ ថាប គគេណ្ណ ឬក្គួសា មួយណ្ណក្តូវោប់ខលួន វដេជារវៀតណ្ណមប៉ា រណ្ណា ះ។> សំណួ 14 

<ខាុំ>មនេកខណៈ ជាអរាក្កឹត <រវើយខាុំគិតថា រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីអាចរឆលើយសំណួ រនះបាន>។ 15 

ក្បសិនរបើរមធាវីកា ពា កដី នួន ជា គ្នត់ចង់សួ សំណួ <ទក់ទងរៅនឹងកា ោប់ខលួនដថ្ទរទៀតរនាះ រិត16 

ណ្ណស់ គ្នត់អាចរធេើតាមខលួនចង់>។  17 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 18 

បាទ អងគជំន ំជក្មះបដិរសធរសចកដីជំទស់ បស់រលាករមធាវី វ ិចទ័  កូរប៉ា នូវបញ្ញា វដេ ថ្នកា 19 

តាងំសំណួ ច ងរក្កាយ បស់សវក្រះរាជអាជាា  ងអនដ ជាតិ ចំរពាះរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ូបរនះ 20 

អមាញ់មិញរនះ។ បញ្ញា ទី២ រយើងសូម ំឭកភាគីពាក់រ័នធថា មិនគបបីបរក្ងៀនភាគីមខ ងរទៀត ឲ្យរទើបវត21 

រ ៀនមកតាងំសំណួ រៅកែុងសវនាកា រនះរទ រក្ពាះភាគីពាក់រ័នធរនះទំនងជាមនបទរិរសាធន៍ និងរចះ 22 

ដឹងអំរី របៀបថ្នកា តាងំសំណួ រដញរោេរៅកែុងត លាកា រនះយូ រវើយ រទើបោក់ពាកយស ំមករធេើកា 23 

រៅទីរនះ។  24 

រលាក ចរូសវេ រអនក្រ ូប យេ៖ី 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  68 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ 1 

សួ រោយរលាក ចរូសវេ រអនក្រ ូប យេ៖ី 2 

ស៖ រលាករដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ខាុំបានសួ រលាកថា ម នររេថ្ងៃវដេខលួនរលាក រវើយនិង3 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 

<ក្គួសា រវៀតណ្ណមរផសងក្តូវបានោបខ់លួន និងនាយំករៅសមល ប>់ រតើរលាកដឹងមនកា ោប់ខលួនមន សស537 

រផសងរទៀតរទ រៅ<ររេវដេរលាករៅ>ភែំរនាះវដេ<មនក្គួសា >ជនជាតិរវៀតណ្ណម<រនាះវដ  538 

ឬរទ>? 539 

រលាក រជឿង យ ងំ វចត៖ 540 

ឆ៖ ខាុំដឹងវតក្គួសា ខាុំ ជាមួយក្គួសា វតមួយវែឹងបួននាក់វែឹងរទ ប៉ា វនតថា ខាុំច ងរក្កាយមក541 

សមល ប់អីរទៀតខាុំអត់ដឹងរទ។ ប៉ា វនតថា ខាុំកាេវែឹងវាយចូេ រតត  ួច សំរងកខាុំរវើយ ខាុំរៅរួនរៅថ្ក្រ 542 

រួនរៅផាះទូកទរនលវែឹងរវើយ។ ខាុំអត់ហា នរចញម ខរៅរក្ៅរទៀត មិនដឹងអីរ ឿងរា វរៅម ខរទៀត។ ខាុំដឹង543 

វតប៉ា ណា ឹងរទ។ 544 

ស៖ រៅកែុង រតត វដេរលាកបានរ ើញសាកសរសមជិកក្កុមក្គួសា វដេរគសមល ប់វែឹង 545 

រតើមន រតត រផសងរទៀតវដេរៅជិតៗវែឹងរទ? រលាកបានរ ើញរទ? 546 

ឆ៖ ខាុំអត់បានរ ើញរទ រ ើញ រតត រី វែឹងរទ។ ខាុំរ ើញវតរី ន ុ៎ង ប៉ា វនត រតត ឪវម៉ាខាុំ ទងំ547 

បងទងំអី ទងំរគសាល ប់វែឹង រតត វតមួយ រៅ រតត ទរទមួយរទៀត។  548 

[១៥:១៦:៣៣] 549 

ស៖ សូមអ គ ណរលាករដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី។ ខាុំមនសំណួ រី បីរទៀតរទ ចង់សួ រលាក។ 550 

យ៉ា ងរហាចណ្ណពាក់រ័នធរៅនឹងរៅររេវដេរលាករធេើដំរណើ រៅរវៀតណ្ណមរោយជិះតាមសាឡាងរនាះ 551 

កាណូតរនាះ រៅររេវដេរលាករចញដំរណើ ដំបូងតាមទូក បស់តាេី រនាះរវើយរលាកបានរធេើដំរណើ 552 

តក្មង់មកភែំររញកាេវែឹង រតើរលាកបានរ ើញទូករផសងៗរធេើដំរណើ មកជិតរលាករទ? របើកែុងក ណី553 

មន ថារតើរលាករ ើញ<ក្បវវេ> ប៉ា នាម នវដេមកជិតៗជាមួយរលាកវដ វែឹង? អាចោបំានរទ? 554 

ឆ៖ ោបំាន។ កាេវែឹងកាេណ្ណអែកណ្ណជិះសាេង់រៅ ដូចថារដើ រៅម ន រួនរៅថ្ក្រ មិនដឹង555 

រទ រគរៅសាេង់ម នរវើយ។ ប៉ា វនតរៅតាមផលូវទឹកវែឹង ខាុំរ ើញក្បវវេចូេ៦០, ៧០អី ទូករចញ556 

ដំរណើ រៅភែំររញ។  557 

ស៖ រតើរលាកបានមនឱកាសសរងកតរមើេ ឬក៏រមើេរ ើញមន សសវដេជិះរៅរេើទូករផសងៗ 558 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  69 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ទូករនាះរទ វដេថាទូកវដេរគរធេើដំរណើ ជិតៗរលាក? <> 1 

ឆ៖ បាទ ខាុំរ ើញរគវចវវអបគ្នែ ន ុ៎ង វចវកាេវែឹង អត់វចវឆ្ៃ យគ្នែ រទ វចវវអបគ្នែ  ដូចជាមួយ2 

វេូងវមង មនង្ហប់ ង្ហប់អស់មួយវេូងរៅ។ វចវៗវអបគ្នែ វែឹង អត់មនវចវឆ្ៃ យណ្ណរៅម ន ណ្ណរៅ3 

រក្កាយរទ វចវមួយវេូងរៅវមង។  4 

ស៖ រតើរលាកអាចសាគ េ់អំរីជាតិ<រនធ>ុជនជាតិវដេជិះរៅរេើទូកទងំអស់វែឹងរទ? <> 5 

ឆ៖ ជនជាតិរវៀតណ្ណមវមង អត់មនជនជាតិណ្ណរៅរទៀតរទ។ មនជនជាតិរវៀតវមង ប៉ា ន6 

ថាទូកណ្ណខាុំមិនដឹង។ វតទូកខាងខាុំរី បីទូកវែឹង វចវវអបៗគ្នែ វែឹង អត់មនជនជាតិណ្ណមួយរទ។  7 

ស៖ រៅររេវដេរលាករេើងជិះរៅសាឡាងវដេរលាកបានរ ៀបរាប់ បាទ ជិះសាេង់រៅទរនល8 

ចត ម ខរៅម ខវាងំ<រៅភែំររញ> រនាះ រតើមនសាេង់វតមួយវែឹងរទវដេក្បជាជនរេើងជិះ ួមគ្នែ ? ឬក៏9 

