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សាធារណៈ 

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

នងៃទី២១ ខែរិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៧  

ហមា៉ោ ង្ ០៩:០៣នាទ ី

សវនាការហលើក្ទ៥ី០៦ 

 

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៖ 

កញ្ញា  សាា វ ូ ូឡា ប៉ា ប៉ា ដូពូឡូស  

(Ms.Stavoroula PAPADOPOULOS) 

 កញ្ញា  ជា ស ីវហ្័ង 

កា យិេយ័សហ្ក្ពះរាជអាជាា ៖ 

  រលាក នីកូឡាស គូមវជន                           

(Mr. Nicolas KOUMJIAN) 

 រលាក វីរេលៀម សមីត 

 (Mr. William Smith) 
  រលាក រសង លាង 

 រលាក វងំសង់ វ យដ៍ រដសាម ឯេ  

 (Mr. Vincent de wilde d’ESTMAEL) 

 រលាក ចូរសហ្វ រអនក្រូ ប៊យេី 

 (Mr. Joseph Andrew BOYLE) 

ជនជាបរ់ោទ៖ 

 រលាក នួន ជា 

 រលាក រខៀវ សំផន 
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រមធាវកីា ពា ជនជាបរ់ោទ ននួ ជា៖  

 រលាក ស ន អ  ណ 

 រលាក េីវ ស វណ្ណា  

 រលាក  វ ិចទ័  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)  

 

 

 

រមធាវតីណំ្ណងរដើមបណា ងឹ ដឋបបរវណី៖ 

 រលាក រពជ អងគ 

 រលាកក្សី ម៉ា  ី ហ្គី  ូដ៍(Ms.Marie GUIRAUD) 

 រលាកក្សី រជត វណា េី 

 រលាកក្សី ទី ក្សុីនណ្ណ  

 រលាកក្សី ស ីន ស វ ន 

 រលាកក្សី ឡា  ស រដសហ្វស 

 (Ms.Larue DESFORGES)  

វផែកក្គបក់្គងត លាកា ៖ 

 រលាកក្សី សួ ស ទ្ធា វ ី

 

E1/526.101520059



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១ វខមិង នា ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  i 
បញ្ជរី ម្ ះអែកនយិយ៖ 

ភាសាវដេបនរក្បើ រេើកវេងវតមនកា បញ្ញជ ក់រផសងរទៀតរៅកែុងក្បតិោ ឹក 

 

 

អែកនយិយ ភាសា 

រៅក្កម និេ ណ ន (ក្បធានអងគជំន ំ) វខម  

កញ្ញា  អង់តា ហ្គីសរស បរំាង 

រលាក វ ិចទ័  កូរប៉ា អង់រគលស 

រលាកក្សី ម៉ា  ី ហ្គី  ូដ៍ បរំាង 

រលាក នីកូឡាស គូមវជន អង់រគលស 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  1 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្ិចចដហំណើរការនតីិវិធី 1 

(រៅក្កមចូេកែុងបនាប់សវនាកា ) 2 

[០៩:០៣:៤០] 3 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 4 

អងគយុច ះ! 5 

អងគជំន ំជក្មះក្បកាសបនាកិចចដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា ។ សវនាកា រៅថ្ងៃរនះ អងគជំន ំជក្មះ6 

បនតរធវើសវនាកា រធវើរសចកាីសនែិដ្ឋឋ នបិទបញ្ចប់កិចចពិភាការដញរដ្ឋេរេើសំណ ំរ ឿង០០២/០២ វដេនឹង7 

បនតរធវើរសកតីសនែិដ្ឋឋ នរដ្ឋយក្កុមរមធាវីកា ពា កាីរលាក រខៀវ សំផន រៅរពេក្ពឹក រហ្ើយរៅ រសៀេរនះ8 

និងកា រធវើរសចកាីសនែិដ្ឋឋ នតប បស់សហ្រមធាវីនាមំ ខតំណ្ណងរដើមបណា ឹង ដឋបបរវណី។ 9 

ក្កឡាបញ្ជីសវនាកា កញ្ញា  ជា ស ីវហ្័ង រឡើងរាយកា ណ៍អំពីសាថ នភាពវតតមន អវតតមន ភាគី 10 

និងប គគេវដេអងគជំន ំជក្មះរកាះអរញ្ជើញឲ្យចូេ ួមរៅកែុងកិចចដំរណើ កា សវនាកា ថ្ងៃរនះ។  11 

ក្កឡាបញ្ជ៖ី 12 

សូមរគ្ន ពរលាកក្បធាន សក្មប់សវនាកា សាា ប់រសចកាីសនែិដ្ឋឋ នបញ្ចប់កិចចពិភាការដញរដ្ឋេ13 

រៅថ្ងៃរនះ ក្កឡាបញ្ជីកត់សមគ េ់រ ើញថា ក្គប់ភាគីទ្ធំងអស់ថ្នរ ឿងកាីរនះមនវតតមន។ រេើកវេងវត14 

រលាកក្សី ម៉ា  ី ហ្គី  ូដ៍ សហ្រមធាវីអនត ជាតិនាមំ ខតំណ្ណងរដើមបណា ឹង ដឋបបរវណីវដេបនជូនដំណឹង15 

មកថារលាកក្សីនឹងមកយឺតរៅសវនាកា ក្ពឹករនះ។ រដ្ឋយវឡករលាក នួន ជា មនវតតមនរៅបនាប់  ំ16 

ខលួនខាងរក្កាមសាេសវនាកា រនះ រដ្ឋយរលាករសែើស ំេះបង់សិទាិមនវតតមនរដ្ឋយផ្ទា េ់ពីបនាប់សវនា-17 

កា រៅថ្ងៃរនះ។  េិខិតេះបង់សិទាិ បស់រលាក  នួន ជា  បនក្បគេ់ដេ់ក្កឡាបញ្ជី ួចរហ្ើយ។ សូម18 

អ គ ណរលាកក្បធាន។ 19 

[០៩:០៥:២៥]  20 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 21 

បទ អ គ ណ។ ជាដំបូងរនះ អងគជំន ំជក្មះសរក្មចរេើសំរណើស ំ បស់ជនជាប់រោទ ននួ ជា ជា22 

ម នសិន។ អងគជំន ំជក្មះបនទទួេេិខិតស ំេះបង់សិទាិចូេ ួមសវនាកា រដ្ឋយផ្ទា េ់កែុងបនាប់សវនាកា 23 

រនះ បស់ជនជាប់រោទ នួន ជា ច ះថ្ងៃទី២១ វខមិង នា ឆ្ែ ំ២០១៧ វដេកត់ វដេបនបញ្ញជ ក់ថា រដ្ឋយ24 

គ្នត់មនបញ្ញា ស ខភាពឈឺកាេ ឈឺចរងកះ មិនអាចអងគយុយូ បន មិនអាចផចង់អា មមណ៍បនយូ  និង25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  2 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រដើមបីមនេទាភាពចូេ ួមសវនាកា នាថ្ងៃខាងម ខឲ្យមនក្បសិទាភាព ខលួនស ំេះបង់សទិាិចូេ ួមនិងមន1 

វតតមនរដ្ឋយផ្ទា េ់កែុងបនាប់សវនាកា រៅថ្ងៃទី២១ វខមិង នា ឆ្ែ ំ២០១៧។  2 

បនរ ើញកំណត់រហ្ត ពិនិតយស ខភាពជនជាប់រោទ នួន ជា វដេរធវើរឡើងរដ្ឋយក្គូរពទយក្បោំ3 

កា  ពិនិតយ ពាបេ វងទ្ធំស ខភាពជនជាប់រោទរៅ អ.វ.ត.ក ច ះថ្ងៃទី២១ វខមិង នា ឆ្ែ ំ២០១៧ បន4 

កត់សមគ េ់ពីសាថ នភាពស ខភាព បស់រលាក នួន ជា រៅថ្ងៃរនះ ថាមនអាកា ៈឈឺចរងកះ មនអា មមណ៍5 

ចង់កែួត មិនអាចអងគយុយូ បន និងបនផាេ់អន សាសន៍ថា សូមឲ្យអងគជំន ំជក្មះអន ញ្ញា តឲ្យរលាក នួន 6 

ជា ចូេ ួមតាមដ្ឋនកិចចដំរណើ កា សវនាកា ពីបនាប់មួយសថិតរក្កាមសាេសវនាកា រនះ។  7 

វផែករេើមូេដ្ឋឋ នរនះ និងរយងតាមបទបបញ្ាតតិថ្នវិធាន ៨១(៥) ថ្នវិធានថ្ផាកែុង អ.វ.ត.ក អងគ8 

ជំន ជំក្មះអន ញ្ញា តឲ្យជនជាប់រោទ នួន ជា ចូេ ួម និងតាមដ្ឋនកិចចដំរណើ កា សវនាកា ពីចមៃ យ ពី9 

បនាប់  ំខលួនមួយសថិតរក្កាមសាេសវនាកា រនះ  តាម យៈឧបក ណ៍រសាតទសសន៍សក្មប់ យៈរពេ10 

សវនាកា រពញមួយថ្ងៃរនះ។  11 

បង្គគ ប់ឲ្យប គគេិកវផែករសាតទសសន៍ភាជ ប់ក្បព័នារសាតទសសន៍សក្មប់ជនជាប់រោទ នួន ជា 12 

អាចចូេ ួម និងតាមដ្ឋនកិចចដំរណើ កា សវនាកា ពីចមៃ យកែុងអំឡុងរពេថ្នកិចចដំរណើ កា សវនាកា 13 

សក្មប់ថ្ងៃរនះ។  14 

បទ ជាបនារៅរនះផាេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមរមធាវីកា ពា កាីរលាក រខៀវ សំផន រដើមបីបនតរធវើ15 

រសចកាីសនែិដ្ឋឋ នបិទបញ្ចប់កិចចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ខលួន។ 16 

[០៩:០៧:២២] 17 

កញ្ញា  អងត់ា ហ្គសីរស៖ 18 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ជំរាបសួ អស់រលាក រលាកក្សីរៅក្កម និងភាគីទ្ធងំអស់គ្នែ ។  19 

មសិេមិញខាុំបនឈប់កវនលងវដេខាុំរ ល្ើយតបរៅនឹងសា ណ្ណ បស់ក្ពះរាជអាជាា  ទ្ធក់ទងរៅនឹងទីតាងំ20 

វដេជាកមមវតថថុ្នសំណ ំរ ឿង០០២/២ រហ្ើយខាុំមកដេ់ទំនប់១មករារហ្ើយ។ រៅកែុងកថាខណឌ ១១៥១ ថ្ន21 

ក្ពះរាអាជាា រនាះ គ្នត់បនទទួេសាគ េ់ច ងមត់ច ងកថា មិនមនកា បង្គា ញចាស់លាស់រទ។ គ្នត់បន22 

រេើករឡើងអំពីស នា កថាថ្ងៃទី១៥ រមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៧ រដ្ឋយមិននិយយអំពីកា ចូេ ួមជាក់លាក់ពី កា 23 

ចូេ ួមកែុងឧក្កិដឋកមមរទ អ៊ ៊ីចឹងខវះកា បង្គា ញរេើអងគរហ្ត វដេក្តូវបនរោទក្បកាន់។ ទ្ធក់ទងរៅនឹង24 

ឧក្កិដឋកមម ខាុំរយងរៅនឹងសា ណ្ណ បស់រយើងខាុំ គឺកថាខណឌ ១០៤៦ ដេ់១០៧៤ សាីអំពីទំនប់១មករា 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  3 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រនះ មនចំណ ចមួយវដេរយើងបនរេើករឡើង រេើកអំពីបញ្ញា វដេក្ពះរាជអាជាា និយយអំពីចាប់ ជា1 

ពិរសសទ្ធក់ទងនឹងទំនប់១មករារនះមាង គឺរៅកថាខណឌ ១១៤៣ថ្នសា ណ្ណ បស់ខលួន ក្ពះរាជអាជាា បន2 

រ ៀបរាប់ពីកា កំណត់ក្បរេទបទរេមើស មនដូចជា មន សសឃាត កា សមល ប់ ង្គគ េ កា ដ្ឋក់រធវើជា  3 

ទ្ធសក  រហ្ើយនិងកា រធវើទ កខប ករមែញវផែកនរយបយ និងសាសនា រហ្ើយនិងអំរពើអមន សសធម៌រផសងៗ4 

រទៀត។ អ៊ ៊ីចឹងបញ្ជីរនះ វរ ើញថាចាស់រហ្ើយ បញ្ជីវដេគ្នត់រធវើ វដេយកតាមសហ្រៅក្កមរស ើប5 

អរងកតរនះ ក៏ប៉ា វនតបនាា ប់មករយើងវអត់មនរ ើញមនអវី គឺរៅកថាខណឌ ១១៦២ រហ្ើយនិង១១៦៣រនាះ 6 

គ្នត់បនកំណត់បទរេមើសថាជា កា ោប់ខលួន  រហ្ើយនិងកា ដ្ឋក់ពនានាគ្ន ។  អ៊ ៊ីចឹងវអត់មនរ ើញ7 

មូេដ្ឋឋ នចាប់ណ្ណ រៅរពេគ្នត់និយយអំពីកា ោប់ខលួន រហ្ើយនិងកា ដ្ឋក់ពនានាគ្ន រនះ អត់មន8 

បង្គា ញថាមូេរហ្ត អវីទ្ធេ់វតរសាះ។ មសិេមិញខាុំបនរេើករឡើងវដ ថា មិនយេ់ទ្ធេ់វតរសាះ រហ្ត 9 

អីគ្នត់រៅឲ្យរមធាវីកា ពា កាីរធវើកា វវកវញកអងគរហ្ត  ឬក៏ថាកា ដ្ឋក់បនាកុេសតតុាងរនះ។  10 

[០៩:១០:១៣] 11 

មួយរទៀតទ្ធក់ទងនឹងក្ពលានយនារ ះកំពង់ឆ្ែ ំង គឺមនកា  ំរេចអំពីឃាល  ឬក៏កា ដកក្សង់12 

មួយចំនួន រដើមបីឲ្យវតេែរមើេ ប៉ា វនតវអត់មនរ ើញមនេសតតុាងអីរទ ជាក់វសាងគឺ រៅកែុងសា ណ្ណ13 

សហ្ក្ពះរាជអាជាា ហ្ែឹង រគោប់រផាើមនិយយពីក្ពលានយនារ ះកំពង់ឆ្ែ ំងហ្ែឹង គ្នត់ដកក្សង់ពាកយ 14 

សមាី បស់ រ ច មួយវដេ រ ច ខលួនឯងផ្ទា េ់ហ្ែឹងមិនវដេរៅក្ពលានយនារ ះកំពង់ឆ្ែ ំងរនះរទ។ គ្នត់15 

និយយរទៀតផងវដ ថា មន សសឃាតរនាះក្តូវបនបង្គា ញថា ពិតជាមនវមនរៅក្ពលានយនារ ះ 16 

កំពង់ឆ្ែ ំង។ រមធាវ ី នួន ជា ក៏បនបង្គា ញវដ ថា េសតតុាងរនះក្សាេណ្ណស់ រហ្ើយរយើងក៏បនរេើក17 

រឡើងរៅកែុងសា ណ្ណរយើងវដ ។  18 

រហ្ើយចំណ ចមួយរទៀត គួ ឲ្យោប់អា មមណ៍វដ  រហ្ើយក្កុមរយើងគឺថាោប់អា មមណវ៍មនវទន 19 

គឺបញ្ញា វដេថា រខៀវ សំផន រៅទសសនកិចចរៅក្ពលានយនារ ះរនាះក្គ្នន់វតជាកា  ជាសនមតថាគ្នត់20 

រៅរទ។ ខាុំសូមនិយយពីចំណ ចរនះបនាិចវដ  ពីរក្ពាះថាជាកា សំខាន់ណ្ណស់កែុងកា  ំរេចរ ើញនូវ21 

ភាពខ សគ្នែ  វងកា រ ល្ើយតបរៅសវនាកា រនះ រហ្ើយនិងឯកសា ជាលាយេកខណ៍អកស ជាេសតតុាង។ 22 

រយើងរមើេរៅរ ើញថាមនភាពខ សគ្នែ ឆ្ៃ យណ្ណស ់វងសំរណ  រហ្ើយនិងរ ល្ើយរៅទីរនះ ឧទ្ធហ្ ណ៍23 

ដូចជាចរមលើយមិនចាស់លាស ់បស់ ោន់ ម៉ាន សហ្ក្ពះរាជអាជាា គ្នត់ដកក្សង់រៅកែុងសា ណ្ណ បស់24 

គ្នត់រនាះ កំណត់រហ្ត សាា បច់រមលើយ បស់ ោន់ ម៉ាន រនះ។ រៅកែុងកំណត់រហ្ត សាា ប់ចរមលើយ បស់គ្នត់ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  4 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

គឺ <E3/5278>  ERN ជាភាសាបរំាងគឺ 00355865។ ោន់ ម៉ាន ហ្ែឹងគ្នត់ចាស់លាសណ់្ណស់ គ្នត់1 

ថា គ្នត់រ ើញ រខៀវ សំផន, រអៀង សា ី មកទសសនកិចចរៅក្ពលានយនារ ះកំពង់ឆ្ែ ំង។ ក៏ប៉ា វនតៗ    2 

រៅរពេខលួនឯងមកផាេ់សកខីកមមរៅទីរនះៗ គឺនិយយវបបរផសងរៅ វិញ មិនចាស់លាសរ់ទ។ អ៊ ៊ីចឹងគឺ3 

សវនាកា  E1/312.1 រម៉ា ង១៣:៣៥:៣១ វិនាទី គ្នត់រ ល្ើយរៅក្ពះរាជអាជាា កាេរណ្ណះ៖ “ដូចវដេខាុំ4 

បនរេើករឡើងអ៊ ៊ីចឹង ខាុំរៅឆ្ៃ យវដ  ខាុំមិនសូវរ ើញគ្នត់ចាស់រទកាេរណ្ណះ។ រគក្បប់ខាុំថា មនកមម5 

េិបេជាន់ខពស់មករធវើទសសនកិចចរៅក្ពលានយនារ ះហ្ែឹង រដើមបីរមើេកា សាកេបងរ ះរហ្ើ ។ រគ6 

និយយក្បប់ខាុំអ៊ ៊ីចឹង បនខាុំដឹង។” រហ្ើយបនាា ប់មករទៀត គ្នត់រ ល្ើយដូចតរៅរនះថា “រពេរនាះ មន សស7 

ជារក្ចើនរគច ះពីរេើឡាន រហ្ើយខាុំមិនដឹងថាពួកគ្នត់ជាអែកណ្ណរទ ក៏ប៉ា វនតអែកវដេរៅជិតខាុំរនាះ គ្នត់8 

ក្បបថ់ា រនះគឺជាអែកដឹកនាជំាន់ខពស់វដេមករធវើទសសនកិចចរៅក្ពលានយនារ ះហ្ែឹង។ រហ្ើយគឺរ ម្ ះ9 

ទ្ធងំអស់ហ្ែឹងរហ្ើយវដេរគក្បបខ់ាុំ រគក្បប់រ ម្ ះខាុំទ្ធងំអស់ហ្ែឹង។” អ៊ ៊ីចឹងគ្នត់ថា កា រៅកែុងចរមលើយ10 

ស រស  បស់គ្នត់រនាះ គ្នត់និយយចាស់ រហ្ើយដេ់មកសវនាកា រយើងរនះ គ្នត់ថាកាេរណ្ណះរៅ11 

ឆ្ៃ យណ្ណស់។ រហ្ើយបនាា ប់មករទៀតថា រគក្បប់គ្នត់រទ ថារ ម្ ះអែកទ្ធងំអស់ហ្ែឹងគឺរ ម្ ះអីៗអ៊ ៊ីចឹង 12 

អ៊ ៊ីចឹងដេ់រពេរយើងសួ គ្នត់ឲ្យស ីជរក្ៅរៅ រយើងអត់មនដឹងរ ម្ ះថាជាន ណ្ណរទ កាេប ិរចេទរៅ13 

ណ្ណ ក្បេពមកពីណ្ណ ក្បេពចាស់លាសថ់្នព័ត៌មនរនះមិនដឹងថាអែកណ្ណ អែកនិយយក្បប់គ្នត់ផងរទ14 

។ រហ្ើយចរមលើយ បស់គ្នត់រនាះ គឺរៅសវនាកា  ឯកសា  E1/312.1 រៅរម៉ា ង<>១៤:១៦:<៤៣>     15 

 វិនាទី <រៅរពេវដេរគសួ គ្នត់ថា៖ “សួ ៖ រតើរលាកដឹងរ ឿងហ្ែឹងពីណ្ណវដ ? រ ល្ើយ៖ ពួករគបត់ខលួន16 

អស់រហ្ើយ> ខាុំអត់<ោំ>រ ម្ ះ<អែកទ្ធងំអស់រនាះរទ។> កាេរណ្ណះ វតក្គ្នន់ថា អែកហ្ែឹងរៅរធវើកា 17 

ជាមួយខាុំ ខាុំអត់ោំរ ម្ ះពួកគ្នត់រទ។”  18 

[០៩:១៤:៤៨] 19 

រហ្ើយរៅកវនលងរផសងរទៀតរនាះ វដេក្ពះរាជអាជាា គ្នត់បនដកក្សង់សមាី បស់  ិន វ ត រនាះ20 

ឬរយើងអានកំណត់រហ្ត សាា ប់ចរមលើយ បស់គ្នត់ហ្ែឹងគឺ E3/5284  ERN ជាភាសាបរំាងគឺ00375493 21 

គ្នត់និយយថា គ្នត់ថា “ខាុំរ ើញ រខៀវ សំផន មកទសសនកិចចរៅកា ដ្ឋឋ នរនះ រៅច ងឆ្ែ ំ១៩៧៨ រហ្ើយ22 

រក្កាយមកគ្នត់-- ៧៧ (ស ំរទ្ធស)” រហ្ើយគ្នត់ពិពណ៌នា របើរយើងរមើេវតតាមចរមលើយរនះ កំណត់រហ្ត 23 

សាា ប់ចរមលើយរនះ រ ើញថា គ្នត់រ ើញរហ្ើយ វតដេ់រពេរៅសវនាកា  សំណួ វដេសួ ពីរេើ វដេ24 

សួ ទ្ធក់ទងនឹងកាេៈរទសៈហ្ែឹង សួ គ្នត់រៅក្សាប់វតរយើងរ ើញថា ក្គ្នន់វតជាពាកយចោមអារា ម25 

E1/526.101520064



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  5 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រទ។ រៅសវនាកា ឯកសា  E1/325.1 ក្បវហ្េរម៉ា ង១៥:១៩<នាទី> គ្នត់រ ល្ើយដូចតរៅរនះ៖ “ខាុំ1 

ដឹងថាជា រខៀវ សំផន រហ្ើយនិងសហ្កា ី បស់គ្នត់ ខាុំមិនសាគ េ់ពួកគ្នត់រទ។ ខាងកងពេ៥០២ អែក2 

ជូនគ្នត់រៅ។ រហ្ើយខាុំមិនដឹងកាេប ិរចេទថ្នកា រៅទសសនកិចច បស់គ្នត់រទ។ អវីវដេខាុំដឹង ខាុំដឹងថា 3 

គ្នត់មកក្តួតពិនិតយក្ពលានយនារ ះហ្ែឹង។ ខាុំមិនបនរ ើញគ្នត់ផ្ទា េ់រទ រហ្ើយខាុំដឹងថា គ្នត់ហ្ែឹងមក4 

ទសសនកិចច អ៊ ៊ីចឹងរហ្ើយបនខាុំមិនអាចក្បប់រលាក ពីព័ត៌មនេមែិតពីសរមលៀកបំពាក់គ្នត់ហ្ែឹង ថាគ្នត់5 

រសលៀកពាក់រខាអាវយ៉ា ងរម៉ាចរទ។” អ៊ ៊ីចឹងរ ើញរទ រ ើញថា រយើងគិតថាដូចគ្នែ  ចរមលើយជាលាយ-6 

េកខណ៍អកស  រហ្ើយនិងមករ ល្ើយកែុងសវនាកា រនះ កែុងចរមលើយជាលាយេកខណ៍អកស ថារ ើញចាស់7 

រហ្ើយ ដេ់វតរពេរយើងមកសួ រៅរនះ ថា អាី! ជាពាកយចោមអារា មហ្ែឹង ដឹងតាមរគតាមឯង។ 8 

[០៩:១៧:០១] 9 

រដើមបីឲ្យចាស់នឹងចំណ ចរនះ ខាុំសូម ំឭកដេ់អងគជំន ំជក្មះ ចំណ ចរនះ ចំណ ចសំខាន់ គឺថារៅ10 

សម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ពាកយ រគរៅថារ ម្ ះសមៃ ត់ ឬក៏រ ម្ ះបដិវតតន៍ហ្ែឹង រយើងក្តូវដឹងថា 11 

កាេរនាះ ស ន រសន រ ម្ ះគ្នត់ រគរៅរ ម្ ះ រខៀវ រ ម្ ះបដិវតតន៍គ្នត់។ អ៊ ៊ីចឹងរៅរពេវដេរយើង12 

ពិភាកាអំពីសកខីកមមទ្ធងំអស់ហ្ែឹង រយើងទ្ធងំអស់គ្នែ យេ់ក្សបគ្នែ រហ្ើយ ថាកាេរនាះក្ពលានយនារ ះ 13 

គឺជាក្ពលានយនារ ះរយធា អ៊ ៊ីចឹងវមនន័យវដ រនះ អ៊ ៊ីចឹងកាេរនាះ សាកសីទ្ធំងអស់រនះ គ្នត់មិន14 

ចាស់ថារ ើញអែកណ្ណឲ្យក្បកដផង ក្បវហ្េជាគ្នត់ក្ចឡំ អង្គក េ់រនាះថា រខៀវ ហ្ែឹង ស ន រសន រទ15 

ដឹង មិនវមន រខៀវ សំផន រទដឹង។ អ៊ ៊ីចឹងរទ្ធះបីយ៉ា ងណ្ណកាីគឺថា វរធវើឲ្យមនភាពសងស័យថ្នភាពគួ ឲ្យ16 

រជឿជាក់បនថ្នសកខីកមម បស់សាកសីទ្ធងំអស់រនះ។ សហ្ក្ពះរាជអាជាា ក៏រេើករឡើងផងវដ រៅកថាខណឌ  17 

១១៦៤ ថាទំនងជាមនកា សមល ប់មន សស រហ្ើយគ្នត់មនេសាតុាងវតមួយគត់វដេគ្នកំ្ទកា អះអាង18 

 បស់ខលួនរនាះ គឺចរមលើយ បស់ប គគេមែ ក់។ ដូចវដេខាុំបនរេើករឡើងអ៊ ៊ីចឹង កាេពីមសិេមិញ រដើមបី19 

បង្គា ញថា មនមន សសឃាត រៅកវនលងទីតាងំណ្ណមួយរនាះ គ្នត់វប ជារៅយកេសាតុាងរៅទីតាងំរផសង20 

មក វិញរដើមបីគ្នកំ្ទ។ ឧទ្ធហ្ ណ៍ដូចជារៅបរាយណជ៍ាន់វដក <វក្សអណតូ ង> វដេមិនវមនរៅកែុង21 

 វិសាេភាពថ្នរ ឿងកាីរយើងរនះរទ។ អ៊ ៊ីចឹងកតាត ទ្ធងំអស់រនះ វបង្គា ញឲ្យរ ើញថា េសតតុាងរនះមិនក្គប់22 

ក្គ្នន់រទ អ៊ ៊ីចឹងក្តូវវតទ្ធញផេវិបកពីចំណ ចរនះ។  23 

ចំណ ចមួយរទៀតវដេខាុំចង់រេើករឡើងផងវដ  គឺទ្ធក់ទងរៅនឹងកា ក្បក្ពឹតតរៅរេើអតីតរយធា 24 

េន់ នេ់។ រៅកថាខណឌ សា ណ្ណ បស់រយើងគឺ<កថាខណឌ ២២៥៨ ដេ់ ២៣១៨>។ វបង្គា ញអំពី25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  6 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ភាពក្ចឡំ ឬក៏មិនចាស់លាស់ថ្នកា ដ្ឋក់បនាកុវដេរលាក រខៀវ សំផន ក្តូវរ្លើយតប។ រៅកថាខណឌ  1 

៣០៥ថ្នសា ណ្ណ បស់សហ្ក្ពះរាជអាជាា  រៅកែុងសវនាកា រនះគឺគ្នត់អះអាងថា រៅកែុងសំណ ំរ ឿង2 

<០០២/០២> គឺថា រខៀវ សំផន ក្តូវបនរោទក្បកាន់ អំពីរគ្នេនរយបយក្បឆំ្ងនឹងអតីតរយធា 3 

<ថ្ន បបសាធា ណ ដឋវខម  រៅកែុងក្បរទស>ទ្ធងំមូេវតមាង។ ក៏ប៉ា វនតតាមពិតរៅ រៅរពេវតមួយ4 

វដេរយើងនិយយពីរគ្នេនរយបយក្បឆំ្ងនឹងអតីតទ្ធ ន េន់ នេ់ រនះគឺទ្ធក់ទងរៅនឹងកា 5 

ជរមលៀសរេើកទី១ វតមួយគត់វតប៉ា នន ុ៎ងរទ រនះរបើតាមកថាខណឌ ២០៦ ថ្នដីកាដំរណ្ណះក្សាយ។  6 

[០៩:២០:២២] 7 

ក៏ប៉ា វនតរយើងៗក្តូវបង្គា ញទីតាងំឲ្យចាស់លាស់ គឺដូចស-២១ ក្កាងំតាោន់ សហ្ក ណ៍ក្តាកំក់ 8 

ឬក៏ទំនប់១មករាជារដើម។ អ៊ ៊ីចឹងរយើងក្តូវកំណត់ក្តឹមប៉ា ណា ឹង មិនវមនទូទ្ធងំក្បរទសរនាះរទ។ រហ្ើយ9 

ទ្ធក់ទងរៅនឹងកា ជរមលៀសរេើកទី១វតប៉ា ណា ឹងរទ។ រនះគឺជាកា កត់សមគ េ់វដេខាុំបនរធវើទ្ធក់ទងរៅ10 

នឹងចរមលើយរៅនឹងសា ណ្ណ បស់សហ្ក្ពះរាជអាជាា  ទ្ធក់ទងរៅនឹងទីតាងំជាក់លាក់វដេទទួេ ងកា 11 

រោទក្បកាន់រៅកែុងសំណ ំរ ឿង<០០២/០២>។ 12 

ឥឡូវរនះខាុំសូមចូេមកនិយយអំពីឧក្កិដឋកមមក្បឆំ្ងនឹងជនជាតិរវៀតណ្ណម និងជនជាតិោម។ 13 

ឥឡូវខាុំោប់រផាើមរដ្ឋយនិយយអំពីឧក្កិដឋកមមក្បឆំ្ងនឹងជនជាតិរវៀតណ្ណម។ មសិេមិញខាុំបនរេើករឡើង14 

ទ្ធក់ទងរៅនឹងជរមល ះក្បដ្ឋប់អាវ ធបនតិចវដ  និយយពីកថាខណឌ ២០៦ថ្នដីកាដំរណ្ណះក្សាយ។ ខាុំសូម15 

បញ្ញជ ក់ថា ក្ពះរាជអាជាា មិនសូវខវេ់អំពីទីតាងំវដេមនកំណត់រៅកែុងកថាខណឌ រនះរទ។ រនះគឺជាគ ណ16 

 វិបតតិវដេថ្នដំរណើ កា សវនាកា រយើងរនះ។ តាំងពីរដើមទីមករនាះ ខាុំនិយយថារយើងទ្ធងំអស់គ្នែ ហ្ែឹង 17 

គឺបនន័យថា រយើងទ្ធំងអស់គ្នែ  អងគជំន ំជក្មះ រហ្ើយនិងក្ពះរាជអាជាា  រៅរពេវដេរយើងនិយយពី18 

រគ្នេនរយបយទូរៅហ្ែឹង និយយថា វមិនវមនជារគ្នេនរយបយទទួេ ងកា រោទក្បកាន់ ប៉ា វនត19 

និយយអ៊ ៊ីចឹងរដើមបីឲ្យយេ់ពីសាថ នភាពទូរៅ។ ក៏ប៉ា វនតរយើងក ំរេលចថា អងគជំន ំជក្មះទទេួអងគរហ្ត ចាស់20 

លាស់ ជាក់លាក់ រហ្ើយក្តូវបង្គា ញពីអងគរហ្ត រនះឲ្យហ្ួសពីវិមតិសងស័យ រដើមបីអាចផតនាា រទ្ធសបន។  21 

