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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៖ 

 រលាក  ូវសសេ វប់គីនស៍  

 (Mr. Russell HOPKINS) 

 កញ្ញា  ជា ស ីវវ័ង 

 កញ្ញា  ម៉ា ដារេណា រវេវសុ ី

 (Ms.Maddalena Ghezzi) 

 រលាកក្សី រអេីន័  រគលឌី ហ្វ្រេ យ  

 (Ms. Elinor Gladys Fry) 

កា យិេយ័សវក្រះរាជអាជាា ៖ 

  រលាកក្សី ជា លាង 

  រលាក នីកូឡាស គូមវជន                           

(Mr. Nicolas KOUMJIAN) 
  រលាក រសង ប  នឃាង 
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 រលាក ក្សា   តនៈ  

 រលាក វងំសង់ វ យដ៍ រដសាា ឯេ  

 (Mr. Vincent de wilde d’ESTMAEL) 

 រលាក រឌេ េីសាក់ (Mr. Dale Lysak) 

ជនជាបរ់ោទ៖ 

 រលាក នួន ជា 

 រលាក រខៀវ សំផន 

រមធាវកីា ពា ជនជាបរ់ោទ ននួ ជា៖  

 រលាក ស ន អ  ណ 

 រលាក េីវ ស វណាា  

 រលាក  វ ិទទ័  កូរប៉ា(Mr.Victor KOPPE) 

 រលាកក្សី ដូ ីន ជិន(Ms. Doreen CHEN) 

 

 

 

រមធាវកីា ពា ជនជាបរ់ោទ រខៀវ សំផន៖ 

 រលាក គង់ សំអ ន 

 កញ្ញា  អង់តា វេីសរស (Ms. Anta GUISSE)  

រមធាវតីណំាងរដើមបណដ ងឹ ដឋបបរវណី៖ 

 រលាក ររជ អងេ 

 រលាកក្សី ម៉ា  ី វេី  ូដ៍ (Ms.Marie GUIRAUD)

 រលាកក្សី ម៉ា ទ ស វណាា  ី 

 រលាក រឡា ជ នធី 

 រលាក វ ង គឹមសួន 

 រលាក វវ ន រៅ 

 រលាកក្សី រជត វណា េី 

 រលាកក្សី ទី ក្សុីនណា 

 រលាកក្សី ស ីន ស វ ន 

 រលាកក្សី ឡា  ស រដសវេស 

 (Ms.Larue DESFORGES) 

វផែកក្គបក់្គងត លាកា ៖ 

 រលាកក្សី សួ ស ទ្ធា វ ី
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ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  1 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

ក្ិចចដហំណើរការនតីិវិធី 1 

(រៅក្កមទូេកែុងបនាប់សវនាកា ) 2 

[០៨:៥៩:៥៩] 3 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 4 

អងេយុទ ះ! 5 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងក្បកាសបនតកិទចដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា រេើសំណ ំរ ឿង០០២/០២។ 6 

សវនាកា រៅថ្ងៃរនះ អងេជំន ំជក្មះនឹងោប់រផតើមរធេើសវនាកា សាត ប់រសទកតីសនែដិាឋ នបញ្ចប់កិទចរិភាកា7 

រដញរដាេ បស់ភាគីនានារៅកែុងសំណ ំរ ឿង០០២/០២។  8 

ម ននឹងោប់រផតើមកិទចដំរណើ កា សវនាកា រនះ អងេជំន ំជក្មះសូមអរញ្ជើញ កញ្ញា  ជា ស ីវវ័ង 9 

រេើងរាយកា ណ៍អំរីសាថ នភារវតតមន អវតតមនភាគី និងប គេេវដេអងេជំន ំជក្មះរកាះអរញ្ជើញឲ្យទូេ10 

 ួមរៅកែុងកិទចដំរណើ កា សវនាកា ថ្ងៃរនះ។ 11 

ក្កឡាបញ្ជ៖ី 12 

សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន! សក្មប់សវនាកា សាត ប់រសទកតីសនែិដាឋ នបញ្ចប់កិទចរិភាការដញរដាេ13 

រៅថ្ងៃរនះ ក្កឡាបញ្ជីកត់សមេ េ់រ ើញថា ក្គប់ភាគីទ្ធងំអស់ថ្នរ ឿងកដីរនះ មនវតតមន។  14 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ 15 

[០៩:០១:០៨] 16 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 17 

អ គ ណ កញ្ញា  ជា ស ីវវ័ង។ 18 

អងេជំន ំជក្មះសូមជក្មប ំឭកជូនដេ់ភាគី និងសាធា ណជនឲ្យបានក្ជាបថា អងេជំន ំជក្មះ19 

សាលាដំបូងបានកំណត់កាេប ិរទេទ សក្មប់រធេើសវនាកា សាត ប់រសទកតីសនែិដាឋ នបញ្ចប់កិទចរិភាការដញ20 

រដាេសំណ ំរ ឿង០០២/០២ ោប់រីថ្ងៃរនះ គឺថ្ងៃអង្គេ   ទី១៣ វខមិង នា ឆ្ែ ំ២០១៧ រវើយនិងបនត វូត21 

ដេ់ថ្ងៃទី២៣ វខមិង នា ឆ្ែ ំ២០១៧ ដូទមនបញ្ញជ ក់រៅកែុងដីកាកំណត់កាេប ិរទេទរធេើសវនាកា សក្មប់22 

រសទកតីសនែិដាឋ នបិទបញ្ចប់កិទចរិភាការដញរដាេវដេអងេជំន ំជក្មះបានរទញកាេរីថ្ងៃទី២៨ វខរមសា 23 

ឆ្ែ ំ២០១៧ ឯកសា  E457/6។ ដីកាកំណត់កាេប ិរទេទរនះបានកំណត់អំរីនីតិវិធី និងកា វបងវទក24 

ររេរវលាសក្មប់រធេើរសទកតីសនែិដាឋ នបិទបញ្ចប់កិទចរិភាការដញរដាេ។ រវើយអងេជំន ំជក្មះក៏បានជូន25 
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ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  2 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

ដំណឹងបវនថមសតីរីររេរវលា បស់ភាគីនីមួយៗតាម យៈអ ីវម៉ាេ បស់មហ្វ្នតីទាប់ជាន់ខពស់ បស់ខលួន កាេ1 

រីថ្ងៃទី០៩ វខមិង នា ឆ្ែ ំ២០១៧ ផងវដ ។ រវើយនីតិវិធីថ្នកា រធេើរសទកតីសនែិដាឋ នបិទបញ្ចប់កិទចរិភាកា2 

រដញរដាេក្តូវក្គប់ក្គងរដាយវិធាន៩៤ ថ្នវិធានថ្ផាកែុង បស់អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា។ 3 

ភាគីនានាបានដាក់សា ណាបញ្ចប់កិទចរិភាការដញរដាេលាយេកខណ៍អកស  បស់ខលួន មកកែុងសំណ ំ4 

រ ឿង០០២/០២ កាេរីថ្ងៃទី០២ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៧។ ឯេំដាប់េំរដាយថ្នកា រេើងរធេើរសទកតី5 

សនែិដាឋ នបិទបញ្ចប់កិទចរិភាការដញរដាេ បស់ភាគីក្តូវអន វតតក្សបតាមវិធាន៩៤(១) ថ្នវិធានថ្ផាកែុង 6 

និងតាមររេរវលាវដេបានវបងវទកឲ្យដូទខាងរក្កាមរនះ។  7 

[០៩:០៣:០៤] 8 

សវរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីមន យៈររេមួយថ្ងៃ។ សវក្រះរាជអាជាា9 

មន យៈររេរី ថ្ងៃ។ ក្កុមរមធាវីកា ពា កតី នួន ជា មន យៈររេរី ថ្ងៃ។ ក្កុមរមធាវីកា ពា កតី រខៀវ 10 

សំផន មន យៈររេមួយថ្ងៃកនលះ។ រវើយកា រធេើរសទកតីសនែិដាឋ នតប បស់សវរមធាវីនាមំ ខតំណាង11 

រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី និងសវក្រះរាជអាជាា មន យៈររេមួយថ្ងៃ។ និងកា រធេើរសទកតីសនែិដាឋ នតប12 

ទ ងរក្កាយក្កុមរមធាវីកា ពា កតី និងរសទកតីវងលងកា ណ៍ទ ងរក្កាយ បស់ជនជាប់រោទ នួន ជា និង រខៀវ 13 

សំផន មន យៈររេស  បបួនរម៉ា ង វដេនឹងរធេើរេើងរៅថ្ងៃស ក្ក ទ២ី៣ វខមិង នា ឆ្ែ ំ២០១៧។  14 

បនាា ប់រីបញ្ចប់កា រធេើរសទកតីសនែិដាឋ នបិទបញ្ចប់កិទចរិភាការដញរដាេ អងេជំន ំជក្មះនឹងផ្ទែ ក15 

កិទចដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា  រដាយមិនទ្ធន់កំណត់ររេរវលា។ អងេជំន ំជក្មះនឹងរិភាកាសរក្មទរេើ16 

សាេក្កមអន រលាមតាមវិធាន៩៦ ថ្នវិធានថ្ផាកែុងថ្នអងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា។ អងេ17 

ជំន ំជក្មះនឹងជូនដំណឹងដេ់ភាគី និងសាធា ណជនបានក្ជាបអំរីកាេប ិរទេទជាក់លាក់រីកា ក្បកាស18 

សាេក្កមរៅកែុងររេសមក្សបខាងម ខ។ 19 

អងេជំន ំជក្មះក៏សូម ំឭកដេ់ភាគីផងវដ ថា រដើមបីធានាបាននូវក្បសិទាភារថ្នកិទចដំរណើ កា នីតិ20 

 វិធីថ្នកា រធេើរសទកតីសនែិដាឋ នផ្ទា េ់មត់ បិទបញ្ចប់កិទចរិភាការដញរដាេរេើសំណ ំរ ឿង០០២/០២ រនះ 21 

និងរដើមបីរក្បើក្បាស់ឲ្យមនក្បសិទាភារបំផ តនូវររេរវលាវដេបានវបងវទកជូនភាគី សូមរលាក រលាក22 

ក្សី ទងោអំំរីកា រក្បើក្បាស់បីភាសារៅអងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុារនះ និងគួ វតក្តូវ23 

បាននិយយឲ្យបានយឺតៗ និងទាស់។  24 

[០៩:០៤:៥២] 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  3 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

ជាងរនះរៅរទៀត ក្បសិនរបើមនកា រេើករេើងអំរីតួរេខ រលាក រលាកក្សី គួ វតអានឲ្យបាន1 

យឺតៗ។ ទំវណកឯរ ា្ ះប គេេ ឬក៏រ ា្ ះទីកវនលងក៏គួ ក្តូវបានក្បកបផងវដ  ក្បសិនរបើរ ា្ ះរនាះ 2 

មនេកខណៈខ សវបលកគ្នែ  ឬរិបាកស រស ជារដើម។ កែុងក ណីមនកា ផ្ទល សប់ដូ មតិរយបេ់ បស់3 

រៅក្កម និងភាគី សូមរលាក រលាកក្សី ង់ោដំេ់កា បកវក្បភាសាទប់សិន ម ននឹងរធេើកា រឆលើយតប។ 4 

រវើយអងេជំន ំជក្មះក៏សូមជក្មបជូនដេ់ភាគី និងសាធា ណជនផងវដ  ថារៅក្រឹករនះ អងេជំន ំជក្មះ5 

បានបង្គេ ប់ឲ្យអន  កសមនាី   ំឃាងំនាខំលួនរលាក នួន ជា មកទូេ ួមសវនាកា រដាយផ្ទា េ់កែុងបនាប់រនះ 6 

រដាយអន រលាមតាមអន សាសន៍ បស់ក្គូររទយក្បោកំា រិនិតយរាបាេវងទ្ធសំ ខភារជនជាប់រោទ រៅ 7 

អ.វ.ត.ករនះ វដេបានផដេ់មកឲ្យអងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងកាេរីក្រឹកមិញរនះ។ រវើយតាមអន -8 

សាសន៍ បស់ក្គូររទយ គឺថាសនែិដាឋ ន សាថ នភារស ខភារ បស់រលាក នួន ជា រៅក្រឹករនះ គឺរលាកអាទ9 

អងេយុរៅកែុងបនាប់សវនាកា វែឹង ក្បមណជា២០នាទី។  10 

ដូរទែះ កែុង យៈររេ -- រក្កាយរី យៈររេ២០នាទី ោប់រីររេរនះតរៅ រលាក នួន ជា របើ11 

សិនរបើរលាកមិនអាទបនដទូេ ួមសវនាកា រទ គឺរលាកអាទរៅកាន់បនាប់  ំខលួនខាងរក្កាមសាេសវនា12 

កា រនះបាន រដាយមនកា រសែើស ំកា អន ញ្ញា តរីរយើង។  13 

[០៩:០៦:២៩] 14 

ម ននឹងផដេ់រវទិកាជូនរៅភាគីកែុងកា រធេើរសទកដីសនែិដាឋ នបិទបញ្ចប់កិទចរិភាការដញរដាេ បស់15 

ខលួន អងេជំន ំជក្មះសូម ំឭកបវនថមភាគី វដេគបបីអន វតតឲ្យបានខាជ ប់ខជួនតាមរសទកដីវណនាសំក្មប់កា រធេើ16 

រសទកដីសនែិដាឋ នបិទបញ្ចប់កិទចរិភាការដញរដាេកែុងសំណ ំរ ឿង០០២/០២ វដេបានរទញកាេរីថ្ងៃទី17 

០៧ វខមិង នា ឆ្ែ ំ២០១៧ ឯកសា  E457/7។ រដើមបីមនក្បសិទាភារនូវកា អន វតតថ្នរសទកដីវណនារំនះ 18 

និងរដើមបីជាក្បរយជន៍ដេ់សាធា ណជនវដេទូេ ួមតាមដានសវនាកា រនះផង រយើងនឹងអាននូវខលឹម-19 

សា ថ្នរសទកដីសរក្មទរនះទ្ធំងក្សុងវដេមនខលឹមសា ដូទខាងរក្កាមរនះ៖ 20 

១) រដើមបីសវនាកា សាដ ប់រសទកដីសនែិដាឋ នបិទបញ្ចប់កិទចរិភាការដញរដាេរៅកែុងសំណ ំរ ឿង21 

០០២/០២ វដេនឹងោប់រផដើមរីថ្ងៃទី១៣ វខមិង នា ឆ្ែ ំ២០១៧ ក្បក្រឹតតរៅរដាយ េូន អងេជំន ំជក្មះ22 

សាលាដំបូងសូមផដេ់នូវរគ្នេកា ណ៍វណនាដំេ់ក្គប់ភាគីទ្ធងំអស់ដូទតរៅ៖ កា កា ពា សាកសីស ទ ិត 23 

ភារថ្នកិទចរស ើបសួ រៅកែុងសំណ ំរ ឿង០០៣ និង០០៤ សូម ំឭកដេ់ភាគីទ្ធំងអស់អំរីអន សស ណៈ24 

 បស់អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូង ឯកសា  E319/35/15 ទ ះថ្ងៃទី៣១ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៧វដេបាន25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  4 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

អន ម័តយកតាមរសទកដីសនែិដាឋ ន បស់សវរៅក្កមរស ើបអរងេតអនត ជាតិ រៅកែុងអន សស ណៈ E319/ 1 

35/14/3 ទ ះថ្ងៃទី២២ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៧។  2 

[០៩:០៨:១៦]  3 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងសូមសងេត់ធៃន់ថា កា កំវិតរៅរេើកា សមៃ ត់រៅវតបនដអន វតតទំរពាះ4 

សាកសី និងឯកសា  វដេមនរៅកែុងឧបសមព័នាថ្នអន សស ណៈ បស់អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូង។ រវត 5 

ដូរទែះ ភាគីទ្ធងំអស់ក្តូវវតរយងរៅ កសាកសីទ្ធងំអស់រនាះ រដាយរក្បើ វសសនាមកែុងក ណីមន6 

 វសសនាម ឬរក្បើរេខឯកសា កំណត់រវត សាដ ប់ទរមលើយសាកសីវដេពាក់រ័នាកែុងក ណីរធេើរសទកដី7 

សនែិដាឋ នបិទបញ្ចប់កិទចរិភាការដញរដាេ។  8 

ភសតតុាងវដេមិនក្តូវបានទទួេយក និង សំរណើស ំឲ្យរិោ ណារេើងវិញ។ សូម ំឭកដេ់ភាគី9 

ទ្ធងំអស់ថា អងេជំន ំជក្មះអាទរឹងវផែករៅរេើរសទកដីសរក្មទ បស់ខលួនវតរៅរេើភសដតុាងទ្ធងំឡាយ10 

ណា វដេបានដាក់រៅទំរពាះម ខអងេជំន ំជក្មះ អន រលាមតាមវិធាន៨៧(៣) ថ្នវិធានថ្ផាកែុងប៉ា រណាា ះ។ 11 

អងេជំន ំជក្មះកត់សមេ េ់ថា រៅកែុងសា ណាបិទបញ្ចប់កិទចរិភាការដញរដាេ បស់ខលួន រមធាវី12 

កា ពា កដី នួន ជា បានរសែើស ំឲ្យអងេជំន ំជក្មះរិោ ណារេើងវិញ នូវរសទកដីសក្មទ បស់អងេជំន ំជក្មះ13 

វដេបានបដិរសធកែុងកា ទទួេយកសមា  ៈវដេមនរៅកែុងឧបសមព័នា១ អងេជំន ំជក្មះនឹងរដាះក្សាយ14 

សំរណើស ំរៅកែុងររេរវលាសមក្សប។ ជាក ណីរេើកវេង និងរដាយមិនបងេឲ្យមនរយសនកមាទំរពាះ15 

រសទកដីសរក្មទទ ងរក្កាយរនាះ រៅកែុងអំេុងររេរធេើរសទកដីសនែិដាឋ នបិទបញ្ចប់កិទចរិភាការដញរដាេ16 

ខាងម ខរនះ ភាគីក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យរយងរៅ កសមា  ៈ វដេជាវផែកមួយថ្នសំរណើស ំឲ្យរិោ ណា17 

រេើងវិញបាន។  18 

[០៩:០៩:៥៥] 19 

ភាគីណាមួយវដេបានរក្ជើសរ ីសយកកា រយងរៅ កសមា  ៈវបបរនះ កែុងររេវដេរធេើរសទ20 

កតីសនែិដាឋ នបិទបញ្ចប់កិទចរិភាការដញរដាេ ក្តូវបញ្ញជ ក់ឲ្យបានទាស់លាស់ដេ់ភាគីដថ្ទរទៀត ក៏ដូទជា21 

ដេ់សាធា ណជនផងវដ ។ រៅកែុងប ិបទរនះ អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងសងឃឹមថា ភាគីទ្ធងំអស់នឹង22 

រផ្ទត តកា យកទិតតទ កដាក់រៅរេើភសតតុាង វដេរួករគរឹងវផែករៅកែុងសា ណាបញ្ចប់កិទចរិភាការដញ23 

រដាេ បស់ខលួន។ រទ្ធះបីជាយ៉ា ងណា កែុងអំេុងររេសវនាកា សាត ប់រសទកដីសនែិដាឋ នបិទបញ្ចប់កិទច24 

រិភាការដញរដាេ ភាគីនឹងមិនក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យរយងរៅរេើ កសមា  ៈវដេមិនក្តូវបានរសែើស ំឲ្យ25 

E1/520.101518228



អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  5 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

ទទួេយករធេើជាឯកសា ភសតតុាង និងវដេមិនក្តូវបានជូនដំណឹងដេ់អងេជំន ំជក្មះ ក្រមទ្ធងំភាគីរផសងៗ 1 

រទៀតរនាះរេើយ។ កា រិោ ណារេើងវិញ អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងសូមកត់សមេ េ់ថា រៅកែុងសា 2 

ណាបិទបញ្ចប់កិទចរិភាការដញរដាេ បស់ខលួន រមធាវីកា ពា កតី នួន ជា បានរសែើស ំឲ្យអងេជំន ំជក្មះ  3 

រធេើកា រិោ ណារេើងវិញ រេើសំរណើស ំសាត បស់កខីកមាសាកសី និងសំរណើស ំបំររញកិទចរស ើបសួ មួយទំនួន4 

 បស់រមធាវីកា ពា កតី វដេក្តូវបានអងេជំន ំជក្មះបដិរសធ។ អងេជំន ំជក្មះនឹងរដាះក្សាយសំរណើទ្ធងំ5 

រនះរៅកែុងររេរវលាសមក្សប។ ទរមលើយវដេទទួេបានរដាយកា រធេើទ្ធ  ណកមា អងេជំន ំជក្មះសូម6 

 ំឭករយងរៅមក្តា៣២១ ថ្នក្កមនីតិវិធីក្រវាទណឌ កមពជុា ទរមលើយវដេទទួេបានរក្កាមកា បងខិតបងខំ7 

ខាង ូបកាយ ឬខាងផលូវទិតត គ្នា នតថ្មលជាភសតតុាងរទ។ 8 

[០៩:១១:៣២] 9 

បវនថមរេើរនះ វផែករេើបទបបញ្ាតតិមក្តា១៥ ថ្នអន សញ្ញា ក្បឆំ្ងកា រធេើទ្ធ  ណកមា ទរមលើយ10 

ទ្ធងំឡាយណាវដេក្តូវបានកំណត់ថា ទទួេបានរដាយសា កា រធេើទ្ធ  ណកមា នឹងមិនក្តូវយកមករក្បើ11 

ក្បាស់រៅកែុងកិទចដំរណើ កា នីតិវិធីណាមួយរេើយ។ រេើកវេងវត កា យកមករក្បើក្បឆំ្ងនឹងប គេេ12 

វដេក្តូវបានរោទក្បកាន់ថាបានរធេើទ្ធ  ណកមា រដើមបីជាភសតតុាងថាទរមលើយរនាះក្តូវបានរធេើរេើង។ អងេ13 

ជំន ំជក្មះសរក្មទថា ភសតតុាងវដេទទួេបានរដាយកា រធេើទ្ធ  ណកមាមិនអាទរក្បើក្បាស់សក្មប់បញ្ញជ ក់ 14 

កា រិតថ្នខលឹមសា  បស់ភសតតុាងរនាះរេើយ។ រទ្ធះជាវបបរនះកតី រ័ត៌មនវបបសតាន ម័ត វដេមនរៅ15 

កែុងទរមលើយសា ភារទ្ធងំរនាះ ដូទជាកាេប ិរទេទថ្នកា ោប់ខលួន វដេមិនវមនជាវផែកទរមលើយ រនាះអាទ16 

រក្បើក្បាស់បាន។ ដូទគ្នែ រនះវដ  ទំរពាះទំណា វដេបានោ រេើទរមលើយសា ភាររដាយអែកសួ ទរមលើយ ឬ17 

ថាែ ក់រេើ បស់រួករគក៏អាទរក្បើបានវដ ។ អងេជំន ំជក្មះសូម ំឭកអំរីរសទកតីសរក្មទ បស់ខលួនវដេថា 18 

រនិភ័យរិតក្បាកដវដេរកើតមនរេើងគឺថា កា រធេើទ្ធ  ណកមាក្តូវបានរក្បើក្បាស់រៅមនាី សនតិស ខស-19 

២១ និងមនាី សនតិស ខដថ្ទរទៀត រដើមបីទទួេបានទរមលើយសា ភារ។ ឯកសា  E350/8 កថាខណឌ ៧៩។ 20 

ភាគីណាមួយវដេបាន -- វដេរសែើស ំរក្បើក្បាស់ភសតតុាងវបបរនះ អាទជំទ្ធស់រៅនឹងកា រសទកតីសរក្មទ21 

បឋមរនះបាន ជារិរសសវដេវផែករៅរេើកា បង្គា ញរៅកាេៈរទសៈជាក់លាក់រផសងៗ វដេអាទក្ោន22 

រោេរៅរនិភ័យវបបរនះ។ រដាយសា រវត រនះរវើយ រទើបរៅកែុងសវនាកា រិភាការដញរដាេ   23 

រិនិតយភសតតុាងកនលងមក អងេជំន ំជក្មះមិនអន ញ្ញា តឲ្យរក្បើក្បាស់ទរមលើយសា ភារវដេទទួេបានមករី24 

មនាី សនតិស ខរេើយ រាប់ទ្ធងំមនាី សនតិស ខស-២១ ផងវដ  វដេមិនបានបង្គា ញថា ទរមលើយទ្ធងំរនាះមិន25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  6 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

វមនទទួេបានរដាយកា រធេើទ្ធ  ណកមា។  1 

[០៩:១៣:៣៧] 2 

រដាយសា វតជនជាប់រោទរៅកែុងសំណ ំរ ឿងរនះក្តូវបានរោទក្បកាន់រីបទរធេើទ្ធ  ណកមា អងេ3 

ជំន ំជក្មះក្តូវកំណត់បទដាឋ នថ្នកា បង្គា ញភសតតុាងរផសងរីរនះ និងខពស់ជាងរនះមួយសតីរីកា រធេើទ្ធ  ណ-4 

កមាបានរកើតមនរេើងវដ ឬរទ។ រៅររេរិោ ណារេើភសតតុាងទ្ធងំអស់ វដេមនរៅកែុងដំណាក់5 

កាេស រស សាេក្កម និងវផែករេើបទដាឋ នសក្មប់កា ផតនាា រទ្ធសទំរពាះកា រធេើទ្ធ  ណកមារនះ កា 6 

កំណត់បឋម បស់អងេជំន ំជក្មះ អំរីរនិភ័យរិតក្បាកដរៅរេើភសតតុាងបានមករដាយកា រធេើទ្ធ  ណកមា 7 

កនលងមកអាទខ សរីរសទកតីសនែិដាឋ នសាថ រ  បស់ខលួន។ រដាយសា វតកិទចដំរណើ កា នីតិវិធីរិភាការដញ8 

រដាេរិនិតយភសតតុាងក្តូវបានបញ្ចប់រវើយរនាះ មិនមនរក្គ្នះថាែ ក់ណាមួយរកើតរេើងវដេថា សាកសី9 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីអាទទទួេ ងនូវឥទាិរេរដាយមិនសមក្សប រដាយសា ភសតតុាងបានមករដាយ10 

កា រធេើទ្ធ  ណកមា។ រវត ដូរទែះ អងេជំន ំជក្មះអន ញ្ញា តឲ្យភាគីរយងរៅ ករ័ត៌មនវបបរនះបាន កែុង11 

ក ណីវដេយេ់រ ើញថាោំបាទ់រៅកែុងអំេុងររេរធេើរសទកដីសនែិដាឋ នបិទបញ្ចប់កិទចរិភាការដញរដាេ 12 

ប៉ា វនតភាគីក្តូវទងោំ និងបញ្ញជ ក់រៅម នររេរិភាការេើឯកសា វបបរនះ អងេជំន ំជក្មះបានសនាតថាភសតុ13 

តាងវដេនឹងរេើកយកមករិភាការនះ បានមករដាយកា រធេើទ្ធ  ណកមា។  14 

[០៩:១៥:០១] 15 

កា បញ្ញជ ក់វបបរនះ គឺជាកា ផដេ់នូវកា ជូនដំណឹងសមក្សបមួយអំរីេកខណៈថ្នភសដតុាងវដេ16 

ក្តូវយកមករិភាកា រវើយក្បសិនរបើមិនមនកា បញ្ញជ ក់វបបរនះរទ ភាគីនានា និងសាធា ណជនអាទ17 

មនកា យេ់ក្ទេំ។ អងេជំន ំជក្មះអន ម័តយកវិធីសាហ្វ្សដវបបរនះសក្មប់ភសដតុាងនានាវដេទទួេបាន18 

រដាយសា កា រធេើទ្ធ  ណកមា រដើមបីសក្មួេដេ់កា រសទកដីសនែិដាឋ នបិទបញ្ចប់កិទចរិភាការដញរដាេ19 

រដាយមិនមនកា  ំខានតាមវដេអាទរធេើរៅបាន។  20 

បាទ រវើយជាបនដរៅរនះ អងេជំន ំជក្មះសូមផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមសវរមធាវីនាមំ ខតំណាង21 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរដើមបីរេើងរធេើរសទកដីសនែិដាឋ នបិទបញ្ចប់កិទចរិភាការដញរដាេ និងរធេើរសទកដី22 

សនែិដាឋ នសដីរីកា ទ្ធមទ្ធ សណំងសាថ រ  បស់ខលួន។ រវើយក្កុមសវរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណដ ឹង ដឋ23 

បបរវណមីន យៈររេមួយថ្ងៃថ្នថ្ងៃសវនាកា ។ បាទ សូមអរញ្ជើញ! 24 

[០៩:១៦:០៤] 25 
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ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  7 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

រលាក ររជ អងេ៖ 1 

ខាុំបាទ ររជ អងេ ជារមធា វជីាតិនាមំ ខតំណាងរដើមបណដ ងឹ ដឋបបរវណី សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន 2 

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ភាគី សាធា ណជន និងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី។ ថ្ងៃអង្គេ   ទី១៣ វខមិង នា 3 

ឆ្ែ ំ២០១៧រនះ ជាឱកាសមួយដ៏េែសក្មប់ភាគីរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី វដេក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យរេើក4 

រេើងនូវរសទកដីសនែិដាឋ នផ្ទា េ់មត់ បស់ខលួន រដាយ ំរេទខលីៗអំរីរវត កា ណ៍ និងរយសនកមាទ្ធងំឡាយ5 

វដេរួកគ្នត់បានជួបក្បទះ ក៏ដូទជាទទួេ ង និងរេើកអំរីគរក្មងសំណងវដេខលួនមនសក្មប់ជូន6 

ត លាកា ទទួេសាេ េ់ បនាា ប់រីមនសវនាកា រដញរដាេជាង២០០ថ្ងៃកនលងមករនះ។ ខាុំបាទ សូម7 

អន ញ្ញា តជក្មបថា រយើងខាុំជារមធាវីនាមំ ខ និងតំណាងរមធាវីតំណាងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី គឺជាអែក8 

តំណាងឲ្យក្កុម ួមថ្នរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី វដេរដើមរេើយក្កុមរនះ មនទំនួនរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី9 

៣.៨៦៧ ូប។ 10 

[០៩:១៧:២៧] 11 

រៅកែុងទំរណាមរួកគ្នត់ទ្ធងំរនាះ គឺមន២.១៩៥ ូប សថិតរៅរាជធានីភែំររញនិងរខតតរៅជិតខាង12 

ថ្នរាជធានីភែំររញ។ និងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីទំនួន១.០៩៣ ូប សថិតរៅរខតតឆ្ៃ យថ្នរាជធានីភែំររញ13 

វដេក្បមូេផដុំ ជារិរសស២១២ ូបរៅកែុងរខតតកំរង់ធំ និង២៦៨ ូបរៅកែុងរខតតរពាធិ៍សាត់។ ទំនួន   14 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីទ្ធងំ៣.៨៦៧ ូបរនះ មិនសថិតរៅដវដេរនាះរទ។ ោប់រីររេមនកា ោប់រផដើម15 

សវនាកា មក រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីទំនួន១៨១ ូប ក្តូវបានជូនដំណឹងថាសាល ប់ និងកែុងរនាះមន៣៤16 

ពាកយស ំអំរីសាទ់ញាតិ បស់រួកគ្នត់ រសែើស ំបនដបណដ ឹង បស់រួកគ្នត់ជារដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី។  17 

កែុងសំណ ំរ ឿង០០២ វគេរី រនះ មនរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីទំនួន៦៤ ូបបានផដេ់សកខីកមា វដេ18 

រៅកែុងរនាះ ៦៣ ូប បានផដេ់សកខីកមាបានទប់សរេក្គប់ រវើយ១០ ូបកែុងទំរណាមរួកគ្នត់មនអាយ ១៦19 

ឆ្ែ ំនាសម័យ១៩៧៥ ដេ់ ១៩៧៩។ រវើយក៏មនក្បជាជនងាី និងក្បជាជនមូេដាឋ នផងវដ ។ រវើយរៅ20 

កែុងរនាះមន១៦ ូប ជាអតីតវខា ក្កវមផងវដ ។  21 

[០៩:១៩:១២] 22 

ដូទបានបញ្ញជ ក់រៅកែុងវិធាននីតិវិធី ២៣សាួនបួន ថ្នសាលាកដីវខា ក្កវម រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី23 

វដេទូេ ួមរៅកែុងរ ឿងកដីរនះគឺមនរគ្នេរៅទំនួនរី ៖ ទី១ បដឹងក្បឆំ្ងនឹងជនជាប់រោទ រដាយគ្នកំ្ទ24 

ក្រះរាជអាជាា  កា រោទក្បកាន់ បស់ក្រះរាជអាជាា ។ ទី២ គឺវសេង កសំណងវដេមនេកខណៈជាផលូវទិតត25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  8 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

ផង និងជាសមូវភារផង។ ទំរពាះរសទកដីវងលងកា ណ៍ថ្ងៃរនះ រមធាវីនាមំ ខនឹងរេើកជាដំបូងអំរីកា 1 

 ំរេទរទញនូវរវត កា ណំ៍ បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីមួយទំនួន វដេបានមកផដេ់សកខីកមា ទំរពាះ2 

សវនាកា រនះ វដេសកខីកមាទ្ធងំរនះនឹងជួយរៅដេ់រលាក រលាកក្សីរៅក្កម រិោ ណារដាយឆលះុ3 

បញ្ញច ងំរៅធាត ផសថំ្នបទរេាើសវដេក្តូវបានរោទក្បកាន់ រវើយក៏មនកា រេើករេើងអំរីរយសនកមា កា 4 

ខូទខាត វដេរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីបានទទួេ ងផងវដ ។ ខាុំបាទ ររជ អងេ នឹងរេើករសទកដីសនែិដាឋ ន5 

រេើកា ដាឋ នកា ង្គ  និងកា រធេើទ កខប ករមែញរេើក្បជាជនោម។ ទំវណកឯរលាកក្សី រជត វណា េី នឹង6 

រធេើរសទកដីសនែិដាឋ នរេើសវក ណ៍ក្តាកំក់ កា រធេើទ កខប ករមែញរេើក្រះរ ទាសាសនា និង មនាី សនតិស ខ7 

ក្កាងំតាោន់ វដេសថិតរៅទីរនាះ។ ទំវណកឯរលាករមធាវី វ ង គឹមសួន នឹងរេើងរធេើកា សនែិដាឋ នផ្ទា េ់8 

មត់ទ្ធក់ទងរៅនឹងមនាី សនតិស ខទំនួនបី និងកា របាសសមែ តថ្ផាកែុង។ 9 

[០៩:២១:០០] 10 

ជាទ ងរក្កាយរលាកក្សីសវរមធាវីនាមំ ខ ម៉ា  ី វេី  ូដ៍ នឹងរធេើរសទកដីសនែិដាឋ នរៅរេើកា ក្បក្រឹតត11 

រៅរេើជនជាតិរវៀតណាម កែុងអំេុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ និង កា ដាក់បទបញ្ញជ រៅរេើអាពាវ៍12 

រិពាវ៍។ រវើយរៅវគេទ ងរក្កាយបំផ តរៅថ្ងៃរនះ រមធាវីនាមំ ខ គឺរលាកក្សី ម៉ា  ី វេី  ូដ៍ រវើយនិងខាុំ13 

បាទនឹងរេើករេើងអំរីបណដុ ំថ្នសំរណើគរក្មងសំណងសមូវភារ និងផលូវទិតតមួយទំនួន វដេមនងវិកា14 

ក្តូវបានធានា ួទរវើយសក្មប់អន វតត សក្មប់ជូនរលាក រលាកក្សីរៅក្កមទទួេសាេ េ់។ រៅកែុង15 

ដំរណើ កា ថ្នកា រធេើបទបង្គា ញសនែិដាឋ នផ្ទា េ់មត់រនះ រយើងខាុំសូមរសែើរៅដេ់រលាកក្បធានផងវដ ថា 16 

សូមរលាកក្បធានអន ញ្ញា តឲ្យរយើងខាុំដាក់បញ្ញច ងំវីរដអូខលីៗ និង ូបងតនានា  ួមទ្ធងំឯកសា រផសងៗ17 

រទៀត វដេរយើងខាុំបានរ ៀបទំ និងក្បគេ់ជូនរៅវផែករសាតទសសន៍ ួទរវើយ រដាយមិនបាទ់រសែើស ំរលាក18 

ក្បធានរាេ់រេើក វដេក្តូវបញ្ញច ងំនីមួយៗ។  19 

បាទ សូមអ គ ណ។ ខាុំរ ើញរលាកក្បធានអន ញ្ញា តងក់ កាេ។ 20 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 21 

បាទ រយើងអន ញ្ញា តកែុងេកខខណឌ វតឯកសា ភសតតុាងវដេបានដាក់ទំរពាះម ខអងេជំន ំជក្មះ ួទ22 

រវើយ រដាយអងេជំន ំជក្មះបានទទួេ រវើយយករិភាការដញរដាេ ួទរវើយ។ អ  ៊ីទឹងក្បយ័តែក្បវយង23 

របើសិនជាក ណីខ សរីរនះ បានន័យថា សមា  ៈរផសងរទៀត វដេអងេជំន ំជក្មះមិនទ្ធន់បានទទួេយកជា24 

ឯកសា ភសតតុាង គឺអងេជំន ំជក្មះមិនអន ញ្ញា តរទ។ 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  9 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

[០៩:២២:៥១] 1 

រលាក ររជ អងេ៖ 2 

បាទ សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន។ រយើងខាុំនឹងរក្បើវតឯកសា វដេបានរក្បើក្បាស់ -- អន ញ្ញា ត ួទ3 

រវើយវតប៉ា រណាា ះ។ 4 

ជាបនតរៅរទៀតរនះ គឺខាុំសូមអន ញ្ញា តនិយយអំរីបញ្ញា វដេពាក់រ័នារៅនឹងកា ដាឋ នកា ង្គ ។ ខាុំ5 

សូមរេើកថា រៅកែុងស នា កថា បស់រលាក រខៀវ សំផន រៅថ្ងៃទី១៥ វខរមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៧ កែុងឱកាស6 

ខួបរេើកទី២ ថ្នជ័យជមែះ ១៧ រមសា ១៩៧៥ រលាក រខៀវ សំផន បាននិយយរៅកែុងស នា កថា បស់7 

គ្នត់ថា ក្គប់កា ដាឋ នសាងសង់ វដេរគកំរ ងសាងសង់ទំនប់ទឹក ជីកអាងសដកុទឹក និងជីកក្បឡាយទឹក 8 

អងេភារជារក្ទើនបានបញ្ចប់វផនកា  បស់ខលួន រវើយពាក់រ័នារៅនឹងក ម រលាក រខៀវ សំផន ក៏បានរេើក9 

រេើងថា រកាងៗ បស់រយើងសបាយនឹងកា រដញោប ជួយកសាងទំនប់ នឹងរខឿនទំនប់កា ពា ទឹក ជីក10 

អាងសដកុទឹក និងជីកក្បឡាយ។ សបាយ រតើរួកគ្នត់ជាកា រិតសបាយនឹងអេីៗវដេបានរេើករដាយ11 

រលាក រខៀវ សំផន វដ ឬរទ? រតើវជាកា រិតរទ អេីវដេគ្នត់បានរេើករនះ? សាថ នភារជាក់វសដង គឺមិន12 

ដូទអេីវដេបាននិយយរនាះរទ។ 13 

[០៩:២៤:១៨] 14 

កា រេើករនះ ក្គ្នន់វតជាកា បំបិទបាងំកា រិតវតប៉ា រណាា ះ។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីបានរេើក15 

រេើងរីទ កខរវទនាដ៏ធំរធង វដេរួកគ្នត់បានទទួេ ងរី បបក្គប់ក្គងនាសម័យរនាះ វដេក្តូវបានោត់16 

ទ ករួកគ្នត់ថាជាទ្ធសក  និងបងខំឲ្យរធេើកា ដ៏ធៃន់ធៃ រៅតាមកា ដាឋ នសាងសង់នានា។ សវក ណ៍ និង17 

កា ដាឋ នក្តូវបានបរងេើតរេើងរៅទូទ្ធងំក្បរទសកមពជុា តាងំរីម នឆ្ែ ំ១៩៧៥ គឺោប់រីដំណាក់កាេដំបូងថ្ន18 

កា ក្គប់ក្គង បស់បកសក មាយុនីសតកមពជុារៅរេើវផែកខលះៗថ្នទឹកដីមករមល៉ាះ។ សវក ណ៍ និង កា ដាឋ ន19 

ទ្ធងំរនាះ បនដដំរណើ កា យ៉ា ងររទណាស់ វូតរៅដេ់ថ្ងៃទី០៦ វខមករា ឆ្ែ ំ១៩៧៩។ អងេជំន ំជក្មះ20 

សាលាដំបូង បានទទួេកា បដឹងឲ្យរិនិតយពាក់រ័នានឹងកា ដាឋ នទំនួនបី និងសវក ណ៍ទំនួនមួយ គឺកា ដាឋ ន21 

ទំនប់ក្តពាងំងា កា ដាឋ នសាងសង់ក្រលានយនដររះកំរង់ឆ្ែ ំង កា ដាឋ នទំនប់១មករា និង សវក ណ៍ក្តាំ22 

កក់។ ដីកាដំរណាះក្សាយវដេបញ្ជូនរ ឿងមកអងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូង បានរេើករេើងថា រគ្នេរៅ23 

មួយកែុងទំរណាមរគ្នេរៅទ្ធងំឡាយកែុងកា បរងេើតសវក ណ៍ និងកា ដាឋ ន គឺរដើមបីដាក់ក្បជាជនឲ្យរធេើ24 

កា ផេិតរសបៀងអារ សក្មប់កា រក្បើក្បាស់ថ្ផាកែុង និងកា នារំទញ។  25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 
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ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  10 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 1 

សូមផ្ទែ កបនដិទរលាក--  2 

សូមអរញ្ជើញរលាកវ ិទទ័  កូរប៉ា!  3 

[០៩:២៦:០៩] 4 

រលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 5 

បាទ រលាកក្បធាន ខាុំសូមរទ្ធស<ទំរពាះកា  ំខាន> ប៉ា វនដកូនកដីខាុំស ំអន ញ្ញា តទ ះរៅរក្កាមរដើមបី6 

សក្មក។  7 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។  8 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 9 

បាទ អងេជំន ំជក្មះអន ញ្ញា ត។ រវើយអងេជំន ំជក្មះ សូមជក្មបជូនភាគី និងសាធា ណជនថា 10 

តាមកំណត់រវត រិនិតយស ខភារ បស់ជនជាប់រោទ នួន ជា វដេរធេើរេើងរដាយក្គូររទយក្បោកំា  រិនិតយ 11 

រាបាេវងទ្ធសំ ខភារជនជាប់រោទរៅ អ.វ.ត.ក រនះ រធេើកា រីក្រឹកមិញ បានកត់សមេ េ់រីបញ្ញា ស ខ12 

ភារ បស់គ្នត់ថា គ្នត់មនអាកា ៈឈឺទរងេះជាក្បោរំវើយ កែុងក ណីអងេយុយូ  គឺគ្នត់រធេើឲ្យកាន់វត13 

រិបាកក្ទ្ធ។ំ  14 

បាទ អងេជំន ំជក្មះអន ញ្ញា ត រវើយតាមសំរណើស ណំ ះ! រដាយមនមូេរវត អ  ៊ីទឹង រវើយអន 15 

 កសមនាី   ំឃាងំនាខំលួនរលាក នួន ជា រៅកាន់បនាប់ខាងរក្កាមសាេសវនាកា រនះ រដើមបីឲ្យគ្នត់តាម16 

ដានតាម យៈក្បរ័នារសាតទសសន៍ សក្មប់ យៈររេសវនាកា ររញមួយថ្ងៃរនះ។  17 

រវើយបង្គេ ប់ឲ្យប គេេិកវផែករសាតទសសន៍ភាជ ប់ក្បរ័នារសាតទសសន៍សក្មប់ជនជាប់រោទ នួន 18 

ជា អាទទូេ ួម និងតាមដានកិទចដំរណើ កា សវនាកា រីទមៃ យ រីបនាប់  ំខលួនសថិតរក្កាមសាេសវនា-19 

កា រនះកែុង យៈររេថ្នកិទចដំរណើ កា សវនាកា សក្មប់ថ្ងៃរនះ។  20 

បាទ រលាករមធាវី អាទបនដរទៀតបាន។  21 

[០៩:២៧:៣០] 22 

រលាក ររជ អងេ៖ 23 

កែុងទំរណាមសកមាភាររផសងៗរទៀត ទំណ ទទ្ធងំរនះ ពាក់រ័នាផងវដ ជាមួយនឹងកា បរងេើន24 

ផេិតផេក្សូវយ៉ា ងឆ្ប់ វ័ស ៣រតានកែុង ១វិកតា។ កា បរងេើតឲ្យមនក្បរ័នារក្សាទក្សរទឹក25 

E1/520.101518234



អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 
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ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  11 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

បញ្ចូេវក្សទូទ្ធងំថ្ផាក្បរទស ឬកា សាងសង់រវដាឋ  ទនាសមព័នា ដូទជា ក្រលានយនដររះកំរង់ឆ្ែ ំង 1 

ទំនប់ទឹក។ មនកា រោទក្បកាន់ថា រគ្នេរៅមួយរទៀតថ្នកា បរងេើតសវក ណ៍ និង កា ដាឋ ន គឺរដើមបី2 

អន វតតរគ្នេនរយបាយពាក់រ័នារៅនឹងកា ក្សាវក្ជាវ កខាា ងំ កា ពា ទប់ទេ់នឹងខាា ងំ អប់ ំខាា ងំ និង3 

ករមាទខាា ងំ ឬរដើមបីេ បបំបាត់ បបឯកជន រដាយបំផ្ទល ញ ទនាសមព័នារីម ន រវើយជំនួសមកវិញរដាយ4 

 បបសមូវភារ វដេរៅកែុងរនាះវេងមនកមាសិទាិឯកជន និងកមាសិទាិក្គួសា រទៀតរវើយ។  5 

ជាដំបូង អងេជំន ំជក្មះនឹងសរក្មទថា រតើឧក្កិដឋកមាក្បឆំ្ងមន សសជាតិ បានរកើតរេើងរៅតាម6 

សវក ណ៍ និងកា ដាឋ នទ្ធងំរនាះឬយ៉ា ងណា? បនាា ប់មក ថារតើជនជាប់រោទអាទទទួេខ សក្តូវទំរពាះ 7 

ឧក្កិដឋកមាទ្ធងំរនាះ ឬយ៉ា ងណា។ រគ្នេបំណងថ្នកា បង្គា ញថ្ងៃរនះ គឺរដើមបីបង្គា ញថា រតើរដើមបណដ ឹង8 

 ដឋបបរវណីអាទជួយដេ់អងេជជំន ំជក្មះ រដាយ របៀបណាកែុងកា កំណត់ធាត ផស ំ សមា  ៈ ថ្នបទឧក្កិដឋ9 

នានាវដេជនជាប់រោទ ក្តូវបានរោទក្បកាន់ ដូទជា កា រធេើឲ្យកាល យជាទ្ធសក  កា រធេើទ្ធ  ណកមា   10 

កា រធេើទ កខប ករមែញរដាយមូេរវត នរយបាយ។ ដូរទែះ ខាុំនឹងបង្គា ញជូនភសដតុាង បស់រដើមបណដ ឹង ដឋ11 

បបរវណីពាក់រ័នារៅនឹងកា ដាឋ នកា ង្គ  ដូទតរៅ វដេរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីទំនួន ១០០នាក់ -- ១០១12 

នាក់ ក្តូវបានទទួេសាេ េ់ជារដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរៅកែុងប ិបទថ្នឧក្កិដឋកមាវដេបានក្បក្រឹតតរៅទំនប់13 

ក្តពាងំងា។  14 

[០៩:៣០:០០] 15 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីទំនួនបួននាក់កែុងទំរណាមរនាះមនរ ា្ ះថា សម ស័កត, មន រេឿយ, 16 

ញុឹប ផេ, វសន ស ផ ន វដេបានផដេ់សកខីកមាអំរីឧក្កិដឋកមាថ្នកា រធេើឲ្យកាល យរៅជាទ្ធសក  អំររើ17 

មន សសឃាត និងកា សមល ប់ ង្គេ េ និងកា រធេើទ កខប ករមែញរដាយសា មូេរវត នរយបាយមករេើ18 

ក្បជាជនងាីរៅកា ដាឋ ន។  19 

ទំរពាះទំនប់១មករាវិញ មនរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីទំនួន៤៧ ូប ក្តូវបានទទួេសាេ េ់ជារដើម20 

បណដ ឹង ដឋបបរវណីរៅកែុងប ិបទថ្នឧក្កិដឋកមាបាន -- វដេបានក្បក្រឹតតិរៅទីរនាះ។ រដើមបណដ ឹង ដឋ21 

បបរវណីទំនួនក្បា ំូបកែុងទំរណាមរនាះមនរ ា្ ះថា វ  ន ស តាថ នី, អ  ន   ន, រសៀង ស វិដា, នួន ណា   ំ22 

និង រៅ ឡាង វដេរួកគ្នត់បានផដេ់សកខីកមាអំរីកា រធេើឲ្យកាល យរៅជាទ្ធសក  អំររើអមន សសធម៌    23 

រផសងៗ អំររើមន សសឃាត និងកា សមល ប់ ង្គេ េ ក្រមទ្ធងំកា រធេើទ កខប ករមែញរដាយសា មូេរវត 24 

នរយបាយរេើក្បជាជនងាី។  25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  12 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

[០៩:៣១:១៧] 1 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីទំនួន១១នាក់ ក្តូវបានទទួេសាេ េ់ជារដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរៅកែុងប ិបទ 2 

ថ្នកា ក្បក្រឹតតឧក្កិដឋកមារៅក្រលានយនតររះកំរង់ឆ្ែ ំង។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីទំនួនបីនាក់កែុងទំំរណាម3 

រនាះមនរ ា្ ះថា គង់ រសៀក, ជ ំ សារមឿន និង វឆ រ ប វដេបានផដេ់សកខីកមាផ្ទា េ់មត់កែុងអំេុង4 

វគេសវនាកា សដីរីក្រលានយនតររះកំរង់ឆ្ែ ំង។  5 

ទំរពាះឧក្កិដឋកមាសដីរីកា រធេើឲ្យកាល យរៅជាទ្ធសក  និងអំររើអមន សសធម៌រផសងរទៀត។ រដើម6 

បណដ ឹង ដឋបបរវណីបានរិរណ៌នាអំរីសាថ នភារវដេរួកគ្នត់បានទទួេ ង ដូទជា កា រធេើកា វួសកមល ំង 7 

រដើមបីបហ្វ្ងេប់តាមវផនកា  សាថ នភារ ស់រៅេំបាកេំបិន អារ  ូបតថមាមិនក្គប់ និងកងេះកា វងទ្ធសំ ខ8 

ភារនិងអនាម័យ។  9 

សកខីកមា បស់រួករគពាក់រ័នារៅនឹងឧក្កិដឋកមាថ្នកា រធេើឲ្យកាល យរៅជាទ្ធសក  អំររើមន សសធម៌ -10 

- អមន សសធម៌រផសងរទៀត អំររើមន សសឃាត និងកា សមល ប់ ង្គេ េ និងកា រធេើទ កខប ករមែញរដាយសា 11 

មូេរវត នរយបាយមករេើក្បជាជនងាី។ សកខីកមារួកគ្នត់ក្គបដណដ ប់រៅរេើកា ង្គ  បស់ខលួនរៅតាម12 

អងេភារនានា កា រធេើទ កខប ករមែញរដាយសា មូេរវត នរយបាយជាក់លាក់ ក្រមទ្ធំងរយសនកមា និង13 

កា ឈឺោប់ វដេរួកគ្នត់ទទួេ ង។ 14 

ទីតាងំនីមួយៗមនេកខណៈខ សគ្នែ ។ រៅទំនប់ក្តពាងំងា រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរិរណ៌នាអំរី15 

កា បញ្ចូេរួកគ្នត់រៅកែុងកង យ និងកា ក្គប់ក្គងរៅរេើរួកគ្នត់។  16 

រៅទំនប់១មករា រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីបានរិរណ៌នាយ៉ា ងេមែិតអំរីសាថ នភារ ស់រៅ និងកងេះ17 

អនាមយរៅកា ដាឋ នវដេក្គបដណដ ប់រៅរេើតំបន់ទំនួនបី។ រៅកា ដាឋ នសាងសង់ក្រលានយនតររះ18 

កំរង់ឆ្ែ ំង រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីបានរិរណ៌នាអំរីកា ង្គ រេកមាយ៉ា ងេំបាកេំបិន និងរធេើកា ស ទា19 

វតរៅតាមរគបញ្ញជ ។  20 

[០៩:៣៣:២២] 21 

ខាុំសូមអន ញ្ញា តរេើកពាក់រ័នារៅនឹងក ណីកា ដាឋ នទំនបក់្តពាងំងារដាយជាក់លាក់។ អងេជំន ំជក្មះ22 

សាលាដំបូងនឹងក្តូវសរក្មទថា រតើវិធីសាហ្វ្សតវដេបកសក មាយុនីសតកមពជុារ ៀបទំកា  ស់រៅ និងកា ង្គ 23 

រៅក្តពាងំងា ជាកា រធេើឲ្យកាល យរៅជាទ្ធសក  ឬយ៉ា ងណា? រដើមបីបនតកាតរេកិទចរនះ អងេជំន ំជក្មះ24 

សាលាដំបូងនឹងកំណត់អំរីវតតមន និងកក្មិតថ្នកា ក្គប់ក្គង វដេបកសក មាយុនីសតកមពជុាបានអន វតតរេើ25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  13 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

ក្បជាជន វដេរធេើកា រៅទំនប់ ដូទជា កា ក្គប់ក្គងផលូវទិតត កា ក្គប់ក្គងកា និយយសដី ជីវិតក្គួសា  1 

បញ្ញា ផលូវរភទ កា ក្គប់តាម យៈកា បំភិតបំភ័យ កា រក្បើក្បាស់ កា រក្បើកា ក្បជ ំអប់ ំតាម យៈតួនាទី2 

ក្តួតក្តា បស់ក្បជាជនមូេដាឋ ន ឬតាម យៈកា ដាក់ទណឌ កមា។  3 

រយើងរជឿជាក់ថា ភសតតុាង បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីវដេបានរេើករេើងរៅររេសវនាកា 4 

នឹងរធេើកា  -- នឹងរធេើរសទកដីសរងខបរៅថ្ងៃរនះ និងជួយអងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងកែុងកា រធេើកិទចកា រនះ។  5 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី សម ស័កត ជាក្បជាជនងាី និងមនវ័យជំទង់ វដេបានទូេ ួមកែុងកង6 

ទេ័ត វដេមនសមជិក៧០នាក់រៅកា ដាឋ នទំនប់ក្តពាងំងានារខតតបាត់ដំបងររេរនាះ រវើយររេរនះ7 

គឺរខតតបនាា យមនជ័យ រៅឆ្ែ ំ១៩៧៧  វូតមកដេ់ បបរនាះបានដួេ េំ បានផដេ់សកខីកមាអំរីបទ8 

រិរសាធន៍ជាទូរៅរៅទំនប់ក្តពាងំងា វដេក្តូវបានោត់ទ កថាជាសម ភូមិរដដ ។  9 

ខាុំសូមបញ្ញច ងំវីរដអូទី១  បស់រលាក សម ស័កត។ 10 

[០៩:៣៥:៣៣] 11 

(កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 12 

“បាទ អ គ ណរលាករមធាវី។ ខាុំរបើនិយយរីរ ឿងផេក្បរយជន៍ និងកមល ំង ជំនាន់រនាះ ខាុំដូទ13 

ជាសតេមួយកាេរៅទ ះ ថាោត់ទ កជាសតេមួយកាេរៅទ ះ។ រគរក្បើអីរធេើវែឹង រក្បើអីរធេើវែឹង។ ទំរពាះ14 

