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ក្ំណត់ហេតុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរននក្ិចចដំហណើរការនីតិ វិធី
ជំនុំជម្រះក្តហី ៅដំណាក្់កាលរីរ
សាធារណៈ
សំណំរ ឿងរេខ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ
នងៃទី០៣ ខែធនូ ឆ្ន២
ំ ០១៥
ហ ៉ោ ង្ ០៩:០១នាទី
សវនាការហលើក្ទី៣៤៣
រៅក្កមសាលាដំបង
ូ ៖
រៅក្កម និេ ណន ជាក្បធាន

(Ms. Evelyn CAMPOS SANCHEZ)
កា យ
ិ េ័យសវក្រះរាជអាជាា៖

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍

រលាក នីកូឡាស គូមវជន

(Judge Claudia FENZ)

(Mr. Nicolas KOUMJIAN)

រៅក្កម យ៉ា សខន

រលាក រសង លាង

រៅក្កម វសង់ម៉ាក ឡាវវន៍

រលាក វំងសង់ វយដ៍ រដសាាឯេ

(Judge Jean-Marc LAVERGNE)

(Mr. Vincent de wilde d’ESTMAEL)

រៅក្កម ធូ មណី

ជនជាប់រោទ៖

រៅក្កម ម៉ាទីន ខា បគីន (បក្មុង)

រលាក នួន ជា

(Judge Martin KAROPKIN)

រលាក រខៀវ សំផន

ក្កឡាបញ្ជសា
ី លាដំបង
ូ ៖
រលាក ឯម វ៊យ
កញ្ញា ជា សីវវ័ង
កញ្ញា រអរវេីន ខាំផូស សង់រេស

រមធាវីកា ពា ជនជាប់រោទ នួន ជា៖
រលាក សន អ ណ
រលាក េីវ សវណ្ណ
ា
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រលាក វិេទ័ កូរប៉ា(Mr.Victor KOPPE)
រមធាវីកា ពា ជនជាប់រោទ រខៀវ សំផន៖

រលាកក្សី ម៉ា ី វគី ូដ(៍ Ms.Marie GUIRAUD)
រលាក រឡា ជនធី

រលាក គង់ សំអន

រលាកក្សី ទី ក្សុីនណ្ណ

កញ្ញា អង់តា វគីសរស (Ms. Anta GUISSE)

កញ្ញា េីម៉ា រងេៀន (Ms.Lyma NGUYEN)

រមធាវីក្បោំកា រលាក រខៀវ សំផន៖
រលាកក្សី ទូេ វ េ័កស
រលាក ខេវីន រសានដឺស៍
(Mr. Calvin SAUNDERS)
រមធាវីតណ្ណ
ំ
ងរដើមបណដង
ឹ ដឋបបរវណី៖
រលាក ររជ អងគ

វផែកក្គប់ក្គងតលាកា ៖
រលាក អ៊េ អ ណ
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

បញ្ជ រី ្
ា ះអែកនិយយ៖
ភាសាវដេបានរក្បើ រេើកវេងវតមនកា បញ្ញជក់រផសងរទៀតរៅកែុងក្បតិោ ឹក

អែកនិយយ

ភាសា

រៅក្កម និេ ណន (ក្បធានអងគជំនំ)

វខា

រៅក្កម វសង់ម៉ាក ឡាវវន៍

បារាំង

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍

អង់រគលស

រលាក រសង លាង

វខា

រលាក នីកូឡាស គូមវជន

អង់រគលស

រលាក វំងសង់ វយដ៍ រដសាាឯេ

បារាំង

រលាក វិេទ័ កូរប៉ា

អង់រគលស

កញ្ញា អង់តា វគីសរស

បារាំង

រលាក ររជ អងគ

វខា

រលាកក្សី ម៉ា ី វគី ូដ៍

បារាំង

កញ្ញា េីម៉ា រងេៀន

អង់រគលស

រលាក ក្បាក់ រ ឿន (2-TCCP-300)

វខា

រលាកក្សី រៅ សាក់ (2-TCW-886)

វខា

i
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

ii

ឧបសរព័នធ

ការសួរសំណួរហៅហដើរបណដឹង្រដឋបបហវណី៖ ហលាក្ ម្ាក្់ ហ ឿន (2-TCCP-300)
សួ រោយរលាក វិេទ័ កូរប៉ា រផដើមរី.........................................................................ទំរ័

៣

សួ រោយកញ្ញា អង់តា វគីសរស រផដើមរី ....................................................................ទំរ័ ៣២

ការសួរសំណួរហៅសាក្សី៖ ហលាក្ម្សី ហៅ សាក្់ (2-TCW-886)
សួ រោយក្បធានអងគជំនំ រផដើមរី .............................................................................ទំរ័ ៥៨
សួ រោយរលាក រសង លាង រផដើមរី ........................................................................ទំរ័ ៦២
សួ រោយរលាក នីកូឡាស គូមវជន រផដើមរី ................................................................ទំរ័ ៧៤
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

1

1

ក្ិចចដហំ ណើរការនីតិ វិធី

2

(រៅក្កមេូេកែុងបនាប់សវនាកា )

3

[០៩:០២:១១]

4

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

5

អងគយ
ុ េះ!

6

អងគជំនំជក្មះក្បកាសបនដកិេចដំរណើ កា នីតិ វិធីសវនាកា ។ សវនាកា រៅថ្ងៃរនះ អងគជំនំជក្មះ

7

នឹងរធេើសវនាកា សាដប់សកខីកមារដើមបណដឹង ដឋបបរវណី ក្បាក់ រ ឿន បញ្ច ប់ រវើយនិងរផដើមសាដប់សកខីកមា

8

សាកសីវដេមន វសសនាម 2-TCW-886។

9

រវើយមននឹងដំរណើ កា

អងគជំនំជក្មះសូមជក្មបជូនដេ់ភាគីទង
ំ អស់ថ្នរ ឿងកដីរនះថា រៅ

10

កែុងកិេចដំរណើ កា សវនាកា ថ្ងៃរនះ រលាករៅក្កម យូ តតដរា វដេជារៅក្កមជាតិ រលាកបានអវតត

11

មន

12

បាន។

13

សាលាដំបូង រយើងសរក្មេវតងតាំងរលាករៅក្កម ធូ មណី វដេជារៅក្កមបក្មុងខាងភាគីជាតិជំនួស

14

កវនលងរៅក្កវម យូ

តតដរា វដេបានអវតតមនរៅថ្ងៃរនះ រវើយ វូតដេ់ររេវដេរៅក្កម យូ

15

តតដរា

និងមនេទធភារអាេេូេ ួមបំររញកា ងា រៅកែុងកិេចដំរណើ កា សវនាកា រៅ

16

សាលាដំបូង វិញបាន។ រវើយកា សរក្មេរនះវផែករេើបទបបញ្ាតិថ្ត នវិធាន៧៩(៤) ថ្នវិធានថ្ផាកែុងថ្នអងគ

17

ជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ ។ រវើយថ្ងៃរនះ ក៏រលាកក្សីរៅក្កវម កលូឌា រវេនស៍ មនសខ

18

ភារេែសា រេើង វិញ រវើយអាេេូេ ួមរៅកែុងកិេចដំរណើ កា សវនាកា វិញបានរវើយ។

19
20

មិនអាេេូេ ួមរៅកែុងកិេចដំរណើ កា សវនាកា រនះ

រវើយបនាាប់រីរយើងខាំបា
ុ នរិរក្គ្នះរយបេ់ជាមួយនឹងបណ្ណ
ដ រៅក្កមររញសិទធិថ្នអងគជំនំជក្មះ

មនវតដមន

ក្កឡាបញ្ជ ីសវនាកា កញ្ញា ជា សីវវ័ង រេើងរាយកា ណ៍រីសាថនភារវតតមន អវតតមនភាគី
និងបគគេវដេអងគជំនំជក្មះរកាះអរញ្ជ ើញឲ្យេូេ ួមរៅកែុងកិេចដំរណើ កា សវនាកា ថ្ងៃរនះ។

21

[០៩:០៤:១១]

22

ក្កឡាបញ្ជ ៖ី

23

រោយមូេរវតមនធ ៈោំបាេ់ផ្ទាេ់ខួ ន
ល

សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន សក្មប់សវនាកា រៅថ្ងៃរនះ ក្កឡាបញ្ជ ីកត់សមគេ់រ

ើញថា ក្គប់

24

ភាគីទង
ំ អស់ថ្នរ ឿងកដីរនះ មនវតតមន។ រោយវេករលាក នួន ជា មនវតតមនរៅបនាប់

25

រក្កាមសាេសវនាកា រនះ

ំខួ ន
ល ខាង

រោយរលាករសែើសំេះបង់សិទធិមនវតតមនរោយផ្ទាេ់រីបនាប់សវនាកា ។

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01495174
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

2

1

េិខិតេះបង់សិទធិ បស់រលាក នួន ជា បានក្បគេ់ដេ់ក្កឡាបញ្ជ ី ួេរវើយ។ សាកសីវដេនឹងក្តូវមក

2

ផដេ់សកខីកមាបញ្ច ប់រៅថ្ងៃរនះគឺរលាក ក្បាក់ រ ឿន។ រលាកមនវតដមន ួេរវើយ រៅកែុងបនាប់សវនាកា

3

រនះ។ រៅថ្ងៃរនះវដ មនសាកសីបក្មុងមួយ ូបវដេមន វសសនាម 2-TCW-886។ សាកសីបានបញ្ញជក់

4

ថា តាមសមតថភារវដេគ្នត់អាេដឹង គឺគ្នត់មិនមនទំនាក់ទំនងញាតិរលាវិត ឬញាតិរនធជាមួយនឹង

5

ជនជាប់រោទទំងរី ូប គឺរលាក នួន ជា និងរលាក រខៀវ សំផន ឬភាគីរដើមបណដឹង ដឋបបរវណីណ្ណមួយ

6

វដេក្តូវបានទទួេសាគេ់រៅកែុងរ ឿងកដីរនះរទ។

7

ដំបងវដក ួេរវើយកាេរីមសិេមិញ។ សូមអ គណរលាកក្បធាន។

8

សាកសី ូបរនះ

បានរធេើសមបងរៅេំរពាះមខរលាកតា

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

9

បាទ អ គណកញ្ញា ជា សីវវ័ង។ ជាដំបូងរនះ អងគជំនំជក្មះសរក្មេរេើសំរណើសំ បស់ជន

10

ជាប់រោទ នួន ជា ជាមនសិន។ អងគជំនំជក្មះបានទទួេេិខិតសំេះបង់សិទធិេូេ ួមសវនាកា រោយ

11

ផ្ទាេ់ កែុងបនាប់សវនាកា រនះ បស់ជនជាប់រោទ នួន ជា េះថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥ វដេបញ្ញជក់ថា

12

រោយគ្នត់មនបញ្ញាសខភារ ឈឺកាេ ឈឺេរងកះ មិនអាេអងគយ
ុ យូ បាន មិនអាេផចង់អា មាណ៍បាន

13

យូ និងរដើមបីមនេទធភារេូេ ួមសវនាកា នាថ្ងៃខាងមខឲ្យមនក្បសិទធិភារ ខលួនសំេះបង់សិទធិេូេ ួម

14

និងមនវតតមនរោយផ្ទាេ់កែុងបនាប់សវនាកា រៅថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥។

15
16

[០៩:០៥:៤៥]
បានរ

ើញកំណត់រវតរិនិតយសខភារជនជាប់រោទ នួន ជា វដេរធេើរេើងរោយក្គូររទយក្បោំ

17

កា រិនិតយរាបាេវងទំសខភារជនជាប់រោទ រៅអ.វ.ត.ក េះថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥ បានកត់

18

សមគេ់រីសាថនភារសខភារ បស់រលាក នួន ជា រៅថ្ងៃរនះរៅថ្ងៃរនះថាគ្នត់មនអាកា ៈឈឺេរងកះ

19

វិេមខ រធងរធាង រវើយមិនអាេអងគយ
ុ យូ បាន និងបានផដេ់អនសាសន៍ថា សូមអងគជំនំជក្មះអនញ្ញាត

20

ឲ្យរលាក នួន ជា េូេ ួមតាមោនកិេចដំរណើ កា សវនាកា រីបនាប់ខាងរក្កាមសាេសវនាកា រនះ។

21

វផែករេើមូេោឋនរនះ និងរយងតាមបទបបញតតិថ្នវិធាន៨១(៥) ថ្នវិធានថ្ផាកែុង អ.វ.ត.ក អងគ

22

ជំនំជក្មះយេ់ក្រម និងអនញ្ញាតឲ្យរលាកជនជាប់រោទ នួន ជា អាេេូេ ួម និងតាមោនកិេចដំរណើ

23

កា សវនាកា រីេមៃយរីបនាប់

24

ទសសន៍សក្មប់ យៈររេសវនាកា ររញមួយថ្ងៃរនះ។

25
26

ំខួ ន
ល មួយសថិតរៅរក្កាមសាេសវនាកា រនះ តាម យៈតបក ណ៍រសាត

បងាគប់ឲ្យបគគេិកវផែករសាតទសសន៍ភាជប់ក្បរ័នរធ សាតទសសន៍សក្មប់ជនជាប់រោទ
អាេេូេ ួម

នួន

ជា

និងតាមោនកិេចដំរណើ កា សវនាកា រីេមៃយកែុង យៈររេថ្នកិេចដំរណើ កា សវនាកា

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01495175

E1/362.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

1

3

សក្មប់ថ្ងៃរនះ។

2

រវើយជាបនតរៅរនះ

អងគជំនំជក្មះផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមសវរមធាវីកា ពា កដីជនជាប់រោទ

3

រដើមបីមនឱកាសតាំងសំណួ រដញរោេេំរពាះរដើមបណដឹង ដឋបបរវណី ូបរនះ វដេដំបូងរនះ ផដេ់រវទិកា

4

ជូនរៅក្កុមសវរមធាវីកា ពា កដីរលាក

5

រវណី ូបរនះ។ សូមមអរញ្ជ ើញបាទ!

6

[០៩:០៧:០៥]

7

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

8
9

នួន ជា រដើមបីមនឱកាសសួ រដញរោេរដើមបណដឹង ដឋបប-

សូមអ គណរលាកក្បធាន។ សូមជក្មបសួ រលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម និងភាគី
ទំងអស់ រវើយនិងរដើមបណដឹង ដឋបបរវណី។

10

កា តាំងសំណួ រោយសវរមធាវីកា ពា កដី

11

សួ រោយរលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

12

ស៖ ខាំស
ុ ូមអនញ្ញាត<ោប់រផតើម>សួ រលាកសំណួ មួយេំនួន អំរីអីវេ ដេរលាកនិយយរីមសិេ

13

មិញ។ ខាំរុ ជឿថា រលាកនិយយថា រៅររេមួយ<>អែករសើបអរងកតបានសមាសរលាក។ រតើរលាកេង់

14

និយយដូេរមដេ វដេររេវដេរលាកនិយយថា អែករសើបអរងកតរនាះ រលាកសំរៅរៅអែកណ្ណ?

15

រលាក ក្បាក់ រ ឿន៖

16
17

ឆ៖ បាទ ថារម៉ាេរទ រយើងសាដប់អត់បាន។ បាទ ខាំបា
ុ ទ ក៏ដូេឆៃេ់រវើយ សំណូមរ សួ រៅ មិន
ដឹងរគសួ ថារម៉ាេផង ខាំបា
ុ ទក៏សាដប់អត់បាន សូមអធាក្ស័យ។
ស៖ រគបានសួ សំណួ រលាក--

18
19

កញ្ញា េីម៉ា រងេៀន៖

20

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម <តាមភសតតា
ុ ង បស់>រដើមបណដឹង ដឋបបរវណី គ្នត់និយយថា រគ

21

បានសមាសគ្នត់ រវើយគ្នត់មិនវដេបញ្ញជក់ថា អែករសើបអរងកតសមាសគ្នត់រទ។ គ្នត់មិនេាស់ថាអែក

22

ណ្ណជាអែកសមាសគ្នត់រទ។ អ៊៊ីេឹងរវើយសំណួ បស់រមធាវីរនះ ហាក់ដូេជានាំមខ <រេើមូេោឋនមិន

23

ក្តឹមក្តូវ> រវើយរធេើឲ្យរដើមបណដឹង ដឋបបរវណីរនះ គ្នត់ភ័នក្ដ េេំ។

24

[០៩:០៨:៤៤]

25

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01495176

E1/362.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

1

រយើងមិនទន់បានក្បតិោ ឹកផលូវកា រៅរេើយរទ <ប៉ាវនត ខាំបា
ុ នកត់ក្តាទកអេីវដេ>គ្នត់និយយ

2

ថា៖ <“ខាំ>
ុ នឹកមិនរ

3

វិញ និង>សួ សំណួ <របើក>។

4

7

ើញរ្
ា ះអែករសើបអរងកតរនាះរទ។” <ប៉ាវនត> ខាំុ ីករាយនឹង<រ ៀបេំសំណួ រេើង

សួ រោយរលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

5
6

4

ស៖ រលាករដើមបណដឹង ដឋបបរវណី រតើរលាកធាលប់ផេ
ដ ់បទសមាសន៍រៅអែករសើបអរងកត មករី
តលាកា រនះវដ ឬរទ?
រលាក ក្បាក់ រ ឿន៖

8

ឆ៖ អត់រទ វដេកាេខាំបា
ុ ន វដេគ្នត់បានសាកសួ គឺអត់មនបញ្ញាអីរទ រវើយខាំក
ុ ៏មិនបាន

9

រឆលើយេំរពាះគ្នត់វដ ។ វតមនអែកខលះវដេបានសួ ខាំបា
ុ ទ តាំងរីរដើមរេើយខាំបា
ុ ទក្បហាក់ក្បវវេបា៉ាន់

10

សាានថា

11

សូមអធាក្ស័យ។

បាទ

ស៖ រតើរលាកធាលប់បានផដេ់បទសមាសន៍រៅមនសសវដេមករីអងគកា មួយ<មនរ្
ា ះថា>

12
13

សួ វែឹងរដើមបីក្គ្នន់វតថាជាទកជាអេីមួយវដេខាំម
ុ ិនអាេគួ សមគេ់រៅអនាគតបាន។

មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ វដ ឬរទ?

14

ឆ៖ បាទ េះរៅដេ់បាទ។ េូេរៅដេ់ផះា ខាំបា
ុ ទ ក៏បានសាកសួ ខាំថា
ុ ខាំន
ុ ិយយរោយក្តង់

15

េំរពាះវដេខាំក្ុ តូវជន ងរក្គ្នះវែឹង ខាំបា
ុ នសាសរាថាសាលប់វមន រធេើវមន បាបវមន ខាំបា
ុ នរាយកា ណ៍ជូន

16

អែកវដេរៅយក ង់វសងញឺម៉ាង់រីខំបា
ាុ ទរនាះ ខាំបា
ុ ទក៏បានរាយជូនរិតក្បាកដវមន។ បាទ សូមរទស។

17

[០៩:១០:១៦]

18

ស៖ រដើមបីឲ្យក្បាកដថារលាកមិនមនកា ភ័នក្ត េេំ មសិេមិញរមធាវីរដើមបណដឹង ដឋបបរវណីមែក់

19

សួ រលាកនូវសំណួ មួយ។ សួ ថា រតើគ្នត់ជាមនសសមែក់រៅកែុងវខវិេិកា
ឆ ឆ្ែំ២០១០ វដេសមាសរលាក

20

ួមជាមួយស្តសតីមែក់រទៀតវែឹង វដ ឬរទ?

21

ឆ៖ បាទ រិតក្បាកដវមន។

22

ស៖ រវើយបទសមាសន៍ បស់រលាកជាមួយរមធាវី បស់រលាករៅថ្ងៃទី២២ វខវិេិកា
ឆ ឆ្ែំ២០១០

23

រតើរនាះជាបទសមាសន៍វតមួយគត់ វដេរលាកធាលប់បានផដេ់ទក់ទងរៅនឹងរវតកា ណ៍ដូេវដេរលាក

24

បានជក្មបរីមសិេមិញជូនតលាកា វដ ឬរទ?

25

ឆ៖ បាទ ជក្មបជូនរោយរិតក្បាកដវមន ប៉ាវនតខំស
ាុ ំណូមរ វដេររេខាំរា
ុ យកា ណ៍ គ្នត់អត់

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01495177

E1/362.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

5

1

បានរធេើកិេចសនាថា ថ្ងៃរនះ ថ្ងៃរនាះ វខរនះ វខរនាះ ខាំបា
ុ ទក៏អត់បានេងោំរៅកែុងខួ កាេខាំបា
ុ ទ គឺបាន

2

រាយកា ណ៍រិតក្បាកដវមន។

3

ស៖ បទសមាសន៍រនះ រធេើរេើងរោយរមធាវីរដើមបណដឹង ដឋបបរវណីវដេសួ រលាករីមសិេមិញ

4

រតើរនះជាបទសមាសន៍វតមួយគត់ ជាកា ជវជករីបញ្ញាវែឹងៗវតមួយគត់<ជាមួយនឹងគ្នត់ រៅមនថ្ងៃ

5

មសិេមិញវែឹង ឬក៏<គ្នត់>បាននិយយរីរវតកា ណ៍អីខលីមន<ថ្ងៃ>មសិេមិញរនះវដ ឬរទ?

6

[០៩:១២:១២]

7

ឆ៖ បាទ ខាំបា
ុ ទក៏ជក្មបជូន គ្នត់បានសាកសួ អំរីបញ្ញាវដេ គ្នត់ឲ្យរយបេ់ខំថា
ាុ
ជវជក

8

ឲ្យរិតក្បាកដ ជាភ័សតា
តុ ងរដើមបីឲ្យជាក់វសដង រដើមបីកំឲ្យភ័នប
ត នលំថា តបមថា រគអត់សមលប់ រយើងថា

9

សមលប់ រគថ្វ រយើងថាថ្វ។ ថាខាំបា
ុ ទក៏ជក្មបជូនគ្នត់រោយរសាាះក្តង់ វដេរគរធេើបាបទ ណកមាខំបា
ាុ ទ

10

វែឹងគឺរិតក្បាកដ បានខាំជ
ុ ក្មបជូនគ្នត់។ សូមរមតាតអត់រទស។

11

ស៖ ប៉ាវនតសំណួ បស់ខំាុ ខាំន
ុ ឹងសួ រេើង វិញ រលាកបាននិយយងាីៗ<វែឹងរៅកាន់រមធាវីវដេ

12

បានសមាសរលាក ឬសួ រដញរោេរលាកកាេ>រីមសិេមិញ<។ រតើគ្នត់មនរ ៀបេំសកខីកមាឲ្យរលាក

13

រទ កាេរីមសិេមិញវដ ឬរទ>?

14

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

15

រដើមបណដឹង ដឋបបរវណីកំអាេទន់រឆលើយតប!

16

សូមអរញ្ជ ើញរលាកក្សីរមធាវីនាម
ំ ខតំណ្ណងរដើមបណដឹង ដឋបបរវណី!

17

រលាកក្សី ម៉ា ី វគី ដ
ូ ៖៍

18

សូមអ គណរលាកក្បធាន។ របៀបវដេរមធាវីរ ៀបេំកូនកដីវឹង
ែ គឺថា<ជារក្េើនដង ក្តូវ>រធេើ

19

រេើងរោយសមៃត់គឺ វងរមធាវី និងកូនកដី បស់ខួ លន <គឺរធេើរេើងមនវតរមធាវី និងកូនកតីគ្នត់ប៉ារណ្ណ
ា ះ>។

20

ដូរេែះរមធាវី កូរប៉ា មិនអាេសួ េមែិតពាក់រ័នរធ ៅនឹងរ័ត៌មនសមៃត់រនះបានរទ។ <រយើងមិនវដេសួ

21

រលាករមធាវីផងថា>គ្នត់<ជួប>កូនកដី<> បស់គ្នត់ប៉ានាានដង<? រវើយគ្នត់និយយសែីខលះ។> អ៊៊ីេឹង

22

មិនអាេសួ បានរទ <រក្ពាះវ>ជាបញ្ញាសមៃត់រលាកក្បធាន។ ដូរេែះរមធាវី កូរប៉ា មិនគួ សួ វបបរនះ

23

រទ។ សូមឲ្យគ្នត់េូេរៅសំណួ រផសងរលាកក្បធាន។ សូមអ គណ។

24

[០៩:១៣:៥៥]

25

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01495178

E1/362.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

6

1

តាមរិតក្តូវរវើយរលាកក្បធាន ខាំយ
ុ េ់រីបញ្ញា កាកា សមៃត់ <រវើយ>ខាំ<
ុ ក៏>មិនសួ <>

2

រដើមបណដឹង ដឋបបរវណីថា រិភាការីរ ឿងអេីរទ ប៉ាវនតរដើមបីរិនិតយរមើេភាររជឿជាក់ បានថ្នរដើមបណដឹង ដឋ

3

បបរវណី។ ខាំេ
ុ ង់សួ ថា រតើមនកា សនានាមនររេកា វដេគ្នត់មករធេើសកខីកមារីមសិេមិញ ឬក៏វអាេ

4

នឹងក្បហាក់ក្បវវេ<កិេច>សមាសន៍<រធេើរេើងរោយរមធាវី>រដើមបណដឹង ដឋបបរវណីថ្ងៃទី២២ វិេិកា
ឆ

5

ឆ្ែំ២០១០<។

6

រ ៀបេំរ័ត៌មនទកជារក្សេឲ្យគ្នត់។ វមន ឬមិនវមន>

7

រនាះ គឺរបើសួ សំណួ វែឹងវេូេរៅដេ់ខលឹមសា រវើយ។
រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

10
11
12

ខាំក្ុ គ្នន់វតេង់ដឹងថារតើមនរគ

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖

8
9

អ៊៊ីេឹងរវើយរទើបខាំន
ុ ឹងមិនេូេរៅដេ់ខលឹមសា អីរទ។

តាមរិតខាំម
ុ ិនសួ រដើមបណដឹង ដឋបបរវណី ថារតើរមធាវី បស់គ្នត់ក្បាប់អីរេ ទ។ ក្គ្នន់វតសួ ថារតើ
មនកា សនានាអេីមនររេវដេគ្នត់រធេើសមាសវែឹងវដ ឬរទ វតប៉ាណា ឹងរទ។
កញ្ញា េីម៉ា រងេៀន៖

13

<រលាក រលាកក្សីរៅក្កម វេាស់រវើយថា តាម>ភ័សតា
តុ ង បស់រដើមបណដឹង ដឋបបរវណី

14

<គឺ>គ្នត់<តក្មូវ>ឲ្យនិយយរីកា រិតកែុង<េរមលើយ>វែឹង។

15

រវើយ។ ក្តង់រនះ ខាំគ
ុ ិតថា មិនោំបាេ់សួ អំរីខលឹមសា រ័ត៌មនេមែិតទក់ទងនឹងកា រ ៀបេំ ឬក៏កា >

16

សនានា< វងគ្នត់ និងរមធាវី បស់គ្នត់រនាះរទ។>

17

[០៩:១៥:២៧]

(រៅក្កមរិភាកាគ្នែ)

18
19

[០៩:១៥:៤៥]

20

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

21

<រនាះជាអេីវដេគ្នត់បានបំររញ ួេ

បាទ រវើយកា វដេរេើករេើងកត់សមគេ់ ក៏ដូេជាកា ជំទស់ បស់រមធាវីនាម
ំ ខតំណ្ណងរដើម

22

បណតឹង ដឋបបរវណីមនេកខណៈសមក្សបរវើយណ្ណ
ា៎ ។ រលាក វិេទ័

23

សំណួ សា ធាតរៅ រេៀសវងកា សួ ពាក់រ័នន
ធ ឹងកិេចរិភាកា វងរមធាវី និងកូនកតី បស់រគណ្ណ
ា៎ ។

24
25

កូរប៉ា តាំងសំណួ រៅមខ េូេ

សួ រោយរលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖
ស៖ បាទ រលាកក្បធាន។ រលាករដើមបណតឹង ដឋបបរវណី រតើ<រក្កាយ>ឆ្ែំ១៩៧៩ <រលាកធាលប់

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

7

1

បាន>និយយជា<>អែករសើបអរងកត <ឬ>មស្តនតីនគ បាេ<ណ្ណ>វដ ឬរទ<? ខាំេ
ុ ង់មនន័យថា ភាលមៗ

2

រក្កាយ>ឆ្ែំ១៩៧៩ ឬក៏រដើមឆ្ែំ១៩៨០ ជារដើមរនាះ<។>

3

រលាក ក្បាក់ រ ឿន៖

4

ឆ៖ បាទ ខាំបា
ុ ទ រគបានសួ ខាំុ រវើយខាំក
ុ ៏មិនបានរឈេ ងយេ់អំរីកា ដំរណើ កា សាកសួ វែឹង

5

វដ ។ ខាំក
ុ ៏បាន គ្នត់សួ ខាំថា
ុ ររេជំនាន់រនាះ រគរធេើបាបយ៉ាងរម៉ាេ រវើយរគរធេើទ ណកមាយ៉ាងរម៉ាេ រគ

6

បងែត់អាហា យ៉ាងរម៉ាេ រវើយខាំបា
ុ ទក៏រឆលើយរោយរសាាះក្តង់េំរពាះវដ ។ ជំនាន់មិតរត យើងវដេកាន់កាតប់

7

ុ ទក៏ជក្មបជូនរោយរសាាះក្តង់ ថារគរធេើអ៊ី៊េឹងវមន រគបងែត់អាហា វមន រវើយ
វែឹង រគរធេើអ៊ីេ
៊ ឹង ខាំបា

8

រគបំវបកបំបាក់ក្គួសា វមន រវើយរគរក្ងាត់បក្ងាសកូនរៅរៅតាមសវក ណ៍វមន។ រវើយបានរាយ

9

កា ណ៍មករទៀត ក្បាប់ខំថា
ាុ
បញ្ញជក់ថា រវើយរគសមលប់ វបកបាក់ក្បរនធកូន ខាំបា
ុ នជក្មបរគរោយ

10
11

រសាាះក្តង់។ សូមរមតាតអធាក្ស័យ។
[០៩:១៧:៣៩]
ស៖ រដើមបីឲ្យក្បាកដថា រតើមនកិេចដំរណើ កា ក្រវាទណឌណ្ណមួយរធេើរេើងក្បឆ្ំងនឹង ូបរលាក

12
13

<រៅរដើមទសវតសឆ្ែំ៨០>ទក់ទងរៅនឹងកា សាលប់ក្បរនធ បស់រលាករនាះ<វដ រទ>?

14

ឆ៖ បាទ ខាំបា
ុ ទជក្មបជូនរោយរសាាះក្តង់ រវើយគ្នត់វឹង
ែ ក៏បានរៅសាកសួ

ខាលេដូេរគ

15

យករ័ត៌មនរីខំយ
ាុ ករៅរធេើទ ណកមារទៀត ដេ់ខំារុ ជឿជាក់ថា រាជ ោឋភិបាេរយើងជំនាន់រនះ គឺថាមិន

16

អាេអែកណ្ណយករៅណ្ណបានរទ។ អ៊៊ំរូឯងរឆលើយរោយរសាាះក្តង់រៅ អត់អក
ែ ណ្ណជិះជាន់សងកត់សងកិនអី

17

ខាំបា
ុ ទក៏រាយកា ណ៍ជូនរោយររញទំវឹង វដេខាំបា
ុ ទបានទទួេកំវសរីវខា ក្កវម វដេរគរធេើបាបខាំុ

18

បាទវែឹង គឺខំជ
ាុ ក្មបជូនក្គប់ វិស័យទំងអស់។ សូមរមតាតអត់រទស។

19
20
21

ស៖ រតើរលាកធាលប់ជាប់រនធនាគ្ន <>វដ ឬរទ <តាម>កា រោទក្បកាន់រេើ ូបរលាកថា រលាក
បាន<ក្បក្រឹត>
ត េំរពាះក្បរនធ បស់រលាក<>?
រលាក វំងសង់ វយដ៍ រដសាាឯេ៖

22

ជក្មបសួ រលាកក្បធាន

េរមលើយេងរក្កាយអមាញ់មិញរនះ

រយើងអត់បានឮកា បកវក្បជា

23

ភាសាបារាំងរទ។ ដូរេែះសំឲ្យរដើមបណតឹង ដឋបបរវណី គ្នត់និយយរេើង វិញ រីរក្ពាះថាឃ្លលេងរក្កាយ

24

អមាញ់មិញរនះ រយើងអត់បានសាដប់ឮរទជាភាសាបារាំងរនាះ។ សូមអ គណរលាកក្បធាន។

25

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

1
2
3

8

ោំរទរលាករដើមបណតឹង ដឋបបរវណី អាេនិយយរេើង វិញបានរទ វដេេរមលើយេងរក្កាយ បស់
រលាកអមាញ់មិញរនះ?
រលាក ក្បាក់ រ ឿន៖

4

ឆ៖ ខាំបា
ុ ទក៏ជក្មបជូនរោយរសាាះក្តង់ រគក៏ឈប់សួ រីខំាបា
ុ ទ កិេចកា ទំងប៉ានាាន រគឈប់សួ

5

រៅ។ ខាំបា
ុ ទក៏អត់ថាមិនដឹងជាខាងណ្ណ រគមកយកកា ណ៍រីខំាុ ឬក៏មករគក្សង់សិត
ថ ិេាស់លាស់ ខាំបា
ុ ទ

6

ក៏បញ្ច ប់ក្តឹមវែឹង។ ខាំបា
ុ ទក៏អស់រយបេ់រៅ។

7

[០៩:១៩:៥៥]

8

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

រមធាវី រដើមបីកំណត់ក្តាតលាកា

សូម<រលាក>រមធាវី<>បញ្ញជក់រីមូេោឋនថ្នសំណួ បស់

រលាកផង។
រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖
បាទ រលាក<ក្សី>រៅក្កម។ <ខាំស
ុ ូមឲ្យ>រដើមបណដឹង ដឋបបរវណី<ោក់>កាស<េះសិន រទើប
ខាំអា
ុ េរនយេ់រលាកក្សីរៅក្កមបានថា មូេរវតអេីបានជាខាំស
ុ ួ សំណួ រនះ>។
រៅក្កម វសង់ម៉ាក ឡាវវន៍៖
រវតអីបានជាឲ្យគ្នត់រធេើអ៊៊ីេឹង?
រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖
ខាំម
ុ ិនេូេេិតត

រវើយមិនសមក្សបរទ

ក្បសិនរបើរដើមបណដឹង ដឋបបរវណី<ឮកា រនយេ់រនះ

រោយរវតថា> ខាំ<
ុ នឹង>សួ សំណួ គ្នត់បនាាប់រីបញ្ញារនះ។ ខាំម
ុ ិនេង់ឲ្យគ្នត់សាដប់។
រៅក្កម វសង់ម៉ាក ឡាវវន៍៖

20

<បវនថមរេើវឹង
ែ រលាករមធាវី កូរប៉ា។ ខាំគ
ុ ិតថា របើខំម
ាុ ិនក្េេំរទ> រលាកកំរងវត<រយងរេើ

21

កិេច>សមាសន៍ជាមួយមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ។ <របើខំយ
ាុ េ់ខស សូមភាគីវកខាំផ
ុ ង។> េំវណកខាំុ

22

ខាំអ
ុ ត់បានរ

23

រទ។ អ៊៊ីេឹងរលាកអាេបញ្ញជក់បានរទថា <>ឯកសា <រនាះរៅកវនលងណ្ណ រវើយយ៉ាង>រម៉ាេ<រៅ។>

24

ខាំអ
ុ ត់យេ់រីមូេោឋនថ្នកា សួ សំណួ បស់រលាករនាះរទ រលាករមធាវី។

25

ើញឯកសា ពាក់រ័នន
ធ ឹងកា សមាសជាមួយមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ រៅកែុងសំណំរ ឿង

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01495181

E1/362.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

1

ខាំបា
ុ នសួ សំណួ ថារតើគ្នត់ធាលប់បានជវជកជាមួយអាជាាធ ជាតិ

9

គឺថារៅ<រដើម>ទសវតស ៍ឆ្ែំ

2

៨០ បនាាប់រី១៩៧៩ រវើយគ្នត់រឆលើយថា បាទ។ <រនាះជាេរមលើយវដេខាំយ
ុ េ់។> រវើយបនាាប់មក ខាំុ

3

េង់សួ គ្នត់ថារតើ<>រគធាលប់ោក់ជាប់រនធនាគ្ន <គ្នត់>វដ ឬរទ

4

ុ រវតអីក៏ខំស
ាុ ួ សំណួ រនះ? ខាំ<
ុ ីករាយ
កា សាលប់> បស់ក្បរនធគ្នត់? រវើយរៅក្កម រវេនស៍ សួ ខាំថា

5

នឹងរនយេ់ រោយខាំម
ុ ន>មូេោឋន<រយងរេើ>ឯកសា E3/4989<>។ ប៉ាវនដ<ខាំគ
ុ ិតថា វអាេមន

6

ក្បរយជន៍>ក្បសិនរបើរលាក<រដើមបណតឹង ដឋបបរវណីមិនឮកា រនយេ់ បស់ខំ។
ាុ

7

រៅក្កម>មិនមនរេតនាឲ្យ<គ្នត់>រោះរវតវេូនរនាះរទ

8

រលាកក្សីរៅក្កម ឲ្យគ្នត់សាដប់ផងវដ ។

9

[០៩:២២:២១]

10

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

វតក្បសិនរបើរលាក

ខាំន
ុ ឹងរនយេ់រីមូេរវតរនះ

ជូនរលាក

អរញ្ជ ើញៗៗ!

11
12

<រោយកា រោទក្បកាន់ពាក់រ័នន
ធ ឹង

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

13

រលាកក្បធាន ឯកសា E3/4989 <អង់រគលស> ERN00891034, វខា 00556218 និង

14

បារាំង 00891236 មនវកយខណឌមួយ វដេរដើមបណដឹង ដឋបបរវណី ូបរនះបានផដេ់រសេកដីរនយេ់អំរី

15

បញ្ញាមួយេំនួនវដេថា វរក្ៅរីប ិបទ វដេរធេើឲ្យខាំស
ុ ួ សំណួ រនះ<រៅគ្នត់។> គ្នត់និយយថា ខាំុ

16

សូមដកក្សង់៖ “ខាំស
ុ ូមបដិរសធថា វខា ក្កវមមិនវដេបានបងខំខំាឲ្
ុ យសមលប់ក្បរនធ<រវៀតណ្ណម> បស់

17

ខាំុ <រដើមបីទកជី វិតឲ្យខាំុ ស់រនាះ>រទ។ រវើយខាំស
ុ ូមសបងថា រនះមិនកា រិតរទ។ ថារតើខំអា
ាុ េសមលប់

18

ក្បរនធខំាុ <ឬកូន បស់ខំវាុ ដេខាំក្ុ សឡាញ់យ៉ាងខាលង
ំ យ៉ាង>ដូរមដេ? <រួកវោប់រផតើមសមលប់ជនជាតិរវៀត

19

ណ្ណម

20

<ដថ្ទ> គ្នត់បាននិយយរៅកែុងពាកយសំតាំងខលួន<>ជារដើមបណដឹង ដឋបបរវណី<ដវដេ> វដេរធេើឲ្យខាំុ

21

សួ សំណួ ថារតើគ្នត់គឺជាបគគេវដេ<>ក្តូវ ងកា <រសើបអរងកត>ក្រវាទណឌ រក្កាយរីឆ្ែំ១៩៧៩វដ

22

ឬរទ? <ខាំគ
ុ ិតថា> គ្នត់<រទើបវតបានទទួេសាគេ់ថា គ្នត់>រិតជាបានជវជក<ជាមួយ>អាជាាធ ជាតិ

23

<រៅរដើមទសវតស ៍ឆ្ែំ៨០វមន>។ <រគបានសួ គ្នត់អំរីរ ឿងរនះ។> ដូរេែះ រវើយរទើប<>ខាំ<
ុ គិត វ

24

ជាកា ក្តឹមក្តូវកែុងកា >សួ <ផ្ទាេ់>អំរីភាររជឿជាក់បានថ្នរដើមបណដឹង ដឋបបរវណី ូបរនះ<>។

25

រៅររេកងទ័ររវៀតណ្ណមបានេូេដេ់ក្បរទសកមពជា
ុ >”។

<ឥេូវ>ទក់ទងរៅនឹងបញ្ញា

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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E1/362.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

1

10

អរញ្ជ ើញរលាករមធាវី ររជ អងគ!

2

[០៩:២៤:៣៥]

3

រលាក ររជ អងគ៖

4

បាទ សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម។ ខាំគ
ុ ិតថាមន ក្បវវេជាអាេមន

5

កា បកវក្បខសរីអតថបទ បស់គ្នត់ជារីភាសាវខា រៅភាសាអង់រគលស ឬក៏ភាសាបារាំង។ ជាភាសាវខា

6

ខាំស
ុ ូមអានរៅ រវើយសូមអែកបកវក្បជួយបកតាមរនាះផង។ រគនិយថា៖ “របើរគ្នេកា ណ៍ថា របើបី ដ

7

ជាវខា (កវនលងរនះមនដកឃ្លលមួយ) ក្តូវវតសមលប់ក្បរនធ បស់ខួ ន
ល ជាជនជាតិរវៀតណ្ណមរនាះគឺគ្នានរទ”។

8

ខាំគ
ុ ិតថា រនះគឺជាឃ្លលវដេរលាក វិេទ័ កូរប៉ា បានរេើកយកមកសួ រវើយន័យមិនវមនមន

9

ន័យថា បដីក្តូវវតសមលប់ក្បរនធរទ មនន័យថា របើសិនជាបដីជាវខា

គឺរគក្តូវវតសមលប់ក្បរនធខួ ន
ល ជាជន

10

ដ អែកក្តូវសមលប់ក្បរនធខួ ន
ល រទ រវើយក៏មិនមនកវនលង
ជាតិរវៀតណ្ណម។ អ៊៊ីេឹងមិនវមនមនន័យថា គឺបីជា

11

ណ្ណមួយ រៅកែុងរនះស រស ថា គ្នត់ក្តូវវត -- រគោប់គ្នត់ោក់គកអី ក៏អត់មននិយយវដ ។ អ៊៊ីេឹង

12

រវើយ ខាំស
ុ ូមបញ្ញជក់អំរីបញ្ញារនះ។ សូមអ គណរលាកក្បធាន។

13

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

14

អរញ្ជ ើញរលាករមធាវី វិេទ័ កូរប៉ា!

15

អងគជំនំជក្មះអនញ្ញាតឲ្យសួ !

16

[០៩:២៦:១៩]

17

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖

18

<សូមរទស! ខាំស
ុ ូម>ផដេ់មតិមួយ <តាមវតខាំយ
ុ េ់បាន >កា អះអាង<រេើ>មូេោឋន <ឬ>

19

កា បកវក្ប<រនាះជាមូេោឋនសំណួ បស់រមធាវី កូរប៉ា គឺមិនក្តឹមក្តូវរទ។ ដូរេែះ> មនរយើងបនតរៅ

20

<មខរេើមូេោឋនកា បកវក្បមិនក្តឹមក្តូវ រយើងយេ់វតបីបួនឃ្លល។>

21

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

22

ខាំៗ
ុ ោប់អា មាណ៍ពាកយថា គ្នត់និយយថា រដើមបណដឹង ដឋបបរវណីនិយយថា “ខាំស
ុ ម
ូ បដិរសធ

23

<>” រវើយគ្នត់និយយបនតថា “<ខាំ>
ុ សបង<ថា វមិនរិតរនាះរទ>”។ អ៊៊ីេឹង <េំណេរី រនះរវើយ

24

រធេើឲ្យខាំតា
ុ ង
ំ សំណួ ទំងរនះ។>

25

<រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖>

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01495183

E1/362.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

1
2
3

11

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

<កែុងររេជាមួយគ្នែវែឹងវដ

ក្បវវេរយើងសំឲ្យអែកបកវក្បផ្ទាេ់មត់រយើងមែក់ ជួយផតេ់

កា បកវក្បវដេក្តឹមក្តូវ េំរពាះឃ្លលទំងបីវឹង
ែ ផង មនររេបនតរៅមខរទៀត។>
រៅក្កម វសង់ម៉ាក ឡាវវន៍៖
ែ រទៀត> ខាំេ
ុ ង់ដឹងថារតើ រលាក កូរប៉ា <រ
<រេើសរីវឹង

4

ើញឯកសា >រយង<អំរីកា >រសើប

5

អរងកត<ក្រវាទណឌ>រៅរេើរដើមបណដឹង ដឋបបរវណីវឹង
ែ <រៅកវនលងណ្ណ? ឬក៏>រលាកក្ប ិតខលួនឯង ឬ

6

ក៏យ៉ាងរម៉ាេ? ខាំដ
ុ ូេអត់យេ់អំរីកា រោទក្បកាន់រនះរសាះ<ក្តង់រនះ>។ <បវនថមរេើរនះ> ខាំក
ុ ៏សួ

7

សំណួ ផងវដ

8

ទន់បានេរមលើយ រវើយខាំក
ុ ៏អត់យេ់រី>មូេោឋនអីវដេរលាកសួ ពាក់រ័នន
ធ ឹងកា សមាសរនះរទ។

9
10

ពាក់រ័នន
ធ ឹងវតតមនថ្នកិេចសមាសន៍ជាមួយមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ។<>

ខាំ<
ុ មិន

[០៩:២៧:៥០]
រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

11

<ទំងរី វែឹង។> វ<ក្បាកដណ្ណស់ថាមន>កា បកវក្ប<ខស> ឬក៏<រលាករៅក្កមមិនបាន

12

យេ់ថារ ឿងរាវវយ៉ាងរម៉ាេ>។ <រលាក>រៅក្កម វសង់ម៉ាក ឡាវវន៍ <រលាកសាកសីក្បាប់>ថា<>

13

មិន<មន>បទសមាសន៍<ជាមួយ> ី.សី.រខម <រនាះរទ។ រនាះជា>បទសមាសន៍រីមន បស់គ្នត់ជា

14

មួយរមធាវីរដើមបណដឹង ដឋបបរវណី។

15

អរងកតក្រវាទណឌរនាះរទ <រក្ពាះថា វមិនមនរៅកែុងឯកសា ។ វតខាំេ
ុ ង់សួ ថា>រតើ គ្នត់មនជាប់

16

ពាក់រ័នរធ ៅនឹងកា រោទក្បកាន់បណដឹងអាជាាក្បឆ្ំងនឹងគ្នត់វដ ឬរទ? <ប៉ាវនត គ្នត់មិនវដេរឆលើយសំណួ

17

វែឹងរេើយ។ មូេរវតវដេខាំស
ុ ួ សំណួ រនះ> គឺថា<គ្នត់និយយរក្ៅ>ប ិបទ<ខលួនឯង រោយវផែក>

18

រេើេរមលើយ បស់គ្នត់ <វដេ>គ្នត់និយយថា “ខាំស
ុ ម
ូ បដិរសធថា វខា ក្កវមមិនវដេបានបងខំឲ្យ

19

ុ រទ<។ ខាំ>
ុ សូមសបងថា<វមិនវមនជាកា រិត។” ក្គ្នន់
<ខាំ>
ុ សមលប់ក្បរនធ<រវៀតណ្ណម> បស់<ខាំ>

20

វតរ ឿងប៉ាណា ឹង គឺវសីររេអស់២០នាទីរៅរវើយ។>

គឺ>មិនមន<កា រេើករេើង>អំរីកា រសើប

(រៅក្កមរិភាកាគ្នែ)

21
22

<ក្បាកដណ្ណស់

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

23

អរញ្ជ ើញរលាកក្សីរមធាវី!

