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ម្រះរាជាណាចម្ក្ក្រពុជា  

ជាត ិសាសនា ម្រះរហាក្សម្ត 

Kingdom of Cambodia  

Nation Religion King 

Royaume du Cambodge 

Nation Religion Roi 

 

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង្ 

Trial Chamber 

Chambre de Premiere instance 

 

ក្ំណតហ់េតជុាលាយលក្ខណ៍អក្សរននក្ិចចដំហណើរការនីតិវិធី 

ជំនុំជម្រះក្តហីៅដំណាក្ក់ាលរីរ 

សាធារណៈ - ហកាសលុប 

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

នងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្ន ២ំ០១៥  

ហ ៉ោ ង្ ០៩:១០នាទ ី

សវនាការហលើក្ទ៣ី៣៧ 

 

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 ធូ មណី  

 រៅក្កម ម៉ា ទីន ខា   បគីន (បក្មុង) 

 (Judge Martin KAROPKIN) 
 

ក្កឡាបញ្ជសីាលាដបំងូ៖ 

 រលាក វេីេីព   ូជជឺ (Mr. Roger Phillips) 

 រលាក ម៉ា ធូវ ម៉ា កាធី (Mr.Matthew Mccarthy) 

 កញ្ញា  ជា ស ីវវ័ង 

កញ្ញា  រអរវេីន ខាផំូស សង់រេស 
  (Ms. Evelyn CAMPOS SANCHEZ)   

កា យិេយ័សវក្ពះរាជអាជាា ៖ 

  រលាក នីកូឡាស គូមវជន                       

(Mr. Nicolas KOUMJIAN) 
  រលាក រសង លាង 

 រលាក រេេ េីសាក់ (Mr. Dale LYSAK) 

 រលាក វងំសង់ វ យដ៍ រដសាា ឯេ  

 (Mr. Vincent de wilde d’ESTMAEL) 

ជនជាបរ់ោទ៖ 

 រលាក នួន ជា 

 រលាក រខៀវ សំផន 
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រមធាវកីា ពា ជនជាបរ់ោទ ននួ ជា៖  

 រលាក ស ន អ  ណ 

 រលាក េីវ ស វណ្ណា  

 រលាក  វ ិេទ័  កូរប៉ា (Mr.Victor KOPPE) 

រមធាវកីា ពា ជនជាបរ់ោទ រខៀវ សំផន៖ 

 រលាក គង់ សំអ ន 

រមធាវកី្បោកំា រលាក រខៀវ សំផន៖ 

 រលាកក្សី ទូេ វ េ័កស 

 រលាក ខេវីន រសានដឺស៍  

 (Mr. Calvin SAUNDERS) 

រមធាវតីណំ្ណងរដើមបណដ ងឹ ដឋបបរវណី៖ 

 រលាក រពជ អងគ 

 រលាកក្សី ម៉ា  ី វគី  ូដ៍ (Ms.Marie GUIRAUD)

 រលាក រឡា ជ នធី 

 រលាក វ ង គឹមសួន 

 រលាកក្សី រជត វណា េី 

 រលាកក្សី ស ីន ស វ ន  

វផែកក្គបក់្គងត លាកា ៖ 

 រលាក អ  េ អ  ណ 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦  វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  i 
បញ្ជរី ា្ ះអែកនយិយ៖ 

ភាសាវដេបានរក្បើ រេើកវេងវតមនកា បញ្ញជ ក់រផសងរទៀតនៅកែុងក្បតិោ ឹក 

 

 

អែកនយិយ ភាសា 

រៅក្កម និេ ណ ន (ក្បធានអងគជំន ំ) វខា  

រៅក្កម វសង់ម៉ា ក ឡាវវន៍ បារំាង 

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍ អង់រគលស 

រលាក នីកូឡាស គូមវជន អង់រគលស 

រលាកក្សី ម៉ា  ី វគី  ូដ៍ បារំាង 

រលាក គង់ សំអ ន វខា  

រលាក [2-TCW-996] វខា  

រលាក វងំសង់ េឺ វយដ៍ រដសាា ឯេ បារំាង 

រលាក វ ិេទ័  កូរប៉ា បារំាង 

រលាក រេេ េីសាក់ អង់រគលស 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦  វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  ii 
 

 

ឧបសរព័នធ 

 

ការសួរសណួំរហៅសាក្សី៖ ហលាក្ [2-TCW-996] 

សួ រោយក្បធានអងគជំន ំ រផដើមពី .............................................................................ទំព័  ៣១ 

សួ រោយរលាក វ ិេទ័  កូរប៉ា រផដើមពី.........................................................................ទំព័  ៣៤ 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  1 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្ិចចដហំណើរការនតីិវិធី 1 

(រៅក្កមេូេកែុងបនាប់សវនាកា ) 2 

[០៩:១០:២៥] 3 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 4 

អងគយុេ ះ! 5 

អងគជំន ំជក្មះក្បកាសបនដកិេចដំរណើ កា សវនាកា រេើសំណ ំរ ឿង០០២/០២ រវើយតាមកាេ6 

 វិភាគវដេអងគជំន ំជក្មះបានកំណត់ រវើយបានជក្មបជូនដេ់ភាគី ួេរវើយថា សវនាកា រៅថ្ងៃរនះ 7 

អងគជំន ំជក្មះរធេើសវនាកា សាដ ប់សកខីកមាសាកសីមួយ ូប វដេមន វសសនាម 2-TCW-996 ពាក់ព័នធ8 

នឹងអងគរវត កា ោឋ នទំនប់ក្តពាងំងា។ 9 

រវើយម ននឹងបនដដំរណើ កា សវនាកា សាដ ប់សកខីកមាសាកសីរៅថ្ងៃរនះ  នឹងអាេរៅសវនាកា ជា10 

បនដបនាា ប់ អងគជំន ំជក្មះសូមជក្មបជូនដំណឹងដេ់ភាគីទងំអស់ថ្នរ ឿងកដីរនះថា រៅកែុងកិេចដំរណើ កា 11 

សវនាកា ថ្ងៃរនះ និងអាេថ្ងៃសវនាកា បនដបនាា ប់រទៀត រលាករៅក្កម យូ  ឧតតរា វដេជារៅក្កមជាតិ12 

អវតតមន រោយមូេរវត មនធ  ៈោបំាេ់ផ្ទា េ់ខលួន រវើយគ្នត់មិនអាេេូេ ួមរៅកែុងកិេចដំរណើ កា 13 

សវនាកា រនះបាន។ រវើយបនាា ប់ពីរយើងខាុំបានពិរក្គ្នះរយបេ់ជាមួយនឹងបណ្ណដ រៅក្កមរពញសិទធិថ្ន14 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង រយើងសរក្មេវតតាងំរលាករៅក្កម  ធូ មណី  វដេជារៅក្កមបក្មុងខាង15 

ភាគីជាតិ ជំនួសកវនលងរៅក្កម យូ  ឧតតរា វដេអវតតមនរៅថ្ងៃរនះ រវើយ វូតដេ់រពេណ្ណវដេ16 

រលាករៅក្កម យូ  ឧតតរា មនវតតមន និងអាេមនេទធភាពបំរពញកា ងា កែុងកា េូេ ួមកែុងកិេច17 

ដំរណើ កា សវនាកា រៅអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងវិញបាន។ រវើយកា សរក្មេរនះ វផែករេើបទបបញ្ាតតិ18 

ថ្ន វិធាន៧៩(៤)ថ្នវិធានថ្ផាកែុង បស់អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា។ 19 

[០៩:១២:០៨] 20 

រវើយបញ្ញា ទី១ គឺរោយសា មនសំរណើមួយេំនួនរៅេំរពាះម ខវដេអងគជំន ំជក្មះក្តូវរោះ21 

ក្សាយរៅម នរពេសាដ ប់សកខីកមាសាកសីវដេមន វសសនាម 2-TCW-996 រនាះ អងគជំន ំជក្មះនឹង22 

សាដ ប់នូវសំរណើស ំ បស់ភាគីពាក់ព័នធជាម នសិន រវើយនិងរេញរសេកដីសរក្មេរេើបញ្ញា រនាះជាម នសិន 23 

ម ននឹងបនដដំរណើ កា សវនាកា សាដ ប់សកខីកមាសាកសីវដេមន វសសនាម 2-TCW-999។ ក្កឡាបញ្ជី24 

សវនាកា  កញ្ញា  ជា ស ីវវ័ង រេើងរាយកា ណ៍អំពីសាថ នភាពវតតមន អវតតមនភាគី និងប គគេវដេអងគ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  2 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ជំន ំជក្មះរកាះអរញ្ជើញឲ្យេូេ ួមរៅកែុងកិេចដំរណើ កា សវនាកា ថ្ងៃរនះ។ 1 

ក្កឡាបញ្ជ៖ី 2 

សូមរគ្ន ពរលាកក្បធាន សក្មប់សវនាកា រៅថ្ងៃរនះ ក្កឡាបញ្ជីកត់សមគ េ់រ ើញថា ក្គប់ 3 

ភាគីទងំអស់ថ្នរ ឿងរនះមនវតតមន រេើកវេងវតរមធាវីអនដ ជាតិកា ពា កដីឲ្យរលាក រខៀវ សំផន គឺ4 

រលាក អាកទួ  វវកវគន អវតតមនរោយមូេរវត ផ្ទា េ់ខលួន និងរមធាវីក្បោកំា ឲ្យរលាក រខៀវ សំផន 5 

រលាក ខេវីន រសានដឺស៍ នឹងមកយឺតបនដិេរៅក្ពឹករនះ។ រោយវេករលាក នួន ជា មនវតតមនរៅ6 

បនាប់  ំខលួនខាងរក្កាមសាេសវនាកា រនះ រោយរលាករសែើស ំេះបង់សិទធិមនវតតមនរោយផ្ទា េ់កែុង7 

បនាប់សវនាកា ។ េិខិតេះបង់សិទធិ បស់ជនជាប់រោទ នួន ជា បានក្បគេ់ដេ់ក្កឡាបញ្ជី ួេរវើយ។ 8 

សាកសីវដេក្តូវមកផដេ់សកខីកមារៅថ្ងៃរនះមន វសសនាម 2-TCW-996។ សាកសីបានបញ្ញជ ក់ថា តាម9 

សមតថភាពវដេគ្នត់អាេដឹង គឺគ្នត់មិនមនទំនាក់ទំនងញាតិរលាវិត ឬញាតិពនធជាមួយនឹងជនជាប់10 

រោទទងំពី  ូប គឺរលាក នួន ជា និងរលាក រខៀវ សំផន ឬភាគីរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីណ្ណមួយវដេ11 

ក្តូវបានទទួេសាគ េ់រៅកែុងរ ឿងកដីរនះរទ។ សាកសី ូបរនះបានរធេើសមបង ួេរវើយរៅេំរពាះម ខរលាកតា12 

ដំបងវដក ម នមកផដេ់សកខីកមា។ សាកសីមនរមធាវីក្បឹកាគឺរលាក េ េ ផ្ទ ី។ រលាក និងរមធាវីក្បឹកា13 

មនវតតមនរៅបនាប់ ង់ោ ំ ង់ោកំា រកាះរៅពីអងគជំន ំជក្មះ។ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ 14 

[០៩:១៤:១៣] 15 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 16 

បាទ អ គ ណកញ្ញា  ជា ស ីវវ័ង។ ជាដំបូងរនះអងគជំន ំជក្មះសរក្មេរេើសំរណើស ំ បស់ជន17 

ជាបរ់ោទ នួន ជា ជាម នសិន។ អងគជំន ំជក្មះបានទទួេេិខិតស ំេះបង់សិទធិេូេ ួមកែុងសវនាកា 18 

រោយផ្ទា េ់កែុងបនាប់សវនាកា រនះ បស់ជនជាប់រោទ នួន ជា េ ះថ្ងៃទី២៦ វខត លា ឆ្ែ ំ២០១៥ វដេ19 

បានបញ្ញជ ក់ថា រោយគ្នត់មនបញ្ញា ស ខភាព ឈឺកាេ ឈឺេរងកះ មិនអាេអងគយុយូ បាន មិនអាេផចង់20 

អា មាណ៍បានយូ  និងរដើមបីមនេទធភាពេូេ ួមសវនាកា នាថ្ងៃខាងម ខឲ្យមនក្បសិទធភាព ខលួនសូម21 

េះបង់សិទធិេូេ ួម និងមនវតតមនរោយផ្ទា េ់កែុងបនាប់សវនាកា រៅថ្ងៃទី២៦ វខត លា ឆ្ែ ំ២០១៥។ 22 

រមធាវីកា ពា កដី បស់ខលួនបានក្បាប់អំពីផេប៉ាះពាេ់ថ្នកា េះបង់សិទធិរនះថា កា េះបង់សិទធិរនះមិនអាេ23 

បកក្សាយថា ជាកា េះបង់សិទធិ បស់ខលួនកែុងកា កាត់រសេកដីរោយយ តដិធម៌ ឬក៏សិទធិកែុងកា ជំទស់រៅ24 

នឹងភ័សដតុាងកែុងកា ោក់បងាា ញ ឬោក់ជូនត លាកា រនះ ក្គប់រពេរវលាថ្នសវនាកា ថ្ន ូបខលួនរេើយ។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  3 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បានរ ើញកំណត់រវត ពិនិតយស ខភាពជនជាប់រោទ នួន ជា វដេរធេើរេើងរោយក្គូរពទយក្បោំ1 

កា  ពិនិតយពាបាេវងទសំ ខភាពជនជាប់រោទរៅ អ.វ.ត.ក េ ះថ្ងៃទី២៦ វខត លា ឆ្ែ ំ២០១៥ បានកត់2 

សមគ េ់ថា សាថ នភាពស ខភាព បស់រលាក នួន ជា រៅថ្ងៃរនះមនអាកា ៈឈឺេរងកះខាល ងំ មិនអាេអងគយុ3 

យូ បាន និងបានផតេ់អន សាសន៍ថា សូមអងគជំន ំជក្មះអន ញ្ញា តឲ្យរលាក នួន ជា េូេ ួមតាមោនកិេច4 

ដំរណើ កា សវនាកា ពីបនាប់ខាងរក្កាមសាេសវនាកា រនះ។  5 

វផែករេើមូេោឋ នរនះ និងរយងតាមបទបបញ្ាតតិថ្នវិធាន៨១(៥) ថ្នវិធានថ្ផាកែុង អ.វ.ត.ក អងគ6 

ជំន ជំក្មះអន ញ្ញា តឲ្យរលាក នួន ជា េូេ ួមនិងតាមោនកិេចដំរណើ កា សវនាកា ពីេមៃ យ ពីបនាប់  ំខលួន7 

មួយសថិតរៅរក្កាមសាេសវនាកា រនះ តាម យៈឧបក ណ៍រសាតទសសន៍សក្មប់ យៈរពេសវនាកា 8 

រពញមួយថ្ងៃរនះ។  9 

[០៩:១៥:៥២] 10 

បងាគ ប់ឲ្យប គគេិកវផែករសាតទសសន៍ភាជ ប់ក្បព័នធរសាតទសសន៍សក្មប់ជនជាប់រោទនួន ជា អាេ11 

េូេ ួម និងតាមោនកិេចដំរណើ កា សវនាកា ពីេមៃ យ ពីបនាប់  ំខលួនសថិតរៅរក្កាមសាេសវនាកា រនះ 12 

កែុង យៈរពេថ្នកិេចដំរណើ កា សវនាកា សក្មប់ថ្ងៃរនះ។ 13 

បាទជាបនតរៅរនះ រោយសា មនសំរណើស ំភាគីពាក់ព័នធ អងគជំន ំជក្មះផដេ់រវទិកាជូនរៅភាគី14 

បងាា ញនូវសំរណើ បស់ខលួន រវើយនិងសាដ ប់នូវមតិរយបេ់ បស់ភាគីពាក់ព័នធដថ្ទរទៀត រៅរេើសំរណើស ំ15 

 បស់ភាគីវដេបានរសែើស ំរោយអងគជំន ំជក្មះមនមូេោឋ នពិោ ណ្ណសរក្មេបញ្ញា រនះជាម នសិន ម ននឹង 16 

ដំរណើ កា សាដ ប់សកខីកមាសាកសី 2-TCW-996។ រវើយដំបូងរនះផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមរមធាវីកា ពា កដី17 

រលាក រខៀវ សំផន វដេមនសំរណើ ទំនងជាអាេមនសំរណើេំនួនពី  វដេនឹងអាេរេើករេើងេំរពាះ18 

ម ខអងគជំន ំជក្មះរៅរពេរនះ រដើមបីអងគជំន ំជក្មះមនមូេោឋ នកែុងកា ពិោ ណ្ណសរក្មេ។ 19 

សូមអរញ្ជើញក្កុមរមធាវីកា ពា កដី រលាក រខៀវ សំផន! 20 

រលាក គង ់សំអ ន៖ 21 

បាទ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន សូមរគ្ន ពអងគជំន ំជក្មះ សូមជក្មបសួ  ភាគីទងំអស់ និង 22 

អែកេូេ ួមកែុងសវនាកា ទងំមូេ។ ដូេរលាកក្បធានមនក្បសាសន៍អំមិញ រយើងមនសំរណើពី  រោយ23 

វេកពី គ្នែ ។ ទី១ គឺទក់ទងរៅនឹងកា រក្បើក្បាស់កំណត់រវត សាដ ប់េរមលើយវដេដករេញពីសំណ ំរ ឿង 24 

០៣, ០០៤ រវើយវដេជាកា ពិោ ណ្ណងាីមួយ បស់អងគជំន ំជក្មះ ទក់ទងរៅនឹងរសេកដីសរក្មេរេខ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  4 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ឯកសា  E319/7/3-- 1 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 2 

ឈប់ៗៗ! ផ្ទែ កបនតិេសិនរលាក! មនបញ្ញា ? 3 

[០៩:១៧:៤៨] 4 

(រៅក្កមពិភាកាគ្នែ ) 5 

[០៩:១៨:៣៨] 6 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 7 

បាទ ឥេូវអ  ៊ីរេះ បញ្ញា ដូេថាមិនភាពក្បាកដក្បជា បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងខលួនឯង វដេ8 

បានផដេ់រវទិកាជូនរៅរលាករវើយ រវើយមិនកំណត់េាស់លាស់។ អ  ៊ីេឹង ឥេូវសាជាងាី រោយមន9 

បញ្ញា គឺសូមឲ្យរលាករេើករេើសំរណើទី១សិន រវើយេំវណកឯសំរណើវដេពាក់ព័នធជាមួយនឹង ០៣, ០៤ 10 

វដេរលាកថា សូមឲ្យដករេញរនាះគឺស ំទ កមួយអរនលើសិន អងគជំន ំជក្មះនឹងសរក្មេរេើសំរណើស ំរនាះ11 

ឲ្យរធេើជាអសាធា ណៈ ពីរក្ពាះបញ្ញា រនះ វមនកា ពាក់ព័នធដេ់កិេចកា អសាធា ណៈវដេកំព ងវតសាគុ12 

សាា ញ កំព ងវតរោះក្សាយបេចបុបនែរនះ។ អ  ៊ីេឹងសូមរលាករធេើសំរណើ ទី១សិន រវើយទី២ អងគជំន ំជក្មះ 13 

នឹងសរក្មេសាជាងាីបវនថមរទៀត រដើមបីឲ្យភាគីពាក់ព័នធនឹងអាេផដេ់មតិរយបេ់ជាអសាធា ណៈ។ 14 

សំរណើស ផំ្ទែ កសវនាកា  មេូរវត ថ្នកា រសែើស ំផ្ទែ កសវនាកា ។  15 

រលាក គង ់សំអ ន៖ 16 

បាទ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ខាុំសូមរេើកជូននូវខលឹមសា ទក់ទងនឹងសំរណើបនាា ន់ រដើមបីស ំ17 

រពេរវលាបវនថមសក្មប់រ ៀបេំសវនាកា ។ អងគជំន ំជក្មះបានកំណត់នូវរពេរវលាជាក់លាក់ ួេរវើយ18 

ទក់ទងរៅនឹងកាេប ិរេេទសវនាកា សក្មប់សបាដ វ ៍ ពី សបាដ វប៍នដបនាា ប់រៅរនះ។ រោយវេកខាង19 

ក្កុមរមធាវីកា ពា រលាក រខៀវ សំផន សូមរេើកសំរណើរដើមបីរសែើស ំឲ្យអងគជំន ំជក្មះពិោ ណ្ណ និងផដេ់20 

រពេរវលាសក្មប់រ ៀបេំសវនាកា រោយវផែករេើមូេោឋ នពី ធំៗ។ ទី១ គឺទក់ទងរៅនឹងភាពោបំាេ់21 

វដេនាឲំ្យរយើងក្តូវកា រពេរវលាបវនថមសក្មប់រ ៀបេំសវនាកា រេើបណដ ឹងសាទ កខ កែុងសំណ រំ ឿង22 

០០២/០០១។ និងេំណ េទី២ ទក់ទងរៅនឹងភាពោបំាេ់វដេនាឲំ្យរយើងរសែើស រំពេរវលាបវនថម23 

សក្មបរ់ ៀបេំសវនាកា រេើកា ក្បក្ពឹតតេំរពាះជនជាតិរវៀតណ្ណមកែុងសំណ ំរ ឿង០០២/០២។ 24 

[០៩:២១:០៤] 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  5 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

កនលងមក អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានពិោ ណ្ណរៅរេើកា កំណត់រពេរវលារនះរោយវផែក1 

រៅរេើេំណ េទី១ គឺទក់ទងរៅនឹងកា រ ៀបេំរធេើបណដ ឹងសាទ កខវដេរយើងបានជក្មបជូនអងគជំន ំជក្មះ2 

 ួេរវើយថា រយើងព ំមនរពេក្គប់ក្គ្នន់រដើមបីរ ៀបេំរេើកា រធេើបណដ ឹងសាទ កខ រក្តៀមរ ៀបេំសវនាកា 3 

រេើបណដ ឹងសាទ កខរនាះរទ។ រវើយអងគជំន ំជក្មះបានផដេ់រពេរវលាមួយេំនួន ក៏ប៉ា វនតរពេរវលារនាះមនិ4 

ក្គប់ក្គ្នន់សក្មបឲ់្យរយើងរធេើកា រៅរេើកា រ ៀបេំរេើបណដ ឹងសាទ កខ បសរ់យើងទងំក្សុងរទ។  5 

ត លាកា កំពូេបានរេញរសេកដីសរក្មេ   ឯកសា   F2/9   វដេទក់ទងរៅនឹងកា រ ៀបេំ6 

សវនាកា រនះ រវើយមិនបានបញ្ញជ ក់េាស់អំពីកា ោក់សា ណ្ណជាលាយេកខណ៍អកស រទ រវើយវដេ7 

រយើងរ ើញថា កា រ ៀបេំសវនាកា នឹងអាេមនកា រេើករេើងជាផ្ទា េ់មត់រក្េើន។ រវើយវដេខាុំបាទ8 

សូមរេើកជូននូវសំអាងរវត ដូេតរៅ៖ រោយសា កា  វេ់ជាប់ខាល ងំរៅកែុងសំណ រំ ឿង០០២/០២ ោប់9 

ពីរពេោក់សា ណ្ណរេើបណដ ឹងសាទ កខ មកក្សបរពេគ្នែ នឹងនីតិ វិធបីណដ ឹងសាទ កខកែុងសំណ រំ ឿង០០២/10 

០១ផង រមធាវីកា ពា កដីមិនមនរពេក្គប់ក្គ្នន់កែុងកា រ ៀបេំសវនាកា រេើបណដ ឹងសាទ កខ បស់ខលួនរេើយ11 

 វូតដេ់រពេរនះ។ កា រ ៀបេំសវនាកា រេើបណដ ឹងសាទ កខរនះ មិនកក្មិតវតក្តឹមរេើរសេកដីសរងខបពី12 

អំណះអំណ្ណងកែុងបណដ ឹងសាទ កខវដេបានរេើករេើងរៅកែុងសា ណ្ណវតប៉ា រណ្ណា ះរេើយ។ រមធាវីកា ពា 13 

កដីមិនក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យរ ល្ើយតបជាលាយេកខណ៍អកស រៅកានភ់ាគីដថ្ទ វដេបានរ ល្ើយនឹងសា ណ្ណ14 

 បស់ខលួនរេើយ រវត ដូរេែះគឺក្តូវរ ល្ើយរោយផ្ទា េ់មត់។ រមធាវីកា ពា កដីក៏ក្តូវបញ្ចូេកែុងអំណះអំណ្ណង15 

 បស់ខលួនបវនថមរទៀតនូវភ័សតតុាងបវនថម វដេត លាកា កំពូេបានសាដ ប់ និងភ័សតតុាងវដេត លាកា កំពូេ 16 

រទើបវតទទួេយក។  17 

[០៩:២៣:៤៥] 18 

រេើសពីរនះរទៀត កែុងរពេរនះរមធាវីកា ពា កដីក្តូវោក់សា ណ្ណសំខាន់ៗយ៉ា ងយូ ក្តឹមថ្ងៃទី០៦ 19 

វខ វិេេិកា អំពីបញ្ញា ដ៏សាញុំាថំ្នកា វកវក្បបទរោទក្បកាន់ ទក់ទងនឹងកា ទទួេខ សក្តូវក្ពវាទណឌ  បស់20 

ជនជាប់រោទ ក្បធានបទសខំាន់សក្មបរ់មធាវីកា ពា កដី។ បនាា ប់មក រមធាវីកា ពា កដីក្តូវរ ល្ើយរៅនឹង21 

សា ណ្ណ បសភ់ាគីដថ្ទរទៀតរេើបញ្ញា រនះរៅកែុងសវនាកា ។ ម៉ាាងរទៀត រមធាវីកា ពា កដីក្តូវរក្តៀម22 

ខលួនរ ល្ើយរៅនឹងសំណួ រៅក្កមកែុងបណដ ឹងសាទ កខ វដេត លាកា កំពូេរទើបវតសរក្មេផដេ់រពេរវលា23 

ោំបំាេ់កែុងអំេុងរពេសវនាកា ។  យៈរពេបវនថមវដេបានទមទ មនភាពសម មយបំផ ត គឺគិតរៅ24 

ដេ់រគ្នេរៅថ្នសវនាកា រេើបណដ ឹងសាទ កខរនះ រវើយវតិេជាងកា រសែើស ដំំបូង បសរ់មធាវីកា ពា កដី 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  6 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រៅរទៀត។ 1 

បាទ ទក់ទងរៅនឹងមូេរវត ថ្នកា រ ៀបេំសវនាកា រេើកា ក្បក្ពឹតតេំរពាះជនជាតិរវៀតណ្ណម2 

កែុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២។ ខាុំសូមបងាា ញជូននូវរវត ផេដូេតរៅ៖ រៅកែុងសំណ ំរ ឿង០០២/០២ កា 3 

ផ្ទែ កកណ្ណត េទីនូវកា រធេើសវនាកា រេើកា ក្បក្ពឹតតរេើជនជាតិោមរនាះ  មនកា ផ្ទល ស់បត ូេំោប់េំរោយ 4 

សាកសីជារក្េើនរេើក រវើយោក់បញ្ចូេម នកា កំណត់នូវសាកសីទក់ទងរៅនឹងកា ក្បក្ពឹតតរេើជនជាតិ 5 

រវៀតណ្ណម ជាកា នាឲំ្យរមធាវីកា ពា កតីរ ៀបេំមិនបានក្គប់ក្គ្នន់។ បញ្ជីរ ា្ ះសាកសី និងរដើមបណត ឹង6 

 ដឋបបរវណីវដេសាលាដំបូងបំណងរកាះរៅទក់ទងនឹងកា ក្បក្ពឹតតេំរពាះជនជាតិរវៀតណ្ណម វដេបាន 7 

ជូនដំណឹងមកដេ់ភាគីកាេពីថ្ងៃទី១៨ វខកញ្ញា  ឆ្ែ ំ២០១៥ រនាះ រទើបវតក្តូវបានវកវក្ប។ រេើសពីរនាះ8 

រទៀត បញ្ជីរ ា្ ះងាីរៅវតមិនមនរ ា្ ះអែកជំនាញមែ ក់ ឬរក្េើននាក់វដេក្តូវរក្ជើសរ ីសយកមករនាះ9 

រេើយ។ រៅកែុងរនាះរមធាវីកា ពា កតីមិនមនកា ក្បរមើេរមើេជាទូរៅណ្ណមួយ វដេខលួនក្តូវកា សក្មប់ 10 

រក្តៀមខលួនរេើក្បធានបទរនះរេើយ។  11 

[០៩:២៦:២២] 12 

រក្ៅពីរនាះវជាកា េំបាកណ្ណស់កែុងកា សាត ប់សាកសីពីក្បធានបទរផសង ខ សពីក្បធានបទវដេ13 

កំព ងវតពិភាកា។ ងេីតបិតវតមិនសូវេំបាករៅរពេវដេមនសាកសីបីបួននាក់ មកផតេ់សកខីកមារេើ14 

ក្បធានបទវដេបានរេើករេើងរៅរពេម ន ួេរៅរវើយយ៉ា ងណ្ណកតី វតវជារ ឿងរក្គ្នះថាែ ក់ណ្ណស់ រៅ15 

រពេវដេមនសាកសីជារក្េើននាក់មកផតេ់សកខីកមារេើក្បធានបទងាីៗរទៀត។  16 

េ ងបញ្ចប់បញ្ញា ថ្នកា ក្បក្ពឹតតរៅរេើជនជាតិរវៀតណ្ណម គឺជាបញ្ញា សំខាន់មួយរៅកែុងសំណ ំ17 

រ ឿង០០២/០២ ពីរក្ពាះវទក់ទិនរៅនឹងអំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍។ ដូរេែះ វជាកា សំខាន់បំផ តសក្មប់18 

រមធាវីកា ពា កតីកែុងកា ទទួេបានកា ពិភាការដញរោេឲ្យបានក្តឹមក្តូវ។ រមធាវីកា ពា កតីសូមរេើក19 

នូវសំរណើរដើមបីអាេរ ៀបេំសវនាកា រេើបណត ឹងសាទ កខកែុងសំណ ំរ ឿង០០២/០១ និងសវនាកា រេើកា 20 

ក្បក្ពឹតតេំរពាះជនជាតិរវៀតណ្ណម កែុងសំណ ំរ ឿង០០២/០២ ឲ្យបានក្តឹមក្តូវ។ រមធាវីកា ពា កតីទមទ 21 

ឲ្យមនកា ផ្ទែ កសវនាកា បវនថមរទៀតកែុងសំណ ំរ ឿង០០២/០២ បនាា ប់ពីកា ផតេ់សកខីកមាសាកសី សតីពី22 

ទំនប់ក្តពាងំងា គឺសាកសីវដេមន វសសនាម 2-TCW-996 វដេរក្គ្នងនឹងមករធេើសកខីកមារៅថ្ងៃរនះ។  23 

វផែករេើសំអាងរវត រនះ រមធាវីកា ពា កតី រខៀវ សំផន រសែើអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរមតាត ផ្ទែ ក24 

សវនាកា េំនួនក្បាពីំ ថ្ងៃ វដេរក្គ្នងដំរណើ កា ពីថ្ងៃទី២៧ វខត លា ដេ់ថ្ងៃទី០៧ វខវិេេិកា ឆ្ែ ំ២០១៥។  25 

E1/356.101448053



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  7 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បាទ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។  1 

[០៩:២៨:៤០] 2 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 3 

បាទ អ គ ណ។ រវើយភាគីដថ្ទរទៀតមនេង់មនមតិរយបេ់អេីវដេរទ ពាក់ព័នធនឹងសំរណើស ំ4 

 បស់ក្កុមរមធាវីកា ពា កតីរលាក រខៀវ សំផន អំពីស ំនូវរពេរវលាក្គប់ក្គ្នន់សក្មប់រក្តៀមរ ៀបេំនូវ5 

សា ណ្ណបណត ឹងសាទ កខវដេរក្គ្នងរធេើរៅពាក់កណ្ណត េវខរក្កាយ រវើយនិងពាក់ព័នធជាមួយនឹងអងគរវត 6 

កា ក្បក្ពឹតតេំរពាះរគ្នេរៅជាក់លាក់េំរពាះជនជាតិរវៀតណ្ណមរនះ។  7 

ក្កុមរមធាវីកា ពា កតីរលាក នួន ជា មនបញ្ញា អីបវនថមវដ រទ?  8 

បាទ របើមិនមនរទ សូមភាគីពាក់ព័នធរផសងរទៀត សវក្ពះរាជអាជាា  តំណ្ណងសវក្ពះរាជ9 

អាជាា មនបញ្ញា អីេវដ រទ?  10 

រលាក នកីឡូាស គមូវជន៖ 11 

រលាកក្បធាន  រលាក  រលាកក្សីរៅក្កម  ខាុំសូមមនមតិមួយេំនួន។ ខាុំគិតថាអេីវដេរមធាវី12 

កា ពា កតីរសែើស ំ<>វមិនមនរវត ផេរទ។ ជាកា ពិតរវើយ គឺវជាកាតពេកិេចធំរធងណ្ណស់សក្មប់13 

ពួកគ្នត់រក្តៀមរ ៀបេំសវនាកា រេើបណត ឹងសាទ កខ។ <ខាុំបានរសែើស ំឲ្យត លាកា ពិោ ណ្ណ នារពេកនលង14 

មករវើយ> របើខាុំយេ់មិនក្េេំរទ គឺថាអងគជំន ំជក្មះបានបងាា ញ<បញ្ជី>រ ា្ ះ<>សាកសីបីនាក់មក15 

សាកសួ រដញរោេបញ្ចប់។ <ប៉ា វនត ពនយេ់បវនថមរទៀត រៅរេើអេីវដេខាងរមធាវីកា ពា កតីបានរេើក16 

រេើង គឺថាខាង>ត លាកា កំពូេរនះ បានបញ្ញជ ក់ថា ត លាកា កំពូេនឹងបងាគ ប់រៅភាគីទងំអស់ពាក់ព័នធ17 

<គួ វតរេើករេើងអំពីបញ្ញា ទងំអស់រនះ រៅរពេរធេើ>សា ណ្ណផ្ទា េ់មត់ <ប៉ា វនត មិនទន់មនភាគី18 

ណ្ណមួយបានរធេើរៅរេើយរទ>។ ដូរេែះ  យៈរពេប៉ា នាា នសបាដ វ៍ម នរនះ គឺថា<ត លាកា >មន19 

<រពេ>សក្មក<សក្មប់រក្តៀម>រ ៀបេំ។ <ខាុំគិតថា មនកា រក្តៀមរ ៀបេំដ៏សំខាន់មួយនារពេ20 

ខាងម ខរនះ សក្មប់ភាគីទំងអស់>។ <ជាងាីមតងរទៀត> រយើងខាុំសូមជក្មបថា សវក្ពះរាជអាជាា21 

<>រ ៀប<េំ>ខលួន ួេរាេ់<រវើយ រដើមបីបំរពញកាេវិភាគវដេរលាក រលាកក្សីរៅក្កមបានផតេ់ឲ្យ> 22 