ទ្ធក់ទងរៅនឹងជនជាតិរវៀតណ្ណមរនះ វចាស់លាស់ណ្ណស់ របើតាមទីតាំងេូមិសាស្តសត វដេជនជាប់22 

រោទទទួេ ងកា រោទក្បកាន់  ទ្ធក់ទងរៅនឹងកា រធវើអំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍រៅរេើជនជាតិរវៀតណ្ណម23 

រនាះ គឺមនវតសាវ យរ ៀង រហ្ើយនិងថ្ក្ពវវងរទ។ អ៊ ៊ីចឹងរៅៗកវនលងរនាះរហ្ើយ វដេក្ពះរាជអាជាា ក្តូវ24 

វតបង្គា ញថា ពិតជាមនអំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍វមន រហ្ើយនិងមនរចតនាក្បេ័យពូជសាសន៍វមន។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  7 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ខាុំនិយយដូចរៅរនះ ពីរក្ពាះថាវជាររាគសញ្ញា មួយវដ  វដេថា២ថ្ងៃវដេគ្នត់រឡើងមកនិយយ1 

រៅទីរនះ រយើងឮ រ ើញ  ករ ើញជាងមីមួយសារទៀត អំពីសាកសីវដេនិយយពីកា រធវើអំរពើក្បេ័យពូជ2 

សាសន៍រេើជនជាតិរវៀតណ្ណមហ្ែឹង ក៏ប៉ា វនតអត់មននិយយពីទីតាងំសាវ យរ ៀង ថ្ក្ពវវងរទ។ របើខាុំ3 

និយយអំពីវដនកំណត់ទីតាងំរនះ គឺមិនវមនវតខាងខាុំរនះរចះវតនិយយរទ ក៏ប៉ា វនតមនកា ស រស  មន4 

រៅកែុងសំណ ំរ ឿងហ្ែឹង មនសំរណ វដេស រស ថា ក្ពះរាជអាជាា ហ្ែឹងគ្នត់ដឹងថា អំរពើក្បេ័យពូជ5 

សាសនរ៍េើជនជាតិរវៀតណ្ណមហ្ែឹង គឺកក្មិតក្តឹមវតសាវ យរ ៀង រហ្ើយនិងថ្ក្ពវវងរទ។ ខាុំសូមដកក្សង់6 

កថាខណឌ ថ្នសំរណើ បសស់ហ្ក្ពះរាជអាជាា អនត ជាតិ ច ះថ្ងៃទី១៥ កញ្ញា  ឆ្ែ ំ២០១៥ គឺឯកសា  E381 7 

កថាខណឌ ទ៩ី វដេជាសំរណើស ំសាកសីបវនថម។ គ្នត់រេើករឡើងដូចតរៅរនះ សហ្ក្ពះរាជអាជាា  គ្នត់8 

និយយ មិនវមនខាុំអែកនិយយរទ រៅកថាខណឌ ទី៩ គ្នត់រេើករឡើងដូចរៅរនះ ខាុំនិយយឲ្យយឺតៗ រដើមបី9 

ឲ្យរគយេ់ឲ្យចាស់៖ “សហ្រៅក្កមរស ើបអរងកតបនោត់ទ កថា គ្នត់ទទួេអងគរហ្ត ទ្ធក់ទងរៅនឹង10 

កា ក្បក្ពឹតតរៅរេើជនជាតិរវៀតណ្ណមរៅកែុងរខតតថ្ក្ពវវង រហ្ើយនិងសាវ យរ ៀង រៅេូមិភាគបូព៌ា រហ្ើយ11 

រៅកែុងកា ថ្វ េ កចូេក្បរទសរវៀតណ្ណម។” រៅរពេវដេអងគជំន ំជក្មះបំវបកកា រោទក្បកាន់រៅកែុង12 

សំណ ំរ ឿង០០២ អងគជំន ំជក្មះបនដករចញពីវិសាេភាពថ្នសំណ ំរ ឿង០០២ ឧក្កិដឋកមមវដេក្តូវបន13 

ក្បក្ពឹតតរៅកែុងកា វយេ កចូេក្បរទសរវៀតណ្ណម រដ្ឋយមូេរហ្ត រនះរហ្ើយ កា រោទក្បកាន់អំពី14 

អំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍រេើជនជាតិរវៀតណ្ណម វដេរវៀតណ្ណមជាជន ងរក្គ្នះរនាះ ទ្ធក់ទងវតឧក្កិដឋ15 

កមមវដេក្តូវបនក្បក្ពឹតតរៅរខតតថ្ក្ពវវង រហ្ើយនិងសាវ យរ ៀងវតប៉ា រណ្ណា ះរទ។ បទរោទក្បឆំ្ងនឹង16 

មន សសជាតិ វដេរេើករឡើងរដ្ឋយសហ្រៅក្កមរស ើបអរងកតរនះ គឺមនចាស់លាស់វតទ្ធក់ទងរៅនឹង17 

កា ក្បក្ពឹតតរេើរវៀតណ្ណម រហ្ើយក៏ដូចគ្នែ វដ  គឺមនវតរៅកែុងតំបន់ទ្ធងំពី ហ្ែឹងវដ រទ។ 18 

[០៩:២៥:៤៤] 19 

ខាុំបញ្ញជ ក់មាងរទៀត គឺឧក្កិដឋកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិរេើរវៀតណ្ណម មនវតរៅកែុងរខតតថ្ក្ពវវង20 

និងសាវ យរ ៀងប៉ា ណា ឹងរទ។ បញ្ញជ ក់ជាងមីមួយសារទៀត មិនវមនខាុំអែកនិយយរទ គឺក្ពះរាជអាជាា អែក21 

និយយខលួនឯង គឺថ្ងៃទី១៥ វខកញ្ញា  ឆ្ែ ំ២០១៥ ងមីៗរនះរទ។ រហ្ត អីក៏រនះរពេរនះ រពេវដេមក22 

និយយរៅទីរនះ និយយពីកវនលងរផសងទ្ធងំអស់ អត់និយយពីរខតតទ្ធងំពី ហ្ែឹង។ ខាុំអាចពនយេ់បនថា 23 

ក្បវហ្េជាមកពីេសតតុាងមិនក្គប់ក្គ្នន់ហ្ែឹងរហ្ើយរៅថ្ក្ពវវង រហ្ើយសាវ យរ ៀងហ្ែឹងរហ្ើយ រយើងបន24 

រេើករឡើងរៅកែុងសា ណ្ណ បស់រយើងរនះ ក្កុមរមធាវី នួន ជា គ្នត់បនរេើករឡើងពីធាត ផសេំសតតុាង25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  8 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

មួយចំនួនវដ រៅទីរនាះ។ គឺថារៅកែុងរខតតទ្ធងំពី ហ្ែឹង រយើងមនវតេសតតុាងវដេបនពីពាកយចោម  1 

អារា ម រហ្ើយមិនមនបនេសតតុាងផ្ទា េ់រទ។ អ៊ ៊ីចឹងវដេឮពាកយចោមអារា មអ៊ ៊ីចឹង ក៏ក្ពះរាជអាជាា ក៏2 

គិតថា របើអ៊ ៊ីចឹងរយើងយកេសតតុាងពីទីតាងំរផសងមក មកបូកបញ្ចូេរៅកែុងទីតាំងវដេជាកមមវតថថុ្នកា 3 

ជំន ំជក្មះរសចកាីរនះមក អាចបនលំរគបន។ 4 

ឥឡូវខាុំសូមរយងរៅ សូមនយិយពីព័ត៌មនេមែិតពីសា ណ្ណ បស់រយើង រហ្ើយខាុំគិតថាសំខាន់5 

កែុងកា រេើករឡើងពីចំណ ចរនះ។ ខាុំមិនចង់ឲ្យរគយេ់ថា រយើងហ្ែឹងរធវើកា កត់សមគ េ់ និយយរោេរទ 6 

ក៏ប៉ា វនតរយើងខំពាយមរផាៀងផ្ទា ត់ រហ្ើយនិងរក្បៀបរធៀបព័ត៌មនទ្ធងំអស់ រហ្ើយនិងរធវើកា អំណះអំណ្ណង 7 

រដើមបីឲ្យអងគជំន ំជក្មះយេ់ថារតើរយើងមនមូេដ្ឋឋ នរយើងហ្ែឹង ចាស់លាស់យ៉ា ងណ្ណវដ  រៅកែុងកា 8 

សនែិដ្ឋឋ នបញ្ចប់ បស់រយើង គឺថាមនចំណ ចសំខាន់ៗមួយចំនួន បស់រយើង រហ្ើយខាងក្ពះរាជអាជាា ក៏9 

គ្នត់យេ់ក្សបវដ ។ 10 

[០៩:២៧:៥៧] 11 

រដើមបណា ឹង ដឋបបរវណី គ្នត់ជាទូរៅរៅកែុងសំរណ  បស់រដើមបណា ឹង ដឋបបរវណីហ្ែងឹ គ្នត់ក្តង់12 

ជាងអំពីសតិបញ្ញា រនាះ របើក្ពះរាជអាជាា  វិញ គ្នត់អត់មនភាពរសាម ះក្តង់វផែកសតិបញ្ញា ហ្ែឹងរទ ពីរក្ពាះ13 

ថា<រៅកែុងកា វិភាគច ងរក្កាយ របើរយើង>រៅ<កែុងកក្មិត>យ តតិធម៌អនត ជាតិ <រយើងក្តូវរេើករឡើងពី14 

ចាប់ឲ្យបនក្តឹមក្តូវ រហ្ើយអន វតតនូវអវីវដេបននិយយ ួចរហ្ើយ។ ដូរចែះបញ្ញា >ទីតាងំ<រៅកែុង15 

ជរមល ះ រហ្ើយនិងបទឧក្កិដឋក្បេ័យពូជសាសន៍>វដេជាកមមវតថថុ្នសំណ ំរ ឿង<០០២/០២>ហ្ែឹង គឺ16 

គ្នត់ដឹងចាស់រៅរហ្ើយ ដឹងថារៅកវនលងណ្ណកវនលងណីរហ្ើយ។ 17 

មនចំណ ចមួយរទៀត រយើងបនរេើករឡើងផងវដ  គឺជាកា េំបកថ្នកា ជក្មះរសចកាីរយើង   18 

គឺថា របើតាមភាគីនីមួយៗរនាះ គឺថាអែកខលះថា អូ! បទរោទរនាះមនដូរចែះ ដូចរនះ ដូចតរៅរនះ រហ្ើយ19 

អែកយេ់រ ើញខ សពីហ្ែឹង។ ឥឡូវរនះ ទ្ធក់ទងនឹងជនជាតិរវៀតណ្ណមរនះ វដេខាងក្ពះរាជអាជាា  គ្នត់20 

ផាេ់បញ្ជីរោទក្បកាន់ន ុ៎ង វដេមិនដូចបញ្ជី បស់រយើងរទ រហ្ើយខាុំនឹងពនយេ់ថារហ្ត អី។ រក្ពាះថា មន21 

កា ជរមលៀសដូចខាុំរេើករឡើងពីមសិេមិញអ៊ ៊ីចឹង គឺថាមនបញ្ញា ចាប់ធៃន់ធៃ ណ្ណស់ រហ្ើយខាុំសងឃឹឹមថា អងគ22 

ជំន ំជក្មះនឹងគិតពិោ ណ្ណពីចំណ ចរនះរដ្ឋយហ្មត់ចត់។ 23 

កែុងចំរណ្ណមឧក្កិដឋកមមវដេក្ពះរាជអាជាា រធវើបញ្ជីរេើកា ក្បេ័យពូជសាសន៍រវៀតណ្ណមហ្ែឹង ថា 24 

មនកា សមល ប់រដ្ឋយរ ីសរអើងពូជសាសន៍រៅមនាី ស-២១។ ខាុំសូម ំឭក រៅមនាី ស-២១មិនមនឧក្កិដឋ25 

E1/526.101520068



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  9 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

កមមរក្ចើនរទ វដេរយើងជំទ្ធស់ មនវតមួយរទគឺកា រធវើទ កខប ករមែញរដ្ឋយមូេរហ្ត ពូជសាសន៍។ ខាុំ1 

សូមរយងរៅនឹងកា អះអាង បស់រយើងរៅកែុងកថាខណឌ ១.២១៤ រហ្ើេដេ់១.២១៩។ អ៊ ៊ីចឹងគឺរៅ2 

កវនលងមនាី ស-២១រនះ មិនអាចយកជាកា ណ៍បនរទ ពីរក្ពាះថា អត់មនកា រ ីសរអើងអវីរទ វងអែក3 

រទ្ធសវខម  រហ្ើយនិងរវៀតណ្ណមរនាះរៅទីរនាះៗ។ ពួកគ្នត់ទ្ធងំអស់រនាះក្តូវរគបនក្បក្ពឹតតដូចគ្នែ រទ។  4 

ខាុំសូម ំឭកផងវដ  រៅកែុងសា ណ្ណ បស់សហ្ក្ពះរាជអាជាា  មនកា និយយេមែិតអំពីចំណ ច5 

ថា មនរគ្នេនរយបយក្បេ័យពូជសាសន៍រេើជនជាតិរវៀតណ្ណម។ មនបួនចំណ ចគឺ <ទី១ គឺ>  6 

រវៀតណ្ណមគឺជាក្កុមពនាជុាក់លាក ់កថាខណឌ ៨៩៤ រៅដេ់៨៩៥។ រហ្ើយមនរគ្នេនរយបយកា ណ៍7 

សមល ប់តាម យៈ<និ រទស និង>មន សសឃាត កថាខណឌ ៨៩៦ ដេ់៩០៣។ កា បំផ្ទល ញ ឬសមល ប់ជន8 

ជាតិរវៀតណ្ណមរដ្ឋយសា គ្នត់ជាជនជាតិរវៀតណ្ណម រហ្ើយមិនវមនជាកា កំណត់រគ្នេរៅជារយធា9 

រទ គឺរៅកថាខណឌ ៩០៤, ៩០៥។ <ច ងរក្កាយ> គ្នត់បង្គា ញពីេសតតុាងថ្នកា សែប់ពីសំណ្ណក់បកស10 

ក មមយុនីសតកមពជុារៅរេើជនជាតិរវៀតណ្ណម កែុងឋានៈក្កុមជាតិពនា ុ<គឺកថាខណឌ ៩០៦ ដេ់៩១៩>។  11 

[០៩:៣២:១៧] 12 

តាមកា រេើករឡើង បស់ខាុំកាេពីមសិេម នមក  ហ្ូតដេ់រពេរនះហ្ែឹង គឺថាខាុំបនជំទ្ធស់រេើ13 

ចំណ ចមួយចំនួន ទ្ធក់ទងនឹងកា បកក្សាយស នា កថានរយបយក្បឆំ្ងនឹងជនជាតិរវៀតណ្ណម រដ្ឋយ-14 

សា គ្នត់ជាជនជាតិរវៀតណ្ណមរនាះ ក៏ប៉ា វនតរៅកែុងប ិបទជរមល ះក្បដ្ឋប់អាវ ធរនះ ខាុំស ំ ំឭកអំពីចាប់ 15 

ចង់និយយថា កា ក្បេ័យពូជសាសន៍រដ្ឋយរធវើមន សសឃាត មនស រស រៅកែុងដីកាដំរណ្ណះក្សាយ16 

ផងវដ ។ មន គឺថាមនកងវះខាតរៅកែុងេសតតុាងវដេបង្គា ញថា មនកា ក្បេ័យពូជសាសន៍រដ្ឋយ17 

មន សសឃាតរេើជនជាតិរវៀតណ្ណមរនះ។ ខាុំសូមរធវើកា របើកក្កចកមួយ ពីរក្ពាះថាកា ជរមលៀសវដេគ្នត់18 

យេ់ថា ជាធាត ផសថំ្នេសតតុាងថា បញ្ញជ ក់ថា មនរចតនាបំផ្ទល ញក្កុមពូជសាសន៍ហ្ែឹង កាេរនាះរមធាវី 19 

គង់ យិន រវៀតណ្ណមរនាះ រមធាវីរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី ខាុំស ំ ំឭកថា រខៀវ សំផន ក្តូវរោទក្បកាន់ពី20 

អំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍ វតតាមមន សសឃាតរទ។ រហ្ើយក្ពះរាជអាជាា គ្នត់ អង្គក េ់រនាះមនកា រេើក21 

រឡើងថា រនះកា ជរមលៀសរនះគឺអាចក្តូវបញ្ញជ ក់ថា ពីេសតតុាងថ្នរចតនាចង់បំផ្ទល ញក្កុមពូជសាសន៍រវៀត22 

ណ្ណមន ុ៎ង។ រហ្ើយកាេរនាះ គ្នត់ដកក្សង់យ តតិសាស្តសតត លាកា អតីតយូរ គ សាល វី រ ម្ ះ សាល សាីក។ ខាុំ23 

ស ំ ំឭកថា រនះជាវសំខាន់ណ្ណស់ រក្ពាះថារគរក្បើរៅកែុងរ ឿងកតីរនះ គឺកា ជរមលៀសក្បជាជនជាសញ្ញា24 

បង្គា ញថា មនរចតនាក្បក្ពឹតតអំពីក្បេ័យពូជសាសន៍។ ក៏ប៉ា វនតរៅកែុងរ ឿងកតីរនះ វអ៊ ៊ីរចះរៅកែុងរ ឿងកតី25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  10 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ហ្ែឹងគឺថា ជរមលៀសរហ្ើយ វមនមន សសឃាតភាល មៗកែុងរពេន ុ៎ងវដ ។ ក៏ប៉ា វនតរៅកែុងរ ឿងកតីរយើងរនះ 1 

រៅចំរពាះម ខត លាកា រយើងរនះ គឺសំណ ំរ ឿង០០២/០២រនះ រៅរពេវដេរគនិយយថា រគរវៀតណ្ណម2 

រនាះរៅក្សុករគអស់រហ្ើយ គឺរគរៅតាងំឆ្ែ ំ១៩៧៥។ រហ្ើយរៅកែុងដីកាដំរណ្ណះក្សាយរនាះ រៅក្កម3 

រស ើបអរងកតបនកំណត់រចតនាក្បេ័យពូជសាសន៍រនះ   រដ្ឋយមន សសឃាតរនះរៅឆ្ែ ំ១៩៧៧ អ៊ ៊ីចឹង 4 

រយើងៗដូចអត់មនក្ពឹតតិកា ណ៍ហ្ែឹងរកៀកគ្នែ រទ ជរមលៀសភាល ម រធវើបទមន សសឃាតភាល មរនាះ អត់មនរទ 5 

៧៥, ៧៧ឯរណះ។  6 

[០៩:៣៥:២៧]  7 

រយើងបនរេើករឡើងពីភាពករមាយថ្នេសាតុាងផងវដ រេើបញ្ញា រនះ រហ្ើយនិង របៀបវដេក្ពះ8 

រាជអាជាា រធវើមិនដឹងមិនឮ រហ្ើយត លាកា កំពូេក៏បនបរនាា សគ្នត់វដ ពីកា ពិោ ណ្ណរេើេសាតុាងរនាះ។ 9 

មនចំណ ចមួយសំខាន់វមនវទន ទ្ធក់ទងរៅនឹងកា ពិោ ណ្ណរេើេសាតុាងរនះ គឺទ្ធក់ទងនឹងចំនួនសំរណ 10 

ចរមលើយជាលាយេកខណ៍អកស   រហ្ើយនិងចំនួនរសៀវរៅវដេក្ពះរាជអាជាា រក្បើរដើមបីគ្នកំ្ទទសសនៈ បស់11 

ខលួន។ ដូច វប៊ន រ ៀ និន អីអ៊ ៊ីចឹងគ្នត់ចូេចិតតណ្ណស់ ក្ពះរាជអាជាា ចូេចិតតគ្នត់ណ្ណស់។ គឺខាុំសូម ំឭក12 

ផងវដ  គឺថាត លាកា រយើងរនះ រហ្ើយត លាកា កំពូេរយើងរនះ ក៏យេ់រ ើញដូចគ្នែ វដ  ថារដ្ឋយសា  13 

វប៊ន រ ៀ និន អត់មកផាេ់សកខីកមមអ៊ ៊ីចឹង គឺតថ្មលជាេសាតុាងតិចវមនវទន។ រហ្ើយសកខីកមមវដេមនរៅ14 

កែុងរសៀវរៅ បស់គ្នត់រនាះ អត់មនបនមកទីរនះរដើមបីឲ្យរយើងសួ រដញរដ្ឋេរដើមបីបញ្ញជ ក់រទ។ រហ្ើយ 15 

ក្ពះរាជអាជាា រនាះក៏បនដកក្សង់រក្ចើនណ្ណស់ ដូច ហ្ ីនត ន អីជារដើម រយើងបននិយយេមែិតអំពី    16 

កា គួ ឲ្យទ កចិតាបនអំពីសកខីកមម បស់គ្នត់រៅកែុងសា ណ្ណ បស់រយើង គឺកថាខណឌ ២២២៦ រៅដេ់17 

២២៣៣ ហ្ ីនត ន ទ្ធក់ទងនឹងបញ្ញា រវៀតណ្ណមរនះ គ្នត់ដកក្សង់រចញពី វប៊ន រ ៀ និន រក្ចើនណ្ណស់ 18 

ថាតថ្មលជាេសាតុាងតិចណ្ណស់។ រហ្ើយរបើរយើងដកក្សង់ពីអែកនិពនាណ្ណមួយ រហ្ើយអែកនិពនាហ្ែឹងរគដក19 

ក្សង់បនារៅរទៀត រហ្ើយរយើងថាតថ្មលជាេសាតុាងមនតថ្មលខពស់រនាះ គឺមិនវមនរទ គឺវដូចជាពស់ហ្ែឹង20 

ខាកំនាយុខលួនឯងស ីអ៊ ៊ីចឹងឯង។  21 

រៅរពេវដេរយើងនិយយពី ហ្ ីនត ន រនះនិយយអំពីក្បេ័យពូជសាសន៍ហ្ែឹង គឺគ្នត់និយយ22 

កែុងន័យសងគម វិទារទ អង្គក េ់គ្នត់ស រស រសៀវរៅគ្នត់រនាះ គ្នត់មននិយយពីអំរពើក្បេ័យពូជ23 

សាសន៍ហ្ែឹង សំរៅរៅរេើជនជាតិរវៀតណ្ណមរនះ គឺសំរៅរេើជនជាតិវខម រទ វខម ក្បេ័យពូជសាសន៍24 

ខលួនឯង។ អ៊ ៊ីចឹងក្ពះរាជអាជាា រៅរពេវដេគ្នត់ពិនិតយអងគរហ្ត  រហ្ើយនិងពីរសៀវរៅមួយចំនួនវដេ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  11 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

គ្នត់បនរក្បើរដើមបីគ្នកំ្ទទសសនៈ បស់គ្នត់រនាះ ខាុំសូមឲ្យអងគជំន ំជក្មះពិោ ណ្ណឲ្យវមនវទន រក្ពាះថា1 

តថ្មលជាេសាតុាងតិចណ្ណស់។ រៅកែុងសំរណ រផសងរទៀត រយើងមនកា ពិភាកាគ្នែ រក្ចើន ដូចជា បយ-2 

កា ណ៍ បស់ អ វី  តាប ូអីជារដើមហ្ែឹង ទ្ធងំអស់គ្នែ ហ្ែឹង ដូចរពេវដេពិភាកាគ្នែ រហ្ើយហ្ែឹង រៅរពេ3 

គ្នត់ហ្ែឹងអត់មកផាេ់សកខីកមម រហ្ើយនិងព័ត៌មនវដេមនរៅកែុង បយកា ណ៍គ្នត់ហ្ែឹងគឺថាមនតថ្មល4 

ជាេសាតុាងតិចណ្ណស់។  រយើងមិនអាចរជឿជាក់រៅរេើតួរេខវដេរគផាេ់រនះ  រក្ពាះគ្នត់យកពីអែក5 

និពនារផសងរទៀតវដ រនាះ។ រៅកថាខណឌ  បស់រយើងគឺថា កថាខណឌ ១៩១៦ អវីវដេអងគជំន ំជក្មះក្បប់6 

រយើងរនាះ រៅរពេវដេអងគជំន ំជក្មះពិភាកាជាមួយ អ វី  តាបូ រនាះគ្នត់ថាគ្នត់អាចមកផាេ់សកខីកមម7 

រៅទីរនះបន ក៏ប៉ា វនាទ្ធេ់វតគ្នត់ហ្ែឹងរៅក្សាវក្ជាវបវនថមសិនបនគ្នត់រធវើបន។ អ៊ ៊ីចឹងកែុងេកខខណឌ រនះ 8 

អងគជំន ំជក្មះក្តូវវតក្បយ័តែក្បវយងវមនវទន អំពីព័ត៌មនវដេគ្នត់ស រស រៅកែុង បយកា ណ៍ បស់9 

គ្នត់ រហ្ើយវដេក្ពះរាជអាជាា យកមករក្បើ។ រហ្ើយដូចមនវដេនិរកខបបទ ឬក៏សា ណ្ណ បស់អែក10 

ក្សាវក្ជាវមែ ក់រទៀតវដ  រអេីហ្ារបត ដូ អីរនះគឺថា<វបង្គា ញថា, ខាុំ>សូម< ំឭកអស់រលាក រលាក11 

ក្សី រៅក្កមពីចំណ ចទ្ធងំអស់រនាះរៅរពេមួយ ឬក៏រៅរពេរផសងរទៀតរពេសវនាកា រេើឯកសា   12 

គនលឹះ។> ក៏ប៉ា វនត<រយើងក្តូវវតបង្គា ញចំណ ចរនះមាងរទៀត រដ្ឋយសា សហ្>ក្ពះរាជអាជាា  <ពឹងវផែក13 

ទ្ធងំក្សុងរៅរេើក្បេព>វដេមិនគួ ឲ្យទ កចិតតបន ទ កចិតតបនតិចបំផ ត។  14 

[០៩:៤០:២៤] 15 

ទ្ធកទ់ងរៅនឹងកា សមល ប់ ង្គគ េ ឥឡូវខាុំបនរេើករឡើងកាេមសិេមិញរនាះគឺថា ក្តូវពិនិតយ16 

រមើេទីតាងំមួយ អងគរហ្ត រៅតាមទីតាងំមួយៗហ្ែឹង មិនវមនរចះវតរស ើបពិនិតយក្តង់រនះបនតិច រៅទី17 

រនាះបនតិច រហ្ើយពិោ ណ្ណថាអូុ៎! ខវះកវនលងណ្ណ ខវះអ៊ ៊ីចឹងយកពីកវនលងរផសងមកបវនថមអ៊ ៊ីចឹងរទ មិនអាច18 

រធវើអ៊ ៊ីចឹងបនរទ។ ខាុំសូមរផ្ទា តរៅរេើចំណ ចរនះ រក្ពាះថាក្ពះរាជអាជាា ណ្ណុ៎  គ្នត់រធវើ របៀបន ុ៎ងឯង 19 

រដ្ឋយសា គ្នត់មិនអាចបង្គា ញពីអងគរហ្ត រៅទីតាងំវដេអងគជំន ំជក្មះទទួេបណា ឹងហ្ែឹង គឺគ្នត់រចះវត20 

 ត់រៅ កកវនលងរផសងរៅ អ៊ ៊ីចឹងមិនអាចទទួេយកបនរទ។ ខាុំសូមនិយយអំពីសកខីកមមវដេបនរក្បើ21 

ក្បស់ជារក្ចើនរដ្ឋយសហ្ក្ពះរាជអាជាា  ឧទ្ធហ្ ណ៍ដូចជាសកខីកមម បស់ រហ្ង ថ្ឡ ៊ង រៅកថាខណឌ22 

៨៩៩ និង៩០១ ថ្នសា ណ្ណ បស់សហ្ក្ពះរាជអាជាា ។ គ្នត់បននិយយថារនះជារដើមបណា ឹង ដឋបបរវណី23 

មួយ ូប វដេមកនិយយអំពីកា រ ៀបអាពាហ្៍ពិពាហ្៍។ រពេរនាះរៅក្កម ឡាវវន៍ បនសួ គ្នត់ជា24 

រក្ចើនអំពីរគ្នេនរយបយក្បឆំ្ងនឹងជនជាតិរវៀតណ្ណម រហ្ើយគ្នត់ក៏បនរ ល្ើយយ៉ា ងវវងឆ្ៃ យ យ៉ា ង25 

E1/526.101520071



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  12 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រក្ចើន រហ្ើយអវីវដេសំខាន់វដេរយើងចងោំពីសកខីកមម បស់គ្នត់រនាះ គឺគ្នត់បញ្ញជ ក់ដូចតរៅ ខាុំសូម1 

រយងរៅរេើសវនាកា ថ្នសកខីកមម បស់គ្នត់ គឺឯកសា  E1/476.1 ក្បវហ្េជារម៉ា ង ១៤:៤០:៤៥2 

 វិនាទី។ គ្នត់បននិយយថា រៅមូេដ្ឋឋ នគ្នត់រនាះ អត់មនជនជាតិរវៀតណ្ណមរទ។ រហ្ើយចរមលើយវដេ3 

គ្នត់បនរ ល្ើយទ្ធងំអស់ហ្ែឹងគឺ ពាក់ព័នានឹងរគ្នេនរយបយហ្ែឹងគឺ ក្គ្នន់វតជាសមាីវដេគ្នត់ធាល ប់សាា ប់4 

ឮវតប៉ា រណ្ណា ះ ក្គ្នន់វតជាពាកយចោមអារា មរទ។ រហ្ើយសហ្ក្ពះរាជអាជាា វផែករៅរេើសកខីកមម បស់5 

គ្នត់រនះរក្ចើនណ្ណស់។ រហ្ើយខលួនគ្នត់ផ្ទា េ់ គ្នត់ក្គ្នន់វតនិយយថា គ្នត់និយយតាមរគហ្ែឹង គ្នត់ក្គ្នន់6 

ធាល ប់វតឮពាកយចោមអារា ម រហ្ើយសហ្ក្ពះរាជអាជាា គិតថា សកខីកមម បស់គ្នត់ហ្ែឹងគឺេែរៅវិញអ៊ ៊ីចឹង7 

រហ្ើយរដើមបណា ឹងគ្នត់រៅក្ករចះរទៀត មិនវមនរៅសាវ យរ ៀង ឬក៏ថ្ក្ពវវងរទ។ សហ្ក្ពះរាជអាជាា បន8 

រយងរៅរេើកំណត់រហ្ត ជាលាយេកខណ៍អកស ជារក្ចើន ខាុំសូមរយងរៅរេើកថាខណឌ ៩៣០, ៩៧១, 9 

៩៧៨, ៥៥៧ ថ្នសា ណ្ណ បស់សហ្ក្ពះរាជអាជាា  គ្នត់រយងរៅរេើអំណះអំណ្ណងវដេមិនក្តឹមក្តូវ10 

គឺគ្នត់រយងវតរៅរេើកំណត់រហ្ត ជាលាយេកខណ៍អកស វតប៉ា រណ្ណា ះ។  11 

[០៩:៤៣:១៧] 12 

រហ្ើយពាក់ព័នានឹងកា រោទក្បកាន់អំពីបញ្ជីរ ម្ ះជនជាតិរវៀតណ្ណម វដេក្តូវបនរធវើរឡើងរនាះ13 

គឺ រយើងគួ កត់សមគ េ់ថា សហ្ក្ពះរាជអាជាា គ្នត់បនក្សាវក្ជាវ កេសតតុាងវដេខលួនពិបកនឹងទទួេ14 

បន រហ្ើយគ្នត់ ហ្ូតរៅដេ់រៅ កខលឹមសា ចរមលើយសា ភាព<ស-២១>មករៅរទៀត យកមករធវើជា  15 

េសតតុាងរនាះ ខាុំសូមរយងរៅរេើកថាខណឌ ៩៣២ ថ្នរសចកាីសនែិដ្ឋឋ នបញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ16 

 បស់សហ្ក្ពះរាជអាជាា ។ រហ្ើយឧទ្ធហ្ ណ៍ដូចជាឯកសា  E3/861 ជាចរមលើយសា ភាពវដេយក17 

មករក្បើក្បស់រដ្ឋយសហ្ក្ពះរាជអាជាា  រដើមបីបង្គា ញអំពីអតថិភាពថ្នបញ្ជីរ ម្ ះជនជាតិរវៀតណ្ណមវដេ18 

គ្នត់បនរេើករឡើង វដេមនរៅកែុងចរមលើយ បស់ <ស ន>។ រហ្ើយមនឯកសា មួយរទៀតគឺ E3/2434 19 

សហ្ក្ពះរាជអាជាា បនរក្បើក្បស់ខលឹមសា ថ្នចរមលើយសា ភាពរចញពីឯកសា មួយរនះ រដើមបីបង្គា ញអំពី20 

