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អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង្ 

Trial Chamber 

Chambre de Premiere instance 

 

ក្ំណតហ់េតជុាលាយលក្ខណ៍អក្សរននក្ិចចដំហណើរការនីតិវិធី 

ជំនុំជម្រះក្តហីៅដំណាក្ក់ាលរីរ 

សាធារណៈ 

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

នងៃទី០៣ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៥  

ហ ៉ោ ង្ ០៩:០១នាទ ី

សវនាការហលើក្ទ៣ី៤៣ 

 

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 ឯម វ៊យ 

 កញ្ញា  ជា ស ីវវ័ង 

 កញ្ញា  រអរវេីន ខាផំូស សង់រេស 

 (Ms. Evelyn CAMPOS SANCHEZ)                 

កា យិេយ័សវក្រះរាជអាជាា ៖ 

  រលាក នីកូឡាស គូមវជន                              

(Mr. Nicolas KOUMJIAN) 
  រលាក រសង លាង 

 រលាក វងំសង់ វ យដ៍ រដសាា ឯេ  

 (Mr. Vincent de wilde d’ESTMAEL) 

ជនជាបរ់ោទ៖ 

 រលាក នួន ជា 

 រលាក រខៀវ សំផន 

រមធាវកីា ពា ជនជាបរ់ោទ ននួ ជា៖  

 រលាក ស ន អ  ណ 

 រលាក េីវ ស វណ្ណា  
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 រលាក  វ ិេទ័  កូរប៉ា(Mr.Victor KOPPE) 

រមធាវកីា ពា ជនជាបរ់ោទ រខៀវ សំផន៖ 

 រលាក គង់ សំអ ន 

 កញ្ញា  អង់តា វគីសរស (Ms. Anta GUISSE)  

រមធាវកី្បោកំា រលាក រខៀវ សំផន៖ 

 រលាកក្សី ទូេ វ េ័កស 

 រលាក ខេវីន រសានដឺស៍  

 (Mr. Calvin SAUNDERS) 

រមធាវតីណំ្ណងរដើមបណដ ងឹ ដឋបបរវណី៖ 

 រលាក ររជ អងគ 

 រលាកក្សី ម៉ា  ី វគី  ូដ៍(Ms.Marie GUIRAUD)

 រលាក រឡា ជ នធី 

 រលាកក្សី ទី ក្សុីនណ្ណ 

 កញ្ញា  េីម៉ា  រងេៀន (Ms.Lyma NGUYEN) 

វផែកក្គបក់្គងត លាកា ៖ 

 រលាក អ៊ េ អ  ណ 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣ វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  i 
បញ្ជរី ា្ ះអែកនយិយ៖ 

ភាសាវដេបានរក្បើ រេើកវេងវតមនកា បញ្ញជ ក់រផសងរទៀតរៅកែុងក្បតិោ ឹក 

 

 

អែកនយិយ ភាសា 

រៅក្កម និេ ណ ន (ក្បធានអងគជំន ំ) វខា  

រៅក្កម វសង់ម៉ា ក ឡាវវន៍ បារំាង 

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍ អង់រគលស 

រលាក រសង លាង វខា  

រលាក នីកូឡាស គូមវជន អង់រគលស 

រលាក វងំសង់ វ យដ៍ រដសាា ឯេ បារំាង 

រលាក វ ិេទ័  កូរប៉ា អង់រគលស 

កញ្ញា  អង់តា វគីសរស បារំាង 

រលាក ររជ អងគ វខា  

រលាកក្សី ម៉ា  ី វគី  ូដ៍ បារំាង 

កញ្ញា  េីម៉ា  រងេៀន អង់រគលស 

រលាក ក្បាក់ រ ឿន (2-TCCP-300) វខា  

រលាកក្សី រៅ សាក់ (2-TCW-886) វខា  
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  ii 
 

ឧបសរព័នធ 

 

ការសួរសណួំរហៅហដើរបណដ ឹង្រដឋបបហវណី៖  ហលាក្ ម្ាក្់ ហ ឿន (2-TCCP-300) 

សួ រោយរលាក វ ិេទ័  កូរប៉ា រផដើមរី.........................................................................ទំរ័   ៣   

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

 

ការសួរសណួំរហៅសាក្សី៖  ហលាក្ម្សី ហៅ សាក្់ (2-TCW-886) 

សួ រោយក្បធានអងគជំន ំ រផដើមរី .............................................................................ទំរ័  ៥៨   

សួ រោយរលាក រសង លាង រផដើមរី ........................................................................ទំរ័  ៦២   

សួ រោយរលាក នីកូឡាស គូមវជន រផដើមរី ................................................................ទំរ័  ៧៤   
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  1 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្ិចចដហំណើរការនតីិវិធី 1 

(រៅក្កមេូេកែុងបនាប់សវនាកា ) 2 

[០៩:០២:១១] 3 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 4 

អងគយុេ ះ! 5 

អងគជំន ំជក្មះក្បកាសបនដកិេចដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា ។ សវនាកា រៅថ្ងៃរនះ អងគជំន ំជក្មះ6 

នឹងរធេើសវនាកា សាដ ប់សកខីកមារដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ក្បាក់ រ ឿន បញ្ចប់ រវើយនិងរផដើមសាដ ប់សកខីកមា7 

សាកសីវដេមន វសសនាម 2-TCW-886។  8 

រវើយម ននឹងដំរណើ កា  អងគជំន ំជក្មះសូមជក្មបជូនដេ់ភាគីទងំអស់ថ្នរ ឿងកដីរនះថា រៅ9 

កែុងកិេចដំរណើ កា សវនាកា ថ្ងៃរនះ រលាករៅក្កម យូ  តតដរា វដេជារៅក្កមជាតិ រលាកបានអវតត10 

មន   រោយមូេរវត មនធ  ៈោបំាេ់ផ្ទា េ់ខលួន   មិនអាេេូេ ួមរៅកែុងកិេចដំរណើ កា សវនាកា រនះ11 

បាន។ រវើយបនាា ប់រីរយើងខាុំបានរិរក្គ្នះរយបេ់ជាមួយនឹងបណ្ណដ រៅក្កមររញសិទធិថ្នអងគជំន ំជក្មះ12 

សាលាដំបូង រយើងសរក្មេវតងតាងំរលាករៅក្កម ធូ មណី វដេជារៅក្កមបក្មុងខាងភាគីជាតិជំនួស13 

កវនលងរៅក្កវម យូ  តតដរា វដេបានអវតតមនរៅថ្ងៃរនះ រវើយ វូតដេ់ររេវដេរៅក្កម យូ  14 

តតដរា មនវតដមន និងមនេទធភារអាេេូេ ួមបំររញកា ងា រៅកែុងកិេចដំរណើ កា សវនាកា រៅ15 

សាលាដំបូងវិញបាន។ រវើយកា សរក្មេរនះវផែករេើបទបបញ្ាតតិថ្នវិធាន៧៩(៤) ថ្នវិធានថ្ផាកែុងថ្នអងគ16 

ជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា។ រវើយថ្ងៃរនះ ក៏រលាកក្សីរៅក្កវម កលូឌា រវេនស៍ មនស ខ17 

ភារេែសា រេើងវិញ រវើយអាេេូេ ួមរៅកែុងកិេចដំរណើ កា សវនាកា វិញបានរវើយ។  18 

ក្កឡាបញ្ជីសវនាកា  កញ្ញា  ជា ស ីវវ័ង រេើងរាយកា ណ៍រីសាថ នភារវតតមន អវតតមនភាគី 19 

និងប គគេវដេអងគជំន ំជក្មះរកាះអរញ្ជើញឲ្យេូេ ួមរៅកែុងកិេចដំរណើ កា សវនាកា ថ្ងៃរនះ។ 20 

[០៩:០៤:១១] 21 

ក្កឡាបញ្ជ៖ី 22 

សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន សក្មប់សវនាកា រៅថ្ងៃរនះ ក្កឡាបញ្ជីកត់សមគ េ់រ ើញថា ក្គប់ 23 

ភាគីទងំអស់ថ្នរ ឿងកដីរនះ មនវតតមន។ រោយវេករលាក នួន ជា មនវតតមនរៅបនាប់  ំខលួនខាង24 

រក្កាមសាេសវនាកា រនះ រោយរលាករសែើស ំេះបង់សិទធិមនវតតមនរោយផ្ទា េ់រីបនាប់សវនាកា ។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  2 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

េិខិតេះបង់សិទធិ បស់រលាក នួន ជា បានក្បគេ់ដេ់ក្កឡាបញ្ជី ួេរវើយ។ សាកសីវដេនឹងក្តូវមក1 

ផដេ់សកខីកមាបញ្ចប់រៅថ្ងៃរនះគឺរលាក ក្បាក់ រ ឿន។ រលាកមនវតដមន ួេរវើយ រៅកែុងបនាប់សវនាកា 2 

រនះ។ រៅថ្ងៃរនះវដ មនសាកសបីក្មុងមួយ ូបវដេមន វសសនាម 2-TCW-886។ សាកសីបានបញ្ញជ ក់3 

ថា តាមសមតថភារវដេគ្នត់អាេដឹង គឺគ្នត់មិនមនទំនាក់ទំនងញាតិរលាវិត ឬញាតិរនធជាមួយនឹង4 

ជនជាប់រោទទងំរី  ូប គឺរលាក នួន ជា និងរលាក រខៀវ សំផន ឬភាគីរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីណ្ណមួយ5 

វដេក្តូវបានទទួេសាគ េ់រៅកែុងរ ឿងកដីរនះរទ។ សាកសី ូបរនះ បានរធេើសមបងរៅេំរពាះម ខរលាកតា6 

ដំបងវដក ួេរវើយកាេរីមសិេមិញ។ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ 7 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 8 

បាទ អ គ ណកញ្ញា  ជា ស ីវវ័ង។ ជាដំបូងរនះ អងគជំន ំជក្មះសរក្មេរេើសំរណើស ំ បស់ជន9 

ជាបរ់ោទ នួន ជា ជាម នសិន។ អងគជំន ំជក្មះបានទទួេេិខិតស ំេះបង់សិទធិេូេ ួមសវនាកា រោយ10 

ផ្ទា េ់ កែុងបនាប់សវនាកា រនះ បស់ជនជាប់រោទ នួន ជា េ ះថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែ ំ២០១៥ វដេបញ្ញជ ក់ថា 11 

រោយគ្នត់មនបញ្ញា ស ខភារ ឈឺកាេ ឈឺេរងកះ មិនអាេអងគយុយូ បាន មិនអាេផចង់អា មាណ៍បាន12 

យូ  និងរដើមបីមនេទធភារេូេ ួមសវនាកា នាថ្ងៃខាងម ខឲ្យមនក្បសិទធិភារ ខលួនស ំេះបង់សិទធិេូេ ួម 13 

និងមនវតតមនរោយផ្ទា េ់កែុងបនាប់សវនាកា  រៅថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែ ំ២០១៥។  14 

[០៩:០៥:៤៥] 15 

បានរ ើញកំណត់រវត រិនិតយស ខភារជនជាបរ់ោទ នួន ជា វដេរធេើរេើងរោយក្គូររទយក្បោំ16 

កា  រិនិតយរាបាេវងទសំ ខភារជនជាប់រោទ រៅអ.វ.ត.ក េ ះថ្ងៃទី០៣ វខធែូ ឆ្ែ ំ២០១៥ បានកត់17 

សមគ េ់រីសាថ នភារស ខភារ បស់រលាក នួន ជា រៅថ្ងៃរនះរៅថ្ងៃរនះថាគ្នត់មនអាកា ៈឈឺេរងកះ 18 

 វិេម ខ រធងរធាង រវើយមិនអាេអងគយុយូ បាន និងបានផដេ់អន សាសន៍ថា សូមអងគជំន ំជក្មះអន ញ្ញា ត19 

ឲ្យរលាក នួន ជា េូេ ួមតាមោនកិេចដំរណើ កា សវនាកា រីបនាប់ខាងរក្កាមសាេសវនាកា រនះ។  20 

វផែករេើមូេោឋ នរនះ និងរយងតាមបទបបញតតិថ្នវិធាន៨១(៥) ថ្នវិធានថ្ផាកែុង អ.វ.ត.ក អងគ21 

ជំន ំជក្មះយេ់ក្រម និងអន ញ្ញា តឲ្យរលាកជនជាប់រោទ នួន ជា អាេេូេ ួម និងតាមោនកិេចដំរណើ 22 

កា សវនាកា រីេមៃ យរីបនាប់  ំខលួនមួយសថិតរៅរក្កាមសាេសវនាកា រនះ តាម យៈតបក ណ៍រសាត23 

ទសសន៍សក្មប ់យៈររេសវនាកា ររញមួយថ្ងៃរនះ។  24 

បងាគ ប់ឲ្យប គគេិកវផែករសាតទសសន៍ភាជ ប់ក្បរ័នធរសាតទសសន៍សក្មប់ជនជាប់រោទ នួន ជា 25 

អាេេូេ ួម និងតាមោនកិេចដំរណើ កា សវនាកា រីេមៃ យកែុង យៈររេថ្នកិេចដំរណើ កា សវនាកា 26 

E1/362.101495174



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  3 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សក្មប់ថ្ងៃរនះ។ 1 

រវើយជាបនតរៅរនះ អងគជំន ំជក្មះផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមសវរមធាវីកា ពា កដីជនជាប់រោទ 2 

រដើមបីមនឱកាសតាងំសំណួ រដញរោេេំរពាះរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ូបរនះ វដេដំបូងរនះ ផដេ់រវទិកា3 

ជូនរៅក្កុមសវរមធាវីកា ពា កដីរលាក   នួន  ជា  រដើមបីមនឱកាសសួ រដញរោេរដើមបណដ ឹង ដឋបប-4 

រវណី ូបរនះ។ សូមមអរញ្ជើញបាទ! 5 

[០៩:០៧:០៥] 6 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 7 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ សូមជក្មបសួ រលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម និងភាគី8 

ទងំអស់ រវើយនិងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី។ 9 

កា តាងំសំណួ រោយសវរមធាវកីា ពា កដ ី10 

សួ រោយរលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 11 

ស៖ ខាុំសូមអន ញ្ញា ត<ោប់រផតើម>សួ រលាកសំណួ មួយេំនួន អំរីអេីវដេរលាកនិយយរីមសិេ  12 

មិញ។ ខាុំរជឿថា រលាកនិយយថា រៅររេមួយ<>អែករស ើបអរងកតបានសមា សរលាក។ រតើរលាកេង់13 

និយយដូេរមដេ វដេររេវដេរលាកនិយយថា អែករស ើបអរងកតរនាះ រលាកសំរៅរៅអែកណ្ណ? 14 

រលាក ក្បាក ់រ ឿន៖ 15 

ឆ៖ បាទ ថារម៉ាេរទ រយើងសាដ ប់អត់បាន។ បាទ ខាុំបាទ ក៏ដូេឆៃេ់រវើយ សំណូមរ សួ រៅ មិន16 

ដឹងរគសួ ថារម៉ាេផង ខាុំបាទក៏សាដ ប់អត់បាន សូមអធាក្ស័យ។ 17 

ស៖ រគបានសួ សំណួ រលាក-- 18 

កញ្ញា  េមី៉ា  រងេៀន៖ 19 

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម <តាមភសតតុាង បស់>រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី គ្នត់និយយថា រគ20 

បានសមា សគ្នត់ រវើយគ្នត់មិនវដេបញ្ញជ ក់ថា អែករស ើបអរងកតសមា សគ្នត់រទ។ គ្នត់មិនេាស់ថាអែក21 

ណ្ណជាអែកសមា សគ្នត់រទ។ អ៊ ៊ីេឹងរវើយសំណួ  បស់រមធាវីរនះ ហាក់ដូេជានាមំ ខ <រេើមូេោឋ នមិន22 

ក្តឹមក្តូវ> រវើយរធេើឲ្យរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរនះ គ្នត់ភ័នដក្េេំ។ 23 

[០៩:០៨:៤៤] 24 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  4 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រយើងមិនទន់បានក្បតិោ ឹកផលូវកា រៅរេើយរទ <ប៉ា វនត ខាុំបានកត់ក្តាទ កអេីវដេ>គ្នត់និយយ1 

ថា៖ <“ខាុំ>នឹកមិនរ ើញរ ា្ ះអែករស ើបអរងកតរនាះរទ។” <ប៉ា វនត> ខាុំ ីករាយនឹង<រ ៀបេំសំណួ រេើង2 

 វិញ និង>សួ សណួំ <របើក>។ 3 

សួ រោយរលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 4 

ស៖ រលាករដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី រតើរលាកធាល ប់ផដេ់បទសមា សន៍រៅអែករស ើបអរងកត មករី5 

ត លាកា រនះវដ ឬរទ? 6 

រលាក ក្បាក ់រ ឿន៖ 7 

ឆ៖ អត់រទ វដេកាេខាុំបាន វដេគ្នត់បានសាកសួ គឺអត់មនបញ្ញា អីរទ រវើយខាុំក៏មិនបាន8 

រឆលើយេំរពាះគ្នត់វដ ។ វតមនអែកខលះវដេបានសួ ខាុំបាទ តាងំរីរដើមរេើយខាុំបាទក្បហាក់ក្បវវេបា៉ា ន់9 

សាា នថា សួ វែឹងរដើមបីក្គ្នន់វតថាជាទ កជាអេីមួយវដេខាុំមិនអាេគួ សមគ េ់រៅអនាគតបាន។ បាទ 10 

សូមអធាក្ស័យ។ 11 

ស៖ រតើរលាកធាល ប់បានផដេ់បទសមា សន៍រៅមន សសវដេមករីអងគកា មួយ<មនរ ា្ ះថា> 12 

មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុាវដ ឬរទ? 13 

ឆ៖ បាទ េ ះរៅដេ់បាទ។ េូេរៅដេ់ផាះខាុំបាទ ក៏បានសាកសួ ខាុំថាខាុំនិយយរោយក្តង់14 

េំរពាះវដេខាុំក្តូវជន ងរក្គ្នះវែឹង ខាុំបានសាសរាថាសាល ប់វមន រធេើវមន បាបវមន ខាុំបានរាយកា ណ៍ជូន15 

អែកវដេរៅយក  ង់វសងញឺម៉ាង់រីខាុំបាទរនាះ ខាុំបាទក៏បានរាយជូនរិតក្បាកដវមន។ បាទ សូមរទស។ 16 

[០៩:១០:១៦] 17 

ស៖ រដើមបីឲ្យក្បាកដថារលាកមិនមនកា ភ័នតក្េេំ មសិេមិញរមធាវីរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីមែ ក់18 

សួ រលាកនូវសំណួ មួយ។ សួ ថា រតើគ្នត់ជាមន សសមែ ក់រៅកែុងវខវិេឆិកា ឆ្ែ ំ២០១០ វដេសមា សរលាក 19 

 ួមជាមួយស្តសតីមែ ក់រទៀតវែឹង វដ ឬរទ? 20 

ឆ៖ បាទ រិតក្បាកដវមន។ 21 

ស៖ រវើយបទសមា សន៍ បស់រលាកជាមួយរមធាវី បស់រលាករៅថ្ងៃទី២២ វខវិេឆិកា ឆ្ែ ំ២០១០22 

រតើរនាះជាបទសមា សន៍វតមួយគត់ វដេរលាកធាល ប់បានផដេ់ទក់ទងរៅនឹងរវត កា ណ៍ដូេវដេរលាក23 

បានជក្មបរីមសិេមិញជូនត លាកា វដ ឬរទ? 24 

ឆ៖ បាទ ជក្មបជូនរោយរិតក្បាកដវមន ប៉ា វនតខាុំសំណូមរ វដេររេខាុំរាយកា ណ៍ គ្នត់អត់25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  5 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បានរធេើកិេចសនាថា ថ្ងៃរនះ ថ្ងៃរនាះ វខរនះ វខរនាះ ខាុំបាទក៏អត់បានេងោំរៅកែុងខួ កាេខាុំបាទ គឺបាន1 

រាយកា ណ៍រិតក្បាកដវមន។ 2 

ស៖ បទសមា សន៍រនះ រធេើរេើងរោយរមធាវីរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីវដេសួ រលាករីមសិេមិញ 3 

រតើរនះជាបទសមា សន៍វតមួយគត់ ជាកា ជវជករីបញ្ញា វែឹងៗវតមួយគត់<ជាមួយនឹងគ្នត់ រៅម នថ្ងៃ 4 

មសិេមិញវែឹង ឬក៏<គ្នត់>បាននិយយរីរវត កា ណ៍អីខលីម ន<ថ្ងៃ>មសិេមិញរនះវដ ឬរទ? 5 

[០៩:១២:១២] 6 

ឆ៖ បាទ ខាុំបាទក៏ជក្មបជូន គ្នត់បានសាកសួ អំរីបញ្ញា វដេ គ្នត់ឲ្យរយបេ់ខាុំថា ជវជក7 

ឲ្យរិតក្បាកដ ជាភ័សតតុាងរដើមបីឲ្យជាក់វសដង រដើមបីក ំឲ្យភ័នតបនលំថា តបមថា រគអត់សមល ប់ រយើងថា8 

សមល ប់ រគថ្វ  រយើងថាថ្វ ។ ថាខាុំបាទក៏ជក្មបជូនគ្នត់រោយរសាា ះក្តង់ វដេរគរធេើបាបទ  ណកមាខាុំបាទ9 

វែឹងគឺរិតក្បាកដ បានខាុំជក្មបជូនគ្នត់។ សូមរមតាត អត់រទស។ 10 

ស៖ ប៉ា វនតសំណួ  បស់ខាុំ ខាុំនឹងសួ រេើងវិញ រលាកបាននិយយងាីៗ<វែឹងរៅកាន់រមធាវីវដេ11 

បានសមា សរលាក ឬសួ រដញរោេរលាកកាេ>រីមសិេមិញ<។ រតើគ្នត់មនរ ៀបេំសកខីកមាឲ្យរលាក12 

រទ កាេរីមសិេមិញវដ  ឬរទ>? 13 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 14 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីក ំអាេទន់រឆលើយតប! 15 

សូមអរញ្ជើញរលាកក្សីរមធាវីនាមំ ខតំណ្ណងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី! 16 

រលាកក្សី ម៉ា   ីវគ ី ដូ៖៍ 17 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។  របៀបវដេរមធាវីរ ៀបេំកូនកដីវែឹង គឺថា<ជារក្េើនដង ក្តូវ>រធេើ18 

រេើងរោយសមៃ ត់គឺ វងរមធាវី និងកូនកដី បស់ខលួន <គឺរធេើរេើងមនវតរមធាវី និងកូនកតីគ្នត់ប៉ា រណ្ណា ះ>។ 19 

ដូរេែះរមធាវី កូរប៉ា មិនអាេសួ េមែិតពាក់រ័នធរៅនឹងរ័ត៌មនសមៃ ត់រនះបានរទ។ <រយើងមិនវដេសួ 20 

រលាករមធាវីផងថា>គ្នត់<ជួប>កូនកដី<> បស់គ្នត់ប៉ា នាា នដង<? រវើយគ្នត់និយយសែីខលះ។> អ៊ ៊ីេឹង21 

មិនអាេសួ បានរទ <រក្ពាះវ>ជាបញ្ញា សមៃ ត់រលាកក្បធាន។ ដូរេែះរមធាវី កូរប៉ា មិនគួ សួ វបបរនះ22 

រទ។ សូមឲ្យគ្នត់េូេរៅសំណួ រផសងរលាកក្បធាន។ សូមអ គ ណ។ 23 

[០៩:១៣:៥៥] 24 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  6 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

តាមរិតក្តូវរវើយរលាកក្បធាន ខាុំយេ់រីបញ្ញា  កាកា សមៃ ត់ <រវើយ>ខាុំ<ក៏>មិនសួ <> 1 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីថា រិភាការីរ ឿងអេីរទ ប៉ា វនតរដើមបីរិនិតយរមើេភាររជឿជាក់បានថ្នរដើមបណដ ឹង ដឋ2 

បបរវណី។ ខាុំេង់សួ ថា រតើមនកា សនានាម នររេកា វដេគ្នត់មករធេើសកខីកមារីមសិេមិញ ឬក៏វអាេ3 

នឹងក្បហាក់ក្បវវេ<កិេច>សមា សន៍<រធេើរេើងរោយរមធាវី>រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីថ្ងៃទី២២  វិេឆិកា 4 

ឆ្ែ ំ២០១០<។ អ៊ ៊ីេឹងរវើយរទើបខាុំនឹងមិនេូេរៅដេ់ខលឹមសា អីរទ។ ខាុំក្គ្នន់វតេង់ដឹងថារតើមនរគ5 

រ ៀបេំរ័ត៌មនទ កជារក្សេឲ្យគ្នត់។ វមន ឬមិនវមន> 6 

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖ 7 

រនាះ គឺរបើសួ សំណួ វែឹងវេូេរៅដេ់ខលឹមសា រវើយ។ 8 

រលាក  វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 9 

តាមរិតខាុំមិនសួ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ថារតើរមធាវី បស់គ្នត់ក្បាប់អេីរទ។ ក្គ្នន់វតសួ ថារតើ10 

មនកា សនានាអេីម នររេវដេគ្នត់រធេើសមា សវែឹងវដ ឬរទ វតប៉ា ណា ឹងរទ។ 11 

កញ្ញា  េមី៉ា  រងេៀន៖ 12 

<រលាក រលាកក្សីរៅក្កម វេាស់រវើយថា តាម>ភ័សតតុាង បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី13 

<គឺ>គ្នត់<តក្មូវ>ឲ្យនិយយរីកា រិតកែុង<េរមលើយ>វែឹង។ <រនាះជាអេីវដេគ្នត់បានបំររញ ួេ   14 

រវើយ។ ក្តង់រនះ ខាុំគិតថា មិនោបំាេ់សួ អំរីខលឹមសា  រ័ត៌មនេមែិតទក់ទងនឹងកា រ ៀបេំ ឬក៏កា > 15 

សនានា< វងគ្នត់ និងរមធាវី បស់គ្នត់រនាះរទ។>  16 

[០៩:១៥:២៧] 17 

(រៅក្កមរិភាកាគ្នែ ) 18 

[០៩:១៥:៤៥] 19 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 20 

បាទ រវើយកា វដេរេើករេើងកត់សមគ េ់ ក៏ដូេជាកា ជំទស់ បស់រមធាវីនាមំ ខតំណ្ណងរដើម21 

បណត ឹង ដឋបបរវណីមនេកខណៈសមក្សបរវើយណ្ណា៎ ។ រលាក  វ ិេទ័  កូរប៉ា តាំងសំណួ រៅម ខ េូេ22 

សំណួ សា ធាត រៅ រេៀសវងកា សួ ពាក់រ័នធនឹងកិេចរិភាកា វងរមធាវី និងកូនកតី បស់រគណ្ណា៎ ។  23 

សួ រោយរលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 24 

ស៖ បាទ រលាកក្បធាន។ រលាករដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី រតើ<រក្កាយ>ឆ្ែ ំ១៩៧៩ <រលាកធាល ប់25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  7 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បាន>និយយជា<>អែករស ើបអរងកត <ឬ>មស្តនតីនគ បាេ<ណ្ណ>វដ ឬរទ<? ខាុំេង់មនន័យថា ភាល មៗ1 

រក្កាយ>ឆ្ែ ំ១៩៧៩ ឬក៏រដើមឆ្ែ ំ១៩៨០ ជារដើមរនាះ<។>  2 

រលាក ក្បាក ់រ ឿន៖ 3 

ឆ៖ បាទ ខាុំបាទ រគបានសួ ខាុំ រវើយខាុំក៏មិនបានរឈេ ងយេ់អំរីកា ដំរណើ កា សាកសួ វែឹង4 

វដ ។ ខាុំក៏បាន គ្នត់សួ ខាុំថា ររេជំនាន់រនាះ រគរធេើបាបយ៉ា ងរម៉ាេ រវើយរគរធេើទ  ណកមាយ៉ា ងរម៉ាេ រគ5 

បងែត់អាហា យ៉ា ងរម៉ាេ រវើយខាុំបាទក៏រឆលើយរោយរសាា ះក្តង់េំរពាះវដ ។ ជំនាន់មិតតរយើងវដេកាន់កាត ប់6 

វែឹង រគរធេើអ៊ ៊ីេឹង ខាុំបាទក៏ជក្មបជូនរោយរសាា ះក្តង់ ថារគរធេើអ៊ ៊ីេឹងវមន រគបងែត់អាហា វមន រវើយ7 

រគបំវបកបំបាក់ក្គួសា វមន រវើយរគរក្ងាត់បក្ងាសកូនរៅរៅតាមសវក ណ៍វមន។ រវើយបានរាយ8 

កា ណ៍មករទៀត ក្បាប់ខាុំថា បញ្ញជ ក់ថា រវើយរគសមល ប់ វបកបាក់ក្បរនធកូន ខាុំបានជក្មបរគរោយ9 

រសាា ះក្តង់។ សូមរមតាត អធាក្ស័យ។  10 

[០៩:១៧:៣៩] 11 

ស៖ រដើមបីឲ្យក្បាកដថា រតើមនកិេចដំរណើ កា ក្រវាទណឌ ណ្ណមួយរធេើរេើងក្បឆំ្ងនឹង ូបរលាក12 

<រៅរដើមទសវតសឆ្ែ ំ៨០>ទក់ទងរៅនឹងកា សាល ប់ក្បរនធ បស់រលាករនាះ<វដ រទ>?  13 

ឆ៖ បាទ ខាុំបាទជក្មបជូនរោយរសាា ះក្តង់ រវើយគ្នត់វែឹងក៏បានរៅសាកសួ  ខាល េដូេរគ14 

យករ័ត៌មនរីខាុំយករៅរធេើទ  ណកមារទៀត ដេ់ខាុំរជឿជាក់ថា រាជ ោឋ ភិបាេរយើងជំនាន់រនះ គឺថាមិន15 

អាេអែកណ្ណយករៅណ្ណបានរទ។ អ៊៊ំរូឯងរឆលើយរោយរសាា ះក្តង់រៅ អត់អែកណ្ណជិះជាន់សងកត់សងកិនអី16 

ខាុំបាទក៏រាយកា ណ៍ជូនរោយររញទំវឹង វដេខាុំបាទបានទទួេកំវ សរីវខា ក្កវម វដេរគរធេើបាបខាុំ17 

បាទវែឹង គឺខាុំជក្មបជូនក្គប់វិស័យទងំអស់។ សូមរមតាត អត់រទស។  18 

ស៖ រតើរលាកធាល ប់ជាប់រនធនាគ្ន <>វដ ឬរទ <តាម>កា រោទក្បកាន់រេើ ូបរលាកថា រលាក19 

បាន<ក្បក្រឹតត>េំរពាះក្បរនធ បស់រលាក<>?  20 

រលាក វងំសង ់វ យដ ៍រដសាា ឯេ៖ 21 

ជក្មបសួ រលាកក្បធាន េរមលើយេ ងរក្កាយអមាញ់មិញរនះ រយើងអត់បានឮកា បកវក្បជា22 

ភាសាបារំាងរទ។ ដូរេែះស ំឲ្យរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី គ្នត់និយយរេើងវិញ រីរក្ពាះថាឃ្លល េ ងរក្កាយ23 

អមាញ់មិញរនះ រយើងអត់បានសាដ ប់ឮរទជាភាសាបារំាងរនាះ។ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។  24 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  8 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ោរំទរលាករដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី អាេនិយយរេើងវិញបានរទ វដេេរមលើយេ ងរក្កាយ បស់1 

រលាកអមាញ់មិញរនះ?  2 

រលាក ក្បាក ់រ ឿន៖ 3 

ឆ៖ ខាុំបាទក៏ជក្មបជូនរោយរសាា ះក្តង់ រគក៏ឈប់សួ រីខាុំបាទ កិេចកា ទងំប៉ា នាា ន រគឈប់សួ 4 

រៅ។ ខាុំបាទក៏អត់ថាមិនដឹងជាខាងណ្ណ រគមកយកកា ណ៍រីខាុំ ឬក៏មករគក្សង់សថិតិេាស់លាស់ ខាុំបាទ 5 

ក៏បញ្ចប់ក្តឹមវែឹង។ ខាុំបាទក៏អស់រយបេ់រៅ។  6 

[០៩:១៩:៥៥] 7 

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖ 8 

រមធាវី រដើមបីកំណត់ក្តាត លាកា  សូម<រលាក>រមធាវី<>បញ្ញជ ក់រីមូេោឋ នថ្នសំណួ  បស់9 

រលាកផង។ 10 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 11 

បាទ រលាក<ក្សី>រៅក្កម។ <ខាុំសូមឲ្យ>រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី<ោក់>កាស<េ ះសិន រទើប12 

ខាុំអាេរនយេ់រលាកក្សីរៅក្កមបានថា មូេរវត អេីបានជាខាុំសួ សំណួ រនះ>។ 13 

រៅក្កម វសងម់៉ា ក ឡាវវន៖៍ 14 

រវត អីបានជាឲ្យគ្នត់រធេើអ ៊៊ីេឹង? 15 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 16 

ខាុំមិនេូេេិតត រវើយមិនសមក្សបរទ ក្បសិនរបើរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី<ឮកា រនយេ់រនះ 17 

រោយរវត ថា> ខាុំ<នឹង>សួ សណួំ គ្នត់បនាា ប់រីបញ្ញា រនះ។ ខាុំមិនេង់ឲ្យគ្នត់សាដ ប់។ 18 

រៅក្កម វសងម់៉ា ក ឡាវវន៖៍ 19 

<បវនថមរេើវែឹង រលាករមធាវី កូរប៉ា។ ខាុំគិតថា របើខាុំមិនក្េេំរទ> រលាកកំរ ងវត<រយងរេើ20 

កិេច>សមា សន៍ជាមួយមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា។ <របើខាុំយេ់ខ ស សូមភាគីវកខាុំផង។> េំវណកខាុំ 21 

ខាុំអត់បានរ ើញឯកសា ពាក់រ័នធនឹងកា សមា សជាមួយមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុារៅកែុងសំណ ំរ ឿង22 

រទ។  អ ៊៊ីេឹងរលាកអាេបញ្ញជ ក់បានរទថា <>ឯកសា <រនាះរៅកវនលងណ្ណ រវើយយ៉ា ង>រម៉ាេ<រៅ។> 23 

ខាុំអត់យេ់រីមូេោឋ នថ្នកា សួ សណួំ  បស់រលាករនាះរទ រលាករមធាវី។  24 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 25 

E1/362.101495180



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  9 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ខាុំបានសួ សំណួ ថារតើគ្នត់ធាល ប់បានជវជកជាមួយអាជាា ធ ជាតិ គឺថារៅ<រដើម>ទសវតស ៍ឆ្ែ ំ1 

៨០ បនាា ប់រី១៩៧៩ រវើយគ្នត់រឆលើយថា បាទ។ <រនាះជាេរមលើយវដេខាុំយេ់។> រវើយបនាា ប់មក ខាុំ2 

េង់សួ គ្នត់ថារតើ<>រគធាល ប់ោក់ជាប់រនធនាគ្ន <គ្នត់>វដ ឬរទ <រោយកា រោទក្បកាន់ពាក់រ័នធនឹង 3 

កា សាល ប់> បស់ក្បរនធគ្នត់? រវើយរៅក្កម រវេនស៍ សួ ខាុំថា រវត អីក៏ខាុំសួ សំណួ រនះ? ខាុំ<  ីករាយ4 

នឹងរនយេ់ រោយខាុំមន>មូេោឋ ន<រយងរេើ>ឯកសា  E3/4989<>។ ប៉ា វនដ<ខាុំគិតថា វអាេមន5 

ក្បរយជន៍>ក្បសិនរបើរលាក<រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីមិនឮកា រនយេ់ បស់ខាុំ។ វតក្បសិនរបើរលាក6 

រៅក្កម>មិនមនរេតនាឲ្យ<គ្នត់>រោះរវតវេូនរនាះរទ ខាុំនឹងរនយេ់រីមូេរវត រនះ ជូនរលាក 7 

រលាកក្សីរៅក្កម ឲ្យគ្នត់សាដ ប់ផងវដ ។  8 

[០៩:២២:២១] 9 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 10 

អរញ្ជើញៗៗ! 11 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 12 

រលាកក្បធាន ឯកសា  E3/4989 <អង់រគលស> ERN00891034, វខា  00556218 និង13 

បារំាង 00891236 មនវកយខណឌ មួយ វដេរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ូបរនះបានផដេ់រសេកដីរនយេ់អំរី14 

បញ្ញា មួយេំនួនវដេថា វរក្ៅរីប ិបទ វដេរធេើឲ្យខាុំសួ សំណួ រនះ<រៅគ្នត់។> គ្នត់និយយថា ខាុំ15 

សូមដកក្សង់៖ “ខាុំសូមបដិរសធថា វខា ក្កវមមិនវដេបានបងខំខាុំឲ្យសមល ប់ក្បរនធ<រវៀតណ្ណម> បស់16 

ខាុំ <រដើមបីទ កជីវិតឲ្យខាុំ ស់រនាះ>រទ។ រវើយខាុំសូមសបងថា រនះមិនកា រិតរទ។ ថារតើខាុំអាេសមល ប់17 

ក្បរនធខាុំ <ឬកូន បស់ខាុំវដេខាុំក្សឡាញ់យ៉ា ងខាល ងំយ៉ា ង>ដូរមដេ? <រួកវោប់រផតើមសមល ប់ជនជាតិរវៀត18 

ណ្ណម រៅររេកងទ័ររវៀតណ្ណមបានេូេដេ់ក្បរទសកមពជុា>”។ <ឥេូវ>ទក់ទងរៅនឹងបញ្ញា19 

<ដថ្ទ> គ្នត់បាននិយយរៅកែុងពាកយស ំតាំងខលួន<>ជារដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី<ដវដេ> វដេរធេើឲ្យខាុំ20 

សួ សណួំ ថារតើគ្នត់គឺជាប គគេវដេ<>ក្តូវ ងកា <រស ើបអរងកត>ក្រវាទណឌ  រក្កាយរីឆ្ែ ំ១៩៧៩វដ 21 

ឬរទ? <ខាុំគិតថា> គ្នត់<រទើបវតបានទទួេសាគ េ់ថា គ្នត់>រិតជាបានជវជក<ជាមួយ>អាជាា ធ ជាតិ22 

<រៅរដើមទសវតស ៍ឆ្ែ ំ៨០វមន>។ <រគបានសួ គ្នត់អំរីរ ឿងរនះ។> ដូរេែះ រវើយរទើប<>ខាុំ<គិត វ23 

ជាកា ក្តឹមក្តូវកែុងកា >សួ <ផ្ទា េ់>អំរីភាររជឿជាក់បានថ្នរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ូបរនះ<>។  24 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 25 

E1/362.101495181



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  10 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

អរញ្ជើញរលាករមធាវី ររជ អងគ! 1 

[០៩:២៤:៣៥] 2 

រលាក ររជ អងគ៖ 3 

បាទ សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម។ ខាុំគិតថាមន ក្បវវេជាអាេមន4 

កា បកវក្បខ សរីអតថបទ បស់គ្នត់ជារីភាសាវខា រៅភាសាអង់រគលស ឬក៏ភាសាបារំាង។ ជាភាសាវខា  5 

ខាុំសូមអានរៅ រវើយសូមអែកបកវក្បជួយបកតាមរនាះផង។ រគនិយថា៖ “របើរគ្នេកា ណ៍ថា របើបដី6 

ជាវខា  (កវនលងរនះមនដកឃ្លល មួយ) ក្តូវវតសមល ប់ក្បរនធ បស់ខលួនជាជនជាតិរវៀតណ្ណមរនាះគឺគ្នា នរទ”។  7 

 ខាុំគិតថា រនះគឺជាឃ្លល វដេរលាក វ ិេទ័  កូរប៉ា បានរេើកយកមកសួ  រវើយន័យមិនវមនមន8 

ន័យថា បដីក្តូវវតសមល ប់ក្បរនធរទ មនន័យថា របើសិនជាបដីជាវខា  គឺរគក្តូវវតសមល ប់ក្បរនធខលួនជាជន9 

ជាតិរវៀតណ្ណម។ អ៊ ៊ីេឹងមិនវមនមនន័យថា គឺបដីជាអែកក្តូវសមល បក់្បរនធខលួនរទ រវើយក៏មិនមនកវនលង10 

ណ្ណមួយ រៅកែុងរនះស រស ថា គ្នត់ក្តូវវត -- រគោប់គ្នត់ោក់គ កអី ក៏អត់មននិយយវដ ។ អ៊ ៊ីេឹង11 

រវើយ ខាុំសូមបញ្ញជ ក់អំរីបញ្ញា រនះ។ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។  12 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 13 

អរញ្ជើញរលាករមធាវី  វ ិេទ័  កូរប៉ា!  14 

អងគជំន ំជក្មះអន ញ្ញា តឲ្យសួ ! 15 

[០៩:២៦:១៩] 16 

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖ 17 

<សូមរទស! ខាុំសូម>ផដេ់មតិមួយ <តាមវតខាុំយេ់បាន >កា អះអាង<រេើ>មូេោឋ ន <ឬ>18 

កា បកវក្ប<រនាះជាមូេោឋ នសំណួ  បស់រមធាវី កូរប៉ា គឺមិនក្តឹមក្តូវរទ។ ដូរេែះ> ម នរយើងបនតរៅ19 

<ម ខរេើមូេោឋ នកា បកវក្បមិនក្តឹមក្តូវ រយើងយេ់វតបីបួនឃ្លល ។>  20 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 21 

ខាុំៗោប់អា មាណ៍ពាកយថា គ្នត់និយយថា រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីនិយយថា “ខាុំសមូបដិរសធ 22 

<>”  រវើយគ្នត់និយយបនតថា “<ខាុំ>សបង<ថា វមនិរិតរនាះរទ>”។ អ៊ ៊ីេឹង <េំណ េរី រនះរវើយ 23 

រធេើឲ្យខាុំតាងំសំណួ ទងំរនះ។> 24 

<រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖> 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  11 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

<កែុងររេជាមួយគ្នែ វែឹងវដ  ក្បវវេរយើងស ំឲ្យអែកបកវក្បផ្ទា េ់មត់រយើងមែ ក់ ជួយផតេ់1 

កា បកវក្បវដេក្តឹមក្តូវ េំរពាះឃ្លល ទងំបីវែឹងផង ម នររេបនតរៅម ខរទៀត។> 2 

រៅក្កម វសងម់៉ា ក ឡាវវន៖៍ 3 

<រេើសរីវែឹងរទៀត> ខាុំេង់ដឹងថារតើ រលាក កូរប៉ា <រ ើញឯកសា >រយង<អំរីកា >រស ើប4 

អរងកត<ក្រវាទណឌ >រៅរេើរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីវែឹង<រៅកវនលងណ្ណ? ឬក៏>រលាកក្ប ិតខលួនឯង ឬ5 

ក៏យ៉ា ងរម៉ាេ? ខាុំដូេអត់យេ់អំរីកា រោទក្បកាន់រនះរសាះ<ក្តង់រនះ>។ <បវនថមរេើរនះ> ខាុំក៏សួ 6 

សំណួ ផងវដ  ពាក់រ័នធនឹងវតតមនថ្នកិេចសមា សនជ៍ាមួយមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា។<> ខាុំ<មិន7 

ទន់បានេរមលើយ រវើយខាុំក៏អត់យេ់រី>មូេោឋ នអីវដេរលាកសួ ពាក់រ័នធនឹងកា សមា សរនះរទ។  8 

[០៩:២៧:៥០] 9 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 10 

<ទងំរី វែឹង។> វ<ក្បាកដណ្ណស់ថាមន>កា បកវក្ប<ខ ស> ឬក៏<រលាករៅក្កមមិនបាន11 

យេ់ថារ ឿងរា វវយ៉ា ងរម៉ាេ>។ <រលាក>រៅក្កម វសង់ម៉ា ក ឡាវវន៍ <រលាកសាកសីក្បាប់>ថា<>12 

មិន<មន>បទសមា សន<៍ជាមួយ>  ី.ស ី.រខម <រនាះរទ។ រនាះជា>បទសមា សនរី៍ម ន បសគ់្នត់ជា13 

មួយរមធាវីរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី។ <ក្បាកដណ្ណស់ គឺ>មិនមន<កា រេើករេើង>អំរីកា រស ើប14 

អរងកតក្រវាទណឌ រនាះរទ <រក្ពាះថា វមិនមនរៅកែុងឯកសា ។ វតខាុំេង់សួ ថា>រតើ គ្នត់មនជាប់15 