ផេក្បរយជន៍វដេថាទំនប់រនាះសរក្មទេទាផេ ឬយ៉ា ងណារនាះ ខាុំអត់ដងឹវផនកា  បស់អងេកា  ខាុំ15 

អត់ដងឹ។ ខាុំអត់បានដងឹ។ ប៉ា វនតខាុំរនះ ដូទជាសតេមួយកាេវដេរគសក្មប់រក្បើ។ មិនដងឹជាថ្ងៃណាសាល ប់ 16 

មិនដងឹថ្ងៃណា ស់ រក្ពាះជំនាន់រនាះអត់ដងឹរទ អត់ដងឹខលួនឯងថ្ងៃសាល ប់ ថ្ងៃណា។ ដងឹ ដងឹអារនះ ស់ 17 

វសែកមិនដងឹយ៉ា ងរម៉ាទរទ អត់ដងឹ រយើងអត់ដងឹម ន។ ជំនាន់រនាះរយើងអត់ដងឹរទ។ កា សាល ប់ អត់ដងឹម ន18 

រទ។ ដងឹថ្ងៃវែឹង ស់ ឬមួយលាៃ ទសាល ប់ ក៏រយើងរមើេមិនដងឹ។ អត់ដងឹថា រគតក្មូវកា រយើងរងាើ ម៉ា ន 19 

រយើងក៏មិនដងឹ។ ប៉ា វនតទំនប់អាងក្តពាងំងាវែឹង ខាុំក៏មិនដងឹថារគ្នេបំណងរគរធេើវែឹង រដើមបីអី ក៏ខាុំមិនដងឹ 20 

រក្ពាះខាុំរៅរកាង រវើយរយើងមិនោប់អា មាណ៍ថា រគរធេើរដើមបីរធេើអី រយើង -- រគរធេើរនះ រដើមបីរធេើអី រយើងក៏21 

មិនដងឹវដ  អត់ដងឹៗ។ ដងឹវតថា រធេើវក្សក្បាងំអ  ៊ីទឹងរៅ ដងឹវតប៉ា ណា ឹង។ រ ឿងវក្សក្បាងំ ដងឹ អារ ឿង 22 

វែឹង។ អារ ឿងផេក្បរយជន៍រៅម ខរទៀត ខាុំអត់ដងឹ”។  23 

(បញ្ចប់កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 24 

[០៩:៣៧:១០] 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  14 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី មន រេឿយ ជាក្បជាជនមូេដាឋ នវដេរធេើកា រៅទំនប់ក្តពាងំងា រៅ1 

ទ ងឆ្ែ ំ១៩៧៦  វូតដេ់ឆ្ែ ំ១៩៧៧ និងជាសមជិកកង យ បានផតេ់សកខីកមាថា កា ក្បជ ំទិរតៀន និង2 

សេ័យទិរតៀន វដេក្តូវបានយកមករក្បើ រដើមបីបងេកា ភ័យខាល ទកែុងទំរណាមអែករធេើកា រៅមូេដាឋ នទំនប់3 

ក្តពាងំងា។ ទំរពាះទិរតៀន សេ័យទិរតៀន ខាុំស ំក្សង់៖ “ទំរពាះទិរតៀន សេ័យទិរតៀនវែឹង គឺរមកងរគអែក4 

រៅរយើងរៅ។ ឧទ្ធវ ណ៍ថា ក្កុម១០នាក់ ក្តូវខ ស -- ទទួេខ សក្តូវកែុងថ្ងៃរនះ គឺរេើកមិន ួទ នឹង5 

ក្តូវខ ស។ បាទ រគរៅរៅក្បជ ំ រគរេើកទិរតៀនអំរីរយើង អំរីរយើងមិនក្បឹងវក្បង រយើងមិនរធេើរេកមា 6 

ទង់ជិះជាន់រេកមារគ រយើងអត់មនមច ស់កា រេើកា ង្គ ។ អ  ៊ីទឹងរៅ មិតតឯងក្តូវវតខំក្បឹង របើមិនក្បឹង 7 

រធេើវអ េៗ ក្បយ័តែអងេកា ថារវើយ ថាទ កក៏មិនទំរណញ ដករទញក៏មិនខាត។ ដូរទែះពាកយទ្ធងំអស់រនះ 8 

គឺដូទ ូបខាុំបាទផ្ទា េ់ វតឮរវើយដឹងវតរីខាល ទរវើយបាទ។”  9 

[០៩:៣៨:៣៩] 10 

រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី ញឹប វេ់ ជាក្បជាជនងាី និងជាសមជិកកង យយ វជនរីវខមិង នា ឆ្ែ ំ11 

១៩៧៧  យៈររេក្បាមំួយវខ បានផតេ់សកខីកមាថា គ្នត់បានបំររញកា ង្គ រដាយសា កា ភ័យខាល ទ។ ខាុំ12 

ស ំដកក្សង់៖ “កា ខាល ទរនះ ខាល ទរគយករៅសមល ប់រោេវតមតង។ ខាល ទវិន័យ បស់ទិស  បស់អងេកា ។” 13 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី -- ស ំបិទសក្មង់។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីបានរិរណ៌នាអំរី របៀបវដេគ្នត់14 

បានឮថា “តាមអងេកា រគថា កង់ក្បវតតិសាហ្វ្សត ដូទថារយើងវិេមិនទ្ធន់រគ រគក្បជ ំវែឹង រគរទះវតអប់ ំ15 

អំរីកា រគ្ន រវិន័យអងេកា ោត់តាងំរបតជាា ទិតតខាល ទតាមរគនិយយ បាទ”។ រវើយខាុំស ំដកក្សង់ជាបនត៖ 16 

“រធេើរនាះគឺរធេើទ្ធងំខាល ទសាល ប់វតមតង រធេើទ្ធងំកមល ំងទិតត។ របើកមល ំងកាយ អត់មនរទ គឺកមល ំងខាល ទសាល ប់វត17 

មតង។ របើរ នតវ ជាមួយអងេកា  រធេើរដាយ -- រទ រធេើរដាយកមល ំងទិតត រធេើរដាយទិតតខាល ទ គឺក្តូវវតរធេើ  18 

បាទ។” ស ំបិទសក្មង់។  19 

[០៩:៣៩:៥៨] 20 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី សម ស័កត វដេជាសមជិករកាងជាងរគកែុងកង បស់គ្នត់បានរិរណ៌នា21 

អំរីកា កំណត់វផនកា កា ង្គ  និងកា វដេអែករធេើកា នឹងក្តូវរគដកវូត បបអារ  ក្បសិនរបើមិន22 

សរក្មទតាមវផនកា ។ សូមក្សង់៖ “កា ង្គ កងទេ័ត គឺថារយើងគ្នា នថាតូទ គ្នា នថាធំរទ។ កា ង្គ 23 

វបងវទករសាើគ្នែ ៗ។ របើរយើងរធេើឲ្យរគមិនក្គប់រទ រគនឹងកាត់ បបរយើង។ កែុងក្កុមរនាះ រគកាត់ បប  24 

រយើង។ រទ្ធះបីមួយទ ងសាល បក្ពាក៏រដាយ មួយសាល បក្ពាក៏រដាយ ក៏រគកាត់រីរយើងរៅឲ្យអែករធេើកា  25 

E1/520.101518238



អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  15 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

រវើយរនាះ រគនឹងរៅឲ្យអែកវដេរធេើកា រៅ -- អ ! រធេើកា ជាមួយគ្នែ រយើងរនាះ ដាក់ឲ្យគ្នត់បនដិទៗរៅ 1 

ឲ្យរម៉ាទឲ្យដាទ់ពាក់កណាដ េ បបរយើង។ រវើយររេរនាះ ខាុំមកអងេយុរវើយ យំ។ ទ ះខាុំរៅតូទជាងរគ 2 

ខាុំអងេយុយំ យំ។ តូទទិតតខលួនឯងរធេើអត់រវើយ ក៏ប៉ា វនតយូ ៗរៅ ខាុំរធេើដូទរគដូទឯងអ  ៊ីទឹង ដូទរគដូទឯង។ 3 

អែកឯងរធេើបានប៉ា នាា ន ខាុំរធេើបានប៉ា ណា ឹង ដូទគ្នែ  រធេើបានដូទគ្នែ ។” បិទសក្មង់។  4 

[០៩:៤១:១៧] 5 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី វសន ស ផ ន បានផដេ់សកខីកមាអំរីកា ក្បក្រឹតតសារវយង់ ែ ងមករេើ6 

ក្បជាជនរៅកា ដាឋ ន។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីជាក្បជាជនងាី និងជាសមជិកកងទេ័តវដេមន7 

សមជិក៧០នាក់  យៈររេរីវខ -- រៅឆ្ែ ំ១៩៧៧ រវើយបានរនយេ់ថា “អែកវដេជរមលៀសរទញរីក្កុង8 

ភែំររញមករៅក្រះរនក្តក្រះរនះ អែកវដេរៅក្រះរនក្តក្រះ រគរៅថា ក្បជាជនោស់។ អែកវដេបាន9 

ជរមលៀសរទញមក រគរៅ ក្បជាជនងាី។ ក្បជាជនងាី ក្គ្នន់វតនិយយរៅ រគដឹង រក្ពាះអីក្បជាជនងាី 10 

អែករនាះ និយយភាសាកណាដ េ។ របើអែកខាងរនាះ រគនិយយភាសា ដឺនៗ”។ បិទសក្មង់។  11 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី វសន ស ផ ន បានរនយេ់ថា “ក្បធានសវក ណ៍ទ កជាក្បជាជនងាី ថា12 

រួកខាុំរនះ រៅដេ់គឺជាងាីរវើយ។ រួកខាុំរនះវូបវតបប រទ រវើយរួករគវូបបាយ។”  បិទសក្មង់។ 13 

គ្នត់បានរនយេ់រទៀតថា សមូក្សង់៖ “មន អាវែឹងរួកខាងមូេដាឋ នរនាះ រគអត់សូវរធេើកា ង្គ រទ រគ14 

សក្មប់វតអែករក្បើរួក១៧រមសាវែឹងឯង។” បិទសក្មង់។  15 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីក៏បានរិរណ៌នាអំរីរយសនកមាវដេពាក់រ័នារៅនឹងបទរិរសាធន៍ បស់16 

រួកគ្នត់រៅក្តពាងំងា។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី សម ស័កត បានរិរណ៌នាអំរី របៀបវដេគ្នត់ក្សថ្មអំរី17 

អារ ទ ងរក្កាយ បស់គ្នត់រៅកា ដាឋ នទំនប់ក្តពាងំងា។ សូមរបើកសក្មង់៖ “ខាុំរៅកងទេ័តរធេើកា ធៃន់ 18 

វូបមិនក្គប់ក្គ្នន់ រដកមិនររញវភែក គឺថាខាុំ កែុងទិតតខាុំរនះ  កអេីមករក្បៀបរធៀបមិនបាន គឺថាឃាល នខាល ងំ19 

ររក និយយជំន ំគ្នែ ថា ឲ្យវតបានបាយខាុំវូបឲ្យវឆែត មន់រសាៃ  ខាុំមួយោន ដូទរីសងេមវែឹង យកខាុំរៅ20 

សមល ប់ទ ះ ខាុំមិនសាដ យជីវិតខាុំរទ ឲ្យវតបានវឆែតមួយររេបានរវើយ។ ជំន ំគ្នែ អ  ៊ីទឹង។ អ ! អែកខលះ រគថា 21 

អញបានគ យទ្ធវមួយោន ទឹកកកមួយវកវ រគយករៅសមល ប់ ក៏មិនសាដ យដូទគ្នែ វដ ។” បិទសក្មង់។  22 

[០៩:៤៣:៥៦] 23 

ររេរនះ ខាុំសូមទូេរៅដេ់រសទកដីសនែិដាឋ នពាក់រ័នារៅនឹងទំនប់១មករា។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវ-24 

ណីទំនួន៥នាក់ គឺ វ  ន ស តាថ នី, អ  ន   ន, រសៀង ស វិដា, នួន ណា  ំ និង រៅ ឡាង បានផដេ់សកខីកមារៅ25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  16 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

ទំរពាះម ខអងេជំន ំជក្មះអំរីបទរិរសាធន៍ បស់គ្នត់វដេបាន ស់រៅ និងរធេើកា រៅទំនប់១មករា សាឹង   1 

ជីនិត នារខតតកំរង់ធំ។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីមែ ក់ៗវដេបានផដេ់សកខីកមា គឺជាហ្វ្សតី រវើយមែ ក់ៗ ជា2 

ក្បជាជនងាី កែុងអំេុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។  3 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី វ  ន ស តាថ នី រធេើកា រៅកងទេ័តជាមួយអែករធេើកា ទំនួន៨០ ូប រផសង4 

រទៀត រៅកែុងកា ដាឋ នទំនប់១មករា រីវខធែូ ឆ្ែ ំ១៩៧៦  វូតដេ់ពាក់កណាដ េឆ្ែ ំ១៩៧៧។ គ្នត់បាន 5 

ផដេ់សកខីកមាថា គ្នត់រ ំមនជរក្មើសណារផសង រក្ដរីបំររញកា ង្គ វដេបានកំណត់។ ជារិរសស6 

រដាយសា គ្នត់ជាក្បជាជនងាីផង។ ខាុំសូមក្សង់៖ “គឺមិនអាទមនជរក្មើសរទ។ ពាកយថា “ោត់តាងំ” 7 

មួយម៉ា ត់វែឹងគឺខាល ងំកាល រវើយ។ រគអែកក្សុកោស់រគរ នតវ  ទំវណកខាុំអែកក្សុកងាីវែឹង អែកងាីវែឹងគឺ8 

គ្នា នរទ គឺគ្នា នវតមតង។ វតតក្មូវឲ្យរៅ គឺរៅរដាយមិនក្បវកក។ រវើយរយើងគ្នា នសិទាិរនាះរទ គ្នា នសិទាិ9 

អីរទ គ្នា នសូនយវតមតង រិបាកទិតតវែឹងបានក្តឹមក្តូវយំវែឹង បានក្តឹមវតក្គ្នកំ្គ្នកែុងខលួន តឹងក្ទូងប៉ា នណា 10 

វដេតវ មិនបាន និយយមិនរកើត អស់រលាកដឹងរវើយរិបាកប៉ា នណាកែុងក្ទូង កែុងខលួនវប៉ា នាា នរៅ។” 11 

បិទសក្មង់។  12 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី រសៀង ស វិដា វដេមនអាយ ១១ ឬ១២ឆ្ែ ំ រៅររេវដេគ្នត់ក្តូវបាន13 

បញ្ជូនរៅកា ដាឋ នទំនប់១មករា  យៈររេបីវខ បានផតេ់សកខីកមាអំរីបទរិរសាធន៍កែុងនាមជាក្បជាជនងាី 14 

រធេើកា ដូទគ្នែ  ក៏ប៉ា វនតគ្នា នសិទាិរទ ដូទអែករទ្ធសអ  ៊ីទឹង ដូទជាសក្តូវ។ រវើយរួកក្បជាជនមូេដាឋ នវែឹង 15 

រគរេើកអែកវដេជាជនក្កីក្ក ឬអែក ឬក៏មនអែកវទកជារី វែឹងមកកាន់អំណាទ គឺរធេើបាបរួកខាុំ។ អែក16 

ថាែ ក់រេើគ្នត់មិនសាេ េ់ម ខរួកខាុំ វតរួករក្កាមរនះរធេើបាបរួក១៧រមសា ោំវតបនតិទរទៀត រួក១៧ រមសា17 

សាល ប់ទ្ធងំអស់។ រវើយរក់ដូទជាគ្នែ សក្តូវអ  ៊ីទឹង ដូទទ ករួកខាុំវែឹងជាសក្តូវសួរូជជាមួយនឹងរួកគ្នត់ 18 

រធេើអីក៏ខ សៗ។” បិទសក្មង់។  19 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី អ  ន   ន ជាក្បជាជនវដេបានរធេើកា រៅទំនប់១មករា ទំនួនរី ដង កែុង20 

នាមជាសមជិកកងទេ័ត បានរិរណ៌នាអំរីកក្មិតថ្នកា រធេើ ថ្នកា ក្គប់ក្គងអែករធេើកា ។ សូមក្សង់៖ 21 

“បានៗ សិទាិរស ីភារមករីណា និងទទួេខ សក្តូវខលួនឯង ទ ះរបើថាែ ំរៅរេើរគ ឆ្ែ ំងបាយរៅរេើរគ ោន22 

រៅរេើរគ បានអេីមកទទួេខ សក្តូវខលួនឯង វគ្នា ន។” បិទសក្មង់។ 23 

[០៩:៤៧:២២] 24 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី វ  ន ស តាថ នី បានរិរណ៌នាអំរី របៀបវដេគ្នត់មិនរ នទ្ធងំយំផង។ 25 

E1/520.101518240



អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  17 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

រៅររេវដេឪរ កគ្នត់សាល ប់ និងកា បំវបក និងររេវដេគ្នត់ក្តូវបានបំវបករទញរីក្គួសា ។ សូម1 

ក្សង់៖ “រៅររេរនាះរធេើរម៉ាទក៏យំមិនរទញ យំអត់រទញរសាះ។ ខាុំវក្សកយំបានរៅររេវដេមនរភលៀង2 

ធាល ក់ធំរទ វដេខាុំវក្សកយំ គឺខាុំយំឲ្យអស់រីកែុងខលួន ខាុំយំមួយទំវឹងរវើយ រក្ពាះខាុំគ្នា នររេ គ្នា នសិទាិយំ3 

រទ ទ្ធេ់វតរភលៀងធំ ផេ លាន់កឌុងៗ បានខាុំវក្សករវើយ។ ររេណាក៏ខាុំវក្សកយំវដ  ឲ្យវតរភលៀង ខាុំនឹក4 

រ ើញរ ឿងទ្ធងំអស់ រៅម ខរគខាុំគ្នា នសិទាិរទ ក ំឲ្យរគថាខាុំវែឹងសតិអា មាណ៍ គិតអី។ អ  ៊ីទឹងខាុំក្តូវវតក្ទ្ធំ5 

កែុងខលួន។ ក្ទ្ធវំែឹងរិបាកណាស់ ក្ទ្ធវំែឹងរិបាកវមនវទន សឹងវត វវកក្ទូងង្គប់ភាល មៗរវើយ ទ កអស់6 

រវើយកែុងខលួន។ រនះគឺកា អត់ធាត់។ ដេ់ររេរភលៀងខាល ងំរវើយ រយើងក៏បានវក្សកយំនឹកបា៉ា  នឹកម៉ា ក់ នឹក7 

បងបែូនវដេវបកគ្នែ  និងបានរយើងមនសិទាិយំៗ ក ំឲ្យរគឮ។” បិទសក្មង់។  8 

[០៩:៤៨:៤០] 9 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីក៏បានផតេ់សកខីកមា អំរីកា វដេអែករធេើកា ទទួេកា ក្រមនមិនឲ្យ10 

និយយគ្នែ   សូមបីវតជាមួយបងបែូនក៏រដាយ។ ស ំដកសក្មង់៖ “សូមបីវតបងបែូនបរងេើតនឹងគ្នែ  ក៏មិនអាទ11 

ឈ និយយគ្នែ បានវដ ។ វតរគរ ើញគឺរគក្បាប់ថា រគោប់អ  ៊ីទឹងវតមតង រគមិនឲ្យរទ ររេរម៉ា ងរធេើកា 12 

វែឹង។ រក្ពាះរយធារៅយមរកៀកៗកវនលងរយើងោក់ដីវែឹង។ បានជាខាុំដឹងក្បាកដ រក្ពាះរយធាោប់រី 13 

នាក់បងបែូនវែឹង។ ោប់រេើកទី១ រគថាក្គ្នន់វតក្រមនរទ មកដេ់រគោប់ថ្ដរី នាក់វែឹងក ំឲ្យឈ 14 

និយយគ្នែ ។ មិតតឯងមនកា អី? ក្បាប់ថាខាុំបងបែូនបរងេើត។ បងបែូនបរងេើតក៏រដាយ ទ ះរៅឲ្យឆ្ប់ ទ ះ15 

រៅរក្កាម ទ ះរៅវ កដី វតមនរេើកទី២ អត់បានរទណា ! ខាុំវ កដីរដើ កាត់តាមវែឹង ក្គ្នន់វតឮញាក់16 

សាទ់អស់រៅរវើយ ទិតតអាក្កក់រម៉ាលះ។ ក្គ្នន់វតបងបែូនបរងេើតជួបនិយយគ្នែ ក៏មិនបាន អា មាណ៍រទះវត17 

គិតថារៅថ្ងៃម ខមិនដឹងជាយ៉ា ងរម៉ាទរទ តឹងរេើងៗយ៉ា ងរនះ។” បិទសក្មង់។ រគអាទរក្បើកា ក្គប់ក្គង18 

ផងវដ  តាម យៈកា ក្បជ ំអប់ ំ។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី រសៀង  ស វិដា បានរិរណ៌នាអំរីភារញឹក19 

ញាប់ថ្នកា ក្បជ ំ វដេបានរធេើរៅកា ដាឋ ន និងបានរនយេ់តាមសមដី បស់គ្នត់រៅកែុងកិទចក្បជ ំតូទៗ 20 

រដាយមនរៅកែុងវីរដអូដូទតរៅ។ សូមបញ្ញច ងំវីឌីអូរេខ២ (រសៀង ស វិដា)។ 21 

[០៩:៥០:៤៨] 22 

(កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ)  23 

[ក្បជ ំតូទៗវែឹង គឺនិយយរីកា ង្គ  ជំ  ញកា ង្គ រធេើឲ្យរេឿនជាងរគ ឲ្យក្សកុរយើងវែឹងបាន24 

រេឿនជាងរគ ឆ្ប់រវើយជាងរគ ក្សកុរគណារគសក្មក ឬក៏រគរធេើរម៉ាទ រធេើយូ  ឲ្យរយើងឲ្យបានរេឿន 25 
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ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  18 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

ទង់ដូទថា ឲ្យរយើង -- ក្សកុរយើង្នម ខរគអ  ៊ីទឹង។ រវើយមួយរទៀត រគ -- ខាុំសូមនិយយរីរ ឿងកា 1 

ភាសារៅ បបរនាះ ភាសាវខា ក្កវម ក្ទឹសដី បស់គ្នត់។ គ្នត់ទូេទិតតថា “សេ័យទិរតៀនៗ” វែឹង គឺឲ្យ2 

រមើេគ្នែ រៅវិញរៅមក រដើមបីវកេមែ តាមរិតគឺោំោប់កំវ ស។ រវើយទូេទិតតរក្បើពាកយ “វភែកមែ ស់ 3 

អងេកា វភែកមែ ស់” រវើយកង់ក្បវតតិសាហ្វ្សដវែឹង គឺវិេ។  វិេ របើរយើងរនះមិនទ្ធន់ ប៉ាះថ្ដ គឺថ្ដ ប៉ាះរជើង 4 

គឺរជើង។ រវើយទូេទិតតនិយយពាកយ របើវក្សកជយរឃាស “ជរយ! មររលាតរផ្ទល ះ មរអសាច  យ”។ 5 

រវើយឲ្យរយើងរធេើកា វែឹងរៅ កាេអែកណា សក់អែកវែឹងរវើយណា ! ក ំនឹកវម៉ាឪ រៅឯរណាះរផសងអី6 

រផសងអ  ៊ីទឹង។ រវើយខាុំមិនយេ់វដ ។ រវើយ“ទ កមិនទំរណញ ដករទញមិនខាត” ឥេូវវែឹង រយើងក្តូវវត7 

ក្បឹង រយើងក្តូវវតអ  ៊ីទឹង រវើយរេើកឲ្យឆ្ប់រវើយអ  ៊ីទឹង។ រវើយរបើក្បជ ំរីរ ឿងរនះរទៀត ឲ្យរយើងក្បឹង8 

រធេើវក្ស កែុង១វិកតា ឲ្យបាន៣រតាន។ គឺនិយយវតរីរ ឿងរធេើកា  ឬរ ឿងរលាតរផ្ទល ះមរអសាច  យវែឹង 9 

ជំ  ញរីកា ង្គ  វូត។ រវើយអែកឈឺ--] 10 

(បញ្ចប់កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 11 

[០៩:៥២:២៧] 12 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងនឹងក្តូវសរក្មទថា រតើសាថ នភារ ស់រៅ និងកា រធេើកា យ៉ា ងេំបាក13 

េំបិន  ួមជាមួយនឹងកងេះអារ  និងសមា  ៈរក្បើក្បាស់ ស់រៅ រៅទំនប់១មករា គឺជាឧក្កិដឋកមាក្បឆំ្ង14 

មន សសជាតិ ឬយ៉ា ងណា។ ភសដតុាងវដេបានសាដ ប់ រៅររេជំន ំជក្មះពាក់រ័នារៅនឹងទំនប់១មករា បាន15 

បង្គា ញថា រតើសាថ នភារ ស់រៅេំបាកេំបិន ជារិរសសពាក់រ័នារៅនឹងហ្វ្សដីរដាយ របៀបណា។ ដូរទែះជា16 

បនាា ប់ ខាុំសូមអន ញ្ញា តបញ្ញច ងំវីរដអូបនាា ប់ វីរដអូរេខ៣  បស់រលាកក្សី អ  ន   ន រៅទំនប់១មករា។ 17 

សូមបញ្ញច ងំ។ 18 

[០៩:៥៣:២៦] 19 

(កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 20 

“រខាអាវផ្ទែ ប់រាេ់ថ្ងៃ រសលៀករៅជួនកាេឈឺរពាះ ៗ វូតដេ់រទញៗ មស់ណា  រទញ មស់21 

រអះរេើងរកើតថ្ទ រទញថ្ទតាមសាទ់ រអះមករកើតថ្ទ រកៗរអះ កាេ មស់ គ្នា នសាេ េ់ជាតិសាប ូ គ្នា ន22 

សាេ េ់ជាតិអេីទ្ធងំអស់ មួយទប់វខា ក្កវម។  វូតដេ់យករផះក្តាទំឹក យកទឹកថាល ៗមករបាករខាអាវ23 

មដងរៅ ក្កម រេើងកាដ ំងកអាវ វបករញើស រសើមវបករញើស រសើម រាេ់ថ្ងៃ។ ប៉ា ននិយយរៅ និយយ24 

ឲ្យអស់ ធមាតាងមន សសក្សីរគវតងវតមន ដូវណា  វូ ្មដូទអា -កមន់ណា មក តស ូក្ទ្ធ ំ ខាល ទរគ25 
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សំណ ំរ ឿងក្រវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  19 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

យករៅថ្វ រោេ។ រខាខលីក៏មិនវដេរបើកឲ្យ អាវតូទក៏មិនវដេមនឲ្យ។ រគមិនដងឹ របើថាទំរពាះខាុំរៅ 1 

មិតតរៅជាមួយគ្នែ ជាមួយខាុំវដេវ កដជីាមួយគ្នែ  វវកកវនសងវទកគ្នែ មខ ងមែ ក់ ទងកបិនរសលៀករខារីរក្ដ 2 

ដេ់ររេរភលៀងមកក្សាយអាកបិនរនះរបាកដាក់រេទ ងកូនឈឺរៅ រខាទរទឲ្យវក្តូវទឹករភលៀងរៅ វ3 

វូ រៅ ក្កវមក្តាក់រក្ទើងររញអា រដដ ជកីដ ីបាត់រអៀន បាត់ខាា សអស់រវើយមួយជំនាន់រនាះឯង។” 4 

(បញ្ចប់កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 5 

[០៩:៥៥:០០] 6 

ទ្ធងំរនះ គឺជាទ កខរវទនា និងកា េំបាក បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី វដេរកើតមនរៅកា ដាឋ ន7 

១មករា នារខតតកំរង់ធំ។  8 

ខាុំសូមបនតរៅកា ដាឋ នក្រលានយនតររះរខតតកំរង់ឆ្ែ ំង។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីបីនាក់ គឺ គង់ 9 

រសៀក, ជ ំ សារមឿន និង វឆ រ ប បានផដេ់សកខីកមាអំរីបទរិរសាធន៍ បស់រួកគ្នត់រៅកា ដាឋ នក្រលាន10 

យនតររះកំរង់ឆ្ែ ំង។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី គង់ រសៀក ជាសមជិកកងនា ី ជាវផែកថ្នកងរេធំ11 

រេង៤៥០ និងក្តូវបានបញ្ជូនរៅក្រលានយនតររះកំរង់ឆ្ែ ំង យៈររេ៦វខ រៅឆ្ែ ំ១៩៧៧។ គ្នត់បាន12 

រនយេ់ថា រៅកា ដាឋ នសាងសង់ “ខាុំអត់មនរ នរក្ជើសរ ីសយកខលួនឯងរទ គឺកា ង្គ រនះ ស ទាវតបញ្ញជ  13 

រគបញ្ញជ រយើងទ្ធំងអស់។ វិន័យ បស់រគ រគអត់ឲ្យរយើងរដើ រវើ រផដសផ្ទដ ស រវើយរគអត់ឲ្យរដើ ទ្ធក់ទង14 

គ្នែ ”។ គ្នត់បានរនយេ់ថា “ោស! រគមិនឲ្យរដើ រទ រគវិន័យ បស់រគ កាេណារយើងរដើ រគដាក់វិន័យ15 

រយើងក្រឹបឥេូវរវើយ ឬក៏រគថារយើងរស ី មិនសាដ ប់បង្គេ ប់ បស់រគ។ រគោប់រយើងយករៅដាក់សនតិស ខ 16 

អីណាឯណីរៅរទៀត។ រយើងខាល ទអាវែឹង រយើងអត់រ ន វតរគថាយ៉ា ងរម៉ាទរវើយ គឺរយើងរៅរវើយ។ 17 

ងូតទឹក ួទ គឺរយើង របើថារៅរធេើកា  រធេើកា ។ របើរេើងរីរធេើកា វិញ គឺរដករវើយ អត់មននិយយគ្នែ រទ 18 

អត់រ នរទ។” បិទសក្មង់។ 19 

[០៩:៥៧:០០] 20 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី វឆ រ ប វដេសថិតកែុងកងរេធំរេខ៣១០ បានរិរណ៌នាអំរីកា រៅ21 

ដេ់កា ដាឋ នសាងសង់ក្រលានយនតររះកំរង់ធំ និង វកន -- និងកា វណនាវំដេគ្នត់ទទួេបាន -- បាទ 22 

ក្រលានយនតររះរខតតកំរង់ឆ្ែ ំង។ ខាុំសូមដកក្សង់ដូទតរៅ៖ “រៅដេ់រគឲ្យខាុំរធេើជារមក្កុមជញ្ជូនឥដឋ 23 

រវើយនិងរបៀកផាះងា រគរ ៀបរៅក្បររងតិទៗ អ  ៊ីទឹង ដេ់រក្កាយមក ខាុំ ដេ់ខាុំរៅរធេើកា រគក្បជ ំៗ រគ24 

រៅរមក្កុមវែឹងក្បជ ំ រគថាក្កុមវែឹងមនរីណាតែូញវតែ  ឬមួយទក្មន់កា ង្គ សពឹកក្សរន់រាយកា ណ ៍25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  20 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

ខាុំថា ក្កុមខាុំអត់រទ វតក្កុមរគថាមន។ ក្កុមវែឹង គឺបាត់រដាយ របៀបវែឹង អ  ៊ីទឹងឯង។ បានខាុំយេ់ថា 1 

អ ូ! កា ង្គ ណារធេើ អែកវែឹង។ គឺថា សក់អាណាកាេអាវែឹង។ អែកណាខំក្បឹង អងេកា រគទ ក។ អែក2 

ណារគខជិេក្ទអូស រគមិនទ ក។ ខាុំដឹងររេវែឹងឯង។” 3 

កែុងអំេុងររេជំន ំជក្មះរនះ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីក៏បានទទួេអន ញ្ញា តឲ្យតាំងសំណួ រៅជន4 

ជាប់រោទផងវដ ។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីទំនួន៥១ ូប កែុងទំរណាម៦៤ ូប បាន -- វដេបានផដេ់សកខី5 

កមាក៏បានសរក្មទសួ សំណួ រៅជនជាប់រោទ តាម យៈរលាកក្បធានអងេសវនាកា ។ ជនជាប់រោទ6 

បានអន វតតសិទាិរៅកែុង បស់ខលួន រៅកែុងកា រៅរសៃៀមមិនរឆលើយតប និងមិនបានរឆលើយសំណួ ទ្ធងំរនាះ7 

រទ។ រៅកែុងវីរដអូទី៤  បស់រយើងរលាកក្សី រសៀង ស វដិា វដេក្តូវបានទទួេសាេ េ់ជារដើមបណដ ឹង ដឋ8 

បបរវណីរៅទំនប់ ១មករា ក៏បានរេើកសំណួ  រវើយវដេមនខលឹមសា ដូទខាងរក្កាម៖ 9 

សូមបញ្ញច ងំវីរដអូ បស់រលាកក្សី រសៀង ស វិដា វីរដអូទី៤។ 10 

[០៩:៥៩:២៨] 11 

(កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 12 

“នាងខាុំសូមសួ រលាកក្បធានជំន ំជក្មះសាលាកដីវខា ក្កវម ខាុំទង់ដងឹថា រតើរលាករមវខា  -- រម13 

ដកឹនាវំខា ក្កវមទ្ធងំអស់ គ្នត់បានរឃាសនាថា គ្នត់ជួយជាតិ ជួយក្បជារាហ្វ្សត។ ផាយុក្សេះរៅររេ14 

វដេគ្នត់បានជយ័ជមែះ និងអំណាទរវើយ វប ជាគ្នត់កាប់សមល ប់ រធេើបាបក្បជារាហ្វ្សតខលួនឯង បងខំរធេើ15 

កា  បងែត់អារ  រវើយគ្នត់ទ កក្បជារាហ្វ្សដជាសក្តូវសួរូជ បស់គ្នត់។ ជា -- ក្បវវេគ្នត់ -- ខាុំ16 

យេ់ថា គ្នត់ទ្ធងំអស់គ្នែ វែងឹក្បវវេជាទ កក្បជាជន១៧រមសា វែឹង ឬក៏គ្នត់មនគំន ំអេីជាមួយក្បជា17 

ជន១៧រមសា បានគ្នត់រធេើបាបយ៉ា ងវែឹង។ រវើយគ្នត់រធេើវែឹង រដើមបីអេី? រវើយគ្នត់រធេើវែឹង រដើមបីអែក18 

ណា? ខាុំទង់ដងឹ រវើយខាុំស ំឲ្យគ្នត់ ទង់រាយកា ណ៍ឲ្យ រ ៀបរាប់ឲ្យរ ឿងវែឹងឲ្យបានេែិតេែន់ រដើមបីឲ្យ19 

រួកកូនវខា ជំនាន់រក្កាយបានដងឹទាស់។ របើមិនដូរទែះរទ កា កាត់កដីរនះ រក់ដូទជាអត់បានក្បរយជន៍អី20 

ទ្ធងំអស់ រវើយយ តតិធម៌ក៏គ្នា នឲ្យវម៉ាបា៉ា ខាុំ បងបែូនទ្ធងំអស់ ក្បជារាហ្វ្សដរៅរេើទឹកដវីខា ទ្ធងំអស់ វដេ21 

បានទទួេ ងរក្គ្នះរដាយសា រ ឿងវែឹង។ ររេរនះ អែកទ្ធងំអស់វែឹង សាល ប់មិនដងឹជាឈឺោប់ប៉ា នណា22 

រទ ខាុំទង់បានទរមលើយរីគ្នត់ប៉ា ណា ឹង រវើយឲ្យគ្នត់រ ៀបរាប់ រវើយឲ្យទាស់ ឲ្យរិត មិនឲ្យរ ៀបរាប់ទ្ធងំ23 

ខ សមកឲ្យរួកខាុំសាដ ប់រទ។ គ្នត់រទះវតក្បវកកថា គ្នត់អត់បានដងឹ អត់បានអី ខាងថាែ ក់រក្កាមរធេើ។ អ  ៊ីទឹង 24 

ររេជំនាន់រនាះ គ្នត់មនវតតំវណង វតគ្នត់អត់មនតួនាទី ឬក៏អត់មនអំណាទអេីទ្ធងំអស់ ឬយ៉ា ង25 
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ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  21 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

រម៉ាទ ខាុំឆៃេ់។ វតគ្នត់មិនអាទេមែិត។ ខាុំទង់ឲ្យរលាកក្រះរាជអាជាា  រៅក្កម ជួយឲ្យគ្នត់មនររេរាយ1 

ឲ្យបានេែិតេែន់រ ឿងវែឹង ឲ្យបានទាស់សក្មប់ទ កឲ្យក្បវតតិសាហ្វ្សដវខា រនះ ឲ្យបានកូនវខា រក្កាយដងឹ 2 

ផង។”  3 

(បញ្ចប់កា បង្គា ញឯកសា សំរេង- ូបភារ) 4 

[១០:០១:៣៤] 5 

ខាុំសូមអន ញ្ញា តបញ្ចប់កា សនែិដាឋ ន ពាក់រ័នារៅនឹងកា ដាឋ នទំនប់១មករា កា ដាឋ នក្តពាងំងា និង6 

កា ដាឋ នក្រលានយនដររះកំរង់ឆ្ែ ំងវតប៉ា រណា ះ។  7 

ជាបនដសូមអន ញ្ញា តរលាកក្បធាន អំរីរលាកក្បធាន ជូនរវទិការៅរលាកក្សីរមធាវី រជត វណា8 

េី រដើមបីបនដរធេើរសទកដីសនែិដាឋ នពាក់រ័នារៅនឹងសវក ណ៍ក្តាកំក់ កា រធេើទ កខប ករមែញរៅរេើសាសនិក 9 

និងមនាី សនដិស ខក្កាងំតាោន់។ សូមរលាកក្បធានអន ញ្ញា ត។  10 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 11 

បាទ អងេជំន ំជក្មះអន ញ្ញា ត។ សូមអរញ្ជើញរលាកក្សីរមធាវី!  12 

[១០:០២:២៥] 13 

រលាកក្សី រជត វណាេ៖ី 14 

សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន សូមរគ្ន ររលាក រលាកក្សីរៅក្កម និងអងេសវនាកា ទ្ធងំមូេ។ 15 

នាងខាុំរ ា្ ះ រជត វណា េី រមធាវី រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី។ ថ្ងៃរនះ ជាឱកាសរិរសសមួយ វដេខាុំសូម16 

រធេើរសទកដីសនែិដាឋ នទ ងរក្កាយកែុងកា ទ្ធមទ្ធ  កយ តតិធម៌ និងវសេង កកា រិត ជូនរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី17 

ទំរពាះម ខអងេជំន ំជក្មះកែុងសវនាកា រនះ។  18 

ជាកិទចបនដរីរមធាវី ររជ អងេ ខាុំនឹងរធេើរសទកដីសនែិដាឋ ន ពាក់រ័នានឹងសវក ណ៍ក្តាកំក់ និងមនាី 19 

សនដិស ខក្កាងំតាោន់។ រក្កាយររេផ្ទល ស់ទីេំរៅ រដាយបងខំរៅតាមទីក្កុង និងទីក្បជ ំជនកែុងវខរមសា 20 

ឆ្ែ ំ១៩៧៥ ក្បជាជនកមពជុាក្តូវបានបញ្ជូនឲ្យរៅ ស់រៅនិងរធេើកា រៅតាមជនបទ។ តាម យៈរគ្នេ21 

នរយបាយ បស់បកសក មាយុនីសដកមពជុា សវក ណ ៍ និងកា ដាឋ នជារក្ទើនក្តូវបានបរងេើតរេើងទូទ្ធងំ22 

ក្បរទស វដេជាកវនលងរធេើកា  ួម បស់ក្បជាជនទ្ធងំអស់ មិនថារកាង ោស់ ក្បុស ក្សី ទ្ធរន មហ្វ្នដី 23 

 ដឋកា  ជនស ីវិេ ឬក្រះសងឃរេើយ ក្តូវរធេើកា តាមកា ោត់តាងំ បស់អងេកា ដាទ់ខាត រដាយអន វតត24 

រសដឋកិទចតាមវផនកា មររលាតរផ្ទល ះ មរអសាច  យ  បស់វខា ក្កវម។ ជាេទាផេថ្នរគ្នេ25 
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ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  22 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

នរយបាយ សវក ណ៍នងិកា ដាឋ នរនះ ក្បជារេ ដឋវខា រាប់លាននាក់ បានកាល យជាជន ងរក្គ្នះថ្ន1 

កា ង្គ រដាយបងខំ និងភារជាទ្ធសក ។ កា សមល ប់ កា   ំខលួន កា រធេើទ្ធ  ណកមា និងកា រធេើទ កខប ក2 

រមែញរឃា រៅក្គប់វបបយ៉ា ង វដេបងេឲ្យរួកគ្នត់ទទួេ ងនូវកា ឈឺោប់ទ្ធងំផលូវកាយ និងផលូវទិតត3 

 វូតមកដេ់សរេថ្ងៃ។  4 

[១០:០៤:៤៤] 5 

បនដរទៀតរនះ ខាុំជារមធាវី នឹងរធេើកា បង្គា ញភសដតុាង បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី។ រលាក6 

ក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម បទឧក្កិដឋទ្ធងំអស់កែុង បបរនាះ មិនវមនរកើតរេើងរដាយថ្ទដនយរទ 7 

វតជាបទឧក្កិដឋវដេរកើតរេើងតាមកា អន វតត និងតាមកា វផនកា  ួម និងក្បក្រឹតតិរេើងជាក្បរ័នារដាយ8 

កងកមល ំង និងកមា ភិបាេវដេដឹកនារំដាយរលាក រខៀវ សំផន និងរលាក នួន ជា និងរមដឹកនាវំខា 9 

ក្កវមរផសងរទៀត។  10 

ដីកាដំរណាះក្សាយរេើករេើង គិតក្តឹមវខរមសា ឆ្ែ ំ៧៧   ំទ្ធងំអសរ់ៅកែុងក្សុកក្តាកំក់ក្តូវ11 

បានរគរ ៀបទំបរងេើតជាសវក ណ៍។ អងេរវត ទ្ធងំរនះបង្គា ញរីកា បរងេើត និងដំរណើ កា សវក ណ៍12 

 ួមទ្ធងំេកខខណឌ កា ង្គ  និងេកខខណឌ  ស់រៅ បស់ក្បជាជន វដេក្តូវបានបញ្ជូនរៅទីរនាះ។ កា 13 

កំណត់អតតសញ្ញា ណក្បជាជនថាជាខាា ងំ កា អប់ ំរ ៀនសូក្ត កា ោប់ខលួន កា បាត់ខលួនក្បជាជន14 

រដាយសា កំវ សនានា និងកា ក្បក្រឹតតរេើក្កុមជាក់លាក់ រពាេគឺក្បជាជនវដេជាប់ពាក់រ័នានឹងអតីត15 

 បបសាធា ណ ដឋវខា  ជនជាតិរវៀតណាម និងរ ទាសាសនិក។  16 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីទំនួន៥២ ូបក្តូវបានទទួេសាេ េ់រដាយវផែករេើបទឧក្កិដឋ វដេក្តូវបាន17 

រោទក្បកាន់រៅសវក ណ៍ក្តាកំក់។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីទំនួន១១ ូប បានផដេ់សកខីកមារៅទីរនះរៅ18 

ទំរពាះម ខអងេជំន ំជក្មះពាក់រ័នានឹងរវត កា ណ៍ វដេរួកគ្នត់ជួបក្បទះរដាយផ្ទា េ់រៅសវក ណ៍ក្តាំ19 

កក់។ 20 

[១០:០៦:៤៤]  21 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីទំនួនបីនាក់ គឺ អ  ៊ុំ ស ផ្ទនី, ជូ គឹមេន និង អ  ង សារ ឿន បានផដេ់ភសត-ុ22 

តាងភាជ ប់ជនជាប់រោទរៅនឹងបទឧក្កិដឋ វដេរកើតរេើងរៅសវក ណ៍ក្តាកំក់។ គ្នត់បានរ ៀបរាប់អំរី23 

កា បាត់បង់ក្ទរយសមបតតិផ្ទា េ់ខលួន បស់រួកគ្នត់ រក្កាយររេផ្ទល ស់បដូ ទីេំរៅរៅកាន់សវក ណ៍ បស់24 

រួកគ្នត់ រដាយក្តូវរធេើកា  និងវូបទ ក ួម កា វបកបាក់រទញរីក្គួសា  និងកា កាប់សមល ប់សមជិក  25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  23 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

ក្គួសា ។  1 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីទំនួនក្បានំាក់រទៀត វដេ ួមមន វខប -- វយម ខ នែី, ប  ន សារ ឿន, អ ឹម 2 

វណា ៈ, អ ឹម យន និង េិប នាង បានផដេ់សកខីកមាអំរីេកខខណឌ កា ង្គ  និងេកខខណឌ  ស់រៅ វដេរួក3 

គ្នត់បានឆលងកាត់ ក្រមទ្ធងំរយសនកមាវដេរួកគ្នត់បានទទួេ ងរៅវ័យក ម  និងរៅយ វវ័យ។  4 

ទំវណករដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ ី  ី រៅ និង ថាន់ ធីម បានផដេ់សកខីកមាអំរីកា ផ្ទល សទ់ីេំរៅរួក5 

គ្នត់រៅកាន់សវក ណ៍ក្តាកំក់ និងរធេើកា យូ រម៉ា ង គ្នា នររេកំណត់ រ ំមនអារ ក្គប់ក្គ្នន់ និងកា 6 

វងទ្ធសំ ខភាររេើយ។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ថាន់ ធីម ក៏បានរ ៀបរាប់រីកា ោប់ខលួន   ំខលួនគ្នត់រៅ7 

កែុងផា អងេ កាផងវដ ។  8 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី តាក់ សាន់ បានផដេ់ភសតតុាងអំរីកា រធេើទ កខប ករមែញយ៉ា ងសារវ និង9 

កា  ំរលាភបំពានវដេគ្នត់បានទទួេ ង។  10 

[១០:០៨:២៩] 11 

កា ក្គប់ក្គង បស់បកសក មាយុនីសតកមពជុារៅរេើជីវភារ កា  ស់រៅ និងកា ង្គ  បសក់្បជាជន12 

រៅកែុងសវក ណ៍ក្តាកំក់ គឺជាកា  ំរលាភអំណាទវសួរីកា ក្គប់ក្គងរៅកែុងក្បរ័នានរយបាយធមាតា13 

វដេបងេជាបទឧក្កិដឋថ្នកា ដាក់ឲ្យរៅជាទ្ធសក  កែុងទំរណាមបទឧក្កិដឋ វដេរកើតរេើងរផសងរទៀតជា14 

រក្ទើន។  15 

រដើមបីសរក្មទក ណីរនះបាន ក្តូវអងេជំន ំជក្មះកំណត់កក្មិតថ្នកា ក្គប់ក្គងវដេបកសក មាយុនីសត 16 

កមពជុាបានអន វតតរេើក្បជាជនមិនថាកា ក្គប់ក្គងទិតតសាហ្វ្សត ដូទជាកា ជំ  ញប ិយកាសភ័យខាល ទ កា 17 

ក្គប់ក្គងរេើរម៉ា ងកា ង្គ  ពាកយសមដី ជីវិតក្គួសា  និងផលូវរភទជារដើម។  18 

ប ិយកាសថ្នកា ភ័យខាល ទ ក្តូវបានបរងេើតរេើងតាម យៈកា រក្បើក្បាស់កិទចក្បជ ំអប់ ំរ ៀនសូក្ត 19 

កា ក្គប់ក្គងរេើក្បជាជនងាីរដាយក្បជាជនមូេដាឋ ន និងតាម យៈកា ដាក់ទណឌ កមាទំរពាះកា រគទរទញ20 

រី ទនាសមព័នាសងេម វដេរទើបកំណត់ងាីៗ។  21 

[១០:០៩:៥៥] 22 

រយើងរជឿជាក់ថា ភសតតុាងវដេរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណផីដេ់ជូនកែុងររេសវនាកា  និងកា 23 

សរងខបរៅថ្ងៃរនះ នឹងជួយឲ្យអងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងសរក្មទរសទកដីនាររេខាងម ខ។ រដើមបណដ ឹង ដឋ24 

បបរវណី  ី រៅ បានផដេ់សកខីកមាអំរីតក្មុយវដេបានរក្បើក្បាស់រដាយអងេជំន ំជក្មះសាលា -- ត លាកា 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  24 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

កំរូេ រដើមបីកំណត់អាទិភារថ្នកា ក្គប់ក្គង។ រពាេ គឺកា ក្គប់ក្គងផ្ទដ ទ់ម ខរេើប គេេ។ រដើមបណដ ឹង1 

 ដឋបបរវណី  ី រៅ ក្តូវបានផ្ទល ស់ទីេំរៅរីកមពជុារក្កាមរៅកាន់សវក ណ៍ក្តាកំក់។ រវើយបាន ំឭក2 

រេើងវិញថា ឯកសា អតតសញ្ញា ណ បស់គ្នត់ក្តូវបានរគក្បមូេយក រវើយដ តបំផ្ទល ញរោេ រៅររេ3 

វដេក្គួសា គ្នត់បានរៅដេ់។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ូបរនះបានផដេ់សកខីកមាថា សូមដកក្សង់ពាកយ4 

សមដីផ្ទា េ់ បស់គ្នត់៖ “បាទ ខាុំសូមជក្មបជូនថា កាេរីសម័យរនាះអត់មនអតតសញ្ញា ណប័ណា រទ។ 5 

រយើងមនោស់ វដេវ័យទំណាស់ោប់រីអាយ ២០រេើងរៅ គឺមនកាត។ កាតរមា មួយកាេរនាះ សម័យ6 

រដើមមនវតកាតរមា រនះឯង។ កាត គឺអេីវដេពាក់រ័នា គឺរគក្បមូេដ តរោេអស់។” សូមបញ្ចប់កា ដក7 

ក្សង់។ 8 

[១០:១១:១៩] 9 

គ្នត់បានបនដរទៀតថា សូមដកក្សង់៖ “ដឹងរគយករៅណា រគក្បាប់ថារៅទីរនះមនអងេកា 10 

ក្គប់ក្គងរវើយ។ អ  ៊ីទឹង ខាុំអត់ដឹងថារគយកខាុំរៅណារៅណីរទ ខាុំអត់ដឹងរទ។ រវើយរគបានក្បជ ំក្បាប់11 

ថា ររេរនះ រៅទីរនះ មនសវក ណ៍ មនអងេកា ក្បមូេផដុំរវើយ មិនបាទ់ឲ្យរ កវម៉ាបងបែូនរិបាកអី12 

រទៀតរទ។ មកដឹងវតរីឆែិន ដឹងវតវូបរៅ ក ំបាទ់ខេេ់រ ឿងដាសំលអី បាទ។” សូមបញ្ចប់កា ដកក្សង់។  13 

កា បរងេើតប ិយកាសភ័យខាល ទ គឺជា របៀបក្គប់ក្គងមួយ បស់បកសក មាយុនីសដកមពជុា។ រដើម14 

បណដ ឹង ដឋបបរវណី  ី រៅ បានផដេ់សកខីកមាអំរីកា  ស់រៅរៅកែុងប ិយកាសភ័យខាល ទរនះ រៅក្តាំកក់។ 15 

គ្នត់បានបវនថមរទៀតថា សូមដកក្សង់៖ “សម័យរនាះ ទ្ធំងរគ ទ្ធងំខាុំ កា រគ្ន រវិន័យ បស់អងេកា ោត់16 

តាងំ បស់រគ គឺគ្នា នអែកណារដើ រឆេទឆ្េ ទរទ។ មន សសមែ ក់ៗភ័យខាល ទ វតអារ ឿងសាល ប់។ រ ឿងរគយក17 

រៅសមល ប់ ឬមួយរគយករៅរដាយសមៃ ត់ រដាយរយើងមិនដឹងខលួន។ គឺគ្នា នអែកណារ នរដើ រស ី រ ន18 

រធេើអេីខ សរីរគ្នេកា ណ៍ថ្នទាប់ បស់អងេកា រគរេើយ។” សូមបញ្ចប់កា ដកក្សង់។  19 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីវដេមនវ័យរកាងរៅជាក ម កែុងសម័យរនាះ បានរិរណ៌នាអំរីកា 20 

ក្គប់ក្គងវដេវខា ក្កវមបានអន វតតរេើជីវិតក្គួសា  បស់រួករគ និង របៀបវដេក្គួសា  បស់រួករគ21 

បានក្តូវបំវបករទញ។ រវើយរ ៀបទំោត់តាងំឲ្យរធេើកា ង្គ រៅតាមកងខ សៗគ្នែ ។ រដើមបណដ ឹង ដឋ22 

បបរវណី វយម ខ នែី វដេមនអាយ ១៤ឆ្ែ ំ រៅររេរនាះ បាននិយយថា  សូមដកក្សង់៖ “ម នដំបូង ខាុំ23 

រៅជាមួយក្គួសា   ួទរវើយរគបំវបកខាុំតាមកង ឲ្យរៅរៅតាមកង រវើយឪរ កមដ យខាុំវែឹង រៅតាម24 

បែូនខាុំអ  ៊ីទឹងរៅ រវើយខាុំរៅរធេើកា រៅ។ បងខាុំ ក៏រៅរធេើកា វដ រៅ។” សូមបិទកា ដកក្សង់។  25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  25 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

[១០:១៣:២៥] 1 

និងសូមរេើកកា ដកក្សង់មួយរទៀត៖ “ដេ់ខាុំវបករីគ្នត់អ  ៊ីទឹងរៅ ស ំរគមករេង រគថាមិនទ្ធន់2 

រធេើកា ឲ្យរគរវើយផង ស ំរៅរេង។ រវើយរួកងាី ខាុំគ្នា នដឹងអី រទះវតស ំរគរៅ រដាយសា នឹកវម៉ាឪ និង3 

បងបែូន រវើយនឹកយយវដេគ្នត់ោស់។ រគថា ឥេូវទង់ស ំរៅអី? ខាុំថា ស ំរៅម៉ា កំណាត់ថ្ងៃរអា ! រគថា 4 

របើស ំម៉ា កំណាត់ថ្ងៃ ន  ះ! បងេី រវើយនិងទបមួយសក្មប់ យករៅកាប់ដីដំបូករៅ។” សូមបិទកា ដក 5 

ក្សង់។  6 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី អ ឹម យន វដេជាក ម ភារកាេរីររេរនាះ បានផដេ់សកខីកមាថា 7 

សូមដកក្សង់៖ “ោស! កា វបកបាក់រីឪរ កមដ យវែឹង ខាុំវបកតាំងរីឆ្ែ ំ៧៦រមល៉ាះ ប៉ា វនដរគឲ្យមកជួបឪរ ក8 

មដ យកែុងមួយវខបីដង។ វតដេ់យូ រៅ រគកាត់បនថយរៅក្តឹមវតមួយវខមដងរទ មិនដាទ់ វូតរទ ប៉ា វនដខាុំ9 