ថាមនសាឡាងរផសងរទៀតវដេ<ក្បជាជនជិះ> រធេើដំរណើ រឆ្ព ះរៅខាងរវៀតណ្ណមរនាះ? 10 

[១៥:១៩:៣១] 11 

ឆ៖ កាេខាុំរ ើញៗវតមួយរទ ប៉ា វនតរេើសាេង់វែឹងរគរៅ មន សសរៅវែឹងក្បវវេ៥០-៦០ 12 

នាក់រវើយបានខាុំរេើងរៅវែឹង។ ខាុំរេើងវែឹង តាេី វែឹង គ្នត់និយយមួយម៉ា ត់មួយខាុំ។ គ្នត់ថា “ក ំវអាង13 

រៅជិះទូកអញ ខាល ចកវនលងណ្ណរគវក្សករទៀត រគសមល ប់អញរោេរវើយ វអាងរេើងសាេង់វែឹងរៅ”។ 14 

បានខាុំរេើង ខាុំវបកជាមួយគ្នត់រៅ។ វតប៉ា ណា ឹងរទ ខាុំរ ើញសាេង់វតមួយវែឹង។  15 

ស៖ រតើរៅររេវដេរលាករេើងជិះសាេង់វែឹងថារចញរីទរនលចត ម ខម ខវាងំរៅ រតើរលាករៅ16 

រេើសាេង់វែឹងយូ ប៉ា នណ្ណម នររេវដេសាេង់វែឹងរចញដំរណើ រៅខាងរវៀតណ្ណម  យៈររេយូ រទ 17 

ម ននឹងរៅ? 18 

ឆ៖ បាទម ននឹងរៅវែឹងក្បវវេខាុំរេើងរៅក្បវវេរម៉ា ងក្បាំបីក្រឹកបានដេ់សាេង់វែឹង ខាុំ19 

រេើងរៅសាេង់រៅបរណ្ណដ យ។ រម៉ា ងក្បាបំីក្រឹក ដេ់រម៉ា ងបួនភលឺដេ់អែករេឿង។ 20 

រលាក ចរូសវេ រអនក្រ ូប យេ៖ី 21 

សូមអ គ ណរក្ចើនរលាករដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី។  22 

រលាកក្បធាន ខាុំអ គ ណ រវើយខាុំបញ្ចប់កា តាងំសំណួ  បស់ខាុំ បាទ។ 23 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 24 

ទំនងជារៅក្កមមនសំណួ ។ សូមអរញ្ជើញរលាកក្សីរៅក្កម រវេនស៍។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  70 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សួ រោយរៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖ 1 

ស៖ ខាុំមនសំណួ ខលីរី រលាករដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរដើមបីឲ្យរលាកបំភលឺបវនថម។ រលាកបាន2 

បញ្ញជ ក់ថាអំរីរសៀវរៅកត់ក្តាក្គួសា  រវើយរលាកបាននិយយថា រគកត់ក្តារី<ជាតិរនធ>ុរៅកែុង3 

រសៀវរៅវែឹង។ រតើអែកណ្ណជាអែក កាទ កនូវរសៀវរៅកត់ក្តាក្គួសា វែឹង<? រតើ>ក្បធានភូមិរគអែក4 

ទ ក ឬក៏<មន>រគ<រផសងអែកទ ក។>  5 

[១៥:២២:០២] 6 

រលាក រជឿង យ ងំ វចត៖ 7 

ឆ៖ បញ្ជីក្គួសា វែឹង ដូចជា“ឡាងំតាយ”វែឹង វម៉ាខាុំទ ករទ។ កាេណ្ណដូចថា រយើងរៅណ្ណ 8 

រយើងជក្មបរគវែឹង រគដូចថាៗរៅភូមិណ្ណជក្មបរគ យកក្កោសវែឹងរៅជក្មបរគ ដេ់រគចង់សួ 9 

រយើង ដេ់ផាះរយើងៗយកអាសំប ក្តវែឹងរៅ រចញឲ្យរគរមើេ របើអត់មនរគផ្ទកអី រគៗរនះរវើយ។ ខាុំ10 

ដឹងវតប៉ា ណា ឹងរទ។ 11 

ស៖ អ  ៊ីចឹងរសៀវរៅកត់ក្តាក្គួសា វែឹងគឺក្គួសា មួយៗជាអែកទ ក។ អែកណ្ណជារចញរសៀវរៅ12 

វែឹងឲ្យ អែកណ្ណជាអែកស រស រសៀវរៅវែឹងកត់ក្តាសក្មប់ក្គួសា មួយៗ? 13 

ឆ៖ កាេវែឹង ខាុំរៅចងោអំត់បានរទ កាេវែឹងវម៉ាខាុំជាមួយឪខាុំរៅរធេើរទ ខាុំអត់ទន់ក្គប់អាយ 14 

រធេើផង ប៉ា វនដចងោ ំខាុំដឹងវត“ឡាងំតាយ”ជាមួយបញ្ជីក្គួសា  បស់វម៉ាឪខាុំវែឹងរទ មិនដឹងអែកណ្ណរធេើ។ 15 

ស៖ <>ប៉ា វនដរដើមបីឲ្យចាស់ មិនវមនថាសមជិកក្គួសា ឬជាអែកស រស ខលួនឯងរទ គឺអាជាា -16 

ធ រគអែករចញរសៀវរៅវែឹងឲ្យ អ  ៊ីចឹងវមនឬរទ រលាករដើមបណដ ឹង? 17 

ឆ៖ បាទ។ 18 

ស៖ កែុងក ណីវដេដឹង រតើរលាកបានដឹងរទ ថារតើមនៗកា ិយេ័យ<កណ្ណត េសក្មប់ច ះ19 

បញ្ជី រ ម្ ះ និងជាតិរនធ។ុេ។ រៅតាមថាែ ក់ភូមិ បវនថមរេើក្កោសសាែ មវដេរគរចញឲ្យក្គួសា 20 

នីមួយៗ វដេរគរៅថា រសៀវរៅក្គួសា ?> រលាកដឹងរទ? 21 

ឆ៖ បាទ ខាុំអត់ដឹងរទ កាេរនាះខាុំអត់ដឹងរទ។ 22 

ស៖ សូមអ គ ណ។  23 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 24 

អ គ ណរលាកក្សីរៅក្កម។ ជាបនដរៅរនះ អងគជំន ំជក្មះផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមសវរមធាវី25 

E1/363.101491508



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  71 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

កា ពា កដីរដើមបីមនឱកាសសួ រដញរោេចំរពាះរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ូបរនះ។ រវើយដំបូងរនះ អងគ1 

ជំន ជំក្មះផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមសវរមធាវីកា ពា កដីរលាក នួន ជា។ បាទ សូមអរញ្ជើញ! 2 

រលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 3 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ 4 

[១៥:២៤:៣៤] 5 

កា តាងំសំណួ រោយសវរមធាវកីា ពា កដ ី6 

សួ រោយរលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 7 

ស៖ រលាករដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី រតើរលាកអាចអាន ឬក៏រចះស រស ភាសាអង់រគលសបានរទ? 8 

រលាក រជឿង យ ងំ វចត៖ 9 

ឆ៖ កាេវែឹងខាុំរៅតូចណ្ណស់បាន អត់បានរៅរ ៀនរទ។ អកស រវៀតណ្ណមក៏អត់បានរ ៀនរចះ10 

ផង អកស វខម ក៏មិនបានរ ៀនផង។ ក្គ្នន់វតរ ៀនបានអត់ទន់បានមួយវខផង ជរមលៀសដូ រៅរវើយ បាន11 

រ ៀនអីរចះ។ ដេ់សម័យរនះ ខាុំក្កដេ់វមនវទនក្ករវើយ ផាះមិនទងំមនរៅផង។ រវើយមនអីរៅរ ៀន12 

រចះអកស វែឹងរគ  កអងក ស ីមិនបានផង។  13 

ស៖ ក្បវវេជាខាុំសួ រៅរលាកមិនចាស់រលាករដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី។ រតើរលាករចះនិយយ 14 

រចះអាន រចះស រស ភាសាអង់រគលសរទ រៅកែុងវខធែូ ឆ្ែ ំ២០១០? 15 

ឆ៖ ខាុំអត់រចះអកស រទ អត់រចះកត់រទ។  16 

រលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 17 

រលាកក្បធាន ខាុំចង់បង្ហា ញរៅរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីនូវឯកសា ភាសាអង់រគលស E3/5631  18 

