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ក្ំណតហ់េតជុាលាយលក្ខណ៍អក្សរននក្ិចចដំហណើរការនីតិវិធី 

ជំនុំជម្រះក្តហីៅដំណាក្ក់ាលរីរ 

សាធារណៈ 

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

នងៃទី០៦ ខែរក្រា ឆ្ន ២ំ០១៦  

ហ ៉ោ ង្ ០៩:០៤នាទី 

សវនាការហលើក្ទ៣ី៥២ 

 

រៅក្កមសាលាដបំងូ៖ 

 រៅក្កម និេ ណ ន  ជាក្បធាន  

 រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍  

 (Judge Claudia FENZ) 

 រៅក្កម វសង់ម៉ា ក ឡាវវន៍  

 (Judge Jean-Marc LAVERGNE) 

 រៅក្កម យូ  ឧតតរា 

 រៅក្កម ធូ មណី (បក្មុង) 

ក្កឡាបញ្ជសីាលាដបំងូ៖ 

 កញ្ញា  ជា ស ីវវ័ង 

 កញ្ញា    ូប ៊ីននី ក្កូវេត៍ (Ms. Robynne CROFT) 

កា យិាេយ័សវក្រះរាជអាជាា ៖ 

  រលាក នីកូឡាស គូមវជន                           

(Mr. Nicolas KOUMJIAN) 

  រលាក រសង លាង 

 រលាក វងំសង់ វ យដ៍ រដសាា ឯេ  

 (Mr. Vincent de wilde d’ESTMAEL) 

 រលាក ក្សា   តនៈ 

 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 ស វណ្ណា  

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

 រលាក គង់ សំអ ន 

រមធាវកី្បោកំា រលាក រខៀវ សំផន៖ 

 រលាកក្សី ទូច វ េ័កស 

រមធាវតីណំ្ណងរដើមបណដ ងឹ ដឋបបរវណី៖ 

 រលាក ររជ អងគ 

 រលាកក្សី ម៉ា  ី វគី  ូដ៍(Ms.Marie GUIRAUD) 

 រលាក រឡា ជ នធី 

 រលាក វវ ន រៅ 

 រលាកក្សី រជត វណា េី 

 រលាកក្សី ទី ក្សុីនណ្ណ 

វផនកក្គបក់្គងត លាកា ៖ 

 រលាក អ  ច អ  ណ 

 រលាកក្សី សួ ស ទ្ធា វ ី
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  i 
បញ្ជរី ា្ ះអនកនយិាយ៖ 

ភាសាវដេបានរក្បើ រេើកវេងវតមនកា បញ្ញជ ក់រផសងរទៀតរៅកនុងក្បតិោ ឹក 

 

 

អនកនយិាយ ភាសា 

រៅក្កម និេ ណ ន (ក្បធានអងគជំន ំ) វខា  

រៅក្កម វសង់ម៉ា ក ឡាវវន៍ បារំាង 

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍ អង់រគលស  

រលាក វងំសង់ វ យដ៍ រដសាា ឯេ  បារំាង 

រលាក រសង លាង វខា  

រលាក ចូរសវេ រអនក្រូ ប យេី  អង់រគលស 

រលាក ក្សា   តនៈ វខា  

រលាក  វ ិចទ័  កូរប៉ា អង់រគលស 

រលាក គង់ សំអ ន វខា  

រលាក ររជ អងគ វខា  

រលាកក្សី ម៉ា  ី វគឺ  ូដ៍ បារំាង 

រលាក រមឿន ស វណា  (រមធាវីក្បឹកាសាកសី) វខា  

រលាក រងង ផេ (2-TCW-848) វខា  

រលាក ស ះ  ំេី (2-TCW-904) វខា  
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  ii 
 

 

ឧបសរព័នធ 

 

ការសួរសណួំរហៅសាក្សី៖ ហលាក្ ហងង្ ផល (2-TCW-848)   

សួ បនដរោយរលាក ចូរសវេ រអនក្រូ ប យេី រផដើមរី .....................................................ទំរ័  ២៨  

សួ រោយរលាក ររជ អងគ រផដើមរី ...........................................................................ទំរ័  ៤៩  

សួ រោយរលាក វ ិចទ័  កូរប៉ា រផដើមរី.........................................................................ទំរ័  ៥៤   

សួ រោយរលាក គង់ សំអ ន រផដើមរី .........................................................................ទំរ័  ៦១  

 

ការសួរសណួំរហៅសាក្សី៖  ហលាក្ សុះ រំល ី(2-TCW-904)   

សួ រោយរលាក ក្សា   តនៈ រផដើមរី .........................................................................ទំរ័  ៧១  
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  1 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្ិចចដហំណើរការនតីិវិធី 1 

(រៅក្កមចូេកនុងបនាប់សវនាកា ) 2 

[០៩:០៤:២៦] 3 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 4 

អងគយុច ះ! 5 

អងគជំន ំជក្មះក្បកាសបនតកិចចដំរណើ កានីតិវិធីសវនាកា ។ សវនាកា រៅថ្ងៃរនះ អងគជនំ ំជក្មះនឹង6 

រធេើសវនាកា បនដសាដ ប់សកខីកមាសាកសី រងង ផេ បញ្ចប់ វដេនឹងសួ រោយភាគី រវើយនិងមនសាកសី7 

បក្មុងវដេមន វសសនាម 2-TCW-904។ វតម ននឹងសាដ ប់សកខីកមាសាកសី រងង ផេ អងគជំន ំជក្មះ 8 

នឹងរធេើសវនាកា សាដ ប់សា ណ្ណផ្ទា េ់មត់ បស់ភាគីចំរពាះសំរណើស ំ បស់ក្កុមរមធា វីកា ពា កដី នួន ជា 9 

និង បស់សវក្រះរាជអាជាា  វដេស ំឲ្យអងគជំន ំជក្មះរកាះរៅសាកសីបវនថម និងទទួេយកកំណត់រវត 10 

សាដ ប់ចរមលើយសាកសី អន រលាមតាមវិធាន៨៧(៣) និង ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្ផាកនុង ពាក់រ័នានឹងអងគរវត  11 

កា ក្បក្រឹតតចំរពាះក្កុមរគ្នេរៅជាក់លាក់ជនជាតិរវៀតណ្ណម (ឯកសា  E380, E381 និង E382) ជា12 

ម នសិន។ រវើយមយ៉ាងវិញរទៀត អងគជំន ំជក្មះក៏មនបំណងសាដ ប់នូវ បាយកា ណ៍រីសវរមធាវីនាមំ ខ13 

តំណ្ណងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីពាក់រ័នានឹងសាថ នភាររដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីចំនួនរី  ូបគឺ 2-TCCP-844 14 

និង 2-TCCP-869 តាមសំរណើស  ំបស់សវរមធាវនីាមំ ខតំណ្ណងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីវដេបានស ំ15 

រធេើបចចបុបននភារអំរីបញ្ញា រនះរោយផ្ទា េ់មត់រៅកនុងសវនាកា រៅថ្ងៃរនះផងវដ ។ 16 

ក្កឡាបញ្ជីសវនាកា  កញ្ញា  ជា ស ីវវ័ង រេើងរាយកា ណ៍អំរីសាថ នភារវតតមន អវតតមនភាគី 17 

និងប គគេវដេអងគជំន ំជក្មះរកាះអរញ្ជើញឲ្យចូេ ួមរៅកនុងកិចចដំរណើ សវនាកា ថ្ងៃរនះ។ 18 

[០៩:០៦:២០] 19 

ក្កឡាបញ្ជ៖ី 20 

សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន សក្មប់សវនាកា រៅថ្ងៃរនះ ក្កឡាបញ្ជីកត់សមគ េ់រ ើញថា ក្គប់ 21 

ភាគីទ្ធងំអស់ថ្នរ ឿងកដីរនះ មនវតតមន។ រេើកវេងវតរលាកក្សី អង់តា វគីសរស រមធាវីអនត ជាតិ22 

កា ពា កដីឲ្យរលាក រខៀវ សំផន និង រលាក ខេវីន រសានដឺស៍ រមធាវីអនត ជាតិក្បោំកា សក្មប់រលាក23 

រខៀវ សំផន អវតតមនរោយមូេរវត ផ្ទា េ់ខលួន។ រោយវេក រលាក នួន ជា មនវតតមនរៅបនាប់  ំ24 

ខលួនខាងរក្កាមសាេសវនាកា រនះ      រោយរលាករសនើស ំេះបង់សិទាិមនវតតមនរោយផ្ទា េ់រីបនាប់ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  2 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សវនាកា ។ េិខិតេះបង់សិទាិ បស់រលាក នួន ជា បានក្បគេ់ដេ់ក្កឡាបញ្ជី ួចរវើយ។ 1 

សាកសីវដេនឹងក្តូវមកផដេ់សកខីកមាបនតបញ្ចប់រៅថ្ងៃរនះ គឺរលាក រងង ផេ រលាកមនវតតមន2 

រៅបនាប់ ង់ោ ំ  ង់ោកំា រកាះរៅរីអងគជំន ំជក្មះ។ រៅថ្ងៃរនះផងវដ  មនសាកសីបក្មុងមួយ ូបវដេ3 

មន វសសនាម 2-TCW-904។ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ 4 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 5 

បាទ អ គ ណកញ្ញា  ជា ស ីវវ័ង។ រវើយជាដំបូងរនះ អងគជំន ំជក្មះសរក្មចរេើសំរណើស ំ បស់6 

ជនជាប់រោទ នួន ជា ជាម នសិន។ អងគជំន ំជក្មះបានទទួេេិខិតស ំេះបង់សិទាិចូេ ួមសវនាកា 7 

រោយផ្ទា េ់កនុងបនាប់សវនាកា រនះ  បស់ជនជាប់រោទ នួន ជា ច ះថ្ងៃទី០៦ វខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៦ វដេ8 

បានបញ្ញជ ក់រោយថា គ្នត់មនបញ្ញា ស ខភារ ឈឺកាេ ឈឺចរងកះ មិនអាចអងគយុយូ បាន មិនអាចផចង់9 

អា មាណ៍បានយូ  និង រដើមបីមនេទាភារចូេ ួមសវនាកា នាថ្ងៃខាងម ខឲ្យមនក្បសិទាភារ ខលួនស ំេះ10 

បង់សិទាិចូេ ួម និង មនវតតមនរោយផ្ទា េ់រៅកនុងបនាប់សវនាកា រៅថ្ងៃទី០៦ វខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៦។  11 

[០៩:០៧:៤៨] 12 

បានរ ើញកំណត់រវត រិនិតយស ខភារជនជាប់រោទ នួន ជា វដេរធេើរេើងរោយក្គូររទយក្បោំ13 

កា រិនិតយរយបាេ វងទ្ធសំ ខភារជនជាប់រោទរៅ អ.វ.ត.ក ច ះថ្ងៃទី០៦ វខ មករា ឆ្ន ំ២០១៦ បានកត់14 

សមគ េ់រីសាថ នភារស ខភារ បស់ជនជាប់រោទ នួន ជា រៅថ្ងៃរនះថា មនអាកា ៈឈឺចរងកះ ឈឺខនង 15 

រធងរធាងរៅររេអងគយុយូ  និងបានផដេ់អន សាសន៍ថា សូមអងគជំន ំជក្មះអន ញ្ញា តឲ្យរលាក នួន ជា 16 

ចូេ ួមតាមោនកិចចដំរណើកា សវនាកា រីបនាប់ខាងរក្កាមសថិត -- បនាប់មួយសថិតរៅខាងរក្កាមសាេ17 

សវនាកា រនះ។  18 

រវើយវផែករេើមូេោឋ នរនះ និងរយាងតាមបទបបញ្ាតតិថ្នវិធាន៨១(៥) ថ្នវិធានថ្ផាកនុង អងគជំន ំ19 

ជក្មះអន ញ្ញា តឲ្យជនជាប់រោទ នួន ជា ចូេ ួម និងតាមោនកិចចដំរណើ កា សវនាកា រីចមៃ យរីបនាប់20 

  ំខលួនមួយសថិតរៅរក្កាមសាេសវនាកា រនះ តាម យៈឧបក ណ៍រសាតទសសន៍សក្មប់ យៈររេ   21 

សវនាកា ររញមួយថ្ងៃរនះ។ 22 

រវើយបង្គគ ប់ឲ្យប គគេិកវផនករសាតទសសន៍ ភាជ ប់ក្បរ័នារសាតទសសន៍សក្មប់ជនជាបរ់ោទ នួន23 

ជា អាចចូេ ួម និងតាមោនកិចចដំរណើ កា សវនាកា រីចមៃ យកនុង យៈររេថ្នកិចចដំរណើ សវនាកា 24 

សក្មប់ថ្ងៃរនះ។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  3 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បាទ ជាកិចចបនតរៅរនះ អងគជំន ំជក្មះមនបំណងសាដ ប់នូវសា ណ្ណផ្ទា េ់មត់ បស់ភាគីនានា 1 

រេើសំរណើស ំចំនួនបី វដេអងគជំន ំជក្មះបានជក្មបជូនអមាញ់មិញរនះ វដេបានោក់សំរណើជា2 

លាយេកខណ៍អកស មកអងគជំន ំជក្មះកនុងររេកនលងមកងាីៗ ជាម នសិន។  បនាា ប់មករទើបសាដ ប់សា ណ្ណ3 

 បស់ភាគីពាក់រ័នានឹងសាថ នភាររដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីទ្ធងំរី  ូបជារក្កាយ។ 4 

រវើយសំរណើទី១ គឺសំរណើ បស់ក្កុមរមធាវីកា ពា កដី នួន ជា អន រលាមតាមវិធាន៨៧(៤) ថ្ន5 

 វិធានថ្ផាកនុង សូមឲ្យអងគជំន ំជក្មះរកាះរៅសាកសីបវនថមសក្មប់វគគសវនាកា សណំ ំរ ឿង ០០២/០២ 6 

ពាក់រ័នានឹងកា ក្បក្រឹតតចំរពាះជនជាតិរវៀតណ្ណម និង សូមឲ្យទទួេយកកំណត់រវត ជាលាយេកខណ៍7 

អកស ថ្នកា សាដ ប់ចរមលើយសាកសី (ឯកសា  E380)។ 8 

[០៩:០៩:៤១] 9 

រវើយសំរណើស ទំី២ និងទី៣ គឺសំរណើស ំ បសស់វក្រះរាជអាជាា  និង សវក្រះរាជអាជាា អនត 10 

ជាតិ គឺសំរណើឯកសា  E381 និង E382 វដេបានោក់ោច់រោយវេករីគ្នន  ស ឲំ្យរកាះរៅសាកសី11 

បវនថមចំនួនក្បាមំួយ ូប និងសាកសីងាីចំនួនរី  ូប ក្រមទ្ធងំឲ្យទទួេយកនូវកំណត់រវត ថ្នកា សាត ប់12 

ចរមលើយសាកសី អន រលាមតាមវិធាន៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្ផាកនុងសក្មប់វគគសវនាកា សណំ ំរ ឿង ០០២/០២ 13 

ពាក់រ័នានឹងកា ក្បក្រឹតតរៅរេើក្កុមរគ្នេរៅជាក់លាក់ ចំរពាះជនជាតិរវៀតណ្ណម។  14 

រវើយររេរវលារធេើសវនាកា សាត ប់សា ណ្ណផ្ទា េ់មត់រេើសំរណើស ំទ្ធងំបីរនះ  បស់ភាគី មន្តនតី15 

ចាប់ជាន់ខពស់ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានជូនដំណឹងដេ់ភាគីនានា ួចរវើយ តាម យៈអ វីម៉ាេ 16 

កាេរីថ្ងៃទី២៣ វខធនូ ឆ្ន ំ២០១៥ ថាអងគជំន ំជក្មះនឹងសាត ប់សា ណ្ណរោយផ្ទា េ់មត់ បស់ភាគីពាក់រ័នា17 

រេើសំរណើទ្ធងំបី។ តាមរិតរៅ គឺរក្គ្នងរធេើកាេរីមសិេមិញរទ ប៉ា វនតកាេរេើកររេមករធេើក្រឹករនះវិញ 18 

រោយអងគជំន ំជក្មះបានទទួេនូវសំរណើស ំរីកា រេើកររេរវលារធេើសវនាកា  រេើបញ្ញា រនះរីរមធាវី19 

អនត ជាតិកា ពា កតីរលាក រខៀវ សំផន កាេរីថ្ងៃទី០៤ វខមករា ឆ្ន ំ២០១៦។ រវើយអងគជំន ំជក្មះ20 

សរក្មចអន ញ្ញា តតាមកា រសនើស ំ។ 21 

បាទ រវើយជាដំបូងរនះ អងគជំន ំជក្មះសូមរេើកយកសំរណើស ំ បសស់វរមធាវីកា ពា កតី នួន 22 

ជា មករិភាកាជាម នសិន គឺសំរណើស ំវដេមនឯកសា  E380។ រវើយជាដំបូងរនះ អងគជំន ំជក្មះផតេ់23 

រវទិកាជូនរៅតំណ្ណងសវក្រះរាជអាជាា  រដើមបីរេើងរធេើសា ណ្ណតប។  24 

[០៩:១១:៣៣] 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  4 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រលាក វងំសង ់វ យដ ៍រដសាា ឯេ៖ 1 

សូមអ គ ណ។ សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម។ ពាក់រ័នារៅនឹងសំរណើ2 

 បស់រមធាវីកា ពា កតីរលាក នួន ជា គឺ<រយើងនឹងនិយាយរោយ>ខលីរទ<។> រយើងមិនជំទ្ធស់អេីរៅនឹង3 

កា វដេរមធាវីកា ពា កតី<រសនើ>ស ំោក់<ឲ្យទទួេយក>កំណត់រវត <ថ្នកា សាត ប់ចរមលើយសាកសីទ្ធងំ4 

បី វដេរមធាវីចង់>រិភាកា<សួ >រដញរោេរនាះ។ ចំរពាះ<សវនាកា សាត ប់សកខីកមា>សាកសីវដេ5 

រសនើរោយរមធាវីកា ពា កតីរនាះ រយើងមិនជំទ្ធស់រទ ពាក់រ័នារៅនឹងសាកសីរី  ូបដំបូងគឺ <2-TCW-6 

428> និង 2-TCW-823។ ចំរពាះសាកសីច ងរក្កាយ គឺរយើងនឹងនិយាយរៅបនតិចរទៀត។ ក៏ប៉ា វនតរយើង7 

ឯកភារចំរពាះសំរណើ បស<់រមធាវីកា ពា កតីរលាក> នួន ជា។ រយើងក៏បានបង្គា ញនូវទេហីក ណ៍មួយ8 

ចំនួនពាក់រ័នារៅនឹងសាកសីទី៣រនះវដ  គឺសាកសី 2-TCW-1010 វដេនឹងផតេ់សកខីកមាពាក់រ័នារៅនឹង9 

<ឧក្កិដឋកមាវដេ>ក្បក្រឹតតចំរពាះជនជាតិរវៀតណ្ណមរៅកំរង់រសាម។ សាកសី ូបរនះមនសា ៈសំខាន់10 

ណ្ណស់ <រដើមបីឲ្យដឹងអំរីទំនាក់ទំនងផាភាជ ប់គ្នន  វង>ឧក្កិដឋកមាវដេបានក្បក្រឹតត<រេើជនជាតិរវៀត11 

ណ្ណម>រៅកំរង់រសាម និងមនាី  ស-២១។ ដូរចនះ ពាក់រ័នានឹងឧក្កិដឋកមាក្បេ័យរូជសាសន៍ និងភ័សតុ12 

តាងអំរីរចតនាថ្នឧក្កិដឋកមាក្បេ័យរូជសាសន៍ចំរពាះជនជាតិរវៀតណ្ណម រវើយក៏ពាក់រ័នារៅនឹង13 

ឧក្កិដឋកមាសន្តង្គគ ម វដេ<ក្តូវបានោក់បនាកុដេ់ជនជាប់រោទរៅស-២១> ជារិរសសគឺជនជាតិ  រវៀត14 

ណ្ណមវដេក្តូវបានោប់ខលួនរៅតាមក្រំវដន។  ដូរចនះចំរពាះសាកសីទ្ធងំអស់រនះ គឺរយើងអត់មនជំទ្ធស់រទ  15 

គឺរយើងគ្នំក្ទទ្ធងំក្សុងរៅរេើសំរណើរនះ ជារិរសសគឺសំរណើស ំរកាះរៅសាកសីទី៣ វតមតង។  16 

[០៩:១៣:៤០] 17 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 18 

បាទ អ គ ណ។  រវើយច ះខាងក្កុមសវរមធាវីនាមំ ខតំណ្ណងរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីមន19 

ឱកាសកនុងកា រធេើសា ណ្ណតបរេើសំរណើស ំ បស់ នួន ជា។ សូមអរញ្ជើញ បាទ! 20 

រលាកក្សី ម៉ា   ីវគ ី ដូ៖៍ 21 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ រយើងរគ្ន ររៅតាមកា សរក្មច បស់អងគជំន ំជក្មះពាក់រ័នារៅនឹង22 

សំរណើ បស<់រមធាវីកា ពា កតី>រលាក នួន ជា រនះ។  23 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 24 

បាទ អ គ ណ។ រវើយអងគជំន ំជក្មះ ច ងរក្កាយរនះ អងគជំន ំជក្មះផតេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមសវ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  5 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រមធាវីកា ពា កតីរលាក រខៀវ សំផន ក្បសិនរបើចង់មនបំណងរធេើសា ណ្ណ ឬក៏រធេើកា កត់សមគ េ់រេើ1 

សំរណើស  ំបស់រលាក នួន ជា។ សូមអរញ្ជើញ! 2 

រលាក គង ់សំអ ន៖ 3 

បាទ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ សូមរគ្ន រអងគជំន ំជក្មះ ភាគីទ្ធងំអស់។ ខាុំសូមអន ញ្ញា ត4 

រលាកក្បធាន រដើមបីរធេើសា ណ្ណតបជាេកខណៈ ួម វងញតតិទ្ធំងរី  បស់ទ្ធងំរដើម សូមរទ្ធស ទ្ធងំខាង 5 

នួន ជា និងទ្ធងំសវក្រះរាជអាជាា វតមតង។ សូមអ គ ណ។  6 

[០៩:១៤:៥៧] 7 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 8 

បាទ អ គ ណ រវើយោបំនតិចរទៀតរៅអ  ៊ីចឹង ោរំក្កាយរគច ះណ្ណ។ ។ បាទ រវើយជាបនតរៅរនះ 9 

អងគជំន ំជក្មះរេើកយកសំរណើស ំទ្ធងំរី  បស់សវក្រះរាជអាជាា មករិភាកា គឺសំរណើស រំៅកនុងឯក-10 

សា  E381 និង E382។ រវើយជាដំបូងរនះ អងគជំន ំជក្មះផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមសវរមធាវនីាមំ ខ11 

តំណ្ណងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី រេើងរធេើសា ណ្ណតប ឬក៏រធេើកា កត់សមគ េ់រេើសំរណើស ំទ្ធងំរី  បស់12 

សវក្រះរាជអាជាា ។  13 

រលាកក្សី ម៉ា   ីវគ ី ដូ៖៍ 14 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ដូចសរេមួយដងអ  ៊ីចឹង គឺរយើងរគ្ន ររៅតាមកា សរក្មច បសអ់ងគ15 

ជំន ំជក្មះ ពាក់រ័នារៅនឹងសំរណើទ្ធងំរី  បស់សវក្រះរាជអាជាា  រវើយរយើងសូមជក្មបជូនអងគជំន ំ16 

ជក្មះផងវដ ថា រយើងខាុំបានជួបរោយផ្ទា េ់នូវសាកសី 2-TCCP-245 វដេជារដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី17 

វដេមនរៅកនុងសំរណើ E381 រវើយគ្នត់មនស ខភារេែ គ្នត់អាចរក្តៀមខលួនកនុងកា មកផដេ់សកខីកមា18 

រៅចំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះ ក្បសិនរបើអងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា សកខីកមា បស់គ្នត់មនសា ៈសំខាន់ 19 

កនុងកា បង្គា ញកា រិត គឺ 2-TCCP-245 រលាកក្បធាន។  20 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 21 

បាទ អ គ ណ។ រវើយជាបនដរៅរនះ អងគជំន ំជក្មះផដេ់រវទិកាជូនក្កុមសវរមធាវីកា ពា កដី22 

រលាក នួន ជា រដើមបីមនឱកាសរេើងរធេើសា ណ្ណតប រៅនឹងសំរណើស ំទ្ធងំរី  បស់សវក្រះរាជអាជាា  23 

និងសវក្រះរាជអាជាា អនត ជាតិ វដេបានោក់រិភាការនះ។ សូមអរញ្ជើញ! 24 

រលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  6 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ខាុំមិនមនរយាបេ់អេីរទ។  1 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 2 

បាទ អ គ ណ។ រវើយច ងរក្កាយផដេ់រវទិកាជូនក្កុមសវរមធាវីជាតិកា ពា កដីរលាក រខៀវ  3 

សំផន។  4 

រលាក គង ់សំអ ន៖ 5 

បាទ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ សូមរគ្ន រអងគជំន ំជក្មះសាជាងាី។ ខាុំបាទសូមរ ល្ើយតប6 

ចំរពាះសា ណ្ណទ្ធងំបី រី ោក់រោយសវក្រះរាជអាជាា  និងមួយោក់រោយក្កុមរមធាវីកា ពា កដីរលាក 7 

នួន ជា។ 8 

សក្មបស់វរមធាវីកា ពា កដីរលាក រខៀវ សំផន រនះ សូមោក់ជូននូវកា រ ល្ើយតបដូចតរៅ៖ 9 

រៅថ្ងៃសវនាកា ច ងរក្កាយ រៅឆ្ន ំ២០១៥ គឺថ្ងៃទី១៦ វខធនូ រយើងរវៀបនឹងបញ្ចប់សវនាកា ពាក់រ័នារៅ10 

នឹងកា ក្បក្រឹតតរេើជនជាតិរវៀតណ្ណមរៅរវើយ រៅសេ់វតសាកសីមន ក់រទៀតវតប៉ា រណ្ណា ះ វដេរយើងក្តូវ11 

សាដ ប់ចរមលើយ គឺសាកសីវដេមន វសសនាមថា 2-TCW-848 និងសាកសីរី នាក់រទៀតវដេមនបញ្ញា12 

រកើតរេើង គឺបញ្ញា ទ្ធក់ទងនឹងស ខភារ វដេមនសាកសី 2-TCW-844 និងសាកសីមន ក់រទៀតវដេមិនចង់13 

មកផដេ់សកខីកមារនាះ គឺជារដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីវដេមន វសសនាម 2-TCCP-869។  14 

[០៩:១៨:២៩] 15 

ថ្ងៃរនះ គឺជាថ្ងៃបនតសវនាកា សក្មបឆ់្ន ំ២០១៦ រយើងខាុំក្តូវវតរ ល្ើយរៅនឹងកា រសនើស  ំបស់សវ16 

ក្រះរាជអាជាា  និងកា រសនើស ំ បស់រលាក នួន ជា កនុងកា រកាះរៅសាកសីបវនថមស  បចំនួន១០នាក់រទៀត 17 

សក្មបវ់គគសវនាកា រេើកា ក្បក្រឹតតរេើជនជាតិរវៀតណ្ណម។ សវក្រះរាជអាជាា  បានរសនើស ឲំ្យរកាះ18 

រៅសាកសីបវនថមចំនួនក្បាបំី ូប រវើយកនុងរនាះមនមួយ ូបជាសាកសី ួមគ្នន កនុងចំរណ្ណមបី ូបវដេបាន19 

រសនើរោយរលាក នួន ជា។ រគបានរសនើស ំអងគជំន ំជក្មះ ឲ្យរកាះរៅសាកសីចំនួន វូតដេ់រៅរទេដង រៅ20 

រេើចំនួនសាកសីវដេអងគជំន ំជក្មះបានសរក្មចសាដ ប់ចរមលើយកា  សដីរីកា ក្បក្រឹតតរេើជនជាតិរវៀតណ្ណម 21 

សក្មបវ់ខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៥។ អងគជំនជក្មះបានរក្គ្នងសាដ ប់សាកសីចំនួន១១ ូប សក្មប់ក្បធានបទរនះ។ 22 

មកដេ់ថ្ងៃរនះ រយើងបានសាដ ប់ចរមលើយសាកសីចំនួន១០ ូប ួចរវើយ រវើយមនក្បាំ ូបរទៀតនឹងក្តូវរកាះ23 

រៅឲ្យមកផដេ់សកខីកមា។ រនះរបើតាមវខសរអេិចក្តូនិច បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង ច ះថ្ងៃទី២៤ វខ24 

ធនូ ឆ្ន ំ២០១៥។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  7 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រយើងខាុំសូមជំទ្ធស់រៅនឹងកា រសនើស ំទ្ធងំរនះ រោយសំអាងរវត រផសងៗវដេរយើងខាុំនឹងរក្ងីក1 

រសចកតីេមែិតរៅខាងរក្កាមរនះ។ រយើងក៏សូមរធេើជាកា ជំទ្ធស់រនះជាេកខណៈទូរៅផងវដ  រក្ពាះថា2 

កា រសនើស ំទ្ធងំរនះ ស ទាវតមនរគ្នេរៅបំររញចរនាល ះរៅរេើចំណ ចមិនគ្នប់ចិតត បស់សវក្រះរាជ3 

អាជាា  រវើយវនឹងរនយ ររេនីតិវិធីជំន ំជក្មះឲ្យកាន់វតយូ វងមរទៀត។ ក្បសិនរបើអងគជំន ំជក្មះ4 

សរក្មចអន ញ្ញា តទទួេយកតាមកា រសនើស ំរនាះ។  5 

កា រសនើស ំមនរី ក្បរភទ៖ ទ១ី គឺក្បរភទសាកសីវដេបានរសនើស ំឲ្យរកាះរៅមដង ួចរវើយ។ ទី២ 6 

សាកសីវដេរសនើស ំឲ្យរកាះរៅងាីរចញរីសំណ ំរ ឿង០០៣ និងវដេជាប់ពាក់រ័នានឹងកា ផតេ់សកខីកមា បស់7 

សាកសីវដេមន វសសនាម 2-TCW-1000។  8 

[០៩:២១:០៧] 9 

តរៅរនះ ខាុំសូមរេើករីបញ្ញា ទ្ធក់ទងនឹងសាកសីវដេបានរសនើស ំ ួចរវើយ វដេជាសំរណើ បស់10 

សវក្រះរាជអាជាា មនរេខរយាង E381។ រៅកនុងសំរណើ E381រនះ សវក្រះរាជអាជាា ស ំឲ្យជំន ំ11 

ជក្មះរកាះរៅសាកសីវដេសវក្រះរាជអាជាា បានរសនើរេើងមដង ួចរវើយ វតអងគជំន ំជក្មះបានសរក្មច12 

ថាមិនរកាះរៅសាកសីទ្ធងំរនាះ។ សវក្រះរាជអាជាា រសនើស ំឲ្យរកាះរៅសាជាងាី វដេមនសាកសីបី ូប13 

មករីរខតតថ្ក្រវវង  និងរី  ូបមករីរខតតសាេ យរ ៀង  និងមួយ ូបរទៀត ទ្ធក់ទងរៅនឹងរគ្នេនរយាបាយ14 

ជាតិ។ កា រកាះរៅសាកសីទ្ធងំរនះ មនេកខណៈក្ចំវដេ រវើយមិនមនភារោបំាច់រេើយ។ កា សាត ប់15 

ចរមលើយប គគេទ្ធងំរនាះគឺនាឲំ្យខាតររេរវលា រនយ ររេរវលាថ្ននីតិ វិធីសវនាកា រោយតតក្បរយាជន ៍16 

រយើងខាុំសូមជំទ្ធស់រោយវផែករេើវិធាន៨៧(៣) ថ្នវិធានថ្ផាកនុង វកយខណឌ  (ក) និង (ង)។  17 

តរៅរនះ ខាុំសូមរេើករីសាកសីវដេមករីថ្ក្រវវង រយើងបានសាត ប់ ួចរវើយនូវសកខីកមាសាកសី18 

មន ក់រីថ្ក្រវវង មន 2-TCW-886 រ ា្ ះ រៅ សាក់។ សាកសីមន ក់រទៀត រយើងកំរ ងវតផតេ់ -- បាទ 19 

វដេបានផតេ់សកខីកមារៅទីរនះ ួចរវើយ គឺ 2-TCW-848។ ប គគេរី នាក់ នឹងក្តូវមកផតេ់សកខីកមារៅ20 

សវនាកា សតីរីក្បធានបទរនះវដ  គឺ ង់ោំរ័ត៌មនរីអងគភារគ្នំពា សាកសី និងជន ងរក្គ្នះ វដេមន21 

 វសសនាម 2-TCW-848 និងរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី វដេមន វសសនាម 2-TCCP-869។ សាកសី22 

វដេក្តូវរកាះរៅរេើងសវនាកា ចំរពាះក្បធានបទរនះ បានទទួេម ណភារ ក្តូវបានជំនួសរោយ23 

សាកសងីាី រោយអងគជំន ំជក្មះបានសរក្មចរៅថ្ងៃទី២០ វខត លា ឆ្ន ំ២០១៥។  24 

សក្មប់សាកសីមករីរខតតសាេ យរ ៀង រីដំបូងរៅវខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៥ អងគជំន ំជក្មះមិនបាន25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  8 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សរក្មចសាដ ប់សកខីកមាសាកសីមករីរខតតរនះរទ កាេរណ្ណះ សវក្រះរាជអាជាា មិនបានរេើករីរ ឿងរនះ1 

ផងវដ ។ រៅថ្ងៃទី០៦ វខវិចឆិកា ឆ្ន ំ២០១៥ រៅថ្ងៃវដេអងគជំន ំជក្មះបានក្បកាសថា រក្គ្នងសាដ ប់ចរមលើយ2 

សាកសីបីនាក់ រៅកនុងរនាះរី នាក់មករីរខតតថ្ក្រវវង វតអនកទ្ធងំបីសថិតរៅរក្កាមកា វយតថ្មលវផនកស ខ3 

ភារ រវើយអងគជំន ំជក្មះក៏បានសរក្មចសាត ប់សាកសីរី  ូប មករីរខតតសាេ យរ ៀងវិញ។ រយើងក៏បានសាត ប់4 

សាកសីទ្ធងំរនាះរៅវខធនូកនលងមករនះ គឺមនសាកសី 2-TCW-805 និង 2-TCW-820។ ថ្ងៃរនះ 5 

រោយសា អនកទ្ធងំរនាះមិនបានផតេ់សកខីកមាដូចវដេសវក្រះរាជអាជាា បាន ំរឹងទ ក គឺជាអេីវដេសវ6 

ក្រះរាជអាជាា បានរេើករៅកនុងសំំរណើ បស់ខលួន កនុងកថាខណឌ ទី១១ ពាក់រ័នារៅនឹងសាកសីរនាះ រទើបរយើង7 

ក្តូវសាដ ប់ចរមលើយសាកសីចំនួនរី  ូបបវនថម។ រវើយកិចចនីតិវិធីដំរណើ កា សវនាកា សាដ ប់សកខីកមាមិនក្តូវ8 

រធេើឲ្យមនកា អូសបនាល យដូរចនះរទ។ រយើងមិនអាចបនដសវនាកា មិនរចះចប់មិនរចះរវើយ វូតដេ់9 

សវក្រះរាជអាជាា ទទួេបាននូវអេីវដេខលួនចង់បានរនាះរទ។  10 

ទ្ធក់ទងរៅនឹងរគ្នេនរយាបាយជាតិ រាេ់ប គគេទ្ធំងឡាយវដេក្តូវបានសាដ ប់ចរមលើយ វូត11 

ដេ់សរេថ្ងៃ ក្តូវបានសួ រដញរោេពាក់រ័នានឹងរគ្នេនរយាបាយជាតិ ួចរៅរវើយ។ ដូចវដេសវក្រះ12 

រាជអាជាា បានរេើកកនុងកថាខណឌ ទី៧ កនុងសំរណើ E381 បស់ខលួន បវនថមរីរេើអនកវដេបានសាដ ប់ចរមលើយ13 

រៅរខតតថ្ក្រវវង និងរខតតសាេ យរ ៀង មនសាកសីបីនាក់ក៏ក្តូវបានសាដ ប់ចរមលើយរោយមកនិយាយរីរខតត14 

រសៀមរាប និងរី នាក់រីរខតតកំរង់ឆ្ន ំង រវើយមន ក់រីកំរង់រសាម និងមន ក់រទៀតរីបាត់ដំបង។ រក្ៅរីរនាះ 15 

មន សសរី នាក់ក្តូវបានផដេ់សកខីកមារីអងគរវត វដេបានក្បក្រឹតតរៅកវនលងរផសងរីថ្ក្រវវង និងសាេ យរ ៀង 16 

គឺមនសាកសីវដេមន វសសនាម 2-TCCP -- សូមរទ្ធសគឺរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីមន វសសនាម 17 

2-TCCP-234 និងសាកសីវដេមន វសសនាម 2-TCW-1007។ រនះរបើរយាងតាមសារអេិចក្តូនិច18 

 បស់សាលាដំបូងច ះថ្ងៃទី២៤ វខធនូ ឆ្ន ំ២០១៥។ 19 

[០៩:២៧:០៨] 20 

សូម ំឭកថា អងគជំន ំជក្មះក៏បានអន ញ្ញា តសរក្មចតាមសំរណើ បស់សវក្រះរាជអាជាា អនដ ជាតិ21 

ក្សបតាមវិធាន៨៧(៤) ឲ្យសាដ ប់សាកសីរយាធាមន ក់វដេរចញរីសំណ ំរ ឿង០០៣ អំរីរគ្នេនរយាបាយ22 

ជាតិ ជារិរសស គឺទ្ធក់ទងនឹងសាកសីវដេមន វសសនាម 2-TCW-1000 វដេរទើបនឹងបានបញ្ចប់23 

កា សាដ ប់ចរមលើយរៅងាីៗរនះវដ ។ រវត ដូរចនះ គឺបនាា ប់រីរសចកដីសរក្មច បស់អងគជំន ំជក្មះរនាះរវើយ 24 

រទើបសវក្រះរាជអាជាា អនដ ជាតិ និងរលាក នួន ជា បានរធេើសំរណើស ំរផសងៗវដេរយើងក្តូវរ្លើយតបរៅ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  9 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ររេរនះ។  1 

ទ្ធក់ទងរៅនឹងសាកសីងាីរី  ូបថ្នសំណ ំរ ឿង០០៣ វដេជាប់ពាក់រ័នានឹងសាកសី 2-TCW-1000 2 

គឺតាមសំរណើ បស់សវក្រះរាជអាជាា អនដ ជាតិវដេមនរេខឯកសា  E382 និងសំរណើ បស់រលាក3 

នួន ជា គឺ E380។ សូម ំឭកថារៅថ្ងៃទី១១ វខវិចឆិកា ឆ្ន ំ២០១៥ សវក្រះរាជអាជាា អនដ ជាតិបានរសនើស ំ4 

ឲ្យបញ្ចូេឯកសា ចំនួន៩៥ ចាប់ និងកា រកាះរៅសាកសីចំនួនបួន ូបវដេរចញរីសំណ ំរ ឿង០០៣ និង5 

០០៤ មនរេខឯកសា  E319/36។ កនុងចំរណ្ណមសាកសីទ្ធងំបួន ូប សាកសីមួយ ូបនិយាយអំរីកា 6 

ក្បក្រឹតតរេើជនជាតិរវៀតណ្ណមរចញរីសំណ ំរ ឿង០០៣ និងសាកសីវដេមន វសសនាម 2-TCW-1000 7 

គឺជារយាធារៅកនុងកងរេ១៦៤រនាះ។  8 

សំរណើស  ំបស់សវក្រះអាជាា អនដ ជាតិរនាះបានផដេ់សំអាងរវត ដូចតរៅ គឺរៅកនុងឯកសា  9 

E319/36 កថាខណឌ ១១។ ខាុំសូមដកក្សង់៖ “កា ផដេ់សកខីកមារោយផ្ទា េ់ បស់សាកសី ូបរនះ វដេជា10 

អតីតកមា ភិបាេថ្នកងរេរេខ១៦៤ មករីកងវ រសនាធំរជើងទឹករេខ១៤០ គឺរិតជាមនសា ៈសំខាន់11 

រិរសសពាក់រ័នានឹងកា បញ្ញជ ឲ្យោប់ខលួន និងឲ្យសមល ប់ជនជាតិរវៀតណ្ណមទ្ធងំអស់វដេបានោប់ខលួនរៅ12 

ឯសម ក្ទ និងរគ្នេនរយាបាយទូរៅ បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយក្បឆំ្ងនឹងរវៀតណ្ណម។” សូមចប់កា 13 

