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អង្គជំនុជំម្រះវសិារញ្ញក្នុង្តលុាការក្រពុជា 

Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia  

Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens 

ម្រះរាជាណាចម្ក្ក្រពុជា  

ជាតិ សាសនា ម្រះរហាក្សម្ត 

Kingdom of Cambodia  

Nation Religion King 

Royaume du Cambodge 

Nation Religion Roi 

 

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង្ 

Trial Chamber 

Chambre de Premiere instance 

 

កំ្ណត់ហេតុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរននក្ិចចដំហណើរការនីតិវិធី 

ជំនុំជម្រះក្តីហៅដំណាក់្កាលរីរ 

សាធារណៈ 

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

នងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៥  

ហ ៉ោ ង្ ០៩:០៨នាទ ី

សវនាការហលើក្ទី២៨៤ 

 

រៅក្កមសាលាដបំងូ៖ 

 រៅក្កម និេ ណ ន  ជាក្បធាន  

 រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍  

 (Judge Claudia FENZ) 

 រៅក្កម យ៉ា  ស ខន 

 រៅក្កម វសង់ម៉ា ក ឡាវវន៍  

 (Judge Jean-Marc LAVERGNE) 

 រៅក្កម យូ  ឧតតរា 

 រៅក្កម ធូ មណី (បក្មុង) 

 រៅក្កម ម៉ា ទីន ខា   បគីន (បក្មុង) 

 (Judge Martin KAROPKIN) 

ក្កឡាបញ្ជសីាលាដបំងូ៖ 

 កញ្ញា  ម៉ា  ី-រជនី សាដាទ ិ

 (Ms. Marie-Jeannes SARDACHTI) 

 កញ្ញា  ជា ស វីវ័ង 

កា យិេ័យសវក្រះរាជអាជាា ៖ 

  រលាក វងំសង់ វ យដ៍ រដសាា ឯេ  

 (Mr. Vincent de wilde d’ESTMAEL) 

 រលាក ក្សា៊ា   តនៈ 

 រលាក ក្ាវសិ ហ្វេ   (Mr.Travis FARR) 

ជនជាបរ់ោទ៖ 

 រលាក នួន ជា 

 រលាក រខៀវ សំផន 

រមធាវកីា ពា ជនជាបរ់ោទ ននួ ជា៖  

 រលាក ស ន អ  ណ 

 រលាក េីវ ស វណ្ណា  

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

 រលាក គង់ សំអ ន  

 កញ្ញា  អង់ា វគសីរស  

 (Ms.Anta GUISSE) 

រមធាវកី្បោកំា រលាក រខៀវ សំផន៖ 

 រលាកក្ស ីទូទ វ េ័កស 

 រលាក ខេវីន រសានដឺស ៍ 

 (Mr Calvin SAUNDERS) 

រមធាវតំីណ្ណងរដើមបណដ ងឹ ដឋបបរវណ៖ី 

 រលាកក្ស ីម៉ា  ី វគី  ដូ៍(Ms.Marie GUIRAUD) 

 រលាក វវ ន រៅ 

 រលាកក្ស ីទ ីក្សុីនណ្ណ 

វផែកក្គបក់្គងត លាកា ៖ 

 រលាក អ៊ា ទ អ  ណ 

 រលាកក្ស ីស ួស ទ្ធា វី 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែងុត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៨៤ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខឧសភា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទរំ័  i 
បញ្ជរី ា្ ះអែកនយិយ៖ 

ភាសាវដេបានរក្បើ រេើកវេងវតមនកា បញ្ញជ ក់រផសងរទៀតរៅកែងុក្បតិោ ឹក 

 

 

អែកនយិយ ភាសា 

រៅក្កម និេ ណ ន (ក្បធានអងគជំន ំ) វខា  

រៅក្កម កលូឌា រវេនស ៍ អង់រគលស 

រលាក ក្ាវសិ ហ្វេ   អង់រគលស 

រលាក ក្សា៊ា   តនៈ វខា  

រលាក  វ ិទទ័  កូរប៉ា អង់រគលស 

កញ្ញា  អង់ា វគសីរស បារំាង 

រលាក គង ់សអំ ន វខា  

រលាកក្ស ីម៉ា  ី វគី  ូដ ៍ បារំាង 

រលាកក្ស ីទី ក្សុីនណ្ណ វខា  

រលាក ប ិទ ស ខា (2-TCW-909) វខា  
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែងុត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៨៤ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខឧសភា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទរំ័  ii 
 

 

ឧបសរព័នធ 

 

ការសួរសំណួរហៅសាក្សី៖  ហលាក្ បុិច សុខា (2-TCW-909) 

ស ួបនដរដាយរលាក ក្ាវសិ ហ្វេ   រផដើមរី ..................................................................ទំរ័   ៤   

ស ួរដាយរលាកក្ស ីទី ក្សុីនណ្ណ រផដើមរី ...................................................................ទំរ័  ១១  

ស ួរដាយរលាកក្ស ីម៉ា  ី វគ ី ូដ៍ រផដើមរី  ....................................................................ទំរ័  ២០ 

ស ួរដាយរលាក  វ ិទទ័  កូរប៉ា រផដើមរី.........................................................................ទំរ័  ២៨  

ស ួរដាយរលាក អង់ា វគសីរស រផដើមរី ...................................................................ទំរ័  ៣៧  

ស ួរដាយរលាក គង់ សំអ ន រផដើមរី .........................................................................ទំរ័  ៤១   
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែងុត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៨៤ 

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

ថ្ងៃទី២១ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៥  ទរំ័  1 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែងុទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែងុភាសាទ្ធងំប។ី ក្បតិោ ឹកក្តវូបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែងុវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែងុទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

កិ្ចចដំហណើរការនីតិវិធី 1 

(រៅក្កមទូេកែុងបនាប់សវនាកា ) 2 

[០៩:០៧:៥៣] 3 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 4 

អងគយុទ ះ! 5 

អងគជំន ំជក្មះក្បកាសបនដកិទចដំរណើ កា នតីិវិធីសវនាកា ។ សវនាកា រៅថ្ងៃរនះ អងគជំន ំជក្មះ6 

នឹងរធេើសវនាកា បនតសាដ ប់សកខីកមាសាកសី ប ិទ ស ខា ាម យៈក្បរ័នារសាតទសសន៍។  7 

កញ្ញា  ជា ស វីវ័ង រេើងរាយកា ណ៍អរំីសាថ នភារវតតមន អវតតមនភាគី និងប គគេវដេអងគជំន ំ8 

ជក្មះរកាះអរញ្ជ ើញឲ្យទូេ ួមរៅកែុងកិទចដំរណើ កា សវនាកា ថ្ងៃរនះ។  9 

ក្កឡាបញ្ជ៖ី 10 

សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន សក្មប់សវនាកា រៅថ្ងៃរនះ ក្កឡាបញ្ជីកត់សមគ េ់រ ើញថា ក្គប់ភា11 

គីទ្ធងំអសថ់្នរ ឿងកដីរនះ មនវតតមន។ រដាយវេករលាក នួន ជា មនវតតមនរៅបនាប់  ខំលួនខាងរក្កាម12 

សាេសវនាកា រនះ រដាយរលាករសែើស េំះបង់សិទាមិនវតតមនរដាយផ្ទា េ់រីបនាប់សវនាកា ។ េិខិត13 

េះបង់សិទា ិបសជ់នជាប់រោទ នួន ជា បានក្បគេ់ដេ់ក្កឡាបញ្ជី ួទរវើយ។ សាកសវីដេក្តូវមកផដេ់14 

សកខីកមាបនតបញ្ចប់រៅថ្ងៃរនះ គឺរលាក ប ិទ ស ខា ាម យៈក្បរ័នារសាតទសសន៍។ ាមកា បញ្ញជ ក់ រីវផែក15 

បរទចករទសរសាតទសសន៍បានជូនដំណឹងថា កា រ ៀបទំវផែកបរទចករទសសក្មបក់ា ផតេ់សកខីកមា រៅ16 

ររេរនះ បានរ ៀបទំ ួទរាេ់រវើយ  ីឯសាកសីក៏បានរក្តៀមខលួន ួទជារក្សទសក្មប់កា ផតេ់សកខីកមា រនះ17 

ផងវដ ។ សមូអ គ ណរលាកក្បធាន។  18 

[០៩:០៩:១៦] 19 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 20 

បាទ អ គ ណ ជា ស វីវ័ង។  21 

ជាដំបូងរនះអងគជំន ំជក្មះសរក្មទរេើសំរណើស  ំបសជ់នជាប់រោទ នួន ជា ជាម នសនិ។ អងគជំន ំ 22 

ជក្មះបានទទួេេិខិតស ំេះបងស់ិទាិទូេ ួមសវនាកា រដាយផ្ទា េ់កែុងបនាប់សវនាកា រនះ បស់ជនោប ់23 

រោទ នួន ជា ទ ះថ្ងៃទី២១ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៥ វដេបានបញ្ញជ ក់ថា រដាយគ្នតម់នបញ្ញា ស ខភារ ឈឺ24 

កាេ ឈឺទរងកះ មិនអាទអងគយុយូ បាន មិនអាទផចងអ់ា មាណប៍ានយូ  និងរដើមបីមនេទាភារ ទូេ ួម25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែងុត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៨៤ 

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

ថ្ងៃទី២១ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៥  ទរំ័  2 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែងុទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែងុភាសាទ្ធងំប។ី ក្បតិោ ឹកក្តវូបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែងុវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែងុទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

សវនាកា រៅថ្ងៃខាងម ខឲ្យមនក្បសទិាភារ ខលួនស ំេះបង់សិទាទូិេ ួម និងមនវតតមនរដាយ ផ្ទា េ់កែុង1 

បនាប់សវនាកា រៅថ្ងៃទី២១ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៥។ រមធាវកីា ពា កដី បសខ់លួនបានក្បាប់អំរីផេប៉ាះ2 

ពាេ់ថ្នកា េះបង់សទិា ិរនះថាកា េះបង់សិទាិរនះមិនអាទបកក្សាយថាជាកា េះបង់សិទាិ បស ់ខលួនកែុង3 

កា កាតរ់សទកដីរដាយយ តដិធម៌ ឬក៏សិទាិកែ ុងកា ជំទ្ធស់រៅនឹងភសដាុងកែុងកា ដាក់បង្ហា ញ ឬដាក់ ជូន4 

ត លាកា រនះក្គប់ររេរវលាថ្នសវនាកា រេើ ូបខលួនរេើយ។  5 

បានរ ើញកំណតរ់វត រិនតិយស ខភារជនជាប់រោទ នួន ជា វដេរធេើរេើងរដាយក្គូររទយក្បោំ6 

កា ណ៍ រិនតិយរាបាេវងទ្ធសំ ខភារជនជាប់រោទរៅ អ.វ.ត.ក ទ ះថ្ងៃទី២១ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៥ 7 

បានកតស់មគ េ់ថា សាថ នភារស ខភារ បស ់ នួន ជា មនអាកា ៈរៅដវដេគឺមនអាកា ៈ វិេម ខ និង8 

ឈទឺរងកះមិនអាទអងគយុយូ បាន និងបានផដេ់អន សាសនថ៍ា សូមអងគជំន ំជក្មះអន ញ្ញា តឲ្យ ននួ ជា ទូេ9 

 ួមាមដានកិទចដំរណើ កា សវនាកា រីបនាប់ខាងរក្កាមសាេសវនាកា រនះ។ 10 

[០៩:១០:៤៨] 11 

វផែករេើមូេដាឋ រនះ និងរយងរៅាមបទបបញ្ាតតិថ្នវធិាន៨១(៥) ថ្នវិធានថ្ផាកែុង អ.វ.ត.ក អងគ12 

ជំន ំជក្មះយេ់ក្រម និងអន ញ្ញា តឲ្យជនជាប់រោទ នួន ជា ទូេ ួម និងាមដានកិទចដំរណើ កា សវនាកា 13 

រីទមៃ យរីបនាប់  ំខលួនមួយសថតិរក្កាមសាេសវនាកា រនះ ាម យៈឧបក ណ៍រសាតទសសនស៍ក្មប ់  14 

 យៈររេសវនាកា ររញមយួថ្ងៃរនះ។ 15 

បង្ហគ ប់ឲ្យប គគេិកវផែករសាតទសសន៍ភាជ ប់ក្បរ័នារសាតទសសន៍សក្មប់ជនជាប់រោទ នួន ជា អាទ 16 

ទូេ ួមនិងាមដានកិទចដំរណើ កា សវនាកា រីទមៃ យ រីបនាប់  ំខលួនមយួសថតិរៅរក្កាមសាេសវនាកា  17 

រនះ កែុង យៈររេថ្នកិទចដំរណើ កា សវនាកា សក្មប់ថ្ងៃរនះ។  18 

អងគជំន ំជក្មះសួ រៅខាងតណំ្ណងសវក្រះរាជអាជាា  រតើរៅមនសរំណើស ដំវដេរទ? ឬក៏មន19 

កា ផ្ទល សប់ត ូជវំ រេើងវិញកែុងកា បនតកា ាំងសំណួ រដញរដាេទំរពាះសាកសី ូបរនះ? 20 

រលាក ក្ាវសិ ហ្វេ  ៖ 21 

រលាកក្បធាន ក្បសិនរបើអងគជំន ំជក្មះអន ញ្ញា ត រយើងរៅសេ់មួយវផែករទៀតវដេរយើងក្តវូសាក 22 

ស ួសាកសី ូបរនះ។ សមូរលាកក្បធានសរក្មទ។ 23 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 24 

បាទ អងគជំន ំជក្មះយេ់ក្រមនិងអន ញ្ញា ត ប៉ា វនតទី១គឺ គបបីាំងសណួំ ឲ្យទូេរៅជាក្បរភទ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែងុត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៨៤ 

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

ថ្ងៃទី២១ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៥  ទរំ័  3 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែងុទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែងុភាសាទ្ធងំប។ី ក្បតិោ ឹកក្តវូបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែងុវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែងុទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

សំណួ សា ធាត វដេពាក់រន័ាជាមួយអងគរវត រោទក្បកាន់។ បញ្ញា ទី២គឺ អងគជំន ំជក្មះផតេ់ររេរវលា1 

 ួមជាមួយនឹងសវរមធាវីនាមំ ខតំណ្ណងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីមួយវគគថ្នសវនាកា រនះវតបរណ្ណា ះ។ 2 

បាទ សូមអរញ្ជ ើញ! 3 

[០៩:១២:៤៥] 4 

រលាក ក្ាវសិ ហ្វេ  ៖ 5 

រលាកក្បធាន <ខាុំយេ់រ>ីកា សរក្មទ បស់អងគជំន ំជក្មះកាេរីមសិេមិញគ ឺ ខាងក្រះរាជ6 

អាជាា  និងខាងរមធាវីរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីគឺមនររេបីររេ។ ដូរទែះ រតើខាុំយេ់វបបរនះជាកា ក្តឹម7 

ក្តវូវដ ឬរទអំរីកា សរក្មទ បស់អងគជំន ំជក្មះ? 8 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 9 

បាទ ជាកា ក្តឹមក្តវូរវើយ ប៉ា វនតសវក្រះរាជអាជាា បានបញ្ចប់នូវសំណួ  បសខ់លួន ួទរវើយ10 

កាេរីមសិេមិញ រដាយស សំ ួបីសណួំ រទៀតទំណ្ណយររេរវលាក្បានំាទីកែុងកា សួ បញ្ចប់។ អងគជំន ំ11 

ជក្មះបានយេ់ក្រម ួទរវើយ។ អ៊ា ៊ីទឹង គឺរយើងបានទទេួដំណឹងាមអ ីវម៉ាេរក្កាយររេបញ្ចបក់ា សវ12 

នាកា រទ វដេរយើងសួ បញ្ញជ ក់រនះ រដើមបីផតេ់េទាភារឲ្យរលាកអាទមនឱកាសបនដកា ាំងសំណួ  13 

ប៉ា វនតរៅកែុងក្កបខណ័ឌ មួយគឺរគ្នេបំណងរដើមបីបញ្ចបស់វនាកា សួ សកខីកមា -- សាត ប់សកខីកមាសាកសី ូប14 

រនះ រៅកែុងថ្ងៃរនះ។ មូេរវត មយួគឺ សាកសី ូបរនះមនបញ្ញា ស ខភារផង រវើយបញ្ញា ទី២គឺ របើសិនជា15 

រយើងបនតដំរណើ កា រៅសវនាកា បនដរៅថ្ងៃវសែក រនាះគឺរយើងនឹង -- របើសិនជាមិនទប់រទ រយើងមិនអាទ16 

រធេើរៅសបាត វ៍រក្កាយបានរទ គឺរយើងក្តូវរធេើរៅថ្ងៃវសែក។ រនះជាមូេរវត វដេរយើងកំណត់ដូរទែះ។ 17 

រលាក ក្ាវសិ ហ្វេ  ៖ 18 

រលាកក្បធាន ខាុសំ ំអន ញ្ញា តជវជកជាមួយខាងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីបនតិទទ្ធក់ទងនងឹកា វបង19 

វទកររេរវលា។ 20 

[០៩:១៤:២៩] 21 

រលាកក្សី ម៉ា   ីវគ ី ដូ៖៍ 22 

ខាុសំ កំា បំភលឺរីអងគជំន ំជក្មះ គឺថារយើង និងសវក្រះរាជអាជាា គឺមនររេ១រម៉ា ងសក្មប់ស ួ។ 23 

អ៊ា ៊ីទឹងរយើងគិតថា ររេក្រឹករនះ គឺថារយើងវបងវទកររេគ្នែ រដើមបឲី្យសវក្រះរាជអាជាា គ្នត់អាទសួ 24 

សំណួ បវនថមវដេខលួនទង់ស ួ រវើយដូទវដេឯកភារគ្នែ អ៊ា ៊ីទឹងគឺថា គឺរយើងទង់បានររេរវលាវដេ25 

Deleted: ាម26 

Deleted: រយើង27 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែងុត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៨៤ 

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

ថ្ងៃទី២១ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៥  ទរំ័  4 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែងុទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែងុភាសាទ្ធងំប។ី ក្បតិោ ឹកក្តវូបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែងុវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែងុទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

រយើងរក្គ្នងទ ក រៅររេវដេរយើងនិយយអំរីកា វបងវទកររេរវលាសក្មប់សាកសី ូបរនះ។ អ៊ា ៊ីទឹង1 

របើរយើងគិតស  បទ្ធងំអស់រៅគឺថា រយើងក្តវូកា ររេទ្ធងំរី ក្កុមរយើងគឺថា ១រម៉ា ង ២០នាទី រនះជា2 

ររេរវលាក្បហ្វក់ក្បវវេរទ។ អ៊ា ៊ីទឹងក្បវវេជា<រយើងខាុ>ំអាទរក្បើររេតិទជាងវែឹងផង របើាម3 

ជាក់វសដងរៅ។ ក៏ប៉ា វនតរបើៗរយើងគិតរៅគ ឺ ១រម៉ា ង និង២០នាទរីដើមបអីាទឲ្យសវក្រះរាជអាជាា ក៏គ្នត់4 

អាទស ួសំណួ  បសគ់្នត់បានវដ ។ 5 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 6 

អរញ្ជ ើញ ដូទមិនខ សអីផង របើសិនជាស ួរៅបានក្បវវេ១០នាទីរនះ រក្ពាះររេក្រឹករនះ វ7 

បាន១រម៉ា ង ១០នាទីរៅរវើយ។ អរញ្ជ ើញ ក្តមឹ១រម៉ា ង ២០នាទី រយើង និងអងគជំន ំជក្មះនឹងបវនថមឲ្យ១០8 

នាទីវងមរទៀត។ 9 

រលាក ក្ាវសិ ហ្វេ  ៖ 10 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។  11 

រតើខាុអំាទោប់រផដើមសួ សណួំ សាកសីបានឬរទ? រតើវឌីីអូេីង ដំរណើ កា រវើយឬរៅ? 12 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 13 

ស ួសដីរលាក ប ិទ ស ខា រតើរលាកបានរក្តៀមខលួន ួទរវើយឬរៅ? 14 

រលាក ប ិទ ស ខា៖ 15 

  ជក្មបស ួរលាកក្បធាន បានអងគយុ ង់ោំ ួទរក្សទរវើយ។ 16 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 17 

បាទ អ គ ណរលាក ប ិទ ស ខា។ ឥេូវរនះរយើងបនដកា ាំងសំណួ រដញរដាេទំរពាះរលាកតរៅ18 

រទៀត វដេរៅោប់រផដើមដំបូងរនះរដាយសវក្រះរាជអាជាា ។  19 

សូមអរញ្ជ ើញសវក្រះរាជអាជាា  ងអនដ ជាត!ិ 20 

[០៩:១៦:៥៧] 21 

កា ាងំសំណួ រដាយសវក្រះរាជអាជាា  22 

សួ បនដរដាយរលាក ក្ាវសិ ហ្វេ  ៖ 23 

ស៖ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ សូមជក្មបស ួរលាក ប ិទ ស ខា។ រៅក្រឹករនះ ខាុំសមូោប់24 

រផដើមសួ អំរសីក្មង់រៅកែងុកំណតរ់វត សាដ ប់ទរមលើយ បស់រលាក គឺវខា មនរេខ 00389528, ភាសា25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែងុត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៨៤ 
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ថ្ងៃទី២១ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៥  ទរំ័  5 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែងុទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែងុភាសាទ្ធងំប។ី ក្បតិោ ឹកក្តវូបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែងុវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែងុទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

អង់រគលសមនរេខ 00403009 និងភាសាបារំាងមនរេខ 00422244។ រៅទំរ័ រនះរគសួ រលាកដូទ1 

តរៅរនះ៖ “រតើរលាកដឹងអំរីកា របាសសមែ តរមដឹកនាភូំមិភាគកណ្ណដ េវដ ឬរទ?” រលាករ ល្ើយថា “ខាុំ2 

មិនដឹងរទ ប៉ា វនតរៅររេវដេខាុំរៅជួបបែូនក្បុស បសខ់ាុ ំ <វដេសាែ ក់រៅជាមួយ>រ ា្ ះ រក្សង រៅ3 

