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កញ្ញា រអរវេីន ខាំផូស សង់រេស
(Ms. Evelyn CAMPOS SANCHEZ)
កា យ
ិ េ័យសវក្រះរាជអាជាា៖

(Judge Claudia FENZ)

កញ្ញា សង ឆវ័ន ដ

រៅក្កម យ៉ា សខន

រលាក វំងសង់ វយដ៍ រដសាាឯេ

រៅក្កម វសង់ម៉ាក ឡាវវន៍

(Mr. Vincent de wilde d’ESTMAEL)

(Judge Jean-Marc LAVERGNE)

ជនជាប់រោទ៖

រៅក្កម ធូ មណី

រលាក នួន ជា

រៅក្កម ម៉ាទីន ខា បគីន (បក្មុង)

រលាក រខៀវ សំផន

(Judge Martin KAROPKIN)
ក្កឡាបញ្ជសា
ី លាដំបង
ូ ៖

រមធាវីកា ពា ជនជាប់រោទ នួន ជា៖
រលាក សន អ ណ

កញ្ញា ជា សីវវ័ង

រលាក េីវ សវណ្ណ
ា

កញ្ញា ូប៊ីនី ន ក្កូវត
េ ៍ (Ms.Robynne CROFT)

រលាក វិេទ័ កូរប៉ា(Mr.Victor KOPPE)
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រលាក គង់ សំអន
រមធាវីក្បោំកា រលាក រខៀវ សំផន៖
រលាកក្សី ទូេ វ េ័កស
រលាក ខេវីន រសានដឺស៍
(Mr Calvin SAUNDERS)

រមធាវីតណ្ណ
ំ
ងរដើមបណដង
ឹ ដឋបបរវណី៖
រលាក ររជ អងគ
រលាកក្សី ម៉ា ី វគី ូដ(៍ Ms.Marie GUIRAUD)
រលាក វង គឹមសួន
វផនកក្គប់ក្គងតលាកា ៖
រលាក អេ អ ណ
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ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

បញ្ជ រី ្
ា ះអនកនិយយ៖
ភាសាវដេបានរក្បើ រេើកវេងវតមនកា បញ្ញជក់រផសងរទៀតរៅកនុងក្បតិោ ឹក

អនកនិយយ

ភាសា

រៅក្កម និេ ណន (ក្បធានអងគជំនំ)

វខា

រៅក្កម វសង់ម៉ាក ឡាវវន៍

បារាំង

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍

អង់រគលស

រលាក វំងសង់ វយដ៍ រដសាាឯេ

បារាំង

រលាកក្សី ម៉ា ី វគី ូដ៍

បារាំង

រលាក គង់ សំអន

វខា

រលាក វិេទ័ កូរប៉ា

អង់រគលស

រលាក [2-TCW-996]

វខា

រលាក សាន សង់ (2-TCW-868)

វខា

i
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ii

ឧបសរព័នធ

ការសួរសំណួរហៅសាក្សី៖ ហលាក្ [2-TCW-996]
សួ រោយរលាក វំងសង់ វយដ៍ រដសាាឯេរផដើមរី........................................................ទំរ័

៣

សួ រោយម៉ា ី វគី ូដ៍ រផដើមរី ..................................................................................ទំរ័

៣៤

សួ រោយរៅក្កម វសង់ម៉ាក ឡាវវន៍ រផដើមរី ..............................................................ទំរ័

៣៨

សួ រោយរលាក គង់ សំអន រផដើមរី .........................................................................ទំរ័

៤៨

ការសួរសំណួរហៅសាក្សី៖ ហលាក្ សាន ស៊ង្់ (2-TCW-868)
សួ រោយក្បធានអងគជំនំ រផដើមរី .............................................................................ទំរ័
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1

1

ក្ិចចដហំ ណើរការនីតិ វិធី

2

(រៅក្កមេូេកនុងបនាប់សវនាកា )

3

[០៩:០៣:០៣]

4

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

5

អងគយ
ុ េះ!

6

អងគជំនំជក្មះក្បកាសបនតកិេចដំរណើ កា នីតិ វិធីសវនាកា ។ សវនាកា រៅថ្ងៃរនះ អងគជំនំជក្មះ

7

រធេើសវនាកា ជាអសាធា ណៈបនតសាដប់សកខីកមាសាកសីវដេមន វសសនាម 2-TCW-996 បញ្ច ប់ និង

8

រផតើមសាតប់សកខីកមាសាកសីវដេមន វសសនាម 2-TCW-868 ពាក់រ័នន
ធ ឹងអងគរវត កា ក្បក្រឹតដរេើក្កុម

9

មនសស រគ្នេរៅជាក់លាក់េំរពាះជនជាតិរវៀតណ្ណម។ រោយរធេើកា សវនាកា ជាសាធា ណៈវផនកខលះ

10

រវើយនិងវផនកខលះទំនងជាអាេរធេើសវនាកា ជាអសាធា ណៈអាក្ស័យរៅរេើសាថនភារពាក់រ័នជា
ធ ក់វសតង។

11

រវើយបង្គគប់ឲ្យខាងវផនងខាងក្បរ័នរធ សាតទសសន៍ផ្ទដេ់សំរេងរៅខាងសាធា ណជន រវើយនិង

12

រៅខាងអនកសា រ័ត៌មន។

13
14

រវើយបង្គគប់ឲ្យមន្តនតី ដឋបាេតលាកា អរញ្ជ ើញសាកសី

17
18

ួមទំងរមធាវីក្បឹកា

សាកសីមកកាន់កវនលងផតេ់សកខីកមារៅកនុងបនាប់សវនាកា េំរពាះមខអងគជំនំជក្មះ។
ក្កឡាបញ្ជ ីសវនាកា កញ្ញា ជា សីវវ័ង រេើងរាយកា ណ៍អំរីសាថនភារវតតមន អវតតមនភាគី

15
16

2-TCW-996

និងបគគេវដេអងគជំនំជក្មះរកាះអរញ្ជ ើញឲ្យេូេ ួមរៅកនុងកិេចដំរណើ កា សវនាកា ថ្ងៃរនះ។
ក្កឡាបញ្ជ ៖ី
សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន សក្មប់សវនាកា រៅថ្ងៃរនះ ក្កឡាបញ្ជ ីកត់សមគេ់រ

ើញថា ក្គប់

19

ភាគីទង
ំ អស់ថ្នរ ឿងកដីរនះ មនវតតមន។ រេើកវេងវតរមធាវីអនត ជាតិកា ពា កតីឲ្យរលាក រខៀវ សំផន

20

រលាក អាកទួ វវករគន នឹងអវតតមនរៅកនុងសបាតវ៍រនះរោយមូេរវតផ្ទាេ់ខួ ន
ល ។ រោយវេក រលាក

21

នួន ជា មនវតតមនរៅបនាប់

22

វតតមនរោយផ្ទាេ់រីបនាប់សវនាកា ។ េិខិតេះបង់សិទធិ បស់ជាប់រោទ នួន ជា បានក្បគេ់ដេ់

23

ក្កឡាបញ្ជ ី ួេរវើយ។ សាកសីវដេក្តូវមកផដេ់សកខីកមារៅថ្ងៃរនះ គឺរលាក [2-TCW-996] និង រមធាវី

24

ក្បឹកា បស់រលាកមនវតតមន ួេរវើយរៅបនាប់សវនាកា រនះ។

25

ំខួ ន
ល ខាងរក្កាមសាេសវនាកា រនះ រោយរលាករសនើសំេះបង់សិទធិមន

រៅថ្ងៃរនះវដ មនសាកសីបក្មុងមួយ ូបវដេមន វសសនាម 2-TCW-868។ សាកសីបាន
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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2

1

បញ្ញជក់ថាតាមសមតថភារវដេគ្នត់អាេដឹងគឺគ្នត់មិនមនទំនាក់ទំនងញាតិរលាវិត ឬញាតិរនធជាមួយ

2

នឹងជនជាប់រោទទំងរី ូបគឺរលាក នួន ជា និងរលាក រខៀវ សំផន ឬភាគីរដើមបណតឹង ដឋបបរវណីណ្ណ

3

មួយវដេក្តូវបានទទួេសាគេ់រៅកនុងរ ឿងកតីរនះរទ។

4

ដំបងវដករៅក្រឹករនះមនររេផតេ់សកខីកមា។ សូមអ គណរលាកក្បធាន។

5

[០៩:០៦:០៤]

6

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

សាកសី ូបរនះនឹងរធេើសមបងរៅេំរពាះរលាកតា

7

អ គណកញ្ញា ជា សីវវ័ង។ ជាដំបូងរនះ អងគជំនំជក្មះសរក្មេរេើសំរណើសំ បស់ជនជាប់

8

រោទ នួន ជា ជាមនសិន។ អងគជំនំជក្មះបានទទួេេិខិតសំេះបង់សិទធិេូេ ួមកនុងសវនាកា រោយ

9

ផ្ទាេ់ កនុងបនាប់សវនាកា រនះ បស់ជនជាប់រោទ នួន ជា េះថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥ វដេបញ្ញជក់

10

ថា រោយគ្នត់មនបញ្ញាសខភារ ឈឺកាេ ឈឺេរងកះ មិនអាេអងគយ
ុ យូ បាន មិនអាេផចង់អា មាណ៍

11

បានយូ

12

េូេ ួម និងមនវតតមនរោយផ្ទាេ់កនុងបនាប់សវនាកា រៅថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥។ បានរ

13

កំណត់រវតរិនិតយសខភារជនជាប់រោទ នួន ជា វដេរធេើរេើងរោយក្គូររទយក្បោំកា រិនិតយរាបាេ

14

វងទំសខភារជនជាប់រោទ រៅអ.វ.ត.ក េះថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥ បានកត់សមគេ់រីសាថនភារ

15

សខភារ បស់ជនជាប់រោទ នួន ជា រៅថ្ងៃរនះ ថាមនអាកា ៈឈឺេរងកះជាក្បោំ មិនអាេអងគយ
ុ យូ

16

បាន និងបានផដេ់អនសាសន៍ថា សូមអងគជំនំជក្មះអនញ្ញាតឲ្យរលាក នួន ជា េូេ ួមតាមោនកិេច

17

ដំរណើ កា សវនាកា រីេមៃយរីបនាប់ខាងរក្កាមសាេសវនាកា រនះ។ វផែករេើមូេោឋនរនះ និងរយង

18

តាមបទបបញ្ាតិថ្ត នវិធាន៨១(៥)ថ្នវិធានថ្ផាកនុង អ.វ.ត.ក អងគជំនំជក្មះអនញ្ញាតឲ្យជនជាប់រោទ នួន ជា

19

េូេ ួម និងតាមោនកិេចដំរណើ កា សវនាកា រីេមៃយរីបនាប់

20

រនះ តាម យៈឧបក ណ៍រសាតទសសន៍សក្មប់ យៈររេសវនាកា ររញមួយថ្ងៃរនះ។

21

និងរដើមបីមនេទធ ភារេូេ ួមសវនាកា រៅថ្ងៃខាងមខឲ្យមនក្បសិទធភារ ខលួនសំេះបង់សិទធិ

អាេេូេ ួមនិងតាមោនកិេចដំរណើ កា សវនាកា រីេមៃយ

23

សក្មប់ថ្ងៃរនះ។

25

ំខួ ន
ល មួយសថិតរៅរក្កាមសាេសវនាកា

បង្គគប់ឲ្យបគគេិកវផនករសាតទសសន៍ ភាជប់ក្បរ័នរធ សាតទសសន៍សក្មប់ជនជាប់រោទ នួន ជា

22

24

ើញ

កនុង យៈររេថ្នកិេចដំរណើ កា សវនាកា

រវើយជាបនតរៅរនះ អងគជំនំជក្មះផតេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមតំណ្ណងសវក្រះរាជអាជាា រដើមបីមន
ឱកាសតាំងសំណួ រដញរោេេំរពាះសាកសី ូបរនះ។ សូមអរញ្ជ ើញបាទ!
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435359

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

1

[០៩:០៨:០៤]

2

រលាក វំងសង់ វយដ៍ រដសាាឯេ៖

3

3

បាទ សូមអ គណរលាកក្បធាន។ របើខំម
ាុ ិនក្េេំរទ កាេរីមសិេមិញគឺរយើងបានបញ្ច ប់រោយ

4

និយយថារលាករមធាវី បស់រលាក រខៀវ សំផន វនឹងគ្នត់មន យៈររេ២០នាទី<សក្មប់ក្រឹករនះ>។

5

ខាំ<
ុ មិនេង់យកររេ>២០នាទី< បស់ក្កុមរមធាវីកា ពា កតីរនាះរទ រេើកវេងវតរមធាវីកា ពា កតីរលាក

6

រខៀវ សំផន បតូ េិតម
ត ិនេង់រក្បើររេ ២០នាទីរនះវិញ។>

7

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

8

បាទ តាមកា វដេគ្នត់ទមទ គឺគ្នត់សំរក្កាយរគបងែស់ រវើយកា អនវតតរគ្នេកា ណ៍រនះ គឺ

9

ជារគ្នេកា ណ៍ទូរៅ រៅកនុងកា អនវតតកនុងកា រដញរោេ គឺរមធាវីវតងវតក្តូវបានសួ រៅរក្កាយរគ

10

បងែស់។ អ៊ីេឹងរយើងអនវតតតាមអេីវដេគ្នត់បានសំមង
ត រវើយមតងរទៀត។ រនះជាទមលប់កនុងកា អនវតត។

11

រលាក វំងសង់ វយដ៍ រដសាាឯេ៖

12
13

បាទ សូមអ គណរលាកក្បធាន។ បាទ ជក្មបសួអស់រលាក រលាកក្សីរៅក្កម។ ជក្មបសួ
ភាគីទង
ំ អស់។

14

កា តាំងសំណួ រោយសវក្រះរាជអាជាា

15

សួ រោយរលាក វំងសង់ វយដ៍ រដសាាឯេ៖

16

ស៖ រលាកសាកសីជក្មបសួ

ខាំរុ ្
ា ះ វំងសង់ រដវីេ។ ខាំជា
ុ សវក្រះរាជអាជាា។ ខាំស
ុ ូម

17

រោទសំណួ រលាកទក់ទងរៅនឹងអេីវដេរកើតរេើងរៅកនុងេរនាលះឆ្នំ១៩៧៥ និង ១៩៧៩។ របើរលាកមិន

18

យេ់សំណួ ខាំរុ ទ មិនអេីរទ រលាកអាេសួ បញ្ញជក់រេើង វិញ រដើមបីឲ្យខាំស
ុ ួ មតងរទៀតបាន។

19
20

បាទ

ជាបឋមមនសំណួ រី ទក់ទងនឹងក្គួសា បស់រលាក។

ឪរករលាកសាលប់រៅកនុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ? គ្នត់សាលប់កនុងកាេៈរទសៈណ្ណវដ ?

21

[០៩:០៩:៥៤]

22

រលាក [2-TCW-996]៖

23
24
25

រតើរៅកនុងសាថនភារណ្ណវដេ

ឆ៖ បាទ ឪរកខាំបា
ុ ទសាលប់រៅឆ្នំ១៩៧៧ រោយអត់បាយ លាយេំរៅនឹងជំងឺ បស់គ្នត់ោស់
ផង។
ស៖ បាទ រលាកក៏បាននិយយផងវដ

េំរពាះមខមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ថា រលាកមន

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435360
អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨

E1/357.1

សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

4

1

បងក្បុសមនក់រធេើជាក្គូបរក្ងៀន រតើរលាកអាេជក្មបជូនតលាកា បានវដ ឬរទ ថាបងក្បុស បស់រលាក

2

នុ៎ងសាលប់រៅកាេៈរទសៈណ្ណវដ កនុង បបវខា ក្កវម?
ឆ៖ ខាំបា
ុ ទអត់មនបងក្បុសរទ មនវតបងក្សីរី នាក់។ បងទី១ សាលប់រៅឆ្នំមួយពាន់ក្បាំបួន

3
4

យ -- អុ៎! ដូេឆ្នំ២០១៣ បងទី១។

5

ស៖ បាទ ខាំយ
ុ េ់។ ឥេូវ ខាំស
ុ ូមអាន<អតថបទរនះ>រដើមបីបំភ្ឺេ
ល ំណេ<ទំងអស់ឲ្យបានេាស់

6

គឺអីវេ ដេ>រលាកបាននិយយរៅមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ
គឺឯកសា

7

រទើបវតទទួេរេខ> E3។ ជាភាសាអង់រគលសទំរ័ ទី៣ ភាសាវខា ទំរ័ ទី៣វដ ។ រគសួ សំណួ រលាក

8

ដូេ<ខាងរក្កាម។> ោនី <មករីមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ >សួ រលាកជាភាសាអង់រគលស <ខាំស
ុ ូម

9

ដកក្សង់>៖ “បង<ក្បុស> បស់រលាករធេើជាក្គូបរក្ងៀន មិនអ៊ីេឹងអី?” រវើយេរមលើយ បស់រលាក៖

10

“បាទ គ្នត់រធេើជាក្គូបរក្ងៀន <រវើយគ្នត់>ក្តូវបានវខា ក្កវមសមលប់រោេរក្កាយរគជរមលៀសខលួនគ្នត់

11

រៅកាន់ក្សុកភ្នំក្សុក រខតតបាត់ដំបង”។ បញ្ច ប់កា ដកក្សង់។ រតើរលាករិតជាបាននិយយអេ
៊ី ឹងវមន ឬក៏

12

រលាកនិយយអំរីអក
ន រផសងរក្ៅរីបងរលាករទ?

13
14

E3/9076។ <ឯកសា រនះ

ឆ៖ ខាំបា
ុ ននិយយរីរ ឿងបងបែូនវដេក្តូវ -- គ្នត់រ ៀនថានក់ខពស់ៗរីភ្ំរន រញរៅរខតតរសៀមរាប
ក្តូវជាកាួយ បស់ខំបា
ាុ ទ រគយករៅសមលប់រោេទំងររញក្កមំ បីនាក់។ បងបែូនបរងកើតទំងបីនាក់។

15

ស៖ រលាកដឹងថារវតអីបានរគសមលប់រួកគ្នត់វដ ឬរទ? រវើយ<របើសិនជារួករគធាលប់>បាន

16

រ ៀនសូក្ត <រតើមនអេីទក់ទងគ្នន វងកា >រ ៀនសូក្តវនឹង <និងកា វដេរួករគក្តូវ>បាន<វខា ក្កវម

17

>យក<>រៅសមលប់រោេ?

18

ឆ៖ ឆ្នំ៧៥ រគថា គ្នត់ជាអនកសិសស និសសិត សាន្តសាតោ យ រគបានយកគ្នត់រៅសមលប់រោេបី

19

នាក់។

20

[០៩:១៣:២១]

21

ស៖ េំរពាះ ូបរលាកផ្ទាេ់ោប់រីឆ្នំ១៩៧៥ កាេរនាះរលាកមនអាយក្បវវេជា១៨ឆ្នំ របើខំាុ

22

មិនក្េេំរទ។ រតើរលាកបានេូេ ួមេេនាវខា ក្កវមរោយសា័ក្គេិតត ឬក៏រគបងខំឲ្យរលាកេូេ ួមកនុង

23

េេនាវខា ក្កវម?

24
25

ឆ៖ ឆ្នំមួយពាន់ក្បាំបួន យ -- ១៧ រមសា ៧៥ ខាំបា
ុ ទ រៅកនុងបនាក
ុ វម៉ាឪ ក្បវវេជាអាយ
១៦ឆ្នំ។
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435361

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

5

1

ស៖ រតើវខា ក្កវមបងខំឲ្យរលាករធេើកា ឬក៏រលាកេូេ ួមេេនាវខា ក្កវមរោយសា័ក្គេិត?ត

2

ឆ៖ រក្កាយមករទៀត រគបានក្បមូេយទធជន យទធនា ី រៅរេើកទំនប់ រៅទំនប់រគ្នក ំរេក រៅ

3

កនុងទឹកដីក្សុកភ្នំក្សុក។

4

ស៖ រតើរគក្បមូេផដំរុ លាកនុ៎ង រោយបងខំ ឬក៏រលាកមនជរក្មើសថា េូេ ឬមិនេូេក៏បាន?

5

ឆ៖ អត់បានរទ ក្តូវវតរៅ ោេ់ខាតអងគកា បញ្ញជ ោក់ទិស។

6

[០៩:១៥:០០]

7

ស៖ រតើទំនប់រនាះៗ សថិតរៅរគ្នក ំរេក ឬក៏រៅឯណ្ណ?

8

ឆ៖ ទំនប់រៅរគ្នក ំរេក រៅេំរពាះរគ្នក ំរេកវតមដង រគោក់រគ្នក ំរេកផលូវេូេរៅភ្នំក្សុក។

9

ស៖ រៅរគ្នក ំរេកវនឹង រលាកធាលប់បានរ

10

រធេើទសសនកិេចរៅកា ោឋនរនាះវដ ឬរទ?
ឆ៖ ររេរនាះ ទំនប់រគ្នក ំរេក រៅឆ្នំ១៩៧៥ រួកកងទ័រវខា ក្កវមរទើបរេើងមករីថ្ក្រ នាម

11
12

ើញអនកដឹកនាំជាន់ខពស់ថ្នបកសកមាយ
ុ នីសក
ដ មពជា
ុ រៅ

ខាំបា
ុ ទអស់សូវសាគេ់កមាភ្ិបាេវខា ក្កវមមិនដឹងជាអនកណ្ណរៅអនកណីរទ។

13

ស៖ រតើរៅសម័យរនាះ រលាកសាគេ់មខ រវើយនិងមខង្គ បស់រលាក រខៀវ សំផន វដ ឬរទ?

14

ឆ៖ ខាំបា
ុ ទ អត់វដេសាគេ់រគ មិនវដេបានរ

ស៖ រក្កាយរីរេញ រីរគ្នក ំរេករនាះ រតើរលាកឆលងកាត់តាមជប់វ ី វដ ឬរទ? រវើយរលាក

15
16

បានរធេើអីវដ រៅជប់វ ីរនាះ?

17
18

ឆ៖ រក្កាយមករទៀត េប់ទំនប់រគ្នក ំរេក រគបានឲ្យកមលំងវដេ ួេទំនប់រគ្នក ំរេក ឲ្យវិេ
មកជប់រេៀង រៅជប់វ ី រៅវតតរគ្នកថ្ង។

19
20
21
22
23
24
25

ើញគ្នត់ផង។

ស៖ រតើរគមនបញ្ញចង
ំ កនមួយឲ្យរលាករមើេវដ ឬរទ? រវើយរបើសិនជារគបានបញ្ញចង
ំ កនឲ្យ
រលាករមើេវមនរនាះ រតើរៅកនុងកនរនាះមននិយយអំរីអីវេ ដ ?
ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
សាកសីកំអាេទន់រឆលើយតប។ សូមអរញ្ជ ើញរលាករមធាវី គង់ សំអន!
រលាក គង់ សំអន៖
បាទ សូមអ គណរលាកក្បធាន។ ខាំក
ុ ត់សមគេ់រ

ើញថា សវក្រះរាជអាជាាកំរងវតសួ សំណួ

នាំមខយ៉ាងរក្េើនកនលងមករនះ។ បណ្ណ
ដ សំណួ ទំងអមាេម៉ានរនះ

វូតដេ់មនកា រេើករេើងអំរី

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435362

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

6

1

រលាក រខៀវ សំផន វដេសាកសីមិនបាននិយយមួយម៉ាត់អំរីរលាក រខៀវ សំផន ផង។ រវើយជាក់វសដង

2

អមាញ់មិញរនះ រលាកនិយយអំរីភារយនដរផសងៗ រវើយវដេសាកសីមិនបាននិយយអំរីភារយនដរនាះ

3

ថា យ៉ាងរម៉ាេផង មិនមនរ័ត៌មនវដេសាកសីបានផដេ់ឲ្យរទកនលងមក រវើយសវក្រះរាជអាជាា ង

4

អនដ ជាតិ បានតាំងសំណួ វដេជាកា នាំមខ។ ដូរេនះ ខាំស
ុ ូមជំទស់េំរពាះក្បរភ្ទសំណួ នាំមខវបបរនះ។

5

បាទ សូមអ គណរលាកក្បធាន។

6

[០៩:១៨:២៧]

7

រលាក វំងសង់ វយដ៍ រដសាាឯេ៖

8

បាទ រលាកក្បធាន របើខំន
ាុ ិយយរីរ្
ា ះ រខៀវ សំផន រនាះ គឺមិនវមនរដើមបីបញ្ញជក់អីម
េ ួយរនាះ

9

រទ ខាំក្ុ គ្នន់វតសួ ថា រតើគ្នត់សាគេ់រលាក រខៀវ សំផន វដ ឬក៏អត់ប៉ាណា ឹងរទ ខាំម
ុ នសិទធិសួ វបបរនះ។

10

រវើយទក់ទងនឹងវខសភារយនដរនះ

11

កាេទី១ អាេសួ ថា <រតើគ្នត់ធាលប់រមើេកនរនាះវដ

12

មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ < ួេរវើយ។

13

<សំណួ បស់ខំាុ គឺរបើសិនជាអ៊ីេឹងវមនរនាះ ខាំេ
ុ ង់>សួ បនដរទៀតថា រតើកនុងវខសភារយនដរនាះរគនិយយ

14

អំរីអីវេ ដ <។ សំណួ រនះមិនវមនជា>សំណួ <នាំមខរទ។ គ្នត់មនជរក្មើសកនុងកា រឆលើយ ថា ធាលប់ ឬក៏

15

មិនធាលប់បានរមើេកនរនះ>។

16

ខាំគ
ុ ិតថាក្បវវេជាខាំអា
ុ េសួ ជារី ដំណ្ណក់កាេ<។>

ដំណ្ណក់

ឬរទ? ប៉ាវនតរនះជាអេីវដេគ្នត់បានក្បាប់រៅ>

រតើកនបានោក់បញ្ញចង
ំ រៅកនុងរិធីរនាះវដ ឬរទ?>

រវើយ

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

17

បាទ

ទីរនះ

សវនាកា ជាសាធា ណៈគបបីរ ៀបេំនូវសំណួ ណ្ណវដេក្តឹមក្តូវ

វដេនីតិ វិធី

18

ក្បក្រឹតរត ៅ រវើយទទួេយកបានទំងអស់គ្នន រេៀសវងសួ រវើយ រវើយឧបមនវិធីភាជប់ជាមួយនឹង

19

សំណួ ក្បសិនរបើភាលមៗភាជប់ជាមួយរនាះ គឺវមិនទំនងរទ វដេរយើងហាមឃាត់មិនឲ្យរក្បើក្បាស់វបប

20

រនះរទ។ ទី១ តាំងសំណួ វដេពាក់រ័នជា
ធ មួយនឹងកា រមើេភារយនដសិន រវើយនិងខលឹមសា ថ្នភារយនដ

21

រវើយោំសួ អំរីរវតកា ណ៍ដថ្ទរទៀតវដេរេញអំរីខលឹមសា ថ្នកា វដេបានរៅរមើេភារយនដរនាះ

22

រតើវយ៉ាងរម៉ាេ? រលាកអាេរ ៀបេំសំណួ សាជាងាីរេើង វិញ។ រ ឿងដវដេៗរាេ់ថ្ងៃ រវើយដូេជាមិនគួ

23

គបបីរកើតមនដវដេៗដូរេនះរទ។

24

[០៩:២០:០៩]

25

សួ រោយរលាក វំងសង់ វយដ៍ រដសាាឯេ៖
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435363

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

1
2

7

ស៖ រលាកសាកសី រៅររេជប់រេៀងរនាះ រគមនបានបញ្ញចង
ំ កនឲ្យរមើេវដ ឬរទ?
រលាក [2-TCW-996]៖

3

ឆ៖ ររេជប់រេៀងរ ីសកងទ័រកមលំងរេើកទំនប់រនាះ ួេ បានបញ្ញចង
ំ កនវខសភារយនដខានតធំ

4

សំរត់សធំ ឲ្យខាំបា
ុ ទកមលំងទំងអស់រមើេ។ កនុងរនាះមន រគបញ្ញចង
ំ រ ឿងជនអនាមិក កនុងរនាះមន ូប

5

រលាកតា រខៀវ សំផន រសលៀកសរមា រសាើកាេជងគង់ កាន់ដំបងក្បវវេ ំពាត់ក្បវវេ២វម៉ាក្ត ឈ

6

េងែេ
ុ វផនទី។

7

ស៖ អមាញ់មិញ រលាកបាននិយយថា រលាកមិនសាគេ់រលាក រខៀវ សំផន រទ។ អ៊ីេឹងរវត

8

អីបានជារលាកដឹងថា

9

សំផន?

10

រៅកនុងវខសភារយនដវឹង
ន

ូបភារវដេរលាករ

ើញវនឹងគឺជា ូបរលាក

រខៀវ

[០៩:២១:២៦]

11

ឆ៖ សាគេ់តាម យៈ ូបងត។

12

ស៖ រតើរលាកដឹងថា ូបងត< បស់ រខៀវ សំផន វដេ>រលាករ

13

រគងតរៅឆ្នំណ្ណវដ

14

<>

រវើយរលាករមើេសាគេ់ថារគងត ូប

ើញរៅកនុងវខសភារវនឹងរនាះ

<ឬក៏វខសភារយនដ>វនឹងរៅកវនលងណ្ណ?

15

ឆ៖ ខាំអ
ុ ត់បានដឹងថា ងតរីឆ្នំណ្ណរទវខសភារយនដរនាះ។

16

ស៖ <រៅកនុងវខសភាយនតរនាះ> រតើរគមនអធិបាយរនយេ់អំរីតួនាទី បស់រលាក រខៀវ សំផន

17

រៅសម័យរនាះវដ ឬរទ?

18

ឆ៖ ខាំេ
ុ ងោំអត់បានរទ គ្នត់ក្គ្នន់វតេងែេ
ុ គ្នត់អត់និយយផង។

19

ស៖ រក្កាយរីជប់រេៀងរៅជប់វ ីវឹង
ន

20

រតើរលាកក្តូវបានរគោត់តាំងឲ្យរៅរធេើកា រៅក្កុម

ណ្ណវដ រវើយក្តូវបំររញកា ង្គ អេីវដ ?

21

ឆ៖ រក្កាយររេរនាះ រគបានរ ីសកងទ័រអនក១៧រមសា ួេេក្មញ់រ ីសកងទ័រ រដើមបីបំររញ

22

ខាំបា
ុ ទអត់ក្តូវរទ។ ររេរនាះ តាឆ្ង បានយកខាំប
ុ ួនដប់នាក់ រៅរៅកវនលងគ្នត់ ç កវនលងកសិោឋនរៅ

23

ជប់វ ី។

24
25

[០៩:២៣:៤៤]
ស៖ រតើរលាកធាលប់រធេើជានី សា

ឬក៏កងកា ពា បស់ តាឆ្ង វនឹងវដ ឬរទ? ខាំហា
ុ ក់ដូេជា

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435364

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

1

ឮរលាកនិយយអ៊ីេឹង កាេរីមសិេមិញ?

2
3

ឆ៖ បាទ ខាំម
ុ ិនេំជាតួជានី សា រទ ក៏ប៉ាវនតរៅកវនលងគ្នត់ តាឆ្ង វតងរៅក្បជំក្បជារេ ដឋ
ក្បជាជនរៅភ្ូមផ្ទ
ិ េ។ គ្នត់ឲ្យខាំសា
ុ ព យកាំរភ្លើងតាមគ្នត់ កាំរភ្លើងកា ូប៊ីន។

4

ស៖ រៅ<សម័យ>រនាះ តាឆ្ង គ្នត់មនតួនាទីអីវេ ដ រៅក្សុកក្រះរនក្តក្រះវនឹង?

5

ឆ៖ ខាំបា
ុ ទដឹងថា តាឆ្ង កាដប់កសិោឋនរៅកនុងក្សុកក្រះរនក្តក្រះ។

6
7
8
9
10
11
12
13

8

[០៩:២៤:៥៩]
ស៖ រតើរលាកធាលប់ជូនគ្នត់រៅក្បជំធំៗវដ ឬរទ

ដូេជារៅ<>តំបន់៥

ឬក៏រៅភ្ូមិ<ភាគ>

ពាយ័រយជារដើមរនាះ?
ឆ៖ បាទ អត់វដេរទ ក្បជំវតរៅកនុងក្សុកក្រះរនក្តក្រះដវដេ។
ស៖ រក្កាយមករទៀត

រតើអនកណ្ណជាអនកោត់តាំងរលាកឲ្យេូេរៅកនុងកង<រេតូេ>េេ័ត

កនុងតំបន់៥ វដេសថិតរៅរក្កាមកា ក្គប់ក្គង បស់ តាវេ់?
ឆ៖ រក្កាយមករទៀត តាឆ្ង បានក្បគេ់រួកខាំឲ្
ុ យរៅ តាវេ់ រៅេូេកនុងអងគភារកងេេ័ត
តំបន់ បស់ តាវេ់។

14

ស៖ រតើអក
ន ណ្ណជាអនកោត់តាំងរលាក ឲ្យរលាករធេើជា<ក្បធាន>កង<អនរសនា>ធំវដេមន

15

មនសសរី ១០០ រៅ ១២០នាក់ រៅរក្កាមកា បង្គគប់ បស់រលាកវដេមន តាវេ់ ជារមធំ<?> រតើ

16

<រលាកបានកាលយក្បធានអនរសនាធំ ួេរៅរវើយ មនររេរលាកេូេកនុងកងរេតូេេេ័តរៅតំបន់៥

17

វមនវដ ឬរទ>? <ឬក៏>រលាក<បានេូេកនុង>កង<រេតូេរនាះ>រវើយ <រទើបរលាកបានកាលយជា>

18

ក្បធានកង<អនរសនា>ធំ?

19
20

ឆ៖ ខាំបា
ុ នរៅដេ់កវនលងអាងក្តពាំងងា តាវេ់ បានរ ៀបេំជាកងៗទំងអស់ មិនថាជាខាំបា
ុ ទ
រទ រៅអនករផសងៗរទៀត ក៏រ ៀបេំតាមកងៗ វូតដេ់មន ូបខាំផ
ុ ង។

21

ស៖ អេ
៊ី ឹងមន តាវេ់ រវើយរលាកវនឹងជាក្បធានកង<អនរសនា>ធំ។ រតើរលាករាយកា ណ៍

22

រៅ តាវេ់ រោយផ្ទាេ់វតមដង ឬក៏រលាករាយកា ណ៍រៅរមរលាកមនក់រទៀតវដេសថិត<>រៅរេើរលាក

23

រវើយរៅរក្កាម តាវេ់?

24
25

ឆ៖ បាទ កមលំងខាំវុ កដីេប់កិេច ៣វម៉ាក្តគូប ួេ ខាំបា
ុ នរាយកា ណ៍រៅឲ្យ តាសន េំនន
ួ សថិតិ
កមលំងវដេវ កដីបាន។
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435365

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

1

[០៩:២៧:៥៥]

2
3

ស៖ បាទ ខាំន
ុ ឹងក្តេប់មកនិយយរីេំណេរនះរៅររេរក្កាយ។ រវើយ តាសន វនឹងគ្នត់មន
មខង្គ អេីវដ រលាកអាេរ ៀបរាប់ឲ្យបានជាក់លាក់បានរទ?

4
5

ឆ៖ បាទ តាសន ជារមវ ៈធំ បនាាប់រីតាវេ់មក រ

ររេវដេ តាវេ់ <មិន>រៅវនឹង តាសន វនឹងអនកជំនួសគ្នត់ឬក៏យ៉ាងណ្ណ?
ឆ៖ ខាំដ
ុ ឹងមិនេាស់ជាតួនាទី បស់ តាសន រទ ក៏ប៉ាវនតរបើសិនណ្ណអត់តាវេ់ៗវតងទកោក់រេើ
តាសន។

10

ស៖ រលាកបាននិយយថា តាសន រនះជាក្បធានកងវ រសនាធំ រតើរៅេរនាលះកងវ រសនាធំ

11

រវើយនិងកងអនរសនាធំរនាះមនកងវ រសនាតូេវដ ឬរទ<?

12

មួយថ្នកងវ រសនាតូេ> ឬក៏អត់មនកងវ រសនាតូេរទ រៅកវនលងរលាករធេើកា វនឹង?

រតើកងអនរសនាធំ បស់រលាកជាវផនក

ឆ៖ តាសន កាន់ក្កុមយវជនទំងអស់ បីវ រសនាតូេ បីកងអនរសនាធំ មិនដឹងជាមខនាទី

13
14

ើញមន តាសន

ស៖ ររេវដេរលាកនិយយថា គ្នត់ជាមនសសទី២រនាះ អនរនាះ រលាកេង់និយយថារៅ

8
9

ើញ អត់រី តាវេ់ រ

វនឹងឯង។

6
7

9

តាសន ក្បវវេជាវ រសនាធំក៏មិនដឹង! គ្នត់កាន់កងបីកងធំ។
ស៖ រតើរលាកដឹងថា កង<អនរសនា>ធំ បស់រលាករនាះសថិតរៅកនុងកងវ រសនាតូេណ្ណ

15
16

ា ះជារេខ<សក្មប់>កងវ ៈ
<មួយ>វដ <>? ឬក៏កងវ រសនាធំណ្ណវដ ឬរទ? រលាកមន<>រ្

17

ទំងអស់វឹង
ន វដ ឬរទ?

18

[០៩:៣០:០០]

19

ឆ៖ ខាំអ
ុ ត់បានយេ់ដេ់រទ ក្គ្នន់វតថា មនកងធំទី១ ទី២ ទី៣។ ខាំបា
ុ ទ រៅកនុងកងធំទី៣។

20

ស៖ រៅកនុងកង<អនរសនា>ធំរី រផសងរទៀតរនាះ <រតើ>អនកណ្ណជាក្បធានវដ <?> រវើយ

21

រលាកអាេរ ៀបរាប់រ្
ា ះជូនតលាកា បានវដ ឬរទ?