ដកក្សង់។  14 

[០៩:២៩:៥៣] 15 

រៅថ្ងៃទី០៧ វខធនូ ឆ្ន ំ២០១៥ រទ្ធះបីជារយើងខាុំជំទ្ធស់យា៉ា ងណ្ណកដី អងគជំន ំជក្មះក៏រៅវតសរក្មច16 

សាដ ប់សាកសី ូបរនះ។ សំអាងរវត ថ្នកា សរក្មចរនះ  សរងខបយា៉ា ងខលីបំផ ត។  ខាុំសូមដកក្សង់រចញរី17 

ឯកសា  E1/363.1 រៅក្តង់រម៉ា ងក្បវវេ ១៣:៣៨នាទី។ សូមដកក្សង់៖ “អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថា 18 

ភ័សតតុាងសដីអំរីកា ក្បក្រឹតតរៅរេើជនជាតិរវៀតណ្ណមរនះ មិនមនអាទិភាររៅម នររេរបើកជំន ំជក្មះកដី19 

រទ។” សូមបិទកា ដកក្សង់។  20 

ោប់រីថ្ងៃរនាះមក សាកសីក៏បានសាដ ប់ -- ក៏បានោប់រផដើមរកាះរៅឲ្យចូេសវនាកា  រវើយភាគី21 

ក៏បានរធេើកា ស ំបញ្ចូេភ័សតតុាងងាីៗ វដេអាចទ្ធញអំរីសំណ ំរ ឿង០០៣ រោយអន រលាមតាម វិធាន៨៧22 

(៤) ថ្នវិធានថ្ផាកនុង គឺស ទាវតសាកសីមកអំរីកងរេ១៦៤ និងកា ោប់ជនជាតិរវៀតណ្ណមរៅឯសម ក្ទ។  23 

រយើងបានោក់សំរណើទ្ធងំបងខំចិតត សូមបញ្ចូេកំណត់រវត សាដ ប់ចរមលើយសាកសីរៅកនុងសំណ ំរ ឿង០០៣ 24 

រដើមបីរោទសួ សាកសី 2-TCW-1000។ នួន ជា ក៏បានរសនើស រំកាះរៅសាកសីបី ូប និងសូមបញ្ចូេ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  10 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បវនថមភ័សតតុាងថ្នកំណត់រវត សាដ ប់ចរមលើយសាកសីរៅកនុងសំណ ំរ ឿង០០៣ រដើមបីរយយាម កាត េយភារ1 

រេើកា សរក្មចរោយេរមែៀង បស់អងគជំន ំជក្មះកនុងកា សាដ ប់សាកសី 2-TCW-1000 (សូមរមើេឯក2 

សា  E380 កថាខណឌ ទី៤)។ ក្រះរាជអាជាា អនត ជាតិ ក៏បានរសនើស ំរកាះរៅសាកសីរី  ូបវដេកនុងរនាះ3 

មនសាកសី ួមមន ក់វដេរសនើរោយរលាក នួន ជា និងរសនើស ំទទួេយកជាភ័សតតុាងនូវកំណត់រវត សាដ ប់4 

ចរមលើយសាកសីចំនួនរី  បសស់ាកសីទី១  រីសំណ ំរ ឿង០០៣  គឺឯកសា  E382 រដើមបីរក្ងឹងសកខីកមា បស់5 

សាកសី 2-TCW-1000។  6 

[០៩:៣២:៤២] 7 

រៅររេសរក្មចសាដ ប់សាកស ី 2-TCW-1000 អងគជំន ំជក្មះបានរបើកកកាយក្បភរបញ្ញា ឲ្យ8 

រកើតមនរេើង រក្ពាះថាភ័សតតុាងទ្ធងំរនាះ មិនទ្ធន់មនរៅររេរបើកសវនាកា រនាះរទ។ គឺរោយសា 9 

វតកា ទទួេយកនូវភ័សតតុាងងាីទ្ធងំរនះ ក្តូវបានក្បមូេរៅកនុងក្កបខ័ណឌ ថ្នកា រស ើបអរងកតថ្នសំណ ំ10 

រ ឿង០០៣ រវើយវដេមនវតរៅកនុងសំណ ំរ ឿងរនាះវតប៉ា រណ្ណា ះ។ រៅកនុងសំណ ំរ ឿង០០២ សវ11 

រៅក្កមរស ើបអរងកតមិនបានរស ើបអរងកតអំរីអងគរវត ទ្ធងំរនាះរេើយ គឺពាក់រ័នានឹងអងគរវត ថ្នកងរេ12 

១៦៤ និងកា ោប់ជនជាតិរវៀតណ្ណមរៅឯនាយសម ក្ទរនាះ។  13 

អងគរវត ទ្ធងំរនាះមិនក្តូវបានោក់ឲ្យរិនិតយ តាមដីកាបញ្ជូនរ ឿងរៅរស ើបសួ  បស់ក្រះរាជ14 

អាជាា រេើយ ទ្ធំងដីកាបញ្ជូនរ ឿងឲ្យរស ើបសួ កដី ឬដីកាបញ្ជូនរ ឿងឲ្យរស ើបសួ បវនថមកដី។ ដូរចនះ វជា15 

បញ្ញា មួយធំណ្ណស់ចំរពាះភារជាប់ពាក់រ័នារៅនឹងអតថន័យថ្នវិធាន៨៧(៣) វកយខណឌ (ក) ថ្នវិធានថ្ផា16 

កនុង ក្រមទ្ធងំពាក់រ័នាផងវដ រៅនឹងសិទាិ បស់ជនជាប់រោទ គឺសិទាិទទួេបានរ័ត៌មនរីកា រោទក្បកាន់ 17 

សិទាិទទួេបានររេរវលាក្គប់ក្គ្នន់ និងទទួេបានភារង្គយក្សួេោំបាច់សក្មប់កា រ ៀបចំកា កា ពា  18 

កដី បស់ជនជាប់រោទ។ 19 

អងគជំន ំជក្មះមិនអាចទទួេយកអេីក្គប់យា៉ា ង រវើយក៏មិនអាចជំន ំជក្មះក្គប់យា៉ា ងរោយយក20 

រេសថា ជាប់ពាក់រ័នានឹងនរយាបាយក្បឆំ្ងជនជាតិរវៀតណ្ណមរនាះរេើយ។ រតើរិតជាគ្នា នធាត ផសកំ្គប់21 

ក្គ្នន់ក្តង់ចំណ ចរនះកនុងសំណ ំរ ឿង០០២រទ ឬយា៉ា ងណ្ណ? រវត អេីក៏រមធាវីកា ពា កដីក្តូវវតរ ល្ើយកនុងឆ្ន ំ22 

២០១៦រនះ រៅរេើកា រោទក្បកានព់ាក់រ័នារៅនឹងកងរេ១៦៤ និងកា ោប់ជនជាតិរវៀតណ្ណមរៅ23 

តាមសម ក្ទរនាះ ខណៈវដេសវរៅក្កមរស ើបអរងកតមិនបានរធេើកា រស ើបសួ រេើអងគរវត ទ្ធងំអស់24 

រនាះរៅកនុងសំណ ំរ ឿង០០២? រវត អេីក៏រមធាវីកា ពា កតីក្តូវវតរធេើវបបរនះរៅកនុងររេជំន ំជក្មះកតីជាមួយ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  11 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

នឹងធាត ផសភ័ំសតតុាងរផសងៗរចញរីសំណ ំរ ឿងមួយ វដេរមធាវីកា ពា កតីមិនវមនជាភាគី រវើយវដេ1 

កា រស ើបអរងកតកំរ ងវតរធេើរៅរេើយរនាះ? 2 

[០៩:៣៥:៤២] 3 

ថ្ងៃរនះ រយើងសថិតកនុងសាថ នភារមួយ គឺរយើងបា មភរីកា ោក់បញ្ចូេឯកសា  បស់សវក្រះរាជ4 

អាជាា អនត ជាតិ នូវធាត ផសរំផសងៗវដេទ្ធញរចញរីសំណ ំរ ឿង០០៣ និង០០៤ វដេកា រស ើបអរងកតរៅ5 

កំរ ងបនតរធេើរៅរេើយ គឺកា ជំន ំជក្មះវដេរយើងរៅថាមិនវមនជាកា ជំន ំជក្មះ បស់រយើងរទៀតរទ។ 6 

ក្បសិនរបើអងគជំន ំជក្មះអន ញ្ញា តរៅតាមកា រសនើស ំ បស់រលាក នួន ជា និងសវក្រះរាជអាជាា7 

អនត ជាតិ រយើងនឹងោប់រផតើមរបើកសវនាកា ជំន ំជក្មះកតី បស់រលាក មស ម ត វដេរគសនាតថាជា8 

រេខាកងរេ១៦៤ វដេរៅក្កមរស ើបអរងកតអនត ជាតិកំរ ងបនតរធេើកា រស ើបអរងកតរេើ ូបរលាករៅ9 

រេើយ រៅកនុងសំណ ំរ ឿង០០៣រនាះ។  10 

ខ សរីសវក្រះរាជអាជាា អនត ជាតិ ក្កុមកា ពា កតីរលាក រខៀវ សំផន និង នួន ជា មិនសថិតរៅ11 

កនុងសំណ ំរ ឿង០០៣ រេើយ។ អងគជំន ំជក្មះមិនបានទទួេពាកយបណត ឹងឲ្យជំន ំជក្មះរេើសំណ ំរ ឿង០០៣12 

រទ។  រយើងខាុំក្តូវវតរផ្ទត តអា មាណ៍រៅរេើកា រោទក្បកាន់ក្បឆំ្ងនឹងរលាក  នួន ជា និងរលាក រខៀវ 13 

សំផន រៅកនុងសំណ ំរ ឿង០០២ វដេអងគជំន ំជក្មះក្តូវរិនិតយកនុងរង រវលាមួយសមក្សប។ 14 

អងគជំន ំជក្មះក្តូវវតបិទជាបនាា ន់នូវក្បភរថ្នបញ្ញា  វដេខលួនបានរបើកកកាយ ទមល យរោយ15 

សរក្មចឲ្យសាត ប់សាកសីវដេមន វសសនាម 2-TCW-1000 រនាះ។ រេើសរីរនះរទៀត អងគជំន ំជក្មះក៏16 

ក្តូវវតទទួេសាគ េ់អំរីកងេះខាតកា យកចិតតទ កោក់ បស់សវក្រះរាជអាជាា អនត ជាតិ វដេបានវសតង17 

រចញឲ្យរ ើញ រវើយក្តូវបដិរសធចំរពាះកា បំររញកងេះចរនាល ះ បស់រួករគរនាះ រីរក្ពាះថា សវក្រះ18 

រាជអាជាា អនត ជាតិទទួេសាគ េ់តាងំរីយូ មករវើយ អំរីវតតមនសាកសីទ្ធងំរី  ូបរនះវដេគ្នត់ស ំរកាះ19 

រៅឲ្យចូេមកសវនាកា រៅថ្ងៃរនះ។ សវក្រះរាជអាជាា គួ វតរសនើស ំឲ្យរកាះរៅសាកសីតាងំរីយូ មក20 

រវើយ ឬក៏យា៉ា ងរោចណ្ណស់កនុងររេដំណ្ណេគ្នន រៅនឹងសាកសីវដេមន វសសនាម 2-TCW-1000 21 

វដេកាេរីថ្ងៃទី១១ វខវិចឆិកា ឆ្ន ំ២០១៥ រនាះ។ ប៉ា វនតសវក្រះរាជអាជាា មិនបានរធេើវបបរនាះរទ សំរណើ22 

សវក្រះរាជអាជាា មិនបានបំររញតាមេកខខណឌ ថ្នវិធាន៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្ផាកនុង បស់ អ.វ.ត.ក បាន23 

ក្គប់ក្គ្នន់រេើយ។ 24 

កំណត់រវត សាត ប់ចរមលើយសាកសីទ្ធងំរី  ូបក្តូវបានបញ្ចូេកនុងសំណ ំរ ឿង០០២/០២ រៅថ្ងៃទី25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  12 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

០៣ វខមិង នា ឆ្ន ំ២០១៥ (រយាងតាមឯកសា  E319/23)។ សវក្រះរាជអាជាា អនត ជាតិក៏បានរសនើស ំ1 

កា អន ញ្ញា តរីរៅក្កមរស ើបអរងកតរៅថ្ងៃទី០៥ វខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៤ និងថ្ងៃទី១៥ វខធនូ ឆ្ន ំ២០១៤ និង2 

ថ្ងៃទី១៦ វខមិង នា ឆ្ន ំ២០១៥ ឬថ្ងៃទី២២ វខរមសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រយាងតាមឯកសា  E319/23 កថា3 

ខណឌ ទី២)។   រៅក្កមរស ើបអរងកតបានអន ញ្ញា តឲ្យរៅថ្ងៃទី១៤  វខឧសភា  ឆ្ន ំ២១០៥  (រយាងតាម4 

ឯកសា  E319/23 កថាខណឌ ២)។ សវក្រះរាជអាជាា អនត ជាតិរសនើស ំរកាះរៅសាកសីទ្ធងំរនះ រៅថ្ងៃ5 

ទី២៤ វខធនូ ឆ្ន ំ២០១៥ រៅរវើយ គឺមនន័យថា៧វខបនាា ប់រីកា អន ញ្ញា តរនះ និងបនាា ប់រីបានដឹងថា6 

មនកំណត់រវត ទ្ធងំរនាះ ឬមនន័យថា មន យៈររេមួយវខកនលះ បនាា ប់រីថ្ងៃទី១១ វខវិចឆិកា ឆ្ន ំ7 

២០១៥ វដេជាកាេប ិរចឆទ វដេសវក្រះរាជអាជាា អនត ជាតិបានរសនើស ំបញ្ចូេឯកសា ចំនួន៩៥ និង 8 

សាកសីចំនួនបួន ូប កនុងរនាះមនទ្ធងំសាកសីវដេមន វសសនាមថា 2-TCW-1000 ផង (របើរយាង9 

តាមឯកសា  E319/36)។  10 

ចំរពាះសាកសី 2-TCW-1009 សវក្រះរាជអាជាា អនត ជាតិ បានស ំបញ្ចូេកំណត់រវត សាដ ប់11 

ចរមលើយ បស់គ្នត់រៅកនុងររេរនាះ រៅកនុងខណៈវដេឯកសា  E319/36 វដេមនរេើករៅកនុង12 

សំរណើដវដេរនះផងវដ ។ រយើងក៏បានជំទ្ធស់រៅនឹងសំរណើរនះ (សូមរមើេឧបសមព័នា E319/36/1.2 13 

រេខ៣៧ កនុងតារាងឯកសា )។  14 

សក្មប់សាកសីមន ក់រទៀត 2-TCW-1010 សវក្រះរាជអាជាា អនត ជាតិ មិនបានរសនើស ំបញ្ចូេ15 

កំណត់រវត សាដ ប់ចរមលើយ បស់គ្នត់រៅកនុងររេរនាះរេើយ។ រ ំមនអេីវដេជាសំអាងរដើមបីឲ្យក្រះរាជ16 

អាជាា  រដើមបីឲ្យសវក្រះរាជអាជាា រធេើកា រសនើរៅស ំកនុងររេតេូវរនះរទ រក្ពាះវតគ្នត់ក្តូវបានរក្ងឹង17 

បវនថមភ័សតតុាង បនាា ប់រីបានសាដ ប់សកខីកមាសាកសី 2-TCW-1000។ សវក្រះរាជអាជាា មិនបានបង្គា ញ18 

ឲ្យរ ើញថា សាកសីរនះ មនសកខីកមាសំខាន់វដេក្តូវោក់ជូនអងគជំន ំជក្មះរនាះរទ។  19 

[០៩:៤២:៤៦] 20 

ទ្ធក់ទងរៅនឹងមនាិេ រេើភារេរមែៀង បស់អងគជំន ំជក្មះ កា ោក់រថាន េជួយដេ់សវក្រះរាជ21 

អាជាា  គឺថា ក្បសិនរបើរយើងរិនិតយរមើេក្បវតតិរ ឿងរា វ ោប់រីថ្ងៃទី១១ វខវិចឆិកា ឆ្ន ំ២០១៥មក រយើង22 

រ ើញថា សំរណើ បសស់វក្រះរាជអាជាា  ក្តុវបានជំ  ញរេើកទឹករោយរលាករៅក្កម ឡាវវន៍  វូត23 

ដេ់ររេម នរនះ សវក្ររាជអាជាា  ក្គ្នន់វតរេើករេើងអំរីកា អាចោក់ជំនួសជាយថារវត  កនុងក ណី24 

ោបំាច់វដេរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណមីិនក្រមចូេមកផដេ់សកខីកមា។ រវើយវដេសវក្រះរាជអាជាា បាន25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  13 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ផដេ់នូវរ ា្ ះសាកសីរី  ូបរផសងរទៀត។ សវក្រះរាជអាជាា មិនបានរេើករេើងអំរីកា រសនើស ំសាកសីបវនថម 1 

រេើយ។ មយ៉ាងវិញរទៀត  សំរណើស ំទ្ធងំរនះក្តូវបានោក់មួយសបាដ វ៍ បនាា ប់រីមនកា ជំ  ញរីរៅក្កម។  2 

រយើងរ ើញថា រលាករៅក្កម ឡាវវន៍ មនអា មាណ៍ថា មិនររញចិតតនឹងសកខីកមាវដេបាន3 

សាដ ប់ វូតដេ់ររេរនះ។ ដូរចនះរគក្តូវវត ក្តូវកា ធាត ផសវំដេជាភ័សតតុាងោក់បនាកុបវនថម វដេរគ4 

អាចរមើេរ ើញជាទូរៅថា ជារថាន េមួយវដេអាចជួយដេ់សវក្រះរាជអាជាា ។ កា វដេបង្គា ញវត5 

ភ័សតតុាងោក់បនាកុ គឺជាបញ្ញា មួយវដេរសនើស ំបវនថមសាកសីទ្ធក់ទងរៅនឹងកា ក្បក្រឹតតរេើជនជាតិរវៀត-6 

ណ្ណមរនះ រធេើឲ្យរយើងរ ើញរៅដេ់សំរណើស ំបវនថមសាកសីរីម នៗអំរីកា ក្បក្រឹតតរេើជនជាតិោម។ 7 

[០៩:៤៤:៥៨] 8 

សំរណើស ំយឺតយា៉ា វ បស់សវក្រះរាជអាជាា អនដ ជាតិ រោយមនមូេោឋ នធាត ផសវំដេរចញរី 9 

សំណ ំរ ឿង០០៣ និង០០៤ជាងាីមដងរវើយមដងរទៀត វដេអងគជំន ំជក្មះបានអន ញ្ញា ត ខណៈវដេសាកសី 10 

បវនថមវដេរសនើស ំរោយរលាក នួន ជា ក្តូវបានក្ោនរោេ។ ទ្ធងំរនះ គឺជារចតនាបំររញចរនាល ះ11 

ក្បរោងថ្នកា រស ើបអរងកតកនុងសំណ ំរ ឿង បស់រយើង រវើយនិងបង្គា ញរីភារទន់រខាយថ្នសកខីកមា12 

 បស់សាកសីរៅកនុងសវនាកា រដើមបីបង្គា ញឲ្យរ ើញថា មនអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍វតប៉ា រណ្ណា ះ។  13 

អងគជំន ំជក្មះវតងវតអន ញ្ញា តមិនឈប់ឈ ដេ់សំរណើស ំបវនថមសាកសី បស់សវក្រះរាជអាជាា  14 

ប៉ា វនដមិនបានគិតសរក្មចរេើសំរណើស ំរកាះរៅសាកសី បស់រយើងវដេបានោក់កាេរីវខឧសភា ឆ្ន ំ15 

២០១៤ រេើយ។ ងាីៗរនះ អងគជំន ំជក្មះបានរេើកថា ខលួនកំរ ងរិនិតយរេើសំរណើស ំរផសងៗ បស់រយើងរៅ16 

កនុងឯកសា E366/3 ច ះថ្ងៃទី២៤ វខធនូ ឆ្ន ំ២០១៥ ក្តង់កថាខណឌ ១២។ ខាុំសូមដកក្សង់៖ “អងគជំន ំជក្មះ17 

រិនិតយរិោ ណ្ណរេើសំរណើ បស់រមធាវីកា ពា កដី រខៀវ សំផន វដេស ំឲ្យរកាះរៅសាកសីក្បារីំ  ូប 18 

រវើយអងគជំន ំជក្មះនឹងជូនដំណឹងដេ់ភាគីនានាអំរីរសចកដីសរក្មច ថារតើក្តូវរកាះរៅ ឬមិនរកាះរៅ19 

សាកសីទ្ធងំរនាះ? រវើយក្បសិនរបើរកាះរៅ ថារតើក្តូវរកាះរៅរៅររេណ្ណ ពាក់រ័នានឹងអងគរវត អេី?” 20 

សូមបញ្ចប់កា ដកក្សង់។  21 

[០៩:៤៦:៤៧] 22 

ជាក់វសដងមកដេ់ររេរនះ អងគរវត ជារក្ចើន ក្បធានបទជារក្ចើនវដេបានកំណត់រៅកនុង23 

សំណ រំ ឿង០០២/០២ រនាះក្តូវបានរិភាការដញរោេ ួចរវើយ។ ជាកា រិតណ្ណស់ ភាគរក្ចើនថ្ន 24 

សាកសកី្បារីំ  ូប វដេរយើងបានរសនើរេើងរនះ អាចផដេ់សកខីកមារៅរេើក្បធានបទជារក្ចើន ថ្នសំណ ំរ ឿង 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  14 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

០០២/០២ ក៏ប៉ា វនដដំរណើ កា ជំន ំជក្មះកំរ ងវតបនដរៅម ខ ្នរៅ កទីបញ្ចប់រៅរវើយ រវើយរ ំមន1 

សាកសីណ្ណមន ក់វដេរសនើរនាះក្តូវបានរក្ជើសរ ីស ខណៈវដេសាកសីខលះអាចមនសកខីកមាេែៗ សំខាន់ៗ 2 

ទ្ធក់ទងរៅនឹងកា ក្បក្រឹតតរៅរេើក្កុមមន សសជាក់លាក់។ វតអងគជំន ំជក្មះរទើបវតជូនដំណឹងរយើងរៅ 3 

ថ្ងៃទី២៤ វខធនូ ឆ្ន ំ២០១៥ នូវបញ្ជីរ ា្ ះអនកជំនាញសដីរីកា ក្បក្រឹតតរៅរេើក្កុមមន សសជាក់លាក់វត 4 

ប៉ា រណ្ណា ះ។ អនកជំនាញមន ក់កនុងចំរណ្ណមអនកទ្ធងំរនាះ និងរេើករេើងរីកា ក្បក្រឹតតរៅរេើជនជាតិោម 5 

រវើយរី  ូបរទៀត ក្តូវបានរក្គ្នងនិយាយអំរីកា ក្បក្រឹតតរៅរេើជនជាតិរវៀតណម។ ទ្ធងំរនះ ជាអនក6 

ជំនាញវដេបានរសនើរេើងរោយសវក្រះរាជអាជាា ។ អនកជំនាញទ្ធងំរនះ វដេក្តូវបានរក្គ្នងទ កម ន7 

សក្មប់យកមកនិយាយអំរីកា ក្បក្រឹតតរៅរេើក្កុមជាក់លាក់ គឺស ទាវតសក្មប់ោក់បនាកុទ្ធងំអស់។ 8 

ប គគេវដេរយើងបានរសនើរេើងរៅកនុងរគ្នេបំណងផដេ់ជារនលឺវបបរផសងមួយរទៀត ទ្ធក់ទងរៅនឹងអងគ 9 

រវត វដេបានរោទក្បកាន់។  10 

រវត រនះ អងគជំន ំជក្មះក្តូវវតសាដ ប់អនកទ្ធងំរនាះ រដើមបីផេក្បរយាជន៍យ តតិធម៌ និងកា វសេង ក11 

កា រិត។ ជាជាងកា រនយ ររេជំន ំជក្មះ រោយអន ញ្ញា តតតឈប់ឈ តាមសំរណើស ំបវនថមសាកសី12 

 បស់សវក្រះរាជអាជាា វដេរធេើឲ្យមនកា ប៉ាះពាេ់រៅដេ់សិទាិ បស់ជនជាប់រោទ។  13 

បាទ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន សូមចប់។ 14 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 15 

បាទ អ គ ណ។ សូមអរញ្ជើញរលាករមធាវី វ ិចទ័  កូរប៉ា! 16 

[០៩:៤៩:១២] 17 

រលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 18 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ខាុំមនមតិបនដិចបនដួចរទ។ ខាុំគិតថា វជាកា សំខាន់វដេខាុំ<យេ់19 

ក្សបតាម>អេីវដេរមធាវីកា ពា កដី រខៀវ សំផន រទើបវតបានរេើករេើង។ <ជាក់វសតង> រយើង<បាន20 

េះបង់កនុង>កា រេើករេើង<អំណះអំណ្ណង>វបបរនះ<> ប៉ា វនដរយើងចង់បញ្ញជ ក់ថា រយើងគ្នកំ្ទ<ររញ21 

រេញចំរពាះជំវ  បស់រមធាវីកា ពា កតី រខៀវ សំផន។ ជារិរសសរយើងររញចិតតនឹងកា រេើករេើងថា 22 

“ក្បភរថ្នបញ្ញា ”> រវើយខាុំ<ក្បាថាន  ខាុំអាច កវរ ើញរោយខលួនឯង រីរក្ពាះ>រសចកដីសរក្មច បស់23 

អងគជំន ំជក្មះ កនុងកា រកាះរៅ <2-TCW-1000 គឺជាមូេរវត ថ្នសំរណើ បស់រយើង E380។ 24 

សក្មប់កំណត់ក្តាក្បតិោ ឹក> រយើងគ្នកំ្ទ<ទ្ធងំក្សុងនូវ>រគ្នេគំនិតវដេរេើករេើងរោយរមធាវី25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  15 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

កា ពា កដី រខៀវ សំផន។ សូមអ គ ណ។ 1 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 2 

បាទ អ គ ណ។ តរៅរនះ ផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមតំណ្ណងសវក្រះរាជអាជាា ។ អរញ្ជើញសវ3 

ក្រះរាជអាជាា  ងអនដ ជាតិ! 4 

រលាក វងំសង ់វ យដ ៍រដសាា ឯេ៖ 5 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ កា ជំទ្ធសវ់វងណ្ណស់ ខាុំនឹងរយយាមរ ល្ើយតបឲ្យ<ខលី>វដ  គឺខាុំនឹង6 

រផ្ទត តរៅរេើចំណ ចមួយចំនួន។ ខាុំសូមោបរ់ផដើមរោយកា <>កត់សមគ េ់<ច ងរក្កាយ> បស់រមធាវី7 

កា ពា កដី នួន ជា វដេគ្នត់ថាគ្នត់ឯកភារទ្ធងំក្សងុ។ ខាុំសូមជក្មបជូនគ្នត់ថា កនុងចំរណ្ណមអនក8 

ជំនាញវដេមនរៅកនុងបញ្ជីសកាដ ន រេ បសអ់ងគជំន ំជក្មះរនាះ<វដេរមធាវីជាតិកា ពា កតីរលាក រខៀវ 9 

សំផន បាននិយាយ> គឺៗថាកនុងរនាះគឺមនអនកជំនាញ<មួយចំនួន>វដេរសនើស រំោយ<រមធាវីកា ពា កតី10 

រលាក> នួន ជា ផងវដ ។ រវើយខាងរមធាវី នួន ជា វនឹងក៏<រសនើស >ំសាកសី<បី ូប>បវនថម<រទៀត 11 

ពាក់រ័នានឹង>កំរង់រសាមផងវដ ។ 12 

[០៩:៥១:០៦] 13 

ជាដំបូង<ទ្ធក់ទងនឹងសំរណើទ្ធងំរី រនះ។ ជាដំបូងរនាះ គឺថា>រវត អីបានជា<>សំរណើ<ទ្ធងំ14 

រី រនះក្តឹមក្តូវ? រវត អេី>រទើបវតោក់រៅររេរនះរនាះ។ <រនះគឺជាសំណួ វដេបានរេើករេើងជា   15 

រ ឿយៗ។> គឺថារយើងបាន ង់ោំនូវររេរវលាសមក្សប រៅររេណ្ណវដេមន<ឱកាសកនុងររេ16 

សក្មកថ្នសវនាកា >រនាះរយើងនឹងរេើកសំរណើ។ រយើងបានរិោ ណ្ណរៅរេើបញ្ជីសាកសវីដេ17 

<រ ៀបចំ>រោយអងគជំន ំជក្មះ រវើយវមនកា  វិវតតន៍ វូតតាងំរីវខកញ្ញា មក។ អ  ៊ីចឹងរវើយបានជា18 

រយើងមនរ ៀបរាប់រីក្បវតតិនីតិ វិធវីដេមន ដូចមនរៅកនុងឯកសា  E381។ <កាេរីដំបូង> សាកសី19 

និងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណមីួយចំនួនក្តូវបានរក្ជើសរ ីស រវើយអងគជំន ំំជក្មះបានរិោ ណ្ណរៅរេើ20 

ក ណីម ណភារ បស់ប គគេមួយចំនួន<កនុងចំរណ្ណមអនកវដេបានរក្ជើសរ ីស ួចរវើយ> រវើយមន21 

អនកខលះរទៀតក៏មិនអាចមកផដេ់សកខីកមាបាន ឬក៏មនអនកខលះរទៀតវនឹងក្តូវទទួេនូវកា រិនិតយខាងរវជជសា22 

ន្តសដ រវើយ<កតាត ទ្ធងំរនះបានរារំាង>រួកគ្នត់មិនអាចមកផដេ់សកខីកមាបាន<មួយ យៈ>។  ដូរចនះរយើង23 

មនកា វិវតតន៍ មនកា វក្បក្បួេ មនភារមិនចាស់លាសម់ួយចំនួនពាក់រ័នារៅនឹងេទាភារថ្នប គគេ24 

មួយចំនួនវដេ<>អាចមកផដេ់សកខីកមាបាន <ប៉ា វនតរយើងមិនក្បាកដថា រួករគនឹងមករទ>។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  16 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ខាុំសាដ ប់ឮរមធាវីជាតិ បស់រលាក រខៀវ សំផន និយាយថា អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង<ជាក់វសដង1 

បាន>បដិរសធរោេ<សាកសីក្បាមំួយ ូប វដេរយើងកំរ ងវតនិយាយអំរីរស ីភារកនុងកា ោក់>នូវ2 

សំរណើ បស់រយើង<មតងរទៀត រីរក្ពាះ>រយើងរ ើញថា សាកសទី្ធងំក្បាំមួយ បស់រយើងវនឹងគឺមនតាងំរី3 

<>ដំបូងមករមល៉ាះ។ ដូរចនះ<មិនវមនអងគជំន ំជក្មះបដិរសធ>បញ្ជី<រ ា្ ះ>សាកសី<ទ្ធងំរនះរទ គឺអងគ4 

ជំន ំជក្មះមិនបានរក្ជើសរ ីសអនកទ្ធងំរនះកនុងអំេុងររេណ្ណមួយវតប៉ា រណ្ណា ះ។ រនះគឺជាបញ្ជីវដេបាន5 

វក រោយរយាងតាមេកខខណឌ ស ខភារ និងម ណភារ។ រនះជាកា រិត រវើយររេរវលាកាន់វតខលីរៅ6 

សក្មប់អងគជំន ំជក្មះរនះ។> 7 

[០៩:៥២:៥៩] 8 

ខាុំសូម ំឭកជូនភាគីទ្ធងំអស់ផងវដ ថា រិតរវើយសវក្រះរាជអាជាា ទទួេបនាកុកនុងកា វសេង ក 9 

ភ័សតតុាងោក់បនាកុ រវើយរយើងមន<កា រោទក្បកាន់>រក្ចើនណ្ណស់ រវើយវមនបញ្ញា សាគុសាា ញជា10 

រក្ចើន<ពាក់រ័នានឹងវផនកអំរីជនជាតិរវៀតណ្ណមរនះ    វមិនវមនមនវតអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍រនាះ11 

រទ>។ <រចតនារៅកនុងកា ក្បក្រឹតតអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍មនកា ទ្ធមទ្ធ រក្ចើន រវើយរិបាកនឹង12 

បង្គា ញ ភសតតុាង ប៉ា វនតររេរនះរយើងនិយាយអំរី>ឧក្កិដឋកមាក្បេ័យរូជសាសន៍វដេបានក្បក្រឹតតរៅ13 

ថ្ក្រវវង រៅសាេ យរ ៀង <វដេជាកា អន វតតតាមរគ្នេនរយាបាយជាតិមួយ>។ រវត រនះរវើយបានជា14 

រយើងរ ើញមនសាកសីជារក្ចើនវនឹងបានមកផដេ់សកខីកមា<រៅតំបន់រផសងរទៀតរក្ៅរីសាេ យរ ៀង និង15 

ថ្ក្រវវង>។ រវើយរក្ៅរីឧក្កិដឋកមាក្បេ័យរូជសាសន៍ វមនឧក្កិដឋកមាក្បឆំ្ងមន សសជាតិ ឧក្កិដឋកមា16 

មន សសឃាត <កា សមល ប ់ង្គគ េ> កា រធេើទ កខប ករមនញ កា និ រទស និងមនចំណ ចរផសងៗរទៀត  17 

រវើយវមនកា  ំរលាភបំពានរៅរេើអន សញ្ញា ក្កុងវសឺវណវ មន<មន សសឃាតរោយរចតនា> អំររើ18 

ទ្ធ  ណកមារៅមនាី ស-២១ កា ក្បក្រឹតតអមន សសធម៌ កា បងកទ កខរទ្ធសដេ់ក្បជាជន <កា បងក បួស19 

ធៃន់ធៃ ដេ់អនករទ្ធស> ឬក៏កា ដកវូតសិទា ិបសរ់ឈល ើយសឹក និងក្បជាជនស ីវិេកនុងកា ទទួេបាននូវ20 

កា ជំន ំជក្មះតាមផលូវចាប់<រោយយ តតិធម៌រៅស-២១ និងក ណីមួយចំនួនរទៀតរៅអូ កវនសង>។  21 

ខាុំនឹងក្តេប់មកនិយាយអំរីចំណ ចពាក់រ័នារៅនឹងមនាី ស-២១ រវើយនិងសាកសីរៅកំរង់រសាម 22 

ក៏ប៉ា វនដខាុំចង់រ ល្ើយតបរៅនឹងចំណ ចវដេខាុំបានសាដ ប់ឮ វដេរមធាវីរលាក រខៀវ សំផន បានរោទរយើង23 

ថា ចង់រនយ នីតិ វិធីដំរណើ កា កដី។   រយើង<មិន>មនរចតនាវបបរនះរទ  រយើងមន<បនាកុ>កនុងកា 24 

វសេង កភ័សតតុាង <រវើយវរក្ចើន>។ រិតរវើយវមនឯកសា ភ័សតតុាងជារក្ចើនរៅកនុងសំណ រំ ឿង ក៏25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  17 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ប៉ា វនតសកខីកមា បសប់ គគេមួយចំនួនរនាះក៏មនសា ៈសខំាន់ផងវដ   ចំរពាះអងគជំន ំជក្មះនិងសាធា ណ1 

ជន។ កា េំបាកថ្នវគគរនះ គឺថាមិនមនជនជាតិរវៀតណ្ណមណ្ណមួយរៅ ស់ កនុងចំរណ្ណមអនកវដេមក2 

ផតេ់សកខីកមារៅទីរនះ។ រទ្ធះបីជាមន ក៏មនតិចតួចបំផ តនូវជនជាតិរវៀតណ្ណមវដេរៅ ស់រានមន3 

ជីវិត គឺខាុំសំរៅរៅរេើអនកវដេបាន ស់រៅកនុងចរនាល ះរីឆ្ន ំ៧៥ ដេ់ឆ្ន ំ៧៩ រៅកនុង បបវខា ក្កវម។ 4 

រយើងមន<ផេវិបាកពាក់រ័នានឹង>ភ័សតតុាង<ោក់បនាកុ វដេមន>តិចតួចណ្ណស់ពាក់រ័នានឹងចំណ ច5 

រនះ។ រវើយរយើងអត់មនកា ទ្ធក់ទងជាមួយនឹងសាកសីរទ<។ ដូរចនះចំណ ចរនះគួ វតមនកា បញ្ញជ ក់ឲ្យ6 

ចាស់រៅដេ់អនកអរងកតកា ណ៍ និងក្បរ័នាផសរេផាយ>។ រយើងមិនបានទ្ធក់ទងរោយផ្ទា េ់ជាមួយ7 

សាកសីរទ។ រវើយសាកសីមួយចំនួនវដេក្តូវបានរកាះរៅមករនាះ គឺរយើងសងឃឹមថានឹងផតេ់ចរមលើយបាន8 

េែមករយើង ក៏ប៉ា វនតរៅររេមកផតេ់សកខីកមា វគឺជារ ឿងផាយុរៅវិញ។ <រយើងដឹងរីរ ឿងរនះរៅកនុង9 

ររេដំរណើ កា នីតិវិធី។> 10 

[០៩:៥៦:០៩] 11 

ដូរចនះរយើងរ ើញថា រយើងមិនវដេមនរចតនារនយ នីតិវិធីរទ គឺមនវតភាគីរផសងរទ វដេបាន12 

ោករចញរីសវនាកា ផងររេខលះ <និងចង់រធេើកូដកមា>រដើមបីរនយ នីតិវិធីរនាះ។ <ដូរចនះរៅកនុងសំរណើ13 

ដំបូង> រយើងបានរសនើនូវសាកសី និងរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ<ី>ចំនួន<ក្បាមំួយ ូបោក់>ជូនរៅអងគជំន ំ14 

ជក្មះ ជារិរសសពាក់រ័នារៅនឹងថ្ក្រវវង និងសាេ យរ ៀង។ រវើយខាុំចង់សងកត់ធៃន់ផងវដ ថា មកទេ់នឹង15 

ររេរនះ រយើងរទើបវតបានសាត ប់សាកសី ឬរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីបួន ូបវតប៉ា រណ្ណា ះពាក់រ័នារៅនឹងរខតត16 

ទ្ធងំរី រនះ។ ចំរពាះសាេ យរ ៀង រីដំបូងរេើយគឺបញ្ជី បស់អងគជំន ំជក្មះរនាះ មិនមនសាកសី ឬរដើមប17 

ណត ឹង ដឋបបរវណីពាក់់រ័នារៅនឹងរខតតរនះរទ។ រវើយមកទេ់នឹងររេរនះ គឺមនមន សសរី នាក់វដេក្តូវ18 

បានផតេ់សកខីកមា រវើយប គគេមន ក់រនាះមិនអាចបញ្ញជ ក់អំរីរជាគវសនាថ្នជនជាតិរវៀតណ្ណមវដេក្តូវ19 

បាននារំៅកនុងភូមិ បស់ខលួនរទ គឺសាកសីវដេបានផតេ់សកខីកមារៅវខធនូ។  20 

ជាងាីមតងរទៀត រយើងបានរសនើស ំសាកសីបីនាក់រៅកនុងបញ្ជីសំខាន់ បស់រយើង ពាក់រ័នារៅនឹងរខតត21 

ថ្ក្រវវង គឺមករីភូមិដូចគ្នន  ភូមិវតមួយ តំបន់វតមួយ គឺសកខីកមា បស់រួកគ្នត់រនះ នឹងអាចរ ល្ើយតបរៅ22 

នឹងកងេេ់ បស់ភាគី រវើយនិងបង្គា ញនូវកា រិត។ រវើយបនតិចរទៀតរនះ សវរមធាវីនាមំ ខនឹងអាច23 

បញ្ញជ ក់អំរីសាថ នភារស ខភារ បស់រួកគ្នត់ រវើយនិង្នាៈ បស់រួកគ្នត់កនុងកា មកផតេ់សកខីកមារៅទី24 

រនះ គឺវពាក់រ័នារៅនឹងរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីរី  ូប <វដេមន ក់កនុងចំរណ្ណមរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  18 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រនះ មករីតំបន់វតមួយ>។ ដូរចនះរយើងនឹងសាត ប់នូវរ័ត៌មនបវនថម បស់រួកគ្នត់។  រវើយ<រយើងរសនើស ំ1 

ឲ្យ>អងគជំន ំជក្មះនឹងរិោ ណ្ណបវនថមពាក់រ័នារៅនឹងកា រកាះរៅ<រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីទ្ធងំរនះ>2 

ពាក់រ័នារៅនឹងអងគរវត រៅថ្ក្រវវង រដើមបីបង្គា ញឲ្យរ ើញនូវកា រិត<ចាស់លាស់>។ ចំរពាះសាេ យ3 

រ ៀង រយើងក្គ្នន់វតរសនើស ំឲ្យសាកសីរី  ូបបវនថមរទៀត វដេមនរៅកនុងបញ្ជីដំបូង បស់រយើងក្តូវបាន4 