ឯមនាី សាធា ណកា តបំន៤់១ រទើបដឹងថា រក្សង បានបាតខ់លួន<រៅរវើយ>។ ររេរនាះ ាំង បាន4 

រេើងជំនួស។ រក្កាយមករទៀត ររេខាុរំៅរេងបែូនខាុជំារេើកទី២ ាំង ក៏បានបាតខ់លួនរទៀត។ រក្សង និង 5 

ាំង ជាមតិតភកដ ិបសឪ់រ កខាុំ គ្នតទ់្ធងំរី នាក់បានបាត់ខលួនរៅឆ្ែ ំ១៩៧៧។” បញ្ចប់កា ដកក្សង់។ រវើយ6 

រៅកែុងទរមលើយរលាកកនលងមកកាេរមីសិេមិញ រលាកបានក្បាប់រយើងថា រក្សង គឺជាគណៈតំបន់៤១ 7 

រវើយ រក្សង គឺជាអែកោតា់ំងរលាកឲ្យមករ ៀនរៅភែំររញ <រនាះជាទរមលើយ បស់រលាកជាភាសាវខា 8 

វដេ>មនរេខ 00389520 ដេ់21, អង់រគលសមនរេខ 00403002 ដេ់ 03 និងបារំាងមនរេខ 9 

00422237។ ដរូទែះ ខាុំទង់សួ រលាកអំរីកា វដេរលាករៅជួបបែូនក្បសុ បសរ់លាក<រេើកដំបូងរៅ10 

ឯមនាី សាធា ណកា >តំបន៤់១ ខាុំទង់ដឹងថារតើរលាករៅជួបបែូនរលាករៅតំបន់៤១វែឹង រៅររេណ្ណ11 

វដ ? 12 

[០៩:១៩:១៣] 13 

រលាក ប ទិ ស ខា៖ 14 

្៖ សូមជក្មបរលាកត លាកា  ទ្ធក់ទងនឹង បាយកា ណអ៍ំមិញរនះ វែឹងជាសមដី បសខ់ាុំ15 

និយយរតិរវើយ។ ដូរទែះអេីវដេខាុំនិយយកែុងវែឹង ខាុំដឹងក្តឹមប៉ា ណា ងឹ ឯ យៈវដេខាុំរៅរេងបែូនខាុំរៅឆ្ែ ំ16 

១៩៧៨ បាទ មនប៉ា ណា ឹង។ 17 

ស៖ រតើរលាកអាទក្បាប់បានរទ ថារតើររេវដេរលាករៅរេងបែូនវែឹង គឺរៅរក្កាយររេ18 

វដេរលាករៅដេ់ទំនប់១មករា ក្បវវេជាប៉ា នាា នវខ ប៉ា នាា នឆ្ែ ំវដ ? 19 

្៖ ខាុំរៅរេងបែូនខាុំក្បវវេជា យៈររេ ទរនាល ះក្បវវេជាមួយឆ្ែ ំៗជាងបនតិទ ប៉ា ណា ឹងរទ។ 20 

របើឲ្យទាស់វមិនទាស ់ប៉ា នក្គ្ននក់ា សាា ន ថាប៉ា ណា ឹង។ 21 

ស៖ រៅររេវដេរលាករៅរេងបែូន បស់រលាកវែឹង រលាករធេើយ៉ា ងណ្ណបានដឹងថា រក្សង 22 

គ្នតវ់េងរៅមនាី សាធា ណកា តរៅរទៀតរនាះ? 23 

្៖ រក្សង មិនវមនរៅមនាី សាធា ណកា រទ រក្សង ជាគណៈតំបន់៤១ បាទ។ 24 

ស៖ ដូរទែះ រៅររេវដេរលាករៅរេងបែូនរលាកវែឹង រតើរលាកដឹងថា គ្នត់បាតខ់លួនវែងឹ ដឹង25 

Deleted:  26 

Deleted: ។ គឺឯកសា  បសរ់លាក27 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែងុត លាកា កមពជុា 
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ថ្ងៃទី២១ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៥  ទរំ័  6 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែងុទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែងុភាសាទ្ធងំប។ី ក្បតិោ ឹកក្តវូបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែងុវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែងុទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

រដាយ របៀបណ្ណ? អែកណ្ណជាអែកក្បាប់រលាក? រវើយរលាកដឹងរ័ត៌មនវែឹងរអីែកណ្ណវដ ? 1 

្៖ ដឹងាម យៈបែូនខាុំ រក្ពាះបែូនខាុំក្បាប់ថា ខាុំសួ  កថា “រក្សង រៅណ្ណ?” រគថា “បាតរ់វើយ”  2 

 វតមិនដឹងថាបាតវ់ែឹងរៅណ្ណរយើងក៏មិនដឹងវដ ។ 3 

ស៖ <និយយរី ាំង វញិមតង។ រលាកថា គ្នត់ក្តូវបានជំនួសរដាយ ាំង។ រតើរលាកអាទ4 

ក្បាប់បានរទថា ាំង ជាន ណ្ណ? រវើយគ្នត់មនតនួាទអីេីវដ ?> 5 

[០៩:២១:៥០] 6 

(មនបញ្ញា បរទចករទស) 7 

[០៩:២៤:១៥] 8 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 9 

សសួត ីរលាក ប ិទ ស ខា!  10 

រលាក ប ទិ ស ខា៖ 11 

បាទ រលាកក្បធាន។ 12 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 13 

បាទ អំមិញមនបញ្ញា បរទចករទស វមនកា  អាក់ អួេរដាយសា បរទចករទសខាងក្បរ័នា14 

រសាតទសសន៍ កែងុកា បកវក្បភាសាមនបញ្ញា ។ ឥេូវរយើងបនតកិទចដំរណើ កា រយើងបនតរទៀតណ្ណ រលាក 15 

ប ិទ ស ខា ោំសាដ បស់ណួំ ។ 16 

សូមអរញ្ជ ើញសវក្រះរាជអាជាា  ងអនត ជាត!ិ 17 

រលាក ក្ាវសិ ហ្វេ  ៖ 18 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ 19 

សួ រដាយរលាក ក្ាវិស ហ្វេ  ៖ 20 

ស៖ រលាក ស ខា រៅកែុងទរមលើយ បស់រលាកៗបាននិយយថា ាំង រេើងជំនួស រក្សង។ អ៊ា ៊ីទឹង21 

បានន័យថា ាងំ គ្នតរ់េើងរធេើរេខាតំបន<់បនាា ប់រ>ី រក្សង អ៊ា ៊ីទឹងវមនរទ? 22 

រលាក ប ទិ ស ខា៖ 23 

្៖ បាទ កា រតិគរឺក្កាយរីបាត់ រក្សង រៅ ាំង រេើងបនដ។ 24 

ស៖ រតើរលាកអាទក្បាប់បានរទថា រលាកដឹងថា ាំង បាតខ់លួនវែឹងដឹងរដាយ របៀបណ្ណវដ ? 25 

Deleted: (គ្នា នកា បកវក្ប) 26 

Deleted: ជំនួស27 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែងុត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៨៤ 

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

ថ្ងៃទី២១ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៥  ទរំ័  7 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែងុទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែងុភាសាទ្ធងំប។ី ក្បតិោ ឹកក្តវូបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែងុវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែងុទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

្៖  យៈររេវែឹងគឺរៅទ ងរក្កាយរវើយ ជតិៗដាទ់ឆ្ែ ំ៧៨រវើយបានខាុំដឹង ខាុំរៅរេងបែូនខាុំ1 

មដងរទៀត ជារេើកទ ងរក្កាយម ននឹងខាុវំបករីបែូនខាុ ំគឺដឹងក្តមឹវតប៉ា ណា ឹង។ 2 

ស៖ រតើរលាកដឹងរទថា អែកណ្ណជាអែករេើងមកជំនួស ាំង រធេើជារេខាតបំន់រទៀត? 3 

្៖ ខាុវំេងបានរត័៌មនអេីទ្ធងំអស ់គឺទបក់្តឹមប៉ា ណា ងឹ។ 4 

[០៩:២៦:២០] 5 

រលាក ក្ាវសិ ហ្វេ  ៖  6 

រលាកក្បធានរៅកែុងប ិបទថ្នភសតាុងរនះ<រទញរីសាកសី>គឺថា ខាុទំង់បញ្ញជ ក់ជាកំណតក់្ា7 

ឯកសា រី ប។ី <ខាុំនឹងមិនរក្បើឯកសា រនះជាមួយនឹងសាកសីរនាះរទ វត>ខាុំទង់ឲ្យអងគជំន ំជក្មះោប់8 

អា មាណប៍វនថមរទៀតរៅរេើឯកសា រនាះ។ ឯកសា ទ១ី គឺE3/ -- គឺឯកសា  E3/2956 ជាបញ្ជីរ ា្ ះ9 

អែករទ្ធសរៅស-២១ រវើយប គគេទី១ <កែុងបញ្ជ ីរនាះមន>រ ា្ ះ រក្សង វដេបញ្ញជ ក់ថាជាគណៈ   10 

អទិថ្្នតយ៍ បស<់ភូមិភាគឧតត >។ រវើយរៅកែុងរេខ<៥៦ កែុងបញ្ជដីវដេ> គឺប គគេមែ ក់មនរ ា្ ះ11 

ថា ាំង គឺជារេខាតំបន<់>៣១ ប៉ា វនតរដាយសា ខាុំគតិថារនះគឺជាកំវ សវយខ សរ៤ី១ រៅ ៣១រទ។  12 

<រយើងសមូឲ្យអងគជំន ំជក្មះោប់អា មាណ៍ផងវដ ទំរពាះ>ឯកសា មួយរទៀត E3/3857 និង 13 

E3/2797 គឺជាទរមលើយសា ភាររៅស-២១  បសរ់ ា្ ះ រក្សង និង E3/2464 គឺជាទរមលើយសា ភារ14 

 បសរ់ ា្ ះ ាងំ។ ដូរទែះខាុំគិតថា រដាយវផែករៅរេើឯកសា ទ្ធងំអស់រនះគរឺយើងអាទកំណតថ់ា ប គគេ15 

ទ្ធងំអសរ់នះសថតិរៅស-២១។ រវើយ ាំង ក៏មនរៅកែុង -- គឺមនរៅកែងុឯកសា  E3/3861 <ជា16 

បញ្ជអីែករទ្ធសរីភូមិភាគឧតត >វដេក្តូវបានសមល ប់រៅកែុង<ថ្ងៃទី៨> វខកកកដា ឆ្ែ ំ<៧៧> រវើយ17 

មនរ ា្ ះ ាំង រៅកែុងរនាះផងវដ <គឺរេខរ ៀងទី១០៣>។ 18 

ឥេូវរនះ ខាុសំូមអន ញ្ញា តរីអងគជំន ំជក្មះរដើមបីស ួនូវសណួំ រី បបីវនថមរទៀត វដេគ្នតនិ់យយ19 

អំរីអតីតរម បសគ់្នតរ់ ា្ ះ រអៀង ឆំ្។ រវើយសំណួ រនះគឺពាក់រ័នារៅនឹងបញ្ញា វដេថាកំណតរ់វត 20 

 បស់រលាក ឆំ្ គពឺាក់រ័នារៅនឹងកា ង្ហ រី វដេក្កុមគ្នតប់ានរធេើ រវើយសាកសីរនាះក៏គ្នតអ់ាទរឹងវផែក21 

រៅរេើកំណតរ់វត រនះ ដឹងអំរីអេវីដេគ្នតអ់ាទក្បាប់បាន។ សូមអងគជំន ំជក្មះអន ញ្ញា ត។ 22 

[០៩:២៨:២៧] 23 

សួ រដាយរលាក ក្ាវសិ ហ្វេ  ៖ 24 

ស៖ រលាក ស ខា ឥេូវរនះ ខាុំនឹងរធេើកា អាននូវកំណតរ់វត សាដ ប់ទរមលើយមិនវមនទរមលើយ បស់25 

Deleted: តំបន់26 

Deleted: ១៦27 

Deleted: ៤១ រវើយគឺ28 

Deleted: ៧៨29 

Deleted: វដេថា រលាក -- 30 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែងុត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៨៤ 

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

ថ្ងៃទី២១ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៥  ទរំ័  8 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែងុទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែងុភាសាទ្ធងំប។ី ក្បតិោ ឹកក្តវូបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែងុវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែងុទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

រលាករទ ប៉ា វនតជាទរមលើយ បស ់ រអៀង ឆំ្ វដេជាអតីតរម បស់រលាក។ ឯកសា គឺ E3/5513 រលាក 1 

ស ខា ខាុំរជឿជាក់ថា  ប គគេិកត លាកា រៅជាមួយរលាក រវើយក្បវវេជាមនឯកសា រនះជូនរលាក 2 

រិនតិយរមើេរវើយ។ ដរូទែះ សណួំ ទ១ី វដេខាុទំងអ់ានគសឺំណួ ទរមលើយ៥៣<។ ក្តង់រនាះ រលាក> ឆំ្ 3 

បាននិយយថា ខាុំសមូដកក្សង់៖ “ដំបូង រសា និង ខាុទំទួេបានបញ្ញជ រ ី វក រក រដើមបីរៅរមើេទីាំង 4 

និងវស់វវងទំនប់១មករា កែងុតំបន៤់២ ក្សុកបារាយណ។៍ <រម>ក្កុមរ ា្ ះ រសា ក្បរនារ ា្ ះ ស មី 5 

(មិនដឹងសាល ប់ឬ ស)់ មករីក្កសួងសាធា ណកា <>”។ សូមបញ្ចបក់ា ដកក្សង។់ 6 

[០៩:២៩:៣៤] 7 

ឥេូវរនះ ខាុសំូមបនដរៅសណួំ ៥៨ រគបានស ួ ឆំ្ ដទូតរៅរនះ៖ “រៅររេវដេរលាករធេើកា 8 
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យ៉ា ងខាល ងំ រក្ពាះអាទក្តវូរគរោទថា រយើងរក្បើខ សបរទចករទស”។ សូមបញ្ចបក់ា ដកក្សង់។ រវើយរៅ16 
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ថា “ខាុំមិនដឹងរទ។ ក្គ្នន់វតខាុំមិនរ ើញគ្នតម់ករិនិតយរមើេកា ដាឋ នដទូម នរទៀត រក្កាយរីមនបញ្ញា18 
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បាទ អ គ ណ វដេកា បញ្ញជ ក់ឲ្យបានទាសល់ាស ់រក្ពាះក្បបូកក្ទបេ់រ ា្ ះ រៅ ផង រ ា្ ះ 9 

រសា ផង មន សសវតមែ ក។់ អរញ្ជ ើញបាទ! 10 

រលាក ក្ាវសិ ហ្វេ  ៖ 11 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ មនឯកសា មួយរទៀត វដេខាុំទង់និយយរយង ទ្ធក់ទងរៅនឹង12 

ប គគេវដេរយើងបានរិភាកា ួទរវើយរនះគឺឯកសា  D43/IV-Annex-44 គឺជាទរមលើយសា ភាររ ី13 

ស-២១  បសរ់ ា្ ះ យ៉ា ប់ យ៉ាន រៅ រសា។ រវើយរយើងវផែករៅរេើឯកសា រនះ ក្គ្នន់វតកណំតថ់ា 14 

គ្នតស់ថតិរៅកែុងមនាី ស-២១។ រវើយឥេូវរនះ ខាុំសូមក្បគេ់រវទកិាជូនរៅអងគជំន  ំ-- ក្បគេ់រវទកិាជូន15 

រមធាវីរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី។ សូមរលាកក្បធានអន ញ្ញា ត។  16 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 17 

បាទ អងគជំន ំជក្មះអន ញ្ញា ត។ សូមអរញ្ជ ើញ! 18 

[០៩:៣៦:១២] 19 

រលាកក្សី ម៉ា   ីវគ ី ដូ៖៍ 20 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ខាុសំមូអន ញាតក្បគេ់រវទកិារនះ ជូនរៅសវភាា បសខ់ាុ ំ គឺ21 

រមធាវី ទ ីក្សុីនណ្ណ។  22 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 23 

បាទ អ គ ណ អងគជំន ំជក្មះអន ញ្ញា ត។ សមូអរញ្ច ើញ! 24 

រលាកក្សី ទ ីក្សីុនណ្ណ៖ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែងុត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៨៤ 

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

ថ្ងៃទី២១ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៥  ទរំ័  11 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែងុទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែងុភាសាទ្ធងំប។ី ក្បតិោ ឹកក្តវូបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែងុវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែងុទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

សូមអ គ ណ រលាកក្បធាន។ ជាដំបូងសូមរគ្ន ររលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សរីៅក្កម និង1 

អងគសវនាកា ទ្ធងំមូេ។  2 

កា ាងំសំណួ រដាយសវរមធាវីរដើមបណដ ងឹ ដឋបបរវណ ី3 

សួ រដាយរលាកក្សី ទ ីក្សីុនណ្ណ៖ 4 

ស៖ សូមជក្មបស ួរលាក ប ិទ ស ខា។ ជក្មបសួ រលាក ប ទិ ស ខា រលាកឮខាុនំិយយរទ? 5 

រលាក ប ទិ ស ខា៖  6 

្៖ បាទ ឮ រលាកក្សី។  7 

ស៖ នាងខាុំមនសំណួ មួយទំនួនទងឲ់្យរលាកជួយបំភលឺ អំរីក្រតឹតកិា ណ៍វដេរលាកបានជួបក្បទះ 8 

រៅកែុងររេវដេរលាករធេើកា រៅកែុងទំនប១់មករា។ អ៊ា ៊ីទឹងខាុំទង់ស ួរលាកថារតើទំនប១់មករាវែឹង មន9 

ទីាំងរៅកវនលងណ្ណវដ រលាក? 10 

[០៩:៣៧:០៨] 11 

្៖ ទំនប់១មករា មនទីាំងរៅវែឹងសាឹងជីនិត រគរៅថា រៅកែងុ -- រៅជិតកំរង់ងាវែឹង 12 

ក្សុកបារាយណ៍។  13 

ស៖ សូមអ គ ណ។ ទ ះទ្ធក់ទងរៅនឹងកា សាងសងទ់ំនប់វែឹង រគោប់រផដើមរីររេណ្ណ រវើយ14 

បញ្ចប ់វញិរៅររេណ្ណវដ រលាក? 15 

្៖ ខាុោំំបានថា សាងសងរ់ៅឆ្ែ ំ១៩៧៧បាទ ប៉ា វនដបញ្ចប ់វញិវដូទជារធេើ វតូមិនទ្ធនប់ានទប់16 

សរេក្គប១់០០ភាគ យផងរទ។  17 

ស៖ សូមអ គ ណ។ រវើយទ ះរៅកែុងអំេុងររេវែឹង អែកវដេទទួេ ឬក៏អែកវដេក្គបក់្គង18 

កា ដាឋ នទ្ធងំមូេវែឹង មនរ ា្ ះអីវដ រលាក? 19 

្៖ ក្គប់ក្គងកា ដាឋ នទ្ធងំមូេថ្នទំនប់ទ្ធងំអសវ់ែឹង ខាុអំតដ់ងឹរទ ខាុដំឹងវតក្កុមកា ង្ហ ខាុបំួន20 

នាក់ប៉ា ណា ឹង។  21 

[០៩:៣៨:១៧] 22 

ស៖ សូមអ គ ណ។ រវើយអ៊ា ៊ីទឹង ខាុសំមូបនតសណួំ ទ្ធក់ទងជាមួយនឹងបញ្ញា បរទចករទសថ្ន23 

ទំនប់ វិញ។ ខាុទំង់សួ រលាកថា រតើកា សាងសងទ់ំនប់រនះ រគរធេើកា សាងសង ់ួម រកីាេទំនប់ វតូដេ់24 

រៅដេ់ទ ងទំនប ់ កែុងររេវតមួយវតមដង ឬក៏រគរធេើជាកង់ៗ មនន័យថា រគរធេើ ួទមួយកង់រវើយ រទើប25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែងុត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៨៤ 

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

ថ្ងៃទី២១ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៥  ទរំ័  12 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែងុទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែងុភាសាទ្ធងំប។ី ក្បតិោ ឹកក្តវូបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែងុវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែងុទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

បានរគោបរ់ផដើមរធេើមួយកង់បនតរទៀត? រលាកអាទជក្មបជូនអងគជំន ំជក្មះ អំរីបញ្ញា វែឹងបានវដ ឬរទ? 1 

្៖ ទ្ធកទ់ងកា ង្ហ េមែិតជា ួម ខាុមំិនអាទជក្មបបានរទ វតទ្ធក់ទងនឹងកា ជនំាញ បសខ់ាុំ គឺ2 

កា ង្ហ សាង់វស់ដីប៉ា ណា ឹង  គឺរធេើោបរ់ផដើមរធេើ វតូទេដ់េ់ថ្ងៃវដេរយើងផ្ទែ កឈប់រធេើន ុ៎ង គឺរៅមកៗវត3 

ប៉ា ណា ឹង។ ឯទ្ធកទ់ងកា ង្ហ  ួមរក្ៅរវីែឹង ខាុំកាដ បអ់តប់ានរទ មិនវមនជាកា ង្ហ  បសខ់ាុ។ំ  4 

ស៖ សូមអ គ ណ អ៊ា ៊ីទឹងខាុសំូមបនតសំណួ រទៀត។ ទ្ធក់ទងរៅនឹងកា វសស់ាង ់បសរ់លាក វញិ។  5 

រលាកថា ជំនាញសែូេ បសរ់លាក គឺរដើ វសស់ាង ់អ៊ា ៊ីទឹងខាុទំង់ដឹងថា រតើររេវដេរលាកវស់សាង ់ររេ6 

វដេរលាករៅដេ់កា ដាឋ ន១មករាវែឹងដំបូង រគតក្មូវឲ្យរលាករធេើកា វស់សាងរ់ីរដើមទំនប់  វូតរៅ7 

ដេ់ទ ងទំនប់វតមដង ឬក៏យ៉ា ងរម៉ាទវដ រលាក? 8 

[០៩:៣៩:៤៥] 9 

្៖ កា ង្ហ វសស់ាង ់ រយើងរធេើជាបរណដ ើ ៗរៅ វតូ ទ្ធេ់ៗវតផ ត ប៉ា នមិនវមនរធេើវតមយួថ្ងៃ10 

វែឹងរវើយ រយើងរធេើថ្មៃ៉ាបនតិទៗៗ តអ៊ា ៊ីទឹងរៅ រវើយសាទ ះសារេើងរៅកែុងកា ង្ហ វែងឹ។  11 