<មនចំណងរជើងថា>  “រ័ត៌មនបវនថម បស់ រជឿង យ ងំ វចត <> ថ្ងៃទី២១ វខ១២ ឆ្ែ ំ២០១០ 19 

<រោយរមធាវី េីម៉ា  រងេៀន, ឡាចេង់ សកូេី និងគង់ រេៀងជូ”។ ឯកសា រនះមិនវមនជាឯកសា 20 

សំរតជាភាសាវខម រទ វតជាសំរតភាសាអង់រគលស។>   21 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 22 

បាទ អងគជំន ំជក្មះអន ញ្ញា ត! 23 

សួ រោយរលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 24 

ស៖ ខាុំយេ់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី រលាកមិនអាចរចះអាន រចះស រស  ប៉ា វនដរៅខាងរក្កាម25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  72 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ទំរ័ រនះ ឯកសា រនះ រលាកអាចរ ើញសាែ មផដិតរមថ្ដ រវើយរៅខាងរក្កាមវែឹងរគោក់រ ម្ ះរលាកថា 1 

រជឿង យ ងំ វចត គឺថារៅថ្ងៃទ<ី២១>  វខធែូ ឆ្ែ ំ២០១០ រតើរលាករៅោរំទថា រលាកបានផដិតរមថ្ដរេើ2 

ឯកសា ភាសាអង់រគលស ជាឯកសា រ័ត៌មនបវនថម<ច ះ> ថ្ងៃទី២១ វខ១២ ឆ្ែ ំ២០១០? 3 

រលាក រជឿង យ ងំ វចត៖ 4 

ឆ៖ ដូច ខាុំនិយយអំមិញ ខាុំរ ៀបរាប់រវើយ។ ខាុំរចះវតឆ្ែ ំ បស់រវៀតណ្ណមរទ ខាុំក៏និយយអ  ៊ីចឹង5 

វដ ។ របើវខម ក៏ខាុំមិនរចះរៅយ៉ា ងរម៉ាចវដ  រវើយខាងបារំាង ខាុំនិយយរ ឿងខាងរយៀកណ្ណមរទ។  6 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 7 

រលាករដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីសាដ ប់សំណួ ឲ្យបាន សឹមរឆលើយតប។ សំណួ វែឹង គឺរលាកបាន8 

រ ើញក្កោសន ុ៎ងរវើយ រវើយរមធាវីសួ ថារតើរលាកោរំទ ថារលាកបានផដិតរមថ្ដ សាែ មថ្ដរេើឯកសា  9 

វដេរលាកកំរ ងកាន់ន ុ៎ងវដ ឬរទ? រលាកចងោវំដ ឬរទកាេរីឆ្ែ ំ២០១០? 10 

[១៥:២៨:១៣] 11 

រលាក រជឿង យ ងំ វចត៖ 12 

ឆ៖ ចងោ។ំ  13 

សួ រោយរលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 14 

ស៖ រតើរលាកោថំារលាកបានផដិតរមថ្ដរេើឯកសា រនាះរទ រីរក្ពាះរលាកបានយេ់ក្សបរេើ15 

ខលឹមសា ថ្នឯកសា រនាះ។ <និយយម៉ាាងរទៀត រតើរគមនអានឯកសា វែឹងឲ្យរលាក>សាដ ប់ជាភាសា16 

វខម  ឬជាភាសារវៀតណ្ណម សាដ ប់រលាកយេ់រវើយ បានផដិតរមថ្ដរទររេរនាះ? 17 

ឆ៖ បាទ អានវខម ឲ្យខាុំសាដ ប់រទ។  18 

ស៖ រៅររេវដេរគអានចប់ឲ្យរលាកសាដ ប់ជាភាសាវខម  បកវក្បរីភាសាអង់រគលសរេើឯកសា 19 

រនះ រតើ<រលាករឆលើយក្បាប់រគថា “បាទ, ខាុំយេ់ក្សប” រវើយបនាា ប់មក រោយសា វតរលាកយេ់ក្សប 20 

រទើបរលាក> ក្រមផដិតរមថ្ដរេើឯកសា វែឹង។ រតើបានរធេើអ  ៊ីចឹងវដ ឬរទ? 21 

ឆ៖ បាទ ខាុំក្រមរវើយ។ 22 

[១៥:២៩:៤៣] 23 

ស៖ <ឥេូវរនះ អេីវដេរលាកមិនអាចដឹង រោយសា វតរលាកមិនរចះអាន ឬ>មិនយេ់ភាសា24 

អង់រគលសរនាះ គឺថារៅទំរ័ ភាសាអង់រគលស ទំរ័ ទី១ មនស រស រី ដង រគកត់ក្តារី ដង<អំរី>រវត 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  73 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

កា ណ៍វដេបានរកើតរេើងចំរពាះរលាកវែឹងគឺថារៅថ្ងៃទ១ី៧ រមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៥ រវើយតាមកាេង់រយ៉ា1 

រវៀតណ្ណមវែឹង ថ្ងៃទី១៧ មីនា ឆ្ែ ំ១៩៧៥ <របើតាមក្បតិទិនបសចិមក្បរទស រវើយថា រវត កា ណ៍2 

វដេរកើតរេើងចំរពាះក្គួសា រលាកគឺរៅថ្ងៃទី១៧ វខមីនា ឆ្ែ ំ១៩៧៥ តាមក្បតិទិនបសចិមក្បរទស។ ឯក3 

សា រនះស រស ថា>  រគបងខំឲ្យរលាក ឲ្យរលាករចញរីភូមិរៅភូមិោ  រៅថ្ងៃទី១៧ វខមីនា ឆ្ែ ំ១៩៧៥ 4 

ជាកាេង់រយ៉ាបសចិមក្បរទស រវើយ<ក្រឹតតិកា ណ៍ទក់ទងនឹង>ក្កុមក្គួសា  បស់រលាក គឺរកើតរេើងរៅ5 

ថ្ងៃទី១៧ វខមីនា ឆ្ែ ំ១៩៧៥ <រៅរម៉ា ង៩>  រៅតាមកាេងរ់យ៉ាបសចិមក្បរទសរនាះវដ ។ រតើរលាក<ោំ6 

នូវ>អេីវដេខាុំអានតាមខលឹមសា រនះរទ?  7 

ឆ៖ បាទ សាត ប់បាន ប៉ា វនតខាុំនិយយថា ររេកាេង់រយ៉ារនះ ខាុំនិយយថាកាេរនះ វម៉ាឪខាុំវែឹង8 

រេើង ដេ់ររេរចញរីកំរង់ឆ្ែ ំងវែឹង រេើងរៅ --  រេើងោ វែឹង វាចូេវខ៤  បស់រវៀតណ្ណមវែឹង 9 

ផ តចូេឆ្ែ ំវខម ក្បារីំ ថ្ងៃ ចូេវខ៤ ខាុំនិយយវែឹងនិយយតាមកា ពាកយ បស់ខាុំ ខាុំដឹង។ ដេ់រេើងដេ់10 

វែឹង រៅក្បវវេជាមួយវខជាងរទ បានវម៉ាឪខាុំយករៅសមល ប់រោេ។ វែឹងខាុំអត់រចះវខ ោថំ្ងៃអីរទៀត11 

រទ។  12 

[១៥:៣១:៤៦] 13 

ស៖ អ  ៊ីចឹងជាចរមលើយ ជាសកខីកមម បស់រលាក អេីវដេស រស រេើឯកសា  E3/5631 <ចំរពាះ14 

រវត កា ណ៍រី >វែឹងមិនក្តឹមក្តូវរទ រីរក្ពាះថារគមិនបានបញ្ជូនរលាករចញរីភូមិរៅថ្ងៃទី១៧ វខ៣ 15 

ឆ្ែ ំ១៩៧៥ រវើយក្កុមក្គួសា  បស់រលាកក៏មិនក្តូវបានរគសមល ប់រៅថ្ងៃទី១៧ វខ៣ ឆ្ែ ំ៧៥រនាះរទ គឺ16 

