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សាធារណៈ 

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

នងៃទី១៤ ខែរិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៧  

ហមា៉ោ ង្ ០៩:០០នាទី 

សវនាការហលើក្ទ៥ី០១ 

 

រៅក្កមសាលាដបំងូ៖ 

 រៅក្កម និេ ណ ន  ជាក្បធាន  

 រៅក្កម យ៉ា  ស ខន 

 រៅក្កម ហ្សង់ម៉ា ក ឡាវវន៍  

 (Judge Jean-Marc LAVERGNE) 

 រៅក្កម យូ  ឧតតរា  

 រៅក្កម ម៉ា ទីន ខា   បគីន 

 (Judge Martin KAROPKIN)  

 រៅក្កម ធូ មណី (បក្មុង) 

ក្កឡាបញ្ជសីាលាដបំងូ៖ 

រលាកក្សី វស ក េវ ឌ្ឍី 

 រលាក  ូវសសេ ហ្ប់គីនស៍  

 (Mr. Russell HOPKINS) 

កា យិេយ័សហ្ក្រះរាជអាជាា ៖ 

 រលាកក្សី ជា លាង 

  រលាក នីកូឡាស គូមវជន                           

(Mr. Nicolas KOUMJIAN) 
  រលាក រសង ប  នឃាង 

 កញ្ញា  ស ង ឆវ័ន ត 

 រលាក ក្សា   តនៈ 

 រលាក វងំសង់ វ យដ៍ រដសាា ឯេ  

 (Mr. Vincent de wilde d’ESTMAEL) 

 រលាក វីរេលៀម សាីត (Mr.William SMITH) 

 រលាក រឌ្េ េីសាក់ (Mr. Dale LYSAK) 
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ជនជាបរ់ោទ៖ 

 រលាក នួន ជា 

 រលាក រខៀវ សំផន 

រមធាវកីា ពា ជនជាបរ់ោទ ននួ ជា៖  

 រលាក ស ន អ  ណ 

 រលាក េីវ ស វណ្ណា  

 រលាក  វ ិទទ័  កូរប៉ា(Mr.Victor KOPPE) 

 រលាកក្សី ដូ ីន ជិន(Ms. Doreen CHEN) 

រមធាវកីា ពា ជនជាបរ់ោទ រខៀវ សំផន៖ 

 រលាក គង់ សំអ ន 

 កញ្ញា  អង់តា ហ្គីសរស (Ms. Anta GUISSE)  

រមធាវតីណំ្ណងរដើមបណដ ងឹ ដឋបបរវណី៖ 

 រលាក ររជ អងគ 

 រលាកក្សី ម៉ា  ី ហ្គី  ូដ៍(Ms.Marie GUIRAUD)

 រលាក រឡា ជ នធី 

 រលាក ហ្ ង គឹមសួន 

 រលាក វវ ន រៅ 

 រលាកក្សី រជត វណា េី 

 រលាកក្សី ទី ក្សុីនណ្ណ 

 រលាកក្សី ស ីន ស វ ន 

វផែកក្គបក់្គងត លាកា ៖ 

 រលាក អ  ទ អ  ណ 

 រលាកក្សី សួ ស ទ្ធា វ ី
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤ វខមិង នា ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  i 
បញ្ជរី ា្ ះអែកនយិយ៖ 

ភាសាវដេបានរក្បើ រេើកវេងវតមនកា បញ្ញជ ក់រផសងរទៀតរៅកែុងក្បតិោ ឹក 

 

 

អែកនយិយ ភាសា 

រៅក្កម និេ ណ ន (ក្បធានអងគជំន ំ) វខា  

រៅក្កម ហ្សង់ម៉ា ក ឡាវវន៍ បារំាង 

រលាកក្សី ជា លាង វខា  

រលាក នីកូឡាស គូមវជន អង់រគលស 

រលាក វ ិទទ័  កូរប៉ា អង់រគលស 

រលាក រសង ប  នឃាង វខា  

រលាក រឌ្េ េីសាក់ អង់រគលស 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  1 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្ិចចដហំណើរការនតីិវិធី 1 

(រៅក្កមទូេកែុងបនាប់សវនាកា ) 2 

[០៩:០០:៤០] 3 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 4 

អងគយុទ ះ! 5 

អងគជំន ំជក្មះក្បកាសបនដកិទចដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា ។ សវនាកា រៅថ្ងៃរនះ អងគជំន ំជក្មះ6 

រធវើសវនាកា បនដសាដ ប់រសទកដីសនែិដ្ឋឋ នបញ្ចប់កិទចរិភាការដញរដ្ឋេរេើសំណ ំរ ឿង០០២/០២ វដេនឹង7 

រធវើរេើង នឹងរធវើរសទកដីសនែិដ្ឋឋ នរដ្ឋយសហ្ក្រះរាជអាជាា ។  8 

ក្កឡាបញ្ជីសវនាកា រលាកក្សី វស ក េវ ឌ្ឍី រេើងរាយកា ណ៍អំរីសាថ នភារវតតមន អវតតមន 9 

ភាគី និងប គគេវដេអងគជំន ំជក្មះរកាះអរញ្ជើញឲ្យទូេ ួមរៅកែុងកិទចដំរណើ កា សវនាកា ថ្ងៃរនះ។  10 

ក្កឡាបញ្ជ៖ី 11 

សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន! សក្មប់សវនាកា សាដ ប់រសទកដីសនែិដ្ឋឋ នបញ្ចប់កិទចរិភាការដញ12 

រដ្ឋេរៅថ្ងៃរនះ ក្កឡាបញ្ជីកត់សមគ េ់រ ើញថា ក្គប់ភាគីទ្ធងំអស់ថ្នរ ឿងកដីរនះ មនវតតមន។ រដ្ឋយ13 

វេករលាក នួន ជា មនវតតមនរៅបនាប់  ំខលួនខាងរក្កាមសាេសវនាកា រនះ រដ្ឋយរលាករសែើស ំ14 

េះបង់សិទាិមនវតតមនរដ្ឋយផ្ទា េ់រីបនាប់សវនាកា រៅថ្ងៃរនះ។ េិខិតេះបង់សិទាិ បស់រលាក នួន ជា 15 

បានក្បគេ់ដេ់ក្កឡាបញ្ជី ួទរហ្ើយ។ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។  16 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 17 

បាទ អ គ ណ។ រហ្ើយជាដំបូងរនះ អងគជំន ំជក្មះសរក្មទរេើសំរណើស ំ បស់ជនជាបរ់ោទ នួន 18 

ជា ជាម នសិន។ អងគជំន ំជក្មះបានទទួេេិខិតស ំេះបង់សិទាិទូេ ួមសវនាកា រដ្ឋយផ្ទា េ់ កែុងបនាប់19 

សវនាកា រនះ  បស់ជនជាប់រោទ នួន ជា ទ ះថ្ងៃទី១៤ វខមិង នា ឆ្ែ ំ២០១៧ វដេបានបញ្ញជ ក់ថា រដ្ឋយ20 

គ្នត់មនបញ្ញា ស ខភារ ឈឺកាេ ឈឺទរងកះ មិនអាទអងគយុយូ បាន មិនអាទផចង់អា មាណ៍បានយូ  និង21 

រដើមបីមនេទាភារទូេ ួមសវនាកា នាថ្ងៃខាងម ខ ឲ្យមនក្បសិទាភារ ខលួនស ំេះបង់សិទាិទូេ ួម និង22 

មនវតតមនរដ្ឋយផ្ទា េ់កែុងបនាប់សវនាកា រៅថ្ងៃទី១៤ វខមិង នា ឆ្ែ ំ២០១៧។  23 

រមធាវីកា ពា កដី បស់ខលួន បានក្បាប់អំរីផេប៉ាះពាេ់ថ្នកា េះបង់សិទាិរនះថា កា េះបង់សិទាិ24 

រនះ មិនអាទបកក្សាយថា ជាកា េះបង់សិទាិ បស់ខលួនកែុងកា កាត់រសទកដីរដ្ឋយយ តតិធម៌ ឬក៏សិទាិកែុង25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  2 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

កា ជំទ្ធស់រៅនឹងភសដតុាងកែុងកា ដ្ឋក់បង្ហា ញ ឬដ្ឋក់ជូនត លាកា រនះ ក្គប់ររេរវលាថ្នសវនាកា រេើ1 

 ូបខលួនរេើយ។  2 

[០៩:០២:៥៤] 3 

បានរ ើញកំណត់រហ្ត រិនិតយស ខភារ ជនជាប់រោទ នួន ជា វដេរធវើរេើងរដ្ឋយក្គូររទយក្បោំ4 

កា  រិនិតយ រាបាេ វងទ្ធសំ ខភារជនជាប់រោទរៅ អ.វ.ត.ក ទ ះថ្ងៃទី១៤ វខមិង នា ឆ្ែ ំ២០១៧ បាន5 

កត់សមគ េ់រីសាថ នភារស ខភារ បស់រលាក នួន ជា រៅថ្ងៃរនះ ថាមនអាកា ៈ ឈឺទរងកះខាល ងំ វិេម ខ 6 

និងអស់កមល ំង និងបានផដេ់អន សាសន៍ថា ស ំឲ្យអងគជំន ំជក្មះអន ញ្ញា តឲ្យជនជាប់រោទ នួន ជា ទូេ ួម 7 

តាមដ្ឋនកិទចដំរណើ កា សវនាកា រីបនាប់មួយសថិតរក្កាមសាេសវនាកា រនះ។  8 

វផែករេើបទបបញ្ាតតិរនះ និងរយងតាមបទបបញ្ញា តតិ -- វផែករេើមូេដ្ឋឋ នរនះ និងរយងតាមបទ9 

បបញ្ាតតិថ្នវិធាន៨១(៥) ថ្នវិធានថ្ផាកែុង អ.វ.ត.ក អងគជំន ំជក្មះអន ញ្ញា តឲ្យជនជាប់រោទ នួន ជា ទូេ10 

 ួម និងតាមដ្ឋនកិទចដំរណើ កា សវនាកា រីទមៃ យ រីបនាប់  ំខលួនមួយសថិតរក្កាមសាេសវនាកា រនះ 11 

តាម យៈឧបក ណ៍រសាតទសសន៍សក្មប់ យៈររេសវនាកា ររញ១ថ្ងៃរនះ។  12 

បង្ហគ ប់ឲ្យប គគេិកវផែករសាតទសសន៍ភាជ ប់ក្បរ័នារសាតទសសន៍សក្មប់ជនជាប់រោទ នួនជា អាទ13 

ទូេ ួម និងតាមដ្ឋនកិទចដំរណើ កា សវនាកា រីទមៃ យរៅកែុងអំេុងររេថ្នកិទចដំរណើ កា សវនាកា 14 

សក្មប់ថ្ងៃរនះ។  15 

រហ្ើយជាបនដរៅរនះ អងគជំន ំជក្មះផដេ់រវទិកាជូនរៅសហ្ក្រះរាជអាជាា  រដើមបីរេើងរធវើរសទកដី16 

សនែិដ្ឋឋ នបិទបញ្ចប់កិទចរិភាការដញរដ្ឋេ បស់ខលួន។  17 

[០៩:០៤:០៦] 18 

រលាកក្សី ជា លាង៖ 19 

សូមអ គ ណ។ សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ភាគីទ្ធងំអស់ និងសវនាកា 20 

ទ្ធងំមូេ។ រៅកែុងសវនាកា ថ្ងៃរនះ  រយើងបញ្ចប់សវនាកា រេើកទី២  បស់ នួន ជា និង រខៀវ សំផន។ 21 

ខណៈជនជាប់រោទទ្ធងំរី នាក់រនះ ក្តូវបានកាត់រទ្ធស ួទរហ្ើយ ទំរពាះឧក្កិដឋកមាក្បឆំ្ងមន សសជាតិ 22 

វដេបានក្បក្រឹតតោប់រីថ្ងៃដំបូងថ្ន បប បស់ខលួន រៅររេវដេមន សសរាប់លាននាក់ក្តូវបានបងខំឲ្យោក23 

រទញរីទីក្បជ ំជន និងទីក្កុងនានាថ្នកមពជុា ឲ្យរៅកាន់ទីជនបទរនាះ កា ឈឺោប់ បស់ជន ងរក្គ្នះថ្ន24 

 បបវខា ក្កហ្ម មិនអាទបញ្ចប់ក្តឹមរនះរទ។ រៅកែុងសវនាកា រេើកទី២រនះ រយើងវសវង កយ តតិធម៌25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  3 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សក្មបឧ់ក្កិដឋកមា វដេបានរធវើឲ្យក្បជាជនកមពជុាទូទ្ធងំ បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយបានទទួេ ងនូវ1 

កា ឈឺោប់ វដេមិនវមនជាវផែកថ្នសវនាកា រេើកទី១រនាះរទ គឺឧក្កិដឋកមាធៃន់ធៃ បំផ តជារក្ទើនរទៀត 2 

វដេជនជាប់រោទទ្ធងំរី នាក់រនះ ក្តូវបានរោទក្បកាន់បញ្ជូនខលួនមកជំន ំជក្មះ។  3 

កា រធវើឲ្យរៅជាទ្ធសក ថ្ន បប -- ថ្នក្បជាជនកមពជុា។ រៅតាមបណ្ណដ សហ្ក ណ ៍និងកា ដ្ឋឋ ន4 

នានា វដេក្បជាជនកមពជុាទ្ធងំរនាះ ក្តូវបានដ្ឋក់ឲ្យសថតិរក្កាមកា បងែត់អាហា  កា ង្ហ រេើសកមល ំង 5 

ជំងឺ និងអំររើអមន សសធម៌រផសងៗរទៀត កា រធវើទ កខប ករមែញ និងអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍ថ្នក្បជាជន6 

ោម និងរវៀតណ្ណម អាពាហ្៍រិពាហ្៍រដ្ឋយបងខំ និងកា  ំរលាភរសរសនថវៈ និងកា ដ្ឋក់កែុងមនាី   ំឃាងំ 7 

កា រធវើទ្ធ  ណកមា និងកា រធវើឲ្យមន សស -- រធវើមន សសឃាតក្បជារេ ដឋវខា រាប់វសននាក់រៅតាមបណ្ណដ8 

ទីកវនលងអប់ ំវកវក្បរេើងវិញ និងមនាី សនតិស ខនានា បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយ។  9 

[០៩:០៦:១៩] 10 

ទំរពាះអែកវដេឆៃេ់ថា រហ្ត អវីោំបាទ់មនសវនាកា រេើកទី២រទៀត របើជនជាប់រោទក្តូវបាន11 

ផដនាា រទ្ធស និងកាត់ឲ្យជាប់រទ្ធសមួយជីវិត ួទរហ្ើយ រៅកែុងសវនាកា ទី១រនាះ? ទរមលើយគឺសាមញ្ា គឺ12 

ថាយ តតិធម៌ក្តូវវតមនសក្មប់ជន ងរក្គ្នះរីបណ្ណដ មនាី សនតិស ខនានា បស់វខា ក្កហ្ម សក្មប់ជន ង13 

រក្គ្នះថ្នអាពាហ្៍រិពាហ្៍រដ្ឋយបងខំ សក្មប់ភូមិនានាថ្នក្គួសា ោម និងរវៀតណ្ណម វដេក្តូវបានរគ14 

សមល បយ់៉ា ង ង្ហគ េ និងសមល ប់ -- សក្មប់ជន ងរក្គ្នះ វដេរស ីភារជាមូេដ្ឋឋ ន និងរសទកដីថ្ងលងែ ូ15 

 បស់មន សសទ្ធងំអស់ក្តូវបានរគដកហ្ូត និងរធវើឲ្យរៅជាទ្ធសក រៅតាមសហ្ក ណ៍ និងកា ដ្ឋឋ ន16 

កា ង្ហ រដ្ឋយបងខំនានា បស់បកសក មាយុនីសតកមពជុា។  17 

ដំរណើ កា ថ្នកា វសវង កយ តតិធម៌សក្មប់ជន ងរក្គ្នះរាប់លាននាក់ ថ្នអំររើយង់ ែ ង បស់វខា 18 

ក្កហ្ម គឺមិនង្ហយក្សួេរេើយ មិនឆ្ប់ ហ្័យ និងក៏មិនដូទកា គិតរនាះវដ ។ កិទចរស ើបសួ រៅរេើ19 

ឧក្កិដឋកមានានារៅកែុងសំណ រំ ឿង០០២ បានោប់រផដើមតាងំរីឆ្ែ ំ២០០៧  ហ្ូតដេ់ឆ្ែ ំ២០១០ វដេ20 

កា ិយេ័យសហ្រៅក្កមរស ើបអរងកតបានដឹកនានូំវកា សាដ ប់ទរមលើយសាកសីជាង១.០០០នាក់ និងទទួេ21 

បានពាកយស ំតាងំខលួនជារដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី និងបណដ ឹងជន ងរក្គ្នះជាង៨.០០០ពាកយបណដ ឹង។  22 

[០៩:០៧:៥៨] 23 

សវនាកា រេើកទី១ រេើជនជាប់រោទបានោប់រផដើមតាំងរីទ ងឆ្ែ ំ២០១១ វត១ឆ្ែ ំជាងបនតិទ24 

ប៉ា រណ្ណា ះ រក្កាយកា រទញដីកាដំរណ្ណះក្សាយ បសស់ហ្រៅក្កមរស ើបអរងកត និងក្តូវបានបញ្ចប់រដ្ឋយ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  4 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

អំណះអំណ្ណងបិទកិទចរិភាការដញរដ្ឋេកែុងវខត លា ឆ្ែ ំ២០១៣។ អំណះអំណ្ណង របើកិទចរិភាការដញ1 

រដ្ឋេរៅកែុងសវនាកា រនះ បានោប់រផដើមកែុងវខត លា ឆ្ែ ំ២០១៤ រហ្ើយសវនាកា សាដ ប់សកខីកមាបាន2 

ោប់រផដើមរៅកែុងវខមករា ឆ្ែ ំ២០១៥ រហ្ើយបានបញ្ចប់រៅរដើមវខមករា ឆ្ែ ំ២០១៧រនះ។  3 

ជា ួមសក្មប់សវនាកា ទ្ធងំរី  អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានសាដ ប់សកខីកមារីសាកសី រដើម4 

បណដ ឹង ដឋបបរវណី និងអែកជំនាញ ទំនួន២៧៨នាក់ គឺ៩២នាក់រៅកែុងអំេុងថ្នសវនាកា រេើកទី១ និង5 

១៨៦នាក់រៅកែុងសវនាកា រនះ។  6 

អងគជំន ំជក្មះបានទទួេយកជាភសតតុាងនូវឯកសា ជាង១៦.០០០ឯកសា  វដេ ួមមនឯកសា 7 

សហ្កាេរីសម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ដូទជា សា ទូ រេខ និង បាយកា ណ៍វដេបានរផាើរៅរម8 

ដឹកនាបំកសក មាយុនីសតកមពជុា និងតាមបណ្ណដ ភូមិភាគ និងអងគកា កមពជុាក្បជាធិបរតយយរផសងរទៀត 9 

កំណត់រហ្ត ថ្នកិទចក្បជ ំ កា របាះរ មពផាយទង់បដិវតត និងទសសនាវដដីយ វជនយ វនា ីបដិវតត និងកំណត់10 

រហ្ត រីគ កស-២១ និងក្សុកក្តាកំក់ បទសមា សន៍ ស នា កថា និងរសទកដីវងលងកា ណ៍ បស់ នួន ជា និង11 

រខៀវ សំផន និងរមដឹកនាបំកសក មាយុនីសតកមពជុាដថ្ទរទៀត កំណត់រហ្ត ថ្នកា សាដ ប់ទរមលើយសាកសី វដេ12 

បានដឹកនារំធវើរដ្ឋយសហ្រៅក្កមរស ើបអរងកត មជឈមណឌ េឯកសា  ឌី្.ស ី.វខម និងអងគកា ដថ្ទរទៀត 13 

និងរបាះរ មពផាយរផសងរទៀត រដ្ឋយអែកជំនាញ វដេបានរធវើកា ក្សាវក្ជាវអំរី បបវខា ក្កហ្ម។  14 

[០៩:១០:១៦] 15 

ផាយុរីអវីវដេរយើងបានសាដ ប់រីរមធាវីកា ពា កដី ក ណីរនះ គឺវតងវតនិយយថា ភសតតុាងគឺជា16 

ឯកសា វដេរៅរសសសេ់រីសម័យកាេកមពជុាក្បជាធិបរតយយ និងសកខីកមារីជន ងរក្គ្នះ និង អតីត17 

កមា ភិបាេបកសក មាយុនីសតកមពជុា វដេជា ួមបានក្បាប់រយើងអំរីកា រិតវដេបានរកើតរេើងរៅកែុង បប18 

វខា ក្កហ្ម។ ភសតតុាងរនះរហ្ើយ មិនវមនជារ ឿងនិទ្ធន បស់អែកណ្ណមែ ក់រនាះរទ វតបញ្ញជ ក់អំរីឧក្កិដឋ19 

កមានានា វដេជនជាប់រោទក្តូវទទួេខ សក្តូវ គឺភសតតុាងរនះរហ្ើយ វដេនឹងរផ្ទដ តរេើរសទកដីសនែិដ្ឋឋ ន20 

 បស់រយើងកែុងររេ២ថ្ងៃខាងម ខរនះ។ ភសតតុាងរនះរហ្ើយ វដេរលាកក្បធាន និងអងគជំន ំជក្មះបាន21 

សាដ ប់សវនាកា ជាង៥ឆ្ែ ំមករនះ គឺជាមូេដ្ឋឋ នសក្មប់សាេក្កម បស់រលាក រលាកក្សីរៅក្កមរៅ22 

កែុងសំណ ំរ ឿងរនះ។ ភសតតុាងមិនវមនជារ ឿងនិទ្ធនរទ កា រិតមិនវមនជាកា រឃាសនារទ។ អងគរហ្ត 23 

មិនវមនជាក្ទឹសតីថ្នសមគំនិតរេើយ។  24 

ថ្ងៃរនះ ខាុំនឹងោប់រផដើមជាមួយនឹងកា រិភាកាអំរីកា ទទួេខ សក្តូវ បស់ជនជាប់រោទ ទំរពាះ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  5 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ឧក្កិដឋកមាទ្ធងំឡាយវដេបានក្បក្រឹតតរៅតាមបណ្ណដ កា ដ្ឋឋ ន និង សហ្ក ណ៍នានា  ួមទ្ធងំកា រធវើឲ្យរៅ1 

ជាទ្ធសក  អំររើអមន សសធម៌ និងកា រធវើទ កខប ករមែញខាងសាសនា ទំរពាះរ ទាសាសនិកជន។ សហ្កា ី2 

 បស់ខាុំនឹងរិភាកាផងវដ  អំរីឧក្កិដឋថ្នអាពាហ្៍រិពាហ្៍រដ្ឋយបងខំ និងអំររើ ំរលាភរសរសនថវៈ។ បនាា ប់3 

រីរនះ សហ្កា ីអនត ជាតិ បស់ខាុំនឹងរេើករេើងអំរីកា ទទួេខ សក្តូវ បស់ជនជាប់រោទ ទំរពាះឧក្កិដឋ4 

កមាទ្ធងំឡាយវដេបានក្បក្រឹតតរៅតាមបណ្ណដ មនាី សនតិស ខនានា អំរីអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍ និង អំររើ5 

បញ្ញា គនលឹះដថ្ទរទៀត ដូទជា សហ្ឧក្កិដឋកមា ួមជារដើម។ 6 

កា រធវើឲ្យរៅជាទ្ធសក រៅតាមកា ដ្ឋឋ ន និងសហ្ក ណ៍។ ឧក្កិដឋកមាមួយវដេបានរធវើឲ្យប៉ាះ7 

ពាេ់ដេ់ក្បជាជនកមពជុាក្គប់ ូប  វដេបានឆលងកាត់ បបវខា ក្កហ្ម គឺកា រធវើឲ្យរៅជាទ្ធសក ថ្ន8 

ក្បជាជនរៅតាមសហ្ក ណ៍ និងកា ដ្ឋឋ នកា ង្ហ  វដេក្បជាជនក្តូវបានរគដ្ឋក់ឲ្យសថិតរក្កាមេកខខណឌ9 

កា ង្ហ រដ្ឋយបងខំយ៉ា ងរឃា រៅ និង កា  ស់រៅយ៉ា ងអមន សសធម៌ តាម យៈថ្នកា ដកហ្ូតសិទាិរស ី10 

ភារជាមូេដ្ឋឋ នទ្ធងំអស់។ 11 

[០៩:១៣:០៨] 12 

ផេប៉ាះពាេ់ថ្នឧក្កិដឋកមារនះ រៅរេើក្បជាជនកមពជុា មិនអាទនិយយបំរផលើសបានរេើយ។ 13 

សក្មបក់្បជាជនកមពជុាក្គប់ ូប វដេមិនទ្ធន់ធាល ប់សថិតរៅរក្កាមកា ក្តួតក្តា បស់វខា ក្កហ្ម បានដឹង14 

រហ្ើយថា ជីវិតក្តូវបានបញ្ចប់រៅថ្ងៃទី១៧ វខរមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៥។ ម ខ ប  ឬកា ង្ហ  បស់អែក ផាះ15 

សវមបង បស់អែក សាសនា បស់អែក ជីវិតក្គួសា និងមិតតភារ បស់អែក សំខាន់គឺអវីៗក្គប់យ៉ា ងសក្មប់16 

បរក្មើឲ្យជី វិតក្បោថំ្ងៃ  ក្បកបរដ្ឋយអតថន័យ បស់ក្បជាជនកមពជុា  ក្តូវបានដកហ្ូតអស់រដ្ឋយ បប17 

កមពជុាក្បជាធិបរតយយ វដេជាវផែកមួយថ្នកា ផ្ទល ស់បដូ សងគមដ៏ហ្ួសរហ្ត  និងដ្ឋទ់ខាតបំផ តរៅកែុង18 

សម័យទំរនើប។ រទ្ធះអែកជាអវីក៏រដ្ឋយ រៅម នឆ្ែ ំ១៩៧៥ ជាក្គូបរក្ងៀន ជារវជជបណឌ ិត ជាក្រះសងឃ ជា19 

អែកជំនួញ ជាកមាក ររាងទក្កកាត់រដ  អែកក្តូវបានរគបងខំឲ្យរបាះបង់រោេជីវិតវបបរនាះ រហ្ើយឲ្យ20 

ោករទញរីផាះ បស់អែករៅកាន់សហ្ក ណ៍ ឬកា ដ្ឋឋ នកា ង្ហ  បស់វខា ក្កហ្ម កាល យជាកសិក រធវើវក្ស21 

ឬជាកមាក រេើកទំនប់ ជីកក្បឡាយ ឬគរក្មងកា ង្ហ ដូរទែះដថ្ទរទៀត។  22 

កែុងក ណីរនះ ជនជាប់រោទក្តូវបានរោទក្បកាន់ទំរពាះឧក្កិដឋកមានានា វដេជាប់ទ្ធក់ទងរៅ23 

នឹងទីតាងំកា ដ្ឋឋ នទំនួនបួនវដ  គឺកា ដ្ឋឋ នទំនប់ក្តពាងំងា  និងកា ដ្ឋឋ នទំនប់១មករា  កា ដ្ឋឋ នកា ង្ហ 24 

ក្រលានយនតរហាះរខតតកំរង់ឆ្ែ ំង និងសហ្ក ណ៍នានាកែុងក្សុកក្តាកំក់។ ខាុំនឹងរិភាកាអំរីទីតាងំ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  6 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

កា ដ្ឋឋ ននីមួយៗទ្ធំងរនះ ប៉ា វនដជាដំបូង ខាុំសូមោប់រផដើមរេើកអំរីក្បរភទថ្នឧក្កិដឋកមាទ្ធងំឡាយវដេបាន1 

រោទក្បកាន់ និងមូេរហ្ត វដេនាឲំ្យ នួន ជា និង រខៀវ សំផន មនកា ទទួេខ សក្តូវវផែកក្រហ្ាទណឌ2 

ទំរពាះឧក្កិដឋកមាថ្នកា រធវើឲ្យរៅជាទ្ធសក  និងអំររើអមន សសធម៌ ទ្ធក់ទងនឹងកា ដ្ឋឋ ន និងសហ្ក ណ៍3 

ទ្ធងំរនាះ។  4 

ឧក្កិដឋកមាថ្នកា រធវើឲ្យរៅជាទ្ធសក  និងអំររើអមន សសធម៌រផសងៗ។ រតើអវីរៅជាឧក្កិដឋកមាថ្ន5 

កា រធវើរៅជាទ្ធសក ? វគឺជាកា អន វតតអំណ្ណទរៅរេើជនណ្ណមែ ក់ ដូទជាកមាសិទាិ ឧទ្ធហ្ ណ៍ដូទជា6 

កា រកងក្បវ័ញ្ច រដើមបីផេទំរណញខាងរសដឋកិទចតាម យៈរេកមា តាម យៈកា ក្តួតក្តា ឬកា រដើ រហ្ើ  7 

និងប ិសាថ នជ ំវិញ។ តាម យៈកា ដកហ្ូតនូវសិទាិរស ីភារ បស់រួករគ និងតាម យៈកា រារំាងមិនឲ្យ ត់8 

រគទខលួន រីតំបន់វដេសថិតរក្កាមកា ក្តួតក្តា បស់អែករផសងជារដើម។ រេកមាកា ង្ហ រដ្ឋយបងខំ រកើត9 

រេើងរៅររេវដេវបានបង្ហា ញថា ជន ងរក្គ្នះគ្នា នជរក្មើសរិតក្បាកដ ថារតើរួករគគួ  ឬមិនគួ រធវើ10 

កា ង្ហ រនាះ។ ឧក្កិដឋកមាថ្នអំររើអមន សសធម៌រផសងៗរទៀត  ួមមន ភារខ សគ្នែ ជារក្ទើនថ្នអំររើ ឬ11 

កំហ្ សអកមា វដេបណ្ណដ េឲ្យមនកា ប៉ាះពាេ់ខាងផលូវកាយ និងផលូវទិតតធៃន់ធៃ  ឬរក្គ្នះថាែ ក់ទំរពាះជន ង12 

រក្គ្នះ ដូទជាកា   ំឃាងំមន សសរៅតាមបណ្ណដ ទីតាងំនានាវដេមន កងវះខាត់មាបូអាហា  ទឹក 13 

េកខខណឌ រវជជសាស្តសត និងអនាម័យ។  14 

[០៩:១៧:០៤] 15 

កា ទទួេខ សក្តូវវផែកក្រហ្ាទណឌ  បស់ជនជាប់រោទ។ រហ្ត អវីបានជាជនជាប់រោទ ក្តូវទទួេ16 

ខ សក្តូវទំរពាះឧក្កិដឋកមាថ្នកា រធវើឲ្យរៅជាទ្ធសក  រៅតាមសហ្ក ណ៍ និងកា ដ្ឋឋ ននានា និងអំររើ17 

អមន សសធម៌ វដេក្បជាជនបានទទួេ ងរៅតាមបណ្ណដ ទីតាងំវដេបានរោទក្បកាន់? ទី១ ដូទបានវទង18 

កំណត់យ៉ា ងរិសាដ  រៅកែុងរសទកដីសនែិដ្ឋឋ នបិទកិទចរស ើបសួ រដញរដ្ឋេ បស់រយើង នួន ជា និង រខៀវ សំ19 

ផន គឺជាវផែកថ្នក្កុមតូទមួយ ថ្នរមដឹកនាបំកសក មាយុនីសដកមពជុា វដេជាអែកបានសរក្មទថា ក្បជាជន20 

កមពជុាទ្ធងំអស់ នឹងក្តូវបានបងខំឲ្យេះបង់ជីវិត បស់រួករគ បងខំឲ្យោករទញរីផាះសវមបង និងភូមិឋាន21 

 បស់រួករគ និងបងខំឲ្យកាល យរៅជាកសិក  ឬកមាក រៅតាមសហ្ក ណ៍ ឬកា ដ្ឋឋ ននានាថ្នកមពជុាក្បជា-22 

ធិបរតយយ។ រសទកដីសរក្មទទ្ធងំអស់រនះ   ក្តូវបានរធវើរេើងរៅឯសនែិបាតបកស   និងកែុងកិទចក្បជ ំ បស់23 

គណៈកមាកា មជឈិម វដេបានទូេ ួមរដ្ឋយប គគេជនជាប់រោទទ្ធងំរី នាក់  ួមទ្ធងំកិទចក្បជ ំសំខាន់ៗ 24 

មិនអាទខវះបាន វដេបានរធវើរៅភែំររញកែុងវខរមសា វខឧសភា ឆ្ែ ំ១៩៧៥ រៅរក្កាយបកសក មាយុនីសដ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  7 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

កមពជុាបានរេើងកាន់អំណ្ណទ។  1 

ទ្ធងំ រខៀវ សំផន និង ទ្ធងំ នួន ជា ស ទាវតបានសា ភារថា ក្បជាជនក្តូវបានបងខំ ឬបង្ហគ ប់ឲ្យ2 

រៅ ស់រៅ និងរធវើកា រៅតាមសហ្ក ណ៍ និងគ្នា នសិទាិរស ីភារវមន។ សូមបញ្ញច ងំសាល យទី១។ រៅកែុង3 

សាេសវនាកា រនះ កាេរីថ្ងៃទី៣១ វខមករា ឆ្ែ ំ២០១២ រៅកែុងកា រឆលើយតបមួយនឹងសំណួ ថា៖ “រតើ4 

ក្បជាជនមនជរក្មើសកែុងកា ោករទញរីសហ្ក ណ៍ ឬក៏កវនលងសាែ ក់កវនលងរផសងរទៀតវដ ឬរទ?” នួន 5 

ជា រឆលើយថា ខាុំសូមដកក្សង់៖ “របើរៅកែុងសហ្ក ណ៍រហ្ើយ អត់មនរស ីភាររទញរៅឯណ្ណរទៀតរទ 6 

ក្តូវរធវើកា រៅកែុងសហ្ក ណ៍។” រខៀវ សំផន បានសា ភារកែុងរសៀវរៅទ្ធងំរី  បស់គ្នត់ថា កា បងខិត7 

បងខំក្តូវបានរក្បើរដើមបីបងខំឲ្យក្បជាជនកមពជុារៅកែុងសហ្ក ណ៍ រហ្ើយគ្នត់បាននិយយដូទគ្នែ  កែុងររេ8 

រធវើសមា សវដេមនងតសំរេងដូទតរៅ។ សូមោក់វខសអាត់ទី១។  9 

[០៩:១៩:៥២] 10 

(កា បង្ហា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 11 

“ទ្ធេ់វតបងខំសិន។ ដំបូង ទ្ធេ់វតបងខំសិន ឲ្យទូេសហ្ក ណ៍ ឲ្យរធវើសហ្ក ណត៍ាមសា័ក្គទិតត 12 

គ្នា នណ្ណទូេរទ។ សូមបីវតទំរពាះសហ្ក ណ៍កក្មិតខពស់រនះ សូមបីវតកសិក ក្កក៏មិនទទួេវដ ។ 13 

រីរក្ពាះ រធវើរហ្ើយវអត់បានផេអីខលួនឯង គឺរៅរបើកអងក ហ្ូបរីរគដវដេ។ ដូរទែះ ទ្ធេ់វតបងខំសិន។ 14 

អារ ឿងបងខំហ្ែឹងរ ឿងអីហ្ែឹង ហ្ែឹងរហ្ើយវដេវនាឲំ្យមនផេប៉ាះពាេ់ដេ់កសិក សលូតក្តង់ខលះវដ កែុង15 

រ ឿងហ្ែឹង ប៉ា វនតក្តូវអ  ៊ីទឹង រជៀសមិនផ តរទ។”  16 

(បញ្ចប់កា បង្ហា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 17 

[០៩:២០:៥២] 18 

ធាត ផសមំួយថ្នធាត ផសគំនលឹះនានាថ្នឧក្កិដឋកមា ថ្នកា រធវើឲ្យរៅជាទ្ធសក  គឺកា អន វតតកា ក្តួត19 

គ្នែ រេើក្បជាជនវដេជាជន ងរក្គ្នះ។ រហ្ើយភសតតុាងវដេមនរៅទំរពាះម ខរលាកក្បធាន រលាក 20 

រលាកក្សីរៅក្កម   បានបង្ហា ញឲ្យរ ើញថា កា ក្តួតក្តាមន សសគឺជាមូេរហ្ត ដ៏ទមបងសក្មប់កា 21 

អន វតតគំនិតថ្នសហ្ក ណ៍ បស់រមដឹកបកសក មាយុនីសតកមពជុា។ ទង់បដិវតតរទញវខធែូ ឆ្ែ ំ១៩៧៥ រៅកែុង22 

ទំណ ទវដេនិយយអំរីកា រ ៀបរាប់ រ ៀបទំសហ្ក ណ ៍ និងកា េ បបំបាត់ទីផា  និងកមាសិទាិឯកជន 23 

និយយថា  វិធានរនះគឺកា  គឺជាផលូវបត់មួយសក្មប់បដិវតត រដ្ឋយសា ក្បជាជនរឹងវផែកបដិវតត រហ្ើយ24 

បដិវតតក៏ក្គប់ក្គងរគបាន។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  8 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រហ្ើយសាល យទី៤។ រខៀវ សំផន សា ភាររៅកែុងរសៀវរៅ បស់គ្នត់ថា សហ្ក ណ៍គឺោបំាទ់1 

ទំរពាះវខា ក្កហ្ម រដ្ឋយសា រគអន ញ្ញា តឲ្យបកសក មាយុនីសតកមពជុាកាត ប់ក្សូវបាន កាត ប់រសដឋកិទចបាន 2 

កាត ប់មន សសបាន។  3 

សូមបនតសាល យទី៧។ រហ្ើយរៅកែុងស នា កថាមួយរធវើរេើងរដ្ឋយ នួន ជា រៅកែុងវខមករា ឆ្ែ ំ4 

១៩៧៧ វដេនិយយអំរីវផនកា  បស់បកស រដើមបីរក្ងឹងនិងរក្ងីកសហ្ក ណ៍ នងិរធវើឲ្យសហ្ក ណ៍5 

រៅជាកំវរង កំវរងវដកទូទ្ធងំក្បរទស។ ជនជាប់រោទបានសងកត់ធៃន់អំរីមគ៌្នយ ទាសាស្តសតសំខាន់ៗ 6 

រដើមបីកាដ ប់ក្បជាជន។  7 

រលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ក៏បានសាត ប់រីសាកសីជំនាញមួយទំនួន ួទរហ្ើយរីសវនា-8 

កា ទ្ធងំរី ។ សកខីកមាសាកសីទ្ធងំរនាះ គ្នំក្ទយ៉ា ងររញទំហ្ឹងទំរពាះកា សនែិដ្ឋឋ នថា រគ្នេនរយបាយ9 

នានា បស់បកសក មាយុនីសតកមពជុាមនតថ្មលរសាើរៅនឹងរធវើឲ្យរៅជាទ្ធសក ។ ហ្វីេីរ សសត រៅថ្ងៃទី០៦ 10 

វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៣ បានវងលងថា ខាុំសូមដកក្សង់៖ “ជា ដឋទ្ធសក  វដេថាក្បជាជនគ្នា នមន សស មិន11 

មនកា រក្ជើសរ ីស មិនមនេ យោយអវីរនាះរទ។ រហ្ើយរគមិនអាទសរក្មទថា រធវើកា រម៉ាទ ហ្ូបទ ក12 

រម៉ាទរទ គឺរគកំណត់ឲ្យអែកទ្ធងំអស់រនាះទ្ធងំអស់។”  13 

[០៩:២៣:៤៤] 14 

កែុងរសៀវរៅ បស់គ្នត់មនទំណងរជើងថា ប៉ា េ រត, ក្បវតតិសាស្តសតថ្នស បិនអាក្កក់ រលាក 15 

សសត បានស រស ថា៖ “ដូទគ្នែ នឹងទ្ធសក រិតវដ  ក្បជាជនកែុងក្បរទសកមពជុា បស់ ប៉ា េ រត ក្តូវ16 

បានរគដកហ្ូតនូវកា ក្គប់ក្គងទ្ធងំអស់រេើវសនាផ្ទា េ់ខលួន បស់រគ រធវើឲ្យរគមិនអាទសរក្មទរេើកា 17 

ហ្ូបទ ក កវនលងរដក កវនលង ស់រៅ ឬសូមបីវតអែកវដេខលួនទង់រ ៀបកា ជាមួយ។”  18 

រហ្ើយ ហ្ង់ ី េូកា បានផតេ់សកខីកមាដូទខាងរក្កាម។ រៅកែុងសវនាកា ថ្ងៃទី២៩ វខកកកដ្ឋ ឆ្ែ ំ19 

២០១៦៖ “មនកា រធវើឲ្យមន សសបាត់ភារជាមន សស រដ្ឋយសា ខលួនហ្ែឹង មិនអាទមនសិទាិអវីទ្ធងំអស ់20 

មិនមនមច ស់កា អវីទ្ធងំអស ់ មិនអាទមនសិទាិសរក្មទអវីទ្ធងំអស់ ទ្ធក់ទងនឹងក្បរនា បស់ខលួន រីជីវិត21 

មរនាសរញ្ចតនា បស់ខលួន រយើងវេងជារមក្គួសា  រយើងវេងជាអែកក្គប់ក្គងររេរវលា បស់រយើង គឺ22 

ថារយើងមិនដឹងថា ថ្ងៃហ្ែឹងរយើងក្តូវរធវើអវីខលះ រដ្ឋយមនវផនកា  បស់ខលួនរទ។ ក្តូវវតរគ្ន រវផនកា 23 

 បស់រមដឹកនាវំខា ក្កហ្មតាមមូេដ្ឋឋ ន។ រគវយជួងរីក្រេឹមអ  ៊ីទឹងរៅ ឲ្យក្តូវរងើបកែុងររេជាមួយគ្នែ24 

រទញរៅរធវើកា ជាមួយគ្នែ  គឺថាជាទូរៅ អត់បានញាបំាយររេម នរទញរៅរធវើកា រនាះ រក្ពាះថាដឹងញាំ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  9 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រេើកទី១គឺរៅថ្ងៃក្តង់។ អ  ៊ីទឹងរយើងអត់មនសិទាិទ្ធងំរក្ជើសរ ីសកា ង្ហ  បស់ខលួនផង។ រនះជាកា 1 

ោបំាទ់រស ីភារ បស់អែកជនបទ ជាកា ដ្ឋក់ក្បជាជនឲ្យកាល យរៅជាទ្ធសក ។”  2 

[០៩:២៥:៤០] 3 

រៅកែុងរសៀវរៅ បស់ ប៉ា េ រត វប ន រ ៀ និន បានរ ៀបរាប់អំរីរគ្នេនរយបាយ បស់បកស4 

ក មាយុនីសដកមពជុាដូទតរៅ៖ “រគ្នេនរយបាយ បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយ គឺដកហ្ូតរីក្បជាកសិក 5 

នូវទំណ ទបី កែុងទំរណ្ណមរិរសសវដេក្តូវកា  និងសំខាន់បំផ តកែុងជីវភារ ស់រៅ បស់ក្បជាកសិក  គឺ6 

ដីធលី ក្គួសា  និងសាសនា។ ក្បជាជនកមពជុាទ្ធងំមូេបានកាល យជារេក គ្នា នក្បាក់កំថ្  វដេមន7 

កាតរវកិទចទូេ ួមរធវើកសិកមារដ្ឋយខានរ ំបាន។”  8 

កា ទទួេខ សក្តូវវផែកក្រហ្ាទណឌ  បស់ជនជាប់រោទ   ទំរពាះឧក្កិដឋកមាថ្នកា ឲ្យរៅរធវើជា9 

ទ្ធសក  និងអំររើអមន សសធម៌ ក៏រកើតរទញរីកា ក្រមរក្រៀង និងកា  ួមទំវណក បស់រួករគរៅកែុងកា 10 

អន វតតរគ្នេនរយបាយមហារលាតរផ្ទល ះ មហាអសាច  យ បស់បកសក មាយុនីសដកមពជុាផងវដ ។ អន រលាម11 

តាមអវីវដេក្បជាជនកមពជុា ក្តូវបានរគដ្ឋក់ទិសរៅកា ង្ហ ឲ្យផេិតក្សូវឲ្យផេិតក្សូវឲ្យបានបីរតាន12 

កែុងមួយហ្ិកតា និងរដើមបីកសាងក្បរ័នាធារាសាស្តសដដ៏ធំទូទ្ធងំក្បរទស។ កែុងសាថ នភារដ៏វសនវក់វីមួយ 13 

ដូទជា ហ្វីេីរ សសត បានរិរណ៌នាថា “កែុងរេបឿនដ៏រេឿនបំផ ត”។  14 

រៅកែុងរសទកដីវងលងមួយវដេបានរធវើរេើងរៅកែុងត លាកា រនះ កាេរីថ្ងៃទី២៩ វខឧសភា ឆ្ែ ំ15 

២០១៣ រខៀវ សំផន បានរ ៀបរាប់អំរីវផនកា បដិវតតន៍សងគមនិយមថា ដំបូងក្តូវយេ់ក្រមរីរមដឹកនាំ16 

បកសក មាយុនីសដកមពជុាកែុងកិទចក្បជ ំ បស់គណៈកមាកា មជឈិមកែុងវខឧសភា ឆ្ែ ំ១៩៧៥ រៅកែុងក្រះវិហា 17 

ក្រះវកវម កត។ តាមពាកយសមដី បស់ រខៀវ សំផន  ថាកមពជុាក្តូវកសាងក្បរទសឲ្យរេឿន រដើមបីក ំឲ្យ18 

រវៀតណ្ណមរដញទ្ធន់ក្តបាក់រេប ជាេទាផេដីធលីទ្ធងំអស់ វជាកមាសិទាិ បសស់ហ្ក ណ៍។ រហ្ើយកា 19 

រធវើទំនប់ រធវើក្បឡាយវ ហ្័ស។ 20 

[០៩:២៨:០៥] 21 

សាល យទី១០។ េកខខណឌ វដេ រខៀវ សំផន ជាសមជកិបក្មុងថ្នគណៈកមាកា មជឈិមរៅររេ22 

រនាះ និងរទើបបានកាល យជាសមជិកររញសិទាិរៅកែុងវខមករា ឆ្ែ ំ១៩៧៦ វតគ្នត់បានពាក់រ័នានឹងកិទចកា 23 

គណៈកមាកា មជឈិម ួទរក្សទតាងំរីឆ្ែ ំ១៩៧៥។ ដូទបានទទួេសាគ េ់រីម នរដ្ឋយសហ្ជីវិន បស់គ្នត់24 

វដេជារមដឹកនា ំបស់បកសក មាយុនីសដកមពជុា រអៀង សា ី។ អតីតរេខាភូមិភាគកណ្ណដ េ វក រក វដេ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  10 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ជារមដឹកនាបំកសក មាយុនីសដមែ ក់ វដេបានទូេ ួមរៅកែុងកិទចក្បជ ំរនះវដេបានសរក្មទ កា កសាងឲ្យ1 

រេឿនតាមរេឿនមហារលាតរផ្ទល ះ មហាអសាច  យ បាននិយយថា ខាុំសូមដកក្សង់៖ “អងគក្បជ ំឯកភារគ្នែ2 

ទ្ធងំក្សុង រហ្ើយ នួន ជា បានសា ភារក្បាប់ រងត សមបតតិ ថាគ្នត់យេ់ក្សបតាមវផនកា ឲ្យរៅជា -- 3 

រៅឲ្យបានរេឿនជាងម ន។”  4 

ជនជាប់រោទបានដឹងយ៉ា ងទាស់នូវអតថន័យថ្នរសទកដីសរក្មទ និងរគ្នេនរយបាយទ្ធងំរនាះ5 

សក្មប់ក្បជាជនវដេក្តូវបានបងខំឲ្យរធវើកា កសាងសង់ក្បរ័នារក្សាទក្សរដ៏រក្ទើនមហ្ិម និងដ្ឋដំ ះបាន6 

ក្សូវបីរតានកែុងមួយហ្ិកតា។ រដើមបីសរក្មទឲ្យបានរគ្នេនរយបាយមហារលាតរផ្ទល ះ មហាអសាច  យ7 

 បស់បកស រួករគបានដឹងថា ខលួនបានកំរ ងវតជំ  ញហ្ួសរហ្ត ររកទំរពាះក្បជាជនវដេមិនមនអាហា 8 

ក្គប់ក្គប់ ឬកា វងទ្ធរំវជជសាស្តសដររញរេញ។ រួករគបានដឹងថា ទំនួនកា ង្ហ រក្ទើនហ្ួសរហ្ត ថ្នរគ្នេ9 

នរយបាយមហារលាតរផ្ទល ះ មហាអសាច  យរនាះ នឹងនាមំកទ កខរវទនាដេ់ក្បជាជន និងេកខខណឌ េំបាក 10 