22
23
24
25

ឆ៖ បាទ កងធំទី១ រ្
ា ះ វិត ç កងធំទី១ រ្
ា ះ វិត។ កងធំទី២ រ្
ា ះ ផន។ កងធំទី៣ ខាំុ
បាទ។
ស៖ រៅកនុងកង<អនរសនា>ធំ បស់រលាក <រតើមនឋានៈអេីរផសងរទៀតរទ?

ដូរេនះរលាក>

មនមនសស<១០០> រៅដេ់ ១២០នាក់ឯរណ្ណះ <របើខំោ
ាុ ម
ំ ិនក្េេំរទ>។ រតើរៅកនុងកង<អនរសនា>
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435366

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

1

ធំ បស់រលាករនាះ មនវបងវេកជាកងតូេៗរទៀតរទ?
ឆ៖ បាទ កនុងក្កុម កងអន -- អាកង យ បស់ខំបា
ាុ ទ មនបីកងតូេ។ ក្កុមកងតូេមនបីក្កុម

2
3

10

និងក្កុមនីមួយៗមនបីរួករទៀត។

4

ស៖ បាទ សូមអ គណ។ រតើរៅទំនប់កា ោឋននុ៎ង បាទ រៅកា ោឋនក្តពាំងងាវឹង
ន <រតើ>រលាក

5

មនសាគេ់រ្
ា ះក្បធានកង<អនរសនា>ធំមនក់រទៀត វដេរ្
ា ះ រសង វដ ឬរទ<?> រ្
ា ះររញ

6

បស់គ្នត់<គឺ> ឈំ រសង<។> គ្នត់រៅកនុងកងវ រសនាតូេរេខ១ ថ្នកងេេ័ត< បស់កងរេតូេ>

7

វដេរធេើកា រៅ<ទំនប់រេខ១>វនឹង រលាកមនបានជួបរ្
ា ះ ឈំ រសង វនឹងរទ <រតើរលាក>សាគេ់

8

គ្នត់រទ?
ឆ៖ ខាំបា
ុ ទសាគេ់ រលាក ឈំ រសង រៅក្សុកភ្នំរេៀប ភ្ូមិរេៀប ក្សុកក្រះរនក្តក្រះដូេគ្នន

9
10
11

ក៏ប៉ាវនដគ្នត់រដើមមិញរៅកនុងកងតូេខាំវុ ដ ។
[០៩:៣២:៣៤]

12

ស៖ បាទ រលាកនិយយថា “រៅកនុងកង<អនរសនា>ធំដូេគ្នន” <រនះជាអេីវដេខាំបា
ុ នឮជា

13

ភាសាបារាំង។ ប៉ាវនតរលាកផ្ទាេ់គឺជាក្បធានកងអនរសនាធំ រវើយគ្នត់ក៏បាននិយយថា គ្នត់ជាក្បធាន

14

កងអនរសនាធំ។ ដូរេនះ> រលាកេង់<បានន័យ>ថាយ៉ាងរម៉ាេ? <រតើ>រលាកេង់និយយថា <>រៅ

15

<កនុង>វ រសនាតូេ<ដូេគ្នន>

16

េាស់រទ <ក្តង់េំណេ>រនះ<។>

17
18

21
22
23
24

ខាំយ
ុ េ់<>មិន

ឆ៖ រីរដើមមិញ រលាក រសង គ្នត់រៅកងអនរសនាតូេ កនុងកងធំខំបា
ាុ ទ។ រក្កាយមករទៀត រគ
ក្តូវដកគ្នត់រេញរីកវនលងខាំរុ ៅរធេើរ ៀបកងរផសងរីខំារុ ទៀត។

19
20

ឬក៏<ក្បវវេជារៅកនុង>កងវ រសនាធំ<ដូេគ្នន?>

ស៖ រតើរលាកមនសាគេ់ក្បធានកងវ រសនាតូេវដេរ្
ា ះ ខាវ វដ ឬរទ<?> រវើយអន
ក្បធាន បស់គ្នត់រនាះ រ្
ា ះ ខន <ឬ តាវន គឺខំាោ
ុ ម
ំ ិនសូវេាស់រទ។>
ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
កំអាេទន់រឆលើយ!
រលាក [2-TCW-996]៖
ឆ៖ ខាំបា
ុ ទអត់សាគេ់រទ រ្
ា ះរី នាក់រនាះរនាះ។

25
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435367

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

1

សួ រោយរលាក វំងសង់ វយដ៍ រដសាាឯេ៖

2
3

11

ស៖ កាេរីមសិេមិញ រលាកបាននិយយអំរីកា វដេ តាញឹម ជាក្បធានភ្ូមិភាគពាយ័រយ រតើ
រលាកមនបានរ

4

ើញ ូបគ្នត់រោយផ្ទាេ់ មករធេើទសសនកិេចរៅកា ោឋនសាងសង់ទំនប់វឹង
ន វដ ឬរទ?

ឆ៖ ខាំបា
ុ ទរ

ើញផ្ទាេ់រដើ វតនុ៎ង រេើទំនប់ រវើយនិងគ្នត់េូេកវនលង តាវេ់។ ខាំបា
ុ ទក៏នាគ្ន
ំ ន

5

វ ក អត់ហានឈ រមើេរទ។ នាំគ្ននវ កបរណដើ គយគន់រមើេគ្នត់បរណដើ ។ គ្នត់មិនបានេះមកសួ សខ

6

ទកខរយើងរទ។

7
8

ស៖ រលាកបានរ
[០៩:៣៥:០២]
ឆ៖ បានរ

9
10

ស៖ របើតាមកា ដឹង បស់រលាកវនឹង រតើ តាញឹម គ្នត់ ស់រៅជិតទំនប់ក្តពាំងងារនះវដ ឬក៏
យ៉ាងណ្ណ?
ឆ៖ បាទ តាមកា រិតក្សុក តាញឹម រៅកនុងក្សុកភ្នំក្សុក កំរណើត បស់គ្នត់គឺសិត
ថ រៅភ្ូមិ

13
14

ក្តាង រៅខាងរកើតក្សុកភ្នំក្សុក ក្បវវេជា១គីេូរីទី ួមក្សុកភ្នំក្សុក។
ស៖ បាទសូមអ គណ។ រតើរលាកសាគេ់តួនាទីជាក់លាក់ បស់ ជាេ វដ ឬរទ? វដេគ្នត់ជា

15
16
17
18
19
20

កូន ស់ ញឹម រនះ? រៅកនុងតំបន់៥ គ្នត់មនតួនាទីជាក់លាក់រធេើអីវេ ដ ?
[០៩:៣៦:២៨]
ឆ៖ បាទ ខាំបា
ុ ទអត់សាគេ់រទ តាជាេ រនាះរដើ ឆាិេឆាេ
ុ រៅក្តង់ណ្ណក៏រ

ស៖ កាេរីមសិេមិញរលាកបាននិយយរីរ្
ា ះ តាវឹងស វដ រវើយនិងរី តាវេ់ វដ ។ រតើ
ើញ តាវឹងស វនឹងរៅផាះ តាវេ់ វដ ឬរទ? វដេផាះ តាវេ់ វនឹងរៅជិតកា ោឋនវនឹង

រលាកធាលប់រ

22

វដ រនះ រលាកធាលប់រ

23

ឆ៖ បាទ រ

25

ើញៗ រៅតាមកង

កមលំងមិនដឹងថាគ្នត់មខង្គ ខាងអីរទ។

21

24

ើញញឹកញាប់វដ ក៏ប៉ាវនតអត់វដេរដើ មករបៀតរួកកងកមលំងវដេវ កដីរនាះរទ

គ្នត់រដើ រៅេូេវតកវនលងអនកធំគ្ននគ្នត់ គឺ តាវេ់ រនះឯង។

11
12

ើញគ្នត់វតមដងរទ ឬក៏រក្េើនដង?

ើញគ្នត់រៅរទ?
ើញរេញេូេញឹកញាប់វដ ។ តាញឹម, តាវឹងស, តាជាេ រ

ើញញឹកញាប់េូេ

រៅកវនលង តាវេ់។
ស៖ រតើ តាវឹងស <ឬក៏> តាជាេ រនះធាលប់បានដឹកនាំកិេក្ច បជំវដេរលាកធាលប់េូេ ួម<រៅ
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435368

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

1

ផាះ តាវេ់> កនុងឋានៈជាក្បធានកង<អនរសនា>ធំ<រនាះ វដ ឬរទ>?

2

ឆ៖ បាទ តាវឹងស, តាជាេ, តាញឹម អត់វដេបានេូេ ួមក្បជំជាមួយកងកមលំងរទ មនវត

3

តាវេ់

4

សក្មុករេើកទំនប់ ជីកក្បឡាយវតប៉ារណ្ណ
ា ះ។

5

មួយគត់វដេគ្នត់អាេរៅរួកកងរយើងខាំបា
ុ ទេូេក្បជំ។

ក្បជំនិយយរីរ ឿងវផនកា វយ

[០៩:៣៨:២២]

6

ស៖ ខាំ<
ុ >យេ់<>ថា រេក ធមាតាមិនេូេ ួមកនុងកិេចក្បជំវបបវនឹងរទ ក៏ប៉ាវនតរលាកជាកមា

7

ភ្ិបាេ រលាកជាក្បធានកង<អនរសនា>ធំ។ រតើរលាកធាលប់រ

8

<ដឹកនាំកិេច>ក្បជំ <វដេ>រលាកវនឹងក៏ធាលប់បានេូេ ួមកិេចក្បជំនុ៎ងវដ ?

ើញ តាវឹងស, តាជាេ, <ឬ> តាញឹម

ឆ៖ ខាំបា
ុ ទអត់វដេបានេូេក្បជំ ួមជាមួយ តាវឹងស, តាវេ់ អុ៎វន! តាជាេ, តាវឹងស រនាះ

9
10

12

រទ ខាំម
ុ នវត តាវេ់ មួយរទវដេអាេរៅខាំរុ ៅេូេ ួមក្បជំរៅកនុងកវនលងគ្នត់។
ស៖ រដើមបីកំឲ្យមនកា ភ្័នក្ដ េេំ ខាំស
ុ ូមអានសក្មង់ថ្នកិេចសមាសន៍ បស់រលាកេំរពាះមខ

11
12

មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ
គឺឯកសា

E3/9076 ទំរ័ ២១ ជាភាសាអង់រគលស, ៣០ជាភាសាវខា ។

13

រវើយខាំស
ុ ូមដកក្សង់ជាភាសាអង់រគលស <គឺសំណួ វដេសួ រោយ ោនី>៖ “េះរៅររេវដេមនកិេច

14

ក្បជំធំៗ<> រតើតាវឹងស និងតាជាេ េូេ ួមរៅកនុងកិេចក្បជំធំៗរនះវដ រទ?” េរមលើយ បស់រលាក៖ “

15

តាវឹងស <>ររេខលះគ្នត់មក <រៅ>ររេ<>គ្នត់មិនសូវ វេ់ <>ឬក៏ថារៅររេណ្ណវដេកិេចក្បជំ

16

រនាះមនបញ្ញាធំៗក្តូវរិភាកា”។ បញ្ច ប់កា ដកក្សង់។

17

រនះរលាកនិយយថា តាវឹងស គ្នត់មក<យូ ៗមតង> រៅររេវដេគ្នត់មិនសូវ វេ់ ឬក៏រៅ

18

ររេវដេមនបញ្ញាសំខាន់ៗក្តូវកា រិភាកាគ្នន។ រតើរវតអីក៏រលាកដឹងថា តាវឹងស គ្នត់មកក្បជំរៅ

19

ររេវដេមនបញ្ញាសំខាន់ក្តូវរិភាកាគ្នន?
ឆ៖ ររេ តាវឹងស, តាញឹម, តាជាេ មកកវនលងតាវេ់ ខាំម
ុ ិនដឹងជាកា ង្គ បស់គ្នត់ក្តូវ

20
21
22
23

និយយរីរ ឿងអីរទ។ ខាំបា
ុ ទអត់បានដឹងរទ។
[០៩:៤០:៤៨]
ស៖ អត់បញ្ញាអេីរទ។ ឥេូវខាំស
ុ ូមេូេមកនិយយអំរីកិេចក្បជំជាមួយតាវេ់ វិញមដង។ រតើមន

24

ក្បរភ្ទក្បជំខសៗគ្ននវដ ឬរទ ររេវដេក្បជំជាមួយ តាវេ់?

25

<សូមរ ៀប>សំណួ <រេើង វិញ។> រតើមន<កិេច>ក្បជំ<ខសៗគ្ននរទ រៅផាះ> តាវេ់ វនឹង? <រតើ

<របើសិនដូេរនះវមន --> បាទ ខាំុ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435369

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

1

13

មនកា ក្បជំក្បរភ្ទណ្ណខលះ?>

2

ឆ៖ បាទ ររេថ្ងៃណ្ណ តាវេ់ បានរៅរមកងៗរៅក្បជំរីរ ឿងវផនកា កា ង្គ កងកមលំង

3

រៅកនុងកង ឈឺ បាត់មខ បង្គាញមខ ត់។ ររេរនាះគ្នត់រេើករេើងឲ្យខំក្បឹងវក្បងរក្ងឹង វយសក្មុក

4

“មហា រលាតរផ្ទលះ មហាអសាច យ” បស់ពាកយរសាលក បស់កងេេ័តវខា ក្កវម។

5
6

ស៖ រតើ តាវេ់ ធាលប់និយយអំរីពាកយរសាលកវខា ក្កវមមួយ វដេនិយយថា “កំឲ្យយករជើង
រាកង់ក្បវតតិសាន្តសត” វដ ឬរទ?

7

ឆ៖ ខាំបា
ុ ទអត់វដេឮគ្នត់ថា យករជើង យកអីយ៉ាងណ្ណរទ។ ខាំអ
ុ ត់វដេបានឮផង។ ឮវត

8

ត
បានរក្េើនជាង កងមិតណ្ណ
ត
រខាយជាង
ស ប៣វម៉ាក្តគូប កងមិតណ្ណ

9

នីមួយៗ ក្បណ្ណំងក្បវជង។

10

កស បេទធផេកនុងកា រីកង

ស៖ រតើ តាវេ់ ធាលប់រកាះរៅក្បជំជាមួយក្បធានកងវ រសនាធំ ក្បធានកងវ រសនាតូេ

11

ក្បធានកងអនរសនាធំវដ ឬរទ? គឺក្បជំរដើមបីផេ
ដ ់រសេកដីវណនាំ ឬក៏បទបញ្ញជរេញរីតំបន់៥ មកឲ្យអនក

12

រៅថានក់រក្កាម។ <>
ឆ៖ តាវេ់ បានក្បាប់តៗមកខាងកងខាងរក្កាមៗ គ្នត់ក្បាប់ថា ថានក់រេើបានឲ្យរយើងសក្មុក

13
14

វយអាងក្តពាំងងាបញ្ច ប់រៅឆ្នំ១៩៧៧ ឲ្យបានសរក្មេមហារលាតរផ្ទលះ មហាអសាច យ។
ស៖ រតើរៅរេើតំបន់៥ រនាះអនកណ្ណជាថានក់រេើ រេើតំបន់៥រទៀត?

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

[០៩:៤៤:០៧]
ឆ៖ បាទ ខាំអ
ុ ត់បានដឹងដេ់រទ។ ខាំបា
ុ ទដឹងវតក្តឹមគណៈភ្ូមិភាគ រ្
ា ះ តាញឹម ជាក្បធាន
គណៈភ្ូមិភាគពាយ័រយ។ បនាាប់មកតំបន់ គឺតាវឹងស បនាាប់មករទៀតក្សុកក្រះរនក្តក្រះ គឺតារម៉ាង។
ស៖ ថានក់ដឹកនាំ ជារិរសស តាញឹម និង តាវឹងស វនឹងរៅភ្នំររញជាញឹកញាប់រទ រដើមបីរៅ
ជួបរមដឹកនាំបកសរនាះ?
ឆ៖ ខាំបា
ុ ទមិនវដេបានដឹងរទរីរ ឿង តាវឹងស, តាញឹម រៅភ្នំររញរនាះ។ ខាំអ
ុ ត់បានដឹងដេ់រទ
ខាំរុ ៅវតកនុងទំនប់អាងក្តពាំងងាជាមួយយវជនជាប់ជានិេច។
ស៖ រតើ តាវេ់ មនបានក្បាប់រលាកថា បកសកមាយ
ុ នីសក
ដ មពជា
ុ មនរគ្នេនរយបាយអេីខលះរទ
គឺរគ្នេកា ណ៍ធំៗ បស់បកស រវើយវដេក្តូវវតមនកា អនវតតរៅតាមមូេោឋនរនាះ?
ឆ៖ ខាំបា
ុ នដឹងរគ្នេកា ណ៍ បស់បកស

រគវតងក្បជំរេើករេើងថា

របដជាារដើ តាមមគ្ន៌បកស

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435370

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

1

14

មហារលាតរផ្ទលះ មហាអសាច យ។

2

ស៖ រតើ តាវេ់ មនបាននិយយក្បាប់រលាក<រទៀងទត់រទ> អំរី វិន័យ<វដេោំបាេ់>រៅ

3

កនុងកងនីមួយៗរទ រវើយ តាវេ់ ធាលប់បានក្បាប់រលាកថា “ខាាង
ំ ” មនន័យថារម៉ាេរទ? រវើយរគក្តូវរធេើ

4

យ៉ាងរម៉ាេរដើមបីកំណត់ថា អនកណ្ណជាខាាង
ំ រនាះ?

5

[០៩:៤៦:១៧]

6
7

ឆ៖ “ខាាង
ំ ” តាវេ់ គ្នត់មិនបានកំណត់រទ ក៏ប៉ាវនដ តាវេ់ វតងរេើករេើងរីនាយទនសកដិភ្ូមិ
អនធន ខាំក
ុ ៏មិនសូវដឹងភាសា បស់ជរក្ៅខាងគ្នត់វដ រក្ពាះខាំរុ ៀនបានតិេតួេ។

8
9

ស៖ រតើ តាវេ់ ធាលប់បានក្បាប់រលាក <ឬក៏ក្បធានកងអនរសនាធំរផសងរទៀត ឲ្យ>សួ នាំ ក
រ

ើញថា រៅកនុងកងកមលំង បស់រលាកវនឹង មនអនកណ្ណជាអនកអតីតនាយទន អតីតសកដិភ្ូមិ ឬក៏ជា

10

អនធន ជាបញ្ញាជន ឬជាអតីតមន្តនដី ដឋកា បបេន់នេ់រទ រតើគ្នត់មននិយយអេីខលះពាក់រ័នរធ ៅនឹង

11

មនសសក្បរភ្ទទំងអស់រនះ?

12

ឆ៖ គ្នត់មិនបាននិយយរៅ កកងកមលំង តាមកងធំនីមួយៗសំរៅរៅរេើថា អនកណ្ណមួយជា

13

អនធន អនកណ្ណមួយជាសកដិភ្ូមិ អនកណ្ណមួយជានាយទនរនាះរទ គ្នត់ក្គ្នន់វតនិយយជា ួម ថាឲ្យរយើង

14

ខំេះបង់គំនិតអនធន។

15

ស៖ រៅកនុងកំណត់រវតសាដប់េរមលើយ បស់រលាក គឺ<ឯកសា E3/9564> រៅេរមលើយទី៤៥

16

រលាកបានរឆលើយដូេតរៅ ខាំស
ុ ូមដកក្សង់ជាភាសាអង់រគលស៖ “រយើងមិនបានរាយកា ណ៍រៅ តាវេ់ រទ

17

ពាក់រ័នរធ ៅនឹងកមលំងទហានវដេ<ជាប់ពាក់រ័ន>
ធ នឹងមន្តនដី ដឋកា បស់ បប េន់ នេ់ រីរក្ពាះ<>រនះ

18

មិនវមនជា<កា ង្គ > បស់រយើងរទ។” បញ្ច ប់កា ដកក្សង់។ រៅកនុងសក្មង់េរមលើយរនះ គឺមនន័យថា

19

មនមនសសវដេទទួេបនាក
ុ កនុងកា រាយកា ណ៍រៅ តាវេ់ ពាក់រ័នន
ធ ឹងអនកណ្ណវដេមនជាប់<ពាក់

20

រ័ន>
ធ នឹង<អតីតមន្តនដី ដឋកា បស់> បប េន់ នេ់។ រតើរលាកអាេ ជក្មបបានរទ ថាអនកណ្ណជាអនក

21

រធេើភា កិេចវឹង
ន
ជាអនកតាមោន ក្សាវក្ជាវ ករមើេអនកណ្ណ<រៅកនុងកងអនរសនាធំទង
ំ រនាះ>វដេ

22

មនជាប់និនានកា រៅ បប េន់ នេ់?

23

[០៩:៤៩:១៩]

24

ឆ៖ បាទ ខាំដ
ុ ឹងមិនដេ់រទ កនុងេំរណ្ណមរនាះ កនុងកងនីមួយៗមិនដឹងជាអនកណ្ណភានក់ង្គ បងកប់

25

រយើងអត់ដឹងដេ់រទ។ ររេរនះ កនុងក្កុមខាំបា
ុ ទក៏អត់វដេមនបញ្ញា ឬមនអនកណ្ណមកោប់ទញយក
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435371

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

1

15

រៅមួយ ឬរី អត់មន។

2

ស៖ ខាំន
ុ ឹងអានសក្មង់មួយរទៀត រីរក្ពាះរលាកមិនបានរឆលើយវបបរនះរៅេំរពាះមខមជឈមណឌេ

3

ឯកសា កមពជា
ុ រទ គឺឯកសា មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ គឺ E3/9076 រៅទំរ័ អង់រគលស ១៨-១៩, ជា

4

ភាសាវខា ២៦-២៧។ ខាំន
ុ ឹងអានសក្មង់យ៉ាងវវងថ្នេរមលើយ បស់រលាក គឺជាអង់រគលស។ សំណួ វដេ

5

សួ រោយោនី៖ “រតើ តាវេ់ ឬក៏វខា ក្កវមដថ្ទរទៀត មនវផនកា ឬក៏សំឲ្យរលាក ឬក៏អនកដថ្ទរទៀត

6

រាយកា ណ៍អំរីក្បជាជនងាីវដេពាក់រ័នធ ឬក៏ថារធេើកា រៅ បបមនដូេជា ទហាន ឬសិសស និសសិត

7

<កនុងអំេុងររេ>ក្បជំ<វដ ឬរទ>? រលាករឆលើយ៖ បាទ រួករគកក្មសួ អំរីបញ្ញា<រនះ>ណ្ណស់ របើ

8

សិនណ្ណរគសងស័យអំរីបញ្ញាអេីមួយ គឺថារគមកសួ រោយ<ផ្ទាេ់ រីរក្ពាះវជារ ឿង>សមៃត់។” “រតើរគ

9

យកអនកទំងរនាះ រៅសួ េរមលើយឬ? េរមលើយ បស់រលាក៖ បាទ រៅរៅសួ រៅផាះ<តាវេ់។ រួករគ>

10

ភ្័យ<ខាលេ> វត<រួករគ>បាន<ក្តេប់>មក<កង> វិញ<បនាាប់រីសួ េរមលើយរវើយ។> មនមនសស

11

រី នាក់វដេយករៅសួ េរមលើយរៅផាះ តាវេ់ រវើយបនាាប់មក រគក៏ក្តេប់មកកង វិញ។ ខាំបា
ុ នក្បាប់

12

រួករគថា តាវេ់ ឬក៏វខា ក្កវមដថ្ទរទៀត សងស័យ បានសងស័យថា រលាកគឺជាមន្តនតីថ្ន បប េន់ នេ់

13

<។> ដូរេនះកំនិយយអំរី បបរនាះរក្េើនររក<។> ក្បសិនណ្ណវខា ក្កវមសួ រីអីម
េ ួយ ឬក៏សួ ថារតើ

14

រលាកេង់រធេើអីេ<> សូមរឆលើយរៅកាន់រួករគថា ខាំម
ុ ិនរធេើ<អេីទង
ំ អស់វដេប៉ាះពាេ់ដេ់>អងគកា រទ របើ

15

អងគកា េង់ឲ្យខាំរុ ធេើអីេ ឬក៏រៅណ្ណ ខាំន
ុ ឹងរដើ តាមអងគកា ទំងក្សុង មិនជំទស់រទ។ <>រទះបីអក
ន ឯង

16

មនកា អប់ ំខពស់ខពស់ក៏រោយ កំក្បាប់កា រិតរៅដេ់រួករគ។” សួ ៖ អ៊ីេឹងកនុងកងរូ អត់មនអនកណ្ណ

17

ក្តូវបានរគោប់ ឬ<សមលប់រោេ>រទឬ?” េរមលើយរលាកថា៖ មិនមនរៅកនុងកងខាំរុ ទ វតមនរៅកង

18

ដថ្ទរទៀតវដេក្តូវបានរៅរៅឲ្យរ ៀន រវើយបាត់ខួ ន
ល រៅ។” រវើយបនាាប់មករក្កាមរទៀត<រលាកបនត

19

ថា>៖ “<>រលាក<មិនវដេ>បានរ

20

ក្តពាំងងា<រទ>” បញ្ច ប់កា ដកក្សង់។

ើញ<វខា ក្កវម>ោប់ខួ ន
ល និងសមលប់មនសសរៅកា ោឋនទំនប់

21

ដូរេនះ ពាក់រ័នរធ ៅនឹងអនកវដេរគសងស័យថា មនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមន្តនតី បប េន់ នេ់ ឬ

22

ក៏ជាអតីតមន្តនតី ដឋកា ថ្ន បប េន់ នេ់ រតើអក
ន ណ្ណ<មក>កង<អនរសនា>ធំ បស់រលាក<រដើមបី>

23

កំណត់<អតតសញ្ញាណ>មនសសរី នាក់វឹង
ន <វដេរក្កាយមក ក្តូវបានរគ>ោប់យករៅសួ េរមលើយ

24

រៅផាះ តាវេ់ <>រនាះ?

25

ឆ៖ បាទ អត់វដេមនផង។
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435372
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

1

16

[០៩:៥៣:៤៥]

2

ស៖ រលាកសាកសី រនះជាេរមលើយ បស់រលាក ខាំអា
ុ នឲ្យរលាកសាដប់ៗអមាញ់មិញរនះ។ របើខំាុ

3

មិនក្េេំរទ កាេរីមសិេមិញ រលាកបានរឆលើយផងវដ ថា គឺរៅររេវដេរលាករឆលើយរៅនឹងរមធាវី

4

ុ គឺថា៖ “យូ ៗមដង រគរសើបអរងកត រដើមបី ករមើេន ណ្ណជានិសសិត
កូរប៉ា <តាម យៈកា កត់ក្តា បស់ខំា>

5

និងជាបញ្ញាជន ឬក៏អក
ន ណ្ណជាមនទំនាក់ទំនងជានឹងក្កុមរគ្នេរៅវដេរគក្តូវកា វសេង ករនាះ គឺថាខាំុ

6

ផដេ់ដំណឹងឲ្យរៅរគ។” ខាំគ
ុ ិតថា េរមលើយ<វដេរលាកបានផតេ់កាេរីមសិេមិញ>រនាះ <គឺដូេរៅនឹង

7

អេីវដេរលាកបាន>រឆលើយជូនមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ វដ ។ អ៊ីេឹងខាំេ
ុ ង់ដឹងថា រតើ និសសិត និងបញ្ញា

8

ជនរនាះ ក្តូវបានរគក្សាវក្ជាវ ករៅកនុងកងរផសងៗរៅកា ោឋនទំនប់<ក្តពាំងងា>វនឹងឬក៏អត់? ខាំម
ុ ិន

9

សំរៅថា រលាកជាអនកក្សាវក្ជាវរទ ក៏ប៉ាវនតមនអនកណ្ណរផសងរទៀត រគក្សាវក្ជាវ ករមើេអេ
៊ី ឹងរទ?

10

ឆ៖ បាទ មន។ អនកខាងរេើោក់ទិសឲ្យរាវ ក អនកវដេមនសមតថភារខពស់ ឬអនកធាលប់របើក

11

កបា៉ាេ់រហាះ ឬអនកធាលប់ទីផា

សំទមទ ឲ្យេូេមកវិញ អនករបើកកបា៉ាេ់រហាះក៏ឲ្យរបើកបា៉ាេ់រហាះ

12

រេើង វិញ។ ររេរនាះក្គប់មខក្រួញ ក្គប់មខសញ្ញាទំងអស់ រគក្បកាសអំពាវនាវឲ្យេូេមក ក្គប់រម

13

តាមរម តាមកវនលង ក្គប់ក្បធានតាមមខក្រួញវនឹង រគឲ្យអនកណ្ណវដេេង់រៅរ ៀនថានក់ទីបញ្ច ប់ក៏ឲ្យមក

14

រ ៀនវិញ អនកវដេរេះរបើកកបា៉ាេ់រហាះក៏រេះ ឲ្យមករបើក វិញ។ បាទ ររេរនាះ រៅកនុងកងខាំបា
ុ ទអត់

15

មនរទ មនកងរៅតាមសវក ណ៍ ឬតាមមខសញ្ញាតូេៗណ្ណរផសងៗរទៀត ររេរនាះ របើសិនណ្ណវត

16

មនរៅកនុងកងរយើងខាំបា
ុ ទ មនឮវដ ក៏ប៉ាវនតខំាបា
ុ ទបានក្បាប់រៅកនុងកងរយើងខាំបា
ុ ទថា -- វតអត់ហាន

17

និយយខាលង
ំ រទ ក្គ្នន់វតមនកា ភារខសឹបរខសៀវ របើសិនណ្ណវតអងគកា រៅអនកណ្ណវដេមនរ ៀនថានក់ទី

18

បញ្ច ប់គឺថា គ្នានទមទ េកខខណឌអេីទង
ំ អស់ សរក្មេវតរេើអងគកា ោត់តាង
ំ រទើបបាន ួេខលួន។ របើសិន

19

ណ្ណអនកវដេមិនទមទ សូមក្បគេ់ខួ ន
ល ោក់ខួ ន
ល ោក់កាយជូនអងគកា អនកវនឹងអត់អី របើសិនអនក ណ្ណ

20

រៅសលយ
ុ មិនរធេើតាមដូេខាំក្ុ បាប់រទ អនករនាះមខវតអងគកា យករៅរវើយ។

21

ស៖ សូមអ គណ។ រលាកបាននិយយថារៅកនុងឆ្នំ៧៥ រគបងខំរលាកឲ្យរៅរៅកនុងក្កុមមួយ

22

<ឬរគ>បងខំឲ្យរលាករធេើកា < ួមជាក្កុម>រៅ<កា ោឋន>ទំនប់<មួយ>។ រក្កាយមក រៅររេវដេ

23

រលាកកាលយជាក្បធានកង<អនរសនា>ធំ រតើរលាកជា<បកខជន> ឬក៏ជាសមជិកបកសវដ ឬរទ? <រតើ

24

រលាកធាលប់ជាសមជិកបកសវដ ឬរទ?>

25

ឆ៖ ខាំបា
ុ ទវដេបញ្ជូ នរៅ ខាំបា
ុ ទអត់ដឹងខលួនផង ខាំក
ុ ៏រៅរកាង ខាំសា
ុ ា នវតរគបញ្ជូ នរៅធមាតា រៅ
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435373

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

17

1

ឲ្យរេើក ដេ់រៅដេ់កវនលងអាងក្តពាំងងា ក្សាប់វតរគរ ៀបឲ្យខាំរុ ៅជាកងធំៗ ទំងរគទំងខាំរុ ៀបរៅ

2

ររេរនាះវតមដង រដើមបីរក្តៀមកមលំងដឹកនាំងជីកទំនប់ រេើកក្បឡាយ។

3

[០៩:៥៨:០០]
ស៖ រលាកមិនបានរឆលើយរៅនឹងសំណួ បស់ខំរាុ ទអមាញ់មិញរនះ។ ខាំេ
ុ ង់ដឹងថា រតើរលាកជា

4
5

<បកខជន> បស់បកសកមាយ
ុ នីសក
ដ មពជា
ុ វដ ឬរទ?

6

ឆ៖ ខាំបា
ុ ទអត់ដឹងរទ។

7

ស៖ មិនជាបញ្ញាអេីរទ ឥេូវរនះខាំេ
ុ ូេរៅនិយយអំរីកា របាសសមែតកមាភ្ិបាេ ភ្ូមិភាគ

8

ពាយ័រយ

9

រលាកបាននិយយអំរីេំណេរនះ ួេរវើយ រវើយរលាកបាននិយយអំរី តាវឹងស។

10

13

<រលាកក្បធាន ខាំស
ុ ូមបញ្ញជក់បនតិេ។ រេើកទី២រនះ> ខាំឮ
ុ សូ រក្បើពាកយថា ភ្ូមិភាគឦសានរៅ
វិញ រោយមិនឮសូ ថាភ្ូមិភាគពាយ័រយរទ។ រនះសក្មប់ក្បតិោ ឹកវតប៉ារណ្ណ
ា ះ។
រលាក វំងសង់ វយដ៍ រដសាាឯេ៖
ក្បវវេជាក្េេំឬក៏មិនដឹង ខាំន
ុ ិយយអំរីភ្ូមិភាគពាយ័រយ គឺកា របាសសមែតថ្ផាកនុងរៅភ្ូមិ

14
15
16

កាេរីមសិេមិញ

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

11
12

ជារិរសសគឺ<កា របាសសមែត>កមាភ្ិបាេជាន់ខពស់ បស់តំបន់៥។

ភាគពាយ័រយ ជារិរសសគឺកា ោប់ខួ ន
ល កមាភ្ិបាេជាន់ខពស់រៅតំបន់៥។
សួ រោយរលាក វំងសង់ វយដ៍ រដសាាឯេ៖

17

ស៖ កាេរីមសិេមិញរលាកនិយយអំរី តាវឹងស, តាវេ់ រវើយនិងកមាភ្ិបាេជាន់ខពស់

18

រផសងៗរទៀត។ រតើរគធាលប់ក្បាប់រលាក ឬក៏អក
ន កមាភ្ិបាេងាី<ទំងរនាះវដេ>មកជំនួសវនឹងមនបាន

19

ក្បាប់រលាករទ ថារវតអេីបានជាកមាភ្ិបាេភ្ូមិពាយ័រយវនឹង ក្តូវបានរគោប់ខួ ន
ល ? មនក្បាប់អ៊ីេឹងរទ?

20

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

21

កំអាេទន់ៗ។

22

[១០:០០:០១]

23

រលាក [2-TCW-996]៖

24
25

ឆ៖ ររេនិ តីេះមកដេ់ តាវេ់ ររេរនាះ ក៏និ តីក៏េះមកដេ់ តាវេ់ ក៏រៅវតរនាះ ក៏ប៉ាវនដ
ថ្ងៃមួយរនាះ ក្សាប់វតបាត់គ្នត់ក្បវវេជារី បីថ្ងៃ បានដឹងខលួនថារគោប់។
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435374

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

18

1

ស៖ រតើកមាភ្ិបាេងាីវដេមកជំនួសកមាភ្ិបាេោស់ ឬក៏អនកវដេមកជំនួស តាវឹងស រនះ

2

មនបានរនយេ់ក្បាប់រលាករទ ថារវតអេីបានជាកមាភ្ិបាេោស់រៅភ្ូមិភាគពាយ័រយ<ទំង>រនាះក្តូវ

3

បានោប់ខួ ន
ល ឬក៏បានបាត់ខួ ន
ល រនាះ?

4

ឆ៖

5

ស៖ រលាកដឹងថា រគោប់រវើយ នាំខួ ន
ល រមដឹកនាំ ឬក៏កមាភ្ិបាេជាន់ខពស់ទង
ំ អស់រនាះ រៅ

6

ណ្ណរទ?
ឆ៖ កា បាត់ខួ ន
ល កមាភ្ិបាេរនាះ អត់ដឹងថារគោប់រៅកវនលងណ្ណផង ក្សាប់វតបាត់រីកវនលង

7
8

កមាភ្ិបាេនិ តីបានក្បាប់ថាអងគកា បានោប់រួកអាកបត់ រួកអាវឹងស, អាវេ់, អាជាេ។

មិនដឹងថារគក្តូវយករៅកវនលងណ្ណ ឬណ្ណត់រៅកវនលងណ្ណ។ ោប់ក៏ខំអ
ាុ ត់បានដឹងផង។

9

ស៖ កាេរីមសិេមិញ ខាំគ
ុ ិតថារលាកដូេជាមិនបាននិយយអំរីកា ោប់ខួ ន
ល តាញឹម ជាក្បធាន

10

ភ្ូមិភាគពាយ័រយរទ។ រតើរលាកដឹងរទថា តាញឹម ក្តូវបានរគោប់ខួ ន
ល រទ? រវើយរបើដឹង ថាោប់វឹង
ន

11

ោប់រៅឆ្នំណ្ណវដ ?