ស៖ អ៊ា ៊ីទឹងមនន័យថា រលាកអំេុងររេវដេរលាកទ ះរធេើវែឹងគឺរលាករដើ រីរដើមទំនប់ រដើ 12 

ក្តតួរិនិតយរមើេសាថ នភារដី ាំងរីរដើមទំនប់ វតូដេ់ទ ងទំនប់វតមតង ឬក៏រម៉ាទវដ រលាក? មនន័យអ៊ា ៊ី13 

ទឹងវមនរទ? 14 

្៖ កា រធេើរនះ ខាងខាុំអត់មនក្តវូរដើ ក្តតួរនិតិយរទ គឺបលង់ទងែេុសាល កបង្ហា ញមកឲ្យរធេើរម៉ាទ 15 

រយើងអន វតតរៅាមបលង់វែឹង។ 16 

ស៖ សូមអ គ ណ។ អ៊ា ៊ីទឹង ខាុសំ បំញ្ញជ ក់រលាកបវនថមរទៀតថា ររេវដេរលាកទ ះរៅរធេើវែឹងគឺ17 

បលង់រគទងែេុមក ររេវដេទ ះរៅវែឹង ររេវដេទ ះរៅវសស់ាង់សាថ នភារដីវែឹង រលាកទំណ្ណយ យៈ18 

ររេប៉ា នាា នរទើបបានរធេើកា វសស់ាង់ដវីែឹង រទើបអាទវសស់ាង់ដីវែងឹបានរលាក? 19 

្៖ រយើងរបើគិតរៅ រយើង ក យៈររេបញ្ឈប់អត់រ ើញ រក្ពាះរយើងក្តូវរធេើជាក្បោំ។ ទ្ធេ់20 

ដេ់ថ្ងៃវដេផ្ទែ កឈប់គឺរួកខាុំឈប់វតមតងវដ ។ 21 

[០៩:៤១:១៤] 22 

ស៖ អ៊ា ៊ីទឹង ខាុសំ បំញ្ញជ ក់រលាករទៀតថា ាំងរីវដេរលាកទ ះរៅរធេើវែឹង រលាកបានរៅទីាំង23 

កវនលងណ្ណវដ ថ្នទំនប់វែឹង? ទ ះវស់វវងរៅទីាំងក្តង់ទីណ្ណខលះវដ ? រលាកអាទរ ៀបរាប់បានរទ? 24 

្៖ រយើងរធេើៗរៅទំណ ទទី១ រយើងោប់រផតើមរធេើរៅនឹងមតុំសាឹងជីនិតវែឹងម នរគ។ បនាា ប់មកបាន25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែងុត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៨៤ 

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

ថ្ងៃទី២១ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៥  ទរំ័  13 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែងុទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែងុភាសាទ្ធងំប។ី ក្បតិោ ឹកក្តវូបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែងុវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែងុទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

រយើងតៗរៅវផែកសងខាង បរណត ើ ៗៗ វតូទ្ធេ់ដេ់បញ្ចប់ រវើយសារៅសាមករៅវែឹង។ 1 

ស៖ សូមអ គ ណ។ ខាុសំ បំនតសណួំ រទៀត រតើទំណ ទ ទ្ធក់ទងនឹងបរទចករទសវែឹងវដ  ខាុទំង់ដឹង2 

ថារតើកា សាងសង់ទំនបវ់ែងឹមួយ -- សាងសង់ទំនប់មួយ រតើរៅកែុងទំនប់វែឹងវមនទំណ ទសែូេវដ ឬ3 

រទ? ទំណ ទសែូេថ្នទំនប់វែឹង ឬក៏ជាទំណ ទសំខាន់ថ្នទំនប់វែឹង រតើជាទំណ ទណ្ណវដ រលាក? 4 

្៖ ទំណ ទសែូេរម៉ាទ? ខាុំអត់យេ់។ 5 

ស៖ ខាុសំ ំបញ្ញជ ក់ថា ធមាារៅកែុងទំនប់មួយអ៊ា ៊ីទឹង វវតងវតមនទំណ ទសំខាន់ជាងរគថ្នទំនប ់6 

ឧទ្ធវ ណ៍ដទូជាកាេ ឬក៏កនាយុថ្នទំនប់។ រតើទំណ ទកវនលងវដេសំខាន់ជាងរគរលាក? 7 

្៖ ទំណ ទសខំាន់ជាងរគគឺជាអាងទឹកធំ រគរៅថាទំនប់ស ីម៉ាងត់ ៍១មករាវែឹង ទំណ ទសខំាន់ 8 

វែឹងជាកាេសតកុទឹក បសវ់ ប៉ា វនតកា ង្ហ រៅកវនលងទំនប់ធំរនះ គឺមិនវមនជាកា ង្ហ  បស់រួកខាុំរទ។ 9 

[០៩:៤៣:១២] 10 

ស៖ សូមអ គ ណ។ អ៊ា ៊ីទឹង ខាុំស បំនតរទៀតថា រតើទាីំងថ្នអាងសតកុធំវែឹងគឺរៅក្តង់ទំណ ទណ្ណ11 

វដ រលាក? 12 

្៖ រៅនឹងសាឹងជីនតិវែឹងឯង។ 13 

ស៖ សូមអ គ ណ។ ររេវែឹង ររេវដេរលាករៅសាងសង់ -- 14 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 15 

សូមអរញ្ជ ើញរលាករមធាវ ីអង់ា វគសីរស។ 16 

កញ្ញា  អងា់ វគីសរស៖ 17 

សូមអភ័យរទ្ធស។ ខាុំមនកា កតស់មគ េ់ដូទមសិេមិញវដ  គឺថាររេវដេសួ  និងរ ល្ើយវែឹង18 

អត់មនផ្ទែ កបនតិទ<ណ្ណរសាះ រីរក្ពាះ ជាភាសាបារំាង រយើងបានបាតវ់ផែកម នៗថ្នទរមលើយទ្ធងំវែឹង>។ 19 

<> អ៊ា ៊ីទឹង សមូរលាកក្សរីមធាវសីូមបងែង់បនតិទម ននឹងសួ សណួំ  រដើមបីឲ្យរយើងបានសាត ប់ឮកា បក20 

វក្បទ្ធងំក្សុង។ 21 

រលាកក្សី ទ ីក្សីុនណ្ណ៖ 22 

សូមអ គ ណ។ ខាុំនឹងរាយមរធេើកា បងែង់នូវកា សួ  ាងំសណួំ  បសខ់ាុំ។ 23 

សួ រដាយរលាកក្សី ទ ីក្សីុនណ្ណ៖ 24 

ស៖ រលាក ស ខា ខាុសំ សំ ួរលាកបនតរទៀតពាករ់័នាជាមួយនឹងរៅររេវដេរលាករៅសាងសង់25 

Deleted: រទ26 

Deleted: អ៊ា ៊ីទឹង រៅររេវដេបកវក្ប27 

រៅរយើងបាត់ទរមលើយបនតិទបាត់រវើ28 

យ។29 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែងុត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៨៤ 

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

ថ្ងៃទី២១ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៥  ទរំ័  14 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែងុទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែងុភាសាទ្ធងំប។ី ក្បតិោ ឹកក្តវូបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែងុវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែងុទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

ទំនប់វែឹងដំបូងរលាក -- រគឲ្យក្កុម បស់រលាកវែឹងរៅរធេើរៅអាងធំវែឹងវតមតង រៅវស់វវងសាង់  1 

សាថ នភាររៅអាងធំវែឹងវតមតង ឬមួយក៏រៅទីាំងកវនលងណ្ណរផសងថ្នទំនប់? 2 

[០៩:៤៥:០២] 3 

រលាក ប ទិ ស ខា៖ 4 

្៖ ខាុំបានជក្មបខាងរដើមរវើយ រយើងោប់រផដើមរសីំណង់ធំវែឹងរៅ រវើយបានរយើងរធេើបនដ5 

ៗៗរៅរទៀត វផែកសាង់វស ់គឺវស់វតតួៗទំនប ់និងរធេើរៅាមបលង់ប៉ា ណា ឹង។ 6 

ស៖ សូមអ គ ណ។ អ៊ា ៊ីទឹងខាុសំូមទង់ស សំួ រលាកថា ររេវដេរលាកទ ះរៅវែឹង ររេវែឹងគឺ7 

មនក្បជាជន ឬក៏មនមន សសរគទ ះរៅរធេើកា ង្ហ រៅទំនប់វែឹងរវើយ ឬក៏រៅរទរលាក? 8 

្៖ កាេខាុទំ ះរៅដំបូងវែឹង រៅកវនលងវែឹងរគមនរបាះរគ្នេៗៗៗខលះរវើយ វតររេខាុំរៅ9 

សាងវ់ែឹងមិនទ្ធន់មនក្បជាជនរៅរទ។ 10 

ស៖ សូមអ គ ណ។ ទ ះររេណ្ណវដ វដេរទើបបានរគតក្មូវឲ្យក្បជាជនវែឹងរធេើដំរណើ រៅ11 

សាងសងទ់ំនប់ -- ររេណ្ណវដ វដេរគតក្មូវឲ្យក្បជាជនវែឹងរៅសាងសង់ទំនប់រនាះ? រលាកោបំាន12 

វដ ឬរទ? 13 

្៖ ខាុំ កោំថ្ងៃវខមិនបានរទ ប៉ា វនតដឹងថាឆ្ែ ំ៧៧វែឹង ដូទគ្នែ  ក្គ្នន់វតខាុំម នបនដិទ។ 14 

ស៖ ខាុសំូមសួ បនដរទៀត។ ល្ងាមកា សរងកត បស់រលាកវញិ ថារតើរៅររេវដេរលាករៅ15 

រធេើរៅអាងសដកុទឹកធំវែឹង រតើររេវែឹង ររេវដេក្បជាជនរៅវែឹង ររេវែឹងរគោប់រផដើមរៅក្បជា16 

ជនរធេើឲ្យរៅរធេើទំនប់វែឹងមនទំនួនក្បវវេជាប៉ា នាា ននាក់វដ រដីំបូងអ៊ា ៊ីទឹង?  មនទំនួនោប់រផដើមរក្ទើន 17 

វតមដង ឬមួយក៏មនវតបនដិទបនដួទរៅរេើយរទ ឬក៏យ៉ា ងរម៉ាទវដ សាថ នភាររៅររេវែឹង? រលាកអាទ18 

ជក្មបជូនអងគជំន ំជក្មះបានវដ ឬរទ? 19 

[០៩:៤៧:២៧] 20 

្៖ បញ្ញា វែឹងខាុកំាដ ប់មិនបានរទ រក្ពាះអីវកវនលងរគរៅរក្ទើនវដ  ប៉ា វនតក្គ្នន់ដូទខាុជំក្មបរី 21 

មសិេមិញអ៊ា ៊ីទឹង ខាុំទទួេរត័ម៌នាមកា អងគយុសាដ ប់ថ្នកា របើកកា ដាឋ នមនទំនួនដូទខាុំនិយយមសិេមិញ 22 

វតក្គ្នន់វតមកមដងក្បឹបទ្ធំងអស ់ក៏ខាុំមិនដឹងរក្ពាះកា ង្ហ ខាុំអតរ់ៅនឹងកវនលងរសាះ។ 23 

ស៖ សូមអ គ ណ។ ខាុសំូមបនដសណួំ រទៀត ស ួថារតើរលាកថារលាករដើ  -- កា ង្ហ  បស់24 

រលាកគឺជាកា ង្ហ រដើ ទេ័តមិនរៅនឹងកវនលងរទ រវើយររេវែឹងរលាកថាមនមន សសរធេើកា រក្ទើនវត25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែងុត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៨៤ 

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

ថ្ងៃទី២១ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៥  ទរំ័  15 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែងុទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែងុភាសាទ្ធងំប។ី ក្បតិោ ឹកក្តវូបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែងុវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែងុទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

មដង រវើយអ៊ា ៊ីទឹងខាុំទង់សួ រលាក ថារតើររេវដេរលាករដើ វែឹង រលាករដើ រៅកវនលងណ្ណ? រវើយរៅ1 

កែុងមួយកវនលងវដេរលាក -- មួយកវនលងៗវដេរលាករដើ រៅវែឹង រលាកទំណ្ណយររេ យៈររេប៉ា នាា ន2 

ថ្ងៃវដ ? 3 

្៖ ធមាារទ រដើ ទេ័តរៅមួយកវនលង យៈររេទមៃ យរីទំណ ទមួយរៅទំណ ទមួយវដេមន4 

 យៈររេដូ កវនលងសាែ ក់រៅវែឹង វមនទមៃ យវក្បវវេជា១០គីេូ។ អ៊ា ៊ីទឹងកែងុមួយកវនលងៗ រយើង5 

អាទរៅបួនក្បាថំ្ងៃ រយើងរផា រៅរផា មកអ៊ា ៊ីទឹង។ វអត់មនរៅរង មួយកវនលងបានរទ។ 6 

[០៩:៤៩:១០] 7 

ស៖ អ៊ា ៊ីទឹងខាុសំូមស ួរលាកបនដរទៀតថា រៅកែុងមួយកវនលង -- រតើរលាកអាទោរំទថាកវនលងវដេ8 

រលាករៅវែឹងមនរ ា្ ះអីវដ ខលះរទរលាក? 9 

្៖ អូុ៎! ោំអតប់ានរទ។ ភូមិសា្សដទីរនាះ ខាុំមិនវដេសាគ េ់ផង។ 10 

ស៖ អ៊ា ៊ីទឹងខាុសំូមស ួអំរីទដិឋភារកា ង្ហ វដេៗក្បជាជនគ្នតរ់ធេើរៅាមទីាំងមួយកវនលងៗ11 

វដេរលាករៅវិញ។ ររេវដេរលាករៅដេ់កវនលងមួយ រលាកថារលាកសាែ ក់រៅ យៈររេក្បាថំ្ងៃ    12 

អ៊ា ៊ីទឹងវមនរទរលាក? អ៊ា ៊ីទឹងខាុំទង់សួ រលាកថា រតើររេវែងឹរលាករ ើញ -- ាមកា សរងកត បសរ់លាក13 

វែឹង រលាក -- រតើសាថ នភាររៅររេរនាះ វយ៉ា ងរម៉ាទវដ  ទ្ធក់ទងនឹងកា ង្ហ រធេើកា  បសក់្បជាជន? 14 

សាថ នភាររធេើ បសគ់្នត់វែងឹយ៉ា ងរម៉ាទវដ ? ទ្ធងំក្បជាជនទ្ធងំអស់វែឹង គ្នតដ់ូទថាគ្នតម់នកា សកមា15 

ជាមួយនឹងកា ង្ហ ទ្ធងំរនាះវដ ឬរទ? 16 

្៖ ាមវភែកខាុសំមលឹងរមើេរៅរ ើញរួកគ្នត់រៅរធេើកា អ៊ា ៊ីទងឹ ប៉ា នក្គ្នន់ថាសកមា មិនសកមា 17 

រម៉ាទ ខាុំមិនបានដឹងរទ។ 18 

[០៩:៥០:៣៥] 19 

ស៖ សូមអ គ ណ។ អ៊ា ៊ីទឹង ល្ងាមកា សរងកត បស់រលាកវែងឹ រតើសាថ នភារដូទជា ូបរាងកាយ 20 

ជារិរសសទ្ធក់ទងនឹង ូបរាងកាយ បស់ក្បជាជនវញិ យ៉ា ងរម៉ាទវដ ? 21 

្៖ ាមខាុំរមើេរ ើញនឹងវភែកដូទជាធមាារទ។ 22 

ស៖ សូមរលាកជួយបញ្ញជ ក់បវនថមបនតិទបានរទ ពាកយថា “ធមាា”  បស់រលាកវែឹង រលាក23 

សំរៅរៅរេើយ៉ា ងរម៉ាទវដ ? រក្ពាះអីដូទជាឧទ្ធវ ណថ៍ា “ធមាា” វែឹងមនន័យថាគ្នត់មនកមល ំង24 

កាយ គ្នតធ់ាត ់ ឬក៏គ្នតស់គម ឬក៏យ៉ា ងរម៉ាទវដ រលាក? សូមជយួបញ្ញជ ក់ក្តង់ទំណ ទរនះបនតិទ រតើបាន25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែងុត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៨៤ 

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

ថ្ងៃទី២១ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៥  ទរំ័  16 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែងុទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែងុភាសាទ្ធងំប។ី ក្បតិោ ឹកក្តវូបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែងុវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែងុទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

វដ ឬរទ? 1 

្៖ ពាកយថា “ធមាា” វភែករយើងសមលឹងរ ើញរៅ រ ើញថារួកគ្នត់វែងឹរធេើកា ធមាា វមិន2 

រ ើញដួេក្បកាទ់ក្បកិនអី រៅវែឹងផង។ 3 

[០៩:៥១:៤៨] 4 

ស៖ សូមអ គ ណ។ អ៊ា ៊ីទឹងខាុសំូមស ួរលាកក្តេប់មកអាងសតកុទឹកវញិ វដេជាទណំ ទដបូំង5 

វដេរលាករៅដេ់។ រៅកវនលងទំណ ទដំបូងវដេរលាករៅដេ់វែឹងគឺ រតើរលាកមនោំបានវដ ឬរទ ថា6 

រតើរៅកែុងអំេុងររេវែឹង មនអែក មន សសវដេរធេើកា រៅទីរនាះរក្ទើន ឬក៏តិទរលាក? រវើយមនទំនួន7 

ក្បវវេជាប៉ា នាា នវដ  របើាមកា សរងកត បស់រលាក? 8 

្៖ និយយទំនួនរនាះ វមិនដឹងថាប៉ា នាា នរទ ប៉ា នថារមើេរៅរ ើញរក្ទើន។ 9 

ស៖ ទ ះសាថ នភារកា ង្ហ រៅអាងសដកុទឹក អាងធំវែឹងវមនេកខណៈយ៉ា ងរម៉ាទវដ ? រលាក10 

អាទជក្មបជូនអងគជំន ំជក្មះបានវដ ឬរទ? 11 

្៖ កា ង្ហ េមែតិវែឹង ខាុកំាដ ប់អតប់ានរទ រក្ពាះវខ សរីកវនលង បសខ់ាុំរធេើកា ។  12 

ស៖ សូមអ គ ណ។ ខាុសំូមបញ្ញជ ក់ជាមួយរលាកក្តង់ទំណ ទមួយរទៀត ល្ងាមកា សរងកត13 

 បសរ់លាកវដ វែឹង ខាុំទង់ស ួរលាកថា រតើររេវែឹង ក្បជាជនវដេរគមករធេើកា រៅទំនប់១មករាវែឹង 14 

ភាគរក្ទើនគឺជាអែកវដេសា័ក្គទិតតមករធេើកា រដាយខលួនឯង ឬក៏រដាយមនកា បងខតិបងខំរខីាងណ្ណវដ  ឬក៏15 

អតរ់លាក? 16 

[០៩:៥៣:២៧] 17 

្៖ អូុ៎! កា ង្ហ វែឹងកាន់វតឆ្ៃ យរទៀត ខាុំអតដ់ឹងរសាះ។ 18 

ស៖ សូមអ គ ណ អ៊ា ៊ីទឹងខាុសំូមបនតសណួំ ពាក់រ័នាជាមួយនឹងសទិា ិរស ីភារ បស់ក្បជាជន វិញ។ 19 

រតើរៅកែុងអំេុងររេវដេក្បជាជនរធេើកា រៅកែុងកា ដាឋ ន ១មករាវែឹង រួកគ្នត់មនសិទារិស ីភាររៅ20 

កែុងកា នយិយសដីវដ ឬរទរលាក? ដូទជាកា និយយក្បាក្ស័យទ្ធក់ទងគ្នែ  ឬមួយក៏កា និយយផដេ់មតិ21 

រយបេ់រៅរេើទំណ ទ ដទូកា  ទំណ ទកា ង្ហ វដេរួកគ្នត់កំរ ងរធេើ រតើគ្នត់មនសទិាិរស ីភារកែុងកា 22 

និយយវដ ឬរទរលាក? 23 

្៖ កា និយយគ្នែ គ្នតវ់ែងឹ មនសទិាិក្គប់ក្គ្នន់ មិនក្គប់ក្គ្នន់ ខាុំមិនដឹងរទ រក្ពាះរ ើញគ្នត់24 

និយយគ្នែ ធមាាកែុងកា ង្ហ ។ ក្គ្នន់វតរយើងរ ើញ រក្ពាះរយើងមិនវមនអែករៅសរងកត រៅសាដ ប់អីរ ឿង25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែងុត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៨៤ 

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

ថ្ងៃទី២១ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៥  ទរំ័  17 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែងុទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែងុភាសាទ្ធងំប។ី ក្បតិោ ឹកក្តវូបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែងុវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែងុទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

វែឹងផង។ 1 

ស៖ សូមអ គ ណ។ ទ ះទំរពាះ ូបរលាកវិញ ថារតើរលាក កា និយយសដី កា និយយគ្នែ  បស់2 

រលាកវែឹង រលាកមនសទិាិរៅកែុងកា និយយក្បាក្ស័យទ្ធក់ទងរ ឿងកា ង្ហ វដ ឬរទ? ឧទ្ធវ ណថ៍ា 3 

កា ង្ហ វែឹងវអ៊ា ៊ីរទះវអ៊ា ៊ីទ ះ ដូទថារបើសិនជារធេើអ៊ា ៊ីរទះរដើមបីឲ្យវេែ ទំនបវ់ែឹងេែគួ វតរធេើអ៊ា ៊ីរទះ រវើយ4 

ទំនប់វែឹងរបើសិនរធេើអ៊ា ៊ីរទះរៅនាឲំ្យមនបញ្ញា រកើតរេើង។ រតើរលាកមនសិទាិ  ះិគន់វបបវែឹងវដ ឬរទ? 5 

្៖ សក្មប់ខាុ ំវិញ ខាុអំតម់នអីគិតដេ់ន ុ៎ងរទ គិតថាក្បឹងរធេើរម៉ាទថា កា ង្ហ ថាែ ក់រេើរគឲ្យរធេើ 6 