និងអមន សសធម៌វដេកែុងក ណខីលះនាឲំ្យមនកា សាល ប់បាត់បង់ជីវិត។  11 

[០៩:៣០:១៨] 12 

សារាទ  បសប់កសទ ះថ្ងៃទី១៩ វខកញ្ញា  ឆ្ែ ំ១៩៧៥ បានកត់សមគ េ់ថា ក្បជាជនបានកំរ ងរធវើ13 

កា ខាល ងំណ្ណស់ មួយថ្ងៃរធវើកា ១៥រម៉ា ង វដេប៉ាះពាេ់ដេ់ស ខភារក្បជាជនរយើង។ សារាទ រនះក៏បាន14 

កត់សមគ េ់ផងវដ ថា រៅវតមនកងវះខាតអាហា និងថាែ ំសងកូវវដេនាឲំ្យឈឺថាក ត់ សគមសាគ ងំ ក្គុនោញ់ 15 

ខវះរសបៀងអាហា ។ រហ្ើយរទ្ធះបីជាមនបញ្ញា រនះកដី រមដឹកនាបំកសបានបនដបរងកើនរេបឿនរគ្នេរយ-16 

បាយមហារលាតរផ្ទល ះ មហាអសាច  យ។ រួករគបានកំណត់ទិនែផេក្សូវ៣រតានកែុងមួយហ្ិកតា វដេ17 

បនាា ប់មករទៀត រួករគបានដំរេើងដេ់៣រតានកនលះ។ រួករគបាន  ញក្ោនក្បជាជនវដេទន់រខាយនិង18 

វក្សកឃាល នឲ្យរៅរធវើកា កាន់វតខាល ងំវងមរទៀត រដើមបីកសាង -- រដើមបីសាងសង់ទនំបឲ់្យកាន់វតរក្ទើន 19 

និងធំជាងម ន។ គរក្មងក្បរ័នារក្សាទក្សរសំខាន់ៗ ដូទជា ទំនប់ក្តពាងំងា ទំនប់១មករា ក្តូវបាន20 

កំណត់ថា សម ភូមិរដដ ។ និយយវបបសាមញ្ា គឺក្បជាជនក្តូវបានរធវើឲ្យទទួេ ងទ កខរវទនាតាម យៈ21 

កា បងខំឲ្យរធវើកា ខាល ងំហ្ួសរហ្ត  រដ្ឋយមិនមនអាហា  ឬថាែ ំសងកូវក្គប់ក្គ្នន់។  22 

ជនជាប់រោទទ្ធងំរី  ូបបានរដើ តួនាទីសកមារៅកែុងរ ឿងរនះ តាម យៈស នា កថា និងវគគអប់ ំ23 

នរយបាយ វដេរៅកែុងរនាះរួករគបានវណនាកំមា ភិបាេនិងកមាក ឲ្យអន វតតនិងរធវើតាមវផនកា  បស់24 

បកស ដូទមនបង្ហា ញរិសាដ  រៅកែុងសា ណ្ណសវនាកា  បស់សហ្ក្រះរាជអាជាា ។ ទ្ធងំ នួន ជា ទ្ធងំ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  11 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រខៀវ សំផន បានរបើកវគគអប់ នំរយបាយអំរីរគ្នេនរយបាយមហារលាតរផ្ទល ះ មហាអសាច  យ។ រួករគ1 

បានជួយធានាដេ់កា រ ៀបទំសហ្ក ណ៍ កា អន វតតរគ្នេនរយបាយ៣រតានកែុងមួយហ្ិកតា និងកា 2 

សាងសង់ទំនប់ និងជីកក្បឡាយទឹកកែុងរេបឿនមួយវដេអងគកា  ំរឹងទ ក។ រួករគបានអះអាងថាក្បជា3 

ជនវដេរក្សកឃាល ន អស់កមល ំង រធវើកា កាន់វតខាល ងំរៅ ខាល ងំរៅរទៀត រដើមបីបំររញ និងបំររញរេើស4 

វផនកា ក្បោំឆ្ែ ំ បស់បកស រៅកែុងររេជាមួយគ្នែ វដេរួករគកំណត់ បបអាហា រេើអែករធវើកា ទ្ធងំ5 

អស់រនាះ។  6 

រៅកែុងវគគអប់ ំនរយបាយវដេបានទូេ ួមរដ្ឋយរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី វអម រអឿន រនាះ ទ្ធងំ 7 

រខៀវ សំផន និងទ្ធងំ នួន ជា បានក្បាបក់មា ភិបាេបកសថា អែកវដេរធវើរត់ជាឈ ឺ ក្តូវោត់ទ កថាជា8 

ខាា ងំ វដេកបត់បកស។ រខៀវ សំផន ក៏បានវណនាកំមា ភិបាេនានា អំរី របៀបវដេកា ង្ហ និងេកខខណឌ9 

 ស់រៅគ្នបសងកត់ អាទក្តូវបានរក្បើរដើមបីដកខាា ងំបកសរទញ។  10 

សាល យ១១។ រនះជាអវីវដេ វអម រអឿន បានក្បាបត់ លាកា រនះអំរីស នា កថា បស់ រខៀវ សំផន។ 11 

“ក្តង់រនះ ខាុំសូមជក្មបរីបញ្ញា ថា អវីយ៉ា ងណ្ណៗរនាះ ខាុំដឹងវតរគ្នេកា ណ៍វដេគ្នត់ឲ្យរធវើ គឺខាុំោបំាន12 

ថា ដំរណើ រគ្នេកា ណ៍ បស់បកសក មាយុនីសដកមពជុា -- បកសក មាយុនីសដ ររេរនាះគឺថារដើមបីវវកម ខ 13 

វវកមត់សក្តូវស ី ូងថ្ផាកែុង បស់រយើង វទ្ធេ់វតរយើងបរងកើនកា ង្ហ ឲ្យខពស់ រធវើកា ង្ហ ឲ្យរក្ទើន 14 

សក្មកឲ្យតិទ ស ីបាយឲ្យតិទ រធវើកា ង្ហ ឲ្យរក្ទើន អ  ៊ីទឹងរនាះឯងរទើបរទញម ខមត់អែកលាក់ខលួនរីកែុង15 

បកស។ រនះគឺពាកយសមដីវដេគ្នត់រេើករេើងកែុងឱកាសរនាះ។ រហ្ើយខាុំឮអ  ៊ីទឹងក៏ភ័យ ខាុំរិោ ណ្ណរៅ16 

ណ្ណមកណ្ណទ្ធងំមិតតខាុំ ក៏ទ្ធងំខាុំក៏ដូទគ្នែ  មនវតភារភ័យខាល ទប៉ា រណ្ណា ះឯង។”  17 

[០៩:៣៤:៥២] 18 

សាកសរីផសងរទៀត បានរ ៀបរាប់ក្សរដៀងគ្នែ អំរីវគគអប់ នំរយបាយ វដេរៅកែុងរនាះជនជាប់19 

រោទបានកំណត់ថា ជាខាា ងំទំរពាះអែកវដេមិនបានរធវើកា ខាល ងំ ក្គប់ក្គ្នន់ ឬក៏ខជិេរធវើកា ។ ជនជាប់20 

រោទខលួនឯងផ្ទា េ់ បានសា ភារអំរី របៀបវដេវផនកា ហ្ួសរហ្ត  បស់បកសបណ្ណដ េឲ្យមនកា 21 

េំបាក និងទ កខរវទនាដេ់ក្បជាជន។  22 

រៅកែុងបទសមា សន៍វខត លា ឆ្ែ ំ២០០៧ ជាមួយ វិទយសុំរេងសហ្ ដឋអារម ិក រខៀវ សំផន បាន23 

ស ំឲ្យរនយេ់ អំរីមូេរហ្ត បញ្ជូនក្បជាជនរៅកាន់ជនបទ ក្តូវបានបងខំរធវើកា ជាទមៃន់ និងមន ហ្ូត24 

ដេ់ដ្ឋទ់បាយសាល ប់។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  12 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សាល យ១៦។ ជាកា រឆលើយតប គ្នត់បានកត់សមគ េ់ថា ក្បរទសជារក្ទើនដូទជាទិន និងរវៀតណ្ណម 1 

បានផេិតមិនដេ់១រតាន ១ហ្ិកតាកែុងមួយឆ្ែ ំ។ ដូរទែះ ក្បជាជនកមពជុាក្តូវខំ រហ្ើយខំកាេរនាះ រគ2 

កំណត់ថា ឲ្យបាន៣រតានកែុង១ហ្ិកតា។ បនាា ប់មក គ្នត់បានរ ៀបរាប់អំរីគំនិត បស់គ្នត់រៅកែុង បប3 

រនាះទំរពាះកា េំបាកវដេក្តូវដ្ឋក់រៅរេើក្បជាជនកមពជុា    រដើមបីសរក្មទឲ្យបាននូវវផនកា  បស់4 

បកស។ ទ្ធងំរនះ គឺជាសមដី បស់គ្នត់។ សាល យ១៩៖ “ខាុំក៏ដឹងថា មិនង្ហយបានរទ ទ្ធេ់វតរក្សាទក្សរឲ្យ5 

បានររញវក្ស រហ្ើយសាូងវក្សឲ្យបានបីដងឯរណ្ណះ។ រហ្ើយរបើនិយយរីទិនែផេក្សូវ រដ្ឋយសា រក្បើជី 6 

រក្បើអីខលះ អាទបាន កែុងបីបួនឆ្ែ ំរទៀត។ ប៉ា វនដទ្ធេ់វតខំវមនវទនណ្ណា៎  ទ្ធងំឈឺ ទ្ធងំជា េាមៗ។” 7 

រហ្ើយសាល យ២២។ “ដូរទែះខំរធវើកា វមនវទន រដើមបី ត់ឲ្យរេឿន រហ្ើយរទះវតទរនាញថា  ត់ឲ្យ8 

រេឿន ឲ្យរេឿន ម នសស្តង្ហគ ម ក៏ថា ត់ឲ្យរេឿន ម នសស្តង្ហគ ម របើ ំរដ្ឋះយឺតវត មួយថ្ងៃរី  រគ ំរដ្ឋះទ្ធងំ 9 

រឹង រហ្ើយរលាកបា៉ា ន់ខលួនឯងរៅ មិនបាទ់និយយរទ អាហ្ែឹង។  ស់កែុងសភារអត់អាហា  គិតរមើេៗ 10 

អែក ត់បាយ ក៏អត់បាយ អែកហ្ូបមិនក្គប់ ក៏ហ្ូបមិនក្គប់ រហ្ើយខំ ត់ណ្ណ គិតរមើេៗ ដូរទែះវខវះបាយ 11 

វខវះថាែ ំសងកូវ វខវះអី ឯខាុំ ខលួនខាុំផ្ទា េ់ ខាុំគិតគូ ខាងថាែ ំសងកូវ។”  12 

នួន ជា ក៏បានដឹងរៅកែុងបទសមា សន៍ បស់គ្នត់ថា រគ្នេនរយបាយរលាតរផ្ទល ះ មហាអសាច  យ 13 

-- មហារលាតរផ្ទល ះ មហាអសាច  យ បស់បកសក មាយុនីសដកមពជុារេឿនររក និងថា តក្មូវកា  បស់បកស14 

ទំរពាះក្បជាជនខពស់ររក។  15 

[០៩:៣៨:១០] 16 

សាល យ២៨៖ រៅកែុងបទសមា សន៍រៅកែុងវខរមសា ឆ្ែ ំ២០០៧ ជនជាប់រោទ បានក្បាប់អែករាយ-17 

កា ណ៍ជនជាតិអាេលឺម៉ាង់ថា “រយើងទង់បានរក្ទើនររក រេឿនររក។ រយើងមនរគ្នេរៅខពស់ររក តក្មូវ18 

កា  បស់រយើងទំរពាះក្បជាជនខពស់ររក។ រយើងគិតថា រយើងបានក្តូវវតអន វតតក្បរទសឲ្យបានឆ្ប់។” 19 

 សាល យ៣១៖ រហ្ើយរៅកែុងបទសមា សន៍ បស់គ្នត់ ជាមួយនឹង រងត សមបតតិ, នួន ជា បានរធវើ20 

កា សា ភារក្សរដៀងគ្នែ រនះវដ  រដ្ឋយបានវងលងថា  បបរយើងក្តូវបានបំររញ -- ក្តូវបានបំផ្ទល ញទំនង21 

រដ្ឋយរហ្ត ថា រយើងរដើ រេឿនររក។ រហ្ើយមហារលាតរផ្ទល ះ បស់រយើង រេឿនររក។ ទំនងជារយើង22 

រដើ រេឿងជាងអវីក្បជាជនទង់បាន។ រួករគទង់ហ្ូបអាហា ជាមួយក្កុមក្គួសា  មិនទង់ហ្ូបអាហា រៅ23 

កែុងសហ្ក ណ៍រទ។”  24 

រតើជនជាប់រោទបានកា ពា ខលួនឯងយ៉ា ងដូទរមដទ ក្បឆំ្ងនឹងកា រោទក្បកាន់ទ្ធងំអស់រនះ? ជា25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  13 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ញឹកញាប់ រួករគបានអះអាងថា រួករគមិនបានដឹងអំរីទ កខរវទនា បស់ក្បជាជនវដេខលួនក្គប់ក្គងរនាះ1 

រទ។ ថារួករគ មិនបានដឹងថា ក្បជាជនកំរ ងអត់អាហា  មិនបានដឹងថា រួករគកំរ ងក្តូវបានបងខំឲ្យរធវើ2 

កា ដេ់សាល ប់រនាះរទ។ ប៉ា វនដរយើងបានបញ្ញជ ក់រៅកែុងសវនាកា ទ្ធងំរនះថា រួករគរិតជាបានដឹងអំរីរ ឿង3 

ទ្ធងំអស់រនះ។ រួករគបានដឹងក្គប់យ៉ា ង រួករគជាអងគកា វភែកមែ ស់ វដេអាទរមើេរ ើញក្គប់យ៉ា ង។ 4 

ទ្ធងំ នួន ជា ទ្ធងំ រខៀវ សំផន បានរធវើដំរណើ ទូទ្ធងំក្បរទស និងជាញឹកញាប់បានរៅទសសនាកា ដ្ឋឋ ន 5 

និងសហ្ក ណ៍ រដ្ឋយ ួមទ្ធងំទីតាងំជាក់លាក់ វដេជាមូេដ្ឋឋ នសក្មប់កា រោទក្បកាន់ក្រហ្ាទណឌ6 

នានារៅកែុងសំណ ំរ ឿងរនះ ដូទវដេខាុំនឹងរិភាការៅររេបនតិទរទៀតរនះ។ 7 

រៅកែុងសវនាកា រនះ រៅថ្ងៃទី១៣ វខធែូ ឆ្ែ ំ២០១១ នួន ជា បានរ ៀបរាប់អំរី របៀបរៅកែុងកា 8 

រធវើដំរណើ ជាមួយ កែុងទំរណ្ណមកា រធវើដំរណើ នានា បស់គ្នត់ គ្នត់បានរ ើញកមាក រដើ រៅវក្សរៅរម៉ា ង9 

បួនក្រឹក។ អតីតប ម តនរកាដឋ នររាតតម សីហ្ន  បានផដេ់បទសមា សន៍ជារក្ទើនរ ៀបរាប់អំរីដំរណើ 10 

 បស់ក្ទង់រៅកាន់ទីជនបទជាមួយនឹង រខៀវ សំផន វដេរៅកែុងរនាះ ក្ទង់បានបញ្ញជ ក់យ៉ា ងទាស់ថា 11 

កា រធវើឲ្យក្បជាជនកមពជុារៅជាទ្ធសក កែុងេកខខណឌ រវទនា  អមន សសធម៌  មនសភារជាក់វសដង12 

ណ្ណស។់ រៅកែុង ល ីបភារយនតរនះ អែកនឹងឮរីកា រ ៀបរាប់មួយកែុងទំរណ្ណមរ ឿងរា វទ្ធងំរនាះ។ សូម13 

ោក់វីរដអូរេខ២។ 14 

[០៩:៤១:២០] 15 

(កា បង្ហា ញឯកសា សំរេង- ូបភារ) 16 

(និយយជាភាសាបារំាង និងអង់រគលស) 17 

[០៩:៤២:១៨] 18 

រលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម អវីវដេអតីតក្រះប ម តនរកាដឋ នររាតតម សីហ្ន  បាន19 

ទតរ ើញកែុងដំរណើ  បស់ក្ទង់រនះ រខៀវ សំផន ក៏អាទរមើេរ ើញដូទគ្នែ វដ ។  20 

សហ្ក្រះរាជអាជាា ក៏បានបញ្ញជ ក់អំរីកា រាយកា ណ៍ បស ់បបរនះ    វដេមនក្បសិទាភារកែុង21 

 យៈររេថ្ន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ វដេតាម យៈរនាះ  បាយកា ណ៍ជាលាយេកខណ៍អកសេមែិត22 

ក្តូវបានបញ្ជូនជាក្បោតំាម យៈទូ រេខ  ឬនី សា រីក្គប់ភូមិភាគ  និងសាថ ប័ន បសក់មពជុាក្បជាធិប-23 

រតយយរៅកាន់រមដឹកនាមំជឈិមបកសរៅកែុងក្កុងភែំររញ។ រទ្ធះបីជាកា ខិតខំក្បឹងវក្បង បស់រមដឹកនាវំខា 24 

ក្កហ្ម រដើមបីបំផ្ទល ញឯកសា ទ្ធងំអស់រនាះម នររេរគទខលួនរទញរីទីក្កុងភែំររញកែុងវខមករា ឆ្ែ ំ១៩៧៩ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  14 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក៏រដ្ឋយ ក៏មួយទំនួនថ្នកំណត់ក្តាទ្ធងំរនាះរៅរសសសេ់ រហ្ើយឯកសា ទ្ធងំរនាះបានបង្ហា ញហ្ួសរី1 

 វិមតិសងស័យថា នួន ជា, រខៀវ សំផន និងរមដឹកនាបំកស -- មជឈិមបកសរផសងរទៀតរៅកែុងក្កុងភែំររញ 2 

បានទទួេដំណឹងតាម យៈរមដឹកនាភូំមិភាគ អំរីកា ោប់ខលួន និងកា សមល ប់នានាកែុងតំបន់ បស់រួករគ។ 3 

រួករមដឹកនាទំ្ធងំរនាះបានដឹងថា មន សសរៅតាមជនបទបានក្បឈមម ខរៅនឹងជំងឺ និងភារអត់ឃាល ន 4 

រដ្ឋយសា វតកា ផគត់ផគង់អាហា មិនក្គប់ក្គ្នន់ និងកា រធវើកា ង្ហ ហ្ួសកមល ំង។  5 

[០៩:៤៤:១៦] 6 

ដូទគ្នែ នឹងឧទ្ធហ្ ណ៍មួយទំនួនរនាះវដ  រៅថ្ងៃទី០២ វខរមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៦ រេខាភូមិភាគ7 

កណ្ណដ េរ ា្ ះ វក រក បានរាយកា ណ៍ថា ក្បជាជនរៅភូមភិាគឧតត ទ្ធងំមូេមនជំងឺក្គុនរដដ  ទ ក -- 8 

ទ ករាកជារក្ទើន រដ្ឋយសា រធវើកា រដដ ររក រហ្ើយគ្នត់បានរសែើឲ្យបនថយររេរវលារធវើកា ។ ដូទគ្នែ រៅ9 

នឹង បាយកា ណ៍រផសងៗរទៀតរផាើរៅកាន់មជឈិម  បាយកា ណ៍ បស់ វក រក ក្តូវបានទមលងជូន នួន ជា 10 

មនាី ៨៧០ និងសំណ ំបណាសា ឯកសា  បស់មជឈិម។  ជាអក សេ  វបង្ហា ញយ៉ា ងទាស់តាម យៈ11 

សកខីកមា បស់អែកវដេបានរធវើកា រៅទំនប់១មករា ឆ្ែ ំ១៩៧៧ ថារមដឹកនាបំកសក មាយុនីសតកមពជុា រៅ12 

កែុងភែំររញមិនខវេ់ខាវ យទំរពាះសំរណើ បស់ វក រក វដេថា រម៉ា ងរធវើកា ក្តូវកាត់បនថយរនាះរទ។  13 

សាល យ៣៤ កែុងវខឧសភា ឆ្ែ ំ១៩៧៧ ភូមិភាគពាយ័រយបានរាយកា ណ៍រៅកាន់អងគកា ថា មន14 

កា ខវះខាតរៅកែុងតំបន់ជារក្ទើន និង ថាក្បជាជនមូេដ្ឋឋ នភាគរក្ទើនរៅកែុងភូមិភាគរនាះ ទទួេបានវត15 

បប រាវប៉ា រណ្ណា ះ។ រៅកែុងវខមិង នា កែុងឆ្ែ ំដវដេរនាះ ភូមិភាគនិ តីបានរាយកា ណ៍ថា ក្សុកខលះ និង  ំ16 

មួយទំនួនក្តូវបានជួបក្បទះកា ខវះខាត និងថាក្បជាជនរៅកែុងរខតតកំរត កំរង់សពឺ និងតាវកវ រកើតជំងឺ17 

អាសនែររាគ និងខលះរទៀតបានសាល ប់។ 18 

សាល យ៣៦ រៅថ្ងៃទី១០ វខមករា ឆ្ែ ំ១៩៧៨ រេខាភូមិភាគឧតដ រ ា្ ះ កង ោប រៅ វស បាន19 

រាយកា ណ៍រៅកាន់គណៈ៨៧០ ថាឆ្ែ ំរនះ  ជាទូរៅកែងុតំបន់ក្រះវិហា កវនលងភាគរក្ទើនក្តូវអត់បាយ។ 20 

និងរៅកែុងវខឧសភា ឆ្ែ ំ១៩៧៨ រៅកែុងរសទកដីរាយកា ណ៍មួយរីរេខាភូមិភាគពាយ័រយ  ស់ ញឹម រៅ21 

កាន់អងគកា ៨៧០ ញឹម បានរាយកា ណ៍ថា កា ផគត់ផគង់ក្សូវរៅកាន់តំបន់៥ អស់រហ្ើយ រហ្ើយតំបន់១ 22 

និងតំបន៤់ នឹងអស់រៅវខរក្កាយ។ 23 

ជនជាប់រោទបានទទួេ បាយកា ណ៍ទ្ធងំអស់រនះ មិនក្តឹមវតតាម យៈកា ស រស ប៉ា រណ្ណា ះរទ 24 

វតវងមទ្ធងំកា ក្បជ ំជាក្បោំវដេបានរធវើរេើងរៅមនាី ថាែ ក់ដឹកនាមំជឈិមបកស ក-១ កែុងក្កុងភែំររញផង25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  15 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

វដ  វដេរៅទីរនាះរមដឹកនាភូំមិភាគ និង តំបន់បានមករាយកា ណ៍អំរីតំបន់ បស់ខលួន និង រដើមបីទទួេ1 

រសទកដីវណនារីំមជឈិម។ 2 

រលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម បានសាដ ប់សកខីកមាអំរីកា ក្បជ ំទ្ធងំរនះ រីកមា ភិបាេ3 

វដេបានរធវើកា រៅមនាី  ក-១ រអឿន តាន វដេជាក្បធានកងកា ពា ខាងកែុងរៅ ក-១, សូក្ត រទឿង 4 

វដេជាអងគ កស និង ជានី សា ផ្ទា េ់ បស់ នួន ជា។ អែកយម ក-១ រ ា្ ះ ស វ ិនិង រសង េីរងង 5 

វដេជាអែកយមរៅ ក-១ និងជាកាួយក្បុស បស់ ប៉ា េ រត។ សាកសីទ្ធងំអស់រនះ បានបញ្ញជ ក់ថា រម6 

ដឹកនាភូំមិភាគ និងតំបន់ បានទូេ ួមក្បជ ំជាក្បោរំៅភែំររញ ជាមួយនឹង ប៉ា េ រត, នួន ជា, រខៀវ សំ7 

ផន និងកមា ភិបាេមជឈិមរផសងរទៀត។ រហ្ើយរលាក រលាកក្សីរៅក្កម បានសាដ ប់សកខីកមារីរមដឹកនាំ8 

ភូមិភាគ ឬតំបន់មែ ក់ វដេ ួទជីវិត វដេបានមកទូេ ួមរៅកែុងកា ក្បជ ំវបបរនះ គឺ រៅ សា  ន វដេ9 

ជាអតីតរេខាតំបន់សវយ័ត១០៥ វដេបានរ ៀបរាប់អំរីកា រធវើដំរណើ  បស់គ្នត់រៅកាន់ទីក្កុងភែំររញ 10 

រដើមបីទូេ ួមកា ក្បជ ំ វដេកែុងរនាះ គ្នត់បានជួប និង បានរាយកា ណ៍រៅកាន់ ប៉ា េ រត, នួន ជា, រខៀវ 11 

សំផន និង ស ន រសន។ 12 

[០៩:៤៨:៥៩] 13 

ជាងរនះរទៀត សូមបីវតកែុងទំរណ្ណមកំណត់រហ្ត មួយទំនួនតូទ វដេរៅរសសសេ់ថ្នកា ក្បជ ំ14 

គណៈអទិថ្ស្តនតយ៍រីពាក់កណ្ណដ េឆមសទី១ថ្នឆ្ែ ំ១៩៧៦រនាះ រយើងមនភសតតុាងជាឯកសា បញ្ញជ ក់ថា15 

(សាល យ៣៨) កា ក្បជ ំទ្ធងំរនះ ក្តូវបានរធវើរេើយ គឺកំណត់រហ្ត ថ្នកា ក្បជ ំមួយក្តូវបានរធវើរេើងរៅថ្ងៃទី16 

០៨ វខមីនា ឆ្ែ ំ១៩៧៦ វដេរៅកែុងកា ក្បជ ំរនាះ អន រេខាភូមិភាគឧតដ  និង រេខាតំបន់រសៀមរាប 17 

និងក្រះវិហា  បានមកទីក្កុងភែំររញ រដើមបីរាយកា ណ៍អំរីកា ផេិតក្សូវ កា ផគត់ផគង់រសបៀង កា សាង18 

សង់ទំនប់ និងក្បឡាយ ស ខភារ បស់ក្បជាជន និងកា ោប់ខាា ងំរៅកែុងតំបន់ បស់រួករគ។ រតើន ណ្ណ19 

ជារមដឹកនាមំជឈិម វដេរួករគរាយកា ណ៍ឲ្យរនាះ? សាល យ៣៩ ១) សមមិតតរេខាគឺ ប៉ា េ រត, ២) 20 

សមមិតតអន រេខាគឺ នួន ជា, ៣) សមមិតត វហ្ម គឺ រខៀវ សំផន និង៤) សមមិតត រឌ្ឿន គឺ រសឿ វ ស  ី21 

រៅ រឌ្ឿន ជាមន សសមែ ក់វដេ រខៀវ សំផន បានសា ភារថា ជាសមជិកមែ ក់រផសងរទៀត ជាមួយគ្នត់22 

រៅកែុងមនាី ៨៧០។ កំណត់រហ្ត ទ្ធងំរនាះកត់ក្តាថា រេខាតំបន់រសៀមរាប (១០៦) ស ទាបានរាយ23 

កា ណរ៍ៅកាន់ ប៉ា េ រត, នួន ជា, រខៀវ សំផន និង រឌ្ឿន អំរីសភារកា ក្បរ័នាភលឺ អំរីផេក្សូវ អំរី24 

ជីវភារក្បជាជន និងសភារខាា ងំ។ សាល យ៤០  ួមទ្ធងំបញ្ញា ក្បជាជនឈឺរក្ទើនរៅកែុងកា ដ្ឋឋ ន បាក់25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  16 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

កមល ំង៤០ភាគ យ រហ្ើយក៏មនរកើតអ  តសាវ យ និងអាសនែររាគ។ សាល យ៤១ រេខាតំបន់ក្រះវិហា  1 

តំបន១់០៣ ហ្ងស បានរាយកា ណ៍រៅរមដឹកនាបំកសក មាយុនីសដកមពជុាថា៖ “បងបែូនក្បជាជនរៅកា ដ្ឋឋ ន2 

ឈឺក្គុនរក្ទើន។” គ្នត់ក៏បានរាយកា ណ៍ផងវដ ថា “មន សស១០០នាក់ វដេបានរាយម ត់ ក្តូវបាន3 

ោប់ខលួនតាងំរីវខមករា។” ជាកា រឆលើយតបរៅនឹង បាយកា ណ៍ទ្ធងំរនាះ រេខាតំបន់រនាះក្តូវបាន4 

វណនាឲំ្យសាងសង់ភលឺវក្សបវនថមរទៀត និងក្តូវកំណត់ទំនួនកា ផគត់ផគង់អាហា ។  5 

[០៩:៥១:៤៨] 6 

រលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម វផែករេើភសតតុាងទ្ធងំអស់រនះ វទាស់ហ្ួសរី      7 

 វិមតសិងស័យថា នួន ជា, រខៀវ សំផន, ប៉ា េ រត និងរមដឹកនាមំជឈិមបកសរផសងរទៀត រៅកែុងក្កុងភែំររញ8 

បានដឹង និងបានក្គប់ក្គងខពស់បំផ តរេើកា ង្ហ  និងេកខខណឌ  ស់រៅ វដេក្បជាជនរៅកែុងសហ្ក ណ ៍9 

និងកា ដ្ឋឋ ន បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយក្តូវសថិតរៅរក្កាមរនាះ។  10 

ររេរនះ ខាុំនឹងក្តេប់រៅទីតាងំឧក្កិដឋកមាជាក់លាក់ វដេជាក្បធានបទថ្នកា ជំន ំជក្មះរនះ។ 11 

ររេរនះ សហ្ក្រះរាជអាជាា រេើករេើងភសតតុាងនានា ទ្ធក់ទងរៅនឹងទំនប់ក្តពាងំងា។ រៅសាល យ៤២៖ 12 

ទំនប់ក្តពាងំងា ក្តូវបានកសាងរេើងរដ្ឋយកងទេ័តតំបន់ និងកងទេ័តក្សុក រៅកែុងក្សុកភែំក្សុក និង13 

ក្សុកក្រះរនក្តក្រះថ្នតំបន់៥  បស់ភូមិភាគពាយ័រយ។ ដំណ្ណក់កាេទី១ ថ្នទំនប់ដ៏ធំធាងរនះ វដេ ួម14 

បញ្ចូេទ្ធងំទំនប់១០ -- ទំនប់បរណ្ណដ យក្បវវង១៤គីេូវម៉ាក្ត រៅវផែកខាងរកើតថ្នអាងសតកុ និងទំនប់15 

ក្បវវង៨,៥គីេូវម៉ាក្តរៅវផែកខាងតបូង ក្តូវបានសាងសង់រេើងកែុង យៈរី បីវខ កែុងអំេុងររេពាក់16 

កណ្ណដ េឆមសទី១ រៅឆ្ែ ំ១៩៧៧។ កមាក ក្តូវបានវណនារំដ្ឋយអែកក្គប់ក្គងទីតាងំរនាះ រ ា្ ះ តា17 

វ េ់  ថាទំនប់រនះ  ក្តូវបញ្ចប់កែុងឆ្ែ ំ១៩៧៧   រដើមបីសរក្មទឲ្យបានវផនកា មហារលាតរផ្ទល ះ   មហា18 

អសាច  យ។  19 

[០៩:៥៣:៤១] 20 

សាល យ៤៥ រហ្ើយរៅររេវដេសរមព ធដ្ឋក់ឲ្យរក្បើក្បាស់ជាផលូវកា  ទំនប់រនះ កែុងវខធែូ ឆ្ែ ំ21 

១៩៧៧ រេខាភូមិភាគពាយ័រយ  ស់ ញឹម បានកត់សមគ េ់ថា ទំនប់រនះ ក្តូវបានសាងសង់រេើង រដើមបី22 

រឆលើយតបរៅនឹងរសទកដីអំពាវនាវ បស់គណៈមជឈិមបកសក មាយុនីសដកមពជុា រដើមបីកសាងគរក្មងអាង23 

សតកុទឹកដ៏ធំមួយរនះ។  24 

សាល យ៤២ កែុងអងគជំន ំជក្មះរនះ រៅថ្ងៃទី២៩ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៣ ជាកា រឆលើយតបរៅនឹង25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  17 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សំណួ មួយ បស់រដើមបណដ ងឹ ដឋបបរវណី រខៀវ សំផន បានទទួេសាគ េ់ថា គ្នត់ធាល ប់បានរៅរិនិតយទី1 

កវនលងក្តពាងំងា បនាា ប់រីកា រ ៀបរាប់រីរគ្នេនរយបាយមហារលាតរផ្ទល ះ មហាអសាច  យ វដេក្តូវបាន2 

យេ់ក្រមរដ្ឋយគណៈមជឈិមបកសក មាយុនីសដកមពជុារៅវខឧសភា ឆ្ែ ំ១៩៧៥ ជនជាប់រោទ ូបរនះ បាន3 

និយយថា ខាុំសូមដកក្សង់៖ “វរេឿន រធវើទំនប់ក៏រេឿន ជីកក្បឡាយក៏រេឿន រហ្ើយខាុំបានរ ើញអ  ៊ីទឹង4 

វមន រៅឆ្ែ ំ៧៦ វដេខាុំមនឱកាសរទញរីភែំររញមដងៗ ខាុំបានរ ើញទំនប់ ដូទជាក្តពាងំងា ដូទជាទំនប់5 

ខាងេិទបាត់ដំបង។   របើទំនប់ក្តពាងំងាវិញ  ហាក់ដូទជាសម ក្ទរៅកណ្ណត េវេវដេរីរដើមហ្ួត6 

វហ្ង។”  7 

រខៀវ សំផន ក៏បានទទួេសាគ េ់ផងវដ  នូវដំរណើ ទសសនកិទច បស់គ្នត់រឆ្ព ះរៅកាន់ទំនប់ក្តពាងំ8 

ងា រៅកែុងរសៀវរៅក្បវតតិសាស្តសតកមពជុាងាីៗរនះ បស់គ្នត់ វដេគ្នត់បានរ ៀបរាប់ខលួនឯងថា បានោប់ទិតត9 

រដ្ឋយក្គ្នន់វតរ ើញក្បរ័នាទំនប់ក្បឡាយ។ កា ដ្ឋឋ នក្តពាងំងា បានរៅរធវើទសសនកិទចរដ្ឋយរមដឹកនាដំថ្ទ10 

រទៀត បកសក មាយុនីសតកមពជុា  ួមទ្ធងំ ប៉ា េ រត ផងវដ ។ វជាទីកវនលងមួយវដេកា សាងសង់ បស់វ11 

ក្តូវបានរាយកា ណ៍ជារទៀងទ្ធត់រៅកែុង បាយកា ណ៍ភូមិភាគពាយ័រយ ជូនរៅមនាី ៨៧០។ វជាទី12 

កវនលងមួយវដេកា សាងសង់ បស់វក្តូវបានរមដឹកនាមំជឈិម បានដឹងទាស់ ក្គប់ក្គ្នន់េាមនឹងរ ៀបរាប់13 

េមែិតបាន រៅកែុងរសទកតីរិសាត  ថ្នទសសនាវដតីយ វជន យ វនា ីបដិវតត រេខក្បោវំខកកកដ្ឋ សីហា ឆ្ែ ំ14 

១៩៧៧។  15 

រៅកែុងអំេុងររេថ្នសវនាកា រនះ អស់រលាក រលាកក្សីរៅក្កម បានសាត ប់សកខីកមារីអតីត16 

កមាក  និងកមា ភិបាេរៅក្តពាងំងាទំនួន១៥នាក់  ួមទ្ធំងអតីតអន ក្បធានថ្នកងទេ័តតំបន់៥ ក្បធាន17 

កងអន រសនាធំមួយទំនួន និងអែកយមមែ ក់វដេបានោត់តាងំឲ្យរៅកា ដ្ឋឋ នរនាះ។ សកខីកមា បស់រួករគ18 

វដេស ីគ្នែ រៅនឹងកា សាត ប់ទរមលើយសាកសីជារក្ទើននាក់រផសងរទៀត បង្ហា ញថាឧក្កិដឋកមាវដេបានក្បក្រឹតត19 

រៅទីរនះ វដេជនជាប់រោទក្តូវបានរោទក្បកាន់។ ដូទជាក ណីរៅកា ដ្ឋឋ នរផសងរទៀត វដេជាវផែកថ្ន20 

មហារលាតរផ្ទល ះ មហាអសាច  យ បកសក មាយុនីសតកមពជុាវដ ។ កមាក រៅទំនប់ក្តពាងំងាបានរធវើកា ជា21 

រក្ទើនរម៉ា ង ក្រឹក ថ្ងៃ និងយប់ រដ្ឋយមនកា េំបាក រហ្ើយមនកា សក្មកតិទតួទ។  22 

[០៩:៥៧:៣៥] 23 

សាល យ៤៩។ វសន ស ផ ន, ស  ត ស ផេ និង សម ស័កត ទ្ធងំអស់គ្នែ បានរធវើកា រីក្រេឹមអ េ 24 

ោប់រីរម៉ា ងបី ឬបួនភលឺ រហ្ើយរធវើកា  ហ្ូតដេ់រម៉ា ងដប់ ឬដប់មួយយប់។ យី ថ្េសូវ បានផតេ់សកខីកមា25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  18 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ថា កង បស់គ្នត់ក្តូវរធវើកា រ ៀងរាេ់យប់។ រហ្ើយ េត សួយ វដេបានរធវើកា ជាមួយ ជាអែកយមរៅ1 

កវនលងរនាះបានបញ្ញជ ក់ថា ក្បជាជនបានរធវើកា រៅររេយប់ គឺរធវើកា ង្ហ រ ៀងរាេ់ថ្ងៃ ទ្ធេ់វតទំនប់2 

រនាះ ួទបានរគឲ្យរយើងផ្ទល ស់កវនលងរយើង។ ក្បធានកងអន រសនាធំ ឈ ំ រសង បានផតេ់សកខីកមាថា កែុង3 

អំេុងររេវយេ កកា ង្ហ ខាា ងំ ររេខលះខាល ងំ ររេខលះកមាក បានរធវើកា អត់មនររេសក្មករទ រី បី4 

ថ្ងៃជាប់គ្នែ  រដ្ឋយមិនមនកា សក្មករនាះរទ។ រធវើកា ង្ហ រក្ទើនរម៉ា ងវបបរនះ វដេបានដ្ឋក់រៅរេើរេ5 

ក  និងរៅររេខលះក្តូវបានក្តួតរិនិតយរដ្ឋយ រខៀវ សំផន កែុងររេដំរណើ  បស់គ្នត់រៅរមើេក្តពាងំងា 6 

និងកា ដ្ឋឋ នរផសងរទៀតកែុងរខតតនានា។  7 

[០៩:៥៨:០២] 8 

សាល យ៥៥ រៅកែុងរសៀវរៅរិោ ណ្ណអំរីក្បវតតិសាស្តសតកមពជុា បស់ រខៀវ សំផន បានផតេ់នូវកា 9 

រ ៀបរាប់អំរីអវីវដេគ្នត់បានរ ើញរៅអំេុងររេទសសនកិទច បស់គ្នត់ដូទតរៅ៖ “ក្តង់រនះខាុំនឹងរ ើញ10 

រ ឿងក្បមូេក្បជាជនរៅសង់ទំនប់ជីកក្បឡាយ រគវយជួងដ្ឋស់ក្បជាជនតាំងរីរម៉ា ងបីបួនភលឺ។ ឯរី11 

លាៃ ទហ្ូបបាយ ួម ដេ់រម៉ា ងដប់រី យប់មិនទ្ធន់រហ្ើយផង។ កែុងអំេុងររេរធវើកា ១៥រម៉ា ងជាងកែុង12 

មួយថ្ងៃ ក្បជាជនវដេក្តូវបានោត់តាំងឲ្យរៅកវនលងទំនប់ក្តពាងំងា ក្តូវបានបងខំឲ្យរធវើកា រិបាកយប់13 

យឺនថ្ក្កវេង។  14 

សាល យ៥៨ ភាគរក្ទើនក្តូវបានោត់ឲ្យរៅជីកដីរដ្ឋយរក្បើទបកាប់ បនាា ប់មកក្តូវវ កដី រដ្ឋយ15 

មនកមពស់២០រៅ -- ទមៃន់រី២០រៅ៤០គីេូក្កាម រៅដ្ឋក់ខែងទំនប់វដេមនកមពស់១០វម៉ាក្ត។ កា 16 

កំណត់ក្បោថំ្ងៃតាមធមាតា បស់រួករគ គឺក្តូវជីក និងវ កដីទំនួន៣វម៉ាក្តគូប។ សាកសីជារក្ទើននាក់បាន17 

ផដេ់សកខីកមាថា រេក រនាះក្តូវបានគំរាមកំវហ្ងរដ្ឋយកា ដ្ឋក់ទណឌ កមា  ួមទ្ធងំកា បងែត់អាហា 18 

រទៀតផង របើរួករគខកខានមិនបានរធវើតាមកា កំណត់រនាះរទ។ មាបូអាហា សក្មប់រេក ក្តពាងំងា 19 

មិនបានក្ទក្ទង់ក្គប់ក្គ្នន់រនាះរទ រដ្ឋយមករីតក្មូវកា ខាងរាងកាយបំររញកា ង្ហ យ៉ា ងខាល ងំ។ មាបូ20 

អាហា ភាគរក្ទើនមនវតបប មួយោនទងកឹះតូទ មដងមក េ រគឲ្យហ្ូបបាយ។ សម ស័កដ បានផដេ់សកខី21 

កមាថា កា រក្សកឃាល ន បស់គ្នត់ គឺមនយ៉ា ងរេើសេប់រៅររេវដេគ្នត់និយយថា នឹងបដូ ជីវិតរដើមបី22 

បាយមួយវឆែត  មន់រសាៃ  មួយទ ះ។ ផាយុរៅនឹងអំណះអំណ្ណង បស់រមធាវីកា ពា កដី វដេថាកមា ភិ-23 

បាេមូេដ្ឋឋ នគឺក្តូវទទួេខ សក្តូវទំរពាះកា  ំរលាភរេើរេក ។  បបអាហា តិទតួទ និងរធវើកា ជា24 

រក្ទើនរម៉ា ង គឺក្គ្នន់ -- គឺកាន់វតអាក្កក់រៅ អាក្កក់រៅ មិនក្បរសើ រេើងរសាះរៅរក្កាយកមា ភិបាេ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  19 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

មូេដ្ឋឋ នក្តូវបានរបាសសមែ ត និងដ្ឋក់ជំនួសរដ្ឋយកមា ភិបាេនិ តីរៅពាក់កណ្ណដ េឆ្ែ ំ១៩៧៧។  1 

ដូទវដេរលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កមបានសាដ ប់រីសាកសីជារក្ទើននាក់មករហ្ើយ ដូទ2 

ជា េត សួយ និង ម ន ម ត ជារដើម។ កមាក រៅកវនលងរនះ មិនអាទ កទឹកផឹកបានក្គប់ក្គ្នន់រទ រហ្ើយ3 

ក្តូវផឹកទឹកកខវក់រីកែុងអណដូ ងជិតរនាះរដើមបីបំបាត់កា រក្សកឃាល ន -- រក្សកទឹក។  4 

ជាងាីមដងរទៀត ភសដតុាងបានបង្ហា ញដេ់រមដឹកនាកំំរូេបកសក មាយុនីសដកមពជុា ថាបានដឹងរីរ ឿង5 

ទ្ធងំរនះយ៉ា ងទាស់។ រៅកែុងរសទកដីវងលងជាសាធា ណៈ បស់គ្នត់រៅវខធែូ ឆ្ែ ំ១៩៧៧ សដីអំរីទំនប់6 

ក្តពាងំងា រេខាភូមិភាគពាយ័រយ ញឹម បានទទួេសាគ េ់ថា រក្គ្នះរំាងសៃួតបានរកើតរេើងរៅររេរយើង7 

ោប់រផដើមសាងសង់អាងសដកុទឹក រហ្ើយថារេក រាប់ម ឺននាក់រៅឯកវនលងសាងសង់មិនមនទឹកហ្ូប8 

ក្គប់ក្គ្នន់រេើយ។ 9 

[១០:០២:៥១] 10 

សាល យ៥៩៖ ទសសនាវដដីយ វជន យ វនា ីបដិវតត។ ទសសនាវដដីយ វជន យ វនា ីបដិវតត រេខក្បោវំខ11 

កកកដ្ឋ ឆ្ែ ំ១៩៧៧ ក៏បានរយងដេ់កា ខវះទឹកផងវដ រៅឯកា ដ្ឋឋ នរនះវដេបានវងលងថា៖ “រយងតាម12 

េកខណៈភូមិសាស្តសដវដេជាវេរាបក្សេះរធង គ្នា នបឹងក្តពាងំ រហ្ើយកមល ំងក៏មនរក្ទើនរាប់ម ឺននាក់13 

យ៉ា ងរនះ រៅកា ដ្ឋឋ នក្តពាងំងាមនរោទបញ្ញា ខលះវដេយ វជន យ វនា ីរយើងក្តូវក្បយ ទាវងមរទៀត រក្ដរី14 

ក្បយ ទានឹងភា កិទចសែូេក្បោំឆ្ែ ំ ជាក់វសដងគឺក្បយ ទានឹងកា ខវះខាតទឹករក្បើក្បាស់។ បញ្ញា ដូទគ្នែ រនះថ្ន15 

យ វជន យ វនា ីបដិវតត ក៏មនបញ្ញា ផងវដ នូវកា ដឹងឮ បស់រមដឹកនា ំបស់បកសក មាយុនីសដកមពជុាអំរី16 

កា ង្ហ រក្ទើនរម៉ា ង និងរដ្ឋយកា ដ្ឋក់ទណឌ កមាវដេបានដ្ឋក់រៅរេើរេក ទំនប់ក្តពាងំងារដ្ឋយកា កត់17 

សមគ េ់ថា រួករគក្តូវជីក និងវ កដីទ្ធងំយប់ទ្ធងំថ្ងៃ រក្កាមកំរៅថ្ងៃវទងោំងររញមួយ ដូវក្បាងំ កែុង18 

រគ្នេបំណងរដើមបីសរក្មទវផនកា  បស់បកស។  19 

វជាកា ទាស់ណ្ណស់វដេរទញរីភសដតុាងរនះ រលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ថារម20 

ដឹកនាបំកសរៅភែំររញ ក្តូវបានក្ជួតក្ជាបរីេកខខណឌ រនះទ្ធងំក្សុងវដេក្បឈមរដ្ឋយរេក វដេក្តូវ21 

បានដ្ឋក់កា ង្ហ ឲ្យសង់ទំនប់ក្តពាងំងារនះ។ ថ្ងៃរធវើកា ង្ហ មិនរទះទប់ និងហ្ូបអាហា មិនក្គប់ក្គ្នន់ 22 

និងក្តូវប៉ាះពាេ់យ៉ា ងធៃន់ធៃ រៅរេើស ខភារ និងស ខ មេភារ បស់រេក រៅក្តពាងំងារនះ រួករគបាន23 

កាល យរៅជាសគមសាគ ងំ និងងមងយកមល ំង។ ស  ត ស ផេ បានផដេ់សកខីកមាថា គ្នត់បានសគមកំក្រឹង សគម24 

ដូទរយើង របើមន សសបទចបុបនែដូទជាទង់រសាើ ជាងមន សសរកើតរអដស៍រៅរទៀត។ ស ខភារទន់រខាយ និង25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  20 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

េកខខណឌ  បសរ់េក  មិនអាទក្តូវបាន ំេងរី រខៀវ សំផន និងរមដឹកនាបំកសរផសងរទៀតវដេបានមក1 

រធវើទសសនកិទចរៅទកីវនលងរនាះបានរទ។  2 

សាល យ៦៣ អែកដឹកនាមំែ ក់កែុងទំរណ្ណមរួករគ រមដឹកនា ំ អ ឹម វទម បានក្បាប់ ឌី្.ស ី.រខម នូវអវី3 

វដេគ្នត់បានសរងកតរ ើញរៅររេវដេគ្នត់បានរៅទសសនកិទចរៅក្តពាងំងា។ រៅរក្កាយកា ោត់តាងំ4 

ជារេខាក្សុកក្រះរនក្តក្រះរៅពាក់កណ្ណដ េឆ្ែ ំ១៩៧៧ ខាុំសូមដកក្សង់៖ “រហ្ើយខាុំរៅដេ់កវនលងរនាះ5 

រមើេរៅរវទនាហ្ាង រវទនាក្តង់ថាយ វជន យ វនា ីតាមកា ដ្ឋឋ នហ្ែឹង យ វជនខលះ វដេឈឺសគមសាគ ងំហ្ែឹង 6 

រហ្ើយរមើេខាុំរដើ រមើេសរវក្បជាជនវដេជរមលៀសរៅភែំររញអីភាគរក្ទើន គឺអត់មនអីហ្ូប ឈ។ឺ” អ ឹម 7 

វទម បានរ ៀបរាប់ថា ក្បជាជនឃាល នខាល ងំររក ហ្ូតដេ់ហ្ូបវងលននិងសលឹករឈើរ េ និងទទួេសាគ េ់ថា 8 

