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អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង្ 

Trial Chamber 

Chambre de Premiere instance 

 

ក្ំណតហ់េតជុាលាយលក្ខណ៍អក្សរននក្ិចចដំហណើរការនីតិវិធី 

ជំនុំជម្រះក្តហីៅដំណាក្ក់ាលរីរ 

សាធារណៈ 

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

នងៃទី១៦ ខែរីនា ឆ្ន ២ំ០១៦  

ហ ៉ោ ង្ ០៩:០៣នាទ ី

សវនាការហលើក្ទ៣ី៨៤ 

 

រៅក្កមសាលាដបំងូ៖ 

 រៅក្កម និេ ណ ន  ជាក្បធាន  

 រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍  

 (Judge Claudia FENZ) 

 រៅក្កម យ៉ា  ស ខន 

 រៅក្កម វសង់ម៉ា ក ឡាវវន៍  

 (Judge Jean-Marc LAVERGNE) 

 រៅក្កម យូ  ឧតតរា 

 រៅក្កម ធូ មណី (បក្មុង) 

 រៅក្កម ម៉ា ទីន ខា   បគីន (បក្មុង) 

 (Judge Martin KAROPKIN) 

ក្កឡាបញ្ជសីាលាដបំងូ៖ 

 កញ្ញា  រអរវេីន ខាផំូស សង់រេស 

    (Ms. Evelyn CAMPOS SANCHEZ)     

 រលាក ឯម វ៊យ             

កា យិេយ័សវក្រះរាជអាជាា ៖ 

  រលាក  វលរេលមម សមីត (Mr. William SMITH) 

 រលាក ក្ស៊ា  តនៈ 

ជនជាបរ់ោទ៖ 

 រលាក នួន ជា 

 រលាក រខៀវ សំផន 

រមធាវលកា ពា ជនជាបរ់ោទ ននួ ជា៖  

 រលាក ស ន អ  ណ 

 រលាក  វ ិេទ័  កូរប៉ា (Mr.Victor KOPPE) 

រមធាវលកា ពា ជនជាបរ់ោទ រខៀវ សំផន៖ 

 រលាក គង់ សំអ ន 
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 កញ្ញា  អង់តា វគីសរស (Ms. Anta GUISSE)  

រមធាវលក្បោកំា រលាក រខៀវ សំផន៖ 

 រលាកក្សី ទូេ វ េ័កស 

 រលាក ខេវលន រសានដឺស៍  

 (Mr Calvin SAUNDERS) 

 

 

 

 

 

រមធាវលតណំាងរដើមបណដ ងឹ ដឋបបរវណី៖ 

 រលាក ររជ អងគ 

 រលាកក្សី ម៉ា  ល វគី  ូដ៍(Ms.Marie GUIRAUD)

 រលាក រឡា ជ នធី 

 រលាក វវ ន រៅ 

 រលាកក្សី ស ីន ស វ ន 

វផែកក្គបក់្គងត លាកា ៖ 

 រលាក អ៊ េ អ  ណ 

 រលាកក្សី សួ ស ទ្ធា វល 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  i 
បញ្ជរី ម្ ះអែកនយិយ៖ 

ភាសាវដេបានរក្បើ រេើកវេងវតមនកា បញ្ញជ ក់រផសងរទៀតនៅកែុងក្បតិោ ឹក 

 

 

អែកនយិយ ភាសា 

រៅក្កម និេ ណ ន (ក្បធានអងគជំន ំ) វខម  

រៅក្កម វសង់ម៉ា ក ឡាវវន៍ បារំាង 

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍ អង់រគលស 

រលាក វ ិេទ័  កូរប៉ា អង់រគលស 

រលាក វលរេលមម សមីត អង់រគលស 

រលាកក្សី ម៉ា  ល វគី  ូដ៍ បារំាង 

កញ្ញា  អង់តា វគីសរស បារំាង 

រលាក អាឡិេសាន់ដឺ វ ីនត ន (2-TCE-88) អង់រគលស 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  ii 
 

 

ឧបសរព័នធ 

 

ការសួរសណួំរហៅអនក្ជំនាញ៖  ហលាក្ អាឡិចសាន់ដឺ េុីនតុន (2-TCE-88) 

សួ បនដរោយរលាក វ ិេទ័  កូរប៉ា រផដើមរី ....................................................................ទំរ័    ៤   

សួ រោយកញ្ញា  អង់តា វគីសរស រផដើមរី ....................................................................ទំរ័  ៨៣   
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  1 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្ិចចដហំណើរការនតីិវិធី 1 

(រៅក្កមេូេកែុងបនាប់សវនាកា ) 2 

[០៩:០៣:៤៩] 3 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 4 

អងគយុេ ះ! 5 

អងគជំន ំជក្មះក្បកាសបនដកិេចដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា ។ សវនាកា រៅថ្ងៃរនះ អងគជំន ំជក្មះ6 

រផដើមរធេើសវនាកា បនដសាដ ប់សកខីកមមសាកសីអែកជំនាញ វ ីនត ន។ 7 

រវើយម ននឹងបនដដំរណើ កា សវនាកា សាដ ប់សកខីកមមអែកជំនាញ អងគជំន ំជក្មះសូមជក្មបជូន8 

ដំណឹងដេ់ភាគីកែុងកិេចដំរណើ កា សវនាកា ថ្ងៃរនះថា រលាក យូ  ឧតតរា វដេជារៅក្កមជាតិរលាក9 

អវតតមន រោយមូេរវត មនធ  ៈោបំាេ់មិនអាេេូេ ួមរៅកែុងកិេចដំរណើ កា សវនាកា រនះបាន។ 10 

បនាា ប់រីរយើងបានរិរក្គ្នះរយបេ់ជាមួយនឹងបណាដ រៅក្កមររញសិទាថិ្នអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង រយើង 11 

បានសរក្មេវតងតាងំរលាករៅក្កម ធូ មណី វដេជារៅក្កមបក្មុងខាងភាគីជាតិជំនួសកវនលងរៅក្កម 12 

យូ  ឧតតរា វដេបានអវតតមនរៅថ្ងៃរនះ។ រវើយទំនងជាអវតតមនអាេវតមួយក្រឹករទ អ៊ ៊ីេឹងរយើង13 

សរក្មេថា វូតដេ់ររេណារៅក្កម យូ  ឧតតរា មនវតតមន និងមនេទាភារអាេេូេ ួមរៅកែុង14 

បំររញភា កិេចរៅកែុងកិេចដំរណើ កា សវនាកា រៅអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង វិញបាន។ រវើយកា សរក្មេ 15 

រនះវផែករេើបទបញ្ាតតិថ្ន វិធាន៧៩(៤) ថ្ន វិធានថ្ផាកែុង បសអ់ងគជំន ំជក្មះ វិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា។ 16 

រវើយជាបនដរៅរនះរលាក ឯម វ៊យ រឡើងរាយកា ណ៍អំរីសាថ នភារវតតមន អវតតមនភាគី និង17 

ប គគេវដេអងគជំន ំជក្មះរកាះអរញ្ជើញេូេ ួមរៅកែុងកិេចដំរណើ កា សវនាកា ថ្ងៃរនះ។  18 

ក្កឡាបញ្ជ៖ី 19 

សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន សក្មប់សវនាកា រៅថ្ងៃរនះ ក្កឡាបញ្ជីកត់សមគ េ់រ ើញថាក្គប់ភាគី20 

ទ្ធងំអស់ថ្នរ ឿងកដីរនះមនវតតមន រោយវឡក រលាក នួន ជា មនវតតមនរៅបនាប់  ំខលួនខាងរក្កាម21 

សាេសវនាកា រនះ រោយរលាករសែើស ំេះបង់សិទិាមនវតតមនរោយផ្ទា េ់រីបនាប់សវនាកា រៅថ្ងៃរនះ។ 22 

េិខិតេះសិទាិ បស់រលាក នួន ជា បានក្បគេ់ដេ់ក្កឡាបញ្ជី ួេរវើយ។  23 

អែកជំនាញវដេក្តូវនឹងផដេ់សកខីកមមបនដរៅថ្ងៃរនះ គឺរលាក វ ីនត ន រលាកមនវតតមន ួេ24 

រវើយកែុងបនាប់សវនាកា រនះ។ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  2 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 1 

បាទ អ គ ណ។ រវើយជាដំបូងរនះ អងគជំន ំជក្មះសរក្មេរេើសំរណើស ំ បស់ជនជាបរ់ោទ នួន 2 

ជា ជាម នសិន។ អងគជំន ំជក្មះបានទទួេេិខិតស ំេះបង់សិទាិេូេ ួមកែុងសវនាកា រោយផ្ទា េ់ កែុងបនាប់3 

សវនាកា រនះ  បស់ជនជាប់រោទ នួន ជា េ ះថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែ ំ២០១៦ វដេបានបញ្ញជ ក់ថា រោយ4 

គ្នត់មនបញ្ញា ស ខភារ ឈឺកាេ ឈឺេរងកះ មិនអាេអងគយុយូ បាន មិនអាេផចង់អា មមណ៍បានយូ  និង5 

រដើមបីមនេទាភារេូេ ួមសវនាកា នាថ្ងៃខាងម ខឲ្យមនក្បសិទាភារ ខលួនស ំេះបង់សិទាិេូេ ួម និង6 

មនវតតមនរោយផ្ទា េ់កែុងបនាប់សវនាកា រៅថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែ ំ២០១៦។  7 

បានរ ើញកំណត់រវត រិនិតយស ខភារជនជាប់រោទ នួន ជា វដេរធេើរឡើងរោយក្គូររទយក្បោំ8 

កា  រិនិតយរាបាេវងទ្ធសំ ខភារជនជាប់រោទរៅអ.វ.ត.ក េ ះថ្ងៃ១៦ វខមីនា ឆ្ែ ំ២០១៦។ បានកត់9 

សមគ េ់រីសាថ នភារស ខភារ បស់រលាក នួន ជា រៅថ្ងៃរនះថា មនអាកា ៈឈឺខែង ឈឺេរងកះរា ំថ្   អងគយុ10 

យូ មិនបាន និងបានផដេ់អន សាសន៍ថា សូមឲ្យអងគជំន ំជក្មះអន ញ្ញា តឲ្យរលាក នួន ជា េូេ ួមតាម11 

ោនកិេចដំរណើ កា សវនាកា រីបនាប់មួយសថិតរៅរក្កាមសាេសវនាកា រនះ។  12 

[០៩:០៧:០០] 13 

រោយវផែករេើមូេោឋ នរនះ និងរយងតាមបទបបញ្ាតតិថ្នវិធាន៨១(៥)ថ្នវិធានថ្ផាកែុង អ.វ.ត.ក 14 

អងគជំន ំជក្មះអន ញ្ញា តឲ្យជនជាប់រោទ នួន ជា េូេ ួម និងតាមោនកិេចដំរណើ កា សវនាកា រីេមៃ យ 15 

រីបនាប់  ំខលួនមួយសថិតរៅរក្កាមសាេសវនាកា រនះ តាម យៈឧបក ណ៍រសាតទសសន៍សក្មប់ យៈ16 

ររេសវនាកា ររញមួយថ្ងៃរនះ។  17 

បង្គគ ប់ឲ្យប គគេិកវផែករសាតទសសន៍ភាជ ប់ក្បរ័នារសាតទសសន៍សក្មប់ជនជាប់រោទ នួន ជា 18 

អាេេូេ ួមនិងតាមោនកិេចដំរណើ កា សវនាកា រីេមៃ យ កែុងអំឡុងររេថ្នកិេចដំរណើ កា សវនាកា 19 

សក្មប់ថ្ងៃរនះ។ 20 

រវើយជាបនដរៅរនះ អងគជំន ំជក្មះផដេ់រវទិកាជូនរៅរមធាវលកា ពា កដីរលាក នួន ជា រដើមបីមន21 

ឱកាសបនដកា តាងំសំណួ រដញរោេេំរពាះអែកជំនាញ។  22 

ក ំអាេទ្ធន់ រលាក វ ិេទ័  កូរប៉ា! បាទ សូមអរញ្ជើញរលាកសវក្រះរាជអាជាា  ងអនដ ជាតិ! 23 

រលាក វលរេលមម សមតី៖ 24 

ជក្មបស ួរលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម។ ខាុំក្គ្នន់វតេង់បញ្ញជ ក់រៅរេើេំណ េមួយ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  3 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

វដេសវកា ល បស់ខាុំគ្នត់<ក្បវវេជានឹងរេើកយកមកសួ រៅក្រឹករនះរវើយ>។ ប៉ា វនត<កាេរី1 

មសិេមិញ គ្នត់បានរេើករឡើងរី> ស នា កថារោយសរមដេ នររាតតម សីវន  <រវើយ>រយើងក៏បានសួ 2 

< ក>រេខ ERN <ឬក៏រេខឯកសា រនាះ។> <រេខឯកសា រនាះ>គឺ E3/7335។ <បំណងរនាះគឺ3 

េង់រមើេថាក្ទង់បាន> រក្បើពាកយ<> “យួន” រៅកែុងស នា កថារនាះ។ <កាេរី>យប<់មិញ>គឺរយើង4 

បានក្សាវក្ជាវ<រមើេ រវើយ កមិនរ ើញពាកយ “យួន” រៅកែុងស នា កថារនាះរសាះ> រវើយ<សូម>5 

រលាករមធាវល<ផដេ់>រេខ ERN ពាក់រ័នារៅនឹងទំរ័  រមើេ៍ថា រតើកវនលងណាវដេសរមដេ នររាតតម 6 

សីវន  រក្បើពាកយ “យួន” រនាះ រក្ពាះរយើងអត់រ ើញ។ 7 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 8 

ជក្មបសួ រលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម។ <ជក្មបសួ រលាកសវក្រះរាជអាជាា  9 

។> <តាមរិត ខាុំនឹងក្តឡប់មកនិយយរី>ស នា កថា បសស់រមដេនររាតតម សីវន  <ម នររេេូេរៅ10 

និយយពាក់រ័នានឹងក្កុមក្បឹកាសនដិស ខ>។ គ្នត់មិនបានរក្បើពាកយ “យួន” រទ រវើយខាុំក៏មិន<វដេបងកប់11 

ន័យ ឬក៏បាន>និយយថា សរមដេ នររាតតម សីវន  រក្បើពាកយន ុ៎ងវដ ។  <ខាុំរជឿថារៅកែុងសំណ ំរ ឿងគឺ12 

មនឯកសា រសាតទសសន៍ពាក់រ័នានឹងស នា កថារនះ។> គឺគ្នត់បាននិយយជាភាសាបារំាង <កែុងររេ13 

វងលងស នា កថារៅ>ក្កុមក្បឹកាសនដិស ខវែឹង។ <រីមសិេមិញ ខាុំអត់បាននិយយរសាះថា គ្នត់រក្បើពាកយ 14 

“យួន”។> រវើយរវត ផេវដេខាុំ<និយយរីស នា កថារនះគឺរោយសា ថា រលាក វ ីនត ន គ្នត់បាន15 

និយយ ួមរី> កា រេបទឹកដី រវើយ<និយយអំរី “យួន” ឬក៏> រវៀតណាម<រនាះ វដេជាពាកយមិន16 

រីររាះសាដ ប់រទ>។ រវើយ<រនះរវើយជាមូេរវត វដេ>ខាុំរេើកជាឧទ្ធវ ណ<៍រនះរឡើង> ប៉ា វនតខាុំនឹង17 

<ក្តឡប់រៅ>បញ្ញជ ក់រៅរេើេំណ េវែឹង<ររេរក្កាយ>។ <>ខាុំសូមបញ្ញជ ក់<ឲ្យេាស់>ថា គ្នត់មិន18 

បានរក្បើពាកយ “យួន” រនាះរទ បាទ រោយសា ររេវែឹង គឺនិយយភាសាបារំាង។ 19 

[០៩:១០:០៤] 20 

រៅក្កម វសងម់៉ា ក ឡាវវន៖៍ 21 

រមើេរលាករមធាវល កូរប៉ា រលាកក្តូវរវើយ ភាសារដើមថ្នស នា កថាវដេវងលងរោយសរមដេក្រះ  22 

នររាតដម សីវន  គឺជាភាសាបារំាង។ រវើយខាុំបានរសែើរៅអងគភារបកវក្បរដើមបីទទួេបានឯកសា វែឹង23 

<ជាភាសាបារំាង>រដើមបីោក់េូេកែុងសំណ ំរ ឿងរីរក្ពាះថាឥឡូវវែឹង រយើងមិនទ្ធន់មនរទ។ 24 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 25 

E1/403.101466526



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  4 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

<រដើមបីឲ្យបាន>េាស់<>រៅរេើបញ្ញា រនះ <> រៅកែុងក្បតិោ ឹករក្ង្គងកាេរីមសិេមិញរនះ 1 

<តាមអតថន័យរនាះ> ខាុំបាននិយយ<>ថា ក្បសិនរបើសរមដេ នររាតតម សីវន  បញ្ញជ ក់រៅកែុងស នា 2 

កថាគ្នត់<អំរីបញ្ញា រវៀតណាម>រេបទឹកដី<រៅកែុងស នា កថាក្កុមក្បឹកាសនដិស ខឆ្ែ ំ៧៩រនាះ របើតាម3 

គំនិត បស់រលាក រតើគ្នត់ក្បកាន់រូជសាសន៍ឬ ររេគ្នត់មនទសសនៈវបបវែឹងេំរពាះរវៀតណាម?>។ 4 

<ខាុំមិនវដេបងកប់ន័យថា>សរមដេ នររាតតម សីវន  វែងឹ <>បានរក្បើ<> ពាកយយួនរនាះរទ។<រវើយ5 

កា រិត រនះក៏មិនវមនជាបញ្ញា វដេក្តូវរេើកយកមកនិយយរៅេំរពាះម ខក្កុមក្បឹកាសនដិស ខរនាះ6 

វដ >។ <រលាកក្បធាន ខាុំសូមរេើករឡើងេំណ េបឋមរី ។> សូមអធាក្ស័យរៅដេ់ខាងតំណាងក្រះ7 

រាជអាជាា  គឺតំណាងក្រះរាជអាជាា ក៏បានសួ <រីប គគេ> វដេរយើងទ្ធងំ<>រី វែឹងគឺគិតថារ ម្ ះ8 

<រទៀប>។ <របើខាុំោមំិនខ សរទ គ្នត់គឺមន វសសនាម> គឺ 2-TCW-884។ <តំណាងសវក្រះរាជ9 

អាជាា បានសួ រី>ប គគេវដេភាគីរយើងទ្ធងំរី វែឹងសាគ េ់ថារ ម្ ះ<រទៀប> វដេរលាកសាស្ដ្សាដ ោ យ 10 

វ ីនត ន វែឹងបាននិយយជាមួយ។  11 

ឥឡូវ<េំណ េបឋមទី២ បស់ខាុំ គឺ>ខាុំសូមជក្មបសួ រៅរលាក វ ីនត ន <គឺសូមនិយយរៅ12 

កាន់រលាក> វតមដង របើសិនជាអាេ សូមរលាករ ល្ើយឲ្យបានមួយៗ យឺតៗ <>រវើយសូមរលាក     13 

សាស្ដ្សាដ ោ យរ ល្ើយឲ្យបានខលីៗ <រដើមបកី ំឲ្យខាុំខាតបង់ររេរវលារក្េើន> បាទក្បសិនរបើអាេ។  14 

[០៩:១២:១៥] 15 

រលាក វលរេលមម សមតី៖ 16 

<រលាកក្បធាន ខាុំមិនេង់រឡើងមកកាត់រទ ប៉ា វនដខាងតំណាងសវក្រះរាជអាជាា មិនរជឿ> ថា17 

ប គគេ<>រ ម្ ះ <រទៀប> វែឹង គឺរិតជា<ប គគេវដេ>រៅកែុងកំណត់រវត <សាដ ប់េរមលើយទ្ធងំបួន>18 

រនាះ<រទ។> គឺរយើងមិន<វដេ>មនឱកាសជវជកជាមួយនឹងសាកសី< ូបរនះ ម នររេគ្នត់រឡើងរធេើ19 

សកខីកមមរនាះរទ>។ អ៊ ៊ីេឹងគឺអាេជាប គគេរនាះ ឬក៏មិនវមនជាប គគេរនាះ។ អ៊ ៊ីេឹងរនះគឺ<េាស់រវើយ20 

សក្មប់ក្បតិោ ឹកគឺ>រយើង<មិន>រជឿជាក់<ថាជាប គគេរនាះ ឬក៏អត់>រនាះ<រទ>។ 21 

កា តាងំសំណួ រោយសវរមធាវលកា ពា កដ ី22 

សួ បនតរោយរលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 23 

ស៖ មិនជាបញ្ញា អីរទ។ បាទ <>រីមសិេមិញ រៅររេ រសៀេរនាះ គឺរយើងបាននិយយអំរី24 

ក្បភរេំនួនបីវដេជាមូេោឋ នសក្មប់កា ក្សាវក្ជាវ បស់រលាកសាស្ដ្សាដ ោ យ<> រវើយវាអាេនឹង25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  5 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ពាក់រ័នារៅនឹង<រ ឿងរា វមួយេំនួន ពាក់រ័នារៅនឹង>េរមលើយវដេរលាកបានរ ល្ើយកាេរីមសិេមិញរនាះ។ 1 

ម នររេខាុំ<ក្តឡប់រៅ>ជវជករៅរេើក្បធានបទ<> វដេរយើងបាន<បញ្ចប់>កាេរីមសិេមិញពាក់2 

រ័នារៅនឹង<ស នា កថា>សរមដេ នររាតដម សីវន  រនាះ ខាុំសូមសួ <សំណួ មួយេំនួនបវនថមរៅ>រលាក3 

សាស្ដ្សាដ ោ យពាក់រ័នារៅនឹងក្បភរេំនួនបីរនាះ<សិន>។ ទី១ ខាុំសូមរេើកជាសំណួ វដេពាក់រ័នារៅនឹង4 

បញ្ញា ប គគេរ ម្ ះ <រទៀប>។ <>រលាក<ក៏>បាននិយយពាក់រ័នា<មួយេំនួន>រៅនឹង<រ ម្ ះ ឡ 5 

វដ ។> រវើយខាុំយេ់<>ថារៅកែុងររេណា<រនាះ> គឺរលាក<ក្បវវេជា>មិនសាគ េ់រ ម្ ះប គគេ6 

រនះរិតក្បាកដ<រទ> ឬក៏<ក្បវវេជារលាកសាគ េ់ រោយសា រលាកោប់>ស រស <>រសៀវរៅ<ងមី7 

 បស់រលាក។> ប៉ា វនដរតើវាអាេថា <ឡ រនះ គឺជា> វ ឹម វ៊ យ <> ឬក៏អាេថា<ជា>ប គគេ<វដេ>8 

រ ម្ ះ វ ឹម វ៊ យ <រនះបានរេើករឡើងវដេមនរ ម្ ះថា> រតង ឬ<ក៏យ៉ា ងណា>? <ខាុំអាន9 

រសៀវរៅ បស>់ រដវលដ រ្នដ៍េ័  <គ្នត់បាននិយយរីកិេច>សនានា<មួយវដេមនរេើករឡើងរីរ ម្ ះ 10 

រខៀវ ឡ រនះមួយេំនួនវដ ។ ខាុំមិនដឹងថា> រតើរលាកអាេរ ល្ើយរៅនឹងសំណួ រនះ<បាន ឬក៏អត់>រទ? 11 

របើសិនរបើ<រលាក>អាេគឺជាកា ក្បរសើ <ណាស>់។ <> 12 

រលាក អាឡេិសានដ់ ឺវ នីត ន៖ 13 

្៖ <មដងរទៀត រោយសា រយើង> អន វតត<រគ្នេកា ណ៍រគ្ន រសិទាិមន សស ដូរេែះខាុំក្តូវរៅ14 

រិនិតយរផាមងផ្ទា ត់>ជាមួយនឹងសាកេវិទាេ័យ< បស់ខាុំ ក៏ដូេជាជាមួយនឹង>ប គគេវដេ<ខាុំនិយយ15 

រយងរៅកាន់គឺរ ម្ ះ ឡ រនះសិន។> <ខាុំដឹងថា>មនាី សនដិស ខស-២១ វែឹង <ជាកវនលងមួយតូេរទ 16 

ដូរេែះមិនោបំាេ់រធេើកា រនយេ់អេីរទ។ ប៉ា វនដខាុំេង់> <>បញ្ញជ ក់ថា <ជារក្េើនឆ្ែ ំមករនះ> ខាុំក៏បានសមា ស 17 

ជាមួយនឹងមន សសជារក្េើន វដេធាល ប់រៅកែុងមនាី សនតិស ខស-២១ រនាះ។ <េំរពាះឯកសា រយងជាក់18 

លាក់ពាក់រ័នានឹង វ ឹម វ៊ យ រនះ ខាុំបានអានឯកសា ក្បតិោ ឹក ួេរវើយ បានរមើេសកខីកមមគ្នត់ ួេ 19 

រវើយ។ ក្បសិនរបើរលាកមនជាសំណួ  ខាុំ លករាយរ ល្ើយឲ្យអស់រីេទាភារពាក់រ័នានឹង ូបគ្នត់រនាះ។>  20 

ស៖ <អត់រទ> ខាុំមិនមនររេ<រវលាេូេរៅនិយយេមែិត>រេើក្បធានបទរនះរទ។ <ប៉ា វនដ21 

រតើ> រលាកអាេស រស <រៅរេើក្កោសបានរទ> ថារតើ ឡ វែឹងគឺជារ ម្ ះប គគេ<មែ ក់កែុងេំរណាម 22 

មន សសរី បីនាក់វដេខាុំបានរ ៀបរាប់វែឹងឬ?> 23 

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖ 24 

<សូមបញ្ញជ ក់ ក្កោសវែងឹ គឺក្តូវោក់បញ្ចូេរៅកែុងសំណ ំរ ឿង។ រនះរវើយជាអេីវដេខាុំ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  6 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រាយមរធេើរីមសិេមិញ។> 1 

[០៩:១៥:៥៤] 2 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 3 

<ខាុំយេ់ ប៉ា វនដរធេើអ៊ ៊ីេឹងវាមិនសូវរបើកេំវដូេកា និយយរទវដេអែកក្គប់គ្នែ អាេសាដ ប់ឮ> បាន4 

<។> 5 

រលាក អាឡេិសានដ់ ឺវ នីត ន៖ 6 

្៖ រមធាវលកា ពា កដី <សូមអ គ ណ។> គឺរដើមបីរយើងកា ពា សិទាិមន សស បស់ប គគេវដេ7 

រយើងរធេើកា សិកាក្សាវក្ជាវជាមួយ រៅតាមរិធីសា  បស់<សកេវិទាេ័យ>រយើងរនាះ គឺ<រយើង8 

ក្តូវសួ >សំណួ <មួយេំនួនរៅកាន់រួកគ្នត់សិន រវើយបនាា ប់មករទើបសួ រួកគ្នត់ថារតើ រយើងអាេ9 

បង្គា ញអតតសញ្ញា ណ បស់រួកគ្នត់ថារួកគ្នត់>ជាអែកណា<បាន ឬក៏អត់។ កំណត់ក្តា បស់ខាុំៗបាន10 

យករៅសវ ដឋអារម ិកវិញបាត់រវើយ។ ររេវែឹង គ្នត់ក្បវវេជានិយយថា “រលាកអាេបង្គា ញ11 

រ ម្ ះខាុំបាន”។ ខាុំមិនដឹងថាគ្នត់និយយអ៊ ៊ីេឹងឬអត់រទ។ រនះទ្ធេ់វតខាុំក្តឡប់រៅវិញ រវើយរមើេ12 

កំណត់ក្តា បស់ខាុំវិញរទើបអាេដឹងបាន>។ អ៊ ៊ីេឹង<ខាុំមិនអាេនិយយថាប គគេរនះជាន ណាបានរទ េ ះ13 

ក្តាណាវត>ខាុំក្តឡប់រៅ វិញ រវើយ<រិនិតយរមើេកំណត់ក្តាខាុំសិន> រដើមបីកា ពា សិទាិ<។> 14 

សួ រោយរលាក  វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 15 

ស៖ <អ គ ណ។ ឥឡូវេូេរៅកា រិភាកាខលី បស់រយើងកាេរីមសិេមិញ។> <>ខាុំបានបញ្ញជ ក់16 

ថាមនមន សសេំនួន១៥នាក់ វដេរលាកបាននិយយជាមួយ រវើយ<រលាកថាមិនវមនរទ គឺ>មន17 

មន សសក្បវវេជា<>១០០<នាក់ រៅភូមិរពាធិ៍។> រវើយរៅកែុងរសៀវរៅ បស<់រលាកក្តង់ទំរ័    18 

ទី១>គឺមនបញ្ជីរ ម្ ះមន សស<វដេរលាករៅថាបញ្ជីរ ម្ ះ “ឥសស ជន។”> ក៏ដូេជាមនមន សស19 

មួយេំនួនវដេរលាក<មិន>បាននិយយ<ជាមួយ រោយសា វតរួករគបានសាល ប់ ឬក៏ជាប់  ំ។ ររេ20 

រលាកកាត់រ ម្ ះអែកវដេសាល ប់រេញដូេជា>រលាក ក យ ធួន ឬក៏ រអឿន <>វដេជារមបញ្ញជ កា រៅ21 

កែុងកងរេ៣១០រនាះ <អ៊ ៊ីេឹងរមើេរៅ គឺមនវតមន សសមួយកាដ ប់តូេរទវដេរលាកបាននិយយជាមួយ22 

រនាះ>។ <ខាុំរាប់ឲ្យរលាករមើេ មន> ឆ្ល ត, រខ, ឡ, នា ល, អូន ឆ្ន, រទៀប, <អ៊ ង> ររជ, <វវ ន 23 

រ ឿន, វា ន់ ណាត និង> វង់។ រវើយរៅកែុងរសៀវរៅន ុ៎ងគឺមនប គគេមួយេំនួនរទៀតវដេមិនទ្ធន់បាន24 

បញ្ញជ ក់រ ម្ ះរនាះ។ ឥឡូវខាុំរេើកជាឧទ្ធវ ណ៍មួយេំនួន ជាភាសាអង់រគលស ERN គឺ 00431710 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  7 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រៅដេ់ <11 អត់មនភាសាបារំាង និងវខម រទ។> រវើយរគបានបញ្ញជ ក់ថា <មនរមភូមិមែ ក់ បស់>1 

កមពជុាក្បជាធិបរតយយន ុ៎ង <មករីតំបន់រពាធិ៍។ បនាា ប់មក> ERN <ជាភាសាអង់រគលស>វដេមន2 

រេខ 00431711 រនាះ ក៏បានបញ្ញជ ក់ថា <មនអែកភូមិរពាធិ៍មែ ក់។ រវើយមនមស្ដ្នដីរាជកា បេចបុបនែ3 

រនះ រវើយកាន់តួនាទីជាក្បធានសងគមក្រះរ ទាសាសនាវខម ។> ខាុំហាក់បីដូេជារ ើញថា<ររេេូេ4 

ដេ់>បទសមា សនស៍ ីជរក្ៅ<បនដិេគឺកក្មិតក្តឹមវត>េំនួន១០រៅ២០<នាក់>រទ។ រតើ<ខាុំនិយយអ៊ ៊ីេឹង5 

>ក្តឹមក្តូវវដ ឬរទ? 6 

[០៩:១៩:៣២] 7 

្៖ សូមអ គ ណរលាករមធាវលកា ពា កដី។ <េំរពាះ>ឯកសា រយង ពាក់រ័នារៅនឹងប គគេ  8 

សំខាន់ៗវដេខាុំរេើក<រឡើង>រៅកែុងរសៀវរៅរនាះ<គឺជាជំនួយដេ់អែកអាន រវើយវាជាឯកសា រយង9 

េំរពាះអែកវដេខាុំបាននិយយពាក់រ័នា របើសិនណាជាអែកអានគ្នត់រភលេថាមន សសវែឹងជាអែកណា គ្នត់10 

អាេក្តឡប់រៅរមើេឯកសា រយងវែឹងបាន។> <ខាុំគួ កត់សមគ េ់ថា កែុងកា ង្គ >ន វិទា គឺរយើង11 

<មនអែកផដេ់រ័ត៌មន>សំខាន់ៗ<វដេជាអែកជំនាញវដេមនរ័ត៌មនពាក់រ័នារក្េើន។> រវើយ<អែក12 

ទ្ធងំរនាះជាមន សសវដេក្តូវនិយយជាមួយ រវើយក្តូវ>រធេើកា សមា សស ីជរក្ៅ <និងរធេើកា សមា ស13 

រក្េើន>ជាមួយរួកគ្នត់<។ ដូរេែះេំរពាះអែកផដេ់រ័ត៌មន គឺថាមនក្បរភទខ សៗគ្នែ ។ រយើងមនកា 14 

ជវជកគ្នែ រេងវដេជាវផែកមួយថ្នកា សរងកតអែកេូេ ួមជាមួយរយើង រវើយក៏មនកា សមា សជាកា 15 

សាង់រមើេរីកវនលងវដេខាុំបានរៅ និងបាននិយយជាមួយមន សស១០០នាក់រៅកែុងភូមិ។ បញ្ញជ ក់មដងរទៀត 16 

គឺមនេំណួន១០០ក្គួសា  របើមនេំនួន៩៥ក្គួសា អាវែឹងខាុំមិនដឹងរទ រលាកអាេរិនិតយរមើេរៅកែុង17 

រសៀវរៅរនាះបាន។> <ខាុំបានរៅក្គប់ផាះ រវើយជវជកជាមួយអែកវដេរៅវែឹង។> កា ក្សាវក្ជាវ18 

 បស់ខាុំរៅកែុងវខដំបូងវែឹង គឺខាុំជវជកជាមួយមន សស<១០០នាក់អំរី>បទរិរសាធន៍រៅកែុងសម័យរនាះ។ 19 

<រៅភូមិវែឹង ខាុំនិយយជាមួយមន សសរក្េើននាក់ណាស>់។ <រក្ពាះថាកា សរងកតអែកវដេេូេ ួម20 

ជាមួយរយើង េកខណៈ បស់វាគឺមិនដូេជាកា សាង់រមើេរនាះរទ គឺរយើងមិនរៅរិនិតយរមើេរនាះរទ គឺ21 

រយើង ស់រៅជាវផែកមួយថ្នភូមិរនាះ និងជាបទរិរសាធន៍ បស់ក្បជាជនវែឹង។ រៅកែុងកា េងក្កង22 

រ័ត៌មនទ្ធងំរនាះជារសៀវរៅ រ័ត៌មនទ្ធងំរនាះ គឺជាកា រិតេំរពាះរសៀវរៅវដេខាុំរទើបនឹងបញ្ចប់សដី23 

រី>សវនាកា  ឌ េ។ <ជាក់វសដងេំរពាះរសៀវរៅវដេខាុំស រស រនាះ គឺខាុំមិនមនេំនួនបញ្ញជ ក់េាស់រទ 24 

ប៉ា វនដខាុំវផែករេើកា សមា សជាង១០០ បវនថមរៅរេើកា អរងកតយករ័ត៌មនអែកេូេ ួម។> <របើសិនជា25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  8 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រលាករក្ជើសយកេំនួន៩៥នាក់ វដេខាុំរទើបនិយយអំមិញ តួរេខរនះក្គ្នន់វតជា យៈររេដំបូងថ្នកា 1 

ោប់រផដើមកា សិការនាះរទ។ ខាុំមិនអាេផដេ់តួរេខេាស់លាស់ជូនរលាកបានរទ វតខាុំសូមអះអាងជូន2 

រលាកថា ខាុំបានរធេើកា ជាមួយមន សសរផសងៗជារក្េើន។> <ររេស រស រសៀវរៅេប់ រយើងរាយម3 

វសេង កសំរឡងវដេរយើងបានងតទ ក ឬក៏ កប គគេវដេរយើងបានរធេើសមា សន៍ស ជីរក្ៅជាមួយវដេ4 

ប គគេរនាះរវើយជាអែកវដេអាេបំភលឺរយើង>ពាក់រ័នារៅនឹងរ ឿងរា វ<វដេរយើងរាយមេង់វេកោយ5 

។ រ ឿងរា វទ្ធងំរនាះ សក្មប់ខាុំគឺ>បង្គា ញអំរីបទរិរសាធន៍<ជីវិត> បស់មន សសវដេរៅកែុងភូមិរពាធិ៍ 6 

ពាក់រ័នានឹងរវត កា ណ៍វដេបានរកើតរឡើងរៅកែុងសម័យកមពជុា<>ពាក់រ័នារៅនឹង<កា  ស់រានរី>7 

វបបធម<៌>ក្បេ័យរូជសាសន៍។ <រោយសា វតមិនេាស់ ខាុំសូមរធេើកា កត់សមគ េ់ថា> ខាុំ<បាន8 

មក>រធេើកា សិកាក្សាវក្ជាវដំបូងរៅឆ្ែ ំ<១៩៩៤ ដេ់ ១៩៩៥> ពាក់រ័នារៅនឹង<វផែកជាតិរនា>ុរៅ9 

កែុងក្បរទសកមពជុា <វត>ខាុំក៏<ធាល ប់> ស់រៅកែុងក្បរទសកមពជុារៅឆ្ែ ំ<១៩៩២ បាន យៈររេខលីវដ ។ 10 

ដូេខាុំបាននិយយក្បាប់រលាកក្បធានរីខាងរដើមរវើយថា> ខាុំបានមកក្បរទសកមពជុាជារក្េើនដង<ោប់11 

តាងំរីវែឹងមក> រវើយខាុំក៏បានរធេើកា សមា សមន សស<រាប់ យនាក់> រវើយទទួេបាននូវេំរណះដឹង12 

ជារក្េើន <តាម យៈកា >សមា សមន សសជារក្េើន <គឺអែកវដេ ស់រានរី បប និងមន សសមួយេំនួន13 

ដូេវដេរលាកបានបង្គា ញវដេ>រួកគ្នត់ជាអតីតកមម ភិបាេ <វដេអតីតកមម ភិបាេមួយេំនួនរនាះគឺ14 

រិបាកវសេង ករួកគ្នត់ណាស់កែុងររេខាុំរធេើកា ក្សាវក្ជាវ បស់ខាុំឆ្ែ ំ១៩៩៤-១៩៩៥ រនាះ។> <គឺមន>15 

មន សសជារក្េើនវដេរយើងនិយយជាមួយ <រវើយក៏ក្បវវេជាមនអែកក្សាវក្ជាវមួយេំនួនតូេវដ 16 

វដេបាន> សិកាក្សាវក្ជាវពាក់រ័នារៅនឹង វិស័យទ្ធងំ<>រនះ។ <> រវើយរយើងក៏ទទួេសាគ េ់នូវ17 

កា ង្គ <>  បស់មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា វដេ<ជាក្បភរ>រ័ត៌មន<ដ៏រក្េើនវដ ។> 18 

[០៩:២២:៤៤] 19 

ស៖ ខាុំនឹងក្តឡប់មកនិយយេំណ េរនះរឡើងវិញបនតិេរទៀត<> ប៉ា វនតខាុំសូមរ ៀបសំណួ ខាុំរឡើង20 

 វិញ រោយសា ថារៅកែុងបនាប់សវនាកា រនះ រយើង<និយយពាក់រ័នាយ៉ា ងរក្េើនរេើសេប់រៅនឹង>21 

រសៀវរៅ បស់រលាករនះវតមដង។ អ៊ ៊ីេឹងរយើងខាុំរាយមរផាមងផ្ទា ត់ក្បភរឯកសា វដេរលាកបានយក22 

មកសំអាងរៅកែុងរសៀវរៅ បស់រលាក។ រយើងខាុំយេ់រ ើញថា រយើងទ្ធងំអស់គ្នែ <គឺឈ រេើកា 23 

ក្សាវក្ជាវវដេរលាកបានរក្បើវដេជាឯកសា បនសេ់ទ ករីសម័យរនាះ។> <អេីវដេខាុំេង់ដឹងរនាះគឺ24 

ថា> រតើ<>រ័ត៌មន<គួ ឲ្យកត់សមគ េ់អេីខលះវដេបានរីរលាក? េង់និយយថា មនអែកផដេ់រ័ត៌មន25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  9 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

វែឹងប៉ា នាម ននាក់វដេរលាកបាននិយយជាមួយ? រតើប គគេវដេរលាកបាននិយយជាមួយទ្ធងំអស់វែឹង1 

ជាក្បភរមួយកែុងេំរណាម>ក្បភរបីេមបងៗ<សក្មប់កា ស រស រសៀវរៅ បស់រលាកឬ>? 2 

្៖ សូមអ គ ណរលាករមធាវល។ ជាងមីមដងរទៀត រៅររេវដេខាុំមកដេ់រៅវខដំបូង យ៉ា ង3 

រហាេណាស់ ខាុំសមា សមន សស៩៥នាក់ <និងរក្េើននាក់រទៀត។> រៅកែុងភូមិរនាះ<មនក្បជាជនរាប់4 

 យនាក់។ ខាុំគិតថាជំរ ឿន>ក្បជាជន<គឺ> ក្បវវេ៥០០នាក់។  5 

[០៩:២៤:០៩] 6 

ស៖ ស ំរទ្ធសវដេខាុំកាត់ផ្ទដ េ់។ ខាុំៗមិនយេ់រ ើញថា អែកវដេរលាកសមា សទ្ធងំ១០០នាក់7 

រនះ គឺជាអែកវដេផដេ់រ័ត៌មន<សំខាន់>រនាះរទ។ រតើ<ន ណាជាប គគេវដេរលាកោត់ទ កថាជាអែក8 

ផដេ់រ័ត៌មន>សំខាន់? <រតើមនប៉ា នាម ននាក់?> 9 

្៖ បាទ ជាងមីមដងរទៀត រលាករមធាវល។ ក្បវវេជាវារិបាកបនតិេ កែុងកា និយយ<អំរីកា 10 

ក្សាវក្ជាវរៅរេើជាតិរនារុនាះ រនះគឺ>រោយសា ថា<វាក្បវវេជាមនភារខ សគ្នែ រៅនឹងកា ក្សាវ-11 

ក្ជាវ>ក្បវតតិសាស្ដ្សត <េិតតសាស្ដ្សដ សងគមសាស្ដ្សដ វិទាសាស្ដ្សដ>នរយបាយ <គឺរគរធេើកា ជាមួយនឹងកា 12 

សាង់មតិ។ កា ក្សាវក្ជាវវបបរនះគឺរធេើកែុង យៈររេ>យូ <រៅកែុងតំបន់វដេរគអន ញ្ញា តឲ្យរធេើ>។ 13 

រវើយរបើរលាកេង់បានប ិមណ ថារតើមន សសវដេខាុំសមា សសំខាន់ៗវែឹង<>ប៉ា នាម ននាក់? <រលាកដឹង14 

ឬអត់ថា រ ឿងវបបវែឹង អែកន  វិទូ រគមិនោប់អា មមណ៍រនាះរទ> រីរក្ពាះថា<វាជាវផែកមួយថ្នកា រា ប់ 15 

 ងដ៏ទូេំទូលាយមួយ។> <មដងរទៀត េូេរៅរមើេរគ្នេរៅថ្នកា វេកោយបទរិរសាធន៍ជីវិត បស់16 

អែកភូមិរនះ ររេ ួេផ តរីវបបធម៌>ក្បេ័យរូជសាសន៍ <រនះរវើយជារគ្នេរៅថ្នកា ក្សាវក្ជាវ បស់17 

ខាុំ។>។ របើរលាកសួ ថា អែកណាជាអែកវដេផដេ់រ័ត៌មនសំខាន់ៗ? <ក្គប់គ្នែ ស ទាវតសំខាន់> បទ18 

រិរសាធន៍ បស់រួកគ្នត់<គឺសំខាន់។ ខាុំបាននិយយជាមួយនឹងមន សសរក្េើនណាស់រីបទរិរសាធន៍ បស់19 

រួករគ។> <ខាុំបានរក្ជើសរ លសយកប គគេមួយេំនួនវដេ>រ ៀបរាប់អំរី<ដំរណើ >រ ឿង បស់គ្នត់។ 20 

<មនមន សសក្បវវេក្បាមំួយនាក់វដេ>ខាុំសមា សរេើស<រី>រី រៅបដីង<វតខាុំមិនេង់និយយថា21 

មនអែកផដេ់រ័ត៌មនសំខាន់មកខាុំវែឹងមនបួន ឬក្បាំនាក់រទ។ ខាុំេង់បានន័យថាមន សសក្គប់គ្នែ គឺមន>22 

រ ឿងរា វរ ៀងៗខលួន មនរ័ត៌មនរក្េើនណាស់។ ក្បវវេជាមនកា រិបាកបនតិេ <រក្ពាះថាធមមជាតិ និង23 

 វិធីសាស្ដ្សដថ្នកា ក្សាវក្ជាវន វិទាគឺខ សគ្នែ កែុងន័យបទរិរសាធន៍ជីវិត វាផាយុរៅនឹងវិន័យរផសងៗ។    24 

អ៊ ៊ីេឹងមដងរទៀត>  មនអែកផដេ់រ័ត៌មនសំខាន់ៗវែឹង គឺថារក្េើនវមនវទន<រក្ពាះខាុំបានឮរ ឿងរា វ និង25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  10 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បាននិយយជាមួយមន សសជារក្េើន។> ប៉ា វនតរៅកែុងរសៀវរៅខាុំ ខាុំរផ្ទដ តវតរៅរេើ<អែកផដេ់រ័ត៌មន>1 

មួយេំនួនតូេ<រទ> រីរក្ពាះរនះ<មិនវមនជា> បាយកា ណ<៍រទ វា>គឺជាកា វិភាគមួយ <រវើយមន2 

កា ង្គ ក្តូវរា ប់ ងរផសងៗរទៀត។> 3 

[០៩:២៦:២៤] 4 

ស៖ ខាុំយេ់អេីវដេរលាករ ល្ើយ រវើយរលាកក៏<គួ >យេ់អំរីរគ្នេបំណង បស់រយើងខាុំវដ ។ 5 

រគ្នេបំណង បស់រយើង គឺេង់រផាមងផ្ទា ត់<ភាររិតថ្ន>ក្បភររ័ត៌មន< បស់រលាក ក្បភរវដេរេញ6 

រីមន សស> ភារគួ ឲ្យរជឿជាក់បាន<ថ្នក្បភរទ្ធងំរនាះ> រវើយថារតើអែកវដេរលាកសមា សរនះ <>7 

ជាមន សស<>វដេ<តំណាងឲ្យ>តំបន់រនាះ<ឬក៏អត់>? <រតើរលាកក្សបជាមួយខាុំរទ ថាអេីវដេរយើង8 

េង់ដឹងរនះ រលាកមិនអាេបញ្ញជ ក់ក្បាប់រយើងបានរទ> រវើយក្បសិនជារលាករ ល្ើយថា <“បាទ”> គឺថា9 

ខាុំនឹងបនតរៅម ខតរៅម ខរទៀត។ 10 

្៖ សូមអ គ ណរលាករមធាវល។ ខាុំគិតថា ខាុំមិនអាេរ ល្ើយថា “បាទ” រៅនឹងសំណួ រនះ<>11 

បានរទ។ ដូេវដេខាុំបានរេើករឡើងរីមសិេមិញ គឺថា<អេីវដេខាុំបានកត់សមគ េ់រនាះគឺ តាងំរីខាុំមករៅ 12 

ទីរនះ> ត លាកា រយើង<>ក្បមូេរ័ត៌មនដ៏រក្េើនសនាឹកសនាា ប់ កែុងរនាះក៏មនរ័ត៌មនមករីខាងក្សុក13 

កំរង់រសៀម មករី  ំក្កឡា។ <រនះវា្លះុបញ្ញច ងំរី>បទរិរសាធន៍<>វដេខាុំស រស រៅកែុងរសៀវរៅ14 

ខាុំ។ <> ប គគេ< ូបរនះ វដេរលាកគិតថាជា រទៀប វែឹងបានផដេ់រ័ត៌មន>អំរីជនជាតិោម <រវើយ15 

មនប គគេមែ ក់រទៀតវដេខាង> សវក្រះរាជអាជាា បាន<រ ៀបរាប់កាេ>រីមសិេមិញវែឹង <គ្នត់បាន16 

និយយ>អំរីកា នាខំលួនោមយករៅសមល ប់រៅទួេរបង។ រវើយកែុងរនះ <>ក៏មននិយយអំរី<>ភែំ17 

ក្បុសភែំក្សីផងវដ ។ ដូរេែះ <ខាុំគិតថាេំនួនដ៏រក្េើនដូេខាុំបាននិយយរនះ រទ្ធះជាមនក្បភរមករីណាក៏18 

រោយ គឺថារលាកអាេរក្បើក្បាស់បានេំរពាះកំណត់ក្តា>កិេចសមា សន៍<ទ្ធងំ>រនះ <រក្ពាះវាសថិតកែុង19 

ក្បតិោ ឹក> បស់ត លាកា <រវើយ>។ ដូរេែះ<ដូេខាុំបាននិយយរីម នថា ខាុំក្តូវរធេើកា រោយរក្បើ “ វិធី20 

សាស្ដ្សតម ំបី” ដូេនិសសិតថាម ក់បណឌ ិតអ៊ ៊ីេឹងវដ ។> 21 

<រៅអំឡុងឆ្ែ ំ១៩៩៤ ដេ់>ឆ្ែ ំ១៩៩៥ <គឺគ្នម នទូ សរាថ្ដរក្បើរទ រវើយខាុំជិះកូនម៉ាូតូ បស់ខាុំ22 

រដើមបីរធេើកា  ខាុំរាយមវសេង កមន សសឲ្យអស់េទាភារវដេខាុំអាេរធេើរៅបាន> រវើយខាុំ លករាយវមន23 

វទន េំរពាះរ័ត៌មនវដេខាុំបានរេើកយកមកស រស រៅកែុងរសៀវរៅ បស់ខាុំ រមើេរៅរ ើញថា24 

<ហាក់ដូេជា>មនភារស ក្កឹត <រវើយជា>ឯកសា <ផលូវកា កែុងក្បតិោ ឹក បស់>ត លាកា  < ួម25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  11 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ទ្ធងំកា េ បបំបាត់>ជនជាតិោម <វដេមនវផែកមួយថ្នេំណ េរនះក្តូវបានអានកែុងសវនាកា >។ 1 

[០៩:២៨:៤៤] 2 

ស៖ ខាុំសូមរទ្ធសវដេកាត់ផ្ទដ េ់រលាកមដងរទៀត។ រលាករិតជាកំរ ងវតរ ល្ើយ<ពាក់រ័នានឹងបញ្ញា3 

រផសងមួយរទៀតរវើយ>។ <រលាកហាក់ដូេជាកំរ ងបនដនិយយក្េបេ់គ្នែ  វាង>រសៀវរៅ បស់រលាក4 

វដេរបាះរ មពផាយ<រក្កាយឆ្ែ ំ២០០៤ និងអេីវដេរលាកបានតាមោនកែុង>សវនាកា រេើសំណ ំរ ឿង  5 

ឌ េ។ <ដូរេែះ វាឲ្យរយើងមនភាររិបាកកែុងកា >រផ្ទដ ត<រៅរេើ>ក្បភររ័ត៌មន<សក្មប់រសៀវរៅ6 

 បស់រលាក រវើយរនះជាមូេោឋ នវដេរលាក>ក្តូវបានរកាះរៅមកកែុងឋានៈជាអែកជំនាញ។ <ខាុំសូម7 

បនដរៅម ខរៅេំណ េទី៣ --> 8 

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖ 9 

<សូមរទ្ធស។ ោខំាុំរាយមជួយ។ ក្បវវេជាមនបញ្ញា ភាសារវើយរមើេរៅ។ ជារមធាវលគឺ10 

ក្តូវសរងខប រវើយរធេើឲ្យសំណួ េាស់លាស់។ អេីវដេ>រលាករមធាវលកា ពា កដី<គ្នត់េង់ដឹងគឺ េំនួន11 

មន សស ឧទ្ធវ ណ៍ វដេរលាកបានសមា ស រវើយរលាកនិយយេមែិតរីមន សស២៥នាក់ វតរលាក12 

បានជួបនិយយជាមួយមន សសជាង៣៥០នាក់រទៀត។ េរមលើយ បស់រលាកវតងវតនិយយថា “េំនួន13 

មន សសរក្េើន” “មន សសមួយេំនួនធំ” ប៉ា វនដ> រនះគឺជាវិធីសាស្ដ្សតមួយរផសង<។ ពាកយថា “មួយេំនួនធំ” 14 

សក្មប់ខាុំ ក៏ដូេជា ូបរលាក គឺវាក្បវវេជាមនន័យរផសង>។ របើសិនណាជា<រលាកមិន>អាេ15 

<រ ល្ើយបាន> រលាក<ក្គ្នន់វតថា មិនអាេអ៊ ៊ីេឹងរៅបានរវើយ>។ <សូម>រលាកផដេ់<>េំនួនក្បជា16 

ជនស  បវដេរលាកសមា សសិន រវើយ<ោរំលាករនយេ់តាមរក្កាយរៅ>។ ឧទ្ធវ ណ<៍ថាមន> 17 

២៥នាក់<វដេរលាកបានរធេើសមា សជាមួយ រវើយោរំនយេ់ថារលាកបានរធេើអីខលះជាមួយអែកទ្ធងំ18 

រនាះ។> រវើយមួយក្កុមរទៀត <រលាកជួបជាមួយ រវើយទទួេបានរ័ត៌មនរីក្កុមរនាះ អីជារដើម។> 19 

ក៏ប៉ា វនដតួរេខ គឺរ ឿងមួយសំខាន់ របើរលាកអាេរ ល្ើយតួរេខអែកផដេ់រ័ត៌មនស  បរនាះបាន។  20 

រលាក អាឡេិសានដ់ ឺវ នីត ន៖ 21 

្៖ សូមអ គ ណរលាកក្សីរៅក្កម។ ជាងមីមដងរទៀត<>ខាុំក៏រសែើស ំឲ្យមនកា បញ្ញជ ក់<មួយ22 

េំណ េ>ផងវដ <ថា>រតើ<រគេង់ឲ្យខាុំនិយយអំរីេំរណះដឹង បស់ខាុំវផែករៅតាមរសៀវរៅរនះ ឬក៏េង់23 

ឲ្យនិយយទូេំទូលាយអំរីជំនាញខាុំជាអែកក្សាវក្ជាវឃាតកមមក្បេ័យរូជសាសន៍ ឬក៏យ៉ា ងរម៉ាេ? 24 

រក្ពាះថាមនរគបនដសមា ស និងរធេើកា សិការៅរេើអំឡុងររេថ្នក្បវតតិសាស្ដ្សដរនះវដ អ៊ ៊ីេឹង រតើរគ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  12 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ហាមមិនឲ្យខាុំនិយយអំរីអំឡុងររេេរនាល ះឆ្ែ ំ១៩៩៤-១៩៩៥ឬ? រនះរវើយជាអេីវដេមនកា ភ័នដ     1 

ក្េឡំ។> 2 

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖ 3 

<> រយើងស ំឲ្យ<>សួ សណួំ ឲ្យេាស់រឡើងវិញ<រដើមបីបញ្ញជ ក់េំណ េរនាះ>។  4 

[០៩:៣១:០៦] 5 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 6 

រយើងទ្ធងំអស់គ្នែ រៅទីរនះ គឺ<េង់រ ើញេទាភារ បស់រយើងកែុងកា >រផាមងផ្ទា ត់នូវអេីវដេ7 

រលាកកំរ ងវតរ ល្ើយ។ អេីវដេរយើងមនរៅកែុងសំណ ំរ ឿង គឺរសៀវរៅ បស់រលាក រវើយ<និងអតថបទ8 

ជារក្េើនរផសងរទៀត។> វដេជាមូេោឋ ន< បស់រយើង>។ <ររេ>រលាកបាននិយយថា < “ខាុំ>បាន9 

កត់សមគ េ់<រីបញ្ញា រនះតាម យៈ>សវនាកា រេើសំណ រំ ឿង ឌ េ”។ រលាករ ល្ើយប៉ា នរនះ រយើងមិនដឹង10 

ថា<> រលាកកត់សមគ េ់អេីរនាះរទ។ អ ៊៊ីេឹងឯង <បានជារយើងេង់បញ្ញជ ក់ជាមួយរលាកឲ្យេាស់រីអេី11 

វដេរយើងមនរៅកែុងសំណ ំរ ឿង រោយសា ថាវាជាភសដតុាងវដេរគយកមករក្បើក្បាស់។ រនះជាមូេ12 

រវត វដេខាុំ> រធេើកា កត់សមគ េ់រៅក្តង់េំណ េរនះ។ 13 

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖ 14 

<រយើងយេ់រីរលាកថាេង់និយយរីេំណ េណាេាស់រវើយ។> សំណួ  បស់រលាក<េ ង15 

រក្កាយ> គឺពាក់រ័នារៅនឹង<រសៀវរៅ បស់អែកជំនាញ គឺ>ក្បភររៅកែុងរសៀវរៅ<រនាះ ឬក៏ថាខាុំយេ់16 

អ៊ ៊ីេឹងខ ស?> 17 

<រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖> 18 

<អត់រទៗ រលាកក្សីរៅក្កមយេ់អ៊ ៊ីេឹងគឺក្តឹមក្តូវរវើយ។> 19 

<រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖> 20 

<អ៊ ៊ីេឹងក្បវវេជាក្តូវឲ្យរលាកអែកជំនាញបញ្ញជ ក់រវើយ។ រតើរលាកអាេឲ្យតួរេខស  បថ្ន21 

ក្បភររ័ត៌មនវដេរលាកបានរក្បើក្បាស់សក្មប់កា ស រស រសៀវរៅ បស់រលាកបានរទ?> 22 

រលាក អាឡេិសានដ់ ឺវ នីត ន៖ 23 

្៖ សូមអ គ ណរលាកក្សីរៅក្កម រលាករមធាវល។ របើសិនណាជាខាុំដឹង<ម ន>ថា មនកា 24 

សួ សណួំ <ពាក់រ័នានឹងរ័ត៌មន>រនះ<>រម៉ាលះខាុំរិនិតយរមើេ<កំណត់ក្តា>កែុងរសៀវរៅ បស់ខាុំ<បាត់>25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  13 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រវើយ។ <ខាុំអត់មនកំណត់ក្តា បស់ខាុំជាប់មកជាមួយរនាះរទ រវើយរ័ត៌មនមួយេំនួន គឺសថិតរៅកែុង1 