ក្តូវកា ឪរ កមដ យខាុំ កា ថាែ ក់ងែម រវើយខាុំនឹក ំឭកគ្នត់ររក។” សូមបិទកា ដកក្សង់។ 10 

[១០:១៤:២៦] 11 

គ្នត់បានបនដរទៀតថា៖ “ររេវែឹង ខាុំនឹកររក ខាុំទង់ស ំរគរៅជួបឪរ កមដ យ វតរគមិនឲ្យរៅ 12 

រក្ពាះអី រគមនវផនកា រគថា ថ្ងៃវដេរគឲ្យរៅ គឺថ្ងៃ១០ ថ្ងៃ២០ ថ្ងៃ៣០ របើអ  ៊ីទឹង រគកាត់បនថយ បប  13 

ឬ រវើយខាុំរៅវតស ំរគរៅដវដេ រក្ពាះខាុំស ំមដង រី ដងអ  ៊ីទឹង ក៏រគរៅវតមិនឲ្យរៅ។ រគថា ឲ្យរយើងដឹង14 

វតរីរធេើកា តាមកងរៅ។” សូមបិទកា ដកក្សង់។ 15 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 16 

បាទៗ ឥេូវរនះដេ់ររេសក្មករវើយ អងេជំន ំជក្មះក្បកាសសក្មក ោប់រីររេរនះតរៅ 17 

 វូតដេ់រម៉ា ងដប់កនលះ សូមអរញ្ជើញទូេវិញ រដើមបីបនតកិទចដំរណើ កា នីតិវិធី។ 18 

សក្មកទ ះ! 19 

ក្កឡាបញ្ជ៖ី 20 

សូមអរញ្ជើញរក្កាកឈ ! 21 

(សវនាកា សក្មករីរម៉ា ង ១០:១៥ នាទី ដេ់រម៉ា ង ១០:៣០នាទី) 22 

[១០:៣០:៣៣] 23 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 24 

អងេយុទ ះ! 25 
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ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  26 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

អងេជំន ំជក្មះក្បកាសបនដកិទចដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា  រវើយផដេ់រវទិកាជូនរៅរមធាវីតំណាង1 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរដើមបី -- វដេទទួេសិទាិរដើមបីបនដរធេើរសទកដីសនែិដាឋ នផ្ទា េ់មត់ បស់ខលួន។ 2 

រលាកក្សី រជត វណាេ៖ី 3 

សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន។ សូមរលាក រលាកក្សីរៅក្កម និងអងេសវនាកា ទ្ធងំមូេ។ រយើងខាុំ4 

សូមអន ញ្ញា តបនដ។  5 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី អ ឹម យន បានបញ្ញជ ក់បនដថា សូមដកក្សង់៖ “ររេរនាះ រគោប់ខាុំរៅ6 

ជីកដីកប់ រដាយសា ខាុំ ត់រគទរីកង ខាុំស ំមិនបាន ខាុំក៏ ត់រគទមករដើមបីជួបឪរ កមដ យខាុំ” សូមបិទកា ដក7 

ក្សង់។ ភសដតុាងក៏បានបង្គា ញវដ ថា  របៀប បបវូបទ ក និងអារ  បស់ក្បជាជន ក៏ក្តូវបានអងេ8 

កា ក្គបក់្គងទ្ធងំអស់ ដូទក ណីរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ជូ គឹមេន ក្បជាជនងាីវដេក្តូវបានផ្ទល ស់ទី9 

េំរៅរីក្កុងភែំររញ ក្តូវបានរគបញ្ជូនរៅ ស់រៅកែុង  ំលាយបូ  រវើយទីរនាះ  វូត -- រវើយគ្នត់រៅ10 

ទីរនាះ វូតដេ់ទ ង បប។ គ្នត់បានរ ៀបរាប់ថា អែករធេើកា ក្តូវវូប ួមទ្ធងំអស់ សមូដកក្សង់៖ “បាយ 11 

បប មួយវវកក្តរឡាក។ បប មួយវវក និងឆ្ែ ំងសមលមួយដាក់កណាដ េវូបគ្នែ បួននាក់។ មួយវវកមែ ក់ៗ 12 

អស់ប៉ា ណា ឹងគឺឈប់រវើយ អត់មនអីវងមឲ្យរទ។ រយើងអត់សូវវឆែត រវើយរយើងសក្មុកកា ង្គ  វតមន13 

ភាល ត់មត់ថា វូបបាយអត់វឆែត រវវវត់ ក្តូវរគោប់យករៅរ ៀនសូក្ត។ រ ៀនសូក្តគឺរៅបាត់ វូត។”  14 

សូមបិទកា ដកក្សង់។ រក្ដរីរនាះ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីបានផដេ់ភសដតុាងថា អងេកា បានរក្បើវិធី  15 

សាហ្វ្សដដាក់ទណឌ កមារដើមបីក្គប់ក្គងក្បជាជន បស់ខលួន រួកគ្នត់បានរ ៀបរាប់ថា រួកគ្នត់ក្តូវបានផ្ទដ ទ់16 

 បបអារ  ក្បសិនរបើរួកគ្នត់រ ំបានរធេើកា សរក្មទតាមវផនកា កំណត់។ 17 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី អ ឹម វណា ៈ វដេជាក ម មនអាយ រទើបវត៨ឆ្ែ ំ រវើយក្តូវរគោត់ទ ក18 

ជាក្បជាជនងាី គ្នត់ក្តូវកា  -- ក្តូវរគបញ្ចូេរៅកែុងកងទេ័តក ម  វដេមនមូេដាឋ នរៅកែុងក្សុក19 

១០៥ សូមបង្គា ញវីឌីអូរលាកក្សី អ ឹម វណា ៈ រេខ១។ 20 

[១០:៣៣:១៤] 21 

(កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ)  22 

“ោស រគឲ្យរួកខាុំរៅជកីវសងដកី្បឡាយវែឹងោប់តាំងរីរម៉ា ងក្បាមំួយក្រឹក  វូតដេ់រម៉ា ង23 

ដប់មួយកនលះថ្ងៃក្តង់។ របើរួកខាុំរធេើមិនរវើយ រគមិនឲ្យបាយវូបរទ រីរក្ពាះរគដាក់កំណត់ក ម វែឹងឲ្យ24 

គ្នែ ១០នាក់វែឹងឲ្យរវើយដទំីនួន១០គូប ១០វម៉ាក្តការ   វែឹង។ វតរួកខាុំ ជួនកាេក៏រធេើរវើយ ជួនកាេក៏25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  27 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

រធេើមិនរវើយ។ របើកាេណាជួបក្បទះដទីន់រៅ រួកខាុំក៏បានរធេើកែុងមួយថ្ងៃទេ់យប់វែឹងរវើយ របើថាដី1 

  ឹងរៅ ក ម ខាុំរធេើមិនបានរទ។ របើរធេើមិនបាន រគមិនឲ្យបប វូបរទ។” 2 

(បញ្ចប់កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 3 

[១០:៣៤:០២] 4 

សកខីកមា បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី បានបញ្ញជ ក់ថា អងេកា បានោត់ទ កក្បជាជនជាកមាសិទាិ5 

 បស់ខលួនរដាយមន សសក្តូវបានរក្បើក្បាស់ដូទសតេធាត ។ មិនថាកា ង្គ ក្បរភទណា កវនលងណា ររេ6 

ណា អងេកា ោត់តាំងក្តូវរធេើឲ្យ -- អងេកា ោត់តាងំឲ្យរធេើ ក្តូវវតរធេើឲ្យរវើយ។ មរធាបាយ ស់រៅ7 

ទិញ្ច ឹមជីវិត  សាលារ ៀន វតតអារា ម ផា   កមាសិទាិឯកជនក្តូវបានបំផ្ទល ញ  និងេ បបំបាត់រោេទ្ធងំ8 

ក្សុង។ កមពជុាក្បជាធិបរតយយ គឺជា ដឋទ្ធសក យ៉ា ងរិតក្បាកដ។ រក្ដរីឧក្កិដឋកមាថ្នកា ដាក់ឲ្យរៅជា9 

ទ្ធសក  វដេក្តូវបានរោទក្បកាន់ថាបានរកើតរេើងរៅសវក ណ៍ក្តាកំក់ អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូង 10 

ក៏ក្តូវរិនិតយរិោ ណា និងសរក្មទផងវដ រៅរេើកា វងទ្ធសំ ខភាររ ំសមក្សប េកខខណឌ  ស់រៅ 11 

កា ង្គ ធៃន់ធៃ  កា បងែត់អារ  និងបទឧក្កិដឋនានារផសងរទៀត វដេជាឧក្កិដឋកមាក្បឆំ្ងមន សសជាតិ។ 12 

កា រក្បើក្បាស់ថាែ ំររទយវដេរធេើរេើងរីដំេូងមី ឬទឹកដូង ឬថាែ ំអាទម៍ទនាយ រដើមបីរាបាេជំងឺក្តូវបាន13 

រេើករេើងរៅកែុងសវនាកា ត លាកា រនះ។ ភសតតុាង បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីវដេបានរេើករេើង14 

រៅររេជំន ំជក្មះបង្គា ញរីផេប៉ាះពាេ់ដ៏ធៃន់ធៃ រេើស ខភារក្បជាជន រដាយសា កា រក្បើក្បាស់ថាែ ំសងេូវ 15 

គ្នា នគ ណភារ និង កា រាបាេរដាយក្គូររទយវដេរ ំមនកា បណដុ ះបណាដ េ ឬវិជាជ ជីវៈក្តឹមក្តូវ។ 16 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី អ  ង សារ ឿន បានផដេ់សកខីកមាថា សូមដកក្សង់៖ “ររេនាងខាុំឈឺ ក្សាប់វត17 

តំណាងកងភូមិ គណៈកមាកា រសដឋកិទច ដាបំាយទ ងរៅ រគដកបាយខាុំ ថាខាុំឈឺសតិអា មាណ៍ រវើយ18 

កាេវែឹង ខាុំក្គុនោញ់ ឈឺខាល ងំ ឈឺ វូតដេ់រកើតថ្ទរទញរីខលួន។ ជំនាន៧់៦ ខាុំឈឺខាល ងំ។ យកខាុំរៅដាក់19 

មនាី ររទយ  ំលាយបូ ។ ររទយវែឹងរគវទកជាម ខសញ្ញា រទៀត គឺររទយ១៧   ំលាយបូ ។” គ្នត់បនតរទៀត20 

ថា សូមដកក្សង់៖ “រគយកខាុំរៅដាក់រស  ូម ឲ្យរេបថាែ ំក្គ្នប់ដូទ រធេើរីដំេូងមី រវើយរស  ូម ជាទឹកដូង21 

ក្សស់ យករៅោក់រជើងខាុំ រធេើឲ្យរជើងខាុំខូទ រដើ រខាើទៗទេ់សរេថ្ងៃ ខាុំរៅឈឺដវដេ។ ខាុំបានតាមែ ក់រនាះ 22 

គ្នត់បានក្បាប់ថា វតទ កយូ រជើងវែឹងនឹងសេិតរវើយ គ្នត់ឲ្យ កអក្ងង រថ្នល ក្សា យកមកសែំ  ឹតរៅ។” 23 

សូមបិទកា ដកក្សង់។ 24 

[១០:៣៦:៤៣] 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  28 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

កងេះអារ  និងកា វងទ្ធសំ ខភារ បានបណាដ េឲ្យក្បជាជនសាល ប់ជាបនតបនាា ប់។ រនះជាអំររើ1 

មន សសឃាតមួយវដេអាទក្តូវបានកំណត់ជាបទរោទ។ រយងតាមភសតតុាងវដេផដេ់រដាយរដើម2 

បណដ ឹង ដឋបបរវណី េកខខណឌ  ស់រៅេំបាកកែុងសវក ណ៍ក្តាកំក់ បាននាឲំ្យក្បជាជនជារក្ទើនបាត់បង់3 

ជីវិត តួយ៉ា ងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ជូ គឹមេន បានបាត់បង់កូនក្សី បស់ខលួនវដេមនអាយ រទើបវត   4 

បីឆ្ែ ំ។ ខាុំសូមអន ញ្ញា តបង្គា ញវីរដអូ បស់រលាកក្សី ជូ គឹមេន រេខ២។ 5 

[១០:៣៧:២០] 6 

(កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ)  7 

“១៩៧៦ គឺរយើងមិនអាទ កអារ រក្ដបានរទ។ គឺអត់ អស់េទាភារ ដេ់រវើយឈឺរៅ វអត់8 

អារ  ដូទថា ម នដំបូងរកើតកហ្វ្ញ្ជឹេអ  ៊ីទឹងលាប់ លាប់កហ្វ្ញ្ជឹេអ  ៊ីទឹងអាទរៅជាឈឺៗ រវើយក្ជះុសក់ៗ9 

រវើយរទើបរយើងយករៅររទយរៅសាល ប់ អត់មនថាែ ំរាបាេោស រដើមៗមករីអត់អារ វែឹងវតមដង 10 

រក្ពាះវរ ីសដវីូប វរ ីសសំបកកាដ មវូប ោស។ ដេ់ររេឈឺអ  ៊ីទឹង វវូបអីអត់រកើតរទ ដេ់ររេវ11 

លាប់អ  ៊ីទឹង វវូបបាយវូបអីអត់រកើតោស ក្តូវដាទ់ៗទំណីវដេរយើងគ្នា ន បស់អេីវដេជាសក្មប់ប៉ាូវ 12 

វូបបាយអត់រកើតក៏ដាទ់ទំណីររេវែឹងោស អត់មនថាែ ំររទយ អត់អីទ្ធងំអស់។ ទំណីអារ  របើ13 

រទ្ធះបីជាមនក៏ឈឺរវើយ រយើងអត់មនថាែ ំ ជារិរសសគឺអត់ថាែ ំវែឹងវតមដង។ អត់ថាែ ំរាបាេ រមល ៉ា ះ14 

រវើយគឺរៅតាមវែឹង គឺក្តូវសាល ប់រដាយសា អត់មនថាែ ំ និងវូបទំណីអារ  អត់ វេងរកើតោស។”-- 15 

[១០:៣៨:៤៥] 16 

កា ោប់អា មាណ៍មួយរទៀត ថ្នភសតតុាង បស់រដើមបណដ ឹង--  17 

--“គួបផសជំាមួយគ្នែ ទ្ធងំរី ម ខ អត់ទំណីអារ វូបក្គប់ក្គ្នន់ រវើយនិងមនជំងឺរកើតកហ្វ្ញ្ជឹេ18 

ោស គួបផសជំាមួយគ្នែ  និងអត់ថាែ ំររទយ បូក ួមបញ្ចូេគ្នែ ”។ 19 

(បញ្ចប់កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 20 

[១០:៣៩:០៧] 21 

កា ោប់អា មាណ៍មួយរទៀត ថ្នភសតតុាង បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីពាក់រ័នានឹងសវក ណ៍22 

ក្តាកំក់ គឺកា បាត់ខលួន។ រយើងបានរសែើស ំឲ្យអងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូង រិនិតយរិោ ណាជារិរសសរេើ  23 

ភសតតុាងពាក់រ័នានឹងកា បាត់ខលួនរៅតាមសវក ណ៍ វដេរយើងបានរ ៀបរាប់េមែិតរៅកែុងសា ណា 24 

 បស់រយើងខាុំ។ រទ្ធះបីកា បាត់ខលួនអាទជួយដេ់កា កំណត់បទឧក្កិដឋថ្នអំររើអមន សសធម៌រផសងរទៀតក៏25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  29 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

រដាយ ក៏កា បាត់ខលួនទ្ធំងរនះ អាទកំណត់នូវប ិយកាសភ័យខាល ទ វដេជាសញ្ញា បញ្ញជ ក់បង្គា ញរៅកា 1 

ដាក់ឲ្យរៅជាទ្ធសក ។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីទំនួន១០នាក់ បានផដេ់សកខីកមារីកា បាត់ខលួន បស់ក្បជា2 

ជនរៅកែុងសវក ណ៍ក្តាកំក់។ កែុងទំរណាមរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរនះ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី េឹប 3 

នាង បានបង្គា ញរីកា បាត់ខលួនបងបែូនបរងេើត បស់គ្នត់ថា សូមដកក្សង់៖ “ខាុំកំរ ងវតជីកក្បឡាយ 4 

រ ើញបែូនខាុំ វខា ក្កវមដឹក រទះរសះដាក់១២នាក់ យករៅ។ បែូនខាុំវក្សកថា បងរអើយ! ខាុំរៅរវើយ។ 5 

យករៅបាត់ វូត។ បាត់បងរី  បាត់បែូនរី ។ បងក៏បាត់ បែូនក៏បាត់ ដេ់អត់មនវម៉ាមនឪ គឺរៅឯរកា6 

វតឯង។” រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី េឹប នាង បានរនយេ់ថា បងក្សីបរងេើត បស់ខលួនរ ា្ ះ េឹប រេខ 7 

និង េឹប រម ើេ ក្តូវបានរគយករទញរៅរក្កាយររេអែកទ្ធងំរី ធាល ក់ខលួនឈឺ វដេ -- រវើយមិនវដេ8 

រ ើញក្តេប់មកវិញរទ។ សូមបង្គា ញវីរដអូ េឹប នាង រេខ៣។  9 

[១០:៤០:៤៧] 10 

(កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 11 

“ខាុំរៅរតាែ តោងវែឹង រធេើកា រៅវែឹង បងខាុំឈឺ បងក្បសុឈឺ បងក្សីឈឺ ដេ់ឈឺរវើយ យក12 

រៅររទយ ដេ់យករៅ រៅបាត់ វូត។ អត់មនរ ើញដងឹបង ដងឹបែូន ដងឹរគយករៅដេ់ណា។ យក13 

រៅររទយ យករៅបាត់ វូតអត់មនរ ើញយក -- គ្នត់ឈឺរាកអាទម៍រដដ  យករៅររទយ យករៅ រៅ14 

បាត់ វូត។”  15 

(បញ្ចប់កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 16 

[១០:៤១:១២] 17 

សកខីកមា បស់រដើមបណដ ឹង ថាន់ ធីម មនសា ៈសំខាន់ខាល ងំណាស់ រដាយសា វបង្គា ញអំរីកា 18 

រធេើទ្ធ  ណកមារៅកែុងមនាី   ំឃាងំនានា រក្ដរីក្កាងំតាោន់ និង ស-២១។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ថាន ់19 

ធីម វដេជាក្បជាជនងាី ក្តូវបានជរមលៀសរៅក្សុកក្តាកំក់រៅកែុងឆ្ែ ំ១៩៧៧។ គ្នត់បានផដេ់សកខីកមាថា 20 

គ្នត់ក្តូវបានរគោប់ខលួនរដាយសា កូនក្សី បស់គ្នត់បាន ត់រគទរីសវក ណ៍។ រវើយរក្កាយមក គ្នត់21 

ក្តូវបានរគ  ំ និងរធេើទ្ធ  ណកមារៅផា អងេ កា។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ូបរនះបាននិយយថា សូម22 

ដកក្សង់៖ “រគោប់ខលួនខាុំ រដាយសា កូនក្សីខាុំ មីទបងរនាះ វកងជាមួយនឹង នាង រអៀម រយ៉ាន វដេរេើង23 

រធេើសកខីកមាម នខាុំ។ វរដើ េួទកាទ់អំរៅរគ ដេ់ ួទរៅ រគោប់ថ្វ ។ រវើយឲ្យវរឆលើយថា ខាុំវែឹងរធេើ24 

ទ្ធរនពាក់ស័កដិរី រៅភែំររញ បានរគឲ្យវ ួទខលួន។ រវើយរកាងវរទះវតរឆលើយរៅ។ វមិនដឹងឪវរៅ25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  30 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

ង្គប់ឯណា។ រគោប់ឪយករៅថ្វ រោេ វមនដឹងឯណា។ បាទ រដាយសា កូនវែឹងឯង។” សូមបិទកា 1 

ដកក្សង់។ កា ោប់ខលួន និងកា ដាក់រទ្ធសសាា នៗមិនសមរវត ផេ បានរធេើឲ្យគ្នត់ និងក្បជាជនមិនដឹង2 

អីរសាះរផសងរទៀតជារក្ទើន បានកាល យជាជន ងរក្គ្នះថ្នកា   ំខលួន និងកា រធេើទ្ធ  ណកមា។   សូមបង្គា ញ 3 

 វីរដអូរលាក ថាន់ ធីម រេខ៤។  4 

[១០:៤២:៥០] 5 

(កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ)  6 

“រទញមកោប់ឱបខាុំបាទជាប់ បាទ។ ោប់ឱបខាុំបាទជាប់អ  ៊ីទឹង រវើយរគយកវខសរគ្នវែឹង យក7 

មកទងខាុំបាទវែឹង ទងសាល បរសកវែឹងរៅរក្កាយ បីទំណងបាទ។ បីទំណងៗអ  ៊ីទឹងរៅ ដេ់ ួទរៅ 8 

បនាា ប់មក ខាុំនឹកថាខាុំសាល ប់រវើយររេវែឹង គ្នា ន ស់រទ រក្ពាះសាល ប់រដាយអត់មនរទ្ធសកំវ សអី9 

រសាះ។ បាទ ដេ់ ួទរៅ រគថ្វ ខាុំវែឹង មែ ក់ទូេអ  ៊ីទឹង ថ្វ ដួេក្តេប់ក្តេិនអ  ៊ីទឹងរៅ រគសួ ទរមលើយ វវែង10 

រៅភែំររញ រៅរធេើសែី? វអាង រឆលើយក្បាប់រគឲ្យក្តង់មក។ រួកប៉ា េរត វែឹងវនិយយមករយើងអ  ៊ីទឹង វថា 11 

អត់មនក្កមសីេធម៌អីរទ រៅកែុងខលួនវវែឹង វស ទាវតវអាង អ  ៊ីទឹងវតមដង។ វអាងរៅកែុងក្កងុភែំររញ 12 

វអាងរធេើអី? វអាងរធេើទ្ធរន ឬមួយក៏រធេើអី? ខាុំបាទរឆលើយក្បាប់រគថា មដ យខាុំអត់មនរធេើអីរទ អត់មនរធេើ13 

ទ្ធរនរទ ខាុំជាកមាក  ខាុំជាអែក កស ីកាប់អ ស កាប់អីេក់ ខាុំរៅវែឹងជំ ំវែឹង ក៏ខាុំអត់មនរធេើអីវដ  ខាុំជា14 

កមាក រទ។ ដេ់អ  ៊ីទឹងរទ រគក៏មែ ក់ថ្វ អស់ទិតត មែ ក់ទូេមកថ្វ រទៀត។ សួ ទរមលើយខាុំ រៅវតដវដេៗ។ រគ15 

ថា វអាងរឆលើយក្បាប់អញឲ្យក្តង់មក របើវវែង រឆលើយក្បាប់អញក្តង់ អញវេងវវែងរៅឥេូវ។ ខាុំមិនដងឹ16 

បានសែីលាតក្តដាងក្បាប់រគឲ្យក្តង់ ខាុំថា ខាុំជាកមាក  អែកកាប់អ ស កាប់អីេក់អ  ៊ីទឹងរៅ ទិញ្ចឹមជីវិត 17 

កូនក្បរនាវែឹង។ ខាុំវតូទទិតតវដ  ខាុំវអត់មនរ ឿង រទ្ធសកំវ សអីរសាះ យកខាុំរៅរធេើទ្ធ  ណកមា យ៉ា ង18 

ធៃន់ធៃ យ៉ា ងរនះ។ របើមនរទ្ធសកំវ សអី ខាុំអត់ខាល ទរទ ខាុំអត់ខាល ទនឹងទទួេ ប៉ា វនដខាុំអត់មនរទ្ធសកំវ ស19 

អីរសាះ។ រវើយរគបានដាក់ខាុំរៅកវនលងវែឹងទ្ធងំយប់ទ្ធងំថ្ងៃៗ វែឹងអត់ឲ្យរទញរៅណារទ។ បាទ រគថ្វ 20 

ខាុំបាទនឹងដំបងរីងរង់ ឫសសីរីងរង់រយើង ឫសសីតាន ់ ប៉ា នរៅល ថ្ដវែឹង សំរងវតមដង។ អាវែឹងរគថ្វ សួ 21 

ទរមលើយ ថ្វ នឹងឫសសីរីង -- បាទ រគថ្វ ផ្ទល សប់ដូ គ្នែ  រក្ពាះថាគ្នែ រគប៉ា នាា ននាក់វែឹងរគ -- រគអាមួយថ្វ វត់ 22 

អ  ៊ីទឹងរៅ មួយទូេថ្វ រទៀត អាមួយថ្វ វត់ ទូេថ្វ  ទ្ធេ់វតខាុំវែឹងសនលប់រៅបានដងឹខលួនរេើង វិញ បានរគ23 

ដកឹ។ អ  ៊ីទឹងរៅ រគរៅរៅកង រទះរសះ ដកឹរៅផា អងេ កាវែឹង ដាក់គ កវែឹង។” 24 

(បញ្ចប់កា បង្គា ញឯកសា សំរេង- ូបភារ)  25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 
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ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  31 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

[១០:៤៥:៥៧] 1 

ទំណ ទសំខាន់មួយរទៀតរៅសវក ណ៍ក្តាកំក់ គឺកា រធេើទ កខប ករមែញរេើរ ទាសាសនា។ កា 2 

រមឃាត់ កា រគ្ន ររាេ់ក្បរភទសាសនា គឺជាក្បធានបទមួយកែុងទំរណាមក្បធាននានារៅកែុងកា 3 

ជំន ំជក្មះរនះ។ អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានសាដ ប់ភសតតុាងយ៉ា ងរក្ទើនសនាឹកសនាា ប់ ួទមករវើយ អំរី4 

កា េ បបំបាត់ក្រះរ ទាសាសនា វដេជាសាសនាទមបងរៅកែុងសងេមកមពជុារៅម នសម័យកមពជុាក្បជា 5 

ធិបរតយយ។ ពាក់រ័នានឹងកា រមឃាត់រ ទាសាសនា អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានទទួេអងេរវត ជាក់6 

លាក់ វដេអាទោត់ទ កជាកា រធេើកា ទ កខប ករមែញសាសនារៅសវក ណ៍ក្តាកំក់។ 7 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីក៏បានផដេ់ភសតតុាងផងវដ  អំរីកា រធេើទ កខប ករមែញសំរៅក្បឆំ្ងរ ទា8 

សាសនិក ជារិរសសអំរីកា កំណត់រគ្នេបំណងថ្នកា រក្បើក្បាស់វតតរេើងវិញ និងកា បំផលិទបំផ្ទល ញវតត។  9 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ប  ន សារ ឿន មនអាយ ១១ឆ្ែ ំរៅឆ្ែ ំ១៩៧៥ វដេរគផ្ទល ស់ទីេំរៅគ្នត់10 

រៅភូមិក្តពាងំវទង រវើយគ្នត់ក្តូវបានរគបំវបករទញរីឪរ កមដ យ រដើមបីដាក់បញ្ជូេកែុងកងក ម ។ 11 

គ្នត់បានផដេ់សកខីកមាថា ក្រះសងឃវតតជិតសវក ណ៍ក្តពាងំវទង ក្តូវបានរគយករទញរៅបាត់  ួមទ្ធងំ12 

បង និងរូ បស់គ្នត់។ គ្នត់បានរ ៀបរាប់សាថ នភារថ្នវតតដូទមនបង្គា ញកែុងវីរដអូ។ សូមបង្គា ញ វីរដអូ13 

 បស់ ប  ន សារ ឿន រេខ៥។ 14 

[១០:៤៧:៣៦] 15 

(កា បង្គា ញឯកសា សំរេង- ូបភារ) 16 

“រ ឿងអា មាណ៍ខាុំ វនឹករ ើញថាវរសាកសាដ យវដ  កវនលងធាល ប់បូជា កវនលងរគ្ន រ ទ្ធេ់វតរៅ17 

អត់មនរលាក គ្នា នមនអីអ  ៊ីទឹង ដងឹជាថាវរិបាក ធាល ប់មនប ណយមនទ្ធន ដេ់ររេអត់មនប ណយ18 

មនទ្ធនអ  ៊ីទឹង ខាុំក៏វរិបាក។ កា នឹងរគ្ន របូជា វដូទថាវគ្នា នអីទីរឹងអីទ្ធងំអស់។ វសាសនាក៏វអស់ 19 

ណាមួយរៅវបាត់បង់រគ្ន របូជា ដងឹរៅរធេើសែីរៅកវនលងណារកើត វមិនវដេជួបក្បទះ វមិនវដេ 20 

រ ើញ។ រទើបវតបានជំនាន់វែឹងបានខាុំរ ើញ  របៀប បបវែឹង វដូទជាវអសាច  យររករវើយ។ ក្រះអងេ21 

រៅវែឹង របើគិតរៅរលាកវមន១៥អងេ វត១៥អងេទ្ធងំរលាកបង រវើយរលាករូខាុំ។ វតមិនដងឹជាយក22 

រៅខាងណា រក្ពាះបាត់ទ្ធងំអស់រវើយ អត់មនរ ើញ។ រៅដេ់រៅសេ់វតវតត ក ដអីិវិនអត់មនរ ើញ23 

រទ ក ដរិឈើបាត់អស់ រៅសេ់វតក ដងិា។ មិនដងឹជារគយករៅខាងណាខាងណី។ រវើយ វិរ វែឹង24 

រ ើញោក់រសា។” 25 
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ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  32 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

(បញ្ចប់កា បង្គា ញឯកសា សំរេង- ូបភារ) 1 

[១០:៤៨:៤៧] 2 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ជូ គឹមេន បានបវនថមថា វតតបានកាល យជាកវនលង  ំឃាងំមន សសវដេមិន3 

ដឹងអី។ វតតមួយរៅលាយបូ  បានកាល យជាកវនលងវងរកាង រវើយអែករទ្ធសក៏ក្តូវបានទ ករៅទីរនាះវដ ។ 4 

ទំវណករដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ ីអ  ៊ុំ ស ផ្ទនី បានសក្មេកូនរៅកែុងវតត វដេវខា ក្កវមរ ៀបរធេើជាមនាី 5 

ររទយ។  6 

ជាបនតរៅរនះ ខាុំរេើករេើងរីរសាកនាដកមារៅកែុងមនាី សនតិស ខក្កាំងតាោន់។ រៅកែុងសវក ណ៍ 7 

ក្តាកំក់ មនគ កធំមួយរៅថា មនាី សនតសិ ខក្កាងំតាោន់។ អស់រលាក រលាកក្សីរៅក្កមដឹងរវើយថា 8 

មនាី សនតិស ខក្កាងំតាោន់មិនវមនរកើតរេើងរដាយឯកឯង ឬគ្នា នរវត ផេរនាះរេើយ។ រវត កា ណ៍9 

វដេបានរកើតរេើងរៅកែុងមនាី សនតិស ខរនះ ទាស់ណាស់ គឺរកើតរទញរីរគ្នេនរយបាយថ្នកា ករមាទ10 

ខាា ងំ វដេក្តូវបានផសរេផាយតាម ទនាសមព័នា វដេបានរ ៀបទំយ៉ា ងេែរដាយបកសក មាយុនីសតកមពជុា 11 

រវើយខាុំនឹងរធេើកា បង្គា ញនូវភសតតុាង និងឧក្កិដឋកមា វដេនាឲំ្យមនកា កាប់សមល ប ់កា   ំខលួន កា រធេើ12 

ទ្ធ  ណកមារៅកែុងមនាី សនតិស ខរនះតាមអងេរវត ជាក់វសដង បសជ់ន ងរក្គ្នះ វដេបានមករធេើសកខីកមា13 

រៅទីរនះ។  14 

[១០:៥០:០៧] 15 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីទំនួនរី នាក់រ ា្ ះ សយ វសន និង សូក្ត សាងំ បានផដេ់សកខីកមាអំរី16 

រវត កា ណ៍វដេរួកគ្នត់ជួបក្បទះផ្ទា េ់រៅមនាី សនដិស ខ។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណទំីនួនបួននាក់ ប  ន 17 

សារ ឿន, អ  ង សារ ឿន,  ី រៅ និង អ ូ ដាវ បានផដេ់សកខីកមាអំរីសមជិកក្គួសា និងមិតតភកដិ បស់រួក18 

គ្នត់ វដេក្តូវបានរគយករទញរៅមនាី សនដិស ខក្កាងំតាោន់។ ជន ងរក្គ្នះវដេជាអែករទ្ធសរៅក្កាងំ19 

តាោន់ ក្តូវបានដកវូតទ្ធងំក្សុងនូវសិទារិស ីភារ រដាយរ ំមនកា កាត់រសទកដីវសេង កភារខ សនិងក្តូវ20 

ណាមួយរេើយ។ អែកវដេក្តូវជាប់សងស័យថាជាខាា ងំ បស់អងេកា ក្តូវបានោប់មក  ំរៅទីរនះ វដេ21 

មនទ្ធងំក ម និងទ្ធ កផងវដ  តាមកា រធេើសកខីកមា បស់ សូក្ត សាងំ។  22 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី សយ វសន ក្តូវបានរគ  ំខលួនរៅមនាី សនដិស ខក្កាងំតាោន់រីឆ្ែ ំ៧៤ 23 

 វូតដេ់ដួេ េំ --  វូតដេ់កា ដួេ េំថ្ន បបវខា ក្កវម រដាយសា វតឪរ ក បស់គ្នត់ធាល ប់រធេើជា24 

រមក្សុកជំនាន់េន់ នេ់ និងជំនាន់សរមដទ សីវន  វដេរគោត់ទ កថាជារួកសកដិភូមិ នាយទ ន។ ពាក់រ័នា25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  33 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

នឹងេកខខណឌ ថ្នកា   ំខលួន សយ វសន បាននិយយថា សូមដកក្សង់៖ “បញ្ញជ ក់រីក្បវតតិ ូប បស់ខាុំអាទ1 

បញ្ញជ ក់បាន។ កាេរីរដើមខាុំរៅរកាង ខាុំមិនអាទោបំានរីរ ឿងបញ្ញា មូេរវត វដេរ ឿងរា វខាុំមិនអាទដឹង 2 

ប៉ា វនតតាមខាុំសាា នរៅគឺថា រ ឿងខាុំវពាក់រ័នានឹងឪរ ករធេើរមក្សុកជំនាន់េន់ នេ់ និងសរមដទ សីវន  -- និង3 

ជំនាន់សរមដទ សីវន ។ រវើយពាក់រ័នាវតប៉ា ណា ឹងរ ឿងខាុំ អត់វដេមនរ ឿងរវត អេីរីបញ្ញា ណាមួយក៏ 4 

អត់មន មនពាក់រ័នាវដេរៅថាជំនាន់វែឹងរគរ ីសក្បវតតិ ូបថាសកដិភូមិ និងនាយទ ន។ រគនិយយរី      5 

សកដិភូមិនិងនាយទ នជំនាន់រនាះ។” សូមបិទកា ដកក្សង់។  6 

[១០:៥២:០៣] 7 

ពាក់រ័នានឹងសាថ នភារ  ំខលួន រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី សយ វសន បានផដេ់សកខីកមាថា សូមដក8 

ក្សង់៖ “បាទ អ  ៊ីទឹងវមន កាេណាអែករទ្ធសធៃន់ ឬមិនដឹងថាធៃន់ ឬក៏ក្សាេ នាមំកដេ់ដំបូងរគដាក់9 

រខាែ ះរជើងទ្ធងំរី  ដាក់រជើងទ្ធងំរី រវើយ រគដាក់ថ្ដរីរេើរទៀត ដាក់ ន កវដករេើរនះមួយរទៀត” សូមបិទ10 

កា ដកក្សង់។ អែករទ្ធសទ្ធងំអស់មនទ្ធងំក្បជាជនោស់ ក្បជាជនងាី អតីតមហ្វ្នដី ដឋកា ថ្ន បបោស់ 11 

វដេ យៈររេថ្នកា   ំខលួនថ្នអែករទ្ធស មិនដូទគ្នែ រនាះរេើយ អាក្ស័យរៅរេើក្បរភទ បស់អែករទ្ធស។  12 

តាមកា រ ៀបរាប់ បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីដវដេថា សូមដកក្សង់៖ “បាទ មនអែករទ្ធស13 

វដេជាប់វែឹងដូទខាុំអ  ៊ីទឹង ជាក្បជាជនមេូដាឋ ន។ កាេណាមូេដាឋ នជាប់បានយូ  របើថា១៧រមសាវិញ14 

ជាប់អត់បានយូ រទ ជួនកាេយករៅដេ់អ  ៊ីទឹង ជារិរសសអែកេបីៗរ ា្ ះអ  ៊ីទឹង យករៅលាៃ ទ លាៃ ទ  15 

បនដិទរគយករៅសមល បរ់ោេរវើយ។ ឧទ្ធវ ណ៍ដូទតួក នរលាកក្សី គឹម ណូវ , រលាក ណ ប វណម 16 

ជារដើម។” 17 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី សយ វសន បានផដេ់សកខីកមាបវនថមថា រក្កាយររេ  ំខលួនគ្នត់បានមួយ18 

វខ គ្នត់ក្តូវបានរគឲ្យរៅរធេើកា រៅខាងរក្ដអគ្ន គ ក។ រសនា ីយូរនះ គឺជាបញ្ញា ទមបងសក្មប់អងេជនំ ំ19 

ជក្មះសាលាដំបូង រពាេគឺរៅររេអែករទ្ធសក្តូវបានរគអន ញ្ញា តឲ្យរធេើកា ង្គ រៅកែុងប ិរវណខាងរក្ដ 20 

មនាី   ំឃាងំ រតើរួករគមនឋានៈអេី?  21 

[១០:៥៣:៣៩] 22 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូង បានទទួេសំណួ ក្សរដៀងគ្នែ មួយទំរពាះអែករទ្ធសវដេក្តូវបាន 23 

អន ញ្ញា តឲ្យរៅ -- ឲ្យរធេើកា ង្គ រៅស-២១។ រៅកែុងសំណ ំរ ឿង០០១ អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបាន24 

រិោ ណារ ើញថា អំររើដាក់ឲ្យរៅជាទ្ធសក ក្តូវបានកំណត់ជាបទឧក្កិដឋរៅកែុងក ណីរនាះ។ រយើង25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  34 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

រជឿជាក់ថា វិធីសាហ្វ្សដក្សរដៀងគ្នែ ក្តូវបានអន វតតតាមទំរពាះមនាី សនដិស ខក្កាងំតាោន់រនះវដ ។ សយ 1 

វសន បានបនដរទៀតថា សមូដកក្សង់៖ “រគក្រវេងខាុំឲ្យរទញរធេើកា ខាងរក្ដ រគរ ើញថាខាុំរៅរកាង2 

ជាងរគ រវើយម៉ាាងរគរនយេ់ក្បាប់ខាុំថា វអាងរៅមត់ឲ្យរសៃៀម វអាងរគទ កឲ្យ ស់រវើយ របើវអាងមត់3 

អត់រសៃៀមរទ អត់មនមត់ រអទ អទូ មត់ដាទរីរនះរីរនាះរទ អត់រទ វអាងមត់ឲ្យរសៃៀម អញទ កឲ្យ4 

 ស។់ រគវេងខាុំរធេើកា រៅកែុងវែឹង ឲ្យរមើេក្កបី។ រមើេក្កបី ួទ រគឲ្យរៅកាប់ រដដ សក្មប់សរ 5 

រវើយនិងរខាា ទសាល ប់រៅកែុងគ ក រគថ្វ សួ ទរមលើយបងែត់បាយរៅកែុងគ កវែឹង កាេណាសាល ប់រវើយរគ6 

វូតរខាែ ះរទញ រវើយខាុំវសងយករៅដាក់កប់តាមជួ  បង។ កប់រវើយដាក់ដាដូំងរីរេើជាមួយ តាទិន 7 

រី នាក់ តាទិន វែឹងឯង។”  8 

តាម យៈសកខីកមារនះបង្គា ញថា  អែករទ្ធសមួយទំនួនក្តូវបានបរញ្ចញឲ្យមករធេើកា ខាងរក្ដអគ្ន  9 

គ ក រដាយមនកា ឃាល ងំរមើេរីអែកយម។ ដូទនឹងក ណីឪរ ក បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ប  ន សារ ឿន 10 

វដេបានរ ើញឪរ កគ្នត់ផ្ទា េ់វភែករៅកែុងប ិរវណក្កាងំតាោន់។ គ្នត់រសលៀករខាខលី មន ូបរាងសេម11 

សាេ ងំរមើេសឹងវតមិនសាេ េ់ កំរ ងវតវ កទឹករក្សាទបវនល។ ឪរ ក បស់រដើមបណដ ឹងរនះ គឺជាអតីតអែក 12 

រធេើកា ជាមួយក្បធានភូមិ។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី សយ វសន បាននិយយរ ៀបរាប់ថា អែកជាប់  ំ13 

ក្តូវបានរគសួ ទរមលើយ រដាយមនកា រធេើទ្ធ  ណកមាធៃន់ធៃ រៅមនាី សនដិស ខក្កាងំតាោន់។ រដើមបណដ ឹង14 

 ដឋបបរវណីបានផដេ់សកខីកមាបនដរទៀតថា សូមដកក្សង់៖ “មិនអាទកំណត់បានរទ អែកសាល ប់។ អែកមកងាី15 

អ  ៊ីទឹង រគយករៅថ្វ សួ ទរមលើយ។ ថ្វ សួ ទរមលើយរវើយ មកកវនលងអត់ ួទ ខាុំរៅក្គ្នរីកវនលងសួ ទរមលើយ 16 

យកមកដាក់រៅកវនលងគ ក រវើយរបើក្គ្នមិន ួទ ក៏វសងមកអ  ៊ីទឹងរៅ។ ថ្វ សួ ទរមលើយ ទ្ធ  ណកមាប៉ា ណា ឹង17 

រវើយ យកមកដាក់រខាែ ះថ្ដរខាែ ះរជើងទ្ធងំរី វិញដវដេ។ ប៉ា វនដបាយរគអត់ឲ្យវូបរទ អត់ដួសបាយឲ្យ18 

រទ បប ក៏អត់វដ  សក្មប់អែកវដេរគរោទថារទ្ធសកបត់ជាតិ។ ជំនាន់វែឹង រគរៅថារទ្ធសកបត់ជាតិ 19 

អត់ឲ្យបាយវូបរទ។” សូមបិទកា ដងក្សង់។ 20 

[១០:៥៦:៤០]  21 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី សូក្ត សាងំ បានរ ៀបរាប់អំរីសវក្មកថ្នកា ឈឺោប់ បស់អែករទ្ធស22 

វដេក្តូវបានរគសួ ទរមលើយថា សូមដកក្សង់៖ “កែុងសវក្មកបងបែូនអែករទ្ធស ខាុំ ស់រៅទីវែឹង រិតជាឮ23 

ទាស់រវើយ។ ឮរដាយសា រគថ្វ សួ ទរមលើយ ជាក់វសដងវតមដង” សូមបិទកា ដកក្សង់។ រដាយសា 24 

េកខខណឌ  ស់រៅ  របៀបថ្នកា   ំខលួន កា ផ្ទដ ទ់ បបវូបទ ក បានរធេើឲ្យអែករទ្ធសសាល ប់រក្ទើនរៅកែុង    25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  35 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

គ ក។ តាមកា បង្គា ញ បស់រលាក សយ វសន ដូទមនរៅកែុងរសទកដីដកក្សង់ សូមកក្សង់៖ “រគដាក់1 

រខាែ ះថ្ដ រខាែ ះរជើងទ្ធងំរី វិញដវដេ។ ប៉ា វនដបាយ រគអត់ឲ្យវូបរទ អត់ដួសបាយឲ្យរទ បប ក៏អត់ឲ្យ  2 

វដ ។ អែកវដេរគរៅថា រទ្ធសកបត់ជាតិ។ ជំនាន់វែឹង រគអត់ឲ្យបាយវូបរទ។ រៅដេ់ រគដាក់រខាែ ះ3 

រោេវែឹង រទះវតរោេរៅ រោេទ្ធេ់យប់ រោេទ្ធេ់ក្រឹក  វូត។ របើមន សសក្បុសវិញ អត់បាយ 4 

អត់ទឹក បាន១៨ថ្ងៃ គឺសាល ប់។ ខាុំអត់បានរាប់រទ វតខាុំកាទ់ខាែ ទ់សលឹករតាែ ត។ មួយថ្ងៃកាទ់សលឹករតាែ តមួយ   5 

សនលឹក។ កាទ់មួយកំណាត់ដាក់រោេរៅវកប កវនលងរដក ខាុំរដក។ ដេ់វសែករេើង កាទ់មួយសលឹករទៀត ខាុំ6 

រាប់រមើេ ១៨ថ្ងៃគត់ គឺដាទ់ខយេ់ម៉ា ត់។ រគឲ្យខាុំយករទញ។ យកសរវែឹងរៅទ កដាក់ រវើយេ បនិង7 

កប់ដី។” សូមបិទកា ដកក្សង់។  8 

[១០:៥៨:១០] 9 

ទំរពាះអែករទ្ធសវដេក្តូវបានរគសួ ទរមលើយ រទ្ធះបីជារួករគមិនបានយករៅសមល ប់ក៏រដាយ ក៏10 

មិនអាទក្ទ្ធកំ្ទ ស់ទំរពាះកា ឈឺោប់ និងអត់ឃាល នបានរេើយ។ តាមកា រ ៀបរាប់ បស់រដើមបណដ ឹង ដឋ11 

បបរវណី សយ វសន។ សមូរេើកកា ដកក្សង់៖ “អែកវដេរគដាក់គ ក និងថ្វ សួ ទរមលើយ។ ទ្ធ  ណកមា12 

មិនអាទ ត់ ួទរេើសរីមួយវខរទកែុងមែ ក់។ រក្ពាះរគអត់ឲ្យអីវូបទ្ធងំអស់ អត់មនអីទ្ធងំអស់។ រគ13 

ដាក់រខាែ ះរោេវតមដង។” សូមបិទកា ដកក្សង់។  14 

ទំរពាះអែករទ្ធសវដេមនជំងឺ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី សូក្ត សាងំ បានបញ្ញជ ក់ផងវដ ថា សូម15 

រេើកកា ដកក្សង់៖ “អែករទ្ធសវដេក្តូវ  ំខលួនរៅទីរនាះ គ្នត់មិនវដេបានរ ើញថា បានទទួេកា 16 

រាបាេរេើយ”។ សូមបិទកា ដកក្សង់។  17 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី សយ វសន ក៏សាកសីផ្ទា េ់វភែកយ៉ា ងសំខាន់ផងវដ  វដេបានដឹងរីកា 18 

សមល ប់អែករទ្ធសរៅមនាី ក្កាងំតាោន់។ សូមបង្គា ញវីរដអូ រលាក សយ វសន រេខ៦។  19 

[១០:៥៩:១៤] 20 

(កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 21 

“ម ននឹងយកមន សសរៅសមល ប់ គឺរៅដេ់រគរបើកទ្ធេ   របើកទ្ធេ  គ កវែឹង រគក្បាប់ថា ឥេូវរបើក22 

ទ្ធេ  គ កវែឹង រគក្បាប់ថា បងបែូនទ្ធងំអស់បាន ួទរៅតាមសវក ណ៍វិញរវើយ របើអ  ៊ីទឹង រយើងក្តូវនឹង23 

រគ្ន រនឹងវផនកា  និងអងេកា  ប៉ា វនដមិនបានរៅអស់គ្នែ រទ បានរៅមួយទំនួន។ ប៉ា វនតគ្នត់យកក្កដាស24 

មួយមក សក្មប់រមើេបញ្ជី។ ដេ់ផាយក្បាប់គ្នត់ រធេើនាមកែុងនាមនរយបាយ គ្នត់ថារបើបាន ួទរៅ25 
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សំណ ំរ ឿងក្រវាទណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                        

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  36 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

តាមសវក ណ៍វិញ វែឹងរយើងរគ្ន រនឹងអងេកា  រគ្ន រនឹងវផនកា អងេកា  ក ំខាា ស់នឹងកង់ក្បវតតិសាហ្វ្សត1 

 បស់អងេកា  រយើងរគ្ន រនឹងអងេកា ។ ដេ់គ្នត់រៅរ ា្ ះមដងរី ។ រៅរ ា្ ះមដងរី ៗៗ រៅវូត2 

រខាែ ះ វូតរខាែ ះរទញខាេ ទ់ រ ា្ ះរនះ ឧទ្ធវ ណ៍ថារ ា្ ះ “ក” រ ា្ ះ “ខ” អ  ៊ីទឹង រទញមករក្ដមក 3 

ដេ់រដើ រទញមករក្ដ វួសកវនលងគ កវែឹង វួសមកដេ់ខាងតបូងបនដិទ មនថ្ក្រដំេូងមី ថ្ក្រដំេូងមី 4 

ដេ់មនកងទ័ររៅោវំែឹងរី នាក់។ ោវំែឹងរី នាក់ ដេ់រនះថា វ ឺ!រយើងបាន បាន ួទរៅតាមសវ- 5 

ក ណ៍វិញ រយើង ជួបនឹងអងេកា  ស ំទងថ្ដ ទងថ្ដរវើយទងម ខ។ ក្សាប់វតវួសកវនលងវដេគ កវែឹង6 

ឆ្ៃ យបនតិទវដ  ដកី្បវវេជាអាទ១០វម៉ាក្ត ស ំទងថ្ដទងម ខថា រវត ខាុំក្តូវទងថ្ដទងម ខ មិនឲ្យនឹង7 

រ ើញនឹងអងេកា  គ ំកួនជាមួយអងេកា ។ គ្នត់បរណត ើ រៅដេ់ គ្នត់ឲ្យអងេយុ អងេយុរវើយគ្នត់ថ្វ នឹង8 

តបូងទប តបូងទបរីរក្កាយរវើយ គ្នត់ធាក់ក្បរមៀេ çខាុំបានមនក្បសាសន៍រីម នមករវើយថាç ធាក់9 

ក្បរមៀេរវើយ វដេក្បសុៗនឹងោស់ៗរគអាទយកដាវមួយ រវើយដាវវវងៗវផលក្បវវេជាអាទជា   10 

៤តឹក និង៥តឹកវផលដាវវែឹង។ ថ្វ រីរក្កាយរវើយ យកដាវកាត់បំរង់ក រវើយកាត់បំរង់ករវើយ អូស11 

ទមល ក់ រដត រវើយក្សាតរខាអាវរទញទ្ធំងអស់។ រខាអាវមិនថាហ្វ្សតីមិនថាប  ស ក្សាតទ កគ មួយ    12 

កវនលង។ បាទ ក្សាតទ កគ មួយកវនលងវែឹង របាះគ វែឹង វតររេថ្វ មួយថ្ងៃវែឹង ថ្វ ទប់ថ្ងៃវែឹងអ  ៊ីទឹង ថ្ងៃ13 

លាៃ ទរេើងគ្នត់ឲ្យខាុំរៅក្បមូេរខាអាវ និងរខាអាវយករៅគួក គួកយករៅទ ករោេរៅក្តពាងំេិទខាង14 

េិទ មនក្តពាងំភូមិមួយខាងេិទមួយរទៀត យករៅគ រោេវែឹង។ បានរេទ ករោេវែឹងរី បីថ្ងៃ 15 

បានក្បមូេរខាអាវវែឹងដាក់ យកមកដាក់កែុងឃាល ងំ ឃាល ងំជតិកវនលងសួ ទរមលើយវែឹង។ ក្បមូេទ កដាក់16 

បានយូ បនតិទ បានមនឡានេង់  ូវវ  គ្នត់ដកឹរទញរៅវទកតាមសវក ណ៍។” 17 

(បញ្ចប់កា បង្គា ញឯកសា សំរេង- ូបភារ) 18 

[១១:០១:២៨] 19 

រលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម រសាកនាដកមាទ្ធំងអស់វដេបានរកើតរេើងរៅកែុងមនាី 20 

សនតិស ខក្កាងំតាោន់ និងសវក ណ៍ក្តាកំក់ ដូទបង្គា ញតាមភសតតុាង បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ ី  21 

រិតជារកើតរទញរីកា អន វតតតាមវផនកា រ ៀបទ កជាម ន បស់ជនជាប់រោទ នួន ជា, រខៀវ សំផន និង22 

បកសរួក។ រវើយឧក្កិដឋកមាក្សរដៀងគ្នែ រនះ ក៏បានរកើតរេើងរៅកែុងទីតាងំឧក្កិដឋកមារផសងរទៀត វដេ23 

សវភាតា បស់ខាុំនឹងរធេើកា បង្គា ញជូនអងេជំន ំជក្មះបនតរទៀត។  24 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ សូមអរញ្ជើញ -- សូមរលាកក្បធាន សូមអន ញ្ញា តឲ្យសវភាតាខាុំ25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  37 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

បនត។ 1 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 2 

បាទៗ អងេជំន ំជក្មះអន ញ្ញា ត។ សូមអរញ្ជើញ! 3 

[១១:០២:២៩] 4 

រលាក វ ង គមឹសួន៖ 5 

សូមអ គ ណបាទ។  6 

ខាុំបាទ វ ង គឹមសួន ជារមធាវីតំណាងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ថ្នក្កុមអងេកា  ក្កុមអែកទាប់7 

កា ពា សិទាិកមពជុា រៅកាត់ថា ស ី.ឌី.ភី។ សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន រលាកក្សី រលាករៅក្កមជំន ំជក្មះ8 

ជាទីរគ្ន រ និងសាធា ណជនទ្ធងំអស់ជាទីរគ្ន រ។ ខាុំបាទនឹងរធេើរសទកតីវងលងកា ណ៍ទ្ធក់ទងរៅនឹង9 

ក្បធានបទ មនាី សនតិស ខមួយទំនួន និងកា របាសសមែ តថ្ផាកែុងដូទតរៅ។ ទ្ធក់ទងនឹងមនាី សនតិស ខ 10 

មនាី សនតិស ខជារក្ទើនក្តូវបានបរងេើត និងដាក់ឲ្យដំរណើ កា រៅទូទ្ធងំក្បរទសកមពជុា។ ជិតកា ោប់រផដើម11 

 បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ រវើយក្តូវបានដំរណើ កា  វូតដេ់ បបរនះបានដួេ េំ។ អងេជំន ំជក្មះ12 

សាលាដំបូង ក្តូវបានបដឹងរីអងេរវត ពាក់រ័នានឹងមនាី សនតិស ខទំនួនបួន គឺមនាី សនតិស ខស-២១ ឬសរេថ្ងៃ13 

រនះរគរៅថា គ កទួេវសលង មនាី សនតិស ខភែំរក្កាេ មនាី សនតិស ខអូ កវនសង និងមនាី សនតិស ខក្កាងំ   14 

តាោន់ វដេបានរិភាកាតាំងរីររេម នពាក់រ័នានឹងសវក ណ៍ក្តាកំក់ វដេសវភាតាបានរេើករេើង15 

អមាញ់មិញ។ ដីកាដំរណាះក្សាយវដេបានបដឹងរៅកាន់អងេជំន ំជក្មះបានបញ្ញជ ក់ថា កមាវតថកុែុងកា 16 

បរងេើត និងដាក់ឲ្យដំរណើ កា មនាី សនតិស ខទ្ធងំរនាះ គឺរដើមបីអន វតតនិងកា ពា បដិវតតន៍សងេមនិយម គឺ17 

កា េត់ដំរៅសមសភារមិនេែ និងកា សមល ប់ខាា ងំ ទ្ធងំរៅកែុងជួ បកស និងរក្ដជួ បកស តាមក្គប់18 

មរធាបាយដូទមនវទងរៅកែុងដីកាដំរណាះក្សាយ កថាខណឌ រេខ១៧៨ ដេ់ ១៧៩។  19 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូង ជាដំបូងនឹងកំណត់ថា រតើអងេរវត ទ្ធងំរនាះពាក់រ័នានឹងឧក្កិដឋកមា20 