អវតតមន បស់ជនជាតិរវៀតណ្ណម។ អ៊ ៊ីចឹងអងគជំន ំជក្មះគួ វតក្បយ័តែក្បវយងក្តង់ចំណ ចរនះ រក្ពាះថា21 

គ្នត់រក្បើក្បស់ឯកសា វដេ មឃាត់រដ្ឋយអងគជំន ំជក្មះ។ ខាុំមិននិយយក្តឹមវតឯកសា ជាលាយ-22 

េកខណ៍អកស វដេមិនសូវមនតថ្មលរនាះរទ គឺក៏ វមិនក្តឹមវតមិនសូវមនតថ្មលរទ វរៅរក្ៅវិសាេភាព23 

រៅរទៀត។ ឧទ្ធហ្ ណ៍សហ្ក្ពះរាជអាជាា បនដកក្សង់ឯកសា អំពីវខម រក្កាម គឺឯកសា  E3/2438 24 

ជាបញ្ជីរ ម្ ះមន សសវដេជាវខម កមពជុារក្កាម គឺរក្ៅ វិសាេភាព។  ឯកសា  E3/2441 ក៏ជាឯកសា 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  13 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

វដេនិយយអំពីកមពជុារក្កាម គឺរៅរក្ៅ វិសាេភាពរទៀតរហ្ើយ។ ឯកសា  E3/2424 មិននិយយអំពី1 

ជនជាតិរវៀតណ្ណមរទ រហ្ើយក៏មនចរមលើយ បស ់ រៅ សាក់ វដេគ្នត់ ភាគរក្ចើនគ្នត់និយយសាម ន2 

រក្ចើន រហ្ើយចរមលើយហ្ែឹងគឺរៅរក្ៅ វិសាេភាពថ្នកា ជំន ំជក្មះវដ ។ រយើងមិនអាចក្គ្នន់វតនិយយថា 3 

រយើងមនេសតតុាងរក្ចើនរទ រហ្ើយេសតតុាងរក្ចើនមិនក្បកដថាមនតថ្មលរទ។ េសតតុាងខលះវមនតថ្មល4 

ទ្ធបណ្ណស់ អ៊ ៊ីចឹងអងគជំន ំជក្មះនឹងពិោ ណ្ណរេើចំណ ចរនះរៅរពេវដេពិភាកាសរក្មច។  5 

ចំណ ចមួយរទៀតវដេសំខាន់ផងវដ  វដេសហ្ក្ពះរាជអាជាា  ក៏ដូចជាសហ្រៅក្កមរស ើបអរងកត 6 

ោត់ទ កថាមនសា ៈសំខាន់រដើមបីបង្គា ញអំពីរចតនាក្បេ័យពូជសាសន ៍ គឺនិយយអំពី្មវខសមា យ។ 7 

រយើងបនពិនិតយរមើេតាមទីតាងំនីមួយៗ តាមមូេដ្ឋឋ ននីមួយៗ ជាពិរសសគឺកវនលងវដេជាកមមវតថថុ្នកា 8 

ជំន ំជក្មះគឺរៅសាវ យរ ៀង ថ្ក្ពវវងរនះរយើងរមើេតាម  ំ តាមេូមិរៅ រយើងវសវង កេសតតុាងអំពីកា 9 

រោទក្បកាន់ពាក់ព័នារៅនឹងកា សមល បត់ាមវខសមា យរនះ។ ខាុំសូមរយងរៅកថាខណឌ ១៩៨៩ រៅដេ់10 

កថាខណឌ ២០០០ ថ្នសា ណ្ណ បសរ់យើង រហ្ើយនិងកថាខណឌ ២០៦៧ ដេ់<២០៧៨> ក៏ដូចជាកថា11 

ខណឌ ២១៤០ រៅដេ់ <២១៤៦> ថ្នសា ណ្ណ បសរ់យើង។ 12 

[០៩:៤៧:០៧] 13 

រដើមបីនិយយដវដេពីអវីវដេរយើងបនរេើករឡើងកាេពីមសិេមិញ រៅកែុងសា ណ្ណ បស់សហ្14 

ក្ពះរាជអាជាា  គ្នត់បនអតាថ ធិបាយអំពីរចតនាក្បេ័យពូជសាសន ៍បស់ រខៀវ សំផន រៅកថាខណឌ15 

៥៦៩ ដេ់៥៧៣ថ្នសា ណ្ណ បស់គ្នត់ គ្នត់បនអតាថ ធិបាយេមែិតអំពីចំណ ចរនះ។ ដូចសហ្ក្ពះរាជ16 

អាជាា អនា ជាតិបននិយយរៅកែុងសវនាកា អ៊ ៊ីចឹង គឺថាគ្នត់បនង្គករចញ ប ិបទពាក់ព័នានឹងស នា កថា17 

វដេនិយយអំពីជរមល ះក្បដ្ឋបអ់ាវ ធរនាះ។ វជាចំណ ចជាក់វសាងពាក់ព័នារៅនឹងកាេបបវតតិវដេខាុំបន18 

រ ៀបរាប់កាេពីមសិេមិញ រធៀបរៅនឹងកាេបបវតតិវដេរយើងបនរ ៀបរាបរ់ៅកែុងសា ណ្ណ បសរ់យើង19 

អំពីជរមល ះក្បដ្ឋប់អាវ ធរនាះ។ ថារតើស នា កថា បស ់រខៀវ សំផន អវីខលះវដេគ្នត់បនរក្បើក្បស់ រហ្ើយ20 

រៅកាេប ិរចេទអីខលះ។ ឧទ្ធហ្ ណ៍  ឯកសា  E3/8304  ច ះថ្ងៃទី៣១ ធែូ ឆ្ែ ំ៧៧ រពេរនាះគឺកងទ័ព21 

រវៀតណ្ណមចូេដេ់ទឹកដីកមពជុារហ្ើយ។ បនាា ប់មករទៀតគឺឯកសា  E3/169 ថ្ងៃទ១ី៥ រមសា ៧៨ គឺ22 

រក្កាយពីកា ដកទ័ពរវៀតណ្ណម។ ឯកសា  E3/562 ច ះថ្ងៃទី១៥ វខរមសា ឆ្ែ ំ៧៨ និងជាពិរសស    23 

ឯកសា  E3/296 ច ះថ្ងៃទី០២ វខមករា ឆ្ែ ំ៧៩ គឺម នរពេវដេរវៀតណ្ណមចូេមកដេ់ទឹកដីវខម វត24 

ប៉ា នាម នថ្ងៃវតប៉ា រណ្ណា ះ គឺរៅរពេវដេជរមល ះក្បដ្ឋប់អាវ ធរនាះរឡើងដេ់កក្មិតកំពូេរៅរហ្ើយ។ ដូរចែះ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  14 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រយើងក្តូវពិនិតយរមើេប ិបទឲ្យបនចាស់ កាេប ិរចេទមនសា ៈសំខាន់ណ្ណស។់ រហ្ើយវហ្ួសពី1 

សំខាន់រៅរទៀតហ្ែឹង គឺថារយើងក្តូវពិនិតយរមើេរៅរេើយ តតិសាស្តសាវដេពាក់ព័នារៅនឹងស នា កថាវដេ2 

និយយរៅកែុងសម័យសស្តង្គគ មរនាះ។ រនះជាេសតតុាង បស់សហ្ក្ពះរាជអាជាា រដើមបីបង្គា ញអំពីរចតនា3 

ក្បេ័យពូជសាសន ៍បស់រលាក រខៀវ សំផន។ ហ្ែឹងរហ្ើយគ្នត់រេើកេសតតុាងវបបហ្ែឹងរហ្ើយ។ ដូច4 

វដេខាុំបននិយយពាក់ព័នានឹងកា ក្បក្ពឹតតចំរពាះជនជាតិរវៀតណ្ណមអ៊ ៊ីចឹង ៗេសតតុាងហ្ែឹងគឺវមិនក្គប់5 

ក្គ្នន់រទ អងគជំន ំជក្មះមិនអាចកាត់រទ្ធសរលាក រខៀវ សំផន រដ្ឋយវផែករៅរេើេសតតុាងទ្ធងំអសហ់្ែឹង6 

បនរទ។ 7 

រដ្ឋយសា វតខាុំនិយយអំពីជរមល ះក្បដ្ឋប់អាវ ធមាងរទៀត អ៊ ៊ីចឹងខាុំសូមនិយយអំពីកា ចូេ បស់8 

កងទ័ពរវៀតណ្ណមរៅកមពជុា។ ម ននឹងចូេរៅនិយយអំពីវផែករផសងរទៀតថ្នកា សនែិដ្ឋឋ ន បស់ខាុំ និងម ន9 

នឹងនិយយអំពីជនជាតិោមរនាះ ខាុំសូម ំឭកអំពីបញ្ញា ថ្នពាកយ “ក្បេ័យពូជសាសន៍” និង របៀបថ្នកា 10 

រក្បើពាកយ “ក្បេ័យពូជសាសន៍” ហ្ែឹងរៅរដើមឆ្ែ ំ៧៨ រដ្ឋយរវៀតណ្ណម។ រយើងគួ វតកត់សមគ េ់រេើ11 

ចំណ ចរនះ រៅរពេវដេរយើងនិយយអំពីជរមល ះក្បដ្ឋប់អាវ ធរៅកែុងសា ណ្ណ បស់រយើង ក៏រយើងបន12 

និយយអំពីបញ្ញា ហ្ែឹងវដ  គឺកា រក្បើក្បស់ពាកយ “ក្បេ័យពូជសាសន៍” ហ្ែឹងគឺជាកា បរងកើត ជាពាកយ13 

វដេបរងកើតរឡើងតាមវបបនរយបយ បស់រវៀតណ្ណម គឺក្គ្នន់វតជាភាសាវដេរគរក្បើរឃាសនារដើមបី14 

ផាេ់យ តតិកមមចំរពាះកា ចូេេ កេ យកែុងក្បរទសកមពជុា និងកា កាន់កាប់ក្បរទសកមពជុារៅរពេរនាះ។ 15 

អ៊ ៊ីចឹងរវៀតណ្ណមរក្បើពាកយហ្ែឹងរដើមបីក ំឲ្យរគរោទថា ខលួនហ្ែឹង ល្ នពានកមពជុា។ រគយកពាកយ យក16 

រេសពាកយ “ក្បេ័យពូជសាសន៍” ហ្ែឹង ក៏មិនវមននិយយអំពីក្បេ័យពូជសាសន៍ចំរពាះជនជាតិរវៀត-17 

ណ្ណមរទរពេន ុ៎ងរនាះ រហ្ើយក៏មិនវមនក្បេ័យពូជសាសន៍ចំរពាះជនជាតិោមវដ  គឺរវៀតណ្ណម18 

និយយអំពីក្បេ័យពូជសាសន៍ក្បឆំ្ងនឹងជនជាតិវខម  គឺវខម ក្បេ័យពូជសាសន៍វខម ឯង ពីរក្ពាះថា 19 

រពេរនាះគឺជរមល ះក្បដ្ឋប់អាវ ធហ្ែឹង គឺបនបនាជាមួយនឹងបកសក មមយុនីសាកមពជុាវដេបន ត់រគចរៅ20 

រហ្ើយ។ អ៊ ៊ីចឹងជាកា រឃាសនាកែុងសម័យសស្តង្គគ ម រហ្ត អីបនជារគរក្បើពាកយហ្ែឹងរៅរពេន ុ៎ងរនាះ គឺ21 

រវៀតណ្ណមរក្បើពាកយហ្ែឹង គឺរដើមបីរឃាសនារទ។  22 

[០៩:៥១:២៦] 23 

ខាុំដឹងចាស់ ថារយើងចង់បនទឡហីក ណ៍ក្គប់ក្គ្នន់ ក៏ប៉ា វនារយើងក្តូវរោទសួ  ថារតើរវៀតណ្ណម24 

ចូេមករនាះ ចូេមកកាន់កាប់ទឹកដីកមពជុារយើងអស់ យៈរពេជារក្ចើនឆ្ែ ំរនាះ រហ្ើយគ្នត់មនកមល ំង25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  15 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រក្ចើន កមល ំងខាល ងំ រហ្ើយក្គប់ក្គងរៅរេើអាជាា ធ មូេដ្ឋឋ នងមីទ្ធងំអស់ ដូចរយើងបនសាា ប់ឮពីសំណ្ណក់1 

សាកសីជារក្ចើនអ៊ ៊ីចឹង គឺថារវៀតណ្ណមហ្ែឹង គ្នត់ទទួេបនព័ត៌មនម នរគ។ អ៊ ៊ីចឹងវបញ្ញា ហ្ែឹង វសម2 

រហ្ត ផេ របើក្បេ័យពូជសាសន៍រៅរេើជនជាតិរវៀតណ្ណមចាស់លាស់រនាះ រហ្ត អីក៏រវៀតណ្ណមខលួន3 

ឯងហ្ែឹង រម៉ាចក៏មិនបាឹងពីបញ្ញា ហ្ែឹងរៅ? រហ្ត អីក៏រពេវដេរវៀតណ្ណមរឃាសនាហ្ែឹង គ្នត់មិននិយយ4 

អំពីកា ក្បេ័យពូជសាសន៍រៅរេើជនជាតិរវៀតណ្ណម គ្នត់និយយវតពីក្បេ័យពូជសាសន៍រៅរេើជន5 

ជាតិវខម រៅវិញរនាះ រម៉ាចមិននិយយអំពីកា ក្បេ័យពូជសាសន៍រៅរេើជនជាតិ បស់ពួកគ្នត់រៅ របើ6 

មនកា ក្បេ័យពូជសាសន៍ មករេើជនជាតិរវៀតណ្ណមវមនរនាះ? រនះជាបញ្ញា មួយ។  7 

អ៊ ៊ីចឹងរៅរពេវដេរយើងរៅចំរពាះម ខត លាកា អនា ជាតិដូចជា អ.វ.ត.ក រនះ រៅរពេវដេ8 

រយើងនិយយអំពីអំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍ គឺជាឧក្កិដឋកមមថ្នឧក្កិដឋកមម គឺថារយើងបវនថមភាពេ័យខាល ច 9 

រៅរេើភាពេ័យខាល ចរៅរទៀត។ របើរយើងមិនអាចកាត់រទ្ធសរៅរេើអំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍អ៊ ៊ីចឹង ដូច10 

ជាត លាកា ហ្ែឹង មិនអាចរធវើកា េែខលួនឯងអ៊ ៊ីចឹង។ អ៊ ៊ីចឹងគឺថា បវនថមកា េ័យខាល ចហ្ែឹងរៅរទៀត។ អ៊ ៊ីចឹង11 

រធវើរម៉ាចរចះវតបវនថមរៅ បវនថមព័ត៌មន បវនថមេសាតុាងរៅ រទ្ធះបីជាយ៉ា ងរម៉ាចក៏រដ្ឋយហ្ែឹង។ អ៊ ៊ីចឹង12 

ត លាកា ក្តូវវតពិនិតយរមើេេសាតុាងរដ្ឋយមិនមនភាពេរមែៀង រដើមបីអាចកាត់រទ្ធសបនរនាះ។ 13 

[០៩:៥៣:៣០] 14 

ឥឡូវរនះ ខាុំសូមនិយយបនាិចពាក់ព័នានឹងកា ក្បក្ពឹតតចំរពាះជនជាតិោម។ ក្កុមរមធាវី នួន ជា 15 

បននិយយរក្ចើន ួចមករហ្ើយអំពីអវតតមនថ្នេសាតុាងវដេបង្គា ញអំពីរចតនាក្បេ័យពូជសាសន៍។ ខាុំ16 

មិននិយយអវីវដេគ្នត់បនរេើករឡើង ួចមករហ្ើយរនាះរទ ក៏ប៉ា វនាខាុំក្គ្នន់វតចង់បង្គា ញនូវចំណ ចមួយ17 

ចំនួនវដេវមនសា ៈសំខាន់ ជាពិរសសពាក់ព័នានឹងបញ្ញា រគ្នេនរយបយក្បឆំ្ងនឹងជនជាតិោម។ 18 

ឯកសា បកសក មមយុនីសាកមពជុារនាះ អត់មនរទ ដូចខាង នួន ជា បន ំឭកអ៊ ៊ីចឹង អំពីរគ្នេនរយបយ19 

ជាក់លាក់រៅរេើជនជាតិោមហ្ែឹង អត់មនឯកសា ណ្ណមួយរចញមកពីបកសក មមយុនីសាកមពជុាបង្គា ញពី20 

ចំណ ចរនះរទ។ ខាុំសូមរយងរៅរេើសកខីកមម បស់ អ ីសា ឧសាម ន វដេជាអែកជំនាញ វដេសហ្ក្ពះរាជ21 

អាជាា ស ំរកាះរៅឲ្យមកផាេ់សកខីកមម។ គ្នត់ហ្ែឹងក៏បនឯកភាពវដ  អ ីសា ឧសាម ន ហ្ែឹងគ្នត់ថា អត់22 

មនឯកសា ជាលាយេកខណ៍អកស  ឯកសា ជាផលូវកា បង្គា ញអំពីរគ្នេនរយបយហ្ែឹងរទ គ្នត់ថា 23 

ក្គ្នន់វតជាពាកយចោមអារា ម ក្គ្នន់វតជាចរមលើយ បស់អែករនះអែករនាះអ៊ ៊ីចឹង រ ល្ើយថាមនរគ្នេ24 

នរយបយអ៊ ៊ីចឹង អ៊ ៊ីចឹងរយើងពិនិតយរមើេរៅអត់មនរទ។ រហ្ើយឯកសា វតមួយគត់វដេ អ ីសា ឧសាម ន 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  16 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បនរក្បើក្បស់រៅកែុងរសៀវរៅ “កា បះរប  បស់ោម”  បស់គ្នត់ហ្ែឹងគឺឯកសា  E3/2653 រនាះគឺ1 

គ្នត់បនដកក្សង់វតទូ រេខមួយ បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ ខាុំ កមិនទ្ធន់រ ើញ ឥឡូវរ ើញរហ្ើយ2 

គឺ <E3/511> ទូ រេខហ្ែឹង វដេរបើតាម អ ីសា ឧសាម ន គ្នត់ទ្ធញយកេសតតុាងរចញពីឯកសា ហ្ែឹង 3 

វដេបង្គា ញអំពី្នាៈកែុងកា ករមាចជនជាតិោមទ្ធងំមូេវតមាង។ រហ្ើយឯកសា រនះមិននិយយវតពីជន4 

ជាតិោមរទ ឯកសា ទូ រេខ E3/511រនះ រេើករឡើងពីជនជាតិោមវមន ក៏ប៉ា វនតមិនវមននិយយវតពី5 

បញ្ញា ោមរទ គឺនិយយអំពីក្កុមមន សសមួយវដេមនអតតច ិតបងកវិទាងសនា។ រហ្ើយកែុងន ុ៎ងមនជនជាតិ6 

ោម មនអតីតមស្តនតី បស់សាធា ណ ដឋវខម  រហ្ើយអតីតកមម េិបេមកពីក្សុកចំកា រេើអ៊ ៊ីចឹងវដ  មិន7 

វមនវតជានិយយវតពីជនជាតិោមរទ អ៊ ៊ីចឹងអត់មនេសតតុាងអីវដេបញ្ញជ ក់ថា ទូ រេខរនះមនរគ្នេ8 

រៅករមាចជនជាតិោមរទ។ វបង្គា ញថា បញ្ញា ពិតក្បកដហ្ែឹង ថារតើអែកណ្ណខលះវដេក្តូវបនោត់ទ ក9 

ថាមនសកមមភាពបំផ្ទល ញ ឬបងកបញ្ញា រៅដេ់អាជាា <ធ >មូេដ្ឋឋ នរនាះ។  10 

[០៩:៥៦:២៤]  11 

ចំណ ចមួយរទៀតរៅរេើ អ ីសា ឧសាម ន វដ  រក្ៅពីអវីវដេរយើងបនរ ៀបរាប់រៅកែុងសា ណ្ណជា12 

លាយេកខណ៍អកស  បស់រយើង ពាក់ព័នារៅនឹងភាពអាចរជឿជាក់ បស់គ្នត់ ពាក់ព័នានឹងភាពខវះអនាគតិ13 

 បស់គ្នត់រនាះ រៅរពេវដេរយើងសួ រដញរដ្ឋេគ្នត់ រយើងក្តូវចងោថំា គ្នត់បនកក្មិតកា 14 

ក្សាវក្ជាវ បស់គ្នត់រៅក្តឹមវតក្សុកក្កូចឆ្ម   ក្សុកកងមសវតប៉ា រណ្ណា ះ។ ដូរចែះមនន័យថា រគ្នេ15 

នរយបយហ្ែឹង គឺមកពីខាងរេើ គ្នត់និយយអ៊ ៊ីចឹង ដូចអត់មនឯកសា បញ្ញជ ក់ អ៊ ៊ីចឹងវមនបញ្ញា16 

រហ្ើយ។ អត់មនេសតតុាងបញ្ញជ ក់រទ ខាុំសូមរយងរៅរេើសា ណ្ណ បស់រយើង គឺកថាខណឌ ១៨៥០ ពាក់17 

ព័នារៅនឹងកា ពិនិតយរមើេរៅរេើសកខីកមមទ្ធងំអស់។ រហ្ើយខាុំសូម ំឭកផងវដ ថា រៅកែុងដីកាដំរណ្ណះ18 

ក្សាយ រទ្ធះបីជាអងគជំន ំជក្មះមិនក្តូវបនបាឹងពាក់ព័នារៅនឹងទីតាងំវដេនិយយអំពីជនជាតិោមរនះក៏19 

រដ្ឋយ សហ្រៅក្កមរស ើបអរងកតបននិយយរៅកែុងកថាខណឌ ៣២០ថា រៅក្តាកំក់មនសាកសីមួយចំនួន20 

វដេនិយយថា ជនជាតិោមក្តូវបនក្បក្ពឹតតិដូចវដេអែករផសងរទៀតវដ ។ 21 

ចំណ ចមួយរទៀតវដេសំខាន់ផងវដ រនាះ វដេ<រទើបវតក្តូវបន>រេើករឡើង គឺ<ថា រយើង>22 

ក្តូវក្បយ័តែរៅរេើ<បញ្ញា >ជរមលៀសក្បជាជន។ រយើងមនកា បំវបកកិចចដំរណើ កា នីតិវិធរីហ្ើយ រហ្ើយ23 

រៅរពេវដេរយើងនិយយអំពីកា ជរមលៀសជនជាតិោមរៅកែុងសំណ ំរ ឿង០០២/០២រនះ គឺរដ្ឋយសា 24 

វតមនកា បំវបកនីតិវិធីរៅកែុងសំណ ំរ ឿង០០២/០១។ ក៏ប៉ា វនតកា ជរមលៀសហ្ែឹង មិនពាក់ព័នាវតជនជាតិ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  17 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ោមរទ  គឺជរមលៀសទ្ធងំអស់វតមាង  ជរមលៀសក្បជាជនទ្ធងំអស់វតមាង  ដូចវដេរយើងបនពិនិតយរមើេ1 

 ួចមករហ្ើយរៅកែុងសំណ ំរ ឿង០០២/០១រនាះ។ អ៊ ៊ីចឹងរយើងមិនក្តូវបរងកើតអាកា ជរមលៀសជនជាតិោម2 

ហ្ែឹងរទ អាហ្ែឹងជារ ឿងសិបបនិមមិតរទ។ គឺមនកា ជរមលៀសវមន ប៉ា វនតមិនវមនវតោមរទ គឺជរមលៀសជន3 

ជាតិរផសងៗវដ  វខម ក៏អ៊ ៊ីចឹងវដ  ក្តូវបនរគជរមលៀសដូចគ្នែ ។  4 

[០៩:៥៨:៤២] 5 

រដើមបីបង្គា ញអំពីអតថិភាពថ្នរគ្នេនរយបយក្បេ័យពូជសាសនចំ៍រពាះជនជាតិោមហ្ែឹង 6 

រដ្ឋយសា វតអត់ឯកសា  គឺក្ពះរាជអាជាា  គ្នត់វផែកវតរៅរេើចរមលើយ បស់សាកសី។ របើអ៊ ៊ីចឹងចំណ ចរនះ 7 

ខាុំមិនចង់និយយរឡើងវិញរទ រក្ពាះរមធាវី នួន ជា បននិយយរក្ចើន ួចមករហ្ើយ រហ្ើយខាុំសូមរយង8 

រៅរេើសា ណ្ណ បស់រយើងខាុំ ក៏ប៉ា វនតរទ្ធះជាយ៉ា ងណ្ណក៏រដ្ឋយ រយងរៅតាមអវីវដេសហ្ក្ពះរាជអាជាា9 

បនរេើករឡើង ខាុំមនកា កត់សមគ េ់មួយគឺៗនិយយអំពី ក្បក់ យ ត វដេរគអាចោក់ចរមលើយគ្នត់ 10 

រហ្ើយមនអាចបង្គា ញចរមលើយរផសងរទៀតក៏គ្នត់និយយផាយុវដ ។ អ៊ ៊ីចឹងរពេវដេគ្នត់និយយរនាះ 11 

គ្នត់និយយអំពីបញ្ញជ វដេគ្នត់ទទួេបនពាក់ព័នានឹងជនជាតិោមហ្ែឹង គ្នត់និយយអំពីថាែ ក់តំបន់។ 12 

រពេហ្ែឹងគ្នត់បញ្ញជ ក់រៅកែុងចរមលើយ បស់គ្នត់ថា គ្នត់មិនដឹងរ ឿងរៅថាែ ក់តំបន់ ថាែ ក់េូមិភាគអីរទ។ 13 

រហ្ត អបីនជាខាុំក្តូវនិយយវបបហ្ែឹងរនាះ រក្ពាះថារៅកែុងសវនាកា ថ្ងៃទី១៥ វខមិង នារនាះ សហ្ក្ពះ14 

រាជអាជាា អនត ជាតិនិយយថា ក្បក់ យ ត ហ្ែឹងគ្នត់មកេែំរពញញឹកញាប់ រហ្ើយ យូ វ ន់ អែកក្បប់អ៊ ៊ីចឹង15 

យូ វ ន់ ហ្ែឹងគ្នត់ក្បប់អ៊ ៊ីចឹង ថា ក្បក់ យ ត ហ្ែឹងមកេែំរពញញឹកញាប់ណ្ណស់។ អ៊ ៊ីចឹងគ្នត់មនបន16 

និយយថា គ្នត់ក្បវហ្េជាទទួេបនបញ្ញជ ពាក់ព័នានឹងជនជាតិោមរៅេែំរពញរទ។ ខាុំមិនដឹងរទ អ៊ ៊ីចឹង17 

រនះ មិនវមនជាកា បង្គា ញឲ្យរ ើញចាស់អំពីេសតតុាងហ្ែឹងរទ។ គ្នត់មកេែំរពញវមន ក៏ប៉ា វនតរៅរពេ18 

វដេគ្នត់និយយបញ្ញជ ហ្ែឹង គឺគ្នត់និយយរៅមូេដ្ឋឋ ន រៅតំបន់ បស់គ្នត់ឯរណ្ណះរទ មិនវមនេែំរពញ19 

រទ អ៊ ៊ីចឹងរយើងមិនដឹង មិនអាចទ្ធញសនែិដ្ឋឋ នថា គ្នត់ទទួេបញ្ញជ ពីេែំរពញរទ។  20 

[១០:០០:៤១] 21 

រហ្ើយរៅរពេវដេរគនិយយអំពី ក្បក់ យ ត រនាះ រគអត់រេើករឡើងអំពី វក ពក រទ វដេជា22 

សមជិកក្សុកបរាយណ៍វដ ។ គ្នត់ក៏គ្នត់និយយវដ ថា វក ពក ហ្ែឹងថា មិនវដេឮកា វណនាអំីពីជន23 

ជាតិោមរទ រហ្ើយរគរេើករឡើងអំពី បន រសៀក ថា បន រសៀក ហ្ែឹងនិយយថាមនកា សាល ប់វមន។ 24 

អ៊ ៊ីចឹងគ្នត់រចះវតនិយយអ៊ ៊ីចឹងរៅ ប៉ា វនតឯណ្ណរៅេសតតុាងរនាះ។ រហ្ើយសហ្ក្ពះរាជអាជាា បនរេើក25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  18 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រឡើងអំពីភាពស ីសង្គវ ក់គ្នែ ថ្នរគ្នេនរយបយ។ ខាុំសូមរយងរៅកថាខណឌ ១.៧០៣ ថ្នសា ណ្ណ បស់1 

រយើង វដេរយើងបននិយយអំពី បន រសៀក រៅកែុងសវនាកាកា ថ្ងៃទី០៦ ត លា ឆ្ែ ំ២០១៥ ឯកសា  2 

E1/354.1 <រៅចរនាល ះរម៉ា ង១៥:១៦នាទី និង១៥:១៩នាទី> គឺរនះជាអវីវដេគ្នត់បននិយយអំពី3 

រគ្នេនរយបយ៖ “រៅរពេវដេខាុំចូេ ួមវគគរ ៀនសូក្តរៅថាែ ក់រេើ ខាុំមិនវដេទទួេបនបញ្ញជ ឲ្យ4 

របសសមែ តជនជាតិោមរទ គឺអត់វដេទទួេបនទ្ធស់វតរសាះ រទ្ធះបីជាសភាពកា ណ៍មនភាព5 

 វឹកវ យ៉ា ងណ្ណក៏រដ្ឋយ វក ពក មិនវដេបនរ ៀបចំវផនកា ករមាចជនជាតិោមរទ។ អវីវដេខាុំដឹងរនាះ 6 

គឺថាអែកណ្ណវដេបះរប  ក្តូវបនករមាច មិនវមនវតជនជាតិោមរទ។” ខាុំគិតថា បន រសៀក គឺមិន7 

អាចរជឿទ កចិតតបនរទ រយើងមិនអាចយកចរមលើយ បស់គ្នត់មកនិយយថា វមនភាពស ីសង្គវ ក់គ្នែ រនាះ8 

រទ។  9 

រលាកក្បធាន ក្បវហ្េជាខាុំនិយយដេ់  ហ្ូតរៅដេ់រពញមួយក្ពឹកហ្ែឹងរទ។ ឥឡូវខាុំចូេរៅ10 

និយយអំពីទំនួេខ សក្តូវ បស់រលាក រខៀវ សំផន អ៊ ៊ីចឹងរតើរលាកក្បធានចង់សក្មករៅរពេហ្ែឹង 11 

រហ្ើយឲ្យរយើងចូេមកវិញនិយយពីក្បធានបទរផសង ឬក៏យ៉ា ងរម៉ាចរលាកក្បធាន? 12 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 13 

អ គ ណ អ៊ ៊ីចឹងក៏បនវដ  រយើងជិតដេ់រពេសក្មករហ្ើយវដ ។ បទ ឥឡូវរនះអងគជំន ំជក្មះ14 

ក្បកាសសក្មកោប់ពីរពេរនះតរៅ ហ្ូតដេ់រម៉ា ងដប់ និងថ្មៃនាទី សូមអរញ្ជើញចូេវិញ រដើមបីបនតកិចច15 

ដំរណើ កា សវនាកា ។ 16 

បទ សក្មកច ះ! 17 

(សវនាកា សក្មកពីរម៉ា ង ១០:០៣ នាទី ដេ់រម៉ា ង ១០:២១ នាទី) 18 

[១០:២១:៥៤] 19 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 20 

អងគយុច ះ! 21 

អងគជំន ំជក្មះក្បកាសបនតកិចចដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា  និងផតេ់រវទិកាជូនរៅរមធាវី អង់តា 22 

ហ្គីសរស រដើមបីបនតរធវើរសចកតីសនែិដ្ឋឋ ន បស់ខលួន។  23 

កញ្ញា  អងត់ា ហ្គសីរស៖ 24 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ម ននឹងរៅចូេនិយយអំពីកា ទទួេខ សក្តូវ បស់រលាក រខៀវ សំ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  19 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ផន ក្កុមខាុំបននិយយថា ខាុំរេលចក្បធានបទមួយវដេខាុំក្តូវនិយយ។ អ៊ ៊ីចឹងរលាកក្បធាន ខាុំសូមក្តឡប់1 

រក្កាយបនតិច គឺនិយយអំពីកា ក្បក្ពឹតតចំរពាះព ទាសាសនិក។ ចំរពាះខាុំ កា ក្បក្ពឹតតចំរពាះព ទាសាសនិក2 

រនះ គឺកា បង្គា ញយ៉ា ងចាស់លាស់អំពីកា ង្គករចញពីនីតិវិធី គឺង្គករចញអំពីវិសាេភាពថ្នបណត ឹង។ គឺ3 

ខាុំសូមរយងរៅរេើកថាខណឌ ១៤៨៧ <ដេ់ ១៥២៦>ថ្នសា ណ្ណ បស់រយើង។ សហ្ក្ពះរាជអាជាា4 

បនរសែើស ំឲ្យរៅក្កមរស ើបអរងកតរស ើបរៅរេើទីតាងំជាក់លាក់ពាក់ព័នារៅនឹងព ទាសាសនិក គឺកថាខណឌ5 