12
13
14
15
16
17
18
19

[១០:០២:០៣]
ឆ៖ តាញឹម ោប់ខួ ន
ល រៅេរនាលះឆ្នំ១៩៧៧ ពាក់កណ្ណ
ដ េ ក៏ប៉ាវនដមិនដឹងថា ោប់រៅកវនលងណ្ណ
រទ ក៏ប៉ាវនដដឹងវតោប់។
ស៖ ដូរេនះ រលាកេង់មនន័យថា តាញឹម ក្តូវបានោប់ខួ លនកនុងររេវតមួយ ជាមួយនឹង តាវឹងស
និងតាវេ់ វមនរទ? ឬក៏ោប់រៅររេរផសងគ្នន?
ឆ៖ តាមខាំយ
ុ េ់ គឺថាមិនវមនោប់ ួមវតមួយថ្ងៃជាមួយគ្ននរទ។ កមរធាបាយោប់តាមកវនលង
រផសងៗរីគ្នន។
ស៖ រៅកនុងសំណំរ ឿងមនឯកសា <>

E3/3989

វដេជាេរមលើយសា ភារ បស់

មូេ

20

សមបតតិ រៅ

21

ប ិរេេទរៅរេើេរមលើយសា ភារទំងរនាះ> គឺោប់រៅថ្ងៃទី១៤ វខមិងនា ឆ្នំ១៩៧៨។ រលាករឆលើយ

22

អមាញ់មិញថា របើតាមរលាកោំ គឺពាក់កណ្ណ
ដ េឆ្នំ៧៧។ អ៊ីេឹង រលាកគិតរមើេមដងរទៀតរៅរមើេ

23

រលាកអាេក្េេំរទ ៧៧ ឬ៧៨?

24
25

ស់ ញឹម រៅទួេវសលង <ស-២១> ជារេខាភ្ូមិភាគពាយ័រយ។ <រវើយមនកាេ

ឆ៖ តាមខាំោ
ុ ំ ក្បវវេេរនាលះ ឬេងរី ពាន់ -- ១៩៧៧។ រីរក្ពាះររេរនាះ កមាភ្ិបាេនិ តី
បានេះមក យៈររេវនឹងវតមដង។
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435375

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

1

[១០:០៤:២៥]

2
3

19

ស៖ សូមអ គណ។ តាសន វដេជាក្បធានវ រសនាធំ វដេមកជំនួស តាវេ់ រៅររេវដេ
តាវេ់ អវតតមន។ រតើរគោប់ខួ ន
ល គ្នត់រទ តាសន វនឹង?

4

ឆ៖ បាទ រក្កាយមករទៀត តាសន បានរគោប់ខួ ន
ល រៅកាេសាពនទី១។ មនរយធាបីនាក់

5

ជិះឡានអាវសុីបអាដឺមកយក តាសន ោក់ឡានរៅ ក៏មិនដឹងថាយករៅទីកវនលងណ្ណរទ។ តាមេោម

6

អារាមវដេឮរីមួយរៅមួយ ឮថា ពាក់កណ្ណ
ដ េរីក្តពាំងងាមកភ្នំក្សុក រគរៅ រគ្នកខលង
ុ ឮរគថាកប់ៗ

7

អងគយ
ុ ។ ខាំបា
ុ ទអត់បានរ

8
9
10

ស៖ ខាំស
ុ ួ វតអេីវដេរលាកបានរ

13

ើញវតកា ោប់ កា សមលប់អត់បានរ
ើញ។ រលាកថារ

ើញ។

ើញ <ទហានបីនាក់>ោប់ខួ លនគ្នត់រៅ

កាេសាពនទី១ រវើយ<នាំរៅ>ជិះឡានវសុីប<មួយ>។ ខាំេ
ុ ង់ដឹងថា <រតើរនះគឺជាអេីវដេ>រលាក
រ

ើញផ្ទាេ់វភ្នក<ឬ>?
ឆ៖ បាទ ខាំបា
ុ នរ

11
12

ើញផ្ទាេ់រទ រ

ើញផ្ទាេ់ ខាំរុ េើកទំនប់រៅរបៀតអាងរកៀនកាេសាពនទី១ វនឹងឯង រគមក

ោប់ក៏រួកខាំក
ុ ៏ឈ េិងេង់រមើេវដ ។ បញ្ឈ ឡានអត់រនលត់ម៉ាសីនផង។
[១០:០៦:១៩]

14

ស៖ ររេរលាករ

ើញក្បធានផ្ទាេ់ បស់រលាកក្តូវបានរគោប់ខួ ន
ល វបបវនឹង

15

អ៊ីេឹង។

16

រសនា>ធំរផសងរទៀតនុ៎ងមនក្បតិកមាយ៉ាងរម៉ាេវដ រៅររេរនាះ?

រលាកមនអា មាណ៍យ៉ាងរម៉ាេ?

រលាកមនក្បតិកមាយ៉ាងរម៉ាេ

រវើយយករៅ

រវើយេះក្បធានកង<អន

17

ឆ៖ ររេរនាះ ូបខាំបា
ុ ទមនភ្័យ សលន់រសាលជាខាលង
ំ ក៏ប៉ាវនតមិនដឹងរៅរគេរៅទីកវនលងណ្ណ។ ីឯ

18

កងរផសងៗមនរី កងធំ យវជនរនាះ រួក វិត, រួកផន, វយ រនាះ វយរនាះ រគបាន ត់រៅជាយវដនថ្ង

19

ក៏ប៉ាវនតអត់បាន ួេខលួនរទ វខសរក្តៀមរៅសម ភ្ូមិក្សុកងារួកបានោប់ខួ ន
ល បានទំងអស់គ្នន។

20

ស៖ ររេរគោប់ខួ ន
ល រវើយវនឹង រគយកអនកទំងអស់វឹង
ន រៅរធេើអីរទៀត?

21

ឆ៖ ខាំសា
ុ ដ ប់អត់បាន។

22

ស៖ ខាំេ
ុ ង់សួ ថា អនកវដេ ត់រៅក្រំវដនថ្ងរនាះ រវើយមនររេរៅដេ់<ក្រំវដន>វនឹង រគ

23
24
25

ោប់ខួ ន
ល ។

អ៊ីេឹងររេវដេរគោប់រវើយវនឹង រគរធេើយ៉ាងរម៉ាេេំរពាះអនកទំងអស់វឹង
ន ?

ុ ទអត់បានដឹងដេ់
ឆ៖ អនកទំងអស់គ្ននវដេ ត់រេើងរៅថ្ង ប៉ាះវខសរក្តៀមរយធារៅជួ មខ ខាំបា
រទ ក៏ប៉ាវនតរ័ត៌មនមករក្កាយឮថារគោប់បានអាកបត់អស់រវើយ។
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435376

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

1
2
3

ស៖ រៅតំបន់៥ រក្កាយរីរគោប់ខួ ន
ល តាវឹងស រតើរលាកធាលប់ឮរ្
ា ះតា ិន រទ? គឺ រវង ិន
រៅ <ម>
ី ។ ក៏ប៉ាវនតរៅសម័យវខា ក្កវមវនឹងរគរៅគ្នត់ តា ិនៗ។ រលាកសាគេ់រទ?
[១០:០៨:៣៦]

4

ឆ៖ ខាំបា
ុ ទអត់វដ សាគេ់រទរៅកវនលងេេ័ត តាវេ់។

5

ស៖ រក្កាយរីរគោប់

6

20

តាវេ់

រតើអក
ន ណ្ណមកជំនួស

តាវេ់?

អនកណ្ណជាអនកមកដឹកនាំ

<កា ោឋនទំនប់> ជំនួស តាវេ់?

7

ឆ៖ អស់រី តាវេ់ៗ, តាសន រៅមនរ្
ា ះ តាញា៉ាវ មកតំណ្ណង។

8

ស៖ រលាកធាលប់ឮរ្
ា ះ តាយន់ រទ? គ្នត់គឺជាមនសសមនក់កនុងេំរណ្ណមមនសសវដេក្គប់ក្គង

9

រេើកងេេ័តរៅតំបន់៥ រនាះវដ ?

10
11
12

ឆ៖ បាទ ខាំបា
ុ ទអត់វដេឮរទរ្
ា ះ តាយន់ រនាះ។ អស់រី តាសន, តាវេ់ រៅ ឮវតរ្
ា ះ
តាញា៉ាវ វដេមកជំនួសប៉ារណ្ណ
ា ះឯង។
[១០:១០:០០]

13

ស៖ រលាករធេើកា រក្កាមបង្គគប់ តាញា៉ាវ វនឹងអស់ យៈររេប៉ានាានវខវដ ? <រតើរលាកបានរធេើ

14

កា អេីខលះ?> ររេ តាញា៉ាវ មកវនឹង រលាករៅវតជាក្បធានកង<អនរសនា>ធំវឹង
ន ដវដេ ឬក៏មនកា

15

ផ្ទលស់បូ ដ ?

16

ឆ៖ ខាំបា
ុ ទរៅកនុងកងដវដេ ក៏ប៉ាវនតសភារកា ណ៍រនាះ វបានរាងេង់វក្បក្បួេរវើយ តាញា៉ាវ

17

មក យៈររេក្បវវេជារី បីវខប៉ារណ្ណ
ា ះឯង វដេខាំបា
ុ ន ួម ស់ជាមួយ តាញា៉ាវ ក៏ប៉ាវនតខំភ្
ាុ ័យខាលេតាញា៉ាវ

18

មិនដឹងរធេើយ៉ាងណ្ណ ក៏ប៉ាវនតខំារុ បដជាាថាខាំអ
ុ ត់ ត់រៅណ្ណ រមើេរៅវខសរក្តៀមមខ រៅតាមថ្ក្រដបជិតសាៃត់

19

ខាំបា
ុ ទអត់ហាន ត់រៅនឹងរគនឹងឯងរទ ខាំបា
ុ ទរបដជាាថាង្គប់រៅនឹងកវនលង។

20

ស៖ សំណួ េងរក្កាយមនររេឈប់សក្មករលាកក្បធាន។ រតើ តាញា៉ាវ វនឹងជារមដឹកនាំ

21

វដេមនភារទន់ភ្ន
ល ់ជាមួយកូនរៅ ឬក៏អក
ន រៅរក្កាមបង្គគប់ ឬក៏គ្នត់តឹង ឹងជាង តាវេ់? រលាកអាេ

22

រក្បៀបរធៀបរមដឹកនាំទង
ំ រី វនឹងបានរទ តាញា៉ាវ និង តាវេ់ វនឹងអនកណ្ណតឹងវតងជាង?

23
24
25

[១០:១១:៣៤]
ឆ៖ ខាំបា
ុ ទ រមដឹកនាំទង
ំ រី តាញា៉ាវ វដេមកជំនួសតាសន រនាះ តាញា៉ាវ រយើងខាំបា
ុ ទខាលេជាង
តាវេ់។ តាវេ់ គ្នត់មនសស គ្នត់ថាវតមត់ គ្នត់មិនវដេរ

ើញយកអនកណ្ណរៅថ្វផ្ទាេ់វភ្នកខាំបា
ុ ទ។

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435377

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

1

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

2
3

21

បាទ ឥេូវរនះ ដេ់ររេសក្មករវើយ អងគជំនំជក្មះក្បកាសសក្មកោប់រីររេរនះតរៅ
វូតដេ់រម៉ាងដប់កនលះ សូមអរញ្ជ ើញេូេ វិញ រដើមបីបនតកិេចដំរណើ កា សវនាកា ។

4

មន្តនតី ដឋបាេតលាកា សក្មបសក្មួេផដេ់កវនលងសក្មករៅបនាប់ ង់ោស
ំ ក្មប់សាកសី

ដេ់

5

សាកសី ូបរនះរៅកនុងអំេុងររេសក្មក និងឲ្យអរញ្ជ ើញគ្នត់ ួមទំងរមធាវីក្បឹកាសាកសីមកកាន់កវនលង

6

ផដេ់សកខីកមារៅកនុងបនាប់សវនាកា រនះរៅរវលារម៉ាងដប់កនលះ។

7

សក្មកេះ!

(សវនាកា សក្មករីរម៉ាង ១០:១២ នាទី ដេ់រម៉ាង ១០:៣២ នាទី)

8
9
10

[១០:៣២:០០]

11

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

12

អងគយ
ុ េះ!

13

អងគជំនំជក្មះក្បកាសបនដកិេចដំរណើ កា នីតិ វិធីសវនាកា

រវើយនិងផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុម

14

តំណ្ណងសវក្រះរាជអាជាា

15

អាេសរងខបបានគឺសំទកររេរវលា ២០នាទីេងរក្កាយថ្នវគគរនះសក្មប់ផេ
ដ ់ឱកាសជូនរៅក្កុមរមធាវី

16

កា ពា កដីរលាក រខៀវ សំផន កនុងកា តាំងសំណួ រដញរោេេំរពាះសាកសី ូបរនះផង។

17

ួមទំងសវរមធាវីនាម
ំ ខតំណ្ណងរដើមបណដឹង ដឋបបរវណីផង

ក្បសិនរបើ

រលាក វំងសង់ វយដ៍ រដសាាឯេ៖

18

រយើងនឹងរាយមរលាកក្បធាន ក៏ប៉ាវនដរយើងទំងរី ក្កុមគឺរយើងមនរី វគគ គឺក្បវវេជា ខាំុ

19

<នឹងបនត>រៅដេ់រម៉ាងដប់មួយកនលះ <រវើយបនាាប់មក ក្កុមរមធាវីកា ពា កតី>រលាក រខៀវ សំផន

20

អាេក្បវវេជាសួ រៅរដើម រសៀេរនះ។

21

សួ រោយរលាក វំងសង់ វយដ៍ រដសាាឯេ៖

22

ស៖ រលាកសាកសី មនរនះរលាកនិយយអំរី តាញា៉ាវ វដេមកជំនួស តាវេ់ រក្កាយររេរគ

23

ោប់ខួ ន
ល តាវេ់ រវើយនិង តាសន។ រលាកបានបញ្ញជក់ថា រលាកបានរធេើកា រី បីវខ ជាមួយនឹងតាញា៉ាវ

24

ក៏ប៉ាវនដរៅកនុងឯកសា មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ
គឺរៅទំរ័ ២៤ ជាភាសាអង់រគលស, ទំរ័ ៣៤ ជា

25

ភាសាវខា រលាកថារលាករធេើកា <បួន>ក្បាំ<>វខជាមួយ តាញា៉ាវ។ រតើរលាកអាេបញ្ញជក់បានរទ ថា
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435378

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

1
2

22

រក្កាយមករនាះមនរ ឿងអេីរកើតរេើងេំរពាះ តាញា៉ាវ?
រលាក [2-TCW-996]៖

3

ឆ៖ បាទ ូបខាំបា
ុ ទអត់វដេមនរ ឿងរាវនឹង តាញា៉ាវ រទ ក៏ប៉ាវនដខំភ្
ាុ ័យខាលេខលួនឯង។

4

ស៖ ខាំេ
ុ ង់ដឹងថារតើរៅររេណ្ណមួយរនាះ រគមនោប់ខួ ន
ល តាញា៉ាវ រទ?

5

ឆ៖ រក្កាយមករទៀត ខាំដ
ុ ឹងអត់ដេ់រទ ររេរនាះ ខាំុ កងកមលំងរៅកនុងកងខាំបា
ុ ទរេះវត លាយ

6
7

បនដិេមដងៗ ខលះសំរៅរដកររទយ ខលះសំរៅរេងផាះ បាត់បង់មង
ដ បនដិេៗវតមដង។
[១០:៣៥:១៨]

8

ស៖ សូមអ គណ។ <ខាំម
ុ ិនបាននិយយអំរីកងកមលំងវដេរធេើកា រៅកនុងកង បស់រលាករទ។

9

រដើមបីឲ្យេាស់ គឺថា>ខាំន
ុ ិយយអំរីរម បស់រលាក គឺ តាញា៉ាវ។ ខាំេ
ុ ង់ដឹងថា តាញា៉ាវ រនះមនក្តូវបានរគ

10

ោប់ខួ ន
ល ឬក៏បាត់ខួ ន
ល រទរៅររេវដេរលាករៅរធេើកា រៅទំនប់ក្តពាំងងារនាះ?

11

ឆ៖ តាញា៉ាវ មិនបានបាត់ខួ ន
ល រទ។

12

ស៖ រៅកនុងឯកសា បស់មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ រលាកបាននិយយអំរីកា បាត់ខួ ន
ល បស់

13

តាញា៉ាវ គឺរៅទំរ័ ២៤ ជាភាសាអង់រគលស និងទំរ័ ៣៤ ជាភាសាវខា ថ្នឯកសា E3/9076 រលាកបាន

14

និយយដូេតរៅជាភាសាអង់រគលស។ <>ខាំស
ុ ូមដកក្សង់៖ “មិនវមនជាអនកមករីភ្ូមិភាគនិ តី តាញា៉ាវ

15

ក្តួតក្តាបួនក្បាំវខ រក្កាយមកគ្នត់ក៏បាត់ខួ ន
ល រៅ។ សំណួ សួ រោយ ោនី៖ តាញា៉ាវ? េរមលើយ បស់រលាក

16

ថា៖ បាទ។ ោនី៖ ក្បវវេជាបួនវខ? [2-TCW-996]៖ បាទ រក្កាយមកតាញា៉ាវ ក៏ក្តូវរគោប់ខួ ន
ល មដង

17

រទៀត។” បញ្ច ប់កា ដកក្សង់។ ដូរេនះរតើរលាកអាេបញ្ញជក់បានរទថា តាញា៉ាវ វនឹងបានបាត់ខួ ន
ល ឬក៏ក្តូវ

18

រគោប់ខួ ន
ល រៅររេវដេគ្នត់មកជំនួសតាវេ់ រនាះ?

19

ឆ៖ ខាំសា
ុ ា នកា ស់រៅជាមួយ តាញា៉ាវ ក្បវវេជាបី បួន ក្បាំវខវនឹងឯង ខាំន
ុ ិយយអ៊ីរេះឯង

20

ថាក្បវវេជាបី បួន ក្បាំវខ វដេខាំបា
ុ ន ស់រៅជាមួយតាញា៉ាវ។ រក្កាយមករទៀត មនវដេខាំបា
ុ នវបក

21

បាក់រីគ្នត់ គ្នត់ក៏បានបាត់ខួ លនវដ ខាំក្ុ េេំ។

22

ស៖ រលាកសាគេ់រ្
ា ះររញ បស់ តាញា៉ាវ រទ? ខាំុ ករ

ើញរ្
ា ះមួយ ខាំគ
ុ ិតថាក្បវវេជា

23

អាេរ្
ា ះររញ បស់គ្នត់ អ៊ីេឹងរលាកអាេបញ្ញជក់បានរទរ្
ា ះ បស់គ្នត់ ឬក៏មិនវមន? ទី សន រៅ

24

ញា៉ាវ រេខាវ រសនាតូេ<រេខ>១ កនុងកងេេ័តតំបន់៥។ និយយកា ដកក្សង់រេញរីបញ្ជ ីស-២១ គឺ

25

ឯកសា

E3/342 <ឬ>បញ្ជ ី<រ ៀបេំរេើងរោយ>កា ិយេ័យសវក្រះរាជអាជាា<ទក់ទងនឹងអនក

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435379

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

23

1

រទស ស-២១> គឺរៅរេខរ ៀង<១១១២៧>។ អ៊ីេឹងខាំេ
ុ ង់ដឹងថា រ្
ា ះ ទី សន រនះជារ្
ា ះ បស់

2

តាញា៉ាវ <វដេជារម បស់រលាក>វនឹងវមនរទ រលាកដឹងរទ?
ឆ៖ ខាំបា
ុ ទអត់ដឹងរទ ខាំឮ
ុ វតតាញា៉ាវៗ វតតាញា៉ាវ កំបតវនឹងឯង អត់មនឮថាសែីវវងឆ្ៃយ។

3
4

[១០:៣៩:០៤]

5
6

ស៖ អេ
៊ី ឹងគ្នត់ជាក្បធានកងវ រសនាតូេរេខ១ ថ្នកងេេ័តរៅតំបន់៥វនឹងវមនរទ តាញា៉ាវ
វនឹង?

7
8

ឆ៖ តាញា៉ាវ គ្នត់កាដប់ ួមទំងអស់។ តាញា៉ាវ តាមកា យេ់ បស់ខំបា
ាុ ទ ក្បវវេជាមខ
តំវណង តាសន បាទ។

9

ស៖ សូមអ គណ ឥេូវរនះខាំេ
ុ ូេរៅេំណេរផសង។ រតើរលាកដឹងរទថា មនរ ឿងអេីរកើតរេើង

10

េំរពាះក្បរនធកូន បស់កមាភ្ិបាេ<ភ្ូមិភាគពាយ័រយ>វដេ<ក្តូវបាន>ោប់ខួ ន
ល រោយកមាភ្ិបាេ<ភ្ូមិ

11

ភាគ>និ តីរនាះ?

12

រនាះ?
ឆ៖ បាទ កមាភ្ិបាេវដេរគបានោប់ខួ ន
ល ខាំអ
ុ ត់ដឹងថាក្បរនធរគរៅកវនលងណ្ណៗ ក្បរនធតាញា៉ាវ

13
14

រគរធេើយ៉ាងរម៉ាេេំរពាះក្បរនធកូន បស់កមាភ្ិបាេ<ទំងអស់>វដេក្តូវបានោប់ខួ ន
ល

ក៏អត់ដឹង រ

ើញវត ូបមួយៗវនឹងឯង។

ស៖ រតើកា សាងសង់ទំនប់ក្តពាំងងាវឹង
ន

15

គឺជាកា ង្គ អាទិភារបំផតសក្មប់តំបន់៥ថ្នភ្ូមិ

16

ភាគពាយ័រយ ឬក៏សក្មប់មជឈិមបកសវមនរទ? ឬក៏អាេនិយយមា៉ា ងរទៀតថា រគរៅកា ោឋនវនឹងថា

17

ជាកា ោឋនសម ភ្ូមិរៅដវមនរទ?

18

ឆ៖ បាទ កា ោឋនអាងក្តពាំងងា គឺសម ភ្ូមិរៅដបំផត រៅកនុងតំបន់៥។

19

ស៖ ដូរេនះ រតើរគមនកំណត់ យៈររេវដេក្តូវសាងសង់ឲ្យេប់ ឲ្យបានរេឿនបំផតតាមវដេ

20

អាេរធេើរៅបានរទ?
ឆ៖ បាទ តាមវផនកា វយផ្ទដេ់ឆ្នំ១៩៧៧ ឲ្យបានសរក្មេរជាគជ័យ។

21
22
23
24
25

[១០:៤១:៤១]
ស៖ េះររេរម៉ាងរធេើកា រនាះ

រគមនរ ៀបេំយ៉ាងរម៉ាេរដើមបីឲ្យសរក្មេតាមវផនកា វនឹងឲ្យ

បានឆ្ប់រទ?
ឆ៖ កា ឲ្យសរក្មេវផនកា រៅឆ្នំ១៩៧៧រនះ ឲ្យបានេប់រជាគជ័យគឺថា ទី១ រក្តៀមបញ្ច ប់
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435380

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

1

េប បងគី ដងរសនៀត វខសបងគី រវើយនិងកមលំង ឈឺ ក្សាេ ធៃន់ ឲ្យបានរ ៀប យ រវើយនិងកមលំងរក្តៀម។

2
3

24

ស៖ រៅកា ោឋនវនឹង រតើមនកា គ្នបសងកត់<ខាលង
ំ ជាបនតបនាាប់រៅរេើ>កមាភ្ិបាេនិងកមាក
<ទំង>រនាះ រធេើយ៉ាងរម៉ាេឲ្យសាងសង់បញ្ច ប់ឲ្យបានតាមកា កំណត់ បស់អងគកា រនាះ?

4

ឆ៖ កា កំណត់ ខាំក
ុ ៏អត់ហានថាវដ

5

រេះវតរធេើៗ

6

វផនកា មក រយើងរធេើមិនបានសរក្មេ។

គឺថារេះវតរេើក វផនកា រេះវតោក់ កមលំងរេះវតរធេើ

ួេមិន ួេក៏រគមិនមនរៅថារម៉ាេរយើង ក៏ប៉ាវនតរយើងក៏រេះវតភ្័យរផែើេ ខាលេវដេរគោក់

7

ស៖ សូមអ គណ។ កាេរីមសិេមិញ រលាកនិយយរៅកនុងកង<អនរសនា>ធំ បស់រលាក

8

មនអនក<មូេោឋន> និងអនក<ងាីជារក្េើន>។ ខាំេ
ុ ង់អាននូវេរមលើយ បស់រលាក វដេរលាកបានរឆលើយជូន

9

មជឈមណឌេកសា កមពជា
ុ គឺ ឯកសា E3/9076 ទំរ័ ១៦ ជាភាសាអង់រគលស, ២៣ ជាភាសាវខា ។ ខាំុ

10

សូមអានជាភាសាអង់រគលស សំណួ បស់ ោនី៖ “កង បស់រលាក គឺថាមនកមលំងេក្មុះទំងៗអនកមូេ

11

ោឋន ទំងអនកងាី មិនអ៊ីេឹងរអាសុ៎? េរមលើយ បស់រលាកថា៖ បាទ ក្បជាជនមូេោឋនមនតិេជាងក្បជាជន

12

ងាីរទ។ អនកមូេោឋនមនរ្
ា ះ វន់, េឹក វដេជាក្បធានក្កុមតូេរៅកនុងកងធំ បស់ខំា។
ុ េឹក, វន់ និង

13

ក គឺជាក្បធានក្កុម<តូេៗ>។ ភ្ូមិ បស់រួករគរៅជិតភ្ូមិខំ។
ាុ <រួករគជាសិសស>រ ៀនរៅថានក់ទ៣
ី

14

រៅ វិទាេ័យក្កឡាញ់។” បញ្ច ប់កា ដកក្សង់។ រ្
ា ះ េក់, វន់, ក វដេជាក្បធានក្កុម<តូេៗ>រនះ

15

រួកគ្នត់ជាក្បជាជនមូេោឋនវមនរទ?

16

[១០:៤៥:០៦]

17

ឆ៖ បាទ រ្
ា ះទំងបីនាក់រនះ ក រវើយនិង វន់, េក់ រនាះ ក្តូវជាកងអនរសនាតូេ បស់ខំាុ

18

បាទ ក៏ប៉ាវនតក្បជារេ ដឋ១៧រមសា វដេរៅក្សុកកំរណើតរៅរនាះ រគោត់ទកថាដូេជាអនកមូេោឋន

19

កា រិតអនក១៧រមសា ដូេវតអនកភ្នំររញវដ ។

20

ស៖ ឥេូវរនះ ខាំន
ុ ឹងមកនិយយអំរីកងេេ័ត ក្កុមេេ័ត បស់រលាករៅតំបន់៥ រវើយនិង

21

ក្កុមេេ័តរផសងរទៀតវដេមករី<>

22

រៅជិតកងេេ័តតំបន់៥ បស់រលាករនាះ រតើមនកងេេ័តរផសងរទៀត វដេមករីសវក ណ៍ ឬក៏

23

ឬក៏ក្សុក<វដេបានរធេើកា រៅកា ោឋនរនាះ>រទ?

ំ <និងសវក ណ៍រផសងៗវដេបានរធេើកា រៅកា ោឋនរនះវដ >។

24

ឆ៖ ថ្ងៃមួយមនក្បជារេ ដឋតាមសវក ណ៍ គឺថា តាវេ់ ទក់ទងរៅតាមសវក ណ៍ឲ្យ

25

កងជំនួយ មករីក្គប់សវក ណ៍ ក្គប់ក្សុកទំងអស់ ក្សុកងារួក ក្សុកសិ ីរសាភ្័ណ មកជួយវយ
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

ំ

01435381

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

1

សក្មុករេើកទំនប់ជីកក្បឡាយរៅអាងក្តពាំងងា។

2
3

25

ស៖

វងក្កុមកមាក មករីកង បស់រលាក រវើយនិងកងរផសង<ៗ>រទៀតរនាះ រតើក្កុមណ្ណ

មួយវដេមនសខភារេែជាង របើតាម< ូបរាង>ខាងរក្ៅវដេរលាកបានសរងកតរ

4

ឆ៖ តាមខាំបា
ុ ទ សរងកតរ

ើញរនាះ?

ើញ រៅកនុងកងវ រសនាតូេ បស់ តាសន រនះ មនកងទី១ កងធំទី១

5

កងធំទី២ វូតដេ់កងធំទី៣ កងរយើងខាំបា
ុ ទអន់រខាយជាងរគ អន់រខាយក្តង់សខភារ។ វតកងវដេ

6

រគក្បណ្ណំងផ្ទដេ់ក្រ័ក្តវយសក្មុកខាលង
ំ កងទី១, ទី២ បស់តា វិត រវើយនិង តាផន។

7

[១០:៤៧:៥៧]
ស៖ សូមអ គណ។ ខាំន
ុ ិយយអំរីអក
ន វដេមករីក្សុក<រផសងរទៀត គឺ>មិនវមន<ជា>អនករៅ

8
9

កនុងកង<េេ័ត>តំបន់៥< បស់រលាក>រទ។

រតើរលាកមនសរងកតរ

ើញ< ូបរាងខាងរក្ៅ បស់អក
ន

10

ទំងរនាះយ៉ាងរម៉ាេវដ ? រតើ>អនក<ទំងអស់រនាះ>មនសខភារ<េែរទ> របើរធៀបជាមួយនឹងកមាក

11

រៅកនុងកងេេ័ត បស់តំបន់៥ រនាះ?

12

ឆ៖ បាទ ខាំស
ុ រងកតរ

ើញ ក៏ប៉ាវនតវខសរក្តៀមរាយវវងៗខសរីគ្នន មិនវមនរៅរបៀតគ្ននរទ ក៏ប៉ាវនត

13

តាមខាំស
ុ រងកត អនកមករីតាមក្សុក ឬតាមសវក ណ៍ អនកវដេមិនោេ់ខាតរនាះគឺថាមនជំងឺតាង
ំ រីកា

14

រធេើកា តាំងរីកា ឈឺ កា វូប ខសរីេេ័តតំបន់ តាវេ់។

15

ស៖ សូមអ គណ។ រលាកបាននិយយអំរី តាវិត ជារក្េើនដងវដេជាក្បធានកង<អនរសនា>

16

ធំវដ ។ រតើគ្នត់វឹង
ន ជាៗអនកវដេសថិតរៅកនុង<ក្បធានកងអនរសនាធំរទៀត>វដេ ត់<រគេ រក្កាយ>

17

ររេវដេរគោប់ខួ ន
ល តាសន រនាះ រវើយរក្កាយមកក្តូវបានរគោប់ខួ ន
ល វនឹងវមនរទ?

18

ឆ៖ បាទ រ្
ា ះ តាវិត វនឹងឯង វដេក្បធានកងធំទី១ វដេគ្នត់បាន ត់រៅជាយវដនថ្ង គ្នត់

19

ឆលងអត់បានផត រក្កាយមករទៀតឮរ័ត៌មនថា រគោប់បានមិនដឹងជា ខាំអ
ុ ត់បានរ

20

រួកអាកបត់រនាះ។ កមាភ្ិបាេវដេរៅនឹងកងេេ័តវនឹងឯង រគថា “រួកអាកបត់វដេ ត់រៅថ្ង រគបាន

21

ោប់ខួ ន
ល បានអស់រវើយ”។

22
23
24
25

ើញវដ ឮវតរគថាៗ

[១០:៥០:០១]
ស៖ រលាកដឹងរទថា រវតអេីបានជា តាវិត គ្នត់ ត់រៅថ្ងវនឹង គ្នត់ភ្័យអី? មនមូេរវតអេី
បានជារធេើឲ្យគ្នត់ភ្័យខាលេ វូតដេ់ ត់រៅថ្ងរនាះ?
ឆ៖ តាមកា យេ់ បស់ខំបា
ាុ ទ តាវិត ក្បវវេជាខាលេរ

ើញរគោប់កមាភ្ិបាេរម បស់គ្នត់

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435382

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

26

1

គឺ តាវេ់, តាសន ួេបានគ្នត់ ត់រគេខលួន វូតដេ់គ្នត់មិនហាននិយយក្បាប់ខំវាុ ដេរដកររាងរបៀតៗ

2

គ្នន គ្នត់រៅវតបីនាក់។

3
4

ស៖ រតើ តាវិត វនឹងជាអនករសាាះក្តង់នឹង តាសន, តាវេ់ និងជាទូរៅជាអនករសាាះក្តង់នឹងបកស
កមាយ
ុ នីសក
ដ មពជា
ុ វដ ឬរទ?

5

ឆ៖ តាវិត រគអនកមហាថ្វសក្មុក មហារលាតរផ្ទលះ កងធំទី១ គឺកងរិរសស បស់ តាវិតៗ

6

តាមខាំយ
ុ េ់គ្នត់ខាលេរីរ ឿងខលួនគ្នត់ផង។ ខាលេទី១ ខាលេរគដឹងវតរ ឿងកក្មិតវបបធម៌គ្នត់វដេរគតាមដឹង

7

គ្នត់រ ៀនរៅមហា វិទាេ័យរទធិកៈ សម័យេន់នេ់។ គ្នត់សឹករៅឆ្នំ៧៥ រវតបដិវតតន៍េូេមកដេ់

8

គ្នត់បានវតងតាំងរ ៀបេំជាកងេេ័ត ក្បធានកងធំេេ័ត បស់ តាវេ់។
ស៖ មនេំណេតូេមួយវដេខាំេ
ុ ង់ក្តេប់មកនិយយ គឺរលាកបានរឆលើយជូនមជឈមណឌេ

9
10

ឯកសា កមពជា
ុ ទំរ័ ២៥-២៦ ជាភាសាអង់រគលស, ៣៦-៣៧ ជាភាសាវខា ។ រលាកបាននិយយថា៖

11

“តាវិត គឺជាមនសស<កាេ>ខាលង
ំ ណ្ណស់” បញ្ច ប់កា ដកក្សង់។ រវតអីបានជារលាកនិយយថា តាវិត

12

វនឹងជាមនសសកាេ? រលាកសរងកតរ

13

[១០:៥២:២៤]

14
15

ឆ៖ តាមខាំបា
ុ ទរមើេេ ិត បស់ តាវិត រនាះ គ្នត់រង្គ៉ាងង្គ៉ាង គ្នត់រធេើកា អំណត់រដើមបីបំររញ
បំណងេិតត បស់រមខាងរេើក៏មិនដឹងផង។

16
17
18
19
20

ើញយ៉ាងរម៉ាេបានជារលាកថាគ្នត់វឹង
ន ជាមនសសកាេវនឹង?

ស៖ រៅកនុងកង<អនរសនាធំ> បស់គ្នត់ <រតើ>មនកា ោប់ខួ ន
ល មនសស ឬក៏មនមនសសបាត់
ខលួនរទ?
ឆ៖ ររេរនាះរដករផសងគ្នន ររាងរផសងគ្ននជាប់គ្ននវមន តាមខាំរុ មើេដូេជាមិនរ

ើញមនបាត់រទ

ក៏ប៉ាវនតកា ង្គ គ្នត់បញ្ញជខាលង
ំ ណ្ណស់។
ស៖ ពាក់រ័នន
ធ ឹងរម៉ាងរធេើកា

កាេរីមសិេមិញរលាកនិយយថា

21

រម៉ាងក្បាំរី ក្រឹក។

22

រទៀតរដើមបីសរក្មេវផនកា ឲ្យបានឆ្ប់ វ័សរនាះ។ មនអ៊ីេឹងរទ?

រលាកោប់រផដើមរធេើកា រៅ

រតើមន យៈកាេណ្ណមួយវដេកា ង្គ វនឹងោប់រផដើមតាំងរីមនរម៉ាងក្បាំរី រៅ

23

ឆ៖ បាទ អត់មនរទ មនវតក្រឹករេើងរម៉ាងក្បាំរី ឬរម៉ាងជិតក្បាំរី ក៏រ ៀបេំបងគីេប រដើមបី

24

្នរៅ កវខសរក្តៀមៗរ ៀងៗខលួន។ វខសរក្តៀមជីក វស់វម៉ាក្តគូបរនាះ។ រគរៅ វខសរក្តៀមដូេជាកង

25

ទ័រវដ ។
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435383

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

1

27

ស៖ ខាំស
ុ ូមដកក្សង់នូវេរមលើយ បស់សាកសី ឈំ រសង រៅ រសង ជាក្បធានកង<អនរសនា>

2

ធំរៅសាពនទី១ វដេគ្នត់រឆលើយរៅេំរពាះមខតលាកា រនះរៅថ្ងៃទ១
ី ៧ សីហា ឆ្នំ២០១៥។ គឺឯកសា

3

E1/331.1 គឺក្បវវេជារម៉ាង១៣:៥៧នាទី រៅររេរនាះរគសួ គ្នត់ថា៖ “រៅររេណ្ណកា ង្គ ោប់

4

រផដើមរៅរម៉ាងប៉ានាាន? គ្នត់រឆលើយថា វអាក្ស័យរៅតាមកា ង្គ ។ ររេខលះវនឹងគឺោប់រផដើមតាំងរីរម៉ាង

5

បួនក្បាំក្រឹក ឯរណ្ណះ។ រៅររេវដេរគក្តូវកា ឲ្យកា ង្គ វនឹង រធេើឲ្យបានឆ្ប់េប់”។ បនាាប់មករទៀត

6

រគសួ ថា៖ “រតើកា ង្គ ររេក្រេឹមវនឹង ញឹកញាប់រទ? គ្នត់ថា<មិន>ញឹកញាប់<រទ> គឺថា<រៅ

7

កវនលងវដេដីរៅទបកនុងក្បឡាយទឹកររក រយើងក្តូវជីក រវើយ>ក្តូវវតរងើបតាំងរីក្រេឹមរដើមបីរធេើកា

8

រធេើយ៉ាងរម៉ាេឲ្យឆ្ប់េប់។” សូមបញ្ច ប់កា ដកក្សង់។ រតើរលាកយេ់ក្សបតាមេរមលើយ បស់ ឈំ រសង

9

រទ គ្នត់ថាររេខលះនុ៎ង គឺក្តូវរងើបរធេើកា តាំងរីរម៉ាងបួនក្បាំក្រឹកឯរណ្ណះ”។

10

ឆ៖ បាទ ខាំយ
ុ េ់ទស់បនដិេ កា រធេើកា ៣វម៉ាក្តគូបដូេគ្ននវតគ្នន ក៏ប៉ាវនដតាមេំណង់េំណូេេិតត

11

បស់កមលំង។ អនកខលះរគេូេេិតេ
ត ង់រៅរក្កាករីក្រឹក មិនមនអនកណ្ណកំណត់រទ។ អនកខលះសមូវភារគ្នន

12

េង់រៅរធេើរីក្រឹកឲ្យបានឆ្ប់ ួេ។ អនកខលះថារយើងមិនភ្័យរទ គង់វ ួេដវដេ រម៉ាងក្បាំរី ក៏រៅបាន។

13

មិនមនអនកណ្ណកំណត់ ឬក៏មិនមនវផនកា ណ្ណោក់កំណត់រទ។ ៣វម៉ាក្តគូបរនាះ អនកឯងរៅរងាើ ណ្ណ

14

ក៏រៅ រៅ ដឹងវត៣វម៉ាក្តគូប។ បានេប់៣វម៉ាក្តគូប រេើង។ អនកវដេរៅរសសសេ់ទង
ំ ប៉ានាាន មនក់

15

រី នាក់វដេមិនរវើយ គនីគ្ននមឹតថ្ដ គូកនរគជួយកាន់ ជួយមួយថ្ដមួយរជើងរៅ ួេ រៅទំងអស់គ្នន។

16

[១០:៥៦:៥០]

17

ស៖ រតើ តាវេ់វឹង
ន ជាអនកកំណត់វផនកា ៣វម៉ាក្តគូបវនឹង រោយខលួនឯងផ្ទាេ់ ឬក៏គ្នត់

18

ទទួេបញ្ញជរីថានក់រេើមកថា

19

តំបន់មក ឬក៏គ្នត់រេញរោយខលួនឯង វផនកា ៣វម៉ាក្តគូបរនះ?