រកាះរៅឲ្យមកផតេ់សកខីកមា។  5 

[០៩:៥៨:២១] 6 

រវើយជាច ងរក្កាយ គឺមនសាកសីមួយរទៀតគឺពាក់រ័នារៅនឹងរខតតរពាធិ៍សាត់ វដេមនរៅកនុង7 

បញ្ជីដំបូង បស់រយើង<វដេបានរសនើស >ំ។ ដំបូងរយើងមនបានរសនើបីនាក់<វដេមករីរខតតរពាធិ៍សាត់> 8 

រវើយរក្កាយមករទៀតគឺមនវតមន ក់ប៉ា រណ្ណា ះវដេរសនើរៅកនុងសំរណើ E381  បស់រយើង។ ដូរចនះក្តូវវត9 

មនសាកសីមករីតំបន់រផសងរទៀត រដើមបីបង្គា ញអំរីេកខណៈថាន ក់ជាតិថ្នរគ្នេនរយាបាយកនុងកា ករមាច10 

ខាា ងំរវៀតណ្ណម។  11 

ខាុំចង់និយាយអំរីចំណ ចមួយ <គឺពាកយថា “ក្បភរថ្នបញ្ញា ”> វដេ<ខាុំនឹងក្តេប់មកនិយាយ12 

រៅររេរក្កាយ។> ខាុំគិតថាមិនគួ និយាយរទ <រីរក្ពាះ>រមធាវីជាតិកនុង យៈររេដប់<ដប់ក្បាំ>នាទី13 

មករនះ គ្នត់និយាយអំរីបញ្ញា វដេមនរៅកនុងសំណ ំរ ឿង០០៣។ ខាុំ<មិនដឹង>ថា<រតើវោបំាច់រដើមបី>14 

បញ្ញជ ក់<ចំណ ចរនះវដ ឬ>រទ ក៏ប៉ា វនតខាុំចង់និយាយថា មកទ្ធេ់នឹងររេរនះ ឯកសា ទ្ធងំអស់រនាះមិន15 

វមនជាឯកសា មករីសំណ ំរ ឿង០០៣រទៀតរទ គឺជាឯកសា វដេក្តូវបានោក់ចូេមកកនុងសំណ ំរ ឿង16 

រយើងរវើយ  រវើយបានផតេ់ជូនភាគីទ្ធងំអស់ ួចរវើយ។ រវើយឯកសា <>ភាគីរក្ចើន គឺភាគីបានោក់17 

រសនើមកចំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះឲ្យរិភាការដញរោេរទៀត។ រវើយកាេរីថ្ងៃទី១៨ ឧសភា ឆ្ន ំ២០១៥18 

រនាះ គឺរយើងបានបង្គា ញឯកសា ទ្ធងំអស់វនឹង<រៅក្គប់ភាគី>រវើយ។ រវើយដូរចនះភាគីអាចរិនិ19 

តយរមើេ<បាន>រវើយ <ឯកសា ទ្ធងំរនះគឺជាវផនកថ្នសំណ ំរ ឿង០០២>។ ដូរចនះខាុំគិតថា គួ វតឈប់20 

និយាយអំរីរ ឿងឯកសា វដេរផា មករីសំណ ំរ ឿង<០០៣>រៅ។ រវើយ<រតើរយើងកំរ ង>រធេើកា ជំន ំ21 

ជក្មះកដីរេើ មស ម ត គឺមិនវមនអ  ៊ីចឹងរទ។ អេីវដេរយើងចង់បង្គា ញ<ពាក់រ័នានឹងសាកសីទ្ធងំឡាយរៅ22 

កំរង់រសាម>រនាះ គឺបង្គា ញអំរីរគ្នេនរយាបាយជាតិ ពាក់រ័នារៅនឹងជនជាតិរវៀតណ្ណម រីរក្ពាះថា23 

មនសាកសីជារក្ចើនវដេមករីតំបន់រនាះ បាននិយាយអំរីរ ឿងរនះ រីរក្ពាះថា វជាតំបន់ក្រំវដន រៅ24 

កំរង់រសាមរនាះ រវើយមនជនជាតិរវៀតណ្ណមមកទីរនះ រដើមបីរធេើកា រនសាទ ឬក៏រភៀសខលួនមក ឬក៏25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  19 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

មកេាតរៅកនុងវដនទឹក បស<់ខលួន>។  1 

[១០:០០:៤២] 2 

មនសាកសី<មួយចំនួន>ពាក់រ័នារៅនឹងរខតតកំរង់រសាម នឹងមកផដេ់សកខីកមា<ទ្ធក់ទងនឹង3 

រគ្នេនរយាបាយជាតិ និងជំវ  បសថ់ាន ក់មជឈិមចំរពាះជនជាតិរវៀតណ្ណម> រដើមបីបង្គា ញឲ្យរ ើញ4 

អំរីរវត កា ណ៍វដេបានរកើតរេើងរិតក្បាកដរៅទីរនាះ។ ដូចជាខាុំបានបញ្ញជ ក់រវើយ គឺមនទំនាក់ទំនង5 

ចាស់លាស់ណ្ណស់  វងកា ោប់ខលួនជនជាតិរវៀតណ្ណមរៅក្រំវដន ជារិរសសរៅរខតតកំរង់រសាម និង6 

មនាី  ស-២១។ រិតណ្ណស់ រយើងនឹងសាដ ប់សាកសីមករី ស-២១ ពាក់រ័នារៅនឹងជនជាតិរវៀតណ្ណមរៅទី7 

រនាះ រវើយរយើង<>រ ើញថា មនកា ផសរេផាយ<តាមវិទយុនូវ>ចរមលើយសា ភារ បស់ជនទ្ធងំរនាះ 8 

វដេក្តូវបានរធេើទ្ធ  ណកមារៅ ស-២១។  9 

ដូរចនះអេីៗបានបង្គា ញឲ្យរ ើញចាស់ពាក់រ័នារៅនឹងអេីវដេបានរកើតរេើងរៅកំរង់រសាម រវើយ10 

មនកា ោប់ខលួនជនជាតិរវៀតណ្ណមរៅទីរនាះ <វដេកនុងចំរណ្ណមរនាះ សាកសីមួយចំនួននិយាយថាអនក11 

វដេក្តូវបានោប់ខលួនក្តូវបាន>បញ្ជូនមកភនំររញ  ួចរៅមនាី  ស-២១។ ដូចជាក ណីសាកសីទី៣ វដេ12 

មនរៅកនុងសំរណើ បស់ នួន ជា វដេមន វសសនាម 2-TCW-1010។ <រតើរនះរិតជាបញ្ញា ថ្នកា 13 

ខេះកា យកចិតតទ កោក់ឬ?> ខាុំបានបញ្ញជ ក់ ួចរវើយថា រយើង ង់ោរំរេរវលាសមក្សប រដើមបីរធេើសំរណើ14 

 ួម។ <ជាកា រិត> រយើង<បានរសនើស ំ>សាដ ប់សកខីកមា បស់សាកស ី 2-TCW-1000 <កាេរីម ន     15 

វមន។> រវើយររេរនាះ រយើងបានគិតថា នឹងោក់បញ្ចូេកនុងបញ្ជីកាេរីវខ វិចឆិកា ក៏ប៉ា វនតរយើង ង់ោំ16 

រមើេសិន ថារតើមនកា វក្បក្បួេយា៉ា ងរម៉ាចខលះពាក់រ័នានឹងវគគរនះ រវើយមនសាកសីណ្ណខលះវដេរៅ17 

ទំរន អាចមកផដេ់សកខីកមាបាន រដើមបីឲ្យមនភារចាស់លាស ់ ពាក់រ័នារៅនឹងកា រកាះរៅទ្ធងំអស់18 

រនះ។ រវត រនះរវើយ បានជារយើង ង់ោរំរេរវលាមួយ ឲ្យមនភារសមក្សប រដើមបីឲ្យរយើងអាចរធេើ19 

សំរណើ ួមបាន <វដេមនរ ា្ ះជារក្ចើនរៅកនុងរនាះ>។ <តេូវរនះ រយើងមនសំរណើរី  វដេកនុង20 

រនាះមួយអន រលាមរៅតាមវិធាន ៨៧(៣) រវើយមួយរទៀតអន រលាមរៅតាមវិធាន ៨៧(៤) រវត រនះ21 

រវើយបានរយើងមនសំរណើរី វដេខាុំគិតថាអាចោត់ទ កជាសំរណើ ួមមួយ។> 22 

ចំរពាះខាុំ ខាុំរៅកនុងសវនាកា  ខាុំក៏បាននិយាយរវើយថា រយើងចង់ឲ្យសាកសីមកបវនថមរទៀត។ 23 

រវើយរៅររេរនាះ រយើងវតងវតគិតរៅដេ់បញ្ញា រផសងៗវដេអាចនឹងពាក់រ័នារៅនឹងសាថ នភារស ខ-24 

ភារ បសស់ាកសី<វដេររេរនាះរយើងគិតថា រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីទ្ធងំរនាះមិនអាចមកផតេ់សកខីកមា25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  20 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បានរទ រវើយរនះមិនវមនជាមតិ បស់ខាុំរទ ខាុំក៏មិនចង់កា ពា អនកណ្ណវដ  ប៉ា វនត>ខាងរមធាវី ក៏មិនគួ 1 

ណ្ណរោទក្បកាន់រៅរេើរៅក្កម ឬក៏សវក្រះរាជអាជាា ថា មនរចតនាមិនេែអេីរនាះរទ។ ខាុំគិតថា រនះ2 

ជា<សំរណើ>វដេខាុំចង់<រេើករេើងរោយផ្ទា េ់មត់ម នវនឹង ួចរវើយកនុងអំេុងររេសវនាកា >។ ខាុំ3 

គិតថា <រនះជាអេីទ្ធងំអស់វដេរយើងចង់និយាយ រវើយខាុំគិតថា>វអាចររញរេញ<ក្គប់ក្គ្នន់>4 

រវើយ ពាក់រ័នារៅនឹងទេហកី ណ៍វដេរ ល្ើយតបរៅនឹងខាងរមធាវី<កា ពា កតី>រនាះ។ <សូមអ គ ណ5 

រលាកក្បធាន។> 6 

[១០:០៣:៥២] 7 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 8 

បាទ អ គ ណ។ រវើយភាគីសវរមធាវីនាមំ ខតំណ្ណងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី មនអេីចង់កត់9 

សមគ េ់ ឬក៏រ ល្ើយតបពាក់រ័នាជាមួយនឹងកា រសចកដីជំទ្ធស ់បស់រមក្កុមរមធាវីកា ពា កដីរលាក នួន -- 10 

រលាក រខៀវ សំផន វដ ឬរទ រេើសំរណើស ំទ្ធងំបីវដេបានរិភាការនះ?  11 

រលាកក្សី ម៉ា   ីវគ ី ដូ៖៍ 12 

រលាកក្បធាន រយើងខាុំអត់មនកា កត់សមគ េ់អេីរទ។  13 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 14 

បាទ អ គ ណ។  រវើយជាបនតរៅរនះ អងគជំន ំជក្មះផដេ់សាដ ប់នូវបចចបុបននភារ សដីរីសវរមធាវី15 

នាមំ ខតំណ្ណងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ពាក់រ័នារៅនឹងសាថ នភាររដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីចំនួនរី  ូប គឺ 2-16 

TCCP-844 និង 2-TCCP-869។ រវើយកាេរីថ្ងៃទី០៩ និងថ្ងៃទី១១ វខធនូ ឆ្ន ំ២០១៥ អងគជំន ំជក្មះ17 

បានជូនដំណឹងរៅភាគីពាក់រ័នារៅកនុងសំណ ំរ ឿង០០២/០២ តាម យៈអ ីវម៉ាេ បស់មន្តនតីចាប់ថ្នអងគជំន ំ18 

ជក្មះសាលាដំបូង អំរីសាថ នភារ បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ ី2-TCCP-844 និង 2-TCCP-869 កនុង19 

កា មកផតេ់សកខីកមារៅចំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះ។ រវើយបនាា ប់រីអងគជំន ំជក្មះទទួេបាននូវ បាយ-20 

កា ណ៍រីអងគភារគ្នំពា សាកសី និងអនកជំនាញ រីសាថ នភារស ខភារផលូវចិតត និងផលូវកាយ បស់រដើមបណត ឹង21 

 ដឋបបរវណីទ្ធងំរី  ូបរនះ     នាររេរនាះ   អងគជំន ំជក្មះបានរសនើស ំឲ្យសវរមធាវនីាមំ ខតំណ្ណងរដើម22 

បណត ឹង ដឋបបរវណីផដេ់នូវបចចបុបននភារអំរីវិធានកា សមក្សបនានា វដេនឹងអាចជួយសក្មួេដេ់រដើម23 

បណត ឹង ដឋបបរវណីមកផតេ់សកខីកមារៅចំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះ។ កាេរីថ្ងៃមសិេមិញ តំណ្ណង -- សវ24 

រមធាវីនាមំ ខតំណ្ណងរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីបានជូនដំណឹងមកអងគជំន ំជក្មះថា សវរមធាវីនាមំ ខមន25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  21 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បំណងរធេើរ ល្ើយតបរៅនឹងរេើបញ្ញា រនះរៅកនុងសវនាកា ថ្ងៃរនះ។ អាក្ស័យរវត រនះ អងគជំន ំជក្មះផតេ់1 

រវទិកាជូនរៅក្កុមសវរមធាវីនាមំ ខតំណ្ណងរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី បង្គា ញនូវបចចបុបននភារ ក៏ដូចជា2 

 វិធានកា នានាវដេខលួនយេ់រ ើញថា សមក្សបកនុងកា អាចជួយដេ់រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីទ្ធងំរី  ូប3 

ខាងរេើរនះ កនុងកា មកផដេ់សកខីកមារៅចំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះ។ សូមអរញ្ជើញ! 4 

[១០:០៦:១៤] 5 

រលាក ររជ អងគ៖ 6 

បាទ សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ភាគី សាធា ណជន និងរដើមបណត ឹង ដឋ7 

បបរវណី វដេមនវតតមនរៅទីរនះ។ បាទ ខាុំបាទ ររជ អងគ ជារមធាវីជាតិនាមំ ខតំណ្ណងរដើមបណត ឹង ដឋ8 

បបរវណី។ បនាា ប់រីទទួេបានកា វណនា ំបស់អងគជំន ំជក្មះ ដូចវដេរលាកក្បធានបានរេើករេើង9 

អមាញ់មិញ រមធាវីនាមំ ខតំណ្ណងរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីបានជួបជាមួយនឹងរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី10 

ទ្ធងំរី  ូបរនះ គឺរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី 2-TCCP-869 និង 2-TCCP-489 ចំនួនរី ថ្ងៃ រដើមបីរិភាកា11 

ជាមួយរួកគ្នត់ រវើយនិងរិនិតយសាកសួ ស ខទ កខគ្នត់ផងវដ ។ រវើយរយើងបានជួបគ្នត់រៅថ្ងៃទី២៨ 12 

វខធនូ ឆ្ន ំ២០១៥មដង រវើយនិងរៅថ្ងៃទី០៤ វខ១ ឆ្ន ំ២០១៦មដង។ ចំរពាះសាថ នភារ ជាដំបូងពាក់រ័នារៅ13 

នឹងរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី 2-TCCP-869 ដូចរលាក រលាកក្សីរៅក្កមបានទទួេរ័ត៌មន ួចមករវើយ14 

ថា រលាកក្សីរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី គឺមនកា ភ័យខាល ចរៅកនុងកា មកផតេ់សកខីកមាចំរពាះម ខមន សសគ្នន15 

រក្ចើន រវើយរោយសា  -- រវើយបានបដិរសធរៅកនុងកា មកផតេ់សកខីកមា។ កនុងររេដំបូង គ្នត់បាន16 

បដិរសធ រវើយកា បដិរសធរនះ រោយយេ់ថាមិនបានថាខលួនវនឹង មិនទទួេបានកា អប់ ំរៅសាលា 17 

រវើយក៏ស ខភារ បស់គ្នត់ក៏មិនសូវេែផងវដ ។ រវើយសូមជក្មបថា រលាក រលាកក្សីរដើមបណត ឹង ដឋ18 

បបរវណី ូបរនាះ គឺមនអាយ ៧៤ឆ្ន ំរវើយ។  19 

បនាា ប់រីរយើងបានជួបជាមួយគ្នត់ទ្ធងំរី រេើក រវើយនិងជារិរសសរៅររេច ងរក្កាយ រៅថ្ងៃ20 

ចនា ទី០៤ វខមករា ឆ្ន ំ២០១៦ កនលងរៅរនះ គឺរយើងបានជូនអនកជំនាញគ្នកំ្ទផលូវចិតតថ្នអងគកា  ធី.ភី.អូ គឺ21 

រលាករវជជបណឌ ិត ម ននី ស តាថ រា  រដើមបីជួបរិភាកាជាមួយរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី ូបរនាះ។ រវើយបនាា ប់22 

រីបានរិភាកាគ្នន រវើយ រយើងបានចរមលើយរីរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ូបរនាះថា គ្នត់ឯកភារនឹងមកផតេ់23 

សកខីកមា។ អ  ៊ីចឹងរោយ -- ក៏ប៉ា វនតរោយរិនិតយរៅរេើសាថ នភារស ខភារ បស់គ្នត់ ដូចបានរ ៀបរាប់រៅ24 

កនុង បាយកា ណ៍ បស់ក្គូររទយ វដេអងគភារគ្នពំា សាកសីបានរធេើ គឺ បាយកា ណ៍ច ះថ្ងៃទី១៦ វខ១១ ឆ្ន ំ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  22 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

២០១៥ គឺរោយសា ថាគ្នត់មនវ័យោស់ រវើយកក្មិតអប់ ំ បស់គ្នត់វនឹង មនកា តិចតួច រវើយ1 

ស ខភារ បស់គ្នត់ក៏មិនសូវអំរណ្ណយផេ។ ដូរចនះរវើយ រយើងខាុំយេ់ថា ក្បសិនរបើគ្នត់ក្តូវអរញ្ជើញ2 

មកផតេ់សកខីកមា គឺគួ វតទទួេឲ្យគ្នត់ផតេ់សកខីកមាវតកនុង យៈររេកនលះថ្ងៃ កនុងមួយថ្ងៃ គឺសូមរធេើវត3 

កនលះថ្ងៃបានរវើយ រវើយអាចរី ក្រឹក -- ររេក្រឹកជារិរសស។ រវើយក្រឹកថ្ងៃរនះ ឬក៏ក្រឹកថ្ងៃ -- 4 

បនាា ប់មកក្រឹកថ្ងៃវសែកបនតរទៀតរៅ។ រវើយវដេកា រធេើវបបរនះ អាចរធេើឲ្យគ្នត់វនឹងក្បមូេអា មាណ៍5 

បានេែ រៅកនុងកា រ ល្ើយនឹងសំណួ ។ បាទ សាថ នភារស ខភារ បស់គ្នត់ អាចធានាបានេែផងវដ ។ 6 

[១០:១០:០៤] 7 

រវើយចំរពាះបញ្ញា សំណួ រទៀតរសាត វដេភាគីនឹងសួ រៅរេើរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ូបរនះ ក៏8 

រយើងខាុំចង់រសនើស ំឲ្យមនកា រ ៀបចំជាសំណួ វបបសាមញ្ា វដេក្តូវរៅតាមសាថ នភារ បស់គ្នត់។ 9 

រវើយពាក់រ័នារៅនឹងបញ្ញា វដេសកខីកមារៅរេើកា ឈឺោប់ រយើងខាុំក៏ចង់រសនើស ំឲ្យមនកា សួ ជាសំណួ  10 

ជាក់លាក់ពាក់រ័នារៅនឹងបញ្ញា ឈឺោប់ រដើមបីឲ្យគ្នត់អាចមនេទាភាររៅកនុងកា រ ល្ើយឲ្យបានសម11 

ក្សបផងវដ ។ គ្នត់មិនមនេទាភាររៅកនុងកា រ ល្ើយ រធេើកា អធិបាយបានវវងអនាល យដូចអនកដថ្ទរទៀត12 

រទ។  13 

ចំរពាះរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី  2-TCCP-844 ររេវដេរយើងខាុំបានរៅជួបរដើមបណដ ឹង ដឋបប14 

រវណី ូបរនះ រលាកបានបញ្ញជ ក់ថា សាថ នភារ បស់គ្នត់បានក្បរសើ ជាងម នឆ្ៃ យ របើរក្បៀបរធៀបរៅនឹង15 

ររេវដេរវជជបណឌ ិតវដេអងគភារគ្នំពា សាកសីបានរៅរិនិតយសាថ នភារគ្នត់វនឹង គឺថាររេៗរនះបាន16 

ក្បរសើ ជាងរីររេរនាះ រីររេម នរក្ចើន។ រវើយកាេរនាះគឺគ្នត់មនសាថ នភារសមព ធ្មរេើងខពស់ 17 

និងគ្នត់រខាយមួយចំរវៀងខលួនផងវដ  រវើយវតររេរនះ រលាកអាចកំរ ងវតខំោត់ក្បាណ រវើយក៏18 

គ្នត់បានបញ្ញជ ក់ថាមួយថ្ងៃគ្នត់អាច ត់ វូតរៅដេ់១គីេូវម៉ាក្ត រដើមបីឲ្យគ្នត់អាចមនស ខភារក្បរសើ  19 

រវើយក៏ប៉ា វនដគ្នត់វត់បីដងកនុងមួយថ្ងៃ រវើយកា វត់រនះអាចធូ រសបើយវិញកនុង យៈររេកនលះរម៉ា ង ឬ20 

មួយរម៉ា ង។ រវើយៗរលាកមិនមនកា រក្បើថាន ំទំរនើបរទ គ្នត់រក្បើថាន ំជាប រាណ រវើយរលាកបានបញ្ញជ ក់21 

ថា រលាកមនបំណងរៅកនុងកា មកផដេ់សកខីកមាផងវដ បាទ។  22 

[១០:១២:២២] 23 

អ  ៊ីចឹងចំរពាះសាថ នភាររដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីទ្ធងំរី  ូបរនះ គឺថារដើមបីឲ្យមនភារចាស់លាស ់24 

អងគជំន ំជក្មះអាចោត់ឲ្យមនរវជជបណឌ ិតរៅរិនិតយសាថ នភារជាក់វសដង បស់គ្នត់បវនថមរទៀតបាន។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  23 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រវើយសាជាងាីមដងរទៀត រយើងខាុំសូមជក្មបថា រួកគ្នត់មនបំណងមកផដេ់សកខីកមាកនុងនាមជារដើម1 

បណដ ឹង ដឋបបរវណី។ រវើយជាសាថ នភារទូរៅរៅកនុងកា ផដេ់សកខីកមា ខាុំ រយើងខាុំយេ់ថាសកខីកមា បស់2 

គ្នត់មនភារពាក់រ័នា រវើយមិនចំណ្ណយររេអត់ក្បរយាជន៍ ដូចបានរេើករេើងរោយរលាករមធាវី3 

ជាតិ បស់រលាក រខៀវ សំផន រទ។ រោយសា រួកគ្នត់ជាជន ងរក្គ្នះ រវើយមនរវត កា ណ៍ ឬអងគ4 

រវត  បស់គ្នត់វនឹងវពាក់រ័នារៅនឹងសំណ ំរ ឿងវតមដង។ អ  ៊ីចឹងសូមរាយកា ណ៍ជូនអងគជំន ំជក្មះ រវើយ5 

និងអាចរ ល្ើយជូនសំណួ ជូនអងគជំន ំជក្មះបវនថម ក្បសិនរបើមនសំណួ ។ សូមអ គ ណ។ 6 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 7 

សូមអរញ្ជើញរលាករៅក្កម វសង់ម៉ា ក ឡាវវន៍! 8 

រៅក្កម វសងម់៉ា ក ឡាវវន៖៍ 9 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ក្បវវេជាមនបញ្ញា បកវក្ប ខាុំសាដ ប់មិនសូវយេ់អំរីកា រនយេ់10 

 បស់រលាក។ ច ងរក្កាយអមាញ់មិញរនះ រលាក ររជ អងគ រលាកបាននិយាយថារដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ ី11 

រី  ូបចង់មកផដេ់សកខីកមា ក៏ប៉ា វនដរីម នមករនាះ ខាុំដូចជាសាដ ប់ឮថារដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី 2-TCCP-12 

869 បដិរសធមិនចង់មកផដេ់សកខីកមា អ  ៊ីចឹងខាុំដូចជាមិនយេ់។ រវើយមនកា បញ្ញជ ក់អំរីសាថ នភារ13 

វដេថា រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីមកផដេ់សកខីកមា វតមកផដេ់វតររេក្រឹក។ អ  ៊ីចឹងរនះជាសំរណើវដេ14 

រលាកបានរិភាកាជាមួយនឹងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ូបរនាះ រវើយរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ូបរនាះ គ្នត់15 

ឯកភាររវើយឬរៅ ថាមកផដេ់វតររេក្រឹកវនឹង? រវើយ<>មនកា រសនើស ំឲ្យោត់តាងំក្គូររទយរៅ16 

ជាមួយគ្នត់ <រតើអេីជាកមាវតថថុ្នសំរណើរនះ>? ដូរចនះ រលាកអាចបញ្ញជ ក់ឲ្យបានចាស់រទ ថារតើក្តូវរសនើ17 

ស ឲំ្យមនកា រធេើរកាសេ វិច័យបវនថមរៅរេើគ្នត់ ឬក៏<យា៉ា ងរម៉ាច> រវើយក្តូវមនក្គូររទយរៅក្បោំ18 

ជាប់ជាមួយគ្នត់រដើមបីវណនាគំ្នត់ ឬក៏យា៉ា ងរម៉ាច? សូមរលាកបញ្ញជ ក់ឲ្យបានចាស់អំរីចំណ ចរនះ។ 19 

រលាក ររជ អងគ៖ 20 

បាទ ជាបឋមពាក់រ័នារៅនឹងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី 2-TCCP-869 រីដំបូងគ្នត់បានបដិរសធ21 

មិនមកផដេ់សកខីកមា។ បនាា ប់រីបានជួបជាមួយរយើងខាុំ និងជួបជាមួយអនកគ្នកំ្ទផលូវចិតត ួចរវើយ រដើម-22 

បណដ ឹង ដឋបបរវណី ូបរនាះ មនបំណងមកផដេ់សកខីកមា។ អ  ៊ីចឹងខាុំក្បវវេជាចាស់អំរីចំណ ចរនះ23 

រវើយ។ រវើយដូរចនះគ្នន វដ  ចំរពាះរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី 2-TCCP-844 រលាកបានបញ្ញជ ក់ថា រលាក24 

មនបំណងមកផដេ់សកខីកមា។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី869 សាថ នភារស ខភារ បស់គ្នត់អាចមកផដេ់25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  24 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សកខីកមាបាន តាមកា យេ់រ ើញវដេរយើងខាុំរិនិតយរ ើញ។ ក៏ប៉ា វនតរិនិតយរៅរេើសាថ នភារស ខភារ1 

 បស់គ្នត់ផ្ទា េ់ វដេរលាក រលាកក្សីរៅក្កមអាចដឹងរវើយ គឺអាយ គ្នត់រក្ចើន គ្នត់រេើសគីេូ មន2 

សមព ធ្មរេើង វតគ្នត់រក្បើថាន ំជាក្បោវំដ ។  3 

[១០:១៧:០៨] 4 

ដូរចនះសាថ នភារ បស់គ្នត់ របើអាចផដេ់សកខីកមាកនលះថ្ងៃកនុងមួយថ្ងៃ គ្នត់ផដេ់សកខីកមាវតកនលះថ្ងៃ5 

រទ។ អ  ៊ីចឹងអាច របើគ្នត់ផដេ់សកខីកមារី ថ្ងៃ -- មួយ -- គ្នត់អាចបំវបក -- របើសិនថាគ្នត់ផដេ់សកខីកមា6 

ររេក្រឹកថ្ងៃរនះ រវើយថ្ងៃវសែកគ្នត់ផដេ់សកខីកមាររេក្រឹកបវនថមរទៀត។ ដូរចនះសាថ នភារវបបរនះអាច7 

សក្មួេដេ់សាថ នភារជាក់វសដង បស់គ្នត់បានក្បរសើ  រដើមបីឲ្យគ្នត់សាថ នភារ បស់គ្នត់អាចទប់ទេ់8 

នឹងកា រ ល្ើយសំណួ ផង រវើយគ្នត់អាចមនកា ក្បមូេអា មាណ៍រ ល្ើយនឹងសំណួ បានេែផងវដ ។  9 

រវើយចំរពាះសំណួ វដេរលាករៅក្កម ឡាវវន៍ បានសួ ថារតើគួ វតមនររទយរៅក្បោកំា ជិត10 

គ្នត់។ រយើងខាុំយេ់ថា ក្បសិនរបើមនកា រិនិតយបវនថមរដើមបីឲ្យមនភារចាស់លាសអ់ំរីសាថ នភារស ខ-11 

ភារ បស់គ្នត់  ក៏  ឹតវតក្បរសើ ។ រវើយជារិរសសររេវដេគ្នត់ម នរេើងសកខីកមា  របើមនកា រិនិតយ12 

ម នរេើងសកខីកមា ក៏អាចរធេើបាន -- អ។! ក៏ជាេែផងវដ ។ រវើយរៅររេវដេផដេ់សកខីកមា រយើងខាុំយេ់13 

ថា របើមនអនកគ្នកំ្ទផលូវចិតតអងគយុជិតគ្នត់ វជាកា េែ ជារិរសសរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី 869។  14 

រៅក្កម វសងម់៉ា ក ឡាវវន៖៍ 15 

ដូរចនះរបើខាុំសាដ ប់មិនក្ចេំរទ គឺថាសំរណើឲ្យមនក្គូររទយវនឹង គឺសក្មប់វតរដើមបណដ ឹង ដឋបប-  16 

រវណ ី 2-TCCP-869 វតប៉ា រណ្ណា ះ រវើយរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី 2-TCCP-844 រនាះមិនក្តូវកា ឲ្យ17 

មនវតតមនក្គូររទយរទ វមនរទ? 18 

រលាក ររជ អងគ៖ 19 

ពាក់រ័នាទ្ធងំរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណទី្ធងំរី នាក់។  20 

រៅក្កម វសងម់៉ា ក ឡាវវន៖៍ 21 

ដូរចនះក្គូររទយវនឹង គឺរដើមបីរិនិតយ<ថារដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីអាចមនសាថ នភារស ខភារេែ> 22 

ម នររេមកផដេ់សកខីកមា <រតើក្តឹមក្តូវវដ  ឬរទ? ឬក៏មនមូេរវត រផសងរទៀត>?  23 

[១០:២០:០២] 24 

រលាក ររជ អងគ៖ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  25 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បាទ គឺរិនិតយម នររេមកផតេ់សកខីកមា។ 1 

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖ 2 

ស ំរទ្ធស ខាុំសូមចង់បញ្ញជ ក់បនតិច។ <រយើងមនអនកជំនាញខាងស ខភារយា៉ា ងតិចមន ក់ ខាុំគិតថា 3 

គឺមនរី នាក់។ ដូរចនះ>រតើរលាករសនើស <ំ>អនកជំនាញ<ងាីមន ក់> រោយសា វតអេី? <រយើងមនអនក4 

ជំនាញរវើយ> រតើរវត ផេអេី<បានជា>រលាករសនើស ំ<អនកជំនាញងាី>? <រតើមនមូេរវត អេី?> 5 

រលាក ររជ អងគ៖ 6 

បាទ ខាុំមិនមនជំនាញរៅកនុងរ ឿងររទយរទ រវើយកនុងនាមជារមធាវី បស់រួកគ្នត់ រោយរិនិតយ7 

រ ើញថាសាថ នភារស ខភារ បស់គ្នត់មិនមនេកខណៈដូច -- មិនមនេកខណៈ  ឹងមំវមនវទន។ ដូរចនះ8 

រវើយបានជារយើងបានរិភាកាគ្នន រៅរ ើញថា របើអាចមនកា រិនិតយសាថ នភារស ខភារ បស់គ្នត់9 

បវនថមម ននឹងគ្នត់រេើងមកសវនាកា  ក៏ជាកា េែរដើមបីធានាថាគ្នត់មិនមនបញ្ញា អេីមួយនឹងរកើតរេើងរៅ10 

ររេសវនាកា ។ 11 

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖ 12 

រតើរលាកចង់រធេើកា ជំទ្ធស់ជាមួយនឹង បាយកា ណ៍រវជជសាន្តសត វដេមនរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ួច13 

មករវើយ <រតើរលាកចង់បានអនកជំនាញងាី ឬ> បាយកា ណ<៍រដើមបី>បញ្ញជ ក់<>អំរីសាថ នភារ  ក៏ដូច14 

ជា<េកខខណឌ  បស់អនកវដេក្តូវបង្គា ញខលួនវមនរទ?>  រតើរលាកមនមូេោឋ នអេីវដេរលាករសនើឲ្យមន15 

អន វតតរផសង ឬក៏អន វតតខ សរី បាយកា ណ៍ បស់អនកជំនាញអ  ៊ីចឹង? 16 

[១០:២២:០៤] 17 

រលាក ររជ អងគ៖ 18 

បាទ ខាុំបានអានអំរីឯកសា ទ្ធងំអស់រនាះ។ ខាុំមិនមនជំនាញពាក់រ័នារៅនឹងរ ឿងរវជជសាន្តសត19 

រទ។ រវើយខាុំក្គ្នន់វតចង់បញ្ញជ ក់ថា ក្បសិនរបើរេើងម ននឹងររេរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរនាះ  រេើងមក20 

ផតេ់សកខីកមាអាចមនកា រិនិតយសាថ នភារស ខភារ បស់គ្នត់បវនថម ក៏ជាកា ក្បរសើ ។ បាទ ខាុំនិយាយ21 

វបបរនះគឺមិនវមនមនន័យថា ខាុំបដិរសធនូវអេីវដេរលាករវជជបណឌ ិតបានរធេើរីរេើកម នមករនាះរទ។  22 

របើមនអេីបញ្ញជ ក់បវនថម រយើងខាុំអាចបញ្ញជ ក់បវនថមរទៀតបាន។ 23 

រលាកក្សី ម៉ា   ីវគ ី ដូ៖៍ 24 

រលាកក្បធាន ខាុំសូមអន ញ្ញា ត ជា ួមពាក់រ័នារៅនឹងរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី 2-TCCP-869 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  26 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រយើងបានរៅជួបគ្នត់  រវើយរយើងនាអំនកជំនាញ ធី.ភី.អូ  រៅជាមួយ។  ដូរចនះគ្នត់ឯកភារមកផតេ់1 

សកខីកមារវើយ រវើយរៅររេរនាះអនកជំនាញបានផតេ់អន សាសន៍ថា៖ “ឲ្យគ្នត់មកផតេ់សកខីកមាវត2 

ររេក្រឹករទ រវើយឲ្យប គគេិក ធី.ភី.អូ រៅអមគ្នត់ ោជំួយរេើកទឹកចិតតគ្នត់ រវើយរយើងស ំឲ្យមន3 

សមជិកក្គួសា គ្នត់ នាគំ្នត់មកភនំររញ។ ដូរចនះ ខាុំគិតថារបើមនកា រ ៀបចំក្តឹមក្តូវរនាះ គឺរដើមបណដ ឹង 4 

2-TCCP វនឹងគឺ ç 869 ç អាចមកផតេ់សកខីកមាបាន។ រវើយ<អេីវដេសវភាតា បស់ខាុំចង់និយាយគឺ5 

ថា> គ្នត់ គ្នត់ចង់ឲ្យមនក្គូររទយវនឹងមករិនិតយ<រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី> ម នររេវដេគ្នត់មក   6 

ផតេ់សកខីកមា គឺវតម នររេផតេ់សកខីកមាវតប៉ា រណ្ណា ះ មិនវមនកនុងររេផតេ់សកខីកមារទ។ ចំរពាះ          7 

2-TCCP-844 វនឹង រយើងក៏បានជួបគ្នត់រៅថ្ងៃទី០៤ មករា រវើយ សាថ នភារស ខភារគ្នត់មនភារេែ8 

ក្បរសើ ។ ដូរចនះគ្នត់ចង់មកផតេ់សកខីកមា។ គ្នត់រក្បើថាន ំបូរាណវខា  រីរក្ពាះថាគ្នត់អត់មនេទាភារ9 

ទទួេបានថាន ំទំរនើបរទ។ រយើងមិនវមនជាក្គូររទយរទ ដូរចនះរយើងរគ្ន ររៅតាម<>កា សរក្មច បស់10 

អងគជំន ំជក្មះ ក្គ្នន់វតរយើងអាចជក្មបថារួកគ្នត់មនស ខភារេែក្បរសើ  រួកគ្នត់ចង់មកផតេ់សកខីកមា 11 

រវើយរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ូបរនាះគ្នត់បានរេបថាន ំវខា  <ចំរពាះរយើង គ្នត់មនស ខភារេែក្គប់12 

ក្គ្នន់រដើមបីមកផតេ់សកខីកមាមួយថ្ងៃរៅភនំររញបាន។> រវើយរយើងៗមិនវមនជាក្គូររទយរទ។ អ  ៊ីចឹងគឺ13 

អងគជំន ំជក្មះអាចរិោ ណ្ណរោយខលួនឯងពាក់រ័នារៅនឹងចំណ ចរនះ។ <ខាុំសងឃឹមថាខាុំបានបកក្សាយរី14 

បញ្ញា កា បកវក្បខ សរីម ន។> ដូរចនះ<តាមវដេរយើងដឹង> រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីទ្ធងំរី គឺ        15 

<2-TCCP-844> និង <2-TCCP-869>  អាចមកផតេ់សកខីកមា<បាន>  រវើយគ្នត់ចង់មកផតេ់16 

សកខីកមា។ 17 

[១០:២៥:០៦] 18 

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖ 19 

ដូរចនះខាុំសរងខប គឺថារលាកមិនរសនើស ំឲ្យមន បាយកា ណប៍វនថមរទ ក្គ្នន់វតរលាករសនើស ំឲ្យ<>20 

មនវតតមនរវជជបណឌ ិតរៅកនងុររេសវនាកា <ជាមួយអនកវដេមកផតេ់សកខីកមា រដើមបជីួយកនុងក ណី21 

សរន្តង្គគ ះបនាា ន់ណ្ណមួយ>។ រតើអ  ៊ីចឹងវមនរទ? 22 

រលាក ររជ អងគ៖ 23 

បាទជាកា រិត គឺយា៉ា ងដូរចនះឯង។ រវើយខាុំសូមរ ល្ើយជាមួយសំណួ  បស់រលាករៅក្កម ឡាវវន៍ 24 

មួយសំណួ រទៀត វដេបញ្ញជ ក់ថា រតើរយើងបានរិភាកាអំរី -- អ។! ជាមួយរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  27 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រវើយគ្នត់បានឯកភារអំរីកា មកផដេ់សកខីកមាវតររេក្រឹកៗ ឬយា៉ា ងណ្ណ។ បាទ ចំណ ចរនះ គឺរយើង1 

បានរិភាកាជាមួយរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរនាះ ួចរវើយ។ រវើយគ្នត់ថា ក្បសិនរបើថា ផដេ់សកខីកមា2 

ររេក្រឹក គឺគ្នត់អាចមនអា មាណ៍ កា ក្បមូេអា មាណ៍េែរៅកនុងកា រ ល្ើយតបរៅនឹងសំណួ ។ បាទ 3 

អ  ៊ីចឹងរនះជាចំណ ចវដេរយើងខាុំចង់បវនថម។ សូមអ គ ណ។ 4 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 5 

បាទ អ គ ណ។ រវើយតរៅរនះ អងគជំន ំជក្មះផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមតំណ្ណងសវក្រះរាជ6 

អាជាា  រដើមបីមនឱកាសកនុងកា រ ល្ើយតប ឬក៏កត់សមគ េ់រៅរេើបញ្ញា រនះ របើសិនរបើមន? 7 

[១០:២៦:២២] 8 

រលាក វងំសង ់វ យដ ៍រដសាា ឯេ៖ 9 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។  រយើងអត់មនកា កត់សមគ េ់អេីជាក់លាក់ពាក់រ័នានឹងសាថ នភារ10 

ស ខភារ បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីទ្ធងំរី  ូបរនះរទ រលាកក្បធាន។  11 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 12 

ក្កុមសវរមធាវីកា ពា កដី មនមតិរយាបេ់ ឬក៏មនអេីកត់សមគ េ់រេើបញ្ញា  បាយកា ណ៍វដេ13 

រេើករេើងរោយក្កុមសវរមធាវីនាមំ ខតំណ្ណងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ពាក់រ័នាជាមួយនឹងរដើមបណដ ឹង14 