រសៀវរៅរនាះ។ ពាក់រ័នានឹងបញ្ញា រនះ> ខាុំមិនអាេរ ល្ើយ<ឲ្យក្បាកដបានរទ រោយសា ថាខាុំក្តូវរៅ     2 

រិនិតយរមើេកំណត់ក្តាខាុំឲ្យេាស់រឡើងវិញសិន វតខាុំអាេរ ល្ើយ>រោយកា សាម ន<ជូនអស់រលាកបាន>3 

។ របើសិនណាជារលាកសួ <ខាុំអំរី>អែកវដេខាុំសមា ស<រេើសរីមតង> ោប់រផដើមដំបូង<រនាះ> គឺថា4 

<វាមនយ៉ា ងតិេរី១០រៅ>២០នាក់វដេខាុំសួ រក្េើនរេើករក្េើនសា។ រវើយរបើសិន<របើនិយយរី5 

មន សស> វដេខាុំសមា សវត<មួយរេើកៗដូេខាុំក្បាប់រេើកម នរវើយ គឺអងគយុសមា សកែុងផាះ បស់រួក6 

រគកនលះរម៉ា ង មួយរម៉ា ង ររេខលះរៅរេើសវែឹងរៅ ជួនអីរី រម៉ា ងរៅតាមប គគេរនាះ។> 7 

[០៩:៣៣:០៨] 8 

ដូរេែះ ដំបូង ខាុំសមា សមន សស៩៥ក្គួសា  រវើយរក្កាយមក<មនរក្េើនរេើសវែឹងរទៀតគឺ> ខាុំ9 

សមា សរី<១៥០> រៅ២០០នាក់ រវើយ<>កា សនានា<រនះគឺរធេើជាមួយនឹង>ក្បជាជនរៅក្កុងកំរង់10 

ោម។ <និយយមួយវបបរទៀត គឺខាុំបានក្សាវក្ជាវវិស័យអប់ ំរៅក្កុងកំរង់ោម រវើយក៏បានសមា ស11 

ក្បជាជនរៅទីរនាះផងវដ ។ ខាុំបានរធេើកា ក្សាវក្ជាវរក្េើនក្បរភទណាស់។ រក្ៅរីភូមិមួយរនះ មន12 

កវនលងជារក្េើនវដេខាុំរៅរធេើសមា សន៍> រវើយ<បាន>ក្តឡប់មកភែំររញ វិញ<រដើមប>ីសមា សជាមួយ13 

អែកវដេធាល ប់បានរធេើកា រៅស-២១។ <ររេរនាះ ខាុំគិតថាគឺជា ឡ វដេជាមន សសមែ ក់រផសងរទៀត។ ខាុំ14 

គួ វតបានរិនិតយរមើេរសៀវរៅកំណត់ក្តា បស់ខាុំ រក្ពាះខាុំក៏បានរធេើបណណសា ថ្នកា ក្សាវក្ជាវ បស់ខាុ ំ15 

វដ ។ ខាុំមិនដឹងថាវាអាេជួយបានរក្េើនប៉ា នណារទ វតរបើរយើងរមើេរៅរេើទំវំថ្នកា សមា ស វិញ គឺថា16 

កា សមា សរេើកដំបូងរនាះគឺមនទំវំតូេរទ វតរក្កាយមកគឺរធេើកា សមា សន៍ធំជាងម ន គឺជាសមា សន៍17 

>រេើកទី២ <វដេកា រិភាកាសំខាន់ៗ គឺសថិតកែុងដំណាក់កាេទី២រនះឯង ប៉ា វនដរយើងអត់រធេើជាន់គ្នែ18 

ដវដេរនាះរទ វាគឺជាកា សមា សធំ។ រក្ៅរីវែឹង គឺកាន់វតធំជាងម នរទៀត គឺ>រយើងមនកា សនានាគ្នែ19 

ជាក្បោថំ្ងៃជារក្េើន។ <ជាងមីមដងរទៀត ខាុំគិតសំខាន់ណាស់កែុងកា បង្គា ញរី របៀបរធេើកា ផាយុគ្នែ  បស់20 

អែកក្សាវក្ជាវរផសង គឺថាជួនកាេមន>អែកខលះមក<រធេើកា សាា បសាង់ រោយរធេើ>សមា ស<បាន>មួយ21 

រម៉ា ង ក៏ោករេញរៅ< វិញ វតសក្មប់ខាុំគឺ ស់រៅជាមួយនឹងក្បជាជនវតមដង។ កែុងរមរ ៀនន  វិទា កា 22 

អរងកតរមើេអែកេូេ ួម គឺក្តូវយកេិតតទ កោក់ខាល ងំណាស់ គឺថាសំខាន់ដូេនឹងកា រធេើសមា ស<វដ ។> 23 

[០៩:៣៤:៤២] 24 

សួ រោយរលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  14 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ <ខាុំមិនដឹងថារនះជាេរមលើយវដេរយើងកំរ ងវសេង ក ឬក៏អត់រទ។ វត>ឥឡូវរនះ ខាុំសូម1 

ដកក្សង់វដេខលួនរលាកផ្ទា េ់បានយកមកស រស ។ ក្បវវេជាវាអាេនឹងជួយរលាកឲ្យយេ់ដេ់2 

សំណួ  បស់ខាុំ។ សំរណ មួយ< បស់រលាក>គឺ E3/9703 <រៅក្តង់ទំរ័ ទី២>។ ខាុំសូមដកក្សង់៖ 3 

“<បញ្ញា វដេមិនអាេ>រជៀសផ ត<បានគឺបញ្ញា > វិធីសាស្ដ្សដ បរេចករទស រវើយនិងបញ្ញា <ខាងភសដ-ុ4 

ភា > គឺថាវាវតងវតរកើតមន<>រៅកែុងររេ<ក្បមូេរ័ត៌មន គឺថាមនភាររិបាកកែុងកា >រផាមង5 

ផ្ទា ត់<រមើេ>រីភារគួ ឲ្យរជឿជាក់បានថ្ន<ក្បភររនាះ បញ្ញា ថ្នកា វាយតថ្មលសថិតិ រវើយនិងកា រផាមង6 

ផ្ទា ត់រមើេឯកសា ផលូវកា ជាមួយនឹងសកខីកមម>សាកសី<វដេរ ើញរវត កា ណ៍>ផ្ទា េ់វភែក។ រលាកក៏7 

បានស រស ផងវដ ថា“<កា សិកា>អំររើក្បេ័យរូជសាសនគឺ៍ជារ ឿងមួយពាក់រ័នារៅនឹងរ ឿងនរយ-8 

បាយស ទាសាធ”។ <តាមកា រិត រនះមិនវមនជាអេីវដេ>រលាក<បាននិយយ>រោយខលួនឯងរទ ប៉ា វនត9 

<រគ>ក្សង់<សមដីរលាក>មក<រទ គឺក្សង់សមដីរោយកាវសត អ៊ យវក្កន វលខេី ខាុំក៏សូមរទ្ធសេំរពាះ10 

រ ឿងរនះផងវដ >។ ក៏ប៉ា វនតរនះ ខាុំយេ់រ ើញថា <រនះ>ជាបញ្ញា <វដេរលាកបានរេើករឡើង> ពាក់11 

រ័នារៅនឹង<កា ក្សាវក្ជាវន  វិទារវើយៗក៏ជាបញ្ញា ដូេគ្នែ ជាមួយរយើងវដ >។ រតើរលាកមនកា យេ់12 

រ ើញដូេរមដេវដ ក្តង់េំណ េរនះ? 13 

្៖ សមូអ គ ណរលាករមធាវល។ ខាុំអត់មនអតថបទរនះរៅេំរពាះម ខខាុំរទ <រវើយក៏អត់វដេ14 

បានក្តួតរិនិតយរមើេវដ ។ រោយសា វាជាបញ្ញា ពាក់រ័នានឹងរយើង ដូរេែះ> រៅររេវដេរយើងរធេើកិេច15 

សមា សន៍ ជួនកាេរយើងសមា សរោយ<សក្មិតសក្មំង>បំផ ត។ <ជាងមីមដងរទៀត ខាុំមិនដឹងសូមបីវត16 

ឆ្ែ ំថ្នកា សមា សរនាះរៅរទៀត។ ប៉ា វនដរទ្ធះជាបាននិយយអ៊ ៊ីេឹងក៏រោយ> រីមសិេមិញ គឺខាុំបាននិយយ17 

<ថា រៅររេវដេខាុំរៅទីរនាះ>គឺរីឆ្ែ ំ៩៤ រៅ ៩៥ វាជាដំណាក់កាេមួយវដេមនសាថ នភារខ សគ្នែ18 

<ទ្ធងំក្សុងសក្មប់កា រធេើកា ង្គ ក្សាវក្ជាវ។ ដូេខាុំបាននិយយរវើយថាវខម >ក្កវមរៅររេរនាះ19 

ថា កំរ ងវត ស់ រវលករៅរឡើយរទ<។ មនភូមិមួយរ ម្ ះថាភូមិ មស វដេជាភូមិកំរណើត បស់ រអឿន 20 

រវើយខាុំបានរធេើកា ក្សាវក្ជាវ និងសមា សមន សសរៅទីរនាះវដេ>មនអតីតវខម ក្កវមជារក្េើន រវើយ21 

រៅតំបនរ់នាះ<គឺ>មនកា របាសសមែ ត<មន សស ស់រៅភូមិរនាះក្ទង់ក្ទ្ធយធំវដេជា>វខស បស់ ក យ 22 

ធួន <>។ រវើយររេវដេខាុំរធេើកា សមា ស សស្ដ្ង្គគ មស ីវិេកំរ ងវតបនដមនរៅ<រវើយវខម ក្កវមរៅ23 

វតតស៊ូក្បយ ទារៅរឡើយរទ>។ រវើយឯកសា ជារក្េើនរនះគឺថាក្តូវបាន<>បំផលិេបំផ្ទល ញរោេ<រោយ24 

សមសភារជារក្េើន រវើយអ៊ ៊ីេឹងមរធាបាយេែរដើមបីទទួេបានរ័ត៌មនគឺ> ក្តូវកា សមា ស និងសាដ ប់25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  15 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្បជាជនរោយយកេិតតទ កោក់បំផ ត <រផាមងផ្ទា ត់រ័ត៌មនទ្ធងំរនាះរោយរក្បើ> “ វិធីសាស្ដ្សដម បីំ” 1 

<វដេខាុំបានរាយមនិយយរៅកាន់ក្បជាជន រវើយរមើេថារតើរ ឿងរា វវដេគ្នត់និយយ រវើយ2 

រយើងក្សថ្មជា ូបភាររៅថារតើវាសមរវត ផេ ឬក៏អត់ ជាក់វសដងដូេ>។ 3 

[០៩:៣៧:១៩] 4 

<>ជាក ណ ីបស់ <រទៀប ឬក៏ក ណី បស់ វខេ> ជារដើម<>។ ឥឡូវរនះ <ជាមួយនឹង5 

រ័ត៌មនដ៏រក្េើនវដេរគោក់រក្បើក្បាស់ រវើយ>មនកា បញ្ញជ ក់អះអាង<ផងរនាះ រលាកបានដកក្សង់>6 

រសៀវរៅ បស់ ថ្ម៉ាខេ  វលក ឺ ល គ្នត់<បាននិយយពាក់រ័នា>រៅតំបន់៤១<>។ < បាយកា ណ៍វដេ7 

គ្នត់ផដេ់ឲ្យវផែករេើ>កា សមា សជាមួយជនរភៀសខលួន <គឺវាស ីគ្នែ រៅនឹង បាយកា ណ៍វដេខាុំបង្គា ញ8 

ក្តង់កវនលងវដេថា េកខខណឌ ថ្នកា  ស់រៅគឺោប់រផដើមអាក្កក់>រៅឆ្ែ ំ១៩៧៧ ររេវដេកមម ភិបាេ9 

ភូមិភាគនិ តីរៅដេ់ទីរនាះ។ រវើយខាុំ<គិតថាមនេំនួនរ័ត៌មនរក្េើនវដេជួយរយង បាយកា ណ៍រនះ 10 

រោយរាប់ទ្ធងំកំណត់ក្តា>សមា សសាកស<ីរៅនឹងត លាកា រនះវដេខាុំ ករ ើញថាវាស ីគ្នែ ។> 11 

ស៖ សូមអ គ ណរលាក។ ខាុំសមូកាត់ផ្ទដ េ់រលាកមដងរទៀត។ ខាុំមិន<គិតថាខាុំនឹងទទួេ>បាន12 

េរមលើយ<វដេខាុំេង់បានរទ។> ប៉ា វនតខាុំសូមេូេរៅក្បភរទី៣ ថ្នកា សិកាក្សាវក្ជាវ <ឬក៏កា រិនិតយ13 

រមើេឯកសា េាប់រដើម>។ ខាុំរធេើកា ក្សាវក្ជាវរៅកែុងរសៀវរៅ បស់រលាក និងរេខរយងរជើងទំរ័  14 

របើខាុំយេ់មិនក្េឡំរទ មនឯកសា <ស  ប>ទ្ធងំអសេំ់នួន៤៤ វដេរលាកបានយកមករក្បើក្បាស់។ 15 

ឯកសា ទ្ធងំ៤៤រនះ វេករៅជាបួន ក្បាំក្បរភទ។ រវើយកែុងរនាះក៏មន បាយកា ណរី៍ វិទយផុាយ16 

សំរឡងអនដ ជាតិ វេីប៊៊ីស េំនួនក្បាបំី។ <>េរមលើយសា ភារ<>េំនួនក្បារីំ េរមលើយសា ភារ។ <> 17 

ឯកសា ទងប់ដិវតត<>េំនួនក្បាមំួយេាប់ <>ឯកសា សម័យ<>កមពជុាក្បជាធិបរតយយ<េំនួនក្បា ំ ឬ 18 

ក្បាមំួយ វដេមនរសេកដីសរក្មេ បស់គណៈមជឈិម ឯកសា មួយេំនួនរៅកែុងវខសភារយនដ ខនវនេ 19 

េរមលើយសា ភារ និងសមសភាររផសងៗ>  និងឯកសា មករីមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុាេំនួនក្បារីំ  20 

<ឬក្បាបំី>េាប់<រទៀត>។ រតើឯកសា វដេខាុំ<>រាបអ់មាញ់អំមិញរនះ<រតើក្តឹមក្តូវវដ ឬរទ>វដេ21 

រលាក<រក្បើរដើមបី>ស រស រសៀវរៅ បស់រលាករនាះ <បវនថមរៅរេើកា សមា ស បស់រលាក?> 22 

[០៩:៣៩:៥៤] 23 

្៖ សូមអ គ ណរលាករមធាវល។ ឥឡូវរនះ<របើមិនបានរៅ>រិនិតយរមើេរសៀវរៅវែឹង រិនិតយ24 

រមើេឯកសា ទ្ធងំអស់រនះសិន<រទ> គឺមិនអាេ<រផាមងផ្ទា ត់រមើេបាន>រទ <ប៉ា វនដរលាកហាក់ដូេជា25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  16 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បានរាប់េំនួន ួេរវើយ ៗរលាកក៏បានបកក្សាយរីក្បភរវែឹងវដ  សាដ ប់រមើេរៅគឺក្តឹមក្តូវរក្េើន វតខាុំ1 

រៅវតមិនអាេក្បាប់រលាកបាន។ មដងរទៀត េំណ េវដេខាុំរផ្ទដ តរក្េើនរៅរេើគឺពាក់រ័នានឹងអែកផដេ់2 

រ័ត៌មនសំខាន់ៗ និងមន សសវដេរយើងបានជវជកជាមួយកែុងភូមិ។ ររេវដេ> រយើង<ស រស អេីមួយ 3 

គឺថារយើង>មិនអាេយកអេីៗទ្ធងំអស់ <>មកស រស រៅកែុងរសៀវរៅ<>បានរទ ឧទ្ធវ ណ ៍ <ខាុំ4 

យេ់ថា>ឯកសា វេីប៊៊ីស <គឺរគអាេយកមករក្បើក្បាស់រក្េើន វតខាុំបានអានឯកសា រេើសរីឯកសា 5 

វេីប៊៊ីសវែឹងរទៀត។ ភសដតុាងវដេរិភាកាគ្នែ រីខាងរដើម> ឯកសា វដេបានបង្គា ញកាេរេើកម នរនាះ6 

គឺ<វាមនភារក្េំវដេរក្េើន>រេើសេប់<សក្មប់>ឯកសា បកសក មមយុនីសដកមពជុាវែឹង។ <គឺថារលាក 7 

អាេទ្ធញយកឯកសា រផសងៗជារក្េើនមករេះវតបានរវើយ។> តាមកា រិត គឺថាខាុំបានរិនិតយរមើេ 8 

ឯកសា ជារក្េើនរក្ៅរីវេូតណូត។ <មូេរវត វដេខាុំរធេើកា សរងខបរនាះ គឺរោយសា វតអែកស រស 9 

រសៀវរៅវែឹងគឺគ្នត់បា មាខាល េរសៀវរៅវែឹងវវងររក រវើយមិនេង់ឲ្យរយើងោក់រ័ត៌មនរក្េើនររកកែុង10 

រសៀវរៅវែឹងរទ រក្ពាះរ័ត៌មនវែឹងវាក្េំវដេ។ មដងរទៀត ខាុំសូមនិយយថា េំនួនឯកសា វដេខាុំរយង11 

រៅ ករនាះ គឺវាជាបលកុឯកសា ធំទូេំទូលាយណាស់> រិរសសគឺឯកសា  វិទយុផាយសំរឡងអនដ ជាតិ 12 

វេីប៊៊ីស។ <វដេអាេយកមករក្បើក្បាស់បាន។> 13 

[០៩:៤១:៣២] 14 

ស៖ <រៅកែុងសំរណ  បស់រលាក គឺរលាកមិនរក្បើឯកសា បវនថមរនាះរទ ប៉ា វនតជាក់វសតង គឺ15 

រលាកគួ រធេើជាបញ្ជីថ្នក្បភរទ្ធងំអស់វដេរលាកបានរយង។ វតមិនអីរទ ខាុំបនដរៅម ខរទៀត រោយសា 16 

ររេរវលាខលី។ មួយ ឬរី សំណួ រទៀត>ទ្ធក់ទងរៅនឹងឯកសា ទ្ធងំរនះ។ រលាកបានរក្បើក្បាស់ឯកសា 17 

េរមលើយសា ភារអែកវដេរគ   ំខលួនរៅស-២១ វដេអងគជំន ំជក្មះរយើងរនះបានហាមឃាត់មិនឲ្យរក្បើ18 

ក្បាស់ខលឹមសា រេញរីេរមលើយសា ភារ<បានរីមនាី ស-២១>រទ។ ពាក់រ័នារៅនឹងភារគួ ឲ្យរជឿជាក់19 

បាន<ថ្នេរមលើយសា ភាររៅមនាី ស-២១ រតើរលាកឈ រេើអេីរដើមបី>រធេើរសេកដីសនែិោឋ ន? 20 

្៖ សូមអ គ ណរលាករមធាវល។ បាទ មដងរទៀត រៅររេវដេខាុំស រស រសៀវរៅរនះ <ខាុំដឹង21 

ថា> េរមលើយសា ភាររនាះគឺ<មិនក្តូវោត់ទ កជាកា រិតរទ កែុងក ណីមួយេំនួន។ រ ឿង>េមបងមួយ22 

វដេខាុំ<េង់>រធេើ <គឺក្សថ្មមិនរេញរទ>ឥឡូវរនះ <> រោយសា ថាទិនែន័យររេរនាះ<គឺរយើងមន 23 

ប៉ា វនដរយើងមិនមនក ំរយូទ័ រក្បើរទ ររេរនាះគឺរយើងេង់វសេង កប គគេរ ម្ ះ រាប និង រ  ស ីម អ៊ ៊ីេឹងគឺ24 

រយើងក្តូវរៅ កេំនួនវែឹង គឺខាុំក្តូវរៅសា ៈមនាី ទួេវសលងរដើមបីសួ រួករគវតមដង។> រគថាមិនដឹង25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  17 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

េរមលើយសា ភារ បស់<គ្នត់ទ ក>រៅក្តង់កវនលងណារនាះរទ អ៊ ៊ីេឹងខាុំក្តូវខិតខំវសេង កេរមលើយសា ភារ1 

 បស់គ្នត់ <គឺថាអត់មនក្បរ័នាសេ័យក្បវតដិរដើមបីវសេង កអីរទ។>។ េ ងរក្កាយ ខាុំបាន ករ ើញ។ រនះ2 

ជារវត ផេ<សំខាន់>មួយវដេខាុំរៅស-២១រនាះ <កែុងក ណីរនះ គឺមន>ក្បជាជននិយយរក្េើន3 

<និយយ>រី ក យ ធួន <និយយរីវផែកមួយថ្ន>វខស<បណាដ ញ>ក យ ធួន <រវើយក៏និយយផងវដ រី4 

បទរិរសាធន៍ បស់> រាប <វដេដឹកនាវំតត>ភែំក្បុសភែំក្សី <វដេរធេើឲ្យភូមិរនះកាល យជាភូមិសំខាន់5 

សក្មប់រ ឿងរនះ អ៊ ៊ីេឹងរវើយបានជាខាុំេង់តាមោន កប គគេរនះរោយសា វត> គ្នត់<ប៉ា នប៉ាង>េង់រធេើ6 

កា បះរបា  <ក្បឆំ្ងរោយមនររេមួយរនាះគឺ>គ្នត់<បថ្ងកក្គ្នប់វបក វតេ ងរក្កាយបរាជ័យ។> ខាុំ7 

<ក៏>េង់<រមើេ>េរមលើយសា ភារ<វដេជាវផែកមួយថ្នដំរណើ រ ឿងវវងឆ្ៃ យរនះវដ  ប៉ា វនដរ ឿងបថ្ងក8 

ក្គ្នប់វបករនះ ដូេខាុំនិយយអ៊ ៊ីេឹងគឺ រ ម្ ះ វខេ បាននិយយរោះៗក្បាប់ដេ់ខាុំ រវើយរ ឿងរនះហាក់9 

ដូេជាក្តូវបានរគរផាមងផ្ទា ត់រមើេតាមទក្មង់ណាមួយវផែកតាមេរមលើយសា ភារ។ ដូេខាុំនិយយរីម ន   10 

អ៊ ៊ីេឹង កែុងដំរណើ កា ក្សាវក្ជាវរេើវបបធម៌ក្បេ័យរូជសាសន៍ រផ្ទដ តរេើក្បរ័នាសួ េរមលើយ វាជា11 

មរធាបាយកែុងកា បង្គា ញរីវខសបណាដ ញទំនាក់ទំនងរមរកើយ ក៏ដូេជារ ឿងរា វវដេបានរកើតរឡើង រដើមបី12 

រមើេរ ើញេាស់រីក្បវតតិសាស្ដ្សដថ្នបដិវតតន៍។> ខាុំ<មិនបាន>រយងរៅរេើខលឹមសា ថ្ន<េរមលើយសា -13 

ភាររដើមបីស រស រេញជាអតថបទរនាះ>រទ។ ខាុំរមើេរៅរេើរគរៅថា េនាសមព័នា< គឺកា រិតវដេ 14 

រាប គ្នត់សា ភារថាគ្នត់បានបថ្ងកក្គ្នប់វបក វដេដូេគ្នែ រៅនឹងអេីវដេ វខេ បានក្បាប់ខាុំវដ ។ រយង15 

តាមអតថន័យថ្នវិធីសាស្ដ្សដថ្នម ំបី ជាកា រផាមងផ្ទា ត់រីអេីវដេគ្នត់និយយ រោយសា  វខេ េាស់ជាមិន16 

អាេដឹងរីរ ឿងរា វវដេបានរកើតរឡើងេំរពាះ រាប រនាះរទ។ រវើយកា រិតរនាះគឺគ្នត់មិនបានដឹងរីកវនលង17 

វដេគ្នត់រៅរនាះរទ។>  18 

ស៖ សូមរទ្ធស<មកកាត់>រលាកមដងរទៀត។ រតើរលាកយេ់ក្សបជាមួយរលាក រដវលដ រ្នដ៍19 

េ័  <វដ ឬរទ វដេគ្នត់បានក្សង់សមដី បស់រលាក> រវដឌ័  <ថា “េរមលើយសា ភារទ្ធងំរនះ គឺមន20 

តថ្មលជាភសដតុាង ឬក៏អាេទ កេិតតបាន។”>។  21 

្៖ សូមអ គ ណរលាករមធាវល។ ខាុំមិនេង់រធេើកា បកក្សាយឲ្យវវងឆ្ៃ យរទ ប៉ា វនត<េំរពាះ>22 

រគ្នេ<បំណង បស់ខាុំៗក្បវវេជាអាេរ ល្ើយបានថា វតថបុំណង បស់ខាុំ អេីវដេខាុំេង់រធេើ និងេង់យេ់23 

រី>េរមលើយសា ភាររនះ <គឺវា>មនតថ្មល បស់វា<កែុងកា បង្គា ញថា េនាសមព័នាទនំាក់ទំនង>បកសរួក 24 

<និងទំនាក់ទំនងសងគមរៅតាមកក្មិតជារក្េើនកែុងសងគមគឺមនសកមមភារវមន និងវា> ល្ះុបញ្ញច ងំរៅកែុង25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  18 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

េរមលើយសា ភាររនះ។ <រវើយវាក៏ជាវផែកវដេ>អែករធេើកា រៅស-២១ រគគិតរ ើញថា<រគកំរ ងវត1 

របាសសមែ តវខសខាម ងំ រវើយេំរពាះភាសាវដេរក្បើគឺក្តូវស ីគ្នែ នឹងភាសាវដេរគរក្បើជាធមមតា។ មដង2 

រទៀត វាជាវផែកថ្នវិធីសាស្ដ្សដបីម  ំវដេរយើងកំរ ងរក្បើ។ ររេខាុំកំរ ងក្សាវក្ជាវរៅឆ្ែ ំ១៩៩៤ និង១៩៩៥3 

រនាះ វាជាបទរិរសាធន៍មួយខ សគ្នែ ោេ់នឹងឥឡូវ រវើយរិបាករ ៀបរាប់ក្បាប់ថារតើកា វសេង កេរមលើយ4 

សា ភាររនាះ វាេំបាកយ៉ា ងរម៉ាេ ប៉ា វនតឥឡូវរនះ រលាកក្គ្នន់វតវាយរេខERN រវើយវារេញមកភាល ម5 

រៅរេើរអក្កង់វតមដង។ កាេរីម នវាេំណាយររេរក្េើនថ្ងៃណាស់រដើមប ីកបាន។>   6 

[០៩:៤៥:៥៦] 7 

ស៖ សំណួ បវនថមមួយរទៀតពាក់រ័នារៅនឹង<កា រក្បើក្បាស់ឯកសា ។> ខាុំបានកត់សមគ េ់8 

រ ើញថា រលាកមិនបានរក្បើក្បាស់កិេចសមា សន៍ បស់មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុាេំរពាះអែកវដេមនតួ9 

នាទី<>វដេ<ក្បវវេជាបាន>និយយ<រ ឿងមួយេំនួន>អំរីកា បះរបា រៅភូមិភាគឧតត រនះ វដេ10 

ដឹកនារំោយ រអឿន <វដេរលាកវតងវតរ ៀបរាប់ជាញឹកញាប់កែុងរសៀវរៅរលាក>។ រតើរនះ កា វាយ11 

តថ្មល បសខ់ាុំក្តឹមក្តូវវដ ឬរទ វដេថារលាកមិនបានរក្បើក្បាស់ឯកសា សមា សរីមជឈមណឌ េឯកសា 12 

កមពជុា? 13 

្៖ សូមអ គ ណរលាករមធាវល។ រៅររេរនាះ ឆ្ែ ំ៩៤-៩៥ ខាុំរជឿជាក់ថា កមមវិធី<គរក្មង14 

ក្សាវក្ជាវ>អំររើក្បេ័យរូជសាសន ៍បស់សាកេវិទាេ័យវយេ<បានោប់រផដើមរឡើង។ ខាុំមិនោំឆ្ែ ំ15 

វដេមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុាកាល យជាអងគកា ឯករាជយរក្ៅ ោឋ ភិបាេរនាះរទ វតវាក្បវវេជា>រៅ16 

ឆ្ែ ំ៩៧។ <ខាុំអត់េាស់រទ គឺទ្ធេ់វតខាុំរៅរិនិតយរមើេកំណត់ក្តាវិញបានេាស់។ របើសិននិយយរីររេ17 

វដេខាុំរធេើកា ក្សាវក្ជាវរីឆ្ែ ំ១៩៩៤ ដេ់ ១៩៩៥រនាះ គឺវារិបាកវសេង កណាស់ សូមបីវត កកា ិយ-  18 

េ័យ បស់មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុាក៏រោយ ររេរនាះ ខាុំគិតថាមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុាគឺមន19 

បទរិរសាធន៍ខាងរ ឿងរនះ រទ្ធះយ៉ា ងរម៉ាេក៏រោយ ខាុំក្តូវរៅរិនិតយរមើេកំណត់ក្តាសិន> -- 20 

ស៖ ឥឡូវខាុំសូមកាត់ ំខានមដងរទៀត។ <ខាុំគិតថា>រសៀវរៅ បស់រលាកបញ្ចប់រៅឆ្ែ ំ២០០៤។ 21 

ខាុំអត់និយយរីរ ឿងកា ង្គ រលាក<>រៅឆ្ែ ំ៩៤រទ <គឺខាុំនិយយរីកា បញ្ចប់កា ង្គ  បស់រលាកកែុងឆ្ែ ំ22 

២០០៤ ឬ២០០៥។> <រតើ>ក្តឹមក្តូវវដ ឬរទ វដេថារលាកមិនបានយកឯកសា  បស់មជឈមណឌ េ    23 

<ឯកសា >កមពជុា<វដេសមា សន៍ប គគេរផសងៗ>យកមករក្បើក្បាស់រទ? 24 

[០៩:៤៧:៤៥] 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  19 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

្៖ សូមអ គ ណជាងមីមដងរទៀតរលាករមធាវល។ ខាុំកំរ ងវតរាយមរផ្ទដ តរៅរេើររេរវលា1 

វដេរលាក<េង់ឲ្យខាុំនិយយ> គឺ៩៤ និង៩៥។ ប៉ា វនត<វាមនក្បរយជន៍ជាង របើ>ខាុំ<>រ ៀបរាប់<>2 

អំរីដំរណើ កា វដេខាុំស រស រសៀវរៅ <រវើយថារតើវារេញជារសៀវរៅរបាះរ មព និងមនេំោប់3 

េំរោយ>យ៉ា ងដូេរមតេ <វដេនឹងរធេើឲ្យវេងមនកា ភ័នតក្េឡំរទៀត។>  បឋម គឺថាខាុំបាន<បានោប់4 

រផដើមកា ង្គ >រៅមូេោឋ នវតមដង គឺឆ្ែ ំ៩៤-៩៥។ <ខាុំក្តឡប់មក>សាកេវិទា<េ័យខាុំវិញ។ រវើយ5 

រៅឆ្ែ ំ១៩៩៧ និរកខបបទ> បស់ខាុំ<ក្តូវបានរបាះរ មពផាយ។> រវើយខាុំ<អត់បាន>ក្តឡប់មកកមពជុា6 

< វិញរទ> វូតដេ់ឆ្ែ ំ២០០០ រទើបមកមដងរទៀត។ ឆ្ែ ំ២០០០ <ខាុំោប់រផដើមវកនិរកខបបទ បស់ខាុំឲ្យរៅ7 

ជាទក្មង់រសៀវរៅវិញ។> ខាុំរធេើកា សិកាក្សាវក្ជាវរៅមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា។ <របើខាុំោមំិនខ ស8 

រទ គឺថា> ខាុំ<ក្សាវក្ជាវ>ដំបូង គឺរមើេរៅរេើេរមលើយសា ភារ <និងឯកសា >វដេបានរីសម័យ9 

កមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ <ឧទ្ធវ ណ៍ ររេខាុំ ករ ើញ>ក្បវតតិជីវិត ស់រៅ បស់មន សសមែ ក់រ ម្ ះ 10 

ឡ <ខាុំបញ្ចូេក្បវតតិគ្នត់រៅកែុងរសៀវរៅ បស់ខាុំ។ រវើយរបើោមំិនខ សរទ គឺខាុំក្តឡប់មកវិញ> គឺឆ្ែ ំ11 

២០០៣។ <ប៉ា វនដកា > ស រស វបបសិកាក្សាវក្ជាវជាន់ខពស់វបបដូរេែះ <រយើងក្តូវ>េំណាយររេ12 

<រដើមបីរធេើ>កា រផាមងផ្ទា ត់មដងរវើយមដងរទៀត<វដេវាេំណាយររេអាេដេ់មួយឆ្ែ ំ។ ខាុំមិនោថំាយូ 13 

ប៉ា នណារទ រោយសា រយើងក្តូវ្លងកាត់កា វាយតថ្មល និងរធេើកា វករៅរេើអតថបទស រស ថ្ដវផែកតាម14 

កា វាយតថ្មល បស់អែកក្សាវក្ជាវដូេគ្នែ ។> អ៊ ៊ីេឹងរសៀវរៅ បស់ខាុំ ក្តូវបានបានបញ្ចប<់ក្បវវេជា>15 

រៅកែុងឆ្ែ ំ២០០២ <រវើយោប់រផដើមឲ្យអែកក្សាវក្ជាវដូេគ្នែ រគរិនិតយរិេ័យឲ្យ។> រវើយរក្កាយរីបាន16 

បញ្ចប់<>កា រិនិតយរិេ័យ<រវើយ> អាេទទួេយកបានរវើយ <> គឺរយើង <ក្តូវកា ររេមួយឆ្ែ ំ17 

ររញរដើមបីរបាះរ មពរេញមក។ ដូរេែះរបើនិយយថា រសៀវរៅបញ្ចប់រៅឆ្ែ ំ២០០៤រនាះ គឺមិនក្តឹមក្តូវ18 

រទ។ តាមរិតគឺ ួេរាេ់ឆ្ប់ជាងវែឹងរទ រវើយបនាា ប់មកក្តូវ ល្ងកាត់ដំណាក់កាេក្តួតរិនិតយរមើេ។> 19 

ររេវដេខាុំក្តឡប់មកឆ្ែ ំ២០០០វែឹង <ទសសនាវដដី “វសេង កកា រិត”  បស់>មជឈមណឌ េឯក20 

សា កមពជុា<បានោប់រផដើមរៅឆ្ែ ំ២០០០>។ រលាកក្បវវេជាអាេោជំាងខាុំ។ <េំរពាះេំនួនឯកសា 21 

 វិញ ឥឡូវរនះរបើសិនជារលាករៅកា ិយេ័យកា ង្គ  បស់រគ រវើយរៅសា រ័ត៌មនសាធា ណៈ 22 

រលាកអាេទទួេបានឯកសា ទ្ធងំអស់វែឹងបានឆ្ប់ វ័ស។ វតរៅ>ដំណាក់កាេដំបូង <គឺវារិបាក23 

ខាល ងំណាស់។ មដងរទៀត វារិបាកនិយយរីបទរិរសាធន៍កែុងកា ក្សាវក្ជាវណាស់ រោយសា វតវាខ ស24 

គ្នែ រីររេឥឡូវ។> អ៊ ៊ីេឹង<រវើយខាុំអត់និយយរទ រោយសា ររេខាុំរធេើកា រៅមជឈមណឌ េឯកសា  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  20 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

កមពជុា ឯកសា ទ្ធងំរនាះគឺមិនទ្ធន់អាេរក្បើក្បាស់បានរៅរឡើយរទ។>  1 

[០៩:៤៩:៥២] 2 

<ោប់តាងំរីវែឹងមក ខាុំបានអានកា ផាយ បស់ទសសនាវដដី “វសេង កកា រិត” ជារក្េើនរេខ 3 

រវើយខាុំក្តឡប់រៅបណណសា  បស់រួករគ រដើមបីរៅសួ អំរីក្បភររ័ត៌មនដថ្ទរទៀត និងបាន>សមា ស4 

មន សសជារក្េើន។  5 

ស៖ សូមអ គ ណ។ សូមបនតរៅរេើក្បធានបទវដេរយើងមិនបាន មិនទ្ធន់បានបញ្ចប់រៅរឡើយ6 

រទរីមសិេមិញរនាះ។ និយយអំរី<និយមន័យថ្ន>ពាកយ “យួន”។ មសិេមិញ ខាុំរាយម<ទ្ធញយក7 

េរមលើយមួយ បស់> រលាក ពាក់រ័នារៅនឹងស នា កថា បស់អតីតក្រះមហាកសក្តសរមដេ នររាតដម សីវន  8 

<រៅេំរពាះម ខក្កុម>ក្បឹកាសនតិស ខអងគកា សវក្បជាជាតិ។ រលាកបានបដិរសធថាមិនទ្ធន់រ ល្ើយរទ 9 

រោយសា រលាកមិនទ្ធន់បានអាននូវស នា កថា បស់ក្រះអងគ។ សងឃឹមថា យប់មិញ <ឬក៏ក្រឹកមិញ>10 

រនះ រលាកបានអានស នា កថា បស់ក្រះអងគរវើយ។  11 

ឥឡូវរនះ ខាុំសូមអានសក្មង់មួយេំនួនរេញរីស នា កថារនះ រវើយសួ រយបេ់ បស់រលាក   12 

រមើេ៍ ជារិរសសទ្ធក់ទងរៅនឹងរវៀតណាម <ឬក៏>រៅថា រួកអារេបក្តបាក់ទឹកដី។ រលាកក្បធាន 13 

ខាុំរជឿជាក់ថា -- ស នា កថារនះ មិនទ្ធន់មនកា បកវក្បជាបារំាង ឬក៏វខម រទ មនវតអង់រគលស ខាុំសូម14 

អានឲ្យយឺតរៅេ ះ ឯកសា  <> E3/7335។ ខាុំនឹងអានរី បីកថាខណឌ រី ស នា កថាដ៏វវងរនះ ខាុំសូម15 

ោប់រផដើម កថាខណឌ ៧៥ -- សក្មប់រលាករៅក្កម ឡាវវន៍ ខាុំបានទទួេកំណត់<សមគ េ់>មួយ<រី16 

ក្កុមកា ង្គ ខាុំថា> ស នា កថារនះ មនជាភាសាបារំាងរវើយ រវើយមនជា<សក្មង់> វលរដអ<ូកែុង17 

សំណ ំរ ឿងគឺឯកសា  E3/7336R>។ <ខាុំសូមអានរេញរី>កំណត់ក្តាផលូវកា  បសក់្កុមក្បឹកាសនតិ-18 

ស ខអងគកា សវក្បជាជាតិ រវើយ<ជា> កិេចក្បជ ំ<រេើកទី>២០០៨ វខមករា ៧៩។ រនះ ស នា កថា19 

<េាប់រដើមជាភាសាបារំាង> បស់អតីតក្រះ នររាតតម សីវន  វដេយងរៅក្កុមក្បឹកាសនតិស ខអងគកា  20 

សវក្បជាជាតិ រវើយវងលងរៅកែុងឱកាសរនាះ រៅក្តង់កថាខណឌ ៧៥៖ “ប៉ា វនត<រៅថ្ងៃវសែក ថ្ងៃ>ជ័យ21 

ជមែះផ្ទដ េ់ក្រ័ត<រៅវខ>រមសា ៧៥ ជ័យជមែះរេើរួកេក្ករតតិ រវើយរៅកែុងសាម  តីថ្នកា បក្ងួបបក្ងួម22 

រវៀតណាមទ្ធងំរី  រវៀតណាមខាងរជើងនិងរវៀតណាម ខាងតបូង សាធា ណ ដឋក្បជាមនិតរវៀតណាម 23 

បានសរក្មេថា គឺក្តូវវតរធេើក្បតិបតតិកា <្មក្តជាក់>វដេជារគ្នេបំណងេ ងរក្កាយរដើមបីរេប24 

ក្តបាក់កមពជុាដ៏តូេមួយរនះ <ឲ្យដូេជារស់ថាល ន់ឃាល នេំណី  ឹត ួតសតេវដេមិនដឹងខយេ់អីរធេើជាេំណី   25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  21 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

អ៊ ៊ីេឹង។>  1 

[០៩:៥៣:៣៧] 2 

ក្តង់កថាខណឌ ៧៨៖ “អេីវដេខាុំរទើបនិយយអំរីរវៀតណាមរនះ មិនវមនពាក់រ័នារៅនឹងកា រក្ជមត3 

វក្ជកេូេកិេចកា ថ្ផាកែុងរៅកែុងក្បរទសរនះរទ។ វាមនភារោំបាេ់មួយ វដេនា ំ វដេឲ្យខាុំបំររញ   4 

ភា កិេច បស់ខាុំមកបង្គា ញរវត ផេ វដេថាក្បរទស បស់ខាុំវតងវតក្បឈមម ខរៅនឹងកា ល្ នពាន 5 

ក៏ដូេជាកា វាយ<ក្បហា >ក្បោប់អាវ ធរីសំណាក់រវៀតណាមវដេមនបនតមកតាងំរីសតវតស ១៍៥ 6 

រមល៉ាះ។ <រីសតវតស ៍ទី១៥ ដេ់រដើមសតវតស ៍ទ២ី០ របើរទ្ធះជាមន>កា រងើបតស៊ូរីសំណាក់កងទ័រ7 

ក្បជាជនកមពជុា<ក៏រោយ រវៀតណាមបានរជាគជ័យកែុងកា >រេបក្តបាក់ទឹកដី បស់រយើងអស់ពាក់8 

កណាដ េ វដេសរេថ្ងៃរនះ រគដឹងក្គប់គ្នែ ថាគឺ “រវៀតណាមខាងតបូង” វដេជាអតីតទឹកដី បស់កមពជុា9 

<ខាងតបូង>។”  10 

កថាខណឌ ៧៩៖ “<រទ្ធះបីថារនះជារ ឿងមួយវដេរគគិតមិនដេ់ក៏រោយេ ះ> រៅកែុងឆ្ែ ំ១៩៧០ 11 

រៅររេ<ក្បជ ំ>ពាក់រ័នារៅនឹងធមមន ញ្ា បស់អងគកា សវក្បជាជាតិ <និងរគ្នេកា ណ៍ថ្នកា មិន12 

េូេបកសសមព័នា> សាធា ណ ដឋសងគមនិយមរវៀតណាមវដេជាសមជិក បស់អងគកា សវក្បជាជាតិ 13 

រវើយក៏ជាសមជិក<ររញសិទាិថ្នសមព័នា>ក្បរទសមិនេូេបកសសមព័នា <គឺថាមិនមនក្កុមក្បរទស 14 

ណាមួយបំបាក់ម ខរវៀតណាមរៅកែុងក្បជ ំសនែិបាតរនាះរទ។ ប៉ា វនដមនកា ជំ  ញរេើកទឹកេិតតរៅវិញរី15 

ក្បរទសសមជិកសមព័នា បស់ខលួន> ជារិរសស សមព័នាមិតតរយធាជាមួយសវភារសូរវៀត<វដេជាម16 

ហាអំណាេមួយកែុងេំរណាមមហាអំណាេរី  បស់រិភររលាក> វដេ<រវៀតណាម>បានទទួេកា 17 

គ្នកំ្ទយ៉ា ងររញទំវឹង និង រោយឥតេកខខណឌ រីសំណាក់សូរវៀត<តាម យៈសនាិសញ្ញា មិតតភារ វ  -ស-18 

ផ្ទកត៍ រេើកវេងក្បរទស  ូម៉ា នី មួយ គឺមនមវិេឆតាមេកខណៈក្បថ្រណីកែុងកា >រេបក្តបាក់ទឹក19 

ដីក្បរទសតូេតាេ ជិតខាងទ្ធងំមិនរអៀនខាម សរនះ<រៅររេណាវដេឱកាសវ េឲ្យ> រវើយក៏ជាកា 20 

ជំ  ញទឹកេិតតមួយ<ផងវដ ។ រយើងក្តូវបង្គា ញឲ្យរ ើញថា កា េិញ្ចឹមេិតតេង់ក្តបាក់យកទឹកដីវខម រី21 

សំណាក់សាធា ណ ដឋសងគមនិយមរវៀតណាមវសដងឲ្យរ ើញតាម យៈកា ោប់រផដើមថ្វ ក្បហា យ៉ា ងខាល ងំ22 

កាល រោយកងកមល ំងជំនួយរីវ ីវតល រដើមបថី្វ យកកមពជុា។ ភារមិនអាេទប់ទេ់បានថ្នកា >រក្បើក្បាស់ ង23 

រក្កាះ  ងយនត<េមាំងធ នធៃន់>អមរោយកងរេរងមើ រជើង<១២កងរេ>វដេគ្នកំ្ទរោយ<សពាេ វ ធ> 24 

ធ នធៃន់ ទំរនើបៗបំផ តរោយនាមំ ខ និងកា ពា រោយយនតរហាះក្គប់ក្បរភទដ៏រក្េើនឥតគណនា <រោយ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  22 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

មនទ្ធងំ>យនតក្បរដញក្បរភទមិេ២១រអស និងយនតរហាះក្បរដញក្បរភទ មិេ២៣រអស មួយេំនួន 1 

វដេរធេើក្បតិបតតិកា ម ន រោយវាយេ កតាម< របៀប>ក្បយ ទា បស់អាេលឺម៉ាង់ រោយរក្បើកា វាយ2 

ក្បហា <រេឿនដូេរផលកបរនាា  វដេវា>រធេើឲ្យរយើងនឹករ ើញរីកងទ័រ បស់វ ីវតល  វដេ<វាយេ ក>3 

ក្បរទសជារក្េើនរៅអឺ   ប ជារិរសសបារំាង និង ប៉ាូឡូញ បានកាល យជាជន ងរក្គ្នះរៅររេោប់រផដើម   4 

សស្ដ្ង្គគ មរលាករេើកទី២។” 5 

[០៩:៥៧:១១] 6 

េ ងរក្កាយកថាខណឌ ៨៣, ៨៤, ៨៥ <ជាកថាខណឌ តូេរទ។ កថាខណឌ ៨៣៖> “រៅេំរពាះម ខ7 

កា អះអាងដ៏គរ ល ើនរីសំណាក់<>សាធា ណ ដឋសងគមនិយមរវៀតណាម េំរពាះកា វដេថាសស្ដ្ង្គគ ម8 

វដេកំរ ងផាះុរឡើងកែុងក្បរទសកមពជុាក្គ្នន់វតជាសស្ដ្ង្គគ មស ីវិេ រោយមិនមនកា <ពាក់រ័នាអីជាមួយ> 9 

រវៀតណាម<រទ>។ ក្បជាជនកមពជុាតាម យៈ ូបខាុំវដេមនកិតតិយសរឡើងមកបញ្ញជ ក់យ៉ា ងរមះម តថា 10 

សស្ដ្ង្គគ មរនះជាសស្ដ្ង្គគ ម ល្ នពាន វាទីនិយម អាណានិគមនិយម និងអន តត ភារកែុងតំបន់ជាឯករតាភាគី11 

តាមទំរនើងេិតត និងអយ តតិធម៌វដេបងករឡើងរោយសាធា ណ ដឋសងគមនិយមរវៀតណាមមករេើក្បរទស12 

កមពជុាដ៏តូេរនះ។  ណសិ សសាមគគីសរស្ដ្ង្គគ ះជាតិកមពជុា និង ោឋ ភិបាេ បស់ខលួន តាមរិតក្គ្នន់វតជាឆ្ក13 

រលាខ នវដេដ៏គួ ឲ្យអាសូ វដេក្តូវបានរ ៀបេំរឡើងរដើមបីលាក់បាងំរិភររលាករីឧក្កិដឋកមម និងកា 14 

ក្បឆំ្ងដ៏គួ ឲ្យសែប់រខពើមមករេើក្បរទសកមពជុា វដេបងករឡើងរោយសា ធា ណសងគមនិយមរវៀតណាម 15 

វដេបង្គា ញរីកា សែប់រខពើមេំរពាះបណាដ ក្បរទសមនអធិបរតយយភាររផសងៗ និងក្បជាជនកែុងរិភរ16 

រលាក រោយផសរេផាយរ័ត៌មនភូតភ ក វក វដេសូមបីវតរកមងរបៀមថ្ដក៏វាមិនរជឿវដ ។” 17 

[០៩:៥៨:៣៧] 18 

រវើយរៅកែុងកថាខណឌ ៨៥៖ “បណាដ ក្បរទសវដេបានង្គករៅ កកា ក្រមរក្រមងទទួេសាគ េ់19 

តាមផលូវេាប់េំរពាះ ោឋ ភិបាេ បស់ រវង សំ ិន វដេជាអាយ៉ាងយួន គួ ឲ្យអាណិត បស់រវៀតណាម20 

បានតាងំខលួន  ប ិបសែិទាជាមួយសាធា ណ ដឋរវៀតណាម រដើមបីសរក្មេបានកា ប៉ា នប៉ាង បស់រវៀត- 21 

ណាមកែុងកា បំផ្ទល ញក្បរទសកមពជុាវដេមនឯករាជយភារ អធិបរតយយភារ អរាក្កឹតភារ មិនេូេ22 

បកសសមព័នា និងឲ្យវិនាសសាបសូនយ។” 23 

សូមអធាក្ស័យរលាកអែកជំនាញ រនះគឺជាសក្មង់មួយវវង។ ទ្ធក់ទងរៅនឹងកា <>រិភាកាគ្នែ24 

រីមសិេមិញ រៅររេរនះ រតើរលាក<អាេផដេ់ក្បតិកមមតប> ពាក់រ័នារៅនឹងស នា កថា បស់ក្រះ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  23 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

<មហាកសក្ត> នររាតតម សីវន  <ទ្ធក់ទងនឹងក្បរទសរវៀតណាមថាជាសក្តូវ និងក្គប់រ ឿងរា វវដេ1 

ក្ទងម់នបនាូេអំរីរវៀតណាមបានវដ ឬរទ?> 2 

[០៩:៥៩:០០] 3 

្៖ សូមអ គ ណរលាករមធាវល។ <ជាដំបូង> គឺខាុំសូមឧទាិសបួងសួងរៅដេ់អតីតក្រះមហា4 

កសក្ត រវើយខាុំក៏សូមទទួេសាគ េ់នូវកា ឈឺោប់ បស់ក្រះអងគ រវើយខាុំក៏សូមេូេ ួមេំវណកេំរពាះកា 5 

បាត់បង់ សមជិក<រាជវងស> បស់ក្រះអងគមួយេំនួន។ <ខាុំោបំានរីកា រមើេវខសភារយនដនិយយរី 6 

កមពជុា និយយរីតស្ដ្នដី   ក់រអន  ូេ  បស់កមពជុា កែុងវែឹងក៏មន ល ីបវលឌីអូមួយវដេ> ក្រះអងគបានមន7 

ក្រះបនាូេ<កដុកកដួេ>ពាក់រ័នារៅនឹងកា បាត់សមជិកក្រះរាជវងាន វងសរៅកែុងសម័យកមពជុាក្បជាធិប8 

រតយយ។ <ខាុំោបំាន វតរបើសិនជាខ ស សូមវកខាុំ។ ររេរនាះ> ក្រះអងគក៏បានស រស ថា ក្រះអងគសថិត9 

រៅរក្កាមកា ឃាល រំមើេ និង<គ ំកួនខឹងរីរួក>វខម ក្កវម។ <អាេថាខាុំោំខ ស វតខាុំរជឿថាភាល មៗរក្កាយ10 

មករទៀត> ក្រះអងគ<រៅវតស រស អំរីកា សថិតរៅរក្កាមកា ក្គប់ក្គង បស់រួកវខម ក្កវម រវើយនិង11 

ថាវាជា>អំរីបទរិរសាធន៍<ដ៏េេីងជូ េត់មួយ> បស់ក្រះអងគ<វដេសថិតរក្កាមកា គ្នបសងកត់ បស់12 

រួកវខម ក្កវម។>។ កា ណ៍វដេខាុំរេើករឡើងេំណ េរនះ គឺថា<ខាុំកត់េំណំារ ើញថា>អតីតសរមដេឪ 13 

ក្រះអងគមិនបានរក្បើពាកយ “យួន” រទ រៅកែុងរនះ។ អ ៊៊ីេឹង <កែុងន័យរនះ> រីមសិេមិញ រយើងនិយយគ្នែ14 

អំរីកា <បងកប់អតថន័យថ្នកា >រ លសរអើង<រូជសាសន៍ បស់>ពាកយ “យួន”។ <>ខាុំ<គិតថារបើគិតអំរី15 

ដំរណើ ថ្ន>ភារខ សគ្នែ <វដេខាុំនិយយកាេរីម ន វាដូេជាមនកា េងែេុបង្គា ញរីរ ឿវរនះរវើយ គឺ16 

បង្គា ញរីភារខ សគ្នែ ក្តង់េំណ េវដេរយើងរផ្ទដ តរៅរេើក្កុមមន សសរផសងៗរនាះ គឺបានរ ើញរីភារ17 

ខ សគ្នែ រវើយ។ កែុងប ិបទថ្ន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ រក្កាយររេសស្ដ្ង្គគ មេប់ភាល ម> កា វញកឲ្យ18 

រ ើញោេ់រីគ្នែ  <>មែ ក់ៗក៏យេ់ថាដូរេែះវដ  <រនះគឺបញ្ញជ ក់េាស់រវើយរីអតថបទវដេរលាកបាន19 

អាន>។ ក្បសិនណាជារយើងោប់រផដើមរីេំណ េវដេរីមសិេមិញរនះ និយយគ្នែ រីមសិេមិញ<អំរី>កា 20 

រក្បើក្បាស់ពាកយ “យួន” រៅកែុងប ិបទមួយវដេតឹងវតង<ញុះញង>់ឲ្យមនអំររើវិងាធៃន់ធៃ រវើយ 21 

ឧទ្ធវ ណ៍ វូតមកដេ់ថ្ងៃវែឹង ដូេជារក្បើពាកយថា <“មួយទេ់នឹង៣០” បានន័យថា> របើរយើងសាល ប់22 

មួយ យួនង្គប់៣០នាក់ <អ៊ ៊ីេឹងបានន័យថាកា បាត់បង់ បស់រយើងតិេជាងយួន ៣០ដង។ រនះជាអេីវដេ23 

រគបានអានរៅកែុងត លាកា រនះ។ ខាុំគិតថាខាុំមិនោំបាេ់អានមដងរទៀតរទ។ ខាុំសូមបញ្ចប់។>  24 

ស៖ <បាទ។> 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  24 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

[១០:០១:៥៣] 1 

្៖ រវើយរបើរលាករមើេប ិបទថ្នស នា កថាវបបរនះ គឺស នា កថា<រីសម័យ>កមពជុាក្បជា 2 

ធិបរតយយ<វដេខាុំរទើបអានរនះ វាជាភសដតុាងរវើយ> រវើយ<រលាក>យកវាមករក្បមបរធៀបជាមួយ3 

នឹងពាកយវដេអតីតក្រះមហាកសក្តរក្បើក្បាស់ គឺរក្កាយររេកមពជុាក្បជាធិបរតយយដួេ េំរៅ<ភាល ម> 4 

រៅររេរនាះ ក្រះអងគក៏សថិតរៅរក្កាមសមព ធ បស់វខម ក្កវមរៅរឡើយវដ ។ <េំរពាះ ូបខាុំ> រ ើញ5 

ថាមនេកខណៈខ សគ្នែ ជារក្េើន <ខាុំសូមនិយយថារវាហា សរាវដេក្រះអងគរក្បើ> ឧទ្ធវ ណ ៍ ពាកយ6 

វដេរគរក្បើក្បាស់កែុងសម័យវខម ក្កវម <វាជា>ជាពាកយ<>វដេ<>ញុះញង<់ឲ្យមនវិងា>កែុង7 

កក្មិតមួយខពស់ រវើយវដេវាខ សគ្នែ ជាមួយស នា កថា បស់អតីតក្រះមហាកសក្ត។ កាេណារក្បមប8 

រធៀបរី រនះ <រលាកអាន រលាកនឹងរ ើញថាវាមនភារខ សគ្នែ ឆ្ៃ យណាស់។ មនេំណ េមួយ      9 

ក្សរដៀងគ្នែ  រលាកបានរេើករឡើង រវើយខាុំក៏បាននិយយពាក់រ័នាវដ កាេរីមសិេមិញ> គឺថា<វាមន10 

ជាបផ់ែត់គំនិតមួយ របើសិនរលាកនិយយរីរ ឿងកំរប់វតអ ង ក្បជាជនេាស់ជាដឹងរីរ ឿងរនះ។> មន11 

ន័យថា<កែុងររេរវលាខ សគ្នែ  កា យេ់ក៏ខ សគ្នែ វដ ។> អ ៊៊ីេឹង របើរយើងរក្បើពាកយ “យួន” រៅកែុង12 

សម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ <វាជាកា រក្បើពាកយរោយបងកប់អតថន័យវិងាខាល ងំកាល  និងមន>កា 13 

ញុះញង់ឲ្យមន<កា រ លសរអើង>រូជសាសន៍។ <ខាុំគិតថា វាមិនក្តឹមក្តូវរនាះរទ កែុងកា ក្បដូេក្រះ14 

បនាូេក្រះអងគរៅនឹងអេីវដេរគោក់ផាយរនាះ។>  15 

[១០:០៣:៣៤] 16 

ស៖ <ខាុំសូមោករេញរីក្បធានបទនិយយរីពាកយ “យួន” រនះ។> រតើរលាកកំរ ងវតនិយយ17 

ថា រៅររេវដេក្រះអងគវងលងរៅកាន់ក្កុមក្បឹកាសនដិស ខអងគកា សវក្បជាជាតិ ក្រះអងគក្តូវបានទទួេ18 

កា គ្នបសងកត់ បងខំឲ្យវងលងវបបវែឹង ឬក៏យ៉ា ងរម៉ាេ? រវើយតាមរយបេ់ បស់រលាក រតើរលាកអាេ19 

រនយេ់អំរីពាកយក្បហាក់ក្បវវេគ្នែ  វដេក្រះអងគវងលង<កែុងសនែិសីទកាវសត>រៅរប៉ាកាងំ រវើយវដេ20 

ក្រះអងគបានគ្នកំ្ទរៅដេ់បកសក មមយុនីសដកមពជុា  បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ <១០ឆ្ែ ំបនដបនាា ប់ ររេ21 