--<រវើយរយើង>រ ៀបេំខលួន ួេរាេ់អស់រវើយ សក្មបោ់វំតដំរណើ កា សវនាកា  គឺរេើបណដ ឹងសាទ កខ 23 

វតប៉ា រណ្ណា ះ។ <កែុងកាេៈរទសៈរនះ ខាុំគិតថា ខាងរមធាវីកា ពា កតីវិញរទ សថិតរៅកែុងសាថ នភាពេំបាក24 

រៅ។> 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  8 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 1 

េ ះក្កុមសវរមធាវីនាមំ ខតំណ្ណងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី? 2 

រលាកក្សី ម៉ា   ីវគ ី ដូ៖៍ 3 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ សូមរគ្ន ពរលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម និងភាគីទងំ  4 

អស់។ រយើងខាុំរគ្ន ពតាមអេីវដេរយើងបានរេើករេើងកាេពីម ន គឺម នរពេឈប់សក្មកប ណយភជុំបិណឌ ។ 5 

រពេរនាះរយើងបានោត់ទ កថា កាេវិភាគ បស់អងគជំន ំជក្មះ គឺអាេឲ្យរយើងជារដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី6 

កែុងកា រ ៀបេំខលួនសក្មប់សវនាកា បណដ ឹងសាទ កខ រវើយនិងអាេឲ្យរយើងេូេ ួមរៅកែុងសវនាកា  7 

០២/០២<។ ពិតណ្ណស់> រយើងមនសាថ នភាពរផសងគ្នែ ពីរមធាវីកា ពា កដី។ ដូរេែះអេីៗ គឺរយើងរគ្ន ពរៅ8 

តាមអេីវដេរយើងបានបញ្ញជ ក់ ួេមករវើយកាេពីរពេម ន គឺអងគជំន ំជក្មះក្តូវវតពិនិតយរមើេរៅរេើ9 

សំរណើ បសរ់លាក រខៀវ សំផន  រវើយនិងរគ្ន ពរៅនឹងសិទធិ បស់ភាគីទងំអស់    ជាពិរសសសិទធិ10 

 បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ ី កែុងកា េង់បានឲ្យសំណ ំរ ឿង០០២/០២រនះ បញ្ចប់កែុង យៈរពេសម11 

រវត ផេ។ ដូរេែះ សូមរធេើយ៉ា ងណ្ណឲ្យសំណ ំរ ឿង០០២/០២ រយើងវែឹងអាេវិវតតន៍រៅម ខបានរេឿន12 

បំផ ត រោយរគ្ន ពរៅតាមសិទធិ បស់ភាគីទងំអស់។ សមូអ គ ណរលាកក្បធាន។ 13 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 14 

អរញ្ជើញរលាករៅក្កម វសង់ម៉ា ក ឡាវវន៍! 15 

[០៩:៣២:១៩] 16 

រៅក្កម វសងម់៉ា ក ឡាវវន៖៍ 17 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ខាុំមនសំណួ មួយ<ខលីរទ រដើមបីយេ់ឲ្យេាស់ពី>ជំវ  បស់សវ18 

ក្ពះរាជអាជាា <>។  រលាកបានរេើករេើងថា   រមធាវីកា ពា កដីក្តូវកា រពេរវលារដើមបីរ ៀបេំសក្មប់19 

សវនាកា បណដ ឹងសាទ កខ ក៏ប៉ា វនតខាុំដូេជាមិនសូវយេ់ រលាកថា មនសាកសីបីសក្មប់សបាដ វ៍រនះ ឬក៏20 

យ៉ា ងរម៉ាេអមាញ់មិញរនះ?  ខាុំសាដ ប់មិនសូវយេ់។ ខាុំរ ើញរលាកងក់កាេ អ  ៊ីេឹងមនន័យថាអ  ៊ីេឹង21 

រវើយ។ អ គ ណអ  ៊ីេឹង។ 22 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 23 

បាទ អតថន័យរផសងគ្នែ  តាមខាុំសាដ ប់ជាភាសាវខា ។ សវក្ពះរាជអាជាា អនត ជាតិយេ់ថា សាកសី24 

បីវដេអងគជំន ំជក្មះនឹងសាដ ប់រៅកែុងសបាដ វ៍សវនាកា រនះ គឺជាសាកសីេ ងរក្កាយបងែស់ថ្នកា ោឋ នទំនប់25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  9 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្តពាងំងា។ េំវណកឯរ ឿងពិតក្បាកដ គឺសាកសីទំនប់ក្តពាងំងាមនវតមែ ក់ មួយ ូបថ្ងៃរនះរទ។ េំវណកឯ1 

ពី  ូបរទៀត គឺជាសាកសីពាក់ព័នធនឹងអងគរវត កា ក្បក្ពឹតតេំរពាះរគ្នេរៅជាក់លាក់ ជនជាតិរវៀតណ្ណម។ 2 

រវើយេំរពាះកា ក្បក្ពឹតតេំរពាះរគ្នេរៅជាក់លាក់ជនជាតិរវៀតណ្ណមរនះ ក៏ជាមូេរវត ថ្នសំរណើស ំ3 

 បស់សវរមធាវីកា ពា កដី រខៀវ សំផន វដ ។ រោយសា មនកា កា ផ្ទល ស់បដូ វក្បក្បួេជាញឹកញាប់4 

នូវបញ្ជីរ ា្ ះសាកសី រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរៅកែុងសំណ ំរ ឿងរនះ រោយរ ៀបេំរោយអងគជំន ំជក្មះ 5 

រោយមូេរវត សាកសី និងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីមួយេំនួនទទួេម ណភាព វដេអងគជំន ំជក្មះទទួេ6 

បានព័ត៌មនងាីៗ។ អ  ៊ីេឹងរវើយរទើបមនកា ផ្ទល ស់បដូ ជនំួស  កមន សសរផសងរទៀត វដេមកមនភាព7 

ពាក់ព័នធខាល ងំ មនកា ដឹងរៅរេើរ ឿងរវត រនះខាល ងំ យកមកជំនួស។ អ  ៊ីេឹងរវើយបានមនកា ផ្ទល ស់បដូ ។ 8 

េំវណកឯខាងសវរមធាវីកា ពា កដី រខៀវ សំផន រេើករេើងថា រនះក៏ជាមូេរវត មួយវដ  9 

វដេនាឲំ្យគ្នត់រក្តៀមពី រៅកែុងកាេៈរទសៈវតមួយ គឺរក្តៀមសក្មប់កា រសេកដីសនែិោឋ នបញ្ចប់កិេច10 

ពិភាការដញរោេ០០២/០១      រៅេំរពាះម ខត លាកា កំពូេផង    រវើយនិងរក្តៀមពិនិតយរេើបញ្ញា11 

ភ័សតតុាងនានា វដេនឹងសួ រដញរោេេំរពាះសំណ ំរ ឿង -- េំរពាះអងគរវត រគ្នេរៅជាក់លាក់េំរពាះ12 

ជនជាតិរវៀតណ្ណមផង វដេគ្នត់យេ់ថា ជាបញ្ញា សំខាន់ ពីរក្ពាះជាបទរេាើសរោទក្បកាន់រៅរេើកូន13 

កដី បស់គ្នត់ គឺបទរេាើសក្បេ័យពូជសាសន៍។ ឲ្យយេ់ឲ្យេាស់បញ្ញា រនះ។ 14 

[០៩:៣៤:៥៥] 15 

រលាក នកីឡូាស គមូវជន៖ 16 

ខាុំសូមរទសរលាកក្បធាន ខាុំ<និយយ>មិនេាស់វដ ។ <េំរពាះវផែកទេហីក ណ>៍រមធាវី17 

កា ពា <កតី វក្គ្នន់វតជាកា សវមតងសមនេិតត បស់ខាុំ ពាក់ព័នធនឹង>កា រ ៀបេំសក្មប់កា សវនាកា 18 

រេើបណដ ឹងសាទ កខ។ សាកសីសក្មប់សបាដ វ៍រនះ គឺថារយើងបាន<ទទួេកា >ជូនដំណឹងប៉ា នាា នសបាដ វ៍19 

ម នមករវើយ <រវើយរពេរវលាដូេមិនសមក្សបរសាះ>រដើមបីឲ្យរមធាវីកា ពា កដីមនេកខណៈរក្តៀម20 

រ ៀបេំសក្មប់សួ រដញរោេសាកសី<ទងំអស់រនះ>។ 21 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 22 

សូមអរញ្ជើញរលាក  គង់  សំអ ន  រៅកែុងកក្មិតតបរៅនឹងកា កត់សមគ េ់រផសងៗ បស់ភាគី23 

រផសងៗរទៀតបានរវើយ។ េំរពាះបញ្ញា សំរណើទី២ អងគជំន ំជក្មះនឹងសរក្មេជាម ន ម ននឹងរលាកវងលង24 

រ ៀបរាប់អំពីសំរណើស ំ បស់រលាក។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  10 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រលាក គង ់សំអ ន៖ 1 

បាទ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ខាុំេង់រ ល្ើយតបរៅនឹងសវក្ពះរាអាជាា អនត ជាតិ ទក់ទងរៅ2 

នឹងរពេរវលាថ្នកា រ ៀបេំរេើបណដ ឹងសាទ កខ។ តាមពិតរៅកែុងកា រ ៀបេំរធេើបណដ ឹងសាទ កខរនះ ខាង3 

រមធាវីកា ពា គឺក្តូវមនភា កិេចរក្េើនកែុងកា រ ៀបេំ រក្ពាះរយើងរធេើបណដ ឹងសាទ កខក្បឆំ្ងរៅសាេក្កម4 

 បស់សាេដំបូង រវើយសក្មប់ខាងសវក្ពះរាជអាជាា  វិញ គឺកា រ ៀបេំតិេតួេរទ រវើយជាក់វសដងគឺ5 

ថាកា កំណត់រពេរវលារោយត លាកា កំពូេកដី គឺផដេ់រពេរវលាតិេតួេសក្មប់ខាងសវក្ពះរាជ6 

អាជាា កែុងកា រ ល្ើយតប កែុងកា រ ៀបេំរ ល្ើយតបរផសងៗរៅនឹងរ ៀបេំរធេើបណដ ឹងសាទ កខរនះ។ ដូរេែះរវើយ7 

បានជារយើងខាងក្កុមរមធាវីកា ពា រនះក្តូវកា រពេរវលាសមក្សបកែុងកា ពិនិតយឯកសា ពាក់ព័នធនានា 8 

កែុងកា រក្តៀមរ ៀបេំរេើបណដ ឹងសាទ កខរនះ។ បាទ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ 9 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 10 

បាទ អ គ ណ។ រវើយអំមិញរនះអងគជំន ំជក្មះបានសាដ ប់នូវសំរណើស ំ បសទ់ី២  បស់ក្កុមរមធាវី 11 

កា ពា កដី បស់ រខៀវ សំផន វដេពាក់ព័នធនឹងកា សមៃ ត់ថ្នដំរណើ សំណ ំរ ឿងកដី រៅេំរពាះម ខអងគជំន ំ12 

ជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា វដេរកើតរេើងងាីៗរនះ។ រវើយនិងបញ្ញា ទី២ វដេសំរណើអងគជំន ំ13 

ជក្មះបានទទួេបានរនាះ គឺសំរណើស ំ បស់ក្កុមសវក្ពះរាជអាជាា  ពាក់ព័នធជាមួយនឹងអន សស ណៈ14 

 បស់អងគជំន ំជក្មះវដេបានរេញកាេពីថ្ងៃទី២០ វខត លា ឆ្ែ ំ២០១៥ ឯកសា  E319/7/3។ រោយ15 

សា សំរណើទងំពី រនះពាក់ព័នធជាមួយនឹងកា ងា សមៃ ត់ ថ្នកិេចកា ដំរណើ កា ោត់កា រ ឿងកដីរៅអងគ16 

ជំន ជំក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា អងគជំន ំជក្មះសរក្មេថា សាដ ប់នូវសំរណើស  ំបស់ភាគីពាក់ព័នធ17 

នឹងបញ្ញា រនះ  ួមទងំេរមលើយតបរផសងៗ បស់ភាគីពាក់ព័នធដថ្ទរទៀតផងជាសមៃ ត់។ រវត ដូរេែះអងគជំន ំ18 

ជក្មះបងាគ ប់ឲ្យខាងវផែករសាតទសសន៍ផ្ទដ េ់សំរេងរៅសាធា ណជន ប៉ា វនដរៅ កាដវដេ គឺសំរេងនិង19 

 ូបភាពរៅខាងរលាក នួន ជា កែុងន័យគឺអន វតតសវនាកា ជាអសាធា ណៈ រដើមបីសាដ ប់ភាគីពាក់ព័នធនឹង20 

បញ្ញា រនះ រដើមបីអងគជំន ំជក្មះមនមូេោឋ នពិោ ណ្ណសរក្មេបញ្ញា រនះជាម ន ម ននឹងសាដ ប់សកខីកមា21 

សាកសីវដេមន វសសនាម 2-TCW-996 ខាងម ខរនះ។ 22 

(កា ពយួ សវនាកា ជាសាធា ណៈ) 23 

(សវនាកា បនតជាអសាធា ណៈរៅរម៉ា ង ០៩:៤០ នាទី)  24 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  11 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បាទ តរៅរនះ អងគជំន ំជក្មះផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមសវរមធាវីកា ពា កដីរលាក រខៀវ សំផន 1 

រដើមបីបងាា ញនូវសំរណើស ំ បស់រលាកទី២ សំរណើស ំទី២  បស់រលាក។  2 

រលាក គង ់សំអ ន៖ 3 

បាទ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ទក់ទងរៅនឹងសំរណើស ំទី២  បស់ក្កុមរមធាវីកា ពា រលាក 4 

រខៀវ សំផន។ រយើងរសែើស ំឲ្យអងគជំន ំជក្មះពិោ ណ្ណរេើងវិញ រៅរេើកា វណនាទំក់ទងរៅនឹងកា រក្បើ5 

ក្បាស់កំណត់រវត សាដ ប់េរមលើយ វដេបានមកពីសំណ ំរ ឿង០០៣ និង០០៤។ អងគជំន ំជក្មះបានសរក្មេ6 

 ួេរវើយ -- បាទ ខាុំអាេតរទៀតបានរទ? 7 

បាទ អងគជំន ំជក្មះបានសរក្មេ ួេរវើយទក់ទងរៅនឹងបញ្ញា រនះ កាេពីថ្ងៃទី២៤ វខធែូ ឆ្ែ ំ 8 

២០១៤ វដេមនរេខ ឯកសា  E319/7។ កា កំណត់ កា សរក្មេ បស់អងគជំន ំជក្មះកនលងមករនះ គឺ9 

មនអតថក្បរយជន៍ក្គប់ក្គ្នន់កែុងកា កា ពា សណ្ណដ ប់ធាែ ប់សាធា ណៈ ឬក៏ផេណ្ណមួយវដេអាេរធេើឲ្យ10 

ប៉ាះពាេ់រៅដេ់សាកសី ឬក៏ជន ងរក្គ្នះវដេជាអែកផដេ់សកខីកមារៅេំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះ។ ឧទវ ណ៍ 11 

កា កំណត់មិនឲ្យផដេ់អតតសញ្ញា ណឯកសា ទក់ទងរៅនឹងកាេប ិរេេទ ទក់ទងរៅនឹង រ ា្ ះ បស់12 

សាកសីជារដើម។ ទងំអស់រនះ ជាវិធានកា វដេអាេជួយកាត់បនថយនូវផេប៉ាះពាេ់នានាវដេអាេរកើត13 

មនរេើងជាយថារវត ។  14 

[០៩:៤៣:២៧] 15 

រយើងមនរវត ផេពី សំខាន់ៗ វដេក្តូវរេើកយកមកជក្មបជូនអងគជំន ំជក្មះទក់ទងរៅនឹង16 

កា ជំទស់ បស់រយើង។ ទី១ គឺថារគ្នេកា ណ៍វណនា ំ វដេផដេ់ វដេសរក្មេរេើងរោយអងគជំន ំ17 

ជក្មះកនលងមករនាះ គឺកា ពា នូវកា ណ៍សមៃ ត់ថ្នសណំ ំរ ឿង០០៣ និង០០៤ ទក់ទងរៅនឹងកំណត់18 

រវត សាដ ប់េរមលើយរនាះ ក្គប់ក្គ្នន់រវើយ។ ទី២ រគ្នេកា ណ៍វណនាងំាី បស់អងគជំន ំជក្មះ វដេមន19 

រសេកដីសរក្មេរេខ  E319/7/3  រនះ  មិនរ ល្ើយតបរៅនឹងភាពោបំាេ់កែុងកា ដកសិទធិជំន ំជក្មះជា20 

សាធា ណៈ បស់រលាក រខៀវ សំផន រនាះរទ។  21 

ខាុំសូមជក្មបជូននូវមូេរវត ទី១ ទក់ទងរៅនឹងកា  កានូវកា សមៃ ត់វដេមនរៅកែុង 22 

កំណត់រវត សាដ ប់េរមលើយពីសំណ រំ ឿង០០៣ និង០០៤។ អងគជំន ំជក្មះបានបញ្ញជ ក់អំពីកា វណនាងំាីវដេ23 

ថាជាមរធាបាយអាេធានានូវកា សមៃ ត់កែុងសំណ រំ ឿង០០៣ និង០០៤ រនាះ គឺបានផដេ់នូវរគ្នេរៅ ួេ24 

រវើយ។ មនន័យថា រសេកដីសរក្មេទក់ទងនឹងកា វណនា ំបស់អងគជំន ំជក្មះកនលងមកមិនមនអេីជា25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  12 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

កា ជះឥទធិពេអាក្កក់ដេ់សាកស ី ឬរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណវីដេមករ ល្ើយផដេ់សកខីកមារៅេំរពាះម ខអងគ1 

ជំន ំជក្មះកនលងមករនាះរទ។ 2 

[០៩:៤៦:៣៥] 3 

ជាក់វសដងរសេកដីសរក្មេរេើកទី១ សវក្ពះរាជអាជាា ក៏បានរេើកសំរណើក្សរដៀងគ្នែ រនះផងវដ 4 

វដេរសែើស ឲំ្យមនកា របើកសាដ ប់សកខីកមាជាសមៃ ត់ រយងតាមឯកសា  E319/2 កថាខណឌ ទី៦ វដេ5 

ជាសំរណើ បស់សវក្ពះរាជអាជាា រនាះ។ ក៏ប៉ា វនត វូតមកដេ់រពេរនះ ព ំមនផេប៉ាះពាេ់ណ្ណមួយ6 

វដេអាេរកើតរេើងេំរពាះសាកសីរនាះរទ។ រវើយក៏គ្នា នកា ជំទស់ណ្ណ ឬក៏ក្បតិកមាណ្ណរេញពី7 

កា ិយេ័យសវរៅក្កមរស ើបអរងកត រៅរពេវដេអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងកំណត់នូវរគ្នេកា ណ៍8 

វណនា ំ វដេេ ងរក្កាយរនះគឺមិនមនកា ជំទស់រោយវផែកណ្ណមួយរនាះរទ។ រវើយក៏គ្នា នកា ជំទស់9 

រៅកែុងអំេុងរពេថ្នកា របើកសវនាកា រេើសំណ រំ ឿង០០២/០២  តាងំពីវខមករា ឆ្ែ ំ២០១៥រនាះមក10 

វដ ។ 11 

សក្មបរ់មធាវីកា ពា រនាះបងាា ញថា សវរៅក្កមរស ើបអរងកតបានពិោ ណ្ណរៅរេើរសេកដី12 

សរក្មេវដេជារគ្នេកា ណវ៍ណនាមំ ន បស់អងគជំន ំជក្មះ មនភាពក្គប់ក្គ្នន់កែុងកា ធានា ឬកា ពា 13 

េំរពាះកា សមៃ ត់ថ្នកំណត់រវត សាដ ប់េរមលើយទងំរនាះរវើយ។ 14 

គ្នា នេំណ េណ្ណមួយវដេបងាា ញពីកា បំពានេំរពាះកា សមៃ ត់ថ្នកា កំណត់រវត សាដ ប់េរមលើយ15 

រៅកែុងអនាគតរនាះវដ ។ កា បំពានតូេតាេរៅថ្ងៃទី០៥ វខត លា ឆ្ែ ំ២០១៥ កែុងរពេសវនាកា  រកើត16 

រេើងរោយសា វតកា រេើកនូវអតតសញ្ញា ណមួយេំនួន រវើយវដេអងគជំន ំជក្មះបានោត់វេងកិេចកា 17 

រនាះ -- រោះក្សាយកិេចកា រនាះ ួេអស់រវើយវដ  វដេជាកា សរក្មេទក់ទងរៅនឹងរេខឯកសា  18 

វដេមន រេខ E3 វដេក្តូវបានទទួេយកតាមវិធាន៨៧(៤) រវើយក៏រយើងទទួេសាគ េ់ថា ឯកសា 19 

វដេបានកំណត់រេខ E3 រនះគឺថាមិនបានបងាា ញឲ្យមននូវភាពក្េបូកក្េបេ់រនាះវដ  រវើយវដេកា 20 

កំណត់ឯកសា រេញពីសំណ រំ ឿងរផសងយកមកោក់កែុងសំណ ំរ ឿង០០២រនះ រោយកំណត់នូវឯកសា 21 

E3 រនះ គឺបានរោះក្សាយនូវភាពក្េបូកក្េបេ់រនះបានផងវដ ។  22 

[០៩:៥១:២១] 23 

ទក់ទងរៅនឹងមូេរវត ទី២ វដេថារគ្នេកា ណ៍វណនាងំាី បស់អងគជំន ំជក្មះមិនមនភាព24 

សមក្សបរៅនឹងកា ដកសិទធិ ថ្នកា ជំន ំជក្មះជាសាធា ណៈរនាះ។ រយើងខាុំសូមជក្មបជូនអងគជំន ំនូវ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  13 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

មូេរវត ដូេតរៅ៖ ក្គប់ជនជាប់រោទទងំអស់ គឺមនសិទធិទទួេបាននូវកា ជំន ំជក្មះជាសាធា ណៈ1 

រដើមបីកា ពា សិទធិ បស់ខលួនឲ្យទទួេបាននូវកា សវនាកា ដ៏យ តតិធម៌។ កា បំពានថ្នរគ្នេកា ណ៍រនះ គឺ2 

ជាកា រេើកវេងកែុងេកខខណឌ េរងែៀតបំផ ត រវើយវដេក្តូវវតរធេើយ តតិកមារៅរេើកា បំពានទងំរនាះ 3 

ពីរក្ពាះវជាកា ដកសិទធិសវនាកា ជាសាធា ណៈ បស់ជនជាប់រោទ។ កា កំណត់នូវកា រេើកវេង4 

ជាក់លាក់រនះ គឺវិធានកា ថ្នកា របើកសវនាកា ជាអសាធា ណៈវដេតក្មូវឲ្យមនកា កំណត់នូវរគ្នេ5 

រៅ វដេអាេបងាា ញពីកា ដកសិទធិរនះបាន វដេជាផេប៉ាះពាេ់វដេអាេរកើតមនរេើងរៅកែុងសំណ ំ6 

រ ឿង០០២/០២។ ឧទវ ណ៍ សាកសីវដេនឹងមកផតេ់សកខីកមារៅកែុងសំណ ំរ ឿង០០២/០២ អាេសាត ប់7 

សវនាកា រៅកែុងេកខខណឌ ថ្នកា ជំន ំជក្មះជាអសាធា ណៈ េ ះណ្ណវតផេប៉ាះពាេ់វដេអាេរកើតមន8 

រេើងជាយថារវត េំរពាះសាកសីរនាះ។ េំរពាះសវនាកា កនលងមករៅកែុងសំណ ំរ ឿង០០២/០២ វដេក្តូវ9 

បានកំណត់ថា ឲ្យមនរបើកសវនាកា ជាអសាធា ណៈរនាះ គឺវមិនមនអេីប៉ាះពាេ់រៅដេ់សាកសីទងំ10 

រនាះរទ រវើយវដេកា ដកសិទធិកែុងកា ទទួេបានកា ជំន ំជក្មះជាសាធា ណៈរនះ រធេើឲ្យប៉ាះពាេ់ដេ់11 

សិទធិ បសរ់លាក រខៀវ សំផន យ៉ា ងធៃន់ធៃ ។ 12 

[០៩:៥៥:៣៩] 13 

រេើសពីរនះរទៀត រសេកដីសរក្មេងាី បស់អងគជំន ំជក្មះ វដេក្តូវបានសរក្មេឲ្យសវនាកា  របើក14 

សវនាកា ជាអសាធា ណៈរនាះ គឺថាព័ត៌មនវដេសាកសីនឹងមកផដេ់នូវេំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះរៅរពេ15 

រនះ វមិនវមនជាព័ត៌មនងាីទងំក្សុងរទ រវើយវដេភាគីរក្េើនព័ត៌មនទងំរនាះមនរៅកែុងបទសមា សន៍16 

ថ្នមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា ួេរវើយ រវើយវដេឯកសា ទងំអស់រនាះ រគអាេទទួេបានជា     17 

សាធា ណៈ។ ដូរេែះមនន័យថា កំណត់រវត សាដ ប់េរមលើយវដេបានមកពីសំណ ំរ ឿងរផសងរនាះ គឺជា18 

បណដុ ំព័ត៌មនវដេមនជាសាធា ណៈ ួេរវើយ។ 19 

ដូរេែះរៅកែុងកា សរងខបខាងរេើរនះ ក្កុមរមធាវីរលាក រខៀវ សំផន ពិោ ណ្ណរ ើញថា រសេកដី20 

សរក្មេងាីកែុងកា ោក់ឲ្យរក្បើក្បាស់ឯកសា ទក់ទងរៅនឹងសំណ ំរ ឿង០០៣ និង០០៤រនាះ គឺមិនមន21 

ភាពោបំាេ់ ឬរ ល្ើយតបរៅនឹងកា ដកសិទធិ បស់រលាក រខៀវ សំផន ទក់ទងរៅនឹងសិទធិទទួេបានកា 22 

ជំន ំជក្មះជាសាធា ណៈរនាះរទ។ ដូរេែះ ក្កុមរមធាវី បស់រលាក រខៀវ សំផន រសែើស ំអងគជំន ំជក្មះរមតាត23 

ពិោ ណ្ណរសេកដីសរក្មេ បស់ខលួន វដេមនរេខឯកសា  E319/7/3 សាជាងាី រោយរយើងោក់24 

សំរណើស ំឲ្យអងគជំន ំជក្មះ កាទ កកា អន វតតដូេមនរៅកែុងរសេកដីសរក្មេម ន វដេជារសេកដីសរក្មេ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  14 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

មនរេខឯកសា  E319/7 វដេបានរេញពីថ្ងៃទី២៤ វខធែូ ឆ្ែ ំ២០១៤។ 1 

បាទ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ 2 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 3 

សូមអរញ្ជើញរលាករៅក្កម កលូឌា រវេនស៍! 4 

[០៩:៥៨:៥៤] 5 

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖ 6 

ខាុំសូមមនមតិរយបេ់មួយេំនួន រវើយសូមឲ្យភាគីទងំអស់ពិោ ណ្ណម ននឹងរ ល្ើយតប។ <ជា7 

បឋម> រមធាវី<>ជាតិ<កា ពា កតី> បស់រលាក រខៀវ សំផន <ទំនងជាមិន>បាន<ដឹង>អំពីអ ីវម៉ាេ8 

 បស់សវរៅក្កមរស ើបអរងកតវដេបាន<ជូនដំណឹង>ពីកាេថ្ងៃស ក្ក គឺថាមនវតភាសាអង់រគលសរទ9 

<>រវើយក៏មនអ ីវម៉ាេមួយរទៀត<រេញ>រៅ<េ ង>សបាដ វ<៍រនះ នឹង>រផាើជូនរៅភាគីទងំអស់10 

<ផងវដ >។ <ប៉ា វនតរដើមបីឲ្យវមនស ពេភាព> ខាុំ<អានវ រដើមបីគ្នកំ្ទបវនថមដេ់ខលឹមសា អ ីវម៉ាេរដើម 11 

។ ឥេូវ ខាុំ>សូមសួ រៅក្កុមរមធាវីកា ពា កដី រខៀវ សំផន រតើរលាកបានទទួេបានអ ីវម៉ាេរនះរទ វដេ12 

សវរៅក្កមរស ើបអរងកតមនមតិរយបេ់នូវអេីវដេរលាក េីសាក់ រលាកបានរេើករេើងរនាះ រតើក្កុម13 

រលាកបានទទួេរទ? 14 

រលាក គង ់សំអ ន៖ 15 

រយើងបានទទួេអ ីវម៉ាេដំបូង បាទ ប៉ា វនតអត់បាន អត់ដឹងថា អ ីវម៉ាេបនាា ប់រទៀតរៅរពេណ្ណរទ16 

បាទ។ សូមអ គ ណ។ 17 

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖ 18 

ពាក់ព័នធរៅនឹងខលឹមសា  គឺមិនវមនមនន័យថារយើងរធេើកា វកវក្បរសេកដីសរក្មេរៅវខធែូ ២០១៤ 19 

 បស់អងគជំន ជំក្មះរនាះរទ។  អងគជំន ំជក្មះបាន<រេញរសេកតី>បងាគ ប់ងាីៗ <រដើមបីធានាឲ្យមនកា >20 

អន វតត<ពិតក្បាកដ វដេមិនបាន>អន វតត យៈរពេ<ជាង>៩វខកនលងមករវើយ <ឬមិនបានអន វតត21 

រសាះ>។ <រដើមបី ំឭកដេ់ភាគីទងំអស់ រសេកតីសរក្មេរដើម ក្តង់េំណ េ២(គ) បានហាមមិនឲ្យ22 

បងាា ញ>អតតសញ្ញា ណ<កិេចសមា សន៍ថ្ន>សំណ ំរ ឿង០០៣, ០០៤ <ជាសាធា ណៈ។ ឥេូវរនះ> ខាុំ23 

<សូមឲ្យភាគីទងំឡាយ ក្បាប់មកអងគជំន ំជក្មះថា រតើរយើងអាេរធេើយ៉ា ងរម៉ាេបាន រោយមិនោបំាេ់>24 

រធេើសវនាកា សមៃ ត់<បាន។> េំណ េ<ទី២គឺ េំណ េ>២(ក) វដេជា<រសេកតីសរក្មេ>រដើម<វដ  25 

E1/356.101448061



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  15 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បានរេើករេើងថា “ហាមមិនឲ្យរយង រៅកែុងសវនាកា សាធា ណៈកែុង>សំណ ំរ ឿង០០២/០២ <ដក1 

ក្សង់រេញពី>កំណត់រវត <សាត ប់េរមលើយថ្ន>សំណ ំរ ឿង០០៣, <និងសំណ ំរ ឿង>០០៤” <។ ឥេូវ2 

រនះ វិធីវដេអងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញរនាះ រដើមបីអន វតតឲ្យបានវាត់េត់ គឺមនវត>រធេើសវនាកា ជា    3 

អសាធា ណៈ <រៅរពេណ្ណ រយើងយកឯកសា រនាះមករក្បើ>។ <ដូរេែះរវើយ> អងគជំន ំជក្មះ កា4 

ទ កនូវរសេកដីសរក្មេរដើម បស់ខលួន<។ តាមសំរណើ បស>់សវរៅក្កមរស ើបអរងកត <អងគជំន ំជក្មះ5 

បានពាយមធានានូវកា >អន វតត<រោយយកេិតតទ កោក់កាន់វតខាល ងំ។> សូមអ គ ណ គឺថាខាុំមនមតិ6 

ប៉ា រណា ះរទ។ 7 

[១០:០១:៥៨] 8 

 រលាក គង ់សំអ ន៖ 9 

បាទ សូមអ គ ណក្បធាន។ ខាុំសូមជក្មបជូនពីជំវ  បស់រយើង ទក់ទងរៅនឹងកា រក្បើក្បាស់ 10 

ឯកសា វដេដកយករេញពីសំំណ ំរ ឿង ០០៣, ០០៤។ កា កំណត់ បស់អងគជំន ំជក្មះងាីរនះ អេីវដេ11 

រយើងរមើេរ ើញ គឺថាសាកសីមែ ក់វដេនឹងរេើងមកេំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះ កាេណ្ណរបើគ្នត់បានផដេ់12 

សកខីកមា បានផដេ់កំណត់រវត សាដ ប់េរមលើយរៅកែុងសំណ ំរ ឿង០០៣ ឬ០៤  ួេរវើយរនាះ គ្នត់នឹងក្តូវ13 

សាដ ប់េរមលើយជាអសាធា ណៈ។ រនះជាេំណ េមួយវដេរយើងរមើេរ ើញថា វប៉ាះពាេ់ជាមួយទូរៅ14 

េំរពាះសិទធិ បស់រលាក រខៀវ សំផន។ ក៏ប៉ា វនដរបើសិនជាអងគជំន ំជក្មះពិនិតយរៅរេើភាពោបំាេ់ថ្នកា 15 

កំណត់រពេសវនាកា ជាអសាធា ណៈ វតវផែកណ្ណខលះថ្នដំរណើ កា សាដ ប់សាកសីទងំមូេ ឬទងំក្សុង16 

រនាះ វអាេសមក្សបជាងកា របើកសវនាកា ជាអសាធា ណៈេំរពាះសាកសីទំងមូេវតមដង។ ឧទវ ណ៍ 17 

រៅរពេវដេភាគីរក្បើក្បាស់កំណត់រវត សាដ ប់េរមលើយវដេមនរៅកែុងសំណ ំរ ឿង ០០៣, ០០៤ រពេ18 

រនាះគឺអងគជំន ំជក្មះអាេរបើសវនាកា ជាអសាធា ណៈបាន។ ប៉ា វនដរៅរពេវដេអងគជំន ំជក្មះ រៅរពេ19 

វដេភាគីបញ្ចប់កា រដញរោេរៅរេើឯកសា វដេមនរៅកែុងសំណ ំរ ឿង០០៣, ០៤រវើយ  អ   ៊ីេឹងកា 20 

របើកសវនាកា រដញរោេ  គួ វតរធេើជាអសាធា ណៈ -- អ៎! សូមរទស  គួ វតរធេើជាសាធា ណៈវិញ។ 21 

សូមអ គ ណ។ 22 

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖ 23 

សូមអ គ ណរលាករមធាវី។ គឺខាុំេង់និយយថា កា ពិភាកា មិនវមនពិភាកាទងំក្សុងរៅរេើ24 

<រសេកតីសរក្មេេ ងរក្កាយប៉ា រណ្ណា ះរទ តាមរគ្នេកា ណ៍រនាះ រគក៏ពិភាកាអំពីរសេកតីសរក្មេវដេ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  16 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រេញតាងំពី>វខធែូ<មករមល៉ាះ។>   រោយសា ថារយើងមន<ឯកសា វែឹងរវើយ>   រវើយភាគីមួយក៏1 