ពាក់រ័នធរៅនឹងកា រោទក្បកាន់បណដ ឹងអាជាា ក្បឆំ្ងនឹងគ្នត់វដ ឬរទ? <ប៉ា វនត គ្នត់មិនវដេរឆលើយសំណួ 16 

វែឹងរេើយ។ មូេរវត វដេខាុំសួ សំណួ រនះ> គឺថា<គ្នត់និយយរក្ៅ>ប ិបទ<ខលួនឯង រោយវផែក>17 

រេើេរមលើយ បស់គ្នត់ <វដេ>គ្នត់និយយថា “ខាុំសមូបដិរសធថា វខា ក្កវមមិនវដេបានបងខំឲ្យ18 

<ខាុំ>សមល ប់ក្បរនធ<រវៀតណ្ណម> បស<់ខាុំ>រទ<។ ខាុំ>សូមសបងថា<វមិនវមនជាកា រិត។” ក្គ្នន់19 

វតរ ឿងប៉ា ណា ឹង គឺវស ីររេអស់២០នាទីរៅរវើយ។>  20 

(រៅក្កមរិភាកាគ្នែ ) 21 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 22 

អរញ្ជើញរលាកក្សីរមធាវី!  23 

មួយក្រឹករវើយ អត់បានអីរទណ្ណា៎  រៅម ខឲ្យរេឿន។ និយយឲ្យមដងវែឹងឲ្យេប់រវើយ អត់មន24 

ឲ្យនិយយរទៀតរទ និយយឲ្យេាស់លាស់មក! 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  12 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

កញ្ញា  េមី៉ា  រងេៀន៖ 1 

រដើមបី<រេើកយកអេីវដេរលាក> កូរប៉ា និយយ<>ឲ្យេូេប  បិទ <គឺថារលាក កូរប៉ា>មិនបាន2 

<រយងសំរៅភាសាអង់រគលសកែុង>ឯកសា  E3/4989 ទំរ័ ៣ កថាខណឌ វដេរលាក កូរប៉ា រយង3 

វែឹង គឺថាវបនតរីកថាខណឌ <មួយវែឹង។ កថាខណឌ រនះរេើករេើង>ថា៖ “គ្នា នរគ្នេនរយបាយណ្ណ  4 

វដេថាបដីវខា ក្តូវសមល ប់ក្បរនធរវៀតណ្ណមរោយខលួនឯងរទ។ វខា ក្កវមសួ ថា<> រតើរវត អីបានជាខាុំ5 

ក្តូវរ ៀបកា ជាមួយក្បរនធរវៀតណ្ណម រវត អីក៏មិនរ ៀបកា ក្បរនធវខា ? <វខា គ រគ្នករម៉ាេមិនយក?> 6 

រវើយខាុំបានរឆលើយថា៖ គ្នា នកា ហាមឃ្លត់រទ <រីសងគម>ម ន”។ <សំខាន់ជាងវែឹង រៅក្តង់>កថា7 

ខណឌ ម ន<វែឹងរេើករេើង>ថា៖ “រគសួ វតខាុំ សំណួ រនះ បនាា ប់រីរគសមល ប់ក្បរនធខាុំ គឺថាមិនមន8 

ន ណ្ណមែ ក់វដេជាបតីវែឹងក្តូវបានរគបងខំឲ្យសមល ប់ក្បរនធរវៀតណ្ណមរនាះរទ គឺថាបនវខា ក្កវមរទជា9 

អែកសមល ប់<ក្បរនធជនជាតិ ឬបតី>រវៀតណ្ណម<ទងំរនាះ>”។ រនះរវើយជាប ិបទវដេ<វដេគ្នត់10 

បាននិយយថា៖ “ខាុំមិនបានសមល ប់ក្បរនធរវៀតណ្ណមខាុំរទ។> 11 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 12 

<មិនវមន, រនាះមិនវមនជាអេីវដេគ្នត់រេើករេើងរទ។ គ្នត់និយយថា៖> “ខាុំបដិរសធថា<>13 

គ្នា នន ណ្ណបងខំគ្នត់រទ<។>ខាុំសបងថា<វមិនរិត”>។ <ខាុំមិនបាននិយយរទ វតគ្នត់និយយរទរតើ។ ខាុំ14 

ក្គ្នន់វតសួ ថា គ្នត់ធាល ប់ពាក់រ័នធនឹងដំរណើ រ ឿងកតីក្រវាទណឌ វដ រទ។ ដូរេែះ វជាសំណួ មួយក្តឹមក្តូវ15 

រវើយ។ ក្គ្នន់វតប៉ា ណា ឹងរទ របើសិនណ្ណគ្នត់ថារទ> ខាុំនងឹបនតរៅរទៀតបនាា ប់រីរនាះ។  16 

[០៩:៣០:៥៥] 17 

(រៅក្កមរិភាកាគ្នែ ) 18 

[០៩:៣១:២៥] 19 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 20 

អែកបកវក្បរៅប៊ូតវែឹង រតើមនឯកសា វែឹងរទ រៅកែុងថ្ដរទ? រវើយឯកសា  E3/4989 រៅ21 

កែុងថ្ដរទ? រវើយរបើមនបកនូវេំណ េវដេមនកា ពាក់រ័នធកថាខ័ណឌ វែឹង បកតាងំរីរេើមកគឺក្តឹម22 

កថាខណឌ ទងំបីៗកថាខណឌ េ ងរក្កាយ។  23 

អែកបកវក្ប៖ 24 

ជក្មបរលាកក្បធាន រយើងមនឯកសា រនះរៅកែុងថ្ដ។ រយើងខាុំនឹងអានជូនទងំបីកថាខណឌ េ ង25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  13 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រក្កាយរនះ។ “របើរគ្នេកា ណ៍ថា របើបតីជាវខា  ក្តូវវតសមល ប់ក្បរនធ បស់ខលួនជាជនជាតិរវៀតណ្ណម 1 

រនាះ គឺគ្នា នរទ។ របើពាកយសួ ខាុំថា រវត អេីបានជាយកក្បរនធយួន វខា គ រគ្នករម៉ាេមិនយក? ខាុំបានរឆលើយ2 

ថា ខាុំបានរឆលើយជាមួយរួកវខា ក្កវមវិញថា រីសងគមម នៗគ្នា នអែកណ្ណហាមឃ្លត់រទ រទើបខាុំយក។ 3 

ពាកយសួ វបបរនះរៅររេរួកវខា ក្កវមសមល ប់ក្បរនធ បស់ខាុំរវើយ។ រទះជាអែករផសង ក៏អត់មនអែក4 

ណ្ណបងខំឲ្យសមល ប់ក្បរនធ ឬបតីយួនវដ  គឺរួកវខា ក្កវមសមល ប់រោយខលួនរគវតមតង។” កថាខណឌ បនាា ប់៖ 5 

“េំរពាះពាកយថា រួកវខា ក្កវមបានបងខំខាុំក្តូវវតយកក្បរនធ បស់ខាុំរៅសមល ប់ របើរគទ កឲ្យខាុំរៅ ស់6 

រនាះ គឺគ្នា នរទ។ ឲ្យខាុំសបងអេី ក៏សបងវដ ។”  7 

[០៩:៣៣:២៤] 8 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 9 

រលាកៗៗអែកបកវក្ប! រេះវតបកវក្បរវើយអត់មនបកវក្បជាភាសារផសងផង? មិនបកវក្បរៅ10 

ភាសាអង់រគលស រវើយភាសាបារំាង។ ឥេូវវែឹងបារំាង និងអង់រគលស កំរ ងវតបរងកើតជាបញ្ញា សាគុសាា ញ11 

រៅកែុងដំរណើ កា សវនាកា រនះ រោយសា កា បកវក្បវមិនេាស់លាស់ វមនបញ្ញា  រទើបឲ្យអានជា12 

ភាសាវខា វែឹង រវើយបកវក្បឥេូវរនះជាភាសាអង់រគលស និងជាភាសាបារំាងជាផលូវកា រៅកែុងដំរណើ 13 

កា សវនាកា ។ មតងរទៀតរលាក ផេលី!  14 

អែកបកវក្ប៖ 15 

បាទ រលាកក្បធាន ដូរេែះខាុំនឹងអានទងំបីកថាខណឌ រនះរេើយវិញ រដើមបីឲ្យមនកា បកវក្បរៅ16 

ជាភាសាអង់រគលស និងភាសាបារំាង។ “របើរគ្នេកា ណ៍ថា របើបតីជាវខា  ក្តូវវតសមល ប់ក្បរនធ បស់ខលួន17 

ជាជនជាតិរវៀតណ្ណមរនាះ គឺគ្នា នរទ។ របើពាកយសួ ខាុំថា រវត អេីបានជាយកក្បរនធយួន វខា គ រគ្នក18 

រម៉ាេមិនយក? ខាុំបានរឆលើយជាមួយរួកវខា ក្កវមវិញថា រីសងគមម នៗមក គ្នា នអែកណ្ណហាមឃ្លត់រទ 19 

រទើបខាុំយក។ ពាកយសួ វដេរៅររេរួកវខា ក្កវមយកក្បរនធខាុំ ពាកយរនះបានសួ ររេវដេវខា 20 

ក្កវមយកក្បរនធខាុំរៅសមល ប់រវើយ។ រទះជាអែករផសងក៏អត់មនអែកណ្ណបងខំឲ្យៗសមល ប់ក្បរនធ ឬបដី21 

យួនវដ  គឺរួកវខា ក្កវមសមល ប់រោយខលួនរគវតមដង។ េំរពាះពាកយថា រួកវខា ក្កវមបានបងខំខាុំក្តូវវត22 

យកក្បរនធ បស់ខាុំរៅសមល ប់រទើបរគទ កខាុំឲ្យរៅ ស់រនាះ គឺគ្នា នរទ ឲ្យខាុំសបងអេីក៏បានវដ  រក្ពាះខាុំ23 

ក្សឡាញ់ក្បរនធកូន បស់ខាុំណ្ណស់។ ខាុំសូមបញ្ញជ ក់រីរគ្នេកា ណ៍ក្សាវក្ជាវយករវៀតណ្ណមរៅសមល ប់24 

រនាះ គឺរៅររេឮថាកងទ័ររវៀតណ្ណមថ្វ េូេមកក្បរទសកមពជុាវតមដង។ បនាា ប់រីក្បរនធ បស់ខាុំក្តូវបាន25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  14 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រួកវខា ក្កវមយករៅសមល ប់រៅេ ងឆ្ែ ំ១៩៧៧ ឬរដើមឆ្ែ ំ១៩៧៨ផ តរៅ រក្កាយមកខាុំបានរ ៀបកា 1 

ក្បរនធមួយរទៀតរ ា្ ះ  ស់ រៅ ី បានកូនេំនួនក្បារីំ នាក់ រវើយសាល ប់អស់រី នាក់ សរេថ្ងៃរៅសេ់កូន2 

េំនួនក្បាំរី នាក់ ជាមួយកូនក្បរនធម នរៅសេ់រី  សាល ប់រី នាក់ផង។” េប់កថាខណឌ ទី៣។ 3 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 4 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ 5 

[០៩:៣៧:១៨] 6 

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖ 7 

ខាុំគិតថាកា បកវក្បនឹងបំភលឺរីមូេោឋ ន<>សណួំ  បស់រលាក គឺវផែករេើកា បកវក្បមិនក្តឹមក្តូវ8 

រទ។ អ៊ ៊ីេឹងមូេោឋ នថ្នកា សួ សំណួ  បស់រលាករមធាវីវែឹង អត់មនរទៀតរទ។  9 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 10 

<> ខាុំសាដ ប់ឮ<អែកបកវក្បនិយយដូេគ្នែ នឹង គឺ>ថាគ្នត់បាន ងកា រោទក្បកាន់ថា<>បាន11 

សមល ប់ក្បរនធ បស់គ្នត់ <ជាកា រោទក្បកាន់វដេនាឲំ្យគ្នត់និយយថា “>ខាុំសូមសបងថា<វមិនវមន12 

ជា>កា <>រិត”។ កា បកវក្បរៅជាបារំាងវិញ គឺថាបញ្ញជ ក់ថាគឺមនអតថន័យដូេគ្នែ ។ រវើយ<ឥេូវ13 

វែឹង>ខាុំបានឮពាកយកា រោទក្បកាន់វែឹង គឺថា “ខាុំ<សូមបដិរសធថា>វខា ក្កវមបងខំឲ្យខាុំសមល ប់ក្បរនធ14 

ខាុំ<។ ខាុំសបងថាវមិនវមនជាកា រិត។” ដូរេែះ ខាុំមនសំណួ រី > គឺខាុំេង់សួ គ្នត់ថារតើៗគ្នត់ធាល ប់ ង15 

កា រោទក្បកាន់<រីអាជាា ធ វដ រទ?> រវើយរតើគ្នត់ធាល ប់ជាប់រនធនាគ្ន រោយសា មូេរវត ថាគ្នត់16 

បានសមល ប់ក្បរនធគ្នត់វដ ឬរទ? របើគ្នត់រឆលើយអត់រទ<េំរពាះសំណួ ទងំរី រនះ គឺ>ខាុំនឹងបនដរៅម ខ17 

រទៀតតាមយ ទធសាស្តសដ បស់ខាុំ។ 18 

[០៩:៣៨:៤២] 19 

(រៅក្កមរិភាកាគ្នែ ) 20 

[០៩:៣៩:២៥] 21 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 22 

បាទ អងគជំន ំជក្មះមិនអន ញ្ញា តឲ្យតាងំសំណួ រនះរទ រក្ពាះសំណួ រនះមិនមនមូេោឋ នអីសម23 

ក្សបវដេនឹងតាងំសំណួ ដេ់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ូបរនះរេើបញ្ញា រនះរទ។ រលាករមធាវី វ ិេទ័  កូរប៉ា 24 

តាងំសំណួ រៅម ខរទៀត។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  15 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សួ រោយរលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 1 

ស៖ រលាករដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី រតើរលាកធាល ប់េ ះវតថរេខាកែុងញតតិមួយរដើមបីតវ រៅ  ោឋ -2 

ភិបាេ និងរៅ ដឋសភាវដ រទ កែុងឆ្ែ ំ១៩៩៣? 3 

រលាក ក្បាក ់រ ឿន៖ 4 

ឆ៖ ខាុំបាទសាដ ប់អត់បាន។ 5 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 6 

រលាកក្បធាន ខាុំសូមបងាា ញជូនរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី នូវឯកសា  E3/5476 រនះជាញតិតរៅ7 

កែុងឆ្ែ ំ<១៩៨៣> វដេមនកា ទមទ  និងរសែើស <ំក្គប់វបបយ៉ា ង>រៅដេ់ ដឋសភា<>។ <ខាុំសួ 8 

ថា គ្នត់ជាមែ ក់កែុងេំរណ្ណមវតថរេខី ួមថ្ន>ញតតិ<>រនះ<។ ក្បវវេខាុំអាេបងាា ញសំរៅជាភាសា9 

វខា ថ្នញតតិមួយរនះ រវើយបនាា ប់មក ខាុំនឹងសួ >សកសីរមើេថារតើរនះជាវតថរេខាមួយ បស់គ្នត់វដ 10 

ឬអត់ <រវើយថា រតើគ្នត់និយយរៅកែុងញតតិវែឹង មនខលឹមសា អេីខលះ>។ 11 

[០៩:៤១:១៥] 12 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 13 

អងគជំន ំជក្មះអន ញ្ញា ត! 14 

រលាក ក្បាក ់រ ឿន៖ 15 

ឆ៖ ខាុំបាទ សូមជក្មបជូនវតថរេខាខាុំេាស់វែឹងរវើយ សូមរមតាត ។ 16 

សួ រោយរលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 17 

ស៖ ដូរេែះរបើមិនយេ់ទស់រទ រលាកសាកសីសូមរបើករៅទំរ័ បនាា ប់ រវើយរមើេៗខាុំមនោក់18 

សាីក ័ មួយ<>រណ៌<ទឹកក្កូេ>រៅក្តង់ទំរ័ បនាា ប់រនះឯង។ 19 

ឆ៖ ខាុំបាទបានរិនិតយ អត់រ ើញរ ា្ ះខាុំបាទផងរៅរនះ។ 20 

ស៖ <រលាកក្បធាន>រៅរេើញតតិរនះ<កែុង>ឯកសា <ដវដេ> E3/5476, ERN អង់រគលស 21 

00824010, វខា  00508166, បារំាង <00824010>។ រៅរេើញ្ាតិតរនះគឺ រលាកមិនរ ើញមនវតថ22 

រេខា បស់រលាករទ ប៉ា វនតវតថរេខាមួយរនះ<គឺរៅរេើ>ញ្ាតិតរនះវតមដង។  អ៊ ៊ីេឹង ខាុំ<េង់សួ រលាកថា 23 

រតើរលាករិតជាមែ ក់កែុងេំរណ្ណមមន សសវដេបានេ ះវតថរេខារេើញតតិវដេរលាករ ើញវែឹងវមន24 

រទ។> ក្បវវេជាប គគេិក ធី.ភី.អូ សូមបងាា ញ<រលាករដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី>រេខ ERN ជា25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  16 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ភាសាវខា  00508166។  1 

រលាករដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ញតតិរនះគឺយូ រវើយ តាំងរីវខកញ្ញា  ឆ្ែ ំ១៩៨៣មករម៉ាលះវដេ2 

រលាកេ ះវតថរេខារេើញតតិរនះ។ ខាុំយេ់ថា រលាកមិនោំអំរីខលឹមសា ថ្នញតតិរនះរទ។ ដូរេែះអន ញ្ញា តឲ្យ3 

ខាុំបងាា ញជូនរលាក គឺថាទី១វជាញតតិោក់រៅរផាើជូនរៅ ដឋសភាជាតិថ្នសាធា ណ ដឋក្បជាមនិតកមពជុា 4 

រោយោប់រផដើមថា៖ “រយើងខាុំតាងឲ្យកមា ភិបាេ <បញ្ាវនត បរេជិក ក្បជាជនទងំអស់រៅកែុងក្សុកប ិ5 

បូណេំ៍នួន>៧១៣នាក់។” សំណួ ដំបូងសួ ថារតើរលាកេ ះវតថរេខាញតតិរនះ កែុងនាមជាកមា ភិ       6 

បាេមែ ក់ ឬក៏ក្គ្នន់វតជាកែុងនាមជាក្បជាជនសាមញ្ាមែ ក់? 7 

ឆ៖ រវើយខាុំបានជក្មបជូនវដេេ ះវតថរេខាវែឹង គឺខលួនខាុំបាទវតមែ ក់ឯងគត់។ 8 

ស៖ រ ា្ ះ បស់រលាកសថិតរៅកែុងបញ្ជីរ ា្ ះអែកតវ ដ៏រក្េើន ប៉ា វនតថា រៅកែុងញតតិរនះ គឺថាមន9 

មន សស៧១៣នាក់បានេ ះវតថរេខា។ សំណួ  បស់ខាុំ សួ ថា រលាកេ ះវតថរេខា<>កែុងឋានៈរលាក10 

ជា<>កមា ភិបាេ<មែ ក់>ជាបញ្ាវនត ប រេជិត  <ឬក៏ជាក្បជាជនសាមញ្ាមែ ក់រៅកែុង>ក្សុកប ិបូ ណ ៍11 

ឬក៏យ៉ា ងណ្ណ? 12 

ឆ៖ ខាុំបាទជក្មបជូនគឺ-- 13 

[០៩:៤៨:០០] 14 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 15 

សាកសីក ំអាេទន់រឆលើយ! អា៎! រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីក ំអាេទន់រឆលើយតប! 16 

អរញ្ជើញរមធាវីតំណ្ណងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី! 17 

កញ្ញា  េមី៉ា  រងេៀន៖ 18 

រលាកក្បធាន គឺថាមិនមនកា បងាា ញឲ្យរ ើញថា គ្នត់រិតជាបានេ ះវតថរេខារេើញតតិរនះ19 

រទ។ ភ័សតតុាងរីខាងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី គឺថាមិនបានបងាា ញឲ្យរ ើញថា គ្នត់មនេ ះវតថរេខា20 

<រៅរេើញតតិវែឹង>រទ។ ដូរេែះខាុំយេ់រ ើញថា សំណួ រនះមិនក្តូវយកមកសួ សាកសីរនាះរទ -- មក21 

សួ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី បូរនះរទ <រោយសា គ្នា នរៅកែុងភសតតុាងផង>។ 22 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 23 

គ្នត់បានទទួេសាគ េ់វតថរេខា បស់គ្នត់<។ បញ្ជីវតថរេខា គឺជាវផែកមួយថ្ន>ឯកសា  24 

E3/5476 រនះឯង។ <តាម>រិត<>ញតតិរនះភាជ ប់រៅនឹងពាកយស ំតាងំខលួនជារដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  17 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

<មែ ក់រទៀត> រោយមនរ ា្ ះ គឹម សំបាន<។> គ្នត់បានយកញតតិរនះ<>មករធេើជាភ័សតតុាងរៅកែុង1 

សំណ ំរ ឿង<រនះ រវើយ>គ្នត់បានេ ះវតថរេខា<វដ >។ អ៊ ៊ីេឹងឯងខាុំសួ ថា កា វដេគ្នត់េ ះញតតិរនះ 2 

<រតើគ្នត់េ ះវតថរេខារេើ>ញតតិកែុងឋានៈ<ជាអេី>? 3 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 4 

សំណួ រនះអាេសួ បាន រវើយមិនឲ្យតបតរទៀតរទ។ បដិរសធនូវរសេកដីជំទស់ បស់ក្កុម5 

រមធាវីនាមំ ខតំណ្ណងរដើមបណដ ឹង ដឋបបវណី។ រដើម ដឋបបរវណីរឆលើយតបនឹងសំណួ រនះ! 6 

[០៩:៤៩:៤៩] 7 

រលាក ក្បាក ់រ ឿន៖ 8 

ឆ៖ ខាុំបាទក៏បានជក្មបជូននូវបញ្ញា វដេគ្នត់បានរៅសាកសួ  រវើយខាុំបាទសូមជក្មបជូនខាុំ9 

អធាយក្ស័យខាល េរលាខាុំវរងេងភ័នតក្េេំ ខាុំបាទ ក៏ខាុំមិនបានគិតគូ រីរ ឿងបញ្ញា វែឹង គិតវតរ ឿង បប ក10 

ស ីរៅ ខាុំបាទវែឹងសូមសា ភារេំរពាះម ខេាប់។  11 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 12 

រលាករដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីោសំាត ប់សំណួ វដេសួ ឲ្យបានេាស់លាស់ រវើយសូមរលាក13 

រឆលើយតបរៅនឹងសំណួ ។ រលាករឆលើយវែឹងវអត់េំនឹងសំណួ វដេសួ រទ។ រៅទីរនះមិនវមនអេីក្តូវរឆលើយ14 

សា ភារេំរពាះម ខត លាកា រនះរទ។ រលាក  វ ិេទ័  កូរប៉ា តាងំសំណួ េ ងរក្កាយ បស់រលាកសាជាងាីមដង15 

រទៀត! 16 

សួ រោយរលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 17 

ស៖ សំណួ  បស់ខាុំគឺ រលាករៅោថំា រលាកបានេ ះវតថរេខារេើញ្ាតិតរនះ រតើរលាកេ ះវតថ-18 

រេខាតំណ្ណងឲ្យកមា ភិបាេ បញ្ាវនត ប រេជិត ឬក៏ក្គ្នន់វតរលាកេ ះវតថរេខារេើញ្ាតិតវែឹងតំណ្ណងឲ្យ19 

ក្បជាជនធមាតាមករីក្សុកប ិបូ ណ៍រទ?  20 

[០៩:៥១:០៨] 21 

រលាក ក្បាក ់រ ឿន៖ 22 

ឆ៖ វដេខាុំបាទេ ះវតថរេខារនះ គឺខាុំអត់មនរធេើកាន់កា ងា អេីរទ វដេអះអាងេំរពាះម ខអែក23 

េ ះវតថរេខារនាះរទ ខាុំបានេ ះវតរ ា្ ះខាុំមែ ក់ឯងគត់។ សូមជក្មបជូន។  24 

ស៖ រៅរីខាងរក្កាយវតថរេខា បស់រលាក រលាកបានបំររញថា រលាកគឺជារេខា -- រលាក25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  18 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

គឺជា<រេខាវតត>កំរង់ក្រះ រៅភូមិឆែកុក្ទូ។ ក្តឹមក្តូវវដ រទ   ំឆែកុក្ទូ?  1 

ឆ៖ បាទ រិតក្បាកដវមន។ ខាុំរធេើគណៈកមាកា វតត រដើមបី ួមេំវណកជាមួយគណៈកមាកា      2 

អាោ យវែឹង  ួមេំវណកទងំអស់គ្នែ ។ ខាុំបាទមនកា  ដូេថាោប់អា មាណ៍ រវើយរលាកបានសួ ខាុំថាេ ះ3 

វតថរេខាេំរពាះេកខខណឌ វដេទីម នវែឹង ខាុំបាទអត់បានដឹងរទ សូមរមតាត អត់រទស។  4 

ស៖ រដើមបីជាក្បរយជន៍ដេ់ភាគីទងំអស់ ខាុំសូមអានញតតិរនះវតមដង ថារតើញ្ាតិតរនះថាយ៉ា ង5 

រម៉ាេវដ ។ រនះមិន<ក្តឹម>ជាញតតិពាក់រ័នធនឹងរ ឿងនរយបាយរទ <វតវជាប់ពាក់រ័នធនឹងអងគរវត រៅ6 

វតតរមេំ>។ ដូរេែះ ខាុំសូមអានដូេតរៅ៖ “ញតតិរផាើជូន ដឋសភាជាតិថ្នសាធា ណ ដឋក្បជាមនិតកមពជុា 7 

រក្កាយរីសាត ប់រសេកតីសរក្មេ បស់ ដឋសភា រយើងតាងនាមឲ្យក្បជាជន៧១៣នាក់  តាងនាមឲ្យកមា ភិ8 

បាេ បញ្ាវនត ប រេជិត ជនជាតិទូទងំក្សុកប ិបូ ណ៍ រៅកែុងសម័យក្បជ ំទី៥ នីតិកាេទី១ សូមគ្នកំ្ទ9 

យ៉ា ងរកលៀវកាល េំរពាះសម័យក្បជ ំរេើកទី៥ នីតិកាេទី១ វដេបានកំណត់រៅថ្ងៃទី២០ វខតសភា ជារ ៀង10 

រាេ់ឆ្ែ ំ ជាទិវរថាក េរទស េងកំវឹងេំរពាះ បបក្បេ័យរូជសាសន៍ ប៉ា េ រត, រអៀង សា , រខៀវ សំ11 

ផន និងប ិវ វតទីនិយមេិនរប៉ាកាងំ និងសូមគ្នកំ្ទយ៉ា ងម ឺងម៉ា ត់រេើេិខិតេំវ បស់បញ្ាវនត និងប រេជិត12 

កមពជុា អំរីតក្កិដឋកមា បស់បនក្បេ័យរូជសាសន៍ ប៉ា េ រត។ ជាមួយគ្នែ រនះវដ  រយើងខាុំតំណ្ណងកមា ភិ13 

បាេ បញ្ាវនត ប រេជិត ជនជាតិេំនួន៧១៣នាក់ សូមរសែើដេ់ ដឋសភាជាតិថ្នសាធា ណ ដឋក្បជាមនិត14 

កមពជុា រផាើរេើងជូនបញ្ាវនដ និងប រេជិតរេើសកេរលាកវដេរសែវ៍សនតិភារ យ តតិធម៌  ជាមួយកមា ភិ-15 

បាេ បញ្ាវនត ប រេជិត ក្សុកប ិបូ ណ៍មនបងបែូនសាល ប់កែុង បប ប៉ា េ រត វដេមនមន សសសាល ប់ វូត16 

រៅដេ់១.៣២១នាក់ រោយរួកប៉ា េ រត, រខៀវ សំផន វដេជាប ិវ  បស់រួកវតទីនិយមេិនរប៉ាកាងំ។ 17 

កា កាប់សមល ប់ក្គប់វិធី ដូេជាអា កនឹងធាងរតាែ ត វះរពាះក្េករៅា  កប់ទងំ ស់ រវើយរេើសរីរនះរៅ18 

រទៀត គឺថារកាងៗ វរបាកកាេផាប់នឹងរដើមរឈើ របាះកែុងអណតូ ង។ នា ីៗ ក្តូវបានរគរសរកាម រវើយ19 

ប កទមលះុរយនី ជារដើម។េ។ រវើយ ភ័សដតុាងទងំរនះមនរៅក្គប់ទីកវនលង ជាក់វសដងដូេជាមនរៅវតត20 

សរមដេម ន ីអូ េ ះ វក្រកជីក វតតក្គួស វតតរមេំ វតតបនាា យធលកកែុង  ំផា ។េ។”  21 

រក្កាយរីខាុំអានខលឹមសា ថ្នញតតិរនះមួយវផែកឲ្យរលាកសាដ ប់រៅ រតើរលាករៅោខំលឹមសា ថ្នញតតិ22 

រនះរទ? រតើរលាកមនបានដឹងខលឹមសា  ឬក៏អាេខលឹមសា ថ្នញ្ាតិតរនះរទ ម ននឹងរលាកេ ះវតថរេខា? 23 

[០៩:៥៥:៣៣] 24 

ឆ៖ បាទ ខាុំបាទក៏ជក្មបជូន រគអានឲ្យសាដ ប់ រវើយខាុំមនកំវឹងឈឺោប់ថា រិតក្បាកដវមន 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  19 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

វដេរគអែកអានវែឹង រនយេ់េាស់លាស់ រីកែុងដំរណើ កា វខា ក្កវមវដេបានរធេើ អន វតតរៅតាមវតត ឬ1 

ក៏តាមភូមិ តាម  ំដថ្ទ វដេរលាកមនរយបេ់វែឹង បានន័យថា រកាះកាយ រវើយនិងោត់វេងក្តឹម2 

ក្តូវរិតក្បាកដវមន។  3 

ស៖ រតើវអាេវដ រទ វដេថាអេីវដេរ ៀបរាប់កាេរីមសិេមិញ គឺឆលះុបញ្ញច ងំនូវអេីវដេ<>4 

រលាកបានសាដ ប់ឮអំរីកា <រោទក្បកាន់>កាប់សមល ប់កូន<> បស់រលាក<វែឹង គឺរេញរីខលឹមសា ថ្ន5 

ញតតិរនះ>? 6 

ឆ៖ បាទ អារនះវដេខាុំបាទជក្មបជូន ផ្ទា េ់ រមើេខលួនខាុំមួយវេក វដេរគអន ញ្ញា តឲ្យខាុំសាដ ប់7 

វែឹង វ ួមេំវណកវដេវភែកខាុំបាទរ ើញ រវើយរដើ រៅពាក់រ័នធវែឹង រ ើញេាស់លាស់ រិតក្បាកដ8 

វមន។ 9 

ស៖ រលាកនិយយអំរីវតតរមេំ។ វតតរមេំរនះ រតើវតតរនះជាវតតមួយរៅកែុងភូមិរមេំ កែុងក្សុក10 

ប ិបូ ណ៍ ឬក៏យ៉ា ងណ្ណ? 11 

ឆ៖ បាទ ខាុំបាទជក្មបជូន វតតរមេំទួេ ការនាះ គឺវតតកែុងេំណ ះក្សុកប ិបូ ណទ៍ងំមូេ។ 12 

ស៖ រតើរលាកអាេជក្មបបវនថមបនដិេបានរទ មនអេីរកើតរេើងរៅវតតរមេំ? 13 

ឆ៖ វដេខាុំបាទបានរធេើដំរណើ  វដេវឲ្យរ ះរក្តៀមជាឫសសីរធេើក្រួេរនាះ ខាុំបាទកប៏ មកតាម14 

ផលូវវែឹង រវើយកវនលងវែឹងជាទីតាងំមួយសក្មប់វយក ដូេថា ជនមនទ េច ិត ឬក៏ជន ងរក្គ្នះរីណ្ណ15 

មក វយកមកក្បមូេមកថ្វ វែឹង វេករៅតាមវតត។ វោប់វែឹង ណ្ណមកក្បជ ំរៅវតតរមេំ វវបងវេក16 

រៅតាមទួេ ការដើមបីកមច ត់ជនវដេក្តូវជាប់រោទ រវើយជនវដេក្តូវសមល ប់រនាះ។  17 

[០៩:៥៨:៣១] 18 

ស៖ ខាុំដូេជាសាដ ប់មិនបានយេ់ររញរេញ ប៉ា វនដខាុំសូមបនដរៅម ខរទៀតរៅេ ះ។<សំណួ េ ង19 

រក្កាយទក់ទងនឹងញតតិមួយរនះ។> រតើរលាកមនន័យថារម៉ាេ រៅររេវដេរគរក្បើពាកយថា “ប៉ា េ រត, 20 

រខៀវ សំផន <និងរអៀង សា ី>  គឺជាប ិវ  បស់រួកវទីនិយមេិនរប៉ាកាងំ” ក្តង់េំណ េរនះ រលាក21 

យេ់ថាយ៉ា ងរម៉ាេវដ ? 22 

ឆ៖ ក្តង់េំណ េរនះ ខាុំបាទជក្មបជូន គឺថាខាុំមិនសូវយេ់េាស់ ប៉ា វនដឮកងទ័រ រវើយនិង23 

ក្បជារេ ដឋវែឹងជវជក គឺថាកែុងសម័យវែឹង គឺវខា ក្កវមរៅខាុំកញ្ជះ បស់េិន។ 24 

ស៖ ឥេូវ ខាុំក្តេប់រៅបងាា ញអំរីពាកយស ំតាងំខលួនជារដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី បស់រលាក25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  20 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

< វិញ>។ រលាកនិយយអំរីកមា ភិបាេបកសក មាយុនីសដកមពជុារី បីនាក់ វដេក្តូវបានរគរោទ -- វដេ1 

 ងកា រោទក្បកាន់។ និយយអំរីសមមិតត  ស់ វដេជារមកងធំបំផ ត។ រលាកនិយយអំរីកមា ភិបាេ2 

ក្សីមែ ក់រ ា្ ះ វ ឹម, ណ្ណ និង កួន។ រវត អេីបានជារលាកេ ះវតថរេខារៅរេើញតតិរនះ រវើយរលាក3 

រៅអែកទងំប៉ា នាា ននាក់រនះ ថាជាសមមិតត? 4 

ឆ៖ បាទ ខាុំបាទ កាេរៅជំនាន់វែឹង វមនភ័សតតុាងជាក់េាស់បានជាខាុំេ ះវតថរេខា រក្ពាះ5 

រ ា្ ះវដេក្បធានកងកាន់កាប់ខាុំបាទ គឺរ ា្ ះរិតក្បាកដវមន។ ទី១ គឺរ ា្ ះ  ស់ កមា ភិបាេខាង6 

ក្បុស។ ទី២ គឺរ ា្ ះ មិតតវ ឹម កមា ភិបាេខាងក្សី។ ទី៣គឺ មិតតណ្ណ វែឹងកមា ភិបាេខាងក្សីវដ ។ 7 

រវើយទី៤ មិតតកួន រនាះទទួេខាងវផែករសដឋកិេច កមា ភិបាេខាងក្សីវដ ។  8 

[១០:០០:៤១] 9 

ស៖ រតើរលាកជាកមា ភិបាេវដ ឬរទ វដេថានាឲំ្យរលាករៅអែករផសងរទៀតជាមិតត ឬសម10 

មិតតរនាះ? 11 

ឆ៖ េំវណកខាុំបាទជក្មបជូន ជាក្បជារាស្តសតរៅ១៧រមសាមិនដឹង ១៧រមសាវដ  វដេខាុំជា12 

ក្បជាជនស ទធសាធវដេគ្នា នពាក់រ័នធជាមួយវខា ក្កវមរទ ខាុំបាទរនាះ។  13 

ស៖  រៅកែុងពាកយស ំដវដេរនះ រលាកបាននិយយអំរីកា ក្បជ ំវដេរគរ ៀបេំរេើង វងឆ្ែ ំ14 

១៩៧៥ ដេ់១៩៧៩ វដេ តា ស់ ជាក្បធាន វដេ មិតតណ្ណ, មិតតវ ឹម, មិតតកួន រវើយនិងក្បជាជនេូេ15 

 ួមរនាះ រលាកបាននិយយថា រៅកែុងកា ក្បជ ំរនាះ មែ ក់ៗវដេេូេ ួមរនាះ គឺជាកា ក្បជ ំ ួមទូរៅ។ 16 

រវើយខាុំដកក្សង់ផ្ទា េ់មត់៖ “ជាកា ក្បជ ំសមៃ ត់ ជាតទវ ណ៍ រដើមបីរ ៀបេំវផនកា សមល ប់អែកណ្ណ17 

មែ ក់ រវើយអែកេូេ ួម គឺរគឲ្យវតក្បធានអងគភារ រវើយនិងក្បធានសវក ណរ៍ទ។” សំណួ ខាុំ ខាុំសួ 18 

រលាកថា ថារវត អេី ឬក៏រតើរលាកដឹងថាអែកទងំអស់រនះ អែកវដេរ ៀបេំក្បជ ំសមៃ ត់វែឹងរដើមបីសមល ប់19 

វែឹង រលាកដឹងរោយ របៀបណ្ណ? 20 

ឆ៖ ខាុំក៏អត់ ឯខាុំបាទក៏បានអត់ដឹងដំណឹងថា រគសមល ប់ៗរទ ប៉ា វនតក្បជ ំវែឹង រគក្បជ ំោក់21 

វផនកា  ខាុំជក្មបជូនថា ទី១ គឺអែកកាន់កាប ់ ដូេថាេមក  កដី, ទី២ អែករនសាទក្តីកដី, ទី២ អែកវដេរៅ22 

កែុងកវនលងសវក ណវ៍ែឹង រដើមបីោត់វេងរធេើក្បវ កផែក អាវែឹងរគក្បជ ំឲ្យដឹងឮ វតខាុំបាទវតប៉ា ណា ឹងរទ 23 

របើក្តឹមរាក់រក្ៅ សមល ប់ កាប់អី គឺរគអត់រៅខាុំបាទរៅក្បជ ំរទ។ វែឹង អាវែឹងខាុំអត់បានដឹងរីរ ឿង24 

ដំរណើ កា រគ វតរៅកែុងអំេុងបនក្បេ័យរូជសាសន៍វែឹង ក្តង់កិេចកា អីធៃន់ក្សាេរៅកែុងកា ដូេថា 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  21 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្បរទសជាតិក្តូវកា ពាក់រ័នធរម៉ាេ ខាុំបាទក៏អត់ដឹងរទ របើកា ងា វដេក្តូវរគក្បជ ំរេើកជាក្កុម រេើកជា1 

កងឲ្យរៅរៅកវនលងរនះៗ គឺខាុំបាទ រគរៅរៅឲ្យខាុំដឹង រគឲ្យខាុំបាទវែឹងរធេើជារមក្កុម ç រមក្កុមដឹកនាំ2 

រៅរនសាទក្តី ទ១ី រមក្កុមដឹកនារំៅរធេើេមក  បា៉ា នី អាវែឹង រគឲ្យខាុំបាទដឹងរិតក្បាកដវមន។ 3 

[១០:០៣:៣២] 4 

ស៖ រវត អេីបានជាវខា ក្កវមរៅថា រលាកគឺជាមន សសវដេយេ់ដឹងជាងរគ<>រៅកែុងកង5 

 បស់រលាក? 6 

ឆ៖ បាទ ខាុំបាទសូមបញ្ញជ ក់ជូន ដូេខាុំបានជក្មបជូន រគរេើកឥទធរេរេើខលួនខាុំបាទបញ្ញជ ក់ថា 7 

ដូេជាខលួនខាុំបាទវែឹង ដូេមនរវហា  រដើមបីនឹងរោះក្សាយ រវើយនិងកា រៅរគមក រគថាក្បជ ំរនះ 8 

ក្បជ ំរនាះ រគឲ្យគំនិត ប៉ា វនតខលួនខាុំបាទ ក៏អត់បានដឹងខលួនថា មនរវហា យ៉ា ងរម៉ាេ អីយ៉ា ងរម៉ាេរទ ខាុំបាទក៏9 

កាដ ប់ខលួនឯងមិនសូវេាស់វដ ។   ប៉ា វនតវខា ក្កវមវដឹងរោយគំនិត បសវ់មិនដឹងអីមិនដឹង វរៅខាុំថា 10 

អ៊ ៊ីេឹងរូឯងោត់កា រៅរៅក្កុមរនះ រដើមបីមកក្បជ ំ ោត់កា រដើមបរីធេើអ៊ ៊ីរេះ វតរគរេើកទិសខលួនរគ ខាុំបាទ11 

អត់មនតួនាទីអីរទ ក្គ្នន់វតោសំាដ ប់រគរៅវិញ។ ប៉ា វនតក្គ្នន់រគរៅខាុំបាទ រៅរៅដូេថាក្បជារេ ដឋ12 

វែឹងរដើមបីមកកាដ ប់ រវើយកមា ភិបាេវែឹងក្តូវោត់វេងឲ្យខាុំកាដ ប់រមក្កុមខាងអងគភាររនសាទវែឹង កាដ ប់13 

 បស់ខលួនឯង។ ខាុំជក្មបជូនរោយៗប៉ា ណា ឹង។  14 

ស៖ រវត អេីបានជាសមមិតត  ស់ វតងវតអរញ្ជើញរលាក<កែុងនាមជាោស់ទ ំរៅ>កែុងកងវដេ15 

ពាក់រ័នធរៅនឹងកា រ ៀបកា  ួម? រលាកក្បធាន ខាុំរយងរៅ កឯកសា  D22/2759/1 អង់រគលស 16 

00556209។ ខាុំនឹងជូនជាភាសាវខា , បារំាង ERN បនតិេរទៀតរនះ។ ខាុំអាននូវខលឹមសា ៖“<ជួនកាេ>17 

ក្បវវេៗជារគរ ៀបកា មន សស២០ រៅ២៥គូ <រោយមិនបានក្បកាសឲ្យដឹងម ន>រវើយរក្កាមកា 18 

ក្គប់ក្គងរោយមិតត  ស់។ រវើយ<គ្នត់វតងវត>អរញ្ជើញខាុំឲ្យេូេ ួមជាោស់ទ ំរៅកែុងអងគភាររនះ។” 19 

រវត អេីបានជាសមមិតត  ស់ េង់ឲ្យរលាកវតតមនក្គប់រិធីវដេរ ៀបកា ួមទងំអស់វែឹង? 20 

[១០:០៥:៥៧] 21 

ឆ៖ វនា៎ខាុំបាទជក្មបជូន និយយវែឹងកមា ភិបាេគឺរៅកង រៅកាត ប់ក្កុមខាុំបាទវែឹង គឺថាអត់22 

មនដឹងមនតួនាទី ៗវតរៅខាុំក្បជ ំរទ។ វតខាុំបាទ អងគកា វដេមិតតេំនួនបួននាក់វែឹង បានោត់វេងខាុំ23 

បានរៅកាប់សស រធេើវក្រក រធេើធែស់ រៅក្សុក២០។ ដេ់ររេ មិនដឹងរគដឹងរីថ្ងៃណ្ណមក រគថាខាុំបាទ24 

វែឹងរៅកាប់សស ធែស់រធេើវក្រកវែឹង ក៏រគកមា ភិបាេខាងក្សុក២០វែឹង រគរៅខាុំបាទរៅ ខាុំក៏ភាា ក់ខលួន25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  22 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សាា នរគរៅរៅសមល ប់រោេ ក៏ភ័យខលួន។ ក្សាប់វតរៅដេ់កវនលងទីរ ៀបគូសាេ មីភ ិយ រគឲ្យខាុំបាទ1 

មនរយបេ់ រដើមបីពាក់រ័នធរេើបញ្ញា គូក្សក  វដេអងគកា បានក្បគេ់ភា កិេចឲ្យរៅអនាគតកែុងសម័យ2 

វខា ក្កវមវដេកាន់កាប់វែឹង។ ខាុំបាទគឺថាគ្នា នអែកណ្ណោត់តាងំរទ ក្សាប់វតរគរៅរៅខាុំបាទមក។ ខាុំ3 