20
21

គឺអាេទទួេវផនកា រីថានក់

ឆ៖ កា ៣វម៉ាក្តគូបរនះ តាមគ្នត់រធេើកា ក្បាប់ គ្នត់ថាថានក់រេើកំណត់ឲ្យយវជនយវនា ីទង
ំ
អស់ រធេើរម៉ាេឲ្យបានកនុងមួយថ្ងៃ ៣វម៉ាក្តគូប។

22
23

ឲ្យសរក្មេវផនកា ឲ្យបាន៣វម៉ាក្តគូបរនះ

ស៖ រតើកា សរក្មេវផនកា ឲ្យបាន៣វម៉ាក្តគូបវនឹង គឺជាភា កិេចោេ់ខាតរទ

<រៅកា ោឋន

រនាះ>?

24

ឆ៖ បាទ រិតវមនរវើយ។

25

ស៖ េះអនកវដេឈឺ គ្នត់ក្តូវវត<រធេើកា និង>សរក្មេឲ្យបានវផនកា ៣វម៉ាក្តគូប<កនុងមួយ
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
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ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

1

ថ្ងៃ>វនឹង ដូេអនកវដេធមាតាវដ ឬក៏យ៉ាងរម៉ាេ េំរពាះអនកឈឺ?

2
3
4
5

28

ឆ៖ បាទ អនកវដេឈឺរិតក្បាកដ មកមិន ួេ រយើងរិនិតយរ

ើញជាក់វសដង រ

ើញថាគ្ននមកអត់

ួេវមន គឺឲ្យរដករៅររាង។ អនកវដេអាេ រគសួ ថាអាេរៅបាន គឺថាក្តូវវតរៅ។ វតរៅ ដឹងវត
៣វម៉ាក្តគូប ដូេវតគ្នន។
[១០:៥៨:៤៥]

6

ស៖ រលាកផ្ទាេ់វឹង
ន ជាអនកសរក្មេវមនរទ ថាអនកណ្ណជាអនកឈឺរិត ឈឺរតរនាះ?

7

ឆ៖ អនកវដេឈឺដឹងរិតក្បាកដ រមកង បស់រយើងវនឹងឯង រយើងអនករមើេថា គ្ននឈឺរិត ឬមិន

8

រិត។ រយើងមិនអាេរាយកា ណ៍រៅណ្ណរទ រយើងដឹងវតរៅកនុងកង បស់រយើង។
ស៖ េះមនអនកណ្ណឈឺរតរទមិនរៅរធេើកា

9
10

ឆ៖ បាទ តាមកា រិត មិនមនអនកណ្ណវដេថារតតបុតអី គ្ននខាលេ ទំងខាំុ ទំងរគ អត់ហានរៅ

12

វដ

13

សកមាភារវដេកា រៅរនាះ រ

ក៏ប៉ាវនដអក
ន វដេឈឺរិតក្បាកដ រ

14

ើញវតរៅបនវមន។ អនកវដេរៅ ួេ រ

ើញថារៅ ួេវមន។

ើញថាវក្សួេវមន។

ស៖ រតើរលាកអាេរនយេ់ជូនតលាកា បានរទថា រៅកនុងកង បស់រលាកវនឹង មនអនកខាេក់មន់
រទ?

16

ឆ៖ បាទ កង បស់ខំម
ាុ នអនកខាេក់មន់រក្េើន។

17

ស៖ រតើអក
ន ខាេក់មន់វឹង
ន ក្តូវរធេើកា រៅររេយប់រដើមបីសរក្មេវផនកា ៣វម៉ាក្តគូបវនឹងឲ្យ

18

បានវដ ឬរទ?
ឆ៖ អនកខាេក់មន់ក្តូវវតមនកា គនីគ្ននរគ រដើ ដឹកថ្ដបរណដើ អីបរណដើ រដើមបីរៅសរក្មេវផនកា

19
20
21
22
23

ក

កវងកប កអីយកមកវូបបានរនាះ?

11

15

បានសក្មក <ឬក៏>រដើមបីអាេរៅ កកាដម

រនាះវដ ក៏ប៉ាវនតរៅកនុងេកខណៈ៣វម៉ាក្តគូបដវដេ។
[១១:០១:០៥]
ស៖ រលាកដឹងរទថា រវតអីបានជាមនមនសសជារក្េើនមនជំងឺខាេក់មន់? រតើជំងរឺ នះមនមូេ
រវតបណ្ណ
ដ េមករីអីេវដ ?

24

ឆ៖ ខាំបា
ុ ទមិនដឹងដេ់រទ តាមរមើេរៅខាលេវរៅដខាលង
ំ ក៏មិនដឹង តាមកា សាាន បស់ខំបា
ាុ ទ។

25

ស៖ <រៅកា ោឋនរនាះ> រតើមនអនកណ្ណវដេខជិេរវើយរធេើរតជាខាេក់មន់រទ <ក្បវវេជា
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
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ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

29

1

មិនមនរៅកនុងកង បស់រលាករទ ប៉ាវនតអនកវដេរៅកងរផសងៗរទៀត>? រលាកធាលប់ឮអ៊ីេឹងរទ? មនអនក

2

ណ្ណរធេើរតថាជាអនកខាេក់មន់អ៊ីេឹងរៅ រដើមបីកំឲ្យរគរក្បើរធេើកា រៅររេយប់រនាះ?

3

ឆ៖ កង បស់ខំបា
ាុ ទដូេជារិនិតយមិនវដេបានមនអនកណ្ណ ឹង ូស

4

ឬរធេើរធេើរតយ៉ាងណ្ណយ៉ាង

ណី គឺថាគ្ននខាេក់វមន ក៏ប៉ាវនតរៅរេះវតរៅបាទ។

5

ស៖ ឥេូវរនះ ខាំេ
ុ ូេរៅនិយយអំរី បបអាហា វិញមដង។ ខាំេ
ុ ង់ដកក្សង់សក្មង់រី វដេរមើេ

6

រៅដូេជាផាយ
ុ រៅនឹងេរមលើយ បស់រលាកវដេបានរឆលើយជូនមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ វនឹង។

7

រមើេថា រតើរលាកមនេរមលើយតបយ៉ាងណ្ណរៅនឹងសក្មង់ទង
ំ រនះ។ ជាដំបូងគឺ E3/9076 ទំរ័ ១៧ជា

8

ភាសាអង់រគលស, ២៤ ជាភាសាវខា ។ ខាំស
ុ ូមដកក្សង់ជាភាសាអង់រគលស៖ “រទះជាយ៉ាងណ្ណក៏រោយ

9

សមជិកកង បស់ខំេ
ាុ ូេេិតខ
ត ំណ្ណ
ាុ
ស់ ខាំវ
ុ ូបបាយជាមួយរួករគ រវើយខាំម
ុ ិនវដេបាយជាមួយ តាវេ់

10

ឬក៏វូបបាយវតមនក់ឯងរនាះរទ គឺថាខាំស
ុ ខេិតអ
ត ត់ឃាលនជាមួយគ្នន ជាមួយនឹងសមជិកថ្នកង បស់ខំា។
ុ ”

11

រវើយខាងរក្កាមរនះបនដិេរៅក្តង់ទំរ័ អង់រគលសដវដេគឺទំរ័ ១៧ ជាភាសាវខា គឺទំរ័ ២៤-២៥ រលាក

12

បានរឆលើយថា៖ “េំរពាះបាយ <សក្មប់មនសសមនក់> គឺរគផដេ់អងក មួយកំប៉ាងសក្មប់បាយថ្ងៃក្តង់

13

<រវើយអងក មួយកំប៉ាងរទៀតសក្មប់បាយលាៃេ>”។ រវើយសួ រោយោនី៖ “អូុ៎! អេ
៊ី ឹងមួយររេគឺ

14

មួយកំប៉ាងសក្មប់បាយថ្ងៃក្តង់ និងបាយលាៃេមួយកំប៉ាងសក្មប់មនក់អ៊ីេឹងវមនរទ?” រលាករឆលើយថា៖

15

“បាទ មិនបញ្ញាអេីរទជាមួយនឹងបាយទឹករនាះ”។

16

ខាំេ
ុ ង់សួ រលាកថា

រលាកបាននិយយថា

<“អត់ឃាលន”

រិនិតយ

រវើយរលាកថា>អត់ឃាលនដូេ

17

<សមជិកកង> បស់រលាកវដ ។ រវើយមួយរទៀតរនាះ រលាករឆលើយថារលាកទទួេបានអងក ក្គប់ក្គ្នន់

18

។ អេ
៊ី ឹងរវតអីបានជាេរមលើយរី វនឹងរមើេរៅវដូេជាវខេងគ្នន របើរលាកបានអងក ក្គប់ក្គ្នន់មួយររេ

19

មួយកំប៉ាង។ រវតអីក្តូវអត់ឃាលនរៅវិញ?

20

[១១:០៥:០៨]

21

ឆ៖ បាទ កា បបវូបេកអត់ៗឃាលនរទ ក៏ប៉ាវនតមួយថ្ងៃរី កំប៉ាង លាៃេមួយកំប៉ាង ក្រឹកមួយ

22

កំប៉ាង ថ្ងៃរម៉ាងដប់មួយថ្ងៃក្តង់រនាះមួយកំប៉ាង ក៏ប៉ាវនតរគោំ ួម មិនវមនឲ្យរយើងអងក វេកគ្ននរទ។ ខាំបា
ុ ទក៏

23

ដូេគ្ននវដ អត់មនអនកណ្ណបានខសគ្ននរទ។ មនរសដឋកិេចកនុងកងនីមួយៗរៅោំ រៅសលរក្សេ រយើងដឹង

24

វតរេើងរៅវូប។ រគរ ៀបេំរក្សេទកោក់រៅកនុងកងនីមួយៗ។

25

ស៖

រៅទំរ័ បនាាប់មករទៀត គឺ១៨ជាភាសាអង់រគលស, ២៥ជាភាសាវខា រលាកនិយយរៅ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435386
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
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ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

30

1

ឃាលតូេមួយដូេតរៅ៖ “រយើងមនបាយវូបក្គ្នប់ក្គ្នន់ ប៉ាវនតរយើងខេះមាប
ូ ” បញ្ច ប់កា ដកក្សង់។ រៅ

2

ររេវដេរលាកនិយយថា រលាកមនអងក ក្គប់ក្គ្នន់ ប៉ាវនតខេះមាប
ូ រនាះ រលាកេង់និយយយ៉ាងរម៉ាេ?

3

រលាកេង់និយយថា សមលវឹង
ន មិនសូវមនវីតាមីន មិនសូវមនជីវជាតិអី ឬក៏យ៉ាងរម៉ាេ រៅររេវដេ

4

រលាកនិយយថា រលាកមនបាយវូបក្គប់ក្គ្នន់ ក៏ប៉ាវនតខេះមាប
ូ ខេះសមលអីរនាះ?

5

ឆ៖ បាទ កនុងកា បាយវូបេកធមាតា ក៏ប៉ាវនតកា មាប
ូ អាហា មនកា ខេះខាត ជួនកាេក៏មន

6

សមលក្រេឹត ក្តកួន ជួនកាេសមលរដើមរេក ររេខលះក៏វូបវតអំបិេក៏មន តាមវដេអនកខាងរេើផេ
ដ ់

7

មកឲ្យមិនទន់។

8
9

ស៖ រក្កាយរីកមាភ្ិបាេនិ តីមកដេ់រនាះ
រៅនឹងររេវដេ តាវេ់ កាន់កាប់រនាះ?

10
11
12
13

បបអាហា រៅវតដវដេ ឬក៏ងយេះ របើរធៀប

ឆ៖ រក្កាយររេកមាភ្ិបាេនិ តីមកដេ់ គឺតាញា៉ាវ រនះឯងឲ្យវូបវតកនុងមួយថ្ងៃមួយកំបង
៉ា
ក្រឹកកនលះ លាៃេកនលះ។
[១១:០៧:៥៧]
ស៖ ពាក់រ័នន
ធ ឹងេកខខណឌជីវភារ

និងេកខខណឌកា ង្គ រៅអាងក្តពាំងងា

ខាំេ
ុ ង់ដកក្សង់នូវ

14

េរមលើយ បស់រលាក វដេបានរឆលើយជូនមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ
E3/9076 ទំរ័ ១៨ ជាភាសា

15

អង់រគលស និង ២៥ ជាភាសាវខា ។ ខាំស
ុ ូមដកក្សង់ជាភាសាអង់រគលស ោនី៖ “<វេំបាកសក្មប់> វត

16

ក្បជាជនរៅសវក ណ៍<រផសង>រទ មិនអ៊ីេឹង? រលាករឆលើយថា៖ <បាទ រួករគ>រិបាកវមនវទន សូមបី

17

វតសមជិកកង បស់ខំក
ាុ ៏<>រិបាកខាលង
ំ ណ្ណស់វដ <រៅររេរនាះ>។

18

ររេឈប់សក្មក រវើយមិនហានឈប់សក្មករទ <របើសិន>ជារយើងឈឺ<។> រយើងមនបាយវូប

19

ក្គប់ក្គ្នន់ ប៉ាវនតខេះមាប
ូ រយើងក្តូវ<រធេើកា >ដូេសតេធាតអេ
៊ី ឹង រយើងមិនដឹងថាររេណ្ណរយើងនឹងក្តូវរគ

20

ោប់ខួ ន
ល រវើយយករៅសមលប់រោេរទ។ <>រយើងមិនេាស់ថា រយើងនឹងមនសវតថិភារផ្ទាេ់ខួ ន
ល រនាះ

21

រទ។” បញ្ច ប់កា ដកក្សង់។

រយើងរធេើកា រាេ់ថ្ងៃ

មិនមន

22

ខាំេ
ុ ង់និយយេមែិតពាក់រ័នរធ ៅនឹងឃាល បស់រលាករនះ រលាកថា <រៅកា ោឋនរនាះ> រធេើកា ដូេ

23

រគ្ន ដូេក្កបីរនះ រតើរលាកមនរវតផេអី ឬក៏មនភ្សតតា
ុ ងអីរដើមបីបញ្ញជក់ថារលាករធេើកា ដូេរគ្ន ដូេ

24

ក្កបីវឹង
ន ?

25

ឆ៖ ខាំបា
ុ ទ សំរៅរ

ើញថា មិនដឹងថាររេរវលា ឬរម៉ាងណ្ណ ររេណ្ណ វខណ្ណវដេក្តូវ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435387

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

31

1

ឈប់រេើកដី បានខាំរុ ក្បៀបរធៀបរៅនឹងកា ង្គ រនាះ។ រេះវតរេើកៗរាេ់ថ្ងៃ ផតរនះរៅឯរៅរណ្ណះ ផត

2

រី ួេផាះរនះរៅឯរណ្ណះ ផតរីអីរនាះរៅឯរណ្ណះរទៀត។ មិនដឹងថាររេណ្ណ រងាើ ណ្ណ។ រវតរនះ ខាំុ

3

រក្បៀបរធៀបថា រក្បើរសាើវតរគ្ននិងក្កបី។

4

[១១:១០:០៧]

5

ស៖ ដូេរគ្ន ដូេក្កបីវឹង
ន គឺមនន័យថា រលាកអត់មនសិទធិរស ីភារ អត់មនកា កំសានដអីរទ

6

អត់មនសិទធិរដើ រវើ រទ អត់មនសិទធិរៅសួ សខទកខក្គួសា រទ អ៊ីេឹងវមនរទ? មនន័យថា <>រគដក

7

វូតសិទធិ ឬក៏រស ីភារទំងអស់វតមដង រលាកអត់មនបានទទួេសិទធិ ឬក៏រស ីភារណ្ណមួយរទ វមន

8

រទ?

9
10
11
12
13
14
15

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
កំអាេទន់រឆលើយតប។
រលាក [2-TCW-996]៖
ឆ៖ បាទ រិតជាក្តឹមក្តូវវមន។
សួ រោយរលាក វំងសង់ វយដ៍ រដសាាឯេ៖
ស៖ <រៅររេរលាកនិយយថា> ក្តឹមក្តូវ មនន័យថារលាកគ្នានសិទធិអីទ
េ ង
ំ អស់សូមបីវតរៅ
សួ សខទកខក្គួសា រដើ រវើ រៅណ្ណ គឺអត់វតមដង វមនរទ?

16

<ឆ៖ បាទ។>

17

<ស៖> ឥេូវ ខាំន
ុ ិយយអំរីអនាម័យ វិញមដង ជារិរសសគឺទឹកសាែត រតើរលាកមនទឹកសាែតវូប

18
19
20
21
22
23
24
25

រទ រៅររេរធេើកា រៅអាងក្តពាំងងារនាះ?
ឆ៖ បាទ ទឹកសាែតអត់មនរទ នាំគ្ននវូបទឹកក្តពាំង ទឹកអូ ឬទឹកកាត់ ទឹករភ្លៀង កាត់តាម
វក្រកវដេជីកដីរេើកទំនប់រនាះឯង។
ស៖ របើមិនមនទឹកសាែតអ៊ីេឹង រតើមនបញ្ញាអនាម័យអីរទ ឧទវ ណ៍ ខាំស
ុ ំរៅរៅរេើបងគន់
អនាម័យ ឬក៏<អាេមន>សតេ<េែិត និងបញ្ញារផសងៗរទៀត>អេ
៊ី ឹង រតើមនបញ្ញាវនឹងរទ?
ឆ៖ បងគន់អនាម័យអត់មនរទ

មនវតឈឺបត់រជើងបត់ថ្ដ

ក៏រដើ រៅថ្ក្រ

រៅវេឆ្ៃយៗរី

កវនលង រក្កាករីយប់រីអី បត់រជើងបត់ថ្ដ វតប៉ារណ្ណ
ា ះ។
ស៖ ខាំជ
ុ ិតេប់រវើយ។ បនដិេរទៀត ខាំន
ុ ឹងផដេ់រវទិកាជូនសវរមធាវីនាម
ំ ខ ក៏ប៉ាវនដខំរាុ ៅសេ់
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435388
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ុ
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1

<មួយ>រី <>សំណួ រទៀត។ ខាំេ
ុ ង់ឲ្យរលាករក្បៀបរធៀបេកខខណឌកា ង្គ មនកមាភ្ិបាេនិ តីេូេមក

2

ដេ់ និងរក្កាយកមាភ្ិបាេនិ តីេូេមកដេ់។ រតើរលាកអាេជក្មបបានរទថា េកខខណឌកា ង្គ វនឹង

3

បានវក្បក្បួេយ៉ាងរម៉ាេខលះ<សក្មប់រលាកនិងកងកមលំង បស់រលាក> រក្កាយររេរគោប់ខួ ន
ល តាវេ់

4

និង តាវឹងស រនាះ? រវើយ<> តាញា៉ាវ េូេមកជំនួសរនាះ? រលាកអាេរនយេ់បានរទ ថាេកខខណឌ

5

កា ង្គ វនឹង វខសគ្ននយ៉ាងរម៉ាេខលះ?

6

ឆ៖ បាទ េកខខណឌកា ង្គ ខសគ្នន។ កមាភ្ិបាេនិ តីមក បបអាហា បានវតមួយកំប៉ាងកនុង

7

មួយថ្ងៃ។ កា ង្គ ៣វម៉ាក្តគូបដូេគ្នន ក៏ប៉ាវនដអត់រទៀង ររេណ្ណ ថ្ងៃណ្ណ មនវផនកា ឬទំនប់ោេ់ក្តង់

8

ណ្ណ ក្តង់ណី ឬមិនទន់រវើយ កមលំងរនាះក៏យកគ្ននរៅរក្បើរៅរេើករទៀត វងមរទៀត វរេើស៣វម៉ាក្ត

9

គូបវនឹងរទៀត។ ក៏ប៉ាវនដភាគតិេមិនមនរទៀងទត់រាេ់ថ្ងៃរទ។

10

[១១:១៤:០៦]

11

ស៖ រគមនតាមោនរលាកជាប់ក្បកិត វូតរទររេវដេខាងរួកនិ តីមកកាន់កាប់ទំនប់រនាះ?

12

ឆ៖

ូបខាំបា
ុ ទផ្ទាេ់ កមាភ្ិបាេនិ តីបានតាមោនខាំយ
ុ ៉ា ងសែិតជាងរគបងែស់ ក៏ប៉ាវនដខំជ
ាុ ំរនឿរជឿ

13

ជាក់ថា ខលួនខាំវ
ុ ក្បាកដក្បជាវមន ក្តង់វមន រគ វូតតាមោនដេ់រៅកវនលងផាះសវមបង បស់ខំបា
ាុ ទ តាម

14

វម៉ាឪខាំក្ុ បាប់ ថាមនរគមកសួ ក្បវតតិ ូប កូនកសិក កមាក វមនរទ? មដយខាំបា
ុ នបញ្ញជក់រវើយ រគបាន

15

រ

16
17

ើញផាះសវមបងរិតក្បាកដ ខាំជ
ុ ំរនឿថា ខាំវ
ុ រិតក្បាកដវមន។ រវើយខាំបា
ុ នសាងេែរៅរេើបងបែូនវដេ
ួម ស់ជាមួយខាំុ ជារិរសសបងបែូនវដេជរមលៀសរៅរីភ្ំរន រញក៏រោយ រីរពាធិ៍សាត់ក៏រោយ បាត់ដំបងក៏

រោយ ស់រៅដូេបង ដូេបែូន។

18

ស៖ រៅអាងក្តពាំងងា និងជាទូរៅ<ជាងរនះ គឺ>រៅតំបន់៥ និងរៅក្សុកក្រះរនក្តក្រះវនឹង

19

មនកា ោប់ខួ ន
ល បាត់ខួ ន
ល <និងកា សមលប់>រក្េើនរទ <រៅរក្កាម>កា ក្គប់ក្គង< បស់> តាវេ់

20

<ឬរក្កាម>កា ក្គប់ក្គង បស់<កមាភ្ិបាេវដេមករីភ្ូមិភាគ>និ តី<រនាះ>?

21

ឆ៖ មខសញ្ញាបានបាត់ខួ ន
ល រនះ ខាំបា
ុ ទ រយើងខាំរុ ៅកនុងកងេេ័តតំបន់ តាវេ់ ោេ់វប៉ាករីក្សុក

22

ក្រះរនក្តក្រះ ក៏ប៉ាវនតរធេើកា កនុងក្សុកក្រះរនក្តក្រះ ក៏ប៉ាវនតអត់លាយេំរៅតាមសវក ណ៍ អត់លាយេំ

23

រៅតាមក្សុកក្រះរនក្តក្រះរនះរទ ក៏ប៉ាវនតកា ង្គ វដេរធេើរៅកនុងក្សុកក្រះរនក្តក្រះ។ រៅតាមសវក ណ៍

24

តាមខាំបា
ុ ទរិនិតយ សវក ណ៍នីមួយៗមនក ណីរក្េើន ោប់ ឬក៏បវងេ ឲ្យរៅជញ្ជូ នរសបៀង ឬដឹករសបៀង

25

រក្េើនវតមិនបានមកវិញ តាមខាំដ
ុ ឹង។
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435389

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
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2

ស៖ េះរក្កាយររេរគោប់ខួ ន
ល

តាវេ់

<រតើមនកា ោប់ខួ ន
ល

ឬបាត់ខួ ន
ល រក្េើនវដ ឬរទ?>

3

រវើយកមាភ្ិបាេនិ តីមកដឹកនាំរនាះ រតើ វិន័យវនឹងតឹងវតងជាងមនរទ? រវើយមនកា សមលប់មនសស

4

រវើយនិងបាត់ខួ ន
ល វនឹងរក្េើនរទ?

5

ឆ៖ កមាភ្ិបាេនិ តី គឺតាញា៉ាវ រនះឯងវដេមកកាន់កាប់។ ខាំបា
ុ ទភ្័យ នធត់ខាលង
ំ ណ្ណស់ ោប់

6

អា មាណ៍ខាលង
ំ ណ្ណស់ ក៏ប៉ាវនតវភ្នកគ្នត់ ំថ្រមកវតខាំបា
ុ ទវដ ខាំរា
ុ ងខាលេវដ មិនដឹងថាថ្ងៃណ្ណ ក៏ប៉ាវនតខំាបា
ុ ទ

7

រធេើកា ទំងភ្ិតទំងភ្័យ។ សូមបីវតបងបែូនរៅខាងរក្កាមខាំុ រៅកនុងកងក៏គ្ននខាលេដូេវតខាំវុ ដ

8

រខសៀវជាសមៃត់ មិនវដេឲ្យអនកណ្ណដឹងរទ វដេនឹកជាប់ទឹកេិតគ្ន
ត ន កនុងកង។

នាំគ្ននខសឹប

9

ស៖ ខាំេ
ុ ង់ដកក្សង់េរមលើយ បស់រលាក ជូនមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ គឺ E3/9076 ទំរ័ ៣៧

10

ជាភាសាអង់រគលស និង៥២ ជាភាសាវខា ។ ខាំស
ុ ូមដកក្សង់ -- ោនី បានសួ សំណួ ដូេតរៅ៖ “រៅ

11

ររេយយវេម រវើយនិង < ិន> មកក្សុករនះ រតើមនសមលប់មនសសរក្េើនរទ? េរមលើយ បស់រលាក៖

12

“មនកា សមលប់ និងកា ោប់ខួ ន
ល <ជារក្េើន> រៅររេវដេ យយវេម ក្តួតក្តាតំបន់រនាះ <ប៉ាវនត>រគ

13

ក្បាប់ឲ្យអនកទំងរនាះរៅរ ៀនសូក្ត។” រវើយ<>មកខាងរក្កាមរនះបនតិេ រលាកនិយយថា៖ “កា ោប់

14

ខលួនបានរកើតរេើងរៅកនុងររេ តាវេ់ ក្តួតក្តា ប៉ាវនតហាក់បីដូេកា សមលប់តិេតួេជាង។ កា សមលប់

15

រិតជារកើតមនវមន រៅររេវដេខាងនិ តីេូេមក។” រវើយរៅខាងរក្កាមរនះបនតិេរទៀត “រៅររេ

16

រួកនិ តីេូេមកដេ់ គឺថាវមនកា តឹងវតង រវើយមនកា ីករាេោេនូវកា កាប់សមលប់ <រោយ

17

គ្នាន>មូេរវតអេីរនាះរទ <ប៉ាវនតថាជាប់ពាក់រ័នន
ធ ឹងរ ឿងរនះ រ ឿងរនាះ>។ ខាំភ្
ុ ័យខាលេណ្ណស់េំរពាះកា

18

ជាប់ពាក់រ័ន<
ធ នឹងរ ឿងរនះ រ ឿងរនាះ> រវើយរៅររេវដេរួកនិ តីមកដេ់ រគតាមវសេង កបណ្ណ
ត ញ

19

មនសស រវើយសមលប់ទង
ំ អស់ របើរគ ករ

20

សាកសី រតើរលាករៅ កាេរមលើយរនះដវដេរទ ពាក់រ័នន
ធ ឹងបញ្ញាវដេថា ររេកមាភ្ិបាេនិ តីមកដេ់

21

រនាះ

22

ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងវខស យៈ <ឬជាមួយនឹង>ខាាង
ំ <> អេ
៊ី ឹងវមនរទ?

23

ើញវខសបណ្ណ
ត ញណ្ណមួយ។” បញ្ច ប់កា ដកក្សង់។ រលាក

គឺមកោប់ខួ ន
ល មនសសគ្នានមូេរវត<>អេីរទ

<រក្ៅ>វត<រីមូេរវតវដេ>រគរោទថាមន

[១១:១៩:៥៦]

24

ឆ៖ បាទ ខាំអ
ុ ត់បានដឹងដេ់ថា អនកណ្ណោប់អក
ន ណ្ណរទ។ រៅវផនកខាងសវក ណ៍ យយវេម

25

គ្នត់បានក្តួតក្តាសវក ណ៍។ ខាំរុ រេរនាះ ខាំរុ ៅកនុងកងេេ័ត អត់បានដឹង។ យយវេម មកតំណ្ណង
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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ុ
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34

1

រៅក្សុកក្រះរនក្តក្រះ តំណ្ណងរី តារម៉ាង វដេរគោប់ តារម៉ាង រៅ យយវេម មករៅតំណ្ណងគ្នត់

2

រដករៅសំណ្ណក់រៅភ្នំរេៀប។ ររេរនាះ ខាំម
ុ ិនដឹងថា គ្នត់ោប់អក
ន ណ្ណ ឬសមលប់ ខាំអ
ុ ត់វដេបាន

3

រ

ើញផ្ទាេ់វភ្នកផង។

4

ស៖ សំណួ េងរក្កាយ។ រតើរលាកធាលប់រ

ើញរមដឹកនាំជាន់ខពស់ថ្នបកសកមាយ
ុ នីសក
ដ មពជា
ុ វដេ

5

មនទីតាង
ំ រៅភ្នំររញ មកទសសនកិេចអាងទំនប់ក្តពាំងងាវដ ឬរទ? ឬក៏អមដំរណើ ឥសស ជនប រទស ដូេ

6

ជាជនជាតិេិនជារដើម មកទសសនកិេចរៅអាងទំនប់ក្តពាំងងារនះ រលាកធាលប់រ

7

ឆ៖ បាទ ខាំរុ

ើញវដ ឬរទ?

ើញមនឡានកាត់សង់កាត់ស រណ៌ស រណ៌រងមន់ ក្បវវេជា២០-៣០ឡាន

8

រៅកនុងេរនាលះឆ្នំ១៩៧៦ ក៏ប៉ាវនតមិនដឹងថា ូបអនកណ្ណ រៅអនកណីរទ រគរៅរភ្ាៀវរៅវតកនុងឡានទំងអស់

9

រៅរេងទសសនកិេចរៅអាងក្តពាំងងា។

10
11

ស៖ <រតើរលាករ

14

ឆ៖ ខាំបា
ុ ទមិនោំេាស់េែរទ ក៏ប៉ាវនតរៅេរនាលះមិនដឹងជា ទំនប់ខំបា
ាុ ទជិត ួេរវើយវដ

17

រលាក វំងសង់ វយដ៍ រដសាាឯេ៖
រលាកក្បធាន ខាំស
ុ ូមអនញ្ញាតក្បគេ់រវទិការនះ ជូនសវរមធាវីនាមខ រក្ពាះខាំអ
ុ ស់សណ
ំ ួ
រវើយ។
ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

18
19

អរញ្ជ ើញ សវរមធាវីនាម
ំ ខតំណ្ណងរដើមបណដឹង ដឋបបរវណី!
រលាកក្សី ម៉ា ី វគី ដ
ូ ៖៍

20
21

សូមអ គណរលាកក្បធាន។ សូមរគ្ន ររលាក រលាកក្សីរៅក្កម និងភាគីទង
ំ អស់។ ខាំម
ុ ន
សំណួ ខលៗ
ី មួយេំនួនតូេ។ ខាំ<
ុ គិតថា ខាំរុ ក្បើ>ររេ<មិនដេ់>ក្បាំ<>នាទីរទ។

22

[១១:២២:៤២]

23

កា តាំងសំណួ រោយសវរមធាវីរដើមបណដង
ឹ ដឋបបរវណី

24

សួ រោយរលាកក្សី ម៉ា ី វគី ដ
ូ ៖៍

25

ក្តង់

រនាះ រៅអាងក្តពាំងងា។ រភ្ាៀវេះរីឡាន េះរដើ រមើេវតរេើទំនប់។

15
16

ឬក៏ររេណ្ណមួយ<រផសង

រទៀត>? រលាកោំរទ?

12
13

ើញកនុងកំេុង>ររេសរមាធរបើកកា ោឋនវនឹង

ស៖ ជក្មបសួ រលាកសាកសី ខាំរុ ្
ា ះ ម៉ា ី វគី ូដ៍ ខាំជា
ុ រមធាវីតំណ្ណងឲ្យក្កុមរដើមបណដឹង
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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ុ
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1

35

ដឋបបរវណី។ ខាំន
ុ ឹងសួ សំណួ មួយេំនួនតូេរៅកាន់រលាក ពាក់រ័នន
ធ ឹងររេវដេរលាករៅមនាី ររទយ

2

អនលង់សា

3

រក្កាយរីរធេើកា រៅទំនប់ក្តពាំងងា

4

ទីរនាះ គឺរលាកោំបាយឲ្យអនកជំងឺ។ រតើខំអ
ាុ ៊ីេឹងក្តឹមក្តូវរទេំរពាះេរមលើយ បស់រលាកកាេរីមសិេមិញ

5

រនាះ?

6
7

12

រលាកបានរៅសានក់រៅមនាី ររទយកនុង យៈររេរី បីវខ

រវើយរៅ

កងរទ រគដកមកឲ្យរៅោំបាយរៅមនាី ររទយអនលង់សា េំនួនបីនាក់។
ំ
ស៖ រលាកអាេរ ៀបរាប់មនាី ររទយវនឹងបនតិេបានរទ? ជាអគ្ន រធេើរីសីម៉ាងត៍ <ឬក៏>ជាឃាលង
ោស់ ឬក៏យ៉ាងរម៉ាេ រលាកោំអំរីក្ទង់ក្ទយមនាី ររទយវនឹងរទ?

10
11

រលាកបានរឆលើយថា

ឆ៖ បាទៗ ររេវដេរគដកខាំម
ុ ករីអាងក្តពាំងងា កាេរនាះរគមិនទន់វតងតាំងខាំជា
ុ ក្បធាន

8
9

ដូេវដេរលាកបានរឆលើយកាេរីមសិេមិញជាមួយរមធាវីកា ពា កដី។

ឆ៖ បាទ ោំបាន។ មនាី ររទយរនាះ ក្បក់រោយសបូវនិងសលឹករតានត រវើយសមវដេរដករនាះ
ក្កាេរោយ នាបឫសសី រគរធេើជាជួ ដូេជាររាងេិញ្ចឹមមន់ វវង បីបួនជួ សក្មប់ោក់អក
ន ជំងឺ។
[១១:២៤:៤១]

13

ស៖ រលាកោំរទថា រៅកនុងមនាី នុ៎ង មនអនកជំងឺប៉ានាាននាក់? រក្េើន ឬក៏តិេ?

14

ឆ៖ បាទ មិនជារក្េើនរេើសណ្ណស់ណ្ណរទ មនររាងខលះរនាះ បួនដប់នាក់ ក្បាំដណតប់នាក់ ររាង

15

ខលះរនាះ ដប់នាក់ ក្គប់វតររាង រៅក្គប់វតររាងវនឹងឯង។

16

ស៖ កនុងកិេចសមាសន៍ បស់រលាកជាមួយនឹងមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ គឺERN 00731179

17

ជាភាសាអង់រគលស និងជាភាសាវខា 00728881 រលាកថាមនអនកជំងឺ ៥០ រៅ ៦០ រៅកនុងអគ្ន មួយ

18

វនឹង។ រតើរលាករៅោំរទ?

19

ឆ៖ បាទ របើស បតាមក្គប់ររាងក្បវវេជា ៤០ ឬ ៥០ មន។

20

ស៖ រលាកដឹងថាអនកជំងឺទង
ំ អស់វឹង
ន មករីខាងណ្ណខលះ?

21

ឆ៖ អនកទំងអស់រនាះតាមខាំដ
ុ ឹង មករីខាងេេ័ត តាវេ់ ក៏មន មករីខាងមខក្រួញរផសងៗក៏

22

េូេរៅកវនលងរនាះវដ ។

23

ស៖ រលាកោំថារៅមនាី ររទយវនឹងមនបគគេិកររទយប៉ានាាននាក់រទ?

24

ុ ិនបាន
ឆ៖ កនុងអនករៅមនាី ររទយរនាះ ររទយធមាតាមន បួននាក់ ក្សីរី នាក់ ក្បុសរី នាក់។ ខាំម

25

ោំរ្
ា ះ។
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435392

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

ស៖ ក្សីរី ក្បុសរី នាក់វឹង
ន រកាង ឬក៏ោស់ រលាកោំអាយរួកគ្នត់រទ រវើយនិង ូបរាងមខ

1
2

មត់អីរួកគ្នត់រលាកោំរទ?