មនអ ីវម៉ាេរដើម បស់សវរៅក្កមរស ើបអរងកត<វដ  អ  ៊ីេឹង> ខាុំអាេជក្មប<ភាគី>អំពីកា វកវក្បពី 2 

េំណ េវដេសវរៅក្កមរស ើបបានវកវក្ប។ រៅកែុងកថាខណឌ ទី២ ថ្នអ ីវម៉ាេ បស់គ្នត់រនះ ខាុំសូម  3 

អាន<សំរៅ>ងា<ីោប់រផតើមក្តង់រនះ៖> “រនះគឺជារ ឿងជាក់លាក់មួយរេញពីឯកសា វដេបានពីកិេច4 

សមា សនស៍ាកសីរៅកែុងសំណ ំរ ឿង០០៣ និង០០៤។ រោយមិនគិតរទថា ពួកគ្នត់បានសមា សរៅកែុង  5 

សំំណ ំរ ឿង០០១ ឬក៏០០២ រវើយក៏រោយ។”  6 

[១០:០៤:៣៨] 7 

រវើយេំណ េទី២ គឺរៅកែុងកថាខណឌ ដូេខាងរក្កាម។ កថាខណឌ រនះបានស រស ថា ដូេតរៅ៖ 8 

“កា វដេសាកសីបានផដេ់េរមលើយរៅកែុងសំណ ំរ ឿង០០១ និង/ឬសំណ ំរ ឿង០០២ ក៏ប៉ា វនដមិនបានផដេ់9 

េរមលើយរៅកែុងសំណ ំរ ឿង០០៣ ឬ០០៤ រៅរេើយរទ<។ មិនថាពួករគសមា សរៅទីរនះ ឬទីរនាះរទ  10 

ឯកសា ផតេ់េរមលើយទងំឡាយវដេរគបានផតេ់នឹងក្តូវោក់េូេកែុង>សំណ ំរ ឿង០០៣ និង ០០៤។” 11 

<ក្តង់វផែកដថ្ទមិនមនកា វកវក្បអីរទ។ មនកា វកវក្បបនតិេបនតួេវដ  វតជាបញ្ញា រវយាក ណ៍12 

ប៉ា រណ្ណា ះ។>រតើក្តូវកា ឲ្យខាុំអានកថាខណឌ ទងំពី រនះរេើងវិញ ឬមិនបាេ់រទ? សូមអ គ ណ។ 13 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ  14 

បាទ តរៅរនះអងគជំន ំជក្មះផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមៗរផសងរទៀត ភាគីពាក់ព័នធរផសងរទៀត កែុង15 

កា រេើករេើងពាក់ព័នធនឹងបញ្ញា រនះ រវើយផដេ់ ដំបូងគឺក្កុមរមធាវីកា ពា កដី បស់រលាក នួន ជា រតើមន16 

អេីបញ្ញជ ក់បវនថម ឬក៏កត់សមគ េ់រេើសំរណើស ំទី២  បស់ក្កុមសវរមធាវីកា ពា កដីរលាក រខៀវ សំផន17 

រនះវដ ឬរទ? 18 

បាទ របើមិនមនរទ ខាង ជូនរៅខាងសវក្ពះរាជអាជាា  និងសវរមធាវីនាមំ ខតំណ្ណងរដើម19 

បណដ ឹង ដឋបបរវណី រតើមនអេីេង់រេើករេើង ឬកត់សមគ េ់រៅរេើបញ្ញា សំរណើស ំ បស់ក្កុមរមធាវី20 

កា ពា កដីរខៀវ សំផន វដេរេើករេើងរេើសំរណើស ំទី២ ពាក់ព័នធនឹងឯកសា  E319/7/3 វដេអងគជំន ំ21 

ជក្មះរេញកាេពីថ្ងៃទី២០ វខត លា ឆ្ែ ំ២០១៥ រនះវដ ឬរទ? 22 

រលាក នកីឡូាស គមូវជន៖ 23 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម។ ម ននឹងខាុំនិយយអំពីខលឹមសា  បស់វ ខាុំ24 

រសែើស ំឲ្យអងគជំន ំជក្មះបញ្ញជ ក់អំពីកា វណនារំនះបនតិេ រោយសា ថា របើតាមវដេសវក្ពះរាជអាជាា25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  17 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

យេ់គឺថា វមនកា បកក្សាយរផសងៗគ្នែ <។ រយើងកំព ងរៅកែុងវគគអសាធា ណៈរវើយ រវើយខាុំេង់1 

ឲ្យក្បាកដ>ម ននឹងខាុំរេើងរៅនិយយ<។> សាកសីបនាា ប់រនះ គឺជាសាកសីវដេមនេរមលើយជូនមជឈ-2 

មណឌ េឯកសា កមពជុា រវើយរយើងបានសួ គ្នត់ពាក់ព័នធរៅនឹងសំណ ំរ ឿង០០៤។ <រតើ>ខាុំយេ់<ក្តឹម3 

ក្តូវរទ> សាកស<ីរនះ>ក្តូវ<ផតេ់សកខីកមា>រៅកែុងសវនាកា ជាសាធា ណៈ <ប៉ា វនតផ្ទែ កសិន> វូត4 

ដេ់រពេរយើងសួ ពាក់ព័នធរៅនឹង<កិេចសមា សន៍រៅកែុង>សំណ ំរ ឿង<>០០៤ ឬក៏ថា<ភាគីណ្ណមួយ5 

រក្បើកិេចសមា សន៍កែុងសំណ ំរ ឿង០០៤, រតើក្តឹមក្តូវរទ? ឬក៏>សកខីកមា បស់គ្នត់ក្តូវវតរធេើរៅកែុងសវនា6 

កា ជាអសាធា ណៈទងំក្សងុវតមដង។ <រយើងដូេជាមិនសូវេាស់រសាះក្តង់េំណ េរនះ។>  7 

[១០:០៧:១៥] 8 

(រៅក្កមពិភាកាគ្នែ ) 9 

[១០:១០:៤៤] 10 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 11 

បាទ អងគជំន ំជក្មះផដេ់រវទកិាជូនរៅរលាករៅក្កម វសង់ម៉ា ក ឡាវវន៍ រដើមបីរ ល្ើយតបរៅនឹង12 

សំណួ វដេសួ រេើងរោយសវក្ពះរាជអាជាា អនដ ជាតិអមាញ់មិញរនះ។ សូមអរញ្ជើញរលាក វសង់13 

ម៉ា ក ឡាវវន៍! 14 

រៅក្កម វសងម់៉ា ក ឡាវវន៖៍ 15 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ អេីវដេអងគជំន ំជក្មះេង់បញ្ញជ ក់ជូនរលាក<កាេពីក្ពឹកមិញ>រនាះ 16 

គឺថារយើងមិនទន់បានសរក្មេជាសាថ ព រៅរេើយរទ <រោយសា >រយើងនឹងសាដ បភ់ាគីសិនម ននឹងរេញ17 

រសេកដីសរក្មេ។ ក៏ប៉ា វនត <ជារគ្នេកា ណ៍> អេីវដេអងគជំន ំជក្មះរក្គ្នងរធេើសក្មប់សាកសីបនាា ប់រនាះ18 

គឺ រយើងនឹងរធេើជាអសាធា ណៈ។ រយើងមនរវត ផេពី ។ ទី១ គឺរយើង<មនកាតពេកិេច>មិនផដេ់អតត-19 

សញ្ញា ណសាកសីរៅកែុងសំណ រំ ឿង០០៣, ០០៤ វដេកំព ងវតរស ើបអរងកត។ <រនះជាសំរណើ បសស់វ20 

រៅក្កមរស ើបអរងកតបានរសែើមករយើង> រវើយបញ្ញា មួយរទៀត គឺថារទះបី<វផែកខលះថ្នសកខីកមា>សាកសី21 

រនះក្តូវបានសាដ ប់រៅ<>កែុងក្កបខ័ណឌ ថ្នមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា <រវើយវផែកខលះរទៀតជាកា សាត ប់22 

េរមលើយរៅេំរពាះម ខសវរៅក្កមរស ើបអរងកត>ក៏រោយ គឺភ័សតតុាងទងំអសវ់ែឹង គឺវមនភាពពាក់-23 

ព័នធគ្នែ ពីរក្ពាះថាកំណត់រវត រៅេំរពាះម ខសវរៅក្កមរស ើបអរងកតមួយេំនួនរនាះ គឺវផែករៅរេើកិេច24 

សមា សន ៍បសស់ាកសីជាមួយនឹងមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  18 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

[១០:១២:២៥] 1 

រលាក នកីឡូាស គមូវជន៖ 2 

សូមអ គ ណេំរពាះកា បញ្ញជ ក់រនះ។ រលាក រលាកក្សីរៅក្កម សក្មប់ខាងសវក្ពះរាជអាជាា3 

រយើងខាុំយេ់ក្សបទងំក្សុងរៅនឹងកា រេើករេើង បសក់្កុមរមធាវីកា ពា កដី រខៀវ សំផន ថានីតិ វិធវី4 

 ំរលាភរៅដេ់សិទធិ<ជំន ំជក្មះជាសាធា ណៈ។ វក៏ ំរលាភ>សិទធ ិបស់ជនជាប់រោទកែុងកា ទទួេបាន5 

កា ជំន ំជក្មះជាសាធា ណៈ<ផងវដ ។> ក្បជាជន ង់ោសំាដ ប់សវនាកា រនះ៤០ឆ្ែ ំមករវើយ។  <ប៉ា វនត6 

ខលឹមសា សំខាន់ៗកែុងរ ឿងកតី កែុង>សវនាកា ជាអសាធា ណៈ<រនះ វដេ>មិនឲ្យខាងក្បព័នធសា ព័ត៌មន 7 

សាធា ណជនេូេ ួម គឺមិន<វមន>ជារ ឿងមួយសមរវត សមផេរទ។ <រនះជាេំណ េមួយវដេខាុំ8 

េង់រេើករេើង។> សិទធិទទួេបានកា ជំន ំជក្មះជាសាធា ណៈ <គឺមនរៅកែុងេាប់ បស់ត លាកា 9 

រនះ> គឺវពាក់ព័នធរៅនឹងកតិកាសញ្ញា សដីអំពីសិទធិពេ ដឋ <និងសិទធិ>នរយបាយ<។ ពិតណ្ណស់ រនះជា10 

រ ឿងសមរវត សមផេឬរទ។ មនរពេខលះ សិទធិដថ្ទរទៀតក៏មនទមៃន់ជាងសិទធិទទួេបានកា ជំន ំជក្មះ11 

ជាសាធា ណៈវដ ។ ឧទវ ណ>៍ ទក់ទងរៅនឹងស វតថិភាពនិងសនដិស ខ បស់សាកស ីឬក៏សិទធ<ិឯកជន12 

ភាព បស់សាកសី កែុងកា សួ រដញរោេអំពីកា   កគួនផលូវរភទ>។  13 

អងគជំន ំជក្មះក្តូវវតសក្មបសក្មួេអំពីបញ្ញា រនះ រវើយកា < កាកា សមៃ ត់ថ្នកិេចកា >រស ើប14 

អរងកត<ជាផេក្បរយជន៍>តាមផលូវេាប់<ប៉ា វនត>រយើងខាុំយេ់រ ើញថា<នីតិវិធីវដេ>ត លាកា <យក15 

មក>រក្បើក្បាស់<ោប់តាងំពីរពេ>របើកសវនាកា <រនះ មនេកខណៈក្គប់ក្គ្នន់រៅរវើយ>។ <ខាុំ16 

បានរ ើញ>មនបញ្ញា តូេតាេមួយ <វតជារ ឿងថ្េដនយ រោយមនព័ត៌មនមួយេំនួនក្តូវបានរេេឮ17 

រៅខាងរក្ៅ>ពាក់ព័នធ<>រៅនឹងកា រស ើបអរងកត <ប៉ា វនត មិនមនផេវិបាកអីរកើតរេើងរនាះរទ។> 18 

តាមវដេខាុំដឹងគ្នា នសាកសីមួយណ្ណវដេនិយយថា ខលួនទទួេបានកា គំរាមកំវវង ឬក៏មនកា េង់យ 19 

យីរោយក្បកា ណ្ណមួយរនាះរទ។ 20 

[១០:១៤:១៧] 21 

<បញ្ញា មួយថ្នរសេកតីសរក្មេគឺថា កា ិយេ័យ>សវរៅក្កមរស ើបអរងកត ជាវផែកោេ់រោយ22 

វេកមួយ បស់សាលាកដីរនះ រវើយ<រគ>មិន<សូវដឹង រវើយមិនសូវ>េូេ ួមពាក់ព័នធរៅនឹងកិេច23 

ដំរណើ កា នីតិ វិធ ីបស់អងគជំន ំជក្មះរទ។ អ  ៊ីេឹងរនះ ពិតណ្ណស់ថា វពាក់ព័នធរៅនឹងកា ប៉ាះពាេ់រៅដេ់24 

សិទធ ិបស់ភាគី។ ក្បវវេជា<កា ិយេ័យ>សវរៅក្កមរស ើបអរងកតមិនក្ជាបអំពីបញ្ញា រនះរទ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  19 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

<ឧទវ ណ>៍ ម នរពេសាកសមីករ ល្ើយ សាកសី<>ក្តូវបានសួ  ួេមករវើយ ថារតើគ្នត់រនះក្តូវកា ស ំ1 

 វិធានកា កា ពា អេីវដ  ឬក៏អត់រទ? <រនះជាអេីខាុំបានដឹង វជាកិេចកា  បស់អងគភាពគ្នំពា សាកសី និងអែក2 

ជំនាញ។>ដូរេែះ <របើសិន>សាកសវីដេ<មកផតេ់សកខីកមា និងផតេ់សមា សន៍រៅ>កែុងសំណ រំ ឿង០០៣ 3 

និង ០០៤ វដេបងាា ញអំពីកា ក្ពួយ<បា មា> បស់ខលួនកែុងកា មករ ល្ើយជាសាធា ណៈរនាះ សឹមអងគជំន ំ4 

ជក្មះពិោ ណ្ណរៅរេើសំរណើស ំរនះ។ របើមនសំរណើស ំក្សបេាប់ណ្ណមួយពាក់ព័នធរៅនឹងភាពជាឯក-5 

ជន ឬក៏<បញ្ញា ស វតថិភាព បស់សាកស ី រយើងសូមឲ្យអងគជំន ំជក្មះរបើក>សវនាកា អសាធា ណៈ<ពាក់6 

កណ្ណត េ ឬ>ទងំក្សុង<ថ្នកា ផតេ់សកខីកមារនាះេ ះ។ ប៉ា វនត របើក្គ្នន់វត>រេញរសេកតី<សរក្មេស  ប 7 

បិទបញ្ញា ទងំអស់រនះវតមដង រោយសា សាកសីផតេ់េរមលើយរៅសវរៅក្កមរស ើបអរងកត រវើយេរមលើយ8 

រនាះរ ៀបរាប់អំពី បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ រធេើឲ្យរារំាង>បិទ<មិនឲ្យសាធា ណជនេូេសាត ប់បាន>9 

គឺ<វ>មិនក្តឹមក្តូវ<ទេ់វតរសាះ>។<វពិតជាមិនសមរវត ផេទេ់វតរសាះ។ អ  ៊ីេឹង រគក្តូវរធេើ10 

ឲ្យមនត េយភាពតក្មូវកា ក្សបេាប់សក្មប់>សវនាកា អសាធា ណៈ <ម នរពេវដេសវនាកា    11 

អសាធា ណៈរនះក្តូវបានអន ញ្ញា ត>។  12 

<ខាុំក៏េង់និយយខលះវដ >កែុង<ដំណ្ណក់កាេរស ើបអរងកត>សំណ ំរ ឿង<>០០៣ <និងសំណ ំ13 

រ ឿង>០០៤។ <ដូេរលាក រលាកក្សីរៅក្កមក្ជាបក្សាប់រវើយ>គឺថាប គគេ<ទងំរនាះក្តូវបានរោទ14 

ក្បកាន់ជាសាធា ណៈ> -- មិនវមនជា<ក ណី>វដេរយើងកំព ងបងាា ញ<វខស>សណួំ <ក្ពេយឲ្យ15 

ដឹងថាន ណ្ណជា>ជនសងស័យ ឬ<ជា>ជនជាប់រោទ <វដេកំព ងសថិតរៅរក្កាមវខសបណ្ណត ញថ្នកា 16 

រស ើបអរងកតឯណ្ណ។>ជនក្តូវរោទគឺថាមនសិទធិទទួេបាននូវកំណត់រវត ថ្នកា សាត ប់េរមលើយទងំអស់17 

រនះ ួេមករវើយ<។ វវេងជាព័ត៌មន>សមៃ ត់<រទៀតរេើយ>។ ដូរេែះនីតិវិធីវដេរយើងបានអន វតត18 

កាេពីម នមក គឺថារយើងក្តូវអន វតតបនតរៅរទៀត គឺថារយើងសួ វតអេីវដេបានរកើតរេើងេំរពាះពួកគ្នត់19 

វតប៉ា រណ្ណា ះ។ ពួកគ្នត់នឹងរ ល្ើយថា រតើពួកគ្នត់រៅឯណ្ណ គ្នត់រធេើកា រៅកា ោឋ នរនាះ ឬក៏អត់? ជីវភាព20 

 ស់រៅ បស់គ្នត់ វយ៉ា ងរម៉ាេ? រវើយរបើសិនណ្ណជាភាគីនីមួយៗក្តូវកា រក្បើក្បាស់កំណត់រវត សាត ប់21 

េរមលើយជាលាយេកខណ៍អកស កែុងសំណ ំរ ឿង០០៤រនាះ គឺថាក្គ្នន់វតសួ ថា រតើមនអែករស ើបអរងកតថ្ន22 

កា ិយេ័យសវរៅក្កមរស ើបអរងកតសួ រលាក រលាកក្សីរវើយឬរៅ? <ឬក៏សួ ថា រតើ រលាក រលាក23 

ក្សីវដ មនផតេ់េរមលើយរទពីម នមក។>រវើយរទះបីជាមិន -- រទះបីជា -- មិនគិតថាគ្នត់បានរ ល្ើយ24 

កែុងសំណ ំរ ឿង០០១, ០០២, ០០៣, ០០៤ រនាះរទ<។ រយើងក្គ្នន់វតក្បុងក្បយ័តែមិនក្តូវផតេ់កាេ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  20 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ប ិរេេទថ្នកិេចសមា សន៍រៅកែុងសវនាកា សាធា ណៈរេើយ រក្ពាះសួ វបបរនះ នឹងក្ពេយឲ្យអែករស ើប1 

អរងកតរជើងោស់ វដេពាយមកំណត់ថា សាកសីមួយណ្ណបានផតេ់សកខីកមារៅកែុងសំណ ំរ ឿង០០៣ និង2 

០០៤  ួេរវើយ។>  3 

តាមកា យេ់រ ើញ បស់ខាុំ សវនាកា ជាសាធា ណៈ ជាពិរសសសំណ ំរ ឿងេំរពាះម ខវតមតង 4 

សំខាន់ណ្ណស់<។> រនះជារគ្នេបំណងេមបង<ថ្នរ ឿងកតីមួយរនះ>បងាា ញរៅដេ់ឲ្យពិភពរលាក5 

រ ើញនូវអេីវដេបានរកើតរេើងរៅកែុងកិេចដំរណើ កា នីតិវិធីក្បកបរៅរោយភាពក្តឹមក្តូវ និងយ តតិធម៌ 6 

<េំរពាះកា រធេើសវនាកា ជាសាធា ណៈ។> វខ សគ្នែ រៅនឹងកា របើកសវនាកា ជាអសាធា ណៈ។ 7 

<សូមអគ ណ។> 8 

[១០:១៧:៣៩] 9 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 10 

រយើងសួ បញ្ញា ពី  សវក្ពះរាជអាជាា អនត ជាតិ បញ្ញា ទី១ រលាករធេើកា កំណត់ឲ្យបានេាស់11 

លាសរ់ោយសរងខប រដើមបីឲ្យរយើងបានសាត ប់េាស់លាស់  វងសាធា ណភាព ថ្នសវនាកា រដញរោេ12 

 បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើសំណ ំរ ឿង០០២/០២ និងភាពសមៃ ត់ថ្នកិេចដំរណើ កា រស ើបសួ  រៅ13 

កែុងសំណ ំរ ឿង០០៣, ០០៤ វដេក្តូវរគ្ន ពជាោេ់ខាតនូវរគ្នេកា ណ៍ថ្នកា សមៃ ត់រៅកែុងកិេចរស ើប14 

សួ  វដេបានយកឯកសា ពីសំណ ំរ ឿងសមៃ ត់យកមកលាតក្តោងរៅកែុងសវនាកា ជាសាធា ណៈ រតើ15 

អាបញ្ញា បដិបកខពី រនះរោះក្សាយយ៉ា ងរម៉ាេ? រនះបញ្ញា ទី១។ សំណួ ទី២ សួ ថា រតើសវក្ពះរាជអាជាា16 

អនត ជាតិបានដឹងអំពីក្បតិកមា បស់សវរៅក្កមរស ើបអរងកតអនត ជាតិវដ ឬរទ    រៅកែុងអំេុងរពេ17 

សវនាកា កនលងមក? រតើបានរមើេក្បតិោ ឹក វដេកាេពីថ្ងៃ០៥ និងថ្ងៃទី០៦ វខត លា ឆ្ែ ំ២០១៥ វដ  ឬ18 

រទ ថារវត អីបានជាអងគជំន ំជក្មះរកាសេ បនូវេំណ េមួយេំនួន? រវត ផេរម៉ាេបានជាអងគជំន ំជក្មះ19 

មិនអាេរធេើសវនាកា បានកាេពីសបាត វ៍កនលងរៅ េំរពាះសាកសីវដេមន វសសនាម 2-TCW-996? 20 

ក្បវវេជារយើងបានបញ្ញជ ក់រវើយថា វទំនង វប៉ាះពាេ់រៅកែុងកា  កាភាពសមៃ ត់ថ្នកា រស ើបស ួ 21 

រៅកែុងសំណ ំរ ឿង០០៣, ០០៤។ អ  ៊ីេឹងរវើយបានជារវត ផេទងំពី  រវត ផេគឺទំនាស់ផេ22 

ក្បរយជន៍ និងរវត ផេប៉ាះពាេ់រៅរេើកា ងា  កាកា សមៃ ត់រៅកែុងកា រស ើបអរងកត អ  ៊ីេឹងរវើយ23 

បាន ជារយើងអត់អាេដំរណើ កា សវនាកា សាត ប់សកខីកមាសាកសី 2-TCW-996 តាងំពីសបាដ វ៍រនាះរមល ៉ា ះ 24 

រោយសា វមនបញ្ញា ក្តូវរោះក្សាយ។ សូមរលាកបញ្ញជ ក់ពី េំណ េរនះ រវើយភាគីពាក់ព័នធដថ្ទរទៀត 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  21 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

របើមនមតិរយបេ់ សូមរោះក្សាយឲ្យបានេាស់លាស់។ 1 

[១០:១៩:៥៥] 2 

រលាក នកីឡូាស គមូវជន៖ 3 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ដំបូងខាុំយេ់រវើយ <សវក្ពះរាជអាជាា យេ់រ ើញ>ថាវិធានថ្ផា4 

កែុងតក្មូវជាោបំាេ់ថា សំណ ំរ ឿង០០៣, ០០៤ គឺជា<កា រស ើបអរងកត>សមៃ ត់ ប៉ា វនតវ<ជា>ព័ត៌មន5 

ជាសាធា ណៈ<វដេមនវដនកំណត់>។ ជាកា ពិតរវើយ មែ ក់ៗបានដឹងអំពីសំណ ំរ ឿង០០៣,  ០០៤ 6 

ប៉ា វនត<ខាងភាគីក្ពះរាជអាជាា  ស ំឲ្យភាគីក្បកាន់ខាជ ប់>ថា កា រស ើបអរងកត<មនភាពសមៃ ត់ រវើយ7 

រាេ់ព័ត៌មនទងំឡាយមិនក្តូវរេេរេញខច ខាច យរនាះរទ។ រយើងរជឿថា>នីតិវិធវីដេបានអន វតតកនលង8 

មក គឺថារយើងបានអន វតត រវើយរយើងក៏កា ពា រៅដេ់េំណ េរនះវដ ។ ប៉ា វនតមនកា  ំរលាភមួយរៅ9 

ថ្ងៃទី០៥ <ឬទ0ី៦> វខត លា ២០១៥ វដេខាុំយេ់រ ើញថា <វជារ ឿងអរេតនាប៉ា រណ្ណា ះ។ ខាុំគិតថា>10 

ដំរណ្ណះក្សាយ<េំរពាះបញ្ញា រនះ មនវតរធេើសវនាកា វតពាក់កណ្ណត េ បិទមិនឲ្យសាធា ណជនេូេ ួម 11 

គឺ>វរេើសពីពយសនកមាវដេ<មនកនលងមក ួេរៅរវើយ។ ខាុំមិនេាស់វដ >ថា រតើពយសនកមាវនឹង12 

ផដេ់នូវផេវិបាកអេីខលះរនាះ<រទរេញពីកា បំពានរនះ។> 13 

<>ខាុំសូមបញ្ញជ ក់រវើយ<>គឺអាក្ស័យរៅរេើអែកេូេ ួមទងំអស់ ទងំរមធាវីកា ពា កដី 14 

<រវើយ ទងំអស់គ្នែ >ក្តូវ កា<>ព័ត៌មនទងំឡាយណ្ណវដេ<>ជាព័ត៌មនសមៃ ត់។ < វិធានណ្ណក៏15 

រោយ វដេ>អងគជំន ំជក្មះ<បានរេញ  ួមមនកា >របើកសវនាកា អសាធា ណៈ<>ពាក់កណ្ណដ េ 16 

<រទះបីអងគជំន ំជក្មះរធេើបានវត>េំនួនពាក់កណ្ណដ េ<ក៏រោយ ក៏វិធានកា រនះជួយរារំាងមិនឲ្យមនកា 17 

េួេបរញ្ចញព័ត៌មនសមៃ ត់បានវដ ។ រលាក រលាកក្សីរៅក្កម អាេ>ោត់វិធានកា  <ធានាមិន>ឲ្យ18 

<>មនកា មក់ងាយរៅដេ់ត លាកា  បស់រយើងពាក់ព័នធរៅនឹងកា  ំរលាភនូវភាពសមៃ ត់ថ្នរ ឿងកដី19 

រនាះ។ 20 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 21 

សូមអរញ្ជើញសវរមធាវីនាមំ ខតំណ្ណងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី! 22 

[១០:២២:១០] 23 

រលាកក្សី ម៉ា   ីវគ ី ដូ៖៍ 24 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ខាុំមនកា កត់សមគ េ់ខលីមួយ រដើមបីពនយេ់អំពីរគ្នេជំវ  បស់ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  22 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី។ េំរពាះរយើងខាុំ គឺសាធា ណភាពថ្នកា ជំន ំជក្មះមនសា ៈសំខាន់ណ្ណស់។ 1 

ឧទវ ណ៍ជូនអងគជំន ំជក្មះ គឺថារដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីពាក់កណ្ណដ េវដេក្តូវបានសាដ ប់េរមលើយពាក់2 

ព័នធរៅនឹងពយសនកមាវដេពួកគ្នត់បានទទួេ ង គឺគួ វតរធេើជាអសាធា ណៈ របើសិនជារយើងរគ្ន ពរៅ3 

តាមអន សាសន៍ងាីៗ បស់អងគជំន ំជក្មះរនាះ។ រវើយរយើងមនផេក្បរយជន៍ផ្ទា េ់ រយើងេង់រធេើយ៉ា ង4 

ណ្ណឲ្យរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីទងំអសក់្តូវបានសាដ ប់េរមលើយជាសាធា ណៈ។ រយើងគ្នកំ្ទរយបេ់ បស់5 

សវក្ពះរាជអាជាា អនត ជាតិ ពាក់ព័នធរៅនឹងសា ៈសំខាន់ជាក់លាក់ថ្នសាធា ណភាពថ្នសវនាកា រៅ  6 

អ.វ.ត.ក រយើងរនះ។ ក្បសិនរបើរយើងរគ្ន ពរៅតាមអន សាសន៍វដេអងគជំន ំជក្មះបានោក់ជូនរៅកែុង7 

រសេកដីសរក្មេ បស់ខលួនរនាះ គឺថាក្បវវេជាសវនាកា រយើងពាក់កណ្ណដ េរនាះ ក្តូវវតរធេើជាអសា-8 

ធា ណៈ រវើយគ្នា នន ណ្ណមែ ក់អាេតាមោនសវនាកា បានរទៀតរទ របើគិតវតពីអសាធា ណៈ វូត9 

រនាះ។ អ  ៊ីេឹងវបងកជាបញ្ញា សំខាន់ណ្ណស់សក្មប់រយើងខាុំ។  10 

<បានអានរេើងវិញនូវរសេកតីសរក្មេ បស់អងគជំន ំជក្មះ គឺឯកសា > E319/7 រនះ វដេមន11 

បញ្ញជ ក់អំពីអន សាសន៍វែឹង គឺថារយើង -- វអាេរ ល្ើយតបរៅនឹងកងេេ់ក្សបេាប់ បស់សវរៅក្កម12 

រស ើបអរងកតអនត ជាតិ។ ដូរេែះ ភាគីទងំអស់ក៏ដូេជា អងគជំន ំជក្មះអាេោត់ជារេខរៅនឹងឯកសា 13 

វដេដករេញពីសំណ ំរ ឿង០០៣, ០០៤ វដេយកមកោក់េូេរៅកែុងសំណ ំរ ឿង<០០២/០២>រយើង14 

រនះ។ រៅរពេវដេរយើងោក់ជារេខអ  ៊ីេឹង សាធា ណជនគ្នត់អត់អាេដឹងថា <កំណត់រវត សាដ ប់ 15 

េរមលើយ>ណ្ណរេញពីសំណ ំរ ឿង០០៣, ០០៤ រទ។ 16 

[១០:២៤:២៣] 17 

អ  ៊ីេឹងរយើងអាេបនដសវនាកា បាន រយើងអាេរក្បើក្បាស់ឯកសា វែឹង រោយរយើងរក្បើរេខងាី18 

វដេអងគជំន ំជក្មះោក់ជូនកែុងសំណ ំរ ឿង០០២/០២។ អ  ៊ីេឹងោប់ពីរពេវែឹងរៅ គឺអែកកាវសត សាកសី 19 

ឬក៏សាធា ណជនអត់ដឹងថា កំណត់រវត វែឹងរេញមកពីសំណ ំរ ឿង០០៣,  ០០៤ រទ រក្ពាះរយើងមន20 

រេខងាីរៅរវើយ។ អ  ៊ីេឹងក្បវវេជាមនកា  ំឭកឲ្យភាគីរៅថា រធេើរម៉ាេភាគីក្តូវរគ្ន ពរៅតាមវិធាន21 

វដេមនរៅកែុងឯកសា  E319/7។ <វតយ៉ា ងណ្ណកតី>រយើងគិតថា ក្បសិនរបើភាគី និង អងគជំន ំជក្មះ22 

រគ្ន ព< វិធាន>រនាះ គឺអត់មនបញ្ញា អីពាក់ព័នធរៅនឹងភាពជាកា សមៃ ត់វែឹង ថ្នព័ត៌មនវដេដករេញ23 

មកពីសំណ ំរ ឿង ០០៣, ០០៤ រនាះរទ។ 24 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  23 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

អរញ្ជើញរលាកក្សីរៅក្កម កលូឌា រវេនស៍! 1 

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖ 2 

អងគជំន ំជក្មះបានដឹងរវើយអំពីបញ្ញា ថ្នកា របើកសវនាកា ជាអសាធា ណៈ និងជាសាធា ណៈ 3 

ប៉ា វនដខាុំេង់<រធេើកា កត់សមគ េ់>ថា ពីរដើមមកវែឹងគឺខាងសវក្ពះរាជអាជាា គ្នកំ្ទរៅនឹងេំណ្ណត់កា 4 

រនះ។ ខាុំេង់ដឹងថារតើវប៉ាះពាេ់អេីវដ រៅដេ់រសេកដីសរក្មេពីខាងរដើម <ក្តង់េំណ េ២(គ) “វដេ5 

ហាមមិនឲ្យ>បងាា ញនូវអតតសញ្ញា ណថ្នសំណ ំរ ឿង០០៣ និង០០៤” <ពីរក្ពាះ របើសិនរលាកសាត ប់6 

សាកសី វតមិនបានបរញ្ចញរ ា្ ះក៏រោយ រវើយរលាកថា ខាុំនឹងរធេើសវនាកា អសាធា ណៈ ពីរក្ពាះខាុំក្តូវ7 

សាត ប់កិេចសមា សន៍កែុងសំណ រំ ឿង០០៣ និង០០៤  អ  ៊ីេឹង អតតសញ្ញា ណសាកសីរនាះក្តូវបានបងាា ញ ួេរៅ8 

រវើយ។ ដូរេែះ រតើវមនន័យថារគមិនអាេោក់សំរណើ វកវក្បរសេកតីសរក្មេរដើមរទ ឬអី?> ប៉ា វនដ9 

រសេកដីសរក្មេពីខាងរដើមរនះក្តូវបានសវក្ពះរាជអាជាា គ្នកំ្ទរវើយ។ កា វដេខាុំរេើករេើងយ៉ា ងដូរេែះ 10 

គឺថាសវរៅក្កមរស ើបអរងកតបានបញ្ញជ ក់ថា គ្នត់េង់បិទមិនឲ្យរក្បើក្បាស់ឯកសា រេញពីសំណ ំរ ឿង11 

០០៣ និង០០៤រនះទងំក្សុងវតមដង <រវើយទ កសំរណើស ំរក្បើក្បាស់ឯកសា រនាះមួយវេកសិន>។ 12 

<េំរពាះអងគជំន ំជក្មះវិញ> ជាពិរសសពាក់ព័នធរៅនឹងឯកសា <>ភ័សដតុាងរោះបនាកុ <វជាបញ្ញា13 

រោទ ប៉ា វនតរយើងកំព ង្នមកដេ់ដំណ្ណក់កាេរនះរវើយ>។ ជាពិរសសរបើសិនណ្ណពាក់ព័នធរៅនឹង14 

សវនាកា ណ្ណមួយ<វដេសំខាន់រេើសអេីៗទងំឡាយ រយើងនឹងក្តូវផ្ទែ ក ផ្ទែ ករោយសា វត>ឯកសា 15 

ថ្នភ័សដតុាងរោះបនាកុ<វែឹងវតមតង ឬមា៉ាងវិញរទៀត កែុងក ណី>របើសិនណ្ណជាសវរៅក្កមរស ើប16 

អរងកត គ្នត់មិនយេ់ក្សបរៅនឹងកា អន វតតថ្នរសេកដីសរក្មេ បស់អងគជំន ំជក្មះរនះ<>។ 17 

[១០:២៧:១៤] 18 

រលាក រេេ េសីាក៖់ 19 

ខាុំសូមនិយយអំពីរសេកដីសរក្មេ<ម ន> បស់អងគជំន ំជក្មះ<សិន។>រយើង<យេ់រផសងេំរពាះ20 

រសេកតីសរក្មេនឹង។>ឥេូវវែឹងសូមក្តេប់រៅរក្កាយបនដិេ ថារតើបញ្ញា រនះវរកើតរេើងរោយ របៀប21 