បាទក៏ភ័យរសាល សលន់ ខាល េរគយករៅសមល ប់។ ខាុំបាទជក្មបជូនអស់វតប៉ា ណា ឹង។  4 

ស៖ រវើយសរងខបសកខីកមា បស់រលាក រលាកនិយយថា រលាកខលួនឯងផ្ទា េ់មិនវដេជាកមា ភិ5 

បាេ មិនវដេ<បានេូេ ួមកិេចក្បជ ំសមៃ ត់អីរទ> រវើយមិនមនមូេរវត អេីវដេរលាករៅអែក6 

រផសងរទៀត<ថាជា>សមមិតត<កមា ភិបាេ> រវើយ<ក៏គ្នា នរវត ផេអេីវដ  ឬក៏រលាកមិនវដេមន> 7 

វតតមន<ញឹកញាប់រទ>រៅកែុងរិធី<រ ៀបកា រនាះ> ។ រតើរលាកេង់និយយអ៊ ៊ីេឹង ឬយ៉ា ងរម៉ាេ? 8 

ឆ៖ រវើយខាុំបាទក៏បានសា ភារថា េំរពាះវដេអងាក េ់រៅកែុងសម័យវខា ក្កវមរនាះ ខាុំអត់9 

មនតួនាទីជាវខា ក្កវម វដេដឹកនារំោយកាេជំនាន់វខា ក្កវមអីរទ គឺខាុំបាទក្បជាជនស ទធសាធ។ 10 

របើមិនរជឿរទ សួ រសាតរៅកែុងក្សុកប ិបូណ៌ រវើយនិងជំនាន់វខា ក្កវម ក៏មនអែកកាកសំណេ់រៅ11 

សេ់ខលះ រដើមបីបញ្ញជ ក់រវត ផេថា ខាុំបាទជាក្បជាជនវមន ឬក៏អត់។ របើក្បជាជនរៅសម័យរនាះវមន 12 

ខាុំបាទទទួេរទស។ វតរបើខាុំជាក្បជារាស្តសតវមនរិតក្បាកដ គឺខាុំបានសា ភារេំរពាះម ខេាប់រិតក្បាកដ13 

វមន។  14 

[១០:០៨:០៩] 15 

ស៖ សំណួ មួយេ ងរក្កាយ រលាកក្បធាន ម ននឹងសក្មក។ រតើរវត ផេអេីវដេរលាករ ៀប16 

កា ភាល មៗ បនាា ប់រីក្បរនធម ន បស់រលាកសាល ប់រៅវែឹង? រវត អីក៏រលាកឆ្ប់រ ៀបកា រមល៉ាះកាេរនាះ? 17 

ឆ៖ រវើយខាុំបាទ ក៏អត់មនអីទីរឹង ខាុំបានក៏រៅរធេើកា ខាងរស ើបកា រខតតរនាះ ក៏រ ើញស្តសតីរ ៉ា  18 

ខាុំក៏មែ ក់ឯង រវើយអងាក េ់វែឹង ក៏ខាុំ ត់បានរៅរៅដេ់ជិតភូមិរវើយ ក្សាប់វតវខា ក្កវមរៅថ្វ ក្តេប់19 

មកវិញ ខាុំក៏វបកបាក់ ខាុំជិះកាណូត អាម៉ា   ីនកងទ័ររវៀតណ្ណមរីក្កគ រេើងមកកំរង់ឆ្ែ ំង។ រគថា រោទ20 

ខាុំបាទេំនួន៨០ក្គួសា រនះ រគថាខាុំបាទជនរឈល ើយសឹក រគបញ្ជូនខាុំបាទរៅកំរង់បឹង។ កំរង់បឹងក៏ ដេ់រគ21 

សួ ខាុំបាទ រគថាអែកទងំអស់គ្នែ ក្បជារេវែឹង រគសួ រៅណ្ណវដេរ ា្ ះ ក្បាក់ រ ឿន វែឹង? បានខាុំ22 

បាទក៏ភ័យខលួន ខាល េរលារគោប់មតងរទៀត ខាុំបាទក៏បានសា ភារេំរពាះម ខរគ។ រគក៏រៅខាុំបាទឲ្យរធេើជា23 

រម  ំ រដើមបីទទួេេំនួនក្គួសា ៨៥នាក់ -- ៨៥ក្គួសា ។ អស់ យៈកាេក្បវវេជាមួយវខ ខាុំបាទក៏ថា24 

មិនដឹងរៅវខា ក្កវមវបាញ់ខាល ងំររក ខាុំក៏សរសៀ ស ំរៅហាេ យក្សុកវែឹង រដើមបីផ្ទល ស់មករៅកែុងរខតត25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  23 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

កំរង់ឆ្ែ ំរដើមបីខាងទ័ររនះ កងរេ២០៤ ឲ្យខាុំបាទរស ើបកា វខា ផង និងរវៀតណ្ណមផង។ រវើយខាុំក៏បាន1 

រស ើបកា មួយេំនួន។ រដើ រៅកូនមួយរៅវតឯង ខាុំបាទេំបាកទ កខរសាកររក ខាុំបាទក៏រសែើស ំនា ីជា2 

រមម៉ា យមែ ក់វែឹង។ ថាគ្នា នកូន ខាុំបាទក៏បានសតីដណត ឹង ក៏អងគកា  រាជ ោឋ ភិបាេវែងឹក៏បានរ ៀបេំឲ្យខាុំ3 

មនគូក្សក តាងំរីថ្ងៃវែឹងរៅ។  4 

ស៖ សំណួ េ ងរក្កាយ រលាកក្បធាន ខាុំសូមអន ញ្ញា តសួ ។ មសិេមិញរលាកនិយយ<>5 

រ ា្ ះ បស់កូនរលាក រលាករដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី។ រតើមនមូេរវត អីវដេថារ ា្ ះកូនក្បរនធទី១ 6 

 បស់រលាកវែឹង គឺមិនដូេ មិនមននាមក្តកូេ ដូេជាខាងរលាក? រលាករ ា្ ះ ក្បាក់ រ ឿន ប៉ា វនតកូនៗ7 

ទងំអស់រនាះគឺរ ា្ ះ <>ផ្ទវ លាម, ផ្ទវ <ជាម, ផ្ទវ រៅ, ផ្ទវ អ៊ ករវៀង>។ រតើមនមូេរវត អី8 

<រទ>? 9 

[១០:១០:៣៨] 10 

ឆ៖ ខាុំបាទជក្មបជូនថា កាេរណ្ណះខាុំយកជីតាខាុំបាទោក់ វដេឪរ កខាុំបាទរិតក្បាកដគឺ11 

រ ា្ ះ ផ្ទវ។ អាវែឹងវខសខាុំបាទ ខាងក្បុស យកោក់នាមថា ផ្ទវ រជៀម, ផ្ទវ លាម, ផ្ទវ រ ៉ា , ផ្ទវ 12 

លាម, ផ្ទវ រគៀម, ផ្ទវ េង រវើយនិងកូនខាុំបងែស់េ ងរក្កាយរនាះ រ ា្ ះ ផ្ទវ វ ងរេង។ 13 

ស៖ ដូរេែះរលាកខលួនឯងមិនៗវដេរក្បើនាមក្តកូេ “ផ្ទវ” រទតាងំរីរលាករកើតមក រវើយនិង 14 

  វូតដេ់ថ្ងៃរនះ រគរៅរលាកថា ក្បាក់ រ ឿន រទ រតើអ៊ ៊ីេឹងរទ? 15 

ឆ៖ បាទ រិតក្បាកដវមន។ 16 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 17 

បាទ អ គ ណ។ ឥេូវរនះដេ់ររេសក្មករវើយ អងគជំន ំជក្មះក្បកាសសក្មកោប់រីររេ18 

រនះតរៅ វូតដេ់រម៉ា ងដប់កនលះ សូមអរញ្ជើញេូេវិញ រដើមបីបនតកិេចដំរណើ កា សវនាកា ។  19 

មស្តនដី ដឋបាេត លាកា សក្មបសក្មួេផដេ់កវនលងសក្មករៅបនាប់ ង់ោសំក្មប់សាកសី ដេ់រដើម20 

បណដ ឹង ដឋបបរវណី ូបរនះ រៅកែុងអំេុងររេឈប់សក្មក និងឲ្យអរញ្ជើញគ្នត់ ួមទងំប គគេិកអងគកា  21 

ធី.ភី.អូ មកកាន់កវនលងផដេ់សកខីកមារៅកែុងបនាប់សវនាកា រនះរៅរវលារម៉ា ងដប់កនលះ។ 22 

សក្មកេ ះ! 23 

ក្កឡាបញ្ជ៖ី 24 

សូមអរញ្ជើញរក្កាកឈ ! 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  24 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

(សវនាកា សក្មករីរម៉ា ង ១០:១១នាទី ដេ់រម៉ា ង ១០:៣២ នាទី) 1 

[១០:៣២:១៥] 2 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 3 

អងគយុេ ះ! 4 

អងគជំន ំជក្មះក្បកាសបនតកិេចដំរណើ នីតិវិធីសវនាកា  រវើយផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមសវរមធាវី5 

កា ពា កដី រមធាវី នួន ជា ទំនងជារៅមនសំណួ ។ សមូអរញ្ជើញបនតកា តាំងសំណួ រដញរោេេំរពាះ6 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ូបរនះ ក្បសិនរបើរៅមន។ សូមអរញ្ជើញ! 7 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 8 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ តាមរិតយ៉ា ងខាុំសូមរសែើរម៉ា ងបវនថមរទៀត។ រយើងខាុំមនសំណួ 9 

រក្េើនជាងកា គិតទ កជាម ន រវើយរោយសា វតមនកា េំណ្ណយររេរិភាកាគ្នែ រក្េើនរៅរេើសណួំ 10 

 បស់ខាុំវតមួយ។ <រយើងមនរី វគគ។> ដូរេែះក្កុមរមធាវីកា ពា កដី បស់ នួន ជា សូមរសែើស ំររេរវលា11 

បវនថម៤៥នាទីរទៀត រលាកក្បធាន។ 12 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 13 

សូមអរញ្ជើញរលាកក្សី អង់តា វគីសរស! 14 

កញ្ញា  អងត់ា វគសីរស៖ 15 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ រមធាវី កូរប៉ា រទើបវតស ំររេរវលាបវនថមសក្មប់វផែកខាង នួន ជា 16 

រវើយខាុំក្តេប់មកនិយយអំរីសំរណើ បស់ខាុំកាេមសិេមិញ គឺវអាក្ស័យរៅរេើកា វិវតតថ្នកា សួ 17 

សំណួ  បស់រមធាវីកា ពា កដី បស់រលាក នួន ជា។ របើអាេមនេំណ េដូេគ្នែ  គឺក្បវវេជាខាុំមិនសូវ18 

រក្បើររេរក្េើនរទ ក៏ប៉ា វនតរទះជាយ៉ា ងណ្ណក៏រោយ របើសិនជាមនកា បនតសួ <រក្កាយររេសក្មក> 19 

រវើយនិងមនកា អន ញ្ញា តររេរវលាបវនថមរនាះ ខាុំក៏ក្តូវកា ររេរវលាយ៉ា ងរហាេណ្ណស់២០នាទី20 

បវនថមរទៀតវដ  រលាកក្បធាន។ ដូេវដេខាងអងគជំន ំជក្មះបានផដេ់ររេរវលាបវនថមជូនសវរមធាវីនាំ21 

ម ខ និងសវក្រះរាជអាជាា វដ <កាេរីមសិេមិញ>។ <រនះ>សំរណើជាម ន<បនតិេ>រវើយ រវើយ22 

ក្បសិនរបើខាុំមិនក្តូវកា រទ ខាុំនឹងជក្មបជូនអងគជំន ំជក្មះជាបនតរៅរទៀត គឺខាុំជក្មបជាម នរនះ គឺរដើមបី23 

ឲ្យអងគជំន ំជក្មះរ ៀបេំឲ្យបានងាយក្សួេ។ ដូរេែះកា វបងវេកររេរវលាដំបូង វដេពាក់កណ្ណដ េមែ ក់24 

ជាមួយនឹងរមធាវី នួន ជា រនះ ខាុំគិតថា វមិនក្គប់ក្គ្នន់រទ រវើយកា សួ សណួំ  បស់ខាុំវែឹង ក៏វ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  25 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

អាក្ស័យរៅរេើក្បធានបទវដេខាងរមធាវី នួន ជា គ្នត់សួ វដ ។ ដូរេែះ ខាុំសូមបវនថមសក្មប់វតខាងខាុំ 1 

គឺ២០នាទី រលាកក្បធាន។ 2 

[១០:៣៤:៤៦] 3 

(រៅក្កមរិភាកាគ្នែ ) 4 

[១០:៣៧:២៥] 5 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 6 

អងគជំន ំជក្មះសរក្មេឲ្យមួយ -- រមធាវីក្កុមនីមួយៗបវនថម១០នាទីប៉ា រណ្ណា ះ។ ទី២ អងគជំន ំ7 

ជក្មះបញ្ញជ ក់ថា ររេរវលាវដេអងគជំន ំជក្មះបានរក្បើក្បាស់មសិេមិញ គឺអងគជំន ំជក្មះរទ វដេរក្បើ8 

ក្បាស់រក្េើនរៅកែុងអំេុងររេថ្នកា រផតើមនីតិវិធីថ្នកា សួ បញ្ញជ ក់រេើសាវតា ជាតិ រេើ និងក្បាប់អំរី9 

សិទធនិិងរផសងៗ ដេ់រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី។ មិនគបបីយកររេរវលាវដេអងគជំន ំជក្មះរក្បើក្បាស់វែឹង10 

រៅបូក រដើមបីទូទត់ឲ្យរសែើគ្នែ រនាះរទ។ ទី៣ គឺមសិេមិញ គឺរមធាវីខលួនឯង បានក្បកាន់ជំវ េាស់លាស់11 

ណ្ណស់ រាយមជំទស់រៅនឹងកា បវនថមររេរវលាឲ្យភាគីសវក្រះរាជអាជាា   ួមទងំសវរមធាវីនាំ12 

ម ខតំណ្ណងរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី។ អ៊ ៊ីេឹងរយើងវងមឲ្យមួយភាគី មួយក្កុមរមធាវី១០នាទីកែុងកា សួ 13 

រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី ូបរនះ។  14 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 15 

រលាកក្បធានអន ញ្ញា តឲ្យខាុំ ំឭកដេ់អងគជំន ំជក្មះ គឺរនះជា<ភសតតុាងវតមួយ>គត់វដេរយើង 16 

<នឹងឮ>ពាក់រ័នធរៅនឹង<ក្រឹតតិកា ណ៍វដេបានរ ៀបរាប់> រីបទ<រោទក្បកាន់អំររើ>ក្បេ័យរូជ17 

សាសន៍ រយើងមិននិយយវតរីរ ឿងកា គ្នស់ទមលះុេូេផាះ<>អីរនាះរទ គឺថារយើងក្តូវកា សួ រក្េើនរៅ18 

រេើ<រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី ូបរនះ រេើសរីអេីវដេរយើងបាន ំរឹងទ កជាម ន>។ ដូរេែះរយើងខាុំ រសែើស ំ-- 19 

[១០:៣៨:៤៨] 20 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 21 

រលាកអរញ្ជើញសួ រៅ! រលាកក ំឲ្យេំណ្ណយររេអត់ក្បរយជន៍ ឥេូវអស់១០នាទីរវើយ។  22 

សួ រោយរលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 23 

ស៖ រលាករដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី ក្បរនធ បស់រលាករ ា្ ះ ប៊ូ សំបាន រតើរនះជារ ា្ ះវខា  ឬ24 

យ៉ា ងណ្ណ?  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  26 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រលាក ក្បាក ់រ ឿន៖ 1 

ឆ៖ រវើយខាុំបាទ វដេរ ា្ ះវែឹង គឺខាុំបានសាកសួ ឪរ កមត យរៅថា រ ា្ ះវខា រិតក្បាកដ 2 

វដេេូេ បានរៅេូេរ ៀនសាលាជាមួយខាុំបាទ។  3 

ស៖ រលាកបានរឆលើយថា <រលាកមនអាយ ក្សបាេ>ក្បរនធម ន បស់រលាក គឺថារកើត<កែុង4 

ររេ>ក្សបាេគ្នែ ។ រតើក្តឹមក្តូវរទថា វដេថារលាក រវើយនិងក្បរនធ បស់រលាក <មិនបាន>រកើត5 

<រៅកែុងក្បរទស>កមពជុារទ ថារកើតរៅកែុងឥណឌូ េិន អ៊ ៊ីេឹង?  6 

ឆ៖ បាទ រិតក្បាកដវមន។ វដេខាុំបាទសាកសួ  រវើយោស់ទ ំក៏បានក្បាប់ វម៉ាឪខាងក្សី ខាង7 

មដ យរកាងខាុំក៏បានក្បាប់ មដ យឪរ កវដេខាុំ ស់រៅជាមួយភូមិក៏ក្បាប់ថារិតក្បាកដ។ ជារៅរ ៀនជាមួយ8 

ខាុំបាទតាងំរីរកាងមក។ ខាុំបាទ រវើយខាុំលាសញ្ញជ តិវែឹងរៅេ ះរ ៀនវែឹង ក្គូក៏បានោក់រ ា្ ះវែឹង វម៉ាឪក៏9 

ោក់រ ា្ ះវែឹងរិតក្បាកដវមន។  10 

[១០:៤០:៣៧] 11 

ស៖ សូមសួ បញ្ញជ ក់ឲ្យេាស់។ រតើ<អ៊ ៊ីេឹងមនន័យថា ឪរ ក>មដ យរកាក បស់រលាក <>រៅ12 

កែុងឆ្ែ ំ១៩៥៤ វែឹងក៏បានទទួេបាននូវសញ្ញជ តិវខា វដ ឬ? 13 

ឆ៖ បាទ រក្ៅអំរីវែឹងគឺអត់បានទទួេជាសញ្ញា តិវខា រទ មនវតរ ា្ ះក្គួសា ខាុំមួយគត់វដេ 14 

េ ះរៅរ ៀនវែឹងបានោក់រ ា្ ះជាវខា  រវើយរគេ ះជាកិេចសនាេំរពាះកា រ ៀនសូក្តវែឹងរ ា្ ះជាវខា ។ 15 

ស៖ មសិេមិញរលាកនិយយអំរីក្គួសា រ ៀបកា េក្មុះជាតិសាសន៍គ្នែ េំនួនក្បារីំ ក្គួសា វដេ16 

មនបដីវខា រ ៀបកា ក្បរនធរវៀតណ្ណម បដីរវៀតណ្ណមរ ៀបកា ក្បរនធវខា ។ រតើរលាកអាេក្បាប់រ ា្ ះ17 

ក្គួសា ទងំក្បារីំ ក្គួសា រនះបានរទ? 18 

ឆ៖ វតខាុំបាទោំបានវតបីរ ា្ ះរទ វដេក្គួសា វខា វដេខាុំបាទរៅថាក្បារីំ ក្គួសា  ខាុំោំបាន19 

វតបីរ ា្ ះរទ វដេរគយករៅជាមួយខាុំបាទ ក្បាកដជាក្បារីំ ក្គួសា វមន វតរ ា្ ះខាុំបានោំវតបី20 

ក្គួសា រទ។  21 

ស៖ សូមរ ៀបរាប់រ ា្ ះទងំបីក្គួសា រនះផង។ 22 

[១០:៤២:១១] 23 

ឆ៖ រវើយខាុំបាទវដេខាុំបាទគឺរ ា្ ះ ក្បាក់ រ ឿន មួយ រវើយនិងក្បរនធវែឹងមួយរ ា្ ះ ប៊ ូ24 

សំបាន។ ទី២ គឺរ ា្ ះបដីខាងវដេខាុំបានដឹងេាស់វដេរៅជាមួយខាុំបាទគឺ ខាុំបានសាគ េ់រិតក្បាកដគឺ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  27 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រ ា្ ះ ស ខ ç ទូេ មួយ។ ស ខ រនាះជាបដី, ទូេ រនាះជាក្បរនធ ប៉ា វនតក្បរនធវខា ។ ស ខវែឹងគឺ ស ខ ç រវៀត1 

ណ្ណម។ រវើយទី២ -- ទី៣ វែឹងបានរ ា្ ះ វនា៎ តាអីៗ ខាុំេង់វរងេង។ តាេ ិន ç តាេ ិន យយរសឿន។ 2 

រសឿន រនាះជារ ា្ ះវខា  រវើយ រសឿន រនាះសរេថ្ងៃរៅ ស់រៅកំរង់សាមគគីរទ។ វត តាេ ិន រនាះបាន3 

យករៅសមល ប់ជាមួយក្បរនធខាុំរវើយ។ វែឹងរិតក្បាកដវដេខាុំបានោំរ ា្ ះក្បាកដ វតរ ា្ ះបួននាក់4 

រទៀត គឺខាុំបាទក្គ្នន់វតបានរ ើញ វតរគមិនដឹងរគរ ា្ ះអីវដ ។ សូមបញ្ញជ ក់វតប៉ា ណា ឹង។ 5 

ស៖ រតើរធេើរម៉ាេបានជារលាកដឹងថា ប  សមែ ក់ និងស្តសតីមែ ក់រ ា្ ះ <ទូេ> ថាជាជនជាតិរវៀត-6 

ណ្ណម? រធេើរម៉ាេបានជារលាកដឹងថា<>ជារវៀតណ្ណម? 7 

ឆ៖ បាទ រគនិយយវែឹងវូ វវរៅតាមសវក ណ៍ខាុំបាទវែឹង គឺថាេាស់វតមដង គឺថាក្សុក8 

រនះ រីរដើមយកក្បរនធវខា  បដីរវៀតណ្ណមរៅរ ា្ ះថាទេំីរៅ រៅភូមិដំណ្ណក់រាជយ រខតតកំរង់ឆ្ែ ំង។ 9 

រវើយទី៣ តាេ ិន វដេរគរវៀតណ្ណមវែឹង គ្នត់រធេើក្បធានបរេចករទសេូ រវើយរគដឹងថាក្បរនធរ ា្ ះ 10 

ទូេ វែឹងបានន័យថា េិន ç រសឿន វែឹងបានន័យថា គ្នត់យកក្បរនធរៅក្សុកដំណ្ណក់រាជយវដ ។ បាទ ខាុំ11 

ោបំានវតបីវែឹងរទ រវើយវតេំវណកបួនរទៀត ខាុំបាទក្គ្នន់វតសាគ េ់ វតខាុំមិនបានជាក់េាស់រទ។   12 

ស៖ ដូរេែះក្តឹមក្តូវរទ វដេខាុំថាក្បភរថ្នកា ដឹង បស់រលាកទក់ទងរៅនឹង<>ជាតិ<រនធ>ុ13 

 បស់ក្កុមក្គួសា ទងំក្បារីំ ក្គួសា រនះ រលាកដឹងមិនេាស់រទ គឺថារលាកឮរីអែកភូមិ< វិញ>រទ។ អ៊ ៊ីេឹ14 

ងឬក៏យ៉ា ងណ្ណ? 15 

ឆ៖ បាទ ខាុំបាទសូមបញ្ញជ ក់ មិនរីអែកភូមិរទ វដេរៅកែុងសវក ណ៍វដេវជរមលៀសរៅេូេ16 

 ួមសវក ណ៍ជាមួយគ្នែ វែងឹ គឺនិយយតៗគ្នែ ថា អែករនះយួន អែករនះក្បរនធវខា  អែករនះយួន អែករនះបដី17 

វខា ។ ខាុំបាទក៏បានឮេាស់ រវើយក៏បានរេើងកែុងររេកមា ភិបាេរៅក្បជ ំវែឹង ខាុំបាទរេះវតេំណំ្ណ18 

ទ កតរៅថា អូា៎!អាតាប ិរនះយួនរតើ! រវើយតាប ិរនះបដីវខា រតើ។ អាវែឹងខាុំបានជក្មបជូនរៅររេក្បជ ំរៅ19 

កវនលងរនះ ខាុំបាទជក្មបជូនវតប៉ា ណា ឹង។ 20 

[១០:៤៥:០៥] 21 

ស៖ ដូរេែះក្តឹមក្តូវរទ របើខាុំស  បរសេកដីមកថា ជនជាតិរវៀតណ្ណមទងំក្បារីំ ក្គួសា រនះ គឺ22 

រ័ត៌មនវដេរលាកដឹង<>រោយពាកយេោមអារា ម< បស>់អែកភូមិរទ? 23 

ឆ៖ បាទ ខាុំបាទរិតក្បាកដវមន។ 24 

ស៖ រតើរលាកដឹងថា កមា ភិបាេ<បកសក មាយុនីសតកមពជុា>វដេ ងកា រោទក្បកាន់រនះ<ជា25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  28 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

អែកពាក់រ័នធ> រតើរធេើរម៉ាេបាន<>កមា ភិបាេវខា <ទងំ>វែឹងដឹងថា  អែកទងំក្បាំរី ក្គួសា រនះ  មន1 

<សញ្ញជ តិរដើម>ជារវៀតណ្ណម? 2 

ឆ៖ ខាុំបាទក៏អត់ដឹងវដ  ក្សាប់វតរគរៅក្បមូេវែឹង បានខាុំ បានថា អូា៎! រគក្បមូេវែឹង នឹក3 

កែុងសនាដ នេិតតជាគំនិត បស់ខាុំថា ក្បាកដជាក្បមូេរៅសមល ប់រវើយ អាវែឹងអា មាណ៍ បស់ខាុំ វតរគមិន4 

ទន់រេញជាវោថា យករៅសមល ប់អី ក៏រគកំរវើយ -- អា៎! រគកំរញើញ រគគំរាម រគអី រគអត់មនរទ 5 

រគរក្បើរោយកា សលូតបូត។ អត់មនក វកកំវិន ពាកយក្សួេ ពាកយដឹកនាវំដេរធេើដំរណើ រៅរនាះ ខលួនខាុំ 6 

ប៉ា វនដកែុងេិតតខាុំបាទបានដឹងរវើយថា ក្បាកដជារគយកថ្វ រវើយ រវើយក្បរនធខាុំបាទរនាះក៏បានយំត ទេ់7 

វតដេ់កវនលងសាល ប់។  8 

ស៖ សូមបញ្ញជ ក់ឲ្យេាស់ រតើក្តឹមក្តូវវដ ឬរទ រលាកមិនដឹងថាកមា ភិបាេ<បកសក មាយុនីសត9 

កមពជុា>ដឹងថា ក្គួសា ទងំក្បារីំ ក្គួសា រនះ <ជា>រវៀតណ្ណម<រោយ របៀបណ្ណរនាះរទ?> ក្តឹម10 

ក្តូវវដ រទ? 11 

[១០:៤៦:៥១] 12 

ឆ៖ បាទ ក្បាកដជាក្តឹមក្តូវរវើយ។ 13 

ស៖ រលាករដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី <ក្រឹតតិកា ណ៍វដេ>រលាក<រ ៀបរាប>់ មិនក្តូវបាន14 

សាកសួ រោយ<អែក>រស ើបអរងកត< បស>់ត លាកា រនះរទ។ ដូរេែះ<រយើង>មិនមនភ័សតតុាង15 

<បញ្ញជ ក់បានទេ់វតរសាះ>។ អ ៊៊ីេឹង រតើរលាកអាេជក្មបជូនត លាកា នូវរ ា្ ះ<អែកណ្ណ>មែ ក់ 16 

វដេអាេ<បញ្ញជ ក់រី>អំរីក្រឹតតិកា ណ៍វដេរលាកបានរ ៀបរាប់រីមសិេមិញ និងថ្ងៃរនះ<បានរទ? 17 

និយយម៉ាាងរទៀត រតើកែុងេំរណ្ណមមន សសកែុង>ក្គួសា ទងំក្បារីំ  អែកណ្ណរៅ ស់ខលះ? <របើរៅ ស់ រតើ18 

រគរ ា្ ះអី?> រវើយ<> ស់រៅទីណ្ណ? 19 

ឆ៖ វែឹងខាុំបាទបញ្ញជ ក់ជូន វដេខាុំបានដឹងផ្ទា េ់មករីសម័យរនាះ មកទេ់សម័យរនះ គឺថាខាុំ20 

បានដឹង វដេបដីរនាះបានយករៅសមល ប់អស់រវើយ វតក្បរនធរនាះរៅ ស់ វដេខាុំបានដឹង រៅសេ់វត21 

រី នាក់រទ វតប៉ា នាា ននាក់រទៀត គឺខាុំអត់បានដឹងរទ។ វតអែក ស់ គឺរៅកែុងភូមិ រគរៅថា រខតតកំរង់ឆ្ែ ំង 22 

រៅភូមិដំណ្ណក់រាជយ។ អាវែឹងអែកវដេរៅ ស់ វតរៅ ស់វតក្សីៗរទ។ បដីវដេជាជនជាតិរវៀតណ្ណម 23 

រគយករៅសមល ប់អស់រវើយ។  24 

ស៖ ស្តសតីរី នាក់វដេរលាករេើកមកនិយយរនះ។ ស្តសតីរី នាក់រនះ គឺជាមន សសវដេសថិតរៅកែុង25 

E1/362.101495200



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  29 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

េំរណ្ណមសមជិកក្គួសា ទងំក្បារីំ ក្គួសា  <ឬបតីក្បរនធទងំក្បារីំ >វែឹងឬ? 1 

ឆ៖ មិនវមនរទ រ ៀបេំមងគេកា វែឹង តាងំរីសម័យជំនាន់ សីវន  រមល៉ាះ។ 2 

ស៖ រលាកសាកសី មិនវមនជាេរមលើយរៅនឹងសំណួ  បស់ខាុំរទ។ សំណួ  បស់ខាុំសួ ថា ស្តសតីរី 3 

នាក់វដេរលាករទើបរ ៀបរាប់ថារៅ ស<់>។ រតើគ្នត់ គឺជាមន សសរី នាក់កែុងេំរណ្ណមមន សសក្បារីំ 4 

ក្គួសា រនះឬ? <ឬម៉ាាងរទៀត រតើរគអាេបញ្ញជ ក់ក្រឹតតិកា ណ៍ជូនត លាកា ដូេរលាករ ៀបរាបវដ រទ?> 5 

[១០:៤៩:០៨] 6 

ឆ៖ បាទ មន សសវដេរគនាយំករៅវែឹង វដេរៅសេ់េំនួនក្បារីំ ក្គួសា វែឹង រៅសេ់វត7 

រី នាក់វដេខាុំបានជួបក្បទះវែឹង គឺរិតក្បាកដវមន។ 8 

ស៖ ខាុំសួ <រេើកេ ងរក្កាយ>រលាកសាកសី។ ស្តសតីរី នាក់ វដេរលាករទើបរ ៀបរាប់9 

អមាញ់មិញ គឺជាស្តសតីវដេសថិតរៅកែុងេំរណ្ណមសមជិកក្គួសា បដីក្បរនធទងំក្បាំរី ក្គួសា <វែឹងវមន10 

រទ? តាមរលាកដឹង រតើរគអាេបញ្ញជ ក់សាេ់រ ឿង បស់រលាកបានវដ រទ>? 11 

ឆ៖ បាទ រៅកែុងេំនួនក្បារីំ ក្គួសា វែឹង រិតក្បាកដ។  12 

ស៖ រលាកសាគ េ់រ ា្ ះរួកគ្នត់រទ? រវើយរបើសិនជារលាករៅោរំ ា្ ះរួកគ្នត់ សូមជក្មប13 

ជូនរីរ ា្ ះគ្នត់ជូនត លាកា ផង? 14 

ឆ៖ បាទ ខាុំជក្មបជូនថា អែកវដេរៅសេ់អំរីវដេខាុំបាទបានសាគ េ់វែឹង គឺរ ា្ ះ រសឿន 15 

ប៉ា វនតវផែកខាងជីតារគ ខាុំអត់បានសាគ េ់រទ វតរ ា្ ះរិតក្បាកដ គឺរ ា្ ះ រសឿន ទី១។ ទី២ គឺរ ា្ ះ ទូេ 16 

អាវែឹង ទូេ វែឹង រភទក្សី, រសឿន វែឹងក៏រភទក្សីវដ  វដេខាុំបានរ ើញ រវើយខាុំបានវដេរៅ ស់សរេ17 

ថ្ងៃរនះ។  18 

ស៖ រវើយរតើសរេថ្ងៃរនះ រួកគ្នត់ទងំរី រនះ  ស់រៅកែុងភូមិណ្ណវដ ? 19 

ឆ៖ វនា៎គ្នត់ ស់សរេថ្ងៃរនះ រៅសេ់ រៅៗភូមិដំណ្ណក់រាជយ រគរៅថា ភូមិដំណ្ណក់រាជយ ជាប់20 

នឹងទឹកដីរខតតកំរង់ឆ្ែ ំង។  21 

[១០:៥០:៥៨] 22 

ស៖ សូមអ គ ណរលាក។ ក្បធានបទេ ងរក្កាយ បស់ខាុំ រលាកបានរឆលើយថា ខលួនរលាកផ្ទា េ់23 

មិនបានរ ើញកា កាប់សមល ប់វដេរគបានរោទក្បកាន់រេើងរនះរទ ប៉ា វនតថ្ងៃបនាា ប់ សមមិតត វ ឹម បាន24 

ក្បាប់រលាកនូវអេីវដេបានរកើតរេើងរីមួយថ្ងៃម នរនាះ។ រតើរលាកអាេជក្មបជូនត លាកា បានរទ រវត 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  30 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

អេីបានជាសមមិតត វ ឹម ថ្ងៃបនាា ប់មកថា សមមិតត វ ឹម វែឹងមកក្បាប់រលាកថា ខលួនគ្នត់វែឹង <រទើប1 

វត>សមល ប់ក្បរនធ បស់រលាក និង<មន សស>ក្បាំ<មួយ ឬក្បាំ>រី  <ក្បាបំីនាក់រទៀត>? <រវត អេី2 

បានជាគ្នត់ក្បាប់រលាកអ៊ ៊ីេឹង?> 3 

ឆ៖ បាទ ខាុំបានជក្មបជូនថា គ្នត់វែឹងមិនវមនក្បាប់ថា ខលួនគ្នត់វដេជាអែកសមល ប់រទ ប៉ា វនត4 

គ្នត់ឲ្យរយបេ់ខាុំ វដេក្រឹករេើង វដេរគរធេើទ  ណកមាខាុំរីលាៃ េវដេឲ្យរធេើក្សូវ វយកណ្ណដ ប់ក្សូវ5 

វែឹង ួេអស់រវើយ ក្សាប់វតដេ់ររេជិត គ្នត់រ ើញម ខខាុំបាទ ក៏រក្កៀមក្កំ គ្នត់សួ  គ្នត់ថា ៖ “រូឯង 6 

ក ំគិតអីរទៀត រក្ពាះក្គួសា រូឯង រគយករៅសមល ប់អស់រវើយ ក ំគិត។ របើថារូឯងគិត ក្តូវរសែើអងគកា 7 

រដើមបីរ ៀបជាសញ្ញា តិវខា ដូេគ្នែ រៅ”។ អាវែឹង រគបានក្បាប់ខាុំអ៊ ៊ីេឹង ខាុំក៏មនឲ្យរយបេ់រគថា វក្តឹម8 

អា មាណ៍ បស់ខាុំថា អស់សងឃឹមរវើយ ដូេថ្ងៃថាេិេរវើយ អត់រកើតវិញរទ។ អាវែឹងនឹកកែុងសនាត នេិតត9 

ខាុំបាទ ជក្មបជូនវតប៉ា ណា ឹង។  10 

[១០:៥២:២៨] 11 

ស៖ អ គ ណរលាករដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី។ ប៉ា វនតសំណួ ខាុំថា <រតើគ្នត់មនក្បាប់រលាករីមូេ12 

រវត អេីរទ? រម៉ាេបានជាគ្នត់ផតេ់រ័ត៌មនរនះមករលាក? វទំនងគ្នត់បានសា ភារ>េូេ ួមរៅកែុងកា 13 

កាប់សមល ប់ក្ទង់ក្ទយធំ<។>រវត អេីបានជាគ្នត់ក្បាប់រលាក<>? 14 

ឆ៖ ខាុំមិនបានដឹងជាក រវត អីវដ រក្ពាះមិតត វ ឹម វែឹងគ្នត់កាដ ប់ជាក្បធានកង ជាកមា ភិបាេ15 

វមន ប៉ា វនតកែុងអំេុងវដេខាុំបានយេ់េាស់ គ្នត់កាន់កាំរភលើង ខាុំោត់ទ កថា គ្នត់កងទ័រ។ រវើយរគ គ្នត់16 

ក៏បានផ្ទល ស់គ្នត់មករៅរេើ មកជួបនឹងក្បរនធខាុំវែឹង រដើមបីសងស័យ ខាុំនឹងសាា នកែុងគំនិតខាុំរទ នឹកថា 17 

ក្បាកដជាគ្នត់វែឹងយករៅបាញ់ យករៅសមល ប់ បានជាគ្នត់ដឹងភ័សតតុាង គ្នត់យកពាកយសមដីវែឹង មក18 

ឲ្យខាុំជាដំណឹង។ ខាុំក៏អត់ហ៊ានទទួេរោយបទណ្ណមួយ ខាល េរគយកកា ណ៍រីខាុំ យករៅសមល ប់រទៀត ខាុំ19 

ក៏ឈប់ អត់ហ៊ានសួ រៅ។  20 

ស៖ ប៉ា វនតរៅររេរនះ គ្នត់មិនក្តឹមក្បាប់ថា ក្បរនធ បស់រលាកក្តូវបានរគសមល ប់រទ គ្នត់ក៏21 

បានក្បាប់ទងំអែកណ្ណទទួេខ សក្តូវ<កែុងកា >សមល ប់<ផ្ទា េ់> គឺដូេជា សមមិតត <ប៊ន រោយបាន22 

រ ៀបរាប់រី របៀបវដេរគសមល ប់>ក្បរនធ បស់រលាក និងកូន បស់រលាកមែ ក់ក្តូវបានសមល ប់។       23 

<អ៊ ៊ីេឹង>រវត អេីគ្នត់មនក្បាប់រលាកថា រវត អេីបានជាគ្នត់ក្បាប់រលាកេមែិតវបបរនះរទ? 24 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  31 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីក ំអាេទន់រឆលើយតប!  1 

សូមអរញ្ជើញសវក្រះរាជអាជាា  ងអនត ជាតិ! 2 

[១០:៥៤:២៤] 3 

រលាក វងំសង ់វ យដ ៍រដសាា ឯេ៖ 4 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ខាុំគិតថា មនកា បកក្សាយខ ស ក៏ដូេជាក ណីសំណួ ម នវដ  គឺ5 

បកក្សាយខ សនូវសមដី បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី។ <រិតណ្ណស់> កាេរីមសិេមិញ គ្នត់បាន6 

រ ៀបរាប់<រី របៀបរគសមល ប់>កូន បស់គ្នត់<វដ >។ រវើយគ្នត់ថា គឺសមមិតត វ ឹម ជាអែកក្បាប់7 

គ្នត់ ក៏ប៉ា វនតខាុំមិនបានកត់ក្តាថា សមមិតត វ ឹមៗ វែឹងក្បាប់គ្នត់ថា ប៊ន ជាអែកសមល ប់កូនគ្នត់រៅថ្ងៃ8 

រនាះរទ។ ដូរេែះគួ វតសួ ឲ្យបានេាស់ជាងរនះ រវើយគួ វតរ ៀបេំសំណួ រនះរេើងវិញ។ សូមអ គ ណ9 

រលាកក្បធាន។  10 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 11 

<រលាកក្បធាន> ឥេូវរនះ គឺខាុំមនេំណ្ណប់អា មាណ៍េង់ដឹងអំរីរវត ផេ វដេគ្នត់បានដឹង12 

រ័ត៌មន<េោមអារា ម។> 13 

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖ 14 

ប៉ា វនត <រលាករមធាវី>រយើងកំរ ងសាត ប់អែកបកវក្បដូេគ្នែ ។ ខាុំសាត ប់ឮអង់រគលសថា គ្នត់<ថា “ខាុំ15 

មិនដឹងរទ”>។ វែឹងគ្នត់រឆលើយរៅសំណួ េ ងរក្កាយ បស<់រលាក>។  16 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 17 

ក្បវវេជាខាុំសាត ប់េរមលើយថា មិនបានសាត ប់ឮ។ រវត អេីសមមិតត វ ឹម ក្បាប់កា េមែិត?  18 

[១០:៥៥:៣៧] 19 

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖ 20 

<ក្បសិនជាគ្នត់មិនដឹងរីមូេរវត ថារវត អីបាន វ ឹម ក្បាប់រ ឿងវែឹងដេ់គ្នត់តាងំរីដំបូង21 

មករវើយ អ៊ ៊ីេឹង រតើមនខលឹមសា អេីរៅសួ គ្នត់ឲ្យេមែិតរនាះ?> គ្នត់បានរឆលើយរវើយថា <> “ខាុំក៏មិន22 

បានដឹងវដ ថា រវត អេីបានជាគ្នត់វែឹងក្បាប់មកខាុំ”។ <រនះជាអេីវដេខាុំសាត ប់ឮជាភាសាអង់រគលស។> 23 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 24 

ខាុំនឹងបនតរៅម ខរទៀត។ បាទ ខាុំអស់សំណួ រវើយ រលាកក្បធាន។ អ គ ណ។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  32 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

កញ្ញា  អងត់ា វគសីរស៖ 1 

រលាកក្បធាន ខាុំរមើេរៅក្បវវេជារលាកក្បធានផតេ់រវទិកាឲ្យខាុំរវើយ។ 2 

សួ រោយកញ្ញា  អងត់ា វគសីរស៖ 3 

ស៖ ជក្មបសួ រលាក ក្បាក់ រ ឿន។ ខាុំរ ា្ ះ អង់តា វគីសរស។ ខាុំជាសវរមធាវីអនត ជាតិ4 

កា ពា កតីរលាក រខៀវ សំផន។ ខាុំនឹងសួ សំណួ បវនថមរៅកាន់រលាក កែុងឋានៈខាុំជារមធាវី។ ខាុំដឹងថាវ5 

ជាកា េំបាករវើយ ក៏ប៉ា វនតស ំឲ្យរលាកសាត ប់សំណួ  បស់ខាុំឲ្យបានេាស់ រីរក្ពាះថាខាុំមនររេខលី6 

ណ្ណស។់ រលាកបានរឆលើយថា រលាកបានរ ៀបកា រៅររេរលាកមនអាយ ១៩ឆ្ែ ំ ក្បសិនរបើខាុំមិនក្េេំ7 

រទ។ ដូរេែះសំណួ ទី១ ខាុំេង់ដឹងថារតើរក្កាយរីររេរលាករ ៀបកា រវើយរនាះ ឪរ កមត យរកាក បស់8 

រលាកវែឹង  ស់រៅជាមួយនឹងរលាក និងក្បរនធរលាករទ? 9 

រលាក ក្បាក ់រ ឿន៖  10 

ឆ៖ បាទ កាេរៅជំនាន់វែឹង គឺថាខាុំបាទជាប់ផាះវអបជិតជាមួយគ្នត់ វតខាុំរៅោេ់រោយវេក11 

រីគ្នែ រទ។ វតខាុំបានជាប់ផាះជិតវែឹង សួ រៅសួ មក។ វែឹងរិតក្បាកដវមន។  12 

ស៖ កាេរីមសិេមិញ ក្បវវេរម៉ា ង១១:២៨នាទី រលាកថាឪរ ករកាក បស់រលាកសាល ប់រៅ13 

កែុង បប សីវន ។ រតើរលាកអាេបញ្ញជ ក់បានរទថា ឪរ ករកាក បស់រលាកសាល ប់វែឹង ម នឬក៏រក្កាយ ដឋ14 

ក្បហា  េន់ នេ់? 15 

[១០:៥៧:៥៩] 16 

ឆ៖ បាទ ខាុំបាទជក្មបជូន គ្នត់សាល ប់រីម នមក អស់ យៈកាេក្បវវេជា១០ឆ្ែ ំជាងរវើយ 17 

បានដេ់ជំនាន់ េន់ នេ់ វែឹង។ រវើយ ួេមករទៀត មត យខាុំបាទ -- មត យរកាកខាុំបាទ ក៏រៅ ស់ វូត18 

ទេ់មកដេ់សម័យក្បេ័យរូជសាសន៍។  19 

ស៖ រក្កាយរីឪរ ករកាក បស់រលាកសាល ប់វែឹង មត យរកាក បស់រលាកវែឹង មក ស់រៅជាមួយ20 

រលាក និងក្បរនធរលាកវមនរទ? 21 

ឆ៖ វតអត់មនរទ គ្នត់រៅេក់ោប់វួយផាះគ្នត់មួយោេ់រោយវេក។ ខាុំបាទក៏ កស ី បស់22 

ឯងោេ់រោយវេក ប៉ា វនតផាះជាប់វអបគ្នែ ។  23 

ស៖ កាេរីមសិេមិញ រៅរម៉ា ង១១:១៧នាទី រលាក<រនយេ់>ថារៅឆ្ែ ំ៧៥ រគជរមលៀសរលាក24 

រៅររជេងាេ  ជាមួយនឹងក្កុមក្គួសា <ទងំមូេ>។ ររេជរមលៀសរៅវែឹង មត យរកាក បស់រលាកមក25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  33 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