 កា សាងវ់សវ់ែឹង គឺគិតវតរ ឿងបរទចករទសខលួនឯងប៉ា ណា ឹង។ 7 

ស៖ សូមអ គ ណ។ អ៊ា ៊ីទឹងរដាយសា រលាកថាជាអែកបរទចករទសអ៊ា ៊ីទឹង ខាុទំង់ស សំួ បញ្ញជ ក់8 

រទៀតថា រលាកមនសិទាិកែ ុងកា បរញ្ចញរយបេរ់ៅរេើបញ្ញា បរទចករទសវែឹងវដ ឬរទ? 9 

្៖ ក្កុមបួននាក់រយើងមនកា រភិាកាគ្នែ រៅរេើបលង់វែឹង មនរយើងរិភាកាគ្នែ រៅរេើកា ង្ហ 10 

បរទចករទសថា រយើងក្តូវរធេើថ្ងៃរណះរៅទំណ ទណ្ណ អីទំណ ទណ្ណអ៊ា ៊ីទឹង។ គឺរមក្កុមវែឹងរគរៅគ្នែ11 

រិភាកា។ រវើយរយើងរធេើវែងឹគិតរធេើយ៉ា ងរម៉ាទឲ្យរៅាមបលង់ គឺនិយយគ្នែ វតរ ឿងប៉ា ណា ឹងរទ។ 12 

[០៩:៥៦:២៤] 13 

ស៖ សូមអ គ ណ។ រក្កាយររីលាករិភាកាគ្នែ ថាឲ្យរគរធេើរៅាមបលង់ បស់រលាកវែឹង រតើ14 

រលាក ឬក៏ន ណ្ណជាអែករដើ ក្បាប់រៅអែកក្កុមវដេរគអន វតតកា ង្ហ រៅាមបលង់ បស់រលាកវែឹង? រតើ15 

រលាកជាអែករដើ រៅក្បាប់រគ ឬកយ៏៉ា ងរម៉ាទវដ រលាក? ឬក៏មនអែករផសងរគរដើ រៅក្បាប់អែកវដេក្តវូ16 

រធេើរៅាមបលង់ បសរ់លាកកំណតរ់នាះ? 17 

្៖ កា ង្ហ ន័យវដេខាុំនិយយអំមិញរនះ គឺអត់មនសំរៅខាងខាុំរៅបញ្ញជ អែករនះ អែករនាះរទ 18 

កែុងក្កុមខាុំក្តូវរធេើរម៉ាទក្តតួរិនិតយនូវកា ង្ហ ក្បោំថ្ងៃ បសខ់លួន។ ថារធេើបានប៉ា នណ្ណ ខ សកវនលងណ្ណ 19 

បរង្ហគ េកវនលងណ្ណដួេរយើងក្តវូវករេើង វិញ គកឺា ង្ហ រកួខាុំវតប៉ា ណា ឹងឯង។ ឯកា ង្ហ បញ្ញជ  បង្ហគ ប់អី20 

រៅរេើរគរទ គ្នា នរទ។ 21 

ស៖ សូមអ គ ណ។ អ៊ា ៊ីទឹងខាុំសូមស ួអំរីសិទារិស ីភាររៅកែុងកា រដើ រវើ វញិ។ រតើក្បជាជន22 

វដេរធេើកា រៅកែុងកា ដាឋ នវែឹងគ្នត់មនសិទារិស ីភាររៅកែុងកា រវើ  ដូទថាគ្នតប់ដូ ទីាំងវដ ឬរទ23 

រមើេរៅ? ដូទថាគ្នតទ់ងប់ដូ ថា ថ្ងៃរនះគ្នតរ់ធេើរនះវតណ់្ណស ់ គ្នតស់ូមរៅរធេើកវនលងរផសង វិញរទៀត។ 24 

រតើគ្នតអ់ាទរធេើអ៊ា ៊ីទឹងបានវដ ឬរទរលាក? 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែងុត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៨៤ 

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

ថ្ងៃទី២១ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៥  ទរំ័  18 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែងុទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែងុភាសាទ្ធងំប។ី ក្បតិោ ឹកក្តវូបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែងុវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែងុទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

[០៩:៥៧:៤៥] 1 

្៖ អាវែឹង ខាុកំាដ ប់អត់បានរទ។ 2 

ស៖ ខាុសំូមសួ រលាកពាក់រ័នាជាមួយនឹងេកខខណឌ កា ង្ហ  វិញ។ ថារតើ វងប  ស និង្សដវីែឹង3 

រគវបងវទកឲ្យរធេើកា ង្ហ យ៉ា ងដូទរមដទវដ រលាករៅររេន ុ៎ង? 4 

្៖ អុ៎! កា ង្ហ វែឹងខាុ ំរៅថាជរក្ៅរៅដេ់វែឹង ខាុអំតដ់ឹងរទ។ 5 

ស៖ សូមអ គ ណ។ ខាុទំង់សួ រលាកថា ាម យៈកា សរងកត បស់រលាកវែឹង រតើរលាកមនដឹង 6 

ថាប  ស មន សសក្បសុ ឬក៏មន សសក្សវីែឹងរគឲ្យរធេើកា  ួមគ្នែ  ឬមួយរគឲ្យរធេើកា ដាទ់រដាយវេករគី្នែ ? 7 

រវើយកា -- 8 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 9 

រលាក ប ិទ ស ខា រ ល្ើយ រលាក ប ិទ ស ខា! 10 

រលាក ប ទិ ស ខា៖ 11 

បាទ រលាកក្បធាន ខាុកំាដ បស់ណួំ វែឹងអត់បានអំមិញ។ 12 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 13 

រលាកក្សីរមធាវាីំងសំណួ ទ ងរក្កាយ បសរ់លាកក្សសីាជាងាមីដងរទៀត។ 14 

[០៩:៥៩:៣៧] 15 

សួ រដាយរលាកក្សី ទ ីក្សីុនណ្ណ៖ 16 

ស៖ ខាុទំង់សួ រលាកថា ល្ងាមកា សរងកត បស់រលាកវែឹងទ្ធក់ទងរៅនឹងមន សសក្បសុ រវើយ 17 

និងមន សសក្សី រតើរគឲ្យរធេើកា  ួមគ្នែ  ឬរគឲ្យរធេើកា ដាទ់រដាយវេករគី្នែ  ល្ងាមកា សរងកត បសរ់លាក18 

រៅអាងទំនប់ ១មករា អាងសដកុទឹកធំវែឹង? 19 

រលាក ប ទិ ស ខា៖ 20 

្៖ ាមខាុសំរងកតរមើេរ ើញរៅវមិនដាទ់រដាយវេករទ រក្ពាះរ ើញរួកគ្នត់រធេើកា រៅជ ំៗ21 

គ្នែ វដ ។ 22 

ស៖ ទ ះ ល្ងាមកា សរងកត បស់រលាកផងវដ វែឹង ថារតើររេវែឹងមន សសក្សវីែឹងរគឲ្យគ្នត់23 

រធេើអីរគខលះ? រលាកោំបានវដ ឬរទ? 24 

្៖ រ ឿងឲ្យរធេើអីវទកដាទ់ មិនដាទ់ ខាុំមិនដឹងរទ ប៉ា វនតរ ើញវតរួកគ្នត់រធេើកា ដូទគ្នែ  ក្សីក៏មន25 

E1/303.1/Corr-301502144



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែងុត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៨៤ 

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

ថ្ងៃទី២១ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៥  ទរំ័  19 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែងុទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែងុភាសាទ្ធងំប។ី ក្បតិោ ឹកក្តវូបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែងុវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែងុទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

វ កដី ក្បសុក៏មនវ កដី មិនដឹងថាដាទ់អារម៉ាទ ខាុំអតដ់ឹងវដ ។ 1 

[១០:០០:៤៩] 2 

ស៖ សូមអ គ ណ។ អ៊ា ៊ីទឹងរៅកែុងររេវដេរគរធេើកា ង្ហ  -- កំរ ងសាងសង់អាងសដកុទឹកវែឹង 3 

រតើមនឈល ប ឬក៏សនតសិ ខអឈី យមកាមរៅទីន ុ៎ងវដ ឬរទ? 4 

្៖ រយើងរមើេរៅអែកយមកាម របៀបដូទថា ក្បុងក្បយ័តែអីវែឹង ដូទមិនរ ើញមនផង។ 5 

ស៖ សូមអ គ ណ។ អ៊ា ៊ីទឹងខាុសំូមស ួសណួំ មួយរទៀតពាក់រ័នាជាមួយនឹងវតតអារាមវិញ។  6 

 រតើរលាករៅវកប អាង -- វកប កា ដាឋ នន ុ៎ងវមនវតតអារាមវដ ឬរទរលាក? 7 

្៖ កវនលងវដេខាុំរធេើកា វែឹង ដទូជាមិនមនវតតអារាមអី សូមបីវតភូមិរៅកែុងទំណ ទវែងឹក៏វ8 

មិនមនរ ើញផង។ 9 

ស៖ ទ ះរៅក្តង់កវនលងសាឹងជីនិត រលាកធាល ប់វដេឮ ឬក៏រ ើញវតតអីវដេរៅវកប ៗសាឹងជីនិត10 

វដ ឬរទ? 11 

្៖ រ ឿងខាុំឲ្យរដើ រៅដេ់វតតដេ់អី ដទូមិនវដេបានរៅដេ់រទ ខាុំរៅវតកវនលងកា ដាឋ នកា ង្ហ 12 

 បសខ់ាុបំ៉ា ណា ឹង។ 13 

[១០:០២:២៤] 14 

ស៖ ទ ះ ខាុសំ សំ ួរលាកបញ្ញជ ក់រទៀតថា រៅកែងុររេវដរលាករធេើកា រៅកែុងកា ដាឋ នទ្ធងំមូេ15 

វែឹង រតើមនវដេដឹង ឬក៏ឮរគរធេើកា រស ើបអរងកត កខាា ងំ រស.អ .ីអា ឬ កា.រវស.រប អវីដ ឬរទរលាក? 16 

្៖ អត់វដេដឹងរទខាុ ំរ ឿងវែឹង។ 17 

រលាកក្សី ទ ីក្សីុនណ្ណ៖ 18 

សូមអ គ ណ ខាុសំូមបញ្ចប់សណួំ ក្តឹមរនះ និងសូមរផា រវទិការនះជូនរៅរលាកក្សី ម៉ា  ី វគី  ូដ៍។ 19 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន និងសូមអ គ ណរលាកសាកសីផងវដ ។ 20 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 21 

បាទ សូមអរញ្ជ ើញសវរមធាវនីាមំ ខអនត ជាត!ិ 22 

រលាកក្សី ម៉ា   ីវគ ី ដូ៖៍ 23 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ 24 

[១០:០៣:១១] 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែងុត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៨៤ 

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

ថ្ងៃទី២១ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៥  ទរំ័  20 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែងុទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែងុភាសាទ្ធងំប។ី ក្បតិោ ឹកក្តវូបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែងុវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែងុទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

សួ រដាយរលាកក្សី ម៉ា   ីវគ ី ដូ៖៍ 1 

ស៖ ជក្មបស ួរលាកសាកសី។ សមូអ គ ណវដេរលាករ ល្ើយរៅនឹងសំណួ  បស់រយើង ខាុំ2 

រ ា្ ះ ម៉ា  ី វគី  ូដ៍។ ខាុំជារមធាវអីនត ជាតតិណំ្ណងឲ្យផេក្បរយជន៍ថ្នក្កុមជន ងរក្គ្នះវដេបានាំង3 

ខលួនជារដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរៅកែុងសណំ ំរ ឿងរនះ។ ខាុមំនសំណួ មួយទំនួនរដើមបីរោទសួ រៅរលាក4 

អំរីបទរិរសាធន៍ បស់រលាក រៅររេវដេរលាករធេើកា រៅកា ដាឋ នសាងសង់ទំនប់ ១មករា។ ជាបឋម5 

ខាុំទង់រលាករ ល្ើយតបរៅនឹងទរមលើយវដេរលាកបានរ ល្ើយរៅទំរពាះម ខអែករស ើបអរងកត រៅររេវដេរគ6 

សមា សរលាករៅវខត លា ឆ្ែ ំ២០០៩។ ខាុសំូមរយងរៅរេើឯកសា  E3/403 ERN ជាភាសាបារំាងគ ឺ7 

00422238, ERN ជាភាសាវខា  00389522, ERN ជាភាសាអង់រគលស 00403004។ រលាកសាកសី8 

រៅររេរនាះរគសួ រលាកថា៖ “រតើទំនប់រនះ មនវផនកា រធេើ យៈររេប៉ា នាា នឆ្ែ ំឲ្យ ួទ?” រៅររេរនាះ 9 

រលាករ ល្ើយដូទតរៅ ខាុសំូមដកក្សង់ទរមលើយ បស់រលាក៖ “វផនកា រនះ ថាែ ក់រេើដាក់ឲ្យរធេើឲ្យទប់កែងុ   10 

 យៈររេមួយឆ្ែ ំ ប៉ា វនតរធេើមិនទ្ធន់ទប់ាមវផនកា រនាះរទ”។ <ដូរទែះ> ខាុំទង់សួ រលាកថា រតើរលាក11 

អាទជក្មបឲ្យបានរេើសរវីែឹងរទៀតរទថា រតើកា ដាឋ នវែឹងរក្បើររេរក្ទើនជាងកា រក្គ្នងទ ក ឬក៏តិទ12 

ជាងររេវដេបានរក្គ្នងទ ក? 13 

្៖ អេីវដេជាទរមលើយ បសខ់ាុំ ខាុំក្សបរៅាមកំណតរ់វត  វតររេរវលារនាះដូទបានបង្ហា ញ14 

អំមិញរវើយ គឺរយើងគិតថា វមិនរធេើរៅាមរក្គ្នងទ ករទ។  15 

[១០:០៥:៥១] 16 

ស៖ សូមអ គ ណរលាកសាកសី។ សូមរលាកបញ្ញជ ក់ឲ្យបានេមែិតបនដិទបានរទ ថារតើកា សាង17 

សងវ់ែឹង ទំណ្ណយររេរេើសរមីួយវខ -- មួយឆ្ែ ំវដេបានរក្គ្នងទ កវែឹង <ឬក៏ទំណ្ណយររេតិទ18 

ជាង> ឬក៏យ៉ា ងរម៉ាទ? 19 

្៖ ខាុបំានជក្មបខាងរដើមអំមិញរវើយថា វមិនរធេើរៅបានរៅាមវផនកា រទ វរធេើបនាល យ20 

វសួរីវផនកា  មិនទ្ធន់រវើយ។  21 

ស៖ រៅររេវដេរលាករធេើជាអែកវស់សាង់ដីរៅទីរនាះ រតើរលាកគិតថា កា វដេរធេើរគ្ន រឲ្យ22 

រៅាមវផនកា  និងកា កំណតឲ់្យមួយឆ្ែ ំរនាះ វមនសមព ធរទ? 23 

្៖ ខាុគំិតថា ដូទមិនមនសមព ធអីរទ។ វរធេើ -- រយើងរធេើ វតូរៅ ដេ់វមិនរវើយ រយើងរធេើ 24 

តរទៀតរៅ ឲ្យមនសមព ធអីរទ ដូទមិនមន។  25 

Deleted: រក្គ្នង26 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែងុត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៨៤ 

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

ថ្ងៃទី២១ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៥  ទរំ័  21 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែងុទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែងុភាសាទ្ធងំប។ី ក្បតិោ ឹកក្តវូបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែងុវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែងុទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ អ៊ា ៊ីទឹងមនន័យថា រលាកក្តូវរធេើកា រក្ទើន រវើយររេរម៉ា ងរធេើកា រនាះ ក៏វវងជាងម នវដ  1 

រដើមបីរធេើយ៉ា ងរម៉ាទឲ្យរគ្ន ររៅាមវផនកា វដេរគដាក់ទ ះមកវែឹង? 2 

្៖ អាវែឹងវអ៊ា ៊ីទឹងរវើយ គរឺទះវតរធេើតរៅរទៀតរៅ។  3 

ស៖ សូមអ គ ណ។ ម នរលាកបនតិទរនះ រយើងបានសាដ ប់ទរមលើយ បស់សាកសីមួយវដេជារមកង4 

មួយ ូប រៅកា ដាឋ នសាងសង់ទំនប១់មករា។ គ្នតក៏់ជារមភូមិថ្ក្រក្សវង៉ា វដេជាភូមិមួយវដេសថតិរៅ5 

ជតិទំនប់១មករា។ <កែុងអំេុងររេសវនាកា > សាកសី ូបរនាះបានរ ល្ើយថា គ្នតប់ានទូេ ួម -- គ្នត់6 

បានរ ើញមនកា បាក់ដ<ីរៅកា ដាឋ នទំនប់> រវើយរៅររេវដេបាក់ដីន ុ៎ង នាឲំ្យកមាក បីនាក<់កែុង7 

កងគ្នត>់សាល ប់។ រតើរលាកមនបានរ ើញ<រក្គ្នះថាែ ក់រៅកា ដាឋ នរនាះរទ? រវើយរតើមន>កា បាក់ដី8 

វបបវែឹង រៅទំនប់ ១មករារទ រៅររេវដេរលាករធេើកា រៅទីរនាះ? 9 

[១០:០៨:៤៧] 10 

្៖ បាក់ដីក្តង់ណ្ណ ខាុដំទូអតដ់ឹងផង រក្ពាះខាុមំិនសូវរៅវែងឹកវនលងវែឹងជាបផ់ង។  11 

ស៖ សូមអ គ ណ។ រលាកសាកសី ខាុទំងឲ់្យរលាក<មនក្បតិកមា>រៅនឹងទរមលើយមួយ បស់12 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី វដេជាជន ងរក្គ្នះ រវើយគ្នតប់ានទូេ ួមរៅកែុងនតីិវិធី កែុងឋានៈជារដើម13 

បណដ ឹង ដឋបបរវណ។ី គ្នត<់ជាសមជិកមែ ក់>រៅកែុងកងទេ័ត រៅជតិអាងទំនប១់មករា។ ខាុសំូម14 

រយងរៅរេើឯកសា  E3/5120, ERN ជាភាសាបារំាង គឺ00940161, ERN ជាភាសាវខា  15 

00584860, ERN ជាភាសាអង់រគលស 00937096។ ខាុសំូមអានឃ្លល មួយថ្នសកខីកមា បសគ់្នត ់រវើយ16 

ខាុំទង់ឲ្យរលាក<មនក្បតិកមា>រៅនឹងទរមលើយ បសគ់្នត។់ គ្នតស់ថតិរៅកែុងកងទេ័តមួយរៅវកប អាង17 

ទឹក រវើយគ្នតប់ានរ ល្ើយដូទតរៅ៖ “ខាុរំ ើញរវត កា ណ៍បាក់ទំនប់រៅទីរនាះ ររេវដេរយើងបានជីក18 

អាងបានរក្ៅបានក្បវវេជា១០វម៉ាក្ត។ <រទ្ធះបីមនរវត កា ណ៍អ៊ា ៊ីទឹងរវើយ> រគ<រៅវត>ឲ្យ19 

មន សសទូេកែុងអាងរនាះ រដើមបីជីកតរៅរទៀត។ អែកវដេទូេរៅកែុងរនាះមនរក្ទើនណ្ណស់ គអឺាទដេ់20 

រាប់ យនាក់។ ររេរនាះក្បវវេជាស ីម៉ាង់ត៍រធេើអាងរនាះមិនទ្ធន់  ឹង រវើយទឹកប កមកខាល ងំ រធេើឲ្យបាក់21 

មតអ់ាង រធេើឲ្យមន សស<មួយទំនួន>សាល ប់។ ក្កុមខាុំរធេើកា រៅរេើមតអ់ាង ខាុ ំត<់ ួទ>រទញមក រវើយ22 

ខាុយំំ ភ័យខាល ងំណ្ណស់។ រគក្បាប់ខាុំថាក ំឲ្យ<រាយកា ណរ៍ីរ ឿងរនះ>។ ររេរេើកទំនប់រនាះ រួកវខា 23 

ក្កវមនិយយថា មន សសរក្ទើនររក ឲ្យសាល ប់ខលះរៅ ក ំឲ្យទរងែៀតដីររក”។ រលាកសាកសី ខាុំទង់ដឹងថា រតើ24 

រលាកធាល ប់ឮរគនិយយអំរបីញ្ញា វបបវែឹង វដេរកើតរេើងរៅទំនប់រទ? 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែងុត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៨៤ 

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

ថ្ងៃទី២១ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៥  ទរំ័  22 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែងុទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែងុភាសាទ្ធងំប។ី ក្បតិោ ឹកក្តវូបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែងុវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែងុទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

[១០:១១:៤០] 1 

្៖ បាទ សូមអ គ ណ។ ទ្ធក់ទងកា ង្ហ រនះ របើខាុំអងគយុគិត សក្មប់ខាុំ វិញ ខាុំអតដ់ឹងរទ។ 2 

វក្កងរលាររេរវលាណ្ណ វអាទថាខាុំអតរ់ៅ រៅឆ្ៃ យរម៉ាទ ក៏ខាុំមិនដឹងវដ ។ មិនរ្លើយរនះ យក ួទខលួនរទ 3 

វតខាុអំតដ់ឹងវមន។ 4 

ស៖ សូមអ គ ណរលាកសាកសី។ រតើរលាកោំថា មនបញ្ញា អេរីផសងរទៀតពាក់រ័នានឹងកំវ ស5 

បរទចករទសកែុងកា សាងសងទ់ំនប់វែឹងរទ? រលាកមននឹករ ើញថាក្បវវេជាអាទមនបញ្ញា បរទចក-6 

រទសអីពាក់រ័នានឹងកា សាង់សង់រទ? 7 

្៖ ទ្ធក់ទងរ ឿងកា ង្ហ វផែកសណំង់របត ង អាទំនប់ធំអីវែងឹ ខាុំមិនវមនជាកា ង្ហ ខាុំរទ ខាុំដឹង8 

ថារដើ វស់ ដូទខាុំជក្មបរលាកត លាកា ាំងរីដបំូងមក។ ភា កិទចខាុំមនវតរដើ វសស់ាង ់ របាះបរង្ហគ េ 9 

កា ង្ហ ខាុំប៉ា ណា ឹង រិភាកាគ្នែ រេើកា ង្ហ វែឹង។ ឯរបើទ្ធក់ទងរ ឿងកា ង្ហ ខ សរកីា ង្ហ វែឹងខាុ ំ គឺខាុអំត់10 