 ដឋបបរវណីរី  ូប អមាញ់មិញរនះវដ ឬរទ? 15 

បាទ រវើយរបើមិនមនរទ គឺកិចចរិភាការេើសំរណើស ំទ្ធងំបី បស់ក្កុមសវរមធាវីកា ពា កដី 16 

រខៀវ សំផន -- អ។! រមធាវីកា ពា កដីរលាក នួន ជា និងសវក្រះរាជអាជាា  ក្រមទ្ធងំកា រិភាការេើ17 

 បាយកា ណ៍អំរីវិធានកា សមក្សបជួយដេ់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី 2-TCCP-844 និង 2-TCCP-18 

869 បានចប់រវើយ រវើយអងគជំន ំជក្មះសូមវងលងអំណ គ ណដេ់ភាគី នូវកា វដេរេើករេើង ផដេ់នូវ19 

សា ណ្ណផ្ទា េ់មត់ពាក់រ័នានឹងបញ្ញា ទ្ធងំរនះវដេជាមូេោឋ ន អងគជំន ំជក្មះនឹងយករៅរិភាកាសរក្មច20 

រេើបញ្ញា ទ្ធងំអស់រនះ   និងរចញនូវរសចកដីសរក្មចកនុងររេឆ្ប់ៗខាងម ខរនះ   រដើមបីឲ្យដំរណើ កា 21 

សវនាកា រយើង ក្បក្រឹតតរៅបានេែ។  22 

រវើយតេូវរនះ ដេ់ររេសមក្សបសក្មករវើយ អងគជំន ំជក្មះក្បកាសសក្មកោប់រីររេ23 

រនះតរៅ    វូតដេ់រម៉ា ងដប់មួយ  ខេះដប់ក្បានំាទី  សូមអរញ្ជើញចូេវិញ   រដើមបីបនដកិចចដំរណើ កា 24 

សវនាកា ។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  28 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សក្មកច ះ! 1 

ក្កឡាបញ្ជ៖ី 2 

សូមអរញ្ជើញរក្កាកឈ ! 3 

(សវនាកា សក្មករីរម៉ា ង ១០:២៨ នាទី ដេ់រម៉ា ង ១០:៤៧ នាទី) 4 

[១០:៤៧:៥៥] 5 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 6 

អងគយុច ះ! 7 

អងគជំន ំជក្មះក្បកាសបនដដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា ។ រវើយតរៅរនះ ផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុម8 

តំណ្ណងសវក្រះរាជអាជាា រដើមបីបនដកា តាងំសំណួ រដញរោេចំរពាះសាកសី។  9 

រលាក ចរូសវេ រអនក្រ ូប យេ៖ី 10 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ អ  ណសសួដីរលាក រលាកក្សីរៅក្កម ភាគីទ្ធងំអស់។ 11 

កា តាងំសំណួ រោយសវក្រះរាជអាជាា  12 

សួ បនដរោយរលាក ចរូសវេ រអនក្រ ូប យេ៖ី 13 

ស៖ ជក្មបសួ រលាកសាកសី។   រីមសិេមិញ   រយើងបានបញ្ចប់កា សាកសួ សដីអំរីជនជាតិ14 

រវៀតណ្ណមរៅភូមិរពាធិ៍ចិនាដ  ំ រៅកនុង<ភូម>ិ បស់រលាក។ រក្កាយររេវខា ក្កវមចូេមកភូមិ បស់15 

រលាក រតើរលាកវដេបានដឹងថា វខា ក្កវមមនោត់វិធានកា ណ្ណមួយរដើមបីកំណត់អតតសញ្ញា ណ វវក16 

ម ខ កឲ្យរ ើញថាអនកណ្ណជារវៀតណ្ណម អនកណ្ណមិនវមនជារវៀតណ្ណមអីវដ រទ? 17 

រលាក រងង ផេ៖ 18 

្៖ ររេរនាះ ខាុំមិនសូវជាយកចិតតទ កោក់រទ គឺមិនបានដឹងរទ គឺអត់បានដឹងរសាះ។ 19 

ស៖ រតើរលាកវដេដឹងថា វខា ក្កវមធាល ប់វដេរដើ មកសាកសួ អនកភូមិរីផាះមួយរៅផាះមួយ 20 

រវើយសួ សណួំ រដើមបីកំណត់ឲ្យចាស់ថា ក្គួសា ណ្ណមួយជារវៀតណ្ណមរនាះវដ រទ? 21 

្៖ ក្តង់រណះ គឺខាុំមិនអាចដឹង រក្ពាះកា សួ នាគឺំវសួ រៅរេើអនកដឹកនាកំនុងក្បធានភូមិវត 22 

ប៉ា ណា ឹង វមិនវដេសួ ក្បជាជនរទ។  23 

[១០:៥០:០៨] 24 

ស៖ ខាុំសូមអានសក្មង់មួយមករី<កិចចសមភ សន៍ បស>់មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា គឺជា25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  29 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ចរមលើយ បស់អនកភូមិ បសរ់លាកមន ក់ រដើមបីជួយ ំឭកដេ់កា ចងោំ គឺឯកសា  E3/7562 ជាកំណត់1 

រវត សាដ ប់ចរមលើយ បស់ <2-TCCP-869 , ជាភាសាអង់រគលស> ERN <01170650 ដេ់ 51>, វខា  2 

<00034056> មិនមន ERN ជាភាសាបារំាងរទ។ បដី បស់គ្នត់រ ា្ ះ រទរ ជ យ វដេរលាកកំណត់3 

ថាជាជនជាតិរវៀតណ្ណមរៅកនុងភូមរិពាធិ៍ចិនាដ ។ំ “សំណួ ៖ រតើរធេើរម៉ាចបានរគដឹងថា<គ្នត់ជា>យួន 4 

មនរគក្បាប់រីបញ្ញា រនះរទ? រ ល្ើយ៖ រគដឹងរវើយរគតាមវវកម ខ ក។ សួ ៖ រតើរគមនរស ើបអរងកតរដើមបី5 

 កឲ្យរ ើញថាមនក្គួសា រវៀតណ្ណមប៉ា នាា នក្គួសា រៅកនុងភូមិរនាះរទ? រ ល្ើយ៖ ក្តឹមក្តូវណ្ណស់ គឺរគ6 

រធេើយា៉ា ងដូរចនះវមន។ សួ ៖ រតើរគវដេមកយកសថិតិក្បជាជនរៅកនុងភូមិ កនុង  ំ? រតើរគវដេរ ៀបចំជា7 

បញ្ជីរ ា្ ះក្បជាជនរទ? រ ល្ើយ៖ បាទ គឺរគរធេើយា៉ា ងដូរចនះរៅកនុង បបប៉ា េ រត។ សួ ៖ រតើរគរដើ រីផាះ -- 8 

សួ រីផាះមួយរៅផាះមួយឬ? រ ល្ើយ៖ ថារគបានរដើ រីផាះមួយរៅផាះមួយអ  ៊ីចឹងវមន។ រតើ<រលាកក្សី>9 

មនក្បាប<់រគ>ថា បដី បសរ់លាកក្សីជាជនជាតិរវៀតណ្ណមរទ? រ ល្ើយ៖ ោស គឺ<ខាុំ>ក្បាប់ថា បដខីាុំជា10 

ជនជាតិរវៀតណ្ណម។” 11 

រក្កាយរីខាុំអាននូវចរមលើយ<>រនះរវើយ រតើវជួយ ំឭកដេ់កា ចងោំ បស់រលាកថា <រៅ12 

អំេុង បបប៉ា េ រត គឺថា>កមា ភិបាេវខា ក្កវមបានរដើ រីផាះមួយរៅផាះមួយសាកសួ <អំរីជាតិ    13 

រនា ុបស់សមជិករៅកនុងផាះទ្ធងំអស់រនាះ>? រតើវជួយ ំឭកដេ់កា ចងោំ បសរ់លាករទ? 14 

្៖ ចង -- រួកវខា ក្កវមវដេបានរដើ ក្សាវក្ជាវរនាះ គឺ ូបខាុំបាទមិនសូវបានដឹងរទរ ឿងវនឹង 15 

រក្ពាះកាេវនឹងគឺកា ង្គ  បសរ់គជាមួយ ដឋអំណ្ណច  ំ ប៉ា នន ។ង។ កាេន ។ងខាុំជាក្បជាជនមិនអាចដឹង16 

រ ឿងអីបានរសាះ។ 17 

[១០:៥២:៤៧] 18 

ស៖ សូមអ គ ណ។ តេូវរនះ ខាុំសូមសួ រលាកអំរីប គគេមួយចំនួន។ ប គគេចំនួនបីនាក់វដេ19 

រលាកបានរេើករ ា្ ះរីមសិេមិញថា ជាជនជាតិរវៀតណ្ណម វដេ ស់រៅកនុងភូមិ បស់រលាក និងអេី20 

វដេបានរកើតរេើងចំរពាះអនកទ្ធងំបីនាក់រនះរៅកនុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ ខាុំសូមនិយាយរីរ ា្ ះ21 

រីមសិេមិញវដេរលាកថា ជាជនជាតិរវៀតណ្ណមរ ា្ ះ <ង៉ា យ>។ សំណួ សួ ថា រតើរលាកបានជួប22 

រ ា្ ះ <ង៉ា យ> វនឹងជាច ងរក្កាយបំផ តរៅររេណ្ណ? 23 

្៖ រ ា្ ះ ង៉ា យ គឺរ ា្ ះវនឹងគឺបានរៅកាប ់ពាក់ជាមួយខាុំ រវើយក៏ជាក្បជាជនវដេរៅមន24 

ក្គួសា រៅកនុងភូមិវនឹង។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  30 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ រតើរលាករៅោរំទថា រៅកនុងឆ្ន ំណ្ណវដ  វដេរ ា្ ះ ង៉ា យ វនឹងក្តូវបានរគបញ្ជូនរៅឲ្យ1 

កាបរ់ដដ ន ។ង? 2 

្៖ រ ា្ ះ ង៉ា យ វនឹងបានបញ្ជូនរៅឲ្យកាប ់ពាក់រៅកនុងច ងឆ្ន ំ៧៦-៧៧ រោយមន ូបខាុំជា3 

អនករៅជាមួយ។ ររេរនាះ អងគកា បានោត់តាងំឲ្យខាុំរៅវនឹង គឺចំនួនថាមួយវខ វតមិនបានដេ់មួយវខ4 

រទ បានវតក្បាំក្បាមំួយថ្ងៃ វបានរៅតាមយកមក វិញ។ ររេរនាះមនសភារកា ណ៍រផសង វតប៉ា ណា ឹង។ 5 

ស៖ ររេនិយាយថា  អងគកា រៅយករលាកមកវិញ  រតើអាច រលាកអាចក្បាប់រ ា្ ះកមា ភិ- 6 

បាេ គឺអងគកា វដេរៅយករលាកមកវិញបានរទ? 7 

្៖ អាចក្បាប់បាន។ អនកវដេរៅយករនាះ គឺជាអន ក្បធានភូមិ គឺរ ា្ ះ រសង។ 8 

[១០:៥៥:៣៥] 9 

ស៖ រវើយថារតើ រសង មនក្បាប់មូេរវត អីថា ក្តូវរៅយករលាកមកភូមិវិញរនាះវដ រទ? 10 

្៖ ររេរៅដេ់រនាះ ខាុំកនុងនាមជាសមជិកកនុងក្កុមកាប់ ពាក់វនឹង ក៏បានសួ  “អា។បង11 

អរញ្ជើញរៅណ្ណ? ររេរនាះគ្នត់ថា៖ មករៅរួករយើងរេើងរៅភូមិវិញ។” ក្គ្នន់វតប៉ា ណា ឹងរទ។ 12 

ស៖ រតើរលាកអាចជក្មបជូនត លាកា បានរទថា រៅររេវដេរលាកមកភូមិវិញជាមួយនឹង 13 

រសង វដេរៅយករលាករនះ<រតើមនអេីរកើតរេើង> គឺថាខាុំសូមឲ្យរលាកបញ្ញជ ក់ថា ក្បជាជនប៉ា នាា ន14 

នាក់ រក្ៅរី ូបរលាក <រវើយនិង ង៉ា យ រតើ>មនក្បជាជនប៉ា នាា ននាក់រទៀតវដេ រសង នាកំ្តេប់យក15 

មកភូមិវិញ? 16 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 17 

ក ំអាេទ្ធន់ៗរ ល្ើយ! 18 

រលាក រងង ផេ៖ 19 

្៖ ររេរនាះមនចំនួន១០ នាក់រោយមនទ្ធងំ ូបខាុំផង។ នារំដើ ក្តេប់មកវិញវនឹង គឺមន20 

ចំនួន១០នាក់។ វតខាុំរភលចរ ា្ ះអស់រវើយ មនរៅោំតិចតួចរទ គឺោរំ ា្ ះថា តាវវ េ ç វវ េ មួយ21 

និង ង្គ៉ា ង វនឹងមួយរទ រក្ៅរីវនឹងខាុំរភលចរវើយ ប៉ា ណា ឹង។  22 

សួ រោយរលាក ចរូសវេ រអនក្រ ូប យេ៖ី 23 

ស៖ រវើយថារតើក្បជាជនទ្ធងំ១០នាក់វនឹង បានមកដេ់ភូមិរពាធិ៍ចិនាត ?ំ 24 

្៖ ររេរធេើដំរណើ រចញរីភូមិកូនរតាន ត     វេតូចមកវិញរីថ្ក្រអំរៅវនឹង    គឺរដើ មកដេ់25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  31 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

កណ្ណត េផលូវរ ា្ ះ រសង ក៏ោច់ក្ចវក់កង់ រវើយររេរនាះខាុំក៏ៗនាគំ្នន រដើ  វូតជាមួយគ្នត់ វូតមក។ 1 

ដេ់មកដេ់កវនលងមនាី សនតិស ខ បស់ ប៉ា េ រត វនឹង ក៏ខាុំរនះខាុំកនុងនាមខាុំស ំគ្នត់ោក់ឲ្យ គ្នត់ថា “មិន2 

បាច់រទ វ  យ ឯងរៅច ះ ទ កឲ្យ ង្គ៉ា ង រៅរធេើ”។ ររេរនាះ ខាុំបាទក៏គ្នន ក្បាបំីក្បាបំួននាក់ក៏នាគំ្នន រដើ មក3 

ម ន ថានាគំ្នន រៅម នរៅ។ រវើយក៏នាគំ្នន រដើ រចញមក វូតរៅ រដើ បរណត ើ រមើេផលូវ ោរំមើេបរណត ើ  វត4 

មិនរ ើញមករសាះ។ ដេ់ ង្គ៉ា ង គ្នត់ម តបនាល  ពាក់ផង ឈឺរជើង។ 5 

ស៖ រតើ <ង៉ា យ> វនឹងគឺជាមន សសវតមន ក់រទឬ វដេៗ<ស >ំរគមិនរធេើដំរណើ រៅម ខរទៀត 6 

រៅររេវដេកង់ បស់ រសង ោច់ក្ចវក់រនាះ? 7 

្៖ ររេវដេបញ្ឈប់វនឹង គឺបញ្ឈប់វតមន ក់រទ គឺបញ្ឈប់ ង្គ៉ា ង វនឹងវតមន ក់ឯងគត់ រវើយ8 

សេ់ប៉ា នាា នក៏ឲ្យរដើ មកម ខម ន។ គ្នត់ថា  “រៅម នច ះ! ទ ក ង្គ៉ា ង ឲ្យរៅតក្ចវក់ឲ្យ” រៅកវនលងមនាី 9 

សនតិស ខក្តង់ន ។ង។  10 

ស៖ រតើរលាកអាចក្បាប់រីរ ា្ ះទីកវនលង វដេ រសង ឈប់តក្ចវក់កង់ន ។ង? រតើមនអគ្ន  ឬក៏11 

មនអេីមួយវដេរលាកអាចបញ្ញជ ក់ក្បាប់អំរីរ ា្ ះទីតាងំរនះបានរទ? 12 

្៖ ខាុំអាចក្បាប់បាន គឺកវនលងរនាះ គឺរ ា្ ះថាភូមិអូ ករណ្ណត េ រវើយទីវតតោស់រទៀតរោយ13 

មនវិោ បាក់វបកមួយរៅន ។ង។ 14 

ស៖ រតើរលាកដឹងរទថា វតតោស់ន ។ង ររេរនាះរគបានយករៅរក្បើក្បាស់ជាអេីវដ ? 15 

្៖ វតតោស់ន ។ង ដេ់ររេរក្កាយមក ររេសម័យ ប៉ា េ រត ន ។ងគឺអត់មនអីរទ គឺយកជា16 

ទ កជាកវនលងមនាី សនតិស ខ រោយរៅកណ្ណដ េវេ វេធំេេឹងរេេើយន ។ង ក្តង់ន ។ង គឺោច់រីភូមិឆ្ៃ យ វតត17 

ន ។ង វតតោស់វនឹង។  18 

[១១:០០:៣៥] 19 

ស៖ រតើរលាកអាចរមើេរ ើញវតតោស់រទ រីកវនលងវដេរលាកឈប់ជាមួយនឹង រសង ន ។ង? 20 

្៖ រោយមិនអាចរមើេរ ើញរទ រក្ពាះបាងំភូមិ រវើយថ្ក្ររទៀត កាេន ។ងរៅថ្ក្ររក្ចើន។  21 

ស៖ រតើរលាករ ើញថា កមា ភិបាេវខា ក្កវមណ្ណមន ក់កាន់អាវ ធវដ រទ <>រៅ<ជិត>22 

កវនលងវដេរលាកឈប់ជាមួយរ ា្ ះ រសង? 23 

្៖ រៅកនុងកវនលងសនតិស ខរនាះ គឺរ ើញមនកាន់ការំភលើងក្គប់គ្នន  អត់មនថាអនកណ្ណមួយមិន24 

កាន់រទ រៅកវនលងន ។ង។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  32 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ ខាុំសូមបញ្ញជ ក់ថា រៅររេវដេ<រលាកនិយាយថា> “មន ក់ៗកាន់អាវ ធក្គប់គ្នន ”  រតើ1 

រលាករិតជាបានរ ើញកមា ភិបាេវខា ក្កវមវនឹងកាន់អាវ ធក្គប់ៗគ្នន អ  ៊ីចឹងវមនឬ រៅទីកវនលងវដេរគ2 

បញ្ឈប់រលាកវនឹង? 3 

្៖ គឺបានរ ើញរិតវមន ខាុំមិននិយាយបំរផលើសរទ។  4 

ស៖ រវើយរៅររេរលាកបនតដំរណើ មកភូមិរពាធិ៍ចិនាត  ំ រលាកមនឈប់រៅភូមិណ្ណមួយវដ រទ 5 

ឬក៏មក វូតដេ់រពាធិ៍ចិនាដ វំតមដង ឬក៏ឈប់រៅភូមិណ្ណមួយវដ ? 6 

្៖ ររេវដេខាុំរធេើដំរណើ មក គឺខាុំមនកា ឈប់តាមផលូវខលះ។ ឈប់រដើមបីោំរមើេរ ា្ ះ ង្គ៉ា ង 7 

វនឹង វតមិនរ ើញ ខាុំក៏រចះរធេើដំរណើ  វូតរៅដេ់ មកដេ់ភូមិរពាធិ៍ចិនាដ  ំវិញ។  8 

[១១:០៣:០៥] 9 

ស៖ រតើរលាកមនបានរ ើញ ង្គ៉ា ង ក្តេប់មកវិញវដ រទ? មនបានរ ើញគ្នត់ក្តេប់មក វិញ 10 

រៅកនុងររេណ្ណមួយវដ រទ? 11 

្៖ ររេខាុំក្តេប់មកភូមិ ររេរនាះខាុំរចះវតបាត់រៅៗ ររេលាៃ ចរៅរវើយ កាន់វតក្បវវេ12 

ជារម៉ា ងក្បាកំនលះរៅរវើយ ជិតរម៉ា ងចូេរម៉ា ងក្បាមួំយរវើយ។ ររេរនាះមកដេ់ភូមិ ក៏ឮអនកភូមិថា 13 

រគបានយកក្បរនា តានី, ោ ជ យ យករៅោក់ រទះរសះយករៅរកើតអស់រវើយ រគយកសមល ប់រោេ14 

រវើយ។ ក្គ្នន់វតប៉ា នន ។ង គឺខាុំក៏មនអា មាណ៍ថា អាូ។! ោ ង្គ៉ា ង ចាស់ជាង្គប់រៅកវនលងន ។ងវដ រវើយ បាត់15 

តាងំរីន ។ង វូតមក។  16 

ស៖ រ ា្ ះ បស់ក្បរនាគ្នត់មន ក់វដេរលាករទើប<វត>និយាយអមាញ់មិញរនះ រតើគ្នត់ជាជន17 

ជាតិរវៀតណ្ណម ឬក៏មិនវមនរទ? 18 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 19 

ក ំទ្ធន់! ក ំអាេ់ទ្ធន់!  20 

រលាក រងង ផេ៖ 21 

្៖ រ ា្ ះវដេខាុំក្បាប់ទ្ធងំរី នាក់អំមិញរនះ គឺ១) ជាបដី គឺជនជាតិរវៀតណ្ណមវមន។ ទី២ គឺ22 

រ ា្ ះ នី ក៏ក្បរនាជារវៀតណ្ណមវដ  វតខាុំមិនរជឿ រមើេរៅដូចវខា  វតគ្នត់ថា ជាក្បរនារវៀតណ្ណមវនឹង 23 

គឺគ្នត់យករីភនំររញរៅ កាេន ។ង គ្នត់មនរធេើកា រៅភនំររញ គ្នត់យកក្បរនាវនឹងរៅ។  24 

សួ រោយរលាក ចរូសវេ រអនក្រ ូប យេ៖ី 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  33 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ រតើោប់តាំងរីររេរនាះមក រលាកបានជួបរ ា្ ះ <ង៉ា យ> រនះរេើងវិញវដ រទ? 1 

្៖ ោប់រីថ្ងៃវដេមករីរបាច ពាក់វិញ គឺបាត់ វូត ទ្ធេ់វតសរេថ្ងៃវនឹង វូតវតមដង។ 2 

ស៖ ច ះរលាករ ើញ រសង វនឹងក្តេប់មកភូមិវិញវដ ?  3 

្៖ ររេខាុំមកដេ់ភូមិ រសង វនឹងក្រឹករេើងបានរ ើញ។  4 

ស៖ រៅររេវដេរលាករធេើដំរណើ មកភូមិរពាធិ៍ចិនាត  ំ និងមកដេ់ភូមិរពាធិ៍ចិនាដ  ំ រតើរលាកមន5 

បានឮអនកណ្ណមន ក់និយាយថា មនអេីរកើតរេើងចំរពាះជនជាតិរវៀតណ្ណម រៅកនុងភូមិរពាធិ៍ចិនាត រំនះវដ  6 

រទ?  7 

្៖ ររេខាុំរធេើដំរណើ មកដេ់ភូមិរពាធិ៍ចិនាត  ំររេរនាះ ឮរគនិយាយខសឹបរខសៀវគ្នន ថា រគក្បមូេ 8 

 យួនយករៅវយរោេ។ ក្គ្នន់វតឮប៉ា ណា ឹងរទ។  9 

ស៖ រតើក្បរនា បស់រ ា្ ះ ង៉ា យ រនះក្តូវបានរគនាខំលួនរចញរៅបាត់ នាខំលួនយករៅបាត់វដ រទ?  10 

្៖ ររេរនាះក្បរនារ ា្ ះ  ង៉ា យ រនះអត់មនរគនាយំករៅណ្ណរទ គឺរៅកនុងភូមិរពាធិ៍ចិនាត  ំ11 

ធមាតា។  12 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 13 

រម៉ាចរៅ? 14 

[១១:០៧:០៧] 15 

រលាក ររជ អងគ៖ 16 

បាទ រលាកក្បធាន សូមអត់រទ្ធស រោយកាត់ររេ បស់រលាកសវក្រះរាជអាជាា ។ មដងរលាក17 

សាកសីនិយាយអំរី ង៉ា យ មដងនិយាយរី ង្គ៉ា ង។ រវើយអ  ៊ីចឹងមនកា ក្ចេូកក្ចេំគ្នន  អ  ៊ីចឹងសូមឲ្យរលាក18 

សវក្រះរាជអាជាា សួ បញ្ញជ ក់អំរីបញ្ញា រនះឲ្យបានចាស់បនដិច ក ំឲ្យក្ចេំគ្នន បាទ។  19 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 20 

អរញ្ជើញបនតរទៀត រលាកសវក្រះរាជអាជាា  អនត ជាតិ សវក្រះរាជអាជាា  ងអនត ជាតិ! 21 

សួ រោយរលាក ចរូសវេ រអនក្រ ូប យេ៖ី 22 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ខាុំយេ់ថា តាម យៈកា បកវក្បរីមសិេមិញ និងរក្កាយរីកា 23 

រិភាកាជាមួយអនកដថ្ទមក គឺថាប គគេវដេមនរ ា្ ះ រវើយរយើងក្បកបជាភាសាអង់រគលសរនះ  គឺ24 

ស រស ជាអកស ឡាតាងំរៅ អាចអានបានរី  របៀបឯរណ្ណះ។ សូមអធយក្ស័យចំរពាះកា អំណ្ណន25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  34 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

 បស់ខាុំ អាចអាន ង៉ា យ ផង អាចអាន ង្គ៉ា ង។ ដូរចនះខាុំសូមអធយក្ស័យ<របើមនកា ភាន់ក្ចេំ> ខាុំកំរ ង1 

រយយាមអានទ្ធងំរី  រវើយសាកសី គ្នត់អាចយេ់ថាខាុំកំរ ងវតសួ រីរ ា្ ះណ្ណ។  2 

ស៖ ខាុំសូមសួ សណួំ ង្គយៗរៅច ះ។ រដើមបីបញ្ញជ ក់រ ា្ ះប គគេវដេរយើងបាននិយាយគ្នន  3 

កាេរីមសិេមិញ មួយរ ា្ ះ ង៉ា យ។ តាមកា បកវក្បថា ង៉ា យ និង ង្គ៉ា ង គឺជាប គគេវតមួយរទ គឺជាជន4 

ជាតិរវៀតណ្ណម វដេ ស់រៅកនុងភូមិរពាធិ៍ចិនាត ។ំ អ  ៊ីចឹង ឬរលាកសាកសី? 5 

[១១:០៩:០៩] 6 

រលាក រងង ផេ៖ 7 

្៖ ង៉ា យ និង ង្គ៉ា ង រនះខាុំរចះវតក្ចេំ រក្ពាះអីកូនគ្នត់រ ា្ ះ ង៉ា យ, គ្នត់រ ា្ ះ ង្គ៉ា ង។ សូម8 

រទ្ធស ខាុំវរចះវតក្ចេំរៅរ ា្ ះ ង៉ា យៗ កូនគ្នត់។ វតកា រិតរ ា្ ះគ្នត់ រ ា្ ះ ង្គ៉ា ង ç ោ ង្គ៉ា ង 9 

វនឹង សូមអត់រទ្ធសច ះ។  10 

ស៖ វនឹងគឺជាភារក្ចបូកក្ចបេ់រវើយ។ អ  ៊ីចឹងខាុំសូមបញ្ញជ ក់ឲ្យបានចាស់ ប គគេវដេរលាក11 

ថាជនជាតិរវៀតណ្ណមវដេរគបញ្ជូនរៅឲ្យកាប់ ពាករ់នាះ គឺរ ា្ ះ ង្គ៉ា ង <វដេជាឪរ ក>។ អ  ៊ីចឹង12 

វមនរទរលាកសាកសី?  13 

្៖ រិតវមនរវើយ។  14 

ស៖ សូមអ គ ណរលាកសាកសី។ រវើយសូមអ គ ណសវរមធាវីនាមំ ខផងវដ វដេជួយ15 

បញ្ញជ ក់អំរីបញ្ញា រនះ។ ក្បរនា បស់ ង្គ៉ា ង វដេរលាកថារគមិនបានយករចញរៅ<រទ>កាេរនាះ។ រតើ16 

ក្បរនា បស់រ ា្ ះ ង្គ៉ា ង វនឹងជាជនជាតិវខា  ឬក៏ជនជាតិរវៀតណ្ណមដូចគ្នន ? 17 

្៖ ក្បរនា ង្គ៉ា ង វនឹងគឺជាជនជាតិវខា  គឺ ស់រៅនឹងភូមិរពាធិ៍ចិនាដ វំនឹង វូតតាងំរីរដើមមក 18 

 វូត ប៉ា ណា ឹង។  19 

ស៖ រវើយ ង្គ៉ា ង និងក្បរនា បស់គ្នត់វនឹងមនកូនរៅអីវដ រទ រៅកនុង បបកមពជុាក្បជាធិប 20 

រតយយវនឹង? 21 

[១១:១០:៥៤] 22 

្៖ រៅកនុង បបក្បជាធិបរតយយវនឹងគឺគ្នត់មនកូនរី  វតខាុំសាគ េ់វតកូនរី វនឹង ខាុំសាគ េ់ជាង23 

វត អាង៉ា យ វនឹង វតមួយរទៀត កូនគ្នត់មួយរទៀត រគរៅថា មីកនតបុ មិនដឹងរម៉ាច កនតបុ វទ្ធបករនតឿ 24 

រតឿ កាេន ។ង។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  35 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ រតើរលាកមនដឹងថា អនកទ្ធងំរី រនះក្តូវបានរគនាខំលួនយករៅណ្ណវដ ឬក៏អត់រទរៅកនុង1 

 បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ? 2 

្៖ រៅកនុងររេវដេមនសភារកា ណ៍វដេរគយកឪរ កសមល ប់វនឹង គឺអនកទ្ធងំរី វនឹងរគ3 

អត់បានយករៅណ្ណរទ គឺរៅផាះធមាតា។ 4 

ស៖ សូមអ គ ណ។ ខាុំសូមបនដរៅសួ រលាកអំរីក្បរនាវដេជាជនជាតិរវៀតណ្ណម បស់ ឡាច 5 

នី វដេរលាកថាក្តូវបានរគដឹកតាម រទះរសះរចញរៅបាត់រៅ រៅររេវដេរលាកមកដេ់ភូមិរពាធិ៍6 

ចិនាដ ។ំ ទី១ សូមរលាកបញ្ញជ ក់បនដិចរមើេថា <រតើរលាកដឹងរោយ របៀបណ្ណថា>រគនាកំ្បរនាគ្នត់យក7 

រៅ? 8 

្៖ ររេរនាះ ខាុំមិនអាចដឹងវដ វផនកា  បស់រគ អងគកា រគមិនឲ្យរយើងដឹងរទ មិនអាចឲ្យ9 

រយើងដឹងបានរទ។ រគក្គ្នន់វតថាដឹកយករៅរ ៀន ឲ្យយករៅរ ៀនវតប៉ា ណា ឹង។ 10 

ស៖ រតើរលាកដឹងថារៅររេវដេរគយកគ្នត់វនឹងរៅវនឹង រតើរគមនដឹកអនកដថ្ទរទៀតរៅ11 

ជាមួយវដ រទ? 12 

្៖ ររេរនាះខាុំមករីៗរបាច ពាក់វិញរនាះ គឺខាុំមកមិនទ្ធន់រទ វតក្គ្នន់វតដឹងរគខសឹបក្បាប់ថា13 

រគដឹកនា ំដឹកយក ជ យ រវើយនិងក្បរនា នី វនឹងរៅរ ៀនឯរកើតបាត់រវើយ យករៅរ ៀន អងគកា រគយក14 

រៅរ ៀនបាត់រវើយ ក្គ្នន់វតក្បាប់ប៉ា ណា ឹង វតក្តង់យា៉ា ងរម៉ាចរទៀត ខាុំមិនអាចដឹងរទ។ 15 

ស៖ រតើរលាកដឹងថា ឡាច នី និងក្បរនា បស់ ឡាច នី រនះមនកូនរៅវដ រទ? រវើយរបើមន16 

វនឹង រតើរគមននាខំលួនរៅជាមួយនឹងគ្នន វដ រទ រៅររេរនាះ? 17 

[១១:១៣:៤៦] 18 

្៖ ររេរនាះគឺកូនគ្នត់ ខាុំវរភលចរវើយ មិនដឹងជាបីមិនដឹង រី មិនដឹងរទ វតរគយករៅទ្ធងំ19 

អស់កូន អត់មនទ ករទ។ រគយករៅទ្ធងំអស់វតវាង។ 20 

ស៖ រតើរលាកសាគ េ់រ ា្ ះអនកណ្ណមន ក់វដេមក<ោប់ខលួន រៅររេវដេរគ>នាខំលួនអនកទ្ធងំ21 

រនះ<រចញរៅ>វដ រទ? 22 

្៖ ខាុំអត់បានសាគ េ់រទ រោយខាុំមកមិនទ្ធន់រលាកក្គូ។ 23 

ស៖ ខាុំសូមអានវផនកមួយថ្ន<>កំណត់រវត សាដ ប់ចរមលើយរដើមបី ំឭកជាកា ោ ំបស់រលាករនាះ24 

គឺ E3/5630 ជាកំណត់រវត សាដ ប់ចរមលើយបវនថម បស់<> 2-TCCP-844, ERN ជាភាសាអង់រគលស 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  36 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

00678289, បារំាង 00891890 ដេ់ 91 និង ERN ជាភាសាវខា  00895420។ រនះគឺអេីវដេប គគេ1 

 ូបរនះ <>បាននិយាយរីរ ា្ ះ ឡាច នី។ គ្នត់និយាយថា៖ “ឡាច នី ដឹងថាវខា ក្កវមបានយកក្បរនា2 

គ្នត់និងកូនគ្នត់ដឹកតាម រទះរសះយករៅរ ៀនសូក្ត។ <រួករគក្តូវបានោប់ខលួន រោយរ ា្ ះ ង៉ាូយ> 3 

រវើយ ្ិម ររេរនាះគឺថា<្ិម>ជារម  ំ រវើយ ង៉ាូយ គឺ<កូនរៅ បស់គ្នត់ គឺ>ជាក្បធានសនតិស ខ 4 

<>។” រតើរលាកសាកសីោរំទថា ្ិម និង ង៉ាូយ គឺជាប គគេរី នាក់កនុងចំរណ្ណមប គគេដថ្ទរទៀត វដេ5 

មកោប់ខលួនក្បរនា បស់ ឡាច នី និងកូនៗ បស់គ្នត់? 6 

្៖ រៅររេវដេោប់ខលួនរនាះ គឺ ូបខាុំបាទមិនបានរៅរទ គឺខាុំរៅឯវេរនាះរៅរេើយរទ គឺរៅ7 

របាច ពាក់ឯរណ្ណះរៅរេើយរទ ររេៗរដើ មក ក៏មកមិនទ្ធន់វដ ររេរនាះ។ 8 

[១១:១៦:២៨] 9 

ស៖ ខាុំយេ់រលាកសាកសី វតក្គ្នន់ខាុំចង់ដឹងថារៅររេវនឹង រលាកមនបានឮរីអនកណ្ណមន ក់10 

និយាយថារគយកក្បរនាគ្នត់រៅបាត់ រវើយខាុំសួ រនះថា វក្កងរលាកបានឮរីរគ និយាយថារ ា្ ះណ្ណ11 

វដេបានមកោប់ខលួនក្បរនា បស់ ឡាច នី វនឹង? របើសិនណ្ណជារលាកបានឮ ក៏រ ល្ើយថាបានឮ របើរលាក12 

មិនបានឮរីអនកណ្ណមន ក់រទ ក៏រ ល្ើយថាមិនបានឮរៅ។  13 

្៖ ខាុំសូមជក្មបថា ររេរនាះខាុំ រគអត់មននិយាយអីរសាះ មកដេ់ក្គ្នន់វតថា រគនាខំលួនវត14 

ប៉ា ណា ឹងរទ ក្តង់អនកណ្ណរេើងមកោប់អនកណ្ណ គឺខាុំមិនអាចដឹងរទ អត់ដឹងរសាះកាេន ។ង។ 15 

ស៖ សូមអ គ ណរលាកសាកសី។ រលាកដឹងរទ ថា<រវត អេី>ក្បរនា បស់ ឡាច នី ក្តូវបានរគ16 

យករៅរ ៀនសូក្ត<>រទ? 17 

្៖ តាមកា និយាយ គឺរគខសឹបរខសៀវ រគថាយករៅរ ៀន វតកា រិតមិនវមនរទ រគខសឹបថា យក18 

វនឹងយករៅវយរោេរវើយ ក្គ្នន់វតប៉ា ណា ឹងរទ។ 19 

ស៖ រតើរលាកដឹងរទ ថារវត អេីបានជារគយកគ្នត់រៅសមល ប់រោេ? 20 

្៖ ក្តង់រនះគឺខាុំមិនអាចដឹងបាន អត់ដឹងរសាះ មិនដឹងមូេរវត រទ  មិនអាចដឹងបានរទក្តង់21 

វនឹង។ 22 

[១១:១៨:១៨] 23 

ស៖ <រដើមបី ំឭកកា ចងោ ំបស់រលាក> ខាុំសូមអានសក្មង់មួយរីមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា24 

គឺឯកសា  E3/7571 ជាកំណត់រវត សាដ ប់ចរមលើយ បស់ វ ន ោន វដេ<ជាកាួយក្បុស> បស់ ឡាច 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  37 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

នី ERN អង់រគលស 00598001, បារំាង 00657195, វខា  00034474។ “សួ ៖ រវត អេីបានរគយក1 

ក្បរនាគ្នត់រៅសមល ប់រោេ? រ ល្ើយ៖ ខាុំដឹងថាគ្នត់ជាយួន។ សួ ៖ អ  ៊ីចឹងរគៗោប់សមល ប់អនកណ្ណវដេ2 

ជាយួនឬ? រ ល្ើយ៖ បាទ។ សួ ៖ រវត អេីបានរគសមល ប់វតយួន? រ ល្ើយ៖ ខាុំមិនដឹងមូេរវត រទ រៅររេ3 

រនាះកមពជុា និងរវៀតណ្ណមមនជរមល ះសន្តង្គគ មជាមួយគ្នន ។ សួ ៖ រតើ<រៅកនុងអំេុង បបវខា ក្កវម4 

វមនរទ>? <រ ល្ើយ៖> ក្តូវរវើយ<រគចង់បំបាត់រូជសាសន៍រនះ។ រួករគភ័យខាល ច>ថា ជនជាតិរវៀត5 

ណ្ណមរនះ អាចនឹងនារំៅដេ់<កា ទមល យកា សមៃ ត់ថ្ផាកនុង បស់ បប>។” រលាកសាកសី រក្កាយរី6 

អានសក្មង់រនះរវើយ រតើរលាកដឹងអំរីមូេរវត <ថ្នកា យកក្បរនា បស់ ឡាច នី រៅសមល ប់>រនះ7 

រទ? 8 

រលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 9 

ខាុំសូមជំទ្ធស់ចំរពាះសំណួ វបបរនះ។ <ខាុំមិនដឹងថាកា រ ល្ើយសាា ន បស់ប គគេមន ក់អាចជួយ10 

 ំឭកកា ចងោ ំបស់សាកសីរនះរោយ របៀបណ្ណរទ រៅររេវដេ>សាកសីបានរ ល្ើយ ួចមករវើយថា 11 

<គ្នត់មិនដឹងអំរី>មូេរវត រៅរីខាងរក្កាយថ្នកា <ោប់ខលួន។ គ្នត់>មិនដឹង<ថារគនាអំនកទ្ធងំរនាះ12 

រៅទីណ្ណរនាះរទ>។ ដូរចនះ<ខាុំមិនដឹងថាកា រ ល្ើយសាា ន បស់សាកសមីន ក់អាចជួយ ំឭកកា ចងោ ំបស់13 

សាកសីរនះរោយ របៀបណ្ណរនាះរទ>។  14 

រលាក ចរូសវេ រអនក្រ ូប យេ៖ី 15 

<ខាុំសូមរ ល្ើយតបរលាកក្បធាន។ ខាុំមិនរជឿថារលាករមធាវីមនមូេោឋ នវដេនិយាយថារនះជា16 

កា រ ល្ើយសាា នរទ>។ <រលាករមធាវីមិនបាន>សួ រៅរលាក វ ន ោន <រទ>។ ទី២រនះ គឺជា    17 

េកខណៈថ្នកា សួ  ំឭកដេ់កា ចងោំដេ់សាកសី វក្កងសាកសនីឹករ ើញរ ឿងរនាះរេើងវិញ <រោយ>18 

កា អានសក្មង់ណ្ណមួយ ំឭកដេ់កា ចងោំ បស់សាកសីពាក់រ័នារៅនឹងកា នាខំលួនក្បរនា ឡាច នី យក19 

រៅរ ៀនសូក្ត ឬក៏យករៅសមល ប់រោេរនះ <របើរទ្ធះជាសាកសីមិនរៅទីរនាះក៏រោយ>។  ដូរចនះខាុំសូម20 