អំររើកា ដាក់កែុងរនានាគ្ន  កា ដាក់ឲ្យរៅជាទ្ធសក  មន សសឃាត កា សមល ប់ ង្គេ េ កា ដាក់រៅកែុង21 

មនាី   ំឃាងំ កា រធេើទ កខប ករមែញ និង/ឬ អំររើអមន សសធម៌រផសងរទៀត វដេរកើតរេើងរៅកែុងមនាី សនតិ-22 

ស ខកែុងសំណ ំរ ឿង០០២/០២ ឬយ៉ា ងណា។ រវើយទី២ អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងក្គ្នន់វតកំណត់ថា  23 

រតើជនជាប់រោទនឹងក្តូវទទួេខ សក្តូវរេើឧក្កិដឋកមាទ្ធងំរនាះឬយ៉ា ងណាវដ ។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី24 

ទំនួន២៩៦នាក់ ក្តូវបានទទួេសាេ េ់រដាយវផែករេើមូេដាឋ នថ្នបទឧក្កិដឋ វដេបានរោទក្បកាន់រៅតាម25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  38 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

មនាី សនតិស ខ និងវេរិឃាត។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីទំនួនរី នាក់ បានផដេ់សកខីកមាពាក់រ័នានឹងមនាី 1 

សនដិស ខភែំរក្កាេ និងមនាី ក-១១ សថិតរៅរខតតមណឌ េគិ ី។ និងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីទំនួន១០នាក់2 

រទៀតបានផដេ់សកខីកមាពាក់រ័នាមនាី សនដិស ខស-២១។ គ្នា នរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីណាមែ ក់បានរធេើសកខី3 

កមាពាក់រ័នានឹងមនាី សនដិស ខអូ កវនសងរនាះរទ  រទ្ធះបីជាឯកសា ជារក្ទើនក្តូវបានបង្គា ញកែុងអំេុងសវនា4 

កា រេើឯកសា កនលឹះរនាះក៏រដាយ។  5 

[១១:០៥:៣៥] 6 

អំរីមនាី សនដិស ខភែំរក្កាេរៅក្សុករកាះវញក រខតតមណឌ េគិ ី។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីទំនួនរី 7 

នាក់គឺរលាក ស ន វ ត និងរលាក ក េ វណម បានផដេ់សកខីកមាពាក់រ័នានឹងមនាី សនដិស ខភែំរក្កាេ និង8 

មនាី ក-១១។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ស ន វ ត គឺជាជន ងរក្គ្នះរដាយផ្ទា េ់រីអំររើទ្ធ  ណកមា និងកា 9 

ដាក់កែុងរនានាគ្ន រៅមនាី សនដិស ខភែំរក្កាេ និងបានផដេ់សកខីកមាអំរីរយសនកមាវដេរួករគបានទទួេ  10 

 ង។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ស ន វ ត  ូបរនះបានទូេបរក្មើកងទ័រវខា ក្កវមរៅកែុងឆ្ែ ំ១៩៧៥ គឺ11 

បនាា ប់រីថ្ងៃ ំរដាះក្កុងភែំររញ១៧ រមសា ១៩៧៥។ រដើមបណដ ឹង ូបរនះបានរនយេ់ថា អងេកា បានបញ្ជូន12 

កងរេ បស់រលាក គឺកងរេ៩២០ រៅកា ពា ក្រំវដនទប់ទេ់រវៀតណាមរៅក្សុករកាះវញក រខតត13 

មណឌ េគិ ី។ បនាា ប់មករដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីក្តូវបានវតងតាំងជាក្បធានកងអន រសនាធំ។ រៅររេ 14 

ស ន វ ត បញ្ឈ រជើងរៅរខតតមណឌ េគិ ី ថាែ ក់ដឹកនា ំបស់គ្នត់ ក៏ក្តូវបានអងេកា រៅរៅរ ៀនសូក្ត 15 

រវើយឮថារួករគក្តូវបានរគសមល ប់រដាយរោទថាកបត់អងេកា ។ រីវខវិទេិកា ដេ់វខធែូ ឆ្ែ ំ១៩៧៧ រៅ   16 

 ដូវក្ទូតកាត់ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីក៏ក្តូវបានរគោប់ខលួន និងយករៅ  ំខលួនរដាយរោទថាកបត់អងេកា 17 

ផងវដ ។ គ្នត់ក្តូវបានរគ  ំឃាងំរៅមនាី សនដិស ខភែំរក្កាេរី ៣រៅ៦វខ រដាយគ្នត់ក្តូវបានរគសួ 18 

ទរមលើយ ឆក់វខសរភលើង និងវយដំរធេើទ្ធ  ណកមាយកទរមលើយ។ គ្នត់បានរិរណ៌នា សូមដកក្សង់សមដី បស់19 

គ្នត់៖ “វដេរគរៅខាុំរៅ ក៏រគយករៅកវនលងខាមរនាះឯង កវនលងខាមសមៃ ត់រនាះបាទ។ សួ ទរមលើយម ន20 

ដំបូងរគដាក់ឆក់វខសរភលើងបាទ ឆក់វខសរភលើងខាុំ ក៏ខាុំវដូទជាថាបាត់សាា  តីអស់ រវើយឲ្យខាុំរឆលើយ ៗថាខាុំមិន21 

រឆលើយរៅ រគឆក់រទៀត។ ដេ់ឆក់រៅ ខាុំដូទថាវសនលប់ គឺអត់ដឹងខលួនផង វដូទថា ដឹងថាខលួនសាល ប់វត22 

ប៉ា ណា ឹងឯង។ ដេ់ខាុំដឹងខលួនបា៉ា ទ់ វសួ រទៀត វឈប់ឆក់ វតរគថ្វ បរណាដ យ រគថ្វ ។ វឆក់រៅ ខាល ទខាុំមិន23 

បានរឆលើយសំណួ ឲ្យបានឲ្យរគបានអស់ រគក៏ឈប់ឆក់ រគថ្វ  ដេ់ថ្វ វអាទរឆលើយបាន។” សូមបិទសក្មង់។  24 

រដើមបណដ ឹង ូបរនះបានប ិយយដូទមនកា បញ្ញច ងំវីរដអូតរៅរនះ សូមបញ្ញច ងំវីរដអូ រេខ១។ 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  39 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

[១១:០៨:២០] 1 

(កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 2 

“បាទ វដេថ្វ ខាុំរនាះគឺដំបងរយើងគឺវធំវដ  ធំប៉ា នកថ្ដ កំភួនថ្ដរនះគឺថ្វ  បាទ។ ថ្វ េាមវតរយើងរី 3 

បីដំបង ក៏វបាត់សាា  តី ដងឹខលួនវសនលប់ ខាុំសនលប់ វថ្វ មដងក៏សនលប់ រី ដងក៏សនលប់ៗក៏វមិនបានយូ  វោប់4 

កហ្វ្នាដ ក់ វសួ ទរមលើយរទៀត ក៏អាទដងឹខលួនមួយវភលតរៅវិញរៅបាទ។ ដេ់ខាុំមិនរឆលើយរៅ វថ្វ ផ្ទដ ទ់រទៀត 5 

វថ្វ យកង្គប់ អញដាក់វអាងឲ្យង្គប់ រគថា មិនបាទ់រឆលើយក៏វីរៅ ថ្វ វអាងឲ្យង្គប់វតមដង។ ខាុំក៏អត់ដងឹវដ  6 

ក៏វថ្វ ខាល ងំរៅ វទូេអាបាត់បង់សតិវិញ្ញា ណរៅ សនលប់បានដងឹអីនឹងៗរឆលើយ នឹងនិយយរកើត វអស់7 

បាទ ដំបងធំៗបាទ។” 8 

(បញ្ចប់កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 9 

[១១:០៩:១៥] 10 

បាទ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ូបរនះ ក៏បានរនយេ់រីផេប៉ាះពាេ់ថ្នកា ោប់ខលួន និងកា រធេើ11 

ទ្ធ  ណកមាមករេើក្គួសា គ្នត់ផងវដ  សូមដកក្សង់៖ “ក៏នឹករ ើញថាឈឺោប់វដ  ខាុំខំតស ូរដើមបីកា ពា 12 

ក្បរទសជាតិ បរក្មើបកស បរក្មើអងេកា  ប៉ា វនដអងេកា មករោទក្បកាន់ រមើេមួយរូជខាុំសាល ប់អស់ ទ ះរបើខាុំ13 

រធេើកា សក្មប់កា ពា ក្បរទសជាតិ រវើយឲ្យថ្វ បងបែូនវម៉ាឪរោេ ទ ះរតើខាុំជាអែកបរក្មើអងេកា រៅ14 

កា ពា ក្រំវដនរនាះវទិតតេែប៉ា នណា ខាុំវឈឺោប់ របៀបរម៉ាទ។ បាទ ខាុំវអន់ទិតតណាស់សរេថ្ងៃ វតកាេ15 

ណាឮរគនិយយ ខាុំទង់វតអួេរដើមក។” សូមបិទសក្មង់។  16 

ទ្ធក់ទងជាមួយនឹងមនាី សនដិស ខមួយរៅកណាដ េក្កុងភែំររញ វដេជាមនាី សនតិស ខរគរៅថា 17 

មនាី សនតិស ខស-២១ ឬសរេថ្ងៃរៅថា “គ កទួេវសលង” វិញ។ ក ណីសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ វគេមនាី  18 

សនតិស ខស-២១ មិនវមនក្ទំវដេរៅនឹងសំណ ំរ ឿង០០១ រនាះរទ។ រយើងរ ើញមនរដើមបណដ ឹង ដឋបប-  19 

រវណីក្បវវេជា១១៤នាក់ វដេមនសាទ់ញាតិ ឬមិតតភកដិក្តូវបានរគ  ំឃាងំ ឬសមល ប់រោេរៅ  20 

ស-២១ ដូទបានគូសបញ្ញជ ក់រៅកែុងសា ណាបញ្ចប់កិទចរិភាការដញ បស់រយើងខាុំ តាម យៈកា វិភាគរេើ 21 

ឯកសា នាសម័យវខា ក្កវមរនាះ រៅកែុងសំណ ំរ ឿង។ រយើងរជឿជាក់ថា ក ណី បស់ប គេេនីមួយៗនឹង22 

ជួយដេ់អងេជំន ំជក្មះកែុងកា កំណត់រីឧក្កិដឋកមាថ្នកា អន វតត និងកា សមល ប់រៅមនាី សនតិស ខស-២១។ 23 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីទំនួន១០នាក់ បានផដេ់សកខីកមាអំរីបទឧក្កិដឋរៅមនាី សនតិស ខស-២១ ដូទជា 24 

រលាក ជ ំ ម ី វដេជាជន ងរក្គ្នះរដាយផ្ទា េ់ និងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីទំនួនក្បាបំីនាក់រទៀត ដូទជា 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  40 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

រលាក វឆ រ ប, ភួង យ៉ា ត,  ស់ ជួ ស ីអ ី, កាន់ ស នារា , រៅ  ឹម, រខៀវ នាប, អ  ៊ុំ ស ផ្ទនី និងរដើម1 

បណដ ឹង ដឋបបរវណី ស ន វអម ជារដើម។ បានផដេ់សកខីកមាអំរីរយសនកមារដាយក្បរយេ វដេរួកគ្នត់2 

បានទទួេ ង វដេបានរកើតរទញរីម ណភារថ្នអែកជាទីក្សឡាញ់ បស់រួករគរៅមនាី សនតិស ខស-២១។ 3 

[១១:១១:៤១] 4 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីក៏បានផដេ់សកខីកមាថា រួករគក្តូវបានរគរធេើបាប និងបនតឈឺោប់រដាយ5 

សា វតកា បាត់បង់ក្ទរយសមបតតិ វដេបាន ឹបអូសកែុង បបវខា ក្កវមរនាះផងវដ ។ ជន ងរក្គ្នះរដាយ6 

ផ្ទា េ់រីមនាី សនតិស ខស-២១ គឺរលាក ជ ំ ម ី ក្តូវបានរគោប់ខលួនរៅថ្ងៃទី២៨ វខត លា ឆ្ែ ំ១៩៧៨ រីកង7 

ជួសជ េម៉ា ស ីន វដេគ្នត់ជាសមជិកក្កុមជាងសវជរី។ ក្បរនា និងកូនក្សី បស់គ្នត់មិនបានដឹងរី8 

កា ោប់ខលួនគ្នត់រទ ឬរីកា បញ្ជូនគ្នត់រៅមនាី សនតិស ខស-២១រេើយ។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ជ ំ ម ី 9 

ក្តូវបានរគោប់ដាក់គ ក និងវយដំរធេើទ្ធ  ណកមាសួ ទរមលើយអស់ យៈររេ១២ថ្ងៃ រៅររេវដេរួក10 

រយធាសនតិស ខក្តូវកា ជាងជួសជ េរក្គឿងម៉ា ស ីន ររេរនាះរវើយវដេសាថ នភារ បស់គ្នត់ក្តូវបាន11 

ផ្ទល ស់បដូ  និងក្តូវរគឲ្យគ្នត់ជួសជ េអងេេីុរេខ។ កា   ំខលួន បស់គ្នត់រៅមនាី សនតិស ខស-២១ ក្តូវបាន12 

បង្គា ញរៅកែុងឯកសា បញ្ជីរ ា្ ះ បស់អែករទ្ធសនាសមយ័រនាះទំនួនក្បា។ំ ទរមលើយសា ភារ បស់រដើម13 

បណដ ឹង ដឋបបរវណី ជ ំ ម ី ក៏មនរៅកែុងសំណ ំរ ឿងរនះផងវដ ។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ូបរនះ បានផដេ់14 

សកខីកមាថា គ្នត់ក្តូវបានរដើ រទញរីគ ករនាះ ជាមួយនឹងអែករទ្ធស១៨នាក់រទៀត រៅថ្ងៃទី០៧ វខ  មករា 15 

ឆ្ែ ំ១៩៧៩ គឺរៅររេវដេកងទ័ររវៀតណាមបានទូេមកដេ់ទីក្កុងភែំររញ។ 16 

[១១:១៣:១៦] 17 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ជ ំ ម ី បានផដេ់សកខីកមាអំរីទ កខរវទនាកែុងកា ដាក់រនានាគ្ន  កា ដាក់ឲ្យ 18 

រៅជាទ្ធសក  ទ្ធ  ណកមា និងអំររើអមន សសធម៌រផសងរទៀត វដេគ្នត់បានទទួេ ង។ េទាផេថ្នអំររើ19 

សារវថ្ក្រថ្ផសជាប់មកដេ់សរេថ្ងៃរនះ គ្នត់រៅវតបនតមនបញ្ញា សាដ ប់រ ំឮ និងងងឹតវភែករមើេរ ំសូវ20 

ទាស់ រដាយសា អំររើទ្ធ  ណកមាយង់ ែ ងវដេបានក្បក្រឹតតមករេើ ូបគ្នត់។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី  21 

ជ ំ ម ី គ្នត់បានរ ៀបរាប់រៅកាន់អងេជំន ំជក្មះអំរីកា រធេើទ្ធ  ណកមា បស់គ្នត់ វដេទទួេ ងរៅមនាី  22 

សនតិស ខស-២១ ថា -- សូមបង្គា ញវីរដអូ បស់រលាក ជ ំ ម ី រេខ២។ 23 

[១១:១៤:០៥] 24 

(កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ)  25 

E1/520.101518264



អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  41 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

“ររេរនាះ គឺថារគថ្វ អ ៊ុំ សួ ថាគ្នែ វអាងមនប៉ា នាា ននាក់ទូេ រស.អ ី.អា ទូេ កា.រវស.រប អ  ៊ីទឹង? 1 

រវើយរយើងក្បាប់រគថា ខាុំអត់សាេ េ់ រស.អ ី.អា, កា.រវស.រប រទ ររេរនាះ អារសង វែឹងទ្ធញ ំពាត់2 

រា វមក ថ្វ ខាុំផូងៗរៅ។ ររេថ្វ ខាុំយកថ្ដ ងអ  ៊ីទឹង បាក់អាកូនថ្ដវែឹងមួយ រវើយបនាា ប់មកវយកអា3 

ដង្គេ ប់មួេអាក្កទករជើង រមរជើងវែឹងទ្ធញផ្ទដ ទ់ បាទទ្ធញផ្ទដ ទ់។ រយើងរឆលើយថា រយើងអត់សាេ េ់ រស.អ ី4 

.អា, កា.រវស.រប វែឹងរទ។ ររេន  ង គឺថាវថ្វ វងមរទៀត គឺថាថ្វ រវើយ វយកអាវខសរភលើងមកញាត់សលឹក5 

ក្តរទៀករយើងវែឹង ញាត់ផ្ទទ់អ  ៊ីទឹងរៅ ប  ង! ដូទ យះ ដូទវបក ំរិេ ំវរកអ  ៊ីទឹង រយើងសនលប់មួយសនាះុ6 

ធំ។ ឆក់វខសរភលើងវែឹង មនរី ដង ជក្មបរលាករមធាវី ឆក់រី ដង បាទ។ វតម នរនះ  អាក្តរទៀកមខ ង7 

វែឹង វភែកមខ ងវែឹង ឥេូវរក្បើកា អត់រកើតរទ។ អាក្តរទៀកសាដ ប់រៅអត់ឮរទ វភែករមើេរ ើញក្រិេៗរទ 8 

បានវតមខ ងរនះរទ។ ស៖ រតើរវត ផេថ្នកា សាដ ប់ មិនសូវឮ ឬក៏វភែករមើេមិនសូវរ ើញមខ ងវែឹង 9 

ោប់តាងំរីររេណាមក? ឆ៖ ររេវដេវដាក់វខសរភលើងឲ្យឆក់អ ៊ុំ រៅគឺថា ោប់ររេវែឹងមក ឆក់វខស 10 

រភលើងវែឹង បាទ។”  11 

(បញ្ចប់កា បង្គា ញឯកសា សំរេង- ូបភារ) 12 

[១១:១៥:៥៨] 13 

បាទ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ជ ំ ម ី  ូបរនះ គ្នត់ក៏បានរនយេ់ថា គ្នត់មិនក្រមសា ភាររទររេ14 

រនាះ  ប៉ា វនដរក្ពាះវតកា ឈឺោប់ វដេគ្នត់បានទទួេ ងគ្នត់ក៏រទះវតរឆលើយ។ ខាុំបាទសូមដកក្សង់សមដី15 

គ្នត់៖ “កា វដេខាុំរឆលើយកា រិតមួយទំនួន រវើយរឆលើយកា មិនរិតរនាះ ក៏មួយទំនួន។ មួយទំនួនវដេវថ្វ 16 

ខាុំឲ្យរឆលើយ ថាខាុំជា រស.អ ី.អា, កា.រវស.រប វែឹង អាវែឹងគឺថា វមិនវមនរិតរទ រក្ពាះខាុំអត់វដេសាេ េ់ 17 

រស.អ ី.អា, កា.រវស.រប វែឹងរទ ដេ់វថ្វ ខាល ងំររក ដាក់វខសរភលើងខាល ងំររក រមល ៉ា ះរវើយខាុំក្ទ្ធអំត់បាន ខាុំ18 

រទះវតរឆលើយរៅវដ ។” សូមបិទកា ដកក្សង់។  19 

ទ្ធក់ទងនឹងជន ងរក្គ្នះរដាយក្បរយេរីមនាី សនដិស ខស-២១ មែ ក់រទៀត គឺរលាក វឆ រ ប 20 

បានរិរណ៌នាអំរីកា វដេគ្នត់បានបញ្ញជ ក់អំរីម ណភារ បស់បងក្បុស បស់គ្នត់។ សូមដកក្សង់៖ 21 

“បាទ ឯកសា រនះ ខាុំរៅផាះ វតឮរគផាយរា ដយូវដ  ប៉ា វនដខាុំគ្នា នងវិកាមករមើេទួេវសលង។ វតរក្កាយមក 22 

រ ើញអងេកា ឯកសា កមពជុា បានយកឯកសា  ូបងតបងខាុំរនះរៅសួ ដេ់ក្សុកភូមិខាុំវែឹងរៅ សួ ទំរគ23 

អែកដថ្ទរនាះរទ រវើយរៅដេ់រគក្បាប់ថា ផាះខាុំ។ ខាុំរ ើញ ូបងតវែឹង ខាុំយំថ្មៃ៉ា។ អាណិតបង រគរធេើបាប24 

ម ននឹងសមល ប់។ រវើយរ ើញសេម វដេខាុំវតងវតរៅជាមួយ រៅរេង ខាុំរ ើញគ្នត់សាទ់្មគ្នត់ 25 

E1/520.101518265



អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  42 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

ក្គ្នន់ ដេ់រ ើញសេមរវើយ រ ើញអែកជាប់  ំឃាងំរទៀត ខាុំក្សក់ទឹកវភែក វូត។ បាទ វែឹងរវើយជា1 

 ូបបងខាុំ។  ួទក្បវតតិរនះ ក៏ក្តកូេក៏ដូទខាុំ។ វម៉ាខាុំក៏ក្តកូេអ  ៊ីទឹងវដ ។ រវើយរៅ រៅគ្នត់ជាបងខាុំ រវើយ2 

ម ខមត់ក៏បងខាុំវដ ។ ប៉ា វនដខាុំរ ើញសេម។ ឯកសា កមពជុាបង្គា ញមកខាុំ ខាុំយំមួយកំណាត់ថ្ងៃ អាណិត  3 

គ្នត់។” សូមបិទកា ដកក្សង់។  4 

[១១:១៨:០៣] 5 

រៅមនរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីមែ ក់រទៀតរ ា្ ះ ភួង យ៉ា ត គ្នត់ក៏បានរ ៀបរាប់អំរីកា រ ើញ ូប6 

ងត បស់បងក្សី និងបងក្បុសបីនាក់ បស់គ្នត់តាងំរៅឯគ កទួេវសលងថា សូមដកក្សង់៖ “ខាុំក្សឡាញ់7 

គ្នត់ គ្នត់រៅក្គប់ក្គងបែូនវងទ្ធ ំងូតទឹក ងូតភក់ឲ្យវងបែូន។ មដ យខាុំរៅរធេើកា បាត់រៅ គ្នត់រៅផាះវងទ្ធំ8 

បែូន។ ទ ះរៅណាក៏គ្នត់នាបំែូនរៅ គ្នត់ខាល ទកាេវែឹង ទ្ធរនេន់នេ់ របើគ្នត់រៅក្កម ំ ទ ះរដើ រៅរគ 9 

ោប់។ ទ្ធរនោប់រវើយ។ គ្នត់ទ កខាុំរៅជាមួយគ្នត់ អត់ឲ្យរៅណារទ។ គ្នត់ទ ះវតរៅដងទឹក ក៏គ្នត់10 

យកខាុំរៅវដ  រក្ពាះខាល ទរគោប់។ ខាុំអាណិតអាសូ ណាស់។ ដេ់ររេគ្នត់បាត់ដំណឹងឈឹងរៅ ដឹងថា 11 

គ្នត់សាល ប់រៅទួេវសលង មិនដឹងរិបាករវទនាយ៉ា ងណារទ។ រគទង រគថ្វ  ទ្ធេ់សនលប់ ដឹងអី។ ខាុំបាន12 

រ ើញ ូបងត បងក្សីខាុំរៅគ កទួេវសលង រេើងវភែកសលក់ មិនដឹងរគថ្វ  រធេើបាបគ្នត់យ៉ា ងណារទ។” សូម13 

បិទកា ដកក្សង់។”  14 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ភួង យ៉ា ត ក៏បានរ ៀបរាប់រីកា រ ើញ ូបងតបងក្បុសទ្ធងំបីនាក់ រៅ15 

ទួេវសលងផងវដ ថា សូមដកក្សង់៖ “ខាុំមនអា មាណ៍កដុកកដួេ ខាុំរ ើញ ូបងតគ្នត់ ខាុំ កនិយយមិន ួទ 16 

ខាុំគិតវតរីយំ យំៗរេើងទង់បាត់សាា  តី”។ សូមបិទកា ដកក្សង់។ រៅមនរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីមែ ក់17 

រទៀត គឺរលាកក្សី  ស់ ជួ ស ីអ ី វដេជាជន ងរក្គ្នះរដាយក្បរយេ រៅមនាី សនដិស ខស-២១។ គ្នត់18 

បានរ ៀបរាប់រីកា វដេគ្នត់បានដឹង រីរជាគវសនា បស់សាេ មីគ្នត់ រ ា្ ះ  ស់ សា ិន។ រៅររេវដេ19 

គ្នត់មកទសសនាគ កទួេវសលងរៅរក្កាយថ្ងៃ ំរដាះ។ សូមបង្គា ញវីរដអូ បស់អែកក្សី ជួ  ស ីអ ី រេខ៣។  20 

[១១:១៩:៥៧] 21 

(កា បង្គា ញឯកសា សំរេង- ូបភារ) 22 

“អារគរៅថា សាលានរយបាយអ  ៊ីទឹងទ ះ។ អែកវេឹកវេឺននាអំែកសិកាវែឹងឲ្យរៅរមើេមនាី 23 

ក្បេ័យរូជសាសន៍រៅទួេវសលងោស។ ខាុំរដើ រមើេក្គប់បនាប់ កវនលងរធេើទ្ធ  ណកមា ក្បដាប់ក្បដារធេើ24 

ទ្ធ  ណកមា មនសរេក្គប់រវើយ ខាុំមិនទង់និយយរេើងវិញបានរទោស។ រវើយរៅរមើេកវនលង ទីបំផ ត25 

E1/520.101518266



អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  43 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

រវើយរៅរមើេកវនលងតាងំ ូបងតអែករទ្ធស។ រៅររេវែឹងរវើយវដេខាុំ ជីរទ ខាុំវកាន់វតរលាតខាល ងំ1 

រេើងៗ ខាុំខំសមលឹង ករមើេក្គប់ ូបងត រវើយរ ើញមន ូបអែកវដេខាុំសាេ េ់ខលះៗ រវើយទីបំផ តរៅ 2 

រ ើញ ូបងតបដីខាុំវតមដង។ ររេរនាះខាុំរសាើ នឹងវក្សកក្ទររយំ។ រសាើ បាត់សាា  តី សនលប់ វតមនសំរេង3 

មួយបានមកក្បាប់ខាុំ ដូទមកជួយដាស់រតឿនថា ក ំៗយំអី តាងំទិតតឲ្យ ឹង ក ំសនលប់ដួេរៅនឹងម ខរួកវែឹង។ 4 

ោស ដេ់អ  ៊ីទឹងរៅ ខាុំដូទ រក់ដូទជាមនកមល ំងទិតតបនតិទរេើងវិញ រដាយខំតាងំសាា  តីរេើងវិញ។  ួទ5 

តាងំរីររេរនាះមក ខាុំក៏នឹកថា ខាុំមិនអាទ ស់រៅកែុងក្បរទស របៀបវែឹងរទ។ រវើយធំបំផ តវែឹង គឺថាខាុំ6 

ក្តូវ កអនាគតឲ្យបដី -- ឲ្យកូនៗខាុំរវើយ រក្ពាះថារបើអត់រីឪរ ករគរៅវែឹង ខាុំថាខាុំជាមដ យ រមម៉ា យវមន7 

រិត វតខាល ងំ ក្តូវខំតាងំទិតតឲ្យ ឹងមំរដើមបីទិញ្ច ឹមកូនតរៅរទៀត។ ររេរនាះ ដេ់រមើេទប់អីរៅ ោស ក៏8 

មែ ក់ៗវែឹង វមនទិតតក្សងូតក្សង្គត់។ វតទំរពាះខលួនខាុំផ្ទា េ់ វដេបានរ ើញ ូបគ្នត់មក គឺថាខាុំដូទថា9 

រទះវត  ីងថ្ កែុងខលួនណាស់ោស រវើយខាុំក៏សរក្មទទិតតថា ក ត់រទញមកក្បរទសបារំាង។” 10 

(បញ្ចប់កា បង្គា ញឯកសា សំរេង- ូបភារ) 11 

[១១:២៣:៥០] 12 

បាទ រលាកក្បធាន ទ្ធក់ទងជាមួយនឹងជន ងរក្គ្នះរដាយផ្ទា េ់ និងរដាយក្បរយេទ្ធក់ទងនឹង13 

មនាី សនតិស ខ ខាុំបាទសូមសរងខបបញ្ចប់ក្តឹមរនះ រវើយសូមបនតរៅវគេសដីអំរីកា របាសសមែ តរៅភូមិ14 

ភាគបូព៌ា។  15 

រសទកដីរផដើមថ្នវគេសវនាកា ជាសរងខប អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងក្តូវបានបដឹងអំរីអតថិភារ និង16 

កា អន វតតរគ្នេនរយបាយ រដើមបីសរក្មទបាន និងកា ពា បដិវតតន៍សងេមនិយម គឺកា េត់ដំនូវសមស17 

ភារមិនេែ និងកា សមល ប់ខាា ងំរៅកែុងជួ បកស និងរក្ដជួ បកសតាមក្គប់មរធាបាយ វដេ ួមបញ្ចូេកា 18 

របាសសមែ តរៅភូមិភាគបូព៌ាផងវដ ។ 19 

កា របាសសមែ តរៅភូមិភាគបូព៌ាក្តូវបានោប់រផដើមរីពាក់កណាដ េឆ្ែ ំ១៩៧៦ វដេមនោប់ខលួន20 

អតីតរេខាតំបន់២៤ និងអតីតកមា ភិបាេកងរេ១៧០។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីទំនួន១១៨នាក់ក្តូវ21 

បានទទួេយក រដាយវផែករេើមូេដាឋ នថ្នកា របាសសមែ ត។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីបីនាក់បានរិរណ៌នា 22 

អំរីបទរិរសាធន៍ បស់រួករគកែុងនាមជាអតីតកមា ភិបាេ និងបានទទួេ ងរយសនកមារដាយផ្ទា េ់រដាយ23 

សា កា កំណត់រគ្នេរៅទំរពាះកមា ភិបាេ និងកងទ័រមករីភូមិភាគបូព៌ា។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី24 

មែ ក់បានផដេ់សកខីកមាសដីរីរយសនកមា និងអា មាណ៍ថ្នកា កបត់ វដេរួករគបានទទួេ ងរដាយកា របាស25 

E1/520.101518267



អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  44 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

សមែ តរៅភូមិភាគបូព៌ា។ បទរិរសាធន៍ បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណរីដាយសា រយសនកមា និងកា ឈឺ1 

ោប់ គឺរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរ ា្ ះ យន់ ប ៊ីន រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ឈ ន សាម៉ាន និងរដើមបណដ ឹង ដឋ2 

បបរវណវីដេមន វសសនាម 2-TCCP-1040 គឺជាជន ងរក្គ្នះផ្ទា េ់រីកា កំណត់រគ្នេរៅទំរពាះ 3 

កងទ័រនិងកមា ភិបាេរៅភូមិភាគបូព៌ា។ កែុងអំេុងររេរបាសមែ តរនាះ រួករគមែ ក់បានផដេ់សកខីកមា4 

អំរីកា ឈឺោប់វផែករាងកាយ យៈររេយូ អវងេង រដាយសា  បួសវដេរួករគបានទទួេ ងរៅររេរគ5 

បញ្ជូនរៅសមល ប់ រដាយសា រួករគជាកងទ័រភូមិភាគបូព៌ា។ 6 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីមែ ក់វដេបាន ងរក្គ្នះរដាយសា កា របាសសមែ តរៅភូមិភាគបូព៌ាបាន7 

ផដេ់សកខីកមាអំរីទ កខរវទនានិងកា ឈឺោប់វដេរួករគបានទទួេរដាយសា សមជិកក្គួសា  បស់រួករគ8 

បាត់ខលួន ឬសាល ប់កែុង បបរនាះ។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណរីេើករេើងវិញរីអា មាណ៍ថ្នកា កបត់រដាយសា 9 

អងេកា កំណត់រគ្នេរៅទំរពាះរួករគ និងបានវយក្បរ រៅរេើរួករគ និងអា មាណ៍ភ័យខាល ទ បស់រួក10 

រគ។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណក៏ីបានផដេ់សកខីកមាផងវដ ថា រួករគបានទទួេ ងរយសនកមា និងបនដទទួេ11 

 ងរយសនកមារដាយសា កា បាត់បង់ក្ទរយសមបតតិវដេក្តូវរគ ឹបអូសកែុង បបរនាះ។ 12 

[១១:២៦:៤៣] 13 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរ ា្ ះ ឈ ន សាម៉ាន បានផដេ់សកខីកមាអំរីបនាកុបវនថមក្តូវធាល ក់មករេើ ូប14 

គ្នត់កែុងកា រមើេវង កាក្គួសា  បស់បងបែូនក្សីគ្នត់ រដាយសា រគសមល ប់បដី បសគ់្នត់កែុង បបរនាះ។ 15 

ម នឆ្ែ ំ១៩៧៥ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរ ា្ ះ ឈ ន សាម៉ាន  ស់រៅភូមិងាី   ំរកសក្ត ក្សុកកំរង់16 

ររាទិ៍ រខតតសាេ យរ ៀង និងមនអាយ ក្បវវេ១៨ឆ្ែ ំ រៅររេវដេវខា ក្កវមរេើងកាន់អំណាទ។ គ្នត់17 

បានទូេ ួមជាមួយវខា ក្កវមរៅវខឧសភា ឆ្ែ ំ១៩៧៥ រវើយរីដំបូងគ្នត់ជានី សា រៅអងេភារ      18 

គ-៧៥។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ ីឈ ន សាម៉ាន ក្តូវបានោប់ខលួនរៅវខសីរ ឆ្ែ ំ១៩៧៨ និងបានរគទខលួន19 

 ួទយ៉ា ងេំបាករីកា សមល ប់ដូទសមជិករផសងរទៀតរៅកែុងអងេភារ បសគ់្នត់ រដាយបានរភៀសខលួនរៅ20 

ក្បរទសរវៀតណាម។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ឈ ន សាម៉ាន បានជក្មបអងេជំន ំជក្មះនូវកា ឈឺោប់21 

 បស់គ្នត់ រដាយសា កា របាសសមែ តថ្ផាកែុងរៅភូមិភាគបូព៌ាថា សូមបង្គា ញវីរដអ ូល ីប រេខ៤។ 22 

[១១:២៧:៥៨] 23 

(កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 24 

“ខាុំបានទូេបរក្មើកងទ័របដវិតតន៍កមពជុាក្បជាធិបរតយយរៅវខ៥ ឆ្ែ ំ១៩៧៥ ររេរនាះ ូបខាុំបាទ25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  45 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

មនកា រជឿជាក់នឹងអងេកា ថាែ ក់រេើដកឹនារិំតក្បាកដ រ នេះបង់អាយ ជីវិតរដើមបីក្បរទសជាតិនិងមត 1 

ភូមិ និងក្បជាជនរិតៗរដាយអស់រីកមល ំងកាយទិតត មិនខាល ទរេីជីវិតរេើយ។ ខាុំបាទរគ្ន រតាមវផនកា 2 

 បស់បកស អន វតតវិន័យបានក្តឹមក្តូវ និងទ ះក្បេូកជាមួយក្គ្នប់ ំរសវ ក្បយ ទាជាមួយខាា ងំ ទ្ធងំយប់ទ្ធងំ3 

ថ្ងៃមនថ្ងៃខលះដាទ់រសបៀងអារ រី ថ្ងៃ  រៅបីថ្ងៃ  ឬជួនអត់ទឹកផកឹក៏មនវដ  គឺមនកា េំបាកណាស់4 

រលាកក្បធានវែឹងរវើយ។ ប៉ា វនតជាេទាផេ ូបខាុំបាទនិងក្កមុទ្ធរនបូព៌ាជារក្ទើននាក់រទៀតក្តូវបានអងេ5 

កា រោទក្បកាន់ថាកបត់បកស និងោបយ់ករៅសមល បរ់ោេរៅវិញ រធេើឲ្យខាុំមនកា តក់សលតុជាខាល ងំ។ ខាុំ6 

រិតជាវួសនឹង បបវែឹងរនាះ”។ 7 

(បញ្ចប់កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 8 

[១១:២៩:២០] 9 

បាទ សូមអ គ ណ។ ខាុំបាទសូមរេើកអំរីរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីវដេមន វសសនាម -- សូម10 

រទ្ធស រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរ ា្ ះ យ៉ា ន មីន ដវដេគ្នត់បាន -- ក្តូវបានរគនារំៅ រដដ មួយវដេ11 

រពា ររញរៅរដាយសាកសរ។ រវើយក្តូវរគយករូរៅវយកាេបីដងម នររេរគ  ញទមល ក់រៅកែុង12 

 រដដ ។ គ្នត់បានផដេ់សកខីកមាថា សូមអន ញ្ញា តបញ្ញច ងំ វីរដអូ ល ីប ទី៥។ 13 

(កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 14 

“បាទ បែូនគ្នត់វដេរគយករៅសមល ប់ជាមួយនឹងខាុំ បងគ្នត់ក៏រគយករៅសមល ប់ រវើយខាុំក្បាប់15 

ថា ឲ្យគ្នត់រៅក្បាប់ថា មិនបាទ់ឲ្យរៅរទ រក្ពាះរគយករៅសមល ប់រវើយ គ្នត់រៅក្បាប់ រវើយបងគ្នត់16 

វែឹងវថា បកសរយើងមិនវដេរយើងយកមន សសរៅសមល ប់រោេរទ។ បាទ ក៏គ្នត់យករៅ ឥេូវបាត់17 

ទ្ធេ់សរេថ្ងៃ ង្គប់បាត់រវើយ រគយក។” 18 

(បញ្ចប់កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 19 

[១១:៣០:៣២] 20 

បាទ សូមអ គ ណ។ ខាុំបាទសូមអន ញ្ញា តជក្មបរលាកក្បធានរៅរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីមែ ក់21 

រទៀតវដេមន វសសនាម 2-TCCP-1040 វដេក្តូវបានបញ្ជូន -- វដេក្តូវបានបញ្ជូនរទញរីរខតត 22 

ថ្ក្រវវងរៅរខតតរពាធិ៍សាត់ រវើយគ្នត់ជាអតីតកងទ័រភូមិភាគបូព៌ា។ គ្នត់ក្តូវបានរគរធេើបាបយ៉ា ង23 

ធៃន់ធៃ រៅររេរៅដេ់ រដាយគ្នត់បានរ ៀបរាប់អំរីទ កខេំបាក បស់គ្នត់ និងបានសួ រៅជនជាប់រោទ24 

តាម យៈរលាកក្បធាន ដូរទែះ សូមអន ញ្ញា តបញ្ញច ងំវីរដអូ រេខ៧។ 25 

E1/520.101518269



អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  46 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

[១១:៣១:១៦] 1 

(កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 2 

“វដេទងខាុំយកោប់បានទងយករៅបាញ់រោេ វដេរធេើឲ្យខាុំក្តូវ បួសរិកា ភារ បាក់ថ្ដ 3 

 វូតនឹងវយដំនឹងសេ័យការំភលើង គឺក្គ្នកំ្គ្នខលួនវដេមកដេ់សរេថ្ងៃរនះ។ របើខាុំរដើ រាបាេតាមររទយឯក4 

ជន តាមររទយ ដឋ រវើយបាត់បង់កមល ំងរេកមា។ កា  កទទួេទ្ធនមិនរកើតរតើ រវើយរលាកក្បធានសួ 5 

រៅជនជាប់រោទ រតើអែកណាទទួេខ សក្តូវរៅរេើបញ្ញា វដេខាុំមនជវីក្បវតតិដូរទែះ រវើយនិងមនជំងឺ 6 

និង បួសរិកា វដេបាក់ឆែឹងថ្ដមួយទំរវៀង និងដកស ថ្ស ដាទ់ស ថ្ស ដូទជាស ថ្សសតេធាត អ  ៊ីទឹងគឺ 7 

រវើយអែកណាទទួេខ សក្តូវ។”  8 

(បញ្ចប់កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 9 

[១១:៣២:៤៧] 10 

បាទ រនះជាសមតី បស់ជន ងរក្គ្នះវដេបានរធេើសកខីកមា ួទមករវើយ វដេខាុំបានបញ្ញជ ក់ជូន។ 11 

រវើយខាុំបាទសូមបញ្ចប់កា វងលងកា ណ៍ បស់ខាុំបាទវតប៉ា នរនះ និងសូមបនតរវទិការៅរលាករមធាវីនាមំ ខ12 

បនតរៅរទៀត។  13 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ 14 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 15 

បាទ អ គ ណ។ ឥេូវរនះ ដេ់ររេសក្មកថ្ងៃក្តង់រវើយ មនអីរទរលាករមធាវី? 16 

រលាក ររជ អងេ៖ 17 

បាទ សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន រដាយសា ថាកា គិតគូ ររេរវលារៅរយើងរ ើញថា រយើងខាុំ18 

មនកា  -- ក្តូវកា ររេរវលាវងមក្បវវេជា១៥នាទី។ ដូរទែះ សក្មប់ជាកា រសែើស ំជូនរលាកក្បធាន 19 

រលាកក្សីរៅក្កម រដើមបីអន ញ្ញា តអាទបនាល យររេបនតសវនាកា នាររេលាៃ ទរនះ បវនថមរដាយអន ញ្ញា ត20 

ឲ្យរយើងខាុំវងលងបវនថមកែុង យៈររេ១៥នាទីបវនថមរទៀត ក្បសិនរបើថាអាទរធេើបាន។  21 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ 22 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 23 

ឥេូវវែឹង បនតឥេូវវតមតងរៅ រវើយក្តូវកា  -- កិទចកាអីខលះ បាទ? 24 

រលាក ររជ អងេ៖ 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  47 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

បាទ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កមសាជាងាី 1 

ជាបនតរទៀត ខាុំនឹងរេើករេើងអំរីរសទកតីវងលងរដាយផ្ទា េ់មត់ ទំរពាះកា ក្បក្រឹតតរៅរេើក្បជាជនោម។ 2 

កា ិយេ័យសវរៅក្កមរស ើបអរងេតបានទទួេយករដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីទំនួន៤៦ ូប រវើយអងេប រ 3 

ជំន ំជក្មះបានទទួេយករដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីបវនថមទំនួន ៩៥ ូប។ ជាស  ប ១៤១ ូប ពាក់រ័នារៅនឹង4 

កា ក្បក្រឹតតរៅរេើជនជាតិោម។ រវើយរៅកែុងរនាះគឺមនរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីជនជាតិោម ទំនួន5 

ក្បាមំួយ ូប បានមកផដេ់សកខីកមារៅទំរពាះអងេសវនាកា រនះ វដេមនរលាក ស ះ មីន, រលាកក្សី   6 

រនា សាទះ, រលាក ម៉ា ន រសលះ, រលាក វ ីម ម៉ា ន, រលាក រម ើ រៅ និងរលាកក្សី េិប នាង។ 7 

ទំរពាះបញ្ញា រធេើទ កខប ករមែញរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីបានរេើករេើងពាក់រ័នាជារិរសសរៅកែុងកា 8 

រធេើឲ្យប៉ាះពាេ់រៅដេ់សាសនារៅកែុងអំេុងររេ បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ រដាយរដើមបណដ ឹង ដឋបប-9 

រវណីរេើករេើងអំរី របៀបកំណត់រគ្នេរៅទំរពាះរមដឹកនាសំាសនាអ ីសាល ម  របៀបបំផលិទបំផ្ទល ញវិរ 10 

អ ីសាល ម ឬក៏យកមករក្បើក្បាស់កែុងរគ្នេបំណងរផសង។  របៀបបំផលិទបំផ្ទល ញគមពីគូរា ន់ និង របៀបរម11 

ឃាត់មិនឲ្យក្បជាជនោមរធេើកា បួងសួង។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីក៏បានរិរណ៌នាផងវដ  អំរី របៀប12 

វដេហ្វ្សដីក្តូវបានកាត់សក់។ ោម ក្បជាជនោម ក្តូវបានរមឃាត់មិនឲ្យពាក់ក្កមក្គបកាេ និង13 

 របៀបក្បជាជន និងបងខំឲ្យក្បជាជនោមប ិរភាគសាទ់ក្ជូក។  14 

ខាុំសូមអន ញ្ញា តបញ្ញច ងំវីឌីអូ បស់រលាក វ ីម ម៉ា ន។ សូមបញ្ញច ងំ។ 15 

[១១:៣៦:១៧] 16 

(កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 17 

“រៅក្បជ ំ រគក្បជ ំក្បាប់ថា រួកជនជាតិរនះឲ្យកាត់សក់ ឲ្យវអាងក ំឲ្យទទូ ក្កម រវើយឲ្យវូប18 

សាទ់ក្ជូក រវើយក ំឲ្យសំរះយ ងំ ក្គប់វបបយ៉ា ងទ្ធងំអស់វដេសាសនាមូសលីម គ្នត់ឃាត់ឃាងំទ្ធងំ   19 

អស់។ របើសិនជាមិនសាដ ប់រទ បងបែូនកង់ក្បវតតិសាហ្វ្សដវិេរៅរវើយ េូកថ្ដដាទ់ថ្ដ េូករជើងដាទ់រជើង។” 20 

(បញ្ចប់កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ)   21 

[១១:៣៧:០០] 22 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីបនដ គឺរលាក រម ើ រៅ ក៏បានរេើកអំរីកា ក្បក្រឹតតរៅរេើអែកកាន់សាសនា23 

អ ីសាល មយ៉ា ងតឹង  ឹងផងវដ  វដេរៅកែុងរនាះ ឪរ កខាុំសាល ប់រដាយសា មូេរវត គ្នត់ជាជនជាតិោម 24 

គ្នត់កាន់សាសនាអ ីសាល ម រវើយគ្នត់គឺរជឿជាក់រៅរេើសាសនា គ្នត់មិនរធេើតាមអងេកា កំណត់។ ររេ25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  48 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

រនាះ រគយកសាទ់ក្ជូកមកឲ្យគ្នត់រិសា វតគ្នត់មិនក្រមរិសា គ្នត់មិនក្រមរទ។ អ  ៊ីទឹងអងេកា បានដាក់1 

វផនឲ្យគ្នត់ របើមិតតមិនវូបសាទ់ក្ជូករទ អងេកា មនសាទ់ក្ជូកឲ្យមិតតវូប រវើយរបើមិតតមិនវូបរទ 2 

អងេកា មិនដឹងជា កអេីឲ្យមិតតវូបរនាះរទ។ អ  ៊ីទឹងរវើយររេរនាះ ឪរ កខាុំក្គ្នន់វតវូបវតទឹក រវើយ3 

គ្នត់ កេួទលាក់របះសលឹករឈើ សលឹកថ្ក្រ  ស់ៗទ្ធងំក្តដ ។  វូតកា រវទនា បស់គ្នត់រនះ គឺកាេរី4 

សម័យរនាះ ខាុំគិតថារបើរគសមល ប់គ្នត់វែឹង េែជាងរធេើទ្ធ  ណកមាគ្នត់វបបរនះ។ រួកវខា ក្កវមវមិនៗ5 

រធេើអេីរទ អេីវដេ -- រនះគឺជាទ កខរវទនា វែឹងរវើយវដេជាគំ ូ បស់អែករក្កាយៗរទៀត។ ររេរនាះ6 

រវើយគឺគ្នត់ ស់រៅរដាយវសបកដណដ ប់ឆែឹង ឪកូនក៏ក្ពាត់ក្បាស ក្បរនាក៏ក្ពាត់ក្បាស សាទ់ញាតិក៏ក្ពាត់7 

ក្បាស  វូតដេ់គ្នត់សាល ប់វតមដង។  8 

ពាក់រ័នារៅនឹងកា បះរបា  និងក្រឹតតិកា ណ៍វដេរកើតមនរក្កាយរីរនាះ ខាុំសូមរេើកថា រដើម9 

បណដ ឹង ដឋបបរវណីបានផដេ់សកខីកមាអំរីអំររើមន សសឃាត កា រធេើទ្ធ  ណកមា កា   ំឃាងំកែុងគ ក និងកា 10 

បាត់ខលួនក្បជាជនោមកែុងអំេុងររេ និងរក្កាយររេមនកា បះរបា រៅសាេ យឃាល ងំ រៅវខត លា ឆ្ែ ំ11 

១៩៧៥។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ម៉ា ន រសលះ បានផដេ់សកខីកមាថា ក្បជាជនោមជារក្ទើនបានសាល ប់កែុង12 

ររេបះរបា  គ្នត់បានរនយេ់តាមសមដី បស់ខលួនថា “ររេរនាះខាុំក៏បានទូេ ួមកាន់កំបិត ទូេ ួមជាមួយ13 

រគវដ  ក្គ្នន់វតខាុំរៅជួ រក្កាយ រ ើញអែកសាល ប់ជារក្ទើនរៅសងខាង វតរួកខាុំ វខា ក្កវម វតរួកខាុំ -- 14 

រួកវខា ក្កវមសាល ប់តិទជាង រក្ពាះអាវ ធរយើងខលី អាវ ធរគវវង”។  15 

[១១:៣៩:៤០] 16 

ទំរពាះកា ផ្ទល ស់ទីេំរៅក្បជាជន រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ស ះ មីន, រនា សាទះ  និង ម៉ា ន រសលះ 17 

បានរិរណ៌នាអំរី របៀបវដេរួករគក្តូវបានជរមលៀសរដាយបងខំរទញរីភូមិ បស់ខលួន។ រដើមបណដ ឹង ដឋបប-18 

រវណី ស ះ មីន បានរិរណ៌នាថា “អេីវដេខាុំ ួទរទញរីមនាី   ំឃាងំមក រគឲ្យខាុំរៅជួបជ ំក្គួសា  រវើយ19 

ក្គួសា ខាុំទ្ធងំអស់ រគមិនឲ្យទូេភូមិរទ ទ្ធងំអែកភូមិសាេ យឃាល ងំទ្ធងំអស់រទញរីមនាី   ំឃាងំ រគដាក់20 

ទូករៅ ជរមលៀសរៅក្សុកដំវប។ រគមនក្សុករៅសាឹងក្តង់ មនរៅខាងបារាយណ៍ មនអីវក្គប់កវនលង 21 

ខាុំមិនអាទោបំានរទ”។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីទ្ធងំរនះ បានរិរណ៌នាអំរីកា ជរមលៀសជារក្ទើនដង និង 22 

ក្តូវបានរគរធេើ -- ឲ្យរធេើកា កែុងសាថ នភារេំបាករដាយគ្នា នអារ ក្គប់ក្គ្នន់ រួករគក្តូវកា  -- ក្តូវបាន23 

បំវបករទញរីមន សសជាទីក្សឡាញ់ អែកខលះក្តូវបានរគសមល ប់ ឬវេងបានរ ើញ ឬដឹងដំណឹងជារ ៀង   24 

 វូត។ 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  49 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

ពាក់រ័នារៅនឹងវតតអូ ក្តកួន រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី វ ីម ម៉ា ន បានផដេ់សកខីកមារៅទំរពាះម ខ1 

អងេជំន ំជក្មះសាលា -- អំរីកា សមល ប់ក្បជាជនោមរៅអូ ក្តកួន រៅវខសីរ ឆ្ែ ំ១៩៧៧ គ្នត់បាន2 

រនយេ់ថា រគបានក្បមូេផដុំក្បជាជនោមរីភូមិ បស់គ្នត់ រវើយនាយំករៅវតតអូ ក្តកួន  ួមទ្ធងំ3 

សមជិកក្គួសា  បស់គ្នត់មួយទំនួនផង។ គ្នត់បានរិរណ៌នាអំរី របៀបវដេក្បជាជនរនាះ ក្តូវបានរគ4 

យមកាមរដាយមនកាន់អាវ ធ និង របៀបវដេគ្នត់នារួំកគ្នត់រៅវតតរនាះ។  5 

ដូរទែះ សូមបញ្ញច ងំវីរដអូ ទី២  បស់រលាក វ ីម ម៉ា ន។ 6 

[១១:៤១:៥១] 7 

(កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 8 

“វមនរវត កា ណ៍រវើយ រទះវតសងស័យខាុំរៅកែុងខលួន មនរវត កា ណ៍រវើយ បានរគឲ្យរួក9 

រយើងរៅទ្ធងំអស់វែឹង រវើយដេ់អ  ៊ីទឹង គឺថ្ងៃរម៉ា ងបី វក្បមូេវតមដង មនអាក្កមុដាវវវងមកក្បមូេ10 

វតមដង។ ក្បមូេអាខលះរៅរសលៀករខារៅ ខលះរសលៀកក្កមរទ ខលះអត់មនអាវរទ។ រ័ទាជ ំៗគ្នែ  រគៀងយករៅ11 

វតមដង រដាយទ្ធងំខាុំអីយករៅទ្ធងំអស់ បានអូ !រដាយវមន ដូទគិតវមន បាទ។ យករៅ រដដ  វតតអូ 12 

ក្តកួន រវើយអ  ៊ីទឹងរៅ ខាុំឮសវក្មក ខាុំរៅរួនវែឹង សវក្មកក្បវវេជា រអើ! ងងឹតរវើយ ក្បវវេជា13 

រម៉ា ងក្បារីំ  ក្បាមំួយ-ក្បារីំ វែឹង តាមសាា នរទ រីម នវែឹងស ទាវតសាា នទ្ធងំអស់វែងឹ។ របើងងឹតវែឹង 14 

រម៉ា ងក្បាមំួយ រម៉ា ងក្បាំរី បាទ។ អ  ៊ីទឹងសវក្មកថា អេ់រឡាះប៉ាូេឺយ! អ  ៊ីទឹងខាុំក៏រផដកផដួេថា បែូនខាុំវម៉ា  15 

ខាុំ វដេរគោប់រៅជាមួយខាុំ រវើយខាុំ ត់ ួទ រវើយឥេូវឮសែូ វក្សក អេ់រឡាះប៉ាូេឺយ! ក្រះរអើយ!     16 

ប៉ាូេឺយ! អ  ៊ីទឹង វក្សកអ  ៊ីទឹងមនន័យថា រួកសាសនាមរម៉ា ត់រវើយ វដេរៅកែុងភូមិន  ងទ្ធងំអស់គ្នែ17 

វែឹង ជាប់ខាុំ ខាុំរៅរួនវែឹង ខាុំបានសាដ ប់បាន។ បាទ បានខលួនខាុំវែឹងវក្ទឌុរក្ទ្ធមរីថ្ងៃន  ងមក វគ្នា នអី18 

សងឃឹមបាទ ទិតតខាុំវែឹងវទង់ឆេួតបនតិទ អីបនដិទរវើយ រក្ពាះវអស់រូជអំបូ  វអស់ខាងសាសនាអី េីង19 

ទ្ធងំរីសាទ់ញាតិ សាទ់សារលាវិតកែុងភូមិ  េីងខាុំគ្នា នសងឃឹមរទ។” 20 

(បញ្ចប់កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 21 

[១១:៤៣:៥៤] 22 

ទំរពាះរៅភូមិក្ទ្ធវិញ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី រនា សាទះ បានផដេ់សកខីកមារៅទំរពាះម ខអងេជំន ំ23 

ជក្មះអំរីកា សមល ប់ក្បជាជនោមរៅភូមិក្ទ្ធ រដាយរេើកអំរីកា វដេរមក្សុកបានសួ ទរមលើយរួករគ 24 

និង របៀបវដេរមក្សុកសួ ហ្វ្សតីមែ ក់ៗថារតើគ្នត់ជាវខា  ឬជាោម។ ដូរទែះ សូមបញ្ញច ងំវីរដអូ បស់រលាក25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  50 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