3
4

ឆ៖ ខាំម
ុ ិនបានោំអាយគ្នត់រទ ក៏ប៉ាវនតកា បា៉ាន់សាានអាយក្បវវេជា ២០ ឬ២១, ២២ យវជន
ក៏ដូរោនះវដ ក្បវវេជាអាយ២០ជាង, ២៥, ២៣។

5

ស៖ រលាកធាលប់រ

ើញមនសសសាលប់រោយផ្ទាេ់វភ្នករទ រៅមនាី ររទយរនាះ?

6

ឆ៖ បាទ ខាំបា
ុ ទរ

ើញខលះ ខលះឈឺរៅនឹងវក្គ រៅនឹង នាបរនាះ ោេ់រពាះថ្ដ រពាះរជើង។

7

36

[១១:២៨:១៧]

8

ស៖ រលាកអាេរ ៀបរាប់អំរី ូបរាងកាយ បស់អក
ន ជំងឺទង
ំ អស់វឹង
ន បានរទ?

9

ឆ៖ ខាំបា
ុ ទបានដឹងថាជំងឺវដេៗបញ្ញាវដេរកើតរេើង គឺរាក ូស រវើយនិងេះមួេ រាក វដេ

10

បានរវើម ភាគរក្េើន។
ស៖ រលាកបានរឆលើយជូនមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ គឺឯកសា ដវដេថា រក្កាយរីកមាភ្ិបាេ

11
12

និ តីមកដេ់ រគ ះរ ីមនាី វនឹង។ រតើរលាកបានរ

13
14

ឆ៖ ខាំអ
ុ ត់បានរ

ើញ ះរ ីរទ ររេរនាះខាំក្ុ តូវក្តេប់រៅអាងក្តពាំងងាវិញ រគដកយករៅរ ៀប

ជាកងវិញ។ ររេរនាះ ខាំោ
ុ េ់រសលះរីមនាី ររទយអនលង់សា រវើយ។
ស៖ សំណួ េងរក្កាយ។ របើរលាកមិនរ

15
16

វនឹងក្តូវបានរគ ះរ ីុុះ<>?

17

(សក្មក យៈររេខលី)

18

ើញរគ ះរ ីយ៉ាងរម៉ាេខលះ រលាកអាេរ ៀបរាប់បានរទ?

ើញ អ៊ីេឹងរលាកដឹងរោយ របៀបណ្ណថាមនាី ររទយ

[១១:៣០:២១]

19

ស៖ ក្បសិនរបើខំស
ាុ ួ មិនេាស់ ខាំស
ុ ួ មដងរទៀត។ រលាកយេ់សំណួ ខាំរុ ទរលាកសាកសី?

20

ឆ៖ បាទ ខាំយ
ុ េ់។ ខាំអ
ុ ត់បានរ

21
22

ផត មិនដឹងថារគ ះរ ីសររេណ្ណ ខាំអ
ុ ត់ដឹង។
រលាកក្សី ម៉ា ី វគី ដ
ូ ៖៍

23
24
25

ើញកា ះរ ីសររទយរនាះរទ យៈររេវដេខាំរុ ៅ ខាំរុ េញរៅ

សូមអ គណរលាកសាកសី។ រលាកក្បធាន ខាំអ
ុ ស់សំណួ រវើយ។ សូមអ គណ។
ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
បាទ អ គណ។ ឥេូវរនះ ដេ់ររេសក្មកថ្ងៃក្តង់រវើយ អងគជំនំជក្មះក្បកាសសក្មកោប់រី
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435393

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

1

ររេរនះតរៅ

2

សវនាកា ។ រវើយអ គណរលាក [2-TCW-996] កា សាដប់សកខីកមា បស់រលាក រៅមិនទន់េប់រៅ

3

រេើយរទ

4
5

វូតដេ់រម៉ាងមួយកនលះ

37

រសៀេរនះ សូមអរញ្ជ ើញេូេ វិញ រដើមបីបនដកិេចដំរណើ កា

អងគជំនំជក្មះនឹងបនដរធេើសវនាកា សាដប់សកខីកមា បស់រលាកកនុងសវនាកា ជាសមៃត់រនះរៅ

រសៀេរទៀត វដេទំនងមិនេំណ្ណយររេរវលាយូ រទ យ៉ាងយូ កនលះរម៉ាងរទៀតនឹងេប់រវើយ។ អ៊ីេឹង
គឺអងគជំនំជក្មះរៅបនដសាដប់សកខីកមារៅ រសៀេរនះរទៀត។

6

រវើយអ គណ រលាក ឌេ ផ្ទ ី វដ រមធាវីក្បឹកាសាកសី រោយកា សាដប់សកខីកមា បស់សាកសី

7

[2-TCW-996]

មិនទន់េប់

ដូរេនះ

គឺអងគជំនំជក្មះអរញ្ជ ើញរលាកមកេូេ ួមរៅ រសៀេរនះរទៀត

8

វដេេំណ្ណយររេរវលាទំនងយ៉ាងយូ ៣០ ឬ៤០នាទីរទៀតប៉ារណ្ណ
ា ះ។
រវើយមន្តនតី ដឋបាេតលាកា សក្មបសក្មួេផដេ់កវនលងសក្មករៅបនាប់ ង់ោស
ំ ក្មប់សាកសី

9
10

ដេ់សាកសី ូបរនះ រៅកនុងអំេុងររេសក្មកថ្ងៃក្តង់ និងឲ្យអរញ្ជ ើញគ្នត់

11

មកកាន់កវនលងផដេ់សកខីកមារៅរវលារម៉ាងមួយកនលះ។

12
13
14

បង្គគប់ឲ្យអន កសមនាី

ំឃាង
ំ នាំខួ ន
ល រលាក រខៀវ សំផន ក្តេប់រៅកាន់បនាប់ ង់ោំខាងរក្កាម

សាេសវនាកា រនះ និងបង្គគប់ឲ្យនាំខួ ន
ល គ្នត់ក្តេប់េូេ ួមសវនាកា រៅកនុងបនាប់សវនាកា រនះវិញ រៅ
រសៀេរនះ ឲ្យបានមនរម៉ាងមួយកនលះ។
សក្មកេះ!

15
16

ួមទំងរមធាវីក្បឹកាសាកសី

ក្កឡាបញ្ជ ៖ី

17

សូមអរញ្ជ ើញរក្កាកឈ !

18

(សវនាកា សក្មករីរម៉ាង ១១:៣២ នាទី ដេ់រម៉ាង ១៣:៣៣ នាទី)

19
20

[១៣:៣៣:០៩]

21

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

22

អងគយ
ុ េះ!

23

អងគជំនំជក្មះក្បកាសបនដកិេចដំរណើ កា នីតិ វិធីសវនាកា ។ សវនាកា តរៅរនះនឹងរធេើសវនាកា

24

សួ រដញរោេសាកសី [2-TCW-996] បញ្ច ប់រោយសវនាកា ជាអសាធា ណៈដវដេ។ ដូរេនះខាង

25

រសាតទសសន៍ផ្ទដេ់ក្បរ័នស
ធ ំរេងរៅខាងសាធា ណជន

រវើយនិងអវតតមនសាធា ណជនរៅបនាប់

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435394

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

1

សាេសវនាកា សាធា ណៈ និងក៏ផ្ទដេ់សំរេងរៅកា ិយេ័យសក្មប់អក
ន សា រ័ត៌មនផងវដ ។
រវើយមននឹងផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមរមធាវីកា ពា កដីរលាក រខៀវ សំផន រោយរៅក្កមមន

2
3

សំណួ

4

ឡាវវន៍ រដើមបីអាេតាំងសំណួ រដញរោេេំរពាះសាកសី ូបរនះបាន។

5
6

38

មនបំណងសួ ដេ់សាកសី ូបរនះ។ អងគជំនំជក្មះផដេ់រវទិកាជូនរៅរៅក្កមរលាក វសង់ម៉ាក

សូមអរញ្ជ ើញរលាករៅក្កម វសង់ម៉ាក ឡាវវន៍!
រៅក្កម វសង់ម៉ាក ឡាវវន៍៖

7

បាទ សូមអ គណរលាកក្បធាន។

8

កា តាំងសំណួ រោយរៅក្កម

9

សួ រោយរៅក្កម វសង់ម៉ាក ឡាវវន៍៖

10

ស៖ រលាកសាកសី ខាំម
ុ នសំណួ <មួយ>េំនួនសួ បនដ។ ជាដំបូង ខាំស
ុ ូមក្តេប់មកនិយយអំរី

11

អេីវដេរលាកបាននិយយកាេរីមសិេមិញទក់ទងរៅនឹងក្រឹតិកា
ត ណ៍វដេរកើតរេើងរៅរក្កាយថ្ងៃ១៧

12

រមសា ឆ្នំ១៩៧៥ ភាលមៗ។ មនសំណួ មួយេំនួនវដេក្កុម នួន ជា សួ រៅរលាកកាេរីមសិេមិញ

13

ទក់ទងរៅនឹងកា សងសឹកវដេទំនងជាបានរកើតរេើងរៅភ្ូមិ<រក្សះ>ខាងរកើត វដេជាកា សងសឹក

14

រៅរេើអំររើរឃា រៅ បស់<អតីត>ទហាន េន់ នេ់ រ្
ា ះ ី <វដេជាកូនក្បសាក្បុស បស់ រភ្ើម

15

វដេជាអតីតក្បធាន>ភ្ូមិរបា៉ាយសំររាង។ រគរោទថា

16

នាក់>រវើយនិងបាន<>យួ កាេនុ៎ងបង្គាញរគរៅទីរនាះ។ <រលាកបាននិយយកាេរីមសិេមិញថា>

17

ី និង រភ្ើម រនាះទំងរី នាក់វឹង
ន ក្តូវបាន<សមលប់រោេ>។ រតើរលាកអាេជក្មបជូនតលាកា បាន

18

វដ ឬរទថា ក្កុមក្គួសា បគគេទំងរី ូប<>រនះមនរ ឿងអីរកើតរេើងេំរពាះ<រួក>គ្នត់វដ ?

19

[១៣:៣៥:៥៩]

20

រលាក [2-TCW-996]៖

21
22

ី វនឹង<>បានកាត់ក<ទហានវខា ក្កវមរី

ឆ៖ បាទ រលាក ី ស័កដិ៣ សម័យេន់ នេ់ កាេររេសន្តង្គគមគ្នត់បានកាត់កាេវខា ក្កវម
រី នាក់ យួ កាត់ភ្ូមិ បស់ខំបា
ាុ ទរៅឆ្នំ១៩៧៤ េងឆ្នំ១៩៧៤។

23

ស៖ បាទ សំណួ ខាំអ
ុ មាញ់មិញរនះខសរីវឹង
ន បនដិេ ខាំេ
ុ ង់ដឹងថា រតើរលាកដឹងអំរីអីវេ ដេរកើត

24

មនរេើងេំរពាះក្គួសា គ្នត់វដ ឬរទ ជារិរសសគឺភ្ ិយ កូន<ក្បុស និងកូនក្សី> បស់ រភ្ើម រនាះមន

25

រ ឿងអីរកើតរេើងេំរពាះគ្នត់វដ ឬរទ? <>
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435395

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

39

ឆ៖ បាទ ក្កុមក្គួសា បស់រលាករមភ្ូមិ រភ្ើម និងរលាក ី ខាំបា
ុ ទដឹងវតក្កុមក្គួសា រមភ្ូមិ

1
2

រភ្ើម វតប៉ារណ្ណ
ា ះក្តូវជាឪរករកាករលាក ។
ី ររេរនាះ ខាំរុ ៅវ័យកម រដញរគ្ន មករីវក្សក្បទះរ

3

ក្កុមរយធាមួយក្កុមបានដឹកថ្ដកូនរកាងមនក់អាយដប់ ក្តូវជាកូនរមភ្ូមិ រភ្ើម ទីប៉ានាានរទខាំម
ុ ិនដឹង អាយ

4

ក្បវវេជា៥ឆ្នំ បានខាំរុ ដញរគ្នមកក្បទះ ររើបនឹងរបៀតមត់ផូវល េមៃយក្បវវេជា៥វម៉ាក្តរីផូវល រទះ

5

រគ្ន ង្គករៅក្សាប់វតរ

6

េំរះទង់ក្ទរីរក្កាម។

7

ើញរគកំរងវតក្គវីឆ្េ់ កូនរកាងរនាះក៏ដួេ -- អុ៎! របាះរៅរេើ ួេរគយក

[១៣:៣៨:៣០]
ស៖ ខាំន
ុ ឹងអានអេីវដេរលាកបានរឆលើយរៅកនុងឯកសា <E3/5964(សីក) ក្តង់េរមលើយទី៨ និង

8
9

ើញ

១១> ជាភាសាអង់រគលស។ ខាំស
ុ ូមដកក្សង់ជាភាសាអង់រគលស៖ “វខា ក្កវមបានសមលប់ រភ្ើម និង

10

រៅេងភ្ូមិ<រក្សះ>ខាងរកើត។ ខាំរុ

11

នឹងេំរះទង់ការំ ភ្លើង។ រកាង>រនាះអាយវត៥ឆ្នំប៉ារណ្ណ
ា ះ <រវើយជាកូនក្បុស បស់ តារភ្ើម>។ រវើយ

12

រៅររេរនាះ ខាំបា
ុ នរ

13
14

រតើរលាកអាេបញ្ញជក់បានវដ ឬរទថាអេីវដេខាំអា
ុ នរនះវឆលះុ បញ្ញចង
ំ អំរីអីេវដេ

ើញវដ ឬរទរៅសម័យរនាះ?

ឆ៖ បាទ ខាំបា
ុ នរ

15

ើញរគ<ោប់>កមរា<មនក់ របាះរេើងរេើ រវើយោក់រកាងរនាះ

ើញរួករគសមលប់ក្បរនធ <កូនក្បុស> និងកូនក្សី<>រ្
ា ះ កាសី <វដេជាកូន

បស់រមភ្ូមិវឹង
ន >។”
រលាកបានរ

ើញកូនក្សី បស់រលាករមភ្ូមិ រភ្ើម រៅរបាេរមារៅវេវក្ស រគបានរៅ

16

ឲ្យគ្នត់មក ររេរនាះរ

17

វតរលាក ី មិនបានសាលប់រៅររេរនាះរទ រៅររេរក្កាយរផសងគ្នន។

18
19
20
21
22

ី

ើញៗរគសមលប់ ក្រមទំងក្បរនធកូន រវើយនិងកូនក្សីមនក់ផង ួមគ្ននវតមដង។

[១៣:៤០:២៣]
ស៖ រតើរលាកដឹងវដ ឬរទ

ថាររេរក្កាយមកបនដិេ

មនកា កាប់សមលប់រីសំណ្ណក់រួកវខា

ក្កវមរៅកនុងភ្ូមិ បស់រលាក? រតើរលាកដឹងថាមនកា កាប់សមលប់វដ ឬរទ?
ឆ៖ កនុងភ្ូមិ បស់ខំាបា
ុ ទអត់មនវខា ក្កវមកាប់សមលប់រទ

មនវតកាប់សមលប់ក្កុមក្គួសា

រមភ្ូមិ រភ្ើម វដេជរមលៀសមករីភ្ូមិរបា៉ាយសំររាង មករៅេងភ្ូមិរក្សះខាងតបូងវតប៉ារណ្ណ
ា ះ។

23

ស៖ <កនុងេរមលើយថ្ន>សំណួ ១៣ ថ្នឯកសា ដវដេ គឺឯកសា E3/9564 រលាកបាននិយយ

24

ថា រី បីវខរក្កាយ<>ររេវដេវខា ក្កវមរេើងកាន់អំណ្ណេ គឺវខា ក្កវមបានោប់មនសសយករៅ

25

សមលប់រៅកណ្ណ
ដ េវេវតមដង ជាភាសាអង់រគលស រលាក<បាននិយយថា៖> “រួករគោប់មនសសទំង
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435396

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

1

វខសៗយករៅសមលប់រោេ<រៅកណ្ណ
ត េវេ>”។

2

សមលប់>នុ៎ង<> សទធវតជាអនក<>ជរមលៀស<មក>រីកវនលងរផសងមក រក្ៅរីក្សុករីក្រះរនក្តក្រះអីជា

3

រដើមរនាះ រលាកអាេនិយយរីរ ឿងទំងអស់វឹង
ន បានរទ<>?

4

ឆ៖ ខាំបា
ុ ទបានរ

ើញ

រតើរលាកនឹករ

ក៏ប៉ាវនតកនុងតាមខាំដ
ុ ឹង

ើញរទ?

40

អនកទំងអស់<វដេរគ

អនកវដេនាំមករីក្សុករក្ៅសងស័យវតទហាន

5

រលាក(ឮមិនេាស់) រៅក្សុកភ្នំក្សុក រគបានយកមកៗរៅវេវក្សភ្ូមិរក្សះខាងរកើត ខាងតបូង --

6

ខាងរកើតភ្ូមិ កណ្ណ
ដ េវេវក្ស។ ខាំបា
ុ ទ រៅវតកនុងផាះរទ ក៏ប៉ាវនតកនុងរនាះ វរៅជិត រវើយវេ រមើេ

7

រៅរ

ើញរីផះា ក៏រមើេរ

ើញវដ ។

8

ស៖ ឥេូវខាំន
ុ ឹងអានអេីវដេរលាកបានរ ៀបរាប់នុ៎ង រវើយវវងជាងវនឹងបនដិេ។ “រតើវខា ក្កវម

9

យកមនសសរៅសមលប់ភាគរក្េើនរៅកវនលងណ្ណរៅររេរនាះ? វខា ក្កវមយកមនសសយកសមលប់រោេ

10

រៅតាមវេវក្ស វដេមនេមៃយក្បវវេជា១០០វម៉ាក្តរីេងភ្ូមិ<រក្សះ>ខាងរកើត។ សំណួ ៖ រតើ

11

កា សមលប់រនះ

12

រទ។> រគវតងវតរៅក្បជាជនមកេូេ ួមក្បជំរដើមបីោត់តាង
ំ ឲ្យរគដឹកជញ្ជូ នអាហា

13

រៅរធេើកា កវនលងរផសង។

14

េរមលើយរនះវដ ឬរទ? រវើយអនកវដេបាត់ខួ ន
ល នុ៎ងជាអនកណ្ណវដ ? អនកវដេបាត់ខួ ន
ល ទំងអស់នុ៎ង?

15
16
17

រគក្បក្រឹតរត េើងរីររេមួយរៅររេមួយឬ?

រគមិន<បាន>សមលប់វបប<រនាះរទៀត

បនាាប់មកក្បជាជនទំងអស់រនាះក៏បានបាត់ខួ ន
ល រៅ”។

ឬក៏ក្បាប់ថាឲ្យ
រតើរលាករៅ កា

[១៣:៤៤:១៦]
ឆ៖ ខាំបា
ុ ទមិនសាគេ់រទ រ

ើញវតនាំមកសក្មកកនុងវតត ួេ រគរេញរីវតតយករៅវេខាងរកើត

ភ្ូមិ រក្កាយររេវដេសមលប់ក្កុមក្គួសា រមភ្ូមិ រភ្ើម ួេ។

18

ស៖ របើសិនជារលាកដឹង រតើមនមនសសប៉ានាាននាក់វដ វដេរគយករៅសមលប់វបបរនះរនាះ?

19

ឆ៖ ខាំបា
ុ ទរ

20

ស៖ បាទ ឥេូវខាំស
ុ ូមេូេរៅក្បធានបទងាីមួយរទៀត។ រលាកសាកសី ឥេូវខាំេ
ុ ង់សួ រលាក

ើញបរណដើ គ្ននជាជួ ក៏ប៉ាវនតមិនដឹងថាេំនួនប៉ានាាននាក់ ខាំម
ុ ិនដឹងដេ់វដ ។

21

ទក់ទងរៅនឹងអេីវដេរលាកដឹងអំរីកា ោឋនសំណង់រផសងរទៀតវដេសថិតរៅរក្កាមកា ក្គប់ក្គង បស់

22

តំបន់៥ មនររេវដេទំនប់ក្តពាំងងាក្តូវបាន<បញ្ច ប>
់ ។ កាេរីក្រឹកមិញរលាកបាននិយយអំរីទំនប់

23

រគ្នក ំរេក រតើរលាកដឹងវដ ឬរទថា មនររេសាងសង់<ទំនប់>រគ្នក ំរេករនះ គឺមនទំនប់មួយរទៀត

24

វដេក្តូវបានសាងសង់ ួេមករវើយ សថិតរៅរក្កាមកា ក្គប់ក្គង បស់តំបន់៥ រលាកដឹងរទ មនទំនប់

25

រគ្នក ំរេករនះ មនទំនប់អីវេ ដ វដេក្តូវបានសាង់សង់រេើង?
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435397

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

1

ឆ៖ ទំនប់រគ្នក ំរេក គឺថាវគគទី១ បស់ខំាុ វដេខាំុ ថ្ងៃ១៧រមសា កងទ័រវខា ក្កវមបានរេើងរី
ួេោត់ វិធានកា រដើមបីជរមលៀសយវជនយវនា ី រដើមបីរៅសក្មុករធេើ

2

ថ្ក្រ នាមមក េូេកនុងភ្ូមិរយើងខាំុ

3

ទំនប់រគ្នក ំរេកជាទី១ រេើកទី១បងែស់។

4
5

41

ស៖ រតើរលាកធាលប់ឮនិយយអំរីកា ោឋនទំនប់កំរបា វដ ឬរទគឺ<>រេើកទំនប់វឹង
ន <រីកំរបា >
វូតរៅដេ់ភ្ំរន ក្សះឯរណ្ណះ<>?

6

ឆ៖ បាទ ខាំរុ

ើញ ធាលប់ ទំនប់ភ្ំរន ក្សះ រីកំរបា រីរក្សះរៅភ្នំកំរបា ក៏ខំធា
ាុ ល ប់រេើក។

7

ស៖ អេ
៊ី ឹង គឺថាមនររេវដេរលាករៅរធេើកា រៅទំនប់រគ្នក ំរេកវនឹង គឺរលាកបានរធេើកា រៅ

8

កំរបា

9

ទំនប់កំរបា ភ្នំរក្សះរនះមនរេក រធេើកា រៅទីរនាះប៉ានាាននាក់វដ ?

10
11
12
13
14
15
16
17

រវើយនិងភ្នំរក្សះវនឹងរវើយ រតើរលាកអាេជក្មបជូនតលាកា បានវដ ឬរទ ថារៅកា ោឋន

ឆ៖

បាទ កមលំងរក្េើនរាប់ពាន់នាក់ កមលំងមករីកងេេ័ត តាវេ់ ក៏មន មករីតាង
ំ សវក ណ៍

ក៏មន ក្គប់មខក្រួញទំងអស់ រដើមបីសក្មុកទំនប់កំរបា រក្សះ។
[១៣:៤៨:២៤]
ស៖ កាេរីក្រឹកមិញរនះ រយើងបាននិយយអំរីមនសសមនក់វដេរ្
ា ះ បា៉ាន់ ឈួង។ រតើរលាក
ដឹងវដ ឬរទ ថារតើ បា៉ាន់ ឈួង រនះមនរធេើកា រៅរេើទំនប់<>កំរបា រវើយនិងរក្សះវនឹងវដ ឬរទ?
ឆ៖ បាទ បា៉ាន់ ឈួង គ្នត់បានរៅកនុងក្កុមកងវ័យកណ្ណ
ត េរនាះ គ្នត់អនករដើ ខាងវស់វវង
ទទឹងបរណ្ណ
ត យ កមពស់ រជើង។
ស៖ បា៉ាន់ ឈួង បានមកផតេ់សកខីកមារៅទីរនះ គឺឯកសា

E3/9094, ERN ជាភាសា

18

អង់រគលសគឺ <00728658> រៅដេ់ <59>, ជាភាសាបារាំងគឺ 01123622, ជាភាសាវខា គឺ 0073

19

4054 រៅដេ់ 55 គ្នត់រិរណ៌នាកា ោឋនរនះថា ជាទំនប់វដេមនក្បវវង១៣គីេូវម៉ាក្ត រវើយមន

20

បាតវនឹង១០វម៉ាក្ត រវើយកំរូេខនងទំនប់រនាះ៥វម៉ាក្ត រវើយកមពស់២វម៉ាក្ត។ រគសង់ទំនប់រនះរេើក

21

ទំនប់រនះ យៈររេបីវខ រោយមនរេក រធេើកា <>៦៥០០នាក់<។ រ័ត៌មនេមែិតមន>រៅកំណត់

22

រវតសាដប់េរមលើយ បស់គ្នត់ <គឺឯកសា E73/12.3.11 ក្តង់េរមលើយទី២>។ រតើេំនួនរនះ េំនួនថាដូេ

23

៦៥០០នាក់ អនកវដេរធេើកា រេើកទំនប់រនាះ រតើេំរពាះរលាករនាះ រតើតួរេខវនឹងក្តឹមក្តូវវដ ឬរទ?

24
25

ឆ៖ បាទ តួរេខតាមខាំដ
ុ ឹង ក្បវវេជារាវៗ អាេក្តឹមនុ៎ង បានជាខាំម
ុ ិនបានកំណត់ រវើយមិន
បានដឹងេាស់ ថាកមលំងមនប៉ានាានរិតក្បាកដ ក៏ប៉ាវនតកមលំងមនរាប់ពាន់នាក់រៅទីរនាះ។
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435398

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

1

ស៖ ឥេូវរយើងនិយយអំរីទំនប់រគ្នក ំរេក

42

វដេរលាកបានរ ៀបរាប់កាេរីក្រឹកមិញវដ ។

2

រលាក បា៉ាន់ ឈួង <ក៏ក្តូវបានរគសមាសទក់ទងនឹង>ទំនប់វឹង
ន វដ <> រវើយគ្នត់<បាន>រិរណ៌នា

3

ថា<មន>កា រេើកទំនប់មួយវដេមនក្បវវង១៨គីេូវម៉ាក្ត រេញរី<ោ រគ្នកទឹម

4

កាំ។ រវើយគ្នត់និយយថា មនអនករធេើកា ក្បវវេ ៧៨០០នាក់ រៅកា ោឋនរនាះ។>

5

[១៣:៥១:៤៧]

6

អនកបកវក្ប៖

7
8

បាទ រលាកៗក្បធាន ខាំសា
ុ ដ ប់រ្
ា ះកវនលងអត់បាន។ រលាករៅក្កម អានរ្
ា ះមដងរទៀត។
ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
រលាករៅក្កម វសង់ម៉ាក អានសាជាងាីរេើង វិញ រវើយអានយឺតៗ។ អនកបកវក្ប បកវក្បមិន

9
10
11

វូតដេ់ រទៀន

ទន់រទ ជារិរសសរ្
ា ះទីកវនលងវតមដង។
សួ រោយរៅក្កម វសង់ម៉ាក ឡាវវន៍៖

12

ស៖ បាទ អមាញ់មិញ ខាំន
ុ ិយយថា បា៉ាន់ ឈួង រនាះ គ្នត់បានរិរណ៌នា<ថា> កា ោឋនទំនប់

13

រគ្នក ំរេក <មនកា រេើទំនប់វដេ>មនក្បវវង១៨គីេូវម៉ាក្ត រវើយមនទំវំដូេទំនប់ខាងរដើមវដ គឺ

14

ថាមនបាតវនឹង ១០វម៉ាក្ត រវើយខនងរនាះ៥វម៉ាក្ត រវើយកមពស់២វម៉ាក្ត។ រវើយគ្នត់ក៏បានរ ៀបរាប់ផង

15

វដ ថា របើតាមកា ក្បមណ បស់គ្នត់វឹង
ន មនអនករធេើកា ក្បវវេជា<>៧៨០០នាក់។ រលាកសាកសី

16

រតើរលាកអាេបញ្ញជក់<តួរេខរនះ>បានវដ ឬរទ<?

17

រទៀត>? <>

18

[១៣:៥៣:២០]

19

រលាក [2-TCW-996]៖

20

ឬក៏>រលាក<គិតថាអាេមនេំនួនរក្េើនជាងរនះ

ឆ៖ បាទ កមលំងវដេ បា៉ាន់ ឈួង បានថា ខាំរុ មើេរៅរ

ើញកមលំងរក្េើនវដ ក៏ប៉ាវនតខំអ
ាុ ត់បាន

21

កំណត់ ឬកា វិនិេ័យ
េ បស់ខំក្ាុ បវវេជារក្េើនវមន រីរក្ពាះរមើេរៅរ

22

វដេរាយកមលំងវ កតាមមខសញ្ញារនាះ។ ខាំអ
ុ ត់បានដឹងេំនួនរិត។

23

ើញកមលំងវវវងវដ វខសរក្តៀម

ស៖ កាេរីក្រឹកមិញរនះ រគបានរោទសំណួ រលាក ទក់ទងៗរៅនឹងកា វដេរលាក រខៀវ

24

សំផន អាេរៅរធេើទសសនកិេចរៅទីរនាះ រវើយរលាកបានរឆលើយថារលាកមិនបានរ

25

អ៊ីេឹងក៏រោយ ថារតើរលាកធាលប់រ

ើញរទ។ រទះបីជា

ើញ ឬក៏ធាលប់ឮរគនិយយអំរីទសសនកិេច បស់សរមដេ សីវន រៅ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435399

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

1

កា ោឋននុ៎ងវដ ឬរទ?

2
3

43

ឆ៖ ខាំបា
ុ ទអត់វដេឮរទ រ

ើញវតឡានរភ្ាៀវមតង រៅអាងក្តពាំងងាដូេខាំបា
ុ នជក្មបរីកាេមន

អ៊ីេះឯង។

4

ន ណ្ណ<>វដេ<សថិតរៅកនុងកបួន ងយនត>
ស៖ រតើរលាកមនបានរោទសំណួ វដ ឬរទ ថារតើអក

5

វនឹង<?> រវើយរគមនោត់ វិធានកា អេីវដ ឬរទ រៅររេវដេមនអនកេះមករធេើទសសនកិេចរៅកា ោឋន

6

វនឹង?

7

ឆ៖ បាទ តាមដឹង រភ្ាៀវ បស់ -- តាមវដេេះរមើេ េះរីឡាន រដើ រមើេតាមរេើខនងទំនប់អាង

8

ក្តពាំងងារនាះ ក្បវវជាជនជាតិេិន។ កនុងរនាះមនអមដំរណើ ឮរគនិយយ ត់មត់តគ្នន ក៏ប៉ាវនតក្បវវេ

9

ជាមនរលាក រអៀង សា ី នាំរភ្ាៀវរដើ ទសសនា។

10

ស៖ បាទ សូមអ គណ។ អ៊ីេឹង រយើងក្សបគ្ននកនុងកា និយយថា កា ោឋនវនឹងក្តូវបានរធេើមន

11

កា ោឋនទំពាង
ំ ងា។ រតើរលាកអាេរ ៀបរាប់អំរីេកខខណឌកា ង្គ រៅកា ោឋនវនឹង ថាេកខខណឌវនឹង វដូេ

12

គ្ននរបះបិតនឹងេកខខណឌកា ង្គ រៅទំនប់ក្តពាំងងា ឬក៏េកខខណឌកា ង្គ ខសគ្នន?

13

ឆ៖ ទំនប់រគ្នក ំរេកនិងទំនប់អាងក្តពាំងងា មនេកខណៈខសគ្នន។ េកខណៈទំនប់ទី១ រៅ

14

រគ្នក ំរេក រដើមដំបូងទំងអស់ ទី១ គឺថា រទើបនឹងរេើងមករីថ្ក្រ នាម មិនទន់ជាមនសភារតឹង ឹង ឬ

15

កំណត់ឲ្យវ ករទ រយើងជញ្ជូ នតាមដំរណើ ទំងយប់ទង
ំ ថ្ងៃ ោក់រភ្លើងហាេ តាមទំនប់ រភ្លើងភ្លឺ នាាេ។ ររេ

16

រនាះយទធជន យទធនា ីសបាយកាែកកាែយ។

17
18
19

[១៣:៥៧:១០]
ស៖ រតើោប់រីររេណ្ណវដ វដេរ ឿងរាវសាថនភាររនាះបានវក្បក្បួេ? រតើោប់រីររេណ្ណវដ
វដេរគកំណត់ឲ្យសរក្មេវផនកា ៣វម៉ាក្តគូបកនុងមួយថ្ងៃរនាះ?

20

ឆ៖ ដំណ្ណក់កាេោប់កំណត់វម៉ាក្តគូប គឺោប់រៅអនវតតរៅអាងក្តពាំងងា។

21

ស៖ រតើរៅកា ោឋនមនៗ រវើយនិងកា ោឋនក្តពាំងងារនះ រលាកធាលប់រ

22

រធេើកា រៅកា ោឋនទំងអស់រនះវដ ឬរទ?

23

ឆ៖ បាទ ខាំអ
ុ ត់វដេរ

ើញមនរគឲ្យកម ៗ

ើញកម កងកម វ កដីរទរៅអាងក្តពាំងងា។ ក៏ខំម
ាុ ិនអាេនឹង វិនេ
ិ ័យ
េ

24

បានថា ខាលេមនរីតាមសវក ណ៍ ឬអាេមនរគបញ្ជូ នកម មកក៏មិនដឹង។ វតរៅកនុងេេ័តតាវេ់

25

អត់មនកងកម វ កដីរទ មនវតយវជនបីកងអនរសនាធំ រវើយនិងនា ីបីកង វដេរៅរក្កាមកា ដឹកនាំ
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435400

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

1

44

បស់ តាវេ់។ រក្ៅរីរនាះ រៅបញ្ជូ នមកតក្មូវកា បស់ តាវេ់ និងសវក ណ៍ ឬតាមក្សុករគ

2

ទក់ទងគ្ននក៏មិនដឹង

3

ជំនួយ។

ររេរនាះក្សាប់វតមក

ររេវយសក្មុកបានរ

ើញកមលំងតាមសវក ណ៍មក

4

ស៖ មនររេវដេរគោត់តាំងឲ្យរលាករធេើកា រៅក្តពាំងងា រលាកបានរធេើជានី សា តាឆ្ង។

5

របើសិនខាំយ
ុ េ់មិនក្េេំរទ តាឆ្ងវនឹងគ្នត់ទទួេបនាក
ុ កសិោឋនមួយ រវើយនិងអងគភារពាណិជជមួយ។

6

រតើរលាកអាេរ ៀបរាប់បានវដ ឬរទ ថារតើតាឆ្ងវនឹងគ្នត់ទទួេបញ្ញជ<រិរសស>រីណ្ណវដ

7

នឹងកា ក្បមូេផេក្សូវ កា ក្បមូេក្សូវ កា រ ៀបេំទកោក់ក្សូវ រវើយនិងកា បញ្ជូ នក្សូវរេញរៅ

8

រក្ៅ?
ឆ៖ ខាំបា
ុ ទអត់វដេរ

9
10

ស៖ រតើរលាករៅជិតកវនលងវដេ រទះរភ្លើងរៅដេ់វដ ឬរទរៅកនុងក្សុកក្រះរនក្តក្រះវនឹង?
រលាករៅវកប រា រទះរភ្លើងវដ ឬរទ?

13
14

ើញទទួេផេក្សូវមក

ោក់ ឬជក្ងុកណ្ណ ឬឃាលង
ំ ណ្ណមួយរសាះ។

11
12

ើញជញ្ជូ នក្សូវរេញរៅរក្ៅរទ ឬមិនវដេរ

ទក់ទង

ឆ៖ បាទ អត់មនរទ។ រា រទះរភ្លើងមនមកដេ់សាេយសីសផន។ រៅតួយ៉ាងវរៅសរេថ្ងៃរៅ
នឹងរខតតបនាាយមនជ័យ សាេយសីសផន រាមករីអូ រក្ៅ។
ស៖ របើតាមកា េង់ោំ បស់រលាកេំនួនអនករធេើកា រៅទំនប់ក្តពាំងងា<>រក្េើនជាងរៅកា ោឋន

15
16

រផសងរទៀតវដ ឬរទ ដូេជារគ្នក ំរេក រវើយនិងកំរបា អីជារដើមរនះ រៅក្តពាំងងារក្េើនជាងរគ ឬក៏

17

យ៉ាងណ្ណ?

18

ឆ៖ កងកមលំងវ កដី មនបីកវនលងធំៗក្បហាក់ក្បវវេនឹងគ្នន។ ទី១ រគ្នក ំរេក ោប់រផតើមវគគ

19

ទី១ រក្េើនបំផតក្គប់កវនលង ក្គប់ក្សុក ក្គប់ភ្ូមិ ក្គប់តំបន់ ស បមករគ្នក ំរេក រេើកទី១។ ក៏ប៉ាវនតទំនប់

20

រនាះមិនជាធំណ្ណស់ណ្ណរទ ក៏ប៉ាវនតមនសសវណនណ្ណប់។ បនាាប់មកអាងក្តពាំងងាក៏រក្េើន រសាើនឹងកំរបា

21

វដ ។

22
23

[១៣:០២:៤៩]
ស៖ កាេរីក្រឹកមិញ ក៏ដូេជាមសិេមិញវដ ខាំយ
ុ េ់ថាមនអនករធេើកា រី ក្បរភ្ទគឺ អនករធេើកា

24

រៅកនុងកងេេ័ត បស់តំបន់

25

ក្សុករផសង។ បាទ រដើមបីឲ្យេាស់ទង
ំ អស់គ្នន រតើរលាកអាេជក្មបជូនតលាកា បានវដ ឬរទថា រតើអនក

រវើយនិងអនករធេើកា រៅកនុងកងេេ័តវដេមករីសវក ណ៍

ឬក៏មករី

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435401

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

45

1

រធេើកា ទំងអស់រនះៗ គ្នត់ទទួេកា ក្បក្រឹតរត សាើភារគ្នន ឬក៏អក
ន រធេើកា កនុងកងេេ័តតំបន់រនាះ គ្នត់

2

ទទួេកា ក្បក្រឹតក្ត បរសើ ជាង? របើនិយយឲ្យេាស់រៅវតមតងេង់និយយថា កមាក វដេរធេើកា រៅកនុង

3

កងេេ័តតំបន់រនះទទួេ បបអាហា ជាអងក ជាបាយវនឹងរក្េើនជាង ឬក៏យ៉ាងរម៉ាេ?