៧២ថ្នឯកសា  D3។ ចំណ ចបនាា ប់មករទៀត សហ្រៅក្កមរស ើបអរងកត រធវើដូចជាខលួនហ្ែឹងក្តូវបនសហ្6 

ក្ពះរាជអាជាា ឲ្យរស ើបរៅរេើព ទាសាសនិកហ្ែឹងរៅទូទ្ធងំក្បរទសមតង គ្នត់រស ើបទ្ធងំមូេ។ ក៏ប៉ា វនតតាម7 

ពិតរៅ គ្នត់គួ វតរស ើបវតរៅរេើទីតាងំវដេមនកំណត់រៅកែុងដីកាបញ្ជូនរ ឿងឲ្យរស ើបសួ  ឬដីកា8 

បញ្ជូនរ ឿងឲ្យសួ បវនថមវតប៉ា រណ្ណា ះ។  9 

ជំ នទី៣ រៅកែុងរពេជំន ំជក្មះកតីថ្នសំណ ំរ ឿង០០២ សហ្ក្ពះរាជអាជាា បនរសែើស ំនូវឯក10 

សា  <E3/101/2> កថាខណឌ ១៤ ថាជនជាប់រោទគួ វតវិនិចេ័យវតរៅរេើអងគរហ្ត រៅក្តាកំក់ ខណៈ11 

វដេសហ្ក្ពះរាជអាជាា គ្នត់ដឹង រក្ពាះគ្នត់ថាគ្នត់អែករចញដីកាបញ្ជូនរ ឿងឲ្យរស ើបសួ ។ អ៊ ៊ីចឹងគ្នត់ 12 

មិនវដេឲ្យរៅក្កមរស ើបអរងកតរស ើបកា ក្បក្ពឹតតចំរពាះព ទាសាសនិករៅក្តាកំក់រទ។ អ៊ ៊ីចឹងវជារ ឿង   13 

ចវមលក។ រហ្ើយបនាា ប់មករទៀត រៅកែុងកថាខណឌ ៣៨១ថ្នសា ណ្ណ បស់គ្នត់ ៗនិយយផាយុពីអវីវដេ14 

គ្នត់បនរ ៀបរាប់រៅកែុងដីកាបញ្ជូនរ ឿងឲ្យរស ើបសួ ។ គ្នត់ថា េសតតុាងបនបង្គា ញថារៅទូទ្ធងំក្បរទស 15 

ឧក្កិដឋកមមក្តូវបនក្បក្ពឹតតក្បឆំ្ងរៅនឹងព ទាសាសនិក។ រនះជាកា បង្គា ញឲ្យរ ើញចាស់នូវអវីវដេខាុំ16 

បនរ ៀបរាប់កាេពីមសិេមិញ គឺថាអងគជំន ំជក្មះក្តូវវតក្ោនរោេនូវអវីវដេសហ្ក្ពះរាជអាជាា បន17 

រេើករឡើង មិនមនកា រចញដីកាសនែិដ្ឋឋ នបញ្ជូនរ ឿងឲ្យរស ើបសួ បវនថម ឲ្យរស ើបសួ រៅរេើកា ក្បក្ពឹតត18 

ចំរពាះព ទាសាសនិករៅក្តាកំក់រទ រលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កមអាចពិនិតយរមើេបន។ អ៊ ៊ីចឹង19 

ចំណ ចហ្ែឹងរហ្ើយវដេខាុំអាចនិយយថា សហ្ក្ពះរាជអាជាា មិនបនបាឹងឲ្យសហ្រៅក្កមរស ើបអរងកត20 

រស ើបរៅរេើទីតាងំហ្ែឹងរទ។ ដូរចែះអងគជំន ំជក្មះក្តូវវតបដិរសធរោេរដ្ឋយមិនមនេកខខណឌ ។  21 

[១០:២៥:៤៣] 22 

រលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ឥឡូវរនះខាុំសូមចូេរៅនិយយអំពីទំនួេខ សក្តូវ បស់23 

រលាក រខៀវ សំផន។ ខាុំក្តូវនិយយមាងរទៀតរៅរេើរសចកាីសនែិដ្ឋឋ ន បស់សហ្ក្ពះរាជអាជាា អនា ជាតិ 24 

ពីរក្ពាះថាខាុំបនសាា ប់ឮជារេើកដំបូងនូវក្ទឹសាីងមីគឺ “រជើងកាង ឬបងធំទ្ធងំបី”។ “បងធំទ្ធងំបី” រនះគឺជា25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  20 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ពាកយងមី គ្នត់ថាមន នួន ជា, ប៉ា េ ពត និង រខៀវ សំផន។ ពាកយហ្ែឹងជាពាកយងមីវដេរធវើបចចបុបនែភាពរៅ1 

រេើរសៀវរៅ បស់ ហ្ង់ ី ឡកូា អ៊ ៊ីចឹងគឺជាកា បកក្សាយនូវអងគរហ្ត កកាសនិយម។ ដូរចែះខាុំចង់សួ ថា2 

រតើរបើ រអៀង សា ី រៅ ស ់ អ៊ ៊ីចឹងគ្នត់ក្បវហ្េជាកាល យរៅជាបងធំទី៤ ឬក៏រជើងកាងទី៤ រហ្ើយរបើ 3 

រអៀង ធី ិទា  គ្នត់អាចរៅវិនិចេ័យរទ្ធសបនហ្ែឹង អ៊ ៊ីចឹងក្បវហ្េជាគ្នត់ជាបងធំទី៥រហ្ើយរមើេរៅ។ 4 

អ៊ ៊ីចឹងបងធំទីប៉ា នាម ន  ទីប៉ា នាម នហ្ែឹង ក្បវហ្េជាវវក្បក្បួេរៅតាមជីវិត បស់ជនជាប់រោទរមើេរៅ។ 5 

អ៊ ៊ីចឹងគួ អងគជំន ំជក្មះគួ វតសរក្មចរៅរេើបញ្ញា រនះឲ្យបនចាស់លាស់។ រហ្ើយគ្នត់រក្បើថាពួកគ្នត់6 

ហ្ែឹង ជនជាប់រោទមនពិ  ទាភាពហ្ែឹងរដ្ឋយសា វតកា  ួមគំនិត កា ផសគំំនិតគ្នែ ។ អ៊ ៊ីចឹងរហ្ើយគ្នត់បន7 

រេើករឡើងអំពីកា ហ្ូបច ក ួមគ្នែ  វង រខៀវ សំផន, ប៉ា េ ពត, នួន ជា រហ្ើយនិយយថាពួកគ្នត់ហ្ែឹងជា8 

អែករៅមជឈិម រហ្ើយជាអែកវដេកាន់អំណ្ណចពិតក្បកដ អ៊ ៊ីចឹងរយើងយេ់យ៉ា ងរម៉ាច របើរលាក រខៀវ   9 

សំផន ហ្ែឹងគ្នត់មិនវដេជាសមជិកគណៈអចិថ្ស្តនាយ៍រទ។ សហ្ក្ពះរាជអាជាា គ្នត់បនបង្គា ញក្កាហ្វិក10 

សាែ តៗណ្ណស់ គ្នត់មនអា!ូ មនគូេ័  មនពណ៌មនអី បង្គា ញថារលាក រខៀវ សំផន គ្នត់មនវតតមន11 

រៅកែុងកិចចក្បជ ំគណៈអចិថ្ស្តនាយ៍ ក៏ប៉ា វនាគ្នត់រេលចរហ្ើយ សហ្ក្ពះរាជអាជាា គ្នត់រេលចបង្គា ញថា ក្កាហ្វកិ 12 

សថិតិទ្ធងំអស់ហ្ែឹង គឺថាវវសាងរចញតាម យៈកំណត់រហ្ត កិចចក្បជ ំរៅ វដេវចប់រហ្ើយរៅឆ្ែ ំ៧៦13 

រនាះ។ ជាពិរសសពាក់ព័នានឹងបញ្ញា ក្បេ័យពូជសាសន៍ចំរពាះជនជាតិរវៀតណ្ណម ជនជាតិោមរនាះ 14 

រយើងមិនអាចក្គ្នន់វតវផែករៅរេើកា ចូេ ួមរៅកែុងកិចចក្បជ ំគណៈអចិថ្ស្តនាយ៍ រហ្ើយមកនិយយរដើមបី15 

កាត់រទ្ធសគ្នត់រទ។  16 

[១០:២៨:៣០] 17 

រលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម តាមពិតរៅ រតើមនអវីវដេងមីក្សឡាងរនាះ របើរធៀប18 

រៅនឹងសំណ ំរ ឿង០០២/០១ ពាក់ព័នានឹងកា ទទួេខ សក្តូវ បស់រលាក រខៀវ សំផន រនាះ គ្នម នអវីងមីរទ 19 

សហ្ក្ពះរាជអាជាា បង្គា ញមន សសដវដេ សាកសីដវដេ ក៏ប៉ា វនាគ្នត់រជៀសវងរធវើរម៉ាចមិនបង្គា ញភាព20 

ផាយុគ្នែ  ចរមលើយផាយុគ្នែ  បស់សាកសីវដេរគបនរេើករឡើងរទ។ ខាុំក្បវហ្េជាក្តូវបង្គា ញឧទ្ធហ្ ណ៍ឲ្យ21 

បនចាស់លាស់វដេវរោទជាបញ្ញា  គឺរដើមបណា ឹង ដឋបបរវណី វអម <រអឿន>។ រលាកក្បធានរ ើញ22 

រហ្ើយ រគបនកាត់ ូបមក  ូបងតកាត់វីរដអូគ្នត់មក រហ្ើយរគបង្គា ញសកខីកមម បស់គ្នត់ហ្ែឹង រដ្ឋយមិន23 

បង្គា ញកវនលងវដេគ្នត់និយយជាន់វកងខលួនឯង និយយមាងអ៊ ៊ីរចះមាងអ៊ ៊ីច ះរទ គឺក្ពះរាជអាជាា គ្នត់យក24 

វតកវនលងវដេមនក្បរយជន៍ដេ់គ្នត់។ ដូរចែះរដើមបណា ឹង ដឋបបរវណីហ្ែឹងគឺថា មិនអាចរជឿជាក់បនរទ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  21 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

តាម យៈកា សួ រដញរដ្ឋេ បស់រមធាវីកា ពា កាីរនាះ។ ខាុំគិតថារលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សី1 

រៅក្កមក្បវហ្េជារៅោរំហ្ើយ ឯម រហ្ឿន រនះបនពនយេ់ថា គ្នត់ចាស់ណ្ណស់ថាគ្នត់បនរ ើញ 2 

រខៀវ សំផន រៅវគគរ ៀនសូក្ត។ គ្នត់ថាគ្នត់រ ើញរលាក រខៀវ សំផន វមន ពីរក្ពាះថាកព កគ្នត់ហ្ែឹង3 

ក្បប់គ្នត់ថា រខៀវ សំផន ហ្ែឹងជាក្បធានគណៈក្បធាន ដឋ។ រហ្ើយ វអម <រអឿន> ហ្ែឹងបននិយយថា 4 

រពេគ្នត់រ ើញ រខៀវ សំផន ហ្ែឹង រខៀវ សំផន ជាក្បធានគណៈក្បធាន ដឋ។ រហ្ើយរយើងដឹងរហ្ើយថា5 

រលាក រខៀវ សំផន បនកាល យជាក្បធានគណៈក្បធាន ដឋហ្ែឹងរៅឆ្ែ ំ៧៦រនាះ អ៊ ៊ីចឹងប៉ា គ្នត់ហ្ែឹងគ្នត់បន6 

និយយថា រលាក វអម <រអឿន>ហ្ែឹងថាកព កគ្នត់ហ្ែងឹសាល ប់ម ន៧៥រៅរទៀត ម នកមពជុាក្បជាធិប- 7 

រតយយរៅរទៀត រហ្ើយដេ់រហ្ើយនិយយថា រខៀវ សំផន ជាក្បធានគណៈក្បធាន ដឋ។ រហ្ើយរដើម8 

បណា ឹង ដឋបបរវណីដវដេហ្ែឹង រៅរពេវដេរ ល្ើយជូនរលាករមធាវី គង់ សំអ ន រៅរពេវដេគ្នត់សួ 9 

អំពីកាេៈរទសៈថ្នកា សាល ប់ បស់មា យគ្នត់ហ្ែឹង គ្នត់និយយចរមលើយបីរផសងគ្នែ  វដេផាយុក្សឡះគ្នែ10 

ទ្ធងំក្សុង។ រហ្ើយសហ្ក្ពះរាជអាជាា គ្នត់វផែករៅរេើសកខីកមម បស់រដើមបណា ឹង ដឋបបរវណ ីូបហ្ែឹង 11 

រដើមបីមកបង្គា ញថា អាុ៎! មនវគគរ ៀនសូក្តវមន រហ្ើយរលាក រខៀវ សំផន ជាអែកឧរទាសនាមរៅកែុងវគគ12 

ហ្ែឹងវមន។ 13 

[១០:៣០:៤៥] 14 

រលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ខាុំមិនចង់និយយដវដេៗរឡើង វិញរទ។ អ៊ ៊ីចឹងរយើង15 

អាចោក់ វីរដអបូន បង្គា ញឲ្យរ ើញថា ខាុំបនសួ  វអម <រអឿន> យ៉ា ងរម៉ាចខលះរនាះ។ អ៊ ៊ីចឹងមន16 

កវនលងវដេគ្នត់និយយមាងអ៊ ៊ីរចះមាងអ៊ ៊ីច ះ អ៊ ៊ីចឹងសហ្ក្ពះរាជអាជាា គ្នត់យកវតចរមលើយមករដ្ឋយវផែករទ 17 

អត់យកមកទ្ធងំក្សុងរទ។ ខាុំសូមយកចរមលើយ បស់គ្នត់រៅសវនាកា ថ្ងៃទី២៨ ត លា ឆ្ែ ំ២០១៣ គឺឯក18 

សា  E1/235.1 ខាុំមិនបង្គា ញទ្ធងំអស់រទរលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កមអាចអានបន គឺរពេ19 

រនាះ ខាុំបនទ្ធញរសចកាីសនែិដ្ឋឋ នមួយរពេវដេខាុំសួ គ្នត់រនាះ។ គឺរៅរក្កាយរម៉ា ង១៤:០២:៤០ វិនាទី20 

ន ុ៎ង ខាុំបនរេើករឡើងនូវចរមលើយរផសងៗគ្នែ  បស់គ្នត់ពាក់ព័នារៅនឹងព័ត៌មនសំខាន់មួយ រហ្ើយរពេហ្ែឹង21 

ខាុំបននិយយជូនអងគជំន ំជក្មះថា៖ “ខាុំមិនដឹងថារតើកា ពិតរៅឯណ្ណរទ។ ខាុំមិនដឹងថា រហ្ត អបីនជា22 

មនចរមលើយរក្ចើនខ សគ្នែ រនាះ ប៉ា វនតអវីវដេខាុំចាស់រនាះ គឺថាអងគជំន ំជក្មះមិនអាចវផែករេើសកខីកមម បស់23 

រដើមបណា ឹង ដឋបបរវណី ូបរនះរដើមបីរជឿជាក់ថា គ្នត់ពិតជារៅោសំមាីវដេ រខៀវ សំផន បននិយយ24 

កាេពី ៤០ឆ្ែ ំរៅកែុងវគគរ ៀនសូក្តនរយបយរនាះរទ។” សូមបញ្ចប់កា ដកក្សង់។ ដូរចែះ អារនះជាអវី25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  22 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

វដេបននិយយ ួចមករហ្ើយ។  1 

រហ្ើយសហ្ក្ពះរាជអាជាា បននិយយអំពី សួង ស ីរគឿន រដើមបីគ្នកំ្ទរៅរេើទសសនៈបងធំទ្ធងំបី2 

 បស់គ្នត់រនះ រហ្ើយរគបនោក់ វីរដអឲូ្យអងគជំន ំជក្មះរមើេរទៀត ប៉ា វនត សួង ស ីរគឿន រនះរៅរពេ3 

វដេគ្នត់មកផាេ់សកខីកមមរៅកែុងសំណ រំ ឿង០០២/០១រនាះ គឺរៅថ្ងៃទ១ី៤ វខស ី ឆ្ែ ំ២០១២ រនាះ 4 

ឯកសា  E1/107.1 គ្នត់និយយអំពី រខៀវ សំផន គ្នត់ថា គ្នត់មិនវមនជារមដឹកនារំៅកែុងបកសរទ គ្នត់5 

រគ្ន ពបកស គ្នត់សាា ប់បង្គគ ប់បកស គឺបកសរទជាអែក វិនិចេ័យថារតើអែកណ្ណមែ ក់មនសមតថភាពកែុងកា 6 

បំរពញភា កិចចណ្ណមួយវដេបកសក្បគេ់ជូនឲ្យ ឬក៏អត់រនាះ។ រហ្ើយរៅសម័យរនាះ រលាក រខៀវ សំ7 

ផន ដូចជាអែករផសងរទៀតវដ  គ្នត់រជឿជាក់យ៉ា ងម តមំរៅរេើថាែ ក់ដឹកនា ំបសប់កសក មមយុនីសាកមពជុា។ 8 

ម នឆ្ែ ំ៧៥ បកសក មមយុនីសាកមពជុាទទួេបនេទាផេេែកែុងកា កា ពា ជាតិ អ៊ ៊ីចឹងរហ្ើយបនជារគឲ្យ9 

រយើងរគ្ន ពតាមបកស សាា ប់បង្គគ ប់បកសរនាះ។ ចំណ ចទ្ធងំអស់ហ្ែឹងរហ្ើយវដេរធវើឲ្យរយើងសាា បប់ង្គគ ប់10 

បកសរនាះ។ 11 

[១០:៣៤:១៧] 12 

បនាា ប់មករទៀតរៅរពេវដេរគនិយយអំពីបងធំទ្ធងំបី ឬក៏អំណ្ណច បស ់រខៀវ សំផន រនាះ ខាុំ13 

សូមបនារេើករឡើងអំពីសកខីកមមរៅសវនាកា ដវដេហ្ែឹង គឺរៅរម៉ា ង១៥:៣៥នាទី សួង ស ីរគឿន គ្នត់14 

បននិយយដូចតរៅ ខាុំសូមដកក្សង់៖ “ខាុំជាអែកបកវក្បឲ្យក្គូរពទយវដេរៅពិនិតយស ខភាព បស់ក្បពនា15 

ឯកអគគ ដឋទូត គ្នត់និយយថា មនន័យថាឋានៈ បស់រលាក រខៀវ សំផន ហ្ែឹងមិនខ សពីប គគេិករពទយ16 

រៅក្កសួងរទ។ ឧទ្ធហ្ ណហ៍្ែឹងគឺបនបង្គា ញចាស់ថា  រហ្ើយវមនឧទ្ធហ្ ណរ៍ផសងៗរទៀតវដេខាុំ17 

មិនោំ។” សូមបញ្ចប់កា ដកក្សង់។  គ្នត់ក៏បននិយយរផសងៗរទៀតវដ   រហ្ើយគ្នត់ក៏បននិយយអំពី18 

 យៈកាេម នឆ្ែ ំ៧៩ គឺមនកា ច ោរនាះ គ្នត់ចង់និយយថា គ្នត់ហ្ែឹងមនអំណ្ណចរេើស រខៀវ សំផន 19 

រៅរទៀត។ រហ្ើយគ្នត់ហ្ែឹងរៅជាមួយវខម ក្កហ្មហ្ែឹង  ហ្ូតរៅដេ់ឆ្ែ ំ<១៩៩០>ឯរណ្ណះ។ អ៊ ៊ីចឹង20 

រដ្ឋយសា វតរគកក្មិតយ តាត ធិកា រនាះក្តឹមវតឆ្ែ ំ៧៩រនាះ។ អ៊ ៊ីចឹងសហ្ក្ពះរាជអាជាា រេលចថា សរមាច21 

សីហ្ន  រនាះ វដេរគរេើករឡើងរៅកែុងសវនាកា រនះ  ជារក្ចើនដង រក្ចើនរេើករនាះ គ្នត់ សួង ស ីរគឿន 22 

គ្នត់គិតថា សស្តង្គគ មជាមួយរវៀតណ្ណមរនាះ គឺមនសា ៈសំខាន់ណ្ណស់។ អ៊ ៊ីចឹងមនអវីវដេងមី គឺថា ដូច23 

ជាមិនមនអីងមី អីរក្ចើនប៉ា នាម នរទ។ សាកសី <និង>រដើមបណា ឹង ដឋបបរវណីបីនាក់ហ្ែឹង រហ្ើយរលាករមធាវី 24 

គង់ សំអ ន ក៏បននិយយវដ ។ រហ្ើយ ជា ររៀប ហ្ែឹងគ្នត់បននិយយថា រខៀវ សំផន និយយអំពីកា 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  23 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រ ៀបកា ។ រលាក រមធាវី គង់ សំអ ន បនរ ៀបរាប់អំពីកាេបបវតតិថ្នកា រេចរឡើង<ជារេើកដំបូង>នូវ1 

<សាកសវីដេបញ្ញជ ក់ពី>រលាក រខៀវ សំផន រៅកែុងរពេរ ល្ើយ<គ្នត់>។ <ដូរចែះរហ្ើយ> រលាក រខៀវ 2 

សំផន <ក្តូវបនរគរោទថា បន>វចកក្កម <ឬក៏និយយអំពីខាម ងំហ្ែឹង គឺតាម>ចរមលើយ< បស ់3 

ក្ពាប ស រខឿន>ហ្ែឹង <រហ្ើយជាងមីមាងរទៀត រយើងបនឮអំពីរ ឿងរនះ>នាទីច ងរក្កាយរៅរហ្ើយ។ 4 

រហ្ើយ<បនាា ប់មក ធ ច ស ីងន វដេជាសាកសីងមីក្តូវបនរកាះរៅរដ្ឋយសហ្ក្ពះរាជអាជាា  បនពនយេ់5 

ថា គ្នត់ដឹងថា>គ្នត់រៅកែុងមនាី <មួយជួយរ ៀបចំឯកសា ឲ្យ រខៀវ សំផន រដើមបបីញ្ញជ ទិញថាែ ំ>។     6 

អ៊ ៊ីចឹង<រតើវបវនថមអវីរៅរេើសាច់រ ឿងរនាះ? >វគ្នម នអីផ្ទល ស់បាូ រទ រៅរេើអវីវដេបននិយយជវជក7 

តវ គ្នែ  ួចមករហ្ើយរនាះ។ ខាុំសូមរយងរៅរេើទឡហីក ណ៍វដេរយើងបនរេើករឡើង ួចមករហ្ើយរៅកែុង8 

សំណ ំរ ឿង០០២/០១រនាះ។ តាមពិតរៅម ខង្គ  បស់រលាក រខៀវ សំផន ហ្ែឹងគឺថាជាម ខង្គ រាយ ងវត9 

ប៉ា រណ្ណា ះ។ រយើងនិយយអំពីពាណិជជកមម និយយពី៨៧០ និយយពីអងគកា ។ សហ្ក្ពះរាជអាជាា  គ្នត់10 

រពញចិតតរៅរពេវដេគ្នត់រេើករឡើងពីរ ឿង ពីពាកយទ្ធំងអស់ហ្ែឹង។ អ៊ ៊ីចឹងរយើងអាចនិយយថា ហ្ែឹង11 

ជាកា បង្គា ញេសាតុាងរទ មនកា សរក្មច ួចមករហ្ើយ រហ្ើយគ្នត់រធវើដូចជាមិនដឹងមិនឮអ៊ ៊ីចឹង។ 12 

រហ្ើយរៅរពេវដេរគនិយយថា និយយ៨៧០អ៊ ៊ីចឹង សហ្ក្ពះរាជអាជាា និយយរហ្ើយថា និយយថា 13 

រលាក រខៀវ សំផន គ្នត់ដឹងឮរហ្ើយរ ឿងហ្ែឹង។ រហ្ើយអងគជំន ំជក្មះបនសរក្មចរហ្ើយ រ ឿង៨៧០ 14 

ហ្ែឹងរៅកែុងសំណ ំរ ឿង០០២/០១រនាះ រៅកែុងសំណ ំរ ឿង០០២/០១ហ្ែឹង រៅកែុងរសចកាីសនែិដ្ឋឋ នថ្នកថា15 

ខណឌ ៣៩៩ហ្ែឹង គឺថារក្កាយពីពិនិតយេសតតុាងទ្ធងំអស់រៅ អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថាមិនមនេសាតុាង16 

អវីវដេបង្គា ញថា រលាក រខៀវ សំផន ជាក្បធានមនាី ៨៧០រទ។ អងគជំន ំជក្មះមិនអាចនិយយថា រតើ 17 

រខៀវ សំផន ហ្ែឹងបនរ ើញទូ រេខ ឯកសា ទ្ធងំអស់វដេ ល្ងកាត់មនាី ៨៧០វដ ឬក៏អត់ ឬក៏បញ្ជូន18 

រៅឲ្យគ្នត់ ឬក៏អត់រនាះរទ។ ជាពិរសសគឺ  វិស័យវដេមិនពាក់ព័នារៅនឹងវិស័យ បស់ជនជាប់រោទ19 

រនាះ។ រហ្ើយសហ្ក្ពះរាជអាជាា រធវើដូចជាមិនដឹងថា អងគជំន ំជក្មះបនសរក្មចរេើចំណ ចហ្ែឹងអ៊ ៊ីចឹង។ 20 

រហ្ើយរៅរពេវដេគ្នត់បង្គា ញទឡហីក ណ៍អំពីរចតនាក្បេ័យពូជសាសន៍ បស់ រខៀវ សំផន ចំរពាះជន21 

ជាតិោមរនាះ គ្នត់ដកក្សង់នូវទូ រេខមួយរចញមកពី៨៧០ វដេរផាើ -- ស ំរទ្ធស គឺរផាើរៅ៨៧០។  22 

[១០:៣៩:០៨] 23 

អ៊ ៊ីចឹងរនះ ទសសនៈ ឬក៏កា បង្គា ញ បស់សហ្ក្ពះរាជអាជាា ហ្ែឹង វអត់មនវសាងឲ្យរ ើញេសាុ24 

តាងពិតក្បកដរទ។ េសាតុាងរនាះ គឺថា រគបង្គា ញ រគនិយយថា រលាក រខៀវ សំផន ហ្ែឹងដឹងរ ឿងក្គប់25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  24 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ទ្ធងំអស់ ជាពិរសសគឺមនាី សនាិស ខអីជារដើមរនាះ។ រហ្ើយគ្នត់ថា សរមាចសីហ្ន  គឺរគ  ំរៅក្ពះប ម1 

រាជវងំអីជារដើម។ អ៊ ៊ីចឹងខាុំដូចអត់រមើេ រមើេរៅអត់មនរ ើញទំនាក់ទំនងអីរសាះ មកនិយយពីរ ឿង2 

រលាក រខៀវ សំផន ដឹងឮ រហ្ើយនិយយពីរ ឿង សរមាចសីហ្ន  រគ  ំរៅកែុងវងំរនាះ។ រគបននិយយ3 

រក្ចើនពី សរមាចសីហ្ន  រហ្ើយរគបនោក់វីរដអូរៅរទៀត វដេបង្គា ញពីកា ទសសនកិចចរៅតាមកា ដ្ឋឋ ន 4 

និងរ ៀបរាប់អំពីេកខខណឌ អាក្កក់ បស់មន សសរៅសម័យរនាះ។ អ ៊៊ីចឹងរគក៏អត់បនបង្គា ញវីរដអូរផសង5 

រទៀត វដេវបង្គា ញផាយុពីហ្ែឹង។ ខាុំសូម<រយងរៅថ្ងៃទី២៥ វខត លា ឆ្ែ ំ២០១៣> បង្គា ញនូវឯកសា  6 

E1/234.1 វដេ<>មនោក់វីរដអូ បស់សរមាច សីហ្ន  វដេសមៃ សរដ្ឋយអែកកាវសតបរំាង 7 

ក្បវហ្េជាបរំាងអ ៊៊ីចឹងរហ្ើយ ខាុំរេលចវដ ។ រពេរនាះគ្នត់ពនយេ់ សរមាចសីហ្ន  គ្នត់ពនយេ់ថា គ្នត់8 

រៅផាះរពទយរធមញជាមួយមរហ្សីគ្នត់។ <រៅម នរម៉ា ង ១១:០១:៤៧> គ្នត់ថា៖ “ខាុំរ ើញមន សសរៅ9 

តាមផលូវ គឺមក រគរចញពីររាងចក្ករៅផាះ។ អែកទ្ធងំអស់ហ្ែឹង រមើេរៅដូចជាមិនវមនពិបកអីរទ។ 10 

រហ្ើយអែកកាវសតសួ ថា រតើសរមាចនិយយជាមួយ មនបនាូេរៅអែកទ្ធងំអស់ហ្ែឹងរទ? សរមាចសីហ្ន  11 

រ ល្ើយថា ខាុំអត់បននិយយអីរទ រក្ពាះខាុំរៅផាះរពទយរធមញ។ ក៏ប៉ា វនារយើងបនរៅពិនិតយសហ្ក ណ៍12 

ជាមួយ រខៀវ សំផន រយើងរដើ រមើេវក្សចមក   រយើងរមើេររាងចក្ក រ ើញថាក្បជាជនដូចអត់មនេ័យ13 

ខាល ច អត់មនពិបក អត់មនហ្ូបច កមិនក្គប់ក្គ្នន់រទ។” សូមបញ្ចប់កា ដកក្សង់។ រនះជាសក្មង់វីរដអូ14 

វដេនិយយផាយុពីអវីវដេសហ្ក្ពះរាជអាជាា បង្គា ញ។  អ ៊៊ីចឹងវពិបកវដ  រៅរពេវដេរយើងអត់មន15 

មន សសពាក់ព័នាសាមីជនមកផាេ់សកខីកមម រយើងមិនអាចសួ រដញរដ្ឋេគ្នត់បន រយើងមិនអាចរកាះរៅ16 

សរមាច សីហ្ន  មកផាេ់សកខីកមម។ រហ្ើយរៅរពេវដេរយើងយកវីរដអូ បស់គ្នត់មកនិយយខ ស     17 

ប ិបទ មិនដឹងថាម ន ឬក៏រក្កាយអ ៊៊ីចឹង វមនរ ឿងវដេរគនិយយរៅ វផាយុពីអវីវដេបនអះអាង។  18 

[១០:៤២:២២]  19 

អ ៊៊ីចឹងរម៉ាចបនរគពាយមនិយយដវដេៗ រហ្ើយរគជួនកាេរៅ ទ្ធេ់វតរពេក្បង ចញ៉ាុចរៅ 20 

ស ំរកាះរៅសាកសីណ្ណមួយមកបវនថមអ ៊៊ីចឹង។ តាមសហ្ក្ពះរាជអាជាា ហ្ែឹង គ្នត់រេើករឡើងហ្ែឹង អវីវដេ21 

សំខាន់ហ្ែឹង គឺមូេដ្ឋឋ នសំខាន់ហ្ែឹង គឺសហ្ឧក្កិដឋកមម ួម។ គ្នត់រោទថា រខៀវ សំផន ចូេ ួមរៅកែុង22 

វផនកា  ួម តាម យៈសហ្ឧក្កិដឋកមម ួម។ អ ៊៊ីចឹងរហ្ើយគ្នត់ថា ហ្ែឹងរ ឿងហ្ែឹង គឺថាជារ ឿងឧក្កិដឋវមន23 

វទន។ របើអ ៊៊ីចឹង គឺរ ឿងហ្ែឹងវ រយើងអាចនិយយថា សាមញ្ារហ្ើយ គឺថារគវេងរគ្ន ពចាប់រហ្ើយ គឺ24 

រគបកក្សាយតាមវតកា យេ់រ ើញ បស់រគ រក្ពាះថារគបរងកើតអនាា ក់ ដូចជាអនាា ក់អ ៊៊ីចឹង ដូចរយើង25 
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អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  25 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រ ើញរហ្ើយថា មនសហ្ឧក្កិដឋកមម ួម ទក្មង់១ បនាា ប់មក ទ្ធមទ្ធ ឲ្យមនកា អន វតតទក្មង់៣រៅ1 

រទៀត។ ដូរចែះអារនះវវផែករៅរេើកា បកក្សាយរៅរេើយ តតិសាស្តសតវដេរកើតរក្កាយសស្តង្គគ ម រហ្ើយ2 

និងទមល ក់កក្មិតតក្មូវថ្នរចតនា រដ្ឋយរធៀបរៅនឹងរចតនាក្បរយេរនាះ។ រហ្ើយត លាកា កំពូេក៏បន 3 