ដឹងរទ។ 11 

[១០:១៣:០៦] 12 

ស៖ សូមអ គ ណរលាកសាកសី។ ឥេូវរនះ ខាុំនឹងដកក្សង់នូវឃ្លល រផសងរទៀតថ្នទរមលើយ បស់13 

រលាកទំរពាះម ខសវរៅក្កមរស ើបអរងកត រៅវខត លា ឆ្ែ ំ២០០៩ គឺឯកសា ដវដេគឺ E3/403។ ខាុំ14 

សូមរយងរៅរេើ ERN ជាភាសាបារំាងគឺ 00422242, ERN ជាភាសាអង់រគលស 00403007, ERN 15 

ជាភាសាវខា  00389525។ ខាុសំូមអានសណួំ វដេរគសួ រលាករៅសម័យរនាះ និងទរមលើយ បស់16 

រលាក បនាា ប់មកខាុំនឹងសួ បនដរៅនឹងទរមលើយ បស់រលាកវដេរលាករ ល្ើយរៅររេរនាះ។ រៅររេរនាះ17 

រគសួ រលាកដូទតរៅ៖ “រតើរលាកមនរ ើញសនដសិ ខ ឬកងឈល បរដើ រិនិតយាមកវនលងរធេើកា វដ ឬរទ?” 18 

រលាកបានរ្លើយរៅររេរនាះដូទតរៅ៖ “អត់មនឈល បរទ”។ អមាញ់មញិរនះរលាកក៏បានរ ល្ើយអ ៊ា៊ីទឹង19 

វដ  ថាអត់មនឈលបរទ។ “មនវតកងទ័រភូមិភាគ វតមិនរក្ទើនរទ គឺរួករគរដើ េាតកា ដាឋ នសណំង់ 20 

ខាល ទខាា ងំមកបំផ្ទល ញសមិទាិផេ។ រគអត់មនវដេ ំខានរយើងរទ សមូបីវតបាញ់ផូងផំ្ទងក៏អតម់នវដ ។ 21 

មា៉ាងរទៀតខាុំក៏មិនវដេរ ើញមនកា បាញស់មល បម់ន សសវដ ”។ រៅកែុងទរមលើយរនះរលាកបានបញ្ញជ ក់22 

ថា មនកងទ័រភូមិភាគ វដេមនវតតមនរៅរេើកា ដាឋ ន។ ខាុំទង់ដឹងថារៅសម័យរនាះ រវត អីបានជា23 

រលាកដឹងថាកងទ័រវែឹង ជាកងទ័រមករីភូមិភាគ? 24 

[១០:១៥:១៨] 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែងុត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៨៤ 

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

ថ្ងៃទី២១ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៥  ទរំ័  23 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែងុទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែងុភាសាទ្ធងំប។ី ក្បតិោ ឹកក្តវូបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែងុវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែងុទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

្៖ ដឹងវែឹងរដាយសា ឮរគនិយយថា កងទ័រវែឹងមករីភូមិភាគវែឹង រយើងោំបានប៉ា ណា ងឹ។ 1 

ស៖ រៅររេវដេរលាកនិយយថាកងទ័ររដើ េាតកា ដាឋ នសណំង់វែឹង រលាកអាទបញ្ញជ ក់2 

ឲ្យបានទាស់ជាងវែឹងបនដិទបានរទ ថារដើ េាតវែឹង គ្នត់រធេើអីខលះរៅ? 3 

្៖ រ ឿងេមែិតជរក្ៅអីខលឹមសា អី ខាុំមិនអាទបកក្សាយបានរទ រក្ពាះអាវែឹង ខាុំអត់យេ់វដ  4 

ប៉ា វនតក្គ្នន់វតរ ើញរគរដើ ធមាាប៉ា ណា ឹង រដើ េាត រដើ  របៀបយមអ៊ា ៊ីទឹង។ ប៉ា វនតមិនដឹងន័យរគយ៉ា ងរម៉ាទ5 

រដើមបីអី ខាុំក៏មិនរក្ៅវដ ។ 6 

ស៖ សូមអ គ ណ។ រៅកែុងទរមលើយ បស់រលាកវែឹងថារួករគមនកាំរភលើង ក៏ប៉ា វនដរគមិនវដេ7 

បាញផ់ូងផំ្ទងអីរទ រតើរលាកអាទបញ្ញជ ក់បានរទថា រួកកងទ័រភូមិភាគវែឹងកាន់កាំរភលើងអីវដ ? 8 

្៖ ដេ់វភែកខាុំរ ើញមនរ ើញអី ខាុំសាគ េ់វតកាំរភលើង អា.កា ប៉ា ណា ឹង។ 9 

ស៖ សូមអ គ ណ។ រៅកែុងទរមលើយ បស់រលាករៅនឹងអែករស ើបអរងកតវែឹង រលាកនិយយថា 10 

“កងទ័ររដើ េាតខាល ទខាា ងំមកបំផ្ទល ញសមិទាិផេ”។ ខាុំទង់ដឹងថារតើរលាកមនន័យថាយ៉ា ងរម៉ាទ “ខាា ងំ” 11 

រនះ កវនលងរនះ រលាកទង់សំរៅរេើអែកណ្ណវដ ថាជាខាា ងំវដេកងទ័រក្តវូៗរដើ េាតរមើេរនាះ? 12 

្៖ អារ ឿងខាា ងំវែឹង អាវែឹងរយើងឮតៗគ្នែ រទ រគរធេើអី រគថារដើ កា ពា កែងុន័យអំមិញប៉ា ណា ឹង 13 

ប៉ា វនដក្តង់ខាា ងំវែឹង អែកណ្ណខាា ងំ ខាុំមិនដឹងរទ។ 14 

[១០:១៧:៤៧] 15 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 16 

បាទ អ គ ណ។ ឥេូវរនះដេ់ររេសក្មករវើយ អងគជំន ំជក្មះក្បកាសសក្មកោប់រីររេ17 

រនះតរៅ វតូដេ់រម៉ា ងដប់សាមសិបក្បំានាទី សូមអរញ្ជ ើញទូេវិញរដើមបីបនដកិទចដំរណើ កា សវនាកា ។  18 

រលាក ប ិទ ស ខា ឥេូវរនះដេ់ររេសក្មករវើយណ្ណុ៎  សូមរលាកសក្មកបនដិទ រវើយ វតូ19 

ដេ់រម៉ា ងដប់ និងសាមសិបក្បំានាទី សមឹរយើងបនដកិទចដំរណើ កា សវនាកា តរៅរទៀត។ 20 

សក្មកទ ះ! 21 

រលាក ប ទិ ស ខា៖ 22 

  បាទ អ គ ណរលាកក្បធាន។ 23 

ក្កឡាបញ្ជ៖ី 24 

សូមអរញ្ជ ើញរក្កាកឈ ! 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែងុត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៨៤ 

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

ថ្ងៃទី២១ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៥  ទរំ័  24 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែងុទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែងុភាសាទ្ធងំប។ី ក្បតិោ ឹកក្តវូបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែងុវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែងុទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

(សវនាកា សក្មករីរម៉ា ង១០:១៨នាទ ីដេ់រម៉ា ង ១០:៣៨នាទី) 1 

[១០:៣៨:២០] 2 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 3 

អងគយុទ ះ! 4 

អងគជំន ំជក្មះក្បកាសបនដកិទចដំរណើ កា នតីិវិធីសវនាកា  រវើយនិងផដេ់រវទិកាជនូរៅសវ5 

រមធាវនីាមំ ខតំណ្ណងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី។ 6 

បាទ សសួដីសាកសី រតើរក្តៀមខលួនរវើយរៅ? សសួដីរលាក ប ទិ ស ខា! 7 

រលាក ប ទិ ស ខា៖ 8 

(ឮមិនទាស)់ 9 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 10 

រលាក ប ិទ ស ខា រក្តៀមខលួនរវើយរៅ? 11 

សសួដរីលាក ប ិទ ស ខា! 12 

រលាក ប ទិ ស ខា៖ 13 

(ឮមិនទាស)់  14 

(មនបញ្ញា បរទចករទស) 15 

[១០:៤១:២៦] 16 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 17 

សសួដរីលាក ប ិទ ស ខា! 18 

រលាក ប ទិ ស ខា៖ 19 

ជក្មបស ួរលាកក្បធាន។ 20 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 21 

ឥេូវរយើងបនតកា ង្ហ  បស់រយើងតរទៀតណ្ណុ៎  នាែ េនឹងឆ្ប់ទប់។ 22 

រលាក ប ទិ ស ខា៖ 23 

បាទ។ 24 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែងុត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៨៤ 

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

ថ្ងៃទី២១ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៥  ទរំ័  25 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែងុទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែងុភាសាទ្ធងំប។ី ក្បតិោ ឹកក្តវូបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែងុវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែងុទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

បាទ ក្បគេ់រវទិកាជូនរៅសវរមធាវីនាមំ ខតំណ្ណងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី។ 1 

[១០:៤១:៥០] 2 

រលាកក្សី ម៉ា   ីវគ ី ដូ៖៍ 3 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ 4 

សួ រដាយរលាកក្សី ម៉ា   ីវគ ី ដូ៖៍ 5 

ស៖ ជក្មបស ួសាជាងាីមដងរទៀតរលាកសាកសី ខាុំរ ា្ ះ ម៉ា  ី វគី  ូដ៍។ ខាុំមនសណួំ ខលីៗ បនតិទ6 

បនតទួ។ អមាញ់មញិរនះរយើងឈបស់ក្មក រវើយម នវែឹងរយើងនិយយអំរីវតតមន បស់កងទ័រ ភូមិ7 

ភាគ វដេរដើ េាតរៅកា ដាឋ ន រវើយមនកានក់ាំរភលើង អាកា៤៧។ រវើយម ន<ររេឈប់សក្មក>8 

រលាកនិយយអំរីខាា ងំ រវើយខាុសំួ រលាកថារតើខាា ងំវែឹងមនន័យថាយ៉ា ងរម៉ាទ។ ឥេូវរនះខាុំទង់ឲ្យរលាក9 

<មនក្បតិកមា>រៅនឹងទរមលើយ បស់សាកសីម នរលាក វដេជាក្បធានកងរៅកា ដាឋ នវែឹង គគឺ្នត់រធេើកា 10 

រៅកែុង យៈររេវតមួយជាមួយនឹងរលាក។ សវក្រះរាជអាជាា សួ សំណួ គ្នត ់រវើយខាុំនឹងអានសំណួ 11 

ទរមលើយ គឺរៅកាេរីមសិេមិញវែឹង គឺរៅរម៉ា ងដប់មួយកនលះ។ សវក្រះរាជអាជាា បានសួ គ្នត់ថា៖ “ខាុំ12 

ទង់ក្តេប់មកនិយយអំរីពាកយ ខាា ងំ។ រតើរគោត់ទ កខាា ងំវែឹង គឺអែកវដេវ កដ ី មិនសរក្មទបានាម13 

វផនកា វមនរទ?”។ ររេរនាះសាកសីវដេជារមកងរៅកា ដាឋ នវដេមិនវមនមនម ខង្ហ ដូទរលាកវែឹង 14 

គ្នត់បានរ ល្ើយថា៖ “របើាមរគនិយយរនាះ រគោត់ទ កអែកទ្ធំងអសរ់នាះជាខាា ងំបងកប់ រវើយរួកវែឹង15 

រវើយវដេជាអែកទប់សាក ត់នូវកា  ីកទរក្មើន”។ អ៊ា ៊ីទឹងរលាកសាកសី រលាកផ្ទា េ់វែឹង រលាកធាល ប់សាដ ប់16 

ឭអំរីរវត ផេវែឹងរទ វដេរគថាខាា ងំវែឹងគឺជាអែករំាងសាះដេ់កា  ីកទរក្មើន? 17 

[១០:៤៣:៥៨] 18 

្៖ កា រតិភាសាខាា ងំវែឹង សំរៅសក្មបខ់ាុំ វិញ ខាុឮំថាខាា ងំ ភាសាវែឹងខាា ងំៗអ៊ា ៊ីទឹងវដ ។ 19 

ប៉ា វនតសំរៅរៅរេើខាា ងំជាក្បរភទណ្ណៗ ខាុំមិនអាទបកក្សាយបានរទ រក្ពាះខាុំអតដ់ឹង។ 20 

ស៖ រលាក ររេវដេរលាកនិយយថារីក្បរភទខាា ងំវែឹង រលាកទង់មនន័យថារម៉ាទ? 21 

្៖ ក្បរភទខាា ងំវែឹង ទង់និយយថា ដូទសាកសីម នគ្នត់បានទាស់រីរ ឿងអី អាវែឹងជារ ឿង22 

 បសគ់្នត់រទ។ វតសក្មប់ខាុអំត់ដងឹ ថាខាា ងំវែឹងរគសំរៅរៅរេើអីៗ ក្គ្នន់វតដឹងថាខាា ងំប៉ា ណា ឹង មិនដឹង23 

រគសំរៅរៅរេើអែកណ្ណ ខាុំអតដ់ងឹ។ 24 

ស៖ សូមអ គ ណសាកសី។ អេវីដេសខំាន់សក្មបរ់យើងវែឹង គឺទរមលើយ បសរ់លាកនូវពាកយរនះ 25 

Deleted: នឹងបនតិទ26 

Deleted: រ ល្ើយតប27 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែងុត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៨៤ 

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

ថ្ងៃទី២១ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៥  ទរំ័  26 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែងុទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែងុភាសាទ្ធងំប។ី ក្បតិោ ឹកក្តវូបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែងុវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែងុទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

មិនវមនទរមលើយ បសស់ាកសីម នរទ។ ខាុោំប់អា មាណ<៍រីអេីវដេ>រលាក<និយយ> រអីេីវដេ<រលាក1 

រ ើញថា>បានរកើតរេើងរៅររេរនាះ។ អ៊ា ៊ីទឹងរលាកសមូជក្មបនូវវតអេីវដេរលាកបានដឹងរវើយរៅ2 

ររេរនាះ។ ទំរពាះរលាក រតើមន សសរី នាក់វដេរលាកបាននិយយរីក្រឹកមិញវដេថា បានបាតខ់លួនវែឹង 3 

រតើអែកបាតខ់លួនវែឹងរគោតទ់ កថា ជាខាា ងំវមនរទ? 4 

្៖ ខាុំអត់ដឹងវដ  រក្ពាះខាុដំឹងវតគ្នត់បាតរ់ៅ មនិថាយ៉ា ងរម៉ាទផង។ 5 

ស៖ អ៊ា ៊ីទឹងរៅសម័យរនាះ រតើរលាកអាទទ្ធញកា សនែដិាឋ នបានយ៉ា ងរម៉ាទរៅររេវដេមិតតភកដិ6 

 បសរ់លាករី នាក់បានបាតខ់លួនអ៊ា ៊ីទឹងរនាះ? 7 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 8 

បាទ សាកសីមិនក្តូវរ ល្ើយតប -- មិនោបំាទ់រ ល្ើយតបនឹងសណួំ រនះរទ។ រលាកក្សរីមធាវមីិន 9 

គបបីាំងសណួំ ឲ្យសាកសីផដេ់រសទកដសីនែិដាឋ នរទ រក្ពាះគ្នត់ជាសាកសី មិនវមនជាអែកជំនាញរទ។ 10 

រលាកក្សី ម៉ា   ីវគ ី ដូ៖៍ 11 

ខាុមំិនទទូទរទរលាកក្បធាន ក៏ប៉ា វនតខាុំគតិថា គអឺងគជំន ំជក្មះអាទអន ញ្ញា តឲ្យស ួរ ឿងរវត វដេ12 

បានគ្នតដ់ឹង។ អ៊ា ៊ីទឹងរវើយបានជាខាុំស ួអំរីអេីវដេគ្នតដ់ឹង។ <ខាុំក្គ្នន់វតទង់សួ រអីា មាណ៍ បសគ់្នត ់13 

រីអេីវដេគ្នត់បាន ល្ងកាតក់ាេរនាះ។> អ៊ា ៊ីទឹងខាុមំិនស ួក៏បាន អាក្ស័យរៅាមកា សរក្មទ បសអ់ងគ14 

ជំន ំជក្មះ ប៉ា វនតខាុំគិតថាសណួំ រនះគឺវអាទសួ បាន។ 15 

សួ រដាយរលាកក្សី ម៉ា   ីវគ ី ដូ៖៍ 16 

ស៖ រលាកសាកសី អមាញ់មិញរនះរលាករ ល្ើយរៅនឹងសវភាា បសខ់ាុថំា កមាក វដេរធេើកា 17 

រៅកា ដាឋ នន ុ៎ង គថឺារមើេរៅដូទជាធមាា។ វតរៅទំរពាះម ខសវរៅក្កមរស ើបអរងកតរនាះ រលាក18 

រ ល្ើយដូទជារផសងរីវែឹងរៅវិញ។ ERN ជាភាសាបារំាងគឺ 00422239, ERN ជាភាសាអង់រគលស 19 

00403005, ERN ជាភាសាវខា  00389523។ រៅររេវដេរគសួ រលាកអំរីសាថ នភារស ខភារ20 

 បសក់្បជាជនរៅទីរនាះ រលាកបាននិយយថា៖ “ស ខភារវែឹងមិនមនក្សស់ផូ ផង់រទ ក្បជាជនមន21 

ស ខភារក្ទុឌរក្ទ្ធម” រវើយបនាា បម់ករលាករនយេ់ថា “មនររទយ<រៅកវនលងវែងឹវដ > រវើយនិង22 

មនកវនលងរគវទកថាែ ំ”។ អ៊ា ៊ីទឹងរលាកអាទជក្មបបានរទ អំរីកា កតស់មគ េ់ បស់រលាករៅសម័យរនាះ 23 

រតើរលាកអាទបញ្ញជ ក់បានរទថា កមាក វែឹងគឺថាមិនមនស ខភារេែរទ? 24 

[១០:៤៨:២៨] 25 

Deleted: ក្តង់ទំណ ទរនះៗ 26 

Deleted: រក្ពាះថា 27 

Deleted: ៗ28 

Deleted: ដឹង29 

Deleted: អំ30 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែងុត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៨៤ 

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

ថ្ងៃទី២១ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៥  ទរំ័  27 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែងុទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែងុភាសាទ្ធងំប។ី ក្បតិោ ឹកក្តវូបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែងុវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែងុទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

រលាក ប ទិ ស ខា៖ 1 

្៖ សំណួ រនះ ខាុំបានជក្មបរមីសិេមញិរវើយ។ អេីវដេខាុំនិយយថាធមាារនះ រ ល្ើយតបនឹង2 

ថា មនរ ើញរវត កា ណអ៍ខីលះរៅររេវ កដី ខាុរំមើេរៅរ ើញធមាា រក្ពាះអត់មនអរីទ។ វត3 

ទ្ធក់ទងអេីវដេខាុបំានជក្មបមសិេមិញរនាះ ខាុបំានជក្មប ួទរវើយ រក្ពាះអីររេវដេអែកជំងឺឈឺធៃន់រគ4 

បញ្ជូនបាត់រៅ ររេមនអែកឈឺអី។ ដរូទែះខាុំោត់ទ កថា អែកវដេរធេើកា វែឹង គឺជាធមាា។ 5 

ស៖ សូមអ គ ណរលាកសាកសី។ ខាុំទងឲ់្យរលាករ ើញថា កាេរី២០០៩ វែឹងរលាករ ល្ើយ6 

រផសង<រីអេីវដេរលាកបានរ ល្ើយកាេរីមសិេមិញ>។ ររេន ុ៎ងរលាកកតស់មគ េ់រ ើញថា ស ខភារ7 

ក្បជាជនវែឹងគឺថា មិនេែរទ ក៏ប៉ា វនតឥេូវរនះ ខាុវំេងស ួរវើយ។ ឥេូវរនះ ខាុសំ ួសណួំ ទ ងរក្កាយមួយ8 

ពាក់រ័នានឹងបញ្ញា អនាម័យរៅកា ដាឋ ន។ សាកសីម នរលាករនះ គ្នតប់ាននិយយថា មន  យរក្ទើនណ្ណស់9 

រៅកា ដាឋ ន ក្បវវេជាមករីកងេះអនាម័យ។ អ៊ា ៊ីទឹងរលាកកតស់មគ េ់រ ើញដូទគ្នត់រទរៅសម័យរនាះ10 

ថា មន  យរក្ទើនណ្ណសរ់ៅកា ដាឋ នរនាះ? 11 

្៖ បាទ ខាុំឯកភារនូវអេីវដេគ្នត់បានបង្ហា ញវែឹង រក្ពាះរ ើញអ៊ា ៊ីទឹងដូទគ្នែ វមន។  12 

[១០:៥០:១៦] 13 

ស៖ សាកសីម នវែឹងគ្នត់នយិយថា   យវែឹង ំខានវមនរៅររេវដេរគវូបទ ករនាះ។ អ៊ា ៊ីទឹង ខាុំ14 

ទង់សួ រលាក ថារតើ  យរនាះរតិជា ំខានវមនរទ រៅររេវដេរយើងវូបទ កអ៊ា ៊ីទឹង រ ើញមន  យរក្ទើន 15 

រទ របើគិតរៅក្បវវេរក្ទើនប៉ា នណ្ណវដ ? ខាុំមិនសួ រលាកទំនួនប៉ា នាា នឲ្យក្បាកដរទ ក្គ្នន់វតខាុទំង់ឲ្យ16 

រលាកនិយយក្បហ្វក់ក្បវវេរៅ រក្ពាះថារបើសិនជាអានសកខីកមារផសងៗរៅ រយើងគិតថា បញ្ញា វែឹង17 

វរិតជារកើតមនវមនរៅាមកា ដាឋ នរធេើកា វែឹង។ អ៊ា ៊ីទឹងរវើយបានជាខាុំទង់សួ រលាកពាក់រ័នារៅនឹង18 

ទំណ ទរនះ។  19 

្៖ បាទ ទ្ធក់ទងនឹងអា  យរនាះវរក្ទើនវមនរវើយ ប៉ា វនដក្គ្នន់រយើងរាប់ថាទំនួនប៉ា រណា ះ 20 

ប៉ា រណ្ណា ះ វមិនអាទរាប់បានរទ រក្ពាះមន សសវរក្ទើន វវខក្បាងំផង វរកើតរវើយសតេ  យ វរក្ទើន។ 21 