ក្សី រនា សាទះ វីរដអូរេខ៣ សូមបញ្ញច ងំ។ 1 

(កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 2 

“áផលូវរៅមនរយធារី នាក់ ក្សីមែ ក់រនាះកាន់វខសអក្ងឹងរទៀត រៅរេ យក្សកុរ ា្ ះ វ  ថា 3 

កាួយៗរយើងរក្កាករេើង រូស ំទង រវើយរួកខាុំក៏រក្កាកវដ  រក្កាករេើងមកឲ្យរគទងរដាយក្សួេគ្នា នអីថា 4 

ង្គករ រៅខាងណាខាងណីរទ ឲ្យរគទង ួទ ៗរគតក្មង់មួយជួ ៗរៅ ក្បវវេជា៣០០នាក់ ៤០០នាក់ 5 

កែុងមួយផាះវែឹងរនាះ មិនវមនតិទរទណា  ស ទាវតនា ីររញទំវឹងវតមដងរវើយ។  ួទដេ់អ  ៊ីទឹងរៅ រគទង6 

 ួទៗវែឹង រគោប់រផដើមសួ រយើងរវើយ។ រគសួ ថា កូនោម កូនវខា  អែកវដេរឆលើយក្តង់ថា កូនោម កូន7 

ោមទ ះ មនអាវ ធមួយរដើមអាកាសាេ យបត់ រវើយនិងកាបំិតង កមួយរដើមរទៀត េីរៅជាមួយគ្នែ ។ ក្សី8 

មែ ក់វែឹងណា  រួកខាុំវែឹងទ ះរៅវែឹង អែកវដេរគសួ ថាកូនោមរនាះ។ ពាកយថា កូនោមទ ះៗ វែឹងរៅ9 

ស ទាវតមនអែកជូនរៅ ស ទាវតមនក្បដាប់អាវ ធទ្ធំងអស់ អត់មនរនះរទ។  ួទរៅវែឹង អត់មនផលូវមក10 

 វិញរទ អត់រ ើញរទ អែកវដេរៅរនាះ អត់មកវិញរទ បាត់សូនយទ្ធេ់ឥេូវរនះ។  ួទខាុំរគទងខាុំ ួទ រគ11 

សួ ខាុំ ួទវែឹងណា  ួទមកដេ់រួក ដេ់ខាុំរនះ សួ ខាុំថា នាងឯងកូនោមកូនវខា ? កាួយឯងកូនោម កូន12 

វខា ? ខាុំរឆលើយ ខាុំថា ខាុំកូនវខា ។  ួទរគទបិទរិេ រមើេខាុំរនះ។ រគ...រវ! មិនវមនកូនវខា រទ កូនយួនរទ 13 

រអា? ខាុំថា ខាុំកូនវខា  ខាុំមិនវមនកូនយួនរទណា រមើេម ខឲ្យទាស់រៅ អូ ក្បវកកជាមួយរៅរេ យក្សកុ14 

រទៀត។ បីដង រឆលើយជាមួយវថា ខាុំកូនវខា  បានវទទួេសាេ េ់ថា វខា វមន។  ួទដេ់រួកវែឹង វរៅអស់15 

រៅ រួកោមៗវែឹងទ ះរៅអស់រវើយ រៅសេ់រួកខាុំក្បវវេ៣០នាក់វែឹង គ្នត់ថា គ្នត់ទង ួទ គ្នត់សួ 16 

វែឹងណា គ្នត់ក្សាយឲ្យវិញរៅ។ ប៉ា នថា សំណាងរវើយបានរូមកសួ រនះ ក ំអីរៅអស់រវើយ។ គ្នត់17 

និយយអ  ៊ីទឹងណា ។” 18 

(បញ្ចប់កា បង្គា ញឯកសា សំរេង- ូបភារ) 19 

[១១:៤៦:៤៥]  20 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 21 

បាទ ឥេូវរនះដេ់ររេសក្មកថ្ងៃក្តង់រវើយ អងេជំន ំជក្មះក្បកាសសក្មកោប់រីររេរនះ  22 

តរៅ វូតដេ់រម៉ា ងមួយកនលះ រសៀេរនះ សូមបនដកិទចដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា ។ សូមភាគី និង23 

សាធា ណជនក្ជាប។  24 

រវើយបង្គេ ប់ឲ្យអន  កសមនាី   ំឃាងំ នាខំលួនរលាក រខៀវ សំផន រៅកាន់បនាប់ ង់ោំខាងរក្កាយ25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  51 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

សាេសវនាកា វដេរ ៀបទំបនាប់សក្មប់គ្នត់ រវើយនិងឲ្យនាខំលួនគ្នត់ ក្តេប់ទូេ ួមសវនាកា រៅកែុង1 

បនាប់សវនាកា រនះវិញ រៅ រសៀេរនះឲ្យបានម នរម៉ា ងមួយកនលះ។  2 

សក្មកទ ះ។ 3 

ក្កឡាបញ្ជ៖ី 4 

សូមអរញ្ជើញរក្កាកឈ !  5 

(សវនាកា សក្មករីរម៉ា ង ១១:៤៧ នាទី ដេ់រម៉ា ង ១៣:២៩ នាទី) 6 

[១៣:២៩:៣៩] 7 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 8 

អងេយុទ ះ! 9 

អងេជំន ំជក្មះក្បកាសបនតកិទចដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា  រវើយតរៅរនះផដេ់រវទិកាជូនរៅ10 

សវរមធាវនីាមំ ខតំណាងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីបនតរធេើរសទកដីសនែិដាឋ នបញ្ចប់កិទចរិភាការដញរដាេ11 

 បស់ខលួន។  12 

រលាក ររជ អងេ៖ 13 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ភាគី និង14 

សាធា ណជនសាជាងាី។ ខាុំនឹងបញ្ចប់កា វងលងរដាយផ្ទា េ់អំរីវគេកា រធេើទ កខប ករមែញរៅរេើជនជាតិោម។  15 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីមែ ក់ៗបានផដេ់សកខីកមាអំរីរយសនកមា វដេរួកគ្នត់បានទទួេ ង។ 16 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីបានរិរណ៌នាអំរីទ កខរវទនា វដេរួករគទទួេ ងរដាយសា សមជិកក្គួសា 17 

 បស់រគបានបាត់ខលួន ឬក៏សាល ប់រៅកែុង បបរនាះ។ រួករគបានផដេ់សកខីកមាអំរីកា ឈឺោប់ វដេរួករគ18 

បានជួបក្បទះ រដាយសា មិនបានក្បតិបតតិសាសនា បស់ខលួន។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរី នាក់ បានផដេ់19 

សកខីកមាថា រួករគបានបដូ រ ា្ ះ រដើមបីលាក់អតតសញ្ញា ណ បស់រួករគថាជាជនជាតិោមមិនឲ្យរគដឹង។ 20 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីភាគរក្ទើនបានផដេ់សកខីកមាអំរីរយសនកមារេើ ូបរាងកាយរដាយផ្ទា េ់ 21 

និងផលូវទិតតវដេរួករគទទួេ រដាយសា រ ំមនអារ ប ិភាគ និងកា បងខំឲ្យរធេើកា វួសកមល ំង។ រួក22 

រគក៏បាន ំឭកផងវដ  អំរីកា ភ័យខាល ទជាក្បោំ និងកា រ ើញអំររើវិងា ឬកា គំរាមកំវវង រក្បើអំររើ23 

វិងារៅរេើអែកដថ្ទ វដេរៅជ ំវិញខលួន បស់រួករគ។  24 

[១៣:៣១:៣២] 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  52 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីក៏បានផដេ់សកខីកមាផងវដ  អំរីរយសនកមាវផែកសមា  ៈ វដេរួករគបាន1 

ទទួេ ង។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណរិីរណ៌នាអំរី របៀបវដេជីវភារ សរ់ៅ និងកដីសងឃឹម បស់ -- 2 

សក្មប់រួករគយូ អវងេងក្តូវបានកាត់បនថយ និងរដាយសា រួករគរ ំមនឱកាសទទួេរៅកែុងកា អប់ ំ ឬ3 

រដាយសា ក្គួសា  បស់រគបានបាត់បង់ក្ទរយសមបតតិអស់ រវើយរៅទីទ ងបញ្ចប់សកខីកមា បស់រួកគ្នត់4 

ក្តូវបានរេើករេើង រវើយជារិរសសក្តូវបានរលាក ស ះ មីន គ្នកំ្ទ រវើយនិងបានរេើករោទជាសំណួ 5 

តាម យៈរលាកក្បធានសវនាកា រៅជនជាប់រោទ វដេខាុំស ំអន ញ្ញា តបញ្ញច ងំ វីរដអូទី៤ វដេវងលងរដាយ6 

រលាក ស ះ មីន ដូទតរៅរនះ។ 7 

(កា បង្គា ញឯកសា សំរេង- ូបភារ) 8 

“រតើមូេរវត អេីបានជាបំបាត់ជំរនឿសាសនាទ្ធងំអស់ ដូទជាខាុំបាទ សាសនាខាុំបាទជាជនជាតិ9 

ោមក្តូវ ងកា រធេើទ កខប ករមែញក្គប់ររេរវលា?”  10 

  (បញ្ចប់កា បង្គា ញឯកសា សំរេង- ូបភារ) 11 

[១៣:៣៣:០៨] 12 

បាទ ជនជាតិោម វដេ ស់រៅក្សុកវខា រៅក្រះរាជាណាទក្កកមពជុាក្គ្នន់វតទង់បាន ស់រៅឲ្យ13 

មនស ភមងេេដូទជនជាតិវខា វដ  ក៏ប៉ា វនតផាយុមកវិញ គ្នត់បានទទួេ ងទ កខរវទនាជារក្ទើនរៅកែុង14 

សម័យទី១៧ រមសា ១៩៧៥  វូតរៅដេ់ ០៦ មករា ១៩៧៩។ ខាុំសូមវងលងរសទកដីសនែិដាឋ នក្តឹមរនះ 15 

ក្តឹមរនះ និងសូមរវទិកាបនត រផា រវទិកាបនតជូនរលាកក្សីរមធាវីនាមំ ខអនត ជាតិ រលាកក្សី ម៉ា  ី វេី  ូដ៍ 16 

រដើមបីវងលងអំរីកា រធេើទ កខប ករមែញរៅរេើជនជាតិរវៀតណាម។ សូមរលាកក្បធានអន ញ្ញា ត។ 17 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 18 

បាទ អងេជំន ំជក្មះអន ញ្ញា ត។ 19 

រលាកក្សី ម៉ា   ីវេ ី ដូ៖៍ 20 

<> សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កមទ្ធងំអស់ជាទីរគ្ន រ។ រគ្ន រភាគីទ្ធងំ21 

អស់។ ខាុំនឹងទំណាយររេរវលារនះ រដើមបីនិយយជាបឋមអំរីកា ក្បក្រឹតតរៅរេើជនជាតិរវៀតណាម 22 

រវើយបនាា ប់មក រវើយនិងនិយយអំរីបញ្ញា បទបញ្ញជ ថ្នកា រ ៀបកា  រវើយបនាា ប់មក ខាុំនឹងរធេើរសទកដី23 

សនែិដាឋ នទ្ធក់ទងរៅនឹងតថ្មលភសតតុាងថ្នកា ផដេ់សកខីកមា បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី។  24 

ទ្ធក់ទងនឹងបញ្ញា កា ក្បក្រឹតតិរៅរេើជនជាតិរវៀតណាម<កែុងអំេុងររេ បបរនាះ។> អងេជំន ំ25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  53 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

ជក្មះបានទទួេដីកាដំរណាះក្សាយ វដេកា កត់សមេ េ់រ ើញថា ជនជាតិជាតិរវៀតណាមជាក្កុម1 

ជាតិ<រនា>ុមួយ<>និងកាន់សាសនាមួយ។ អងេជំន ំជក្មះបានទទួេ<អងេរវត នានា>ទ្ធក់ទងរៅនឹង2 

កា បរណដ ញជនជាតិរវៀតណាមរៅឆ្ែ ំ១៩៧៥ និង ៧៦ រវើយនិងកា ក្បក្រឹតតឧក្កិដឋកមាក្ទង់ក្ទ្ធយធំ3 

ក្បឆំ្ងរៅរេើជនជាតិរវៀតណាម រៅថ្ក្រវវង សាេ យរ ៀង និងរៅកែុងកវនលងរផសងរទៀតរៅកែុងក្បរទស4 

កមពជុា វដេមនរៅកែុងបញ្ជី គឺរៅកែុងកថាខណឌ ៨០៣ ថ្នដីកាដំរណាះក្សាយរវើយជារិរសសមនរៅ5 

ក្ករទះ។ រៅកែុងកា រធេើមន សសឃាតវដេកំណត់ជារគ្នេរៅរនះ គឺអងេជំន ំជក្មះក្តូវវតសរក្មទរេើអងេ6 

រវត ថា រតើឧក្កិដឋកមាទ្ធងំអស់រនះក្តូវកា  -- ក្តូវបានក្បក្រឹតតវែឹង រដាយឈ រេើមូេដាឋ នថ្នក្ទឹសដីរូជ7 

សាសន៍ ឬក៏វដេយកមដ យជាធំ ឬក៏យ៉ា ងណា។ <ស  មមក> មនរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី៧៣នាក់ 8 

វដេបានទូេ ួមកែុងនីតិវិធីរេើមូេដាឋ នថ្នរយសនកមាវដេ<រួកគ្នត់ទទួេ ងកា ឈឺោប់ ពាក់រ័នារៅ9 

នឹងកា >ក្បក្រឹតតរៅរេើជនជាតិរវៀតណាម។ មនរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីទំនួនក្បាំរី នាក់បានមកផដេ់10 

សកខីកមារៅទីរនះទ្ធក់ទងនឹងក្បធានបទរនះ។  11 

[១៣:៣៦:១១] 12 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរ ា្ ះ រជឿង យ ងំវទត វដេជាជនជាតិរវៀតណាមស ទាវតមដង វដេ13 

បានមកទីរនះផដេ់សកខីកមា រវើយរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណកី្បាមំួយនាក់រទៀតគឺជាវខា ស ទា វដេបានផដេ់14 

សកខីកមាទ្ធក់ទងនឹងរជាគវសនាអំរីបងបែូន ឬក៏អែកញាតិជិតខាងវដេមនរដើមកំរណើតជារវៀតណាម។ 15 

គ្នត់បានរ ៀបរាប់អំរីកា បញ្ជូនគ្នត់រៅរវៀតណាម -- ជរមលៀសគ្នត់រៅរវៀតណាមរៅទ ងឆ្ែ ំ១៩៧៥ 16 

គ្នត់ រវើយនិងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីមួយរទៀតគឺ ក្បាក់ រឌឿន បានរធេើសកខីកមាទ្ធក់ទងនឹងបទរិរសាធន៍17 

 បស់ខលួនរៅកែុងរខតតកំរង់ឆ្ែ ំង។ 18 

[១៣:៣៦:៥២] 19 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរី នាក់រទៀតគឺ ឡាទ ក្គី រវើយនិង ដូង រអឿន រនះបានរធេើសកខីកមា20 

ទ្ធក់ទងនឹងកា សមល បម់ន សស និងវដេក្តូវជាបងបែូន បស់គ្នត់ រវើយនិងអែកមនរដើមកំរណើតជារវៀត21 

ណាមរៅកែុងភូមិរពាធិ៍ទនាដ  ំរៅកែុងរខតតថ្ក្រវវង។ <សកខីកមា បស់>រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណទី្ធងំអស់រនះ22 

បាននិយយថា <ជនជាតិរវៀតណាមទ្ធងំអស់រៅកែុងភូមិរពាធិ៍ទិនាត >ំក្តូវបានរគនារំទញរៅ រវើយមិន23 

វដេរ ើញក្តេប់មកវិញរទតាងំរីឆ្ែ ំ<១៩៧៧>។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីមួយរទៀតរ ា្ ះ <រសៀង    24 

ោនង់ី> បាននិយយអំរីផេប៉ាះពាេ់ថ្នឧក្កិដឋកមាទ្ធក់ទងរៅនឹងកា ក្បក្រឹតតរេើជនជាតិរវៀតណាមរៅ25 

E1/520.101518277



អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  54 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

កែុងរខតតសាេ យរ ៀង។ អ  ទ ស  នឡាយ បានផដេ់សកខីកមាទ្ធក់<ទងនឹង>កា សមល ប់ក្បរនាគ្នត់វដេជន1 

ជាតិរវៀតណាម រវើយនិងកូន បស់គ្នត់រៅវខកញ្ញា  ឆ្ែ ំ១៩៧៨ រៅរខតតក្ករទះ។ 2 

[១៣:៣៧:៥២] 3 

ខាុំសូមរផ្ទដ តរៅរេើសក្មង់ថ្នកា ផដេ់សកខីកមា បសរ់ដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីវដេអាទជយួឲ្យ 4 

អងេជំន ំជក្មះកំណត់ក្បរភទ<ធាត ផសថំ្ន>បទឧក្កិដឋទំនួនរី វដេរគកំរ ងវតកាត់កដីជនជាបរ់ោទទ្ធងំ5 

អស់រនះគឺបទឧក្កិដឋជរមលៀស រវើយនិងឧក្កិដឋបទក្បេ័យរូជសាសន៍<តាម យៈកា រទញបទបញ្ញជ6 

ឲ្យសមល ប់>។ រជឿង យ ងំវទត រនះ គឺដូទខាុំបានជក្មបជូន<រៅកែុងរសទកដីរផដើម>អ  ៊ីទឹង គឺថាគ្នត់   7 

ជា<រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីមួយវដេមនរដើមកំរណើត>ជនជាតិរវៀតណាមស ទាវតមដង គ្នត់រកើតរៅ8 

ក្បរទសកមពជុា គ្នត់ ស់រៅរខតតកំរង់ឆ្ែ ំង<> វូតដេ់រី បីវខរក្កាយ<វខ>រមសា ឆ្ែ ំ៧៥។ <មួយវខ9 

រក្កាយរីបានរ ើញ>កា សមល បក់្កុមក្គួសា  បស់គ្នត់<មក>គ្នត់<រៅ> ស់រានមនជីវិត រវើយ10 

គ្នត់បានឮរគថា រវៀតណាមន  ងក្តូវរៅក្តេប់រៅរវៀតណាម វិញ<> រវើយគ្នត់ អង្គេ េ់រណាះគ្នត់11 

មនអាយ ក្បវវេ១៣-១៤ឆ្ែ ំ <រៅររេវដេ>គ្នត់បានជិះ<កាណូត>រីកំរង់ឆ្ែ ំងមកភែំររញ។ 12 

<រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីបានរ ៀបរាប់រ ឿងរា វរនាះ រវើយ>ខាុំសូមដកសក្មង់៖ “រគ<បានរក្ជើសរ ីស13 

មន សស>ឲ្យមន សសវែឹងរេើងជិះសាឡាង រវើយសួ ថាអែកណាជនជាតិរវៀតណាម? អែកណាជាជន14 

ជាតិទិន? អែកណាជាជនជាតិវខា ? រវើយរដាយសា រវៀតណាមវែឹងនិយយវខា ថ្ប៉ាឡាំៗ  អ  ៊ីទឹងក្សួេ15 

ដឹងថារួកគ្នត់ជាអែកណា។ រវើយឯវខា  វិញរនះ រគដឹងថាវខា រនាះក្សួេ រដាយសា ទក្មង់ម ខ រវើយ16 

របើអែកណានិយយវខា ថ្ប៉ាឡាំៗ រនាះមិនអាទកបា៉ា េ់បានរទ។ រៅររេវដេគ្នត់រៅដេ់អែករេឿងកែុង17 

រខតតថ្ក្រវវង រជឿង យ ងំវទត រនះគ្នត់និយយថា មនរដាះដូ អំបិេរវើយនិងក្សូវវែឹងជាមួយនឹងជន18 

ជាតិវខា   វងរវៀតណាមនិងវខា ។ រៅកែុងសក្មង់ វីរដអទូី១រនាះ គ្នត់រិរណ៌នារីកា រដាះដូ គ្នែ ដូទតរៅ19 

រនះ។ 20 

[១៣:៤០:១៣] 21 

(កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 22 

“បាទ ខាុំ វតកែុងវែឹងខាុំសាេ េ់ មិនរ ើញរម៉ាទ ខាុំរៅសាេង់វែឹងវដ  ខាុំរៅរគ្នក ខាុំរ ើញរគរេើក23 

អំបិេ រេើកអងេ មកសាេង់ខាងវខា រយើងវែឹងឯង។ រវើយខាុំរៅសាេង់អងេ អំបិេវែឹង រៅក្សកុ24 

ក្បរទសយួនវែឹងរវើយ។ រីរក្ពាះខាុំឮថា រវៀតណារគរដើ  រគនិយយជាមួយខាុំអ  ៊ីទឹងវដ ។ រគថា ខាុំ ស់25 

E1/520.101518278



អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  55 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

នឹងអងេ អំបិេវែឹងរវើយ ខាុំដូ រលាកឯងរៅក្សកុយួនវែឹងរវើយ។ ខាុំរៅសាត ងណ ង។ រៅវែឹងរគ  ញ1 

ឲ្យខាុំរេើងសាលារ ៀនសាត ងណ ងវែឹង។ រវើយរគោខំាុំ៧ថ្ងៃរៅសាលាវែឹង រគបាន រគស ីរញសំប ក្តអី2 

រគ បានរគបញ្ជូនរៅទឹកជូ  ទឹកផកឹមិនបាន រគរៅទឹកជូ ។ រវើយរគឲ្យរៅវែឹង។”  3 

(បញ្ចប់កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 4 

[១៣:៤១:១៥] 5 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ឡាទ ក្គី រវើយវែឹង ដូង រអឿន បាននិយយរិរណ៌នាអំរីកា សមល ប់6 

អែកវដេមនរដើមកំរណើតជារវៀតណាម រវើយកា ណ៍រនះរកើតរេើងរៅភូមិរពាធិ៍ទិនាត  ំ រៅកែុងរខតតថ្ក្រ7 

វវងកែុងឆ្ែ ំ១៩៧៧។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ឡាទ ក្គី រនះគ្នត់បានទទួេសិទាិរីរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ ី8 

ឡាទ នី <គឺមែ ក់>សថិតរៅកែុងទំរណាមរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីជារក្ទើន វដេបានសាល ប់<ម នររេទប់>9 

កា កាត់រសទកតីរនះ។ ឡាទ នី រនះគ្នត់បានរ ៀប<>កា ជាមួយ<ហ្វ្សតីមែ ក់វដេមនរដើមកំរណើតជា>10 

ជនជាតិរវៀតណាម<> រវើយ<>បងបែូន<ក្បុស>រី នាក់<វែឹងគឺ> ស់រៅកែុងភូមិជាមួយគ្នែ  <គឺភូមិ11 

រពាធិ៍ទិនាត >ំ។ ឡាទ ក្គី រនះគ្នត់ជាសាកសីរ ើញរីកា បាត់ក្បរនា បស់បងក្បុស បស់គ្នត់ រវើយនិងកូន12 

ទ្ធងំក្បា ំបស់បងក្បុសគ្នត់។ រវើយ<ឥេូវរនះ ខាុំសូមោក់បញ្ញច ងំវីរដអូរេខ២ វដេ ឡាទ ក្គី>13 

និយយ<រនយេ់ វដេគ្នត់បានរ ើញផ្ទា េ់វភែកអំរីកា ោប់ខលួនក្បរនា និងកូន បស់បងក្បុសគ្នត់។> 14 

[១៣:៤៣:៣៤] 15 

(កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 16 

“ររេវដេរគោប់ សាន វែឹងរៅឲ្យរេើង រទះរសះ បានកូនៗទ្ធងំអស់វែឹង រេើង រទះរសះ17 

ទំនួនបួននាក់ កូន វែឹងអត់ទ្ធន់យក-- អត់ មីបងរៅរៅរធេើកា ឆ្ៃ យ រវើយឲ្យឈល បរៅយកមីបងវែឹង 18 

ឲ្យមកឲ្យៗមក។ រវើយ សាន វែឹង រវើយនិងកូនបួននាក់វែឹង រគឲ្យដាក់ រទះរសះរៅម ន។ បាទ ខាុំ19 

បាទរ ើញ គឺឈល បរ ា្ ះ ង៉ា យ វែឹង។ រ ា្ ះ ង៉ា យ អែករៅយក រវើយរី នាក់វដេខាុំបាទអត់សាេ េ់20 

វែឹង គឺអែកនា ំរទះរសះរៅ។ រវើយរ ា្ ះ ង៉ា យ វែឹង អែករៅយកកូនបងវែឹង កូនបង ឌ បៗកង់ ឌ ប21 

កង់មក រវើយសារក្កាយ។ ប៉ា នថាក្បវវេជារៅឆ្ៃ យរវើយបានកូនរៅៗតាមរក្កាយ។ រ ើញទាស់22 

បាទៗ ខាុំបាទរ ើញទាស់។ បាទ កូនបងទី១ រ ា្ ះដាេីត។ ដាេីត កាេរៅរនាះអាយ ១៤ឆ្ែ ំ ç    23 

ដាេីត។ រវើយ ដាឡា រនាះ អាយ ១២ឆ្ែ ំ កូនទី២។ កូនទី៣ រ ា្ ះ ក្សីរ ៉ា  ៗអាយ ៧ឆ្ែ ំ។ របើកូនទី៤24 

រនាះ អាយ វអាយ ៣ឆ្ែ ំៗ កូនទី៤។ កូនទី៥ ២ឆ្ែ ំ កូនតូទ មីតូទរៅកំរ ងរៅ”។ 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  56 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

(បញ្ចប់កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 1 

[១៣:៤៤:០២] 2 

ឡាទ ក្គី វែឹងគ្នត់បានផតេ់សកខីកមារៅកែុងសវនាកា រយើងរនះអំរីកា ឈឺោប់ទ កខរវទនា បស់3 

បងក្បុស បស់គ្នត់បនាា ប់រីគ្នត់បាត់បង់ក្បរនា រវើយនិងកូន<ទ្ធងំក្បា>ំ បស់គ្នត់។ អ  ៊ីទឹង ខាុំស ំរសែើឲ្យ4 

ទសសនាវខស  វីរដអូរេខ៣ វដេ ឡាទ ក្គី រនះគ្នត់បាននិយយ<>។  5 

[១៣:៤៤:៣១] 6 

(កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 7 

“ខាុំបាទអាទរ ៀបរាប់អំរីបងរ ា្ ះ ឡាទ នី វែឹងបាន។ រក្ពាះ ឡាទ នី វែឹង ដេ់ដួេសនលប់8 

រវើយ គ្នត់រដើ ក្បវវេ២គីេូ ដេ់យប់ ក្បវវេជារម៉ា ងក្បាមំួយលាៃ ទ គ្នត់វិេក្តេប់មកវិញ មក9 

ផាះវិញ។ មកផាះគ្នត់វែឹង រៅជារៅថាវិកេទ ិត។ វិកេទ ិតអស់ យៈក្បាវំខ ក្គ្នន់វតវិកេទ ិត 10 

រវើយរដើ ឱបវតក្បរនារគ រដើ ឱបវតកូនរគ។ គ្នត់ឆេួតគ្នត់ គ្នត់អត់ដងឹ ឯណាេិទរកើតរទ។ ដូរទែះ 11 

ឡាទ នី វែឹង គឺថា យៈររេក្បាវំខ គឺក្តូវវិកេទ ិតក្បាវំខ។ រដើ អ  ៊ីរទះ គឺររេវដេគ្នត់នឹកររក កូន 12 

រទះវតរៅកូនៗ ក្បរនារគ អូន ក្បរនាអ  ៊ីទឹង រវើយកូន កូនៗអ  ៊ីទឹង។ ប៉ា នថារួកវែឹងរគដងឹៗរគមិន13 

ក្បកាន់គ្នត់រទ ដងឹថាគ្នត់វែឹងវិកេទ ិតរវើយ រីរក្ពាះរគយកក្បរនាកូនរៅអស់រវើយ គ្នត់ទង់វិកេ14 

ទ ិត។ ដូរទែះ រវើយរគថារគមិនក្បវកក្បកាន់គ្នត់រទ ទំរពាះ ឡាទ នី រនះ”។ 15 

(បញ្ចប់កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 16 

[១៣:៤៥:៣៥] 17 

បាទ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ដូង រអឿន បានផតេ់សកខីកមារេើរជាគវសនាថ្នបតី បស់គ្នត់ វដេ18 

មនរដើមកំរណើតជាជនជាតិរវៀតណាម រទរ <ជ យ> រនះគ្នត់បានបាត់ខលួនរៅឆ្ែ ំ១៩៧៧។ រវើយរដើម19 

បណដ ឹង ដឋបបរវណី ដូង រអឿន រនះមិនវដេបានរ ើញបតីគ្នត់វិញរទ។ គ្នត់បានរឆលើយរៅទំរពាះម ខ20 

ត លាកា រយើងរនះ ខាុំសូមដកក្សង់៖ រគឲ្យគ្នត់រៅកាប់វេលិ ំពាក់។ រវើយរក្កាយមកមិនវដេបាន21 

រ ើញគ្នត់រទៀតរទ បាត់ឈឹងរីររេវែឹងវតមតង។ អង្គេ េ់វែឹងគឺ ដូវក្ទូតកាត់ រវើយកាេវែឹងខាុំរៅ22 

វក្សរនាះ រវើយខាុំក្ទូតកាត់ រវើយរៅររេវដេខាុំក្តេប់មកផាះវិញវែឹង រគយកគ្នត់រៅបាត់រវើយ។ 23 

ខាុំមិនដឹងថារគយកគ្នត់រៅកវនលងណារនាះរទ។ ខាុំអត់ដឹងថាគ្នត់រៅណារទ។  24 

បាទ ឥេូវរយើងទូេរៅនិយយអំរីរខតតសាេ យរ ៀងរៅ  ំទំេង ភូមិឫសសីថ្ក្រ វដេរដើមបណដ ឹង25 

E1/520.101518280



អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  57 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

 ដឋបបរវណី រសៀង ោន់ងី  ស់រៅទីរនាះ។ រសៀង ោន់ងី រនះបានផតេ់សកខីកមាទ្ធក់ទងរៅនឹងរជាគ1 

វសនាថ្នក្គួសា រី វដេមនរដើមកំរណើតជាជនជាតិរវៀតណាមបាត់ខលួនរៅឆ្ែ ំ១៩៧៧ រៅររេវដេ2 

កូនក្សី បស់រួកគ្នត់រី នាក់ក្តូវបាន ំរលាភ។  រវើយគ្នត់បានផតេ់សកខីកមាទ្ធក់ទងរៅរេើកា  ផេប៉ាះ3 

ពាេ់ថ្នកា បាត់បង់ប គេេទ្ធំងអស់រនះ រវើយនិងរៅរេើឪរ កមត យ --  បស់ឪរ ក បស់គ្នត់ វដេ4 

មនរដើមកំរណើតជារវៀតណាមវដ ។ អ  ៊ីទឹងខាុំសូមរសែើឲ្យោក់វខសវីរដអូ រេខ៤ អំរីបញ្ញា រនះ។ 5 

[១៣:៤៧:៣២] 6 

(កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 7 

“រគយករី ក្គួ -- រគយកក្គួសា ទី១រៅ កូនស័កតិបួន វដេមត យគ្នត់ជាជនជាតិរវៀតណាម។ 8 

ររេន  ងរវើយវដេបា៉ា ខាុំគ្នត់រិបាកទិតត រក្ពាះគ្នត់បានរ ើញរគោប់ ំរលាភកូនក្សីទ្ធងំរី  បស់ក្គួសា 9 

រវៀតណាម វដេរគយករៅ។ គ្នត់មកខសឹបក្បាប់មត យខាុំ រវើយវម៉ាខាុំថាវអាងរអើយ! ខាុំរ ើញរគោប់10 

 ំរលាភកូនស័កតិបួន ង ន។ ដូរទែះ ខាុំមិនទង់ ស់រទ។ ខាុំសាទ់្មមិនដូទរគរទ សាទ់្មខ សរគ ខាុំមិន11 

ឲ្យរគយករៅរទ រក្ពាះរគយករៅសមល ប់ឈឺណាស់។ ខាុំក្បវវេជាអតតឃាតរវើយ។ [...] ោស ខាុំ12 

អាទរ ៀបរាប់បាន រក្ពាះជន ងរក្គ្នះរី នាក់វែឹង គ្នត់មត យគ្នត់ជារវៀតណាម។ រវើយគ្នត់ ស់រៅកែុង13 

ភូមិជាមួយគ្នែ ខាុំ រវើយគ្នត់ទ្ធងំរី នាក់រធេើកា វ កដជីាមួយខាុំ។ ររេវដេ អឺ...រគោប់គ្នត់យករៅខាុំ14 

អត់បានដងឹរទ ប៉ា វនតក្គ្នន់ថាបាត់គ្នត់រីកវនលងរធេើកា  ខាុំក៏សួ  មិតតភកតិវែឹងខសឹបសួ  មិនវមនសួ ឮៗរទ 15 

ខសឹបសួ គ្នែ ថា៖ អាឺ! បងសាវអម ឌី រវើយនិង ក្សីទូទ រៅណារវើយ? រគថា៖ អាឺ! រគយករៅវយ16 

រោេរវើយ។ ដេ់ររេវែឹងខាុំមកផាះ មកផាះររេយប់បានឮសូ បា៉ា ខាុំខសឹបក្បាប់ខាុំរទៀត គ្នត់ថាកូន17 

រអើយ កែុងភូមិរយើងក្គួសា ស័កតិបួន ង ន វែឹងរគយករៅថ្វ រោេអស់រវើយ។ ដូរទែះ បា៉ា ខាល ទ។”  18 

(បញ្ចប់កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 19 

[១៣:៤៩:២៣] 20 

បាទ ឪរ ក បស់ រសៀង ោន់ងី វែឹងគ្នត់បានរធេើអតតឃាត ររេទ ងរក្កាយវែឹង រដាយសា គ្នត់21 

គិតទង់កា ពា កូនរៅគ្នត់ និង ក្បរនាគ្នត់។  22 

ឥេូវរយើងនិយយទូេរៅរខតតក្ករទះ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី អ  ទ ស  នឡាយ បានផតេ់សកខីកមា23 

រេើរជាគវសនា បស់ក្បរនាគ្នត់ វដេជាជនជាតិរវៀតណាមមនរដើមកំរណើតជារវៀតណាម រវើយនិង24 

កូនក្បុស បស់គ្នត់វដេក្តូវបានសមល ប់ខលួនរៅវខកញ្ញា  ឆ្ែ ំ១៩៧៨ រៅរកាះកាេ<ក្ទង>់ សមល ប់25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  58 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

ជាមួយនឹងហ្វ្សដីជនជាតិរវៀតណាមរផសងរទៀតជាមួយនឹងកូន បស់<រួក>គ្នត់វដ ។ អ  ទ ស  នឡាយ រនះ1 

គ្នត់រនយេ់រៅកែុងវខសវីឌីអូរេខ៥រនះ អំរីកាេៈរទសៈ<វដេគ្នត់បានដឹងអំរី>កា សាល ប់ បស់ក្បរនា2 

 បស់គ្នត់ និងកូនៗ បស់គ្នត់។ សូមអន ញ្ញា តោក់រលាកក្បធាន។ 3 

[១៣:៥០:២០] 4 

(កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 5 

“រៅររេវដេរគសមល ប់កូនរកាងរនះ កូនខាុំបាទវែឹងមនបីនាក់ គឺក្បសុរី នាក់ ក្សីមួយនាក់។ 6 

កូនទបងរ ា្ ះ ស ធីរា  អាយ ៨ឆ្ែ ំ រកើតឆ្ែ ំ៧០ មកទេ់នឹង៧៨។ កូនបនាា ប់រ ា្ ះ ស ធី ៈ រកើតឆ្ែ ំ7 

១៩៧៥។  ីឯកូនបែូនរ ា្ ះ ស ធីតា ក្បវវេជាជាងមួយខួបប៉ា រណាា ះរទបាទ ជា -- រ ា្ ះ រមឿន និង 8 

គណៈសវក ណ៍វែឹងបានោត់តាងំរួកក្កមុ វដេជាមនក្បរនាជាកូនកាត់រវៀតណាម រៅកាត់រវៀត-9 

ណាមរនាះឲ្យរៅកាប់ឫសសីបរង្គែ ងរតាែ តរៅឯអូ ធយូង វដេមន យៈររេរធេើដំរណើ វែឹង មិនតិទរី    10 

២យប់រទតាម យៈកា វទវទូក។ ខាុំបាទ ក៏រៅជាមួយនឹងរគវែឹង ក៏ប៉ា វនដវដេកដុកកដួេខាល ងំវមនវទនរនាះ 11 

គឺររេវដេក្តេប់មកវិញ គណៈសវក ណ៍បានរៅអែកទ្ធងំរនាះ  ួមទ្ធងំខាុំបាទផង រដើមបីមកទទួេ12 

កា អប់ ំសតិអា មាណ៍។ ររេរនាះ វដេរ ា្ ះ រមឿន គណៈសវក ណ៍ បានរក្កាករេើងនិយយថា 13 

សមមិតតមនគ ណសមបតតិខពស់ណាស់ជាមួយនឹងបកសវណា ៈកមាក រយើង។ សមមិតតបានខិតខំបំររញកា -14 

ង្គ  កមច ត់ធាត រដើម េះបង់ខពស់ជូនបកសវណា ៈកមាក  កសិក ។ វតក្បរនាកូន បស់មិតត រយើងខាុំបាន15 

ក្បមូេរៅទ កមតុំរវើយ សូមសមមិតតកាត់សាទ់សែយុរនះរទញទ ះ!” 16 

(បញ្ចប់កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 17 

[១៣:៥២:២៤] 18 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីបួននាក់បានរិរណ៌នាអំរីកា សមល ប់រនះវដេមនយកហ្វ្សដីជនជាតិរវៀត-19 

ណាម រវើយនិងកូន< បស់រួក>គ្នត់ជារគ្នេរៅ វដេរយើងៗអាទរៅថាជាក្ទឹសដី<វខសខាង>មដ យ20 

<>។ <តាមកា គូសបញ្ញជ ក់រនះ រលាក> ឡាទ ក្គី រវើយនិង ដូង រអឿន បាននិយយអំរីរជាគវសនា21 

វដេរគកំណត់ទ កឲ្យ<ក្បរនា> បស<់ឡាទ នី និង>រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរ ា្ ះ ក្បាក់ រឌឿន វដេ22 

 ស់រៅកំរង់ឆ្ែ ំង រវើយក្បរនាគ្នត់មនរដើមកំរណើតជារវៀតណាម កូនគ្នត់ទ្ធងំអស់វែឹងក៏ក្តូវបាន23 

សមល ប់រៅ<>ទ ងឆ្ែ ំ១៩៧៧។ រវើយ<ទ ងរក្កាយ>រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរេខ៤រនាះ អ  ទ ស  ន24 

ឡាយ វែឹងក៏បានរនយេ់អំរីក្ទឹសដីវដេថាមដ យជាវខសរវៀតណាមវែឹងផងវដ  <រវើយគ្នត់បានរនយេ់25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  59 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

ថា>ក្បរនា រវើយនិងកូន បស់គ្នត់ក្តូវបានសមល ប់រៅទ ងឆ្ែ ំ១៩៧៨ <កែុងរខតតក្ករទះ> រដាយសា 1 

ក្បរនាគ្នត់ជាជនជាតិរវៀតណាម។ អ  ៊ីទឹង<ខណៈររេរនះ> រយើង<នឹងសាត ប់នូវ>សក្មង់ទ្ធងំបួនវែឹង 2 

គឺស ទាវតបង្គា ញអំរីថាមដ យវែឹង មនរដើមកំរណើតជាជនជាតិរវៀតណាមទ្ធងំអស់។ ឥេូវសូមបញ្ញច ងំ3 

វខសវីរដអូទី៦។ 4 

[១៣:៥៣:៤៥] 5 

(កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 6 

[ក្បជាជន ក៏ដូទ ូបខាុំបាទវដ  អាទដងឹៗថា របើសិនជាបដីវែឹងវខា  គឺអត់មនយកកូនរៅម ន ួទ7 

រទ អត់មនរទ។ រវើយបដី -- ក្បរនាវែឹងរវៀតណាមគឺទ្ធំងកូន ទ្ធងំក្បរនាយករៅ។ រវើយរបើសិនជាបដី8 

វែឹងរវៀតណាម ក្បរនាវែឹងវខា  គឺយកវតបតីរទ អត់មនយកកូនរទ។  9 

ថាវម៉ាយួន រគយករៅវែឹង។ ឲ្យវតវម៉ាយួនរគយករៅរវើយ។ វតមួយរគមិនទ កឲ្យផង។ រគវ10 

មកោប់វមន កាេវែឹងអត់មនអែកណាយករៅរទ វខា កូនវខា  អ ! វម៉ាវខា  កូន -- វម៉ាអត់យករៅរទ រគ11 

យករៅវតឪរ ករទ បានវតកូនខាុំរៅរនាះ របើរគយករៅៗទ្ធងំអស់រវើយ។ រទះវតលាភ រទះវតបិទបាងំ12 

អ  ៊ីទឹងវដ ។ ជនជាតិរវៀតណាមរនាះ យករៅទ្ធងំអស់រវើយ វមិនទ ករទជំនាន់វែឹងរនាះ។ ប៉ា វនតទ្ធស់វម៉ា13 

វខា  យកវតបដីរៅៗ។  14 

វន ! ជនជាតិរវៀតណាម រគរធេើយកបដីរៅសមល ប់ វតរបើជនជាតិវខា រយើង រគមដ យរៅ ស់អ  ៊ីទឹង 15 

វដេរគអត់ឲ្យរៅជាមួយកូនន  ង ក៏រៅ ស់វដ បាទ។  16 

អ គ ណ។ ខាុំបាទវែឹងទាស់រវើយថា ក្បរនានឹងកូនជារវៀតណាម។ ដូរទែះកូនវែឹង គឺជារៅ17 

កាត់រវៀតណាម រីរក្ពាះក្ទឹសដី បស់រមដកឹនាជំាន់ខពស់ និង អែកទទួេខ សក្តូវខពស់បំផ តថ្ន បបកមពជុា18 

ក្បជាធិបរតយយវែឹង បានផសរេផាយរៅដេ់ថាែ ក់រក្កាមទ្ធងំអស់ថា ជកីរមា  ក្តូវជកីទ្ធងំឫស។ បាន19 

ន័យថា របើយកក្បរនា និងកូនវដេជារៅកាត់រវៀតណាម អារៅទួត រៅេួត រៅអីក៏រដាយ ក៏ជារវៀត-20 

ណាម ជាវខស កា.រវស.រប ទ្ធងំអស់វដ  បាទ។] 21 

(បញ្ចប់កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 22 

[១៣:៥៦:២៧] 23 

ឥេូវ ខាុំសូមទូេនិយយអំរីបទបញ្ញជ សដីអំរីកា រ ៀបកា  អងេជំន ំជក្មះបានទទួេបណដ ឹងអំរី 24 

អងេរវត ទ្ធក់ទងរៅនឹងកា រ ៀបកា ប  ស និង ហ្វ្សតីរៅកែុងអំេុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ រៅទូទ្ធងំ25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  60 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

ក្បរទសកមពជុាវតមដង។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីទំនួន២៥នាក់ បានផដេ់សកខីកមារៅរេើអងេរវត ទ្ធងំ1 

អស់រនះរៅកែុងសវនាកា ។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី១២នាក់ បានផដេ់សកខីកមារៅកែុងវគេទ្ធក់ទងនឹងកា 2 

រ ៀបកា រនះវតមដង។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីក្បាបំីនាក់ បានក្តូវបានរកាះរៅឲ្យមកផដេ់សកខីកមារៅ3 

រេើអងេរវត <>រផសងរទៀត ក្តូវបានសាដ ប់ពាក់រ័នារៅនឹងកា រ ៀបកា  បស់ខលួនគ្នត់ផ្ទា េ់ រវើយនិង4 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីក្បានំាក់រទៀត <និង>បានផដេ់សកខីមាទ្ធក់ទងរៅនឹងកា រ ៀបកា < បស់រួករគ5 

ផ្ទា េ់វតមដង។ រវើយរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីទំនួនក្បានំាក់ បានមកផតេ់សកខីកមាអំរីកា រ ៀបកា  បស់ 6 

សាទ់ញាតិ> បស់<រួក>គ្នត់។ អ  ៊ីទឹង<រវើយ សកខីកមា បស់>រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីទំនួន២៥នាក់7 

<ក្តូវបានវិភាគ ដាក់ទូេរៅកែុងសា ណាបិទបញ្ចប់កិទចរិភាការដញរដាេ បស់រយើង និង>កា រ ៀប8 

កា រដាយរិរណ៌នារៅកែុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយរនះ គឺមនរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីទំនួន ១៧នាក់ 9 

វដេបាននិយយអំរីរ ៀបកា វដេរកើតរេើងរៅវផែកទី២ ថ្ន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ គឺរីឆ្ែ ំ១៩៧៧ 10 

និង ១៩៧៨។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីទំនួនក្បារីំ នាក់ បានរ ៀបកា រៅកែុងរិធីមួយវដេមនរ ៀបកា 11 

ទ្ធងំអស់៣០គូ។ កា រ ៀបកា ទ្ធងំអស់រនះ គឺរកើតរេើងរៅកែុងភូមិភាគទ្ធងំអស់វតមដង គឺភូមិភាគ12 

កណាដ េ ភូមិភាគបូព៌ា ភូមិភាគឦសាន ភូមិភាគឧតដ  ភូមិពាយ័រយ ភូមិភាគនិ តី រវើយនិងតំបន់13 

<សេយ័ត>ភែំររញ តំបន់១០៥ តំបន់សេយ័តមណឌ េគិ ី។ អ  ៊ីទឹងទ្ធងំអស់ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី<ទ្ធងំ14 

រនាះ មនហ្វ្សតី>អាយ ក្បវវេជា២០ឆ្ា ំ រវើយប  សវិញ ២៥ឆ្ែ ំ។ ម ននឹងទូេដេ់កា រ ៀបរាប់រនះ ខាុំ15 

សូមនិយយរីបញ្ញា ទាប់បនដិទសិន រតើរយើងនិយយអំរីបទឧក្កិដឋណាទាស់វតមដង? រតើធាត ផសណំា16 

វដេក្តូវបង្គា ញឲ្យវួសរីវិមតិសងស័យ។ 17 

[១៣:៥៨:៥៤] 18 

របើបញ្ញា ទ្ធងំអស់រនះរោទរេើង រីរក្ពាះថារបើរយើងដឹងតាងំរីរដើមថ្នកា ជក្មះរសទកដីរនះរវើយ 19 

គឺថាកា រ ៀបកា ជាឧក្កិដឋរនាះ គឺថាអាទរកើតមនរេើងរៅរក្កាមទក្មង់មួយរគរៅថា អំររើអមន សស20 

ធម៌រផសងៗរទៀត។ អងេជំន ំជក្មះ<ត លាកា កំរូេ>បានបំភលឺរីធាត ផសថំ្នឧក្កិដឋកមារនះ រៅកែុងរសទកដី21 

សរក្មទ បស់ខលួន រៅកែុងបណដ ឹងឧទា ណ៍រៅសណំ ំរ ឿង០០២/១ <កែុងខណៈវគេថ្នកា រ ៀបកា រនះ ក្តូវ22 

បានបិទបញ្ចប់រៅទំរពាះម ខអងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរនះ>។ អងេជំន ំជក្មះ<ត លាកា >កំរូេបាន23 

រនយេ់ថា មិនសមរវត ផេរទ រៅកែុងកំណត់ក្បរភទបទរេាើស ឬក៏បទឧក្កិដឋ ដូទជារៅ ថារៅកែុង24 

សំណ ំរ ឿង <០០២/០១> ឧក្កិដឋកមាជរមលៀស<ក្បជាជន>រដាយបងខំ <ក៏ដូទជា>ឧក្កិដឋកមាវដេ<រធេើ>25 
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អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 
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ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  61 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

ឲ្យបាត់ខលួនរដាយបងខំ <វដេរមើេរៅធាត ផសទំ្ធងំអស់រនាះ>មិនទ្ធន់រេទរេើង<ឲ្យទាស់>រៅឆ្ែ ំ1 

១៩៧៥<រៅរេើយរទ>។  2 

អ  ៊ីទឹង <រវត ផេដូទគ្នែ រនះ ក្តូវយកមកអន វតតទំរពាះបញ្ញា វដេរយើងមនបទចបុបនែ គឺបញ្ញា3 

កា រ ៀបកា ។ ដូរទែះ វជា>សំខាន់ណាស់<កែុងកា េមែិតកា បង្គា ញផលូវ វដេផតេ់រដាយ>អងេជំន ំ4 

ជក្មះ<ត លាកា កំរូេ រវើយក្តូវរមើេថារតើកា >បង្គា ញផលូវរយើងឲ្យរធេើយ៉ា ងរម៉ាទ រវើយទ្ធក់ទងរៅ5 

នឹងកា រនយេ់រវត ផេថ្ន<កា >យកទាប់មកអន វតតទ្ធក់ទងនឹងកា រ ៀបកា រនះ រយើងរធេើយ៉ា ងណា6 

វដ ។ អងេជំន ំជក្មះត លាកា កំរូេគ្នត់បានរនយេ់ថា សញ្ញា ណថ្នអំររើអមន សសធម៌រនះ រតើវមន7 

ទំនាក់ទំនងយ៉ា ងរម៉ាទ និងអតតទ ិតយ៉ា ងរម៉ាទរៅកែុងសំណ ំរ ឿង០០២/១រនះ។ ឧទ្ធវ ណ៍ ដូទកា 8 

ជរមលៀសរេើកទី១ ក៏រគយេ់រ ើញថា មនអតតទ ិត ឬក៏េកខណៈដូទគ្នែ វដ ។ ទំរពាះបញ្ញា រ ៀបកា --  9 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 10 

មនបញ្ញា អីរទ?  11 

(មនបញ្ញា បរទចករទស) 12 

បាទ អរញ្ជើញជាបនដរទៀតបាទ។  13 

រលាកក្សី ម៉ា   ីវេ ី ដូ៖៍ 14 

អំមិញវែឹង ខាុំបាននិយយអំរីអេី -- រសទកដីវណនា ំបស់អងេជំន ំជក្មះត លាកា កំរូេវដេគ្នត់15 

និយយអំរីកា វបងេំដាប់ថាែ ក់ទ្ធក់ទងនឹងកា រ ៀបកា ។ អងេជំន ំជក្មះត លាកា កំរូេបានរនយេ់ -- ខាុំ16 

រ ើញរៅក្កម រវេនស៍ -- ត លាកា កំរូេបានរនយេ់ថា សញ្ញា ណថ្នអំររើអមន សសធម៌រផសងៗរទៀត17 

រនះ គឺវពាក់រ័នារៅនឹងរគរៅកា ក្បក្រឹតត ឬក៏ទ ិតេកខណៈ ទ្ធក់ទងរៅនឹងកា ជរមលៀសទី១ ç ជរមលៀស 18 

ដំណាក់កាេទី១ ឬជរមលៀសរេើកទី២ វែឹងវ<បរងេើតបាន>ជាកា ក្បក្រឹតតិមួយរវើយ។ រវើយទ្ធក់ទង19 

រៅនឹងកា រ ៀបកា រនះ រគរៅថា កា ក្បក្រឹតតវដេអងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរនះក្តូវរិោ ណាវែឹង គឺ20 

ទ្ធក់ទងរៅនឹងបទបញ្ញជ ថ្នកា រ ៀបកា វដេជាកា ក្បក្រឹតតមួយវដេភាគីទ្ធងំអស់ទទួេសាេ េ់ទ្ធងំអស់ 21 

ក្កុម នួន ជា ក៏រដាយ ក្កុម រខៀវ សំផន ក៏រដាយ មិនវដេបានជំទ្ធស់<រេើអងេរវត >ថា បកសក មាយុ 22 

នីសដកមពជុាបានរទញបទបញ្ញជ សដីអំរីកា រ ៀបកា រនះរទ។  23 

[១៤:០២:២០] 24 

ទំណ ទទី២ ថ្នកា <បង្គា ញផលូវ> បស់<អងេជំន ំជក្មះ>ត លាកា កំរូេ <គឺបានរនយេ់>ថា25 
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ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  62 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

ក្តូវវតវិភាគទ្ធងំមូេវតមដង រ ឿងរា វទ្ធងំមូេវតមដង<រេើធាត ផសថំ្នកា ក្បក្រឹតតិ>។ ដូរទែះ រយើងយេ់1 

រ ើញថា កា ក្បក្រឹតតទ្ធក់ទងរៅនឹងកា រទញបទបញ្ញជ នឹងកា រ ៀបកា រនះ ធាត ផសរំផសងៗរទៀតវដេ2 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងក្តូវវតយកមកវិភាគរនាះគឺមនដូទតរៅរនះ ទី១ គឺកា ទូេរៅរ ៀបកា <គឺ3 

ជា>កា ោប់រផដើមរ ៀបកា គឺថា <រដាយ>ប ិយកាសវដេសរក្មទឲ្យរ ៀបកា  រវើយេទាភារវដេៗ4 

ថ្នកា បដិរសធ ឬមិនជំទ្ធស់ រវើយនិងអតថិភារថ្នកា ដាក់ទណឌ កមាទំរពាះអែកវដេជំទ្ធស់មិនក្រមរ ៀប5 

កា  ឧទ្ធវ ណ៍ដូទជា កា រធេើបាប ឬក៏ ំរលាភ ឬកា រធេើឲ្យបាត់ខលួនជារដើម។ ទំណ ទទី២ ថ្នកា ក្បក្រឹតត6 

រនះគឺថា បញ្ញា រ ីសគូក្សក រនាះ ថារតើមនសិទាិរ ីសគូក្សក វដ ឬរទ រវើយនិងកក្មិតថ្នកា ក្តួត     7 

រិនិតយ បស់អងេកា រៅរេើដំរណើ កា រនះ។  8 

ទំណ ទទី៣ ថ្នកា ក្បក្រឹតតរនះ គឺរិធីរ ៀបកា ផ្ទា េ់វតមដង។ អ  ៊ីទឹងក្តូវដឹងថារតើ គូក្សក រនាះ 9 

មនដឹងថាខលួនបានរ ៀបកា ជាម នវដ ឬរទ? រវើយរតើគ្នត់សាេ េ់អតតសញ្ញា ណគូក្សក  បស់ខលួនវដ  ឬ10 

រទ? រតើក្គួសា  បស់គ្នត់មនអាទទូេ ួមកែុងរិធីរនះវដ បានឬរទ? រតើអងេកា មនតួនាទីអេីខលះរៅកែុង11 

កា រ ៀបកា រនះ? រតើគូក្សក រនាះ ក្តូវវតរបដជាា ទំរពាះអងេកា វដ ឬរទ? រតើមនកា បនដកា ក្បណិប័តន៍12 

ក្បថ្រណី ទ្ធក់ទងរៅនឹងកា  ួមដំរណកអីរនាះវដ ឬរទ? ទំណ ទទី៤ ក្តូវគិតវដ  គឺទំនាក់ទំនង វងគូ13 

ក្សក រក្កាយររេវដេរ ៀបកា រវើយ គឺ ឧទ្ធវ ណដូ៍ទជាថា គូក្សក ក្តូវជួបគ្នែ  រវើយមនរគតាម14 

ឃាល រំមើេគូក្សក វែឹង រតើរដើមបីឲ្យគ្នត់ផសដំំរណក រវើយនិងកា <ដាក់រិន័យ>រផសងៗទ្ធក់ទងរៅនឹង15 