បញ្ញជ ក់ផងវដ  ក្តង់កវនលងសហ្ឧក្កិដឋកមម ួមរនាះ។ ដូរចែះរយើងក្តូវយេ់ឲ្យបនចាស់។ រយើងគួ វត4 

 ំឭកថារតើសហ្ក្ពះរាជអាជាា មនជំហ្ យ៉ា ងរម៉ាចរៅកែុងសំណ ំរ ឿង០០២/០១ ម ននឹង្នចូេរៅដេ់5 

រគ្នេជំហ្ វដេគ្នត់បនបញ្ញជ ក់ជូនអងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេរនាះ។ រៅកែុងសា ណ្ណ បស់សហ្6 

ក្ពះរាជអាជាា  គ្នត់បន ំឭករៅកែុងកថាខណឌ ២១៧ ថាសហ្ឧក្កិដឋកមម ួមទក្មង់៣ មិនអាចអន វតតបន7 

រទ រហ្ើយអងគជំន ំជក្មះក៏បនរចញរសចកាីសរក្មចវដ  ទក្មង់៣រនះ មិនអាចអន វតតបនរទ។ រហ្ើយ8 

ឥឡូវរនះ កែុងកថាខណឌ ២១៨ថ្នសា ណ្ណ បស់គ្នត់ គ្នត់រេើករឡើងថា ជនជាប់រោទអាចកាត់រទ្ធស 9 

រដ្ឋយរយងរៅរេើទក្មង់១ថ្នសហ្ឧក្កិដឋកមម ួម វដេវក្តូវគ្នែ យ៉ា ងស ីសង្គវ ក់គ្នែ  រៅកែុងសំណ ំរ ឿង10 

០០២/០២រនះ។ រហ្ើយរៅកថាខណឌ <២៥៩> ខាុំសូមដកក្សង់ជាភាសាអង់រគលស៖ “ក្បសិនរបើរយើងចង់11 

និយយអំពីកា ទទួេខ សក្តូវ បស់ នួន ជា និង រខៀវ សំផន ឧក្កិដឋកមមទ្ធងំអស់រៅកែុងវិសាេភាពថ្ន12 

សំណ ំរ ឿង០០២”។ 13 

[១០:៤៥:៣៤] 14 

រនះជារេើកទី១ រហ្ើយវដេគ្នត់និយយ។ ពួកគ្នត់គឺវតងវតគ្នកំ្ទរៅរេើទក្មង់ទី៣ថ្នសហ្15 

ឧក្កិដឋកមម ួម រដើមបីទ្ធមទ្ធ ឲ្យមនកា កាត់រទ្ធសរលាក រខៀវ សំផន គឺតាងំពីរចញដីកាដំរណ្ណះក្សាយ16 

មករនាះ សហ្ក្ពះរាជអាជាា វតងវតទ្ធមទ្ធ ឲ្យមនកា អន វតតទក្មង់ទី៣ហ្ែឹង រហ្ើយទក្មង់រផសងក៏គ្នត់17 

ទ្ធមទ្ធ ឲ្យអន វតតវដ ។ ខាុំសូម ំឭកថារៅឆ្ែ ំ២០១១ រៅរពេវដេោប់រផាើមសវនាកា  ម នរពេបំវបក18 

នីតិវិធី សហ្ក្ពះរាជអាជាា សូមឲ្យអន វតតទក្មង់៣ថ្នសហ្ឧក្កិដឋកមម ួម រហ្ើយត លាកា រយើងរនះ អងគ19 

ជំន ជំក្មះសាលាដំបូងបនរចញរសចកាីសរក្មចមិនអន វតតរទ។ រៅកែុងសា ណ្ណរៅថ្ងៃទី២៧ <កញ្ញា >20 

ឆ្ែ ំ២០១៣ រហ្ើយរៅកែុងឯកសា  E295/6/1 ហ្ែឹងថា រៅកថាខណឌ ៦៨៣ហ្ែឹងគឺថាសហ្ក្ពះរាជអាជាា21 

ស ឲំ្យអន វតតទក្មង់ទី២ថ្នសហ្ឧក្កិដឋកមម ួម។ រពេរនាះសហ្ក្ពះរាជអាជាា  វីរេលៀម សមីត រនាះនិយយ22 

រៅកែុងឯកសា  E1/231.1។ <រៅរម៉ា ង ១៥:២៧:១៦> គ្នត់បននិយយថា៖ “រលាក រលាកក្សី23 

រៅក្កម ទក្មង់ជាក្បព័នាថ្នសហ្ឧក្កិដឋកមម ួម គឺជាកា កំណត់ក្បរេទបទរេមើសវដេសមក្សបបំផ ត24 

រៅនឹងកា ទទួេខ សក្តូវ បស់ជនជាប់រោទកែុងសំណ ំរ ឿងរនះ គឺរយើងដឹងថាមនអំរពើហ្ិងា រហ្ើយនិង25 

E1/526.101520085



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  26 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

កា ក្បក្ពឹតតជាេកខណៈជាក្បព័នាចំរពាះក្បជាជនស ីវិេ។” បនាា ប់មករទៀតរៅកែុងឆ្ែ ំ២០១៤ រៅរពេ1 

ោប់រផាើមសំណ ំរ ឿង០០២/០២ រហ្ើយម នរពេរចញសាេក្កមរេើសំណ ំរ ឿង០០២/០១ហ្ែឹង <សហ្2 

ក្ពះរាជអាជាា > បនបញ្ញជ ក់រចតនា បស់គ្នត់កែុងកា បាឹងសាទ កខរៅរេើរសចកាីសរក្មច បសអ់ងគជំន ំ3 

ជក្មះ រដ្ឋយគ្នត់និយយអំពីចំណ ចរនះ រហ្ើយរៅកែុងសវនាកា បឋម <រៅថ្ងៃទី៣០ វខកកកដ្ឋ ឆ្ែ ំ4 

២០១៤ គឺមនឯកសា  E1/240.1 រៅចរនាល ះរម៉ា ង ១០:១២នាទី និង ១០:១៤នាទី> រពេរនាះគឺសហ្5 

ក្ពះរាជអាជាា អនត ជាតិ គូមវជន ជាអែកនិយយ។ គ្នត់និយយថា៖ “រយើងគិតថា បញ្ញា សហ្ឧក្កិដឋកមម6 

 ួមទក្មង់ទី៣រនះ មនសា ៈសំខាន់ណ្ណស់ រហ្ើយនិងមនផេប៉ាះពាេ់រៅរេើសំណ ំរ ឿង០០២/០២។” 7 

បនាា ប់មករទៀត គ្នត់ពនយេ់អំពីមូេរហ្ត វដេថារហ្ត អវីបនជាគ្នត់នឹងបាឹងសាទ កខរនាះ។ គ្នត់បន8 

បញ្ញជ ក់ថា រយើងនឹងរសែើស ឲំ្យអងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេសរក្មចថា សហ្ឧក្កិដឋកមម ួមទក្មង់ទី៣ គឺ9 

ជាវផែកមួយថ្ននីតិក្ពហ្មទណឌ អនត ជាតិរៅឆ្ែ ំ៧៥ វដេជាវផែកថ្នយ តតិសាស្តសត បស់ត លាកា អនត ជាតិ10 

រផសងរទៀត។ ដូរចែះមនន័យថា ឧក្កិដឋកមមវដេសថិតរៅរក្ៅរចតនាថ្នសហ្ឧក្កិដឋកមម ួម វដេមិនវមន11 

ជារគ្នេរៅថ្នសហ្ឧក្កិដឋកមម ួម ក៏ប៉ា វនតជាផេវិបកតាមធមមជាតិ រហ្ើយវដេជនជាប់រោទអាចដឹងឮ12 

បនរនាះ អែកទ្ធងំអស់រនាះ អាចក្តូវបនឲ្យោប់ឲ្យទទួេខ សក្តូវចំរពាះឧក្កិដឋកមមទ្ធងំអស់រនាះ។  13 

[១០:៤៩:០១] 14 

រហ្ើយរៅកែុងសវនាកា ដវដេរនាះ សហ្ក្ពះរាជអាជាា អនត ជាតិបនរេើករឡើងនូវឧទ្ធហ្ ណ៍15 

មួយ រហ្ើយរដ្ឋយនិយយថាកវនលងហ្ែឹងគឺគួ ឲ្យោប់អា មមណ៍វមនវទន។ “ឧទ្ធហ្ ណ ៍ក្គបក់ា  ំរលាេ 16 

រសពសនថវៈជាឧទ្ធហ្ ណ៍ដ៏េែបំផ ត កា រោទក្បកាន់អំពីកា  ំរលាេរសពសនថវៈរៅកែុងសំណ ំរ ឿង17 

០០២/០២រនះ គឺជាផេវិបកជាធមមជាតិ និងអាចដឹងឮបនថ្នសហ្ឧក្កិដឋកមម ួម គឺរពេរនាះមនកា 18 

រធវើទ្ធ  ណកមម និងកា បងខំឲ្យមនកា  ួមដំរណក។” សូមបញ្ចប់កា ដកក្សង់។ ដូរចែះរនះរយើងនិយយ19 

អំពីផេវិបកពីធមមជាតិ និងអាចក្បរមើេរមើេបនរៅកែុងវផនកា  ួម។ អ៊ ៊ីចឹងរហ្ើយ រពេរនាះ ឥឡូវ20 

រនះគ្នត់មកនិយយថា វចូេរៅកែុងក្កបខ័ណឌ  ចូេរៅកែុងវិសាេភាពរហ្ើយមិនអីរទ ក៏ប៉ា វនតអងគរហ្ត 21 

ថ្នសំណ ំរ ឿង០០២ន ុ៎ង គឺថាមិនកា ផ្ទល ស់បាូ រទ។ ពួកគ្នត់ហ្ែឹងពាយមរធវើយ៉ា ងរម៉ាចឲ្យមនកា កាត់22 

រទ្ធសឲ្យជនជាប់រោទហ្ែឹង រដ្ឋយមិនរគ្ន ពរៅរេើរគ្នេកា ណ៍នីតាន កូេភាពរនាះ។ 23 

រលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម រនះជាបញ្ញា មួយរហ្ើយ រយើងរ ើញថា សហ្ក្ពះរាជ24 

អាជាា  គ្នត់ពាយមរធវើយ៉ា ងរម៉ាចរដើមបីឲ្យជនជាប់រោទហ្ែឹង ក្តូវបនកាត់រទ្ធសឲ្យបនក្សួេបំផ ត25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  27 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រនាះ។ អ៊ ៊ីចឹងសហ្ក្ពះរាជអាជាា  គ្នត់បាូ រគ្នេជំហ្ យ៉ា ងរេឿន រហ្ើយក្សួេ ង្គយក្សួេចំរពាះគ្នត់1 

រដើមបីឲ្យមនមូេរហ្ត អីមួយ រដើមបីផានាា រទ្ធស ដេ់អ៊ ៊ីចឹងរៅសហ្ក្ពះរាជអាជាា វដេគ្នកំ្ទថា ក្តូវយក2 

ទក្មង់១  រហ្ើយរោេទក្មង់៣  ដេ់វតឥឡូវបាូ ក្កឡាស់អស់ េីង។  ដេ់អ៊ ៊ីចឹងរៅ   គឺថាជាមន សស3 

កកាសនិយមរហ្ើយ រសចកាីសរក្មច បស់ត លាកា កំពូេរនាះគឺអ៊ ៊ីចឹងរហ្ើយ រៅជាេកខណៈមន សស    4 

កកាសនិយមរហ្ើយ។  5 

[១០:៥១:២៥] 6 

រលាក អស់រលាកក្សីរៅក្កម បនរេើករឡើងពីបញ្ញា សហ្ឧក្កិដឋកមម ួមរនាះ ដឹងរហ្ើយ ខាុំបន7 

រេើករៅកែុងសា ណ្ណ បស់រយើង រយើងបង្គា ញអំពីយនតកា វដេរក្បើរដ្ឋយអងគជំន ំជក្មះ រដើមបីពង្គវ ង ឬ8 

ក៏ង្គករចញពីរគ្នេកា ណ៍វដេថា រៅកែុងទក្មង់១រនាះ មិនមនឧក្កិដឋកមមរដ្ឋយក្បរយេរទ។ របើ9 

មនអងគជំន ំជក្មះហ្ែឹង ត លាកា កំពូេគ្នត់បញ្ចូេឧក្កិដឋកមមវដេអាចរក្គ្នងទ កម នបនរៅកែុងវផនកា 10 

 ួម។ អ៊ ៊ីចឹងខាុំសងឃឹឹមថា អងគជំន ំជក្មះមនសា ណ្ណរយើងរៅទីរនះរហ្ើយ រយើងបនគូសគំនូសបំក្ពួញ 11 

រក្បើពណ៌វដ  ឲ្យយេ់ចាស់។ អង្គក េ់រនាះ រយើងពនយេ់ថារតើសហ្ឧក្កិដឋកមម ួមទក្មង់ទី១ រនាះវយ៉ា ង12 

រម៉ាច ឬក៏វជា តាមពិតរៅវមនវទនរៅ គឺថាបំថ្េលវកថ្ចែរៅជាទក្មង់ទី៣រទ  បស់ត លាកា កំពូេរនាះ។ 13 

ទក្មង់១ វដេក្តូវយករនាះ គឺថាឆ្ែ ំ រៅរពេវដេមនអងគរហ្ត វដេរយើងបននិយយរៅកថាខណឌ14 

<២៤៥៩ ដេ់>២៤៦៨ រហ្ើយអង្គក េ់រនាះ រយើងបនពិភាគពិោ ណ្ណអំពីយ តតិសាស្តសតរនះថា រៅឧក្កិដឋ15 

កមមវដេរក្គ្នងទ កបនរៅកែុងវផនកា  ួមរនាះ សហ្ឧក្កិដឋកមម ួមរនាះ មិនវដេមនវចងរៅកែុង -- មិន16 

វដេមនវចងរទ -- មនវចងរទ រក្កាយរពេវដេត លាកា កំពូេថ្ចែក្បរិតរនះ។ រហ្ើយរៅកែុងទក្មង់17 

ទី១រនះ ក្តូវបង្គា ញពីកា ចូេ ួមចំវណកកែុងឧក្កិដឋកមម ក្តូវវតបង្គា ញហ្ែឹង។ អ៊ ៊ីចឹងខាុំសូមរយងរៅកថា18 

ខណឌ  បស់រយើងគឺ ២៤៦៥  គឺថាកា ចូេ ួមហ្ែឹង ទ្ធេ់វតវមនខលឹមសា រទៀត។ ឥឡូវរយើងក្គ្នន់វត19 

រ ើញថា មនវតតមនគ្នត់ជាមួយនឹងអែកដឹកនារំផសងរទៀតហ្ែឹង មិនក្គប់ក្គ្នន់រទ។ រយើងមិនអាចោត់20 

ទ កថា គ្នត់មនទំនួេខ សក្តូវតាមសហ្ឧក្កិដឋកមម ួមរទ។ អ៊ ៊ីចឹងខាុំសូមរយង<>រៅសាេដីកា <ម៉ា 21 

រហ្គនសស ី ឆ្ែ ំ២០១៣ បស់ត លាកា ក្ពហ្មទណឌ អនត ជាតិ វ ន់ដ្ឋ។ ខាុំសូមរយងកថាខណឌ ១៣៦ ដេ់22 

១៤១ ថ្នសាលាដីការនាះ។>  23 

[១០:៥៤:១៥] 24 

<ដូរចែះរសចកាីសរក្មច បស់ត លាកា កំពូេ> រយើងអាចអន វតត ោត់ទ កថាទមល ប់ ឬក៏ថាចាប់25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  28 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ជាទមល ប់អនត ជាតិហ្ែឹង គឺជាកា អន វតតជាឯកចេនា រហ្ើយក្គប់ទិសទីទទួេយកថា ជាចាប់ក្គប់គ្នែ  គឺថា1 

ជាឯកចេនា រហ្ើយនិងរគទទួេយកក្គប់គ្នែ ។ រហ្ើយត លាកា កំពូេខលួនឯងរនះ បនគូសបញ្ញជ ក់ផងវដ  2 

អំពីទក្មង់ទី១រនះ រហ្ើយវតដេ់រក្កាយមក គ្នត់ផ្ទត់ពណ៌រៅ គ្នត់លាបពណ៌រៅ រៅជារផសងរៅ។   3 

អ៊ ៊ីចឹងរយើងមិនអាចនិយយថា វអាចរក្គ្នងទ កបន រហ្ើយនិងរនាះរទ រហ្ើយអ៊ ៊ីចឹងអវីវដេត លាកា 4 

កំពូេរធវើរនះ វ ំរលាេរេើរគ្នេកា ណ៍នីតាន កូេភាពបត់រៅរហ្ើយ។ 5 

ខាុំស ំ ំឭកផងវដ ថា -- រហ្ើយខាុំស ំរយងរៅកថាខណឌ ៣៨១រៅដេ់៣៩២។ រយើងេមែិតថា 6 

 វិធានថ្នចាប់ជាទំរនៀមទមល ប់អនត ជាតិរនះវយ៉ា ងរម៉ាចវដ ។ ឥឡូវរនះអវីវដេបរងកើតរឡើងរដ្ឋយ7 

ត លាកា កំពូេរនះ វអត់មនជាចាប់អនត ជាតិអី ជាទំរនៀមទមល ប់អីរទ រក្ពាះថាអវីវដេគ្នត់រធវើរនាះ 8 

រធវើយ៉ា ងរម៉ាចរដើមបីឲ្យផតនាា រទ្ធសបនរនាះរទ។ អ៊ ៊ីចឹងពាយមរធវើយ៉ា ងណ្ណក៏រដ្ឋយសក្មប់បទឧក្កិដឋក៏9 

រដ្ឋយ រហ្ើយទក្មង់ទំនួេទទួេខ សក្តូវក៏រដ្ឋយ គឺរធវើយ៉ា ងណ្ណទមល ក់កក្មិតរចតនា។ រហ្ើយសហ្ក្ពះ10 

រាជអាជាា រនាះ   ហ្ូតដេ់រពេរនះគ្នត់វតងវតគ្នកំ្ទអវីវដេផាយុពីហ្ែឹងរទ ដេ់ឥឡូវក្សាប់វតគ្នត់ថា11 

រសចកតីសរក្មច បស់ត លាកា កំពូេរនាះ វក្តឹមក្តូវរហ្ើយ រហ្ើយយ តតិសាស្តសត បស់គ្នត់បរងកើតរឡើង12 

ហ្ែឹងក្តឹមក្តូវរហ្ើយ។ ក៏ប៉ា វនតយ តតិសាស្តសតហ្ែឹង វមិនក្តូវតាមអវីវដេត លាកា កំពូេបរងកើតរឡើងរនាះរទ 13 

ថ្ចែក្បរិតរឡើងរទ។ រៅកែុងសា ណ្ណបញ្ចប់ បស់ខលួនរនាះ សហ្ក្ពះរាជអាជាា ក្ចឡំ វងសហ្ឧក្កិដឋកមម14 

 ួម រហ្ើយនិងកា ក្បក្ពឹតតឧក្កិដឋ។ ខាុំរយងរៅកំណត់រជើងទំព័ ៦៤១ បស់គ្នត់ គ្នត់ពិពណ៌នា រហ្ើយ15 

រយើងយេ់រ ើញថា គ្នត់ក្ចឡំ វងសហ្ឧក្កិដឋកមម ួម រហ្ើយនិងក្បក្ពឹតតឧក្កិដឋកមម។ ខាុំរយងរៅកថា16 

ខណឌ <១០៥៤ ថ្នសាេដីកាបណត ឹងឧទា ណ៍សណំ ំរ ឿង០០២/០១, សាេក្កមចំនួនបី ពី>ត លាកា 17 

ក្ពហ្មទណឌ អនត ជាតិ<យូរ គ សាល វី និងមក្តាមួយថ្នេកខនតិកៈទីក្កុង  ូម បស់ត លាកា ឧក្កិដឋកមមអនត -18 

ជាតិ>។ <រេើកវេងវតថា សហ្ឧក្កិដឋកមម ួមក្តូវបនោត់ទ កថាជាទក្មង់ថ្នគណៈកមមកា មួយ> 19 

ប៉ា វនត<ពិតណ្ណស់ វមិនវមនជាគណៈកមមកា >ឧក្កិដឋកមម<ផ្ទា េ់រនាះរទ វដេវផាយុរៅនឹងគណៈ   20 

កមមកា ផ្ទា េ់ ឬក៏ចូេ ួមរដ្ឋយផ្ទា េ់កែុងកា ក្បក្ពឹតតឧក្កិដឋកមម>។ រលាកក្បធាន រលាកក្បធាន 21 

អស់រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ក្តូវអានយ តតិសាស្តសតទ្ធងំអស់ហ្ែឹង រយើងរមើេរៅរ ើញចាស់រហ្ើយថា 22 

វអត់មនអីទ្ធក់ទងរៅនឹងកា បរងកើត បស់ត លាកា កំពូេរទ។ ចាប់អនត ជាតិរគរផសងរនាះ រគមិន23 

និយយអ៊ ៊ីចឹងរទ រគថា ទ្ធេ់វតចូេ ួមរដ្ឋយផ្ទា េ់វតមតង។  24 

[១០:៥៧:៤៨] 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  29 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រហ្ើយរយើងរ ើញថា កា  ករេសរក្កាយពីត លាកា កំពូេរនាះបរងកើតវកថ្ចែទក្មង់ហ្ែឹងមករនាះ1 

គឺ វខ សក្សឡះពីសា ណ្ណ បស់ក្ពះរាជអាជាា ន ុ៎ងរៅរទៀតរនាះ រហ្ើយវមិនក្តូវនឹងរគ្នេកា ណ៍នីតា2 

ន កូេភាពរៅរទៀត គឺគ្នត់ក្ចឡំខាល ងំណ្ណស់ ក្ពះរាជអាជាា ។ អ៊ ៊ីចឹងទ្ធក់ទងនឹងេកខនតិកៈទីក្កុង  ូមរនះ 3 

មិនអាចអន វតតបនចំរពាះសហ្ឧក្កិដឋកមម ួមរនាះរទ។ រហ្ើយរនះជាចំណ ចសំខាន់វដ  ទ្ធក់ទងយ តតិ4 

សាស្តសតរនះ ត លាកា ក្ពហ្មទណឌ អនត ជាតិរគវតងវតវបងវចកឲ្យដ្ឋច់ពីទក្មង់ទ្ធងំបីថ្នសហ្ឧក្កិដឋកមម ួម5 

ហ្ែឹង វបងវចងថា កា ក្បក្ពឹតត រហ្ើយនិងកា ចូេ ួមរដ្ឋយផ្ទា េ់ រហ្ើយនិងកា ចូេ ួមរដ្ឋយក្បរយេ 6 

មនបីចំណ ចហ្ែឹង។ រគវបងវចកចាស់ណ្ណស់  មិនក្តូវក្ចឡំរទ។ យ តតិសាស្តសតរគហ្ែឹងចាស់ណ្ណស់។  7 

អ៊ ៊ីចឹងត លាកា កំពូេគ្នត់បរងកើត ថ្ចែក្បរិតងមីហ្ែឹងវតមតង។ រហ្ើយតាមផលូវចាប់ហ្ែឹង វមនបញ្ញា រោទ8 

រហ្ើយ រហ្ើយវជាកា  ំរលាេយ៉ា ងជាក់វសតងរៅរេើរគ្នេកា ណ៍ចាប់។ រហ្ើយបរងកើតមករទៀត 9 

និយយពីចំណ ចមន សសឃាតរដ្ឋយរចតនាជាក្បរយេ។ អ៊ ៊ីចឹងកា រយង បស់ក្ពះរាជអាជាា ហ្ែឹង គឺ10 

គ្នត់មិនដំរណើ កា រទ។ រហ្ើយគ្នត់រយងរៅរេើរសចកតីសរក្មចខ សចាប់ បស់ត លាកា កំពូេ។ កា 11 

បរងកើតខ សចាប់ បស់គ្នត់ រយើងបនោប់រផតើមសា ណ្ណ បស់រយើង រយើងបនោប់រផតើមរៅរេើកំហ្ ស12 

វដេរមើេរ ើញវហ្ួសរហ្ត រពកហ្ែឹង វដេ ំេងរៅនឹងរគ្នេកា ណ៍ជាមូេដ្ឋឋ ន រហ្ើយនិងរគ្នេ13 

កា ណ៍នីតាន កូេភាពរនះ។  អ៊ ៊ីចឹងស ំឲ្យអងគជំន ំជក្មះចំរពាះម ខរយើងរនះ  រគចឲ្យផ តពីកំហ្ សវបប14 

ន ុ៎ង។ របើសិនជាអងគជំន ំជក្មះចង់រគ្ន ពរគ្នេកា ណ៍នីតាន កូេភាព ធមមតាជាកាតពវកិចច បស់ខលួន15 

រហ្ើយ។ អ៊ ៊ីចឹងក្តូវវតអន វតតនិយមន័យថ្នសហ្ឧក្កិដឋកមម ួមវដេអងគប រ រយើងរនះបនកំណត់ រហ្ើយ16 

អងគជំន ំជក្មះខលួនឯងក៏រធវើអ៊ ៊ីចឹងវដ  រហ្ើយនិងត លាកា ក្ពហ្មទណឌ អនា ជាតិ ក៏រគបនកំណត់អ៊ ៊ីចឹងវដ  17 

ពីរក្ពាះថាកាេណ្ណរយើងរធវើកំហ្ សតាមត លាកា កំពូេរនាះមិនក្តូវរទ មិនជាដំរណ្ណះក្សាយរទ កាេ18 

ណ្ណរយើងរចះវតរធវើខ សរហ្ើយខ សរទៀតរនាះ វមិនវមនជាកា ពិតរទ វមិនកាល យជាកា ពិតរទ ដូច គនាី19 

គ្នត់និយយអ៊ ៊ីចឹង គ្នត់ថា “កាេណ្ណខ សរក្ចើន ដេ់វតរពេវខ សក្គប់គ្នែ រៅ រគថារៅជាក្តូវវិញ មិន20 

វមនអ៊ ៊ីចឹងរទ”។ អស់រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ក្តូវវតវិភាគពីបញ្ញា រនះឲ្យបនចាស់លាស់ ពីសហ្21 

ឧក្កិដឋកមម ួមរនះឲ្យបនចាស់លាស់។ ខាុំសូមរយងរៅអវីវដេបននិយយេមែិតរៅកែុងសា ណ្ណ បស់22 

ក្ពះរាជអាជាា រក្ពាះថា ដូចវដេសហ្ឧក្កិដឋកមម ួមហ្ែឹងវដ ហ្ែឹង សហ្ក្ពះរាជអាជាា គ្នត់ៗបនាា បរចតនា23 

ហ្ែឹង រហ្ើយគ្នត់បំរេលចរោេនូវរចតនាវដេរគកំណត់វដេមនរៅសម័យអងគរហ្ត រនាះ ៧៥, ៧៩24 

រនាះ។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  30 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

[១១:០១:២៨] 1 

អ៊ ៊ីចឹងឥឡូវរនះ ខាុំចូេមករធវើកា កត់សមគ េ់មួយវដេខាុំរធវើជំនួសឲ្យរលាក រខៀវ សំផន កែុងនាម2 

រលាក រខៀវ សំផន។ រៅរពេវដេ ម៉ា  ី រមធាវី ម៉ា  ី គ្នត់និយយចប់ហ្ែឹង ខាុំរ ើញថា គ្នត់បនរ ើញ 3 

គ្នត់និយយថាអ៊ ៊ីរចះ មួយឆ្ែ ំ ោមំួយឆ្ែ ំយូ ណ្ណស់ ថាសាេក្កមហ្ែឹង ទក្មំវតរចញហ្ែឹងយូ ណ្ណស់។ 4 

ច ះចំរពាះរលាក រខៀវ សំផន ដូចវមិនជាខ សគ្នែ អីប៉ា នាម នរទ ក៏ប៉ា វនារមធាវីកា ពា កាី រយើងបនផាេ់ ូបមនា5 

មួយឲ្យរធវើរៅឲ្យរេឿន របើសិនជាអងគជំន ំជក្មះរគ្ន ពវិធានចាប់វិញរនាះ ក្បវហ្េជាគិតថាកាត់កាីវតពី6 

អងគរហ្ត វដេទទួេបនក្តឹមក្តូវតាមចាប់រនាះ កាត់កាីចប់បត់រៅរហ្ើយ រេឿនបត់រហ្ើយ។ ប៉ា វនារបើ7 

រជៀសវង របើសិនណ្ណរគ្ន ពចាប់ក្តឹមក្តូវ អងគជំន ំជក្មះហ្ែឹង របើគិតវតរគ្ន ពតាមចាប់ក្តឹមក្តូវរនាះ8 

គឺរលាក អស់រលាករៅក្កមក្បវហ្េជារេើកវេងរោទក្បកាន់រលាក រខៀវ សំផន រៅរហ្ើយ។ រហ្ើយ9 

ក៏អត់មនេ័យខាល ចអវីថា កាេណ្ណរយើងរគ្ន ពចាប់ហ្ែឹង េ័យខាល ចរដ្ឋះវេងគ្នត់រនាះរទ របើរយើងរគ្ន ព10 

អាចាប់ក្តឹមក្តូវហ្ែឹងរនាះ។  11 

ឥឡូវរនះ ខាុំសូមបញ្ចប់វតក្តឹមប៉ា រណា ះច ះ ថារលាក រខៀវ សំផន ដឹងវតង្គប់កែុងគ ករហ្ើយរលាក12 

ក្បធាន។ រហ្ើយខាុំសូមឲ្យអស់រលាក រលាកក្សីរៅក្កមរគ្ន ពចាប់ អន វតតចាប់រដើមបីរធវើយ៉ា ងណ្ណ13 

រដើមបីឲ្យត លាកា រយើងរនះ អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ារនះទ ករក ដំវណេេែដេ់ត លាកា រផសងៗរទៀតយក14 

រៅរធវើជាយ តតិសាស្តសា រលាកក្បធាន។ 15 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 16 

បទ អ គ ណណ្ណស់។ រហ្ើយម ននឹងចប់ហ្ែឹង រដ្ឋយសា មនបញ្ញា បនាិចបនាួចរៅថ្ងៃស ក្កហ្ែឹង 17 

ឥឡូវសូមសួ រៅក្កុមរមធាវីកា ពា កាីវតមាងរៅរដើមបីបញ្ញជ ក់ចាស់ រដើមបីខាុំរ ៀបចំនូវកាេវិភាគដំរណើ 18 

កា សវនាកា ថ្ងៃស ក្កហ្ែឹងឲ្យមនក្បសិទាភាព។ ទី១ រលាក វ ិចទ័  កូរប៉ា រតើរលាកមនបំណងយ៉ា ងរម៉ាច19 

រៅកែុងកា រ ៀបចំរធវើរសចកាីសនែិដ្ឋឋ នតបច ងរក្កាយ រហ្ើយនិងរសចកាីវងលង បស់ជនជាប់រោទ? រតើមួយ20 

ណ្ណរធវើម ន មួយណ្ណរធវើរក្កាយ? អែកណ្ណរធវើម ន អែកណ្ណរធវើរក្កាយ? ថ្ងៃស ក្ក រយើងនឹងមនដេ់កាេ21 

 វិភាគសវនាកា សក្មប់រធវើរសចកាីតបច ងរក្កាយ បស់ក្កុមរមធាវីកា ពា កាី រហ្ើយនិងរសចកាីវងលង22 

កា ណ៍ច ងរក្កាយ បស់ជនជាប់រោទ អ៊ ៊ីចឹងរយើងចង់សួ បញ្ញជ ក់ថា វងរមធាវី រហ្ើយនិងជនជាប់រោទ23 

ហ្ែឹង រតើកា រ ៀបចំ បស់ក្កុមរលាកហ្ែឹង រតើឲ្យជនជាប់រោទនិយយម ន ឬរមធាវីរធវើរសចកាីសនែិដ្ឋឋ ន24 

ម ន? 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  31 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

[១១:០៤:៣៧] 1 

រលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 2 

បទ រលាកក្បធាន តាមធមមតារយើងបនពិភាកាបញ្ញា រនះេែិតេែន់ ួចរហ្ើយ<។  របៀបវដេ3 

រមើេរៅខណៈរពេរនះ គឺថាតាម យៈ>ដំរណើ កា ថ្នកា សា ណ្ណផ្ទា េ់មត់បញ្ចប់កា ពិភាការដញ4 

រដ្ឋេ<ពីខាងសហ្ក្ពះរាជអាជាា  និងរមធាវីនាមំ ខតំណ្ណងឲ្យរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី> គឺថាវទំនងថា 5 

នួន ជា ក្បវហ្េជានឹងមិនរឡើងមកនិយយរៅខាងរេើរនះរទ។ ដូរចែះរយើងខាុំនឹងរក្បើសិទា ិបស់ខាុំកែុងកា 6 