4

ឆ៖ បងបែូនវដេមករីតាមសវក ណ៍

ក៏ប៉ាវនតរគមិនបានោក់រាយវិេវេ់ជាមួយកងេេ័ត

5

តំបន់ បស់តាវេ់ រទ។ រគរៅតាមសវក ណ៍ៗរ ៀងៗខលួន ក៏ប៉ាវនតមប
ូ ា អាហា រគមករីតាមសវក ណ៍

6

ខលះមនសក ខលះ ខលះមនក្បវក អំបិេអី រគមករីតាមតក្មូវកា តាមសវក ណ៍ បស់រគ មករីតាមភ្ូមិ

7

ំ។

8
9

ស៖ របើតាមកា យេ់រ

ើញ បស់រលាករនាះ រតើរួកគ្នត់វឹង
ន មន បបអាហា វនឹងរក្េើន <ឬ

តិេ ឬក៏ទទួេបានរសាើ>រេក វដេរធេើកា រៅកនុងកងេេ័តតំបន់ ឬក៏យ៉ាងរម៉ាេ?

10

ឆ៖ រេក វដេមករធេើកា តាមសវក ណ៍មករធេើកា រៅជាមួយទំបន់ តាវេ់ ួមនឹងកេេ័ត

11

តាវេ់ រនះ ជីវភារក៏វមិនរៅសមបូ វូ រវៀ ឬបានសេ់រទ។ មនសតួេរសតើងរវើយ មិនជាប់លាប់

12

រទៀត មកមដងមកេ។ មិនកំណត់ថា បបរនាះរៅជាដវដេៗរនាះរទ។ របើកងេេ័ត តាវេ់ រទៀងទត់

13

ក្រឹកមួយកំប៉ាង លាៃេកំប៉ាង គ្នត់រទៀងទត់ បស់គ្នត់។

14

ស៖ កាេរីក្រឹកមិញ រលាកក៏បាននិយយអំរីរេក វដេមនជំងឺខាេក់មន់។ រតើជំងឺខាេក់ មន់

15

រនះ មនរៅតាំងរីមនររេវខា ក្កវមរេើងកាន់អំណ្ណេ ឬក៏យ៉ាងណ្ណ <រតើ>រលាក<ធាលប់>រ

16

<ក ណីវបបរនះរទរី>មនសម័យវខា ក្កវម<?> របើតាមបទរិរសាធន៍ បស់រលាកវនឹង ភាគ យអនក

17

វដេរកើតជំងឺខាេក់មន់វឹង
ន មនរក្េើនជាង ឬក៏តិេជាងរៅកនុងររេវដេវខា ក្កវមរេើងកាន់អំណ្ណេ

18

រវើយ?

19

[១៤:០៦:២៣]

20

ើញ

ឆ៖ បាទ ខាំរុ ៅជនបទក្សុកវក្ស ធាលប់ឮ ធាលប់មន ធាលប់ដឹង វូតដេ់ ូបខាំក
ុ ៏ធាលប់ខាេក់មន់វដ

21

ក៏ប៉ាវនដមិនមនភាគរក្េើនដូេរៅកនុងររេកងេេ័ត តាវេ់ កាន់កាប់រនះ មនរក្េើនជាង។ មនដេ់រៅ

22

បួនដប់ថ្មានាក់ កនុងកងខាំរុ ក្េើនណ្ណស់ កងខាេក់មន់។ រគោក់ង្គ ថា ជាកងខាេក់មន់ ក៏ប៉ាវនដគ្នត់ងងឹត វត

23

ររេយប់។ ថ្ងៃ គ្នត់ធមាតាដូេរយើង ដូេរគ។ មនថ្ងៃណ្ណខលះ ជាទមលប់ បស់ខំាុ ខាំន
ុ ឹករ

24

ល ឮោស់់ៗ
ឈូកោក់ទឹកគប់កណ្ណ
ដ េវភ្នក ប៉ាះជួនណ្ណ គ្នត់ថាគ្នត់ភ្ឺ ល គ្នត់ថាវបកអំរិេអំវរករៅ ក៏ភ្ឺ។

25

ថា ខាំរុ ធេើតាមឲ្យរៅ។

ើញថា ខចប់សឹក
ល

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435402

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

46

1

ស៖ បាទ អនករធេើកា វដេមនជំងឺខាេក់មន់រនះ គ្នត់ក្តូវសរក្មេវផនកា ៣វម៉ាក្តគូបកនុងមួយ

2

ថ្ងៃវដ ឬរទ? រវើយខាំេ
ុ ង់សួ រទៀតវដ ថា រតើគ្នត់ក្តូវបងខំរធេើកា វូតដេ់រម៉ាងប៉ានាានយប់ រដើមបីឲ្យ

3

សរក្មេបាន៣វម៉ាក្តគូបកនុងមួយថ្ងៃរនះ?

4

ឆ៖ បាទ គ្នត់រេើករីក្រឹក រម៉ាងក្បាំ តាមកំណត់មិនរទៀង ជួនកាេរម៉ាងក្បាំរី ក្រឹក គ្នត់ អត់

5

ងងឹតរទ គ្នត់សរក្មេបានដូេអនកវភ្នកភ្លឺវដ ៣វម៉ាក្តគូប រម៉ាងបីកនលះរៅរម៉ាងបួនជិត អាេភាគរក្េើន

6

បាន ួេរាេ់ទង
ំ អស់។

7

[១៤:០៨:៣៤]

8
9

ស៖ អេ
៊ី ឹង គឺរលាកេង់និយយថារៅររេក្រឹករទវដេគ្នត់រមើេមិនរ

ើញរនាះ មិនវមនររេ

លាៃេរទ យ៉ាងរម៉ាេ ខាំដ
ុ ូេសាដប់មិនបាន?

10

ឆ៖ ក្រឹករេើងអត់មនអនកណ្ណកំណត់រយើងរទ។ រយើងរៅរីក្រឹក ប៉ាះណ្ណបងបែូនវដេខាេក់មន់

11

រនាះ គ្នត់េង់រក្កាករៅរីក្រឹកក៏បាន។ គ្នត់រដើមបីឲ្យឆ្ប់ ួេ។ រម៉ាងបីរម៉ាងអី ឲ្យ ួេមករីថ្ងៃ គ្នត់រឆលៀត

12

ឱកាសរដើមបី កមាប
ូ ួមផសំនឹងមាប
ូ ួម។

13

ស៖ កាេរីក្រឹកមិញ

សវក្រះរាជអាជាាសួ សំណួ រលាក

រវើយរលាកបានរនយេ់អំរី

14

ប ិយកាសរៅកវនលងរធេើកា

រៅទំនប់ក្តពាំងងា។ រលាកនិយយថា រលាកបងខំេិតរត ធេើកា ដូេសតេធាត

15

រវើយរយើងមិនដឹងថាររេណ្ណវដេរយើងក្តូវរគោប់ខួ លន

16

េាស់ថារយើងក្បាកដជាមនសវតថិភាររនាះរទ។ រតើជាកា ក្តឹមក្តូវវដ ឬរទកនុងកា និយយថា រៅទំនប់

17

ក្តពាំងងារនះអនកណ្ណក៏ភ្័យខាលេវដ ?

ឬក៏យករៅសមលប់រោេរនាះរទ

ឬក៏មិន

18

ឆ៖ បាទ រិតជាក្តឹមក្តូវ ភ្័យខាលេទំងអស់គ្ននទំងរយើងខាំុ ទំងអនករៅខាងរក្កាម ជារិរសស

19

ខាំជា
ុ អនកវដេដឹកនាំរគវ កដី គឺថាក្បឹងវក្បងខំជាងរគ។ ពាកយបដិវតតន៍ថា “រយើងជាគំ ូ” ររេរនាះឯង

20

រយើងអត់ហានឈ េងែេ
ុ រគរទ រយើងគិតវតរខាើតវតខលួនឯង។ ៣វម៉ាក្តគូបវស់វត ួេ រយើងក៏មកក្បឹងខលួន

21

រយើងវដ ។

22
23
24
25

ស៖ រវើយកា ភ្័យខាលេវនឹង គឺជាកា ភ្័យខាលេវបបណ្ណវដ គឺរលាកខាលេរគោប់ខួ ន
ល រវើយរបើ
ខាលេរគោប់ខួ ន
ល វនឹង រវតអីបានខាលេរគោប់?
[១៤:១១:១៩]
ឆ៖ ភ្័យខាលេ ក្រួយបា មា ភ្័យខាលេរនះ ភ្ិតភ្័យរនះខាលេរគោប់ ដូេវដេរ

ើញរមកងៗវដេ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

47

ត់រៅទេ់វដនថ្ងវដេរគោប់បានរៅកនុងទឹកដីក្សុកងារួក វដេរេើងរៅជាយវដនមិនផតរនាះ ខាំក
ុ ៏នឹក

1

ើញថាខាំក
ុ ងដូេវតរគវដ រវតរនះឯងបានជាខាំខា
ុ ល េ ខាលេរគអនករៅវផត ខាំអ
ុ ក
ន រៅរនះវមិនដឹងថាថ្ងៃ

2

រ

3

ណ្ណរគោប់។

4

ស៖ រៅររេវដេរលាករធេើកា រៅទំនប់ក្តពាំងងាវឹង
ន រវើយរលាកភ្័យខាលេ។ រតើរលាកមន

5

ដឹងអំរីមនាី សនដិសខមួយរៅតំបន់៥ រវើយវដេជាកវនលងមួយវដេរគយកមនសសរៅសមលប់។ រលាក

6

មនដឹងថាមនមនាី សនដិសខ ឬក៏កវនលងសមលប់មនសសវនឹងវដ ឬរទរៅតំបន់៥?
ុ ក្រះរនក្តក្រះ កនុងតំបន់៥ ទំងមូេខាំអ
ឆ៖ បាទ ខាំបា
ុ ទដឹងវតរៅកនុងក្សក
ុ ត់បានដឹង រក្ពាះ

7
8

តំបន់៥មនក្សុកងារួក មនរៅឯណ្ណរផសងៗរទៀត ខាំដ
ុ ឹងអត់ដេ់។
ស៖ រវើយរៅក្សុកក្រះរនក្តក្រះវនឹងមនរ ឿងអីរកើតរេើងវដ <>?

9
10

ឆ៖ បាទ មិនមនអីរកើតរេើងរទ ក្គ្នន់វតមនខាំបា
ុ នដឹងថា មនាី សនដិសខមនរៅភ្នំក្តយូង រគ

11

រៅខាំអ
ុ ត់វដេដឹងថា សនដស
ិ ខយ៉ាងណ្ណផងររេរនាះ ខាំដ
ុ ឹងវតកវនលងេត់ដំ កសាង រៅភ្នំក្តយូង ដេ់

12

រក្កាយមករទៀតខាំកា
ុ ន់វតយេ់ន័យមនាី សនដិសខរនាះ គឺមនាី េត់ដំ បស់ក្សុក។

13

[១៤:១៣:៥២]

14

ស៖ រតើរលាកមនឮនិយយរីមនាី មួយរទៀតវដេរៅភ្នំរេៀបវដ ឬរទ?

15

ឆ៖ បាទ ខាំឮ
ុ រៅមនាី ភ្នំរេៀប និងភ្នំក្តយូងរនះ ទំងរី រនះ ខាំបា
ុ ទមិនវដេបានរ

16

វដេបានរ

17
18
19

ើញ ឬក៏មិន

ើញផ្ទាេ់នឹងវភ្នករទ ក៏ប៉ាវនតដឹងថាមនរិតក្បាកដរៅនឹងភ្នំក្តយូង ភ្នំរេៀប។

ស៖ រតើរៅររេវនឹងៗរលាកមនឮរគនិយយអំរីទីតាង
ំ មួយរៅេំកា ដូង ឬក៏រៅេំកា ខនុ វដ
ឬរទ?
ឆ៖ បាទ ររេវដេគណៈក្សុកភ្ូមិភាគពាយ័រយរ្
ា ះ តារម៉ាង រនាះមនាី សនដិសខរៅនឹងមនាី

20

សាលាក្សុកធមាតា បស់ក្សុកក្រះរនក្តក្រះសរេថ្ងៃរនះ។ ក៏ប៉ាវនតរបើសិនណ្ណកា សាាន បស់ខំាុ ក្បវវេ

21

ជា របើសិនជាមនកា

22

ក្រះរនក្តក្រះសរេថ្ងៃរនះ វដេោក់តាំងរីសម័យណ្ណមករម៉ាះល ។ ក្បវវេយករៅេំកា ដូង មនរី វដេ

23

តាមខាំស
ុ មគេ់ ក៏ប៉ាវនតខំម
ាុ ិនវដេបានរ

24

មនភាគតិេវដេវដេរគោប់ជាបរណ្ណ
ដ ះអាសនន។

25

រគបរញ្ច ញេង់សមលប់មនសស ក្បវវេជារគយករេញរីមនាី សនតិសខក្សុក

ើញផ្ទាេ់វភ្នកថាបរញ្ច ញរីររេណ្ណ ឬររេណ្ណរទ។ រ

ើញ

រៅក្កម វសង់ម៉ាក ឡាវវន៍៖
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435404

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

1

បាទ រលាកសាកសី ខាំស
ុ ូមអ គណវដេបានរឆលើយរៅនឹងសំណួ ខាំ។
ុ

2

រលាកក្បធាន ខាំអ
ុ ស់សំណួ រវើយរលាកក្បធាន។ សូមអ គណ។

3

48

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

4

បាទ អ គណ។

5

ជាបនតរៅរនះ ផដេ់រវទិកាជូនរៅរមធាវីកា ពា កដី រខៀវ សំផន រដើមបីមនឱកាសតាំងសំណួ

6
7

រដញរោេេំរពាះសាកសី ូបរនះ។
រលាក គង់ សំអន៖

8
9
10

បាទ សូមអ គណរលាកក្បធាន។ សូមរគ្ន រអងគជំនំជក្មះ និងភាគី។
កា តាំងសំណួ រោយសវរមធាវីកា ពា កដី
សួ រោយរលាក គង់ សំអន៖
ស៖ បាទ ជក្មបសួ រលាកសាកសី ខាំម
ុ នសំណួ ខលីរទរដើមបីសួ បញ្ញជក់រលាក។ ក្រឹកមិញរនះ

11
12

រលាកបានរឆលើយថា

13

អនត ជាតិ។ ខាំេ
ុ ង់សួ រលាកថា រតើរលាកមនមូេោឋនអីវដេបញ្ញជក់ថា រលាកជាអនក១៧រមសា រលាក

14

អាេបវនថមបានរទ?

15

រលាកជាអនក១៧រមសា

រៅររេវដេរលាករឆលើយជាមួយនឹងសវក្រះរាជអាជាា

រលាក [2-TCW-996]៖

16

ឆ៖ បាទ វដេបញ្ញជក់ថា ខាំបា
ុ ទជាអនក១៧រមសា គឺថាខាំុ ស់រៅកនុង បបសម័យសាធា ណ ដឋ

17

រលាក នេ់ នេ់ រគោត់ទកថារយើងថាអនកតំបន់ខាាង
ំ រវតរនះឯងបានរគោក់ង្គ ថារយើងអនក១៧រមសា

18

រវើយនិងអនកងាី។ បងបែូនជរមលៀសរីភ្ំរន រញក៏រោយ រគោក់រគអនក១៧រមសា និងអនកជរមលៀសរគ រៅរី

19

យ៉ាង។

20

[១៤:១៧:១៥]

21

ស៖ បាទ សូមអ គណ។ រលាកបានបញ្ញជក់ផងវដ រៅររេវដេរលាករធេើជាកងកា ពា បស់

22

តាឆ្ង រវើយវដេជាមូេរវតវដេនាំឲ្យរលាកក្តូវបានរគរក្ជើសរ ីសឲ្យរធេើជារមកងេេ័តសក្មប់

23

តំបន់ រៅរក្កាមកា ក្គប់ក្គង បស់ តាវេ់។ រលាកអាេបញ្ញជក់រីទំនាក់ទំនងវនឹងបានរទថា រវតរមដេ

24

បានជារលាកមនទំនាក់ទំនងកនុងកា ផ្ទលស់បូ ដ រីកងកា ពា រីកងសនតិសខ -- រីកងកា ពា បស់តាឆ្ង

25

រៅរធេើជារមកងរៅកនុងកងេេ័តរៅវិញ រលាកអាេបញ្ញជក់រីទំនាក់ទំនងរនះបានរទ?
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435405

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

1

ឆ៖ បាទ ខាំស
ុ ូមបញ្ញជក់ថា កា វដេរេញរៅរៅកងេេ័តតំបន់ បស់តាវេ់ គឺតាឆ្ង បញ្ជូ ន

2

រៅឲ្យតាវេ់ ក្បគេ់ឲ្យតាវេ់។ ខាំបា
ុ ទ ូបខាំន
ុ ឹករ

3

ទីកវនលងរនាះក៏មិនដឹង។ ខាំភ្
ុ ័យខាលេណ្ណស់។

4
5

ើញរៅកនុងេិតត េាស់ជាខាំម
ុ នកំវសឆគងអីរៅកនុង

ស៖ បាទ សូមអ គណ។ រលាកមនសាគេ់អនកណ្ណវដេជាមិតភ្
ត កដិ បស់រលាកជាអនក១៧រមសា
រវើយមនទទួេកា ង្គ ជារមកង រមក្កុម ឬកនុងឋានៈណ្ណមួយកនុងក្កុមកា ង្គ បស់រលាកវដ ឬរទ?

6

[១៤:១៩:១៧]

7

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

8
9

49

កំអាេទន់រឆលើយ!
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10

ឆ៖ បាទ

រៅកនុងេំរណ្ណមរមកង បស់រយើងខាំរុ ៅកនុងអងគភារកងេេ័តតំបន់ បស់

តាវេ់

11

រនះ វិត, រក្សះ, វយ បីនាក់រនាះ វដេបាន ត់រៅរវើយ វដេខាំោ
ុ ម
ំ ិនបាន វដេធាលប់ជាមិតភ្
ត កដិកងដូេ

12

គ្ននរៅរបៀតគ្នន។ រគបានសាលប់បាត់ វូតដេ់បេចប
ុ បននរនះ។

13
14

ស៖ បាទ សំណួ បស់ខំស
ាុ ួ ថា រតើមិតភ្
ត កដិ បស់រលាក អនកវដេជា១៧រមសា មនទទួេឋានៈ
ឬក៏តួនាទីជារមកង រមក្កុមវដ រទ រៅកនុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយនុ៎ង?

15

ឆ៖ មិតភ្
ត កតិ បស់ខំាបា
ុ ទ អត់មនរទ។

16

ស៖ បាទ េះរលាកមនសាគេ់អនកណ្ណជាអនក១៧រមសា រវើយមនតួនាទីដូេជារលាកវដ ឬរទ

17

ជាតួនាទីណ្ណមួយកនុងកង កនុងក្កុម ឬក៏រៅកនុងកា ិយេ័យណ្ណមួយជាក្សុក ឬក៏កនុងតំបន់ជារដើម?

18
19
20
21

ឆ៖ ខាំម
ុ នវតមិតរា
ត ប់អាន មិតត ួមកា ង្គ ទំងអស់គ្ននរៅកនុងអងគភារវតប៉ារណ្ណ
ា ះ វតរក្ៅរនាះ
អត់មនមិតណ្ណ
ត
រផសងរក្ៅរីរនាះរទៀតរទ។
[១៤:២១:០៩]
ស៖ បាទ សូមអ គណ។ ទក់ទងរៅនឹងកា ង្គ រេើកទំនប់ រលាកបានបញ្ញជក់ជារក្េើនដង

22

រវើយថា តាវេ់ ជាអនកបញ្ញជឲ្យរលាករេើកទំនប់៣វម៉ាក្តគូប កនុងមួយថ្ងៃសក្មប់មនក់។ ខាំេ
ុ ង់សួ

23

បញ្ញជក់ថា រតើកា កំណត់ថ្នកា រេើកេំនួន៣វម៉ាក្តគូប កនុងមួយថ្ងៃរនះមនកា ផ្ទលស់បូ ត រទ រៅររេវដេ

24

កា រេើកទំនប់រនាះរៅជិត កវនលងទំនប់បានន័យថាកវនលងវដេជីករេើកវនឹងរៅជិត រវើយនិងរៅររេ

25

វដេកវនលងវដេក្តូវជីកវនឹង រៅឆ្ៃយរីទំនប់រនាះអាេផ្ទលស់បូ ត ថារី៣វម៉ាក្តគូប រៅ២វម៉ាក្តគូប ឬក៏
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435406

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

1

50

១វម៉ាក្តគូប វិញអីវដ រទ រៅររេវដេទីតាំងថ្នកា ជីកទំនប់រនាះវខសគ្នន?

2

ឆ៖ បាទ ទីតាង
ំ វដេរេើកកាប់ដីវស់វម៉ាក្តគូបរនាះ មនខលះេមៃយរីរជើងទំនប់េំនួន ៦ រៅ៧

3

វម៉ាក្ត េមៃយរីរជើងទំនប់ វតរគអត់មនយករាយរៅវវងឆ្ៃយរទៀតរទ រគយកជរក្ៅេះរៅរក្កាម។

4

ត យ៣វម៉ាក្ត ជរក្ៅកនលះវម៉ាក្ត រគសនាតថា៣វម៉ាក្តគូប វតដេ់វគគ
ឧទវ ណ៍ថា ទទឹង១វម៉ាក្ត បរណ្ណ

5

ររេថ្ងៃរក្កាយ រយើងរៅ រយើងរោះយកជរក្ៅរនាះដវដេ

6

រក្កាមរៅរទៀត។

7

[១៤:២២:៥៣]
ស៖ បាទ សូមអ គណ។ ខាំស
ុ ួ ក្តេប់ វិញថា រតើរលាករៅររេវដេជីកទំនប់វឹង
ន មនជីក

8
9
10

វូតដេ់រក្ៅរៅដេ់ រៅ៣វម៉ាក្ត រៅ

ទីតាង
ំ វដេមនេមៃយខសគ្នន េមៃយ -- បានន័យថាមនររេខលះជីកជិតទំនប់ ររេខលះជីកឆ្ៃយទំនប់
វដ រទ?
ឆ៖ បាទ

11

មនខសគ្ននខលះ

ក៏ប៉ាវនតមិនខសគ្ននរេើសេប់ររករទ

របើសិនវតបានជរក្ៅរវើយ

12

រីមនក់រៅមនក់រនាះ វធលះុ ធាលយអាជញ្ញជង
ំ ក្រំវដនវម៉ាក្តគូបរនាះ វធាលយ កគ្នន ក៏រៅជាដូេបនអារវសនី

13

េូកមួយដ៏ធំ ររេរនាះរគយកបាតរនាះរធេើជាវស់តរៅរទៀត រៅរក្កាមតរៅរទៀត។

14

ស៖ បាទ សូមអ គណ។ រលាកអាេបញ្ញជក់រីេមៃយទំនប់ និងេមៃយរីេមៃយទំនប់ មក

15

េមៃយកវនលងវដេរលាកក្តូវជីកយកដីរៅោក់វឹង
ន
មនេមៃយជិតជាងរគបំផតប៉ានាានវម៉ាក្ត រវើយ

16

េមៃយវដេឆ្ៃយជាងរគបំផតវនឹងប៉ានាានវម៉ាក្ត រៅររេវដេរលាក អំេុងររេវដេរលាករធេើកា រៅ

17

ទំនប់ក្តពាំងងា?
ឆ៖ បាទ េមៃយវដេជិតបងែស់ ៣វម៉ាក្ត រៅ៤វម៉ាក្ត រីរជើងទំនប់ ឆ្ៃយជាងរគរៅ៥ រៅ៧

18
19

វម៉ាក្ត អស់ឆ្ៃយ។
ស៖ បាទ សូមអ គណ។ ទក់ទងរៅនឹងក្កុម បស់រលាក រលាកថា រលាកជារមកងទី៣

20
21

រវើយដូេកនុងក្កុម បស់រលាកវនឹងមនសមជិក

22

រខាយ មនកមលំងរខាយរក្េើន រវើយមនអនកខាេក់មន់រទៀត។ មនរនះ ខាំសា
ុ ត ប់បានរលាក រឆលើយថាមន

23

អនកខាេក់មន់២០នាក់ ក៏ប៉ាវនតខំាម
ុ ិនេាស់ថារតើ ២០នាក់វដេរលាកនិយយរនះ គឺសំរៅរៅរេើសមជិក

24

កនុងកង បស់រលាក ឬក៏កនុងក្កុមណ្ណមួយ? រលាកអាេបញ្ញជក់បានរទ?

25

បាទ

កនុងកង បស់រលាកវនឹងមនសមជិកជាអនក

[១៤:២៥:៣៦]
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435407

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

51

1

ឆ៖ បាទ ខាំបា
ុ ទសំរៅរៅរេើកនុងកង បស់ខំាុ ឬអនកកងដថ្ទក៏ដូេវតកងខាំវុ ដ ក៏ប៉ាវនតកង បស់ខំាុ

2

មនអន់រខាយជាងរគកនុងកមលំង ក៏ប៉ាវនតគ្ននរេះវតរៅទំងក្តដ មិនដឹងរធេើរម៉ាេទំងរគទំងខាំ។
ុ
របើអក
ន

3

ណ្ណវដេរៅមិន ួេរគក្បាប់ថា “បងរអើយ ខាំរុ ៅអត់ ួេរទ” ររេរនាះខាំក
ុ ៏អនញ្ញាតឲ្យរគកវនលង ខាំរុ

4

រិតក្បាកដវមន។ ក៏ប៉ាវនតផតរីរនាះ មិនវដេមនន ណ្ណក ណីថា “បងរអើយខាំរុ ៅអត់ ួេ រដកក្គឹបវត

5

មដងក៏អត់មន”។ ក៏ប៉ាវនតរយើងរិនិតយរមើេកមលំងគ្នន តាមរមើេរៅវត់រវវខាលង
ំ វដ ។

ើញ

6

ស៖ រលាកអាេបញ្ញជក់រីេំនួនសមជិកកនុងកង បស់រលាកបានរទ? ទំងអស់ប៉ានាាននាក់?

7

ឆ៖ ខាំបា
ុ ទបញ្ញជក់រីកងរៅរក្កាម រៅកនុងកង បស់ខំាបា
ុ ទេំនួន១០០ មន១០៥នាក់, ១១០នាក់

8

រវើយនិងមនររទយរៅកវនលង តាវេ់ រយើងសក្មប់តាមអងគភារនីមួយៗរដើ រៅសរំ ៀងខលួន អនកណ្ណ

9

វដេមិនក្សួេ គឺថារដើ រៅសថា
ំ ន ំ រ ៀងខលួន។ កនុងកា សរំ នាះ រៅកនុងកងខាំបា
ុ ទ ឧទវ ណ៍ថាកងខាំឈ
ុ ឺ

10
11
12
13
14
15

រនះ រយើងបញ្ញជថាឲ្យរៅកវនលងររទយ រៅ កថានំ។
[១៤:២៧:១៩]
ស៖ បាទ សូមអ គណ។ េះេំនួនវដេរលាកនិយយថា ជាអនកខាេក់មន់វឹង
ន មនប៉ានាាននាក់
វដ រៅកនុងកង បស់រលាក? ខាំន
ុ ិយយរីកង បស់រលាកផ្ទាេ់វតមដង។
ឆ៖ បាទ អនកខាេក់មន់រៅកនុងកងធំ បស់ខំាបា
ុ ទមិនកំណត់ ឬមិនរទៀងរទ ជួនកាេរៅមនបួន
ក្បាំនាក់ ជួនកាេរៅរបើតាមខាំថា
ុ អស់ក្បវវេជា២០នាក់។

16

ស៖ បាទ សូមអ គណ។ រលាកបញ្ញជក់ ួេរវើយអំរីកា រក្ជើសរ ីសសមជិកកនុងកងថា រគជា

17

អនករ ីសោក់ឲ្យរលាករទ មិនវមនរលាកជាអនកមនសិទធិរៅរ ីសសមជិកកនុងកង បស់រលាករទ។ រលាក

18

ោំបានថាអនកណ្ណជាអនករ ីសសមជិកកនុងកងឲ្យមករលាករទ?

19

ឆ៖ បាទ អនកវដេរ ីសសមជិកមកឲ្យខាំបា
ុ ទគឺ តាសន អនករ ៀបេំទកោក់ ោក់នាមកងទី១,

20

ទី២, ទី៣។ គឺ តាសន អនកោក់ទង
ំ អស់ ខាំបា
ុ ទអនកោំវតអនកទទួេ គ្នានសិទធិអីនឹងោត់វេងរទរ ឿងកង

21

រៅតាសន អនករ ៀបេំ។

22

ស៖ បាទ សូមអ គណ។ ខាំេ
ុ ង់សួ បញ្ញជក់មួយ មនរនះរលាកថារគរៅកង បស់រលាកជា

23

“កងខាេក់មន់” វដេជាពាកយនិយយៗតៗគ្ននអេ
៊ី ឹង។ រលាកអាេបញ្ញជក់បានរទ ថារវតអីបានជារគ

24

រៅថាកងរលាកជា “កងខាេក់មន់”?

25

ឆ៖ បាទ ពាកយរនះវដេថាជាកង រគោក់ង្គ មកឲ្យកងរផសងៗរទៀត រគោក់ង្គ មកឲ្យខាំបា
ុ ទ
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435408

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

1
2

រនះ រគបង្គែប់បណដុះកងខាំបា
ុ ទថាជា “កងខាេក់មន់” វូតដេ់េប់រៅទរទ។
[១៤:៣០:០៣]

3
4

ស៖ បាទ សូមអ គណ។ េះរលាកមនធាលប់ទទួេកា ក្បក្រឹតណ្ណ
ត
មួយ ខសគ្នន វងកង បស់
រលាក រវើយនិងកងដថ្ទរទៀតវដ រទ?

5
6

52

ឆ៖ ខាំបា
ុ ទ អត់វដេក្បក្រឹតរត ៅរេើកងអនកណ្ណរទ រក្េើនវតកងរគអនករផសងៗរទៀត មិនថាកង
នា ី មិនថាកងយវជនដូេគ្ននរទ វតងវត ិះគន់មករេើកងខាំបា
ុ ទ ថាជា “កងខាេក់មន់”។

7

ស៖ បាទ សូមអ គណ។ ខាំម
ុ នសំណួ េងរក្កាយមួយទក់ទងរៅនឹងកា រក្បើក្បាស់ការំ ភ្លើង។

8

រីមសិេមិញរលាករមធាវី កូរប៉ា សួ រលាកថា រតើរលាកបានទទួេ មនន ណ្ណក្បគេ់ការំ ភ្លើងអីឲ្យរលាក

9

រទ ទក់ទងរៅនឹងកាំរភ្លើងខលីៗជារដើម។ រលាករឆលើយថាអត់មនន ណ្ណឲ្យរលាករទ។ ប៉ាវនតក្រឹកមិញរនះ

10

រលាករឆលើយថា រៅររេវដេរលាករធេើជាកងកា ពា រលាកបានទទួេកាំរភ្លើងមួយរដើម។ ខាំេ
ុ ង់សួ ថារតើ

11

េំណេរនះវ រវតអេីបានជាមនរ័ត៌មនខសគ្ននវបបរនះ? រលាករភ្លេ ឬមួយក៏មនបញ្ញាអេីវដេនាំឲ្យ

12

រលាកនឹករ

ើញ វិញរីកា រក្បើក្បាស់ការំ ភ្លើងកនុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ?

13

ឆ៖ ខាំបា
ុ ទដឹង ក៏ប៉ាវនត រលាករោទសួ ខាំថា
ុ សួ ពាក់កណ្ណ
ដ េ ខាំុ ង់វតោំរឆលើយ ប៉ាវនតខំរាុ ឆលើយដេ់

14

រៅដូេរោះយកេំពាក់កណ្ណ
ដ េវតមដង ខាំរុ ឆលើយអត់ទន់។ ដេ់សួ កកាំរភ្លើងខលី វខសបំណង ខាំអ
ុ ត់បាន

15

ទទួេ។

16

រលាក គង់ សំអន៖

17

បាទ សូមអ គណរលាកសាកសី។ រលាកក្បធាន ខាំអ
ុ ស់សំណួ រវើយ។

18

[១៤:៣២:២៦]

19

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

20

បាទ អ គណ។ សវនាកា សាដប់សកខីកមាសាកសី [2-TCW-996] បានេប់រវើយ។ អងគជំនំជក្មះ

21

សូមអ គណរលាក [2-TCW-996] វដេបានេំណ្ណយររេរវលាដ៏មនតថ្មលមកផដេ់សកខីកមាេំរពាះ

22

មខអងគជំនំជក្មះកនុងឋានៈជាសាកសីកនុង យៈររេរី ថ្ងៃកនលងមករនះ។ សកខីកមា បស់រលាក នឹងអាេ ួម

23

វិភាគទនកនុងកា វសេង កកា រិតរៅរ ឿងកដីរនះ។ វតតមន បស់រលាករៅ អ.វ.ត.ក វេងមនភារ

24

ោំបាេ់រទៀតរវើយ រលាកអាេវិេក្តេប់រៅកាន់េំរៅោឋន ឬក៏រគ្នេរៅណ្ណវដេរលាកមនបំណង

25

េង់រៅបានរវើយ។ សូមរលាកជួបវតសំណ្ណងេែ បានរសេកដីសខ រសេកដីេរក្មើន និងមនសខភារ
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435409

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

53

1

េែ។ រវើយអងគជំនំជក្មះ ក៏សូមអ គណវដ រលាក ឌេ ផ្ទ ី រមធាវីក្បឹកាសាកសី រលាករមធា វីអាេ

2

សក្មកបានរវើយ។

3

រវើយមន្តនតី ដឋបាេតលាកា សក្មបសក្មួេជាមួយនឹងបគគេិកថ្នអងគភារគ្នំពា សាកសី និងអនក

4

ជំនាញ កនុងកា ជូនសាកសី ូបរនះវិេក្តេប់រៅកាន់េំរៅោឋន បស់គ្នត់ ឬក៏រគ្នេរៅណ្ណវដេគ្នត់

5

មនបំណងេង់រៅបានរវើយ។ រវើយសវនាកា ជាបនតបនាាប់រីសក្មក អងគជំនំជក្មះនឹងរធេើសវនាកា

6

សាដប់សកខីកមាសាកសីវដេមន វសសនាម 2-TCW-868 ពាក់រ័នជា
ធ មួយនឹងអងគរវត កា ក្បក្រឹតត

7

េំរពាះរគ្នេរៅជាក់លាក់រៅរេើជនជាតិរវៀតណ្ណម ជាសាធា ណៈ ឲ្យបានអតិប មតាមវតអាេរធេើ

8

រៅបាន រេើកវេងវតវផនកខលះវដេទំនងជាអាេនឹងក្តូវរធេើជាអសាធា ណៈ អាក្ស័យរៅរេើសាថនភារ

9

ជាក់វសដងថ្នកា រក្បើក្បាស់ឯកសា ជាមូេោឋនថ្នកា សួ រដញរោេសាកសីរនះ បស់ភាគី។

10
11

បាទ ឥេូវរនះដេ់ររេសក្មករវើយ អងគជំនំជក្មះក្បកាសសក្មកោប់រីររេរនះរៅ វូត
ដេ់រម៉ាងបីខេះដប់ក្បាំនាទី សូមអរញ្ជ ើញេូេ វិញរដើមបីបនតកិេចដំរណើ កា សវនាកា ។

12
13

សក្មកេះ!
ក្កឡាបញ្ជ ៖ី

14

សូមអរញ្ជ ើញរក្កាកឈ !

15

(សវនាកា អសាធា ណៈសក្មករៅរម៉ាង ១៤:៣៤ នាទី)

16

(សវនាកា សក្មកោប់រីរម៉ាង ១៤:៣៤ នាទី ដេ់រម៉ាង ១៤:៤៩ នាទី)

17

(សវនាកា សាធា ណៈោប់រផតើមរៅរម៉ាង ១៤:៤៩ នាទី)

18

[១៤:៤៩:១២]

19

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

20

អងគយ
ុ េះ!

21

អងគជំនំជក្មះក្បកាសបនតកិេចដំរណើ កា នីតិ វិធីសវនាកា ។

រវើយតរៅរនះ

អងគជំនំជក្មះរធេើ

22

សវនាកា សាតប់សកខីកមាសាកសីវដេមន វសសនាម 2-CTW-868 វដេជាសាធា ណៈជាអតិប ម

23

តាមវដេអាេរធេើរៅបាន។ រវើយវផនកខាងរសាតទសសន៍ភាជប់ក្បរ័នស
ធ ំរេង- ូបភារ រេញរៅទីកវនលង

24

វដេធាលប់បានផសរេផាយរេញរៅរក្ៅមនសាធា ណជន

25

និង វីរដអូថ្ផាកនុងដូេក ណីធមាតា។

មនកវនលងបនាប់សក្មប់អក
ន សា រ័ត៌មន

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435410

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

1
2

បង្គគប់ឲ្យមន្តនតី ដឋបាេតលាកា អរញ្ជ ើញសាកសីមកកាន់កវនលងផតេ់សកខីកមារៅកនុងបនាប់សវនាកា
េំរពាះមខអងគជំនំជក្មះ។

3

កា តាំងសំណួ រោយរៅក្កម

4

សួ រោយក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

5
6

54

ស៖ សួសីរត លាកសាកសី រតើរលាករ្
ា ះអី?
រលាក សាន សង់៖

7

ឆ៖ ខាំបា
ុ ទសូមរគ្ន ររលាកក្បធាន ខាំបា
ុ ទរ្
ា ះ សាន សង់។

8

ា ះ បស់រលាកវនឹង
ស៖ “សង់” វនឹង ស រស រម៉ាេ? រលាករេះអកស រទ? សង់ វនឹងវដេរ្

9

ស រស យ៉ាងរម៉ាេ?