 ស់រៅជាមួយនឹងរលាករទ?  1 

ឆ៖ បាទ កាេរគជរមលៀសរៅ ខាុំបាទក៏បានរៅររជេងាេ  ទងំក្កុមក្គួសា មត យរកាកវែឹង ទងំ2 

មត យខាុំបាទបរងកើតវែឹងក៏រៅ ួមគ្នែ ។ អងាក េ់វែឹងរគមិនទន់ោត់តាំងថាទមល ក់វបងវេករៅកមល ំងឯណ្ណ3 

រទ។ ដេ់ររេវដេ ខាុំបាទក៏កមា ភិបាេរគក្តូវទមល ក់ កងទ័ររគទមល ក់ខាុំបាទឲ្យេ ះមក ករនសាទក្តី ក៏4 

វបកបាក់រីក្តឹមវែឹងរៅ អស់ យៈកាេវយូ វដ ។ ខាុំអត់បានោំេាស់រទ កែុងនាទីវខឆ្ែ ំវែឹង។ ប៉ា វនត5 

ររេវែឹងរគោត់តាងំខាុំេាស់ឲ្យមករៅរធេើរនសាទក្តី។ យូ រៅក្បវវេជាបួនក្បាំវខមិនដឹង ខាុំក៏រភលេ6 

វដ  វតរគឲ្យមកខាុំមកជួបជ ំក្គួសា វិញ រៅក្តង់កវនលងសវក ណ៍រកាះតាម៉ាូវវែឹង។  7 

[១១:០០:០៥] 8 

ស៖ <ខាុំរិតជាកត់ក្តាទ កេំណ េទងំអស់វែឹងរវើយ។> ខាុំសូមឲ្យរលាកសាដ ប់សំណួ ខាុំ9 

ឲ្យេាស់ <រីរក្ពាះ>ខាុំនឹងសួ បញ្ញជ ក់បវនថមរៅររេរក្កាយ។ ក៏ប៉ា វនត<ដំបូង>សូមរលាក<សាត ប់10 

សំណួ ឲ្យេាស់ រវើយរឆលើយ>ឲ្យរឆលើយខលីៗរៅនឹងសំណួ  បស់ខាុំ។ <អ៊ ៊ីេឹង>មដ យរកាក បស់រលាក 11 

<និងក្កុមក្គួសា ទងំមូេបាន> ស់រៅជាមួយរលាករៅររក្ជេងាេ   <វតរលាកមិនបានោកំាេ12 

ប ិរេឆទេាស់លាស់រទថា ររេណ្ណរគបញ្ជូនរលាកឲ្យរៅរៅកងរនសាទ រៅរកាះតាម៉ាូវ វែឹង>។ 13 

ដូរេែះ ខាុំេង់ដឹងថា រលាកោំរទថារលាករៅររក្ជេងាេ  វែឹងបានប៉ា នាា នវខវដ  រទើបរគោត់តាំងរលាកឲ្យ14 

រៅខាងរនសាទរៅរកាះតាម៉ាូវរនាះ? 15 

ឆ៖ ខាុំបាទ គឺថាសូមជក្មបជូន ថាខាុំបាទ អងាក េ់វដេរេើងរៅ រគឲ្យខាុំរៅបានវតកនលះវខរទ 16 

វដេរគោត់តាងំ ឲ្យតាំងផេវិបាកវដេកូនក្បរនធ មដ យរកាកវដេរៅកែុងអំេុងវែឹង ខាុំក៏អត់បានដឹង17 

វដ  ខាុំេ ះផ តមករវើយ សូមជក្មបជូន។ 18 

ស៖ រៅររេវដេរលាកនិយយថា រលាកមិនដឹងអំរីរវត កា ណ៍រកើតរេើងេំរពាះមដ យរកាក19 

 បស់រលាកររេរគបញ្ជូនរលាករៅ<កង>រនសាទរនាះ ខាុំដឹងថា រលាករៅទីរនាះមែ ក់ឯងមួយឆ្ែ ំម ន20 

ររេយកក្គួសា មករៅជាមួយ។ ដូរេែះ ររេរលាកយកក្គួសា  បស់រលាកមករៅជាមួយរៅរកាះតា21 

ម៉ាូវវែឹង មដ យរកាក បស់រលាកវែឹងមករៅជាមួយរលាករទ? 22 

ឆ៖ បាទ មករៅ ួមគ្នែ ទូកមួយ រៅក្គួសា មួយ វែឹងរគឲ្យកូនទូកកំវបកមួយវែឹង ឲ្យរៅជួប23 

ជ ំក្គួសា វតមួយគត់។ 24 

[១១:០១:៥៥] 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  34 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ ឥេូវរនះ ខាុំេង់និយយអំរីកងរនសាទវដេរលាករៅរធេើកា ។ រលាកោំរទរៅររេវដេ1 

រលាករៅដេ់កងរនសាទវែងឹភាល ម <១៥ថ្ងៃ>រក្កាយរីោករេញរីររក្ជេងាេ  រៅរនាះ អែកណ្ណជារម2 

ផ្ទា េ់ បស់រលាក? 3 

ឆ៖ ខាុំបាទ វដេរគោត់តាំងរីរេើគឺកងទ័រ ដេ់ររេរនះ រៅដេ់សវកា ណ៍ក្កុមកងទ័រ 4 

វែឹង រគដឹងកមល ំងយកមក។ មកដេ់ក្តង់មូេោឋ នវដេក្តូវខាុំបាទរៅវែឹង រគរៅ វខា ក្កវមរៅ5 

ជំនាន់វែឹង រគរៅថាសវក ណ៍។ រគក្បគេ់ឲ្យ តា ស់ៗ វែឹងជាក្បធានកង គ្នត់វផែកខាងក្បុស 6 

រវើយវត ួមេំវណកវែឹង វមនបួននាក់កែុងមួយវផែកសវក ណវ៍ែឹង មនមិតតវ ឹម, មិតតណ្ណ, មិតតកួន, 7 

មិតត ស់ កាដ ប់វដេកែុងមួយសវក ណ៍ កែុងមណឌ េខាុំវែឹង។ 8 

ស៖ <រតើអែកវែឹងជាអែកក្គប់ក្គងរៅទីរនាះឬ?> គឺររេរលាករៅដេ់កងរនសាទវែឹងភាល ម9 

វែឹង គឺរលាកជួបរមរលាកវែឹង តា ស់ អីវែឹង ភាល មវតមដងវមនរទ? 10 

ឆ៖ បាទ ទ័ររគក្បគេ់រៅឲ្យកមា ភិបាេៗទទួេថាេំនួនប៉ា នាា ននាក់ តទវ ណ៍ ដូេខាុំ11 

ជក្មបជូនថា ក្បានំាក់ ឬមួយក៏ក្បាំរី នាក់វែឹង រមកងវែឹងរគទទួេរវើយ។ 12 

ស៖ រលាកបានរឆលើយថា កងរនសាទវែឹងសថិតរៅរក្កាមសវក ណ៍ រលាកអាេក្បាប់រ ា្ ះ13 

សវក ណវ៍ែឹងបានរទ? 14 

[១១:០៣:៤៣] 15 

ឆ៖ បាទ ខាុំបាទជក្មបជូនបាន ថាសវក ណវ៍ែឹង រគថាអងគភាររនសាទក្សុក។ រគោក់ថា16 

អ៊ ៊ីេឹង រវើយខាុំបាទ ក៏ោេំាស់តាមក្បធានកងវដេរគរៅទិសអងគកា ក្បគេ់ឲ្យ ខាុំបាទក៏ោំពាកយរគ17 

វែឹងមក រគថា “បានក្បគេ់ឲ្យតាឯងរៅកែុងសវក ណ ៍អងគភាររនសាទក្សុក”។ 18 

ស៖ ក្សុកវែឹងក្សុកអីវដ រលាក? 19 

ឆ៖ រគោក់វតរ ា្ ះអ៊ ៊ីេឹង វតក្សុករីទំរនៀមទមល ប់ ដូេថារីសម័យម នមក គឺដឹងថា     20 

េំណ ះក្សុកប ិបូ    ំវែឹង រគរៅថាកំរង់   ំកំរង់សាមគគី រវើយរីរដើមរេើយរគរៅកំរង់ក្រះគគី    21 

 វតសម័េអងាក េ់អារតរគរៅ រគោក់កំរង់សាមគគី។ 22 

ស៖ ឥេូវរនះ ខាុំេូេរៅនិយយអំរីររេវដេរលាករសែើស ំក្គួសា  បស់រលាកឲ្យមករៅ23 

ជាមួយរលាក។ កាេរីមសិេមិញរៅរម៉ា ង ០១:៥២នាទីរលាកថា រលាករធេើសំរណើវែឹងក្បវវេជាេ ង24 

ឆ្ែ ំ៧៦។ រលាកអាេបញ្ញជ ក់បានរទថារលាករសែើរៅអែកណ្ណរដើមបីស ំក្កុមក្គួសា រលាកឲ្យមករៅជាមួយ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  35 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រលាកន ា៎ង? 1 

ឆ៖ បាទ ខាុំបាទក៏ជក្មបបញ្ញជ ក់ជូនថា ខាុំបាទស ំរសែើរៅរេើក្បធានកងរ ា្ ះ តា ស់ ថា តាស ំ2 

ឲ្យក្បធានវែឹងរដើមបីឲ្យមកជួបជ ំខាុំបាន ឬក៏អត់។ ខាុំ ររេវដេខាុំ គឺខាុំខាល េដេ់អាយ ជីវិតណ្ណស់ រម៉ាល ះ3 

រវើយរធេើកា សំរណះសំណ្ណេមកគ្នត់តិេៗវែឹង គ្នត់ក៏មនរយបេ់ថា “អូា៎!ោអំី យូ អីោរំៅបនដិេ4 

រទៀត អងគកា ទមល ក់មករវើយ”។ គ្នត់ក៏មនរយបេ់ក្បាប់ខាុំអ៊ ៊ីេឹង មិនវមនស ំភាល មបានភាល មរទ។ 5 

ស៖ រវើយរគរ ៀបេំយ៉ា ងរម៉ាេឲ្យក្គួសា  បស់រលាកមកដេ់រកាះវែឹង? ខាុំដឹងថា កងរនសាទ6 

 បស់រលាករៅរេើរកាះ អ៊ ៊ីេឹងរគបញ្ជូនមកវែឹងតាមមរធាបាយអីវដ  រដើមបីឲ្យក្កុមក្គួសា  បស់រលាក7 

បានមកដេ់រកាះវែឹង? 8 

[១១:០៥:៥៨] 9 

ឆ៖ បាទ រគឲ្យរធេើដំរណើ រី ំវេង ឹង រគឲ្យមករដើ  រក្ពាះអត់មនសែីរទ វត រទះរគ្នក៏រគមិនឲ្យ10 

ជិះវដ  រគឲ្យមករដើ ទងំអស់គ្នែ  េំបាកក៏រោយ ទ កខក៏រោយ រសាកក៏រោយ យក ួេមិន ួេក៏រោយរេះ11 

វតក្បឹង រេះវតអូសមក។ ខាុំបាទជក្មបរោយក្តង់រិតក្បាកដវមន។ 12 

ស៖ រៅររជេងាេ   រលាកដឹងរទថា អែកណ្ណជាអែកទទួេរ័ត៌មន<ផតេ់កា អន ញ្ញា តឲ្យនា>ំ 13 

ក្កុមក្គួសា  បស់រលាកន ា៎ង<>រៅរកាះរនាះ? <រតើរលាកដឹងថារគរ ៀបេំយ៉ា ងរម៉ាេ?> 14 

ឆ៖ ខាុំបាទជក្មបជូន ខាុំអត់ដឹងរទ។ ខាុំក្គ្នន់រសែើក្បធានកងថ្នក្កុមរទ ក្តង់ថាែ ក់រេើវដេរគឲ្យ15 

ោត់ក្បរនធខាុំមក អែកណ្ណមកខាុំបាទក៏អត់ដឹង រក្ពាះរគឲ្យខាុំបំររញកា ងា រដើមបីរធេើេូត៍ រធេើរនសាទក្តី16 

វែឹងបាទ។ 17 

ស៖ កាេរីមសិេមិញ ម នរម៉ា ង០១:៥៣នាទី រលាកបាននិយយថា “កមា ភិបាេវដេមនេិតត18 

េែវែឹងបានយេ់ក្រម<តាមសំរណើខាុំ>ឲ្យក្បរនធកូនខាុំមកជួបជ ំជាមួយខាុំ”។   អ៊ ៊ីេឹងរៅររេវដេរលាក19 

និយយថាកមា ភិបាេវដេមនសនាត នេិតតេែវែឹង រលាកសំរៅរៅអែកណ្ណ រៅ តា ស់ វែឹងវមនរទ? 20 

ឆ៖ មិនវមនរទ រៅរេើ មិតតវ ឹម រគឲ្យរយបេ់។ ទី១ វដេរគឲ្យដំណឹងខាុំបាទ វែឹងគឺ មិតត21 

វ ឹម វដ  វដេបានថា រួកកូនរូឯងម ខវតរគករមាេអស់រវើយ រវើយនិងមដ យអីវែឹង រូឯងក ំគិតោប់22 

អា មាណ៍អី។ មកដេ់រៅកវនលងរៅរនសាទក្តីវែឹង ក៏មិតតវ ឹម ន ា៎ងឲ្យកា ណ៍វដ ។ គ្នត់ឲ្យរយបេ់ថា 23 

“មិនយូ ប៉ា នាា នរទ ម ខវតអងគកា ទមល ក់មករវើយ”  រវើយក្តង់ក្បធានកង  តា ស់  គ្នត់អត់ក្បាប់រទ24 

រក្ពាះកិេចកា ថ្ផាក្បរទស។-- 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  36 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

[១១:០៧:៤០] 1 

ស៖ សូមអភ័យរទសរលាក ក្បាក់ រ ឿន។ រយើងវរងេងរវើយ<ក្តង់ររេរវលាវែឹង។> ខាុំមិន2 

និយយអំរី<ររេវដេ វ ឹម ក្បាប់អំរី>កា សាល ប់ បស់ក្កុមក្គួសា  បស់រលាករទ។ ខាុំនិយយរៅ3 

ររេវដេរគយេ់ក្រមឲ្យរលាកនាកំ្កុមក្គួសា មកជួបរលាករនាះ។ កាេរីមសិេមិញម នរម៉ា ង០១:៥៣4 

នាទី<បនតិេ> រលាកថា “កមា ភិបាេវដេមនេិតតេែន ា៎ង បានយេ់ក្រមឲ្យក្បរនធកូនខាុំមក ស់រៅរកាះ5 

ជាមួយខាុំ”។ <ក្តង់រនះ> ខាុំនិយយអំរីសំរណើ បស់រលាក វដេស ំឲ្យក្កុមក្គួសា  បស់រលាកមករៅ6 

ជាមួយរលាក។ ខាុំេង់ដឹងថា រៅររេវដេរលាកនិយយថា កមា ភិបាេវដេមនេិតតេែរនះ រលាក7 

សំរៅរៅរេើអែកណ្ណ? 8 

ឆ៖ រវើយខាុំបាទ ក៏ជក្មបជូនថា រៅរេើ មិតតវ ឹម វតមួយគត់។ 9 

ស៖ តាម យៈកា បកវក្បវមិនសូវេាស់ អ៊ ៊ីេឹងខាុំសូមបញ្ញជ ក់ ខាុំេង់ដឹងថា មិតតវ ឹម វែឹងក្បុស10 

ឬក៏ក្សី? 11 

ឆ៖ បាទ ខាុំបាទបញ្ញជ ក់ជូន មិតតវ ឹម វែឹងគឺមិតតក្សី។ 12 

ស៖ ររេក្កុមក្គួសា  បស់រលាកមកដេ់រកាះវែឹង <តាមសកខីកមា បស់រលាក ខាុំយេ់ថា>13 

ក្បរនធ បស់រលាកវែឹងមករធេើកា រៅកែុងវក្សេមក  ។ <ជាភាសាបារំាង ខាុំឮថា “សវក ណ៍” ប៉ា វនតជា14 

ភាសាវខា  ខាុំក្តូវយេ់ថា “វក្សេមក  ” រៅវិញ> គឺរម៉ា ង០២:១៦នាទី រលាកបាននិយយអ៊ ៊ីេឹងកាេរី15 

មសិេមិញ។ អ៊ ៊ីេឹងរលាកអាេបញ្ញជ ក់មដងរទៀតបានរទ? 16 

[១១:០៩:២៥] 17 

ឆ៖ បាទ អងាក េ់វដេមកន ា៎ង ខាុំក៏មិនបានដឹងខលួនវដ ។ ក្សាប់វតដេ់ររេមកដេ់សវក ណ៍18 

គឺខាុំមកដេ់ក្តង់ មករីរធេើកា វិញ រគក្បាប់ខាុំថា អូា៎! ក្បរនធធាល ក់មកដេ់រវើយ។ វតខាុំអត់ទន់បានរ ើញ19 

ម ខរទ ទេ់វតក្រេប់វដេរគរៅជួបរទៀត ខាុំបានរ ើញម ខ រក្ពាះខាុំឈប់រីរធេើកា  ក្បរនធខាុំឈប់    20 

រធេើកា វដ ។ ររេវដេរយើង ក្រេប់ៗវដេរយើងេូេ កេងម ងរដកន ា៎ង។-- 21 

ស៖ សូមអភ័យរទស រលាក ក្បាក់ រ ឿន! 22 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 23 

រលាក ក្បាក់ រ ឿន រលាករឆលើយខលីៗបានរវើយ តបនឹងសំណួ បានរវើយ រគមិនឲ្យរលាកអតាថ -  24 

ធិបាយរទ។ រវើយរលាកនិយយអតាថ ធិបាយវវងអនាល យរៅ វអស់ររេ។ ទី២ វនាឲំ្យរកើតនូវបញ្ញា25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  37 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រផសងៗរកើតរេើង រោយសា រីសំណួ  បស់រលាក រគយកសំណួ េរមលើយ បស់រលាករៅសួ ផាញ់រលាក 1 

បនតបនាា ប់ វរកើតជាបញ្ញា វវងឆ្ៃ យ។ រយើងបាន ំឭកតាងំរីរដើមទីមក។  2 

សួ រោយកញ្ញា  អងត់ា វគសីរស៖ 3 

ស៖ ខាុំសួ សំណួ រេើងវិញមដងរទៀត គឺឲ្យេាស់វតមដង។ ខាុំសួ រលាកថា រៅររេវដេក្បរនធ4 

 បស់រលាកមកដេ់រកាះរនាះ <បនាា ប់មក>រគោត់តាំងឲ្យគ្នត់រៅរធេើកា រៅកសិោឋ នវមនរទ? រក្ពាះ5 

ថាតាម យៈកាេរីេរមលើយ បស់រលាក<រៅរម៉ា ង ២:១៦នាទី> កាេរីមសិេមិញរនាះ<។ រតើ>រលាក6 

<អាេបញ្ញជ ក់បានវដ រទ>ថា <រៅររេ>រលាក<រៅកែុងកងរនសាទ> ក្បរនធ បស់រលាកវែឹងបាន 7 

រធេើកា រៅកែុងេមក  ោបំវនល រតើអ៊ ៊ីេឹងវមនរទ?  8 

[១១:១០:៥៣] 9 

រលាក ក្បាក ់រ ឿន៖ 10 

ឆ៖ បាទ រិតក្បាកដវមន។  11 

ស៖ សូមរលាករឆលើយមដងរទៀត អមាញ់មិញរនះ អែកបកវក្បសាត ប់អត់ឮេរមលើយ បស់រលាករទ? 12 

ឆ៖ ខាុំបាទ ក្បរនធខាុំមកដេ់វែឹង រគោត់តាងំឲ្យោបំវនល វដេមកដេ់សវក ណ៍រនាះ។  13 

ស៖ កាេរីមសិេមិញរៅរម៉ា ង ០២:១៨នាទី និងក្បវវេជារម៉ា ង ០២:២៦នាទី រលាកបាន14 

រឆលើយថា រលាកបានរធេើរៅររេថ្ងៃវែឹងរក្េើនកវនលង រវើយររេយប់ ររេលាៃ េវែឹង គឺរលាកជួបជ ំគ្នែ15 

ជាមួយក្បរនធកូន។ រវើយកែុងេំរណ្ណមក្កុមរនសាទ កងរនសាទ បស់រលាកវែឹង គឺមនវតរលាករទ 16 

វដេមនសិទធិមកជួបជ ំក្កុមក្គួសា រៅររេយប់រនាះ។ ខាុំនិយយអ៊ ៊ីេឹង ក្តឹមក្តូវរទ?  17 

ឆ៖ មិនក្តឹមក្តូវរទ។ ខាុំបាទគឺថាមក មកទងំអស់គ្នែ ជាសមូវភារ មិនវមនមកវតក្គួសា ខាុំ 18 

ឯកជនវតមែ ក់ឯងរទ គឺមក ួមទងំអស់គ្នែ  ប៉ា វនតមនវផែក អែកណ្ណរធេើេមក   អែកណ្ណរធេើរនសាទ អែកណ្ណ19 

វដេរធេើខាងរ ះក្រួេ រ ះអីវែឹង វមនវផែកៗវ ប៉ា វនតកមល ំងវដេក្តូវដឹកនាវំែឹង បីនាក់បួននាក់រទ។  20 

ស៖ ដូរេែះមនន័យថា ររេយប់រេើងវែឹង គឺថាទងំអស់គ្នែ អាេមកជួបជ ំក្កុមក្គួសា បាន21 

ទងំអស់គ្នែ ។ អ៊ ៊ីេឹងវមនរទ? 22 

ឆ៖ បាទ រិតក្បាកដវមន។  23 

[១១:១២:៥០]  24 

ស៖ ឥេូវរនះ ខាុំេូេរៅនិយយអំរីេំណ េមួយ ខាុំេង់សួ រលាកឲ្យេាស់ <កាេរីក្រឹកមិញ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  38 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្បវវេសំណួ រនះសួ បញ្ញជ ក់ ួេរវើយតាមរមើេ៍។> រលាកបានរឆលើយថាររេមួយរនាះ សមមិតត   1 

វ ឹម វែឹងបានបរនាា សរលាក ថារម៉ាេក៏រលាករៅរ ៀបកា ជាមួយរវៀតណ្ណមរៅ វញិ? រវើយវខា មួយ2 

គ រគ្នករម៉ាេមិនយក។ <រតើ>ររេវដេគ្នត់និយយវែឹង គឺនិយយររេ រក្កាយររេក្បរនធ បស់3 

រលាកសាល ប់រវើយ<ឬ? ប៉ា វនតរៅ>ម នររេ<វែឹង គឺរៅររេ>វដេក្បរនធកូន បស់រលាកមកដេ់រកាះ4 

វែឹងអត់មនអែកណ្ណនិយយរីរ ឿងវែឹងរទ ទេ់វតរក្កាយក្បរនធរលាកសាល ប់រវើយ បានរគបរនាា ស5 

រលាក។ <រតើរលាកអាេបញ្ញជ ក់បានវដ រទ?> 6 

ឆ៖ បាទ រិតក្បាកដវមន បាទ។  7 

ស៖ រលាកបានរឆលើយរៅនឹងសំណួ  បស់រលាករមធាវី កូរប៉ា អមាញ់មិញរនះថា រលាកដឹង8 

តាម យៈពាកយេោមអារា ម<រីអែកភូមិ>ថា ក្កុមក្គួសា េក្មុះជាតិសាសន៍<រផសងរទៀត> គឺអែកវដេ9 

មនក្បរនធបតីរវៀតណ្ណមវែឹង ក៏ ស់រៅរកាះជាមួយរលាកវដ ។ ម នររេរគឲ្យរលាកោករេញរីភូមិ10 

វែឹង រលាកដឹងថា រៅរកាះវែឹង<រលាករ ើញ>មនក្គួសា រវៀតណ្ណម ួេរៅរវើយ ឬក៏ទេ់វតររេ11 

វដេរលាករៅដេ់រវើយរទ បានរលាកដឹងថារៅរកាះវែងឹ ក៏មនក្កុមក្គួសា រវៀតណ្ណមរៅវដ ?  12 

ឆ៖ រគក្បមូេផតុំមករីខាងណ្ណខាងណី ខាុំបាទក៏អត់ដឹងវដ ។ ដេ់រគមកក្បមូេរៅ រគ13 

ជរមលៀសមក រគោក់បញ្ចូេ ួមជាមួយគ្នែ រៅ។ ដេ់យូ ៗរៅ ខាុំបាទក៏បានសាគ េ់រគ រគសាគ េ់ខាុំ ខាុំសាគ េ់14 

រគ។ ដេ់រគរាប់រៅ រវើយខាុំក៏នឹករ ើញខលួនឯងរៅ គឺថាេំនួនក្បារីំ ក្គួសា ។ ដេ់ររេរគរៅថា 15 

យករៅសមល ប់ ក្បាកដវមន ដូេពាកយរគថាវែឹង ក្បារីំ ក្គួសា វមន។  16 

[១១:១៥:០៨] 17 

ស៖ រលាកថា <“រយើងសាគ េ់គ្នែ >រៅររេរក្កាយ។” អ៊ ៊ីេឹង <រតើក្តឹមក្តូវរទ ខាុំគិតថា>  ថ្ងៃ18 

វដេរលាកមកជួបជ ំគ្នែ រៅរកាះដំបូងវែឹង រលាកអត់ដឹងថាអែកណ្ណ ក្គួសា ណ្ណជារវៀតណ្ណមជាវខា 19 

រទ។ អ៊ ៊ីេឹងវមនរទ? 20 

ឆ៖ បាទ រិតក្បាកដវមន។ 21 

ស៖ ឥេូវរនះខាុំោប់អា មាណ៍រៅរេើបញ្ញា ពាកយេោមអារា ម ពាក់រ័នធរៅនឹង<កា េូេេ ក22 

េ យ បស់>ជនជាតិរវៀតណ្ណម។ ខាុំមិនយេ់េរមលើយ បស់រលាកេាស់ រតើរលាកសាដ ប់ឮយ៉ា ងរម៉ាេ ថា23 

មនរវៀតណ្ណមេូេមកេ កេ យរៅកែុងក្បរទសកមពជុារនាះ? កាេរីមសិេមិញ គឺរម៉ា ង០៣:៥០នាទី 24 

រលាក<បានរឆលើយនឹងក្រះរាជអាជាា  ង>ថា មនក្កុមទហានមួយមកសួ រលាក។ <អ៊ ៊ីេឹង> ខាុំ<សួ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  39 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រលាកវិញ> រតើគឺក្កុម<ទហាន>ទងំអស់វែឹង <ជារេើកដំបូងបងែស់ បានសួ សំណួ រលាកអំរី>1 

បញ្ញា ជនជាតិរវៀតណ្ណមេូេមកបងកប់ខលួនរៅក្សុកវខា រនាះ? 2 

ឆ៖ អត់រទ ខាុំបាទបានដឹងដំណឹងរីកមា ភិបាេ វរដើ ជវជកគ្នែ  ខាុំបាទគឺថារេះវតយកអា3 

ក្តរេៀកសាដ ប់រៅ ថា អាា៎! បនតិេរទៀត រយើងរវទនារវើយ រវៀតណ្ណមថ្វ េូេដេ់ក្រំវដនរវើយ។ ខាុំបាទ វ4 

អត់មននិយយក្បាប់ក្បជាជនអីរទ វក្គ្នន់វតនិយយគ្នែ រយើង ឆ្ប់ កក្េក ថាអ៊ ៊ីេឹង។ រវើយខាុំបាទ ក៏5 

ហ៊ានតពាកយតសមដី ខាល េរលាមនរក្គ្នះថាែ ក់ដេ់អាយ ជីវិត។ ខាុំបាទក្គ្នន់វតបានមួយសាដ ប់អ៊ ៊ីេឹង ក្តង់6 

វមន មិនវមន ខាុំបាទក៏អត់ដឹងវដ ។  7 

ស៖ រលាកនិយយអំរីកមា ភិបាេណ្ណ? កមា ភិបាេណ្ណវដេនិយយថារវៀតណ្ណមថ្វ េូេ8 

មកដេ់ក្រំវដនរនាះ? 9 

ឆ៖ ខាុំបាទក៏ឮកងទ័រ រវើយរកាងវែឹង រកាងវដេកាន់កងទ័រវែឹងអាយ ក្បវវេ២០, ១៧, 10 

១៨វែឹង ក្គ្នន់វតវជវជកមួយម៉ា ត់រៅ វក៏រដើ ឆ្ៃ យរីខាុំ ខាុំក៏ខាល េរគរៅ រមល ៉ា ះរវើយអត់ហ៊ានរៅសួ  11 

ហ៊ានរៅរស ើបនឹងរគរទ។ ខាុំក្គ្នន់បានវតសាដ ប់វតមួយម៉ា ត់វែឹង រី ម៉ា ត់វែឹង ខាុំក៏េប់រៅ។  12 

[១១:១៧:២៥] 13 

ស៖ ខាុំមិនសូវយេ់រលាក។ អែកនិយយវែឹងជាទហាន ឬក៏ជាកមា ភិបាេរៅសវក ណ៍14 

< បស់រលាក? សូមរលាកបញ្ញជ ក់ឲ្យបានេាស់រមើេ៍?> 15 

ឆ៖ បាទ ខាុំបាទេំណំ្ណរោយសា វតថា ខាុំនិយយវែឹងគឺរសលៀកពាក់វែឹងវតមួយគត់ វតរខារមា16 

អាវរមា  ប៉ា វនតខាុំេំណំ្ណរោយសា ការំភលើង។ វតកាន់ការំភលើងកងទ័ររវើយ។ កងទ័រវែឹងរដើ រេើងរធេើកា 17 

យមេាតវែឹង រដើ រៅខាុំបាទកំរ ងរ ះក្រួេវែឹង វនិយយថា រវៀតណ្ណមេង់េូេដេ់ក្រំវដនរវើយ។ 18 

ក្គ្នន់វតថាអ៊ ៊ីេឹង ខាុំក៏មនេិតត ំរភើប អូា៎! អញ ួេរីកមាពា រវើយ។ វតប៉ា ណា ឹងឯង វតក្តង់ពាកយខលីវវង ខាុំ19 

បាទក៏អត់ដឹងតរៅរទៀតវដ ។ 20 

ស៖ សូមអ គ ណ។ <កាេរីមសិេមិញ> ររេវដេរលាករឆលើយរៅនឹងសំណួ  បស់សវក្រះ21 

រាជអាជាា ពាក់រ័នធរៅនឹងសំណួ វដេថាកងទ័រវែឹងសួ រលាក ពាក់រ័នធនឹងវតតមន បស់រវៀតណ្ណមរៅ22 

កែុងសវក ណ៍ រលាកនិយយអំរីកងទ័រមែ ក់វែឹង ឬក៏រលាកនិយយកងទ័ររផសងរទ? 23 

ឆ៖ មិនវមនខាុំបាទនិយយវែឹងមិនវមនប៉ាះពាេ់រៅរេើកមា ភិបាេរទ កងទ័ររគរធេើដំរណើ  រធេើ24 

កា រៅតាមដូេថា រធេើដំរណើ រេើងេ ះវែឹង រគនិយយក៏អត់មនមកក្បាប់ខាុំបាទរទ ខាុំបាទក៏សាដ ប់នូវសមដី25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  40 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ពាកយ បស់ឯងរទ រគអត់មនមកក្បាប់ខាុំបាទរទ។  1 

ស៖ ក្បវវេជាអាេមនបញ្ញា បកវក្ប។ កាេរីមសិេមិញរៅរម៉ា ង ០៣:៥០:០៤ វិនាទ ី2 

រលាកបានរឆលើយថា៖ “រគបានសួ ខាុំថា<រតើ>មនរវៀតណ្ណមរៅកែុងសវក ណ៍អត់? ខាុំក៏បានរឆលើយថា ខាុំ3 

អត់បានរ ើញរទ”។ អ៊ ៊ីេឹងខាុំសាដ ប់េរមលើយរលាកខ ស ឬក៏យ៉ា ងរម៉ាេររេរនាះ? 4 

[១១:១៩:១៧] 5 

ឆ៖ បាទ ខាុំបាទ មនេរមលើយមនរី  វតមន សសវដេឲ្យរយបេ់ ផដេ់រយបេ់មកឲ្យខាុំរនាះ ខាុំ 6 

វដេរលាកសួ ខាុំ ខាុំរឆលើយរីតួនាទីកមា ភិបាេវដេរៅកែុងកងកែុងក្កុមរណះ។ អារនះកងទ័ររគរធេើរផសង 7 

វដេខាុំបាទវដេបានរ ៀបរាប់វមនរី ម ខសញ្ញា  ដូេខាុំជក្មបជូនខាងរដើមវែឹង។  8 

ស៖ ខាុំដូេជាវរងេងរវើយ។ អ៊ ៊ីេឹងរលាកអាេនិយយអំរីកិេចសនានាវដេរួកកងទ័រនិយយគ្នែ9 

ពាក់រ័នធនឹងបញ្ញា រវៀតណ្ណមវែឹងបានរទ?   ររេវដេរគនិយយគ្នែ ថា  រតើ<កមា ភិបាេវែឹងសួ រលាក10 

ថា>មនរវៀតណ្ណមរៅកែុងសវក ណរ៍នាះ<>? 11 

ឆ៖ អូា៎! វែឹងកមា ភិបាេ។ រគសួ ថា “រៅកែុងសវក ណ៍រយើង វមនរវៀតណ្ណមប៉ា នាា ននាក់ៗ 12 

រូឯង របើដឹងឮ ជួយក្បាប់ខាុំផង”។ រវើយខាុំបាទយក ស់វតខលួនឯង គិតវតខលួនឯង ខាុំបាទអត់មននិយយ13 

រឆលើយក្បាប់រីរ ឿងរគរទ។  14 

ស៖ អ ៊៊ីេឹងខាុំសួ មដងរទៀត  កមា ភិបាេវែឹងជាអែកណ្ណ?  <កមា ភិបាេមួយ>ណ្ណវដេមក15 

សួ រលាករីរ ឿង រវៀតណ្ណមរៅកែុងសវក ណ៍រនាះ? 16 

ឆ៖ មិតតណ្ណៗ វដេសួ ខាុំ។  17 

ស៖ មិតតណ្ណ រនាះសូមរលាកបញ្ញជ ក់ផង ក្សី ឬក៏ក្បុស? 18 

ឆ៖ (មីក្កូវេូនមិនទន់ក្បតិបតតិកា ) 19 

ស៖  ខាុំមិនទន់សួ េប់រទ។ មិតតណ្ណ វែឹងក្សី ឬក៏ក្បុស រវើយគ្នត់រធេើកា ជាមួយនឹង មិតតវ ឹម 20 

វែឹងវមនរទ? 21 

ឆ៖ បាទ រិតក្បាកដវមន។ មិតតណ្ណ, មិតតវ ឹម, មិតតកួន, មិតត ស់ វែឹងគឺរៅរធេើកា  ួមជាមួយ22 

គ្នែ  សវក ណ៍ជាមួយគ្នែ ។ វតសមដីរេញមកគឺ មិតតណ្ណ។  23 

[១១:២១:៤២] 24 

ស៖ កមា ភិបាេវដេរលាកបានរ ៀបរាប់រ ា្ ះទងំអស់វែឹង គ្នត់ជាអែកទទួេបនាកុកងោំ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  41 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បវនលវដេក្បរនធរលាករធេើកា ន ា៎ង វមនរទ? 1 

ឆ៖ បាទ រិតក្បាកដវមន។ 2 

ស៖ អមាញ់មិញរនះ រលាករឆលើយថា មដ យរកាក បស់រលាកមក ស់រៅជាមួយរលាករៅរេើ3 

រកាះ។ េ ះគ្នត់រនាះ មដ យរកាករលាកវែឹង គ្នត់រធេើកា រៅសវក ណ៍វដ  ឬក៏អត់រទ? 4 

ឆ៖ បាទ អត់រទ រៅរមើេរៅកែុងទូក វដេកូនខាុំថាមួយឆ្ែ ំកនលះ រគឲ្យោត់តាំងគ្នត់ោស់វែឹង 5 

ក៏ឲ្យរៅរមើេទូក រវើយនិងរៅវែឹង។  6 

ស៖ អ ៊៊ីេឹង មិតតណ្ណ, មិតតវ ឹម វែឹងរួកគ្នត់សាគ េ់មដ យរកាក បស់រលាករទ? រីម នមក ធាល ប់7 

ជួបមដ យរកាក បស់រលាករទ? 8 

ឆ៖ បាទ បញ្ញជ ក់ជូនរៅកែុងសវក ណ៍រនាះ គ្នត់បានសាគ េ់េាស់ណ្ណស់ ថារនះជាមដ យរកាក9 

ខាុំ រនះជាក្បរនធខាុំ។ 10 

ស៖ កាេរីក្រឹកមិញរនះ <ខាុំមិនេាស់រទថា រតើេរមលើយរនាះជាបញ្ញា >បកវក្ប<ឬយ៉ា ងណ្ណ 11 

វតខាុំសូមបញ្ញជ ក់ ç ខាុំគិតថា រគឮតាមកា បកវក្បជាភាសាបារំាង ç គឺ>ថា រគស រសើ រលាក រក្ពាះ12 

រលាកជាអែករេះដឹង<។ អ៊ ៊ីេឹង>រវើយ <រៅររេមួយ>វែឹង <រគបានោត់រលាកឲ្យ>ក្គប់ក្គងកង13 

រនសាទ។ អ ៊៊ីេឹង<តាម>ខាុំ<យេ់សកខីកមា បស់រលាកក្តឹមក្តូវគឺថា រៅររេមួយ រលាកបានទទួេខ ស14 

ក្តូវរមើេ>កង <ឬក្កុមមួយ>? 15 

[១១:២៣:៤៣] 16 

ឆ៖ អត់វមនរទ អាវែឹងខាុំសូមបញ្ញជ ក់ជូន រគឲ្យកាដ ប់តាមក្កុម កែុងកា បរណ្ណដ ះអាសនែ។ 17 

តបមថា រគឲ្យរៅ វនា៎រូឯង -- រគមិនោត់តាងំខាុំរទ -- រគថា “រូឯងរមើេខ សក្តូវប៉ា នាា ននាក់រនះ។ អូា៎! 18 

មិតតឯងក្តូវរមើេបរងាគ េរមើេអី”។ ក្គ្នន់វតថាប៉ា ណា ឹង វតរគក្បគេ់សិទធិឲ្យរយើង អត់រទ។ រគក្គ្នន់វត19 

ឲ្យរយើងអែករៅជំនួសកា ងា វតប៉ា ណា ឹងរទ។  20 

ស៖ រលាករមើេកា ខ សក្តូវវែឹង រលាកេង់មនន័យថារម៉ាេ? 21 

ឆ៖ តទវ ណថ៍ា រគឲ្យកាប់បរងាគ េប៉ា នាា នរដើម រគឲ្យ តទវ ណ៍ថា យកទូកវែឹងប៉ា នាា ន22 

យករៅទិញោក់សាេ់អួនសាេ់អីវែឹង រគក្គ្នន់វតឲ្យមនតួនាទីវតប៉ា ណា ឹង។ វតឲ្យរយើងោត់វេងអី 23 

កមល ំងក្តូវរធេើរនះរធេើរនាះតរៅម ខ ដូេធៃន់អីរទៀត អត់មនរទ។ រគក្គ្នន់វតឲ្យរក្បើកា វែឹង បរណ្ណដ ះ24 

អាសនែ វតជំនួសកែុងររេខលីៗរនះរទ។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  42 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ កា ងា វដេរគឲ្យរលាកក្គប់ក្គងបរណ្ណដ ះអាសនែវែឹង គឺរៅររេវដេក្បរនធរលាក និង1 

មដ យរកាករលាកវែឹង រៅកែុងសវក ណ៍ វមនរទ? 2 

ឆ៖ បាទ រិតក្បាកដវមន។ 3 

ស៖ ឥេូវរនះ ខាុំេូេរៅររេជួបជ ំក្កុមក្គួសា េក្មុះជាតិសាសន៍ដូេវដេរលាកបានរឆលើយ ួេ4 

មករវើយ គឺរៅថ្ងៃវដេរគបំវបករលាករេញរីក្គួសា  ក្បសិនរបើខាុំមិនក្េេំរទ គឺរលាកបានរឆលើយថា 5 

រគក្បាប់រលាកថាឲ្យរៅជួបជ ំគ្នែ រដើមបីរៅទទួេកា ងា រៅកវនលងរផសង។ រលាកបានរឆលើយថា រលាកបាន6 

រេញរៅ គឺកាេរីមសិេមិញ រៅរម៉ា ង<០៣:២៥:២៩> វិនាទី រលាកថា៖ “រយើងបានោករេញរៅ7 

ក្បវវេជារម៉ា ងក្បាំ<មួយ>យប់ <តាមខាុំគិត>រៅររេរយើងរៅដេ់<រគ្នេរៅ>  គឺក្បវវេជា8 

រម៉ា ងបី<កនលះក្រឹក>”។    អ ៊៊ីេឹងមនន័យថា ររេន ា៎ងគឺរលាករដើ ទងំយប់ រវើយដេ់<រគ្នេរៅ> 9 

ររេក្រេឹមរេើងរម៉ា ងក្បវវេជាបី<កនលះ>ក្រឹកវែឹង បានរលាករៅដេ់កវនលង វមនរទ? 10 

[១១:២៦:២១] 11 

ឆ៖ កវនលងរនះសាដ ប់អត់បានផង។ បាទ ខាុំបាទសាដ ប់អត់បានផង។ 12 

ស៖ កាេរីមសិេមិញរនះ <ខាុំដកក្សង់អេីវដេរលាកបានរឆលើយ។>រលាកបានរឆលើយដូេតរៅ៖ 13 

“រយើងបានោករេញរៅក្បវវេជារម៉ា ងក្បាមំួយលាៃ េ រវើយរបើខាុំគិតរៅ រយើងរៅដេ់រគ្នេរៅវែឹង 14 

គឺក្បវវេជារម៉ា ង<>បីកនលះក្រឹក”។ សំណួ ទី១ ខាុំេង់ដឹងថា រលាកនិយយរីរគ្នេរៅវែឹង គឺរគ្នេ15 

រៅណ្ណ វដេថារលាកថា រៅដេ់រម៉ា ងបីកនលះក្រឹកវែឹង? 16 

ឆ៖ ខាុំបាទវដេរធេើដំរណើ រេញរីសវក ណ៍រៅេំនួនក្បវវេជារម៉ា ងក្បាមំួយ រម៉ា ងក្បាំមួយ17 

លាៃ េវែឹង។ រវើយវឲ្យរធេើដំរណើ រៅតាមផលូវ វតវអត់បងខំខាុំបាទរទ វឲ្យរដើ តាមសក្មួេ រវើយដេ់18 

រេេើយខាល ងំររកវដេវអត់េំណីអាហា វែឹង រៅរ ើញងលកុវែឹងមនទឹកងូត វឲ្យរដកវែឹងោនំឹងរៅ 19 

រដកវែឹងរៅ វក៏អត់រធេើបាបអីវដ   វូតទេ់វតមិនដឹងថា រម៉ា ងររេរងាើ ណ្ណរទ ប៉ា វនតេិតតខាុំគិតសាា ន20 

ថា រម៉ា ងបីកនលះេូេជិតបួនរវើយ បានរៅដេ់ក្តង់កវនលងវដេទីតាងំវសរក្មេអាយ ជីវិតវែឹង។  21 

[១១:២៧:៤៣] 22 

ស៖ រលាកបានរឆលើយថា រលាកមិនបានរ ើញកា សមល ប់មន សសរទ រីរក្ពាះថារលាករៅកវនលង23 

រផសង។ អ៊ ៊ីេឹងខាុំេង់ក្តេប់មកនិយយអំរីររេជាក់លាក់ រៅររេវដេរគបំវបកក្កុមទងំរី រនាះ 24 

ររេរគបំវបករេញរីគ្នែ រនាះ។ <ររេរ ឿងវែឹងរកើតរេើង រតើ>ក្កុម បស់រលាកវែងឹរៅកវនលងណ្ណ? 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  43 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រវើយររេយប់វែឹង រលាកសក្មករៅកវនលងណ្ណ? 1 