ក្បជាជនសាល ប់ និងអត់អីស ។ី”  9 

[១០:០៦:៣៦] 10 

េកខខណឌ មួយរផសងរទៀតវដេ រខៀវ សំផន មិនអាទរភលទបានរៅអំេុងររេដំរណើ ទសសនកិទច11 

 បស់គ្នត់រៅកាន់កវនលងរនាះ គឺសតវ  យវដេមនរៅក្គប់ទីកវនលងរដ្ឋយមករីមិនមនអនាម័យ និងមិន12 

មនបងគន់ក្តឹមក្តូវ។ សាកសី វសម ស ផ ន បានផដេ់សកខីកមាថា របើនិយយរី  យ វិញ ររាមបប រេើងជិត13 

ឈឹង។ សម ស័កដ បានរ ៀបរាប់រី របៀបវដេអាវគ្នត់ រខាគ្នត់ថ្ទររញខលួន។ កា ខវះអាហា  ូបតថមារៅ14 

ឯកវនលងរនាះ ក៏បណ្ណដ េឲ្យមនកា រហ្ើមខលួនក្បាណ បសរ់េក ផងវដ ។ សម សក័ដ បានផដេ់សកខីកមា15 

ថា រជើង បស់គ្នត់រហ្ើម រហ្ើយគ្នត់រដើ រៅអនាិេៗ។ អតីតអែកយម េត ស ួយ បានផដេ់សកខីកមាថា 16 

កមាក សគមសាគ ងំ ក៏វរហ្ើមសគម រីរក្ពាះវហ្ូបមិនបានដិតដេ់ គ្នត់បានរ ៀបរាប់រីជងគង់ បសរ់េក 17 

មួយទំនួនក្តូវរេើងរហ្ើម និងធំជាងកាេរទៀត។ រហ្ើយថារៅររេវដេគ្នត់ស ថំាែ ំរគរេប រគឲ្យវតថាែ ំ18 

អាទម៍ទនាយរេប រម៉ាទនឹងបាត់។ 19 

សាកសជីារក្ទើនរទៀតបានរ ៀបរាប់ថា ក្បជាជនវដេបានរធវើកា ដេ់ទំណ ទមួយក្តូវដួេ េំ20 

រដ្ឋយសា អសក់មល ំង  ួមទ្ធងំក្បធានកងអន រសនាធំ ឈ ំ រសង និងអតីតក្បធានរសដឋកិទចកងទេ័ត21 

តំបន់ ឈិត រយឿក វដេបានផដេ់សកខីកមាថា គ្នត់បានរ ើញរដ្ឋយផ្ទា េ់វភែក បស់គ្នត់ ថាមនមន សស22 

ដួេរៅររេវដេកំរ ងរធវើកា  ដងខលួន បស់គ្នត់សនលប់។ ស  ត ស ផេ បានរ ើញរេក ដួេមករីកា 23 

ង្ហ រក្ទើន  រក្ពាះវសឹងវតរាេ់ថ្ងៃរៅរហ្ើយ។  ខលះកែុងទំរណ្ណមរនាះមិនអាទរធវើឲ្យដឹងខលួនរេើង វិញបាន24 

រទ។ ខលួនគ្នត់ផ្ទា េ់បានអស់កមល ំងររក ហ្ូតដេ់ររេខលះគ្នត់ងង យរដក វផែកនឹងដងទបក្តរសះ បស់25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  21 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

គ្នត់ រហ្ើយគ្នត់បានរនយេ់ថា រហ្ត អវីបានជាគ្នត់ក្តូវបនដរធវើកា ង្ហ  ហ្ូតដេ់អស់កមល ំងរីខលួនដូរទែះថា 1 

“វឈឺទ្ធងំរគ ឈឺទ្ធងំខាុំនឹងឯង ប៉ា វនតមិនវដេហា នសក្មករទ ឈឺយ៉ា ងរមដទ រធវើកា ទ្ធងំឈឺ េ ះក្តាវត2 

ដួេង្ហប់វតមដង អាហ្ែឹងបានឈប់រធវើ ឲ្យវតរៅឈឺយ៉ា ងរម៉ាទរៅវតរធវើ របើរគរក្បើរយើងមិនរធវើ រគថាវឈឺ3 

សតិអា មាណ៍។” 4 

[១០:០៩:៣២] 5 

រលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សរីៅក្កម វមិនមនកា សងស័យរទៀតរទវដេជារ ឿង រនះជាកា 6 

ង្ហ វបបទ្ធសក ។ ក្បជាជនវដេបានបញ្ញជ ឲ្យរៅរធវើកា រៅក្តពាងំងា គ្នា នជរក្មើសរទ រួកគ្នត់មិនអាទ7 

ក្បវកក មិនរធវើកា រៅកវនលងរនាះបានរទ រហ្ើយរួកគ្នត់មិនអាទោករទញបានវដ  សូមបីវតរៅរេង8 

ក្កុមក្គួសា ក៏មិនបានវដ ។ ដូទវដេរលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កមធាល ប់បានឮរី ញឹក ផេ រធវើ9 

ទ្ធងំកមល ំងទិតត របើកមល ំងកាយអត់មន គឺកមល ំងខាល ទសាល ប់ហ្ែឹងវតមដង មិនហា នតវ ជាមួយអងគកា រទ។ 10 

ម ន ម ត បានផដេ់សកខីកមាថា កមាក ក្តូវបានរគក្បក្រឹតតមករេើខលួនដូទរគ្ន ដូទក្កបី។ រដ្ឋយកា រនយេ់11 

ថា “រទះវតរេើកៗរាេ់ថ្ងៃ ផ តរនះរៅឯរណ្ណះ ផ តរី  ួទផាះរនះរៅឯរណ្ណះ ផ តរីអីរនាះ រៅឯរណ្ណះ12 

រទៀត មិនដឹងថាររេណ្ណ រងាើ ណ្ណរទ”។  13 

កា ដ្ឋឋ នទំនប់ក្តពាងំងា ក្តូវបានេាតរដ្ឋយអែកយមក្បដ្ឋប់រដ្ឋយការំភលើងរស.កា.រស។ មែ ក់14 

កែុងទំរណ្ណមរនាះ គឺធាល ប់បានមកបង្ហា ញខលួនរៅទំរពាះម ខរលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម េត 15 

សួយ បានផដេ់សកខីកមាថា៖ “អងគភារយមកាមក្តូវបានោត់តាំងរមើេកងទេ័តរនាះ ត់ឆលងវដន ឆលង16 

ទំនប់។” រៅររេវដេរេក បានរាយម ត់រគទ អែកយមក្តូវបានោត់តាំងឲ្យោប់បញ្ជូនរៅឲ្យតាម17 

វ ៈ តាមកង បស់រគវិញ។ 18 

[១០:១១:២៥]  19 

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ភសតតុាងរីកវនលងរនាះគឺទាស់រហ្ើយ រេក សគមកំក្រឹង វដេបានបងខំ20 

ឲ្យរធវើកា តាមកមល ំងកាយ រដ្ឋយយ៉ា ប់យ ឺនថ្ក្កវេង ោប់រីក្រេឹម ហ្ូតដេ់រម៉ា ងដប់ ឬដប់មួយយប់ 21 

វដេបាន ំរឹងថា នឹង ស់រានមនជីវិតរេើ បបមួយទំវណកតូទ ក្តូវបានបងខំទិតតរធវើកា ដកហ្ូតទ្ធេ់រួក22 

រគដួេ នឹងក្តូវបានរគវសវង កោប់ រដ្ឋយអែកយមក្បដ្ឋប់អាវ ធ របើរួករគរាយម ត់រគទ។ រ ឿងរនះ23 

គឺអវីវដេរមដឹកនាបំកសក មាយុនីសតកមពជុាបានវសវង ក រធវើឲ្យបានសរក្មទនូវវផនកា មហារលាតរផ្ទល ះ 24 

មហាអសាច  យ បស់រួករគ។  25 
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អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  22 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ឧក្កិដឋកមាមន សសជាតិរនះ សដីរីកា រធវើឲ្យរៅជាទ្ធសក  និងអំររើអមន សសធម៌រផសងៗរទៀត ក្តូវ1 

បានបង្ហា ញសកខីកមាយ៉ា ងជាក់លាក់ហ្ួសរីវិមតិសងស័យ។ ភសតតុាងរីទំនប់ក្តពាងំងា ក៏បានបង្ហា ញរី2 

សកខីកមាអំរីឧក្កិដឋកមាថ្នកា រធវើទ កខប ករមែញខាងនរយបាយផងវដ ។ អតីតក្បធានកងអន រសនាធំ ឈ ំ 3 

រសង  បានផដេ់សកខីកមាជូនដេ់អងគជំន ំជក្មះអំរីកា ក្បជ ំមួយ វដេបានរធវើរេើងរដ្ឋយអែកទទួេខ ស4 

ក្តូវកា ដ្ឋឋ ន តាវ េ់ វដេក្បធានកងអន រសនាធំ និងកងវ រសនាតូទក្តូវបានវណនាឲំ្យតាមដ្ឋន និង5 

វសវង កប គគេនានារៅកែុងកង បស់ខលួន វដេជាអតីតទ្ធហាន េន់ នេ់ ឬជាបញ្ាវនត។  6 

ឈ ំ រសង បានទទួេសាគ េ់ថា រួកក្បធានក្តូវបានផដេ់នូវសិទាិអំណ្ណទ អាទសមល ប់មន សសបាន 7 

ជាខាា ងំ វដេក្តូវសមល ប់រោេ  ួមមនអតីតទ្ធហាន ប គគេវដេក្បឆំ្ងនឹងអងគកា --  8 

[១០:១៣:៤០] 9 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 10 

បាទទង់ឲ្យសក្មក ប៉ា វនតកណ្ណដ េទី ទង់ កកវនលងទ ះសនិរៅ បានរយើងសក្មករៅ វសម មយ។  11 

រលាកក្សី ជា លាង៖ 12 

រដ្ឋយសា រៅវវង អ  ៊ីទឹងខាុំសូមទប់មួយកថាខណឌ រទៀត រហ្ើយោសំក្មក ឬមួយ ç ោស អ 13 

គ ណ។ ផ ត -- ខាុំ មួយកំណ្ណត់ អានរេើងវិញ។  14 

ភសតតុាងរីទំនប់ក្តពាងំងា ក៏បង្ហា ញរីសកខីកមាអំរីឧក្កិដឋកមាថ្នកា រធវើទ កខប ករមែញខាង15 

នរយបាយផងវដ ។ អតីតក្បធានកងអន រសនាធំ ឈ ំ រសង បានផដេ់សកខីកមាជូនដេ់អងគជំន ំជក្មះ អំរី16 

កា ក្បជ ំមួយ វដេបានរធវើរេើងរដ្ឋយអែកទទួេខ សក្តូវកា ដ្ឋឋ ន តាវ េ់ វដេក្បធានកងអន រសនាធំ 17 

និងកងវ រសនាតូទ ក្តូវបានវណនាឲំ្យតាមដ្ឋន និងវសវង កប គគេនានារៅកែុងកង បស់ខលួន វដេជា18 

អតីតទ្ធហាន េន់ នេ់ ឬបញ្ាវនត។ ឈ ំ រសង បានទទួេសាគ េ់ថា រួកក្បធាន ក្តូវបានផដេ់នូវសិទាិ19 

អំណ្ណទ អាទសមល ប់មន សសបាន ជាខាា ងំវដេក្តូវសមល ប់រោេ  ួមមនអតីតទ្ធហាន ប គគេវដេ20 

ក្បឆំ្ងនឹងអងគកា  និងភាែ ក់ង្ហ យួន ឬ រស.អ ី.អា។ 21 

សូមអន ញ្ញា តឈប់ប៉ា រណា ះ រដើមបីរៅតក្សួេ អ គ ណ។ 22 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 23 

បាទ អ គ ណ។ រហ្ើយម ននឹងសក្មក ខាុំសូមសួ រៅសហ្ក្រះរាជអាជាា ជាតិបនតិទ រយើងបាន24 

សាដ ប់នូវកា បង្ហា ញកែុងរសទកដីសនែិដ្ឋឋ នរនះ គឺបង្ហា ញជាសាល យ ប៉ា វនតសាល យរនះបានបង្ហា ញ ួទរហ្ើយ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  23 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រដ្ឋយមិនបានបង្ហា ញនូវអតតសញ្ញា ណឯកសា រទ។ អាទំណ ទវដេ វូ តយកមកដ្ឋក់បង្ហា ញរនះ រយើង1 

រមើេមរធាបាយរនះ អាទមនបញ្ញា ក្បឈមរៅកែុងកា រិនិតយជាក់វសដងវដ  រហ្ើយគួ វតក្តូវបាន2 

បង្ហា ញនូវអតតសញ្ាណឯកសា   ួមទ្ធងំរេខ ERN ឬក៏រេខទំរ័ ផងវដ  រដើមបី -- រក្ពាះអារនះ ជា វូ ត 3 

យករីឯកសា ភសតតុាងវដេបានរិភាការដញ ួទរហ្ើយ។ 4 

[១០:១៦:០៣] 5 

បញ្ញា ទី២ ទំនងជាក្តូវបាន គួ វតក្តូវបានវទកោយនូវសាល យរនះ ដេ់អងគជំន ំជក្មះ និងភាគីពាក់6 

រ័នា រដើមបីឲ្យភាគីហ្ែឹង បានរិនិតយរមើេផងវដ  រីរក្ពាះដូទជា សរមដទ សីហ្ន  រយងរៅសរមដទ សីហ្ន  7 

អ  ៊ីទឹង ខាងភាគីជាតិដូទខាុំហ្ែឹង អត់រទះបារំាងរទ។ អ  ៊ីទឹងខាុំរ ើញគ្នត់និយយភាសាបារំាង ដូទអត់ដឹងថា 8 

រម៉ាទវដ ។ រហ្ើយកា សរងខបហ្ែឹងបាន ប៉ា វនតអារនះក្គ្នន់វតជាកា បង្ហា ញរទ ដេ់សំខាន់គឺខលឹមសា ថ្ន9 

ពាកយររទន៍ហ្ែឹង រយើងអត់បានរធវើកា បញ្ញជ ក់រទ រហ្ើយមិនដឹងថារតើរយងរៅកែុងកា រ ៀបទំកា 10 

រិោ ណ្ណន ា៎ង យ៉ា ងដូទរមដទ?  11 

រនះសូមឲ្យរិនិតយបញ្ញា រី ទំណ ទរនះរេើងវិញ រដើមបីឲ្យរ ៀបទំហ្ែឹងឲ្យបានេែ។ រហ្ើយភាគី12 

ក្បវហ្េជាមិនខ សរីខាុំរទ តាមរមើេ រក្ពាះអាទមនបញ្ញា វដ  របើរៅតាមបញ្ញា រនះមិនទ្ធន់  របៀប 13 

រក្ពាះ របៀបរធវើរនះ គឺអាទខ សរី បរទចករទសខ សរីម ន។ អ  ៊ីទឹងសូមឲ្យរិនិតយរី ទំណ ទរនះ។ បាទ ទី14 

១ គឺបញ្ញា កំណត់អតតសញ្ញា ណរេខវដេឯកសា  វដេ វូ តរទញមក រធវើដ្ឋក់សាល យបង្ហា ញរនះ រហ្ើយ15 

និងទី២ គឺរ ឿងគួ វតក្តូវបានវទកោយនូវសាល យមកជូនភាគីពាក់រ័នា  ួមទ្ធងំអងគជំន ំជក្មះផងបាទ។ 16 

[១០:១៧:២០] 17 

រលាកក្សី ជា លាង៖ 18 

បនាា ប់រៅរទៀត ខាុំនឹងផដេ់ជូននូវឯកសា រេខ ដូទជា E ប៉ា នាា ន រេខប៉ា នាា នហ្ែឹង ជាមួយនឹង19 

សាល យហ្ែឹងវតមដង។ ខាុំមន អត់អីរទ ខាុំផដេ់ជូនអងគជំន ំជក្មះបាន។ រដ្ឋយវេក ល ីបហ្ែឹង ទំរពាះសរមដទ20 

 តនរកាដឋហ្ែឹង គឺមនវតមួយហ្ែឹង រដ្ឋយសា  ខាុំអត់បានសាដ ប់ជាវខា វដ រទ គឺខាុំសាដ ប់កែុងរនះ ខាុំឮជា21 

ភាសាអង់រគលសដូទគ្នែ ។ អ  ៊ីទឹង រតើអងគជំន ំជក្មះទ្ធមទ្ធ រដើមបីយកជាភាសាវខា  ឬមួយក៏យ៉ា ងរម៉ាទអា22 

ហ្ែឹង? ោំំ-- 23 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 24 

បាទ ឥេូវបង្ហា ញជាសាធា ណៈ រហ្ើយវខា និយយ រហ្ើយដេ់ររេវខា និយយរទញបារំាង ទ ះ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  24 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

វមិនដឹងថា រដ្ឋយសា យ៉ា ងរម៉ាទវបញ្ញា វដ  អ  ៊ីទឹង រហ្ើយសាធា ណជនក៏ដូទខាុំវដ  រហ្ើយទង់ដឹងថា 1 

របើសិនជាវរៅអ  ៊ីទឹង បានន័យថា សមដីហ្ែឹងអត់ក្តូវបានបកវក្បរទ របើខាុំយេ់ អត់មនបានបកវក្បរទ 2 

រក្ពាះមិនវមនជាសមដី បស់អែកនិយយរទ សមដី វូ តអ  ៊ីទឹងមក អ  ៊ីទឹងវអតថន័យ រដ្ឋយសា រយើងយករៅ3 

បស្តញ្ញជ បបញ្ចូេរៅកែុងឯកសា    រៅកែុងរយងជាឯកសា ភសតតុាងវដេថា  យករិោ ណ្ណសរក្មទ4 

ស រស សាេក្កមហ្ែឹងយ៉ា ងដូទរមដទ។ 5 

[១០:១៨:២៨] 6 

រលាក នកីឡូាស គមូវជន៖ 7 

រលាកក្បធានពាក់រ័នារៅនឹងបញ្ញា ថ្នកា បកវក្បរេើបញ្ញា រនះ រយើងខាុំនឹងបញ្ញច ងំ<វខសភារយនត8 

ខលីៗ>ជាភាសាអង់រគលស ឬជាភាសាបារំាង ឬក៏ជាភាសាវខា  រហ្ើយរយើងខាុំយេ់រ ើញថា <រយើង ំរឹង9 

ថា  អែកបកវក្ប អាទបកផ្ទា េ់>របើសិនណ្ណរនះ <>តាមឆ្វណេ <ភាសារ ៀងខលួន>។  រនះ<គឺជា>10 

 វីរដអូ ល ីបគឺ E3/3113R <ោប់រផតើមរៅនាទី ២៩:៣២ វដេជា> វីរដអូ ល ីប បស់សរមដទក្រះ តន11 

រកាដឋ<សីហ្ន ។> រយើងខាុំនឹងផដេ់ឯកសា រយង<>ទ្ធងំអស់រនះ <គឺរេខ E3> រដ្ឋយសា ថា 12 

សាធា ណជនក៏មិនយេ់វដ  ថារតើ E3 ហ្ែឹងមនន័យថារម៉ាទ<> ក្បវហ្េជាមិនោបំាទ់<ផតេ់>រទ 13 

រមើេរៅ ប៉ា វនតរយើងមនឯកសា  E3 <ទ្ធងំ>រនះ។ អ  ៊ីទឹង <បញ្ញា រោទគឺថា រតើរយើងអាទផតេ់ឯកសា 14 

ទ្ធងំរនាះដេ់សហ្ក្រះរាជអាជាា   បស់ខាុំទ្ធន់ររេសក្មប់វគគបនាា ប់រទៀត ឬយ៉ា ងណ្ណ។> 15 

រលាក វ ទិទ ័ ករូប៉ា៖ 16 

បាទ រលាកក្បធាន ជាកា រិតរហ្ើយ រយើងខាុំក៏ទង់រេើករេើងអំរីបញ្ញា រនះវដ  រក្ពាះរយើងខាុំបាន17 

រ ៀបទំ<>រសទកដីសនែិដ្ឋឋ នផ្ទា េ់មត់ បស់រយើងខាុំរនះ រដ្ឋយមិនបានរយងរក្ទើនរៅរេើឯកសា  E3 រទ 18 

<រដើមបីរធវើឲ្យដំរណើ រេើករេើងទេហីក ណ៍រៅបាន េូន> រហ្ើយរបើរិោ ណ្ណរៅរេើអងគរហ្ត រៅកែុង19 

សា ណ្ណបញ្ចប់កា រិភាការដញរដ្ឋេ គឺថារយើងបានរយងរៅរេើឯកសា  E3 ពាក់រ័នាទ្ធងំអស់។ 20 

ឥេូវរនះ គឺជាបំណង បសអ់ងគជំន ំជក្មះរទ របើសិនណ្ណជារយើងដកក្សង់សមដី<ប គគេ>ណ្ណមែ ក់ <ឬ21 

ររេណ្ណរយើងដកក្សង់ឯកសា >គឺថារយើងក្តូវវតបង្ហា ញជូនអងគជំន ំជក្មះនូវឯកសា  E3 <អ  ៊ីទឹង វ22 

នឹងរធវើឲ្យរេើករេើងទេហីក ណ៍រយើងកាន់វតយឺត រហ្ើយខាុំគិតថា ដូទគ្នែ វដ ទំរពាះខាងក្រះរាជអាជាា ។>។23 

<>រហ្ត ដូរទែះឯង រយើងខាុំមិនបានរក្កាកឈ ជំទ្ធស់រទ រៅររេវដេវីរដអូ ល ីបរនះ ក្តូវបានយកមក24 

បញ្ញច ងំ។ រដ្ឋយសា ថា រយើងខាុំដឹង<រហ្ើយ>ថា វខសវីរដអូទ្ធងំអស់រនះ<មនរៅកែុងសា ណ្ណបញ្ចប់25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  25 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

កា សួ រដញរដ្ឋេរនះ រហ្ើយរយើងក៏ដឹងថា វ>យកមករីខាងណ្ណ<វដ >។ <ដូរទែះ ក្បវហ្េវជា1 

បញ្ញា មួយវដេរយើងគួ វតសរក្មទនាររេឥេូវរនះ។> 2 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 3 

អរញ្ជើញ! អរញ្ជើញរលាករៅក្កម ហ្សង់ម៉ា ក ឡាវវន៍! 4 

រៅក្កម ហ្សងម់៉ា ក ឡាវវន៖៍ 5 

<ក្គ្នន់វតជាកា កត់សមគ េ់មួយប៉ា រណ្ណា ះ។> ខាុំរ ើញថា  ូបវដេបញ្ញច ងំរៅរេើរអក្កង់រនាះ 6 

រ ើញរៅវផែកខាងរក្កាមថ្ន ូបភារទ្ធងំអស់រនាះៗ អានមិនដ្ឋទ់រទ ឯកសា  E3 រហ្ើយនិងរេខ ERN 7 

អីជារដើមរនះ អានមិនដ្ឋទ់រទ។ ឥេូវរនាះ គឺថាយឺតររេបនដិទរហ្ើយ ក៏ប៉ា វនដវមនក្បរយជន៍រដើមបីរធវើ8 

យ៉ា ងណ្ណ រដើមបីឲ្យរេខរយងទ្ធងំអស់រនាះរយើងរមើេរ ើញ<ទាស់ជាងហ្ែឹង>។ អវីវដេសំខាន់9 

សក្មប់អងគជំន ំជក្មះហ្ែឹង គឺថាឯកសា វដេរយើងក្តូវរក្បើរនាះ រយើងទាស់ថា ជាឯកសា វដេបាន10 

ដ្ឋក់បង្ហា ញជូនអងគជំន ំជក្មះ <រហ្ើយ>ជំន ំជក្មះ<ទទួេយក> ួទ<>រហ្ើយ។  11 

[១០:២១:៣៥] 12 

រលាក នកីឡូាស គមូវជន៖ 13 

<សូមអ គ ណ។ រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ក្បវហ្េវជាដំរណ្ណះក្សាយមួយ វតខាុំគិតថា 14 

រយើងមិនអាទអន វតតវបានរទរៅររេសក្មកបនាា ប់រនះ ប៉ា វនតក្បាកដណ្ណស់ រៅទ ងបញ្ចប់ថ្នថ្ងៃរនះ> 15 

រយើងអាទផដេ់ដេ់ភាគីនានា នូវឯកសា វខសអាត់ <និង> វីរដអូវដេ<រយើង>ទង់រក្បើក្បាស់សក្មប ់  16 

 យៈររេរី <>ថ្ងៃខាងរក្កាយរនះ <រដ្ឋយមនរេខE3 ជាមួយនឹងក្បភរឯកសា នានា រដ្ឋយ>ខាុំនឹង17 

ដ្ឋក់ទូេរៅកែុងឃាល ងំផាកុឯកសា  ួម រហ្ើយភាគីនានា គ្នត់អាទទូេរិនិតយរមើេ <រហ្ើយដ្ឋក់ឯកសា 18 

វខសអាត់- វីរដអ ូបស់ខលួន> រហ្ើយ<>រផាើអ ីវម៉ាេ<រដ្ឋយក្បាប់អំរីក្បភរឯកសា ទ្ធងំរនាះ។ អ  ៊ីទឹង 19 

ក្បវហ្េរយើងមិនោបំាទ់រៅដកក្សង់រេខ>ឯកសា <>E3 <កែុងអំេុងររេថ្នកា ដ្ឋក់បង្ហា ញឯក-20 

សា រនាះរទ>។ សូមអ គ ណ។ 21 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 22 

បាទ អ គ ណនូវកា បញ្ញជ ក់រនះ។ បាទ ឥេូវរនះដេ់ររេសក្មករហ្ើយ អងគជំន ំជក្មះក្បកាស23 

សក្មកោប់រីររេរនះតរៅ  ហ្ូតដេ់រម៉ា ងដប់មួយខវះថ្មានាទី សូមអរញ្ជើញទូេវិញ រដើមបីបនដកិទច24 

ដំរណើ កា សវនាកា ។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  26 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សក្មកទ ះ! 1 

ក្កឡាបញ្ជ៖ី 2 

សូមអរញ្ជើញរក្កាកឈ ! 3 

(សវនាកា សក្មករីរម៉ា ង ១០:២២ នាទី ដេ់រម៉ា ង ១០:៤០ នាទី) 4 

[១០:៤០:៣៤] 5 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 6 

អងគយុទ ះ! 7 

បាទ អងគជំន ំជក្មះក្បកាសបនតកិទចដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា ។ រហ្ើយម នផតេ់រវទិកាជូនរៅ8 

សហ្ក្រះរាជអាជាា ជាតិ សូមបញ្ញជ ក់ថាអវីវដេបាន -- ខាុំបានរេើករេើងហ្ែឹងបានរដ្ឋះក្សាយ ួទរហ្ើយ 9 

អ  ៊ីទឹងមិនមនបញ្ញា អីរទ សូមបនតរៅរទៀតទ ះរដើមបីឲ្យបានឆ្ប់។ រហ្ើយសូមបញ្ញជ ក់ថា ភាគីទ្ធងំអស់10 

 ួមទ្ធងំសហ្ក្រះរាជអាជាា ផង គឺសូមឲ្យក្បកាន់ខាជ ប់ខជួនរៅតាមរសទកតីវណនា ំបស់អងគជំន ំជក្មះវដេ11 

បានវណនារំៅកែុងឯកសា  E457/7 រហ្ើយបានបញ្ញជ ក់ជូន ំឭកដេ់ភាគី ួទរហ្ើយ កាេរីមសិេមិញ12 

អំរីកា រក្បើក្បាស់ឯកសា ។  13 

បាទ សូមអរញ្ជើញបាទ! 14 

[១០:៤១:៤៧] 15 

រលាកក្សី ជា លាង៖ 16 

ោស សូមអ គ ណ។ រហ្ើយអ គ ណរក្ទើនសក្មប់ដំរណ្ណះក្សាយវដេមនកា  អមាញ់មិញ 17 

ទ្ធក់ទងនឹងកា ឯកសា រនះ ដូរទែះអ គ ណរក្ទើន។ រហ្ើយរយើងនឹងរផាើតាមអ ីវម៉ាេក្គប់ភាគីទ្ធំងអស់ ក៏18 

ដូទជាអងគជំន ំជក្មះនូវឯកសា រយងរនះ។  19 

រហ្ើយសូមអន ញ្ញា តបនតរទៀត ទ្ធងំឈ ំ រសង, ទ្ធងំេុយ ហ្  យ -- ឈ យ ហ្  យ វដេជាក្បធាន20 

កងអន រសនាធំរផសងរទៀត បានកំណត់អតតសញ្ញា ណទ្ធហាន េន់ នេ់ រៅកែុងកង បស់ខលួនវដេក្តូវ21 

បានដករទញ និងក្តូវបានបាត់ខលួន។ េត សួយ វដេជាទ្ធហានរៅក្សុកភែំក្សុក រៅម នររេកា ោត់22 

តាងំឲ្យរៅទំនប់ក្តពាងំងា បានផតេ់សកខីកមាថា បកសក មាយុនីសតកមពជុាបានទក្មញ់ អែកវដេបានជាប់23 

វខសបណ្ណដ ញទ្ធហាន េន់ នេ់ រហ្ើយដករទញយករៅសមល ប់រោេ។ រហ្ើយគ្នត់បានកំណត់អតត24 

សញ្ញា ណអតីតទ្ធហានេន់ នេ់ វដេបានរធវើកា រៅទំនប់ក្តពាងំងា វដេក្តូវបានោប់ខលួន និងក្តូវបាន25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  27 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បាត់ខលួន។  1 

កា រធវើទ កប ករមែញអតីតទ្ធហានថ្ន បបរៅកែុងតំបន់រនះ ក៏ក្តូវបានផតេ់សកខីកមាផងវដ  រដ្ឋយ 2 

វសន ស ផន វដេបាន ករ ើញរៅរក្កាយកា វិេក្តេប់មកកាន់ភូមិកំរណើត បស់គ្នត់វិញថា  ឪរ ក3 

មត យនិងបងបែូន ក្តូវបានសមល ប់ រដ្ឋយសា វតអតីតម ខតំវណង បស់ឪរ កគ្នត់ ជាអន រសនីយរទ្ធ 4 

េន់ នេ់។ ដូទជាក្គប់តំបន់ និងអងគកា ទ្ធងំអស់ បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយវដ ។ កា ោប់ទ្ធហាន 5 

និងមស្តនតីផលូវកា ថ្នអតីត បបេន់ នេ់ ក្តូវបានរាយកា ណ៍ជូនរៅរមដឹកនាបំកសក មាយុនីសតកមពជុារៅ6 

ភែំររញ។  7 

ជាឧទ្ធហ្ ណ៍ រៅវខឧសភា ឆ្ែ ំ១៩៧៧  បាយកា ណ៍រីភូមិភាគពាយ័រយបានរ ៀបរាប់រីកិទច8 

ក្បឹងវក្បងបនតរទៀត កែុងកា ោប់ខលួនអតីតទ្ធហាន ដូទជា ស័កតិ១ ស័កតិ២ ស័កតិ៣  ហ្ូតដេ់ស័កតិ៤ វដេ9 

កប់រៅតាមសហ្ក ណ៍។ អងគជំន ំជក្មះក៏ធាល ប់បានសាដ ប់សកខីកមា សតីរីកា ោប់ខលួននិងកា សមល ប់រេក 10 

រៅកវនលងរនះ។ យី ថ្េសូវ ក៏បានផតេ់សកខីកមាថា គ្នត់ធាល ប់បានរ ើញមនកា ោប់ខលួនមន សសទំនួន១៥11 

នាក់ មនប  សនិងស្តសតី។ រហ្ើយគ្នត់បានរ ៀបរាប់ថា គ្នត់បានឮសូ សំរេងអែកទ្ធំងរនាះវក្សកឲ្យជួយ 12 

រៅររេវដេរួកគ្នត់ក្តូវបានរគថ្វ  ហ្ូតទ្ធេ់វតសាៃ ត់។ ស  ត ស ផេ ធាល ប់បានរ ើញកងឈលបថ្វ រេ13 

ក  ហ្ូតដេ់សាល ប់រី ដង រហ្ើយធាល ប់បានទូេ ួមកប់សាកសររេក ទ្ធងំរនាះរៅកែុង រតត ។ សាកសី14 

ទ្ធងំរី នាក់រផសងរទៀត តក់ ប  យ និងក្បធានកងអន រសនាធំ ឈ ំ រសង ក៏បានរ ៀបរាប់ផងវដ ថា រួក15 

គ្នត់ធាល ប់បានជួយកប់សាកសរមិតតភកតិរេក រៅកវនលងរនាះវដ ។ ឈ ំ រសង បានផតេ់សកខីកមាថា “រៅ16 

ររេហ្ែឹងក៏មនកា ឈឺរក្ទើន វតមួយទំនួនហ្ែឹងក៏រគយករៅថ្វ រោេ ដូទថារយើងឈឺសតិអា មាណ៍។”17 

គ្នត់បានរ ៀបរាប់អំរីកា សមល ប់រេក ទំនួន១១នាក់ វដេរគបានរិរសាធ កភារខាវ ក់រៅររេយប់ ជា18 

រ ឿងមួយវដេក្តូវបានផដេ់សកខីកមាក្តូវគ្នែ ផងវដ ជាមួយនឹងសាកសីបី ូបរផសងរទៀត។ ទ្ធងំ ឈ ំ រសង 19 

ទ្ធងំ េត សួយ បានផដេ់សកខីកមារីកា ោប់ខលួន និងកា បញ្ញជ ឲ្យសមល ប់រោេវដេរទញមករីក្បធាន20 

កវនលងក្តពាងំងា រី តាវ េ់។  21 

[១០:៤៥:៣៨] 22 

បនតរទៀតរនះសូមបង្ហា ញអំរីភសដតុាងពាក់រ័នានឹងទំនប់១មករា។ សាល យរេខ៦៨ ទំនប់១មករា គឺ23 

ជាទំនប់មនក្បវវង៦០គីេូវម៉ាក្តវដេបានកសាងរៅរេើសាឹងជីនិត កែុងក្សុកបារាយណ៍ និងក្សុកសនាកុ24 

ថ្នភូមិភាគកណ្ណដ េរៅឆ្ែ ំ១៩៧៧ ដូទទំនប់អាងក្តពាងំងាវដ ។ ទំនប់១មករា ក្តូវបានកំណត់ថាជាស25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  28 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ម ភូមិរដដ វដេ មស ថ្េហ្ួ  បានផដេ់សកខីកមាថា កមាក ជាញឹកញាប់ក្តូវរធវើកា ដេ់យប់  ហ្ូតដេ់1 

ពាក់កណ្ណដ េអក្ធាក្ត និងក្តូវ ត់ររេវ កដី។ វខសអាត់វីរដអូរនះ វដេជាវីរដអូរដើម បស់មស ថ្េហ្ួ  2 

និងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី រៅ ឡាង រៅកែុងអំេុងសវនាកា បង្ហា ញរីទីតាងំកា ដ្ឋឋ នទំនប់១មករា។ 3 

សូមោក់វីរដអូរេខ៣។ 4 

[១០:៤៧:១០] 5 

(កា បង្ហា ញឯកសា ជា ូបភារ) 6 

(បញ្ចប់កា បង្ហា ញឯកសា ជា ូបភារ) 7 

[១០:៤៩:០៩] 8 

រលាក រលាកក្សីបានរ ើញតាម យៈវីរដអូរនះ ក្ោំងដ៏រោទវដេក្បជាជនរធវើកា រៅទីរនាះ និង9 

ដីកែុងបងគីវដេកមាក កំរ ងវសង  ឥតឈប់ឈ រៅពាសររញទីតាងំដ៏ធំសរមបើមរនះ។ កា ដ្ឋឋ នទំនប់១10 

មករា ក្តូវបាន នួន ជា, ប៉ា េ រត និងរមដឹកនាបំកសក មាយុនីសដកមពជុាដថ្ទរទៀតបានរៅរិនិតយរមើេ។ 11 

រេខាភូមិភាគកណ្ណដ េ វក រក ជាអែកទទួេខ សក្តូវកែុងកា កសាងទំនប់រនះ រហ្ើយគ្នត់បានមករិនិតយ12 

រមើេទីតាងំរនះសឹងវតរ ៀងរាេ់ថ្ងៃ និងបានរាយកា ណ៍ជូនរមដឹកនាមំជឈិមបកសរៅភែំររញសដីរីកា ដ្ឋឋ ន13 

រនះ។  14 

កា ទ ះមករិនិតយ បស់ នួន ជា រៅរេើកា ដ្ឋឋ នទំនប់១មករារនះ ក្តូវបានបញ្ញជ ក់អះអាងកែុង15 

សាេសវនាកា រនះ ទ្ធងំរដ្ឋយកងកា ពា ផ្ទា េ់ បស់គ្នត់ សូក្ត រទឿង វដេជាអែកវដេបានអម16 

ដំរណើ  នួន ជា រៅតាមបណ្ណត រខតតនានារ ៀងរាេ់រី ឬបីវខមតង។ និង ស ូ រសឿន អតីតរេខាក្សុកនិងជា17 

ក្បរនា បស់ វកវ រក។ សូក្ត រទឿង បានផតេ់សកខីកមាថា នួន ជា បានមករិនិតយរមើេទីតាំងទំនប់យ៉ា ង18 

ជិតវដេគ្នត់អាទរមើេរ ើញថា រគកសាងមិនបានេែរទ និងថាគ្នត់បានផតេ់កា វណនាដំេ់អែកវដេ19 

ទទួេខ សក្តូវទំរពាះគរក្មងរនះ។ គ្នត់បានផតេ់សកខីកមាថា នួន ជា បានទ ះរិនិតយកា ដ្ឋឋ នទំនប់រនះ ខាុំ20 

សូមដកក្សង់៖ “ជាញឹកញាប់ណ្ណស់”។  21 

រៅកែុងវខសវីរដអូបនាា ប់រនះ រលាក រលាកក្សីរៅក្កមបានរ ើញ នួន ជា រិនិតយកា ដ្ឋឋ នមួយ22 

វដេមនមន សសកំរ ងរេើកទំនប់ ឬជីកក្បឡាយ ខណៈវដេវីរដអូរនះក្គ្នន់វតជាវីរដអូខលីមួយ ប៉ា វនត23 

រលាក រលាកក្សីនឹងបានរ ើញថា នួន ជា មិនវមនសមលឹងរមើេកមាក រីទមៃ យរទ គឺគ្នត់រៅទីរនាះវត24 

មតង រៅកែុងទំរណ្ណមកមាក វដេកំរ ងវតវ កដី។ ស ំោក់វីរដអូរេខ៤។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  29 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

(កា បង្ហា ញឯកសា  ូបភារ) 1 

[១០:៥១:៣៦] 2 

រលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កមជាទីរគ្ន រ ដូទគ្នែ នឹងក ណី រខៀវ សំផន វដ  នួន ជា3 

មនឱកាសយ៉ា ងរក្ទើនសនាឹកសនាា ប់កែុងកា សរងកតរេើកា រិតថ្នកា ដ្ឋឋ នរេកមាកា ង្ហ រដ្ឋយបងខំ បស់4 

បកសក មាយុនីសតកមពជុា។ តំបន់១មករា វដេសថិតរៅរេើដងសាឹងជីនិត បានក៏បានឮរៅដេ់ រខៀវ សំផន 5 

ផងវដ  រដ្ឋយសា គ្នត់ធាល ប់រេើករៅកែុងស នា កថាមួយវដេគ្នត់បានវងលងជូនកមា ភិបាេ និងកមាក 6 

រាប់ពាន់នាក់រៅថ្ងៃទី១៥ វខរមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៧ វដេបានផាយតាមវិទយុកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ កែុង7 

ស នា កថារនាះ រខៀវ សំផន បានបង្ហា ញយ៉ា ងទាស់រីកា ដឹងឮ បស់គ្នត់អំរីសាថ នភារ បស់កមាក វដេ8 

កំរ ងរធវើកា រៅទំនប់សាឹងជីនិត និងទីតាំងរផសងរទៀត។  9 

សាល យរេខ៦៩ គ្នត់និយយថា ខាុំសូមដកក្សង់៖ “រៅទូទ្ធងំក្បរទស កា ដ្ឋឋ នសាងសង់ទ្ធងំ10 

អស់នឹងបង្ហា ញតាមវផនកា ឆ្ែ ំ១៩៧៧ រៅបំណ្ណទ់វខឧសភារនះ។ គរក្មងទ្ធងំរនះ  ួមមនទ្ធងំទំនប់11 

រក្សាទក្សរវេវក្សររញមួយឆ្ែ ំ រហ្ើយមនទឹករៅវក្រករតាែ ត ជីនិត និងសាឹងរផសងរទៀត។ ទំនប់ទឹក12 

នីមួយៗ មនកមាក រធវើកា ក្បវហ្េជា១០.០០០, ២០.០០០, ៣០.០០០នាក់។ រយើងគ្នា នរក្គឿងម៉ា ស ីន13 

រទ។ រយើងរធវើកា ង្ហ ក្គប់យ៉ា ងរឹងវផែកជាសំខាន់រៅរេើកមល ំងក្បជាជនរយើង រទ្ធះជាបាត់ថ្ដទរទក៏14 

រដ្ឋយ ក៏រួករគអាទរធវើកា ង្ហ បានក្គប់យ៉ា ងបានវដ ។” ស នា កថាដវដេ ក៏បង្ហា ញរី របៀបវដេ រខៀវ 15 

សំផន បាន ួមទំវណកកែុងកា អន វតតវផនកា មហារលាតរផ្ទល ះ មហាអសាច  យ បស់បកស វដេតាម យៈ16 

រសទកតីវងលងកា ណ៍នានាវដេយេ់ក្សបតាមវផនកា  បស់បកសកែុងកា កសាងទំនប់ធំៗដូទជា ទំនប់17 

អាងក្តពាងំងា និងទំនប់១មករា រៅកែុង យៈររេវតប៉ា នាា នវខជារដើម។  18 

[១០:៥៣:៣៩] 19 

សាល យ៧៥ គ្នត់និយយថា៖ “អាងសដកុទកឹក្បឡាយ និងវក្រកជីកវដេរយើងបានបញ្ចប់នាររេ20 

បទចបុបនែរនះ នឹងទំណ្ណយរក្ទើនឆ្ែ ំណ្ណស់កែុងកា សាងសង់ឲ្យបានទប់ របើសិនជារយើង ង់ោអំែកជំនាញ 21 

ឯករទសកសិក សម័យម ន កសាងឲ្យរយើងរនាះ ក្ករេករមើេទំនប់ទំនប់វក្រករតាែ ត ឆ្ែ ំម នរយើងបាន22 

ទំណ្ណយររេវតមួយវខរដើមបីបានទឹកសាឹងវក្រករតាែ ត។ រទ្ធះបីរយើងទំណ្ណយររេក្តឹមវត៥ ឬ១០ឆ្ែ ំ23 

កែុងកា កសាង -- កែុងកសាងទំនប់និងអាងសដកុទឹកក៏គ្នា នបញ្ញា រេើយ។” រនះជារសទកតីវងលងកា ណ៍មួយ24 

ដ៏គួ ឲ្យោប់អា មាណ៍។ រខៀវ សំផន មនឆនាៈទទួេយកកា បូជាមន សសវដេទំបាទ់សក្មប់កា កសាង25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  30 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ទំនប់វតមួយវខ រទ្ធះបីជាទំនប់ទ្ធងំរនាះ ក្តូវទំណ្ណយររេកែុងកា កសាង ហ្ូតដេ់៥ឆ្ែ ំក៏រដ្ឋយ គ្នត់1 

និងរមដឹកនាបំកសដថ្ទរទៀត មិនមនកា  ួញរាកែុងកា រកងក្បវ័ញ្ចនិង ំរលាភបំពានកមល ំង បស់កមពជុា 2 

សក្មប់កា ទំរណញកែុង យៈររេខលី។ សក្មប់រមដឹកនាបំកសក មាយុនីសតកមពជុា កា ឈឺោប់ បស់ក្បជា3 

ជនគ្នា នបញ្ញា រទ។  4 

សាល យ៨១៖ រខៀវ សំផន បានបញ្ចប់ស នា កថាវខរមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៧  បស់គ្នត់ក្តឹមកា និយយ 5 

អំរីកា រោទ -- រីកា ក្បកាន់ជំហ្ អំពាវនាវឲ្យក្បជាជនបនដរធវើកា ឲ្យកាន់វតខាល ងំកាល វងមរទៀត រដើមបី6 

បំររញ ឬបំររញឲ្យបានរេើស វផនកា បងកបរងកើនផេឆ្ែ ំ១៩៧៧  បស់បកស។  7 

រលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សរីៅក្កម ស នា កថារនះឆលះុបញ្ញច ងំរីអវីវដេ រខៀវ សំផន, នួន ជា 8 

និងរមដឹកនាបំកសក មាយុនីសដកមពជុាដថ្ទរទៀតទង់បាន អវីវដេរួករគបានរធវើវផនកា  និងអវីវដេរួករគបាន9 

បង្ហគ ប់បញ្ញជ ឲ្យសាងសង់ទំនប់ឲ្យបានឆ្ប់ ហ្ស័ជាងន ណ្ណៗទ្ធងំអស់ វដេធាល ប់រធវើបានកនលងមក 10 

រទ្ធះជាក្តូវទំណ្ណយមន សសប៉ា នាា នក៏រដ្ឋយ។ ដូទអតីតអន ក្បធានកងទេ័តតំបន៥់ បាននិយយថា៖ 11 

“រយើងកាដ ប់ទេ័តដូទវតរយើងកាដ ប់ទ័រ រយើងឲ្យឈែ ះប៉ា នាា នវខឲ្យដ្ឋទ់ៗ រយើងរបដជាា ។ រហ្ើយរយើងដឹកនាំ12 

កមល ំងរធវើរម៉ាទឲ្យ ួទ អែកឯងរធវើមិន ួទគឺមិនបាន បានក្បជាជនក្តូវទទួេកា េំបាករនាះខាល ងំវដ ។” 13 

[១០:៥៦:១២] 14 

អវីវដេជាបទរិរសាធន៍ បស់កមាក រៅទំនប១់មករា និងក្តពាងំងា គឺជាេទាផេផ្ទា េ់ថ្នរសទកដី15 

សរក្មទទិតតវផនកា  និងកា បញ្ញជ  បស់រមដឹកនាមំជឈិមបកសក មាយុនីសដកមពជុា ដូទបានរ ៀបរាបរ់ៅកែុង16 

ស នា កថារនះរដ្ឋយ រខៀវ សំផន។ ឧទ្ធហ្ ណ ៍ -- សូមរទ្ធស ឧក្កិដឋកមាវដេរធវើឲ្យក្បជាជន ងរក្គ្នះ17 

មិនវមនបណ្ណដ េមករីភាររេើសហ្ួសកំណត់ ឬកា ខកខាន បសរ់មដឹកនាតំាមមូេដ្ឋឋ នរនាះរទ។ 18 

ឧក្កិដឋកមាទ្ធងំរនាះ គឺជាេទាផេវដេរកើតរទញរីរមដឹកនារំៅភែំររញ វដេមនបំណងទង់រធវើឲ្យរៅជា19 

ទ្ធសក   វដេបានដកហ្តូរស ីភារជាមូេដ្ឋឋ ន បសក់្បជាជន  បងខំរួកគ្នត់ឲ្យជាបទ់្ធក់ទងរៅនឹង20 

រេកមារិបាកយ៉ា ងខាល ងំ រៅកែុងេកខខណឌ អមន សសធម៌បំផ ត រហ្ើយនិងយកអាយ ជីវតិ បស់រួកគ្នត់កែុង21 

ក ណីោបំាទ់ រដើមបីសរក្មទបាននូវរគ្នេបំណង បស់បកស។  22 

រលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ធាល ប់បានសាដ ប់សកខីកមា បស់អតីតកមាក  និងកមា ភិ-23 

បាេទំនួន១៣នាក់ វដេមករីកា ដ្ឋឋ នទំនប់១មករា ួទមករហ្ើយ។ កមាក ក្បមណជាង៣០.០០០នាក់ 24 

រៅកា ដ្ឋឋ នរនះ  ួមទ្ធងំរកាងៗផង ដូទជារដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ ី  រសៀង ស វិដ្ឋ  វដេគ្នត់បានផដេ់25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  31 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សកខីកមាថា គ្នត់មនអាយ ១២ឆ្ែ ំប៉ា រណ្ណា ះរៅររេវដេគ្នត់បានរធវើកា សាងសង់រៅទំនប់រនាះ។ រកាងៗ1 

រៅកា ដ្ឋឋ នរនះបានរធវើកា ដូទជាមន សសររញវ័យដូរទែះវដ  គឺវ កដី។ រហ្ើយកា រក្បើរេកមាក ម  ក្តូវ2 

បានរគដឹង និងក្តូវបានរគយេ់ក្រមរដ្ឋយរមដឹកនាកំំរូេ បស់បកសក មាយុនីសដកមពជុា។ បទឧរទាសនាម3 

រៅថ្ងៃទ១ី៥ វខរមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៧ ដូទវដេរលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កមធាល ប់បានដឹងរីម ន ួទ4 