10

ឆ៖ សក់ “ុ” រីរេើ ដេ់ “ង” “ុ់” ç សង់។

11

ស៖ អ គណ េាស់លាស់រវើយ។ រវើយរតើរលាករកើតរៅថ្ងៃវខឆ្នំណ្ណ រលាកសង់ ោំរទ?

12

ឆ៖ ខាំអ
ុ ត់បានោំ។ ោំវតអាយ។

13

ស៖ អាយក៏បានវដ ។ នាររេរនះ រតើរលាកអាយប៉ានាានរវើយ

14

វូតដេ់ថ្ងៃ -- ដេ់ររេ

រនះ?

15

ឆ៖ អាយ ៥៥។

16

ស៖ អ គណរវើយរលាក សាន សង់។ រតើទីកវនលងកំរណើត បស់រលាករៅទីកវនលងណ្ណ?

17

ឆ៖ ខាំបា
ុ ទរៅភ្ូមិតាអួ ស

18

ស៖ អ គណ។ េះទីេំរៅបេចប
ុ បនន រតើរលាក ស់រៅទីកវនលងណ្ណ?

19

ឆ៖ រៅភ្ូមិតាអួ ស។

20

ស៖ ភ្ូមិតាអួ ស រៅភ្ូមិសាន្តសត ភ្ូមិ

21

ឆ៖ ភ្ូមិតាអួ ស

22

ំកំរង់ឃាលង
ំ ក្សុកសូក្ទនិគម រខតតរសៀមរាប។

ំអី ក្សុកអី រខតតអីប
េ េចប
ុ បរននះ?

ំកំរង់ឃាលង
ំ ក្សុកសូក្ទនិគម រខតតរសៀមរាប។

[១៤:៥៣:២២]

23

ស៖ បាទ អ គណ។ រវើយរលាកក្បកបមខ បប កសីរធេើអីស
េ រេថ្ងៃ?

24

ឆ៖ មខ បបរនសាទ។

25

ស៖ េះឪរកបរងកើត បស់រលាករ្
ា ះអី? មតយបរងកើត បស់រលាករ្
ា ះគ្នត់រ្
ា ះអី?
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435411

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

55

1

ឆ៖ ឪរកបរងកើតខាំបា
ុ ទរ្
ា ះ ឈួន សាន។ មតយបរងកើតរ្
ា ះ វញ េឹម។

2

ស៖ អ គណ។ េះក្បរនធ បស់រលាករ្
ា ះអី? រវើយរលាកមនកូនប៉ានាាននាក់?

3

ឆ៖ ក្បរនធខំារុ ្
ា ះ តាប់ េម។ កូនមនេំនួនក្បាំនាក់។

4

ស៖ អ គណរលាក សង់។ តាម បាយកា ណ៍ បស់ក្កឡាបញ្ជ ីសវនាកា កាេរីក្រឹកមិញថា

5

តាមសមតថភារវដេរលាកអាេដឹង គឺថារលាកមិនមនេំណងញាតិរលាវិត ឬក៏ញាតិរនធជាមួយនឹង

6

ជនជាប់រោទរី ូប នួន ជា និង រខៀវ សំផន និងបគគេទំងឡាយវដេក្តូវបានទទួេយកជាភាគីរដើម

7

បណតឹង ដឋបបរវណីរៅកនុងរ ឿង០០២ រនះរទ។ រតើក្តឹមក្តូវវដ ឬរទ?

8

ឆ៖ ក្តឹមក្តូវ។

9

ស៖ េះរលាកបានសបងរៅេំរពាះមខអនកតាដំបងវដក ួេរវើយឬរៅមនររេរលាកេូេមក

10

េំរពាះមខអងគជំនំជក្មះនាររេរនះ?
ឆ៖

11
12

ួេរវើយ។

[១៤:៥៤:៥៨]

13

ស៖ បាទ អ គណ។ ជាតរៅរនះ រយើងក្បាប់អំរីសិទធិនិងក ណីយកិេចកនុងឋានៈរលាកជាសាកសី

14

រៅេំរពាះមខអងគជំនំជក្មះ។ អំរីសិទធិ រលាក សង់ កនុងឋានៈរលាកជាសាកសី រៅកនុងកិេចដំរណើ កា នីតិ

15

វិធស
ី វនាកា េំរពាះមខអងគជំនំជក្មះរនះ រលាកអាេបដិរសធកនុងកា រឆលើយតបរៅនឹងសំណួ ឬកា រធេើ

16

អតាថធិបាយវដេនាំឲ្យោក់រិ ទធភាររេើខួ ន
ល ឯង។ សិទធិមិនរធេើសកខីកមាក្បឆ្ំងនឹងខលួនឯង។

17

អំរីក ណីយកិេច រលាក សង់ កនុងឋានៈរលាកជាសាកសីក្តូវផដេ់សកខីកមារៅេំរពាះមខអងគជំនំ

18

ជក្មះរនះ ក្តូវវតរឆលើយតបរាេ់សំណួ ទំងឡាយវដេភាគី ឬរៅក្កមថ្នអងគជំនំជក្មះសួ េំរពាះរលាក

19

រេើកវេងវតសំណួ ណ្ណវដេនាំឲ្យេរមលើយតប ឬកា រធេើអតាថធិបាយ បស់រលាកវដេនាំឲ្យោក់រិ ទធ -

20

ភាររេើខួ លនឯង ដូេរយើងបានក្បាប់អំរីសិទធិអមាញ់មិញរនះ។

21

[១៤:៥៥:៤៧]
រវើយកនុងឋានៈជាសាកសីក្តូវវតរឆលើយឲ្យកា ណ៍ណ្ណវដេរិត វដេរលាកបានដឹង បានឮ បាន

22
23

រ

24

រវតកា ណ៍ទង
ំ ឡាយវដេពាក់រ័នន
ធ ឹងសំណួ វដេភាគី ឬរៅក្កមថ្នអងគជំនំជក្មះសួ េំរពាះរលាក។

25

ើញ បានេងោំ ឬធាលប់ជួប មនបទរិរសាធន៍ជួបក្បទះ ឬក៏រធេើកា សរងកតរោយផ្ទាេ់នូវក្រឹតិរត វត ឬ

រលាក

សង់

រតើរលាកធាលប់បានរឆលើយសកខីកមា

ឬកិេចសមាសន៍ជាមួយនឹងអនករសើបអរងកតថ្ន

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435412

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

56

1

កា ិយេ័យសវរៅក្កមរសើបអរងកតវដ ឬរទ កនុង យៈររេកនលងមក រវើយរបើសិនរបើមន រធេើប៉ានាាន

2

ដង រធេើរៅកវនលងណ្ណខលះ?

3

ឆ៖ មន។ ប៉ាវនដប៉ានាានដង ខាំដ
ុ ូេអត់ោ។
ំ

4

ស៖ រវើយកាេវដេរលាកផដេ់រសេកដីសមាសន៍វឹង
ន រធេើរៅកវនលងណ្ណវដ

5

រលាកេងោំរទ

ទីកវនលងវដេរលាកបានផដេ់កិេចសមាសន៍ជាមួយនឹងអនករសើបអរងកត?

6

ឆ៖ រៅទីកវនលងវតតខាេ់។

7

ស៖ បាទ អ គណ រវើយរៅមនររេេូេមក េំរពាះមខអងគជំនំជក្មះរៅររេរនះ រតើរលាក

8

បានរិនិតយរមើេ បានអាន ឬក៏សាដប់កា អានឲ្យសាដប់នូវកំណត់រវតវដេរលាកបានផដេ់សកខីកមា កាេ

9

រីររេមន រៅេំរពាះមខអនករសើបអរងកតថ្នកា ិយេ័យសវរៅក្កមរសើបអរងកតរដើមបី ំឭកកា េងោំ

10

វដ ឬរទ?
ឆ៖ បានអាន។

11
12

[១៤:៥៧:៣៤]

13

ស៖ បាទ អ គណ។ រវើយតាមសមតថភារវដេរលាកអាេដឹង និងេងោំបាន ថារតើរលាក

14

អាេបញ្ញជក់បានវដ រទថា កំណត់រវតសាដប់េរមលើយវដេរលាកបានអាន រដើមបី ំឭកកា េងោំរនាះ រិត

15

ជាក្តឹមក្តូវ ឬសីេង្គេក់គ្នន ក្សបគ្នន រៅនឹងេរមលើយវដេរលាកបានផដេ់កិេចសមាសន៍ជាមួយនឹងអនក

16

រសើបអរងកតកាេរីររេមន រៅវតតខាេ់រនាះវដ ឬរទ?

17
18

ឆ៖ ក្តឹមក្តូវ។
ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

19

កនុងកា សួ រដញរោេសាកសី ូបរនះ

អនវតតតាមបទបបញ្ាតិថ្ត នវិធាន៩១សាួន

ថ្នវិធានថ្ផាកនុង

20

អ.វ.ត.ក អងគជំនំជក្មះផដេ់រវទិកាជូនរៅសវក្រះរាជអាជាាសួ រដញរោេសាកសី សាន សង់ មនភាគី

21

ដថ្ទរទៀតថ្នរ ឿងកដី។ រវើយសូមបញ្ញជក់ថា សវក្រះរាជអាជាា ួមទំងសវរមធាវីនាម
ំ ខតំណ្ណងរដើម

22

បណដឹង ដឋបបរវណី មន យៈររេរី វគគថ្នថ្ងៃសវនាកា កនុងកា សួ សាកសី ូបរនះ។

23

សូមអរញ្ជ ើញ!

24

[១៤:៥៨:៣៤]

25

រលាក វំងសង់ វយដ៍ រដសាាឯេ៖
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435413

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

1

57

សូមអ គណរលាកក្បធាន។

2

កា តាំងសំណួ រោយសវក្រះរាជអាជាា

3

សួ រោយរលាក វំងសង់ វយដ៍ រដសាាឯេ៖

4

ស៖ ជក្មបសួ រលាកសាកសី ខាំរុ ្
ា ះ វំងសង់ រដវីេ។ ខាំន
ុ ឹងសួ សំណួ រលាក។ តាំងនាម

5

កា ិយេ័យសវក្រះរាជអាជាា សូមអ គណវដេរលាកមនវតតមនរៅទីរនះ។ សូមឲ្យរលាករឆលើយឲ្យ

6

បានររញរេញរៅនឹងសំណួ បស់ខំ។
ាុ ជារិរសស ពាក់រ័នន
ធ ឹងអេីវដេរកើតរេើងរៅវតតរនាះ។ ក្បសិន

7

របើរលាកមិនយេ់សំណួ

8

ដេ់ឆ្នំ៧៩ កនុង បបវខា ក្កវម? រលាក ស់រៅកវនលងណ្ណរៅសម័យរនាះ រវើយរលាករធេើកា រៅកវនលង

9

ណ្ណ?

10

រលាក សាន សង់៖
ឆ៖ សម័យរនាះ ខាំរុ ៅកងេេ័ត ក្េូតក្សូវ។

11
12

សូមរលាកសំឲ្យខាំស
ុ ួ រេើង វិញ។ ខាំេ
ុ ង់ដឹងថា រលាករធេើអីរេ ៅេរនាលះឆ្នំ៧៥

[១៤:៤៩:៥៤]
ំអី ក្សុកអី ភ្ូមិអី?

13

ស៖ រលាកក្េូតក្សូវរនាះ រៅកវនលងណ្ណ កនុង

14

ឆ៖ ខាំក្ុ េូតក្សូវរនាះ រៅ

15

ស៖ រលាករៅទីរនាះ ររញមួយ បបវខាក្កវមវតមដង ឬក៏យ៉ាងរម៉ាេ?

16

ឆ៖ ខាំរុ ៅទីរនាះ ទីេំនឹងអត់រៅនឹង សិនរគដករៅឲ្យរធេើកា ឯរនះសិន រគដករៅក្េូតអីរនាះ។

17

ស៖ កនុងររេរលាករៅ

18

រោយរម

ំសរងេើយ ភ្ូមិយង។

ំសរងេើយ

ភ្ូមិយង

រតើរលាកធាលប់េូេ ួមកនុងកិេចក្បជំវដេដឹកនាំ

ំ រមភ្ូមិ ឬរមកងេេ័តវដ ឬរទ?

19

ឆ៖ អត់។

20

ស៖ កនុងររេរនាះ មន<អនក>ងាម
ី ក ស់រៅកនុងភ្ូមិសរងេើយវនឹងវដ ឬរទ?

21

ឆ៖ មន។

22
23
24
25

[១៥:០១:៥៥]
ស៖ មនរក្េើនរទ រវើយរួកអនកងាីវឹង
ន ស់រៅលាយេំគ្ននជាមួយនឹងអនក<មូេោឋន> ឬក៏ ស់
រៅោេ់រោយវេករីរគ?
ឆ៖ អនកងាីរនាះ ស់រៅលាយេំជាមួយគ្ននទំងអស់។
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435414

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

1
2

58

ស៖ រក្កាយថ្ងៃទី១៧ រមសា ១៩៧៥ កនុងេំរណ្ណមអនកងាី រតើវខា ក្កវមមនក្សាវក្ជាវវសេង ក
ថា អនកណ្ណជាអតីតទហាន ឬមន្តនតី ដឋកា ថ្ន បប េន់ នេ់ វដ ឬរទ?

3

ឆ៖ កវនលងខាំអ
ុ ត់មន។

4

ស៖ កនុងេំរណ្ណមក្បជាជនងាី មនអនកណ្ណខលះជា<ជនជាតិភាគតិេវដ ឬរទ ដូេជា>ជនជាតិ

5

ោម ឬរវៀតណ្ណមវដ ឬរទ?

6

ឆ៖ មនជនជាតិរវៀតណ្ណម មួយក្គួសា ។

7

ស៖ រលាកអាេរ ៀបរាប់រ្
ា ះសមជិកក្គួសា រវៀតណ្ណមវនឹងបានរទ?

8

ឆ៖ ខាំរុ ភ្លេ ោំវតក្សីក្កមំមនក់។

9

ស៖ ក្សីក្កមំវឹង
ន រ្
ា ះអីវដ ?

10

ឆ៖ រ្
ា ះ ោន់ថា។

11

ស៖ រក្ៅរីក្គួសា បស់ ោន់ថា រតើមនជនជាតិរវៀតណ្ណមរផសងរទៀត< ស់>រៅកនុងភ្ូមិវឹង
ន

12

តាំងរីយូ ណ្ណស់មករវើយ វដេ ស់រៅជាក្បោំថ្ងៃដូេជាអនក<មូេោឋន>អេ
៊ី ឹងវដ មនអ៊ីេឹងរទ?

13

ឆ៖ អត់មនរទ។ កនុងភ្ូមិរនាះ មនវតមួយក្គួសា ។

14

ស៖ េះរៅកនុងភ្ូមិរផសងរទៀតរនាះ រក្ៅរីភ្ូមិ បស់រលាករនាះ <គឺ

15
16

ស
ំ រងេើយ និង

ជ
ំ ីវក្កង>

មនក្គួសា ជនជាតិរវៀតណ្ណម ស់រៅរទ?
[១៥:០៥:០០]

17

ឆ៖ ខាំម
ុ ិនសូវដឹងវដ ក៏ប៉ាវនតដេ់ររេរគក្បមូេ មិនដឹងរគយកមករីណ្ណ រីណី។

18

ស៖ រលាកធាលប់ឮរគនិយយថា រៅកនុងក្សុកជីវក្កង រៅររេណ្ណមួយរនាះ រគរធេើបញ្ជ ីជនជាតិ

19

រវៀតណ្ណមវដ ឬរទ?

20

ឆ៖ អត់វដ ឮ។

21

ស៖ ខាំន
ុ ឹងក្តេប់មកនិយយអំរីរវតកា ណ៍

វដេជាមូេរវតវដេរគរកាះរៅរលាកមក

22

ទីរនះ។ រតើមនកា សមលប់ ង្គគេជនជាតិរវៀតណ្ណមកនុងវតតខាេ់ កនុងឆ្នំ១៩៧៨វដ ឬរទ? រលាកអាេ

23

រ ៀបរាប់អំរីរវតកា ណ៍វដេបានរកើតរេើងរៅវតតខាេ់រនាះបានវដ ឬរទ?

24
25

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
សាកសីកំអាេទន់រឆលើយតប!
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435415

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

1
2

សូមអរញ្ជ ើញរលាករមធាវី វិេទ័ កូរប៉ា!
រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

3
4
5

រតើសំណួ រនះសួ ជា របៀបណ្ណរៅវិញ?

8

រលាក វំងសង់ វយដ៍ រដសាាឯេ៖
រលាកក្បធាន ខាំម
ុ ិនដឹងថាជាជំទស់ ឬក្គ្នន់វតជាកា កត់សមគេ់រទ ខាំអា
ុ េរ ៀបេំសំណួ ខាំុ
រេើង វិញបាន។
សួ រោយរលាក វំងសង់ វយដ៍ រដសាាឯេ៖
ស៖ រតើមនរវតកា ណ៍អីរេ កើតរេើងរៅកនុងវតតខាេ់រៅឆ្នំ១៩៧៨<? រតើ>មនរវតកា ណ៍អីេ

9
10
11

រតើមនកា សមលប់ ង្គគេវមនរទរៅកនុងឆ្នំ១៩៧៨?

<រតើរនះជាសំណួ វដេរលាករមធាវីរោទសួ បនាាប់រីសួ បានក្បាំនាទីរវើយ?>

6
7

59

ធៃន់ធៃ រកើតរេើងរៅវតតវឹង
ន រទ រៅឆ្នំងនុ៎ង?
រលាក សាន សង់៖

12

ឆ៖ រៅឆ្នំរនាះ ខាំរុ ៅកងេេ័ត ថ្ងៃរនាះខាំរុ ដើ រៅផាះ ថ្េដនយជួប រ

ើញ។

13

ស៖ រលាករ

14

ឆ៖ ខាំរុ

15

ស៖ រយើងនឹងក្តេប់មកនិយយេមែិតអំរីរវតកា ណ៍វដេបានរកើតរេើងរនះ ក៏ប៉ាវនតជាដំបូង

ើញអេីខលះឲ្យក្បាកដ?

ើញរគវយជនជាតិរវៀតណ្ណម ោក់អនលង់។

16

រនះ ខាំេ
ុ ង់សួ រលាកពាក់រ័នន
ធ ឹងវតតខាេ់។ រៅវតតរនាះ រៅេរនាលះឆ្នំ៧៥-៧៩ រតើមនក្រះសងឃ មនកា

17

រ ៀបេំរិធីបណយសាសនារៅវតតវឹង
ន រទ?

18

ឆ៖ វតតរនាះ កាេវដេខាំរុ ៅជិតវនឹងរនាះ គឺអត់មនក្រះសងឃ។

19

ស៖ រវតអេីបានជាមិនមនក្រះសងឃ ឬក៏មិនមនកា រ ៀបេំរិធីបណយសាសនាក្រះរទធរៅកនុង

20

វតតវឹង
ន ?

21

ឆ៖ អត់ដឹង។

22

ស៖ អេ
៊ី ឹងេរនាលះរីឆ្នំ៧៥-១៩៧៩ រគយករៅវតតវឹង
ន រៅរធេើអីវេ ដ ?

23

ឆ៖ វតតរនាះ គឺោក់កងេេ័តរៅ

24
25

ួេរវើយ -- ប៉ាវនតរៅអត់យូ

រៅក្បវវេជាបួនដប់ថ្ងៃ

កនលះវខ គឺដករេញ។
[១៥:១០:០៩]
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

60

1

ស៖ េះរលាកផ្ទាេ់ រលាក ស់រៅកនុងវតតវឹង
ន វដ ឬរទ?

2

ឆ៖ ខាំរុ ៅរក្ៅ បាទ។

3

ស៖ រតើមន បងរ័ទធជំ វិញវតតនុ៎ងវដ ឬរទ?

4

ឆ៖ មួយររេរនាះ មនខលះ អត់ខលះ។

5

ស៖ រតើ បងវដេមនខលះវនឹង រធេើរីអីវដ ? រធេើរីសីម៉ាងត៍ របតង ឬក៏រធេើរីរឈើវដេមិនសូវ

6

ឹងមំ ?

7

ឆ៖ រធេើរីរឈើ មិនសូវ ឹងមំ ។

8

ស៖ ឥេូវរនះ

9
10

រឆលើយថារលាកបានរ

ខាំេ
ុ ូេរៅនិយយអំរី យៈររេវដេមនកា សមលប់មនសសវដេរលាកបាន

ើញ។ រៅកនុងឆ្នំ១៩៧៨ វដេរលាកថាបានរ

ើញរវតកា ណ៍សមលប់មនសសរនាះ

រលាកអាេបញ្ញជក់បានថា ជាៗររេណ្ណ ជា ដូវក្បាំង ឬក៏ជា ដូវវសា?

11

ឆ៖

ដូវវសា។

12

ស៖ ក្បវវេជាប៉ានាានវខ មនររេរវៀតណ្ណមវយេូេមកក្សុកវខា រយើង?

13

ឆ៖ អត់បានោំ។

14

ស៖ រៅកនុងកំណត់រវតសាដប់េរមលើយ E3/9335 រៅទំរ័ ២ ជាភាសាទំងបី រលាកបាន

15

និយយថា រវតកា ណ៍វឹង
ន រកើតរេើងរៅវខវិេិកា
េ ឆ្នំ១៩៧៨។ រវើយរៅកនុងកំណត់រវតមួយរទៀត គឺ

16

E3/7890 រៅទំរ័ ២ ទំងបីភាសាដូេគ្នន រលាកបានរឆលើយថា កា សមលប់មនសសនងុ៎ គឺរកើតរេើងរៅកនុង

17

ឆ្នំ៧៨ កនុង ដូវក្េូត ក្បវវេជាវខកញ្ញា ឬវខតលា។ ដូរេនះ ខាំស
ុ ូមឲ្យរលាកបញ្ញជក់ឲ្យបានេាស់ថា

18

រវតកា ណ៍វដេរលាកបានរ

ើញរៅវតតវឹង
ន រកើតរេើងរៅ ដូវវសា ឬក៏ ដូវក្េូត?

19

ឆ៖ រក្ពាះ ដូវរនាះ ដូវក្េូត រមើេ៍ខំរាុ ដើ មកេយទឹកតាមវក្ស។

20

ស៖ សូមអ គណ។ រតើរលាករ

21

ើញអេីខលះរីកា ោប់ <និងកា >ក្បមូេផដំជ
ុ នជាតិរវៀតណ្ណម

រនះ?

22

ឆ៖ ខាំរុ

ើញរគក្បមូេផដំយ
ុ ករៅោក់កនុងវតត រៅកនុងសាលារហាថ្ក្ត។

23

ស៖ ខាំស
ុ ូមនិយយតាមដំណ្ណក់កាេ។ ឥេូវរនះ ខាំន
ុ ិយយមនររេសមលប់ គឺនិយយអំរីររេ

24

វដេរគនាំជនជាតិរវៀតណ្ណមរៅកាន់វតត គឺររេវដេរគរៅោប់ខួ ន
ល រវើយក្បមូេមកវតត។ រលាកបាន

25

រ

ើញផ្ទាេ់វភ្នកអំរីកា ោប់ជនជាតិរវៀតណ្ណមណ្ណមួយរទ?

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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[១៥:១៤:៥០]

2

ឆ៖ អត់បានរ

3

ស៖ សូមអ គណ។ រៅកនុងកងេេ័ត បស់រលាក រតើមនរគោប់ខួ ន
ល ជនជាតិរវៀតណ្ណមរទ?

4

ឆ៖ រៅកនុងកងេេ័តខាំរុ គដកនា ី រ្
ា ះ ោន់ថា មនក់។

5

ស៖ ររេណ្ណវដេរលាកដឹងថារគដកនា ី ោន់ថា រនាះ? <រតើន ណ្ណក្បាប់រលាក? ឬ>

6

ើញ ក្សាប់វតរ

ើញរៅកនុងវតតវតមដង។

ទេ់វតររេរគសមលប់គ្នត់រវើយ <រទើប>បានរលាកដឹង<ររេរក្កាយ>?

7

ឆ៖ រក្ពាះនា ីរនាះ និយយក្បាប់ររញកងេេ័ត ថារគដកយកមករ ៀនកាត់រដ រៅភ្នំររញ។

8

ស៖ កនុងក្គួសា បស់ ោន់ថា វនឹង អនកណ្ណជារវៀតណ្ណម? ឪរកមដយ បស់ ោន់ថា ឬក៏

9

<យយតា> បស់ ោន់ថា ឬក៏ទង
ំ អស់គ្ននវតមដងសទធវតជាជនជាតិរវៀតណ្ណម?

10

ឆ៖ ោន់ថា ក៏រវៀតណ្ណម ជីតា-ជីដូនក៏រវៀតណ្ណម ទំងបីនាក់។

11

ស៖ ោន់ថា រកើតរៅក្បរទសកមពជា
ុ ឬក៏រៅក្បរទសរវៀតណ្ណម?

12

ឆ៖ រកើតរៅក្បរទសកមពជា
ុ ។

13

ស៖ គ្នត់និយយវខា ដូេវខា វតមដង ឬក៏និយយវខា តាម របៀបរវៀតណ្ណម?

14

ឆ៖ និយយវខា េាស់។

15

ស៖ ររេវដេរគរមើេមខគ្នត់ រគអាេដឹងរទ ថា ោន់ថា វនឹង មិនវមនជាវខា រទ?

16

ឆ៖ រគរមើេដឹង។

17

ស៖ ឥេូវរនះ ខាំន
ុ ិយយអំរីកា ដឹកជនជាតិរវៀតណ្ណមរៅកាន់វតតខាេ់។ រលាកដឹងរទថា រគ

18

នាំជនជាតិរវៀតណ្ណមរៅវតតខាេ់វឹង
ន រោយរក្បើមរធាបាយអី?

19

ឆ៖ ខាំអ
ុ ត់បានរ

20

ស៖ របើរលាកមិនបានរ

21
22
23

ើញ។
ើញ រតើរលាកដឹងរទ<>ថារគយកអីដឹកអនកទំងអស់វឹង
ន រៅវតតរទ?

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
សាកសីកំទន់អាេរឆលើយតប! សូមអរញ្ជ ើញ រលាករមធាវី វិេទ័ កូរប៉ា!
រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

24

ខាំស
ុ ូមជំទស់រលាកក្បធាន។ តាមរិតខាំក្ុ តូវជំទស់យូ មករវើយ។ <រតើ“រួករគ” ជាន ណ្ណ?>

25

ថារតើយ៉ាងរម៉ាេបានគ្នត់ដឹងថាអនករនាះជាជនជាតិរវៀតណ្ណម<? រតើគ្នត់ដឹងរោយ របៀបណ្ណថា រួក>
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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1

រគរៅទីរនាះ<? រយើង>សួ មករីរ្
ា ះ ោន់ថា ួេរវើយរៅសួ រីកា សមលប់ ង្គគេ។ <កា រោទសួ

2

វបបរនះ គឺក្េបូកក្េបេ់ខាលង
ំ ណ្ណស់។> ដូរេនះ <រតើរយើងអាេ>យ៉ាងរហាេណ្ណស់ក៏<បង្គាញ>ឲ្យ

3

េាស់ថា រតើ<គ្នត់ដឹងរ ឿងរនះរោយ របៀបណ្ណ? រវើយ>រវតអេីបានជា<គ្នត់>ដឹងថាអនកវនឹងជា

4

ំ អស់។>។
ជនជាតិរវៀតណ្ណម<? មកដេ់ររេរនះ រយើងមិនទន់ដឹងអេីទង

5

[១៥:១៩:៥៦]

6

រលាក វំងសង់ វយដ៍ រដសាាឯេ៖

7
8
9

រលាកក្បធាន

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
បាទ អងគជំនំជក្មះបដិរសធរសេកតីជំទស់។ អងគជំនំជក្មះអនញ្ញាត។ សូមអរញ្ជ ើញ!
សួ រោយរលាក វំងសង់ វយដ៍ រដសាាឯេ៖
ស៖ រលាកខលួនឯងវនឹង រលាកមិនដឹងរទ ក៏ប៉ាវនតមនអនកណ្ណក្បាប់រលាករទថា រគនាំជនជាតិ

12
13
14

រវើយនិងជាបនតបនាាប់រដើមបីទទួេបាន

រ័ត៌មនេមែិតរីសាកសី។ រតើរលាកក្បធានអនញ្ញាតឲ្យខាំប
ុ នតរទៀតរទ រលាកក្បធាន?

10
11

ខាំរុ ធេើតាម របៀបជាេកខណៈក្បរ័នធ

រវៀតណ្ណមរៅវតតខាេ់វឹង
ន រោយរក្បើមរធាបាយអីរនាះ?
រលាក សាន សង់៖

15

ឆ៖ ឮរគនិយយវដ រគថាដឹកនឹង រទះរគ្ន។

16

ស៖ អនកនិយយវនឹង គ្នត់មនបានក្បាប់ថា អនកវដេរគដឹករៅវតតទង
ំ អស់វឹង
ន សទធវតជាជន

17

ជាតិរវៀតណ្ណមរទ? ឬក៏គ្នត់មននិយយអីរផសងរទៀត?

18

ឆ៖ គ្នត់និយយថាជនជាតិរវៀតណ្ណម។

19

ស៖ ររេដឹករៅដេ់វតតរវើយ ជនជាតិរវៀតណ្ណមវនឹង រៅកនុងវតតវឹង
ន អស់ យៈររេប៉ានាាន

20
21
22
23
24
25

រទៀត?
ឆ៖ ដឹករៅដេ់កនុងវតតរនាះ រៅ យៈររេក្បវវេជាដេ់វតររេសមលប់បរណ្ណ
ត យ កនុងរវលា
ថ្ងៃរនាះ យប់រនាះ។
ស៖ ររេថ្ងៃវឹង
ន រលាកមនបានរ

ើញរីេមៃយ អំរីរវតកា ណ៍វដេបានរកើតរេើងរៅកនុង

វតតវឹង
ន រទ?
ឆ៖ អត់បានរ

ើញ។

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435419

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

1

ស៖ រតើរលាកអាេរនយេ់បានរទថា រវតអេី ឬក៏កនុងកាេៈរទសៈណ្ណវដេរលាកបានរ

2

កា សមលប់ជនជាតិរវៀតណ្ណមនុ៎ង? មូេរវតអីបានជារលាករៅវតតខាេ់រនះ?

3

ឆ៖ ររេរនាះខាំរុ ដើ រីកងេេ័តខាំម
ុ កេមៃយក្បវវេជាជាង

4

9

ផលូវរៅវអបវតត

ស៖ រលាកអាេបញ្ញជក់ឲ្យបានេាស់បនតិេបានរទ រលាកឮសំរេងអីខលះ? រវើយរម៉ាេបានជា
រលាករៅេបរមើេនុ៎ង?

7
8

២០០វម៉ាក្ត។

ើញ

រនាះ។ រដើ រៅឮសវក្មកកង ំរងរៅ ក៏ខំក
ាុ ៏រឆៀងឈប់េបរមើេ។

5
6

63

ឆ៖ ដេ់ររេខាំេ
ុ បរមើេរៅ

រ

ើញរគបរណតើ រេញរីកនុងទីធាលកណ្ណ
ត េវតតរៅកនុងរហាថ្ក្ត។

រគបរណតើ រេញមក។
[១៥:២៥:០១]

10

ស៖ ខាំន
ុ ឹងអាននូវេរមលើយវដេរលាកបានរឆលើយជូនមន្តនតីរសើបអរងកត គឺឯកសា E3/9335 ទំរ័

11

២ ជាភាសាបារាំង, ២-៣ ជាភាសាអង់រគលស និង២ជាភាសាវខា ។ រគសួ រលាកដូេតរៅ៖ “សូមរលាក

12

រ ៀបរាប់អំរីកា សមលប់ជនជាតិរវៀតណ្ណមរោយរួកវខា ក្កវម? ក្បវវេជារម៉ាងក្បាំរី យប់ ខាំបា
ុ ន

13

ឮសូ សំរេងមនសសវក្សកយំយ៉ាងរក្េើនរេញរីកនុងវតត។ ខាំក
ុ ៏បានរដើ រេញរីកវនលងកងេេ័ត បស់ខំរាុ ដើមបី

14

េូេរៅកនុងភ្ូមិ រដើមបីសាកសួ រ័ត៌មនរីក្បជាជន ប៉ាវនដក្បជាជនរឆលើយថាមិនដឹងរទ។ រោយមនកា

15

សងស័យ ខាំក
ុ ៏បបួេមិតភ្
ត កដិ បស់ខំាុ រវើយរយើងក៏រដើ រៅរមើេ។ រយើងរ

16

វតត េមៃយក្បវវេ៥វម៉ាក្តរី បង។” រតើរលាកឮសំរេងមនសសវក្សកយំរេញរីកនុងវតតរិតក្បាកដអត់?

ើញមនរភ្លើងរៅខាងរក្ៅ បង

17

ឆ៖ រិតក្បាកដ។

18

ស៖ រលាកមិនគិតថា ជាកា ក្បងយក្បថានរទឬ វដេរដើ រៅជិតវតតរនាះ?

19

ឆ៖ ខាំដ
ុ ឹងថាក្បងយក្បថានវដ ប៉ាវនដខំេ
ាុ ះរៅកនុងអនលង់កងរក្ៅ។ ក្តឹមសាារៅ មនធាងដូងោក់

20

ទទឹងៗអនលង់កង ខាំរុ ដើ េូេរៅរក្កាម រមល៉ាះរវើយរេះវតរដើ រៅជិត េមៃយក្បវវេ៣០វម៉ាក្ត ខាំេ
ុ ប

21

រមើេ។

22
23

ស៖ ររេវដេរលាករៅដេ់ជិតវតតរនាះ ក្បវវេ៣០វម៉ាក្តរនាះ។ រគសមលប់មនសសរវើយ
ឬក៏យ៉ាងរម៉ាេ?

24

ឆ៖ រគកំរងវតសមលប់។

25

ស៖ ររេវដេរលាកសាដប់ឮសំរេងមនសសវក្សករៅរម៉ាងក្បាំរី យប់

រវើយនិងររេវដេ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435420

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

64

1

រលាកេបរដើ រៅរមើេកា សមលប់វឹង
ន ឃាលតគ្ននក្បវវេប៉ានាានរម៉ាងវដ ? <ដូរេនះ រតើរម៉ាងប៉ានាាន

2

វដេរលាកបានរ

3
4
5
6

ើញកា សមលប់រនាះ?>

ឆ៖ ខាំរុ ៅឈ រមើេរនាះ ក្បវវេជាមួយរម៉ាងបានខាំក្ុ តេប់រេញមកវិញ។
[១៥:២៨:៣៧]
ស៖ េះមិតភ្
ត កដិវដេរៅជាមួយរលាករនាះ គ្នត់រៅជាមួយរលាក វូតររេវដេេួេរមើេរគ
សមលប់មនសសវនឹង ឬក៏យ៉ាងរម៉ាេ?

7

ឆ៖ រៅជាមួយ វូត ររេក្តេប់មកវិញ មកទំងអស់គ្នន។

8

ស៖ ពាក់រ័នន
ធ ឹងទីតាំងសមលប់មនសសជាក់លាក់។ ខាំេ
ុ ង់ដឹងថា រៅកវនលងណ្ណ រៅកនុងវតតរនាះ

9
10

<ឬជំ វិញវតត>វដេរគសមលប់មនសសរនាះ?

របើរយើងរមើេរីរខាលងទេ វតត ឥេូវរបើរលាករធៀបរៅនឹង

រខាលងទេ កវនលងវដេរគសមលប់វឹង
ន រៅកវនលងណ្ណ របើរយើងរធៀបរៅនឹងរខាលងទេ វតតរនាះ?

11

ឆ៖ រៅខាងសាដថ្ំ ដ រដើ េូេរៅរីរនះ។

12

ស៖ កា សមលប់វឹង
ន សមលប់រៅខាងកនុងប ិរវណវតត ឬក៏ខាងរក្ៅ បងវតត?

13

ឆ៖ រៅខាងរក្ៅ បងវតត។

14

ស៖ ក្បវវេជាប៉ានាានវម៉ាក្តរី បងវតត?

15

ឆ៖ វកប់វដ ក្បវវេជា៥-៦វម៉ាក្តរី បងមក។

16

ស៖ អមាញ់មិញរនះ រលាកបានរឆលើយថា រលាកបានរ

17

កនុងវតត វូតរៅដេ់កវនលងសមលប់មនសស។ រតើរលាករ

18

ទំងអស់នុ៎ងរៅកវនលងសមលប់រនាះ?

ើញរគបរណដើ មនសសរីបណ្ណ
ដ េ័យរៅ

ើញទហានប៉ានាាននាក់ វដេបរណដើ ជន ងរក្គ្នះ

19

ឆ៖ ក្បវវេជា១០នាក់រៅ១២នាក់។

20

ស៖ <រតើអាេរៅ ួេរទរបើសិនជាជន ងរក្គ្នះទំងអស់រនាះ>រាយម<េង់> ត់រគេ<>?

21

ឆ៖ អត់មន។

22

ស៖ កវនលងវដេរលាកេបរមើេេមៃយ៣០វម៉ាក្តនុ៎ង រលាករមើេរ

23

រៅដេ់កវនលងរគសមលប់មនសសវនឹង រ

ើញេាស់រទ រលាករមើេ

ើញេាស់ក្កវេតវតមដងរទ?