កា ជំទ្ធស<់>មិនផសដំំរណក រវើយនិងកា ដាក់ទណឌ កមារៅរេើអែកវដេមិនក្រម ួមដំរណក។ រវើយ16 

បនាា ប់មកគឺកា  ួមដំរណកវែឹង រតើក្តូវរធេើយ៉ា ងរម៉ាទវដ ។  17 

[១៤:០៥:០០] 18 

ទំណ ទទី៥ គឺ<ទំណ ទទ ងរក្កាយរគ គឺ>ផេវិបាកថ្នកា រ ៀបកា វែឹង។ គឺថាមនទមៃន ់19 

រវើយនិង េូតកូន។ អ  ៊ីទឹងរយើងរ ើញថា<>ឧក្កិដឋថ្នអំររើអមន សសធម ៌ ទ្ធក់ទងរៅនឹងកា រទញបទ20 

បញ្ញជ ឲ្យរ ៀបកា  គឺមនទក្មង់ភារទូេំទូលាយជាងបញ្ញា ថ្នកា <យេ់ក្រម>រ ៀបកា  <ឬក៏អេីវដេ21 

រយើងសំរៅថាជាកា រ ៀបកា រដាយបងខំ>រនះរៅរទៀត។  22 

ទំណ ទ<ទី៣ រៅកែុងកា បង្គា ញផលូវ បស់អងេជំន ំជក្មះ>ត លាកា កំរូេ<គឺមនដូទតរៅ៖> គឺ23 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូង<នឹង>ក្តូវ<កំណត់អំរីសិទាិ រវើយ>អងេ<ជំន ំជក្មះ>ត លាកា កំរូេបាន24 

និយយថាក្តូវកា ផា ភាជ ប់គ្នែ  វង<សិទា>ិ និងកា រមឃាត់រៅកែុងប ិបទទាប់ វដេជាធ មនរៅ25 

E1/520.101518286



អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  63 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

កែុងឆ្ែ ំ១៩៧៥ វដេ ំរលាភបំពានរដាយ<កា ក្បក្រឹតតថ្នកា រទញបទបញ្ញជ រ ៀបកា រនះ>។ <អងេជំន ំ1 

ជក្មះត លាកា កំរូេ បានផតេ់ឧទ្ធវ ណ៍ អំរីអតថបទទាប់មួយទំនួនធំ វដេមនជាធ មនរៅកែុងឆ្ែ ំ2 

១៩៧៥ រវើយក៏>ដូទជាមនរសទកដីក្បកាសជាសកេអំរីសិទាិមន សសរៅឆ្ែ ំ១៩៤៨ជារដើម។ អ  ៊ីទឹងរបើ3 

រយើងគិតរីរសទកដីក្បកាសរនះ គឺថាមនមក្តា<៣> វដេថាមន សសទ្ធងំអស់វែឹងមនសិទាិ ស់< ស់4 

រានមនជីវិត> រស ីភារ រវើយនិងមនស វតថិភារ< បស់ប គេេ>។ មក្តាទី៥ និយយវទងថា គ្នា ន5 

អែកណាក្តូវបានរគបងខំឲ្យរធេើទ្ធ  ណកមា កា ក្បក្រឹតតរេើខលួន ឬក៏កា ដាក់ទណឌ កមារឃា រៅអមន សសធម៌ 6 

ឬបរនាថ កបនាា បបានរេើយ។ មក្តា១២ថា គ្នា នមន សសណាមិនក្តូវ ងកា  ំរលាភរក្ជៀតវក្ជកតាមអំររើ7 

ទិតតកែុងជីវិតឯកជន និង<ជីវតិ>ក្គួសា ទីេំរៅ<>។ មក្តាទី១៦<> អាពាវ៍រិពាវ៍នឹងអាទក្បក្រឹតតិ8 

រៅបានេ ះក្តាវតមនកា ក្រមរក្រៀងរដាយរស ី និងររញរេញរីអនាគតទ្ធំងសងខាង។ 9 

[១៤:០៧:១៤]  10 

ទំណ ទទី៤ ថ្នកា វណនា ំបស់ត លាកា កំរូេរនាះ ទ្ធក់ទងរៅនឹងកក្មិតថ្នភារធៃន់ធៃ ថ្នកា 11 

 ំរលាភបំពាន រដើមបីឲ្យដឹងថារតើវមនធាត ផសកំ្គប់ក្គ្នន់ រដើមបីឲ្យរកើតជាឧក្កិដឋកមាក្បឆំ្ងនឹងមន សស12 

ជាតិវដ ឬរទ។ រដើមបីឲ្យយេ់រីទំណ ទរនះ អងេត លាកា កំរូេបានឲ្យរយើងបរងេើតជានិយមមួយ វដេ13 

រយើងគួ វតគិតអំរីមក្តាទី១៦ សដីអំរីកា ក្រមរក្រៀងគ្នែ រដាយរស ី រវើយនិងររញរេញ និងកា រ ៀប14 

កា ។ <អងេជំន ំជក្មះអាទរិោ ណា អន សញ្ញា អនត ជាតិ>សដីអំរីសិទាិមន សស <ក្សបតាមរសទកដី15 

ក្បកាសជាសាកេសតីអំរីសិទាិមន សស វដេបានវទងក្គប់សិទាិទ្ធងំអស់ និងរស ីភារក្រមរក្រៀងរ ៀបកា  16 

 ួមបញ្ចូេទ្ធងំអន សញ្ញា អនត ជាតិ>ថ្នអងេកា សវក្បជាជាតិរៅឆ្ែ ំ<១៩៦៦> រវើយនិងកា អន សញ្ញា17 

សដអីំរីកា បំបាត់នូវកា រ ីសរអើសក្បឆំ្ងនឹងហ្វ្សតី។ អ  ៊ីទឹងអងេជំន ំជក្មះ<ក៏អាទវសេង កអតថបទទាប់ពាក់18 

រ័នានឹងឧក្កិដឋកមាថ្ន>កា បងខំរ ៀបកា  <រៅកែុងយ តតិធិកា ជាតិ>រក្កាយឆ្ែ ំ១៩៧៥ ក៏ដូទជាយ តតិសាហ្វ្សត19 

ថ្នត លាកា រិរសស សក្មប់ក្បរទសរសៀរា រេអូន <កែុងសំណ ំរ ឿងស ីរស>។ អ  ៊ីទឹងរៅទ ងរក្កាយ 20 

អងេជំន ំជក្មះក្តូវវតគិតថារតើកា  ំរលាភទ្ធងំអស់រនះបងេឲ្យមនកា ឈឺោប់ធៃន់ធៃ វផែកផលូវកាយ និងផលូវ21 

ទិតតវដ ឬរទ ជាកា ប៉ាះពាេ់យ៉ា ងធៃន់ធៃ រៅរេើ ូបរាងកាយ និងភារថ្ងលងែ ូថ្នមន សសវដ ឬរទ។ 22 

[១៤:០៨:៥៣]  23 

កា ផដេ់សកខីកមា<>និងកា ផដេ់<កំណត់រវត ថ្នកា សាត ប់ទរមលើយ>វដេអស់រលាក រលាកក្សី24 

រៅក្កម បានសាដ ប់រី ឆ្ែ ំកនលងមករនះ បង្គា ញឲ្យរ ើញកាន់វតទាស់ថាមនកា ប៉ាះពាេ់ និងរធេើរៅដេ់25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  64 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

 ូបរាងកាយ រវើយនិងរធេើឲ្យរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីឈឺោប់ខាល ងំ រដាយថាបងខំឲ្យរ ៀបកា រនះ។ អ  ៊ីទឹង 1 

ក្តូវរធេើយ៉ា ងណា រតើរិោ ណាថា រតើមនធាត ផសណំាខលះវដេអាទយកមកគិតបានទំរពាះអងេជំន ំជក្មះ 2 

វដេរកើតរទញរីកា  <>បទបញ្ញជ កា រ ៀបកា រនះ។ រវើយមនទំណ ទមួយវដេរយើងនិយយញឹក3 

ញាប់វដ  ថាកា រ ៀបកា រដាយសក្មបសក្មួេ រវើយនិងកា រ ៀបបងខំ។ ខាងរមធាវីកា ពា កដីបាន4 

និយយថា កា រ ៀបកា រៅកមពជុាក្បជាធិបរតយយរនះក្គ្នន់វតជាកា រ ៀបកា រដាយសក្មបសក្មួេគ្នែ5 

រទ អងេកា ក្គ្នន់វតជំនួសតំវណង បសឪ់រ កមដ យកែុងកា រ ៀបទំកូនរៅរនាះរទ ផសផំេុំ រវើយរមធាវី6 

កា ពា កដីថា របើរយើងគិតអ  ៊ីទឹងថាអាវែឹងជាឧក្កិដឋរនាះ អាវែឹងគឺបានន័យថា បំបិទកា ផសផំេុំកូនរៅ7 

រោេវតមដងរៅ។  8 

រៅកែុងកា រ ៀបកា រដាយផសផំេុំរនះ គឺគូក្សក រគវែឹងរគយេ់ក្សបគ្នែ  រគក្បទ្ធនសិទារិនះក្បគេ់9 

សិទារិនះរៅឲ្យឪរ កមដ យខលួនរដើមបីរ ៀបកា ។ អ  ៊ីទឹងរវើយបានយ តតិសាហ្វ្សដទ្ធក់ទងនឹងសិទាមិន សសរនះ10 

យេ់រ ើញថា កា រ ៀបកា រដាយផសផំេុំរនាះមិនរេាើសនឹងមក្តាទី១៦ ថ្នរសទកដីក្បកាសជាសាកេថ្ន11 

សិទាមិន សសរនាះរទ រៅររេវដេគូក្សក ទ្ធងំអស់គ្នែ រនាះយេ់ក្សប។ រៅកែុងក្បថ្រណបី រាណក៏រដាយ12 

រៅររេវដេរគក្គួសា ជាអែកមនសិទាិផសផំេុំកូនរៅ ប៉ា វនតរៅររេមនភាគីណាមែ ក់វែឹងមិនក្រម គឺ13 

បានន័យថាកា រ ៀបកា រដាយបងខំរវើយ។ អ  ៊ីទឹងបានន័យថា វជាកា  ំរលាភបំពានរៅរេើមក្តា១៦ 14 

រវើយ។ អ  ៊ីទឹង ដូរទែះរៅររេវដេអងេជំន ំជក្មះរធេើរសទកដីសរក្មទរគក្តូវសួ ខលួនឯងថា រតើគូក្សក ទ្ធងំ15 

អស់គ្នែ រនាះមនបានផដេ់សិទាិរៅអងេកា វែឹងឲ្យរគរ ៀបកា ឲ្យខលួនរទ គ្នត់ក្រមរដាយររញទិតត រដាយ16 

ររញរេញវដ ឬរទ? អត់រទ។ 17 

[១៤:១១:៣៩] 18 

រយើងរធេើកា ង្គ រនះមិនវមនរដាយ ំរភើបរទ រយើងមិនរធេើកា ជាអែក វដេរគរៅថា ្នម ខដូទ19 

អងេកា មួយទំនួន រក្ដ ដាឋ ភិបាេមួយទំនួនរទ រយើងក្គ្នន់វតរធេើតាមេកខណៈមូេដាឋ នវដេតិទតួទបំផ ត 20 

រដើមបីជួយដេ់អងេជំន ំជក្មះររេរធេើរសទកដីសរក្មទ រវើយរយើងបានយកសកខីកមា បស់រដើមបណដ ឹង ដឋ21 

បបរវណ ី រវើយនិងធាត ផសមំួយទំនួនវដេផសរំកើតរទញជាអំររើឧក្កិដឋកមារផសងៗ<ក្សបគ្នែ រៅនឹងរសទ22 

កតីសរក្មទ បស់អងេជំន ំជក្មះត លាកា កំរូេវដ >។ អ  ៊ីទឹង ខាុំរៅទីរនះ ខាុំយេ់រ ើញថា កា រទញបញ្ញជ23 

រដាយកា រ ៀបកា រដាយបងខំ<រៅកែុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយ>រនះ -- កា រ ៀបកា រនះ គឺជាធាត ផស ំ24 

ថ្នឧក្កិដឋកមា ថ្នអំររើអមន សសធម៌រផសងៗ។ អ  ៊ីទឹងខាុំយេ់រ ើញយ៉ា ងដូរទែះ រវើយខាុំសងឃឹមថាអស់រលាក25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  65 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

រលាកក្សីរៅក្កមរនាះក៏រ ើញដូទខាុំវដ ។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរផសងរទៀតនិយយវតអំរីអតថិភារថ្ន 1 

ប ិយកាសភ័យខាល ទ<រកើតមនរៅសម័យរនាះ។> សញ្ញា រនះសំខាន់ណាស់ រតើអងេជំន ំជក្មះនឹងយេ់2 

រ ើញយ៉ា ងណាថា ប ិយកាសរនះរធេើ <បរងេើត>ជា<សាថ នភារ>បងខំវដ ឬរទ រវើយវជំ  ញឲ្យមន3 

កា ក្រមរ ៀបកា វែឹងរដាយររញទិតត រដាយទិតតឯងវដ ឬរទ។ រៅកែុង<សវនាកា ជំន ំជក្មះកតីសំណ ំ4 

រ ឿង អាថ្ករយ៉ាស  រៅទំរពាះម ខ>ត លាកា   វ់ា ន់ដាបានរទញរសទកដីសរក្មទថា កា <បងខិតបងខំ វដេ5 

អាទមនជាប់ទ្ធក់ទងរៅកែុងកាេៈរទសៈ>មួយទំនួន < ួមបញ្ចូេទ្ធងំរៅ>កែុងកាេៈរទសៈសហ្វ្ង្គេ ម 6 

ឬក៏ជរមល ះក្បដាប់អាវ ធជារដើម។ 7 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី រសង រសឿន គឺជាអែកទទួេបនាកុមនាី ក្សុកសាែ ងរខតតកណាដ េ ភូមិភាគ8 

និ តី តាម យៈម ខង្គ  បសគ់្នត់ ៗមនតួនាទីរៅកែុងកា រ ៀបទំកា រ ៀបអាពាវ៍រិពាវ។៍ រសង រសឿន 9 

ជាទ្ធរនរិកា  រវើយគ្នត់ក្តូវបានរ ៀបកា រៅវខកញ្ញា  ឆ្ែ ំ១៩៧៧ បនាា ប់រីគ្នត់បានបដិរសធបីដង ួទ10 

មករវើយ។ គ្នត់បានរ ៀបរាប់អំរីប ិយកាសភ័យខាល ទវដេរកើតមនរៅសម័យរនាះ រវើយនិងរ ៀប11 

រាប់ថា រតើវមនផេប៉ាះពាេ់អេីខលះរៅររេវដេអែកណាមែ ក់ក្បវកកមិនក្រមរ ៀបកា រនាះ។ ដូរទែះ    12 

ខាុំសូមោក់បញ្ញច ងំ វីរដអូរេខ១។ 13 

[១៤:១៤:១៧] 14 

(កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 15 

“អារ ឿងសម័យរនាះ គឺខាុំរិបាកនឹងជក្មបថា ខាល ទអី រ ឿងអីរនាះ។ មួយ រក្កាមកា ដកឹនា ំបស់16 

រគ។ រវើយសម័យរនាះរិបាកណាស់ក្សួេមិនក្សួេវែឹងង្គប់ បាត់ខលួន មិនដងឹជាសែីៗ អាមិនថាឋានៈ17 

អីៗ វតមិនក្សួេបាត់ រវើយអ  ៊ីទឹងរទះវតគិតរៅអ  ៊ីទឹង។ រអើ! ថាឲ្យយក ក៏យករៅអាវែឹង ខាុំបានគិតថា18 

អ  ៊ីទឹងរទសម័យន  ង។” 19 

(បញ្ចប់កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 20 

[១៤:១៥:០៥] 21 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ក េ វណម ជាទ្ធរនវខា ក្កវម។ គ្នត់ជាជនជាតិភាគតិទ។ គ្នត់22 

បានរ ៀបអាពាវ៍រិពាវ៍រៅឆ្ែ ំ១៩៧៧។ រវើយកែុងរិធីន  ងមន២៩គូរផសងរទៀត វដេរ ៀបទំរៅមនាី  23 

ក-១១ រៅកែុងភូមិភាគសេយ័តមណឌ េគិ ី។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី គ្នត់មិនបាន -- គ្នត់ក្តូវបានរគ24 

ក្បាបថ់ា គ្នត់នឹងក្តូវរ ៀបកា វតប៉ា នាា នថ្ងៃ ម នររេរ ៀបកា វតប៉ា រណាា ះ រវើយក្បរនាគ្នត់រនាះជាជន25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  66 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

ជាតិរែង។ ក េ វណម គ្នត់មនគូដណត ឹង ួទរៅរវើយរៅកែុងក្សុកកំរណើត បស់គ្នត់ រវើយគ្នត់បាន1 

រនយេ់ជូនអងេជំន ំជក្មះអំរីផេប៉ាះពាេ់ថ្នប ិយកាសភ័យខាល ទជាទូរៅវដេរកើតមនរៅសម័យរនាះ2 

រៅរេើេទាភារកែុងកា ក្បវកកមិនក្រមរ ៀបកា ។ ដូរទែះស ំកា អន ញ្ញា តបញ្ញច ងំវីរដអូរេខ២។  3 

[១៤:១៦:០០] 4 

(កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 5 

“វែឹងរវើយ រីណាក៏ដងឹវដ ជំនាន់វែឹង រក្ពាះអីខាុំរទញរីកវនលងកងរេ រគបញ្ជូនមក ខាុំដងឹថា 6 

រមរគោប់រវើយ វែឹងរវើយ។ ឈិន សយ រគោប់រវើយ។ មកដេ់រនះរទៀត រគរកៀបរទៀត មិនដងឹ7 

យ៉ា ងរម៉ាទ រគរធេើយ៉ា ងរម៉ាទ បានខាល ទទ្ធងំអស់គ្នែ ។ អែកណាក៏ខាល ទវដ  មិនវមនវតខាុំមែ ក់រទ។ បាទ ក្តូវ8 

រគ្ន ររគទ្ធងំអស់។ វែឹងរវើយ រយបេ់ខាុំប៉ា ណា ឹង។ របើមិនខាល ទរគ កា រធេើអី របើរយើងរនះ។ ប៉ា វនតរយើង9 

ខាល ទរគ ស ខទិតតរយើងក្សប បាទ។ របើមិនរទញរីគំនិតណា  របើទមល ប់អ  ៊ីទឹង វូតរវើយ។ រ ើញថាឲ្យ10 

វតមនបញ្ញា ខ សបនតិទបនតទួ គឺរគោប់យករៅវតមតងបាទ។ ោប់រៅរក្ទើនណាស់។” 11 

(បញ្ចប់កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 12 

[១៤:១៦:៥៣] 13 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីជារក្ទើនបាននិយយថា ខលួនមិនដឹងអំរីកា រ ៀបអាពាវ៍រិពាវ៍ បស់ខលួន 14 

មិនដឹងរីថ្ងៃវដេក្តូវរ ៀបកា  មិនដឹងអំរីអតតសញ្ញា ណថ្នគូក្សក  បស់ខលួនរទរៅម នររេរ ៀបកា រនាះ។ 15 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ក្ពាប ស រខឿន មនអាយ ១៨រៅររេវដេគ្នត់ក្តូវបានរគរ ៀបកា ឲ្យជាមួយ16 

នឹងទ្ធរនរិកា ថ្ដ រវើយនិងរិកា វភែក។ កា រ ៀបកា  បស់គ្នត់គឺក្បក្រឹតតរៅរៅឆ្ែ ំ១៩៧៧ ជាមួយ17 

នឹង១៥គូរផសងរទៀតរៅកែុងទមេ  កបាសរៅក្សុកថ្ក្រឈ  ភូមិភាគកណាត េ។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី18 

 ូបរនះមិនបានដឹងអំរីថ្ងៃរ ៀបកា  ឬក៏ដឹងអំរីអតតសញ្ញា ណថ្នគូក្សក  បស់គ្នត់រទ។ គ្នត់បានរនយេ់19 

ជូនអងេជំន ំជក្មះដូទតរៅ គឺរៅកែុងវីរដអូរេខរ ៀងទី៣។  20 

[១៤:១៧:៥០] 21 

(កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 22 

“ថ្ងៃវដេរគរៅរៅកា វែឹង ខាុំអត់បានដងឹរ័ត៌មនថា រគវែឹងអរញ្ជើញខាុំរៅរ ៀបកា រទ។ អ  ៊ីទឹង23 

ខាុំអត់បានបដរិសធរទ រក្ពាះរគរៅទូេ ួម ោសទូេ ួមកមាវិធី។ រគរធេើអី រធេើអ  ៊ីទឹង ខាុំអត់បានទទួេ24 

រ័ត៌មនថា មិតតឯងថ្ងៃវែឹងក្តូវរ ៀបកា ជាមួយអែករនះអែករនាះរទ។ ោស ររេវទករខាអាវ រគឲ្យរខា25 

E1/520.101518290



អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  67 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

អាវយករៅ បានដងឹៗថារគឲ្យរៅរ ៀបកា  ប៉ា វនតរៅអា មាណ៍គិតខាល ទថា វក្កងរគៗវែឹងភ រយើង រគ1 

រៅសមល ប់ រគក្បមូេគ្នែ រៅតាមបណាត ញវខសអ  ៊ីទឹងក៏មិនដងឹ ខាុំនឹកអា មាណ៍អ  ៊ីទឹងរទ។ អ  ៊ីទឹងខាុំអត់បាន2 

ោប់អា មាណ៍ថា ខាុំរៅកា វែឹងខាុំបានដងឹទាស់លាស់ ឬបដរិសធវែឹង ខាុំអត់បានក្បវកករដាយសា ខាុំ3 

អត់បានដងឹោស។ ដេ់ររេរៅដេ់កវនលងវែឹងរៅវវួសទិតត ក៏នាគំ្នែ យំរៅ។ ោស សូមជក្មប4 

ក្បសាសន៍អ  ៊ីទឹង។” 5 

(បញ្ចប់កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 6 

[១៤:១៨:៥១] 7 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីបានរ ៀបរាប់រទៀតថា គ្នត់ក្តូវបានរគវណនាឲំ្យបរងេើតកូនជូនអងេកា  8 

រវើយគ្នត់បានបញ្ញជ ក់ថា គ្នត់ក្តូវបានរគតាមដានរៅកែុងរាក្តីផសដំំរណក។ រវើយបតី បស់គ្នត់បានបងខំ9 

គ្នត់ ួមដំរណកជាមួយគ្នែ រដាយខាល ទរគរធេើទ្ធ  ណកមា។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ក្ពាប ស រខឿន រនះគឺជា10 

ក្កម ំក្រវាោ ី។ រវើយរយើងរ ៀប -- រយើងនឹង<>រមើេវីរដអូទី៤ វដេគ្នត់រ ៀបអំរីរាក្តីផសដំំរណក11 

ដំបូងរនះ។  12 

 (កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 13 

“ោស កាេវដេគ្នត់បងខំឲ្យខាុំ ួម កស គ្នត់ររេវែឹងគ្នត់ ថ្ងៃវែឹងខាុំងង យរដកររក ខាុំរៅដំបូង 14 

ខាុំរទះអត់រ នរដករទ ដេ់ថ្ងៃវែឹងខាុំរដកេក់។ ដេ់រដកេក់រៅ គ្នត់ឱបខាុំ។ ដេ់ខាុំរ ីបក្មះ  ក ត់ កអី 15 

អ  ៊ីទឹងរៅ គ្នត់ោប់ខាុំ ំរលាភ ដូទថា របើរនះរៅគ្នត់រដាះអាវ រដាះរខាខាុំរៅ គ្នត់វវករខាខលីខាុំវែឹងរៅ 16 

រវើយរៅគ្នត់ទ្ធញបណាដ ទ់រេវអាវខាុំ ខាុំខំយកថ្ដរកាដ បអ  ៊ីរទះ គ្នត់ថាបដីក្បរនារសាះ វនអងេកា សមល ប់17 

រោេង្គប់ទ្ធងំអស់គ្នែ  គ្នត់សមលតុខាុំវដ  គ្នត់គំរាមខាុំ--” 18 

(បញ្ចប់កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 19 

[១៤:២០:២៥] 20 

បដី បស់គ្នត់វដេអងេកា រ ីសឲ្យរនះ <រក្កាយមករទៀត គ្នត់>ក្តូវបានអងេកា ោត់ទ កថាជា21 

ខាា ងំ រវើយរគបាននារំៅបាត់រៅ។ ដូរទែះអងេកា វដេបានរក្ជើសរ ីសបដីឲ្យ ក្ពាប ស រខឿន រនះបាន22 

រោទគ្នត់ថាគ្នត់ជាក្បរនា បស់ជនកបត់។ រវើយ ក្ពាប ស រខឿន រនះបានសក្មេកូនរៅររេវដេបដី23 

 បស់គ្នត់បានបាត់ខលួន។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី១៥ ូប បានរធេើសកខីកមាអំរីវតតមន បស់ឈល បកែុងររេ24 

ផសដំំរណក ឬក៏រៅររេវដេបដីក្បរនាជួបគ្នែ  អែកទ្ធងំអស់គ្នែ បានយេ់រ ើញថា កា តាមដានរនះគឺជា25 

E1/520.101518291



អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  68 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

កា គំរាមកំវវង ឬក៏កា ដាក់សមព ធឲ្យ ួមដំរណក។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី វង៉ាត ោត ជាហ្វ្សដីរមម៉ា យ 1 

គ្នត់ជាក្បជាជនងាី គ្នត់ក្តូវបានអងេកា រ ៀបកា មដងរទៀត មួយសបាដ វ៍រក្កាយរីបដីទី១ បស់គ្នត់បាន2 

បាត់ខលួន។ កា រ ៀបកា  បស់គ្នត់រនះ ក្បក្រឹតតរៅរៅឆ្ែ ំ១៩៧៨ រៅភូមិភាគពាយ័រយ រៅររេវដេគ្នត់3 

មនអាយ ២០ឆ្ែ ំ រវើយបដីគ្នត់ងាីវែឹង បដីងាីវែឹង ក៏ជាប  សរពាះម៉ា យវដ  រវើយមនអាយ រេើសគ្នត់រី 4 

ដង។ វង៉ាត ោត រនះគឺមិនបានដឹងម នអំរីថ្ងៃវដេគ្នត់ក្តូវរ ៀបកា រទ រវើយក៏មិនដឹងអតតសញ្ញា ណបដី5 

 បស់គ្នត់វដ  គ្នត់បានរ ៀបរាប់ថា កែុងររេរ ៀបកា  គូក្សក ទ្ធងំអស់រនាះក្តូវបានទទួេកា វណនារីំ6 

អងេកា ឲ្យ ួមដំរណករដើមបីបរងេើតកូនជូនអងេកា ។ គ្នត់បានបញ្ញជ ក់ថារក្កាយរីរ ៀបកា រវើយ បដីក្បរនា7 

ទ្ធងំអស់ក្តូវបានរគបញ្ជូនរៅតាមផាះនីមួយៗ រវើយររេរនាះគឺមនកា តាមដានរីឈល បរៅររេវដេ8 

យប់រាក្តីផសដំំរណករនះ។ ដូរទែះ សូមអន ញ្ញា តបញ្ញច ងំវីរដអូទី៥។ 9 

[១៤:២២:១៦] 10 

(កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 11 

“នាគំ្នែ រដកគិតគ្នែ ថា របើរយើងរ ីបក្មះរៅខាល ទរគឮ រមល ៉ា ះរវើយរទះវតនាគំ្នែ រដកសដូកៗអ  ៊ីទឹងរៅ 12 

មនឈលបរគតូទៗរគេបោំសាដ ប់រមើេ រគរដើ ។ មិនដងឹរគោសំាដ ប់ោអីំ ប៉ា នរគរដើ រធេើ រៅមកៗតាម 13 

អាផលូវរយើង ដូទអាផាះរនះមួយវេេងៗ អាក្បរឡាះកណាដ េអ  ៊ីរទះ រគរដើ រៅរដើ មកអ  ៊ីទឹង មិនដងឹរគរដើ 14 

មនកា អី ខាុំអត់ដងឹវដ  រទះវតនាគំ្នែ រដកសដូកៗអ  ៊ីទឹងរៅ គិតគ្នែ  អត់មនរ ននិយយជាមួយគ្នែ  សូមបី15 

វតខសឹបគ្នែ  ក៏មិនរ ននិយយវដ  រក្ពាះអីយករៅថ្វ  -- យករៅរាងដូទក្សស់ៗររក ខាល ទអត់រ ន16 

និយយបរណាដ យ។” 17 

(បញ្ចប់កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 18 

[១៤:២៣:០១] 19 

សកខីកមា បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ជា រឌៀប មនសា ៈសំខាន់ រីរក្ពាះគ្នត់ជាកមា ភិបាេ 20 

ក្សី<មែ ក់>វដេរធេើកា រៅភែំររញរៅមនាី  បស់ក្កសួងពាណិជជកមា។ គ្នត់រធេើកា រៅខាងអងេភារ21 

ទទួេបនាកុខាងក្បមូេជយភណឌ វដេដាក់រៅកែុងឃាល ងំ រវើយគ្នត់រៅកែុងក្កុមពាណិជជកមា។ គ្នត់បាន22 

ទូេ ួមរៅឆ្ែ ំ១៩៧៥ រៅវគេរ ៀនសូក្តមួយរៅវតតឧណាា រលាម រវើយកែុងររេរនាះ គឺ រខៀវ សំផន 23 

បានក្បកាសថា កមា ភិបាេហ្វ្សដីទ្ធងំអស់ក្តូវរធេើកា ជូន<អងេកា > រវើយក្តូវផសផំេុំឲ្យរ ៀបកា ។ ទំរពាះ24 

ហ្វ្សដីណាវដេរធេើកា រៅកែុងក្កសួង រវើយមនអាយ រេើសរី១៩ឆ្ែ ំរៅ។ ប៉ា នាា នវខរក្កាយមក គឺរៅទ ង25 

E1/520.101518292



អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  69 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

ឆ្ែ ំ១៩៧៥ ជា រឌៀប គឺសថិតរៅកែុងទំរណាមក្កុមបដីក្បរនា១២គូ វដេក្តូវបានរ ៀបរៅផា រដើមគ រៅ1 

តំបន់សេយ័ត ក្កុងភែំររញ។ បនាា ប់រីបានក្បវកករី ដង ជា រឌៀប ក្តូវបានរគរោទថា ជា -- បានក្បក្រឹតត2 

អសីេធម៌<ថាមនមិតតក្បុស> រវើយររេរនាះរវើយ គ្នត់ក៏បងខំទិតតក្រមរ ៀបកា រៅ រដាយសា វត3 

ភ័យខាល ទ។ គ្នត់ក្តូវបានរគរ ៀបកា ជាមួយនឹងទ្ធរនរិកា មួយវដេគ្នត់ -- មែ ក់វដេគ្នត់មិនសាេ េ់4 

ររេម នកា រទ។ រវើយគ្នត់បានក្បាប់ត លាកា កា ថា រៅររេកា  ួទរវើយរនាះ រគតាមដានគ្នត់រៅ5 

ររេយប់។ ដូរទែះ សូមអន ញ្ញា តបញ្ញច ងំវីឌីអូទី៦។ 6 

[១៤:២៤:៣៨] 7 

(កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 8 

“យប់ទី១ យប់ទី២ យប់ទី៣ គឺថារគឲ្យរៅរៅវតបីនាក់រទ -- បីថ្ងៃរទជាមួយក្គួសា  ប៉ា នកែុង  9 

បីថ្ងៃវែឹង គឺឈល បតាមដានរាេ់យប់ ខាុំរដកសាដ ប់  ួទរៅទ្ធំងក្គួសា ទ្ធងំខាុំផ្ទា េ់គឺថាខាល ទរគវដ  រទះវត10 

នាគំ្នែ សមៃំ មិនរ នមត់ មិនរ ននិយយរទ។ ដេ់ររេបីថ្ងៃវែឹង ក៏វបកគ្នែ ៗេ ះក្តាវត ក្បវវេ11 

ជាមួយអាទិតយ ឬ១០ថ្ងៃរទ បានខាុំមកជួបគ្នែ មដងរទៀត រគឲ្យមកជួបគ្នែ  រទើបខាុំក្រមក្បគេ់ខលួនឲ្យក្គួសា 12 

ខាុំ។ ខាុំមិនបានោំវខោំ--” 13 

 (បញ្ចប់កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 14 

[១៤:២៥:១៧] 15 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី សយ ណារ ឿន ក្តូវបានរ ៀបកា រៅឆ្ែ ំ១៩៧៥ កែុងរខតតកំរង់ោម រៅ16 

ររេរនាះ គឺមន៦០គូ។ គ្នត់មិនដឹងអំរីកា រ ៀបកា ម នរទ រវើយគ្នត់ក៏មិនសាេ េ់បដីគ្នត់ជាម នវដ ។ 17 

ដំបូងគ្នត់ក្បវកកវដ  ប៉ា វនតរគក្បាប់ថា របើរៅវតក្បវកករទៀត ក្បាកដជាមនរក្គ្នះថាែ ក់រវើយ។ គ្នត់18 

បានរឆលើយជូនអងេជំន ំជក្មះថា គ្នត់ទទួេបានកា វណនាឲំ្យបរងេើតកូនជូនអងេកា  រវើយគ្នត់ក្តូវបានរគ19 

តាមដានររេយប់ផសដំំរណក គ្នត់រ ៀបរាប់ជូនអងេជំន ំជក្មះអំរីកាេៈរទសៈថ្នកា  ួមដំរណកជាមួយបដី20 

 បស់គ្នត់ រវើយនិងផេប៉ាះពាេ់ថ្នកា រ ៀបអាពាវ៍រិពាវ៍រៅរេើជី វិត បស់គ្នត់។ រនះជាវីរដអូទ ង21 

រក្កាយរវើយ គឺវីរដអូរេខ៧។ 22 

[១៤:២៦:០៩] 23 

(កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 24 

“áមួយជីវិតខាុំ តាងំរីខាុំដងឹកដីមក ខាុំរ ំវដេជួបក្បទះ ខលួនខាុំជាហ្វ្សតីវខា មួយ ូប អេីៗក៏វមិនសំខាន់25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  70 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

ដេ់រសាើនឹងខលួន បស់នាងខាុំវដ ។ វតនាងខាុំស ខទិតតញ័ ញាក់ដូទកូនសតេយ៉ា ងណាក៏រដាយ ក៏នាងខាុំស ខ1 

ទិតតថា រៅរសៃៀមរដើមបីឲ្យបដីបរក្មើរៅតាមទំណងទំណូេទិតត បស់គ្នត់ ួមរភទ រក្ពាះគ្នត់បានរបដជាា ទិតត2 

រៅម ខអងេកា ។ នាងខាុំមនអា មាណ៍ឈឺោប់ណាស់ សមូឲ្យរលាកក្បធានរិោ ណា។” 3 

(បញ្ចប់កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 4 

រលាកក្បធាន រយើងបានបញ្ចប់កា បង្គា ញសកខីកមា បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរវើយ រវើយ  5 

ខាុំមនរសទកដីសនែិដាឋ នខលីមួយ ម ននឹងរយើងទូេរៅ<វគេទ ងរក្កាយ វដេរយើងនឹង>និយយអំរីសំណង។ 6 

គរក្មងថ្នកា រធេើបទបង្គា ញជាលាយេកខណ៍អកស  រវើយនិងផ្ទា េ់មត់រនះ គឺរដើមបីបង្គា ញថា រដើម7 

បណដ ឹង ដឋបបរវណី តាម យៈសកខីកមារៅកែុងត លាកា អាទទូេ ួមកែុងកា លាតក្តដាងកា រិត និងជួយ8 

អងេជំន ំជក្មះឲ្យបង្គា ញឲ្យរ ើញអំរីធាត ផសសំោច ន ម័តថ្នឧក្កិដឋកមាវដេជនជាប់រោទក្តូវបានវិនិទេ័យ។ 9 

អងេជំន ំជក្មះត លាកា កំរូេបានបញ្ញជ ក់រៅកែុងរសទកដីសរក្មទរៅកែុងសំណ ំរ ឿង០០២/០១ ថារដើម10 

បណដ ឹង ដឋបបរវណីមនភារស័កតិ-សមកែុងកា លាតក្តដាងអំរីអងេរវត វដេជាមូេដាឋ នថ្នបទរោទ11 

ក្បកាន់។ 12 

[១៤:២៧:៤៦] 13 

ខាុំសូម ំឭកនូវភសតតុាងមួយទំនួន រវើយនិងក្តេប់មកនិយយអំរីបញ្ញា សំខាន់មួយ គឺតថ្មលជា  14 

ភសតតុាង<>ថ្នសកខីកមា បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី វដេរយើងនិយយរៅថ្ងៃរនះ។ ខាុំសូម ំឭកអំរីភសតុ15 

តាងមួយទំនួន ខាុំក្តូវបានអែកកាវសត និងអែកក្សាវក្ជាវជារក្ទើនបានរោទសួ ពាក់រ័នារៅនឹងភារពាក់16 

រ័នាថ្នកា ទូេ ួម បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរៅ អ.វ.ត.ក រវើយខាុំគិតថា កា រិភាការដញរដាេសួ 17 

រនះ គឺថាមិនក្តឹមក្តូវរទ កា រោទសួ វបបរនះ។ ក្បសិនរបើមនក្បរ័នាថ្នកា ទូេ ួមរៅកែុង អ.វ.ត.ក 18 

រនះ គឺថារដាយសា វតនីតិវិធីក្រវាទណឌ កមពជុា មន<>ក្បរ័នារនះ។ អ  ៊ីទឹងថា រតើរយើងមិនបញ្ចូេវផែក 19 

ដ៏សំខាន់ថ្ននីតិវិធីក្រវាទណឌ កមពជុា រៅកែុងវិធាន បស់ត លាកា មួយវដេសថិតរៅកែុងក្បរ័នាត លាកា  20 

កមពជុាយ៉ា ងរម៉ាទ<បាន> រវើយត លាកា រនះ គឺថាមនឧបនិសស័យកែុងបនសេ់ទ ករៅរក ម តកសក្មប់21 

កមពជុា។ 22 

[១៤:២៨:៥៥] 23 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី គឺក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យទូេ ួមរៅ អ.វ.ត.ក ក៏ដូទជារៅត លាកា      24 

រសរណរេ េ់វដ  វដេបានវិនិទេ័យរៅរេើឧក្កិដឋកមាវដេក្បក្រឹតតរដាយជនផ្ទដ ទ់កា  វ ីសាន់ រប 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  71 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

រវើយក៏នឹងមនវតតមនរៅកែុងត លាកា ក្រវាទណឌ រិរសស រៅសាធា ណ ដឋអាហ្វ្វេិកកណាដ េនាររេ1 

ខាងម ខរនះ រីរក្ពាះថានីតិវិធីក្រវាទណឌ ទ្ធងំអសវ់ែឹង គឺថាមនរៅកែុងក្បរទសទ្ធងំន  ង<ក្សាប់>។ 2 

រវើយរមធាវី នួន ជា វតងវតនិយយថា រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរនះ និយយបំរផលើស។ ដូរទែះ ខាុំសូម ំឭក3 

ដូទតរៅ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីមួយ ូប -- រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី គឺជាប គេេមួយ ូបវដេបាន ស់ឆលង4 

កាត់រៅ បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ បបវខា ក្កវម វដេគ្នត់យេ់រ ើញថា គ្នត់ទទួេ ងនូវកា ឈឺ5 

ោប់រីកា ក្បក្រឹតតឧក្កិដឋកមា។ ដូរទែះទាស់ណាស់ មន សសមែ ក់វដេបាននិយយថា ខលួនវូបវឆែត រៅកែុង6 

 បបរនាះ អែកវដេមិនបានបាត់បង់បងបែូន អែកវដេមិនបានទទួេ ងនូវកា ភ័យ នាត់ រួកគ្នត់ក្បាកដ7 

ជាមិនដាក់ពាកយស ំតាងំខលួនជារដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរទ។ ដូរទែះ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីភាគរក្ទើនរនះ គឺ8 

គ្នត់មនរ ឿងរា វផ្ទា េ់ខលួនកក្មិតខពស់វដេបង្គា ញអំរីបទរិរសាធន៍វដេគ្នត់បានទទួេ ងរៅកែុងអំេុង9 

 បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ រយើងមិនទង់រេើកសាួយវតរ ឿងរា វវដេមិនរិតក្បាកដរទ រវើយរយើងរធេើ10 

យ៉ា ងរម៉ាទគឺថា រដើមបីបង្គា ញនូវបទដាឋ នរិតក្បាកដ អំរីអេីវដេបានរកើតរេើងរិតក្បាកដរៅកែុង បបវខា 11 

ក្កវម។ បញ្ញា ថ្នអវតតមនថ្នកា សបង បស់រដើមបណដ ងឹ ដឋបបរវណីរនាះគឺថា រៅឲ្យវតមនកា ជវជក12 

រិភាកាគ្នែ រក្ទើន រទ្ធះបីជា រវើយរៅររេរនាះ គឺថាអងេជំន ំជក្មះបានសរក្មទ រវើយអងេជំន ំជក្មះ13 

ត លាកា កំរូេរនាះ ក៏បានផដេ់ស រេភាររៅរេើវិធីសាហ្វ្សដ បស់អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងវដ ។ រដើម14 

បណដ ឹង ដឋបបរវណី គឺគ្នត់ជាភាគី ខាុំបាននិយយជារក្ទើនរេើក រក្ទើនសា  ួទមករវើយ វដូទវដេជន15 

ជាប់រោទអ  ៊ីទឹង គ្នត់ជាភាគី អ  ៊ីទឹងគ្នត់មិនោបំាទ់រធេើសមបងរទ រៅររេវដេគ្នត់មកផដេ់សកខីកមារៅ16 

ទំរពាះម ខអងេជំន ំជក្មះរនាះ។ ត លាកា កំរូេក៏បាន ំឭកអំរីទំណ ទរនះវដ   វងរដើមបណដ ឹង --  វង17 

សកខីកមា បស់ជនជាប់រោទ និងសកខីកមា បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី។ មិនវមនរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី 18 

គ្នត់មិនទង់សបងរទ ក៏ប៉ា វនដគ្នត់មិនអាទសបងរទ ដូទជា នួន ជា ឬក៏ រខៀវ សំផន អ  ៊ីទឹង គ្នត់មិនអាទ19 

រក្ជើសរ ីសថា គ្នត់សបងរដើមបីរធេើសកខីកមាកែុងឋានៈជាសាកសីរទ។ ដូរទែះ ស ំឲ្យរយើងទាស់ទ្ធងំអស់គ្នែ ថា 20 

មិនមនវិធាន<>ឬក៏មិនមនយ តតិសាហ្វ្សដណាមួយវដេគ្នកំ្ទរៅរេើកា អះអាង បស់រមធាវីកា ពា កដី 21 

<នួន ជា>ថា កា វដេគ្នត់មិនបានសបងអ  ៊ីទឹង រធេើឲ្យសកខីកមា បស់គ្នត់វែឹងមិនសូវមនតថ្មល<ដូទសកខី22 

កមាសាកសី>រទ។ អ  ៊ីទឹងគ្នា នទាប់ណាមកវទងអ  ៊ីទឹងរទ។ ដូរទែះ កា អះអាងវបបរនះ បស់រមធាវី នួន ជា 23 

វែឹង គឺខ សក្សេះវតមដង។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីមិនស ំឲ្យមនកា អន រក្គ្នះ មិនស ំកា អាណិតអីរទ 24 

គ្នត់ក្គ្នន់វតទង់     ឲ្យសកខីកមា បស់គ្នត់ក្តូវបានក្បក្រឹតតរដាយយ តតិធម៌រដាយរគ្ន ររៅតាមវិធាននីតិ25 
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ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  72 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

 វិធីជាធ មនរៅ អ.វ.ត.ក។  1 

[១៤:៣២:៣៣] 2 

ដូរទែះរតើរយើងរធេើយ៉ា ងរម៉ាទរដើមបីគិតរៅដេ់កា បំរភលទ ឬក៏កា មិនទាស់លាស់ វដេរដាយសា 3 

វតររេរវលាយូ រនាះ។ បញ្ញា វែឹងគឺថាវ សថិតរៅកែុងទំណ ទមួយដ៏សំខាន់រៅររេវដេអងេជំន ំជក្មះ4 

រិភាកាសរក្មទរនាះ ថារតើរយើងវយតថ្មលរៅរេើភាររជឿជាក់ ភារអាទរជឿទ កបាន បស់សាកសី ឬរដើម5 

បណដ ឹង ដឋបបរវណីមួយ ូបយ៉ា ងរម៉ាទ រៅររេវដេអងេរវត រនាះ វរកើតរេើង៤០ឆ្ែ ំ ួទមករវើយរនាះ 6 

រវើយរយើងវយតថ្មលយ៉ា ងរម៉ាទរៅរេើបទរិរសាធន៍ផ្ទា េ់ខលួន បស់រួកគ្នត់ និងកា ទងោជំាសមូវភារ7 

រៅកែុងរ ឿងរា វ វដេគ្នត់បានរ ៀបរាប់រៅកែុងសវនាកា រនាះ។ ខ សរីអេីវដេរមធាវីកា ពា កដីបាន  8 

បញ្ញជ ក់។ បញ្ញា រនះ គឺ<>សំខាន់ រវើយវរកើតរេើងទំរពាះក្គប់ប គេេទ្ធងំអស់ វដេមកផដេ់សកខីកមា9 

រៅត លាកា រនះ ទ្ធងំរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ទ្ធងំសាកសីរដាះបនាកុ និងសាកសីរដាះបនាកុ។ គឺថារសាើ វត10 

មន សសក្គប់ ូបទ្ធងំអស់វដេមកផដេ់សកខីកមារនះ គឺថាវមនផេប៉ាះពាេ់រៅនឹងកា រឃាសនារៅ11 

ទសវតស ៍ឆ្ែ ំ៨០ រវើយរួកគ្នត់ខលះរនាះ ក្តូវបានរគសមា សរដាយមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា អែកខលះ12 

បានអានកាវសត អែកខលះសាដ ប់វិទយុ។ ដូរទែះ ខាុំគិតថា បញ្ញា រនាះគឺវពាក់រ័នារៅមន សសទ្ធងំអស់ វដេ13 

រយើងបានសាដ ប់សកខីកមា។  14 

អងេជំន ំជក្មះបានសាដ ប់សកខីកមារដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី វដេមនវ័យទំណាស់ភាគរក្ទើនមករី15 

ជនបទ រវើយនិងជាអែកមិនសូវរទះអកស ។ ប  សនិងហ្វ្សដីទ្ធងំអស់រនះ គឺរកើត គឺរទញមករីជំនាន់មួយ16 

រៅកែុងក្បរទសកមពជុាវដេជាសម័យប រាណ រវើយរួកគ្នត់វដេមនរគ្ន រឋានាន ក្កមណាស់។ អ  ៊ីទឹង17 

រៅររេវដេគ្នត់មកកែុង<បនាប់>សវនាកា  រវើយគ្នត់រ ើញរៅក្កមអងេយុតក្មង់ជួ គ្នែ អ  ៊ីទឹង 18 

រវើយមនរវទិកាមនអី មនមន សសពាក់សរមលៀកបំពាក់មនឯកសណាឋ ន រវើយមនរៅក្កមប រទស 19 

រវើយមនរមធាវី មនសវក្រះរាជអាជាា ប រទស អ  ៊ីទឹងវជារ ឿងមួយវដេទវមលកណាស់សក្មប់រួក20 

គ្នត់រនាះ។ គឺគ្នត់រមើេរៅ គ្នត់ោញ់ក្ោបរវើយរៅររេរ ើញអ  ៊ីទឹង។ អ  ៊ីទឹងរយើងមិនអាទយក21 

ទំណ ទវែឹង ទ្ធងំអស់វែឹងមកវយតថ្មលថា ភសដតុាងគ្នត់វែឹងវមិនសូវមនទមៃន់រទ<រៅកែុងប ិបទ22 

វបបរនាះ>។ ដូរទែះបញ្ញា ប ិបទរនះ វសំខាន់ណាស់ <រដាយមនរវត ផេដូទតរៅ>។ យ តតិសាហ្វ្សដ 23 

អនដ ជាតិវែឹង រក់ដូទជាមនភារស ីសង្គេ ក់គ្នែ  ពាក់រ័នានឹងភារមនាិេសងស័យវដេវមនរៅ ពាក់រ័នា24 

រៅនឹងរ័ត៌មនេមែិតបនាា ប់បនស ំ រវើយវដេរធេើឲ្យរគគិតថាសកខីកមាវែឹងវមិនសូវមនតថ្មល។ អ  ៊ីទឹង25 
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ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  73 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

រយើងក្តូវវយ វបងវទកឲ្យដាទ់ វងអេីវដេសំខាន់ និងអេីវដេរាយ ង<តាមប ិបទវបបធម៌វខា >។     1 

អេីវដេសំខាន់ និងអេីវដេបនាា ប់បនស។ំ  2 

[១៤:៣៥:១៥] 3 

រលាកក្បធាន! រលាកក្បធានបានផដេ់នូវរស ីភារ<>ឲ្យរមធាវីកា ពា កដីកែុងកា សួ រដញរដាេ 4 

ជារក្ទើន រវើយរមធាវីកា ពា កដីររេខលះវែឹង គ្នត់បានទំណាយររេរាប់រម៉ា ងរដើមបសីួ សាកសី រដើម5 

បណដ ឹង ដឋបបរវណីរៅរេើរ ា្ ះ កាេប ិរទេទ និងទមៃ យ វដេរួកគ្នត់សថិតរៅជារដើម។ អ  ៊ីទឹងរៅកែុង6 

ប ិបទកមពជុា ប ិបទវបបធម៌កមពជុាវែឹង ថារតើធាត ផសទំ្ធងំអស់វែឹង វមនជាទំណ ទសំខាន់ ឬវក្គ្នន់7 

វតជាទំណ ទរាយ ងរទ ឬទំណ ទបនាា ប់បនសរំទ? អ  ៊ីទឹងកា វដេគ្នត់មិនទាស់លាសរ់ៅរេើទំណ ទទ្ធងំ8 

អស់វែឹង រយើងក្តូវ រយើងគិតថារ ឿងរា វ បស់គ្នត់វែងឹវអត់មនសា ៈសំខាន់ ឬក៏យ៉ា ងរម៉ាទ? វែឹង9 

រយើងក្តូវងលឹងវងលងរៅរេើទំណ ទរនះ។  10 

រៅររេវដេរមធាវីកដី នួន ជា ជំទ្ធស់រៅរេើភាររជឿទ កទិតតបានថ្នសកខីកមា បស់ សយ វសន 11 

វដេក្គ្នន់វតនិយយថា រដាយក្គ្នន់វតគ្នត់មិនោអំំរីរ ា្ ះអែកវដេជាប់គ កជាមួយគ្នត់វែឹង អ  ៊ីទឹង12 

ក្គ្នន់វតគ្នត់មិនោរំ ា្ ះអ  ៊ីទឹង កែុងប ិបទវខា រយើងវែឹង ថារតើជាទំណ ទសំខាន់ ឬក៏អត់ រីរក្ពាះថា    13 

វខ សរីវបបធម៌រួកបសចិមក្បរទស។ អ  ៊ីទឹងទំណ ទវែឹង វជាទំណ ទសំខាន់ បស់ សក្មប់រលាក  វ ិទទ័  14 

កូរប៉ា វដេ -- ប៉ា វនតវ -- ទ ះទំរពាះរលាក សយ វសន គ្នត់ក្បវវេជាគិតថាអត់សំខាន់រទ ក្គ្នន់វត15 

រ ា្ ះទ្ធងំអស់វែឹងរនាះ។  16 

ដូទគ្នែ ផងវដ  ទំរពាះអែក -- រៅររេវដេអែកណាមែ ក់មនភារភ័យ នាត់ រៅររេវដេគ្នត់17 

 ួទផ តរីកា សមល ប់ រៅររេវដេគ្នត់< ត់> ួទ ក្តូវបានរគដាក់គ ក រៅររេវដេគ្នត់ក្តូវបានរគរធេើ18 

ទ្ធ  ណកមា  ំរលាភបំពានវែឹង អ  ៊ីទឹងរយើងគិតថារតើទំណ ទណាជាទំណ ទសំខាន់ថ្នកា រ ៀបរាប់រ ឿងកដី19 

 បស់គ្នត់វែឹង។ យ តតិសាហ្វ្សត បស់ត លាកា អនត ជាតិរផសងរទៀតវែឹង បានបង្គា ញថា រយើងមិនអាទ20 

< ំរឹង>ឲ្យមន សសមែ ក់វដេគ្នត់ទទួេ ងនូវកា ភ័យ នាត់ខាល ងំ រវើយវដេ ួទជីវិតមកវែឹង ឲ្យគ្នត់21 

រ ៀបរាប់ឲ្យបានេមែិតទាស់លាស់អំរីអេីវដេគ្នត់បានឆលងកាត់រទ។ ដូរទែះ រដើមបីរឆលើយតបរៅនឹងសំណួ 22 

ទ្ធងំអស់វែឹង រយើងរ ើញរៅកែុងសំណ ំរ ឿង០០២/០១រវើយ ទរមលើយរនាះ។ រវើយអងេជំន ំជក្មះ23 

ត លាកា កំរូេក៏បានបង្គា ញអំរីវិធីសាហ្វ្សតវដ  អ  ៊ីទឹងរយើងក្តូវវតវយតថ្មលរៅរេើភសតតុាង បស់រដើម24 

បណដ ឹង ដឋបបរវណីរៅតាមក ណនីីមួយៗ។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី<មែ ក់ៗ> គ្នត់មនរ ឿងរា វ បស ់25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  74 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

គ្នត់។ អ  ៊ីទឹងវមនរវត ផេ វដេជំ  ញឲ្យគ្នត់ដាក់ពាកយរដើមបណដ ឹង -- ដាក់ពាកយតាងំខលួនជារដើម1 

បណដ ឹង ដឋបបរវណី។ រួកគ្នត់មនរ ឿងរា វផ្ទា េ់ខលួន មនមូេរវត ផ្ទា េ់ខលួន រវើយរយើងរ ើញថារដើម2 

បណដ ឹង ដឋបបរវណី៦៣នាក់ វដេបានមកផដេ់សកខីកមាពាក់រ័នារៅទំណ ទទ្ធងំអស់រនះ។  3 

[១៤:៣៧:៤០] 4 

ទំណ ទមួយរទៀត <ម នខាុំបញ្ចប់ ខាុំសូមរេើករេើងអំរីរ ឿងរា វថ្នកា ដាក់ពាកយជារដើមបណត ឹង ដឋ5 

បបរវណី។ ខាុំគិតថា ខាុំក្តូវរក្បើររេវតក្បានំាទីប៉ា រណាា ះនិយយរ ឿងរនះ រវើយរនះជាទំណ ទសំខាន់> 6 

រីរក្ពាះថារមធាវីកា ពា កដីបានរក្បើក្បាស់ពាកយស ំតាងំខលួនរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី រដើមបីរធេើរតសតរៅរេើ7 

ភារអាទរជឿជាក់បាន និងភារអាទទ កទិតតបាន បសរ់ដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី។ ពាកយស ំតាងំខលួនជារដើម8 

បណដ ឹង ដឋបបរវណីជាឯកសា វដេក្តូវបានក្បមូេរដាយសមជិកអងេកា  ឬក៏ប គេេិកអងេកា អនត  -- 9 

អងេកា រក្ដ ដាឋ ភិបាេមួយទំនួន។ ដូរទែះ អងេកា នីមួយៗ គ្នត់មន វិធីសាហ្វ្សតផ្ទា េ់ខលួន បស់គ្នត់កែុង10 