24

មួយក្រឹករវើយ អត់បានអីរទណ្ណ
ា៎ រៅមខឲ្យរេឿន។ និយយឲ្យមដងវែឹងឲ្យេប់រវើយ អត់មន

25

ឲ្យនិយយរទៀតរទ និយយឲ្យេាស់លាស់មក!

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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E1/362.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

1

12

កញ្ញា េីម៉ា រងេៀន៖

2

រដើមបី<រេើកយកអេីវដេរលាក> កូរប៉ា និយយ<>ឲ្យេូេប ប
ិ ទ <គឺថារលាក កូរប៉ា>មិនបាន

3

<រយងសំរៅភាសាអង់រគលសកែុង>ឯកសា E3/4989 ទំរ័ ៣ កថាខណឌវដេរលាក កូរប៉ា រយង

4

វែឹង គឺថាវបនតរីកថាខណឌ<មួយវែឹង។ កថាខណឌរនះរេើករេើង>ថា៖ “គ្នានរគ្នេនរយបាយណ្ណ

5

វដេថាបដីវខា ក្តូវសមលប់ក្បរនធរវៀតណ្ណមរោយខលួនឯងរទ។ វខា ក្កវមសួ ថា<> រតើរវតអីបានជាខាំុ

6

ក្តូវរ ៀបកា ជាមួយក្បរនធរវៀតណ្ណម រវតអីក៏មិនរ ៀបកា ក្បរនធវខា ? <វខា គ រគ្នករម៉ាេមិនយក?>

7

រវើយខាំបា
ុ នរឆលើយថា៖ គ្នានកា ហាមឃ្លត់រទ <រីសងគម>មន”។ <សំខាន់ជាងវែឹង រៅក្តង់>កថា

8

ខណឌមន<វែឹងរេើករេើង>ថា៖ “រគសួ វតខាំុ សំណួ រនះ បនាាប់រីរគសមលប់ក្បរនធខំាុ គឺថាមិនមន

9

ន ណ្ណមែក់វដេជាបតីវឹង
ែ ក្តូវបានរគបងខំឲ្យសមលប់ក្បរនធរវៀតណ្ណមរនាះរទ គឺថាបនវខា ក្កវមរទជា

10

អែកសមលប់<ក្បរនធជនជាតិ

11

បាននិយយថា៖ “ខាំម
ុ ិនបានសមលប់ក្បរនធរវៀតណ្ណមខាំរុ ទ។>

12

ឬបតី>រវៀតណ្ណម<ទំងរនាះ>”។

រនះរវើយជាប ិបទវដេ<វដេគ្នត់

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

13

<មិនវមន, រនាះមិនវមនជាអេីវដេគ្នត់រេើករេើងរទ។ គ្នត់និយយថា៖> “ខាំប
ុ ដិរសធថា<>

14

គ្នានន ណ្ណបងខំគ្នត់រទ<។>ខាំស
ុ បងថា<វមិនរិត”>។ <ខាំម
ុ ិនបាននិយយរទ វតគ្នត់និយយរទរតើ។ ខាំុ

15

ក្គ្នន់វតសួ ថា គ្នត់ធាលប់ពាក់រ័នន
ធ ឹងដំរណើ រ ឿងកតីក្រវាទណឌវដ រទ។ ដូរេែះ វជាសំណួ មួយក្តឹមក្តូវ

16

រវើយ។ ក្គ្នន់វតប៉ាណា ឹងរទ របើសិនណ្ណគ្នត់ថារទ> ខាំន
ុ ង
ឹ បនតរៅរទៀតបនាាប់រីរនាះ។

17

[០៩:៣០:៥៥]

(រៅក្កមរិភាកាគ្នែ)

18
19

[០៩:៣១:២៥]

20

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
អែកបកវក្បរៅប៊ូតវែឹង រតើមនឯកសា វែឹងរទ រៅកែុងថ្ដរទ? រវើយឯកសា E3/4989 រៅ

21
22

កែុងថ្ដរទ?

23

កថាខណឌទំងបីៗកថាខណឌេងរក្កាយ។

24
25

រវើយរបើមនបកនូវេំណេវដេមនកា ពាក់រ័នក
ធ ថាខ័ណឌវែឹង

បកតាំងរីរេើមកគឺក្តឹម

អែកបកវក្ប៖
ជក្មបរលាកក្បធាន រយើងមនឯកសា រនះរៅកែុងថ្ដ។ រយើងខាំន
ុ ឹងអានជូនទំងបីកថាខណឌេង

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01495185

E1/362.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

13

1

រក្កាយរនះ។ “របើរគ្នេកា ណ៍ថា របើបីជា
ត វខា

2

រនាះ គឺគ្នានរទ។ របើពាកយសួ ខាំថា
ុ រវតអេីបានជាយកក្បរនធយួន វខា គ រគ្នករម៉ាេមិនយក? ខាំបា
ុ នរឆលើយ

3

ថា ខាំបា
ុ នរឆលើយជាមួយរួកវខា ក្កវមវិញថា រីសងគមមនៗគ្នានអែកណ្ណហាមឃ្លត់រទ រទើបខាំយ
ុ ក។

4

ពាកយសួ វបបរនះរៅររេរួកវខា ក្កវមសមលប់ក្បរនធ បស់ខំរាុ វើយ។ រទះជាអែករផសង ក៏អត់មនអែក

5

ណ្ណបងខំឲ្យសមលប់ក្បរនធ ឬបតីយួនវដ គឺរួកវខា ក្កវមសមលប់រោយខលួនរគវតមតង។” កថាខណឌបនាាប់៖

6

“េំរពាះពាកយថា

7

រនាះ គឺគ្នានរទ។ ឲ្យខាំស
ុ បងអេី ក៏សបងវដ ។”

8

[០៩:៣៣:២៤]

9

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

ក្តូវវតសមលប់ក្បរនធ បស់ខួ ន
ល ជាជនជាតិរវៀតណ្ណម

រួកវខា ក្កវមបានបងខំខំក្ាុ តូវវតយកក្បរនធ បស់ខំរាុ ៅសមលប់

របើរគទកឲ្យខាំរុ ៅ ស់

10

រលាកៗៗអែកបកវក្ប! រេះវតបកវក្បរវើយអត់មនបកវក្បជាភាសារផសងផង? មិនបកវក្បរៅ

11

ភាសាអង់រគលស រវើយភាសាបារាំង។ ឥេូវវែឹងបារាំង និងអង់រគលស កំរងវតបរងកើតជាបញ្ញាសាគ
ុ សាាញ

12

រៅកែុងដំរណើ កា សវនាកា រនះ រោយសា កា បកវក្បវមិនេាស់លាស់ វមនបញ្ញា រទើបឲ្យអានជា

13

ភាសាវខា វែឹង រវើយបកវក្បឥេូវរនះជាភាសាអង់រគលស និងជាភាសាបារាំងជាផលូវកា រៅកែុងដំរណើ

14

កា សវនាកា ។ មតងរទៀតរលាក ផេលី!

15

អែកបកវក្ប៖

16

បាទ រលាកក្បធាន ដូរេែះខាំន
ុ ឹងអានទំងបីកថាខណឌរនះរេើយ វិញ រដើមបីឲ្យមនកា បកវក្បរៅ

17

ជាភាសាអង់រគលស និងភាសាបារាំង។ “របើរគ្នេកា ណ៍ថា របើបីជា
ត វខា ក្តូវវតសមលប់ក្បរនធ បស់ខួ ន
ល

18

ជាជនជាតិរវៀតណ្ណមរនាះ គឺគ្នានរទ។ របើពាកយសួ ខាំថា
ុ
រវតអេីបានជាយកក្បរនធយួន វខា គ រគ្នក

19

រម៉ាេមិនយក? ខាំបា
ុ នរឆលើយជាមួយរួកវខា ក្កវមវិញថា រីសងគមមនៗមក គ្នានអែកណ្ណហាមឃ្លត់រទ

20

រទើបខាំយ
ុ ក។

21

ក្កវមយកក្បរនធខំារុ ៅសមលប់រវើយ។ រទះជាអែករផសងក៏អត់មនអែកណ្ណបងខំឲ្យៗសមលប់ក្បរនធ ឬបដី

22

យួនវដ គឺរួកវខា ក្កវមសមលប់រោយខលួនរគវតមដង។ េំរពាះពាកយថា រួកវខា ក្កវមបានបងខំខំាក្ុ តូវវត

23

យកក្បរនធ បស់ខំរាុ ៅសមលប់រទើបរគទកខាំឲ្
ុ យរៅ ស់រនាះ

24

ក្សឡាញ់ក្បរនធកូន បស់ខំាណ្ណ
ុ
ស់។ ខាំស
ុ ូមបញ្ញជក់រីរគ្នេកា ណ៍ក្សាវក្ជាវយករវៀតណ្ណមរៅសមលប់

25

រនាះ គឺរៅររេឮថាកងទ័ររវៀតណ្ណមថ្វេូេមកក្បរទសកមពជា
ុ វតមដង។ បនាាប់រីក្បរនធ បស់ខំក្ាុ តូវបាន

ពាកយសួ វដេរៅររេរួកវខា ក្កវមយកក្បរនធខំាុ

គឺគ្នានរទ

ពាកយរនះបានសួ ររេវដេវខា

ឲ្យខាំស
ុ បងអេីក៏បានវដ

រក្ពាះខាំុ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01495186

E1/362.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

1

រួកវខា ក្កវមយករៅសមលប់រៅេងឆ្ែំ១៩៧៧

2

ក្បរនធមួយរទៀតរ្
ា ះ ស់ រៅ ី បានកូនេំនួនក្បាំរី នាក់ រវើយសាលប់អស់រី នាក់ សរេថ្ងៃរៅសេ់កូន

3

េំនួនក្បាំរី នាក់ ជាមួយកូនក្បរនធមនរៅសេ់រី សាលប់រី នាក់ផង។” េប់កថាខណឌទី៣។

4

សូមអ គណរលាកក្បធាន។

6

[០៩:៣៧:១៨]

7

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖

8

10

រក្កាយមកខាំបា
ុ នរ ៀបកា

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

5

9

ឬរដើមឆ្ែំ១៩៧៨ផតរៅ

14

ខាំគ
ុ ិតថាកា បកវក្បនឹងបំភឺរ
ល ីមូេោឋន<>សំណួ បស់រលាក គឺវផែករេើកា បកវក្បមិនក្តឹមក្តូវ
រទ។ អ៊េ
៊ី ឹងមូេោឋនថ្នកា សួ សំណួ បស់រលាករមធាវីវឹង
ែ អត់មនរទៀតរទ។
រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

11

<> ខាំសា
ុ ដ ប់ឮ<អែកបកវក្បនិយយដូេគ្នែនឹង គឺ>ថាគ្នត់បាន ងកា រោទក្បកាន់ថា<>បាន

12

សមលប់ក្បរនធ បស់គ្នត់ <ជាកា រោទក្បកាន់វដេនាំឲ្យគ្នត់និយយថា “>ខាំស
ុ ូមសបងថា<វមិនវមន

13

ជា>កា <>រិត”។ កា បកវក្បរៅជាបារាំង វិញ គឺថាបញ្ញជក់ថាគឺមនអតថន័យដូេគ្នែ។ រវើយ<ឥេូវ

14

វែឹង>ខាំបា
ុ នឮពាកយកា រោទក្បកាន់វឹង
ែ គឺថា “ខាំ<
ុ សូមបដិរសធថា>វខា ក្កវមបងខំឲ្យខាំស
ុ មលប់ក្បរនធ

15

ខាំ<
ុ ។ ខាំស
ុ បងថាវមិនវមនជាកា រិត។” ដូរេែះ ខាំម
ុ នសំណួ រី > គឺខំេ
ាុ ង់សួ គ្នត់ថារតើៗគ្នត់ធាលប់ ង

16

កា រោទក្បកាន់<រីអាជាាធ វដ រទ?>

17

បានសមលប់ក្បរនធគ្នត់វដ ឬរទ?

18

រទៀតតាមយទធសាស្តសដ បស់ខំា។
ុ

19

រវើយរតើគ្នត់ធាលប់ជាប់រនធនាគ្ន រោយសា មូេរវតថាគ្នត់

របើគ្នត់រឆលើយអត់រទ<េំរពាះសំណួ ទំងរី រនះ

គឺ>ខាំន
ុ ឹងបនដរៅមខ

[០៩:៣៨:៤២]

(រៅក្កមរិភាកាគ្នែ)

20
21

[០៩:៣៩:២៥]

22

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

23

បាទ អងគជំនំជក្មះមិនអនញ្ញាតឲ្យតាំងសំណួ រនះរទ រក្ពាះសំណួ រនះមិនមនមូេោឋនអីសម

24

ក្សបវដេនឹងតាំងសំណួ ដេ់រដើមបណដឹង ដឋបបរវណី ូបរនះរេើបញ្ញារនះរទ។ រលាករមធាវី វិេទ័ កូរប៉ា

25

តាំងសំណួ រៅមខរទៀត។

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01495187

E1/362.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

1

សួ រោយរលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

2
3
4

ស៖ រលាករដើមបណដឹង ដឋបបរវណី រតើរលាកធាលប់េះវតថរេខាកែុងញតតិមួយរដើមបីតវរៅ ោឋភិបាេ និងរៅ ដឋសភាវដ រទ កែុងឆ្ែំ១៩៩៣?
រលាក ក្បាក់ រ ឿន៖

5
6

15

ឆ៖ ខាំបា
ុ ទសាដប់អត់បាន។
រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

7

រលាកក្បធាន ខាំស
ុ ូមបងាាញជូនរដើមបណដឹង ដឋបបរវណី នូវឯកសា E3/5476 រនះជាញតិរត ៅ

8

កែុងឆ្ែំ<១៩៨៣> វដេមនកា ទមទ

9

ថា គ្នត់ជាមែក់កែុងេំរណ្ណមវតថរេខី ួមថ្ន>ញតតិ<>រនះ<។ ក្បវវេខាំអា
ុ េបងាាញសំរៅជាភាសា

10

វខា ថ្នញតតិមួយរនះ រវើយបនាាប់មក ខាំន
ុ ឹងសួ >សកសីរមើេថារតើរនះជាវតថរេខាមួយ បស់គ្នត់វដ

11

ឬអត់ <រវើយថា រតើគ្នត់និយយរៅកែុងញតតិវឹង
ែ មនខលឹមសា អេីខលះ>។

12

[០៩:៤១:១៥]

13

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

14
15

អងគជំនំជក្មះអនញ្ញាត!
រលាក ក្បាក់ រ ឿន៖

16
17

ឆ៖ ខាំបា
ុ ទ សូមជក្មបជូនវតថរេខាខាំេ
ុ ាស់វឹង
ែ រវើយ សូមរមតាត។
សួ រោយរលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖
ស៖ ដូរេែះរបើមិនយេ់ទស់រទ រលាកសាកសីសូមរបើករៅទំរ័ បនាាប់ រវើយរមើេៗខាំម
ុ នោក់

18
19

និងរសែើស<
ំ ក្គប់វបបយ៉ាង>រៅដេ់ ដឋសភា<>។ <ខាំស
ុ ួ

សាីក

័ មួយ<>រណ៌<ទឹកក្កូេ>រៅក្តង់ទំរ័ បនាាប់រនះឯង។

20

ឆ៖ ខាំបា
ុ ទបានរិនិតយ អត់រ

ើញរ្
ា ះខាំបា
ុ ទផងរៅរនះ។

21

ស៖ <រលាកក្បធាន>រៅរេើញតតិរនះ<កែុង>ឯកសា <ដវដេ> E3/5476, ERN អង់រគលស

22

00824010, វខា 00508166, បារាំង <00824010>។ រៅរេើញ្ត
ា រិត នះគឺ រលាកមិនរ

ើញមនវតថ

23

រេខា បស់រលាករទ ប៉ាវនតវតថរេខាមួយរនះ<គឺរៅរេើ>ញ្ាតរិត នះវតមដង។ អ៊៊ីេឹង ខាំ<
ុ េង់សួ រលាកថា

24

រតើរលាករិតជាមែក់កែុងេំរណ្ណមមនសសវដេបានេះវតថរេខារេើញតតិវដេរលាករ

25

រទ។> ក្បវវេជាបគគេិក ធី.ភី.អូ សូមបងាាញ<រលាករដើមបណតឹង ដឋបបរវណី>រេខ ERN ជា

ើញវែឹងវមន

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01495188

E1/362.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

1

16

ភាសាវខា 00508166។

2

រលាករដើមបណដឹង ដឋបបរវណី

ញតតិរនះគឺយូ រវើយ

តាំងរីវខកញ្ញា

ឆ្ែំ១៩៨៣មករម៉ាះល វដេ

3

រលាកេះវតថរេខារេើញតតិរនះ។ ខាំយ
ុ េ់ថា រលាកមិនោំអំរីខលឹមសា ថ្នញតតិរនះរទ។ ដូរេែះអនញ្ញាតឲ្យ

4

ុ
ខាំប
ុ ងាាញជូនរលាក គឺថាទី១វជាញតតិោក់រៅរផាើជូនរៅ ដឋសភាជាតិថ្នសាធា ណ ដឋក្បជាមនិតកមពជា

5

រោយោប់រផដើមថា៖ “រយើងខាំតា
ុ ងឲ្យកមាភិបាេ <បញ្ាវនត បរេជិក ក្បជាជនទំងអស់រៅកែុងក្សុកប ិ

6

បូណេ
៍ ំនួន>៧១៣នាក់។”

7

បាេមែក់ ឬក៏ក្គ្នន់វតជាកែុងនាមជាក្បជាជនសាមញ្ាមែក់?

សំណួ ដំបូងសួ ថារតើរលាកេះវតថរេខាញតតិរនះ

កែុងនាមជាកមាភិ

8

ឆ៖ រវើយខាំបា
ុ នជក្មបជូនវដេេះវតថរេខាវែឹង គឺខួ លនខាំបា
ុ ទវតមែក់ឯងគត់។

9

ស៖ រ្
ា ះ បស់រលាកសថិតរៅកែុងបញ្ជ ីរ្
ា ះអែកតវដ៏រក្េើន ប៉ាវនតថា រៅកែុងញតតិរនះ គឺថាមន

10

មនសស៧១៣នាក់បានេះវតថរេខា។ សំណួ បស់ខំាុ សួ ថា រលាកេះវតថរេខា<>កែុងឋានៈរលាក

11

ជា<>កមាភិបាេ<មែក់>ជាបញ្ាវនត បរេជិត <ឬក៏ជាក្បជាជនសាមញ្ាមែក់រៅកែុង>ក្សុកប ិបូ ណ៍

12

ឬក៏យ៉ាងណ្ណ?

13

ឆ៖ ខាំបា
ុ ទជក្មបជូនគឺ--

14

[០៩:៤៨:០០]

15

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

16

សាកសីកំអាេទន់រឆលើយ! អា៎! រដើមបណដឹង ដឋបបរវណីកំអាេទន់រឆលើយតប!

17

អរញ្ជ ើញរមធាវីតំណ្ណងរដើមបណដឹង ដឋបបរវណី!

18
19

កញ្ញា េីម៉ា រងេៀន៖
រលាកក្បធាន គឺថាមិនមនកា បងាាញឲ្យរ

ើញថា គ្នត់រិតជាបានេះវតថរេខារេើញតតិរនះ

20

រទ។ ភ័សតា
តុ ងរីខាងរដើមបណដឹង ដឋបបរវណី គឺថាមិនបានបងាាញឲ្យរ

21

<រៅរេើញតតិវឹង
ែ >រទ។ ដូរេែះខាំយ
ុ េ់រ

22

សួ រដើមបណដឹង ដឋបបរវណី ប
ូ រនះរទ <រោយសា គ្នានរៅកែុងភសតតា
ុ ងផង>។

23
24
25

ើញថា គ្នត់មនេះវតថរេខា

ើញថា សំណួ រនះមិនក្តូវយកមកសួ សាកសីរនាះរទ -- មក

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖
គ្នត់បានទទួេសាគេ់វតថរេខា បស់គ្នត់<។
E3/5476

រនះឯង។

បញ្ជ ីវតថរេខា

គឺជាវផែកមួយថ្ន>ឯកសា

<តាម>រិត<>ញតតិរនះភាជប់រៅនឹងពាកយសំតាង
ំ ខលួនជារដើមបណដឹង ដឋបបរវណី

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01495189

E1/362.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

17

1

<មែក់រទៀត> រោយមនរ្
ា ះ គឹម សំបាន<។> គ្នត់បានយកញតតិរនះ<>មករធេើជាភ័សតា
តុ ងរៅកែុង

2

សំណំរ ឿង<រនះ រវើយ>គ្នត់បានេះវតថរេខា<វដ >។ អ៊៊ីេឹងឯងខាំស
ុ ួ ថា កា វដេគ្នត់េះញតតិរនះ

3

<រតើគ្នត់េះវតថរេខារេើ>ញតតិកែុងឋានៈ<ជាអេី>?

4

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

5
6

សំណួ រនះអាេសួ បាន

រវើយមិនឲ្យតបតរទៀតរទ។

បដិរសធនូវរសេកដីជំទស់ បស់ក្កុម

រមធាវីនាម
ំ ខតំណ្ណងរដើមបណដឹង ដឋបបវណី។ រដើម ដឋបបរវណីរឆលើយតបនឹងសំណួ រនះ!

7

[០៩:៤៩:៤៩]

8

រលាក ក្បាក់ រ ឿន៖

9

ឆ៖ ខាំបា
ុ ទក៏បានជក្មបជូននូវបញ្ញាវដេគ្នត់បានរៅសាកសួ រវើយខាំបា
ុ ទសូមជក្មបជូនខាំុ

10

អធាយក្ស័យខាលេរលាខាំវុ រងេងភ័នក្ត េេំ ខាំបា
ុ ទ ក៏ខំម
ាុ ិនបានគិតគូ រីរ ឿងបញ្ញាវែឹង គិតវតរ ឿង បប ក

11

សីរៅ ខាំបា
ុ ទវែឹងសូមសា ភារេំរពាះមខេាប់។

12

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

13

រលាករដើមបណតឹង ដឋបបរវណីោសា
ំ ត ប់សំណួ វដេសួ ឲ្យបានេាស់លាស់

រវើយសូមរលាក

14

រឆលើយតបរៅនឹងសំណួ ។ រលាករឆលើយវែឹងវអត់េំនឹងសំណួ វដេសួ រទ។ រៅទីរនះមិនវមនអេីក្តូវរឆលើយ

15

សា ភារេំរពាះមខតលាកា រនះរទ។ រលាក វិេទ័ កូរប៉ា តាំងសំណួ េងរក្កាយ បស់រលាកសាជាងាីមង
ដ

16

រទៀត!

17

សួ រោយរលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

18

ស៖ សំណួ បស់ខំគ
ាុ ឺ រលាករៅោំថា រលាកបានេះវតថរេខារេើញ្ត
ា ិរត នះ រតើរលាកេះវតថ-

19

រេខាតំណ្ណងឲ្យកមាភិបាេ បញ្ាវនត បរេជិត ឬក៏ក្គ្នន់វតរលាកេះវតថរេខារេើញ្ត
ា វ
ិ ត ឹង
ែ តំណ្ណងឲ្យ

20

ក្បជាជនធមាតាមករីក្សុកប ិបូ ណ៍រទ?

21

[០៩:៥១:០៨]

22

រលាក ក្បាក់ រ ឿន៖

23
24
25

ឆ៖ វដេខាំបា
ុ ទេះវតថរេខារនះ គឺខំអ
ាុ ត់មនរធេើកាន់កា ងា អេីរទ វដេអះអាងេំរពាះមខអែក
េះវតថរេខារនាះរទ ខាំបា
ុ នេះវតរ្
ា ះខាំម
ុ ែ ក់ឯងគត់។ សូមជក្មបជូន។
ស៖ រៅរីខាងរក្កាយវតថរេខា បស់រលាក រលាកបានបំររញថា រលាកគឺជារេខា -- រលាក

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01495190

E1/362.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

1

គឺជា<រេខាវតត>កំរង់ក្រះ រៅភូមិឆក
ែុ ក្ទូ។ ក្តឹមក្តូវវដ រទ

2

ឆ៖ បាទ

រិតក្បាកដវមន។

18

ំឆក
ែុ ក្ទូ?

ខាំរុ ធេើគណៈកមាកា វតត

រដើមបី ួមេំវណកជាមួយគណៈកមាកា

3

អាោ យវែឹង ួមេំវណកទំងអស់គ្នែ។ ខាំបា
ុ ទមនកា ដូេថាោប់អា មាណ៍ រវើយរលាកបានសួ ខាំថា
ុ េះ

4

វតថរេខាេំរពាះេកខខណឌវដេទីមនវែឹង ខាំបា
ុ ទអត់បានដឹងរទ សូមរមតាតអត់រទស។

5

ស៖ រដើមបីជាក្បរយជន៍ដេ់ភាគីទង
ំ អស់ ខាំស
ុ ូមអានញតតិរនះវតមដង ថារតើញ្ត
ា រិត នះថាយ៉ាង

6

រម៉ាេវដ ។ រនះមិន<ក្តឹម>ជាញតតិពាក់រ័នន
ធ ឹងរ ឿងនរយបាយរទ <វតវជាប់ពាក់រ័នន
ធ ឹងអងគរវតរៅ

7

វតតរមេំ>។ ដូរេែះ ខាំស
ុ ូមអានដូេតរៅ៖ “ញតតិរផាើជូន ដឋសភាជាតិថ្នសាធា ណ ដឋក្បជាមនិតកមពជា
ុ

8

រក្កាយរីសាតប់រសេកតីសរក្មេ បស់ ដឋសភា រយើងតាងនាមឲ្យក្បជាជន៧១៣នាក់ តាងនាមឲ្យកមាភិ

9

បាេ បញ្ាវនត បរេជិត ជនជាតិទូទង
ំ ក្សុកប ិបូ ណ៍ រៅកែុងសម័យក្បជំទី៥ នីតិកាេទី១ សូមគ្នំក្ទ

10

យ៉ាងរកលៀវកាលេំរពាះសម័យក្បជំរេើកទី៥ នីតិកាេទី១ វដេបានកំណត់រៅថ្ងៃទី២០ វខតសភា ជារ ៀង

11

រាេ់ឆ្ែំ ជាទិវរថាកេរទស េងកំវឹងេំរពាះ បបក្បេ័យរូជសាសន៍ ប៉ាេ រត, រអៀង សា , រខៀវ សំ

12

ផន និងប ិវ វតទីនិយមេិនរប៉ាកាង
ំ និងសូមគ្នំក្ទយ៉ាងមឺងម៉ាត់រេើេិខិតេំវ បស់បញ្ាវនត និងបរេជិត

13

កមពជា
ុ អំរីតក្កិដក
ឋ មា បស់បនក្បេ័យរូជសាសន៍ ប៉ាេ រត។ ជាមួយគ្នែរនះវដ រយើងខាំត
ុ ំណ្ណងកមាភិ

14

បាេ បញ្ាវនត បរេជិត ជនជាតិេំនួន៧១៣នាក់ សូមរសែើដេ់ ដឋសភាជាតិថ្នសាធា ណ ដឋក្បជាមនិត

15

កមពជា
ុ រផាើរេើងជូនបញ្ាវនដ និងបរេជិតរេើសកេរលាកវដេរសែវ៍សនតិភារ យតតិធម៌ ជាមួយកមាភិ-

16

បាេ បញ្ាវនត បរេជិត ក្សុកប ិបូ ណ៍មនបងបែូនសាលប់កែុង បប ប៉ាេ រត វដេមនមនសសសាលប់ វូត

17

រៅដេ់១.៣២១នាក់ រោយរួកប៉ាេ រត, រខៀវ សំផន វដេជាប ិវ បស់រួកវតទីនិយមេិនរប៉ាកាង
ំ ។

18

កា កាប់សមលប់ក្គប់ វិធី ដូេជាអា កនឹងធាងរតាែត វះរពាះក្េករៅា កប់ទង
ំ ស់ រវើយរេើសរីរនះរៅ

19

រទៀត គឺថារកាងៗ វរបាកកាេផាប់នឹងរដើមរឈើ របាះកែុងអណូ ត ង។ នា ីៗ ក្តូវបានរគរសរកាម រវើយ

20

បកទមលះុ រយនី ជារដើម។េ។ រវើយ ភ័សតា
ដុ ងទំងរនះមនរៅក្គប់ទីកវនលង ជាក់វសដងដូេជាមនរៅវតត

21

សរមដេមនី អូ េះ វក្រកជីក វតតក្គួស វតតរមេំ វតតបនាាយធលកកែុង

22
23
24
25

ំផា ។េ។”

រក្កាយរីខំអា
ាុ នខលឹមសា ថ្នញតតិរនះមួយវផែកឲ្យរលាកសាដប់រៅ

រតើរលាករៅោំខលឹមសា ថ្នញតតិ

រនះរទ? រតើរលាកមនបានដឹងខលឹមសា ឬក៏អាេខលឹមសា ថ្នញ្ាតរិ ត នះរទ មននឹងរលាកេះវតថរេខា?
[០៩:៥៥:៣៣]
ឆ៖ បាទ ខាំបា
ុ ទក៏ជក្មបជូន រគអានឲ្យសាដប់ រវើយខាំម
ុ នកំវឹងឈឺោប់ថា រិតក្បាកដវមន

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01495191

E1/362.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
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ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

19

1

វដេរគអែកអានវែឹង រនយេ់េាស់លាស់ រីកែុងដំរណើ កា វខា ក្កវមវដេបានរធេើ អនវតតរៅតាមវតត ឬ

2

ក៏តាមភូមិ តាម

3

ក្តូវរិតក្បាកដវមន។

4

ំដថ្ទ វដេរលាកមនរយបេ់វឹង
ែ បានន័យថា រកាះកាយ រវើយនិងោត់វេងក្តឹម

ស៖ រតើវអាេវដ រទ

វដេថាអេីវដេរ ៀបរាប់កាេរីមសិេមិញ

គឺឆះលុ បញ្ញចង
ំ នូវអេីវដេ<>

5

រលាកបានសាដប់ឮអំរីកា <រោទក្បកាន់>កាប់សមលប់កូន<> បស់រលាក<វែឹង

6

ញតតិរនះ>?

7

ឆ៖ បាទ អារនះវដេខាំបា
ុ ទជក្មបជូន ផ្ទាេ់ រមើេខលួនខាំម
ុ ួយវេក វដេរគអនញ្ញាតឲ្យខាំសា
ុ ដ ប់

8

វែឹង វ ួមេំវណកវដេវភែកខាំបា
ុ ទរ

9

វមន។

ើញ រវើយរដើ រៅពាក់រ័នវ
ធ ឹង
ែ រ

ើញេាស់លាស់ រិតក្បាកដ

ស៖ រលាកនិយយអំរីវតតរមេំ។ វតតរមេំរនះ រតើវតតរនះជាវតតមួយរៅកែុងភូមិរមេំ កែុងក្សុក

10
11

គឺរេញរីខលឹមសា ថ្ន

ប ិបូ ណ៍ ឬក៏យ៉ាងណ្ណ?

12

ឆ៖ បាទ ខាំបា
ុ ទជក្មបជូន វតតរមេំទួេ ការនាះ គឺវតតកែុងេំណះក្សុកប ិបូ ណ៍ទង
ំ មូេ។

13

ស៖ រតើរលាកអាេជក្មបបវនថមបនដិេបានរទ មនអេីរកើតរេើងរៅវតតរមេំ?

14

ឆ៖ វដេខាំបា
ុ ទបានរធេើដំរណើ

វដេវឲ្យរះរក្តៀមជាឫសសីរធេើក្រួេរនាះ ខាំបា
ុ ទក៏ប មកតាម

15

ផលូវវែឹង រវើយកវនលងវែឹងជាទីតាង
ំ មួយសក្មប់វយក ដូេថា ជនមនទេច ិត ឬក៏ជន ងរក្គ្នះរី ណ្ណ

16

មក វយកមកក្បមូេមកថ្វវែឹង វេករៅតាមវតត។ វោប់វឹង
ែ ណ្ណមកក្បជំរៅវតតរមេំ វវបងវេក

17

រៅតាមទួេ ការដើមបីកមចត់ជនវដេក្តូវជាប់រោទ រវើយជនវដេក្តូវសមលប់រនាះ។

18
19

[០៩:៥៨:៣១]
ស៖ ខាំដ
ុ ូេជាសាដប់មិនបានយេ់ររញរេញ

ប៉ាវនដខំស
ាុ ូមបនដរៅមខរទៀតរៅេះ។<សំណួ េង

20

រក្កាយទក់ទងនឹងញតតិមួយរនះ។> រតើរលាកមនន័យថារម៉ាេ រៅររេវដេរគរក្បើពាកយថា “ប៉ាេ រត,

21

រខៀវ សំផន <និងរអៀង សា ី>

22

យេ់ថាយ៉ាងរម៉ាេវដ ?

23
24
25

គឺជាប ិវ បស់រួកវទីនិយមេិនរប៉ាកាង
ំ ” ក្តង់េំណេរនះ រលាក

ឆ៖ ក្តង់េំណេរនះ ខាំបា
ុ ទជក្មបជូន គឺថាខាំម
ុ ិនសូវយេ់េាស់ ប៉ាវនដឮកងទ័រ រវើយនិង
ក្បជារេ ដឋវឹង
ែ ជវជក គឺថាកែុងសម័យវែឹង គឺវខា ក្កវមរៅខាំក
ុ ញ្ជ ះ បស់េិន។
ស៖ ឥេូវ

ខាំក្ុ តេប់រៅបងាាញអំរីពាកយសំតាង
ំ ខលួនជារដើមបណដឹង ដឋបបរវណី បស់រលាក

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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ុ
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ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

20

1

< វិញ>។ រលាកនិយយអំរីកមាភិបាេបកសកមាយ
ុ នីសក
ដ មពជា
ុ រី បីនាក់ វដេក្តូវបានរគរោទ -- វដេ

2

ងកា រោទក្បកាន់។ និយយអំរីសមមិតត ស់ វដេជារមកងធំបំផត។ រលាកនិយយអំរីកមាភិបាេ

3

ក្សីមែក់រ្
ា ះ វឹម, ណ្ណ និង កួន។ រវតអេីបានជារលាកេះវតថរេខារៅរេើញតតិរនះ រវើយរលាក

4

រៅអែកទំងប៉ានាាននាក់រនះ ថាជាសមមិត?ត

5

ឆ៖ បាទ ខាំបា
ុ ទ កាេរៅជំនាន់វឹង
ែ វមនភ័សតា
តុ ងជាក់េាស់បានជាខាំេ
ុ ះវតថរេខា រក្ពាះ

6

រ្
ា ះវដេក្បធានកងកាន់កាប់ខំបា
ាុ ទ គឺរ្
ា ះរិតក្បាកដវមន។ ទី១ គឺរ្
ា ះ

7

ត
វែឹងកមាភិបាេខាងក្សីវដ ។
ក្បុស។ ទី២ គឺរ្
ា ះ មិតវ
ត ឹម កមាភិបាេខាងក្សី។ ទី៣គឺ មិតណ្ណ

8

រវើយទី៤ មិតក
ត ួន រនាះទទួេខាងវផែករសដឋកិេច កមាភិបាេខាងក្សីវដ ។

9
10
11
12
13
14

ស់ កមាភិបាេខាង

[១០:០០:៤១]
ស៖ រតើរលាកជាកមាភិបាេវដ ឬរទ វដេថានាំឲ្យរលាករៅអែករផសងរទៀតជាមិតត ឬសម
មិតរត នាះ?
ឆ៖ េំវណកខាំបា
ុ ទជក្មបជូន ជាក្បជារាស្តសតរៅ១៧រមសាមិនដឹង ១៧រមសាវដ

វដេខាំជា
ុ

ក្បជាជនសទធ សាធវដេគ្នានពាក់រ័នជា
ធ មួយវខា ក្កវមរទ ខាំបា
ុ ទរនាះ។
ស៖ រៅកែុងពាកយសំដវដេរនះ

រលាកបាននិយយអំរីកា ក្បជំវដេរគរ ៀបេំរេើង វងឆ្ែំ

15

១៩៧៥ ដេ់១៩៧៩ វដេ តា ស់ ជាក្បធាន វដេ មិតណ្ណ
ត
, មិតវ
ត ឹម, មិតក
ត ួន រវើយនិងក្បជាជនេូេ

16

ួមរនាះ រលាកបាននិយយថា រៅកែុងកា ក្បជំរនាះ មែក់ៗវដេេូេ ួមរនាះ គឺជាកា ក្បជំ ួមទូរៅ។

17

រវើយខាំដ
ុ កក្សង់ផ្ទាេ់មត់៖ “ជាកា ក្បជំសមៃត់ ជាតទវ ណ៍ រដើមបីរ ៀបេំវផនកា សមលប់អក
ែ ណ្ណ

18

មែក់ រវើយអែកេូេ ួម គឺរគឲ្យវតក្បធានអងគភារ រវើយនិងក្បធានសវក ណ៍រទ។” សំណួ ខាំុ ខាំស
ុ ួ

19

រលាកថា ថារវតអេី ឬក៏រតើរលាកដឹងថាអែកទំងអស់រនះ អែកវដេរ ៀបេំក្បជំសមៃត់វឹង
ែ រដើមបីសមលប់

20

វែឹង រលាកដឹងរោយ របៀបណ្ណ?

21

ឆ៖ ខាំក
ុ ៏អត់ ឯខាំបា
ុ ទក៏បានអត់ដឹងដំណឹងថា រគសមលប់ៗរទ ប៉ាវនតក្បជំវឹង
ែ
រគក្បជំោក់

22

វផនកា ខាំជ
ុ ក្មបជូនថា ទី១ គឺអក
ែ កាន់កាប់ ដូេថាេមក កដី, ទី២ អែករនសាទក្តីកដី, ទី២ អែកវដេរៅ

23

កែុងកវនលងសវក ណ៍វឹង
ែ រដើមបីោត់វេងរធេើក្បវកផែក អាវែឹងរគក្បជំឲ្យដឹងឮ វតខាំបា
ុ ទវតប៉ាណា ឹងរទ

24

របើក្តឹមរាក់រក្ៅ សមលប់ កាប់អី គឺរគអត់រៅខាំបា
ុ ទរៅក្បជំរទ។ វែឹង អាវែឹងខាំអ
ុ ត់បានដឹងរីរ ឿង

25

ដំរណើ កា រគ វតរៅកែុងអំេុងបនក្បេ័យរូជសាសន៍វឹង
ែ ក្តង់កិេចកា អីធន
ៃ ់ក្សាេរៅកែុងកា ដូេថា

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01495193

E1/362.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

21

1

ក្បរទសជាតិក្តូវកា ពាក់រ័នរធ ម៉ាេ ខាំបា
ុ ទក៏អត់ដឹងរទ របើកា ងា វដេក្តូវរគក្បជំរេើកជាក្កុម រេើកជា

2

កងឲ្យរៅរៅកវនលងរនះៗ គឺខំបា
ាុ ទ រគរៅរៅឲ្យខាំដ
ុ ឹង រគឲ្យខាំបា
ុ ទវែឹងរធេើជារមក្កុម ç រមក្កុមដឹកនាំ

3

រៅរនសាទក្តី ទី១ រមក្កុមដឹកនាំរៅរធេើេមក បា៉ានី អាវែឹង រគឲ្យខាំបា
ុ ទដឹងរិតក្បាកដវមន។

4

[១០:០៣:៣២]
ស៖ រវតអេីបានជាវខា ក្កវមរៅថា រលាកគឺជាមនសសវដេយេ់ដឹងជាងរគ<>រៅកែុងកង

5
6

បស់រលាក?

7

ឆ៖ បាទ ខាំបា
ុ ទសូមបញ្ញជក់ជូន ដូេខាំបា
ុ នជក្មបជូន រគរេើកឥទធរេរេើខួ ន
ល ខាំបា
ុ ទបញ្ញជក់ថា

8

ដូេជាខលួនខាំបា
ុ ទវែឹង ដូេមនរវហា

រដើមបីនឹងរោះក្សាយ រវើយនិងកា រៅរគមក រគថាក្បជំរនះ

9

ក្បជំរនាះ រគឲ្យគំនិត ប៉ាវនតខួ លនខាំបា
ុ ទ ក៏អត់បានដឹងខលួនថា មនរវហា យ៉ាងរម៉ាេ អីយ៉ាងរម៉ាេរទ ខាំបា
ុ ទក៏
ប៉ាវនតវខា ក្កវមវដឹងរោយគំនិត បស់វមិនដឹងអីមិនដឹង វរៅខាំថា
ុ

10

កាដប់ខួ ន
ល ឯងមិនសូវេាស់វដ ។

11

អ៊៊ីេឹងរូឯងោត់កា រៅរៅក្កុមរនះ រដើមបីមកក្បជំ ោត់កា រដើមបីរធេើអរ៊ី៊ េះ វតរគរេើកទិសខលួនរគ ខាំបា
ុ ទ

12

អត់មនតួនាទីអីរទ ក្គ្នន់វតោំសាដប់រគរៅវិញ។ ប៉ាវនតក្គ្នន់រគរៅខាំបា
ុ ទ រៅរៅដូេថាក្បជារេ ដឋ

13

វែឹងរដើមបីមកកាដប់ រវើយកមាភិបាេវែឹងក្តូវោត់វេងឲ្យខាំកា
ុ ដ ប់រមក្កុមខាងអងគភាររនសាទវែឹង កាដប់

14

បស់ខួ ន
ល ឯង។ ខាំជ
ុ ក្មបជូនរោយៗប៉ាណា ឹង។
ស៖ រវតអេីបានជាសមមិតត ស់ វតងវតអរញ្ជ ើញរលាក<កែុងនាមជាោស់ទំរៅ>កែុងកងវដេ

15
16

ពាក់រ័នរធ ៅនឹងកា រ ៀបកា ួម? រលាកក្បធាន

17

00556209។ ខាំន
ុ ឹងជូនជាភាសាវខា , បារាំង ERN បនតិេរទៀតរនះ។ ខាំអា
ុ ននូវខលឹមសា ៖“<ជួនកាេ>

18

ក្បវវេៗជារគរ ៀបកា មនសស២០ រៅ២៥គូ <រោយមិនបានក្បកាសឲ្យដឹងមន>រវើយរក្កាមកា

19

ក្គប់ក្គងរោយមិតត

20

រវតអេីបានជាសមមិតត ស់ េង់ឲ្យរលាកវតតមនក្គប់រិធីវដេរ ៀបកា ួមទំងអស់វឹង
ែ ?