អងគជំន ំជក្មះអន ញ្ញា តឲ្យសាកសីរ ល្ើយរៅនឹងសំណួ  បសខ់ាុំ។ 21 

[១១:២០:៥៨] 22 

(រៅក្កមរិភាកាគ្នន ) 23 

[១១:២១:១៥] 24 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  38 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បាទ អងគជំន ំជក្មះរិរសធនូវរសចកដីជំទ្ធស់ បស់រមធាវីអនត ជាតិកា ពា កដីរលាក នួន ជា ចំរពាះ1 

កា តាងំសណួំ វបបរនះ រវើយសំណួ វបបរនះគឺអងគជំន ំជក្មះបានធាល ប់អន វតតជារក្ចើនក ណី ួចមក 2 

តាងំរីរដើមដំបូងមក។ រវត ដូរចនះគឺភាគីអាចរធេើដូរចនះបាន។ សាកសីអាចរ ល្ើយតបរៅនឹងសំណួ វដេសួ 3 

រេើងរោយសវក្រះរាជអាជាា  ងអនត ជាតិចំរពាះសំណួ ច ងរក្កាយអមាញ់មិញ ក្បសិនរបើរលាករៅ4 

ចងោ។ំ  5 

រលាក រងង ផេ៖ 6 

្៖ ខាុំអាច -- សូមរគ្ន ររលាកក្គូ ខាុំមិនអាចបានរទចំរពាះរ ា្ ះអីវដេមកបំភលឺម នរនាះ ខាុំ7 

មិនអាចដឹងរទ។  8 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 9 

ចងោសំំណួ  តេូវសូមសាជាងាីសវក្រះរាជអាជាា  ងអនត ជាតិ បញ្ញជ ក់សំណួ  បសរ់លាកសា10 

ជាងាីមដងរទៀត ក្បវវេជាគ្នត់មិនចងោនំូវសណួំ  បស់រលាកសួ រទ រក្ពាះវមនេកខណៈវវង រវើយ11 

រលាករ ៀបចំនូវសំណួ  បសរ់លាកវនឹងសារេើងវិញ រដើមបី ំឭកឲ្យគ្នត់យេ់ដឹងចាស់អំរីខលឹមសា ថ្ន12 

សំណួ  រដើមបីឲ្យគ្នត់មនេទាភារកនុងកា យេ់ដឹង និងអាចរ ល្ើយតបបាន។  13 

រលាក ចរូសវេ រអនក្រ ូប យេ៖ី 14 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន ខាុំនឹងរធេើតាមកា វណនា។ំ 15 

[១១:២២:៣០] 16 

សួ រោយរលាក ចរូសវេ រអនក្រ ូប យេ៖ី 17 

ស៖ រលាកសាកសី ខាុំបានអានឲ្យរលាកសាដ ប់នូវចរមលើយ បស់ប គគេមន ក់រផសងរទៀត វដេគ្នត់18 

មនកា យេ់រ ើញថា ក្បរនា បស់ ឡាច នី ក្តូវបានរគយករៅសមល ប់រោេ រោយសា វតគ្នត់ជាជន19 

ជាតិរវៀតណ្ណម។ ថារតើអេីវដេខាុំអានឲ្យរលាកសាដ ប់វនឹង រធេើឲ្យរលាកនឹករ ើញវដ ឬរទ? រវើយរធេើឲ្យ20 

រលាកគិតនឹករ ើញថាក្បរនា ឡាច នី វនឹងក្តូវបានរគយករៅសមល ប់ រោយសា គ្នត់ជាជនជាតិរវៀត21 

ណ្ណមវដ ឬរទ? 22 

រលាក រងង ផេ៖ 23 

្៖ ក្តង់រនះគឺខាុំមិនដឹងវតមដង មិនដឹងយា៉ា ងរម៉ាចវដ  ដឹងជាវផនកា រគយា៉ា ងរម៉ាចរទ ររេវដេ24 

យករៅ ក៏ខាុំមិនបានដឹង ររេមកដេ់ភូមិ បានដឹងវតមដង។ ររេរនាះខាុំអាេ័យវតរៅវតវេរនាះវដ ។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  39 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ សូមអ គ ណរលាក។ រតើរៅររេវដេរលាកក្តេប់មកភូមិវិញ រតើរលាកធាល ប់ឮរទថា 1 

វខា ក្កវមបានសួ  ឡាច នី ផ្ទា េ់ ថារតើក្បរនា បស់គ្នត់វនឹងជាជនជាតិរវៀតណ្ណមវដ ឬរទ? 2 

្៖ ក្តង់ថាវខា ក្កវមសួ រនាះ ក៏ខាុំមិនអាចបានដឹងវដ  រក្ពាះអីខាុំវមិនវដេបានរៅវកប គ្នត់ 3 

ផាះគ្នត់ ផាះខាុំគឺឆ្ៃ យរីគ្នន  ក្បវវេជាកនលះគីេូដី។ មិនវដេដឹងរទ ក្តង់វនឹង។ 4 

ស៖ រតើរគមនោប់ខលួន ឡាច នី យករៅវដ ឬរទ? 5 

្៖ ររេរនាះគឺរគអត់មនបានោប់រទ ឡាច នី។ ឡាច នី គ្នន រៅជា ក្ួតវរងេងរៅកនុងភូមិ រដើ 6 

យំ រដើ វក្សកររញវតភូមិវតមដង ររេវដេរគយកកូន និងក្បរនារៅរនាះ។  7 

[១១:២៥:០៤] 8 

ស៖ រតើរលាកដឹងរទរវត អេីបានជារគោប់យកទ្ធងំកូន ទ្ធងំក្បរនាយករៅអ  ៊ីចឹង? 9 

្៖ រ ឿងយកទ្ធងំក្បរនាទ្ធងំកូន ខាុំមិនអាចដឹងបានរទ វតក្គ្នន់ថា រគថារបើមត យរវៀតណ្ណម 10 

ក្តូវវតយកកូនរៅទ្ធងំអស់។ របើឪរ កវខា  មិនអាចទ កបានរទកូនវនឹង។ របើមត យវខា អាចទ កកូនបាន។ 11 

ក្គ្នន់វតដឹងវតប៉ា ណា ឹង។ 12 

ស៖ រតើរលាកដឹងរទថារវត អេីបានជារគរធេើវបបរនះ ុ ុះ<>រតើរលាកដឹងមូេរវត រទ? 13 

្៖ ខាុំមិនអាចបានដឹងរទរលាកក្គូរ ឿងក្តង់វនឹង មិនអាចដឹងរ ឿងរសាះ។ 14 

ស៖ ខាុំសូមអាននូវចរមលើយមួយរទៀតរដើមបីជួយ ំឭកដេ់កា ចងោគឺំឯកសា  <E3/5640> គឺ15 

ជាចរមលើយ បស់មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា គឺ បស់ <2-TCCP-844> អង់រគលសមនរេខ <ERN 16 

00645403 ដេ់ 04>, បារំាងមនរេខ 00657819 និងវខា មនរេខ 00034405។ សំណួ គឺបាន17 

សួ ថា៖ “រវត អេីបានជារគសមល ប់ទ្ធងំកូន? រ ល្ើយ៖ រគនិយាយថារួករគ គឺរួកកូនគឺជារូជយួន ដូរចនះគឺ18 

រៅវតជារូជយួន។ សំណួ ៖ រវត អេីបានជារគសមល ប់ទ្ធងំកូន របើមត យវតមួយវដេជាយួន? ចរមលើយ៖ 19 

រោយសា វតរួករគរកើតរចញរីមត យយួន អ  ៊ីចឹងរគជារូជយួន។” រតើរលាកសាកសី រតើរលាកោំរទថា រតើ20 

រលាកអាចនឹករ ើញបានរទថា <រវត អេី>រួករគមនរគ្នេនរយាបាយ<រផសងគ្នន >ទ្ធក់ទងនឹង<កូន21 

វដេមន>មត យរវៀតណ្ណម ឬក៏មត យវខា ? 22 

រលាក  វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 23 

រលាកក្បធាន ខាុំសូមជំទ្ធស់ រក្ពាះថារនះ<មិនវមន>ក្គ្នន់វតជាកា រេើកយកចរមលើយ<សាា ន24 

ៗ> បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីយកមកឲ្យសាកសីសាត ប់<វតប៉ា រណ្ណា ះរទ វងមទ្ធងំយក>ពាកយ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  40 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ចោមអារា ម<មកសួ រទៀត រនះជាចរមលើយ បស់ប គគេមន ក់វដេបានឮរីប គគេមន ក់រទៀត>។ ដូរចនះ គឺ1 

វមិនវមនជាកា បកក្សាយក្តឹមក្តូវ រវើយវជាកា រធេើឲ្យសាកសីរធេើកា ទ្ធយសាា ន។ ក្បសិនរបើសវក្រះ2 

រាជអាជាា អាចរេើកយកចរមលើយ បស់សាកសីណ្ណមួយវដេបានចូេ ួមរៅកនុងសកមាភារ <ឬកនុងកា 3 

ោប់ខលួន>វនឹង  <គឺវ>អាចទទួេយកបាន។ <ប៉ា វនតចំរពាះកា រោទសួ វបបរនះ គឺមិនអាចទទួេយក4 

បានរទ។> 5 

[១១:២៦:៥១] 6 

រលាក ចរូសវេ រអនក្រ ូប យេ៖ី 7 

រលាកក្បធាន ខាុំសូម<រ ល្ើយតប> គឺថាកា <រ ល្ើយតប>រនះគឺដូចវតកា <រ ល្ើយតប>ម នអ  ៊ី    8 

ចឹង។ <រលាករមធាវីមិនមនមូេោឋ នវដេនិយាយថាប គគេរនាះរ ល្ើយសាា នរទ ទី២ ពាកយចោមអារា ម 9 

គឺជាខក្បតិបតតិ>រៅកនុងក្បរ័នាខំមិនេ <រវើយរនះគឺជាត លាកា រក្បើក្បរ័នាចាប់ស ីវិេ។> គឺថាពាកយ10 

ចោមអារា ម<មនតួនាទីមួយចំនួន ប៉ា វនតវមនទមៃន់ មិនវមនទទួេយករធេើជាភសតតុាងរនាះរទ> រវើយ11 

ខាុំគិតថាសាកសីគួ ក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យរ ល្ើយ រវើយខាុំមិន<ក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យ>រេើកយករ ា្ ះ បស់12 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីវដេខាុំបានដកក្សង់រនាះរេើយ <រីរក្ពាះប គគេរនះ គឺជារដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី13 

វដេផតេ់សកខីកមាយា៉ា ងសំខាន់រៅកនុងសំណ ំរ ឿងរនះ>។ ប៉ា វនតអេីវដេគ្នត់បានរ ល្ើយតបគឺគ្នត់រ ល្ើយតប14 

ពាក់រ័នារៅនឹង ឡាច នី។ ដូរចនះគឺថាចរមលើយ បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីវដេខាុំអានវនឹង គឺថាវពាក់រ័នា15 

រោយផ្ទា េ់ជាមួយនឹង ឡាច នី វដេខាុំសួ ។ ដូរចនះ ខាុំសងឃឹមថាអងគជំន ំជក្មះអន ញ្ញា តឲ្យខាុំបនតសំណួ 16 

 បស់ខាុំតរៅម ខរទៀត។ 17 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 18 

អងគជំន ំជក្មះបដិរសធនូវរសចកតីជំទ្ធស់ បស់រមធាវីកា ពា កតី នួន ជា រវើយអងគជំន ំជក្មះ19 

អន ញ្ញា តឲ្យសាកសីរ ល្ើយតបនឹងសំណួ  វដេសួ ច ងរក្កាយរោយសវក្រះរាជអាជាា  ងអនត ជាតិ20 

អមាញ់មិញរនះ។ សូមអរញ្ជើញ តាងំសំណួ បញ្ញជ ក់បវនថមរដើមបីឲ្យគ្នត់យេ់អំរីសំណួ វដេសួ 21 

អមាញ់មិញរនះ។ 22 

រលាក ចរូសវេ រអនក្រ ូប យេ៖ី 23 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ 24 

សួ រោយរលាក ចរូសវេ រអនក្រ ូប យេ៖ី 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  41 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ រលាកសាកសី ចរមលើយវដេខាុំរទើបវតអានជូនរលាកសាត ប់អមាញ់មិញរនះគឺជាចរមលើយ បស់1 

ប គគេមួយវដេគ្នត់បរញ្ចញមតិថា ក្បសិនរបើកូន បស់មត យជនជាតិរវៀតណ្ណម គឺរធេើឲ្យកូនវនឹងកាល យ2 

ជាជនជាតិរវៀតណ្ណម។ រតើរលាកធាល ប់ឮអំរីកា ផតេ់មូេរវត  ឬក៏រគ្នេនរយាបាយទ្ធក់ទងនឹងមត យ3 

ជាជនជាតិរវៀតណ្ណម ឬក៏មត យជាជនជាតិវខា វបបរនះវដ ឬរទ? 4 

[១១:២៩:៤៦] 5 

រលាក រងង ផេ៖ 6 

្៖ ក្តង់សំណួ រនះគឺខាុំមិនសូវជារចះនិយាយប៉ា នាា នរទ គឺខាុំមិនសូវដឹងវតមតង។ រោយកា ង្គ 7 

វនឹងគឺកា ង្គ  បស់ខាងអងគកា រគវនឹង រគថា របើមដ យរវៀតណ្ណម កូនក៏រវៀតណ្ណមវដ ។ ក្គ្នន់វត8 

ប៉ា ណា ឹងរទ វតក្តង់ថាយា៉ា ងរម៉ាចរទៀត គឺខាុំមិនអាចដឹងរទ។  9 

ស៖ សូមអ គ ណរលាកសាកសី។ រក្កាយររេវដេរគយកក្បរនា និងកូន បស់ ឡាច នី រៅ រតើ10 

រលាកធាល ប់រ ើញរួករគមដងរទៀតរទ? 11 

្៖ តាងំរីបាត់ដំណឹងថា យករចញរៅរ ៀនសូក្តបាត់រៅន ។ង តាងំរីន ។ង គឺបាត់ វូត ទ្ធេ់វត12 

សរេថ្ងៃវនឹងរៅ  វូតរៅ។ 13 

ស៖ រតើរលាកធាល ប់ឮអំរីកា ក្បជ ំវដេរគរធេើរេើងរៅរពាធិ៍ចិនាដ  ំ គឺថាជាកា ក្បជ ំវដេវខា -14 

ក្កវមរកាះរៅ ម នររេវដេរគយកក្បរនា និងកូន ឡាច នី រៅរទ? 15 

្៖ ររេរនាះ ខាុំអត់បានរៅភូមិរទ ររេរគរៅក្បជ ំ យកក្បរនា ឡាច នី រនះគឺខាុំរៅរបាច16 

 ពាក់បាត់រវើយ។  17 

ស៖ ខាុំដឹង ប៉ា វនដថារតើរលាកធាល ប់ឮរទ ថារគមនកា រ ៀបចំកិចចក្បជ ំម នររេវដេរគយកក្បរនា 18 

និងកូន ឡាច នី រៅរនាះ? 19 

្៖ រ ឿងក្បជ ំវនឹង គឺខាុំក៏មិនបានដឹងវដ  មិនដឹងជាវផនកា រគរធេើថ្ងៃណ្ណៗ គឺខាុំមិនអាចបានដឹង 20 

រទ។ ដូចខាុំនិយាយដវដេៗ គឺកាេន ។ង គឺខាុំកនុងនាមក្បជាជនមន ក់ ធមាតា គឺមិនអាចដឹងរ ឿងបានរទ សែីក៏21 

រោយ។  22 

[១១:៣២:១៥] 23 

ស៖ ខាុំយេ់។ តេូវរនះ ខាុំចង់អានឲ្យរលាកសាដ ប់នូវចរមលើយមួយរទៀត។ រលាកក្បធាន ខាុំសូម24 

ជក្មបថា រនះគឺជាវផនកច ងរក្កាយថ្នចំណ ចវដេខាុំចង់សួ រនះ រវើយខាុំដឹងថា តេូវរនះរយើងដេ់រម៉ា ង25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  42 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ដប់មួយ សាមសិប <គឺដេ់រម៉ា ងសក្មក>រវើយ ប៉ា វនដវជាចរមលើយសំណួ ច ងរក្កាយ បស់ខាុំ កនុងវផនក1 

រនះ គឺខាុំយកឯកសា  E3/5630 គឺជាចរមលើយបវនថម បស់ <2-TCCP-844> អង់រគលសមនរេខ 2 

00678289, បារំាងមនរេខ <00891890>, វខា មនរេខ 00895419 ដេ់ 20។ ខាុំសូមដកក្សង់3 

៖ “ង៉ាូយ គឺជាក្បធានសនដិស ខ  ំ រៅកនុងឆ្ន ំ<៧៧> ម នររេវដេក្បរនា ឡាច នី និងកូន ឡាច នី ក្តូវ4 

បានរគោប់ខលួន រវើយ<មនកា ក្បជ ំវដេ ្ិម បាន>ឲ្យ ង៉ាូយ យកក្បរនា និងកូន ឡាច នី យករៅ5 

អប់ ំ រវើយអនកភូមិ<ទ្ធងំអស>់  ួមទ្ធងំខលួនខាុំផ្ទា េ់ មនវតតមនរៅកនុងកិចចក្បជ ំរនាះ រវើយខាុំ<មិន>6 

ោ<ំថ្ងៃវខឆ្ន ំ>កិចចក្បជ ំរនាះ<រទ។ រៅកនុងកិចចក្បជ ំរនាះ> គឺមនកា បញ្ញជ ឲ្យយកក្គួសា  បីក្គួសា រៅ7 

រធេើកា អប់ ។ំ” សូមបញ្ចប់កា ដកក្សង់។ រលាកសាកសី រតើរលាកអាចនឹករ ើញរទ ថាមនកា រ ៀបចំ8 

កិចចក្បជ ំរៅកនុងភូមិវដេ <្ិម បាន>បញ្ញជ ឲ្យ ង៉ាូយ យកក្បរនា កូន ឡាច នី រៅរ ៀនសូក្តរនាះ? 9 

្៖ សំណួ រនះ គឺខាុំមិនអាចដឹងបាន គឺមិនដឹងអ  ៊ីចឹងរៅវាង។ ក្តង់រគក្បជ ំវនឹង គឺរគក្បជ ំកនុង10 

នាមសមៃ ត់វដ  ក៏មិនវមនក្បជ ំឲ្យខាុំ កនុងនាមជាក្បជាជនដឹងរទ កា ង្គ អីក៏រោយ។  11 

រលាក ចរូសវេ រអនក្រ ូប យេ៖ី 12 

សូមអ គ ណរលាកសាកសី។ រលាកក្បធាន ខាុំគឺថា ខាុំសូមបញ្ចប់ រោយសា រយើងដេ់ររេឈប់13 

សក្មករវើយ។ សូមអ គ ណ។  14 

[១១:៣៤:៣១] 15 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 16 

បាទ រវើយខាងសវរមធាវីនាមំ ខតំណ្ណងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ទំនងមនបំណងចង់សួ 17 

សាកសី ូបរនះរទ? រវើយរបើក្តូវសួ  រតើក្តូវចំណ្ណយររេរវលាក្បវវេប៉ា នាា នវដ ? 18 

រលាក ររជ អងគ៖ 19 

បាទ សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន ខាុំមនបំណងសួ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរនះ រោយរក្បើ យៈររេ20 

២០នាទី។ 21 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 22 

សាកសណី។ះ! សាកស!ី  23 

សូមអរញ្ជើញសវក្រះរាជអាជាា  ងអនត ជាតិ! 24 

រលាក ចរូសវេ រអនក្រ ូប យេ៖ី 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  43 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ខាុំចង់បញ្ញជ ក់ចាស់បនដិចរលាកក្បធាន ក្បវវេជាមនកា យេ់ក្ចេំ។ ខាុំរៅមនសំណួ  1 

បវនថមរទៀត។ គឺថារោយសា វតរយើងដេ់ររេក្តូវឈប់សក្មករទើបខាុំស ំផ្ទែ ក ប៉ា វនដមិនវមនមនន័យ2 

ថា ខាុំបញ្ចប់កា សួ សំណួ  បស់ខាុំរនាះរទ រក្ពាះថា ខាុំរៅសេ់ររេរវលាបវនថមរទៀតរដើមបីរធេើកា សាក3 

សួ ។ សូមរលាកក្បធានរមតាត អន ញ្ញា ត។  4 

[១១:៣៥:២៧] 5 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 6 

រតើរលាកក្តូវកា ររេរវលាប៉ា នាា នរៅ រក្ពាះកា គណនាររេរវលាវដេបាត់បង់រោយសា ប៉ាះ7 

ពាេ់ រោយសា អងគជំន ំជក្មះរធេើនីតិវិធីរផសងៗ គឺមន យៈររេក្បវវេជា២៥នាទី។ តេូវវនឹងខាង 8 

សវរមធាវីនាមំ ខតំណ្ណងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីក្តូវកា ររេរវលា២០នាទីរវើយ។ រតើរលាកក្តូវកា 9 

ររេរវលាប៉ា នាា ន?    រីរក្ពាះររេរវលាវចកឲ្យកនុងកា តាងំសំណួ សាកសី ូបរនះ   គឺមនវតរី វគគថ្ន10 

សវនាកា រទ។ មសិេមិញ អស់មួយវគគរវើយ រយើងក្បឹងរនយ  វូតដេ់រម៉ា ងបួន ក្បានំាទី មសិេមិញ។ 11 

រវើយក្រឹកមិញ គឺថារយើងបាត់បង់ររេរវលាក្បមណជា១៥នាទី។ ដូរចនះរយើងបំររញបវនថមឲ្យគឺ12 

ក្បវវេជា២៥នាទី ទ្ធងំសវក្រះរាជអាជាា  ងអនដ ជាតិ ទ្ធងំសវរមធាវីនាមំ ខតំណ្ណងរដើមបណដ ឹង13 

 ដឋបបរវណីកនុងកា តាងំសំណួ សាកសី ូបរនះ។ យា៉ា ងរម៉ាចវដ ? 14 

រលាក ចរូសវេ រអនក្រ ូប យេ៖ី 15 

រលាកក្បធាន តាមកា គណនា បស់ខាុំគឺរយើងោប់រផដើមរៅររេ រសៀេមសិេមិញ គឺរយើងមន16 

ររេក្បវវេជាកនលះរម៉ា ង កាេរីមសិេមិញ រៅររេវដេខាុំោប់រផដើមសួ សាកសី។ រវើយបនាា ប់មក17 

រទៀត រយើងមនររេក្បវវេជា៤០នាទីរទៀតរៅក្រឹករនះ។ ដូរចនះខាុំគិតថា រយើងរៅសេ់ក្បវវេជា18 

មួយរម៉ា ង ឬក៏តិចជាងបនដិចបនដួច វងខាងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ជាមួយខាងក្រះរាជអាជាា  រដើមបី19 

សាកសួ សាកសី ូបរនះ។  20 

[១១:៣៧:០៨] 21 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 22 

តេូវរនះ រយើងសរក្មចឲ្យ៤០នាទី ជាអតិប មរក្ចើន វងភាគីទ្ធងំរី រៅររេរម៉ា ងចូេមក 23 

ដំបូងនា រសៀេរនះ។  24 

បាទ តេូវដេ់ររេសក្មកថ្ងៃក្តង់រវើយ អងគជំន ំជក្មះក្បកាសសក្មកោប់រីររេរនះតរៅ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  44 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

 វូតដេ់មួយ សាមសិបនាទី សូមអរញ្ជើញចូេវិញរដើមបីបនដកិចចដំរណើ កា សវនាកា ។  1 

រវើយមន្តនដី ដឋបាេត លាកា សក្មបសក្មួេផដេ់កវនលងសក្មករៅបនាប់ ង់ោសំក្មប់សាកសី 2 

ដេ់សាកសី ូបរនះរៅកនុងអំេុងររេឈប់សក្មក និងឲ្យអរញ្ជើញគ្នត់មកកាន់កវនលងផដេ់សកខីកមារៅកនុង 3 

បនាប់សវនាកា រនះរៅរវលារម៉ា ងមួយកនលះ  រសៀេរនះ។  4 

រវើយបង្គគ ប់ឲ្យអន  កសមនាី   ំឃាងំនាខំលួនរលាក រខៀវ សំផន ក្តេប់រៅកាន់បនាប់ ង់ោំខាង5 

រក្កាមសាេសវនាកា រនះ        រវើយនិងបង្គគ ប់ឲ្យនាខំលួនគ្នត់ក្តេប់ចូេ ួមសវនាកា រៅកនុងបនាប់6 

សវនាកា រនះវិញរៅ រសៀេរនះឲ្យបានម នរម៉ា ងមួយកនលះ។  7 

សក្មកច ះ! 8 

(សវនាកា សក្មករីរម៉ា ង ១១:៣៨ នាទី ដេ់រម៉ា ង ១៣:៣៥ នាទី) 9 

[១៣:៣៥:៤៤] 10 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 11 

អងគយុច ះ! 12 

អងគជំន ំជក្មះក្បកាសបនដកិចចដំរណើ កា នីតិ វិធសីវនាកា    រវើយនិងផដេ់រវទិកាជូនរៅសវ13 

ក្រះរាជអាជាា  ងអនដ ជាតិរដើមបបីនដកា តាងំសំណួ រដញរោេចំរពាះសាកសី។ 14 

រលាក ចរូសវេ រអនក្រ ូប យេ៖ី 15 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ 16 

សួ រោយរលាក ចរូសវេ រអនក្រ ូប យេ៖ី 17 

ស៖ រលាកសាកសី តេូវរនះខាុំសូមបនដរៅរធេើកា រិភាកាបវនថមរៅរេើប គគេទ៣ី មក<រី>ភូមិ18 

រពាធិ៍ចិនាដ  ំ វដេគ្នត់ជាជនជាតិរវៀតណ្ណមផងវដ  គឺរលាក រទរ ជ យ <>។ រតើរលាកអាចក្បាប់បាន19 

រទ ថារតើមនអីរកើតរេើងចំរពាះរលាក ជ យ? 20 

រលាក រងង ផេ៖ 21 

្៖ រីបញ្ញា រ ឿងរលាក ជ យ វនងឹគឺររេវដេរគបញ្ជូនមក ក៏ខាុំមិនបានដឹងរ ឿងវដ  ររេមក22 

គឺសាៃ ត់ភូមិរវើយ។ រគបញ្ជូនរៅបាត់រវើយ ខាុំមិនអាចដឹង អត់ដឹងបានរទ។ 23 

ស៖ ដូរចនះរលាកចង់និយាយថា រៅររេរក្កាយមករទើបឮថា រគបញ្ជូនគ្នត់រៅ។ អ  ៊ីចឹងវមន24 

រទ? 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  45 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

្៖ បាទ ឮអ  ៊ីចឹងវមន។ ឮថាបញ្ជូនគ្នត់រៅបាត់រវើយ។ 1 

ស៖ រតើរលាកបានដឹងរ័ត៌មនេមែិត ថារតើរគបញ្ជូនគ្នត់វនងឹរៅ របៀបណ្ណ? រោយ របៀប2 

ណ្ណអវីដ ឬរទ? 3 

[១៣:៣៧:៤០] 4 

្៖ ខាុំសូមរ ល្ើយថា ខាុំមិនអាចដឹងបានវដ ក្តង់វនឹង។ ក្តង់រគបញ្ជូនរៅគឺគ្នត់ដឹងថាបញ្ជូន វត5 

មិនដឹងជារៅខាងណ្ណ ក៏ខាុំមិនដឹងវដ  អត់ដឹងរទ។ ដេ់មកដេ់ផាះគឺឮ ក្គ្នន់វតឮថារគបញ្ជូនរៅអស់6 

រវើយ ក្គ្នន់វតប៉ា ណា ឹង។ 7 

ស៖ ដូរចនះគឺមនន័យថា គ្នត់ក្តូវបានរគបញ្ជូនរៅម នររេវដេរលាកក្តេប់មករីកាត់ ពាក់8 

 វិញ។ រតើអ  ៊ីចឹងវមនរទ? 9 

្៖ បាទ រគបញ្ជូនគ្នត់ម នខាុំមករីកាប់ ពាក់ គឺខាុំមកដេ់ គឺគ្នត់រគបញ្ជូនរៅបាត់រវើយ ខាុំមិន10 

អាចដឹងរ ឿងគ្នត់បានរទ។ 11 

ស៖ រតើរលាកធាល បឮ់ថា រតើអនកណ្ណអនកមកនាគំ្នត់យករៅរទ? រតើរលាកដឹងរ ា្ ះអនកវដេនាំ12 

រៅ ឬមួយក៏រលាកដឹងរីតួនាទី បសអ់នកវដេនាគំ្នត់រៅរទ? 13 

្៖ ខាុំសូមជក្មបថា ខាុំមិនអាចដឹងបានរ ឿងរគអនកបញ្ជូន មិនដឹងវតមដង គឺថាមកដេ់គឺវអត់14 

ដឹងរ ឿងវតមដង រក្ពាះខាុំវមកដេ់សាៃ ត់សូនយអ  ៊ីចឹងវតមដង។ 15 

ស៖ តេូវរនះ ខាុំសូមអានឲ្យរលាកសាដ ប់នូវចរមលើយមួយ គឺចរមលើយ បស់មជឈមណឌ េឯកសា 16 

កមពជុាគឺ E3/7562 គឺជាចរមលើយ បស ់2-TCCP-869 គឺ<ជាភាសាអង់រគលស 01170694  ដេ់ 95>, 17 

វខា មនរេខ 00034092។ សំណួ គឺរគសួ រៅរេើប គគេមន ក់រនាះ៖ “រតើអនកវដេយក ជ យ រៅវនឹង18 

គឺជារមភូមិ ឬក៏មករីឈល ប? ចរមលើយ៖ គ្នត់មករីឈល ប។ រមភូមិបញ្ញជ ឈល បឲ្យមកយកបដីខាុំរៅ រវើយ19 

ឈលបវនឹងរធេើតាមរគបញ្ញជ ។” សូមបញ្ចប់កា ដកក្សង់។ រលាកសាកសី រតើរលាកនឹករ ើញវដ ឬរទថា  គឺ20 

ឈលប  ជំាអនកមកយក ជ យ រៅ? 21 

[១៣:៤០:៤៥] 22 

្៖ ខាុំសូមជក្មបថា រ ឿងវដេមកយករ ា្ ះ ជ យ វនឹងដូចខាុំជក្មបដវដេៗគឺខាុំមិនបានដឹង 23 

មិនបានឮអ  ៊ីចឹងវតមដង។ រក្ពាះមូេរវត អី គឺររេវដេខាុំមករីកាប ់ពាក់ វិញ គឺមកដេ់កនុងភូមិគឺសាៃ ត់24 

អស់រវើយរ ឿងវនឹង។ ក្គ្នន់វតឮខសឹបរខសៀវគ្នន ថា អា។ រគយករវៀតណ្ណមរៅរ ៀន យករួកក្បរនា ជ យ --25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  46 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

យក ជ យ  និងក្បរនា  នី  រៅរ ៀនអស់រវើយ។ ក្គ្នន់វតប៉ា ណា ឹងរទ ក្តង់យា៉ា ងរម៉ាចរទៀត ខាុំមិនអាចដឹង1 

បាន។ 2 

ស៖  រតើរលាកវដេធាល ប់ជួប ជ យ មដងរទៀតរទ រក្កាយររេវដេរគយកគ្នត់រៅរនាះ? 3 

្៖ តាងំរីរគយករចញរៅ គឺមិនវដេជួប មិនវដេរ ើញម ខយា៉ា ងរម៉ាចរទៀតរទ សូមជក្មប 4 

ទ្ធេ់វតតេូវវនឹង គឺរទ វូត។  5 

ស៖ រតើរគយកក្បរនាគ្នត់រៅជាមួយវដ ឬរទ? 6 

្៖ ក្បរនា រវើយនិងកូនរៅផាះទ្ធងំរី នាក់ អត់មនយករៅណ្ណរទសរេថ្ងៃវនឹង។  7 

ស៖ សូមអ គ ណរលាក។ តេូវរនះ ខាុំចង់បញ្ញជ ក់បនតិចរៅរេើប គគេបីនាក់វដេរយើងរទើបវត8 

រិភាកា គឺ<រិន រអឿន>ក្បរនា បស់ ឡាច នី <វដេរលាករភលចរ ា្ ះ>និងទី២ គឺ រទរ ជ យ។ ដូរចនះខាុំ9 

ចង់សួ ថា រតើមនជនជាតិរវៀតណ្ណមដថ្ទរទៀត រក្ៅរីប៉ា នាា ននាក់វនឹង<ក្តូវបាននាខំលួនយករៅ> រៅ10 

កនុងភូមិរពាធិ៍ចិនាដ រំទ? 11 

្៖ គឺរៅកនុងភូមិរពាធិ៍ចិនាដ  ំ រៅររេសភារកា ណ៍ន ។ង គឺមនវតរ ា្ ះបីនាក់រទ រៅវតកនុង12 

ភូមិន ។ង អត់មនរទៀតរទ ទរទ។  13 

[១៣:៤៣:០៤] 14 

ស៖ សូមអ គ ណ។ គឺថាតេូវរនះ <>រក្កាយររេវដេវខា ក្កវមមកដេ់ភូមិ ថារតើរគធាល ប់15 

មនក្បកាសទ្ធក់ទងរៅនឹងអនកវដេមនសាច់្ម ឬក៏មនជាប់្មជារវៀតណ្ណមអេីវដ ឬរទ? 16 

្៖ ក្តង់វនឹង គឺមិនវដេឮមនក្បកាសអីរទ គឺទរទ។ ខាុំមិនវដេឮ មិនវដេអីរទ មិនវដេដឹង17 

រទអារ ឿង។  18 

ស៖ តេូវរនះ ខាុំចង់អានឲ្យរលាកសាដ ប់នូវចរមលើយមួយរទៀត គឺចរមលើយ បស់ជីដូនមួយក្បរនា19 

 បស់ប គគេមន ក់វដេរលាករទើបវតនិយាយ គឺឯកសា មនរេខ E3/7559 គឺជាចរមលើយ បស់មជឈ-20 

មណឌ េឯកសា កមពជុា គឺ បស ់-- ភាសាអង់រគលសមនរេខ 00321978, វខា មនរេខ 00034290, 21 

និងបារំាងមនរេខ 00854140 គឺជាចរមលើយ បស់ <2-TCCP-843> គឺគ្នត់និយាយអំរីកា មកដេ់22 

ភូមិរពាធិ៍ចិនាដ ។ំ “ដំបូងរគ  គឺរគក្បមូេយួន<។ អារត រៅររេវដេរួករគមកដេ់ រួករគសែប់រួកភូមិ23 

ភាគបូព៌ាណ្ណស់> រវើយរគនិយាយថា រគក្បមូេជនជាតិយួនទ្ធងំអស់ យករៅសមល ប់ រោយសា វត24 

រួករគជាយួន រវើយរោយសា ជារវៀតក ង<វដេវយក្បោ រួកវខា ក្កវម>។ <រោយមិនគិតថា 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  47 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រួករគជាឈាួ ញយួន ឬទ្ធោនយួនរទ គឺថាយួនក្តូវក្បមូេយករៅ>ទ្ធងំអស់ ទ្ធងំក្សី ទ្ធងំក្បុស។ 1 

ដូរចនះរលាកសាកសី រតើរលាកធាល ប់ឮអំរីវខា ក្កវមរៅកនុងភូមិ< បស់រលាក> វដេនិយាយថា រវៀតណ្ណ2 

មទ្ធងំអស់<រៅកនុងភូមិ បស់រលាក>ក្តូវវត<ក្បមូេ>យករៅ<វដ  ឬរទ>?  3 

[១៣:៤៥:២១] 4 

្៖ ក្តង់ថា ក្បមូេោប់យួនវនឹង គឺខាុំមិនវដេឮរទ រទើបដឹងររេវដេខាុំមនសភារកា ណ៍5 

ោប់ ង្គ៉ា ង វនឹងរទ បានដឹង។ ក្តង់ម នវនឹង មិនវដេឮនិយាយរទ មិនវដេឮនិយាយថា ោប់យួនយក6 

រៅសមល ប់អីរទ រទើបវតមក វតកនុងកា ង្គ វនឹង គឺវមនកា លាក់កា ណ៍រវើយ មិនង្គយឲ្យរយើងដឹង7 

រទ អងគកា ។  8 

ស៖ រតើរលាកធាល ប់ចូេ ួមកា ក្បជ ំរៅកនុងភូមិ បស់រលាក រក្កាយររេវដេរគយករវៀតណ្ណម9 

រចញរៅរទ? 10 

្៖ ខាុំសូមជក្មបថា ខាុំមិនវដេបានចូេ ួមក្បជ ំរទ។ ដូចខាុំនិយាយដវដេៗ គឺខាុំជាក្បជាជន 11 

វឲ្យរៅវតវេ រេើកក្បរ័នាភលឺវក្ស ជីកក្បឡាយរទ។ មិនវដេបានរៅ ួមកនុងភូមិនឹងរគរទ និយាយចំ។  12 

ស៖ រតើរលាកធាល ប់រ ើញ ឬក៏ធាល ប់ដឹងអំរី<>រមដឹកនាជំាន់ខពស់ បស់វខា ក្កវម មកភូមិ បស់13 

រលាក រវើយសាកសួ អំរី<កវនលង បស់ខាា ងំ វដេអាចនឹងមនរៅទីរនាះវដ  ឬរទ>? 14 

្៖ ស ំជក្មបថា ខាុំមិនវដេរ ើញម ខ មិនវដេរ ើញយា៉ា ងរម៉ាចរទ គឺចំរពាះអនកធំជំនាន់វខា 15 

ក្កវមរនាះ គឺមិនវដេឲ្យរយើងរ ើញរទ គឺខាុំមិនវដេរ ើញវាង មិនវមនថារគរនះរទ ខាុំមិនវដេបាន16 

ជួបរទ។  17 

ស៖ សូមអ គ ណរក្ចើនរលាក។ ខាុំរៅសេ់សំណួ រី បីរទៀត វដេខាុំចង់សួ រលាកបវនថម 18 

រវើយតេូវរនះ ខាុំចង់សួ រលាកអំរីវតត វដេរលាកនិយាយអំរីវតត<អូ ករណ្ណត េ> វដេជាមនាី សនតិ19 

ស ខ<ក្សុក>មួយ។ រតើរលាកធាល ប់ឮអំរីវតតអូ <ករណ្ណត េ> រតើរលាកធាល ប់ឮអំរីវេមួយរ ា្ ះ 20 

<វេតូច> វដ ឬរទ?  21 

[១៣:៤៨:០៤] 22 

្៖ វេធ ច ខាុំដូចមិនវដ ឮ អត់វដ ឮរសាះ។  23 

រលាក រសង លាង៖ 24 

វេតូច។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  48 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រលាក រងង ផេ៖ 1 

្៖ អូ។! វេតូច។ របើវេតូច មនរលាកក្គូ។ វេតូចមន វេតូចគេ់រតាន តក្តង់វនឹង។ 2 

ក្តង់ខាុំរៅកាប់ ពាក់អីរនាះ។  3 

សួ រោយរលាក ចរូសវេ រអនក្រ ូប យេ៖ី 4 

ស៖ ពាក់រ័នារៅនឹងមនាី សនតិស ខក្សុក រតើរលាកធាល ប់ឮ ថារតើវេតូចវនឹង ថារតើវេតូចវនឹង5 

មនអេីពាក់រ័នាជាមួយមនាី សនតិស ខក្សុកវដ ឬរទ?  6 

្៖ កនុងភូមិវេតូចវនឹង វេតូចគេ់រតាន តវនឹង វអត់មនពាក់រ័នាអីរទ គឺវោច់ឆ្ៃ យរីវតត7 

វនឹង រីវតតអូ ករណ្ណត េវនឹង អត់មនពាក់រ័នារទ រក្ពាះភូមិវនឹង រៅជាប់ភូមិវក្រកតារៅ វដេខាុំរៅកាប់8 

 ពាក់។  9 

ស៖ តេូវរនះខាុំមនសំណួ មួយបវនថមរទៀត រតើរលាកធាល ប់ឮថារតើវេតូចក្តូវបានរគរក្បើ10 

ក្បាស់រធេើជាទីកវនលងសមល ប់មន សសរទ? 11 

្៖ សូមជក្មបថា ភូមិវេតូចកូនរតាន តរនះ រនះគឺជាពាកយរគថារទ វតកា រិតកវនលងវដេរគ12 

សមល ប់រនាះ គឺរៅវតវតតោស់វនឹងដវដេ។ ក្គ្នន់វតវរៅចមៃ យរីគ្នន ក្បវវេជា១គីេូដីប៉ា ណា ឹង វត ល្ង13 