វដេកមពជុាក្បជាធិបរតយយរៅវតមនរៅអីរៅកែុងអងគកា សវក្បជាជាតិ?>  22 

្៖ សូមអ គ ណរលាករមធាវល។ ខាុំសូមរ ល្ើយសរងខប របើសិនណាេង់បានកា បញ្ញជ ក់េំណ េ23 

រនះ។ រលាកក្បវវេ<គួ >សួ <អែកស រស ជីវក្បវតតិរាជវងស បស់សរមដេឪរ ម្ ះថា ជូេីអូ វជេ24 

រក្ដស វដេបាននិយយជាមួយក្រះអងគរក្េើន។ េំរពាះខាុំ របើសិនជារលាកយកពាកយវដេរលាកអានមក25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  25 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រក្បមបរធៀបជាមួយនឹងពាកយវដេខាុំបានអាន គឺវាមនភារខ សគ្នែ ទ្ធងំក្សុង របើរទ្ធះបីជាមនក្សរដៀង1 

គ្នែ ខលះក៏រោយ គឺក្សរដៀងគ្នែ កែុងន័យរក្បមបរធៀប។ ដូេខាុំនិយយរីខាងរដើមអ៊ ៊ីេឹង> កា រក្បើក្បាស់ពាកយ 2 

“យួន”<> រគអាេរក្បើក្បាស់ជាកា សនានាសាមញ្ាធមមតា <ប៉ា វនដរៅររេវដេ-->  3 

ស៖ <សូមរទ្ធស ខាុំសូមកាត់រលាក។> រលាកកំរ ងវតង្គករេញរីសំណួ  បស់ខាុំរវើយ។ 4 

សំណួ  បស់ខាុំសួ ថា រតើរនះជាកា យេ់រ ើញ បស់រលាកឬ វដេថាររេក្រះអងគវងលងស នា កថាវែឹង 5 

ក្រះអងគរិតជាមនកា រកៀបសងកត់ឲ្យៗវងលងវបបរនះ<ដូេជាពាកយថា ល្ នពាន រេបទឹកដី រវើយ6 

ពាកយទ្ធងំអស់រនះ រគបង្គគ ប់ឲ្យគ្នត់និយយឬក៏យ៉ា ងរម៉ាេ? រវើយរបើសិនជាមិនអ៊ ៊ីេឹងរទ រតើនឹងមន7 

រ ឿងអេីរកើតរឡើង? រតើរនះជាេរមលើយ បស់រលាកវមនរទ>? 8 

[១០:០៥:២៩] 9 

្៖ សូមអ គ ណរលាករមធាវល។ ខាុំយេ់អំរីកា ក្រួយបា មា បស់រលាកពាក់រ័នារៅនឹងកា <ស ំ10 

ឲ្យក្សាយបញ្ញជ ក់។ ខាុំក្បវវេជាអាេនិយយបានថា អេីវដេខាុំបាននិយយរនាះគឺវារេញរីកា អាន>11 

អន សស ណៈ< បស់គ្នត់កែុងររេងមីៗរនះ និងបានអាន>ក្បវតតិសាស្ដ្សត<ខលះ។ ប៉ា វនដរបើសិនជាេង់េាស់ 12 

និងេង់បានរ័ត៌មនរីអែកជំនាញ គឺសូមរលាករៅសួ រលាក ជូេីអូ វជេរក្ដស រៅវដេគ្នត់វែឹងជា13 

អែកស រស ជីវក្បវតតិ បស់ក្ទង់ រវើយមនជួបនិយយគ្នែ រក្េើនសា ជាមួយក្ទង់។ វតរបើវផែកតាមអេី14 

វដេខាុំដឹង ខាុំរ ល្ើយកនលងមកគឺជាេរមលើយ បស់ខាុំរវើយ ខាុំមិនអាេផដេ់ឲ្យរលាកនូវេរមលើយជាក់េាស់បាន15 

រទ រោយសា ខាុំមិនវដេមនកិតតិយសបានជួបនិយយអីជាមួយក្ទង់រនាះរទ។>  16 

ស៖ ឥឡូវរនះរយើង<ោករេញរីស នា កថា បសស់រមដេឪមួយវភលត។ រតើរលាកអាេផដេ់ជា   17 

ទសសនៈ បស់រលាកបានរទ តួយ៉ា ងរៅសវ ដឋអារម ិក គឺមនអែកក្បាជាសំខាន់មែ ក់បានរ ល្ើយរៅកាន់18 

សភា>សវ ដឋអារម ិក <អំរីមវិេឆតាវដេរវៀតណាមរបៀមទ កកែុងេិតត រវើយគឺសំរៅរៅដេ់>19 

អតីតក្រះមហាកសក្តផងវដ ។ <>រតើរៅសវ ដឋអារម ិក<ឆ្ែ ំ១៩៧៨ អែកក្បាជារនាះគ្នត់មនទសសនៈ20 

យ៉ា ងរម៉ាេអំរីមវិេឆតា បស់រវៀតណាមមករេើកមពជុា?> 21 

្៖ សូមអ គ ណរលាករមធាវល។ រដើមបីរ ល្ើយឲ្យបានជាក់លាក់ ខាុំក្តូវ<កា >ឯកសា រយង។ 22 

ខាុំបានរិនិតយរមើេឯកសា រនះជាបឋមពាក់រ័នារៅនឹងសម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ ឯកសា វារក្េើន 23 

ខាុំរមើេមិនបានអស់<រទ> អ៊ ៊ីេឹងខាុំមិនដឹងថារលាកេង់និយយអំរីអេីរទ។ សូមឲ្យរលាកអានឯកសា 24 

ណាមួយមក រវើយរលាកសមូសួ ខាុំ <របើខាុំគិតថាអាេរ ល្ើយបាន ខាុំនឹងក្បាប់រលាកឲ្យដឹង។> 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  26 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

 ស៖ គឺថា<ខាុំ លករាយកែុងកា >បង្គា ញ<រលាកនូវ>េំណ េជាក់លាក់<ជាងរនះ។ រលាក1 

ក្បធាន> គឺឯកសា  E3/2370 រនះគឺជា បាយកា ណ៍វដេស រស រឡើងរោយទសសន វិទូមែ ក់<រ ម្ ះ 2 

ដូកាល ស សា៉ា យ ជាមស្ដ្នដីថ្ននាយកោឋ នក្បតិបតតិកា កា ប រទស រវើយជាអែកក្បាជាផងវដ  សដី>អំរី3 

<រគ្នេនរយបាយ បស់រវៀតណាម។> រៅទំរ័ ១៧ ERN ជាភាសាអង់រគលស 00187396, បារំាង 4 

00344747 ដេ់ 48 <គ្នត់បានរ ល្ើយរៅេំរពាះម ខសភាសវ ដឋអារម ិករៅវខត លា ឆ្ែ ំ៧៨។> គ្នត់5 

បាននិយយដូេតរៅ <ខាុំសូមដកក្សង់៖ “ក មមយុនីសដរវៀតណាមបានោត់ទ ក>សវរ័នាឥណឌូ េិន<ថា>6 

ជារគ្នេបំណងមួយេ ងរក្កាយសក្មប់<កា រធេើនរយបាយឲ្យរេញជា ូបរាងរឡើងសក្មប់>ឧបទេីប7 

រនះរវើយ។ ភារោបំាេ់វដេតក្មូវឲ្យកមពជុា ឡាវ <យេ់ក្រម> ឬក៏គឺយ៉ា ងរហាេណាស់<>ឲ្យ8 

ក្បរទសទ្ធងំរី រនះសថិតរៅរក្កាម<អែក>ដឹកនា<ំវដេអាេបង្គគ ប់បញ្ញជ បាន>។ កា បរងកើតសវរ័នា9 

ឥណឌូ េិន <រវៀតណាមមិនរធេើក្បញាប់រនាះរទ”។ ឆ្ៃ យបនដិេរទៀត> “ឥ ិយបង បស់ក្បរទសកមពជុារៅ10 

កែុងររេសស្ដ្ង្គគ ម គឺ<មិនវមនគ្នម ន>រវត ផេ<ដូេរគរមើេរ ើញរនាះរទ។ ទ្ធងំយ ទាសាស្ដ្សដ និងរវា11 

ហាសាស្ដ្សដ បស់កមពជុាគឺសមរវត សមផេ រិរសសររេរយើងអានក្បវតតិសាស្ដ្សដវខម ”>  12 

រតើរលាកមនក្បតិកមមយ៉ា ងរម៉ាេរៅនឹងរសេកដីវងលង បស ់ ដូកាល ស សា៉ា យ រៅសវភាអារម ិក13 

រៅឆ្ែ ំ៧៨ រៅកែុងវខត លា ឆ្ែ ំ១៩៧៨? 14 

[១០:០៩:២៨] 15 

្៖ សូមអ គ ណរលាករមធាវល។ ខាុំដឹង<អំរី បាយកា ណ៍រនះ> ខាុំបានអាន បាយកា ណរ៍នះ16 

រក្េើនឆ្ែ ំមករវើយ វតខាុំ<មិនោខំលឹមសា រទ វតខាុំអាេរ ល្ើយវផែកតាមអេីវដេរលាកនិយយបាន។> របើ17 

សិនណាជារលាករិនិតយរមើេរៅរេើជំវ  បស់រមដឹកនាកំមពជុាក្បជាធិបរតយយ <ខាុំគិតថាខាុំរ ល្ើយវែឹង18 

វាទូេំទូលាយរវើយ> គឺថាវាសមរវត ផេណាស់នូវអេីវដេរគរេើករឡើង <រវើយកា បង្គា ញថាអេី19 

វដេរួកគ្នត់និយយមិនសមរវត ផេរនាះ គឺវាមិនក្តឹមក្តូវរទ។ វដេថាភារសមរវត ផេរនះ>  វា20 

ល្ះុបញ្ញច ងំរី<តងភាររិត>ក្បវតតិសាស្ដ្សត<វដ ឬក៏អត់រនាះ វាជាសំណួ មួយរផសង។ ប៉ា វនដ> ខាុំថាវាជា21 

កំវ ស្គងមួយរវើយ កែុងកា <ក្ោនរោេនូវអេីវដេរគបាននិយយ តួយ៉ា ងគឺមវិេឆតា បស់ក្បរទស22 

រវៀតណាម។ កែុងររេជាមួយគ្នែ រនះ វាសំខាន់ណាស់កែុងកា ទទួេសាគ េ់ថាសមដីទ្ធងំរនាះ>សមរវត 23 

សមផេ <រវើយមិនវមនមនន័យថាភារសមរវត ផេរនះ ក្តូវវត>ក្តឹមក្តូវស ីេង្គេ ក់រៅតាមកតាត24 

ក្បវតតិសាស្ដ្សត<រនាះរទ។ ខាុំគិតថាវា> ជារ ឿងមួយសំខាន់<កែុងកា វសេងយេ់រី បបកមពជុាក្បជាធិប-25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  27 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រតយយ វសេងយេ់រីអា មមណ៍ បស់អែកដឹកនា ំរវើយនិង របៀបវដេអែកដឹកនាបំកក្សាយអំរីទំនាក់ទំនង1 

រវៀតណាម។ រ ឿងទ្ធងំអស់រនះស ទាវតជារ ឿងសំខាន់ោំបាេ់។>។ <មដងរទៀត ភារ>សមរវត សម2 

ផេរនះ គឺ<មិនវមនបានន័យថាជាកា រិតក្បវតតិសាស្ដ្សដរនាះរទ គឺវាក្តូវកា កា វាយតថ្មល។ >  3 

ស៖  ខាុំ<មនកា ក្េឡំបនដិេឥឡូវរនះ។ ខាុំសូម>ជំទ្ធស់តវា ថាអ៊ ៊ីរេះ ដូកាល ស សា៉ា យ ជា4 

មន សស<មនក្បាជាា ញាណណាស់ រោយសា បីវខម នកា ល្ នពាន និងកា េូេមកកាន់កាប់ក្បរទស5 

១០ឆ្ែ ំ បស់រវៀតណាម គ្នត់បានទសសន៍ទ្ធយដឹងម នរីអេីវដេនឹងរកើតរឡើង។ រតើសកខីកមម បស់គ្នត់មិន6 

វមនជាកា ល្ះុបញ្ញច ងំឲ្យរ ើញរី>ក្រឹតតិកា ណ៍<វដេនឹងរកើតរឡើងកែុងររេក្តឹមបីវខរក្កាយមករទវមន7 

រទ?> 8 

[១០:១១:៤០] 9 

្៖ សូមអ គ ណរលាករមធាវល។ ខាុំអត់សាគ េ់គ្នត់ផង។ ក៏ប៉ា វនតរបើរយើងនិយយអំរីកា រកើត10 

រឡើង<>ថ្នជរមល ះ វាងកមពជុានិងរវៀតណាមរៅររេរនាះ <គឺ>កា កសាងកមល ំង<ទ័រ> រវើយរៅ11 

ររេវែឹង គឺថា<>មន<>គិញ<រស ើបកា ណ៍បានរ ើញរ ឿងទ្ធងំអស់រនះ ខាុំសូមក្តឡប់រៅរមើេ 12 

ឯកសា  វិញ ឧទ្ធវ ណ៍ដូេជា  បាយកា ណ៍ បស់ ណាយ៉ា ន់ ោន់ោ។ េរមលើយ បស់គ្នត់គឺមនរៅ13 

កែុងកំណត់ក្តារៅទីរនះវដេអាេបញ្ញជ ក់រីរ ឿងរនះបាន។ វតខាុំមិនគិតថាវាអាេរធេើឲ្យមន សសជារក្េើន14 

ភាា ក់រផែើេ> រៅររេវដេកងទ័ររវៀតណាមវែឹង បានេូេមកទីក្កុងភែំររញ<កែុងររេបីវខរក្កាយមក15 

រនាះរទ។ រតើរ ឿងរនះសាដ ប់រៅគួ ឲ្យភាា ក់រផែើេរទ?> ខាុំគិតថាវាមិនវមនជាកា មួយភាា ក់រផែើេរទ។ 16 

ក្បវវេជា<រគក្តូវវផែករៅរេើគិញយកកា ណ៍វដេជាភសដតុាងសំខាន់េំរពាះក្រឹតតិកា ណ៍វដេនាឲំ្យ17 

ជរមល ះរកើតរឡើងររេរនាះ។ ខាុំសូមនិយយថា កាវសត ក៏មនេ ះផាយវដ រីរ ឿងរនះ។>  18 

ស៖ រលាកសាស្ដ្សាត ោ យ វ ីនត ន <ខាុំមិនគិតអ៊ ៊ីេឹងរទ រោយសា ថាទ្ធងំរលាក  លឆ្ដ ឌ ដម៉ា ន 19 

និង> រអេីវារបត របក ័  <គឺនាយកោឋ នកា ប រទស បានជក្មបរួកគ្នត់ថា គឺរគមិនគិតថាមន20 

កា ល្ នពានបានរកើតរឡើងរនាះរទ។> ឥឡូវទ ករ ឿងរនះមួយដ ំេ ះ។ រតើរលាកដឹងថាសវ ដឋអារម ិក21 

ខលួនឯងរនះ យេ់រ ើញយ៉ា ងដូេរមដេេំរពាះមវិេឆតា បស់រវៀតណាម? ជារិរសសរៅររេវដេ22 

ក្បធានាធិបតី វេត រវើយនិង<រលាក ដឋរេខាធិកា >  ីស ីងវគ័  <មនទសសនៈយ៉ា ងរម៉ាេេំរពាះ   23 

មវិេឆតា បស់រវៀតណាម រៅ>វខវិេឆិកា ឆ្ែ ំ១៩៧៥?  24 

[១០:១៣:២៥] 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  28 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 1 

អែកជំនាញ ក ំអាេទ្ធន់រ ល្ើយតប! អរញ្ជើញ រលាកសវក្រះរាជអាជាា  ងអនត ជាតិ! 2 

រលាក វលរេលមម សមតី៖ 3 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ខាុំមិនដឹងថា េំណ េរនះវាសថិតរៅកែុង<ជំនាញ បស់>អែកជំនាញ4 

 ូបរនះ ឬក៏<អត់>រនាះរទ <ពាក់រ័នារៅនឹងរគ្នេនរយបាយកា ប រទស បសស់វ ដឋអារម ិករនាះ>5 

។ <គ្នត់អាេមិនមនបញ្ញា កែុងកា រ ល្ើយសំណួ រនះ ប៉ា វនដវាហាក់បីដូេជាោកឆ្ៃ យរីសកខីកមម បស់គ្នត់6 

រវើយ។> ក្គ្នន់វតជាកា កត់សមគ េ់មួយ<រៅដំណាក់កាេរនះរទ រលាក រលាកក្សីរៅក្កម។>  7 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 8 

ខាុំគិតថា រលាក វ ីនត ន រនះ គឺអែកជំនាញក្គប់វផែកទ្ធងំអស់ តាងំរីវិទាសាស្ដ្សតនរយបាយ 9 

< វូតរៅដេ់> ក្បវតតិសាស្ដ្សត<រទៀត>។ អ៊ ៊ីេឹង<ក្បវវេជា>គ្នត់<ដឹងរ ឿងខលះរវើយ> អ៊ ៊ីេឹង 10 

អន ញ្ញា តឲ្យខាុំសួ <រៅ របើសិនណាគ្នត់មិនដឹង ោរំយើងគិតរទៀត។>  11 

[១០:១៤:២៣] 12 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 13 

បាទ រលាកអែកជំនាញ របើអាេរ ល្ើយបាន រ ល្ើយ។ របើរ ល្ើយមិនបាន ក៏មិនអីវដ ណុ៎ះ! រីរក្ពាះវា14 

អាេលានរេញផ តរីវិសាេភារថ្នវដេថាកា កំណត់ បស់អងគជំន ំជក្មះ រៅកែុងដីកាោត់តាងំរលាកជា15 

អែកជំនាញន វិទា។  16 

រលាក អាឡេិសានដ់ ឺវ នីត ន៖ 17 

្៖ រៅររេ -- សូមៗអ គ ណរលាកក្បធាន ក៏ដូេជារមធាវលកា ពា កដី។ សូមឲ្យរលាករ ៀប18 

រាប់េមែិតបនតិេមក េំរពាះកា <គិត> បស់រលាក <រីរក្ពាះខាុំរ ើញថាសំណួ រៅវតមិនទ្ធន់េាស់ ខាុំ19 

េង់ដឹង> ថារតើគំនិត បស់រលាកយេ់រៅយ៉ា ងដូេរមដេ<។ វផែកតាមសំណួ  បស់រលាក ខាុំមិនក្បាកដ20 

ថាខាុំអាេរ ល្ើយបានរទ។ ដូរេែះខាុំគិតថា របើរលាកអាេឲ្យរ័ត៌មនបវនថមរីគំនិត បស់រលាក រវើយរយង21 

រៅអតថបទណាមួយជាក់លាក់ ខាុំនឹងរាយមអស់រីេទាភារ របើជាខាុំអាេ។>  22 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 23 

រលាកក្បធាន ក្បវវេជាដេ់ររេសមេមមឈប់សក្មករវើយ<ៗក៏អាេឲ្យឱកាសដេ់ភាគី24 

អាេរិនិតយរមើេទំរ័ ឯកសា វដេខាុំរយងបានផងវដ  វដេមនរៅរេើសំណ ំរ ឿង វតអត់មនរៅរេើ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  29 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បញ្ជីរទ។ រនះគឺ>មិតតភកដិដ៏ជិតសែិទា បស់រមធាវលកា ពា កដីរ ម្ ះ វប៊ន រ ៀ និន គ្នត់ស រស <>។ 1 

ដូរេែះ ខាុំសូម<ផដេ់រេខ>ឯកសា <រដើមបីឲ្យភាគីអាេរមើេបាន រវើយខាុំនឹងក្តឡប់មកឯកសា រនះ    2 

 វិញ។ គឺឯកសា រេខ> D269/5.1, ERN ជាអង់រគលស 00488244 វាជាអតថបទមួយវដេរៅកែុង3 

រសៀវរៅ វប៊ន រ ៀ និន <េំណងរជើងថា> “អំរីអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍ <និងកា តស៊ូ>រៅអាស -ី4 

អារគែយ៍”។ គឺរៅកែុងរសៀវរៅ បស់គ្នត់រនះ ក្តង់ទំរ័ ១០៥ រៅររេរនាះ ក៏និយយអំរីដំរណើ ទសសន5 

កិេច បស់<រលាក>ក្បធានាធិបតី ស៊ូ ហាតូ វដេនិយយគ្នែ ជាមួយនឹងក្បធានាធិបតី<វេត និង ីស ីង 6 

វគ័  អំរីមវិេឆតា បស់រវៀតណាម> រៅវខវិេឆិកា ១៩៧៥។ 7 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 8 

បាទ សូមអ គ ណ រវើយរលាកសាស្ដ្សាត ោ យរិនិតយរមើេេំណ េរនះរៅអំឡុងររេឈប់សក្មក 9 

រនះ រោយឥឡូវរនះ ដេ់ររេសមក្សបសក្មករវើយ អងគជំន ំជក្មះក្បកាសសក្មកោប់រីររេរនះ10 

តរៅ វូតដេ់រម៉ា ងដប់សាមសិបក្បានំាទី សូមអរញ្ជើញេូេវិញ រដើមបីបនតកិេចដំរណើ កា សវនាកា ។  11 

មស្ដ្នតី ដឋបាេត លាកា សក្មបសក្មួេផដេ់កវនលងសក្មករៅបនាប់ ង់ោសំក្មប់សាកសី ដេ់12 

សាកសីអែកជំនាញ ូបរនះរៅកែុងអំឡុងររេឈប់សក្មក និងឲ្យអរញ្ជើញគ្នត់មកកាន់កវនលងផដេ់សកខីកមម13 

រៅកែុងបនាប់សវនាក រនះវិញរៅរវលារម៉ា ងដប់ និងសាមសិបក្បានំាទី។ 14 

សក្មកេ ះ! 15 

ក្កឡាបញ្ជ៖ី 16 

សូមអរញ្ជើញរក្កាកឈ ! 17 

(សវនាកា សក្មករីរម៉ា ង ១០:១៧ នាទី ដេ់រម៉ា ង ១០:៣៩ នាទី) 18 

 19 

[១០:៣៩:២៣] 20 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 21 

អងគយុេ ះ! 22 

អងគជំន ំជក្មះក្បកាសបនដកិេចដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា  រវើយម ននឹងផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុម23 

រមធាវលកា ពា កដី នួន ជា បនដកា តាងំសំណួ រដញរោេេំរពាះអែកជំនាញ។ អងគជំន ំជក្មះសូមសួ រៅ24 

រមធាវលកា ពា កដី រលាក នួន ជា រលាក វ ិេទ័  កូរប៉ា ថាឯកសា  D269/5.1 វដេរលាករេើករឡើងកែុង25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  30 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បំណងរធេើជាមូេោឋ នកែុងកា តាងំសំណួ រដញរោេេំរពាះអែកជំនាញរនះ រតើបានោក់េូេរៅកែុងសំណ ំ1 

រ ឿងរវើយឬរៅ? 2 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 3 

មិនទ្ធន់រៅរឡើយរទ រលាកក្បធាន <វត>រយើង<នឹងរធេើកា ោក់េូេរៅររេរក្កាយ>។  4 

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖ 5 

<រធេើអ៊ ៊ីេឹង ក្រឹតតិកា ណ៍នឹងខ សេំោប់េំរោយគ្នែ រវើយ។> 6 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 7 

ខាុំយេ់រលាកក្សីរៅក្កម។ រនះគឺជាអេីមួយវដេ<ររេរ ៀបេំរៅ>-- 8 

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖ 9 

រលាករមធាវលកា ពា កដី រលាករសែើស ំរៅ រោយអន រលាមរៅតាមវិធាន៨៧(៤)។ <រយើងនឹង10 

រោះក្សាយបញ្ញា វែឹង។> 11 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 12 

អ ៊៊ីេឹង ខាុំរសែើស ំរៅររេរនះ<រៅទីរនះ>វតមដង។ គឺវាជាឯកសា មួយវដេមនកា ជាប់ពាក់13 

រ័នា។ <វាជា>អតថបទមករីរសៀវរៅ បស់រលាក វប៊ន រ ៀ និន។ <វផែកវដេនិយយរីជនជាតិទីម័ 14 

ខាងរកើតមនកា >ពាក់រ័នា<តិេណាស់។> ប៉ា វនដអតថបទរិរសសរនះ គឺវាពាក់រ័នារៅររេណានិយយ15 

អំរីទសសនៈយេ់រ ើញ វាងឥណឌូ រនស ី រវើយនិងសវ ដឋអារម ិក<រៅរេើមវិេឆតា បស់>រវៀតណាម 16 

<រនះបានមនកា ពាក់រ័នា>។ ជារិរសសទំរ័ រនះឯង <វដេរេញរីអតថបទវែឹង រវើយ>វដេរយើងខាុំ17 

យេ់រ ើញថា វាមនកា ជាប់ពាក់រ័នា<ខាល ងំ>។ រវត ដូរេែះ រយើងខាុំសូមរសែើរៅេំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះ 18 

<អន រលាមតាមវិធាន៨៧(៤)> សូមឲ្យទទួេយកឯកសា រនះរធេើជាភសតតុាង។  19 

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖ 20 

<យ៉ា ងរហាេណាស់ ក៏រលាកក្តូវនិយយមួយក្បរយគបញ្ញជ ក់រីមូេរវត វដេមិនរសែើឲ្យបាន21 

រេឿនជាងរនះវដ ។ រោយសា >  វិធាន៨៧(៤) <មនឲ្យរេើករឡើងរីមូេរវត វែឹង>។ 22 

[១០:៤១:៣៦] 23 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 24 

សំណួ វដេេែណាស់ រលាកក្សីរៅក្កម រយើងខាុំគួ វតរសែើស ំរីម នរនះបនដិេ <> ក៏ប៉ា វនដ<ររេ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  31 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ខលះររេរយើងអានេ ះរឡើងរៅ រទើបវតនឹងរ ើញវា។ រយើងគួ វតរសែើស ំឲ្យបានរេឿនជាងរនះវមន ខាុំ1 

យេ់ក្សប។ ប៉ា វនដ>កា រ ៀបេំរដើមបីសាកសួ រៅសាកសី<រៅថ្ងៃរនះ ខាុំអានមដងរទៀតរវើយ រទើបបាន2 

រ ើញវាមដងរទៀតរនះរទ រលាកក្សីរៅក្កម។>  3 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 4 

សូមអរញ្ជើញភាគីសវក្រះរាជអាជាា ។ សវក្រះរាជអាជាា  ងអនត ជាតិ រតើមនមតិរយបេ់5 

យ៉ា ងរម៉ាេរទ រេើរសែើស ំកា ោក់ឯកសា អមាញ់មិញរនះ D269/5.1 ជាឯកសា ភសតតុាងសក្មប់ជា6 

មូេោឋ នតាំងសំណួ រដញរោេេំរពាះអែកជំនាញ ូបរនះ? 7 

រលាក វលរេលមម សមតី៖ 8 

រនះជារសៀវរៅមួយក្កាស់ណាស់រលាកក្បធាន។ រយើងខាុំមិនមនររេរវលារិនិតយរមើេរសៀវ-9 

រៅរនះរទ ក៏ប៉ា វនដកា ក្រួយ បស់ខាុំពាក់រ័នារៅនឹងសំណួ វដេ<ថា រតើកា យេ់រ ើញេំរពាះមវិេឆតា10 

 បស់រវៀតណាមវដេ>សវ ដឋអារម ិក រវើយនិងឥណឌូ រនស <ីយេ់រ ើញវែឹងគឺជាអេី រវើយថា>រតើ11 

វាពាក់រ័នាយ៉ា ងដូេរមដេវដ <រៅនឹងសាកសី ូបរនះ។> រោយសា ថាអែកជំនាញ<រនះ គឺផដេ់សកខីកមម>12 

ពាក់រ័នារៅនឹង<កា >ក្បក្រឹតតរៅរេើជនជាតិរវៀតណាម រៅរេើក្រះរ ទាសាសនា <និងបញ្ញា មួយេំនួន13 

ពាក់រ័នារៅនឹង>ស-២១ ក៏ដូេជាកា ក្បក្រឹតតជាទូរៅមករេើ<ក្កុម>ក្បជាជនកមពជុា កែុងឋានៈគ្នត់ជា14 

ន វិទូ ក៏ដូេជា<អែកជំនាញវផែកអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍>។  15 

[១០:៤៣:១៨] 16 

គ្នត់<មិនវមនមកទីរនះរដើមបីវត>និយយ<អំរី>រសៀវរៅ<គ្នត់រនាះរទ គឺនិយយរីក្បធានបទ 17 

និងរ ឿងរា វវដេគ្នត់បានដឹងរីររេវែឹងមក។ ប៉ា វនដរបើសំណួ វាពាក់រ័នារៅនឹងអេីវដេរលាករទើបនឹង18 

រ ៀបរាប់អំមិញរនះ ខាុំគិតថាវា>វួសរីជំនាញ< បស់គ្នត់រវើយៗវាខ សរីរវត ផេវដេរយើងអរញ្ជើញ19 

សាកសីជំនាញរនះមកផដេ់សកខីកមមរៅទីរនះរវើយ។ ខាុំេង់បានន័យថា ក្បសិនរបើវគគរក្កាយរលាកនឹង20 

និយយវតអំរី>ទសសនៈអនត ជាតិេំរពាះ<រគ្នេនរយបាយ>ក្បរទសរវៀតណាម<រនាះ រនះវានឹងខ ស21 

រីមូេរវត វដេរយើងអរញ្ជើញអែកជំនាញ ូបរនះឲ្យមកទីរនះរវើយ។ រិតរវើយថាគ្នត់មនេំរណះដឹង22 

ទូេំទូលាយ ប៉ា វនដសំខាន់គឺរយើងក្តូវសួ ពាក់រ័នាជំនាញគ្នត់ របើមិនអ៊ ៊ីេឹងរទ រយើងនឹងនិយយអំរីអេីរផសង 23 

វដេហាក់ដូេជាមិនពាក់រ័នារៅក្បធានបទ វដេរយើងអរញ្ជើញគ្នត់មកទីរនះរទ។ រនះជាកា យេ់24 

រ ើញ បស់ក្កុមរយើង រលាកក្បធាន>។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  32 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 1 

ខាុំសូមរ ល្ើយតបរលាកក្បធាន។ <តាមរិតរៅខាុំ--> 2 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 3 

សូមអរញ្ជើញរៅក្កមសវរមធាវលនាមំ ខតំណាងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី។ 4 

រលាកក្សី ម៉ា  ល វគ ី ដូ៖៍ 5 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម និងភាគីទ្ធងំ 6 

អស់។ ឯកសា រនះ ក្តូវបានទទួេយក<ជាភសដតុាង> ួេមករវើយ ខាុំអាេឲ្យរេខបាន គឺE3/9686។ 7 

ក៏ប៉ា វនដបញ្ញា  គឺថាឯកសា វែឹង មិនក្តូវបានោក់រៅកែុងបញ្ជីវដេក្តូវបញ្ជូនឯកសា រៅអែកជំនាញ 8 

រវើយមិនបានោក់រៅកែុង អ ីនធឺរវេស វដេរធេើឲ្យភាគីមិនអាេដឹងបានទ្ធន់ររេរវលា។ អ ៊៊ីេឹង តាមរិត9 

រៅ មនរៅកែុងសំណ ំរ ឿងរវើយ គឺឯកសា វែឹង គឺ E3/9686 រវើយខាុំសូមគ្នកំ្ទរៅរេើមតិ បស់10 

សវក្រះរាជអាជាា ពាក់រ័នារៅនឹងភារពាក់រ័នាថ្នសំណួ  បស់រមធាវលកា ពា កដីវដេគ្នត់សួ <ក្បវវេ11 

ជាកនលះរម៉ា ងរនះ>។ សំណួ  បស់រមធាវល កូរប៉ា វែឹងគឺរេញរីជំនាញ បស់អែកជំនាញរនះរវើយ ៗក៏វា12 

រេញរីវិសាេភារថ្នរសេកដីសរក្មេ បស់អងគជំន ំជក្មះគឺ E3/388 វដេអងគជំន ំជក្មះបាន<រសែើ អែក13 

ជំនាញ ូបរនះឲ្យមករធេើសកខីកមម>។ ដូរេែះសូមឲ្យរមធាវលកា ពា កដីសួ នូវសំណួ វដេមនភារពាក់រ័នា14 

<រៅ>នឹងជំនាញ បស់អែកជំនាញវដេគ្នត់ជាន វិទូ។ <ខាុំឮ>រមធាវលកា ពា កដី<គ្នត់ក្បាប់រួករយើង  15 

 យៈររេមួយថ្ងៃកនលះថាសាកសី> គ្នត់ជាន វិទូ អ៊ ៊ីេឹងគ្នត់សូមឲ្យសួ សំណួ <រផ្ទដ តរេើវិស័យជំនាញ16 

 បស់គ្នត់។ រយើងមនកា យេ់រ ើញដូេគ្នែ  រវើយរយើងនឹងរឡើងជំទ្ធស់ររេវដេសួ សំណួ ណា17 

រេញរក្ៅរីជំនាញ បស់សាកសីជំនាញ ូបរនះ>។  18 

[១០:៤៦:០៦] 19 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 20 

<ខាុំសូមអ គ ណរក្េើនរលាកក្សីរមធាវលតំណាងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីវដេក្បាបថ់ា វាមនរៅ21 

កែុងសំណ ំរ ឿង ួេរវើយ រយើងអត់បានសមគ េ់រសាះ វារធេើឲ្យមនភារង្គយក្សួេណាស់អ៊ ៊ីេឹង។ ខាុំសូម22 

បង្គា ញរីមូេរវត វដេ>ថារវត អីបានជាខាុំសួ សំណួ ទ្ធងំរនះរៅកាន់រលាកអែកជំនាញ វ ីនត ន? 23 

<ខាុំេូេរៅជំរូកសំណួ ងមីរវើយ អត់និយយរីមូេរវត វែឹងរទ។> ទសសនៈ បស់កមពជុាក្បជាធិបរត24 

យយ ក៏ដូេជាទសសនៈ< បស់ក្បរទសពាក់រ័នាមួយេំនួនេំរពាះ>រគ្នេនរយបាយ<កា >ប រទស បស់25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  33 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រវៀតណាម <ឬក៏េំរពាះក្បរទសរវៀតណាម> វារិតណាស់ថា <មនកា >ជាប់ពាក់រ័នា<សំខាន់>រៅ1 

នឹងកា ក្បក្រឹតដមករេើជនជាតិរវៀតណាម។ <វាមនរ ឿងមួយេំនួនវដេរលាកមិនអាេយេ់បានរឡើយ2 

រៅកែុង>ឯកសា វដេ<បនសេ់>រីសម័យកាេកមពជុាក្បជាធិបរតយយ <របើសិនណាជារលាកមិនវសេង3 

យេ់រីរគ្នេជំវ  បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយ>ទ្ធក់ទង<>នឹងរវៀតណាម<រនាះរទ ដូរេែះ> រ ឿងរនះ4 

ជារ ឿងមួយវដេសំខាន់បំផ ត មិនអាេបំវបកបញ្ញា រី រនះឲ្យោេ់រីគ្នែ បានរទ <ដូេ>វដេ<ខាង>ក្រះ5 

រាជអាជាា  ង រវើយនិងសវរមធាវលនាមំ ខ<រាយមរធេើតាងំវតរីរដើមរ ៀងមក>។ <សកមមភារ បស់>6 

រវៀតណាម <វដេ>ជាខាម ងំខាងរក្ៅ <គឺថាវាសំខាន់ខាល ងំណាស់កែុងកា យេ់ឲ្យបានេមែិតពាក់រ័នានឹង7 

បទរោទកា ក្បក្រឹតតេំរពាះជនជាតិរវៀតណាម។> ដូរេែះ មិនអាេយកវតក្ជុងមួយេំរវៀងរិនិតយរមើេ8 

វតក្ជុងមួយេំរវៀងថ្នកាក់បានរទ <។ រនះរវើយជាមូេរវត វដេខាុំរផ្ទដ តសំណួ រៅ>រវៀតណាមជា9 

ខាម ងំខាងរក្ៅ <រវើយបនាា ប់មក រយើងនឹងេូេយឺតៗរៅកែុងបញ្ញា វដេបកសក មមយុនីសដកមពជុាោត់ទ ក10 

រវៀតណាមថាជាខាម ងំថ្ផាកែុង វិញ រវើយបនដមករទៀត រយើងនឹងេូេដេ់កា ក្បក្រឹតតេំរពាះរវៀតណាមថា11 

រគគួ វតរមើេរ ើញយ៉ា ងរម៉ាេវិញេំរពាះបញ្ញា វែឹង។> 12 

[១០:៤៨:១៤] 13 

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖ 14 

ខាុំ<គិតថា>រយើងបានរេើករឡើង<រវើយរីម ន។> ខាុំរជឿ<ថា>អែកជំនាញ< ូបរនះគ្នត់មន15 

េទាភារអាេនិយយបានរបើសិនណាជា>សំណួ <វែឹងវារេញរក្ៅរី>ជំនាញ បស់គ្នត់ <រវើយរយើង 16 

កត់េំណំារ ើញថារធេើ របៀបវែឹងវត វូតវែឹង រវើយខាុំក៏កត់េំណំាផងវដ ថារលាកបាននិយយដវដេ17 

ៗថា “សូមរទ្ធស រនះមិនវមនជាជំនាញខាុំរទ”។> ដូរេែះ រមធាវលកា ពា កដី ជាងមីមដងរទៀត រលាកក្តូវោំ18 

ថា អែកជំនាញគ្នត់ជាន វិទូ។  19 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 20 

ខាុំយេ់ក្សបរលាកក្សីរៅក្កម<រវេនស>៍។ រលាក វ ីនត ន <រាេ់ររេ> គ្នត់<មិននិយយ21 

ពាក់រ័នាវត>ជំនាញរិរសស< បស់គ្នត់វតមួយម ខផង ខាុំមិនក្បាកដរទ>។ ឥឡូវរនះ ខាុំេូេរៅ22 

<សំណួ  បស់ខាុំ> ពាក់រ័នា<រៅនឹង>រគ្នេនរយបាយ<កា >ប រទសរវៀតណាមក្តូវបានរគ<រមើេ>23 

រ ើញ<>។ ក្កុម បស់ខាុំរទើបវតក្បាប់មកខាុំថា ជាកា រិតណាស់ មនវខសវលរដអូសដីអំរីស នា កថា បស់24 

អតីតក្រះមហាកសក្ត នររាតដម សីវន  <វដេក្បវវេជារៅរដើមទសសវតស ៍ទី៨០>វដេក្រះអងគវងលង25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  34 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

េំៗ<> សំរៅរៅរេើក្បរទសរវៀតណាមថា “អាយួន <យួនគួ ឲ្យរខពើម រអើម>” រវើយរក្បមបរធៀប1 

យួនរនះ ដូេក្កររើអ៊ ៊ីេឹង។ <តាមរិតរៅ រនះមិនវមនជាអេីមួយវដេរលាកក្តូវបញ្ញជ ក់រនាះរទ ប៉ា វនដ2 

សមជិកក្កុមកា ង្គ ខាុំវដេ> ជាប គគេិកវខម <និយយថា ងេីរបើ--> 3 

<រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖> 4 

  <ឯកសា មនរេខប៉ា នាម នវដ  រលាករមធាវល?> 5 

<រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖> 6 

  <អត់រទរលាកក្សីរៅក្កម គឺអត់មនរៅកែុងសំណ ំរ ឿងរនាះរទ។> 7 

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖ 8 

<អ៊ ៊ីេឹងរទ ឈប់រិភាការេើេំណ េរនះរទៀតរៅ។ របើ>មិនរៅកែុងសំណ ំរ ឿង<រទ ររេរលាក9 

រេើករឡើងរនាះ គឺថាអងគសវនាកា មិនអាេរផាមតផ្ទា ត់រីអេីវដេរលាកកំរ ងនិយយរនាះរទ។ ខាុំគិតថា 10 

រយើងមិនគួ រិភាការេើេំណ េរនះរឡើយ។>  11 

<រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖> 12 

  <បាទ របើអត់មនរៅកែុងសំណ ំរ ឿងរទ --> 13 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 14 

អរញ្ជើញរលាករៅក្កម វសង់ម៉ា ក ឡាវវន៍! 15 

រៅក្កម វសងម់៉ា ក ឡាវវន៖៍ 16 

<ខាុំនឹងមិននិយយពាក់រ័នាអំរីឯកសា វដេអត់មនរៅកែុងសំណ ំរ ឿងរនាះរទ។ ប៉ា វនដ>ខាុំ<សូម17 

>ក្តឡប់មកនិយយអំរីឯកសា វដេរលាកេង់រក្បើក្បាស់< វិញ> គឺឯកសា វដេមនរេខ E3/9686 18 

រវើយកែុងរនាះមនវតក្បាមំួយទំរ័ រទ អត់មនទំរ័ ១០៥  វដេរលាកេង់រក្បើ<រនាះរទ>។ ដូរេែះឯក-19 

សា ទ្ធងំមូេវែឹងមិនក្តូវបានោក់េូេកែុងសំណ ំរ ឿង<រៅរឡើយ>រទ <> ដូរេែះរបើរលាកេង់រក្បើក្បាស់ 20 

ឯកសា រនះ <រយើងេង់ដឹងថារតើមនភាគីណាជំទ្ធស់ ឬក៏អត់។> អ៊ ៊ីេឹងគឺបញ្ញា វាមនរី  បញ្ញា <រី21 

ភារ>ពាក់រ័នាថ្នសំណួ  បស់រលាក និងបញ្ញា ថ្នកា ទទួេយកឯកសា រនះ។ អ៊ ៊ីេឹងខាុំមិនដឹងថា រតើភាគី22 

រផសងរទៀតេង់ជំទ្ធស់រៅនឹងកា ោក់<បញ្ចូេ>ឯកសា រនះ រៅកែុងសំណ ំរ ឿងឬក៏យ៉ា ងរម៉ាេ? 23 

[១០:៥១:២៣] 24 

រលាក វលរេលមម សមតី៖ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  35 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម រយើងខាុំបានដឹងថាវារៅកែុងសំណ ំរ ឿងរវើយ <ប៉ា វនដរលាកបាន1 

និយយថាគឺមនវតរី បីទំរ័ ប៉ា រណាណ ះវដេោក់បញ្ចូេរៅកែុងសំណ ំរ ឿង>។ រលាក រលាកក្សីរៅក្កម 2 

រដើមបីឲ្យកិេចដំរណើ កា នីតិវិធីដំរណើ កា រៅកែុងេកខណៈមួយក្តឹមក្តូវ <>រមធាវលកា ពា កតី<បានោក់3 

ឯកសា យ៉ា ងរក្េើនេំរពាះសាកសី ូបរនះ។ រយើងខាុំសូមជំទ្ធស់រៅនឹងកា រក្បើក្បាស់ឯកសា រនះ រក្ពាះ 4 

ឯកសា ទ្ធងំរនះគឺមិនមន>រៅរេើអ ីនធឺរវេស<រទ រវើយសាដ ប់រៅដូេជាមិនទ្ធនប់ានោក់ជូនរៅ5 

េំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះឲ្យបានក្តឹមក្តូវរៅរឡើយរទ រវើយឯកសា វែឹងក៏មិនទ្ធន់មនរៅកែុងថ្ដខាង6 

កា ពា កដីវដ ។ រវើយ របៀបថ្នកា សួ សំណួ វដេរមធាវលកា ពា កដីបានរក្បើវិញ គឺថាវាមនភារជាប់7 

ពាក់រ័នាតិេតួេណាស់។ របើវាសំខាន់ណាស់សក្មប់ខាង>រមធាវលកា ពា កតី <គឺរួកគ្នត់>គួ វតរសែើស ំ8 

ឲ្យោក់ឯកសា រនះ<ឲ្យបានរក្េើន>រៅកែុងសំណ ំរ ឿងរីរដើមដំបូង រោយសា ថាអែកជំនាញ ូបរនះក្តូវ9 

បាន<កំណត់ររេ>មកឲ្យផតេ់សកខីកមមយូ វដ រវើយ។ ខាុំយេ់រ ើញថា <រដើមបី របៀបរ ៀប យកែុង10 

ត លាកា > ឯកសា <រនះគឺ>មិនគួ ទទួេយក<រនាះ>រទ។  11 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 12 

<រលាកក្បធាន ឯកសា រនះមន>រៅកែុងសំណ ំរ ឿងតាងំរីវខមីនា ២០១០ មករមល៉ាះ <រវើយ13 

ក្បវវេជាខាងសវក្រះរាជអាជាា ជាអែករសែើោក់បញ្ចូេ។> ឯកសា រនះ<គ្នម នរេខ> E3 រទ។ <>14 

ឯកសា វែឹងមនវតបីបួនក្បរយគ<រទ>។ រវើយ<រលាក វ ីនត ន បាន>រិនិតយរមើេរៅររេឈប់15 

សក្មករវើយ។ ខាុំយេ់រ ើញថាវាមនកា ជាប់ពាក់រ័នា<ខាល ងំ> រោយសា វាជាប់ពាក់រ័នារៅនឹងជំវ  16 

 បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយទ្ធក់ទងរៅនឹងរគ្នេនរយបាយ បស់រវៀតណាមមករេើកមពជុាក្បជាធិប-17 

រតយយ <គឺថាវាមិនវមនជាភារក្តរដវវិេ បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយរនាះរទ> ក៏ប៉ា វនត<ផាយុរៅវិញគឺ18 

រមើេរ ើញរីកា គ្នកំ្ទយ៉ា ងររញទំវឹងថ្ន>មវិេឆតា បស់រ ៀតណាម និងសូរវៀត<។> ដូរេែះ<ខាុំរជឿ19 

ថាវាពាក់រ័នាខាល ងំណាស់ រវើយខាុំ>សូម ំឭករៅដេ់អងគជំន ំជក្មះថា ខាុំបានោប់រផតើម<ជាមួយនឹង> 20 

សំណួ <របើកមួយសំណួ  រវើយបនាា ប់មកស ំឲ្យរលាក វ ីនត ន រធេើកា បញ្ញជ ក់រេើឯកសា មួយ វដេខាុំ21 

  លករាយនឹងផដេ់ជូន។>  22 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 23 

រម៉ាេរៅ? 24 

[១០:៥៣:៣៨] 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  36 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

កញ្ញា  អងត់ា វគសីរស៖ 1 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ សូមរគ្ន ររលាក រលាកក្សីរៅក្កម និងភាគីទ្ធងំអស់។ ជាកា 2 

កត់សមគ េ់មួយ បស់ខាុំ។ <ររេរៅក្កមរិភាកាគ្នែ > េាស់ណាស់វិធាន៨៧(៤) <បានកំណត់ថា> 3 

រៅររេវដេរយើង<រក្តមម>រ ៀបេំសាកសីជាអែកជំនាញរនាះ គឺរយើងមិន<ោបំាេ់គិតរីររេរវលាឲ្យ4 

បានរេឿនអីរទ។ ខាុំសូម ំឭកថា> រលាក វ ីនត ន ក្តូវបានរក្គ្នងវតមួយវខម នវតប៉ា រណាណ ះ <អ៊ ៊ីេឹង5 

រោយសា គ្នត់> ជាអែកជំនាញ រវើយឯកសា មួយរនះ វាមនភារពាក់រ័នារៅនឹងអែកនិរនា រ ៀ និន 6 

វដេគ្នត់ថា គ្នត់សាគ េ់រលាក រ ៀ និន វែឹងេាស់ណាស់ រក្ពាះថាអែកជំនាញរនះក៏ធាល ប់<រក្បើក្បាស់7 

ឯកសា  បស់> រលាក រ ៀ និន <កែុងកា ក្សាវក្ជាវ បស់គ្នត់វដ >។ អ៊ ៊ីេឹងខាុំគិតថាដូេជាមិនមន8 

<បញ្ញា >អី រៅកែុងកា រក្បើក្បាស់ឯកសា <>រនះរទ។  9 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 10 

មនបញ្ញា អីរទៀតរទ រលាក វ ិេទ័  កូរប៉ា ឥឡូវនិយយឲ្យអស់មក? ប៉ា វនតរលាកមិនទ្ធន់អាេតាងំ11 

សំណួ អេីបានរទ។ រលាករោះក្សាយបញ្ញា ឯកសា រនះជាម នសិន ឲ្យបានេាស់លាស់សិន បានអន ញ្ញា ត 12 

ទ្ធេ់វតក្បធានអន ញ្ញា តឲ្យរលាករៅម ខរទៀត បានរលាកអាេរៅបាន។  13 

[១០:៥៤:៥៤] 14 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 15 

មិនជាបញ្ញា អេីរទរលាកក្បធាន រោយសា ថាខាុំមនឯកសា ជារក្េើនវដេនិយយវតរ ឿងវតមួយ16 

វែឹង។  17 

សួ រោយរលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 18 

ស៖ ដូរេែះ រលាក វ ីនត ន ឥឡូវរយើងទ កបញ្ញា វដេក្បធានាធិបតី <វេត> និង  ីស ីងវគ ឺ19 

<ក្រមទ្ធងំរលាកក្បធានាធិបតី ស៊ូហាតូ> និយយគ្នែ អំរីមវិេឆតារវៀតណាមរនះេ ះ។ មន<ភសដតុាង20 

ជារក្េើន>រៅកែុងសំណ ំរ ឿង វដេបញ្ញជ ក់<ថា>ក្បរទសជិតខាង<>ក៏<ដឹង>អំរីមវិេឆតា បស់រវៀត-21 

ណាម<នាររេរនាះវដ >។ <> ខាុំសួ រលាកថារតើរលាកសាគ េ់រ ម្ ះ រតង ស៊ាវរីង រទ? <រតើគ្នត់ជា22 

ន ណា?> 23 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 24 

អរញ្ជើញរលាកសវក្រះរាជអាជាា  ងអនត ជាតិ! 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  37 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រលាក វលរេលមម សមតី៖ 1 

<រលាកក្បធាន ដេ់ក្តង់រនះ> ខាុំសូមរធេើកា កត់សមគ េ់ ួមមួយសិន។ <ររញ>មួយក្រឹករនះ 2 

រមធាវលកា ពា កដីបានរេើករឡើងនូវអងគរវត  រវើយបនាា ប់មកក៏ោក់តាងំសំណួ <មួយរទៀត>រៅកាន់3 

អែកជំនាញ។ រនះមិនក្តឹមក្តូវរទ។ រមធាវលកា ពា កដីគួ វតសួ សំណួ រៅកានអ់ែកជំនាញ<រៅបាន    4 

រវើយ។ កា និយយខលីអំរីកា យេ់រ ើញ បស់អែករផសង រីអេីវដេមនរៅកែុងសណំ ំរ ឿង និងថាវាស5 

ឲ្យរ ើញអ៊ ៊ីរេះ វាមិនសឲ្យរ ើញអ៊ ៊ីេ ះរនាះ គឺខាុំគិតថាវាមិនក្តឹមក្តូវរទ។ ខាុំគិតថារមធាវលកា ពា កដី>គួ 6 

វតសួ សំណួ មកកាន់អែកជំនាញ<រៅ មិនោបំាេ់រធេើកា អតាថ ធិបាយអីរទ។ រវើយរៅថ្ងៃរនះ រ ើញថា7 

គ្នត់រធេើ របៀបវែឹងរក្េើនដងណាស់មករវើយ ៗខាុំសូមរធេើកា ជំទ្ធស់ទ្ធក់ទងរៅនឹង របៀបថ្នកា តាំង8 

សំណួ វបបរនះ។ ររេខលះអតាថ ធិបាយគឺោំបាេ់រដើមបីជា>សាវតា <ថ្នកា តាងំសំណួ  ប៉ា វនដមិនវមន9 

អតាថ ធិបាយអំរីអេីរៅជាភសដតុាង អេីមិនវមនជាភសដតុាង រវើយបនាា ប់មកក៏សួ អែកជំនាញនូវសំណួ 10 

មួយរផសងរនាះរទ។> រនះគឺកត់សមគ េ់ បស់ខាុំប៉ា រណាណ ះ។ 11 

[១០:៥៦:៥៤] 12 

សួ រោយរលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 13 

ស៖ សូមអ គ ណេំរពាះកា កត់សមគ េ់ បស់រលាក។ សំណួ ខាុំមិនទ្ធន់មនអែកណាជំទ្ធស់14 

រៅរឡើយរទ<ថារតើ>រលាកអែកជំនាញ <វ ីនត ន វែឹងគ្នត់> សាគ េ់រ ម្ ះ រតង ស៊ាវរីង រទ? 15 

រលាក អាឡេិសានដ់ ឺវ នីត ន៖ 16 

្៖ សូមអ គ ណរលាករមធាវល។ ខាុំសាគ េ់។ ខាុំសូមបវនថមរៅរេើកា បញ្ញជ ក់មួយ ទ្ធក់ទងរៅ17 

នឹង<េំណ េពាក់រ័នាេំនួនរី ។ ទ្ធក់ទងរៅនឹង>កា រិភាការៅរេើកា សិកាក្សាវក្ជាវ បស់ខាុំ <រយើង18 

ក្តឡប់រៅអេីវដេរលាកបាននិយយអំរីរលាក> វប៊ន រ ៀ និន <ថាជាអែកជួយរក្ជាមវក្ជងដេ់>  19 

កិេចកា  បស់ខាុំ។ <របើសិនណារលាករបើករមើេអា មាកថាថ្នរសៀវរៅ បស់ខាុំរនាះ រលាកនឹងរ ើញ> 20 

ខាុំ<បានក្សង់យករ ម្ ះអែកក្សាវក្ជាវជារក្េើនមនដូេជា> រដវលដ <រ្នដ៍េ័ , រម៉ា ប៊៊ីហារា , ជូឌី រឡ21 

វកឺវូដ និង េន ម៉ា សតនូ។ ខាុំគិតថាមនអែកក្សាវក្ជាវ១២នាក់ វដេខាុំបានក្សង់ោក់រៅកែុងអា មាកថា22 

រនាះ។>  23 

[១០:៥៨:០៧] 24 

<វប៊ន រ ៀ និន,  ូបខាុំ និង រដវលដ រ្នដ៍េ័  គឺបានកាត់រេញេំនួនបញ្ាវនដវដេរធេើកា កែុង       25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  38 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

 វិស័យរនះ រិរសសគឺបញ្ាវនដវដេផដេ់រ័ត៌មនដេ់កា ក្សាវក្ជាវ បស់ខាុំ។ រលាកដឹងរទ គឺថាមន1 

មន សសរផសងៗជារក្េើន។ រយើងបានរ ៀបរាប់កនលងមករវើយ> ដូេជា ណាយ៉ា ន់ ោន់ោ<, រសៀវរៅ2 

កំណត់ក្តាទួេវសលង, រសៀវរៅកំណត់ក្តា បស់បកសក មមយុនីសដកមពជុា និង> វិទយុផាយសំរឡង។ <គឺ3 

មនកា ក្សាវក្ជាវ បស>់ រដវលដ វក និង <ហាន ន ង> រៅកែុងឆ្ែ ំ១៩៨០ <ក្សាវក្ជាវ>អំរី<បទ4 

រោទអំររើ>ក្បេ័យរូជសាសន៍។ <មន រស្ដ្វកក វសដនត ន,> រក្កក រអតរ្សាន់, <សាីវ រវដឌ័  5 

វដេរលាកបានរ ៀបរាប់។ រវើយមន> ថ្ម៉ាខេ  វលក ឺ  ល ក៏រលាករេើករ ម្ ះរឡើង ក្បតិោ ឹកត លាកា 6 

ក៏មននិយយ។ <បញ្ជីវែឹងគឺជាបញ្ជីរ ម្ ះន វិទូ។ រម៉ា ប៊៊ីហារា  វដេក្សាវក្ជាវរៅកែុងភូមមិួយ រវើយ7 

បានសរក្មេកា ក្សាវក្ជាវ បស់ខលួនពាក់រ័នានឹងបទរិរសាធន៍ជីវិតរៅកែុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ 8 

និយយរៅ បញ្ជីវែឹងគឺធំទូេំទូលាយណាស់ មនដូេជា េន ម៉ា សតនុ។> ដូរេែះ <កា រាយមវសេង9 

យេ់រីអំឡុង បប>កមពជុាក្បជាធិបរតយយ <និងអំរីអេីវដេបានរកើតរឡើង>ពាក់រ័នា<នឹងកា ក្សាវក្ជាវ10 

 បស់ខាុំ វាសំខាន់ណាស់កែុងកា យេ់ឲ្យបានថាកា ក្សាវក្ជាវ បស់ខាុំគឺវផែករៅរេើកា >សមា សមន សស11 

ជារក្េើន និងរយងឯកសា ជារក្េើន។ <រវើយខាុំមិនេង់ឲ្យរគកាត់វាឲ្យរៅជា ូបភារមួយវដេរមើេរៅ12 

តូេេរងែមតេំរពាះអែកវដេបានផដេ់រ័ត៌មនកែុងកា ក្សាវក្ជាវ បស់ខាុំរនាះរទ។ រ ឿងរផសងរទៀត គឺមន13 

 របៀបនិយយជាមួយនឹងក្បជាជន។ ខាុំរាយមរនយេ់ថា>ជាន វិទូ<គឺរធេើកា ពាក់រ័នានឹងបទរិរសាធន៍ 14 

ជីវិត ប៉ា វនដតក្មូវឲ្យរធេើកា សិកាឲ្យបានទូេំទូលាយ និងរក្េើនវិស័យ។ កែុងន័យថ្នកា ក្សាវក្ជាវ សរេថ្ងៃ15 

រនះ គឺមនអែកក្សាវក្ជាវជារក្េើនបានរធេើកា ក្សាវក្ជាវរេើ វិស័យេក្មុះរផសងៗ។> អ៊ ៊ីេឹងខាុំ  លករាយ<នឹង16 

កា សួ សណួំ េំៗ រវើយរមើេថារតើខាុំអាេរ ល្ើយបានឬអត់> របើសិនណាជារលាកសួ សំណួ <េំៗ17 

ជាក់លាក់រនាះ  ឹតវតេែ។ អ៊ ៊ីេឹងខាុំក្គ្នន់វតេង់បញ្ញជ ក់រី េំណ េរនះឯង រដើមបីក ំឲ្យកាត់រេញនូវ ូបភារ18 

វដេរគអាេរមើេរ ើញថាអេីរៅជាន វិទូ និងមួយរទៀតគឺ េំនួនអែកក្សាវក្ជាវវដេខាុំមនទំនាក់ទំនង 19 