រ ល្ើយតបរនះ វអាក្ស័យថា ោំរមើេសិនរមើេ ថារតើសហ្រមធាវីនាមំ ខរដើមបណា ឹង ដឋបបរវណី<>7 

និយយអំពីអវីខលះរៅ រសៀេរនះ <រហ្ើយនិងរៅក្ពឹកថ្ងៃវសែក។ ក្បសិនរបើក្គ្នន់វតនិយយរឡើងវិញ នូវ8 

អវីវដេគ្នត់បននិយយរៅរដើមសបា ហ្៍រនះ ឬក៏>សបា ហ្ម៍ នរនាះ <រយើងនឹងមិនរក្កាកឈ រឡើង ំខាន9 

មាងរទៀតរនាះរទ។> ដូរចែះអវីៗទ្ធងំអស់ គឺវអាក្ស័យរៅរេើអវីវដេសហ្ក្ពះរាជអាជាា នឹងរេើករឡើង។ 10 

<វរៅវតមនេទាភាព វដេ>អាច នួន ជា គ្នត់នឹងរឡើងមកខាងរេើរដើមបីនឹងរធវើរសចកាីវងលង <ក៏ប៉ា វនត11 

ក្បសិនរបើដំរណើ រ ឿងដូចកាេពីសបា ហ្៍ម ន រនាះរយើងនឹងមិនរធវើរនាះ> រទរលាកក្បធាន។ 12 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 13 

បទ សូមអ គ ណ។ សូមអរញ្ជើញរលាកក្សីរមធាវី អង់តា ហ្គីសរស។ 14 

កញ្ញា  អងត់ា ហ្គសីរស៖ 15 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ រហ្ើយចំរពាះក្កុមរមធាវ ីរខៀវ សំផន  វិញ គឺគ្នែ រយើង រយើងដឹងថា16 

រយើងទ្ធងំអស់គ្នែ មនរពេរវលាពី រម៉ា ងរបើតាមវដេអងគជំន ំជក្មះវចកឲ្យរនាះ របើសិនជាជនជាបរ់ោទ17 

មិននិយយ។ រលាក រខៀវ សំផន គ្នត់និយយរពេច ងរក្កាយរហ្ើយ រក្ពាះគ្នត់មិនអាចនិយយរពេ18 

រយើងរៅកំព ងដំរណើ កា តតាងំ រធវើរសចកាីសនែិដ្ឋឋ នរទរលាកក្បធាន។ អ៊ ៊ីចឹងគ្នត់រឡើងនិយយរៅរពេ19 

ច ងរក្កាយ។ 20 

[១១:០៦:៤៦] 21 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 22 

បទ អ គ ណ។ អ៊ ៊ីចឹងរយើងនឹងបញ្ញជ ក់រៅថ្ងៃវសែករទៀត តាមពិតខាុំក្តូវបញ្ញជ ក់រៅថ្ងៃវសែករទ 23 

ប៉ា វនតរដ្ឋយសា មនរពេរវលា រហ្ើយអ៊ ៊ីចឹងបនជាបញ្ញជ ក់។ 24 

បទ ម ននឹង ក្តូវសក្មករហ្ើយ ៗរដើមបីខាង រសៀេរនះ ខាងក្កុមរមធាវីនាមំ ខតំណ្ណងរដើម25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  32 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បណា ឹង ដឋបបរវណីរឡើងរធវើរសចកាីសនែិដ្ឋឋ នតប។ រហ្ើយស បំញ្ញជ ក់ថា ក្កុមរមធាវី ទ្ធងំក្កុមរមធាវីនាមំ ខ1 

តំណ្ណងរដើមបណា ឹង ដឋបបរវណី  ួមទ្ធងំសហ្ក្ពះរាជអាជាា មន យៈរពេមួយថ្ងៃ អ៊ ៊ីចឹងរពេរវលា2 

អាក្ស័យរេើភាគីទ្ធងំពី រទកែុងកា រធវើរសចកាីតបរនះ មិនវមនថា រសៀេរនះគឺដ្ឋច់វតក្កុមសហ្រមធាវី3 

នាមំ ខតំណ្ណងរដើមបណា ឹង ដឋបបរវណ ី រហ្ើយនិងវសែក ក្ពឹកវសែកបនសហ្ក្ពះរាជអាជាា រទ រក្ពាះ4 

រសចកាីកំណត់ បសអ់ងគជំន ំជក្មះ គឺបនកំណត់ ួមគ្នែ  បនន័យថាពី ក្កុមហ្ែឹងគឺមន យៈរពេមួយថ្ងៃ5 

កែុងកា រធវើសា ណ្ណតប។ 6 

បទ ឥឡូវរនះដេ់រពេសក្មករហ្ើយវដ  អងគជំន ំជក្មះក្បកាសសក្មកោប់ពីរពេរនះតរៅ7 

 ហ្ូតដេ់រម៉ា ងមួយកនលះ រសៀេ សូមអរញ្ជើញចូេ វិញរដើមបីបនាកិចចដំរណើ កា សវនាកា ។  8 

រហ្ើយបង្គគ ប់ឲ្យអន  កសមនាី   ំឃាងំនាខំលួនរលាក រខៀវ សំផន ក្តឡប់រៅកាន់បនាប់ ង់ោំខាង9 

រក្កាមសាេសវនាកា រនះ និងបង្គគ ប់ឲ្យនាគំ្នត់ក្តឡប់ចូេ ួមសវនាកា រៅកែុងបនាប់សវនាកា រនះវិញ10 

រៅ រសៀេរនះឲ្យបនម នរម៉ា ងមួយកនលះ។ 11 

សក្មកច ះ! 12 

ក្កឡាបញ្ជ៖ី 13 

សូមអរញ្ជើញរក្កាកឈ ! 14 

(សវនាកា សក្មកពីរម៉ា ង ១១:០៨ នាទី ដេ់រម៉ា ង ១៣:៣១ នាទី) 15 

[១៣:៣១:០៨] 16 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 17 

អងគយុច ះ! 18 

អងគជំន ំជក្មះក្បកាសបនាកិចចដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា ។ តរៅរនះ ផាេ់រវទិកាជូនរៅសហ្19 

រមធាវីនាមំ ខតំណ្ណងរដើមបណា ឹង ដឋបបរវណីរដើមបីមនកកាស រធវើរសចកាីសនែិដ្ឋឋ នតប។  20 

រលាកក្សី ម៉ា   ីហ្គ ី ដូ៖៍ 21 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ រលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម។ ជក្មបសួ ! ខាុំតំណ្ណង22 

ឲ្យអែកវដេរ ល្ើយតប។ ខាុំក្តូវកា រពេក្បវហ្េជា៤៥នាទី។ រទ្ធះបីជាមហ្ិចេតា បស់រមធាវីកា ពា កាី 23 

រខៀវ សំផន គឺ ំឭកអំពីចាប់ រហ្ើយ នួន ជា វដេនិយយថា ជាកា ស រស ក្បវតតិសាស្តសារឡើងវិញ រនះ24 

ជាអវីវដេរមធាវី កូរប៉ា បននិយយរៅរពេវដេគ្នត់ោប់រផាើមដំបូង។ ម ននឹងរេើករឡើងនូវចំណ ច25 

E1/526.101520092



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  33 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សំខាន់បីថ្នកា រ ល្ើយតប បស់ខាុំ គឺបញ្ញា វិសាេភាពថ្នបណា ឹងរដើមបីរ ល្ើយតបរៅនឹងអវីវដេរមធាវីកា ពា  1 

កាីបនរេើករឡើងកាេពីមសិេមិញ និងថ្ងៃរនះ។ ចំណ ចទី២ គឺភាពពិតក្បកដថ្នឧក្កិដឋកមម រហ្ើយនិង   2 

ទី៣ គឺទំនួេខ សក្តូវក្ពហ្មទណឌ ជាប គគេ បស់ជនជាប់រោទ។ ម ននឹងនិយយអំពីចំណ ចទ្ធងំបីរនះ    3 

ខាុំចង់ក្តឡប់មកនិយយអំពីមហ្ិចេតា បស់រមធាវីកា ពា កាី នួន ជា កែុងកា ស រស រឡើងវិញនូវក្បវតតិ-4 

សាស្តសា ពីរក្ពាះថា រផាើមរចញពីមហ្ិចេតារនះរហ្ើយវដេរយើងអាចយេ់បនអំពីយ តតិសាស្តសាថ្នកា 5 

កា ពា កាី បស់រមធាវី នួន ជា រនាះ។  6 

[១៣:៣៣:១៤] 7 

រមធាវីកា ពា កាី នួន ជា បនបង្គា ញនូវកា កា ពា ទ្ធងំក្សុងមួយវដេបនបង្គា ញរៅកែុងសា 8 

ណ្ណបញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់គ្នត់ គឺជាកា រធវើឲ្យេែរមើេ គឺពួកគ្នត់និយយន័យរធៀបសំរៅ9 

រៅរេើក្ករពើ គឺថា គ្នត់វតងវតមនពាកយរពចន៍េែៗមកនិយយ ឬក៏តស៊ូមតិយ៉ា ងអសាច  យគ្នកំ្ទេទាិ10 

ក មមយុនីសា និងរគ្នេនរយបយ បស់បកសក មមយុនីសាកមពជុា។ ពួករគនិយយថា េកខខណឌ ជីវិតមន11 

ភាពេែក្បរសើ ពីឆ្ែ ំ៧៥ ដេ់ឆ្ែ ំ៧៩។ រហ្ើយរៅកែុងរសចកាីសនែិដ្ឋឋ ន បស់រមធាវីកា ពា កាី នួន ជា រនាះ 12 

មិនមនវផែកណ្ណមួយនិយយអំពីសិទាិជាធ មនរនាះរទ។ អ៊ ៊ីចឹងរយើងមិនយេ់អំពីក្បព័នាចាប់វដេ នួន 13 

ជា បនរក្បើក្បស់រដើមបីរសែើស ំឲ្យមនកា រដ្ឋះវេង ជាទូរៅរនាះរទ។ យ តតិសាស្តសា បស់ត លាកា កំពូេ14 

រៅរេើអំរពើអមន សសធម៌រផសងរទៀត គឺអត់មនកា វិភាគរៅរេើចំណ ចរនះរទ។ រសចកាីសរក្មច បស់15 

ត លាកា កំពូេបនបញ្ញជ ក់ថា កា  ំរលាេរសពសនថវៈរៅរក្ៅអាពាហ្៍ពិពាហ្៍រដ្ឋយបងខំរនាះ មិនសថិត16 

រៅកែុងវិសាេភាពរទឬ រយើងមិនដឹងរទ។  17 

រមធាវីកា ពា កាី នួន ជា រជឿថា នួន ជា នឹងក្តូវបនផានាា រទ្ធសចំរពាះឧក្កិដឋកមមរនះ។ ធាត ផស ំ18 

ថ្នឧក្កិដឋកមម និង របៀបថ្នកា ទទួេខ សក្តូវរនាះ ក្តូវបនរធវើឲ្យមនកា ក្ចបូកក្ចបេ់គ្នែ ជាក្បព័នា។ 19 

រមធាវី  នួន ជា បននិយយអំពី រ ឿងរា វវដេគ្នត់រេើករឡើងថា សរពក រមម រពក ដូចជាកា លាបពណ៌20 

អ ៊៊ីចឹង។ រយើងបនរាប់រមើេរៅរ ើញថា មនឯកសា ជាង១០០ វដេបនរេើករឡើងរៅកែុងសា ណ្ណ21 

 បស់ នួន ជា រនាះគឺមិនបនដ្ឋក់ចូេរៅកែុងសំណ ំរ ឿងរទ គឺមនន័យថា អងគជំន ំជក្មះមិនអាចរក្បើ22 

ក្បស់ឯកសា ទ្ធងំអស់រនះ រដើមបីពក្ងឹងនូវភាពរជឿជាក់ បស់ខលួនរនាះរទ។  23 

[១៣:៣៥:៣០] 24 

រលាកក្បធាន ៗបនអន ញ្ញា តឲ្យរមធាវីកា ពា កាីរក្បើក្បស់នូវឯកសា វដេអងគជំន ំជក្មះបន25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  34 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បដិរសធរោេ ួចមករហ្ើយ រហ្ើយរមធាវីកា ពា កាីរនាះ គ្នត់ស ំឲ្យមនកា ពិនិតយពិោ ណ្ណរឡើងវិញ 1 

រៅរេើឯកសា ទ្ធងំអស់រនះ។ រេើសពីរនះរៅរទៀត អងគជំន ំជក្មះបនទទួេយករដ្ឋយផាយុរៅនឹង2 

សាម  តីថ្នមក្តា៥ ថ្នអន សញ្ញា ក្បឆំ្ងនឹងទ្ធ  ណកមម គឺអន ញ្ញា តឲ្យរមធាវីកា ពា កាីដកក្សង់នូវខលឹមសា 3 

ថ្នចរមលើយសា ភាពវដេទទួេបនរៅស-២១ រធវើឲ្យរមធាវីកា ពា កាីអាចរ ៀបរាប់នូវរ ឿងរា វ បស់គ្នត់4 

បន គឺជាក្បវតតិសាស្តសតពិតក្បកដ បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយ  រដ្ឋយសាធា ណជននឹងមិនយេ់អំពី   5 

េសតតុាង រតើអងគជំន ំជក្មះនឹងទទួេយក ឬក៏ពិោ ណ្ណវដ ឬក៏អត់ រៅកែុងរពេពិភាកាសរក្មចរនាះ។ 6 

រមធាវីកា ពា កាី នួន ជា បននិយយថា ជាកា ស រស ក្បវតតិសាស្តសតរឡើងវិញ រហ្ើយរមធាវ ី7 

រខៀវ សំផន និយយអំពីកា  ំឭកអំពីចាប់ អ ៊៊ីចឹងខាុំនឹងរ ល្ើយតបក្តង់ចំណ ចរនះ។ ជាពិរសស គឺកា រេើក8 

រឡើង បស់រមធាវី អង់តា ហ្គីសរស កាេពីមសិេមិញ និងថ្ងៃរនះ។ ជាបឋម ខាុំចង់និយយថា រយើងឯក-9 

ភាពជាមួយនឹងរមធាវីកា ពា កាី រខៀវ សំផន ពាក់ព័នានឹងក្កបខ័ណឌ គតិយ តតិ និងរគ្នេកា ណ៍វដេគ្នត់10 

បនរេើករឡើង។ អងគជំន ំជក្មះទទួេបនបណា ឹងអំពីអងគរហ្ត  គឺអងគរហ្ត ទ្ធងំអស់ គ្នម នអវីរក្ៅពីអងគ11 

រហ្ត រទ គឺជាអងគរហ្ត វដេមនរៅកែុងដីកាដំរណ្ណះក្សាយ។ ពាក់ព័នានឹងបញ្ញា សាីអំពីវិសាេភាពថ្ន12 

កា ជំន ំជក្មះកាី វដេរេើករឡើងរដ្ឋយរមធាវីកា ពា កាី រខៀវ សំផន ជាពិរសស គឺកា ជរមលៀសជនជាតិ13 

រវៀតណ្ណមរៅសាវ យរ ៀង និងថ្ក្ពវវង ក៏ដូចជាកា រធវើទ្ធ  ណកមមរៅក្កាងំតាោន់ ខាុំសូម ំឭកនូវេសតតុាង14 

មួយចំនួនរដើមបីបង្គា ញឲ្យបនចាស់អំពីប ិបទថ្នសំរណើ បស់រមធាវី រខៀវ សំផន។  15 

រមធាវីកា ពា កាី រខៀវ សផំន មិនបនបាឹងឧទា ណ៍រៅរេើកា ដ្ឋក់ឲ្យកូនកាី បស់ខលួនសថិតរៅ16 

រក្កាមកា ក្តួតពិនិតយរនាះរទ រហ្ើយជាពិរសស គឺវពាក់ព័នារៅនឹងឧក្កិដឋកមមថ្នកា ជរមលៀស។ អ ៊៊ីចឹង រៅ17 

រពេវដេ រខៀវ សំផន ក្តូវបនដ្ឋក់ឲ្យក្តួតពិនិតយចំរពាះកា ជរមលៀសរនាះ រមធាវីកា ពា កាី រខៀវ សំផន 18 

រៅរពេរនាះ មនសិទាិកែុងកា ជំទ្ធស់នូវកា ដ្ឋក់ឲ្យពិនិតយរនះ។ ចំណ ចទី២ រមធាវីកា ពា កាី រខៀវ សំ19 

ផន មិនបនបាឹងឧទា ណ៍ក្បឆំ្ងនឹងដីកាដំរណ្ណះក្សាយរេើបញ្ញា ថ្នវិសាេភាពថ្នកា ជំន ំជក្មះរនះរទ។  20 

រមធាវីកា ពា កាី រខៀវ សំផន បនបាឹងជាេកខណៈទូរៅ រៅរេើដីកាដំរណ្ណះក្សាយ ក៏ប៉ា វនតគ្នត់មិនបន21 

បាឹងអំពីវិសាេភាពថ្នកា ជំន ំជក្មះរនាះរទ។ ចំណ ចរនះគឺពួកគ្នត់មិនបនរេើករឡើងរទ។ ជាច ងរក្កាយ 22 

រមធាវីកា ពា កាី រខៀវ សំផន មិនបនរេើករឡើងនូវអញ្ាក្តកមមរៅរដើមសំណ ំរ ឿង០០២ រៅរេើបញ្ញា23 

 វិសាេភាពថ្នកា ជំន ំជក្មះកាីរនាះរទ។ គ្នត់មិនបននិយយអំពីកា រធវើទ្ធ  ណកមមរៅក្កាងំតាោន់ កា 24 

ក្បក្ពឹតតចំរពាះព ទាសាសនិក កា ជរមលៀសក្បជាជនរៅសាវ យរ ៀង និងថ្ក្ពវវង គឺពួកគ្នត់គ្នំក្ទរៅនឹង25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  35 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

អញ្ាក្តកមម បស់ រអៀង សា ី រៅរេើបញ្ញា ពាក់ព័នានឹងកា ជរមលៀស រក្កាយពី រអៀង សា ី បនទទួេ1 

ម ណភាព។ រេើបញ្ញា រនះ អងគជំន ំជក្មះបនរ ល្ើយតប ួចមករហ្ើយ គឺរសចកាីសរក្មចវដេរមធាវី2 

កា ពា កាីបនរេើករឡើង គឺឯកសា  E306/5។  3 

[១៣:៣៩:២៩] 4 

ខាុំរេើករឡើងនូវចំណ ចទ្ធំងបីហ្ែឹង រដើមបីបង្គា ញឲ្យរ ើញចាស់អំពីប ិបទថ្នសំរណើ  បស់រមធាវី 5 

កា ពា កាី រលាក រខៀវ សំផន។ ខាុំសូមបញ្ញជ ក់ថា រដើមបណា ឹង ដឋបបរវណី គឺគ្នម នក្បរយជន៍អី ខាុំសូម6 

សងកត់ធៃន់រេើរនះ គឺថាគ្នម នក្បរយជន៍អវី វដេឲ្យជនជាប់រោទក្តូវបនកាត់រទ្ធសចំរពាះឧក្កិដឋកមមវដេ7 

ខលួនមិនក្តូវបនបញ្ជូនមកជំន ំជក្មះរៅចំរពាះម ខត លាកា រនះរទ។ រដ្ឋយមនជំរនឿរជឿជាក់វបបរនះ 8 

រយើងបនពាយមក្បុងក្បយ័តែបំផ តចំរពាះវិសាេភាពថ្នកា ជំន ំជក្មះកាីរៅកែុងសវនាកា រនះ។  9 

ឥឡូវរនះ ខាុំសូមឲ្យរ ល្ើយតបមួយចំណ ចមាង មួយចំណ ចមាង រៅនឹងកា រេើករឡើង បស់រមធាវី10 

កា ពា កាី រខៀវ សំផន។ ខាុំសូមោប់រផាើមអំពីបញ្ញា វខម រក្កាមជាម ន។ ផាយុពីអវីវដេបនរេើករឡើងរដ្ឋយ11 

រមធាវីកា ពា កាីរៅកែុងសវនាកា  រយើងមិនវដេោត់ទ កថាអងគជំន ំជក្មះទទួេបណា ឹងអងគរហ្ត ពាក់ព័នា12 

នឹងវខម រក្កាមកែុងឋានៈជាក្កុមដ្ឋច់រដ្ឋយវឡករនាះរទ។ ខាុំបននិយយ ួចមករហ្ើយ រៅកែុងសវនាកា 13 

ជាសាធា ណៈ គឺរៅថ្ងៃទី១២ វខក មៃៈ ឆ្ែ ំ២០១៥ រហ្ើយោប់ពីរពេរនាះមកគឺថារយើងរគ្ន ពរៅតាម14 

វខសគំនិតរនះ ហ្ូត រៅកែុងសា ណ្ណ បស់រយើង រយើងមិនបនោត់ទ កវខម រក្កាមជាក្កុមដ្ឋច់រដ្ឋយវឡក15 

រទ។ រហ្ើយរយើងក្គ្នន់វតដ្ឋក់បញ្ចូេ ដ្ឋក់សកខីកមម បស់រដើមបណា ឹង ដឋបបរវណីមួយ ូបវដេបនរេើក16 

រឡើងអំពីកា បត់ខលួន បស់ក្គួសា វខម រក្កាមមួយចំនួនរៅក្តាកំក់ ពួកគ្នត់ជាវខម រក្កាមផង ជារវៀតណ្ណម17 

ផង។ ប៉ា វនតសកខីកមមរនះក្គ្នន់វតដ្ឋក់ចូេរៅកែុងសា ណ្ណ បស់រយើង រដើមបីបង្គា ញឲ្យរ ើញពីកា បត់ខលួន18 

ក្កុមក្គួសា ទ្ធងំអស់ហ្ែឹង មិនវមនបង្គា ញឲ្យរ ើញថា ជាកា រធវើទ កខប ករមែញរៅរេើអែកទ្ធងំអស់ហ្ែឹង19 

រទ មិនវមនជាកា រធវើទ កខប ករមែញរៅរេើជនជាតិរវៀតណ្ណមរនាះរទ។  20 

ពាក់ព័នានឹងកា ជរមលៀសរៅកាន់ក្បរទសរវៀតណ្ណម រយើងខាុំសូមរ ល្ើយតប ពីរក្ពាះថារមធាវី21 

កា ពា កាីរលាក រខៀវ សំផន បនដកក្សង់នូវកថាខណឌ ថ្នសា ណ្ណ បស់រយើង ពាក់ព័នារៅនឹងកា 22 

ជរមលៀសជនជាតិរវៀតណ្ណមពីរដើមកំរណើតរៅកាន់ក្បរទសរវៀតណ្ណម។ ខាុំសូម ំឭកជូនអងគជំន ំជក្មះ 23 

និងភាគីអំពីវិធីសាស្តសត បស់រយើង អងគរហ្ត ថ្នកា ជរមលៀសរៅសាវ យរ ៀង និងថ្ក្ពវវងមនវចងរៅកែុង24 

ដីកាដំរណ្ណះក្សាយ រៅកថាខណឌ ៧៩៤ រៅដេ់៧៩៦ និងកថាខណឌ ១.៣៤៨។ ចាស់ណ្ណសថ់ា រខៀវ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  36 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សំផន បនគ្នកំ្ទរៅរេើអញ្ាក្តកមមវដេបនដ្ឋក់រដ្ឋយ រអៀង សា ី រហ្ើយអងគជំន ំជក្មះបនរ ល្ើយតប1 

 ួចមករហ្ើយ គឺតាម យៈរសចកាីសរក្មចមួយ វដេខាុំបនដកក្សង់ ួចមករហ្ើយ គឺ E306/5។ រហ្ើយ2 

តាម យៈរសចកាីសរក្មចរនះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា អងគរហ្ត ពាក់ព័នារៅនឹងកា ជរមលៀសជនជាតិ3 

រវៀតណ្ណមរៅសាវ យរ ៀង និងថ្ក្ពវវងសថិតរៅកែុងវិសាេភាពថ្នកា ជំន ំជក្មះកាី។  4 

[១៣:៤២:៥៧] 5 

ដូរចែះជំហ្  បស់រយើងគឺថា រដ្ឋយសា វតរយើងរគ្ន ពរៅតាមកា សរក្មចរនះ កែុងរសចកាី6 

សនែិដ្ឋឋ ន បស់រយើងជាច ងរក្កាយរនះ រយើងយេ់រ ើញថា អងគជំន ំជក្មះោត់ទ កថាខលួនទទួេបនបណា ឹង7 

អំពីអងគរហ្ត ពាក់ព័នានឹងកា ជរមលៀសរនះ។ មូេរហ្ត រនះរហ្ើយ បនជារយើងដ្ឋក់បញ្ចូេរៅសា ណ្ណ8 

បញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់រយើង នូវសកខីកមម បស់រដើមបណា ឹង ដឋបបរវណីមួយ ូប វដេជាជន9 

ជាតិរវៀតណ្ណមគឺ រជឿង យ ំងវចត រហ្ើយរយើងបនបញ្ញច ងំនូវសក្មង់ថ្នសកខីកមម បស់គ្នត់ ួចមករហ្ើយ 10 

រៅរពេវដេរយើងរឡើងវងលងជាផ្ទា េ់មត់រនាះ។ ចំរពាះរយើង រសចកាីសរក្មច E306/5 រនះកំណត់  11 

នូវបញ្ញា រនះ ួចមករហ្ើយ  រហ្ើយរយើងក៏បនបញ្ចូេអងគរហ្ត ទ្ធងំរនះរៅកែុងសា ណ្ណបញ្ចប់ បស់ពួក12 

រយើង។  13 

ចំណ ចទី៣ គឺវផែករៅរេើវិសាេភាពថ្នកា ជំន ំជក្មះកាី គឺពាក់ព័នារៅនឹងកា ក្បក្ពឹតតនូវមន សស14 

ឃាតចំរពាះជនជាតិរវៀតណ្ណម។ រមធាវីកា ពា កាី រខៀវ សំផន បននិយយថាអងគរហ្ត រនះមនកក្មិត15 

ក្តឹមវតកា សមល ប់វដេក្បក្ពឹតតរៅសាវ យរ ៀង និងរៅថ្ក្ពវវងវតប៉ា រណ្ណា ះ។ ខាុំសូម ំឭកជូនអងគជំន ំជក្មះ16 

និងរមធាវីកា ពា កាី រខៀវ សំផន ថារយើងរគ្ន ពចំណ ចរនះរៅកែុងសា ណ្ណ បស់រយើង រទ្ធះបីជាមន17 

ភាពខ សគ្នែ ថ្នវិសាេភាពថ្នកា ជំន ំជក្មះកាីក៏រដ្ឋយ រហ្ើយរយើងបនរេើករឡើងនូវសកខីកមមបី បស់រដើម18 

បណា ឹង ដឋបបរវណី វដេពី គឺជាសកខីកមម បស់រដើមបណា ឹង ដឋបបរវណី វដេគ្នត់ ស់រៅេូមិរពាធិ៍ចិនាត  ំ19 

រៅរខតតសាវ យរ ៀង វដេគ្នត់ អូុ៎! រៅថ្ក្ពវវង វដេគ្នត់បននិយយអំពីកា សមល ប់ក្គួសា បី វដេជា20 

ជនជាតិរវៀតណ្ណម វដេរៅសេ់រៅកែុងេូមិរនាះរៅឆ្ែ ំ១៩៧៧។ អងគជំន ំជក្មះបនសាា ប់សកខីកមម ឡាច 21 

ក្គី, <រិន> រអឿន។ អ៊ ៊ីចឹងចំណ ចទី១ គឺមន សសឃាតរៅថ្ក្ពវវង, ទី២ គឺមន សសឃាតរៅថ្ក្ពវវង។ អងគ22 

ជំន ំជក្មះបនសាា ប់នូវសកខីកមម បស់រដើមបណា ឹង ដឋបបរវណី រសៀង ោន់ងី វដេបនផាេ់សកខីកមមអំពីអងគ23 

រហ្ត ថ្នកា រធវើមន សសឃាតរៅរេើក្គួសា រវៀតណ្ណមមួយ រហ្ើយគ្នត់បនពនយេ់ថា កូន និងមា យរនាះ24 

ក្តូវបនរគសមល ប់។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  37 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

[១៣:៤៥:៣៣] 1 

ចំណ ចទី៤ គឺកា រ ល្ើយតបរៅនឹងកា រេើករឡើង បស់រមធាវីកា ពា កាីរៅរេើបញ្ញា កា  ំរលាេ2 

រសពសនថវៈរក្ៅអាពាហ្៍ពិពាហ្៍ គឺមនន័យថាចំរពាះរយើង គឺជាអងគរហ្ត ថ្នកា  ំរលាេរសពសនថវៈរៅ3 

សហ្ក ណ៍ក្តាកំក់ និងរៅតាមមនាី សនតិស ខស-២១ និងក្កាងំតាោន់។ អងគជំន ំជក្មះបនដឹងរហ្ើយ 4 

រហ្ើយរយើងក៏រធវើកា យ៉ា ងសកមមវដ រៅរេើបញ្ញា រនះ ប៉ា វនតរយើងបនដឹង រយើងបនយេ់អំពីរសចកាី5 

សរក្មច បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង និងត លាកា កំពូេ រហ្ើយខាុំរយងរៅរេើរសចកាីសរក្មច បស់6 

អងគជំន ំជក្មះគឺ E306/7/3 និងរសចកាីសរក្មច បស់ត លាកា កំពូេ E306/7/3/1/4។ រយងរៅ 7 

តាមរសចកាីសរក្មចរនះ រយើងបនសរក្មចមិនដ្ឋក់បញ្ចូេរៅកែុងសា ណ្ណបញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ8 

 បស់រយើងនូវេសតតុាងវដេអាចនារំៅដេ់កា ផតនាា រទ្ធស រខៀវ សំផន និង នួន ជា ចំរពាះអំរពើអមន សស9 

ធម៌រក្កាមទក្មង់ជាកា  ំរលាេរសពសនថវៈរៅសហ្ក ណក៍្តាកំក់ និងមនាី សនតិស ខក្កាតំាោន់ និង   10 

ស-២១។ ខាុំនិយយវបបរនះ ក្បកបរដ្ឋយភាពជូ ចត់បំផ តថា រយើងវតងវតោត់ទ កថា ជនជាប់រោទ11 

ក្តូវបនបញ្ជូនមកជំន ំជក្មះរៅចំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះចំរពាះអងគរហ្ត ទ្ធងំអស់រនះ រហ្ើយខាុំបនខាត12 

រពេជារក្ចើនកែុងកា សួ រដញរដ្ឋេរៅរពេសវនាកា  វដេអងគជំន ំជក្មះមិនបនឃាត់ខាុំរទ រៅរពេ13 

វដេខាុំសួ ប គគេិកស-២១ រៅរេើអងគរហ្ត ទ្ធងំអស់រនះ។  14 

រហ្ើយចំណ ចទី៣ ខាុំក្តូវវតនិយយ គឺថារយើងមិនសូវយេ់ រយើងវតងវតមិនយេ់អំពីរសចកាី15 

សរក្មច បស់អងគជំន ំជក្មះ និងរសចកាីសរក្មច បស់អងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេ គឺរដ្ឋយសា មន16 

រហ្ត ផេចមបងបី។ រៅថ្ងៃទី១៤ វខធែូ ឆ្ែ ំ២០០៩ សហ្រៅក្កមរស ើបអរងកតបនរោទក្បកាន់ជនជាប់17 

រោទចំរពាះអងគរហ្ត ថ្នកា  ំរលាេរសពសនថវៈ  រក្កាយពីកា ពិនិតយរៅរេើេសតតុាងពាក់ព័នានឹងសហ្-18 

ក ណ៍ និងជំ ំកា ង្គ  ក៏ដូចជាមនាី សនតិស ខ និងទីតាងំសមល ប់។ ចំណ ចទី១ គឺកា ដ្ឋក់ឲ្យពិនិតយ និងទី២ 19 

រមធាវីកា ពា កាីមិនបនជំទ្ធស់រៅនឹងកា ដ្ឋក់ឲ្យពិនិតយរនះរទ រហ្ើយទី៣ សហ្រៅក្កមរស ើបអរងកតក៏20 

បនក្បកាសអំពីកា រេើកវេងនូវអងគរហ្ត ទ្ធងំអស់រនះវដ ។ ដូរចែះថ្ងៃរនះរទៀត រយើងរៅវតមិនយេ់21 

អំពីរសចកាីសរក្មច បស់អងគជំន ំជក្មះ ក៏ដូចជារសចកាីសរក្មច បសត់ លាកា កំពូេ ក៏ប៉ា វនតរទ្ធះជាយ៉ា ង22 