កាត់តាមភូមិវនឹង ក្គ្នន់ប៉ា ណា ឹងរទ។ 14 

[១៣:៥០:៤៩] 15 

ស៖ ដូរចនះមនន័យថា កវនលងវដេរលាករ ៀបរាប់វដេមនចមៃ យក្បវវេ១គីេូ<រីវតត>16 

វនឹង ថារតើកវនលងវនឹងវខ សរីកវនលងវដេរលាករៅកាប់រដើម ពាក់វនឹងវមនរទ? វរផសងរីគ្នន វមនរទ? 17 

្៖ វឆ្ៃ យរីគ្នន រលាកក្គូ ឆ្ៃ យរីគ្នន ។ រក្ពាះរីក្តង់វតតោស់វនឹង ក្តង់អូ ករណ្ណដ េ គឺវរៅ18 

កណ្ណដ េវេ រវើយន ។ងវភូមិ រវើយនិងថ្ក្រ មនថ្ក្រខាងរក្កាយភូមិគឺថាថ្ក្ររពព  អាថ្ក្រវនឹង។ 19 

ស៖ ថារតើរលាកធាល ប់ឮរទ ថាវេតូចៗវដេរៅជិតវតតអូ ករណ្ណដ េវនឹង គឺជាកវនលងវដេរគ20 

សមល ប់មន សស? គឺថាវេតូចវដេរៅចមៃ យក្បវវេជាមួយគីេូរីវតតអូ ករណ្ណដ េវនឹងគឺជាកវនលង21 

សមល ប់មន សស រតើរលាកធាល ប់ឮរទ? 22 

្៖ អាពាកយវនឹងគឺនិយាយ ក្គ្នន់វតឮរគថារគយករៅវេតូចរវើយ យករៅសមល ប់កវនលង23 

សនដិស ខវេតូច។ ក្គ្នន់វតថាប៉ា ណា ឹង វតក្តង់យា៉ា ងរម៉ាចៗខាុំមិនវដេរ ើញរទ មិនវដេដឹងរទ ក្គ្នន់វត24 

ឮពាកយរគនិយាយចោមអារា មរក្ៅ។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  49 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ រតើរលាកធាល ប់ឮរទថារវៀតណ្ណម ជនជាតិរវៀតណ្ណម<វដេមករីសាេ យអនា >ក្តូវបានរគ1 

យករៅទីរនាះ? 2 

្៖ អារ ឿងយកជនជាតិរវៀតណ្ណមថាយករៅវេតូចរនាះ ក៏ខាុំមិនវដេឮវដ  ក៏ខាុំមិនវដេ3 

ដឹងវដ  រក្ពាះថារគពាកយថាយករៅឯរកើតវតប៉ា ណា ឹងរទ ដឹងវតពាកយយករៅរកើត យករៅរ ៀនសូក្តវត4 

ប៉ា ណា ឹង វតក្តង់យករៅភូមិណ្ណ ខាុំមិនអាចដឹងរទ។ 5 

[១៣:៥៣:០០] 6 

រលាក ចរូសវេ រអនក្រ ូប យេ៖ី 7 

សូមអ គ ណរលាកសាកសី។  8 

រលាកក្បធាន ខាុំមិនមនសំណួ បវនថមរទៀតរទ សូមអ គ ណ។ 9 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 10 

អ គ ណ។    ជាបនដរៅរនះផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមសវរមធាវីនាមំ ខតំណ្ណងរដើមបណដ ឹង ដឋបប-11 

រវណីរដើមបីមនឱកាសតាងំសំណួ រដញរោេចំរពាះសាកសី ូបរនះ។ 12 

រលាក ររជ អងគ៖ 13 

បាទ សូមរគ្ន ររលាក រលាកក្សីរៅក្កម ភាគី សាធា ណជន និងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី។ 14 

កា តាងំសំណួ រោយសវរមធាវរីដើមបណដ ងឹ ដឋបបរវណី 15 

សួ រោយរលាក ររជ អងគ៖ 16 

ស៖ បាទ សូមជក្មបសួ រលាកសាកសី ខាុំបាទរ ា្ ះ ររជ អងគ ជារមធាវីនាមំ ខតំណ្ណងរដើម17 

បណដ ឹង ដឋរវណី។ ខាុំមនសំណួំ មួយចំនួនរដើមបីសួ រៅរលាករដើមបីឲ្យមនកា បំភលឺបវនថម។  ជាបឋម18 

ពាក់រ័នារៅនឹងអេីវដេរលាកបានរ ល្ើយអំរីរ ា្ ះ ង៉ា យ វដេជាកូន បស់រ ា្ ះ ង្គ៉ា ង រនះ រវើយរលាក19 

អាចបញ្ញជ ក់បានរទ ថារតើរ ា្ ះវនឹងគឺជាមន សសរផសងរទៀតរីក្បធានសនដិស ខរៅ  ំរនាះ ឬយា៉ា ងរម៉ាច? 20 

រលាក រងង ផេ៖ 21 

្៖ ង៉ា យៗៗ វនឹង គឺជាអនកក្សុកភូមិថាល វ រវើយក៏ជាឈលប  ំ ក្បោ ំ ំសាេ យអនា វនឹង។ វត22 

ប៉ា ណា ឹងរទ រលាកក្គូ ក្គ្នន់វតដឹងប៉ា ណា ឹង។ 23 

[១៣:៥៤:៣៤] 24 

ស៖ អ  ៊ីចឹងមនន័យថារ ា្ ះ ង៉ា យ មនរី នាក់។ មន ក់ជាកូន បស់រ ា្ ះ ង្គ៉ា ង-- 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  50 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

្៖ ង្គ៉ា ង! 1 

ស៖   និងមន ក់រទៀតជាសនដិស ខ  ំសាេ យអនា ? 2 

្៖    ំបាទ! រលាកក្គូបាទ មនក្បសាសន៍ក្តូវរវើយរលាកក្គូ។ 3 

ស៖ បាទ  ចង់សួ បញ្ញជ ក់បនដិចរទៀត មន ក់វដេរដើ ជាមួយរលាករចញរីរ ា្ ះ ង្គ៉ា ង តាមផលូវ4 

ក្តេប់មករីកវនលងកាប់ ពាក់វនឹង គ្នត់រ ា្ ះអេីរលាកអាចបញ្ញជ ក់បានរទ? រក្ពាះខាុំោក់ដូចជាសាដ ប់ថា 5 

រលាកអត់បានចាស់លាស់។ 6 

្៖ ចំរពាះរ ា្ ះវដេរចញរីកាប់ ពាក់វដេនាឲំ្យមក ង៉ា យ -- ង្គ៉ា ង មកវនឹងគឺរ ា្ ះ រសង 7 

ជាអន ក្បធានភូមិ។  8 

ស៖ គ្នត់អន ក្បធានណ្ណវដ ? 9 

្៖ ភូមិរពាធិ៍ចិនាត វំតមដងរលាកក្គូ។ 10 

ស៖ បាទអ   ៊ីចឹងអ គ ណ។ អ  ៊ីចឹងខាុំចូេដេ់សំណួ រផសងរទៀត។ រលាកបាននិយាយអំរីកា បាត់11 

ខលួន អនកវដេជាសាច់្មជារវៀតណ្ណមចំនួនបីនាក់។ ខាុំចង់សួ រលាក ថារតើរលាកមនសាគ េ់រ ា្ ះ 12 

អា  រៅ រទ? 13 

្៖ បាទ ខាុំអត់បានសាគ េ់រទ រលាកក្គូ។ 14 

[១៣:៥៦:១៨] 15 

ស៖ បាទ របើរលាកមិនសាគ េ់ ក៏ខាុំមិនសួ ពាក់រ័នានឹងបញ្ញា គ្នត់វដ ។ ចំរពាះកា ក្បក្រឹតតរៅរេើ16 

ជនជាតិរវៀតណ្ណមម នររេមនកា បាត់ខលួន បស់អនកវដេមនសាច់្មជារវៀតណ្ណមទ្ធងំបីនាក់រនះ 17 

មនន័យថា បនាា ប់រីឆ្ន ំ១៩៧៥  វូតរៅដេ់ររេវដេគ្នត់បាត់ខលួនវនឹង ថារតើរួកគ្នត់ ស់រៅរៅភូមិ 18 

រពាធិ៍ចិនាត វំនឹង ដូចអនកមូេោឋ នដថ្ទរទៀតវដ ឬរទ? មនន័យថា មនរគរធេើបាបគ្នត់ ឬឲ្យគ្នត់រធេើកា ធៃន់19 

រេើសមន សសធមាតាវដ ឬរទ? 20 

្៖ ខាុំសូមជក្មបរលាកក្គូថា រ ា្ ះអនកទ្ធងំបីវនឹង គឺៗគ្នត់រធេើកា រៅកនុងភូមិគឺរគឲ្យរធេើកា  21 

ជាធមាតា ដកសាូង ធមាតារទ អត់មនរធេើកា អីឲ្យវបលករទរលាកក្គូ។ 22 

ស៖ រតើរលាកមនបានកត់សមគ េ់ថា មនកា ក្បក្រឹតតរៅរេើគ្នត់ វបលកអំរីក្បជាជនមូេោឋ ន 23 

រផសងរទៀតវដ ឬរទ? មនកា រមើេង្គយ ឬក៏ថារៅគ្នត់យា៉ា ងរម៉ាចវដេអាចឲ្យរមើេសមគ េ់រ ើញថា 24 

មនកា រ ីសរអើងរៅរេើរួកគ្នត់វដ ឬរទ? 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  51 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

្៖ សូមជក្មបក្បាប់រលាកក្គូរោយក្តង់ គ្នត់រៅកនុងភូមិគឺរគមនកា រាប់អាន វតរធេើកា ជា1 

ធមាតា គ្នា នអនកណ្ណរ ីសរអើងគ្នត់រទ ធមាតារទរលាកក្គូ អត់មនរ ា្ើងថ្ ា្រទ។ 2 

ស៖ បាទខាុំចង់សួ បញ្ញជ ក់អំរីររេរវលាវដេរួកគ្នត់ក្តូវបាត់ខលួនវិញ។ រតើរលាកមនបានោំ3 

ក្បោក់ក្បវវេរទ ថារតើរួកគ្នត់បាត់ខលួនកនុង យៈររេប៉ា នាា នវខ ឬក៏ម ន ឬក៏រក្កាយររេវដេខាង4 

និ តីមកដេ់? 5 

[១៣:៥៨:៤២] 6 

្៖ គ្នត់វនឹងក្តូវបាត់ខលួនរៅររេម នៗនិ តីមកដេ់រលាកក្គូ។ 7 

ស៖ អាច រលាកអាចបា៉ា ន់សាា នបានរទ   ប៉ា នាា នវខម នររេវដេខាងមន សសមករីនិ តី កមា ភិ-8 

បាេមករីនិ តីរគមកដេ់? 9 

្៖ គឺរៅកនុងចរនាល ះឆ្ន ំ៧៦-៧៧ ប៉ា ណា ឹងរលាកក្គូ។ ៧៦ច ងឆ្ន ំ រវើយនិង៧៧រដើមឆ្ន ំ ប៉ា ណា ឹង 10 

កនុងឆ្ន ំវនឹង ររេបាត់ខលួនវនឹង ររេរគយករចញវនឹង។ 11 

ស៖ វតចង់និយាយអំរីររេវដេខាងនិ តីមកដេ់រនះ ររេណ្ណរលាកអាចបញ្ញជ ក់ចាស់រទ 12 

៧៧ ឬក៏៧៨? 13 

្៖ ខាងៗនិ តីមកដេ់រនះ គឺកនុងឆ្ន ំ៧៨ រវើយ ររេរធេើ ដឋក្បោ វនឹង។ 14 

ស៖ អ  ៊ីចឹងរួកគ្នត់បាត់ខលួនក្បវវេជាប៉ា នាា នវខ ម នខាងនិ តីមកដេ់វនឹង? 15 

្៖ ខាុំអត់បានោរំទ រលាកក្គូរអើយរ ឿង រភលចយកចិតតទ កោក់រទសម័យន ។ង។ 16 

ស៖ បាទ តេូវខាុំចូេរៅដេ់បញ្ញា រផសងរទៀតអំរីបញ្ញា ក្រះរ ទាសាសនា។ រៅចរនាល ះឆ្ន ំ៧៥ ç 17 

១៧ រមសា ៧៥  វូតដេ់៧៩ ថារតើមនក្រះសងឃរទ រវើយមនកា ក្បា រារិធីក្រះរ ទាសាសនាអីរទ18 

រៅភូមិ ឬក៏  ំ បស់រលាក? 19 

្៖ គឺចំរពាះក្រះសងឃោប់រីឆ្ន ំ៧៣មក គឺវេងមន វូត គឺខាុំបានសឹករចញរីន ។ង កាេរនាះខាុំ20 

រៅបួសវដ រលាកក្គូ។ ខាុំបួសឆ្ន ំ៧២ ខាុំសឹក រវើយផសឹកមកគឺោប់រីន ។ងមក គឺបាត់ ំលាយរោេបាត់21 

អស់ េីងវតមដង វេងមនក្រះសងឃ មក វូតមកដេ់ចប់រៅ។  22 

ស៖ សូមបញ្ញជ ក់ រលាកផសឹកខលួនឯង ឬក៏មនកា តក្មូវឲ្យសឹក? 23 

[១៤:០១:០៧] 24 

្៖ ររេវដេផសឹករនះ កាេន ។ង គឺសឹករោយខលួនឯង រោយមនកា គ្នបសងកត់បនតិចមដងៗ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  52 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រវើយ។ សូមតបនតិចរទៀត ររេវដេខាុំ -- បានជាមនកា គ្នបសងកត់ មូេរវត បានថា គ្នបសងកត់ គឺ1 

ររេវដេខាុំរដើ បិណឌ បាតមនអនកវដេរគចូេស ប់ខលះ រគថា វ ឹះ! រួកវនឹងស ទាវតរួកអារដើ ជិះជាន់ ស ី2 

រោយកមល ំងរគ។ ខាុំនឹករ ើញក្ចវណនប៉ា ណា ឹង មកវិញ ក៏ខាុំក្បាប់វម៉ាឪខាុំស ំផសឹក។ ប៉ា ណា ឹងរៅរលាកក្គូ។ 3 

ស៖ អនកណ្ណជាអនកនិយាយយា៉ា ងដូរោន ះ? 4 

្៖ គឺអនកភូមិវដេខាុំរៅបិណឌ បាត គឺភូមិរពាធិ៍ថ្ក្ជវនឹង គឺរ ា្ ះអីរទ ខាុំរភលចរវើយរលាកក្គូ5 

រមល៉ាះសាល ប់បាត់រវើយ។  6 

ស៖ អ គ ណរក្ចើន។ រតើរៅភូម ិឬ -- រៅ   ំបស់រលាកមនវតតប៉ា នាា នវដ  រលាកអាចបញ្ញជ ក់7 

បានរទ? រវើយមនរ ា្ ះអីខលះរលាក? 8 

្៖ សូមជក្មបក្បាបរ់លាកក្គូថា រៅកនុង  ំខាុំមនវតតរី  វតតថាល វមួយ វតតសាេ យអនា មួយ រី 9 

វនឹងរទ រលាកក្គូ។ 10 

ស៖ រតើរៅររេ៧៥ដេ់៧៩ រគរក្បើក្បាស់ វតតរនាះរៅមនកា រក្បើក្បាស់ ឬក៏រគរបាះបង់11 

រោេ? រវើយរបើរក្បើក្បាស់ រគយករធេើអេីវដ ? 12 

្៖ រី៧៥ដេ់៧៩ វនឹងវតតវនឹង គឺផសឹកអស់រវើយ គឺទ ករោេ រោឋាន រោយខាងវខា 13 

ក្កវមរគយករៅរៅ រគវតងតាងំរៅ។  14 

[១៤:០២:៥៨] 15 

ស៖ ជាកវនលងសាន ក់រៅ ឬក៏ជាកវនលងឃាល ងំ ឬក៏ជាអី អាចបញ្ញជ ក់បានរទ? 16 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 17 

ក ំអាេទ្ធន់រ ល្ើយ!  18 

រលាក រងង ផេ៖ 19 

្៖ វមិនអាចដឹងរទ រលាកក្គូ ក្គ្នន់វតថាកវនលងវនឹង គឺររេវដេអស់ក្រះសងឃរៅ គឺរួករគ20 

បានរៅរៅ វតប៉ា នន ។ង។  21 

សួ រោយរលាក ររជ អងគ៖ 22 

ស៖ សំណួ ខាុំច ងរក្កាយ ពាក់រ័នារៅនឹងរ ឿងក្រះរ ទាសាសនាវនឹងដវដេ រតើកនុងររេ៧៥ដេ់ 23 

 ៧៩ វនឹងដវដេ មនកា អន ញ្ញា តឲ្យក្បា រារិធីក្រះរ ទាសាសនារទ រៅភូមិ  ំ បស់រលាក? 24 

្៖ រី៧៥ ដេ់៧៩ គឺមិនវដេមនរធេើរិធីរគ្ន រក្រះរ ទាសាសនារទ ទរទរទរលាកក្គូ ធមាតា។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  53 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ បាទ អ គ ណ។ ខាុំចូេដេ់បញ្ញា មួយរទៀត គឺបញ្ញា រលាក ឡាច នី។ រៅររេវដេរគយក1 

ក្បរនាគ្នត់រៅ រលាកបានមនក្បសាសន៍ថា រលាក ឡាច នី មនបញ្ញា ។ អ  ៊ីចឹងវមនរទ? 2 

[១៤:០៤:៣០] 3 

្៖ ររេវដេរគយកក្បរនារ ា្ ះ ឡាច នី រៅវនឹង គឺគ្នត់មនបញ្ញា រៅជាវរងេងវង្គេ ន់ រដើ 4 

យំរដើ វក្សកររញវតភូមិ មនវមន រិតវមនរលាកក្គូ។  យៈក្បវវេជាចង់កនលះវខ រទើបបានគ្នត់5 

សក្មេសក្មួេៗ រោយបងបែូនរចះវតេួងគ្នត់បាន។  6 

ស៖ បាទ អ  ៊ីចឹងរលាកអាចបញ្ញជ ក់បានរទ រតើរគមនបានរធេើអេីសក្មប់គ្នត់ រដើមបីឲ្យគ្នត់មន7 

សាថ នភារធូ រសបើយរទ? 8 

្៖ ររេវដេគ្នត់បានធូ រសបើយវនឹង រោយសា ក្បជាជនមួយចំនួន រវើយនិងបងបែូនគ្នត់9 

មួយចំនួនបានរៅេួងរលាមគ្នត់ឲ្យមនអា មាណ៍េែរេើងមកវិញ។ វតប៉ា ណា ឹងរលាកក្គូ ក្គ្នន់ៗវត10 

ប៉ា ណា ឹងរទ។ 11 

ស៖ ច ះគ្នត់មនរ ៀបកា រទរៅកនុងម នររេោច់ ៧៩? 12 

្៖ គ្នត់ដេ់រក្កាយមកគ្នត់ក៏បានរ ៀបក្បរនារក្កាយមួយរទៀត។ 13 

ស៖ រៅររេណ្ណវដ ? ម នោច់៧៩ ឬក៏រក្កាយ៧៩ រក្កាយ០៦ មករា ៧៩? 14 

្៖ គ្នត់បានរ ៀបក្គួសា រក្កាយរនះ គឺរ ៀបកនុងសម័យ ប៉ា េ រត វដ រទរលាកក្គូ។ 15 

ស៖ រតើគ្នត់ររេរ ៀបកា វនឹង គ្នត់រ ៀបកា  រលាកមនដឹងអំរីរ័ត៌មនររេវដេគ្នត់រ ៀប16 

កា វនឹង រតើគ្នត់រ ៀបកា វតមួយគូវតឯង ឬក៏ថាមនអនករផសងៗរទៀតរ ៀបកា គូរផសងៗរីគ្នត់វដ ? 17 

្៖ ររេរ ៀបកា វនឹងគឺ ខាុំអត់រៅ វតក្គ្នន់ដឹងថាគ្នត់រ ៀបកា ក្បរនាងាីមួយរទៀតវនឹង វត18 

ប៉ា ណា ឹង។ ក្គ្នន់វតដឹងថាគ្នត់រ ៀបកា រវើយ វតរ ៀបវនឹងអត់គ្នន រក្ចើនរទ តាមនិយាយរ ៀបវតគ្នត់មន ក់19 

រទ។ បងបែូនផគុំផសឲំ្យរៅ។ 20 

[១៤:០៦:៣៣] 21 

រលាក ររជ អងគ៖ 22 

បាទ អ  ៊ីចឹង ខាុំអស់សំណួ រវើយ។ ខាុំសូមអ គ ណរលាកសាកសីវដេបានរ ល្ើយនឹងសំណួ  បស់23 

ខាុំ។ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន ខាុំអស់សំណួ រវើយ សូមអ គ ណ។ 24 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  54 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បាទ អ គ ណ! រវើយជាបនតរៅរនះ អងគជំន ំជក្មះផតេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមសវរមធាវីកា ពា កតី1 

វដេដំបូងរនះ ផតេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមសវរមធាវីកា ពា កតីរលាក នួន ជា រដើមបីមនឱកាសតាងំសំណួ 2 

រដញរោេចំរពាះសាកសី ូបរនះ។ សូមអរញ្ជើញ! 3 

កា តាងំសំណួ រោយសវរមធាវកីា ពា កដ ី4 

សួ រោយរលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 5 

ស៖ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ សូមជក្មបសួ រលាកសាកសី។ ខាុំមនសំណួ មួយចំនួនក្តូវ6 

សួ រលាករៅ រសៀេរនះ។ ក្រឹតតិកា ណ៍វដេរលាកបានរ ៀបរាប់ក្រឹកមិញរនះ គឺក្រឹតតិកា ណ៍ពាក់រ័នារៅ7 

នឹង<កា បាត់ខលួន>ក្បជាជនបីនាក់វដេរលាកនិយាយរីក្រឹកមិញ។ រលាកសថិតរៅកនុងសាថ នភាររនាះ 8 

រៅកនុងច ងឆ្ន ំ១៩៧៦ និងរដើមឆ្ន ំ១៩៧៧។ សំណួ  បសខ់ាុំសួ ថា រតើរលាកក្បាកដក្បជារទពាក់រ័នារៅ9 

នឹងររេរវលារនះ? 10 

រលាក រងង ផេ៖ 11 

្៖ គឺខាុំោំចាស់ ក្តង់ររេវដេខាុំរធេើកា វនឹងគឺខាុំរៅោ ំវូត វដេខាុំរ ល្ើយ ខាុំបំភលឺរៅររេខាង12 

អនករៅយករ័ត៌មនរីខាុំរនាះ ខាុំបានរាយកា ណ៍តាមន ។ង។ 13 

[១៤:០៨:១៣] 14 

ស៖ រលាករទើបវតនិយាយអំរីកា មកដេ់ បស់កមា ភិបាេភូមិភាគនិ តីរៅច ងឆ្ន ំ១៩៧៨។ 15 

ដូរចនះក្រឹតតិកា ណ៍វដេរលាកបានរ ៀបរាប់ គឺថាវរកើតមនរេើង<ក្បវវេ>មួយឆ្ន ំ ឬក៏មួយឆ្ន ំកនលះ16 

 ួចរៅរវើយម ននឹងកមា ភិបាេភូមិភាគនិ តីមកដេ់។ រតើអ  ៊ីចឹងវមន ឬក៏យា៉ា ងណ្ណ? 17 

្៖ សភារកា ណ៍វដេរកើតរេើងរនាះ គឺម នន ។ងក្បវវេ ខាុំក៏មិនសូវោវំដ  វតម នខាង់មួយឆ្ន ំ 18 

ឬក៏កនលះឆ្ន ំប៉ា ណា ឹងរទ រលាកក្គូ។ រកើតម នអារ ឿងយករៅសមល ប់វនឹងណ្ណ។ ។ 19 

ស៖ រៅកនុងកំណត់រវត សាត ប់ចរមលើយ បស់រលាករ ល្ើយចំរពាះម ខសវរៅក្កមរស ើបអរងកត 20 

រលាកបានបញ្ញជ ក់ថា ក្រឹតតិកា ណ៍ទ្ធងំរនះមិនវមនក្តឹមវតរកើតរេើងរៅច ងឆ្ន ំ៧៦ និងរដើមឆ្ន ំ៧៧ 21 

ប៉ា រណ្ណា ះរទ ប៉ា វនត សូមដកក្សង់៖ “ក្រឹតតិកា ណ៍រនះគឺថារកើតម នក្រឹតតិកា ណ៍ រសា ភឹម រៅរទៀត”។ បិទ22 

កា ដកក្សង់។ រតើរលាកចង់និយាយថារម៉ាច ររេវដេរលាកនិយាយថា “ក្រឹតតិកា ណ៍ រសា ភឹម” រនះ? 23 

្៖ ខាុំចង់និយាយរីក្រឹតតិកា ណ៍ រសា ភឹម កាេជំនាន់វនឹង គឺកា សមល ប់រនះគឺម នក្រឹតតិកា ណ៍24 

វដេនិ តីចូេរៅខាងបូព៌ាវនឹង ប៉ា ណា ឹងរទ។ 25 

E1/371.101452945



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  55 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ ច ះក្រឹតតិកា ណ៍ រសា ភឹម វនឹង ជាក្រឹតតិកា ណ៍ដូចរមដចវដ ? ឬក៏ខាុំអាចស ំសួ ប៉ា រណា ះសិន 1 

ថា រតើ រសា ភឹម ជាអនកណ្ណ? 2 

[១៤:១០:៣១] 3 

្៖ រសា ភឹម គឺខាុំមិនដឹងវដ  ក្គ្នន់វតដឹងថារ ា្ ះ រសា ភឹម ជាអនកដឹកនាកំនុងតំបន់បូព៌ា4 

ប៉ា ណា ឹងរទ។  5 

ស៖ ក្តឹមក្តូវរវើយ។ ច ះពាកយវដេរលាកថា “ក្រឹតតិកា ណ៍ រសា ភឹម” ក្រឹតតិកា ណ៍អេីវដ  6 

វដេរលាកយកពាកយថា “ក្រឹតតិកា ណ៍” រវើយភាជ ប់រ ា្ ះ “រសា ភឹម”ជាមួយ វដេរលាករៅថា 7 

“ក្រឹតតិកា ណ៍ រសា ភឹម” ជាក្រឹតតិកា ណ៍ដូចរមដចវដ ? 8 

្៖ វដេៗខាុំរៅថា មនក្រឹតតិកា ណ៍កនុងជំនាន់ រសា ភឹម គឺក្រឹតតិកា ណ៍ររេវដេយកបង9 

បែូនរវៀតណ្ណមរៅកនុងភូមិ យករៅសមល ប់រោេវនឹង។ វនឹងថាក្រឹតតិកា ណ៍គ្នត់មួយសា ប៉ា ណា ឹង។  10 

ស៖ ខាុំនឹងសួ សំណួ រនះដវដេរេើងវិញ រៅកនុងកំណត់រវត សាដ ប់ចរមលើយ បស់រលាក រលាក11 

បានរក្បើពាកយវនឹងចំវតមដង រលាករក្បើពាកយថា “ក្រឹតតិកា ណ៍ រសា ភឹម”។ រៅររេវដេរលាករក្បើពាកយ12 

រនះ រតើរលាកចង់សំរៅរៅរេើក្រឹតតិកា ណ៍អេី? 13 

្៖ គឺខាុំសូមសំរៅរៅរេើកា គ្នត់ វដេររេោប់ក្បមូេក្បជាជនរៅកនុងភូមិខាុំយករៅ 14 

 សមល ប។់ 15 

ស៖ ខាុំយេ់រវើយ រយើងបាននិយាយគ្នន អំរីកា បាត់ខលួនក្បជាជនបីនាក់ វដេក្តូវបានរោទ16 

ក្បកានរ់េើង រេើករេើងរីក្រឹកមិញរនះ។ រវត អេីបានជារលាកភាជ ប់កា បាត់ខលួន បស់ក្បជាជនបីនាក់ 17 

រនះរៅនឹងរ ា្ ះ រសា ភឹម? រតើវមនទំនាក់ទំនងអេីនឹងគ្នន  រទើបរលាកភាជ ប់ក្រឹតតិកា ណ៍បាត់ខលួន<អនក>18 

បីនាក់ រៅជាមួយនឹង រសា ភឹម រនះ? 19 

[១៤:១២:៥៥] 20 

្៖ បានជាថាខាុំមនក្រឹតតិកា ណ៍ជំនាន់ រសា ភឹម គឺកាេរនាះ គឺរៅកា ក្គប់ក្គង បស់ រសា 21 

ភឹម។ គ្នត់ជាអនកដឹកនា។ំ 22 

ស៖ ខាុំសូមជួយរលាកបនដិច ជួយ ំឭកដេ់កា ចងោ ំបស់រលាក។ មនសាកសីមន ក់ គឺឯកសា   23 

E3/9339 វដេនិយាយអំរីរ ា្ ះ រសា ភឹម។ សាកសី ូបរនះ ក៏មករីភូមិ បស់រលាកវដ ។ ERN ជា24 

ភាសាអង់រគលស 00234115, វខា  00232824 ដេ់ 25, បារំាង 00283171 ដេ់ 72។ សាកសី ូបរនះ 25 

E1/371.101452946



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  56 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បាននិយាយអំរីអនកវដេមនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងវខស យៈ រសា ភឹម  <និង>មនរេខា<  >ំ  ជិន 1 

ក្កាន។ គ្នត់<រធេើជារេខា  ំបានវតមួយសបាត វ៍> ក៏ក្តូវបានក្កុមវខា ក្កវមយករៅសមល ប់រោេ 2 

រោយរោទក្បកាន់ថា គ្នត់ជាប់ទ្ធក់ទងជាមួយនឹងវខស រសា ភឹម។ <ប គគេវដេជាអនកភូមិរនះក៏3 

និយាយរីវខស រសា ភឹម វដ ។> របើសិនណ្ណជារក្កាយររេខាុំអានសក្មង់រនះរវើយ រតើរលាកយេ់ថា 4 

រម៉ាចវដ ? 5 

្៖ រ ឿងរ ា្ ះអី ក្កាន វនឹង ខាុំមិនវដេដឹងរទ មិនវដេសាគ េ់ មិនវដេដឹង អ។សាគ េ់ វតក្គ្នន់6 

វតមិនដឹងវដ  មិនដឹងយា៉ា ងរម៉ាចវដ ។ មនកា ទំនាក់ទំនងវនឹង ខាុំមិនអាចដឹងវាង។ ដូចខាុំដវដេ ថាខាុំជា7 

ក្បជាជន មិនអាចដឹងរទ រ ឿងដូចជាកា ទំនាក់ទំនងអ  ៊ីច ងៗ។ 8 

ស៖  ដូរចនះរលាកមិនវដេធាល ប់ឮអនកភូមិនិយាយថា មន សសបីនាក់រនះ មន សសវដេបាត់ខលួនបី9 

នាក់រនះ ជាប់ទ្ធក់ទងរៅនឹងវខស យៈ រសា ភឹម រទឬ? 10 

្៖ បីនាក់ជាជនជាតិរវៀតណ្ណម ក៏ខាងណ្ណរលាកក្គូ សូមរលាកក្គូបំភលឺមដងរទៀត? 11 

ស៖  បាទ គឺក្បជាជនរវៀតណ្ណមបីនាក់ វដេរយើង វដេរលាកបានរ ល្ើយក្រឹកមិញវនឹងគឺ ង្គ៉ា ង, 12 

ឡាច នី និងបដី បស់ <រិន រអឿន រ ា្ ះ ជ យ>។ រតើអនកភូមិមននិយាយថា ក្បជាជនរវៀតណ្ណមរនះ បី13 

នាក់វនឹងជាប់វខស យៈ រសា ភឹម អីវដ រទ? 14 

[១៤:១៦:១៨] 15 

្៖ តាមវដេខាុំរៅកនុងភូមិ មិនវដេឮនិយាយពាកយវនឹងរទ រលាកក្គូ មិនវដេឮនិយាយថា 16 

ពាកយវខស យៈ រសា ភឹម អត់មនរទ សាៃ ត់ គឺសាៃ ត់ទ្ធងំអស់។ ខាុំមិនវដេឮរទ។ 17 

ស៖ រលាកបាននិយាយថា រសា ភឹម គឺជារមដឹកនាភូំមិភាគបូព៌ា រតើរលាកដឹងរទថា  ំ បស់18 

រលាករនះ ចំណ ះឲ្យតំបន់ណ្ណមួយវដ រៅកនុងភូមិភាគបូព៌ា? 19 

្៖ សូមជក្មបថា រ ឿងចំណ ះភូមិ  ំក្សុក ក៏ខាុំមិនសូវដឹងវដ រលាកក្គូរអាើយ! សូមអត់រទ្ធស 20 

មិនសូវដឹងរទ។ 21 

ស៖  រតើរលាកធាល ប់វដេឮរ ា្ ះ តំបន់២០ រទ? 22 

្៖ រ ា្ ះតំបន់២០ក្គ្នន់វតឮ វតមិនដឹងរៅក្តង់ណ្ណ ឮវតតំបន់២០ឮ វតក្គ្នន់វតថាមិនដឹង23 

រៅក្តង់ណ្ណរទ។ ឮវតរគរៅរទ។ 24 

ស៖  ដូរចនះរលាកមិនដឹងថា ភូមិ <ឬក្សុក> បស់រលាកចំណ ះឲ្យតំបន់<២០រនាះ>រទ <គឺ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  57 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រលាកក្គ្នន់វត>ឮ<រគនិយាយរី>តំបន២់០ <រតើ>អ  ៊ីចឹងវមនរទ? 1 

្៖ ឮវមនរលាកក្គូ គឺឮ វតក៏មិនដឹងភូមិណ្ណ  ំណ្ណរទ ខាុំមិនដឹងរទ មិនសូវដឹងរទ អង្គក េ់ន ។ង។ 2 

ស៖ រលាកធាល ប់វដេឮៗរ ា្ ះមន សសមន ក់រ ា្ ះ ជា ស ិន រៅ ស  ន? 3 

[១៤:១៨:៣៥] 4 

្៖ រៅកនុងភូមិខាុំ ខាុំមិនវដេឮរ ា្ ះវនឹងរទ រលាកក្គូ។ មិនវដេឮ មិនវដេដឹង មិនវដេ5 

សាគ េ់រ ា្ ះ ជា ស ិន ណ្ណវនឹងរទ មិនវដេមនរទ។ 6 

ស៖ ច ះរលាកធាល ប់ឮរ ា្ ះរៅោេ យក្សុករលាក រៅថា<> លាង ឬក៏រៅថា ក្គរេងក្គ7 

រលាង? 8 

្៖ រៅោេ យក្សុកកនុងភូមិក្សុកខាុំវនឹង គឺខាុំសាគ េ់វតរ ា្ ះៗ តាចងកូម៨ វតប៉ា ណា ឹង។ សាគ េ់9 

រវើយរក្កាយមកផ្ទល ស់រទៀត គឺខាុំមិនអាចដឹងរទ។ សាគ េ់វត តាចងកូម៨មួយ តាវនឹង វតឮវតរ ា្ ះវដ 10 

រទ មិនវដេរ ើញម ខគ្នត់រម៉ាចរទ។ 11 

ស៖ អ  ៊ីចឹងច ះ តាចងកូម វនឹងរ ា្ ះ សា  ន វនឹងវដ  ឬក៏យា៉ា ងណ្ណ? 12 

្៖ ខាុំសូមជក្មបថា ខាុំមិនដឹងរ ា្ ះគ្នត់ប៉ា នាា នរទ វតក្គ្នន់វតឮរគក្បាប់ថា តំបន់ តាចងកូម៨ 13 

ជារៅោេ យក្សុក ក្គ្នន់វតប៉ា ណា ឹងដឹង ក្គ្នន់វតដឹងប៉ា ណា ឹងរទ រលាកក្គូ។ អត់ដឹងអីរៅរទៀតរទ ខាុំមិន14 

អាចដឹងបានរទ រក្ពាះមិនដឹងវមន។ 15 

ស៖ រៅចរនាល ះររេរីឆ្ន ំ៧៥ ដេ់៧៩ រលាកធាល ប់វដេឮសូ ថាមនកា បាញ់របាល ងក្គ្នប់16 

ការំភលើងធំរចញរីវដនដីរវៀតណ្ណមចូេមកកនុងវដនដីកមពជុាវដ រទ? 17 

្៖ កាេ៧៩វនឹងក្គ្នន់វតឮសូ  វតខាុំអត់បានរៅរធេើសន្តង្គគ មអីនឹងរគរទ គឺខាុំរៅវតផាះ។ ក្គ្នន់18 

ឮថា វ ឺ! រវៀតណ្ណមរបាល ងចូេមកដីវខា  ក្គ្នន់វតប៉ា ណា ឹងរទ ក្តង់ថាយា៉ា ងរម៉ាចរទៀត ខាុំមិនដឹង។ 19 

ស៖ ច ះឮសនូ ក្គ្នប់ការំភលើងរបាល ងបាញ់រចញរីទឹកដីរវៀតណ្ណម ចូេមកកនុងទឹកដីកមពជុារៅ 20 

 ដំណ្ណច់ឆ្ន ំ១៩៧៧ វដ រទ? 21 

[១៤:២១:២០] 22 

្៖ កាេន ។ងក្គ្នន់វតឮវតពាកយថា រវៀតណ្ណមបាញ់ចូេមកវតខាុំរៅឆ្ៃ យវដ  ខាុំរៅ វូតដេ់ 23 

សាេ យអនា  វចមៃ យគ្នន ឆ្ៃ យណ្ណស់ មិនអាចដឹង។ ក្គ្នន់វតឮវតពាកយចោមអារា មរគនិយាយតៗគ្នន  24 

ប៉ា ណា ឹងរទ ខាុំមិនអាចដឹងបានរទ។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  58 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ ច ះរគនិយាយក្បាប់រលាកថារម៉ាចវដ  រៅររេវដេរគនិយាយអំរីកា បាញ់របាល ងរី1 

សំណ្ណក់រវៀតណ្ណមរៅកនុងឆ្ន ំ១៩៧៧រនាះ? 2 

្៖ រគក្គ្នន់វតក្បាប់ថា រវៀតណ្ណមបានរបាល ងចូេមកខាងដីវខា រយើង វតប៉ា ណា ឹង រវើយក៏ជា3 

មិនសូវជាយកចិតតទ កោក់វដ រលាកក្គូ រក្ពាះខាុំមិនវមនជាសែី រធេើកា សែីធំដ ំនឹងរគ ដេ់អ  ៊ីចឹងខាុំគ្នា នោប់ 4 

អា មាណ៍ជាមួយរទ។  5 

ស៖ រលាកធាល ប់ឮ និងធាល ប់ដឹងថា កងទ័ររវៀតណ្ណម ក៏ដូចជា ងរក្កាះរវៀតណ្ណមគឺរបើកចូេ6 

មកកនុងទឹកដីកមពជុាគឺរៅ<អំេុងវខរនាះ>កនុងឆ្ន ំ១៩៧៧ វដ រទ? 7 

្៖ ឆ្ន ំ១៩៧៧ ខាុំដូចជារភលចរវើយរលាកក្គូ មិនដឹងឯណ្ណរទកាេវនឹង រភលចអស់រវើយ រភលច8 

វដ រលាកក្គូ ខាុំមិនសូវោរំទ។ រក្ពាះខាុំមិនបានដឹងវមន រវើយដេ់ខាុំដឹងប៉ា នណ្ណ ខាុំរ ល្ើយប៉ា ណា ឹង របើខាុំមិន9 

ដឹង មិនដឹងឯណ្ណវដ ។ 10 

ស៖ ខាុំយេ់រវើយ។ រលាកបាននិយាយរីរ ា្ ះ ជ យ <វដេជាបតី បស់ រិន រអឿន> រតើរលាក11 

ដឹងថា រទរ ជ យ រនះជាអតីតទ្ធោនរវៀតណ្ណមវដ រទ? រលាកដឹងថា រ ា្ ះ រទរ ជ យ រនះជាអតីត12 

ទ្ធោនរវៀតណ្ណមវដ រទ? 13 

[១៤:២៣:៥១] 14 

្៖ រ ា្ ះ ជ យ រនះខាុំតាមសាដ ប់រៅ គ្នត់មិនវមនជាទ្ធោនអីរទ គ្នត់ជាអនក កស ីធមាតា។ 15 

ស៖ ដូរចនះរលាកមិនវដេឮសូ ថាគ្នត់វនឹងជាអតីតទ្ធោនរវៀតណ្ណម ចូេក្បយ ទាម នឆ្ន ំ16 

១៩៧៥ រទឬ? 17 

្៖ ខាុំមិនវដេឮរទ ជក្មបក្បាប់រលាកក្គូរោយក្តង់។ ខាុំមិនវដេឮថាគ្នត់ជាទ្ធោនក្បយ ទា 18 

ឯណ្ណរទ គឺគ្នត់បានគ្នន វនឹង ក៏ខាុំរ ើញគ្នត់បានគ្នន រៅរវើយកាេរនាះ សម័យ គ្នត់គ្នា នរ ៀបកា អីផង19 