ជាមួយ។>  20 

<ក្បសិនរបើកា បកវក្បក្តឹមក្តូវរនាះ គឺរគនិយយថា ខាុំ>ជាមិតតជិតដិត<ជាមួយ> វប៊ន រ ៀ 21 

និន <ខាុំជាសវកា ល បស់ វប៊ន រ ៀ និន។ ខាុំគិតថា ខាុំដូេជាបានញាបំាយថ្ងៃក្តង់ជាមួយគ្នត់មដង ររេ22 

ខាុំរិភាកាគ្នែ ជាមួយគ្នត់>រៅឯវយេ។ ខាុំមិនវដេនិយយទូ ស័រា<>ជាមួយគ្នត់រទ។ ដូរេែះ សូម23 

រមតាត ក្បុងក្បយ័តែបនតិេ<េំរពាះកា កាត់រ័ត៌មនវដេមន>ឥទាិរេ <និងរ័ត៌មនវដេរគសាគ េ់ថាជា24 

អែកក្សាវក្ជាវមែ ក់រនាះ។ ខាុំបានរក្បើក្បាស់នូវក្បភរខ សគ្នែ ជារក្េើនរដើមបី្នដេ់កា បញ្ចប់រសៀវរៅ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  39 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ខាុំ។> កែុងឋានៈជាន វិទូ <ឧទ្ធវ ណ>៍ គឺថាខាុំរធេើកា ឲ្យអស់រីសមតថភារ បស់ខាុំ<កែុងកា វសេងយេ់1 

រីនរយបាយកា ប រទស ក៏ដូេជាទំនាក់ទំនង>កែុងកា វសេង កកា រិត។ <រវើយខាុំក៏រាយមវសេង2 

យេ់ផងវដ អំរី>ទំនាក់ទំនង<នរយបាយ>កា ប រទស< បស់>សវ ដឋអារម ិក<ទ្ធក់ទងនឹងរវៀត-3 

ណាម ក៏ដូេជាតកកសាស្ដ្សដ បស់រមដឹកនាបំកសក មមយុនីសដកមពជុាផងវដ ។ ខាុំគិតថាវាមនសា ៈសំខាន់4 

ខាល ងំណាស់កែុងកា វសេងយេ់រីកា រិត។> 5 

[១១:០០:៣៨] 6 

អ៊ ៊ីេឹងជាងមីមដងរទៀត សូមឲ្យរលាកសួ សំណួ ណាមួយ ជាសំណួ វដេរគរៅថា<សំណួ >7 

រផ្ទដ តឲ្យេំៗវតមដង រវើយខាុំ<នឹងតបរៅ>រលាក <ថាខាុំអាេរ ល្ើយក្បាប់រលាកបានទូេំទូលាយ ឬក៏8 

រ ល្ើយមិនបានរទ។ ខាុំ លករាយនឹងរ ល្ើយសំណួ ពាក់រ័នានឹងឯកសា មួយរនាះ វតឥឡូវវាមិនក្តូវបានទទួេ9 

យកកែុងសំណ ំរ ឿងរទ។ អ៊ ៊ីេឹង របើសិនជារលាកមនឯកសា រផសងរទៀត ខាុំ លករាយនឹងបនត។>  10 

ស៖ ម ននឹងក្តឡប់រៅសួ រី រតង ស៊ាវរីង <>រលាកបានរេើករឡើងរីេំណ េរនះ គឺខាុំ លករាយ។ 11 

គឺសូមជក្មបរោយរសាម ះក្តង់ថា រម៉ាេបានខាុំរផ្ទដ ត<>រៅរេើ រដវលដ <រ្នដ៍េ័  និង> រ ៀ និន 12 

<គឺ>រោយសា <ថា ររេខាុំអានរសៀវរៅ បស់រលាក វាហាក់ដូេជាខាុំកំរ ងអានរសៀវរៅ បស់ រ ៀ 13 

និន និង រ្នដ៍េ័  វដ ។ ខាុំសូមរេើកឧទ្ធវ ណ៍ជូនរលាក។ រៅមួយជំរូក ឬរី ជំរូក> រលាកបានរក្បើ14 

ពាកយ “<ររាគក្តរដវវិេ, ររាគក្តរដវវិេ> បស់ប៉ា េ រត, <ររាគក្តរដវវិេកែុងមជឈិមបកស, ររាគ15 

ក្តរដវវិេកែុងមនាី ស-២១។។” <>រលាករេើករឡើងក្បវវេជា២៥ដង កែុងរសៀវរៅ បស់រលាក។ 16 

<មនពាកយថា សក្តូវរិត និងសក្តូវសាគ េ់ម ខ រិរសសគឺពាកយ “សាគ េ់ម ខ” ខាុំគិតថារលាកបានរក្បើ17 

ក្បវវេជា១៥ដង។ ក្ទឹសដីមួយរនះ គឺ រ ៀ និន និង រ្នដ៍េ័  បានបរងកើតរក្េើនរេើសេ ប។ វែឹង18 

រវើយជាក្បភរ បស់ពាកយវែឹង វតវាអត់មនអីសំខាន់រទ។>  19 

ឥឡូវសូមទ ករ ឿងរនះ<រោេ> រលាក វ ីនត ន។ ឥឡូវរយើងេូេរៅរ ឿង រតង ស៊ាវរីង មដង20 

រទៀត។ រលាកសាគ េ់ថា រតង ស៊ាវ រីង ជាអែកណាវដ អ៊ ៊ីេឹង? 21 

្៖ ដូេខាុំបានក្បាប់រលាកអ៊ ៊ីេឹង <គឺថាខាុំសាគ េ់។> ខាុំក៏សូមរ ល្ើយតបផងវដ  ពាក់រ័នារៅនឹង22 

<កា ក្សាវក្ជាវ> ខាុំមិនគិតថា <មនវត> រដវលដ រ្នដ៍េ័  រវើយនិង <វប៊ន រ ៀ និន រនាះរទវដេ23 

បាន> និយយ< របៀប>រនះ <គឺមនមន សសជារក្េើនរផសងរទៀត។ ពាក់រ័នារៅនឹងទំនាក់ទំនង    24 

រវើយនិង>កា រក្បើក្បាស់ពាកយថា <“ររាគក្តរដវវិេ”> <គឺមនមន សសមួយេំនួនបានយកពាកយរនះមក25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  40 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

និយយរេង ប៉ា វនដតាមរិតរៅ ខាុំបានរក្បើពាកយថា ក្តរដវវិេរនះ េំរពាះកា វសេងយេ់អំរីវបបធម៌កែុង1 

ក្សុក រវើយរក្បើក្បាស់ពាកយរនះតាម របៀបរផសង និងរិរណ៌នារីកា បណដុ ះរឡើងនូវររាគក្តរដវវិេ>រៅ2 

កែុងថាែ ក់ដឹកនាកំមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ <សក្តូវរិត និងសក្តូវសាគ េ់ម ខ គឺតួរសេកដី បស់វាគឺវវង3 

ណាស់ រវើយខាុំអានរៅគឺវារយងរសេកដីសនែិោឋ ន បស់រួករគ។ ខាុំគិតថាកា ក្សាវក្ជាវគឺមនកា កាត់4 

រក្េើនណាស់ រដើមបីបញ្ញជ ក់ន័យថាធមមតាគឺមនមន សសវតរី នាក់រទ។ ជាឧទ្ធវ ណ៍ ខាុំគិតថាវាសំខាន់5 

ណាស់កែុងកា រមើេរៅរេើកា ង្គ  បស>់មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា<ដូេវដេរលាកបានរ ៀបរាប់ 6 

វដេបានរធេើកា ក្សាវក្ជាវរក្េើនបេចបុបនែរនះ។ មដងរទៀត រដើមបីវសេងយេ់រី បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ7 

តាម យៈរ ឿងទ្ធំងរី រនះ គឺក្តូវវផែករេើកា ក្សាវក្ជាវ។> រីខាងរដើម រលាកថាមនកា ខ សគ្នែ យ៉ា ង8 

ខាល ងំ< វាងរ ឿងទ្ធងំរី រនះ> វែឹងរបើខាុំមិនយេ់មិនក្េឡំរទ។ 9 

[១១:០៣:២០] 10 

ស៖ ក្បវវេជារយើងនឹងរិភាកាេំណ េរនះ រៅររេរក្កាយ។ ខាុំនឹងនិយយរៅដេ់ពាកយ 11 

“ជំងកឺ្តរដវ វិេ” <សក្តូវរិត និងសក្តូវសាគ េ់ម ខ>រនះរឡើងវិញ។ មដងរទៀត រតើ រតង ស៊ាវរីង ជាអែក12 

ណា<?> រតើរលាកដឹងថា<>ជំវ  បស់េិន<មករេើរវៀតណាម និងមករេើរគ្នេនរយបាយកា 13 

ប រទស បស់រវៀតណាមេំរពាះកមពជុាក្បជាធិបរតយយ>យ៉ា ងដូេរមដេវដ  រលាកដឹងរទ? 14 

្៖ បាទ ពាក់រ័នារៅនឹងរគ្នេនរយបាយេិន កែុងសម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ គឺថា<គ្នកំ្ទ15 

បកសក មមយុនីសដកមពជុា និងរធេើកា ទប់>រវៀតណាម <>។  16 

ស៖ រតង ស៊ាវរីង មដងរនាះ គ្នត់រៅរវៀតណាម ថាជា <> “អារឈល ើយមួយរៅ<ភាគខាង17 

រកើត”។ តាមទសសនៈរលាកជាអែកជំនាញ ប គគេវដេថាគ្នត់ដឹងតិេតួេរីកា រឃាសនា រនាះក៏ជា18 

រ លសរអើងរូជសាសន៍រវៀតណាមវដ ។ រតើរវៀតណាមជាអារឈល ើយមួយរៅភាគខាងរកើតឬ?>   19 

្៖ សូមអ គ ណរលាករមធាវល។ រយើងមិនមន<>ឯកសា រយង<រៅសណួំ រនះ>រទ។  20 

<ក្បសិនរបើរលាក អាេផដេ់ឯកសា រក្េើនរទៀតមកឲ្យខាុំ ខាុំក្បវវេជាអាេយេ់រីគំនិតរលាកថារលាក21 

េង់ថារម៉ាេ រវើយខាុំក៏អាេបញ្ញជ ក់ជូនរលាកថាវាសមរវត សមផេ ឬក៏អត់វដ ។ ប៉ា វនដខាុំគិតថាកក្មង22 

សំណួ វដេមិនវផែករេើឯកសា រយងរនាះ គឺវា>រិបាកនឹង<រ ល្ើយណាស់។> រលាកខលួនឯង<រាយម23 

និយយថា អេីវដេខាុំក្តូវនិយយរនាះគឺទ្ធក់ទងនឹងរសៀវរៅ និងកា ក្សាវក្ជាវ បស់ខាុំ រិរសសគឺកា 24 

ក្សាវក្ជាវ វិស័យជាតិរនារុនះវតមដងគឺរៅេរនាល ះឆ្ែ ំ>៩៤ រៅ ៩៥។ រៅររេវដេខាុំនិយយខាងរក្ៅ    25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  41 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

 វិស័យរនះ<ពាក់រ័នានឹងកា ក្សាវក្ជាវរក្កាយៗមករទៀត រគក្បាប់ខាុំថាក ំឲ្យនិយយរីរ ឿងវែឹង>។ 1 

ឥឡូវរនះ រលាកហាក់បីដូេជាក្បាប់ខាុំថា ខាុំគួ វតនិយយរ ឿងរផសងៗរទៀតរទ្ធះបីសថិតរៅខាងរក្ៅ<កា 2 

ក្សាវក្ជាវរសៀវរៅខាុ>ំក៏រោយ។ ខាុំ<  លករាយកែុងកា >រាយមជួយកែុងនាមជាសាកសីជំនាញ<រ ល្ើយ3 

រាេ់សំណួ វដេសួ > ប៉ា វនត<វាហាក់បីដូេជា>មនភារផាយុ<ក្សឡះរីអេីវដេរលាកសួ ខាុំ។ ររេខាុំ4 

បានឯកសា រីខាង>សវក្រះរាជអាជាា  ក៏ដូេជា សវរមធាវលនាមំ ខ គឺថារួកគ្នត់<សួ ខាុំនូវសណួំ 5 

ជាក់លាក់ពាក់រ័នារៅនឹង>ឯកសា <វដេគ្នត់ផដេ់ឲ្យខាុំ អ៊ ៊ីេឹងគឺខាុំមនឯកសា ក្គប់ក្គ្នន់វដេខាុំអាេ6 

រយងបានឆ្ប់ វ័ស។ វតឥឡូវរនះ ខាុំគ្នម នឯកសា រយងរសាះ ផាយុរៅវិញរ័ត៌មនខាុំទទួេបានគឺ7 

កំរណតកំណាត់ណាស់ រវើយសួ អត់វផែករេើឯកសា អីរទ រវើយក៏មនឯកសា ខលះរគបានបង្គា ញខាុំ8 

រេើកដំបូងររេឈប់សក្មកវតប៉ា ណណ ឹង។ មដងរទៀត> ខាុំេង់ឲ្យរលាកផ្ទា េ់បង្គា ញ<រីកា យេ់រ ើញ9 

ខាង>កា ពា កដី<ទ្ធក់ទងេំណ េរនះ រវើយខាុំនឹងសវកា ជួយេំរពាះសំណួ ទ្ធក់ទងនឹងេំណ េរនះ 10 

ប៉ា វនដខាុំក្តូវកា ឲ្យមនឯកសា ជាក់លាក់រយង និងតាមេំោប់េំរោយ។ ខាុំសមគ េ់ថាអេីវដេរលាករធេើ11 

គឺផាយុក្សឡះរវើយ។ ខាុំជាន វិទូមែ ក់ ប៉ា វនដរក្កាយមករទៀត រគសនមតថាខាុំជាអែកជំនាញ>រគ្នេនរយ-12 

បាយកា ប រទស។ <បទរិរសាធន៍ថ្នជំនាញខាុំគឺេក្មុះ>កែុងឋានៈខាុំជាអែក<ក្សាវក្ជាវ>វផែកខាងអំររើ13 

ក្បេ័យរូជសាសន៍ <ប៉ា វនដខាុំគិតថា រលាករមធាវលមិនអាេរក្បើវិធសីួ ទ្ធងំរី អ៊ ៊ីេឹងបានរទ។> 14 

[១១:០៦:៣០] 15 

ស៖ េំណ េេ ងរក្កាយខាុំយេ់ក្សបរលាក វ ីនត ន។ ឥឡូវខាុំសូមអាន-- 16 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 17 

សូមអរញ្ជើញរលាកសវក្រះរាជអាជាា  ងអនត ជាតិ! 18 

រលាក វលរេលមម សមតី៖ 19 

រលាកក្បធាន សាកសីបានរ ល្ើយសំណួ <រវើយ។> រមធាវលកា ពា កដីក្តូវវតសួ ឲ្យជាក់លាក់20 

<និង>ពាក់រ័នារៅនឹង<វគគ>ថ្នសវនាកា  បស់រយើងរនះ។ សំណួ <មិនេំជាក់លាក់ទ្ធងំអស់រនះ គឺរធេើ21 

ឲ្យ>អែកជំនាញ<សថិត>កែុងសាថ នភារមួយដ៏េំបាកតឹងវតង<ណាស់ អ៊ ៊ីេឹងគឺថាសូមឲ្យរលាករមធាវល 22 

គ្នត់រផ្ទដ តសំណួ  បស់គ្នត់រៅរេើ>កា ក្បក្រឹតតេំរពាះជនជាតិរវៀតណាម, <កា ក្បក្រឹតតេំរពាះរ ទា23 

សាសនិក, មនាី >ស-២១ <និងសំណួ ពាក់រ័នាផ្ទា េ់រៅនឹងបញ្ញា ទ្ធងំរនះ។> រវើយរោយសា អែក24 

ជំនាញមិនមនឯកសា រៅេំរពាះម ខគ្នត់ ដូរេែះរមធាវលកា ពា កដីគួ វតផដេ់<ឯកសា ជាក់លាក ់ រវើយ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  42 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សូម>ឲ្យអែកជំនាញគ្នត់<បកក្សាយ ជាជាងរិភាកាគ្នែ ជាទូរៅ។ ខាុំគិតថារលាកអែកជំនាញគ្នត់េង់1 

បានអ៊ ៊ីេឹង>។ 2 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 3 

ខាុំរ ៀបនឹងរធេើដូេវដេរលាករេើករឡើង។ 4 

សួ រោយរលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 5 

ស៖ រនះ គឺជាឯកសា  វដេបានផដេ់រៅដេ់រលាក វ ីនត ន គឺ E3/7325។ រនះ គឺជា បាយ-6 

កា ណ៍េ ះវខមករា ៧៩ វដេជា បាយកា ណ៍ បស់គណៈអេិថ្ស្ដ្នតយ៍ បស់បកសក មមយុនីសតរវៀតណាម -- 7 

សូមរទ្ធស <កា ិយេ័យនរយបាយ>បកសក មមយុនីសតេិន វដេនិយយអំរីកា យេ់រ ើញ បស់េិន8 

េំរពាះរវៀតណាម េំរពាះនរយបាយប រទសរវៀតណាម។  <មដងរទៀត រយើងរជឿថាវាសំខាន់ណាស់កែុង9 

កា >យេ់រីនរយបាយ បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយ រៅររេវដេកមពជុាក្បជាធិបរតយយយេ់ថារវៀត 10 

ណាម គឺជាខាម ងំ<ថ្ផាកែុង> ថ្ផារក្ៅ <រនាះ>។  11 

[១១:០៨:២៤] 12 

<ខាុំសូមអានជូនរលាកសាដ ប់ោប់រីទំរ័ > ERN<ជាភាសាអង់រគលស> 01001622, វខម  01013 

63797, បារំាង ខាុំនឹងផដេ់ជូនរៅររេរក្កាយ។ ឯកសា រនះស រស ដូេតរៅ៖ “រៅកែុងឆ្ែ ំ១៩៧៣ 14 

រដើមបី ំឭករៅដេ់ថាែ ក់ដឹកនាកំមពជុាឲ្យ កាកា ក្បុងក្បយ័តែជាក្បោ ំ រលាកក្បធានរៅ៉ា  ក៏បានជក្មប15 

រៅ សីវន  ថា វូជីមិញ បាននិយយជាមួយរលាកក្បធានរៅ៉ា  អំរីកា បរងកើតសវរ័នាឥណឌូ េិន។ 16 

រក្កាយរីឆ្ែ ំ៧៤ កងទ័ររវៀតណាមវដេបាន ួមគ្នែ ជាមួយកងទ័របដិវតតន៍កមពជុា បានវាយក្បយ ទារៅ17 

តាមសម ភូមិនានារៅកមពជុា។ រវៀតណាមបានេាមយកឱកាសរនះរដើមបី<បណដុ ះក្កុមរមដឹកនាជំន18 

ជាតិវខម វដេគ្នកំ្ទ>រវៀតណាម <រវើយក្គ្នប់រូជថ្នរក្គ្នះមវនដរាយបានដ ះរនលករឡើង”>។ រវើយម ន19 

រនះបនតិេ “តាមកា រិតរៅ ម នររេ ំរោះរវៀតណាមខាងតបូង រវៀតណាម<មនបំណងមិនេែបាត់រៅ20 

រវើយ។ រួកអែក ក្ួតនឹងសស្ដ្ង្គគ មមួយកាដ ប់តូេ បស់រវៀតណាម> រោយមនកា ញុះញង់រីរម<រួក21 

េក្ករតតិសងគមនិយមរៅរីរក្កាយ> បស់រគ<េិញ្ច ឹមេិតតេង់> ល្ នពានកមពជុា<រោយអូសទ្ធញកមពជុា22 

ឲ្យេូេ>រៅជាសវរ័នាឥណឌូ េិន <រវើយផ្ទល ស់បដូ ម ខមត់រៅជាេក្ករតតិសងគមនិយម>។” រយើងខាុំ23 

រជឿជាក់ថារនះគឺជាទសសនៈផលូវកា  បស់េិនរៅរេើរវៀតណាម។ ឯកសា រនះ គឺបានវេក ំវេករោយ ដឋ24 

បាេអារម ិកាំងរៅកែុងឆ្ែ ំ១៩៧៥។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  43 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

មសិេមិញ រយើងបាននិយយគ្នែ អំរីពាកយ “យួន” ថារតើសំរៅរៅរេើជនជាតិរវៀតណាម ឬ1 

ក្បរទសរវៀតណាម រវើយពាកយរនះក៏បានរក្បើក្បាស់រៅកែុងទសសនាវដដីទង់បដិវតត។ <េំរពាះឯកសា 2 

វដេបង្គា ញរៅរលាក ឬក៏អានជូនរលាកមសិេមិញ>។ រតើរលាកយេ់រ ើញយ៉ា ងដូេរមដេវដ  េំរពាះ 3 

ទសសនៈេិន រៅរេើនរយបាយប រទសរវៀតណាមេំរពាះកមពជុា<ក្បជាធិបរតយយ>? 4 

្៖ សូមអ គ ណរលាករមធាវល។ ខាុំរជឿជាក់ថា <ទសសនៈ>រនះ <ជាទសសនៈ បសថ់ាែ ក់ដឹកនា ំ5 

រវើយេាស់ណាស់ថាវាបង្គា ញរីកា ភ័យខាល េេំរពាះថាែ ក់ដឹកនា ំបស់បកសក មមយុនីសដកមពជុា។> 6 

[១១:១១:៣៥] 7 

ស៖ រលាកក្តូវរកាះអរញ្ជើញមកឲ្យរ ល្ើយឲ្យបានជាក់លាក់ពាក់រ័នារៅនឹងកា ក្បក្រឹតតមករេើជន8 

ជាតិរវៀតណាម។ មសិេមិញ រលាករេើករឡើង<ក្គប់រ ឿងអំរី>ជនជាតិរវៀតណាម <រវើយរលាកថា 9 

រគសមល ប់រួករនាះរោេទ្ធំងអស់។ រនះជាពាកយរលាកនិយយ>។ សំណួ ខាុ<ំរៅរលាកគឺ ជាទសសនៈ10 

 បស់>ន វិទូ<មែ ក់> រតើកា យេ់រ ើញ បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយេំរពាះមវិេឆតារវៀតណាម វា11 

មនកា ជាប់ពាក់រ័នាយ៉ា ងណាវដ  េំរពាះកា ក្បក្រឹតតរៅរេើជនជាតិរវៀតណាម? 12 

្៖ <របើ>ឯកសា ជាក់លាក់<កែុងថ្ដ គឺមនក្បរយជន៍ខាល ងំណាស់។> ខាុំ<គិត>ថាថាែ ក់13 

ដឹកនាកំមពជុាក្បជាធិបរតយយមនកា ភ័យខាល េេំរពាះរវៀតណាម រវើយកា ភ័យខាល េរនះ <វាវសដងរឡើង14 

តាម យៈកា និយយ>ញុះញង ់<និយយ>ឲ្យមនកា រ លសរអើងជាតិសាសន៍<ោេ់ខាត កា និយយ>15 

ក្បឆំ្ងរៅនឹងក្បជាជនរវៀតណាម ក្បរទសរវៀតណាម។ ពាកយ “យួន” រនះ ជាពាកយ<មិនេាស់លាស់16 

រទ>។ <រគអាេ>និយយសំរៅជនជាតិភាគតិេ<រវៀតណាម> ស់រៅកែុងក្បរទសកមពជុា <ក៏ដូេជា17 

និយយសំរៅរេើ<ក្បជាជនមករី>រវៀតណាម <រគរក្បើសំរៅរៅទ្ធងំរី ក្កុមមន សសរនះ ដូរេែះពាកយ18 

រនះរគរក្បើមនន័យរី >។  19 

ស៖ ឥឡូវរនះ រយើងកំរ ងវត្នេូេេំណ េវដេខាុំេង់បានរវើយ។ រលាកហាក់បីដូេជា20 

និយយថាកមពជុាក្បជាធិបរតយយភ័យខាល េ រវើយ<សាគ េ់>ខាម ងំ ជួនកាេ<ជា>ខាម ងំរិត <រវើយភាគ21 

រក្េើនជា>ខាម ងំ<លាក់ម ខ។> រវើយរលាកថាបកសក មមយុនីសដកមពជុាក្បជាធិបរតយយក៏ដូេជា ប៉ា េ រត 22 

គឺថាភ័យខាល េណាស់ មនជំងឺក្តរដវវិេរៅកែុងខលួន <រវើយមន សសក្គប់គ្នែ  គឺមនជំងឺភ័យខាល េរនះរៅ23 

កែុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ>។ រតើរិតរទ វដេថារវៀតណាមរិតជាសក្តូវវមនវទនវតមដង វដេនាំ24 

ឲ្យកមពជុាក្បជាធិបរតយយខាល េ? <រវើយបកសក មមយុនីសដកមពជុា>មនគ្នកំ្ទរីសំណាក់<េិន,>ឥណឌូ រនស  ី25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  44 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក៏ដូេសវ ដឋអារម ិក? <រតើមនកា គំរាមកំវវងណាមួយរទ? រតើមនកា គំរាមកំវវងវដេ>វាវសដង1 

រេញនូវកា ល្ នពានរៅកែុងវខមករា ៧៩រនះវតមដង រតើរលាកយេ់រ ើញយ៉ា ងដូេរមដេ? 2 

[១១:១៤:០៧] 3 

្៖ សូមអ គ ណរលាករមធាវល។ <អេីវដេរលាកបាន>រេើករឡើង<វាមនធាត រិតរៅកែុងវែឹង4 

វដ វដេក្តូវដឹង។ ធមមតា រលាក>មិនអាេរេើកវត< បាយកា ណ៍>មួយយកមក<រកាដ បក្រឹតតិកា ណ៍5 

ររញមួយ បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយបានរទ>។ ដូេខាុំបានជក្មបរីខាងរដើមអ ៊៊ីេឹង វាមនេំវូ ថ្ន6 

<ររេរវលា រវើយរលាកបានសំរៅរៅកា ក្សាវក្ជាវ បស់> ថ្ម៉ាខេ វលក ឺ ល <វដេបានបញ្ញជ ក់រី7 

ភារខ សគ្នែ ថ្នររេរវលា។ ដូរេែះជាធមមតា របើរយើងរយងរេើអេីមួយរោយអត់តាមេំោប់េំរោយរនាះ 8 

គឺវានឹងេ បបំបាត់ភារខ សគ្នែ ថ្នក្រឹតតិកា ណ៍ក្បវតតិសាស្ដ្សដរវើយ។> ពាក់រ័នារៅនឹងកា <និយយអំរី>9 

រវៀតណាម <កា >រក្បើពាកយ “យួន” <ដូេខាុំនិយយរីម នរវើយ របើសិនរលាកក្ករឡករៅរមើេសក្តូវ10 

រៅដំណាក់កាេរនះ គឺមនកា ផ្ទល ស់បដូ  មដងរទៀតគឺថារយើងនឹងរ ើញ របើសិនរបើក្ករឡករៅរមើេ11 

សក្តូវលាក់ម ខរៅស-២១រនាះ រនះគឺជាភសដតុាងេាស់ណាស់។ របើសិនរបើរយើងក្តឡប់រៅរមើេមនាី 12 

ម-១៣ វិញ រលាកនឹងរ ើញមន សសវដេរគគិតថាជា>គិញ បស់េន់ នេ់។ <វាមនកា របាសសមែ ត13 

ថ្ផាកែុងតិេតួេវដ រកើតរឡើង។ រោយវឡក រៅដំណាក់កាេបនាា ប់> មនកា កំណត់រគ្នេរៅរៅរេើ14 

<> បបសាធា ណ ដឋវខម  ជារិរសស<រក្កាយ>វខ៣ វខមីនា ៧៦ វដេ<>រផ្ទដ ត<ខាល ងំ>រៅរេើខាម ងំ15 

ថ្ផាកែុង។ <ដូេរលាកដឹងក្សាប់រវើយគឺ មនកា របាសសមែ តក្ទង់ក្ទ្ធយធំរកើតរឡើង>រក្កាយមករទៀត 16 

េំណ េអស់រនះវាកាន់វតវសដងរឡើងៗ<រៅកែុងកា សនានា បស់បកសក មមយុនីសដកមពជុា វដេរផ្ទដ តរៅរេើ17 

រវៀតណាម រៅរេើយួន រវើយ>សស្ដ្ង្គគ ម<រេះវត  លកខាល ងំរឡើងៗ> រៅឆ្ែ ំ១៩៧៨។ ប៉ា វនដ<រយើងក្តូវដឹង18 

ថា> រីរដើមដំបូងរនាះ ពាកយយួនរនះគឺរ ើញមន<ោនថ្ន>កា រក្បើក្បាស់ ក៏ប៉ា វនដ<ពាកយរនះរេះវត លក19 

ខាល ងំរឡើងៗតាមររេរវលា។> របើសិនណារយើងរមើេអំរីមូេរវត ថ្ន<>អំររើក្បេ័យរូជសាសន ៍20 

រៅរេើជនជាតិោម និងអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍រៅរេើជនជាតិរវៀតណាមគឺមនកា រ លសរអើង<រូជ21 

សាសន>៍តាងំរីរដើមដំបូងមករមល៉ាះ <រវើយកក្មិតថ្នកា រ លសរអើងរូជសាសន៍រឡើងខាល ងំរៅឆ្ែ ំ១៩៧៨ 22 

ជាងកែុងឆ្ែ ំ១៩៧៥។ ដូេរ ៀបរាប់មក គឺថាកា ក្រួយបា មាគឺរិតជាមនវមន> គឺខាុំយេ់រ ើញថាថាែ ក់23 

ដឹកនាបំកសក មមយុនីសដកមពជុាយេ់រ ើញថាកា គំរាមកំវវងរនះ ជាកា គរំាមកំវវងវមនវទនរិតក្បាកដ 24 

<រវើយរួករគមនក្បតិកមមតប>។ <មន>កា ល្ នពាន<វដេគ្នកំ្ទរោយរវៀតណាមមួយរៅវខមក25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  45 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រា> រលាកមិនអាេនិយយថា អូុ៎! កា គំរាមកំវវងរនះ គឺ<ក្តឹមក្តូវរនាះរទ>។ វា<ជា>ដំណាក់កាេ1 

ថ្នក្បវតតិសាស្ដ្សដ។ ដូេខាុំបានរេើករឡើងអ៊ ៊ីេឹង<អំរីកា ក្សាវក្ជាវ បស>់ ណាយ៉ា ន ់ ោន់ោ គ្នត់បាន2 

រេើករឡើងថាកងកមល ំងវខម ក្កវមក៏េូេរៅកែុងទឹកដីរវៀតណាម <រវើយរធេើកា សមល ប់យ៉ា ងរឃា រៅ 3 

គ្នត់បានរៅតាមភូមិ។> ដូរេែះវាមនកា បងកជរមល ះ ដឹកនាឲំ្យមនជរមល ះ<រៅដំណាក់កាេរនះវដ ។> 4 

អ៊ ៊ីេឹង<េូេរៅរមើេ>ក្រឹតតិកា ណ៍<រដើម>វខមករា ៧៩ វដេក្តូវបរងកើត បបសាធា ណ ដឋក្បជាមនិត 5 

កមពជុា រយើងក្តូវរិនិតយរមើេ<ប ិបទក្បវតតិសាស្ដ្សដសិនវដេធំជាងរនះសិន រយើងមិនអាេរមើេ បប 6 

កមពជុាក្បជាធិបរតយយជាេកខណៈអកមមអ៊ ៊ីេឹងរទ រួករគទ្ធងំអស់វែឹងជាអែកសកមម។ រវើយវាមន7 

ទិដឋភារមួយរទៀត មនកា គំរាមកំវវងរីខាម ងំខាងរក្ៅ ប៉ា វនដក៏មនកា គំរាមកំវវងរីខាម ងំខាងកែុងវដ ។ 8 

ខាម ងំខាងកែុងគឺអាេរេញរី>ភាែ ក់ង្គ  វាមនរស.អ ី.អា, វាមន កា.រវស.រប ភាែ ក់ង្គ រវៀតណាម។េ។  9 

[១១:១៧:៣៨] 10 

ស៖ សូមរទ្ធស ខាុំបញ្ឈប់រលាកក្តឹមរនះសិន។ កែុងេរមលើយ បស់រលាកដ៏វវងរនះ ខាុំរ ើញថា11 

រលាកមិនទ្ធន់រ ល្ើយរៅនឹងសំណួ  បស់ខាុំរៅរឡើយរទ។ ខាុំបានឮថា ឮរលាកនិយយថា <រួករគគិតថា12 

មន>កា គំរាមកំវវងរីសំណាក់រវៀតណាម <រលាកអត់បាននិយយថារួករគបានដឹងរទ ប៉ា វនដរួករគ13 

បានដឹងថាមនកា គំរាមកំវវងវមន។>។ រវត ផេវដេខាុំសួ សំណួ ប ិបទក្បវតតិសាស្ដ្សដរៅរលាក14 

រនះ គឺថា<>កា ភ័យខាល េរនះ<គឺមនវមន វារិតក្បាកដ រវើយអែកក្គប់គ្នែ បានដឹងថាវាមនរិតវមន 15 

វដេវាមិនវមនជា>ជំងឺក្តរដវ វិេវែឹង<រទ។ ក្គ្នន់វតយេ់អំរីនរយបាយកា ប រទស បស់រវៀតណាម  16 

គឺរលាកអាេវសេងយេ់បាន>រៅកែុងឯកសា ទង់បដិវតត<វដេដកក្សង់រោយខាងសវក្រះរាជអាជាា >17 

។ <>រវើយខាុំយេ់រ ើញថា<អែកក្សាវក្ជាវភាគរក្េើន>កាត់បនថយ<វផែកវដេនិយយរីកា គំរាម18 

កំវវង បស់>រវៀតណាម។ <ខាុំសូមេូេរៅរក្ៅបនដិេពាក់រ័នានឹងេំណ េរនះ។> មសិេមិញក៏បាន19 

រេើករឡើងបី បួន ក្បាំដងវដ  រលាករធេើកា រក្បមបរធៀបរៅនឹងណាវសុី អាេលឺម៉ាង់ រោយថារលាកក៏20 

<ជា>អែកជំនាញមួយពាក់រ័នារៅនឹងរឃាសនា<កា >វដ ។ <រតើ>វា<រិតរទ វដេថា>មនេកខណៈ21 

ខ សគ្នែ <ធំមួយរី របៀប> ណាវសុី អាេលឺម៉ាង់េំរពាះ<រមើេមក>ជនជាតិជេីស <និងកា ក្បក្រឹតតមករេើ22 

ជនជាតិជេីស ជាមួយនឹង របៀបវដេ>កមពជុាក្បជាធិបរតយយ<រមើេរៅរវៀតណាម និង របៀបវដេ 23 

កមពជុាក្បជាធិបរតយយក្បក្រឹតតមករេើជនជាតិខលួនឯង, ជាជនជាតិ>រវៀតណាម<រនាះ?>  24 

្៖ សូមអ គ ណរលាករមធាវល។ រលាករេើកេំណ េដ៏សំខាន់ និងគួ ឲ្យោប់អា មមណ៍។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  46 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

<រវើយវាជាេំណ េវដេខាុំេង់និយយតាងំរីវគគដំបូងថ្នសវនាកា រមលះ ររេវដេខាុំោប់រផដើម>និយយ1 

អំរី <រា ហាេ វអេ េឹមគិន និងនិយយរីក្បភររដើមថ្នពាកយ> “អំររើក្បេ័យរូជសាសន៍”។ <អេីវដេខាុំ2 

េង់និយយររេរនាះ> ឥឡូវរលាករេើក<មក>មតងរទៀត<រវើយ> កែុងកា តាមោន<អំរីកា វិវតតន៍3 

ថ្នពាកយរនះ វាោប់រផដើមយ៉ា ងរម៉ាេ រក្កាយសស្ដ្ង្គគ មវារៅជាយ៉ា ងរម៉ាេ វដេបេចបុបនែរនះរគរៅពាកយរនះ4 

ថា>“វូឡូខស” <ខាុំនិយយអ៊ ៊ីេឹង រក្ពាះថារបើសិនរយើងក្តឡប់រៅរមើេនូ ឹមបឺក ពាកយរនះមិនក្តូវបាន5 

រគយកមករក្បើរនាះរទ គឺរគរក្បើពាកយថា “ឧក្កិដឋកមម្ ល នពាន” “ឧក្កិដឋកមមបំផ្ទល ញសនដិភារ” និង 6 

“ឧក្កិដឋកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ”។ ទ្ធងំអស់រនះរវើយ ជារ ឿងវដេរយើងកំរ ងនិយយអំរី។ និយយ7 

 ួមរៅ> អេីវដេរកើតមនរឡើង <របើខាុំោរីំ>សកខីកមម បស់ វេីេីរ សសត <វាគ>ឺជាឧទ្ធវ ណ៍មួយ8 

<េែ>វដេក្បជាជន<បាននិយយគឺ>អំររើក្បេ័យរូជសាសន៍រកើតរឡើង<រៅកែុង វូឡូខស>។ របើ9 

<សិនជាក្ទង់ក្ទ្ធយវែឹងរមើេរៅដូេ> វូឡូខស វា<គឺជា>អំររើក្បេ័យរូជសាសន៍។ ទសសនទ្ធន10 

< ួមទូរៅ និងកា យេ់មិនដូេគ្នែ  គឺមិនបង្គា ញថាជាកា យេ់េាស់អំរីកា >សិការៅរេើអំររើ11 

ក្បេ័យរូជសាសន៍ <និងកា ក្សាវក្ជាវវដេបានរធេើ ួេមករវើយ និងមិនយេ់រីនិយមន័យវដេរគបាន12 

បកក្សាយរនាះរទ រវើយវងមទ្ធងំរមើេរ ើញខ សគ្នែ រទៀតផង។> របើសិនរមើេ<ដំរណាះក្សាយវដេ13 

អន ម័តឆ្ែ ំ>១៩៤៦ <រាប់ទ្ធងំក្កុមអែកនរយបាយផង បានេំវឲ្យរ ើញរីក្កុមអែក> រសដឋកិេច <និង14 

ក្កុមអែក>សងគម<និយម វដេដំរណាះក្សាយរនះមិនបានវផែករៅរេើឯកសា  ឬក៏កតាត ក្បវតតិសាស្ដ្សដ 15 

រវើយក៏មនភារេរមែមងគ្នែ វដ រៅកែុងកា ក្បជ ំរិភាកាគ្នែ  បស់អងគកា សវក្បជាជាតិវដ អំរីពាកយ 16 

“អំររើក្បេ័យរូជសាសន៍” រៅររេរនាះ។ សំណួ វដេថា “អេីរៅជាក្កុមជាតិសាសន៍មួយ?” “រតើ17 

រយើងគួ រាប់បញ្ចូេអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍វបបធម៌ជាបញ្ញា មួយវដេឬរទ?” សំណួ ទ្ធងំរនះគឺក្តូវ18 

រេើកយកមករិភាកា និងបានកាល យជាក្រឹតតិកា ណ៍ក្បវតតិសាស្ដ្សដមួយរៅររេរនាះ។ ក្ទង់ក្ទ្ធយណា19 

មួយវដេដូេ ឬក៏មិនដូេវូឡូខស ដូរេែះវាគឺជា ឬមិនវមនជាអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍។ វាជាកា 20 

កំណត់និយមន័យខ ស រទ្ធះបីជាពាកយវដេរក្បើរៅកែុង>អន សញ្ញា សតីអំរី<អំររើ>ក្បេ័យរូជសាសន៍21 

<ក៏រោយ។> 22 

[១១:២១:៥៤] 23 

<ដូេខាុំនិយយរីម នអ៊ ៊ីេឹង ខាុំសូមកត់សមគ េ់ថា ខាុំបានតាមោនរមើេដំរណើ រៅរេើអេីវដេខាុំ24 

រៅវាថា  វិធីសាស្ដ្សដក្សាវក្ជាវរេើអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍ និងកា ោប់រផដើមក្សាវក្ជាវអំររើក្បេ័យ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  47 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រូជសាសន៍ រវើយខាុំក្សាវក្ជាវរៅតាមក្បរទសជារក្េើន ដូេជារៅកែុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ 1 

រៅ> ណាវសុ ីអាេលឺម៉ាង់ <ក្សាវក្ជាវរេើ ដឋរសដឋកិេចវបបសងគមនិយម។ រយើង>រ ើញដំរណើ កា មួយ2 

គឺថាវាមនដំរណើ កា ខ សគ្នែ  រោយសា វតវាមនដំណាក់កាេម ន<បង្គា ញេាស់។ រយើងរ ើញមន3 

ភារខ សគ្នែ វមន។ កា រ ៀបេំសងគមមួយរឡើងវិញ រដើមបី>កំណត់រគ្នេរៅរៅរេើក្បជាជន <ជាក់4 

វសដងឧទ្ធវ ណ ៍ គឺ>កា ោប់េងជនជាតិជេីសោក់រៅកែុងជំ ំ<ក្បមូេផដុំ ោក់វិន័យតឹងវតង ោក់ឲ្យ5 

រៅរក្កាមកា  ិយធិបរតយយ> កា កំណត់រគ្នេរៅរៅរេើក្កុមរនះ <រថាក េរទ្ធស បំបាត់សិទាិ រវើយ6 

និងករមាេរោេបនដិេមដងៗនូវក្កុមរគ្នេរៅទ្ធងំមូេ ឬជាវផែក>។ <គឺវា>មនេកខណៈក្សរដៀងគ្នែ7 

រៅនឹងអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍វដេរកើតមនរឡើងរៅកវនលងដថ្ទ។ <រវើយវាក៏>រកើតរៅកែុងសម័យ8 

កមពជុាក្បជាធិបរតយយ<វដ  រវើយក៏>រកើតរៅកែុងសម័យ វូឡូខស <វដ ។ ដូេខាុំរ ៀបរាប់មករវើយ 9 

ថាខាុំបានសិកាស ីជរក្ៅអំរីក្បភររដើមថ្នពាកយថា អំររើក្បេ័យរូជសាសន៍រនះ រវើយវាមនក្បរភទ10 

រក្េើនរទៀតថ្នអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍រនះ ឧទ្ធវ ណ៍ក្បេ័យរូជសាសន៍រេើជនជាតិរដើមរៅតាម11 

កវនលងរផសងគ្នែ ។ ប៉ា វនដសំខាន់ រយើងក ំនិយយថា “អូ! រតើមន អូសេិេ រទ?”> រទ្ធះប<ីជាមន>អែកខលះ12 

<រក្បមបរធៀបទួេ>វសលងរៅនឹង <អូសេិេ> ក៏រោយ សំខាន់<រយើងក្តូវយេ់>ថា អំររើក្បេ័យរូជ13 

សាសន៍ជាអេី <វាខាល ងំកក្មិតណា រវើយបនាា ប់មក រមើេរី>ដំរណើ កា < បស់វាទ្ធងំរី វែឹង ថារតើវា14 

ដូេគ្នែ វដ ឬអត់។> តាមកា សិកាក្សាវក្ជាវ បស់ខាុំ េាស់រវើយវដេថា<ជាក ណ>ីអំររើក្បេ័យ15 

រូជសាសន៍ <រៅកែុងដំរណាះក្សាយឆ្ែ ំ១៩៤៦, អន សញ្ញា សដីរីអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍អងគកា សវ16 

ក្បជាជាតិ និងតួរសេកដីថ្នកា ក្សាវក្ជាវ វដេរធេើឲ្យរយើងោប់អា មមណ៍រៅរេើក្កុមមន សសមួយេំនួន17 

ធំ។ អ៊ ៊ីេឹង> អំររើក្បេ័យរូជសាសន៍វារកើតតាម ូបភាររក្េើន។  18 

ស៖ <ខាុំរ ើញថា>កា រក្បមបរធៀបមួយមិនវមនជាកា អន វតតជាក់វសតងរនាះរទ។ <រវត ផេ19 

វដេខាុំសួ រនាះគឺរោយសា រលាករេើកវារឡើងកាេរីមសិេមិញ។> ឥឡូវរនះគឺរយើងកំរ ងេូេេំក្បធាន20 

បទរនះរវើយ។ ខាុំស ំឲ្យរេើកឧទ្ធវ ណ៍រី បីរមើេថា <កែុងនាមរលាកជាអែកក្សាវក្ជាវអំររើក្បេ័យ21 

រូជសាសន៍> រតើ<>កា សមល ប់<ក្ទង់ក្ទ្ធយធំ> ឬក៏កា បរណត ញមន សសរេញទ្ធងំវេូងៗ ឬក៏ោប់  ំ22 

ឃាងំមន សស<> ថារតើទ្ធងំរនះជាអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍វដ ឬក៏អត់។ ឧទ្ធវ ណ៍ៗ<េំនួនបួនជូន23 

រលាក។ កា   ំខលួន>ជនជាតិជប៉ា នរៅកែុងឆ្ែ ំ<១៩៤១ រវើយរក្កាយមកមនរៅសវ ដឋអារម ិក កា 24 

រធេើឲ្យបាត់បង់េកខណៈជាមន សស និងកា ឲ្យនិយមន័យស  បេំរពាះជនជាតិជប៉ា ន>។ រតើរលាកយេ់25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  48 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រ ើញថា អំររើវដេក្បក្រឹតតរឡើង<>រនះ ជាអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍អត់រទ? 1 

[១១:២៤:៥៧] 2 

្៖ វាអាក្ស័យរៅរេើនិយមន័យ<វដេរលាករក្បើក្បាស់កែុងកា ោប់រផដើមកំណត់ថាវាជាអំររើ3 

ក្បេ័យរូជសាសន៍វមន ឬមិនវមន> អ៊ ៊ីេឹងថារតើរលាកកំរ ងវតរក្បើអន សញ្ញា សដ<ីរី> អំររើក្បេ័យរូជ4 

សាសន<៍ បស់អងគកា សវក្បជាជាតិឬ? រតើរលាកកំរ ងរក្បើក្បាស់និយមន័យកំណត់រោយ វវេ  5 

វឡន រវេន ឬ? រតើរលាកកំរ ងរក្បើនិយមន័យ បស់ អ ីក្សាវអេ ោនី ឬ? អ៊ ៊ីេឹងវាអាក្ស័យតាមនិយម6 

ន័យថ្នវិធីសាស្ដ្សដ បស់រលាក និងសនែិោឋ នវផែកតាមវែឹងឯង។>  7 

ស៖ <ខាុំសូមកាត់រលាក> ខាុំរជឿថាតាមកា យេ់រ ើញ រលាកបានរេើករឡើងថាមន<>អំររើ8 

ក្បេ័យរូជសាសន៍រកើតមកមនរឡើង<ក្គប់ទី>កវនលង <វាជាកា សមល ប់ក្ទង់ក្ទ្ធយធំ ជាវិងា9 

នរយបាយ>។ អ៊ ៊ីេឹងសំណួ  បស់ខាុំ រលាកនិយយថា រលាកក៏ជា<អែកក្សាវក្ជាវ>អំររើក្បេ័យរូជ10 

សាសន៍វដ  <រតើកា   ំឃាងំក្បជាជនជប៉ា នទ្ធងំវេូងៗរៅឆ្ែ ំ៤១ កា រធេើឲ្យបាត់េកខណៈជាមន សសកែុង11 

ប ិបទថ្នកា  ំជួេ បស់រសដឋកិេចសងគមនិយមកែុងររេសស្ដ្ង្គគ ម អីជារដើម>។ <រតើវា>ជាអំររើក្បេ័យ12 

រូជសាសន៍វដ រទ<រៅសវ ដឋអារម ិក>?  13 

រលាក វលរេលមម សមតី៖ 14 

<ខាុំអត់មនជំទ្ធស់រៅនឹងសំណួ រនះរទ វត>កា   ិះគន់រៅដេ់អែកជំនាញម ននឹងសួ សំណួ រនះ 15 

មិនក្តឹមក្តូវរទ សួ សំណួ ឲ្យក្តង់ៗមកសិនមក។ <រវើយទិដឋភាររផសងរទៀតគឺថា គ្នត់កំរ ងរធេើកា 16 

កំណត់េកខណៈេំរពាះជំវ អែកជំនាញរនះខ សរវើយ។ គ្នត់និយយថា គ្នត់រក្បើនិយមន័យរឡើងទំពាស 17 

ឬក៏មិនរក្បើ។ គ្នត់មិនរធេើអ៊ ៊ីេឹងរទ។ ខាុំេង់បានន័យថា អែកក្គប់គ្នែ ររេអាេរសៀវរៅគ្នត់រវើយ គឺយេ់18 

េាស់រវើយថាគ្នត់េង់បានន័យថារម៉ាេររេគ្នត់រេើករឡើងរី>អំររើក្បេ័យរូជសាសន៍ <រទ្ធះបីជា19 

អងគជំន ំជក្មះសរក្មេយ៉ា ងរម៉ាេក៏រោយ។ រលាកក្បធាន> កា  ិះគន់អែកជំនាញ <កា កំណត់េកខណៈ20 

ខ សេំរពាះជំវ  បស់អែកជំនាញ រវើយបនាា ប់មកសួ សំណួ គ្នត់រនាះ> មិនជារ ឿងមួយក្តឹមក្តូវរទ។ 21 

<ជាសំណួ សមរវត ផេ គ្នត់គួ >សួ សំណួ <ជាជាងនិយយរក្េើនរាេ់ររេសួ មដងៗរនាះ។> 22 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 23 

មិនជាអេីរទ អ៊ ៊ីេឹងខាុំសួ សំណួ វតមដង។  24 

សួ រោយរលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  49 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ កែុងឋានៈរលាកជាអែកជំនាញ រតើកា ក្បក្រឹតត<រៅ>សវ ដឋអារម ិកមករេើក្បជាជន1 

ជប៉ា នកែុងឆ្ែ ំ១៩៤១ <រតើវា>ជាអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍<រីសំណាក់ ោឋ ភិបាេសវ ដឋអារម ិក>វដ 2 

ឬក៏អត់រទ? 3 

[១១:២៧:២០] 4 

រលាក អាឡេិសានដ់ ឺវ នីត ន៖ 5 

្៖ សូមអ គ ណរលាករមធាវល។ រលាករេើកសំណួ ដ៏េែ <វដេគួ វតសិកាបនដរទៀត>។ ខាុំមិន6 

វមនជាអែកជំនាញនិយយអំរី<កា   ំខលួន>រៅជប៉ា នរនាះរទ <រទ្ធះបីជាខាុំបានដឹងតិេតួេក៏រោយ>។ 7 

កំវ សមួយវដេរតាងវតងរកើតមនរឡើង គឺរគរេើករ ឿង<ក្ពាវៗសាម នៗ វដេរគមិនសូវដឹងរក្េើន> 8 

រវើយក៏រគរធេើរសេកដីក្បកាស   ឱឡា ិកថា ថារតើេំណ េរនះវាជាអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍ឬក៏<មិនវមន9 

។> កែុង វិស័យសិកាអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍ រលាកនឹងរលាករ ើញ<រ័ត៌មននិយយអំរីអំររើក្បេ័យ10 

រូជសាសន៍រនះតិេណាស់ ឬក៏ថាគ្នម ននិយយផង។ និយយអ៊ ៊ីេឹងមិនវមនថាក្តូវរេើកមករិោ ណារនាះ11 

រទ វតក្តូវកា រធេើកា សិកាស ីជរក្ៅក្សបតាមអេីវដេខាុំបានក្សាវក្ជាវកែុងអំឡុង បប> កមពជុាក្បជា   12 

ធិបរតយយ <រវើយនិងរៅរេើអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍រផសងៗ របើសិនរមើេរៅរេើវិធីសាស្ដ្សដកែុងកា 13 

ក្សាវក្ជាវអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍ ដូេខាុំរ ៀបរាប់រវើយ រៅររេវដេក្កុមមន សសកំរ ងសថិតកែុងសាថ ន14 

ភារក្េបូកក្េបេ់រៅររេរនាះ គឺរយើង>មនក្កុមមន សសវដេក្តូវរគកំណត់ <និងោត់វេង>រវើយ15 

រយើងរមើេដំរណើ កា អំររើក្បេ័យរូជសាសន៍ មនសកមមភាររឡើង។ <របើសិនរបើេង់បានេរមលើយររញ16 

រេញ ក្តឹមក្តូវ ទ្ធេ់វតខាុំរៅរធេើកា ក្សាវក្ជាវបវនថម រវើយកាល យជាអែកជំនាញវិស័យរនះសិន។ ខាុំគិត17 

ថារលាកកំរ ងវតមិនជាររញេិតដរទ េំរពាះកា ឲ្យរក្បមបរធៀប វតដូេខាុំនិយយរីម នអ៊ ៊ីេឹង វាមនដំរណើ 18 

កា ថ្នកា កា រធេើឲ្យអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍រនះមនសកមមភាររឡើង។ រយើងរៅរមើេ>សាថ នភារ19 

<វដេអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍មនសកាដ ន រេ។ ខាុំសូមនិយយថារយើងរាេ់គ្នែ ក្តូវកា ក្សាវក្ជាវឲ្យ20 

បានស ីជរក្ៅសិនរេើក ណីរនះ។ រវើយវាមិនវមនជាក ណីវដេក្តូវបានយកមកក្សាវក្ជាវខាល ងំរនាះ21 

រទរៅកែុងកា សិកាអំរីអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍រនាះ។ អ៊ ៊ីេឹងដូេនិយយមករវើយ គឺវាក្តូវកា សិកា22 

បវនថម។>   23 

ស៖ ឥឡវូខាុំសូមបង្គា ញឧទ្ធវ ណទ៍ី២។ កា <និ រទស>ក្ទង់ក្ទ្ធយធំក្បជាជន<>រវៀតណាម 24 

និង <ក្បជាជនវដេមនរដើមកំរណើតជនជាតិ>េិន រោយសាធា ណ ដឋ<សងគមនិយម>រវៀតណាម 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  50 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

វដេនាឲំ្យអែកទ្ធងំអស់រនាះ ជិះតាមទូករាប ់យ រាប់ពាន់ម ឺននាក់ <រវើយមនមន សសសាល ប់យ៉ា ង1 

រក្េើន>។ រតើរលាកគិតរ ើញថា<>ជាអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍វដ រទ? 2 

[១១:២៩:៥៦] 3 

្៖ ខាុំអត់មនេំរណះដឹង<រក្េើន និងរធេើកា សិកាបានស ីជរក្ៅអី>ក្តង់េំណ េរនះរទ។ 4 

<រយើងទ្ធងំអស់គ្នែ ក្សាវក្ជាវមិនរផ្ទដ តរៅរេើក ណីថ្នកា សិកាអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍រទ។> ម ន5 

នឹងរ ល្ើយជាឱឡា  ិករៅនឹងសំណួ  បស់រលាក ក្តូវសកិាក្សាវក្ជាវឲ្យបានវមត់េត់សិន។ <មដងរទៀត 6 

របើសិនជារលាកក្ករឡករមើេរៅដំរណើ ថ្នវិធីសាស្ដ្សដថ្នកា សិកាអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍ វាមនសាថ ន7 

ភារវដេរគមិនររញេិតត វតអត់មនសកមមភារវែឹងរកើតរឡើងរទ។ វាអត់ក្បរយជន៍រទ កែុងកា និយយ8 

ថាវមន ឬមិនវមន> រោយមិនបានរធេើកា សិកាក្សាវក្ជាវឲ្យបានេែិតេែន់បានរនាះ។ <ពាក់រ័នានឹង9 

 បប>កមពជុាក្បជាធិបរតយយ ខាុំបានរធេើកា សិកាក្សាវក្ជាវេែិតេែន់វមត់េត់ <គឺវាជាក ណីថ្នអំររើ10 

ក្បេ័យរូជសាសន៍វមន។ រនះជាកា សនែិោឋ នវដេមនអែកក្សាវក្ជាវជារក្េើនរផសងរទៀតគ្នកំ្ទថាវាជា11 

កា សិកាអំររើក្បេ័យរូជសាសន>៍។ អ៊ ៊ីេឹង<រយើងក្តឡប់រៅ>ក្បធានបទ<>សថិតរៅកែុងថ្ដរយើង12 

រនះ-- 13 

[១១:៣១:០១] 14 

ស៖ <ខាុំរជឿថារលាក រ្នដ៍េ័  និងរលាក សសត គ្នត់ទ្ធងំរី វែឹងនិយយថា គឺអត់មនអំររើ15 

ក្បេ័យរូជសាសន៍អីរទ។> ខាុំសូមផដេ់ឧទ្ធវ ណ៍ទី៣រទៀត ឧទ្ធវ ណ៍វដេមនផេប៉ាះពាេ់ខាល ងំ16 

មករេើក្បរទសកមពជុា <វដេ>ក្បវវេជាវាមនផេប៉ាះពាេ់យ៉ា ងខាល ងំ ពាក់រ័នានឹង<យ ទា>សាស្ដ្សត 17 

តាក់ទិក កេេបិេ បស់<បកសក មមយុនីសដកមពជុា>។ ឧទ្ធវ ណ៍ កា សមល ប់ ង្គគ េ<វដេវាក្សរដៀង18 

ខាល ងំរៅនឹងកា សមល ប់រៅ>កមពជុា<វដ ។> រៅកែុងឆ្ែ ំ១៩៦៥ មនកា សមល ប់ ង្គគ េ<ជនក មមយុនីសដ19 

ឥណឌូ រនស ីរោយ> កែុង យៈររេវតរី បីវខ សមល ប់ វូតរៅដេ់អស់កនលះលាននាក់រោយ បប ស៊ូហា20 

តូ ក្បវវេជាមនកា គ្នកំ្ទរី រស.អ .ីអា និងសវ ដឋអារម ិកវដ ។ រតើកា សមល ប់មន សសអស់កនលះ21 

លាននាក់រោយ ស៊ូហាតូ រនះ ជាអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍វដ រទ? 22 

្៖ សូមអ គ ណរលាករមធាវល។ ក ណីរនះ ក្តូវបានរគយកមករិភាការៅកែុងកា សិកាអំរី23 

អំររើក្បេ័យរូជសាសន៍យ៉ា ងទូេំទូលាយ ជារិរសសពាក់រ័នានឹងរសេកតីសរក្មេ១៩៤៦ វដេ<រាប់24 

ទ្ធងំ>ក្កុមនរយបាយ <រវើយ>ក ណីមួយរនះ ជាក ណីអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍រវើយ។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  51 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