ឯកសា រនះកត់មិនក្តឹមក្តូវតាមអេីវដេរលាកោរំទ។ មនន័យអ  ៊ីចឹងឬរទ?  17 

ឆ៖ ឯកសា ម នខាុំមិនដឹងរទ ប៉ា វនតថាឆ្ែ ំ ខាុំដឹងថាោថំ្ងៃឆ្ែ ំ ដូចថាខាុំកាេវែឹង ខាុំវរងេង ខាុំថាវរងេង 18 

កាេណ្ណខាុំោំកវនលងណ្ណ ខាុំក្បាប់កវនលងវែឹង របើវខថ្ងៃវែឹង ខាុំចងោំមិនបានរទ ខាុំរេើងវរងេងអស់រវើយ 19 

រក្ពាះខាុំដឹងឆ្ែ ំវែឹង វខ វតមួយវខរី វខ ខាុំដឹង របើថានិយយវតថ្ងៃអីវែឹង ខាុំអត់ដឹងរទ។  20 

ស៖ អ  ៊ីចឹងខាុំសួ សក្មួេរេើងវិញ រលាករដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី។ ឯកសា រនះ បាទ វដេ21 

រយើងអាចយេ់ថារមធាវី បស់រលាកជាអែករ ៀបចំ រវើយរលាកជាអែកផតិតរមថ្ដ រវើយរលាកបានរធេើ22 

សកខីកមម<>ថា ក្កុមក្គួសា  បស់រលាកក្តូវរគសមល ប់រៅថ្ងៃទី១៧ វខ មីនា<> ឆ្ែ ំ១៩៧៥ រតើរ័ត៌មន23 

វែឹងរិត ឬមិនរិត?  24 

ឆ៖ រទ រ័ត៌មនវែឹង អត់ ខាុំអត់ដឹងរិត ឬមិនរិត។ ក្តង់ថារ័ត៌មនវែឹង ខាុំមកវត រគសួ ខាុំថា 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  74 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

វម៉ាឪខាុំង្ហប់វខណ្ណ ឆ្ែ ំណ្ណ ខាុំក្បាប់វខវែឹង ឆ្ែ ំវែឹង។ របើថាខាុំនិយយថ្ងៃ និយយវខ វតវខ បស់ខាុំរទ របើ1 

ថាវខវខម  វខចិន ខាុំរនយេ់បាន ខាុំមិនចងោបំានរទ រក្ពាះខាុំវាមនស ថ្សខលះ។  2 

[១៥:៣៤:០៥] 3 

ស៖ ខាុំយេ់រលាករដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី រីរក្ពាះថារ ឿងវែឹងវារកើតយូ ណ្ណស់មករវើយ ប៉ា វនត 4 

រៅកែុងកាេៈរទសៈធមមតា គឺ<>មួយវខម ន ឬមួយវខរក្កាយ<វាមិនខ សគ្នែ ប៉ា នាម នរទ។ ប៉ា វនតឥេូវរនះ 5 

តាមមូេរវត >បរចចករទស រវើយខាុំមិនចង់ ំខាន<រលាករក្ចើនររក>រទ ប៉ា វនតខាុំចង់ដឹងឲ្យចាស់ថារតើ6 

រវត កា ណ៍វែឹងវារកើតរេើងរៅ<ររេ>ណ្ណ<ឲ្យរិតក្បាកដ>។ អ  ៊ីចឹង <ឥេូវរនះ> រលាក<និយយ7 

ថា រលាក>មិន<ដឹងកាេប ិរចទទ>វដេមនកា អះអាងថាក្កុមក្គួសា  បស់រលាកក្តូវបានរគសមល ប់8 

វែឹង<?>   9 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 10 

សូមអរញ្ជើញ សវក្រះរាជអាជាា  ងអនត ជាតិ! 11 

រលាក ចរូសវេ រអនក្រ ូប យេ៖ី 12 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ខាុំជំទស់រៅនឹងទក្មង់ថ្នសំណួ ច ងរក្កាយ បស់រមធាវីកា ពា កដី។ 13 

ក្តឹមក្តូវវដេថារដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី គ្នត់បានបញ្ញជ ក់ថាគ្នត់ក្ចេំ អំរីកាេប ិរចទទទក់ទងរៅនឹង14 

កា ោក់រ ម្ ះវខ ប៉ា វនតគ្នត់<រៅវត កាថា> កាេប ិរចទទ<ទងំបញ្ជូន និងសមល ប់ គឺរៅររេចូេឆ្ែ ំ15 

វខម ។ ដូរចែះ របើសិនណ្ណរមធាវីកា ពា កតីចង់សួ គ្នត់ឲ្យបញ្ញជ ក់កាេប ិរចទទវែឹងថា យ៉ា ងរម៉ាចរនាះ ខាុំ16 

នឹងមិនជំទស់រទ។ ប៉ា វនត>ខាុំជំទស់រៅនឹងកា រ ៀបនូវពាកយររចន៍ រវើយនិងទក្មង់ថ្នសំណួ  <វដេ17 

រមធាវីរទើបវតបានរ ៀបចំ> ។ 18 

រលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 19 

ខាុំរាយម កវិធីសួ រលាកក្បធាន រដើមបីឲ្យរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីគ្នត់យេ់រីកាេប ិរចទទវែឹង20 

ថាក្បាកដយ៉ា ងដូចរមដច។ <ខាុំសូមទទួេសាគ េ់អំរីអេីវដេរលាករដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីបានជក្មបរៅ21 

ចំរពាះម ខរយើងរាេ់គ្នែ ។> ប៉ា វនតខាុំមកតទេ់នឹងគ្នត់អំរីឯកសា វដេគ្នត់ផដិតរមថ្ដចំរពាះម ខរមធាវី22 

 បស់គ្នត់ រវើយវដេបញ្ញជ ក់រី ដងថា<រវត កា ណ៍វែឹងរកើតរេើង> រៅថ្ងៃទី១៧ វខមីនា ឆ្ែ ំ23 

១៩៧៥។ បនាា ប់មក រក្កាយមកគឺថារដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី< ូបរនះនិយយថាខលួន>ក្ចេំអំរីកាេ24 

ប ិរចទទ រោយគ្នត់បញ្ញជ ក់ថា <រៅររេ>ចូេឆ្ែ ំវខម  <ឬចូេវខទីក្បាំ ក៏មិនបានផ្ទល ស់បត ូអងគរវត 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  75 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

វដ > គឺថា ថ្ងៃទី១៧ វខមនីា <មនរៅកែុងឯកសា រនាះដវដេ ជាភសតតុាង រវើយរយើងទងំអស់គ្នែ1 

យេ់ចាស់ណ្ណស់ថា វាអាចរក្បើក្បាស់ជាភសតតុាងរោះបនាកុ ឬោក់បនាកុ។>  2 

រលាកក្សី ម៉ា   ីវគ ី ដូ៖៍ 3 

<រលាកក្បធាន ខាុំសូមមនរយបេ់មួយ។> ខាុំគិតថាសណួំ រនះក្តូវបានរឆលើយ ួចមករវើយ4 

រលាកក្បធាន។ ម នររេឈប់សក្មកវែឹង គ្នត់<ខលួនឯងវែឹង បាន និយយថា<>ឯកសា  E3/5631 5 

<ខ ស។ ខាុំគិតថា ភាគីទំងឡាយក៏យេ់ក្សបផងវដ ។ រេើសរីរនះ> រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីក៏គ្នត់6 

បានរនយេ់អំរីចំណ ចតក្មុយ បស់គ្នត់ផ្ទា េ់ រដើមបីរនយេ់ថារៅររេណ្ណ វដេក្គួសា  បស់គ្នត់ក្តូវ7 

បានសមល ប់ គឺ<រក្កាយចូេឆ្ែ ំវខម មួយវខ> ។ ដូរចែះ ខាុំគិតថាគ្នត់ក្តេប់មកសួ សណួំ វដេបាន8 