ណ្ណក៏រដ្ឋយ រយើងទទួេយកនូវរសចកាីសរក្មចរនះ រហ្ើយអ៊ ៊ីចឹងរហ្ើយបនជារយើងមិនបនដ្ឋក់បញ្ចូេ23 

នូវធាត ផសនំូវេសតតុាងវដេនាឲំ្យមនកា ផតនាា រទ្ធស រខៀវ សំផន និង នួន ជា ចំរពាះអំរពើអមន សសធម៌24 

រក្កាមទក្មង់ជាកា  ំរលាេរសពសនថវៈរៅសហ្ក ណក៍្តាកំក់ និងមនាី សនតិស ខក្កាងំតាោន់ ក៏ដូចជា25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  38 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ស-២១។  1 

[១៣:៤៨:៣៩] 2 

ចំណ ចទី៥ វដេខាុំចង់រ ល្ើយតបរៅនឹងរមធាវីកា ពា កាី រខៀវ សំផន គឺគ កអងគ កា។ គ កអងគ កា 3 

រយើងយេ់រហ្ើយថាសថិតរៅកែុងមនាី ក្សុកក្តាំកក់ រហ្ើយមនាី រនះសថិតរនះ  ំក្តពាងំធំខាងរជើង ជា  ំ4 

មួយកែុងចំរណ្ណម  ំទ្ធងំក្បំប ី វដេបនរេើករឡើងរៅកែុងដីកាសនែិដ្ឋឋ នបញ្ជូនរ ឿងឲ្យរស ើបសួ ។ 5 

ព័ត៌មនរនះមនរៅកែុងឯកសា ព័ត៌មនបវនថម បស់រដើមបណា ឹង ដឋបបរវណីមួយ ូប វដេបនមកផាេ់6 

សកខីកមមរៅត លាកា រនះ គឺគ្នត់រ ម្ ះ ថាន់ ធីម ឯកសា  E3/5035។ គ កអងគ កា គឺសថិតរៅ  ំមួយថ្ន7 

ក្សុកក្តាកំក់ វដេសថិតរៅកែុងវិសាេភាពថ្នកា ជំន ំជក្មះ។ រលាកក្បធាន រលាកក្បធានបនរចញ8 

រសចកាីសរក្មចផ្ទា េ់មត់រៅថ្ងៃទ២ី១ វខរមសា ឆ្ែ ំ២០១៥ រហ្ើយរលាកក្បធានបនបញ្ញជ ក់ថា មនាី 9 

សនតិស ខអងគ កាជាវផែកមួយថ្នក្សុកក្តាកំក់ និងជាអងគរហ្ត វដេពាក់ព័នានឹងកា ជំន ំជក្មះកាី។ រយើង10 

បនទទួេយកនូវរសចកាីសរក្មចផ្ទា េ់មត់ បស់អងគជំន ំជក្មះ រហ្ើយរយើងយេ់រ ើញថា គ កអងគ កា 11 

គឺពិតជាសថិតកែុងវិសាេភាពថ្នកា ជំន ំជក្មះកាីវមន។ អ៊ ៊ីចឹងរហ្ើយបនជារយើងដ្ឋក់បញ្ចូេនូវសកខីកមម12 

 បស់ ថាន់ ធីម វដេគ្នត់បនជាប់  ំរៅអងគ កា រៅកែុងរសចកាីសនែិដ្ឋឋ នបញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ13 

 បស់រយើង។ 14 

ចំណ ចទី៦ គឺអងគរហ្ត ថ្នកា រធវើទ្ធ  ណកមមរៅក្កាងំតាោន់។ អងគរហ្ត ថ្នកា រធវើទ្ធ  ណកមមរៅ15 

ក្កាងំតាោន់ ក្តូវបនរ ៀបរាប់រៅកែុងដីកាដំរណ្ណះក្សាយ រហ្ើយដីកាដំរណ្ណះក្សាយរនះ បនបញ្ជូនជន16 

ជាប់ឲ្យមកជំន ំជក្មះអំពីឧក្កិដឋកមមថ្នកា រធវើទ្ធ  ណកមម វដេជាប់ពាក់ព័នានឹងអងគរហ្ត ទ្ធងំអស់រនះ។ 17 

រៅរពេវដេរសចកាីសរក្មចរនះក្តូវបនរចញ រមធាវីកា ពា កាី រខៀវ សំផន មិនបនបាឹងឧទា ណ៍រទ 18 

ក្តង់ចំណ ចជាក់លាក់មួយរនះ រហ្ើយក៏មិនបនរេើករឡើងនូវអញ្ាក្តកមមណ្ណមួយវដ  រៅរពេោប់រផាើម19 

សំណ ំរ ឿង០០២រនាះ អំពីបញ្ញា រនះ។ រហ្ើយរៅកែុងសវនាកា ក៏មិនមនជំទ្ធស់វដ  រៅរពេវដេរដើម20 

បណា ឹង ដឋបបរវណី ឬសាកសីបនផាេ់សកខីកមមសាីពីអងគរហ្ត វដេអាចបង្គា ញអំពីបទរោទពាក់ព័នានឹងកា 21 

រធវើទ្ធ  ណកមមរនាះ។ រមធាវីកា ពា កាី រខៀវ សំផន បននិយយថា រដ្ឋយសា វតអងគរហ្ត ថ្នកា រធវើ22 

ទ្ធ  ណកមមមិនបនដ្ឋក់បញ្ចូេរៅកែុងដីកាបញ្ជូនរ ឿងឲ្យរស ើបសួ    អ៊ ៊ីចឹងអងគជំន ំជក្មះ មិនក្តូវបនបាឹង23 

ឲ្យកាត់រសចកាីរេើអងគរហ្ត ថ្នកា រធវើទ្ធ  ណកមមរៅក្កាងំតាោន់រនាះរទ។ រយើងគិតថា ជំហ្  បស់24 

រមធាវីកា ពា កាី រខៀវ សំផន រនះមិនក្តឹមក្តូវរទ។ អ៊ ៊ីចឹងរហ្ើយបនជាខាុំរេើកនូវចំណ ចរនះរឡើង។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  39 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

[១៣:៥១:៥៦] 1 

បញ្ញា ទី១ គឺពាក់ព័នានឹងដីកាបញ្ជូនរ ឿងឲ្យរស ើបសួ  រទ្ធះបីជាវមនេកខណៈចវមលកក៏រដ្ឋយ រៅ2 

កែុងកា និយយរពេច ងរក្កាយនិយយអំពីដីកាសនែិដ្ឋឋ នបញ្ជូនរ ឿងឲ្យរស ើបសួ ន ុ៎ង រក្ពាះថា បញ្ញា ហ្ែឹង3 

វបនរដ្ឋះក្សាយ ួចអស់មករហ្ើយ។ រៅកែុងដីកាសនែិដ្ឋឋ នបញ្ជូនរ ឿងឲ្យរស ើបសួ  រយើងមនដីកា4 

សនែិដ្ឋឋ នឲ្យរស ើបសួ  និងឧបសមព័នា។ រហ្ើយរៅរពេវដេសហ្ក្ពះរាជអាជាា រចញដីកាសនែិដ្ឋឋ នបញ្ជូន5 

រ ឿងឲ្យរស ើបសួ រៅសហ្រៅក្កមរស ើបអរងកតហ្ែឹង គ្នត់បញ្ជូនទ្ធងំដីកាហ្ែឹងផង ទ្ធងំឧបសមព័នាផង។ 6 

រហ្ើយរៅកែុងឧបសមព័នារនាះ គឺមនសកខីកមម បស់អែករៅ សរ់ានមនជីវិតពីក្កាងំតាោន់មែ ក់វដេបន7 

និយយថា គ្នត់ទទួេ ងនូវកា រធវើទ្ធ  ណកមមវដេបង្គា ញអំពីបទរោទថ្នកា រធវើទ្ធ  ណកមម គឺឧបសមព័នា 8 

IS19.103 ថ្នដីកាបញ្ជូនរ ឿងឲ្យរស ើបសួ ។ ខាងរដើមបណា ឹង ដឋបបរវណីរយើងយេ់រ ើញថា រៅក្កម9 

រស ើបអរងកតទទួេបនដីកាសនែិដ្ឋឋ នបញ្ជូនរ ឿងឲ្យរស ើបសួ  រហ្ើយនិងឧបសមព័នាវដេភាជ ប់មកជាមួយ10 

រនាះ អ៊ ៊ីចឹងពួកគ្នត់មនេទាភាពកែុងកា រស ើបសួ អំពីអងគរហ្ត ថ្នកា រធវើទ្ធ  ណកមមរៅក្កាងំតាោន់។ 11 

រហ្ើយគ្នត់បនរធវើជាចំហ្ ួចមករហ្ើយ ពីរក្ពាះថារៅថ្ងៃទី១៦ វខកកកដ្ឋ ឆ្ែ ំ២០០៩ គឺសហ្ក្ពះរាជអាជាា12 

បនរេើករឡើងអំពីបញ្ញា រនះរៅកែុងឯកសា  <D183> រមធាវីកា ពា កាី រខៀវ សំផន មិនបនមន13 

ក្បតិកមមតបរៅនឹងបញ្ញា រនះរទ។ រយងតាមចំណ ចរនះ រយើងយេ់ថា អងគជំន ំជក្មះពិតជាទទួេបន14 

បណា ឹងពាក់ព័នានឹងអងគរហ្ត ថ្នកា រធវើទ្ធ  ណកមមរៅក្កាងំតាោន់។ ខាុំសូមរ ល្ើយតបមួយចំនួនវដេមន15 

េកខណៈចាប់រៅនឹងកា រេើករឡើង បស់រមធាវីកា ពា កាីរលាក រខៀវ សំផន។ ទី១ គឺនិយយអំពីកា 16 

កំណត់ក្បរេទបទរេមើសរឡើងវិញ រមធាវីកា ពា កាីបននិយយថា កែុងរពេពិភាកាសរក្មចអងគជំន ំ17 

ជក្មះមិនមនសិទាិកំណត់បទរោទរឡើងវិញរទ រដ្ឋយសា វតភាគី រហ្ើយនិងរមធាវីកា ពា កាីមិនទ្ធន់18 

បនទទួេបនកា ជូនដំណឹងអំពីេទាភាពរនះ។ ខាុំបននិយយអំពីបញ្ញា រនះ រដ្ឋយសា វតរមធាវីកា ពា 19 

កាីបននិយយរយងរៅដេ់កំណត់សមគ េ់រជើងទំព័ មួយ រៅកែុងរសចកាីសនែិដ្ឋឋ នបញ្ចប់កា ពិភាកា20 

 បស់រយើង គឺរៅវផែកវដេនិយយពាក់ព័នានឹងសហ្ក ណ៍រៅក្តាកំក់។ រៅវផែករនាះ គឺរយើងបនដក21 

ក្សង់នូវរសចកាីសរក្មច បស់អងគជំន ំជក្មះត លាកា កពូំេថ្នសំណ ំរ ឿង០០២/០១ វដេបនកំណត់បទ22 

រោទរឡើងវិញ រៅអងគរហ្ត ថ្នកា សមល ប់ ង្គគ េរៅជាអងគរហ្ត ថ្នឧក្កិដឋកមមមន សសឃាត។  23 

[១៣:៥៥:០៤] 24 

រហ្ើយខាុំស ំ ំឭកអំពីវិធានមួយវដេអងគជំន ំជក្មះក្តូវអន វតតរនាះ ពាក់ព័នានឹងបញ្ញា ថ្នកា កំណត់25 
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អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  40 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បទរោទរឡើងវិញរនះ គឺវិធាន<៨៨(២)>ថ្នវិធានថ្ផាកែុង។ ខាុំស ំដកក្សង់៖ “អងគជំន ំជក្មះក្តូវសរក្មច1 

ក្តឹមវតអងគរហ្ត ទ្ធងំឡាយណ្ណវដេមនរៅកែុងដីកាបញ្ជូនរ ឿងរៅជំន ំជក្មះប៉ា រណ្ណា ះ។ អងគជំន ំជក្មះ2 

អាចផ្ទល ស់បត ូកា កំណត់បទរោទវដេបនកំណត់រៅកែុងដីកាបញ្ជូនរ ឿងរៅជំន ំជក្មះបន ប៉ា វនតមិនអាច3 

បញ្ចូេនូវធាត ផសងំមីថ្នបទរោទបនរឡើយ។” រៅរពេវដេរយើងអានវិធានរនះ រយើងយេ់រ ើញថា 4 

អងគជំន ំជក្មះអាចកំណត់បទរោទរឡើងវិញបន ក្បសិនរបើខលួនមិនបវនថមនូវធាត ផសងំមីរនាះ។ ដូរចែះចំរពាះ5 

រយើង គឺមិនមនយ តតិសាស្តសតណ្ណមួយវដេតក្មូវឲ្យអងគជំន ំជក្មះជូនដំណឹងដេ់ភាគីជាម នរនាះរទ 6 

ក្បសិនរបើអងគជំន ំជក្មះមិនចង់បវនថមធាត ផសងំមីរនាះ។  7 

រហ្ើយកំហ្ ស បស់រយើងគឺចាស់ណ្ណស់ រយើងយេ់រ ើញថា ម ណភាពមួយចំនួនវដេរកើត8 

មនរៅក្តាកំក់ គឺវពាក់ព័នារៅនឹងបទរោទថ្នកា រធវើមន សសឃាតជាជាងបទរោទថ្នឧក្កិដឋកមមសមល ប់9 

 ង្គគ េ។ រហ្ើយរយើងយេ់រ ើញថា អងគជំន ំជក្មះមនេទាភាពកែុងកា កំណត់បទរោទរឡើងវិញរៅ10 

រពេវដេខលួនរធវើកា ពិភាកាសរក្មចរនាះ។  11 

អំពីឧក្កិដឋកមមវដេដ្ឋក់ឲ្យកាល យរៅជាទ្ធសក  វដេមនធាវីកា ពា កតី រខៀវ សំផន បនរេើក12 

រឡើងកាេពីមសិេមិញ អ៊ ៊ីចឹងខាុំយេ់រផសងពីរនះ រហ្ើយរយើងបនសរងខបរៅកែុងកថាខណឌ ៦៩ថ្នសា ណ្ណ13 

បញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេជាលាយេកខណ៍<អកស > បស់រយើងខាុំ។ រយើងបនកំណត់យកនូវនិយម14 

ន័យវដេបញ្ញជ ក់រដ្ឋយត លាកា កំពូេវដេបន ំឭកថា ធាតផសសំតាន ម័តថ្នកា ដ្ឋក់ឲ្យរធវើជាទ្ធសក 15 

គឺមន ខាុំស ំដកក្សង់៖ “កា អន វតតរៅរេើប គគេណ្ណមែ ក់ នូវរកតនេណឌ ណ្ណមួយថ្នសិទាិកមមសិទាិ។” 16 

ចំវណកធាត ផសអំតតរនាម័តរនាះ សថិតរៅកែុងរចតនាកែុងកា អន វតតរកតនេណឌ ណ្ណមួយថ្នសិទាិកមមសិទាិ។ 17 

ត លាកា កពូំេយេ់រ ើញថា កា ង្គ រដ្ឋយបងខំគឺជាតក្មុយមួយវដេអាចឲ្យកំណត់ច ិតេកខណៈថ្ន18 

ឧក្កិដឋកមមវដេដ្ឋក់ឲ្យកាល យរៅជាទ្ធសក រនះ។ រហ្ើយអវីវដេត លាកា កំពូេបនរ ៀបរាប់រនាះគឺថា 19 

ក្បសិនរបើមនកា កំណត់ច ិតេកខណៈថាជាកា រធវើកា រដ្ឋយបងខំរហ្ើយ គឺវក្បកដជាបង្គា ញឲ្យរ ើញ20 

ថាជាឧក្កិដឋកមមថ្នកា ដ្ឋក់ឲ្យកាល យរៅជាទ្ធសក រហ្ើយ។ ដូរចែះ រយើងក្តូវវតវសវង កតក្មុយវដេអងគ21 

ជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេបនបង្គា ញឲ្យរ ើញចាស់  ពាក់ព័នារៅនឹងកា ក្តួតពិនិតយ បស់បកសក មមយុនីសត22 

កមពជុា។ រយើងរមើេ ថារតើបកសក មមយុនីសតកមពជុាបនក្តួតពិនិតយរៅរេើក្បជាជនរៅតាមសហ្ក ណ៍ ឬ23 

រៅកា ដ្ឋឋ នវដ ឬរទ? គឺកា ក្តួតក្តារៅរេើរាងកាយ រស ីភាពជាមូេដ្ឋឋ ន កា ក្តួតក្តារៅរេើផលូវចិតត 24 

កា ក្តួតក្តារៅរេើរាេ់កា ប៉ា នប៉ាងកែុងកា  ត់រគច។ ដូរចែះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងមនតក្មុយវដេ25 

E1/526.101520100



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  41 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បនកំណត់រដ្ឋយអងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេ ួចមករហ្ើយ ពាក់ព័នារៅនឹងឧក្កិដឋកមមថ្នកា ដ្ឋក់ឲ្យកាល យ1 

រៅជាទ្ធសក រនះ។  2 

[១៣:៥៨:៥៥] 3 

ចំណ ចច ងរក្កាយ គឺពាក់ព័នារៅនឹងសកខីកមម បស់ ស សា ិន។ ខាុំយេ់ថា រមធាវីកា ពា កតីមិន4 

សូវយេ់ពីជំហ្ បស់រយើង ក្បវហ្េជារយើងពនយេ់មិនបនចាស់ ឬក៏យ៉ា ងរម៉ាច។ អ៊ ៊ីចឹងរយើងខាុំសូម5 

ពនយេ់ឲ្យបនចាស់ក្តង់ចំណ ចរនះ។ ខាុំគិតថារយើងទ្ធងំអស់គ្នែ នឹករ ើញរហ្ើយថា ស សា ិន មកផតេ់6 

សកខីកមមរៅចំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះ រហ្ើយរពេរនាះសកខីកមម បស់គ្នត់ គឺមិនបនចប់សពវក្គប់រទ។ 7 

សកខីកមម បស់គ្នត់ រទ្ធះបីជាមិនចប់សពវក្គប់ក៏រដ្ឋយ គឺវសថិតរៅកែុងសំណ ំរ ឿង។ រយើងមិនអាចេ ប8 

សកខីកមមរនះឲ្យរចញពីក្បតិោ ឹកដូចតាមកា ទ្ធមទ្ធ  បស់រមធាវី កូរប៉ា រទ។ ដូរចែះរយើងសរក្មចបញ្ចូេ9 

នូវសកខីកមម បស់គ្នត់ រៅរពេវដេរយើងរធវើរសចកតីសរងខបនូវសកខីកមម បស់រដើមបណា ឹង ដឋបបរវណីទ្ធងំ10 

៦៤នាក់វដេបនមកផតេ់សកខីកមម។ ចំរពាះអែកវដេអានរសចកតីសនែិដ្ឋឋ ន បស់រយើង គឺរៅវផែកនីមួយៗ11 

ហ្ែឹង រយើងបនសរងខបសកខីកមម បស់រដើមបណា ឹង ដឋបបរវណីរហ្ើយ។ រៅកែុងរសចកាីសរងខបរនាះ រយើង12 

បនបញ្ចូេសកខីកមម បស់ ស សា ិន រហ្ើយរយើងបនបញ្ញជ ក់រហ្ើយថា សកខីកមម បស់គ្នត់មិនចប់សពវ13 

ក្គប់រទ រហ្ើយរមធាវីកា ពា កាី មិនមនេទាភាពសួ រដញរដ្ឋេរទ។ រទ្ធះជាយ៉ា ងរនះកាី រយើងមិនបន14 

រក្បើក្បស់សកខីកមម បស់ ស សា ិន រៅរពេវដេរយើងរ ៀបរាប់អំពីសកខីកមម បស់រដើមបណា ឹង ដឋបបរវ-15 

ណីវដេអាចជួយដេ់អងគជំន ំជក្មះកែុងកា កំណត់អំពីតួនាទី បស់ជនជាប់រោទរនាះ។ រយើងពាយម16 

រគ្ន ពឲ្យបនក្តឹមក្តូវបំផ តរៅរេើអវីវដេបនរកើតរឡើង រយើងបនសរងខបសកខីកមម ពីរក្ពាះថាសកខីកមម17 

រនះជាឯកសា  បស់សំណ ំរ ឿង ក៏ប៉ា វនារយើងមិនបនរក្បើព័ត៌មនណ្ណមួយថ្នសកខីកមម បស់ ស សា ិន 18 

រដើមបីមកគ្នំក្ទដេ់កា បង្គា ញអំពីតួនាទី បស់ជនជាប់រោទរនាះរទ។ រដើមបីឲ្យយេ់ចាស់បំផ តរនាះ 19 

 វិធាន៨៧.២ថ្នវិធានថ្ផាកែុងបនវចងថា អងគជំន ំជក្មះវផែករសចកាីសរក្មច បស់ខលួនរៅរេើេសាតុាងវដេ20 

បនដ្ឋក់រៅកែុងរពេជំន ំជក្មះ រហ្ើយនិងបនជវជកពិភាកាតទេ់គ្នែ  រហ្ើយមិនក្តូវមនកា រេើកវេង21 

រឡើយ។ ដូរចែះរយើងមិនបនរសែើស ំឲ្យអងគជំន ំជក្មះរក្បើក្បស់សកខីកមម បស់ ស សា ិន រដើមបីកំណត់អំពី 22 

តួនាទី បស់ជនជាប់រោទរនាះរទ។ 23 

[១៤:០១:២៤] 24 

ឥឡូវរនះ ខាុំសូមចូេរៅនិយយអំពីចំណ ចទី២ថ្នកា កត់សមគ េ់ បស់ខាុំ ពាក់ព័នារៅនឹងឧក្កិដឋ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  42 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

កមមវដេអាចរកើតមនពិតក្បកដ។ ខាុំសូមនិយយរៅកាន់សាធា ណជន ជាជាងរៅកាន់អងគជំន ំជក្មះ1 

ថា រយើងក្តូវវបងវចកចំណ ចពី ឲ្យដ្ឋច់ពីគ្នែ ។ ទី១ គឺអងគរហ្ត វដេអងគជំន ំជក្មះទទួេ រហ្ើយនិងថា2 

អងគរហ្ត រនះវអាចបរងកើតជាឧក្កិដឋកមម ឬក៏អត់? រហ្ើយនិងទី២ គឺកា ទទួេខ សក្តូវក្ពហ្មទណឌ  បស់3 

ជនជាប់រោទ។ ពាក់ព័នានឹងបញ្ញា ថ្នឧក្កិដឋកមមវដេពិតជារកើតមនវមនរនះ រមធា វីកា ពា កាី រខៀវ     4 

សំផន បនរធវើកា ង្គ យ៉ា ងយូ រៅកែុងកា ជំន ំជក្មះកាីរនះ  ជាពិរសសរៅកែុងសា ណ្ណ បស់ខលួនរដើមបីរធវើ5 

រតសារៅរេើភាពអាចរជឿជាក់បន និងភាពអាចទ កចិតតបនរៅរេើេសាតុាងមួយចំនួនវដេបនបង្គា ញ6 

ជូនអងគជំន ំជក្មះ  ួមទ្ធងំសកខីកមម បស់រដើមបណា ឹង ដឋបបរវណីមួយចំនួនផងវដ ។  7 

រទ្ធះបីជាយ៉ា ងរនះកាី ឬក៏រដ្ឋយសា វតបញ្ញា រនះកាី រខៀវ សំផន រៅកែុងរសចកាីសនែិដ្ឋឋ ន បស់ខលួន8 

មិនបនជំទ្ធស់រៅនឹងវផែកដ៏សំខាន់មួយថ្នឧក្កិដឋកមមវដេរកើតមនពិតក្បកដវដេខលួនក្តូវបនជំន ំជក្មះ9 

រនាះរទ គឺមនន័យថា ខលួនបនឯកភាព គឺខលួនបននិយយថា ពិតវមនសហ្ក្ពះរាជអាជាា បនបង្គា ញឲ្យ10 

ហ្ួសពីវិមតិសងស័យថា អវីវដេបនរកើតរឡើងរៅតាមជំ ំកា ង្គ  គឺអាចបរងកើតបនជាឧក្កិដឋកមមថ្នកា 11 

ដ្ឋក់ឲ្យកាល យរៅជាទ្ធសក រនះ។ គ្នត់និយយថា ក្តូវរហ្ើយ សហ្ក្ពះរាជអាជាា បនបង្គា ញឲ្យហ្ួសពី12 

 វិមតិសងស័យថា អងគរហ្ត វដេបនរកើតរឡើងរៅមនាី សនាិស ខស-២១ និងក្កាងំតាោន់ គឺពិតជាបរងកើត13 

បនជាឧក្កិដឋកមមថ្នកា ដ្ឋក់កែុងមនាី   ំឃាងំ ឬមន សសឃាតវមន។ រហ្ើយគ្នត់ថា ពិតណ្ណស់ អងគរហ្ត 14 

វដេអាចកំណត់បនថាជាអងគរហ្ត ថ្នកា រធវើទ្ធ  ណកមមរនាះ គឺបនរកើតរឡើងរៅស-២១វមន។ រមធាវី15 

កា ពា កាីរលាក រខៀវ សំផន និងរលាក រខៀវ សំផន ផ្ទា េ់រនាះបនទទួេសាគ េ់ថា រពេខលះហ្ែឹង រៅ16 

ចំរពាះម ខេសាតុាងហ្ែឹង គឺថាវេងមនវិមតិសងស័យអីរទៀតរហ្ើយ។  17 

នួន ជា និងរមធាវី បស់ខលួនបនអន វតតវិធីសាស្តសាខ សពីរនះទ្ធងំក្សុង។ របើតាមរមធាវី នួន ជា 18 

សហ្ក្ពះរាជអាជាា មិនបនបង្គា ញឲ្យរ ើញអំពីេសាតុាងថ្នឧក្កិដឋកមមវដេ នួន ជា ក្តូវបនបញ្ជូនឲ្យ19 

មកជំន ំជក្មះរនះឲ្យហ្ួសពីវិមតិសងស័យរឡើយ។ េសាតុាងរៅឯណ្ណ? រយើងរ ើញថា គ្នត់បនបង្គា ញ20 

នូវេសាតុាង បស់អែកវដេ ស់រៅមនជីវិត វដេបនបរងកើតរឡើងរដ្ឋយរវៀតណ្ណមរៅឆ្ែ ំ៨០រនាះ។ 21 

រហ្ើយគ្នត់ថាឯកសា កូពី ឯកសា ហ្ែឹងគឺស ទាវតជាឯកសា វកលងកាល យ រហ្ើយអែក ស់រានមនជីវិតរនះ 22 

គឺស ទាវតជាអែកក ហ្ក រហ្ើយរដើមបណា ឹង ដឋបបរវណីហ្ែងឹក៏ក ហ្ករៅរទៀត រដ្ឋយសា វតរដើមបណា ឹង ដឋ23 

បបរវណីមិនបនសបង។ ដូរចែះរៅចំរពាះម ខេសាតុាងវដេបង្គា ញរដ្ឋយសហ្ក្ពះរាជអាជាា រនាះ រមធាវី24 

កា ពា កាី នួន ជា មិនវដេយេ់ក្សបថាពិតជាមនឧក្កិដឋកមមរនាះរទ។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  43 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

[១៤:០៤:៤៣] 1 

ខាុំសូមរេើករឡើងនូវឧទ្ធហ្ ណ៍មួយចំនួន វដេទ្ធញរចញពីរសចកាីសនែិដ្ឋឋ នបញ្ចប់កា ពិភាកា2 

រដញរដ្ឋេ បស់ពួកគ្នត់។ រតើរមធាវីកា ពា កាីបននិយយអវីខលះពាក់ព័នានឹងកា រធវើទ្ធ  ណកមមរៅតាម3 

មនាី សនាិស ខរនាះ? ខាុំសូមរេើករឡើងនូវកថាខណឌ ៦៦៣ ថ្នសា ណ្ណបញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ 4 

នួន ជា។ ខាុំសូមដកក្សង់៖ “ធាត ផសេំសតតុាងវដេពាក់ព័នានឹងអំរពើថ្នកា រធវើទ្ធ  ណកមមវដេបនរោទ5 

ក្បកាន់រនាះ មនេកខណៈទូេំទូលាយ និងមិនចាស់លាស់។ េសាតុាងទ្ធងំអស់រនះ មិនក្គប់ក្គ្នន់កែុង6 

កា ទ្ធញរសចកាីសនែិដ្ឋឋ នយ៉ា ងសមរហ្ត ផេថា អំរពើទ្ធ  ណកមមពិតជាបនរកើតមនរៅតាមមនាី សនាិ-7 

ស ខណ្ណមួយរនាះ ឲ្យហ្ួសពីវិមតិសងស័យរឡើយ។” ច ះចំវណកឯសកខីកមម បស់រដើមបណា ឹង ដឋបបរវណ ី8 

សយ វសន, ជ ំ ម ី, ថាន់ ធីម អីហ្ែឹង គឺទ្ធត់រោេវតមាងវមនរទ គឺមិនអាចយកជាកា  មិនអាចរជឿជាក់9 

បនរទ វមនរទ របើតាមរមធាវីកា ពា កាី នួន ជា រនាះ។ ឧទ្ធហ្ ណ៍មួយរទៀត គឺអំរពើមន សសឃាត រៅ10 

ស-២១។ រមធាវីកា ពា កាី នួន ជា បននិយយថា  ខាុំសូមដកក្សង់៖ “រមធាវីកា ពា កាីសូម ំឭកនូវកងវះ11 

េសតតុាងវដេបង្គា ញឲ្យហ្ួសពីវិមតិសងស័យថា អំរពើមន សសឃាត ពិតជាបនរកើតរឡើងរៅស-២១   12 

វមន។ ច ះឯកសា ោស់ៗ បញ្ជីពីសម័យរនាះវដេបង្គា ញអំពីកាេប ិរចេទថ្នកា សមល ប់ សកខីកមម បស់ 13 

ប គគេិកស-២១រៅកែុងសវនាកា  រហ្ើយនិងសកខីកមម បស់រដើមបណា ឹង ដឋបបរវណីទ្ធងំ៣២ វដេរ ម្ ះ 14 

បងបែូន បស់គ្នត់ បនបត់ខលួនរៅស-២១ វដេរយើងបន ករ ើញរៅកែុងបញ្ជីរ ម្ ះអែករទ្ធសរៅ15 

សម័យរនាះ រហ្ើយវដេអែកខលះបននិយយរៅកែុងសវនាកា រនាះ អ៊ ៊ីចឹងរយើងរធវើរម៉ាច របះរោេ ក្គវត់16 

រោេទ្ធងំអស់ ឬយ៉ា ងរម៉ាច មិនអាចទ កចិតតបន មិនអាចរជឿជាក់បនវមនរទ រនះរបើតាមរមធាវី នួន 17 

ជា រនាះ?  18 

ជំហ្  បស ់នួន ជា និងរមធាវី បស់ខលួនអំពីមនាី សនាិស ខក្កាងំតាោន់រនាះ គឺថា វមនេកខណៈ19 

ជាររាគសញ្ញា រហ្ើយ។ កា រធវើទ្ធ  ណកមមរៅក្កាងំតាោន់ ខាុំសូមដកក្សង់៖ “ពាក់ព័នានឹងក្កាងំតាោន់ គឺ20 

មិនមនេសតតុាងណ្ណមួយវដេអាចរជឿជាក់បនពាក់ព័នារៅនឹង បួសធៃន់ធៃ  និងកា ឈឺោប់ រេើផលូវ21 

កាយ ឬផលូវចិតត វដេបនក្បក្ពឹតតរដ្ឋយរចតនារៅរេើអែករទ្ធសរនាះរទ។ ពាក់ព័នានឹងមន សសឃាតរៅ22 

ក្កាងំតាោន់ រសចកាីសនែិដ្ឋឋ នច ងរក្កាយ បស់ពួកគ្នត់បនបញ្ញជ ក់ថា មនវតរដើមបណា ឹង ដឋបបរវណីពី 23 

 ូបប៉ា រណ្ណា ះគឺ សយ វសន និងមស ស ខា វដេមិនបនសបងរនាះ បនផាេ់នូវព័ត៌មនមួយចំនួនពាក់ព័នា24 

រៅនឹងអំរពើមន សសឃាត ប៉ា វនាដូចវដេបនបញ្ញជ ក់ពីខាងរេើអ៊ ៊ីចឹង គឺថាមិនអាចរជឿជាក់បនរទ រដ្ឋយ25 

E1/526.101520103



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  44 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សា វតមិនអាចទ កចិតតបន។ បញ្ញា គឺថា មស ស ខា រនះ មិនវមនជារដើមបណា ឹង ដឋបបរវណីរទ គ្នត់ជា1 