24

ឆ៖ ររេរនាះ រគអជេរងកៀងមំ ងសងរយួ បំភ្ឺរល ៅ រមើេរ

25

ស៖ រលាករ

ើញទហានវដេសមលប់វឹង
ន រវើយនិងរ

ើញេាស់។
ើញជន ងរក្គ្នះវនឹងេាស់រទ?

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

1

ឆ៖ រមើេរ

2

ស៖ រលាករៅេមៃយ៣០វម៉ាក្តឯរណ្ណះ

3

65

ើញេាស់។
អ៊ីេឹងរលាកសាដប់ឮរទ?

សាដប់ឮរៅកវនលងវដេរគ

សមលប់មនសសវនឹងរទ?

4

ឆ៖ ឮ។

5

ស៖ រលាកឮអនកយមនុ៎ង និយយគ្ននរទ? ឬក៏ទហានវនឹង ឮ<អនកយមវនឹង>និយយគ្ននរទ?

6

ឆ៖ ឮវដ ។

7

ស៖ រតើរលាកអាេជក្មបជូនតលាកា បានវដ ឬរទថា រយធាទំងអស់វឹង
ន និយយអំរីអីវេ ដ

8

រៅររេវដេរួករគសមលប់មនសសវនឹង? រតើរគនិយយវតគ្ននរគរទ ឬក៏រគនិយយរៅជន ងរក្គ្នះ?
ឆ៖ រគនិយយរៅជន ងរក្គ្នះ។

9
10

[១៥:៣៤:០៨]

11

ស៖ អេ
៊ី ឹងរួករគសួ អីវដ រៅជន ងរក្គ្នះវនឹង?

12

ឆ៖ រគសួ េរមលើយ “េិន ឬមួយយួន?”។

13

ស៖ បាទ រៅររេវដេរួករគរឆលើយថា ខលួនជាជនជាតិរវៀតណ្ណមវនឹង រតើរួកអនករឆលើយថាខលួន

14

ជាជនជាតិរវៀតណ្ណមក្តូវបានរគយករៅសមលប់រោេវដ ឬរទ?

15

ឆ៖ អនកវដេរឆលើយជនជាតិរវៀតណ្ណម រគសមលប់រៅមត់អនលង់។

16

ស៖ កនុងេំរណ្ណមជនជាតិរវៀតណ្ណមវដេ<រលាករមើេរ

ើញ>ក្តូវបានរគសមលប់<>រក្កាយ

17

ររេវដេខលួននិយយថាខលួនជាជនជាតិរវៀតណ្ណម<រនាះ

រតើ>កនុងេំរណ្ណមរួកគ្នត់វឹង
ន មន<កា

18

សមលប់>ក្គួសា ទំងមូេ <វដេ ួម>មនមនសសោស់ <មនសសវ័យជំទង់និង>កូនរកាង<វដ ឬរទ?>

19

ឆ៖ ខាំអ
ុ ត់ដឹងក្តង់រនាះ។

20

ស៖ រតើរលាកមនបានសរងកតថា កម តូេៗ ឬក៏ទ កវនឹង កូនង្គ៉ាវនឹងក្តូវបានរគសមលប់វដ

21

រលាកមនបានរ

ើញថាមនរវតកា ណ៍វឹង
ន រទ?

22

ឆ៖ រ

23

ស៖ រៅររេវដេរលាករ

24
25

ើញវដ ។
ើញរគសមលប់ទង
ំ កម មិនសេ់រនះ រតើរលាកមនក្បតិកមាយ៉ាង

រម៉ាេវដ ?
ឆ៖ ខាំឈ
ុ
រមើេ ភ្័យវដ ។
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

1
2

66

ស៖ រតើមនមូេរវតអីវដេនាំឲ្យរលាករៅឈ រមើេរគសមលប់មនសសយូ យ៉ាងដូរេនះរនាះ
រវតអេីបានរលាកមិន ត់រគេខលួនរៅររេរនាះ?

3

ឆ៖ រក្ពាះមនមនសសោស់មនក់ គ្នត់នាខ
ំ ំារុ មើេ។

4

ស៖ បាទខាំយ
ុ េ់។ អ៊ីេឹងបានន័យថា រោយសា មនគ្ននរី នាក់វឹង
ន គឺរធេើឲ្យរលាកកាលហាន

5

ហានឈ រមើេរគសមលប់មនសសយ៉ាងដូរេនះ ឬក៏យ៉ាងណ្ណ?

6
7

ឆ៖ រក្ពាះខាំម
ុ នគ្ននរី នាក់រៅ មនក់រទៀតគ្នត់រាងវ័យេំណ្ណស់ជាងខាំុ បានជាហាន។
[១៥:៣៨:១២]

8

ស៖ បាទ អមាញ់មិញរនះ រលាកនិយយថា រួករគរោទសំណួ រៅជន ងរក្គ្នះថា សួ ថា រតើ

9

ជាេិន ឬក៏ជារវៀតណ្ណម? រតើមនអនកវដេរឆលើយថា ខលួនមិនវមនជារវៀតណ្ណមរទ ជាេិន។ រតើមនអនក

10

វដេរឆលើយថាខលួនជាេិនរទ?

11

ឆ៖ មន។

12

ស៖ រតើរយធា គ្នត់មនក្បតិកមាយ៉ាងរម៉ាេវដ រៅររេវដេអនករទសរនាះរឆលើយថាខលួនជាេិន

13

រនាះ រយធាមនក្បតិកមាយ៉ាងរម៉ាេវដ ?

14

ឆ៖ រគបរណតើ េូេរៅវិញ។

15

ស៖ រតើរគនាំរៅេូេរៅកនុង វិញ

16

រផាៀងផ្ទាត់រ័ត៌មនរវើយ រទើបរ

17

វិញ?

18
19

24
25

ើញអ៊ីេះឯង រគនាំេូេរៅ វិញ វឮេាស់រគថា ខាំជ
ុ នជាតិេិន

រៅរគដឹកថ្ដយកេូេរៅកនុង វិញ។
ស៖ រតើរលាកដឹងវដ ឬរទថា រៅររេរក្កាយមករទៀត រក្កាយររេក្រឹតិកា
ត ណ៍វឹង
ន រៅ អនក
វដេរឆលើយថាខលួនជាជនជាតិេិនវនឹង មនរៅសេ់ ស់រានមនជី វិតរទ?

22
23

ឬក៏រយធារគបាន

ើញថាអនកវដេរឆលើយវនឹងរិតជាជនជាតិេិនវមន បានជានាំេូេរៅកនុង

ឆ៖ រវតកា ណ៍រនាះ ខាំរុ

20
21

<ក្គ្នន់វត>រគរឆលើយថាជាជនជាតិេិន

ឆ៖ វដេរគបរណដើ យកេូេរៅកនុងរៅ ក្សាប់ដេ់ររេផ្ទែកៗ ផ្ទែកបរណដើ មនសសវយមួយ
វភ្លតរនាះឯង ក្សាប់រ

ើញជិះ រទះរគ្នរេញមក រទះរគ្នប រេញរៅរក្ៅវតតវិញ។

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
សូមអរញ្ជ ើញរលាករមធាវី វិេទ័ កូរប៉ា!
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435423

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
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1
2

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

3

សូមអ គណរលាកក្បធាន។

4

ខាំដ
ុ ឹងថាវរាងយឺតររេបនតិេរៅរវើយ

ប៉ាវនតរនះខាំរុ មើេរៅទសសនិកជន

ខាំរុ

ើញអនកវដេៗ

5

អងគយ
ុ រមើេរនះ ក្បវវេជា<មនសសវដេក្តូវបានរគសមាស និងក្បវវេជា>ក្បរនធ បស់សាកសី ូប

6

រនះផងរមើេ៍រៅ។ រដើមបី<អាេរផាៀងផ្ទាត់>ភ្សតតា
ុ ង< បស់សាកសី ូបរនះថាក្តឹមក្តូវ គឺថារយើងអាេ

7

រកាះរៅក្បរនធ បស់គ្នត់មករធេើសាកសីរៅ>ថ្ងៃណ្ណមួយ<។> ក្បរនធ បស់គ្នត់<បានផតេ់េរមលើយ> គឺ

8

ឯកសា

9

រកាះរៅក្បរនធ បស់គ្នត់<វដេកំរងវត>អងគយ
ុ រៅកវនលងសាធា ណជនអងគយ
ុ រនាះ រីខាងរក្កាយខនង

E3/9390 <ខាំគ
ុ ិត>ថា <វជាកា េែក្បរសើ

10

សាកសី។

11

រសៀមរាបផងវដ ។

<រវើយគ្នត់ក៏ជាមនសសវតមួយវដេបានផតេ់សកខីកមា>អំរីក្រឹតិកា
ត ណ៍វដេរកើតរេើងរៅ

12

[១៥:៤២:១២]

13

រលាក វំងសង់ វយដ៍ រដសាាឯេ៖

14
15
16

ក្បសិនណ្ណជាអងគជំនំជក្មះអាេ>សំរសនើឲ្យ

រលាកក្បធាន សំរលាកក្បធានសំឲ្យរមធាវី កូរប៉ា ឲ្យរេខកូដវនឹងរេើង វិញ រលាកក្បធាន រក្ពាះ
អត់បានជាភាសាបារាំង។
រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

17

គឺឯកសា

E3/9390 គឺជាកំណត់រវតសាដប់េរមលើយ <និង>មនរ្
ា ះដូេក្បរនធ បស់គ្នត់

18

វដ ។ <>រោយសា ថា <រយើង>រទើប<វតរេញ>រីររេរបើកសវនាកា អសាធា ណៈ ឥេូវមករបើក

19

សាធា ណៈ

20

<រនាះ> គឺជាក្បរនធគ្នត់។

22

[១៥:៤៣:៥៥]

23

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

25

ើញ<ថា

អនកវដេ>រៅអងគយ
ុ រក្កាយខនងគ្នត់កនុងកវនលងសាធា ណជន

(សក្មក យៈររេខលី)

21

24

រទើប<ខាំន
ុ ឹក>រ

មន្តនតី ដឋបាេតលាកា សក្មបសក្មួេសាកសួ ន្តសតីមនក់វដេអងគយ
ុ រៅកវនលងសាេសវនាកា ជា
សាធា ណៈ ជនរនាះរតើគ្នត់ក្តូវយ៉ាងរម៉ាេជាមួយនឹងសាកសី សង់ រនះ?
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
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ទំរ័
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1
2
3

រលាក សង់ អនកវដេរៅខាងរក្ៅសាេសវនាកា រនាះ រៅរីរក្កាយរលាកវនឹង េំរវៀងខាង
រកើតរនាះនុ៎ងវក្តូវជាយ៉ាងរម៉ាេជាមួយរលាក ç រលាក សង់?
រលាក សាន សង់៖

4
5

អត់បានរមើេផង។ ក្គួសា ។
ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

6
7

ក្គួសា គឺក្បរនធ បស់រលាករនាះ វមនរទ?
រលាក សាន សង់៖

8
9

ក្បរនធ។
ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

10

បាទ រវើយរលាករមធាវី វិេទ័ កូរប៉ា រលាកេងោំរទថាភ្ ិយ បស់គ្នត់វឹង
ន ក្តូវជារគ្នេរៅ

11

ថ្នកា អងគជំនំជក្មះរកាះអរញ្ជ ើញមកផដេ់សកខីកមារៅេំរពាះមខអងគជំនំជក្មះ

12

េំរពាះរគ្នេរៅជាក់លាក់េំរពាះជនជាតិរវៀតណ្ណមរនះវដ ឬរទ?

13

[១៥:៤៥:២៥]

14

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

15

68

ខាំយ
ុ េ់ថាមិនមនរ្
ា ះរៅរេើបញ្ជ ីសាកសីវដេបានរកាះរៅរទ

កនុងអងគរវតកា ក្បក្រឹតត

ប៉ាវនត<អេីវដេ>ខាំបា
ុ នដឹង

16

<ដូេវដេខាំបា
ុ នក្បាប់រីមន>ថា <គ្នត់>បានផដេ់កំណត់រវតសាដប់េរមលើយគឺ E9/9390<។> រវើយ

17

<ក្បវវេនឹង>មនសំរណើសំរីភាគី<ណ្ណ>មួយថារតើគ្នត់រនះអាេនឹងមកផដេ់ភ្សដតា
ុ ងរដើមបីឲ្យសី

18

េង្គេក់គ្ននរនះវដ ឬក៏យ៉ាងណ្ណ<។> ខាំម
ុ ិនេាស់វដ ខាំរុ

19

វិកា អ៊ីេឹង។ ប៉ាវនតរបើសិនណ្ណជាមនេទធភារណ្ណមួយ<វដេ>ថា<>ក្បរនធ បស់គ្នត់<អាេមកបាន

20

រវើយក្បរនធ បស់គ្នត់បានផតេ់កំណត់រវតសាតប់េរមលើយមួយ ួេរវើយ វដេវ>មនជាប់ពាក់រ័នរធ ៅ

21

នឹង<អនក>រសើបអរងកត<>។ ខាំយ
ុ េ់ថាគួ វតបនតរធេើរៅថ្ងៃវសែករទៀតរៅកា សួ រដញរោេរនះ រវើយ

22

កំឲ្យគ្នត់មនវតតមន។

23
24
25

ើញរលាកក្សីរៅក្កម រវេនស៍ គ្នត់រធេើកាយ

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖
សូមបញ្ញជក់ផង រលាកវិេទ័ ។ <រដើមបីជាកំណត់ក្តាក្បតិោ ឹក> គឺ<ថាគ្នត់>មិនមនរ្
ា ះ
រៅរេើបញ្ជ ី< បស់អក
ន ណ្ណមនក់រនាះ>រទ។ អ៊ីេឹងរទ រលាកកូរប៉ា?
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
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ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

1

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

2
3

ក្តឹមក្តូវរវើយរលាកក្សីរៅក្កម។
រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖

4
5
6

69

រវើយតាមវដេខាំយ
ុ េ់

គឺថាខលួនរលាកផ្ទាេ់រៅកនុងររេរនះ

<ក៏មិនដឹង>ថា<រតើ>រលាក

<អាេ>រសនើសំឲ្យរកាះរៅ<គ្នត់>វដ ឬក៏យ៉ាងរម៉ាេ?
រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

7

មិនរៅកនុងដំណ្ណក់កាេរនះរទរលាកក្សីរៅក្កម។ ក្បវវេជារយើងខាំន
ុ ឹងរិនិតយរមើេ<>ភ្សត-ុ

8

តាង<មួយេំនួនវដេ>សីេង្គេក់គ្នន<។ រ ឿងរាវ បស់គ្នត់គឺ>មន<កា ោប់អា មាណ៍ខាលង
ំ ណ្ណស់ និង

9

មនក្បរយជន៍ណ្ណស់> រីរក្ពាះថា វផនកពាក់រ័នរធ ៅនឹងក្កាំងតាោន់ គឺរយើងបានរសនើសំអងគជំនំជក្មះ

10

ភាលមៗវដ ។ <សំរណើសំរនាះក្តូវបានបដិរសធរោេ។> ខាំក
ុ ំរងរិនិតយរមើេ វក្កងរលាថាវអាេមន

11

ភ្សតតា
ុ ងណ្ណមួយសីេង្គេក់គ្ននជាដំកំភ្ួនរនាះ។ ក្បវវេជាគ្នត់ធាលប់បាននិយយ អំរីក្រឹតកា
ត ណ៍ទង
ំ

12

អស់រនះក្បាប់រៅក្បរនធគ្នត់ផងក៏ថាបាន ក៏ប៉ាវនតរៅដំណ្ណក់កាេរនះ រយើងខាំម
ុ ិនទន់សរក្មេរសនើសំរៅ

13

រេើយរទ។ បាទ ខាំ<
ុ មិនទន់អាេសរក្មេរៅរេើយរទ ថារតើរយើងនឹងរធេើកា រសនើសំ ឬក៏អត់ ប៉ាវនត ខាំគ
ុ ិត

14

ថា មិនវមនជា>បញ្ញា<ថ្នកា >សរក្មេ<េិត>
ត រទ។

15

[១៥:៤៧:៤០]

16

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

17
18
19

សូមអរញ្ជ ើញរលាករៅក្កម វសង់ម៉ាក ឡាវវន៍!
រៅក្កម វសង់ម៉ាក ឡាវវន៍៖
បាទ រលាករមធាវី វិេទ័ កូរប៉ា <រតើ>រលាក<កំរងវតនិយយយ៉ាងមឺងម៉ាត់ថា> រយើង<គួ

20

វត>ហាមឃាត់<មិនឲ្យេូេមកកាន់សាេសវនាកា តលាកា រនះរទ េំរពាះអនកទំងឡាយណ្ណ> វដេ

21

អាេនឹង<ក្តូវបានរកាះរៅកនុងរវតផេណ្ណមួយរដើមបីមក>ផដេ់សកខីកមារៅទីរនះ

22

ទំងអស់រនាះ>អត់មនរៅកនុងបញ្ជ ីសាកសី<ក៏រោយ

23

រយើង<អាេ>រកាះរៅគ្នត់<>ឲ្យមកផដេ់សកខីកមា <រតើវសមក្សបវដ រទ វដេក្តូវមិនឲ្យមនវតតមន

24

គ្នត់រៅកនុងសាេសវនាកា រនះ? ខាំគ
ុ ិតថា រនះជាសិទធិេូេ ួមកនុង>សវនាកា ជាសាធា ណៈ <គឺជា

25

សិទធិមួយកនុងេំរណ្ណមសិទធិថ្ន>ភាគីកា ពា កដី វិញរទ។

រតើវមនវដ រទ?>

<រទះបីជាអនក

ក្បវវេ<>ជាថ្ងៃណ្ណមួយ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435426

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

1

70

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

2

<ជាកា រិត របើក្គ្នន់វតជាក្បរនធ បស់គ្នត់ មកជួយរមើេគ្នត់ មិនអីរនាះរទ ប៉ាវនតរយើងអាេ

3

សំអាងរេើរវតផេវដេ>ថា

4

រវើយវដ

5

ជាមួយសាធា ណជនដថ្ទ វដេក្គ្នន់វតមកេូេ ួមតាមោនកិេចដំរណើ កា <ថ្នសវនាកា សាធា ណៈ>

6

រនាះរទ។ រវើយរយើងខាំម
ុ ិនទន់បានសរក្មេរៅរេើយរទ ថាខាំន
ុ ឹង<ឲ្យគ្នត់មកផតេ់>សកខីកមា<ឬក៏អត់

7

រៅរេើយរទ។ ដូរេនះខាំម
ុ ិនគិតថា វមិនពាក់រ័នន
ធ ឹងកតាដ>សរក្មេ<េិតរត នាះរទ>។

8

រៅកនុងសវនាកា វផនករនះ

វដេមនផដេ់ោក់រេខឯកសា ជា E3 <។> ដូរេនះមិនអាេយកគ្នត់រៅរក្បៀបរធៀប

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖
រដើមបីរោះក្សាយបញ្ញា<រៅថ្ងៃ>រនះ <គឺ>ោប់រីថ្ងៃវសែករៅ រលាករសនើសំថាកំឲ្យគ្នត់មន

9
10

វតតមនរៅកនុង<>សាេសវនាកា សាធា ណៈរនះអ៊ីេឹងរអាុ៎ស?

11

វសែក។ ឥេូវ រលាកអាេបនតរទៀតបាន។>

12

<រយើងអាេរធេើកា សរក្មេរៅក្រឹក

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

13

ខាំថា
ុ សូមឈប់ឥេូវរនះវតមដង រវើយោំបនតថ្ងៃវសែករទៀតរៅ។

14

[១៥:៤៩:៣៨]

15

រលាក វំងសង់ វយដ៍ រដសាាឯេ៖

16

គ្នត់<រទើបវត>បានផដេ់េរមលើយ ួេមក

បាទ សូមអ គណរលាកក្បធាន ខាំស
ុ ូមរធេើកា អធិបាយរេើេំណេរនះមួយ។ សាកសីរនះ កាេ

17

ឆ្នំ១៩៧៥ គ្នត់មនអាយ១៥ឆ្នំ <រវើយគ្នត់អាយ១៩ឆ្នំ រៅឆ្នំ១៩៧៩> រវើយខាំគ
ុ ិតថាគ្នត់រ ៀបកា

18

ជាមួយគ្ននរក្កាយឆ្នំ៧៩<។ មួយរទៀត ខាំបា
ុ នអានឯកសា វដេ>មន<>រៅកនុងអីនធឺរវេស <រវើយ

19

បានោក់បញ្ចូ េ>រោយរមធាវី នួន ជា។ ខាំអា
ុ នឯកសា វនឹង ខាំគ
ុ ិតថាក្បវវេជាមនរ័ត៌មនមួយ

20

េំនួនទក់ទងនឹងវតតខាេ់រនះ ប៉ាវនតតាមរិតអត់មនរទ។ អេ
៊ី ឹងខាំគ
ុ ិតថា ក្បវវេជាមិន<វមន>គ្នត់

21

<រទវដេជាអនក>ផតេ់សកខីកមា<>រេើវផនក<ជនជាតិ>រវៀតណ្ណម<រនះ>។

22

មកផតេ់សកខីកមាទក់ទងនឹង<រវតកា ណ៍រៅ>រសៀមរាបឯរណ្ណះ។

23

គ្នត់មិនអាេេូេ ួមបាន គឺរោយសា វតរួករគក្បវវេជាបាននិយយគ្នន>រក្កាយររេវដេគ្នត់រ ៀប

24

ុ ូម
កា < ួេ>រវើយ<។ េំរពាះខាំុ រវតផេទំងរនះហាក់ដូេជារៅមិនទន់េាស់លាស់រៅរេើយ។ ខាំស

25

អនញ្ញាតរសនើសំអងគជំនំជក្មះរដើមបីបនតរោទសួ សាកសីវងមរទៀត>។

ក្បវវេជាគ្នត់អាេ

<ដូរេនះកា វដេ>និយយ<ថា

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01435427

E1/357.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

1

71

រលាកក្សី ម៉ា ី វគី ដ
ូ ៖៍

2

សូមអ គណរលាកក្សីរៅក្កមវដេផតេ់រវទិកាដេ់ខំា។
ុ ខាំគ្ន
ុ ក្ំ ទកា កត់សមគេ់ បស់សវភាតា

3

បស់ខំាុ <រវើយខាំស
ុ ូមបវនថម>ថា រយើងមិនវដេបានោក់រ្
ា ះវនឹងេូេកនុងបញ្ជ ីរនាះរទ <ដូេវដេ

4

រលាករៅក្កមបាននិយយ>។ <រោយវផែករេើមូេោឋនរនះ> ខាំគ
ុ ិតថាជាកា ណ៍មួយមិនសម មយរទ

5

វដេ<>ហាមឃាត់<តាមវតអំររើេិត>
ត

6

បគគេរនាះ>មិនបានរសនើរោយភាគី <ក្រះរាជអាជាា ឬរមធាវីកា ពា កតី ឬក៏ក្កុមរដើមបណតឹង ដឋបបរវណី

7

រនាះរទ>។ អ៊ីេឹងខាំម
ុ ិនយេ់រីមូេោឋនថ្នកា ជំទស់ បស់រលាករមធាវី កូរប៉ា រទ<>។

8

មិនឲ្យបគគេមនក់<េូេ ួមកនុងសាេសវនាកា រនះ

វដេ

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

9

បាទ រោយមិនមនមូេោឋនក្គប់ក្គ្នន់បញ្ញជក់ថា ភ្ ិយ បស់សាកសី ូបរនះវដេរៅអងគយ
ុ តាម

10

ោនសាតប់នូវដំរណើ កា សវនាកា ជាសាធា ណៈ សាតប់សកខីកមាសាកសី ូបរនះរៅកវនលងសាធា ណៈរនាះ

11

រៅកនុងបញ្ជ ីថ្នកា រសនើសំ បស់ភាគីណ្ណមួយកនុងកា មកសាតប់សកខីកមាសាកសី បស់គ្នត់រៅកនុងកិេចដំរណើ

12

កា សំណំរ ឿង០០២/០២រទរនាះ

13

ឲ្យេូេមកសាតប់រៅសវនាកា ជាសាធា ណៈបានរេើយ។ បាទ រវតដូរេនះអងគជំនំជក្មះគឺសរក្មេថា

14

មិនោំបាេ់កនុងកា បង្គគប់គ្នត់ឲ្យគ្នត់ោករេញរីបនាប់សវនាកា ជាសាធា ណៈនាររេរនះរទ រវើយក៏

15

ដូេជាររេខាងមខវដ រវើយកា ផ្ទែកសវនាកា ក៏គឺមិនោំបាេ់វដ ។ ដូរេនះអងគជំនំជក្មះផតេ់រវទិកាជូន

16

រៅតំណ្ណងសវក្រះរាជអាជាាអនត ជាតិបនតកា តាំងសំណួ រដញរោេេំរពាះសាកសី ូបរនះបនតរទៀត។

អងគជំនំជក្មះមិនមនមូេោឋនសមក្សបសក្មប់ហាមឃាត់គ្នត់មិន

17

[១៥:៥៣:០៤]

18

សួ រោយរលាក វំងសង់ វយដ៍ រដសាាឯេ៖

19

ស៖ សូមអ គណរលាកសាកសី។

ខាំេ
ុ ង់ដកក្សង់នូវអេីវដេរលាកបាននិយយទក់ទងរៅនឹង

20

<>ជនជាតិេិន<ទំងអស់រនះ>។ រលាកបានរឆលើយរៅេំរពាះមខសវរៅក្កមរសើបអរងកត គឺឯកសា

21

E3/9335 រវើយ<>ទំរ័ ទី៤ រៅក្គប់ភាសាទំងអស់។ រលាកនិយយដូេតរៅ៖ “បនាាប់មករទៀតវខា

22

ក្កវមបានយកជនជាតិេិនវនឹងរៅ<កនុង>វតត<>

23

ក្បវវេជា២០នាទីរក្កាយមករទៀត រ

24

ជាមួយរម៉ាងរក្កាយមក រ

25

ក្គួសា វនឹងរទវដេក្តូវបានរោះវេងរៅវិញ។ រួករគបានបញ្ញជឲ្យក្បជាជនរៅកនុងភ្ូមិរនាះឲ្យដឹកតាម

រដើមបីរៅ កបងបែូន បស់រគរេើង វិញ។

ើញរគ< ករ

ើញ>េិនមនក់រទៀត<>។

រវើយ

យៈររេក្បវវេ

ើញរួកកំរងវតសមលប់ជនជាតិរវៀតណ្ណមរនាះ រវើយមនវតក្គួសា េិនរី

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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1

រទះរគ្នរៅភ្ូមិកំរណើត វិញរៅទំងយប់។” អ៊ីេឹងសំណួ ខាំស
ុ ួ ថារតើជនជាតិេិនរី នាក់ ឬក៏ក្គួសា េិន

2

រី ក្គួសា ? រវើយរលាកនិយយថា រួកគ្នត់ក្តូវបានរោះវេងរៅវិញ។ <ប៉ាវនត>អមាញ់មិញរនះ

3

រលាកនិយយថា <រួករគ>ក្តូវ<បានរគ>នាំរៅកវនលងរផសងរទៀតរទ។ អ៊ីេឹងរលាកអាេបញ្ញជក់េំណេ

4

វនឹងបានរទ?

5

រលាក សាន សង់៖

6
7
8

ឆ៖ បាទ

នាំរេញរីកវនលងវយរដើ េូេរៅៗ កក្បរនធកូន។

រវើយក្សាវក្ជាវ កក្បរនធកូន

បញ្ជូ នរៅភ្ូមិ វិញទំងយប់។
[១៥:៥៥:០៩]

9

ស៖ បាទ សូមអ គណ។ ឥេូវខាំេ
ុ ូេមកនិយយអំរីអក
ន សមលប់វដេរលាកបានសរងកតរមើេ

10

យ៉ាងរហាេណ្ណស់ក៏ យៈមួយរម៉ាងវដ រលាកនិយយថាគឺជារយធា។ អ៊ីេឹង ខាំស
ុ ួ រលាកថា រវតអីក៏

11

រលាកដឹងថា<រួករគ>ជារយធា<?> រវើយដឹងថា <រួករគ>រៅកនុងអងគភារណ្ណវដ ឬរទ?

12
13
14
15

ឆ៖ រក្ពាះបានជាខាំថា
ុ រគជារយធា កនុងមនក់រគសមពធកាំរភ្លើងមួយរដើម។ រ ឿងអងគភារ ខាំអ
ុ ត់
ដឹង។
ស៖ រតើវឹង
ន ជារេើកទី១រវើយឬ
រទៀតវនឹង រលាកធាលប់បានរ

វដេរលាករ

ើញរយធាទំងអស់វឹង
ន

ឬក៏រីមនវនឹងរៅ

ើញរួករយធាវនឹងវដ <រៅកវនលងរនាះ ឬក៏>រៅកនុងក្សុកវនឹង<>?

16

ឆ៖ អត់វដេរ

ើញ។

17

ស៖ រៅររេយប់ វដេរលាករមើេរ

ើញរគសមលប់វឹង
ន រលាកមនោំរ្
ា ះរយធាវនឹងវដ

18

ឬរទ ឧទវ ណ៍ដូេថារគរៅគ្ននរគ រយធាទំងអស់វឹង
ន រគរៅគ្ននរគ រៅរ្
ា ះគ្ននរគអី រធេើឲ្យ

19

រលាកោំរ្
ា ះវនឹង?

20

ឆ៖ រគអត់វដេមនរៅរ្
ា ះផង រគរៅវត “មិតៗ
ត ”។

21

ស៖ តាមអេីវដេរលាករ

22

ើញរីេមៃយ៣០វម៉ាក្តនុ៎ង រតើរយធាទំងអស់វឹង
ន វដេជារិឃាត

វនឹងមនផឹកក្សាវដ ឬរទ ររេរគសមលប់មនសសវនឹង?

23

ឆ៖ ផឹកក្សាវដ ។

24

ស៖ រៅររេវដេជន ងរក្គ្នះក្តូវបាននាំរៅដេ់កវនលងសមលប់ រតើជន ងរក្គ្នះទំងអស់វឹង
ន

25

មនជាប់េំណងរទ?
ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកនុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នន វងក្បតិោ ឹកកនុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កនុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកនុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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ុ
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ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

1

ឆ៖ អត់មនជាប់រទ។

2

ស៖ រតើជន ងរក្គ្នះមួយេំនួនរនាះ មនរគបិទមខរទ?

3

ឆ៖ អត់រ

4

ស៖ រោយរវតថាជន ងរក្គ្នះមិនមនបិទមខរទ

73

ើញបិទ។
រៅររេវដេ<រួករគ>រៅដេ់កវនលង

5

សមលប់មនសសរនាះ។ រតើក្បតិកមា បស់គ្នត់វឹង
ន យ៉ាងរម៉ាេវដ រៅររេវដេខលួនរៅដេ់ទីរនាះ រ

ើញ

6

មនសាកសររផសងរទៀត វដេរគរទើបវតសមលប់រវើយរនាះ រតើជន ងរក្គ្នះវនឹងគ្នត់មនក្បតិកមាយ៉ាង

7

រម៉ាេវដ ?

8

ឆ៖ ខាំរុ មើេរីេមៃយរៅ ដូេធមាតា។

9

ស៖ ររេវដេរលាកនិយយថា ជន ងរក្គ្នះទំងអស់នុ៎ងដូេធមាតាវនឹង គឺរលាកេង់និយយ

10

ថាយ៉ាងរម៉ាេវដ

11

រម៉ាេ?

12
13

េង់និយយថាដូេអត់មនតក់សត
លុ អីរទមនររេវដេរគក្បហា ជី វិតរនាះ ឬក៏យ៉ាង

ឆ៖ រក្ពាះេមៃយប៉ានរនាះ ខាំរុ មើេទឹកមខគ្នត់អត់ដឹងរទ ថាគ្នត់តក់សត
លុ ឬមិនតក់សត
លុ គឺរមើេ
អត់ដឹង។

14

ស៖ រតើរលាកមនឮរួកគ្នត់វក្សកយំ ឬក៏សវក្មកឈឺោប់អីរទ?

15

ឆ៖ រៅទីកវនលងមត់អនលង់សមលប់ គឺអត់មន។

16

ស៖ <>ររេវដេរគសមលប់នុ៎ង រតើជន ងរក្គ្នះវនឹង រគទករខាអាវធមាតាឬក៏រគរោះរខាអាវ

17

រេញអស់រវើយ?

18

ឆ៖ ខលះរោះអស់ ខលះរៅ ខលះរោះយកមកមួយកំណត់មករេើ។

19

ស៖ រតើរគសមលប់ជន ងរក្គ្នះទំងអស់នុ៎ងរោយមរធាបាយណ្ណ រោយរក្បើអាវធអី រោយរក្បើ

20

ឧបក ណ៍អីវដ ?

21

ឆ៖ រគយកគេ់រីងរង់ ក្បវវងក្បវវេជាក្បាំរី តឹកថ្វ។

22

ស៖ ខាំអ
ុ មាញ់មិញរនះ ខាំឮ
ុ ថាដូេ៧០វម៉ាក្ត ក្បវវេជាតាមរិតរៅក្បាំរី តឹករទ តាមរមើេ៍។

23

ខាំម
ុ នសំណួ <េងរក្កាយ រោយ>រ

24

រគថ្វនឹងដំបងរីងរង់វឹង
ន វដ ឬរទ ឬក៏រគសមលប់រកាងកម តូេៗវនឹងតាម របៀបរផសង?

25

ឆ៖ តាមវដេខាំរុ

ើញរម៉ាងកាន់វតរៅមខរវើយ។ រតើមនកម ៗតូេរនាះ ក្តូវបាន

ើញ ជួនកាេរគថ្វ ជួនកាេរគរេើករបាះបញ្ចូ េ។
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៨
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២៧ វខតលា ឆ្នំ២០១៥

1

ស៖ ខាំយ
ុ េ់េរមលើយ បស់រលាកមិនេាស់។

ខាំឮ
ុ អមាញ់មិញ

74

គឺថា<កម >មួយេំនួនរគ

2

សមលប់ មួយេំនួនរទៀតរគរបាះេូេរៅកនុង រដ
ដ ។ រលាកេង់និយយថា <រតើកម ក្តូវបានសមលប់

3

ទំងអស់?> ឬក៏រលាកេង់និយយថា របៀបសមលប់កម ទំងអស់រនាះ មនរក្េើន របៀបរផសងៗគ្នន?

4

<រតើរលាកអាេរនយេ់បានរទ?>

5
6
7

ឆ៖ ររេយកកម រៅដេ់ ជួនកាេរគថ្វសមលប់ ជួនកាេរគោប់របាះរេើងរេើធាលក់មកវិញ
េូេអនលង់សនលប់ ថ្វរីរេើោក់សងកត់រៅរទៀតសាលប់បាត់។
ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

8

បាទ អ គណ។

9

បាទ សវនាកា រៅថ្ងៃរនះ ដេ់ររេឈប់សក្មករវើយ អងគជំនំជក្មះក្បកាសផ្ទែកកិេចដំរណើ

10

កា សវនាកា សក្មប់ថ្ងៃរនះក្តឹមរនះ។ សវនាកា រេើករៅបនតរធេើរៅថ្ងៃវសែក ថ្ងៃរធ ទី២៨ វខតលា ឆ្នំ

11

២០១៥ វដេនឹងោប់រផដើមរីរម៉ាងក្បាំបួនក្រឹក។ សវនាកា រៅថ្ងៃវសែកអងគជំនំជក្មះនឹងបនដរធេើសវនាកា

12

សាដប់សកខីកមាសាកសី សាន សង់ បនតបញ្ច ប់ពាក់រ័នន
ធ ឹងអងគរវតកា ក្បក្រឹតរត េើមនសសជាក្កុមរគ្នេរៅ

13

ជាក់លាក់េំរពាះជនជាតិរវៀតណ្ណម សូមភាគីក្ជាបនិងអរញ្ជ ើញេូេ ួមតាមររេរវលាបានកំណត់រនះ។

14

អងគជំនំជក្មះអ គណរលាក សាន សង់ ដំរណើ កា សវនាកា សកខីកមារលាកកនុងឋានៈជាសាកសី

15

រៅមិនទន់េប់រៅរេើយរទ

16

វដេនឹងោប់រផដើមរីរម៉ាងក្បាំបួនក្រឹក។

17

អងគជំនំជក្មះរកាះអរញ្ជ ើញរលាកឲ្យមកបនតផេ
ដ ់សកខីកមារៅថ្ងៃវសែករទៀត

មន្តនតី ដឋបាេតលាកា សក្មបសក្មួេជាមួយនិងបគគេិកថ្នអងគភារគ្នំពា សាកសី និងអនកជំនាញ

18

កនុងកា ជូនសាកសី ូបរនះក្តេប់រៅកាន់ទីកវនលងវដេគ្នត់សានក់រៅវិញ

19

មកេូេ ួមសវនាកា វិញរៅថ្ងៃវសែក វដេនឹងោប់រផដើមរីរម៉ាងក្បាំបួនក្រឹក។ រវើយបង្គគប់ឲ្យអន កស

20

មនាី

21

វិញេះ និងបង្គគប់ឲ្យនាំខួ ន
ល គ្នត់ទង
ំ រី ូបមកេូេ ួមសវនាកា រៅថ្ងៃវសែកឲ្យបានមនរម៉ាងក្បាំបួនក្រឹក។

22
23

និងសូមឲ្យអរញ្ជ ើញគ្នត់ក្តេប់

ំឃាង
ំ នាំខួ ន
ល ជនជាប់រោទទំងរី ូប នួន ជា និង រខៀវ សំផន រៅកាន់មនាី

ំឃាង
ំ ថ្ន អ.វ.ត.ក

សក្មកេះ៕
ក្កឡាបញ្ជ ៖ី

24

សូមអរញ្ជ ើញរក្កាកឈ !
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(សវនាកា ផ្ទែករៅរម៉ាង ១៦:០៤ នាទី)
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