រទ។ 20 

ស៖ រតើធាល ប់ -- រលាកវដេធាល បឮ់ថា គ្នត់គឺជាមន សសមន ក់ ជាឈាួ ញជួញ បស់ ប   ត់រនា21 

 បស់ ប រីក្បរទសរវៀតណ្ណមចូេមកកនុងក្បរទសកមពជុាវដ រទ? 22 

្៖ ខាុំអត់ដឹងរទ ជក្មបក្បាប់ក្តង់ អត់ដឹងរសាះ មិនដឹងអ  ៊ីចឹងវតមដងរលាកក្គូ។ 23 

ស៖ រតើរលាកធាល ប់វដេឮកា ក្បកាសមួយរៅកនុងឆ្ន ំ១៩៧៥ ថាអនកណ្ណមន ក់វដេជាជនជាតិ24 

រវៀតណ្ណម សាច់្មរវៀតណ្ណមវដេ ស់រៅកនុងភូមិ  <ំឬក្សុក> បស់រលាកវនឹង រគក្បកាសឲ្យ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  59 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

 វិេក្តេប់រៅក្បរទសរវៀតណ្ណម វិញ ធាល ប់ៗវដេឮរទ? 1 

្៖ សូមជក្មបរលាកក្គូថា អារ ឿងក្បជ ំវនឹងក៏ខាុំមិនវដេដឹងរគក្បជ ំយា៉ា ងរម៉ាចៗ ក៏ខាុំមិន2 

វដេដឹងវដ រលាកក្គូរអាើយ រក្ពាះខាុំនិយាយដូចដវដេរទៀតគឺថា ខាុំអង្គក េ់ន ។ងគឺរៅវតក្បរ័នាភលឺវក្ស 3 

ក្បឡាយ ជីកវក្រក ជីកអាង ដេ់អ  ៊ីចឹងខាុំវមិនដឹងរគក្បជ ំមិនដឹងវតមដងរលាកក្គូ សូមអត់រទ្ធសច ះ។ 4 

[១៤:២៦:២៦] 5 

ស៖ ម នរនះរលាកបានរ ល្ើយសំណួ សវក្រះរាជអាជាា ថា រលាកធាល ប់ឮសូ រមភូមិ ឬក៏កមា ភិ-6 

បាេណ្ណមន ក់ បស ់ោឋ ភិបាេកមពជុាក្បជាធិបរតយយ និយាយអំរីជនជាតិរវៀតណ្ណម ឬក៏ថាជនជាតិ7 

រវៀតណ្ណមគឺជារគ្នេរៅ បស់រគ។ រវើយរលាកបានរ ល្ើយថា រលាកមិនធាល ប់វដេឮរទ។ រតើរលាកធាល ប់8 

ឮកា ផាយតាម វិទយុនិយាយរ ឿងវនឹងរទ? ឬក៏ថាខលួនរលាកផ្ទា េ់ធាល ប់សាដ ប់ វិទយ ុ ឬឮអនកភូមិនិយាយថា9 

ធាល ប់បានសាដ ប ់វិទយុក្បកាសអំរីរ ឿងរនះរទ? 10 

្៖ ដូចរ ឿងរវៀតណ្ណមវនឹង គឺកនុងកាេន ។ង ខាុំមិនវដេបានសាដ ប់ មិនវដេឮក្បកាសរទ រា ដយូ11 

ក៏គ្នា នសាដ ប់វដ រលាកក្គូ មនវតមីក្កូោក់វតចរក្មៀងរគវនឹង ចរក្មៀងសម័យបដិវតតន៍វនឹង។ ថ្មៃ៉ាៗវេ់12 

លាៃ ច អត់វដេឮសែីរទ ឮវតប៉ា នន ។ង។ 13 

ស៖ ប៉ា វនតរក្កាយររេរគឈប់ោក់ចរក្មៀងរៅ រតើរគមននិយាយ<រីជនជាតិរវៀតណ្ណម 14 

រទ?> ឬក៏ឮអនកណ្ណនិយាយថា រគមននិយាយក្បកាសអំរីបញ្ញា រនះតាម< វិទយ>ុអីអ  ៊ីចឹង <ឬក៏មិន15 

វដេឮ>រទ? 16 

្៖ គឺអត់វដេឮមននិយាយអីរសាះរលាកក្គូ ក្បាប់ ជក្មបក្បាប់ក្តង់។ រវើយខាុំណ្ណមួយក៏17 

រៅ អង្គក េ់ន ។ងគឺខាុំរៅធមាតា មិនសូវយកចិតតទ កោក់រទ រក្ចើនវតគិតវតរីក្បឹងកា ង្គ រៅ ធមាតាជាមួយ18 

រគជាមួយឯងអនកក្សុកវនឹង ប៉ា ណា ឹង។ 19 

ស៖ រតើរលាកអាចជក្មបជូនត លាកា បានរទថា មនមូេរវត អេីដូចវដេរលាកបាននិយាយ20 

រវើយថា មនមូេរវត អីវដេនាឲំ្យក្បជាជនខសឹបរខសៀវគ្នន រីមួយរៅមួយអំរី<កា ោប់ខលួន>ជនជាតិ21 

រវៀតណ្ណម? <រៅររេ>ក្បជាជន<>ខសឹបរខសៀវគ្នន អំរីរ័ត៌មនពាក់រ័នារៅនឹងក្បជាជនរវៀតណ្ណម22 

<រតើរួករគបានរ័ត៌មនមករីណ្ណវដ >? រវើយ<រតើរលាកបានឮចាស់រទ> ឬក៏<ក្គ្នន់វត>អនកភូមិ23 

<ខសឹបរខសៀវគ្នន  រវើយ>រលាក<មិន>អាចដឹង<រី>ក្បភរវដេនាឲំ្យរគខសឹបរខសៀវគ្នន វនឹងថា 24 

រោយសា មូេរវត អីវដ រទ? 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  60 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

[១៤:២៩:២៣] 1 

្៖ កា ខសឹបរខសៀវរីរ ឿងរវៀតណ្ណមរនះ ខាុំមិនវដេឮនិយាយរទ គឺសាៃ ត់។ វតមកឮច ងរក្កាយ2 

ររេវដេក្បមូេក្បរនាៗ បដីទ្ធងំបីនាក់វនឹងរទ បានឮនិយាយខសឹបរខសៀវក្បាប់ថា រគយកក្បរនារនះ 3 

ក្បរនាអនករនាះយករៅរ ៀនអស់រវើយ។ ក្គ្នន់វតប៉ា ណា ឹងរទ ក្គ្នន់ដឹងប៉ា ណា ឹង។ 4 

ស៖ ខាុំយេ់ចរមលើយរលាករវើយ ប៉ា វនតរតើរលាកអាចរនយេ់បានរទថា កា ខសឹបរខសៀវគ្នន វនឹង 5 

រចញមករីកវនលងណ្ណ រវើយអនកណ្ណជាអនកនាអំាទិ៍ខសឹបរខសៀវវនឹងម នរគ? ដូចជាថា ខសឹបរខសៀវថា ជន6 

ជាតិរវៀតណ្ណម ក្បរនាជាជនជាតិរវៀតណ្ណម របើមនក្បរនាជាជនជាតិរវៀតណ្ណម កូនៗ បស់រួករគ គឺ7 

ថា នឹងមិនទ កជីវិតរទ។ ដឹងថាក្បភរខសឹបរខសៀវគ្នន វនឹង រចញរីខាងណ្ណមកវដ រទ? 8 

្៖ សូមជក្មបថា ក្បភរវដេនិយាយវនឹង មិនវមននិយាយម នររេវដេមនក្រឹតតិកា ណ៍9 

រទ គឺរក្កាយក្រឹតតិកា ណ៍រកើតរវើយ បាននាគំ្នន និយាយ។ នាគំ្នន ថា រគក្បមូេរវៀតណ្ណមយករៅៗរ ៀន10 

សូក្ត ប៉ា ណា ឹង ក្គ្នន់វតដឹងប៉ា ណា ឹងរទ។ ក្គ្នន់វតដឹងថា រក្កាយ គឺរក្កាយក្រឹតតិកា ណ៍រវើយ បានរគោ ន11 

និយាយ។ ក្តង់ថានិយាយម ន មិនវដេឮរទ មិនវដេមនឮអនកណ្ណនិយាយអីរទ សាៃ ត់សូនយ។  12 

ស៖ ដូរចនះវអាចវដេរទថា របើខាុំនិយាយថា ភ័សតតុាងពាក់រ័នារៅនឹងក្បជាជនបីនាក់វដេក្តូវ13 

រគបញ្ជូនរៅឲ្យរ ៀនសូក្តវនឹង <>គឺថាក្បភរ<វតមួយ>វដេរលាកបានដឹង <ឬអនកភូមិបានដឹង>អំរី14 

កា បញ្ជូនអនកទ្ធងំបីរៅរ ៀនសូក្តរនះ គឺដឹងមករីកា ខសឹបរខសៀវគ្នន រទ វតប៉ា ណា ឹងរទឬ? 15 

[១៤:៣១:៥៣] 16 

្៖ គឺដឹងដេ់ររេវដេរគបញ្ជូនរៅរវើយរទ បានដឹងឮរគនិយាយក្បាប់គ្នន ថា អា។ រគបញ្ជូន17 

ក្បរនា នី រៅបាត់រវើយ។ បដីមីង រអឿន រគបញ្ជូនរៅបាត់រវើយ ក្គ្នន់វតប៉ា ណា ឹងរទ។ វមិនវមនដេ់18 

ថាន ក់រដើ ខសឹបោក់ក្តរចៀករគរទ។ ក្គ្នន់វតនិយាយក្បាប់គ្នន ត ប៉ា ណា ឹងរទ។ ររេមនក្រឹតតិកា ណ៍រវើយៗ 19 

បានមនោ ននិយាយវនឹង បាននាគំ្នន និយាយ។ ររេម នវនឹង ក៏មិនវដេឮអនកណ្ណនិយាយរីសែីវដ  20 

រលាកក្គូ ជក្មបក្បាប់ក្តង់រវើយ។  21 

ស៖ សំណួ ច ងរក្កាយ <មិន>ពាក់រ័នារៅនឹងក្បធានបទរនះ គឺសំណួ ជាប់ពាក់រ័នារៅនឹង22 

រលាកសងឃ គឺថារគឈប់ឲ្យបនតកា សាងផនួសរនះតរៅរទៀតរវើយ។ រលាកថា  កា ោមឃាត់វេង23 

ឲ្យមនអនកបួសរនះ គឺថារគោមឃាត់វនឹងតាងំរីឆ្ន ំ១៩៧៣មករមល៉ាះ។ កនុងចរមលើយ បស់រលាកថា វេង24 

មនរលាកសងឃរទៀតរវើយ ោប់តាងំរី១៩៧៣មក។ រវត អេីបានជារលាកដឹងថា រគវេងឲ្យមន25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  61 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រលាកសងឃោប់តាំងរី៧៣មក? 1 

្៖ មូេរវត វដេខាុំដឹងថា ោប់រីឆ្ន ំ៧៣មក វេងឲ្យមនរលាកសងឃ ររេរនាះគឺរគឲ្យ2 

រលាកសងឃរៅតាមវតតសឹកអស់ េីងវាង សឹកគ្នា នរទន ។ង សឹកអស់ េីងរចញរីវតតអស់វតមដង។ សូមបី 3 

វតសងឃរាជ ក៏ក្តូវវតរដើ រចញរីវតតវដ ។  4 

ស៖ រវើយច ះរលាកដឹងថា មនក្គូសងឃរាជ រៅអធិកា រនះោករចញរីវតតវនឹង កនុងឆ្ន ំ៧៣ 5 

<រីរក្ពាះរគក្បាប់ឲ្យ>ក្គូសន្តង្គគ ជវនឹងោករចញរីវតត <រតើឆ្ន ំ៧៣>វនឹង<គឺមួយឆ្ន ំរក្កាយ>រលាក6 

សឹក ឬក៏យា៉ា ងណ្ណ? 7 

[១៤:៣៤:០២] 8 

្៖ របើោតំាមខាុំរ ើញ រៅអធិកា  បស់ខាុំវដេគ្នត់ជារមគ ណ បស់ខាុំ គឺគ្នត់រៅទ្ធងំរលាក 9 

ទ្ធងំរៅកនុងភូមិ។ ខាុំបានរៅអងគយុក្ចបាច់ឲ្យគ្នត់រទៀត គ្នត់ោស់ជរាណ្ណស់រវើយររេន ។ង។ រៅវតត -- 10 

រៅភូមិរពាធិ៍ថ្ក្ជ ខាុំបានរៅអងគយុក្ចបាច់ឲ្យគ្នត់ររេវដេខាុំរៅកងចេ័ត រៅរេើកក្បរ័នាភលឺវក្សរៅ11 

វកប ភូមិន ។ង ខាុំក៏រ ល្ៀតរៅសួ គ្នត់ រៅក៏រ ើញគ្នត់រៅឈឺសតកូសតឹងវនឹង ខាុំក៏អងគយុក្ចបាច់ឲ្យគ្នត់រៅ។ 12 

តាងំរីវនឹងមក វូត វបកគ្នន  វូតរៅ។ 13 

រលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 14 

សូមអ គ ណរលាកសាកសី។ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ 15 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 16 

បាទ អ គ ណ។ ជាបនតរៅរនះ អងគជំន ំជក្មះផតេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមសវរមធាវីកា ពា កតីរលាក 17 

រខៀវ សំផន រដើមបីមនឱកាសតាងំសំណួ រដញរោេចំរពាះសាកសី ូបរនះ។ 18 

រលាក គង ់សំអ ន៖ 19 

បាទ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។  20 

សួ រោយរលាក គង ់សំអ ន៖ 21 

ស៖ សូមជក្មបសួ រលាកសាកសី។ ខាុំរ ា្ ះ គង់ សំអ ន ជារមធាវី សវរមធាវីជាតិ បស់22 

រលាករខៀវ សំផន ខាុំមនសំណួ មួយចំនួនរដើមបីសួ បញ្ញជ ក់រលាក។ ម នរនះរលាកមនក្បសាសន៍ថា 23 

រលាកមិនបានដឹងជនជាតិរវៀតណ្ណមបីនាក់   វដេក្តូវបានោប់ខលួនរនាះ    គ្នត់ជាអតីតរយាធា បស់24 

រវៀតណ្ណមរទ។ ខាុំសួ បញ្ញជ ក់ថា រតើរលាកសាគ េ់អនកទ្ធំងបីរនាះរៅររេណ្ណ ររេដំបូងបំផ តវដេ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  62 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រលាកបានសាគ េ់អនកទ្ធងំបីរនាះ កនុងររេវតមួយ ឬក៏ររេរផសងៗគ្នន  រលាកអាចបញ្ញជ ក់បានរទ?  1 

[១៤:៣៦:១៣] 2 

រលាក រងង ផេ៖ 3 

្៖ សូមរគ្ន ររលាកក្គូ គឺអនកទ្ធងំបីរនះ គឺខាុំសាគ េ់ម នរគ គឺមនវតរ ា្ ះ ង្គ៉ា ង រទ រវើយ 4 

បនាា ប់មកនិងក្បរនារ ា្ ះ នី វនឹងប៉ា ណា ឹង រវើយ ជ យ វនឹងររេរវើយ រក្កាយមកបានក្បរនា នី -- 5 

ក្បរនា រអឿន រៅ ជ យ វនឹងគឺរក្កាយរទ សាគ េ់វដ  សាគ េ់ច ងរក្កាយរវើយ។ រៅកនុងឆ្ន ំររេវដេ6 

មនសន្តង្គគ ម មនសន្តង្គគ មរវើយ កាេវនឹងគ្នត់មនរវើយ គ្នត់ក្តូវមន រ ា្ ះ រអឿន វនឹងយកគ្នន7 

បានម នវនឹង។  8 

ស៖ រលាកអាចបញ្ញជ ក់ររេរវលាជាក់លាក់បានរទ អាចថាជាឆ្ន ំ? អនកនីមួយៗវនឹង រលាក9 

សាគ េ់កនុងឆ្ន ំណ្ណវដ ? 10 

្៖ ខាុំសូមជក្មបថា អនកទ្ធងំអស់រនះ ខាុំមិនអាចោបំានរទរលាកក្គូរវើយ ឆ្ន ំវខឆ្ន ំរនាះ មិន11 

អាចដឹង មិនអាចោបំានរទ រភលចអស់រវើយ។  12 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ រៅកនុងឯកសា វដេមនរេខ E3/7809 វដេ ERN ជាភាសាវខា  13 

00271368, ភាសាអង់រគលស 00282563, ភាសាបារំាង 00486104។ ខាុំសូមដកក្សង់នូវសកខីកមា14 

សាកសីមន ក់វដេបានរ ល្ើយ រវើយខាុំរជឿថាមន ក់រនាះ ក៏រលាកសាគ េ់វដ ។ គ្នត់បានរ ល្ើយថា គ្នត់ជាអតីត15 

ទ្ធោនរវៀតណ្ណម វដេបានមក កស ី ស់រៅជាក្បជាជនធមាតារៅភូមិរពាធិ៍ចិនាត រំនះ។ ខាុំចង់សួ រលាក16 

ថា រតើរលាកមនកា នឹករ ើញ ឬក៏ចងោ ំ ឬក៏មនក្បតិកមាអេីតបរៅនឹងសកខីកមាមួយរនះ វដេខាុំបាន17 

អានជូនអមាញ់មិញរនះវដ រទ?  18 

[១៤:៣៩:២៦] 19 

្៖ ខាុំសូមអត់រទ្ធសរលាកក្គូ។ រ ឿង ជ យ និង រអឿន រនះអនកវដេរ ល្ើយរនាះ គឺរគបានរៅជិត20 

គ្នន ។ វតខាុំ ចំរពាះ រអឿន និងខាុំ ផាះរយើងឆ្ៃ យរីគ្នន រទរលាកក្គូ ផាះឆ្ៃ យ ចមៃ យកនលះគីេូដីរីគ្នន ។ រវត 21 

ដូរចនះ អត់សូវដឹងក្បវតតិ បស់ ជ យ វនឹងប៉ា នាា នរទ ខាុំរនាះ សូមរទ្ធសច ះរលាកក្គូណ្ណ។ ។ 22 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ ច ះរលាកមនទំនាក់ទំនងគ្នន ជិតដិតប៉ា នណ្ណវដ  រៅកនុងភូមិៗអូ ចិនាដ  ំ23 

អ  ៊ីចឹងអា។? បាទ រលាកមនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរ ា្ ះ ជ យ វនឹងយា៉ា ងដូចរមដចវដ  រលាកអាចបញ្ញជ ក់24 

បានរទរៅររេវដេម នរីកា ោប់ខលួនវនឹង? 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  63 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

្៖ ខាុំសូមអត់រទ្ធស ជ យ និងខាុំវនឹងគឺផាះឆ្ៃ យរីគ្នន  គឺកា រ ើញគ្នន គឺថាក្គ្នន់វតរៅ ោ ជ យ 1 

រៅណ្ណ ប៉ា ណា ឹងរទ ក្តង់ថាជិតដិត ជិតសនិទារនាះគឺគ្នា នរទ គឺខាុំរៅឆ្ៃ យ។ អនកវដេរគរ ល្ើយ គឺផាះរគរៅ2 

ជាប់គ្នន  ដេ់អ  ៊ីចឹងរគដឹងរ ឿងរក្ចើន។ ដូរចនះខាុំរៅឆ្ៃ យមិនអាចដឹងរ ឿងរ ា្ ះ ជ យ វនឹងរទ។ ក្គ្នន់វតថា3 

ររេរធេើកា ជួបគ្នន  ក្គ្នន់វតសួ នាសំ ខទ កខអីរៅ បងជ យ រៅណ្ណ? ប៉ា ណា ឹងអីមន វតក្តង់ថាឲ្យខាុំរនះ4 

រនាះគ្នា នររេរៅអងគយុនិយាយរេងរទ ក្បាប់ក្តង់រវើយរលាកក្គូ។ 5 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ ច ះអនករផសងរទៀត អនករី នាក់រទៀត រលាកអាចបញ្ញជ ក់រីទំនាក់ទំនង6 

 បស់រលាកជាមួយរួករគបានរទ? 7 

្៖ របើរី នាក់រទៀត របើ នី វនឹងគឺគ្នត់ឆ្ៃ យវដ  វតគ្នត់រាប់អានវតបដីរទ គ្នត់មករធេើកា 8 

ជាមួយគ្នន  នាររេកនុងសវក ណ៍វនឹង គឺសាូងដកជាមួយគ្នន ។ ទី២ គឺ ង្គ៉ា ង វនឹងក៏អ  ៊ីចឹងវដ រាប់អានគ្នន  9 

ធមាតា អាវនឹងគឺសាូងដកអីជាមួយគ្នន  ផាះរៅវកប គ្នន វដ  មិនសូវអីប៉ា នាា នរទរលាកក្គូ។ របើថារ ា្ ះ ជ យ 10 

វនឹងឆ្ៃ យ ខាុំមិនសូវដឹងក្បវតតិរគរទ ប៉ា ណា ឹង។ 11 

[១៤:៤១:៥៧] 12 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ ខាុំសូមដកក្សង់ឯកសា មួយរទៀតគឺឯកសា  E3/7559 ក្តង់ ERN 13 

ជាភាសាវខា  00034292, ភាសាអង់រគលស 00890542, ភាសាបារំាង 00854142។ ខាុំសូមដកក្សង់14 

៖ “រួកយួនន ។ង រក្ពាះវមករីន ។ង វរៅន ។ង វរធេើទ័រ។ វវេងរធេើទ័រ វសដីក្បរនារៅក្សុកវខា ។ រមល ៉ា ះ15 

រវើយក្តូវក្បមូេបំបាត់តាងរទៀត វនឹងកនុងចិតតរួកវន ។ង។” សូមចប់កា ដកក្សង់។ ខាុំសូមកា សរងខប16 

កា អានអំមិញ វក្កងេរលាកសាដ ប់មិនសូវបាន រោយសា ខាុំអានរៅតាមភាសាវដេស រស រនះ។ 17 

សាកសីមន ក់រនះគ្នត់បានបញ្ញជ ក់ថា អនកទ្ធងំបីវនឹងគឺជាទ័រៗវដេរៅនឹង ចូេរៅក្សុកវខា វដេដូចវដេ18 

រលាកបានបញ្ញជ ក់ខាងរដើមថា បានរ ើញកងទ័ររវៀតណ្ណមរក្ចើនជាងវខា ក្កវមរីឆ្ន ំ៧០មក។ រវើយ19 

រក្កាយមកគ្នត់ រួករគវនឹងបានដណដ ឹងក្បរនាវខា  រវើយបាន ស់រៅរេើទឹកដីវខា រនាះ។ អ  ៊ីចឹងដូចគ្នន រនះ 20 

វដ  រលាកមនក្បតិកមា ឬក៏កា នឹករ ើញអេី កា ចងោអំេីទ្ធក់ទងរៅនឹងសកខីកមាវដេខាុំរទើបបានអាន21 

ជូនរនះរទ? 22 

្៖ ខាុំសូមអត់រទ្ធស។ ពាកយថាអនកទ្ធងំបីស ទាជាទ័ររនាះ គឺស ទាវតពាកយមិនរិតរវើយ មិន23 

លាក់រទ។ កា រិតអនកវដេរនះវនឹង គឺគ្នន បានជាបដីក្បរនាតាងំរីសងគមោស់ រី នាក់វនឹង។ របើ ជ យ 24 

វនឹងរទើបបានងាី។ របើរី នាក់វនឹងចាស់ជា ç ច ះដូច ឡាច នី ក្បរនារធេើទ្ធោនរីអង្គក េ់រលាកក្គូ គ្នន ជា25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  64 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្សី។ រចះវតរ ល្ើយវដ រៅអ  ៊ីចឹង។ មិនវមនរទ ខាុំរ ល្ើយបំភលឺរោយក្តង់ៗ វដេខាុំចូេសបងដេ់កវនលងតា1 

ដំបងវដក គឺខាុំនិយាយវតពាកយក្តង់ប៉ា ណា ឹង។ ខាុំដឹងប៉ា នណ្ណ គឺខាុំរ ល្ើយប៉ា ណា ឹង ខាុំមិនអាចឲ្យវួសបានរទ។ 2 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ ក្បវវេជាសាកសីវនឹង គ្នត់សំរៅរៅរេើក្បុសៗរទដឹង រក្ពាះតេូវ3 

ោរំៅររេវដេគ្នត់នឹងអរញ្ជើញមក រយើងនឹងសាកសួ បវនថមរទៀត។ កនុងចំណ ចមួយរទៀតទ្ធក់ទងរៅ4 

នឹងសកខីកមា បស់រលាក វដេរលាកបានរ ល្ើយរីដំបូង កាេតាងំរីក្រឹកមិញរនះ។ រលាកថា រៅររេ5 

វដេរលាករៅរបាច ពាក់ មនអងគកា រៅតាមរៅ រវើយអងគកា រនាះរលាកបានរ ល្ើយថា គឺរ ា្ ះ6 

រសង ជាអន ក្បធានភូមិ។ ខាុំចង់សួ រលាកថា រតើរលាកយេ់ ឬដឹង ឬទទួេកា វណនាយំា៉ា ងដូចរមដច 7 

ចំរពាះកា រក្បើក្បាស់ពាកយ ឬក៏រៅថាន ណ្ណមន ក់ជា “អងគកា ”? រលាកោបំានរទ រីកា រក្បើក្បាស់8 

ពាកយជា “អងគកា ”  បស់រលាកវនឹង? 9 

[១៤:៤៥:៥៨] 10 

្៖ ពាកយថា “អងគកា ” រនះ គឺសម័យរនាះឲ្យវតអនកៗដឹកនាកំនុងអងគភារណ្ណមួយ គឺរគរៅ11 

ស ទាវតអងគកា ទ្ធងំអស់រវើយ។ កនុងនាមជាក្បធានភូមិវនឹង ឲ្យវតោប់រីក្បធានភូមរិេើងរៅ គឺស ទាវត12 

អងគកា រគ សក្មប់។ ប៉ា ណា ឹងរលាកក្គូ។ 13 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 14 

រលាកៗៗរមធាវីរៅសេ់សណួំ រក្ចើនរទៀតរទ? 15 

រលាក គង ់សំអ ន៖ 16 

រលាកក្បធានរៅសេ់មួយចំនួនរទៀត ក្បវវេជាក្តូវសក្មកសិនរលាកក្បធាន។  17 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 18 

បាទ អ គ ណ។ តេូវរនះដេ់ររេសក្មករវើយ អងគជំន ំជក្មះក្បកាសសក្មកោប់រីររេ19 

រនះតរៅ  វូតដេ់រម៉ា ងបី សូមអរញ្ជើញចូេវិញរដើមបីបនដកិចចដំរណើ កា សវនាកា ។  20 

មន្តនដី ដឋបាេត លាកា សក្មបសក្មួេផដេ់កវនលងសក្មករៅបនាប់ ង់ោសំក្មប់សាកសី ដេ់21 

សាកសី ូបរនះរៅកនុងអំេុងររេឈប់សក្មក និងឲ្យអរញ្ជើញគ្នត់ក្តេប់មកកាន់កវនលងផដេ់សកខីកមារៅ22 

កនុងបនាប់សវនាកា រនះវិញរៅរវលារម៉ា ងបី។  23 

សក្មកច ះ! 24 

(សវនាកា សក្មករីរម៉ា ង ១៤:៤៦ នាទី ដេ់រម៉ា ង ១៥:០៤ នាទី) 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  65 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

[១៥:០៤:០៦] 1 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 2 

អងគយុច ះ! 3 

អងគជំន ំជក្មះក្បកាសបនតកិចចដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា  រវើយនិងផដេ់រវទិកាជូនរៅសវ4 

រមធាវីជាតិកា ពា កដីរលាក រខៀវ សំផន រដើមបីមនឱកាសបនតកា តាងំសំណួ រដញរោេចំរពាះសាកសី។ 5 

រលាក គង ់សំអ ន៖ 6 

បាទ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ 7 

សួ រោយរលាក គង ់សំអ ន៖ 8 

ស៖ សូមជក្មបសួ រលាកសាកសីសាជាងាី។ ខាុំមនសំណួ មួយបនតរទៀត ទ្ធក់ទងរៅនឹង9 

សំណួ រនះបានសួ រោយសវក្រះរាជអាជាា អនត ជាតិ ួចរវើយ គឺរគបានសួ រលាកថា មនរគមកសួ 10 

 កយួនរៅកនុងភូមិវដ រទ? រវើយរលាករ ល្ើយថារគមិនមកសួ រលាករទ រក្ពាះរលាកជារេ ដឋសាមញ្ា 11 

រវើយរបើរគសួ  រគមកសួ ក្បធានភូមិ។ រលាករៅោំចរមលើយ បស់រលាករនះរទ? 12 

រលាក រងង ផេ៖ 13 

្៖ កនុងសំណួ រនះគឺខាុំរៅោ ំ គឺថារគមិនបានមកសួ ខាុំរិតវមន រគចង់សួ នា ំ រគសួ វតរី14 

ក្បធានភូមវិតប៉ា រណ្ណា ះ រលាកក្គូ។ សូមអត់រទ្ធស។  15 

[១៥:០៥:៣០] 16 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ ខាុំចង់សួ រលាកថា រម៉ាចបានរលាកដឹងថា រគមកសួ ក្បធាន? រតើរនះ17 

ជាកា សននិោឋ ន បស់រលាក ឬមួយក៏មនក្បធានភូមិ ឬក៏អនកណ្ណមន ក់ក្បាប់រលាករីរ័ត៌មនទ្ធងំអស់18 

រនះ? 19 

្៖ សូមជក្មបរលាកក្គូថា កាេសាកសួ រនះ ដំបូងគឺវតងវតសួ រចញរីក្បធានភូមិម ន បាន20 

រគដឹងវនឹង។ រវើយក្បធានភូមិរៅកនុងភូមិ រលាកក្គូ ដូចជក្មបក្បាប់ថា រគវតងដឹងអនកណ្ណរចញអនក21 

ណ្ណចូេ រគដឹងទ្ធំងអស់ មកងាីមកោស់ រគដឹង អាចដឹងទ្ធងំអស់រលាកក្គូ។ របើខាុំមិនអាចសនិនោឋ ន គឺ22 

ថាអ  ៊ីចឹងវតមតង រគមិនវដេមកសួ ក្បជាជនរនាះរទ។  23 

ស៖ សំណួ  បស់ខាុំមួយរទៀតថា រតើរលាកមនរគក្បាប់រលាកថា មនរមភូមិ រគមកសួ រមភូមិ24 

អ  ៊ីចឹង ឬមួយក៏ជាកា សនាត បស់រលាក រលាកគិតថារគនឹងមកសួ រមភូមិ ឬរគបានមកសួ រមភូម?ិ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  66 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រលាកអាចបញ្ញជ ក់ឲ្យចាស់បានរទថា វជាកា សននិោឋ ន បស់រលាក ឬមួយក៏ជារ័ត៌មនវដេរលាក1 

ទទួេបាន? 2 

្៖ កា និយាយរនះ គឺកា និយាយរោយខលួនខាុំ គ្នា នកា ននិោឋ នរទ គឺនិយាយរោយខលួនខាុំថា គឺរគ3 

វតងទំនាក់ទំនងជាមួយ ដឋអំណ្ណចម ន។ វតប៉ា ណា ឹងរទរលាកក្គូ។  4 

[១៥:០៧:២៧] 5 

ស៖ បាទ អ  ៊ីចឹងបានន័យថា រលាកមិនបានដឹងរីអនកណ្ណ រវើយក៏គ្នា នអនកណ្ណក្បាប់រលាករី6 

កា វដេថាមនរគមកសួ  ករវៀតណ្ណម រវើយសួ  កតាម យៈរមភូមិរនាះវដ ។ រតើអ  ៊ីចឹងក្តឹមក្តូវរទ? 7 

្៖ អារ ឿងរនះ គឺខាុំតាមបា៉ា ន់សាា ន គឺថាវក្តឹមក្តូវរិតជារគសួ  ដឋអំណ្ណចម នរវើយ កនុងអនក8 

ដឹកនាកំនុងភូមិ។ សូមជក្មបរលាកក្គូប៉ា ណា ឹង។ 9 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ តេូវខាុំចង់សួ រលាកទ្ធក់ទងរៅនឹងរ ា្ ះ ង្គ៉ា ង វដេរលាកបាន10 

ជក្មបអងគជំន ំជក្មះកនលងមកថា បានរៅកាប់ ពាក់ជាមួយគ្នន ។ រតើអ  ៊ីចឹងក្តឹមក្តូវរទ? 11 

្៖ គឺបានជារិតជាក្តឹមក្តូវវមន ដូចរលាកក្គូមនក្បសាសន៍វមន។  12 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ រលាកបានជក្មបផងវដ ថា រៅររេវដេរលាកក្តេប់មកវិញ 13 

រៅររេវដេក្បធានភូមិ អន ក្បធានភូមិរ ា្ ះ រសង បានក្បាប់រលាក និងក្កុម បស់រលាកឲ្យក្តេប់14 

មកវិញ រលាករចញ រលាករដើ មកម ន រវើយរេឿនជាងរ ា្ ះ ង្គ៉ា ង រនាះ រវើយរលាកថារ ា្ ះ ង្គ៉ា ង 15 

រនាះគ្នត់មន បួសរជើងផង។ ខាុំចង់សួ បញ្ញជ ក់ថា រលាកអាចដឹងរីចមៃ យរីកវនលងវដេរលាកជួបរ ា្ ះ 16 

រសង វដេជាអន ក្បធានភូមិកវនលងវដេធាល ក់ក្ចវក់កង់វនឹង រៅនឹងកវនលងវដេរ ា្ ះ ង្គ៉ា ង រដើ មកដេ់17 

រនាះ អាចបា៉ា ន់សាា នបានរទ ថាមនក្បវវងក្បវវេប៉ា នាា នរីគ្នន ? 18 

្៖ ររេវដេក្បធានភូមិរៅរៅមករីកវនលងកាប់ ពាក់វិញរនាះ គឺររេរនាះរដើ ជាមួយគ្នន19 

ទ្ធងំអស់ អត់រដើ វបកគ្នន រទ គឺក្បធានភូមិរដើ  ជួនកាេគ្នត់រៅកណ្ណដ េ ជួនកាេគ្នត់រៅម ខ រដើ 20 

បរណដ ើ កង់បរណដ ើ ៗ។  វូតមក ដេ់កវនលងជិតសនតិស ខវនឹង រទើបគ្នត់ថាអនកវដេរនះរៅម នរៅ ទ ក21 

ឲ្យ ង្គ៉ា ង តក្ចវក់ឲ្យសិន។ រវើយកនុងររេរនាះ ខាុំក៏មននិយាយថា ឲ្យខាុំតឲ្យ? គ្នត់ថា មិនបាច់រទ រៅ22 

ម នច ះ! នាគំ្នន រដើ រៅម នរៅ ម នតិចៗរៅ។ រវើយ ូបខាុំបាទក៏រដើ រចញមកម ន វូតរៅ រលាកក្គូ។ 23 

[១៥:១០:២០] 24 

ស៖ អ  ៊ីចឹងរលាកោចំមៃ យអត់រទ? ចមៃ យរីគ្នន ក្បវវេប៉ា នាា ន? 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  67 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

្៖ ចមៃ យរីរចញរីគ្នត់មក ខាុំរដើ ឆ្ៃ យដេ់កនុងភូមិក្បវវេជាប់ចង់រី  យបី យដីរវើយ វត1 

ខាុំរៅោរំៅខាងច ងភូមិវនឹង ច ងកវនលងថ្ក្រវនឹង វតមិនរ ើញរសាះ ក៏បានរចះវតរដើ មករទៀតរៅ។ 2 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ ផលូវវដេរលាករដើ វនឹងជាផលូវថ្ក្រ ឬក៏ជាផលូវកនុងភូមិវដេមនផលូវ 3 

 ខាេ ត់វខេង ឬក៏មនវតផលូវមួយរទ? 4 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 5 

ក ំអាេទ្ធន់ៗ! 6 

រលាក រងង ផេ៖  7 

្៖ សូមជក្មបក្បសាសន៍រលាកក្គូ។ ផលូវវនឹងគឺមនវតផលូវមួយវនឹងរទ ផលូវវនឹងេំបាកណ្ណស់8 

កាេន ។ង។ ផលូវវនឹងដូចរយើងោស់រីរដើម រគរៅផលូវេំ ផលូវប  រទះ ល្ងកាត់រៅមកៗ ផលូវវនឹង មនវតផលូវ9 

មួយវនឹង អត់មនផលូវវបករៅណ្ណរទៀតរទរលាកក្គូ កាត់រេើងមកន ។ង។ កាេន ។ងស ទាវតវេវក្ស ក្តង់10 

មតុំវនឹង។ 11 

សួ រោយរលាក គង ់សំអ ន៖ 12 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ រៅររេវដេរលាករដើ រចញរៅ រលាកមនរ ើញ ឬក៏ជួបអនកណ្ណ13 

ខលះតាមផលូវរទ? 14 

[១៥:១១:៣៨] 15 

្៖ សម័យរនាះ រលាកក្គូ អត់មនរទ សាៃ ត់សូនយ ដេ់រម៉ា ងគឺសម័យសវក ណ៍គឺសាៃ ត់សូនយ 16 

អត់មនអនកណ្ណរៅរកកកាកតាមផលូវរទ គឺរដើ វតគ្នន ខាុំក្បាំមួយ ក្បាំរី  ក្បាបំីនាក់វនឹង រដើ រចះវតរដើ មក17 

រៅ។ រដើ ង្គកៗរមើេរៅរក្កាយ វក្កងរលាគ្នត់មក វតវប ជាមិនរ ើញអ  ៊ីចឹង វូតរៅ។ 18 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ រលាកបានមនក្បសាសន៍ផងវដ ថា រលាករដើ រវើយរលាកោំ19 

រ ា្ ះ ង្គ៉ា ង កនុងទីតាំងមួយវកប ភូមិ។ ខាុំចង់សួ រលាកថា រលាកមិនបានដឹង រវើយក៏មិនបានរ ើញនូវ20 

ក្រឹតតិកា ណ៍ណ្ណមួយវដេរកើតរេើងចំរពាះរ ា្ ះ ង្គ៉ា ង រនាះរោយផ្ទា េ់វភនករទ? រតើអ  ៊ីចឹងវមនរទ? 21 

្៖ រិតវមនដូចរលាកក្គូមនក្បសាសន៍ គឺខាុំអត់បានដឹងអត់បានរ ើញទ្ធងំអស់ រោយរយើង22 

រដើ រចញឆ្ៃ យរីរគអស់រវើយ។ 23 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ ខាុំស ំបញ្ញជ ក់សារេើងវិញ រលាកបានរ ល្ើយផងវដ ទ្ធក់ទងរៅនឹង24 

ក្បរនា បស់ ង្គ៉ា ង បានមកសួ រលាក រវើយរលាករ ល្ើយថា ក្បវវេជាមកតាមរក្កាយ។ រតើអ  ៊ីចឹងក្តឹម25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  68 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្តូវរទ សកខីកមា បស់រលាក? 1 

្៖ គឺរិតជាក្តឹមក្តូវដូចរលាកក្គូមនក្បសាសន៍វមន។ គឺគ្នត់សួ ខាុំក៏ថា គ្នត់រៅថ្វ ក្ចវក់កង់ 2 

គ្នត់មកតាមរក្កាយរវើយ ក្គ្នន់វតថាប៉ា ណា ឹង។ 3 

[១៥:១៤:១០] 4 

ស៖ សូមអ គ ណ។ ខាុំស ំដកក្សង់ឯកសា មួយរចញរីឯកសា  E3/7810 វដេជាសកខីកមា5 

 បស់ TCW-957។ ខាុំសូមដកក្សង់ -- ស ំរទ្ធស ERN ជាភាសាវខា ក្តង់ 002772 -- អ។! សូមរទ្ធស 6 

00271388។ រៅទំរ័ ទី២ ខាុំអត់មនភាសាបារំាង អ។ ខាុំអាចអានជាភាសាបារំាងបាន ក្បវវេជារៅ7 

មដុំរនះគឺ  00486112,  ភាសាអង់រគលស 00282333។ ខាុំសូមដកក្សង់៖  “រក្កាយមកអនកភូមិរ ា្ ះ 8 

វ  យ បានក្បាប់ខាុំថា រគឲ្យ ង្គ៉ា ង រៅកាប ់ពាក់បនដរទៀត ចំវណកគ្នត់បានក្តេប់មកផាះម ន។” សូម9 

ចប់កា ដកក្សង់។ ខាុំចង់សួ រលាកថា រតើរលាកមនបានក្បាប់ន ណ្ណថា រគឲ្យ ង្គ៉ា ង វនឹងរៅកាប់ ពាក់10 