រលាកក្សី ម៉ា   ីវគ ី ដូ៖៍ 22 

ខាុសំូមបញ្ចបក់្តឹមរនះ រលាកសាកស។ី ខាុំសូមអ គ ណវដេរលាកបានរ ល្ើយរៅនឹងសណួំ  បស់23 

ខាុំ។ រលាកក្បធានខាុំអសស់ណួំ រវើយ។ សូមអ គ ណ។ 24 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែងុត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៨៤ 

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

ថ្ងៃទី២១ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៥  ទរំ័  28 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែងុទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែងុភាសាទ្ធងំប។ី ក្បតិោ ឹកក្តវូបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែងុវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែងុទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

បាទ ជាបនដរៅរនះ អងគជំន ំជក្មះផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមរមធាវីកា ពា កដី។ ជាដបំូងរនះគឺក្កុម 1 

រមធាវីកា ពា កដីរលាក នួន ជា រដើមបីមនឱកាសាំងសណួំ រដញរដាេទំរពាះសាកសី ប ិទ ស ខា។  2 

សូមអរញ្ជ ើញ!  3 

[១០:៥២:០៦] 4 

រលាក វ ទិទ ័ កូរប៉ា៖ 5 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ សូមជក្មបស ួរលាក រលាកក្ស ី រៅក្កម សូមជក្មបសួ ភាគី 6 

សូមជក្មបស ួរលាកសាកសី។ ខាុំមនសណួំ មួយទំនួនមិនជារក្ទើនណ្ណស់ណ្ណរទរដើមបសីួ រលាកសាកសី។ 7 

កា ាងំសំណួ រដាយសវរមធាវីកា ពា កដ ី8 

សួ រដាយរលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 9 

ស៖ ជាដំបូងខាុសំមូរេើករេើងអំរីអេីវដេរលាកបាននិយយកាេរីមសិេមិញ ពាករ់័នានឹងកា 10 

អប់ ំគឺថា រលាកបានរៅរ ៀនរៅសាលារៅឫសសីវកវ កែងុទីក្កុងភែំររញ។ កាេរីមសេិមិញ រលាកបាន11 

និយយថា មនសសិសក្បវវេជា ១០០នាក់រៅកែុងថាែ ក់ បស់រលាក។ ខាុំទង់ដឹងថា រតើម នររេវដេ12 

រលាករៅរ ៀនវដេមន យៈររេក្បាំមួយវខវែឹង ថារតើម នរលាករ ៀនវែឹងមនថាែ ក់រផសងរទៀត ឬក៏13 

មនឆ្ែ ំសិកាម នរលាករផសងរទៀតរៅកែុងសាលារនាះវដ  ឬមួយក៏ថាែ ក់រលាកគឺជាថាែ ក់<ដំបូងរគ>រៅ14 

កែុងសាលារ ៀនរនាះ? 15 

រលាក ប ទិ ស ខា៖ 16 

្៖ ទ្ធក់ទងនឹងកា សិកា បស់ខាុរំនះ ខាុសំមូជក្មបរលាកត លាកា ថា រមី នខាុរំៅរ ៀន ខាុក៏ំមិន17 

បានដឹងថា មនវគគម នខាុំអីរទៀត ខាុំអតដ់ឹងរទ ខាុំដឹងវតខាុំ ជនំាន់ខាុំរៅរ ៀន ប៉ា ណា ឹង។ 18 

ស៖ សូមអ គ ណរលាក។ រៅកែុងកំណត់រវត សាដ ប់ទរមលើយ បស់រលាកជាមួយអែករស ើបអរងកត 19 

គឺរៅទំរ័  -- រៅសណួំ ទី១ គឺអង់រគលសមនរេខ 00403002, វខា មនរេខ 00389520 និងបារំាង20 

មនរេខ 00422236។ រលាកបាននយិយ ខាុំសមូដកក្សង៖់ “មនវផែក<សិកា>ជារក្ទើន វផែក21 

សាធា ណកា  ជសួជ េឡាន ម៉ា ស ីនក្កេឹង ខាងកសិកមា ខាងធារាសា្សដ វ ីអគគសិន ី និងខាងវដក” 22 

រវើយរលាកបាននិយយថា “ខាុំមនទំណ្ណប់អា មាណ៍ខាងធារាសា្សដវ ីអគគិសន”ី។ ខាុំទង់ដឹងថា រវត 23 

អេីបានជារៅររេរនាះរលាកោបអ់ា មាណ៍ខាងវផែកធារាសា្សដ និងវ ីអគគសិន?ី  24 

្៖ ទ្ធក់ទងនឹងទំណ្ណប់អា មាណ ៍បស់ខាុំ ខាុំយេ់រ ើញថា ពាកយវែឹងវទវមលក ខាុំទង់ដងឹ។ 25 

Deleted: វតមួយរទ26 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែងុត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៨៤ 

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

ថ្ងៃទី២១ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៥  ទរំ័  29 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែងុទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែងុភាសាទ្ធងំប។ី ក្បតិោ ឹកក្តវូបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែងុវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែងុទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

រក្ពាះររេរនាះ ខាុំរៅរកាងវដ  ខាុំមិនដឹងថា រៅរ ៀនអី ផេក្បរយជន៍សក្មប់ផ្ទា េ់ខលួនអីក៏មន ប៉ា វនដឮ1 

ថាពាកយវែឹងដូទជាទវមលក ទង់រ ៀនរមើេ រដើមបីអីវតប៉ា ណា ងឹ។ 2 

[១០:៥៥:១៦] 3 

ស៖ ខាុំយេ់ រវើយខាុំដឹងថា វយូ មករវើយ ប៉ា វនតខាុំទង់ដឹងថា រវត អេីបានជាវផែកធារាសា្សត4 

វ ីអគគិសនីវែឹងវគួ ឲ្យបាប់អា មាណ៍ខាល ងំទំរពាះរលាកវបបរនះ? 5 

្៖ ខាុំបកក្សាយ មិនអាទអីរីរ ឿងដូទខាុំជក្មបខាងរដើម រៅថា ទំណ្ណប់អា មាណ៍ បសខ់ាុ ំគឺ6 

ថាភាសាវែឹងវទវមលក រក្ពាះខាុំមិនវដេឮ។ អ៊ា ៊ីទឹងខាុំទង់រ ៀនរមើេ៍ រតើវសែ?ី អ៊ា ៊ីទឹងរទ។ 7 

ស៖ រតើរលាកោំរទ រៅកែងុឆ្ែ ំ៧៦ គឺថាក្បរទសកមពជុាវែងឹទទួេ ងរក្គ្នះរំាងសៃួត រតើរលាក8 

ោរំទ? 9 

្៖ ខាុំោំអត់បានរទ រលាកត លាកា ។ 10 

ស៖ រៅររេវដេរលាកបញ្ចប់កា សិការៅភែំររញ យៈររេក្បាមំួយវខ កែងុវផែកធារាសា្សត 11 

<និង>វ ីអគគិសនីរនាះ រតើរលាកោំរទថា រលាកររញទិតតកែុងកា ោប់រផដើមកា ង្ហ រៅកា ដាឋ នទំនប់កែុង12 

ក្បរទសកមពជុា ឬមួយក៏រលាកមិនោំរទ<>? 13 

[១០:៥៧:០២] 14 

្៖ រៅររេរនាះ គឺសបាយទិតត មិនសបាយទិតតវសខំាន់រទ។ សខំាន់ គឺថាអងគកា រគតក្មូវ15 

ឲ្យរយើងមក រយើងក្តូវវតរធេើាមអ៊ា ៊ីទឹងរវើយ។ 16 

ស៖ ឥេូវរនះ ខាុំនឹងរេើកបង្ហា ញអំរីកា ង្ហ ជាក់វសដងរៅទំនប់ រតើរលាកោំរទ ថារតើមនកា 17 

រក្បើក្បាស់រក្គឿងទក្កអេីរទរៅកា ដាឋ នទំនប់រនាះ? 18 

្៖ ខាុំោំបាន រដាយសា រយើងរ ើញមនក្ាក់ទ័ ឈូសដី មនថ្ម៉ាខូកាយដអី៊ា ៊ីទឹង មន បស់19 

រគ។ 20 

ស៖ រតើរលាកោំរទ រៅររេរនាះរៅកា ដាឋ នវែឹង គឺមនក្ាក់ទ័  មនម៉ា ស ីនក្ាក់ទ័ ឈសូ21 

ោយអីប៉ា នាា នរក្គឿងវដ  រលាកោំរទ? 22 

្៖ អូុ៎! ដេ់ទំនួនរក្គឿងខាុំមិនអាទោំបានរទ រក្ពាះវមិនវមនកា ង្ហ  បស់ខាុំក្គប់ក្គងខាងវែងឹ។ 23 

ស៖ រៅកែុងទរមលើយ បស់រលាកជាមួយអែករស ើបអរងកត អង់រគលសមនរេខ 00403004, បារំាង 24 

មនរេខ <0042238>, វខា មន <00389523>។ រលាកបាននយិយថា មនកា រក្បើក្បាស់ម៉ា ស ីន25 

Formatted: Indent: First line:  0.47", No
widow/orphan control

Deleted: ¶26 

Deleted: ថា រលាកសបាយទិតត ឬមិន27 

សបាយទតិតរនាះ28 

Deleted: 23229 

Deleted: 330 

E1/303.1/Corr-301502155



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែងុត លាកា កមពជុា 
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សំណ ំរ ឿងក្រវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                       

ថ្ងៃទី២១ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៥  ទរំ័  30 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែងុទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែងុភាសាទ្ធងំប។ី ក្បតិោ ឹកក្តវូបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែងុវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែងុទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

រក្គឿងទក្កឈសូឆ្យ<ងា> រវើយរក្កាយបនតិទរលាកបានបញ្ញជ ក់ថា រគរក្បើក្បាស ់ំរសវរដើមបីបំវបក1 

ងា។ រតើរនះ គឺជារវត ផេ<ក្តឹមក្តវូវដ រទ>វដេរគរក្បើក្បាស់រក្គឿងទក្ក និង ំរសវ<>? 2 

[១០:៥៩:៣៥] 3 

្៖ រ ឿងរវត ផេវែឹង វដូទអេីវដេខាុំបានជក្មបរីមសិេមិញ ួទរៅរវើយ អត់មនអីរក្ៅរី4 

ប៉ា ណា ឹងរទៀតរទ។ 5 

ស៖ ប៉ា វនតវក្តឹមក្តវូវដ ឬរទក្បសនិរបើរៅកា ដាឋ នរនាះ <កវនលងវដេស ទាវតងា គឺ>រគរក្បើ6 

ក្បាស់រក្គឿងម៉ា ស នី< និង>រក្បើក្បាស់ ំរសវផាះុរដាយរគមិនរក្បើក្បាស<់កមល ំង>មន សស។ រតើមនអ៊ា ៊ីទឹង7 

វដ ឬរទ? 8 

្៖ អាវែឹងាមខាុំជក្មបមសិេមិញថា រយើងរ ើញអ៊ា ៊ីទឹង វតក្តងភ់ាសាថា ក្តមឹក្តូវ មិនក្តឹម9 

ក្តវូ ខាុំអតម់នជំនាញខាងវែងឹរទ។  10 

ស៖ ខាុំយេ់រលាកសាកសី។ កាេរីមសិេមិញ រលាកបាននិយយអំរសីវកា  ីបសរ់លាកទ្ធងំ 11 

<ប>ីនាក់។ រតើរលាកដឹងរទ ថារតើមនអែកបរទចករទស ឬក៏វសិេក ដថ្ទរទៀត វដេរធេើកា រៅកា ដាឋ ន12 

ទំនប់រនាះវដ ? 13 

្៖ ខាុំអតយ់េ់សំណួ វែឹង។  14 

ស៖ រលាកគឺជាអែកវសស់ាង ់រវើយកែុងក្កុម បសរ់លាកមនគ្នែ បួននាក់ រវើយខាុសំ ំរៅរលាក 15 

ថាជាអែកបរទចករទស ឬក៏វសិេក រៅ។ ប៉ា វនតខាុំទងដ់ឹងថា រតើមនវិសេក  ឬក៏អែកបរទចករទសរផសងរទៀត 16 

រក្ៅរីក្កុមរលាក រធេើកា រៅកា ដាឋ នវែឹង រដើមបីក្តតួរិនតិយរៅរេើកា ង្ហ វដ ឬរទ? 17 

[១១:០១:៣៨] 18 

្៖ ទ្ធកទ់ងនឹងរ័ត៌មនរនះ ខាុបំានដឹងវតក្កុមខាុបំួននាក់រទ វតរក្ៅរីវែងឹរទៀត ខាុអំតដ់ឹងវដ ។  19 

ស៖ រលាកសាកសី <រលាកបានរ្លើយម ខរៅក្កមរស ើបអរងកត រវើយ>កាេរីមសិេមិញរលាក20 

ក៏បាននិយយក្បាប់ថា ក្បជាជនវដេរធេើកា រៅកា ដាឋ នរនាះ ក្តវូបានរគវណនាឲំ្យ<មែ ក់>វ កដី21 

ក្បវវេជា២វម៉ាក្តគូប។ រតើរលាកដឹងរទថា រតើរគរក្បើក្បាស់កា គណនាវបបណ្ណ<រៅររេរនាះ> 22 

រដើមបីកំណតថ់ា មន សសមែ ក់វែឹងអាទវ កដីបានក្បវវេជា២វម៉ាក្តគូបរនាះ? 23 

្៖ កា ង្ហ រនះ ខាុំដឹងាមកា ោក់មីក្កូ វតរ ឿងកា េមែតិ រ ឿងថាវសដ់ីបាន២វម៉ាក្តគូបបាន 24 

មិនបាន អាវែងឹមិនវមនជាកា ង្ហ ខាុំរទ។  25 

Deleted: ជីកទំនប់ក្បឡាយ26 

Deleted: វមនរទ27 

Deleted: វដេថា28 

Deleted: មន29 

Deleted:  30 

Deleted: រដើមបីរធេើកា ង្ហ  ឬក៏រគ31 

Deleted: រី 32 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែងុត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៨៤ 

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

ថ្ងៃទី២១ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៥  ទរំ័  31 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែងុទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែងុភាសាទ្ធងំប។ី ក្បតិោ ឹកក្តវូបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែងុវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែងុទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ ប៉ា វនតរតើរលាកមនកា ដឹង ឬក៏បទរិរសាធន៍អេី<រី>កា សិកា<រៅភែំររញ> វដេថារគ1 

តក្មវូ<មែ ក់>ឲ្យវ ក២វម៉ាក្តគូប រវត អេីក៏មិន១,៥វម៉ាក្តគូប ឬក៏២,៥វម៉ាក្តគូបអ៊ា ៊ីទឹងរៅ? រវត អីបាន2 

ជារគកំណតឲ់្យវ កវត២វម៉ាក្តគូបកែុងមន សសមែ ក់រនាះ? 3 

[១១:០៣:៤៦] 4 

្៖ ទ្ធកទ់ងសំណួ រនះ ខាុំមិនអាទរ ល្ើយបាន រក្ពាះខាុអំតដ់ឹងវដ ។  5 

ស៖ វផែករៅរេើកា វដេរលាករ ៀនសូក្ត ក៏ដទូជាកា ជវជកគ្នែ ជាមួយអែករធេើកា ជាមួយរនាះ 6 

ខាុទំងដ់ឹងថា រវត អេីបានជារគក្តូវកា កមាក  -- រវត អេីបានជាកមាក វដេជាអែករធេើវែឹង មនទំនួន7 

<ក្បហ្វក់ក្បវវេ>ដេ់រៅ២០.០០០នាក់? រវត អេីក៏មិនយក២៥.០០០ ឬក៏១៥.០០០? រតើរលាក8 

អាទបញ្ញជ ក់បានរទថា រវត អេីវដ ? 9 

្៖ កា ង្ហ រនះ ខាុអំតដ់ឹងរទ រក្ពាះអីខាុំឮវតាមក្បកាសមីក្ក ូវតរ ឿងរវត ផេ រ ឿងអី ខាុអំត់10 

យេ់ រវើយក៏មិនដឹងវដ ។  11 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណវដេបានរ ល្ើយ។ ឥេូវរនះ ខាុំមនសណួំ មួយទំនួនរទៀត ទ្ធកទ់ងរៅ 12 

នឹងសាថ នភារកា ង្ហ រៅកា ដាឋ នទំនប់រនាះ។ ខាុំបានកត់ក្ានូវទរមលើយមួយទំនួនវដេរលាកបានរ ល្ើយ13 

កាេរីមសិេមិញ ក៏ដូទជារៅទំរពាះសវរៅក្កមរស ើបអរងកត។ រលាកបាននិយយថា កមាក ភាគរក្ទើន14 

រធេើកា រៅររេក្រឹក <និងររេថ្ងៃ> រវើយមនមដងមក េ គឺថារួករគក្តូវបានរសែើឲ្យរធេើឲ្យខាល ងំកាល ជាង 15 

ម ន។ រវើយរៅទំរពាះម ខអែករស ើបអរងកត គឺរលាកនិយយថា រួករគអាទសក្មកម ន ក្បសិនរគជីកដី 16 

វ កដីបានទប់សរេក្គប់។ រវើយរៅកែុងររេថ្ងៃ រគមនររេឈប់សក្មកក្បវវេជា១៥នាទីមដង។ 17 

ដូរទែះ រតើខាុអំាទនិយយបានរទ គឺថាខាុសំរងខបរៅរេើអេីវដេរលាកបាននិយយទ្ធក់ទងរៅនឹងររេរវលា 18 

<និងេកខខណឌ កា ង្ហ > រតើខាុនំិយយវបបរនះ វជាកា សមក្សបរទ? 19 

[១១:០៦:០៦] 20 

្៖ ខាុំអត់យេ់សំណួ វែឹង។  21 

ស៖ ខាុំរទើបវតបានដកក្សង់នូវទរមលើយ បស់រលាកមួយទំនួន វដេបានរលាកបានរ ល្ើយកាេរី22 

មសិេមិញ ក៏ដូទជារៅជាមួយសវរៅក្កមរស ើបអរងកត។ រវើយសណួំ ខាុ ំ គឺខាុំទង់សួ ថា អេីវដេខាុំ23 

សរងខបរៅរេើទរមលើយ បស់រលាកទ្ធក់ទងរៅនឹងរម៉ា ងររេរធេើកា ង្ហ <រៅកា ដាឋ ន>វែឹង គឺវក្តឹម24 

ក្តវូ<ឬក៏អត>់។ ឥេូវខាុ<ំ  ីករាយរ ៀបសណួំ >រេើងវិញ គឺថារលាកនិយយថា រួករគរធេើកា វត<> 25 

Deleted: ទ្ធកទ់ងនឹង26 

Deleted: វត27 

Deleted: នឹងបញ្ញជ ក់រលាក28 

E1/303.1/Corr-301502157



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែងុត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៨៤ 

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

ថ្ងៃទី២១ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៥  ទរំ័  32 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែងុទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែងុភាសាទ្ធងំប។ី ក្បតិោ ឹកក្តវូបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែងុវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែងុទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

ថ្ងៃប៉ា រណ្ណា ះ រវើយររេខលះ រគរសែើឲ្យក្បជាជនវែឹងខំក្បឹងរធេើកា ជាងម ន។ រួករគអាទឈប់សក្មករៅ1 

ររេវដេរួករគជីកដី វ កដី< ួទម ន>។ រវើយរៅកែុងររេរធេើកា ររេថ្ងៃររេក្រឹកវែឹង រួករគអាទ2 

ឈប់សក្មកបានក្បវវេ១៥នាទី។ អ ៊ា៊ីទឹង ខាុំនិយយសរងខបរៅរេើកា ង្ហ វែឹង ក្តមឹក្តវូវដ ឬរទ?  3 

[១១:០៧:០៣] 4 

រលាក ក្ាវសិ ហ្វេ  ៖ 5 

រលាកក្បធាន ម នររេវដេសាកសីរ ល្ើយ ខាុំមិនយេ់ថា រតើវមនក្បរយជន៍អេវីដេរមធាវគី្នត់6 

សរងខបរៅរេើទរមលើយរនាះ។ <រលាករមធាវីមនបំណងសរងខបភសតាុងវដេគ្នតដ់ករទញរី>កំណត់7 

ក្ា <វត>រនះមិនវមនជាកា ដកក្សង<់ាមន័យក្តង់រនាះ>រទ <ឃ្លល ទ្ធំងរនះក្តូវបានរ ៀបរេើងសាជា8 

ងាី>។ <>ភសតាុងវមនរៅកែុងសំណ ំរ ឿង ួទរៅរវើយ ដូរទែះ មិនោបំាទ់ក្តូវរេើកយកមកនិយយ9 

រេើងវិញរនាះរេើយ។ រវត អេោីំបាទ់ក្តូវសរងខបរៅរេើទរមលើយ បស់សាកសីរធេើអី ក្បសិនរបើរយើងមន10 

<សកខីកមា>សាកសីរៅទីរនះ ួទរៅរវើយ។  11 

រលាក វ ទិទ ័ កូរប៉ា៖ 12 

ខាុំគតិថា ខាុំគួ វតមនសទិាិ គួ វតសួ រៅរេើអេីវដេខាុអំាទស ួបាន រវើយ<សក្មង់ទ្ធងំបួន13 

វដេ>ខាុំបានដកក្សង់<គឺជាសក្មង់ផ្ទា េ់រសីកខីកមាសាកសី និង>កំណត់រវត សាដ ប់ទរមលើយ បស់គ្នត់14 

<>។ <អ៊ា ៊ីទឹង ខាុំគិតថា> ខាុអំាទសួ ថា អេីវដេខាុសំរងខបវែឹងគឺជាកា សរងខបក្តឹមក្តវូ ឬក៏ជាអេីវដេ15 

គ្នតន់ិយយបានក្តឹមក្តូវ<ររីរេរវលារធេើកា វដ ឬរទ>។ ដរូទែះ ខាុមំនសិទាកិែ ុងកា ស ួ។  16 