21

ខាំរុ យងរៅ កឯកសា

D22/2759/1

អង់រគលស

ស់។ រវើយ<គ្នត់វតងវត>អរញ្ជ ើញខាំឲ្
ុ យេូេ ួមជាោស់ទំរៅកែុងអងគភាររនះ។”

[១០:០៥:៥៧]

22

ឆ៖ វនា៎ខំបា
ាុ ទជក្មបជូន និយយវែឹងកមាភិបាេគឺរៅកង រៅកាតប់ក្កុមខាំបា
ុ ទវែឹង គឺថាអត់

23

មនដឹងមនតួនាទី ៗវតរៅខាំក្ុ បជំរទ។ វតខាំបា
ុ ទ អងគកា វដេមិតេ
ត ំនួនបួននាក់វឹង
ែ បានោត់វេងខាំុ

24

បានរៅកាប់សស រធេើវក្រក រធេើធស
ែ ់ រៅក្សុក២០។ ដេ់ររេ មិនដឹងរគដឹងរីថ្ងៃណ្ណមក រគថាខាំបា
ុ ទ

25

វែឹងរៅកាប់សស ធែស់រធេើវក្រកវែឹង ក៏រគកមាភិបាេខាងក្សុក២០វែឹង រគរៅខាំបា
ុ ទរៅ ខាំក
ុ ៏ភាាក់ខួ ន
ល

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01495194

E1/362.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

22

1

សាានរគរៅរៅសមលប់រោេ ក៏ភ័យខលួន។ ក្សាប់វតរៅដេ់កវនលងទីរ ៀបគូសាេមីភ ិយ រគឲ្យខាំបា
ុ ទ

2

មនរយបេ់ រដើមបីពាក់រ័នរធ េើបញ្ញាគូក្សក វដេអងគកា បានក្បគេ់ភា កិេចឲ្យរៅអនាគតកែុងសម័យ

3

វខា ក្កវមវដេកាន់កាប់វឹង
ែ ។ ខាំបា
ុ ទគឺថាគ្នានអែកណ្ណោត់តាង
ំ រទ ក្សាប់វតរគរៅរៅខាំបា
ុ ទមក។ ខាំុ

4

បាទក៏ភ័យរសាលសលន់ ខាលេរគយករៅសមលប់។ ខាំបា
ុ ទជក្មបជូនអស់វតប៉ាណា ឹង។

5

ស៖ រវើយសរងខបសកខីកមា បស់រលាក រលាកនិយយថា រលាកខលួនឯងផ្ទាេ់មិនវដេជាកមាភិ

6

បាេ

មិនវដេ<បានេូេ ួមកិេចក្បជំសមៃត់អីរទ>

រវើយមិនមនមូេរវតអេីវដេរលាករៅអែក

7

រផសងរទៀត<ថាជា>សមមិត<
ត កមាភិបាេ> រវើយ<ក៏គ្នានរវតផេអេីវដ ឬក៏រលាកមិនវដេមន>

8

វតតមន<ញឹកញាប់រទ>រៅកែុងរិធី<រ ៀបកា រនាះ> ។ រតើរលាកេង់និយយអ៊៊ីេឹង ឬយ៉ាងរម៉ាេ?

9

ឆ៖ រវើយខាំបា
ុ ទក៏បានសា ភារថា េំរពាះវដេអងាកេ់រៅកែុងសម័យវខា ក្កវមរនាះ ខាំអ
ុ ត់

10

មនតួនាទីជាវខា ក្កវម វដេដឹកនាំរោយកាេជំនាន់វខា ក្កវមអីរទ គឺខំបា
ាុ ទក្បជាជនសទធ សាធ។

11

របើមិនរជឿរទ សួ រសាតរៅកែុងក្សុកប ិបូណ៌ រវើយនិងជំនាន់វខា ក្កវម ក៏មនអែកកាកសំណេ់រៅ

12

សេ់ខលះ រដើមបីបញ្ញជក់រវតផេថា ខាំបា
ុ ទជាក្បជាជនវមន ឬក៏អត់។ របើក្បជាជនរៅសម័យរនាះវមន

13

ខាំបា
ុ ទទទួេរទស។ វតរបើខំជា
ាុ ក្បជារាស្តសតវមនរិតក្បាកដ គឺខំបា
ាុ នសា ភារេំរពាះមខេាប់រិតក្បាកដ

14

វមន។

15

[១០:០៨:០៩]

16
17

ស៖ សំណួ មួយេងរក្កាយ រលាកក្បធាន មននឹងសក្មក។ រតើរវតផេអេីវដេរលាករ ៀប
កា ភាលមៗ បនាាប់រីក្បរនធមន បស់រលាកសាលប់រៅវែឹង? រវតអីក៏រលាកឆ្ប់រ ៀបកា រមល៉ាះកាេរនាះ?
ឆ៖ រវើយខាំបា
ុ ទ ក៏អត់មនអីទីរឹង ខាំបា
ុ នក៏រៅរធេើកា ខាងរសើបកា រខតតរនាះ ក៏រ

18

ើញស្តសតីរ ៉ា

19

ខាំក
ុ ៏មែក់ឯង រវើយអងាកេ់វឹង
ែ ក៏ខំាុ ត់បានរៅរៅដេ់ជិតភូមិរវើយ ក្សាប់វតវខា ក្កវមរៅថ្វក្តេប់

20

មកវិញ ខាំក
ុ ៏វបកបាក់ ខាំជ
ុ ិះកាណូ ត អាម៉ា ន
ី កងទ័ររវៀតណ្ណមរីក្កគ រេើងមកកំរង់ឆ្ែំង។ រគថា រោទ

21

ខាំបា
ុ ទេំនួន៨០ក្គួសា រនះ រគថាខាំបា
ុ ទជនរឈល ើយសឹក រគបញ្ជូ នខាំបា
ុ ទរៅកំរង់បឹង។ កំរង់បឹងក៏ ដេ់រគ

22

សួ ខាំបា
ុ ទ រគថាអែកទំងអស់គ្នែក្បជារេវែឹង រគសួ រៅណ្ណវដេរ្
ា ះ ក្បាក់ រ ឿន វែឹង? បានខាំុ

23

បាទក៏ភ័យខលួន ខាលេរលារគោប់មង
ត រទៀត ខាំបា
ុ ទក៏បានសា ភារេំរពាះមខរគ។ រគក៏រៅខាំបា
ុ ទឲ្យរធេើជា

24

រម

25

មិនដឹងរៅវខា ក្កវមវបាញ់ខាលង
ំ ររក ខាំក
ុ ៏សរសៀ សំរៅហាេយក្សុកវែឹង រដើមបីផ្ទលស់មករៅកែុងរខតត

ំ រដើមបីទទួេេំនួនក្គួសា ៨៥នាក់ -- ៨៥ក្គួសា ។ អស់ យៈកាេក្បវវេជាមួយវខ ខាំបា
ុ ទក៏ថា

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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1

កំរង់ឆ្ែំរដើមបីខាងទ័ររនះ កងរេ២០៤ ឲ្យខាំបា
ុ ទរសើបកា វខា ផង និងរវៀតណ្ណមផង។ រវើយខាំក
ុ ៏បាន

2

រសើបកា មួយេំនួន។

3

រមម៉ាយមែក់វឹង
ែ ។ ថាគ្នានកូន ខាំបា
ុ ទក៏បានសតីដណតឹង ក៏អងគកា រាជ ោឋភិបាេវែង
ឹ ក៏បានរ ៀបេំឲ្យខាំុ

4

មនគូក្សក តាំងរីថ្ងៃវឹង
ែ រៅ។

5

ស៖ សំណួ េងរក្កាយ

រដើ រៅកូនមួយរៅវតឯង

រលាកក្បធាន

ខាំបា
ុ ទេំបាកទកខរសាកររក

ខាំស
ុ ូមអនញ្ញាតសួ ។

ខាំបា
ុ ទក៏រសែើសំនា ីជា

មសិេមិញរលាកនិយយ<>

6

រ្
ា ះ បស់កូនរលាក រលាករដើមបណដឹង ដឋបបរវណី។ រតើមនមូេរវតអីវដេថារ្
ា ះកូនក្បរនធទី១

7

បស់រលាកវែឹង គឺមិនដូេ មិនមននាមក្តកូេ ដូេជាខាងរលាក? រលាករ្
ា ះ ក្បាក់ រ ឿន ប៉ាវនតកូនៗ

8

ទំងអស់រនាះគឺរ្
ា ះ <>ផ្ទវ លាម, ផ្ទវ <ជាម, ផ្ទវ រៅ, ផ្ទវ អ៊ករវៀង>។ រតើមនមូេរវតអី

9

<រទ>?

10

[១០:១០:៣៨]
ឆ៖ ខាំបា
ុ ទជក្មបជូនថា

11

កាេរណ្ណះខាំយ
ុ កជីតាខាំបា
ុ ទោក់

វដេឪរកខាំបា
ុ ទរិតក្បាកដគឺ

12

រ្
ា ះ ផ្ទវ។ អាវែឹងវខសខាំបា
ុ ទ ខាងក្បុស យកោក់នាមថា ផ្ទវ រជៀម, ផ្ទវ លាម, ផ្ទវ រ ៉ា , ផ្ទវ

13

លាម, ផ្ទវ រគៀម, ផ្ទវ េង រវើយនិងកូនខាំប
ុ ងែស់េងរក្កាយរនាះ រ្
ា ះ ផ្ទវ វងរេង។

14
15

ស៖ ដូរេែះរលាកខលួនឯងមិនៗវដេរក្បើនាមក្តកូេ “ផ្ទវ” រទតាំងរីរលាករកើតមក រវើយនិង
វូតដេ់ថ្ងៃរនះ រគរៅរលាកថា ក្បាក់ រ ឿន រទ រតើអ៊ី៊េឹងរទ?

16
17

ឆ៖ បាទ រិតក្បាកដវមន។
ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
បាទ អ គណ។ ឥេូវរនះដេ់ររេសក្មករវើយ អងគជំនំជក្មះក្បកាសសក្មកោប់រីររេ

18
19

រនះតរៅ វូតដេ់រម៉ាងដប់កនលះ សូមអរញ្ជ ើញេូេ វិញ រដើមបីបនតកិេចដំរណើ កា សវនាកា ។

20

មស្តនដី ដឋបាេតលាកា សក្មបសក្មួេផដេ់កវនលងសក្មករៅបនាប់ ង់ោស
ំ ក្មប់សាកសី ដេ់រដើម

21

បណដឹង ដឋបបរវណី ូបរនះ រៅកែុងអំេុងររេឈប់សក្មក និងឲ្យអរញ្ជ ើញគ្នត់ ួមទំងបគគេិកអងគកា

22

ធី.ភី.អូ មកកាន់កវនលងផដេ់សកខីកមារៅកែុងបនាប់សវនាកា រនះរៅរវលារម៉ាងដប់កនលះ។

23
24
25

សក្មកេះ!
ក្កឡាបញ្ជ ៖ី
សូមអរញ្ជ ើញរក្កាកឈ !

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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ុ
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(សវនាកា សក្មករីរម៉ាង ១០:១១នាទី ដេ់រម៉ាង ១០:៣២ នាទី)

1
2

[១០:៣២:១៥]

3

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

4

អងគយ
ុ េះ!

5

អងគជំនំជក្មះក្បកាសបនតកិេចដំរណើ នីតិ វិធីសវនាកា រវើយផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមសវរមធាវី

6

កា ពា កដី រមធាវី នួន ជា ទំនងជារៅមនសំណួ ។ សូមអរញ្ជ ើញបនតកា តាំងសំណួ រដញរោេេំរពាះ

7

រដើមបណដឹង ដឋបបរវណី ូបរនះ ក្បសិនរបើរៅមន។ សូមអរញ្ជ ើញ!

8

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

9
10
11
12
13
14
15
16

សូមអ គណរលាកក្បធាន។
រក្េើនជាងកា គិតទកជាមន

តាមរិតយ៉ាងខាំស
ុ ូមរសែើរម៉ាងបវនថមរទៀត។

រយើងខាំម
ុ នសំណួ

រវើយរោយសា វតមនកា េំណ្ណយររេរិភាកាគ្នែរក្េើនរៅរេើសណ
ំ ួ

បស់ខំវាុ តមួយ។ <រយើងមនរី វគគ។> ដូរេែះក្កុមរមធាវីកា ពា កដី បស់ នួន ជា សូមរសែើសំររេរវលា
បវនថម៤៥នាទីរទៀត រលាកក្បធាន។
ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
សូមអរញ្ជ ើញរលាកក្សី អង់តា វគីសរស!
កញ្ញា អង់តា វគស
ី រស៖
សូមអ គណរលាកក្បធាន។ រមធាវី កូរប៉ា រទើបវតសំររេរវលាបវនថមសក្មប់វផែកខាង នួន ជា

17

រវើយខាំក្ុ តេប់មកនិយយអំរីសំរណើ បស់ខំកា
ាុ េមសិេមិញ

គឺវអាក្ស័យរៅរេើកា វិវតតថ្នកា សួ

18

សំណួ បស់រមធាវីកា ពា កដី បស់រលាក នួន ជា។ របើអាេមនេំណេដូេគ្នែ គឺក្បវវេជាខាំម
ុ ិនសូវ

19

រក្បើររេរក្េើនរទ ក៏ប៉ាវនតរទះជាយ៉ាងណ្ណក៏រោយ របើសិនជាមនកា បនតសួ <រក្កាយររេសក្មក>

20

រវើយនិងមនកា អនញ្ញាតររេរវលាបវនថមរនាះ

21

បវនថមរទៀតវដ រលាកក្បធាន។ ដូេវដេខាងអងគជំនំជក្មះបានផដេ់ររេរវលាបវនថមជូនសវរមធាវីនា ំ

22

មខ និងសវក្រះរាជអាជាាវដ <កាេរីមសិេមិញ>។ <រនះ>សំរណើជាមន<បនតិេ>រវើយ រវើយ

23

ក្បសិនរបើខំម
ាុ ិនក្តូវកា រទ ខាំន
ុ ឹងជក្មបជូនអងគជំនំជក្មះជាបនតរៅរទៀត គឺខំជ
ាុ ក្មបជាមនរនះ គឺរដើមបី

24

ឲ្យអងគជំនំជក្មះរ ៀបេំឲ្យបានងាយក្សួេ។ ដូរេែះកា វបងវេកររេរវលាដំបូង វដេពាក់កណ្ណ
ដ េមែក់

25

ជាមួយនឹងរមធាវី នួន ជា រនះ ខាំគ
ុ ិតថា វមិនក្គប់ក្គ្នន់រទ រវើយកា សួ សំណួ បស់ខំវ
ាុ ឹង
ែ ក៏វ

ខាំក
ុ ៏ក្តូវកា ររេរវលាយ៉ាងរហាេណ្ណស់២០នាទី

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01495197

E1/362.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

25

1

អាក្ស័យរៅរេើក្បធានបទវដេខាងរមធាវី នួន ជា គ្នត់សួ វដ ។ ដូរេែះ ខាំស
ុ ូមបវនថមសក្មប់វតខាងខាំុ

2

គឺ២០នាទី រលាកក្បធាន។

3

[១០:៣៤:៤៦]

(រៅក្កមរិភាកាគ្នែ)

4
5

[១០:៣៧:២៥]

6

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

7

អងគជំនំជក្មះសរក្មេឲ្យមួយ -- រមធាវីក្កុមនីមួយៗបវនថម១០នាទីប៉ារណ្ណ
ា ះ។ ទី២ អងគជំនំ

8

ជក្មះបញ្ញជក់ថា ររេរវលាវដេអងគជំនំជក្មះបានរក្បើក្បាស់មសិេមិញ គឺអងគជំនំជក្មះរទ វដេរក្បើ

9

ក្បាស់រក្េើនរៅកែុងអំេុងររេថ្នកា រផតើមនីតិ វិធីថ្នកា សួ បញ្ញជក់រេើសាវតា ជាតិ រេើ និងក្បាប់អំរី

10

សិទធន
ិ ិងរផសងៗ ដេ់រដើមបណតឹង ដឋបបរវណី។ មិនគបបីយកររេរវលាវដេអងគជំនំជក្មះរក្បើក្បាស់វឹង
ែ

11

រៅបូក រដើមបីទូទត់ឲ្យរសែើគ្នែរនាះរទ។ ទី៣ គឺមសិេមិញ គឺរមធាវីខួ ន
ល ឯង បានក្បកាន់ជំវ េាស់លាស់

12

ណ្ណស់ រាយមជំទស់រៅនឹងកា បវនថមររេរវលាឲ្យភាគីសវក្រះរាជអាជាា ួមទំងសវរមធាវីនា ំ

13

មខតំណ្ណងរដើមបណតឹង ដឋបបរវណី។ អ៊៊ីេឹងរយើងវងមឲ្យមួយភាគី មួយក្កុមរមធាវី១០នាទីកែុងកា សួ

14

រដើមបណតឹង ដឋបបរវណី ូបរនះ។

15

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

16

រលាកក្បធានអនញ្ញាតឲ្យខាំុ ំឭកដេ់អងគជំនំជក្មះ

គឺរនះជា<ភសតតា
ុ ងវតមួយ>គត់វដេរយើង

17

<នឹងឮ>ពាក់រ័នរធ ៅនឹង<ក្រឹតិកា
ត ណ៍វដេបានរ ៀបរាប់>

18

សាសន៍ រយើងមិននិយយវតរីរ ឿងកា គ្នស់ទមលះុ េូេផាះ<>អីរនាះរទ គឺថារយើងក្តូវកា សួ រក្េើនរៅ

19

រេើ<រដើមបណតឹង ដឋបបរវណី ូបរនះ រេើសរីអីវេ ដេរយើងបាន ំរឹងទកជាមន>។ ដូរេែះរយើងខាំុ រសែើសំ--

20

[១០:៣៨:៤៨]

21

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

22
23
24
25

រីបទ<រោទក្បកាន់អំររើ>ក្បេ័យរូជ

រលាកអរញ្ជ ើញសួ រៅ! រលាកកំឲ្យេំណ្ណយររេអត់ក្បរយជន៍ ឥេូវអស់១០នាទីរវើយ។
សួ រោយរលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖
ស៖ រលាករដើមបណតឹង ដឋបបរវណី ក្បរនធ បស់រលាករ្
ា ះ ប៊ូ សំបាន រតើរនះជារ្
ា ះវខា ឬ
យ៉ាងណ្ណ?

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01495198
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

1

រលាក ក្បាក់ រ ឿន៖

2
3

26

ឆ៖ រវើយខាំបា
ុ ទ វដេរ្
ា ះវែឹង គឺខំបា
ាុ នសាកសួ ឪរកមតយរៅថា រ្
ា ះវខា រិតក្បាកដ
វដេេូេ បានរៅេូេរ ៀនសាលាជាមួយខាំបា
ុ ទ។

4

ស៖ រលាកបានរឆលើយថា <រលាកមនអាយក្សបាេ>ក្បរនធមន បស់រលាក គឺថារកើត<កែុង

5

ររេ>ក្សបាេគ្នែ។ រតើក្តឹមក្តូវរទថា វដេថារលាក រវើយនិងក្បរនធ បស់រលាក <មិនបាន>រកើត

6

<រៅកែុងក្បរទស>កមពជា
ុ រទ ថារកើតរៅកែុងឥណូ ឌ េិន អ៊៊ីេឹង?

7

ឆ៖ បាទ រិតក្បាកដវមន។ វដេខាំបា
ុ ទសាកសួ រវើយោស់ទំក៏បានក្បាប់ វម៉ាឪខាងក្សី ខាង

8

មដយរកាងខាំក
ុ ៏បានក្បាប់ មដយឪរកវដេខាំុ ស់រៅជាមួយភូមិក៏ក្បាប់ថារិតក្បាកដ។ ជារៅរ ៀនជាមួយ

9

ខាំបា
ុ ទតាំងរីរកាងមក។ ខាំបា
ុ ទ រវើយខាំលា
ុ សញ្ញជតិវឹង
ែ រៅេះរ ៀនវែឹង ក្គូក៏បានោក់រ្
ា ះវែឹង វម៉ាឪក៏

10
11

ោក់រ្
ា ះវែឹងរិតក្បាកដវមន។
[១០:៤០:៣៧]
ស៖ សូមសួ បញ្ញជក់ឲ្យេាស់។ រតើ<អ៊េ
៊ី ឹងមនន័យថា ឪរក>មដយរកាក បស់រលាក <>រៅ

12
13

កែុងឆ្ែំ១៩៥៤ វែឹងក៏បានទទួេបាននូវសញ្ញជតិវខា វដ ឬ?

14

ឆ៖ បាទ រក្ៅអំរីវឹង
ែ គឺអត់បានទទួេជាសញ្ញាតិវខា រទ មនវតរ្
ា ះក្គួសា ខាំម
ុ ួយគត់វដេ

15

េះរៅរ ៀនវែឹងបានោក់រ្
ា ះជាវខា រវើយរគេះជាកិេចសនាេំរពាះកា រ ៀនសូក្តវែឹងរ្
ា ះជាវខា ។

16

ស៖ មសិេមិញរលាកនិយយអំរីក្គួសា រ ៀបកា េក្មុះជាតិសាសន៍គ្នែេំនួនក្បាំរី ក្គួសា វដេ

17

មនបដីវខា រ ៀបកា ក្បរនធរវៀតណ្ណម

18

ក្គួសា ទំងក្បាំរី ក្គួសា រនះបានរទ?

19

រតើរលាកអាេក្បាប់រ្
ា ះ

ឆ៖ វតខាំបា
ុ ទោំបានវតបីរ្
ា ះរទ វដេក្គួសា វខា វដេខាំបា
ុ ទរៅថាក្បាំរី ក្គួសា ខាំោ
ុ ំបាន

20

វតបីរ្
ា ះរទ

21

ក្គួសា រទ។

22
23

បដីរវៀតណ្ណមរ ៀបកា ក្បរនធវខា ។

វដេរគយករៅជាមួយខាំបា
ុ ទ

ក្បាកដជាក្បាំរី ក្គួសា វមន

វតរ្
ា ះខាំបា
ុ នោំវតបី

ស៖ សូមរ ៀបរាប់រ្
ា ះទំងបីក្គួសា រនះផង។
[១០:៤២:១១]

24

ឆ៖ រវើយខាំបា
ុ ទវដេខាំបា
ុ ទគឺរ្
ា ះ ក្បាក់ រ ឿន មួយ រវើយនិងក្បរនធវឹង
ែ មួយរ្
ា ះ ប៊ូ

25

សំបាន។ ទី២ គឺរ្
ា ះបដីខាងវដេខាំបា
ុ នដឹងេាស់វដេរៅជាមួយខាំបា
ុ ទគឺ ខាំបា
ុ នសាគេ់រិតក្បាកដគឺ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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1

រ្
ា ះ សខ ç ទូេ មួយ។ សខ រនាះជាបដី, ទូេ រនាះជាក្បរនធ ប៉ាវនតក្បរនធវខា ។ សខវែឹងគឺ សខ ç រវៀត

2

ណ្ណម។ រវើយទី២ -- ទី៣ វែឹងបានរ្
ា ះ វនា៎ តាអីៗ ខាំេ
ុ ង់វរងេង។ តាេិន ç តាេិន យយរសឿន។

3

រសឿន រនាះជារ្
ា ះវខា រវើយ រសឿន រនាះសរេថ្ងៃរៅ ស់រៅកំរង់សាមគគីរទ។ វត តាេិន រនាះបាន

4

យករៅសមលប់ជាមួយក្បរនធខំរាុ វើយ។ វែឹងរិតក្បាកដវដេខាំបា
ុ នោំរ្
ា ះក្បាកដ វតរ្
ា ះបួននាក់

5

រទៀត គឺខំបា
ាុ ទក្គ្នន់វតបានរ

ស៖ រតើរធេើរម៉ាេបានជារលាកដឹងថា ប សមែក់ និងស្តសតីមែក់រ្
ា ះ <ទូេ> ថាជាជនជាតិរវៀត-

6
7

ណ្ណម? រធេើរម៉ាេបានជារលាកដឹងថា<>ជារវៀតណ្ណម?
ឆ៖ បាទ រគនិយយវែឹងវូ វវរៅតាមសវក ណ៍ខំបា
ាុ ទវែឹង គឺថាេាស់វតមដង គឺថាក្សុក

8
9

ើញ វតរគមិនដឹងរគរ្
ា ះអីវដ ។ សូមបញ្ញជក់វតប៉ាណា ឹង។

រនះ រីរដើមយកក្បរនធវខា

បដីរវៀតណ្ណមរៅរ្
ា ះថាទីេំរៅ រៅភូមិដំណ្ណក់រាជយ រខតតកំរង់ឆ្ែំង។

10

ា ះ
រវើយទី៣ តាេន
ិ វដេរគរវៀតណ្ណមវែឹង គ្នត់រធេើក្បធានបរេចករទសេូ រវើយរគដឹងថាក្បរនធរ្

11

ទូេ វែឹងបានន័យថា េិន ç រសឿន វែឹងបានន័យថា គ្នត់យកក្បរនធរៅក្សុកដំណ្ណក់រាជយវដ ។ បាទ ខាំុ

12

ោំបានវតបីវឹង
ែ រទ រវើយវតេំវណកបួនរទៀត ខាំបា
ុ ទក្គ្នន់វតសាគេ់ វតខាំម
ុ ិនបានជាក់េាស់រទ។

13
14
15

ស៖ ដូរេែះក្តឹមក្តូវរទ

ុ
វដេខាំថា
ុ ក្បភរថ្នកា ដឹង បស់រលាកទក់ទងរៅនឹង<>ជាតិ<រនធ>

បស់ក្កុមក្គួសា ទំងក្បាំរី ក្គួសា រនះ រលាកដឹងមិនេាស់រទ គឺថារលាកឮរីអក
ែ ភូមិ< វិញ>រទ។ អ៊៊ីេឹ
ងឬក៏យ៉ាងណ្ណ?

16

ឆ៖ បាទ ខាំបា
ុ ទសូមបញ្ញជក់ មិនរីអក
ែ ភូមិរទ វដេរៅកែុងសវក ណ៍វដេវជរមលៀសរៅេូេ

17

ួមសវក ណ៍ជាមួយគ្នែវែង
ឹ គឺនិយយតៗគ្នែថា អែករនះយួន អែករនះក្បរនធវខា អែករនះយួន អែករនះបដី

18

វខា ។ ខាំបា
ុ ទក៏បានឮេាស់ រវើយក៏បានរេើងកែុងររេកមាភិបាេរៅក្បជំវឹង
ែ ខាំបា
ុ ទរេះវតេំណ្ណំ

19

ទកតរៅថា អូា៎!អាតាបិរនះយួនរតើ! រវើយតាបិរនះបដីវខា រតើ។ អាវែឹងខាំបា
ុ នជក្មបជូនរៅររេក្បជំរៅ

20

កវនលងរនះ ខាំបា
ុ ទជក្មបជូនវតប៉ាណា ឹង។

21
22
23

[១០:៤៥:០៥]
ស៖ ដូរេែះក្តឹមក្តូវរទ របើខំស
ាុ បរសេកដីមកថា ជនជាតិរវៀតណ្ណមទំងក្បាំរី ក្គួសា រនះ គឺ
រ័ត៌មនវដេរលាកដឹង<>រោយពាកយេោមអារាម< បស់>អែកភូមិរទ?

24

ឆ៖ បាទ ខាំបា
ុ ទរិតក្បាកដវមន។

25

ស៖ រតើរលាកដឹងថា

កមាភិបាេ<បកសកមាយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ >វដេ ងកា រោទក្បកាន់រនះ<ជា

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
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1

អែកពាក់រ័ន>
ធ រតើរធេើរម៉ាេបាន<>កមាភិបាេវខា <ទំង>វែឹងដឹងថា អែកទំងក្បាំរី ក្គួសា រនះ មន

2

<សញ្ញជតិរដើម>ជារវៀតណ្ណម?

3

ឆ៖ ខាំបា
ុ ទក៏អត់ដឹងវដ ក្សាប់វតរគរៅក្បមូេវែឹង បានខាំុ បានថា អូា៎! រគក្បមូេវែឹង នឹក

4

កែុងសនាដនេិតជា
ត គំនិត បស់ខំថា
ាុ ក្បាកដជាក្បមូេរៅសមលប់រវើយ អាវែឹងអា មាណ៍ បស់ខំាុ វតរគមិន

5

ទន់រេញជាវោថា យករៅសមលប់អី ក៏រគកំរវើយ -- អា៎! រគកំរញើញ រគគំរាម រគអី រគអត់មនរទ

6

រគរក្បើរោយកា សលូតបូត។ អត់មនកវកកំវិន ពាកយក្សួេ ពាកយដឹកនាំវដេរធេើដំរណើ រៅរនាះ ខលួនខាំុ

7

ប៉ាវនដកែុងេិតខ
ត ំាបា
ុ ទបានដឹងរវើយថា ក្បាកដជារគយកថ្វរវើយ រវើយក្បរនធខំបា
ាុ ទរនាះក៏បានយំត ទេ់

8

វតដេ់កវនលងសាលប់។

9

ស៖ សូមបញ្ញជក់ឲ្យេាស់ រតើក្តឹមក្តូវវដ ឬរទ រលាកមិនដឹងថាកមាភិបាេ<បកសកមាយ
ុ នីស ត

10

កមពជា
ុ >ដឹងថា ក្គួសា ទំងក្បាំរី ក្គួសា រនះ <ជា>រវៀតណ្ណម<រោយ របៀបណ្ណរនាះរទ?> ក្តឹម

11

ក្តូវវដ រទ?

12

[១០:៤៦:៥១]

13

ឆ៖ បាទ ក្បាកដជាក្តឹមក្តូវរវើយ។

14

ស៖ រលាករដើមបណដឹង ដឋបបរវណី

<ក្រឹតិកា
ត ណ៍វដេ>រលាក<រ ៀបរាប់>

មិនក្តូវបាន

15

សាកសួ រោយ<អែក>រសើបអរងកត< បស់>តលាកា រនះរទ។

16

<បញ្ញជក់បានទេ់វតរសាះ>។

17

វដេអាេ<បញ្ញជក់រី>អំរីក្រឹតិកា
ត ណ៍វដេរលាកបានរ ៀបរាប់រីមសិេមិញ

18

និយយម៉ាាងរទៀត រតើកែុងេំរណ្ណមមនសសកែុង>ក្គួសា ទំងក្បាំរី អែកណ្ណរៅ ស់ខលះ? <របើរៅ ស់ រតើ

19

រគរ្
ា ះអី?> រវើយ<> ស់រៅទីណ្ណ?

អ៊៊ីេឹង

ដូរេែះ<រយើង>មិនមនភ័សតា
តុ ង

រតើរលាកអាេជក្មបជូនតលាកា នូវរ្
ា ះ<អែកណ្ណ>មែក់
និងថ្ងៃរនះ<បានរទ?

20

ឆ៖ វែឹងខាំបា
ុ ទបញ្ញជក់ជូន វដេខាំបា
ុ នដឹងផ្ទាេ់មករីសម័យរនាះ មកទេ់សម័យរនះ គឺថាខាំុ

21

បានដឹង វដេបដីរនាះបានយករៅសមលប់អស់រវើយ វតក្បរនធរនាះរៅ ស់ វដេខាំបា
ុ នដឹង រៅសេ់វត

22

រី នាក់រទ វតប៉ានាាននាក់រទៀត គឺខំអ
ាុ ត់បានដឹងរទ។ វតអែក ស់ គឺរៅកែុងភូមិ រគរៅថា រខតតកំរង់ឆ្ែំង

23

រៅភូមិដំណ្ណក់រាជយ។ អាវែឹងអែកវដេរៅ ស់ វតរៅ ស់វតក្សីៗរទ។ បដីវដេជាជនជាតិរវៀតណ្ណម

24

រគយករៅសមលប់អស់រវើយ។

25

ស៖ ស្តសតីរី នាក់វដេរលាករេើកមកនិយយរនះ។ ស្តសតីរី នាក់រនះ គឺជាមនសសវដេសថិតរៅកែុង

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
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ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

1

29

េំរណ្ណមសមជិកក្គួសា ទំងក្បាំរី ក្គួសា <ឬបតីក្បរនធទង
ំ ក្បាំរី >វែឹងឬ?

2

ឆ៖ មិនវមនរទ រ ៀបេំមងគេកា វែឹង តាំងរីសម័យជំនាន់ សីវន រមល៉ាះ។

3

ស៖ រលាកសាកសី មិនវមនជាេរមលើយរៅនឹងសំណួ បស់ខំរាុ ទ។ សំណួ បស់ខំស
ាុ ួ ថា ស្តសតីរី

4

នាក់វដេរលាករទើបរ ៀបរាប់ថារៅ ស់<>។ រតើគ្នត់ គឺជាមនសសរី នាក់កែុងេំរណ្ណមមនសសក្បាំរី

5

ក្គួសា រនះឬ? <ឬម៉ាាងរទៀត រតើរគអាេបញ្ញជក់ក្រឹតិកា
ត ណ៍ជូនតលាកា ដូេរលាករ ៀបរាបវដ រទ?>

6

[១០:៤៩:០៨]

7
8

ឆ៖ បាទ មនសសវដេរគនាំយករៅវែឹង វដេរៅសេ់េំនួនក្បាំរី ក្គួសា វែឹង រៅសេ់វត
រី នាក់វដេខាំបា
ុ នជួបក្បទះវែឹង គឺរិតក្បាកដវមន។

9

ស៖ ខាំស
ុ ួ <រេើកេងរក្កាយ>រលាកសាកសី។

ស្តសតីរី នាក់

វដេរលាករទើបរ ៀបរាប់

10

អមាញ់មិញ គឺជាស្តសតីវដេសថិតរៅកែុងេំរណ្ណមសមជិកក្គួសា បដីក្បរនធទង
ំ ក្បាំរី ក្គួសា <វែឹងវមន

11

រទ? តាមរលាកដឹង រតើរគអាេបញ្ញជក់សាេ់រ ឿង បស់រលាកបានវដ រទ>?

12

ឆ៖ បាទ រៅកែុងេំនួនក្បាំរី ក្គួសា វែឹង រិតក្បាកដ។

13

ស៖ រលាកសាគេ់រ្
ា ះរួកគ្នត់រទ? រវើយរបើសិនជារលាករៅោំរ្
ា ះរួកគ្នត់ សូមជក្មប

14

ជូនរីរ្
ា ះគ្នត់ជូនតលាកា ផង?

15

ឆ៖ បាទ ខាំជ
ុ ក្មបជូនថា អែកវដេរៅសេ់អំរីវដេខាំបា
ុ ទបានសាគេ់វឹង
ែ គឺរ្
ា ះ រសឿន

16

ប៉ាវនតវផែកខាងជីតារគ ខាំអ
ុ ត់បានសាគេ់រទ វតរ្
ា ះរិតក្បាកដ គឺរ្
ា ះ រសឿន ទី១។ ទី២ គឺរ្
ា ះ ទូេ

17

អាវែឹង ទូេ វែឹង រភទក្សី, រសឿន វែឹងក៏រភទក្សីវដ វដេខាំបា
ុ នរ

18

ថ្ងៃរនះ។

ើញ រវើយខាំបា
ុ នវដេរៅ ស់សរេ

19

ស៖ រវើយរតើសរេថ្ងៃរនះ រួកគ្នត់ទង
ំ រី រនះ ស់រៅកែុងភូមិណ្ណវដ ?

20

ឆ៖ វនា៎គ្នត់ ស់សរេថ្ងៃរនះ រៅសេ់ រៅៗភូមិដំណ្ណក់រាជយ រគរៅថា ភូមិដំណ្ណក់រាជយ ជាប់

21
22
23

នឹងទឹកដីរខតតកំរង់ឆ្ែំង។
[១០:៥០:៥៨]
ស៖ សូមអ គណរលាក។ ក្បធានបទេងរក្កាយ បស់ខំាុ រលាកបានរឆលើយថា ខលួនរលាកផ្ទាេ់

24

មិនបានរ

ើញកា កាប់សមលប់វដេរគបានរោទក្បកាន់រេើងរនះរទ ប៉ាវនតថ្ងៃបនាាប់ សមមិតត វឹម បាន

25

ក្បាប់រលាកនូវអេីវដេបានរកើតរេើងរីមួយថ្ងៃមនរនាះ។ រតើរលាកអាេជក្មបជូនតលាកា បានរទ រវត

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
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ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

30

1

អេីបានជាសមមិតត វឹម ថ្ងៃបនាាប់មកថា សមមិតត វឹម វែឹងមកក្បាប់រលាកថា ខលួនគ្នត់វឹង
ែ <រទើប

2

វត>សមលប់ក្បរនធ បស់រលាក និង<មនសស>ក្បាំ<មួយ ឬក្បាំ>រី

3

បានជាគ្នត់ក្បាប់រលាកអ៊៊ីេឹង?>

<ក្បាំបីនាក់រទៀត>? <រវតអេី

4

ឆ៖ បាទ ខាំបា
ុ នជក្មបជូនថា គ្នត់វឹង
ែ មិនវមនក្បាប់ថា ខលួនគ្នត់វដេជាអែកសមលប់រទ ប៉ាវនត

5

គ្នត់ឲ្យរយបេ់ខំាុ វដេក្រឹករេើង វដេរគរធេើទ ណកមាខំរ
ាុ ីលាៃេវដេឲ្យរធេើក្សូវ វយកណ្ណ
ដ ប់ក្សូវ

6

វែឹង ួេអស់រវើយ ក្សាប់វតដេ់ររេជិត គ្នត់រ

7

កំគិតអីរទៀត រក្ពាះក្គួសា រូឯង រគយករៅសមលប់អស់រវើយ កំគិត។ របើថារូឯងគិត ក្តូវរសែើអងគកា

8

រដើមបីរ ៀបជាសញ្ញាតិវខា ដូេគ្នែរៅ”។ អាវែឹង រគបានក្បាប់ខំអ
ាុ ៊ី៊េឹង ខាំក
ុ ៏មនឲ្យរយបេ់រគថា វក្តឹម

9

អា មាណ៍ បស់ខំាថា
ុ អស់សងឃឹមរវើយ ដូេថ្ងៃថាេិេរវើយ អត់រកើត វិញរទ។ អាវែឹងនឹកកែុងសនាតនេិតត

10
11

ើញមខខាំបា
ុ ទ ក៏រក្កៀមក្កំ គ្នត់សួ គ្នត់ថា ៖ “រូឯង

ខាំបា
ុ ទ ជក្មបជូនវតប៉ាណា ឹង។
[១០:៥២:២៨]
ស៖ អ គណរលាករដើមបណដឹង ដឋបបរវណី។ ប៉ាវនតសំណួ ខាំថា
ុ <រតើគ្នត់មនក្បាប់រលាករីមូេ

12
13

រវតអេីរទ? រម៉ាេបានជាគ្នត់ផេ
ត ់រ័ត៌មនរនះមករលាក? វទំនងគ្នត់បានសា ភារ>េូេ ួមរៅកែុងកា

14

កាប់សមលប់ក្ទង់ក្ទយធំ<។>រវតអេីបានជាគ្នត់ក្បាប់រលាក<>?

15

ឆ៖ ខាំម
ុ ិនបានដឹងជាក រវតអីវដ រក្ពាះមិតត វឹម វែឹងគ្នត់កាដប់ជាក្បធានកង ជាកមាភិបាេ

16

វមន ប៉ាវនតកែុងអំេុងវដេខាំបា
ុ នយេ់េាស់ គ្នត់កាន់កាំរភលើង ខាំោ
ុ ត់ទកថា គ្នត់កងទ័រ។ រវើយរគ គ្នត់

17

ក៏បានផ្ទលស់គ្នត់មករៅរេើ មកជួបនឹងក្បរនធខំវ
ាុ ឹង
ែ រដើមបីសងស័យ ខាំន
ុ ឹងសាានកែុងគំនិតខាំរុ ទ នឹកថា

18

ក្បាកដជាគ្នត់វឹង
ែ យករៅបាញ់ យករៅសមលប់ បានជាគ្នត់ដឹងភ័សតា
តុ ង គ្នត់យកពាកយសមដីវឹង
ែ មក

19

ឲ្យខាំជា
ុ ដំណឹង។ ខាំក
ុ ៏អត់ហា
៊ នទទួេរោយបទណ្ណមួយ ខាលេរគយកកា ណ៍រីខំាុ យករៅសមលប់រទៀត ខាំុ

20

ក៏ឈប់ អត់ហា
៊ នសួ រៅ។

21

ស៖ ប៉ាវនតរៅររេរនះ គ្នត់មិនក្តឹមក្បាប់ថា ក្បរនធ បស់រលាកក្តូវបានរគសមលប់រទ គ្នត់ក៏

22

បានក្បាប់ទង
ំ អែកណ្ណទទួេខសក្តូវ<កែុងកា >សមលប់<ផ្ទាេ់> គឺដូេជា សមមិតត <ប៊ន រោយបាន

23

រ ៀបរាប់រី របៀបវដេរគសមលប់>ក្បរនធ បស់រលាក

24

<អ៊៊ីេឹង>រវតអេីគ្នត់មនក្បាប់រលាកថា រវតអេីបានជាគ្នត់ក្បាប់រលាកេមែិតវបបរនះរទ?

25

និងកូន បស់រលាកមែក់ក្តូវបានសមលប់។

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01495203
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
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ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

1

រដើមបណដឹង ដឋបបរវណីកំអាេទន់រឆលើយតប!

2

សូមអរញ្ជ ើញសវក្រះរាជអាជាា ងអនត ជាតិ!

3

[១០:៥៤:២៤]

4

រលាក វំងសង់ វយដ៍ រដសាាឯេ៖

5

31

សូមអ គណរលាកក្បធាន។ ខាំគ
ុ ិតថា មនកា បកក្សាយខស ក៏ដូេជាក ណីសំណួ មនវដ គឺ

6

បកក្សាយខសនូវសមដី បស់រដើមបណដឹង ដឋបបរវណី។

7

រ ៀបរាប់<រី របៀបរគសមលប់>កូន បស់គ្នត់<វដ >។ រវើយគ្នត់ថា គឺសមមិតត វឹម ជាអែកក្បាប់

8

គ្នត់ ក៏ប៉ាវនតខំម
ាុ ិនបានកត់ក្តាថា សមមិតត វឹមៗ វែឹងក្បាប់គ្នត់ថា ប៊ន ជាអែកសមលប់កូនគ្នត់រៅថ្ងៃ

9

រនាះរទ។ ដូរេែះគួ វតសួ ឲ្យបានេាស់ជាងរនះ រវើយគួ វតរ ៀបេំសំណួ រនះរេើង វិញ។ សូមអ គណ

10
11

14

17

គ្នត់បាន

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖
<រលាកក្បធាន> ឥេូវរនះ គឺខំម
ាុ នេំណ្ណប់អា មាណ៍េង់ដឹងអំរីរវតផេ វដេគ្នត់បានដឹង
រ័ត៌មន<េោមអារាម។>
រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖
ប៉ាវនត <រលាករមធាវី>រយើងកំរងសាតប់អែកបកវក្បដូេគ្នែ។ ខាំសា
ុ ត ប់ឮអង់រគលសថា គ្នត់<ថា “ខាំុ

15
16

កាេរីមសិេមិញ

រលាកក្បធាន។

12
13

<រិតណ្ណស់>

មិនដឹងរទ”>។ វែឹងគ្នត់រឆលើយរៅសំណួ េងរក្កាយ បស់<រលាក>។
រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖
ក្បវវេជាខាំសា
ុ ត ប់េរមលើយថា មិនបានសាតប់ឮ។ រវតអេីសមមិតត វឹម ក្បាប់កា េមែិត?

18
19

[១០:៥៥:៣៧]

20

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖

21

<ក្បសិនជាគ្នត់មិនដឹងរីមូេរវតថារវតអីបាន វឹម ក្បាប់រ ឿងវែឹងដេ់គ្នត់តាង
ំ រីដំបូង

22

មករវើយ អ៊៊ីេឹង រតើមនខលឹមសា អេីរៅសួ គ្នត់ឲ្យេមែិតរនាះ?> គ្នត់បានរឆលើយរវើយថា <> “ខាំក
ុ ៏មិន

23

បានដឹងវដ ថា រវតអេីបានជាគ្នត់វឹង
ែ ក្បាប់មកខាំ”ុ ។ <រនះជាអេីវដេខាំសា
ុ ត ប់ឮជាភាសាអង់រគលស។>

24
25

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖
ខាំន
ុ ឹងបនតរៅមខរទៀត។ បាទ ខាំអ
ុ ស់សំណួ រវើយ រលាកក្បធាន។ អ គណ។

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
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ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

1

កញ្ញា អង់តា វគស
ី រស៖

2
3

32

រលាកក្បធាន ខាំរុ មើេរៅក្បវវេជារលាកក្បធានផតេ់រវទិកាឲ្យខាំរុ វើយ។
សួ រោយកញ្ញា អង់តា វគស
ី រស៖

4

ស៖ ជក្មបសួ រលាក ក្បាក់ រ ឿន។ ខាំរុ ្
ា ះ អង់តា វគីសរស។ ខាំជា
ុ សវរមធាវីអនត ជាតិ

5

កា ពា កតីរលាក រខៀវ សំផន។ ខាំន
ុ ឹងសួ សំណួ បវនថមរៅកាន់រលាក កែុងឋានៈខាំជា
ុ រមធាវី។ ខាំដ
ុ ឹងថាវ

6

ជាកា េំបាករវើយ

7

ណ្ណស់។ រលាកបានរឆលើយថា រលាកបានរ ៀបកា រៅររេរលាកមនអាយ១៩ឆ្ែំ ក្បសិនរបើខំម
ាុ ិនក្េេំ

8

រទ។ ដូរេែះសំណួ ទី១ ខាំេ
ុ ង់ដឹងថារតើរក្កាយរីររេរលាករ ៀបកា រវើយរនាះ ឪរកមតយរកាក បស់

9

រលាកវែឹង ស់រៅជាមួយនឹងរលាក និងក្បរនធរលាករទ?

10

រីរក្ពាះថាខាំម
ុ នររេខលី

រលាក ក្បាក់ រ ឿន៖
ឆ៖ បាទ កាេរៅជំនាន់វឹង
ែ គឺថាខាំបា
ុ ទជាប់ផះា វអបជិតជាមួយគ្នត់ វតខាំរុ ៅោេ់រោយវេក

11
12

ក៏ប៉ាវនតសំឲ្យរលាកសាតប់សំណួ បស់ខំឲ្
ាុ យបានេាស់

រីគ្នែរទ។ វតខាំបា
ុ នជាប់ផះា ជិតវែឹង សួ រៅសួ មក។ វែឹងរិតក្បាកដវមន។

13

ស៖ កាេរីមសិេមិញ ក្បវវេរម៉ាង១១:២៨នាទី រលាកថាឪរករកាក បស់រលាកសាលប់រៅ

14

កែុង បប សីវន។ រតើរលាកអាេបញ្ញជក់បានរទថា ឪរករកាក បស់រលាកសាលប់វឹង
ែ មនឬក៏រក្កាយ ដឋ

15

ក្បហា េន់ នេ់?