សរក្មច ួចមករវើយម នររេឈប់សក្មករនាះ។ ដូរចែះ សូមរមធាវីកា ពា កដីបនតរៅរទៀត រីរក្ពាះថា9 

សំណួ វដេរលាកសួ រនះគឺថាជាសណួំ ក្ចំវដេ។ 10 

[១៥:៣៧:៥៥] 11 

រលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 12 

រលាកក្បធាន មិនវមនជាសំណួ ក្ចំវដេរទ ជាវិធីវដេខាុំសួ ។ <ខាុំចង់ដឹងថា> ឯកសា រនះជា13 

ឯកសា ក្តឹមក្តូវ <ឬយ៉ា ងណ្ណ> វដេរមធាវីរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីជាអែកចងក្កង <ឬក៏អេីវដេ14 

រលាករដើមបណត ឹង>និយយកែុងត លាកា វែឹង ក្តឹមក្តូវ <ឬយ៉ា ងណ្ណ។ វាមិនអាចក្តូវទងំរី រនាះ15 

រទ។>  16 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 17 

មិនអន ញ្ញា តឲ្យកា ជំទស់រវើយ មដងរវើយមដងរទៀតរទ។ រវើយរមធាវីនាមំ ខតំណ្ណងរដើម18 

បណដ ឹង ដឋបបរវណីអនត ជាតិ អមាញ់មិញរនះរយើងអន រក្គ្នះ រីរក្ពាះខាងសវក្រះរាជអាជាា  ងអនត ជាតិ19 

បានរធេើកា ជំទស់តវា រវើយ រលាកក្សីរៅរសៃៀម។ ដេ់ររេភាគីខាងរណ្ណះរគបញ្ញជ ក់រេើ ជំទស់រេើ20 

រសចកដីជំទស់ រលាកក្សីវប ជារងើបមដងរទៀត។ ឥេូវរនះ រលាកក្សីោប់រផដើមរងើបមដងរទៀត វបបធម៌ថ្ន21 

កា អន វតត រយើងមិនអន ញ្ញា តឲ្យភាគីរធេើដូរចែះរទ តាំងរីរដើមទីមក។  22 

(រៅក្កមរិភាកាគ្នែ ) 23 

[១៥:៤០:០៦] 24 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  76 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បាទ អងគជំន ំជក្មះផដេ់ភា កិចចជូនរៅរលាកក្សីរៅក្កម រវេនស៍ រដើមបីសរក្មចរេើបញ្ញា រនះឲ្យ1 

បានចាស់លាសន់ិងក្ជះក្សេះវតមដងនាររេរនះ។ សូមអរញ្ជើញរលាកក្សីរៅក្កម! 2 

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖ 3 

អងគជំន ំជក្មះកត់សមគ េ់ថា រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណបីានបញ្ញជ ក់រី ដងក្សបគ្នែ រយងរៅ ក4 

រវត កា ណ៍វដេពាក់រ័នធ រកើតរេើងរក្កាយចូេឆ្ែ ំវខម ។ អងគជំន ំជក្មះក៏កត់សមគ េ់វដ ថា រៅកែុង5 

ចរមលើយ<កែុងឯកសា រនាះ> វាមនភារខ សគ្នែ វដេថារេើករេើង<រក្ចើន>ដង <ដំបូងរោយរមធាវី>6 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី រវើយ<បនាា ប់មករោយ>រមធាវីកា ពា កដីក៏តទេ់គ្នែ ។ រៅទីបំផ តរៅអងគជំន ំ7 

ជក្មះ<នឹង>រិោ ណ្ណ<សរក្មចរេើរ ឿងរនះ។ អងគជំន ំជក្មះគិតថា វាមិនោបំាច់សួ បនតសួ រេើបញ្ញា8 

រនះរទៀតរទ។ អ  ៊ីចឹងរទ សូមរមធាវីបនតសួ រៅម ខរទៀត>   9 

[១៥:៤១:១៧] 10 

សួ រោយរលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 11 

ស៖ រលាករដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ ី រតើរលាកអាចរ ៀបរាបក់្បាប់ខាុំអំរី តាពាង។ រតើ តាពាង 12 

គ្នត់រធេើអី គ្នត់មនតួនាទីអី? គ្នត់ជាអែកណ្ណ? 13 

ឆ៖ តាពាង វែឹងវខម ក្កវម រមវខម ក្កវមរៅភូមិោ វែឹង រៅក្សុកកំរង់វេង។ 14 

ស៖ រលាកនិយយថា <ជា>កមម ភិបាេវខម ក្កវមរៅក្សុកវែឹង?<រតើរលាកមនន័យថា15 

យ៉ា ងរម៉ាច?> 16 

ឆ៖ គ្នត់រមទហានវខម ក្កវមរៅក្សុកកំរង់វេងវែឹងវតមដង។ 17 

ស៖ រតើរលាកដឹងរីម ខង្ហ  បសគ់្នត់រោយ របៀបណ្ណ? 18 

ឆ៖ ក្បជាជនរៅគ្នត់វតរមវខម ក្កវមវមង។ ខាុំដឹងវតប៉ា ណា ឹង។ 19 

ស៖ រតើអែកណ្ណវដេ<> ក្បាបរ់លាកវែឹង <រតើរួករគជាអែកណ្ណ>? 20 

[១៥:៤៣:០២] 21 

ឆ៖ ទងំអស់ ទងំវខម  ទងំយួនរៅមួយភូមិោ វែឹងរៅទងំអស់វតមដង អត់មនអែកណ្ណអត់22 

រៅ។ 23 

ស៖ រតើរលាកដឹងថាគ្នត់ជាសមជិកថ្នបកសក មមយុនីសដកមពជុារទ? 24 

ឆ៖ កាេវែឹងខាុំអត់ដឹង។ ដឹងវតរៅគ្នត់ថាវខម ក្កវមវមង រមមួយវខម ក្កវមវមង។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  77 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ រតើក្តឹមក្តូវឬរទថា រលាករទើបវតបាន<សាគ េ់ តាពាង>  ក្បវវេជាមួយវខ ឬរី វខវត1 

ប៉ា ណា ឹងរទ? ខាុំសូមសួ ងមីរេើង វិញ។ រតើ យៈររេប៉ា នណ្ណវដេរលាកបានជួប តាពាង? រតើរលាកបាន2 

រ ើញជួបគ្នត់រៅនឹងភូមវិែឹង យៈររេប៉ា នណ្ណ? អាចជាមួយអាទិតយ ឬក៏មួយវខរី វខ? រតើ យៈររេ3 

ប៉ា នណ្ណវដេរលាកជួបគ្នត់ រ ើញគ្នត់ រវើយសាគ េ់គ្នត់ថា តាពាង វែឹង? 4 

ឆ៖ សាគ េ់គ្នត់វតអង្ហគ េ់គ្នត់ជរមលៀសខាុំរៅរេើងោ  ភែំកវងកបវែឹង គ្នត់មកគ្នត់ថា រ ៀបឲ្យ5 

រួកខាុំវែឹងរធេើររាងរៅតាមវែងឹ។ អាវែឹងគ្នត់ជារម គ្នត់ក្បាបអ់  ៊ីចឹង គ្នត់បានចូេទូកមកគ្នត់បាន អែក6 

រយៀកណ្ណមរៅកែុងទឹក បញ្ញជ រៅទូកវែឹងឲ្យរចញដំរណើ រៅរធេើក្តី ឲ្យយកមករធេើក្បវ កឲ្យគ្នត់ រធេើ7 

រងៀតឲ្យគ្នត់។ 8 

[១៥:៤៥:០០] 9 

ស៖ អ  ៊ីចឹងគឺថា <គ្នត់>ពាក់រ័នធនឹងកា វដេរគជរមលៀសរលាក ពាក់រ័នធរៅនឹងកា សមល ប់10 

សមជិកក្កុមក្គួសា  រតើគ្នត់វែឹងមនកា ពាក់រ័នធរៅនឹងកា ឲ្យក្បជាជនរវៀតណ្ណមជិះទូករៅអីវដ 11 