រលាក ក្ាវសិ ហ្វេ  ៖ 17 

រលាកក្បធាន ក្បសិនរបើជាកា ដកក្សង់<ន័យក្តង>់ វ<  តឹវតគ្នា នក្បរយជន៍រៅរទៀតរវើយ 18 

រក្ពាះ>សខំាន់ភសតាុង គមឺនរៅកែុងសំណ រំ ឿង ួទរៅរវើយ។ <គ្នតា់មរតិរៅកំរ ងវតស ួសាកសី19 

ថារតើអេីជាភសតាុងរៅកែុងសណំ ំរ ឿងវែឹងរវើយ។> រវត ដរូទែះវមិនោំបាទ់ក្តូវយកមកដកក្សង់រទ។ 20 

រវើយមា៉ាងរទៀត <របើ>កា ដកក្សង់រនះ ជាកា ដកក្សងរ់ដាយមិនក្តឹមក្តវូ វរធេើឲ្យ<មនភារផាយុ21 

គ្នែ >។  22 

[១១:០៨:៣០] 23 

(រៅក្កមរិភាកាគ្នែ ) 24 

[១១:១០:១៨] 25 

Deleted: ក្រឹក រវើយនិង26 

Deleted: រវើយ27 

Deleted: ប៉ា វនដរដើមបីជា28 

Deleted:  គឺខាុសំូមនិយយថា 29 

Deleted: ក្តឹមក្តូវ30 

Deleted: ផ្ទា េ់31 
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វដេបាននិយយ ួទមករវើយ។ 35 

រវើយ36 

Deleted: ក៏ដូទគ្នែ វដ 37 

Deleted: តិទរទ 38 

Deleted: មិនមនបញ្ញា អេីរទ ប៉ា វនដ39 

Deleted: រវើយរដាយសា វតមនភសតុ40 
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Deleted: ជាកា នាមំ ខ42 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែងុត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៨៤ 

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

ថ្ងៃទី២១ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៥  ទរំ័  33 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែងុទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែងុភាសាទ្ធងំប។ី ក្បតិោ ឹកក្តវូបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែងុវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែងុទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖ 1 

រមធាវី ម នររេវដេរយើងរធេើកា សរក្មទថារតើរគ្នេៗបំណងថ្នកា សរងខប បសរ់លាកវែឹង 2 

គឺជាកា បរងកើតមូេដាឋ នសក្មប់កា ស ួ<សំណួ ពាក់រន័ា>តរៅម ខរទៀត ឬក៏ក្គ្នន់វតសរងខបរដើមបីវត3 

កា សរងខបប៉ា រណ្ណា ះ? 4 

រលាក វ ទិទ ័ កូរប៉ា៖ 5 

ខាុំនឹងបនដរៅម ខរទៀតរលាករៅក្កម ក្បសិនរបើដូរទែះ។ 6 

សួ រដាយរលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 7 

ស៖ <រលាកសាកសី> ខាុំទងស់ួ រលាកសណួំ ជាក់លាក់មួយទ្ធក់ទងរៅនឹងររេរវលាបំររញ8 

កា ង្ហ ។ រៅកែុងទរមលើយ បស់រលាកជាមួយអែករស ើបអរងកត អង់រគលស 00403006, បារំាង 004229 

241 និងវខា  00389524។ រលាកបាននិយយថាររេបំររញកា ង្ហ រៅកា ដាឋ ន<ទំនប់>រនាះ គឺោប់10 

រីរម៉ា ងក្បារំី ដេ់រម៉ា ងដប់មួយរីររេក្រឹក និងររេ រសៀេ រីរម៉ា ងរី ដេ់រម៉ា ងក្បា។ំ កែុងទរនាល ះ11 

រម៉ា ងរធេើកា  <រលាកក្បាប់ថា> រគឲ្យឈប់សក្មក១៥នាទ ី រវើយររេយប់ រធេើរីរម៉ា ងក្បាមំួយ12 

សាមសិប ដេ់រម៉ា ងដប់។ <ខាុំនឹងសួ រកីា ង្ហ យប់រៅររេរក្កាយរទៀត វត>ឥេូវរនះខាុំមនសំណួ 13 

មួយ ទង់ដឹងថារវត អេីទរនាល ះរីរម៉ា ងដប់មួយដេ់រម៉ា ងរី  រសៀេវែឹងកមាក  រគអត់រធេើកា រៅកា ដាឋ ន? 14 

[១១:១២:០៤] 15 

រលាក ប ទិ ស ខា៖ 16 

្៖ អាវែឹង រ ឿងរវត អីខាុមំិនដងឹវដ  ប៉ា នអាវែឹងរគរម៉ា ងរគឲ្យសក្មកអ៊ា ៊ីទឹង។ 17 

ស៖ រតើរលាកដឹងថាររេឈប់សក្មក៣រម៉ា ងរនះ គឺរៅកែុងទរនាល ះរម៉ា ងដប់មួយ ដេ់រម៉ា ងរី 18 

 រសៀេវែឹង គឺរដាយសា វតររេវែឹងជាររេថ្ងៃក្តង់រៅដ ខាល ងំ រតើវមនរទ? 19 

្៖ បាទ កា រតិវថ្ងៃរៅដ រវើយរម៉ា ងប៉ា ណា ឹង។ 20 

ស៖ រៅររេរនាះ រតើរលាកធាល បឮ់រទថា រវត ផេវដេរគអន ញ្ញា តឲ្យ -- រតើមនរវត ផេ21 

អេីវដេរគអន ញ្ញា តឲ្យកមាក ២០.០០០នាក់វែឹង គ្នតឈ់ប់សក្មកររេបីរម៉ា ង រៅររេថ្ងៃវែឹង? 22 

្៖ ខាុំអត់ដឹងវដ  ខាុំដឹងវតប៉ា ណា ឹង រគឲ្យសក្មក ប៉ា ណា ឹង។ 23 

ស៖ ររេឈប់សក្មក១៥នាទីវដេរលាកបានរ ល្ើយរៅកែងុកំណតរ់វត  បសរ់លាកវែឹង រតើ24 

រគឲ្យឈបស់ក្មក១៥នាទជីារ ៀងរាេ់ថ្ងៃកែុងររេក្បវវេៗគ្នែ  <រវើយរបើអ៊ា ៊ីទឹង រតើរគក្បកាសកែុង25 

Deleted: បវនថម26 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែងុត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៨៤ 

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

ថ្ងៃទី២១ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៥  ទរំ័  34 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែងុទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែងុភាសាទ្ធងំប។ី ក្បតិោ ឹកក្តវូបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែងុវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែងុទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

កា ដាឋ នទ្ធងំមូេរៅររេរនាះរទ?> រតើរលាកោ<ំអេីបានខលះ>អាររេឈបស់ក្មក១៥នាទីកែុងររេ1 

រធេើកា វែឹង <>? 2 

្៖ ខាុំោំបានថាទរនាល ះថ្នក្រឹក និងលាៃ ទរៅទរនាល ះកណ្ណដ េនីមួយៗ រគឲ្យសក្មកអ៊ា ៊ីទឹង  3 

 ជាធមាា។ 4 

[១១:១៤:១៤] 5 

ស៖ រតើរលាកោំរទ ថារគក្បកាសជាទូរៅាម យៈឧរគោសនសរាក្បាប់ដេ់កមាក ទ្ធងំអស់6 

ឲ្យឈប់សក្មក១៥នាទីរៅកែងុររេបំររញកា ង្ហ វែឹង ឬក៏យ៉ា ងរម៉ាទវដ ? 7 

្៖ បាទ ររេសក្មកវែឹង រគក្បកាសរមក្កូាមកា ដាឋ នវែឹង រម៉ា ងសក្មករគឲ្យសក្មក 8 

រម៉ា ងរធេើកា រគឲ្យរធេើកា ។ 9 

ស៖ រតើរគៗក្បកាសអាររេឈប់សក្មកបីរម៉ា ងកែុងររេបាយថ្ងៃក្តង់វែឹង ក៏រគក្បកាស10 

ាមមីក្កូវដ ឬរទ? ខាុំទង់និយយថា ររេវដេរគឲ្យឈបស់ក្មក  ររេោប់រផដើមឈប់សក្មកវែឹង 11 

រគក្បកាសជាទូរៅាមមីក្កូអ៊ា ៊ីទឹងវមនរទ? 12 

្៖ បាទ។ 13 

ស៖ រតើរលាកធាល ប់រ ើញរគមនអែករគបញ្ញជ ឲ្យរេក  កមាក វែឹងរធេើកា កែុង យៈររេឈប់14 

សក្មកបីរម៉ា ង ឬក៏កែងុ យៈររេឈប់សក្មក១៥នាទវីែឹងវដ ឬរទ? 15 

្៖ ខាុំមិនបានាមដានរទ កា ង្ហ វែឹង បាទ។ 16 

ស៖ ឥេូវរនះ ខាុំនិយយអំរកីា រធេើកា រៅររេយប់វិញមដង។ ខាុំមនសណួំ <បនត>មួយទំនួន17 

<រេើទំណ ទរនះ។> រលាកនិយយថាកមាក រធេើកា រៅររេយប់ផងវដ ។ របើាមខាុំោំគឺថាមិនវមន18 

រទៀងទ្ធត ់និងមិនវមនជារ ៀងរាេ់ថ្ងៃរនាះរទ។ ាមកា សរងកត បស់រលាក រតើរលាកមនឮកា ក្បកាស 19 

ដូទជាកា ក្បកាសរៅកែុងទសសនាវដតីទង់បដិវតតឆ្ែ ំ៧៧ វដេនិយយអំរីក្បរយជន៍ <និងផេប៉ាះពាេ់>20 

ថ្នកា រធេើកា ង្ហ រៅររេយប់វដ ឬរទ? 21 

្៖ ខាុំអត់វដេដឹងរទ រលាកត លាកា  បញ្ញា វែឹង។ 22 

[១១:១៦:៥៥] 23 

ស៖ រលាកសាកសី ខាុសំូមអាននូវសក្មង់ខលីមួយរទញរីទសសនាវដដទីង់បដិវតតឲ្យរលាកសាដ ប់។ 24 

រលាកក្បធាន គឺឯកសា  E3/170, អង់រគលស 00182578, បារំាងមនរេខ 00665429 និងវខា មន25 

Deleted:  ឬក៏រៅររេវដេរគបញ្ចប់26 

កា ង្ហ នូវអេីវដេរធេើរនាះ?27 

Deleted: រទ ថារតើ28 

Deleted: រគឈប់សក្មកេកខណៈ29 

វបបណ្ណវដ 30 

E1/303.1/Corr-301502160



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែងុត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៨៤ 

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

ថ្ងៃទី២១ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៥  ទរំ័  35 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែងុទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែងុភាសាទ្ធងំប។ី ក្បតិោ ឹកក្តវូបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែងុវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែងុទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

រេខ 00064792។ កែុងទំរ ័ថ្នទសសនាវដដីទង់បដិវតតមួយរនះ ខាុំសមូអានដូទតរៅរនះ៖ “កែុងររេកនលង1 

មករយើងបានរិរសាធថា ផេក្បរយជន៍ថ្នកា រធេើកា រៅររេយប់គឺវមនតិទ ប៉ា វនត<កា ខាតបងក៏់2 

មន>រក្ទើន<វដ >។ ទី១ គឺផេប៉ាះពាេ់រៅរេើស ខភារ, ទី២ គឺកា ទំណ្ណយរៅរេើអគគសិន ីនិងទី៣ 3 

<កា ខាតបង់ដ៏ធំរនាះ>គឺ ខាងសតអិា មាណ ៍<និង>នរយបាយ។” រតើរៅររេវដេ -- រៅររេរនាះ4 

រតើរលាកមនធាល បឮ់រម បសរ់លាក <ឬអែកដថ្ទរទៀត>និយយអំរីផេប៉ាះពាេ់ ឬក៏កា ខាតបង់វដេ5 

រធេើកា រៅររេយប់<របើរយងាមទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឬបកសក មាយុនីសតកមពជុា>វដ ឬរទ? 6 

្៖ ខាុំអត់វដេឮផង។ 7 

ស៖ ទ ះទំរពាះបញ្ញា អគគសិនីរៅកា ដាឋ នទនំប់រនាះវិញ រតើរលាកោំរទថា រៅររេយប់រគមន8 

រភលើងអគគសិនីអេីបំភលឺវដ ឬរទ រៅកា ដាឋ នរនាះ? 9 

្៖ ខាុំោំបានថាររេយប់រគមនរភលើងបំភលឺវដ  ាមកា ដាឋ ន ប៉ា វនដក្តង់ថាវរង  ឬក៏មិនរង ខាុំោំ10 

មិនបានរទ។ 11 

[១១:១៩:២១] 12 

ស៖ សូមអ គ ណ។ ដូរទែះ ខាុំមនសណួំ មួយទ ងរក្កាយទ្ធក់ទងរៅនឹង<កមល ំង>កា ង្ហ  រតើ13 

រលាកដឹងរទរៅកែុងក្កុមមន សស ២០.០០០នាក់រនាះ គឺមនកា ផ្ទល ស់បដូ កមល ំងរេកមា គឺថាមនរេក 14 

ងាីមកជំនួស រេក ោស់។ ដូរទែះ គឺកែុងទំរណ្ណមកមល ំងរេកមាវដេរធេើកា <កែុង យៈររេក្បាំមួយវខ 15 

ឬយូ ជាងរនះ> ២០.០០០នាក់វែឹង គឺថាកមាក ទ្ធងំអស ់មិនវមនជាកមាក ដវដេៗរទ គឺរគមនកា បដូ 16 

រវនគ្នែ  រតើរលាកោរំីទំណ ទរនះរទ?  17 

្៖ ទ្ធក់ទងនឹងសំណួ រនះ ខាុំរ ល្ើយអត់បានរទ-- 18 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 19 

សាកសីក ំអាេទ្ធន់រ ល្ើយតបៗ! រលាក ប ិទ ស ខា ក អំាេទ្ធន់រ ល្ើយតប!  20 

សូមអរញ្ជ ើញរលាកក្សីរមធាវី! 21 

រលាកក្សី ទ ីក្សីុនណ្ណ៖ 22 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ នាងខាុសំូមរធេើកា ជំទ្ធស់រៅនឹងសំណួ រនះ រីរក្ពាះថារលាក  វ ិទទ័  23 

កូរប៉ា គ្នតប់ានរេើកាំងសណួំ ស ួទ្ធក់ទងរៅនឹងទំនួនកមាក ២០.០០០នាក់ជាង វដេកមាក បាន24 

បង្ហា ញាំងរីក្រឹក វតូ -- កាេរីមសិេមិញក៏ដូទជាាងំរីក្រឹកមិញ។ រាេ់កា ង្ហ រក្ៅរីកា ង្ហ  បស់25 

Deleted: ទំណ្ណយរៅ26 

E1/303.1/Corr-301502161



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែងុត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៨៤ 

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

ថ្ងៃទី២១ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៥  ទរំ័  36 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែងុទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែងុភាសាទ្ធងំប។ី ក្បតិោ ឹកក្តវូបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែងុវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែងុទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

គ្នត ់ គឺគ្នតម់ិនបានដឹងឮរទ។ រវើយដូរទែះរវើយសូមឲ្យរលាក កូរប៉ា វែឹងរ ៀបទំសំណួ សារេើង វញិ 1 

រីរក្ពាះសាកសីក៏រ ំសមតថភាររៅកែុងកា ដឹងរៅរេើកា ង្ហ  បសក់មាក ដេ់រៅទំនួន ២០.០០០នាក់ជាង2 

រនះវដ ។ អ៊ា ៊ីទឹងសូមជំទ្ធសរ់ៅរេើសណួំ រនះ។ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ 3 

[១១:២១:០២] 4 

រលាក វ ទិទ ័ កូរប៉ា៖ 5 

ខាុគំិតថា រយើងមិនជំទ្ធសរ់ទថាមនកមាក ក្បវវេ២០.០០០នាក់ រវើយសាកសីវែឹងក៏បាន6 

និយយ ួទរៅរវើយអំរទំីនួនកមាក ក្បវវេ២០.០០០នាក់<រនះវដ >។ ដូរទែះ ខាុ<ំគតិថា ខាុអំាទសួ 7 

សំណួ រនះបាន>។ 8 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 9 

បាទ បដរិសធនូវរសទកដីជទំ្ធស។់ រមធាវអីាទស ួបាន។ រដាយសា អ៊ា ៊ីរទះ គ្នត ់សាកសីគ្នត់ជា10 

កា ង្ហ  បសគ់្នត ់ គឺរដើ រធេើកា ង្ហ រីទ ងទំនប់រៅរដើមទនំប់។ អ៊ា ៊ីទឹងអេីវដេគ្នតអ់ាទសរងកតគគឺ្នតអ់ាទ11 

រធេើកា សរងកតបាននូវបទរិរសាធន៍វដេគ្នតរ់ធេើកា ង្ហ ។  12 

សាកសីរ ល្ើយតបរៅនឹងសំណួ វដេសួ រេើងរដាយរមធា វកីា ពា កដីអមាញ់មិញរនះ! 13 

[១១:២២:០២] 14 

រលាក ប ទិ ស ខា៖ 15 

្៖ បាទ រលាកក្បធាន កា ង្ហ កា ផ្ទល សប់ដូ អវីែឹង ខាុំកាដ ប់អតប់ានវដ រទ រក្ពាះខាុំអតទូ់េកែុង16 

កា ង្ហ វែឹងរទបាទ។ 17 

សួ រដាយរលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 18 

ស៖ សូមអ គ ណសាកសី។ ឥេូវរនះ ខាុំទង់សួ បនដអំរីសាថ នភារស ខភារ សាថ នភារស ខាភិបាេ19 

ក៏ដូទជា រិរសសគឺអំរខីលួនរលាកផ្ទា េ់។ រតើរៅររេវដេរលាករៅរធេើកា រៅកា ដាឋ នវែឹង រតើរលាក20 

ធាល បជ់ួបក្បទះ ឬក៏ធាល ប់មនជំងឺ ឧទ្ធវ ណ៍ដូទជាជំងឺរាក ឬក៏ក្គុនជារដើមរនាះ។ ថារតើ -- ក្បសិនរបើ21 

រលាកធាល ប់ឈឺ រតើរលាក<នាមរៅោំថាបាន>ទទួេបានកា រាបាេ ឬក៏ទទួេបានជាឱសង ជាថាែ ំ22 

ររទយអេីវដ ឬរទ? <រវើយបនាា ប់មក ជំងឺរលាកវែឹងរាបាេជារទ?> 23 

្៖ សក្មបផ់្ទា េ់ខលួនខាុំមនកា ឈឺក្គុនបនដិទបនដួទវដ  ប៉ា វនតក្គ្នន់ររេឈឺក្គុន គឺបានថាែ ំរេប  24 

អ៊ា ៊ីទឹងវដ  រក្ពាះអខីាុំមិនវដេឈឺធៃន់ផង។ 25 

Deleted: មិនយេ់ថារវត អេីខាុមំិនអាទ26 

ស ួអំរីកមាក ២០.០០០នាក់រនាះបាន27 

Deleted: រតើ28 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែងុត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៨៤ 

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

ថ្ងៃទី២១ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៥  ទរំ័  37 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែងុទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែងុភាសាទ្ធងំប។ី ក្បតិោ ឹកក្តវូបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែងុវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែងុទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

[១១:២៣:១៩] 1 

ស៖ រៅកែុងទរមលើយ បស់រលាកជាមួយអែករស ើបអរងកតរៅរេើបញ្ញា រនះគឺERN <00403004> 2 

ជាភាសាអង់រគលស, បារំាង 00422240 <-- 39 រទស ំរទ្ធស> និងវខា មនរេខ 00389523។ រលាក3 

បាននិយយថា ឱសងវដេរគផដេ់ឲ្យរលាកវែឹងគឺមនក្បសទិាភារ។ គឺថាថាែ ំវដេផដេ់ឲ្យរលាកវែឹងគឺ4 

មនក្បសទិាភារ<សក្មប់រលាក>។ រតើ<រលាកមនបានសរងកតរ ើញថា>ទំរពាះក្បជាជនដថ្ទរទៀត 5 

វដេឈឺវែឹង រៅររេវដេរគឲ្យថាែ ំរេបវែឹង រតើរេបរៅជាវដ ឬក៏អត?់ រវើយថារតើថាែ ំវដេឲ្យ6 

ក្បជាជនរផសងរទៀតវែឹង គឺមនក្បសទិាភារវដ ឬអត?់ 7 

្៖ ខាុំអតដ់ឹងរទ កា ង្ហ វែឹង រក្ពាះខាុំអត់មនទ្ធក់ទងនឹងកា ង្ហ វផែកររទយរៅររេរនាះ។ 8 

ស៖ មិនអរីទរលាកសាកសី ខាុ<ំមិនមនសំណួ អីរទៀតរទ> សណួំ វដេខាុំទង់សួ ជាទ ងរក្កាយ9 

រនះគឺថា រតើរលាកធាល ប់រ ើញកា រ ៀបអាពាវរ៍ិពាវ<៍រក្ទើនគូ>វដេរគរធេើរេើងរៅទំនប១់មករាវែឹង10 

វដ ឬរទ? 11 

្៖ សក្មប់ខាុផំ្ទា េ់អត់វដេបានរ ើញរទ រលាកត លាកា ។ 12 

រលាក វ ទិទ ័ កូរប៉ា៖ 13 

សូមអ គ ណរលាកសាកសី រលាកបានជួយខាុំរក្ទើន រវើយខាុសំូមអ គ ណ រវើយសមូបញ្ចប់រលាក14 

ក្បធាន។ 15 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 16 

បាទ អ គ ណ។ សូមផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមរមធាវីកា ពា កដីរលាក រខៀវ សផំន។  17 

[១១:២៥:២៧] 18 

កញ្ញា  អងា់ វគីសរស៖ 19 

ជក្មបស ួរលាកក្បធាន។ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។  20 

សួ រដាយកញ្ញា  អងា់ វគីសរស៖ 21 

ស៖ ជក្មបស ួរលាក ប ិទ ស ខា! ខាុំរ ា្ ះ អងា់ វគសីរស ខាុំជារមធាវីអនដ ជាត ិបស ់22 

រលាក រខៀវ សផំន។ រវើយខាុសំូមរោទសំណួ ខលីៗរទ បនដរីអេីវដេរលាកបានរ ៀបរាប់ យៈររេរី ថ្ងៃ 23 