16

[១០:៥៧:៥៩]

17

ឆ៖ បាទ ខាំបា
ុ ទជក្មបជូន គ្នត់សាលប់រីមនមក អស់ យៈកាេក្បវវេជា១០ឆ្ែំជាងរវើយ

18

បានដេ់ជំនាន់ េន់ នេ់ វែឹង។ រវើយ ួេមករទៀត មតយខាំបា
ុ ទ -- មតយរកាកខាំបា
ុ ទ ក៏រៅ ស់ វូត

19

ទេ់មកដេ់សម័យក្បេ័យរូជសាសន៍។

20
21
22
23

ស៖ រក្កាយរីឪរករកាក បស់រលាកសាលប់វឹង
ែ មតយរកាក បស់រលាកវែឹង មក ស់រៅជាមួយ
រលាក និងក្បរនធរលាកវមនរទ?
ឆ៖ វតអត់មនរទ គ្នត់រៅេក់ោប់វួយផាះគ្នត់មួយោេ់រោយវេក។ ខាំបា
ុ ទក៏ កសី បស់
ឯងោេ់រោយវេក ប៉ាវនតផះា ជាប់វអបគ្នែ។

24

ស៖ កាេរីមសិេមិញ រៅរម៉ាង១១:១៧នាទី រលាក<រនយេ់>ថារៅឆ្ែំ៧៥ រគជរមលៀសរលាក

25

រៅររជេងាេ ជាមួយនឹងក្កុមក្គួសា <ទំងមូេ>។ ររេជរមលៀសរៅវែឹង មតយរកាក បស់រលាកមក

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01495205
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

1

33

ស់រៅជាមួយនឹងរលាករទ?

2

ឆ៖ បាទ កាេរគជរមលៀសរៅ ខាំបា
ុ ទក៏បានរៅររជេងាេ ទំងក្កុមក្គួសា មតយរកាកវែឹង ទំង

3

មតយខាំបា
ុ ទបរងកើតវែឹងក៏រៅ ួមគ្នែ។ អងាកេ់វឹង
ែ រគមិនទន់ោត់តាំងថាទមលក់វបងវេករៅកមលំងឯណ្ណ

4

រទ។ ដេ់ររេវដេ ខាំបា
ុ ទក៏កមាភិបាេរគក្តូវទមលក់ កងទ័ររគទមលក់ខំបា
ាុ ទឲ្យេះមក ករនសាទក្តី ក៏

5

វបកបាក់រីក្តឹមវែឹងរៅ អស់ យៈកាេវយូ វដ ។ ខាំអ
ុ ត់បានោំេាស់រទ កែុងនាទីវខឆ្ែំវឹង
ែ ។ ប៉ាវនត

6

ររេវែឹងរគោត់តាង
ំ ខាំេ
ុ ាស់ឲ្យមករៅរធេើរនសាទក្តី។ យូ រៅក្បវវេជាបួនក្បាំវខមិនដឹង ខាំក
ុ ៏រភលេ

7

វដ វតរគឲ្យមកខាំម
ុ កជួបជំក្គួសា វិញ រៅក្តង់កវនលងសវក ណ៍រកាះតាម៉ាូវវែឹង។

8

[១១:០០:០៥]

9

ស៖ <ខាំរ
ុ ិតជាកត់ក្តាទកេំណេទំងអស់វឹង
ែ រវើយ។>

ខាំស
ុ ូមឲ្យរលាកសាដប់សំណួ ខាំុ

10

ឲ្យេាស់

11

សំណួ ឲ្យេាស់

12

<និងក្កុមក្គួសា ទំងមូេបាន> ស់រៅជាមួយរលាករៅររក្ជេងាេ

13

ប ិរេឆទេាស់លាស់រទថា

14

ដូរេែះ ខាំេ
ុ ង់ដឹងថា រលាកោំរទថារលាករៅររក្ជេងាេ វែឹងបានប៉ានាានវខវដ រទើបរគោត់តាំងរលាកឲ្យ

15

រៅខាងរនសាទរៅរកាះតាម៉ាូវរនាះ?

<រីរក្ពាះ>ខាំន
ុ ឹងសួ បញ្ញជក់បវនថមរៅររេរក្កាយ។
រវើយរឆលើយ>ឲ្យរឆលើយខលីៗរៅនឹងសំណួ បស់ខំ។
ាុ

ក៏ប៉ាវនត<ដំបូង>សូមរលាក<សាតប់
<អ៊៊ីេឹង>មដយរកាក បស់រលាក

ររេណ្ណរគបញ្ជូ នរលាកឲ្យរៅរៅកងរនសាទ

<វតរលាកមិនបានោំកាេ
រៅរកាះតាម៉ាូវ

វែឹង>។

16

ឆ៖ ខាំបា
ុ ទ គឺថាសូមជក្មបជូន ថាខាំបា
ុ ទ អងាកេ់វដេរេើងរៅ រគឲ្យខាំរុ ៅបានវតកនលះវខរទ

17

វដេរគោត់តាង
ំ ឲ្យតាំងផេវិបាកវដេកូនក្បរនធ មដយរកាកវដេរៅកែុងអំេុងវែឹង ខាំក
ុ ៏អត់បានដឹង

18

វដ ខាំេ
ុ ះផតមករវើយ សូមជក្មបជូន។

19

ស៖ រៅររេវដេរលាកនិយយថា រលាកមិនដឹងអំរីរវតកា ណ៍រកើតរេើងេំរពាះមដយរកាក

20

បស់រលាកររេរគបញ្ជូ នរលាករៅ<កង>រនសាទរនាះ ខាំដ
ុ ឹងថា រលាករៅទីរនាះមែក់ឯងមួយឆ្ែំមន

21

ររេយកក្គួសា មករៅជាមួយ។ ដូរេែះ ររេរលាកយកក្គួសា បស់រលាកមករៅជាមួយរៅរកាះតា

22

ម៉ាូវវែឹង មដយរកាក បស់រលាកវែឹងមករៅជាមួយរលាករទ?

23
24
25

ឆ៖ បាទ មករៅ ួមគ្នែទូកមួយ រៅក្គួសា មួយ វែឹងរគឲ្យកូនទូកកំវបកមួយវែឹង ឲ្យរៅជួប
ជំក្គួសា វតមួយគត់។
[១១:០១:៥៥]
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34

1

ស៖ ឥេូវរនះ ខាំេ
ុ ង់និយយអំរីកងរនសាទវដេរលាករៅរធេើកា ។ រលាកោំរទរៅររេវដេ

2

រលាករៅដេ់កងរនសាទវែង
ឹ ភាលម <១៥ថ្ងៃ>រក្កាយរីោករេញរីររក្ជេងាេ រៅរនាះ អែកណ្ណជារម

3

ផ្ទាេ់ បស់រលាក?

4

ឆ៖ ខាំបា
ុ ទ វដេរគោត់តាំងរីរេើគឺកងទ័រ ដេ់ររេរនះ រៅដេ់សវកា ណ៍ក្កុមកងទ័រ

5

វែឹង រគដឹងកមលំងយកមក។ មកដេ់ក្តង់មូេោឋនវដេក្តូវខាំបា
ុ ទរៅវែឹង រគរៅ វខា ក្កវមរៅ

6

ជំនាន់វឹង
ែ រគរៅថាសវក ណ៍។ រគក្បគេ់ឲ្យ តា ស់ៗ វែឹងជាក្បធានកង គ្នត់វផែកខាងក្បុស

7

រវើយវត ួមេំវណកវែឹង វមនបួននាក់កែុងមួយវផែកសវក ណ៍វឹង
ែ មនមិតវ
ត ឹម, មិតណ្ណ
ត
, មិតក
ត ួន,

8

មិតត ស់ កាដប់វដេកែុងមួយសវក ណ៍ កែុងមណឌេខាំវ
ុ ឹង
ែ ។

9

ស៖ <រតើអក
ែ វែឹងជាអែកក្គប់ក្គងរៅទីរនាះឬ?>

10

វែឹង គឺរលាកជួបរមរលាកវែឹង តា ស់ អីវឹង
ែ ភាលមវតមដងវមនរទ?
ឆ៖ បាទ

11
12

15

ទ័ររគក្បគេ់រៅឲ្យកមាភិបាេៗទទួេថាេំនួនប៉ានាាននាក់

តទវ ណ៍

ដូេខាំុ

ជក្មបជូនថា ក្បាំនាក់ ឬមួយក៏ក្បាំរី នាក់វឹង
ែ រមកងវែឹងរគទទួេរវើយ។

13
14

គឺររេរលាករៅដេ់កងរនសាទវែឹងភាលម

ស៖ រលាកបានរឆលើយថា កងរនសាទវែឹងសថិតរៅរក្កាមសវក ណ៍ រលាកអាេក្បាប់រ្
ា ះ
សវក ណ៍វឹង
ែ បានរទ?
[១១:០៣:៤៣]

16

ឆ៖ បាទ ខាំបា
ុ ទជក្មបជូនបាន ថាសវក ណ៍វឹង
ែ រគថាអងគភាររនសាទក្សុក។ រគោក់ថា

17

អ៊៊ីេឹង រវើយខាំបា
ុ ទ ក៏ោេ
ំ ាស់តាមក្បធានកងវដេរគរៅទិសអងគកា ក្បគេ់ឲ្យ ខាំបា
ុ ទក៏ោំពាកយរគ

18

វែឹងមក រគថា “បានក្បគេ់ឲ្យតាឯងរៅកែុងសវក ណ៍ អងគភាររនសាទក្សុក”។

19

ស៖ ក្សុកវែឹងក្សុកអីវដ រលាក?

20

ឆ៖ រគោក់វតរ្
ា ះអ៊៊ីេឹង

វតក្សុករីទំរនៀមទមលប់

21

េំណះក្សុកប ិបូ

22

វតសម័េអងាកេ់អារតរគរៅ រគោក់កំរង់សាមគគី។

23

ំវឹង
ែ រគរៅថាកំរង់

ស៖ ឥេូវរនះ

ដូេថារីសម័យមនមក

គឺដឹងថា

ំកំរង់សាមគគី រវើយរីរដើមរេើយរគរៅកំរង់ក្រះគគី

ខាំេ
ុ ូេរៅនិយយអំរីររេវដេរលាករសែើសំក្គួសា បស់រលាកឲ្យមករៅ

24

ជាមួយរលាក។ កាេរីមសិេមិញរៅរម៉ាង ០១:៥២នាទីរលាកថា រលាករធេើសំរណើវឹង
ែ ក្បវវេជាេង

25

ឆ្ែំ៧៦។ រលាកអាេបញ្ញជក់បានរទថារលាករសែើរៅអែកណ្ណរដើមបីសំក្កុមក្គួសា រលាកឲ្យមករៅជាមួយ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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ុ
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1

35

រលាកនា៎ង?

2

ឆ៖ បាទ ខាំបា
ុ ទក៏ជក្មបបញ្ញជក់ជូនថា ខាំបា
ុ ទសំរសែើរៅរេើក្បធានកងរ្
ា ះ តា ស់ ថា តាសំ

3

ឲ្យក្បធានវែឹងរដើមបីឲ្យមកជួបជំខំបា
ាុ ន ឬក៏អត់។ ខាំុ ររេវដេខាំុ គឺខំខា
ាុ ល េដេ់អាយជី វិតណ្ណស់ រមល ៉ា ះ

4

រវើយរធេើកា សំរណះសំណ្ណេមកគ្នត់តិេៗវែឹង គ្នត់ក៏មនរយបេ់ថា “អូា៎!ោំអី យូ អីោរំ ៅបនដិេ

5

រទៀត អងគកា ទមលក់មករវើយ”។ គ្នត់ក៏មនរយបេ់ក្បាប់ខំាអ
ុ េ
៊ី៊ ឹង មិនវមនសំភាលមបានភាលមរទ។

6

ស៖ រវើយរគរ ៀបេំយ៉ាងរម៉ាេឲ្យក្គួសា បស់រលាកមកដេ់រកាះវែឹង? ខាំដ
ុ ឹងថា កងរនសាទ

7

បស់រលាករៅរេើរកាះ អ៊៊ីេឹងរគបញ្ជូ នមកវែឹងតាមមរធាបាយអីវដ រដើមបីឲ្យក្កុមក្គួសា បស់រលាក

8
9

បានមកដេ់រកាះវែឹង?
[១១:០៥:៥៨]

10

ឆ៖ បាទ រគឲ្យរធេើដំរណើ រី ំវេង ឹង រគឲ្យមករដើ រក្ពាះអត់មនសែីរទ វត រទះរគ្នក៏រគមិនឲ្យ

11

ជិះវដ រគឲ្យមករដើ ទំងអស់គ្នែ េំបាកក៏រោយ ទកខក៏រោយ រសាកក៏រោយ យក ួេមិន ួេក៏រោយរេះ

12

វតក្បឹង រេះវតអូសមក។ ខាំបា
ុ ទជក្មបរោយក្តង់រិតក្បាកដវមន។

13
14

ស៖ រៅររជេងាេ

រលាកដឹងរទថា

អែកណ្ណជាអែកទទួេរ័ត៌មន<ផតេ់កា អនញ្ញាតឲ្យនាំ>

ក្កុមក្គួសា បស់រលាកនា៎ង<>រៅរកាះរនាះ? <រតើរលាកដឹងថារគរ ៀបេំយ៉ាងរម៉ាេ?>

15

ឆ៖ ខាំបា
ុ ទជក្មបជូន ខាំអ
ុ ត់ដឹងរទ។ ខាំក្ុ គ្នន់រសែើក្បធានកងថ្នក្កុមរទ ក្តង់ថាែក់រេើវដេរគឲ្យ

16

ោត់ក្បរនធខំម
ាុ ក អែកណ្ណមកខាំបា
ុ ទក៏អត់ដឹង រក្ពាះរគឲ្យខាំប
ុ ំររញកា ងា រដើមបីរធេើេូត៍ រធេើរនសាទក្តី

17

វែឹងបាទ។

18

ស៖ កាេរីមសិេមិញ មនរម៉ាង០១:៥៣នាទី រលាកបាននិយយថា “កមាភិបាេវដេមនេិតត

19

េែវឹង
ែ បានយេ់ក្រម<តាមសំរណើខំា>
ុ ឲ្យក្បរនធកូនខាំម
ុ កជួបជំជាមួយខាំ”ុ ។

20

និយយថាកមាភិបាេវដេមនសនាតនេិតេ
ត ែវឹង
ែ រលាកសំរៅរៅអែកណ្ណ រៅ តា ស់ វែឹងវមនរទ?

អ៊៊ីេឹងរៅររេវដេរលាក

21

ឆ៖ មិនវមនរទ រៅរេើ មិតវ
ត ឹម រគឲ្យរយបេ់។ ទី១ វដេរគឲ្យដំណឹងខាំបា
ុ ទ វែឹងគឺ មិតត

22

វឹម វដ វដេបានថា រួកកូនរូឯងមខវតរគករមាេអស់រវើយ រវើយនិងមដយអីវឹង
ែ រូឯងកំគិតោប់

23

អា មាណ៍អី។ មកដេ់រៅកវនលងរៅរនសាទក្តីវឹង
ែ ក៏មិតវ
ត ឹម នា៎ងឲ្យកា ណ៍វដ ។ គ្នត់ឲ្យរយបេ់ថា

24

“មិនយូ ប៉ានាានរទ មខវតអងគកា ទមលក់មករវើយ” រវើយក្តង់ក្បធានកង តា ស់ គ្នត់អត់ក្បាប់រទ

25

រក្ពាះកិេចកា ថ្ផាក្បរទស។--

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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ុ
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ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

1

36

[១១:០៧:៤០]

2

ស៖ សូមអភ័យរទសរលាក ក្បាក់ រ ឿន។ រយើងវរងេងរវើយ<ក្តង់ររេរវលាវែឹង។> ខាំម
ុ ិន

3

និយយអំរី<ររេវដេ វឹម ក្បាប់អំរី>កា សាលប់ បស់ក្កុមក្គួសា បស់រលាករទ។ ខាំន
ុ ិយយរៅ

4

ររេវដេរគយេ់ក្រមឲ្យរលាកនាំក្កុមក្គួសា មកជួបរលាករនាះ។ កាេរីមសិេមិញមនរម៉ាង០១:៥៣

5

នាទី<បនតិេ> រលាកថា “កមាភិបាេវដេមនេិតេ
ត ែនា៎ង បានយេ់ក្រមឲ្យក្បរនធកូនខាំម
ុ ក ស់រៅរកាះ

6

ជាមួយខាំ”ុ ។ <ក្តង់រនះ> ខាំន
ុ ិយយអំរីសំរណើ បស់រលាក វដេសំឲ្យក្កុមក្គួសា បស់រលាកមករៅ

7

ជាមួយរលាក។ ខាំេ
ុ ង់ដឹងថា រៅររេវដេរលាកនិយយថា កមាភិបាេវដេមនេិតេ
ត ែរនះ រលាក

8

សំរៅរៅរេើអក
ែ ណ្ណ?

9

ឆ៖ រវើយខាំបា
ុ ទ ក៏ជក្មបជូនថា រៅរេើ មិតវ
ត ឹម វតមួយគត់។
ស៖ តាម យៈកា បកវក្បវមិនសូវេាស់ អ៊៊ីេឹងខាំស
ុ ូមបញ្ញជក់ ខាំេ
ុ ង់ដឹងថា មិតវ
ត ឹម វែឹងក្បុស

10
11

ឬក៏ក្សី?

12

ឆ៖ បាទ ខាំបា
ុ ទបញ្ញជក់ជូន មិតវ
ត ឹម វែឹងគឺមិតក្ត សី។

13

ស៖ ររេក្កុមក្គួសា បស់រលាកមកដេ់រកាះវែឹង <តាមសកខីកមា បស់រលាក ខាំយ
ុ េ់ថា>

14

ក្បរនធ បស់រលាកវែឹងមករធេើកា រៅកែុងវក្សេមក ។ <ជាភាសាបារាំង ខាំឮ
ុ ថា “សវក ណ៍” ប៉ាវនតជា

15

ភាសាវខា ខាំក្ុ តូវយេ់ថា “វក្សេមក ” រៅវិញ> គឺរម៉ាង០២:១៦នាទី រលាកបាននិយយអ៊៊ីេឹងកាេរី

16

មសិេមិញ។ អ៊៊ីេឹងរលាកអាេបញ្ញជក់មង
ដ រទៀតបានរទ?

17

[១១:០៩:២៥]
ឆ៖ បាទ អងាកេ់វដេមកនា៎ង ខាំក
ុ ៏មិនបានដឹងខលួនវដ ។ ក្សាប់វតដេ់ររេមកដេ់សវក ណ៍

18
19

គឺខំម
ាុ កដេ់ក្តង់ មករីរធេើកា វិញ រគក្បាប់ខំថា
ាុ អូា៎! ក្បរនធធាលក់មកដេ់រវើយ។ វតខាំអ
ុ ត់ទន់បានរ

20

មខរទ ទេ់វតក្រេប់វដេរគរៅជួបរទៀត ខាំបា
ុ នរ

21

រធេើកា វដ ។ ររេវដេរយើង ក្រេប់ៗវដេរយើងេូេ កេងមងរដកនា៎ង។--

22
23

ើញមខ រក្ពាះខាំឈ
ុ ប់រីរធេើកា

ើញ

ក្បរនធខំឈ
ាុ ប់

ស៖ សូមអភ័យរទស រលាក ក្បាក់ រ ឿន!
ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

24

រលាក ក្បាក់ រ ឿន រលាករឆលើយខលីៗបានរវើយ តបនឹងសំណួ បានរវើយ រគមិនឲ្យរលាកអតាថ-

25

ធិបាយរទ។ រវើយរលាកនិយយអតាថធិបាយវវងអនាលយរៅ វអស់ររេ។ ទី២ វនាំឲ្យរកើតនូវបញ្ញា

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01495209

E1/362.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

37

1

រផសងៗរកើតរេើង រោយសា រីសំណួ បស់រលាក រគយកសំណួ េរមលើយ បស់រលាករៅសួ ផាញ់រលាក

2

បនតបនាាប់ វរកើតជាបញ្ញាវវងឆ្ៃយ។ រយើងបាន ំឭកតាំងរីរដើមទីមក។

3

សួ រោយកញ្ញា អង់តា វគស
ី រស៖

4

ស៖ ខាំស
ុ ួ សំណួ រេើង វិញមដងរទៀត គឺឲ្យេាស់វតមដង។ ខាំស
ុ ួ រលាកថា រៅររេវដេក្បរនធ

5

បស់រលាកមកដេ់រកាះរនាះ <បនាាប់មក>រគោត់តាំងឲ្យគ្នត់រៅរធេើកា រៅកសិោឋនវមនរទ? រក្ពាះ

6

ថាតាម យៈកាេរីេរមលើយ បស់រលាក<រៅរម៉ាង ២:១៦នាទី> កាេរីមសិេមិញរនាះ<។ រតើ>រលាក

7

<អាេបញ្ញជក់បានវដ រទ>ថា <រៅររេ>រលាក<រៅកែុងកងរនសាទ> ក្បរនធ បស់រលាកវែឹងបាន

8

រធេើកា រៅកែុងេមក ោំបវនល រតើអេ
៊ី៊ ឹងវមនរទ?

9
10

[១១:១០:៥៣]
រលាក ក្បាក់ រ ឿន៖

11

ឆ៖ បាទ រិតក្បាកដវមន។

12

ស៖ សូមរលាករឆលើយមដងរទៀត អមាញ់មិញរនះ អែកបកវក្បសាតប់អត់ឮេរមលើយ បស់រលាករទ?

13

ឆ៖ ខាំបា
ុ ទ ក្បរនធខំម
ាុ កដេ់វឹង
ែ រគោត់តាង
ំ ឲ្យោំបវនល វដេមកដេ់សវក ណ៍រនាះ។

14

ស៖ កាេរីមសិេមិញរៅរម៉ាង ០២:១៨នាទី និងក្បវវេជារម៉ាង ០២:២៦នាទី រលាកបាន

15

រឆលើយថា រលាកបានរធេើរៅររេថ្ងៃវឹង
ែ រក្េើនកវនលង រវើយររេយប់ ររេលាៃេវែឹង គឺរលាកជួបជំគ្នែ

16

ជាមួយក្បរនធកូន។ រវើយកែុងេំរណ្ណមក្កុមរនសាទ កងរនសាទ បស់រលាកវែឹង គឺមនវតរលាករទ

17

វដេមនសិទធិមកជួបជំក្កុមក្គួសា រៅររេយប់រនាះ។ ខាំន
ុ ិយយអ៊េ
៊ី ឹង ក្តឹមក្តូវរទ?

18

ឆ៖ មិនក្តឹមក្តូវរទ។ ខាំបា
ុ ទគឺថាមក មកទំងអស់គ្នែជាសមូវភារ មិនវមនមកវតក្គួសា ខាំុ

19

ឯកជនវតមែក់ឯងរទ គឺមក ួមទំងអស់គ្នែ ប៉ាវនតមនវផែក អែកណ្ណរធេើេមក អែកណ្ណរធេើរនសាទ អែកណ្ណ

20

វដេរធេើខាងរះក្រួេ រះអីវឹង
ែ វមនវផែកៗវ ប៉ាវនតកមលំងវដេក្តូវដឹកនាំវឹង
ែ បីនាក់បួននាក់រទ។
ស៖ ដូរេែះមនន័យថា ររេយប់រេើងវែឹង គឺថាទំងអស់គ្នែអាេមកជួបជំក្កុមក្គួសា បាន

21
22

ទំងអស់គ្នែ។ អ៊៊ីេឹងវមនរទ?

23
24
25

ឆ៖ បាទ រិតក្បាកដវមន។
[១១:១២:៥០]
ស៖ ឥេូវរនះ ខាំេ
ុ ូេរៅនិយយអំរីេំណេមួយ ខាំេ
ុ ង់សួ រលាកឲ្យេាស់ <កាេរីក្រឹកមិញ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

រលាកបានរឆលើយថាររេមួយរនាះ

38

1

ក្បវវេសំណួ រនះសួ បញ្ញជក់ ួេរវើយតាមរមើេ៍។>

2

វឹម វែឹងបានបរនាាសរលាក ថារម៉ាេក៏រលាករៅរ ៀបកា ជាមួយរវៀតណ្ណមរៅ វិញ? រវើយវខា មួយ

3

គ រគ្នករម៉ាេមិនយក។ <រតើ>ររេវដេគ្នត់និយយវែឹង គឺនិយយររេ រក្កាយររេក្បរនធ បស់

4

រលាកសាលប់រវើយ<ឬ? ប៉ាវនតរៅ>មនររេ<វែឹង គឺរៅររេ>វដេក្បរនធកូន បស់រលាកមកដេ់រកាះ

5

វែឹងអត់មនអែកណ្ណនិយយរីរ ឿងវែឹងរទ

6

រលាក។ <រតើរលាកអាេបញ្ញជក់បានវដ រទ?>

ទេ់វតរក្កាយក្បរនធរលាកសាលប់រវើយ

សមមិតត

បានរគបរនាាស

7

ឆ៖ បាទ រិតក្បាកដវមន បាទ។

8

ស៖ រលាកបានរឆលើយរៅនឹងសំណួ បស់រលាករមធាវី កូរប៉ា អមាញ់មិញរនះថា រលាកដឹង

9

តាម យៈពាកយេោមអារាម<រីអក
ែ ភូមិ>ថា ក្កុមក្គួសា េក្មុះជាតិសាសន៍<រផសងរទៀត> គឺអក
ែ វដេ

10

មនក្បរនធបីរត វៀតណ្ណមវែឹង

11

វែឹង រលាកដឹងថា រៅរកាះវែឹង<រលាករ

12

វដេរលាករៅដេ់រវើយរទ បានរលាកដឹងថារៅរកាះវែង
ឹ ក៏មនក្កុមក្គួសា រវៀតណ្ណមរៅវដ ?

13

ក៏ ស់រៅរកាះជាមួយរលាកវដ ។

មនររេរគឲ្យរលាកោករេញរីភូមិ

ើញ>មនក្គួសា រវៀតណ្ណម ួេរៅរវើយ ឬក៏ទេ់វតររេ

ឆ៖ រគក្បមូេផតំម
ុ ករីខាងណ្ណខាងណី

ខាំបា
ុ ទក៏អត់ដឹងវដ ។

ដេ់រគមកក្បមូេរៅ

រគ

14

ជរមលៀសមក រគោក់បញ្ចូ េ ួមជាមួយគ្នែរៅ។ ដេ់យូ ៗរៅ ខាំបា
ុ ទក៏បានសាគេ់រគ រគសាគេ់ខំាុ ខាំសា
ុ គ េ់

15

រគ។ ដេ់រគរាប់រៅ រវើយខាំក
ុ ៏នឹករ

16

យករៅសមលប់ ក្បាកដវមន ដូេពាកយរគថាវែឹង ក្បាំរី ក្គួសា វមន។

17
18

ើញខលួនឯងរៅ គឺថាេំនួនក្បាំរី ក្គួសា ។ ដេ់ររេរគរៅថា

[១១:១៥:០៨]
ស៖ រលាកថា <“រយើងសាគេ់គ្នែ>រៅររេរក្កាយ។” អ៊េ
៊ី ឹង <រតើក្តឹមក្តូវរទ ខាំគ
ុ ិតថា> ថ្ងៃ

19

វដេរលាកមកជួបជំគ្នែរៅរកាះដំបូងវែឹង រលាកអត់ដឹងថាអែកណ្ណ ក្គួសា ណ្ណជារវៀតណ្ណមជាវខា

20

រទ។ អ៊េ
៊ី ឹងវមនរទ?

21

ឆ៖ បាទ រិតក្បាកដវមន។

22

ស៖ ឥេូវរនះខាំោ
ុ ប់អា មាណ៍រៅរេើបញ្ញាពាកយេោមអារាម

ពាក់រ័នរធ ៅនឹង<កា េូេេក

23

េយ បស់>ជនជាតិរវៀតណ្ណម។ ខាំម
ុ ិនយេ់េរមលើយ បស់រលាកេាស់ រតើរលាកសាដប់ឮយ៉ាងរម៉ាេ ថា

24

មនរវៀតណ្ណមេូេមកេកេយរៅកែុងក្បរទសកមពជា
ុ រនាះ? កាេរីមសិេមិញ គឺរម៉ាង០៣:៥០នាទី

25

រលាក<បានរឆលើយនឹងក្រះរាជអាជាា ង>ថា មនក្កុមទហានមួយមកសួ រលាក។ <អ៊េ
៊ី ឹង> ខាំ<
ុ សួ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01495211

E1/362.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

39

1

រលាកវិញ> រតើគឺក្កុម<ទហាន>ទំងអស់វឹង
ែ <ជារេើកដំបូងបងែស់ បានសួ សំណួ រលាកអំរ>
ី

2

បញ្ញាជនជាតិរវៀតណ្ណមេូេមកបងកប់ខួ ន
ល រៅក្សុកវខា រនាះ?

3

ឆ៖ អត់រទ

ខាំបា
ុ ទបានដឹងដំណឹងរីកមាភិបាេ

វរដើ ជវជកគ្នែ

ខាំបា
ុ ទគឺថារេះវតយកអា

4

ក្តរេៀកសាដប់រៅ ថា អាា៎! បនតិេរទៀត រយើងរវទនារវើយ រវៀតណ្ណមថ្វេូេដេ់ក្រំវដនរវើយ។ ខាំបា
ុ ទវ

5

អត់មននិយយក្បាប់ក្បជាជនអីរទ វក្គ្នន់វតនិយយគ្នែរយើង ឆ្ប់ កក្េក ថាអ៊៊ីេឹង។ រវើយខាំបា
ុ ទ ក៏

6

ហា
៊ នតពាកយតសមដី ខាលេរលាមនរក្គ្នះថាែក់ដេ់អាយជី វិត។ ខាំបា
ុ ទក្គ្នន់វតបានមួយសាដប់អ៊ីេ
៊ ឹង ក្តង់

7

វមន មិនវមន ខាំបា
ុ ទក៏អត់ដឹងវដ ។

8
9

ស៖ រលាកនិយយអំរីកមាភិបាេណ្ណ?

កមាភិបាេណ្ណវដេនិយយថារវៀតណ្ណមថ្វេូេ

មកដេ់ក្រំវដនរនាះ?

10

ឆ៖ ខាំបា
ុ ទក៏ឮកងទ័រ រវើយរកាងវែឹង រកាងវដេកាន់កងទ័រវែឹងអាយក្បវវេ២០, ១៧,

11

១៨វែឹង ក្គ្នន់វតវជវជកមួយម៉ាត់រៅ វក៏រដើ ឆ្ៃយរីខំាុ ខាំក
ុ ៏ខាលេរគរៅ រមល៉ាះរវើយអត់ហា
៊ នរៅសួ

12

ហា
៊ នរៅរសើបនឹងរគរទ។ ខាំក្ុ គ្នន់បានវតសាដប់វតមួយម៉ាត់វឹង
ែ រី ម៉ាត់វឹង
ែ ខាំក
ុ ៏េប់រៅ។

13
14
15
16

[១១:១៧:២៥]
ស៖ ខាំម
ុ ិនសូវយេ់រលាក។

អែកនិយយវែឹងជាទហាន

ឬក៏ជាកមាភិបាេរៅសវក ណ៍

< បស់រលាក? សូមរលាកបញ្ញជក់ឲ្យបានេាស់រមើេ៍?>
ឆ៖ បាទ ខាំបា
ុ ទេំណ្ណំរោយសា វតថា ខាំន
ុ ិយយវែឹងគឺរសលៀកពាក់វឹង
ែ វតមួយគត់ វតរខារមា

17

អាវរមា ប៉ាវនតខំេ
ាុ ំណ្ណំរោយសា កាំរភលើង។ វតកាន់ការំ ភលើងកងទ័ររវើយ។ កងទ័រវែឹងរដើ រេើងរធេើកា

18

យមេាតវែឹង រដើ រៅខាំបា
ុ ទកំរងរះក្រួេវែឹង វនិយយថា រវៀតណ្ណមេង់េូេដេ់ក្រំវដនរវើយ។

19

ុ ៏មនេិតត ំរភើប អូា៎! អញ ួេរីកមាពា រវើយ។ វតប៉ាណា ឹងឯង វតក្តង់ពាកយខលីវវង ខាំុ
ក្គ្នន់វតថាអ៊៊ីេឹង ខាំក

20

បាទក៏អត់ដឹងតរៅរទៀតវដ ។

21

ស៖ សូមអ គណ។ <កាេរីមសិេមិញ> ររេវដេរលាករឆលើយរៅនឹងសំណួ បស់សវក្រះ

22

រាជអាជាាពាក់រ័នរធ ៅនឹងសំណួ វដេថាកងទ័រវែឹងសួ រលាក

ពាក់រ័នន
ធ ឹងវតតមន បស់រវៀតណ្ណមរៅ

23

កែុងសវក ណ៍ រលាកនិយយអំរីកងទ័រមែក់វឹង
ែ ឬក៏រលាកនិយយកងទ័ររផសងរទ?

24

ឆ៖ មិនវមនខាំបា
ុ ទនិយយវែឹងមិនវមនប៉ាះពាេ់រៅរេើកមាភិបាេរទ កងទ័ររគរធេើដំរណើ រធេើ

25

កា រៅតាមដូេថា រធេើដំរណើ រេើងេះវែឹង រគនិយយក៏អត់មនមកក្បាប់ខំបា
ាុ ទរទ ខាំបា
ុ ទក៏សាដប់នូវសមដី

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
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ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

1

40

ពាកយ បស់ឯងរទ រគអត់មនមកក្បាប់ខំបា
ាុ ទរទ។

2

ស៖ ក្បវវេជាអាេមនបញ្ញាបកវក្ប។

កាេរីមសិេមិញរៅរម៉ាង

០៣:៥០:០៤ វិនាទី

3

រលាកបានរឆលើយថា៖ “រគបានសួ ខាំថា
ុ <រតើ>មនរវៀតណ្ណមរៅកែុងសវក ណ៍អត់? ខាំក
ុ ៏បានរឆលើយថា ខាំុ

4

អត់បានរ

5

ុ ដ ប់េរមលើយរលាកខស ឬក៏យ៉ាងរម៉ាេររេរនាះ?
ើញរទ”។ អ៊៊ីេឹងខាំសា

[១១:១៩:១៧]

6

ឆ៖ បាទ ខាំបា
ុ ទ មនេរមលើយមនរី វតមនសសវដេឲ្យរយបេ់ ផដេ់រយបេ់មកឲ្យខាំរុ នាះ ខាំុ

7

វដេរលាកសួ ខាំុ ខាំរុ ឆលើយរីតួនាទីកមាភិបាេវដេរៅកែុងកងកែុងក្កុមរណះ។ អារនះកងទ័ររគរធេើរផសង

8

វដេខាំបា
ុ ទវដេបានរ ៀបរាប់វមនរី មខសញ្ញា ដូេខាំជ
ុ ក្មបជូនខាងរដើមវែឹង។

9

ស៖ ខាំដ
ុ ូេជាវរងេងរវើយ។

អ៊៊ីេឹងរលាកអាេនិយយអំរីកិេចសនានាវដេរួកកងទ័រនិយយគ្នែ

10

ពាក់រ័នន
ធ ឹងបញ្ញារវៀតណ្ណមវែឹងបានរទ? ររេវដេរគនិយយគ្នែថា រតើ<កមាភិបាេវែឹងសួ រលាក

11

ថា>មនរវៀតណ្ណមរៅកែុងសវក ណ៍រនាះ<>?

12

ឆ៖ អូា៎! វែឹងកមាភិបាេ។ រគសួ ថា “រៅកែុងសវក ណ៍រយើង វមនរវៀតណ្ណមប៉ានាាននាក់ៗ

13

រូឯង របើដឹងឮ ជួយក្បាប់ខំាផ
ុ ង”។ រវើយខាំបា
ុ ទយក ស់វតខលួនឯង គិតវតខលួនឯង ខាំបា
ុ ទអត់មននិយយ

14

រឆលើយក្បាប់រីរ ឿងរគរទ។
ស៖ អេ
៊៊ី ឹងខាំស
ុ ួ មដងរទៀត

15
16

កមាភិបាេវែឹងជាអែកណ្ណ?

<កមាភិបាេមួយ>ណ្ណវដេមក

សួ រលាករីរ ឿង រវៀតណ្ណមរៅកែុងសវក ណ៍រនាះ?

17

ឆ៖ មិតណ្ណ
ត
ៗ វដេសួ ខាំ។
ុ

18

ស៖ មិតណ្ណ
ត
រនាះសូមរលាកបញ្ញជក់ផង ក្សី ឬក៏ក្បុស?

19

េ មិនទន់ក្បតិបតតិកា )
ឆ៖ (មីក្កូវូន

20

ស៖ ខាំម
ុ ិនទន់សួ េប់រទ។ មិតណ្ណ
ត
វែឹងក្សី ឬក៏ក្បុស រវើយគ្នត់រធេើកា ជាមួយនឹង មិតវ
ត ឹម

21

វែឹងវមនរទ?

22
23
24
25

ឆ៖ បាទ រិតក្បាកដវមន។ មិតណ្ណ
ត
, មិតវ
ត ឹម, មិតក
ត ួន, មិតត ស់ វែឹងគឺរៅរធេើកា ួមជាមួយ
គ្នែ សវក ណ៍ជាមួយគ្នែ។ វតសមដីរេញមកគឺ មិតណ្ណ
ត
។
[១១:២១:៤២]
ស៖ កមាភិបាេវដេរលាកបានរ ៀបរាប់រ្
ា ះទំងអស់វឹង
ែ

គ្នត់ជាអែកទទួេបនាក
ុ កងោំ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01495213

E1/362.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

1

41

បវនលវដេក្បរនធរលាករធេើកា នា៎ង វមនរទ?

2

ឆ៖ បាទ រិតក្បាកដវមន។

3

ស៖ អមាញ់មិញរនះ រលាករឆលើយថា មដយរកាក បស់រលាកមក ស់រៅជាមួយរលាករៅរេើ

4

រកាះ។ េះគ្នត់រនាះ មដយរកាករលាកវែឹង គ្នត់រធេើកា រៅសវក ណ៍វដ ឬក៏អត់រទ?

5
6

ឆ៖ បាទ អត់រទ រៅរមើេរៅកែុងទូក វដេកូនខាំថា
ុ មួយឆ្ែំកនលះ រគឲ្យោត់តាំងគ្នត់ោស់វឹង
ែ
ក៏ឲ្យរៅរមើេទូក រវើយនិងរៅវែឹង។

7
8

ត
, មិតវ
ត ឹម វែឹងរួកគ្នត់សាគេ់មដយរកាក បស់រលាករទ? រីមនមក ធាលប់
ស៖ អេ
៊៊ី ឹង មិតណ្ណ
ជួបមដយរកាក បស់រលាករទ?

9
10

ឆ៖ បាទ បញ្ញជក់ជូនរៅកែុងសវក ណ៍រនាះ គ្នត់បានសាគេ់េាស់ណ្ណស់ ថារនះជាមដយរកាក
ខាំុ រនះជាក្បរនធខំ។
ាុ

11

ស៖ កាេរីក្រឹកមិញរនះ <ខាំម
ុ ិនេាស់រទថា រតើេរមលើយរនាះជាបញ្ញា>បកវក្ប<ឬយ៉ាងណ្ណ

12

វតខាំស
ុ ូមបញ្ញជក់ ç ខាំគ
ុ ិតថា រគឮតាមកា បកវក្បជាភាសាបារាំង ç គឺ>ថា រគស រសើ រលាក រក្ពាះ

13

រលាកជាអែករេះដឹង<។ អ៊៊ីេឹង>រវើយ <រៅររេមួយ>វែឹង <រគបានោត់រលាកឲ្យ>ក្គប់ក្គងកង

14

រនសាទ។ អ៊៊ីេឹង<តាម>ខាំ<
ុ យេ់សកខីកមា បស់រលាកក្តឹមក្តូវគឺថា រៅររេមួយ រលាកបានទទួេខស

15

ក្តូវរមើេ>កង <ឬក្កុមមួយ>?

16
17

[១១:២៣:៤៣]
ឆ៖ អត់វមនរទ

អាវែឹងខាំស
ុ ូមបញ្ញជក់ជូន

រគឲ្យកាដប់តាមក្កុម

កែុងកា បរណ្ណ
ដ ះអាសនែ។

18

តបមថា រគឲ្យរៅ វនា៎រូឯង -- រគមិនោត់តាង
ំ ខាំរុ ទ -- រគថា “រូឯងរមើេខសក្តូវប៉ានាាននាក់រនះ។ អូា៎!

19

មិតឯ
ត ងក្តូវរមើេបរងាគេរមើេអី”។ ក្គ្នន់វតថាប៉ាណា ឹង វតរគក្បគេ់សិទធិឲ្យរយើង អត់រទ។ រគក្គ្នន់វត

20

ឲ្យរយើងអែករៅជំនួសកា ងា វតប៉ាណា ឹងរទ។

21

ស៖ រលាករមើេកា ខសក្តូវវែឹង រលាកេង់មនន័យថារម៉ាេ?

22

ឆ៖ តទវ ណ៍ថា រគឲ្យកាប់បរងាគេប៉ានាានរដើម រគឲ្យ តទវ ណ៍ថា យកទូកវែឹងប៉ានាាន

23

យករៅទិញោក់សាេ់អួនសាេ់អីវឹង
ែ

រគក្គ្នន់វតឲ្យមនតួនាទីវតប៉ាណា ឹង។

វតឲ្យរយើងោត់វេងអី

24

កមលំងក្តូវរធេើរនះរធេើរនាះតរៅមខ ដូេធៃន់អីរទៀត អត់មនរទ។ រគក្គ្នន់វតឲ្យរក្បើកា វែឹង បរណ្ណ
ដ ះ

25

អាសនែ វតជំនួសកែុងររេខលីៗរនះរទ។

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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E1/362.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

1
2

42

ស៖ កា ងា វដេរគឲ្យរលាកក្គប់ក្គងបរណ្ណ
ដ ះអាសនែវឹង
ែ គឺរៅររេវដេក្បរនធរលាក និង
មដយរកាករលាកវែឹង រៅកែុងសវក ណ៍ វមនរទ?

3

ឆ៖ បាទ រិតក្បាកដវមន។

4

ស៖ ឥេូវរនះ ខាំេ
ុ ូេរៅររេជួបជំក្កុមក្គួសា េក្មុះជាតិសាសន៍ដូេវដេរលាកបានរឆលើយ ួេ

5

មករវើយ គឺរៅថ្ងៃវដេរគបំវបករលាករេញរីក្គួសា

6

រគក្បាប់រលាកថាឲ្យរៅជួបជំគ្នែរដើមបីរៅទទួេកា ងា រៅកវនលងរផសង។ រលាកបានរឆលើយថា រលាកបាន

7

រេញរៅ គឺកាេរីមសិេមិញ រៅរម៉ាង<០៣:២៥:២៩> វិនាទី រលាកថា៖ “រយើងបានោករេញរៅ

8

ក្បវវេជារម៉ាងក្បាំ<មួយ>យប់ <តាមខាំគ
ុ ិត>រៅររេរយើងរៅដេ់<រគ្នេរៅ>

9

រម៉ាងបី<កនលះក្រឹក>”។

10
11

ក្បសិនរបើខំម
ាុ ិនក្េេំរទ គឺរលាកបានរឆលើយថា

គឺក្បវវេជា

អ៊៊ីេឹងមនន័យថា ររេនា៎ងគឺរលាករដើ ទំងយប់ រវើយដេ់<រគ្នេរៅ>

ររេក្រេឹមរេើងរម៉ាងក្បវវេជាបី<កនលះ>ក្រឹកវែឹង បានរលាករៅដេ់កវនលង វមនរទ?
[១១:២៦:២១]

12

ឆ៖ កវនលងរនះសាដប់អត់បានផង។ បាទ ខាំបា
ុ ទសាដប់អត់បានផង។

13

ស៖ កាេរីមសិេមិញរនះ

<ខាំដ
ុ កក្សង់អីវេ ដេរលាកបានរឆលើយ។>រលាកបានរឆលើយដូេតរៅ៖

14

“រយើងបានោករេញរៅក្បវវេជារម៉ាងក្បាំមួយលាៃេ រវើយរបើខំគ
ាុ ិតរៅ រយើងរៅដេ់រគ្នេរៅវែឹង

15

គឺក្បវវេជារម៉ាង<>បីកនលះក្រឹក”។ សំណួ ទី១ ខាំេ
ុ ង់ដឹងថា រលាកនិយយរីរគ្នេរៅវែឹង គឺរគ្នេ

16

រៅណ្ណ វដេថារលាកថា រៅដេ់រម៉ាងបីកនលះក្រឹកវែឹង?