បនដរទៀតរទ? 11 

្៖ សូមជក្មបក្បសាសន៍រលាកក្គូ គឺថាពាកយវនឹងមិនរិតរទ។ គ្នា នរៅក្បាប់ថាអ  ៊ីចឹងរទ 12 

រលាកក្គូ។  13 

ស៖ បាទ   សូមអ គ ណ។   តេូវខាុំសូមបញ្ញជ ក់នូវចំណ ចមួយរទៀត   គឺទ្ធក់ទងរៅនឹងកាេ14 

ប ិរចឆទ។ រលាកបានបញ្ញជ ក់រៅកនុងសកខីកមា បស់រលាក ក៏ដូចជារៅចំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះរនះវដ  ថា15 

ក្រឹតតិកា ណ៍ថ្នកា ោប់រវៀតណ្ណមទ្ធងំបីនាក់រនាះ គឺកនុងច ងឆ្ន ំ៧៦ និងរដើមឆ្ន ំ៧៧ រវើយរលាករមធាវី 16 

កូរប៉ា ក៏បានសួ បញ្ញជ ក់រលាក រវើយរលាកបានបញ្ញជ ក់ថា រនាះជាសកខីកមាក្តឹមក្តូវ បស់រលាក។ រតើ17 

រលាករៅក្បកាន់ចំណ ចរនះដវដេ ឬមួយក៏រលាកមនកា ផ្ទល ស់បដូ ? 18 

្៖ គឺ ូបខាុំសូមក្បកាន់នូវចំណ ចក្តង់វនឹងដវដេ រដើមឆ្ន ំ៧៦ -- អ។! ច ងឆ្ន ំ៧៦ និងរដើមឆ្ន ំ19 

៧៧។ 20 

[១៥:១៧:៣៦] 21 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ ខាុំសូមដកក្សង់នូវសកខីកមាមួយ រដើមបីឲ្យរលាករ ល្ើយតប ឯកសា  22 

E3/78/10 ក្តង់ ERN ជាភាសាវខា  00271389, ជាភាសាបារំាង 00486112, ភាសាអង់រគលស 23 

00282333។ ខាុំសូមដកក្សង់៖ “កនុង បប ប៉ា េ រត ខាុំ ស់រៅភូមិរពាធិ៍ចិនាដ  ំ វូតដេ់ច ងឆ្ន ំ១៩៧៨។ 24 

ក្បវវេជាមួយវខរក្កាយរគោប់បដី បស់ខាុំ រទើបខាុំក្តូវបានជរមលៀសរៅទិសខាងេិច មដុំរខតតរពាធិ៍សាត់ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  69 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បាត់ដំបង (មិនោភូំមិ  ំចាស់)។ រៅទីរនាះបានរី  ឬបីវខ រទើបខាុំបានក្តេប់មកភូមិកំរណើតខាុំវិញ ម ន1 

ថ្ងៃ០៧មករា ឆ្ន ំ១៩៧៩។” សូមចប់កា ដកក្សង់។ រក្កាយរីកា បានសាដ ប់កា អានសកខីកមារនះ ខាុំសូម2 

សួ រលាកថា រតើរលាកមនក្បតិកមា ឬកា ចងោអំេីទ្ធក់ទងរៅនឹងសកខីកមា បស់រលាកវដេបានផដេ់ឲ្យ3 

កនលងរនាះរទ ទ្ធក់ទងនឹងររេរវលារនះ? 4 

្៖ កា ផដេ់ បស់ខាុំរនះ គឺខាុំអត់មនក្បតិកមាអីរកើតរេើងរទ គឺសូមតាមវដេខាុំនិយាយវនឹង5 

វមន។ 6 

រលាក គង ់សំអ ន៖ 7 

បាទ សូមអ គ ណ។ រលាកក្បធាន ខាុំអស់សំណួ ។ រលាកសាកសី ខាុំសូមអ គ ណ។  8 

[១៥:១៩:៣២] 9 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 10 

បាទ រវើយអងគជំន ំជក្មះអ គ ណរលាក រងង ផេ។  សវនាកា សាដ ប់សកខីកមា បស់រលាកកនុង11 

ឋានៈជាសាកសីដេ់ររេរនះ គឺដេ់ទីបញ្ចប់រវើយ រវើយសកខីកមា បស់រលាកនឹងអាច ួមវិភាគទ្ធនកនុង12 

កា វសេង កកា រិតកនុងរ ឿងកដីរនះ។ រវើយវតតមន បស់រលាករៅ អ.វ.ត.ក រនះ វេងមនភារោំបាច់13 

រទៀតរវើយ រលាកអាចវិេក្តេប់រៅកាន់េំរៅោឋ ន ឬក៏រគ្នេរៅណ្ណវដេរលាកមនបំណងចង់រៅ14 

បានរវើយ។ រវើយសូមរលាកមនស ខភារេែ ជួបវតសំណ្ណង និងបានរសចកដីស ខ រសចកដីចរក្មើន។  15 

មន្តនតី ដឋបាេត លាកា សក្មបសក្មួេជាមួយនឹងប គគេិកថ្នអងគភារគ្នំពា សាកសី និងអនកជំនាញ16 

កនុងកា ជូនរលាក រងង ផេ វិេក្តេប់រៅកាន់េំរៅោឋ ន បស់គ្នត់ ឬក៏រគ្នេរៅណ្ណវដេគ្នត់មន17 

បំណងចង់រៅបានរវើយ។ 18 

បាទ ជាបនតរៅរនះ អងគជំន ំជក្មះនឹងរធេើសវនាកា សាដ ប់សកខីកមាសាកសី ស ះ  ំេី វដេពាក់រ័នា19 

នឹងអងគរវត ៗរោទក្បកាន់កា ក្បក្រឹតតរេើក្កុមមន សសជារគ្នេរៅជាក់លាក់ រវើយចំរពាះជនជាតិោម 20 

រវើយសាកសី ូបរនះមនរមធា វីក្បឹកាសាកសីរ ា្ ះ រលាក រមឿន ស វណា ។  21 

រវើយបង្គគ ប់ឲ្យមន្តនតី ដឋបាេត លាកា អរញ្ជើញសាកសី ស ះ  ំេី  ួមនឹងរមធាវីក្បឹកាសាកសីចូេ22 

មកកាន់កវនលងផដេ់សកខីកមារៅកនុងបនាប់សវនាកា ។ 23 

(សាកសោីករចញរីបនាប់សវនាកា ) 24 

(សាកសីចូេកនុងបនាប់សវនាកា ) 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  70 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 1 

បាទ រវើយម ននឹងផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមសវក្រះរាជអាជាា  រដើមបីតាំងសំណួ រដញរោេ2 

ចំរពាះសាកសី ូបរនះ អងគជំន ំជក្មះជក្មបជូនភាគី  ំឭកជក្មបជូនភាគី និង រលាក ស ះ  ំេី ថាអងគជំន ំ3 

ជក្មះកនលងមកបានតាងំសំណួ បឋម ួចរវើយ ពាក់រ័នាជាមួយនឹងបញ្ញជ ក់អំរីអតតសញ្ញា ណ កា ក្បាប់4 

អំរីសិទាិ និងក ណីយកិចចកនុងនាមជាសាកសី និង ំឭកបញ្ញជ ក់អំរីបញ្ញា នីតិវិធីរផសងរទៀត ដូចជា កា អាន5 

នូវឯកសា វដេពាក់រ័នា រវើយនិងរលាកឲ្យរធេើសមបង ួចរវើយ។ រវើយកាេរណ្ណះរោយសា មន6 

បញ្ញា ទំនាស់ផេក្បរយាជន៍រោយសា រមធាវីវតមួយ ួមគ្នន ជាមួយនឹងសាកសីមន ក់រទៀត ដូរចនះគឺរោយ7 

មនកា ជំទ្ធស់តវ រីភាគីរមធា វីកា ពា កដី  រវើយមនរវត ផេសមក្សប គឺអងគជំន ំជក្មះបានរេើក8 

សវនាកា រីររេរនាះ  វូតមកដេ់ររេរនះ។ រវើយនាររេរនះ អងគជំន ំជក្មះមិនបញ្ញជ ក់បញ្ញា រនះ9 

រទៀតរទ គឺអងគជំន ំជក្មះយកមូេោឋ នថ្នក្បតិោ ឹកវដេបានរធេើរៅថ្ងៃទី០៦ វខត លាឆ្ន ំ២០១៥។  10 

[១៥:២៣:០៨] 11 

រវើយជាបនតរៅរនះអងគជំន ំជក្មះ សូម ំឭកដេ់រលាក ស ះ  ំេី ថារៅកនុងកា ផដេ់សកខីកមា12 

ចំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះរៅររេរនះ រលាកសថិតរៅរក្កាមកា រធេើសមបងតាមជំរនឿសាសនាវដេរលាក13 

រធេើចំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះកាេរីថ្ងៃទី០៦ វខត លា ឆ្ន ំ២០១៥ ួចរវើយ។ រវើយទី២ អងគជំន ំជក្មះសូម14 

 ំឭកអំរីកាតរេកិចច បស់រលាកកនុងឋានៈរលាកជាសាកសី គឺរលាកក្តូវវតរ ល្ើយតបរាេ់សំណួ ទ្ធងំឡាយ15 

វដេសួ រោយភាគី ឬរៅក្កមថ្នអងគជំន ំជក្មះសួ ចំរពាះរលាក រេើកវេងវតចរមលើយតប ឬកា រធេើអតាថ -16 

ធិបាយណ្ណវដេនាឲំ្យោក់រិ  ទាភាររេើខលួនឯង វដេមនរមធាវីក្បឹកាសាកសីនឹងរិភាកាជាមួយនឹង17 

រលាកកនុងកា ថា រ ល្ើយ ឬក៏មិនរ ល្ើយតបរនាះ។ 18 

រវើយបញ្ញា ទី២ គឺរលាកមនក ណីយកិចចក្តូវវតរ ល្ើយវតកា ណ៍ណ្ណវដេរិត វដេរលាកបាន19 

ដឹង បានឮ បានរ ើញ បានចងោ ំ ឬក៏មនបទរិរសាធន៍ជួបក្បទះ ឬបានកត់សមគ េ់នូវក្រឹតតិរវត  20 

រវត កា ណ៍ទ្ធងំឡាយវដេពាក់រ័នានឹងសំណួ វដេភាគី ឬក៏អាចរៅក្កមថ្នអងគជំន ំជក្មះសួ ចំរពាះ21 

រលាក។ 22 

រវើយតរៅរនះ អងគជំន ំជក្មះផដេ់រវទិកាជូនរៅសវក្រះរាជអាជាា  រដើមបីតាងំសំណួ រដញ23 

រោេចំរពាះសាកសីរនះ ម នភាគីដថ្ទរទៀតថ្នរ ឿងកដី។ រវើយសវក្រះរាជអាជាា   ួមទ្ធងំសវរមធាវីនាំ24 

ម ខតំណ្ណងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីមនឱកាស និងមនររេរវលារី វគគថ្នថ្ងៃសវនាកា កនុងកា តាំង25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  71 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សំណួ ចំរពាះសាកសី ូបរនះ។ សូមអរញ្ជើញ! 1 

[១៥:២៤:៤០] 2 

រលាក ក្សា   តនៈ៖ 3 

សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម និង សូមជក្មបសួ ភាគីទ្ធងំអស់។  4 

កា តាងំសំណួ រោយសវក្រះរាជអាជាា  5 

សួ រោយរលាក ក្សា   តនៈ៖ 6 

ស៖ សូមជក្មបសួ រលាកសាកសី ខាុំបាទរ ា្ ះ ក្សា   តនៈ ជាសវក្រះរាជអាជាា  ងជាតិថ្ន7 

កា ិយាេ័យសវក្រះរាជអាជាា ថ្នអងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា។ ជាបឋមរនះ ខាុំបាទចង់8 

ជក្មបសួ រលាកអំរីក្បវតតិមួយចំនួន វដេកនុងរនាះ រតើរៅចរនាល ះ ោប់រីឆ្ន ំ៧០មក រលាក ស់រៅកវនលង9 

ណ្ណ? រីឆ្ន ំ៧០ ដេ់៧៥ រលាក ស់រៅកវនលងណ្ណ? 10 

រលាក ស ះ  េំ៖ី 11 

្៖ រីឆ្ន ំ៧០ មកដេ់៧៥ ខាុំ ស់រៅភូមិក្ទ្ធ២   ំក្ទ្ធ ក្សុកក្កូចឆ្ា   រខតតកំរង់ោម។ 12 

ស៖ រតើកាេរនាះ រលាក ស់រៅកនុងបនាកុឪរ កមដ យ ឬយា៉ា ងណ្ណ? 13 

្៖ រីឆ្ន ំ៧០ ដេ់៧៥ ខាុំ ស់រៅកនុងបនាកុឪរ កមដ យ។  14 

ស៖ រតើរលាកមនបងបែូន ស់រៅជាមួយគ្នន វដ រទ? 15 

្៖ ខាុំមនបងបែូន ស់រៅជាមួយគ្នន ។  16 

ស៖ ប៉ា នាា ននាក់? 17 

្៖ បងបែូនខាុំទ្ធងំអស់មនក្បាំនាក់។ 18 

ស៖ រតើកាេរនាះ កនុងចំរណ្ណមរួករគ មនអនកណ្ណបានរ ៀបកា  ួចរវើយឬរៅ? 19 

្៖ រៅឆ្ន ំ៧៣ រ ៀបកា បានមន ក់ បងខាុំ។ 20 

ស៖ រតើរៅកនុងភូមិ បស់រលាកវនឹង មនក្បជាជនោម ស់រៅប៉ា នាា នក្គួសា វដ ? 21 

្៖ កាេរនាះក្បវវេជា១.០០០ក្គួសា  រក្កាម ១.០០០ក្គួសា ។  22 

[១៥:២៨:២៣] 23 

ស៖ កនុង១០០០ក្គួសា វនឹង វតរៅកនុងភូមិក្ទ្ធ២ ឬក៏កនុងមួយ  ំ វដេខាុំបានជក្មបសួ រលាក24 

រីដំបូង ខាុំបញ្ញជ ក់ថារៅកនុងភូមិ បស់រលាក ស់រៅ គឺសំរៅរេើភូមិក្ទ្ធ២។ អ  ៊ីចឹងខាុំចង់សួ បញ្ញជ ក់ឲ្យ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  72 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ចាស់ ថារតើរលាកថា ១០០០ក្គួសា វនឹងសក្មប់វតភូមិក្ទ្ធ២ វនឹងឬក៏រលាកចង់សំរៅរេើទ្ធងំ  ំ? 1 

្៖ បាទ ខាុំសំរៅក្បាភូំមិវតមដង ភូមិោមក្បាំភូមិកនុង  ំក្ទ្ធ។ 2 

ស៖ ខាុំោក់ដូចជាសាដ ប់មិនយេ់អំរីចរមលើយ បស់រលាក។ រលាកថា រៅកនុង -- មនភូមិោម 3 

ក្បាភូំមិកនុងភូមិក្ទ្ធ ចង់ឲ្យរលាកបញ្ញជ ក់រេើងវិញ ថារតើ  ំ ឬក៏ភូមិ? បានរសចកដីថា របើតាម ចនាសមព័នា 4 

 ដឋបាេរយើងវរៅកនុង  ំមនភូមិ វតរបើរលាកថា ក្បាភូំមិរៅកនុងភូមិក្ទ្ធ វដូចជាមនកា ភ័នដក្ចេំបនដិច 5 

អ  ៊ីចឹងសូមរលាកសាដ ប់សំណួ ខាុំឲ្យចាស់រេើងវិញ។ រតើរៅកនុងភូមិក្ទ្ធ២ វដេរលាក ស់រៅវនឹងមន6 

ក្បជាជនោមប៉ា នាា នក្គួសា ? 7 

្៖ បាទ មួយភូមិក្ទ្ធ២ន ។ង មនជាង២០០ក្គួសា ។ 8 

ស៖ អ  ៊ីចឹងបានរសចកតីថា រៅកនុង  ំក្ទ្ធទ្ធងំមូេមនក្បមណ១០០០ក្គួសា ។ អ  ៊ីចឹងវមនរទ 9 

បាទ? 10 

្៖ បាទ កនុង  ំក្ទ្ធវនឹងមនក្បាភូំមិវនឹង ចំនួនក្គួសា ោមទ្ធងំអស់វនឹង ១.០០០ក្គួសា  11 

រេើសខេះតិចតួច ក្បាភូំមិ។ វតភូមិក្ទ្ធទី២ន ។ងមនវត២០០ក្គួសា ជាងរទ។  12 

[១៥:៣១:៥៣] 13 

ស៖ រៅកនុងចរមលើយ បស់អមាញ់មិញរនះ រលាកបញ្ញជ ក់ថាមនភូមិោមក្បាភូំមិ រវើយរៅកនុង14 

  ំក្ទ្ធវនឹងមនក្បាភូំមិ។ អ  ៊ីចឹងបានន័យថា រក្ៅរីោមអត់មនជនជាតិរផសង ស់រៅរទ ឬក៏មនជន15 

ជាតិរផសង ស់រៅវដ ? 16 

្៖ បាទ ខាុំសូមជក្មបថា  ំក្ទ្ធមនក្បាបំីភូមិ ភូមិវខា  ស់រៅបីភូមិ ភូមោិម ស់រៅក្បាំភូមិ។ 17 

ស៖ រតើបីភូមិថ្នក្បជាជនវខា វនឹងមនមន សសក្បមណប៉ា នាា នក្គួសា វដ ? 18 

្៖ បីភូមិវខា  ទ្ធងំបីភូមិន ។ង តាមខាុំបា៉ា ន់សាា នរៅក្បវវេជា៤០០ក្គួសា ។ 19 

ស៖ របើតាមរលាកមនក្បសាសន៍ម នរនះ គឺមនភូមិវខា  មនភូមិោម។ អ  ៊ីចឹងមនន័យថា រួក20 

រគ ក្បជារេ ដឋវខា និងោមវនឹង មិន ស់រៅេូកេំគ្នន រទ។ អ  ៊ីចឹងវមនរទ បាទ?  21 

្៖ បាទ រិតក្បាកដរវើយ។  22 

ស៖ ច ះរៅម នឆ្ន ំ៧០ គឺរៅកាេររេវដេវខា ក្កវម -- ម នររេឆ្ន ំ៧០ ម នររេវដេវខា 23 

ក្កវមចូេមកដេ់ភូមិ បស់រលាក រតើមនវិោ អ ីសាល មវដ ឬរទ? 24 

្៖ បាទ មនមួយ។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  73 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ រតើមនោកឹមវដ រទ? 1 

្៖ បាទ មន។  2 

ស៖ គ្នត់រ ា្ ះអីកាេរនាះ? 3 

[១៥:៣៣:៥៩] 4 

រលាក រមឿន ស វណា ៖ 5 

រ ល្ើយបាន។ 6 

រលាក ស ះ  េំ៖ី 7 

្៖ បាទ គ្នត់រ ា្ ះោកឹម អះ ម៉ា ត់។ 8 

សួ រោយរលាក ក្សា   តនៈ៖ 9 

ស៖ មនប៉ា នាា ននាក់វដ ? 10 

្៖ បាទ មនភូឈួយមួយ ទី១មន ក់, ភូឈួយទី២មន ក់ ទ្ធំងអស់បី ទ្ធងំោកឹម។  11 

ស៖ ច ះរក្កាយររេវដេវខា ក្កវមចូេមកដេ់ក្សុក ចូេមកដេ់ភូមិ បស់រលាក បានន័យ12 

ថា រៅររេន ។ង រៅឆ្ន ំ៧០វនឹង រតើមនអេីផ្ទល ស់បត ូខលះ សក្មប់ជនជាតិោម បស់រលាក?  13 

្៖ បាទ រៅឆ្ន ំ១៩៧៤ ោកឹមវនឹងក្តូវរគរៅរៅ រគោប់ៗយករៅ រគរៅរៅមនាី    ំ14 

រវើយរគយករៅោក់គ ករៅក្កូចឆ្ា   រៅក្សុកក្កូចឆ្ា  វនឹង រវើយក្រមទ្ធងំយក តួនបីនាក់រទៀត វដេ15 

ជាតួនរចះដឹងរៅកនុងភូមិវនឹងបីនាក់រទៀត។  16 

ស៖ តាមរិតអេីវដេខាុំចង់ជក្មបសួ រលាកអមាញ់មិញរនះ គឺចង់សួ ថា កា ផ្ទល ស់បត ូវនឹង 17 

មនដូចជាថា រតើោប់រីឆ្ន ំ៧០មក រតើរលាកក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យថាេ យបងគំរទ?  18 

្៖ រីឆ្ន ំ៧០ មកដេ់៧៤វនឹង មិនជាធៃន់ធៃ ប៉ា នាា នរទ រគរៅអន ញ្ញា តឲ្យថាេ យបងគំតាមវិោ  19 

តាមស ូរា វ ជាធមាតា។  20 

ស៖ ច ះចំរពាះកា រក្បើក្បាស់ភាសាវិញយា៉ា ងរម៉ាចវដ  រលាកក្តូវបានអន ញ្ញា តជាធមាតា ឬយា៉ា ង21 

ណ្ណ?  22 

[១៥:៣៦:៥៤] 23 

រលាក រមឿន ស វណា ៖ 24 

រ ល្ើយបាន។ 25 

E1/371.101452964



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  74 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រលាក ស ះ  េំ៖ី 1 

្៖ អន ញ្ញា តជាធមាតា រីឆ្ន ំ៧០ ដេ់៧៥។  2 

សួ រោយរលាក ក្សា   តនៈ៖ 3 

ស៖ ច ះចំរពាះគមពី គូរា ន់ រតើយា៉ា ងរម៉ាចវដ ? រតើរលាកអាច កាទ ក ឬក៏អាចរៅសូក្តបាន ឬ4 

យា៉ា ងណ្ណ?  5 

្៖ រៅឆ្ន ំ៧៥ គមពី អាេ់គូ  អាន ក្តូវរគក្បមូេយករៅោក់ផាះោកឹមទ្ធងំអស់ រក្កាយមក 6 

រគដឹករៅមនាី   ំទ្ធងំអស់ រវើយរគបំផ្ទល ញរោេទ្ធងំអស់។  7 

ស៖ រលាកថារៅឆ្ន ំ៧៥ គមពី ក្តូវបានរគក្បមូេ។ អ  ៊ីចឹងបានន័យថាចរនាល ះរីឆ្ន ំ៧០ រៅ៧៥ 8 

រលាកអាច កាទ កបានជាធមាតា អ  ៊ីចឹងវមនរទបាទ?  9 

្៖ បាទ អ  ៊ីចឹងរវើយ។  10 

ស៖ មួយវិញរទៀតចំរពាះក្រះវិោ  រតើរៅររេរនាះក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យរក្បើក្បាស់តាម11 

សាសនាអ ីសាល មធមាតា ឬយា៉ា ងណ្ណ?  12 

្៖ រី៧០ រៅ៧៥ រៅរក្បើក្បាស់ធមាតា។  13 

[១៥:៣៩:១៧] 14 

ស៖ ចំរពាះកា វក្បក្បួេរនះ រលាកបានបញ្ញជ ក់តាម យៈចរមលើយអមាញ់មិញរនះ មនចរនាល ះរី15 

ឆ្ន ំ៧០ដេ់ឆ្ន ំ៧៤, រីឆ្ន ំ៧០ដេ់៧៥ មិនមនកា វក្បក្បួេរទ។ អ  ៊ីចឹងចង់ ខាុំចង់ជក្មបសួ រលាកថា ច ះ16 

ោប់រីឆ្ន ំ៧៥រៅ រតើកា វក្បក្បួេវនឹងយា៉ា ងដូចរមតចវដ  មនទ្ធងំរីកា សូក្តធម៌ មនទ្ធងំរីកា រក្បើ17 

ក្បាស់ភាសា និងក្បថ្រណី ក៏ដូចជាក្រះវិោ ? រតើរគរៅវតអន ញ្ញា តអ  ៊ីចឹង ឬក៏វក្បក្បួេរៅជាយា៉ា ង18 

ណ្ណ?  19 

្៖ បាទ រៅចូេឆ្ន ំ៧៥ ក្រះវិោ ក្តូវបិទ ស ូរា វទ្ធងំអសក់្តូវបិទ រវើយោមក្បាមមិនឲ្យ20 

ថាេ យបងគំតាមវិន័យធម៌។ 21 

ស៖ រតើកា ោមវនឹងរគមនជាកា ក្បជ ំបញ្ញជ ក់ ឬក៏យា៉ា ងណ្ណោប់រីឆ្ន ំ៧៥មកវនឹង? រគក្បជ ំ 22 

ឬក៏រគរចញក្បកាសអីយា៉ា ងណ្ណ កនុងកា ោមក្បាមមិនឲ្យអន វតតកិចចកា សាសនាវនងឹ? 23 

្៖ បាទ រគក្បជ ំ។ ក្បធាន  ំ រម  ំរគក្បជ ំ ថាសាសនាក្បតិកិ  ិយា។ 24 

ស៖ រតើកា ក្បជ ំវនឹងរធេើរេើងរក្ចើនដងរទ? 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  75 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

្៖ កា ក្បជ ំវនឹងមិនសូវជារក្ចើនដងរទ ក៏ប៉ា វនដអនកភូមិវនឹងខាល ចរោយសា រ ើញរគោប់ក្តង់1 

រនះមន ក់ តួនរនះ តួនរនាះ ោកឹមអីរៅ ឈប់ខលួនឯង អត់ោ ន។ រោយរគក្បាប់វតមដងរី រៅឈប់2 

រវើយ។ 3 

[១៥:៤១:៤៧] 4 

ស៖ ច ះចំរពាះវិោ វដេរគោមៗវេងឲ្យរក្បើក្បាស់តាមក្បថ្រណីសាសនាវនឹង រតើររេ5 

វនឹងរគយករៅរធេើអីវិញ? 6 

្៖  វិោ កាេន ។ងរគបិទរោេ យៈកាេមួយឆ្ន ំ រក្កាយមករគរធេើជាមនាី ររទយ។ 7 

ស៖ ក្តេប់មកអំេុងឆ្ន ំ រីឆ្ន ំ៧០ ដេ់៧៥ វិញ រតើរៅររេរនាះ រលាកមនទទួេបានតួនាទី8 

ជាអេីរទរៅកនុង ចនាសមព័នាភូមិ  ំ? 9 

្៖ រៅឆ្ន ំ៧៣ រគបានវតងតាងំខាុំជាក្បធានយ វជនភូមិក្ទ្ធ២។ 10 

ស៖ រតើរៅររេវនឹង រវត អីបានរលាកក្តូវបានវតងតាំងជាក្បធានយ វជនភូមិក្ទ្ធ២? 11 

្៖ តាមខាុំសួ ក្បធានភូមិ រគថាខាុំវនឹងជាកសិក ក្ក មននិនាន កា េែ។ 12 

ស៖ រតើៗអនកណ្ណជាអនកវតងតាងំរលាកវដ ? 13 

្៖ កាេរនាះរមភូមិ។ 14 

ស៖ រៅម នរនះរលាកបានរេើករេើងនូវេកខខណឌ រី រដើមបីកាល យរៅជា វដេរលាកក្តូវបាន15 

វតងតាំងជារមភូមិ -- វតងតាងំជាក្បធានយ វជនភូមិវដេកនុងរនាះរលាកថា រលាកជាកសិក ក្ក និង16 

មននិនាន កា េែ។ រតើមនន័យថារម៉ាចនិនាន កា េែរៅររេរនាះ? 17 

្៖ រគថាខាុំវនឹងអត់មនពាក់រ័នាបងបែូន ឪរ កមដ យ អត់មនពាក់រ័នាមន្តនដីរាជកា ។ 18 

ស៖ ច ះរៅៗកនុងតួនាទីរលាកជាក្បធានៗយ វជនភូមិវនឹង រតើរលាកមនភា កិចច និងកា ទទួេ19 

ខ សក្តូវអេីខលះ? 20 

្៖ កាេន ។ងខាុំបានកាដ ប់យ វជនក្បោក់ក្បវវេ៣០នាក់។ ខាងរេើបញ្ញជ ឲ្យរៅជីកក្បឡាយ 21 

ឬកាប់ឆ្ក  ថ្ក្រខាងរក្កាយផាះ ថ្ក្រ កាប់ថ្ក្រកនុងវក្ស។ 22 

[១៥:៤៥:៤៨] 23 

ស៖ ពាក់រ័នានឹងតួនាទីរនះ រតើរលាកមនតួនាទីជាក្បធានយ វជនភូមិវនឹង វូតដេ់ឆ្ន ំណ្ណ? 24 

្៖ ១៩៧៥។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  76 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ ច ះរក្កាយៗឆ្ន ំ៧៥ រៅ រលាកមនក្តូវបានវតងតាងំជាអេីរទៀតរទ? 1 

្៖ ខាុំក្តូវបានរផា រៅអងគភារចេ័ត។  2 

ស៖ រលាកមនតួនាទីរទ រៅកនុងអងគភារចេ័តវនឹង? 3 

្៖ ខាុំមនតួនាទីជាក្បធាន “គ”។ 4 

ស៖ ច ះរក្កាយៗមករទៀត បនាា ប់រីឆ្ន ំ៧៥វនឹងមករទៀត រតើរលាកមនទទួេបានតួនាទីអី5 

រផសងរីវនឹងរទៀតរទចរនាល ះរីឆ្ន ំ៧៥  វូតដេ់ឆ្ន ំ១៩៧៩? 6 

្៖ បាទ ខាុំរៅចេ័តបានវត ក្បវវេជា៣វខអី បានរផា រៅរធេើរសាៀនឲ្យរម  ំ។ 7 

ស៖ រតើរលាករៅរធេើរសាៀនវនឹង រៅឆ្ន ំណ្ណ? 8 

្៖ ច ងឆ្ន ំ១៩៧៥។ 9 

ស៖   ំអីវដ ? 10 

្៖   ំក្ទ្ធ។ 11 

[១៥:៤៨:៥៨] 12 

ស៖ រតើរៅររេរនាះគណៈ  ំរ ា្ ះអីវដ ? 13 

្៖ គ្នត់រ ា្ ះ ្ន រៅស ី។ 14 

ស៖ រតើរៅររេវនឹងន ណ្ណវតងតាងំរលាកវដ ? 15 

្៖ ខាុំមិនដឹងថាអនកណ្ណវតងតាងំរទ ប៉ា វនតមនសំប ក្តរីរម  ំឲ្យរៅខាុំរៅមនាី   ំវតមដង។ 16 

ស៖ រតើរៅររេរនាះ រក្កាយររេរៅរៅ រធេើរម៉ាចបានរលាកដឹងថា រលាកជារសាៀន បស់17 

រម  ំ? 18 

្៖ រគរៅរៅដេ់មនាី   ំន ។ង មនរសាៀនោស់វនឹង រគមករផា ឯកសា  ឬក៏រគក្បាប់វណនាំ19 

រយើងរីបញ្ញា រធេើេិខិតរៅរគមកក្បជ ំ ឬេិខិតរចញចូេន ។ង។ 20 

ស៖ រតើរៅររេរនាះ រលាកដឹងថារវត អីបានរលាកក្តូវបានវតងតាំងជារសាៀន  ំវនឹង? 21 

្៖ កាេន ។ងរបើតាមអនករក្ៅក្បាប់ខាុំ រគថាខាុំវនឹងអកស សាែ ត។  22 

ស៖ អនកណ្ណអនកជក្មបរលាកវដ កាេន ។ង? 23 

្៖ កាេន ។ង គ្នត់ន ។ងជាកមា ភិបាេកសិកមា បស់ក្សុក គ្នត់ច ះមកក្បោំរៅមូេោឋ នភូមិក្ទ្ធ24 

វនឹង គ្នត់ក្បាប់ខាុំ។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  77 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ រតើរលាកមនភា កិចចអីខលះវដ ? ជា -- រលាកមនភា កិចចអីខលះវដេជារសាៀន  ំវនឹង? 1 

្៖ ភា កិចចសំខាន់ គឺបូកស  បកា ង្គ បងកបរងកើនផេវដេសរក្មចក្បោវំខ ឬមួយក៏សំប ក្ត2 

រៅតាមសវក ណ៍ តាមភូមិមកក្បជ ំ ឬមួយជក្មបរីបញ្ញា វផនកា វដេរម  ំោក់ច ះឲ្យសវក ណ ៍3 

ឬក៏ភូមិ  ទំ្ធងំអស់។  4 

[១៥:៥២:២៦] 5 

ស៖ កនុងកា ង្គ មួយរលាកបានរក្បើក្បាស់ពាកយថា “សំប ក្តរៅ” សំប ក្តរៅមក សំប ក្ត6 

រៅរៅតាមសវក ណ៍។ “សំប ក្តរៅ” វនឹងបានន័យថារម៉ាច? រលាកអនកស រស  អនកក្ពាងសំប ក្ត 7 

ឬយា៉ា ងណ្ណ? 8 

្៖ បាទ អាន ។ង សូមរទ្ធសសបំ ក្តអរញ្ជើញៗមកក្បជ ំ ឬរគឲ្យរយើងស រស សំប ក្តអរញ្ជើញ9 

រមភូមិ ឬក៏ក្បធានសវក ណម៍កក្បជ ំ។ 10 

ស៖ ររេវនឹង រលាកក្គ្នន់វតស រស រទ រវើយអនកច ះវតថរេខាអនករផសង អ  ៊ីចឹងវមនរទ? 11 

្៖ បាទ ខាុំក្គ្នន់វតស រស រទ។ ខាុំអត់មនសិទាិច ះវតថរេខាកនុងក្កោសរនាះរទ។  12 

ស៖ ច ះអនកច ះវតថរេខាវនឹង អនកណ្ណ? 13 

្៖ រម  ំ។  14 

ស៖ កា ង្គ វដេរលាកបំររញ កា ង្គ ជារសាៀន រលាករធេើកា រៅកនុងមនាី  ឬក៏រៅកវនលងណ្ណ? 15 

្៖ បាទ រៅកនុងមនាី ។ 16 

ស៖ មនាី វនឹងរលាកសំរៅរេើមនាី អីវដ ? 17 

្៖ មនាី   ំវតមដង។  18 

ស៖ ច ះមនាី វនឹងមនទីតាងំរៅកវនលងណ្ណវដ  បានន័យថាសថតិរៅកនុងភូមិអី? 19 

្៖ មនាី ន ។ងសថិតរៅទីតាងំភូមិក្ទ្ធ២។ 20 

ស៖ ច ះមនាី វដេរលាករធេើកា  បានន័យថាទីតាងំមនាី វនឹងរៅវនឹង វូត ឬក៏ក្តូវបានផ្ទល ស់បត ូ21 

រៅកវនលងណ្ណវិញរទៀតរៅកនុងអំេុងររេវដេរលាកបរក្មើកា ង្គ វនឹង? 22 

[១៥:៥៥:៤៩] 23 

្៖ បាទ រៅក្តង់វនឹង វូត។ 24 

ស៖ វតរលាកថាមនាី វនឹងរៅកវនលងវនឹងរៅភូមិវនឹង វូត។ រតើអគ្ន វនឹងក្តូវបានបត ូកា រក្បើ 25 

E1/371.101452968



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  78 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

 ក្បាស់រៅជាសែីរផសងរទ? 1 

្៖ បាទ ខាុំអត់ទ្ធន់យេ់។ ស ំសំណួ មតងរទៀត រវើយឲ្យរកាះកាយបនតិចរទៀត។ 2 

ស៖ ខាុំចង់ជក្មបសួ រលាកថា ទីតាងំអគ្ន មនាី   ំវដេរលាកបរក្មើកា រៅទីរនាះ រតើរក្កាយ3 

មកក្តូវបានផ្ទល ស់បត ូរៅជាកវនលងបរក្មើកា ង្គ រផសងរីរនះ ឬក៏រៅវតជាមនាី   ំវដេរលាកបរក្មើកា 4 

 វូតដេ់ចប់ឆ្ន ំ១៩៧៩? រលាកសាត ប់ខាុំយេ់រទ? 5 

្៖ បាទ យេ់។ មនាី   ំន ។ង ខាុំរៅបានក្តឹមឆ្ន ំ១៩៧៨ រវើយរគវក្បកាល យមនាី   ំវនឹងរៅជា6 

មនាី ក្សុក។ 7 

ស៖ ច ះមនាី  -- ច ះកា ង្គ វដេរលាកក្តូវបំររញវនឹង រលាកក្តូវរផា រៅរធេើកា រៅកវនលងណ្ណ8 

 វិញ? 9 

្៖ កាេន ។ងមនាី   ំក្តូវរផា មករេើផាះរម  ំវតមតង រោយរម  ំវតងតាំងងាីកាេន ។ង។ 10 

[១៥:៥៨:១២] 11 

ស៖ របើរក្បៀបរធៀបរៅនឹងកវនលងោស់ រតើមនាី   ំងាីវនឹងសថិតរៅចមៃ យប៉ា នាា ន? ទិសខាងណ្ណ12 

ថ្នកវនលងោស់វនឹង? 13 

្៖ ផាះរម  ំន ។ង ខាងរកើតមនាី ក្សុកវនឹងក្បវវេជា៣០០វម៉ាក្ត រ្ៀងខាងរជើងបនតិច។ 14 

ស៖ រលាកថាមនាី   ំរនាះ គឺរៅរេើផាះ បស់រម  ំងាី។ ច ះរម  ំោស់ រៅណ្ណ? 15 

្៖ ឆ្ន ំ១៩៧៨ ន ។ង រម  ំោស់រគយករៅ យករៅសមល ប់រវើយ បាត់ទ្ធេ់សរេថ្ងៃ។ យករៅ16 

ខាងសាឹងក្តង់។ 17 

ស៖ ច ះរៅររេវដេរម  ំោស់ក្តូវបានរគយករៅសមល ប់បាត់វនឹង រលាករៅមនតួនាទីជា18 

រសាៀនដវដេ ឬក៏យា៉ា ងណ្ណ? 19 

្៖ កាេន ។ងខាុំនាគំ្នន  ត់ប៉ាផ្ទប់រភីងអស់រវើយ។ អងគភារ  ំទ្ធងំអស់វនឹង នាគំ្នន វបកគ្នន អស់។  20 

ស៖ សូមរលាកជួយបញ្ញជ ក់កវនលងរនះឲ្យបានចាស់បនដិច រតើរវត អីបានរលាក ត់? រវើយ21 

រវត អីបានអងគភារ  ំទ្ធងំមូេ ត់វបកវខាកគ្នន ? 22 

្៖ កាេន ។ងឮថា ភូមិភាគបូព៌ាវនឹងកបត់ រវើយមនខាងរយាធាមជឈិម រវើយនិងខាងនិ តីរគ23 

មករបាសសមែ ត។ អ  ៊ីចឹងទ្ធងំអស់គ្នន រចះវតឮមក ឮយូ ៗរៅក្សាប់វតមនកងរយាធាអាវរមា ចំនួន24 

ក្បវវេជា៣០នាក់ មកដេ់វមន។ រវើយកាេវនឹងនាគំ្នន  ដេ់មកដេ់ នាគំ្នន  ត់រវើយ រម  ំក៏ ត់វដ   25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៥២ 

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

ថ្ងៃទី០៦  វខមករា  ឆ្ន ំ២០១៦  ទំរ័  79 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

  ត់រៅរៅវកប ៗវនឹង អត់ោ ន ត់ឆ្ៃ យវដ  រៅវកប ៗវនឹងវដ  រៅកនុងភូមិវនឹង។  1 

[១៦:០១:២៣] 2 

ស៖ រតើរៅកនុងមនាី   ំោស់ រៅររេវដេរលាកជារសាៀនវនឹង មនជនជាតិោមរផសងរទៀតរទ 3 

រក្ៅរីរលាកវដ  រក្ៅរីរលាករធេើកា រៅន ។ង? 4 

្៖ អត់មនរទ មនវតមន ក់ខាុំ។ 5 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 6 

បាទ អ គ ណសវក្រះរាជអាជាា  ងជាតិ។  7 

បាទ សវនាកា រៅថ្ងៃរនះ ដេ់ររេឈប់សក្មករវើយ អងគជំន ំជក្មះក្បកាសផ្ទែ កកិចចដំរណើ 8 

កា សវនាកា សក្មប់ថ្ងៃរនះ ក្តឹមរនះ រវើយសវនាកា រេើករៅបនដរធេើរៅថ្ងៃវសែក ថ្ងៃស ក្ក ទី០៨ វខ -9 

- រៅថ្ងៃខានវសែក ថ្ងៃស ក្ក ទី០៨ វខមករា ឆ្ន ំ២០១៦ ោប់រផដើមរីរម៉ា ងក្បាបំួនក្រឹក។ រវើយសវនាកា 10 

រៅថ្ងៃស ក្ក ទី០៨ វខមករា ឆ្ន ំ២០១៦ អងគជំន ំជក្មះនឹងរធេើសវនាកា សាដ ប់សកខីកមាសាកសី ស ះ  ំេី បនដ11 
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