មករហ្ើយថា រខៀវ សំផន បានអបអ សាទ នូវកា រក្បើក្បាស់រេកមាក ម រនះ រដ្ឋយបានវងលងថា៖ 5 

“កូនរកាង បស់កមពជុាសបាយនឹងរ ីសជីធមាជាតិ ជួយកសាងទំនប់ និងរខឿនទំនប់កា ពា ទឹក ជីកអាង6 

សដកុទឹក និងជីកក្បឡាយ។” រហ្ើយកាួយ បស ់ប៉ា េ រត រ ា្ ះ រសង េីរងង បានផដេ់សកខីកមារៅកែុង7 

សវនាកា រនះថា រកាងៗក្តូវបានរគរ ើញរធវើកា រៅកា ដ្ឋឋ នទំនប់១មករា រៅររេវដេគ្នត់បានរៅរធវើ8 

ទសសនកិទចរៅទីរនាះជាមួយនឹង ប៉ា េ រត។  9 

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម សាកសនីានាវដេបានផដេ់សកខីកមាអំរីទំនប់១មករា បានរ ៀបរាប់អំរី10 

កា រធវើឲ្យរៅជាទ្ធសក កែុងេកខខណឌ អមន សសធមយ៌៉ា ងរិតក្បាកដ។ រនាះដូទគ្នែ របះបិទរៅនឹងបទ11 

រិរសាធន៍នានា បសក់មាក រៅក្តពាងំងា ដូទគ្នែ រៅនឹងក្តពាងំងាវដ  កមាក បានោប់រផដើមរធវើកា ម នថ្ងៃ ះ 12 

រហ្ើយកងភាគរក្ទើនបានរធវើកា ដេ់រម៉ា ង១០, ១១យប។់ ដូទវដេរលាក រលាកក្សរីៅក្កមបានសាដ ប់13 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី រៅ ឡាង រៅថ្ងៃទី០១ វខកញ្ញា  ឆ្ែ ំ១៩១៥ (ស ីក) ថា៖ “រក្ពាះអីមកដេ់ហ្ែឹង14 

វៗសឹងថារម៉ា ងក្បវហ្េជាកណ្ណដ េអក្ធាក្តរហ្ើយ ខាុំរ ំបានរធវើអវីរកើតរទៀតរទ មនវតដ្ឋក់ខលួន ល ឹប 15 

ភលឹបរៅរហ្ើយមិនដឹងថារម៉ាទ ដូទអា មាណ៍មួយថា មិនទ្ធន់បានរគងហ្ែឹងឲ្យបានសៃប់អវីមួយផង ក្សាប់16 

វតឮកវញ្ចវក្សករទៀតរហ្ើយ។ កមាក ទំនួនកំណត់អាទម៍ដីោប់រី១ រៅ ៤វម៉ាក្តគូប វដេរួករគក្តូវវ ក17 

រដ្ឋយទមៃន់៣០រៅ៤០  -- ៣០គីេូក្កាម រីបាតក្បឡាយរៅខែងទំនប់។ អែកវដេឈឺញឹកញាប់ ឬក្តូវ18 

បានរគកំណត់ថាខជិេ ឬក៏មិនអាទបំររញតាមទំនួនកំណត់បាន ក្តូវទទួេទណឌ កមា។” ដូទវដេបាន19 

ផដេ់រដ្ឋយ អ  ត រសង ថាកមាក ខលះ ក្តូវបានដ្ឋក់ទណឌ កមារដ្ឋយកា ោត់តាំងឲ្យរៅ កកងរិរសស វដេ20 

ក្តូវរធវើកា រក្ទើនរម៉ា ង  ទទួេបាន បបអាហា តិទជាងម ន និងវដេកែុងកងរនាះរួករគក្តូវបានវយ21 

 ំពាត់។ ដូទក្តពាងំងាវដ  កមាក រៅទំនប់១មករា ទទួេបានអាហា ប ិរភាគសដួទរសដើង។ ជាធមាតាមន22 

វតបប រាវ ឬសមលទឹករាវៗ ភាគរក្ទើនសគមសាគ ងំ ឬរហ្ើមខលួន រួករគឈឺជាក្បោំ រដ្ឋយជំងឺក្គុន រាកមួេ 23 

ក្គុញោញ់ ឬអាសនែររាគ ប៉ា វនតទទួេបានវតថាែ ំអាទម៍ទនាយវតប៉ា រណ្ណា ះ និងមិនមនថាែ ំសងកូវមន24 

ក្បសិទាភាររនាះរេើយ។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  32 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

[១១:០០:៥៧] 1 

កូនក្បុស បស់រេខាភូមិភាគ វក រក បានរ ៀបរាប់រៅកែុងកា សាដ ប់ទរមលើយមួយជាមួយនឹង2 

សហ្រៅក្កមរស ើបអរងកត ម នររេម ណភារ បស់គ្នត់ថា បានរ ើញមន សសឈឺរៅកា ដ្ឋឋ នរនះ និង3 

បានទទួេសាគ េ់ថា អែកខលះបានសាល ប់រដ្ឋយសា កា ខវះថាែ ំសងកូវ។ អតីតអែករមើេកា ខ សក្តូវទីតាងំ4 

រ ា្ ះ រអៀង ឆំ្ ក៏បានទទួេសាគ េ់ផងវដ ថា មន សសបានសាល ប់រដ្ឋយសា វតអាហា មិនក្គប់ក្គ្នន់ និង5 

កងវះខាតអនាមយ័ និងក្គូររទយ វដេមនកា បណដុ ះបណ្ណដ េ។  6 

ដូទគ្នែ រៅនឹងក្តពាងំងាវដ  អនាម័យរៅទំនប់១មករា មិនមនអតថិភាររនាះរទ រហ្ើយសតវ  យ7 

មនរៅក្គប់ទីកវនលង។ រេខាក្សុក ស ូ រសឿន បានសា ភារថា មិនមនបងគន់ និងថាកមាក រាប់ម ឺននាក់8 

បត់រជើងតាមថ្ក្រតាមថ្ផស។ អតីតកមាក រ ា្ ះ អ  ន   ន បានផដេ់សកខីកមាថា រាងកាយ បស់គ្នត់ ររេ9 

ខលះរកើតថ្ទ។ រហ្ើយ ហ្  ន សិតាថ នី បានរ ៀបរាប់ថា៖ “សមលមួយវវកណ្ណ វដេរួករគប ិរភាគមនសតវ10 

  យជារក្ទើន”។ វក អ  ន វដេជាកាួយក្បុស និងជាអែករបើកឡាន បស់រេខាភូមិភាគ វក រក បានរ ៀប11 

រាប់ដូទខាងរក្កាម នូវអវីវដេគ្នត់បានរ ើញ រៅររេគ្នត់បានរបើកឡានដឹករូ បស់គ្នត់រៅកាន់កា ដ្ឋឋ ន12 

រនាះថា៖ “ររេហ្ែឹងមនមន សសក្បវហ្េរាប់ម ឺននាក់កំរ ងវតរធវើកា ។ រួករគរធវើកា ង្ហ យ៉ា ងរវទនា 13 

រិរសសក្សីៗរៅររេមន ដូវ គ្នា នទឹកសមែ តខលួនរទ អែកខលះមន  យររាមគូទ។ រៅកា ដ្ឋឋ នមន  យ14 

រក្ទើនណ្ណស់ ដូទជា ាុ ំយ៉ា ងអ  ៊ីទឹង។” រនះគឺជាអវីវដេអែករបើកប មែ ក់បានរ ើញ រៅររេវដេគ្នត់បាន15 

មកកាន់កា ដ្ឋឋ នរនះ រហ្ើយវក៏ជាអវីវដេ នួន ជា និងរមដឹកនាបំកសរផសងរទៀត វដេបានរៅរមើេរៅទី16 

តាងំរនាះបានរ ើញផងវដ ។ អែកមិនអាទលាក់បាងំ -- អែកមិនអាទលាកប់ាងំសតវ  យរាប់ម ឺនកាេ17 

រនាះបានរទ។ អែកមិនអាទលាក់បាងំកលិនរទញមករីកា បរនាា បង់រៅរេើដី បស់កមាក ៣០.០០០នាក់រៅ18 

ជ ំវិញកា ដ្ឋឋ នរនាះរទ។ កដីអាម៉ា ស់ជាក់វសដង វដេកមាក ជាស្តសតីបានក្បឈមម ខរនាះ ក្តូវបានផដេ់សកខី19 

កមាបញ្ញជ ក់រដ្ឋយក្បភរជារក្ទើន សាល យ៨៤  ួមមន រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី នួន ណ្ណ  ំ វដេបាន20 

រ ៀបរាប់រី របៀបវដេគ្នត់ និងកមាក រផសងរទៀតរៅទំនប់១មករា ក្តូវបានរគក្បក្រឹតតមករេើកែុង ូបភារ21 

ដូទវតថ ុ ជាជាងេកខណៈជាមន សស។ “មនរគរធវើបាបមិតតៗ រួកខាុំនឹងវភែក រដ្ឋយសា កា ឈឺ គ្នែ ឈឺ ស ំ22 

ឈប់ រគមិនឲ្យឈប់។ គ្នែ ថា គ្នែ រាក គ្នែ ឈឺរពាះ រគមិនឲ្យឈប់រទ ក្បាប់ថា ខាុំវឈឺវមន តមត់រគ រគ23 

ថ្វ  រៅនឹងវភែកនាងខាុំ។ ដេ់អ  ៊ីទឹងនាងខាុំមិនហា ន រទ្ធះបីឈឺជា ំក៏ស ខទិតតក្ទ្ធ ំវតរួករយើងមិនហា នរមើេ 24 

ដូទជាេួទវតអាណិតកែុងទិតត។ ដូរទែះទិដឋភារទ្ធងំអស់រនះ ខាុំខំក្បឹង ខាុំមិនហា នឈប់។ រទ្ធះបីនា ីៗក្តូវ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  33 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

វតមន ដូវ -- ក្តូវវតមន ដូវ មនអីឈឺរពាះ ក៏មិនវដេហា នឈប់ រហ្ើយក៏គ្នា នសែីជាអនាមយ័។ 1 

រយើង ស់ដូទសតវដូទធាត ។”  2 

[១១:០៤:២២] 3 

ដូទគ្នែ រៅនឹងកា ដ្ឋឋ នក្តពាងំងា និងកា ដ្ឋឋ ន និងសហ្ក ណ៍រផសងរទៀតថ្នកមពជុាក្បជាធិបរតយយ 4 

កមាក រៅទំនប់១មករា ក្តូវបានរធវើកា ឲ្យរៅ -- ឲ្យរធវើរៅជាទ្ធសក  រួករគមនជរក្មើសកែុងកា រធវើកា 5 

រៅទីរនាះរទ រហ្ើយរាេ់ទិដឋភារថ្នជីវិត បស់រួករគ ក្តូវបានក្តួតក្តាទ្ធងំក្សុងរដ្ឋយបកស។ រួករគមិន6 

មនរស ីោករទញរីកា ដ្ឋឋ ន ឬសូមបីវតរដើ រហ្ើ ជ ំវិញរនាះរដ្ឋយរស ី។ ដូទរលាក រលាកក្សីរៅក្កម7 

បានឮរីសាកសីនានា វដេបានរធវើកា រៅកា ដ្ឋឋ នរនះ និងរីអែកទសសនាដូទជា កាួយក្បុស បស់ ប៉ា េ រត 8 

រ ា្ ះ រសង េីរងង ថាឈលប និង យ ទាជនកាន់ការំភលើងវវងម៉ា កអា.កា រដើ េាតកា ដ្ឋឋ នរដើមបីកា ពា ក ំ9 

ឲ្យកមាក រគទរវះរីកា ង្ហ  ឬ ត់រគទ។ អ  ៊ុំ ជី វដេជាក្បធានកងទេ័តមនកមាក ៥០០នាក់ បានផដេ់10 

សកខីកមាអំរីកា ក្បជ ំវដេគ្នត់បានទូេ ួម វដេកែុងរនាះរមដឹកនាតំំបន់៤២ និងក្សុកបារាយណ៍ បាន11 

បញ្ញជ ក់យ៉ា ងទាស់អំរីរជាគវសនា បស់កមាក  និងកា អន វតតតាមវផនកា  បស់អងគកា  មិនអាទអន 12 

វតតតាមវផនកា  បស់អងគកា ។ របើអែកណ្ណមិនរគ្ន របញ្ញជ  គឺថារគទ កជាខាា ងំ សម័យហ្ែឹងគឺរជាគ13 

វសនាទ្ធងំអស់ហ្ែឹងវដេបានរកើតរេើង គឺថារគនឹងករមាទ រីរក្ពាះសាះនឹងទេនា បស់រគកសាង14 

សម័យន ា៎ង។ រលាក រលាកក្សីរៅក្កម បានសាដ ប់រេខាក្សុករ ា្ ះ ស ូ រសឿន ទទួេសាគ េ់ថា គ្នត់15 

បានទទួេ បាយកា ណ៍រីរម  ំទ្ធងំអស់ បស់គ្នត់ ទ្ធក់ទងនឹងកា វដេកមាក ក្តូវបានយករទញ និង 16 

បាត់ខលួន។  17 

[១១:០៦:១៤] 18 

កា ដ្ឋឋ នបនាា ប់ ខាុំនឹងរេើករេើងរីកា ដ្ឋឋ នសាងសង់ក្រលានយនតរហាះកំរង់ឆ្ែ ំង។ សាល យ៨៧ 19 

រនះជាកវនលងេត់ដំមួយ រក្បើសក្មប់ដ្ឋក់វិន័យ និង េត់ដំទ្ធហានវដេមករីកងរេរយធាវដេបាន20 

របាសសមែ ត  វក្តូវបានក្បក្រឹតតរដ្ឋយកងរេ៥០២  ថ្នកងទ័របដិវតតន៍ និងក្តូវបានបរងកើតរេើងរដ្ឋយ21 

គណៈមជឈិមថ្នបកសក មាយុនីសតកមពជុា តាមកិទចក្បជ ំជារក្ទើនវដេបានទូេ ួមរដ្ឋយទ្ធងំ នួន ជា និង 22 

រខៀវ សំផន ក៏ដូទជាកា ដ្ឋឋ នរផសងរទៀត វដេរយើងបានរិភាកាថ្ងៃរនះវដ  វក្តូវបានទសសនកិទចរដ្ឋយ23 

រមដឹកនាជំាន់ខពស់បកសក មាយុនីសតកមពជុាជារក្ទើន   ួមមន  រខៀវ  សំផន និងសមជិកអទិថ្ស្តនតយ៍ដថ្ទ24 

រទៀត។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  34 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

អងគជំន ំជក្មះបានសាដ ប់សកខីកមាសាកសី និង រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីទំនួន១០នាក់ ទ្ធក់ទងនឹង1 

េកខខណឌ កា ង្ហ រៅកវនលងរនះ  វដេបានបរងកើតរេើងរដ្ឋយគណៈអទិថ្ស្តនតយ៍បកសក មាយុនីសតកមពជុា។ 2 

កមាក វដេក្តូវបានបញ្ជូនរៅទីរនាះ រដើមបីេត់ដំ ជាទមបងគឺទ្ធហានវដេមករីកងរេ ឬតំបន់នានា 3 

វដេមិនទ កទិតតរដ្ឋយអែកដឹកនាបំកស ដូទជាកងរេ៣១០ និង៤៥០ថ្នកងទ័រដិវតតន៍កមពជុា និងភូមិភាគ4 

ឧតដ  និងភូមិបូព៌ា។ រួករគ គឺជាប គគេវដេក្តូវបានរោទក្បកាន់ថា មនក្បវតតិ ូបមិនេែ ឬមនជាប់5 

ទ្ធក់ទងនឹងកមា ភិបាេវដេក្តូវបានោប់ខលួន។ សាកសី វកវ គីន ក្តូវបានបញ្ជូនឲ្យរៅកាន់កវនលងរនះ រី6 

រក្ពាះឪរ ក បស់គ្នត់ធាល ប់ជាអន ក្បធាន  ំថ្ន បបម ន ក្បជាជនវដេក្តូវបានបងខំឲ្យរធវើកា រៅទីរនាះ 7 

 ួមមនទ្ធងំទ្ធហានរិកា  ឬ បួសផងវដ  ដូទជា សាកសីសវនាកា  វកវ រេឿ ផងវដ ។ 8 

[១១:០៨:១២] 9 

កមាក រៅក្រលានយនតរហាះរខតតកំរង់ឆ្ែ ំង បានសាងសង់ផលូវយនតរហាះ ត់ទំនួនរី វខស វដេមន10 

បរណ្ណដ យ២.៤គីេូវម៉ាក្ត រហ្ើយមន ូងបញ្ញជ កា ដ្ឋឋ នរក្កាមដីដ៏ធំ និងបនាប់ជារក្ទើន វដេក្តូវបានសាង11 

សង់រេើងរដ្ឋយកា បំផាះុទំរហ្ៀងភែំ។ កា ង្ហ ោប់រផដើមរីក្រេឹម រហ្ើយបនតរៅដេ់យប់ រដ្ឋយមនរភលើង12 

ដ្ឋក់រាយរៅតាមកវនលងរនាះ។ មិនមនថ្ងៃឈប់សក្មករទ។ មាបូអាហា វដេបានផដេ់ឲ្យវតរី ដងកែុង13 

១ថ្ងៃរនាះ គឺមិនក្គប់ក្គ្នន់សក្មប់កមាក  ស់រៅបានរទ បានកាល យរៅជាសគមសាគ ងំ និងឈឺ។ ជាកា ផាយុ14 

គ្នែ ទ្ធងំអស់ អែកបរទចករទសទិនរៅកវនលង មនមាបូរគប ិបូណ៍  ួមមន នំប ័ង និងមីគ្នវ រហ្ើយជប់15 

រេៀងក្បោសំបាដ ហ្៍ វដេរួករគផឹកក្សារបៀ  ដូទវដេរលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម បានឮ16 

រី ោន់ ម៉ាន ជាអែកជំនួយកា ឲ្យអែកតក្មួតរិនិតយទីកវនលងរនាះ។  17 

សាកសីនានាវដេបានផដេ់សកខីកមាទំរពាះម ខរលាក រលាកក្សីរៅក្កម បានរ ៀបរាប់អំរីកា 18 

រនឿយហ្ត់អស់កមល ំងរីកា ង្ហ វដេរួករគក្តូវបានបងខំឲ្យរធវើ រៅទីតាងំវេយនតរហាះរនះ។ វកវ រេឿ 19 

បានផដេ់សកខីកមា ខាុំសូមដកក្សង់៖ “ខាុំបាទ ទទួេអា មាណ៍ថា ខាុំបាទហាក់ដូទជាមន សសសាល ប់រៅររេ20 

រនាះ អត់មនសងឃឹមថា បាន ស់រានមនជីវិតរៅជួបអែកមនគ ណ បស់ខាុំបានរទ។ នឹករ ើញថា ថ្ងៃ21 

ណ្ណមួយហ្ែឹង គឺក្តូវសាល ប់រដ្ឋយសា កា ង្ហ រេកមា ឬរដ្ឋយអាហា មិនក្គប់ក្គ្នន់។” គ្នត់បានផដេ់22 

សកខីកមាថា៖ “ក្បជាជនក្តូវវតបនដរធវើកា  សូមបីវតររេឈឺ របើមិនដូរទែះរទ រួករគរោទថាខាា ងំ” និងបាន23 

រ ៀបរាប់ថា បានរ ើញកមាក ជារក្ទើនដួេសនលប់។  24 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី គង់ រសៀក វដេជាកមាកា ីមែ ក់ រៅកា ដ្ឋឋ នរនះ បានផដេ់ភសតតុាងដូទ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  35 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

តរៅ ជូនរលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម កាេរីថ្ងៃទី១៧ វខមិង នា ឆ្ែ ំ២០១៥។ “រយើងរទះវត1 

ខំក្បឹងរៅ ជីកមិនហា នឈប់រទ ក្បឹងវក្បង រទ្ធះរងថ្ដ ក៏រៅវតខំក្បឹង ក្បឹងរធវើ ក្បឹងរេើក។” គ្នត់ក៏2 

បានរ ៀបរាប់អំរីសាថ នភាររផសងៗ និង ូបរាង បស់គ្នត់ និងកមាក រផសងៗរទៀត ខាុំសូមដកក្សង់៖ 3 

“រយើងគឺស ទាវតសគម រហ្ើយរៅវតកាេ រហ្ើយនិងកាេជងគង់រទ។ រដើ រក្ទតរក្ទ្ធតរហ្ើយ រហ្ើយ4 

កា ង្ហ គឺរទះវតក្បឹងខាល ទសាល ប់ គឺខំនាគំ្នែ រទះវតរធវើរហ្ើយ រធវើរៅរហ្ើយរនាះ រទ្ធះបីវបកថ្ដ វបករជើង 5 

រទ្ធះបកី្គុនឈឺបនដិទបនដួទ ក៏អត់ហា នវដ  អត់ហា នឈប់រទ រហ្ើយខលួនសគម គឺគ្នា នកមល ំងរទ។ ទ្ធងំរគ 6 

ទ្ធងំខាុំ គឺគ្នា នកមល ំងរទ ប៉ា នរទះវតរៅ។” 7 

កមាកា ីមែ ក់រទៀត រៅក្រលានយនដរហាះរនះ គឺរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ជ ំ សារមឿន ក៏បាន8 

រ ៀបរាប់រីសាថ នភារដ៏អាក្កក់រៅទីតាងំកា ដ្ឋឋ នរនះវដ ។ រី របៀបវដេ ូបគ្នត់ និងកមាក  កមាកា ីដថ្ទ9 

រទៀត គឺថ្ទរកើតររញកាេទ្ធងំអស់ និងរី របៀបវដេរួកគ្នត់ក្តូវផឹកទឹកមិនសាែ តរីងលកុទឹកវដេរួករគ10 

ងូត។  11 

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ក៏បានឮផងវដ  អំរីកា ង្ហ ដ៏រក្គ្នះថាែ ក់វដេរគបានរក្បើ កា រកង12 

ក្បវ័ញ្ចទំរពាះអែកវដេរគដ្ឋក់ទិសរៅឲ្យបំផាះុ ូងរក្កាមដីថ្នវផែកខាងរជើងភែំតារាជ។ សាកសីបួននាក់បាន13 

ផដេ់សកខីកមាអំរីកមាក  ង បួស ឬសាល ប់រដ្ឋយអំវបងងាខាា តក្តូវ រដ្ឋយសា រួករគមិនអាទ ត់ទ្ធន់   14 

អំវបងផាះុងាវដេខាា តមករក្កាយកា ផាះុ។ ហ្ ីម ហ្ន បានផដេ់សកខីកមាថា រដ្ឋយសា ក្បរភទកា ង្ហ ដ៏15 

រក្គ្នះថាែ ក់ ក្បធានកា ដ្ឋឋ នោត់កមល ំងរីភូមិភាគបូព៌ា រហ្ើយោត់វទងរេើកា បំផាះុរនះ។ ររេសួ រីក្កុម16 

រមធាវីកា ពា កដី គ្នត់បាននិយយថា សាល យ៩១៖ “រនះជាវិធីសមល ប់មួយ វដេមិនអាទក្បវកកបាន 17 

រហ្ើយក្តូវវតរធវើ។ ឆែួនរនះ មិនង្ហយនឹងរៅដ្ឋក់រដ្ឋយង្ហយៗរនាះរទ វតររេរនះ កមល ំងទ្ធងំរនះ សាល ប់18 

ប៉ា នាា ន ក៏រគអត់សាដ យវដ  អ  ៊ីទឹងកា ផាះុកដី អីកដីហ្ែឹងគឺកមាវិធីរធវើហ្ែឹង វទ្ធន់ហ្ន់។ វខសបរញ្ខះខលី ងាផាះុ ឆែួន19 

ផាះុភាល ម និងអំវបងក្តូវធាល ក់មកក្តូវមន សសហ្ែឹងសាល ប់ ឬក៏ បួសជាហ្ូ វហ្មក។ ខាុំ អារនះ ខាុំមិនបានរធវើ20 

ផ្ទា េ់ថ្ដរទ ប៉ា វនដខាុំគិតថា កមាវិធីរនះ សកមាភាររនះ រដើមបីសមល ប់មន សសរទ។” 21 

[១១:១៣:១៧] 22 

ភសតតុាងទំរពាះម ខរលាក រលាកក្សីរៅក្កម ក៏បញ្ញជ ក់អំរីកា រធវើឲ្យរៅជាទ្ធសក ថ្នកមាក  23 

កមាកា ី រៅក្រលានយនដរហាះរខតតកំរង់ឆ្ែ ំង វដេរួកគ្នត់គ្នា នសិទាិរស ីភារកែុងកា ោករទញរីទីតាងំ24 

កា ដ្ឋឋ នរនះរេើយ  និងក្តូវបានតាមដ្ឋនជាក្បោ ំ រដ្ឋយកងអងគភារយមកាម។ ហ្ ីម ហ្ន បានផដេ់25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  36 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សកខីកមាថា “កមាក  កមាកា ី របើកំណត់ឲ្យរៅកវនលងណ្ណ គឺឲ្យរៅកវនលងហ្ែឹង”។ និងថាកា ដ្ឋឋ នរនះ របើ1 

តាមសមដីគ្នត់ គឺជាគ កឥតជញ្ញជ ងំ។ គ្នត់ក៏បានរ ៀបរាប់ផងវដ  អំរីកា កាដ ប់យ៉ា ងវណនវដេរមដឹកនាំ2 

កា ដ្ឋឋ នរនះ បានរធវើ រដ្ឋយគ្នត់និយយថា ខាុំសូមដកក្សង់៖ “រគកំណត់រយើងថា ជាជនកបត់ រហ្ើយរគ3 

ក្តួតក្តា ឲ្យរធវើអី គឺក្តូវឲ្យរហ្ើយ របើហា នតថ្ងល រយើងមនរទ្ធស ឬបាត់ខលួន។ ប៉ា វនដកងខាុំ ទ្ធងំអស់គ្នែ4 

វដេរៅជិតគ្នែ ន ា៎ង មិនវដេរីណ្ណហា នតថ្ងល ឬក៏បញ្ញជ ក់រដ្ឋយក្បកា ណ្ណមួយរទ។ រក្បើអី គឺរៅរធវើហ្ែឹង5 

រហ្ើយ រធវើមិន ួទ រធវើលាៃ ទរទៀត លាៃ ទមិន ួទ រធវើយប់រទៀត រធវើទ្ធេ់វត ួទកា ង្ហ ន ា៎ង។”  6 

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ភសតតុាងមួយទំនួនកែុងទំរណ្ណមភសដតុាងដ៏ខាល ងំកាល  ឬក្បកបរដ្ឋយ7 

ក្បសិទាភារបំផ ត វដេបញ្ញជ ក់ថាក្បជាជនក្តូវបានរធវើឲ្យរៅជាទ្ធសក រៅតាមទីតាងំទ្ធងំអស់រនះ គឺ8 

ជាអវីវដេបានរកើតរេើងទំរពាះអែកវដេបានរាយម ត់រគទ ឬរគទខលួន។ កែុងក ណីទីតាងំក្រលានយនដ9 

រហាះរខតតកំរង់ឆ្ែ ំងរនះវិញ រយើងមនឯកសា រៅរសសសេ់ វដេរឆលើយសំណួ រនាះ និងបញ្ញជ ក់ហ្ួស10 

រីវិមតិសងស័យរេើសកខីកមាវដេរលាក រលាកក្សីរៅក្កម បានសាត ប់រីសាកសីនានា។ សាល យ៩៤ អូា៎! សូម11 

រទ្ធស ៩៨, ៩៤ដេ់៩៨។ រនះគឺជា បាយកា ណ៍ក្បោវំខ បស់ភូមិភាគបសចិមសក្មប់វខកកកដ្ឋ ឆ្ែ ំ12 

១៩៧៨ ដកក្សង់៖ “វរ ៀបរាប់រី របៀបវដេកងទ័រតំបន់បាន ករ ើញខាា ងំបីនាក់ វដេបានរាយម13 

 ត់រគទរីទីតាងំក្រលានយនតរហាះរខតតកំរង់ឆ្ែ ំង រៅរម៉ា ងមួយ សាមសិបនាទីក្រឹក ថ្ងៃទី២៤ វខកកកដ្ឋ14 

ឆ្ែ ំ១៩៧៨។ ភូមិភាគបានរាយកា ណ៍ថា កងទ័ររនះបានបាញ់កមាក ទ្ធងំរនាះ និងបានោប់ខលួនរួករគ 15 

និងថាកមាក មែ ក់កែុងទំរណ្ណមកមាក វដេក្តូវបានោប់ខលួនរនាះ ក្តូវបានបញ្ជូនរៅកវនលងអប់ ំ រហ្ើយ16 

សួ ទរមលើយបនតរទៀត។”  បាយកា ណ៍ភូមិភាគបសចិមរីវខម ន មនវផែកទ្ធងំមូេមនទំណងរជើងថា 17 

“សកមាភារេួទ ត់រទញរីសហ្ក ណ៍”។ 18 

[១១:១៦:១០] 19 

សាល យ៩៩ រហ្ើយរនះគឺជា បាយកា ណ៍វខឧសភា ឆ្ែ ំ១៩៧៥ រីភូមិភាគពាយ័រយរៅកាន់អងគកា 20 

ទ្ធក់ទងនឹងតំបន់៥ តំបន់វតមួយវដេតំបន់ក្តពាងំងាមនទីតាងំសថិតរៅ។ វរ ៀបរាប់អំរីវិធានកា វដេ21 

បានរធវើក្បឆំ្ងនឹងក្បជាជនក្បាបំួននាក់ វដេបានេួទ ត់រីសហ្ក ណ៍កែុងតំបន់រនាះ។ “រៅតំបន៥់មន22 

ខាា ងំក្បាបំួននាក់ ត់ទូេថ្ក្រ ក្បុសក្បាមំួយ ក្សីបី បាន ត់ទូេថ្ក្ររៅមដុំថ្ក្រដូនរខៀវ ខាងតបូងកំរបា  រួក23 

រនះវដេ ត់រទញរីកងទេ័ត រហ្ើយកំរ ងរដញតាមរាេ់ថ្ងៃ បានជួបវមដងបាញ់ក្ជុះកាវមេ អងក  ក្តី24 

រងៀត ឪេឹក រៅកវនលងវសក្មក វតមិនក្តូវវ រហ្ើយកំរ ងរដញតាមវតរទៀត។ រក្ដរីរនះមនទេនា25 
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អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  37 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

 ត់រៅថ្ងខលះវដ ។ វតរបើរក្បៀបរធៀបរីវខម ន រ ើញថាមនទំនួនតិទជាងម នរក្ទើនណ្ណស់ រហ្ើយអែក1 

វដេ ត់រក្ទើន ៗករមាទបានផង។” ភូមិភាគរផសងគ្នែ កែុងឆ្ែ ំខ សៗគ្នែ  ប៉ា វនតកា រឆលើយតបដូទគ្នែ របះបិទរៅ2 

នឹងអែកវដេបានរាយម ត់រគទរីសហ្ក ណ៍ ឬកា ដ្ឋឋ ន បស់រួករគ បានរាយកា ណ៍រៅកាន់រមដឹក3 

មជឈិមបកសរៅភែំររញ។ ក្បសិនរបើសហ្ក ណ៍ និងកា ដ្ឋឋ នទ្ធងំឡាយមិនវមនជាគ កឥតជញ្ញជ ងំ ដូទ4 

វដេរមធាវីកា ពា កដីបានអះអាងរនាះ រហ្ត អវីបានជាអែកវដេរាយមោករទញទ្ធងំរនាះ ក្តូវបាន5 

តាមក្បមញ់ បាញ់សមល ប់ និងករមាទរោេរៅវិញ។  6 

រលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម បានសាដ ប់សកខីកមាអំរីកមាក ជារក្ទើនរៅក្រលានយនត7 

រហាះរខតតកំរង់ឆ្ែ ំង វដេក្តូវបានោប់ខលួននិងបញ្ជូនរទញរីទីតាងំរនាះ វកវ គីន វដេបានរធវើកា រៅជិត8 

មនាី  បស់អែកក្តួតរិនិតយកា ដ្ឋឋ នរ ា្ ះ ថ្េវ បានរ ើញកា ោប់ខលួនទ្ធងំរនាះរដ្ឋយផ្ទា េ់វភែក គ្នត់បាន9 

រ ៀបរាប់អំរី របៀបវដេកមាក ក្តូវបានរៅរៅកាន់មនាី  បស់ ថ្េវ  ក្តូវបានទងរដ្ឋយអែកយម រដ្ឋយ10 

ភជង់នឹងការំភលើង របាះដ្ឋក់ឡាន បស់កងរេ រហ្ើយបានរបើករទញរីទីតាងំរនាះបាត់រៅ។ កា ោប់ខលួន11 

ទ្ធងំរនះ បានរកើតរេើងខណៈវដេ ថ្េវ វដេជាអន បញ្ញជ កា កងរេរេខ៥០២ មនវតតមនរៅទី12 

រនាះ។ កមាក មែ ក់កែុងទំរណ្ណមកមាក ទ្ធងំរនាះក្តូវបានោប់ខលួន និងបញ្ជូនរទញរីក្រលានយនតរហាះរខតត13 

កំរង់ឆ្ែ ំងរនាះគឺរ ា្ ះ យឹម សំអ េ រៅ ញា៉ា  វដេបានទូេមនាី ស-២១ រៅថ្ងៃ១៩ វខធែូ ឆ្ែ ំ១៩៧៨។ 14 

គ្នត់មនរេខរ ៀង១៤.៦៩៣ រៅកែុងបញ្ជីរ ា្ ះអែករទ្ធស ស-២១  បស់សហ្រៅក្កមរស ើបអរងកត 15 

រហ្ើយក្បវតតិ ូបស-២១ បស់គ្នត់ បញ្ញជ ក់ថា គ្នត់ក្តូវបានបញ្ជូនមករីក្រលានយនតរហាះរខតតកំរង់ឆ្ែ ំង។ 16 

[១១:១៩:២៥] 17 

ភសតតុាងពាក់រ័នានឹងសហ្ក ណ៍ក្សុកក្តាកំក់។ សាល យរេខ១០២ ក្តាកំក់ជាក្សុកមួយកែុង18 

ទំរណ្ណមក្សុកទ្ធងំបី រៅកែុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ វដេ នួន ជា និង រខៀវ សំផន និងគណៈ19 

មជឈិមបកសក មាយុនីសតកមពជុាបានទទួេសាគ េ់ និងរកាតស រសើ ថាជាក្សុកគំ ូ និងជាឧទ្ធហ្ ណ៍20 

សក្មប់ក្សុកទ្ធងំអស់រផសងរទៀត។ សាល យ១០៤ កែុងឆ្ែ ំ១៩៧៧ គណៈមជឈិមបានក្បគេ់ ង្ហវ ន់ដេ់21 

ក្សុកក្តាកំក់ នូវទង់ក្កហ្មកិតតិយសទំរពាះកា កសាងសងគមនិយម និងរបសកកមា បស់បកស រដើមបី22 

សរក្មទបានបីរតានកែុងមួយហ្ិកតា។ រហ្ើយរៅកែុងរសទកដីសរក្មទវដេបានអន ម័តរៅកែុងស នា កថា23 

ជារក្ទើនរធវើរេើងរដ្ឋយ រខៀវ សំផន រៅថ្ងៃទី១៥ វខរមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៨ ក្សុកក្តាកំក់ ជាងាីមដងរទៀតក្តូវ24 

បានរេើករេើងជាឧទ្ធហ្ ណ៍ ឬជាគំ ូសក្មប់កងផេិតរៅទូទ្ធងំក្បរទស។ រៅរដើមឆ្ែ ំ១៩៧៧ នួន ជា 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  38 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

និងរខៀវ សំផន បានទសសនាសហ្ក ណ៍  ំលាយបូ  កែុងក្សុកក្តាកំក់ជាមួយនឹង ប៉ា េ រត និង តាម៉ា ក។ 1 

ដូទវដេបានផដេ់សកខីកមារៅកែុងសវនាកា  រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរី  ូបវដេបានបញ្ញជ ក់រដ្ឋយអតីត2 

រេខាក្សុករ ា្ ះ ររក្ជ ជឹម។  3 

រលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម បានសាដ ប់សកខីកមាអស់ យៈររេ៤វខ រៅររេោប់4 

រផដើមដំបូងបងែស់ថ្នកា ជំន ំជក្មះរីក្បជាជន និងកមា ភិបាេវដេបាន ស់រៅកែុងក្សុកគំ ូ បស់បកស5 

ក មាយុនីសដកមពជុារនះ។  កែុងអំេុងររេ បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ សកខីកមារនាះបានមករីក្បជាជន6 

មូេដ្ឋឋ ន ក្បជាជនងាី វដេក្តូវបានបញ្ជូនរៅក្សុកក្តាកំក់ និងក្តូវបានោត់តាងំឲ្យរធវើកា រៅកែុងសហ្7 

ក ណ៍នានា បស់ក្សុករនះ អតីតរម  ំទំនួនបីនាក់ កមា ភិបាេមែ ក់វដេបានរធវើកា អន ក្បធានមនាី 8 

ររទយក្សុក អែករទ្ធស ស់រានមនជីវិត និងអែកយមមករីមនាី អប់ ំក្សុកក្កាងំតាោន់ និងអតីតរេខា9 

ក្សុករនាះទំនួនរី នាក់។  10 

[១១:២១:៤០] 11 

រេើសរនាះរទៀត ឯកសា សហ្កាេរាប់ យមករីក្សុកក្តាកំក់ គឺជាភសដតុាងបង្ហា ញវដេកត់12 

ក្តាឧក្កិដឋកមានានាវដេបានក្បក្រឹតតរៅកែុងក្សុករនាះ កែុងអំេុងររេ បបវខា ក្កហ្ម និងគ្នកំ្ទសកខីកមា13 

 បស់សាកសី  ទំរពាះអវីវដេបានរកើតរេើងរៅកែុងក្សុកគំ ូរនះ។  រៅកែុងក្សុកគំ ូ បស់បកសក មាយុនីសដ14 

កមពជុារនះ បកសបានអន វតតកា ក្គប់ក្គងដ្ឋទ់ខាត រេើរាេ់ទិដឋភារទ្ធងំអស់ថ្នកា  ស់រៅ បស់ក្បជាជន 15 

កា ង្ហ  បស់រួកគ្នត់ ផាះ បស់រួកគ្នត់ អាហា  បស់រួកគ្នត់ ជីវិតក្គួសា  បស់រួកគ្នត់ រាេ់កា គិត 16 

និងកា សមល ប់ កា បនាល សទ់ី បស់រួកគ្នត់ក្តូវបានក្គប់ក្គងរដ្ឋយអងគកា ។ រៅកែុងកំណត់រហ្ត វដេ17 

បាន កាទ ករដ្ឋយរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី អ  ៊ុំ ស ផ្ទនី រៅកែុងអំេុងររេ បបរនាះ គ្នត់បានស រស ថា18 

៖ “មិនហា នរក្ទៀង មិនហា នរំា មិនហា នរសើទកាែ កកាែ យ សកមាភារវដេរយើងរធវើជាក្បោគឺំរដក ស ី រធវើ19 

កា វតប៉ា ណា ឹងឯង -- រធវើកា វតប៉ា រណ្ណា ះឯង។” រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី  ី រៅ បានផដេ់សកខីកមាថា សូមបី20 

រៅបនាប់ទឹក  ូបគ្នត់ អែករផសងរទៀតរៅកែុងកងទេ័ត បស់គ្នត់ ោបំាទ់ក្តូវទទួេកា អន ញ្ញា តរីក្បធាន21 

កង បស់ខលួន និងក្តូវក្បាប់គ្នត់ថា នឹងទំណ្ណយររេអស់ប៉ា នាា ន រដើមបីធានាដេ់កា ក្តួតក្តា បស់រួករគ 22 

ឲ្យបានដ្ឋទ់ខាត បកសក មាយុនីសដកមពជុាបានដកហ្ូតនូវក្ទរយសមបតតិឯកជនទ្ធងំអស់រីក្បជាជន។ រធវើអវីក៏23 

រដ្ឋយ ក៏ក្តូវមនកា អន ញ្ញា តរីអងគកា វដ  សូមបីវតរបះវផលសាវ យមួយ ឬោប់កវងកបរៅតាមវេវក្ស។  24 

រលាក រលាកក្សីរៅក្កមបានឮរហ្ើយអំរីវិបាកទ្ធងំឡាយសក្មប់អែកវដេឃាល ន រហ្ើយហា ន25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  39 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ទទួេទ្ធនអាហា ដ៏សមបូ វបបវដេបានដ ះរៅរេើទឹកដីថ្នក្បរទសរនះ។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ជូ គឹម1 

េន បានរ ៀបរាប់អំរីកូនក្បុស បស់គ្នត់វដេរទើបវតមនអាយ ១៣ឆ្ែ ំ ក្តូវបានរគោប់ទង និងយករៅ2 

សមល ប់រដ្ឋយសា វតរគបានេួទដកដំេូងរគហ្ូប។ របង របឿន បានផដេ់សកខីកមាអំរីវសនា បស់សាទ់3 

ថ្ងល បស់គ្នត់មែ ក់វដេហា នរបះវផលដូងមួយវផលថា៖ “ខាុំក៏រដើ ៗរៅរមើេរគ្ន រដញរគ្នក៏បែូនថ្ងលមួយរទៀត 4 

រដញរគ្នក៏បែូនថ្ងលមួយរទៀត បែូនថ្ងលខាងក្បរនាបរងកើតហ្ែឹង ក៏វរេើងរបះដូង ៗររេរនាះ វរ ើញខាុំក៏របាះ5 

ដូងឲ្យខាុំមួយ របាះឲ្យមកក្សាប់វតវទ ះដេ់រក្កាម មនរគដឹកថ្ដរៅរទៀត។ ដេ់ររេខាុំមកដេ់សហ្-6 

ក ណ៍វិញ បានរមើេរ ើញរៅ រគទងសាល បរសករីរក្កាយអូសទ្ធញរៅទ្ធងំថ្ងៃក្តង់។  7 

រលាក រលាកក្សីរៅក្កមបានឮរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ថាន់ ធីម និងសាកសីរផសងរទៀត អំរី8 

 របៀបវដេក្កុមក្គួសា នានាក្តូវបានបំវបកបំបាក់រៅកែុងក្សុកគំ ូ បស់បកសក មាយុនីសដកមពជុា រដ្ឋយ9 

មន សសក្បុសក្តូវបានរគយករៅដ្ឋក់រៅកែុងកងប  ស ក្បរនាក្តូវបានរគដ្ឋក់កែុងកងនា ី ទំវណកកូនៗ10 

 បស់រគក្តូវបានយករៅរទញរៅបាត់ ដ្ឋក់រៅកែុងកងក ម ។ រលាក រលាកក្សីរៅក្កមបានឮរីក ម 11 

ទ្ធងំរនាះខលះផងវដ គឺ មស ស ខា និង អ ឹម វណា ៈ វដេធាល ប់ក្តូវបានរគវយររេរគោប់បាន ររេ12 

វដេរួករគកំរ ងរាយម ត់រៅជួបឪរ កមត យ បស់រួករគ។ រៅកែុងក្សុកគំ ូរនះ ដូទគ្នែ នឹងកា ដ្ឋឋ ន 13 

និងសហ្ក ណ៍ទ្ធងំអស់ដថ្ទរទៀត បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយវដ  គឺក្បជាជនក្តូវខិតខំរធវើកា យ៉ា ងខាល ងំ14 

ោប់រីក្រេឹមក្សាង ហ្ូតដេ់យប់ និងសូមបីស្តសតីមនគភ៌ ក៏ក្តូវបានរគបងខំឲ្យរធវើកា ង្ហ ជាទមៃន់វដ ។  15 

សាល យរេខ១០១ រលាក រលាកក្សីរៅក្កម បានឮរៅកែុងសវនាកា រនះរីស្តសតីរនាះ ទ្ធងំរនាះមួយ16 

ទំនួន ួទរហ្ើយ  ួមទ្ធងំ ជាងំ ក្សីម ំ ផងវដេបានផតេ់សកខីកមាដូទខាងរក្កាមវដេរ ៀបរាប់អំរីបទ17 

រិរសាធន៍ បស់គ្នត់ ខាុំសូមដកក្សង់៖ “មនថ្ផារពាះរី បីវខអ  ៊ីទឹង ខាុំរគឲ្យសហ្ក ណ៍ រគឲ្យរ ីសអាទម៍18 

រគ្ន វ កដីដំបូង អ  ៊ីទឹងោក់វក្ស ោក់អ  ៊ីទឹង។ រដើ រ ីសអាទម៍ និងរដើ ងលឹងមួយថ្ងៃបានប៉ា នាា នគីេូ។ រដើ 19 

បានតិទតួទៗ រគកសាងរយើង។ រហ្ើយមា៉ាង ខាុំហ្ូបបាយវោញ់កូន ហ្ូបបាយអត់រកើត ឈឺរេើងសគម 20 

អ  ៊ីទឹងរហ្ើយ រគកសាងរយើងរហ្ើយ រគថា រយើងរធវើសតិអា មាណ៍ខជិេរធវើកា ។ អ  ៊ីទឹងខាុំមនអា មាណ៍មួយ21 

រិបាកទិតតណ្ណស់ រិបាកទិតតណ្ណស់។ ខាុំរធវើកា អត់រកើត។ រហ្ើយដេ់ររេ -- រហ្ើយអាហា អត់ក្គប់22 

ក្គ្នន់រទៀត។ រធវើកា រម៉ា ងបួន ដេ់រម៉ា ងបួនរទៀបភលឺ កា ង្ហ រវទនាអ  ៊ីទឹង។”  23 

ដូទរៅតាមតំបន់ដថ្ទរទៀតវដ   របៀបអាហា រៅកែុងក្សុកក្តាកំក់មិនក្គប់ក្គ្នន់រេើយ រដើមបី24 

ក្ទក្ទង់ជីវិតមន សស។ រលាក រលាកក្សីរៅក្កម បានឮ ួទរហ្ើយវដ អំរីកា រិតថ្នសហ្ក ណ៍គំ ូរៅ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  40 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

លាយបូ  រីរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ជូ គឹមេន វដេគ្នត់បានរិរណ៌នាអំរីភាររក្សកឃាល ន បស់គ្នត់1 

រដ្ឋយសា វតរគឲ្យវតមួយវវកៗមែ ក់ និងអស់ប៉ា ណា ឹងឈប់រហ្ើយ និងបានផតេ់សកខីកមាថា អាកូនតូទ2 

គ្នត់ហ្ែឹងក៏ហ្ូបអត់វឆែត។ ប  ន សារ ឿន បានផតេ់សកខីកមារី របៀបវដេក្បជាជនក្តូវរក្កាកតាំងរី3 

ក្រេឹម និងខំរធវើកា យ៉ា ងខាល ងំ គឺវមិនអាទសមនឹងកមល ំងវដេរធវើកា ហ្ែឹងរទ។ ជាេទាផេ ជំងឺកងវះ4 

ខាតអាហា  និងកា ង្ហ រេើសកមល ំង រធវើឲ្យក្បជាជនរៅក្សុកក្តាកំក់ធាល ក់ខលួនឈឺ និងរៅររេក្បជាជន5 

ឈឺរួករគក្តូវបានរមដឹកនាកំ្សុកក្បក្រឹតតទំរពាះរគ កាន់វតអាក្កក់វងមរទៀត ដូទវដេ ោន់ ធីម បាន6 

រ ៀបរាប់ដូទតរៅ៖ “គឺអាខលះក៏គ្នែ ឈឺអ  ៊ីទឹងរៅ។ អាកាេជងគងុក្តវម៉ាងក្តរម៉ា ង កាេជងគងុធំជាងរៅល7 

រទៀត។ រដើ រយងវតអាតាា មិនទង់ ួទផង បាទ។ រហ្ើយអាខលះក៏ឈឺរៅ រគថាឈឺសតិអា មាណ៍ ឈឺសតិ8 

អា មាណ៍អី? ដេ់ ួទរៅ គ្នែ ឈឺរិតក្បាកដ។ ដេ់ ួទរៅ រគថា យី!ទ កក៏មិនទំរណញ ដករទញក៏មិន9 

ខាត យករៅបាត់អស់រៅ។ រួករគវដេមិនរធវើកា មិនបានហ្ែឹងគឺអាហា  របើតាមវដេខាុំដឹងគឺរគបនថយ10 

រទៀត។ រគថា ឈឺ រហ្ើយក្តូវវតបនថយ ឲ្យគ្នែ ហ្ូបបប រាវរហ្ើយហ្ែឹងណ្ណា៎ ។ រហ្ើយរបើតាមរិតរៅ រគ11 

ថាថារយើងអត់មនរេកមាអី មិនរទញរធវើកា ង្ហ អី មិនបាទ់ហ្ូបរក្ទើនរទ ហ្ូបបនតិទៗបានរហ្ើយ។” 12 

[១១:២៩:១០]  13 

រលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កមបានឮផងវដ ថា រ ៀេ សន វដេជាអតីតអន ក្បធាន14 