17

ឆ៖

ខាំបា
ុ ទវដេរធេើដំរណើ រេញរីសវក ណ៍រៅេំនួនក្បវវេជារម៉ាងក្បាំមួយ រម៉ាងក្បាំមួយ

18

លាៃេវែឹង។ រវើយវឲ្យរធេើដំរណើ រៅតាមផលូវ វតវអត់បងខំខំបា
ាុ ទរទ វឲ្យរដើ តាមសក្មួេ រវើយដេ់

19

រេេើយខាលង
ំ ររកវដេវអត់េំណីអាហា វែឹង

20

រដកវែឹងរៅ វក៏អត់រធេើបាបអីវដ

21

ថា រម៉ាងបីកនលះេូេជិតបួនរវើយ បានរៅដេ់ក្តង់កវនលងវដេទីតាង
ំ វសរក្មេអាយជី វិតវែឹង។

22

រៅរ

ើញងលក
ុ វែឹងមនទឹកងូត

វឲ្យរដកវែឹងោំនឹងរៅ

វូតទេ់វតមិនដឹងថា រម៉ាងររេរងាើ ណ្ណរទ ប៉ាវនតេិតខ
ត ំា គ
ុ ិតសាាន

[១១:២៧:៤៣]

23

ស៖ រលាកបានរឆលើយថា រលាកមិនបានរ

ើញកា សមលប់មនសសរទ រីរក្ពាះថារលាករៅកវនលង

អ៊៊ីេឹងខាំេ
ុ ង់ក្តេប់មកនិយយអំរីររេជាក់លាក់

រៅររេវដេរគបំវបកក្កុមទំងរី រនាះ

24

រផសង។

25

ររេរគបំវបករេញរីគ្នែរនាះ។ <ររេរ ឿងវែឹងរកើតរេើង រតើ>ក្កុម បស់រលាកវែង
ឹ រៅកវនលងណ្ណ?

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

1

រវើយររេយប់វឹង
ែ រលាកសក្មករៅកវនលងណ្ណ?

2
3

ឆ៖ ខាំបា
ុ ទ រគឲ្យោត់តាំងរៅរបាកក្សូវ វបនក្សូវ។ ឯក្បរនធខំបា
ាុ ទ គឺរគយករៅខាងទួេ កា
ខាំបា
ុ ទ រគឲ្យមកខាងវតតរមេំ។

4
5

43

ស៖ វតតរមេំរនះ មនេមៃយប៉ានាានគីេូវម៉ាក្ត រីកវនលងវដេរលាកោករេញរៅរម៉ាងក្បាំមួយ
លាៃេវែឹង?

6

ឆ៖ ខាំរុ ៅកែុងគំនិតខាំបា
ុ ៉ា ន់សាានរៅ វដេខាំបា
ុ នសួ រគខលះរៅ រគថា េមៃយក្បវវេជាង២០

7

គីេូ បានដេ់រីកវនលងវដេខាំរុ ៅសវក ណ៍រេើងមករមេំវឹង
ែ រក្ពាះរដើ វែឹង វមនផលូវកនលក
ុ កវនលង

8

រវើយផលូវវែឹងវអត់ក្សួេរទ រេះវតរដើ មំ ង រម៉ាក ទឹកផងភក់ផងៗ វូតមកដេ់ក្តង់កវនលងវដេរគ

9

ក្តូវសមលប់វឹង
ែ ។

10

ស៖ អមាញ់មិញរនះ រលាកនិយយអំរីទួេ កា និងកវនលងសមលប់មនសស។ ររេវដេរគ

11

សមលប់រនាះ រលាកមិនមនវតតមនរទ។ <បនាាប់មក> រលាករឆលើយថា វសែករេើងសមមិតត វឹម មក

12

និយយក្បាប់រលាក។ ខាំយ
ុ េ់អ៊ី៊េឹង ក្តឹមក្តូវរទ?

13

ឆ៖ បាទ ក្តឹមក្តូវរវើយ។

14

ស៖ រលាកដឹងរទថា រីវតតរមេំ<កវនលងរលាករធេើកា ររេវែឹង>រៅទួេ កាវែឹងេមៃយប៉ានាាន

15
16
17
18

គីេូវម៉ាក្តវដ ?
[១១:២៩:៥៧]
ឆ៖ ខាំក្ុ គ្នន់វតបា៉ាន់សាាន វតឯេមៃយរិតក្បាកដ ខាំម
ុ ិនបានរិតក្បាកដរទ ប៉ាវនតខំក្ាុ គ្នន់វតបា៉ាន់
សាានជាគំនិតខាំថា
ុ យ៉ាងតូេក៏ក្តឹម១០គីេូជាងវដ វដេបានរឆ្ពះរីកវនលងរមេំរៅទួេ កាវែឹង។

19

ស៖ រលាកបានរៅដេ់វតតរមេំ ជាមួយក្កុមមនសសមួយក្កុម រវើយវដេក្តូវបានរគបំវបក

20

រេញរីក្កុម<ទីរី វែឹង រតើ>ររេរលាករៅដេ់វឹង
ែ ក្បធានសវក ណ៍វតតរមេំវឹង
ែ មកទទួេរលាក

21

រទ? រវើយទហានរី នាក់វឹង
ែ មនតាមយមរលាក វូតរៅដេ់វតតវឹង
ែ រទ <វដេរលាកបានរេើក

22

រេើងរីមសិេមិញ>?

23

ឆ៖ រទ រគរៅខាំបា
ុ ទរៅរបាកក្សូវវែឹង រ

ើញទ័រវែឹងរយួ កាំរភលើងរី រដើម រស.ការី រដើម

24

វែឹង ខាំក
ុ ៏ោប់អត់ហា
៊ នសួ ថា រនះវែឹងក្បធានកងរនាះ? រក្ពាះក្កុមរនះអត់រទ រគឲ្យក្បាប់ថា វែា៎! មិតត

25

ឯងរៅរធេើរបាកក្សូវរៅ រវើយខាំរុ បាករៅ។ ខាំអ
ុ ត់ហា
៊ នសួ រគរទ រក្ពាះខាលេរសេកតីសាលប់។

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01495216
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

1

ស៖ រលាកក្បធាន

ឥេូវរនះគឺរម៉ាងដប់មួយសាមសិបនាទីរវើយ

44

ក្បវវេជាដេ់ររេ

2

សក្មករវើយ។ ខាំស
ុ ូមបញ្ញជក់ថា ខាំគ
ុ ិតថាខាំម
ុ ិនអាេបញ្ច ប់កែុង យៈររេតិេជាង២០នាទីរទ រលាក

3

ក្បធាន។

4

អកស >រី បស់រដើមបណតឹង ដឋបបរវណី ូបរនះមនសា ៈសំខាន់ <ក្តូវរេើករេើងជាមួយរលាក ក្បាក់

5

រ ឿន> រវើយខាំម
ុ ិនមនទន់បានសួ ពាក់រ័នន
ធ ឹងេំណេរនះរៅរេើយ។ ដូរេែះ

6

ក្បធានឲ្យរវើយថា ខាំក្ុ តូវកា រេើសរីររេ១០នាទីវដេរលាកក្បធានផតេ់ជូន។

7

10

គឺឯកសា <ជាលាយេកខណ៍

ខាំជ
ុ ក្មបជូនរលាក

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

8
9

១០នាទីវដេរលាកក្បធានបវនថមវែឹងគឺមិនក្គប់ក្គ្នន់រទ។

បាទ អ គណ។ ឥេូវរនះ ដេ់ររេសក្មកថ្ងៃក្តង់រវើយ អងគជំនំជក្មះក្បកាសសក្មកោប់រី
ររេរនះតរៅរនះ

វូតដេ់រម៉ាងមួយកនលះ រសៀេរនះ សូមអរញ្ជ ើញេូេ វិញ រដើមបីកិេចដំរណើ កា

សវនាកា ។
មស្តនតី ដឋបាេតលាកា សក្មបសក្មួេផដេ់កវនលងសក្មករៅបនាប់ ង់ោស
ំ ក្មប់សាកសី ដេ់រដើម

11
12

បណដឹង ដឋបបរវណី ូបរនះរៅកែុងអំេុងររេឈប់សក្មក និងឲ្យអរញ្ជ ើញគ្នត់ ួមទំងបគគេិកថ្នអងគកា

13

ធី.ភី.អូ មកកាន់កវនលងផដេ់សកខីកមារៅកែុងបនាប់សវនាកា រនះ រៅរវលារម៉ាងមួយកនលះ រសៀេ។

14

រវើយបងាគប់ឲ្យអន កសមនាី

ំឃ្លង
ំ នាំខួ ន
ល រលាក រខៀវ សំផន រៅកាន់បនាប់ ង់ោខា
ំ ងរក្កាម

15

សាេសវនាកា រនះ និងបងាគប់ឲ្យនាំខួ ន
ល គ្នត់ក្តេប់េូេ ួមសវនាកា

16

រៅ រសៀេរនះ ឲ្យបានមនរម៉ាងមួយកនលះ។

រៅកែុងបនាប់សវនាកា រនះវិញ

17

សក្មកេះ!

18

(សវនាកា សក្មករីរម៉ាង ១១:៣២ នាទី ដេ់រម៉ាង ១៣:៣១នាទី)

19

[១៣:៣១:៥៨]

20

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

21

អងគយ
ុ េះ!

22

អងគជំនំជក្មះក្បកាសបនតកិេចដំរណើ កា នីតិ វិធីសវនាកា ។

រវើយតរៅរនះផដេ់រវទិកាជូនរៅ

23

ក្កុមសវរមធាវីកា ពា កដីរលាក រខៀវ សំផន រដើមបីមនឱកាសបនតកា តាំងសំណួ រដញរោេេំរពាះ

24

រដើមបណដឹង ដឋបបរវណី ូបរនះ។ សូមអរញ្ជ ើញ!

25

កញ្ញា អង់តា វគស
ី រស៖

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01495217

E1/362.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

1
2

45

សូមអ គណរលាកក្បធាន។
សួ រោយកញ្ញា អង់តា វគស
ី រស៖

3

ស៖ ជក្មបសួ ជាងាីមង
ដ រទៀត រលាក ក្បាក់ រ ឿន។ ខាំស
ុ ូមសួ រលាកបនតរទៀត <រយើង្ន

4

ដេ់ដំណ្ណក់កាេេងរក្កាយថ្នកា តាំងសំណួ មករលាក។> មនររេឈប់សក្មក រយើងបាននិយយ

5

អំរីររេមួយ

6

រលាកក្តូវបានរគនាំរៅកវនលងមួយ រក្កាយមករគបំវបករួករលាកជារី ក្កុម រវើយក្កុម បស់រលាកគឺ

7

រៅវតតរមេំ រវើយក្កុមមួយរទៀតរៅខាងទួេ កា <តាមអេីវដេរលាកបានដឹង>។ រលាកបានរឆលើយថា

8

វតតរមេំមនេមៃយក្បវវេជា១០គីេូវម៉ាក្តរីទួេ កា។ ដូរេែះខាំេ
ុ ង់សួ រលាកដូេតរៅ កវនលងវដេ

9

ក្កុមទំងរី ជួបជំគ្នែមនររេវបកគ្នែវែឹង

10
11

ឆ៖ និយយភាសាអង់រគលសសាដប់អត់បាន។ សូមឲ្យគ្នត់សួ មដងរទៀត រក្ពាះខាំសា
ុ ដ ប់អត់បាន។
ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
បាទ សូមសួ គ្នត់មង
ដ រទៀត គ្នត់សាដប់មិនបានរទនូវពាកយៗនូវសំណួ វដេរលាកក្សីរមធាវីសួ
ឬមួយក៏មនបញ្ញាវផែកខាងតបក ណ៍សាដប់សំរេង។

16

[១៣:៣៤:៥០]

17

សួ រោយកញ្ញា អង់តា វគស
ី រស៖

18
19

និងមនេមៃយប៉ានាានរីវតត

រលាក ក្បាក់ រ ឿន៖

14
15

មនេមៃយប៉ានាានរីទួេ កា

និងររេវដេ

រមេំ?

12
13

វដេរលាកបាននិយយអំរីកា <ក្បមូេផតំ>
ុ ក្គួសា េក្មុះជាតិសាសន៍

ស៖ រលាក ក្បាក់ រ ឿន រលាកក្បាប់សាដប់ខំឮ
ាុ រទររេរនះ?
រលាក ក្បាក់ រ ឿន៖

20

ឆ៖ បាទ ខាំបា
ុ ទសាដប់េាស់។ អមាញ់មិញគឺខំសា
ាុ ដ ប់អត់បាន េូេភាសាប រទស។

21

ស៖ <ខាំយ
ុ េ់ រវើយ>ខាំន
ុ ឹងសួ សំណួ រេើង វិញ។ រលាកបាននិយយអំរីកវនលងមួយវដេក្កុម

22

ទំងរី <មករីសវក ណ៍>ក្តូវបានរគបំវបករេញរីគ្នែ រដើមបីរៅទិសរៅរផសងគ្នែ។ រលាកថា ក្កុម

23

បស់រលាករេញរៅវតតរមេំ រវើយក្កុមមួយរទៀតរេញរៅទួេ កា <វែឹងជាកវនលង> រគក្បាប់រលាក

24

ថា មនកា សមលប់មនសស។ ដូរេែះ ខាំេ
ុ ង់ដឹងថា ទីកវនលងវដេក្កុមទំងរី វបកគ្នែរនះ គឺមនេមៃយ

25

ប៉ានាានរៅទួេ កា រវើយនិងរៅវតតរមេំ? ប៉ាវនតដំបូង សួ រៅទួេ កាសិន។

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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1

ឆ៖ បាទ ខាំបា
ុ ទជក្មបជូនវដេេមៃយរៅរីរមេំរៅទួេ កា ខាំបា
ុ ៉ា ន់សាាននឹងគំនិតខាំក្ុ បវវេ

2

ជា១០គីេូបានដេ់រៅវតតទួេ កា។ វតវដេទីតាំងវដេខាំបា
ុ ទ វដេរគឲ្យរេើងរៅគឺេំទិសរៅ គឺរមេំ

3

វតមដង។ រវើយខាំុ រគក៏រគឲ្យវបករេញរៅថ្វក្សូវ ថ្វកណ្ណ
ដ ប់វឹង
ែ េមៃយជិតរទ ក្បវវេជាបា៉ាន់សាាន

4

ក្បវវេជា វដេតាមខាំបា
ុ ៉ា ន់សាានក្បវវេជា៥០០វម៉ាក្តអីរទ រៅដេ់កវនលងខាំបា
ុ ទថ្វក្សូវរវើយ របាក

5

ក្សូវរវើយ។

6

ស៖ ក្បវវេជាខាំស
ុ ួ រលាកមិនេាស់។ រលាកបាននិយយអំរីកវនលងមួយវដេរួកកងទ័រវែឹង

7

<រដើ តាមរលាក រវើយ>បំវបកជារី ក្កុម បំវបកក្កុមរលាកនា៎ង។ ខាំេ
ុ ង់ដឹងថា រីកវនលងវដេរគបំវបក

8

រលាកវែឹង វមនេមៃយប៉ានាាន របើរធៀបរៅនឹងទួេ កាវែឹង?

9

[១៣:៣៧:០៤]

10

ឆ៖ គឺខំបា
ាុ ទ វដេកវនលងទីតាង
ំ វដេរគយកក្គួសា ខាំរុ ៅសាលប់រវើយ រគវបងវេករៅទួេ កា

11

េមៃយក្បវវេ១០គីេូ។ រវើយេំវណកខាងខាំវុ ដេរគឲ្យវបករេញ េមៃយក្បវវេជា៥០០វម៉ាក្ត

12

រៅដេ់កវនលងវដេខាំបា
ុ ទ បញ្ញជក់ជូនថា កវនលងរបាកក្សូវរនាះរវើយ។

13

ស៖ ររេវដេរលាកនិយយថា

មនេមៃយ៥០០វម៉ាក្តរីកវនលងវដេរលាក<រេញ>រៅ

14

<តាមខាំឮ
ុ តាមកា បកវក្ប។ រតើ>រលាកេង់និយយថា កវនលងវដេរគបំវបករលាកវែឹងកវនលងរីេមៃយ

15

វដេរគបំវបករលាករៅដេ់កវនលងវដេរលាកក្តូវរបាកក្សូវវែឹង ៥០០វម៉ាក្ត ឬក៏យ៉ាងរម៉ាេ?

16

ឆ៖ បញ្ញជក់ជូនក្តឹមក្តូវរវើយ។

17

ស៖ ដូរេែះរលាករៅេមៃយ៥០០វម៉ាក្តរីកវនលងវដេរគបំវបករលាកវែឹង រវើយក្កុមមួយរទៀត
អ៊៊ីេឹងរវើយបានជារលាកមិនដឹងអំរីរ ឿងរវតវដេបាន

18

រេញរៅេមៃយ១០គីេូវម៉ាក្ត<រីរលាក>។

19

រកើតរេើង រវើយរលាកដឹង គឺរោយសា វតរគក្បាប់រលាករទ អ៊៊ីេឹងវមនរទ?

20

ឆ៖ វមនរិតក្បាកដរវើយ។

21

ស៖ រោយសា វតរលាកបានរឆលើយថា កវនលងងាីវឹង
ែ រគឲ្យរលាករៅរបាកក្សូវវែឹងមនេមៃយ

22

២០គីេូវម៉ាក្តរីសវក ណ៍។ រតើកងទ័រវដេអមដំរណើ រលាករៅវែឹង រួករគរៅជាមួយរលាក វូតឬ

23

ក៏រួកកងទ័រវែឹងរេញរៅជាមួយក្កុមទី២ ឬក៏រេញរៅទិសរៅរផសង?

24
25

[១៣:៣៩:១៣]
ឆ៖ បាទ ខាំបា
ុ ទសូមបញ្ញជក់ជូន រៅររេកមលំងកងទ័រមិតក្ត សី និងបែូនកមរារនាះ គឺវបកគ្នែ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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ុ
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1

ក្តឹមវដេរគវបងវេក មិនដឹងជាទិសរៅរគរៅខាងណ្ណ រគមកខាងណ្ណ ខាំបា
ុ ទក៏អត់ដឹងវដ រក្ពាះយប់

2

ងងឹត។
ស៖ <> អ៊េ
៊ី ឹងរវើយបានជាខាំេ
ុ ង់ដឹងថា អែកណ្ណជាអែកនិយយក្បាប់រលាកថា ក្កុមមួយរទៀត

3
4

នា៎ងរេញរៅទួេ កា?

5

ឆ៖ បាទ មនមួយេំនួនវដេ មិតវ
ត ឹម រនាះគ្នត់វតថា ក្បវវេជារគយករៅវតតទួេ កា

6

រវើយ រវើយខាំបា
ុ ទវែឹង គឺរគឲ្យខាំម
ុ កកវនលងរបាកក្សូវ ខាំប
ុ ញ្ញជក់បា៉ាន់សាានថា មខវតរគយករៅសមលប់

7

រវើយេមៃយវែឹង។ វតេមៃយរិតក្បាកដ គឺខំអ
ាុ ត់បានដឹងរទ ខាំក្ុ គ្នន់វតបា៉ាន់សាាននឹងគំនិតខាំវុ ដេខាំបា
ុ ន

8

ធាលប់រដើ ថ្ងៃវឹង
ែ វឆ្ៃយររក។ រវើយខាំបា
ុ ៉ា ន់សាានរៅេមៃយក្បវវេជា១០គីេូវម៉ាក្តវែឹងរវើយ វត

9

មិនដឹងប៉ានាានគីេូវម៉ាក្តរទវដេយកកា ជាក់វសដង ខាំបា
ុ ទអត់បានដឹងបានឮរទ។
ស៖ អមាញ់មិញរនះ ខាំស
ុ ួ រលាកថាអែកណ្ណជាអែកក្បាប់រលាកថា ក្កុមទី២រេញរៅទួេ កា

10
11

អែកណ្ណខលះ រលាកអាេក្បាប់រ្
ា ះបានរទ?

12

ឆ៖ បានវដេខាំដ
ុ ឹងេាស់គឺ មិតវ
ត ឹម បានក្បាប់ខំាម
ុ ួយម៉ាត់ថា ក្បវវេរគយករៅទួេ កា

13

រវើយ ក្គួសា រូឯង។ វតក្តង់េមៃយខាំៗ
ុ បា៉ាន់សាានរីគំនិតខាំវុ ដេរឆ្ពះរីកវនលងវដេរគបំវបកក្កុមវែឹង

14

ឲ្យខាំរុ ៅរៅរបាកក្សូវ

15

រទៀត។

16

[១៣:៤១:៣៣]

17

ខាំបា
ុ ៉ា ន់កែុងេិតខ
ត ំក្ាុ បវវេជា៥០០គីេូវម៉ាក្តរទៀត

--

ក្បវវេជា៥០០វម៉ាក្ត

ស៖ រលាក ក្បាក់ រ ឿន ខាំដ
ុ ូេជាវរងេងរវើយ។ អមាញ់មិញរលាករឆលើយថាេមៃយ វងកវនលង
និងកវនលងវដេរគវបងវេករលាកជារី ក្កុមវែឹងមនេមៃយរីគ្នែ៥០០វម៉ាក្ត

18

វដេរលាករបាកក្សូវ

19

រវើយទួេ កាជាកវនលងវដេមនកា សមលប់មនសសវែឹង មនេមៃយ១០គីេូវម៉ាក្ត។ រលាកអាេរឆលើយ

20

បញ្ញជក់ឲ្យបានេាស់មង
ដ រទៀតបានរទ<ថាេរមលើយណ្ណមួយវដេក្តឹមក្តូវ

21

ក្តូវ>? ខាំវុ រងេងរវើយនូវេរមលើយ បស់រលាករនះ។

រដើមបីឲ្យខាំយ
ុ េ់បានក្តឹម

22

ឆ៖ បាទ ខាំស
ុ ូមបញ្ញជក់មង
ដ រទៀតថា េមៃយវែឹងរគវេកជារី វែឹង គឺខំបា
ាុ ទបា៉ាន់សាានថារគឲ្យ

23

ក្គួសា ខាំរុ ៅខាងទួេ កាវែឹង ខាំបា
ុ ៉ា ន់សាានថាេមៃយវែឹងក្បវវេជា១០គីេូវម៉ាក្ត។ ឯេំវណករ ឿងខាំុ

24

មួយវេករទៀត គឺខំបា
ាុ នរៅរបាកក្សូវវែឹង ខាំបា
ុ ៉ា ន់សាានក្បវវេជា៥០០វម៉ាក្ត។

25

ស៖ <ខាំទ
ុ ទួេយកអ៊៊ីេឹងេះ>រលាក ក្បាក់ រ ឿន ដូរេែះគឺ មិតវ
ត ឹម ជាអែកក្បាប់រលាកអំរី

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01495220

E1/362.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

1

ម ណភារ បស់ក្បរនធរលាក

និងកូន បស់រលាក។

48

រវើយរៅររេវដេរលាករឆលើយរៅនឹងសំណួ

2

បស់សវក្រះរាជាា ងអនដ ជាតិ គឺកាេរីមសិេមិញរៅរម៉ាង០២:៣០ ដេ់រម៉ាង០២:៣២នាទី រលាក

3

និយយថា៖ “ររេវដេខាំរុ បាកក្សូវ ខាំឮ
ុ រមកងនិយយថា រួករគក្តូវបានរគករមាេរវើយ”។ ររេវដេ

4

រលាកនិយយអំរីរមកងវែឹង រលាកសំរៅរេើ មិតវ
ត ឹម វែឹងវមនរទ?

5

ឆ៖ បាទ ខាំជ
ុ ក្មបរោយេាស់ថា ក្បាកដជាមិតវ
ត ឹម វតមិនបានរាយកា ណ៍ក្បាប់យូ អវងេង

6

រទ គ្នត់ក្គ្នន់វតក្បាប់ថា រូកំោប់អា មាណ៍អី រក្ពាះក្គួសា រូរគករមាេរវើយ វដេរូតាង
ំ ខលួនរដើមបីបរក្មើ

7

បដិវតតន៍តរៅរទៀតរៅ រវើយគ្នត់ឲ្យរយបេ់ខំម
ាុ ួយម៉ាត់វតប៉ាណា ឹង។

8

[១៣:៤៤:២០]

9

ស៖ ដូរេែះ មិតវ
ត ឹម បានក្បាប់រលាកវបបរនះ គឺររេវែឹងគឺក្បវវេជារៅររេវដេរលាក

10

រៅវតតរមេំរទ វមនរទ <គឺរៅសវក ណ៍រផសង>? រីរក្ពាះថា មិតវ
ត ឹម វែឹងគ្នត់រៅសវក ណ៍

11

<វដេរលាកបានោករេញ មនេមៃយ២០វម៉ាក្ត រីរលាក។> រវើយវយ៉ាងរម៉ាេក៏អាេគ្នត់មករៅវតត

12

រមេំ ររេក្រឹក<? សូមរលាកជួយរនយេ់បានរទ>?

13

ឆ៖ ខាំជ
ុ ក្មបជូន គ្នត់មករីថ្ងៃមន គ្នត់កាដប់តាមកងេេ័តវែឹង។ រីរដើមគ្នត់រៅសវក ណ៍

14

ខាំុ ដេ់ថ្ងៃមនថ្ងៃវឹង
ែ ប៉ានាានថ្ងៃ គ្នត់រេើងមកមនវែឹង គ្នត់រ ៀបេំោត់វេងដឹកនាំអែករធេើកា វែឹង ស្តសតីៗ

15

វែឹង គ្នត់មករៅកវនលងវែឹង។ វតររេយប់ ក្តង់គ្នត់ដឹង គ្នត់មិនដឹង ក៏ខំាអ
ុ ត់បានដឹងវដ គ្នត់បញ្ញជក់

16

ជូនខាំថា
ុ
រូកំគិតអាេ័យរទៀត រក្ពាះរគយករៅករមាេរវើយ។ ខាលេរលា
ា៎ ខាំន
ុ ិយយរៅ សមតីកា ខេះខាត

17

សូមរលាកក្បធានរមតាតអត់រទសដេ់ខំាុ រក្ពាះខាំវុ រងេងរវើយ។

18

ស៖ <ខាំយ
ុ េ់ក្សបជាមួយរលាកេះ។> េំរពាះអែកបកវក្ប មិតវ
ត ឹម វែឹងជាស្តសតីរទ។ <អ៊៊ីេឹង

19

រគបញ្ជូ នគ្នត់រៅ>រៅវតត<រមេំ

20

រ័ត៌មនវដេរគសមលប់ក្គួសា រលាក។ រលាកបាននិយយជាមួយសវក្រះរាជអាជាារវើយរលាកក៏បាន

21

បញ្ញជក់ជាមួយនឹងរមធាវី កូរប៉ា វដ ថា រលាកបានសាតប់ឮថា រ្
ា ះ ប៊ន ជាឃ្លតក រវើយ ប៊ន រនះ

22

រវើយជាអែកពាក់រ័នក
ធ ែុងកា សមលប់ក្កុមក្គួសា រលាក។ រតើរលាកដឹងរ័ត៌មនវែឹងមករីណ្ណ គឺមិតវ
ត ឹម

23

វែឹងជាអែកក្បាប់រលាកវែឹង វមនរទ?

អ៊៊ីេឹងរវើយរទើប>រលាកបានជួបគ្នត់

រវើយគ្នត់ក្បាប់រលាកអំរី

24

ឆ៖ បាទ អត់វមនរទ ប៉ាវនតរៅកែុងមួយេំណះក្សុកប ិបូ េបីរ្
ា ះ ថាមិតប
ត ៊ន វែឹងវតរៅណ្ណ

25

រគបញ្ជូ នរៅឲ្យគ្នត់សមលប់រវើយ ដូេជាគ្នត់រមររជឃឃ្លដអ៊៊ីេឹង សក្មប់វតអែកវដេមនរទស អែក

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01495221

E1/362.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

49

1

មននិយយសតីអីវខសឆគងនឹងកា ឆលងកាត់វឹង
ែ រគបញ្ជូ នរៅឲ្យ មិតប
ត ៊ន វែឹងអែកសមលប់។ មននី សា

2

គ្នត់រី នាក់រទៀត វតខាំបា
ុ ទអត់បានសាគេ់រ្
ា ះរទ។ វតរៅដេ់ គឺគ្នត់សមលប់រវើយ ប៉ាវនតនិយយវែឹង

3

វភែកខាំបា
ុ ទអត់បានរ

4

ើញរទ ប៉ាវនតកា រិតវដេរគបញ្ជូ នរៅ មិតប
ត ៊ន វែឹងអែករធេើឃ្លតរវើយ។

[១៣:៤៧:២០]

5

ស៖ រលាក ក្បាក់ រ ឿន ខាំស
ុ ូមអភ័យរទស។ ខាំដ
ុ ឹងថាវសាគ
ុ សាាញ ក៏ប៉ាវនតសូមឲ្យរលាករឆលើយ

6

រៅនឹងសំណួ ខាំឲ្
ុ យបានជាក់លាក់។ រតើ មិតវ
ត ឹម វែឹងវមនរទវដេជាអែកនិយយក្បាប់រលាកថា មិតប
ត ៊ន

7

រនះេូេ ួមពាក់រ័នក
ធ ែុងកា សមលប់ក្កុមក្គួសា រលាក? <រតើគ្នត់វឹង
ែ ជាអែកនិយយអំរី ប៊ន ឬ?>

8

ឆ៖ អត់វមនរទ។ គឺមិតវ
ត ឹម បានក្បាប់ ដូេខាំជ
ុ ក្មបជូនរលាកក្បធានរវើយ ថារីមនដំបូង

9

វែឹង មិតវ
ត ឹម ក្គ្នន់វតឲ្យមួយម៉ាត់ថា រូកំគិតសងស័យ ដូេខាំជ
ុ ក្មបជូនក្េំវដេថា អងគកា រគករមាេ

10

រវើយ រវើយវដេរូគិតខំរធេើកា បរក្មើអងគកា រៅ បរក្មើបកសរៅ បរក្មើសមូវភាររៅ។ ខាំក
ុ ៏អត់ ហា
៊ ន

11

មត់ ហា
៊ នក តបសែងរៅរេើរគវដ ។ ប៉ាវនតមួយេំនួនរទៀតវដេ មិតប
ត ៊ន វដេថារនះេបីទង
ំ អស់ ទូទង
ំ

12

ក្សុកប ិបូ ថាវតបញ្ជូ នរៅ គ្នត់គឺអក
ែ ក្បោំកា ថាសមលប់វឹង
ែ វតមដង។ សូមរមតាតអធាក្ស័យ។

13

ស៖ សូមអភ័យរទស រលាករដើមបណតឹង ដឋបបរវណី<។ ខាំក្ុ តូវសួ រលាកជារេើកេងរក្កាយ

14

រោយសា ខាំម
ុ ិនេាស់េរមលើយ បស់រលាក។> ខាំស
ុ ូមឲ្យរឆលើយថា “បាទ ឬក៏រទ” រៅបានរវើយ។ សូម

15

រឆលើយរោយខលី។ រតើ មិតវ
ត ឹម ជាអែកក្បាប់រលាកថា ប៊ន ជាអែកសមលប់ក្គួសា រលាកវមនរទ? “បាទ ឬ

16

រទ” សូមរលាករឆលើយវតប៉ាណា ឹងបានរវើយ។

17

ឆ៖ រទ។

18

ស៖ ដូរេែះ<របើ>មិនវមន មិតវ
ត ឹម ជាអែកក្បាប់រទ។ រលាកអាេបញ្ញជក់បានរទ អែកណ្ណជា

19
20
21

អែកវដេនិយយថា ប៊ន រនះជាអែកសមលប់ក្កុមក្គួសា រលាក?
[១៣:៤៩:១៧]
ឆ៖ មិនវមន មិតប
ត ៊ន វែឹងសមលប់រទ ប៉ាវនតសមលប់ៗក្បរនធខំរាុ ទ។ ប៉ាវនតពាកយេោមអារាម វដេ

22

រួកកង រួកអី វដេរគរ

23

រៅ មិតប
ត ៊ន វែឹងរៅសមលប់រវើយ។

24
25

ើញនឹងវភែក វដេរគរដើ កាត់វឹង
ែ រគក្បាប់ថា រៅដេ់កវនលងណ្ណក៏រោយ គឺរគ

ស៖ សូមអ គណ។ រៅកែុងក្កបខ័ណឌថ្ននីតិ វិធីរៅេំរពាះមខតលាកា រនះ រលាកក្តូវបំររញ
ពាកយសំតាង
ំ ខលួនជារដើមបណតឹង ដឋបបរវណី។ រៅកែុងឯកសា

D22/2759/1 វដេមនវតជាភាសា

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01495222

E1/362.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

50

1

អង់រគលសមួយភាសាគត់រៅ ERN 00556210 មនកូរឡានមួយវដេស រស ថា ជាភាសាអង់រគលស

2

បគគេវដេរលាកយេ់ថា ជាអែកទទួេខសក្តូវកែុងកា ក្បក្រឹតិត
ត ក្កិដក
ឋ មា ររេរនាះរលាកបានស រស

3

ថា មិតត ស់ (រមកង) គឺជាក្បធានសវក ណ៍វដេ<រលាក>បាននិយយកាេរីមន។ រលាកអាេ

4

បញ្ញជក់បានរទ ថារវតអីបានជារលាកោក់ថា មិតត ស់ រនះជាអែកវដេរលាករជឿជាក់ថាទទួេខសក្តូវ

5

េំរពាះតក្កិដក
ឋ មារនាះ? <តាមរលាកដឹង រតើគ្នត់បានក្គប់ក្គងអេីខលះ?>

6

ឆ៖ បាទ ខាំស
ុ ូមបញ្ញជក់ជូនថា ខាំបា
ុ ទក៏បានរៅដេ់មនដំបូង គឺរគមិនទន់ទមលក់កមាភិបាេ គឺ

7

មិតត ស់ វែឹងអែកទទួេខសក្តូវេំរពាះមខកាដប់កង កាដប់សវ ណ៍។ ដេ់ ួេរៅបានរគមកបីនាក់រទៀត

8

រវើយខាំបា
ុ ទ

9

មនេំនួនបួននាក់ ក្សីបី ក្បុសមួយ។

10

រគអត់ក្បាប់ខំាថា
ុ ជាអែកកាន់កាដប់អីៗរទ

ប៉ាវនតរគរមើេខសក្តូវវែឹងរៅកែុងសវក ណ៍វ

[១៣:៥១:៥៣]

11

ស៖ រលាកោត់ទក មិតត ស់ វែឹងជាអែកទទួេខសក្តូវកែុងកា សមលប់ក្កុមក្គួសា រលាករទ?

12

ឆ៖ ខាំម
ុ ិនោត់ទកគ្នត់ថាសមលប់រទ ប៉ាវនតថាែក់រេើវឹង
ែ រគរៅគ្នត់ជាអែកទទួេខសក្តូវ គ្នត់

13

ឲ្យរៅក្គួសា ទំងអស់ ទំងក្បាំរី វដេខាំបា
ុ នជក្មបជូនខាងមនវែឹង គឺក្គ្នន់វតគ្នត់រៅរៅ រគ

14

សាដប់គ្នត់វឹង
ែ រដើមបីបញ្ជូ នរៅ ក្តង់ភា កិេចអីគ្នត់វណនាំអី គឺគ្នត់អត់មនពាកយមួយម៉ាត់ណ្ណរទ ខាំក
ុ ៏នឹក

15

អាណិតអាសូ ដេ់គ្នត់វដ ។
ស៖ រៅកែុងកូរឡានដវដេវែឹង រលាកក៏បានោក់ថា មិតវ
ត ឹម រមក្កុម។ រតើរលាកោត់ទក មិតត

16
17

វឹម វែឹងថាជាអែកទទួេខសក្តូវេំរពាះកា បាត់ខួ ន
ល បស់ក្កុមក្គួសា រលាករទ?
ឆ៖ រវើយខាំបា
ុ ទក៏អត់ោត់រៅរេើបគគេណ្ណមួយរទ ប៉ាវនតរគអត់បានក្បាប់ខំថា
ាុ
អែករនះទទួេ

18
19

សែី អែករនះទទួេសែី គឺរគអត់ក្បាប់វដ រក្ពាះខាំជា
ុ ឋានៈជាក្បជារេ ដឋ។

20

ស៖ ដូរេែះេរមលើយ បស់រលាកក៏ដូេគ្នែវដ េំរពាះ មិតណ្ណ
ត
, មិតក
ត ួន និង មិតប
ត ៊ន វមនរទគឺរលាក

21

មិនោត់ទកថា រួកគ្នត់ទង
ំ អស់វឹង
ែ ជាអែកទទួេខសក្តូវេំរពាះកា សមលប់ក្កុមក្គួសា រលាករទ វមន

22

រទ?

23

ឆ៖ បាទ រិតក្បាកដវមន។

24

ស៖ ឥេូវរនះខាំេ
ុ ង់ក្តេប់មកនិយយអំរីបញ្ញារ ៀបកា ។ រលាកបានរឆលើយរៅនឹងរមធាវី កូរប៉ា

25

ថា មូេរវតវដេរគឲ្យនិយយរៅររេរគរ ៀបកា <រេើសរីមង
ត >រនាះ រោយសា វត<> រលាក

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01495223

E1/362.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

51

1

រូវកនិយយ រលាករេះបញ្ចុ ះបញ្ចូ េរគ <រទះបីរលាកមិនវមនជាក្បធានក៏រោយ>។ រវើយរលាកក៏

2

ធាលប់ទទួេខសក្តូវបរណ្ណ
ដ ះអាសនែេំរពាះក្កុមមួយ េំរពាះមនសសមួយក្កុមរៅកងរនសាទ។ ដូរេែះអាេ

3

និយយបានរទថា កមាភិបាេសវក ណ៍វឹង
ែ ទកេិតត រជឿទកេិតរត លាក វមនរទ?

4

[១៣:៥៤:៤៥]

5

ឆ៖ រគមិនបានទកេិតខ
ត ំា ១
ុ ០០ភាគ យរទ រគក្គ្នន់វតរគឲ្យនាទីខលះរដើមបីនឹងរៅ គឺថាក្បវមេ

6

ក្បមូេកមលំង តទវ ណ៍១០ ឬក៏២០នាក់វឹង
ែ ក្គ្នន់វតរគរៅក្បាប់វតប៉ាណា ឹងរទ ក្គង់ភា កិេចវដេ

7

ោត់វេងគឺរៅរេើកមាភិបាេ។

8
9
10

ស៖ ក៏ប៉ាវនដរៅររេវដេរលាកនិយយជាមួយនឹងរមធាវី កូរប៉ា រលាកថា
ក្បាប់ឲ្យរលាករៅេូេ ួមកែុងររេរ ៀបកា ។

រលាកអាេជក្មបបានរទ

ស់ រនាះវតងវត

រលាករៅេូេ ួមកែុងររេ

រ ៀបកា វែឹងវតមដងរទ ឬក៏រក្េើនដង?
ឆ៖ បាទ

11

ខាំបា
ុ នជក្មបជូនវតមដងគត់

វដេខាំបា
ុ ទបានរាយកា ណ៍ជូនថា

ខាំរុ គឲ្យរៅកាប់

12

បរងាគេរធេើធស
ែ ់វក្រករនាះ ក្សាប់វតមិនដឹងជាថាែក់ណ្ណ ឬកមាភិបាេវែឹង ក្សាប់វតដេ់រគរៅខាំបា
ុ ទ

13

ឲ្យរេើងមកោប់អា មាណ៍េំរពាះរ ឿងគូសាេមីភ ិយរ ៀបមងគេកា រៅកែុងររេរនាះ។

14
15

ស៖ ររេរ ៀបកា វែឹង

គឺរលាករ

ើញមនគូសាេមីវឹង
ែ ២០

រៅ<៣០>គូវឹង
ែ

វមនរទ?

រវើយមនវតមួយររេវែឹងរទ វដេរលាករេើងរៅនិយយវែឹង វមនរទ?

16

ឆ៖ បាទ េំនួនវដេខាំបា
ុ នរគឲ្យរយបេ់ខំបា
ាុ ទវែឹង គឺថាមន២៥គូ វតរគឲ្យវតមួយររេ

17

យៈក្បវវេជា យ៉ាងរក្េើនណ្ណស់ជាងមួយបា ីវឹង
ែ េប់ ខាំបា
ុ ទក៏ រគឲ្យខាំបា
ុ ទេះមករៅកវនលងវដេខាំុ

18
19

ធាលប់កាប់បរងាគេវែឹង វិញ។
[១៣:៥៦:៤៥]

20

ស៖ សូមអភ័យរទសរលាក ក្បាក់ រ ឿន សំណួ ខាំរុ នាះ ខាំេ
ុ ង់ដឹងថា រតើរលាកេូេ ួមវែឹង កែុង

21

រិធីរ ៀបកា វែឹងគឺវតមដងគត់ វមនរទ? រវើយមនវតមដងវែឹងគត់ វដេរលាកបានរេើងនិយយវែឹង

22

វមនរទ?

23

ឆ៖ បាទ ជក្មបជូនបានវតមដងគត់។

24

ស៖ <សក្មប់អងគជំនំជក្មះ> រយើងជិតេប់រវើយ។ ឥេូវរនះ ខាំេ
ុ ង់ឲ្យរយើងរិនិតយរមើេឯក

25

សា មួយរទៀតទំងអស់គ្នែ គឺឯកសា វដេមនរៅកែុងសំណំរ ឿង។ ជាពាកយសំតាំងខលួនជារដើមបណដឹង

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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1

ដឋបបរវណី បស់រលាករៅេំរពាះមខ អ.វ.ត.ក គឺមនរេខ E3/4989។ ឯកសា រនះបានផដេ់ជូន អ.វ.

2

ត.ក។ រវើយតាម យៈឯកសា រនះ គឺសវរៅក្កមរសើបអរងកតបានទទួេយករលាកជារដើមបណដឹង ដឋ

3

បបរវណី។ ក្បសិនរបើរយើងរិនិតយរមើេទំរ័ េងរក្កាយជាភាសាវខា វែឹងគឺ ថ្ងៃទី១៥ សីហា ឆ្ែំ២០០៩។

4

<សំណួ ដំបូង បស់ខំគ
ាុ ឺថា >ររេរនាះ<រតើ>រលាក<រៅ>ោំថា រលាកមន<>ជួបអែកណ្ណមែក់វដេ

5

បានជួយបំររញពាកយសំ<តាំងខលួនជារដើមបណតឹង ដឋបបរវណី>

6

កា ជំនំជក្មះរនះវដ រទ>? រវើយមនអែកណ្ណរ ៀបរាប់រវតកា ណ៍អីក្េ បាប់រលាករទ? រវើយរលាក

7

មនោំថា រលាកបានផដិតរមថ្ដរៅរេើឯកសា វែឹងរទ គឺឯកសា វែឹង េះថ្ងៃ១៥ វខសីហា ឆ្ែំ២០០៩?

8

ឆ៖ រវើយខាំបា
ុ ទជក្មបជូនមនដំបូង គឺខំបា
ាុ ទអត់បានដឹងរទ។ ខាលេរលារគរៅសួ ខាំបា
ុ ទ សួ

9
10
11

រដើមបី<ឲ្យរលាកេូេ ួមកែុងកិេចដំរណើ

វតរវតផេវដេរគយករៅសមលប់ រវើយខាំក
ុ ៏បានបញ្ញជក់រវើយ ខាំក
ុ ៏វរងេងផង ោំផង រមល៉ាះរវើយខាំុ
ផដិតរមថ្ដវែឹង មិនដឹងជាផដិតវមន ឬក៏អត់ សូមរមតាតអធាក្ស័យដេ់ខំ។
ាុ
[១៣:៥៩:២៤]
ស៖ រទះបីជារលាកោំ ឬមិនោំ ថារលាកបានផដិតរមថ្ដក៏រោយ រតើរលាកនឹករ

12

ើញរទថា

13

<កាេរីមន>រលាកជួបរមធាវី េីម៉ា រងេៀន បស់រលាករនាះ<វដេបានសួ សំណួ រលាកកាេរីមសិេ

14

មិញ? មនររេជួបគ្នត់> រវើយនិងរមធាវីមួយរផសងរទៀតរនាះ <រតើ>រលាកមនោំថារលាកមនបាន

15

រិភាកាគ្នែជាមួយអែកណ្ណរផសងរទៀត

16

វែឹងរទ? <រតើរលាករៅោំវដ រទ?>

17
18

រដើមបី<ជួយ>បំររញពាកយសំតាង
ំ ខលួនជារដើមបណដឹង ដឋបបរវណី

ឆ៖ រីកាេរដើមរេើយមនបែូនវដេេំនួនមែក់ ឬក៏រី នាក់ បានរៅដេ់ផះា ខាំស
ុ ួ រវតផេវែឹង
ខាំក
ុ ៏បាន េីម៉ា រនះ វដេខាំបា
ុ នជួបវែឹង វដេរគរៅខាំឲ្
ុ យជួប គឺរៅរខតតកំរង់ឆ្ែំង។

19

ស៖ <រដើមបីឲ្យបានេាស់>ដូរេែះអែកវដេបានជួបរលាកវែឹង គឺមិនវមនជារមធាវី េីម៉ា វែឹង

20

រទ

វមនរទ

អែកវដេជួបរលាកជួយក្បាប់រលាកឲ្យបំររញវែឹង

21

រលាកឯកភារអ៊៊ីេឹងរទ?

មិនវមនរមធាវី បស់រលាកវែឹងរទ

22

ឆ៖ បាទ ខាំបា
ុ ទឯកភារ។

23

ស៖ ដូរេែះខាំេ
ុ ង់ដឹងថា រលាករៅោំរទ អែកទំងអស់វឹង
ែ រគមនវណនាំខួ ន
ល ក្បាប់ថា រគជា

24

បគគេិកអងគកា

ឬក៏ជាបគគេិក បស់តលាកា ? រតើរលាក<រៅ>ោំរទ<ថា អែកទំងរនាះមិនវមនជា

25

រមធាវីបេចប
ុ បនែ បស់រលាក>?