ណ្ណវដ ។ រៅ<>រពេកិេចសមា សន៍ពាក់ព័នធរៅនឹងសវនាកា ដំណ្ណក់កាេរនះ ជាពិរសសរៅក្តាកំក់ 22 

រៅក្កម ហាម៉ា ន គ្នត់ថាក្តូវរធេើកា បងាា ញឯកសា ទងំរនះរៅរក្កាមកាេៈរទសៈជាក់លាក់ណ្ណមួយ23 

វតប៉ា រណ្ណា ះ។ ប៉ា វនដរយើងមិនដឹងថារតើជំវ  បស់រៅក្កម ហាម៉ា ន ក្តូវបានយកមកអន វតតរៅកែុង24 

ត លាកា <យ៉ា ងណ្ណ>រនាះរទ។ រយើងខាុំបានោក់សា ណ្ណជូនអងគជំន ំជក្មះ េមលងជូនរៅសវរៅក្កម25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  24 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រស ើបអរងកត បញ្ញជ ក់ថារតើកា រក្បើក្បាស់ឯកសា ក្តូវដំរណើ កា រោយ របៀបណ្ណ ជាពិរសសរៅរពេ1 

រយើងរក្បើក្បាស់រៅកែុងសវនាកា ជាសាធា ណៈរនាះ។ រយើងក៏ក្តូវគិតអំពីកា លាកក់ា ណ៍ មិនបងាា ញ2 

នូវអតតសញ្ញា ណ បស់សាកសីកែុងសំណ ំរ ឿង០០៣ និង០០៤រនាះវដ ។<រក្កាយមករទៀត អងគជំន ំជក្មះ3 

បានរេញរសេកតីសរក្មេមួយ គឺទទួេយកនីតិវិធីរនាះ។> ដូរេែះរៅរពេវដេខាុំបានអានរសេកដី4 

សរក្មេ បស់អងគជំន ំជក្មះ ឯកសា  <E319/7> រៅ<ថ្ងៃទី២៤> វខធែូ ឆ្ែ ំ២០១៤ រៅកែុងកថាខណឌ ៦ 5 

រយើងរ ើញថា មនកា បញ្ញជ ក់យ៉ា ងេាស់លាស់ ទទួេសាគ េ់ថា កំណត់រវត សាដ ប់េរមលើយជាលាយ 6 

េកខណ៍អកស ទងំរនះ គឺថាអាេក្តូវយកមករក្បើក្បាស់កែុងសវនាកា ជាសាធាណៈបាន។ 7 

[១០:២៨:៥៦]  8 

រយើងខាុំក៏បាន<ផតេ់េាប់េមលងមួយអំពី>នីតិវិធីជូនរៅឲ្យសវរៅក្កមរស ើបអរងកតរមើេ 9 

រវើយ<ពួករគ>មិនជំទស់រៅនឹង<កា រក្បើក្បាស់កំណត់រវត សាដ ប់េរមលើយទងំអស់រនាះ រៅកែុង10 

ដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា ជាសាធា ណៈរនាះ>រទ។ រវើយបនាា ប់មកអងគជំន ំជក្មះក៏ោក់រេញនូវ11 

េកខខណឌ ក្បាវំដេក្តូវវតរគ្ន ព។ ទី១ រៅរពេរក្បើក្បាសកំ់ណត់រវត សាដ ប់េរមលើយ វដេរកើតរេញពី12 

សំណ ំរ ឿង០០៣, ០០៤ មិនក្តូវបងាា ញនូវអតតសញ្ញា ណ បស់វរទ។ <ក្តង់េំណ េ ២(ខ)> មិនមន 13 

ភាគីណ្ណមួយក្តូវបងាា ញ <--> គឺបងាា ញវត<កំណត់រវត សាត ប់េរមលើយ ឬកិេចសមា សន៍ វដេមន14 

រេខឯកសា >រៅកែុងសំណ ំរ ឿង០០២រនះវតប៉ា រណ្ណា ះ។ ឯ<េំណ េ>៣<(គ)> រយើងទងំអស់គ្នែ   15 

មិនក្តូវបងាា ញរ ា្ ះអែកវដេក្តូវរគសមា សគឺសាកសីជាសាធា ណៈរនាះរទ។ រវើយបនាា ប់មករទៀត 16 

េំណ េ( ) ពាក់ព័នធរៅនឹងកា រក្បើក្បាស់េរមលើយ យកេរមលើយ បស់សាកសីមួយរផសងរេញពីសំណ ំរ ឿង17 

០០៣ <ឬ០០៤> មកសួ សាកសីមួយរផសង គឺថារយើងក្តូវវតរក្បើបានវត វសសនាមរទ មិនក្តូវរក្បើ18 

ក្បាស់រ ា្ ះសាកសីមួយរផសងមកសួ សាកសីរៅេំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះរនាះរទ។ <កា កំវិតេ ងរក្កាយ 19 

ក៏ក្សរដៀងគ្នែ វដ  គឺ>រយើងរយងវតកំណត់រវត សាដ ប់េរមលើយណ្ណមួយវដេថា ជាកំណត់រវត រេញ20 

មកពីសវរៅក្កមរស ើបអរងកតមិនបាេ់បញ្ញជ ក់េាស់លាស់អំពីកាេប ិរេេទអេីរនាះរទ។ រនះគឺជានីតិវិធី21 

វដេរយើងបាន<យេ់ រវើយក៏ជានីតិវិធីវដេបាន>អន វតតកនលងមក<រវើយ> រោយមិនោបំាេ់របើក22 

សវនាកា ជាអសាធា ណៈរនាះរទ <រៅរពេណ្ណមនកំណត់រវត សាត ប់េរមលើយសាកសីកែុងសំណ ំរ ឿង23 

០០៣ ឬ០០៤>។ ក.ស.េ.ស បានដឹងអំពីេំណ េរនះរវើយ គ្នត់បានតាមោនកិេចដំរណើ កា នីតិវិធីជា24 

រ ៀងរាេ់ថ្ងៃវដ ។ រវើយរបើសិនរមើេរៅ ប៉ា វនតរៅថ្ងៃ០៥ មនកា សវមដងនូវកា ក្ពួយបា មារនាះ រតើ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  25 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រយើងក្តូវរោះក្សាយអំពីកា ក្ពួយបា មាឬក៏អត់? 1 

<>ដូរេែះ<ជំវ > បស់រយើងខាុំ<ជារ ឿងសាមញ្ា គឺថាវក្គប់ក្គ្នន់រវើយ  ំឭកភាគីឲ្យក្បកាន់2 

ខាជ ប់កាតពេកិេច បស់ខលួន។  ដូរេែះ> រលាកក្សីរៅក្កម រវេនស៍ វមិនមនអេីវក រយើងរធេើយ៉ា ងណ្ណក ំឲ្យ3 

វកវក្បរៅអេីវដេបានអន វតតកនលងមករក្េើនរពក <រវើយនីតិវិធីកនលងមកទំនងដូេជាក្គប់ក្គ្នន់រវើយ>។ 4 

រនះគឺជាេរមលើយខលី បស់ខាុំរៅនឹងសំណួ  បស់រលាកក្សីរៅក្កម។ សូមអ គ ណ។ 5 

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖ 6 

បញ្ញា គឺថារយើងមនរៅក្កម សវរៅក្កមរស ើបអរងកតងាីរនះ វដេគ្នត់មនទសសនៈរផសង។ 7 

[១០:៣១:៣៩] 8 

រលាក រេេ េសីាក៖់ 9 

សូមអ គ ណរលាកក្សីរៅក្កម <វដេបាន> ំឭកខាុំពីេំណ េរនះ។<ខាុំនឹងនិយយេំណ េរនះ  10 

វដ ។> ខាុំមនមតិពី  ទក់ទងរៅនឹងកា រក្បើក្បាស់កំណត់រវត សាដ ប់េរមលើយវដេបានបងាា ញ ួេមក11 

រវើយ។ រយើងខាុំ<> មិនអាេរៅរសៃៀម  មិនៗៗ វយជួង<រនាះរទ។ កា យេ់រ ើញ វដេថារៅក្កម12 

អាេរេញរសេកតីសរក្មេមួយ ឲ្យទញរ ឿងវែឹងងយរក្កាយ គឺរធេើរៅមិន ួេរនាះរទ។ ឯកសា ទងំ13 

រនាះក្តូវបានយកមករក្បើជាមួយនឹងសាកសីទំងឡាយកែុងកិេចដំរណើ កា រនះកនលងមកយូ រវើយ។>ដូរេែះ 14 

<បញ្ញា >ជាក់លាក់រនាះគឺថា <រតើកិេចសមា សន៍វដេរៅរសសសេ់ក្តូវោក់បងាា ញវដ ឬយ៉ា ងណ្ណ។> 15 

ខាុំ<អាេោក់សំរណើជូនរលាកក្សីរៅក្កម រវេនស៍ គឺខាុំជាមន សស>មនស ទិដឋិនិយម<មែ ក់វដ ។ ខាុំរជឿ16 

ថារៅក្កម បូវេនេ័ >នឹងសរក្មេរៅរេើបញ្ញា រនះ <រោយវផែក>រៅរេើអងគរសេកដី បស់វ។ ខាុំយេ់17 

ថា គ្នត់<នឹង>មិន<ហាមក្បាម>កិេចសមា សន៍សាដ ប់េរមលើយទងំអស់រនាះវតមដងរនាះរទ <។ េរមលើយគឺ18 

សាមញ្ាណ្ណស់ រោយសា សំរណើ បស់រៅក្កមមែ ក់រនះមិនក្តូវបានរគ្ន ពឲ្យបានរពញរេញរៅកែុង19 

ត លាកា រនះរេើយ>។ រនះគឺអាក្ស័យរៅរេើភាគីទងំអស់រៅកែុងកិេចដំរណើ កា នី តិវិធីរនះ វដេក្តូវ20 

<រធេើឲ្យគ្នត់យេ់> ទញជំវ  បស់គ្នត់ ថាឯកសា រនះ<ក្តូវោក់>បងាា ញជាសាធា ណៈ ប៉ា វនតវមិន21 

ប៉ាះពាេ់រៅដេ់កិេចរស ើបអរងកតរនាះរទ រយើងក្តូវវតរោះក្សាយបញ្ញា រនះឯង។ ប៉ា វនតរយើងក្តូវវញកឲ្យ22 

ោេ់ពីគ្នែ  <រវើយ>អងគជំន ំជក្មះជាអែកទទួេខ សក្តូវកែុងកា កំណត់ ថារតើឯកសា ទងំអស់រនះក្តូវ23 

រក្បើរោយ របៀបរម៉ាេ? រវើយរៅក្កម <បូវេនេ័ > គ្នត់<ក៏>ទទួេខ សក្តូវេំរពាះសាថ នភាពថ្នកា 24 

បងាា ញព័ត៌មនរៅនឹងកា រស ើបអរងកតរៅរពេខាងម ខ<ផងវដ >។ ដូរេែះ ខាុំយេ់រ ើញថា <រយើង25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  26 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បរញ្ចញ>ក្បតិកមា<ក្ជុេរពករវើយ>រៅកែុងត លាកា រនះ កាេពីថ្ងៃេនា<>ទី០៥ វខត លា <>ពី 1 

<បី>សបាដ វ៍ម ន<។ ក្តង់រនះ> ខាុំ<ក៏>រសែើស ំវដ ថាក្តូវផដេ់ឱកាសឲ្យរយើងខាុំ<ផង រដើមបីឲ្យរយើង2 

ពាយម>រោះក្សាយជាមួយនឹងសវរៅក្កមរស ើបអរងកត<រេើបញ្ញា រក្បើក្បាស់ោក់បងាា ញឯកសា 3 

ជាេំវរៅ>ថ្ងៃម ខ<រទៀត រោយមិនោបំាេ់រធេើសវនាកា អសាធា ណៈភាល មៗរនាះរទ។> 4 

[១០:៣៤:១២] 5 

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖ 6 

រលាកក្បធានរទើបវត<ក្បាប>់មកខាុំឲ្យ<រលាកជួយ>បញ្ញជ ក់< វិធីសា្សត បស់រលាកេំរពាះ>7 

សាកស<ី>វដេក្តូវេូេមករនះ រលាករសែើស ំឲ្យមនសវនាកា ជាសាធា ណៈអ  ៊ីេឹងរអា៎ កែុងកា សួ រដញ8 

រោេសាកសី ូបរនះ <រវើយផ្ទែ ករៅរពេណ្ណដេ់រពេេរមលើយ បស់សាកសីរនាះពាក់ព័នធនឹង>សំណ ំ9 

រ ឿង០០៣ <ឬ>០០៤ ជាពិរសស<េរមលើយ>ពាក់ព័នធរៅនឹងឯកសា ថ្នកំណត់រវត សាដ ប់េរមលើយជូន10 

មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា<។ រតើអ  ៊ីេឹងវមនរទ>?  11 

<រលាក នកីឡូាស គមូវជន៖> 12 

<រលាក រលាកក្សីរៅក្កម> រយើងខាុំ<សូមផតេ់រយបេ់>ថា <របើសិនណ្ណបំវប >កិេច13 

ដំរណើ នីតិវិធីវដេបានអន វតតកាេកនលងមក <រវើយរបើសិនមនរគក្តូវកា រយងកំណត់រវត សាត ប់14 

េរមលើយវដេមិនស ីសងាេ ក់គ្នែ ពីកិេចសមា សន៍ បស់រៅក្កមរស ើបអរងកត រគម ខវតសួ ថា> រតើអែកឯង15 

បានផដេ់េរមលើយ<ឲ្យអែករស ើបអរងកត មកពី>ត លាកា រនះ<រោយមិនបងាា ញថា សំណ ំរ ឿងមួយណ្ណ16 

ជាសំណ ំរ ឿងមួយណ្ណឬយ៉ា ងរម៉ាេ>?  17 

ដំរណ្ណះក្សាយវដេេែគឺថា រយើងក្តូវកា រពេរវលាសួ រដញរោេបនដរៅម ខសិនរមើេ៍ ថារតើ 18 

ក្តូវកា របើកសវនាកា ជាអសាធា ណៈរៅក្តង់វផែកណ្ណ ឬក៏យ៉ា ងដូេរមដេរនាះ។ 19 

[១០:៣៥:២២] 20 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 21 

បាទ រវើយបញ្ញា វដេរយើងពិភាការនះ គឺជាសំរណើស ទំី២  បសក់្កុមរមធាវីកា ពា កដី រខៀវ  22 

សំផន រទ ប៉ា វនតវហាក់ដូេជាក្គបបណដ បរ់ៅរេើសំរណើស ំ បស់សវក្ពះរាជអាជាា អនដ ជាតិរៅរេើបញ្ញា  23 

រនះ ួេរវើយ។ សួ ថារតើសវក្ពះរាជអាជាា អនដ ជាតិវែឹង មនេង់បញ្ញជ ក់រៅរេើសំរណើស  ំបស់ខលួន24 

វដ ឬរទ ពាក់ព័នធជាមួយនឹងសាធា ណភាព ឬអសាធា ណភាពថ្នដំរណើ កា សវនាកា នារពេខាងម ខ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  27 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ពាក់ព័នធជាមួយនឹងឯកសា េំនួនពី វដេអងគជំន ំជក្មះបានរេញ គឺឯកសា េ ះថ្ងៃទ២ី៤ វខធែូ ឆ្ែ ំ២០១៤ 1 

វដេជាមូេោឋ នក្គឹះថ្នដំរណើ កា សវនាកា ពីម ន វតូមកដេ់បេចបុបនែ វដេភាគីពាក់ព័នធរផសងរទៀត2 

ទមទ សូមឲ្យបនដអន វតតនូវខលឹមសា ថ្នរសេកដីវណនាអំន វតតតាមេិខិតរនះឲ្យបានោេ់ណ្ណត់រៅ រវើយ3 

ជាជាងរក្បើក្បាស់រៅកែុងកា បវនថមវដេមនទមៃន់តឹង   ឹងនូវឯកសា  E319/7/3។ សួ ថា រតើសវក្ពះ4 

រាជអាជាា មនបញ្ញា េង់រេើករេើងនូវសំរណើស  ំបសរ់លាកផ្ទា េ់វដ ឬរទ ឬក៏សំរណើស ំរនាះក្តូវបានរោះ5 

ក្សាយ ួេរវើយ រោយសា វសំរណើក្សបគ្នែ  ដូេគ្នែ រៅនឹងសំរណើស  ំបស់សវរមធាវីកា ពា កដីរលាក 6 

រខៀវ សំផន? 7 

រលាក នកីឡូាស គមូវជន៖ 8 

ទក់ទងរៅនឹងឯកសា  E319/7/3 គឺឯកសា  E319/7/3 រយើងខាុំមិនមនរសែើអេីបវនថមរៅរេើ9 

ឯកសា រនះរទៀតរទ។ 10 

[១០:៣៧:១៨] 11 

(រៅក្កមពិភាកាគ្នែ ) 12 

[១០:៣៧:៤៧] 13 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 14 

បាទ  សូមអ គ ណនូវរាេ់មតិរយបេ់ បស់ភាគី   វដេបានរេើករេើងពាក់ព័នធជាមួយនឹងកិេច15 

ដំរណើ កា នីតិ វិធីនារពេខាងម ខ វដេមនបញ្ញា សាគុសាា ញ រោយសា ពាក់ព័នធជាមួយនឹងកិេចដំរណើ 16 

កា ថ្នសវនាកា ជាសាធា ណភាព បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើសំណ រំ ឿង០០២/០២ ពាក់ព័នធជា17 

មួយនឹងឯកសា មួយេំនួនយកពីសំណ រំ ឿង០០៣, ០០៤ មកបញ្ចូេរនះ វដេមនបញ្ញា សាគុសាា ញ18 

រោយសា ពាក់ព័នធជាមួយនឹងអងគភាពមួយរទៀត គឺអងគភាពផ្ទា េ់ជាសាមីខលួនផ្ទា េ់វដេទទួេខ សក្តូវគឺ19 

សវរៅក្កមរស ើបអរងកតអនដ ជាតិ។ វតរទះបីយ៉ា ងណ្ណក៏រោយ   អងគជំន ំជក្មះអ គ ណេំរពាះមតិ20 

រយបេ់ បស់ភាគីវដេពាក់ព័នធនឹងបញ្ញា រនះ។ រវើយអាេរបើកជាសាធា ណភាពរេើង វិញេ ះរលាក21 

ខាងក្បព័នធរសាតទសសន៍។ 22 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 23 

បាទ  ឥេូវរនះរោយសា បញ្ញា មនេំរពាះម ខ  រវើយអងគជំន ំជក្មះក្តូវរេើកយកបញ្ញា រនះរៅ 24 

ពិនិតយពិោ ណ្ណសរក្មេជាម នឲ្យបានេាស់លាស់ជាម នសិន ម ននឹងដំរណើ កា នីតិ វិធសីវនាកា ។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  28 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រវើយរពេរវលាក៏រៅសេ់តិេតួេវដ រទរៅកែុងដំរណើ កា សវនាកា ក្ពឹករនះ។ រវើយរបើរធៀបជាមួយ1 

នឹងរពេរវលាវដេអងគជំន ំជក្មះក្តូវកា យករៅពិនិតយពិោ ណ្ណសរក្មេ រេញរសេកដីសរក្មេផ្ទា េ់2 

មត់នារពេខាងម ខរនះ រដើមបីឲ្យដំរណើ កា សាដ បស់កខីកមាសាកសីវដេមន វសសនាម 2-TCW-996 3 

បានក្បក្ពឹតតរៅ រនាះអងគជំន ំជក្មះសរក្មេថា សវនាកា រៅក្ពឹករនះគឺផ្ទែ កក្តឹមរនះសិន រវើយសវនា-4 

កា រេើករៅបនដរធេើរៅ រសៀេរនះ រោយោប់រផដើមពីរម៉ា ងមួយនិងសាមសិបនាទីរៅ។ រវើយរពេរនាះ5 

អងគជំន ំជក្មះនឹងសរក្មេអំពី វិធីសា្សដកែុងកា សវនាកា សួ រដញរោេ សាដ ប់សកខីកមាសាកសវីដេមន6 

 វសសនាម 2-TCW-996  ួមនិងបញ្ញា ដថ្ទរទៀតវដេភាគីបានរេើករេើងរៅក្ពឹករនះ រដើមបីឲ្យបាន7 

េាស់លាស់ទងំអសគ់្នែ  រវើយរយើងនឹងអាេដំរណើ កា រៅរោយ េូន។  8 

រវើយបងាគ ប់ឲ្យអន  កសមនាី   ំឃងំនាខំលួនរលាក រខៀវ សំផន រៅកាន់បនាប់ ង់ោខំាងរក្កាម9 

សាេសវនាកា រនះ និងបងាគ ប់ឲ្យនាខំលួនគ្នត់ក្តេប់េូេ ួមសវនាកា  វិញរៅកែុងបនាប់សវនាកា រនះរៅ10 

 រសៀេរនះឲ្យបានម នរម៉ា ងមួយកនលះ។ 11 

សក្មកេ ះ! 12 

(សវនាកា សក្មកោប់ពីរម៉ា ង ១០:៤០នាទី  វូតដេ់រម៉ា ង ១៣:៣៤នាទី) 13 

(សវនាកា បនតជាសាធា ណៈរៅរម៉ា ង ១៣:៣៥នាទី) 14 

[១៣:៣៥:២៥] 15 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 16 

អងគយុេ ះ! 17 

អងគជំន ំជក្មះក្បកាសបនតកិេចដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា ។ សវនាកា តរៅរនះ អងគជំន ំជក្មះនឹង 18 

រធេើសវនាកា សាត ប់សកខីកមាសាកសី វដេមន វសសនាម 2-TCW-996 ដូេវដេបានរក្គ្នងទ ក។ ប៉ា វនត19 

ម ននឹងដំរណើ កា សាត ប់សកខីកមា ូបរនាះ អងគជំន ំជក្មះក៏សូមសរក្មេផ្ទា េ់មត់រេើសំរណើស ំវដេរធេើ20 

រេើងរោយភាគីកាេពីក្ពឹកមិញ គឺមួយ គឺស ំពនា ដំរណើ កា នីតិវិធី និងរម ភាព ឬក៏វកសក្មួេ21 

រគ្នេកា ណ៍វណនា ំ វដេមនកា វកវក្បសតីពីកា រក្បើក្បាស់កំណត់រវត ថ្នកា សាត ប់េរមលើយកែុងសំណ ំ22 

រ ឿង០០៣ និង០០៤។  23 

អងគជំន ំជក្មះបានទទួេសំរណើស ំ បស់សវរមធាវីកា ពា កតី រខៀវ សំផន ស ំពនា រពេកិេច24 

ដំរណើ កា នីតិវិធីជំន ំជក្មះ  វូតដេ់រពេបញ្ចប់សវនាកា រេើបណត ឹងសាទ កខរៅេំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  29 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ត លាកា កំពូេ រេើសំណ ំរ ឿង០០២/០១។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា ភាគីគួ បានរក្តៀមរ ៀបេំខលួន1 

សមក្សបអាេោប់រផតើមក្បធានបទកា ក្បក្ពឹតតរៅរគ្នេរៅជាក់លាក់េំរពាះជនជាតិរវៀតណ្ណម ួេរវើយ 2 

ពីរក្ពាះថាភាគីបានេូេ ួមរៅកែុងកិេចដំរណើ កា នីតិវិធីទងំរនះជារក្េើនឆ្ែ ំមករវើយ  ួមទងំរៅកែុង3 

អំេុងរពេរស ើបអរងកត និងរៅកែុងសំណ ំរ ឿង០០២/០១ផងវដ ។ មា៉ាងវិញរទៀត អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់4 

ថា រមធាវីកា ពា កតីព ំោំបាេ់ក្តូវដឹងថា អែកជំនាញណ្ណមែ ក់ ឬក៏អែកជំនាញទំងឡាយណ្ណវដេអងគជំន ំ5 

ជក្មះបានរក្ជើសរ ីសឲ្យមកផតេ់សកខីកមារេើក្បធានបទម នរនះ ម នរពេភាគីអាេរក្តៀមរ ៀបេំសាត ប់6 

សាកសីរផសងរទៀតរេើក្បធានបទរនះរេើយ។  7 

[១៣:៣៧:៣៨] 8 

រទះបីជាយ៉ា ងរនះកតី អងគជំន ំជក្មះកត់សមគ េ់រ ើញថា ភាគីកំព ង ង់ោឲំ្យអងគជំន ំជក្មះត លា-9 

កា កំពូេបញ្ញជ ក់ឲ្យបានេាស់ជាងរនះម ន  អំពីេំណ េថ្នបណត ឹងសាទ កខ វដេរក្គ្នងនឹងរធេើសវនាកា ។ 10 

រវត ដូរេែះ អងគជំន ំជក្មះកត់សមគ េ់រ ើញថា ភាគីក្តូវកា រពេរវលារក្េើនបវនថមរទៀត រដើមបីរក្តៀម11 

រ ៀបេំខលួន។  12 

វផែករេើមូេោឋ នរនះ អងគជំន ំជក្មះយេ់ក្ពមផតេ់ យៈរពេមួយសបាត វ៍បវនថមរទៀត រពាេគឺ13 

ោប់ពីថ្ងៃទី០២ ដេ់ថ្ងៃទី០៥ វខវិេេិកា ជូនដេ់ភាគីរដើមបីរក្តៀមខលួនសក្មប់េូេ ួមសវនាកា រេើបណត ឹង14 

សាទ កខ។ មា៉ាងវិញរទៀត អងគភាពគ្នពំា សាកសី និងអែកជំនាញបានជូនដំណឹងមកអងគជំន ំជក្មះថា 15 

សាកសវីដេពីដំបូងរក្គ្នងមកផតេ់សកខីកមារៅថ្ងៃព ធ និងថ្ងៃស ក្កកែុងសបាត វ៍រនះ ព ំអាេមកផតេ់សកខីកមា16 

បានរនាះរទ។ រយងរោយរវត ផេរនះ អងគជំន ំជក្មះនឹងសាត ប់សកខីកមាសាកសីវដេមន វសសនាម  17 

2-TCW-996 និងសាកសី 2-TCW-868 រវើយនឹងពនា រពេសវនាកា  វូតដេ់ថ្ងៃទី៣០ វខ វិេេិកា 18 

ឆ្ែ ំ២០១៥។  19 

រេើបញ្ញា ទី២ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងទទួេបានសំរណើស ំវកសក្មួេ ឬរធេើរម ភាពរេើ20 

រសេកដីវណនា ំ វដេបានវកវក្បសតីពីកា រក្បើក្បាស់កំណត់រវត ថ្នកា សាត ប់េរមលើយរៅកែុងសំណ ំរ ឿង21 

០០៣ និង០០៤ ផងវដ ។ អងគជំន ំជក្មះកំព ងពិោ ណ្ណសា ណ្ណនានា បស់ភាគី និងេរមលើយតប បស់22 

សវរៅក្កមរស ើបអរងកតអនត ជាតិរេើបញ្ញា រនះ។ រោយសា វតសាកសី 2-TCW-996 និង 2-TCW-23 

868 ទងំពី  ូបរនះមនរពេទំរន  និងរក្តៀមខលួន ួេជារក្សេរដើមបីផតេ់សកខីកមារនាះ អងគជំន ំជក្មះយេ់24 

រ ើញថា  កា សាត ប់សកខីកមាសាកសទីងំពី  ូបរនះ រៅរពេរនះ  គឺជាក្បរយជន៍ថ្នកា រ ៀបេំសវនាកា  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  30 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រៅតាមេំោប់េំរោយ និងក្បកបរោយក្បសិទធភាព។ 1 

[១៣:៣៩:៥០] 2 

អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា វជាកា ក្តឹមក្តូវកែុងកា រគ្ន ពរៅតាមរសេកដីវណនាវំដេបានវក3 

សក្មួេ ឯកសា  E319/7/3  វូតដេ់រពេណ្ណវដេអងគជំន ំជក្មះមនឱកាសពិោ ណ្ណឲ្យបានរពញ4 

រេញរេើបញ្ញា រនះ។ 5 

រវត ដូរេែះ អងគជំន ំជក្មះនឹងសាដ ប់សកខីកមាសាកសីវដេមន វសសនាម 2-TCW-996 ទងំ6 

ក្សុងជាអសាធា ណៈ រវើយសំណួ វដេរោទសួ េំរពាះសាកសី 2-TCW-868 ទក់ទិននឹងឯកសា កែុង7 

សំណ ំរ ឿង០០៣ និង ០០៤ គួ វតទ ក វូតដេ់េ ងបញ្ចប់ថ្នកា ផដេ់សកខីកមា បស់គ្នត់ វដេក្តូវរធេើ8 

រេើងកែុងសវនាកា អសាធា ណៈ។ ក៏ប៉ា វនតរដើមបីអាេឲ្យសវនាកា ទងំរនះ មនេកខណៈសាធា ណៈ9 

កក្មិតអតិប មរនាះ អងគជំន ំជក្មះរក្កាយពីមនកា ពិរក្គ្នះរយបេ់ជាមួយនឹងសវរៅក្កមរស ើប10 

អរងកតអនត ជាតិ នឹងរកាសេ បក្បតិោ ឹកថ្នសវនាកា សាធា ណៈរនះ រដើមបីអាេឲ្យក្បតិោ ឹករនះ 11 

ផសពេផាយជាសាធា ណៈបាន។ េរមលើយតបជាក់លាក់ បស់អងគជំន ំជក្មះរៅនឹងសំរណើ បស់ភាគីរេើ12 

បញ្ញា រនះ នឹងផដេ់ជូនភាគីរៅកែុងរពេសមក្សបឆ្ប់ៗខាងម ខរនះ។ 13 

បាទ ជាបនតរៅរនះ អងគជំន ំជក្មះរផដើមរធេើសវនាកា ជាសមៃ ត់កែុងកា សាដ ប់សកខីកមាសាកសីវដេ14 

មន វសសនាម 2-TCW-996។ រវត ដូរេែះ ទី១ គឺសមូក្បព័នធសំរេង រសាតទសសន៍ផ្ទដ េ់សំរេងរៅ15 

សាធា ណជន  ួមទងំរៅកវនលងសក្មប់អែកសា ព័ត៌មនផង។ រវើយទី២ វផែកខាងអែករ ៀបេំសណ្ណដ ប ់16 

ធាែ ប់រៅកែុងសាេសវនាកា  សូមឲ្យនាកំ្បាប់រៅសាធា ណជនឲ្យោករេញពីសាេសវនាកា ធំ រដើមបី17 

អងគជំន ំជក្មះរធេើសវនាកា អសាធា ណៈ ពីរក្ពាះរយើងមិនអាេដំរណើ កា រោយវិធីបិទវងំននបានរទ   18 

វប៉ាះពាេ់ដេ់សមតថភាព និងេទធភាពបកវក្បភាសា បស់អងគភាពបកវក្បភាសាផ្ទា េ់មត់រៅកែុង   19 

សវនាកា ។ 20 

បនតរៅរនះ សូមម្នតី ដឋបាេត លាកា អរញ្ជើញសាកសី  ួមទងំរមធាវីក្បឹកាសាកសីមកកាន់កវនលង21 

ផដេ់សកខីកមារៅកែុងបនាប់សវនាកា ។ 22 

(កា ពយូ សវនាកា ជាសាធា ណៈរៅរម៉ា ង ១៣:៤៣ នាទី) 23 

(សវនាកា អសាធា ណៈបនតរៅរម៉ា ង ១៣:៤៤ នាទី) 24 

(សាកសីេូេកែុងបនាប់សវនាកា ) 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  31 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

[១៣:៤៤:០៦] 1 

កា តាងំសំណួ រោយរៅក្កម 2 

សួ រោយក្បធានអងគជនំ ៖ំ 3 

ស៖ សួសដីរលាកសាកសី រតើរលាករលាករ ា្ ះអី? 4 

រលាក [2-TCW-996]៖ 5 

្៖ បាទ ខាុំបាទរ ា្ ះ [2-TCW-996]។ 6 

ស៖ អ គ ណរលាក[2-TCW-996]។ រតើរលាករកើតរៅថ្ងៃវខឆ្ែ ំណ្ណ រលាកោវំដ រទ? ក ំអាេ7 

ទន់ៗៗ សាដ ប់សិនណ៎្ណ! សាដ ប់សំណួ ឲ្យបានសិន គិតបនតិេរៅ អាវែឹងជាឱកាសេែសក្មប់រយើងគិត 8 

រដើមបីរ ល្ើយតបឲ្យបានក្តឹមក្តូវផងណ៎្ណ។ រលាករកើតរៅថ្ងៃវខឆ្ែ ំណ្ណ រលាកោវំដ រទ? 9 

្៖ ខាុំរកើតរៅឆ្ែ ំ១៩៥៧។ 10 

ស៖ អ គ ណ។ រវើយទីកវនលងកំរណើត បស់រលាក រលាករកើតរៅទីកវនលងណ្ណ?  11 

្៖ ខាុំរកើតរៅភូមិ កកកកកកកក កកកកកកកកក កកកកកកកកក កកកកកកកកកកកក។  12 

ស៖ អ គ ណ។ រវើយេ ះទីេំរៅសពេថ្ងៃរនះ រតើរលាក ស់រៅទីកវនលងណ្ណ?  13 

្៖ រៅភូមិកកកកកក កកកកកកកកក កកកកកកកកក កកកកកកកកកកក។ 14 

ស៖ រលាកក្បកបម ខ ប អីសពេថ្ងៃរនះ? 15 

្៖ រធេើវក្ស។ 16 

ស៖ ឪព កបរងកើត បស់រលាករ ា្ ះអេី? រវើយមត យបរងកើត បស់រលាករ ា្ ះអី?  17 

្៖ ឪព កខាុំបាទរ ា្ ះ ក កក។ មត យរ ា្ ះ ក កកក។ 18 

[១៣:៤៦:១៣]  19 

ស៖ េ ះក្បពនធ បស់រលាករ ា្ ះអី? រវើយរលាកមនកូនប៉ា នាា ននាក់?  20 

្៖ ក្បពនធខាុំបាទរ ា្ ះ កកក កកកកក។ មនកូនេំនួនក្បាំនាក់។ 21 

ស៖ អ គ ណរលាក [2-TCW-996]។ តាម បាយកា ណ៍ បស់ក្កឡាបញ្ជីសវនាកា កាេពី22 

ក្ពឹកមិញថា តាមសមតថភាពវដេរលាកអាេដឹងបាន គឺថារលាកមិនមនេំណងញាតិរលាវិត ឬក៏23 

ញាតិពនធជាមួយនឹងជនជាប់រោទពី  ូប នួន ជា និង រខៀវ សំផន រទ រវើយក៏ដូេជាប គគេវដេក្តូវបាន24 

ទទួេយកជារដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីរៅកែុងរ ឿងកតីរនះរទ។ រតើកា ណ៍រនះពិតវមនវដ រទ? 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  32 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

្៖ ពិតវដ ។ 1 

ស៖ ពិតវដ  រម៉ាេ? ឥេូវរលាក -- សួ ថារលាករតើមនញាតិរលាវិតៗ គឺេំណងញាតិ2 

រលាវិត ឬក៏ញាតិពនធ ជាសាេ់ថ្ងល វដេរលាកមនពាក់ព័នធជាសាេ់ញាតិរលាវិត ឬក៏ជាសាេ់ថ្ងលវែឹង3 

ជាមួយនឹងជនជាប់រោទ នួន ជា និង រខៀវ សំផន និងប គគេទងំឡាយវដេទទួេយកជារដើមបណត ឹង 4 

 ដឋបបរវណីកែុងរ ឿងកតីរនះរទ តាមវដេរលាកដឹង រតើមនវដ ឬរទ? 5 

្៖ អត់មនរទ។  6 

ស៖ អ គ ណ។ រវើយតាម បាយកា ណ៍ក្ពឹកមិញថា រលាកបានសបងរៅេំរពាះម ខអែកតា7 

ដំបងវដក រៅពីខាងរកើតសាេសវនាកា រនះ ួេរវើយ។ រតើពិតវមនវដ រទ? 8 

្៖ ពិតវមន។ 9 

[១៣:៤៨:០៤] 10 

ស៖ រលាក [2-TCW-996] រៅរពេរនះរលាកបានទទួេជំនួយរមធាវីក្បឹកាសាកសីវដេអងគ11 

ជំន ជំក្មះ បានផតេ់ឲ្យតាម យៈអងគភាពគ្នំពា សាកសី និងអែកជំនាញតាមសំរណើ បស់រលាក គឺរលាក12 

រមធាវីក្បឹកា គឺរលាករមធាវី េ េ ផ្ទ ី។ 13 

្៖ (មិនឮសំរេង)  14 

ស៖ តរៅរនះរយើងក្បាប់អំពីសិទធិ និងក ណីយកិេចកែុងនាមរលាកជាសាកសីរៅេំរពាះម ខអងគជំន ំ15 

ជក្មះ។ រលាក អំពីសិទធិ រលាក [2-TCW-996] កែុងនាមរលាកជាសាកសីរៅកែុងកិេចដំរណើ កា នីតិវិធី16 

េំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះរនះ រលាកអាេបដិរសធកែុងកា រ ល្ើយតបរៅនឹងសំណួ  ឬកា ស ំឲ្យរលាករធេើ17 

អតាថ ធិបាយវដេនាឲំ្យោក់ពិ  ទធភាពរេើខលួនឯង។ សិទធិមិនរធេើសកខីកមាក្បឆំ្ងនឹងខលួនឯង មនន័យថា 18 

រោយសា វត េរមលើយ ឬអំណះអំណ្ណង បស់រលាករនាះ នាឲំ្យរលាកនឹងក្តូវទទួេ ងកា រោទក្បកាន់។  19 

អំពីក ណីយកិេច រលាក [2-TCW-996] កែុងនាមរលាកជាសាកសី ក្តូវផតេ់សកខីកមារៅេំរពាះ20 

ម ខអងគជំន ំជក្មះ ក្តូវវតរ ល្ើយតបរាេ់សំណួ ទងំឡាយ វដេភាគី ឬរៅក្កមថ្នអងគជំន ំជក្មះសួ េំរពាះ21 

រលាក រេើកវេងវតសំណួ ណ្ណវដេនាឲំ្យេរមលើយតប ឬកា រធេើអតាថ ធិបាយ បស់រលាក នាឲំ្យោក់ពិ  ទធ22 

ភាពរេើខលួនឯង ដូេរយើងក្បាបអ់ំពីសិទធិេំរពាះរលាក ួេរវើយ អមាញ់មិញរនះ។ រវើយកែុងនាមរលាក23 

ជាសាកសី ក្តូវវតរ ល្ើយឲ្យកា ណ៍ណ្ណវដេពិត វដេរលាកបានដឹង បានឮ បានរ ើញ បានធាល ប់េងោំ ឬ24 

ក៏ធាល ប់មនបទពិរសាធន៍ជួបក្បទះ ឬបានរធេើកា សរងកតរោយផ្ទា េ់នូវក្ពឹតតិរវត  ឬរវត កា ណ៍25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  33 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ទងំឡាយ 1 

 វដេពាក់ព័នធនឹងសំណួ វដេភាគី ឬរៅក្កមថ្នអងគជំន ំជក្មះសួ េំរពាះរលាក។  2 

រលាក [2-TCW-996] រតើរលាកវដេធាល ប់ផតេ់សកខីកមា ឬផតេ់កិេចសមា សន៍ជាមួយនឹងអែក3 

រស ើបអរងកតថ្នកា ិយេ័យសវរៅក្កមរស ើបអរងកតវដ ឬរទ កនលងមក? រវើយក្បសិនរបើមន រធេើ4 

ប៉ា នាា នដង រវើយរធេើរៅទីកវនលងណ្ណ?  5 

[១៣:៥០:០៥] 6 

្៖ ទី១ រធេើរៅផាះខាុំ។ ទី២រទៀត រធេើពី ដង រេើកទី២ រធេើរៅផាះខាុំវដ ។  7 

ស៖ បាទ អ គ ណ។ រវើយរៅម នរពេេូេមកេំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះនារពេរនះ រតើរលាក8 

បានពិនិតយរមើេ ឬក៏បានអាននូវកំណត់វដេរលាកបានផដេ់េរមលើយនារពេម ន ជាមួយនឹងអែករស ើប9 

អរងកតថ្នកា ិយេ័យសវរៅក្កមរស ើបអរងកត រដើមបី ំឭកកា េងោំរនាះវដ ឬរទ? 10 

្៖ ខាុំបាន ំឭកខលះៗ បានោំខលះ មនរភលេខលះ។  11 

ស៖ រវើយតាមសមតថភាពវដេរលាកអាេដឹង និងេងោំ រតើរលាកអាេបញ្ញជ ក់បានវដ រទថា 12 

កំណត់រវត សាដ ប់េរមលើយវដេរលាកបានអាន រដើមបី ំឭកកា េងោរំនាះ វពិតជាក្តឹមក្តូវ វស ីសងាេ ក់13 

គ្នែ  ក្សបគ្នែ រៅនឹងេរមលើយវដេរលាកបានរធេើកិេចសមា សន៍ជាមួយនឹងអែករស ើបអរងកតកាេពីរពេៗម ន14 

រនាះវដ ឬរទ? 15 

្៖ វដេរធេើកា កំណត់រវត  ពិតជាក្តឹមក្តូវ។  16 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 17 

បាទ រវើយកែុងកា សួ រដញរោេេំរពាះសាកសី ូបរនះ អន វតតតាមបទបបញ្ាតតិថ្នវិធាន៩១សាួន 18 

ថ្នវិធានថ្ផាកែុង អងគជំន ំជក្មះផដេ់រវទិកាជូនរៅសវរមធាវីកា ពា កដី នួន ជា សួ រដញរោេសាកសី     19 

[2-TCW-996] ម នភាគីដថ្ទរទៀតថ្នរ ឿងកដី។ រវើយរមធាវីមន យៈរពេមួយវគគថ្នសវនាកា  កែុងកា 20 

សួ រដញរោេសាកសី ូបរនះ។ សូមអរញ្ជើញបាទ! 21 

[១៣:៥២:០៩] 22 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 23 

បាទ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន រលាក  រលាកក្សីរៅក្កម។ រតើក្តឹមក្តូវរទរលាកក្បធាន វដេ24 

ថារមធាវីកា ពា កដីមនពី វគគ មួយវគគមួយក្កុម?  ខាុំេង់សួ ថា មួយក្កុមមួយវគគ ពី ក្កុមពី វគគ។  រោយ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  34 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សា ខាុំសួ វបបរនះ ក្បវវេជាក្កុមរមធាវីកា ពា រលាក រខៀវ សំផន ក្តូវកា រពេវត១៥នាទី <រៅ1 

២០នាទី>។  2 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 3 

បាទ សូមបញ្ញជ ក់ថា រលាក រខៀវ សំផន ក៏មនមួយវគគដូេគ្នែ  ប៉ា វនតរោយសា កនលងមក គ្នត់4 

ទមទ ស សំួ រក្កាយ។ អ  ៊ីេឹងរវើយ បានរយើងបញ្ញជ ក់ឲ្យេាស់លាស់បញ្ញា រនះ។ រទះបីយ៉ា ងណ្ណក៏5 

រោយ គឺរយើងថ្េរពេរវលាពី វគគដូេគ្នែ  ក្គ្នន់វតសំំណួ គឺសួ ម ន រវើយនិងេំវណក រខៀវ សំផន វដេ6 

គ្នត់ធាល ប់ទមទ  គឺសូមស ួរក្កាយរគបងែស់។ កែុងក ណីវដេរមធាវីកា ពា កដី នួន ជា រសែើស ំសាដ ប់7 

សកខីកមាសាកសី ឬអែកជំនាញ ឬរដើមបណដ ឹង -- ឬអែកជំនាញណ្ណមួយ ូប  អ  ៊ីេឹងរវើយ បានរយើងអន វតត8 

អ  ៊ីេឹង។ ប៉ា វនតរទះបីយ៉ា ងណ្ណ គឺរៅវតពី វគគសក្មប់រមធាវីទងំពី ក្កុមរនះ បាទ។  9 

[១៣:៥៣:១២] 10 

រលាក គង ់សំអ ន៖ 11 

រលាកក្បធាន រោយសា ខាងក្កុមរមធាវី នួន ជា អាេក្តូវកា រពេរវលារក្េើន ដូរេែះរយើងបាន12 

វេករពេពីក្កុមរមធាវីកា ពា រលាក រខៀវ សំផន រៅឲ្យក្កុម នួន ជា ខលះ។ បាទ សូមអ គ ណ។  13 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 14 

សូមអរញ្ជើញបាទ! 15 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 16 

បាទ ជាងាីមដងរទៀត អ គ ណរលាកក្បធាន។  17 

កា តាងំសំណួ រោយសវរមធាវកីា ពា កដ ី18 

សួ រោយរលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 19 

ស៖ រលាក [2-TCW-996] ជក្មបសួ ! ខាុំរ ា្ ះ  វ ិេទ័  កូរប៉ា ជាសវរមធាវីអនត ជាតិ20 

កា ពា កដីរលាក នួន ជា។ ខាុំមនសំណួ ខលះសក្មប់សួ រៅកាន់រលាករៅ រសៀេរនះ។ ដំបូង ខាុំសូមសួ 21 

រលាកអំពីេំនួនកិេចសមា សនវ៍ដេរលាកបានរ ល្ើយ។ រលាកបានរ ល្ើយថា រលាកបានរ ល្ើយេំនួនពី ដង។ 22 

រតើក្តឹមក្តូវរទ  កិេចសមា សន៍មដងរនាះ គឺរលាកបានរ ល្ើយជូនអងគកា មួយរ ា្ ះ រៅថា េី.ស ី.រខម 23 

មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា។ ក្តឹមក្តូវវដ រទ? 24 

រលាក [2-TCW-996]៖ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  35 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

្៖ បាទៗ។  1 

ស៖ រវើយកិេចសមា សន៍មួយរេើករទៀត គឺរលាកបានរ ល្ើយជូនម្នតីរស ើបអរងកត បស់សវ 2 

 រៅក្កមរស ើបអរងកតអនត ជាតិថ្ន អ.វ.ត.ក គឺសាលាកដីវខា ក្កវមរនះវតមដង។ រតើក្តឹមក្តូវរទ? 3 

្៖ ពិតជាក្តឹមក្តូវ។  4 

ស៖ ដូរេែះរលាក [2-TCW-996] ខាុំសូមសួ រៅរលាកអំពី យៈរពេម នឆ្ែ ំ១៩៧៥ គឺម នវខា 5 

ក្កវមេូេកាន់កាប់អំណ្ណេ រតើរលាកអាេជក្មបជូនអងគជំន ំជក្មះបានរទ រលាកសថិតរៅឯណ្ណវដ  6 

រៅម ន<ថ្ងៃទី១៧ រមសា>ឆ្ែ ំ ១៩៧៥? 7 

[១៣:៥៥:២៣] 8 

្៖ ម នឆ្ែ ំ១៩៧៥ ខាុំបាទ  ស់រៅកែុងបនាកុវម៉ាឪ កែុងនាមកូនសិសស។ 9 

ស៖ រតើរពេរនាះរលាក ស់រៅជិតភូមិមួយរ ា្ ះ ភូមិរបា៉ា យសំររាង រលាកសាគ េ់រទ? 10 

្៖ ខាុំបាទសាគ េ់។ 11 

ស៖ រតើរលាកអាេរៅនឹករ ើញបានរទ អែកណ្ណរធេើជាក្បធានភូមិរបា៉ា យសំររាងរនះ រៅម ន12 

<ថ្ងៃ១៧>វខរមសា ១៩៧៥? 13 

្៖ ក្បធានភូមិរបា៉ា យសំររាង ខាុំបាទអត់សាគ េ់រទ។  14 

ស៖ រដើមបីជាក្បរយជន៍ដេ់ភាគីដថ្ទ គឺសំណួ រេខ៨ ថ្នកំណត់រវត សាដ ប់េរមលើយ បសគ់្នត់ 15 

រលាកសាកសីមន សសរ ា្ ះ <រភើម> រវើយ<>កូនក្បសា ក្បុសរ ា្ ះ    ី របើខាុំសូមអធាក្ស័យ វក្កង16 

រលាខាុំអានរ ា្ ះជាភាសាវខា មិនេាស់ ប៉ា វនតរលាកៗនឹករ ើញរទ រ ា្ ះទងំពី ខាុំរេើកអមាញ់មិញ17 

រនះ? 18 

្៖ រ ើញ ខាុំបាន ករ ើញរ ា្ ះពី រនាះ។  19 

ស៖ េ ះរលាករៅោអំេីខលះវដ ពីមន សសពី នាក់រនះ? រតើអែកទងំពី នាក់រនះ ជាអែកណ្ណ? រវើយ20 

រពេរនាះគ្នត់រធេើអេី? 21 

្៖ មន សសទងំពី នាក់រនាះ រ ា្ ះ    ី រនះក្តូវជាកូនក្បសា រលាករមភូមិ<រភើម>រនាះ រមភូមិ 22 

<រភើម> ក្តូវជាឪរកាក។  23 

ស៖ រតើរលាកធាល ប់បានរ ើញអែកទងំពី េូេ ួមពាក់ព័នធជាមួយនឹងកងទ័ពវខា ក្កវមវដ រទ? 24 

ឬក៏ថារតើរលាកៗៗមនរ ើញគ្នត់<រធេើសកមាភាពជាមួយវខា ក្កវម ឬក៏រ ើញគ្នត់រធេើអេីខលះេំរពាះ>25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  36 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

កងទ័ពវខា ក្កវម<វដេោប់ខលួនបាន>វដ រទ? 1 

្៖ ខាុំបានរ ើញ រ ា្ ះរលាក    ី រនះស័កតិ៣ គ្នត់បានរពើបក្បទះជាមួយនឹងកងទ័ពវខា ក្កវម  2 

 សម័យ៧៣។ 3 

ស៖ របើខាុំជួយ ំឭកដេ់កា េងោំ បស់រលាក និងអាននូវអេីវដេរេើករេើងរៅកែុងេរមលើយរេខ4 

៨ ថ្នកំណត់រវត សាដ ប់េរមលើយ បស់រលាក រលាកបានរ ល្ើយដូេតរៅថា៖ “   ី រនះជាអតីតស័កដិ៣ 5 

ទហានេន់ នេ់ <ធាល ប់វយក្បយ ទធក្បឆំ្ងនឹងទ័ពវខា ក្កវម> រវើយកាត់កាេកងទ័ពវខា ក្កវម។ 6 

រវត ដូរេែះឯង បានជាវខា ក្កវមោប់គ្នត់រវើយយកគ្នត់រៅសមល ប់រោេ។ សំណួ សួ ថា៖ ខលួន7 

រលាកផ្ទា េ់រនះវដេរ ើញរ ា្ ះ    ី រនះ កាត់កាេកងទ័ពវខា ក្កវមរោយផ្ទា េ់វដ រទ? រ ល្ើយ៖ ខាុំ8 

បានរ ើញរោយផ្ទា េ់រពេរនាះ គឺថារលាក     ី រនះ<>ោប់វខា ក្កវមយកមកភូមិ បស់គ្នត់រវើយ 9 

កាត់កាេ។  រវើយដេ់រក្កាយវខរមសា  ៧៥  វខា ក្កវមក៏ោប់    ី  រនះរវើយសងសឹកវិញរៅ។”  10 

អ  ៊ីេឹងរលាកនឹករ ើញដេ់រ ឿងរនះរទ រលាកសាកសី? 11 

្៖ ខាុំបាទនឹករ ើញ ស័កដិ៣ រលាក    ី រនះបានវយជាមួយកងទ័ពវខា ក្កវម បានកាត់កាេ12 

ទហានវខា ក្កវមពី នាក់ យួ កាត់ភូមិខាុំបាទ។  13 

[១៤:០០:១៦] 14 

ស៖ រលាកដឹងរទថា រវត អេីបានជាគ្នត់កាត់កាេកងទ័ពវខា ក្កវម? 15 

្៖ ខាុំដឹងមិនដេ់រទ ពីរក្ពាះសម ភូមិរៅខាងថ្ក្ព ខាងតបងូភូមិឆ្ៃ យរាប់គីេូ។ 16 

ស៖ <រតើរលាកដឹងថា--> 17 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 18 

ផ្ទែ កៗតិេរលាកៗ  វ ិេទ័  កូរប៉ា!  19 

សូមអរញ្ជើញរលាករៅក្កម វសង់ម៉ា ក ឡាវវន៍! 20 

រៅក្កម វសងម់៉ា ក ឡាវវន៖៍ 21 

សូមអភ័យរទសរលាករមធាវី កូរប៉ា រដើមបីជាក្បតិោ ឹកសវនាកា រនាះ គឺរលាករយងរៅរេើ22 

ឯកសា <E313/19.3.18(ស ីក)> គឺរយើងរៅកែុងសវនាកា អសាធា ណៈ ដូរេែះខាុំសូមឲ្យរលាករយង23 

បញ្ញជ ក់រេខឯកសា ឲ្យបានេាស់រដើមបីឲ្យភាគីអាេតាមបាន។ 24 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  37 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បាទ សូមអ គ ណរលាករៅក្កម ឡាវវន៍។  1 

សួ រោយរលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 2 

ស៖ សំណួ  បស់ខាុំគឺអ  ៊ីរេះរលាកសាកសី។ រតើរលាកដឹងថា កា អន វតតកាត់កាេកងទ័ព  3 

 វខាក្កវមរៅរពេរនាះ រតើរគរធេើអ  ៊ីេឹង រគកាត់កាេកងទ័ពវខា ក្កវមវែឹងញឹកញាប់វដ រទ? 4 

រលាក [2-TCW-996]៖ 5 

្៖  យៈរពេរនាះអត់ៗបានអន វតតញឹកញាប់រទ រ ើញវតមដងគត់វដេថ្វ គ្នែ ធំ។ 6 

[១៤:០១:៥៧] 7 

ស៖ សំណួ េ ងរក្កាយរៅរេើក្បធានបទរនះ ខាុំសូមកា អន ញ្ញា តពីរលាកក្បធានបងាា ញ បូងត8 

រេញពីរសៀវរៅមួយកាេឲ្យសាកសីរមើេ គឺឯកសា  E3/9 មិនមនជាភាសាវខា រទ រៅក្តង់ទំព័ ថ្ន 9 

ERN ជាភាសាអង់រគលស<00396327, បារំាង00639638 គឺរេញពីរសៀវរៅ បស់ វេីេីព សសត។ > 10 

អែកបកវក្ប៖ 11 

សូមអធាក្ស័យរលាកក្បធាន រមធាវីអានរេខ ERN ញាប់រពករលាកក្បធាន។ 12 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 13 

រលាករមធាវីអានរេខ ERN ឯកសា អំមិញមដងរទៀត  រក្ពាះញាប់រពកបកវក្បភាសាអត់ទន់14 

រទ។ 15 

រលាក  វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 16 

បាទ រលាកក្បធានគឺឯកសា  E3/9 រសៀវរៅ បស់ វេេីីព សសត  ERN ជាភាសាអង់រគលស 17 

00396327, បារំាង 00639638។ ដូេខាុំបានជក្មបរវើយគឺថា មិនទន់មនកា បកវក្បជាភាសាវខា 18 

រទរលាកក្បធាន។ 19 

[១៤:០៣:០១] 20 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 21 

បាទ អងគជំន ំជក្មះអន ញ្ញា ត! 22 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 23 

រវើយរយើងខាុំក៏សូមកា អន ញ្ញា តបញ្ញច ងំរៅរេើរអក្កង់ក ំពយូទ័ ផងវដ  ដូរេែះសូមឲ្យអងគជំន ំ24 

ជក្មះបងាគ ប់រៅខាងវផែក រអ. វី រដើមបីបញ្ញច ងំរៅរេើរអក្កង់ក ំពយូទ័ ផងវដ ។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  38 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

 1 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 2 

បាទ ខាងវផែករសាតទសសន៍បងាា ញឯកសា  ូបភាពរៅរេើរអក្កង់ទូ ទសសន៍តាមសំរណើស ំ បស់3 

រមធាវី វ ិេទ័  កូរប៉ា។ 4 

សួ រោយរលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 5 

ស៖ ខាុំដឹងរវើយរលាកសាកស ីថាវយូ យ ណ្ណស់មករវើយ ប៉ា វនតរលាកនិយយថា    ី រនះបាន6 

ោប់ រវើយនិងកាត់កាេកងទ័ពវខា ក្កវមរនះយួ នឹងថ្ដវតមដង។ រលាកសាកសី រតើមន សសមែ ក់រនះ7 

វដេកំព ងវតយួ កាេមន សសរនះ រមើេរៅក្សរដៀង ឬក៏ថាដូេនឹងរ ា្ ះ    ី រនះរទ? 8 

រលាក [2-TCW-996]៖ 9 

្៖ ខាុំងងឹត រមើេអត់រ ើញ។ មិនដូេរទ រ ល្ើយថារម៉ាេ? 10 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 11 

រ ល្ើយៗ! 12 

រលាក [2-TCW-996]៖ 13 

្៖ វដេយួ រនះអត់ដូេរទ។ 14 

[១៤:០៤:៥២] 15 

សួ រោយរលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 16 

ស៖ វតអេីវដេរលាករទើបវតរ ៀបរាប់រនះថា អំពីសកមាភាពកាត់កាេកងទ័ពរនះ រមើេរៅ ូប17 

រៅកែុងរសៀវរៅរនះផង។ រតើសកមាភាពថ្នកា កាត់កាេវែឹង <ដូេគ្នែ នឹង ូបរនះរទ>?  18 

រលាក [2-TCW-996]៖ 19 

្៖ កាត់កាេក្តឹមក រវើយយួ សក់ ោប់សក់យួ  បងាា ញអែកក្សុក។  20 

ស៖ សូមអ គ ណរលាកសាកសី ខាុំសូមេូេរៅក្បធានបទងាីមួយរទៀត។ រលាកបានបញ្ញជ ក់រៅ 21 

កែុងេរមលើយ បស់រលាករ ល្ើយជូនមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា រលាកថា រលាកេរនាល ះពី៧៥ រៅដេ់៧៩ 22 

រលាករធេើកា មួយ យៈវដ  រៅកែុងមនាី រពទយមួយមួយ យៈវដ ។ ក្តឹមក្តូវវដ រទ?  23 

្៖ បាទ ខាុំមិនបានរៅរធេើកា កវនលងមនាី រពទយរទ។  24 

ស៖ បាទ អ  ៊ីេឹងរលាកមិនធាល ប់រធេើកា រៅរពទយរៅថា អនលង់<សា > រទអ  ៊ីេឹងវមនរទ? <> 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  39 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

្៖ បាទៗ ខាុំបានរៅោបំាយរៅមនាី រពទយអនលង់សា មដង ខាុំរភលេ។ អត់បានរធេើរពទយ ោក់ថាែ ំ 1 

ោក់អីរទ។  2 

ស៖ ខាុំសូមជួយបងាា ញ វក្កងរល៎ារលាកវរភលេ គឺឯកសា  <E3/9076>, ERN ជាភាសាវខា   3 

00728880 ដេ់ 81 គឺថាមន ERN ជាភាសាអង់រគលស 00731179 <>រវើយ<អែករស ើបអរងកត>4 

មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុារនាះបានសួ រៅរលាក៖ <“រតើ>រលាកទទួេខ សក្តូវកែុងកា យកអែកជំងឺ5 

រៅរដករៅមនាី រពទយរៅអនលង់សា  <វមនរទ? រវើយរលាករ ល្ើយថា> “ពិតវមន, គឺ<ទទួេខ សក្តូវ6 

រ ឿងបាយ,>រយើងមនគ្នែ បីនាក់<រមើេកា ខ សក្តូវរៅទីរនាះ”>។ ក្តឹមក្តូវវដ រទ វដេរលាកបាន7 

រ ល្ើយជូនមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុាយ៉ា ងដូរេែះ?  8 

[១៤:០៧:៥៦] 9 

្៖ ពិតជាក្តឹមក្តូវវមន រៅអនលង់សា ។  10 

ស៖ រតើរោយសា ថារលាកគឺជាមន សសមែ ក់កែុងេំរណ្ណមបីនាក់ រធេើកា រៅមនាី រពទយអនលង់សា 11 

វែឹង ម ខងា  បស់រលាករធេើអេីវដ ?  12 

្៖ ខាុំជាអែកោបំាយឲ្យអែកជំងឺ។  13 

ស៖ េ ះរលាកមនរធេើអេីរទៀតវដ  រក្ៅពីោបំាយ?  14 

្៖ អត់បានរធេើអេីរទ រៅោវំតបាយ។  15 

ស៖ រៅរពេរនាះ រតើរលាកសាគ េ់ថាែ ំវដេរគយកមកវេកជូនមនាី រពទយ រដើមបីវេកជូនអែកជំងឺ16 

រក្បើក្បាស់ រលាកសាគ េ់ម ខថាែ ំរទ រពេរនាះ?  17 

្៖ ខាុំបាទអត់បានសាគ េ់រទ។ រ ើញវតថាែ ំអាេម៍ទនាយមូេៗ ក្កេិេក្កេុញរនាះ រគយក18 

មកវេកោយអែកជំងឺ ខាុំបានរ ើញ។  19 

ស៖ ខាុំនឹងសួ រៅរលាកអំពីកា ពាបាេអែកជំងឺរៅកា ោឋ នទំនប់ក្តពាងំងារៅរពេរក្កាយ 20 

ប៉ា វនតសួ ទូរៅអំពីថាែ ំរពទយសិន។ រតើជាទូរៅរគវេកថាែ ំអីេឲ្យអែកជំងឺ រៅរពេវដេមនអែកជំងឺ រទះបីជា 21 

 រៅកវនលងណ្ណកដី ឬក៏រៅកា ោឋ នរេើកទំនប់កតី រលាកដឹងរទរគវេកថាែ ំអេីវដ ឲ្យអែកជំងឺ?  22 

[១៤:០៩:៥៥] 23 

្៖ របើរៅកវនលងមនាី រពទយកងេេ័ត អត់មនថាែ ំអាេម៍ទនាយរទ មនថាែ ំកមល ំង ថាែ ំសម័យ24 

រយើង ដូេជា ថាែ ំគីណូបលឺ ថាែ ំកមល ំងក្គ្នប់ក្កវមរនាះ ដឹងជាថាែ ំអីខាុំអត់សូវសាគ េ់។ របើរៅរពទយអនលង់សា 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  40 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

មន ថាែ ំអាេម៍ទនាយខលះ ថាែ ំកមល ំងខលះក្គ្នប់ក្កវមៗរនាះ។ 1 

ស៖ រដើមបីជួយដេ់កា េងោ ំបស់រលាក គឺថារលាកបានរ ល្ើយជូនមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា2 

ERN <ភាសាអង់រគលស> គឺ 00731170, វខា  00728868។ រលាកបាននិយយអំពីថាែ ំវដេវេកជូន3 

អែកជំងឺដូេជា វីតាមីនរបក ំផលិេ រវើយនិងថាែ ំបា៉ា រា រសតាម៉ា េរេខ៣០០។ រលាកោរំទថា រលាកបាន4 

រ ល្ើយអំពីរ ា្ ះថាែ ំទងំពី ម ខរនះរៅមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា? 5 

្៖ ខាុំបាទ ពិតជាបានរ ល្ើយវមន ដឹងវមន។ 6 

ស៖ េ ះរក្ៅពីរ ា្ ះពី ម ខរនះ មនរ ា្ ះអេីរទៀតវដ ? រតើមនរគ កាទ កថាែ ំរៅទីរនាះរក្េើន7 

រទ? <រតើមនឃល ងំធំមួយ សក្មប់ោក់ឱសងទងំអសរ់នាះវដ ឬរទ? រតើមន>អេី<ខលះ> រលាកអាេ8 

រ ៀបរាប់ជាទូរៅបវនថមពីរេើរ ា្ ះថាែ ំទងំពី ម ខរនះបានរទ? 9 

្៖ ខាុំបាទមិនបានរា យរា ប់រក្េើនរទ រក្ពាះខាុំបាទអត់សាគ េ់ម ខថាែ ំ រវើយមិនវមនជាម ខនាទីផង10 

ខាុំបាទផង។ 11 

ស៖ ខាុំសូមសួ រលាកអំពីកា រក្បើក្បាស់ថាែ ំរពទយជាក់លាក់រៅកែុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ12 

រៅភូមិភាគពាយ័ពយ។ រលាកក្បធាន ខាុំនឹងរយងរៅឯកសា  D366/7.1.479 បាទគឺឯកសា  13 

D366/7.1.479 ជាឯកសា រេញមកពីក្កសួងពាណិជជកមា <រៅថ្ងៃទី១៤ វខសីហា>ឆ្ែ ំ១៩៧៦ ERN 14 

ជាភាសាអង់រគលស 00233531, វខា  0072602 --  បាទគឺវខា  00072602។  15 

[១៤:១៣:១៥] 16 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 17 

ផ្ទែ កបនតិេរលាករមធាវី  វ ិេទ័  កូរប៉ា! 18 

សូមអរញ្ជើញរលាករៅក្កម វសង់ម៉ា ក ឡាវវន៍! 19 

រៅក្កម វសងម់៉ា ក ឡាវវន៖៍ 20 

រលាករមធាវី កូរប៉ា រតើឯកសា រនះទទួេយករៅកែុងសំណ ំរ ឿងរវើយឬរៅ? រវើយរលាកបាន21 

ោក់សំរណើស ំរដើមបីឲ្យអងគជំន ំជក្មះទទួេយកឯកសា រនះ ួេរវើយឬរៅ? 22 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 23 

<ខាុំមិនទន់ក្បាកដរទ> ខាុំជក្មបឲ្យក្តង់ រលាករៅក្កម<>រយើងខាុំបានោក់រៅរេើអ ីនធឺរវេស24 

រវើយ។ វអត់មនរេខ<>E3 <អ  ៊ីរទ។ ក្តឹមក្តូវរវើយ> រលាករៅក្កម <>ខាុំក៏មិនេាស់វដ <អំពី25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  41 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ឯកសា មួយរនះ របើសិនរលាករៅក្កមមិនយេ់ទស់អីរទ ខាុំសូមក្តេប់រៅរក្កាយវិញ>។ 1 

រៅក្កម វសងម់៉ា ក ឡាវវន៖៍ 2 

រៅរពេវដេរលាកអាេបំភលឺបាន គឺរទើបរលាកអាេយកសំណួ មកសួ ពាក់ព័នធនឹងឯកសា វែឹង 3 

បាន រលាករមធាវី! 4 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 5 

ខាុំមិនរក្បើក្បាស់ឯកសា វែឹងរទ រលាករៅក្កម ក្គ្នន់វតសួ ពីរ ា្ ះថាែ ំរពទយមួយេំនួនវត6 

ប៉ា រណ្ណា ះ។ 7 

សួ រោយរលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 8 

ស៖ កែុងឋានៈរលាកជាក្បធានមនាី រពទយ រតើរលាកដឹងថា មនថាែ ំរពទយមកពីេិនរនាះណ៎្ណ រគ9 

រៅថា រ ា្ ះគល័   ូគីន រលាកសាគ េ់រទ? 10 

រលាក [2-TCW-996]៖ 11 

្៖ ខាុំបាទអត់សាគ េ់រទ។ ខាុំរៅោវំតបាយ វផែកខាងោបំាយ អត់ដឹង។ 12 

[១៤:១៥:០៤] 13 

ស៖ អ  ៊ីេឹងរលាកអត់ដឹងរទ អំពីកា រក្បើក្បាស់ថាែ ំសងកូវរៅរពេវដេរលាករធេើកា រៅមនាី រពទយ14 

រនាះ អ  ៊ីេឹងវមនរទ? 15 

្៖ ខាុំបានរ ើញវតរពទយរដើ វេកអែកជំងឺ។ 16 

ស៖ េ ះរលាកដឹងអេីវដេអំពីកា ពាបាេេំរពាះក្គុនោញ់រៅមនាី រពទយរនាះ រគពាបាេរោយ17 

 វិធីណ្ណ?  18 

្៖ ខាុំបាទអត់បានេងោ ំ រវើយអត់បានតាមរមើេរពទយអែកពាបាេជំងឺរទ។ ខាុំវផែកខាងោំ19 

បាយរផសង។  20 

ស៖ ឥេូវរនះខាុំនឹងសួ រៅរលាករោយយក បាយកា ណ៍មួយ គឺរៅឯកសា  E3/160 រលាក21 

ក្បធាន គឺ បាយកា ណ៍មកពីតំបន់៥ <ថ្នភូមិភាគពាយ័ពយ>។ រាយកា ណ៍អំពីក្ពឹតតិកា ណ៍េរនាល ះពីថ្ងៃទី22 

០៤ រមសា ១៩៧៧ រៅដេ់ថ្ងៃទី<២៩ វខរមសា> ឆ្ែ ំ១៩៧៧ ERN ជាភាសាអង់រគលស 00143452, 23 

វខា  00008497 ដេ់ 99។ ឥេូវខាុំមិនមនកា បកវក្បជាភាសាបារំាងរទ មិនមន ERN ជាបារំាងរទ។ 24 

រលាកសាកសី ខាុំសូមអានសក្មង់មួយឲ្យរលាកសាត ប់។ រវើយខាុំសួ រមើេ ថារតើរលាកយេ់យ៉ា ងរម៉ាេវដ  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  42 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