ឬរទ? <រតើរលាកនិយយអ  ៊ីចឹងឬ?> 12 

ឆ៖ គ្នត់ឲ្យក្បជាជនរវៀតណ្ណមរៅទឹកវែឹង រៅជិះទូកមករចញទរនល  កក្តី  កអីរធេើក្បវ ក 13 

ឲ្យគ្នត់។ អែកណ្ណរៅរេើរគ្នក គ្នត់បញ្ញជ ដូចថា រធេើររាងរៅវែឹង ក្រេឹមរេើងវាយអាគ្នងំយករៅ ជិត 14 

គេ់រឈើ ោដំំេូងមី។  15 

ស៖ ខាុំសូមចូេរៅសំណួ ម ន បស់ខាុំ។ របើខាុំយេ់មិនក្ចេំរទ គ្នត់ចូេ ួមពាក់រ័នធរៅកែុងកា  16 

រធេើរសចកដីសរក្មចកែុងកា ជរមលៀសក្គួសា  បស់រលាក រវើយរក្កាយមកគឺថា គ្នត់ក្តូវបានទទួេ ងកា 17 

រោទក្បកាន់ថាបានសមល ប់ក្កុមក្គួសា  បស់រលាក។ រវើយរក្កាយមករទៀត គឺថាគ្នត់ចូេ ួមពាក់រ័នធ18 

រៅកែុងកា រធេើរសចកដីសរក្មចបញ្ជូនក្កុមក្គួសា  <រវើយពាក់រ័នធកែុងកា >បញ្ជូនរលាកឲ្យជិះទូករៅរវៀ19 

តណ្ណម។ រលាកកំរ ងវតនិយយថាអ  ៊ីចឹង?  20 

ឆ៖ ជិះទូករៅរវៀតណ្ណម អត់កត់បញ្ជីរទ។ កាេរនាះ គ្នត់ដូ រៅណ្ណបាត់រវើយ អង្ហក េ់21 

សមល ប់វម៉ាឪខាុំវែឹងគ្នត់រៅវែឹង។ អ  ៊ីចឹងរដើមប ី ខាុំយេ់ថាគ្នត់រៅវែឹងក្បវវេមួយវខ រី វខវតប៉ា ណា ឹង 22 

វតកាេដេ់ខាុំឈឺោប់ដេ់ររេវែឹង ខាុំអត់ដឹងគ្នត់រៅណ្ណរទ រក្ពាះខាុំរួនរៅថ្ក្រ រៅទូករគវែឹង អត់23 

ហា នរៅណ្ណ ភូមិរគដឹងគ្នត់រៅវែឹង។ 24 

[១៥:៤៦:៥២] 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  78 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ ខាុំោប់រផដើមសួ មដងរទៀត។ ខាុំដឹងថាររេរវលារនះវាយូ ណ្ណស់មករវើយ។ រតើរលាកបាន1 

រ ើញ តាពាង រេើកដំបូងបំផ តរៅររេណ្ណ រលាកោរំទ? 2 

ឆ៖ ោ ំ ររេគ្នត់ជូនខាុំរៅរេើងរេើរគ្នកវែឹង គ្នត់មក គ្នត់ក្បាប់ឲ្យខាុំរធេើររាងរៅ សាែ ក់រៅ 3 

រៅវែឹង។ ខាុំោវំតកវនលងវែឹង។ គ្នត់មកទេ់ម ខគ្នត់ រវើយបានខាុំោគំ្នត់ក្តង់វែឹងឯង។  4 

ស៖ រលាកោរំរេរវលារទ ររេវែឹងគឺររេណ្ណវដ  រតើវារក្កាយថ្ងៃ១៧ ១៩៧៥ រក្កាយ5 

ររេប ណយចូេឆ្ែ ំវខម  ឬក៏ម នប ណយចូេឆ្ែ ំវខម ? 6 

ឆ៖ រលាកឯងសួ ខាុំរ ឿងវខវែឹងវាយ៉ា ប់និយយរវើយ ខាុំនិយយរីរក្កាយចូេឆ្ែ ំវខម  ខាុំក្បាប់7 

ថារក្កាយចូេឆ្ែ ំវខម  ខាុំបានរេើងរេើរគ្នកវែឹង។ ចូេឆ្ែ ំវខម ក្បារីំ ថ្ងៃរៅកំរង់ឆ្ែ ំង បានជរមលៀសខាុំចូេ 8 

ោ វែឹង។  9 

ស៖ ដូរចែះ គ្នត់ពាក់រ័នធកែុងកា បញ្ជូនរលាក និងក្កុមក្គួសា  បស់រលាក ឲ្យរៅរៅភូមិោ    10 

អ  ៊ីចឹងវមនរទ? 11 

ឆ៖ បាទ។  12 

ស៖ រវើយរៅររេក្គួសា  បស់រលាករៅដេ់ភូមិោ  តាពាង រៅទីរនាះរទៀតរទ? 13 

ឆ៖ គ្នត់ឲ្យខាុំរធេើររាងវែឹងរៅវែឹង បានដេ់ ខាុំរៅ រ កវម៉ាខាុំរៅរេកមមអស់រវើយ រវើយគ្នត់14 

រៅចូេរៅ រួករវៀតណ្ណមកែុងទឹកវែឹងថាគ្នត់រៅណ្ណខាុំមិនដឹងរទ ខាុំរៅផាះវតអត់ដឹង អត់ជួបគ្នត់។  15 

ស៖ រលាកបាននិយយថា គ្នត់<បានក្បាប់រលាក> រលាករទើបមនអាយ ១៣, ១៤ឆ្ែ ំរទ។ រតើ16 

ររេវែឹងគ្នត់<ចង់>និយយ<សំរៅថា>ឪរ កមដ យរលាក<ជាមន សសធំ>? 17 

ឆ៖ កាេវែឹងគ្នត់ក្បកាន់ មិនក្បកាន់ខាុំមិនដឹងរទថា ខាុំដូចជាក្បាប់ម ន ថាវម៉ាឪខាុំវែឹងរៅជិត 18 

គេ់រឈើោដំំេូងមីឲ្យគ្នត់វែឹង ប៉ា វនដមិនវមនគ្នត់រៅ គ្នត់បញ្ញជ រៅឲ្យមនក្កុមរផសងរទៀតនាភូំមិវែឹង19 

រៅ បានរធេើ ឬមិនបានដូចថា ជា(ឮមិនចាស់) រេកមមេឲ្យខាងក្កុមវែឹង អត់បាន រគបាន ចងវម៉ាឪខាុំ20 

រៅសមល ប់រោេ ខាុំដឹង ដឹងវតប៉ា ណា ឹងរទ។ រ ឿងក្បកាន់ក្បរកាសអី ខាុំដឹងអីរទៀត។ កាេវែឹង ខាុំបាត់ចង21 

ោរំក្ចើនរវើយ។ 22 

ស៖ រលាករដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី មិនអីរទ មួយៗ។ តាពាង គ្នត់រនះពាក់រ័នធរៅកែុងកា បង្ហគ ប់23 

ឲ្យក្គួសា  បស់រលាក ក៏ដូចក្គួសា ដថ្ទរទៀតរេើងរៅរៅភូមិោ ។ រវើយរៅដេ់ភូមិោ  គ្នត់ក៏រៅទី24 

រនាះរទៀត។ រវើយររេរៅដេ់ភូមិោ  គ្នត់រៅទីរនាះវដ  <រៅវតរចញរសចកតីបង្ហគ ប់ដវដេ> ។ រតើ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  79 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្តឹមក្តូវវដ រទ? 1 

ឆ៖ ខាុំនិយយឲ្យរលាកយេ់បនតិច។ រីរក្ពាះខាុំដឹងគ្នត់ថាជូនខាុំរៅវែឹង រធេើផាះវែឹង រធេើររាង2 

រៅៗរៅ រវើយគ្នត់រៅណ្ណរៅណី ខាុំអត់ដឹងរទ។ បាទម នវែឹង របើរមើេម ខបានវតរធេើររាងរៅរទ គ្នត់3 