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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ុ
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1

ឆ៖ កាេនា៎ងរគអត់បានក្បាប់ខំរាុ ទ ខាំក
ុ ៏សួ បានសួ រគថា បែូនឯងកត់រៅខាងណ្ណ មកខាង

2

ណ្ណ? ថា គ្នត់េង់ដឹងរូឯងវដេសាលប់កូន ក្បរនធអស់ប៉ានាាននាក់។ ខាំក
ុ ៏បានរាយកា ណ៍ជូនរគវតក្តឹម

3

ប៉ាណា ឹង។

4

[១៤:០១:៣៧]

5

ស៖ រលាកេង់និយយថា អែកទំងអស់វឹង
ែ មិនបានវណនាំខួ ន
ល ឲ្យរលាកសាគេ់រទ រវើយអត់

6

មនក្បាប់រលាកថា? រវតអីបានមកសួ សំណួ រលាក? រវើយរវតអីបានជារួករគេង់ឲ្យរលាកេូេ

7

ួមរៅកែុងនីតិ វិធីរៅេំរពាះមខ អ.វ.ត.ក អី រគអត់មននិយយអីក្បាប់រលាករទអ៊៊ីេឹង?

8
9

ឆ៖ បាទ រិតក្បាកដវមន។ វតខាំក្ុ គ្នន់វតគ្នត់បានកត់ឲ្យខាំម
ុ នដំបូង អូា៎!អ៊៊ីេឹងសងស័យវតរគជួយ
ដេ់វដេក្គួសា ខាំវុ ដេបាត់បង់ជី វិតរៅ។

10
11

ស៖ េះអែកទំងអស់វឹង
ែ មនក្បាប់រលាករទថា ឯកសា បស់រលាកវែឹង នឹងក្តូវបានរគយក
រៅរក្បើក្បាស់រដើមបីេូេ ួមរៅកែុងនីតិ វិធី បស់តលាកា ? រគមនក្បាប់រលាកអ៊៊ីេឹងរទ?
ឆ៖ រគអត់បានក្បាប់ខំផ
ាុ ង។ រវើយខាំក
ុ ៏បានបញ្ញជក់នូវរវតផេថា អ៊៊ីេឹងយកខាំថា
ុ
អត់រទ

12
13

យកអ៊៊ំឯងរៅកវនលងតលាកា

14

សូមរមតាតអធាក្ស័យ។

រវើយខាំក
ុ ៏ោប់អា មាណ៍ ខាលេរគយកផដនាារទសវែឹង រេះវតភ័យមក។

15

ស៖ រៅកែុងឯកសា រនះគឺERNជាភាសាបារាំង 00891035, ERNជាភាសាវខា 00556217,

16

ERN ជាភាសាអង់រគលស 00891032។ រលាកបានរ ៀបរាប់ដូេតរៅពាក់រ័នន
ធ ឹងកា បញ្ជូ នរលាករៅ

17

រកាះតាម៉ាូវ៖ “រី សបាដវ៍រក្កាយមក រគបានក្បាប់ថា រគ កអែកណ្ណវដេរេះរនសាទក្តី ររេរនាះខាំក
ុ ៏

18

ក្បាប់ថា ខាំរុ េះ។ រគក៏ោត់តាង
ំ ខាំុ ក្រមទំងក្បរនធកូន បស់ខំាឲ្
ុ យេះមក ស់រៅភូមិរកាះតាម៉ាូវ

19

ក្រះគគី ក្សុកប ិបូ រៅតាមដងទរនល ោក់េបយកក្តី សក្មប់ផត
គ ់ផង
គ ់សវក ណ៍។” សូមបញ្ច ប់កា

20

ដកក្សង់។ ដូរេែះខាំេ
ុ ង់សួ រលាកជាដំបូងថា រតើក្តឹមក្តូវរទថា មនរគមកសួ ថា អែកណ្ណខលះរេះរនសាទ

21

ក្តី រវើយរលាកក៏ក្បាប់រគថា រលាករេះ អ៊៊ីេឹងរគក៏ោត់តាង
ំ រលាកឲ្យរៅរនសាទ អ៊៊ីេឹងវមនរទ?

22

ំកំរង់

[១៤:០៤:៤០]

23

ឆ៖ រិតក្បាកដវមន។

24

ស៖ រៅកែុងសក្មង់<វដេខាំរុ ទើបបានរេើករេើង ស រស >ថា “រគក៏ោត់តាង
ំ ខាំុ ក្រមទំង

25

ក្បរនធកូន បស់ខំា។
ុ ” ដូរេែះមនន័យថា ទំងអស់គ្នែ គឺោករេញរៅកែុងររេវតមួយ។ រតើរលាកនិង

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01495226

E1/362.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

54

1

ក្បរនធកូន បស់រលាកវែឹងោករេញរៅជាមួយរលាកកែុងររេវតមួយ ឬក៏មួយឆ្ែំរក្កាយមក រក្ពាះរី

2

មនរនះរលាករឆលើយជូនអងគជំនំជក្មះថា

3

រលាក?

មួយឆ្ែំរក្កាយមកបានរលាកសំឲ្យរគយកក្បរនធកូនរៅជាមួយ

ឆ៖ បាទ រិតក្បាកដវមនខាំបា
ុ ទ គឺរគទមលក់មកមន វតក្បរនធខំាុ មិនដឹងជាប៉ានាានវខរទ វយូ

4
5

អវងេងយូ វដ បានរគឲ្យមក ខាំក
ុ ៏សំរសែើរគ រគថាមិនដឹងមកថ្ងៃណ្ណរទ ប៉ាវនតមកៗរវើយ។ វតខាំបា
ុ ទបាន

6

មកមនរគ។

7
8

ស៖ <ខាំស
ុ ូមសួ -->
ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

9

អរញ្ជ ើញរលាកសវក្រះរាជអាជាា ងអនត ជាតិ!

10

[១៤:០៥:៥៧]

11

រលាក វំងសង់ វយដ៍ រដសាាឯេ៖

12

សូមអ គណរលាកក្បធាន។ ខាំម
ុ ិនេង់រក្ជៀតវក្ជកេូេកែុងររេសួ បស់រមធាវីកា ពា កដីរទ ក៏

13

ប៉ាវនតមសិេមិញអងគជំនំជក្មះផដេ់ជូនរយើងខាំុ ២០នាទីបវនថម រវើយរយើងក៏រគ្ន រតាមររេរវលា ខាំឈ
ុ ប់

14

ក្តឹមរម៉ាងបួនគត់ររេនា៎ង ខាំ<
ុ ក៏>មនសំណួ រក្េើនរទៀតវដេក្តូវសួ

15

រយើងរ

16

២០នាទីរទ។ ខាំម
ុ ិនដឹងថារតើគ្នត់បនតរៅដេ់រម៉ាងណ្ណរទៀត។ អ៊េ
៊ី ឹងគួ វតរមធាវីកា ពា កដីរគ្ន រតាម

17

កា សរក្មេ បស់អងគជំនំជក្មះដូេវដេខាងរយើងខាំរុ ធេើដូរេែះវដ ។

18

ក៏ប៉ាវនតខំក្ាុ តូវវតបញ្ឈប់។ ឥេូវ

ើញថា ោប់រផដើមមកគឺ ៣៥នាទី<តាំងរីសក្មកបាយថ្ងៃក្តង់>

រវើយរមធាវីកា ពា កដីសំវត

កញ្ញា អង់តា វគស
ី រស៖

19

រលាកក្បធាន ខាំគ
ុ ិតថាតាំងរីមសិេមិញមក ខាំបា
ុ នក្បាប់ជូនអងគជំនំជក្មះ ួេរវើយថា ខាំក្ុ បវវេ

20

ជាក្តូវកា ររេរវលារក្េើនជាងររេរវលាវដេបានផដេ់ជូនរោយអងគជំនំជក្មះ រវើយខាំគ
ុ ិតថាអងគជំនំ

21

ជក្មះក៏<ធាលប់ដឹងរវើយថាក្កុមរមធាវីកា ពា កតីរលាក រខៀវ សំផន មិនសួ សំណួ ណ្ណវដេភាគីបាន

22

សួ ួេរវើយរនាះរទ រៅររេវដេរយើងគិតថា វរឆលើយបានេាស់លាស់រវើយរនាះ។> ដូរេែះកែុងក ណី

23

រនះ ជាក ណីរិរសស រយើងមនរដើមបណដឹង ដឋបបរវណីមួយ ូបវដេមនកំណត់រវត បស់គ្នត់វឹង
ែ

24

<មិនោំបាេ់>--

25

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01495227

E1/362.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

1
2

55

ររេរវលាដូេកាន់វតខលីរៅរវើយ រវើយរៅក្បាជារក្ពាកអីរក្េើនរៅរផសងអីរទៀត ឥេូវវែឹង។
ឥេូវឲ្យអតិប ម ៥នាទីរទៀត។

3

[១៤:០៧:៤៦]

4

សួ រោយកញ្ញា អង់តា វគស
ី រស៖

5

ស៖ រលាក ក្បាក់ រ ឿន រៅERN <00891033> ជាភាសាអង់រគលស រវើយនិងរេខ ERN

6

ដូេគ្នែេំរពាះភាសារផសងរទៀត រៅកែុងឯកសា ដវដេ រលាករឆលើយថា “ថ្ងៃមួយមិតក
ត ួន បានរកាះរៅខាំុ

7

រវើយបានសួ ខាំថា
ុ
រតើខំេ
ាុ ង់រៅជាមួយក្បរនធខំឬ
ាុ ក៏អត់។ ក្បសិនរបើខំម
ាុ ិនេង់រៅរទ រគបញ្ជូ នរៅជញ្ជូ ន

8

កណ្ណ
ដ ប់ក្សូវ ឯក្បរនធក្តូវបំវបកឲ្យរៅរធេើកា រៅកវនលងរផសង។” ដូរេែះខាំេ
ុ ង់សួ រលាកថា រតើ មិតក
ត ួន

9

វែឹងវមនរទវដេជាអែកនិយយអំរីកា បញ្ជូ នរលាករនាះ? <បាទ ឬរទ?>

10

រលាក ក្បាក់ រ ឿន៖

11

ឆ៖ បាទ រិតវមន។

12

ស៖ រតើរលាកដឹងរទថា កួន វែឹងរវើយក៏ជាអែកក្បមូេបដីក្បរនធរផសងរទៀតវដ រនាះវមនរទ?

13

ឆ៖ វតក្តង់រគក្បមូេៗ វភែកខាំបា
ុ ទអត់រ

ើញរទ ប៉ាវនតក្គ្នន់វតឮសូ វដេគ្នត់ថាឲ្យខាំថា
ុ
“ខាំុ

14

សូមកូនខាំម
ុ ក” រវើយគ្នត់ថា “មិនបាេ់រទ” រវើយគ្នត់និយយវតប៉ាណា ឹង។ ដេ់ររេរក្កាយបាន មិតត

15

វឹម ថាក្គួសា ខាំរុ គករមាេអស់រវើយ អ៊េ
៊ី ឹង ួមេំវណកជាមួយកូន។

16

ស៖ រលាក ក្បាក់ រ ឿន ខាំស
ុ ូមអភ័យរទស ខាំុមនររេរវលាខលីណ្ណស់ សូមឲ្យរលាករឆលើយជាក់

17

លាក់រៅនឹងសំណួ បស់ខំ។
ាុ កែុងឯកសា ដវដេ ERN ជាភាសាបារាំងគឺ 00891036, ERN ជាភាសា

18

អង់រគលស 00891034 និងជាភាសាវខា គឺ 00556218។ រលាកបានរឆលើយដូេតរៅ៖ “រៅររេវដេរគ

19

រ ៀបកា ួមមដងៗ រមកង ស់ បានអរញ្ជ ើញខាំឲ្
ុ យេូេ ួមជារភាៀវ រវើយខាំជា
ុ ក្បជាជនធមាតា គ្នានតួនាទីអីេ

20

ទំងអស់ ក្គ្នន់វត<គ្នត់>ោត់ទកថាខាំវ
ុ ឹង
ែ ជាមនសសរេះជាងរគរៅកែុងកងវតប៉ារណ្ណ
ា ះ។ ដូរេែះ តាម

21

យៈកថាខណឌរនះ គឺមនន័យថា រលាកបានេូេ ួមកែុងកា រ ៀបកា ួមវែឹងជារក្េើនដង រវើយរលាកៗ

22
23

រឆលើយថា េូេ ួមបានវតមដងរទ។ រលាកអាេបញ្ញជក់ឲ្យបានេាស់បានរទ?
[១៤:១០:៣០]

24

ឆ៖ បាទ ខាំជ
ុ ក្មបជូន វតមដងគត់។

25

ស៖ រៅកែុងឯកសា េងរក្កាយគឺ E3/5632 ជាសកខីកមាបវនថម បស់រលាក កែុងរនាះមនកា

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01495228

E1/362.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

1

<កា កត់សមគេ់មួយ>ថា

2

បារាំងមួយរទៀត េះថ្ងៃទី២២ វខវិេិកា
ឆ ឆ្ែំ២០១០។ ឯកសា រនាះ ស រស ដូេតរៅ រៅERN ជាភាសា

3

បារាំង 00899195,ERN ជាភាសាវខា គឺ 00901538។ សូមអភ័យរទស ខាំអ
ុ ត់មន ERN ជាភាសា

4

អង់រគលសរទ អូា៎! ខាំុ ករ

5

នឹងររេរវលាវដេរលាកដឹងអំរីម ណភារ បស់ក្គួសា បស់រលាក។

6

“ខាំម
ុ ិនបានរ

7

មក ក្បធាន<កង>បានមកក្បាប់ខំថា
ាុ ក្បរនធ និងសាេ់ថ្ងល បស់អក
ែ ឯងបានសាលប់អស់រវើយ គឺរួករយើង

8

បានសមលប់ក្បរនធ និងសាេ់ថ្ងល បស់អក
ែ ឯង។ រយើងសមលប់ជនជាតិរវៀតណ្ណមទំងអស់។” ដូរេែះខាំេ
ុ ង់

9

ដឹងថា <រតើ>កនលះរម៉ាងរក្កាយមក ឬក៏ថ្ងៃវសែករេើង វដេក្បធានក្កុមនា៎ងបានមកក្បាប់រលាករនាះ?

10
11
12

រធេើរេើងរក្កាយរីកា សមាសជាមួយនឹងរមធាវី បស់រលាក

56

និងរមធាវី

ើញរវើយ 00678294។ កែុងឯកសា រនះ រលាកបាននិយយរ ៀបរាប់ពាក់រ័នធ
រលាកបាននិយយដូេតរៅ៖

ើញរគសមលប់ក្បរនធ បស់ខំរាុ ទ រីរក្ពាះខាំក្ុ តូវរគបញ្ជូ នរៅកវនលងរផសង។ កនលះរម៉ាងរក្កាយ

ឆ៖ បាទ ថ្ងៃ ះរេើងក៏គ្នត់បានក្បាប់ខំាអ
ុ ៊ីេ
៊ ឹង។ ថ្ងៃក្ពាងៗរេើង ខាំក
ុ ំរងរបាកក្សូវ គ្នត់ក្បាប់
ភាលមមួយ ំររេវែឹង ថាក្បាកដជាករមាេរវើយ។
[១៤:១២:៣៨]

13

ស៖ រៅទំរ័ ដវដេរលាកបាននិយយថា “<>អែកវដេក្បាប់រ័ត៌មនរនាះដេ់ខំគ
ាុ ឺ មិតវ
ត ឹម ខាំុ

14

រជឿថា គ្នត់ជាអែកសមលប់ក្បរនធ និង កូនៗ បស់ខំាុ។ រវើយគ្នត់<អាេ>ក្បាប់រួករយើងថារតើសាកសរ

15

បស់រួករគរៅឯណ្ណ។” <បញ្ច ប់កា ដកក្សង់។> រតើរលាករិតជាបានក្បាប់រមធាវី បស់រលាករៅថ្ងៃ

16

សមាសវែឹងវមនរទថា រលាកគិតថា មិតវ
ត ឹម វែឹងជាអែកទទួេខសក្តូវកែុងកា សមលប់កូន និងក្បរនធ

17

បស់រលាករនាះ?
ឆ៖ ខាំបា
ុ នបញ្ញជក់ជូនក្បាប់គ្នត់ មិនក្បាប់គ្នត់ថារោទអីរនះរទ ប៉ាវនតគ្នត់បានក្បាប់ខំថា
ាុ
កូន

18
19

ក្បរនធវឹង
ែ រគករមាេរវើយ ប៉ាវនតក្តង់គ្នត់បានមកសមលប់ មិនសមលប់ ថ្ដដេ់ មិនថ្ដដេ់ គឺខំអ
ាុ ត់ បាន

20

រ

21
22
23
24
25

ើញរទ។ វែឹងសូមបញ្ញជក់វតប៉ាណា ឹង។
ស៖ ឯកសា រនះស រស ថា៖ “ខាំរុ ជឿថា គ្នត់ជាអែកសមលប់ក្បរនធ និងកូន បស់ខំា”ុ ។ រលាករជឿ

ជាក់អ៊ីេ
៊ ឹងរទ?
ឆ៖ វតខាំបា
ុ ៉ា ន់សាានរៅវេង់ដូេ បានថាគ្នត់ដូេ បានថារដើមរវតវែឹងវមិនដឹងរ ឿង រម៉ាេបាន
គ្នត់មកក្បាប់រកើត។ វែឹងសូមរមតាតអត់រទសដេ់ខំ។
ាុ
ស៖ ជាេងរក្កាយ គឺរៅទំរ័ េងរក្កាយ ERN ជាភាសាបារាំង 00899196, ERN ជាភាសា

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01495229

E1/362.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

57

1

អង់រគលស 00678295 និង ERN ជាភាសាវខា 00901539។ រលាកបានស រស ថា៖ “មនរួករគបាន

2

សមលប់ក្បរនធ និងកូនៗ បស់ខំាម
ុ នឆ្ែំ៧៨ ខាំម
ុ ិនបានដឹងអំរីកា សមលប់ជនជាតិរវៀតណ្ណមរផសងរទៀតរទ

3

វដេថារក្ៅ<រី>ក្បាំ

4

ណ្ណម រៅកែុងឆ្ែំ១៩៧៨។ ខាំម
ុ ិនបានដឹងអំរីកា សមលប់ណ្ណរផសងរទៀត រោយរវតផេជាជនជាតិរវៀ

5

តណ្ណមរទ។” សូមបញ្ច ប់កា ដកក្សង់។ រតើរលាករៅ កាេរមលើយរនះ ដវដេឬ?

6

ឬក្បាំមួយក្គួសា

វដេក្តូវបានសមលប់រោយសា មូេរវតជាជនជាតិរវៀត

[១៤:១៤:៥៥]

7

ឆ៖ បាទ រៅ កាដវដេ។

8

ស៖ សំណួ េងរក្កាយគឺរៅរេខ ERN ដវដេជាភាសាបារាំង និងអង់រគលស រវើយERN ជា

9

ភាសាវខា គឺ 00901538។ រលាកបានស រស ដូេតរៅ រក្កាយររេសមាសជាមួយនឹងរមធាវី ខាំស
ុ ូម

10

ដកក្សង់៖

11

រ ៀបេំកា រ ៀបអាពាវ៍រិពាវ៍ធំវដេមនរី២០រៅ២៥គូ។” ដូរេែះ ខាំេ
ុ ង់ដឹងរតើរលាករិតជាអែករ ៀបេំ

12

អាពាវ៍រិពាវ៍រោយបងខំជារក្េើនដងវមនរទ?

13

រិពាវ៍<បងខំ> ួម<ទំងអស់រនះ>វមនរទ?

“កែុងឆ្ែំ១៩៧៧

មនកា បងខំឲ្យរ ៀបអាពាវ៍អាពាវ៍វដេខាំក្ុ តូវរ ៀបេំ។

រគបញ្ញជឲ្យខាំុ

រវើយរលាករិតជាបានទទួេបញ្ញជឲ្យរ ៀបេំអាពាវ៍ -

14

ឆ៖ វតខាំបា
ុ ទអត់មនដឹងខលួនរទ វដេរគរៅខាំបា
ុ នជក្មបមដងជារី ដងវែឹង ដូេខាំបា
ុ នជក្មប

15

ជូនថា រគរៅខាំវុ តមដងគត់ វតរសេកដីវដេខាំបា
ុ នជក្មបជូនរៅកែុងឪម៉ាេ់រនះតាំងរីថ្ងៃមសិេមិញ បាន

16

ន័យថារសេកដីខំេ
ាុ ប់អស់រវើយ អត់មនពាកយអីតរៅរទៀតរទ។

17

កញ្ញា អង់តា វគស
ី រស៖
រលាកក្បធាន ខាំអ
ុ ស់សំណួ រវើយ។ សូមអ គណវដេរលាកក្បធានបានផដេ់ររេរវលាបវនថម

18
19

ដេ់ខំា។
ុ

20

[១៤:១៦:២៨]

21

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

22

បាទ អ គណ។ រវើយរលាក ក្បាក់ រ ឿន ដូេរយើងបានក្បាប់រវើយថារៅេងរក្កាយរនះ

23

រលាកអាេវងលងរ ៀបរាប់ក្បាប់ដេ់អងគសវនាកា អំរីរ ឿងរវតទំងឡាយ

វដេពាក់រ័នន
ធ ឹងបទតក្កិដឋ

24

វដេក្តូវបានរោទក្បកាន់រេើជនជាប់រោទទំងរី ូប នួន ជា និងរខៀវ សំផន វដេបានប៉ាះពាេ់េំរពាះ

25

រលាករៅកែុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ វដេនាំឲ្យរលាកសរក្មេបដឹងតាំងខលួនជារដើមបណដឹង ដឋបបរវណី

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01495230

E1/362.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

1

បដឹងទមទ សំណងជំងឺេិតដ

2

វដេមនេំរពាះរលាកជាអាទិ៍ កា ខូេខាតរាងកាយ សមា ៈ ផលូវេិតដ និងផេវិបាករោយផ្ទាេ់រីបទ

3

តក្កិដវឋ ដេជារយសនកមាផ្ទាេ់ខួ ន
ល វដេរកើតមនរិតក្បាកដ វូតដេ់សរេថ្ងៃរនះ ក្បសិនរបើរលាកមន

4

បំណងរធេើដូរេែះ។ សូមអរញ្ជ ើញ!

5

និងជាសមូវភាររីជនជាប់រោទ

58

និងរីសាថនភាររយសនកមាទង
ំ ឡាយ

រលាក ក្បាក់ រ ឿន៖

6

រវើយខាំបា
ុ ទ ជក្មបជូនសូមជក្មបដេ់រលាកក្បធាន រវើយនិងក្បធានតលាកា បងបែូនវដេ

7

មករីក្បរទសដថ្ទរទៀត ខាំម
ុ នកំវឹងឈឺោប់េំរពាះវដេកូនក្បរនធ វដេបានបាត់បង់ជី វិតរៅ រវើយ

8

សូមបីវតផាះសវមបងវដេខាំរុ ៅជំនាន់វឹង
ែ គឺខំបា
ាុ នវបកបាក់ ខាចត់ខាចយអស់រវើយ ក្ពាត់ក្បាសទំងកូន

9

ទំងក្បរនធ សាលប់អស់ េីង។ អ៊៊ីេឹងរវតផេរនះវដេខាំបា
ុ នជក្មបជូនដេ់ក្បធានតលាកា និងក្បធាន

10

អាជាាជួយ កខសក្តូវ រដើមបី កសំណងសងដេ់ជំងឺេិតដខំាបា
ុ ទផង រក្ពាះខាំម
ុ នដូេជារៅជាមនសសវិកេ

11

េ ិតរវើយ និងសូមរលាកជួយសំណងសងថាសងខាំបា
ុ ទ ក៏ខំបា
ាុ ទ សូមអំពាវនាវដេ់រៅអនាគតកូន

12

ជំនាន់រក្កាយថា ខាំបា
ុ ទក៏មិនទមទ វួសក្បមណរទ េង់បានឲ្យកូនក្បរនធទកជាទំពាង
ំ សែងឫសសី ទក

13

ជារក ដំវណេ ទកជាក្បវតតិសាស្តសដរដើមបីរធេើដូេថារេតិយមួយទកតមកេ់អដឋិធាត។ រតើរលាកបានជួយខាំុ

14

បានអីអត់ ខាំម
ុ នកមលំងឈឺោប់រដើមបីេង់ផ្ទដេ់ជី វិតរៅកវនលងរនះវតមដង។ សូមអស់រយបេ់រវើយ។

15

[១៤:១៩:០០]

16

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

17

បាទ អ គណ។ រវើយៗរតើរលាកមនសំណួ អេីេង់សួ ដេ់ជនជាប់រោទវដ រទ? រវើយកា

18

តាំងសំណួ បស់រលាក គឺក្តូវរធេើតាម យៈរយើងជាក្បធានអងគជំនំជក្មះ។ ក្បសិនរបើរលាកមនបំណង

19

តាំងសំណួ អេីរលាកអាេរធេើបាន ប៉ាវនដមិនឲ្យរធេើផ្ទាេ់រទ គឺរធេើមករយើងកែុងនាមជាក្បធានអងគជំនំជក្មះ

20

រៅទីរនះ។

21

រលាកក្បាក់ រ ឿន៖

22

រវើយខាំក
ុ ៏អស់សំណួ រវើយ ខាំវ
ុ រឆលើយអត់រកើត វៗៗវី វិេអស់រវើយ។ បាទ ខាំម
ុ នវតពាកយ

23

ប៉ាណា ឹងផ្ទដំរផាើដេ់រាជ ោឋភិបាេ

24

េិតដ រវើយនិងបាត់ក្គួសា អស់មួយេំនួន ខាំអ
ុ ត់មនពាកយអីថាតរៅរទៀតរទ។ សូមបញ្ច ប់វតប៉ាណា ឹង។

25

និងតលាកា ជាក្បធានកា រោះក្សាយវដេខាំម
ុ នវិបតតិេិតរត ៅកែុងផលូវ

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01495231

E1/362.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

59

1

បាទ អងគជំនំជក្មះអ គណរលាក ក្បាក់ រ ឿន។ សវនាកា សាដប់សកខីកមា និងកា វងលងរ ៀបរាប់

2

អំរីទកខរសាករវទនា និងអំរីសាថនភាររយសនកមាកែុងឋានៈរលាកជារដើមបណតឹង ដឋបបរវណី វដេរលាក

3

អះអាងថា រលាកបានទទួេ ងរៅ បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយរនាះបានដេ់ទីបញ្ច ប់រវើយ រវើយសកខី-

4

កមា បស់រលាកនឹងអាេ ួម វិភាគទនកែុងកា វសេង កកា រិតកែុងរ ឿងកតីរនះ។ រវើយវតតមន បស់រលាក

5

រៅ អ.វ.ត.ក រនះវេងមនភារោំបាេ់រទៀតរវើយ រលាកអាេវិេក្តេប់រៅកាន់េំរៅោឋន បស់

6

រលាក ឬក៏រគ្នេរៅណ្ណវដេរលាកមនបំណងេង់រៅបានរវើយ។ សូមរលាកមនសំណ្ណងេែ មន

7

សខភារេែ និងបានរសេកដីសខ រសេកដីេរក្មើន។

8

រវើយអងគជំនំជក្មះក៏សូមអ គណរលាក េឹម ប៊នវួ បគគេិកអងគកា ធី.ភី.អូ វដេបានមក

9

ជួយគ្នំក្ទដេ់អងគជំនំជក្មះកែុងអំេុងររេថ្នកា សាតប់សកខីកមារដើមបណតឹង ដឋបបរវណីក្បាក់ រ ឿន កនលង

10

មករនះ។ រវើយរលាកអាេសក្មកបានរវើយ។

11

មស្តនតី ដឋបាេតលាកា សក្មបសក្មួេជាមួយនឹងបគគេិកថ្នអងគភារគ្នំពា សាកសី និងអែកជំនាញ

12

កែុងកា ជូនរលាក ក្បាក់ រ ឿន វិេក្តេប់រៅកាន់េំរៅោឋន ឬក៏រគ្នេរៅណ្ណវដេគ្នត់មនបំណងេង់

13

រៅបានរវើយ។

14
15

រវើយបងាគប់ឲ្យមស្តនដី ដឋបាេតលាកា អរញ្ជ ើញសាកសីវដេមន វសសនាម 2-TCW-886 េូេ
មកកាន់កវនលងផដេ់សកខីកមារៅកែុងបនាប់សវនាកា ។

(សាកសីេូេកែុងបនាប់សវនាកា )

16
17

[១៤:២៣:០១]

18

កា តាំងសំណួ រោយរៅក្កម

19

សួ រោយក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

20
21

ស៖ សួសីរត លាកក្សីសាកសី រតើរលាកក្សីរ្
ា ះអេី?
រលាកក្សី រៅ សាក់៖

22

ឆ៖ ោស ខាំជ
ុ ក្មបសួ រលាកក្បធាន។ ខាំរុ ្
ា ះ រៅ សាក់។

23

ស៖ អ គណរលាកក្សី រៅ សាក់។ រតើរលាកក្សីរកើតរៅថ្ងៃវខឆ្ែំណ្ណ រលាកក្សីោវំ ដ រទ?

24

ឆ៖ ខាំម
ុ ិនបានោំ រភលេ។

25

ស៖ ដេ់ឆ្ែំរនះ រតើរលាកក្សីអាយប៉ានាាន?

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01495232

E1/362.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

1

ឆ៖ ៦២ឆ្ែំ។

2

ស៖ រលាកក្សីមនទីកវនលងកំរណើតរៅទីកវនលងណ្ណ?

3
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[១៤:២៣:៥៣]

4

ឆ៖ រៅភូមិអនលង់ក្ទ។

5

ស៖

ំរាេ់ថ្ងៃ?

6

ឆ៖

ំវក្រកថ្ក្ជ ក្សុកកំរង់លាវ រខតតថ្ក្រវវង។

7

ស៖ េះទីេំរៅសរេថ្ងៃ រលាកក្សីរៅទីកវនលងណ្ណ?

8

ឆ៖ រៅភូមិអនលង់ក្ទ

9

ស៖ រលាកក្សីក្បកបមខ ប អេីវដ សរេថ្ងៃរនះ?

ំវក្រកថ្ក្ជ ក្សុករពាធិ៍រ ៀង រខតតថ្ក្រវវង។

10

ឆ៖ រធេើវក្សក្បាំង។

11

ស៖ ឪរកបរងកើត បស់រលាកក្សីរ្
ា ះអេី? រវើយមដយបរងកើត បស់រលាកក្សីរ្
ា ះអេី?

12

ឆ៖ រ្
ា ះ រង់ រៅ។ មតយរ្
ា ះ រវង ណ្ណំ។ បានសាលប់អស់រវើយ។

13

ស៖ អ គណ។ េះបតី បស់រលាកក្សី វិញរ្
ា ះអេី? រវើយរលាកក្សីមនកូនប៉ានាាននាក់?

14

ឆ៖ បតីខំរាុ ្
ា ះ ខង ស៊ម មនកូនក្បាំរី នាក់។ េំវណកខាំរុ ្
ា ះ រៅ សាក់ វតបតីខំសា
ាុ ល ប់បាន

15
16
17

១០វខរវើយ។
[១៤:២៥:១៤]
ស៖ រលាកក្សី រៅ សាក់ តាម បាយកា ណ៍ បស់ក្កឡាបញ្ជ ីសវនាកា កាេរីក្រឹកមិញ ថា

18

តាមសមតថភារវដេរលាកក្សីអាេដឹង

19

ជាមួយនឹងជនជាប់រោទទំងរី ូប គឺរលាក នួន ជា និងរលាក រខៀវ សំផន រទ រវើយក៏មិនជាប់ញាតិ

20

រលាវិត

21

កែុងរ ឿងកដីរនះ។ រតើ បាយកា ណ៍រនះក្តឹមក្តូវវដ ឬរទ?

គឺរលាកក្សីមិនមនជាប់េំណងញាតិរលាវិត

ឬក៏ញាតិរនធ

ឬក៏ញាតិរនធជាមួយនឹងបគគេទំងឡាយវដេក្តូវទទួេយកជាភាគីរដើមបណដឹង ដឋបបរវណី

22

ឆ៖ ោស រិតក្បាកដណ្ណស់រលាកក្បធាន។

23

ស៖ រវើយរលាកក្សីបានសបងរវើយឬរៅ រៅេំរពាះមខអែកតាដំបងវដក មននឹងេូេមកផដេ់

24
25

សកខីកមានាររេរនះ?
ឆ៖ ោស ខាំបា
ុ នសបងរវើយ។

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01495233

E1/362.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

61

1

ស៖ តរៅរនះរយើងក្បាប់អំរីសិទធិ និងក ណីយកិេចកែុងនាម កែុងឋានៈរលាកក្សីជាសាកសីរៅកែុង

2

កិេចដំរណើ កា ផដេ់សកខីកមាេំរពាះមខអងគជំនំជក្មះ។ អំរីសិទធិ រលាកក្សី រៅ សាក់ កែុងឋានៈជាសាកសី

3

រៅកែុងកិេចដំរណើ កា េំរពាះមខអងគជំនំជក្មះនាររេរនះ

4

សំណួ ឬក៏កា រធេើអតាថធិបាយវដេនាំឲ្យោក់រិ ទធភាររេើខួ ន
ល ឯង។ សិទធិមិនរធេើសកខីកមាក្បឆ្ំងនឹងខលួន

5

ឯង។

6

រលាកក្សីអាេបដិរសធកែុងកា រឆលើយតបរៅ

អំរីក ណីយកិេច រលាកក្សីកែុងឋានៈជាសាកសីក្តូវផដេ់សកខីកមារៅកែុងកិេចដំរណើ កា េំរពាះមខ

7

អងគជំនំជក្មះរនះ ក្តូវវតរឆលើយតបរៅនឹងរាេ់សំណួ ទំងឡាយវដេភាគី ឬរៅក្កមថ្នអងគជំនំជក្មះសួ

8

េំរពាះរលាកក្សី រេើកវេងវតសំណួ ណ្ណវដេឲ្យេរមលើយ បស់រលាកក្សី ឬក៏កា រធេើអតាថធិបាយ បស់

9

រលាកក្សីវដេនាំឲ្យោក់រិ ទធ ភាររេើខួ ន
ល ឯង។

រវើយកែុងឋានៈជារលាកក្សីជាសាកសីក្តូវវតរឆលើយឲ្យ

10

កា ណ៍ណ្ណវដេរិតវដេរលាកក្សីបានដឹង បានឮ បានរ

11

ជួបក្បទះ ឬក៏បានរធេើកា សរងកតរោយផ្ទាេ់នូវក្រឹតិរត វត នូវរវតកា ណ៍ទង
ំ ឡាយវដេពាក់រ័នន
ធ ឹង

12

សំណួ វដេភាគី ឬក៏រៅក្កមថ្នអងគជំនំជក្មះសួ េំរពាះរលាកក្សី។

ើញ បានេងោំ ឬមនធាលប់មនបទរិរសាធន៍

13

រលាកក្សី រៅ សាក់ រតើរលាកក្សីធាលប់បានផដេ់សកខីកមា ឬក៏ផេ
ដ ់កិេចសមាសន៍ជាមួយនឹងអែក

14

រសើបអរងកតថ្នកា ិយេ័យសវរៅក្កមរសើបអរងកតវដ ឬរទ កនលងមក? រវើយរបើសិនរធេើប៉ានាាន រធេើរៅ

15

ទីកវនលងណ្ណ រៅររេណ្ណ?

16

[១៤:២៧:៣៤]

17

ឆ៖ មនរគេះរៅសមាសខាំរុ ៅកែុងភូមិនា៎ងវតមដង។

18

ស៖ ប៉ានាានដងវដ រវើយរៅថ្ងៃវខឆ្ែំណ្ណ រលាកក្សីោរំ ទ?

19

ឆ៖ ថ្ងៃណ្ណរទ ខាំរុ ភលេរវើយ យូ វដ រវើយ។ មិនបានោំរទ។

20

ស៖ រវើយប៉ានាានដងវដ រលាកក្សី សមាសនា៎ង?

21

ឆ៖ វតមដង។

22

ស៖ រវើយមននឹងេូេមកេំរពាះមខអងគជំនំជក្មះរៅររេរនះ

រតើរលាកក្សីបានរិនិតយរមើេ

23

ឬក៏បានអាន

24

កាេរីររេមនរនាះជាមួយនឹងអែករសើបអរងកត រដើមបី ំឭកកា េងោំ បស់រលាកក្សីវដ ឬរទ?

25

ឬក៏បានសាដប់កា អានរីបគគេណ្ណមែក់នូវកំណត់រវតវដេរលាកក្សីបានផដេ់េរមលើយ

ឆ៖ បានអានរតើរលាកក្គូ បានអាន។

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01495234

E1/362.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

62

1

ស៖ រវើយតាមសមតថភារវដេរលាកក្សីអាេដឹង និងេងោំ ថារតើរលាកក្សីអាេបញ្ញជក់បាន

2

វដ រទថា កំណត់រវតវដេសាដប់េរមលើយវដេរលាកក្សីបានអានរដើមបី ំឭកកា េងោំរនាះ គឺរិតជាក្តឹម

3

ក្តូវ សីេងាេក់គ្នែ ក្សបរៅនឹងេរមលើយវដេរលាកក្សីបានផដេ់កិេចសមាសន៍ជាមួយនឹងអែករសើបអរងកត

4

កាេរីររេមន រៅភូមិ បស់រលាកក្សីរនាះវដ ឬរទ?

5

ឆ៖ ោស ជាកា ក្តឹមក្តូវរលាកក្គូ។

6

[១៤:២៩:០២]

7

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

8
9

កែុងកា សួ រដញរោេេំរពាះសាកសី ូបរនះ អនវតតតាម វិធាន៩១សាួន ថ្នវិធានថ្ផាកែុង អងគជំនំ
ជក្មះផដេ់រវទិកាជូនរៅតំណ្ណងសវក្រះរាជអាជាាសួ រដញរោេសាកសី ូបរនះ

មនភាគីដថ្ទរទៀតថ្ន

10

រ ឿងកដី។ រវើយសវក្រះរាជអាជាា ួមទំងសវរមធាវីនាម
ំ ខតំណ្ណងរដើមបណដឹង ដឋបបរវណីមន យៈ

11

ររេរី វគគថ្នថ្ងៃសវនាកា កែុងកា សួ សាកសី ូបរនះ។ សូមអរញ្ជ ើញ!

12

រលាក រសង លាង៖

13
14

ជាបឋមសូមអ គណរលាកក្បធាន។ សូមរគ្ន ររលាក រលាកក្សីរៅក្កម និងអងគសវនាកា
ទំងមូេ។ ខាំបា
ុ ទរ្
ា ះ រសង លាង ជាសវក្រះរាជអាជាា ងជាតិ។

15

កា តាំងសំណួ រោយសវក្រះរាជអាជាា

16

សួ រោយរលាក រសង លាង៖

17

ស៖ ខាំបា
ុ ទសូមរគ្ន ររលាកក្សីសាកសី។ ថ្ងៃរនះខាំម
ុ នសំណួ មួយេំនួន េង់ឲ្យរលាកក្សីជួយ

18

បំភឺដ
ល េ់អងគសវនាកា ទំងមូេ។ រវើយសំណួ ដំបូង បស់ខំាុ គឺខំេ
ាុ ង់ឲ្យរលាកក្សីជក្មបរីក្បវតតិបនតិេ

19

កាេមនឆ្ែំ៧៥។ ថារតើមនឆ្ែំ៧៥ រលាកក្សី ស់រៅកវនលងណ្ណវដ ?

20

[១៤:៣០:០៨]

21

រលាកក្សី រៅ សាក់៖
ំវក្រកថ្ក្ជ ក្សុកពាម ក៍ រខតតថ្ក្រវវង។

22

ឆ៖ មនឆ្ែំ៧៥ នាងខាំរុ ៅភូមិអនលង់ក្ទ

23

ស៖ អ គណរលាកក្សី។ រតើរៅកែុងភូមិ បស់រលាកក្សីនាររេរនាះ មនជនជាតិរវៀតណ្ណម

24
25

ស់រៅវដ ឬរទ?
ឆ៖ មនឆ្ែំ៧១ៗ តាំងរី៦៩ ដេ់៧១វែឹង គឺមនបងបែូនជនជាតិរវៀតណ្ណមរៅេរនាលះៗ វតរៅ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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E1/362.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

1

ភូមក្ិ សុកលាេឯម។ វតខាងខាំម
ុ នតិេតួេរខតតថ្ក្រវវងវែឹង រវើយក៏រគជរមលៀសរៅអស់រៅ។

2
3

63

ស៖ រតើរលាកក្សីអាេក្បាប់បានរទ រៅកែុងភូមិអនលង់ក្ទ បស់រលាកក្សីវឹង
ែ

រតើមនក្គួសា

រវៀតណ្ណមក្បវវេប៉ានាានក្គួសា វដ មនឆ្ែំ៧៥?

4

ឆ៖ ខាំម
ុ ិនបានដឹងរទ។

5

ស៖ រតើរលាកក្សីអាេក្បាប់បានរទថា រៅកែុងតំបន់រលាកក្សីវឹង
ែ រគសមគេ់ថា ជាជនជាតិ

6

វខា ឬជាជនជាតិរវៀតណ្ណមវែឹង រោយ របៀបណ្ណវដ ?

7
8

ឆ៖ រោយសមគេ់ថា ដូេជារៅកែុងភូមិអ៊៊ីេឹង មនកូនជាជាប់ជនជាតិរវៀតណ្ណមខលះរៅ ជួន
ជារៅឪរករវៀតណ្ណមរៅ ជួនកាេរៅជាឪរកវខា អ៊៊ីេឹងរៅ។

9
10

ស៖ រតើ របៀប បបថ្នកា បរញ្ច ញសំរេងជនជាតិរវៀតណ្ណម និងក្បជាជនវខា វខសគ្នែ អាេ
ឲ្យរយើងសមគេ់បានវដ រលាកក្សី?
ឆ៖ អាេសមគេ់បាន រក្ពាះរវៀតណ្ណមនិយយមិនដូេវខា រយើងរទ។

11
12

[១៤:៣២:៣០]

13
14

ស៖ រតើរួកវខា ក្កវមេូេកាន់កាប់តំបន់រលាកក្សីរៅឆ្ែំណ្ណវដ
រទ?

15

ឆ៖ ឆ្ែំ១៩៧៥។

16

ស៖ រតើមនររេកា មកដេ់ បស់រួកវខា ក្កវម

17

រលាកក្សីអាេជក្មបបាន

និងរក្កាយររេកា មកដេ់ បស់រួកវខា

ក្កវមរៅឆ្ែំ១៩៧៥ រតើកា ក្បក្រឹតត បស់ជនជាតិរវៀតណ្ណមដូេគ្នែវដ ឬរទ?

18

ឆ៖ ខាំអ
ុ ត់យេ់ សួ មដងរទៀត។

19

ស៖ ខាំេ
ុ ង់ឲ្យរលាកក្សីជួយបញ្ញជក់ថា រតើមនឆ្ែំ១៩៧៥ មនក្បជាជនរវៀតណ្ណម ស់រៅកែុង

20

តំបន់រលាកក្សី រតើកា

21

រវើយរក្កាយឆ្ែំ១៩៧៥វែឹង រតើអាជាាធ មូេោឋនវែឹង រគក្បក្រឹតយ
ត ៉ា ងណ្ណេំរពាះក្បជាជនរវៀតណ្ណម

22

រៅកែុងតំបន់រលាកក្សីវឹង
ែ ? រតើវដូេគ្នែ ឬក៏ខសគ្នែយ៉ាងណ្ណ វងមនឆ្ែំ៧៥ និងរក្កាយឆ្ែំ៧៥?

23

ដឋអាជាាធ មូេោឋន ឬក៏ក្បជាជន រគរាប់អានជនជាតិរវៀតណ្ណម របៀបណ្ណ?

ឆ៖ ខសគ្នែ។ កាេរីមនមក រាប់អានធមាតា។ ដេ់រីរក្កាយរីកា រក្កាយរីក្រឹតិកា
ត ណ៍រទៀតមក

24

គឺរគជរមលៀសក្បជាជន គឺរគរ ីសវតមដង រ ីសដូេថា ឲ្យវតមនជនជាតិរវៀតណ្ណម គឺរគក្បមូេវតមដង។

25

ស៖ ខាំេ
ុ ង់ឲ្យរលាកក្សីជួយបញ្ញជក់បនដិេ ថារតើជនជាតិរវៀតណ្ណមវដេ ស់រៅកែុងតំបន់រលាក

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01495236

E1/362.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

1
2

64

ក្សីវឹង
ែ រតើរគភាគរក្េើន រគ ស់រៅកែុងតំបន់ណ្ណវដ រលាកក្សី?
[១៤:៣៤:៣៦]

3

ឆ៖ រៅេរនាលះជាមួយក្បជាជនវខា ។

4

ស៖ ឥេូវរនះ ខាំេ
ុ ង់ឲ្យរលាកក្សីជួយបញ្ញជក់អំរីមដយ បស់រលាកក្សី វិញ រតើគ្នត់មនសញ្ញជតិ

5

អីវដ រលាកក្សី?

6

ឆ៖ មដយ បស់ខំាជា
ុ ប់ជនជាតិរវៀតណ្ណម។

7

ស៖ រតើគ្នត់មនបងបែូនវដ ឬរទ រៅកែុងតំបន់វឹង
ែ មនបងបែូន មដយ បស់រលាកក្សីវឹង
ែ

8

មនបងបែូនវដ ឬរទ?