មនាី ររទយក្សុកក្តាំកក់ គ្នត់បានរ ៀបរាប់ថា ឈឺរហ្ើមខលួនក្តូវបានបញ្ជូនរៅមនាី ររទយ។ ក្បជាជនខវះ15 

អាហា  ូបតថមា និងរាក ូស។ គ្នត់បានផតេ់សកខីកមាថា កា សាល ប់រដ្ឋយសា កា ខវះអាហា  ូបតថមាកាន់វត16 

អាក្កក់រៅ។ រៅររេវដេ បបមួយរនះរដើ រៅម ខ រដ្ឋយបានវងលងថា កាេរីប៉ា នាា នវខម ន ខាុំសូមដក17 

ក្សង់៖ “កាប់ រតត កប់ ហ្ូត ថ្មៃ៉ាៗបួនដប់ថ្មាសាមសិបនាក់អ  ៊ីទឹងរៅ។” រ ៀេ សន ក៏បានរ ៀបរាប់ផង18 

វដ  រីកា ក្បជ ំមួយជាមួយនឹងគណៈក្សុកវដេគ្នត់ក្តូវបានសួ ថា រហ្ត អវីបានជាមនមន សសឈឺរក្ទើន19 

រមល៉ាះរៅកែុងមនាី ររទយ? រៅររេវដេគ្នត់បានរឆលើយរៅកាន់រមដឹកបកសក មាយុនីសដកមពជុា អំរីក្សុកគំ ូ20 

រនះ រីរក្ពាះក្បជាជនហ្ូបមាបូអាហា មិនក្គប់ក្គ្នន់ រហ្ើយរួកគ្នត់ខវះអាហា ូបតថមា គ្នត់ក្តូវបានរោទ21 

ក្បកាន់ថា  គ្នត់វយក្បហា សហ្ក ណ៍ រហ្ើយសំរណើ បស់គ្នត់ស បំរងកើន បបអាហា ក្តូវបាន22 

បដិរសធ។ រៅកែុងក្សុកគំ ូ បស់បកសក មាយុនីសដកមពជុារនះ ក្បជាជនជារក្ទើនវដេហា នតែូញវតែ រីកា 23 

ខវះខាតមាបូអាហា  ឬេកខខណឌ កា ង្ហ រិបាកក្តូវបានោប់ខលួនថាជាខាា ងំ បញ្ជូនរៅមនាី អប់  ំ រហ្ើយមិន24 

វដេបានរ ើញម ខមដងរទៀតរទ។ រ ឿងរនះរាប់ទ្ធងំអែករធវើកា ជាមួយគ្នែ មួយទំនួនផង ដូទជាអែករធវើកា 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  41 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ជាមួយរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ជូ គឹមេន វដេក្តូវបានោប់ខលួននិងបាត់ខលួនវតប៉ា នាា នថ្ងៃបនាា ប់រីដំរណើ 1 

ទសសនកិទច បស់ នួន ជា និង រខៀវ សំផន រៅកាន់សហ្ក ណល៍ាយបូ ។ 2 

[១១:៣១:០៥] 3 

កា ោប់ខលួនមន សសវដេបានតែូញវតែ  អំរីេកខខណឌ កា ង្ហ ក្តូវបានបញ្ញជ ក់រដ្ឋយកំណត់ក្តារៅ4 

សេ់វដេបានមករីក្សុក។ សាល យ១០៩៖ បញ្ជីរ ា្ ះអែករទ្ធសរៅក្កាងំតាោន់  ួមមនក្បជាជនវដេ5 

ក្តូវបានរោទក្បកាន់ថា បានតែូញវតែ ថាឲ្យស ីវតបប រាវៗ។ សាល យ១១១៖ រៅកែុងេិខិតមួយទ ះថ្ងៃទី6 

១៧ វខមករា ឆ្ែ ំ១៩៧៨ រីក្តាងំកក់ ក្បធាន  ំ ទន់ រផាើរៅក្កាងំតាោន់ ក្បធាន  ំ ទន់ បានស រស ថា 7 

“រយើងខាុំទង់បញ្ជូនក្បជាជនងាីមែ ក់រ ា្ ះ ស ខ វស រៅភូមិក្តាកំក់   ំក្តាកំក់។ រ ា្ ះ ស ខ វស រនះ8 

បានរេើកទំនាស់ថា កាេរីថ្ងៃ១៤ មករា រគរក្បើដូទសតវតិ ិោខ ន រធវើក្សូវបានទ កជក្មុកឲ្យបាយស ីមិន9 

វឆែត។ រហ្ើយរ ឿងរនះបកសក្សុកបានសរក្មទឲ្យរយើងរធវើកា ោបប់ញ្ជូនមកកវនលងសមមិតតបង។”  10 

សាល យ១១២៖ និងរៅកែុងឯកសា ថ្ងៃទី០៦ វខត លា ឆ្ែ ំ១៩៧៧ រម  ំវញ៉ាងញ៉ាង បានរាយកា ណ៍11 

រីស្តសដបីួននាក់រៅកាន់បកស រីរក្ពាះស្តសដីទ្ធងំរនះបានតែូញវតែ រីបដិវតតន៍ និងបាននិយយថា ខាុំសូមដកក្សង់12 

៖ “សមបូ ណ្ណស់វត កអីស ីមិនរ ើញ ស ីវតបប ក្រឹកលាៃ ទ បដិវតតន៍សែីរគ រនះ កស ីមិនរ ើញដូទរី13 

សងគមោស់រទ។ រីសងគមោសស់បាយណ្ណស់ ទង់ស ីគ យទ្ធវ ស ីនំ បានក្គប់ក្គ្នន់ មិនដូទបដិវតតន៍សែី14 

រគរនះរទ។” 15 

រលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សរីៅក្កមរនះជាកា រិតសដីរីជីវិតរៅកែុងក្សុកគំ ូ បស់បកសក មាយុ16 

នីសដកមពជុា។ ឧក្កិដឋកមា អំរីកា រធវើឲ្យរៅជាទ្ធសក  និងអំររើមន សសធម៌ក្តូវបានបង្ហា ញរីសកខីកមាយ៉ា ង17 

ជាក់លាក់ហ្សួរី វិមតិសងស័យ។  18 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 19 

បាទ អ គ ណ។ បាទ ឥេូវរនះដេ់ររេសក្មកថ្ងៃក្តង់រហ្ើយ អងគជំន ំជក្មះក្បកាសសក្មក20 

ោប់រីររេរនះរៅ ហ្ូតដេ់រម៉ា ងមួយកនលះ រសៀេរនះ សូមអរញ្ជើញទូេ វិញរដើមបីបនដកិទចដំរណើ កា 21 

សវនាកា  សូមភាគីក្ជាប។ 22 

រហ្ើយបង្ហគ ប់ឲ្យអន  កសមនាី   ំឃាងំនាខំលួនរលាក រខៀវ សំផន ក្តេប់រៅកានប់នាប់ ង់ោំខាង23 

រក្កាមសាេសវនាកា រនះ និងបង្ហគ បឲ់្យនាខំលួនគ្នត់ក្តេប់ទូេ ួមសវនាកា រៅកែុងបនាប់សវនាកា រនះ24 

 វិញរៅ រសៀេរនះឲ្យបានម នរម៉ា ងមួយកនលះ។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  42 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សក្មកទ ះ! 1 

ក្កឡាបញ្ជ៖ី 2 

សូមអរញ្ជើញរក្កាកឈ ! 3 

(សវនាកា សក្មករីរម៉ា ង ១១:៣៣ នាទី ដេ់រម៉ា ង ១៣:៣០ នាទី) 4 

[១៣:៣០:០១] 5 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 6 

អងគយុទ ះ! 7 

អងគជំន ំជក្មះក្បកាសបនតកិទចដំរណើ កា សវនាកា  រហ្ើយតរៅរនះផដេ់រវទិកាជូនរៅសហ្ក្រះ8 

រាជអាជាា ជាតិ រដើមបីបនតកា រធវើរសទកដីសនែិដ្ឋឋ នបិទបញ្ចប់កិទចរិភាការដញរដ្ឋេ បស់ខលួន។ 9 

រលាកក្សី ជា លាង៖ 10 

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ភាគីទ្ធងំអស់ និងអងគសវនាកា សាជាងាី។ ឥេូវរនះ ខាុំទូេរៅដេ់11 

ក្បធានបទកា រធវើទ កខប ករមែញរេើរ ទាសាសនិកជន។ រដ្ឋយសា វតជនជាប់រោទ ក៏ក្តូវបានរោទ12 

ក្បកានរ់ៅកែុងក្សុកក្តាំកក់ អំរីកា រធវើទ កខប ករមែញរេើសាសនា ទ្ធក់ទងនឹងរ ទាសាសនិកជនវដ រនាះ 13 

ម នររេទូេរៅកាន់អាពាហ្៍រិពាហ្៍រដ្ឋយបងខំ ខាុំសូមរេើករេើងរដ្ឋយសរងខបអំរីរគ្នេនរយបាយ14 

បកសក មាយុនីសតកមពជុា កែុងកា ហាមឃាត់ក្រះរ ទាសាសនា និង ភសតតុាងទំរពាះអវីវដេបានរកើតរេើង15 

ទ្ធកទ់ងនឹងវតតអារាម ក្រះសងឃ និង កា អន វតតក្រះរ ទាសាសនារៅកែុងក្សុកក្តាកំក់ កែុង បបកមពជុា16 

ក្បជាធិបរតយយ។ មិនអាទមនមនាិេសងស័យរទៀតរនាះរទ វដេថារគ្នេនរយបាយមួយកែុងទំរណ្ណម17 

រគ្នេនរយបាយទ្ធងំឡាយវដេក្តូវបានអន វតតរដ្ឋយរមដឹកនាបំកសក មាយុនីសតកមពជុា កែុងអំេុងររេ18 

 បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយរនាះ គឺកា បំបិទវតតអារាម កា ផសឹកក្រះសងឃ និងកា ហាមឃាត់ កា អន វតត19 

ក្រះរ ទាសាសនា ភសតតុាងមិនបានវផែករៅរេើពាកយទោមអារា ម ដូទវដេបានអះអាងរេើងរដ្ឋយ20 

រមធាវីកា ពា កដីរនាះរទ។ ប៉ា វនតវផែករេើបទរិរសាធន៍ផ្ទា េ់ បស់ក្បជាជនកមពជុា វដេបាន ស់រៅឆលង21 

កាត់ និងបាន ស់រានមនជីវតិរី បបវខា ក្កហ្ម រហ្ើយវដេបានទទួេ ងរក្គ្នះរីកា ផ្ទល ស់បដូ យ៉ា ងខាល ងំ22 

រៅកែុងមូេដ្ឋឋ នថ្នជីវិតកែុងក្បរទសកមពជុា។ រៅររេវដេវតតអារាមរៅកែុងតំបន់ បស់រួកគ្នត់ក្តូវបាន23 

បិទ ក្រះសងឃក្តូវបានផសឹក រហ្ើយរគវេងអន ញ្ញា តឲ្យរួកគ្នត់រធវើសកាក   និងអន វតតសាសនា បស់ខលួនត24 

រៅរទៀតរនាះរទ។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  43 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

[១៣:៣២:៣៤] 1 

រលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម បានសាដ ប់សាកសីរាប់ យនាក់រៅកែុងបនាប់សវនាកា រនះ 2 

និងរាប់ពាន់នាក់រផសងរទៀត ក្តូវបានសាដ ប់ទរមលើយ និង ហាក់ដូទជាមិនមនភសតតុាងគួ ឲ្យរជឿជាក់បាន3 

ដូទអវីវដេរមធាវីបានរេើករេើងរនាះរទ។ វតផាយុរៅវិញ មនភសតតុាងជារក្ទើនរេើសេ បវដេបញ្ញជ ក់4 

ថា ក្រះរ ទាសាសនាក្តូវបានេ បបំបាត់រីសងគមកមពជុា កែុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ រយើងបានដ្ឋក់5 

រៅកែុងសា ណ្ណបញ្ចប់កិទចរិភាការដញរដ្ឋេ បស់រយើង នូវបញ្ជីរ ា្ ះសាកសីនានា មករីភូមិភាគ និង6 

តំបន់នីមួយៗថ្ន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ វដេបានផដេ់ភសតតុាងបញ្ញជ ក់អំរីកា េ បបំបាត់ក្រះរ ទា7 

សាសនារៅកែុងតំបន់ បស់រួករគ គឺឧបសមព័នា “ង” ភាជ ប់រៅនឹងសា ណ្ណ បស់រយើង។ 8 

រមធាវីកា ពា កដីហាក់ដូទជា បានរធវើឲ្យរលាក រលាកក្សីរៅក្កមរជឿថា វក្គ្នន់វតជាកា គ្នប9 

ជួនវតប៉ា រណ្ណា ះ ថាក្គប់វតតអារាមក្តូវបានក្តូវបានបិទ ç គ្នបជួនប៉ា រណ្ណា ះ វដេថាវតតអារាមក្តូវបានបិទ 10 

និងក្រះសងឃទ្ធងំអស់ក្តូវបានផសឹក រៅកែុងទីកវនលងកែុងក្បរទសរនះ រក្កាយររេវដេបកសក មាយុនីសត11 

កមពជុាបានរេើងកាន់អំណ្ណទរៅថ្ងៃ១៧ រមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៥។ កា រេើករេើងទ្ធងំរនាះ មិនរិតរនាះរទ វគឺ12 

ជាកា សរក្មទមួយវដេបានរធវើរេើងរដ្ឋយ   ប៉ា េ រត, នួន ជា, រខៀវ សំផន និងរមដឹកនាកំំរូេ បស់13 

បកសក មាយុនីសតកមពជុារផសងរទៀត រៅកែុងកិទចក្បជ ំវដេរួករគបានរធវើរេើងរៅទីក្កុងភែំររញ រក្កាយថ្ងៃ14 

ជ័យជមែះ ១៧ រមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៥ វដេរគ្នេនរយបាយរនះរក្កាយមក ក្តូវបានផសរវផាយរដ្ឋយរម15 

ដឹកនាកំំរូេទ្ធងំរី  ូបរនះ រៅកែុងកិទចក្បជ ំ ួម បស់កមា ភិបាេបកសក មាយុនីសតកមពជុា វដេបានរធវើរេើង16 

ោប់រីថ្ងៃទី២០ ដេ់ថ្ងៃទី២៥ វខឧសភា ឆ្ែ ំ១៩៧៥។ 17 

[១៣:៣៤:៤៣] 18 

រលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កមបានសាដ ប់ឮរីអែកទូេ ួមមែ ក់កែុងទំរណ្ណមអែកទូេ ួម19 

កែុងក្បជ ំរនាះ វដេរៅ ស់រានមនជីវិត គឺអតីតរេខាតំបន់១០៥ រ ា្ ះ រៅ សា  ន វដេបានបញ្ញជ ក់20 

ថា ប៉ា េ រត និងទ្ធងំ នួន ជា បាននិយយអំរីកា បិទវតតអារាម។ រលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សី21 

រៅក្កម ក៏បានសាដ ប់ផងវដ  អំរី របៀបថ្នរសទកតីវណនា ំបស់រមដឹកនាបំកសក មាយុនីសតកមពជុា ក្តូវបាន22 

អន វតតរៅកែុងក្សុកក្តាកំក់។ ដូទវដេបានផតេ់សកខីកមារដ្ឋយ ររក្ជ ជឹម រមដឹកនាមូំេដ្ឋឋ នមែ ក់កែុង23 

ទំរណ្ណមរមដឹកនាកំែុងមូេដ្ឋឋ នរនាះ វដេបានទូេ ួមកា ក្បជ ំថ្ងៃទី២០ ដេ់ថ្ងៃទី២៥ វខឧសភា ឆ្ែ ំ24 

១៩៧៥ រៅក្កុងភែំររញ គឺជាអតីតរេខាក្សុកក្តាកំក់ រ ា្ ះ យយខ ម វដេជាកូនក្សី បស់ តាម៉ា ក។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  44 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រៅររេវដេគ្នត់ក្តេប់មករីកា ក្បជ ំរនាះវិញ គ្នត់បានរកាះក្បជ ំកមា ភិបាេក្សុកក្តាកំក់ វដេរៅ1 

ររេរនាះ គ្នត់បានផសរវផាយរៅកាន់ក្បធាន  ំ អំរីបទបញ្ញជ  បស់រមដឹកនាបំកសក មាយុនីសតកមពជុា នូវ2 

អវីវដេរកើតរេើងទំរពាះវតតអារាម ក្រះសងឃ និងក្រះរ ទាសាសនា។ សាកសីជារក្ទើនមករីក្សុកក្តាកំក់ 3 

បានផតេ់សកខីកមាអំរីកា ក្បជ ំរនាះ និងអំរីកា អន វតតបទបញ្ញជ រនាះជាបនតបនាា ប់ វដេយ៉ា ងរហាទ4 

ណ្ណសម់នក្រះសងឃទំនួន១០០អងគ មករីទូទ្ធងំរខតតតាវកវក្តូវបានក្បមូេផតុំរៅវតតអងគ កា កែុងក្សុក5 

ក្តាកំក់ រហ្ើយក្តូវបានបងខំឲ្យសឹក។  6 

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម បានសាដ ប់ក្រះរង ដីកា បស់ក្រះសងឃទំនួនរី អងគ កែុងទំរណ្ណមក្រះ7 

សងឃទ្ធងំ១០០អងគរនាះ ក្រះសងឃក្រះនាម វអម រភឿង ក្រះរមគ ណរខតតកំរត និងក្រះសងឃក្រះនាម 8 

រខៀវ រៅ។ សាកសីទ្ធងំរី អងគបានបញ្ញជ ក់ថា ក្រះអងគនិងក្រះសងឃរផសងរទៀតវដេបានក្បមូេផតុំរនាះក្តូវ9 

បានបងខំឲ្យលាសិកាខ បទ។  10 
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សាល យ១១៥ រៅកែុងរង ដីកា បស់ក្រះរតជក្រះគ ណ វអម រភឿង ខាុំសូមដកក្សង់៖ “ឧបដឋក ដិ12 

អាតាា  រលាកក្បាប់ថារលាក រគមិនអាទឲ្យរលាករៅបានរទ រក្ពាះក  ណ្ណោស់រហ្ើយ ក៏រគឲ្យក  ណ្ណ13 

សឹកវដ  ប៉ា វនតក  ណ្ណមិនទ្ធន់ដេ់ររេរវលាសឹក រលាករៅថ្ក្រក្តូវសឹកម នក  ណ្ណអស់រៅ ក្រះអងគ កា14 

មិនឲ្យរៅរទ។” ខាុំសូមបញ្ចប់កា ដកក្សង់។ បានក្បាប់រទៀតថា ឥេូវក ំមនទំនាស់អជីាមួយនឹងអងគកា 15 

ឲ្យរសាះ រក្បើអវី រក្បើរធវើអវីឲ្យរធវើរៅ អត់ធាត់រៅ អត់បានរទ វតហា នទំនាស់ អងគកា គឺអងគកា ថ្វ រោេអត់16 

 ស់រទ ក្តូវសាល ប់។ ក្រឹតតិកា ណ៍រនះក៏ក្តូវបានបញ្ញជ ក់ផងវដ  រដ្ឋយកមា ភិបាេនិងក្បជាជនមូេដ្ឋឋ ន17 

រដ្ឋយ ួមទ្ធងំ រ ៀេ សន និងអតីតនី សា ក្សុក និងអែកយមគ កក្កាងំតាោន់ រ ា្ ះ វ ន់ រសឿន រៅ 18 

សា ន់។ ភសតតុាងគឺទាស់ណ្ណស់ វដេថាកមា ភិបាេបកសក មាយុនីសតកមពជុា រិតជាបានអន វតតនូវវផនកា 19 

រនះ ទ្ធងំកែុងក្សុកក្តាំកក់ និងទ្ធងំកែុងក្បរទសកមពជុាទ្ធងំមូេ។ រមដឹកនាបំកសក មាយុនីសតកមពជុាខលួនឯង20 

ផ្ទា េ់ បានក្បកាសសារាទ  បស់បកសរៅថ្ងៃទី២២ វខកញ្ញា  ឆ្ែ ំ១៩៧៥ ថារលាកសងឃក៏អស់៩០រៅ៩៥21 

ភាគ យ កែុងន័យវដេភាគរក្ទើនេះបង់សាសនា វេងមនតរៅរទៀតរហ្ើយ។ រៅកែុងវតតសិកា -- កែុង22 

វគគសិកាវខកញ្ញា  ឆ្ែ ំ១៩៧៨ ដឹកនារំដ្ឋយ ប៉ា េ រត និង នួន ជា វដេបានទូេ ួម និងផដេ់សកខីកមា23 

រដ្ឋយ ឌ្ ទ ក្បធានស-២១ ថា ប៉ា េ រត បានក្បកាសថា “បកសបានរជាគជ័យកែុងកា េ បបំបាត់ក្រះរ ទា24 

សាសនា ជាទេនា បស់មហាជន រលាកសងឃរធវើទំនប់អ  ៊ីទឹងរៅ ដេ់យូ រៅវភាា ក់ខលួនឯង ទង់រៅទាំង25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  45 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រៅខាងម ខវមនការំភលើង វមនអីកាន់ វមនកិតតិយស សនឹងរគ។”  1 

ឯកសា សហ្កាេរីក្សុកក្តាកំក់ ក៏បានបញ្ញជ ក់ផងវដ  រីកា េ បបំបាត់ក្រះរ ទាសាសនា។ ជា2 

ឧទ្ធហ្ ណ៍រៅថ្ងៃទី៣១ វខសីហា ឆ្ែ ំ១៩៧៧  បាយកា ណ៍សដីរី  ំលាយបូ  រាយកា ណ៍រីកា ោប់ខលួន3 

យ វជនមូេដ្ឋឋ នមែ ក់ វដេបានតែូញវតែ ថា ខាុំសូមដកក្សង់៖ “រ ទាសាសនាក៏គ្នា ន រលាកក៏គ្នា ន សាលា4 

រ ៀនក៏គ្នា ន ក្គូក៏គ្នា ន ផា ក៏គ្នា ន។” ជាកា ផាយុរៅនឹងកវនលងវដេក្តូវរធវើសកាក  បូជារដ្ឋយសនតិភារ វតត5 

អារាមជារក្ទើនបានកាល យរៅជាមនាី សនដិស ខ និងកវនលងសមល ប់ បស់បកសក មាយុនីសដកមពជុា។ រលាក6 

ក្បធាន   រលាក   រលាកក្សីរៅក្កមបានសាដ ប់ភសដតុាងមួយទំនួនអំរីគ កទ្ធងំអស់រនះកែុងអំេុងររេ7 

សវនាកា រនះ វតតអូ ក្តកួនរៅកែុងក្សុកកងមស ជាកវនលងវដេមនជនជាតិោម និងក្បជាជនងាីរាប់8 

ពាន់នាក់ក្តូវបានបញ្ជូនរៅសមល ប់រោេកែុងវតតបារាយណ៍ជាន់វដកវដេរៅជាប់នឹងទំនប់១មករា។ ក្រះ9 

រតជក្រះគ ណ វអម រភឿង បានផដេ់សកខីកមាថា វតតភាគរក្ទើនរៅកែុងតំបន់ បស់រលាកក្តូវបានរធវើគ ក។ 10 

រហ្ើយ រអៀរា ន ហា ី ក្តូវក្សាវក្ជាវជាន់ -- អែកក្សាវក្ជាវជាន់ខពស់អំរីក្រះរ ទាសាសនារៅរក្កាម បប11 

វខា ក្កហ្មបាន ករ ើញថា មនាី អប់ ំក្សុកទំនួន១៥កែុងទំរណ្ណម២១រៅកែុងភូមិភាគនិ តីរធវើរៅកែុងវតត។  12 
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រៅទំរពាះម ខភសដតុាងដ៏រេើសេ បរនះ រមធាវីកា ពា កដី បស់ នួន ជា បានអះអាងថា មិនមន14 

រគ្នេនរយបាយណ្ណមួយវដេហាមឃាត់ដេ់សាសនារនាះរទ រហ្ើយជាកា គ្នំក្ទដេ់កា អះអាង15 

វដេកក្មនឹងរជឿរនះ បានរេើករេើងរីអតីតរេខាក្សុកក្តាកំក់ ររក្ជ ជឹម សូមអន ញ្ញា តឲ្យខាុំបានបញ្ចប់16 

អំរីអំណះអំណ្ណងវផែករនះរដ្ឋយកា បង្ហា ញនូវរលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីអំរីអវីវដេសាកសី និង17 

រមធាវីកា ពា កដីបានរឹងវផែក។ រេើរនះបានផដេ់សកខីកមាជាក់វសដងរៅកែុងបនាប់សវនាកា រនះ សូម18 

បញ្ញច ងំសាល យ១១៨។ ររក្ជ ជឹម សាកសីវដេបានរឹងវផែករដ្ឋយរមធាវីកា ពា កដីបានផដេ់សកខីកមាថា ខាុំ19 

សូមដកក្សង់៖ “ប៉ា វនដរធវើរម៉ាទបានអ  ៊ីទឹង ក្រះរ ទាសាសនាសលូតររក។” គ្នត់បានផ្ទល ស់ -- ផដេ់សកខីកមាថា៖ 20 

“និយយេែិតរៅ ដឹងវតក្រះសងឃឲ្យសឹក រហ្ើយទសសនៈរ ើញថា ទ ករលាករៅហ្ែឹងរហ្ើយ ប៉ា វនដរយើង21 

មិនហា នថាខាល ងំ របើថាខាល ងំ ខាល ទ។” រហ្ើយគ្នត់បានផដេ់សកខីកមាថា ខាុំសូមដកក្សង់៖ “ក្បកាសក្បជ ំ22 

ហ្ែឹង ខ ម ក្បធានបកស ឲ្យ ំលាយក្រះរ ទា ូបរោេ។   ំយករៅអន វតតរ ៀប យរធវើតាមហ្ែឹងរៅ។”  23 

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ជនជាប់រោទគឺមនរិ  ទាភារអំរីកា រធវើទ កខប ករមែញខាងក្រះរ ទា24 

សាសនា។ រហ្ើយបនដរទៀតរនះ ខាុំសូមឲ្យសហ្កា ីខាងជាតិរេើករេើងបនដអំរីឧក្កិដឋ -- អាពាហ្៍រិពាហ្៍25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  46 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រដ្ឋយបងខំ។ ោស សូមអន ញ្ញា ត ោស។ 1 

[១៣:៤៣:០៣] 2 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 3 

បាទ អងគជំន ំជក្មះអន ញ្ញា ត!  4 

សូមអរញ្ជើញ! 5 

រលាក រសង ប  នឃាង៖ 6 

បាទ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ជាបឋម សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម 7 

និងអងគសវនាកា ទ្ធងំមូេ។ ជាបនដរៅរទៀតរនះ ខាុំសូមរេើករេើងអំរីឧក្កិដឋកមាវដេទ្ធក់ទងរៅនឹងកា 8 

រ ៀបអាពាហ្៍រិពាហ្៍រដ្ឋយបងខំ។  9 

បកសក មាយុនីសដរជឿជាក់ថា រួករគអាទក្បក្រឹតតទំរពាះក្បជាជនកមពជុាធមាតា ដូទជា បស់ ប 10 

មួយវដេរួករមដឹកនាអំាទរក្បើតាមវតទិតតនឹករ ើញ។ បានបង្ហា ញឲ្យរ ើញវងមរទៀតរៅកែុងរគ្នេ11 

នរយបាយបងខំមន សសឲ្យរ ៀបកា ជាបដី ឬក្បរនា និងបងខំឲ្យរួករគ ួមសង្ហវ សវដេបានរធវើរេើងរដ្ឋយ12 

 បបរនះ។ រគ្នេនរយបាយទ្ធងំរនះ បរងកើតបានជាឧក្កិដឋកមារី ដ្ឋទ់រដ្ឋយវេករីគ្នែ   វដេក្តូវបានរធវើ13 

ទំណ្ណត់ថាែ ក់រដ្ឋយក្សបទាប់ថា ឧក្កិដឋកមាក្បឆំ្ងមន សសជាតិថ្នអំររើអមន សសធម៌រផសងៗរទៀត។ ទី១ 14 

គឺសក្មប់អាពាហ្៍រិពាហ្៍រដ្ឋយបងខំ ទី២ គឺកា  ំរលាភរសរសនថវៈកែុងក ណីវដេបដីក្បរនាក្តូវបានរគ15 

បងខំឲ្យ ួមរភទរដ្ឋយគ្នា នកា ក្រមរក្រៀងរីខាងក្សី ឬខាងក្បុស ឬក៏រីអែកទ្ធងំរី ។ មនភសដតុាងរៅកែុង16 

ត លាកា រនះបានបង្ហា ញថា ជនជាប់រោទ និងរមដឹកនាវំខា ក្កហ្មដថ្ទរទៀត បានវសវង កវិធីបរងកើន17 

ទំនួនក្បជាជនកមពជុាឲ្យបានឆ្ប់ ហ្័សសក្មប់បរក្មើឲ្យកា ង្ហ កសិកមា និងកា ពា ជាតិ។ តាម យៈ18 

កា រ ៀបទំឲ្យមនកា រ ៀបកា មន សស រដ្ឋយគ្នា នកា យប់ក្រមរីរួកគ្នត់ រួករគនឹងបរងកើតក្គួសា បដិវតត19 

វដេរសាា ះសា័ក្គទំរពាះវតអងគកា មួយ។ ប  សនិងស្តសតីវដេជាទូរៅមិនធាល ប់បានជួបគ្នែ រីម នមក ក្តូវបាន20 

រគបងខំឲ្យរ ៀបកា  និង ួមរភទជាមួយគ្នែ រដ្ឋយផាយុនឹងឆនាៈ បស់រួករគ។  21 

[១៣:៤៥:២០] 22 

ភសតតុាងបង្ហា ញថា រគ្នេនរយបាយរនះក្តូវបានអន វតតរៅក្គប់តំបន់ និងភូមិភាគសវយ័តទ្ធងំ23 

អស់ថ្នក្បរទស  ួមទ្ធងំរៅកែុងកងរេធំរយធាមជឈិមថ្នកងទ័របដិវតតន៍កមពជុាផងវដ ។ ទ្ធងំរលាក 24 

នួន ជា និងរលាក រខៀវ សំផន ស ទាវតបានជួយរេើកកមពស់ដេ់រគ្នេនរយបាយអាពាហ្៍រិពាហ្៍រដ្ឋយ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  47 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បងខំរនះ។ ជនជាប់រោទទ្ធំងរី ស ទាវតបានបញ្ញជ ក់អះអាងថា បកសក មាយុនីសតកមពជុាមនបំណងទង់1 

បរងកើនទំនួនក្បជាជនកមពជុាឲ្យបានឆ្ប់បំផ តរីក្បវហ្េ៨លាននាក់ រៅទរនាល ះរី១៥រៅ២០លាននាក់2 

កែុង យៈររេ៥ឆ្ែ ំរៅដេ់១០ឆ្ែ ំ។ ស ំដ្ឋក់បញ្ញច ងំសាល យរេខ១២៨។ រៅកែុងរសៀវរៅ បស់គ្នត់ផ្ទា េ់ 3 

រលាក រខៀវ សំផន បានរធវើកា កត់សមគ េ់ថា រលាក ហ្វីេីរ សសត បានរមើេរ ើញក្តូវរៅររេវដេ4 

គ្នត់ស រស ថា ខាុំសូមដកក្សង់ថា៖ “ប៉ា េ រត មិនមនបំណងអវីទង់បនថយទំនួនក្បជាជនរទ វតផាយុ5 

រៅ វិញ គ្នត់មនទិសរៅបរងកើនទំនួនក្បជាជនរទវជារី ឬបីដង។ ជាក់វសតងគ្នត់ទង់ឲ្យក្បជាជនកមពជុា6 

រកើនរៅដេ់១៥ ឬ២០លាននាក់កែុង យៈ១០ឆ្ែ ំខាងម ខរនះ។” សូមបញ្ជប់កា ដកក្សង់។  7 

កែុងឆ្ែ ំ១៩៧៨ រលាក រខៀវ សំផន បាននិយយរៅកាន់មន សសក្បវហ្េ២០.០០០នាក់  ួមទ្ធងំ8 

តំណ្ណងកងទ័របដិវតតន៍កមពជុាផង រដ្ឋយបានបំផ សឲ្យកមា ភិបាេ ស ំដកក្សង់៖ “វសវងយេ់ឲ្យបាន9 

ក្ជួតក្ជាប និងអន វតតឲ្យបានេែនូវវផនកា បរងកើនប ិមណក្បជាជនដេ់កក្មិតអតិប ិមណ បស់ខលួន10 

រដើមបីសរក្មទតាមរគ្នេរៅឲ្យមនក្បជាជនទំនួនរី១៥រៅ២០លាននាក់ កែុង យៈររេរី១០ឆ្ែ ំរៅ១៥11 

ឆ្ែ ំខាងម ន។” សូមបញ្ចប់កា ដកក្សង់។ រលាក នួន ជា បានទទួេសាគ េ់កែុងបទសមា សន៍វដេរធវើរៅ12 

ឆ្ែ ំ១៩៨១ថា សូមដកក្សង់៖ “កមពជុាក្បជាធិបរតយយបានក្បកាន់រគ្នេនរយបាយបរងកើនទំនួនក្បជាជន13 

 បស់ខលួន ោប់តាំងរីឆ្ែ ំ១៩៧៥មក កមពជុាក្បជាធិបរតយយជានិទចកាេក្តូវកា ឲ្យមនកំរណើនយ៉ា ងឆ្ប់14 

 ហ្័សថ្នទំនួនក្បជាជន បស់ខលួន។ ដូទរនះរហ្ើយវផនកា  យៈររេ៤ឆ្ែ ំ ឆ្ែ ំ១៩៧៧ដេ់ឆ្ែ ំ១៩៨០ មន15 

រគ្នេបំណងបរងកើតទំនួនក្បជាជនឲ្យរេើងដេ់យ៉ា ងរយទណ្ណស់១៥លាននាក់ រៅកែុង យៈររេ៥រៅ16 

១០ឆ្ែ ំ។” បាទ សូមបញ្ចប់កា ដកក្សង់។   17 

[១៣:៤៨:២៧] 18 

ទសសនាវដតីទង់បដិវតតវដេរលាក នួន ជា  បានទទួេសាគ េ់ថា  គ្នត់មនតួនាទីដ៏សំខាន់កែុងកា 19 

ផេិតរនាះ ក៏បានរេើករេើងអំរីកា បរងកើនទំនួនក្បជាជនឲ្យបានឆ្ប់ ហ្័សរី១៥រៅ២០លាននាក់វដ ។ 20 

ទង់បដិវតតរនះបានស រស នូវស នា កថាមួយវដេរធវើរេើងរដ្ឋយ ប៉ា េ រត រដ្ឋយរេើករេើងថា ខាុំសូម21 

ដកក្សង់៖ “ទំនួនក្បជាជនរយើងមនកា រកើនរេបឿនជាងកាេជំនាន់ម ន ដឋក្បហា  ប៉ា វនតរេបឿនរនះរៅ22 

មិនទ្ធន់ក្គប់ក្គ្នន់រទ របើរក្បៀបរធៀបនឹងសំណូមរ  បស់បកសវដេសំរៅឲ្យបរងកើនក្បជាជនឲ្យបានរី23 

១៥រៅ២០លាននាក់កែុង យៈរី១០រៅ១៥ឆ្ែ ំ។” សូមបញ្ចប់កា ដកក្សង់។  24 

និងមនទសសនាវដដីទង់បដិវតតមួយរផសងរទៀតវដេបានរេើករេើងវដ ថា ស ំដកក្សង់៖ “រយើង25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  48 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្តូវកា ក្បជាជនរី១៥ រៅ២០លាន រទើបក្គប់ក្គ្នន់នឹងដី បស់រយើង។” សូមបញ្ចប់កា ដកក្ស់ង។ រដើមបី1 

សរក្មទបានរគ្នេបំណងកែុងកា បរងកើនទំនួនក្បជាជនឲ្យបានរទវដងថ្នទំនួនក្បជាជនវដេកំរ ងវតក្តូវ2 

បានរគបងែត់អាហា  បងខំឲ្យរធវើកា រេើសកមល ំង និងសមល ប់ជាក្បរ័នារនះ រគនឹងក្តូវកា កំរណើនវដេមិន3 

ធាល ប់មនរីម នមកអំរីអក្តាកំរណើនរនះ រដើមបីសរក្មទបានរគ្នេរៅវដេគ្នា នភារក្បាកដនិយមទ្ធងំរនះ 4 

អាពាហ្៍រិពាហ្៍ទ្ធងំឡាយនឹងក្តូវបានរគរ ៀបទំរេើង និងក្តូវបានអន ម័ត រដ្ឋយបកសក មាយុនីសដកមពជុា។  5 

រលាក នួន ជា បានទទួេសាគ េ់ទំរពាះអែកស រស ក្បវតតិ ូប បស់គ្នត់វដេគ្នត់បានរក្ជើសរ ីស6 

គឺរលាក រងត សមបតតិ ថា ខាុំសូមដកក្សង់ “ក្បុសៗវតងវតទង់រក្ជើសរ ីសយកក្សីសាែ ត រហ្ត រនះរហ្ើយ7 

បានជារយើងបងខំរួករគឲ្យរ ៀបកា  រហ្ើយអងគកា ជាអែករ ីសក្បរនាឲ្យ។” បញ្ចប់កា ដកក្សង់។ រគ្នេ8 

នរយបាយរ ៀបកា រដ្ឋយបងខំ បស់មជឈិមបកសរនះ ក្តូវបានអន វតតរៅទូទ្ធងំកមពជុាក្បជាធិបរតយយ 9 

រហ្ើយរិធីរ ៀបកា ដូរទែះ មនកា ទូេ ួម ជាអធិបតីរដ្ឋយមស្តនដីរីថាែ ក់រេើខ សៗគ្នែ   ួមមនដូទជាក្បធាន10 

អងគភារ បស់សាម ីជន  ក្បធានភូមិ  ក្បធានសហ្ក ណ៍ រម  ំ រមក្សុក មស្តនដីតំបន់ មស្តនដីភូមិភាគ  និង11 

មស្តនដីរយធាជារដើម។  12 

កា អះអាងណ្ណក៏រដ្ឋយវដេថា រគ្នេនរយបាយរនះ មិនរកើតរទញរីមជឈិមបកសរនាះ វគឺជា13 

កា ក ហ្កទ្ធងំក្សុង ខ សរីកា រិត រីរក្ពាះថា រគ្នេនរយបាយរនះ ក្តូវបានអន វតតរដ្ឋយប គគេថាែ ក់14 

ខពស់បំផ ត បស់បកស។ អងគជំន ំជក្មះបានសាដ ប់សកខីកមាភាគីរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរ ា្ ះ ជា រឌ្ៀប 15 

វដេធាល ប់រធវើកា រៅក្កសួងពាណិជជកមា។ រលាកក្សី ជា រឌ្ៀប ធាល ប់ផដេ់សកខីកមាថា រលាក រខៀវ សំផន 16 

ធាល ប់មកវងលងស នា កថាជូនរលាកក្សី និងកមាកា ិនីដថ្ទរទៀតរៅកែុងក្កសួងពាណិជជកមា។ រហ្ើយខាុំសូម17 

ោក់វខសអាត់សំរេង បស់គ្នត់ជូននូវអវីវដេបាននិយយដូទតរៅ។ បាទ សូមោក់វីរដអូរេខ៥។  18 

[១៣:៥២:៣២] 19 

(កា បង្ហា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 20 

អែកក្សីបានជក្មបអងគសវនាកា អមាញ់មិញថា  អែកក្សីបានជួបរលាកតា  រខៀវ សំផន រី 21 

ដង។ ោស មដងគឺជួបរៅររេក្បជ ំរៅវតតឧណ្ណា រលាម។ អ  ៊ីទឹងខាុំទង់ជក្មបសួ អែកក្សីថា កែុងររេ22 

វដេគ្នត់រធវើក្បជ ំរៅវតតឧណ្ណា រលាម រតើគ្នត់ក្បជ ំនិយយអំរីអីវដ  អែកក្សី? សូមអែកក្សីរ ៀបរាប់បនដិទ23 

រមើេ។ គ្នត់និយយថា ស រំសែើសមមិតតនា ី យ ទាជនទ្ធងំអស់ ក្បឹងរធវើកា ជូន ដឋ រហ្ើយយ ទាជនវដេ 24 

យ ទាជននា ីវដេមនអាយ រី១៩ឆ្ែ ំរេើងរៅ ឲ្យតាមកមា ភិបាេ តាមម ខ -- ក្កសួងទ្ធងំអស់ ឲ្យរ ៀបទំ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  49 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ឲ្យមនក្គួសា រៅ គ្នត់ថាអ  ៊ីទឹង។ ក ំទ កឲ្យរៅរក្ទើនររក។ ោស អ គ ណ។ ោស វដេគ្នត់បានមន1 

ក្បសាសន៍ថា  យ វជន យ វនា ី រ ៀបទំឲ្យមនក្គួសា ទ្ធងំអស់ហ្ែឹង គ្នត់មនបាននិយយថា យ វជន 2 

យ វនា ី ោប់រីអាយ ប៉ា នាា នក្តូវរ ៀបកា ? រហ្ើយអែកវដេរ ៀបកា ហ្ែឹង េ ះក្តាថាអែកន ា៎ងដូទថាមនកា 3 

ក្សឡាញ់គ្នែ សា័ក្គទិតត អត់មនកា ោប់បងខំអីៗ គ្នត់មននិយយបញ្ញា ហ្ែឹងរទ? គ្នត់មិនបាននិយយថា 4 

ក្សឡាញ់គ្នែ  ក្សឡាញ់អីរទ គ្នត់ក្គ្នន់វតក្បាប់ថា ឲ្យរ ៀបទំក្គួសា រៅ តាងំរីអាយ ១៩រេើងរៅ យ ទា5 

ជនអាយ ២៥អី ទ ករធវើអីរទៀត។ រសែើតាមក្កសួងមនាី ទ្ធំងអស់ ឲ្យគិតគូ រ ៀបកា ឲ្យយ ទាជន-នា ីអស់6 

រៅ។ គ្នត់ក្គ្នន់វត ទ កវតរកាងៗសិនរៅបានរហ្ើយ។ គ្នត់និយយអ  ៊ីទឹង។ ោស អ គ ណអែកក្សី។ 7 

ោស វដេគ្នត់និយយអំរីពាកយថា យ វជន យ វនា ី វដេោស់ៗរហ្ើយ ឲ្យរ ៀបកា ។ អ  ៊ីទឹងគ្នត់មន8 

វដេ មនបានរនយេ់ក្បាប់រៅររេវដេកំរ ងវតនិយយថា យ វជន យ វនា ីរ ៀបកា  រ ៀបកា កែុង9 

រគ្នេបំណងអវីវដ អែកក្សី? គ្នត់ថា ឲ្យរ ៀបកា រៅរដើមបីបរងកើតកូនបរងកើតរៅឲ្យគ្នែ  -- បានកូនរៅ10 

រក្ទើនរៅ រដើមបីជាកមល ំងកា ពា ក្បរទសជាតិ។ គ្នត់និយយប៉ា ណា ឹង។” 11 

(បញ្ចប់កា បង្ហា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ)  12 

[១៣:៥៤:៤៧] 13 

បាទ រលាកក្សី ជា រឌ្ៀប បានផដេ់សកខីកមាថា ភាល មៗបនាា ប់រីរលាក រខៀវ សំផន បានបង្ហា ញរី14 

ទំណ្ណប់អា មាណ៍ទ្ធងំរនាះរហ្ើយ នា ីៗរៅកែុងក្កុម បស់គ្នត់ក្តូវបានរ ៀបកា ។ កា រិតភសតតុាង15 

បង្ហា ញរី បាយកា ណ៍ជារក្ទើន អំរីកា រ ៀបកា ក្ទង់ក្ទ្ធយធំ វដេបានរកើតរេើងរៅកែុងក្កសួងពាណិជជ16 

កមា បស់រលាក រខៀវ សំផន។ ឧទ្ធហ្ ណ៍មួយរទៀតគឺអែកក្សី ផ្ទន់ ហ្ ីម វដេជាកមា ភិបាេនា ីមែ ក់17 

ខាងពាណិជជកមា បានផដេ់សកខីកមាថា មន២១គូវដេសថិតរៅកែុងក្កុមន សសវដេបានរ ៀបកា ជាមួយ18 

អែកក្សី និងថា ខាុំសូមដកក្សង់នូវសាល យរេខ១៣៩៖ “រគថា មិតតឯងមិនយក ក៏រៅវតអងគកា រ ៀបឲ្យ19 

វដ ។ មិតតឯងមិនរគ្ន រអងគកា វិន័យ មិតតឯងក្បយ័តែខលួនបនតិទរៅ។” បញ្ចប់កា ដកក្សង់។ បនាា ប់មក 20 

អែកក្សីបានរ ៀបរាប់កាេរីយប់វដេអែកក្សីក្តូវបានរគក្បាបឲ់្យរ ៀបកា  សូមដកក្សង់៖ “ដេ់ររេ21 

យប់មួយ ក្សាប់វតក្បធានកងខាងនា ី ខាងគ្នត់ហ្ែឹងមក ខាុំរទញរីរធវើកា សក្មិតសក្មំងរម៉ា ងក្បវហ្េ22 

ក្បាបំួនយប់ ក្សាប់គ្នត់រៅខាុំសួ  រៅខាុំសួ ថា មិតត! អងគកា ឲ្យមិតតឯងមនក្គួសា  រតើមិតតឯងថារម៉ាទ23 

វដ ? វតអែករសែើមិតតឯងហ្ែឹងគឺរ ា្ ះ រា ត់ រៅក្កសួងពាណិជជកមារក្ដក្បរទស។ ខាុំក៏ថា ខាុំរ ឿងក្គួសា  24 

ខាុំអត់ទ្ធន់យករទ។ រម៉ាទបានមិនយក? រក្ពាះថា ខាុំឡាក់រេើត ខាុំអត់ទ្ធន់ទង់បានរទ រក្ពាះខាុំទង់វតរធវើកា 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  50 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ង្ហ  ខាុំអត់ទ្ធន់ទង់បានក្គួសា ។ ខាុំរឆលើយអ  ៊ីទឹងរៅ គ្នត់ថា ក្គួសា វដេអងគកា ឲ្យមិតតឯងរ ៀបរនះ គឺមិតត1 

ឯងមិនយក  ក៏ក្តូវវតអងគកា រ ៀបឲ្យវដ ។  មិតតឯង ស់រៅកែុងសងគមរនះ  មិតតឯងក្តូវវតរគ្ន រអងគកា 2 

 វិន័យ ក្តូវវតរគ្ន របកស វតបកសដ្ឋក់ទិសមកឲ្យមិតត វដេយកក្គួសា  មិតតក្តូវវតរ ៀប។” សូមបញ្ជប់3 

កា ដកក្សង់។  4 

 ស់ ស  យ អន ក្បធានឃាល ងំ ដឋកែុងក្កសួងពាណិជជកមាបានផដេ់ភសតតុាងថា ោប់តាងំរីឆ្ែ ំ១៩៧៧ 5 

ក្កសួងបានទទួេវផនកា  ខាុំសូមដកក្សង់៖ “ វិធានកា តឹង  ឹង”។ បញ្ចប់កា ដកក្សង់។ ក្តូវរ ៀបកា 6 

១០០គូកែុង១វខ។  ស់ ស  យ ខលួនគ្នត់ផ្ទា េ់ក៏ក្តូវបានរគបងខំឲ្យរ ៀបកា វដ  រហ្ើយគ្នត់ក៏រគតក្មូវឲ្យរៅ7 

កែុងអាពាហ្៍រិពាហ្៍រដ្ឋយបងខំសក្មប់មន សសរាប់ យគូបវនថមរទៀត។ អាពាហ្៍រិពាហ្៍ខលះរទៀតក្តូវបាន8 

ដឹកនារំធវើរដ្ឋយ ដឋមស្តនតីក្កសួងពាណិជជកមាផ្ទា េ់គឺរ ា្ ះ វ ន់  ិទា និងអន ក្បធាន បស់គ្នត់រ ា្ ះ វង៉ាត 9 

យូ រៅ ហ្ ង។  10 

អាពាហ្៍រិពាហ្៍រដ្ឋយបងខំក៏ក្តូវបានរគរធវើរេើងដូទគ្នែ វដ រៅកែុងក្កសួងមួយ វដេសថិតរក្កាម11 

កា រមើេខ សក្តូវ បស់រលាក នួន ជា គឺក្កសួងសងគមកិទច។ សូមបញ្ញច ងំសាល យរេខ១៤២ អែកក្សី ធ ទ 12 

ស ីងន បានផដេ់សកខីកមាថា ខាុំសូមដកក្សង់៖ “អែកវដេក្សក ៗខាុំកែុងខាង់២០ឆ្ែ ំ រៅមនាី ររទយកដី រៅ13 

ក្កសួងសងគមកិទចកដី គឺអងគកា ោបឲ់្យ អងគកា ឲ្យកា  ផសផំគុំរៅ រដ្ឋយរមើេអែកណ្ណក្តូវជាមួយរីណ្ណ 14 