ឆ៖ ខាុំបាទ រគឲ្យោត់តាំងរៅរបាកក្សូវ វបនក្សូវ។ ឯក្បរនធខាុំបាទ គឺរគយករៅខាងទួេ កា 2 

ខាុំបាទ រគឲ្យមកខាងវតតរមេំ។  3 

ស៖ វតតរមេំរនះ មនេមៃ យប៉ា នាា នគីេូវម៉ាក្ត រីកវនលងវដេរលាកោករេញរៅរម៉ា ងក្បាំមួយ4 

លាៃ េវែឹង? 5 

ឆ៖ ខាុំរៅកែុងគំនិតខាុំបា៉ា ន់សាា នរៅ វដេខាុំបានសួ រគខលះរៅ រគថា េមៃ យក្បវវេជាង២០6 

គីេូ បានដេ់រីកវនលងវដេខាុំរៅសវក ណ៍រេើងមករមេំវែឹង រក្ពាះរដើ វែឹង វមនផលូវកនលកុកវនលង 7 

រវើយផលូវវែឹងវអត់ក្សួេរទ រេះវតរដើ  ម ំង រម៉ា ក ទឹកផងភក់ផងៗ  វូតមកដេ់ក្តង់កវនលងវដេរគ8 

ក្តូវសមល ប់វែឹង។  9 

ស៖ អមាញ់មិញរនះ រលាកនិយយអំរីទួេ កា និងកវនលងសមល ប់មន សស។ ររេវដេរគ10 

សមល បរ់នាះ រលាកមិនមនវតតមនរទ។ <បនាា ប់មក> រលាករឆលើយថា វសែករេើងសមមិតត វ ឹម មក11 

និយយក្បាប់រលាក។ ខាុំយេ់អ៊ ៊ីេឹង ក្តឹមក្តូវរទ? 12 

ឆ៖ បាទ ក្តឹមក្តូវរវើយ។  13 

ស៖ រលាកដឹងរទថា រីវតតរមេំ<កវនលងរលាករធេើកា ររេវែឹង>រៅទួេ កាវែឹងេមៃ យប៉ា នាា ន14 

គីេូវម៉ាក្តវដ ? 15 

[១១:២៩:៥៧] 16 

ឆ៖ ខាុំក្គ្នន់វតបា៉ា ន់សាា ន វតឯេមៃ យរិតក្បាកដ ខាុំមិនបានរិតក្បាកដរទ ប៉ា វនតខាុំក្គ្នន់វតបា៉ា ន់17 

សាា នជាគំនិតខាុំថា យ៉ា ងតូេក៏ក្តឹម១០គីេូជាងវដ  វដេបានរឆ្ព ះរីកវនលងរមេំរៅទួេ កាវែឹង។  18 

ស៖ រលាកបានរៅដេ់វតតរមេំ ជាមួយក្កុមមន សសមួយក្កុម រវើយវដេក្តូវបានរគបំវបក19 

រេញរីក្កុម<ទីរី វែឹង រតើ>ររេរលាករៅដេ់វែឹង ក្បធានសវក ណវ៍តតរមេំវែឹង មកទទួេរលាក20 

រទ? រវើយទហានរី នាក់វែឹងមនតាមយមរលាក វូតរៅដេ់វតតវែឹងរទ <វដេរលាកបានរេើក21 

រេើងរីមសិេមិញ>? 22 

ឆ៖ រទ រគរៅខាុំបាទរៅរបាកក្សូវវែឹង រ ើញទ័រវែឹងរយួ ការំភលើងរី រដើម រស.ការី រដើម23 

វែឹង ខាុំក៏ោប់អត់ហ៊ានសួ ថា រនះវែឹងក្បធានកងរនាះ? រក្ពាះក្កុមរនះអត់រទ រគឲ្យក្បាប់ថា វែា៎! មិតត24 

ឯងរៅរធេើរបាកក្សូវរៅ រវើយខាុំរបាករៅ។ ខាុំអត់ហ៊ានសួ រគរទ រក្ពាះខាល េរសេកតីសាល ប់។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  44 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ រលាកក្បធាន ឥេូវរនះគឺរម៉ា ងដប់មួយសាមសិបនាទីរវើយ ក្បវវេជាដេ់ររេ1 

សក្មករវើយ។ ខាុំសូមបញ្ញជ ក់ថា ខាុំគិតថាខាុំមិនអាេបញ្ចប់កែុង យៈររេតិេជាង២០នាទីរទ រលាក2 

ក្បធាន។ ១០នាទីវដេរលាកក្បធានបវនថមវែឹងគឺមិនក្គប់ក្គ្នន់រទ។ គឺឯកសា <ជាលាយេកខណ៍3 

អកស >រី  បស់រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី ូបរនះមនសា ៈសំខាន់ <ក្តូវរេើករេើងជាមួយរលាក ក្បាក់ 4 

រ ឿន> រវើយខាុំមិនមនទន់បានសួ ពាក់រ័នធនឹងេំណ េរនះរៅរេើយ។ ដូរេែះ  ខាុំជក្មបជូនរលាក5 

ក្បធានឲ្យរវើយថា ខាុំក្តូវកា រេើសរីររេ១០នាទីវដេរលាកក្បធានផតេ់ជូន។ 6 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 7 

បាទ អ គ ណ។ ឥេូវរនះ ដេ់ររេសក្មកថ្ងៃក្តង់រវើយ អងគជំន ំជក្មះក្បកាសសក្មកោប់រី8 

ររេរនះតរៅរនះ    វូតដេ់រម៉ា ងមួយកនលះ រសៀេរនះ សូមអរញ្ជើញេូេវិញ រដើមបីកិេចដំរណើ កា 9 

សវនាកា ។  10 

មស្តនតី ដឋបាេត លាកា សក្មបសក្មួេផដេ់កវនលងសក្មករៅបនាប់ ង់ោសំក្មប់សាកសី ដេ់រដើម11 

បណដ ឹង ដឋបបរវណី ូបរនះរៅកែុងអំេុងររេឈប់សក្មក និងឲ្យអរញ្ជើញគ្នត់  ួមទងំប គគេិកថ្នអងគកា  12 

ធី.ភី.អូ  មកកាន់កវនលងផដេ់សកខីកមារៅកែុងបនាប់សវនាកា រនះ រៅរវលារម៉ា ងមួយកនលះ រសៀេ។ 13 

រវើយបងាគ ប់ឲ្យអន  កសមនាី   ំឃ្លងំនាខំលួនរលាក រខៀវ សំផន រៅកាន់បនាប់ ង់ោខំាងរក្កាម14 

សាេសវនាកា រនះ និងបងាគ ប់ឲ្យនាខំលួនគ្នត់ក្តេប់េូេ ួមសវនាកា  រៅកែុងបនាប់សវនាកា រនះវញិ 15 

រៅ រសៀេរនះ ឲ្យបានម នរម៉ា ងមួយកនលះ។ 16 

សក្មកេ ះ! 17 

(សវនាកា សក្មករីរម៉ា ង ១១:៣២ នាទី ដេ់រម៉ា ង ១៣:៣១នាទី) 18 

[១៣:៣១:៥៨] 19 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 20 

អងគយុេ ះ! 21 

អងគជំន ំជក្មះក្បកាសបនតកិេចដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា ។ រវើយតរៅរនះផដេ់រវទិកាជូនរៅ22 

ក្កុមសវរមធាវីកា ពា កដីរលាក រខៀវ សំផន រដើមបីមនឱកាសបនតកា តាងំសំណួ រដញរោេេំរពាះ 23 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ូបរនះ។ សូមអរញ្ជើញ! 24 

កញ្ញា  អងត់ា វគសីរស៖ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  45 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ 1 

សួ រោយកញ្ញា  អងត់ា វគសីរស៖ 2 

ស៖ ជក្មបសួ ជាងាីមដងរទៀត រលាក ក្បាក់ រ ឿន។ ខាុំសូមសួ រលាកបនតរទៀត <រយើង្ន3 

ដេ់ដំណ្ណក់កាេេ ងរក្កាយថ្នកា តាងំសំណួ មករលាក។> ម នររេឈប់សក្មក រយើងបាននិយយ4 

អំរីររេមួយ វដេរលាកបាននិយយអំរីកា <ក្បមូេផតុំ>ក្គួសា េក្មុះជាតិសាសន៍ និងររេវដេ5 

រលាកក្តូវបានរគនារំៅកវនលងមួយ រក្កាយមករគបំវបករួករលាកជារី ក្កុម រវើយក្កុម បស់រលាកគឺ6 

រៅវតតរមេំ រវើយក្កុមមួយរទៀតរៅខាងទួេ កា <តាមអេីវដេរលាកបានដឹង>។ រលាកបានរឆលើយថា 7 

វតតរមេំមនេមៃ យក្បវវេជា១០គីេូវម៉ាក្តរីទួេ កា។ ដូរេែះខាុំេង់សួ រលាកដូេតរៅ កវនលងវដេ8 

ក្កុមទងំរី ជួបជ ំគ្នែ ម នររេវបកគ្នែ វែឹង មនេមៃ យប៉ា នាា នរីទួេ កា និងមនេមៃ យប៉ា នាា នរីវតត9 

រមេំ? 10 

រលាក ក្បាក ់រ ឿន៖ 11 

ឆ៖ និយយភាសាអង់រគលសសាដ ប់អត់បាន។ សូមឲ្យគ្នត់សួ មដងរទៀត រក្ពាះខាុំសាដ ប់អត់បាន។ 12 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 13 

បាទ សូមសួ គ្នត់មដងរទៀត គ្នត់សាដ ប់មិនបានរទនូវពាកយៗនូវសំណួ វដេរលាកក្សីរមធាវីសួ  14 

ឬមួយក៏មនបញ្ញា វផែកខាងតបក ណ៍សាដ ប់សំរេង។ 15 

[១៣:៣៤:៥០] 16 

សួ រោយកញ្ញា  អងត់ា វគសីរស៖ 17 

ស៖ រលាក ក្បាក់ រ ឿន រលាកក្បាប់សាដ ប់ខាុំឮរទររេរនះ? 18 

រលាក ក្បាក ់រ ឿន៖ 19 

ឆ៖ បាទ ខាុំបាទសាដ ប់េាស់។ អមាញ់មិញគឺខាុំសាដ ប់អត់បាន េូេភាសាប រទស។ 20 

ស៖ <ខាុំយេ់ រវើយ>ខាុំនឹងសួ សំណួ រេើងវិញ។ រលាកបាននិយយអំរីកវនលងមួយវដេក្កុម21 

ទងំរី <មករីសវក ណ៍>ក្តូវបានរគបវំបករេញរីគ្នែ  រដើមបីរៅទិសរៅរផសងគ្នែ ។ រលាកថា ក្កុម22 

 បស់រលាករេញរៅវតតរមេំ រវើយក្កុមមួយរទៀតរេញរៅទួេ កា <វែឹងជាកវនលង> រគក្បាប់រលាក23 

ថា មនកា សមល ប់មន សស។ ដូរេែះ ខាុំេង់ដឹងថា ទីកវនលងវដេក្កុមទងំរី វបកគ្នែ រនះ គឺមនេមៃ យ24 

ប៉ា នាា នរៅទួេ កា រវើយនិងរៅវតតរមេំ? ប៉ា វនតដំបូង សួ រៅទួេ កាសិន។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  46 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ឆ៖ បាទ ខាុំបាទជក្មបជូនវដេេមៃ យរៅរីរមេំរៅទួេ កា ខាុំបា៉ា ន់សាា ននឹងគំនិតខាុំក្បវវេ1 

ជា១០គីេូបានដេ់រៅវតតទួេ កា។ វតវដេទីតាំងវដេខាុំបាទ វដេរគឲ្យរេើងរៅគឺេំទិសរៅ គឺរមេំ2 

វតមដង។ រវើយខាុំ រគក៏រគឲ្យវបករេញរៅថ្វ ក្សូវ ថ្វ កណ្ណដ ប់វែឹង េមៃ យជិតរទ ក្បវវេជាបា៉ា ន់សាា ន 3 

ក្បវវេជា វដេតាមខាុំបា៉ា ន់សាា នក្បវវេជា៥០០វម៉ាក្តអីរទ រៅដេ់កវនលងខាុំបាទថ្វ ក្សូវរវើយ របាក4 

ក្សូវរវើយ។ 5 

ស៖ ក្បវវេជាខាុំសួ  រលាកមិនេាស់។ រលាកបាននិយយអំរីកវនលងមួយវដេរួកកងទ័រវែឹង6 

<រដើ តាមរលាក រវើយ>បំវបកជារី ក្កុម បំវបកក្កុមរលាកន ា៎ង។ ខាុំេង់ដឹងថា រីកវនលងវដេរគបំវបក7 

រលាកវែឹង វមនេមៃ យប៉ា នាា ន របើរធៀបរៅនឹងទួេ កាវែឹង? 8 

[១៣:៣៧:០៤] 9 

ឆ៖ គឺខាុំបាទ វដេកវនលងទីតាងំវដេរគយកក្គួសា ខាុំរៅសាល ប់រវើយ រគវបងវេករៅទួេ កា 10 

េមៃ យក្បវវេ១០គីេូ។ រវើយេំវណកខាងខាុំវដេរគឲ្យវបករេញ េមៃ យក្បវវេជា៥០០វម៉ាក្ត11 

រៅដេ់កវនលងវដេខាុំបាទ បញ្ញជ ក់ជូនថា កវនលងរបាកក្សូវរនាះរវើយ។ 12 

ស៖ ររេវដេរលាកនិយយថា មនេមៃ យ៥០០វម៉ាក្តរីកវនលងវដេរលាក<រេញ>រៅ 13 

<តាមខាុំឮតាមកា បកវក្ប។ រតើ>រលាកេង់និយយថា កវនលងវដេរគបំវបករលាកវែឹងកវនលងរីេមៃ យ14 

វដេរគបំវបករលាករៅដេ់កវនលងវដេរលាកក្តូវរបាកក្សូវវែឹង ៥០០វម៉ាក្ត ឬក៏យ៉ា ងរម៉ាេ? 15 

ឆ៖ បញ្ញជ ក់ជូនក្តឹមក្តូវរវើយ។ 16 

ស៖  ដូរេែះរលាករៅេមៃ យ៥០០វម៉ាក្តរីកវនលងវដេរគបំវបករលាកវែឹង រវើយក្កុមមួយរទៀត 17 

រេញរៅេមៃ យ១០គីេូវម៉ាក្ត<រីរលាក>។ អ៊ ៊ីេឹងរវើយបានជារលាកមិនដឹងអំរីរ ឿងរវត វដេបាន18 

រកើតរេើង រវើយរលាកដឹង គឺរោយសា វតរគក្បាប់រលាករទ អ៊ ៊ីេឹងវមនរទ? 19 

ឆ៖ វមនរិតក្បាកដរវើយ។ 20 

ស៖  រោយសា វតរលាកបានរឆលើយថា កវនលងងាីវែឹងរគឲ្យរលាករៅរបាកក្សូវវែឹងមនេមៃ យ21 

២០គីេូវម៉ាក្តរីសវក ណ។៍ រតើកងទ័រវដេអមដំរណើ រលាករៅវែឹង រួករគរៅជាមួយរលាក វូតឬ22 

ក៏រួកកងទ័រវែឹងរេញរៅជាមួយក្កុមទី២ ឬក៏រេញរៅទិសរៅរផសង? 23 

[១៣:៣៩:១៣] 24 

ឆ៖ បាទ ខាុំបាទសូមបញ្ញជ ក់ជូន រៅររេកមល ំងកងទ័រមិតតក្សី និងបែូនក មរារនាះ គឺវបកគ្នែ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  47 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្តឹមវដេរគវបងវេក មិនដឹងជាទិសរៅរគរៅខាងណ្ណ រគមកខាងណ្ណ ខាុំបាទក៏អត់ដឹងវដ  រក្ពាះយប់1 

ងងឹត។  2 

ស៖ <> អ៊ ៊ីេឹងរវើយបានជាខាុំេង់ដឹងថា អែកណ្ណជាអែកនិយយក្បាប់រលាកថា ក្កុមមួយរទៀត3 

ន ា៎ងរេញរៅទួេ កា? 4 

ឆ៖ បាទ មនមួយេំនួនវដេ មិតតវ ឹម រនាះគ្នត់វតថា ក្បវវេជារគយករៅវតតទួេ កា5 

រវើយ រវើយខាុំបាទវែឹង គឺរគឲ្យខាុំមកកវនលងរបាកក្សូវ ខាុំបញ្ញជ ក់បា៉ា ន់សាា នថា ម ខវតរគយករៅសមល ប់6 

រវើយេមៃ យវែឹង។ វតេមៃ យរិតក្បាកដ គឺខាុំអត់បានដឹងរទ ខាុំក្គ្នន់វតបា៉ា ន់សាា ននឹងគំនិតខាុំវដេខាុំបាន7 

ធាល ប់រដើ ថ្ងៃវែឹង វឆ្ៃ យររក។ រវើយខាុំបា៉ា ន់សាា នរៅេមៃ យក្បវវេជា១០គីេូវម៉ាក្តវែឹងរវើយ វត8 

មិនដឹងប៉ា នាា នគីេូវម៉ាក្តរទវដេយកកា ជាក់វសដង ខាុំបាទអត់បានដឹងបានឮរទ។ 9 

ស៖ អមាញ់មិញរនះ ខាុំសួ រលាកថាអែកណ្ណជាអែកក្បាប់រលាកថា ក្កុមទី២រេញរៅទួេ កា10 

អែកណ្ណខលះ រលាកអាេក្បាប់រ ា្ ះបានរទ? 11 

ឆ៖ បានវដេខាុំដឹងេាស់គឺ មិតតវ ឹម បានក្បាប់ខាុំមួយម៉ា ត់ថា ក្បវវេរគយករៅទួេ កា12 

រវើយ ក្គួសា រូឯង។ វតក្តង់េមៃ យខាុំៗបា៉ា ន់សាា នរីគំនិតខាុំវដេរឆ្ព ះរីកវនលងវដេរគបំវបកក្កុមវែឹង13 

ឲ្យខាុំរៅរៅរបាកក្សូវ  ខាុំបា៉ា ន់កែុងេិតតខាុំក្បវវេជា៥០០គីេូវម៉ាក្តរទៀត  --  ក្បវវេជា៥០០វម៉ាក្ត14 

រទៀត។ 15 

[១៣:៤១:៣៣] 16 

ស៖ រលាក ក្បាក់ រ ឿន ខាុំដូេជាវរងេងរវើយ។ អមាញ់មិញរលាករឆលើយថាេមៃ យ វងកវនលង17 

វដេរលាករបាកក្សូវ និងកវនលងវដេរគវបងវេករលាកជារី ក្កុមវែឹងមនេមៃ យរីគ្នែ ៥០០វម៉ាក្ត 18 

រវើយទួេ កាជាកវនលងវដេមនកា សមល ប់មន សសវែឹង មនេមៃ យ១០គីេូវម៉ាក្ត។ រលាកអាេរឆលើយ19 

បញ្ញជ ក់ឲ្យបានេាស់មដងរទៀតបានរទ<ថាេរមលើយណ្ណមួយវដេក្តឹមក្តូវ រដើមបីឲ្យខាុំយេ់បានក្តឹម20 

ក្តូវ>? ខាុំវរងេងរវើយនូវេរមលើយ បស់រលាករនះ។ 21 

ឆ៖ បាទ ខាុំសូមបញ្ញជ ក់មដងរទៀតថា េមៃ យវែឹងរគវេកជារី វែឹង គឺខាុំបាទបា៉ា ន់សាា នថារគឲ្យ22 

ក្គួសា ខាុំរៅខាងទួេ កាវែឹង ខាុំបា៉ា ន់សាា នថាេមៃ យវែឹងក្បវវេជា១០គីេូវម៉ាក្ត។ ឯេំវណករ ឿងខាុំ23 

មួយវេករទៀត គឺខាុំបានរៅរបាកក្សូវវែឹង ខាុំបា៉ា ន់សាា នក្បវវេជា៥០០វម៉ាក្ត។ 24 

ស៖ <ខាុំទទួេយកអ៊ ៊ីេឹងេ ះ>រលាក ក្បាក់ រ ឿន ដូរេែះគឺ មិតតវ ឹម ជាអែកក្បាប់រលាកអំរី25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  48 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ម ណភារ បស់ក្បរនធរលាក និងកូន បស់រលាក។ រវើយរៅររេវដេរលាករឆលើយរៅនឹងសំណួ 1 

 បស់សវក្រះរាជាា  ងអនដ ជាតិ គឺកាេរីមសិេមិញរៅរម៉ា ង០២:៣០ ដេ់រម៉ា ង០២:៣២នាទី រលាក2 

និយយថា៖ “ររេវដេខាុំរបាកក្សូវ ខាុំឮរមកងនិយយថា រួករគក្តូវបានរគករមាេរវើយ”។ ររេវដេ3 

រលាកនិយយអំរីរមកងវែឹង រលាកសំរៅរេើ មិតតវ ឹម វែឹងវមនរទ? 4 

ឆ៖ បាទ ខាុំជក្មបរោយេាស់ថា ក្បាកដជាមិតតវ ឹម វតមិនបានរាយកា ណ៍ក្បាប់យូ អវងេង5 

រទ គ្នត់ក្គ្នន់វតក្បាប់ថា រូក ំោប់អា មាណ៍អី រក្ពាះក្គួសា រូរគករមាេរវើយ វដេរូតាងំខលួនរដើមបីបរក្មើ6 

បដិវតតន៍តរៅរទៀតរៅ រវើយគ្នត់ឲ្យរយបេ់ខាុំមួយម៉ា ត់វតប៉ា ណា ឹង។ 7 

[១៣:៤៤:២០] 8 

ស៖ ដូរេែះ មិតតវ ឹម បានក្បាប់រលាកវបបរនះ គឺររេវែឹងគឺក្បវវេជារៅររេវដេរលាក9 

រៅវតតរមេំរទ វមនរទ <គឺរៅសវក ណ៍រផសង>? រីរក្ពាះថា មិតតវ ឹម វែឹងគ្នត់រៅសវក ណ៍10 

<វដេរលាកបានោករេញ មនេមៃ យ២០វម៉ាក្ត រីរលាក។> រវើយវយ៉ា ងរម៉ាេក៏អាេគ្នត់មករៅវតត11 

រមេំ ររេក្រឹក<? សូមរលាកជួយរនយេ់បានរទ>? 12 

ឆ៖ ខាុំជក្មបជូន គ្នត់មករីថ្ងៃម ន គ្នត់កាដ ប់តាមកងេេ័តវែឹង។ រីរដើមគ្នត់រៅសវក ណ៍13 

ខាុំ ដេ់ថ្ងៃម នថ្ងៃវែឹងប៉ា នាា នថ្ងៃ គ្នត់រេើងមកម នវែឹង គ្នត់រ ៀបេំោត់វេងដឹកនាអំែករធេើកា វែឹង ស្តសតីៗ14 

វែឹង គ្នត់មករៅកវនលងវែឹង។ វតររេយប់ ក្តង់គ្នត់ដឹង គ្នត់មិនដឹង ក៏ខាុំអត់បានដឹងវដ  គ្នត់បញ្ញជ ក់15 

ជូនខាុំថា រូក ំគិតអាេ័យរទៀត រក្ពាះរគយករៅករមាេរវើយ។ ខាល េរលាា៎ ខាុំនិយយរៅ សមតីកា ខេះខាត 16 

សូមរលាកក្បធានរមតាត អត់រទសដេ់ខាុំ រក្ពាះខាុំវរងេងរវើយ។  17 

ស៖ <ខាុំយេ់ក្សបជាមួយរលាកេ ះ។> េំរពាះអែកបកវក្ប មិតតវ ឹម វែឹងជាស្តសតីរទ។ <អ៊ ៊ីេឹង 18 

រគបញ្ជូនគ្នត់រៅ>រៅវតត<រមេំ អ៊ ៊ីេឹងរវើយរទើប>រលាកបានជួបគ្នត់ រវើយគ្នត់ក្បាប់រលាកអំរី19 

រ័ត៌មនវដេរគសមល ប់ក្គួសា រលាក។ រលាកបាននិយយជាមួយសវក្រះរាជអាជាា រវើយរលាកក៏បាន20 

បញ្ញជ ក់ជាមួយនឹងរមធាវី កូរប៉ា វដ ថា រលាកបានសាត ប់ឮថា រ ា្ ះ ប៊ន ជាឃ្លតក  រវើយ ប៊ន រនះ21 

រវើយជាអែកពាក់រ័នធកែុងកា សមល ប់ក្កុមក្គួសា រលាក។ រតើរលាកដឹងរ័ត៌មនវែឹងមករីណ្ណ គឺមតិតវ ឹម 22 

វែឹងជាអែកក្បាប់រលាកវែឹង វមនរទ?  23 

ឆ៖ បាទ អត់វមនរទ ប៉ា វនតរៅកែុងមួយេំណ ះក្សុកប ិបូ េបីរ ា្ ះ ថាមិតតប៊ន វែឹងវតរៅណ្ណ 24 

រគបញ្ជូនរៅឲ្យគ្នត់សមល ប់រវើយ ដូេជាគ្នត់រមររជឃឃ្លដអ៊ ៊ីេឹង សក្មប់វតអែកវដេមនរទស អែក25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  49 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

មននិយយសតីអីវខ សឆគងនឹងកា ឆលងកាត់វែឹង រគបញ្ជូនរៅឲ្យ មិតតប៊ន វែឹងអែកសមល ប់។  មននី សា 1 

គ្នត់រី នាក់រទៀត វតខាុំបាទអត់បានសាគ េ់រ ា្ ះរទ។ វតរៅដេ់ គឺគ្នត់សមល ប់រវើយ ប៉ា វនតនិយយវែឹង  2 

វភែកខាុំបាទអត់បានរ ើញរទ  ប៉ា វនតកា រិតវដេរគបញ្ជូនរៅ  មិតតប៊ន វែឹងអែករធេើឃ្លតរវើយ។ 3 

[១៣:៤៧:២០]  4 

ស៖ រលាក ក្បាក់ រ ឿន ខាុំសូមអភ័យរទស។ ខាុំដឹងថាវសាគុសាា ញ ក៏ប៉ា វនតសូមឲ្យរលាករឆលើយ5 

រៅនឹងសំណួ ខាុំឲ្យបានជាក់លាក់។ រតើ មិតតវ ឹម វែឹងវមនរទវដេជាអែកនិយយក្បាប់រលាកថា មិតតប៊ន 6 

រនះេូេ ួមពាក់រ័នធកែុងកា សមល ប់ក្កុមក្គួសា រលាក? <រតើគ្នត់វែឹងជាអែកនិយយអំរី ប៊ន ឬ?> 7 

ឆ៖ អត់វមនរទ។ គឺមិតតវ ឹម បានក្បាប់ ដូេខាុំជក្មបជូនរលាកក្បធានរវើយ ថារីម នដំបូង8 

វែឹង មិតតវ ឹម ក្គ្នន់វតឲ្យមួយម៉ា ត់ថា រូក ំគិតសងស័យ ដូេខាុំជក្មបជូនក្េំវដេថា អងគកា រគករមាេ9 

រវើយ រវើយវដេរូគិតខំរធេើកា បរក្មើអងគកា រៅ បរក្មើបកសរៅ បរក្មើសមូវភាររៅ។ ខាុំក៏អត់ហ៊ាន10 

មត់ ហ៊ានក តបសែងរៅរេើរគវដ ។ ប៉ា វនតមួយេំនួនរទៀតវដេ មិតតប៊ន វដេថារនះេបីទងំអស់ ទូទងំ11 

ក្សុកប ិបូ  ថាវតបញ្ជូនរៅ គ្នត់គឺអែកក្បោកំា ថាសមល ប់វែឹងវតមដង។ សូមរមតាត អធាក្ស័យ។  12 

ស៖ សូមអភ័យរទស រលាករដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី<។ ខាុំក្តូវសួ រលាកជារេើកេ ងរក្កាយ 13 

រោយសា ខាុំមិនេាស់េរមលើយ បស់រលាក។> ខាុំសូមឲ្យរឆលើយថា “បាទ ឬក៏រទ” រៅបានរវើយ។ សូម14 

រឆលើយរោយខលី។ រតើ មិតតវ ឹម ជាអែកក្បាប់រលាកថា ប៊ន ជាអែកសមល ប់ក្គួសា រលាកវមនរទ? “បាទ ឬ 15 

រទ” សូមរលាករឆលើយវតប៉ា ណា ឹងបានរវើយ។  16 

ឆ៖ រទ។  17 

ស៖ ដូរេែះ<របើ>មិនវមន មិតតវ ឹម ជាអែកក្បាប់រទ។ រលាកអាេបញ្ញជ ក់បានរទ អែកណ្ណជា18 

អែកវដេនិយយថា ប៊ន រនះជាអែកសមល ប់ក្កុមក្គួសា រលាក?  19 

[១៣:៤៩:១៧] 20 

ឆ៖ មិនវមន មិតតប៊ន វែឹងសមល ប់រទ ប៉ា វនតសមល ប់ៗក្បរនធខាុំរទ។ ប៉ា វនតពាកយេោមអារា ម វដេ21 

រួកកង រួកអី វដេរគរ ើញនឹងវភែក វដេរគរដើ កាត់វែឹង រគក្បាប់ថា រៅដេ់កវនលងណ្ណក៏រោយ គឺរគ22 

រៅ មិតតប៊ន វែឹងរៅសមល ប់រវើយ។  23 

ស៖ សូមអ គ ណ។ រៅកែុងក្កបខ័ណឌ ថ្ននីតិវិធីរៅេំរពាះម ខត លាកា រនះ រលាកក្តូវបំររញ24 

ពាកយស ំតាងំខលួនជារដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី។ រៅកែុងឯកសា  D22/2759/1 វដេមនវតជាភាសា25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  50 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

អង់រគលសមួយភាសាគត់រៅ ERN 00556210 មនកូរឡានមួយវដេស រស ថា ជាភាសាអង់រគលស 1 

ប គគេវដេរលាកយេ់ថា ជាអែកទទួេខ សក្តូវកែុងកា ក្បក្រឹតតិតក្កិដឋកមា ររេរនាះរលាកបានស រស 2 

ថា មិតត ស់ (រមកង) គឺជាក្បធានសវក ណ៍វដេ<រលាក>បាននិយយកាេរីម ន។ រលាកអាេ3 

បញ្ញជ ក់បានរទ ថារវត អីបានជារលាកោក់ថា មិតត ស់ រនះជាអែកវដេរលាករជឿជាក់ថាទទួេខ សក្តូវ4 

េំរពាះតក្កិដឋកមារនាះ? <តាមរលាកដឹង រតើគ្នត់បានក្គប់ក្គងអេីខលះ?> 5 

ឆ៖ បាទ ខាុំសូមបញ្ញជ ក់ជូនថា ខាុំបាទក៏បានរៅដេ់ម នដំបូង គឺរគមិនទន់ទមល ក់កមា ភិបាេ គឺ6 

មិតត ស់ វែឹងអែកទទួេខ សក្តូវេំរពាះម ខកាដ ប់កង កាដ ប់សវ ណ៍។ ដេ់ ួេរៅបានរគមកបីនាក់រទៀត 7 

រវើយខាុំបាទ រគអត់ក្បាប់ខាុំថាជាអែកកាន់កាដ ប់អីៗរទ ប៉ា វនតរគរមើេខ សក្តូវវែឹងរៅកែុងសវក ណវ៍8 

មនេំនួនបួននាក់ ក្សីបី ក្បុសមួយ។  9 

[១៣:៥១:៥៣] 10 

ស៖ រលាកោត់ទ ក មិតត ស់ វែឹងជាអែកទទួេខ សក្តូវកែុងកា សមល ប់ក្កុមក្គួសា រលាករទ? 11 

ឆ៖ ខាុំមិនោត់ទ កគ្នត់ថាសមល ប់រទ ប៉ា វនតថាែ ក់រេើវែឹង រគរៅគ្នត់ជាអែកទទួេខ សក្តូវ គ្នត់12 

ឲ្យរៅក្គួសា ទងំអស់ ទងំក្បារីំ វដេខាុំបានជក្មបជូនខាងម នវែឹង គឺក្គ្នន់វតគ្នត់រៅរៅ រគ13 

សាដ ប់គ្នត់វែឹងរដើមបីបញ្ជូនរៅ ក្តង់ភា កិេចអីគ្នត់វណនាអំី គឺគ្នត់អត់មនពាកយមួយម៉ា ត់ណ្ណរទ ខាុំក៏នឹក 14 

 អាណិតអាសូ ដេ់គ្នត់វដ ។  15 

ស៖ រៅកែុងកូរឡានដវដេវែឹង រលាកក៏បានោក់ថា មិតតវ ឹម រមក្កុម។ រតើរលាកោត់ទ ក មតិត16 

វ ឹម វែឹងថាជាអែកទទួេខ សក្តូវេំរពាះកា បាត់ខលួន បស់ក្កុមក្គួសា រលាករទ? 17 

ឆ៖ រវើយខាុំបាទក៏អត់ោត់រៅរេើប គគេណ្ណមួយរទ ប៉ា វនតរគអត់បានក្បាប់ខាុំថា អែករនះទទួេ18 

សែី អែករនះទទួេសែី គឺរគអត់ក្បាប់វដ  រក្ពាះខាុំជាឋានៈជាក្បជារេ ដឋ។  19 

ស៖ ដូរេែះេរមលើយ បស់រលាកក៏ដូេគ្នែ វដ េំរពាះ មិតតណ្ណ, មិតតកួន និង មិតតប៊ន វមនរទគឺរលាក20 

មិនោត់ទ កថា រួកគ្នត់ទងំអស់វែឹងជាអែកទទួេខ សក្តូវេំរពាះកា សមល ប់ក្កុមក្គួសា រលាករទ វមន21 

រទ? 22 

ឆ៖ បាទ រិតក្បាកដវមន។ 23 

ស៖ ឥេូវរនះខាុំេង់ក្តេប់មកនិយយអំរីបញ្ញា រ ៀបកា ។ រលាកបានរឆលើយរៅនឹងរមធាវី កូរប៉ា 24 

ថា មូេរវត វដេរគឲ្យនិយយរៅររេរគរ ៀបកា <រេើសរីមតង>រនាះ រោយសា វត<> រលាក25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  51 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រូវកនិយយ រលាករេះបញ្ចុះបញ្ចូេរគ <រទះបីរលាកមិនវមនជាក្បធានក៏រោយ>។ រវើយរលាកក៏1 

ធាល ប់ទទួេខ សក្តូវបរណ្ណដ ះអាសនែេំរពាះក្កុមមួយ េំរពាះមន សសមួយក្កុមរៅកងរនសាទ។ ដូរេែះអាេ2 

និយយបានរទថា កមា ភិបាេសវក ណវ៍ែឹងទ កេិតត រជឿទ កេិតតរលាក វមនរទ? 3 

[១៣:៥៤:៤៥] 4 

ឆ៖ រគមិនបានទ កេិតតខាុំ១០០ភាគ យរទ រគក្គ្នន់វតរគឲ្យនាទីខលះរដើមបីនឹងរៅ គឺថាក្បវមេ5 

ក្បមូេកមល ំង តទវ ណ៍១០ ឬក៏២០នាក់វែឹង ក្គ្នន់វតរគរៅក្បាប់វតប៉ា ណា ឹងរទ ក្គង់ភា កិេចវដេ6 

ោត់វេងគឺរៅរេើកមា ភិបាេ។  7 

ស៖ ក៏ប៉ា វនដរៅររេវដេរលាកនិយយជាមួយនឹងរមធាវី កូរប៉ា រលាកថា  ស់ រនាះវតងវត8 

ក្បាបឲ់្យរលាករៅេូេ ួមកែុងររេរ ៀបកា ។ រលាកអាេជក្មបបានរទ រលាករៅេូេ ួមកែុងររេ9 

រ ៀបកា វែឹងវតមដងរទ ឬក៏រក្េើនដង? 10 

ឆ៖ បាទ ខាុំបានជក្មបជូនវតមដងគត់ វដេខាុំបាទបានរាយកា ណ៍ជូនថា ខាុំរគឲ្យរៅកាប់11 

បរងាគ េរធេើធែស់វក្រករនាះ ក្សាប់វតមិនដឹងជាថាែ ក់ណ្ណ ឬកមា ភិបាេវែឹង ក្សាប់វតដេ់រគរៅខាុំបាទ12 

ឲ្យរេើងមកោប់អា មាណ៍េំរពាះរ ឿងគូសាេ មីភ ិយរ ៀបមងគេកា រៅកែុងររេរនាះ។ 13 

ស៖ ររេរ ៀបកា វែឹង គឺរលាករ ើញមនគូសាេ មីវែឹង២០ រៅ<៣០>គូវែឹង វមនរទ? 14 

រវើយមនវតមួយររេវែឹងរទ វដេរលាករេើងរៅនិយយវែឹង វមនរទ? 15 

ឆ៖ បាទ េំនួនវដេខាុំបានរគឲ្យរយបេ់ខាុំបាទវែឹង គឺថាមន២៥គូ វតរគឲ្យវតមួយររេ     16 

 យៈក្បវវេជា យ៉ា ងរក្េើនណ្ណស់ជាងមួយបា  ីវែឹងេប់ ខាុំបាទក៏ រគឲ្យខាុំបាទេ ះមករៅកវនលងវដេខាុំ17 

ធាល ប់កាប់បរងាគ េវែឹងវិញ។  18 

[១៣:៥៦:៤៥] 19 

ស៖ សូមអភ័យរទសរលាក ក្បាក់ រ ឿន សំណួ ខាុំរនាះ ខាុំេង់ដឹងថា រតើរលាកេូេ ួមវែឹង កែុង20 

រិធីរ ៀបកា វែឹងគឺវតមដងគត់ វមនរទ? រវើយមនវតមដងវែឹងគត់ វដេរលាកបានរេើងនិយយវែឹង 21 

វមនរទ? 22 

ឆ៖ បាទ ជក្មបជូនបានវតមដងគត់។ 23 

ស៖  <សក្មប់អងគជំន ំជក្មះ> រយើងជិតេប់រវើយ។ ឥេូវរនះ ខាុំេង់ឲ្យរយើងរិនិតយរមើេឯក24 

សា មួយរទៀតទងំអស់គ្នែ  គឺឯកសា វដេមនរៅកែុងសំណ ំរ ឿង។ ជាពាកយស ំតាំងខលួនជារដើមបណដ ឹង25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  52 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

 ដឋបបរវណី បស់រលាករៅេំរពាះម ខ អ.វ.ត.ក គឺមនរេខ E3/4989។ ឯកសា រនះបានផដេ់ជូន អ.វ.1 

ត.ក។  រវើយតាម យៈឯកសា រនះ គឺសវរៅក្កមរស ើបអរងកតបានទទួេយករលាកជារដើមបណដ ឹង ដឋ2 

បបរវណី។ ក្បសិនរបើរយើងរិនិតយរមើេទំរ័ េ ងរក្កាយជាភាសាវខា វែឹងគឺ ថ្ងៃទី១៥ សីហា ឆ្ែ ំ២០០៩។ 3 

<សំណួ ដំបូង បស់ខាុំគឺថា >ររេរនាះ<រតើ>រលាក<រៅ>ោថំា រលាកមន<>ជួបអែកណ្ណមែ ក់វដេ4 

បានជួយបំររញពាកយស ំ<តាំងខលួនជារដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ>ី រដើមបី<ឲ្យរលាកេូេ ួមកែុងកិេចដំរណើ 5 

កា ជំន ំជក្មះរនះវដ រទ>? រវើយមនអែកណ្ណរ ៀបរាប់រវត កា ណ៍អេីក្បាប់រលាករទ? រវើយរលាក6 

មនោថំា រលាកបានផដិតរមថ្ដរៅរេើឯកសា វែឹងរទ គឺឯកសា វែឹង េ ះថ្ងៃ១៥ វខសីហា ឆ្ែ ំ២០០៩? 7 

ឆ៖ រវើយខាុំបាទជក្មបជូនម នដំបូង គឺខាុំបាទអត់បានដឹងរទ។ ខាល េរលារគរៅសួ ខាុំបាទ សួ 8 

វតរវត ផេវដេរគយករៅសមល ប់ រវើយខាុំក៏បានបញ្ញជ ក់រវើយ ខាុំក៏វរងេងផង ោផំង រមល ៉ា ះរវើយខាុំ9 

ផដិតរមថ្ដវែឹង មិនដឹងជាផដិតវមន ឬក៏អត់ សូមរមតាត អធាក្ស័យដេ់ខាុំ។ 10 

[១៣:៥៩:២៤] 11 

ស៖ រទះបីជារលាកោ ំ ឬមិនោ ំ ថារលាកបានផដិតរមថ្ដក៏រោយ រតើរលាកនឹករ ើញរទថា 12 

<កាេរីម ន>រលាកជួបរមធាវី េីម៉ា  រងេៀន  បស់រលាករនាះ<វដេបានសួ សំណួ រលាកកាេរីមសិេ13 

មិញ? ម នររេជួបគ្នត់> រវើយនិងរមធាវីមួយរផសងរទៀតរនាះ <រតើ>រលាកមនោថំារលាកមនបាន14 

រិភាកាគ្នែ ជាមួយអែកណ្ណរផសងរទៀត រដើមបី<ជួយ>បំររញពាកយស ំតាងំខលួនជារដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី15 

វែឹងរទ? <រតើរលាករៅោវំដ រទ?> 16 

ឆ៖ រីកាេរដើមរេើយមនបែូនវដេេំនួនមែ ក់ ឬក៏រី នាក់ បានរៅដេ់ផាះខាុំសួ រវត ផេវែឹង 17 

ខាុំក៏បាន េីម៉ា  រនះ វដេខាុំបានជួបវែឹង វដេរគរៅខាុំឲ្យជួប គឺរៅរខតតកំរង់ឆ្ែ ំង។  18 

ស៖ <រដើមបីឲ្យបានេាស់>ដូរេែះអែកវដេបានជួបរលាកវែឹង គឺមិនវមនជារមធាវី េីម៉ា  វែឹង19 

រទ វមនរទ អែកវដេជួបរលាកជួយក្បាបរ់លាកឲ្យបំររញវែឹង មិនវមនរមធាវី បស់រលាកវែឹងរទ 20 

រលាកឯកភារអ៊ ៊ីេឹងរទ? 21 

ឆ៖ បាទ ខាុំបាទឯកភារ។  22 

ស៖ ដូរេែះខាុំេង់ដឹងថា រលាករៅោរំទ អែកទងំអស់វែឹង រគមនវណនាខំលួនក្បាប់ថា រគជា23 

ប គគេិកអងគកា  ឬក៏ជាប គគេិក បស់ត លាកា ? រតើរលាក<រៅ>ោរំទ<ថា អែកទងំរនាះមិនវមនជា24 

រមធាវីបេចបុបនែ បស់រលាក>? 25 

E1/362.101495224



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  53 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ឆ៖ កាេន ា៎ងរគអត់បានក្បាប់ខាុំរទ ខាុំក៏សួ បានសួ រគថា បែូនឯងកត់រៅខាងណ្ណ មកខាង1 

ណ្ណ? ថា គ្នត់េង់ដឹងរូឯងវដេសាល ប់កូន ក្បរនធអសប់៉ា នាា ននាក់។ ខាុំក៏បានរាយកា ណ៍ជូនរគវតក្តឹម2 

ប៉ា ណា ឹង។ 3 

[១៤:០១:៣៧] 4 

ស៖ រលាកេង់និយយថា អែកទងំអស់វែឹង មិនបានវណនាខំលួនឲ្យរលាកសាគ េ់រទ រវើយអត់5 

មនក្បាបរ់លាកថា? រវត អីបានមកសួ សំណួ រលាក? រវើយរវត អីបានជារួករគេង់ឲ្យរលាកេូេ6 

 ួមរៅកែុងនីតិវិធីរៅេំរពាះម ខ អ.វ.ត.ក អី រគអត់មននិយយអីក្បាប់រលាករទអ៊ ៊ីេឹង? 7 

ឆ៖ បាទ រិតក្បាកដវមន។ វតខាុំក្គ្នន់វតគ្នត់បានកត់ឲ្យខាុំម នដំបូង អូា៎!អ៊ ៊ីេឹងសងស័យវតរគជួយ8 

ដេ់វដេក្គួសា ខាុំវដេបាត់បង់ជី វិតរៅ។  9 

ស៖ េ ះអែកទងំអស់វែឹង មនក្បាប់រលាករទថា ឯកសា  បស់រលាកវែឹង នឹងក្តូវបានរគយក10 

រៅរក្បើក្បាស់រដើមបីេូេ ួមរៅកែុងនីតិវិធី បស់ត លាកា ? រគមនក្បាប់រលាកអ៊ ៊ីេឹងរទ? 11 

ឆ៖ រគអត់បានក្បាប់ខាុំផង។ រវើយខាុំក៏បានបញ្ញជ ក់នូវរវត ផេថា អ៊ ៊ីេឹងយកខាុំថា អត់រទ 12 

យកអ៊៊ំឯងរៅកវនលងត លាកា  រវើយខាុំក៏ោប់អា មាណ៍ ខាល េរគយកផដនាា រទសវែឹង រេះវតភ័យមក។ 13 