9
10

ឆ៖ អត់មនផង របើខំរាុ កើតមក អត់រ
រកើតមក រ

ើញវតគ្នត់។

ក្សី ស់រៅកវនលងណ្ណវដ ?
ំវក្រកថ្ក្ជ ក្សុកពាម ក៍ រខតតថ្ក្រវវងដវដេ។

13

ឆ៖

14

ស៖ េះរតើមនក្បជាជនរវៀតណ្ណម

15

ស់រៅភូមិអនលង់ក្ទ

ឬក៏ក្បជាជនកូនកាត់រវៀតណ្ណម

ស់រៅកែុងភូមិ បស់

រលាកក្សីវដ ឬរទ រៅររេរនាះ?

16

ឆ៖ មនរី បីក្គួសា វដ រលាកក្គូ។

17

ស៖ រតើរលាកក្សីសាគេ់រួករគវដ ឬរទ?

18

ឆ៖ សាគេ់។

19

ើញវត ូបគ្នត់មែក់ ខាំុ

ស៖ អ គណរលាកក្សី។ រតើរក្កាយថ្ងៃ១៧ វខរមសា ឆ្ែំ៧៥វែឹង រលាកក្សី និងមដយរលាក

11
12

ើញគ្នត់មនបងបែូន វម៉ាឪផង រ

[១៤:៣៦:៣៧]

20

ស៖ រលាកក្សីអាេរ ៀបរាប់រ្
ា ះរគបានវដ ឬរទ?

21

ឆ៖ សាគេ់រៅៗរ្
ា ះនា៎ង ឪរករ្
ា ះ នាង ណ្ណត។ ក្គួសា មួយរទៀតរ្
ា ះ វន់ រ ៉ា ។

22
23
24
25

សាគេ់រី ក្គួសា វែឹង។
ស៖ រលាកក្សីជួយក្បាប់ផង ថារតើរលាកក្សីរ ៀបកា រៅឆ្ែំណ្ណ? រវើយោប់រផដើមមនកូនរៅ
ឆ្ែំណ្ណវដ អាេៗជួយក្បាប់ផង?
ឆ៖ ខាំរុ ៀបកា រៅឆ្ែំ៦៩។

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
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ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

65

1

ស៖

2

ឆ៖ មនកូនបីនាក់។

3

ស៖ អ គណរលាកក្សី។ ឥេូវខាំវុ ប ក្តេប់មកមដយរលាកក្សី វិញ។ រតើរៅកែុង បបកមពជា
ុ

4

វូតដេ់ឆ្ែំ៧៥វែឹង រលាកក្សីមនកូនប៉ានាាននាក់រវើយ?

ក្បជាធិបរតយយវែឹង រតើមដយ បស់រលាកក្សីវឹង
ែ គ្នត់រធេើអីេវដ ?

5

ឆ៖ គ្នត់រធេើជា គ្នត់រធេើកា រៅកែុងសវ -- កែុង ួម រវើយរគោត់ឲ្យគ្នត់រមើេរៅ កម ។

6

ស៖ គ្នត់រមើេកម វែឹង រតើគ្នត់រធេើរមើេកម វតមែក់ឯង ឬក៏មនគ្នែរក្េើនជួយរមើេកម

7
8

វដ ? មនគ្នែប៉ានាាននាក់ រលាកក្សីអាេជក្មបបានរទ?
[១៤:៣៨:៣៥]

9

ឆ៖ រីក្បាំនាក់រៅដប់នាក់។

10
11

ស៖ រតើរៅកែុងេំរណ្ណមអែកទំងអស់វឹង
ែ រតើមនន ណ្ណមែក់វដេកាត់ជនជាតិរវៀតណ្ណម ឬ
ក៏ជាជនជាតិរវៀតណ្ណមអីវដ រទ រធេើកា ជាមួយមដយរលាកក្សី?

12

ឆ៖ អត់មនរទ មនវតវម៉ាខំម
ាុ ួយ។

13

ស៖ អ៊៊ីេឹងរៅកែុងអំេុងររេ បបវខា ក្កវមនា៎ង រតើមនរ ឿងអេីរកើតរេើងេំរពាះមដយរលាកក្សី

14

វដ ឬរទ រលាកក្សីអាេជក្មបបានរទ?

15

ឆ៖ រក្កាយមក ក៏រគរៅមដយខាំរុ ៅ រគក្បាប់ថា គ្នត់ -- រៅគ្នត់រៅក្បជំ។

16

ស៖ រតើរគរៅគ្នត់រៅក្បជំរៅររេណ្ណវដ រលាកក្សីអាេជក្មបបានរទ?

17

ឆ៖ រៅររេវដេគ្នត់រមើេរៅវែឹង

រោយទំងកូនខាំម
ុ ួយរៅរទៀត

18

រវើយរមើេកូនអែកដថ្ទផង។ ដេ់ររេរគរៅរៅក្បជំ គ្នត់ររៅរៅមែក់រទៀត។

19

ស៖ រៅកែុងអំេុងឆ្ែំណ្ណវដ រលាកក្សីអាេជក្មបបានវដ រទ?

20

ឆ៖ ៧៩ អា៎! ៧៨។ ោំមិនេាស់រទៀត ខាំ។
ុ

21

ស៖ រលាកក្សីជក្មបថា ឆ្ែំណ្ណវដ សូមមដងរទៀតរលាកក្សី?

22

ឆ៖ (មីក្កូវូន
េ មិនទន់ក្បតិបតតិកា )

23

គ្នត់រមើេកូនខាំផ
ុ ង

[១៤:៤០:៣៩]

24

ស៖ េិតប៉ានាាន? ៧៨ ឬក៏៧៩ អាី ៧៨?

25

ឆ៖ ោំមិនេាស់ រភលេយូ រវើយ។

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01495238

E1/362.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
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ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

1

ស៖ មនឯកសា កិេចសមាសន៍ បស់រលាកក្សីមួយ ឯកសា

66

E3/7780 វដេមនវខា ERN

2

00233296, អង់រគលស ERN 00235511 ដេ់ 12, ERN ជាភាសាបារាំង 00250600 ដេ់ 01។

3

រលាកក្សីបាននិយយថា រក្កាយក្រឹតិកា
ត ណ៍ មនក្រឹតកា
ត ណ៍មួយ គឺក្រឹតិកា
ត ណ៍ រសា ភឹម ថារក្កាយ

4

ក្រឹតិកា
ត ណ៍ រសា ភឹម វែឹង រគបានរៅមដយ បស់រលាកក្សីរៅក្បជំ។ រតើរលាកក្សី អេីវដេខាំន
ុ ិយយ

5

រនះ រលាកក្សី ំឭកកា េងោំបានវដ ឬរទ?

6

ឆ៖ ោា៎ រិតវមនរវើយរលាកក្គូ។

7

ស៖ អ៊៊ីេឹងរតើរលាកក្សីអាេជក្មបបានរទថា រតើន ណ្ណរគជាអែករៅមដយរលាកក្សីរៅវែឹង?

8

ឆ៖ ខាំក
ុ ៏មិនដឹងេាស់ថា អែកណ្ណមកយកមដយខាំរុ ៅរទ រក្ពាះខាំដ
ុ ឹងដំណឹងអំរីឈលបវដ ។

9

ស៖ រតើឈលបវែឹងគ្នត់ក្បាប់ គ្នត់រ្
ា ះអេីវដ ? រវើយគ្នត់ក្បាប់រលាកក្សីថារម៉ាេខលះវដ រលាក

10

ក្សីអាេក្បាប់បានវដ ?
ឆ៖ រ្
ា ះ ខន បានក្បាប់ខំថា
ាុ មដយបងឯងរគយករៅក្បជំរៅភូមិក្កសា រផែើេរនាះ ខាងរកើត

11
12

រឆៀងខាង -- ខាងតបូងរឆៀងខាងរកើតភូមិអនលង់ក្ទវែឹង។

13
14

ស៖ រតើកា រិតគ្នត់រៅក្បជំ

17

ឆ៖ ោស រគក្តូវឃ្លត់ខួ ន
ល រក្ពាះខាំតា
ុ មរៅយកកូនខាំ។
ុ ខាំយ
ុ កកូនខាំម
ុ កវិញ វតរគមិនបានហាម
ឃ្លត់អីរេ ទ វតមដយខាំក
ុ ៏ខំាម
ុ ិនបានដឹងថា រគយកបញ្ជូ នគ្នត់រៅឯណ្ណរទៀតរទ។ គ្នត់បាត់ខួ ន
ល វូតរៅ។
[១៤:៤៣:៣៨]

18

ស៖ រតើគ្នត់បានក្បក្រឹតក
ត ំវសអេីបានជារគឃ្លត់ខួ ន
ល គ្នត់ រលាកក្សីដឹងវដ រទ?

19

ឆ៖ ខាំម
ុ ិនបានដឹងកំវសគ្នត់រទ ប៉ាវនតខំន
ាុ ឹករ

20
21
22

រលាកក្សីអាេ

បញ្ញជក់បានវដ ឬរទ?

15
16

ឬក៏គ្នត់ក្តូវបានរគឃ្លត់ខួ ន
ល យករៅកវនលងណ្ណ

ើញថា ឲ្យវតជាប់កូនរៅរវៀតណ្ណម គឺក្តូវរគ

យករៅសមលប់អ៊ីេ
៊ ឹងវតមដង។ សមគេ់រីមនមកអ៊៊ីេឹង។
ស៖ រតើរលាកក្សីអាេក្បាប់បានរទ ថារតើររេណ្ណវដេរលាកក្សីបានជួបមដយ បស់រលាកក្សី
ជារេើកេងរក្កាយ រៅោំបានរទ?

23

ឆ៖ ថ្ងៃវដេរគយករៅវែឹង រម៉ាងក្បាំបួន ក្បវវេជារម៉ាងក្បាំបួន ខាំក
ុ ៏ឈលបវែឹងក្បាប់វឹង
ែ

24

ខាំក
ុ ៏រៅតាម បានជួបគ្នត់ជាេងរក្កាយ រវើយគ្នត់បានផ្ទដំខំថា
ាុ
កូនរអើយ មិនបាេ់គិតវម៉ារទ រក្ពាះវម៉ា

25

ោស់រវើយ កូនកំគិតវម៉ាអី។ ហាក់ដូេជាគ្នត់ដឹងថា រគយកគ្នត់រៅសមលប់រោេអ៊៊ីេឹង។ ខាំក
ុ ៏យកកូនខាំុ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

1

ក្តេប់មកផាះ វិញមក។

2
3

ស៖ រតើរលាកក្សីអាេក្បាប់បានរទថា កវនលងវដេរលាកក្សីរៅជួបមដយរលាកវែឹង គឺរលាក
ក្សីជួបរៅកវនលងណ្ណឲ្យរិតក្បាកដ?

4
5
6

ឆ៖ រៅរគរធេើខាមមួយរគរៅភូមិក្កសា រផែើេរនាះ ក្តង់វឹង
ែ រគរបាះជំ ំមួយ។ រៅកវនលងវែឹង
មនក្បជាជនភូមិវក្រកជ័យរគសាែក់វឹង
ែ រធេើក្បាំងរធេើអី ក្កុមសវក ណ៍។
[១៤:៤៥:៤០]

7

ស៖ អ៊េ
៊ី ឹងបានន័យថា

រលាកក្សីរៅជួបមដយរលាកក្សីរៅភូមិក្កសា រផែើេ

8

រលាកក្សីេង់បានជក្មបថាអ៊៊ីេឹង?

9

បាននិយយអេីខលះជាមួយគ្នត់វដ រលាកក្សី?

10

ឆ៖ ខាំគ្ន
ុ ា នបាននិយយអេីរទ ក្គ្នន់សំយកកូន វិញ រក្ពាះមិនហា
៊ ននិយយរទ រៅកវនលងរនាះដូេ
ដឹងក្សាប់រវើយ

12

សងកត់េិតដ រៅកូន ត់មកផាះ វិញ វែឹងកា ឈឺោប់។

13

15

រៅជួបមដយរលាកក្សីវឹង
ែ រតើរលាកក្សីមនរ

យករៅទំងរី នាក់ រ្
ា ះៗ យឺន។
ស៖ អ៊េ
៊ី ឹងបែូនវដេរលាកក្សីនិយយវែឹង រ្
ា ះរលាកក្សីបញ្ញជក់មង
ដ រទៀតរមើេ៍រ្
ា ះ នាង
ណ្ណត អ៊៊ីេឹង ឬក៏យ៉ាងរម៉ាេ?
ឆ៖ (មីក្កូវូន
េ មិនទន់ក្បតិបតតិកា )
ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

22

រឆលើយ! មិនទន់រឆលើយ!

23

[១៤:៤៧:២៣]

24

រលាកក្សី រៅ សាក់៖

25

ើញអែកណ្ណរផសងរទៀតវដេក្តូវរគឃ្លត់ខួ ន
ល ដូេជាមដយ

ឆ៖ មនៗមដយៗបែូនវដេខាំរុ ឆលើយអំមិញថា នាង សីណ្ណត វែឹងមដយវែឹងរៅជាមួយមដយខាំុ

20
21

ដូរេែះខំខាម
ំ ត់

បស់រលាកក្សីវដ ឬរទ?

18
19

កាេណ្ណរយើងនិយយឆលងរឆលើយគ្នែខាលេរគយករទសរយើងរទៀត។

ស៖ រៅកវនលងវដេមដយរលាកក្សីក្តូវរគឃ្លត់ខួ ន
ល រៅក្កសា រផែើេវែឹង រតើរៅររេរលាកក្សី

16
17

អ៊៊ីេឹងរអាស?

រតើរៅររេវដេរលាកក្សីបានជួបមដយរលាកក្សី រតើរលាកក្សី

11

14

67

ឆ៖ រ្
ា ះ នាង ណ្ណត វែឹងកូន បស់មដយវដេរគយករៅសមលប់វឹង
ែ រ្
ា ះ យឺន វតឪរក

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

1

េិញ្ចឹមរ្
ា ះ រថាង ç រថាង យឺន វែឹង។ រវើយ នាង ណ្ណត វែឹងកូន បស់ រថាង យឺន វែឹង។
ស៖ រតើរលាកក្សីអាេដឹងរទថា រតើរគឃ្លត់ខួ ន
ល រ្
ា ះ យឺន វែឹងរៅររេណ្ណ? រវើយមូេ

2
3

រវតអីវដ មនបានដឹងរទ?
ឆ៖ ដឹង។ រថាង យឺន វែឹងក៏កូនគ្នត់ -- គ្នត់ក៏កូនរវៀតណ្ណមវដ វត រថាង ç តារថាង វែឹង

4
5

គ្នត់ រថាង ងួន វែឹងគ្នត់សំកូនវែឹងមកេិញ្ចឹមតាំងរីរកើតមក។

6
7

68

ស៖ រតើគ្នត់ក្តូវឃ្លត់ខួ ន
ល កែុងររេជាមួយមដយរលាកក្សី

ឬក៏ររេណ្ណវដ

រលាកក្សីអាេ

ក្បាប់បានវដ ឬរទ?

8

ឆ៖ រគយករៅជាមួយគ្នែ ឃ្លត់ក៏ជាមួយគ្នែវដ ។

9

ស៖ េះេំវណកវដេក្បជាជនរផសងរទៀត វដេរមើេកម រៅជាមួយមដយរលាកក្សីវដេមិន

10

វមនជាជនជាតិរវៀតណ្ណម វដេជាជនជាតិវខា រតើក្តូវរគឃ្លត់ខួ ន
ល វដ ឬរទ? រតើរលាកក្សីអាេដឹងវដ

11

ឬរទ រ ឿងរនះ?

12

[១៤:៤៩:០២]
ឆ៖ រគមិនមនឃ្លត់ខួ ន
ល រទ យយៗវែឹងគ្នត់រៅរមើេរៅធមាតា មិនដឹងថារគយកមដយខាំរុ ៅ

13
14

ផង។
ស៖ ោប់តាង
ំ រីថ្ងៃវដេរលាកក្សីបានជួបមដយ បស់រលាកក្សីរេើកេងរក្កាយបំផតរៅ

15
16

ក្កសា រផែើេវែឹង រតើរក្កាយមករទៀត រលាកក្សីវដេបានជួបមដយរលាកក្សីវដ ឬរទ?

17
18

ឆ៖ ខាំម
ុ ិនវដេបានជួបមដយខាំរុ ទ សូមបីវតដំណឹងក៏មិនបានឮបនដិេផង បាត់សូនយ វូតទេ់វត
េប់សស្តងាគម។

19
20

ស៖ េះេំវណករ្
ា ះ យឺន វិញវដេក្តូវបានឃ្លត់ខួ ន
ល ជាមួយនឹងមដយ បស់រលាកក្សីវឹង
ែ រតើ
រលាកក្សីវដេបានជួបរទ រក្កាយមករទៀត?

21

ឆ៖ មិនវដេបានរទ ដូេគ្នែរលាកក្គូ។ យយរី នាក់វឹង
ែ សាលប់ដូេគ្នែ។

22

ស៖ អ គណរលាកក្សី។ ឥេូវ ខាំវុ ប មក--

23
24
25

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
បានៗៗ។ បាទ អ គណ។ ឥេូវរនះ ដេ់ររេសក្មករវើយ អងគនំជក្មះក្បកាសសក្មកោប់
រីររេរនះរៅ វូតដេ់រម៉ាងបីដប់នាទី សូមអរញ្ជ ើញេូេ វិញ រដើមបីបនដកិេចដំរណើ កា សវនាកា ។

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01495241
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

1

មស្តនតី ដឋបាេតលាកា សក្មបសក្មួេផដេ់កវនលងសក្មករៅបនាប់ ង់ោស
ំ ក្មប់សាកសី

69
ដេ់

2

សាកសី ូបរនះ រៅកែុងអំេុងររេឈប់សក្មក និងឲ្យអរញ្ជ ើញគ្នត់មកកាន់កវនលងផដេ់សកខីកមារៅកែុង

3

បនាប់សវនាកា រនះ រៅរវលារម៉ាងបី និងដប់នាទី។

4

សក្មកេះ!

5

(សវនាកា សក្មករីរម៉ាង ១៤:៥០ នាទី ដេ់រម៉ាង ១៥:០៩ នាទី)

6

[១៥:០៩:២៤]

7

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

8

អងគយ
ុ េះ!

9

អងគជំនំជក្មះក្បកាសបនតកិេចដំរណើ កា នីតិ វិធីសវនាកា

10
11

ក្រះរាជអាជាារដើមបីបនតកា តាំងសំណួ រដញរោេេំរពាះសាកសី។ សូមអរញ្ជ ើញ!
រលាក រសង លាង៖
អ គណរលាកក្បធាន។

12
13

សួ រោយរលាក រសង លាង៖

14
15
16

រវើយនិងផតេ់រវទិកាជូនរៅសវ

ស៖ រលាកក្សី ឥេូវខាំឆ
ុ លងេូេក្បធានបទមួយរទៀត គឺនិយយអំរីខួ ន
ល រលាកក្សីមង
ដ វិញ។ រតើ
រៅកែុង បបវខា ក្កវម រតើរលាកក្សីធាលប់ក្តូវបានរួកវខា ក្កវមឃ្លត់ខួ លនវដ ឬរទ?
រលាកក្សី រៅ សាក់៖

17

ឆ៖

18

ស៖ រតើរលាកក្សីដឹងរីមូេរវតថ្នកា វដេរគឃ្លត់រលាកក្សីយករៅភូមិអី រលាកក្សីអំមិញ

19
20

បបវខា ក្កវម រគយករៅឃ្លត់ខួ លន -- បញ្ជូ នខាំយ
ុ ករៅកវនលងរៅអងគ អងគវឹង
ែ ១០ថ្ងៃ។

ថាភូមិ--?
[១៥:១០:៣៣]

21

ឆ៖ ភូមិអងគ អងគ។

22

ស៖

23

--ភូមិអងគ អងគបាទ មូេរវត ដឹងថាមូេរវតអេីបានជារគឃ្លត់រលាកក្សីយករៅភូមិ

រនាះវដ ឬរទ?

24

ឆ៖ ខាំរ
ុ ំអាេដឹងរទ។

25

ស៖ រតើរលាកក្សីមនបានក្បក្រឹតក
ត ំវសអេីវដ ឬរទ រៅកែុងអំេុងររេរនាះ វដេក្តូវរគឃ្លត់

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01495242
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

1

70

យករៅរនាះ?

2

ឆ៖ អត់មនរធេើកំវសអេីរទ ក្សាប់រគរៅរៅនា៎ង។

3

ស៖ អ៊េ
៊ី ឹងរលាកក្សីអត់ដឹងរីមូេរវតថ្នកា ឃ្លត់ខួ ន
ល បស់រលាកក្សីរទ មនន័យថាអ៊៊ីេឹង?

4

ឆ៖ រិតក្បាកដណ្ណស់។

5

ស៖ រតើរលាកក្សីដឹងថា អែកណ្ណរគជាអែករេញបញ្ញជ និងជាអែកឃ្លត់ខួ ន
ល រលាកក្សីវដ ឬរទ?

6

ឆ៖ ខាំម
ុ ិនបានដឹងថា អែកឃ្លត់រទ ប៉ាវនតអក
ែ ឲ្យខាំរុ ៅវែឹង មនរ្
ា ះ ម៉ាន។

7

ស៖ រៅររេវដេឃ្លត់ខួ លនរលាកក្សីវឹង
ែ រតើរគឃ្លត់វតរលាកក្សីមែក់ ឬក៏មនអែករផសងក្តូវ

8

បានរគឃ្លត់ខួ ន
ល វដ ?

9

ឆ៖ ឃ្លត់វត ូបខាំផ្ទ
ុ ា េ់ រវើយនិងកូនបីនាក់។

10

ស៖ រតើមនអែករផសងរទៀតវដ ឬរទ វដេក្តូវឃ្លត់ខួ ន
ល រៅររេរនាះ?

11

ឆ៖ អត់មនរទ។

12
13

[១៥:១២:២៨]
ស៖ រលាកក្សីរៅកែុងកំណត់រវតសាតប់េរមលើយ បស់រលាកក្សី គឺឯកសា

E3/7780 វដេ

14

មន ERN ជាភាសាវខា 00233296 និង ERN ជាភាសាអង់រគលស 00235512, ERN ជាភាសាបារាំង

15

0025061(សីក)។ រៅកែុងវែឹងរលាកក្សីបាននិយយថា៖ “ក្បវវេជា៥វខមក រទើប រូម៉ាន បានរៅ

16

ខាំរុ ៅជួបរៅវតតអនលង់ក្ទ។

17

ភែំររញ។ រ្
ា ះ វេ ក្តូវបាននិយយថាជាជនជាតិោម រវើយក្តូវអនញ្ញាតឲ្យរៅផាះ វិញ។ េំវណកខាំុ

18

និងប សរី នាក់រនាះក្តូវបញ្ជូ នរៅភូមិអងគ រៅវកប ភែំរឈើកាេ់ កែុងក្សុកបាភែំ។” រតើរលាកក្សីរៅោំ

19

រ ឿងទំងអស់រនះវដ ឬរទ?

20
21

រៅកែុងររេជួបក្បជំមន

យយវេ

ឆ៖ ោស ោំ។ វតខាំរុ ឆលើយអំមិញបាន ំេង រក្ពាះខាំន
ុ ឹករ

និងប សក្បជាជនងាីរី នាក់មករី

ើញកាេរគយករៅដេ់អងគ អងគ មិន

បានគិតរ ឿងថា រគរៅក្បជំរៅកែុងវតត។ រិតវមនរវើយរលាកក្គូ។

22

ស៖ រៅររេវដេឃ្លត់ខួ លនវែឹង រតើមនកា ោប់េងវដ ឬរទ រលាកក្សី?

23

ឆ៖ អត់មនកា ោប់េងរទ ប៉ាវនតេងប សរី នាក់វដេជាក្បជាជនងាី មករីភំរែ រញ។

24

ស៖ រលាកក្សីដឹងថា អាេក្បាប់បានរទថា ភូមិអងគវដេរលាកក្សីថារៅវកប ភែំរឈើកាេ់វឹង
ែ

25

រតើកវនលងវែឹង គឺជាកវនលងអេីរិតក្បាកដ ជាកវនលងវកវក្ប ឬក៏ជាកវនលងអីឲ្យរិតក្បាកដ រលាកក្សីអាេ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01495243

E1/362.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

1

ជក្មបបានវដ រទ?

2
3

ឆ៖ កវនលងវែឹងដូេមិនវមនជាកវនលងវកវក្បអីរទ

ស៖ េះរៅររេវែឹង រគឲ្យរលាកក្សីរធេើអីខ
េ លះ រៅររេវដេរលាកក្សីរៅភូមិអងគវឹង
ែ ?
[១៥:១៥:០១]

6
7

ដូេថាយករៅសាែក់រៅមួយដំណ្ណក់ៗអ៊៊ីេឹង

រៅ។

4
5

71

ឆ៖ ខាំរុ ៅកវនលងរនាះ រគឲ្យខាំជ
ុ ួយោំបាយ កាេ់រពាត និងរ ៀបេំមនាី អីរបាសសមែតអីរៅកវនលង
ផាះបាយរគវែឹង។

8

ស៖ េះរតើររេណ្ណវដេរគឲ្យរលាកក្សីក្តេប់មកផាះ វិញ រលាកក្សីអាេោំបានវដ ឬរទ?

9

ឆ៖ ខាំរុ ៅបាន១០ថ្ងៃ គឺរគសួ ខាំ។
ុ រគសួ ខាំរុ វើយ រគថាឲ្យខាំជ
ុ ួយរធេើកា រី បីថ្ងៃរៅ ខាំរុ ៅបាន

10

១២ថ្ងៃ បានរគឲ្យខាំក្ុ តេប់មកផាះ វិញ។

11

ស៖ រគសួ រលាកក្សី រតើរគសួ រលាកក្សីថារម៉ាេវដ រលាកក្សីអាេជក្មបបានវដ រទ?

12

ឆ៖ ជក្មបបានថា រគសួ ខាំថា
ុ “សមមិត!ត ឪរកសមមិតវត ខា ឬក៏អី? ខាំរុ ឆលើយថាឪរកខាំវុ ខា ។

13

រីមនមកឪរកបងក្សីរធេើអី? ខាំថា
ុ ឪរកខាំគ្ន
ុ ា នអេីរទ ក្បជាជន”។
ស៖ រលាកក្សីដឹងវដ ឬរទ

14
15

ថារវតអេីបានជារួកវខា ក្កវមសួ អំរីសញ្ញជតិ បស់ឪរក បស់

រលាកក្សី?

16

ឆ៖ ខាំអ
ុ ត់បានដឹងផង។

17

ស៖ អ៊េ
៊ី ឹងកែុងតាមកា កត់សមគេ់ បស់រលាកក្សី គឺរៅកែុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ បប

18

ក្កវមវែឹង រតើមនរ ឿងអេីរកើតរេើងេំរពាះបងបែូនរវៀតណ្ណមវដេ ស់រៅកែុងតំបន់ បស់រលាកក្សី ឬក៏

19

បងបែូនរវៀតណ្ណមវដេមន

20

រលាកក្សី? រតើមនរ ឿងអីរកើតរេើងេំរពាះរួករគវដ ឬរទ តាមបទរិរសាធន៍វដេរលាកក្សី?

21
22
23
24
25

--

បងបែូនវខា វដេមន្មជ័ ជារវៀតណ្ណមវដេ ស់រៅកែុងតំបន់

[១៥:១៧:១៤]
ឆ៖ ោសតាមសាគេ់រៅ រី បីក្គួសា វែឹងរ

ើញថាឪរករវៀតណ្ណមមួយ រវើយនិងឪរកវខា

មួយវែឹង រគយកឪរក រវើយកូនឪរករវៀតណ្ណមរនះយករៅសមលប់រោេ។
ស៖ រតើរលាកក្សីដឹងរ ឿងរនះរោយផ្ទាេ់វភែក ឬក៏រោយសា រគក្បាប់រលាកក្សី ឬក៏យ៉ាងរម៉ាេ
វដ រលាកក្សីអាេក្បាប់បាន?

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
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1
2

ឆ៖ រ

72

ើញ រក្ពាះរៅនឹងភូមិខំវ
ា ុ ឹង
ែ យករៅជាមួយៗខាំវ
ុ ឹង
ែ គឺថាកូនសទធវតជាប់ជនជាតិ ប៉ាវនត

ខសថ្ងៃគ្នែ ដូេថាយកខាំម
ុ នអ៊៊ីេឹង រគរក្កាយរៅ តៗគ្នែ។

3

ស៖ រលាកក្សីថាយកវែឹង គឺរគយករៅណ្ណវដ រលាកក្សីអាេក្បាប់បានរទ?

4

ឆ៖ អត់ដឹងយករៅណ្ណរទ ប៉ាវនតបាត់សូនយៗរៅ គ្នានវដេរ

5

ស៖ អ៊េ
៊ី ឹងរៅកែុងតំបន់រលាកក្សី រតើរលាកក្សីវដេេូេ ួមកិេចក្បជំណ្ណមួយ វដេរគរេើក

6

ើញ វិេមកវិញរទ។

រេើងនិយយអំរីបញ្ញាជនជាតិរវៀតណ្ណមវដ ឬរទ?

7

ឆ៖ អត់វដេក្បជំផង។ ក្បជំវតនិយយរ ឿងបងកបរងកើនផេ។

8

ស៖ អ គណរលាកក្សី។ ខាំរុ ៅមនវតមួយសំណួ រទៀតរទ េង់ឲ្យរលាកក្សីជួយបញ្ញជក់រេើង

9

វិញ រីដំបូងខាំបា
ុ នសួ រលាកក្សីថា រក្កាយឆ្ែំ៧៥ រតើមនកា ក្បក្រឹតេ
ត ំរពាះជនជាតិរវៀតណ្ណមយ៉ាងដូេ

10

រមដេវដ រៅកែុងតំបន់រលាកក្សី? រតើរលាកក្សីអាេសូមរឆលើយសំណួ វែឹងរេើង វិញបានរទ រក្ពាះខាំដ
ុ ូេជា

11

មិនទន់? ដូេជារលាកក្សីបានរឆលើយថា មនកា ក្បមូេផដំជ
ុ នជាតិរវៀតណ្ណមយ៉ាងរម៉ាេ ខាំសា
ុ ដ ប់មិនទន់

12

រលាកក្សីអាេបញ្ញជក់រេើង វិញបានរទ េំណេវែឹង?

13
14

[១៥:១៩:៣១]
ឆ៖ រេះរ

ើញរគក្បមូេផដំ ុ រគដូេថាជរមលៀសឲ្យេះរៅរក្កាម េះរៅរក្កាម រវើយអែកវដេ

15

មនកូនរៅជាប់សញ្ញជតិអ៊ី៊េឹង កនលងរក្កាយមករទៀត ផតរីក្គួសា រវៀតណ្ណមរៅផាះដំៗអ៊៊ីេឹងរៅ រគ

16

បញ្ជូ នៗរៅតាមទូកតាមអី រគរដញៗរៅ រវើយរៅវតក្គួសា វដេឪរកមដយវខា

17

ជាប់បនតិេបនតេ
ួ វែឹង រៅវែង
ឹ រៅ។ ដេ់រក្កាយមករៅ បានរគរៅរៅមួយក្គួសា ៗអ៊៊ីេឹង រេះវតបាត់

18
19

ឪរកមដយយួនអី

វូតរៅ។
ស៖ រៅកែុងឆ្ែំណ្ណវដ

រលាកក្សីអាេក្បាប់បានរទ រៅររេវដេរគក្បមូេផដំជ
ុ នជាតិរវៀត-

20

ណ្ណមវែឹងរវើយ បញ្ជូ នរៅរក្កាមវែឹង បញ្ជូ នរៅរក្កាមវែឹងមនន័យថាបញ្ជូ នរៅណ្ណ រលាកក្សីអាេ

21

បញ្ញជក់បានរទ?

22
23
24
25

ឆ៖ ខាំក
ុ ៏មិនបានដឹងវដ ក្គ្នន់វតរគថាបញ្ជូ នឲ្យរៅរវៀតណ្ណមៗ រវើយរយើងមិនបានដឹងកវនលង
រទ រលាកក្គូ។
ស៖ អ៊េ
៊ី ឹងរៅរក្កាមវដេរលាកក្សីមនក្បសាសន៍វឹង
ែ គឺរគបញ្ជូ នរៅរវៀតណ្ណម រលាកក្សី
េង់ជក្មបថាអ៊៊ីេឹង ឬយ៉ាងរម៉ាេ?

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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73

1

ឆ៖ ោស រគបញ្ជូ នរៅរក្កាមៗវែឹង រីមនៗមកថា បញ្ជូ នរៅរក្កាមៗអ៊៊ីេឹង រយើងថារគបញ្ជូ ន

2

រៅរវៀតណ្ណម មិនដឹងថារគយករៅសមលប់ឯណ្ណរទណ្ណ
ា៎ ។ ប៉ាវនតរក្កាយរីមកមដយខាំម
ុ ក រវើយមក

3

រក្កាយៗរទៀត ដឹងថា រគយករៅសមលប់រវើយ មិនយករៅរវៀតណ្ណមណ្ណរទៀតរទ។

4

[១៥:២១:០៥]

5

ស៖ រលាកក្សីអាេជក្មបឆ្ែំបានរទ រៅកែុងកា ក្បមូេផដំរុ េើកដំបូង បញ្ជូ នរៅរវៀតណ្ណម

6

រេើកដំបូងវែឹង គឺថាកែុងអំេុងឆ្ែំណ្ណវដ គឺរក្កាយឆ្ែំ៧៥ ឬក៏មួយឆ្ែំរក្កាយ ឬក៏រី ឆ្ែំរក្កាយ ឬក៏

7

រក្កាយ៧៥ភាលម? រលាកក្សីអាេជក្មបបានរទ?

8

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

9
10

កំទន់រឆលើយ! កំអាេទន់រឆលើយ!
រលាកក្សី រៅ សាក់៖
ឆ៖ ក្េេំ។ រៅរក្កាយក្រឹតិកា
ត ណ៍ រសា ភឹម វដេខាំោ
ុ ម
ំ ិនេាស់ ដឹងឆ្ែំណ្ណរទ ប៉ានរក្កាយ

11
12
13

ក្បវវេក្រឹតិកា
ត ណ៍ រសា ភឹម។
សួ រោយរលាក រសង លាង៖

14

ស៖ រក្កាយៗក្រឹតិកា
ត ណ៍ រសា ភឹម គឺមនកា ឃ្លត់ខួ លនមដយ បស់រលាកក្សី វតខាំេ
ុ ង់និយយ

15

អំរីកា ក្បមូេផដំប
ុ ញ្ជូ នក្បជាជនរវៀតណ្ណមរៅក្សុករវៀតណ្ណមវិញវែឹង រតើវរកើតរេើងរក្កាយឆ្ែំ៧៥

16

ភាលម ឬក៏រក្កាយក្រឹតិកា
ត ណ៍ រសា ភឹម?

17

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

18

កំអាេ់ទន់ៗ! រលាកតំណ្ណងសវក្រះរាជអាជាាជាតិ គបបីសួ ឲ្យបានេាស់លាស់រៅ រក្កាយ

19

៧៥វែឹង មនន័យថា ៧៦ ឬក៏យ៉ាងរម៉ាេ? របើរក្កាយ៧៥ វទេ់ -- របើរក្កាយជាក់លាក់ គឺរក្កាយ១៧

20

រមសា ៧៥ ឬក៏យ៉ាងរម៉ាេ? អារនះវេាស់លាស់ របើៗរក្កាយ៧៥ មនវត៧៦ ឬ៧៧។

21

[១៥:២២:២៥]

22

រលាក រសង លាង៖

23
24
25

បាទ អ គណរលាកក្បធានវដេជួយបំភឺ។
ល
សួ រោយរលាក រសង លាង៖
ស៖ ខាំេ
ុ ង់ឲ្យរលាកក្សីបញ្ញជក់បនតិេ រក្ពាះថាកា ក្បមូេផដំ ុ វអាេមន យៈររេយូ ។ អ៊៊ីេឹង

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ
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74

1

រលាកក្សីអាេក្បាប់បានរទថា ៧៦ ឬក៏៧៧ ឬក៏រក្កាយ៧៥ភាលម? រតើរលាកក្សីអាេក្បាប់បានរទ

2

កា ក្បមូេផដំប
ុ ញ្ជូ នក្បជាជនរវៀតណ្ណមរៅក្សុករវៀតណ្ណមវែឹង?

3

រលាកក្សី រៅ សាក់៖

4
5
6

ឆ៖ របើតាមខាំគ
ុ ិតរៅ តាំងរីរយើងេប់សស្តងាគម េន់ នេ់ រគោប់រផដើមវាង ោប់រផដើមដូេថា ឲ្យ
រៅមួយៗៗ វូត វូតដេ់ររេរគក្បមូេបញ្ច ប់វតមដង។
រលាក រសង លាង៖

7
8
9
10

អ គណរលាកក្បធាន។

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
បាទ សូមអរញ្ជ ើញសវក្រះរាជអាជាាអនត ជាតិ!
[១៥:២៣:៣៣]

12

រលាក នីកឡា
ូ ស គូមវជន៖

14

រវើយទករវទិការនះជូនសវក្រះរាជ

អាជាាអនត ជាតិ រដើមបីសួ សំណួ បនត។ អ គណ។

11

13

ខាំស
ុ ូមបញ្ច ប់សំណួ ក្តឹមរនះ

សូមអ គណរលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម។
សួ រោយរលាក នីកឡា
ូ ស គូមវជន៖

15

ស៖ សាកសី ខាំម
ុ នសំណួ មួយេំនួនជូនរលាកក្សី។ រលាកក្សីបានបញ្ញជក់ថា នាង ណ្ណត ជា

16

បគគេមែក់រទៀត វដេរៅកែុងភូមិ បស់រលាកក្សី វដេជាបគគេវដេរលាកក្សីបានសាគេ់។ រតើអ៊ី៊េឹង

17

វដ ឬរទ?

18

រលាកក្សី រៅ សាក់៖

19

ឆ៖ ោស ខាំបា
ុ នសាគេ់វមន។

20

ស៖ រតើរលាកក្សីអាេរនយេ់វដ រទ នាង ណ្ណត វែឹងក៏គ្នត់ជាៗកូនកាត់វដេថា ជាឪរក

21
22
23
24
25

ឬមដយគ្នត់អាេជារវៀតណ្ណមវដ ឬរទ?
ឆ៖ ោស គ្នត់ជាកូន បស់មដយរ្
ា ះ នាង យឺន វែឹង។ នាង យឺន ជាកូនៗរវៀតណ្ណម
រោយវខា រយើងរៅសំគ្នត់ មករៅតាំងរីរកើតមករមល៉ាះ។
ស៖ រលាកក្សីសាគេ់មនសសមែក់រ្
ា ះ <យយ ជា>

រវើយនិង តា<វង់> រៅកែុងភូមិ

បស់រលាកក្សី?

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័
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75

1

ឆ៖ ខាំម
ុ ិនបានសាគេ់រទ។

2

ស៖ ខាស
ំុ ូមវកតក្មូវ។ មចស់ផះា វដេមដយ បស់រលាកក្សីរធេើកា ឲ្យ វដេរៅរមើេកម វែឹង

3

រតើរលាកក្សីសាគេ់រ្
ា ះរួកគ្នត់រនាះរទ?

4
5
6

ឆ៖ មចស់ផះា វដេគ្នត់រៅរមើេកម វែឹង មិនវមនរនះរទ បាយរៅៗររាងបាយ ួម ឲ្យរៅ
រមើេរៅកែុងររាងបាយ ួម។
[១៥:២៥:៣១]

7

ស៖ ខាំេ
ុ ង់អាននូវេរមលើយ បស់ នាង ណ្ណត។ ឯកសា

<E3/7779> អង់រគលស ERN

8

00235504, វខា 00271392 <(សីក)>, បារាំង 00268963។ នាង ណ្ណត និយយថា៖ “ថ្ងៃមួយ

9

រនាះររេវដេខាំក
ុ ំរងរ ៀនសូក្ត <>មតយខាំរុ ៅភូមិងី ា រៅខាងរជើងភូមិ<អនលង់>ក្ទ រៅររេវដេខាំុ

10

<រេញរី>រ ៀន< វិញ> រវើយក្តេប់មកផាះកម រនាះ មចស់ផះា រនាះរ្
ា ះ យយជា រវើយនិង តា

11

<វង់> បានខសឹបក្បាប់ខំាថា
ុ
“<រគបាន>យកមតយ បស់<ឯង និង>មតយ បស់<នា ីមែក់>រ្
ា ះ

12

សាត។” រលាកក្សីសាកសី

13

និយយរីរ្
ា ះ សាត វែឹង រតើគ្នត់េង់សំរៅមករេើរលាកក្សីវដ ឬរទ?

រតើរលាកក្សីរជឿរទថា

អេីវដេរលាកក្សីបានឮវែឹង រតើររេវដេគ្នត់

14

ឆ៖ ខាំអ
ុ ត់យេ់។ សួ មតងរទៀត។

15

ស៖ សូមអភ័យរទស។ រៅររេវដេរលាកក្សីមិនយេ់ សូមសួ ជួនកាេខាំអា
ុ នរ្
ា ះខស

16

<ខាំុ ីករាយនឹងរនយេ់ ឬសួ សារេើង វិញ។> អេីវដេខាំអា
ុ នជូនរលាកក្សីសាតប់រនាះ គឺជាកំណត់រវត

17

សាតប់េរមលើយ បស់ នាង ណ្ណត។<>ខាំេ
ុ ង់សាតប់<ក្បតិកមារឆលើយតប បស់>រលាកក្សីរៅនឹងខលឹមសា

18

វដេនិយយវែឹង<។ របើសិនណ្ណ>រលាកក្សី<>ឮ<ថាវមិន>ក្តឹមក្តូវ <សូមរលាកក្សីរនយេ់មក

19

រយើង របើសិនជារលាកក្សីដឹងអងគរវតខសរីវឹង
ែ ។>។ <អេីវដេ>នាង ណ្ណត <និយយគឺថា រៅថ្ងៃ

20

មួយ គ្នត់កំរង>រ ៀន រវើយមតយ បស់គ្នត់រៅភូមិងីរា ៅខាងរជើងអនលង់ក្ទ រៅររេវដេគ្នត់រេញរី

21

ថាែក់ក្តេប់មកផាះកម រនាះ មចស់ផះា រនាះ យយជា រវើយនិង តា<វង់> បានខសឹបក្បាប់គ្នត់ថា

22

រវើយរួកគ្នត់និយយរៅនាង ណ្ណត ថា “រួករគបានយកមតយ បស់អក
ែ រវើយជាមតយ បស់<រកាង>

23

ក្សីមែក់រ្
ា ះ សាក់។” រតើរលាកក្សី<មនក្បតិកមា>រឆលើយតប<រទ រៅនឹងអេីវដេរលាកក្សីបានដឹង

24

រ ឿងរាវរកើតរេើងេំរពាះមតយ បស់រលាកក្សី?>

25

[១៥:២៨:១៦]
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76

1

ឆ៖ បងរ្
ា ះ យឺន វែឹងគ្នត់រ្
ា ះ សះ មិនវមនរ្
ា ះ សាក់ រទ រ្
ា ះ សះ។ រវើយប៉ាវនត

2

រៅខាងរក្ៅថា យឺន។ រវើយផាះវដេកម រៅវែឹង ជា វង់ មិនវមន ជា វឹង, ជា វង់។ គ្នត់រៅ

3

កវនលងក្គូបរក្ងៀន កម រគក្បមូេរៅរៅកវនលងក្គូបរក្ងៀន។ រិតក្បាកដវមនរវើយរលាកក្គូ វតគ្នត់

4

រ្
ា ះរី យយវែឹង។ រគមិនសូវរៅ “សះ” រទ រគរៅវត “បងយឺនៗ”។ ក្តឹមក្តូវរវើយ។

5

ស៖ បាទ រដើមបីឲ្យេាស់ រតើរ្
ា ះរលាកក្សីរ្
ា ះអេី? បាទ រលាកក្សីរ្
ា ះអេី?

6

ឆ៖ ខាំរុ ្
ា ះ រៅ សាក់។

7

ស៖ <ឥេូវរនះ> នាង ណ្ណត ក៏បានបនតនិយយរទៀត<>រៅឲ្យអែករសើបអរងកត<ថា> បង

8

បែូនបរងកើត< បស់គ្នត់អាយក្បាំរី វខមែក់ បាន>សាតប់រោយអត់ទឹករោះ។ <រួក>រគបាន<ក្បាប់មតយ

9

នាង ណ្ណត ថាឲ្យ>គ្នត់រៅក្បជំ យៈររេខលីវដេថា មិនឲ្យយកកូនរៅជាមួយរទ។ រតើរលាកក្សីដឹង

10

អំរីរ ឿងអេីខលះអំរីរនះវដ រទ វដេថាមតយ នាង ណ្ណត រ្
ា ះ យឺន រនាះមន<កូនតូេ>មែក់ រគមិនឲ្យ

11

យកកូនរៅតាមរទ រវើយរគយកមតយវែឹងរៅ?

12

ឆ៖ ខាំម
ុ ិនបានដឹងរទ ប៉ាវនតខំាដ
ុ ឹងថាគ្នត់មនកូនខចី។

13

ស៖ រតើរលាកក្សីសាគេ់ស្តសតីមែក់រ្
ា ះ <េង> រទ វដេបដីរ្
ា ះ គ្នត់រ្
ា ះ <រអើេ>?