មនក្បតិកមាតបយ៉ា ងរម៉ាេវដ រៅនឹង បាយកា ណ៍រនះ វដេនិយយថា៖ “រគបានោក់ថាែ ំឲ្យក្បជាជន 1 

រវើយក៏រគបាញ់ថាែ ំក្គុនោញ់វដ <រៅកែុងភូមិភាគវែឹង>។ រវើយមកដេ់ថ្ងៃរនះជំងឺក្គុនោញ់ ធាល ក់េ ះ2 

យ៉ា ងរក្េើន របើរទះណ្ណក្បជាជនរៅមនកា ល្ងជំងឺរនះក៏រោយ។ រៅភូមិភាគរផសងៗរទៀតគឺថា ជំងឺ3 

រាក ូស <ខយេ់ោប់> និងក្គុន<ញាក់>រនះ គឺ<មនជាងរគ>។” រលាកសាកសី ខាុំនិយយអំពី យៈ4 

រពេមួយ ក្បវវេជារពេរនាះរលាករធេើកា រៅកា ោឋ នទំនប់ក្តពាងំងាវដ ។ រតើកា វដេអានប៉ា រណា ះ 5 

រលាកោរំទអំពីជំងឺក្គុនោញ់ និងជំងឺដថ្ទៗរទៀត? រតើក្តឹមក្តូវវដ រទ? 6 

្៖ បាទ ពិតជាក្តឹមក្តូវ។  ជំងឺក្គុនោញ់មនខលះ ជំងឺរាក ូសមនខលះ បនតបនាា ប់។ ក្គុនោញ់7 

មិនសូវមនរទកែុងក្កុមខាុំបាទវដ រៅ។  8 

ស៖ រលាកោរំទថា <រតើ>ថាែ ំរពទយផតេ់មកពីេិន រដើមបីកា ពាបាេជំងឺក្គុនោញ់ <សក្មប់9 

កមាក  បស់>រលាក <វែឹង មនក្បសិទធភាព ឬក៏អត់រទ>? 10 

[១៤:១៨:២៦] 11 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 12 

សាកសីក ំអាេទន់រ ល្ើយតប!  13 

អរញ្ជើញសវក្ពះរាជអាជាា  ងអនត ជាតិ!  14 

រលាក វងំសង ់វ យដ ៍រដសាា ឯេ៖ 15 

រលាកក្បធានខាុំគិតថាមនកា ភ័នដក្េេំមួយេំនួន ពីរក្ពាះថារមធាវីកា ពា កតី គ្នត់និយយថា 16 

កមាក ទទួេបានថាែ ំក្បឆំ្ងនឹងជំងឺក្គុនោញ់។ ក៏ប៉ា វនតគ្នត់ សាកសីគ្នត់មិនបាននិយយអ  ៊ីេឹងរទ។ គឺថា17 

មន បាយកា ណ៍ជាទូរៅវដេថាមនកា ោក់ថាែ ំ។ អ  ៊ីេឹងមិនវមនមនន័យថា ក្គប់កមាក ទងំអស់18 

ទទួេបានថាែ ំរទ។ អ  ៊ីេឹងរមធាវីកា ពា កតីគួ វតរ ៀបេំសំណួ រេើងវិញ រដើមបីឲ្យសួ រៅបានក្តឹមក្តូវ។  19 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 20 

រលាកក្បធាន ខាុំមិននិយយអំពីកា ោក់ថាែ ំរទ និយយអំពីថាែ ំពាបាេជំងឺក្គុនោញ់។ គឺថាខាុំមិន21 

ក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យដកក្សង់វផែកណ្ណជាក់លាក់រេញពីឯកសា រនះរទ ក្គ្នន់វតសួ ទូរៅបាន។  22 

សួ រោយរលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 23 

ស៖ ដូរេែះរលាកសាកសី កែុងឋានៈរលាកជាក្បធានកងេេ័តរៅកា ោឋ នទំនប់ក្តពាងំងា រវើយ 24 

កែុងឋានៈរលាកជាក្បធានមនាី រពទយ រតើរលាកដឹងជាទូរៅថាមន<>ក្គ្នប់ថាែ ំ<ពាបាេជំងឺក្គុនោញ់>25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  43 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

មកពីក្បរទសេិន<វដេផតេ់ឲ្យក្បជាជន ថារតើថាែ ំរនះមនក្បសិទធភាពវដ >រនះ រទ? 1 

[១៤:២០:០៥] 2 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 3 

សាកសីក ំអាេទន់រ ល្ើយតប!  4 

សូមអរញ្ជើញ រលាករមធាវី -- រលាករៅក្កម វសង់ម៉ា ក ឡាវវន៍! 5 

រៅក្កម វសងម់៉ា ក ឡាវវន៖៍ 6 

ខាុំឮរលាករមធាវី កូរប៉ា សួ ដវដេៗថា វន៎រលាកសាកសីរនះជាក្បធានមនាី រពទយ រវើយរបើសិនជា7 

មិនក្េេំរទ ខាុំអត់បានសាដ ប់ឮអ  ៊ីេឹងរទ។ អ  ៊ីេឹងរតើឋានៈគ្នត់ជាក្បធានមនាី រពទយរនះ រលាករមធាវីបាន8 

មកពីណ្ណវដ  ដឹងមកពីណ្ណវដ ? 9 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 10 

ខាុំ<យកេរមលើយពីម ន បស់គ្នត់ វដេរ ល្ើយជាមួយ>មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា<មកតទេ់សួ 11 

គ្នត់ គ្នត់ក្បាប់ថា គ្នត់>មនគ្នែ បីនាក់ ទទួេខ សក្តូវរៅមនាី រពទយរនាះ។ គ្នត់ក្បវវេជាមិនអាេ12 

ដឹងអំពីថាែ ំរពទយទងំរនះបានរទ ប៉ា វនតអាេមនអែកដថ្ទ ជាអែកទទួេខ សក្តូវខាងថាែ ំរពទយ។ <ខាុំគិតថា ខាុំ13 

អាេសួ សំណួ រនះបាន។> 14 

រៅក្កម វសងម់៉ា ក ឡាវវន៖៍ 15 

<ខាុំមិនវមនមិនឲ្យរលាកសួ សំណួ រនាះរទ--> ខាុំ<ក្គ្នន់វត>គិតថា រយើងមិនអាេនិយយថា 16 

គ្នត់ជាក្បធានមនាី រពទយបានរទ<។ ខាុំក៏បានអានកិេចសមា សន៍ បស់គ្នត់ជាមួយនឹង េី.ស ី.រខម រវើយ17 

រ ើញថា> តាមេរមលើយ បស់គ្នត់វែឹង គ្នត់ជាអែកទទួេបនាកុខាងោបំាយ សលមាបូអាហា រនាះរទ។   18 

អ  ៊ីេឹងវអត់មនពាក់ព័នធអីនឹងតំវណងជាក្បធានមនាី រពទយរនះទេ់វតរសាះ។  19 

[១៤:២១:២៧] 20 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 21 

រលាកថា ខាុំ<>អាេសំណួ បាន អ  ៊ីេឹងខាុំសូមសួ រេើងវិញអ  ៊ីេឹង។  22 

សួ រោយរលាក  វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 23 

ស៖ រលាកសាកសី រលាកដឹងអំពីក្បសិទធភាពថាែ ំ<ពាបាេជំងឺក្គុនោញ់ បស់>េិន<វដេ>រគ24 

វេករៅឲ្យ<កមាក >រៅឯកា ោឋ នរេើកទំនប់ ឬក៏វេកឲ្យអែករផសងៗរទៀតវដ ឬរទ? 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  44 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រលាក [2-TCW-996]៖ 1 

្៖ ខាុំបាទបានដឹង មិនបានរដើ វេកោយពាសណ្ណ ពាសណីរទ ទេ់វតមនឈឺថាក ត់ ឬរៅស ំ 2 

 រគ រទើបរគវេកឲ្យខលះ មិនបានក្គប់ក្គ្នន់រទ ថាែ ំសងកូវរនាះ។  3 

ស៖ សូមរ ៀបសំណួ រេើងវិញឲ្យបានជាក់លាក់បនតិេ។ ថារតើមនកមល ំងណ្ណ<មែ ក់>រៅកែុង4 

កងេេ័ត បស់រលាក <រៅទំនប់ក្តពាងំងា>ធាល ក់ខលួនឈឺ រោយសា វតជំងឺក្គុនោញ់វដ រទ? 5 

្៖ រៅកែុងកងខាុំបាទ អត់សូវមនក្គុនោញ់រទ មនមដងមក េ រាក ូសបនតិេបនតេួ រវើយនិង 6 

 ក្គុនរៅដ បនតិេបនតេួ បាត់។  7 

ស៖ សូមបនតរៅម ខរទៀត។ សួ រលាកអំពីេកខខណឌ រៅកា ោឋ នទំនប់ក្តពាងំងា។ សូមរលាក8 

បញ្ញជ ក់ជូនត លាកា <រោយសរងខបរមើេ៍>រៅរពេរលាកោប់រផដើមរធេើកា រៅកា ោឋ នទំនប់ក្តពាងំងា 9 

រលាកមនតួនាទីជាអេីវដ ? 10 

្៖ ខាុំបាទៗរៅកងេេ័ត ក្កុមយ វជន រគបានោត់តាងំឲ្យខាុំរធេើជារមកងេេ័តតំបន់៥ រធេើជា11 

កង យ។  12 

[១៤:២៣:៤៥] 13 

ស៖ រតើរលាករៅោបំានេាស់លាស់រទថា រៅរពេណ្ណរលាកោប់រផដើមរៅរធេើកា រៅកា ោឋ ន14 

ទំនប់ក្តពាងំងា? 15 

្៖ ខាុំបាទរៅរធេើកា រៅអាងក្តពាងំងា ោប់រផដើមពីឆ្ែ ំ១៩៧៦ ពាក់កណ្ណដ េរដើមឆ្ែ ំ១៩៧៦ 16 

ដេ់៧៧។  17 

ស៖ ខាុំសូមបញ្ញជ ក់កាេប ិរេេទឲ្យបានេាស់លាស់។ មនកា បងាា ញថា កា ោឋ នទំនប់ក្តពាងំ18 

ងាវែឹង ោប់រផដើមរៅថ្ងៃទី១៤ ក មាៈ ៧៧ ឬក៏រៅ<ថ្ងៃទី១៦>វខក មាៈ ៧៧។ រតើកែុងកាេប ិរេេទទងំពី 19 

រនះ មួយណ្ណ? 20 

្៖ រដើមឆ្ែ ំ១៩៧៦ ទំនប់អាងក្តពាងំងាបានជីករេើកទំនប់ ពាក់កណ្ណដ េរដើមឆ្ែ ំពី ពាន់ -- 21 

៧៦។  22 

ស៖ រតើរលាករៅោំ<>រម៉ា ងកា ងា  វដេកមល ំងរៅកែុងកង<េេ័ត> បស់រលាករធេើកា រនះ23 

រទ? រតើកមល ំង បស់រលាកោប់រផដើមរធេើកា ពីរម៉ា ងប៉ា នាា ន រវើយឈប់រៅរម៉ា ងប៉ា នាា ន រៅឯកា ោឋ នទំនប់24 

ក្តពាងំងា? 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  45 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

្៖ បាទ ខាុំបាទ កាេកមល ំងរធេើកា រៅអាងក្តពាងំងា រគកំណត់ឲ្យរយើងវ ក៣វម៉ាក្តគូប ទងំ1 

ខាុំ ទងំអែករៅពីរក្កាមខាុំបាទ។ របើមិនបាន៣វម៉ាក្តគូបរទ រគមិនឲ្យរយើងរេើងរទ។ 2 

ស៖ <រតើ>ោប់រផដើមរធេើកា ពីរម៉ា ងប៉ា នាា ន ដេ់រម៉ា ងប៉ា នាា ន<វដ >?<>រវើយមនឈប់3 

សក្មក<ប៉ា នាា នដងកែុងមួយថ្ងៃ? ោប់រផតើមកា ងា រៅរម៉ា ងប៉ា នាា ន?>ឈប់សក្មកប៉ា នាា នដងវដ កែុង4 

មួយថ្ងៃ? 5 

្៖ កែុងរគកំណត់ឲ្យ៣វម៉ាក្តគូបរនាះ រគមិនបានកំណត់ថា អែកវដេមិន ួេក៏មិនរេើង អែក 6 

វដេ ួេរម៉ា ងបីកនលះ ឬរម៉ា ងបួន ក៏ ួេ ក្តូវរៅកវនលងរ ៀងៗខលួន អែកវដេមិនទន់ ួេគឺថារៅ។ វតភាគ 7 

 រក្េើន  ួេពីរម៉ា ងបីកនលះជាង។ ទទឹង១វម៉ាក្ត បរណ្ណដ យ៣វម៉ាក្ត ជរក្ៅកនលះវម៉ាក្ត។  8 

ស៖ រតើកមល ំង បស់រលាក កមល ំងរៅកែុងកង បស់រលាកោប់រផដើមរធេើកា រៅរពេក្ពឹកវែឹង ពី9 

រម៉ា ងប៉ា នាា ន? 10 

្៖ កមល ំង បស់ខាុំបាទ វដេរេញរៅរធេើកា ោប់ពីរម៉ា ងក្បាំពី  រៅដេ់រម៉ា ងបីកនលះ រម៉ា ងបី11 

កនលះជាង ជិតបួនអីខលះក៏មន មិនរទៀង។  12 

ស៖ រវើយេ ះ របើកមល ំង បស់រលាករធេើកា  ួេរាេ់ រគក្តូវរធេើអេីរទៀតវដ ? 13 

្៖ អែកវដេបាន ួេរាេ់ម នរគ រេញរៅររាងកវនលងររាងរដកម នរគ ខលះរដើ  កកាដ ម កវងកប14 

កណដុ   យកមកទ ករធេើជាមាបូ។ 15 

[១៤:២៨:១៥] 16 

ស៖ រតើរគមនអន ញ្ញា តឲ្យឈប់សក្មកបាយថ្ងៃក្តង់រទ? 17 

្៖ រម៉ា ងដប់មួយថ្ងៃក្តង់ រយើងក្តូវរេើងវូបបាយក្ពឹក មដងគត់។ 18 

ស៖ រតើបាយថ្ងៃក្តង់វែឹង គិតថា យៈរពេឈប់វូបរពេបាយថ្ងៃក្តង់រនាះ យៈរពេប៉ា នាា ន19 

រម៉ា ងវដ ? 20 

្៖ បាយថ្ងៃក្តង់វូប ួេ វដេរយើងរគកំណត់ឲ្យ វូប ួេរយើងរៅវតមដង អត់មនរពេ21 

សក្មករទ។ ទេ់វត របើអែកវដេមិន ួេ ដេ់វតរម៉ា ងក្បាលំាៃ េ គឺថាក្តូវវត ួេវតមដង។  22 

ស៖ រតើរៅរពេខលះវោបំាេ់ វដេរលាកក្តូវឲ្យកមល ំង បស់រលាកបនតរធេើកា  វូតដេ់យប់23 

ងងឹតរទ? 24 

្៖ បាទ អត់មនរធេើកា ដេ់រៅយប់រទ។ រទះបីថា អែកវដេរៅសេ់មែ ក់ពី នាក់មិន ួេ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  46 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បរងាើយក៏ គែីគ្នែ រគៗជួយទងំខាុំទងំរគ រដើមបីយកសរក្មេបានរៅកវនលងទងំអស់គ្នែ ។ 1 

ស៖ រៅរពេរលាកក្តួតក្តាកមល ំង បស់រលាករៅកា ោឋ នទំនបក់្តពាងំងា រតើរលាកវដេបងខំឲ្យ 2 

 កមល ំង បស់រលាករធេើកា  វតូដេ់ដួេសនលប់អីវដ រទ? 3 

្៖ ខាុំបាទអត់វដេរ ើញមនរទកែុងកងរយើងខាុំ។ 4 

ស៖ រតើរលាកធាល បវ់ដេបានរ ើញកមល ំងពីវផែករផសង <រៅកា ោឋ នទំនប់វែឹង>ដួេសនលប់អី5 

រោយសា វតអស់កមល ំងរនាះវដ រទ? 6 

្៖ ខាុំបាទមិនវដេរ ើញកងអែករផសងៗ រ ើញដួេនឹងវភែករទ ក៏ប៉ា វនតឮមត់រគថាខយេ់គ  ឬ 7 

 មនខយេ់ោប់ខលះៗវដ ។ 8 

[១៤:៣១:១៣] 9 

ស៖ រតើរលាកធាល បវ់យដំកមល ំង បស់រលាកអីរទវដ រទ រៅរពេរធេើកា រៅឯកា ោឋ នទំនប់ 10 

 ក្តពាងំងាវែឹង? 11 

្៖ ខាុំបាទអត់វដ មនរទ ពីរក្ពាះកមល ំងរធេើកា រវើយម នរម៉ា ងកំណត់។ 12 

ស៖ រតើរលាកធាល ប់បានរ ើញរោយផ្ទា េ់វភែកនូវក្ពឹតតិកា ណ៍ណ្ណមួយ រតើរលាកធាល ប់វដេបាន13 

រ ើញរគរធេើទ  ណកមាវយដំ ូបរាងកាយកមល ំងពេក ណ្ណមែ ក់វដ រទ រោយសា វតរធេើកា មិនបាន14 

អស់ពីថ្ដពីរជើង? 15 

្៖ ខាុំបាទអត់វដេរ ើញរទ ក៏ប៉ា វនតឮកងរផសងៗអែកមនរផសងឮថាមន អត់វដេថ្វ ដំរទ ឮវត16 

ក្គ្នន់វតថា ខយេ់គ  ខយេ់ដួេមន កែួត។ 17 

ស៖ រតើរលាកធាល ប់បានរ ើញកា សមល បរ់ោយរេតនាណ្ណមួយ រៅកវនលងណ្ណក៏បានវដ ឲ្យវត18 

រៅឯកា ោឋ នទំនប់ក្តពាងំងា រលាកធាល ប់វដេរ ើញរទ? 19 

្៖ ខាុំបាទអត់វដេរ ើញរទរៅនឹងកា សមល ប់រៅអាងក្តពាងំងា។ 20 

ស៖ រតើរលាកធាល ប់ឮថា មនរគសមល បព់េក រៅកែុងរពេរធេើកា រៅឯកា ោឋ នទំនប់ក្តពាងំងា21 

រនាះវដ រទ? 22 

្៖ ខាុំបាទអត់វដេរ ើញផ្ទា េ់រទ ឮវតេោមអារា មថា ក៏ប៉ា វនតខាុំ រណះខាុំអត់បានរ ើញ។ 23 

[១៤:៣៣:២៨] 24 

ស៖ ឥេូវរនះខាុំសូមសួ រៅរលាកអំពីក្បធានកងេេ័ត<>រ ា្ ះ  តាវ េ់ រលាកសាគ េ់គ្នត់25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  47 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រទ? 1 

្៖ ខាុំបាទសាគ េ់ តាវ េ់ ជាក្បធានកងេេ័តតំបន់៥។ 2 

ស៖ រលាករៅោំអេីខលះរទៀតវដ អំពី តាវ េ់ រនះរក្ៅពីក្គ្នន់វតសាគ េ់រទ រលាកោសំែីខលះរទៀត3 

វដ ? 4 

្៖ ខាុំអត់បានោំអីផង។ ដឹងវតគ្នត់ក្បធានកង -- ដឹងវតគ្នត់ក្បធានេេ័តតំបន់៥ ក៏ដឹងវត5 

ប៉ា រណ្ណា ះឯង។ 6 

ស៖ រលាកធាល ប់វដេឮមន សសមែ ក់រ ា្ ះ តាជាេ វដ រទ? 7 

្៖ ខាុំបាទឮ។ 8 

ស៖ អ  ៊ីេឹង តាជាេ ជាអែកណ្ណវដ ? 9 

្៖ (មីក្កូវេូនមិនទន់ក្បតិបតតិកា ) 10 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 11 

ក ំអាេទន់ៗរ ល្ើយ! 12 

រលាក [2-TCW-996]៖ 13 

្៖ តាជាេ គឺជាកូន តាញឹម។ 14 

សួ រោយរលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 15 

ស៖ េ ះរលាកសាគ េ់ក្បពនធ តាជាេ រទអ  ៊ីេឹង ក្បពនធ តាជាេ រ ា្ ះអេី?  16 

[១៤:៣៥:១១] 17 

្៖ ខាុំបាទអត់សាគ េ់រទ ក្បពនធ តាជាេ រនាះ។ 18 

ស៖ អ  ៊ីេឹងរលាកសាគ េ់<>ឪព ករកាក តាជាេ រទ គឺឪព ក បស់ក្បពនធ តាជាេ <រតើ>រលាក19 

សាគ េ់រទ?  20 

្៖ ខាុំមិនវដេរ ើញ មិនវដេឮរទ ក្គ្នន់វតឮរគថា តាជាេ ក្តូវជាកូនក្បសា  បស់ រសា  21 

ភឹម។  22 

ស៖ ខាុំឮតាមកា បកវក្បមកថា ញឹម។ វតរលាករ ល្ើយថា ភឹម រទ។ ក្តឹមក្តូវរទ រសា ភឹម 23 

វែឹង មិនវមនរទ?  24 

្៖ រសា ភឹម ជាព ករកាក បស់ តាជាេ។ តាញឹម រលាកព ក បស់ តាជាេ។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  48 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ សំណួ េ ងរក្កាយពាក់ព័នធនឹងរ ា្ ះមន សសរនះ រលាកវដេឮសូ មន សសមែ ក់រ ា្ ះ      1 

 តាវឹងស វដ រទ? 2 

្៖ ខាុំបាទឮរ ា្ ះ តាវឹងស ជាគណៈតំបន់៥។  3 

ស៖ រតើរៅរពេមួយរនាះ រលាកដឹងរទថា តាវ េ់, តាវឹងស រវើយនិង តា<ឆ្ង> មែ ក់វដ  4 

អែកទងំបីក្តូវបានរគោប់ខលួនរៅរពេរនាះ រលាកបានដឹងរ ឿងរនះរទ?  5 

្៖ ខាុំបាទ រគោប់ពីថ្ងៃណ្ណ ខាុំអត់បានដឹងរទ រក្ពាះខាុំរៅវតនឹងទំនប់ក្តពាងំងាវែឹងឯង។  6 

ស៖ រតើវអាេរទថា ពួកគ្នត់ទងំបីនាក់ក្តូវបានោប់ខលួនរៅកែុងវខមិង នា ១៩៧៧?  7 

[១៤:៣៧:៥៨] 8 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 9 

សាកសីក ំអាេទន់រ ល្ើយតប! 10 

សូមអរញ្ជើញសវក្ពះរាជអាជាា  ងអនត ជាតិ! 11 

រលាក វងំសង ់វ យដ ៍រដសាា ឯេ៖ 12 

បាទ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ខាុំមនបញ្ញា <តូេមួយ>ជាមួយនឹងសំណួ  ខាុំឮនិយយរ ា្ ះ 13 

តាវ េ់ រវើយនិង តាវឹងស រវើយរ ា្ ះទី៣ ខាុំឮ តាោន់ <ជាភាសាបារំាង។ ខាុំមិនគិតអ  ៊ីេឹងរទ> ដូេ14 

ជាមិនវមនរ ា្ ះ តាោន ់វែឹងរទ។ អ  ៊ីេឹងរបើសិនជារលាករមធាវី គ្នត់និយយថារ ា្ ះ តាជាេ វដេ15 

ជាកូន បស់  ស់ ញឹម វែឹង ខាុំគិតថា គ្នត់មិនអាេនិយយឲ្យយេ់ថា មន សសទងំបីនាក់វដេគ្នត់រេើក16 

រេើងរនះ ក្តូវបានោប់ខលួនរៅកែុងរពេជាមួយគ្នែ រទ គ្នត់គួ វតវញកសំណួ វែឹងឲ្យបានោេ់ពីគ្នែ ។  17 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 18 

<>កា បកវក្ប<រធេើឲ្យខាុំវរងេងរវើយ។> ខាុំ<មិនបានសំរៅរៅរេើ> តាជាេ< វដេជាកូន19 

ក្បុស បស់  ស ់ញឹម រនាះរទ ពីរក្ពាះគ្នត់ក្តូវបាន>ោប់ខលួនរៅកែុងឆ្ែ ំ៧៨ តាជាេរនះ។ <តាមពិត ខាុំ20 

និយយអំពី តាឆ្ង> តាវឹងស, តាវ េ់ បីនាក់រនះ អត់និយយ តាជាេ រទ។  21 

សួ រោយរលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 22 

ស៖ ឥេូវរនះ ខាុំកក្មិតក្តឹម តាវ េ់, តាវឹងស សិនបានរវើយ។ រលាកសាកសី រតើក្តឹមក្តូវរទ23 

ថា អែកទងំពី នាក់រនះក្តូវបានោប់ខលួនកែុងវខមិង នា ១៩៧៧?  24 

[១៤:៣៩:១៤] 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  49 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រលាក [2-TCW-996]៖ 1 

្៖ ពិតជាក្តឹមក្តូវវមន វដេបានោប់រៅឆ្ែ ំ១៩៧៧។  2 

ស៖ រលាកដឹងរទថា រវត អីបានជាអែកទងំពី រនះក្តូវបានរគោប់ខលួន?  3 

្៖ ខាុំបាទអត់ដឹងរទ។  4 

ស៖ រលាកដឹងថារតើ តាវ េ់ និង តាវឹងស មនវផនកា រដើមបីរធេើអេីមួយរទ រលាកដឹងរទ?  5 

្៖ ខាុំបាទដឹងខលះ ក៏ប៉ា វនតអត់េាស់កា រទ ក៏ប៉ា វនតដឹងវតតក្មុយវដេរៅរមកងរមអីរៅក្បជ ំ6 

រៅយប់រម៉ា ងដប់ពី  ឬរម៉ា ងមួយយប់។  គ្នត់រៅពួកខាុំបាទថាជា  ពួកអែករាេ់គ្នែ រនះស ទធវតអែកស័កដិ៣  7 

ក៏ប៉ា វនតខាុំបាទថា មិនដឹងគ្នត់សំរៅរៅេំកវនលងណ្ណ ខាុំក៏រៅរកាង មិនសូវស ីជរក្ៅកែុងកា និយយសដី បស ់8 

 គ្នត់រទ។ 9 

ស៖ រតើរលាកដឹងថា វផនកា រនាះជាវផនកា អេីវដ រលាក? រតើរគ្នេបំណង បស់ តាវ េ់ និង10 

តាវឹងស វែឹងេង់រធេើអេីវដ ជាមួយនឹងវផនកា រនះ? 11 

្៖ វផនកា  បស់ តាវឹងស និង តាវ េ់ ខាុំមិនអាេយេ់បានរទ។ 12 

ស៖ ខាុំសូម ំឭកកា េងោ ំបស់រលាក រលាកសាកសីឯកសា  E3/9076  អង់រគលសគឺ 13 

<00731172> វខា  00728870 ដេ់71 រលាកនិយយអំពីវផនកា សមៃ ត់<មួយ>។ “រៅរពេរនាះ14 

មនវផនកា មួយ រវើយខាុំខាល េណ្ណស់វផនកា វែឹង<[...]>វផនកា <វែឹងគឺរៅ>ភែំកូនវខលង វដេជា15 

វផនកា សមៃ ត់<មួយ>។” របើខាុំអានេំណ េរនះរវើយរៅ រតើវជួយ ំឭកដេ់កា េង់ោ ំបស់រលាករទ? 16 

[១៤:៤១:៥៩] 17 

្៖ ខាុំបាទេងោខំលះ ក៏ប៉ា វនតមិនសូវដឹងថា រគក្តូវរធេើវបបបទរៅយ៉ា ងណ្ណរទៀត ក៏ប៉ា វនតមិនដឹង18 

ថា គ្នត់មនគរក្មងយ៉ា ងណ្ណរទ រក្ពាះគ្នត់រៅរៅមកពួកខាុំវដេរៅរៅក្បជ ំរនាះ ស ទធវតថា “ពួក19 

អែករាេ់គ្នែ  មិតតឯងស ទធវតស័កដិ៣ ថ្ងៃអនាគត”។ 20 

ស៖ រតើថា “ពួកអែកឯងទងំអស់គ្នែ ស ទធវតស័កដិ៣” <រតើ>គ្នត់េង់និយយថារម៉ាេវដ  <រតើ>21 

រលាក<េងោំ>រទ? 22 

្៖ ខាុំបាទអត់យេ់ន័យ បស់គ្នត់និយយរទ។ 23 

ស៖ ខាុំសូមជួយ ំឭកកា េងោ ំបស់រលាក គឺទំព័ ដវដេ ERN ដវដេរទរលាកក្បធាន។ រគ24 

សួ រលាកថា៖  “រតើមនវផនកា វមនរទ?  ថា៖  មនវផនកា បំពាក់អាវ ធដេ់កមល ំងកងេេ័ត <ប៉ា វនត 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  50 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

វអត់ទន់រធេើរៅ ួេ។> សមា  ៈព័សតភុា មកដេ់រៅរវើយ។ <ដំរណើ កា >វផនកា រនះ<មិនដឹង រយើង1 

មិនអាេ>និយយរ ឿងរនះ<បានរទ។ វេាស់ណ្ណស់។ ដូរេែះរវើយ រយើងមិននិយយរទ។>” រតើរនះគឺ2 

ជាអេីវដេរលាកបានរ ល្ើយជូនអែករស ើបអរងកតថ្នមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុាវមនរទ រលាកសាកសី? 3 

្៖ បាទ ខាុំបាននិយយខលះៗវមន ក៏ប៉ា វនតរ ឿងរនះអត់េាស់កា ថារធេើ ឬមិនរធេើយ៉ា ងណ្ណរទ។ ក៏4 

ប៉ា វនតអក្ងឹង រវើយនិងក្ទនាប់រជើង បបកមពជុា រគរៅបូព៌ារនាះ ក្ទនាប់រជើងោក់វខសរនាះ គឺថារ ើញ5 

ដឹកមកឲ្យពួកកងេេ័តវមន វតកែុងរ ឿងសពាេ អាវ ធអត់មន។ 6 

[១៤:៤៤:០៤] 7 

ស៖ រតើកា េងោ ំបស់រលាករៅរពេរនាះ តាវ េ់ មនវផនកា បំពាក់អាវ ធរៅដេ់កមល ំង8 

កងេេ័ត រគ្នេបំណងអីវដ  វដេគ្នត់មនបំណងបំពាក់ការំភលើងរៅដេ់កមល ំងកងេេ័តរនះ? 9 

្៖ ខាុំអត់ដឹងពីរ ឿងវផនកា គ្នត់បំពាក់អាវ ធរៅឲ្យកងេេ័តរទ ក៏ប៉ា វនតគរក្មងផងគ្នត់10 

ក្បវវេជាមនក៏មិនដឹង វអត់េាស់កា ។ រ ើញវតក្ទនាប់រជើង រវើយនិងអក្ងឹង វតការំភលើងអត់ទន់11 

រ ើញបំពាក់រទ។  12 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 13 

អ គ ណរលាករមធាវី។ បាទ ឥេូវរនះ ដេ់រពេសក្មករវើយ អងគជំន ំជក្មះក្បកាសសក្មក14 

ោប់ពីរពេរនះតរៅ វូតដេ់រម៉ា ងបី សូមអរញ្ជើញេូេវិញ រដើមបីបនតកិេចដំរណើ កា សវនាកា ។ 15 

ម្នតី ដឋបាេត លាកា សក្មបសក្មួេផតេ់កវនលងសក្មករៅបនាប់ ង់ោសំក្មប់សាកសី ដេ់16 

សាកសី ូបរនះរៅកែុងអំេុងរពេឈប់សក្មក និងឲ្យអរញ្ជើញគ្នត់  ួមទងំរមធាវីក្បឹកាសាកសីមកកាន់ 17 

កវនលងផតេ់សកខីកមាកែុងបនាប់សវនាកា រនះ រៅរវលារម៉ា ងបី។  18 

សក្មកេ ះ! 19 

(សវនាកា សក្មកពីរម៉ា ង ១៤:៤៥ នាទី ដេ់រម៉ា ង ១៥:០៣ នាទី) 20 

[១៥:០៣:៣១] 21 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 22 

អងគយុេ ះ! 23 

អងគជំន ំជក្មះក្បកាសបនតកិេចដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា  រវើយនិងផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមសវ24 

រមធាវីកា ពា កដីរលាក នួន ជា រដើមបីមនឱកាសបនតកា តាងំសំណួ រដញរោេេំរពាះសាកសី។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  51 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 1 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។  2 

សួ រោយរលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 3 

ស៖ រលាកសាកសី ម នរពេឈប់សក្មករនះ រយើងនិយយគ្នែ អំពីវផនកា សមៃ ត់។ វផនកា 4 

សមៃ ត់<មួយ> រដើមបីបំពាក់អាវ ធរៅដេ់កមល ំងកងេេ័ត។ សំណួ បស់ខាុំសួ ថា រតើមនមូេរវត អេី5 

វដេនាឲំ្យមនវផនកា សមៃ ត់្នរៅ កកា បំពាក់អាវ ធដេ់កមល ំងកងេេ័តរនះ? 6 

រលាក [2-TCW-996]៖ 7 

្៖ ខាុំបាទដឹងអត់ដេ់រទ កែុងកា បំពាក់អាវ ធរនះ។  8 

ស៖ បាទ ខាុំសូមជួយ ំឭកដេ់កា េងោំ បស់រលាកបនតិេ។ រៅកែុងកំណត់រវត សាដ ប់េរមលើយ9 

 បស់រលាក ឯកសា  E319/19.3.18, ERN ជាភាសាអង់រគលស <01044804>, វខា  10 

<01003885> -- គឺសណួំ ៗ រេខ៤៨ និង៤៩។ សំណួ ពីម្នតីរស ើបអរងកតសួ ដូេតរៅ៖ “រលាក11 

និយយអំពីកា រ ៀបេំវផនកា េមែិតមួយវដេរលាកនិយយថា តាវឹងស មនវផនកា យកសមជិក12 

ទងំអស់វដេរធេើកា រៅកងេេ័តឲ្យរធេើជាទហាន រដើមបីវយក្បឆំ្ងវខា ក្កវម។ រតើរលាកអាេ13 

ពនយេ់ក្បាប់អំពីក្ពឹតតិកា ណ៍រនះបានរទ? រលាករ ល្ើយរៅនងឹសំណួ ៤៩ដូេតរៅ៖ ថាកាេរនាះ រគបាន14 

រក្តៀមរ ៀបេំឧបក ណ៍សមា  ៈ រៅឃល ងំកែុងកា ោឋ នក្តពាងំងា< ួេរាេ់រវើយ> រវើយនិងមនកា 15 

ក្បជ ំរៅរពេយប់រម៉ា ងដប់ពី  ឬរម៉ា ងមួយ។ រវើយ តាវឹងស បានក្បកាសក្បាប់ពួកកងេេ័តថា អែក16 