នារំៅរធេើររាងរទ។ របើថារីណ្ណឮរ ម្ ះគ្នត់ញ័ ថ្ដញ័ រជើងអស់រវើយ ង្ហប់ខលួនបាត់រវើយ ក៏ឮរ ម្ ះ 4 

តាពាង។  5 

ស៖ <ក្តេប់មក>និយយអំរីតួនាទី ម ខង្ហ  បស់គ្នត់< វញិ>  រលាករៅគ្នត់ថាជា<>  6 

កមម ភិបាេវខម ក្កវម <ជារម វត>វាជាពាកយមួយទូរៅរៅរវើយ។ ប៉ា វនតកា ង្ហ  ម ខង្ហ  តួនាទីរិត7 

ក្បាកដ បស់គ្នត់រធេើអេីវដ ? រលាកដឹងរទ? 8 

ឆ៖ អត់ ខាុំអត់ដឹង។  9 

ស៖ រតើអាចថាគ្នត់ជាក្បធានភូមិៗ ភែំកវងកប ឬក៏មិនវមនរទ? រលាកដឹងរទ? 10 

ឆ៖ រ ឿងវែឹង ខាុំអត់ដឹង។  11 

[១៥:៥២:១៤] 12 

ស៖ អ  ៊ីចឹងរៅររេវដេគ្នត់បង្ហគ ប់ក្បាប់រៅក្គួសា រលាកឲ្យសង់ររាង សង់អីន ុ៎ង <រតើមនអេី13 

រកើតរេើងបនាា ប់រទៀត?>  រលាករៅោរំទថារៅររេគ្នត់បង្ហគ ប់ឲ្យសង់ររាង រវើយរក្កាយមកជរមលៀស14 

ក្បជាជន វូតដេ់ររេសមល ប់ឪរ កមត យ បស់រលាក។ ចរនាល ះររេគ្នត់ក្បាប់ឲ្យសង់ររាង រៅដេ់15 

ររេសមល ប់ឪរ កមត យរលាកវែឹង មន យៈររេប៉ា នាម នរីគ្នែ ? 16 

ឆ៖ មួយវខជាង ប៉ា វនតថ្ងៃរធេើររាងវែឹងមនគ្នត់ក្បាប់វតមួយថ្ងៃវែឹងរទ ដេ់ថ្ងៃរក្កាយ អត់មន17 

ជួបម ខជួបអីគ្នត់រទៀតរទ។ មួយវខរក្កាយមកបានវម៉ាឪខាុំ បានយករៅវាយរោេ ទំងខាុំផង។  18 

ស៖ ដូរចែះអេីវដេរលាកបាននិយយខាងរដើម ថាគ្នត់បានចូេ ួមពាក់រ័នធរៅកែុងកា បញ្ជូនរលាក19 

<រេើងទូក> រៅរវៀតណ្ណមរនាះ គឺតាពាង អត់មនពាក់រ័នធរទ អ  ៊ីចឹងវមនរទ? 20 

ឆ៖ អត់រទ ខាុំអត់ដឹងផង។ ពាក់រ័នធក៏មិនដឹង អត់ពាក់រ័នធខាុំអត់ដឹង។ 21 

ស៖ រលាកដឹងរទថា រវត រម៉ាចបានជាគ្នត់ ួមដំរណើ ជាមួយក្គួសា  បស់រលាក ក៏ដូចជាអែក22 

ភូមិរៅររេរចញរីកវនលងរលាកវែឹងរៅ រវើយរៅភូមិោ វែឹង? រម៉ាចបានគ្នត់ចូេ ួម<ដំរណើ > 23 

ជាមួយ<រលាក ឬក៏រម៉ាចបានជាគ្នត់រៅជាមួយរលាក? រតើរលាកដឹងរទ?>   24 

ឆ៖ គ្នត់រម រវើយកូនរៅគ្នត់ ក្បវវេ១៥នាក់ បានជរមលៀសរេើងរោេទូករោេអីរៅទឹក25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  80 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

នឹងរៅ។ រដើ រៅជាមួយគ្នត់វែឹង គ្នត់ថារធេើររាងរៅតាមវែឹង មួយជួ វែឹង រធេើតាមវែឹង ប៉ា ណា ឹងៗ។ 1 

បានរធេើររាង ួច គ្នត់រដើ រៅណ្ណរៅៗ ខាុំអត់ដឹងរទ រៅកែុងមួយថ្ងៃន ុ៎ង។  2 

ស៖ រតើរលាកដឹង<អេីខលះ> រទ ចរនាល ះររេរីររេវដេគ្នត់បង្ហគ ប់ក្គួសា  បស់រលាក ក៏ដូច3 

អែកដថ្ទឲ្យសង់ររាង និងររេដេ់ររេសមល ប់<ក្កុមក្គួសា > បស់រលាក<? កែុងចរនាល ះររេវែឹង4 

មនអេីរកើតរេើងវដ ?>  រីរក្ពាះថាម នរនាះគឺមិនមនបញ្ញា អេីរទ វាងក្គួសា រលាកនិងគ្នត់ <រវើយក៏5 

មិនមនបញ្ញា អេីនឹងគ្នែ វដ រៅររេជរមលៀសរនាះ>  វូតដេ់ភូមិោ ក៏មិនមនបញ្ញា អេីវដ <។>  ប៉ា វនដ6 

មួយវខរក្កាយមកហាក់បីដូចជាមនបញ្ញា អេីមួយ។ រតើរលាកដឹងរទចរនាល ះររេវែឹងមនអេីរកើតរេើង7 

រទៀត? 8 

ឆ៖ ដូចខាុំជក្មបអំមិញវដ  រធេើកែុងមួយវខវែឹងមនកមល ំងរេកមម បប ក្តកួនវែឹង ក្រេឹម9 

រេើងវាយអាគ្នងំរវើយ ស ីមួយោនបប រៅ។ បានរចញដំរណើ រៅរធេើឲ្យគ្នត់។ ររេថ្ងៃមួយោន10 

ក្តកួនរទៀតរវើយ ររេលាៃ ចមួយោនក្តកួនរទៀតរវើយ មនកមល ំងឯណ្ណរធេើ អ  ៊ីចឹងរដើមបីក្គុនរៅដ  ក្គុន11 

ក្តជាក់។ អ  ៊ីចឹងរដើមបីរនាះខ សវតមួយថ្ងៃរទ ថ្ងៃរក្កាយកមល ំងមករវើយ កមល ំងមកចងយករៅ រសែើរៅ12 

រទ មិនស ំចង រសែើរៅក្បជ ំ។ វតប៉ា ណា ឹងរតើវតដឹងវតបាត់ខលួនរវើយ។ 13 

ស៖ ដូរចែះសំណួ  បស់ខាុំគឺអ  ៊ីរចះ រតើរលាកមនដឹងថាមនអេីរកើតរេើងរទ គិតររេវដេគ្នត់14 

ក្បាប់ឲ្យក្កុមក្គួសា  បស់រលាក និងអែកភូមិរៅសង់ររាង រវើយនិង<មួយវខ>រក្កាយមករទៀត គឺដេ់15 

ររេសមល ប់ឪរ កមដ យ បស់គ្នត់។ <រតើមនរ ឿងអីមួយវខម នវែឹង? សូមរឆលើយ> របើរលាកដឹង<។>   16 

ឆ៖ ខាុំអត់ដឹងរទ កាេចរនាល ះវែឹងខាុំអត់ដឹងរទ ប៉ា វនដខាុំដឹងថាវម៉ាឪខាុំវែឹងវាក្គុន ង្ហញាក់អ  ៊ីចឹង  17 

រធេើកា មិន ួច កាប់គេ់រឈើ េីមិន ួច បានក្រេឹមរេើងយករៅវាយរោេរៅ។ វតប៉ា ណា ឹង ខាុំដឹងវត18 

ប៉ា ណា ឹង។ 19 

[១៥:៥៧:២១] 20 

ស៖ រតើឪរ ក បស់រលាករធេើអេីវដ  មន<ម ខ ប អេីវដ >ម នររេរគោប់ខលួនគ្នត់? 21 

ឆ៖ តួនាទីរៅវែឹងខាុំក្បាប់រវើយ ថាចិតគេ់រឈើៗវែឹង ឲ្យជក្មះដីវែឹង ោដំំេូងមី។ ោដំំេូង22 