អែកណ្ណក្តូវមួយរីណ្ណ។” សូមបញ្ចប់កា ដកក្សង់។ 15 

[១៣:៥៩:០១] 16 

អាពាហ្៍រិពាហ្៍រដ្ឋយបងខំក្តូវបានោត់វទងរេើងជាប គគេ និងអបអ សាទ រដ្ឋយរមដឹកនាបំកស17 

ក មាយុនីសតកមពជុារផសងរទៀត វដេជាសមជិកថ្នសហ្ឧក្កិដឋកមា ួម  ួមមន រេខាភូមិភាគនិ តី និងជា18 

សមជិកគណៈអទិថ្ស្តនតយ៍ គឺតាម៉ា ក, រេខាភូមិភាគកណ្ណដ េ វក រក,  ដឋមស្តនតីក្កសួងសងគមកិទច រអៀង ធី19 

  ិទា និងអន ក្បធាន បស់គ្នត់ ស ីន ផេគ ណ រៅ ស ូ ក្រមទ្ធងំរមដឹកនារំយធាថាែ ក់កងរេធំមួយទំនួន20 

រទៀត។ រេើសរីរនះ ឯកសា រគ្នេនរយបាយមជឈិម បស់បកសក មាយុនីសតកមពជុា សដីរីកា កសាង21 

ក្គួសា បានក្បកាស ទ្ធក់ទងនឹងក្គួសា  ខាុំសូមដកក្សង់៖ “របើអងគកា សមូហ្ភារ រិនិតយរ ើញយ៉ា ង22 

ណ្ណ សរក្មទយ៉ា ងណ្ណ ក្តូវវតរគ្ន រតាមដ្ឋទ់ខាត។” បញ្ចប់កា ដកក្សង់។  23 

ដូរទែះគ្នា នមនាិេរទថា រគ្នេនរយបាយអាពាហ្៍រិពាហ្៍រដ្ឋយបងខំបានរកើតរទញរីមជឈិមបកស។ 24 

ភសតតុាងបង្ហា ញថា រគ្នេនរយបាយរនះក្តូវបានអន វតតរៅទូទ្ធងំក្បរទសកមពជុា ជាកា គួ ឲ្យោប់25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  51 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

អា មាណ៍បំផ ត រដើមបីរិោ ណ្ណរេើទំនួនរិតថ្នភសតតុាង សកខីកមាវដេមនរៅកែុងសំណ រំ ឿងពាក់រ័នានឹង1 

អាពាហ្៍រិពាហ្៍រដ្ឋយបងខំរៅទូទ្ធងំក្បរទសកមពជុា។ រៅកែុងសំណ រំ ឿងរេខ០០២ សាកសីវដេបានមក2 

ផដេ់សកខីកមាទំនួន៥៤នាក់ និងសាកសីរផសងរទៀតទំនួន១៣១នាក់ វដេបានផដេ់ទរមលើយរៅកែុងកំណត់3 

រហ្ត ថ្នកា សាដ ប់ទរមលើយសាកសី រដ្ឋយបានផដេ់ភសតតុាងសដរីីអាពាហ្៍រិពាហ្៍រដ្ឋយបងខំ និងអំររើ ំរលាភ4 

រសរសនថវៈកែុងអាពាហ្៍រិពាហ្រ៍នះផងវដ ។ ជារិរសស មនសាកសី២៧នាក់បានផដេ់សកខីកមារៅកែុង5 

ត លាកា ថា រួកគ្នត់ផ្ទា េ់ក្តូវបានរគបងខំឲ្យរ ៀបកា  ខណៈវដេទំនួន៥៩នាក់រទៀតបានផដេ់ភសតតុាង6 

ដូទគ្នែ រនះជូនកា ិយេ័យសហ្រៅក្កមរស ើបអរងកត។ រេើសរីរនះរទៀត ទំនួន២២នាក់បានផដេ់សកខីកមា7 

ថា រួកគ្នត់បានរ ើញផ្ទា េ់នូវកា រ ៀបកា រដ្ឋយបងខំ បសអ់ែករផសង។ រហ្ើយមនទំនួន៥២នាក់បវនថម8 

រទៀត បានផដេ់ភសតតុាងជូនកា ិយេ័យសហ្រៅក្កមរស ើបអរងកតថា រួកគ្នត់បានរ ើញរដ្ឋយផ្ទា េ់នូវ9 

អាពាហ្៍រិពាហ្៍រដ្ឋយបងខំ។  10 

[១៤:០២:០៥] 11 

រយើងបានបង្ហា ញអំរីភសតតុាងទ្ធងំរនះ យ៉ា ងទូេំទូលាយរៅកែុងរសទកដីសនែិដ្ឋឋ នបញ្ចប់កិទច12 

រិភាការដញរដ្ឋេ។ ភសតតុាងរនះនិងភសតតុាងរផសងៗរទៀត ពាក់រ័នានឹងអាពាហ្៍រិពាហ្៍រដ្ឋយបងខំរៅ13 

កែុងសំណ រំ ឿងបានបង្ហា ញ ូបភារយ៉ា ងរិសាដ  មួយ អំរី របៀបវដេរគ្នេនរយបាយសដីរីអាពាហ្៍-14 

រិពាហ្៍រដ្ឋយបងខំក្តូវបានអន វតត។ រៅកែុងទំរណ្ណមទំណ ទរផសងរទៀត បង្ហា ញឲ្យរ ើញថា គូក្សក 15 

វដេរគបានផគផូ គងគ្នែ  វដេជាញឹកញាប់មិនធាល ប់ជួបគ្នែ រីម នមក ជួនកាេក្តូវបានរគរ ៀបកា ឲ្យរៅកែុង16 

រិធីរ ៀបកា ជាហ្វូង ឬក៏ក្ទង់ក្ទ្ធយធំ មនទំនួន៥០គូ ឬរេើសរីរនះ។ វបង្ហា ញថា កា រ ៀបកា ក្តូវ17 

បានរគោត់វទងរេើងតាមកា ជូនដំណឹងកែុង យៈររេខលី ឬគ្នា នកា ជូនដំណឹងរសាះ រហ្ើយសមជិក18 

ក្គួសា  ជារិរសសឪរ កមដ យ រគកក្មអន ញ្ញា តឲ្យមកទូេ ួមកែុងអាពាហ្៍រិពាហ្៍រនះណ្ណស។់ វ19 

បង្ហា ញឲ្យរ ើញថា រគមន វិធានសដីរីថារតើន ណ្ណអាទរ ៀបកា ជាមួយន ណ្ណ រដើមបឲី្យប គគេវដេ20 

មនវណា ៈនរយបាយ ជាតិរិនា ុនិងក្បវតតិដូទគ្នែ របះបិទ ក្តូវបានរគផសផំគុំជាគូនឹងគ្នែ ។ រហ្ើយវបង្ហា ញថា21 

រៅកែុងអំេុងថ្នវិធីអាពាហ្៍រិពាហ្៍ គូក្សក ជាញឹកញាប់ក្តូវបានរគតក្មូវឲ្យរធវើកា រដ្ឋះក្សាយរដើមបី22 

បរក្មើអងគកា ។ 23 

[១៤:០៤:០០] 24 

ជាមួយគ្នែ រនះវដ  ម ឹង រវ ត វដេជាកមា ភិបាេវខា ក្កហ្មមែ ក់បានផដេ់សកខីកមាថា ខាុំសូមដក25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  52 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្សង់ សាល យរេខ១៤៥៖ “រីមសិេមិញសួ ខាុំ ដេ់អ  ៊ីទឹងមិនឲ្យមនក្បវតតិ ូបពាក់រ័នា អាហ្ែឹងខាុំនិយយ1 

មិនបានជាឯកសា អីរទញមករីណ្ណរទ រគក្បជ ំកែុងអងគភារ គឺដូទថា ឥេូវគ្នត់ រមបញ្ញជ កា ខាុំអ  ៊ីទឹង ឬ2 

ក៏ថាែ ក់វ រសនាធំ ឬក៏កងរេអ  ៊ីទឹង អាហ្ែឹងមិនវមនរទញជា វមនឯកសា ក្កដ្ឋសសាែ មអីរទ គឺអងគ3 

ភារហ្ែឹងគឺកំណត់ក្បជ ំថា ឥេូវមូេដ្ឋឋ នហ្ែឹងក្តូវយកមូេដ្ឋឋ ន មិនឲ្យពាក់រ័នាជាមួយអែក១៧រមសា ឲ្យ4 

ពាក់រ័នាអីហ្ែឹង ខាល ទជាប់ក្បវតតិ ូបវដេវមិនទាស់លាស់រនះ។  អាកាដ ប់ក្បវតតិ ូបមិនបានរនះ ដេ់អ  ៊ីទឹង5 

វពាក់រ័នានឹងរៅយកមក ដេ់រមើេក្បវតតិ ូបរក្កាយវេងជាប់សែីរគរៅ កា.រហ្ស.រប។ ក្សាប់កា រហ្ើយ6 

មិនទ្ធន់បានរី បថី្ងៃ រោទរៅ រស.អ ី.អា។ អ  ៊ីទឹងវអស់កមា ភិបាេក្តូវធាល ក់ ឬក៏ជាប់ពាក់រ័នាបញ្ញា ហ្ែឹង 7 

បញ្ញា ហ្ែឹងកែុងអងគភារក្បជ ំគឺសំខាន់ រគេះបង់ទាស់ក្តង់ថា ឲ្យដ្ឋទ់ខាត ក្តង់ថាក្តូវគិតគូ ជាមូេដ្ឋឋ ន8 

ថាឲ្យ ឹងប ឹង រនះជាសែូេ ជាសែូេគឺសែី។ សមព័នាយ វកក ជនទរក្មើន សមព័នាយ វកក បកខជន អាហ្ែឹងកែុង9 

អងគក្បជ ំ វតមិនមនក្កដ្ឋសសាែ មអីរទ គឺជាអងគភារក្បជ ំ។ អាហ្ែឹងជាទូរៅ គឺរក្ងឹងបញ្ញា ហ្ែឹង  ឹងមំ10 

ប៉ា ណា ឹង។ អាហ្ែឹងទង់និយយដេ់អ  ៊ីទឹង ដូទជាកា បងខិតបងខំឲ្យរហ្ើយ។ ដូទថា ឥេូវខាុំក្សឡាញ់រ ា្ ះ 11 

ក នា ី១៧ខាុំមិនអាទរៅយកបាន របើតាមកា យេ់រនាះ រក្ពាះយករម៉ាទ របើរគបងខំឲ្យរៅយកឯរណ្ណះ 12 

ឯណ្ណរផសងអ  ៊ីទឹងរៅ។” សូមបញ្ចប់កា ដកក្សង់។ 13 

[១៤:០៦:៤១] 14 

អន សាសន៍សក្មប់កា ផគផូ គងគូក្សក ជាញឹកញាប់ ក្តូវវតអន ម័តរដ្ឋយអាជាា ធ ថាែ ក់ខពស់ បស់15 

បកសក មាយុនីសតកមពជុា រហ្ើយ បាយកា ណ៍នានា ក្តូវបានរគរធវើរេើងតាមឋានាន ក្ក មទ្ធក់ទងនឹងកា 16 

រ ៀបកា រដើមបីបង្ហា ញថា រគ្នេនរយបាយរនាះបាននឹងកំរ ងក្តូវបានអន វតត។ រៅកែុងសាល យរនះជា17 

ឧទ្ធហ្ក ណ៍វដេរយើងអាទរមើេរ ើញមនាី ភូមិភាគបសចិមកំរ ងរាយកា ណ៍ជូនមជឈិមបកសថា មន18 

៤២គូ បានរ ៀបកា រៅកែុងវខកកកដ្ឋ ឆ្ែ ំ១៩៧៨។ ភសតតុាងក៏បង្ហា ញផងវដ ថា បកសក មាយុនីសតកមពជុា19 

កែុងកា បរងកើតសហ្ជីរក្គួសា  រដើមបីផេិតកូនឲ្យអងគកា  កែុងររេជាមួយគ្នែ ក៏មនកា ក្រួយបា មាថា20 

ទំណងក្គួសា ណ្ណវដេបានផេិតរទញមក មិនវមនជាកា ដរណដ ើមយកនូវភាររសាា ះក្តង់ បស់ប គគេ21 

រនាះទំរពាះបកសក មាយុនីសតកមពជុារេើយ។  22 

ដូទខាុំបានជក្មបជូនរហ្ើយថា រិធីរ ៀបកា ជាញឹកញាប់មនកា ពាក់រ័នានឹងកា សនារដើមបី23 

បរក្មើអងគកា  និង ជួនកាេមនកា វណនាឲំ្យ ខាុំសូមដកក្សង់ “មនកូនសក្មប់អងគកា ”។ សូមបញ្ចប់24 

កា ដកក្សង់។ បនាា ប់រីរ ៀបកា  ួទ គូក្សក ជាញឹកញាប់ក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យជួបគ្នែ រី បីថ្ងៃរ ៀងរាេ់វខ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  53 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្គប់ក្គ្នន់សក្មប់កា មនថ្ផារពាះ ប៉ា វនតមិនវមនសក្មប់ទំណងក្គួសា ធំដ ំរទ។ ទំណងប គគេ ឹងមំ1 

ទំរពាះអែកដថ្ទ ក្តូវបានហាមឃាត់រៅរក្កាម បបរនះ ថាជាកា បរងកើតនូវ សូមដកក្សង់៖ “ក្ទរយ2 

សមបតតិឯកជនសួនតួ វដេបានហាមឃាត់”។ សូមបញ្ចប់កា ដកក្សង់។  3 

រលាក រខៀវ សំផន បានរធវើបទបង្ហា ញឲ្យក្កុមបញ្ាវនតមួយក្កុមវដេរទើបវិេក្តេប់មកវិញថា 4 

ក្ទរយសមបតតិឯកជន សតិអា មាណ៍វដេបានហាមឃាត់ដូរទែះ  ួមមន ខាុំសូមដកក្សង់៖ “ឪរ កមដ យ5 

 បស់អែក សមជិកក្គួសា  បស់អែក ក្បរនា បស់អែក”។ សូមបញ្ចប់កា ដកក្សង់។ 6 

សរមដទឪក្រះនររាតតម សីហ្ន  វដេក្តូវបានដ្ឋក់ឲ្យសថិតរក្កាមកា បង្ហខ ងំក្រះកាយរៅកែុងផាះ 7 

រៅកែុងរាជធានីភែំររញ បាន ំឭកអំរីអនត សកមាភារក្សរដៀងគ្នែ  វដេបានរធវើជាមួយរលាក រខៀវ សំផន 8 

វដេមនរៅកែុងវីរដអូ ល ីបដូទតរៅ សូមបង្ហា ញវខសវីរដអូ ល ីបរេខ៦។ 9 

[១៤:១០:០៩] 10 

(កា បង្ហា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 11 

“ខាុំក្តូវបានរគផ្ទដ ទ់រទញ។ ខាុំជួបវតមន សសមែ ក់គត់គឺ រខៀវ សំផន គឺថាខាុំជួបគ្នត់មដងមក េ រៅ12 

ររេវដេគ្នត់មកដេ់វងំហ្ែឹង គឺរដើមបីមកក្គ្នន់វតថាថាវ យបងគំក្រះអងគៗ ស ខសបាយវដ រទ។ រហ្ើយខាុំ13 

ររេខលះខាុំក្តូវស ំអន ញ្ញា តរី រខៀវ សំផន ឬក៏រី ប៉ា េ រត រដើមបីរ ៀបទំ ឧទ្ធហ្ ណ៍ថារ ៀបទំខួបទរក្មើន14 

ក្រះជនា ឬក៏ខួបអាពាហ្៍រិពាហ្៍ អាទថាខាុំសូមឲ្យប ក្ត ឬក៏រៅ បស់ខាុំមកជួប។ ប៉ា វនតជួនកាេគ្នត់ថា15 

អត់រទ អត់ឲ្យរទ រួករគរៅឆ្ៃ យរីទីក្កងុភែំររញ រួករគមនស ខភារេែរទ ដូរទែះក ំ -- ក្រះអងគមិនក្តូវ16 

 ស់រៅវបបជាក្កមុក្គួសា វបបរនះរទ រនះជា បបក មាយុនីសដងាីមួយ រយើងក្តូវគិតអំរីក្បរទសវត17 

ប៉ា រណ្ណា ះ មិនក្តូវគិតអំរីក្កមុក្គួសា វបបរនះរេើយ។” 18 

(បញ្ចប់កា បង្ហា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 19 

[១៤:១១:១៨] 20 

បាទ ជា រឌ្ៀប វដេធាល ប់រធវើកា រៅក្កសួងពាណិជជកមាបាន ំឭកអំរីរលាក រខៀវ សំផន វដេ21 

បានវណនាថំា ខាុំសូមដកក្សង់៖ “ក ំអាេ័យគិតវតវម៉ាឪ នឹកវម៉ាឪ គិតវតខំក្បឹងរធវើកា ជូនបកស ជូន ដឋរៅ 22 

រ ឿងវម៉ាឪទ កមួយវេក។” សូមបញ្ចប់កា ដកក្សង់។ រហ្ើយគ្នត់បានបនតរទៀតថា អងគកា និយយថា ខាុំ23 

សូមដកក្សង់៖ “រក្កាមកា ក្គប់ក្គង បស់អងគកា  មិនវមនរៅោវំម៉ាឪ អាេ័យវតរៅ កវម៉ាឪរទៀតរទ 24 

គឺអងគកា វម៉ាឪរហ្ើយ។” សូមបញ្ចប់កា ដកក្សង់។ ខណៈវដេរសទកដីរិសាត  អំរី របៀបថ្នកា ផគផូ គងគូ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  54 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្សក  ដំរណើ កា ថ្នរិធីរ ៀបកា  និងអវីវដេរកើតរៅរីរក្កាយ មនភារក្សរដៀងគ្នែ យ៉ា ងទូេំទូលាយជា1 

រក្ទើនក៏រដ្ឋយ រដ្ឋយសា កា អន វតតយ៉ា ង ីករាេដ្ឋេថ្នរគ្នេនរយបាយរនះ តាមរិតមនភសតតុាងអំរី2 

កា វក្បក្បួេខលះៗវដ ។ ខាុំក៏សូមបញ្ញជ ក់ឲ្យបានទាស់ផងវដ ថា វមិនវមនជារគ្នេជំហ្  បស់3 

អយយកា រទវដេថា ក្គប់គូក្សក ទ្ធងំអស់ រៅកែុងកា រ ៀបកា ទ្ធងំអស់ កែុង យៈកាេថ្ន បបកមពជុា4 

ក្បជាធិបរតយយ ស ទាវតក្តូវបានបងខំឲ្យរ ៀបកា រនាះរទ។ តាមរិតមនភសតតុាងបញ្ញជ ក់ថា មនកមា ភិ-5 

បាេមនសំណ្ណងខលះ ឬក៏ប គគេវដេមនកា អន រក្គ្នះខលះ ក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យរ ៀបកា ជាមួយថ្ដគូ6 

តាមជរក្មើស បស់រួករគផងវដ ។ ប៉ា វនតវសឹងវតជាទូរៅរៅរហ្ើយ វដេថាអែកវដេបានរ ៀបកា 7 

រហ្ើយ មិនមនជរក្មើសណ្ណមួយ ថារតើក្តូវរ ៀបកា ឬអត់រនាះរទ រទ្ធះបីអែករនាះជាកមា ភិបាេថាែ ក់8 

ខពស់ ឬជាក្បជាជនងាីវដេង្ហយ ងរក្គ្នះក៏រដ្ឋយ។  9 

ម ឹង រវ ត បានផដេ់ភសតតុាងថា មនគូក្សក ខលះក្តូវផគផូ គងឲ្យរ ៀបកា រដ្ឋយសា កមា ភិបាេ10 

ប  ស ជាអែករក្ជើសរ ីសថ្ដគូណ្ណមួយ។ ទំវណកអែករផសងរទៀតក្តូវបាន ខាុំសូមដកក្សង់៖ “រក្ជើសរ ីស11 

រដ្ឋយរោះៗឲ្យមនក្គួសា ។” សូមបញ្ចប់កា ដកក្សង់។ យ៉ា ងណ្ណមិញ គ្នត់ទាស់ណ្ណស់ថា សូមដក12 

ក្សង់៖ “នា ីមិនអាទបដិរសដបានរទ” សូមបញ្ចប់កា ដកក្សង់។  13 

រយើងក៏ទទួេសាគ េ់ផងវដ ថា ខណៈវដេគូក្សក ជារក្ទើន វដេក្តូវបានបងខំឲ្យរ ៀបកា បាន14 

វបកបាក់គ្នែ រៅរក្កាយកា ដួេ េំថ្ន បបវខា ក្កហ្ម។ រហ្ើយក៏មនអែកខលះមិនវបកបាក់គ្នែ វដ  15 

អាក្ស័យរដ្ឋយមូេរហ្ត ខ សៗគ្នែ ជារក្ទើន។ រសទកតីសរក្មទទ្ធងំរនាះ គឺជារ ឿងផ្ទា េ់ខលួន បស់មន សស16 

មែ ក់ៗវដេពាក់រ័នា   រហ្ើយក៏មិនជាប់ពាក់រ័នានឹងរិ  ទា បស់ជនជាប់រោទសក្មប់ឧក្កិដឋកមាទ្ធងំរនះ17 

វដ ។  18 

[១៤:១៤:៥០] 19 

រៅទូទ្ធងំដំរណើ កា ថ្នកា ផគផូ គងកា រ ៀបកា  និងកា  ួមដំរណក ជន ងរក្គ្នះក្តូវបងខំរដ្ឋយ20 

ជាក់វសដង និងមិនជាក់វសដង  ហ្ូតដេ់កក្មិតមួយវដេរធវើឲ្យរួកគ្នត់គ្នា នជរក្មើសរិតក្បាកដ ថារតើខលួន21 

ក្តូវរ ៀបកា ជាមួយន ណ្ណ? ថារតើគួ រ ៀបកា វដ ឬអត់? និងថារតើក្តូវទ ះសក្មុង ួមដំរណកជាមួយអែក22 

វដេខលួនបានរ ៀបកា វដ ឬរទ? កា បងខិតបងខំបានរកើតរេើងយ៉ា ងជាក់វសដងតាមកា គំរាមកំវហ្ង កា រធវើ23 

បាប   និងកា សមល ប់ជនណ្ណវដេហា នក្បឆំ្ងនឹងកា រ ៀបកា   ឬមិនក្រមទ ះសក្មុងកែុងកា  ួម24 

ដំរណក។ កា បងខិតបងខំបានរកើតរេើងមិនជាក់វសដងតាម យៈប ិយកាសគួ ឲ្យភ័យខាល ទវដេបានបរងកើត25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  55 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រេើងរដ្ឋយវខា ក្កហ្ម រធវើឲ្យមន សសភាគរក្ទើនវដេដឹងថា ខលួននឹងក្តូវរគរ ៀបទំឲ្យមនក្គួសា មិនមន1 

េទាភាររដើមបីបដិរសធ រហ្ើយរបើហា នរធវើដូរោែ ះ ខលួននឹងក្តូវទទួេ ងនូវកា រធវើបាបមួយយ៉ា ងដំណំរៅ2 

កែុងប ិយកាសមួយវដេរួកគ្នត់កំរ ងវតជួបកា េំបាកសឹងវតមិនអាទ ស់បាន ឬក៏សាល ប់ ួទរៅរហ្ើយ3 

រនាះ។ ប ិយកាសបងខិតបងខំរនះ ក្តូវបានបរងកើតរេើងតាម យៈវិធីសាស្តសដខ សៗគ្នែ ជារក្ទើន  ួមមនកា 4 

ក្រមនមិនឲ្យសួ នាអំងគកា  កា រធវើបាបយ៉ា ងរវទនា សូមបីវតទំរពាះកា ក្បក្រឹតតខ សសីេធម៌តូទតាទ 5 

រទ្ធះជារ ឿងរិត ឬរដ្ឋយកា សនាតក៏រដ្ឋយ ដូទជាកា របះវផលសាវ យ ឬកា រធវើឲ្យបាក់សាល បក្ពាមួយជា6 

រដើម។ ក្បជាជនរៅរក្កាមរគទ្ធងំក្សុង គ្នា នសិទាិ ឬអងគកា ជាអែកតក្មង់ទិសឲ្យវដេអងគកា ជាអែកមន7 

អំណ្ណទ រហ្ើយអងគកា ដឹងអែកវដេហា នក្បឆំ្ង ឬបដិរសធមិនក្រមរ ៀបកា  ក្តូវបានរធវើបាប ឬក៏8 

សមល បរ់ោេ។  9 

រៅកែុងប ិយកាសរនះ កា ក្រមរក្រៀងរដ្ឋយខលួនឯងរិតក្បាកដកែុងកា រ ៀបកា វដេកំណត់10 

រដ្ឋយអងគកា  គឺមិនអាទរៅ ួទរទ អែកវដេក្តូវបានវណនាឲំ្យរ ៀបកា រដ្ឋយក្សបទាប់ភ័យខាល ទថា របើ11 

មនកា បដិរសធណ្ណមួយ រួកគ្នត់នឹងក្តូវបានរគោត់ទ កថាជាខាា ងំ រហ្ើយអាទទទួេេទាផេនូវកា 12 

ផដនាា រទ្ធសយ៉ា ងដំណំទំរពាះកា មិនរគ្ន រអងគកា  ដូទជាក្តូវបញ្ជូនរៅកសាង អប់ ំរេើងវិញ ឬក៏13 

សមល បរ់ោេជារដើម។ មន សសភាគរក្ទើនបំផ តវដេអងគកា បានរក្ជើសរ ីសឲ្យមនគូក្សក មិនហា ន14 

បរញ្ចញកា ជំទ្ធស់ បស់ខលួនរេើយ ដូរទែះមនន័យថា រួករគក្តូវបានបងខំឲ្យ ួម ស់រៅជាមួយគ្នែ រៅកែុង15 

សមព័នាភារជាបដីក្បរនា។ អែកណ្ណវដេរាវ ក ឬហា នបដិរសធទំរពាះបទបញ្ញជ ឲ្យរ ៀបកា  ជាញឹកញាប់16 

វតងក្តូវបានរគគំរាមកំវហ្ងទំៗ ឬក្តូវដ្ឋក់ទណឌ កមាវតមដង។  17 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី រសៀង ស វិដ្ឋ បានរ ៀបរាប់រី របៀបវដេជាប ិយកាសបងខិតបងខំវដេ18 

បរងកើតរេើងរដ្ឋយបកសក មាយុនីសដកមពជុា វដេបានរធវើទំរពាះបងក្សីគ្នត់ ទ្ធក់ទងនឹងអាពាហ្៍រិពាហ្៍19 

រដ្ឋយបងខំ តាម យៈវីឌី្អូ ល ីបដូទតរៅ។ សូមោក់វីឌី្អូ ល ីបរេខ៧។ 20 

[១៤:១៩:១៧] 21 

(កា បង្ហា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 22 

“ដេ់បនាា ប់មករទៀតមក វោប់បងខំបងក្សីខាុំរ ៀបកា  បងខាុំរទើបទូេ១៥ឆ្ែ ំ ទូេ១៦កាេន ា៎ង។ 23 

បងខាុំអត់ក្រមរទ ម៉ា ក់ខាុំក៏គ្នត់រៅស ំថាមិន អត់បានរៅរ ៀបកា  ដូទថាគ្នត់រៅរកាងអ  ៊ីទឹង មិនទង់ឲ្យ24 

រ ៀបកា អ  ៊ីទឹង មនគូដណដ ឹងរហ្ើយ គ្នត់អត់ទង់ឲ្យ វតរគអត់ក្រមរទ របើៗរយើង ឹងទទឹង រយើងខាល ទមន25 

E1/521.101513986



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  56 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រគរធវើបាប អ  ៊ីទឹងក៏គ្នត់ស ខទិតតរ ៀបកា រៅ។” 1 

(បញ្ចប់កា បង្ហា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 2 

[១៤:១៩:៤៧] 3 

អែកក្សី វង៉ាត ោត រៅោបំានអំរីកា រដញរដ្ឋេរ ឿងថ្ផាកែុងវដេបងខំឲ្យគ្នត់សនារៅកែុងររេ4 

រ ៀបកា ងាីមួយ បនាា ប់រីបដីទី១ បស់គ្នត់គឺវខា រក្កាមវដេក្តូវបានរគយករៅសមល ប់ វដេមនកែុងវីរដអូ5 

 ល ីបដូទតរៅ។ សូមបញ្ញច ងំវីរដអូ ល ីបរេខ៨។ 6 

[១៤:២០:២០] 7 

(កា បង្ហា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 8 

“រគបានឲ្យ ួមដំរណកថា ខំរបតជាា ទិតតយកគ្នែ រៅ ខំបងកបរងកើតកូនឲ្យបានរក្ទើន ឲ្យបានមនកូន9 

មនអី។ ខាុំមនកូនអី របើមន សសសគម ហ្ូបវតបប បានអីនឹងមនកូន របើអត់មនកមល ំងកំវហ្ងអីផង។ 10 

ប៉ា វនតមិនហា នថារទ ប៉ា វនតរបតជាា រទះវតវក្សកវតរបតជាា  ទះថ្ដអ  ៊ីទឹង រទះវតទះថ្ដនឹងរគអ  ៊ីទឹងរៅ។” 11 

(បញ្ចប់កា បង្ហា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 12 

[១៤:២០:៤៧] 13 

រលាក មូេ រអង វដេជាកមា ភិបាេមែ ក់ បានរ ៀបរាប់អំរីកា វដេខលួនគ្នត់ក្តូវបានរគបងខំឲ្យ14 

រ ៀបកា  និងវណនាឲំ្យរ ៀបកា អែកដថ្ទរទៀត។ គ្នត់រីដំបូងបានបដិរសធកា រ ៀបកា  បស់គ្នត់។ សូម15 

ដកក្សង់នូវសាល យរេខ១៥០ដេ់១៥១៖ “ខាុំបដិរសធវដ  រក្ពាះខាុំមិនក្សឡាញ់ក្បរនាខាុំរទ វតរគមិនទទួេ16 

រទ រហ្ើយរគថា របើរយើងមិនរគ្ន រអងគកា រទ រយើងគិតខលួនឯងរៅ។ បាទ វជាកា ក្រមន រក្ពាះខាុំអាទ17 

មនរក្គ្នះថាែ ក់ដេ់ជីវិត របើខាុំមិនរគ្ន រតាមកា សរក្មទ បស់អងគកា រទ។ រយើងទំបាទ់ក្តូវវត ួម18 

ដំរណកជាមួយក្បរនារយើង  រក្ពាះរគរៅជិតហ្ែឹង ោរំមើេសភារកា ណ៍វក្កងរលាមិនក្សួេ។  មូេ 19 

រអង បនាា ប់មករទៀតបានកាល យជារេខក្សុកមួយ (ភូមិភាគពាយ័រយ) ជាទីកវនលងវដេគ្នត់ក្តូវបានរគ20 

វណនាឲំ្យរ ៀបទំកា រ ៀបកា សក្មប់មន សសរផសងរទៀត។ គ្នត់បាន ំឭករីតួយ៉ា ងវដេមននា ីរី នាក់21 

បានជំទ្ធស់នឹងកា រ ៀបកា  បស់រួករគ។ រហ្ើយគ្នត់ក្តូវបានរគវណនាឲំ្យក្បាប់នា ីរី នាក់រនាះថា វ22 

ជាភា កិទចរសែហាជាតិ បស់រួករគ រដើមបីរ ៀបកា ជាមួយទ្ធហានរិកា  វដេក្តូវបានរក្ជើសរ ីសឲ្យរធវើ23 

ជាបតី បស់រួកនាង។ រក្កាយមករួករគក្រមរ ៀបកា ទ្ធងំរក្កៀមក្កំ។” សូមបញ្ចប់កា ដកក្សង់។  24 

 ស់ ស  យ បាននិយយថា ខាុំសូមដកក្សង់៖ “អែកខលះវដេក្តូវបានរគោត់តាងំឲ្យរ ៀបកា  មិន25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  57 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ហា នក្បវកកនឹងកា ោត់តាងំរនាះរទ រក្ពាះខាល ទរគរធវើបាប។ រគរទះវតរឆលើយថា ក្រម រក្ពាះខាល ទ។ ងវីរបើ1 

រមើេរីរក្ដរៅ ហាក់ដូទជាមិនមនកា បងខំ ប៉ា វនតតាមរិតមនកា បងខំផលូវទិតតឲ្យទទួេយក ជារិរសសគឺ2 

ខលួនខាុំផ្ទា េ់វតមតង។ កែុងទំរណ្ណម២០គូវដេបានរ ៀបកា ដំណ្ណេខាុំ មនវតគូខាុំរទវដេរៅដេ់សរវ3 

ថ្ងៃ។” សូមបញ្ចប់កា ដកក្សង់។  4 

ជាងំ ក្សីម ំ បានបនលឺរេើងនូវមរនាសរញ្ចតនាដូទគ្នែ របះបិទរនះវដ  រៅកែុងសកខីកមា បស់គ្នត់ជូន5 

ទំរពាះត លាកា ។ គ្នត់មិនទង់រ ៀបកា រទ ប៉ា វនតក្រមរដ្ឋយសា មនកា ភ័យខាល ទ វដេមនរៅកែុងវីរដអូ6 

 ល ីបដូទតរៅ។ សូមបញ្ញច ងំវីរដអូ ល ីបរេខ៩៖ 7 

 (កា បង្ហា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 8 

“គឺអងគកា  គឺសរក្មទវតរ ៀបទំរៅរេើអែកណ្ណមួយរហ្ើយ គឺរយើងអត់មនក្បឆំ្ងជាមួយបកស9 

បានរទ។ រទ្ធះបីវតរយើងមិនររញទិតតយ៉ា ងណ្ណក៏រដ្ឋយ ក៏រយើងក្តូវវតសរក្មទទិតត សក្ងួមទិតតនូវកា កែុង10 

កា ភ័យខាល ទ ហ្ូត។ កា ក្សឡាញ់គ្នែ  មិនក្សឡាញ់គ្នែ ក៏ក្តូវវតក្សឡាញ់វដ ររេហ្ែឹង។ វតរយើងដ្ឋក់11 

ទិតតថា  ួមជាមួយកែុងក្គួសា វមនរិត ប៉ា វនតទិតតវអត់មនទ្ធន់ ទិតតស ីទង្ហវ ក់គ្នែ ទំរពាះបតី បស់ខាុំក៏អ  ៊ីទឹង 12 

ទំរពាះខាុំក៏អ  ៊ីទឹងវដ ។ ប៉ា វនតរៅកែុងកា ភ័យខាល ទ ក្តូវវតដ្ឋក់ទិតតរៅកែុងររេហ្ែឹង។ របើកាេណ្ណរយើងមិន13 

ក្សបរៅតាមកា ោត់តាងំ បស់បកសរទ គឺខាុំដងឹក្បាកដថា ខាុំមនរក្គ្នះថាែ ក់ដេ់ជីវិត។” 14 

(បញ្ចប់កា បង្ហា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 15 

[១៤:២៤:៤៤] 16 

បាទ រៅ រគឿន ជាកមា ភិបាេបានទទួេបញ្ញជ ឲ្យរ ៀបទំកា រ ៀបកា ជារក្ទើនរេើករក្ទើនសា។ 17 

ររេសួ ថា រតើមនន ណ្ណមែ ក់បដិរសធរទ? គ្នត់រឆលើយថា ខាុំសូមដកក្សង់៖ “មិនមនអែកណ្ណហា ន18 

ក្បវកករទ រក្កាយរ ៀបកា រហ្ើយរបើមនខាងណ្ណ ក្បុស ឬក្សី មិនក្រមទ ះសក្មុង រគនឹងបញ្ជូនអែករនាះ19 

រៅរ ៀនសូក្ត វតខាុំមិនដឹងរគបញ្ជូនរៅកវនលងណ្ណរទ។” សូមបញ្ចប់កា ដកក្សង់។  20 

មន សសមែ ក់កែុងទំរណ្ណមអែកទ្ធងំឡាយវដេមិនហា នក្បវកករនាះ គឺរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី 21 

ក េ វណម វដេបានមកផដេ់សកខីកមាទំរពាះម ខត លាកា ។ ក េ វណម បានក្បាប់ត លាកា រី របៀប22 

វដេ ូបគ្នត់មនគូដណដ ឹងរហ្ើយ វតក្តូវបានវខា ក្កហ្មផគផូគងឲ្យរ ៀបកា ជាមួយនា ីរផសងរទៀត។ សូម23 

ដ្ឋក់បញ្ញច ងំវីរដអូ ល ីបរេខ១០ បាទ។  24 

[១៤:២៦:០២] 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  58 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

(កា បង្ហា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 1 

“រគថា អាាា៎ ក! វក្កងរៅរមើេរគ ទ ះរម៉ាទមិនក្បាប់ខាុំថារៅរមើេរគ របើខាុំអត់ដងឹផង ក្គ្នន់ថា ឲ្យ2 

រៅរេង។ ខាុំរៅរេង មិនរមើេឯណ្ណ បាទ។ អាហ្ែឹងក៏ទប់រៅ។ រគថា របើអ  ៊ីទឹង ឲ្យគិតរទៀត ដេ់3 

ហ្ែឹងបានវសែករទៀត រគឲ្យខាុំមករទៀត មកជាន់អងក ជាមួយរគវតមដង បាទ ជាន់អងក រៅកវនលងតំបន់ ក-4 

១១ ហ្ែឹង។ ជាន់អងក រៅ រគបង្ហែ ប់ទ ះ បង្ហែ ប់រេើងបានដងឹ។ ដេ់ដងឹ បានរគសួ ខាុំថា ររញទិតតអត់រទ? 5 

រគថាអ  ៊ីទឹង។ បានខាុំថា ខាុំអត់ទ្ធន់ដងឹ។ អ  ៊ីទឹងរគកំណត់ឲ្យខាុំ៣ថ្ងៃ ឲ្យគិតរមើេ ហ្ែឹងរហ្ើយ។ របើរយើង6 

មិនយក អាហ្ែឹងថ្ងៃរក្កាយទទួេខ សក្តូវខលួនឯង រគនិយយមួយម៉ា ត់ហ្ែឹង។ ខាុំក៏គិត៣ថ្ងៃ ហ្ូបបាយក៏7 

មិនទូេវដ ។ អាហ្ែឹងរហ្ើយ ផលូវទិតត បស់ខាុំ រក្ពាះខាុំមនគូដណដ ឹងរៅក្សកុ បានខាុំគិតអ  ៊ីទឹង។ ដេ់នឹក8 

គិតយូ ៗ បាន៣ថ្ងៃ ខាុំថា របើគិតវវងខលី វវងររក មិនបាន ស ខទិតត បាន៣ថ្ងៃ ក៏រគមកសួ រទៀត។ ដេ់រគ9 

សួ  ខាុំក៏ឯកភារជាមួយរគថា កា ក៏កា រៅរធវើរម៉ាទរទ ប៉ា វនដកែុងទិតតរៅ រៅដវដេ បាទរៅរដដ ដវដេ។ 10 

រគបងខំ រក្ពាះរយើងមនគូដណដ ឹងរៅក្សកុ។ ដូរទែះ ប៉ា វនដកែុងទិតតថា កា ក៏កា ទ ះវក្កងរលាបាន ស់ បាន11 

រ ើញរម  រ ើញផ្ទក យនឹងរគ វក្កងរលាបានដងឹសាទ់រ ឿង សាទ់រហ្ត ។ អាហ្ែឹងកែុងទិតត បស់ខាុំ ខាុំ12 

និយយក្តង់។” 13 

(បញ្ចប់កា បង្ហា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 14 

[១៤:២៧:៤០] 15 

ម ឹង រវ ត បាននិយយថា ខាុំសូមដកក្សង់៖ “ខាុំមិនវដេរ ើញមនអែកណ្ណហា នក្បវកករទ រក្ពាះ16 

រួករគរគ្ន រតាមរគ្នេកា ណ៍បកស។ មែ ក់ៗស ទាវតខាល ទដូទគ្នែ ។” សូមបញ្ចប់កា ដកក្សង់។ រគ្នេ17 

បំណងទ ងរក្កាយថ្នកា រ ៀបកា ដូទវដេបានរេើករេើង ួទរហ្ើយរនះគឺរដើមបីបរងកើនទំនួនក្បជាជន តាម18 

 យៈកា បរងកើតក ម រហ្ើយរដើមបីរធវើដូរទែះបាន ទ្ធេ់វតមនកា  ួមដំរណករៅររេរ ៀបកា  ួទ។ ទំរពាះ19 

មន សសជារក្ទើន រិធីរ ៀបកា  របៀបរនះ ក្គ្នន់វតជាមរធាបាយមួយសក្មប់កា  ំរលាភរសរសនថវៈ 20 

ក្សបទាប់វតប៉ា រណ្ណា ះ។  21 

សយ ណ្ណរ ឿន បានផដេ់សកខីកមាថា រៅកែុងរិធីរ ៀបកា  បស់គ្នត់ ខាុំសូមដកក្សង់៖ “អងគកា 22 

ទ្ធងំរនាះបានរៅមួយគូៗរេើងរបដជាា ទិតត។ ម ននឹងរបដជាា ទិតត រគបានថា របើក្តូវរធវើតាមអងគកា កំណត់ 23 

ក្តូវនិយយតាមអងគកា ដ្ឋក់ឲ្យ ឲ្យអែកទ្ធងំរី នាក់របដជាា ទិតត ឲ្យក្សឡាញ់គ្នែ ោប់រីររេរនះតរៅ បងក24 

បរងកើនផេឲ្យបានរក្ទើន រី១ហ្ិកតាប៉ា នាា នរតាន រៅប៉ា នាា នរតាន តាមកា កំណត់ បស់អងគកា ។ ឲ្យបងក25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  59 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បរងកើត្មមន សសឲ្យបានរក្ទើន រដ្ឋយតក្មូវរៅតាមអងគកា ក្តូវកា មន សសរក្ទើន រដើមបីកា ពា ទឹកដី។ 1 

ម ននឹងខាុំរបដជាា  គឺថាែ ក់រេើបានវណនាឲំ្យខាុំនិយយអ  ៊ីទឹង និយយឲ្យដូទរគថាអ  ៊ីទឹង។” សូមបញ្ចប់កា ដក2 

ក្សង់។  3 

ក្ពាប រ ឿន បាន ំឭករីរសទកដីក្បកាសមួយក្សរដៀងគ្នែ រនះ រៅកែុងរិធីរ ៀបកា  បស់គ្នត់ផង4 

វដ  រដ្ឋយនិយយថា ខាុំសូមដកក្សង់៖ “ម នររេោប់រផដើមរ ៀបកា រនះ គឺ សូ បានក្បកាសរៅកែុងអងគ5 

ក្បជ ំទូរៅថា អងគកា ក្តូវកា កមល ំងបវនថម ដូរទែះរគក្តូវកា ឲ្យយ វជន យ វនា ី រ ៀបកា រដើមបីបរងកើតកូន6 

បវនថមរៅរេើកមល ំងកសាងបដិវតតន៍។” សូមបញ្ចប់កា ដកក្សង់។ 7 

រដើមបីធានាថាកា  ួមរភទរនះបានរកើតរេើង គូក្សក ក្តូវរធវើតាមវបបវផន រដ្ឋយទំណ្ណយររេ8 

រី បីយប់រៅជាមួយគ្នែ  រៅរក្កាយកា រ ៀបកា  រហ្ើយរួករគក្តូវបានរគតាមឃាល រំមើេ រដើមបីឲ្យក្បាកដ9 

ថា រួករគបាន ួមរភទ។  10 

ក េ វសត វដេជាកមា ភិបាេមែ ក់បានវងលងថា គ្នត់ក្តូវបានរគបញ្ញជ ឲ្យ ខាុំសូមដកក្សង់៖ “ខាុំ11 

រៅរដើ សាដ ប់ និងរស ើបអែកណ្ណវដេរទើបរ ៀបកា  បនាា ប់មកក្តូវរាយកា ណ៍រៅឲ្យរគវិញ។ រគទង់ដឹង12 

ថា អែកណ្ណខលះនិយយរីអងគកា  អែកណ្ណខលះវដេរ ៀបកា រហ្ើយ មិនក្រមរដកជាមួយគ្នែ  គឺខាុំក្តូវរាយ-13 

កា ណ៍រៅរគ”។ គ្នត់ក៏បាននិយយផងវដ ថា៖ “រួកអែកវដេក្បវកកមិនក្រមរ ៀបកា  ឬមិនក្រម ួម14 

ដំរណកជាមួយគ្នែ  នឹងក្តូវបានរគយករៅអប់ ំ រហ្ើយបនាា ប់មកក្តូវបានបាត់ខលួន។” សូមបញ្ចប់កា ដក15 

ក្សង់។ 16 

[១៤:៣១:២០] 17 

គូក្សក វដេបាន ួមដំរណករៅររេអាពាហ្៍រិពាហ្៍ គឺសថិតរៅកែុងរសនា  ីរយជារក្ទើនយ៉ា ង 18 

កាេណ្ណមនកា យេ់ក្រម មិនក្តូវបានផដេ់ឲ្យរដ្ឋយរស ីរដ្ឋយថ្ដគូមែ ក់ ឬថ្ដគូរី នាក់ រហ្ើយដូរទែះ19 

បរងកើតបានជាកា  ំរលាភរសរសនថវៈ។ ទ្ធងំប  ស និងទ្ធងំស្តសតី គឺជាជន ងរក្គ្នះ រក្ពាះថាជួនកាេអែក20 

ទ្ធងំរី មនអា មាណ៍ដឹងថា ក្តូវបានរគបងខំឲ្យ ួមរភទ រដ្ឋយរ ំមនកា យេ់ក្រមរដ្ឋយរស ីរីរួករគ21 

រេើយ។ មនមន សសជារក្ទើននាក់បានយកទិតតទ កដ្ឋក់នឹងកា  ួមរភទ រីរក្ពាះរួករគបានដឹងខលួនថា រួករគ22 

ក្តូវបានរគតាមដ្ឋនឃាល រំមើេ រហ្ើយរបើខកខានមិនបានរធវើដូរោែ ះ អាទបណ្ណដ េឲ្យមនកា ដ្ឋក់ទណឌ កមា23 

យ៉ា ងធៃន់ធៃ  ឬ ហ្ូតដេ់កា សមល ប់។ ដូទវដេ ជាងំ ក្សីម ំ បានផដេ់សកខីកមាថា ខាុំសូមដកក្សង់៖ 24 

“ររេរនាះ ខាុំក៏ដឹងថាមនឈលប ខាុំក៏សក្មួេទិតត ឥតមនបញ្ញា អីរកើតរេើងជាមួយបដីក្បរនារទ គឺរដក25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  60 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សៃប់ រដ្ឋយសៃប់រសៃៀមសាៃ ត់។” សូមបញ្ចប់កា ដកក្សង់។  1 

រៅកែុងតួយ៉ា ងរផសងរទៀត រួកប  សបានគំរាមថា នឹងរាយកា ណ៍រីក្បរនា បស់រគ របើរួករគមិន2 

បាន ួមដំរណកនឹងគ្នែ ។ រដ្ឋយដឹងថាកា បដិរសធមិនក្រមរធវើដូរទែះ គឺអាទដ្ឋក់ទណឌ កមាបាន រហ្ើយរួក3 

ប  សរផសងខលះរទៀត បានបងខំខលួនរគរៅរេើក្បរនារួករគ។ រៅររេវដេគូក្សក ក្តូវបាន ករ ើញថា 4 

មិនបាន ួមដំរណកនឹងគ្នែ រទរនាះ អែកទ្ធងំរនាះក្តូវបានរគអប់ ំ គំរាមកំវហ្ងដ្ឋក់ទណឌ កមា ឬក៏សមល ប់5 

រោេ។  6 

ជាងាីមដងរទៀត ភសតតុាងរៅកែុងសំណ ំរ ឿងរេខ០០២ថ្នកា អន វតតរនះ គឺមនរក្ទើន។ ១០នាក់7 

វដេបានផដេ់សកខីកមាថា ជាជន ងរក្គ្នះរីកា បងខំឲ្យ ួមរភទ។ ខណៈររេវដេ១៩នាក់រផសងរទៀត 8 

បានផដេ់ភសតតុាងជូនរៅកា ិយេ័យសហ្រៅក្កមរស ើបអរងកត អំរីបញ្ញា បងខំ ួមរភទរនះវដ ។ ក្បាមំួយ9 

នាក់បានផដេ់សកខីកមាថា បានរ ើញរដ្ឋយផ្ទា េ់វភែកនូវកា បងខំឲ្យ ួមរភទ។ ខណៈវដេបីនាក់បានផដេ់10 

ភសតតុាងជូនរៅកា ិយេ័យសហ្រៅក្កមរស ើបអរងកតរៅកែុងរ ឿងរនះវដ ។ សាកសី២៩នាក់បានផដេ់11 

សកខីកមាថា កា  ួមរភទរៅរក្កាយអាពាហ្៍រិពាហ្៍ក្តូវបានរគដ្ឋក់បញ្ាតតិ ឬឃាល រំមើេ។ ខណៈវដេ៤១12 