ទងំអស់គ្នែ នឹងកាល យរៅជាស័កដិ៣ រៅរពេខាងម ខ។ ខាុំគិតថា គ្នត់និយយអំពីកា រ ៀបេំឲ្យពួករយើង17 

រៅជាកងទ័ព រដើមបីក្បឆំ្ងនឹងពួកវខា ក្កវម។” រតើរលាករៅោថំា រលាកបានរ ល្ើយសំណួ វដេខាុំ18 

កំព ងវតអានឲ្យរលាកសាដ ប់រនះរទ? 19 

[១៥:០៦:២៣] 20 

្៖ ខាុំបាទដឹង ក៏ប៉ា វនតដឹងវអត់េាស់កា  ក្គ្នន់វតក្បវវេ។ ខាុំមិនដឹងថា គ្នត់មនវផនកា 21 

យ៉ា ងណ្ណរទ ខាុំបាទអត់ដឹង។  22 

ស៖ រតើរវត អេីបានគ្នត់<រសែើ>រៅរលាក និងអែកដថ្ទរទៀត កមល ំងរៅកែុងកងដថ្ទរទៀត ឲ្យ23 

កាល យរៅជាទហាន រដើមបីវយក្បឆំ្ងនឹងវខា ក្កវម? 24 

្៖ គ្នត់បាននិយយក្បាបរ់ៅអែករៅខាងរក្កាមគ្នត់ថា អែកមិតតទងំអស់គ្នែ នឹងអាេកាល យជា25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  52 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស័កដិ៣ មិតតរាេ់គ្នែ នឹងអាេជាស័កដិ៣រៅ យៈរពេខាងម ខ ក៏ប៉ា វនតគ្នត់និយយកំប តក្តឹមវែឹងឯង។  1 

ស៖ ខាុំយេ់រវើយអំពីថា អែកទំងអស់នឹងកាល យរៅជាស័កដិ៣រនះ។ វតសំណួ ខាុំសួ ថា រវត អេី2 

បានជា តាវឹងស និង តាវ េ់ ពាយមអូសទញរលាក និងអែកដថ្ទរទៀត? សូមដកក្សង់ “ក្បយ ទធ 3 

 ក្បឆំ្ងជាមួយនឹងវខា ក្កវម វិញ” បិទកា ដកក្សង់។ រវត អីបានជាដូរេែះ? 4 

្៖ ខាុំដឹងមិនេាស់វដ  កែុងកា វដេគ្នត់នាខំាុំ។ គ្នត់ក្គ្នន់វតបងាា ញពីរ ឿងថា ថ្ងៃអនាគតនឹង5 

ថា អែករាេ់គ្នែ នឹងអាេរៅកាល យរៅជាអែកស័កដិ៣ មិនដឹងគ្នត់សំរៅេំរៅ កអេីមួយ។  6 

ស៖ ឥេូវខាុំសាកេបងពាយមជួយ ំឭកដេ់កា េងោំ។ សំណួ ៥០ថា តាមខាុំយេ់សំណួ  គឺ 7 

ថា៖ “កមា ភិបាេពាយ័ពយេង់<វយ>ក្បឆំ្ងជាមួយកមា ភិបាេនិ តី វមនរទ? រលាករ ល្ើយថា៖ បាទ 8 

អ  ៊ីេឹងវមនរវើយ។” រតើរនះ ជារគ្នេបំណងបំពាក់អាវ ធកមល ំងកងេេ័ត រដើមបីក្បយ ទធជាមួយនឹង9 

កមល ំងនិ តី វមន 10 

 រទ? 11 

[១៥:០៨:៤៣] 12 

្៖ គ្នត់មិនបាននិយយក្បាប់ថា បំពាក់អាវ ធក្បុងបកវយកងទ័ពកមា ភិបាេនិ តីរទ គ្នត់13 

មិនបាននិយយរសាះ។ គ្នត់ក្គ្នន់វតថា អែករាេ់គ្នែ នឹងកាល យរៅជាស័កដិ៣ខាងម ខ។  14 

ស៖ រលាករៅនឹករ ើញរទថា កមា ភិបាេមកពីភូមិភាគនិ តី បានរៅដេ់ភូមិភាគពាយ័ពយរៅ15 

រពេណ្ណវដ  រេើកដំបូង? 16 

្៖ រេើកដំបូងបងែស់រៅឆ្ែ ំ រដើមឆ្ែ ំ៧៧។  17 

ស៖ រលាកោរំទថា មន យៈរពេប៉ា នាា នវខវដ  ម នរពេរគោប់ខលួន តាវឹងស និង តាវ េ់ រៅ18 

ម នរពេវដេកមា ភិបាេនិ តីវែឹងមកដេ់រនះ? រលាកអាេោំរទ ប៉ា នាា នសបាដ វ៍ ប៉ា នាា នវខ ប៉ា នាា នឆ្ែ ំ 19 

វដេកមា ភិបាេភូមិភាគនិ តីបានមកដេ់រេើកដំបូង ម នរពេោប់ខលួន តាវ េ់ និង តាវឹងស  រៅវខ20 

មិង នា ១៩៧៧? 21 

្៖ ខាុំមិនបានេងោំពីថ្ងៃោប់រទ ថ្ងៃទីប៉ា នាា នៗខាុំអត់បានេងោរំទ ក្គ្នន់វតដឹងឆ្ែ ំ១៩៧៧ រគ22 

ោប់គ្នត់ ក៏មិនវដេ មិនដឹងថាោប់រៅកវនលងណ្ណរទៀត។ 23 

[១៥:១០:៣២] 24 

ស៖ ខាុំសូមជួយ ំឭកដេ់កា េងោមំដងរទៀត   រៅកែុងេរមលើយ បស់រលាក  ជូនមជឈមណឌ េ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  53 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ឯកសា កមពជុាគឺ 00731172, វខា  ERN 00728872។ សំណួ ស ួថា៖ “រតើកមា ភិបាេនិ តីមកដេ់1 

ម ន ឬក៏មកដេ់រពេវដេមនវផនកា រនាះរវើយ? រលាករ ល្ើយថា៖ រក្កាយមនកិេចក្បជ ំអំពីវផនកា 2 

សមៃ ត់រនះរវើយ គឺយូ  មួយ យៈរពេដ៏យូ រទើបវដេភូមិភាគនិ តីមកៗដេ់ រវើយោប់ពួករយើង3 

រោយសា វតវបកកា ណ៍អំពីវផនកា រនះ។” <ក្តង់រនះ ដូេជាមិនេាស់រសាះ។ រលាកនិយយថា 4 

វផនកា រនាះរកើតយូ វដ រវើយ គឺរក្កាយកា មកដេ់ បស>់កមា ភិបាេនិ តី<។ រតើខាុំយេ់អ  ៊ីេឹង ក្តឹម5 

ក្តូវវដ រទ? វផនកា វែឹងរកើតរេើងម នកា មកដេ់ពួកវែឹង>? 6 

្៖ វផនកា ក្បជ ំ ួេយូ បានៗកងទ័ពនិ តីោប់កមា ភិបាេពាយ័ពយ ដូេជា តាវ េ់ ោប់ម ន7 

និ តីមក។ 8 

ស៖ ខាុំយេ់មិនបានេាស់លាស់រទ។ ខាុំសូមសួ រលាកបំវបករៅជាបីេំណ េ។<>សួ អំពីកា 9 

មកដេ់ បស់កមា ភិបាេនិ តី កិេចក្បជ ំអំពីវផនកា សមៃ ត់ និងរពេោប់ខលួន តាវឹងស និងតាវ េ់។  10 

 បាទ អ  ៊ីេឹងសូមឲ្យរលាករ ៀបរាប់អំពីេំណ េទងំបីរនះ ឲ្យោេ់ៗពីគ្នែ ។ 11 

្៖ រពេកមា ភិបាេនិ តីមកដេ់ ឮវតោប់ តាវឹងស ោប់ តាជាេ  ួេបានោប់ តាវ េ់ 12 

តាមរក្កាយ ក៏មិនដឹងរៅោប់រៅកវនលងណ្ណ។ 13 

ស៖ ខាុំពាយមជាេ ងរក្កាយមដងរទៀត។ រតើ យៈរពេេរនាល ះពីរពេកិេចក្បជ ំសមៃ ត់រៅដេ់14 

រពេោប់ខលួន  តាវឹងស និង តាវ េ់ េរនាល ះពីរពេមនកិេចក្បជ ំសមៃ ត់ និងរពេោប់ខលួន តាវឹងស និង15 

តាវ េ់ រតើេរនាល ះរពេវែឹងមន យៈរពេប៉ា នាា នវខ? 16 

[១៥:១៣:២៤] 17 

្៖ េរនាល ះរពេវដេក្បជ ំសមៃ ត់រក្កាយមករទៀត  យៈរពេយូ  ក្បវវេជា៣វខ មិនវមន18 

ោប់ភាល មៗរនាះរទ។  19 

ស៖ អ គ ណរលាកសាកសី។ រលាកក៏បាននិយយអំពីឃល ងំមួយរៅកា ោឋ នទំនប់ក្តពាងំងា ថា20 

សមា  ៈទងំអស់រនាះ<មន>រៅកែុងឃល ងំរនាះ< ួេ>រវើយ។ រតើរៅឯកា ោឋ នទំនប់ក្តពាងំងាវែឹង 21 

ឃល ងំសថិតរៅកវនលងណ្ណថ្នកា ោឋ នរនាះវដ ? 22 

្៖ ខាុំអត់បានរ ើញឃល ងំរទ។ សមា  ៈវដេដឹកមក គឺថាយករៅោក់កវនលង តាវ េ់ វតមដង 23 

រៅនឹងអាងក្តពាងំងា។  24 

ស៖ រលាកោរំទថា រៅកែុងកិេចក្បជ ំវែឹងមនវតតមនប៉ា នាា ននាក់វដ ? ២០នាក់ ៥០នាក់ ឬក៏ ុ  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  54 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

<រាប់ យ>នាក់? រលាកសូមរលាកបងាា ញពីតួរេខ ថ្នវតតមនរពេក្បជ ំសមៃ ត់វែឹងបានរទ? 1 

្៖ ខាុំសូមជក្មបថា វតតមនវដេមនរៅអងគក្បជ ំយបរ់ម៉ា ងដប់ពី  ឬរម៉ា ងមួយរនាះ មិន2 

រទៀងរនាះ មនក្តឹមរមកងធំ រវើយវ រសនាតូេក្បវវេជាបួនក្បាដំណដ ប់នាក់។ 3 

ស៖ រលាករៅោំរ ា្ ះមន សសណ្ណជាក់លាក់វដ រទ គឺអែកវដេេូេ ួមក្បជ ំសមៃ ត់រនាះ? 4 

្៖ ខាុំរៅោំខលះ មន បា៉ា ន់ ឈួង, រ ា្ ះ រៅ៉ា  (នា ី) រៅភូមិដូនវេង រវើយរ ា្ ះ ផន រនាះ5 

បានសាល ប់រវើយ, មនរ ា្ ះ សាន រៅរខតតរសៀមរាប ក៏ប៉ា វនតសពេថ្ងៃមិនដឹងថា ស់ ឬសាល ប់។ 6 

ស៖ រតើក្តឹមក្តូវវដ រទថា រៅរពេរគថា រលាកគឺរគបានបំពាក់អាវ ធឲ្យរលាករដើមបីឲ្យកាល យ7 

រៅជាកងកា ពា  បស់ តា<ឆ្ង>។ រលាករៅោរំទ រវើយរតើវក្តឹមក្តូវវដ រទ? 8 

្៖ មិនទន់ក្តឹមក្តូវរទ រ ា្ ះវដេៗថារនាះ។ 9 

[១៥:១៦:៣៨] 10 

ស៖ ខាុំសូមរ ៀបសំណួ រេើង វិញ។ រតើ តា<ឆ្ង> ធាល ប់វដេក្បគេ់អាវ ធខលីឲ្យរលាករទ? 11 

្៖ តាឆ្ង មិនវដេសាគ េ់ មិនវដេក្បគេ់អាវ ធឲ្យខាុំរទ។ 12 

ស៖ ខាុំសូមអានេរមលើយ បស់រលាក<រ ល្ើយជូនមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា>ឲ្យរលាកសាដ ប់គឺ 13 

00731156, វខា  00728848 ដេ់ 49។ “តា<ឆ្ង> េូេេិតតខាុំ គ្នត់យកខាុំឲ្យរៅរធេើកា រៅឯកង 14 

រវើយគ្នត់ក៏បានឲ្យការំភលើងខលីមួយរដើមមកខាុំវដ ។” រតើក្តឹមក្តូវរទ? 15 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 16 

ក ំអាេទន់ៗ! 17 

រ ល្ើយ! អរញ្ជើញរ ល្ើយ! 18 

រលាក [2-TCW-996]៖ 19 

្៖ តាឆ្ង បានយកខាុំមករៅជាមួយគ្នត់ រៅផាះគ្នត់រោយសា ខាុំ រ ើញខាុំរៅតូេ។ 20 

សួ រោយរលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 21 

ស៖ វតខាុំសួ ថា គ្នត់មនបានក្បគេ់ការំភលើងខលីមួយរដើមឲ្យរលាករទ ម នរពេរលាកោបរ់ផដើម22 

រធេើកា រៅកា ោឋ នទំនប់ក្តពាងំងា? 23 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 24 

សាកសកី ំអាេទន់រ ល្ើយតប!  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  55 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សូមអរញ្ជើញសវក្ពះរាជអាជាា  ងអនដ ជាតិ! 1 

[១៥:១៨:៥៨] 2 

រលាក វងំសង ់វ យដ ៍រដសាា ឯេ៖ 3 

បាទ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ មិនវមនជាកា ជំទសរ់ទ អមាញ់មិញ<រមធាវីកា ពា កតី4 

បាន>និយយពីវផនកា រៅក្តពាងំងា<យ៉ា ងេាស់> រវើយបនាា ប់មករទៀត គ្នត់សួ សំណួ មួយរទៀត5 

ទក់ទងនឹងការំភលើង។ អ  ៊ីេឹងគឺរបើខាុំមិនក្េេំរទ គ្នត់និយយរពេរវលាខ សគ្នែ រវើយ។ អ  ៊ីេឹងសូមឲ្យ6 

<រលាករមធាវីកា ពា កតី>បញ្ញជ ក់ឲ្យេាស់<ជាងវែឹងរមើេ៍> រដើមបីឲ្យសាកសីវែឹងគ្នត់យេ់ថារតើរយើង7 

កំព ងវតនិយយអំពីរពេរវលាណ្ណវដ ។ រវើយកា និយយវដេថា គ្នត់រនាះសថិតរៅរក្កាមកា 8 

ក្គប់ក្គង បស់ តាឆ្ង វែឹងវមិនក្តូវរទ គ្នត់រៅរក្កាមកា ក្គប់ក្គង បស់ តាវ េ់ រៅរេើយរទ។ 9 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 10 

រនះជាកា ផដេ់សកខីកមាពីសំណ្ណក់តំណ្ណងសវក្ពះរាជអាជាា រទ។  ខាុំសួ ថា <រតើ>គ្នត់មន11 

<>បំពាក់ការំភលើងរទរេើកដំបូងរនះ? រវើយរតើគ្នត់រៅវតយកការំភលើងវែឹងរៅតាមខលួនរទ រៅរពេេូេ12 

ក្បជ ំវែឹង? ខាុំេង់សួ អ  ៊ីេឹង។ បាទ រដើមបីឲ្យេាស់លាស់ ខាុំសួ អំពីវតពីរ ឿងការំភលើងខលីរទ។  13 

សួ រោយរលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 14 

ស៖ រតើរលាកធាល ប់បានទទួេការំភលើងខលីពី តាឆ្ង រទ?  15 

រលាក [2-TCW-996]៖ 16 

្៖ ខាុំបាទអត់វដេបានទទួេរទ។  17 

[១៥:២០:១៦] 18 

ស៖ ដូរេែះសក្មង់វដេខាុំរទើបអានឲ្យរលាកសាត ប់ វដេរលាករ ល្ើយជូនមជឈមណឌ េឯកសា 19 

កមពជុា មិនក្តឹមក្តូវរទ គឺថារលាកមិនធាល ប់វដេបានទទួេការំភលើងខលីពី តាឆ្ង រទ។ អ  ៊ីេឹងវមនរទ?  20 

្៖ បាទ។  21 

ស៖ រតើរលាកមនោអំែកណ្ណខលះរទៀតវដ រទ រលាកមនដឹងថាអែកវដេេូេ ួមរៅកែុងកិេចក្បជ ំ22 

សមៃ ត់វែឹងមនយកអាវ ធរៅតាមខលួនរទ?  23 

្៖ អែកវដេេូេ ួមក្បជ ំសមៃ ត់រនាះអត់មនអាវ ធរទ រក្ពាះមនវតបងគីវ កដី រវើយនិងេប 24 

ដងវ កវតប៉ា រណ្ណា ះឯង។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  56 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ រលាករៅនឹករ ើញរទ ថារវត អេីបានជារលាក និងអែកដថ្ទរទៀតរនះក្តូវបានរគរៅឲ្យ1 

រៅេូេក្បជ ំរៅកែុងវផនកា សមៃ ត់វែឹង? រវត អេីបានជា តាវ េ់ និង តាវឹងស ឲ្យរៅឲ្យរលាកេូេ2 

រៅក្បជ ំសមៃ ត់រដើមបីរក្តៀមេកខណៈបំពាក់អាវ ធបះរបា រនាះវដ រទ?  3 

្៖ ខាុំបាទេូេរៅ ដូេជាមិននិយយពីរ ឿងក្បជ ំ ឬក៏ោក់វផនកា អីរសាះ ក្គ្នន់វតគ្នត់ 4 

និយយដូេរាងកំវបលងរេងតិេ អីបនតិេ ដូេជាមិនទន់របើកអងគក្បជ ំឲ្យធំកំភួនរទ ក្គ្នន់វតរៅកងតូេ 5 

កងធំឲ្យរៅ និយយ របៀបរដើ រេងផង រសើេផង។  6 

ស៖ រតើក្តឹមក្តូវវដ រទ ថាវផនកា សមៃ ត់រនះមិនបានអន វតតរទ ក្តឹមក្តូវរទ?  7 

្៖ ពិតជាក្តឹមក្តូវវមន។  8 

ស៖ រវើយរតើរលាកដឹងរទ មនរវត ផេអេីវដេនាឲំ្យវផនកា សមៃ ត់រនះ មិនអាេ្នរៅ 9 

 អន វតតបាន?  10 

្៖ ខាុំបាទដឹងអត់ដេ់រទ។  11 

[១៥:២២:៤៤] 12 

ស៖ រតើរលាកធាល ប់ឮ ឬក៏ដឹងឮអំពីេិខិតមួយវដេ តាជាេ រផាើរៅឲ្យ រសា ភឹម វដ រទ?  13 

្៖ ខាុំបាទដឹងឮ។ ក៏ប៉ា វនតកា ណ៍រនាះមិនដឹងជាពិត ឬមិនពិត ឮដំណឹងថា តាជាេ  ត់ឯកសា 14 

ព័ត៌មនរនាះរៅឪរកាកគ្នត់ រៅភូមិភាគបូព៌ារនាះ ឮថារគោប់បាន។  15 

ស៖ សូមអានេរមលើយរេខរ ៀងទី៥១ បស់រលាក រៅកែុងកំណត់រវត សាត ប់េរមលើយ៖ “សួ ៖ 16 

រតើរវត អេីក៏វផនកា មិនអាេរធេើរៅបាន? រតើកមា ភិបាេមកពីនិ តីដឹងម ន ឬក៏អត់? រលាករ ល្ើយដូេត17 

រៅ៖ បញ្ញា រនះអាេវបកកា ណ៍  រោយសា   តាជាេ បានឲ្យនី សា មែ ក់យកសំប ក្តមួយរៅ  រវើយ18 

នី សា រនាះ ក្តូវបានរគោប់ខលួន រវើយកមា ភិបាេនិ តីក៏រដើ ោប់ខលួនមន សសពីកវនលងមួយរៅមួយ គឺ19 

<វខា ក្កវមបាន>ោបក់មល ំងវដេរគសថិតរៅកែុងភូមិភាគពាយ័ពយ រវើយនិងភូមិភាគបូព៌ា<វដេក្គប់20 

ក្គង់រោយ រសា ភឹម>។ រោយសា  រសា ភឹម គឺជាដនលង បស់ តាញឹម រវើយ តាជាេ ជាកូន<ក្បុស21 

 បស់ ញឹម។ ដំបូង រគោប់ភាគរក្េើនកមា ភិបាេភូមិភាគបូព៌ា រវើយ>អ  ៊ីេឹងរក្កាយមក កមា ភិបាេ22 

និ តីវែឹងក៏មកដេ់ <រវើយោប់ខលួនអែករៅ>ភូមិភាគពាយ័ពយ <គឺ ួមមនអែក>រៅកែុងកងេេ័ត<   ំ 23 

និងក្សុក>។” រតើរលាកបានព័ត៌មនទងំអស់រនះមកពីណ្ណ វដេថាវផនកា រនះមិនអាេអន វតតរៅបាន 24 

<>រោយសា វត តាជាេ ឲ្យនី សា មែ ក់យកសំប ក្តវបកកា ណ៍រៅ? រលាកដឹងរ ឿងរនះមកពីណ្ណ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  57 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

វដ ?  1 

្៖ (មីក្កូវេូនមិនទន់ក្បតិបតតិកា ) 2 

[១៥:២៤:៥៦] 3 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 4 

ក ំអាេទន់ៗ!  5 

រលាក [2-TCW-996]៖ 6 

្៖ ខាុំសងស័យថាក្បវវេជាវបកកា ណ៍ រោយសា វតរគោប់នី សា រនាះបាន បានជា7 

វផនកា រនះវរៅអត់ ួេ។  8 

សួ រោយរលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 9 

ស៖ វតសំណួ ខាុំសួ ថា រតើរធេើរម៉ាេបានជារលាកដឹង ឬក៏ន ណ្ណក្បាប់រលាកថានី សា  បស់   10 

តាជាេ រនះក្តូវបានោប់ខលួនរៅរពេវដេ តាជាេ ឲ្យសំប ក្តមួយេាប់យករៅឲ្យ រសា ភឹម? 11 

្៖ ខាុំបាទអត់បានរ ើញផ្ទា េ់រទ ឮពីមួយតមួយរៅកែុងកងេេ័តរនាះ។ ឮថារគោប់នី សា 12 

បានវបកកា ណ៍ តាជាេ យករៅភូមិភាគបូព៌ា។  13 

ស៖ ប៉ា វនតរតើសា វែឹងវវបកកា ណ៍ រោយសា វតរេេឮនូវខលឹមសា ព័ត៌មនរេញពីសំប ក្ត14 

វដេយកពីភូមិភាគពាយ័ពយរៅ<ភូមិភាគ>បូព៌ាវែឹង រតើ<ខលឹមសា អេីខលះជាបញ្ញា >? 15 

្៖ ខាុំបាទអត់ដឹងរទ ពីរក្ពាះខាុំអត់បានរ ើញ អត់ដឹងថ្ងៃរផាើ អត់បានរ ើញ ឮវតព័ត៌មន16 

រក្កាយ។ ប៉ា វនតឮថារគោប់បានៗនី សា  តាជាេ យករៅភូមិភាគបូព៌ារនាះរៅ ក៏ខាុំក្គ្នន់វតនិយយ17 

ក្បដូេសាា ន។ 18 

[១៥:២៦:៥០] 19 

ស៖ រតើរលាក -- ស ំរលាកជួយ ំឭកដេ់កា េងោ ំបស់រលាកជាងាីរមើេ៍ រតើអែកណ្ណជាអែក20 

ក្បាបរ់លាកអំពីរ ឿងវែឹង? 21 

្៖ អែកវដេក្បាប់ខាុំបាទមិនមនកា េងោរំទ។ ខាុំរៅកែុងេំរណ្ណមពីមួយរៅមួយរៅកែុងកង22 

េេ័តដូេគ្នែ វែឹងឯង។  23 

ស៖ ប៉ា វនតបវនថមរៅរេើ គឺថា វជារ ឿងមិនធមាតារទវដេភូមិភាគមួយរផាើសា រៅឲ្យភូមិភាគ24 

មួយរទៀត។ តាជាេ ជាកូនក្បសា បស់ រសា ភឹម។ រៅរពេវដេកមល ំងរគនិយយតាមកងេេ័តឮតៗ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  58 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

គ្នែ អ  ៊ីេឹង វជារ ឿងមួយធមាតា ឬក៏ជារ ឿងមួយេវមលកវដេ<>រគឮក្គប់គ្នែ ថា នី សា  តាជាេ ក្តូវ1 

បានរគោប់ខលួនវែឹង? 2 

្៖ រយើងដឹងព័ត៌មនរនាះរោយសា រគោប់នី សា បាន ខសឹបរខសៀវគ្នែ រយើងរោយរៅកែុងកា 3 

ក្បយ័តែ ខលបខាល េវដ ។ ក៏ប៉ា វនតឮមកេោមអារា មរេះវតវូៗមក ឮថាពិតក្បាកដថារគោប់វមន។ ក៏ប៉ា វនត4 

ពាកយរនះមិនដឹងរេញមកពីណ្ណរទ។ វឮតៗគ្នែ  ខាុំក៏ឮពីរគវដ ។  5 

ស៖ រតើពាកយេោមអារា មវែឹងមនបាននិយយេមែិត ពនយេ់េមែិតថារវត អេីបានជារគោប់6 

ខលួននី សា វែឹង គឺរដើមបីបញ្ឈប់កា អន វតតវផនកា សមៃ ត់វែឹង? 7 

្៖ ោប់រផតើមពីរពេរនាះមក រគក៏ោប់រផតើមោប់ តាជាេ ោប់អីវូ វវមកបនតបនាា ប់មក 8 

 តាងំពីរ ឿងវដេោប់បានរនាះមក ោប់មកបនតៗ គ្នែ  វូតដេ់ថាែ ក់រក្កាម។ 9 

ស៖ រតើរលាកវដេធាល ប់ឮ តាញឹម ç ស់ ញឹមç ឪព ក បស់ តាជាេ ធាល ប់យក បស់ ប ពី  10 

ភូមិភាគបូព៌ាមកកាន់ភូមិភាគពាយ័ពយវដ រទ? 11 

្៖ ខាុំបាទអត់វដេរ ើញរទ។  12 

[១៥:២៩:៣៦] 13 

ស៖ រតើរលាកធាល ប់ឮថា  ស់ ញឹម យកវសបករជើងៗកមពជុារយើងពីភូមិភាគបូព៌ាមកវេកដេ់14 

កមល ំងកងេេ័តរៅភូមិភាគពាយ័ពយវដ រទ? 15 

្៖ អត់ឮថា យកមកពីភូមិភាគបូព៌ាមកវេករទ។ ក្ទនាប់រជើងរនាះ រគរៅក្ទនាប់រជើងបូព៌ា16 

វតមដង អត់មនរ ា្ ះភូមិភាគរទ ក្ទនាប់រជើងបូព៌ា រគរៅក្ទនាប់រជើង បបវខា ក្កវម។  17 

ស៖ បាទ ខាុំ ករមើេ៎ វក្កងរលាអាេ ំឭកដេ់កា េងោំរលាកបាន។ <តាមេរមលើយ បស់18 

រលាកជាមួយ េី.ស ី.រខម> រលាកសាកសី <>ERN ជាភាសាអង់រគលស 00731172, វខា  0072887019 

។ អែករស ើបអរងកតបានសួ រៅរលាកដូេតរៅ៖ “រតើគ្នត់ (តាញឹម) រធេើដំរណើ មកញឹកញាប់ ឬក៏មិន20 

វដេរទ? រលាករ ល្ើយថា៖ រៅរពេវដេមនវផនកា វែឹង គ្នត់រធេើដំរណើ មកជាញឹកញាប់។ រក្កាយ21 

មក គ្នត់មកទងំថ្ងៃទងំយប់ ជួនកាេមករពេ រសៀេ គឺជួនកាេមករពេលាៃ េ រពេខលះ ជួនមក22 

រម៉ា ងពី <យប>់។ រវើយសួ ថា៖ រវត អីបានគ្នត់មកទីរនាះ? រលាករ ល្ើយថា៖  ស់ ញឹម យក23 

វសបករជើងផ្ទា ត់កមពជុាពីភូមិភាគបូព៌ាមកវេកឲ្យកងេេ័ត។ រវើយអែករស ើបអរងកត មជឈមណឌ េឯក-24 

សា កមពជុាក៏សួ រទៀត៖ អូ៎! វសបករជើងផ្ទា ត់? គឺថាវសបករជើងសាែ តៗ យកមកវេកឲ្យរយើង។ រៅរពេ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  59 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

វែឹង រយើងមនវផនកា រវើយ។ ខាុំខាល េណ្ណស់ េំរពាះវផនកា សមៃ ត់រនះ។” រលាកសាកសី េំណ េក្តង់1 

រនះ ហាក់បីដូេជាថា វសបករជើងផ្ទា ត់វដេ  ស់ ញឹម យកមកពីភូមិភាគបូព៌ារនះ<>វជាប់ពាក់ព័នធរៅ2 

នឹងវផនកា សមៃ ត់។ រតើវក្តឹមក្តូវវដ រទ ឬក៏ខាុំយេ់ខ ស? 3 

[១៥:៣១:៥២] 4 

្៖ មិនក្តឹមក្តូវរទ ពីរក្ពាះក្ទនាប់រជើងរនះ មិនវមនយកពីភូមិភាគបូព៌ាមករទ គឺថាក្ទនាប់ 5 

រជើងរ ា្ ះ “ក្ទនាប់រជើងបូព៌ា”  វតមដង  រគរៅក្ទនាប់រជើងបូព៌ា   បប បស់វខា ក្កវម  កងទ័ពវខា 6 

ក្កវម។ ក៏ប៉ា វនត តាវ េ់ បាន រគបានដឹកមកដេ់កវនលង តាវ េ់ ៗយកមកវេកោយឲ្យកងេេ័តតំបន់7 

 បស់ផងគ្នត់។  8 

ស៖ បាទ ខាុំទទួេយកេរមលើយ បស់រលាកថា វជារ ឿងវេកោយជូនកមល ំងកងេេ័តជារ ឿង9 

ធមាតារទ។ ប៉ា វនត<រលាកផ្ទា េ់ ហាក់ដូេជាភាជ ប់វសបករជើងរនះផ្ទា ត់ជាមួយនឹងវផនកា សមៃ ត់។> រតើ10 

វសបករជើងផ្ទា ត់បូព៌ារនះ <វដេយកមករោយ ញឹម មន>ជាប់ពាក់ព័នធរៅនឹងអេី<រៅនឹង>វផនកា 11 

<ោប់រផតើមបំពាក់អាវ ធ>រងើបបះរបា អីវដ រទ? 12 

្៖ ខាុំដឹងមិនដេ់រទ គរក្មង បស់អែកខាងរេើ។ ខាុំដឹងថា ក្គ្នន់វតសងស័យ វអត់េាស់កា  13 

មិនដឹងថា រគមនកា ក្កឡាប់ោក់ ឬយ៉ា ងណ្ណ ខាុំក៏ដឹងមិនដេ់វដ  អត់ហា ននិយយ។  14 

ស៖ ខាុំសូមសួ សណួំ មួយេំនួនបវនថមរទៀតរៅរេើកិេចក្បជ ំសមៃ ត់រនះ។ រលាកសាកសី តាវ េ់ 15 

រៅរពេវដេគ្នត់និយយអំពីក្កម វដករកះ អាវយឺតសៗ គឺថានឹងក្តូវវេកជូនឲ្យថាែ ក់ដឹកនា។ំ រលាក16 

នឹករ ើញេំណ េរនះរទ? 17 

[១៥:៣៣:៥៤] 18 

្៖ ខាុំបាទនឹករ ើញ។ ក្ទនាប់រជើង វដករកះ អាវយឺត វេកឲ្យពួករមកងៗ។ រៅរពេវដេ19 

គ្នត់វេកោយ ួេ គ្នត់ក្បាប់ រដើ រេងផង កំវបលងផង គ្នត់និយយរដើ ផង អត់មនអងគយុរទ គ្នត់រដើ 20 

េងែេុ គ្នត់ថា ពួកមិតតឯងទងំអស់គ្នែ  អនាគតរៅនឹងកាល យរៅស ទធវតស័កដិ៣ទងំអស់។ ខាុំក៏មិនបាន21 

ោប់អា មាណ៍រៅរេើ ូបគ្នត់។  22 

ស៖ ដូរេែះរលាកទទួេសាគ េ់ថា វសបករជើងផ្ទា ត់ ក៏ដូេជាវដករកះ គឺថាក្តូវបានវេកោយ វត23 

វេកោយសក្មប់វតថាែ ក់ដឹកនារំទ។ រតើរលាកេង់និយយថារម៉ាេវដ  រៅរពេថាវេកឲ្យវតថាែ ក់ដឹកនាំ24 

រនាះ? រតើថាែ ក់ដឹកនាកំក្មិតណ្ណវដេរគនឹងក្តូវវេក វដេរគបានវេកវសបករជើង រវើយនិងវដករកះទងំ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  60 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រនះរៅឲ្យ? 1 

្៖ វេកឲ្យពីក្តឹមឋានៈកងតូេរេើងរៅដេ់វ រសនាតូេ រសនាធំ។ 2 

ស៖ រៅកែុងសក្មង់ដវដេវដេរលាកបានរ ល្ើយ រលាករ ល្ើយថា តាវ េ់ រក្បៀបរធៀបអំពីកា 3 

រក្ជើសរ ីសកមល ំងរៅកែុងកងេេ័តរនះ ដកក្សង់៖ “គឺរធេើឲ្យដូេរៅនឹងអេីវដេកងទ័ពរធេើ”។ ដូរេែះរលាក4 

រ ល្ើយថា រៅរពេវដេគ្នត់និយយរក្កាយេប់ក្បជ ំវបបកំវបលងរនះ<ជាមួយនឹងកមា ភិបាេគ្នែ គ្នត់> គឺ5 

រក្បៀបរធៀបថា <កា រក្ជើសរ ីស>កងេេ័តរនះ ក្តូវរធេើ<ឲ្យ>ដូេអេីវដេកងទ័ពរធេើវដ ។ រតើរលាកេង់6 

និយយថារម៉ាេកវនលងរនះ? 7 

្៖ ខាុំសំរៅវដេភាសាវដេគ្នត់និយយរនាះ ខាុំសងស័យថាក្បវវេជាអាេថានឹងយកមក8 

បំពាក់ឲ្យកងេេ័ត បស់រយើងខាុំ។  9 

ស៖ រៅរពេវដេរលាកនិយយវបបរនះ រតើរលាកេង់មនន័យថា គ្នត់រ ៀបេំកា បះរបា ឲ្យ 10 

 មន េនាសមព័នធដូេរៅនឹង េនាសមព័នធកងទ័ពវដ ។ អ  ៊ីេឹងវមនរទ? 11 

[១៥:៣៦:៤៦] 12 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 13 

ក ំអាេទន់រ ល្ើយតប!  14 

អរញ្ជើញសវក្ពះរាជអាជាា  ងអនត ជាតិ! 15 

រលាក វងំសង ់វ យដ ៍រដសាា ឯេ៖ 16 

ខាុំសូមជំទស់រៅនឹងពាកយរពេន៍វដេបានរក្បើក្បាស់គឺពាកយថា“បះរបា ”។ សាកសីមិនបានិយយ 17 

អំពីពាកយ “បះរបា ” រទ។ ដូរេែះ សូមរមធាវីកា ពា កដីក ំរក្បើពាកយរនះថាជាពាកយ បស់សាកសីរនាះ។ 18 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 19 