កា ក្បមូេឯកសា ទ្ធងំអស់វែឹង រវើយគ្នត់រធេើកា រ ៀងៗខលួន។ អ  ៊ីទឹងគ្នត់អត់ដឹងថារតើ វិសាេភារថ្ន11 

កា រស ើបអរងេតវែឹងយ៉ា ងរម៉ាទរទ រីរក្ពាះថាររេន  ង គឺកា កា រស ើបអរងេតវែឹង វមនកា សមៃ ត់។ 12 

ឯកសា ទ្ធងំអស់វែឹង វមនគ ណភាររផសងៗគ្នែ ។ អ  ៊ីទឹង ឯកសា វែឹងអត់មនកាតរេកិទច ឬក៏អត់មន13 

មវិទេតាអីថា ក្តូវវតឲ្យរ ៀបរាប់រេើអងេរសទកដីវែឹងឲ្យបានររញរេញទ្ធងំអស់រទ។ ឯកសា ទ្ធងំអស់14 

វែឹងក្គ្នន់វតកំណត់អតតសញ្ញា ណថ្នឧក្កិដឋកមាមួយរៅកែុងវិសាេភារថ្នកា រស ើបអរងេត រដើមបីអន ញ្ញា ត15 

ឲ្យពាកយស ំ បស់ខលួនវែឹងក្តូវបានទទួេយក រដាយកា ិយេ័យសវរៅក្កមរស ើបអរងេត។  16 

[១៤:៣៨:៤៩] 17 

រៅកែុងសំណ ំរ ឿង០០២/០១ អងេជំន ំជក្មះបានយកទិតតទ កដាក់រៅរេើេកខខណឌ ថ្នកា ក្បមូេ18 

រ័ត៌មនទ្ធងំអស់រនះ រវើយបានផដេ់តថ្មលជាភសតតុាងតិទតួទរៅរេើឯកសា ទ្ធងំអស់រនះ។  19 

សំណ ំរ ឿង០០២/០២ បានបង្គា ញអំរីបញ្ញា ជារក្ទើនពាក់រ័នារៅនឹងឯកសា រនះ រវើយរយើងខាុំ20 

យេ់រ ើញថា កំវ សភាគរក្ទើនវដេមនរៅកែុងពាកយស ំតាងំខលួនជារដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីទ្ធងំអស់21 

វែឹង វមិនវមនជាកំវ ស បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរទ<>រួកគ្នត់មិនវមនជាអែកទទួេខ សក្តូវរទ។ 22 

រយើងបានដឹងអំរីកា េំបាកទ្ធងំអស់វែឹងកែុងររេវដេរយើងបានបង្គា ញរៅររេសវនាកា រេើឯកសា 23 

គនលឹះរនាះ រវើយរយើងដឹងរវើយថាររេរនាះ គឺខាងរយើងបានរិនិតយរៅរេើឯកសា <ពាកយស ំតាងំខលួន24 

ជារដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី>ទ្ធងំអស់វែឹង។ អ  ៊ីទឹងរវើយ បានជារយើងមិនបានយកឯកសា ណាមួយថ្ន25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  75 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

ពាកយស ំតាងំខលួនវែឹងមករធេើជាកា គ្នកំ្ទរៅរសទកដីសនែិដាឋ នបញ្ចប់កា រិភាការដញរដាេរទ។ ដូរទែះ អងេ1 

ជំន ំជក្មះក្តូវវតរឆលើយតបនឹងសំណួ រនះ។ អងេជំន ំជក្មះត លាកា កំរូេ អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូង ភាគី 2 

គឺបានក្រមរក្រៀងកែុងកា និយយថា ឯកសា ទ្ធងំអស់វែឹងមិនអាទទ កទិតតក្គប់ក្គ្នន់បានរទ។ អ  ៊ីទឹង3 

រយើងសួ ថារតើអងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងនឹងរក្បើក្បាសឯ់កសា ទ្ធងំអស់វែឹងកែុងេកខខណឌ យ៉ា ងរម៉ាទ 4 

កែុងកក្មិតយ៉ា ងរម៉ាទ រដើមបីបង្គា ញអំរីភារអាទរជឿជាក់បានថ្នសកខីកមារដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរនាះ។  5 

[១៤:៤០:១៤] 6 

រលាកក្បធាន រដើមបីជារសទកដីសនែិដាឋ ន រយើងរសែើស ឲំ្យមនកា រគ្ន រ -- ឲ្យមនកា អន វតត7 

ទាប់ឲ្យបានក្តឹមក្តូវ រវើយគឺរធេើយ៉ា ងរម៉ាទរៅតាមកា រសែើស  ំបស់សវក្រះរាជអាជាា  រីរក្ពាះថារួក8 

គ្នត់ជាអែករធេើបណដ ឹងអាជាា  ជាអែកដឹកនាបំណដ ឹងអាជាា ។ រយើង<ក៏រសែើ>សូមឲ្យអងេជំន ំជក្មះរិនិតយរៅ9 

រេើភសតតុាងទ្ធងំអស់ វដេបានផដេ់ជូនអងេជំន ំជក្មះរដាយរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី រវើយអងេជំន ំជក្មះ10 

ក្តូវរិនិតយថា រតើអងេរវត ទ្ធងំអស់រនះវជាឧក្កិដឋកមា រវើយថារតើជនជាប់រោទ<រិតជា>បានក្បក្រឹតត11 

អងេរវត ទ្ធងំអស់វែឹងបានអងេរវត ទ្ធងំអស់រនះវដ ឬរទ? <ទ្ធក់ទងនឹងឧក្កិដឋកមាវដេរកើតមនរេើង12 

> រយើងសូមឲ្យអងេជំន ំជក្មះទទួេសាេ េ់រយសនកមាវដេរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ<ីក្កុមសមូវភារ>13 

ទ្ធងំអស់បានទទួេ ង។<>រដើមបីភាជ ប់រៅនឹងវគេទ ងរក្កាយ វដេពាក់រ័នានឹងកា រសែើស សំំណងរនាះ ខាុំ14 

សូម ំឭកនូវអតថបទទាប់អនដ ជាតិវដេយេ់រ ើញថា កា  -- សាេក្កមផដនាា រទ្ធសរនាះវជាទក្មង់15 

មួយថ្នកា ផដេ់សំណង រយើង<វតងវត>បានតវ កដីរៅកែុងសវនាកា រនះ គឺស ំឲ្យមនកា រធេើយ៉ា ងរម៉ាទ16 

ឲ្យមនកា កាត់កដីឲ្យមនកា ឆ្ប់ វស័ ប៉ា វនតក្តូវវតរគ្ន រទាប់កែុងកា ទទួេបាននូវកា ជំន ំជក្មះ17 

រដាយយ តតិធម៌។ ជនជាប់រោទរៅកែុងសណំ រំ ឿងរនះគឺគ្នត់ោស់ៗរវើយ រវើយរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី18 

២០០នាក់ បានទទួេម ណភារតាងំរីោប់រផដើមសវនាកា រៅសណំ ំរ ឿង០០២មក។ ដូរទែះរយើងរ ើញ19 

រវើយថាវផនកា សរក្មទទ ងរក្កាយ បស់អ.វ.ត.ក វែឹងគឺបានបញ្ញជ ក់ថា អងេជំន ំជក្មះនឹងរទញសាេ20 

ក្កមរៅកែុង យៈររេ១ឆ្ែ ំរទៀត ខាុំគិតថាយូ ណាសម់ួយឆ្ែ ំវែឹងរនាះ <រវើយទំរពាះរដើមបណត ឹង ដឋបប-21 

រវណី កាត់វតយូ សក្មប់រួកគ្នត់រទៀត>។  22 

អ  ៊ីទឹង ខាុំសូមអ គ ណរលាកក្បធាន រវើយរយើងនឹងបនដទូេរៅនិយយអំរីបញ្ញា សំណងនាររេ23 

បនដិទរទៀតរនះ។ 24 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 25 

E1/520.101518299



អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  76 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

បាទ អ គ ណ។ ឥេូវរនះដេ់ររេសក្មករវើយ រវើយក្បកាសសក្មកោប់រីររេរនះតរៅ1 

 វូតដេ់រម៉ា ងបី សូមអរញ្ជើញទូេ វិញ រដើមបីបនដកិទចដំរណើ កា សវនាកា ។ 2 

សក្មកទ ះ! 3 

ក្កឡាបញ្ជ៖ី 4 

សូមអរញ្ជើញរក្កាកឈ ! 5 

(សវនាកា សក្មករីរម៉ា ង ១៤:៤២ នាទី ដេ់រម៉ា ង ១៥:០០នាទី) 6 

[១៥:០០:៣០] 7 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 8 

អងេយុទ ះ! 9 

អងេជំន ំជក្មះក្បកាសបនតកិទចដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា ។ ម នផតេ់រវទិកាជូនសវរមធាវីកា ពា  10 

កតី -- រមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី អងេជំន ំជក្មះស ំជក្មបជូនដំណឹងដេ់ភាគីថ្នរ ឿងកតី11 

រៅកែុងសំណ ំរ ឿង០០២ទ្ធងំអស់ -- ០០២/០២ ទ្ធងំអស់ថា រៅកែុងកិទចដំរណើ កា សវនាកា រៅររេ12 

រសសសេ់រៅ រសៀេរនះ និងថ្ងៃបនតបនាា ប់រទៀត រដាយរលាកក្សីរៅក្កម កលូឌា រវេនស៍ គ្នត់មន13 

បញ្ញា ស ខភារមិនអាទទូេ ួមកែុងកិទចដំរណើ កា សវនាកា បាន រវើយបនាា ប់រីរយើងខាុំរិរក្គ្នះរយបេ់14 

ជាមួយនឹងបណាត រៅក្កមររញសិទាិថ្នអងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូង រយើងសរក្មទវតងតាងំរលាករៅក្កម15 

ម៉ា ទីន ខា   បគីន ជារៅក្កមបក្មុងអនត ជាតិជំនួសកវនលង កលូឌា រវេនស៍ វដេមិនមនេទាភារអាទទូេ16 

 ួមសវនាកា បាន  វូតដេ់ររេណាវដេរលាកក្សីរៅក្កម កលូឌា រវេនស៍ មនវតតមន និងមនេទា17 

ភារអាទបំររញកា ង្គ កែុងកា ទូេ ួមសវនាកា រៅកែុងអងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងវិញបាន។ រវើយកា 18 

អន វតតរនះ រយងតាមខលឹមសា ថ្នបទបញ្ាតតិថ្នវិធាន៧៩(៤) ថ្នវិធានថ្ផាកែុង បស់អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ា19 

កែុងត លាកា កមពជុា។  20 

បាទ តរៅរនះផតេ់រវទិកាជូនរៅសវរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរដើមបីរេើងរធេើ21 

រសទកតីសនែិដាឋ ន និងបនតនូវកា ង្គ រសទកដីសនែិដាឋ ន បស់ខលួន។  22 

រលាកក្សី ម៉ា   ីវេ ី ដូ៖៍ 23 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ អស់រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ទ្ធងំអស់ជាទីរគ្ន រ។ រយើងបាន24 

ទំណាយររេរវលាបីវគេរនះរដើមបីនិយយអំរីវផែកទី១ ថ្នបណត ឹង ដឋបបរវណី បស់រយើង គឺកា ទូេ ួម25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 
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ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  77 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

 បស់រយើងរៅនឹងកា រោទក្បកាន់រៅរេើជនជាប់រោទ។ ឥេូវរយើងទូេនិយយអំរីវផែកទី២ គឺកា ស ំ1 

សំណង<>ផលូវទិតត រវើយនិងជាសមូេវភារ។ ម ននឹងនិយយអំរីនិយយកា េមែិតរីទំណ ទរនះ 2 

រយើងស ំឲ្យអងេជំន ំជក្មះទទួេសាេ េ់រនះ គឺខាុំស ំគូសបញ្ញជ ក់ថា រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីបានសវមតងជា3 

ទូរៅអំរីកា អត់ធាត់យ៉ា ងអសាច  យ រវើយវដេបានរាយម កមរធាបាយខលួនឯងរដើមបីជមែះក្គប់ឧបសគេ 4 

ទ្ធងំអស់រដើមបីមកទូេ ួមដំរណើ កា រនះ គឺថា យៈររេ៤០ឆ្ែ ំកនលងផ តមករវើយ។ រវើយ<កែុងអំេុង5 

ររេរនះវដ  ទ្ធងំ>អងេកា រក្ដ ដាឋ ភិបាេ រវើយនិង<អងេកា > ដាឋ ភិបាេ <មនគំនិតផតួទរផតើម>6 

បរងេើតរេើង រដើមបីបំររញកា ង្គ ទំរពាះឧក្កិដឋកមាវដេបានក្បក្រឹតត<ក្បឆំ្ងទ្ធស់នឹងជន ងរក្គ្នះ>រៅ7 

កែុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយម នររេរទញសាេក្កមរនះរទៀតរៅផង ម ននឹងរកើត បរងេើតត លាកា 8 

រនះរៅរទៀត។ អ  ៊ីទឹងរយើងមិនមនអំណួតអួតអាងអីរទ គឺរយើងដាក់ខលួន ម ននឹងនិយយអំរីបញ្ញា សំណង9 

រនះ។ < វិរសាធនកមាឆ្ែ ំ២០១០>ថ្នវិធានថ្ផាកែុងរយើងរនះ បានបរងេើត បបសំណងជាក់លាក់មួយ10 

រដាយសា វមកបរងេើតឲ្យមន -- ផតេ់េទាភារដេ់រមធាវីនាមំ ខរដាយក្បតតិបតតិកា ជាមួយនឹងអងេភារ11 

គ្នពំា ជន ងរក្គ្នះរដើមបីកំណត់ រវើយនិងអភិវឌឍន៍នូវគរក្មងសំណង វដេបរងេើតរេើងជាមួយនឹងថ្ដគូ 12 

រវើយនិងទទួេវិ ញ្ាបបទ្ធនរីខាងរក្ដ។ កា បរងេើតក្បរនារនះ បានបរងេើតជាដំណាក់កាេមួយ រគ13 

រៅថាដំណាក់កាេដកបទរិរសាធន៍។ កាេរនាះរយើងរិបាកនឹងដឹងថា រតើក្បរ័នារនះនឹងវិវតតន៍រៅយ៉ា ង14 

ណា។ ម ននឹងបង្គា ញអំរីសកាត ន ភារថ្នក្បរ័នារនះ ខាុំសូមរធេើកា បូកស  បខលីមួយ រវើយនិងបង្គា ញថា រតើ15 

ក្បរ័នារនះរទ្ធះបីជាមនេំវមួយ រដើមបីផដេ់សំណងក៏រដាយ ក៏ក្បរ័នារនះ តាមក្រឹតតិន័យវែឹង គឺបាន16 

កក្មិត   ឹតតបិតសិទាិ បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី រដើមបីទទួេបានសំណង។ កា កក្មិត  ឹតតបិតទី១រនាះ 17 

គឺវផែកទាប់ គឺមនស រស រៅកែុងបទបញ្ញជ ថ្ផាកែុង វដេរមមិនឲ្យផដេ់សំណងជាប គេេ រវើយនិង18 

ជាក្បាក់កាក់។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរក្ទើនវតស ំឲ្យមនកា ផដេ់សំណងជាក្បាក់។រៅថ្ងៃទី១៧ វខ19 

ត លា ឆ្ែ ំ២០១៤ គឺមនរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីមនក្បវវេជា៥០នាក់បាន<មកដាក់ញតតិ>សវមដងកា 20 

មិនសបាយទិតត បស់ខលួន<រៅទំរពាះម ខអងេជំន ំជក្មះ>ទ្ធក់ទង<>រៅនឹងសំណង។ រយើងបានស ំឲ្យ21 

ញតតិ បស់រួកគ្នត់រៅរនះ បញ្ជូនរៅអងេ -- ដាក់ជូនអងេជំន ំជក្មះ រវើយអងេជំន ំជក្មះបានទទួេយក 22 

រវើយអងេជំន ំជក្មះបានក្បកាសថាខលួនមិនមនសមតថភារ ឬសមតថកិទចកែុងកា ផដេ់សំណងជា<ប គេេ>23 

រនះរទ។ រៅរេើឆ្កអនដ ជាតិ សំណងជាសមូវភារ រវើយនិង<សំណង>ផលូវទិតតរនះរគររញទិតត24 

រក្ទើន ក៏ប៉ា វនដរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីភាគរក្ទើនរៅរយើងរនះ គឺគ្នត់ ស់រៅកែុងសាថ នភារេំបាក រវើយរបើ25 

E1/520.101518301



អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  78 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

សិនជារយើងមនកា សងជាងវិកា រនះ គឺរធេើឲ្យគ្នត់ ជីវភារ បស់គ្នត់ធូ ក្សាេជាងម ន។ រលាក1 

ក្បធាន មនកា ដាក់កក្មិតវផែកយ តាត ធិកា  -- យ តតិសាហ្វ្សដមួយរទៀត<រទញរីយ តតិសាហ្វ្សតអងេជំន ំជក្មះ2 

រនះវតមតង>។ បទបញ្ញជ ថ្ផាកែុងវទងថា រៅររេវដេរយើងបរងេើតឲ្យមនកា សងផលូវទិតត រវើយនិង3 

សមូវភាររនះ អងេជំន ំជក្មះអាទ ទី១ សរក្មទថារតើកា សំណងរនះ ក្តូវទទួេជា ជនជាប់រោទទទួេ4 

បនាកុ ឬក៏យ៉ា ងណា រៅររេវដេគ្នត់ក្តូវបានក្បកាសថាគ្នត់មនរិ  ទាភារ។ រវើយទី២ គឺថាទទួេ5 

សាេ េ់គរក្មងជាក់លាក់ ថាជាទរមលើយសមក្សបរៅនឹងសំរណើស សំណំង។  6 

[១៥:០៧:១៣] 7 

រៅកែុងក្កបខ័ណឌ <វគេដំបូង>ថ្នសំណ ំរ ឿង០០២រយើងរនះ រយើងបានស ំឲ្យអងេជំន ំជក្មះថា កា -8 

- សំណងទ្ធងំអស់រនះ គឺជាបនាកុ បស់ជនជាប់រោទ <ឲ្យរធេើគរក្មងអេីមួយ រវើយរនះជាជរក្មើស    9 

ទី២>។ រវើយអងេជំន ំជក្មះបានជំទ្ធស់នឹងសំរណើ បស់រយើង រវើយបាន<រេើករេើងថាទក្មង់ថ្ន>10 

សំណងវដេមនរៅ អ.វ.ត.ក រនះៗមិនមនវបប -- មិនអាទមនទ្ធងំរី បានរទ មនមួយអត់មួយ 11 

រវើយអ  ៊ីទឹង<សវរមធាវីរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី>ក្តូវវតយក របៀបសំណងណាមួយ។ អាក្ស័យ12 

រវត ដូទរនះ តាមវិធាន<បទចបុបនែ>វដេអងេជំន ំជក្មះវយតថ្មលរនាះ មិនអាទអន ញ្ញា តឲ្យរគ្ន ររគ្នេ13 

កា ណ៍ជាមូេដាឋ នវដេរគ្នេកា ណ៍ គឺថាអែកណាក៏រដាយ វដេដេ់ររេរគក្បកាសថាមន ទ្ធេ់14 

ក្បកាសថាមនរិ  ទាភាររវើយ គឺជាអែកទទួេ គ្នត់ជាអែកទទួេខ សក្តូវថ្នរយសនកមា។ <តាមសាេ15 

ក្កម បស់អងេជំន ំជក្មះ>កែុងសំណ ំរ ឿង<០០២/០១>មួយ <>រៅត លាកា ក្រវាទណឌ អនដ ជាតិ <កែុង16 

រ ឿងកតី េុបានកា >រៅ-- វដេមនសាេក្កមមួយរទញថា កា សំណងរនះក្តូវវតរទញរដើមបីក្តូវ17 

ក្បឆំ្ង នឹងអែកទ្ធងំឡាយណាវដេក្តូវបាន ករ ើញថាមនរិ  ទាភារ <តាមយ តតិសាហ្វ្សតអនត ជាតិ>។ 18 

មនកំវិតមួយរទៀតវដេអន វតតរដាយអងេជំន ំជក្មះវែឹង<កែុងអំេុងររេសំណ ំរ ឿង០០១ អងេជំន ំ19 

ជក្មះបានក្បាប់ឲ្យរយើងោប់រផតើមអន វតតគរក្មងសំណង គឺម នររេកា ផតនាា រទ្ធសជនជាប់រោតរៅ 20 

រទៀត។> កា អន វតតរនះមនកា េំបាកខាល ងំណាស់កែុងកា  កជំនួយ រដាយសា ថាកា ផដេ់សំណងតាម21 

ផលូវត លាកា រនះរធេើមិនបានរទ ក៏ប៉ា វនដកា ផដេ់ -- បាទរដាយសា តាមផលូវត លាកា រនះមនកា េំបាក 22 

រយើងបានបរងេើតគរក្មងរក្ដផលូវត លាកា  រវើយរដាយោកំែុងទិតត រវើយនិង ំឭករៅដេ់ភាគីរយើងផង23 

ថា រយើងក្តូវវតរគ្ន ររគ្នេកា ណ៍សនាតថាគ្នា នរទ្ធសជាម ន។ រយើងបានរធេើសំរណើស ំឲ្យមនកា ផដេ់24 

សំណងតាមផលូវត លាកា  ប៉ា វនតមិន -- តាមកា រិត --  អ  ៊ីទឹងកា  -- បាទមនកំវិតមួយរទៀត គឺទ្ធក់ទង 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  79 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

រៅនឹងកា ផដេ់វិ ញ្ាបបទ្ធនដេ់គរក្មង រដាយជំទ្ធស់រៅកែុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ថ្នកា បរងេើតមូេ1 

និធិប៉ាះប៉ាូវដេ់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី អងេជំន ំជក្មះបានបរងេើត មនយនតកា មួយរដើមបីបញ្ជូនរៅអែកផដេ់2 

ជំនួយ រវើយ<រទ្ធះបីវក្សប>ទាប់<សក្មប>់អែកផដេ់ជំនួយរនាះ<ក៏រដាយ ក៏>គ្នត់មនអាណតតិ 3 

មនអាទិភារ ក៏ប៉ា វនតគរក្មងទ្ធងំអស់រនះ គឺថាមន -- វមនផេប៉ាះពាេ់យ៉ា ងខាល ងំរៅរេើភារ4 

ក្បក្រឹតតរធេើរៅបានថ្នគរក្មងស ំសណំង។ ឧទ្ធវ ណ៍ ដូទជា រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីមួយទំនួន គ្នត់ស ំ5 

ឲ្យរធេើ មនសដូប<រៅទូទ្ធងំក្បរទស> រវើយគរក្មងទ្ធំងអស់រនះ អត់វដេមនអែកណាជួយរទ សូមបី6 

វតអាជាា ធ ក៏មិនវដេជួយវដ ។ មនគរក្មងមួយរទៀតវដ  វដេអាទជួយឲ្យរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី 7 

វដេជាទូរៅគ្នត់ោស់ៗ រវើយរដើមបីឲ្យគ្នត់ទទួេបានរៅកា រាបាេ<វងទ្ធសំ ខភារ> រវើយ8 

គរក្មងវែឹង គឺរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីគ្នត់ក្តូវកា សរមបើមណាស់ ក៏ប៉ា វនតមិនបានទទួេវិ ញ្ាបបទ្ធន9 

រទ។ មនកំវិតមួយរទៀត គឺថាគរក្មងសំណងមួយទំនួនរនាះ មិនអាទរកើតរេើងរទ។ រដើមបីរកើតរេើង10 

ទ្ធស់វតមនកិទចសវក្បតតិបតតិកា ជាមួយជាមួយ<រាជ> ដាឋ ភិបាេ តាងំរីោប់រផដើមថ្នសំណ ំរ ឿង០០២11 

រនះ តាងំរីឆ្ែ ំ២០១៣ រយើងបានស ំរៅរាជ ដាឋ ភិបាេកមពជុា រីរក្ពាះថា  ដាឋ ភិបាេគ្នត់មនកាតរេកិទច12 

វដ  កែុងកា ផដេ់សំណង។ អ  ៊ីទឹងរយើង អង្គេ េ់រនាះ រគ្នេគំនិត បស់រយើង គឺរយើងទង់ស ំឲ្យគ្នត់ផដេ់13 

វិ ញ្ាបបទ្ធនដេ់គរក្មងមួយទំនួន ក៏ប៉ា វនតដេ់ទ ងរក្កាយរនាះ រយើងបានបង្គា ញគរក្មងវតមួយរទ 14 

វដេទ្ធក់ទងរៅនឹងកា ទូេរិរក្គ្នះឯកសា ទ្ធក់ទងរៅនឹង អ.វ.ត.ក គឺជាឯកសា ទាប់ <ឧបតថមា15 

រដាយទីសតីកា គណៈ ដឋមហ្វ្នតី រវើយសវភាតា បស់ខាុំ រលាក ររជ អងេ នឹងជក្មបបវនថមរទៀត>។ 16 

[១៥:១២:២៩] 17 

មនកំវិតមួយរទៀតទ្ធក់ទងរៅនឹងក្កបខ័ណឌ សាថ ប័ន ទ្ធក់ទងរៅនឹងបញ្ញា រដើមបណដ ឹង ដឋបប- 18 

រវណីរៅ អ.វ.ត.ក កាេរធេើវិរសាធនកមា< វិធាន>ថ្ផាកែុងរៅឆ្ែ ំ២០១០វែឹង គឺរធេើឲ្យបាត់េំនឹង វង19 

សំណងតាមផលូវត លាកា  វដេសក្មប់ផដេ់ដេ់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី វដេរយើងសវកា ជាមួយនឹង 20 

 វី.រអស.រអស រវើយនិង ទនាឹមគ្នែ ររេវែឹងវដ វែឹង គឺរយើងបរងេើតគរក្មងសំណងរក្ដផលូវត លាកា 21 

វដេសក្មប់ជន ងរក្គ្នះទ្ធំងអស់វតមដង។ រយើងដឹងថា មនទំនួនតិទណាស់ សក្មប់រដើមបណដ ឹង ដឋ22 

បបរវណីវដេរៅទំរពាះម ខត លាកា រនះ រវើយនិងកា សំណងរក្ដផលូវត លាកា វដេវជាប់រៅនឹង23 

ត លាកា រយើងវែឹងវដ ។ ក៏ប៉ា វនតមិនពាក់រ័នារៅនឹងរិ  ទាភារថ្នជនជាប់រោទ<កែុងសំណ ំរ ឿង០០២/24 

០២>រនាះរទ។ សំណងរនះ គឺសំរៅជូន<>រៅដេ់ជន ងរក្គ្នះ<ថ្ន បបវខា ក្កវម មនេកខណៈ>25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  80 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

ទូេំទូលាយទូទ្ធងំក្បរទសកមពជុាវតមដង។ <ខាងអងេភារជន ងរក្គ្នះមិនទង់រិនិតយឲ្យស ីជរក្ គំនិត1 

បវនថមមករេើអាទិភារថ្នវិវឌឍនភារសំណងវដេមនកំវិតវបបរនះរទ។> <>ទំណ ទមួយរនះ <ជា2 

ក្បរយេ> គឺគូសបញ្ញជ ក់រីកា េំបាកថ្នកា បញ្ញជ ក់យ តតិសាហ្វ្សតសមរវត ផេមួយ ថារតើអែក រតើសវ3 

ោ ី គឺអែកទទួេខ សក្តូវ ួមរនាះ វផែកមួយរនះអែកណាខលះ។ រវើយរដាយសា រយើងរិបាកសវកា 4 

ជាមួយនឹង វី.រអស.រអស ក៏ប៉ា វនតកា ង្គ រនះ វទំនួេខ សក្តូវ ួម ក៏ប៉ា វនតរយើង<>ក្តូវវតដឹងរីកា 5 

េំបាកមួយទំនួន វដេថ្ដគូរយើងវែឹងក៏គ្នត់ ងេំបាកវដ  រវើយនិងបញ្ជី -- រយើងនឹងបង្គា ញជូនរៅថ្ងៃ 6 

-- វដេបង្គា ញរៅថ្ងៃរនះ រវើយនិងជាេទាផេថ្នកា ង្គ ដ៏េំបាក បស់រយើង ដូទថា គំនិតមួយរទៀត 7 

គឺថាកា ជួយគ្នែ រៅវិញរៅមករ ឿងសំណងតាមផលូវត លាកា  និងសំណងតាមរក្ដត លាកា មិនវដេក្តូវ8 

បានសិកាឲ្យបានេមែិតរនាះរទ។ រវើយគំនិតរនះ គឺរធេើឲ្យរយើងរិោ ណា រវើយនិងរយើងបង្គា ញជូន9 

រៅថ្ងៃរនះ។ 10 

ទី១ គរក្មងរនះ <ក្តូវ>ក្បរយជន៍ដេ់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី រវើយរដើមបី -- ទំណ ទរធេើ11 

កា ង្គ រិបាករនះ គឺរយើងក្តូវក្បឹងវក្បងឲ្យអស់ទិតត រដាយមនជំនួសរី វី.រអស.រអស ផង និងរិរក្គ្នះ12 

ជាមួយនឹងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី រវើយនិងថ្ដគូ បស់រយើង រដើមបីរធេើគរក្មងរនះរេើង។ រយើងបានស ំ13 

ឲ្យអងេកា រក្ដ ដាឋ ភិបាេបញ្ជូន -- អ ! បញ្ចូេកា រិរក្គ្នះជាមួយនឹងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី។ ទ្ធក់ទង14 

រៅនឹងកា រិរក្គ្នះរនះ គឺរយើងរាយមឲ្យមនតមល ភារបំផ តរៅកែុងរសទកដីសនែិដាឋ នសាថ រ  បស់រយើង15 

រនះ គឺរយើងបញ្ចូេទិនែន័យទ្ធងំអស់ វដេរយើងទទួេបានរីកា រិរក្គ្នះ។ ទំណ ទទី១ គឺអតថក្បរយជន៍16 

វដេរយើងផដេ់ជូនរៅរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី រវើយទី២ ក្សបតាមយ តាត ធិកា ថ្នអងេជំន ំជក្មះ តាម17 

សមណ ំរ ឿង០០២/១វែឹង គឺគរក្មងភាគរក្ទើនវែឹង គឺក្តូវវតផដេ់ផេក្បរយជន៍រៅដេ់ជន ងរក្គ្នះ18 

វដេមិនមនអែកតំណាងផងវដ ។  19 

[១៥:១៦:២៨] 20 

មិនមនកា កក្មិតណាមួយវដេរយើងរេើករេើងរនះ ប៉ាះពាេ់ដេ់គ ណភារថ្នគរក្មងវដេ21 

រយើងស ំឲ្យត លាកា ទទួេសាេ េ់រនាះរទ មនគរក្មង១២ វដេរយើងទទួេបានវ ិញ្ាបបទ្ធនសរេក្គប់22 

អស់រវើយ រវើយខលះវែឹងរធេើបានមួយវផែកមួយរនាះរទ។ រលាក អងេ ររជ រវើយនិងខាុំបាទ និងខាុំផ្ទា េ់ 23 

បានស ំឲ្យទទួេសាេ េ់គរក្មង១១។<>រយើងបានបញ្ចូេរៅកែុងសំរណើ បស់រយើង គរក្មងទំនួនក្បារីំ  24 

វដេមិនទ្ធន់មនជំនួយរៅរេើយ។ រដាយរយើងនឹងមិនបង្គា ញថ្ងៃរនះរទ រដាយសា មិនមនរទ រវើយ25 

E1/520.101518304



អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  81 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

រក្ទើនររក រយើងមនបង្គា ញរៅកែុងសា ណាសាថ រ បញ្ចប់កា រដញរដាេ បស់រយើងរវើយរយើងស ំ យៈ1 

ររេដេ់វខ១១ រដើមបីដាក់សា ណារនះ បស់រយើង រដាយអន រលាមរៅតាមវិធាន២៣(៥) សាួនបួន។ 2 

របើសិនជារីរនះ ដេ់វខ១១រនះ រយើងមិនបាន មិនអាទដាក់ថ្នឯកសា ណាមួយ រដើមបីស ំជំនួយសក្មប់3 

គរក្មងទ្ធងំអស់រនះរទ រយើងស ំឲ្យអស់រលាក រលាកក្សីរៅក្កម <រិោ ណា ក ំរធេើរសទកតីសរក្មទកែុង4 

សាេក្កម បស់អងេជំន ំជក្មះក្ោនរោេ>គរក្មងអស់រនះ<រដាយសា ខេះងវិកាអី>។  5 

ខាុំសូម<បង្គា ញគរក្មងបី រវើយ>រលាករមធាវី អងេ ររជ <នឹងបង្គា ញគរក្មងវដេរៅ6 

រសសសេ់ រវើយម ននឹងបញ្ចប់ ខាុំនឹងរេើងនិយយវិញអំរីគរក្មងទ ងរក្កាយវដេខលួនខាុំផ្ទា េ់ ទង់គ្នកំ្ទ 7 

រវើយបង្គា ញអងេជំន ំជក្មះ។> គរក្មងបី វដេខាុំនឹងបង្គា ញរនាះ គឺសថិតរៅកែុងក្បរភទថ្នកា  -- ធានា8 

ថា នឹង<មិន>មនកា រកើតរេើងមដងរទៀត។ វជាក្បរភទថ្នកា  -- ថ្នសំណងវដេទទួេសាេ េ់រដាយ9 

អតថបទទាប់អនត ជាតិពាក់រ័នានឹងសំណង។ ជារិរសសពាក់រ័នានឹងរគ្នេកា ណ៍វណនា ំបស់អងេកា 10 

សវក្បជាជាតិសដីអំរីសំណង។  11 

[១៥:១៨:៤៧] 12 

គរក្មងទី១ គឺជាគរក្មងវដេរយើងបានរ ៀបទំ រដាយសវកា ជាមួយនឹងមជឈមណឌ េប បាជ13 

ណា។ គឺមជឈមណឌ េធនធានរសាតទសសន៍ ប បាជ ណា។ រនះគឺជាគរក្មងបរងេើតកមាវិធីក ំរយូទ័ ពាក់រ័នា14 

នឹងកា រ ៀនអំរីក្បវតតិសាហ្វ្សត ក្បវតតិវខា ក្កវម។ រយើង<នឹង>ោក់ផាយវីរដអូទី១  ួទមករវើយ វដេ15 

រនយេ់ជាក់វសដងជូនអងេជំន ំជក្មះ និងភាគី អំរីខលឹមសា  និងរគ្នេបំណងថ្នគរក្មងរនះ រវើយនិងផេ16 

ក្បរយជន៍ទំរពាះរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី។ រនះគឺជាគរក្មងវដេបានរធេើរេើងជាមួយនឹងអន សស ណៈថ្ន17 

កា រយគយេ់ជាមួយក្កសួងអប់ ំ យ វជន និងកីឡា រវើយគរក្មងរនះ គឺថាអាទដាក់កមាវិធីក ំរយូទ័  18 

វែឹងរៅតាមសាលារ ៀនរៅក្សុកវខា រយើង។ <គរក្មងរនះក្តូវបានបង្គា ញជូន>រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី19 

<៣៤០>រៅតាមរវទិកា ួទមករវើយ។ រវើយរយើងបានបង្គា ញជូនរៅកំរង់ោមវែឹង គឺដេ់រដើម20 

បណដ ឹង ដឋបបរវណី គឺ១៣៦នាក់ <កាេរីវខក មាៈ ២០១៧>។ អ   ៊ីទឹងឥេូវរនះ ខាុំសូមរមើេវីរដអូ ស ំដាក់21 

 វីរដអូទី១ រៅរេើគរក្មងមួយ វដេមនទំណងរជើងថា “កមាវិធីក ំរយូទ័ ពាក់រ័នានឹងកា រ ៀនសូក្តអំរី22 

ក្បវតតិវខា ក្កវម”។ 23 

[១៥:២០:១១] 24 

(កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  82 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

“កមាវិធីសិកាអំរីក្បវតតិសាហ្វ្សដវខា ក្កវម តាម យៈក្បរ័នារអេិទក្តូនិទ ក្តូវបានរធេើរេើងរដើមបី1 

ផដេ់េទាភារដេ់សាធា ណជន ជារិរសស យ វជនកមពជុារដើមបីសិកាក្សាវក្ជាវអំរីក្បវតតិសាហ្វ្សដវខា 2 

ក្កវម។ រលាកអែកអាទរក្បើក្បាស់ឧបក ណ៍រអេិទក្តូនិទ ដូទជា ថារបលត រដើមបីសិកាក្សាវក្ជាវអំរី3 

ក្បវតតិសាហ្វ្សដវខា ក្កវមរនះ។ រេើសរីរនះ រលាកអែកក៏អាទរក្បើក្បាស់ទូ ស័រាថ្ដរដើមបីវសេង ករ័ត៌មន 4 

និងរដើមបីសិកាក្សាវក្ជាវអំរីក្បវតតិសាហ្វ្សដវខា ក្កវមរនះផងវដ ។ អតថបទស រស  វខសភារយនដ វខស5 

អាត់សំរេង  ូបងត សាែ ថ្ដសិេបៈរផសងៗ សដីអំរីក្បវតតិសាហ្វ្សដវខា ក្កវម ក្រមទ្ធងំសកខីកមា បស់រដើម6 

បណដ ឹង ដឋបបរវណី ជារិរសស បទសមា សន៍ជាមួយនឹងជន ងរក្គ្នះថ្ន បបវខា ក្កវម ក្តូវបានដាក់7 

បញ្ចូេរៅកែុងកមាវិធីសិកាក្បវតតិសាហ្វ្សដវខា ក្កវមមួយរនះ។ រៅកែុងគរក្មង បស់រយើងវែឹង រយើង8 

វបងវទកជាបីក្កមុ។ ក្កមុទី១ គឺក្កមុអែកក្សាវក្ជាវ និងអែកនិរនា វដេរួកគ្នត់ទទួេបនាកុកែុងកា ទង9 

ក្កង និរនាក្បវតតិសាហ្វ្សដវខា ក្កវម។ កា ទងក្កង និងកា និរនាក្បវតតិសាហ្វ្សដរនះ ក្តូវបានរធេើរេើងតាម10 

េកខណៈវិទាសាហ្វ្សដរដាយមនកា ផដេ់រយបេ់ និងកា ក្តួតរិនិតយរីគណៈកមាកា បរទចក-រទសជាតិ 11 

និងអនដ ជាតិ វដេរួកគ្នត់ស ទាវតជាអែកជំនាញរៅរេើក្បវតតិសាហ្វ្សដវខា ក្កវមវែឹង ជាយូ យ ណាស់12 

មករវើយ។ ទំវណកឯក្កមុទី២  វិញ គឺជាក្កមុអែកផេិតវខសភារយនដ។ រួកគ្នត់ទ ះសមា សជាមួយនឹង13 

ជន ងរក្គ្នះថ្ន បបវខា ក្កវម ជារិរសសរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី និងអែកឯករទសមួយទំនួនរដើមបីក្បវម14 

ក្បមូេរ័ត៌មនកែុងកា ទងក្កងរធេើជាវខសភារយនដ។ ក្កមុទី៣ គឺជាក្កមុទទួេបនាកុវផែករ័ត៌មនវិទា។ 15 

គ្នត់ជាអែកទទួេបនាកុកែុងកា ស រស កូដ កែុងកា ស រស កមាវិធីរផសងៗ រធេើយ៉ា ងណាផដេ់ភារង្គយ16 

ក្សួេកែុងកា ដាក់បញ្ចូេរ័ត៌មនទ្ធងំអស់វែឹង រៅកែុងឧបក ណ៍រអេិទក្តូនិទ។  17 

[១៥:២៣:២៦] 18 

ទំរពាះកមាវិធីសិកាក្បវតតិសាហ្វ្សដវខា ក្កវមរនះ គឺវមនសា ៈសំខាន់ណាស់សក្មប់សិសស19 

និសសិតទូរៅ ដូទជារួកខាុំវដេជាអែករ ៀងវែឹង រដាយសា វមន កែុងវែឹងមនអតថបទវដេសរងខប20 

ក្សួេយេ់វដេរធេើឲ្យរយើងអាទវសេងយេ់បានអំរីក្បវតតិសាហ្វ្សដវខា ក្កវម រវើយកែុងរនាះរទៀតរសាត 21 

រៅកែុងកមាវិធីវែឹងវមនបញ្ចូេទ្ធងំ ូបភារ-សំរេង រវើយនិងវីរដអូវដេរយើង វដេអាទរធេើឲ្យរយើង22 

រមើេបាន អានបាន រវើយនិងសាដ ប់បានរៅកែុងររេដំណាេគ្នែ ។  23 

កមាវិធីសិកាក្បវតតិសាហ្វ្សដវខា ក្កវមរនះ មន ូបងត វីរដអូ ឯកសា  វដេរធេើឲ្យខាុំបានរ ើញ24 

ជាក់វសដងនូវទិដឋភារវដេបានរកើតរេើងរៅកែុង-- (ទរក្មៀង) 25 

E1/520.101518306



អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  83 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

កា សិកា ក្បវតតិសាហ្វ្សដវខា ក្កវមតាម យៈកមាវិធីរអប គឺមនសា ៈសំខាន់ដេ់រដើមបណដ ឹង ដឋ1 

បបរវណី ឬក៏ជន ងរក្គ្នះវដេកែុងសម័យវខា ក្កវមទ្ធងំអស់ រដាយសា ទី១ គឺរយើងបានកត់ក្តា 2 

រ ឿងរា វទ្ធងំអស់ បស់ជន ងរក្គ្នះរៅកែុងកមាវិធីវែឹង។ ទី២រទៀតគឺរយើងបានវទក ំវេករៅដេ់មន សស3 

សម័យងាី មន សសជំនាន់រក្កាយវែឹង តាម យៈរ ឿងរា វ  បស់កមាវិធីរនះ របើថារគទង់ទូេរមើេរ ឿងវដេ4 

រកើតរៅកែុងអតីតកាេ គឺក្គ្នន់វតទូេរៅកែុងកមាវិធីវែឹង គឺគ្នត់អាទដងឹ រតើដំរណើ កា ជីវិតវែឹង វ5 

យ៉ា ងរម៉ាទខលះ? អ  ៊ីទឹងវមនភារង្គយក្សួេ។ ដេ់អ  ៊ីទឹងរវើយខាុំសបាយទិតតរៅកែុងកា វទក ំវេក។” 6 

(បញ្ចប់កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 7 

[១៥:២៥:២២] 8 

រលាកក្បធានគរក្មងទី២ វដេរយើងខាុំរសែើស ឲំ្យត លាកា ទទួេសាេ េ់កែុងក្កបខ័ណឌ ថ្នក្បរភទថ្ន9 

កា ធានារដាយមិនឲ្យមនកា រកើតរេើងមដងរទៀតរនាះ គឺពាក់រ័នានឹងកា សនានាអនដ ជំនាន់ គឺជាគរក្មង10 

វដេថ្ដគូ បស់រយើងវែឹងគឺជាមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា។ គរក្មងរនះ គឺជាគរក្មងបណដុ ះបណាដ េ11 

ក្គូ <និងក្គូកក្មិតសាកេវិទាេ័យ>អំរីក្បវតតិសាហ្វ្សដវខា ក្កវម<តាម យៈសិកាខ សាលា>។ រម12 

បរក្ងៀនរនះគឺ ដាក់បញ្ចូេនូវរ ឿងរា វ បសរ់ដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ ី រយើងមន ូបងត រវើយខាុំអាទវទក13 

ជូនរៅភាគីបានរៅររេវដេខាុំកំរ ងវតនិយយ។ ខាុំរភលទអមាញ់មិញ រភលទរ ៀបរាប់អែកវដេអាទឲ្យ14 

គរក្មងប បាជ ណា<ដំរណើ កា >បានរនាះ គឺសវភារអឺ   ប រវើយនិងមូេនិធិរ ដ។ ពាក់រ័នានឹង15 

គរក្មង បសម់ជឈមណឌ េឯកសា កមពជុារនះ គឺជាកា បណដុ ះបណាដ េក្គូសាលារ ៀន និងក្គូសាកេ16 

 វិទាេ័យ រវើយរយើងបានដាក់បញ្ចូេនូវរ ឿងរា វ បសរ់ដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ។ី រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី17 

១៤៧នាក់ បានទទួេនូវបទបង្គា ញអំរីគរក្មងរនះ រវើយរួកគ្នត់បានផដេ់រយបេ់មតិពាក់រ័នារៅនឹង18 

គរក្មងមួយរនះជាមួយនឹង<វតតមន បស>់មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា។ គរក្មងវែឹងគឺសវភារ19 

អឺ   បជាអែកផដេ់មូេនិធិទ្ធងំក្សុងវតមដង។  20 

[១៥:២៧:០៥] 21 

គរក្មងទី៣ វដេរយើងរសែើស ំឲ្យទទួេសាេ េ់នូវក្បរភទថ្នកា ធានាមិនឲ្យរកើតរេើងដវដេ 22 

រនាះគឺវពាក់រ័នានូវគំនិតថ្នកា សនានាអនដ ជំនាន់ វងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី និងយ វជនជំនានរ់ក្កាយ។ 23 

គរក្មងរនះរយើងបានបរងេើតរេើងជាមួយរមតាររស៍ និងសមគមសកមាភារសិេបៈវខា  រវើយនិង24 

<អងេកា >យ វសនដិភារ។ គរក្មងរនះមនទំណងរជើងថា “គរក្មងអរណដ ើកកាល រន”។ គឺរយើងបង្គា ញ25 

E1/520.101518307



អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  84 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

អំរីរលាខ នរ ឿងរលាខ នមួយវដេរដើ តួរដាយយ វជនកមពជុា។ រ ឿងរលាខ នវែឹង គឺនិយយអំរីភារកាល រន1 

រៅកែុង បបវខា ក្កវម រវើយថារតើរវត កា ណ៍ទ្ធងំអស់វែឹងវអាទផា ភាជ ប់រៅនឹងអេីវដេបានរកើត2 

រេើងរៅកែុងក្បរទសកមពជុាសរេថ្ងៃរនះយ៉ា ងដូទរមដទខលះ។ គរក្មងរនះក្តូវបានរធេើរេើងរដាយមនអន -3 

សស ណៈថ្នកា រយគយេ់ជាមួយក្កសួងអប់ ំ។ រ ឿងរលាខ នរនះ គឺនឹងក្តូវោក់បញ្ញច ងំរៅតាមសាលា4 

រ ៀនរៅទូទ្ធងំក្បរទសកមពជុា រវើយកែុងររេវដេ<>បង្គា ញទប់វែឹង នឹងមនរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី5 

គ្នត់អាទនិយយពាក់រ័នានឹងទំណ ទទ្ធងំអស់រនះ។ ដូរទែះ ខាុំនឹងបង្គា ញ វីរដអូទី២ វដេពាក់រ័នារៅនឹងខលឹម6 

សា ថ្ន “គរក្មងអរណដ ើកកាល រន” រនះ។ 7 

[១៥:២៨:៣៥] 8 

(កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 9 

[-អរណដ ើករដើ បានេ ះក្តាវតវដកករទញរីកែុង។ (រភលង) 10 

-រវើយអារនះគឺជាសតេអរណដ ើកវដេខាុំទិញ្ច ឹម ខាុំរៅវថា អរណដ ើកនិនោ រទ។ 11 

-រ ើញអញរៅរវើយ រម៉ាទក៏មិនរៅ! រស ! 12 

-មិតតបង! យកខាុំរៅណាមិតតបង? 13 

-រៅកវនលងមនស វតថិភារវែឹង ទ្ធន់រគបដូ រវទយមគ្នែ  រេឿនរេើង! 14 

-ទ ះវម៉ាខាុំ?  15 

-វតរយើងក្តូវរធេើរម៉ាទរៅរដើមបទីប់សាេ ត់រសាកនាដកមាវែឹងក ំឲ្យរកើតរេើងមដងរទៀត? 16 

-រវើយរៅៗទ្ធងំអស់គ្នែ គិតថា រយើងក្តូវរធេើដូទរមដទ អាា ស! រៅក្សី? រយើងក្តូវរធេើដូទរមដទ? 17 

-ខាុំក្តូវមនភារកាល រន 18 

-អូយ! ក្តូវរវើយ! 19 

(សំរេងទះថ្ដ) 20 

-វមនភារកាល រន រទះកា ពា ក្បជាជនរីភារអយ តតិធម៌ វន! េូយអត់? 21 

-េូយ! (រភលង) 22 

-រដើមបីរក្ងឹងកា ទូេ ួម បស់យ វជនកែុងេកខខណឌ ថ្នកា  ំឭករេើងវិញ ក៏ដូទជាឆលះុបញ្ញជ ងំអំរី23 

រ ឿងរា វវដេរកើតមនរេើងទំរពាះក្បរេ ដឋវខា រាប់លាននាក់កាេរីសម័យវខា ក្កវមរនាះ “គរក្មង24 

អរណដ ើកកាល រន” រយើងបានបរងេើតនូវកិទចសនានាអនត ជំនាន់  វងយ វជននិងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី។ 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 
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ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  85 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

រវើយរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី បានទូេ ួមជាសាកសីទំរពាម ខត លាកា វខា ក្កវម ឬក៏អងេជំន ំជក្មះ1 

 វិសាមញ្ារៅត លាកា កមពជុា។ ទំវណកឯរួកគ្នត់វិញ គ្នត់មនកា ោប់អា មាណ៍ក៏ដូទជារជឿជាក់ខាល ងំ2 

ទំរពាះដំរណើ កា ថ្នកា អន វតតនូវគរក្មង បស់រយើង តាម យៈកា សវមតងនូវរលាខ ននិយយ ឬក៏តាម3 

វបបសិេបៈរដើមបីកា អប់ ំ រដាយមនកា វទក ំវេកនូវរ ឿងរា វជាក់វសតង វដេរកើតរេើងទំរពាះគ្នត់4 

កាេរីសម័យវខា ក្កវមជាមួយនឹងយ វជនជំនាន់រក្កាយ។  5 

-កាេបរញ្ចញរយបេ់ និងកា រធេើបទបង្គា ញ បស់អ ៊ុំោស់ៗរី នាក់វដេរ ា្ ះ ស រខឿន និង  6 

អ ៊ុំឡាយ អមាញ់មិញរនះ ខាុំគិតថាវេែវដ  គឺរដើមបីគ្នត់ទង់វទក ំវេកនូវអេីវដេរិបាករៅកែុង បបវខា 7 

ក្កវមរៅដេ់ ជារិរសសគឺរួកខាុំផ្ទា េ់វាង។  8 

-អ  ៊ីទឹងអា មាណ៍ បស់ខាុំ កាេណាបានជវជកក្បាប់រកាងៗរៅ ខាុំដូទជាមនកា ធូ អា មាណ៍ឲ្យ9 

អស់ទិតត។ របើថាអេីវដេរយើងទង់បង្គា ញ ទង់ក្បាប់វែឹង របើសិនជារយើងមិនបានក្បាប់ ដូទជាវរៅកែុង10 

អា មាណ៍តឹងវតងវាង។ របើរយើងបានជវជកក្បាប់កូនៗ រយើងរកាងៗរយើងអ  ៊ីទឹងរៅ រវើយរកាងរយើងរបើ11 

គ្នត់មិនយេ់ ខាុំបវនថម បាទ រនយេ់គ្នត់ឲ្យទ្ធេ់វតយេ់។  12 

-ររេរគទងខាុំយករៅថ្វ រោេ រលាកក្គូ មនរមក្កមុជាមូេដាឋ នោស់វែឹងគ្នត់ជួយខាុំោស ដូទ13 

រ ឿង “អរណត ើកកាល រន” មសិេមិញអ  ៊ីទឹង គឺសាទ់រ ឿងអរណត ើកកាល រនមសិេមិញដូទសាទ់រ ឿងខាុំអ  ៊ីទឹង។ 14 

ោស ខាុំអ គ ណរវើយវដេបានអែកក្គូអរញ្ជើញខាុំមករវើយ រវើយខាុំបានទសសនារ ឿងអស់រនះរទៀត ខាុំ15 

មនអា មាណ៍ថាធូ ក្សាេកែុងទិតត។  16 

-រក្កាយររេ បបវខា ក្កវម េំរៅ រវើយខាុំបាទបាននិយយទំរពាះកូនរៅ ទូនាា នកូនរៅ ឬ/17 

និងនិយយអំរីក្បវតតិេំបាកេំបិនកែុង បបវខា ក្កវមក្បាប់កូនរៅវដ ។ បាទ កូនរៅវដេវអត់ទ្ធន់18 

ដងឹកតី រទើបនឹងដងឹកតីរៅររេបទចបុបនែរនះវថាវអត់រជឿរទ មិនវដេមន សសឯណាមករធេើបាបមន សស    19 

អ  ៊ីទឹងរទ។ ] 20 

(បញ្ចប់កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 21 

[១៥:៣៣:០៣] 22 

រលាកក្សី ម៉ា   ីវេ ី ដូ៖៍ 23 

រលាកក្បធាន គរក្មងរនះក្តូវបានផតេ់មូេនិធិ<ទ្ធងំក្សុង>រដាយសវភារអឺ   ប <រវើយនិង 24 

 វិទាសាថ ន អាយ.រអវេ.រអ អាេលឺម៉ាង់>។ រវើយឥេូវរនះខាុំនឹងទ ករវទិការនះជូនរៅរលាក អងេ ររជ 25 
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ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  86 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

រដើមបីរ ៀបរាប់អំរីគរក្មងរផសងរទៀត។ រវើយបនាា ប់មករទៀត ខាុំនឹងស ំររេបនតិទរដើមបីបង្គា ញអំរីមូេ1 

រវត សក្មប់គរក្មងទី<>២។  2 

រលាក ររជ អងេ៖ 3 

បាទ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ភាគី និង4 

សាធា ណជនសាជាងាី។ គរក្មងបនាា ប់គឺជាគរក្មងវដេមនក្បរភទវដេជាកា ធានាមិនឲ្យរកើតមន5 

សាជាងាីវដេផតេ់ក្បរយជន៍ជាក់លាក់ថ្នរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី និងជន ងរក្គ្នះ។ មនគរក្មងទំនួនបី6 

វដេក្តូវបានរ ៀបទំរេើង រដាយរឆលើយតបរៅនឹងកា ខូទខាតវដេទទួេ ងរដាយក្កុមជាក់លាក់រីឧក្កិដឋ7 

កមារៅកែុងវិសាេភារថ្នសំណ ំរ ឿង០០២។ គរក្មងទ្ធំងរនះគឺផតេ់ក្បរយជន៍ដេ់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី 8 

វដេ ងផេប៉ាះពាេ់រដាយកា រធេើទ កខប ករមែញរៅរេើជនជាតិោមរវៀតណាម កា រ ៀបទំ -- កា រ ៀប9 

កា រដាយបងខំកែុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ សវរមធាវីនាមំ ខរិោ ណារ ើញថា គរក្មងទ្ធងំរនះ10 

ផតេ់ផេពាក់រ័នារៅនឹងវិធានកា សំណងថ្នកា ធានាមិនឲ្យរកើតមនសាជាងាីរទៀត រវើយប៉ាះប៉ាូវរៅដេ់11 

កា ខូទខាតវដេទទួេ ងរដាយក្កុមរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី និងជន ងរក្គ្នះទ្ធងំរនាះ។ រវើយរដើមបី12 

រេើកកមពស់កា យេ់ដឹងអំរីឧក្កិដឋកមាវដេបានប៉ាះពាេ់ ជារិរសសដេ់ក្បជាជនថ្នក្កុមជាក់លាក់ទ្ធងំ13 