សូមរមតាត អធាក្ស័យ។ 14 

ស៖  រៅកែុងឯកសា រនះគឺERNជាភាសាបារំាង 00891035, ERNជាភាសាវខា  00556217, 15 

ERN ជាភាសាអង់រគលស 00891032។ រលាកបានរ ៀបរាប់ដូេតរៅពាក់រ័នធនឹងកា បញ្ជូនរលាករៅ16 

រកាះតាម៉ាូវ៖ “រី សបាដ វ៍រក្កាយមក រគបានក្បាប់ថា រគ កអែកណ្ណវដេរេះរនសាទក្តី ររេរនាះខាុំក៏17 

ក្បាប់ថា ខាុំរេះ។ រគក៏ោត់តាងំខាុំ ក្រមទងំក្បរនធកូន បស់ខាុំឲ្យេ ះមក ស់រៅភូមិរកាះតាម៉ាូវ   ំកំរង់18 

ក្រះគគី  ក្សុកប ិបូ  រៅតាមដងទរនល ោក់េបយកក្តី សក្មប់ផគត់ផគង់សវក ណ៍។” សូមបញ្ចប់កា 19 

ដកក្សង់។ ដូរេែះខាុំេង់សួ រលាកជាដំបូងថា រតើក្តឹមក្តូវរទថា មនរគមកសួ ថា អែកណ្ណខលះរេះរនសាទ20 

ក្តី រវើយរលាកក៏ក្បាប់រគថា រលាករេះ អ៊ ៊ីេឹងរគក៏ោត់តាងំរលាកឲ្យរៅរនសាទ អ៊ ៊ីេឹងវមនរទ? 21 

[១៤:០៤:៤០] 22 

ឆ៖ រិតក្បាកដវមន។ 23 

ស៖ រៅកែុងសក្មង់<វដេខាុំរទើបបានរេើករេើង ស រស >ថា “រគក៏ោត់តាងំខាុំ ក្រមទងំ24 

ក្បរនធកូន បស់ខាុំ។” ដូរេែះមនន័យថា ទងំអស់គ្នែ  គឺោករេញរៅកែុងររេវតមួយ។ រតើរលាកនិង25 

E1/362.101495225



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  54 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្បរនធកូន បស់រលាកវែឹងោករេញរៅជាមួយរលាកកែុងររេវតមួយ ឬក៏មួយឆ្ែ ំរក្កាយមក រក្ពាះរី1 

ម នរនះរលាករឆលើយជូនអងគជំន ំជក្មះថា មួយឆ្ែ ំរក្កាយមកបានរលាកស ំឲ្យរគយកក្បរនធកូនរៅជាមួយ2 

រលាក? 3 

ឆ៖ បាទ រិតក្បាកដវមនខាុំបាទ គឺរគទមល ក់មកម ន វតក្បរនធខាុំ មិនដឹងជាប៉ា នាា នវខរទ វយូ 4 

អវងេងយូ វដ  បានរគឲ្យមក ខាុំក៏ស ំរសែើរគ រគថាមិនដឹងមកថ្ងៃណ្ណរទ ប៉ា វនតមកៗរវើយ។ វតខាុំបាទបាន5 

មកម នរគ។ 6 

ស៖  <ខាុំសូមសួ --> 7 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 8 

អរញ្ជើញរលាកសវក្រះរាជអាជាា  ងអនត ជាតិ! 9 

[១៤:០៥:៥៧] 10 

រលាក វងំសង ់វ យដ ៍រដសាា ឯេ៖ 11 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ខាុំមិនេង់រក្ជៀតវក្ជកេូេកែុងររេសួ  បស់រមធាវីកា ពា កដីរទ ក៏12 

ប៉ា វនតមសិេមិញអងគជំន ំជក្មះផដេ់ជូនរយើងខាុំ ២០នាទីបវនថម រវើយរយើងក៏រគ្ន រតាមររេរវលា ខាុំឈប់13 

ក្តឹមរម៉ា ងបួនគត់ររេន ា៎ង ខាុំ<ក៏>មនសំណួ រក្េើនរទៀតវដេក្តូវសួ  ក៏ប៉ា វនតខាុំក្តូវវតបញ្ឈប់។ ឥេូវ14 

រយើងរ ើញថា ោប់រផដើមមកគឺ ៣៥នាទី<តាងំរីសក្មកបាយថ្ងៃក្តង់>  រវើយរមធាវីកា ពា កដីស ំវត15 

២០នាទីរទ។ ខាុំមិនដឹងថារតើគ្នត់បនតរៅដេ់រម៉ា ងណ្ណរទៀត។ អ៊ ៊ីេឹងគួ វតរមធាវីកា ពា កដីរគ្ន រតាម16 

កា សរក្មេ បស់អងគជំន ំជក្មះដូេវដេខាងរយើងខាុំរធេើដូរេែះវដ ។ 17 

កញ្ញា  អងត់ា វគសីរស៖ 18 

រលាកក្បធាន ខាុំគិតថាតាងំរីមសិេមិញមក ខាុំបានក្បាប់ជូនអងគជំន ំជក្មះ ួេរវើយថា ខាុំក្បវវេ 19 

ជាក្តូវកា ររេរវលារក្េើនជាងររេរវលាវដេបានផដេ់ជូនរោយអងគជំន ំជក្មះ រវើយខាុំគិតថាអងគជំន ំ20 

ជក្មះក៏<ធាល ប់ដឹងរវើយថាក្កុមរមធាវីកា ពា កតីរលាក រខៀវ សំផន មិនសួ សំណួ ណ្ណវដេភាគីបាន21 

សួ  ួេរវើយរនាះរទ រៅររេវដេរយើងគិតថា វរឆលើយបានេាស់លាស់រវើយរនាះ។> ដូរេែះកែុងក ណី22 

រនះ ជាក ណីរិរសស រយើងមនរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីមួយ ូបវដេមនកំណត់រវត  បស់គ្នត់វែឹង 23 

<មិនោបំាេ់>-- 24 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  55 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ររេរវលាដូេកាន់វតខលីរៅរវើយ រវើយរៅក្បាជារក្ពាកអីរក្េើនរៅរផសងអីរទៀត ឥេូវវែឹង។ 1 

ឥេូវឲ្យអតិប ម ៥នាទីរទៀត។ 2 

[១៤:០៧:៤៦] 3 

សួ រោយកញ្ញា  អងត់ា វគសីរស៖ 4 

ស៖ រលាក ក្បាក់ រ ឿន រៅERN <00891033> ជាភាសាអង់រគលស រវើយនិងរេខ ERN5 

ដូេគ្នែ េំរពាះភាសារផសងរទៀត រៅកែុងឯកសា ដវដេ រលាករឆលើយថា “ថ្ងៃមួយមិតតកួន បានរកាះរៅខាុំ 6 

រវើយបានសួ ខាុំថា រតើខាុំេង់រៅជាមួយក្បរនធខាុំឬក៏អត់។ ក្បសិនរបើខាុំមិនេង់រៅរទ រគបញ្ជូនរៅជញ្ជូន7 

កណ្ណដ ប់ក្សូវ ឯក្បរនធក្តូវបំវបកឲ្យរៅរធេើកា រៅកវនលងរផសង។” ដូរេែះខាុំេង់សួ រលាកថា រតើ មិតតកួន 8 

វែឹងវមនរទវដេជាអែកនិយយអំរីកា បញ្ជូនរលាករនាះ? <បាទ ឬរទ?> 9 

រលាក ក្បាក ់រ ឿន៖ 10 

ឆ៖ បាទ រិតវមន។ 11 

ស៖ រតើរលាកដឹងរទថា កួន វែឹងរវើយក៏ជាអែកក្បមូេបដីក្បរនធរផសងរទៀតវដ រនាះវមនរទ? 12 

ឆ៖ វតក្តង់រគក្បមូេៗ វភែកខាុំបាទអត់រ ើញរទ ប៉ា វនតក្គ្នន់វតឮសូ វដេគ្នត់ថាឲ្យខាុំថា “ខាុំ13 

សូមកូនខាុំមក” រវើយគ្នត់ថា “មិនបាេ់រទ” រវើយគ្នត់និយយវតប៉ា ណា ឹង។ ដេ់ររេរក្កាយបាន មិតត14 

វ ឹម ថាក្គួសា ខាុំរគករមាេអស់រវើយ អ៊ ៊ីេឹង ួមេំវណកជាមួយកូន។ 15 

ស៖ រលាក ក្បាក់ រ ឿន ខាុំសូមអភ័យរទស ខាុំមនររេរវលាខលីណ្ណស់ សូមឲ្យរលាករឆលើយជាក់16 

លាក់រៅនឹងសំណួ  បស់ខាុំ។ កែុងឯកសា ដវដេ ERN ជាភាសាបារំាងគឺ 00891036, ERN ជាភាសា17 

អង់រគលស 00891034 និងជាភាសាវខា គឺ 00556218។ រលាកបានរឆលើយដូេតរៅ៖ “រៅររេវដេរគ18 

រ ៀបកា  ួមមដងៗ រមកង  ស់ បានអរញ្ជើញខាុំឲ្យេូេ ួមជារភាៀវ រវើយខាុំជាក្បជាជនធមាតា គ្នា នតួនាទីអេី19 

ទងំអស់ ក្គ្នន់វត<គ្នត់>ោត់ទ កថាខាុំវែឹងជាមន សសរេះជាងរគរៅកែុងកងវតប៉ា រណ្ណា ះ។ ដូរេែះ តាម  20 

 យៈកថាខណឌ រនះ គឺមនន័យថា រលាកបានេូេ ួមកែុងកា រ ៀបកា  ួមវែឹងជារក្េើនដង រវើយរលាកៗ21 

រឆលើយថា េូេ ួមបានវតមដងរទ។ រលាកអាេបញ្ញជ ក់ឲ្យបានេាស់បានរទ? 22 

[១៤:១០:៣០] 23 

ឆ៖ បាទ ខាុំជក្មបជូន វតមដងគត់។ 24 

ស៖ រៅកែុងឯកសា េ ងរក្កាយគឺ E3/5632 ជាសកខីកមាបវនថម បស់រលាក កែុងរនាះមនកា 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  56 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

<កា កត់សមគ េ់មួយ>ថា រធេើរេើងរក្កាយរីកា សមា សជាមួយនឹងរមធាវី បស់រលាក និងរមធាវី1 

បារំាងមួយរទៀត េ ះថ្ងៃទី២២ វខវិេឆិកា ឆ្ែ ំ២០១០។ ឯកសា រនាះ ស រស ដូេតរៅ រៅERN ជាភាសា2 

បារំាង 00899195,ERN ជាភាសាវខា គឺ 00901538។ សូមអភ័យរទស ខាុំអត់មន ERN ជាភាសា3 

អង់រគលសរទ អូា៎! ខាុំ ករ ើញរវើយ 00678294។ កែុងឯកសា រនះ រលាកបាននិយយរ ៀបរាប់ពាក់រ័នធ4 

នឹងររេរវលាវដេរលាកដឹងអំរីម ណភារ បស់ក្គួសា  បស់រលាក។ រលាកបាននិយយដូេតរៅ៖ 5 

“ខាុំមិនបានរ ើញរគសមល ប់ក្បរនធ បស់ខាុំរទ រីរក្ពាះខាុំក្តូវរគបញ្ជូនរៅកវនលងរផសង។ កនលះរម៉ា ងរក្កាយ6 

មក ក្បធាន<កង>បានមកក្បាប់ខាុំថា ក្បរនធ និងសាេ់ថ្ងល បស់អែកឯងបានសាល ប់អស់រវើយ គឺរួករយើង7 

បានសមល ប់ក្បរនធ និងសាេ់ថ្ងល បស់អែកឯង។ រយើងសមល ប់ជនជាតិរវៀតណ្ណមទងំអស់។” ដូរេែះខាុំេង់8 

ដឹងថា <រតើ>កនលះរម៉ា ងរក្កាយមក ឬក៏ថ្ងៃវសែករេើង វដេក្បធានក្កុមន ា៎ងបានមកក្បាប់រលាករនាះ? 9 

ឆ៖ បាទ ថ្ងៃ ះរេើងក៏គ្នត់បានក្បាប់ខាុំអ៊ ៊ីេឹង។ ថ្ងៃក្ពាងៗរេើង ខាុំកំរ ងរបាកក្សូវ គ្នត់ក្បាប់10 

ភាល មមួយ ំររេវែឹង ថាក្បាកដជាករមាេរវើយ។ 11 

[១៤:១២:៣៨] 12 

ស៖ រៅទំរ័ ដវដេរលាកបាននិយយថា “<>អែកវដេក្បាប់រ័ត៌មនរនាះដេ់ខាុំគឺ មិតតវ ឹម ខាុំ13 

រជឿថា គ្នត់ជាអែកសមល ប់ក្បរនធ និង កូនៗ បស់ខាុំ។ រវើយគ្នត់<អាេ>ក្បាប់រួករយើងថារតើសាកសរ14 

 បស់រួករគរៅឯណ្ណ។” <បញ្ចប់កា ដកក្សង់។> រតើរលាករិតជាបានក្បាប់រមធាវី បស់រលាករៅថ្ងៃ15 

សមា សវែឹងវមនរទថា រលាកគិតថា មិតតវ ឹម វែឹងជាអែកទទួេខ សក្តូវកែុងកា សមល ប់កូន និងក្បរនធ16 

 បស់រលាករនាះ? 17 

ឆ៖ ខាុំបានបញ្ញជ ក់ជូនក្បាប់គ្នត់ មិនក្បាប់គ្នត់ថារោទអីរនះរទ ប៉ា វនតគ្នត់បានក្បាប់ខាុំថា កូន18 

ក្បរនធវែឹង រគករមាេរវើយ ប៉ា វនតក្តង់គ្នត់បានមកសមល ប់ មិនសមល ប់ ថ្ដដេ់ មិនថ្ដដេ់ គឺខាុំអត់បាន 19 

 រ ើញរទ។ វែឹងសូមបញ្ញជ ក់វតប៉ា ណា ឹង។ 20 

ស៖ ឯកសា រនះស រស ថា៖ “ខាុំរជឿថា គ្នត់ជាអែកសមល ប់ក្បរនធ និងកូន បស់ខាុំ”។ រលាករជឿ21 

ជាក់អ៊ ៊ីេឹងរទ? 22 

ឆ៖ វតខាុំបា៉ា ន់សាា នរៅវេង់ដូេ បានថាគ្នត់ដូេ បានថារដើមរវត វែឹងវមិនដឹងរ ឿង រម៉ាេបាន23 

គ្នត់មកក្បាប់រកើត។ វែឹងសូមរមតាត អត់រទសដេ់ខាុំ។ 24 

ស៖ ជាេ ងរក្កាយ គឺរៅទំរ័ េ ងរក្កាយ ERN ជាភាសាបារំាង 00899196, ERN ជាភាសា25 

E1/362.101495228



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  57 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

អង់រគលស 00678295 និង ERN ជាភាសាវខា  00901539។ រលាកបានស រស ថា៖ “ម នរួករគបាន1 

សមល ប់ក្បរនធ និងកូនៗ បស់ខាុំម នឆ្ែ ំ៧៨ ខាុំមិនបានដឹងអំរីកា សមល ប់ជនជាតិរវៀតណ្ណមរផសងរទៀតរទ 2 

វដេថារក្ៅ<រី>ក្បា ំ ឬក្បាមំួយក្គួសា  វដេក្តូវបានសមល ប់រោយសា មូេរវត ជាជនជាតិរវៀត3 

ណ្ណម រៅកែុងឆ្ែ ំ១៩៧៨។ ខាុំមិនបានដឹងអំរីកា សមល ប់ណ្ណរផសងរទៀត រោយរវត ផេជាជនជាតិរវៀ4 

តណ្ណមរទ។” សូមបញ្ចប់កា ដកក្សង់។ រតើរលាករៅ កាេរមលើយរនះ ដវដេឬ? 5 

[១៤:១៤:៥៥] 6 

ឆ៖ បាទ រៅ កាដវដេ។ 7 

ស៖ សំណួ េ ងរក្កាយគឺរៅរេខ ERN ដវដេជាភាសាបារំាង និងអង់រគលស  រវើយERN ជា8 

ភាសាវខា គឺ 00901538។ រលាកបានស រស ដូេតរៅ រក្កាយររេសមា សជាមួយនឹងរមធាវី ខាុំសូម9 

ដកក្សង់៖ “កែុងឆ្ែ ំ១៩៧៧ មនកា បងខំឲ្យរ ៀបអាពាវ៍អាពាវ៍វដេខាុំក្តូវរ ៀបេំ។ រគបញ្ញជ ឲ្យខាុំ10 

រ ៀបេំកា រ ៀបអាពាវ៍រិពាវ៍ធំវដេមនរី២០រៅ២៥គូ។” ដូរេែះ ខាុំេង់ដឹងរតើរលាករិតជាអែករ ៀបេំ11 

អាពាវ៍រិពាវ៍រោយបងខំជារក្េើនដងវមនរទ? រវើយរលាករិតជាបានទទួេបញ្ញជ ឲ្យរ ៀបេំអាពាវ៍-12 

រិពាវ៍<បងខំ> ួម<ទងំអស់រនះ>វមនរទ? 13 

ឆ៖ វតខាុំបាទអត់មនដឹងខលួនរទ វដេរគរៅខាុំបានជក្មបមដងជារី ដងវែឹង ដូេខាុំបានជក្មប14 

ជូនថា រគរៅខាុំវតមដងគត់ វតរសេកដីវដេខាុំបានជក្មបជូនរៅកែុងឪម៉ា េ់រនះតាំងរីថ្ងៃមសិេមិញ បាន15 

ន័យថារសេកដីខាុំេប់អស់រវើយ អត់មនពាកយអីតរៅរទៀតរទ។ 16 

កញ្ញា  អងត់ា វគសីរស៖ 17 

រលាកក្បធាន ខាុំអស់សំណួ រវើយ។ សូមអ គ ណវដេរលាកក្បធានបានផដេ់ររេរវលាបវនថម18 

ដេ់ខាុំ។ 19 

[១៤:១៦:២៨] 20 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 21 

បាទ អ គ ណ។ រវើយរលាក ក្បាក់ រ ឿន ដូេរយើងបានក្បាប់រវើយថារៅេ ងរក្កាយរនះ 22 

រលាកអាេវងលងរ ៀបរាប់ក្បាប់ដេ់អងគសវនាកា អំរីរ ឿងរវត ទងំឡាយ វដេពាក់រ័នធនឹងបទតក្កិដឋ23 

វដេក្តូវបានរោទក្បកាន់រេើជនជាប់រោទទងំរី  ូប នួន ជា និងរខៀវ សំផន វដេបានប៉ាះពាេ់េំរពាះ24 

រលាករៅកែុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ វដេនាឲំ្យរលាកសរក្មេបដឹងតាំងខលួនជារដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  58 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បដឹងទមទ សំណងជំងឺេិតដ និងជាសមូវភាររីជនជាប់រោទ និងរីសាថ នភាររយសនកមាទងំឡាយ1 

វដេមនេំរពាះរលាកជាអាទិ៍ កា ខូេខាតរាងកាយ សមា  ៈ ផលូវេិតដ និងផេវិបាករោយផ្ទា េ់រីបទ2 

តក្កិដឋវដេជារយសនកមាផ្ទា េ់ខលួនវដេរកើតមនរិតក្បាកដ  វូតដេ់សរេថ្ងៃរនះ ក្បសិនរបើរលាកមន3 

បំណងរធេើដូរេែះ។ សូមអរញ្ជើញ! 4 

រលាក ក្បាក ់រ ឿន៖ 5 

រវើយខាុំបាទ ជក្មបជូនសូមជក្មបដេ់រលាកក្បធាន រវើយនិងក្បធានត លាកា  បងបែូនវដេ6 

មករីក្បរទសដថ្ទរទៀត ខាុំមនកំវឹងឈឺោប់េំរពាះវដេកូនក្បរនធ វដេបានបាត់បង់ជីវិតរៅ  រវើយ7 

សូមបីវតផាះសវមបងវដេខាុំរៅជំនាន់វែឹង គឺខាុំបានវបកបាក់ ខាច ត់ខាច យអស់រវើយ ក្ពាត់ក្បាសទងំកូន 8 

ទងំក្បរនធ សាល ប់អស់ េីង។ អ៊ ៊ីេឹងរវត ផេរនះវដេខាុំបានជក្មបជូនដេ់ក្បធានត លាកា  និងក្បធាន9 

អាជាា ជួយ កខ សក្តូវ រដើមបី កសំណងសងដេ់ជំងឺេិតដខាុំបាទផង  រក្ពាះខាុំមនដូេជារៅជាមន សសវិកេ10 

េ ិតរវើយ និងសូមរលាកជួយសំណងសងថាសងខាុំបាទ ក៏ខាុំបាទ សូមអំពាវនាវដេ់រៅអនាគតកូន11 

ជំនាន់រក្កាយថា ខាុំបាទក៏មិនទមទ វសួក្បមណរទ េង់បានឲ្យកូនក្បរនធទ កជាទំពាងំសែងឫសសី ទ ក12 

ជារក ដំវណេ ទ កជាក្បវតតិសាស្តសដរដើមបីរធេើដូេថារេតិយមួយទ កតមកេ់អដឋិធាត ។ រតើរលាកបានជួយខាុំ13 

បានអអីត់ ខាុំមនកមល ំងឈឺោប់រដើមបីេង់ផ្ទដ េ់ជីវិតរៅកវនលងរនះវតមដង។ សូមអស់រយបេ់រវើយ។ 14 

[១៤:១៩:០០] 15 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 16 

បាទ អ គ ណ។ រវើយៗរតើរលាកមនសំណួ អេីេង់សួ ដេ់ជនជាប់រោទវដ រទ? រវើយកា 17 

តាងំសំណួ  បស់រលាក គឺក្តូវរធេើតាម យៈរយើងជាក្បធានអងគជំន ំជក្មះ។ ក្បសិនរបើរលាកមនបំណង18 

តាងំសំណួ អេីរលាកអាេរធេើបាន ប៉ា វនដមិនឲ្យរធេើផ្ទា េ់រទ គឺរធេើមករយើងកែុងនាមជាក្បធានអងគជំន ំជក្មះ19 

រៅទីរនះ។ 20 

រលាកក្បាក ់រ ឿន៖ 21 

រវើយខាុំក៏អស់សំណួ រវើយ ខាុំវរឆលើយអត់រកើត វៗៗវីវិេអស់រវើយ។ បាទ ខាុំមនវតពាកយ22 

ប៉ា ណា ឹងផ្ទដ ំរផាើដេ់រាជ ោឋ ភិបាេ និងត លាកា ជាក្បធានកា រោះក្សាយវដេខាុំមនវិបតតិេិតតរៅកែុងផលូវ23 

េិតដ រវើយនិងបាត់ក្គួសា អស់មួយេំនួន ខាុំអត់មនពាកយអីថាតរៅរទៀតរទ។ សូមបញ្ចប់វតប៉ា ណា ឹង។ 24 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  59 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បាទ អងគជំន ំជក្មះអ គ ណរលាក ក្បាក់ រ ឿន។ សវនាកា សាដ ប់សកខីកមា និងកា វងលងរ ៀបរាប់1 

អំរីទ កខរសាករវទនា និងអំរីសាថ នភាររយសនកមាកែុងឋានៈរលាកជារដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី វដេរលាក2 

អះអាងថា រលាកបានទទួេ ងរៅ បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយរនាះបានដេ់ទីបញ្ចប់រវើយ រវើយសកខី-3 

កមា បស់រលាកនឹងអាេ ួមវិភាគទនកែុងកា វសេង កកា រិតកែុងរ ឿងកតីរនះ។ រវើយវតតមន បស់រលាក4 

រៅ អ.វ.ត.ក រនះវេងមនភារោបំាេ់រទៀតរវើយ រលាកអាេវិេក្តេប់រៅកាន់េំរៅោឋ ន បស់5 

រលាក ឬក៏រគ្នេរៅណ្ណវដេរលាកមនបំណងេង់រៅបានរវើយ។ សូមរលាកមនសំណ្ណងេែ មន6 

ស ខភារេែ និងបានរសេកដីស ខ រសេកដីេរក្មើន។  7 

រវើយអងគជំន ំជក្មះក៏សូមអ គ ណរលាក េឹម ប៊ នវួ  ប គគេិកអងគកា  ធី.ភី.អូ វដេបានមក8 

ជួយគ្នកំ្ទដេ់អងគជំន ំជក្មះកែុងអំេុងររេថ្នកា សាត ប់សកខីកមារដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីក្បាក់ រ ឿន កនលង9 

មករនះ។ រវើយរលាកអាេសក្មកបានរវើយ។  10 

មស្តនតី ដឋបាេត លាកា សក្មបសក្មួេជាមួយនឹងប គគេិកថ្នអងគភារគ្នំពា សាកសី និងអែកជំនាញ11 

កែុងកា ជូនរលាក ក្បាក់ រ ឿន វិេក្តេប់រៅកាន់េំរៅោឋ ន ឬក៏រគ្នេរៅណ្ណវដេគ្នត់មនបំណងេង់12 

រៅបានរវើយ។  13 

រវើយបងាគ ប់ឲ្យមស្តនដី ដឋបាេត លាកា  អរញ្ជើញសាកសីវដេមន វសសនាម 2-TCW-886 េូេ14 

មកកាន់កវនលងផដេ់សកខីកមារៅកែុងបនាប់សវនាកា ។ 15 

(សាកសីេូេកែុងបនាប់សវនាកា ) 16 

[១៤:២៣:០១] 17 

កា តាងំសំណួ រោយរៅក្កម 18 

សួ រោយក្បធានអងគជនំ ៖ំ 19 

ស៖ សួសតីរលាកក្សីសាកសី រតើរលាកក្សីរ ា្ ះអេី?  20 

រលាកក្សី រៅ សាក៖់ 21 

ឆ៖ ោស ខាុំជក្មបសួ រលាកក្បធាន។ ខាុំរ ា្ ះ រៅ សាក់។  22 

ស៖ អ គ ណរលាកក្សី រៅ សាក់។ រតើរលាកក្សីរកើតរៅថ្ងៃវខឆ្ែ ំណ្ណ រលាកក្សីោវំដ រទ? 23 

ឆ៖ ខាុំមិនបានោំ រភលេ។  24 

ស៖ ដេ់ឆ្ែ ំរនះ រតើរលាកក្សីអាយ ប៉ា នាា ន? 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  60 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ឆ៖ ៦២ឆ្ែ ំ។  1 

ស៖ រលាកក្សីមនទីកវនលងកំរណើតរៅទីកវនលងណ្ណ? 2 

[១៤:២៣:៥៣] 3 

ឆ៖ រៅភូមិអនលង់ក្ទ។  4 

ស៖    ំរាេ់ថ្ងៃ? 5 

ឆ៖   ំវក្រកថ្ក្ជ ក្សុកកំរង់លាវ រខតតថ្ក្រវវង។  6 

ស៖ េ ះទីេំរៅសរេថ្ងៃ រលាកក្សីរៅទីកវនលងណ្ណ?  7 

ឆ៖ រៅភូមិអនលង់ក្ទ   ំវក្រកថ្ក្ជ ក្សុករពាធិ៍រ ៀង រខតតថ្ក្រវវង។  8 

ស៖ រលាកក្សីក្បកបម ខ ប អេីវដ សរេថ្ងៃរនះ?  9 

ឆ៖ រធេើវក្សក្បាងំ។  10 

ស៖ ឪរ កបរងកើត បស់រលាកក្សីរ ា្ ះអេី? រវើយមដ យបរងកើត បស់រលាកក្សីរ ា្ ះអេី?  11 

ឆ៖ រ ា្ ះ រង់ រៅ។ មត យរ ា្ ះ រវង ណំ្ណ។ បានសាល ប់អស់រវើយ។  12 

ស៖ អ គ ណ។ េ ះបតី បស់រលាកក្សីវិញរ ា្ ះអេី? រវើយរលាកក្សីមនកូនប៉ា នាា ននាក់?  13 

ឆ៖ បតីខាុំរ ា្ ះ ខ ង ស៊ ម មនកូនក្បារីំ នាក់។ េំវណកខាុំរ ា្ ះ រៅ សាក់ វតបតីខាុំសាល ប់បាន14 

១០វខរវើយ។  15 

[១៤:២៥:១៤] 16 

ស៖ រលាកក្សី រៅ សាក់ តាម បាយកា ណ៍ បស់ក្កឡាបញ្ជីសវនាកា កាេរីក្រឹកមិញ ថា17 

តាមសមតថភារវដេរលាកក្សីអាេដឹង គឺរលាកក្សីមិនមនជាប់េំណងញាតិរលាវិត ឬក៏ញាតិរនធ18 

ជាមួយនឹងជនជាប់រោទទងំរី  ូប គឺរលាក នួន ជា និងរលាក រខៀវ សំផន រទ រវើយក៏មិនជាប់ញាតិ19 

រលាវិត ឬក៏ញាតិរនធជាមួយនឹងប គគេទងំឡាយវដេក្តូវទទួេយកជាភាគីរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី20 

កែុងរ ឿងកដីរនះ។ រតើ បាយកា ណ៍រនះក្តឹមក្តូវវដ ឬរទ? 21 

ឆ៖ ោស រិតក្បាកដណ្ណស់រលាកក្បធាន។ 22 

ស៖ រវើយរលាកក្សីបានសបងរវើយឬរៅ រៅេំរពាះម ខអែកតាដំបងវដក ម ននឹងេូេមកផដេ់23 

សកខីកមានាររេរនះ? 24 

ឆ៖ ោស ខាុំបានសបងរវើយ។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  61 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ តរៅរនះរយើងក្បាប់អំរីសិទធិ និងក ណីយកិេចកែុងនាម កែុងឋានៈរលាកក្សីជាសាកសីរៅកែុង1 

កិេចដំរណើ កា ផដេ់សកខីកមាេំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះ។ អំរីសិទធិ រលាកក្សី រៅ សាក់ កែុងឋានៈជាសាកសី2 

រៅកែុងកិេចដំរណើ កា េំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះនាររេរនះ រលាកក្សីអាេបដិរសធកែុងកា រឆលើយតបរៅ3 

សំណួ  ឬក៏កា រធេើអតាថ ធិបាយវដេនាឲំ្យោក់រិ  ទធភាររេើខលួនឯង។  សិទធិមិនរធេើសកខីកមាក្បឆំ្ងនឹងខលួន4 

ឯង។  5 

អំរីក ណីយកិេច រលាកក្សីកែុងឋានៈជាសាកសីក្តូវផដេ់សកខីកមារៅកែុងកិេចដំរណើ កា េំរពាះម ខ6 

អងគជំន ំជក្មះរនះ ក្តូវវតរឆលើយតបរៅនឹងរាេ់សំណួ ទងំឡាយវដេភាគី ឬរៅក្កមថ្នអងគជំន ំជក្មះសួ 7 

េំរពាះរលាកក្សី រេើកវេងវតសំណួ ណ្ណវដេឲ្យេរមលើយ បស់រលាកក្សី ឬក៏កា រធេើអតាថ ធិបាយ បស់8 

រលាកក្សីវដេនាឲំ្យោក់រិ  ទធភាររេើខលួនឯង។ រវើយកែុងឋានៈជារលាកក្សីជាសាកសីក្តូវវតរឆលើយឲ្យ9 

កា ណណ៍្ណវដេរិតវដេរលាកក្សីបានដឹង បានឮ បានរ ើញ បានេងោំ ឬមនធាល ប់មនបទរិរសាធន៍10 

ជួបក្បទះ ឬក៏បានរធេើកា សរងកតរោយផ្ទា េ់នូវក្រឹតតិរវត  នូវរវត កា ណ៍ទងំឡាយវដេពាក់រ័នធនឹង11 

សំណួ វដេភាគី ឬក៏រៅក្កមថ្នអងគជំន ំជក្មះសួ េំរពាះរលាកក្សី។  12 

រលាកក្សី រៅ សាក់ រតើរលាកក្សីធាល ប់បានផដេ់សកខីកមា ឬក៏ផដេ់កិេចសមា សន៍ជាមួយនឹងអែក13 

រស ើបអរងកតថ្នកា ិយេ័យសវរៅក្កមរស ើបអរងកតវដ ឬរទ កនលងមក? រវើយរបើសិនរធេើប៉ា នាា ន រធេើរៅ14 

ទីកវនលងណ្ណ រៅររេណ្ណ? 15 

[១៤:២៧:៣៤] 16 

ឆ៖ មនរគេ ះរៅសមា សខាុំរៅកែុងភូមិន ា៎ងវតមដង។  17 

ស៖ ប៉ា នាា នដងវដ  រវើយរៅថ្ងៃវខឆ្ែ ំណ្ណ រលាកក្សីោរំទ? 18 

ឆ៖ ថ្ងៃណ្ណរទ ខាុំរភលេរវើយ យូ វដ រវើយ។ មិនបានោរំទ។  19 

ស៖ រវើយប៉ា នាា នដងវដ  រលាកក្សី សមា សន ា៎ង? 20 

ឆ៖ វតមដង។  21 

ស៖ រវើយម ននឹងេូេមកេំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះរៅររេរនះ រតើរលាកក្សីបានរិនិតយរមើេ 22 

ឬក៏បានអាន ឬក៏បានសាដ ប់កា អានរីប គគេណ្ណមែ ក់នូវកំណត់រវត វដេរលាកក្សីបានផដេ់េរមលើយ23 

កាេរីររេម នរនាះជាមួយនឹងអែករស ើបអរងកត រដើមបី ំឭកកា េងោំ បសរ់លាកក្សីវដ ឬរទ? 24 

ឆ៖ បានអានរតើរលាកក្គូ បានអាន។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  62 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ រវើយតាមសមតថភារវដេរលាកក្សីអាេដឹង និងេងោំ ថារតើរលាកក្សីអាេបញ្ញជ ក់បាន1 

វដ រទថា កំណត់រវត វដេសាដ ប់េរមលើយវដេរលាកក្សីបានអានរដើមបី ំឭកកា េងោំរនាះ គឺរិតជាក្តឹម2 

ក្តូវ ស ីេងាេ ក់គ្នែ  ក្សបរៅនឹងេរមលើយវដេរលាកក្សីបានផដេ់កិេចសមា សន៍ជាមួយនឹងអែករស ើបអរងកត3 

កាេរីររេម ន រៅភូមិ បសរ់លាកក្សីរនាះវដ ឬរទ? 4 

ឆ៖ ោស ជាកា ក្តឹមក្តូវរលាកក្គូ។  5 

[១៤:២៩:០២] 6 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 7 

កែុងកា សួ រដញរោេេំរពាះសាកសី ូបរនះ អន វតតតាម វិធាន៩១សាួន ថ្នវិធានថ្ផាកែុង អងគជំន ំ8 

ជក្មះផដេ់រវទិកាជូនរៅតំណ្ណងសវក្រះរាជអាជាា សួ រដញរោេសាកសី ូបរនះ ម នភាគីដថ្ទរទៀតថ្ន9 

រ ឿងកដី។ រវើយសវក្រះរាជអាជាា   ួមទងំសវរមធាវីនាមំ ខតំណ្ណងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីមន យៈ10 

ររេរី វគគថ្នថ្ងៃសវនាកា កែុងកា សួ សាកស ីូបរនះ។ សូមអរញ្ជើញ! 11 

រលាក រសង លាង៖ 12 

ជាបឋមសូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ សូមរគ្ន ររលាក រលាកក្សីរៅក្កម និងអងគសវនាកា 13 

ទងំមូេ។ ខាុំបាទរ ា្ ះ រសង លាង ជាសវក្រះរាជអាជាា  ងជាតិ។ 14 

កា តាងំសំណួ រោយសវក្រះរាជអាជាា  15 

សួ រោយរលាក រសង លាង៖ 16 

ស៖ ខាុំបាទសូមរគ្ន ររលាកក្សីសាកសី។ ថ្ងៃរនះខាុំមនសំណួ មួយេំនួន េង់ឲ្យរលាកក្សីជួយ17 

បំភលឺដេ់អងគសវនាកា ទងំមូេ។ រវើយសំណួ ដំបូង បស់ខាុំ គឺខាុំេង់ឲ្យរលាកក្សីជក្មបរីក្បវតតិបនតិេ18 

កាេម នឆ្ែ ំ៧៥។ ថារតើម នឆ្ែ ំ៧៥ រលាកក្សី ស់រៅកវនលងណ្ណវដ ? 19 

[១៤:៣០:០៨] 20 

រលាកក្សី រៅ សាក៖់ 21 

ឆ៖ ម នឆ្ែ ំ៧៥ នាងខាុំរៅភូមិអនលង់ក្ទ   ំវក្រកថ្ក្ជ ក្សុកពាម ក៍ រខតតថ្ក្រវវង។  22 

ស៖ អ គ ណរលាកក្សី។ រតើរៅកែុងភូមិ បស់រលាកក្សីនាររេរនាះ មនជនជាតិរវៀតណ្ណម23 

 ស់រៅវដ ឬរទ? 24 

ឆ៖ ម នឆ្ែ ំ៧១ៗ តាំងរី៦៩ ដេ់៧១វែឹង គឺមនបងបែូនជនជាតិរវៀតណ្ណមរៅេរនាល ះៗ វតរៅ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  63 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ភូមកិ្សុកលាេ ឯម។ វតខាងខាុំមនតិេតួេរខតតថ្ក្រវវងវែឹង រវើយក៏រគជរមលៀសរៅអស់រៅ។ 1 

ស៖ រតើរលាកក្សីអាេក្បាប់បានរទ រៅកែុងភូមិអនលង់ក្ទ បស់រលាកក្សីវែឹង  រតើមនក្គួសា 2 

រវៀតណ្ណមក្បវវេប៉ា នាា នក្គួសា វដ  ម នឆ្ែ ំ៧៥? 3 

ឆ៖ ខាុំមិនបានដឹងរទ។ 4 

ស៖ រតើរលាកក្សីអាេក្បាប់បានរទថា រៅកែុងតំបន់រលាកក្សីវែឹង រគសមគ េ់ថា ជាជនជាតិ5 

វខា  ឬជាជនជាតិរវៀតណ្ណមវែឹង រោយ របៀបណ្ណវដ ? 6 

ឆ៖ រោយសមគ េ់ថា ដូេជារៅកែុងភូមិអ ៊៊ីេឹង មនកូនជាជាប់ជនជាតិរវៀតណ្ណមខលះរៅ ជួន7 

ជារៅឪរ ករវៀតណ្ណមរៅ ជួនកាេរៅជាឪរ កវខា អ ៊៊ីេឹងរៅ។  8 

ស៖ រតើ របៀប បបថ្នកា បរញ្ចញសំរេងជនជាតិរវៀតណ្ណម និងក្បជាជនវខា  វខ សគ្នែ  អាេ9 

ឲ្យរយើងសមគ េ់បានវដ  រលាកក្សី? 10 

ឆ៖ អាេសមគ េ់បាន រក្ពាះរវៀតណ្ណមនិយយមិនដូេវខា រយើងរទ។ 11 

[១៤:៣២:៣០] 12 

ស៖ រតើរួកវខា ក្កវមេូេកាន់កាប់តំបន់រលាកក្សីរៅឆ្ែ ំណ្ណវដ  រលាកក្សីអាេជក្មបបាន13 

រទ? 14 

ឆ៖ ឆ្ែ ំ១៩៧៥។ 15 

ស៖ រតើម នររេកា មកដេ់ បស់រួកវខា ក្កវម និងរក្កាយររេកា មកដេ់ បស់រួកវខា 16 

ក្កវមរៅឆ្ែ ំ១៩៧៥ រតើកា ក្បក្រឹតត បស់ជនជាតិរវៀតណ្ណមដូេគ្នែ វដ ឬរទ? 17 

ឆ៖ ខាុំអត់យេ់ សួ មដងរទៀត។ 18 

ស៖ ខាុំេង់ឲ្យរលាកក្សីជួយបញ្ញជ ក់ថា រតើម នឆ្ែ ំ១៩៧៥ មនក្បជាជនរវៀតណ្ណម ស់រៅកែុង19 

តំបន់រលាកក្សី រតើកា   ដឋអាជាា ធ មូេោឋ ន ឬក៏ក្បជាជន រគរាប់អានជនជាតិរវៀតណ្ណម របៀបណ្ណ?20 

រវើយរក្កាយឆ្ែ ំ១៩៧៥វែឹង រតើអាជាា ធ មូេោឋ នវែឹង រគក្បក្រឹតតយ៉ា ងណ្ណេំរពាះក្បជាជនរវៀតណ្ណម 21 

រៅកែុងតំបន់រលាកក្សីវែឹង? រតើវដូេគ្នែ  ឬក៏ខ សគ្នែ យ៉ា ងណ្ណ  វងម នឆ្ែ ំ៧៥ និងរក្កាយឆ្ែ ំ៧៥? 22 

ឆ៖ ខ សគ្នែ ។ កាេរីម នមក រាប់អានធមាតា។ ដេ់រីរក្កាយរីកា រក្កាយរីក្រឹតតិកា ណ៍រទៀតមក 23 

គឺរគជរមលៀសក្បជាជន គឺរគរ ីសវតមដង រ ីសដូេថា ឲ្យវតមនជនជាតិរវៀតណ្ណម គឺរគក្បមូេវតមដង។  24 

ស៖ ខាុំេង់ឲ្យរលាកក្សីជួយបញ្ញជ ក់បនដិេ ថារតើជនជាតិរវៀតណ្ណមវដេ ស់រៅកែុងតំបន់រលាក25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  64 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្សីវែឹង រតើរគភាគរក្េើន រគ ស់រៅកែុងតំបន់ណ្ណវដ  រលាកក្សី? 1 

[១៤:៣៤:៣៦] 2 

ឆ៖ រៅេរនាល ះជាមួយក្បជាជនវខា ។  3 

ស៖ ឥេូវរនះ ខាុំេង់ឲ្យរលាកក្សីជួយបញ្ញជ ក់អំរីមដ យ បស់រលាកក្សីវិញ រតើគ្នត់មនសញ្ញជ តិ4 

អីវដ  រលាកក្សី? 5 

ឆ៖ មដ យ បស់ខាុំជាប់ជនជាតិរវៀតណ្ណម។  6 

ស៖ រតើគ្នត់មនបងបែូនវដ ឬរទ រៅកែុងតំបន់វែឹង មនបងបែូន មដ យ បស់រលាកក្សីវែឹង 7 

មនបងបែូនវដ ឬរទ? 8 

ឆ៖ អត់មនផង របើខាុំរកើតមក អត់រ ើញគ្នត់មនបងបែូន វម៉ាឪផង រ ើញវត ូបគ្នត់មែ ក់ ខាុំ9 

រកើតមក រ ើញវតគ្នត់។  10 

ស៖ អ គ ណរលាកក្សី។ រតើរក្កាយថ្ងៃ១៧ វខរមសា ឆ្ែ ំ៧៥វែឹង រលាកក្សី និងមដ យរលាក11 

ក្សី ស់រៅកវនលងណ្ណវដ ? 12 

ឆ៖  ស់រៅភូមិអនលង់ក្ទ   ំវក្រកថ្ក្ជ ក្សុកពាម ក៍ រខតតថ្ក្រវវងដវដេ។  13 

ស៖ េ ះរតើមនក្បជាជនរវៀតណ្ណម ឬក៏ក្បជាជនកូនកាត់រវៀតណ្ណម  ស់រៅកែុងភូមិ បស់14 

រលាកក្សីវដ ឬរទ រៅររេរនាះ? 15 

ឆ៖ មនរី បីក្គួសា វដ  រលាកក្គូ។ 16 

ស៖ រតើរលាកក្សីសាគ េ់រួករគវដ ឬរទ? 17 

ឆ៖ សាគ េ់។  18 

[១៤:៣៦:៣៧] 19 

ស៖ រលាកក្សីអាេរ ៀបរាប់រ ា្ ះរគបានវដ ឬរទ? 20 

ឆ៖ សាគ េ់រៅៗរ ា្ ះន ា៎ង ឪរ ករ ា្ ះ នាង ណ្ណត។ ក្គួសា មួយរទៀតរ ា្ ះ វ ន់ រ ៉ា ។ 21 

សាគ េ់រី ក្គួសា វែឹង។  22 

ស៖ រលាកក្សីជួយក្បាប់ផង ថារតើរលាកក្សីរ ៀបកា រៅឆ្ែ ំណ្ណ? រវើយោប់រផដើមមនកូនរៅ23 

ឆ្ែ ំណ្ណវដ  អាេៗជួយក្បាប់ផង? 24 

ឆ៖ ខាុំរ ៀបកា រៅឆ្ែ ំ៦៩។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  65 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖  វូតដេ់ឆ្ែ ំ៧៥វែឹង រលាកក្សីមនកូនប៉ា នាា ននាក់រវើយ? 1 