នាក់រផសងរទៀតបានផដេ់ភសតតុាងជូនរៅកា ិយេ័យសហ្រៅក្កមរស ើបអរងកតរៅកែុងរ ឿងរនះវដ ។  13 

ក្ពាប ស រ ឿន បានផដេ់សកខីកមាថា រៅរក្កាយកា បដិរសធមិនក្រម ួមរភទរៅកែុងអាពាហ្៍-14 

រិពាហ្៍ជាមួយនឹងបដីរិកា  បស់គ្នត់ គ្នត់ក្តូវបានរគដឹករដ្ឋយ រទះរៅកាន់ផាះមួយរផសងរទៀត ជាកវនលង 15 

វដេគ្នត់ក្តូវបានរគក្បាប់ថា គ្នត់នឹងក្តូវបានសមល ប់ ក្បសិនរបើគ្នត់មិនក្រម ួមរភទរទ។ គ្នត់បាន16 

រ ៀបរាប់ជូនអងគជំន ំជក្មះនូវអវីវដេរកើតរេើងរក្កាយមករទៀតរៅកែុងយប់រនាះ    រហ្ើយមនដូទរៅកែុង17 

 វីរដអូ ល ីបដូទតរៅ។ បាទ សូមបញ្ញច ងំវីរដអូ ល ីបរេខ១១។ 18 

[១៤:៣៥:២៧] 19 

(កា បង្ហា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 20 

“ខាុំក៏រេើងរៅរេើវិញ ដេ់ខាុំរេើងរៅរេើវិញ គ្នត់រទះវតបបួេថារដករៅ សគមរហ្ើយអត់ងង យ 21 

មិតតឯងរទះវត ត់ ខាុំបដីរសាះមិតតឯងអីៗ រទះវតេួងរលាមខាុំ។ ដេ់ខាុំអត់ងង យរី បីយប់វដ  ដេ់ររេ22 

ហ្ែឹងក៏ខាុំរដកេក់រៅ េក់រៅដងឹខលួនរេើងក៏រ ើញគ្នត់ឱបខាុំ ឹតខាុំហ្ែឹងរៅ ខាុំរ ីបក្មះ ដេ់រ ីបក្មះគ្នត់វ23 

ថ្ទដនយថា ទឹកទិតតប  សររេរ ើញស្តសតីក៏គ្នត់ោប់ខាុំវហ្កអាវ វហ្ករខាខលីខាុំ អាវក្ទនាប់ខាុំដ្ឋទ់រេវអស់24 

រៅ ក៏គ្នត់ោប់រផដើម ំរលាភខាុំ ខាុំក៏យំ ខាុំវក្សករៅ គ្នត់ថាក ំវក្សកខាា ស់រគ រយើងបដីក្បរនារទ ហ្ែឹងរេើកទី25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  61 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

១ដំបូង។” 1 

(បញ្ចប់កា បង្ហា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 2 

[១៤:៣៦:១៧] 3 

ក្ពាប ស រ ឿន បានរ ៀបរាប់រី របៀបវដេបដី បស់គ្នត់បានសូមរទ្ធស រក្កាយរីបាន ំរលាភ4 

គ្នត់ ួទរហ្ើយ រដ្ឋយបានក្បាប់គ្នត់ថា សូមដកក្សង់៖“រធវើតាមបញ្ញជ អងគកា ” សូមបញ្ចប់កា ដកក្សង់។ 5 

ដូទគ្នែ រនះវដ  វប៉ាន ស ោន់ បានរា យរា ប់ជូនអងគជំន ំជក្មះអំរី របៀបវដេគ្នត់ក្តូវបានទងភាជ ប់នឹងសស  6 

រដ្ឋយសមជិកកងឈលប រហ្ើយបដី បស់គ្នត់បាន ំរលាភគ្នត់ បនាា ប់រីគ្នត់បានតស ូអស់រី យប់មក។ 7 

គ្នត់បានផដេ់សកខីកមាថា គ្នត់មន្មហ្ូ មួយវខជាង បនាា ប់រីក្តូវបាន ំរលាភ។ សយ ណ្ណរ ឿន 8 

បានផដេ់សកខីកមាថា គ្នត់បានរ ើញគូក្សក ក្តូវបានោប់ខលួន រហ្ើយបានសនែិដ្ឋឋ នថា រដ្ឋយសា វតរួក9 

គ្នត់មិនបានក្តូវគ្នែ ។ រដ្ឋយសា វតមនកា ភ័យខាល ទក្តូវបានោប់ខលួន គ្នត់ក៏សរក្មទទិតត ួមដំរណក10 

ជាមួយបដី បស់គ្នត់រៅ។ ខាុំសូមដកក្សង់ កែុងសាល យរេខ១៥៩៖ “ខាុំមនអា មាណ៍ញ័  មនអា មាណ៍ទ ក11 

វណនកែុងក្ទូង កែុងខលួន រដើមក្ទូង បស់ខាុំទង់គ្នំងរបះដូងដ ំៗ។ រដ្ឋយមួយជីវិតខាុំ តាំងរីខាុំដឹងកដីមក ខាុំរ ំ12 

វដេជួបក្បទះ ខលួនខាុំជាស្តសតីវខា មួយ ូប អវីៗក៏វមិនសំខាន់ដេ់រសាើនឹងខលួន បស់នាងខាុំវដ ។ វតនាងខាុំស ខ13 

ទិតតញាក់ញ័ ដូទកូនសតវ យ៉ា ងណ្ណក៏រដ្ឋយក៏នាងខាុំស ខទិតតថា រៅរសៃៀមរដើមបីឲ្យបដីបរក្មើរៅតាមទំណង14 

ទំណូេទិតត បស់គ្នត់ ួមរភទ រក្ពាះគ្នត់បានរបដជាា ទិតតរៅម ខអងគកា ។” សូមបញ្ចប់កា ដកក្សង់។ 15 

[១៤:៣៨:១៧] 16 

យូ វ ន់ វដេជារេខា  ំ រៅភូមិភាគកណ្ណដ េ បានផដេ់សកខីកមាថា គ្នត់រៅោបំានថា រេខា17 

ក្សុកបានក្បាប់គ្នត់ថា រេខាតំបន់បានរធវើទាប់មួយថា បដីនិងក្បរនាក្តូវវតរដកជាមួយគ្នែ  រដើមបីភារ ីក18 

ទរក្មើនរជឿនរេឿនថ្នក្បរទស។ យូ វ ន់ ក៏បានផដេ់សកខីកមាផងវដ ថា ក្បជាជនវដេបានបដិរសធមិន19 

ក្រម ួមដំរណកជាមួយគ្នែ បនាា ប់រីរ ៀបកា  ខាុំសូមដកក្សង់ក្តង់សាល យរេខ១៦២ដេ់១៦៤៖ “មន ប៉ា វនត20 

អប់ ំមួយដងជារី ដងអ  ៊ីទឹងរៅ វក៏ក្រមរៅ។” សូមបញ្ចប់កា ដកក្សង់។ គ្នត់បានបនតរៅរក្កាយរនះ21 

បនតិទថា សូមដកក្សង់៖ “កាេណ្ណអប់ ំរៅ គឺវតាមរៅ វអត់រ ើញបាត់វដ ។” បញ្ចប់កា ដកក្សង់។  22 

តរៅរនះ ខាុំសូមក្តេប់រៅ កកា រេើករេើងអំរីអំណះអំណ្ណងមួយទំនួន វដេជនជាប់រោទ23 

បានរេើករេើង  ទ្ធក់ទងនឹងអាពាហ្៍រិពាហ្៍រដ្ឋយបងខំ   និងកា បងខំ ំរលាភរសរសនថវៈរៅកែុងសា ណ្ណ24 

 បស់រួកគ្នត់។ ខណៈវដេរមធាវីកា ពា កដីទទួេសាគ េ់កា ប៉ា នប៉ាង បស់បកសក មាយុនីសដកមពជុា រដើមបី25 

E1/521.101513992



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  62 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បរងកើនទំនួនក្បជាជន រហ្ើយកា រ ៀបកា រនាះក្តូវបានរ ៀបទំរដ្ឋយបកសក មាយុនីសដកមពជុា។ រួកគ្នត់1 

អះអាងថា រគ្នេនរយបាយរ ៀបកា រដ្ឋយបកសក មាយុនីសដកមពជុារនាះ តក្មូវឲ្យមនកា យេ់ក្រមរៅ2 

 វិញរៅមក វងថ្ដគូទ្ធងំសងខាង។ រួកគ្នត់យកសមែ ងវផែកដ៏ធំថ្នអំណះអំណ្ណង បស់រួកគ្នត់ រៅរេើ3 

រសទកដីវងលងរៅកែុងបញ្ជីមួយ វដេរគរៅថា “ទាប់បដិវតត” វដេអះអាងរដ្ឋយរិតថា ភាគីទ្ធងំសង4 

ខាងក្តូវវតយេ់ក្សបគ្នែ រ ៀបកា ។ រួកគ្នត់អះអាងថាទាប់ទី៦ បានឆលះុបញ្ញច ងំយ៉ា ងក្តឹមក្តូវរីរទតនា5 

 បស់បកសក មាយុនីសដកមពជុា មិនក្តឹមវតទសសនៈវបបដូរោែ ះរទ វដេបដិរសធទ្ធងំក្សុងរដ្ឋយភសដតុាង6 

ជារក្ទើនឥតគណនាថ្នអាពាហ្៍រិពាហ្៍រដ្ឋយបងខំ រហ្ើយកា  ួមសង្ហវ សរៅកែុងសំណ ំរ ឿង  ួមទ្ធងំកក្មិត7 

ខពស់បំផ តថ្នបកសក មាយុនីសដកមពជុាផង វដេរៅទំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះរនះ ប៉ា វនដក្ករេករមើេទាប់ដថ្ទ8 

រទៀត រៅកែុងបញ្ជីដូទគ្នែ បានដ្ឋក់ឲ្យរ ើញនូវភារមិនរសាា ះក្តង់ថ្នរសទកដីវងលងផសរវផាយទ្ធងំរនះ វ9 

មនភារខ សគ្នែ ទ្ធងំក្សុងរីកា រិតថ្នរគ្នេនរយបាយ បស់វខា ក្កហ្ម។ 10 

[១៤:៤១:១៧]  11 

ជាទឹកតាង កា បញ្ញជ យ៉ា ងរកែងកាែ ងមួយរផសងរទៀតរៅកែុងបញ្ជីដវដេរនាះ ខាុំសូមដកក្សង់៖ “ក ំ12 

រធវើអវីវដេប៉ាះពាេ់ដេ់ក្បជាជនឲ្យរសាះ សូមបីវតរមាសមួយក្គ្នប់ ឬពាកយមួយម៉ា ត់។” សូមបញ្ចប់កា 13 

ដកក្សង់។ មនភសដតុាងបង្ហា ញថា ទាប់ទ្ធងំរនះ រទ្ធះជារគ្នេបំណង បស់វ រៅររេវដេរគ14 

ផសរវផាយរៅកែុងឆ្ែ ំ១៩៧៨ក៏រដ្ឋយ ក៏វមិនឆលះុបញ្ញច ងំរីកា រិតវដេក្បជាជនកមពជុាបានទទួេ ងតាម15 

ទិសរៅ បស់ជនជាប់រោទ។ រិតវមនរហ្ើយ របើសិនជាមនកា រិតណ្ណមួយរៅនឹងរសទកដីវងលងរនាះ 16 

វដេថាភាគីទ្ធងំសងខាងក្តូវវតយេ់ក្សបរៅនឹងកា រ ៀបកា រនាះ គឺរៅកែុងវិញ្ញា ណដ៏រសដើង បស់ភាគី17 

វដេក្តូវបានបងខិតបងខំឲ្យបញ្ញជ ក់រីកា ក្រមរក្រៀងរ ៀបកា តាម យៈកា ភ័យខាល ទ និងកា សមលតុគំរាម18 

កំវហ្ង។ ជាញឹកញយ កា មិនក្រមរក្រៀងបណ្ណដ េឲ្យមនកា ដ្ឋក់ទណឌ កមា ឬកា សមល ប់។  19 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 20 

បាទ អ គ ណ ឥេូវរនះដេ់ររេសក្មករហ្ើយ អងគជំន ំជក្មះក្បកាសសក្មកោប់រីររេរនះ21 

តរៅ ហ្ូតដេ់រម៉ា ងបី សូមអរញ្ជើញទូេវិញរដើមបីបនដកិទចដំរណើ កា សវនាកា ។ 22 

សក្មកទ ះ! 23 

ក្កឡាបញ្ជ៖ី 24 

សូមអរញ្ជើញរក្កាកឈ ! 25 
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អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  63 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

(សវនាកា សក្មករីរម៉ា ង ១៤:៤២ នាទី ដេ់រម៉ា ង ១៥:០១ នាទី) 1 

[១៥:០១:០១] 2 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 3 

អងគយុទ ះ! 4 

អងគជំន ំជក្មះក្បកាសបនតកិទចដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា  និងផតេ់រវទិកាជូនរៅសហ្ក្រះរាជ5 

អាជាា  ងជាតិរដើមបីបនតកា រធវើរសទកតីសនែិដ្ឋឋ ន បស់ខលួន។  6 

រលាក រសង ប  នឃាង៖ 7 

បាទ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ជាបនតខាុំសូមរគ្ន ររលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម8 

មតងរទៀតនិងភាគីទ្ធងំអស់ វដេមនវតតមនរៅទីរនះ។ ខាុំសូមបនតរសទកតីសនែិដ្ឋឋ នជាបនតរទៀត។ នួន ជា 9 

អះអាងថា មិនមនឧទ្ធហ្ ណ៍ជាក់លាក់ណ្ណ ឬមូេរហ្ត ជាសតាន ម័តអំរីមូេរហ្ត វដេបានក្រម10 

រក្រៀងរដ្ឋយរសាា ះក្តង់និងរដ្ឋយរស ី មិនអាទរធវើរៅបានរនាះរទ។ រយើងបានផតេ់ជូនភសតតុាងរនះយ៉ា ង11 

ទូេំទូលាយរៅកែុងសា ណ្ណ បស់រយើងខាុំ រហ្ើយខាុំបានរេើកយកឧទ្ធហ្ ណ៍មួយទំនួន ួទរហ្ើយរៅទី12 

រនះ។ ខាុំនឹងរេើកបង្ហា ញនូវឧទ្ធហ្ ណ៍មួយទំនួនរទៀតរដើមបីបញ្ញជ ក់បង្ហា ញដូទតរៅ។ ណ ប ងីម ធាល ប់13 

ជាអន រេខាក្សុក ជាកមា ភិបាេបកសក មាយុនីសតកមពជុាដ៏គួ ឲ្យទ កទិតតមែ ក់ក្បកបរដ្ឋយក្បវតតិកសិក េែ 14 

ដូរទែះទទួេបានប រវសិទាិកក្មិតខពស់រៅកែុងកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ រទ្ធះជាយ៉ា ងណ្ណ រៅររេវដេ តា15 

ម៉ា ក រសែើរេើងថា គ្នត់ក្តូវបានរ ៀបកា ជាមួយយ ទាជនរិកា វដេ ូបគ្នត់មិនវដេបានជួបរនាះ គ្នត់បាន16 

យំរសាក ប៉ា វនតមិនហា នបដិរសធរទ។ គ្នត់បានផតេ់សកខីកមាថា យ ទាជនរិកា វខា ក្កហ្មរនាះបានបញ្ជូន17 

មកកវនលង បស់គ្នត់ ដូរទែះរួករគក្តូវវតរ ៀបកា ។ រហ្ើយថា គ្នត់បានរ ៀបកា  ួមគ្នែ ជាមួយអែករ ៀប18 

កា ទំនួន៤០គូរផសងរទៀតរៅកែុងររេជាមួយគ្នែ រនាះវដ ។ តាមសកខីកមា បស់គ្នត់ ៗបានរ ៀបរាប់អំរី19 

អា មាណ៍ បស់គ្នត់ អំរីកា រ ៀបកា ជាមួយយ ទាជនវដេបានរិកា វភែកកែុងររេក្បយ ទារ ា្ ះ ក្ពាប 20 

កប វដេមនបង្ហា ញរៅកែុងវីរដអូ ល ីបដូទតរៅ។ សូមោក់បញ្ញជ ងំវីរដអូ ល ីបរេខ១២៖ 21 

[១៥:០៣:៤១] 22 

(កា បង្ហា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 23 

“ោស ខាុំ គ្នត់កា រៅសំេូត កា ៤០គូ។ វតបីរម៉ា ងរទ ៤០ ោប់ដ្ឋក់ ោប់ដ្ឋក់។ អាខលះយំ អា24 

ខលះវក្សក អាខលះ ត់រោេ។  ត់រោេរី នាក់។ (ភាសាអង់រគលស)។ ខាុំយំវមនហ្ែឹង ប៉ា នអន់ទិតតអត់ដងឹខលួន25 
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ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រសាះ អន់ទិតត អត់ទិតតមំណ្ណស់ រក្ពាះអីអត់វដេរ ើញ -- វវដេរ ើញ ធាល ប់រ ើញគ្នែ  កាេរៅទ័រ1 

ដូទគ្នែ  ប៉ា វនតដេ់ោប់ដ្ឋក់អ  ៊ីទឹង ខាុំអន់ទិតត។ ខាុំទង់ ត់វដ  ប៉ា វនតខាល ទរគថ្វ រោេ ក ំអី ត់បាត់រហ្ើយ។” 2 

(បញ្ចប់កា បង្ហា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 3 

[១៥:០៤:៣៩] 4 

បតី បស់ ណ ប ងីម វដេមនរ ា្ ះ ក្ពាប កប ក្តូវបានសាត ប់ទរមលើយរដ្ឋយសហ្រៅក្កមរស ើប5 

អរងកត។ រហ្ើយគ្នត់បានរ ៀបរាប់អំរីកា រ ៀបកា  តាមទសសនៈ បស់គ្នត់។ គ្នត់បានរេើករេើងថា គ្នត់6 

ក្គ្នន់វតបានដឹងថា គ្នត់ក្តូវរ ៀបកា រៅររេក្រឹកថ្នថ្ងៃរ ៀបកា រនាះ រពាេគឺរៅររេវដេ តាម៉ា ក 7 

ក្បាប់គ្នត់វតប៉ា រណ្ណា ះ។ គ្នត់បានវងលងថា ខាុំសូមដកក្សង់៖ “គ្នា នន ណ្ណសួ ខាុំថា ទង់រ ៀបកា  ឬអត់រទ? 8 

វតរយើងក្តូវរធវើតាមបញ្ញជ  និងកា វណនា ំបស់រគ។ របើមិនដូរោែ ះរទ រយើងនឹងមនបញ្ញា ។” សូមបញ្ចប់9 

កា ដកក្សង់។  10 

ទ្ធក់ទងនឹងកា  ួមរភទរដ្ឋយបងខំ ឈួន សារវឿន ជាកមាក រធវើកា រៅភូមិភាគពាយ័រយបានក្បាប់11 

រៅអែករស ើបអរងកតថា ខាុំសូមដកក្សង់៖ “រក្កាយកា រ ៀបកា  ួទ គឺមនឈលបមកតាមដ្ឋនដេ់ផាះ។ 12 

ឧទ្ធហ្ ណ៍ទំរពាះក ណី បស់ខាុំ រគបានរៅខាុំរៅសួ នា ំ រក្កាយររេរ ៀបកា ថា បាន ស់រៅជាមួយ13 

គ្នែ ទ ះសក្មុង ឬអត់? ខាុំបានក្បាប់រគថា រយើងបាន ស់រៅជាមួយគ្នែ ទ ះសក្មុង រដ្ឋយសា នា ីរនាះ ជា14 

បែូនក្សីជីដូនមួយ បស់ខាុំ។ ប៉ា វនដក្បសិនរបើភាគីប  ស បាននិយយថា ភាគីស្តសដី មិនក្រម ស់រៅទ ះសក្មុង15 

គ្នែ រទ រនាះរួកវខា ក្កហ្មបានបញ្ញជ ឲ្យគូក្សក រនាះ ួមរភទជាមួយគ្នែ  រដ្ឋយមនរួកឈលបរៅឃាល រំមើេ16 

េួទសាដ ប់។ របើសិនស្តសដីរៅវតបដិរសធរទៀតរនាះ រគនឹងយកស្តសដីរនាះ រៅសមល ប់រោេ។ ក ណីមួយ17 

រទៀត គឺបដីបងខំក្បរនា ួមរភទ ប៉ា វនដក្បរនាបដិរសធ រហ្ើយរក្កាយមក រមកងបានរៅក្បរនារៅអប់ ំ 18 

រដ្ឋយក្បាប់ឲ្យក្បរនា ួមរភទជាមួយបដី បស់គ្នត់។ ររេរនាះក្បរនា បស់គ្នត់បានយេ់ក្រម ស់រៅជា19 

មួយបដី ប៉ា វនដរក្កាយឆ្ែ ំ១៩៧៩ បដីក្បរនារនះ បានវេងេះគ្នែ ។” សូមបញ្ចប់កា ដកក្សង់។  20 

[១៥:០៦:៥៣] 21 

រ ឿងក្សរដៀងគ្នែ វបបរនះ មនរក្ទើនសនាឹកសនាា ប់ណ្ណស់វដេក្តូវរ ៀបរាប់ ដូទមនភសដតុាងរៅ22 

កែុងសំណ ំរ ឿងរនះរហ្ើយ។ សាកសី ងង់ រធឿយ បានបញ្ញជ ក់ថា ខាងក្កុម បស់គ្នត់ មនរគរ ៀបកា  ួម23 

គ្នែ  ខាុំសូមដកក្សង់៖ “មនស្តសដីរី រៅបីនាក់ ក្តូវបានឈលបយករៅសមល ប់រដ្ឋយសា ស្តសដីទ្ធងំរនាះ មិន24 

ក្រម ួមដំរណក។” បញ្ចប់កា ដកក្សង់។ សាកសី រ ៉ា  រក្គឿន បានក្បាប់អែករស ើបអរងកតថា ខាុំសូមដក25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  65 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្សង់៖ “វខា ក្កហ្មគំរាមថា អែកវដេបដិរសធមិនក្រម ួមដំរណក បនាា ប់រីរ ៀបកា  ួទ អាទក្តូវោប់1 

ដ្ឋក់គ ក។” បញ្ចប់កា ដកក្សង់។  2 

រយងតាមកា សិកា បស់ រងរ សា ដឺ រេងហ្គី សដីរីផេប៉ាះពាេ់ថ្នអាពាហ្៍រិពាហ្៍រដ្ឋយបងខំ3 

កែុង បបវខា ក្កហ្ម រៅកែុងអតថបទមនទំណងរជើងថា “ដូទរខាា ទវក្ប ូប” រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី ទំនួន 4 

១០៦នាក់ រៅកែុងសំណ ំរ ឿងរេខ០០២ បានរាយកា ណ៍ថា រួករគក្តូវបានរសែើឲ្យរ ៀបកា កែុងអំេុង5 

ររេ បបវខា ក្កហ្ម រដ្ឋយមនរួករគទំនួ១០៣នាក់ កែុងទំរណ្ណមរួករគទ្ធងំរនាះ បានរាយកា ណ៍ថា 6 

រួករគបានរធវើតាម។ អែករឆលើយតបទំនួន៧២នាក់បានរាយកា ណ៍ថា ក្តូវបានបងខំឲ្យរ ៀបកា តាម យៈ7 

កា គំរាមកំវហ្ង ពាកយសមដីវដេមនទំនួន៧៥ភាគ យ។ ១៨នាក់ភ័យខាល ទទណឌ កមា វដេរសាើហ្ែឹង 8 

១៨,៨ភាគ យ និងក្បានំាក់ រដ្ឋយសា អំររើហ្ិងារេើរាងកាយ។ ភាគរក្ទើនថ្នអែករឆលើយតបបានរាយ9 

កា ណ៍អំរីកា គំរាមកំវហ្ង ឬកា ដ្ឋក់ទណឌ កមាទំរពាះកា បដិរសធមិនក្រមរ ៀបកា ។ ៤៨នាក់ បាន10 

រាយកា ណ៍ថា ក្តូវបានរគគំរាមតាមពាកយសមដី ទំរពាះកា បដិរសធរនាះ។ ក្បានំាក់ក្តូវបាន  ំឃាងំ និង 11 

រី នាក់ ក្តូវបានរធវើទ្ធ  ណកមា។ ៤២,៨ភាគ យថ្នអែករឆលើយតប បានរាយកា ណ៍ថា ក្តូវបានបងខំឲ្យ ួម12 

ដំរណក រដ្ឋយខាល ទបាត់បង់ជីវិត។  13 

ក្កុមរមធាវីកា ពា កដី រាយមបនថយរគ្នេនរយបាយ ួមសង្ហវ ស និងអាពាហ្៍រិពាហ្៍រដ្ឋយ14 

បងខំ បស់បកសក មាយុនីសដកមពជុា រដ្ឋយអះអាងថា កែុងប ិបទវបបធម៌ បស់កមពជុា រគ្នេនរយបាយទ្ធងំ15 

អស់រនះ មិនបងករក្គ្នះថាែ ក់ ឬោកឆ្ៃ យរីភារធមាតារនាះរេើយ។ រួករគបានរក្បៀបក្បដូទអាពាហ្៍-16 

រិពាហ្៍វដេបានរកើតរេើងទ្ធងំរនាះ រៅនឹងដំរណើ កា មួយវដេឪរ កមដ យបានទូេ ួមកែុងកា រ ៀបទំ17 

អាពាហ្៍រិពាហ្៍ឲ្យកូនៗ បស់ខលួន។  18 

[១៥:១០:០៥] 19 

រលាក រខៀវ សំផន បានរយងសំអាងភសតតុាងបវនថមរទៀត រដ្ឋយអះអាងថា អាពាហ្៍រិពាហ្៍20 

តាមក្បថ្រណីកមពជុាជាទមបង មិនវផែករេើកា ក្សឡាញ់គ្នែ រនាះរទ។ កែុងកា បរងកើតអំណះអំណ្ណងរនះ 21 

រមធាវីកា ពា កដីជាមូេដ្ឋឋ នភ័នដក្ទេំអំរីឧក្កិដឋភារថ្នអាពាហ្៍រិពាហ្៍រដ្ឋយបងខំ។ វមិនវមនអវតតមន22 

កា ក្សឡាញ់រនាះ រធវើឲ្យអាពាហ្៍រិពាហ្៍រដ្ឋយបងខំជាបទឧក្កិដឋរនាះរទ រហ្ើយកា ទូេ ួម បស់ឪរ ក23 

មដ យ បស់រគកែុងដំរណើ កា រក្ជើសរ ីសថ្ដគូ រធវើឲ្យអាពាហ្៍រិពាហ្៍រដ្ឋយបងខំរនាះជាបទឧក្កិដឋរនាះក៏រទ24 

វដ ។ ប៉ា វនតអវីវដេរិតជារធវើឲ្យអាពាហ្៍រិពាហ្៍រដ្ឋយបងខំជាបទឧក្កិដឋរនាះគឺ រៅររេវដេ ដឋរដើ តួនាទី25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  66 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

កែុងកា រក្ជើសរ ីសថ្ដគូក្គួសា  និងបងខំរៅរេើមន សសឲ្យយកថ្ដគូ ដ្ឋក់ទណឌ កមារួករគយ៉ា ងធៃន់ធៃ  1 

ក្បសិនរបើរួករគបដិរសធជរក្មើសរនាះ និងបងខំប គគេនានាឲ្យ ួមសង្ហវ សកែុងអាពាហ្៍រិពាហ្៍វបបរនាះ 2 

រដ្ឋយមិនមនកា យេ់ក្រមរីរួករគ វដេជាេទាផេនាឲំ្យរកើតមននូវរយសនកមាផលូវទិតត និងររេខលះផលូវ3 

កាយធៃន់ធៃ  និងទ កខរវទនាដេ់ជន ងរក្គ្នះ។ អាពាហ្៍រិពាហ្៍រដ្ឋយបងខំ បស់វខា ក្កហ្ម និងកា  ំរលាភ4 

រសររសនថវៈ មិនមនអវីដូទគ្នែ រៅនឹងកា រ ៀបមងគេកា តាមក្បថ្រណី បស់វខា រនាះរទ។  5 

ជាមួយគ្នែ រនះវដ  កា រធវើឲ្យរៅជាទ្ធសក  មិនដូទគ្នែ រៅនឹងកា ង្ហ វដេទទួេបានក្បាក់កថ្ក្ម6 

រនាះវដ ។ រគអាទនិយយបានថា ទ្ធងំរី រនះពាក់រ័នានឹងកា ង្ហ ដូទគ្នែ  ប៉ា វនតទ ងបញ្ចប់ថ្នភារក្សរដៀង7 

គ្នែ រនាះគឺមួយជាឧក្កិដឋកមា ខណៈមួយរទៀតមិនវមនជាឧក្កិដឋកមា។ គួ ឲ្យរសាកសាដ យកា រក្បៀបរធៀប8 

មិនសមរហ្ត ផេ បស់រមធាវីកា ពា កដីកែុងកា ប៉ា នប៉ាងមួយរដើមបីកាត់បនថយរយសនកមា វដេរគ្នេ9 

នរយបាយរនះបានបងករេើងរេើជន ងរក្គ្នះរនាះមិនបញ្ចប់ក្តឹមរនាះរទ។  10 

រៅកែុងសា ណ្ណ បស់គ្នត់ រលាក នួន ជា បានរក្បៀបរធៀបកមាវិធីអាពាហ្៍រិពាហ្៍រដ្ឋយបងខំ 11 

និងកា  ំរលាភរសរសនថវៈរៅនឹងកិទចខិតខំក្បឹងវក្បង វដេក្បរទសបានអន វតតរដើមបីបរងកើនកំរណើនក្បជា12 

ជន តាម យៈកា ផដេ់ជូននូវមជឈមណឌ េបនតរូជ និងរសវកមាផគផូ គង និងបញ្ញជ ក់ថា រគ្នេនរយបាយ13 

 បស់បកសក មាយុនីសតកមពជុា វដេអន វតតទំរពាះអន សញ្ញា អនត ជាតិសដីរីកា សា័ក្គទិតតក្រមរ ៀបអាពាហ្៍14 

រិពាហ្៍។ គ្នត់បានរ ៀបរាបអ់ំរីកា រ ៀបអាពាហ្៍រិពាហ្៍ក្ទង់ក្ទ្ធយធំរដ្ឋយបងខំថា ខាុំសូមដកក្សង់៖ “ជា15 

កា សរក្មទទិតតវបបសាមញ្ា និងសនសសំំថ្ទ”។ បញ្ចប់កា ដកក្សង់ និងមិនរេើសរីកដីក្បាថាែ  បស់គ្នត់ 16 

វដេថាវមនេកខណៈដូរោែ ះ កំណត់ថាឈលប វដេតាមដ្ឋនគូក្សក ទ្ធងំឡាយ រដើមបីរមើេថា រតើរួក17 

រគបាន ួមដំរណក ឬអត់រនាះ គឺក្គ្នន់វតជាកងកមល ំងប៉ាេិូសធមាតា វដេរាយមកា ពា ភូមិវត18 

ប៉ា រណ្ណា ះ។  19 

[១៥:១៣:៥៩] 20 

ដូទវដេខាុំបានរ ៀបរាប់ខាងរេើ ក េ វសត វដេជាឈលប រិតជាមិនបានបំររញម ខង្ហ ជា21 

ប៉ាេិូសធមាតារនាះរទ រៅររេវដេគ្នត់បានក្បាប់អែករស ើបអរងកតថា  ូបគ្នត់ទទេួបានកា វណនាថំា 22 

ក្តូវរាយកា ណ៍អំរីគូក្សក ណ្ណ វដេបដិរសធមិនក្រម ួមដំរណកជាមួយគ្នែ ។ សាកសី  ី រៅ ក៏23 

បដិរសធវដ រៅររេគ្នត់ផដេ់សកខីកមាថា គ្នត់និងសមជិកកង បស់គ្នត់រផសងរទៀត ខាុំសូមដកក្សង់៖24 

“រគវណនាឲំ្យរិនិតយរមើេសកមាភារ បស់គូក្សក  វដេរ ៀបកា រហ្ើយងាី ថារតើរគទ ះសក្មុងជាមួយគ្នែ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  67 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

េែវដ ឬរទ ឬក៏រួករគរិតជាបាន ួមដំរណកវដ ឬរទ?” បញ្ចប់កា ដកក្សង់។  1 

ទំរពាះអន សញ្ញា សដីរីកា ក្រមសា័ក្គទិតតរ ៀបកា បានតក្មូវថា ខាុំសូមដកក្សង់៖ “កា រ ៀបកា 2 

ក្តូវតាមទាប់ េ ះក្តាវតមនកា យេ់ក្រមររញរេញ និងរដ្ឋយរស ីរីគូភាគី។” បញ្ចប់កា ដកក្សង់។ 3 

 របៀប បបរគ្នេនរយបាយ បស់បកសក មាយុនីសដកមពជុាដ្ឋក់រទញ មិនក្តូវនឹងបទដ្ឋឋ នអនត ជាតិរេើយ។ 4 

ទំរពាះវផែក បស់រលាក រខៀវ សំផន គ្នត់បានអះអាងថា កា រ ៀបអាពាហ្៍រិពាហ្៍រដ្ឋយបងខំ គឺជាកា 5 

  ីកទរក្មើនរេើអាពាហ្៍រិពាហ្៍វបបក្បថ្រណី  និងថាកា រ ៀបកា អាពាហ្៍រិពាហ្៍រដ្ឋយបងខំ គឺជាកា បដូ 6 

បនដិទបនដួទរីកា ទូេ ួម បស់ឪរ កមដ យកែុងកា រក្ជើសរ ីសថ្ដគូសក្មប់កូនៗ បស់រួករគ  រៅឲ្យ ដ្ឋឋ -7 

ភិបាេរដើ តួនាទីរនាះជំនួសវិញ។  8 

សកខីកមាវដេត លាកា រនះបានសាដ ប់និងភសតតុាងរផសងៗរទៀត ទ្ធក់ទិននឹងអាពាហ្៍រិពាហ្៍រដ្ឋយ9 

បងខំរៅកែុងសំណ ំរ ឿងរនះបង្ហា ញថា ជន ងរក្គ្នះមិនបានោត់ទ កថា អាពាហ្៍រិពាហ្៍រដ្ឋយបងខំ គឺជាកា 10 

  ីកទរក្មើករេើអាពាហ្៍រិពាហ្៍វបបក្បថ្រណីរនាះរទ វតជាកា ផាយុរីរនះរៅវិញ។ រួករគភាគរក្ទើនមន11 

អា មាណ៍ថា ក្តូវបានរគបលន់យកវគគដ៏សំខាន់បំផ តមួយ កែុងជីវិតវ័យរកាង បស់ខលួន គឺសិទាិរក្ជើសរ ីសថ្ដគូ12 

ជីវិត និងរ ៀបរិធីមងគេកា  រដ្ឋយមនក្កុមក្គួសា  និងមិតតភកដិទូេ ួម ជាក្បថ្រណីវដេបានោក់វក្សះ13 

កែុងមងគេកា  បស់វខា អស់ យៈររេជារក្ទើនជំនាន់មករហ្ើយ។ ទ្ធងំរលាក នួន ជា និងរលាក រខៀវ សំ14 

ផន បានរេើករេើងរដ្ឋយភ័នដក្ទេំអំរីភសដតុាង បស់ជំនាញ វដេបានបង្ហា ញខលួនរៅទំរពាះម ខអងគជំន ំ15 

ជក្មះរនះ។ កាស ូមិ ណ្ណកាហាក វ  បានផដេ់សកខីកមាថា មិនមនរគ្នេនរយបាយរ ៀបអាពាហ្៍រិពាហ្៍16 

រដ្ឋយបងខំរនាះរទ វដេរនះជាកា បំថ្ភលសកខីកមា បស់គ្នត់យ៉ា ងទាស់លាស់។ តាមរិតអវីវដេអែកជំនាញ 17 

ណ្ណកាហាក វ  បានវងលងទ្ធក់ទងនឹងបញ្ញា រនះ គឺថា ូបគ្នត់មិនបានរស ើបអរងកតឲ្យជាក់លាក់ ថារតើមន18 

រគ្នេនរយបាយរ ៀបអាពាហ្៍រិពាហ្៍រដ្ឋយបងខំ  ឬអត់រនាះរទ។  រហ្ើយរហ្ត ដូរទែះ    ូបគ្នត់មិនមន19 

ភសតតុាងក្គប់ក្គ្នន់រដើមបីកំណត់ ថារតើមនរគ្នេនរយបាយមួយរនះ ឬអត់រនាះរទ? រទ្ធះជាយ៉ា ងណ្ណ 20 

គ្នត់អាទរធវើកា សនែិដ្ឋឋ នបានថា ខាុំសូមដកក្សង់៖ “មនេំនាកំ្បហាក់ក្បវហ្េគ្នែ រនះ សដីរីកា រ ៀបកា 21 

រដ្ឋយបងខំកែុង បបវខា ក្កហ្ម។” បញ្ចប់កា ដកក្សង់។ គ្នត់ក៏បានផដេ់សកខីកមាផងវដ  ថាភសតតុាង22 

 បស់គ្នត់បានបង្ហា ញថា អាពាហ្៍រិពាហ្៍រដ្ឋយបងខំបានរកើតមនរេើងរៅកែុងបណ្ណដ រខតតភាគរក្ទើនកែុង23 

ក្បរទសកមពជុា និងថា ខាុំសូមដកក្សង់៖ “រៅទ ងឆ្ែ ំ១៩៧៧ និងឆ្ែ ំ១៩៧៨ មនក ណីក្ទង់ក្ទ្ធយធំជា24 

រក្ទើន វដេក្តូវបានរធវើរេើងវត វងក្កុមអែកវដេរគបងខំឲ្យរ ៀបកា ។” បញ្ចប់កា ដកក្សង់។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  68 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

[១៥:១៨:៣១] 1 

រលាក នួន ជា ក៏បានរេើករេើងផងវដ ថា អែកជំនាញ រផហ្គី េឺវ ញ បានផដេ់សកខីកមាថា មិន2 

មនរគ្នេនរយបាយអាពាហ្៍រិពាហ្៍រដ្ឋយបងខំរនាះរទ រហ្ើយរលាក រខៀវ សំផន បានរយងអំណះ3 

អំណ្ណង រផហ្គី េឺវ ញ សក្មប់គំនិតវដ ថា គូក្សក មិនបានោត់ទ កថា អាពាហ្៍រិពាហ្៍ជាកា ោប់បងខំ4 

រនាះរទ។ ប៉ា វនដរនះគឺជាកា សនែិដ្ឋឋ នមិនគួ ឲ្យភាា ក់រផែើេរីអែកវដេបានទទួេសាគ េ់រៅកែុងត លាកា ថា 5 

 ូបគ្នត់បានខិតខំយ៉ា ងខាល ងំរដើមបីមិនសួ គូក្សក រៅកែុងកា សិកា បស់គ្នត់ ថារតើរួករគមនអា មាណ៍6 

ថា អាពាហ្៍រិពាហ្៍ បស់ខលួនក្តូវបានបងខំ ឬអត់រនាះ។ ដូរទែះទសសនៈ បស់ េឺវ ញ បានរេើកសំណួ 7 

រនាះ គឺមិនមនេកខណៈជូនដំណឹងររញរេញរដ្ឋយកា តាក់វតង រផ្ទដ តតាមរគ្នេបំណងផ្ទា េ់ខលួន8 

 បស់គ្នត់រនាះរទ។ គួ ោប់អា មាណ៍ កត់សមគ េ់ថា កាក្ទីណ្ណ ណ្ណតាេី រៅកែុងកា សិកា បស់គ្នត់ 9 

សដីអំរីហ្ិងាវផែកវយនឌ័្  កែុងអំេុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ កែុងរខតតបាត់ដំបង និងសាវ យរ ៀង បាន10 

សមា សអែករឆលើយតបទំនួន១០៤នាក់ រៅកែុងវខកញ្ញា  និងវខត លា ឆ្ែ ំ២០១០ វដេមនអាយ ទរនាល ះរី៤២11 

ឆ្ែ ំ និង៨៤ឆ្ែ ំ។ រហ្ើយរទ្ធះបីជារួករគមិនក្តូវបានសួ អំរីអាពាហ្៍រិពាហ្៍រដ្ឋយបងខំក៏រដ្ឋយក៏ ខាុំសូម12 

ដកក្សង់៖ “ជិត២០នាក់ បានរេើករេើងអំរីបញ្ញា រនះរដ្ឋយខលួនឯង។ រួករគសងកត់ធៃន់អំរីកងវះខាត13 

ជរក្មើស វដេប គគេមែ ក់ៗមនកែុងកា រក្ជើសរ ីសគូក្សក  បស់ខលួន និងកា ភ័យខាល ទ វដេនាឲំ្យមន14 

មន សសជារក្ទើនយេ់ក្រមរ ៀបកា ។ រួករគក៏បានតែូញវតែ អំរីវិធីមិនសម មយ វដេរិធីរ ៀបកា ក្តូវបាន15 

រធវើរេើង និងបានរាយកា ណ៍អំរីកា  ំរលាភរសរសនថវៈកែុងអាពាហ្៍រិពាហ្៍រដ្ឋយបងខំទ្ធងំរនាះ។  16 

[១៥:២១:០២] 17 

យ៉ា ងណ្ណមិញ អែករឆលើយជារក្ទើនបានកំណត់អតតសញ្ញា ណកា អន វតតកា រ ៀបអាពាហ្៍រិពាហ្៍18 

កែុង បបវខា ក្កហ្មថា ជាទិដឋភារសំខាន់មួយថ្នអំររើហ្ិងាវដេបានក្បក្រឹតតរេើងក្បឆំ្ងនឹងក្បជាជន 19 

កែុងអំេុងររេថ្ន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។” បញ្ចប់កា ដកក្សង់។ ជនជាប់រោទទ្ធងំរី បានទងែេុ20 

បង្ហា ញថា ប គគេមួយទំនួនមនជរក្មើសកែុងកក្មិតណ្ណមួយកែុងអាពាហ្៍រិពាហ្៍ បស់ខលួន និងថាអែក21 

រផសងរទៀតវដេសថិតកែុងម ខតំវណងមនអំណ្ណទ បានអះអាងថា អាពាហ្៍រិពាហ្៍រដ្ឋយបងខំមិនបានរកើត22 

មនរេើងរៅរក្កាមកា ក្តួតក្តា បស់រួករគរទ។ ដូទវដេខាុំបានរ ៀបរាប់ជូនអងគសវនាកា  ួទរហ្ើយ វ23 

មិនវមនជារគ្នេជំហ្  បស់កា ិយេ័យសហ្ក្រះរាជអាជាា រនាះរទ វដេថាអាពាហ្៍រិពាហ្៍ទ្ធងំអស់24 

រៅកែុងអំេុងររេថ្ន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ោបំាទ់ក្តូវវតបានបងខំសក្មប់រាេ់ថ្ដគូទ្ធងំអស់ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  69 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

វដេបានទូេ ួមរនាះរេើយ។ អវីវដេជារគ្នេជំហ្  បស់រយើងរនាះ គឺថាមនរគ្នេនរយបាយ1 

អាពាហ្៍រិពាហ្៍រដ្ឋយបងខំ  វដេរក្កាមរគ្នេនរយបាយរនាះ មន សសជារក្ទើនក្តូវបានរ ៀបកា រដ្ឋយ2 

បងខំ។ ដូរទែះ អាទិភារថ្នអាពាហ្៍រិពាហ្៍ក្បាកដ វដេមិនក្តូវបានបងខំរនាះ មិនបានរធវើអវីទ្ធេ់វតរសាះ 3 

រដើមបីបនថយភសតតុាងដ៏រក្ទើន អំរីអាពាហ្៍រិពាហ្៍រដ្ឋយបងខំទ្ធងំរនាះ។ រទ្ធះជាយ៉ា ងណ្ណ រសាើ វតមិនមន4 

អវីវដេគួ ឲ្យភាា ក់រផែើេរទ វដេថាសាកសីរិតក្បាកដមួយទំនួន វដេមនតួនាទីរៅកែុងកា រ ៀបទំ5 

អាពាហ្៍រិពាហ្៍រដ្ឋយបងខំ ររេខលះមនបំណងកាត់បនថយតួនាទី បស់ខលួនកែុងន័យមួយ វដេរួករគយេ់6 

ថាជាឧក្កិដឋកមាធៃន់ធៃ ក្បឆំ្ងនឹងក្បជាជនកមពជុា។ វមិនភាា ក់រផែើេរទថា កមា ភិបាេទ្ធងំរនាះខលួនឯង7 

ផ្ទា េ់វដេបានទូេ ួមកែុងឧក្កិដឋកមាទ្ធងំរនះ និងបនថយភារធៃន់ធៃ ថ្នរគ្នេនរយបាយអាពាហ្៍រិពាហ្៍8 

រដ្ឋយបងខំរនះ ឬក៏បកក្សាយរសទកដីវងលងរបតជាា ទិតត និងកា យេ់ក្រមថាជារ ឿងរិត។ រទ្ធះជាយ៉ា ងណ្ណ9 

អែករផសងរទៀតវដេសថិតកែុងម ខតំវណងមនអំណ្ណទវដ រនាះ កែុងកក្មិតណ្ណមួយ មនភាររសាា ះក្តង់10 

ជាងអំរីអវីវដេរួករគបានជួយកែុងកា ក្បក្រឹតតឧក្កិដឋកមាទ្ធងំរនាះ។ 11 

[១៥:២៣:៥៩] 12 

 ខាុំបានរ ៀបរាប់ជូនអងគសវនាកា  ួទរហ្ើយ អំរីរ ា្ ះ ម៉ាូេ រអង និងរ ា្ ះ រៅ រគឿន កមា ភិ-13 

បាេទ្ធងំរី បានបងខំឲ្យរ ៀបអាពាហ្៍រិពាហ្៍  និងវដេបានសា ភារថា គូសាវ មីភ ិយក្តូវបានបងខំ។ 14 

ក្សរដៀងគ្នែ រនះវដ ។ ស ូ រសឿន វដេជារេខាក្សុក និងជាក្បរនា បស់រេខាភូមិភាគកណ្ណដ េ វក រក 15 

បានទទួេសាគ េ់ថា ខាុំសូមដកក្សង់៖“រគមិនហា នក្បវកកវដ  ទ្ធងំក្សីទ្ធងំក្បុស” បញ្ចប់កា ដកក្សង់។ 16 

រហ្ើយរៅររេវដេសួ ថា រតើមននា ីណ្ណកែុងក្កុម បស់គ្នត់បានបដិរសធកា រ ៀបកា ឬអត់រនាះ គ្នត់17 

បានរឆលើយថា ខាុំសូមដកក្សង់៖ “មិនមនរទ កក្មណ្ណស់ រទ្ធះបីជារគមិនររញទិតតក៏រដ្ឋយ រហ្ើយរក្កាយ18 

មកអែកទ្ធងំរនាះបានវេងេះគ្នែ  រក្កាយរី បបវខា ក្កហ្មក្តូវបានដួេ េំ។” បញ្ចប់កា ដកក្សង់។ 19 

រលាក នួន ជា បានអះអាងថា មិនមនភសដតុាងក្តូវបានផដេ់កែុងររេសវនាកា អំរីរគ្នេ20 

នរយបាយអាពាហ្៍រិពាហ្៍រដ្ឋយបងខំរៅកែុងភូមិភាគបូព៌ា ភូមិភាគបសចិម និងភូមិភាគឦសានរទ។ 21 

កា ណរ៍នះ ជាក់វសដងមិនរិតរនាះរទ។ មនសាកសីក្បា ំូបបានផដេ់សកខីកមាអំរីអាពាហ្៍រិពាហ្៍រដ្ឋយបងខំ22 

វដេបានរកើតមនរេើងរៅកែុងភូមិភាគបូព៌ា គឺរ ា្ ះ វអម រអឿន, ស ះ  ំេី, រសៀង ោន់ងី, អ ិន រយឿង 23 

និង ម ី សារវឿន។ សាកសីរី នាក់បានផដេ់សកខីកមាអំរីអាពាហ្៍រិពាហ្៍រដ្ឋយបងខំរៅកែុងភូមិភាគបសចិមគឺ24 

មនរ ា្ ះ ក្បាក់ រឌ្ឿន និង  ិន វ ត។ រហ្ើយមនសាកសីបួននាក់រៅកែុងភូមិភាគឦសាន គឺរ ា្ ះ ផ្ទន 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  70 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

វ ន, ក េ វណម, ជិន សារ ឿន និង ស  ន វ ធ។ រេើសរីរនះរទៀត សាកសីទំនួន១២នាក់បានផដេ់ភសដតុាង1 

រៅឲ្យកា ិយេ័យសហ្រៅក្កមរស ើបអរងកត អំរីអាពាហ្៍រិពាហ្៍រដ្ឋយបងខំវដេបានរកើតរេើងរៅកែុង2 