[១១:៣២:២១] 1 

ស៖ រវើយបនាា ប់មករទៀត កា រេើករឡើងមូេរវត ដូេគ្នែ  រលាកបានរេើករឡើងរីមសិេមិញ  2 

អំរីកា ក្បក្រឹតតរៅរេើជនជាតិរវៀតណាម រោយ បបសាធា ណ ដឋវខម <ដឹកនារំោយ េន់ នេ់> 3 

ក ណីវែឹងជាអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍វដ រទ?  4 

្៖ សូមអ គ ណរលាករមធាវលកា ពា កតី។ ខាុំរជឿជាក់ថាអេីវដេខាុំរេើករឡើង គឺថារយើងក្តូវ5 

សិកាអំរីសម័យកាេរនាះឲ្យបានេែិតេែន់សិន <វតវាអាេរៅ ួេកែុងកា ោត់ទ កថាវាជាអំររើក្បេ័យ6 

រូជសាសន៍មួយ>។ <> ប៉ា វនតក្តូវវតសិកាក្សាវក្ជាវរៅតាមដំណាក់កាេសម័យកាេរនាះឲ្យបានស ី7 

ជរក្ៅនិងេែិតេែន់ជាទីបំផ ត<រោយសា រយើងគ្នម នេំរណះដឹងក្គប់ក្គ្នន់កែុងកា ផដេ់េរមលើយឲ្យបានរទ។ 8 

រយើងក្តូវកា សិកាបវនថមរទៀត វតខាុំគិតថាវាអាេរៅ ួេថាជាអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍។>  9 

ស៖ ឧទ្ធវ ណ៍មួយរទៀត កា សមល ប់ ង្គគ េវដេគ្នកំ្ទរឡើងរោយសវ ដឋអារម ិក រៅរេើ10 

ជនជាតិទីម័ ខាងរកើត រៅកែុងឆ្ែ ំ១៩៧៥។ <រលាក រ ៀ និន បានរៅថាជា>អំររើក្បេ័យរូជសាសន៍ 11 

<េ ះរលាកវិញ គិតថាអ៊ ៊ីេឹង>វដ រទ? 12 

[១១:៣៣:៣០] 13 

្៖ សូមអ គ ណរលាករមធាវល។ ជាងមីមដងរទៀត រៅកែុងវិស័យសិការីអំររើក្បេ័យរូជសាសន ៍14 

ក ណីទីម័ ខាងរកើតរនះ ជាក ណីរគោត់ទ កថាជាអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍រវើយ។  15 

ស៖ <វា>ហាក់ដូេជាេាស់<រឡើងៗរវើយ> នូវអេីវដេរលាកកំណត់ថាជាអំររើក្បេ័យរូជ16 

សាសន៍។  ឥឡូវខាុំសូមេូេនិយយអំរីខាម ងំថ្ផាកែុងសិន។  17 

រលាកក្បធាន រមើេរៅរ ើញថារម៉ា ង <១១:៣០ នាទីរវើយ ជា>ររេ<>េមមដេ់ររេ18 

ឈប់សក្មកវដ រវើយ។  19 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 20 

បាទ សូមអរញ្ជើញសវរមធាវលអនត ជាតិកា ពា កដីរលាក រខៀវ សំផន។ 21 

កញ្ញា  អងត់ា វគសីរស៖ 22 

រលាកក្បធាន ខាុំសូមជក្មប<ខលី>ថា ខាុំសូមរ ល្មតររេសក្មករនះ ផដេ់ជូនឯកសា មួយដ ំ ជូន23 

រៅរលាកអែកជំនាញ។ ឯកសា រនះ <គួ វតបានផដេ់ឲ្យគ្នត់ម នមកេំរពាះម ខ>អងគជំន ំជក្មះ <វតខាុំ24 

នឹងរយងឯកសា ទ្ធងំរនះររេខាុំសួ សំណួ រៅគ្នត់។> គឺឯកសា  E3/123, E3/221, E3/4604, 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  52 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

<E3/4527>, <E3/3995> និង E3/727 <រវើយមនឯកសា រក្បើរោយសវក្រះរាជអាជាា មួយ1 

រទៀត វតរោយសា ខាុំអត់ោំរេខឯកសា  ខាុំនឹងផដេ់ឲ្យរេខឯកសា មដងរទៀតររេរក្កាយ។ ឯកសា 2 

ទ្ធងំរនះគឺមនរៅរេើបញ្ជីរវើយ រវើយក៏មន>រៅកែុងអ ីនធឺរវេស ួេរៅរវើយ<វដ >រលាកក្បធាន 3 

<អ៊ ៊ីេឹងស ំកា អន ញ្ញា តរីរលាកក្បធាន រតើរយើងអាេរក្បើក្បាស់វាបានរទ?> 4 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 5 

អងគជំន ំជក្មះអន ញ្ញា ត។ 6 

រវើយ-- 7 

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖ 8 

<រតើរលាកក្សីអាេេូេរៅរមើេឯកសា ទ្ធងំរនះបានរទ? រតើរលាកក្សីអាេកត់សមគ េ់ឥឡូវ9 

បានរទ រោយសា ខាុំគិតថារលាកក្សីក្តូវអានឯកសា ទ្ធងំអស់វែឹង។ អូ! ខាុំយេ់រវើយ អត់អីរទ      10 

អ៊ ៊ីេឹង។> 11 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 12 

បាទ ឥឡូវរនះ ដេ់ររេសក្មកថ្ងៃក្តង់រវើយ អងគជំន ំជក្មះក្បកាសសក្មកោប់រីររេរនះ 13 

តរៅ វូតដេ់រម៉ា ងមួយកនលះ រសៀេរនះសូមអរញ្ជើញេូេវិញ រដើមបីបនតកិេចដំរណើ កា សវនាកា ។    14 

មស្ដ្នតី ដឋបាេត លាកា សក្មបសក្មួេផដេ់កវនលងសក្មករៅបនាប់ ង់ោសំក្មប់សាកសី ដេ់សាកសីអែក15 

ជំនាញ ូបរនះ រៅកែុងអំឡុងររេររេឈប់សក្មក និងឲ្យអរញ្ជើញគ្នត់ក្តឡប់មកកាន់កវនលងផដេ់សកខី16 

កមមវិញ រៅ រសៀេរនះ រៅរវលារម៉ា ងមួយកនលះ។ 17 

រវើយបង្គគ ប់ឲ្យអន  កសមនាី   ំឃាងំនាខំលួនរលាក រខៀវ សំផន ក្តឡប់រៅកាន់បនាប់ ង់ោំខាង18 

រក្កាមសាេសវនាកា រនះ និងបង្គគ ប់ឲ្យនាខំលួនគ្នត់ក្តឡប់េូេ ួមសវនាកា រៅកែុងបនាប់សវនាកា រនះ19 

 វិញរៅ រសៀេរនះ ឲ្យបានម នរម៉ា ងមួយកនលះ។ 20 

សក្មកេ ះ! 21 

ក្កឡាបញ្ជ៖ី 22 

សូមអរញ្ជើញរក្កាកឈ ! 23 

(សវនាកា សក្មករីរម៉ា ង ១០:៣៦ នាទី ដេ់រម៉ា ង ១៣:៣៣ នាទី) 24 

[១៣:៣៣:១០] 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  53 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 1 

អងគយុេ ះ! 2 

អងគជំន ំជក្មះក្បកាសបនដកិេចដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា ។ រវើយតរៅរនះ ផដេ់រវទិកាជូនរៅ3 

សវរមធាវលកា ពា កដីរលាក នួន ជា រដើមបីមនឱកាសបនដកា តាងំសំណួ រដញរោេេំរពាះអែកជំនាញ។ 4 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 5 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ជក្មបសួ រលាក រលាកក្សីរៅក្កម។ 6 

សួ រោយរលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 7 

ស៖ រលាកសាស្ដ្សាត ោ យ វ ីនត ន ម នររេរយើងសក្មករៅររេក្រឹកមិញរនះ ខាុំបានរាយម8 

<សួ រលាកថា>រៅថ្ងៃ១៧ រមសា ១៩៧៥ គឺ<មនកា ក្បុងក្បយ័តែខពស់េំរពាះរវៀតណាម រោយបកស9 

ក មមយុនីសដកមពជុា ឬក៏កមពជុាក្បជាធិបរតយយ និងក្បរទសដូេជាេិន អារម ិក និងឥណឌូ រនស ី រវើយ10 

ររេរនាះគឺបានបង្គា ញរីរក្គ្នះថាែ ក់េំរពាះអធិបរតយយភារ ឯករាជយភារ និងសនដិភារជាតិ បស់     11 

កមពជុា។ រវើយររេវដេ>កមពជុាក្បជាធិបរតយយ <ឬបកសក មមយុនីសដកមពជុានិយយ>អំរីរគ្នេ12 

នរយបាយ បស់យួន <វដេរួករគមិនបានរក្បើពាកយ បស់រលាករទ គឺពាកយថា រធេើឲ្យបាត់េកខណៈជា13 

មន សស វតេាស់ណាស់ រួករគនិយយរី>នរយបាយ បស់រវៀតណាម ក៏ដូេជាកា គំរាមកំវវង បស់14 

ក្បរទសរវៀតណាម។  15 

[១៣:៣៥:០៤] 16 

រវើយ<រក្កាយមក> អែកវដេ<រគ>សងស័យថា មនកា   ប ិត<សវកា >ជាមួយនឹង17 

ក្បរទសរវៀតណាម <អែកទ្ធងំអស់វែឹង>រវើយរគោត់ទ កថាជាជនកបត់ជាតិរនាះ។ រវើយជាកា រិត18 

ណាស់ គឺខាុំសូម ំឭករលាកសាស្ដ្សាត ោ យ រវើយរៅកែុង<សាេក្កម> ឌ េ <អងគជំន ំជក្មះសរក្មេថាគឺ19 

មនកា ផាះុ>សស្ដ្ង្គគ ម វាងកមពជុាក្បជាធិបរតយយ និងក្បរទសរវៀតណាមកែុងឆ្ែ ំ៧៥<កែុងវខរមសា។ 20 

ថារតើវាក្តឹមក្តូវតាមក្បវតតិសាស្ដ្សដឬអត់>រនាះ គឺ<>រយើងក្តូវរិភាកា។ រវើយ<េំណ េវដេខាុំេង់21 

រេើករឡើងរនាះគឺ ខាម ងំខាងរក្ៅ > កា ក្បក្រឹតតរៅរេើ<>ក្កុមរគ្នេរៅ <និងកា សាគ េ់សក្តូវខាងកែុង 22 

អ៊ ៊ីេឹង> ពាក់រ័នារៅនឹង<េំណ េទ្ធងំរនះ គឺរយើងរ ើញថាអត់មនររាគក្តរដវវិេអីរកើតរឡើងកែុង បប23 

កមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឬក៏មជឈិមបកស ឬក៏មនររាគក្តរដវវិេធំដ ំរនាះរទ ប៉ា វនដវាក្គ្នន់វតជា>កា គំរាម24 

កំវវងរិតក្បាកដមួយ <និងកា រមើេរ ើញរវៀតណាមថាជា>ខាម ងំ<ប៉ា រណាណ ះ វាដូេវដេ>បេចបុបនែ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  54 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សវ ដឋអារម ិក ក៏ដូេជាបារំាងក៏បានោត់ទ ក <> អាយស ីស <និង អាេ់ថ្កោ ជាសក្តូវ បស់រួករគ1 

អ៊ ៊ីេឹងវដ >។  2 

ឥឡូវរនះ រយើងនិយយអំរីកមពជុាក្បជាធិបរតយយពាក់រ័នានឹងេកខណៈវដេរយើងនិយយរៅថា 3 

ខាម ងំថ្ផាកែុង <និងបនាា ប់មកនិយយរី> កា ក្បក្រឹតតរៅរេើជនជាតិរវៀតណាម។ អ ៊៊ីេឹង ខាុំសូមអន ញ្ញា ត4 

ោប់រផដើម<ជាមួយនឹងឯកសា >ទង់បដិវតត <វដេសវក្រះរាជអាជាា បានអានឲ្យរលាកសាដ ប់រីម ន5 

រវើយ>ពាក់រ័នានឹងទ្ធហានវខម មួយទេ់នឹងទ្ធហានរវៀតណាមេំនួន៣០ <ឬមួយទេ់នឹង៣០នាក់>6 

រនាះ។ <ខាុំសូមឲ្យរលាកោប់អា មមណ៍រៅនឹងឯកសា ទង់បដិវតតមួយរផសងរទៀត វដេខាុំរជឿថាមនភារ7 

ខ សគ្នែ  វាងខាម ងំ “រវៀតណាម/យួន” និង> ជនជាតិរវៀតណាម <ម៉ាាងរទៀតគឺថាមនកា >បញ្ញជ ក់8 

េាស់ណាស់។ <សូមរលាកង្គករៅរមើេ>ឯកសា  E3/215 គឺ<ឯកសា >ទង់បដិវតត រៅវខកញ្ញា  9 

ឆ្ែ ំ១៩៧៨រនាះ។ <>េង់ឲ្យរលាកសាស្ដ្សាត ោ យោប់អា មមណ៍រៅកែុងទំរ័ ទី១២, ១៣។ រៅកែុងឯកសា 10 

ជាភាសាអង់រគលស ERN ជាភាសាអង់រគលស 00488625 រៅដេ់ 26, ERN ជាភាសាវខម គឺ 11 

00064599 រវើយរៅដេ់ 601 រវើយឯកសា ជាភាសាបារំាងគឺ 00524076 ដេ់ 75 -- រៅដេ់ 12 

<78>។  13 

[១៣:៣៨:២៧] 14 

ឯកសា រនះ គឺបានបញ្ញជ ក់ដូេតរៅ អ ៊៊ីេឹង ខាុំនឹងអានជូនរលាក៖ “រៅកែុង យៈវត<ជិត>១០វខ15 

ប៉ា រណាណ ះ គឺយួន បានរធេើ<កា > ល្ នពានក្បរទសកមពជុារយើង <រធេើឲ្យសាថ នភារវក្បជាបស្ដ្ញ្ញច សទិស>16 

។ រវើយក្បជាជនរៅរេើរិភររលាកគឺបានយេ់រ ើញរីសកមមភាររនះ។ រគរ ើញ<ថា ១)>កមពជុា17 

មិនពាក់រ័នារៅនឹងបកសសមព័នាណារទ <គឺជាក្បរទសឯករាជយវដេក្សឡាញ់សនតិភារ ជាបដិវតតន៍សងគម18 

និយមរិតក្បាកដវមន។> រវើយមួយរទៀត គឺក្បរទសយួន គឺ ល្ នពាន ជាអែក ល្ នពានដេ់ក្បរទស19 

កមពជុា <និង>រៅកែុងតំបន់អាស ីអារគែយ៍ <វដេរវៀតណាមរនះជាកូនអ ក បស់អែកវាទីនិយមសូរវៀត 20 

ជា ដឋមួយវដេេូេបកស>សមព័នាភារជាមួយសវភារសូរវៀត<ទ្ធងំវផែក>នរយបាយ <រសដឋកិេច និង21 

រយធា វដេបានកបត់បដិវតតន៍ និងេេនា>សងគមនិយម<>។ រវើយរៅកែុងឯកសា រនះក៏បានបញ្ញជ ក់22 

វដ <រៅទំរ័ បនាា ប់ គឺថា> រយើងមនឯកសា ជាភាសាវខម  <របើរលាកេង់អាន>ជាភាសាវខម រទ 23 

<រយើង លករាយជូនរលាក។> រៅកែុងឱកាសរនះ កមពជុាក្បជាធិបរតយយេង់បញ្ញជ ក់ថា េង់បញ្ញជ ក់រៅ24 

ដេ់ជនជាតិរវៀតណាមតាម យៈ ោឋ ភិបាេកមពជុាក្បជាធិបរតយយថា ខាុំរជឿជាក់ថារៅកែុងឯកសា ជា25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  55 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ភាសាវខម វែឹងរយើងអាេនិយយបានថា រៅររេរនាះគឺរគរក្បើពាកយថា “ក្បជាជនរវៀតណាម”។  1 

រវើយពាក់រ័នារៅនឹងេំណ េទី៣ និង ទី៤ រៅកែុងឯកសា រនះ វដេខាុំនឹងអាន<ពាក់រ័នា>2 

េំណ េទី២ វដេខាុំនឹងអានផងវដ ឲ្យបានររញរេញ៖ “គឺអែកវដេកាន់អំណាេរៅកែុងទីក្កុងហាណូយ3 

<នឹងបំផ្ទល ញក្បរទសរវៀតណាម>ក៏ដូេជាជនជាតិរវៀតណាម រវើយ<បនាា ប់រីរួកយួនបាននិងកំរ ង4 

បំផាះុសស្ដ្ង្គគ មកែុង យៈររេ៣០ឆ្ែ ំមករវើយ>។ <េំណ េទី៤> ពាក់រ័នារៅនឹងសាថ នភាររនះ គឺយួន គឺ5 

ក្តូវវតឈបន់ូវកា ល្ នពានរៅដេ់កមពជុាក្បជាធិបរតយយ <រវើយបញ្ឈប់យ ទាសាស្ដ្សដរក្បើពាកយថា6 

កមពជុាជាវផែកមួយថ្នរវៀតណាមតាម យៈយ ទាសាស្ដ្សដសវរ័នាឥណឌូ េិន បនាា ប់មករយើងនឹងសាងបាននូវ7 

មិតតភារ វាងក្បជាជន និង ដឋ រវើយកមពជុាក្បជាធិបរតយយនឹងក្បកាសវកដងៗថាខលួននឹងេ ះវតថរេខា 8 

សនដិភារ និងមិន ល្ នពានគ្នែ  វាងកមពជុា និងរវៀតណាម មិនថា>រៅទីក្កុងហាណូយ <ឬក៏ភែំររញ9 

រនាះរទ ឬក៏> រៅកែុងទីតាងំរផសងៗរទៀត<កដី>”។ ខាុំសូមបញ្ចប់កា ដកក្សង់។ 10 

[១៣:៤១:៣៨] 11 

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖ 12 

សូមរទ្ធស<រលាករមធាវល ខាុំោ ំវូតឲ្យរលាកបញ្ចប់កា ដកក្សង់ បស់រលាកសិន រោយសា ខាុំ13 

គិតថាក្បវវេជាសំណួ វែងឹពាក់រ័នារៅនឹងកា សរងខបរីកា យេ់ បស់រលាកេំរពាះភសដតុាង បស់> 14 

រលាកសាស្ដ្សាដ ោ យ អែកជំនាញរនះ។ <ដំបូង សរងខបកា យេ់ បស់រលាកឲ្យគ្នត់សាដ ប់រៅ រវើយខាុំគិត15 

ថាគួ សួ >រលាកជំនាញ<ថា រតើកា សរងខបវែឹង ជាកា សរងខបមួយក្តឹមក្តូវ ឬអត់?> 16 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 17 

ខាុំនឹងយកសំណួ រនះមក<សួ  អត់បញ្ញា អីរទ។> <ទី១> គឺខាុំសូមរធេើកា និយយអំរីកា សរងខប18 

ថ្នសកខីកមម<ដ៏ក្តឹមក្តូវ> បសរ់លាក <រៅកែុងសំណួ រីខាងរដើម> រវើយ<ទី២> ខាុំ<សូម>ឲ្យរលាក19 

សាស្ដ្សាដ ោ យគ្នត់<>បង្គា ញក្បតិកមម បស់គ្នត់ពាក់រ័នារៅនឹងកា ដកក្សង់នូវខលឹមសា វដេរេញរីទង់20 

បដិវតត <វដេបង្គា ញរីភារខ សគ្នែ  វាងពាកយថា “ក្បជាជនរវៀតណាម” និង “យួន”>? 21 

រលាក អាឡេិសានដ់ ឺវ នីត ន៖ 22 

្៖ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន ក៏ដូេជារលាកក្សីរៅក្កម ក៏ដូេជារមធាវលកា ពា កដី។ 23 

<រ ើញថា សួ មដងបួន ក្បាេំំណ េវតមដង។> រៅររេវដេរលាកនិយយរនាះ <>ខាុំយេ់ថា រលាកគឺ24 

សរងខបអំរីកា យេ់ បសខ់លួន<ឯងេំរពាះក្រឹតតិកា ណ៍ វតវាមិនវមនជាកា យេ់ បស់ខាុំរនាះរទ។> គឺវា25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  56 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

េាស់ណាស់ <ក្បសិនរបើឲ្យខាុំរ ល្ើយរ ឿងរផសង ដូេរលាកបានរេើករឡើងរនាះ ខាុំនឹងក្តូវនិយយថា ខាុំក្តូវ1 

រៅរមើេ ក្សាវក្ជាវរឡើងវិញមួយៗ ជាវផែកៗ រវើយវារ ឿងរក្េើនណាស់។> រលាកសំរៅរៅរេើ2 

<រសៀវរៅ> រលាក ថ្ម៉ាខេ វលក ឺ ល <េំណងរជើងថា “ទសសនៈសដង់ោ  ួម”> រវើយខាុំ<មិន>េង់រក្បើ3 

ពាកយរនះរទ វដេរយើងរៅថា រអស.ធី.ឌី រនាះ គឺរគសំរៅរៅរេើជំងឺ ល្ង<តាម យៈកា  ួមរភទ។ ខាុំ4 

អត់េូេេិតតពាកយកាត់វែឹងរទ។> រនាះ រវើយរយើងទ កវាមួយអរនលើសិន។ រវើយដូេវដេខាុំបានបញ្ញជ ក់ 5 

អ៊ ៊ីេឹងគឺ<មនរ ឿងេែទ្ធក់ទងេំណ េវែឹង។ គ្នត់បានបញ្ញជ ក់រីសា ៈសំខាន់ថ្នកា មិនរធេើកា ទ្ធញកា   6 

សនែិោខ នឲ្យទូេំទូលាយររក ដូេរលាកបានរេើករឡើងរីមសិេមិញ> រវើយរយើងក៏បាន<ក្សប>រៅរេើ7 

េំណ េរនះ។ <>វា<មនសា ៈ>សំខាន់ណាស ់ <វដេថាក្គប់រ ឿង ក្គប់កវនលងគឺមិនដូេគ្នែ ក្គប់ររេ8 

រនាះរទ។> រវើយរយើងយេ់ក្សបទ្ធងំអស់គ្នែ ។ <រលាកបានរេើករីកា ក្សាវក្ជាវ បស>់រលាក ថ្ម៉ា9 

ខេ វលក ឺ ល <រៅតំបន់៤១ រវើយខាុំបាននិយយថា “ក្តូវរវើយ គ្នត់ក្សាវក្ជាវរៅតំបន់៤១វមន”។> 10 

វាក្សបគ្នែ <រៅនឹងកា ក្សាវក្ជាវ បស់ខាុំវដ  ពាក់រ័នានឹងររេរវលា និងេំោប់េំរោយក្រឹតដិកា ណ៍។ 11 

រវើយវាក៏សំខាន់វដ កែុងកា រមើេរៅរេើ>ទសសនៈ បសក់មពជុាក្បជាធិបរតយយ<ជាេកខណៈក្បវតតិសា-12 

ស្ដ្សដ រវើយវាក៏សំខាន់វដ កែុងជវជករី>វខម ក្កវម<តាម របៀបវដេរលាកនិយយ គឺអែកណាវដេ13 

និយយរីេំណ េរនះ រតើអែករាេ់គ្នែ កែុងគណៈកមម ធិកា អេិថ្ស្ដ្នដយ៍ឬ? រតើរនះជាបញ្ញា វមនរទ? រតើរ ឿង14 

វែឹងវាេាស់ជាងវែឹងឬអត់ របើសិនរលាកក្សាយបញ្ញជ ក់រនាះ? ខាុំគិតថាពាក់រ័នារៅនឹងអេីវដេរលាក15 

និយយរីដំបូង របើសិនរយើងរៅរមើេរីភារេរមែមង និងភារខ សគ្នែ ថ្នររេរវលា រយើងក្តូវរធេើតាម16 

 របៀបវដេរគនិយយរីរវៀតណាមថាររេរវលាមនកា ផ្ទល ស់បដូ  ផ្ទល ស់រៅភារសាហាវ រិរសសររេ17 

សស្ដ្ង្គគ មកាន់វតខាល ងំរឡើងៗ។> 18 

[១៣:៤៤:៤៧] 19 

<ឯកសា វដេរលាកអាន វដេខាុំមិនបានអានទ្ធងំក្សុងរនាះ គឺជាសក្មង់ជាវផែកៗ រវើយខាុំ20 

អត់មនឯកសា វែឹងរៅេំរពាះម ខខាុំរទ ដូរេែះ>ពាក់រ័នារៅនឹង<ភារខ សគ្នែ ថ្នពាកយ “ក្បជាជនរវៀត-21 

ណាម” ខាុំអត់េាស់ថារគេង់បានន័យថារម៉ាេរនាះរទ។ ក្បសិនរបើជារគរក្បើសំរៅរៅរេើក្កុមណាមួយ22 

ឲ្យក្បាកដរនាះ រតើកែុង>ប ិបទអេី? <វាោបំាេ់ក្តូវវតរៅរិនិតយរមើេឯកសា វដេរគរក្បើពាកយទ្ធងំរី 23 

រនះ។> េំណ េរនះគឺសំរៅរៅរេើក្បរទសរវៀតណាមផងវដ ។ <វតខាុំគិតថាមនកា យេ់ក្សបគ្នែ24 

ទ្ធក់ទងនឹង>េំណ េមួយរទៀតវដេ<រលាកបាន>រេើករឡើង<រីម ន គឺថារគក៏រក្បើពាកយ “យួន” សំរៅ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  57 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រៅរេើក្បរទសរវៀតណាមវដ ។ រវើយេំណ េេរមែមងវដេខាុំេង់បង្គា ញ គឺជាពាកយថា “យ៉ា ងេាស់” 1 

វដេរលាកអាេរៅរិនិតយរមើេកែុងរសៀវរៅកត់ក្តា បស់អែករស ើបអរងកតរៅ>មនាី សនតិស ខស-២១ 2 

រវើយ<រវើយសូមបីវតកា សមា សជារក្េើន បស់ខាុំ ក៏ជាពាកយមួយវដេរក្បើ>សំរៅរៅរេើខាម ងំថ្ផាកែុង 3 

វដេ<>កំណត់ជា<> ក្កុមរគ្នេរៅ<>រោយ<> បបមួយ<រនះ។ វាក៏ដូេជាពាកយថា> “អងគកា ”4 

<វដ  វដេរក្បើកំណត់សមគ េ់រក្េើនយ៉ា ង អ៊ ៊ីេឹងពាកយថា “យួន” រនះ អាេក្តូវបាន>រក្បើក្បាស់<តាម5 

 របៀប>រផសងៗ រវើយវាអាេ<មនកា ផ្ទល ស់បដូ ក្គប់ររេ។ ខាុំសូមក្សបរៅនឹងេំណ េវដេថាពាកយ6 

រនះរក្បើក្បាស់សំរៅរៅរវៀតណាម។ រវើយភារេរមែមងថ្នប ិបទជាក់លាក់រនាះគឺថា រយើងមិនអាេ7 

និយយរោយអត់មនកា បង្គា ញឯកសា អ៊ ៊ីេឹងរទ។>   8 

[១៣:៤៦:៣២] 9 

ស៖ ខាុំ លករាយនឹងអេីវដេរលាក<យេ់ក្សប>េំណ េ<រនះ។ េំណ េ> បស់ខាុំរនាះគឺ< ឧទ្ធ-10 

វ ណ៍ សូមបីវតរៅកែុង>ឯកសា <>ទង់បដិវតត ក៏ដូេជាបទសមា សន៍<> ប៉ា េ រត <រោយ រអេី11 

វារបត របក ័ > កតី គឺ<ខិតខំបង្គា ញរីភារខ សគ្នែ  វាងពាកយថា> “យួន” <រក្បើកែុងន័យអស ររាះ 12 

រោយសា >ជាខាម ងំ <និងអែកវដេេូេថ្ដរជើងជាមួយ>រួក កា.រវស.រប ឬក៏ជាគិញ។ ឥឡូវខាុំសូម13 

<សួ រលាក រោយ>អាននូវកា ដកក្សង់ពាក់រ័នារៅនឹងកមម ភិបាេ<មែ ក់>រៅកែុងកងរេ១៦៤។ 14 

<>រលាកក្បធាន <គឺ>ឯកសា E319/23.3.12 គឺសំណួ រវើយនិងេរមលើយរេខ ៧០។ <> សំណួ 15 

វែឹងគឺបានសួ ថា៖ “គឺ<រលាក>ថាមនខាម ងំរី ក្បរភទ ខាម ងំថ្ផាកែុង និងថ្ផារក្ៅ អ៊ ៊ីេឹងរតើអែកគិតថារតើៗ16 

រគអាេោត់ទ កថា<អែករនសាទជនជាតិរវៀតណាម>ជាខាម ងំ<ខាងរក្ៅ> រវើយរគយករៅសមល ប់17 

<ឬ>?” <រវើយគ្នត់រ ល្ើយថា> “ខាុំមិនគិត<អ៊ ៊ីេឹង>រទ ខាម ងំរក្ៅរនាះ គឺសំរៅរេើ<ទ្ធហាន>ជនជាតិ18 

រវៀតណាមវដេតាមក្រំក្បទេ់។ <ពាក់រ័នានឹងកា ោប់ទូករវៀតណាមវិញ តាមខាុំដឹង> អែករនសាទជន19 

ជាតិរវៀតណាមវែឹង<រគមិនោត់ទ កថាជាខាម ងំខាងរក្ៅរនាះរទ វតរួកវាបានរក្ជមតេូេមកកែុងវដនទឹក20 

កមពជុាក្បជាធិបរតយយខ សេាប់”>។ អ៊ ៊ីេឹង<រលាក>អាេរ ើញរៅរេើេទាផេវដេបានបញ្ញជ ក់ រៅ21 

កែុងទង់បដិវតតវែឹង គឺរគបានបញ្ញជ ក់យ៉ា ងេាស់ វាងភារខ សគ្នែ   វាងកងទ័ររវៀតណាម <រវៀតណាម22 

រគរៅថា> យួន ក៏ដូេជាអែករនសាទ<ធមមតា គឺរគ>មិនក្តូវបានរគោត់ទ កថាជាខាម ងំ<រទ>។ រតើ23 

រលាកសាស្ដ្សាត ោ យមនក្បតិកមមយ៉ា ងណាេំរពាះេំណ េវដេខាុំរេើករឡើងរនះ? 24 

[១៣:៤៩:០៤] 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  58 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 1 

បាទ អែកជំនាញក ំអាេរ ល្ើយតប។ អរញ្ជើញរលាកសវក្រះរាជអាជាា  ងអនត ជាតិ។ 2 

រលាក វលរេលមម សមតី៖ 3 

សូមវងលងអ គ ណរលាកក្បធាន។ ពាក់រ័នានឹងកា ដកក្សង់រនះ ខាុំរជឿជាក់ថារលាកសំរៅរៅរេើ4 

រ ម្ ះ មស <រវឿន> វដេបានរធេើសកខីកមមកនលងមក។ អ៊ ៊ីេឹង<ឬ>? 5 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 6 

ខាុំមិនអាេបញ្ញជ ក់អំរីរ ម្ ះរនះរទ <វតក៏មិនវមនជារ ម្ ះ មស រវឿន វដ >។  7 

រលាក វលរេលមម សមតី៖ 8 

របើអ៊ ៊ីេឹង ខាុំៗក្គ្នន់វតេង់បញ្ញជ ក់ឲ្យេាស់ប៉ា រណាណ ះ។  9 

សួ រោយរលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 10 

ស៖ <ខាុំសងឃឹមថារលាករៅោសំំណួ ខាុំ។> រតើរលាកសាស្ដ្សាត ោ យមនក្បតិកមមយ៉ា ងណា 11 

<េំរពាះទសសនៈ បស់>កមម ភិបាេ<កែុងកងរេ>១៦៤វែឹង ពាក់រ័នាជាមួយនឹង<រតើអែកណាជា>12 

យួន <អែកណាជាខាម ងំខាងរក្ៅ រវើយអែកណាវដេមិនវមនជាខាម ងំ>? 13 

[១៣:៥០:០៧] 14 

រលាក អាឡេិសានដ់ ឺវ នីត ន៖ 15 

្៖ សូមអ គ ណរលាករមធាវលកា ពា ។ រតើរលាករមធាវលអាេជួយរធេើកា បញ្ញជ ក់អំរីឯកសា 16 

<ណាមួយបានរទ ខាុំដូេជាក្េឡំបេ់រវើយរនះ។ ខាុំោំសំណួ រលាក វតអត់ោំ>ប ិបទថ្នឯកសា រនះ17 

<ឲ្យក្បាកដរទ>។ 18 

ស៖ គឺជា<កំណត់ក្តាសាដ ប់េរមលើយ>សាកសី ដូេវដេខាុំបញ្ញជ ក់អ៊ ៊ីេឹង ខាុំមិនអាេនិយយរ ម្ ះ19 

គ្នត់រទ <វតគ្នត់>គឺ<ជាកមម ភិបាេដឹកនាកំងរេ១៦៤ និយយមួយវបបរទៀត គ្នត់ជាគ្នត់>រធេើកា 20 

រៅកែុងកងទ័ររជើងទឹក។ <រគសួ គ្នត់ពាក់រ័នាសំណួ អំរីអែករនសាទរវៀតណាម ល្ងកាត់វដនទឹកកមពជុា21 

ក្បជាធិបរតយយ។ រវើយបនាា ប់មក រគសួ គ្នត់ថា អែកណាជាខាម ងំខាងរក្ៅ? រតើរគជាយួនឬ? ន ណា22 

រគជាយួន?>  23 

្៖ សូមអ គ ណរលាករមធាវលកា ពា កដី។ <វាជាេំណ េគួ ឲ្យោប់អា មមណ៍ណាស់។ ដូរេែះ 24 

 របៀបវដេខាុំោប់រផដើមរនាះគឺេំររេសាថ នភាររៅដ រវើយ គឺថា បបរនះោប់រផដើមបង្គា ញរីភារខ សគ្នែ  គឺ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  59 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ោប់រផដើមរធេើកា >កំណត់<ក្បរភទ>ក្កុម<មន សស>ជាក់លាក ់<ោប់រផដើមរ ៀបេំសងគមរឡើងវិញ រដើមបី1 

ង្គយរ ើញក្កុមមន សសជាក់លាក់ និងរ ៀប> េនាសមព័នា <រដើមបី>សួ េរមលើយ<រួកក្កុមមន សសទ្ធងំ2 

រនាះ។ ជាវផែកថ្ន របៀបខាុំរក្បើរនាះ> គឺរយើងអាេរ ើញ ំរេេតាមកា រិភាកាកនលងមករវើយ3 

<ជាមួយ>សវក្រះរាជអាជាា < ង គឺបាននិយយ>ពាក់រ័នារៅនឹង<កា កំណត់វដន>មរនាគមន៍ វិជាជ  4 

<វដេបង្គា ញទូលាយនូវសាថ នភារមួយ។ រវើយខាុំក៏គិតថា រលាករៅក្កម ឡាវវន៍ ក៏បាននិយយពាក់5 

រ័នាបនដិេផងវដ ររេគ្នត់សួ អំរីកា រិភាកាកមម ភិបាេបី ូប រៅខាងេ ងរសៀវរៅខាុំ។ អេីវដេរកើត6 

រឡើងរៅររេក្បកាសមរនាគមន៍វិជាជ ផងវដ រនាះគឺថា ររេផាយរៅ ក្បជាជនររេខលះអាេមនកា 7 

ភ័នដក្េឡំ រវើយរយើងរ ើញ>មនក ណ<ីរផសងៗ>ជារក្េើន វដេពាក់រ័នារៅនឹងអំររើវិងា <ខាុំសំរៅ8 

រៅរក្សាមសំប ក្ត វាមនធូ  មនតឹងនិយយកែុងន័យកា បញ្ញជ ក្សបតាមកាេៈរទសៈ។ កា ោក់បញ្ញជ9 

តាម េនាសមព័នាឲ្យមន សសផសរេផាយ រយើង>រ ើញថាសាថ នភាររនាះ<អែកផសរេផាយបញ្ញជ បនដវែឹងគឺ10 

មិនយេ់េាស់រី របៀបថ្ន>កា បកក្សាយ<បញ្ញជ រនាះរទ េំណ េរនះរវើយរធេើឲ្យខាុំមន>កា ភាន់ក្េឡំ11 

<ខលះ វដេខាុំក្តូវវសេង កកា ក្សាយបញ្ញជ ក់េំណ េវែឹង។> ដូរេែះ របើរយើង<រៅរមើេកា សិការក្បមប12 

រធៀបអំរីអំររើ>ក្បេ័យរូជសាសន៍រនាះ <ឧទ្ធវ ណ៍រសៀវរៅ វ៊ូទ ូ ូតបលក់ គឺរួកទ តស ីស៍ ក៏មក រួក13 

ក្កុមមន សសក៏មក រវើយរួករគរាយមកំណត់អតតសញ្ញា ណមន សស រយើងវតងក្បទះនូវភារមិនេាស់14 

វែឹង រវើយរគវតងវត>មនកា <វសេង កកា ក្សាយ>បញ្ញជ ក់។ <រោយសា វតអត់មនរ័ត៌មនរេញ15 

រីអតថបទណារនាះរទ គឺវផែកទ្ធងំក្សុងរៅរេើអេីវដេរលាកបានអានឲ្យខាុំរនាះ> គឺវាហាក់បីដូេជាសាថ ន16 

ភារមួយ <វដេរគវសេង កកា ក្សាយបញ្ញជ ក់ កែុងឧទ្ធវ ណ៍ខាងរេើអ៊ ៊ីេឹង។>  17 

[១៣:៥២:៥៧] 18 

ស៖ ខាុំដូេជាមិនយេ់ក្សបអ៊ ៊ីេឹងរទ <គ្នត់កំរ ងបង្គា ញរីភារខ សគ្នែ េាស់ណាស់ ដូេវដេ19 

រៅកែុងឯកសា >ទង់បដិវតតវែឹង គឺបានបញ្ញជ ក់យ៉ា ងេាស់ផងវដ  រវើយដូេជារៅកែុងស នា កថា បស ់20 

ប៉ា េ រត ក៏ដូេជាបទសមា សនជ៍ាមួយនឹង របក ័  វែឹងគឺមនកា វបងវេក<ភារខ សគ្នែ >យ៉ា ងេាស់21 

 វាងពាកយ “យួន”, រយធា, <និងទ្ធហាន បស់ខលួន,>  រគ្នេនរយបាយកា ប រទស ក៏ដូេជាជនជាតិ22 

រវៀតណាម <ក្តូវបានសាគ េ់រោយសាកសី ូបរនះ។> អែករនសាទជនជាតិរវៀតណាមអីជារដើម-- 23 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 24 

 វ ិេទ័  ក ំអាេសិន។ សូមអរញ្ជើញសវក្រះរាជអាជាា  -- សវរមធាវលនាមំ ខតំណាងរដើមបណដ ឹង25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 
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ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  60 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

 ដឋបបរវណី។  1 

រលាកក្សី ម៉ា  ល វគ ី ដូ៖៍ 2 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ <េ ះណាវតមនកា បញ្ញជ ក់ផាយុរីរនះ គឺថាសាកសីជំនាញរៅទី3 

រនះគឺ>រលាក វ ីនត ន មិនវមនជារមធាវល<កូរប៉ា>រទ អ៊ ៊ីេឹងរលាករមធាវលសូមរលាកក ំនិយយ<សនែិោឋ ន4 

>រោយខលួនឯង<អី។> រវើយគ្នត់និយយរីឯកសា រោយមិនបានដកក្សង់ថារតើឯកសា រេខប៉ា នាម នអី5 

ប៉ា នាម ន <រៅទីរនះគឺរយើងកំរ ងវតេូេ ួមកិេចរិភាកាមួយ រវើយរលាករមធាវលបានរធេើកា សនែិោឋ នរោយ6 

ខលួនេូេក្បវវេកនលះរម៉ា ងរវើយ។ រលាកក្បធាន ខាុំសូម ំឭកសវកា លរយើងថា> កា ង្គ គ្នត់<រៅ7 

កែុងបនាប់សវនាកា រនះ> គឺសួ សំណួ កែុងឋានៈជារមធាវលកា ពា កដី រវើយរៅររេវដេគ្នត់សួ សំណួ 8 

រៅអែកជំនាញ សូមគ្នត់<រយង>ឯកសា  <រវើយយកេែរនាះ គឺសូមគ្នត់ក្សង់ខលឹមសា ថ្នឯកសា 9 

រនាះមក>រដើមបីឲ្យរយើង<ជាភាគី>អាេរិនិតយរមើេ <និងរយងឯកសា ទ្ធងំអស់រនះ>បាន<វដ ។ 10 

គ្នត់បានដកក្សង់តាងំរីរដើមដំបូងថ្នសវនាកា រនះរមល៉ាះថ្នកិេចសមា សន៍ ប៉ា េ រត រោយ រអេីវារបត 11 

របក ័  វតអត់មនក្បាប់រយើងថារតើកា សមា សរនះ វាពាក់រ័នាយ៉ា ងរម៉ាេរៅនឹងេំណ េវដេគ្នត់12 

រាយមបង្គា ញរនាះរទ។ អ៊ ៊ីេឹងរដើមបីឲ្យេាស់ សូម ំឭកថាឈប់រធេើកា សនែិោឋ នរទៀតរៅ រោយក្តូវ13 

សួ សណួំ ណាវដេពាក់រ័នារិតក្បាកដរៅកែុងកា រិភាកាតទេ់គ្នែ  រវើយសូមក្បាប់ផងថាឯកសា 14 

ណាមួយវដេរលាករមធាវលកំរ ងវផែករេើកែុងកា សួ សំណួ រៅ>អែកជំនាញ។ 15 

[១៣:៥៤:៥៤] 16 

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖ 17 

ខាុំសូមបវនថម<ពាក់រ័នាេំណ េរនះ រោយសា  ខាុំគិតថា រលាកអែកជំនាញ វ ីនត ន គឺរលាក18 

អរញ្ជើញគ្នត់មក។ រលាកនិយយថា “ក្បាបខ់ាុំរីអេីវដេរលាកគិត រវើយោំរយើងនិយយគ្នែ រីេំណ េវែឹ19 

ង។”  របៀបរនះក្បវវេជារគរក្បើសក្មប់កា សិកាវមន ប៉ា វនដរៅកែុងត លាកា គឺអត់អន វតតអ៊ ៊ីេឹងរទ។ 20 

តាមរិតរៅ រលាករមធាវលមិនគួ ណាផដេ់សកខីកមមរោយខលួនឯងរទ បានន័យថាមិនក្តូវផដេ់កា សនែិោឋ នដ៏21 

វវងអនាល យរេើ របៀបគ្នត់>វាយតថ្មលរៅរេើ<ភសដតុាងរនាះរទ គ្នត់គួ វតជាអែកផដេ់មរធាបាយឲ្យ22 

រយើងជាអែកវាយតថ្មលរៅរេើភសដតុាងវិញ។ ដូេខាុំនិយយ ក្បវវេជាមនកា យេ់ខ សរី របៀបអន វតត23 

កា និយយរដញរោេគ្នែ កែុងត លាកា រវើយ រមើេរៅ។> 24 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 
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ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  61 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ខាុំនឹងរាយម។ ររេខលះគឺ<>គ្នត់រសែើស ឲំ្យខាុំបង្គា ញ<>យ៉ា ងដូរេែះឯង។ ប៉ា នខាុំសូមបនតរៅម ខ1 

រទៀតេ ះ។ 2 

សួ រោយរលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 3 

ស៖ ខាុំសូមេូេរៅក្បធានបទបនាា ប់ បស់ខាុំ។ គឺសំណួ សួ ថា រតើមនខាម ងំថ្ផាកែុងវដ ឬអត់? 4 

ឥឡូវរនះខាុំសូមអានសក្មង់មួយរទៀតឲ្យរលាកសាដ ប់។ សក្មង់រេញរីេរមលើយមករីមជឈមណឌ េឯកសា 5 

កមពជុា បស់មន សសមែ ក់បានមកផដេ់សកខីកមមរៅកែុងត លាកា រនះរៅររេរក្កាយ។ <រៅកែុងសំណ ំឯក-6 

សា  បស់រលាក ខាុំរជឿថា>រលាកក៏មនសកខីកមម< បសគ់្នត់>រនះវដ ។ រលាកក្បធាន រនះគឺឯកសា  7 

E3/7516 ជាកិេចសមា សន៍ បស់មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា ជាមួយនឹង<>បញ្ញជ <កា >កងរេ8 

៣១០។ <ដូេរលាកដឹងក្សាប់>រវើយ រអឿន វដេរលាកបានយករ ម្ ះមករក្បើក្បាស់ជាញឹកញាប់ 9 

រៅកែុងរសៀវរៅ បសរ់លាក ជារមបញ្ញជ កា កងរេ៣១០ និងរ ម្ ះ វសម វ៊ ន បានរ ល្ើយថា រអឿន 10 

រមបញ្ញជ កា កងរេ៣១០ បានកសាងកមល ំង<ទ័រ រវើយលាក>់អាវ ធរៅអតីតភូមិភាគឧតដ  <និង11 

លាក់រៅកែុង>កមល ំង បស់គ្នត់មួយវផែក។ ខាុំសូមដកក្សង់ វដេបានសមា សគ្នត់កែុងឆ្ែ ំ២០០៥។  12 

[១៣:៥៧:៥១] 13 

ខាុំរយងរៅរេើ ERN 00876520 ជាអង់រគលសវែឹង, ជាបារំាង 00892665, វខម  0002059814 

។ គ្នត់រ ៀបរាប់អំរីក្រឹតតិកា ណ៍ក្បវវេជារកើតរៅកែុងឆ្ែ ំ៧៦ ឬ៧៧។ រលាកបាននិយយថា៖ “រអឿន 15 

<លាក់ ូប>រលាក <>រៅឯកំរង់ោម <រតើ>រលាក<រិតជាបាន>ដឹកអាវ ធ<>រៅកំរង់ោម<វមន16 

ឬ>? ថា៖បាទ <បានដឹកអាវ ធរៅកំរង់ោមវមន។>។ <សួ ៖> អ៊ ៊ីេឹងសស្ដ្ង្គគ មនឹងរកើតមនរឡើង ឬក៏17 

យ៉ា ងរម៉ាេ? <រតើ>រគបញ្ញជ ឲ្យរលាក<រធេើអេីជាមួយនឹង>អាវ ធ<វដេរគលាក់ទ កទ្ធងំអស់រនះ?> រ ល្ើយ18 

៖ “<រគោក់>បញ្ញជ ឲ្យ<រយើងយមោទំទួេបញ្ញជ បវនថម> រៅររេរវលាមកដេ់ រយើងដឹកអាវ ធរនះ19 

<រៅកវនលង បស់ រខៀវ រៅ>រពាធិ៍េិនត ង រដើមបីវាយក្បហា  និងដរណដ ើមយកក្រលានយនដរហាះរពាធិ៍20 

េិនត ង រវើយនិងដរណដ ើមយកឃាល ងំ<ឡាន ឃាល ងំ>អាវ ធ។ រវើយវ  -- កងវ ៈមួយរទៀតរក្តមមោវំាយ21 

ក្បយ ទាយកសាថ នីយ៍វិទយុផាយសំរឡង។ ប៉ា វនតវផនកា រនះ ក៏វបកកា ណ៍រៅ អ៊ ៊ីេឹងរមដឹកនាក៏ំក្តូវបាន22 

ោប់ខលួន រវើយអែកវដេជាប់ពាក់រ័នាក៏ក្តូវបានោប់ខលួន។ សស្ដ្ង្គគ ម<គួ វតបានរកើត>រឡើងតាងំរីឆ្ែ ំ៧៦ 23 

<រដើមបីឲ្យវផនកា សមៃ ត់រនះរជាគជ័យ។> 24 

ខាុំមិនមនររេរវលាអានក្គប់ភសតតុាងវដេ<រយើងបានក្បមូេររេឥឡូវរនះបានរទ។> ក៏ប៉ា វនត25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  62 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

កមម ភិបាេកងរេ៣១០ <កមម ភិបាេ>ភូមិភាគ<ពាយ័រយ> មករីភូមិភាគបូព៌ា<ជារក្េើន> បាន1 

និយយថាមកដេ់ឆ្ែ ំ៧៦ រវើយក៏អាេឆ្ែ ំ៧៥ផងវដ  មនកា បះរបា ក្បោប់អាវ ធោប់រផដើមមនរឡើង 2 

តាម យៈ ដឋក្បហា  កា រធេើ ដឋក្បហា ។ រតើរលាកមនបានទទួេរ័ត៌មនអំរីរ ឿងរនះរទ? 3 

រលាក វលរេលមម សមតី៖ 4 

ខាុំសូមជំទ្ធស់។ រយើងរទើបបានរិភាកាគ្នែ  ួេរវើយ<រីកា ផដេ់ភសតតុាង ឬក៏កា សនែិោឋ នរៅ5 

េំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះ។> រមធាវលកា ពា  គ្នត់<រទើបវត>ផដេ់ភសតតុាង<ស  ប ួមទ្ធងំអស់ រវើយ6 

គ្នត់រជឿថាវាមន>រៅកែុងសំណ ំរ ឿងរវើយ។ <រតើបង្គា ញអ៊ ៊ីេឹងមនរគ្នេបំណងអី?> ប៉ា វនតរយើងខាុំ7 

មិនយេ់ក្សបជាមួយនឹង របៀបរនះរទ <រនះជាកា និយយ>រសេកដីសនែិោែ ន<> បស់គ្នត់<រវើយ។ 8 

ខាុំគិតថាអេីវដេរមធាវលគួ រធេើរនាះគឺ និយយអំរីឯកសា រនាះរៅ រវើយរបើអែកជំនាញ គ្នត់អាេរ ល្ើយ9 

េំណ េវែឹងបាន រនាះគឺមិនអីរទ ប៉ា វនដរលាករមធាវលមិនគួ មករិភាការៅរេើអេីវដេគ្នត់រជឿថាជាភសដ-ុ10 

តាងមនរៅរេើសំណ ំរ ឿងរនាះរទ។ ដូេសវភាតា បស់ខាុំបាននិយយរវើយថា គ្នត់កំរ ងវតរធេើរសេកតី11 

សនែិោឋ នរវើយ គ្នត់មិនវមនកំរ ងសួ សំណួ រទ>។  12 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 13 

ខាុំមិនបាន<រធេើកា សនែិោឋ នរទ រលាកក្បធាន។ ខាុំផដេ់សក្មង់អតថបទខលីរទ។ ខាុំក្តូវកា រនយេ់14 

រលាក វ ីនត ន ថារតើ វសម វ៊ ន រនះជាន ណា? រតើមនអែករផសងតំវណងដូេ វសម វ៊ ន រៅកងរេ15 

៣១០ និយយដូេគ្នែ ឬអត់ គឺមនកមម ភិបាេភូមិភាគពាយ័រយរក្េើនណាស់។ ដូរេែះ ខាុំក្តូវអានអតថបទ16 

ជូនគ្នត់។> 17 

រលាក វលរេលមម សមតី៖ 18 

ស ំបវនថមបនតិេ។ <វាក្តូវមន>ស ក្កឹត<ភារក្តង់េំណ េរនះ។ រនះជាបញ្ញា រវើយ>។ គ្នត់19 

និយយរីឆ្ែ ំ៧៥-៧៦ <គឺមន>មន សសរក្េើនណាស់ក្គប់ទីកវនលង <រលាកក្បធានបានអានឯកសា វែឹង20 

រវើយ>។ រវើយឯកសា <នីមួយៗបង្គា ញរ័ត៌មន>ខ សគ្នែ  <រវើយអត់មនេំណ េឯកភារគ្នែ ថ្ន 21 

ភសដតុាងរទរេើ>បញ្ញា <រនះរទ អ៊ ៊ីេឹងរវើយបានថារនះជាេំណ េបញ្ញា ។ វាអត់មនផដេ់ខលឹមសា អេី22 

រសាះ រក្ៅវតរីកា ស  ប ួមថ្នភសដតុាង។> រយើងខាុំមិនយេ់ក្សប<កែុងកា រធេើ>វបបរនះរទ។ 23 

[១៤:០១:៣៨] 24 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  63 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រលាកក្បធាន ខាុំមនកំណត់រវត សាដ ប់េរមលើយក្បវវេជា២០រៅ២៥<េាប់ ខាុំ លករាយកែុងកា 1 

អានកំណត់រវត ទ្ធងំរនះ វត>ររេរវលាខាុំមនកក្មិតណាស់។ ខាុំសូមសរក្មេ<>រក្ជើសរ លសយក2 

កំណត់រវត សាដ ប់េរមលើយមួយវដេយេ់រ ើញថា <វាពាក់រ័នារក្េើនរៅនឹង>អែកជំនាញ<រោយសា 3 

គ្នត់បាននិយយរក្េើនអំរី>រ ម្ ះ រអឿន, រ ម្ ះ ក យ ធួន, <រៅកែុងរសៀវរៅ បស់គ្នត់។ ដូរេែះជា4 

ជាងកា សួ ផាញ់គ្នត់>ពាក់រ័នារៅនឹង<កមម ភិបាេ>ភូមិភាគ<ពាយ័រយវដេបាននិយយេំវរីកា បះ5 

របា  ឬក៏សួ ផាញ់រៅនឹងមន សសភូមិភាគបូព៌ា ខាុំសូមរផ្ទដ តវតមួយរទ គឺ>ប គគេមែ ក់រ ម្ ះ វសម វ៊ ន 6 

<រវើយខាុំេង់ដឹងថារតើគ្នត់ដឹងអំរីរ ឿងរនះឬអត់ រវើយថារតើគ្នត់អាេផដេ់ជាក្បតិកមមតបរទ។ អេីវដេ7 

ខាុំនឹងរធេើ គឺប៉ា ណណ ឹងឯង។> 8 

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖ 9 

ខាុំយេ់រ ើញថា មិន<មន>បញ្ញា េំរពាះ<កា សួ >សណួំ រទ។ <ប៉ា វនដបញ្ញា រនាះគឺពាក់រ័នា10 

រៅនឹង>កា កំណត់េកខណៈថ្នភសតតុាង<រផសងៗរនាះរទ។ រយើងបានឮខាងសវក្រះរាជអាជាា ជំទ្ធស់11 

នឹងេំណ េវែឹង ដូរេែះសូមរសែើរៅរលាកជំនាញគឺ សូមឲ្យរលាករ ល្ើយសំណួ វផែកតាមឯកសា វដេ12 

រលាកទទួេបាន> របើសិន<ជាអាេរធេើបាន។ រវើយសូមរលាកក្ោនរោេនូវអេីវដេរលាកឮរីទសសនៈ13 

 បស់រមធាវលកា ពា កដីរេើបនាកុភសដតុាងរផសងៗេ ះ រោយសា វតភាគីមិនយេ់ក្សបរេើបញ្ញា វែឹង14 

រទ។>  15 

[១៤:០២:៥៨] 16 

រលាក អាឡេិសានដ់ ឺវ នីត ន៖ 17 

្៖ សូមអ  គ ណរលាកក្សីរៅក្កម។ រលាករមធាវល<សូមរលាកអានសក្មង់រឡើងវិញផង 18 

រក្ពាះ>អមាញ់មិញរនះ រភលេ<>រវើយ <ខាុំេង់ឲ្យេាស់បនដិេ សូមរទ្ធស។> 19 

សួ រោយរលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 20 

ស៖ មិនងេីរទ។ <រដើមបីក្សូតឲ្យរេឿន> ខាុំសូមសរងខបសកខីកមម បស់ វសម វ៊ ន <និង>21 

សរងខប<សកខីកមម បស់គ្នត់រៅកែុងបនាប់សវនាកា រនះ>។ <ខាុំឈ រេើ>ជំវ អរាក្កឹតយ <រលាក22 

ក្បធាន គឺថាគ្នត់ហាក់ដូេជាបង្គា ញថា>គ្នត់បានេូេ ួមពាក់រ័នារៅកែុងកា រ ៀបេំបះរបា ក្បោប់23 

អាវ ធមួយ។ <គ្នត់គឺជាប់>ពាក់រ័នារៅនឹង ដឋក្បហា ក្បឆំ្ងរៅនឹងមជឈិមបកស <និងថាខលួនគ្នត់ជា24 

វផែកមួយថ្នក្កុមបះរបា រនះ។ រវើយសកមមភារជាក់វសដងរនាះគឺ> កា វាយក្បយ ទារីសំណាក់កងរេ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  64 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

៣១០ ដរណដ ើមយកក្រលានយនតរហាះរពាធិ៍េិនត ង ដរណដ ើមយកវិទយុផាយសំរឡងរៅទីក្កុងភែំររញ និង1 

<ដឹកេេ័ត>អាវ ធ <និងសមា  ៈរផសងៗ>រដើមបីរធេើយ៉ា ងណាទមល ក់ ោឋ ភិបាេកមពជុាក្បជាធិបរតយយ2 

រោេ <រវើយជាក់វសដងគឺមនរមរខាល ង ក យ ធួន ឬក៏អែករផសងរទៀត>។ 3 

្៖ សូមអ គ ណរលាករមធាវល។ េំណ េសំខាន់<រផសងរទៀត>រនាះ គឺ<ថាសាកសីវែឹងគ្នត់4 

និយយ>សំរៅរៅរេើវខណាឆ្ែ ំណា? 5 

ស៖ ៧៥, ៧៦ និង រដើម៧៧។ 6 

[១៤:០៤:២៧] 7 

្៖ សូមអ គ ណរលាករមធាវល។ ខាុំ -- របើសិនជា<ក្តឡប់ងយរក្កាយវិញ រៅ>និយយអំរី8 

រ ម្ ះមែ ក់រ ម្ ះ រាប <គឺវាេាស់ណាស់វដេថារ ម្ ះ> រាប គ្នត់បាន<រធេើកា >បះរបា ។ រវើយ9 

រក្កាយមកវខស បស់គ្នត់ក៏ក្តូវបានកាត់ផ្ទដ េ់រៅ។ <ដូរេែះរនះគឺឧទ្ធវ ណ៍វដេ>កមម ភិបាេ<មែ ក់> 10 

រាយមរងើបបះរបា ក្បឆំ្ងជាមួយនឹង រក។ ខាុំៗរជឿជាក់ថា េំណ េរនះ គឺវា<>រកើតមនរឡើង<> 11 

រៅររេន ុ៎ង។ <រ័ត៌មនរនះ ខាុំរជឿថា> អងគជំន ំជក្មះនឹងរធេើកា <រស ើបអរងកត រវើយកំណត់អំរី12 