ឆ៖ មនកូនបីនាក់។ 2 

ស៖ អ គ ណរលាកក្សី។ ឥេូវខាុំវប ក្តេប់មកមដ យរលាកក្សីវិញ។ រតើរៅកែុង បបកមពជុា3 

ក្បជាធិបរតយយវែឹង រតើមដ យ បស់រលាកក្សីវែឹង គ្នត់រធេើអេីវដ ? 4 

ឆ៖ គ្នត់រធេើជា គ្នត់រធេើកា រៅកែុងសវ -- កែុង ួម រវើយរគោត់ឲ្យគ្នត់រមើេរៅ ក ម ។  5 

ស៖ គ្នត់រមើេក ម វែឹង រតើគ្នត់រធេើរមើេក ម វតមែ ក់ឯង ឬក៏មនគ្នែ រក្េើនជួយរមើេក ម 6 

វដ ? មនគ្នែ ប៉ា នាា ននាក់ រលាកក្សីអាេជក្មបបានរទ? 7 

[១៤:៣៨:៣៥] 8 

ឆ៖ រីក្បានំាក់រៅដប់នាក់។  9 

ស៖ រតើរៅកែុងេំរណ្ណមអែកទងំអស់វែឹង រតើមនន ណ្ណមែ ក់វដេកាត់ជនជាតិរវៀតណ្ណម ឬ10 

ក៏ជាជនជាតិរវៀតណ្ណមអីវដ រទ រធេើកា ជាមួយមដ យរលាកក្សី? 11 

ឆ៖ អត់មនរទ មនវតវម៉ាខាុំមួយ។  12 

ស៖ អ៊ ៊ីេឹងរៅកែុងអំេុងររេ បបវខា ក្កវមន ា៎ង រតើមនរ ឿងអេីរកើតរេើងេំរពាះមដ យរលាកក្សី 13 

វដ ឬរទ រលាកក្សីអាេជក្មបបានរទ? 14 

ឆ៖ រក្កាយមក ក៏រគរៅមដ យខាុំរៅ រគក្បាប់ថា គ្នត់ -- រៅគ្នត់រៅក្បជ ំ។  15 

ស៖ រតើរគរៅគ្នត់រៅក្បជ ំរៅររេណ្ណវដ  រលាកក្សីអាេជក្មបបានរទ? 16 

ឆ៖ រៅររេវដេគ្នត់រមើេរៅវែឹង រោយទងំកូនខាុំមួយរៅរទៀត គ្នត់រមើេកូនខាុំផង 17 

រវើយរមើេកូនអែកដថ្ទផង។ ដេ់ររេរគរៅរៅក្បជ ំ គ្នត់ររៅរៅមែ ក់រទៀត។ 18 

ស៖ រៅកែុងអំេុងឆ្ែ ំណ្ណវដ  រលាកក្សីអាេជក្មបបានវដ រទ? 19 

ឆ៖ ៧៩ អា៎! ៧៨។ ោមំិនេាស់រទៀត ខាុំ។ 20 

ស៖ រលាកក្សីជក្មបថា ឆ្ែ ំណ្ណវដ  សូមមដងរទៀតរលាកក្សី? 21 

ឆ៖ (មីក្កូវេូនមិនទន់ក្បតិបតតិកា ) 22 

[១៤:៤០:៣៩] 23 

ស៖ េិតប៉ា នាា ន? ៧៨ ឬក៏៧៩ អាី ៧៨? 24 

ឆ៖ ោមំិនេាស់ រភលេយូ រវើយ។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  66 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖  មនឯកសា កិេចសមា សន៍ បស់រលាកក្សីមួយ ឯកសា  E3/7780 វដេមនវខា ERN 1 

00233296, អង់រគលស ERN 00235511 ដេ់ 12, ERN ជាភាសាបារំាង 00250600 ដេ់ 01។ 2 

រលាកក្សីបាននិយយថា រក្កាយក្រឹតតិកា ណ៍ មនក្រឹតតកា ណ៍មួយ គឺក្រឹតតិកា ណ៍ រសា ភឹម ថារក្កាយ3 

ក្រឹតតិកា ណ៍ រសា ភឹម វែឹង រគបានរៅមដ យ បស់រលាកក្សីរៅក្បជ ំ។ រតើរលាកក្សី អេីវដេខាុំនិយយ4 

រនះ រលាកក្សី ំឭកកា េងោបំានវដ ឬរទ? 5 

ឆ៖ ោា៎  រិតវមនរវើយរលាកក្គូ។ 6 

ស៖  អ៊ ៊ីេឹងរតើរលាកក្សីអាេជក្មបបានរទថា រតើន ណ្ណរគជាអែករៅមដ យរលាកក្សីរៅវែឹង? 7 

ឆ៖ ខាុំក៏មិនដឹងេាស់ថា អែកណ្ណមកយកមដ យខាុំរៅរទ រក្ពាះខាុំដឹងដំណឹងអំរីឈល បវដ ។ 8 

ស៖ រតើឈល បវែឹងគ្នត់ក្បាប់ គ្នត់រ ា្ ះអេីវដ ? រវើយគ្នត់ក្បាប់រលាកក្សីថារម៉ាេខលះវដ  រលាក9 

ក្សីអាេក្បាប់បានវដ ? 10 

ឆ៖ រ ា្ ះ ខន បានក្បាប់ខាុំថាមដ យបងឯងរគយករៅក្បជ ំរៅភូមិក្កសា រផែើេរនាះ ខាងរកើត11 

រឆៀងខាង -- ខាងតបូងរឆៀងខាងរកើតភូមិអនលង់ក្ទវែឹង។ 12 

ស៖ រតើកា រិតគ្នត់រៅក្បជ ំ ឬក៏គ្នត់ក្តូវបានរគឃ្លត់ខលួនយករៅកវនលងណ្ណ រលាកក្សីអាេ13 

បញ្ញជ ក់បានវដ ឬរទ? 14 

ឆ៖ ោស រគក្តូវឃ្លត់ខលួន រក្ពាះខាុំតាមរៅយកកូនខាុំ។ ខាុំយកកូនខាុំមកវិញ វតរគមិនបានហាម15 

ឃ្លត់អេីរទ វតមដ យខាុំក៏ខាុំមិនបានដឹងថា រគយកបញ្ជូនគ្នត់រៅឯណ្ណរទៀតរទ។ គ្នត់បាត់ខលួន វូតរៅ។ 16 

[១៤:៤៣:៣៨] 17 

ស៖ រតើគ្នត់បានក្បក្រឹតតកំវ សអេីបានជារគឃ្លត់ខលួនគ្នត់ រលាកក្សីដឹងវដ រទ? 18 

ឆ៖ ខាុំមិនបានដឹងកំវ សគ្នត់រទ ប៉ា វនតខាុំនឹករ ើញថា ឲ្យវតជាប់កូនរៅរវៀតណ្ណម គឺក្តូវរគ 19 

 យករៅសមល ប់អ៊ ៊ីេឹងវតមដង។ សមគ េ់រីម នមកអ៊ ៊ីេឹង។ 20 

ស៖ រតើរលាកក្សីអាេក្បាប់បានរទ ថារតើររេណ្ណវដេរលាកក្សីបានជួបមដ យ បស់រលាកក្សី21 

ជារេើកេ ងរក្កាយ រៅោបំានរទ? 22 

ឆ៖ ថ្ងៃវដេរគយករៅវែឹង រម៉ា ងក្បាបំួន ក្បវវេជារម៉ា ងក្បាបំួន ខាុំក៏ឈល បវែឹងក្បាប់វែឹង 23 

ខាុំក៏រៅតាម បានជួបគ្នត់ជាេ ងរក្កាយ រវើយគ្នត់បានផ្ទដ ំខាុំថា កូនរអើយ មិនបាេ់គិតវម៉ារទ រក្ពាះវម៉ា24 

ោស់រវើយ កូនក ំគិតវម៉ាអី។ ហាក់ដូេជាគ្នត់ដឹងថា រគយកគ្នត់រៅសមល ប់រោេអ៊ ៊ីេឹង។ ខាុំក៏យកកូនខាុំ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  67 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្តេប់មកផាះវិញមក។ 1 

ស៖ រតើរលាកក្សីអាេក្បាប់បានរទថា កវនលងវដេរលាកក្សីរៅជួបមដ យរលាកវែឹង   គឺរលាក2 

ក្សីជួបរៅកវនលងណ្ណឲ្យរិតក្បាកដ? 3 

ឆ៖ រៅរគរធេើខាមមួយរគរៅភូមិក្កសា រផែើេរនាះ ក្តង់វែឹងរគរបាះជំ ំមួយ។ រៅកវនលងវែឹង4 

មនក្បជាជនភូមិវក្រកជ័យរគសាែ ក់វែឹង រធេើក្បាំងរធេើអី ក្កុមសវក ណ៍។ 5 

[១៤:៤៥:៤០] 6 

ស៖ អ៊ ៊ីេឹងបានន័យថា រលាកក្សីរៅជួបមដ យរលាកក្សីរៅភូមិក្កសា រផែើេ អ៊ ៊ីេឹងរអាស? 7 

រលាកក្សីេង់បានជក្មបថាអ៊ ៊ីេឹង? រតើរៅររេវដេរលាកក្សីបានជួបមដ យរលាកក្សី រតើរលាកក្សី8 

បាននិយយអេីខលះជាមួយគ្នត់វដ រលាកក្សី? 9 

ឆ៖ ខាុំគ្នា នបាននិយយអេីរទ ក្គ្នន់ស ំយកកូនវិញ រក្ពាះមិនហ៊ាននិយយរទ រៅកវនលងរនាះដូេ 10 

ដឹងក្សាប់រវើយ កាេណ្ណរយើងនិយយឆលងរឆលើយគ្នែ ខាល េរគយករទសរយើងរទៀត។ ដូរេែះខំខាមំត់11 

សងកត់េិតដ រៅកូន ត់មកផាះវិញ វែឹងកា ឈឺោប់។ 12 

ស៖ រៅកវនលងវដេមដ យរលាកក្សីក្តូវរគឃ្លត់ខលួនរៅក្កសា រផែើេវែឹង រតើរៅររេរលាកក្សី13 

រៅជួបមដ យរលាកក្សីវែឹង រតើរលាកក្សីមនរ ើញអែកណ្ណរផសងរទៀតវដេក្តូវរគឃ្លត់ខលួនដូេជាមដ យ14 

 បស់រលាកក្សីវដ ឬរទ? 15 

ឆ៖ មនៗមដ យៗបែូនវដេខាុំរឆលើយអំមិញថា នាង ស ីណ្ណត វែឹងមដ យវែឹងរៅជាមួយមដ យខាុំ16 

យករៅទងំរី នាក់ រ ា្ ះៗ យឺន។ 17 

ស៖ អ៊ ៊ីេឹងបែូនវដេរលាកក្សីនិយយវែឹង រ ា្ ះរលាកក្សីបញ្ញជ ក់មដងរទៀតរមើេ៍រ ា្ ះ នាង 18 

 ណ្ណត អ ៊៊ីេឹង ឬក៏យ៉ា ងរម៉ាេ? 19 

ឆ៖ (មីក្កូវេូនមិនទន់ក្បតិបតតិកា ) 20 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 21 

រឆលើយ! មិនទន់រឆលើយ! 22 

[១៤:៤៧:២៣] 23 

រលាកក្សី រៅ សាក៖់ 24 

ឆ៖ រ ា្ ះ នាង ណ្ណត វែឹងកូន បស់មដ យវដេរគយករៅសមល ប់វែឹងរ ា្ ះ យឺន វតឪរ ក25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  68 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

េិញ្ច ឹមរ ា្ ះ រថាង ç រថាង យឺន វែឹង។ រវើយ នាង ណ្ណត វែឹងកូន បស់ រថាង យឺន វែឹង។ 1 

ស៖ រតើរលាកក្សីអាេដឹងរទថា រតើរគឃ្លត់ខលួនរ ា្ ះ យឺន វែឹងរៅររេណ្ណ? រវើយមូេ2 

រវត អីវដ  មនបានដឹងរទ? 3 

ឆ៖ ដឹង។ រថាង យឺន វែឹងក៏កូនគ្នត់ -- គ្នត់ក៏កូនរវៀតណ្ណមវដ  វត រថាង ç តារថាង វែឹង4 

គ្នត់ រថាង ងួន វែឹងគ្នត់ស ំកូនវែឹងមកេិញ្ចឹមតាងំរីរកើតមក។ 5 

ស៖ រតើគ្នត់ក្តូវឃ្លត់ខលួនកែុងររេជាមួយមដ យរលាកក្សី ឬក៏ររេណ្ណវដ  រលាកក្សីអាេ6 

ក្បាប់បានវដ ឬរទ? 7 

ឆ៖ រគយករៅជាមួយគ្នែ  ឃ្លត់ក៏ជាមួយគ្នែ វដ ។ 8 

ស៖ េ ះេំវណកវដេក្បជាជនរផសងរទៀត វដេរមើេក ម រៅជាមួយមដ យរលាកក្សីវដេមិន9 

វមនជាជនជាតិរវៀតណ្ណម វដេជាជនជាតិវខា  រតើក្តូវរគឃ្លត់ខលួនវដ ឬរទ? រតើរលាកក្សីអាេដឹងវដ 10 

ឬរទ រ ឿងរនះ? 11 

[១៤:៤៩:០២] 12 

ឆ៖ រគមិនមនឃ្លត់ខលួនរទ យយៗវែឹងគ្នត់រៅរមើេរៅធមាតា មិនដឹងថារគយកមដ យខាុំរៅ13 

ផង។ 14 

ស៖ ោប់តាងំរីថ្ងៃវដេរលាកក្សីបានជួបមដ យ បស់រលាកក្សីរេើកេ ងរក្កាយបំផ តរៅ15 

ក្កសា រផែើេវែឹង រតើរក្កាយមករទៀត រលាកក្សីវដេបានជួបមដ យរលាកក្សីវដ ឬរទ? 16 

ឆ៖ ខាុំមិនវដេបានជួបមដ យខាុំរទ សូមបីវតដំណឹងក៏មិនបានឮបនដិេផង បាត់សូនយ វូតទេ់វត17 

េប់សស្តងាគ ម។ 18 

ស៖  េ ះេំវណករ ា្ ះ យឺន  វិញវដេក្តូវបានឃ្លត់ខលួនជាមួយនឹងមដ យ បស់រលាកក្សីវែឹង រតើ 19 

រលាកក្សីវដេបានជួបរទ រក្កាយមករទៀត?  20 

ឆ៖ មិនវដេបានរទ ដូេគ្នែ រលាកក្គូ។ យយរី នាក់វែឹងសាល ប់ដូេគ្នែ ។ 21 

ស៖ អ គ ណរលាកក្សី។ ឥេូវ ខាុំវប មក-- 22 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 23 

បានៗៗ។ បាទ អ គ ណ។ ឥេូវរនះ ដេ់ររេសក្មករវើយ អងគន ំជក្មះក្បកាសសក្មកោប់24 

រីររេរនះរៅ  វូតដេ់រម៉ា ងបីដប់នាទី សូមអរញ្ជើញេូេវិញ រដើមបីបនដកិេចដំរណើ កា សវនាកា ។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  69 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

មស្តនតី ដឋបាេត លាកា សក្មបសក្មួេផដេ់កវនលងសក្មករៅបនាប់ ង់ោសំក្មប់សាកសី ដេ់1 

សាកសី ូបរនះ រៅកែុងអំេុងររេឈប់សក្មក និងឲ្យអរញ្ជើញគ្នត់មកកាន់កវនលងផដេ់សកខីកមារៅកែុង2 

បនាប់សវនាកា រនះ រៅរវលារម៉ា ងបី និងដប់នាទី។  3 

សក្មកេ ះ! 4 

(សវនាកា សក្មករីរម៉ា ង ១៤:៥០ នាទី ដេ់រម៉ា ង ១៥:០៩ នាទី) 5 

[១៥:០៩:២៤] 6 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 7 

អងគយុេ ះ! 8 

អងគជំន ំជក្មះក្បកាសបនតកិេចដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា    រវើយនិងផតេ់រវទិកាជូនរៅសវ 9 

ក្រះរាជអាជាា រដើមបីបនតកា តាំងសំណួ រដញរោេេំរពាះសាកសី។ សូមអរញ្ជើញ! 10 

រលាក រសង លាង៖ 11 

អ គ ណរលាកក្បធាន។  12 

សួ រោយរលាក រសង លាង៖ 13 

ស៖ រលាកក្សី ឥេូវខាុំឆលងេូេក្បធានបទមួយរទៀត គឺនិយយអំរីខលួនរលាកក្សីមដងវិញ។ រតើ14 

រៅកែុង បបវខា ក្កវម រតើរលាកក្សីធាល ប់ក្តូវបានរួកវខា ក្កវមឃ្លត់ខលួនវដ ឬរទ?  15 

រលាកក្សី រៅ សាក៖់ 16 

ឆ៖  បបវខា ក្កវម រគយករៅឃ្លត់ខលួន -- បញ្ជូនខាុំយករៅកវនលងរៅអងគ អងគវែឹង ១០ថ្ងៃ។ 17 

ស៖ រតើរលាកក្សីដឹងរីមូេរវត ថ្នកា វដេរគឃ្លត់រលាកក្សីយករៅភូមិអី រលាកក្សីអំមិញ18 

ថាភូមិ--?  19 

[១៥:១០:៣៣] 20 

ឆ៖ ភូមិអងគ អងគ។ 21 

ស៖  --ភូមិអងគ អងគបាទ មូេរវត  ដឹងថាមូេរវត អេីបានជារគឃ្លត់រលាកក្សីយករៅភូមិ22 

រនាះវដ ឬរទ?  23 

ឆ៖ ខាុំរ ំអាេដឹងរទ។  24 

ស៖ រតើរលាកក្សីមនបានក្បក្រឹតតកំវ សអេីវដ ឬរទ រៅកែុងអំេុងររេរនាះ វដេក្តូវរគឃ្លត់25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  70 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

យករៅរនាះ?  1 

ឆ៖ អត់មនរធេើកំវ សអេីរទ ក្សាប់រគរៅរៅន ា៎ង។  2 

ស៖ អ៊ ៊ីេឹងរលាកក្សីអត់ដឹងរីមូេរវត ថ្នកា ឃ្លត់ខលួន បស់រលាកក្សីរទ មនន័យថាអ៊ ៊ីេឹង?  3 

ឆ៖ រិតក្បាកដណ្ណស់។  4 

ស៖ រតើរលាកក្សីដឹងថា អែកណ្ណរគជាអែករេញបញ្ញជ  និងជាអែកឃ្លត់ខលួនរលាកក្សីវដ ឬរទ?  5 

ឆ៖ ខាុំមិនបានដឹងថា អែកឃ្លត់រទ ប៉ា វនតអែកឲ្យខាុំរៅវែឹង មនរ ា្ ះ ម៉ាន។  6 

ស៖ រៅររេវដេឃ្លត់ខលួនរលាកក្សីវែឹង រតើរគឃ្លត់វតរលាកក្សីមែ ក់ ឬក៏មនអែករផសងក្តូវ7 

បានរគឃ្លត់ខលួនវដ ?  8 

ឆ៖ ឃ្លត់វត ូបខាុំផ្ទា េ់ រវើយនិងកូនបីនាក់។  9 

ស៖ រតើមនអែករផសងរទៀតវដ ឬរទ វដេក្តូវឃ្លត់ខលួនរៅររេរនាះ? 10 

ឆ៖ អត់មនរទ។  11 

[១៥:១២:២៨] 12 

ស៖ រលាកក្សីរៅកែុងកំណត់រវត សាត ប់េរមលើយ បស់រលាកក្សី គឺឯកសា  E3/7780 វដេ13 

មន ERN ជាភាសាវខា 00233296 និង ERN ជាភាសាអង់រគលស 00235512, ERN ជាភាសាបារំាង 14 

0025061(ស ីក)។ រៅកែុងវែឹងរលាកក្សីបាននិយយថា៖ “ក្បវវេជា៥វខមក រទើប រូម៉ាន បានរៅ15 

ខាុំរៅជួបរៅវតតអនលង់ក្ទ។   រៅកែុងររេជួបក្បជ ំមន   យយវេ   និងប  សក្បជាជនងាីរី នាក់មករី16 

ភែំររញ។ រ ា្ ះ វេ ក្តូវបាននិយយថាជាជនជាតិោម រវើយក្តូវអន ញ្ញា តឲ្យរៅផាះវិញ។ េំវណកខាុំ 17 

និងប  សរី នាក់រនាះក្តូវបញ្ជូនរៅភូមិអងគ រៅវកប ភែំរឈើកាេ់ កែុងក្សុកបាភែំ។” រតើរលាកក្សីរៅោំ18 

រ ឿងទងំអស់រនះវដ ឬរទ?  19 

ឆ៖ ោស ោ។ំ វតខាុំរឆលើយអំមិញបាន ំេង រក្ពាះខាុំនឹករ ើញកាេរគយករៅដេ់អងគ អងគ មិន20 

បានគិតរ ឿងថា រគរៅក្បជ ំរៅកែុងវតត។ រិតវមនរវើយរលាកក្គូ។  21 

ស៖ រៅររេវដេឃ្លត់ខលួនវែឹង រតើមនកា ោប់េងវដ ឬរទ រលាកក្សី?  22 

ឆ៖ អត់មនកា ោប់េងរទ ប៉ា វនតេងប  សរី នាក់វដេជាក្បជាជនងាី មករីភែំររញ។  23 

ស៖ រលាកក្សីដឹងថា អាេក្បាប់បានរទថា ភូមិអងគវដេរលាកក្សីថារៅវកប ភែំរឈើកាេ់វែឹង 24 

រតើកវនលងវែឹង គឺជាកវនលងអេីរិតក្បាកដ ជាកវនលងវកវក្ប ឬក៏ជាកវនលងអីឲ្យរិតក្បាកដ រលាកក្សីអាេ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  71 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ជក្មបបានវដ រទ?  1 

ឆ៖ កវនលងវែឹងដូេមិនវមនជាកវនលងវកវក្បអីរទ ដូេថាយករៅសាែ ក់រៅមួយដំណ្ណក់ៗអ៊ ៊ីេឹង 2 

រៅ។  3 

ស៖ េ ះរៅររេវែឹង រគឲ្យរលាកក្សីរធេើអេីខលះ រៅររេវដេរលាកក្សីរៅភូមិអងគវែឹង?  4 

[១៥:១៥:០១] 5 

ឆ៖ ខាុំរៅកវនលងរនាះ រគឲ្យខាុំជួយោបំាយ កាេ់រពាត និងរ ៀបេំមនាី អីរបាសសមែ តអីរៅកវនលង6 

ផាះបាយរគវែឹង។ 7 

ស៖ េ ះរតើររេណ្ណវដេរគឲ្យរលាកក្សីក្តេប់មកផាះវិញ រលាកក្សីអាេោំបានវដ ឬរទ? 8 

ឆ៖ ខាុំរៅបាន១០ថ្ងៃ គឺរគសួ ខាុំ។ រគសួ ខាុំរវើយ រគថាឲ្យខាុំជួយរធេើកា រី បថី្ងៃរៅ ខាុំរៅបាន9 

១២ថ្ងៃ បានរគឲ្យខាុំក្តេប់មកផាះវិញ។  10 

ស៖ រគសួ រលាកក្សី រតើរគសួ រលាកក្សីថារម៉ាេវដ  រលាកក្សីអាេជក្មបបានវដ រទ? 11 

ឆ៖ ជក្មបបានថា រគសួ ខាុំថា “សមមិតត! ឪរ កសមមិតតវខា  ឬក៏អី? ខាុំរឆលើយថាឪរ កខាុំវខា ។ 12 

រីម នមកឪរ កបងក្សីរធេើអី? ខាុំថាឪរ កខាុំគ្នា នអេីរទ ក្បជាជន”។  13 

ស៖ រលាកក្សីដឹងវដ ឬរទ ថារវត អេីបានជារួកវខា ក្កវមសួ អំរីសញ្ញជ តិ បស់ឪរ ក បស់14 

រលាកក្សី? 15 

ឆ៖ ខាុំអត់បានដឹងផង។  16 

ស៖ អ៊ ៊ីេឹងកែុងតាមកា កត់សមគ េ់ បស់រលាកក្សី គឺរៅកែុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ  បប17 

ក្កវមវែឹង រតើមនរ ឿងអេីរកើតរេើងេំរពាះបងបែូនរវៀតណ្ណមវដេ ស់រៅកែុងតំបន់ បស់រលាកក្សី ឬក៏18 

បងបែូនរវៀតណ្ណមវដេមន -- បងបែូនវខា វដេមន្មជ័ ជារវៀតណ្ណមវដេ ស់រៅកែុងតំបន់19 

រលាកក្សី? រតើមនរ ឿងអីរកើតរេើងេំរពាះរួករគវដ ឬរទ តាមបទរិរសាធន៍វដេរលាកក្សី? 20 

[១៥:១៧:១៤] 21 

ឆ៖ ោសតាមសាគ េ់រៅ រី បីក្គួសា វែឹងរ ើញថាឪរ ករវៀតណ្ណមមួយ រវើយនិងឪរ កវខា 22 

មួយវែឹង រគយកឪរ ក រវើយកូនឪរ ករវៀតណ្ណមរនះយករៅសមល ប់រោេ។  23 

ស៖ រតើរលាកក្សីដឹងរ ឿងរនះរោយផ្ទា េ់វភែក ឬក៏រោយសា រគក្បាប់រលាកក្សី ឬក៏យ៉ា ងរម៉ាេ24 

វដ  រលាកក្សីអាេក្បាបប់ាន? 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  72 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ឆ៖ រ ើញ រក្ពាះរៅនឹងភូមិខាុំវែឹងយករៅជាមួយៗខាុំវែឹង គឺថាកូនស ទធវតជាប់ជនជាតិ ប៉ា វនត1 

ខ សថ្ងៃគ្នែ  ដូេថាយកខាុំម នអ៊ ៊ីេឹង រគរក្កាយរៅ តៗគ្នែ ។  2 

ស៖ រលាកក្សីថាយកវែឹង គឺរគយករៅណ្ណវដ  រលាកក្សីអាេក្បាប់បានរទ? 3 

ឆ៖ អត់ដឹងយករៅណ្ណរទ ប៉ា វនតបាត់សូនយៗរៅ គ្នា នវដេរ ើញវិេមកវិញរទ។ 4 

ស៖ អ៊ ៊ីេឹងរៅកែុងតំបន់រលាកក្សី រតើរលាកក្សីវដេេូេ ួមកិេចក្បជ ំណ្ណមួយ វដេរគរេើក5 

រេើងនិយយអំរីបញ្ញា ជនជាតិរវៀតណ្ណមវដ ឬរទ? 6 

ឆ៖ អត់វដេក្បជ ំផង។ ក្បជ ំវតនិយយរ ឿងបងកបរងកើនផេ។  7 

ស៖ អ គ ណរលាកក្សី។ ខាុំរៅមនវតមួយសំណួ រទៀតរទ េង់ឲ្យរលាកក្សីជួយបញ្ញជ ក់រេើង8 

 វិញ រីដំបូងខាុំបានសួ រលាកក្សីថា រក្កាយឆ្ែ ំ៧៥ រតើមនកា ក្បក្រឹតតេំរពាះជនជាតិរវៀតណ្ណមយ៉ា ងដូេ9 

រមដេវដ  រៅកែុងតំបន់រលាកក្សី? រតើរលាកក្សីអាេសូមរឆលើយសំណួ វែឹងរេើងវិញបានរទ រក្ពាះខាុំដូេជា10 

មិនទន់? ដូេជារលាកក្សីបានរឆលើយថា មនកា ក្បមូេផដុំជនជាតិរវៀតណ្ណមយ៉ា ងរម៉ាេ ខាុំសាដ ប់មិនទន់ 11 

រលាកក្សីអាេបញ្ញជ ក់រេើងវិញបានរទ េំណ េវែឹង? 12 

[១៥:១៩:៣១] 13 

ឆ៖ រេះរ ើញរគក្បមូេផដុំ រគដូេថាជរមលៀសឲ្យេ ះរៅរក្កាម េ ះរៅរក្កាម រវើយអែកវដេ14 

មនកូនរៅជាប់សញ្ញជ តិអ៊ ៊ីេឹង កនលងរក្កាយមករទៀត ផ តរីក្គួសា រវៀតណ្ណមរៅផាះដ ំៗអ៊ ៊ីេឹងរៅ រគ15 

បញ្ជូនៗរៅតាមទូកតាមអី រគរដញៗរៅ រវើយរៅវតក្គួសា វដេឪរ កមដ យវខា  ឪរ កមដ យយួនអី16 

ជាបប់នតិេបនតេួវែឹង រៅវែងឹរៅ។ ដេ់រក្កាយមករៅ បានរគរៅរៅមួយក្គួសា ៗអ៊ ៊ីេឹង រេះវតបាត់17 

 វូតរៅ។  18 

ស៖ រៅកែុងឆ្ែ ំណ្ណវដ  រលាកក្សីអាេក្បាប់បានរទ រៅររេវដេរគក្បមូេផដុំជនជាតិរវៀត-19 

ណ្ណមវែឹងរវើយ បញ្ជូនរៅរក្កាមវែឹង បញ្ជូនរៅរក្កាមវែឹងមនន័យថាបញ្ជូនរៅណ្ណ រលាកក្សីអាេ20 

បញ្ញជ ក់បានរទ? 21 

ឆ៖ ខាុំក៏មិនបានដឹងវដ  ក្គ្នន់វតរគថាបញ្ជូនឲ្យរៅរវៀតណ្ណមៗ រវើយរយើងមិនបានដឹងកវនលង22 

រទ រលាកក្គូ។  23 

ស៖ អ៊ ៊ីេឹងរៅរក្កាមវដេរលាកក្សីមនក្បសាសនវ៍ែឹង គឺរគបញ្ជូនរៅរវៀតណ្ណម រលាកក្សី24 

េង់ជក្មបថាអ៊ ៊ីេឹង ឬយ៉ា ងរម៉ាេ? 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  73 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ឆ៖ ោស រគបញ្ជូនរៅរក្កាមៗវែឹង រីម នៗមកថា បញ្ជូនរៅរក្កាមៗអ៊ ៊ីេឹង រយើងថារគបញ្ជូន1 

រៅរវៀតណ្ណម មិនដឹងថារគយករៅសមល ប់ឯណ្ណរទណ្ណា៎ ។ ប៉ា វនតរក្កាយរីមកមដ យខាុំមក រវើយមក2 

រក្កាយៗរទៀត ដឹងថា រគយករៅសមល ប់រវើយ មិនយករៅរវៀតណ្ណមណ្ណរទៀតរទ។  3 

[១៥:២១:០៥] 4 

ស៖ រលាកក្សីអាេជក្មបឆ្ែ ំបានរទ រៅកែុងកា ក្បមូេផដុំរេើកដំបូង បញ្ជូនរៅរវៀតណ្ណម5 

រេើកដំបូងវែឹង គឺថាកែុងអំេុងឆ្ែ ំណ្ណវដ  គឺរក្កាយឆ្ែ ំ៧៥ ឬក៏មួយឆ្ែ ំរក្កាយ ឬក៏រី ឆ្ែ ំរក្កាយ ឬក៏6 

រក្កាយ៧៥ភាល ម? រលាកក្សីអាេជក្មបបានរទ? 7 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 8 

ក ំទន់រឆលើយ! ក ំអាេទន់រឆលើយ!  9 

រលាកក្សី រៅ សាក៖់ 10 

ឆ៖ ក្េេំ។ រៅរក្កាយក្រឹតតិកា ណ៍ រសា ភឹម វដេខាុំោមិំនេាស់ ដឹងឆ្ែ ំណ្ណរទ ប៉ា នរក្កាយ11 

ក្បវវេក្រឹតតិកា ណ៍ រសា ភឹម។ 12 

សួ រោយរលាក រសង លាង៖ 13 

ស៖ រក្កាយៗក្រឹតតិកា ណ៍ រសា ភឹម គឺមនកា ឃ្លត់ខលួនមដ យ បស់រលាកក្សី វតខាុំេង់និយយ14 

អំរីកា ក្បមូេផដុំបញ្ជូនក្បជាជនរវៀតណ្ណមរៅក្សុករវៀតណ្ណមវិញវែឹង រតើវរកើតរេើងរក្កាយឆ្ែ ំ៧៥ 15 

ភាល ម ឬក៏រក្កាយក្រឹតតិកា ណ៍ រសា ភឹម? 16 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 17 

ក ំអាេ់ទន់ៗ! រលាកតំណ្ណងសវក្រះរាជអាជាា ជាតិ គបបីសួ ឲ្យបានេាស់លាស់រៅ រក្កាយ18 

៧៥វែឹង មនន័យថា ៧៦ ឬក៏យ៉ា ងរម៉ាេ? របើរក្កាយ៧៥ វទេ់ -- របើរក្កាយជាក់លាក់ គឺរក្កាយ១៧ 19 

រមសា ៧៥ ឬក៏យ៉ា ងរម៉ាេ? អារនះវេាស់លាស់ របើៗរក្កាយ៧៥ មនវត៧៦ ឬ៧៧។  20 

[១៥:២២:២៥] 21 

រលាក រសង លាង៖ 22 

បាទ អ គ ណរលាកក្បធានវដេជួយបំភលឺ។ 23 

សួ រោយរលាក រសង លាង៖ 24 

ស៖ ខាុំេង់ឲ្យរលាកក្សីបញ្ញជ ក់បនតិេ រក្ពាះថាកា ក្បមូេផដុំ វអាេមន យៈររេយូ ។ អ៊ ៊ីេឹង25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  74 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រលាកក្សីអាេក្បាប់បានរទថា ៧៦ ឬក៏៧៧ ឬក៏រក្កាយ៧៥ភាល ម? រតើរលាកក្សីអាេក្បាប់បានរទ    1 

កា ក្បមូេផដុំបញ្ជូនក្បជាជនរវៀតណ្ណមរៅក្សុករវៀតណ្ណមវែឹង? 2 

រលាកក្សី រៅ សាក៖់ 3 

ឆ៖ របើតាមខាុំគិតរៅ តាងំរីរយើងេប់សស្តងាគ ម េន ់នេ់ រគោប់រផដើមវាង ោប់រផដើមដូេថា ឲ្យ4 

រៅមួយៗៗ វូត  វូតដេ់ររេរគក្បមូេបញ្ចប់វតមដង។  5 

រលាក រសង លាង៖ 6 

អ គ ណរលាកក្បធាន។ ខាុំសូមបញ្ចប់សំណួ ក្តឹមរនះ រវើយទ ករវទិការនះជូនសវក្រះរាជ7 

អាជាា អនត ជាតិ រដើមបីសួ សំណួ បនត។ អ គ ណ។ 8 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 9 

បាទ សូមអរញ្ជើញសវក្រះរាជអាជាា អនត ជាតិ! 10 

[១៥:២៣:៣៣] 11 

រលាក នកីឡូាស គមូវជន៖ 12 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម។ 13 

សួ រោយរលាក នកីឡូាស គមូវជន៖ 14 

ស៖ សាកសី ខាុំមនសំណួ មួយេំនួនជូនរលាកក្សី។ រលាកក្សីបានបញ្ញជ ក់ថា នាង ណ្ណត ជា15 

ប គគេមែ ក់រទៀត វដេរៅកែុងភូមិ បស់រលាកក្សី វដេជាប គគេវដេរលាកក្សីបានសាគ េ់។ រតើអ៊ ៊ីេឹង16 

វដ ឬរទ? 17 

រលាកក្សី រៅ សាក៖់ 18 

ឆ៖ ោស ខាុំបានសាគ េ់វមន។  19 

ស៖ រតើរលាកក្សីអាេរនយេ់វដ រទ នាង ណ្ណត វែឹងក៏គ្នត់ជាៗកូនកាត់វដេថា ជាឪរ ក 20 

ឬមដ យគ្នត់អាេជារវៀតណ្ណមវដ ឬរទ? 21 

ឆ៖ ោស គ្នត់ជាកូន បស់មដ យរ ា្ ះ នាង យឺន វែឹង។ នាង យឺន ជាកូនៗរវៀតណ្ណម 22 

រោយវខា រយើងរៅស ំគ្នត់ មករៅតាងំរីរកើតមករមល៉ាះ។  23 

ស៖ រលាកក្សីសាគ េ់មន សសមែ ក់រ ា្ ះ <យយ ជា>  រវើយនិង តា<វង់> រៅកែុងភូមិ24 

 បស់រលាកក្សី?  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  75 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ឆ៖ ខាុំមិនបានសាគ េ់រទ។ 1 

ស៖ ខាុសំូមវកតក្មូវ។ មច ស់ផាះវដេមដ យ បស់រលាកក្សីរធេើកា ឲ្យ វដេរៅរមើេក ម វែឹង 2 

រតើរលាកក្សីសាគ េ់រ ា្ ះរួកគ្នត់រនាះរទ? 3 

ឆ៖ មច ស់ផាះវដេគ្នត់រៅរមើេក ម វែឹង មិនវមនរនះរទ បាយរៅៗររាងបាយ ួម ឲ្យរៅ4 

រមើេរៅកែុងររាងបាយ ួម។  5 

[១៥:២៥:៣១] 6 

ស៖ ខាុំេង់អាននូវេរមលើយ បស់ នាង ណ្ណត។ ឯកសា  <E3/7779> អង់រគលស ERN 7 

00235504, វខា  00271392 <(ស ីក)>, បារំាង 00268963។ នាង ណ្ណត និយយថា៖ “ថ្ងៃមួយ8 

រនាះររេវដេខាុំកំរ ងរ ៀនសូក្ត <>មត យខាុំរៅភូមិងាី រៅខាងរជើងភូមិ<អនលង់>ក្ទ រៅររេវដេខាុំ9 

<រេញរី>រ ៀន< វិញ> រវើយក្តេប់មកផាះក ម រនាះ មច ស់ផាះរនាះរ ា្ ះ យយជា រវើយនិង តា10 

<វង់> បានខសឹបក្បាប់ខាុំថា “<រគបាន>យកមត យ បស់<ឯង និង>មត យ បស<់នា ីមែ ក់>រ ា្ ះ 11 

សាត។” រលាកក្សីសាកសី  រតើរលាកក្សីរជឿរទថា  អេីវដេរលាកក្សីបានឮវែឹង រតើររេវដេគ្នត់12 

និយយរីរ ា្ ះ សាត វែឹង រតើគ្នត់េង់សំរៅមករេើរលាកក្សីវដ ឬរទ? 13 

ឆ៖ ខាុំអត់យេ់។ សួ មតងរទៀត។  14 

ស៖ សូមអភ័យរទស។ រៅររេវដេរលាកក្សីមិនយេ់ សូមសួ  ជួនកាេខាុំអានរ ា្ ះខ ស 15 

<ខាុំ ីករាយនឹងរនយេ់ ឬសួ សារេើងវិញ។> អេីវដេខាុំអានជូនរលាកក្សីសាត ប់រនាះ គឺជាកំណត់រវត 16 

សាត ប់េរមលើយ បស់ នាង ណ្ណត។<>ខាុំេង់សាត ប់<ក្បតិកមារឆលើយតប បស់>រលាកក្សីរៅនឹងខលឹមសា 17 

វដេនិយយវែឹង<។ របើសិនណ្ណ>រលាកក្សី<>ឮ<ថាវមិន>ក្តឹមក្តូវ <សូមរលាកក្សីរនយេ់មក18 

រយើង របើសិនជារលាកក្សីដឹងអងគរវត ខ សរីវែឹង។>។ <អេីវដេ>នាង ណ្ណត <និយយគឺថា រៅថ្ងៃ19 

មួយ គ្នត់កំរ ង>រ ៀន រវើយមត យ បស់គ្នត់រៅភូមិងាីរៅខាងរជើងអនលង់ក្ទ រៅររេវដេគ្នត់រេញរី20 

ថាែ ក់ក្តេប់មកផាះក ម  រនាះ មច ស់ផាះរនាះ យយជា រវើយនិង តា<វង់> បានខសបឹក្បាប់គ្នត់ថា 21 

រវើយរួកគ្នត់និយយរៅនាង ណ្ណត ថា “រួករគបានយកមត យ បស់អែក រវើយជាមត យ បស់<រកាង>22 

ក្សីមែ ក់រ ា្ ះ សាក់។” រតើរលាកក្សី<មនក្បតិកមា>រឆលើយតប<រទ រៅនឹងអេីវដេរលាកក្សីបានដឹង23 

រ ឿងរា វរកើតរេើងេំរពាះមត យ បស់រលាកក្សី?>  24 

[១៥:២៨:១៦] 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  76 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ឆ៖ បងរ ា្ ះ យឺន វែឹងគ្នត់រ ា្ ះ សះ មិនវមនរ ា្ ះ សាក់ រទ រ ា្ ះ សះ។ រវើយប៉ា វនត1 

រៅខាងរក្ៅថា យឺន។ រវើយផាះវដេក ម រៅវែឹង ជា វង់ មិនវមន ជា វ ឹង, ជា វង់។ គ្នត់រៅ2 

កវនលងក្គូបរក្ងៀន ក ម រគក្បមូេរៅរៅកវនលងក្គូបរក្ងៀន។ រិតក្បាកដវមនរវើយរលាកក្គូ វតគ្នត់3 

រ ា្ ះរី យយវែឹង។ រគមិនសូវរៅ “សះ” រទ រគរៅវត “បងយឺនៗ”។ ក្តឹមក្តូវរវើយ។  4 

ស៖ បាទ រដើមបីឲ្យេាស់ រតើរ ា្ ះរលាកក្សីរ ា្ ះអេី? បាទ រលាកក្សីរ ា្ ះអេី?  5 

ឆ៖ ខាុំរ ា្ ះ រៅ សាក់។ 6 

ស៖ <ឥេូវរនះ> នាង ណ្ណត ក៏បានបនតនិយយរទៀត<>រៅឲ្យអែករស ើបអរងកត<ថា> បង7 

បែូនបរងកើត< បស់គ្នត់អាយ ក្បារីំ វខមែ ក់ បាន>សាត ប់រោយអត់ទឹករោះ។ <រួក>រគបាន<ក្បាប់មត យ 8 

នាង ណ្ណត ថាឲ្យ>គ្នត់រៅក្បជ ំ យៈររេខលីវដេថា មិនឲ្យយកកូនរៅជាមួយរទ។ រតើរលាកក្សីដឹង9 

អំរីរ ឿងអេីខលះអំរីរនះវដ រទ វដេថាមត យ នាង ណ្ណត រ ា្ ះ យឺន រនាះមន<កូនតូេ>មែ ក់ រគមិនឲ្យ10 

យកកូនរៅតាមរទ រវើយរគយកមត យវែឹងរៅ?  11 

ឆ៖ ខាុំមិនបានដឹងរទ ប៉ា វនតខាុំដឹងថាគ្នត់មនកូនខចី។  12 

ស៖  រតើរលាកក្សីសាគ េ់ស្តសតីមែ ក់រ ា្ ះ <េង> រទ វដេបដីរ ា្ ះ គ្នត់រ ា្ ះ <រអ ើេ>? 13 

ឆ៖ អត់បានសាគ េ់រទ។ ស្តសតីន ា៎ងអត់បានសាគ េ់រទ។ 14 

ស៖  ខាុំឲ្យសវរសវិកខាុំអានរ ា្ ះឲ្យក្តឹមក្តូវជាភាសាវខា ។  15 

[១៥:៣០:៣៥] 16 

រលាក រសង លាង៖ 17 

រ ា្ ះរី វដេគ្នត់េង់ឲ្យរលាកក្សីជួយវែឹង គឺរ ា្ ះទី១ គឺរ ា្ ះ េង រវើយរ ា្ ះទី២ គឺ 18 

 រ ា្ ះ រអ ើេ។ 19 

សួ រោយរលាក នកីឡូាស គមូវជន៖ 20 

ស៖ រលាកក្សីសាកសី រតើសាគ េ់ស្តសតី<រវៀតណ្ណមរ ា្ ះ េង និងបតីគ្នត់រ ា្ ះ រអ ើេរទ? របើសិន21 

រលាកក្សីមិនសាគ េ់រទ សូមក្គ្នន់វតក្បាប់ថាមិនសាគ េ់បានរវើយ>? 22 

រលាកក្សី រៅ សាក៖់ 23 

ឆ៖ សាគ េ់ េង វែឹង ប៉ា វនតគ្នត់មនបដីរៅបាក់រោករវើយ។ ខាុំមិនបានសាគ េ់ក្បវតតិគ្នត់ ក្គ្នន់24 