រនាះ។ រមធាវីនាមំ ខក៏សូមរសែើថា គរក្មងទ្ធងំរនះក្តូវបានទទួេសាេ េ់ថា ជាសណំងតាមផលូវត លាកា 14 

រៅកែុងសំណ ំរ ឿង០០២ផងវដ ។  15 

[១៥:៣៥:០០] 16 

គរក្មងរនះមនគរក្មងក្បរ័នាផសរេផាយតាមសវគមន៍សក្មប់ជនជាតិោម និងវខា ក្កវម 17 

អំរីជនជាតិោមនិងវខា ក្កវម។ សមគមវបបធម៌កមពជុា-អាេលឺម៉ាង់ រដាយសវកា ជាមួយសវ18 

រមធាវីនាមំ ខ និងអងេភារគ្នំពា ជន ងរក្គ្នះ បានបរងេើតនិងអន វតតគរក្មងក្បរ័នាផសរេផាយសវគមន៍19 

ក្បជាជនោម និងវខា ក្កវម រដើមបីជាក្បរយជន៍ដេ់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីជនជាតិោម ក្គួសា  បស់20 

រួកគ្នត់ និងមន សសជំនាន់រក្កាយតាម យៈកា អប់ ំជាសាធា ណៈអំរីបទរិរសាធន៍ បស់សវគមន៍ោម21 

រៅកែុងសម័យវខា ក្កវម។ តាម យៈសកមាភារថ្នគរក្មង អែកងត ូប ផេិតក ភារយនដ និងអែកក្សាវ22 

ក្ជាវជំនាន់រក្កាយអំរីសវគមន៍ោម នឹងរធេើកា ផេិតវខសភារយនដរី វខស វដេឆលះុបញ្ញច ងំអំរីរ ឿងរា វ23 

ផ្ទា េ់ខលួន បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីជាជនជាតិោម។ គរក្មងរនះោប់រផដើមអន វតតរៅរដើមឆ្ែ ំ២០១៦។ 24 

រៅថ្ងៃទី០៧ វខធែូ ឆ្ែ ំ២០១៦ សវគមន៍កមពជុាអាេលឺម៉ាង់ បានដាក់ឲ្យរក្បើក្បាស់នូវឯកសា កា បះរបា ថ្ន25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  87 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

ក្បជាជនោមរៅសាេ យឃាល ងំ និងកា ដាក់តាងំរិរ័ ណ៍តាមក្បរ័នាផសរេផាយទក្មុះសដីអំរីក្បជាជនោម 1 

និងវខា ក្កវម។ កែុងឆ្ែ ំ២០១៧ កក្មងក្បរ័នាផសរេផាយទក្មុះរនះ នឹងក្តូវបានទងក្កងបញ្ចូេគ្នែ ជាវខស2 

 វីឌីអូជាភាសាោម ភាសាវខា  និងភាសាអង់រគលស។ គរក្មងរនះនឹងដាក់បញ្ចូេកែុងរគវទំរ័ មួយរដើមបី3 

បរងេើត -- បរងេើនកា ទូេរមើេឲ្យបានកាន់វតទូេំទូលាយរីសំណាក់យ វជនកមពជុាជំនាន់រក្កាយ។ គរក្មង4 

រនះផដេ់ក្បរយជន៍រៅដេ់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ជារិរសសរឆលើយតបរៅនឹងខូទខាត វដេទទួេ ង5 

រដាយរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីជាជនជាតិោមកែុងអំេុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ និងទងក្កងជាឯក-6 

សា នូវបទរិរសាធន៍ បស់រួកគ្នត់សក្មប់មន សសជំនាន់រក្កាយផងវដ ។ 7 

[១៥:៣៧:១៩] 8 

វខសភារយនដរនះ នឹងបង្គា ញអំរីរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីជារក្ទើននាក់ រវើយក៏បានអន ញ្ញា តឲ្យកូន9 

រៅ បស់រួកគ្នត់ទូេ ួមកែុងដំរណើ កា រ ៀបទំ និងផេិតវខសភារយនដរនះផងវដ ។ ទំរពាះបញ្ញា ងវិកា 10 

គរក្មងរនះបានទទួេងវិកាក្គប់ក្គ្នន់រីសាថ នទូតសេីសក្បោរំៅទីក្កុងបាងកក និងបានទទួេមូេនិធិ11 

ងវិការីមូេនិធិវវន ិទចបូេ។ គរក្មងមួយរទៀតមនរ ា្ ះថា “ផ្ទេ សាល រក្កាមអងេកា ”។ វិទាសាថ ន12 

សិេបៈវខា សវកា ជាមួយអងេកា កដីក  ណា មជឈមណឌ េប បាា ណា និងអងេកា ទិតតសងេមអនដ វបបធម៌ 13 

ធី.ភី.អូ បានបរងេើត និងកំរ ងវតអន វតតគរក្មង “ផ្ទេ សាល រក្កាមអងេកា ” វដេបានរសែើរេើងជាគរក្មង14 

សំណងតាមផលូវត លាកា  រដាយមនកិទចសវកា រីរមធាវីនាមំ ខ និងអងេភារគ្នំពា ជន ងរក្គ្នះ។ 15 

គរក្មងរនះបានបរងេើត បាបំ រាណមួយ និងកា តាងំរិរ័ ណ៍ទេ័ត រដាយបង្គា ញរីប ិយកាសអាពាវ៍16 

រិពាវ៍កែុងអំេុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ គរក្មងរនះ ួមមន កា សវមដងជាសាធា ណៈ កា 17 

ជវជកគ្នែ  កា សនានាតាមសវគមន៍ និងអនដ ជំនាន់រដើមបីជំ  ញកា រិភាកាជាសាធា ណៈឲ្យមនកាន់វត18 

រក្ទើន និងកា យេ់ដឹងអំរីកា រ ៀបកា រដាយបងខំ វដេក្បក្រឹតតរៅរៅកែុង បបរនាះ។ កា អន វតតគរក្មង19 

រនះោប់រផដើមរៅវខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៦ រវើយសកមាភារថ្នគរក្មងរនះ  ំរឹងថានឹងទប់រៅវខមីនា ឆ្ែ ំ20 

២០១៨។ រៅថ្ងៃទី២០, ២១ និង២២ វខមករា ឆ្ែ ំ២០១៧ កនលងរៅរនះ ថ្ដគូអន វតតថ្នគរក្មងរនះបាន21 

រ ៀបទំឲ្យមនកា សវមដង បាំប រាណទ្ធងំរនះ និងកា តាងំរិរ័ ណ៍អំរី “ផ្ទេ សាល រក្កាមអងេកា ” រៅរាជ22 

ធានីភែំររញ។ កា សវមដង បា ំនិងកា តាំងរិរ័ ណ៍មួយរទៀតបានក្បក្រឹតតរៅ និងក្បក្រឹតតរៅកែុងរខតតបាត់23 

ដំបងរៅថ្ងៃទី០៦ វខឧសភា រវើយមួយរទៀតនឹងក្តូវក្បក្រឹតតរៅរៅរខតតកំរត កែុងវខកកេដា ឆ្ែ ំ២០១៧។ 24 

ដូរទែះ ខាុំសូមបញ្ញច ងំជូនរលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម រៅវីរដអូថ្នគរក្មង “ផ្ទេ សាល រក្កាម 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  88 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

អងេកា ” ដូទតរៅ៖ 1 

[១៥:៤០:១០] 2 

(កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 3 

[-គរក្មងផ្ទេ សាល វែឹង វដេរគទង់បានវែឹង រតើរូមីងវែឹងទង់បានអ  ៊ីទឹងវដ  អត់? រវើយរបើរូ4 

មីងទង់បាន ទង់រ ើញ ូបភារវយ៉ា ងដូទរមដទ? របើនិយយអំរីក ន គួ ដាក់ក ន របៀបរម៉ាទ? រវើយរបើ5 

សិនរេងជារលាខ ន រតើគួ ជារលាខ ន របៀបរម៉ាទ? រវើយក នរលាខ នវដេយករៅបញ្ញច ងំផសរេផាយរៅតាម6 

សវគមន៍វែឹង គួ វតរធេើ របៀបរម៉ាទ? រវើយកា រាបាេផលូវទិតតវិញ គួ វតរធេើជា របៀបរម៉ាទយ៉ា ងរម៉ាទ? 7 

បានរសទកដីថា បងទង់ឲ្យអាគរក្មងសាសនាវែឹងរទញវដ ណា ? បាទ។  8 

-ឯកភារសូមរេើកថ្ដមដងរទៀត ោ ? ោស។  9 

-សូមជក្មបថា គរក្មងផ្ទេ សាល រនះមនសា ៈសំខាន់ក្តង់ថា រយើងបានផដេ់ឱកាសឲ្យរួកគ្នត់10 

វដេបានឆលងកាត់កា ឈឺោប់រៅកែុងសម័យ ប៉ា េ រត វដេរគបងខំឲ្យគ្នត់រ ៀបកា វែឹងរាយរាប់រ ឿងរា វ11 

ឈឺោប់ បស់គ្នត់ឲ្យរួករយើងក្សក រក្កាយរនះបានសាដ ប់។ ដំណាក់កាេទី២ គឺរយើងនឹងស រស ជា12 

រ ឿងរលាខ ន បាបំ រាណវបបទំរនើបមួយ។  13 

-អងេកា កដីក  ណា បស់រយើង រយើងទូេ ួមជាមួយនឹងអងេកា បួនវែឹង រដាយផេិតសមា  ៈ   14 

រិរ័ ណ៍ យករិរ័ ណ៍ បស់រយើងវែឹង រៅតាងំបង្គា ញរៅបណាដ រខតតនានា រវើយរយើងមនកិទចស នានា15 

អនត ជំនាន់ វងជន ងរក្គ្នះរីកា បងខំឲ្យរ ៀបកា  ជាមួយនឹងយ វជនជំនាន់រក្កាយ។ 16 

-មជឈមណឌ េប បាជ ណា ទូេ ួមរៅកែុងគរក្មងផ្ទេ សាល  ជាមួយនឹងអងេកា ដថ្ទរទៀតទីរនះ កែុង17 

រគ្នេបំណងរធេើកា កត់ក្តា កា ទងោ ំ និងក្បវតតិសាហ្វ្សត បស់ជន ងរក្គ្នះ វដេក្តូវបានរគបងខំឲ្យ  18 

រ ៀបកា រៅកែុង បបវខា ក្កវម រវើយឯកសា វដេរយើងកត់ក្តាបានរនះ រយើងនឹងតមេេ់ទ ករៅកែុង    19 

ប បាជ ណា និងផសរេផាយជូនសាធា ណជនឲ្យទសសនាបានរៅររេខាងម ខរនះ។ 20 

- វិសមភារ វងរភទក្បសុ និងរភទក្សី វបបរួកមិតតឯង មនវតរភទក្បសុ ក្បសុវតងមនរក្ជើស21 

រ ីស ឯរភទក្សីវិញ រ ំក្គ្នន់វតគ្នា នសិទាិរក្ជើសរ ីសប៉ា រណាា ះរទ សូមបីវតសិទាិបដរិសធក៏គ្នា នវដ ។ រតើរនះ 22 

គឺជាកា បញ្ញជ វដេមនយ តតិធម៌ បស់រួកមិតតឯងឬ? រយើស! ខាា ងំៗៗ ខាា ងំដូទអែកឯងជាក្សី (ឮមិន23 

ទាស់)។  24 

-បានេែខាល ងំណាស់ ខាុំសូមស រសើ  បានេែខាល ងំណាស់ អែកក្គូ បានដកឹនា ំ រវើយក្សាវក្ជាវ  25 

E1/520.101518312



អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  89 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

ឯកសា យកមកទងក្កងរ ឿងវែឹង។ ខាុំររញទិតត រវើយទ ងរក្កាយខាុំសបាយទិតត។ ខាុំ វិភាគរៅអាទឹក1 

វភែករៅវូ ក៏សបាយទិតតរ ើញ រវើយរ ើញកែុងវែឹងរ ើញអារមវខា ក្កវមរធេើអ  ៊ីទឹង រ ើញអែកក្គូ2 

រធេើអ  ៊ីទឹងមក ខាុំសបាយទិតតណាស់។ រអើ! បានរកាងជំនាន់រក្កាយបានរ ើញរ ឿង វន ! សម័យ រដើម3 

បណដ ឹងសម័យវខា ក្កវមរគរធេើបាបអ  ៊ីទឹង។ រកាងជំនាន់រក្កាយនឹងយករៅសិការ ៀនសូក្ត រវើយដកឹនាំ4 

ក្បរទសសារក្កាយរនះ មិនឲ្យ បបវែឹងរកើតមន។ 5 

-ដេ់ររេមកខាុំបានមករមើេរ ឿងវែឹង ដូទថា បានឲ្យក្បជាជនជំនាន់រក្កាយដងឹឮ ខាុំមន6 

អា មាណ៍ធូ ក្សាេជាងម ន ដូទថា រគយកទិតតទ កដាក់កែុងរ ឿង បស់ខាុំ។ ដូទថា រគថាមិនបានវយតថ្មល7 

មិនបានរមើេង្គយថា ខាុំរនះជាក្សីអីមិនេែអ  ៊ីទឹងណា ។ រគរៅយេ់ថា ខាុំរនះរៅជាមន សសេែក្តឹមក្តូវ8 

វដ  រដាយរគបងខំអ  ៊ីទឹង ខាុំដូទថា មនអា មាណ៍ធូ ក្សាេជាងម ន។ 9 

-េែវមនវទន រវើយខាុំគ្នកំ្ទឲ្យមនកា បនតនូវសាែ ថ្ដវបបរនះ រវើយនិងរធេើកា សវមដងបនតរៅ10 

រទៀត សក្មប់របើកឱកាសឲ្យមិនវមនវតអែករៅទីក្កងុ ប៉ា វនតអែករៅតាមជនបទនានាវែឹងគ្នត់បានដងឹឮ11 

រៅបញ្ញា រនះ រវើយវដេរយើងអាទរ ៀនសូក្តបានរីកា រ ៀបរាប់រៅតាម យៈកា សវមដងរនះ។ 12 

-ខាុំរ ើញថា កមាវិធីវែឹងេែវមនវទន រវើយវបានជារិរសស ខាុំោប់អា មាណ៍ គឺទ្ធក់ទងរៅនឹង13 

ក្បថ្រណី បស់ផង គឺផ្ទេ សាល ។ អ  ៊ីទឹងវជាអតថន័យមួយធំទូេំទូលាយសក្មប់ឲ្យរយើងដងឹបវនថមរទៀតថា 14 

ផ្ទេ សាល វែឹងមនន័យថា រម៉ាទសក្មប់សងេមវខា  រវើយសក្មប់អាពាវ៍រិពាវ៍។]  15 

(បញ្ចប់កា បង្គា ញ ូបភារវីរដអូ) 16 

[១៥:៤៥:០៧] 17 

ខាុំសូមអន ញ្ញា តបញ្ញជ ក់ផងវដ  ថាគរក្មងរនះ បានទទួេងវិកា ររញរេញរីទីភាែ ក់ង្គ សវ18 

ក្បតិបតតិកា អភិវឌឍន៍សេីស ក្កសួងសវក្បតិបតតិកា រសដឋកិទច និងអភិវឌឍន៍ថ្នសវរ័នាអាេលឺម៉ាង់ តាម   19 

 យៈអងេកា  ជី.អាយ.វសុតិ និងទីភាែ ក់ង្គ សវ ដឋអារម ិក សក្មប់កា អភិវឌឍអនត ជាតិ យូ.រអស.រអ20 

.អាយ.ឌី។ គរក្មងទី៦ គឺសំរេងរីជនជាតិភាគតិទ។ កា រេើកកមពស់កា យេ់ដឹង បស់សាធា ណជន 21 

អំរីកា ក្បក្រឹតតមករេើជនភាគតិទោម និងរវៀតណាម វដេ ស់រៅកែុងក្បរទសកមពជុាសម័យវខា 22 

ក្កវម។ អងេកា កដីក  ណា សវកា ជាមួយសវរមធាវីនាមំ ខ និងអងេភារគ្នំពា ជន ងរក្គ្នះបាន23 

បរងេើត និងកំរ ងអន វតតគរក្មងរនះ វដេជាគរក្មងវដេបានរសែើរេើងជាសំណងតាមផលូវត លាកា ។  24 

[១៥:៤៦:១៧] 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 
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ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  90 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

គរក្មងរនះ ផដេ់ក្បរយជន៍ដេ់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីជាភាគតិទោម និងរវៀតណាម តាម   1 

 យៈកា ក្បមូេទងក្កង និងបង្គា ញឯកសា សដីរីបទរិរសាធន៍ បស់គ្នត់ រវើយក៏ផដេ់ឱកាសសក្មប់2 

កា សនានាអនត ជំនាន់អំរីកា រធេើទ កខប ករមែញរេើរួកគ្នត់រៅកែុងសម័យវខា ក្កវម។ គរក្មងរនះ រេើក3 

កមពស់កា យេ់ដឹងជាសាធា ណៈ អំរីមូេរវត  និងផេវិបាកថ្នអំររើវិងារេើជនជាតិភាគតិទ និង4 

កា រ ីសរអើងមករេើរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីវដេជាជនជាតិភាគតិទ តាម យៈតាងំរិរ័ ណ៍ទេ័ត កា 5 

សនានាអនត ជំនាន់ កា របាះរ មពផាយរ ឿងក្បរលាមរលាក និងរវទិការលាខ ន។ គរក្មរនះ បានោប់រផដើម6 

អន វតតកែុងវខមករា ឆ្ែ ំ២០១៦ រវើយនិងបនដអន វតត រៅវខធែូ ឆ្ែ ំ២០១៧។ គរក្មងផដេ់ក្បរយជន៍ដេ់7 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ជារិរសសរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីវដេជាជនជាតិភាគតិទោម ឬរវៀតណាម 8 

រវើយគរក្មងរនះ ផដេ់អំរី -- ប ិយយអំរីរយសនកមា វដេជាផេថ្នឧក្កិដឋកមារៅកែុងវិសាេភារ9 

សំណ ំរ ឿង០០២។ រដាយរេើកកមពស់យេ់ដឹងជាសាធា ណៈ កា រេើករេើងអំរីផែត់គំនិត និងជំ  ញកា 10 

ក្បឆំ្ងនឹងកា រ ីសរអើង កា ផដេ់ឱកាសឲ្យមនកា សនានាជាសាធា ណៈ និងកា ទងក្កងឯកសា បទ11 

រិរសាធន៍ បស់ក្កុមជនជាតិភាគតិទទ្ធងំអស់រនះ។ រៅថ្ងៃទី២០ វខវិទេិកា ឆ្ែ ំ២០១៦ អងេកា កដីក  ណា12 

បានរ ៀបទំកា តាំងរិរ័ ណ៍ទេ័ត វដេជាវផែកថ្នគរក្មងរៅទីក្កុងភែំររញ វដេមនរដើមបណដ ឹង ដឋ13 

បបរវណីទំនួន១២ ូប បានទូេ ួម។  14 

[១៥:៤៨:០៧] 15 

រៅថ្ងៃទី០៨ និងថ្ងៃទី០៩ វខធែូ ឆ្ែ ំ២០១៦ មនរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី១៤ ូប មនវតតមនរៅកែុង16 

កា តាងំរិរ័ ណ៍វដេក្បក្រឹតតរៅរៅរខតតកំរង់ឆ្ែ ំងៗ រវើយរៅថ្ងៃទី៣០ វខធែូ ឆ្ែ ំ២០១៦ មនរដើម17 

បណដ ឹង ដឋបបរវណីក្បានំាក់ មនវតតមនរៅកែុងកា ដាក់ឲ្យរក្បើក្បាស់រសៀវរៅរ ឿងក្បរលាមរលាក និង18 

កា រិរក្គ្នះរយបេ់កែុងទីក្កុងភែំររញ។ រៅថ្ងៃទី០៩ វខក មាៈ ឆ្ែ ំ២០១៧ អងេកា កដីក  ណា ក្តូវបាន19 

អរញ្ជើញឲ្យទូេ ួមរវទិការដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីវដេរ ៀបទំរៅរខតតកំរង់ោម បង្គា ញគរក្មងសំណង20 

ជូនដេ់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីទំនួន១៣៦នាក់។ រៅថ្ងៃទី០៦ ដេ់ថ្ងៃទី០៩ វខមីនា ឆ្ែ ំ២០១៧ មនរដើម21 

បណដ ឹង ដឋបបរវណីទំនួនបួននាក់ មនវតតមនរៅកា តាងំរិរ័ ណ៍ទេ័តវដេរ ៀបទំរៅរខតតថ្ក្រវវង។  22 

គរក្មងរនះ បានទទួេងវិកា ក្គប់ក្គ្នន់រីសំណាក់ក្កសួងសវក្បតិបតតិកា រសដឋកិទច និងកា 23 

អភិវឌឍអាេលឺម៉ាង់ តាម យៈកមាវិធី វសុិត.រអវេ.ឌី  បស់អងេកា  ជី.អាយ.វសិុត និងសាថ នទូតសេីស 24 

ក្បោរំៅក្កុងបាងកក។  25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  91 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

ក្បរភទគរក្មងរផសងរទៀត វដេខាុំនឹងរេើក គឺជាក្បរភទគរក្មងវដេមនរគ្នេរៅផដេ់នូវ 1 

កា ររញទិតត។ កា សងសំណងសវមូភារដេ់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីតាម យៈកា រធេើឲ្យររញទិតត 2 

សំរៅរៅរេើកា ផសរេផាយរ ឿងរា វរិត បស់ជន ងរក្គ្នះជាសាធា ណៈ។  ំឭកកា វិញ្ញា ណកខនា ç  ំឭក3 

 វិញ្ញា ណកខនារៅដេ់ជន ងរក្គ្នះ និងកា បញ្ចូេរ ឿងរា វថ្នឧក្កិដឋកមារៅកែុងសមា  ៈ ផសរេផាយអប់ ំរៅ4 

ក្គប់េំដាប់ថាែ ក់។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីភាគីរក្ទើនបានរសែើស ំឲ្យមនកា សាងសង់សដូប  ំឭកវិញ្ញា ណ-5 

កខនា និងកា រ ៀបទំរិធីប ណយនានា រវើយរួករគអាទមនឱកាសនិយយអំរីរ ឿងរា វ បស់រួករគដេ់  6 

សាធា ណជន និងមន សសជំនាន់រក្កាយ។ 7 

[១៥:៥០:១៩] 8 

 សវរមធាវីនាមំ ខយេ់រ ើញថា មនគរក្មងទំនួនបួន វដេមនរគ្នេរៅរឆលើយតប រៅនឹង9 

កា ផដេ់សំណង តាម យៈកា រធេើឲ្យមនកា ររញទិតតដេ់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី វដេបានទទួេ ង10 

រយសនកមា បណាដ េមករីឧក្កិដឋកមាវដេបានរោទក្បកាន់រៅកែុងសំណ ំរ ឿង០០២ វគេរី ។ រវត ដូរទែះ 11 

សវរមធាវីនាមំ ខ សូមរសែើជូនអងេជំន ំជក្មះរមតាត ទទួេសាេ េ់គរក្មងទ្ធងំបួន វដេខាុំនឹងរេើកដូទខាង12 

រក្កាមរនះ។  13 

កា របាះរ មពផាយរសៀវរៅសដីអំរីរ ឿងរា វរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី វដេមិនបានផដេ់សកខីកមាកែុង14 

សំណ ំរ ឿង០០២ វគេរី ថ្នអ.វ.ត.ក។ អងេកា សមព័នាភារកា ពា សិទាិមន សសកមពជុា ក្ោក់ រដាយមនកិទច15 

សវក្បតិបតតិកា ជាមួយសវរមធាវីនាមំ ខ និងអងេភារគ្នពំា ជន ងរក្គ្នះ បានរ ៀបទំគរក្មងកា 16 

របាះរ មពផាយរសៀវរៅ សដីរីរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី វដេមិនបានផដេ់សកខីកមារៅកែុងសំណ ំរ ឿង០០២ 17 

រៅអ.វ.ត.ក វដេរសែើរេើងជាសំណងតាមផលូវត លាកា ។ គរក្មងរនះ បានរបាះរ មពរសៀវរៅមួយអំរី18 

រ ឿងរា វ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីវដេមនបទរិរសាធន៍ឧក្កិដឋកមា និងក្បធានបទវដេបានរេើករេើងរៅ19 

កែុងសំណ ំរ ឿង០០២។ គរក្មងោប់រផដើម ក្បមូេរ ឿងរា វ បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរៅកែុងវខមិង នា 20 

ឆ្ែ ំ២០១៥ រវើយអន វតតទប់សរេក្គប់រៅវខមិង នា រៅឆ្ែ ំ២០១៦។ គរក្មងផដេ់ក្បរយជន៍ដេ់រដើម21 

បណដ ឹង ដឋបបរវណី រដាយផដេ់ឱកាសរដើមបីវទក ំវេករ ឿងរា វបទរិរសាធន៍សក្មប់ផសរេផាយ និងឲ្យ22 

មនកា ទទួេសាេ េ់ជាសាធា ណៈ ដូទជាកា ផដេ់សិទាិអំណាទដេ់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី និងកា 23 

បរងេើតអតថន័យថ្នយ តតិធម៌ និងភារធូ រសបើយតាម យៈកា ទទួេសាេ េ់អំរីកា ឈឺោប់ បស់រួកគ្នត់។  24 

កែុង យៈររេថ្នកា អន វតតគរក្មង រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីទំនួន៣០ ូប ក្តូវបានសមា សអំរី25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  92 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

រ ឿងរា វ បទរិរសាធន៍ បស់រួកគ្នត់ពាក់រ័នារៅនឹងអាពាវ៍រិពាវ៍រដាយបងខំ កា រធេើទ កខប ករមែញរេើ1 

រ ទាសាសនិកជន កា ក្បក្រឹតតរៅរេើជនជាតិភាគតិទ មនាី សនដិស ខ កា ដាឋ នកា ង្គ  ឬសវក ណ៍រដើមបី2 

ស រស ទូេកែុងរសៀវរៅ។  3 

[១៥:៥២:៤៣] 4 

រសៀវរៅទំនួន៥០០កាេ ក្តូវបានរបាះរ មពសក្មប់វទកជូនដេ់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី និង 5 

សាថ ប័នអប់ ំ។ គរក្មងរនះ ក្តូវបានអន វតតទប់សរេក្គប់ ួទរវើយ រដាយមនងវិកាឧបតថមារីមូេនិធី 6 

វវន ិទចបូេ។ គរក្មងបនាា ប់ គឺជាគរក្មងទី៨ វដេរេើករៅថ្ងៃរនះ គឺ “ររេវដេក្តូវទងោ”ំ។ កា 7 

ក្បកួតវតងបទទរក្មៀងរៅឆ្ែ ំ២០១៦ រដាយមនកា ទូេ ួម បស់យ វជនកែុងកា ផេិត និងបទទរក្មៀង8 

រដើមបីកា ទងោ។ំ អងេកា កមាវិធីយ វជន អងេកា កមាវិធីអភិវឌឍន៍យ វជនបានរ ៀបទំ និងអន វតតទប់សរេ9 

ក្គប់ គរក្មងសំណង“ររេវដេក្តូវទងោ”ំ កា ក្បកួតវតងបទទរក្មៀងឆ្ែ ំ២០១៦ កា ទូេ ួម បស់10 

យ វជនកែុងកា ផេិតបទទរក្មៀងរដើមបីទងោ ំ វដេបានរសែើរេើងជាសំណងតាមផលូវត លាកា  រដាយ11 

សវរមធាវី -- រដាយសវកា ជាមួយនឹងរមធាវីនាមំ ខ និងអងេភារគ្នំពា ជន ងរក្គ្នះ។ គរក្មងរនះ 12 

បានទទួេសាេ េ់ -- ទទួេសាេ េ់បទរិរសាធន៍អែកវដេ ស់រានមនជីវិតរី បបសម័យវខា ក្កវម រដាយ 13 

ជំ  ញឲ្យមនកា សនានាអនដ ជំនាន់  វងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី និងមន សសជំនាន់រក្កាយ រដើមបីនិយយ14 

អំរីកា ឈឺោប់ បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីវដេជាេទាផេថ្នឧក្កិដឋកមាវដេក្តូវបាន -- វដេជា  15 

កមាវតថថុ្នកា ជំន ំជក្មះរៅកែុងសំណ ំរ ឿង០០២ វគេរី ។ សកមាភារថ្នគរក្មងបានអន វតត វង វខមីនា 16 

និងវខធែូ ឆ្ែ ំ២០១៦ រវើយមនកា គ្នកំ្ទរីក្កសួងវបបធម៌និងវិទិក្តសិេបៈ។ កា ក្បគ ំតហ្វ្នដីរៅវគេផ្ទដ ទ់17 

ក្រ័ក្តបានក្បក្រឹតតរធេើរៅថ្ងៃទី២៥ វខធែូ ឆ្ែ ំ២០១៦ រៅទំរពាះម ខសាធា ណជនក្បវវេ៤០០នាក់។     18 

ខាុំសូមបញ្ញច ងំវីរដអូរនះជូនដូទតរៅ៖  19 

[១៥:៥៤:៥៨] 20 

(កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 21 

[-ជក្មបសួ  ខាុំរ ា្ ះ  ិន រថាវី ៈ សរេថ្ងៃគឺជាសា រ័ត៌មនក្រីវេន បាទ រវើយខាុំមនក្សកុ22 

កំរណើតរៅកែុងរាជធានីភែំររញ។ មូេរវត ខាុំដាក់ពាកយទូេ ួមកែុងកា ក្បកួតក្បវជងទរក្មៀងរៅកែុង 23 

កមាវិធី “ររេវដេក្តូវទងោ”ំរនះ រដាយសា វតមនទំណ ទសំខាន់ជារក្ទើន។ ទី១ វដេថាខាុំទង់បង្គា ញ24 

សាែ ថ្ដពាក់រ័នាជាមួយនឹងកា ស រស ទំន ករក្ទៀង ពាក់រ័នាជាមួយនឹង បបវខា ក្កវម កា ឈឺោប់និង25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  93 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

ទ កខរសាករផសងៗ បស់ក្បជារេ ដឋកែុងសម័យរនាះ។ 1 

-រក្ទើន គឺម នវដេខាុំទូេ ួមក្បេងកែុងកមាវិធីរនះ គឺខាុំបានក្សាវក្ជាវឯកសា រីឯកសា រផសងៗ2 

វដេទ្ធក់ទងរៅកែុងសម័យកាេប៉ា េ រត រនាះ។ អេីវដេជារិរសស ខាុំបានរ ៀនរីរលាកក្គូ អែកក្គូខាុំនិង3 

បា៉ាម៉ា ក់ បស់ខាុំផ្ទា េ់។ 4 

-ក្តូវវតទូេ ួមទ្ធងំអស់គ្នែ  រដើមបីឲ្យរួករយើងផសះផាជាតិ បស់រួករយើងឲ្យកាន់វតេែក្បរសើ 5 

រដើមបីក ំឲ្យមន បបដ៏រឃា រៅរនះរកើតរេើងសាជាងាី។ (ទរក្មៀង) 6 

-បាទ រវើយរៅកែុងថ្ងៃរនះវដ  អងេកា កមាវិធីអភិវឌឍន៍ធនធានយ វជនក៏បានរ ៀបទំកមា វិធកី្បកួត7 

ក្បេងទរក្មៀងនិងរ ៀបទំកមាវិធី “ររេវដេក្តូវទងោ”ំ រដើមបីទង់បញ្ញជ ក់ឲ្យយ វជន បសរ់យើងវសេង8 

យេ់អំរី បបវខា ក្កវម។ 9 

-ជាបឋមខាុំសូម-- (ទរក្មៀង) 10 

-រទញ! ៗ ភែំររញរអើយខាុំលាអែករវើយ ខាុំគ្នា នរសបើយរៅកែុងឱរា  ខាុំដងឹថារយើងគ្នា នរស ី តាងំរី11 

រទញបានម ន--] 12 

(បញ្ចប់កា បង្គា ញឯកសា សំរេង- ូបភារ) 13 

[១៥:៥៧:៥០] 14 

គរក្មងរនះ បានទទួេងវកិាអំរីក្កសួងសវក្បតិបតតិកា រសដឋកិទច និង កា អភិវឌឍន៍អាេលឺម៉ាង់15 

តាម យៈកមាវិធី វសុិត.រអវេ.ឌី ថ្នអងេកា  ជី.អាយ.វសុតិ។ គរក្មងទី៩ សក្មប់ថ្ងៃរនះ គឺផ្ទា ំងគំនូ 16 

សក្មប់កា ទងោំអំរីក្កាងំតាោន់។ អងេកា យ វសនដិភារ និង វិទាសាថ នសនដិភារកមពជុា បានបរងេើតនិង17 

អន វតតគរក្មងសំណងផ្ទា ំងគំនូ រដើមបីកា ទងោំអំរីក្កាំងតាោន់រនះ វដេបានរសែើរេើងជាសំណងតាម18 

ផលូវត លាកា  រដាយមនកា សវកា ជាមួយរមធាវីនាមំ ខ និងអងេភារគ្នំពា ជន ងរក្គ្នះ សក្មប់ជា19 

ក្បរយជន៍ដេ់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរៅកែុងសំណ រំ ឿង០០២ វគេរី ។ គរក្មងរនះបានបរងេើតកា តាងំ20 

រិរ័ ណ៍ផ្ទា ំងគំនូ ថ្នកា ទងោថំ្នមនាី សនដិស ខជាមួយនិសសិតសាកេ វិទាេ័យ រដាយមនកា រិរក្គ្នះ21 

រយបេ់រីរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ។ី 22 

គំនូ ក្តូវបានបង្គា ញជាសាធា ណៈ ួទរវើយ រវើយកូនរសៀវរៅក៏បានរបាះរ មពវដ  រដើមបី ំឭក23 

រៅដេ់ដំរណើ កា ថ្នកា បរងេើតផ្ទា ំងគំនូ រដើមបីកា ទងោំ។ គរក្មងបានដាក់ឲ្យដំរណើ កា រៅថ្ងៃទី០៦ 24 

វខធែូ ឆ្ែ ំ២០១៦ វដេមនសមជិកសវគមន៍ទំនួន១១៥នាក់ វដេមនយ វជន ក្រះសងឃ តំណាងអាជាា25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  94 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

ធ មូេដាឋ ន និងជន ងរក្គ្នះ ឬអែក ស់រានមនជីវិតមនវតតមនផងវដ ។ 1 

[១៥:៥៩:២៧] 2 

គរក្មងផដេ់ក្បរយជន៍រៅដេ់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី រដាយ ំឭកដេ់បទរិរសាធន៍រៅដេ់រួក3 

គ្នត់ និងទទួេសាេ េ់កា ឈឺោប ់បស់រួកគ្នត់ វដេជាេទាផេថ្នឧក្កិដឋកមាវដេរកើតរេើងនូវក្កាងំ 4 

តាោន់។ គរក្មងរនះក៏ផដេ់ឱកាសដេ់និសសិតសាកេ វិទាេ័យរដើមបីទូេ ួមជាមួយរដើមបណដ ឹង ដឋបប-5 

រវណ ីជន ងរក្គ្នះឲ្យដឹងរីបទរិរសាធន៍រៅមនាី សនដិស ខក្កាងំតាោន់។  6 

រៅថ្ងៃទី១៥ វខសីរ ឆ្ែ ំ២០១៦ អងេកា យ វសនដិភារបានរ ៀបទំសិកាខ សាលារិរក្គ្នះរយបេ់7 

សដរីីកា បរងេើតផ្ទា ំងគំនូ ដេ់ក្កុមនិសសិតវ័យរកាង វដេសិកាជំនាញរផសងៗ វដេជាវផែកថ្នគរក្មង។ 8 

ក្រឹតតិកា ណ៍រនះបានរ ៀបោរំធេើរេើងរៅសា មនាី ក្កាងំតាោន់ វដេសថិតកែុងរខតតតាវកវ រវើយក៏មន9 

វតតមនរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីទំនួនបួននាក់ទូេ ួមផងវដ ។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីទំនួនបី ូប បានទូេ10 

 ួមកែុងកមាវិធីដាក់ឲ្យដំរណើ កា ថ្នគរក្មងផងវដ ។ គរក្មងរនះបានទទួេងវិការីសមព័នាអនត ជាតិថ្ន  11 

ទីតាងំសមបជញ្ាៈ ç អ ិនធឺណាសយណូេ ខូអ ័េីស ិន អូវេ សាយ អូវេ ខនសាយរអនស៍។  12 

គរក្មងទី១០ សក្មប់ថ្ងៃរនះ គឺកា ទូេ ួមរៅរិនិតយឯកសា  បស់សាលាកតីវខា ក្កវម និង 13 

ឯកសា  បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរៅមជឈមណឌ េឯកសា ទាប់ អ.វ.ត.ក។  14 

រៅឆ្ែ ំ២០១៣ សវរមធាវីនាមំ ខ និងអងេភារគ្នំពា ជន ងរក្គ្នះ បានផតួទរផតើមឲ្យមនកិទច15 

រិភាកាជាមួយនឹងរាជយ ដាឋ ភិបាេតាម យៈកា ិយេ័យ ដឋបាេថ្ន អ.វ.ត.ក។ រវើយជាេទាផេទីសតី16 

កា គណៈ ដឋមហ្វ្នតីថ្នក្រះរាជណាទក្កកមពជុាបានឯកភាររសែើគរក្មងកា ទូេរិនិតយឯកសា  បស់សាលា17 

កតីវខា ក្កវម និងឯកសា  បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបណីរៅមជឈមណឌ េឯកសា ទាប់ អ.វ.ត.ក ជា18 

គរក្មងសំណងតាមផលូវត លាកា កែុងសំណ ំរ ឿង០០២ វគេរី ។  19 

[១៦:០១:៣៦] 20 

មជឈមណឌ េឯកសា ទាប់ អ.វ.ត.ក បានបរងេើតឲ្យមនឃាល ងំផាកុឯកសា វដេមនេកខណៈជា21 

សាធា ណៈរដាយឥតគិតថ្ងល វដេពាក់រ័នារៅនឹងកិទចដំរណើ កា ថ្នសាលា -- ថ្ននីតិវិធី និងកា ទូេ ួម22 

 បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរៅទំរពាះម ខ អ.វ.ត.ក។ ក្រឹតតិកា ណ៍សាធា ណៈនឹងក្តូវបានរ ៀបទំរដើមបី23 

រេើកកមពស់កា យេ់ដឹងអំរីក្បវតតិសាហ្វ្សតកមពជុាក្បជាធិបរតយយ តាម យៈបទរិរសាធន៍ បស់រដើមបណដ ឹង 24 

 ដឋបបរវណី។ គរក្មងរនះនឹងបរងេើតបញ្ជីររញរេញមួយថ្នរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីកែុងសំណ ំរ ឿង០០២25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  95 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

វដេនឹងក្តូវបង្គា ញជាសាធា ណៈ។ មិនក្តឹមវតសកខីកមាផ្ទា េ់មត់ បស់រួករគនឹងឯកសា សាធា ណៈ1 

នឹងក្តូវដាក់បង្គា ញផងវដ ។  2 

គរក្មងរនះ ផតេ់ក្បរយជន៍ដេ់រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីកែុងកា ទូេ ួម ទូេរៅរិនិតយរមើេ3 

កំណត់រវត ត លាកា សតីអំរីកា ជំន ំជក្មះរេើអតីតរមដឹកនាវំខា ក្កវម និងតាម យៈកា សក្មបសក្មួេ 4 

ដេ់កា ទូេរៅរមើេ និងផសរេផាយឯកសា រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី និងឯកសា សាធា ណៈនានា បស់5 

ត លាកា រៅដេ់សាធា ណជន និងមន សសជំនាន់រក្កាយ រពាេគឺក្សបរៅនឹងសិទាិ បស់ជន ងរក្គ្នះកែុង6 

កា ទទួេបានកា ររញទិតត និងកា ទទួេបានយ តតិធម៌ ដូទបានកំណត់កែុងរគ្នេកា ណ៍ជាមូេដាឋ នសតី7 

អំរីកា ទទួេបាននូវកា ប៉ាះប៉ាូវ និងកា សងសំណង។ រដាយរវត រនះរវើយ គរក្មងរនះបានផតេ់អតថ8 

ក្បរយជន៍យ៉ា ងរក្ទើនដេ់ជន ងរក្គ្នះដថ្ទវដេមិនវមនជារម -- វដេមិនមនរមធាវីតំណាង។ 9 

[១៦:០៣:១០] 10 

រៅថ្ងៃទី០៦ វខត លា ឆ្ែ ំ២០១៦ ក្បធានមណឌ េឯកសា ទាប់ អ.វ.ត.ក ក្តូវបានអរញ្ជើញឲ្យរធេើ11 

បទបង្គា ញសតីអំរីគរក្មងរនះជូនដេ់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីទំនួន២៣០ ូប រៅរវទិការដើមបណដ ឹង ដឋបប-12 

រវណីមួយ រវើយក៏ទទួេបានមតិរយបេ់គ្នកំ្ទរីរួកគ្នត់វដ ។  13 

រៅថ្ងៃ១៧ វខមនីា ឆ្ែ ំ២០១៧ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីទំនួន១៥០ ូប ក្តូវបានអរញ្ជើញឲ្យទូេ ួម14 

កែុងរវទិកាវដេរ ៀបទំរធេើរៅមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុារនះ។ រវើយផតេ់ឱកាស -- ក្តូវបានផតេ់ឱកាស 15 

ឲ្យបានទសសនាអគ្ន មជឈមណឌ េ និងក្តូវបានវណនាអំំរីសកមាភារថ្នគរក្មងផងវដ ។ គរក្មងរនះ16 

បានទទួេងវិកាទ្ធងំក្សុងរីរាជ ដាឋ ភិបាេរដាយរក្បើក្បាស់ងវិកាជាតិ។ អគ្ន មជឈមណឌ េតមេេ់ឯក-17 

សា  បស់ អ.វ.ត.ក រនះក្តូវបានសាងសង់ ួទរក្សទរដាយរក្បើក្បាស់ងវិកាជំនួយឧបតថមារីសាថ តទូត    18 

ជប៉ា ន។  19 

គរក្មងមួយទំនួនរទៀតក្បរភទជាកា សាត  នីតិសមបទ្ធ។ កា សាត  នីតិសមបទ្ធ ជាវិធានសំណង20 

សក្មប់វងទ្ធ ំ ផតេ់កា វងទ្ធរំវជជសាហ្វ្សត និងទិតតសាហ្វ្សតដេ់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី។ រដើមបណត ឹង ដឋ21 

បបរវណីបានបញ្ញជ ក់ជារក្ទើនរេើករក្ទើនសាថា កា ទទួេបានកា វងទ្ធវំផែកស ខភារផលូវកាយនិងផលូវទិតត 22 

គឺជាបំណងក្បាថាែ ទមបងបំផ ត បស់រួកគ្នត់កែុងទំរណាមកា អេីវដេរួកគ្នត់ទង់បាន។  23 

ដូទវដេបានបង្គា ញកែុងវផែកថ្នផេប៉ាះពាេ់ និងបនតបនាា ប់រៅកែុងវផែកទី៤ ថ្នរសទកតីសនែិដាឋ ន24 

ទ ងរក្កាយ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីបានរិរណ៌នាអំរីកា ទង់បាន បស់រួកគ្នត់រៅកែុងកា វងទ្ធសំ ខភារ25 

E1/520.101518319



អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  96 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

ផលូវកាយ ផលូវទិតត វដេទទួេ ងផេប៉ាះពាេ់មករីឧក្កិដឋកមាវដេបានរោទក្បកាន់រៅកែុងសំណ ំរ ឿង1 

០០២ វគេរី ។  2 

[១៦:០៥:១០] 3 

រមធាវីនាមំ ខរិោ ណាថា មនគរក្មងមួយវដេជាបពាក់រ័នារៅនឹងវិធានកា ថ្នសំណងរនះ 4 

រវើយនិងអាទផដេ់ក្បរយជន៍ដេ់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី រវើយវដេរមធាវីនាមំ ខនឹងស ំ រសែើស ំដេ់5 

អងេជំន ំជក្មះទទួេសាេ េ់គរក្មងរនះជាគរក្មងសំណងតាមផលូវត លាកា ផងវដ  គឺជាគរក្មងទី១១ 6 

វដេនិយយអំរីកា រាបាេ និងកា ផសះផាសក្មប់អែក ស់រានមនជីវិតរី បបវខា ក្កវម។ អងេកា 7 

ទិតតសាហ្វ្សដសងេមអនដ វបបធម៌បានរ ៀបទំបរងេើតគរក្មងសំណងរនះរេើយ រដាយមនកិទចសវកា រី 8 

អងេកា កដីក  ណា និងរដាយមនកា គ្នកំ្ទរីសវរមធាវនីាមំ ខ និងអងេភារគ្នំពា ជន ងរក្គ្នះ។ គរក្មង9 

រនះនឹងផដេ់កា រាបាេភារបាក់សាតផលូវទិតតជូនរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី និងអែក ស់រានមនជីវិតអំរី10 

 បបវខា ក្កវមរៅកែុងរខតតទំនួន១៥។ គរក្មងរនះនឹង ១) ផដេ់រសវស ខភារផលូវទិតត។ ២) ផដេ់កា   11 

អនដរាគមន៍រដាយរក្បើក្បាស់កា រ ៀបរាប់រ ឿងរា វរិត រវើយនិងកា ផសះផា។ ៣) ផដេ់កា អភិវឌឍវផែក12 

សមតថភារសក្មប់ប គេេិកគរក្មង និងអែកសក្មបសក្មួេមូេដាឋ នរៅកែុងសវគមន៍រគ្នេរៅ។   13 

កា រាបាេ កា ប៉ាះទងេិទផលូវទិតត នឹងរាប់បញ្ចូេទ្ធំងកា រាបាេតាម យៈកា ក្បឹការយបេ់រដាយ14 

ផ្ទា េ់តាមទីកវនលង និងតាម យៈទូ ស័រា។ ក្កុមជួយខលួនឯង និងកា រាបាេតាមវបបរធេើសកខីកមា។ 15 

សកមាភារនិយយអំរីរ ឿងរា វរិត និងកា ផសះផា ដូទមនជាកា សនានាតាមសវគមន៍ រលាខ ន រវទិកា 16 

និងកា  -- ថ្នកា ទងោ ំ និងសកមាភារផសរេផាយនានា បស់យ វជន ទ្ធងំរនះមនរគ្នេបំណងរដើមបី17 

ផដេ់កា អប់ ំ និងបរងេើនកា យេ់ទិតតគ្នែ  ៗសក្មប់អែក ស់រានមនជីវិតរីកា រធេើទ្ធ  ណកមា ឬឧក្កិដឋកមា18 

រផសងរទៀត។ 19 

[១៦:០៧:១១] 20 

គរក្មងរនះនឹងក្តូវអន វតតសក្មប់ យៈររេបីឆ្ែ ំ ោប់រផដើមរីវខសីរ ឆ្ែ ំ២០១៦ និងបញ្ចប់រៅ21 

វខសីរ ឆ្ែ ំ២០១៩។ គរក្មងរនះផដេ់ក្បរយជន៍រដាយផ្ទា េ់ទំរពាះរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីវដេជាជន22 

 ងរក្គ្នះថ្នកា រធេើទ្ធ  ណកមា ដូទមនជាក្បជាជនោម កាន់សាសនាអ ីសាល ម អែក ស់រានមនជីវិតរីកា 23 

 ំរលាភផលូវរភទ និងអែក ស់រានមនជីវិតអំរីកា បងខំឲ្យរធេើកា ។  24 

ជាឧទ្ធវ ណ៍ និងដូទវដេបានបញ្ញជ ក់រៅកែុងឧបសមព័នា១១.២ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីទំនួន25 

E1/520.101518320



អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  97 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

៤៥ ូប ក្តូវបានបា៉ា ន់សាា នថា នឹងទទួេអតថក្បរយជន៍រដាយផ្ទា េ់អំរីកា រាបាេតាមវបបសកខីកមា  1 

និង៥០ ូបរផសងរទៀតបានទទួេអតថក្បរយជន៍រដាយផ្ទា េ់អំរីក្កុមជួយខលួនឯង។ អងេកា ទិតតសងេមអនដ  2 

វបបធម៌ ធី.ភី.អូ បានបង្គា ញអំរីគរក្មងរនះរៅរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីទំនួន១៥០ ូប រៅកែុងរវទិការដើម3 

បណដ ឹង ដឋបបរវណីវដេរ ៀបទំរៅមជឈមណឌ េឯកសា ទាប់ អ.វ.ត.ក រៅថ្ងៃទី១៧ វខមីនា ឆ្ែ ំ២០១៧ 4 

រវើយគរក្មងរនះទទួេងវិការរញរេញរីទីភាែ ក់ង្គ សវ ដឋអារម ិក សក្មប់កា អភិវឌឍ យូ.រអស.5 

រអ.អាយ.ឌី។  6 

មកដេ់ក្តឹមរនះគឺមនគរក្មងទំនួន១១ វដេគ្នកំ្ទរដាយរមធាវីនាមំ ខទ្ធងំរី  ូប រវើយវដេ7 

មនង វិកា រវើយដូទបានរលាក រលាកក្សីរមធាវីនាមំ ខអនដ ជាតិបានរេើករេើង គរក្មងវដេមិនមន8 

ងវិកាក្គប់ក្គ្នន់ ឬក៏មិនមនងវិការសាះមិនក្តូវបានរេើករេើងនាររេរនះរទ។ រវើយរយើងនឹងវសេង ក9 

ង វិកាបវនថមរទៀត វូតរៅដេ់វខ១១ ថ្នឆ្ែ ំ២០១៧រនះ។ រវើយជាទ ងរក្កាយ រលាកក្សីរមធាវីនាមំ ខ 10 

អនដ ជាតិរសែើស ំរលាកក្បធាន យៈររេមួយនាទី រដើមបនីិយយបវនថមអំរីគរក្មង បស់គ្នត់។  11 

សូមអ គ ណ។ 12 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 13 

បាទអរញ្ជើញ អងេជំន ំជក្មះអន ញ្ញា ត។ 14 

[១៦:០៩:២៨] 15 

រលាកក្សី ម៉ា   ីវេ ី ដូ៖៍ 16 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ខាុំក្តូវកា ររេវតមួយនាទីរទរដើមបីបង្គា ញអំរីគរក្មងវដេរនះ17 

វដេខាុំរសែើស ំឲ្យអងេជំន ំជក្មះទទួេសាេ េ់ជាគរក្មងរសែើស ំសណំងសមក្សប<មួយ>កែុងសំណ ំរ ឿង18 

០០២/០២។ គរក្មងរនះមនទំណងរជើងថា កា អប់ ំទាប់ និងសិទាិរេ ដឋសក្មប់រដើមបណដ ឹង ដឋ19 

បបរវណីវដេជាជនជាតិភាគតិទ។ <អងេកា >ថ្ដគូវដេអភិវឌឍន៍គរក្មងរនះ គឺអងេកា រក្ដ ដាឋ ភិបាេ20 

<មនរ ា្ ះថា> អងេកា សិទាិជនជាតិភាគតិទ <រៅកាត់ថា ម ី  >ូ។ គរក្មងរនះក្តូវបានរធេើរេើង21 

រដាយសវកា យ៉ា ងជិតសែិទាជាមួយនឹងរមធាវីរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី និងជន ងរក្គ្នះ ពាក់រ័នារៅនឹង22 

កា ក្បក្រឹតតទំរពាះជនជាតិរវៀតណាម។ គរក្មងរនះមនរគ្នេរៅរដើមបីអន ញ្ញា តឲ្យជនជាតិរវៀតណាម23 

ទទួេបានរ័ត៌មន វដេអាទឲ្យរួកគ្នត់យេ់ទាស់អំរីឋានៈផលូវទាប់ បស់រួកគ្នត់។ រយងតាមទាប់24 

កមពជុា គរក្មងរនះ ដូទវដេខាុំបានបញ្ញជ ក់ ួទមករវើយ គឺបានកា សវកា គ្នែ ជាមយួរដើមបណដ ឹង ដឋ25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០០ 

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

ថ្ងៃទី១៣  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  98 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។ 

បបរវណីវដេមនរដើមកំរណើត -- រមធាវីរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីវដេមនរដើមកំរណើតរវៀតណាម រដើម1 

បណដ ឹង ដឋបបរវណី ៣៩នាក់<មករីរខតតកំរង់ឆ្ែ ំង កាេរីវខសីរ ឆ្ែ ំ២០១៥> ក្តូវបានអរញ្ជើញ2 

ឲ្យមករិរក្គ្នះរយបេ់ អែកទ្ធងំអស់រនះបានរសែើស ំឲ្យមនកា អន វតតគរក្មងរនះរេើង។ រដើមបណដ ឹង 3 

 ដឋបបរវណី២៩នាក់ បានទទួេផេក្បរយជន៍រីគរក្មងរនះ ួទមករវើយ រីរក្ពាះថាគរក្មងរនះបាន   4 

អន វតត ួទមករវើយ។ គរក្មងរនះក្តូវបានផដេ់វិ ញ្ាបបទ្ធនរដាយអងេកា  ជី.អាយ.វសុតិ។  5 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន សូមអ គ ណអងេជំន ំជក្មះទ្ធងំមូេ វដេបានោប់អា មាណ៍រៅរេើ6 

កា បង្គា ញ បស់រយើងខាុំ។ រយើងខាុំសូមបញ្ចប់រវើយរលាកក្បធាន។ 7 

[១៦:១១:៣០] 8 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 9 

បាទ អ គ ណ។ 10 

សវនាកា រៅថ្ងៃរនះដេ់ររេឈប់សក្មករវើយ អងេជំន ំជក្មះក្បកាសផ្ទែ កកិទចដំរណើ កា  11 

សវនាកា សក្មប់ថ្ងៃរនះក្តឹមរនះ។ សវនាកា រេើករៅបនតរធេើរៅថ្ងៃវសែក ថ្ងៃរ ធទី១៤ វខមិង នា ឆ្ែ ំ12 

២០១៧ វដេនឹងោប់រផដើមរីរម៉ា ងក្បាបំួនក្រឹក រវើយសវនាកា រៅថ្ងៃវសែករនះ អងេជំន ំជក្មះនឹងរធេើ  13 

សវនាកា បនតសាដ ប់រសទកដីសនែិដាឋ នបិទបញ្ចប់កិទចរិភាការដញរដាេរៅកែុងសំណ ំរ ឿង០០២/០២ រវើយ 14 

វដេនឹងរធេើរដាយសវក្រះរាជអាជាា ។ សូមភាគីក្ជាប និងអរញ្ជើញទូេ ួមតាមររេរវលាបានកំណត់15 

រនះ។ 16 

រវើយបង្គេ ប់ឲ្យអន  កសមនាី   ំឃាងំនាខំលួនជនជាប់រោទទ្ធងំរី  ូបរលាក នួន ជា និងរលាក 17 

រខៀវ សំផន ក្តេប់រៅកាន់មនាី   ំឃាងំថ្ន អ.វ.ត.ក វិញទ ះ និងបង្គេ ប់ឲ្យនាខំលួនគ្នត់ក្តេប់ទូេ ួម  18 

សវនាកា រៅថ្ងៃវសែកឲ្យបានម នរម៉ា ងក្បាបំួនក្រឹក។ 19 

សក្មកទ ះ៕ 20 

(សវនាកា ផ្ទែ ករៅរម៉ា ង ១៦:១៣ នាទី) 21 
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