14

ឆ៖ អត់បានសាគេ់រទ។ ស្តសតីនា៎ងអត់បានសាគេ់រទ។

15

ស៖ ខាំឲ្
ុ យសវរសវិកខាំអា
ុ នរ្
ា ះឲ្យក្តឹមក្តូវជាភាសាវខា ។

16

[១៥:៣០:៣៥]

17

រលាក រសង លាង៖

18
19
20
21
22
23
24
25

រ្
ា ះរី វដេគ្នត់េង់ឲ្យរលាកក្សីជួយវែឹង គឺរ្
ា ះទី១ គឺរ្
ា ះ េង រវើយរ្
ា ះទី២ គឺ
រ្
ា ះ រអើេ។
សួ រោយរលាក នីកឡា
ូ ស គូមវជន៖
ស៖ រលាកក្សីសាកសី រតើសាគេ់ស្តសតី<រវៀតណ្ណមរ្
ា ះ េង និងបតីគ្នត់រ្
ា ះ រអើេរទ? របើសិន
រលាកក្សីមិនសាគេ់រទ សូមក្គ្នន់វតក្បាប់ថាមិនសាគេ់បានរវើយ>?
រលាកក្សី រៅ សាក់៖
ឆ៖ សាគេ់ េង វែឹង ប៉ាវនតគ្នត់មនបដីរៅបាក់រោករវើយ។ ខាំម
ុ ិនបានសាគេ់ក្បវតតិគ្នត់ ក្គ្នន់
វតសាគេ់វតរ្
ា ះ។

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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1

ស៖ រៅកែុងេរមលើយដវដេរនះ នាង ណ្ណត រនះបាននិយយថា “ក្សីជនជាតិរវៀតណ្ណមរ្
ា ះ

2

េង វែឹង រ្
ា ះបដី បស់គ្នត់គឺ រអើេ។ េង រវើយនិងកូនក្បាំមួយនាក់ក្តូវបានរគដឹកតាមទូក យករៅ

3

សមលប់រៅររេវដេ េង វែឹងគ្នត់មនថ្ផារពាះផង។” រតើរលាកក្សីបានដឹងរ ឿងរាវអីអំរីបញ្ញារនះវដ

4

រទ?

5

ឆ៖ ោា៎ ខាំអ
ុ ត់បានដឹងរទ។

6

ស៖ សូមអ គណ។ <រលាកក្សីក៏បាន>និយយអំរី<រ្
ា ះ វន់> រ ៉ា វដ ជាមនសសមែក់

7

រៅកែុងភូមិរលាកក្សីវដ រតើអ៊ីេ
៊ ឹងរទ? វន់ រ ៉ា ។

8

ឆ៖ វន់ រ ៉ា ខាំបា
ុ នសាគេ់ រៅវកប ខាំវុ ដ រៅកែុងភូមិខំ។
ាុ

9

ស៖ រតើ<ឪរក>គ្នត់<ជារវៀតណ្ណមមែក់>រ្
ា ះ រសង <វន់, អ៊៊ីេឹងវមនរទ>?

10
11

ឆ៖ ខាំអ
ុ ត់បានសាគេ់ផង សាគេ់វត រ ៉ា មែក់។
[១៥:៣២:៤១]

12

ស៖ រតើ<រលាកក្សីដឹងរទថា> រ ៉ា វែឹងគ្នត់ជាកូនកាត់រវៀតណ្ណម-វខា វដ ឬរទ?

13

ឆ៖ ោា៎ កូនកាត់រវៀតណ្ណម-វខា ។

14

ស៖ រ ៉ា បាននិយយ<>រវើយខាំន
ុ ឹងអានឯកសា E3/7761 វខា ERN 00225221, បារាំង

15

00274400 រវើយកែុងភាសាអង់រគលស 00234120 ជាអង់រគលស ខាំរុ ភលេ 00234120។ រលាកក្សី

16

សាកសី រៅកែុងេរមលើយ បស់រលាក រ ៉ា ៗ និយយថា “រៅកែុង បបវខា ក្កវម ឪរក បស់ខំរាុ ្
ា ះ វន់

17

រវើយនិងឪរក បស់ ណ្ណក់ រ្
ា ះ ថាវ។ ឪរក បស់ខំាុ វន់ រវើយឪរក បស់ ណ្ណក់ រ្
ា ះ ថាវ ក្តូវ

18

បានវខា ក្កវមោប់ រវើយរគ<ជិះកាណូ ត>តាមវក្រក<មកោប់>។” <រោយសា ររេរវលាមន

19

កំណត់ ខាំក្ុ តូវ ំេងរី បីឃ្លល។ គ្នត់>និយយថា “រគបញ្ជូ ន<រួកគ្នត់>រៅរ ៀនសូក្តបួនក្បាំថ្ងៃ រវើយ

20

រគឲ្យក្តេប់មកវិញ។”

21

រវើយបងបែូនក្បុស បស់ខំា<
ុ មែក់>ក៏<ក្តូវោប់>យករៅវដ ។” រតើរលាកក្សីបានដឹងថា អេីរកើតរេើង

22

េំរពាះឪរក រ ៉ា រវើយឪរក បស់ ណ្ណក់ វដ ឬរទ?

25

“<ខាំឮ
ុ រ័ត៌មនថា>បងក្សី បស់ខំរ
ាុ ី នាក់

ឆ៖ ខាំម
ុ ិនបានដឹងរទ រក្ពាះរគយករៅខាំក
ុ ៏មិនបានដឹង មិនបានរ

23
24

រវើយបនាាប់មកគ្នត់និយយថា

ើញ រវើយក៏មិនបានឮវដ ។

ទេ់វតយូ រក្កាយមករទើបបានដឹងថា រគយកគ្នត់រៅ ខាំម
ុ ិនបានដឹងរោយខលួនឯងរទ។
[១៥:៣៥:០៦]
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ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

1
2

ស៖ ម៉ាាងវិញរទៀត

រតើរលាកក្សីដឹងថាមនស្តសដីមែក់វដេក្តូវបានឡានបក<សាលប់កែុងភូមិ

រលាកក្សី> រៅកែុងសម័យវខា ក្កវមកាេរនាះ? របើអត់ដឹងរទ រឆលើយថាអត់ដឹង។

3

ឆ៖ ដឹង។ មដយ រ ៉ា វែឹងឡានបកសាលប់វមន រៅទីក្កុងថ្ក្រវវង រៅ កក្សូវវូប។

4

ស៖ សូមអ គណរលាកក្សី។

5

78

រតើរលាកក្សីសាគេ់បគគេមែក់រៅកែុងភូមិ បស់រលាកក្សីវដ

រ្
ា ះថា រសាម ស់?

6

ឆ៖ ខាំបា
ុ នសាគេ់ រសាម ស់។

7

ស៖ ឥេូវរនះ ខាំេ
ុ ង់ៗសាដប់<ក្បតិកមារឆលើយតប បស់>រលាកក្សី<នូវអេីវដេគ្នត់>បាននិយយ

8

រៅកែុង <E3/5246> វខា 00225367, បារាំង 00228820, អង់រគលស 00234111។ គ្នត់បានរឆលើយ

9

ក្បាប់អក
ែ រសើបអរងកតថា <រគឲ្យគ្នត់>រ ៀបរាប់រីសមជិកក្កុមក្គួសា <រវៀតណ្ណមវដេគ្នត់សាគេ់>

10

រវើយគ្នត់រឆលើយថា៖ “រគបានសមលប់អក
ែ ណ្ណវដេជាប់វខស<>រវៀតណ្ណម រវើយនិងជាប់វខស រសា ភឹ

11

ម។ រៅរីដំបូង រគបានសមលប់អក
ែ ទំងអស់វដេជាប់ទំនាក់ទំនង េន់ នេ់ រវើយនិង សីវន គឺមស្តនដី

12

បស់ បបោស់។ ប សមែក់រ្
ា ះ <នាង> រវើយក្បរនធ បស់គ្នត់រ្
ា ះ យឺន រវើយក្បរនធ បស់

13

គ្នត់ក្តូវរគសមលប់ រវើយកូនៗក៏ក្តូវបានរគោប់វដ

14

ក្សី<មនក្បតិកមារឆលើយតបវដ រទ តាមបទរិរសាធន៍ បស់រលាកក្សី េំរពាះអេីវដេ រសាម ស់ បាន

15

និយយថា រួករគបាន>សមលប់<>រួករវៀតណ្ណមរក្កាយរីរគសមលប់អក
ែ វដេមនជាប់វខស េន់ នេ់

16

និង សីវន <និងជាប់វខស រសា ភឹម>? រតើរលាកក្សីបានរ

17

រលាកក្សី កាេរនាះ?

18

ប៉ាវនដ<រួករគ> ត់ ួេ។” <ជាដំបូង> រតើរលាក

ើញអេីខលះ<រកើតរេើង>រៅកែុងភូមិ បស់

[១៥:៣៧:៥៤]

19

ឆ៖ ខាំម
ុ ិនបានដឹងរទ រក្ពាះខាំក
ុ ិេចកា ងា ខាំរុ ក្េើន ដកសាូងអត់បានរៅកែុងភូមិរទ។ កូនខចីក៏រោយ

20

ោក់រៅទកនឹងយយរវើយ ក្រេឹមរេើងដឹងថា ក្រេឹមរេើងក្បជំជួ សាូង ដកៗសំណ្ណប ជាន់ទឹក រធេើ

21

ក្បវក រឆែើ ក្តី កិនក្សូវ អត់បានរដើ រៅតាមភូមិរទ អត់ដឹងរ ឿងរាវអីទង
ំ អស់។

22

ស៖ សូមអ គណ។ រសាម

ស់ វែឹងក៏បាននិយយផងវដ ថា រៅកែុងេំណេបនាាប់រទៀត

23

<ថា> “ក្គួសា មួយរទៀតវដេបដីរ្
ា ះ ថាវ <កាត់>េិន-<រវៀតណ្ណម ក្បរនធរ្
ា ះ> ីន ជាវខា ។

24

<>បដី និងកូនក្តូវរគយករៅសមលប់ មនវតកូនមួយរទវដេរៅ ស់។” រតើរលាកក្សីបានដឹង<>រ ឿង

25

វែឹងវដ ឬរទ?

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01495251

E1/362.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

1
2
3

ឆ៖ អត់េាស់ឪរករ្
ា ះអី? រ្
ា ះថាវ? របើ ថាវ វែឹងកូនរៅ ស់មួយវមន កូនកាត់េិន
រវៀតណ្ណម។
រលាក រសង លាង៖

4

ថាវ។

5

រលាកក្សី រៅ សាក់៖

6
7

ថាវៗ។
រលាក រសង លាង៖

8
9

រ្
ា ះ ថាវ។
រលាកក្សី រៅ សាក់៖

10
11

ឆ៖ ោស ថាវ។ រៅ ស់វមន កូនរិតក្បាកដវមន។ វត ថាវ វែឹងយករៅសមលប់ ក៏ខំម
ាុ ិនបាន
ដឹងវដ ។ រេះវតបាត់រៅៗ រគបញ្ជូ នឲ្យរៅរធេើកា ។

12

[១៥:៣៩:៣៨]

13

សួ រោយរលាក នីកឡា
ូ ស គូមវជន៖
ស៖ ឪរក បស់ ថាវ រតើរលាកក្សីដឹងថាគ្នត់ជនជាតិអីរទ វដេរគយករៅគ្នត់រៅសមលប់

14
15
16

រនាះណ្ណ?
រលាកក្សី រៅ សាក់៖

17
18

ឆ៖ ឪរករ្
ា ះ ថាវ -- ឪរក ថាវ វែឹងរ្
ា ះ រវង កូនកាត់េិន គ្នត់កូនេិន មដយរវៀតណ្ណម រៅនឹងភូមិខំវ
ាុ ឹង
ែ ។

19
20

ស៖ សូមអ គណ។ រតើរលាកក្សីសាគេ់ក្រះសងឃមួយអងគវដេមនក្រះនាមថាç
រលាក រសង លាង៖

21
22
23
24
25

79

េង់ វវ៊េ។
អែកបកវក្ប៖
េង់ វវ៊េ?
សួ រោយរលាក នីកឡា
ូ ស គូមវជន៖
ស៖ រតើរលាកក្សីសាគេ់ក្រះសងឃវដេបញ្ញជក់ក្រះនាមអំមិញវែឹងរទ េង់ វវ៊េ វែឹង?

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01495252

E1/362.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

1

[១៥:៤០:៤៧]

2

រលាកក្សី រៅ សាក់៖

3

ឆ៖ សាគេ់ ខាំសា
ុ គ េ់។ វតឥេូវរលាកសគតរវើយ រៅបារាយណ៍ វតតបារាយណ៍។

4

ស៖ រតើរលាកក្សីសាគេ់ភូមិេំកា គួយរទ?

5

រលាក រសង លាង៖

6
7

េមក គួយ។
រលាកក្សី រៅ សាក់៖

8
9

80

ឆ៖ អត់សាគេ់រទេំកា គួយ ឮវតរ្
ា ះ។
សួ រោយរលាក នីកឡា
ូ ស គូមវជន៖

10

ស៖ គ្នត់និយយថា រៅកែុងឯកសា

E3/5251, វខា 00233287, បារាំង 00251000

11

រវើយអង់រគលស 00235495។ គ្នត់និយយថា រៅររេវដេគ្នត់រៅដេ់េំកា គួយ ភូមិេំកា គួយរនាះ

12

រគសួ អំរីមខ ប រវើយរគរក្ជើសរ ីសយកមនសស អែកណ្ណវដេនិយយថា រគជាទហាន េន់ នេ់

13

រគបានយករៅរ ៀនសូក្ត។ រតើរលាកក្សីបានសរងកតរ

14

កែុងភូមិរលាកក្សី រក្កាយរីឆ្ែំ១៩៧៥?

15

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

ុុះ<រលាកក្បធាន។>

16
17

[១៥:៤២:២២]

18

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

19

សាកសីកំអាេទន់រឆលើយតប!

20

អរញ្ជ ើញរលាករមធាវី វិេទ័ កូរប៉ា!

21
22

ើញមនរ ឿងរវតកា ណ៍អ៊ី៊េឹងរកើតរេើងរទ រៅ

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖
ខាំឆ
ុ ៃេ់ថា

រតើរយើងគួ វតសួ សំណួ របើក។

<ដំបូង>

សវក្រះរាជអាជាា<ក្គ្នន់វត>សួ

23

<សាកសីថា រតើគ្នត់ដឹងអេីខលះ>រីកា ក្បក្រឹត<
ត មក>រេើទហាន េន់ នេ់ រតើមនអេីរកើតរេើងរៅកែុងភូមិ

24

ណ្ណមួយជាក់លាក់ <រវើយមន>រវតកា ណ៍អី<
េ ខលះរកើតរេើងមក>រេើមនសសជាក់លាក់មួយេំនួន។

25

ប៉ាវនតមិនគបបីអានរសេកដីដកក្សង់រេញរីកំណត់រវត។

សូមឲ្យគ្នត់សួ សំណួ របើកជាមន

រវើយ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

1
2

បនាាប់មកអាេនឹងសួ សំណួ បិទ <ខាំគ
ុ ិតថា រនះជាអេីវដេរយើងឯកភារគ្នែ>។
រលាក នីកឡា
ូ ស គូមវជន៖

3
4

សំណួ បញ្ញារនះ រមធាវីក្តឹមក្តូវរវើយកែុងកា ជំទស់។
សួ រោយរលាក នីកឡា
ូ ស គូមវជន៖

5

ស៖ <>រលាកក្សីសាកសី រតើរៅកែុង បបសម័យវខា ក្កវម បនាាប់រីវខរមសា ឆ្ែំ១៩៧៥ រតើ

6

រគបានរក្ជើសរ ីសមនសសតាមមខ< ប

7

បានដឹងវដ រទ>?

8

[១៥:៤៣:៣៧]

9

រលាកក្សី រៅ សាក់៖

10
11

រៅកែុងភូមិ បស់រលាកក្សី ឬកវនលងណ្ណរផសងវដេរលាកក្សី

ឆ៖ អត់មនរ ីសរទ ក្គ្នន់វតោត់ឲ្យរៅរធេើវក្សរៅបារាយណ៍ ោត់តាមមខក្រួញ បារាយណ៍
រៅ រៅរៅថ្ក្រអងគញ
ុ អីរៅ រធេើកសិកមា។
ស៖ រតើរលាកក្សីសាគេ់អតីតទហាន ឬក៏មស្តនតី េន់ នេ់<>ណ្ណមែក់រទ រៅកែុង<>ភូមិ

12
13

< បស់រលាកក្សី ឬកវនលងណ្ណរផសងរទៀត>រនាះ?

14

ឆ៖ រៅកែុងភូមិខំាុ គ្នានអែកណ្ណរធេើទហានរទ។

15

ស៖ សូមអ គណ។ េះបតី បស់រលាករលាកក្សី គ្នត់មនមខងា អេីវដ

16

រៅកែុងសម័យវខា

ក្កវម រតើគ្នត់រធេើអីស
េ ម័យរនាះ?

17

ឆ៖ ោស

18

ពាម ក៍ វូតមក។

បតីខំាុ គ្នត់តាង
ំ រីគ្នត់រធេើសងគមកិេចភូមិ បនាាប់មកគ្នត់បានរៅរធេើរៅរយធាក្សុក

19

ស៖ រតើគ្នត់ធាលប់រធេើជាទហានរទ?

20

ឆ៖ គ្នត់មិនវដេរធេើទហានរទ។ គ្នត់រដើ

21

81

គ្នត់រធេើវតទហានជំនាន់វដេរគរ ីសកា តស៊ូ។

ទហាន េន់ នេ់ មិនវដេរទ។

22

ស៖ ឥេូវរនះក្តេប់មកៗក្រះសងឃ

េង់

វវ៊េ<>វដេសគតរវើយរនាះ

រតើរៅកែុងឆ្ែំ

23

១៩៧៥<ដេ់ឆ្ែំ១៩៧៩ រតើរលាកក្សីដឹងរទថា>មនរ ឿងអេីរកើតរេើង<េំរពាះកូន និងក្បរនធ បស់គ្នត់

24

វដ ឬរទ>?

25

[១៥:៤៥:៤៦]

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
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ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

1
2

ឆ៖ ខាំក្ុ គ្នន់វតឮរទ មិនបានរ

ើញផ្ទាេ់វភែករទ។

ស៖ សូមអ គណ។ រតើរលាកក្សីដឹងរីជាតិសាសន៍ បស់ក្បរនធគ្នត់ រវើយនិងកូនវដេរគបាន
យករៅ វដេថាយករៅសមលប់រនាះ គ្នត់សញ្ញជតិអី ជនជាតិអី?
ឆ៖ ខាំម
ុ ិនបានដឹងផង។ ដឹងថារ

5
6

ើញផ្ទាេ់វភែករទណ្ណ ក៏គ្នត់ក្បរនធរលាក តាវវ៊េ វែឹងរគយក

រៅវមន កូនបីនាក់ រវើយគ្នត់វឹង
ែ រពាះធំក្គប់វខរទៀត។ វតខាំម
ុ ិនបានរ

3
4

82

ើញរគយក ដឹងថារគយករៅ អត់ដឹងថាក្បវតតិគ្នត់យ៉ាងរម៉ាេ

ផង។

7

ស៖ ដូរេែះរីទំរ័ កំណត់រវតវដេខាំបា
ុ នអានជូន

ក្បវវេជាមួយទំរ័ រៅខាងរក្កាមរទៀត

8

ភាសាវខា (សូមរទស) ទំរ័ ដវដេរទភាសាវខា <វត>រៅខាងរក្កាម។ ខាំេ
ុ ង់អានជូនរលាកក្សីរមើេ

9

ថារតើ<រលាកក្សី>អាេនឹករ

ើញអេីខលះ។ េង់ វវ៊េ គ្នត់និយយថា ក្បរនធ បស់គ្នត់រ្
ា ះ<> វកម

10

រៅ<។ គ្នត់ក្បាប់ថា>ឪរក បស់គ្នត់គឺជាវខា <សទធ> ីឯមដយ បស់គ្នត់<ជា>កូនកាត់រវៀតណ្ណម។

11

រតើអាេ ំឭកកា េងោំអីេ បស់រលាកក្សីខលះរទ <>?<របើសិនមិនោំរទ ក្គ្នន់វតក្បាប់ថាខាំម
ុ ិនដឹង។>
ឆ៖ ខាំអ
ុ ត់បានសាគេ់ក្បវតតិគ្នត់រទ រក្ពាះគ្នត់រៅភូមិវក្រកថ្ក្ជ រវើយគ្នត់រៅភែំររញ គ្នត់

12
13

ជរមលៀសមក មករៅភូមិខំ។
ាុ រវើយខាំម
ុ ិនបានសាគេ់ក្បវតតិគ្នត់រទ។ រលាកមកសាែក់រៅងាីៗវែឹង។

14

ស៖ គ្នត់និយយអំរីក្បរនធ និងកូន បស់គ្នត់ក្តូវបានរគយករេញរៅឆ្ែំ១៩៧៨ រវើយរគយក

15

រៅក្កសា រផែើេ រវើយគ្នត់ជួបក្បរនធ រវើយនិងកូនបួន រវើយក្បរនធក៏មនថ្ផារពាះ។ ថារតើក្បរនធ

16

បស់ េង់ វវ៊េ វែឹងវដេរគយករៅរនាះ<>គ្នត់ក៏មនថ្ផារពាះផងវដ រតើរលាកក្សីបានដឹង<ថា

17
18
19
20

ក្បរនធរលាកសងឃក្រះនាម េង់ វវ៊េ វែឹង មនថ្ផារពាះរទ ររេគ្នត់បាត់ខួ ន
ល >?
[១៥:៤៨:៣០]
ឆ៖ ោសខាំបា
ុ នដឹង។ ដឹងថាគ្នត់មនថ្ផារពាះក្គប់វខរវើយ រវើយកូនមនបួននាក់វមន រិត
ក្បាកដ។

21

ស៖ រតើរលាកក្សីដឹងថាភូមិបារាយណ៍<>រៅកវនលងណ្ណរទ? រលាកក្សីសាគេ់រទ?

22

ឆ៖ សាគេ់ភូមិបារាយណ៍វឹង
ែ រៅជិតថ្ក្រវវង។

23

ស៖ រតើរលាកក្សីធាលប់បានឮអេី<ខលះ>រទ

24

រម៉ាេវដ >រៅកែុងសម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ?

25

ថារតើជនជាតិរវៀតណ្ណម<ក្តូវបានរគក្បក្រឹតយ
ត ៉ា ង

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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ុ
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សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

1
2

83

<រលាកក្បធាន!>
ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

3

សាកសីកំអាេទន់រឆលើយតប!

4

អរញ្ជ ើញរលាករមធាវី វិេទ័ កូរប៉ា!

5

[១៥:៤៩:៤៣]

6

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

7

សូមអ គណរលាកក្បធាន។ រនះ<ជា>សំណួ ទូរៅរវើយ កែុងឆ្ែំ១៩៧៥, ៧៦ វូតដេ់ឆ្ែំ

8

១៩៧៧ គឺ<វ>ជាសាថនភារោេ់គ្នែក្សេះ។ <បនាាប់មក>កងទ័ររវៀតណ្ណម<បាន្
ល នពាន>េូេ

9

មកកមពជា
ុ <យ៉ាងសរមបើម រវើយបានដកទ័ររៅវិញរៅ>ឆ្ែំ១៩៧៨។ តាមទសសនៈ បស់រយើង<>រវៀត

10

ណ្ណម<បាន>ោប់រផដើម<បរងកើត>កា បះរបា <រក្កាមកា ដឹកនាំ បស់>

11

រនាះ ក៏មនជរមលះថ្ផាកែុងកំរងរកើតរេើង និង>មន<>សស្តងាគម<កំរងបនត វដ >។ <អ៊េ
៊ី ឹង របើ>សួ

12

ថា រតើ<>ក្បជាជនរវៀតណ្ណមក្តូវ ងក្បក្រឹតិក
ត មាដូេរមដេ រីឆ្ែំ៧៥ ដេ់៧៩រនះ គឺថាវ<ជាសំណួ >

13

ទូរៅររក<រវើយ។

14

<គ្នត់ បានឬមិនបានផង>។ ដូរេែះសវក្រះរាជអាជាា សូមឲ្យរផ្ទដតអា មាណ៍រៅរេើេំណេជាក់លាក់

15

<>ជាជាង<សួ >សំណួ ទូរៅររក។

16

រសា ភឹម<ឯរណ្ណះ។ កែុង

មិនដឹងថាសាកសី ូបរនះអាេរឆលើយសំណួ រោយរេើករី>បទរិរសាធន៍ផ្ទាេ់ បស់

រលាក នីកឡា
ូ ស គូមវជន៖

17

<រលាក រលាកក្សីរៅក្កម> ខាំស
ុ ួ សំំណួ ទូរៅ <ដូេរលាករមធាវីកា ពា កតីបានរេើករេើង។

18

រិតណ្ណស់> ខាំម
ុ ិន<រេើកយក>ក្បវតតិសាស្តសត<ទំងមូេមកសួ ឯណ្ណ។ តទវ ណ៍>ដូេជា <កា

19

ត អំររើ>រឃ្ល រៅ<រៅតាម>ក្រំវដនរវៀតណ្ណម<។ ខាំុ
្
ល នពាន បស់>វខា ក្កវម <វដេ>ក្បក្រឹត<

20

មិនរេើកបញ្ញាវែឹងមកសួ រទ

21

<គ្នត់នូវ>សំណួ របើក<មួយ ថា>រតើ<គ្នត់បាន>ដឹង<រទ>ថា ក្បជាជនរវៀតណ្ណម ក្តូវរគក្បក្រឹតត

22

ដូេរមដេ រៅកែុងភូមិរនាះ<។ ក្តង់េំណេរនះ រលាករមធាវីរទើបវតរសែើឲ្យខាំស
ុ ួ វបបវែឹងកាេរីក្បាំនាទី

23

មន>រនះ<>។

ខាំ<
ុ ក្គ្នន់វត>សួ

(រៅក្កមរិភាកាគ្នែ)

24
25

រោយសា វនឹងពាក់រ័នរធ ឿងរាវជារក្េើនរទៀត។>

[១៥:៥១:៣២]

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

1

84

ក្បធានអងគជន
ំ ំ
បាទ អងគជំនំជក្មះ បដិរសធនូវកា ជំទស់ ឬក៏កត់សមគេ់ បស់រមធាវីកា ពា កដី រលាក វិេទ័

2
3

កូរប៉ា។

4

រក្កាយអមាញ់មិញរនះ ក្បសិនរបើរលាកក្សីសាដប់រៅេងោំសំណួ ។ រវើយរបើសិនជាមិនេងោំរទ ឲ្យ

5

សវក្រះរាជអាជាាអនត ជាតិ តាំងសំណួ េងរក្កាយ បស់រលាកខលួន សាជាងាីមង
ដ រទៀត។

6

សំណួ េង

រលាកក្សី រៅ សាក់៖

7
8

សាកសីរឆលើយតបរៅនឹងសំណួ វដេសួ រេើងរោយសវក្រះរាជអាជាាអនត ជាតិ

ឆ៖ ខាំសា
ុ ដ ប់អត់បាន។ សួ មដងរទៀត។
សួ រោយរលាក នីកឡា
ូ ស គូមវជន៖

9

ស៖ បាទ រោយសា ររេរវលាខលី ខាំន
ុ ឹងសួ សំណួ ជាក់លាក់។ <ខាំស
ុ ងឃឹមថា រមធាវីកា ពា កតី
រតើរលាកក្សី<ដឹង>រទថា

10

មិនរោទក្បកាន់ថាខាំស
ុ ួ សំណួ នាំមខរទៀតរទ។>

11

ណ្ណម<ណ្ណ>ក្តូវបានរគសមលប់រៅកែុងភូមិបារាយណ៍រនះ

12

រទ>?

<មនកូនរៅ>រវៀត-

រៅកែុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ<វដ

13

ឆ៖ ខាំម
ុ ិនបានដឹងផង។ ភូមិឆ្ៃយរីគ្នែ។

14

ស៖ រៅកែុងេរមលើយ បស់គ្នត់ េង់ វវ៊េ គឺេរមលើយដវដេវដេខាំបា
ុ នអាន<ឲ្យរលាកក្សី

15

សាតប់>រីរដើម គឺថាមួយទំរ័ បនាាប់រទៀត<កែុងភាសាទំងបី>។ គ្នត់បានបញ្ញជក់ថា

16

ក្បជាជនវដេមនវសបកស ដូេជាកូន បស់ តាសន រវើយនិង យយរតង ក្តូវបានរគរោទថាជារវៀត

17

ណ្ណម រវើយក៏រគយករៅសមលប់។ <>សវរសវិក <សូម>វកតក្មូវ<កា ក្បកបរ្
ា ះរនះផង>។

18

រលាក រសង លាង៖

19

តាសន និង យយរតង។

20

សួ រោយរលាក នីកឡា
ូ ស គូមវជន៖

21

ស៖

22
23

រតើរលាកក្សីធាលប់ឮរ ឿងរាវវបបរនះវដ ឬរទ? <របើមិនធាលប់ឮរទ សូមក្គ្នន់វតក្បាប់ថា

មិនដឹងប៉ារណ្ណ
ា ះបានរវើយ។>
[១៥:៥៣:៤១]

24
25

គ្នត់បានឮ គឺថា

ឆ៖ ខាំម
ុ ិនបាន-ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

1

សាកកសីកំអាេទន់រឆលើយតប!

2

អរញ្ជ ើញរមធាវីកា ពា កដីរលាក រខៀវ សំផន!

3

85

កញ្ញា អង់តា វគស
ី រស៖

4

រលាកក្បធាន ខាំម
ុ ិនទន់បានជំទស់រទ

វូតមកទេ់ររេរនះ។ ក៏ប៉ាវនតេាស់ណ្ណស់ថា <អេី

5

វដេ>សវក្រះរាជអាជាាកំរងវតរធេើ<គឺ>គ្នត់កំរងវតអាននូវក្បតិោ ឹកថ្នកំណត់រវត បស់សាកសី

6

រផសងរទៀត។ របើគ្នត់សួ អេីវដេសាកសីគ្នត់ដឹង មិនអីរទ។ ក៏ប៉ាវនត<តាមទសសនទនេរមលើយមន បស់

7

សាកសីរនាះ រ

8

េំរណញររេរវលា គ្នត់ៗបានក្បាប់ ួេរវើយ គ្នត់ថា<ភូមិបារាយណ៍វឹង
ែ វរៅឆ្ៃយ រវើយ>គ្នត់

9

មិនដឹងរ ឿងអេីរកើតរេើងរៅភូមិវឹង
ែ រទ។ ដូរេែះ <គ្នានក្បរយជន៍រទ រៅបញ្ចុក>រ័ត៌មន<ឲ្យ>គ្នត់

10

<រោយអានេរមលើយនានា វដេខលួនគ្នត់មិនអាេ>បញ្ញជក់<បានផង> រីរក្ពាះគ្នត់ក្បាប់រវើយថា គ្នត់

11

មិនដឹងអេីរកើតរេើង<រៅទីរនាះ>រទ។

12

ើញថា>សំណួ បស់សវក្រះរាជអាជាារនះ គឺមិន<ជាប់ពាក់រ័នអ
ធ ីរសាះ>។ ដូរេែះរដើមបី

រលាក នីកឡា
ូ ស គូមវជន៖

13

ខាំស
ុ ូមជក្មបថា ខាំបា
ុ នរ

ើញថា ភាគីកា ពា កដី<ទំងរី >ក៏បានរធេើវបបរនះ<ជាញឹកញាប់>

14

វដ <រគសួ សាកសីថា “រតើរ ឿងរនះ> ំឭកកា េងោំ< បស់រលាករទ?”>។ <គ្នត់ក្បាប់ថា វជារ ឿង

15

កនលងមកយូ រវើយ អ៊៊ីេឹង ខាំស
ុ ួ គ្នត់នូវអេីវដេរទើបវតបានអានឲ្យគ្នត់សាតប់ ថាគ្នត់រៅោំ ឬយ៉ាង

16

ណ្ណ។ ខាំក
ុ ៏រេើកទឹកេិតឲ្
ត យគ្នត់ក្បាប់ផងវដ ថា របើសិនណ្ណគ្នត់មិនោំរទ ក៏មិនអីវដ ។ អ៊៊ីេឹង> ខាំម
ុ ិន

17

យកពាកយខាំឲ្
ុ យសាកសីរឆលើយតាមរនាះរទ។

18

[១៥:៥៥:១៤]

19

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

20

អងគជំនំជក្មះបដិរសធនូវកា ជំទស់ បស់រមធាវីកា ពា កតី រខៀវ សំផន។ សាកសីរឆលើយតបរៅ

21

នឹងសំណួ វដេសួ រេើងរោយសវក្រះរាជអាជាាអនត ជាតិេងរក្កាយអមាញ់មិញរនះ

22

រលាកក្សីោ។
ំ

23

រលាកក្សី រៅ សាក់៖

24
25

ក្បសិនរបើ

ឆ៖ ខាំម
ុ ិនបានោំរទ។ ខាំម
ុ ិនបានដឹងទំងអស់។
សួ រោយរលាក នីកឡា
ូ ស គូមវជន៖

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

ស៖ បាទ អ៊៊ីេឹងគឺថា រលាកក្សីរឆលើយថាមិនដឹងរទ រនះជាេរមលើយ។<សូមអគណរលាកក្សី។>

1
2
3

ខាំន
ុ ឹងរៅមខមួយរទៀត។ រតើរលាកសាគេ់ប សមែក់រ្
ា ះ<

ន មំ --

ន ម៉ាន។

5

សួ រោយរលាក នីកឡា
ូ ស គូមវជន៖

6

ស៖

8

ន ម៉ាន?>

រលាក រសង លាង៖

4

7

86

វដេគ្នត់រ ៀបកា ជាមួយក្សីមែក់វដេ<ជា>កូនកាត់េិន<រវៀតណ្ណម>រនាះរ្
ា ះ

<រសង វួ >?
រលាក រសង លាង៖

9

គ្នត់រ ៀបកា ជាមួយក្បរនធគ្នត់រ្
ា ះថា រសង វួ ។

10

[១៥:៥៦:៣០]

11

រលាកក្សី រៅ សាក់៖

12

ឆ៖ រ្
ា ះ ម៉ាន រៅភូមិសាេយអនា វតមនក្បរនធរៅភូមិអនលង់ក្ទ រ្
ា ះ រសង វួ វែឹង

13

សាគេ់វមន។ វតរគកា រវើយ រគរៅក្សុករគ។ ខាំក
ុ ៏មិនបានដឹងក្បវតតិរគ រិត។ ក្គ្នន់វតដឹងថា គ្នត់កូន

14

កាត់យួន-េិន។

15
16
17
18
19
20
21
22

សួ រោយរលាក នីកឡា
ូ ស គូមវជន៖
ស៖ រតើរលាកក្សីដឹងថា មនរ ឿងអីរកើតរេើងេំរពាះស្តសតីកូន<កាត់រនះ> រវើយនិងបងបែូនបង
បែូនបរងកើត បស់គ្នត់រទ<>?
ឆ៖ ខាំអ
ុ ត់បានដឹងផង រក្ពាះររេរនាះគ្នត់វបកគ្នែ។ គ្នត់រៅរៅ ខលះរៅរៅថ្ក្ជក្គវឹម ខលះរៅ
សាេយអនា រៅ ក៏វបកគ្នែ វូត។
ស៖ ខាំស
ុ ូមផ្ទែកបនតិេរីកា អាន<េរមលើយទំងរនះ>។

ខាំេ
ុ ង់សួ <រលាកក្សី>រីមតយ បស់

រលាកក្សី< វិញថា>រៅររេវដេគ្នត់បាត់ខួ ន
ល ។ រតើគ្នត់េូេ ួមកែុងកា បះរបា អេីវដ ឬរទ?
ឆ៖ ោស មតយខាំគ្ន
ុ ា នកា បះរបា អីរទ គ្នត់ោស់រវើយ។ គ្នត់ដូេថា គ្នត់ោស់រវើយ ស់

23

រៅជាក្បជាជនធមាតាដូេរគដូេឯងវែឹងវដ រក្ពាះគ្នត់ ខាំរុ កើតមករ

ើញមតយខាំរុ ៅវតភូមអ
ិ នលង់ក្ទវែឹង

24

មិនវដេមនទក់ទងបងបែូនរវៀតណ្ណម ឬក៏សាេ់សារលាវិតណ្ណរៅទីក្កុង ឬតំបន់ខាាង
ំ ណ្ណ ក៏គ្នាន។

25

គ្នានបងបែូនរទ គ្នត់វតមតក់ឯង។

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
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ទំរ័

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

1
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[១៥:៥៨:២៩]

2

ស៖

រ្
ា ះរផសងៗរទៀតវដេរយើងនិយយ<។ រយើងជវជកគ្នែអំ>រីមនសសមួយេំនួន វដេ

3

កូនកាត់រវៀតណ្ណម ឬក៏<ជនជាតិ>រវៀតណ្ណម<សទធ > វដេ<បាន>បាត់ខួ ន
ល រៅកែុង< បបរនាះ។>

4

រតើរលាកក្សីដឹងរទថា មនន ណ្ណមែក់កែុងេំរណ្ណមរនាះ<ជាទហាន ឬក៏>បានេូេ ួមកែុង<>េេនា

5

បះរបា អេីមួយវដ ឬរទ? <>

6

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

7

សាកសីកំអាេទន់រឆលើយតប!

8

អរញ្ជ ើញរលាករមធាវី វិេទ័ កូរប៉ា!

9

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

10

ជារសេកតីសរងកតមួយ រលាកក្បធាន ខាំស
ុ ូមអនញ្ញាត។ <ជាងាីមង
ត រទៀត កាេវែឹង គឺកំរង

11

ររញ>មនសស្តងាគម វងវខា ក្កវមជាមួយរវៀតណ្ណម<>។ <ដូរេែះ កា >ោប់ខួ លន<អែកណ្ណមែក់>

12

វដេរគយេ់ថាជាជនជាតិរវៀតណ្ណម ឬក៏ជាប់ទំនាក់ទំនងរវៀតណ្ណមរនាះ មិនវមនជារ ឿងខសេាប់

13

រទ។<ខាំស
ុ ូម ំឭករលាកសវក្រះរាជអាជាាផងថា គ្នត់ក៏រេញមករីក្បរទសវដេ

14

ក្គប់ ូប រៅកែុង>ឆ្ែំ១៩៤១អ៊៊ីេឹង<វដ ។> អ៊េ
៊ី ឹង<អេីវដេពាក់រ័នគ
ធ ឺមិនវមនជាកា

15

សំណួ រៅក្តង់ថារតើមនកា សមលប់រោយខសេាប់រកើតរេើងជាវូ វវវដ រទ រនះជាអេីវដេរយើងក្តូវ

16

រផ្ទតតអា មាណ៍។ មិនវមនសួ ថារតើ មនកា ោប់ខួ ន
ល ឬថាមតយ បស់គ្នត់េូេ ួមកា បះរបា

17

រនាះរទ។ បញ្ញាសំខាន់គឺរៅក្តង់ថា រតើមនអេីរកើតរេើង>ទក់ទងរៅនឹងររេសស្តងាគម <វដេអងគជំនំ

18

ជក្មះខលួនឯងរនាះ បានកំណត់កាេប ិរេឆទោប់>តាំងរីវខរមសា ឆ្ែំ១៩៧៥។

19

[១៦:០០:១១]

20

រលាក នីកឡា
ូ ស គូមវជន៖

21

ំឃ្លង
ំ ជនជាតិជប៉ាន
ំខួ ន
ល រនាះរទ វត

ឬអត់

<សូមអគណ រលាក រលាកក្សីរៅក្កម។ ខាំស
ុ ូមររេរវលាបវនថម រដើមបីរឆលើយតបរៅនឹងកា

22

កត់សមគេ់>ដ៏វវង<មួយ

វដេ>មិនវមនជាកា ជំទស់រនាះ<>។

<>ខាំស
ុ ួ សំណួ សាមញ្ា<មួយ

23

វដេ>មនភារពាក់រ័ន<
ធ រៅនឹងអេីវដេរលាក>រមធាវីរេើករេើង<។ ខាំស
ុ ូម>រឆលើយតបថា <រោយ

24

រក្ពាះរលាករមធាវីរេើករ ឿងរនះមកនិយយរៅរវើយ អ៊៊ីេឹង ខាំ>
ុ រជឿថា កា

25

ថាវផែករេើជាតិរនធ<
ុ បស់ខួ លន រោយគ្នានភសតតា
ុ ងេាស់លាស់បងាាញថារួករគបងក>កា គំរាមកំវវង

ំខួ ន
ល មនសសររេរនាះ គឺ
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កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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1

<រវើយរនះ វបំពាននីតិអនត ជាតិរវើយ។ ឬក៏រមធាវីកា ពា កតីមិនឯកភាររទ។ ខាំគ
ុ ិតថា រនះមិនវមន

2

ជាជំវ បស់រលាក> នួន ជា <រទ។ រតើជំវ បស់ នួន ជា រៅក្តង់ថា រគអាេោប់មនសស រោយ

3

ក្គ្នន់វត>វផែករេើ<ជាតិរនធ>
ុ ថារគជាជនជាតិរវៀតណ្ណម<>?

4

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

5
6

សាកសីរឆលើយតបនឹងសំណួ !
រលាកក្សី រៅ សាក់៖

7

ឆ៖ រៅភូមិខំគ្ន
ាុ ា នកា បះរបា អីរទ។ គ្នានន ណ្ណរធេើេេនាអី រវៀតណ្ណមអីណ្ណមកេេនាអី គឺ

8

គ្នាន។

9

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

10
11

សវក្រះរាជអាជាាអនត ជាតិ អាេតាំងសំណួ ឲ្យបានេាស់លាស់សាជាងាីមង
ដ រទៀត។ រតើសាកសី
រឆលើយតបនឹងសំណួ បស់រលាករៅ ដូេទំនងជាមិនទន់រឆលើយតបរទ។

12

[១៦:០១:៤០]

13

រលាក នីកឡា
ូ ស គូមវជន៖

14
15
16

ខាំបា
ុ នសាដប់ថា គ្នត់បានរឆលើយ<សំណួ ខាំ>
ុ រវើយ ខាំរុ រញេិតន
ត ឹងេរមលើយ បស់គ្នត់។ ឥេូវរនះ
រម៉ាងបួនរវើយ រលាកក្បធាន។ <របើសិនអងគជំនំជក្មះេង់សក្មក រនះដេ់ររេរវើយ។>
ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

17

បាទ អ គណ។ រវើយសវនាកា ថ្ងៃរនះ ដេ់ររេឈប់សក្មករវើយ អងគជំនំជក្មះក្បកាស

18

ផ្ទែកកិេចដំរណើ កា សវនាកា សក្មប់ថ្ងៃរនះ ក្តឹមរនះ។ សវនាកា រេើករៅបនតរធេើរៅថ្ងៃវសែក ថ្ងៃេនា ទី

19

០៧ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥ ោប់រផដើមរីរម៉ាងក្បាំបួនក្រឹក។ សវនាកា រៅថ្ងៃេនា អងគជំនំជក្មះនឹងរធេើសវនាកា

20

បនតសាដប់សកខីកមាសាកសី រៅ សាក់ បញ្ច ប់រវើយនិងអាេផដេ់សាដប់សកខីកមាសាកសី -- សកខីកមារដើម

21

បណដឹង ដឋបបរវណី 2-TCCP-241 ពាក់រ័នន
ធ ឹងអងគរវតរោទក្បកាន់កា ក្បក្រឹតរត ៅរេើក្កុមរគ្នេរៅ

22

ជាក់លាក់េំរពាះជនជាតិរវៀតណ្ណម សូមភាគីក្ជាបនិងអរញ្ជ ើញេូេ ួមតាមររេរវលាបានកំណត់រនះ។

23

អងគជំនំជក្មះអ គណរលាកក្សី

រៅ

សាក់ កិេចដំរណើ កា សវនាកា សាដប់សកខក
ី មា បស់

24

រលាកក្សីកែុងឋានៈជាសាកសីមិនទន់េប់រៅរេើយរទ។ អងគជំនំជក្មះសូមរកាះអរញ្ជ ើញរលាកក្សីឲ្យមក

25

បនតផេ
ដ ់សកខីកមារៅថ្ងៃេនា ទី០៧ វខធែូ ឆ្ែំ ២០១៥ រទៀត វដេនឹងោប់រផដើមរីរម៉ាងក្បាំបួនក្រឹក។

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣
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1

រវើយមស្តនតី ដឋបាេតលាកា សក្មបសក្មួេជាមួយនឹងបគគេិកថ្នអងគភារគ្នំពា សាកសី និង អែក

2

ជំនាញជូនរលាកក្សី រៅ សាក់ ក្តេប់រៅកាន់ទីកវនលងវដេគ្នត់សាែក់រៅ និងសូមអរញ្ជ ើញគ្នត់ក្តេប់

3

មកេូេ ួមសវនាកា វិញ រៅថ្ងៃេនា ទី០៧ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥ វដេនឹងោប់រផដើមរីរម៉ាងក្បាំបួនក្រឹក។

4

រវើយបងាគប់ឲ្យអន កសមនាី

ំឃ្លង
ំ នាំជនជាប់រោទទំងរី ូប ក្តេប់រៅកាន់មនាី

ំឃ្លង
ំ ថ្ន

5

អ.វ.ត.ក វិញេះ និងបងាគប់ឲ្យនាំខួ ន
ល គ្នត់ក្តេប់េូេ ួមសវនាកា រៅថ្ងៃេនា ទី០៧ វខ ធែូ ឆ្ែំ២០១៥ ឲ្យ

6

បានមនរម៉ាងក្បាំបួនក្រឹក៕

7

បាទ សក្មកេះ!

8

(សវនាកា ផ្ទែករៅរម៉ាង ១៦:០៣ នាទី)

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