វតសាគ េ់វតរ ា្ ះ។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  77 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ រៅកែុងេរមលើយដវដេរនះ នាង ណ្ណត រនះបាននិយយថា “ក្សីជនជាតិរវៀតណ្ណមរ ា្ ះ 1 

េង វែឹង រ ា្ ះបដី បស់គ្នត់គឺ រអ ើេ។ េង រវើយនិងកូនក្បាមំួយនាក់ក្តូវបានរគដឹកតាមទូក យករៅ2 

សមល ប់រៅររេវដេ េង វែឹងគ្នត់មនថ្ផារពាះផង។” រតើរលាកក្សីបានដឹងរ ឿងរា វអីអំរីបញ្ញា រនះវដ 3 

រទ? 4 

ឆ៖ ោា៎  ខាុំអត់បានដឹងរទ។ 5 

ស៖  សូមអ គ ណ។ <រលាកក្សីក៏បាន>និយយអំរី<រ ា្ ះ វ ន់> រ ៉ា  វដ  ជាមន សសមែ ក់6 

រៅកែុងភូមិរលាកក្សីវដ  រតើអ៊ ៊ីេឹងរទ? វ ន់ រ ៉ា ។ 7 

ឆ៖ វ ន់ រ ៉ា  ខាុំបានសាគ េ់ រៅវកប ខាុំវដ  រៅកែុងភូមិខាុំ។ 8 

ស៖  រតើ<ឪរ ក>គ្នត់<ជារវៀតណ្ណមមែ ក់>រ ា្ ះ រសង <វ ន់, អ៊ ៊ីេឹងវមនរទ>? 9 

ឆ៖ ខាុំអត់បានសាគ េ់ផង សាគ េ់វត រ ៉ា  មែ ក់។ 10 

[១៥:៣២:៤១] 11 

ស៖  រតើ<រលាកក្សីដឹងរទថា> រ ៉ា  វែឹងគ្នត់ជាកូនកាត់រវៀតណ្ណម-វខា វដ ឬរទ? 12 

ឆ៖ ោា៎  កូនកាត់រវៀតណ្ណម-វខា ។ 13 

ស៖ រ ៉ា  បាននិយយ<>រវើយខាុំនឹងអានឯកសា  E3/7761 វខា ERN 00225221, បារំាង 14 

00274400 រវើយកែុងភាសាអង់រគលស 00234120 ជាអង់រគលស ខាុំរភលេ 00234120។ រលាកក្សី15 

សាកសី រៅកែុងេរមលើយ បស់រលាក រ ៉ា ៗ និយយថា  “រៅកែុង បបវខា ក្កវម  ឪរ ក បស់ខាុំរ ា្ ះ វ ន់ 16 

រវើយនិងឪរ ក បស់ ណ្ណក់ រ ា្ ះ ថាវ។ ឪរ ក បស់ខាុំ វ ន់ រវើយឪរ ក បស់ ណ្ណក់ រ ា្ ះ ថាវ ក្តូវ17 

បានវខា ក្កវមោប់ រវើយរគ<ជិះកាណូត>តាមវក្រក<មកោប់>។” <រោយសា ររេរវលាមន18 

កំណត់ ខាុំក្តូវ ំេងរី បីឃ្លល ។ គ្នត់>និយយថា “រគបញ្ជូន<រួកគ្នត់>រៅរ ៀនសូក្តបួនក្បាថំ្ងៃ រវើយ19 

រគឲ្យក្តេប់មកវិញ។” រវើយបនាា ប់មកគ្នត់និយយថា “<ខាុំឮរ័ត៌មនថា>បងក្សី បស់ខាុំរី នាក់ 20 

រវើយបងបែូនក្បុស បស់ខាុំ<មែ ក់>ក៏<ក្តូវោប់>យករៅវដ ។” រតើរលាកក្សីបានដឹងថា អេីរកើតរេើង21 

េំរពាះឪរ ក រ ៉ា  រវើយឪរ ក បស់ ណ្ណក់ វដ ឬរទ? 22 

ឆ៖ ខាុំមិនបានដឹងរទ រក្ពាះរគយករៅខាុំក៏មិនបានដឹង មិនបានរ ើញ រវើយក៏មិនបានឮវដ ។ 23 

ទេ់វតយូ រក្កាយមករទើបបានដឹងថា រគយកគ្នត់រៅ ខាុំមិនបានដឹងរោយខលួនឯងរទ។ 24 

[១៥:៣៥:០៦] 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  78 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ ម៉ាាងវិញរទៀត រតើរលាកក្សីដឹងថាមនស្តសដីមែ ក់វដេក្តូវបានឡានប ក<សាល ប់កែុងភូមិ1 

រលាកក្សី> រៅកែុងសម័យវខា ក្កវមកាេរនាះ? របើអត់ដឹងរទ រឆលើយថាអត់ដឹង។ 2 

ឆ៖ ដឹង។ មដ យ រ ៉ា  វែឹងឡានប កសាល ប់វមន រៅទីក្កុងថ្ក្រវវង រៅ កក្សូវវូប។ 3 

ស៖ សូមអ គ ណរលាកក្សី។ រតើរលាកក្សីសាគ េ់ប គគេមែ ក់រៅកែុងភូមិ បស់រលាកក្សីវដ  4 

រ ា្ ះថា រសាម  ស់? 5 

ឆ៖ ខាុំបានសាគ េ់ រសាម  ស់។ 6 

ស៖ ឥេូវរនះ ខាុំេង់ៗសាដ ប់<ក្បតិកមារឆលើយតប បស់>រលាកក្ស<ីនូវអេីវដេគ្នត់>បាននិយយ7 

រៅកែុង <E3/5246> វខា  00225367, បារំាង 00228820, អង់រគលស 00234111។ គ្នត់បានរឆលើយ8 

ក្បាប់អែករស ើបអរងកតថា <រគឲ្យគ្នត់>រ ៀបរាប់រីសមជិកក្កុមក្គួសា <រវៀតណ្ណមវដេគ្នត់សាគ េ់> 9 

រវើយគ្នត់រឆលើយថា៖ “រគបានសមល ប់អែកណ្ណវដេជាប់វខស<>រវៀតណ្ណម រវើយនិងជាប់វខស រសា ភឹ10 

ម។ រៅរីដំបូង រគបានសមល ប់អែកទងំអស់វដេជាប់ទំនាក់ទំនង េន់ នេ់ រវើយនិង សីវន  គឺមស្តនដី11 

 បស់ បបោស់។ ប  សមែ ក់រ ា្ ះ <នាង> រវើយក្បរនធ បស់គ្នត់រ ា្ ះ យឺន រវើយក្បរនធ បស់12 

គ្នត់ក្តូវរគសមល ប់ រវើយកូនៗក៏ក្តូវបានរគោប់វដ  ប៉ា វនដ<រួករគ> ត់ ួេ។” <ជាដំបូង> រតើរលាក13 

ក្សី<មនក្បតិកមារឆលើយតបវដ រទ តាមបទរិរសាធន៍ បស់រលាកក្សី េំរពាះអេីវដេ រសាម  ស់ បាន14 

និយយថា រួករគបាន>សមល ប់<>រួករវៀតណ្ណមរក្កាយរីរគសមល ប់អែកវដេមនជាប់វខស េន់ នេ់ 15 

និង សីវន  <និងជាប់វខស រសា ភឹម>? រតើរលាកក្សីបានរ ើញអេីខលះ<រកើតរេើង>រៅកែុងភូមិ បស់16 

រលាកក្សី កាេរនាះ? 17 

[១៥:៣៧:៥៤] 18 

ឆ៖ ខាុំមិនបានដឹងរទ រក្ពាះខាុំកិេចកា ងា ខាុំរក្េើន ដកសាូងអត់បានរៅកែុងភូមិរទ។ កូនខចីក៏រោយ19 

ោក់រៅទ កនឹងយយរវើយ ក្រេឹមរេើងដឹងថា ក្រេឹមរេើងក្បជ ំជួ  សាូង ដកៗសំណ្ណប ជាន់ទឹក រធេើ20 

ក្បវ ក រឆែើ ក្តី កិនក្សូវ អត់បានរដើ រៅតាមភូមិរទ អត់ដឹងរ ឿងរា វអីទងំអស់។ 21 

ស៖ សូមអ គ ណ។ រសាម  ស់ វែឹងក៏បាននិយយផងវដ ថា រៅកែុងេំណ េបនាា ប់រទៀត 22 

<ថា> “ក្គួសា មួយរទៀតវដេបដីរ ា្ ះ ថាវ <កាត់>េិន-<រវៀតណ្ណម ក្បរនធរ ា្ ះ>   នី ជាវខា ។ 23 

<>បដី និងកូនក្តូវរគយករៅសមល ប់ មនវតកូនមួយរទវដេរៅ ស់។” រតើរលាកក្សីបានដឹង<>រ ឿង24 

វែឹងវដ ឬរទ? 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  79 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ឆ៖ អត់េាស់ឪរ ករ ា្ ះអី? រ ា្ ះថាវ? របើ ថាវ វែឹងកូនរៅ ស់មួយវមន កូនកាត់េិន  1 

រវៀតណ្ណម។ 2 

រលាក រសង លាង៖ 3 

ថាវ។ 4 

រលាកក្សី រៅ សាក៖់ 5 

ថាវៗ។ 6 

រលាក រសង លាង៖ 7 

រ ា្ ះ ថាវ។ 8 

រលាកក្សី រៅ សាក៖់ 9 

ឆ៖ ោស ថាវ។ រៅ ស់វមន កូនរិតក្បាកដវមន។ វត ថាវ វែឹងយករៅសមល ប់ ក៏ខាុំមិនបាន10 

ដឹងវដ ។ រេះវតបាត់រៅៗ រគបញ្ជូនឲ្យរៅរធេើកា ។ 11 

[១៥:៣៩:៣៨] 12 

សួ រោយរលាក នកីឡូាស គមូវជន៖ 13 

ស៖ ឪរ ក បស់ ថាវ រតើរលាកក្សីដឹងថាគ្នត់ជនជាតិអីរទ វដេរគយករៅគ្នត់រៅសមល ប់14 

រនាះណ្ណ? 15 

រលាកក្សី រៅ សាក៖់ 16 

ឆ៖ ឪរ ករ ា្ ះ ថាវ -- ឪរ ក ថាវ វែឹងរ ា្ ះ រវង កូនកាត់េិន គ្នត់កូនេិន មដ យរវៀត-17 

ណ្ណម រៅនឹងភូមិខាុំវែឹង។ 18 

ស៖ សូមអ គ ណ។ រតើរលាកក្សីសាគ េ់ក្រះសងឃមួយអងគវដេមនក្រះនាមថាç 19 

រលាក រសង លាង៖ 20 

េង់ វវ៊េ។ 21 

អែកបកវក្ប៖ 22 

េង់ វវ៊េ?  23 

សួ រោយរលាក នកីឡូាស គមូវជន៖ 24 

ស៖  រតើរលាកក្សីសាគ េ់ក្រះសងឃវដេបញ្ញជ ក់ក្រះនាមអំមិញវែឹងរទ េង់ វវ៊េ វែឹង?  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  80 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

[១៥:៤០:៤៧] 1 

រលាកក្សី រៅ សាក៖់ 2 

ឆ៖ សាគ េ់ ខាុំសាគ េ់។ វតឥេូវរលាកស គតរវើយ រៅបារាយណ៍ វតតបារាយណ៍។  3 

ស៖ រតើរលាកក្សីសាគ េ់ភូមិេំកា គួយរទ?  4 

រលាក រសង លាង៖ 5 

េមក  គួយ។ 6 

រលាកក្សី រៅ សាក៖់ 7 

ឆ៖ អត់សាគ េ់រទេំកា គួយ ឮវតរ ា្ ះ។  8 

សួ រោយរលាក នកីឡូាស គមូវជន៖ 9 

ស៖ គ្នត់និយយថា រៅកែុងឯកសា  E3/5251, វខា 00233287, បារំាង 00251000 10 

រវើយអង់រគលស 00235495។ គ្នត់និយយថា រៅររេវដេគ្នត់រៅដេ់េំកា គួយ ភូមិេំកា គួយរនាះ 11 

រគសួ អំរីម ខ ប  រវើយរគរក្ជើសរ ីសយកមន សស អែកណ្ណវដេនិយយថា រគជាទហាន េន់ នេ់ 12 

រគបានយករៅរ ៀនសូក្ត។ រតើរលាកក្សីបានសរងកតរ ើញមនរ ឿងរវត កា ណ៍អ៊ ៊ីេឹងរកើតរេើងរទ រៅ13 

កែុងភូមិរលាកក្សី រក្កាយរីឆ្ែ ំ១៩៧៥?  14 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 15 

ុ ុះ<រលាកក្បធាន។> 16 

[១៥:៤២:២២] 17 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 18 

សាកសីក ំអាេទន់រឆលើយតប! 19 

អរញ្ជើញរលាករមធាវី  វ ិេទ័  កូរប៉ា! 20 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 21 

ខាុំឆៃេ់ថា រតើរយើងគួ វតសួ សំណួ របើក។ <ដំបូង> សវក្រះរាជអាជាា <ក្គ្នន់វត>សួ 22 

<សាកសីថា រតើគ្នត់ដឹងអេីខលះ>រីកា ក្បក្រឹតត<មក>រេើទហាន េន់ នេ់ រតើមនអេីរកើតរេើងរៅកែុងភូមិ23 

ណ្ណមួយជាក់លាក ់ <រវើយមន>រវត កា ណអ៍េី<ខលះរកើតរេើងមក>រេើមន សសជាក់លាក់មួយេំនួន។ 24 

ប៉ា វនតមិនគបបីអានរសេកដីដកក្សង់រេញរីកំណត់រវត ។ សូមឲ្យគ្នត់សួ សណួំ របើកជាម ន រវើយ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  81 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បនាា ប់មកអាេនឹងសួ សំណួ បិទ <ខាុំគិតថា រនះជាអេីវដេរយើងឯកភារគ្នែ >។  1 

រលាក នកីឡូាស គមូវជន៖ 2 

សំណួ បញ្ញា រនះ រមធាវីក្តឹមក្តូវរវើយកែុងកា ជំទស់។  3 

សួ រោយរលាក នកីឡូាស គមូវជន៖ 4 

ស៖ <>រលាកក្សីសាកសី រតើរៅកែុង បបសម័យវខា ក្កវម បនាា ប់រីវខរមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៥ រតើ5 

រគបានរក្ជើសរ ីសមន សសតាមម ខ< ប  រៅកែុងភូម ិបស់រលាកក្សី ឬកវនលងណ្ណរផសងវដេរលាកក្សី6 

បានដឹងវដ រទ>?  7 

[១៥:៤៣:៣៧] 8 

រលាកក្សី រៅ សាក៖់ 9 

ឆ៖ អត់មនរ ីសរទ ក្គ្នន់វតោត់ឲ្យរៅរធេើវក្សរៅបារាយណ៍ ោត់តាមម ខក្រួញ បារាយណ៍ 10 

រៅ រៅរៅថ្ក្រអងគញុអីរៅ រធេើកសិកមា។  11 

ស៖ រតើរលាកក្សីសាគ េ់អតីតទហាន ឬក៏មស្តនតី េន់ នេ់<>ណ្ណមែ ក់រទ រៅកែុង<>ភូម ិ12 

< បស់រលាកក្សី ឬកវនលងណ្ណរផសងរទៀត>រនាះ?  13 

ឆ៖ រៅកែុងភូមិខាុំ គ្នា នអែកណ្ណរធេើទហានរទ។  14 

ស៖ សូមអ គ ណ។ េ ះបតី បស់រលាករលាកក្សី គ្នត់មនម ខងា អេីវដ  រៅកែុងសម័យវខា 15 

ក្កវម រតើគ្នត់រធេើអេីសម័យរនាះ?  16 

ឆ៖ ោស  បតីខាុំ គ្នត់តាងំរីគ្នត់រធេើសងគមកិេចភូមិ បនាា ប់មកគ្នត់បានរៅរធេើរៅរយធាក្សុក17 

ពាម ក៍  វូតមក។  18 

ស៖ រតើគ្នត់ធាល ប់រធេើជាទហានរទ?  19 

ឆ៖ គ្នត់មិនវដេរធេើទហានរទ។ គ្នត់រដើ  គ្នត់រធេើវតទហានជំនាន់វដេរគរ ីសកា តស៊ូ។ 20 

ទហាន េន់ នេ់ មិនវដេរទ។  21 

ស៖ ឥេូវរនះក្តេប់មកៗក្រះសងឃ េង់ វវ៊េ<>វដេស គតរវើយរនាះ រតើរៅកែុងឆ្ែ ំ22 

១៩៧៥<ដេ់ឆ្ែ ំ១៩៧៩ រតើរលាកក្សីដឹងរទថា>មនរ ឿងអេីរកើតរេើង<េំរពាះកូន និងក្បរនធ បស់គ្នត់23 

វដ  ឬរទ>? 24 

[១៥:៤៥:៤៦] 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  82 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ឆ៖ ខាុំក្គ្នន់វតឮរទ មិនបានរ ើញផ្ទា េ់វភែករទណ្ណ ក៏គ្នត់ក្បរនធរលាក តាវវ៊េ វែឹងរគយក1 

រៅវមន កូនបីនាក់ រវើយគ្នត់វែឹងរពាះធំក្គប់វខរទៀត។ វតខាុំមិនបានរ ើញផ្ទា េ់វភែករទ។ 2 

ស៖ សូមអ គ ណ។ រតើរលាកក្សីដឹងរីជាតិសាសន៍ បស់ក្បរនធគ្នត់ រវើយនិងកូនវដេរគបាន3 

យករៅ វដេថាយករៅសមល ប់រនាះ គ្នត់សញ្ញជ តិអី ជនជាតិអី? 4 

ឆ៖ ខាុំមិនបានដឹងផង។ ដឹងថារ ើញរគយក ដឹងថារគយករៅ អត់ដឹងថាក្បវតតិគ្នត់យ៉ា ងរម៉ាេ5 

ផង។  6 

ស៖ ដូរេែះរីទំរ័ កំណត់រវត វដេខាុំបានអានជូន ក្បវវេជាមួយទំរ័ រៅខាងរក្កាមរទៀត 7 

ភាសាវខា  (សូមរទស) ទំរ័ ដវដេរទភាសាវខា  <វត>រៅខាងរក្កាម។ ខាុំេង់អានជនូរលាកក្សីរមើេ8 

ថារតើ<រលាកក្សី>អាេនឹករ ើញអេីខលះ។ េង់ វវ៊េ គ្នត់និយយថា ក្បរនធ បស់គ្នត់រ ា្ ះ<> វកម 9 

រៅ<។ គ្នត់ក្បាប់ថា>ឪរ ក បស់គ្នត់គឺជាវខា <ស ទធ>   ីឯមដ យ បស់គ្នត់<ជា>កូនកាត់រវៀតណ្ណម។ 10 

រតើអាេ ំឭកកា េងោំអេី បសរ់លាកក្សីខលះរទ <>?<របើសិនមិនោរំទ ក្គ្នន់វតក្បាប់ថាខាុំមិនដឹង។> 11 

ឆ៖ ខាុំអត់បានសាគ េ់ក្បវតតិគ្នត់រទ រក្ពាះគ្នត់រៅភូមិវក្រកថ្ក្ជ រវើយគ្នត់រៅភែំររញ គ្នត់12 

ជរមលៀសមក មករៅភូមិខាុំ។ រវើយខាុំមិនបានសាគ េ់ក្បវតតិគ្នត់រទ។ រលាកមកសាែ ក់រៅងាីៗវែឹង។ 13 

ស៖ គ្នត់និយយអំរីក្បរនធ និងកូន បស់គ្នត់ក្តូវបានរគយករេញរៅឆ្ែ ំ១៩៧៨ រវើយរគយក14 

រៅក្កសា រផែើេ រវើយគ្នត់ជួបក្បរនធ រវើយនិងកូនបួន រវើយក្បរនធក៏មនថ្ផារពាះ។ ថារតើក្បរនធ15 

 បស់ េង ់ វវ៊េ វែឹងវដេរគយករៅរនាះ<>គ្នត់ក៏មនថ្ផារពាះផងវដ  រតើរលាកក្សីបានដឹង<ថា 16 

ក្បរនធរលាកសងឃក្រះនាម េង់ វវ៊េ វែឹង មនថ្ផារពាះរទ ររេគ្នត់បាត់ខលួន>? 17 

[១៥:៤៨:៣០] 18 

ឆ៖ ោសខាុំបានដឹង។ ដឹងថាគ្នត់មនថ្ផារពាះក្គប់វខរវើយ រវើយកូនមនបួននាក់វមន រិត19 

ក្បាកដ។  20 

ស៖ រតើរលាកក្សីដឹងថាភូមិបារាយណ៍<>រៅកវនលងណ្ណរទ? រលាកក្សីសាគ េ់រទ? 21 

ឆ៖ សាគ េ់ភូមិបារាយណ៍វែឹងរៅជិតថ្ក្រវវង។  22 

ស៖ រតើរលាកក្សីធាល ប់បានឮអេី<ខលះ>រទ ថារតើជនជាតិរវៀតណ្ណម<ក្តូវបានរគក្បក្រឹតតយ៉ា ង23 

រម៉ាេវដ >រៅកែុងសម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ? 24 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  83 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

<រលាកក្បធាន!>  1 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 2 

សាកសីក ំអាេទន់រឆលើយតប!  3 

អរញ្ជើញរលាករមធាវី វ ិេទ័  កូរប៉ា! 4 

[១៥:៤៩:៤៣] 5 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 6 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ រនះ<ជា>សណួំ ទូរៅរវើយ កែុងឆ្ែ ំ១៩៧៥, ៧៦  វូតដេ់ឆ្ែ ំ7 

១៩៧៧ គឺ<វ>ជាសាថ នភារោេ់គ្នែ ក្សេះ។ <បនាា ប់មក>កងទ័ររវៀតណ្ណម<បាន ល្ នពាន>េូេ8 

មកកមពជុា<យ៉ា ងសរមបើម រវើយបានដកទ័ររៅវិញរៅ>ឆ្ែ ំ១៩៧៨។ តាមទសសនៈ បស់រយើង<>រវៀត9 

ណ្ណម<បាន>ោប់រផដើម<បរងកើត>កា បះរបា <រក្កាមកា ដឹកនា ំបស់>  រសា ភឹម<ឯរណ្ណះ។ កែុង10 

រនាះ ក៏មនជរមល ះថ្ផាកែុងកំរ ងរកើតរេើង និង>មន<>សស្តងាគ ម<កំរ ងបនត វដ >។ <អ៊ ៊ីេឹង របើ>សួ 11 

ថា  រតើ<>ក្បជាជនរវៀតណ្ណមក្តូវ ងក្បក្រឹតតិកមាដូេរមដេ រីឆ្ែ ំ៧៥ ដេ់៧៩រនះ គឺថាវ<ជាសំណួ >12 

ទូរៅររក<រវើយ។ មិនដឹងថាសាកសី ូបរនះអាេរឆលើយសំណួ រោយរេើករី>បទរិរសាធន៍ផ្ទា េ់ បស់13 

<គ្នត់ បានឬមិនបានផង>។ ដូរេែះសវក្រះរាជអាជាា  សូមឲ្យរផ្ទដ តអា មាណ៍រៅរេើេំណ េជាក់លាក់14 

<>ជាជាង<សួ >សំណួ ទរូៅររក។  15 

រលាក នកីឡូាស គមូវជន៖ 16 

 <រលាក រលាកក្សីរៅក្កម> ខាុំសួ សំំណួ ទូរៅ <ដូេរលាករមធាវីកា ពា កតីបានរេើករេើង។ 17 

រិតណ្ណស់> ខាុំមិន<រេើកយក>ក្បវតតិសាស្តសត<ទងំមូេមកសួ ឯណ្ណ។ តទវ ណ>៍ដូេជា <កា  18 

ល្ នពាន បស>់វខា ក្កវម <វដេ>ក្បក្រឹតត<អំររើ>រឃ្ល រៅ<រៅតាម>ក្រំវដនរវៀតណ្ណម<។ ខាុំ19 

មិនរេើកបញ្ញា វែឹងមកសួ រទ រោយសា វនឹងពាក់រ័នធរ ឿងរា វជារក្េើនរទៀត។> ខាុំ<ក្គ្នន់វត>សួ 20 

<គ្នត់នូវ>សណួំ របើក<មួយ ថា>រតើ<គ្នត់បាន>ដឹង<រទ>ថា ក្បជាជនរវៀតណ្ណម ក្តូវរគក្បក្រឹតត21 

ដូេរមដេ រៅកែុងភូមិរនាះ<។ ក្តង់េំណ េរនះ រលាករមធាវីរទើបវតរសែើឲ្យខាុំសួ វបបវែឹងកាេរីក្បាំនាទី22 

ម ន>រនះ<>។ 23 

(រៅក្កមរិភាកាគ្នែ ) 24 

[១៥:៥១:៣២] 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  84 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្បធានអងគជនំ  ំ1 

បាទ អងគជំន ំជក្មះ បដិរសធនូវកា ជំទស់ ឬក៏កត់សមគ េ់ បស់រមធាវីកា ពា កដី រលាក វ ិេទ័  2 

កូរប៉ា។ សាកសីរឆលើយតបរៅនឹងសំណួ វដេសួ រេើងរោយសវក្រះរាជអាជាា អនត ជាតិ សំណួ េ ង3 

រក្កាយអមាញ់មិញរនះ ក្បសិនរបើរលាកក្សីសាដ ប់រៅេងោសំំណួ ។ រវើយរបើសិនជាមិនេងោំរទ ឲ្យ4 

សវក្រះរាជអាជាា អនត ជាតិ តាងំសំណួ េ ងរក្កាយ បស់រលាកខលួន សាជាងាីមដងរទៀត។  5 

រលាកក្សី រៅ សាក៖់ 6 

ឆ៖ ខាុំសាដ ប់អត់បាន។ សួ មដងរទៀត។ 7 

សួ រោយរលាក នកីឡូាស គមូវជន៖ 8 

ស៖ បាទ រោយសា ររេរវលាខលី ខាុំនឹងសួ សំណួ ជាក់លាក់។ <ខាុំសងឃឹមថា រមធាវីកា ពា កតី9 

មិនរោទក្បកាន់ថាខាុំសួ សំណួ នាមំ ខរទៀតរទ។> រតើរលាកក្សី<ដឹង>រទថា <មនកូនរៅ>រវៀត-   10 

ណ្ណម<ណ្ណ>ក្តូវបានរគសមល ប់រៅកែុងភូមិបារាយណ៍រនះ រៅកែុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ<វដ 11 

រទ>? 12 

ឆ៖ ខាុំមិនបានដឹងផង។ ភូមិឆ្ៃ យរីគ្នែ ។  13 

ស៖ រៅកែុងេរមលើយ បស់គ្នត់ េង់ វវ៊េ គឺេរមលើយដវដេវដេខាុំបានអាន<ឲ្យរលាកក្សី   14 

សាត ប់>រីរដើម គឺថាមួយទំរ័ បនាា ប់រទៀត<កែុងភាសាទងំបី>។ គ្នត់បានបញ្ញជ ក់ថា  គ្នត់បានឮ គឺថា15 

ក្បជាជនវដេមនវសបកស ដូេជាកូន បស់ តាស ន រវើយនិង យយរតង ក្តូវបានរគរោទថាជារវៀត16 

ណ្ណម រវើយក៏រគយករៅសមល ប់។ <>សវរសវិក <សូម>វកតក្មូវ<កា ក្បកបរ ា្ ះរនះផង>។ 17 

រលាក រសង លាង៖ 18 

តាស ន និង យយរតង។ 19 

សួ រោយរលាក នកីឡូាស គមូវជន៖ 20 

ស៖  រតើរលាកក្សធីាល ប់ឮរ ឿងរា វវបបរនះវដ ឬរទ? <របើមិនធាល ប់ឮរទ សូមក្គ្នន់វតក្បាប់ថា 21 

មិនដឹងប៉ា រណ្ណា ះបានរវើយ។> 22 

[១៥:៥៣:៤១] 23 

ឆ៖ ខាុំមិនបាន-- 24 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  85 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សាកកសកី ំអាេទន់រឆលើយតប!  1 

អរញ្ជើញរមធាវីកា ពា កដីរលាក រខៀវ សំផន!  2 

កញ្ញា  អងត់ា វគសីរស៖ 3 

រលាកក្បធាន ខាុំមិនទន់បានជំទស់រទ  វូតមកទេ់ររេរនះ។ ក៏ប៉ា វនតេាស់ណ្ណស់ថា <អេី4 

វដេ>សវក្រះរាជអាជាា កំរ ងវតរធេើ<គឺ>គ្នត់កំរ ងវតអាននូវក្បតិោ ឹកថ្នកំណត់រវត  បស់សាកសី5 

រផសងរទៀត។ របើគ្នត់សួ អេីវដេសាកសីគ្នត់ដឹង មិនអីរទ។ ក៏ប៉ា វនត<តាមទសសនទនេរមលើយម ន បស់6 

សាកសីរនាះ រ ើញថា>សណួំ  បសស់វក្រះរាជអាជាា រនះ គឺមិន<ជាប់ពាក់រ័នធអីរសាះ>។ ដូរេែះរដើមបី7 

េំរណញររេរវលា គ្នត់ៗបានក្បាប់ ួេរវើយ គ្នត់ថា<ភូមិបារាយណ៍វែឹង វរៅឆ្ៃ យ រវើយ>គ្នត់8 

មិនដឹងរ ឿងអេីរកើតរេើងរៅភូមិវែឹងរទ។ ដូរេែះ <គ្នា នក្បរយជន៍រទ រៅបញ្ចុក>រ័ត៌មន<ឲ្យ>គ្នត់ 9 

<រោយអានេរមលើយនានា វដេខលួនគ្នត់មិនអាេ>បញ្ញជ ក់<បានផង> រីរក្ពាះគ្នត់ក្បាប់រវើយថា គ្នត់10 

មិនដឹងអេីរកើតរេើង<រៅទីរនាះ>រទ។  11 

រលាក នកីឡូាស គមូវជន៖ 12 

ខាុំសូមជក្មបថា ខាុំបានរ ើញថា ភាគីកា ពា កដី<ទងំរី >ក៏បានរធេើវបបរនះ<ជាញឹកញាប់>13 

វដ  <រគសួ សាកសីថា “រតើរ ឿងរនះ> ំឭកកា េងោំ< បស់រលាករទ?”>។ <គ្នត់ក្បាប់ថា វជារ ឿង14 

កនលងមកយូ រវើយ អ៊ ៊ីេឹង ខាុំសួ គ្នត់នូវអេីវដេរទើបវតបានអានឲ្យគ្នត់សាត ប់ ថាគ្នត់រៅោ ំ ឬយ៉ា ង15 

ណ្ណ។ ខាុំក៏រេើកទឹកេិតតឲ្យគ្នត់ក្បាប់ផងវដ ថា របើសិនណ្ណគ្នត់មិនោរំទ ក៏មិនអីវដ ។ អ៊ ៊ីេឹង> ខាុំមិន16 

យកពាកយខាុំឲ្យសាកសីរឆលើយតាមរនាះរទ។  17 

[១៥:៥៥:១៤] 18 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 19 

អងគជំន ំជក្មះបដិរសធនូវកា ជំទស់ បស់រមធាវីកា ពា កតី រខៀវ សំផន។ សាកសីរឆលើយតបរៅ20 

នឹងសំណួ វដេសួ រេើងរោយសវក្រះរាជអាជាា អនត ជាតិេ ងរក្កាយអមាញ់មិញរនះ ក្បសិនរបើ21 

រលាកក្សីោ។ំ  22 

រលាកក្សី រៅ សាក៖់ 23 

ឆ៖ ខាុំមិនបានោំរទ។ ខាុំមិនបានដឹងទងំអស់។ 24 

សួ រោយរលាក នកីឡូាស គមូវជន៖ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  86 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ បាទ អ៊ ៊ីេឹងគឺថា រលាកក្សីរឆលើយថាមិនដឹងរទ រនះជាេរមលើយ។<សូមអគ ណរលាកក្សី។> 1 

ខាុំនឹងរៅម ខមួយរទៀត។ រតើរលាកសាគ េ់ប  សមែ ក់រ ា្ ះ <  ន ម៉ា ន?> 2 

រលាក រសង លាង៖ 3 

  ន ម ំ --   ន ម៉ា ន។ 4 

សួ រោយរលាក នកីឡូាស គមូវជន៖ 5 

ស៖  វដេគ្នត់រ ៀបកា ជាមួយក្សីមែ ក់វដេ<ជា>កូនកាត់េិន<រវៀតណ្ណម>រនាះរ ា្ ះ 6 

<រសង វួ >?  7 

រលាក រសង លាង៖ 8 

គ្នត់រ ៀបកា ជាមួយក្បរនធគ្នត់រ ា្ ះថា រសង វួ ។ 9 

[១៥:៥៦:៣០] 10 

រលាកក្សី រៅ សាក៖់ 11 

ឆ៖ រ ា្ ះ ម៉ា ន រៅភូមិសាេ យអនា  វតមនក្បរនធរៅភូមិអនលង់ក្ទ រ ា្ ះ រសង វួ វែឹង12 

សាគ េ់វមន។ វតរគកា រវើយ រគរៅក្សុករគ។ ខាុំក៏មិនបានដឹងក្បវតតិរគ រិត។ ក្គ្នន់វតដឹងថា គ្នត់កូន13 

កាត់យួន-េិន។  14 

សួ រោយរលាក នកីឡូាស គមូវជន៖ 15 

ស៖ រតើរលាកក្សីដឹងថា មនរ ឿងអីរកើតរេើងេំរពាះស្តសតីកូន<កាត់រនះ> រវើយនិងបងបែូនបង16 

បែូនបរងកើត បស់គ្នត់រទ<>?  17 

ឆ៖ ខាុំអត់បានដឹងផង រក្ពាះររេរនាះគ្នត់វបកគ្នែ ។ គ្នត់រៅរៅ ខលះរៅរៅថ្ក្ជក្គវឹម ខលះរៅ18 

សាេ យអនា រៅ ក៏វបកគ្នែ  វូត។  19 

ស៖ ខាុំសូមផ្ទែ កបនតិេរីកា អាន<េរមលើយទងំរនះ>។ ខាុំេង់សួ <រលាកក្សី>រីមត យ បស់20 

រលាកក្សី< វិញថា>រៅររេវដេគ្នត់បាត់ខលួន។ រតើគ្នត់េូេ ួមកែុងកា បះរបា អេីវដ ឬរទ? 21 

ឆ៖ ោស មត យខាុំគ្នា នកា បះរបា អីរទ គ្នត់ោស់រវើយ។ គ្នត់ដូេថា គ្នត់ោស់រវើយ  ស់22 

រៅជាក្បជាជនធមាតាដូេរគដូេឯងវែឹងវដ  រក្ពាះគ្នត់ ខាុំរកើតមករ ើញមត យខាុំរៅវតភូមអិនលង់ក្ទវែឹង 23 

មិនវដេមនទក់ទងបងបែូនរវៀតណ្ណម ឬក៏សាេ់សារលាវិតណ្ណរៅទីក្កុង ឬតំបន់ខាា ងំណ្ណ ក៏គ្នា ន។ 24 

គ្នា នបងបែូនរទ គ្នត់វតមត ក់ឯង។  25 
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អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 
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ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  87 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

[១៥:៥៨:២៩] 1 

ស៖ រ ា្ ះរផសងៗរទៀតវដេរយើងនិយយ<។ រយើងជវជកគ្នែ អំ>រីមន សសមួយេំនួន វដេ2 

កូនកាត់រវៀតណ្ណម ឬក៏<ជនជាតិ>រវៀតណ្ណម<ស ទធ> វដេ<បាន>បាត់ខលួនរៅកែុង< បបរនាះ។> 3 

រតើរលាកក្សីដឹងរទថា មនន ណ្ណមែ ក់កែុងេំរណ្ណមរនាះ<ជាទហាន ឬក៏>បានេូេ ួមកែុង<>េេនា4 

បះរបា  អេីមួយវដ ឬរទ? <> 5 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 6 

សាកសីក ំអាេទន់រឆលើយតប!  7 

អរញ្ជើញរលាករមធាវី វ ិេទ័  កូរប៉ា! 8 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 9 

ជារសេកតីសរងកតមួយ រលាកក្បធាន ខាុំសូមអន ញ្ញា ត។ <ជាងាីមតងរទៀត កាេវែឹង គឺកំរ ង10 

ររញ>មនសស្តងាគ ម វងវខា ក្កវមជាមួយរវៀតណ្ណម<>។ <ដូរេែះ កា >ោប់ខលួន<អែកណ្ណមែ ក់>11 

វដេរគយេ់ថាជាជនជាតិរវៀតណ្ណម ឬក៏ជាប់ទំនាក់ទំនងរវៀតណ្ណមរនាះ មិនវមនជារ ឿងខ សេាប់12 

រទ។<ខាុំសូម ំឭករលាកសវក្រះរាជអាជាា ផងថា គ្នត់ក៏រេញមករីក្បរទសវដេ  ំឃ្លងំជនជាតិជប៉ា ន13 

ក្គប់ ូប រៅកែុង>ឆ្ែ ំ១៩៤១អ៊ ៊ីេឹង<វដ ។> អ៊ ៊ីេឹង<អេីវដេពាក់រ័នធគឺមិនវមនជាកា   ំខលួនរនាះរទ វត14 

សំណួ រៅក្តង់ថារតើមនកា សមល ប់រោយខ សេាប់រកើតរេើងជាវូ វវវដ រទ រនះជាអេីវដេរយើងក្តូវ15 

រផ្ទត តអា មាណ៍។ មិនវមនសួ ថារតើ មនកា ោប់ខលួន ឬថាមត យ បស់គ្នត់េូេ ួមកា បះរបា  ឬអត់16 

រនាះរទ។ បញ្ញា សំខាន់គឺរៅក្តង់ថា រតើមនអេីរកើតរេើង>ទក់ទងរៅនឹងររេសស្តងាគ ម <វដេអងគជំន ំ17 

ជក្មះខលួនឯងរនាះ បានកំណត់កាេប ិរេឆទោប់>តាងំរីវខរមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៥។ 18 

[១៦:០០:១១] 19 

រលាក នកីឡូាស គមូវជន៖ 20 

<សូមអគ ណ រលាក រលាកក្សីរៅក្កម។ ខាុំសូមររេរវលាបវនថម រដើមបីរឆលើយតបរៅនឹងកា 21 

កត់សមគ េ់>ដ៏វវង<មួយ វដេ>មិនវមនជាកា ជំទស់រនាះ<>។ <>ខាុំសួ សំណួ សាមញ្ា<មួយ 22 

វដេ>មនភារពាក់រ័នធ<រៅនឹងអេីវដេរលាក>រមធាវីរេើករេើង<។ ខាុំសូម>រឆលើយតបថា <រោយ23 

រក្ពាះរលាករមធាវីរេើករ ឿងរនះមកនិយយរៅរវើយ  អ៊ ៊ីេឹង ខាុំ>រជឿថា កា   ំខលួនមន សសររេរនាះ គឺ24 

ថាវផែករេើជាតិរនធ<ុ បស់ខលួន រោយគ្នា នភសតតុាងេាស់លាស់បងាា ញថារួករគបងក>កា គំរាមកំវវង25 

E1/362.101495259
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អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 
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ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  88 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

<រវើយរនះ វបំពាននីតិអនត ជាតិរវើយ។ ឬក៏រមធាវីកា ពា កតីមិនឯកភាររទ។ ខាុំគិតថា រនះមិនវមន1 

ជាជំវ  បស់រលាក> នួន ជា <រទ។ រតើជំវ  បស់ នួន ជា រៅក្តង់ថា រគអាេោប់មន សស រោយ2 

ក្គ្នន់វត>វផែករេើ<ជាតិរនធ>ុថារគជាជនជាតិរវៀតណ្ណម<>? 3 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 4 

សាកសីរឆលើយតបនឹងសំណួ ! 5 

រលាកក្សី រៅ សាក៖់ 6 

ឆ៖ រៅភូមិខាុំគ្នា នកា បះរបា អីរទ។ គ្នា នន ណ្ណរធេើេេនាអី រវៀតណ្ណមអីណ្ណមកេេនាអី គឺ 7 

គ្នា ន។ 8 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 9 

សវក្រះរាជអាជាា អនត ជាតិ អាេតាំងសំណួ ឲ្យបានេាស់លាសស់ាជាងាីមដងរទៀត។ រតើសាកសី10 

រឆលើយតបនឹងសំណួ  បស់រលាករៅ ដូេទំនងជាមិនទន់រឆលើយតបរទ។ 11 

[១៦:០១:៤០] 12 

រលាក នកីឡូាស គមូវជន៖ 13 

ខាុំបានសាដ ប់ថា គ្នត់បានរឆលើយ<សំណួ ខាុំ>រវើយ ខាុំររញេិតតនឹងេរមលើយ បស់គ្នត់។ ឥេូវរនះ14 

រម៉ា ងបួនរវើយ រលាកក្បធាន។ <របើសិនអងគជំន ំជក្មះេង់សក្មក រនះដេ់ររេរវើយ។> 15 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 16 

បាទ អ គ ណ។ រវើយសវនាកា ថ្ងៃរនះ ដេ់ររេឈប់សក្មករវើយ អងគជំន ំជក្មះក្បកាស17 

ផ្ទែ កកិេចដំរណើ កា សវនាកា សក្មប់ថ្ងៃរនះ ក្តឹមរនះ។ សវនាកា រេើករៅបនតរធេើរៅថ្ងៃវសែក ថ្ងៃេនា ទី18 

០៧ វខធែូ ឆ្ែ ំ២០១៥ ោប់រផដើមរីរម៉ា ងក្បាបំួនក្រឹក។ សវនាកា រៅថ្ងៃេនា អងគជំន ំជក្មះនឹងរធេើសវនាកា 19 

បនតសាដ ប់សកខីកមាសាកសី រៅ សាក់ បញ្ចប់រវើយនិងអាេផដេ់សាដ ប់សកខីកមាសាកសី -- សកខីកមារដើម20 

បណដ ឹង ដឋបបរវណី 2-TCCP-241 ពាក់រ័នធនឹងអងគរវត រោទក្បកាន់កា ក្បក្រឹតតរៅរេើក្កុមរគ្នេរៅ21 

ជាក់លាក់េំរពាះជនជាតិរវៀតណ្ណម សូមភាគីក្ជាបនិងអរញ្ជើញេូេ ួមតាមររេរវលាបានកំណត់រនះ។ 22 

អងគជំន ំជក្មះអ គ ណរលាកក្សី  រៅ  សាក់ កិេចដំរណើ កា សវនាកា សាដ ប់សកខកីមា បស់23 

រលាកក្សីកែុងឋានៈជាសាកសីមិនទន់េប់រៅរេើយរទ។ អងគជំន ំជក្មះសូមរកាះអរញ្ជើញរលាកក្សីឲ្យមក24 

បនតផដេ់សកខីកមារៅថ្ងៃេនា ទី០៧ វខធែូ ឆ្ែ ំ ២០១៥ រទៀត វដេនឹងោប់រផដើមរីរម៉ា ងក្បាំបួនក្រឹក។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៤៣ 

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

ថ្ងៃទី០៣  វខធែូ  ឆ្ែ ំ២០១៥  ទំរ័  89 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រវើយមស្តនតី ដឋបាេត លាកា សក្មបសក្មួេជាមួយនឹងប គគេិកថ្នអងគភារគ្នំពា សាកសី និង អែក1 

ជំនាញជូនរលាកក្សី រៅ សាក់ ក្តេប់រៅកាន់ទីកវនលងវដេគ្នត់សាែ ក់រៅ និងសូមអរញ្ជើញគ្នត់ក្តេប់2 

មកេូេ ួមសវនាកា  វិញ រៅថ្ងៃេនា ទី០៧ វខធែូ ឆ្ែ ំ២០១៥ វដេនឹងោប់រផដើមរីរម៉ា ងក្បាបំួនក្រឹក។ 3 

រវើយបងាគ ប់ឲ្យអន  កសមនាី   ំឃ្លងំនាជំនជាប់រោទទំងរី  ូប ក្តេប់រៅកាន់មនាី   ំឃ្លងំថ្ន4 

អ.វ.ត.ក វិញេ ះ និងបងាគ ប់ឲ្យនាខំលួនគ្នត់ក្តេប់េូេ ួមសវនាកា រៅថ្ងៃេនា ទី០៧ វខ ធែូ ឆ្ែ ំ២០១៥ ឲ្យ5 

បានម នរម៉ា ងក្បាបំួនក្រឹក៕  6 

បាទ សក្មកេ ះ! 7 

(សវនាកា ផ្ទែ ករៅរម៉ា ង ១៦:០៣ នាទី) 8 
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