 វិសាេភារថ្ន>កា រងើបបះរបា <វដេរកើតមនរនះ។ ខាុំសូមក្តឡប់រៅរក្កាយបនដិេ រៅេំណ េវដេខាុំ13 

និយយម នររេខាុំនិយយរយង> រសៀវរៅ បស ់ ថ្ម៉ាខេ វលក ឺ ល <វដេរលាកថាទសសនៈគ្នត់ អត់ 14 

សដង់ោ រនាះ។ ប៉ា វនដរៅររេរយើង> រមើេរៅ<រេើកា វក្បក្បួេថ្ន>សម័យកាេ <ក៏ដូេជា15 

ក្រឹតតិកា ណ៍រនាះ រវើយនិយយថាឯកសា វានិយយរីក្រឹតតិកា ណ៍>ឆ្ែ ំ៧៥, ៧៦, <ឬក្បវវេជាឆ្ែ ំ>16 

៧៧ <រនាះ គឺបង្គា ញរីភារខ សគ្នែ រីេំវូ ថ្នក្រឹតតិកា ណ៍បាត់រវើយ។ េំរពាះខាុំ ហាក់បីដូេជារ ឿងរនះ17 

ទំនងជារកើតរឡើងរៅរដើមឆ្ែ ំ១៩៧៧ ឬេ ងឆ្ែ ំ១៩៧៦ រវើយរបើសិនជាអ៊ ៊ីេឹងវមន វាេូេកែុងក ណីវែឹង18 

រវើយ។ ខាុំមិនគិតថាវារកើតរឡើងរៅកែុងឆ្ែ ំ១៩៧៥រទ រទ្ធះជាវបបរនះកដី រយើងក្តូវរិោ ណារេើេំណ េ19 

រនះ។>  20 

<មដងរទៀត គឺថាវាមនសា ៈសំខាន់ណាស់កែុងកា េាស់លាស់ជាមួយនឹងក្រឹតតិកា ណ៍ រតើមនអេី21 

រកើតរឡើងេំរពាះ>នរយបាយ បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយរៅររេរនះ រក្ពាះខាុំបានក្បាប់ថា ឆ្ែ ំ៧៧ 22 

រាប រាយមរធេើកា រងើបបះរបា  <ប៉ា វនតរៅពាក់កណាដ េឆ្ែ ំ១៩៧៦ គ្នត់មិនបង្គា ញថាគ្នត់ជាអែកេង់23 

រងើបបះរបា រនាះរទ>។ <ខាុំដឹងថារលាករយង>រសៀវរៅ បស់ ថ្ម៉ាខេ វលក ឺ ល <គឺថា>េំវូ ថ្ន24 

ក្រឹតតិកា ណ៍<ក្បវតតិសាស្ដ្សដវាសំខាន់រវើយ វតបនាា ប់មកគឺក្តូវរមើេរៅរេើដំរណើ ថ្នភារវក្បក្បួេ។>  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  65 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

[១៤:០៦:២១] 1 

ស៖ <បញ្ញជ ក់េាស់គឺថា> ខាុំមិន<រយង>រៅនឹងរសៀវរៅ បស់រលាក ថ្ម៉ាខេ វលក ឺ ល 2 

<ទ្ធេ់វតរសាះ ររេនិយយ>ពាក់រ័នារៅនឹងកា បះរបា រនះ។ រលាក វប៊ន រ ៀ និន <>បាននិយយ 3 

សមា សជាមួយនឹងរលាក ជា ស ីម និង រវង  សំ ិន។ ឯកសា  E3/1568, ERN 00651889 វដេ4 

រលាក រវង សំ ិន ជារមដឹកនាថំ្ន<> បបសាធា ណ ដឋក្បជាមនិតកមពជុា <ជាប គគេមែ ក់វដេ> 5 

សរមដេ សីវន  ក៏បានោត់ទ កថា គ្នត់ជាអាយ៉ាង   យួន។ <គ្នត់ថា “រៅឆ្ែ ំ១៩៧៦-១៩៧៧ រយើងមន6 

កា តស៊ូមួយ ប៉ា វនដជាវផនកា សមៃ ត់”។> រតើ<រលាកអាេផដេ់ជាក្បតិកមមតបេំរពាះសក្មង់រនះបាន7 

រទ?> 8 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 9 

អែកជំនាញក ំអាេទ្ធន់រ ល្ើយតប! 10 

អរញ្ជើញរលាកសវក្រះរាជអាជាា  ងអនត ជាតិ! 11 

រលាក វលរេលមម សមតី៖ 12 

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម រនះគឺ<>រិបាក<ណាស់។ រនះគឺគ្នត់ក្សង់យកវតមួយបនាា ត់រេញរី13 

កំណត់រវត ទ្ធងំមូេ។> ក្បសិនរបើរមធាវលកា ពា កដីរយងរៅរេើ<>កា តស៊ូបះរបា <ក្បោប់អាវ ធ>14 

រៅពាក់កណាដ េឆ្ែ ំ៧៨ <គ្នត់គួ សំរៅរៅឲ្យេំណ េវែឹងទ្ធងំមូេវតមដងរៅ> កា សួ វតមួយឃាល15 

វបបរនះ គឺរេើកវតមួយឃាល មកសួ អែកជំនាញ <គឺវាបាត់ខលឹមសា អតថបទរគរវើយ។ ខាុំមិនដឹងថាគ្នត់16 

មនឯកសា រៅេំរពាះម ខគ្នត់ឬអត់រទ វាហាក់បីដូេជារេះវតអន វតត របៀបសួ បា៉ា តណាបា៉ា តណី    17 

រវើយ។ រវើយរបើគ្នត់េង់សួ ថា> រតើមនកា បះរបា ណាមួយរៅពាក់កណាដ េឆ្ែ ំ១៩៧៨វដ  ឬក៏អត់ 18 

រៅភូមិភាគបូព៌ា<រនាះ ក៏សួ រៅ ប៉ា វនដ>កាេវដេសងកត់យកវតមួយឃាល យកមកសួ  <រតើគ្នត់េង់បាន19 

ន័យថារម៉ាេរៅ វាបាត់ខលឹមសា រគរវើយ។> រវើយខាុំយេ់រ ើញថា អែកជំនាញ ូបរនះ <គ្នត់រិបាក20 

ោប់ន័យបានណាស់េំរពាះសក្មង់មួយបនាា ត់អ៊ ៊ីេឹងរនាះ។>  21 

[១៤:០៨:៣០] 22 

សួ រោយរលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 23 

<ររេសួ ទូរៅ ក៏ថាមិនេែ> ររេរក្បើឯកសា ក៏ថារធេើមិនេែ។ <>ខាុំរជឿថា <រនះជា>អេី24 

រលាក រវង  សំ ិន បានរ ល្ើយ <រវើយវាជាកា រិតវដេថាគ្នត់>បានេ ះេូេរៅជាមួយរវៀតណាម25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  66 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រៅកែុងឆ្ែ ំ៧៨។ <>កា តស៊ូសមៃ ត់ ឬក៏ជាកា បះរបា  <បានោប់រផដើមរឡើង>រៅឆ្ែ ំ៧៦វែឹង <រលាក1 

េឹមគិន ជាអែកផេិតវខសភារយនដនិយយថារកើតរឡើងរៅឆ្ែ ំ៧៥ ឥឡូវទ កមួយអរនលើសិនរៅ។>  2 

ស៖ រតើមនកា បះរបា តស៊ូសមៃ ត់ វផនកា  ដឋក្បហា អេី<រទ>កែុងឆ្ែ ំ៧៦, ៧៧ <រទ? រតើ3 

រលាកមនយកេំណ េរនះមក>រិោ ណា<ររេរលាកស រស រសៀវរៅ បស់រលាក>រទ? 4 

រលាក វលរេលមម សមតី៖ 5 

ខាុំមិនជំទ្ធស់រៅនឹងសំណួ រទ ក៏ប៉ា វនដ<ជំទ្ធស់រៅនឹង>េរមលើយវដេរលាក រវង សំ ិន បាន6 

ផដេ់<ថាមន>កា រងើបបះរបា  ៧៥, ៧៦ ឬក៏៧៧។ <>អានមករក្កាមបនដមករទៀត <>អងគជំន ំ7 

ជក្មះ<នឹងរ ើញថាវាផាយុរៅនឹងខលឹមសា  បស់រគរវើយ។ កែុងឯកសា និយយថា៖> “ប៉ា វនដរៅររេ8 

រនាះ <សាថ នកា ណ៍គឺតឹងវតងណាស់ គឺ>មិនមនឱកាសរងើបតស៊ូបានរទ។ សូមបី តាភឹម ក៏<តស៊ូវដ ។ 9 

គ្នត់>ធាល ប់បានបង្គគ ប់ឲ្យរយើងថា <រយើងក្តូវវតបងាូ ្មបនដរទៀត> ក៏ប៉ា វនដមិនមនឱកាស”។ រវើយ10 

រក្កាយមកបានគ្នត់បាន<និយយរី>ឱកាស<ររេរក្កាយគឺ>រៅកែុងឆ្ែ ំ១៩៧៨។ < របៀបរនះ គឺមិន11 

វមនជាកា >កំណត់អតតេ ិតថ្នភសតតុាង<រនាះរទ។>  12 

សួ រោយរលាក  វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 13 

ស៖ ឥឡូវអ៊ ៊ីរេះ ខាុំ<សូមេូេ>រៅដេ់ឆ្ែ ំ៧៨ <រៅេ ះ រលាកសវក្រះរាជអាជាា >។ រលាក14 

អែកជំនាញ រតើរលាកធាល ប់ឮថាមនកិេចក្បជ ំ<ររញអងគ បស់គណៈកមម ធិកា មជឃិម បស់>បកសរេក 15 

រវៀតណាមរៅកែុង<វខក មាៈ>ឆ្ែ ំ១៩៧៨ <វដេមនកា រិភាកាគ្នែ នូវបញ្ញា ជារក្េើន វតមនបញ្ញា មួយ16 

សដីរីកា រងើបបះរបា ថ្ផាកែុងដឹកនារំោយ រសា ភឹម វដេថារបើសិនណាជាវផនកា រងើបបះរបា រនះមិន17 

បានរជាគជ័យរទ> រក្កាយមក <នឹង>្នរៅដេ់កា ល្ នពាន<កមពជុា វដេររេរក្កាយគឺបាន18 

េូេ ល្ នពានវមន>។ រតើរលាកមនវដេឮ<វដ ឬរទ>? 19 

[១៤:១១:២៨] 20 

រលាក អាឡេិសានដ់ ឺវ នីត ន៖ 21 

្៖ <ខាុំរជឿថា រលាកក្បវវេជាអានឯកសា ត លាកា វដេខាុំបានអានវដ រវើយរមើេរៅ។ 22 

ជាទូរៅ ខាុំសូមនិយយថា កា ក្តួតរិនិតយឯកសា េរមលើយសា ភារ គឺរយើងមិនអាេរមើេខលឹមសា  បស់23 

វាបានរទ។ កា និយយ របៀបរនះរឡើង រោយអានឯកសា ដូេរៅកែុងក្បជ ំររញអងគរេើកម ន រ ឿងរា វ24 

ក្បរភទរនះក្តឡប់រៅរក្កាយវិញ។> របើរលាករមើេរិនិតយរមើេរសៀវរៅកត់ក្តា បស់កមម ភិបាេ< 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  67 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

គំនិត របៀបវែឹងនឹងផ សរឡើង។ រតើ>ខាុំោំអែកវដេខាុំសមា សបានក្បាប់ខាុំរីេំណ េរនះវដ <រទ? ខាុំអត់ោំ1 

រទ>។ ប៉ា វនត<េាស់ណាសរ់ៅកែុងឯកសា បាន>រេើករឡើងអំរីបញ្ញា រនះ។ <ខាុំគួ វតរ ៀបរាប់ទូលាយ2 

ជាងរនះ> ខាុំគិតរ ើញថា <េែណាស់ របើសិនណា>រយើងអាេ<បញ្ញជ ក់អំរីកា យេ់ក្បវតតិសាស្ដ្សដ>3 

អំរីក្រឹតតិកា ណ៍វដេបានរកើតមនរឡើង។ គឺថាមនកា បះរបា <ដ៏ខាល ងំកាល មួយបានផាះុរឡើង។ គឺថាវា4 

មនសា ៈក្បរយជន៍ណាសក់ែុងកា វសេងយេ់រីក្រឹតតិកា ណ៍វែឹង។ រទ្ធះជាអ៊ ៊ីេឹងកដី> អំររើក្បេ័យរូជ5 

សាសន<៍ជាបញ្ញា វដេយកមន សសរៅសមល ប់។ របើរយើងរៅរមើេតំបន៤់១ ខាងក្សុកកំរង់រសៀមវិញ 6 

គឺមន>កា <ក្បមូេផតុំ និង>យកជនជាតិោមរៅសមល ប់រោេ។ <របើសិនជារយើងនិយយអំរី>អំររើ7 

ក្បេ័យរូជសាសន<៍ក្ទង់ក្ទ្ធយធំ> រៅរេើជនជាតិោម និងជនជាតិរវៀតណាម <គឺថាមនរិតជាក់8 

វសដងអ៊ ៊ីេឹងវមន។ រនះនិយយរីក្រឹតតិកា ណ៍ធំៗ វដេវាក៏ពាក់រ័នារៅនឹងក្រឹតតិកា ណ៍តូេៗវដ  ប៉ា វនដខាុំគិត9 

ថាវាសំខាន់ណាស់កែុងកា មិនបរងកើតរៅជាសាេ់រ ឿងក្បវតតិសាស្ដ្សដវដេបង្គា ញរី>កា សាល ប់ បសក់្បជា10 

ជន <និងបនសេ់នូវកា ឈឺោប់យ៉ា ងរក្េើន>រៅតាមមូេោឋ ននានារនាះ។ <រទ្ធះនិយយអ៊ ៊ីេឹងកដី វាក៏11 

សំខាន់វដ កែុងកា បញ្ញជ ក់កែុងកំណត់ក្តាក្បវតតិសាស្ដ្សដ រវើយរិរសសរៅរេើជំវ  បស់ខាងកា ពា កដី 12 

ខាងក្រះរាជអាជាា  ខាងរដើមបណដ ឹង គឺថារួករយើងនឹងយេ់អំរីក្បវតតិសាស្ដ្សដបានទូេំទូលាយនាររេខាង13 

ម ខ រវើយខាុំទនាឹង ង់ោំរមើេកា រេញសាេក្កម បស់ត លាកា ។>  14 

ស៖ <សូមបញ្ញជ ក់ថា ររេខាះុនិយយរីកា ក្បជ ំររញអងគទី៤ បស់បកសរេក រវៀតណាមកែុង15 

វខក មាៈ ឆ្ែ ំ១៩៧៨រនាះ ខាុំអត់បាននិយយសំរៅរៅេរមលើយសា ភារ ឬក៏ឯកសា រៅមនាី សនដិស ខស-16 

២១រនាះរទ។ តាមរិត គឺរគហាមរយើងមិនឲ្យនិយយរីឯកសា ទ្ធងំរនះរទ។ ខាុំគឺបាននិយយរយង> 17 

រសៀវរៅមួយកាេ<វដេរលាកបាននិយយកាេរីខាងរដើមថ្ងៃរនះគឺ> រសៀវរៅ បស់ ណាយ៉ា ន់ ោន់18 

ោ <E3/2376>, ERN ជាភាសាអង់រគលស 00192401 ដេ់ 02, វខម  00191550, បារំាង 19 

00237080។ ខាុំរយងរៅរេើរសៀវរៅ បស<់អែកក្សាវក្ជាវជនជាតិ>អារម ិកាងំ គ្នត់ក៏ជាអែក20 

ជំនាញមួយសដីអំរីរគ្នេនរយបាយ បស់រវៀតណាម<វដ > គ្នត់រធេើកា <រៅសកេវិទាេ័យកាេី 21 

វេ័ ញា៉ា  រៅប៊៊ឺក ល ី គឺ>រ ម្ ះ វលរេលមម ោគ័ ។ រសៀវរៅ បស់គ្នត់ោក់ថា “ឫសគេ់ថ្នជរមល ះេិន-  22 

រវៀតណាម”។ គឺ E3/7340 <គ្នត់ក៏រេើករីកា ក្បជ ំររញអងគរេើកទី៤រនះវដ ។> ខាុំអាន<បញ្ចូេគ្នែ23 

 វាងអតថបទទ្ធងំរី រនះ> រវើយសួ រលាក<សូមឲ្យរលាកមនក្បតិកមមតប>។ 24 

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

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  68 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រលាក ោន់ោ និយយថា៖ “កា ិយ<នរយបាយ> បស់រវៀតណាម<បានជួបក្បជ ំមដងរទៀត1 

រៅជាយ>ក្កុងវូជីមិញ <រៅកែុងអគ្ន ោេ់វប៉ាកមួយ>កវនលង<>វដេជាសាលាបណដុ ះបណាដ េ2 

ប៉ាេិូស< បបរធៀវ>។ កិេចក្បជ ំ<គឺសិការី>វផនកា <បរងកើត>បកសក មមយុនីសដកមពជុា <និងអងគកា 3 

ឧទ្ធា ម>។” ខាុំសូមតរៅម ខរៅ  វលរេលមម ោគ័  មតង។ គ្នត់បានស រស ថា៖ “រៅកិេចក្បជ ំវខក មាៈ ថាែ ក់4 

ដឹកនា<ំ>រវៀតណាម បានសរក្មេ<កា >រសែើស ំឲ្យកមច ត់< បប>  ប៉ា េ រត រនះរោេរោយកា បះ5 

របា ថ្ផាកែុងវតមតង។ យ តតិសាស្ដ្សត្ នរៅដេ់រជាគជ័យគឺថា ក្តូវវត<សាងេលានាឧទ្ធា ម>តស៊ូ<>6 

ខាល ងំ<សិនរដើមបអីាេយកឈែ ះ បប ប៉ា េ រត បាន។> ប៉ា វនតរៅវខឧសភា កមល ំង ប៉ា េ រត ក៏ក្តូវបាន7 

ករមាេ<ទីសាែ ក់កា រួកឧទ្ធា ម> រវើយ រសា ភឹម ក៏ក្តូវបានោប់ខលួន និងសមល ប់រោេ។” រវើយឯក-8 

សា រនះមនស រស បនតរៅម ខរទៀត ប៉ា វនតខាុំឈប់ក្តង់រនះសួ រៅរលាកសិន <រោយសា ររេរវលា9 

ខល>ី។ ដូរេែះភសតតុាង<តាម យៈអែកក្សាវក្ជាវទ្ធងំរី >រនះ <ហាក់ដូេជាថា របើរទ្ធះបីជារយើងរជឿថា10 

វាបានរកើតរឡើងឆ្ប់ជាងក៏រោយ វតយ៉ា ង>រហាេណាស<់ក៏>រៅវខក មាៈ ៧៨ <វដ វដេ>រវៀត-11 

ណាម បានសរក្មេគ្នកំ្ទយ៉ា ងសកមមមកដេ់ក្កុមបះរបា <ថ្ផាកែុង វតមិនបានរជាគជ័យ។ រនះជាកា 12 

សនែិោឋ ន បស់រយើងរវើយ គឺេូេ> ល្ នពាន <រវើយកាន់កាប>់វតមតង។ រតើរលាកមនក្បតិកមម ឬក៏13 

យេ់រ ើញយ៉ា ងណាវដ ? 14 

្៖ សូមអ គ ណរលាករមធាវល។ ជាងមីមតងរទៀតគឺថា <គឺថាវាេែខាល ងំណាស់កែុងកា មន>  15 

ឯកសា  <វដេមនគំនូសេំណំារនាះ ដូរេែះខាុំនឹងអាេរិនិតយរមើេជាម នបាន។ តាមរវត ផេមួយេំនួន 16 

ខាុំគិតថារលាកនិយយរីឆ្ែ ំ>៧៥ <គឺខាុំយេ់ខ ស ររេរលាកនិយយរេើកម ន។ ខាុំសាដ ប់ក្េឡំ។> <មក17 

ដេ់ក្តឹម>វខក មាៈ ៧៨<គឺ>អាេមនកា បះរបា អ៊ ៊ីេឹង<វមន។ ខាុំដូេអត់មនអីភាា ក់រផែើេអេីរសាះ18 

េំរពាះ> កា ក្បជ ំរិភាកាគ្នែ  រដើមបីរាយមទមល ក់ បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយរោេ។  19 

ស៖ ដូរេែះរលាកមិនជំទ្ធស់ថា<មន>រសេកតីសរក្មេ<>រីសំណាក់<>បកសរេក រវៀត-20 

ណាម រដើមបីោប់រផតើមឲ្យមនកា រងើបបះរបា ថ្ផាកែុង និងទមល ក់< បប> ប៉ា េ រត រោេ<រទឬ?> 21 

រលាកមិនជំទ្ធស់រទ<វមនរទ>? 22 

[១៤:១៧:១៦] 23 

រលាក វលរេលមម សមតី៖ 24 

<រលាក រលាកក្សីរៅក្កម រមធាវលដូេជារៅឆ្ៃ យររករវើយ។> គ្នត់<និយយ>ថា<វាអាេ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  69 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

មនឯកសា រនះវមន គ្នត់មិនអាេនិយយអេីឲ្យរក្េើនរេើសរីវែឹងរទ។>  1 

សួ រោយរលាក  វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 2 

ស៖ <ខាុំគិតថា>អែកជំនាញ<គឺរិតជាអាេនិយយបានថា “អេីវដេខាុំេង់និយយគឺអស់ប៉ា នរនះ3 

រវើយ។” រវើយ>របើគ្នត់មនរ័ត៌មនបវនថម<េាស់ណាស>់គ្នត់<នឹង>អាេ<ផដេ់ឲ្យរយើងបាន>។ 4 

រលាក អាឡេិសានដ់ ឺវ នីត ន៖ 5 

្៖ សូមអ គ ណរលាករមធាវលសាជាងមីរទៀត។ ខាុំរជឿជាក់ថាអេីវដេខាុំនិយយ ខាុំអត់ោំ។ ប៉ា វនត6 

ខាុំថាអាេ វដេថារវៀតណាមរាយម ជួយបងកេកខណៈឲ្យមនកា រងើបបះរបា <ក្បឆំ្ងនឹង បប  7 

កមពជុាក្បជាធិបរតយយ កែុងអំឡុងររេវែឹងវាអាេរៅ ួេវមន។ រោយអត់បានរិនិតយឯកសា  អត់បាន8 

អានអតថបទដកក្សង់ដ៏វវងអនាល យ> គឺេរមលើយ បស់ខាុំ<>រយងរៅរេើឯកសា <តិេណាស់។ ដូរេែះខាុំ9 

មិនេង់ឲ្យកំណត់ក្តាថ្នសកខីកមមខាុំថាខាុំរយងឯកសា តិេអ៊ ៊ីេឹងរទ។> ក៏ប៉ា វនតេទាភារ<វដេអាេរៅ ួេ10 

រនាះគឺមនក្បាកដវមន ខាុំគិតថា><ក្រឹតតិកា ណ៍>រកើត<>រឡើង<កែុង>ររេរវលាខ សៗគ្នែ  <គឺ>មន11 

<>បកខរួកវដេ<រាយម>រងើបបះរបា  <និងទ្ធក់ទងជាមួយនឹងរវៀតណាម។ ប៉ា វនដរបើរមើេរៅរេើ 12 

កតាត ក្បវតតិសាស្ដ្សដ និងររេរវលា វិញ គឺនិយយផាយុគ្នែ គឺមនវផនកា កបត់វតមួយរទកែុង យៈកាេ13 

ដឹកនា>ំរី៧៥  វូតមកដេ់ ៧៩។ <ដូរេែះសក្មប់ខាុំគឺហាក់ដូេជាគ្នម នភារេរមែមងក្បវតតិសាស្ដ្សដរទ 14 

រវើយជាកា រមើេរ ើញក្តឹមក្តូវ។> ដូរេែះ<របើរមើេរៅរេើ>កតាត ក្បវតតិសាស្ដ្សត <និងររេរវលា15 

 វិញ>គឺថាវាអាេ<រៅ ួេវមន ឬរកើតរឡើងអ៊ ៊ីេឹងវមន។ ខាុំក៏េង់យេ់ឲ្យបានស ីជរក្ៅរេើ យៈកាេរនះ16 

វដ  តាម យៈភសដតុាងវដេបង្គា ញកែុងត លាកា រនះ។> 17 

[១៤:១៩:១២] 18 

ស៖ រវត ផេវដេខាុំសួ រលាករនាះគឺថា រោយសា ដូេវដេខាុំបាន<រ ៀបរាប់>រីខាងរដើម គឺ19 

មន២៥ដងឯរណាះ រលាកបានរក្បើពាកយរនះរៅកែុងរសៀវរៅ បស់រលាក គឺរលាករក្បើពាកយជំងឺ20 

ក្តរដវវិេរនះ វដេកមពជុាក្បជាធិបរតយយ<ឬមជឈិមបកស/ប៉ា េ រត> ក្បឈមម ខរៅនឹងខាម ងំថ្ផាកែុង 21 

វដេកបត់ជាមួយនឹងបកសកមពជុាក្បជាធិបរតយយ<>រោយ ួម  ប ិតជាមួយនឹងរវៀតណាម។ <រលាក 22 

បានរក្បើពាកយថា “សក្តូវសាគ េ់ម ខ” េំនួន១៥ដង។> រលាកអាេជក្មបជូនអងគជំន ំជក្មះបានរទ <រតើ23 

រលាកឈ រេើមូេោឋ នណាវដេ>រលាករេើកយកមកនិយយកែុងរសៀវរៅ បស់រលាក២៥ដងឯរណាះ24 

<ក្តង់េំណ េកា ោប់ខលួន ជារដើមរនាះ> ថាកាេម៉ា ស ីនដឹកនាកំមពជុាក្បជាធិបរតយយវែឹង<ក្គប់ក្គង25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  70 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រោយ>ជំងកឺ្តរដវវិេ<វតមួយម ខគត់>រៅកែុងខលួន<រួកគ្នត់?>  1 

្៖ សូមអ គ ណរលាករមធាវល។ <អ គ ណសក្មប់កា >រាប<់េំនួនដង> ខាុំមិនបានរាប ់ <ខាុំ2 

អត់ោថំាប៉ា នាម នដងរទ។ រដើមបីឲ្យេាស់ ខាុំមិនវដេនិយយថាកាេម៉ា ស ីនដឹកនាកំមពជុាក្បជាធិបរតយយ3 

ក្គប់ក្គងរោយជំងឺក្តរដវវិេវតមួយម ខកែុងខលួនរទ។> របើរលាករៅរមើេេរមលើយសា ភាររៅស-២១ 4 

រលាករិនិតយរមើេវផនកា េ ងរក្កាយ <មនភសដតុាងរក្េើនណាស់បង្គា ញថា>មនវផនកា <កបត់ និង5 

>វផនកា រធេើ ដឋក្បហា ទមល ក់ ោឋ ភិបាេ<>ជាញឹកញាប់ រទើបរួកគ្នត់វែឹងមនជំងឺក្តរដវវិេរនះ។ 6 

<រ ល្ើយតបនឹងសណួ រនះ គឺថាមន>្នរៅដេ់មនកា របាសសមែ ត និងកា សមល បក់្ទង់ក្ទ្ធយធំ7 

តាងំរីថាែ ក់រេើរៅដេ់ថាែ ក់រក្កាម វូតរៅដេ់ក្បជាជនមូេោឋ ន <វដេអែកវដេមនជាប់វខសកបត់ 8 

រវើយរគោប់យក>រេញយករៅបាត់ <រវើយេ ងរក្កាយគឺរធេើកា >បនសុទា<ក្បរទសជាតិទ្ធងំមូេ> 9 

កមច ត់នូវជន<វដេមនសមសធាត គួ ឲ្យ>សងស័យ។ រវើយរក្កាយមក<រគក៏ោប់រផដើម>កំណត់10 

រគ្នេរៅរៅរេើជនជាតិ<ភាគតិេ>ោម <រវៀតណាម> រវើយ<>ក៏មនកា កំណត់រគ្នេរៅ<ក្កុម11 

មន សសជាវខម វដេរគ>សងស័យជា<ខាម ងំ ជាក្បតិបដិវតតន៍ និងជាជនកបត់។> អ៊ ៊ីេឹង<គំនិតវដេថាមន12 

ធាត ជំងឺក្តរដវវិេ>មនជំងឺរៅកែុងកាេម៉ា ស ីនដឹកនាកំមពជុាក្បជាធិបរតយយរៅកែុងអំឡុងររេរនាះ 13 

<គឺមិនមនរគជំទ្ធស់តវា អីរទ កែុងកា សិកាក្សាវក្ជាវរេើអំឡុងររេវែឹងរទ។ កែុងកា និយយថា14 

មន>បញ្ញា វតមួយគត់<វដេក្គប់ក្គងរួករគរនាះ គឺខ សទ្ធងំក្សុង។ ខាុំសូមនិយយមដងរទៀត គឺ>មន15 

វផនកា  ដឋក្បហា  <និងវផនកា កបត់វដេមនេកខណៈ>រិតក្បាកដ <ឬក៏លាក់ម ខរនាះរទ វដេនាំ16 

ឲ្យរួករគភ័យខាល េរនាះ។ ប៉ា វនដធាត វដេជក្មុញឲ្យបញ្ញា រនះរកើតរឡើងរនាះ គឺវាក្គ្នន់វតជាធាត មួយ17 

ប៉ា រណាណ ះ។ ឧទ្ធវ ណ៍ រយើងក្តឡប់រៅរមើេកា ក្សាវក្ជាវ បស់ រដវលដ រ្នដ៍េ័ > រៅស-២១ 18 

<គ្នត់បានរេើកយក>បញ្ញា រនះ<មករិភាកាសំខាន់ គ្នត់រ ៀបរាប់រីប គគេវដេរលាកបានរេើករឡើង19 

បួនក្បាដំងមករនះ។> 20 

[១៤:២២:១៦] 21 

ស៖ ខាុំនឹងនិយយមកនិយយអំរីជំងឺក្តរដវវិេរនះរឡើងវិញ។ <ខាុំសូមបញ្ញជ ក់រលាកបនដិេ។>22 

រលាកដឹងរទ មនអេីរកើតរឡើងរៅកែុងឆ្ែ ំ<១៩៦៨ េំរពាះ>សវភារសូរវៀត <និង>ក្បរទសរ្កូសលូវា 23 

គី? 24 

្៖ សូមអ គ ណរលាករមធាវល។ ខាុំដឹង។ <ខាុំសំណូមរ រលាកឲ្យក្តឡប់រៅកា រសែើស ំខាុំរីខាង25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  71 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រដើម ថាសូមក ំឲ្យោប់រផដើមសួ សណួំ វតមួយ ក្យុអ៊ ៊ីេឹង សូមរលាករនយេ់សំណួ វដេរលាករ ៀបនឹង1 

សួ វែឹងរៅ អ៊ ៊ីេឹងរទើបខាុំអាេ -->  2 

ស៖ <មិនអីរទរលាក។ ខាុំមនររេវត២០នាទីរទៀតរទ។> ខាុំនិយយរីរសៀវរៅ បស់រលាក 3 

ណាយ៉ា ន់ ោន់ោ រឡើងវិញ <វាជារសៀវរៅមួយវដេរយើងរជឿថារយើងបានជូនរលាកជាម នរវើយ>។ 4 

រលាក ោន់ោ បានរ ៀបរាប់ថា រៅក្តង់ទំរ័ <ដវដេ>វដេខាុំរទើប<និយយ>អមាញ់មិញ <គឺក្តង់5 

េំណ េមួយវដេនិយយរីដំរណើ ទសសនកិេច បស់រលាក> ស្ដ្វគិេកូ លរយ េិកផ្ទប់បលូសគ ី ជារមបញ្ញជ កា 6 

 បស់កងទ័ររជើងរគ្នកសូរវៀត <កែុងវខមករា ១៩៧៨។ រលាក ោន់ោ រ ៀបរាប់ថា៖> គ្នត់បានមក7 

<ឡាវ> រោយជិះយនតរហាះ<រិរសសវអ៊  ូវេលូត>មកទីរនាះ<ជា “ដំរណើ ទសសនកិេចមិតតភារ”។ រវើយ8 

គ្នត់និយយ> ខាុំសូមដកក្សង់៖ “ ដឋមស្ដ្នតីកា ពា ជាតិ បស់រវៀតណាម វ  រងេមន យ៉ា ប <បានរហាះ   9 

រៅតំបនរ់វៀងសាយ រៅភាគខាងរជើងឡាវ រដើមបីរៅ>ជួបក្បជ ំ<សមៃ ត់>មួយជាមួយឧតតមរសនីយ៍      10 

សូរវៀត រដើមបីរិនិតយរមើេសាថ នភាររៅកមពជុា។” ឧតតមរសនីយ៍ ផ្ទប់បលូសគី បានផដេ់រយបេ់ សូមដក11 

ក្សង់៖ “<មស្ដ្នដីរវៀតណាមមែ ក់បានក្បាប់ខាុំប៉ា នាម នឆ្ែ ំរក្កាយមកថា>គឺក្តូវវត<រធេើតាម របៀបក្បរទស>12 

រ្កូសលូវា គី<រៅ។>”។ បញ្ចប់កា ដកក្សង់។ រតើក្តឹមក្តូវវដ រទ ថារវៀតណាមរនះបាន<រធេើតាម របៀប13 

ក្បរទស>រ្កូសលូវា គីរៅឆ្ែ ំ១៩៧៨? 14 

្៖ ក្បវវេជារលាកគួ វតរ ៀបរាប់េមែិតបនតិេ <ថារតើរលាកេង់មនន័យយ៉ា ងរម៉ាេ>ពាក់15 

រ័នាជាមួយនឹង<ក្បរយគថា “រធេើតាមក្បរទសរ្កូសលូវា គី”។ រតើរលាកេង់មនន័យថា ទ័រ  សសុីមក16 

ទមល ក់ បបមួយវែឹង ឬក៏យ៉ា ងរម៉ាេ? រលាករមធាវលអាេទ្ធញយកសទិសភារបាន ប៉ា វនតរលាករេើករឡើង17 

ថា “រធេើដូេរ្កូសលូវា គី”>វែងឹ វា<ដូេនិយយ>រេើសបនតិេ<រវើយ។> ក៏ប៉ា វនត <កា រេើករឡើងអំរី18 

ពាកយរក្បមបរធៀបរនះ គំនិត>ទមល ក់ ោឋ ភិបាេ<គួ វតក្តូវរេើកមកនិយយវដ ។ រលាកបានអានឯក-19 

សា  បស>់  ណាយ៉ា ន់ ោន់ោ <អ៊ ៊ីេឹង> វា<ក៏>អាេជាក្បភរេែមួយវដ <រវើយ>។ 20 

[១៤:២៤:៥៤] 21 

ស៖ ខាុំមិនដឹងថារតើខាុំបានរផាើឯកសា  រនះជូនរលាករីម ន ួេមករវើយ ឬក៏អត់រទ <វតតាមខាុំ22 

រៅោ ំរយើងបានរផាើ ួេរវើយ> គឺឯកសា  E3/13 <ជាឯកសា វដេ ស ន រសន បាន>និយយ<រៅ23 

កាន់រមបញ្ញជ កា ទ្ធងំអស់កែុង>កងរេ<ទ្ធងំឡាយ បស់គ្នត់  ួមមន>រ ម្ ះ រអឿន <គឺ> រក្កាយរី24 

<រគ>ោប់ ោន់ េក្កី,<> ឈូក, យ៉ា , <វកវ មស។ គ្នត់បាននិយយថា> ោឋ ភិបាេកមពជុាក្បជា  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  72 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ធិបរតយយ<មនកា ក្រួយបា មាវក្កងក្បរទស>រវៀតណាមរនះនឹងេូេមក ល្ នពានកមពជុា <តាម1 

 របៀបដូេ រ្កូសលូវា គី/អង់រហាគ ឡា>។ <ជាងមីមតងរទៀត រៅររេរយើងក្តឡប់មកនិយយអំរីវាកយសរា 2 

“ក្តរដវវិេ” និងវាកយសរា “សក្តូវសាគ េ់ម ខ” រតើរលាករៅវត កាជំវ  បស់រលាកដវដេវដ រទ វដេ3 

ថា កា គំរាមកំវវង បស់>រវៀតណាមរនះ<មិនវមនជាកា រិត រវើយវាមិនវមនជាកា >គំរាមកំវវង4 

ដេ់បូ ណភារទឹកដី<ឬ>គំរាមកំវវងដេ់សនតិស ខកមពជុា<>? 5 

រលាក វលរេលមម សមតី៖ 6 

អែក -- ខាុំសូមជំទ្ធស់នឹងសំណួ រនះ។ គឺអែក -- ខាុំយេ់រ ើញថា អែកជំនាញក៏មិនអាេបញ្ញជ ក់7 

អំរី<ជំវ រនះរទ។ រលាករមធាវលបានរេើកខ សរវើយ ប៉ា វនត ខាុំគិតថា អែកជំនាញអាេរ ល្ើយបាន>។  8 

សួ រោយរលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 9 

ស៖ រលាកសាស្ដ្សាត ោ យ រលាកអាេរ ល្ើយនឹងសំណួ  បស់ខាុំបានរទ ឬឲ្យខាុំរ ៀបរាប់ រ ៀបេំ10 

សំណួ រឡើងវិញ? 11 

រលាក អាឡេិសានដ់ ឺវ នីត ន៖ 12 

្៖ សូមរលាកសួ រឡើងវិញ។  13 

ស៖ រនះ ពាក់រ័នារៅនឹងវដេកា យេ់រ ើញថា រវៀតណាមគឺជាសក្តូវរិតក្បាកដរវើយ 14 

<រវើយកា ក្រួយបា មារនះគឺរិតវមន>។ ខាុំសូមេូេរៅរសៀវរៅ បស់រលាកវតមដង<>រវើយនិងផដេ់15 

ឧទ្ធវ ណ៍មួយេំនួនជូនរៅរលាក។ រលាករក្បើពាកយ “ជំងឺក្តរដវវិេ” រនះ២៥ដង។ ERN ជាភាសា16 

អង់រគលស <00431538 រលាកបានស រស ដូេតរៅ>៖ “<កែុងខណៈ>ររេវខម ក្កវមវាយ របាស17 

សមែ តជួ កមម ភិបាេ បស់ខលួន<តាមេកខណៈជំងឺក្តរដវវិេរីម នមករនាះ ប៉ា េ រត មថ្មគិតវតរីរ ឿង18 

វសេង កម ខ “ជំងឺ” វដេ “ស ី ូងសងគម” បណាត េឲ្យមនដំរណើ ថ្នកា របាសសមែ តរនះយ៉ា ងឆ្ប់19 

 វ័សរនះរកើតរឡើង។> មជឈិមបកសមនជំងឺក្តរដវវិេ រវើយរក្កាយមកជំងឺរនះ វា្នរៅដេ់កា 20 

សងស័យរៅដេ់<>តំបន់៤១ <ថ្នភូមិភាគកណាត េ ជាកវនលងវដេរគរបាសសមែ តកមម ភិបាេ និងកង21 

ទ័រវដេរគសងស័យ>។” <ខាុំសូមផតេ់>ឧទ្ធវ ណ<៍មួយរទៀត ក្តង់> ERN អង់រគលស 00431606, 22 

បារំាង <00707453> “រទ្ធះជាយ៉ា ងណាក៏រោយ ទួេវសលងរនះ <បនត>ជាកវនលងមួយ<របើកបង្គា ញ23 

សវមតងឲ្យរ ើញវផនកា កបត់នានា ឬភារសងស័យ អ៊ ៊ីេឹង ដ តបរញ្ឆះជំងឺក្តរដវវិេ បស់មជឈិមបកស។”> 24 

សំណួ ខាុំសួ ថាយ៉ា ងដូរេែះ រតើពាកយវដេរលាកបានយកមករក្បើក្បាស់កែុងរសៀវរៅ បស់រលាក គឺពាកយ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  73 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ថា “ជំងឺក្តរដវវិេ” រនះ រតើវាជាប់ពាក់រ័នានឹងអេីខលះ<នឹងឯកសា រៅេំរពាះម ខរលាក>? 1 

[១៤:២៨:១១] 2 

្៖ សមូអ គ ណរលាករមធាវល។ ខាុំសូមក្តឡប់រៅអេីវដេខាុំបាននិយយ ួេមករវើយ គឺ<ក្តឡប់ 3 

រៅរក្កាយនូវអេីវដេរលាកបានរេើករឡើងខាងរដើម គឺថា ខាុំគិតថា វាជា> របៀប បបថ្នកា និយយ4 

<តាមេកខណៈសក្មយ គឺនិយយរោយសាមញ្ាថា>រវៀតណាម គឺជាសក្តូវរិតក្បាកដរវើយ <វដេ5 

រេេ ូបរាងតាំង>រីឆ្ែ ំ៧៥ ដេ់៧៩។ រៅ<ក្គប>់កវនលង<ទ្ធងំអស់ រគដឹងថារវៀតណាមជាសក្តូវ6 

 បស់ក្បជាជន  បស់ក្គប>់សមជិក<បកសក មមយុនីសត>កមពជុា <រោយមិនមនវកវក្បអេីរឡើយ។ របើ7 

សិនណារលាករមធាវលអានរសៀវរៅ បស>់ ណាយ៉ា ន់ ោន់ោ <ក្តង់ទឡហីក ណ៍ បស់គ្នត់រេើករឡើង8 

រនាះ គឺវាមន ូបភារផាយុគ្នែ យ៉ា ងេាស់។ គ្នត់>និយយថា រវៀតណាម គឺជា<ដំរណើ មួយ វបបជា>9 

ថ្ដគូសនានា<រៅវិញរៅមក> រវើយរវៀតណាមក៏<មិនវមន>មនវផនកា <វតមួយ>តាងំ<រី>រដើមទី10 

<មកវដ ។ រួករគមនកា រិភាកាគ្នែ រផសងៗវមន វតវាវក្បក្បួេតាមររេរវលា រវើយរគ្នេជំវ 11 

 បស់រួករគមិនខាជ ប់ខជួនរឡើយ។ ដូរេែះ ខាុំគិតថា ក្បភរឯកសា រនះមិនស ីគ្នែ នឹងក ណីរនះរទ>។  12 

<ខាុំក្បាកដណាស់រៅវត កាជំវ  បស់ខាុំអំរីសញ្ញា ណថ្នពាកយ “ជំងឺក្តរដវវិេ”។>តាមធមមតា13 

រទ រគវតងវតមនកា ភ័យខាល េវបបរនះ វដេវាអាេរយងរៅរេើតងភារ<ខលះវដ  ក៏វាអាេ វិេវេ់កែុង14 

ភារមថ្ម បណាត េឲ្យកាល យជាជំងឺក្តរដវវិេរនះ។ ជារិរសស ខាុំគិតថា> រក្កាយ<រដើម>ឆ្ែ ំ៧៦ <តាម15 

 ូបភារថ្នកា បរងកើតមនាី ស-២១ តាមកា គូសបង្គា ញ>េរមលើយសា ភារ<រីអែកវដេរគនាខំលួនេូេមនាី 16 

រនាះ មករីក្គប់ក្េកេាកកែុងថ្ផាក្បរទស រវើយរគបរងកើតេរមលើយសា ភារទ្ធងំរនាះរៅកវនលងវែឹងវត    17 

មតង។ ខាុំគិតថាមនភសតតុាងរក្េើនណាស់ វដេបញ្ញជ ក់ឲ្យរ ើញថា  បបរនះមនធាត ផសថំ្នជំងឺក្តរដវវិេ 18 

ប៉ា វនតនិយយវបបរនះមិនវមនថាក្គ្នន់វតជំងឺក្តរដវវិេមួយម ខ វដេបណាត េឲ្យមនរ ឿងរា វក្គប់រ ឿង19 

រកើតរឡើងរនាះរទ។ រនះក្គ្នន់វតជាទិដឋភារមួយក្ជុងកែុងដំរណើ វដេមនេកខណៈជា>ក្ទង់ក្ទ្ធយធំ។ 20 

<ជាងមីមតងរទៀត ខាុំមិនេង់ឲ្យរគោប់>អា មមណ៍<ថា ជំងឺក្តរដវវិេរនះជា>រវត ផេ<វតមួយគត់>21 

វដេនាមំនអំររើវិងារកើតរឡើង<កែុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយរនាះរទ។ រនះអាេជាសក្មយថ្នទឡហី22 

ក ណ៍ បស់ខាុំ វដេមនស រស រៅកែុងរសៀវរៅ បស់ខាុ>ំ។ ខាុំសូមរេើករឡើងេំណ េរនះជាងមីមដងរទៀត23 

ថា រៅររេវដេរលាកនិយយអំរីរសៀវរៅ បស់ ថ្ម៉ាខេ វលក ឺ ល <រគោំបាេ់ក្តូវរមើេរៅរេើទំវំ 24 

និងររេរវលាថ្ន>ក្រឹតតិកា ណ៍ <រវើយមិនក្តូវទ្ធញរសេកតី>សនែិោឋ ន<វតមួយ រេើសាថ នកា ណ៍វដេ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  74 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

មនសណាឋ ន េូន សាថ នកា ណ៍វដេអាេសនានាគ្នែ  សាថ នកា ណ៍វដេតឹង> និង<ភារខ សគ្នែ រីកវនលង1 

មួយរៅកវនលងមួយ រវើយ>ររេមួយរៅររេមួយ<បានរទ>។ 2 

[១៤:៣០:៣២] 3 

ស៖  រតើ<រលាកមិនវមនរធេើដូេគ្នែ រោយនិយយថា ក្គប់យ៉ា ង ឬភាគរក្េើនថ្នក្រឹតតិកា ណ៍ថាជា 4 

ជំងឺក្តរដវវិេ រទឬអី? រនះជាទសសនៈសក្មយរេើក្រឹតតិកាណ៍ ខ សគ្នែ រីទសសនៈសាមញ្ានិយម បស់ខាុំ5 

រវើយ។ ប៉ា វនត រតើរនះមិនវមនជាទសសនៈសក្មយថ្នក្រឹតតិកា ណ៍ក្បវតតិសាស្ដ្សតរទឬអី>? 6 

្៖ រលាករមធាវលខាុំបាននិយយរ ឿងវតដវដេវែឹងឯង។ ខាុំបានបញ្ញជ ក់រីខាងរដើមមករវើយ7 

ទ្ធក់ទងរៅនឹងរសៀវរៅ បស់ខាុំ វដេមនេំណងរជើងថា “<មន សស ឬ>បិសាេ<>”<មនវិធីរផសងៗ8 

វដេរយើងអាេទ្ធញកា រនយេ់តាមវបបសក្មយ សនមតរេើេកខណៈដូេជា ភាររឃា រៅ ភារថ្ក្រ 9 

ភារសបាយនឹងទ កខរសាកមន សសជាតិអីជារដើម ផសជំាេកខណៈវតមួយសក្មប់ទ្ធស់នឹងមន សសជាតិ 10 

និងក្កុមមន សសរផសងៗ>។ ខាុំនិយយមដងរវើយ <និងតាមអេីវដេបានអានយ៉ា ងយកេិតតទ កោក់រេញរី11 

រសៀវរៅ បស់ខាុំ គឺរនះជាកតាត មួយកែុងេំរណាមកតាត រផសងៗជារក្េើនរទៀត វដេបានរកើតរឡើង>។12 

<រវើយ>ពាកយ“ជំងឺក្តរដវវិេ” <រកើតរឡើងកែុងររេដំណាេគ្នែ នឹងររេោប់រផតើមថ្នកា របាសសមែ ត 13 

កែុងខណៈេរមលើយសា ភារបានវូ េូេមកកែុងមនាី >ស-២១។ <ដូេរលាកដឹងក្សាប់រវើយ តាមកា 14 

អានជំរូកជារក្េើនកែុងរសៀវរៅ បស់ខាុំ ខាុំបានរេើករឡើងថា>មនកតាត រក្េើនណាស់<វដេពាក់រ័នា មិន15 

វមនវតមួយរនាះរទ។ ជាងមីមតងរទៀត រលាកដឹងរវើយ គឺខាុំេង់សងកត់ធៃន់ថា រនះជាដំរណើ រវ កតាត ថ្ន16 

ក្រឹតតិកា ណ៍ រវើយកតាត មួយវែឹង ខាុំភាជ ប់រៅនឹងសញ្ញា ណថ្នភារជាមច ស់និយម កា យេ់រីអំណាេ និង17 

សញ្ញា ណសថិ ភារ និងទំនាក់ទំនងភារជាមច ស់និយម។>  18 

ខាុំបានស រស េំណ េរនះវវងឆ្ៃ យរៅកែុងរសៀវរៅ បសខ់ាុំ ក្បវវេជាេំណ េរនះ គឺថាជាកា 19 

បំថ្ភលបនតិេរៅនឹងរសៀវរៅ បស់ខាុំ។ វាជាកា <សក្មយទឡហីក ណ៍ បស់ខាុំ រលាកដឹងរវើយថា>ខាុំរក្បើ20 

ពាកយ <“ជំងឺក្តរដវវិេ” រវើយខាុំក៏ក្បយ័តែវដ កែុងកា ោក់ទឡហីក ណ៍មួយរនះ។ ជាងមីមតងរទៀត>រលាក21 

<បាន>រេើកបញ្ញា រនះ<ថាជាទឡហីក ណ៍ធំមួយ ររេរយើងនិយយ>អំរី<កា សងស័យ និងភារជា22 

មច ស់និយម ឬអីជារដើម វដេមនរៅកែុងជំរូកកែុងរសៀវរៅរនះ។ របើសិនជារលាករេើករឡើងវបបរនះ 23 

រយើងោបំាេ់ក្តូវវតរជៀសវាងរក្បើក្បាស់កា រនយេ់វបបសក្មយ វដេអះអាងថា មនគរក្មងវតមួយ24 

រកើតរេញរីភាគី ោឋ ភិបាេរវៀតណាម វដេរគដឹងក្គប់ទីកវនលង និងក្គប់ជំនាន់ អ៊ ៊ីេឹង ខាុំគិតថា កា គិត25 

E1/403.101466597



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 
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ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  75 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

 របៀបវែឹងក៏ជាសញ្ញា ណទឡហីក ណ៍សក្មយផងវដ ។> ខាុំយេ់ក្សបថា ក្តូវវតយកេិតតទ កោក់រមើេ1 

ឲ្យបានេាស់លាស់រៅរេើេំណ េ<ខ សគ្នែ >សិន។ 2 

[១៤:៣២:៥០]  3 

ស៖ ឥឡូវខាុំេូេក្បធានបទេ ងរក្កាយ វដេខាុំយេ់រ ើញថា ក៏វាជាទសសនៈ<សក្មយ>មួយ4 

និងកា ក្បក្រឹតតមករេើក្បជាជនងមី និងក្បជាជនោស់។ រលាកបានរេើករឡើងរីេំណ េរនះកាេរីមសិេ 5 

មិញមករវើយ។ ខាុំសូមអានសក្មង់មួយរេញរីឯកសា កមពជុាក្បជាធិបរតយយ គឺទង់បដិវតត E3/725, 6 

ERN អង់រគលស <00184320>, វខម  00064546 មនិមន ERN ជាភាសាបារំាងរទ។ រនះឯកសា 7 

មួយវដេមនេំណងរជើងថា “ប៉ា េ រត រ ៀបេំវផនកា ” គឺ E3/8។ គឺទំរ័ <ខាងរដើម>២០៦ <រេខ 8 

ERN 00104100> -- 9 

អែកបកវក្ប៖ 10 

សូមអធាក្ស័យរលាកក្បធាន។ មិនអាេតាមរេខ ERN ទ្ធន់រទ។ 11 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 12 

អានមដងរទៀត។ អែកបកវក្ប បកវក្បភាសា បស់រលាករេខ ERN វែឹង រេខឯកសា មិនទ្ធន់13 

រទ។ រលាករ ៀបេំរឡើងវិញ រវើយឲ្យយឺតៗជាងម ន រដើមបីឲ្យអែកបកវក្បអាេបកវក្បភាសា បស់រលាក14 

បានក្តឹមក្តូវ។ 15 

សួ រោយរលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 16 

ស៖ បាទ រលាកក្បធាន។ ឯកសា ទី១ ជាឯកសា ទសសនាវដដីទង់បដិវតត េ ះវខ<ធែូ ៧៧ និងវខ>17 

មករា ៧៨ E3/725។ មិនមន ERN ជាភាសាបារំាងរទ។ អង់រគលស <00184320> វខម  18 

<00064546> និង E3/8  “ប៉ា េ រត វផនកា អនាគត” ERN ជាអង់រគលស 00104100។ រៅររេ19 

រនះ គឺខាុំមិនមន ERN ជាភាសាវខម  និងជាភាសាបារំាងរទ ខាុំនឹងអានវតមដង។ េំណ េរនះ គឺនិយយអំរី20 

ក្បជាជនងមី និងក្បជាជនោស ់ <ដូេតរៅ៖> “សក្មប់ក្បជាជន រទ្ធះបីអែកងមី អែកោស់ក៏រោយ មិន21 

បញ្ញា រទ។ ក្បជាជនងមី <រគក៏ក្សលាញ់ជាតិវដ  រគ>អាេរគមនរមទនភារេូេ ួមរេើកទំនប់ជីក22 

ក្បឡាយ<វដ >។” <មនបាត់វផែកមួយ អ៊ ៊ីេឹងខាុំ>េូេរៅទំរ័ បនាា ប់ “៧៥ភាគ យ <ជាអែកក្ក ឬ>23 

ជាកសិក ថាែ ក់កណាដ េ<ទ្ធបជាអែកមនេិតតរសាម ះក្តង់ក្ជាេរក្ៅ>។ កសិក ថាែ ក់កណាដ េមន<េិតត24 

រសាម ះ>ជាងម ន។ <វត>សក្មប់រួកមច ស់ដីវិញ <និងអែកមនវិញ រួករគ>ភាគរក្េើន<រៅជាមួយ25 

E1/403.101466598



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  76 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រយើងជាយូ មករវើយតាំងរី>រយើង<រៅ>កែុងតំបន់ ំរោះជារក្េើន <រវើយរួក>រគក៏យេ់រ ើញថា 1 

បដិវតតន៍រយើងេែវដ ។ េំរពាះសមសភារងមី <រួករគភាគរក្េើន>យេ់រីរយើងរវើយ <រគយេ់ថា  ស់2 

រៅជាមួយរយើងក្បរសើ ជាង ត់រគេរីក្បរទសវដ ”>។ <ឯកសា បនាា ប់រទៀត ប៉ា េ រត រឡើងនិយយ3 

ថា៖ “កមម ភិបាេ បស់រយើងមួយេំនួនទំនងោត់ទ កក្បជាជនងមីជាខាម ងំ។ រួក>រគ<មិនបានទ កេិតតថា4 

ក្បជាជនទ្ធងំរនាះមន>កា  លកេរក្មើនខាងវផែកនរយបាយ រីមនសិកា <នរយបាយ> ឬរួករគអត់5 

រេះរោះក្សាយបញ្ញា ជីវភារ ស់រៅ<រនាះរទ>។ រនះជាកា យេ់រ ើញ<>មិនក្តឹមក្តូវរទ។” បញ្ចប់6 

កា ដកក្សង់។  7 

រតើរលាកយេ់រ ើញយ៉ា ងរម៉ាេវដ  េំរពាះសក្មង់<ទ្ធងំរី >រនះ វដេខាុំយេ់រ ើញថា ជាអតថ8 

បទមួយមនកា សក្មេរៅដេ់<កា ក្បក្រឹតតនឹង>ក្បជាជនងមី <និងក្បជាជនោស់ ជាជាងោក់9 

បង្គា ញរៅកែុងឯកសា  វដេរគអានឲ្យរលាកសាត ប់>រនាះ។ រតើរលាកយេ់រ ើញយ៉ា ងដូេរមដេវដ ?  10 

[១៤:៣៧:១៩] 11 

រលាក អាឡេិសានដ់ ឺវ នីត ន៖ 12 

្៖ សូមអ គ ណរលាករមធាវល។ រលាក -- រតើឯកសា រនះ េ ះថ្ងៃវខឆ្ែ ំណាវដ ? 13 

ស៖ មួយ កែុងឆ្ែ ំ៧៦។ មួយរទៀត ឯកសា ទង់បដិវតត គឺវខធែូ ឆ្ែ ំ៧៧ និងវខមករា ឆ្ែ ំ៧៨។ 14 

្៖  សូមអ គ ណរលាករមធាវល។ ឯកសា រី រនះ ដូេវដេខាុំបានរេើករឡើងរីខាងរដើម របើរលាក15 

រៅរមើេភូមិភាគកណាដ េ តំបន់៤១ <គឺភូមិភាគខាងរជើងកាល យជាភូមិភាគកណាត េ> រលាកមន16 

សម័យកាេរផសងៗគ្នែ  <ដំបូងរឡើង េកខខណឌ  ស់រៅមនភារក្បរសើ ជាង រវើយ>ខាុំគិតថា ភាល មៗ 17 

រក្កាយសម័យកមពជុាក្បជាធិរបតយយវែឹង គឺថារក្កាយជ័យជមែះភាល មៗ រគរាយមអប់ ំវកវក្បក្បជា18 

ជន<ជារក្េើន។ ដូរេែះ រគមនរគ្នេបំណងវែឹងវដ ។> រវើយ <ខាុំគិតថា រៅររេមន>កា របាស19 

សមែ ត<>ោប់រផដើមរឡើង ជំងឺក្តរដវវិេ<ក៏ោប់រផតើមរឡើងវដ >។ អាវែឹងរោយសា មន<កា ភ័យ20 

ខាល េថាមន> វិទាងសនាថ្ផាកែុង រោយសា មនកា ភ័យខាល េថាក្បជាជនកបត់បដិវតតន៍។ អ ៊៊ីេឹង ក៏វាមន21 

អាកា ភ័យខាល េតាមផលូវេិតតវែឹងរកើតមនរឡើង<កែុងររេរនាះវតមតង។ រលាកេងែេុបង្គា ញ ួេរវើយ 22 

កែុងវែឹងក៏មនភាររផសងគ្នែ ថ្នទំវំ និងររេរវលាវដេរលាក ថ្ម៉ាខេ វលក ឺ ល បានរេើករឡើង ជាកា 23 