ក្បវវេជាសវក្ពះរាជអាជាា អាេរក្ជើសរ ីសពាកយឲ្យខាុំរក្បើវតមដងរៅ <រោយោបរ់ផតើមរេញ20 

ពីកងទ័ពរងើបរេើងក្បឆំ្ងនឹងវខា ក្កវម អាវ ធ> សមព័នធកងទ័ព <>វសបករជើង។ អ  ៊ីេឹងសូមក្ពះរាជ21 

អាជាា  កពាកយណ្ណមកោក់ឲ្យខាុំរក្បើេំវតមដងរៅ។ <រលាកក្បធាន ខាុំរៅោសំាត ប់។> 22 

រលាក វងំសង ់វ យដ ៍រដសាា ឯេ៖ 23 

ខាុំមិនេង់រ ល្ើយរទរលាកក្បធាន គឺរមធាវីកា ពា កដីគ្នត់សួ សណួំ មកឲ្យខាុំ រវើយខាុំក្គ្នន់វត24 

ជំទសរ់ៅនឹងពាកយរពេន៍ បស់គ្នត់ ក្គ្នន់វតស ំឲ្យគ្នត់រ ៀបេំសំណួ រេើងវិញ។ អ  ៊ីេឹងខាុំមិនេង់ឲ្យគ្នត់25 

E1/356.101448107



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  61 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សួ មកខាុំវិញរទ។ 1 

[១៥:៣៨:០៤] 2 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 3 

រលាកក្បធាន ដូេមែ ក់ៗបានក្ជាបរវើយ គឺថាភាសាអង់រគលស បស់ខាុំគឺវរៅមនកក្មិតវដ  ខាុំ4 

រេះវតក្តឹមពាកយថា “  ីវប េលាន” វែឹងឯង “បះរបា ” វែឹងឯង មិនដឹងរក្បើអេីឲ្យជំនួសវែឹងរទៀតរទ។ 5 

<របើសិនមនអែកណ្ណរេះ ជួយក្បាប់ខាុំផង?> 6 

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖ 7 

សូមបញ្ញជ ក់អំពីអេីវដេតំណ្ណងសវក្ពះរាជអាជាា រេើករេើងឲ្យេាស់លាស់។ រលាក<េង់>8 

និយយថា <>រមធាវីកា ពា កដី<កំព ងបញ្ញជ ក់អំពីពាកយ>“  ីវប េលាន ç បះរបា ”រនះ ឬក៏យ៉ា ងរម៉ាេ? 9 

<របើសិនមិនទន់ដេ់ដំណ្ណក់កាេវែឹងរទ រមធាវីកា ពា កតីមិនក្តូវរក្បើពាកយវែឹងរទ។ រតើខាុំយេ់វែឹង10 

ក្តឹមក្តូវវដ រទ?> 11 

រលាក វងំសង ់វ យដ ៍រដសាា ឯេ៖ 12 

រនះជាកា បកក្សាយរមធាវីកា ពា កដីេំរពាះអងគរវត មួយេំនួន វដេហាក់ដូេជាមិនបងាា ញឲ្យ 13 

រ ើញេាស់តាម យៈសកខីកមា បស់សាកសី ូបរនះ។ អ  ៊ីេឹងគ្នត់បកក្សាយតាមពាកយ បស់គ្នត់ រវើយ14 

សាកសីគ្នត់មិនវដេនិយយថាមនកា បះរបា រទ។ គ្នត់ក្គ្នន់វតនិយយថាមនវផនកា មួយ វដេជា15 

ក្បវវេជាវផនកា បំពាក់អាវ ធកងេេ័ត ក៏ប៉ា វនតគ្នត់មិនដឹងព័ត៌មនេមែិតរទ។ អ  ៊ីេឹងគ្នត់អត់មន16 

និយយអំពីពាកយថា “បះរបា ” ទេ់វតរសាះ រវើយសវរមធាវីកា ពា កដី គ្នត់យកពាកយ “បះរបា ” 17 

រនះមករក្បើ។ <ខាុំគិតថា រយើងមិនក្តូវរក្បើពាកយរនះរៅដំណ្ណក់កាេរនះរទ ឬកែុងក ណីណ្ណក៏រោយ មិន18 

ក្តូវរក្បើជាមួយនឹងសាកសីមែ ក់រនះរទ។> 19 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 20 

ខាុំវរងេងរវើយរលាកក្បធាន។ ខាុំ កពាកយជំនួសពាកយរនះ  កមិនបាន  កនឹកមិនរ ើញ។ រោយ21 

សា វតកែុងរសៀវរៅរក្បើពាកយរនះវដ  <ជាពាកយ “បះរបា ”>។ ក្បវវេជាពាកយរនះគឺថា រគរក្បើ22 

ក្បាស់រៅកែុងសាថ នភាពកងទ័ពទងំអស់<រៅកែុងពិភពរលាក នារពេបេចបុបនែរនះ> គឺនិយយអំពីកា 23 

បះរបា <ក្បោប់អាវ ធ>។ ខាុំពិតជានឹកមិនរ ើញថា ក្តូវរក្បើពាកយអេីជំនួសពាកយរនះរទ។  24 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  62 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

អរញ្ជើញ! រវើយអាេរក្បើក្តឹមកក្មិតវផនកា  ឬក៏គរក្មងវផនកា បានរវើយ រក្ពាះរយើងសាដ ប់1 

យូ រវើយ ដូេជាកក្មិតក្តឹមវតគរក្មងមនវផនកា  គរក្មងកា ប៉ា រណ្ណា ះ។ 2 

សួ រោយរលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 3 

ស៖ រលាកសាកសី ខាុំសូមក្តេប់មករក្កាយបនដិេ។ វផនកា រនាះ រតើវផនកា រនះគិតថានឹងក្តូវ4 

អន វតតកែុងេកខណៈវបបជាកងទ័ព ឬក៏យ៉ា ងរម៉ាេរៅរពេវដេរលាកនិយយថា មនវផនកា រវើយ5 

វដេនឹងក្តូវអន វតតកែុងេកខណៈ របៀបជាកងទ័ពរនាះ? 6 

[១៥:៤១:១០] 7 

រលាក [2-TCW-996]៖ 8 

្៖ បាទ ខាុំក្គ្នន់វតសងស័យ ក្បវវេ រក្ពាះវអត់ទន់រ ើញ គរក្មងតាមខាុំក្បវវេ  9 

ក្បវវេជាបំពាក់រៅជាកងទ័ព ក៏ខាុំមិនទន់ថាកងទ័ព រក្ពាះវអត់ទន់រ ើញ។ ក្គ្នន់វតគរក្មងតាម10 

រមើេរៅសងស័យ។ 11 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 12 

រលាកក្បធាន រៅខេះ២០នាទីរទៀតរម៉ា ងបួនរវើយ<។ ខាុំបានកត់សមគ េ់រ ើញថា រោយសា 13 

វត>រសេកដីសរក្មេ បស់<អងគជំន ំជក្មះ រយើងបានោប់រផតើមតាងំសំណួ យឺត២០នាទី។ របើសិនអងគជំន ំ14 

ជក្មះអន ញ្ញា ត ខាុំសូមបញ្ចប់រៅរម៉ា ង០៤:០០ បនាា ប់មក សវភាតាខាុំ> ក្កុមរលាករមធាវីកា ពា កដី 15 

រខៀវ សំផន ក៏សូមរក្បើរពេ២០នាទីរទៀតវដ សក្មប់ក្ពឹកវសែក។ 16 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 17 

បាទ អរញ្ជើញ! 18 

សួ រោយរលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 19 

ស៖ រលាកសាកសី   ខាុំសូមេូេរៅនិយយអំពីកា ទំនប់ក្តពាងំងា   រោយសា ថាជាសវនាកា 20 

អសាធា ណៈ ខាុំក្បវវេជាអាេអានរ ា្ ះប គគេរនះឲ្យេំរ ា្ ះវតមដងរវើយ។ រលាកសាគ េ់មន សស21 

មែ ក់រធេើកា រៅកា ោឋ នទំនប់ក្តពាងំងារ ា្ ះ បា៉ា ន់ ឈួង រលាកសាគ េ់រទ? 22 

[១៥:៤២:៤៥] 23 

រលាក [2-TCW-996]៖ 24 

្៖ ខាុំបាទសាគ េ់។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  63 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ ក្បវវេជាខាុំអានខ សរវើយ ក៏ប៉ា វនតរពេវដេរលាកនិយយអំពីវតតមនអែករៅក្បជ ំរៅ1 

កែុងកិេចក្បជ ំអំពីវផនកា សមៃ ត់រនះ រតើមនវតតមន បា៉ា ន់ ឈួង រនះវដ រទ? 2 

្៖ កែុងក្បជ ំយប់រនាះមន បា៉ា ន់ ឈួង ដូេខាុំរា យរា ប់ខាងម ខរនាះមន ខាុំោំមិនអស់វដេវយូ 3 

រពក។ សាគ េ់វត បា៉ា ន់ ឈួង មួយេាស់ រវើយនិងមិតតនា ី រៅ៉ា  រនាះរៅសពេថ្ងៃវែឹង មួយវដ ។ 4 

ស៖ រលាកដឹងរទ បា៉ា ន់ ឈួង សពេថ្ងៃរនះរៅ ស់រានមនជីវតិរទ? 5 

្៖ ខាុំបាទដឹងដំណឹង បា៉ា ន់ ឈួង រៅ ស់ក៏ប៉ា វនតគ្នត់អត់សូវមនស ខភាពេែរទ។ 6 

ស៖ បាទ ខាុំយេ់រវើយរលាកសាកសី។ បា៉ា ន់ ឈួង ក៏ក្តូវ<សួ >រោយអែករស ើបអរងកត7 

មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុាសួ អំពីកា បះរបា រនះវដ ។ រវើយ បា៉ា ន់ ឈួង រេើករេើងអំពីរ ា្ ះ រវង 8 

សំ ិន។ បា៉ា ន់ឈួង រេើករេើងពីរ ា្ ះ រវង សំ ិន រនះ េ ះរលាក វិញនឹករ ើញរទ រ ា្ ះរនះ? 9 

្៖ ខាុំបាទអត់វដេឮរទរ ា្ ះរនាះ។ 10 

ស៖ រតើក្តឹមក្តូវរទថា បា៉ា ន់ ឈួង រនះរបើគិតអំពីកែុង េនាសមព័នធអំណ្ណេរនះ បា៉ា ន់ ឈួង ធំជាង11 

រលាក។ អ  ៊ីេឹងឬក៏អត់រទ? 12 

[១៥:៤៤:៤៤] 13 

្៖ ពិតវមនរវើយ បា៉ា ន់ ឈួង រៅកែុងកងេេ័តគ្នត់ជាៗកងវ រសនាតូេ គ្នត់កាដ ប់វ័យ14 

កណ្ណដ េ គ្នត់អត់បានកាដ ប់យ វជនរទ គ្នត់កាន់ពួកវ័យកណ្ណដ េវដេរគរ ៀបកា ឲ្យ។  15 

ស៖ រៅកែុងកង បស់រលាក រតើរគមនរគ្នេនរយបាយអេីវដ េំរពាះក្បជាជនងាី? រៅកែុងកង16 

 បស់រលាក រតើ<មន>ក្បជាជនងាី និងក្បជាជនោស់<វដ រទ>?  17 

្៖ ខាុំបាទអត់វដេឮរគក្សាវក្ជាវថា កអីរទ។ រគយូ ៗរៅ មនរគេ ះអរងកត រគ កពួក18 

និសសិត ពួកអែករេះដឹងខពស់ៗ ក៏ប៉ា វនតខាុំបាទរៅកែុងរនាះ ខាល េមនបងបែូនជរមលៀសរៅ ស់រៅជាមួយខាុំវែឹង 19 

ខាល េមនជាប់ ខាុំរេះវតគយគន់ក្បាប់រគវដ  ក ំឲ្យនិយយអីរផតសផ្ទត ស។  20 

ស៖ រតើខលួនរលាកផ្ទា េ់ធាល ប់វដេបញ្ញជ ឲ្យក្បជាជនងាីរធេើកា ធៃន់ធៃ ជាងក្បជាជនោស់រទ ដូេជា21 

បងខំឲ្យជីកដី វ កដី េំបាកេំបិនជាងក្បជាជនោស់ ឬក៏ក្បជាជនទងំពី ក្បរភទរនះរធេើកា ដូេវតគ្នែ រទ?  22 

្៖ បាទ ក្បជាពេ ដឋទងំពី ក្បរភទរនះ គឺថាមិនថា១៧រមសា មិនថា ំរោះរទ គឺថាកា ងា 23 

ដូេវដេគ្នែ  ៣វម៉ាក្តគូបដូេវតគ្នែ ។ សូមបីវតរមកងរនាះ ក៏មនសវក្ងក ដងវ ក ៣វម៉ាក្តគូបដូេវតគ្នែ ។  24 

ស៖ រវើយថារតើក្បជាជនងាី និងក្បជាជនោស់ទទួេបានថាែ ំសងកូវ ទទួេ បបអាហា  បានដូេ25 

E1/356.101448110



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  64 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ៗគ្នែ វដ រទ?  1 

្៖ ទទួេបាន បបអងគកា កំណត់ពី កំប៉ា ង  ក្ពឹកលាៃ េ  លាៃ េមួយ ក្ពឹកមួយ វតអត់បានោំ2 

ឯកជនរទ ោ ំួម។  3 

[១៥:៤៧:៤៨] 4 

ស៖ ប៉ា វនតសំណួ  បស់ខាុំពាក់ព័នធរៅនឹងេំណីអាហា  ថាែ ំរពទយ គឺថាមិនមនកា វេកខ សៗគ្នែ5 

រទ គឺវេកដូេៗវតគ្នែ រទ ទងំថាែ ំសងកូវ ទងំ បបអាហា  វងក្បជាជនងាី និងក្បជាជនោស់។ រតើអ  ៊ីេឹង 6 

ឬក៏យ៉ា ងណ្ណ? 7 

្៖ ក្តឹមក្តូវរវើយ គឺថាវេកតាម វេកតាមអែកជំងឺ មិនថាងាី មិនថាោស់រទ ឲ្យវតជំងឺ អែក 8 

 កងកមល ំង េេ័តរនាះ មិនរ ីសម ខ។  9 

ស៖ រៅេរមលើយ បស់គ្នត់រ ល្ើយជូនមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា គឺឯកសា  E3/9094 បា៉ា ន់ 10 

ឈួង រ ល្ើយក្តង់ ERN អង់រគលស 00728673, វខា  00734075 និងបារំាង <01123635> គឺបានសួ 11 

អំពីក្បជាជន<១៧រមសា> រវើយគ្នត់រ ល្ើយដូេតរៅ៖ “របើសិនណ្ណ<មិនមនបងកកមល ំងឲ្យវបកបាក់12 

រទ> រយើងក្សឡាញ់<ពួករគ>ដូេបងបែូន បស់រយើងវដ ។” រតើខលួនរលាកផ្ទា េ់រនះ រលាកមនទសសនៈ13 

ក្សឡាញ់ក្បជាជនងាីវដ រទ?  14 

្៖ ខាុំបាទ អែក១៧ អែករមសា ដូេវតបងបែូនងាីវដេជរមលៀសរៅពីភែំរពញ វដេរៅឯរណ្ណះ15 

ក្សឡាញ់ដូេវតគ្នែ  ដូេរាប់អានគ្នែ  វូតដេ់វបកបាក់គ្នែ  យំឱបគ្នែ ។  16 

ស៖ រតើក្តឹមក្តូវវដ រទ<>តាវ េ់ <មន>រេខា<មែ ក់ វដេជា>ក្បជាជនងាី? 17 

[១៥:៥០:២៧] 18 

្៖ កែុងេិតត តាវ េ់ ខាុំមិនវដេបានគ្នត់គំរាមកំវវងឮថា អែកណ្ណ គឺថាោក់វតវផនកា មក 19 

៣វម៉ាក្តគូបមក ដឹងវត៣វម៉ាក្តគូប។ គ្នត់អត់វដេមករបៀតផង រៅរេើវតរមកងតូេកងធំវែឹងឯង។ 20 

ស៖ សំណួ ខាុំ រតើរលាកដឹងថា រសាៀន បស់ តាវ េ់ ជាក្បជាជនងាី ឬក៏ជាក្បជាជនោស់? 21 

្៖ រសាៀន បស់ តាវ េ់ វដេវតងបូកសថិតិវម៉ាក្តគូបរនាះ គឺបងបែូនងាី អែកមកពីភែំរពញ។ ខាុំោំ22 

រ ា្ ះមិនបាន។ គ្នត់រ ៀនបានខពស់ណ្ណស់ មិតតនា ីរនាះ។  23 

ស៖ េ ះ តាវ េ់ ៗជាបញ្ញា ជនវដ រទ? តាវ េ់ មនេំរណះដឹងខពង់ខពស់វដ រទ? 24 

្៖ តាមខាុំបាទដឹង ថ្នជីវក្បវតតិគ្នត់ៗរេះរក្េើន។ គ្នត់រេញពីនិសសិត សា្សាត ោ យផង តាមខាុំ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  65 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ដឹងគ្នត់។  1 

ស៖ េ ះ តាវឹងស? តាវឹងស ជាក្គូ ឬក៏ជាសា្សាត ោ យអីវដ ឬរទ? 2 

្៖ តាវឹងស ខាុំបាទអត់ោំពីរ ឿងជីវក្បវតតិរទ។ ខាុំបានវតសាគ េ់។ ក៏ប៉ា វនតរគតំបន៥់ គ្នត់រៅវត3 

កវនលងតំបន់ រយើងអត់បានរៅសូវរបៀតបតរគ។   4 

ស៖ រតើរលាកអាេជក្មបជូនអងគជំន ំជក្មះបានរទអំពីក្បពនធ បស់ តាវ េ់? រតើក្បពនធ តាវ េ់ 5 

សពេថ្ងៃរៅ ស់វដ រទ? 6 

្៖ បាទ ខាុំបាទដឹង។ វតដឹងមកយូ រវើយ ក៏ប៉ា វនតសពេថ្ងៃមិនដឹងថា ស់ ឬសាល ប់។ សពេថ្ងៃរៅ 7 

 ម ខ ែ្ ង ក៏ប៉ា វនតមិនដឹងថាគ្នត់រៅ ឬមិនរៅ ភូមិម ខ ែ្ ង ក្សុកភែំក្សុក។ 8 

ស៖ រតើរ ា្ ះគ្នត់រនាះរ ា្ ះ យយ<គិន> ឬក៏ ជា <គិន>? 9 

្៖ រ ា្ ះវេ គិន។ ខាុំរៅគ្នត់វតបង គិនៗ។ រ ា្ ះបង គិន ក្បពនធ តាវ េ់។ 10 

[១៥:៥៣:៥៨] 11 

ស៖ រវើយរបើខាុំយេ់មិនក្េេំរទ ្សតីវដេរលាករទើបរេើករ ា្ ះម នរនះវដ រ ា្ ះ នា ី រៅ៉ា ។ 12 

រតើនា ី រៅ៉ា  រៅ ស់រានមនជីវិតវដ រទ? 13 

្៖ នា ី រៅ៉ា  រៅភូមិដូនវក្េង សពេថ្ងៃគ្នត់ោស់កាន់វតខាល ងំរវើយ រៅ ស់។ 14 

ស៖ រៅរពេរនាះ រតើរលាកមនដឹងថា មនកា វយដំសួ េរមលើយរៅ<ផាះ>តាវ េ់ រទ? គឺ15 

អែកវដេរគក្តូវបានរគោប់ខលួនរគយករៅសួ េរមលើយ<>? 16 

្៖ ខាុំអត់វដេបានដឹងរទ មិនវដេរ ើញកវនលងថាកវនលង តាវ េ មនគ ក ឬកវនលងសនតិស ខ 17 

អត់មនរទ។  18 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 19 

រលាកក្បធាន ខាុំអាេនឹងបញ្ចប់ម នរម៉ា ងបនតិេរវើយ <ខាុំមនសំរណើផ្ទា េ់មត់មយួ> ពាក់ព័នធ20 

រៅនឹង វិធាន៨៤ កថាខណឌ ៣ គឺឯកសា វដេខាុំរេើករេើងខាងរដើមគឺ D366/7.1.479 <ជាឯកសា 21 

វដេខាុំសូមរេើកមកសួ សាកសី។> ដូេខាុំបានជក្មបជូនរវើយ គឺឯកសា មកពីក្កសួងកសិកមា -- មក22 

ពីក្កសួងពាណិជជកមា េ ះវខសីហា ១៩៧៦។ <តាមកា អន វតតពីម នរោយភាគី ក៏ដូេជា ូបខាុំផ្ទា េ់ គឺ> 23 

ខាុំសូមរសែើ<ផ្ទា េ់មត់>ឲ្យអងគជំន ំជក្មះរមតាត ទទួេយកឯកសា រនះ<ជាភសតតុាងផង។>   24 

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  66 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រតើរដើមបីឲ្យអងគជំន ំជក្មះទទេួយកបាន រតើវមនកា ពាក់ព័នធអេីវដ ? 1 

[១៥:៥៦:១១] 2 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 3 

<ជាបឋម> វជាឯកសា រេញរៅសម័យកាេរនាះ <រវើយវក៏មនរៅកែុងសំណ ំរ ឿងក្សាប់4 

>។  ឯកសា រនះ  និយយអំពីកា វេកោយថាែ ំសងកូវ។ វពាក់ព័នធរៅនឹងទសសនៈ ពាក់ព័នធរៅនឹងកា 5 

វេកោយថាែ ំរពទយ <ជាពិរសស>ទប់សាក ត់ជំងឺក្គុនោញ់ <ជាឱសងវដេបានមកពីក្បរទសេិន> ថាែ ំ6 

រពទយ<រនះ ួមមន>ថាែ ំគល័   ូគីន និងក្ពីម៉ា គីន <រវើយឯកសា រនះក៏រេើករេើងអំពីេំនួនក្គ្នប់ថាែ ំ>វដេ7 

បានវេករៅតាមភូមិភាគនីមួយៗ រវើយដូេវដេអងគជំន ំជក្មះក្ជាបរវើយថាបញ្ញា ជំងឺក្គុនោញ់រនះ គឺ8 

វតងវតរេើករេើង វូតរៅក្គប់កា ោឋ នកា ងា ទងំ<ឡាយ>។ អ  ៊ីេឹងឯង<អេីវដេគួ ឲ្យោប់អា មាណ៍ 9 

បវនថមរទៀតរនាះ គឺរយើងដឹងថា>ទងំគល័   ូគីន ទងំក្ពីម៉ា គីន ជាក្បរភទថាែ ំរពទយវដេរគកំព ងវតរក្បើ10 

ក្បាស់ វូតដេ់សពេថ្ងៃរនះឯង<។ គួ ឲ្យោប់អា មាណ៍ផងវដ  វដេ>អែក វិទាសា្សតរវជជសា្សតេិន11 

<ទទួេពាន ងាេ ន់ណូវបេ រោយសា ពួករគបាន ករ ើញ>ថាែ ំ<ក្បឆំ្ងជំងឺក្គុនោញ់រនះ>។ តាមខាុំ12 

ដឹង ថាែ ំរពទយរនះ <ក្តូវបាន>រគរធេើកា សិកាក្សាវក្ជាវ<រោយ>សមៃ ត់<រៅឆ្ែ ំ១៩៦៧ រៅកែុង13 

ក្បរទសេិន> រក្កាមកា ដឹកនា ំបស់<រលាកក្បធាន>រៅ៉ា <។> ថាែ ំរពទយរនះក៏ក្តូវរក្បើក្បាស់កែុង      14 

ស្ងាគ មរៅរវៀតណ្ណមផងវដ ។ <រវើយរក្កាយមករទៀត រគបានរក្បើក្បាស់យ៉ា ងរក្េើន> រៅកែុង15 

សម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ <>រដើមបីទប់សាក ត់ និងពាបាេជំងឺក្គុនោញ់<មិនឲ្យ ីករាេោេ>។ 16 

ដូរេែះ<>ទក់ទងរៅនឹងសាថ នភាព<កា ងា  និង>ស ខភាព បស់ក្បជាជន<>ជាទូរៅ< ខាុំគិតថា   17 

ឯកសា រនះគួ ឲ្យោប់អា មាណ៍ខាល ងំ>។ យ៉ា ងដូរេែះឯង រទើបខាុំរសែើស ំរោយផ្ទា េ់មត់ ឲ្យអងគជំន ំជក្មះ18 

រមតាត ទទួេយកឯកសា រនះ។  19 

[១៥:៥៨:២៦] 20 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 21 

ភាគីដថ្ទរទៀត មនអេីពាក់ព័នធ កត់សមគ េ់ ឬក៏មនមតិរយបេ់អេី ពាក់ព័នធនឹងសំរណើស ំ បស់22 

រលាករមធាវី  វ ិេទ័  កូរប៉ា កែុងកា ឲ្យអងគជំន ំជក្មះទទួេយកឯកសា អមាញ់មិញរនះវដ ឬរទ? 23 

រលាក វងំសង ់វ យដ ៍រដសាា ឯេ៖ 24 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ អេីវដេរយើងគិតរនាះ គឺឯកសា រនះ គឺជាឯកសា រៅកែុងសំណ ំ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  67 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រ ឿងតាងំពីយូ ណ្ណស់មករវើយ។ <អ  ៊ីេឹងរវើយ> រមធាវីកា ពា កដី គួ វតោក់រៅកែុងបញ្ជីឯកសា តាងំ1 

ពីម ន រវើយគ្នត់គួ វតមនសំរណើតាងំពីម ន រដើមបីទទួេយកឯកសា រនះ<គឺម នសវនាកា រនះ> រវើយ2 

គ្នត់មិនរធេើអ  ៊ីេឹងរទ។ រវើយឥេូវរនះ គឺរយើងរគ្ន ពរៅតាមកា សរក្មេ បស់អងគជំន ំជក្មះ ថារតើឯក3 

សា រនះអាេរគ្ន ពតាមេកខណៈវិនិេេ័យថ្នកា ទទួេយកតាមវិធាន៨៧(៤) ឬក៏អត់។ រយើងមិនមន4 

កា ជំទសអ់េីរៅនឹងកា ទទេួយកឯកសា រនះ រោយអងគជំន ំជក្មះរនាះរទ។ ក៏ប៉ា វនតខាុំក្គ្នន់វតសូម ំឭក5 

អំពីនីតិវិធី ថារយើងក្តូវវតរគ្ន ពនីតិវិធី ពីរក្ពាះថាឯកសា រនះ មិនវមនជាឯកសា ងាីវដេរទើបវត ក6 

រ ើញ ឬក៏ឯកសា វដេរ ើញរៅរពេវដេសួ សាកសីរទ គឺមនតាងំពីយូ រវើយ។ ជារគ្នេកា ណ៍ គឺ7 

រយើងមិនជំទស់រទ ប៉ា វនតសូមឲ្យមនកា រគ្ន ពនីតិវិធ<ីបេចបុបនែផង>។ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។  8 

រលាក រពជ អងគ៖ 9 

បាទ សូមរគ្ន ពរលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម សក្មប់ខាងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី  10 

ក៏មិនមនជំទស់េំរពាះកា ទទួេយកឯកសា រនះវដ ។ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ 11 

[១៦:០០:១៥] 12 

(រៅក្កមពិភាកាគ្នែ ) 13 

[១៦:០១:៥៩] 14 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 15 

សូមអរញ្ជើញរៅក្កម វសង់ម៉ា ក ឡាវវន៍! 16 

រៅក្កម វសងម់៉ា ក ឡាវវន៖៍ 17 

រលាករមធាវី កូរប៉ា ខាុំស ំកា បំភលឺ មួយពីរក្ពាះថា រយើងទំងអស់គ្នែ ក្បវវេជាមិនទន់មនរពេ18 

ពិនិតយរមើេឯកសា វែឹងរទ។ រតើរលាកអាេបញ្ញជ ក់បានរទថា ឯកសា វែឹងពាក់ព័នធវតថាែ ំគល័   ូគីន ឬក៏19 

មនថាែ ំក្បរភទរផសងរទៀត? រវើយកែុងឯកសា វែឹងមនបញ្ញជ ក់រទថា គល័   ូគីនវែឹង រគរក្បើជាឱសង 20 

ក្បឆំ្ងនឹងជំងឺក្គុនោញ់រនាះ? កែុងឯកសា វែឹងមនបញ្ញជ ក់អីខលះពីបញ្ញា ជំងឺក្គុនោញ់វែឹង? 21 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 22 

បាទ រលាករៅក្កម ឡាវវន៍ ឯកសា រនះ និយយអំពីថាែ ំរពទយមកពីក្បរទសេិន<។ ដូេខាុំរេើក23 

រេើងជាភាសាអង់រគលស ួេរវើយ ឱសងរនះមន>ពី ក្បរភទ<គឺមន>គឺគល័   ូគីន និងក្ពីម៉ា គីន។ ថាែ ំ24 

រពទយទងំពី ក្បរភទរនះ គឺថាែ ំរពទយពាបាេ និងកា ពា ក ំឲ្យមនជំងឺក្គុនោញ់ វដេមកដេ់សពេថ្ងៃរនះ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  68 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក៏រគរៅវតរក្បើក្បាស់ថាែ ំរពទយពី ម ខរនះវដ ។ 1 

[១៦:០៣:២៥] 2 

(រៅក្កមពិភាកាគ្នែ ) 3 

[១៦:០៤:១៧] 4 

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖ 5 

សូមរលាកនិយយពីរេខឯកសា មដងរទៀតរមើេ៍! 6 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 7 

គឺឯកសា  D366/7.1.479 ERN ជាភាសាអង់រគលស 00233530 និងវខា  00072601។ ដូេ8 

ខាុំបានជក្មបរវើយ រនះគឺជា ឯកសា រនះជាឯកសា រដើម បស់ខាងកា ិយេ័យសវក្ពះរាជអាជាា រទ 9 

<វដេបានរសែើស ំរៅក្កមរស ើបអរងកត រដើមបីោក់ឲ្យទទួេយកឯកសា រនះរៅកែុងសំណ ំរ ឿង។ រនាះ10 

រវើយរទើបបានមនកា ោក់រេខឯកសា វបបវែឹង។ តាមពិត វជាឯកសា រដើម បស់សវក្ពះរាជ11 

អាជាា រទ>។ 12 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 13 

អ គ ណ។ រវើយរដើមបីក្បរយជន៍យ តតិធម៌ អងគជំន ំជក្មះសរក្មេទទួេយកឯកសា   14 

E366/7.1.479 ជាឯកសា ភ័សតតុាងរៅកែុងសណំ រំ ឿងកដី០០២ រនះតាមសំរណើស  ំបស់សវរមធាវី15 

កា ពា កដីរលាក នួន ជា។  16 

បាទ ឥេូវរនះដេ់រពេសក្មករវើយ អងគជំន ំជក្មះក្បកាសផ្ទែ កកិេចដំរណើ កា សវនាកា  17 

សក្មបថ់្ងៃរនះក្តឹមរនះ សវនាកា រេើករៅបនដរធេើរៅថ្ងៃវសែក ថ្ងៃអងាគ   ទ២ី៧ វខត លា ឆ្ែ ំ២០១៥ ោប់18 

រផដើមពីរម៉ា ងក្បាំបួនក្ពឹក។ សវនាកា រៅថ្ងៃវសែករនះ អងគជំន ំជក្មះនឹងបនដរធេើសវនាកា សាដ ប់សកខីកមា19 

សាកស ី[2-TCW-996] បញ្ចប់ រវើយនិងរផដើមសាដ ប់សកខីកមាសាកស ី2-TCW-868 ពាក់ព័នធនឹងអងគរវត 20 

កា ក្បក្ពឹតតរៅរេើរគ្នេរៅជាក់លាក់េំរពាះជនជាតិរវៀតណ្ណម។ សូមភាគីក្ជាបនិងអរញ្ជើញេូេ ួម21 

តាមរពេរវលាកំណត់រនះ។ 22 

អងគជំន ំជក្មះអ គ ណរលាក [2-TCW-996] ដំរណើ កា សវនាកា សាដ ប់សកខីកមា បស់រលាក23 

កែុងឋានៈជាសាកសីរៅមិនទន់េប់រៅរេើយរទ អងគជំន ំជក្មះរកាះអរញ្ជើញរលាកឲ្យមកបនដផដេ់សកខីកមា24 

រៅក្ពឹកថ្ងៃវសែករទៀត វដេនឹងោប់រផដើមពីរម៉ា ងក្បាបំួន។ រវើយអងគជំន ំជក្មះក៏សូមអ គ ណេំរពាះ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧ 

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

ថ្ងៃទី២៦ វខត លា  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំព័  69 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រលាក េ េ ផ្ទ ី រមធាវកី្បឹកាសាកសី រវើយរពេរនះរលាកអាេសក្មកបានរវើយ។ រវើយអងគជំន ំ1 

ជក្មះក៏អរញ្ជើញរលាកមកេូេ ួមក្បឹកាសាកសី [2-TCW-996] រៅថ្ងៃវសែករទៀតវដ ។ 2 

រវើយម្នដី ដឋបាេត លាកា សក្មបសក្មួេជាមួយនឹងប គគេិកថ្នអងគភាពគ្នពំា សាកសី និងអែក3 

ជំនាញកែុងកា ជូនរលាក [2-TCW-996] ក្តេប់រៅកានទ់ីកវនលងវដេគ្នត់សាែ ក់រៅ វិញ រវើយនិងសូម4 

ឲ្យអរញ្ជើញគ្នត់ឲ្យក្តេប់មកេូេ ួមសវនាកា  វិញរៅថ្ងៃវសែក វដេនឹងោប់រផដើមពីរម៉ា ងក្បាបំួនក្ពឹក។ 5 

រវើយបងាគ ប់ឲ្យអន  កសមនាី   ំឃងំនាខំលួនជនជាប់រោទទងំពី  ូប នួន ជា និង រខៀវ សំផន 6 

រៅកានម់នាី   ំឃងំថ្ន អ.វ.ត.ក វិញេ ះ រវើយនិងបងាគ ប់ឲ្យនាខំលួនគ្នត់ក្តេប់មកេូេ ួមសវនាកា 7 

រៅថ្ងៃវសែកឲ្យបានម នរម៉ា ងក្បាបំួនក្ពឹក។ 8 

សក្មកេ ះ៕ 9 

(សវនាកា ផ្ទែ ករៅរម៉ា ង ១៦:០៧ នាទី) 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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