កនលងមករនះ។ ជាដំបូង មនទំណ ទមួយរៅកែងុទរមលើយ បស់រលាក<រៅទំរពាះម ខអែករស ើបអរងកត> គឺ24 

ឯកសា  E3/403, ERN ជាភាសាបារំាងគឺ 00422238, អង់រគលសគឺ 00403004, ជាភាសាវខា គឺ 25 

Deleted: 626 

Deleted: មនសំណួ តទិតួទរទរៅ27 

សេ់28 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែងុត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៨៤ 

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

ថ្ងៃទី២១ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៥  ទរំ័  38 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែងុទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែងុភាសាទ្ធងំប។ី ក្បតិោ ឹកក្តវូបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែងុវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែងុទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

<00389522>។ ទ្ធក់ទងរៅនឹង បលង់ទំនប់ រគសួ ថា៖ “រតើ<រលាកគិតថា>វផនកា រធេើ<ទំនប់រនះ របើ1 

ាមកា វសស់ាង់ បសរ់លាក> រតើវក្តវូនឹងបទដាឋ នវដ ឬរទ?” ទរមលើយ បសរ់លាកគឺថា៖ “ខាុំគតិថា 2 

បលង់រនះមនមូេដាឋ នទាស់លាស់រក្ពាះថា របើរយើងរមើេរីរេើមក រយើងនឹងរ ើញវខសវែឹងសមក្សបនឹង3 

បទដាឋ ន។” សូមបញ្ចបក់ា ដកក្សង់។ អ៊ា ៊ីទឹងសំណួ  បសខ់ាុំរេើទំណ ទរនះ រលាកសាកសី គឺខាុំទង់ដឹងថា 4 

រតើរលាកបានរ ៀនអានបលងវ់ែងឹរៅកែុង<វគគ>បណដុ ះបណ្ណដ េរៅឫសសីវកវវដ ឬរទ? 5 

រលាក ប ទិ ស ខា៖ 6 

្៖ ទ្ធក់ទងនឹងខាុំផ្ទា េក់ា ង្ហ បលង់កា ង្ហ វផែកធារាសា្សដ វ ីអគគិសនីរនះ កក្មិតខាុំរ ៀនរៅ7 

សាលាឫសសីវកវរនះ គឺរ ើញថាក្តូវរវើយ។ 8 

[១១:២៧:៤១]  9 

ស៖ ខាុ<ំរតិជា>យេ់<ទំណ ទវែឹង>រវើយ ក៏ប៉ា វនដសណួំ  បសខ់ាុំគឺថា រៅកែងុររេវដេ10 

រលាករ ៀនសូក្តរៅឫសសីវកវរនាះ រលាកមនបានរ ៀនរីបលង់ក្បរ័នារក្សាទក្សររទ? 11 

្៖ រ ៀនរៅសាលាឫសសីវកវរនះ រគបរក្ងៀនអំរីកា សាងដ់ី សាង់ទំនប ់សាង់ក្បឡាយ។ ឯរ ឿង12 

អី រក្សាទក្សរអីរផសងរទៀតគឺមិនបានរ ៀនរទ។  13 

ស៖ រៅកែុងក្កបខ័ណឌ ទទួេកា បណដុ ះបណ្ណដ េរធេើជាអែកវសស់ាង់វែឹង រតើរលាកមនបានរ ៀន14 

<អាន>បលង់រក្សាទក្សរវដ ឬរទ? 15 

្៖ អត់បានរ ៀនផង។  16 

ស៖ រតើក្គូបរក្ងៀន បស់រលាករ ា្ ះ ឆំ្ វែឹងរវើយវដេរលាកបានរិភាកាជាមួយគ្នត ់17 

រវើយវដេគ្នតន់ិយយថា សមក្សបនឹងបទដាឋ ន ក្តឹមក្តូវាមបទដាឋ ន អ៊ា ៊ីទឹងវមនរទ? 18 

្៖ ឆំ្ វែឹងគ្នតម់ិនវមនក្គូរទ គ្នតជ់ារមក្កុមខាុំ។ រវើយគ្នត់អែករទះដឹងជាងខាុំ ររេរនាះខាុំ19 

រកាង រកាងបំផ តរវើយ។ ដរូទែះគ្នត់ថារធេើវែឹងវសមក្សបបលង់វែឹង រយើងរធេើាមបលង់វែឹងក្តូវរវើយ។ 20 

គ្នតន់ិយយអ៊ា ៊ីទឹង។  21 

[១១:២៩:៣៧] 22 

ស៖ ទំណ ទមួយរទៀត រលាកបាននិយយរីទំណ ទមួយជាមួយរលាករមធាវ ី កូរប៉ា រៅកែុង23 

ទរមលើយ -- កំណត់រវត សាដ ប់ទរមលើយ បស់រលាករនាះ។ <ខាុំទង់ក្តេប់រៅទំណ ទវែឹងវញិ រវើយទង់24 

វសេងយេ់េំអិតជាងម ន> គឺរៅទំរ័ ដវដេ គឺថារេខ ERN វដេខាុបំានរ ៀបរាប់អមាញ់មិញវែឹង។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែងុត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៨៤ 

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

ថ្ងៃទី២១ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៥  ទរំ័  39 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែងុទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែងុភាសាទ្ធងំប។ី ក្បតិោ ឹកក្តវូបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែងុវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែងុទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

រលាកបាននិយយអំរកីា រក្បើក្បាស់រអសាក វ ទ័  ម៉ា ស នីរផសងៗ រលាកបាននិយយដូរទែះ ខាុសំមូដក 1 

ក្សង់៖ “ខាុឮំាមមីក្កូ រដាយរគក្បកាសរៅជន ួមជាតទិ្ធំងអសឲ់្យក្បយ័តែក្បវយង រីរក្ពាះរគនឹងរក្បើ2 

រក្គឿងបំផាះុៗ រដើមបីយកងារទញ”។ សូមបញ្ចបក់ា ដកក្សង់។ រតើកា ក្បកាសឲ្យក្បយ័តែក្បវយងរនះ   3 

រគក្បកាសជាញឹកញាប់វដ ឬរទ ាមមីក្កូរៅកា ដាឋ នវែងឹ? 4 

្៖ បាទ រ ៀងរាេ់ររេវដេទ ទ ំរសវផាះុ រគក្បកាសអ៊ា ៊ីទឹងរវើយ រដើមបីក ំឲ្យមនរក្គ្នះថាែ ក់5 

អី។ 6 

ស៖ រក្ៅរកីា ក្បកាសឲ្យក្បយ័តែក្បវយង<ស វតថភិារ>វែឹង រតើមនកា ក្បកាសទ្ធក់ទងរៅ7 

នឹងអនាម័យវដ ឬរទ សក្មប់អែករធេើកា រៅរេើកា ដាឋ នវែឹង? 8 

្៖ អាវែឹង ខាុដំូទោំអត់បានរទ រលាកត លាកា ។ 9 

[១១:៣១:១៤] 10 

ស៖ រតើរលាកោ ំ ថារតើក្គូររទយបានរទញរវជជបញ្ញជ ទាស់លាសា់មមីក្កូ ឬក៏ាមរមរលាក11 

ផ្ទា េ់ ឬក៏ាមវិធីណ្ណរផសង មនផដេ់ជាអន សាសន ៍ឬកា វណនាអំីវផែកអនាម័យវដ ឬរទ? ឬក៏ក្តូវអន 12 

វតតយ៉ា ងរម៉ាទទ្ធក់ទងនឹងអនាម័យរនះ មនធាល ប់ទទួេកា វណនាវំបបវែឹងរទ? 13 

្៖ ខាុំដូទោអំត់បានរទ ក្តងវ់ែឹង។ 14 

ស៖ រលាកបាននិយយថា មន  យរក្ទើន និយយរៅកាន់រមធាវីរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី។ អ៊ា ៊ីទឹង15 

ខាុំទង់សួ រលាកថា រតើមនកា ោត់វិធានកា ណ្ណមួយរៅរេើកា ដាឋ នរនះ រដើមបបីរណដ ញ  យឲ្យអស ់16 

ឧទ្ធវ ណ៍ដទូជា រក្បើថាែ ំបាញ់មសូ ឬបាញ់  យ អីជារដើមរនាះ មនោត់ វិធានកា វបបវែឹងរទ? រលាក17 

ោំរទ? 18 

្៖ បាទ ក្តង់វែឹង ខាុំរ ើញររេវដេ  យរក្ទើន មនររទយរគមកបាញ់ថាែ ំសមល ប់  យ។ រ ើញ19 

រគរធេើវដ ។ 20 

ស៖ រតើរលាកដឹងថា អែកណ្ណជាអែកទទួេបនាកុខាងបាញ់ថាែ ំមូសវែឹងរទ ឬក៏មនវផែកណ្ណ21 

ជាក់លាក់ ឬរិរសសណ្ណមយួ <ឬក៏>រលាកមិនដឹង<រទ>? 22 

្៖ ក្តង់ទំណ ទរនះ ខាុំអតដ់ឹងវដ  មិនអាទរ ល្ើយបានរក្ពាះអតដ់ឹង។ 23 

[១១:៣៣:២៤] 24 

ស៖ វផែកមួយថ្នទរមលើយ បស់រលាកដវដេ គឺរៅឯកសា ដវដេគឺរៅ <E3/403> ជាភាសា25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែងុត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៨៤ 

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

ថ្ងៃទី២១ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៥  ទរំ័  40 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែងុទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែងុភាសាទ្ធងំប។ី ក្បតិោ ឹកក្តវូបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែងុវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែងុទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

បារំាង ERN <00422243>,  ERN ជាភាសាអង់រគលសគ ឺ00403008 ជាភាសាវខា គឺ 00389527។ 1 

រលាកនិយយរពីាកយសលូវគង់មួយ ពាកយរសាល កមួយវដេថា “មនទឹកមនក្ត ីមនក្សវូអេីៗក៏មនវដ ”។ 2 

រតើរលាកោំថា រលាកបានឮពាកយរសាល កវែឹងរៅររេណ្ណវដ ឬរទ? ឬ រវើយជាពាកយរសាល កវដេរគ3 

វតងវតក្បកាស វតូរៅរេើកា ដាឋ នវែឹងររេវដេរគរេើកទំនប់វែឹង ឬក៏យ៉ា ងណ្ណ? 4 

្៖ បាទ ខាុំឮាមមីក្កូក្បកាសវែឹងឯង រវើយទរក្មៀងបដវិតតន៍ររេរនាះក៏មនវដ ។ ខាុំរជឿ5 

ថាក្បជាជនរៅជំនាន់ន ុ៎ងរគអាទឮដូទខាុអំ៊ា ៊ីទឹងវដ ។ 6 

ស៖ រនះជាសណួំ ទ ងរក្កាយ បសខ់ាុំ។ និយយថា “កាេណ្ណមនទឹកមនក្ត”ី រតើគឺជាពាកយ7 

រសាល កវដេរលាករទើបឮរេើកទី១ រវើយរៅរេើកា ដាឋ នវែងឹ ឬក៏ជាស ភាសតិវដេមនាងំរដីូនាមក8 

រវើយ ាំងរីម ន បបវខា ក្កវមរទៀត ឬក៏យ៉ា ងណ្ណ? 9 

[១១:៣៥:០០] 10 

្៖ ខាុំអត់វដេដងឹរទរីម នមក ខាុដំឹងរៅររេវដេខាុឮំរៅររេខាុំរធេើកា រៅកា ដាឋ ន។  11 

ស៖ ខាុគិំតថាក្បវវេជាមនបញ្ញា បកវក្បរវើយ រវើយខាុអំំមិញខាុសំួ គ្នតថ់ា ពាកយរសាល កថា 12 

“មនទឹកមនក្ត”ី រនះគឺជាស ភាសតិវដេមនាំងរីម ន បបវខា ក្កវមរនាះរទៀត ឬក៏ជារេើកទ១ីរវើយ 13 

វដេរលាកវែឹងសាដ ប់ឮពាកយរសាល កវែឹងរៅរេើកា ដាឋ នរទ? <> 14 

្៖ បាទ ពាកយវែឹងខាុឮំរៅវែឹងកា ដាឋ ន ក្តង់ថាស ភាសតិវែឹងវមនរីប មកាេអីមក រក្ពាះ15 

ខាុរំៅរកាងវដ  ខាុអំត់វដេដឹងរទ។  16 

កញ្ញា  អងា់ វគីសរស៖ 17 

រលាកក្បធាន ខាុអំសស់ំណួ រវើយរលាកក្បធាន ប៉ា វនតសវភាា បសខ់ាុំ រលាក គង់ សំអ ន ន ុ៎ង 18 

គ្នតម់នសំណួ បនតិទបនតួទរដើមបសីួ ។ របើសនិជារលាកក្បធានអន ញ្ញា តរនា ររេឲ្យគ្នតស់ ួបញ្ចប់  19 

 គ្នតនឹ់ងរេើងសួ  រលាកក្បធាន ឥេូវវែឹងវតមដង។  20 

[១១:៣៦:២៩] 21 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 22 

បាទ អងគជំន ំជក្មះអន ញ្ញា ត។  23 

រលាក គង ់សំអ ន៖ 24 

បាទ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ 25 

Deleted: --26 

Deleted: រលាកឮពាកយវែឹងទ្ធេ់វត27 

រៅកា ដាឋ នវែឹងរវើយ បានៗឮពាកយ28 

វែឹង?29 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែងុត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៨៤ 

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

ថ្ងៃទី២១ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៥  ទរំ័  41 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែងុទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែងុភាសាទ្ធងំប។ី ក្បតិោ ឹកក្តវូបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែងុវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែងុទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

សួ រដាយរលាក គង ់សំអ ន៖ 1 

ស៖  ជក្មបសួ រលាក ប ិទ ស ខា ។ ខាុមំនសំណួ ខលីរទ រវើយដំបូងខាុទំង់ជក្មបសួ រលាកថា 2 

រលាកបានបញ្ញជ ក់អំរីក្បវវងទំនប់១មករា មន វតូដេ់៥៨គីេ ូ រវើយខាុំទង់ស ួរលាកថា រតើទំនប់រនះ 3 

រលាករាប់វែឹង ភាជ ប់ទ្ធងំទំនប៦់មករាផង បានន័យថា ទំនប់រី បញ្ចូេគ្នែ មនក្បវវង៥៨គីេូរនះ ឬមួយ4 

យ៉ា ងរម៉ាទ? សូមរលាកជួយបញ្ញជ ក់។ 5 

រលាក ប ទិ ស ខា៖ 6 

្៖ បាទ រលាកត លាកា  អាក្បវវងបរណ្ណដ យវដេខាុបំានបញ្ញជ ក់រនះ ខាុោំំបានថា ក្បវវេវ7 

មិនរេើសរ៦ី០គីេូរទ វតរបើតិទជាង ក៏មិនទ្ធបជាងអេីវដេជូនដណំឹងអំមិញវដ ។ ទនំប់រី វែឹង គឺភាជ ប់8 

គ្នែ  មនទមៃ យប៉ា ណា ឹង បូកទ្ធងំក្បឡាយទឹកផង រវើយមនទមៃ យរក្កាម៦០គីេូវែងឹ។  9 

បាទ សូមអ គ ណ។  10 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ រលាកអាទបញ្ញជ ក់រទីទឹងទំនប់បានរទ? ក្បវវងប៉ា នាា នវម៉ាក្ត? 11 

[១១:៣៧:៥២] 12 

្៖ ខាុដំូទជាមិនោំរទ រក្ពាះវមិនៗមនរសាើគ្នែ ផង។  13 

ស៖ រតើរលាកបញ្ញជ ក់ថា អត់រសាើគ្នែ វែឹង បានន័យថា ទំនប់វែឹងមនកវនលងតូទ កវនលងធំ រតើអ៊ា ៊ីទឹ14 

ងវមនរទ? រវើយរលាកអាទបញ្ញជ ក់បានរទថា កវនលងវដេធំប៉ា នាា ន រវើយកវនលងវដេតូទប៉ា នាា ន? 15 

្៖ ខាុដំូទជារភលទរវើយ រលាកត លាកា ។  16 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ រលាកអាទគណនារីៗ សាទ់ដីវដេក្តូវយករៅរក្បើរធេើជាទំនប់បានរទ 17 

គិតជាវម៉ាក្តគូប? 18 

្៖ អត់រទ អតប់ាន។  19 

ស៖ បាទ សូមអ គ ណ។ ទ្ធក់ទងរៅនឹងទរមលើយ -- កំណត់រវត សាដ ប់ទរមលើយ បសរ់លាក  20 

ឯកសា  E3/403 បានន័យថា 403 ក្តង ់ERN ជាភាសាវខា  00389526, ភាសាបារំាង 00422243, 21 

ភាសាអង់រគលស 00403008។ ខាុសំូមដកក្សង់ទរមលើយ បសរ់លាក រៅររេវដេរគសួ អរំីទំនប់១មករា 22 

និងទំនប់៦មករា ខាុំសមូដកក្សង់៖ “កា ដាក់រ ា្ ះទំនប់៦មករារនះ គឺកា កំណតថ់្នថ្ងៃវដេយួនវយ23 

ទូេមកទឹកដីកមពជុាជារេើកដំបូង (រៅថ្ងៃទី០៦ មករា ឆ្ែ ំ១៩៧៨)  រវើយក៏ជាថ្ងៃរបើកកា ដាឋ នទំនប់    24 

៦មករារនះវដ ” សមូទប់កា ដកក្សង់។ ខាុំទង់សួ រលាកថា រតើរលាកដឹងរីថ្ងៃទី០៦ មករា ៧៨ វដេជា25 

E1/303.1/Corr-301502167



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែងុត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៨៤ 

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

ថ្ងៃទី២១ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៥  ទរំ័  42 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែងុទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែងុភាសាទ្ធងំប។ី ក្បតិោ ឹកក្តវូបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែងុវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែងុទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

ថ្ងៃយួនថ្វ ទូេរៅកែងុកមពជុាក្បជាធិបរតយយវែឹងរដាយ របៀបណ្ណវដ ?  1 

្៖ ខាុំដឹងាម យៈរមក្កុមខាុំគ្នត់ក្បាប់ ថារគដាក់រ ា្ ះវែងឹគឺអ ៊ា៊ីទឹង វតក្តង់ឲ្យេមែិតអី2 

សក្មបខ់លួនខាុំដឹង ជាសក្មប់ខលួនខាុំដឹងផ្ទា េ់ខលួន គឺមិនមនរទ ដឹងាមរីក្បធានក្កុមខាុំរ ា្ ះ បងឆំ្ គ្នត់3 

ក្បាប់អ ៊ា៊ីទឹង។  4 

រលាក គង ់សំអ ន៖ 5 

បាទ សូមអ គ ណរលាកសាកសី។ រលាកក្បធាន ខាុំអសស់ណួំ រវើយ។ 6 

[១១:៤០:៥៦] 7 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 8 

បាទ អ គ ណ។ បាទ សវនាកា រៅថ្ងៃរនះ ដេ់ររេសក្មករវើយ រវើយសវនាកា រៅថ្ងៃរនះ 9 

បានទប់ម នររេកំណត ់ រវើយក៏មិនមនសាកសីបក្មុងវដ  រវើយរៅ រសៀេរនះ អងគជំន ំជក្មះមិនរធេើ10 

សវនាកា រទ។ អងគជំន ំជក្មះក្បកាសផ្ទែ កកិទចដំរណើ កា សវនាកា សក្មប់ថ្ងៃរនះក្តមឹរនះ សវនាកា 11 

រេើករៅបនដរធេើរៅថ្ងៃទនា ទី២៥ វខរមសា(ស កី) ឆ្ែ ំ២០១៥ វដេោប់រផដើមរីរម៉ា ងក្បាបំួនក្រឹក។  12 

សវនាកា រៅថ្ងៃទនា រដើមសបាដ វ៍រក្កាយរនះ អងគជំន ំជក្មះនឹងសវនាកា សាដ ប់សកខីកមាសាកសី13 

វដេមន វសសនាម 2-TCW-851 សូមភាគីក្ជាប និងអរញ្ជ ើញទូេ ួមាមររេរវលាវដេបាន14 

កំណតរ់នះ។  15 

អងគជំន ំជក្មះសូមអ គ ណរលាក ប ិទ ស ខា វដេបានទំណ្ណយររេរវលាដ៏មនតថ្មលផដេ់សកខ-ី16 

កមាាម យៈរសាតទសសន៍ យៈររេមួយថ្ងៃកនលងមករនះ រវើយសកខីកមា បស់រលាកនឹងអាទ ួម វិភាគ17 

ទ្ធនកែងុកា វសេង ករតិកែុងរ ឿងកដីរនះ។ កា ផដេ់សកខីកមា បស់រលាកក៏បានដេ់ទីបញ្ចប់រវើយ រលាក18 

អាទសក្មកបានរវើយ សមូរលាកមនស ខភារេែ រវើយទទួេបានរសទកដីស ខ រសទកដីទរក្មើន រលាក  19 

ប ិទ ស ខា។  20 

រលាក ប ទិ ស ខា៖ 21 

បាទ អ គ ណរលាកក្បធាន។ 22 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 23 

បង្ហគ ប់អន  កសមនាី   ំឃ្លងំខលួនជនជាប់រោទទ្ធងំរី  ូប នួន ជា និងរខៀវ សផំន ក្តេប់រៅកាន់24 

មនាី   ំឃ្លងំថ្ន អ.វ.ត.ក វិញទ ះ និងបង្ហគ ប់ឲ្យនាខំលួនរួកគ្នត់ទ្ធងំរ ី ូបក្តេប់មកទូេ ួមសវនាកា 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែងុត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី២៨៤ 

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

ថ្ងៃទី២១ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៥  ទរំ័  43 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែងុទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែងុភាសាទ្ធងំប។ី ក្បតិោ ឹកក្តវូបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែងុវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែងុទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

 វិញ រៅថ្ងៃទនា ទី២៥ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៥ ឲ្យបានម នរម៉ា ងក្បាំបួនក្រឹក។ 1 

សក្មក៕ 2 

ក្កឡាបញ្ជ៖ី 3 

សូមអរញ្ជ ើញរក្កាកឈ ! 4 

 5 

(សវនាកា ផ្ទែ ករៅរម៉ា ង ១១:៤២ នាទី) 6 

 7 
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 9 
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 23 

 24 

 25 
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