កត់សមគ េ់ រវត កា ណ៍រផសងៗរី  ំមួយរៅ  ំមួយ។ រលាកអាេ>មនកាេៈរទសៈ<រផសងៗគ្នែ  24 

ប៉ា វនត ជាងមីមតងរទៀត រៅកែុងដំណាក់កាេរនះ ជា>រិរសស<>ពាក់កណាដ េឆ្ែ ំ៧៦ សក្មប់ឯកសា 25 

E1/403.101466599



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  77 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

វដេរលាកថាេ ះវខ -- ឆ្ែ ំ៧៦ រលាកមិនបានក្បាប់វខមកខាុំរទ ឯកសា ទី១។ 1 

ស៖ វខធែូ េ ះវខធែូ ឆ្ែ ំ៧៦។  2 

្៖ <រលាកអាេរេើកឯកសា រនះមកនិយយបានក្តឹមក្តូវរវើយ ក៏ប៉ា វនត>រៅររេវែឹង រគ3 

និយយថា មន<រមររាគ>ស ី ូងថ្ផាកែុង <វដេក្តូវកមច ត់រោេ។ ដូរេែះ រគរ ើញមនឯកសា 4 

ក្សាវក្ជាវញុះញង់ជារក្េើន មនរៅររេរនាះ វត>ខាុំរជឿជាក់ថា រៅររេវដេ បបកមពជុាក្បជាធិប-5 

រតយយ <ដឹងអំរីេំនួនមន សសវដេសាល ប់ រវើយដឹងថាដំរណើ >សស្ដ្ង្គគ ម< បស់ខលួន>ជាមួយរវៀតណាម6 

<មិនមនផេេែ> វូតដេ់ឆ្ែ ំ៧៨ <រគគិតថា វាមិនោបំាេ់រទ វដេក្តូវរៅរធេើបាបក្បជាជនខាល ងំ7 

រនាះរទ>។ <ខាុំរជឿថាជិតដេ់>ររេ<រវើយ ដំណាក់កាេដំបូង រគក្គ្នន់វតគិតថា រគេង់>រធេើកា 8 

អប់ ំវកវក្បក្បជាជន<ប៉ា រណាណ ះ>។ <របើសិនរលាករមើេរៅរេើវាកយសរាវដេមនកែុងខណៈររេ>9 

កា របាសសមែ តមស្ដ្នតី ដឋកា  បបសាធា ណ ដឋវខម ជាញឹកញាប់ <ររេវដេក្បជាជនរេញរីទីក្កុងរៅ10 

តាមតំបន់នានាកែុងក្បរទសកមពជុា មិនវមនក្បជាជនទ្ធងំអស់រទ និយយរ ឿងរា វទ្ធងំរនាះរេញមក វត11 

យូ ៗរៅ សាថ នភារកាន់វតយ៉ា ប់យ ឺនរៅៗ ជារិរសសរៅររេវដេ្នមកដេ់ឆ្ែ ំ១៩៧៧ រៅតាម12 

កវនលងរផសងៗ សាថ នភារកាន់វតដ នោបរៅៗ។ ដូរេែះ ជាងមីមតងរទៀត រនះសថិតរៅជាទសសនៈថ្នទំវំ និង13 

ររេរវលារទៀតរវើយ>។ 14 

[១៤:៣៩:៥៧] 15 

ស៖ <ខាុំសូមបង្គែ ក់រលាករវើយ រោយសា >ខាុំសេ់ររេវតរី បីនាទីរទៀតរទ។ ខាុំបានអាន16 

ឯកសា មករីសម័យកាេកមពជុាក្បជាធិបរតយយនិយយអំរីក្បជាជនងមី វដេភាគរក្េើនថ្នរួកក្បជាជន17 

ងមី<គឺជាមន សស>េែ <ជាអែកក្សលាញ់ជាតិ រវើយតាមកា អាន>ឯកសា រនះ <រ ើញមនភារខ ស18 

គ្នែ ោេ់ក្សឡះ វាង>ក្បជាជនរវៀតណាម រវើយក្បរទសរវៀតណាម<>។ រលាកបាននិយយថា រលាក19 

គឺជាអែកជំនាញ សូមដកក្សង់៖ “គឺអែកជំនាញខាងវផែកឯកសា រឃាសនាវដេ្នរៅដេ់មនកា 20 

ក្បក្រឹតតអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍”។ <រតើរលាកអាេរក្បមបរធៀបរ ឿងរា វវដេខាុំបានអានជូនរលាក ដូេ21 

ជា កា រឃាសនាក្បឆំ្ងនឹងជាតិសាសន៍ជេីស រៅថា “ស្ដ្សតូម៉ា ” ជាកាវសត បស់ណាវសុ ី រវើយកែុង22 

រ ឿងរនះវដ  គឺមន>កា រឃាសនាតាម យៈ វិទយុ ទូ ទសសន៍<រៅកែុងក្បរទស វា ន់ោ រៅកា សមល ប់23 

 ង្គគ េថា “អ និរយ៉ានវសុ”ី ឬរៅ “កនាល ត”>។ <រតើក្រឹតតិកា ណ៍រី រនះមនជាប់ពាក់រ័នាយ៉ា ងរម៉ាេខលះ>? 24 

្៖ សូមអ គ ណរលាករមធាវល។ មនកា រ ល្ើយតប<ជារក្េើន>រៅនឹងបញ្ញា វដេរលាករទើប25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  78 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

នឹងរេើករឡើងរនះ។ ទី១ ខាុំសូមកត់សមគ េ់ថា រលាកកំរ ងវតសួ រីបញ្ញា វដេរលាកសួ ខាុំរីម នវែឹង1 

វដេ<>្នរៅដេ់កា ក្បក្រឹតតអំររើសមល ប ់ង្គគ េវឡូូខស <ឲ្យកាល យជា>អំររើក្បេ័យរូជសាសន៍2 

។ <>អ៊ ៊ីេឹង <រនះទំនងជារយបេ់្នរៅដេ់សកាត ន រេថ្នអំររើ វូឡូខស វតអំររើក្បេ័យរូជ3 

សាសន៍ជាទូរៅមនភារសមគុសាម ញជាង។ ខាុំសូមោក់ក្កបខ័ណឌ មួយ ួេរវើយរដើមបឲី្យបានយេ់។> 4 

<ស៖ ដូរេែះរវើយ បានជាខាុំរេើកយកឧទ្ធវ ណ៍ វា ន់ោមកនិយយ។> 5 

<្៖> ដូរេែះ ដូេវដេខាុំបាននិយយរនះ កាេណារយើងនិយយអំរីអំររើសមល ប ់ង្គគ េ<វូឡូ6 

ខស ផ្ទា េ់ វដេរលាកបានរេើករឡើង។ របើបានជារលាករេើករឡើងរវើយ រគមនស រស រសៀវរៅ> 7 

រលាករៅរមើេរសៀវរៅ បស ់វង់ ល ឡូកា ក៏និយយអំរីបញ្ញា វខម ក្កវម<។ របើសិនរលាកបានអាន 8 

រគមននិយយអំរីរមររាគ វដេរគដឹងរក្េើន រវើយខាុំគិតថា កាេប ិរេឆទគឺរៅកែុងវខធែូ ឆ្ែ ំ១៩៧៦ គឺឆ្ែ ំ9 

ដវដេរេើអតថបទវដេរលាកបានអាន។ រលាកនឹងរ ើញមនរក្បើក្បាស់ពាកយរក្បមបរធៀប វដេរគ10 

សក្មួេរៅជាប ិបទកសិកមម សក្មប់ក្បជាជនេូេ ួមរធេើវក្សេមក  ។ ដូរេែះ រលាករ ើញមនពាកយ 11 

ដូេជា រដើម>បរញ្ាើវកែក<វដេរក្បមបរៅនឹងបរញ្ាើវកែកជីវសាស្ដ្សត ឬមន សសរផាើខលួននឹងរគ។ ដូរេែះ រគ12 

មនទក្មង់ខ សគ្នែ កែុងកា យេ់ថារតើវាោប់ ូបរាង -->  13 

ស៖ <ខាុំសូមបង្គែ ក់រលាកសិន រោយសា ស នា កថាមីក្កុប តាមរិត មិនពាក់រ័នានឹង>រ ឿង14 

បញ្ញា ក្បជាជនងមី និងក្បជាជនោស់<រនាះរទ>។ <ពាកយរនះសំរៅរេើមន សសវដេកបត់រោយ>សវ15 

កា ជាមួយរវៀតណាម<។ រនះជាភារខ សគ្នែ  សាថ នភារោេ់គ្នែ ក្សឡះ ជាមីក្កុបរៅកែុងថ្ផាកែុងបកស។>16 

ស នា កថា<រនះេង់>សំរៅរៅរេើ<បញ្ញា មួយវែឹង>។  17 

រលាក វលរេលមម សមតី៖ 18 

<រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ខាុំគិតថា រលាករមធាវលកំរ ងវតផតេ់ភសតតុាងរទៀតរវើយ។ ខាុំគិតថា 19 

ទ ក>ឲ្យអែកជំនាញរ ល្ើយបញ្ចប់<េរមលើយគ្នត់>សិន រវើយរបើក្តូវសួ បនដបនាា ប់មករទៀត <គឺសួ រៅ 20 

របើមិនដូរេែះរទ រលាកអែកជំនាញនឹងគ្នម នឱកាសរ ល្ើយតបរៅនឹងេំណ េសំខាន់ វដេដូេជាសំណួ វបប21 

សនែិោឋ នរនះ។ ខាុំគិតថា វាមិន> --  22 

[១៤:៤៣:១២] 23 

រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 24 

<ខាុំគិតវដ រតើ--> 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  79 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

<រលាក វលរេលមម សមតី៖> 1 

  <សមគួ សក្មប់អែកជំនាញរទ។> 2 

<រលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖> 3 

រោយ<សា >ររេរវលាខាុំ <ខាុំក្តូវកាត់ឲ្យខលី> ខាុំសូមរទ្ធស។ អ៊ ៊ីេឹង<រលាកអែកជំនាញ> វ ីន 4 

ត ន <ខាុំសូម>ឲ្យ<រលាកនិយយអំរីក្បជាជនងមី និង>េំរពាះកា ក្បក្រឹតតរៅរេើក្បជាជនងមី <>កា 5 

ក្បក្រឹតតមករេើក្បជាជនរវៀតណាម<ជាជាងជវជកគ្នែ អំរី>មីក្កុបមួយរៅកែុងជួ បកសក មមយុនីសដកមពជុា។  6 

សួ រោយរលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 7 

ស៖ រនះសំណួ េ ងរក្កាយ បស់ខាុំរវើយ។ រតើមិនមនភារខ សគ្នែ ធំដ ំរទ<> វាងឯកសា <>8 

រីសម័យកាេកមពជុាក្បជាធិបរតយយ និងឯកសា រឃាសនា បស់រួកណាវសុកី្បឆំ្ងរៅរេើជនជាតិ   9 

ជេីស ឬ<ក្បឆំ្ងនឹងជនជាតិប៉ាូឡូញ ឬប េសវិក ឬ> វា ន់ោក្បឆំ្ងរៅនឹងជនជាតិវ៊ូទូ <រៅនឹងទ ត10 

ស ីស៍ ជា“អ និរយ៉ានវសុី”> គឺថារធេើរម៉ាេករមាេ<ឲ្យសូនយ>។ វាមិនមនភារខ សគ្នែ ធំដ ំរទឬក៏យ៉ា ងរម៉ាេ? 11 

រលាក អាឡេិសានដ់ ឺវ នីត ន៖ 12 

្៖ សូមអ គ ណរលាករមធាវល។ ខាុំ<>សូមក ំកាត់ផ្ទដ េ់ខាុំ<រទៀត ទ កឲ្យខាុំនិយយឲ្យេប់សិន 13 

រដើមបីក ំឲ្យោេ់សង្គេ ក់ថ្នកា គិត បស់ខាុំ>។ <ដូេវដេខាុំបានរេើក ួេមករវើយ រគរក្បើពាកយន័យ> 14 

រធៀបខ សៗគ្នែ <រក្បើតាមមូេោឋ ន។ របើសិនរលាករមធាវលេង់រិនិតយរមើេ កា កំណត់យក>ក្បជាជនងមី15 

<ជារគ្នេរៅរនាះ>ជាក្បជាជនវដេរគោត់ទ កថា ជារួកក្បតិកិ ិយ < វិទាងសនា ក្បឆំ្ងបដិវតតន>៍ 16 

រួកវដេមិនមនមនសិកា ក្សួេក្សាេ់ <មិនអាេ>បនសុទា<ខលួន>រៅ<តាម>មូេ<ោែ ន រៅររេ 17 

មនបញ្ញជ ឲ្យបនសុទារៅតាមជួ កមម ភិបាេ រវើយបញ្ញជ រនះរេញមករី>កា រឃាសនា<វបបញុះញង់ 18 

ជួនកាេ ជា>បញ្ញជ <ផ្ទា េ់>វតមដង <រវើយ>ជួនកាេបញ្ញជ រនះគឺតាម យៈកា រឃាសនាផសរេផាយ19 

រផសងៗ។ <រដើមបីរ ល្ើយរៅវផែកទី២ថ្នសំណួ  បស់រលាក ខាុំយេ់ថា បញ្ញជ រនះក៏ស ីគ្នែ រៅនឹងវាកយសរា20 

ញុះញង់ឲ្យសែប់គ្នែ វដ ។> ខាុំយេ់រ ើញថា <រលាកគិតខ សក្តង់េំណ េវែឹង។ រៅររេណាវដេបញ្ញជ21 

រនាះធាល ក់េ ះមក រគ>មន េនាសមព័នា ួេរៅរវើយរៅតាមមូេោឋ ន <វដេរគបានកត់េំណំាក្កុមណា22 

មួយជារគ្នេរៅ ួេរៅរវើយ រវើយបង្គា ញ>អតតសញ្ញា ណ<អែកទ្ធងំរនាះ រួកក្តូវបានរធេើឲ្យបាត់ភារ23 

ជាមន សស>។ <របើ>រយើង<រមើេេ ះមករក្កាមកែុងរសៀវរៅកំណត់ក្តារនាះ គឺមនកា បញ្ញជ ឲ្យមន24 

កា បនសុទាតាមឋានៈ វដេរគ>រ ើញ<មនរ ម្ ះ>ក្បវតតិ ូប<អតីត>តួនាទី< បស់ប គគេទ្ធងំរនាះ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  80 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រៅររេរមើេរសៀវរៅ> រគមនរ ម្ ះ រគមនភូមិ បញ្ញជ ក់រីភូមិ  ំក្សុក រវើយអែកទ្ធងំរនាះក្តូវ 1 

បានយករេញ<គឺ>យករៅសមល ប់រោេ។ វាកាល យរៅជា<កាេបបវតតិដ៏េែមួយ វាស ីគ្នែ រៅនឹងបទ2 

រិរសាធន៍ បស់អែកវដេខាុំបានសមា ស>។ <ជាងមីមតងរទៀតវដ  រគក៏មនរត៌មនដ៏រក្េើនរីក្បភរ3 

ក្សាវក្ជាវ  វូតដេ់កា េងោវំដេគ្នកំ្ទដេ់ក្រឹតតិកា ណ៍វដេបានរកើតរឡើង។ រៅកែុងរសៀវរៅមួយ 4 

របើសិនរលាករមើេ គឺជារសៀវរៅ ស ភាសិត បស់ប៉ា េ រត រគរ ើញមនពាកយ>ន័យរធៀប<ជារក្េើន5 

 បស់រួកវខម ក្កវម។ រវើយរគក៏មនរក្បើក្បាស់ពាកយន័យរធៀបរៅនឹងកា បំបាត់ភារជាមន សសរៅកែុង6 

រសៀវរៅរនាះផងវដ ។ របើរលាករយងរេើ>កា ផសរេផាយរីវិទយុ បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយរនះ <ក៏7 

មនពាកយ>ន័យរធៀប របៀបវែឹង<រៅកែុងកា ផសរេផាយរនាះវដ ។ ក្តូវរវើយ រលាកអាេទ្ធញភារ 8 

ស ីសង្គេ ក់គ្នែ > វាងអំររើកាប់សមល ប់ ង្គគ េ វូឡូខស រនះជាមួយអំររើក្បេ័យរូជសាសន<៍រៅកមពជុា 9 

រោយសា វាេាស់ណាស់ថា វាជាកា ក្បេ័យរូជសាសន៍តាមេកខណៈមរនាគមនន៍ វិជាជ >។  10 

[១៤:៤៦:២៣] 11 

ស៖ បាទ េ ងរក្កាយវមនវទនរវើយ <បនាា ប់មក ខាុំនឹងឈប់>។ <រលាក វ ីនត ន> សូម12 

រលាករេើកឧទ្ធវ ណ៍មួយបានរទ រេញរីឯកសា ណាមួយ បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយ <ឬរីឯកសា  13 

បកសក មមយុនីសតកមពជុា>វដេថាក្បជាជនងមីក្តូវវតរបាសសមែ តសមល ប់រោេ ក្បជាជនរវៀតណាមក្តូវ14 

វតរបាសសមែ តសមល ប់រោេ? រតើ<មន>ឯកសា <ណាមួយស រស ថា>អ៊ ៊ីេឹងរទ? <មនរទ?> 15 

្៖ សូមអ គ ណ។ ខាុំមិនយេ់រ ើញថា ខាុំ<>ក្តូវ<មករ ៀបេំដ ំឯកសា ផតេ់ជូនត លាកា 16 

រោយខលួនឯងអ៊ ៊ីេឹងរទ។ វតរបើថាអ៊ ៊ីេឹង --> 17 

<ស៖ គ្នម នរទ> 18 

<្៖ មិនរិតរទ។> ក៏ប៉ា វនតដូេខាុំបានជក្មបអ៊ ៊ីេឹង កែុងរសៀវរៅ បស់ខាុំ ខាុំបាននិយយអំរីបទ19 

រិរសាធន៍ បស់ក្បជាជនវដេ ស់រៅៗតាមមូេោឋ ន រវើយជារិរសស រទៀប វតមតងវដេទទួេបញ្ញជ20 

មករី<រគ។> រម  ំ<នានាក៏និយយអំរីកា ទទួេបញ្ញជ រីរគវដ >រដើមបីរធេើរម៉ាេឲ្យជីកឫសក្បជាជនងមី 21 

<អតីតកមម ភិបាេ> និសសិត បញ្ាវនត <និងសមសធាត វិទាងសនាវដេក្តូវរគសងស័យ។ សូមក្តឡប់22 

ងយរក្កាយបនតិេ និយយអំរី “ទង់បដិវតតន៍” ឈ រេើរគ្នេជំវ រោយគ្នម នរយងរេើឯកសា  -->។  23 

ស៖ វែឹងៗវាពាក់រ័នានឹងសំណួ េ ងរក្កាយ <រវើយនឹងកា កត់សមគ េ់ បស់ខាុំ>រវើយ។ ខាុំ24 

សូមឲ្យរលាកបង្គា ញ <វតមួយរទ គឺឯកសា វតមួយ>ថា <ក្បជាជនងមី ឬក្បជាជនរវៀតណាម>ក្តូវវត25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  81 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

របាសសមែ តករមាេ<រោេ រតើមនរទ? សូមវតមួយមក។ គឺវាគ្នម នរទ -- ខាុំនឹងសក្មក។ សូមរលាក1 

ក្បធានក្ជាប។>  2 

រលាក វលរេលមម សមតី៖ 3 

គឺអែកជំនាញបានរ ល្ើយរៅនឹងសំណួ រវើយ រវើយរមធាវលរៅកាត់ផ្ទត េ់គ្នត់<កែុងខណៈវដេ4 

គ្នត់កំរ ងរ ល្ើយសំណួ វតមួយវែឹង>។ អ៊ ៊ីេឹងខាុំមិនដឹងថា<>គ្នត់<េង់បានសែីរទ រៅរធេើវបបវែឹង វត> 5 

របើ<សិនណា រលាកអែកជំនាញេង់បនតេរមលើយ បស់គ្នត់ អែកជំនាញគួ វតក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យរធេើដូរោែ ះ 6 

វត>ខាុំទ កឲ្យអងគជំន ំជក្មះជាអែកសរក្មេរៅេ ះ។  7 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 8 

មនអេីេង់បំររញបវនថមនូវសំណួ េ ងរក្កាយវដេឬរទរលាកអែកជំនាញ? សំណួ េ ងរក្កាយ9 

បងែស់ បស់រមធាវលកា ពា កតីរលាក វ ិេទ័  កូរប៉ា អមាញ់មិញរនះ? 10 

[១៤:៤៨:៤៤] 11 

រលាក អាឡេិសានដ់ ឺវ នីត ន៖ 12 

្៖ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ សូមអ គ ណរលាករមធាវល។ ពាក់រ័នារៅនឹងជនជាតិរវៀត-13 

ណាម រយើងបាននិយយគ្នែ វវងឆ្ៃ យមករវើយ។ វាមនសំរណ ជារក្េើនវដេនាឲំ្យ<មន>កំវឹងសែប់14 

<ទ្ធស់រៅនឹង “យួន” វដេរគេង់សំរៅ>រៅដេ់ជនជាតិរវៀតណាម ជារិរសសជនជាតិរវៀតណាម15 

ភាគតិេ ស់រៅកមពជុា។ <ដូរេែះ ពាកយរនះក្តូវបានរគរេើកមកនិយយ រិភាកាគ្នែ ។ រលាកបត ូនិយយ16 

រី>ក្បជាជនងមី។ <ខាុំសូមនិយយថា រគមនវាកយសរាវដេបានរក្បើសក្មប់ករមាេក្កុមក្បឆំ្ងថ្ផាកែុង 17 

តាម របៀបវដេរគបកក្សាយបទបញ្ញជ ថាែ ក់រេើ រៅតាមមូេោឋ ន។ ប៉ា វនត របើសិនជាខាុំដឹងថា រលាកសួ 18 

ខាុំអ៊ ៊ីេឹង ខាុំនឹងរិនិតយឯកសា ក្សាវក្ជាវរឡើងវិញសិន។ ប៉ា វនត វិធីវដេរគបកក្សាយបទបញ្ញជ ោក់រេញ19 

ទ្ធងំរនាះ គឺសំរៅរេើក្កុមមន សសវដេមននិនាែ កា  ជាវិធីវដេរគបកក្សាយរេើក្កុមរគ្នេរៅវដេរគ20 

យករេញ ដូេជាក្បជាជនងមី ឬអែកវដេជាប់ពាក់រ័នានឹងមូេធននិយម សថិតកែុងវណណ ៈ វដេបកសក មមយុ 21 

នីសតកមពជុាកំណត់ជារគ្នេរៅ។> អ៊ ៊ីេឹង <របើសិនរលាកេង់សួ >ពាក់រ័នារៅនឹងក្បជាជនងមី <រលាក22 

គួ រ ៀបេំសំណួ បស់រលាក គិតរៅរេើក្បរភទវណណ ៈ សញ្ញា ណថ្នវិទាងសនា និងកា ក្បឆំ្ងបដិវតតន៍។ វា23 

មនរក្េើនណាស់ រវើយេាស់លាស់ណាស់រវើយ។>  24 

សួ រោយរលាក វ េិទ ័ ករូប៉ា៖ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  82 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

គ្នត់រ ល្ើយវវងឆ្ៃ យ ក៏ប៉ា វនតអត់មនពាកយណាមួយរ ល្ើយតបរៅនឹងសំណួ ខាុំរទ។ សូមអ គ ណ។  1 

[១៤:៥០:០៦] 2 

រលាក វលរេលមម សមតី៖ 3 

 រលាកក្បធាន <ខាុំសូមនិយយខលះ ខាុំគិតថា>កា  ិះគន់រៅរេើអែកជំនាញវបបរនះ រយើងបាន4 

សាដ ប់ឮក្គប់<ក្គ្នន់ណាស់>រវើយ។ <គ្នត់ផតេ់>េរមលើយ< ួេរវើយ រវើយរយើងបានរិភាកាគ្នែ5 

រវើយវដ  អំរីក្ទឹសតីសក្មយនិយម រវើយអែកជំនាញបានរាយមសក្មយរ ឿងរា វនានាមនរៅកែុង6 

ឯកសា >។ រលាកអែកជំនាញបានផដេ់កា រនយេ់ររញរេញមករវើយ ខាុំគិតថា <វា>មិនសមក្សប7 

<ទ្ធេ់វតរសាះ> វដេអែកជំនាញ<បាន>រធេើកា រ ៀបរាប់យ៉ា ងវែឹងរវើយ <ទីបញ្ចប់>វប ជា< ូប8 

គ្នត់ក្តូវ>មកទទួេនូវកា  ិះគន់ធៃន់ៗវបបរនះរៅវិញ។  9 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 10 

បាទ អ គ ណរលាកអែកជំនាញ វដេបានខិតខំក្បឹងវក្បងយ៉ា ងររញទំវឹងកែុងកា រ ល្ើយតបរៅ11 

នឹងសំណួ ជារក្េើនដ៏េំបាកេំរពាះម ខនាររេរនះ។ រវើយឥឡូវរនះក៏ដេ់ររេសក្មករវើយ អងគជំន ំ12 

ជក្មះក្បកាសសក្មកោប់រីររេរនះតរៅ  វូតដេ់រម៉ា ងបី និងដប់នាទី សូមអរញ្ជើញេូេវិញ រដើមបី13 

បនតកិេចដំរណើ កា សវនាកា ។  14 

មស្ដ្នតី ដឋបាេត លាកា  សក្មបសក្មួេផដេ់កវនលងសក្មករៅបនាប់ ង់ោសំក្មប់សាកសី ដេ់15 

សាកសីជំនាញ ូបរនះ រៅកែុងអំឡុងររេឈប់សក្មក និងឲ្យអរញ្ជើញគ្នត់មកកាន់កវនលងផដេ់សកខីកមម 16 

រៅកែុងបនាប់សវនាកា រនះវិញ រៅរវលារម៉ា ងបី និងដប់នាទី។  17 

បាទ សក្មកេ ះ! 18 

ក្កឡាបញ្ជ៖ី 19 

សូមអរញ្ជើញរក្កាកឈ ! 20 

(សវនាកា សក្មករីរម៉ា ង ១៤:៥១ នាទី ដេ់រម៉ា ង ១៥:១២ នាទី) 21 

 22 

[១៥:១២:១៦] 23 

ក្កឡាបញ្ជ៖ី 24 

សូមអរញ្ជើញរក្កាកឈ ! 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  83 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 1 

អងគយេ ះ! 2 

អងគជំន ំជក្មះក្បកាសបនតកិេចដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា  រវើយតរៅរនះផដេ់រវទិកាជូនរៅ3 

កា ពា កដីរលាក រខៀវ សំផន រដើមបីមនឱកាសសួ រដញរោេេំរពាះអែកជំនាញ។ 4 

កញ្ញា  អងត់ា វគសីរស៖ 5 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម។  6 

សួ រោយកញ្ញា  អងត់ា វគសីរស៖ 7 

ជក្មបសួ រលាក វ ីនត ន។ ខាុំនឹងោប់រផដើមរោយវណនាខំលួន ខាុំរ ម្ ះ អង់តា វគីសរស។ ខាុំ8 

ជាសវរមធាវលអនត ជាតិកា ពា កដីរលាក រខៀវ សំផន។ តាម យៈេរមលើយ បស់រលាកវែឹង គឺរលាកវតង9 

វតរគ្ន រ រលាកគួ សមណាស់។ អ៊ ៊ីេឹងសូមរលាករៅថា <“ម៉ា ោម”> អ៊ ៊ីេឹងរៅបានរវើយ មិន10 

រគ្ន រវវងឆ្ៃ យអីររករទ រវើយខាុំសូមរៅរលាកវតរលាក ក្តឹមថារលាក វ ីនត ន វតប៉ា ណណ ឹងរៅបាន11 

រវើយ។ 12 

ខាុំមនកា កត់សមគ េ់បឋមមួយរទៀត។ ខាុំនិយយជាភាសាបារំាង រវើយសំណួ ខាុំនឹងក្តូវបាន13 

រគបកវក្បជាភាសាអង់រគលស រវើយអ៊ ៊ីេឹងររេរលាកនិយយក៏អ៊ ៊ីេឹងវដ  រគបកវក្បរៅជាបារំាង។     14 

អ៊ ៊ីេឹងសូមរលាកនិយយឲ្យយឺតៗបនតិេរក្ពាះថា រយើងមនកា បកវក្បសំណួ  និងេរមលើយ បស់រយើង   15 

អ៊ ៊ីេឹងក្បវវេជាវាមនភារយឺតយ៉ា វបនតិេ <មិនដូេរលាកនិយយជាមួយនឹងសវភាតា បស់ខាុំ ក៏ដូេ16 

ជាសវក្រះរាជអាជាា រនាះរទ>។ អ៊ ៊ីេឹងសូមរលាកក ំរ ល្ើយរេឿនៗររក សូមយឺតៗបនតិេ។  17 

ខាុំសូមបញ្ញជ ក់អំរីវិធីសាស្ដ្សត បស់ខាុំតាម យៈេរមលើយ បស់រលាក ររេខលះរៅរលាកដូេជាមន18 

កា ខកេិតតរក្ពាះថា ឯកសា មិនក្តូវបានផដេ់ឲ្យរលាកទ្ធំងអស់ វារិបាករៅកែុងកា រធេើវបបរនះណាស់។ 19 

ខាុំបានផដេ់ជូនឯកសា មួយេំនួនវដេជាឯកសា រក្េើនវវង រក្ពាះថាវាមនភសតតុាងប ិបទវដេខាុំេង់សួ  20 

ក៏ប៉ា វនតររេខលះរៅក៏ខាុំនឹងដកក្សង់ឯកសា វដេរលាកមិនមនរៅកែុងថ្ដ វដេជាកា ដកក្សង់រេញរី21 

ក្បតិោ ឹក រីេរមលើយ បស់សាកសីរៅកែុងសវនាកា ជារដើម រវើយខាុំដឹងថា -- រវើយសវក្រះរាជអាជាា22 

អាេវកតក្មូវបាន ក្បសិនរបើខាុំបង្គា ញឯកសា ណាមួយវដេគ្នត់គិតថាខាុំមនេកខណៈេរមែមងរនាះ។ 23 

ស៖ ជាដំបូងខាុំេង់សួ រលាកពាក់រ័នារៅនឹងអេីវដេរលាកបានរ ល្ើយ ួេមករវើយ ក៏ប៉ា វនតខាុំេង់24 

បានកា បញ្ញជ ក់បវនថមរៅរេើេរមលើយ បស់រលាក។ អ៊ ៊ីេឹងខាុំេង់ដឹងអំរីវិធីសាស្ដ្សដន វិទាវដេរលាកបាន25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  84 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សិកាក្សាវក្ជាវរនាះ របើសិនរបើខាុំមិនក្េឡំរទ របើក្េឡំរលាកវកតក្មូវខាុំ រលាករ ល្ើយថារលាកបានរធេើកា 1 

ក្សាវក្ជាវរៅរេើឯកសា  រវើយេំណ េសំខាន់ថ្នកា ង្គ  បស់រលាករនាះ សំខាន់ថ្នកា ង្គ  បស់2 

រលាកគឺរលាករផ្ទដ តរៅរេើក្បធានបទមួយេំនួនវដេរលាកសិកាស ីជរក្ៅ រវើយរលាកបានរ ល្ើយថា3 

ផាយុនឹងម ខវិជាជ រី រផសង គឺរលាកបានកំណត់ជាសំណួ ម ន ួេរៅរវើយ<តាមទសសនៈក្បវតតិសាស្ដ្សត>4 

រដើមបីរៅសួ <កែុងកា >ក្សាវក្ជាវ<រនាះ ទ្ធក់ទងនឹងក្រឹតតិកា ណ៍នានា  វដេរលាកគិតថា>ជាវផែក5 

សំខាន់ថ្នកា ង្គ  បស់រលាក <រតើខាុំយេ់អ៊ ៊ីេឹងក្តឹមក្តូវវដ រទ?> អ៊ ៊ីេឹង ខាុំេង់ឲ្យរលាករនយេ់អំរីវិធី6 

សាស្ដ្សដ បស់រលាករៅកែុង<>ររេវដេរលាកេ ះរៅក្សាវក្ជាវរនាះ? 7 

[១៥:១៦:១៨] 8 

រលាក អាឡេិសានដ់ ឺវ នីត ន៖ 9 

្៖ <អគ ណរលាកក្សី។ ខាុំសូមអគ ណក្កុមរលាកក្សីផងវដ  វដេបានផតេ់ដ ំឯកសា  វដេ10 

ខាុំគិតថា មនក្បរយជន៍ អ៊ ៊ីេឹង ជួយសក្មួេដេ់ដំរណើ កា រនះផងវដ ។> រដើមបីរ ល្ើយរៅនឹងសំណួ 11 

រលាកក្សីវែឹង ខាុំេង់បញ្ញជ ក់បនដិេ រៅររេវដេខាុំមកក្បរទសកមពជុាឆ្ែ ំ៩២ ជានិសសិតវដេបានបញ្ចប់12 

កា សិការនាះ កែុងេំណ េរនាះ ខាុំេង់វសេងយេ់អំរី<រគ្នេគំនិត>េិតតសាស្ដ្សដ បស់ក្បជាជន<រៅតាម13 

ថាែ ក់មូេោឋ ន> រវើយបនាា ប់មករទៀត ខាុំមកកមពជុាឆ្ែ ំ៩៤ - ៩៥ <រោយសា វត>ខាុំ<មនកិេច>សនានា 14 

<ជាមួយក្កុមក្គួសា វែឹង អំរីេមៃេ់ថា រវត អេីបានជាវខម សមល ប់វខម  រៅររេរនាះរវើយ រទើបខាុំបាន15 

បរងកើតសំណួ  បស់ខាុំ។> រវើយរៅររេវដេខាុំបានមករនាះ គឺខាុំបានជវជករៅរេើបញ្ញា ជារក្េើនជា16 

រិរសសពាក់រ័នារៅនឹងកមពជុាក្បជាធិបរតយយ រវើយរយើងេង់វសេងយេ់ថារតើរវត អេីបានជាជនជាតិ17 

វខម សមល ប់ជនជាតិវខម គ្នែ ឯង? <ជាវផែកថ្ន>កា ក្សាវក្ជាវ<រនះ ខាុំក៏ោប់អា មមណ៍ រាយម>វសេង18 

យេ់ៗអំរីក្បវតតិសាស្ដ្សដ <រកើតរឡើងរៅកែុងតំបន់រនះវដ  វងមរេើកា >វសេងយេ់អំរីកតាត <វបបធម>៌ 19 

វិងា។ 20 

[១៥:១៧:២៩] 21 

ស៖ រលាកនិយយតំបន់រនះវែឹង មនន័យថាតំបន់៤១ វែឹងវមនរទ? ខាុំរ ើញថារលាកងក់  22 

កាេ។ អ៊ ៊ីេឹងគឺរយើងនិយយអំរីតំបន់៤១រវើយ។ ឥឡូវរនះខាុំេង់មកនិយយអំរីកា រធេើដំរណើ មក23 

ក្បរទសកមពជុា បស់រលាក<ជារក្េើនដង> ខាុំយេ់ថារលាកបានមកកែុងឆ្ែ ំ៩២ ជារេើកដំបូង រវើយ24 

៩៤-៩៥ រលាក  ក្តឡប់មកមដងរទៀត។ អ៊ ៊ីេឹងរលាកអាេបញ្ញជ ក់បានរទថារលាករៅកមពជុាវែឹងប៉ា នាម ន25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  85 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

វខ? រលាករៅររញមួយឆ្ែ ំ៩៤-៩៥ រៅតំបន់៤១វែឹងរក្ៅរីមួយវខរៅភែំររញវែឹង ឬក៏រលាករៅតិេ1 

ជាងរី ឆ្ែ ំរទ រៅតំបន់៤១រនាះ? 2 

្៖ សូមអ គ ណរលាកក្សីរមធាវលកា ពា កដីេំរពាះសំណួ រនះ។ គឺពាក់រ័នាជាមួយនឹងសំណួ 3 

វដេ<ងក់កាេម ន>រនះ <ខាុំកត់សមគ េ់ថា> រៅររេវដេវដេរយើងោប់រផដើមរធេើកិេចកា ង្គ 4 

ក្សាវក្ជាវ<តាមមូេោឋ ន>រៅឆ្ែ ំ៩៤រទៀតរនាះ គឺរយើងេំណាយររេមួយឆ្ែ ំ រវើយ<ខាុំេំណាយ5 

ររេ>១១វខ ជារិរសសរៅកែុងរខតតកំរង់ោមរៅក្សុកកំរង់រសៀម។ <ដូេខាុំបាននិយយរីរដើម6 

រវើយ> ខាុំក៏ ស់រៅក្កុងកំរង់ោម រវើយរយើងរធេើដំរណើ រោយម៉ាូតូ<រៅតាមភូមិ រវើយខាុំក៏បាន>រធេើ7 

កា សមា សជាមួយនឹងក្បជាជនជារក្េើន<រោយរក្បើវិធីសាស្ដ្សតសណួំ ន វិទាកែុងប ិបទរផសងៗផងវដ 8 

។> បនាា ប់មករទៀត<ខាុំ>ក្តឡប់មកភែំររញវិញ<> រវើយ<ខាុំ>រៅទីរនាះក្បវវេជិតមួយឆ្ែ ំ។ 9 

<ដូរេែះ ខាុំរៅទីរនាះបានក្បវវេមួយឆ្ែ ំ> រវើយបនាា ប់មករទៀត ខាុំក៏ក្តឡប់មកក្បរទសកមពជុាជា10 

រក្េើនដងរទៀត។ ខាុំេង់បញ្ញជ ក់ឲ្យេាស់ពាក់រ័នារៅនឹងអេីវដេខាុំ<មកដេ់>រខតតកំរង់ោមរនះ<។ រី11 

ដំបូង ខាុំគិតថា ខាុំេង់រៅវប៉ាក>តំបន់និ តី< វិញរទ ប៉ា វនតរៅររេរនាះ រួកវខម ក្កវមរៅមនសកមមភារ12 

រៅរឡើយ រវើយរួករគបានោប់ជនប រទសមួយេំនួនរទៀតផង ោប់រៅតាម ងរភលើង រវើយសមល ប់រួក13 

រគ។ ដូរេែះ ខាុំក្តូវបត ូទីតាងំក្សាវក្ជាវ បស់ខាុំមកកាន់រខតត>កំរង់ោម< វិញ វដេជាទីកវនលងមនស វតថិ-14 

ភារជាង។ ដូេខាុំបានក្បាប់អ៊ ៊ីេឹង រៅខាងតបូងងែេ់ជាតិ មនភូមិមួយរ ម្ ះ ភូមិ មស ជាទីតាងំឈ 15 

រជើងជាយូ មករវើយ បស់រួក>វខម ក្កវម <រវើយរៅកែុងតំបន់រនាះ រួកវខម ក្កវមរៅវតមន16 

សកមមភាររៅរឡើយ។ រនះជាក្បរភទេរមលើយរ ល្ើយតបរៅវែឹងសណួំ វដេថា រតើរវត អេីបានជាខាុំមក17 

រធេើកិេចកា ក្សាវក្ជាវ> រៅកែុងក្សុកកំរង់រសៀម<រនះ>។ 18 

ស៖ ខាុំដូេជាមិនសួ អ៊ ៊ីេឹងរទ។ ខាុំដឹងថារលាកមនេំណ េរក្េើនវដេក្តូវនិយយ ក៏ប៉ា វនដខាុំមន19 

ររេខលីណាស់ ខាុំសូមឲ្យរលាករ ល្ើយសរងខបខលីៗរៅនឹងសំណួ  បស់ខាុំ។ ខាុំសួ អេីសូមឲ្យរលាករ ល្ើយវែឹង 20 

របើមិនអ៊ ៊ីេឹងរទគឺវាសមគុសាម ញ រវើយវាខាតររេខាុំរក្េើន។ ដូរេែះ មនន័យថារលាកេំណាយររេរៅ21 

កំរង់ោម បនាា ប់មករលាកមកភែំររញ។ ខាុំយេ់ថារលាកបានរ ៀនភាសា។ អ៊ ៊ីេឹងខាុំេង់ដឹងថា ររេណា22 

វដេរលាករ ៀនភាសាវខម វែងឹ រវើយរ ៀនវែឹងអសប់៉ា នាម នវខវដ ? 23 

[១៥:២០:៣០] 24 

្៖ <>សូមអ គ ណរលាកក្សីរមធាវលកា ពា កដី។ អ៊ ៊ីេឹងគឺមន វិទាសាថ នអាស ីអារគែយ៍ រវើយ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  86 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ខាុំបានរ ៀនភាសាវខម រៅទីរនាះ<។ ខាុំរ ៀនោប់រផតើមកក្មិតមធយម រវើយបនតរៅកក្មិតខពស់ ម នររេខាុំ1 

រេញ>េ ះ<រៅមូេោឋ ន>សិកាក្សាវក្ជាវ<។ រេើសរីរនះ ដូេខាុំក្បាប់ ួេរវើយ> ក្បវវេកែុងឆ្ែ ំ2 

១៩៩២ <>ខាុំក៏បាន ស់រៅ<>រ ៀន<ភាសាវខម >បីវខរៅបួនវខ<វដ  កែុងនាមជានិសសិតបញ្ចប់សាកេ3 

 វិទាេ័យរៅកែុងឆ្ែ ំ១៩៩២។ រនះជាររេរវលាម នខាុំមកដេ់>ក្កុងកំរង់ោម។ 4 

ស៖ ដូរេែះររេវដេរលាករៅដេ់កំរង់ោម គឺរលាកបានរ ៀនគួ  រ ៀនភាសាវខម វែឹងបីបួនវខ5 

ម នរៅរវើយ ម នររេរលាករៅដេ់កំរង់ោមវែឹង វមនរទ? 6 

្៖ ក្តឹមក្តូវរវើយ < វិទាសាថ នរនះរបើករៅ ដូវរៅត  ខាុំគិតថាជា ដូវរៅត >រៅកែុងឆ្ែ ំ១៩៩១ ឬ7 

ក៏៩២, ៩៣ អ៊ ៊ីេឹងរយើងរធេើកា រ ល្មតររេរ ៀនវែឹង<រៅកែុង ដូេរៅត > រ ៀន<ថាែ ក់>ភាសា<។ វាជា8 

 វិទាសាថ នបរក្ងមនភាសាដ៏េបីមួយ រវើយរគរបើកបីវគគ គឺកក្មិតោប់រផតើម មធយម និងកក្មិតខពស់>។ 9 

ស៖ អ៊ ៊ីេឹងតាម យៈេរមលើយ បស់រលាកន ុ៎ងវែឹង គឺខាុំយេ់ថា រៅររេណាមួយរនាះ រលាក10 

មនជំនួយកា ក្សាវក្ជាវមែ ក់រី នាក់រទៀត រវើយ<រួករគ>វែឹងអត់និយយភាសាអង់រគលសរទ។ ខាុំយេ់ 11 

អ៊ ៊ីេឹងក្តឹមក្តូវរទ? 12 

្៖ សូមអ គ ណរលាកក្សី គឺរយើងមនអែកជំនួយកា ក្សាវក្ជាវរី  គឺ<មនមែ ក់ផតេ់ជំនួយ13 

វផែក>ក្សាវក្ជាវវែឹង គឺរយើងមនមែ ក់វែឹងរេះនិយយភាសាអង់រគលស<>បានតិេតួេ<វដ  វតអែក14 

រផសងរទៀតមិនរេះរសាះ>។ 15 

ស៖ រលាករ ល្ើយថា រក្កាយឆ្ែ ំ៩៤-៩៥ រលាកមកកមពជុាជារក្េើនដងរទៀត។ េ ះរក្កាយឆ្ែ ំ៩៥ 16 

មកវែឹង រតើរលាកមករៅ មកសាែ ក់កមពជុាវែឹងវដេយូ ជាងរគវែឹងអស ់យៈររេប៉ា នាម នវដ ? 17 

្៖ សូមអ គ ណរលាកក្ស។ី រោយសា វតខាុំមនកូន រវើយខាុំក៏បានមក វិញ ក្បវវេជាមួយ18 

សបាដ វ ៍ឬក៏រី សបាដ វ៍ ឬ<បីសបាត វ៍យ៉ា ងយូ >។ 19 

[១៥:២៣:២២]  20 

ស៖ េ ះ យៈររេបីវខវែឹងម នររេវដេរលាករបាះរ មពរសៀវរៅ បសរ់លាក ឬក៏រក្កាយររេ21 

របាះរ មពរសៀវរៅ? 22 

្៖ អ គ ណរលាកក្សី។ ខាុំមិនអាេេងោរំទ ក្បវវេជារៅកែុង< ដូវរៅត >ឆ្ែ ំ២០០០ 23 

ក្បវវេជាខាុំអាេក្តួតរិនិតយមដងរទៀតរៅកែុងក្បវតតិ ូប បស់ខាុំ។ 24 

ស៖ តាម យៈេរមលើយវដេរលាករ ល្ើយរៅរលាកក្បធាន និងរ ល្ើយជូនរមធាវលកា ពា កដីរលាក 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  87 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

នួន ជា ខាុំយេ់ថារលាកមនក្បភររក្េើន គឺក្បភរឯកសា  រវើយរលាកមនរ័ត៌មនរក្េើនរៅកែុង1 

ក្កបខ័ណឌ ថ្នកា ង្គ ក្សាវក្ជាវ បស់រលាក។ ដូរេែះរលាកឯកភាររទថា ក្បភរសំខាន់វដេរលាកបាន2 

រក្បើរៅកែុងក្កបខ័ណឌ ថ្នកា ស រស រសៀវរៅ បស់រលាកថា “រវត អេីបានរួករគសមល បម់ន សស” វែឹង 3 

គឺៗក្បភរវែឹង គឺៗជាររេវដេរលាកសាែ ក់រៅកំរង់ោមរៅឆ្ែ ំរៅសិប -- រៅតំបន៤់១។ <រតើរនះ4 

ជា>ក្បភរសំខាន់<វដេ>រលាក<រក្បើកែុងកិេចកា ក្សាវក្ជាវវែឹងឬ>? 5 

្៖ <អគ ណរលាកក្សីរមធាវល រតើរយើងរិភាកាគ្នែ រផ្ទត តរៅរេើកា ក្សាវក្ជាវរៅកែុង> 6 

រសៀវរៅរនះ <ឬក៏កិេចកា ក្សាវក្ជាវទូរៅវដេខាុំបានក្សាវក្ជាវកនលងមក>? 7 

[១៥:២៤:៥៣] 8 

ស៖ ខាុំនិយយអំរីរសៀវរៅមួយវែឹង។ គឺ<ខាុំបានក្បាប់រីដំបូងរវើយថា ខាុំនិយយវតរីកែុង9 

រសៀវរៅ បស់រលាកប៉ា រណាណ ះ គឺ>និយយអំរីអេីវដេរលាកបានស រស រៅកែុងរសៀវរៅមួយវែឹង អ៊ ៊ីេឹង 10 

វាវផែករៅរេើរ័ត៌មនវដេរលាកបានទទួេ សក្មប់ស រស រសៀវរៅវែឹង។ ខាុំដឹងថារសៀវរៅ បស់11 

រលាកក្តូវបានរបាះរ មពរៅឆ្ែ ំ២០០៤ ឬក៏២០០៥ ខាុំរភលេរៅរវើយ។ អ៊ ៊ីេឹងខាុំនិយយថា ខាុំេង់ដឹងថារតើ12 

រលាកទទួេបានរ័ត៌មនវដេមកស រស រសៀវរៅវែឹង រលាកវផែកទ្ធងំក្សុងរៅរេើរ័ត៌មនវដេ13 

រលាក កបានរៅរខតតកំរង់ោមវែឹងវមនរទ រៅតំបន់៤១វែឹង? 14 

្៖ សូមអ គ ណរលាកក្សី។ ជាកា រិតណាស់ គឺរសៀវរៅវែឹង គឺរយើងមនរ័ត៌មន គឺជា15 

រិរសសរសៀវរៅតាម យៈកា ក្សាវក្ជាវវែឹង គឺបានក្បភរសំខាន់គឺរៅកែុងក្សុងកំរង់រសៀម កែុងរខតត16 

កំរង់ោមរនះវតមតង។ 17 

ស៖ ឥឡូវរនះ ខាុំោប់អា មមណ៍រៅរេើ យៈររេបីវខ ជា យៈររេយូ វដេរលាកសាែ ក់រៅ 18 

កមពជុា គឺវដេរលាកក្តឡប់មកវិញរក្កាយឆ្ែ ំ៩៤-៩៥វែឹង។ ខាុំយេ់តាម យៈរសៀវរៅ បស់រលាក និង19 

េរមលើយ បស់រលាកថា រលាករៅកំរង់ោម កែុងរៅររេវដេរលាកមកសាែ ក់រៅកមពជុាបីវខវែឹង។ រតើ20 

ក្តឹមក្តូវរទ? 21 

្៖ សូមអ គ ណរលាកក្សី។ រវើយខាុំរជឿជាក់ថា ក្បវវេជាអាេ ខាុំនិយយអាេថាឆ្ែ ំ៩២ 22 

ç ១៩៩២ រវើយមន យៈររេបីវខ <ខាុំោមំិនបានេាស់រទ> រវើយអាេជារៅកែុង្មស<ថ្ន ដូវ23 

សលឹករឈើក្ជុះ>រៅសាកេវិទាេ័យ<វដេខាុំរ ៀន វតររេវែឹងជាររេខាុំរៅទីក្កុងភែំររញ>គឺរៅកែុង24 

សម័យកាេ<ជំនាន់>អ៊ នតាក់ រៅកែុងររេរនាះ។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  88 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ ខាុំរិបាកយេ់េរមលើយ បស់រលាក។ រក្កាយរីរលាកសាែ ក់រៅៗឆ្ែ ំ៩៤-៩៥ រវើយរនាះ 1 

រលាកបានមកសាែ ក់រៅកមពជុាមតងរទៀត គឺថារេើសរីរី សបាត វ៍។ អ៊ ៊ីេឹងវមនរទ? 2 

្៖ ជាងមីមតងរទៀត ខាុំរជឿជាក់រវើយថា ទ្ធេ់វតរយើងរិនិតយរៅរេើក្បវតតិ ូប បស់ខាុំ<សិន> 3 

រវើយ<ដូេ>ខាុំ<ក្បាប់ម នវែឹង ថាខាុំក្បាកដជាក្តឡប់មកវិញ គឺរីឆ្ែ ំ១៩៩៥> រវើយរៅឆ្ែ ំ២០០០<ខាុំ4 

បានក្តឡប់មកវិញ បនាា ប់មករៅឆ្ែ ំ២០០៣> ខាុំ<ោប់រផតើមមកក្បរទស>កមពជុា<ជា>ញឹកញាប់ ជា5 

រិរសសពាក់រ័នារៅនឹងសវនាកា  ឌ េ រនះជារដើម។ 6 

[១៥:២៧:០៩] 7 

ស៖ សំណួ ខាុំមិនវមនអ៊ ៊ីេឹងរទ ខាុំេង់ដឹងរី យៈររេវដេរលាកសាែ ក់រៅកមពជុាវែឹង រក្កាយឆ្ែ ំ 8 

៩៤-៩៥។ ខាុំេង់ដឹងថារលាកមនសាែ ក់រៅកមពជុាវែឹងយូ រេើសរីរី សបាត វ៍រទ រក្កាយឆ្ែ ំ៩៥មករនាះ? 9 

្៖ សូមអ គ ណរលាកក្សី។ ដូេខាុំបានជក្មបអ៊ ៊ីេឹង ខាុំមិនអាេជាក់េាស់ ប៉ា វនតខាុំអាេក្តឡប់10 

មកកមពជុា <សក្មប់ យៈររេមួយសបាត វ៍កនលះ ឬ>១០ថ្ងៃ ឬក៏រី អាទិតយ <គឺអ៊ ៊ីេឹងឯង>។ រវើយខាុំ11 

រជឿជាក់ថា<ជាមធយម ខាុំបានរាយមមកក្បរទសរនះ> ប៉ា វនតមនកា បញ្ញជ ក់រៅកែុង<>ក្បវតតិ ូប12 

< បស់ខាុំអស់រវើយ>។  13 

ស៖ អ៊ ៊ីេឹងក្តឹមក្តូវរទ ក្បសិនរបើខាុំនិយយថាកា ង្គ <ក្សាវក្ជាវតាមវបបវិធីសាស្ដ្សតន វទិា>14 

វដេរលាករធេើវែឹង គឺកែុងេរនាល ះឆ្ែ ំ៩៤-៩៥ រវើយររេវដេរលាកមករេើករក្កាយរផសងរទៀតរដើមបី15 

េូេ ួមសវនាកា  ឌ េ អីវែឹងគឺមិនវមនជាមកេូេមករដើមបីជួបក្បជាជនអីរៅតាមមូេោឋ ន<រខតត 16 

កំរង់ោម>អីរទ។ វមនរទ? 17 

្៖ កា រិតគឺវាមិនដូេគ្នែ រនាះរទ។ រវើយខាុំបានក្តឡប់<រៅតាម>ភូមិ រវើយ<ខាុំ>ក៏បាន18 

<រេញ>រៅ<តាមភូមិរៅកែុងរខតតកំរង់ោម។ ប៉ា វនតរៅររេមន>សវនាកា  ឌ េ <ខាុំបាន>រធេើដំរណើ 19 

<រៅមកៗ ប៉ា វនត ភាគរក្េើន ខាុំសាែ ក់រៅកែុងទីក្កុងភែំររញឯរណះ។> ខាុំ<អាេ>រធេើដំរណើ រៅ<រខតត>20 

កំរង់ោម ក្បវវេជាមតង ឬរី ដងរទៀត<អ៊ ៊ីេឹង>។  21 

ស៖ អ៊ ៊ីេឹងក្តឹមក្តូវវដ ឬរទ វដេថាកែុងក្កបខ័ណឌ ថ្នកា ក្សាវក្ជាវ បស់រលាក កែុង យៈ 22 

អំឡុងររេប៉ា នាម នឆ្ែ ំេ ងរក្កាយវែឹង គឺថាវាមិនដូេជាររេវដេរលាកបានរៅ ស់រៅជាមួយក្បជាជន23 

រៅតំបន៤់១ រៅរខតតកំរង់ោមរទ។ វមនរទ? 24 

្៖ <ក្បសិនជា>ខាុំយេ់េាស់<>គឺវារិតក្បាកដរវើយ។ អ៊ ៊ីេឹងគរក្មងក្សាវក្ជាវ បស<់ខាុំ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  89 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

វាខ សក្តង់វែឹងបនតិេ។ ខាុំបានោប់រផតើមសិកាអំរី>សវនាកា  ឌ េ <រវើយនិងសាលាកតីមួយរនះ។  យៈ1 

ររេថ្នកា សិកាក្សាវក្ជាវវដេមនរៅកែុងរសៀវរៅទី២ វដេខាុំរទើបស រស បញ្ចប់ ក៏មនភារខ ស2 

គ្នែ វដ  ខាុំេង់មនន័យថា ជាក់វសតង>ពាក់រ័នារៅនឹង យៈររេសម័យកាេ<វខម ក្កវម រក្បមបរធៀប3 

រៅនឹងក្រឹតតិកា ណ៍ទ្ធងំរី រនះ វាជា>គរក្មង<ក្សាវក្ជាវោេ់រោយវឡករីគ្នែ >។  4 

[១៥:៣០:០០] 5 

ស៖ េំណ េមួយរទៀតវដេខាុំេង់ឲ្យរលាករ ល្ើយបញ្ញជ ក់ឲ្យបានេាស់។ កែុងក្កបខ័ណឌ ថ្នកា 6 

ក្សាវក្ជាវ បស់រលាករៅរខតតកំរង់ោម វដេ<បរងកើតជាមូេោឋ ន>ថ្នកា ស រស រសៀវរៅ បស់7 

រលាក “រវត អេីបានជារគសមល ប់មន សស?”។ រតើរលាកឯកភាររទថា ររេវដេរលាកេ ះរៅក្សាវក្ជាវ8 

រនាះ រលាកមិនក្សាវក្ជាវជាក់លាក់រៅរេើវត<ជនជាតិ>រវៀតណាម ឬក៏រេើោមរទ គឺថាររេវដេ9 

រលាកសមា សរៅ រលាកទទួេបានរ័ត៌មនវបបវែឹង រតើរគ្នេបំណងរលាក រលាកមិនវមនរផ្ទដ តវតរៅ10 

រេើកា ក្សាវក្ជាវរៅរេើវតរវៀតណាម និងជនជាតិោមរនះរទ អ៊ ៊ីេឹងវមនរទ? 11 

្៖ សូមអ គ ណរលាកក្សី។ ជាកា រិត ខាុំរជឿជាក់ថា ក្បវវេជា<ខាុំ>ដឹង<ថាមន>អំររើ12 

ក្បេ័យរូជសាសន៍ជនជាតិោមអីជារដើម គឺអេីវដេក្បជារេ ដឋបាន<រេើករឡើង។> ខាុំបានកត់13 

សមគ េ់រវើយ ខាុំអាេនិយយបានថា <ខាុំរផ្ទត តវតរេើ>បទរិរសាធន៍ បស់ក្បជាជនវដេ ស់រៅកែុងភូមិ14 

វែឹង <រវើយរនះជា>បទរិរសាធន៍វដេរគ<ជួបក្បទះរៅកែុងភូមិ បស់រគ។ ប៉ា វនត ខាុំមិនបានរធេើកា 15 

ក្សាវក្ជាវរៅរេើ>ក ណីក្បេ័យរូជសាសន៍ជនជាតិោម ដូេជារលាកសិកាក្សាវក្ជាវ ឧសាម ន គ្នត់16 

បានរធេើកនលងមករនាះរទ។  17 

ស៖ <រនះក្បវវេជាសំណួ ដ៏កក្មមួយ បស់ខាុំរេើក្បធានបទរនះ ដូេ>រលាកយេ់រវើយថា 18 

រយើងសថិតរៅកែុងត លាកា  រយើងកំរ ងវតរិភាការដញរោេគ្នែ  រៅរេើបញ្ញា កំណត់បទរេមើសក្បេ័យ19 

រូជសាសន៍វដេជាបញ្ញា េាប់។ អ៊ ៊ីេឹងខាុំេង់សួ បញ្ញជ ក់រលាក កែុងរសៀវរៅ បស់រលាក គឺរៅកែុង20 

កំណត់សមគ េ់រជើងទំរ័ ៤ ថ្នវផែកទី១វែឹង រលាកបានរនយេ់អំរីសញ្ញា ណក្បេ័យរូជសាសន៍រៅតាម21 