មី ប៉ា វនដគ្នត់ឈឺយករៅវាយរោេវមង។ 23 

ស៖ ក្បវវេជាសំណួ ខាុំមិនចាស់រទរមើេរៅ។ <ខាុំចង់មនន័យអ  ៊ីរចះ> រតើគ្នត់<មនម ខ24 

 ប អេីវដ  រៅ>ម នររេវខម ក្កវមរេើងកាន់កាប់អំណ្ណច? <គ្នត់មនតួនាទីអេីវដ ?>  រតើគ្នត់អាច25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  81 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ថាជាទហាន បស់ បបេន់ នេ់ វដ រទ? ឬក៏គ្នត់ជាទហានរវៀតណ្ណមខាងតបូង ឬក៏មិនរធេើអេីរទ? 1 

បាទ អ  ៊ីចឹងសួ មដងរទៀត ថារតើគ្នត់មនតួនាទី ឬរធេើអេីវដ ម នររេរគជរមលៀសគ្នត់រចញរនាះ? 2 

ឆ៖ បាទ វម៉ាឪ ខាុំរកើតរេើក្សុកឫសសីដងគួចវែឹងរវើយបានមករកើតរេើកាេ រចញកាេខាុំ3 

រចញឫសសីដងគួចវែឹងវដ  ប៉ា វនដគ្នត់អត់មនរធេើសែីរៅខ សសែីរទ បានគ្នត់ កវក្ស  កក្តី ោក់មងរាយ4 

សនាូចវតប៉ា ណា ឹងរទ។ 5 

ស៖ អ  ៊ីចឹងឪរ កមដ យ បស់រលាក ក៏ដូចសមជិកដថ្ទរទៀត គឺមិនមនពាក់រ័នធកែុងកា វាយ6 

ក្បយ ទធក្បឆំ្ងរៅនឹងវខម ក្កវមអីរទ <ម នរួករគរេើងកាន់អំណ្ណច, អ  ៊ីចឹងឬ?>  គឺឪរ ក បស់រលាក7 

គ្នម នរធេើអីរក្ៅរីរនសាទក្តីវែឹងរទ អ  ៊ីចឹងអី? 8 

ឆ៖ បាទៗ។ 9 

ស៖ រវើយរៅររេវដេ តាពាង គ្នត់ដឹងថាក្គួសា  បស់រលាក សមជិកក្គួសា  បស់រលាក10 

<ថា>ជាអែកណ្ណរៅ រវើយគឺថារក្កាយមកមួយវខរក្កាយររេជរមលៀស តាពាង ក៏សរក្មចោប់ខលួន11 

ក្គួសា  បស់រលាក។ <> ប៉ា វនដរតើរលាកមនឮ បានឮរីអែកដថ្ទថាមូេរវត អីបានជារគោប់ខលួន12 

<ក្គួសា >យករៅសមល ប់រោេវែឹងរទ? 13 

ឆ៖  ខាុំជក្មបរវើយជក្មបរទៀត ដូចខាុំនិយយអំមិញវដ  ថារេើងដេ់វែឹង ឲ្យឪខាុំ វម៉ាខាុំ បង14 

ខាុំវែឹង រៅចិតគេ់រឈើវែឹង ោដំំេូងមី។ ោដំំេូងមីវែឹង គ្នត់ឈឺ គ្នត់ចិតមិន ួចរទ គ្នត់េីមិន ួចរទ។ 15 

អ  ៊ីចឹង រដើមបីថាមួយថ្ងៃវែឹង ថ្ងៃរក្កាយយក រសែើរវើយ រសែើរៅរវើយ។  16 

ស៖ ខាុំក្តេប់រៅនិយយរី តាពាង រវើយនិងកា វដេគ្នត់សាគ េ់ក្គួសា  បស់រលាក។ រលាក17 

អាចជក្មបជូនត លាកា បានរទ តាពាង រនះ តាពាង សាគ េ់ក្គួសា  បស់រលាកអស់ររេប៉ា នាម នវដ ? 18 

<ប៉ា នាម នសបាត វ៍?>  ប៉ា នាម នវខ? ប៉ា នាម នឆ្ែ ំ ម នររេរគយកក្គួសា  បស់រលាក<ជរមលៀសរៅភូមិោ > ? 19 

ឆ៖ បាទ អាវែឹងខាុំអត់យេ់ ខាុំអត់ដឹងរទ ដឹងសាគ េ់ មិនសាគ េ់ ខាុំអត់ដឹងរទ។ កាេវែឹង ខាុំអត់20 

ដឹងរទ។  21 

[១៦:០១:០៨] 22 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 23 

បាទ អ គ ណរលាករមធាវី។  24 

សវនាកា រៅថ្ងៃរនះ ដេ់ររេសក្មករវើយ អងគជំន ំជក្មះក្បកាសផ្ទែ កកិចចដំរណើ កា សវនាកា 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៤ 

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

ថ្ងៃទី០៧  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  82 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សក្មប់ថ្ងៃរនះក្តឹមរនះ សវនាកា រេើករៅបនដរធេើរៅថ្ងៃវសែក ថ្ងៃអង្ហគ   ទី០៨ វខធែូ ឆ្ែ ំ២០១៥ ោប់1 

រផដើមរីរម៉ា ងក្បាបំួនក្រឹករៅ។ រវើយសវនាកា រៅថ្ងៃវសែករនះ អងគជំន ំជក្មះនឹងបនដរធេើសវនាកា សាដ ប់2 

សកខីកមមសាកសី រជឿង យ ងំ វចត បញ្ចប់ -- អុ៎! សាដ ប់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី រជឿង យ ងំ វចត បញ្ចប់ 3 

រវើយនិងោប់រផដើមសាដ ប់សាកសីវដេមន វសសនាម 2-TCW-945 សូមភាគីក្ជាប និងអរញ្ជើញចូេ4 

 ួមតាមររេរវលាវដេបានកំណត់រនះ។ 5 

អងគជំន ំជក្មះអ គ ណ រជឿង យ ងំ វចត ដំរណើ សវនាកា សាដ ប់សកខីកមម បស់រលាក កែុងឋានៈ6 

ជារដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរៅមិនទន់ចប់រៅរេើយរទ។ អងគជំន ំជក្មះរកាះអរញ្ជើញរលាកឲ្យមកបនដផដេ់7 

សកខីកមមរៅថ្ងៃវសែករទៀត វដេនឹងោប់រផដើមរីរម៉ា ងក្បាបំួនក្រឹករៅ។  8 

មស្រនតី ដឋបាេត លាកា សក្មបសក្មួេជាមួយនឹងប គគេិកថ្នអងគភារគ្នំពា សាកសី និងអែកជំនាញ 9 

ជូន រលាក យ ងំ វចត ក្តេប់រៅកាន់ទីកវនលងវដេគ្នត់សាែ ក់រៅ និងសូមអរញ្ជើញគ្នត់ក្តេប់មកចូេ10 

 ួមសវនាកា រៅថ្ងៃវសែក វដេនឹងោប់រផដើមរីរម៉ា ងក្បាបំួនក្រឹក។  11 

រវើយបង្ហគ ប់ឲ្យអន  កសមនាី   ំឃាងំនាជំនជាប់រោទទំងរី  ូប រលាក នួន ជា និងរលាក រខៀវ 12 

សំផន ក្តេប់រៅកាន់មនាី   ំឃាងំថ្ន អ.វ.ត.ក វិញច ះ និងបង្ហគ ប់ឲ្យនាខំលួនគ្នត់ទងំរី នាក់ក្តេប់ចូេ13 

 ួមសវនាកា រៅថ្ងៃវសែកឲ្យបានម នរម៉ា ងក្បាបំួនក្រឹក៕ 14 

សក្មកច ះ! 15 

(សវនាកា ផ្ទែ ករៅរម៉ា ង ១៦:០២ នាទី) 16 

 17 
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