ភូមិភាគបូព៌ា។ រី នាក់កែុងភូមិភាគបសចិម និងរី នាក់រៅកែុងភូមិភាគឦសាន។ តាមរិតរនាះទ្ធក់ទិនរៅ3 

នឹងភូមិភាគឦសាន រលាក នួន ជា ហាក់ដូទជាបានបំរភលទអំរីសាកសីមែ ក់វដេគ្នត់ខលួនឯងផ្ទា េ់បានរសែើ4 

ស ំគឺមនរ ា្ ះថា ជិន សារ ឿន។ គ្នត់បានផដេ់ភសដតុាងអំរីអាពាហ្៍រិពាហ្៍វដេបានរ ៀបទំរេើងរៅ5 

កែុងរខតតមណឌ េគិ ី វដេមនរៅកែុងវីឌី្អូ ល ីបដូទតរៅ។ សូមោក់បញ្ញច ងំវីឌី្អូ ល ីបរេខ១៣។ 6 

[១៥:២៧:០៧]  7 

(កា បង្ហា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 8 

“បាទ សូមអ គ ណ។ សំណួ ទ ងរក្កាយ បស់ខាុំ ៗទង់បញ្ញជ ក់រីរ ឿងកា រ ៀបកា  បស់រលាក 9 

បនដិទ។ រលាកអំមិញបានបញ្ញជ ក់ជូនសហ្ក្រះរាជអាជាា ជាតិរហ្ើយថា រលាករ ៀបកា រៅឆ្ែ ំក្បវហ្េ10 

១៩៧៧ ថារតើររេវដេរលាករ ៀបកា រនាះ រលាកសាគ េ់ក្បរនារលាកម ន ឬក៏អត់សាគ េ់រទ រគោប់ផស ំ11 

ផគុំរលាក? បាទ ទំរពាះខាុំផ្ទា េ់ គឺសាគ េ់គ្នែ ម ន បាទសាគ េ់គ្នែ ម ន គឺមូេរហ្ត អី? គឺរមហ្ែឹងគ្នត់ក្សឡាញ់12 

ខាុំ បាទ រាប់អានខាុំជាបែូនធម៌អ  ៊ីទឹងគឺគ្នត់ក្បាប់ម ន។ រក្កាយមកឯងក្សឡាញ់អត់ រនះមិតតរនះ អ  ៊ីទឹងគឺដងឹ13 

គ្នែ រហ្ើយ។ ឯរក្ដរីហ្ែឹង រៅមកសួ បរណ្ណដ យ បាទក្រមមិនក្រមអីគឺក្តូវវតក្រម។ អ  ៊ីទឹងបានន័យថា14 

ជាសំណ្ណងវតរលាកមួយរទ រក្ដរីហ្ែឹងអែកដថ្ទក្តូវបានរគបងខំ អ  ៊ីទឹងវមនរទបាទ? (ភាសាបារំាង) បាទ 15 

សាគ េ់ បាទសាគ េ់គ្នែ រៅវិញរៅមក ប៉ា វនដក្គ្នន់វតថាមួយណ្ណជាគូអែកណ្ណ គឺអត់ដងឹទ្ធងំអស់ ទ្ធេ់វត16 

ថ្ងៃវដេរមបញ្ញជ កា គ្នត់រៅទ្ធងំរី ហ្ែឹងមក ទេ់គ្នែ ហ្ាង។ ឧបមថារលាក ក ឯង ក្សឡាញ់នាង ខ 17 

អត់? អ  ៊ីទឹងគឺអត់ហា នក្បវកករទ ក្តូវវតក្សឡាញ់អ  ៊ីទឹងឯង បាទហ្ែឹងគឺរៅជួបគ្នែ គឺរ ៀបហ្ាង សួ លាៃ ទ18 

ហ្ែឹងវសែករេើងកា រៅបរណ្ណដ យ។” 19 

(បញ្ចប់កា បង្ហា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 20 

[១៥:២៩:១៣] 21 

រ ៉ា  ផ្ទត់ ក៏បានផដេ់ភសដតុាងអំរីអាពាហ្៍រិពាហ្៍រដ្ឋយបងខំរៅភូមិភាគឦសានផងវដ ។ គ្នត់22 

បានក្បាប់អែករស ើបអរងកតថា ខាុំសូមដកក្សង់៖ “ឯកា រ ៀបកា គឺរធវើរេើងរដ្ឋយបងខំ មិនមនកា សា័ក្គទិតត23 

រីគូភាគីរទ។” បញ្ចប់កា ដកក្សង់។ ភូមិភាគបូព៌ាគឺជាភូមិភាគមួយរផសងរទៀតវដេរលាក នួន ជា វងលង24 

ថាមិនមនសកខីកមាទ្ធក់ទងនឹងអាពាហ្៍រិពាហ្៍រដ្ឋយបងខំរទ។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរ ា្ ះ ម ី សារវឿន 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  71 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បានផដេ់សកខីកមាទ្ធក់ទងនឹងអាពាហ្៍រិពាហ្៍រដ្ឋយបងខំរៅភូមិភាគបូព៌ា ក៏ដូទជាថា រតើបានប៉ាះពាេ់ដេ់1 

 ូបគ្នត់យ៉ា ងដូទរមដទ សូមអរញ្ជើញទសសនាវីរដអូ ល ីបដូទតរៅ។ សូមបញ្ញច ងំវីរដអូ ល ីបរេខ១៤។ 2 

[១៥:៣០:០០] 3 

(កា បង្ហា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 4 

“រមកងទេ័តហ្ែឹង គឺកងទេ័តនា ីហ្ែឹងគឺមនបួន-គ។ មួយ “គ”ហ្ែឹងគឺមន១០០នាក់។ រហ្ើយ5 

កងទេ័តក្បសុហ្ែឹងគឺមនវត១០០នាក់រទ។ វតខាុំហ្ែឹងគឺរៅកែុងទំណ្ណត់វដេរគទ ះរ ា្ ះថារយើងជាអែក6 

រទ្ធសជាប់គ ករហ្ើយ គឺសនតិស ខរគតាម ហ្ូត គឺរគក្បមញ់រយើង ហ្ូតបរណ្ណត យ។ ប៉ា វនតដេ់ររេរនាះ7 

គឺកងទេ័តហ្ែឹងក៏មិនដងឹជា រគនឹករ ើញយ៉ា ងរម៉ាទរទ វដេខាុំមនជាប់ក្បវតតិ ូបអ  ៊ីទឹងរៅ រគឲ្យយក8 

រ ៀបោប់បងខំឲ្យរ ៀបកា រៅកវនលងសហ្ក ណ៍ថ្ក្រឈ ហ្ែឹងរខតតថ្ក្រវវង ទំនួន៦១គូ។ រហ្ើយខាុំរទើបវត9 

បានម នថ្ងៃរ ៀបកា រគក្បកាសឲ្យរ ៀបកា ហ្ែឹងមួយថ្ងៃគត់។ រគថាគូ បស់ខាុំហ្ែឹងគឺរ ា្ ះ គង់ ស ផ្ទត។ 10 

ខាុំហ្ែឹងក៏នឹករ ើញក្សាវក្ជាវរ ា្ ះ គង់ ស ផ្ទត ហ្ែឹងគឺវគ្នែ រក្ទើនកងនា ីបួនគឯរណ្ណះ មិនដងឹមួយណ្ណ11 

រទ។ សួ ៗៗរៅបានដងឹ រ ើញម ខ រហ្ើយមិនបានដេ់មួយថ្ងៃផង ដេ់រម៉ា ងរគរៅរៅជួបជ ំរ ៀបកា 12 

រៅកវនលងររាងបាយជតិវតតក្រះធាត ហ្ែឹង។ រ ៀបកា ហ្ែឹង រលាកវដេធាល ប់មនទំនាក់ទំនងរសែើ ពាកយរសែើ13 

សម័យវខា ក្កហ្ម ពាកយដណត ឹងទ ះ រក្បើសម័យរនះ ជាមួយនឹងនា ី ស ផ្ទត ហ្ែឹងវដ រទ? រហ្ើយរតើមន14 

កា ររញទិតតវដ រទ? ខាុំអត់មនររញទិតតរទរលាករមធាវី រីរក្ពាះខាុំអត់មនកមល ំងរេំអី រដើមបីរៅថា15 

ក្សឡាញ់នា ីរភទរទ គឺររេរនាះរគឲ្យរធវើកា ង្ហ ហ្ួសកមល ំង វគ្នា នអា មាណ៍អីទង់បានក្បរនា រហ្ើយក៏16 

ក្សឡាញ់រ ៀបកា តាមវផនកា  បស់រគ។ ប៉ា វនតជាេបិទកេ បស់រគគឺរគទំរណ្ណទខាុំថា រោទថាជាជន17 

បក្មងុរគដ្ឋក់គ ករហ្ើយ ក៏ខាុំមិនហា នក្បវកកជាមួយរគទ្ធងំអស់។ រគឲ្យរធវើអី ខាុំរធវើហ្ែឹងទ្ធងំអស់ រលាក18 

ក្បធាន។” 19 

(បញ្ចប់កា បង្ហា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 20 

[១៥:៣២:៥៣] 21 

រក្កាយមករៅ រសៀេរនាះ រលាក ម ី សារ ឿន បានរ ៀបរាប់រីវិធីវដេបានរកើតរេើងរៅរក្កាយ22 

រ ៀបកា ដូទមនរៅកែុងវីរដអូ ល ីបបនតរៅរនះ។ បាទ សូមបញ្ញច ងំវីរដអូ ល ីបរេខ១៥៖ 23 

[១៥:៣៣:១១] 24 

(កា បង្ហា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  72 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

“(ភាសាបារំាង)។ ស ំមនរយបេ់ ររេរនាះគឺឲ្យវតោប់រផតើមរមកងធំ និងរមកងទេ័ត 1 

រមកងតូទហ្ែឹងគឺរគរ ៀបទំរហ្ើយ គឺរគដ្ឋក់ភាែ ក់ង្ហ ឈល បហ្ែឹងគឺតាមដ្ឋន ៗក្គប់គូទ្ធងំអស់ គឺរគមន2 

រ ា្ ះរៅកែុងបញ្ជី បស់រគ គឺវបកវទកកមល ំងទ ះ។ របើរយើងមិន ស់រៅជាមួយគ្នែ រទ រគនឹងមន នឹងមន3 

វផនកា  េបិទកេយ៉ា ងរម៉ាទរទ ខាុំមិនហា នក្បឆំ្ងវដ ។” 4 

(បញ្ចប់កា បង្ហា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 5 

[១៥:៣៤:១២] 6 

ទ ងបញ្ចប់រដ្ឋយកា ក្បឆំ្ងរៅនឹងទមៃន់ថ្នភសតតុាង រលាក នួន ជា អះអាងថា កងឈលបវដេ7 

តាមដ្ឋនរមើេអែកវដេរ ៀបកា ងាីគឺរដើមបីរមើេឲ្យដឹងថា របើរួកគ្នត់មិនបាន ួមរភទជាមួយគ្នែ រនាះ វ8 

ក្បឆំ្ងនឹងបទដ្ឋឋ នវបបធម៌ទ្ធក់ទងនឹងផលូវរភទ។ វគឺជាកា ក្គប់ក្គ្នន់រហ្ើយ កែុងកា កត់សមគ េ់ថា កា 9 

 ំរលាភរេើបទដ្ឋឋ នវបបធម៌ គឺជាបទដ្ឋឋ នសក្មប់បកសក មាយុនីសតកមពជុា។ តួយ៉ា ងវក៏ជាកា  ំរលាភរេើ10 

បទដ្ឋឋ នវបបធម៌កែុងកា វដេសក្មតសបង់ទីវ ក្រះសងឃ រហ្ើយបងខំឲ្យរលាករ ៀបកា  និងរធវើកា ។ វត11 

រទ្ធះជាយ៉ា ងណ្ណក៏រដ្ឋយ រ ឿងរនាះមិនបានបញ្ឈប់បកសក មាយុនីសតកមពជុារនាះរទ។ តាមរិត នីតិវិធីថ្ន12 

កា រ ៀបអាពាហ្៍រិពាហ្៍ទ្ធងំមូេរនះ ក្តូវបានសាថ បនារេើងរដ្ឋយបកសក មាយុនីសដកមពជុារដើមបី ំរលាភ13 

រេើបទដ្ឋឋ នវបបធម៌។  14 

រលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ភសដតុាងវដេមនរៅកែុងកា ក្បក្រឹតតឧក្កិដឋកមាទ្ធងំ15 

រនះ គឺមនយ៉ា ងរក្ទើនសនាឹកសនាា ប់វដេជាសាថ នទមៃន់។ មនទ្ធងំកា ឈឺោប់ និងវដេមិនអាទក្បវកក16 

បាន។ វជាកា មិនក្តឹមក្តូវរទ  វដេរមធាវីកា ពា កដីរេើកអំណះអំណ្ណងរៅកែុងសា ណ្ណ បស់រួក17 

គ្នត់។ ដូរទែះ រយើងសូមរសែើឲ្យរលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កមទ្ធងំអស់ សរក្មទថា រលាក នួន 18 

ជា និងរលាក រខៀវ សំផន មនរិ  ទាភាររីបទឧក្កិដឋកមាក្បឆំ្ងមន សសជាតិថ្នអំររើអមន សសធម៌រផសងៗ19 

រទៀតវដេទ្ធក់ទងនឹងអាពាហ្៍រិពាហ្៍រដ្ឋយបងខំ និងអំររើ ំរលាភរសរសនថវៈ រៅកែុងអាពាហ្៍រិពាហ្៍20 

ទ្ធងំរនាះ។  21 

ជាបនដរៅរទៀតរនះ ខាុំសូមឲ្យសហ្កា ី បស់ខាុំគឺរលាក រឌ្េ េីសាក់ រដើមបីរេើករេើងបនដរទៀត22 

អំរីមនាី សនដិស ខ។ បាទ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។  23 

[១៥:៣៦:២៤] 24 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  73 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បាទ សូមអរញ្ជើញបាទ! 1 

រលាក រឌ្េ េសីាក៖់ 2 

សូមជក្មបសួ រលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ភាគីទ្ធងំអស់។ កមាវតថវុដេខាុំនឹង3 

រិភាការៅ រសៀេរនះ រហ្ើយនិងបនដរៅដេ់ក្រឹកវសែក គឺនិយយអំរីឧក្កិដឋកមាវដេក្បក្រឹតតរេើងរៅ4 

មនាី សនដិស ខ ឬក៏មនាី អប់ ំវកវក្បទ្ធងំបួន។ ទី១ គឺគ កក្សុកក្តាកំក់វដេរគរៅថា ក្កាងំតាោន់។ ទី២ 5 

គឺគ កកងទ័រ កងរេ៨០១ រៅ តនគិ ីវដេរគរៅថា អូ កវនសង និងមនាី សនដិស ខតំបន់ ១០៥ រៅកែុង6 

រខតតមណឌ េគិ ី រហ្ើយនិងវដេរគរៅថា ភែំរក្កាេ និងមួយរទៀតគឺ គ ក ស-២១ រៅភែំររញ។ រនះគឺជា7 

មនាី សនដិស ខបួនកែុងទំរណ្ណម មនាី សនដិស ខ១៩៦វដេមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុាបានបង្ហា ញរៅកែុង8 

គរក្មងកំណត់វផនទី បស់រួករគ វដេនិយយថា ជាគ កវដេមនដំរណើ កា  មនក្បតិបតតិកា រៅកែុង9 

 បបវខា ក្កហ្ម។ ខាុំសូមបង្ហា ញនូវសាល យទី១ វផនទីរនះ បង្ហា ញអំរីទីតាំង បស់គ ក និងទីតាំងសមល ប់10 

មន សសរៅទូទ្ធងំក្បរទសរនះ។ មន សសរាប់វសននាក់ក្តូវបានរគសមល ប់រៅទីរនះ។ កា សមល ប់វដេ11 

បណ្ណដ េឲ្យមនសាល កសាែ ម ហ្ូតមកដេ់ររេរនះ រហ្ើយវដេរធវើឲ្យក្បជាជនកមពជុារៅវតទទួេ ង12 

ផេប៉ាះពាេ់ ហ្ូតមកដេ់ររេរនះ។ ប៉ា វនដ<ប៉ា នាា នវខកនលងមក>អវីវដេខាុំោប់អា មាណ៍ជាងរគ គឺ<ជា13 

វផែកសំខាន់វដេក្តូវរេើករេើង>រៅកែុងររេរនះវដ ។ រៅកែុងវខរមសា អងគកា រេើកវេងរទ្ធសអនដ 14 

ជាតិ  បានរទញ បាយកា ណ៍ក្បោឆំ្ែ ំ អំរីទំនួនស  បថ្នកា សមល ប់រៅទទូ្ធងំក្បរទស កាេរីឆ្ែ ំរៅ។ 15 

រហ្ើយរៅកែុងឆ្ែ ំ២០១៦ រដ្ឋយមិនរាប់បញ្ចូេក្បរទសទិន រក្ពាះថា មិនមនទិនែន័យវដេអាទរជឿជាក់16 

បាន គឺមនកា សមល ប់មន សសរៅទូទ្ធងំរិភររលាក ទំនួន១.០៣២នាក់ <រទញរដ្ឋយអងគកា រេើកវេង17 

រទ្ធសអនត ជាតិ>។ ទំនួនថ្នកា សមល ប់មន សសរក្ទើនជាងរគបំផ តគឺមករីក្បរទសអ  ី ង់ វដេរធវើកា 18 

សមល ប់មន សស៥៦៧នាក់។ បនាា ប់មករទៀតគឺ អារា ប់ប ៊ីសាអូឌី្ត មនកា សមល ប់មន សស១៥៤នាក់។ 19 

<អែកវដេគ្នំក្ទសិទាិមន សសអនត ជាតិ>មនកា ក្រួយបា មា<ទំរពាះទំនួនសមល ប់រនះ>។ ទំរពាះខាុំវិញ 20 

<វ>ជាកា  ំឭក<មួយអំរី>ឧក្កិដឋកមា<ដ៏មហ្ិម>វដេរយើងកំរ ងវតរធវើកា ជំន ំជក្មះ<ផងវដ >។  21 

[១៥:៣៩:៥២] 22 

កែុង យៈររេ១វខគឺរៅកែុងវខឧសភា ឆ្ែ ំ១៩៧៨ <យ៉ា ង>រហាទណ្ណស់ក៏មន<អែករទ្ធសទំនួន 23 

១.០៧៤>នាក់ ក្តូវបានសមល ប់រៅ ស-២១ គឺរក្ទើនជាងទំនួនមន សស វដេរគសមល ប់រៅទទូ្ធងំរិភរ24 

រលាកកែុងឆ្ែ ំ២០១៦រមល៉ាះ។ រហ្ើយមនកា សមល ប់មួយ វដេរកើតរេើងរៅកែុងថ្ងៃទី២៧ ឧសភា គឺមន25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  74 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ទំនួន៥៨២នាក់ គឺរក្ទើនជាងទំនួនសមល ប់មន សសក្បោឆំ្ែ ំរៅកែុងក្បរទស    វដេសមល ប់រក្ទើនជាងរគ1 

តាម បាយកា ណ៍អងគកា រេើកវេងអនត ជាតិរៅរទៀត <គឺសមល ប់កែុង យៈររេមួយថ្ងៃ រៅកែុងគ ក2 

មួយ>។ តួរេខថ្នកា សមល ប់រៅមនាី ស-២១ វដេជាតួរេខតំណ្ណងវតមនាី សនតិស ខមួយកែុងទំរណ្ណម3 

មនាី សនតិស ខជិត២០០នាក់  វដេមនដំរណើ កា រៅកែុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ ទំហ្ំថ្នកា 4 

សមល បគឺ់<មនភារថ្ក្រថ្ផសខាល ងំណ្ណស់វដេរយើង>មិនអាទរធវើឲ្យរយើងនឹកក្សថ្មដេ់បាន<>។ អែក5 

ណ្ណមែ ក់ក៏និយយវដ ថា កា ជំន ំជក្មះរមវខា ក្កហ្ម គឺជា<ជ័យជមែះ>យ តតិធម៌ <ឬក៏ជាកា បដិរសធ6 

ដ្ឋទ់ខាតទំរពាះភារក្ររងើយករនតើយទំរពាះតងភារថ្ន>ទំហ្អំំររើសាហាវថ្ក្រថ្ផស វដេបានរកើតរេើង7 

<រៅកែុងក្បរទសរនះ>។  8 

<កាេរនាះ> មិនមនកា ជំន ំជក្មះរនាះរទ រៅររេវដេអែករទ្ធសស-២១ ក្តូវបានរគបរណដ ើ 9 

យករៅកវនលងកប់សរ ួមរៅរជើងឯង<>កែុងវខឧសភា <ឆ្ែ ំ១៩៧៨> រហ្ើយក្តូវបានរគថ្វ សមល ប់រៅ10 

រេើកាេ <និងអា ក>។ មិនកា ជំន ំជក្មះ មិនមនកា បដឹងសាទ កខ មិនមនរមធាវី មិនមនទាប់រនាះ11 

រទ។ ជន ងរក្គ្នះជារក្ទើន<កែុងវខរនាះគឺជាក្បជាជន>មករីភូមិភាគបូព៌ា ក្តូវបាននាមំកស-២១ រហ្ើយ12 

<ទ ះបញ្ជី-->រួករគក្តូវបាន -- បនាា ប់មករទៀតក្តូវបានបញ្ជូនតាមឡានយករៅរជើងឯង<រដើមបី13 

សមល ប>់។ <ដូទវដេរយើបានដឹងរីរ ា្ ះ ឌ្ ទ រហ្ើយថា>ទ្ធងំអស់រនះក្តូវបានរធវើរេើងតាមកា បញ្ញជ14 

 បស់មន សសវតមែ ក់ វដេកំរ ងវតរៅកែុងកា ជំន ំជក្មះ រហ្ើយក៏ដូទជារៅកែុងសាេសវនាកា ថ្ងៃរនះ15 

វដ គឺ នួន ជា គឺជាបងធំទី២ ជាអតីតអន រេខាបកសក មាយុនីសតកមពជុា។  16 

ឥេូវរនះខាុំសូមបង្ហា ញផងវដ នូវ ូបងតថ្នជន ងរក្គ្នះជាង១.០០០នាក់ វដេក្តូវបានរគសមល ប់17 

រៅកែុង< យៈររេវតមួយវខរនាះ>រៅកែុងគ ករនះ។ រនះគឺ ដឹក សាបាន <ជានា ី>អាយ ២៤ឆ្ែ ំ វដេ18 

ជាក្បធានកងទេ័តរៅ  ំរឈើទ្ធេ ក្សុកសាវ យរ ៀង។ គ្នត់ក្តូវបានរគបញ្ជូនរៅស-២១ រៅថ្ងៃ១៧ 19 

ឧសភា ឆ្ែ ំ១៩៧៨ រហ្ើយក្តូវបានសមល បរ់ៅថ្ងៃដវដេរនាះ។  20 

[១៥:៤២:៥៣] 21 

កូវ វណ្ណា  គឺអាយ ២៥ឆ្ែ ំជារសាៀនមករីមនាី ក្សុក មសវហ្ក។ គ្នត់ក្តូវបានរគសមល ប់រៅថ្ងៃទី22 

០៥ វខឧសភា។ ជា សាន គឺជាអតីតទូត ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុាក្បោំសហ្ភារសូរវៀត រហ្ើយគ្នត់23 

ជាអែករទ្ធសមួយកែុងទំរណ្ណមអែករទ្ធស៥៨០នាក់ វដេក្តូវបានរគសមល ប់រៅថ្ងៃ២៧ ឧសភា ៧៨។ 24 

រហ្ើយ ូបងតរនះ គឺជា ូប បស ់ វិន ធីង៉ា ក ជារកាងក្សីអាយ ១៣ឆ្ែ ំ ជនជាតិរវៀតណ្ណមមករីសាវ យរ ៀង 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  75 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

វដេគ្នត់ទូេស-២១ រៅថ្ងៃ០៦ ឧសភា ៧៨ រហ្ើយគ្នត់ក្តូវបានរគសមល ប់១សបាដ ហ្៍រក្កាយ គឺរៅថ្ងៃ1 

១៤ ឧសភា។ បែូនក្បុស បស់គ្នត់អាយ ៨ឆ្ែ ំ រហ្ើយនិងឪរ ក បស់គ្នត់ក្តូវបានរគសមល ប់រៅររេ2 

រក្កាយ <គឺកែុងវខជាមួយគ្នែ ហ្ែឹង កែុងអំេុងររេ>សមល ប់ ួមរៅថ្ងៃ២៧ វខឧសភា។  3 

រទ្ធះបីថា ខាុំនិយយវតអំរីមនាី សនតិស ខទំនួនបួន បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយរៅ<កែុងសំណ ំ4 

រ ឿង បស់រយើងកែុង>ថ្ងៃរនះក៏រដ្ឋយ ប៉ា វនតរយើងមិនក្តូវយេ់ក្ទេំរទថា <>រហ្ត <កា ណ>៍ដូទគ្នែ ហ្ែឹង 5 

វ<ក៏>រកើតរេើងរៅទូទ្ធងំ រៅក្គប់កវនលងរៅទូទ្ធងំក្បរទស រៅក្គប់ភូមិភាគ រៅក្គប់កងរេ រៅ6 

ក្គប់ក្កសួង គឺរធវើរេើងក្សបរៅតាមមគ៌្នបកស ឬក៏រគ្នេនរយបាយ បស់បកស វដេ<បានបរងកើត 7 

រហ្ើយ>ដឹកនារំមដឹកនាបំកសក មាយុនីសតកមពជុារៅកែុងទីក្កុងភែំររញ។  8 

[១៥:៤៤:៤០] 9 

ឯកសា មួយរនះគឺ E3/1094 គឺជា បាយកា ណ៍ក្បោវំខ បស់<>ភូមិភាគបសចិមរផាើជូនអងគ10 

កា  វខកកកដ្ឋ ឆ្ែ ំ៧៨ គឺជាឯកសា វដេមន១៤ទំរ័  រហ្ើយមននូវ បាយកា ណ៍េមែិតខាល ងំសក្មប់ឲ្យ11 

រមដឹកនាមំជឈិមបកស សដីរីខាា ងំវដេក្តូវោប់ខលួន   ំខលួន សួ ទរមលើយ និងក្តូវបានករមាទរៅកែុងតំបន់ និង12 

ក្សុកនីមួយៗ បស់ភូមិភាគរនាះ។ រៅទំរ័ ទី១ គឺវផែកមួយវដេមនទំណងរជើងថា “សកមាភារខាា ងំ13 

បងកប់ស ី ូងថ្ផាកែុង”។ រហ្ើយវផែករនះ គឺស រស អស់ក្បវហ្េជាពាក់កណ្ណដ េថ្ន បាយកា ណ៍ទ្ធងំមូេ14 

វតមដង។ គឺថាោប់រផដើមរេើងរដ្ឋយនិយយរយងរៅរេើ “សមសធាត  បស់១៧រមសា  ួមមនអែក ដឋ15 

កា  និងរួកយួន និងរួកទិន”។ រហ្ើយបនាា ប់មករទៀត បានបញ្ញជ ក់ទាស់អំរីរគ្នេនរយបាយបកស16 

<យ៉ា ងទាស់>វដេភូមិភាគក្តូវទទួេបានឲ្យអន វតតទ្ធក់ទងទំរពាះខាា ងំទ្ធងំអស់រនះ។ រហ្ើយខាុំសូមដក17 

ក្សង់៖ “រយើងមនវផនកា វដេក្តូវអន វតត រដើមបីអន វតតមគ៌្នបកស<ជាក្បោំ> រដើមបីដករទញ ក្តួតរិនិ18 

តយ រហ្ើយនិងរបាសសមែ តរួក<វ>។”  19 

[១៥:៤៦:២៤] 20 

រហ្ើយបនាា ប់មករទៀត គឺថារៅកែុង បាយកា ណ៍រនះដវដេ គឺមនទំរ័ ស រស ជារក្ទើនអំរី21 

មន សសវដេរគោត់ទ កថា បានទូេ ួមកែុងសកមាភារខាា ងំ។  បាយកា ណ៍ទ្ធងំរនះ <ក៏មនស រស >22 

អែកវដេ ិះគន់រគ្នេនរយបាយរ ៀបកា  បស់បកស  ួមមនដូទជា អែករធវើកា រៅររាងទក្ក បស់ភូមិ23 

ភាគវដេក្បាប់ស្តសតីមែ ក់ថា “ក្បសិនរបើអែកឯងក្សឡាញ់វម៉ាឪ ក ំរ ៀបកា ជាមួយនឹងកមា ភិបាេ។” 24 

រហ្ើយក៏មននា ីមែ ក់វដេបា មាថា រៅររេអនាគតអងគកា នឹងរ ៀបទំឲ្យប  សមែ ក់រ ៀបកា ជាមួយស្តសតី25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  76 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្បានំាក់។  បាយកា ណ៍រនះ ក៏បាននិយយអំរីមន សសវដេហា នតវ អំរីកា វដេរួកគ្នត់រធវើកា ធៃន់ធៃ 1 

ររក ឬក៏មិនមនអវីហ្ូបក្គប់ក្គ្នន់ ឬក៏ថាអងគកា បំវបករួកគ្នត់រទញរីក្គួសា  ឬក៏បំវបករួកគ្នត់រទញ2 

រីកូនរៅជារដើមរនាះ។<>រាយកា ណ៍<រនះក៏ស រស >អំរីប  សមែ ក់វដេរគបញ្ជូនរៅមនាី រ ៀនសូក្ត 3 

រក្ពាះថាគ្នត់ -- រក្ពាះរគ ករ ើញថាគ្នត់មនសញ្ញជ តិបារំាង  រហ្ើយកែុង បបម នហ្ែឹង  គ្នត់គឺជាអែក4 

តស្តនតីវដេរក្ទៀង  រហ្ើយនិងស រស បទរភលងឲ្យជនប រទស។ គឺថាវមន បាយកា ណ៍ជារក្ទើន វដេ5 

<បានរ ើញ> មនមន សសជារក្ទើនវដេរគកំណត់ថាជាទ្ធហាន បស់ បបម នជារដើមរនាះ។  6 

រហ្ើយរៅកែុងវផែកវដេ<រលាក រលាកក្សីរៅក្កមបានសាត ប់រហ្ើយរនាះ គឺជាទំណ ទ>សំខាន់7 

<ខាល ងំណ្ណស់ ររេរយើងអាន បាយកា ណ៍រីតំបន់៣៧ កែុងភូមិភាគបសចិម។> ខាុំសូមដកក្សង់៖ 8 

“ករមាទជនជាតិយួន១០០នាក់  ួមមនទ្ធងំោស់ ធំតូទ រកាងោស់។ ករមាទមន សស៦០នាក់ វដេជាក្កុម9 

អែកមនឋាននដស័កដិ ក៏ដូទជារួក រស.អ ី.អា ទក្ករតតិអារម ិកវដេបងកប់ខលួនរៅកែុងសហ្ក ណ៍ និងរៅ10 

កែុងអងគកា ។” រហ្ើយបនាា ប់មករទៀតនិយយអំរីសមសធាត វដេខជិេក្ទអូសក្បឆំ្ងអងគកា  រជ 11 

ក្បមងក្បជាជន រហ្ើយក្តូវបានរគរឆលើយដ្ឋក់រៅកែុងទរមលើយសា ភារជារក្ទើន ថាជាខាា ងំ រហ្ើយនិងអែក12 

វដេមិនក្រមរធវើកា ។  13 

[១៥:៤៨:៥៨] 14 

រហ្ើយបនាា ប់មករទៀត រ ៀបរាប់អំរីវិធានកា វដេភូមិភាគរក្គ្នងនឹងរធវើ ទំរពាះសកមាខាា ងំទ្ធងំ15 

អស់រនះ រហ្ើយខាុំសូមដកក្សង់បនដ៖ “បនដវសវង កក្គប់បណ្ណដ ញ បស់ខាា ងំបងកប់ស ី ូងថ្ផាកែុង រហ្ើយ16 

របាសសមែ តជាបនដបនាា ប់ និងដ្ឋទ់ខាតរទញរីមូេដ្ឋឋ ន អងគភារ មនាី  រហ្ើយនិងវផែកជារក្ទើនរផសងៗ17 

គ្នែ ។”  18 

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ទំណ ទសំខាន់មួយរទៀត អំរីររេរវលា បស់ បាយកា ណ៍រនះ គឺថា19 

 បាយកា ណ៍រនះក្តូវបានរគបញ្ជូនរៅ<រដើមវខសីហា> ឆ្ែ ំ៧៨ គឺក្បវហ្េជា៤វខ រក្កាយររេមជឈិម20 

បានរបាសសមែ ត រហ្ើយបញ្ជូនរៅស-២១ នូវអតីតរេខាភូមិភាគបសចិមគឺ ជូ រជត ។ រហ្ើយរៅកែុង21 

 បាយកា ណ៍រនះ គឺមករីរមដឹកនាងំាីវដេ<ថាែ ក់ដឹកនា>ំ ប៉ា េ រត, នួន ជា និង រខៀវ សំផន <និងអែក22 

រផសងរទៀត ទ កទិតត> រហ្ើយឲ្យក្គប់ក្គងរៅរេើភូមិភាគ និងអន វតតរគ្នេនរយបាយ បស់មជឈិម។ 23 

រហ្ើយរនះក្គ្នន់វតជា បាយកា ណ៍មួយប៉ា រណ្ណា ះ   <រទញ>រីភូមិភាគមួយ<សក្មប់> យៈររេមួយ24 

វខ។ រៅកែុង ក្បសិនរបើរយើងគិតរៅ គឺ បបរនាះមន យៈររេរៅដេ់ជាង៣ឆ្ែ ំកនលះ។ ជនជាបរ់ោទគឺ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  77 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បានដឹងទាស់អំរីអវីវដេបានរកើតរេើងរៅកែុងក្បរទសរនះ។ ក្រះរាជអាជាា ជាតិបាននិយយអំរីបញ្ញា រនះ1 

 ួទរហ្ើយ។ រហ្ើយរៅថ្ងៃរនះ គឺក្រះរាជអាជាា ជាតិក៏បានរេើកផងវដ  អំរីឯកសា សំខាន់គឺ បាយ2 

កា ណ៍គណៈមជឈិម ថ្ងៃ០៨ មីនា។ រហ្ើយទំណ ទសំខាន់ថ្ន បាយកា ណ៍ថ្ងៃ០៨ មីនា ៧៦ រនះគឺថាកិទច3 

ក្បជ ំគណៈអទិថ្ស្តនតយ៍ហ្ែឹង <មនរេខឯកសា  E3/232។ អវីវដេសំខាន់រនាះ រយើងដឹងថា> មិនវមន4 

<>ទូេ ួមក្តឹមវត នួន ជា <វតប៉ា រណ្ណា ះរទ វតរលាក>រខៀវ សំផន <ក៏ទូេ ួម>ផងវដ  រហ្ើយគ្នត់5 

បានទទួេសាគ េ់អំរីទំណ ទរនះជាមួយនឹង<កា ិយេ័យសហ្រៅក្កមរស ើបអរងកតផងវដ >។ វតតមន6 

 បស់រួកគ្នត់ក្តូវបានបង្ហា ញរៅកែុង<កំណត់ក្តា>កិទចក្បជ ំគណៈអទិថ្ស្តនតយ៍ផងវដ ។  7 

[១៥:៥១:៣២] 8 

ដូរទែះមិនមនអវីគួ ឲ្យសងស័យរទៀតរនាះរទ វដេថាជនជាប់រោទទ្ធងំរី ហ្ែឹងបានទូេ ួមរៅ9 

កែុងកិទចក្បជ ំមួយវដេរួករគបានទទួេ បាយកា ណ៍មករីរមដឹកនាភូំមិភាគតំបន់ អំរីសាថ នភារខាា ងំរៅ10 

កែុង<ទឹកដី> បស់រួករគ។ ទំណ ទទ្ធងំអស់រនះក្តូវបានបញ្ញជ ក់ទាស់រៅកែុងកំណត់រហ្ត កិទចក្បជ ំ រៅ11 

ររេវដេរមដឹកនាភូំមិភាគ <និង>តំបន់មកក្បជ ំរៅទីក្កុងភែំររញ។ រហ្ើយរួករគបានរាយកា ណ៍អំរី12 

ខាា ងំ វដេក្តូវបានោប់ខលួន។ <>រួករគរសែើស ំកា វណនារីំអងគកា  រហ្ើយអងគកា បានផដេ់កា វណនាំ13 

វដេតក្មូវឲ្យរធវើកា សួ ទរមលើយបវនថមរទៀត រហ្ើយរាយកា ណ៍<>អំរីទរមលើយហ្ែឹងរៅថាែ ក់រេើ។ មិន14 

មនអវីគួ ឲ្យសងស័យរទៀតរនាះរទ <រលាករៅក្កមជាទីរគ្ន រ> វដេថាជនជាប់រោទគឺរួកគ្នត់ទ្ធងំរី 15 

នាក់ហ្ែឹងបានដឹង រហ្ើយបានទូេ ួមរៅកែុងរហ្ត កា ណ៍ទ្ធងំអស់រនះ។  16 

វជារ ឿងេែមួយវដ  វដេថា បាយកា ណ៍ទ្ធងំអសរ់នះ ក៏ដូទជាសា ទូ រេខមួយទំនួន17 

<មន>រៅសេ់<>រទ្ធះបីថា ថាែ ក់ដឹកនាបំកសក មាយុនីសតកមពជុារាយមបំផ្ទល ញឯកសា ទ្ធងំអស់រនះ18 

<បិទបាងំឧក្កិដឋកមា បស់ខលួន>។ ឯកសា ទ្ធងំអស់រនះ គឺបានក្ោនរោេនូវកា អះអាង បស់ជនជាប់19 

រោទ វដេថារួករគមិនបានដឹង<ថាមនអវីរកើតរេើងរនាះ។ តាមរិត> រួករគបានដឹង រហ្ើយរគដឹង20 

យ៉ា ងទាស់វងមរទៀតផង។ ដូរទែះ រាេ់កា រេើករេើងវដេថាភូមិភាគ<រធវើ>ក្បតិបតតិកា រដ្ឋយសវយ័ត 21 

រដ្ឋយសវ័យភារ<ផាយុរីឆនាៈ បស់មជឈិម >គឺមិនអាទ<>រេើយ។ គឺរយើងរ ើញរៅកែុងសា ទូ រេខ22 

វដេបានរាយកា ណ៍យ៉ា ងរក្ទើន វដេរផាើរីភូមិភាគរៅមជឈិម។ រហ្ើយជាទូរៅ បាយកា ណ៍រនះគឺរធវើ23 

រេើងសឹងវតរ ៀងរាេ់ថ្ងៃរទៀតផង។ ក្បសិនរបើរយើងទង់ដឹងកា រិតអំរី បបរនះ រយើងអាទរិនិតយរមើេ24 

រៅរេើឯកសា ទ្ធងំអស់រនះបាន គឺថាឯកសា រនះអាទក្បាប់រយើងបាន។ រយើង<ក៏មនសំណ្ណង>មួយ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  78 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ផងវដ  វដេថាកែុងទំរណ្ណមមនាី សនតិស ខ១៩៦ វដេដំរណើ កា រៅកែុង បបវខា ក្កហ្មរនាះគឺមនមនាី 1 

សនតិស ខទំនួនរី  វដេមិនបានករមាទឯកសា កំណត់ក្តាម នររេវដេកងទ័ររវៀតណ្ណមទូេមកដេ់។ 2 

[១៥:៥៤:០៦]  3 

រៅកែុងរនាះគឺស-២១ រហ្ើយនិងមនាី សនតិស ខក្កាងំតាោន់។ វជាវផែកសំខាន់មួយ រក្ពាះថា4 

រដ្ឋយសា វតកំណត់ក្តាទ្ធងំអស់វដេរៅសេ់រនាះ<រហ្ើយ រទើប>វមនកា បង្ហា ញ<រដ្ឋយមិនបាទ់5 

ក្បវកក>អំរីឧក្កិដឋកមាវដេរកើតរេើងរៅកែុងគ កទ្ធំងអស់រនាះរទ។ រហ្ើយម៉ាាងរទៀត គឺរយើងមនភសតុ6 

តាងសំខាន់ៗ <វដេស ីគ្នែ នឹង>រ័ត៌មន<ទ្ធងំឡាយ> បស់អែកវដេ<រៅ> ស់រានមនជីវិតរីគ កទ្ធងំ7 

អស់រនាះបាននិយយ។  8 

តាមរិតរៅក្កុមរមធាវីកា ពា កតីមួយក្កុម គឺក្កុម រខៀវ សំផន បានយេ់ក្សបរៅកែុងសា ណ្ណ9 

 បស់រួកគ្នត់ថា ភសតតុាងមករីមនាី សនតិស ខស-២១ បានបង្ហា ញរីកា រធវើមន សសឃាត កា សមល ប់10 

 ង្ហគ េ កា ដ្ឋក់ឲ្យរៅជាទ្ធសក  កា ដ្ឋក់កែុងមនាី   ំឃាងំ និងអំររើអមន សសធម៌នានា ដូទជាកា រធវើ11 

ទ្ធ  ណកមា និងកា រធវើទ កខប ករមែញ វដេវផែករេើមូេដ្ឋឋ ននរយបាយជារដើម។  12 

រៅកែុងសា ណ្ណ បស់ខាុំថ្ងៃរនះ រហ្ើយនិងបនដ ហ្ូតដេ់រៅដេ់ថ្ងៃវសែករនាះ ខាុំនឹងនិយយអំរី13 

ឧក្កិដឋកមាក្បឆំ្ងមន សសជាតិវដេខាុំរជឿជាក់ថា ពាក់រ័នាសំខាន់បំផ តជាមួយនឹងមនាី សនដិស ខ។ 14 

<រនាះ>គឺជាឧក្កិដឋកមាថ្នកា ដ្ឋក់កែុងមនាី   ំឃាងំ និងអំររើអមន សសធម៌នានារៅរេើរសទកដីថ្ងលងែ ូ បស់15 

មន សស កា រធវើទ្ធ  ណកមា   រហ្ើយទ ងរក្កាយគឺអំររើមន សសឃាត  និងកា សមល ប់ ង្ហគ េ។  រហ្ើយខាុំនឹង16 

និយយអំរីភសដតុាងមករីមនាី សនដិស ខទ្ធងំអស់រនះ វដេជាភសដតុាងវដេបង្ហា ញយ៉ា ងទាស់លាស់អំរី17 

ឧក្កិដឋកមាទ្ធងំអស់រនះ។ រហ្ើយខាុំសូមរេើករេើងនូវសា ណ្ណមួយទំនួនអំរីកា ទទួេខ សក្តូវ បស់ជន18 

ជាប់រោទទ្ធងំរី ទំរពាះឧក្កិដឋកមាទ្ធងំអស់រនះ។  19 

ឥេូវរនះ ខាុំសូមោប់រផដើមនិយយអំរីឧក្កិដឋកមាថ្នកា ដ្ឋក់<>  <ំខលួន>។ រលាក រលាកក្សី20 

រៅក្កម ឧក្កិដឋកមាក្បឆំ្ងមន សសជាតិថ្នកា ដ្ឋក់កែុងមនាី   ំឃាងំគឺមនន័យថា ជាកា ដកហ្ូតនូវរស ី21 

ភារ បស់ប គគេមែ ក់រដ្ឋយតាមអំររើទិតត រដ្ឋយមិនមនមូេដ្ឋឋ នផលូវទាប់វដេអាទរធវើយ តតិកមាបាន ឬក៏22 

មិនមនដំរណើ កា យ តតិធម៌ដ៏សមក្សបមួយ។ មនកា ជំទ្ធស់ខលះវផែករៅរេើភសដតុាងវដេថាជន ង23 

រក្គ្នះរាប់ពាន់នាក់ក្តូវបានដកហ្ូតនូវរស ីភារ បស់រួករគ រហ្ើយក្តូវបាន  ំរដ្ឋយបងខំរៅក្កាងំតាោន់ 24 

ភែំរក្កាេ អូ កវនសង និងស-២១។ កែុងទំរណ្ណមសាកសីរាប់ យនាក់វដេរយើងបានសាដ ប់ មិនមនសាកសី25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 

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

ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  79 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សូមបីមួយ ូបអះអាងថាមនត លាកា  មនរៅក្កម មនសាថ ប័ន<យ តតិធម៌> ឬក៏មនទាប់ក្រហ្ាទណឌ  1 

ឬក៏នីតិវិធីក្រហ្ាទណឌ រៅកែុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយរេើយ។ សូមបីវតអតីតកមា ភិបាេបកសក មាយុនី2 

សដកមពជុាវដេរសាា ះក្តង់បំផ ត ក៏មិនបានអះអាង<ថាមនសាថ ប័ន>វបបរនះវដ  គឺរមដឹកនាបំកស រហ្ើយ3 

មនវតរមដឹកនាបំកសវតមែ ក់ប៉ា រណ្ណា ះវដេសរក្មទថារតើអែកណ្ណក្តូវោប់ខលួន ក្តូវបញ្ជូនរៅមនាី សនដិស ខ 4 

និងក្តូវករមាទរនាះ។  5 

[១៥:៥៧:៣៦] 6 

អវីៗវដេបានរកើតរេើង គឺក្បាកដណ្ណស់ជាកា រធវើរេើងតាមអំររើទិតត និងកា ដ្ឋក់កែុងមនាី   ំ7 

ឃាងំ និងសមល ប់រក្ដផលូវត លាកា ។ បវនថមរីរេើសាកសីវដេបានមកផដេ់សកខីកមាថាមិនមនត លាកា 8 

វងមរទៀតរនាះ គឺថាជន ងរក្គ្នះវដេក្តូវបានរគោប់ខលួន និង  ំខលួនគឺមិនមនឱកាសកែុងកា កា ពា ខលួន9 

រួករគរេើយ។ រហ្ើយជាទូរៅ រួករគមិនបានទទួេសូមបីវតមូេរហ្ត វដេរគោប់ខលួនរនាះ<ផង>។ 10 

រហ្ើយក៏មនឯកសា រៅរសសសេ់វដេបង្ហា ញ<រីតងភារទំនួន>ជន ងរក្គ្នះ<>ក្តូវបានរគោត់ទ ក11 

ថាជាខាា ងំ<។> រហ្ើយរួករគក្តូវបានដកហ្ូតនូវរស ីភារ <រហ្ើយជារក្ទើនក ណី  ួមទ្ធងំជីវិត បស់12 

រួករគផងវដ >។  13 

រៅអូ កវនសង គឺរយើងបានសាដ ប់ឮរ័ត៌មនរីអែកវដេរៅ សរ់ានមនជីវិតរី នាក់គឺ ផ្ទន់ ង េ 14 

រហ្ើយនិង រមឿង ោន់ឌី្។ <រួក>រគគឺជាអែករធវើកា រៅទមក  រដស ូភូមិភាគពាយ័រយ រហ្ើយរៅកែុង15 

ពាក់កណ្ណដ េវខមិង នា ៧៧ រួកគ្នត់ក្តូវបានរគោប់ខលួនជាមួយនឹងរេក ១០នាក់រទៀតមករីសហ្ជីរ16 

ទមក  រដស ូ។ រមឿង ោន់ឌី្ រៅររេរនាះគ្នត់មនទមៃន់។ រួកគ្នត់មិនបានដឹងអំរីមូេរហ្ត ថ្នកា ោប់17 

ខលួនរនាះរេើយ រគក្គ្នន់វតក្បាប់ថា រួកគ្នត់រៅរ ៀនជាមួយអងគកា ប៉ា រណ្ណា ះ។ រហ្ត អវីបានជារគោប់18 

<ខលួន>កមាក ទមក  រដស ូ<ទ្ធងំ>រនះ? ឥេូវរនះ ខាុំសូមបង្ហា ញនូវសា ទូ រេខមួយវដេរគរផាើរដ្ឋយ19 

រេខាភូមិភាគពាយ័រយរ ា្ ះ វី រផាើជូនរៅរមដឹកនាបំកសរៅភែំររញរៅថ្ងៃ១៥ មិង នា ១៩៧៧ គឺរៅ20 

ររេវដេកមាក ទ្ធងំអស់រនះក្តូវបានរគោប់ខលួន។ រៅកែុងសា ទូ រេខរនះ រេខាភូមិភាគបានស រស 21 

ថា ខាុំសូមដកក្សង់៖ “សរក្មទថា សមមិតត ធី សរក្មទថា ក្តូវោប់រួកខាា ងំបងកប់រៅកែុងទមក  រដស ូ 22 

និងរៅកែុងទមក  កបាស <ក៏ដូទជាកែុងកងទេ័តវដ >។” <របើសិនណ្ណរយើងអានសា ទូ រេខរនះ 23 

រយើងដឹងថា>រគ្នេរៅថ្នកា របាសសមែ តរនះ គឺទ្ធក់ទងរៅនឹងបណ្ណដ ញ បស់មន សសបួននាក់វដេរគ24 

ោត់ទ កថាជា <>អា។  25 
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អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០១ 
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ថ្ងៃទី១៤  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  80 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាទខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 
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