ន័យសងគម<សាស្ដ្សត ឬក៏តាមកា យេ់រ ើញ បស់មន សស រវើយ>និងតាមន័យេាប់<>។ អ៊ ៊ីេឹង <រតើ22 

រយើងឯកភារគ្នែ រទ វដេ>រលាករក្បើក្បាស់ពាកយ និយមន័យក្បេ័យរូជសាសន៍វែឹង គឺថាតាមខលឹមសា 23 

ថ្ន<>សងគមវិទាវមនរទ? 24 

[១៥:៣២:២០] 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  90 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

្៖ សូមអ គ ណរលាកក្សី។ <រគមិនអាេផតេ់េរមលើយ>ឲ្យ<បាន>ខលីរៅនឹងសំណួ រន<រទ> 1 

រោយសា វត របើរយើងនិយយរៅរេើេំណ េរនះ គឺវាៗពាក់រ័នារៅនឹងអែកក្សាវក្ជាវ<អំររើក្បេ័យរូជ2 

សាសន>៍។ និយយរីក្បេ័យរូជសាសន៍រនះ គឺរបើរយើងនិយយឲ្យេាស់ន ុ៎ង គឺក្បវវេវា របើរយើងវា 3 

និយយជិតពាក់រ័នារៅនឹង រសេកដីសរក្មេ< បស់អងគកា សវក្បជាជាតិឆ្ែ ំ១៩៤៦ សត>ីអំរីអំររើ4 

ក្បេ័យរូជសាសន៍ <វដេរគោប់រផតើមបរងកើតជាអន សញ្ញា >ឆ្ែ ំ១៩៤៨ <វដេកែុងរនាះ មនក្កុម5 

នរយបាយ និងក្កុមរផសងៗរទៀត  ួមបញ្ចូេផងវដ ។ កា >កំណត់និយមន័យ <ពាកយ “ក្បេ័យរូជ6 

សាសន៍” រនះ គឺក្តូវបានបរងកើតរឡើងរោយរលាក រា ហាេ វអេ េឹមគិន ជាអែកគ្នកំ្ទ និងជំ  ញឲ្យមនកា 7 

ផតេ់សោច ប័នរេើអន សញ្ញា >ក្បេ័យរូជសាសន៍<រនះ>កែុងឆ្ែ ំ១៩៤៨។   8 

<ខាុំដឹង>រៅកែុងអន សញ្ញា ក្បេ័យរូជសាសន៍< បស់អងគកា សវក្បជាជាតិ ខាុំក៏យេ់អំរី    9 

ប ិបទក្បវតតិសាស្ដ្សតវដេរគរក្បើពាកយរនះ ប៉ា វនត តាមកា យេ់ បស់ខាុំរៅរេើពាកយក្បេ័យរូជសាសន៍10 

រនះ ដូេខាុំបានក្បាប់រីដំបូងអ៊ ៊ីេឹង គឺខាុំរយងតាមរសេកតីសរក្មេឆ្ែ ំ៤៦ រវើយអតថន័យរដើម និងរគ្នេ11 

គំនិត គឺរយងតាមរលាក រា ហាេ វអេ េឹមគិន។> 12 

ស៖ រដើមបីឲ្យបានេាស់រៅរេើេំណ េរនះ ខាុំសូមរយងរៅកំណត់សមគ េ់រជើងទំរ័ រៅរេខ13 

៤។ គឺរៅទំរ័ ៣០១រៅរសៀវរៅ បស់រលាក ERN គឺ 00431743 រលាកបាននិយយអំរីអន សញ្ញា ឆ្ែ ំ14 

៤៨។ រលាកបានស រស ថា -- ខាុំសូមអភ័យរទ្ធស ខាុំសូមដកក្សង់ជាអង់រគលស “<តាមទសសនទ្ធន> 15 

ន វិទូ និយមន័យ<រនះ មន>បញ្ញា បនតិេរវើយ រោយសា វត <ប រេសិទាិ បស់វា មួបញ្ចូេក្កុមរផសងៗ16 

កែុងសងគម មនដូេជា>សញ្ញជ តិ <ជាតិរនា>ុ សាសនា រូជសាសន៍ <និងរផសងៗរទៀត។ កែុងខណៈ 17 

មនកា កត់សមគ េ់រេើកតាត សងគមរផសងៗកែុងរិភររលាក តាមវបប>មន សសជាតិ<នូវ>ក្បរភទ<ក្កុម   18 

រផសងៗ វដេក្តូវបានបរងកើតតាមវបបវបបធម៌>។” សូមបញ្ចប់កា ដកក្សង់។  19 

ដូរេែះខាុំក្តឡប់មកសំណួ ម ន បស់ខាុំវិញ។ រលាកឯកភាររទថា កា រក្បើក្បាស់ពាកយ និងនិយម20 

ន័យក្បេ័យរូជសាសន៍រនះ គឺរលាករធេើរឡើងកែុងក្កបខ័ណឌ ថ្នទសសនៈជាន វិទូ រៅកែុងកា ក្សាវក្ជាវ21 

 បស់រលាក មិនវមនតាមន័យេាប់រទ វមនរទ? 22 

[១៥:៣៥:០៨] 23 

្៖ សូមអ គ ណរលាកក្សីរមធាវល។ េំរពាះកក្មិតថ្នភារខ សគ្នែ  ខាុំដឹងថា<កែុង>ត លា<កា > 24 

-- ជារិរសស <ទ្ធក់ទងនឹង>អន សញ្ញា អងគកា សវក្បជាជាតិក្បឆំ្ងអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍ <ក្តូវ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  91 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ោក់អន វតតរៅកែុងក្កុមក្បរភទមន សសវដេ>ក្តូវទទួេបាននូវកា កា ពា  រវើយ<អតថន័យថ្នក្បរភទ1 

ក្កុមទ្ធងំរនះរៅវតជាកា >រិភាកាគ្នែ រៅរឡើយ<រទ>។ ឧទ្ធវ ណ៍ <ខាុំដូេជាបានរេើករឡើង ួេ2 

រវើយ> ពាក់រ័នារៅនឹងក្កុមអែករសែហាជាតិ។ <រតើក្កុមរសែហាជាតិជាអេី? រនះរវើយរទើបមន>កា 3 

<រិភាការដញរោេគ្នែ រៅកែុងវិស័យថ្នកា សិកា>អំររើក្បេ័យរូជសាសន៍រនះ <អ៊ ៊ីេឹង វាមនន័យ4 

ធំ>ទូេំទូលាយ<ណាស់។ ដូរេែះ មនកា រិភាការដញរោេជារក្េើនកែុងេំរណាមអែកក្សាវក្ជាវ5 

ទ្ធងំឡាយអំរីពាកយក្បេ័យរូជសាសន៍រនះ។> កែុងនាមជាន វិទូសក្មប់ខលួនខាុំផ្ទា េ់ មនកា កក្មិត6 

េំរពាះក្កុមវដេក្តូវទទួេបាននូវកា កា ពា ។ <វតរ ឿងរនះ វារៅរក្ៅត លាកា ។ វត>សក្មប់ខលួនខាុំ7 

<េំរពាះរ ឿងជាតិរនានុិយម> តាមកា ខាុំយេ់រ ើញថា របើសិនណាជាមនក្កុមមន សសវដេក្តូវបានរគ8 

កំណត់រគ្នេរៅរដើមបីបំផលិេបំផ្ទល ញវែឹង <រោយសា ថា រគជាជាតិរនារុនះ ជាជាតិរនារុនាះ រនះ>គឺជា9 

អំររើក្បេ័យរូជសាសន៍រវើយ។ 10 

ស៖ ដូរេែះរលាក កានូវអេីវដេរលាកបានស រស រៅកែុងកំណត់សមគ េ់រជើងទំរ័ រេខ៤ ដវដេ11 

<វដេខាុំរទើបបានដកក្សង់អមាញ់មិញរនះ។> េំរពាះរលាក គឺថានិយមន័យ បស់អងគកា សវក្បជា12 

ជាតិវែឹងគឺមនបញ្ញា ។ អ៊ ៊ីេឹងរលាករៅវត ការគ្នេជំវ  បស់រលាកថា រលាកឲ្យនិយមន័យវែឹងក្តូវ13 

ដវដេ។ អ៊ ៊ីេឹងវមនរទ? 14 

្៖ សូមអ គ ណរលាកក្សី។ <ខាុំគិតថា រនះជា>ជំវ  បស់ខាុំ វដេ<មន សសជារក្េើនក៏>15 

បាន<>ទទួេសាគ េ់ជារក្េើន វដេថារយើងមនអន សញ្ញា អងគកា សវក្បជាជាតិក្បឆំ្ងអំររើក្បេ័យ16 

រូជសាសន៍។ វាជារ ឿងក្បវតតិសាស្ដ្សត<> វដេ<រគ>្នរៅដេ់កា អន ម័តរេញនូវេាប់អនត ជាតិ 17 

រវើយមនេទាភារកែុងកា នាអំែកវដេក្បក្រឹតតអំររើទ្ធំងអស់វែឹងយកមកផដនាា រទ្ធស <និងរេញសាេ18 

ក្កម>។ <ដូរេែះ របើក្គ្នន់វតនិយយថា>វា<មន>បញ្ញា <>សមគុសាម ញ មិនវមន<មនន័យ>ថា <រគ19 

ឈប់រក្បើវារនាះរទ>។ <េំរពាះខាុំផ្ទា េ់ ខាុំសូម>ទទួេសាគ េ់នូវ<សា ៈសំខាន់ថ្ន>កតិកាសញ្ញា អងគកា 20 

សវក្បជាជាតិសដីអំរីអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍ <និងដំរណើ កា រេញសាេក្កមរេើបញ្ញា អំររើក្បេ័យ21 

រូជសាសន៍រនះ>។ <និយយវបបរនះ> កែុងនាមខាុំជាន វិទូ <របើសិនជា>ខាុំ<ក្តូវស រស មតងរទៀត   22 

ខាុំក្បាកដជា>រយងរៅរេើ<រសេកតីសរក្មេ>ឆ្ែ ំ១៩៤៦ <ជាក់ជាមិនខាន។ រនាះរវើយជាកា ោប់  23 

រផតើម> កែុងរនាះ ួមមនទ្ធងំក្កុមអែកនរយបាយ-- 24 

[១៥:៣៧:៣២] 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  92 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស៖ សូមអភ័យរទ្ធស វដេខាុំកាត់េរមលើយរលាក រលាក វ ីនត ន សូមអធាក្ស័យ។ <រនះជា1 

សំណួ > ខាុំដឹងថា រលាកមនេរមលើយរក្េើនេង់និយយ ក៏ប៉ា វនតខាុំមនររេខលីណាស់។ <រវើយសំណួ ខាុំក៏2 

សាមញ្ាវដ > ខាុំសួ រលាក ថាឲ្យរលាករ ល្ើយខលីរទ ថារលាករៅវត កានូវអេីវដេរលាកស រស វែឹង3 

ដវដេ  ការគ្នេជំវ  បស់រលាកដវដេវមនរទ<កែុងរជើងទំរ័ រេខ៤>? ខាុំដឹងថារលាកេង់និយយ4 

រក្េើន រក្ពាះរលាកជាអែកជំនាញ ក៏ប៉ា វនតខាុំមិនអាេឲ្យរលាកនិយយរក្េើនអ៊ ៊ីេឹងបានរទ។ រយើងមិនអាេ5 

និយយរាប់រម៉ា ង<រៅ រសៀេរនះ>រៅរេើបញ្ញា វែឹងបានរទ។ អមាញ់មិញរនះ ខាុំបានសួ សំណួ 6 

រលាកពាក់រ័នានឹងកា ក្សាវក្ជាវ បស់រលាក រវើយរលាកថា រលាកបានសាដ ប់ឮរ ឿងរា វអំរីជនជាតិ   7 

រវៀតណាម <និង>ជនជាតិោម។ េំរពាះរ ឿងជនជាតិរវៀតណាមរនះ ខាុំកត់សមគ េ់រ ើញថា រៅកែុង8 

កា  -- សវនាកា កាេរីមសិេមិញរលាកថា មនជនជាតិរវៀតណាមតិេតួេបំផ ត រៅតំបន់៤១។ 9 

រវើយរលាកថា អែកភូមិវដេរលាកបានសមា សរនាះ បានក្បាប់រលាកគឺក្បវវេជាមសិេមិញរៅម ន10 

រម៉ា ង ១០:០៦:០៧ វិនាទី <សវនាកា វគគក្រឹក> ជាភាសាអង់រគលស -- <ខាុំសូមដកក្សង់៖> “ក្បវវេ11 

ជារីកនលះឡូ រៅមួយឡូ” អ៊ ៊ីេឹងមនន័យថាជនជាតិរវៀតណាម វែឹងមិនមនរក្េើនរទ រៅកែុងតំបន់វដេ12 

រលាកបានេ ះរៅសិកាក្សាវក្ជាវរនាះ។ អ៊ ៊ីេឹង ខាុំយេ់អ៊ ៊ីេឹងក្តឹមក្តូវរទ តាម យៈេរមលើយរលាកកាេរី13 

មសិេមិញរនាះ? 14 

្៖ សូមអ គ ណរលាកក្សី។ ខាុំសូមបញ្ញជ ក់េំណ េមួយ វាមនេំណ េមួយវដេខាុំក្តូវរ ៀបរាប់15 

ឲ្យបានេមែិត<តាមកា យេ់ដឹង បស់ខាុំ។> កែុងនាមជាអែកសិកាក្សាវក្ជាវ ខាុំ<>អាេរ ល្ើយរោយខលី16 

<តាម>វបប<សក្មយ ដូរេែះ ខាុំអាេរៅសេ់ររេ សក្មប់>រនយេ់ រៅររេណាខាុំរក្បើក្បាស់ពាកយ17 

ររេន៍ណាមួយ។ អ៊ ៊ីេឹងសូមអត់ធមត់បនដិេផដេ់ររេរវលាឲ្យខាុំ<ខលះ>។ <ខាុំនឹងក្បឹងវក្បង កាឲ្យទ្ធន់18 

ររេរវលា បស់រលាកក្សីរមធាវល ប៉ា វនត>េរមលើយវដេរេឿនបំផ តរនាះ គឺ<តាម យៈ>បទរិរសាធន៍19 

< បស់ក្បជាជន និងកា រ ៀបរាប់ បស់រួកគ្នត់ រួកគ្នត់ក្បាប់ថា>មនជនជាតិភាគតិេោម< ស់រៅ20 

រក្េើនជាងជនជាតិភាគតិេ>រវៀតណាម <វដេ> ស់រៅទីរនាះវមន។ 21 

[១៥:៤០:០៤] 22 

ស៖ រលាកក៏បានរនយេ់ផងវដ ថា រៅកែុងវផែកសំខាន់មួយ<ថ្នកា ក្សាវក្ជាវ> បស់រលាកគឺ23 

រលាករផ្ទដ តរៅរេើកវនលងវដេរលាក<រៅរធេើកា រនាះ>រនាះ រវើយរលាកបានរធេើកា សិការេើឯកសា 24 

សា ភារ វដេជា<េរមលើយសា ភារ>បណាដ ញ បស់ ក យ ធួន<>។ រតើខាុំយេ់រីេរមលើយ បស់រលាក25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  93 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

<ក្តឹមក្តូវ>វដ ឬរទ ថា<>មូេោឋ នថ្នកា ក្សាវក្ជាវ បស់រលាកវែឹង<រេើកមមវតថថុ្នកា របាសសមែ ត1 

រៅតំបន៤់១ គឺជាទិដឋភារេមបងរៅកែុងរសៀវរៅ បសរ់លាក វដេមនេំណងរជើងថា “រវត អេីរគ2 

សមល ប់?”>? 3 

្៖ សូមអ គ ណរលាកក្សី។ ដូេវដេខាុំបានរ ល្ើយរីម នមករវើយ ខាុំបានកត់សមគ េ់នូវអេីវដេ4 

បានរកើតរឡើងរៅភូមិក្សុករនះ រវើយខាុំរាយម<វសេង ក និង>រធេើកិេចកា រីសួ អំរីកមម ភិបាេថាែ ក់រេើ5 

 បស់<កមពជុាក្បជាធិបរតយយ អំរីអេីវដេបានរកើតរឡើងមករេើប គគេរ ម្ ះ> ក យ ធួន <វដេមនរគ6 

និយយអំរី ូបគ្នត់។ រិតណាស់ ខាុំបានដឹងអំរីរ ឿងគ្នត់ម នវែឹងរៅរទៀត ដូរេែះ>រវើយ <រទើប>ខាុំក៏7 

េូេរៅរិរក្គ្នះឯកសា រនះ<>រៅបណណសា ឯកសា  <រដើមបីវសេងយេ់រីរ ឿងរា វវដេរកើតរឡើងរេើ8 

 ូបគ្នត់ វតជារិរសស គឺ>ប គគេមែ ក់<រទៀត>រ ម្ ះរាប <(រ  ស ីម) វដេប គគេ ូបរនះ បាន>9 

រាយម<បំផាះុ>ក្គ្នប់។ <ខាុំរាយមេង់ដឹងេរមលើយសា ភារ បស់គ្នត់រៅទីរនាះ គឺ>រៅស-២១ ថា10 

រតើគ្នត់រ ល្ើយថាយ៉ា ង<រម៉ាេខលះ?> រៅកែុងររេខាុំរធេើកា សិកាក្សាវក្ជាវ<នាររេ>រនាះ ខាុំេំណាយ11 

ររេរវលាវមនរក្េើនវមនវទន រដើមបីទទួេបានឯកសា រនះ <មិនវមនក្សួេដូេសម័យបេចបុបនែរនះរទ> 12 

ក្គ្នន់វត<វសេង កឯកសា េរមលើយសា ភារ បស់ រាប វតមួយ វាស ី>ររេរវលារី <រៅ>បីថ្ងៃឯ13 

រណាះ។ <ដូរេែះ កា ក្សាវក្ជាវស ីររេយូ បនតិេ។ អ៊ ៊ីេឹង មូេោឋ នថ្នកា ក្សាវក្ជាវ បស់ខាុំគឺវផែករេើ14 

បទរិរសាធន៍> ស់រៅ បសក់្បជាជន <វដេខាុំបាន>សមា ស<សក្មប់ស រស រសៀវរៅខាុំ ប៉ា វនត 15 

បនាា ប់មក ខាុំបានក្សាវក្ជាវឯកសា វែឹង រក្កាយមករទៀត ខាុំបាន>បវនថម<កិេចកា ក្សាវក្ជាវរនាះ16 

ជាមួយនឹង>ឯកសា <បនាា ប់បនស>ំនានា<>រដើមបីបំររញបវនថមរៅរេើកា សមា ស បស់ខាុំ <>ខាុំក៏   17 

រិនិតយរមើេរៅរេើសា រ័ត៌មនផសរេផាយវិទយុ -- ផសរេផាយអនដ ជាតិដថ្ទៗរទៀត <វដេជាក្បភរ18 

វដេមនក្សាប់នាររេរនាះ>កែុង<>សវ ដឋអារម ិក<>។  19 

[១៥:៤២:២១] 20 

ស៖ ទ្ធក់ទងរៅនឹងកា ផាយវិទយុអនដ ជាតិ រធេើឲ្យខាុំេូេរៅនិយយរីេំណ េមួយវដេរលាក21 

បានរេើករឡើងកាេរី<សវនាកា >មសិេមិញម នរម៉ា ង <១៥:៤៩:៤៨ វិនាទី> រលាករ ល្ើយរៅរលាក22 

រមធាវល នួន ជា រលាករ ល្ើយដូេតរៅរនះ រលាកបាននិយយអំរីៗោម។ បាទ ខាុំសូមដកក្សង់ជាភាសា23 

អង់រគលសវតមដងរៅ រដើមបីឲ្យក្សួេជាង រលាករេើករឡើងដូេតរៅរនះ៖ “ដូរេែះជាងមីមដងរទៀត ក្បភរថ្ន24 

រ័ត៌មនពាក់រ័នារៅនឹងជនជាតិោម មនកា ក្បកាសជាមរនាគមន៍វិជាជ <ទូលាយ> ដូេជាវិទយុផាយ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  94 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សំរឡងអនដ ជាតិ”។ សូមបញ្ចប់កា ដកក្សង់។ ដូរេែះខាុំេង់ដឹងថារតើកា ផសរេផាយវិទយុមួយណាទ្ធក់ទង1 

រៅនឹងជនជាតិោមរនះ? ខាុំរោទសំណួ វែឹង រីរក្ពាះថាងមីៗរនះ រយើងមនរធេើសវនាកា រេើឯកសា 2 

ទ្ធក់ទងរៅនឹងោម រវើយនិងរវៀតណាម។ ខាងក្រះរាជអាជាា មិនខកខានកែុងកា បង្គា ញរទ រក្ពាះថា3 

កាេវែឹងរយើងអត់មនបានឯកសា ណាមួយទ្ធក់ទងរៅនឹងកា ផសរេផាយវិទយុ វដេក្បឆំ្ងរៅនឹង4 

ោម រវើយនិងរវៀតណាមរនាះរទ កា ផសរេផាយអត់មនរទកាេរនាះ។ អ៊ ៊ីេឹង ខាុំសួ រលាកថារតើរលាក5 

បានរ័ត៌មនទ្ធក់ទងនឹងកា ផសរេផាយវិទយុរនះមករីណា? អ៊ ៊ីេឹងពាកយវដេថាក្បឆំ្ងនឹងោម រវៀត-6 

ណាមរនះ រលាកបានរីក្បភរណាមកវដ ? 7 

្៖ សូមអ គ ណរលាកក្សី។ ខាុំក្តូវរមើេកំណត់ក្តា បស់ខាុំតរៅរទៀតសិន <ខាុំដូេជាមិនោំ8 

ថា ខាុំរ ៀបឃាល វបបវែឹងរទ។ ខាុំដឹងថាខាុំបាននិយយ>ពាក់រ័នារៅនឹងឯកសា រីវិទយុផាយសំរឡងអនដ -9 

ជាតិ <ប៉ា វនត ខាុំដូេជាអត់មននិយយអេីឲ្យជាក់លាក់ថា មនកា ក្បេ័យរូជសាសន៍មករេើ>ជនជាតិ10 

ោម<វដេទទួេបានរីក្បភរវិទយុផាយសំរឡងអនត ជាតិ>រនាះរទ។ <ខាុំមិនបាននិយយវបបវែឹងរទ។ 11 

រនះក្បវវេជាអាេថា ខាុំអស់កមល ំង រវើយខាុំក្េឡំនិយយរេញមកបរណាត យក៏ថាបាន ឬក៏ថា មន12 

បញ្ញា បកវក្បក៏ថាបាន។ ខាុំគិតថា ខាុំបានស រស វាេាស់ណាស់កែុង របើកគំរវើញថ្នកា ក្សាវក្ជាវ13 

 បស់ខាុំ អំរីបទរិរសាធន៍ ស់រៅ ល្ងកាត់ បស់ក្បជាជនរៅ>តំបន៤់១ <និងអេីវដេរកើតរឡើងតាមកិេច14 

សមា សន៍វដេខាុំបានរ ៀបេំ>។ 15 

[១៥:៤៥:០៤] 16 

ស៖ រដើមបីឲ្យេាស់ទ្ធងំអសគ់្នែ  មូេរវត វដេខាុំរោទសណួំ រនះរៅរលាករនាះគឺថា ខាុំៗ បាន17 

រផាមងផ្ទា ត់ជាភាសាអង់រគលសរទ ភាសាអង់រគលសខាុំវែឹងរិបាកសាដ បប់នដិេ រវើយខាុំអានក្បតិោ ឹកកាេរី18 

មសិេមិញក្បវវេថារម៉ា ងដប់មួយ រវើយអ៊ ៊ីេឹងរលាក -- ឥឡូវរលាកបញ្ញជ ក់រវើយថា រលាកមិនបាន19 

ឮ រវើយមិនបានរ ើញកា ផសរេផាយ វិទយណុាមួយវដេជំ  ញឲ្យមន សសរ លសរអើងោម<>។ រតើអ៊ ៊ីេឹង20 

វមនរទ រលាកកំរ ងវតនិយយអ៊ ៊ីេឹង ឬយ៉ា ងរម៉ាេ? 21 

្៖ សូមអ គ ណរលាកក្ស ី ដូេវដេបានក្ជាបរវើយ គឺថារោយសា វតខាុំអត់មនកំណត់ក្តា22 

 បស់ខាុំរដើមបីរិនិតយរមើេរឡើង វិញ។ រៅររេរនាះ វាមនកា ផាយថា<មន>ជនជាតិោមរនាះក្តូវ23 

បានរគសមល ប ់ក្បវវេជា<ខាុំមិនបានស រស េូេរសៀវរៅខាុំតាមរមើេ៍។ អេីវដេខាុំអាេរយងរៅបាន24 

គឺ>ឯកសា <វដេខាុំបានទទួេ និងបានរិនិតយរផាមងផ្ទា ត់។ ដូរេែះ ខាុំមិនអាេរ ល្ើយបញ្ញជ ក់បានរទ រោយ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  95 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

គ្នម នឯកសា ក្បតិោ ឹករីថ្ងៃវដេរលាកក្សីកំរ ងរេើករឡើង។ មិនមនប ិបទរៅកែុងវែឹងទ្ធេ់វតរសាះ 1 

ដូរេែះ ខាុំមិនោ ំ វតខាុំគិតថា ខាុំមិនបាននិយយវបបវែឹងរទ> រៅររេវដេខាុំរធេើកា សិកាក្សាវក្ជាវឆ្ែ ំ2 

៩៤-៩៥ <វដេថា>ខាុំ<បាន> ករ ើញកា ផសរេផាយ<ណាមួយ វដេរគកំណត់រគ្នេរៅជនជាតិ3 

ោម> របើវាមនវមនគឺថា<>ខាុំនឹងស រស កែុងរសៀវរៅខាុំរវើយ។ <អ៊ ៊ីេឹងវមនរទ?> ប៉ា វនតកំណត់ក្តា 4 

ក៏ដូេជាក្បតិោ ឹករផសងៗវដេបានផដេ់ឲ្យខាុំរនាះ គឺថាខាុំ<  លករាយនឹង>រិនិតយរមើេ<រឡើងវិញ>។ 5 

[១៥:៤៦:៤៣] 6 

ស៖ រដើមបីឲ្យេាស់លាសវ់ែឹង គឺក្បតិោ ឹកវដេខាុំកំរ ងវតនិយយវែឹង គឺជាក្បតិោ ឹក7 

<ក្ពាងរោយអែកជវរេខ រៅកែុងបនាប់សវនាកា >មសិេមិញ<រនះ។ រិតណាស់ រនះជាអេីវដេ>រយើង8 

ក៏បានឮរលាកនិយយវដ មសិេមិញរនាះ ក៏ប៉ា វនតជួនកាេអាេថា រយើងអាេមនមត់កបត់េិតតវដ ររេ9 

ខលះ អ៊ ៊ីេឹងរយើងអាេនឹងបញ្ញជ ក់រីេំណ េវែឹងររេរក្កាយបាន។ 10 

រលាកបាននិយយរីកា ង្គ  បស់រលាកវដេបានក្សាវក្ជាវរៅឯកសា រៅ<បណណសា >មនាី 11 

ស-២១ <រេើ>សំណ រំ ឿង< បស>់ ឌ េ ជារដើម វតឥឡូវរនះ ខាុំោបអ់ា មមណ៍រៅរេើរសៀវរៅរលាក12 

វដេវាមនេំណងរជើងថា “រវត អេីបានរួករគសមល ប?់”។ អ៊ ៊ីេឹងរៅកែុងក្កបខ័ណឌ ថ្នរសៀវរៅរលាករនះ 13 

<ខាុំដឹងថា>រលាកបានសួ មន សសរី បីនាក់ <វដេរធេើកា រៅមនាី ស-២១>។ ខាុំយេ់មិនេាស់រទ អ៊ ៊ីេឹង14 

ខាុំសូមឲ្យរលាកជួយបញ្ញជ ក់ វដេកាេរនាះអែកទ្ធងំអស់រនាះរធេើកា រៅមនាី សនដិស ខភែំក្បុស  ឬក៏ថារគ 15 

រធេើកា រៅកវនលងរផសងរទ ក៏ប៉ា វនតមនទំនាក់ទំនងជាមយួនឹងមនាី សនដិស ខភែំក្បុសវែឹង? <រតើខាុំយេ់រនះ16 

ក្តឹមក្តូវវដ រទ?> 17 

[១៥:៤៨:១២] 18 

្៖ សូមអ គ ណរលាកក្សីរមធាវល។ <ខាុំសូមបញ្ញជ ក់ថា>មន សសមែ ក់វដេរធេើកា រៅភែំក្បុស-19 

ភែំក្សី គឺជាអែកវដេខាុំសមា ស <អែកវដេខាុំបានជួបផ្ទា េ់> រវើយបានផដេ់ឯកសា មកឲ្យខាុំវដេ20 

<េមែិតអំរីក្បវតតិសាស្ដ្សតវដេបានរកើត រវើយ>គ្នត់បាន<កត់ក្តាទ ក។ ខាុំមិនដឹងថា រតើខាុំបញ្ញជ ក់េាស់21 

ឬអត់រទ ប៉ា វនតរនាះជាឯកសា លាយេកខណ៍អកស  វដេគ្នត់បានស រស ឲ្យមកខាុំ រដើមបីឲ្យខាុំបានយក22 

រៅលាតក្តោងអំរីក្បវតតិសាស្ដ្សត រវើយបនាា ប់មក រទើបខាុំសមា សគ្នត់បានក្បវវេជារី បីដង ខាុំមិនោំ23 

េាស់រទ។ វតយ៉ា ងណាកតី> គ្នត់គឺជាមន សសមែ ក់វដេជាប់ទ្ធក់ទងរៅនឹងកា ង្គ រៅភែំក្បុស-ភែំក្សី។ 24 

<េំវណកប គគេវដេ>េូេមកខាងស-២១ <មនគ្នែ តិេរទ> គឺរ ម្ ះ ឡ <មនស រស រៅកែុង25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  96 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រសៀវរៅ បស់ខាុំគឺជា>កមម ភិបាេមែ ក់<>រៅស-២១<។ មនមែ ក់រទៀត ឬក៏ក្បវវេជារី នាក់រទ 1 

រៅររេរនាះ។ សរេថ្ងៃ រៅទួេវសលងវែឹង រលាកក្សីនឹងរ ើញមនអែករៅ ស់រី បបវែឹង និងកមម ភិ-2 

បាេេូេមករមើេទីរនាះ វតជំនាន់រនាះ មិនមនរួករគរៅអ៊ ៊ីេឹងរទ។ ដូរេែះ វារិបាករៅ ករួករគឲ្យ3 

រ ើញណាស់> ជារិរសសមន សសរ ម្ ះ ឡ រនះគឺថាខាុំមិន<ទ្ធន់>បានសមា សគ្នត់ឲ្យបានទូេំទូលាយ4 

<រៅរឡើយ>រទ។ 5 

ស៖ របើអ៊ ៊ីេឹងខាុំយេ់មិនក្េឡំរទ គឺថារលាកបានសួ សំណួ ស ជីរក្ៅទ្ធងំកែុងក្កបខ័ណឌ កា ង្គ 6 

 បស់រលាករនាះ គឺរលាកវបងវេកឲ្យោេ់អំរីកា សមា សស ីជរក្ៅ រវើយនិងក្គ្នន់វតកា សនានាបនដិេ 7 

បនដួេ ឬនិយយរេងជាមួយក្បជាជន ររេវដេរលាករៅក្សុកភូមិវែឹង<>។     អ៊ ៊ីេឹងរលាកសមា ស8 

ជាមួយ ឡ រវើយនិងជាមួយវែឹងកមម ភិបាេ<ស-២១ មែ ក់>រទៀត។ <ខាុំនឹងក្តេប់រៅនិយយអំរី9 

សញ្ញា ណកមម ភិបាេរនះបនតិេរទៀត។> អ៊ ៊ីេឹងថារតើរលាកបានសមា សមន សសរី នាក់<វដេរធេើកា >10 

រៅមនាី ស-២១ រវើយនិងមែ ក់រទៀត <វដេ>រធេើកា រៅមនាី សនតិស ខភែំក្បុស។ អ៊ ៊ីេឹងវមនរទ? បញ្ញជ ក់11 

រឡើងវិញបីនាក់ អ៊ ៊ីេឹងវមនរទ?  12 

្៖ ក្តឹមក្តូវរវើយរលាកក្សី។ ខាុំមិនោំេាស់ថា មនអែកដថ្ទរទៀតរធេើកា រៅទីរនាះវដ ឬក៏13 

យ៉ា ងណារនាះរទ។ ក៏ប៉ា វនត <ខាុំសងឃឹមថា> ត លាកា អាេវសេង< ករួករគរ ើញ> ។ 14 

ស៖ ខាុំសូមឲ្យរលាកបំភលឺមួយរទៀតគឺថា រលាកបាននិយយរី បាយកា ណ៍មន សសសាស្ដ្សតជា15 

រក្េើនអរនលើ។ ខាុំយេ់មិនេាស់រទ មិនដឹងថារលាកនិយយរីឯកសា ណាមួយរទ។ អ៊ ៊ីេឹងសូមឲ្យរលាក16 

បញ្ញជ ក់រមើេ រតើរលាកសំរៅរេើឯកសា ណាទ្ធក់ទងនឹងក្បជាសាស្ដ្សត  បាយកា ណ៍ក្បជាសាស្ដ្សតរនះ? 17 

្៖ <រតើ> បាយកា ណ៍ពាក់រ័នារៅនឹងក្បជាសាស្ដ្សតរនះ គឺជា បាយកា ណ៍មួយវដេ<រធេើ>18 

រឡើងរោយត លាកា <វមនរទ?>  19 

[១៥:៥១:១១] 20 

ស៖ ខាុំ<សូមរទ្ធស រតើ>ភាគីបានផតេ់ បាយកា ណ៍ក្បជាសាស្ដ្សតសក្មប់កា រធេើសវនាកា 21 

រយើងរនះ<ឲ្យរៅរលាក ឬក៏រលាកមនក្សាប់រវើយ>? សូមរលាកជួយបំភលឺមករមើេ៍។ 22 

្៖ សូមអ គ ណរលាកក្សី។ ខាុំក្បវវេជាខាុំកាេរនាះ រោនឡូតដ៍វារេញមករីរគវទំរ័  23 

<រក្ពាះវាជាឯកសា សាធា ណៈរវើយ>។ ខាុំោមំិនេាស់េំណ េរនះ។ 24 

ស៖ រតើជា បាយកា ណ៍ក្បជាសាស្ដ្សតវដេរធេើរោយ រអវា  តាបូ  ឬក៏យ៉ា ងរម៉ាេ? សូមរលាក25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  97 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ជួយបញ្ញជ ក់តិេរមើេ។ 1 

្៖ ខាុំក្តូវក្តឡប់រៅរិនិតយរមើេបញ្ញជ ក់ឲ្យបានេាស់ថា <ប៉ា វនត រយើងក្តូវរិនិតយរឡើងវិញ> 2 

 បាយកា ក្បជាសាស្ដ្សត<ទ្ធងំអស់  ួមមន> កា សិកាក្សាវក្ជាវ បស់ វប៊ន រ ៀ និន ផងវដ ។   3 

<រិនិតយរមើេរឡើងវិញ រធេើវបបរនះ រទើបវាេាស់លាស។់> 4 

ស៖ តាមរិតសំណួ ខាុំ ខាុំក្គ្នន់វតេង់ដឹងេាស់ថារៅររេវដេរលាកស រស រសៀវរៅរលាក5 

វែឹង គឺ<“រវត អេីរគសមល ប់?” គឺ> រលាកមិនបានរក្បើ បាយកា ណ៍រនះ រដើមបីរធេើជាមូេោឋ នថ្នកា   6 

ស រស រសៀវរៅរលាករទ។ ខាុំេង់ដឹងប៉ា ណណ ឹងរទរលាក។ 7 

្៖ ក្តឹមក្តូវរវើយរលាកក្សី។ 8 

ស៖ ខាុំសូមឲ្យរលាកជួយបំភលឺមួយរទៀត គឺទ្ធក់ទងរៅនឹង របៀបវដេរលាកសមា ស។ <ខាុំ9 

យេ់រវើយថា> រលាក<រធេើតាម> វិធីសាស្ដ្សតវផែកក្សាវក្ជាវ<សាកេវិទាេ័យ>រដើមបីវង ការ ម្ ះ10 

សមៃ ត់ បស់ប គគេវដេរលាករោទសួ  វដេរលាកសមា ស។ អ៊ ៊ីេឹងខាុំេង់សួ ថា រៅររេវដេរលាក11 

សមា សមន សស រៅររេវដេរលាកសនានាជាមួយរួកគ្នត់រនាះ រលាកសមា សស ីជរក្ៅរនាះ រតើកែុងវិធី12 

សាស្ដ្សត បស់រលាករនាះ រលាកអាេរក្បើរ័ត៌មនវដេរលាកទទួេបានរៅសួ ប គគេរផសងរទៀតថា រនះ 13 

<>ប គគេ ូបរនះ បានក្បាប់ខាុំថាមនរ ឿងអ៊ ៊ីរេះរកើតរឡើង រវើយរតើរលាកមនរយបេ់យ៉ា ងណាវដ ? 14 

រតើរលាកអាេសួ តាមវិធីរនះបានរទ ឬក៏រលាកក្តូវ កាកា សមៃ ត់ លាក់រ ម្ ះប គគេវដេរលាកបាន15 

សួ រីម នៗមក មិនរៅក្បាប់អែកវដេរលាកសមា សបនតរទៀតរទ? 16 

្៖ សូមអ គ ណរលាកក្សី។ អ៊ ៊ីេឹងឯងគឺថាមិនអាេក្បាប់បានរទ។  17 

[១៥:៥៣:៥៨] 18 

ស៖ ខាុំរោទសំណួ ទ្ធងំអស់រនះទ្ធក់ទងរៅនឹងវិធីសាស្ដ្សតរនះ រីរក្ពាះថាវាជាកា សំខាន់ណាស់19 

សក្មប់រួករយើងទ្ធងំអស់គ្នែ  រក្ពាះថារៅកែុងនីតិវិធីេាប់រនះ កែុងកា ផគ ូផគងរ័ត៌មន រដើមបីឲ្យដឹងថាវា20 

ស ីសង្គេ ក់គ្នែ ឬក៏អត់រនាះ វាជាខលឹមសា េមបង ជារបះដូងថ្នកា ង្គ  បស់រយើង។ អ៊ ៊ីេឹងបានខាុំេង់ដឹងថា 21 

រតើកា រធេើ របៀបរនះមនកា ហាមឃាត់ឬអត់ <ជារិរសស រៅកែុងប ិបទថ្នកា ក្សាវក្ជាវ បស់រលាក22 

វតមតង។ កាេរីមសិេមិញ> ខាុំគិតថា រលាកបាននិយយជាមួយសវក្រះរាជអាជាា អំរីសញ្ញា ណថ្នកា 23 

ក្បមូេផតុំក្កុមមួយរៅកវនលងណាមួយ រោយរេើករឡើងថា កា រធេើវបបរនះ រដើមបីសក្មួេដេ់ក្កុមរនះ24 

រៅកែុងក្កបខ័ណឌ <>ថ្នឧក្កិដឋកមមក្ទង់ក្ទ្ធយធំ។ អ៊ ៊ីេឹងខាុំសួ ថា ររេរលាករ ល្ើយអ៊ ៊ីេឹងវមនវមនរទថា 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  98 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

កា រធេើវបបវែឹង គឺរគរធេើជាញឹកញាប់រៅរវើយ កាេណាក្បមូេមន សសមកោក់ក្កុមណាមួយ មករៅ1 

កវនលងណាមួយរនាះ គឺរដើមបីសក្មួេកា ង្គ ក្គប់ក្គងក្កុមន ុ៎ង។ រវើយខាុំេង់សួ រលាកថារតើកា រធេើវបប2 

រនះ ជាដំណាក់កាេមួយវដេ្នរៅដេ់កា ក្បក្រឹតតឧក្កិដឋកមមក្ទង់ក្ទ្ធយធំ ឬក៏យ៉ា ងណា? 3 

្៖ សូមអ គ ណរលាកក្សី។  ខាុំសូម<ក្បកាន់ខាជ ប់វតវាកយសរា វដេមន>រៅកែុងរសៀវរៅ4 

 បស់ខាុំ<ប៉ា រណាណ ះ> និយយអំរីកា <>កា រ ៀបេំនូវ េនាសមព័នា<រឡើងវិញ េំរពាះក្បរភទក្កុមរផសងៗ 5 

វដេជាគំ ូក្បមូេផតុំមន សស ជាវផែកមួយថ្ន>ដំរណើ <កា ជាក្ទង់ក្ទ្ធយធំ>។  6 

ស៖ អ៊ ៊ីេឹងរវើយបានខាុំេង់រោទសំណួ វែឹងរៅរលាក រោយរធៀបរៅនឹង -- ពាក់រ័នានឹងជន7 

ជាតិោម រីរក្ពាះថា រៅេំរពាះម ខត លាកា រយើងរនះ គឺថារយើងមនសាកសីមកផដេ់សកខីកមម វដេរយើង8 

មនឯកសា ជារក្េើនរៅកែុងថ្ដរយើង <>រីរក្ពាះថាផាយុរីកា ក្បមូេផដុំវិញរនាះ គឺថារយើងមនកា វបង9 

វេកបំវបកមន សសរៅកែុងក្កបខ័ណឌ ថ្នកា ជរមលមសជារដើមរនះ គឺបំវបកក្បជាជនរទ វដេកា ជរមលមស10 

រនះ រកើតរឡើងជារក្េើនដំណាក់កាេរៅកែុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។  11 

ឥឡូវរនះខាុំសូមរេើកយកេរមលើយ បស ់ម៉ា ន់ វសន ឯកសា  E3/5205។ ឯកសា រនះ រលាករ ំ12 

មនរៅកែុងសំណ ំឯកសា រៅេំរពាះម ខរលាករនាះរទ។ រនះគឺជាសក្មង់មួយវដេខាុំនឹងអាន<ជូនរលាក13 

សាត ប់>។ <ដូេខាុំក្បាប់រលាកតាងំរីរដើមអ៊ ៊ីេឹង ថារលាកមិនមនឯកសា ក្គប់រទ។> ខាុំមិនបានផដេ់  14 

ឯកសា ទ្ធងំអស់ជូនរលាករទ សូមអភ័យរទ្ធស។ <រលាក ម៉ា ន់ វសន> បាននិយយអំរីកា េូេ ួម15 

 បស់គ្នត់រៅកែុងកា បះរបា មួយ។ គ្នត់រនយេ់ ERN ជាភាសាបារំាង គឺ 00293922, ERN ជា16 

ភាសាវខម  គឺ 00221850, ERN ជាភាសាអង់រគលស គឺ 00275164។ គ្នត់និយយអំរីកា សួ េរមលើយ17 

គ្នត់ រគរោទសំណួ គ្នត់ដូេតរៅរនះ៖ “រតើរគមនរធេើបាបរលាក ោក់រធេើទ្ធ  ណកមមរលាកវដ ឬរទ 18 

ររេរគសួ េរមលើយរលាក? គ្នត់រ ល្ើយ៖ មិនមន<>អែកណារធេើទ្ធ  ណកមមអីខាុំរទ រគរោទសំណួ ខាុំ 19 

រដើមបីឲ្យដឹងថា អែកណាជាអែកដឹកនាកំា បះរបា  រវើយនិងអែក<បានរធេើកា >រៅរីសម័យម ន រវើយ20 

អែក<ភូមិ>វដេរគនារំេញរៅ<ម ន>រនាះ <គឺ បួស រក្កាយមករគនា>ំស ទាវតជាអែកមនឋានៈ 21 

រវើយនិងមនក្ទរយសមបតតិ<រេញរៅ>។”  22 

[១៥:៥៨:១៥] 23 

រវើយបនាា ប់មករទៀត រៅកែុងកិេចសមា សន៍រផសងមួយរទៀត គឺឯកសា  E3/7675, ERN ជា24 

ភាសាបារំាង គឺ 00293924(ស ីក), ERN ជាភាសាអង់រគលសគឺ 00221858(ស ីក)។ សូមអភ័យរទ្ធស 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  99 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ខាុំក្េឡំរេខ ERN ខាុំអានរឡើងវិញ គឺជាភាសាបារំាង គឺ 00293926, ERN ជាភាសាអង់រគលស គឺ 1 

00221859  រវើយមិនមន ERN ជាភាសាវខម រនាះរទ។ គ្នត់និយយអំរីកា  ួេផ តរីកា   ំឃាងំ៖ 2 

“២០ថ្ងៃរក្កាយមក វខម ក្កវមបានអន ញ្ញា តឲ្យខាុំរៅជួបក្បរនាកូនខាុំវិញ រវើយខាុំបានជួបក្បរនាខាុំរៅវតត3 

កងោក់។ រយើងបានរៅជាមួយគ្នែ ១០ថ្ងៃ ម ននឹងររេវដេរគជរមលមសរយើង រៅជាមួយនឹងក្គួសា ២០០4 

ក្គួសា រទៀត រេញរីកវនលងវែឹង។” គ្នត់រ ល្ើយបនតមករទៀត៖ “កែុងេំរណាមក្គួសា ទ្ធងំ២០០វែឹង គឺ5 

មន១០០ក្គួសា ក្តូវបានដឹករៅក្សុកដំវប។ អ៊ ៊ីេឹង<រួក>គ្នត់ក្តូវោករេញរីភូមិកំរណើត បស់គ្នត់។”  6 

អ៊ ៊ីេឹងរៅររេវដេរលាកនិយយអំរីកា បះរបា រនះ រយើងមនសាកសីមួយគ្នត់បានរនយេ់អំរី7 

កា េូេ ួមកែុងកា បះរបា  រវើយរក្កាយមករនាះ រគោប់គ្នត់  ំឃាងំ រវើយរក្កាយមករគជរមលមស8 

គ្នត់រៅកវនលងរផសងរទៀតជាមួយក្គួសា  បស់គ្នត់។ អ៊ ៊ីេឹងខាុំេង់សួ រលាកថា រតើរលាករី -- ខាុំេង់សួ 9 

រលាកថា របើរលាកនិយយ -- រលាកបានរេើករឡើងថារគក្បមូេផដុំមន សសោក់មដុំ មួយក្កុមអ៊ ៊ីេឹងរៅ។ 10 

វតឥឡូវរនះ សាកសីរនះរ ល្ើយថា តាមរិតរគបញ្ជូនឲ្យរៅវបកវខាករីគ្នែ វិញរទ។ រលាកមនក្បតិកមមយ៉ា ង11 

រម៉ាេយ៉ា ងរម៉ាេវដ ? 12 

រលាក វលរេលមម សមតី៖ 13 

ខាុំរសែើស ំឲ្យរមធាវលផដេ់កា ប ិរេឆទថ្នឯកសា រនះផង រដើមបី<ឲ្យអែកជំនាញយេ់ថារតើសកមមភារ 14 

ទ្ធងំរនះ រកើតរឡើងរៅររេណា>។ 15 

កញ្ញា  អងត់ា វគសីរស៖ 16 

អត់មនបញ្ញា អេីរទ គឺថារក្កាយររេៗបះរបា រៅក្កូេឆ្ម   គឺថាក្បវវេេ ងឆ្ែ ំ៧៥អីវែឹង17 

រលាកក្រះរាជអាជាា ។ 18 

[១៦:០១:២១] 19 

រលាក អាឡេិសានដ់ ឺវ នីត ន៖ 20 

្៖ សូមអ គ ណរលាកក្សី។ បាទ អ៊ ៊ីេឹងឯងបានជារលាកក្សីសួ ខាុំរីម នថា រតើមនគំ ូណា21 

មួយ<ថ្នកា ក្បមូេផតុំមន សស ខាុំបានរ ល្ើយតបតាមវិធីវដេខាុំេង់រ ល្ើយថា វាជា>កា រ ៀបេំរឡើងវិញ 22 

<ថ្នក្បរភទក្កុមរផសង។ ដូរេែះរវើយ កា ក្បមូេផតុំមន សសជាគំ ូមួយរវើយ វតមនក្បរ័នាក្គប់ក្គង23 

វបប ឹតបនតឹង និងវិន័យ ួមមន> ឧទ្ធវ ណ៍ថា <កា កត់ក្តា>ក្បវតតិ ូប បស់ក្បជាជន <ក្បវតតិ ូប24 

ជាតិរនារុផសងគ្នែ  វដេជា>ឧទ្ធវ ណ៍មួយ<មនរៅកែុងរសៀវរៅកត់ក្តា រគរធេើបានរី កាេ។ រនះជា25 

E1/403.101466622



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  100 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ឧទ្ធវ ណ៍ថ្នកា >ក្តួតរិនិតយ<យ៉ា ង ឹតតបិត រវើយវារកើតរឡើង>ជាក្បោំ<រវើយរៅកែុង បបកមពជុា1 

ក្បជាធិបរតយយវែឹង>។ 2 

សួ រោយកញ្ញា  អងត់ា វគសីរស៖ 3 

ស៖ ខាុំយេ់រវើយថា រនះជា របៀបរធេើឲ្យមនភារខ សគ្នែ មួយ ក៏ប៉ា វនតសំណួ ខាុំរនះ ខាុំេង់សួ 4 

រលាកពាក់រ័នានឹងក ណីជាក់លាក់រៅក្សុកក្កូេឆ្ម  រនះ។ រោយរវត ថា មនរួកោម ក៏ដូេជាក្បជា5 

ជនរផសងរទៀតវដ  ក្តូវរគជរមលមសរៅកវនលងរផសង។ ខាុំដឹងរវើយថា វាមិនវមនមនវត របៀបមួយរទ។ 6 

អ៊ ៊ីេឹងខាុំេង់សួ រលាកថា រតើឲ្យក្គប់ក្គងឲ្យង្គយក្សួេជាងម នយ៉ា ងរម៉ាេរៅរបើបំវបកមន សសឲ្យវបក7 

រេញរីគ្នែ អស់វែឹង វាខ សផាយុរីក្បមូេផដុំគ្នែ រនះ? ខាុំយេ់ថាមន របៀបរផសងគ្នែ រវើយ។ 8 

[១៦:០២:៥២] 9 

្៖ សូមអ គ ណរលាកក្សី។ ជាងមីមដងរទៀត <វាមិនវមនរទ> រនះជាគំ ូមួយ <រវើយខាុំសូម10 

បញ្ញជ ក់រីរដើមថា រលាកក្សីគួ >រៅរមើេ<ភារខ សគ្នែ ថ្នទំវំ និង ររេរវលា វដេខាុំរេើកវាកយសរា11 

មួយគឺ “មូេវិវដតក្តួតគ្នែ ” វដេមនជាប់ពាក់រ័នារៅនឹងក ណីជនជាតិោមវដ  ផាយុរីក ណីជនជាតិ>12 

រវៀតណាម។ រីររេមួយមួយរៅររេមួយ រយើងមនវផនកា (ក) វផនកា (ខ) <និងវផនកា  (គ)>។ 13 

<កែុងក ណីរនះ> អ៊ ៊ីេឹងរក្កាយរីកា បះរបា វែឹងោមក៏កាល យរៅជាក្កុមរគ្នេរៅ រោយសា រីរដើមទី14 

មក <រួករគជាជនជាតិ>ោម<រៅរវើយ។ ជាដំបូង រគដឹងថា រួករគ>ដឹង<>ថាខលួនគ្នត់ជាអែក15 

ណា។ <បនាា ប់មក រៅលាយឡំជាមួយ>ក្កុមដថ្ទរទៀតវដ  <>រគក្តូវតក្មង់សក្មួេនូវសតិអា មមណ៍16 

បដិវតតន៍ បស់រួករគ <េ ងរក្កាយ> រោយសា អែកទ្ធងំរនាះមិនអាេរធេើតាមអេីវដេរគេង់បានវបបរនះ 17 

អ៊ ៊ីេឹងឯងក៏ោប់រផដើមបាត់ខលួនជាបនតបនាា ប់ ជារិរសសគឺោមរៅកំរង់រសៀម តំបន់៤១ រនះឯង។ 18 

ឧទ្ធវ ណថ៍ារយើងមន -- រគរៅថា មនរេតនាជាក្បរ័នារដើមបីយកខលួន នាខំលួនអែកទ្ធងំរនាះ យក19 

<រៅសមល ប់រោយសា វតរួករគជាោម>។ <រនះមិនវមនមនវតកែុងរសៀវរៅ បស់ខាុំរទ ដូេខាុំនិយយ20 

រវើយនិយយរទៀត រនះជា>ឯកសា វដេបានរីអែកវដេរធេើកា រៅក្សុកកំរង់រសៀម ក៏<មនកា >21 

សមា សក្បជាជនមួយេំនួន <វដេបញ្ញជ ក់រី>េំណ េេមែិត<ទ្ធងំរនាះវដេខាុំស រស >រៅកែុងរសៀវរៅ22 

ខាុំ ួេរវើយ។ 23 

[១៦:០៤:២១] 24 

ស៖ ខាុំនឹងរ ើញថា រម៉ា ងបួនរវើយ ខាុំនឹងបញ្ចប់បនតិេរទៀត។ កែុងក ណីជាក់លាក់រនះ វដេខាុំ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  101 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាេខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រេើកក្បាប់រលាករនះ គឺថារៅេ ងឆ្ែ ំ៧៥ មនកា  -- អែកវដេដឹកនាកំា បះរបា វែឹង រគបញ្ជូនគ្នត់រៅ1 

កវនលងរផសងរទៀតឲ្យរធេើកា ជាមួយជន ួមជាតិវខម រផសងរទៀត។ ខាុំេង់និយយក្បាប់រលាកថា រនះវាខ សរី2 

កា ក្បមូេផដុំ រវើយ<និងកា ក្គប់ក្គង រីរក្ពាះគំនិតរគរៅររេរនាះ រគក្តូវ>បំវបកមន សសឲ្យវបកគ្នែ3 

រៅរៅកវនលងរផសងជាមួយវខម រផសងរទ។ ខាុំយេ់ណាស់ <វាមិនវមនជាទក្មង់វតមួយថ្នកា >ក្គប់ក្គង4 

មន សស<រទ> ក៏ប៉ា វនតវាមិនដូេអេីវដេរលាករេើករឡើងថាកា ក្បមូេផដុំរទ រក្ពាះថា រនះគឺតាមរិតជាកា 5 

េង់រធេើឲ្យជនជាតិោមទ្ធងំអស់វែឹងរៅ ស់រៅជាមួយបងបែូនវខម កវនលងរផសងរទៀត វដេរៅរាយបា៉ាយទូ6 

ទ្ធងំក្បរទសរៅវិញរទ។ អ៊ ៊ីេឹងរលាកមនគំនិតរយបេ់យ៉ា ងរម៉ាេវដ ? ក្បតិកមមយ៉ា ងរម៉ាេវដ  រក្ពាះ7 

ថាមិនក្បមូេផដុំរទរនះ? 8 

្៖ សូមអ គ ណរលាកក្សី។ ខាុំ<សូមសួ រលាកក្សី ថារតើរលាកក្សីេង់សំរៅរេើឯកសា 9 

វដេខាុំបានទទួេសក្មប់សវនាកា ថ្ងៃវសែក ឬយ៉ា ងណា រតើខាុំគួ រិនិតយរឡើងវិញ រដើមបីបញ្ញជ ក់ ឬយ៉ា ង10 

រម៉ាេ?> រៅខាងរដើមទី ខាុំនិយយរវើយ និយយអំរីកា រ ៀបេំរឡើងវិញ<ថ្នក្កុមរផសងៗ គំ ូថ្នកា 11 

ក្គប់ក្គងតាមវបបរក្បើ វិន័យ វដេជាគំ ូមួយថ្ន>កា ក្បមូេផដុំមន សស <ប៉ា វនត ធាត សំខាន់ជាងរគគឺកា 12 

ក្គប់ក្គង និងបទបញ្ញជ  វដេជាធាត ផតេ់េទាភារឲ្យរួករគ សក្មប់រៅក្កុម>មន សស<នានា រដើមបី13 

យករេញរៅសមល ប់។ មនក ណីខលះរកើតរឡើងរៅកែុង>ក្សុកកំរង់រសៀម <រោយរ ម្ ះរួករគក្តូវបាន14 

កត់ក្តាទ កកែុងរសៀវរៅ រវើយរគដឹងក្គប់គ្នែ ថាន ណាជាជនជាតិ>ោម<រៅរវើយ។ ររេមនបទ15 

បញ្ញជ ធាល ក់មកកាេណា រគនឹងយកអែកទ្ធងំរនាះរេញ>។ អ៊ ៊ីេឹង កា ក្បមូេផដុំមន សសរនះ <គឺជាគំ ូ16 

មួយ កែុងេំរណាមគំ ូនានា  ួមបញ្ចូេទ្ធងំកា  កាទ កកំណត់ក្តាអីជារដើម>។ 17 

[១៦:០៦:១៩] 18 

កញ្ញា  អងត់ា វគសីរស៖ 19 

ខាុំេង់បញ្ញជ ក់ក្បាប់រលាកថានឹង ខាុំនឹងរោទសំណួ ទ្ធក់ទងរៅនឹង<ទីតាងំនានារៅកែុង>ឯកសា 20 

<ទ្ធងំ>រនះ។ អ៊ ៊ីេឹងវសែកវែឹង ខាុំនឹងរោទសួ រលាកេមែិតស ីជរក្ៅទ្ធក់ទងនឹងបញ្ញា អស់វែឹងរវើយ។ 21 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 22 

បាទ អ គ ណ។ បាទ អ គ ណ រលាកអែកជំនាញសវនាកា ថ្ងៃរនះដេ់ររេឈប់សក្មករវើយ 23 

អងគជំន ំជក្មះក្បកាសផ្ទែ កកិេចដំរណើ កា សវនាកា សក្មប់ថ្ងៃរនះក្តឹមរនះ រវើយសវនាកា រេើករៅ  24 

បនដរធេើរៅថ្ងៃវសែក ថ្ងៃក្រវសបតិ៍ ទី១៧ វខមីនា ឆ្ែ ំ២០១៦ ោប់រផដើមរីរម៉ា ងក្បាបំួនក្រឹក។ រវើយសវ-25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤ 

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

ថ្ងៃទី១៦  វខមីនា  ឆ្ែ ំ២០១៦  ទំរ័  102 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
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