សាកសី។ រមធាវីកា ពា កាី នួន ជា គឺក្ចឡំរហ្ើយ ក្ចឡំថាគ្នត់ជារដើមបណា ឹង ដឋបបរវណី។ ដូរចែះរយើង2 

អាចសនែិដ្ឋឋ នបនថា អំណះអំណ្ណង បស់រមធាវីកា ពា កាី គឺបរាជ័យ។ រហ្ើយកែុងពិេព បស់រមធាវី 3 

នួន ជា ហ្ែឹងគ្នត់និយយថា សាកសីអាចរជឿជាក់បនរដ្ឋយសា វតពួកគ្នត់សបង។ អ៊ ៊ីចឹងមនន័យថា 4 

សកខីកមម បស់ មស ស ខា ហ្ែឹងគឺអាចរជឿជាក់បនរហ្ើយ រក្ពាះគ្នត់បនសបងរហ្ើយ។ ដូរចែះវស ី    5 

សង្គវ ក់គ្នែ ជាមួយនឹងចរមលើយ បស់ សយ វសន។  6 

[១៤:០៨:៣៣] 7 

មស ស ខា បនរ ល្ើយដូចតរៅ ខាុំសូមដកក្សង់នូវឃាល ខលីៗថ្នសកខីកមម បស់គ្នត់។ គ្នត់ជាសាកសី 8 

គឺក្បតិោ ឹកសវនាកា  E1/249.1 គ្នត់បនមកផាេ់សកខីកមមរៅថ្ងៃទី២១ មករា ២០១៥។ រៅរពេ9 

រនាះ រគសួ គ្នត់អំពីកា សួ ចរមលើយរៅស-២១ រៅរម៉ា ង១០:២៦:៥៥នាទី គ្នត់ថា កា សួ ចរមលើយរគ 10 

រធវើរឡើងរៅកណ្ណា េវេ រហ្ើយរៅកវនលងមួយវដេខាុំអាចរមើេរ ើញកែុងរពេវដេខាុំរដើ រៅរដើ មក 11 

រពេរនាះខាុំកំព ងវតរបះបវនល។ រហ្ើយរក្កាយមករទៀត ក៏បនរ ល្ើយរទៀតថា រគថ្វ អែករទ្ធសជាមួយនឹង12 

គេ់ឫសសី ឬរដា រៅកែុងរពេសួ ចរមលើយ។ រហ្ើយរពេខលះរគរក្បើឧបក ណ៍ដកក្កចកអែករទ្ធស ដូចជា13 

ដង្គក ប់ជារដើម។” ជាច ងរក្កាយរៅរពេវដេរគសួ ថា រតើគ្នត់បនរ ើញផ្ទា េ់វេែកនូវអែករទ្ធសវដេ14 

ក្តូវបនរគសមល ប់រទ? រពេរនាះ គ្នត់រ ល្ើយថា ខាុំសូមដកក្សង់៖ “រគអា ក។ រហ្ើយខាុំសូមបញ្ញជ ក់ថា 15 

រៅរពេក្ពឹក រម៉ា ងក្បំបួន ដេ់រម៉ា ងដប់មួយ សយ វសន ក្តូវបនរគោប់ឲ្យរៅជីក រដា ជាមួយនឹង 16 

តាចិន។” ដូចជាសាកសីដថ្ទរទៀតវដ  វង សា  ន ជាប់  ំរៅក្កាងំតាោន់ រហ្ើយរមធាវី នួន ជា បនរសែើ17 

ស ំឲ្យសាា ប់ចរមលើយគ្នត់ គឺចរមលើយ បស់គ្នត់ស ីសង្គវ ក់ជាមួយនឹងចរមលើយ បស់ សយ វសន រៅក្កាងំ   18 

តាោន់ គឺវអាចបង្គា ញអំពីកា រធវើទ្ធ  ណកមម វដេអាចបង្គា ញឲ្យរ ើញអំរពើមន សសឃាត រដ្ឋយសា 19 

វតបាី បស់គ្នត់រនាះ ក្តូវបនរគសមល ប់រៅក្កាងំតាោន់។ រ ម្ ះ បស់ វង សា  ន រហ្ើយនិងរ ម្ ះបាី20 

 បស់គ្នត់ ក្តូវបនរយើង ករ ើញរៅកែុងបញ្ជីរៅសម័យរនាះ វដេបនបង្គា ញជូនរៅដេ់ វង សា  ន 21 

រៅកែុងសវនាកា រយើងរនះ។ អ ៊៊ីចឹងរតើេសតតុាងទ្ធងំអស់ហ្ែឹងយ៉ា ងរម៉ាច ក្តូវទ្ធត់រោេរទៀត ឬក៏យ៉ា ង22 

រម៉ាច? មិនមនកា រជឿជាក់រទ មិនអាចរជឿជាក់បនរទ ឬក៏យ៉ា ងរម៉ាច? រនះរបើតាម នួន ជា រនាះ។  23 

[១៤:១០:៤១] 24 

អ ៊៊ីចឹងខាុំសូម ំឭកជូនអងគជំន ំជក្មះថា សកខីកមមវតមួយរនាះ វអាចមនរក្បៀប វអាចមនតថ្មល25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  45 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ជាងជំរនឿរជឿជាក់។ សកខីកមមមួយរនាះ មិនោបំច់វតមនភាពស ីសង្គវ ក់គ្នែ  រដើមបីរធវើជាមូេដ្ឋឋ នរៅកែុង1 

កា កត់សមគ េ់ឲ្យរ ើញអំពីអងគរហ្ត  និងកា រកើតមនពិតក្បកដថ្នឧក្កិដឋកមមរទ។ ខាុំមនទំព័ មួយ2 

រពញវតមាង និយយអំពីកា រយងរៅរេើយ តតិសាស្តសតវដេបង្គា ញអំពីចំណ ចរនះ។ កា រធវើឲ្យកាល យរៅ3 

ជាទ្ធសក  ខាុំបនអានសា ណ្ណ បស់ នួន ជា ខាុំសូមដកក្សង់៖ “កា ង្គ វដេរគបងខំឲ្យរធវើរៅតាមសហ្4 

ក ណ៍ និងតាមរៅតាមកា ដ្ឋឋ នកា ង្គ រនាះ មិនវមនជាកា រដ្ឋយបងខំរទ វក្គ្នន់វតជាមរធាបយតាម5 

ផលូវចាប់ និងមិនអាចរជៀស ួច រដើមបីកសាងក្បរទសរឡើងវិញ និងរដើមបីឲ្យក្បជាជនមនអា  ហ្ូប6 

ច កក្គប់ក្គ្នន់។” រមធាវីកា ពា កាី នួន ជា ក៏បនបនារទៀតថា “េកខខណឌ កា ង្គ រនាះ មិនបនបង្គា ញឲ្យ7 

រ ើញចាស់អំពីច ិតេកខណៈវដេតក្មូវឲ្យមន រដើមបីឲ្យេកខខណឌ ទ្ធងំអស់រនាះ វរសមើគ្នែ នឹងកា ដ្ឋក់8 

ឲ្យកាល យរៅជាទ្ធសក រនាះរទ។”  9 

ច ះរដើមបណា ឹង ដឋបបរវណី២៦នាក់ វដេបនមកផាេ់សកខីកមមពាក់ព័នារៅនឹងអងគរហ្ត សាីអំពី10 

សហ្ក ណ៍ និងកា ដ្ឋឋ នកា ង្គ រៅក្តាកំក់រនាះ រហ្ើយពួកគ្នត់ទ្ធងំអស់ហ្ែឹង បនរ ៀបរាប់អំពីអវីវដេ11 

មនេកខណៈគួ ឲ្យោប់អា មមណ៍ អំពីឧក្កិដឋកមមថ្នកា ដ្ឋក់ឲ្យកាល យរៅជាទ្ធសក រនាះ គឺមនន័យថា 12 

កា ក្តួតក្តាតាំងពីផលូវចិតត ផលូវកាយ កា ក្តួតក្តារៅរេើរស ីភាព បស់ក្បជាជនកែុងកា រដើ រហ្ើ  កា 13 

ក្តួតក្តារៅរេើពាកយសមាី ក្តួតក្តារៅរេើជីវិតជាក្គួសា  ឬក៏ ួមរេទរនាះ អ ៊៊ីចឹងក្តូវក្ោនរោេ ទ្ធត់14 

រោេទ្ធងំអស់ ចរមលើយហ្ែឹងវមនរទ វមិនអាចរជឿជាក់បនរទ វមនរទ។ អ ៊៊ីចឹង រតើអវីរៅជាវិមតិសងស័យ 15 

ឬក៏ជាកា សងស័យ បស់រៅក្កមវដេមនវិោ ណញ្ញា ណរនាះ។ អ ៊៊ីចឹង ថារតើរៅចំរពាះម ខេសតតុាង16 

វដេសហ្ក្ពះរាជអាជាា បនបង្គា ញពាក់ព័នានឹង ស-២១, ក្កាងំតាោន់ ជាពិរសសរនាះ ថារតើរនះជា 17 

កា សងស័យ បស់រៅក្កមវដេមនវិោ ណញ្ញា ណ ឬក៏ជាកា សងស័យ បស់រមធាវីវដេមនវិោ ណ-18 

ញ្ញា ណរនាះ ឬក៏យ៉ា ងរម៉ាច?  19 

ពាក់ព័នានឹងកា រចញបញ្ញជ ឲ្យមនកា រ ៀបអាពាហ្៍ពិពាហ្៍រនាះ វពិបកកែុងកា រ ល្ើយតបរៅនឹង20 

រមធាវីកា ពា កាី នួន ជា ណ្ណស់ ពីរក្ពាះថាវៗរៅោកក្បធានបទ ពីរក្ពាះថាពួកគ្នត់មិនបនគិតរៅ21 

ដេ់រសចកាីសរក្មច បស់ត លាកា កំពូេរេើអំរពើអមន សសធម៌រនះរទ។ ខាុំមនចរមលើយពី រៅនឹងរមធាវី22 

កា ពា កាី រខៀវ សំផន។ រយើងក្តូវោនំូវសញ្ញា ណជាមូេដ្ឋឋ នវដេពនយេ់ចាស់រដ្ឋយអងគជំន ំជក្មះ23 

ត លាកា កំពូេរៅកែុងសាេដីកា បស់ខលួន គឺក្តូវពិោ ណ្ណរៅរេើអាកបបកិ ិយ និងកា ក្បក្ពឹតត។ ដូរចែះ 24 

រយើងក្តូវវតពនយេ់ឲ្យបនចាស់ អំពីកា ពាក់ព័នានឹងកា ក្គប់ក្គងរៅរេើកា រ ៀបអាពាហ្៍ពិពាហ្៍រនះ។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  46 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រយើងបនពនយេ់រហ្ើយថា រយើងោត់ទ កថា គឺកា ក្គប់ក្គងរៅរេើកា រ ៀបអាពាហ្៍ពិពាហ្៍រនះ វដេ1 

ក្តូវវតសិកាឲ្យបនស ីជរក្ៅរដ្ឋយអងគជំន ំជក្មះរនាះ។ កក្មិតថ្នភាពធៃន់ធៃ រនាះ ក្តូវវតវយតថ្មលឲ្យ2 

បនចាស់ រដ្ឋយរធៀបរៅនឹងកា ក្បក្ពឹតតទ្ធងំអស់រៅតាមមូេដ្ឋឋ ននានាហ្ែឹង។  3 

[១៤:១៤:២៦] 4 

ដូរចែះ បញ្ញា វដេសំខាន់ ប  ស និងស្តសតី វដេក្តូវបនរ ៀបកា រៅកែុងសម័យកមពជុាក្បជាធិប-5 

រតយយរនាះ រតើពួកគ្នត់មនសិទាិរស ីភាពរដ្ឋយរស ី និងរពញទី កែុងកា ក្បគេ់ជូនអងគកា នូវសិទាិកែុង6 

កា រ ៀបកា រទ? បញ្ញា រនះ មិនក្តូវបនរមធាវីកា ពា កាីរេើករឡើងរទ។ ទ្ធក់ទងរៅនឹងទំនួេខ សក្តូវ7 

ក្ពហ្មទណឌ ជាប គគេ  ដូចអស់រលាក រលាករៅក្កមដឹងរហ្ើយគឺថា មិនវមនជាក្បធានបទវដេរយើងមិន8 

ក្តូវសវមាងមតិរៅកែុងអងគជំន ំជក្មះរទ។ រយើងវតងវតគិតថា កា ចូេ ួម កកា ពិត បស់រយើងហ្ែឹង គឺ9 

ក្តូវរផ្ទា តរៅរេើេសតតុាងវដេអាចជួយកំណត់បទរោទជាសមៃ  ៈរទ។ រហ្ើយកា ង្គ រនះ កា ង្គ ពិត10 

ក្បកដរហ្ើយជាកា ង្គ  បស់ក្ពះរាជអាជាា រទវដេក្តូវរធវើ កែុងកា កំណត់ទំនួេខ សក្តូវក្ពហ្មទណឌ ។  11 

រមធាវី រខៀវ សំផន ស រស រៅកែុងកថាខណឌ ២៥១០ ខាុំសូមដកក្សង់៖ “រដ្ឋយរហ្ត ថារគ្នេ12 

នរយបយបកសក មមយុនីសាកមពជុា ដូចវដេមនបង្គា ញរៅកែុងកា កាត់កាីរយើងរនះ មិនទ្ធក់ទងរៅនឹង13 

ឧតតមគតិ បស់បកសក មមយុនីសាកមពជុា រខៀវ សំផន បដិរសធ រហ្ើយថាគ្នត់មិនវដេមនរចតនា ឬក៏ចូេ14 

 ួមកែុងកា ចូេក្បក្ពឹតតឧក្កិដឋកមមវដេបនរកើតរឡើងរទ។ មិនវមនជាឧតតមគតិ បស់ រខៀវ សំផន រនាះ15 

រទ។ ដូចេទាិម៉ា កស-រឡនីន ក៏មិនវមនក្តូវដំរណ្ណះក្សាយវដ ។ អងគជំន ំជក្មះទទួេអងគរហ្ត  គឺថាពី16 

រគ្នេនរយបយ រហ្ើយនិងកា ដ្ឋក់អន វតតរធវើយ៉ា ងណ្ណ រធវើឲ្យសងគមនិយមន ុ៎ងឲ្យរៅម ខឲ្យរេឿន។ 17 

រហ្ើយអងគជំន ំជក្មះក្តូវវតកំណត់អំពីក្កុមវដេចូេ ួមហ្ែឹង ខ សពីក្កុម នួន ជា រនាះ។ និយយពីសហ្18 

ឧក្កិដឋកមម ួមរនាះ អត់ទ្ធន់ដឹងថាអែកណ្ណចូេ ួមខលះរៅអីរទ អ៊ ៊ីចឹងក្តូវកំណត់សមសភាពទ្ធងំអស់19 

រនះ។ អ៊ ៊ីចឹងទ្ធក់ទងរៅនឹងទំនួេខ សក្តូវក្ពហ្មទណឌ ជាប គគេ បស់ជនជាប់រោទរនះ អងគជំន ំជក្មះមិន20 

អាចក្តឹមកំណត់ក្តឹមវតឧតតមគតិថ្នបដិវតតរនាះរទ ក្តូវវតគិតរក្បៀបរធៀបអតថបទចាប់ ឬក៏សីេធម៌21 

ទ្ធងំ១២ក្បកា  េកខនតិកៈបកសអីជារដើមវដេរយើងនិយយក្សាប់រហ្ើយ រហ្ើយដូចជាស នា កថាវដេរធវើ22 

រៅសម័យរនាះជារដើម រដ្ឋយគិតអំពីផេវិបកវដេជនជាតិកមពជុាទទួេ ងចរនាល ះឆ្ែ ំ៧៥ ដេ់៧៩។ 23 

រហ្ើយជនជាប់រោទទ្ធងំពី ហ្ែឹងក្តូវរ្លើយតប ឬក៏ទទួេខ សក្តូវចំរពាះផេវិបកទ្ធំងអស់រនះ។ 24 

[១៤:១៧:៤២] 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  47 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ត លាកា កំពូេចាស់រហ្ើយ ខាុំសូមក្តឡប់មកនិយយអំពីរមធាវី អង់តា ហ្គីសរស បនរេើក1 

រឡើងពីមសិេមិញក៏មិនដឹង ថាវផនកា  ួមកែុងកា អន វតតសងគមនិយមឲ្យបនរេឿន ក្តូវវតមនច ិតជា2 

ឧក្កិដឋកមម បនន័យថា ក្តូវវតមនបំណងក្បក្ពឹតតឧក្កិដឋកមម ឬក៏មនរចតនាណ្ណមួយកែុងកា ក្បក្ពឹតត3 

ឧក្កិដឋកមម។ អ ៊ ៊ីចឹងរយើងក្តូវរោទសំណួ សួ ថារតើឧក្កិដឋកមមរនះ មនរក្គ្នងទ ករទរៅកែុងវផនកា  ួម4 

រនះ។ ក្តូវដឹងថាឧក្កិដឋកមមមួយវដេមនរក្គ្នងរៅកែុងវផនកា  ួមរនាះ ត លាកា កំពូេគ្នត់រេើករឡើង5 

ថា ក្តូវពិនិតយអងគរហ្ត រដ្ឋយគិតអំពីកាេៈរទសៈពាក់ព័នាទ្ធងំអស់។ ត លាកា កំពូេបននិយយផង6 

វដ  រដើមបីឲ្យគរក្មង ួមរនះ គ្នម នច ិតឧក្កិដឋហ្ែឹង សមជិកទ្ធងំអស់ហ្ែឹងក្តូវវតទទួេសាគ េ់ថា ឧក្កិដឋ7 

កមមហ្ែឹងជារគ្នេរៅ រហ្ើយនិងជាផេវិបកវដេជារជៀសមិន ួច ឬក៏អាចជាយថាភាពវដេសមជកិ8 

រធវើមិនដឹងមិនឮ។ ឧទ្ធហ្ ណ៍ដូចជារ ឿងរ ៀបអាពាហ្៍ពិពាហ្៍ជារដើម។ រយើងមិនយេ់ដូចជនជាប់រោទ9 

រទ រយើងមិនយេ់ថា អងគជំន ំជក្មះក្តូវកំណត់បទរេមើសកា រ ៀបកា ហ្ែឹងកែុងថាែ ក់ជាតិរនាះរទ រដើមបី10 

ដ្ឋក់ឲ្យជនជាប់រោទ ោប់ឲ្យជនជាប់រោទទទួេខ សក្តូវ។ អ៊ ៊ីចឹងអងគជំន ំជក្មះក្តូវគិតថា កា មករធវើ11 

បដិវតត សរក្មចបដិវតតសងគមនិយមរនះ និងរគ្នេនរយបយទ្ធងំក្ប ំ  ួមបញ្ចូេទ្ធំងកា រ ៀបកា  ដ្ឋក់12 

បញ្ញជ រ ៀបកា ផងរនះ មិនវមនជារគ្នេនរយបយរេើកា រ ៀបកា រដ្ឋយបងខំរទ។ របើសិនជាវផនកា 13 

 ួមរនះតក្មូវឲ្យមនកា ក្បក្ពឹតតអំរពើអមន សសធម៌ទ្ធក់ទងជាមួយនឹងកា បញ្ញជ ឲ្យរ ៀបកា រនះ រហ្ើយ14 

បញ្ញជ ឲ្យរ ៀបកា រនះ គឺជាមរធាបយមួយកែុងកា បរងកើនចំនួនក្បជាជន។ អ៊ ៊ីចឹងអងគជំន ំជក្មះក្តូវ15 

សរក្មចថារតើ នួន ជា ឬ រខៀវ សំផន រនះមនបនទទួេ រហ្ើយរដើមបីកំណត់កា ទទេួរនះក្តូវវយតថ្មល16 

រេើកាេៈរទសៈពាក់ព័នាទ្ធំងអស់ ថារតើ នួន ជា និង រខៀវ សំផន រនះបនទទួេយកថា អំរពើអមន សស17 

ធម៌រផសងៗវដេក្បក្ពឹតតរឡើយ រហ្ើយមនទំនាក់ទំនងនឹងកា រ ៀបកា រនះ ឬក៏ថាជាអវីវដេអាចរកើត18 

រឡើងជាយថារហ្ត  គ្នត់ស ខចិតតទទួេរៅរពេសម័យរកើតរហ្ត ហ្ែឹងវដ ឬរទ រដើមបីកំណត់កា ទទួេ19 

ខ សក្តូវក្ពហ្មទណឌ  បស់ពួកគ្នត់។  20 

រៅកែុងចរមលើយ បស់ នួន ជា, នួន ជា គ្នត់និយយថា ប៉ា េ ពត, នួន ជា -- ប៉ា េ ពត ជាក្កុម21 

មួយជាក់លាករ់ៅកែុងបកសក មមយុនីសតកមពជុា ក៏ប៉ា វនតមិនមនអវីវដេនិយយអំពីឧក្កិដឋកមមវដេរោទ22 

ក្បកានរ់ៅកែុងេូមិភាគនិ តីរទ មិនមននិយយអវីទ្ធងំអស់បនាា ប់ពីមនកា ក្បក្ពឹតតឧក្កិដឋកមម រពេវដេ23 

កមម េិបេមកដេ់ក្តពាងំងម រហ្ើយរពេវដេឈលបដ្ឋវវវងរនាះ រគមករនាះ។ រហ្ើយពួកអស់រនាះ រតើ24 

ពួកហ្ែឹងរម៉ាច រលាកយេ់ថារគសមល ប់រដ្ឋយក្សបចាប់រទៀត? អ៊ ៊ីចឹងអែកណ្ណអែកសមល ប់រគហ្ែឹង? អ៊ ៊ីចឹង25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  48 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្កុម នួន ជា, ប៉ា េ ពត, តាម៉ា ក រនាះ, ស ន រសន រនាះ អែកណ្ណជាអែកទទួេខ សក្តូវឥឡូវ? រដ្ឋយសា 1 

រចះវតគិតពីចង់ស រស ក្បវតតិសាស្តសតរឡើងវិញរនាះ ក្កុមរមធាវី នួន ជា មិនបនពនយេ់រយើងអវីទ្ធងំអស ់2 

ទ្ធក់ទងនឹងពួកក្កុមដ្ឋវវវងរនះ វដេរៅសមល ប់រគរនះ។  3 

[១៤:២២:១៦] 4 

រហ្ើយមន ចនាបទមួយរទៀត វដេគ្នត់រក្បើវដ  រហ្ើយខាុំនឹងបញ្ចប់រេើចំណ ច។ នួន ជា គ្នត់5 

និយយថា គ្នត់ទទួេសាគ េ់ទំនួេខ សក្តូវតាមផលូវចិតត តាមផលូវសីេធម៌អំពីក្ពឹតតិកា ណ៍វដេរកើតរឡើង6 

រៅកមពជុាក្បជាធិរតយយ រហ្ើយនិងកា ឈឺោប់ថ្នក្បជាជនកមពជុាទ្ធងំអស់រៅកែុងសម័យន ុ៎ង។ ទទួេ7 

ខ សក្តូវវផែកសីេធម៌ គឺបនន័យថាទទួេយកនូវេទាផេ ឬក៏ផេវិបកថ្នអំរពើ បស់ខលួន គឺបននយ័ថា8 

ទទួេសាគ េ់យ តតិធម៌ ឬទទួេសាគ េ់ថាឲ្យអែករផសងរទៀត អាចកំណត់ទទួេខ សក្តូវផលូវចាប់ ឬក៏ក្ពហ្ម9 

ទណឌ រៅនឹងសកមមភាព បស់គ្នត់។ រៅរពេវដេគ្នត់និយយថា គ្នត់ទទួេសាគ េ់ទំនួេខ សក្តូវ 10 

ទទួេយកទំនួេខ សក្តូវជាសីេធម៌ រហ្ើយគ្នត់ក៏ខំនិយយថា គ្នត់ស ំឲ្យរដ្ឋះវេងគ្នត់រនាះ គឺបន11 

ន័យថា វនិយយផាយុនឹងគ្នែ  ពាកយសមាីវដេគ្នត់និយយហ្ែឹង គឺចក្មូងចក្មសផាយុគ្នែ ទ្ធងំក្សុង។ គ្នត់12 

អត់ទទួេសាគ េ់អវីទ្ធងំអស់ រហ្ើយរៅខំក្បឹងវតស រស ក្បវតតិសាស្តសតរឡើងវិញ រទ្ធះបីជាយ៉ា ងណ្ណក៏13 

រដ្ឋយ។  14 

អ៊ ៊ីចឹងខាុំសូមអ គ ណ វដេអន ញ្ញា តឲ្យខាុំរ ល្ើយតបរៅនឹងរមធាវីកា ពា កាី។ សូមអ គ ណរលាក15 

ក្បធាន។  16 

[១៤:២៣:៥៧] 17 

(រៅក្កមកំព ងពិភាកា) 18 

[១៤:២៤:២១] 19 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 20 

បទ សូមអរញ្ជើញរលាកសហ្ក្ពះរាជអាជាា អនត ជាតិ! 21 

រលាក នកីឡូាស គមូវជន៖ 22 

<សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ សួសតី រលាក រលាកក្សីរៅក្កម រមធាវីទ្ធងំអស់វដេមន23 

វតតមនរៅទីរនះ។ រលាកក្បធាន រយើងនឹងរ ល្ើយតបរៅនឹងចំណ ចជារក្ចើន វដេរេើករឡើងរដ្ឋយក្កុម24 

រមធាវីកា ពា កតី កាេពីពី បីថ្ងៃម ន និងចំណ ចនានា រៅកែុងសា ណ្ណជាលាយេកខណ៍អកស  បស់ពួក25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  49 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រគ។ ចាស់ណ្ណស់ រយើងនឹងរេើករឡើងវតចំណ ចមួយចំនួនវតប៉ា រណ្ណា ះ ជាពិរសសរៅរពេវដេមន1 

កា ជវជកតវ អំពីេសតតុាង--> 2 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 3 

អត់ឮវខម ផង អត់ឮកា កបវក្បផង។ 4 

(មនបញ្ញា បរចចករទស) 5 

អែកបកវក្ប៖ 6 

រលាកក្បធាន ខូចមីក្កូ រលាកក្បធាន សូមអេ័យរទ្ធស។ 7 

(មនបញ្ញា បរចចករទស) 8 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 9 

បទ សូមអរញ្ជើញោប់រផាើមសាជាងមីមាងរទៀត អំមិញអត់មនកា បកវក្បរទ។ 10 

រលាក នកីឡូាស គមូវជន៖ 11 

ុ <រយើងនឹងរ ល្ើយតបចំណ ចជារក្ចើន វដេរេើករឡើងរដ្ឋយរមធាវីកា ពា កតី រៅរពេវដេពួក12 

រគរធវើសា ណ្ណផ្ទា េ់មត់ និងរៅកែុងសា ណ្ណជាលាយេកខណ៍អកស ផងវដ ។> 13 

(មនបញ្ញា បរចចករទស) 14 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 15 

បទ មនបញ្ញា បរចចករទស ឥឡូវហ្ែឹងសក្មកសិនរៅ។ 16 

បទ អងគជំន ំជក្មះក្បកាសសក្មកោប់ពីរពេរនះតរៅ ហ្ូតដេ់រម៉ា ងបីខវះដប់ក្បំនាទី សូម17 

អរញ្ជើញចូេវិញ រដើមបីបនតកិចចដំរណើ កា សវនាកា ។ 18 

សក្មកសិនច ះ! រដ្ឋះក្សាយបញ្ញា បរចចករទសសិន។ 19 

ក្កឡាបញ្ជ៖ី 20 

សូមអរញ្ជើញរក្កាកឈ ! 21 

(សវនាកា សក្មកពីរម៉ា ង ១៤:២៦ នាទី ដេ់រម៉ា ង ១៤:៤៥ នាទី) 22 

[១៤:៤៥:៥១] 23 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 24 

អងគយុច ះ! 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  50 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

អងគជំន ំជក្មះក្បកាសបនតកិចចដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា ។ ផតេ់រវទិកាជូនរៅសហ្ក្ពះរាជ1 

អាជាា អនត ជាតិរដើមបីរឡើងរធវើរសចកតីសនែិដ្ឋឋ នតប។  2 

រលាក នកីឡូាស គមូវជន៖ 3 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ រយើងនឹងរ ល្ើយតបរៅនឹងចំណ ចជារក្ចើនវដេរមធាវីកា ពា កតីបន4 

រេើករឡើង។ រហ្ើយចំណ ចសំខាន់បំផ តវដេរមធាវីកា ពា កតីបនរេើករឡើងរនាះ រៅកែុងសា ណ្ណផ្ទា េ់5 

មត់ បស់ពួករគ រហ្ើយនិងចំណ ចមួយចំនួនវដេមិនបនរេើករឡើងរៅកែុងសា ណ្ណ<>ជាលាយ-6 

េកខណ៍អកស < បស់ពួករគរនាះរទ>។ ចំណ ចមួយវដេរមធាវីកា ពា កតីបនរេើករឡើងផងរនាះ គឺ7 

ទ្ធក់ទងរៅនឹងទឡហីក ណ៍ បស់រយើងខាុំ អំពីនិយមន័យថ្នឧក្កិដឋកមមក្បេ័យពូជសាសន៍ រហ្ើយនិង8 

< របៀបវដេវ>អន វតត<រៅរេើ>ជនជាតិោម។ រមធាវីកា ពា កតី<រលាក នួន ជា> បននិយយថា 9 

រនះជាកា  ំរលាេបំពានរៅរេើរគ្នេកា ណ៍គ្នម នបទរេមើសរបើគ្នម នចាប់វចង វដេថាសហ្ក្ពះរាជអាជាា  10 

បនរេើកទឡហីក ណ៍ស ំឲ្យអងគជំន ំជក្មះរធវើកា ផតនាា រទ្ធស <នួន ជា អំពីកា ក្បក្ពឹតតមួយចំនួន វដេមិន11 

វមនជាឧក្កិដឋកមមមួយក្បក្ពឹតតរឡើងរៅកែុងឆ្ែ ំ១៩៧៥ រនាះរទ>។ រនះគឺជារគ្នេកា ណ៍ គឺបនន័យថា 12 

រយើងមិនអាចផតនាា រទ្ធសន ណ្ណមែ ក់វដេក្បក្ពឹតត <ក្បសិនរបើរៅរពេរនាះ ពួករគមិនបនក្បក្ពឹតត 13 

រហ្ើយអំរពើរនាះវមិនផាយុនឹងចាប់>។ <រលាកក្បធាន> អំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍ គឺ<ជាអំពីខ ស14 

ចាប់>រៅកែុងឆ្ែ ំ៧៥។ រហ្ើយអំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍ <គឺជាកា បំផ្ទល ញក្កុមមន សស ដូចវដេមន15 

វចង>រៅកែុងអន សញ្ញា ក្បេ័យពូជសាសន៍ គឺរៅឆ្ែ ំ១៩៤៩ មិនវមនជាចាប់ងមីរនាះរទ។ <ខាុំបន16 

និយយអំពីអងគរហ្ត ថ្នអំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍ចំនួនក្បំ គឺសកមមភាពក្កុមមន សស វដេជាវផែកថ្នអន 17 

សញ្ញា >វដេអាចោត់ទ កថា ជាអំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍រនាះ  ួមមនកា ផ្ទល ស់ទីេំរៅក ម ។ រហ្ើយ18 

ខាុំបននិយយផងវដ អំពីកា បំផ្ទល ញរៅរេើក្កុមហ្ែឹង គឺមិនវមនក្តឹមវតកា បំផ្ទល ញវផែក ូបរាងរនាះរទ។ 19 

ដូរចែះរៅកែុងអន សញ្ញា ឆ្ែ ំ៤៩ បនបញ្ញជ ក់ឆ្ែ ំ គឺថារយើងអាចបំផ្ទល ញក្កុមមួយ ឧទ្ធហ្ ណ៍ដូចជាក្កុម20 

សាសនា រដ្ឋយមិនោបំច់សមល ប់រនាះរទ គឺមិនោបំច់សមល ប់សមជិកទ្ធងំអស់រៅកែុងក្កុមរនាះរទ។ 21 

គឺថាប គគេទ្ធងំអស់រនាះគ្នត់អាច ស់បន ប៉ា វនតរគអាចបំផ្ទល ញក្កុមរនាះបន។ រៅកែុងសា ណ្ណជា22 

លាយេកខណ៍អកស  បស់រយើងខាុំ ក៏បនរេើករឡើងចាស់វដ ។ រហ្ើយរមធាវីកា ពា កតី ក៏មិនបនរេើក23 

អំពីបញ្ញា រនះវដ  ប៉ា វនតរយើងរេើករឡើងរៅរេើចំណ ចរនះ រក្ពាះថាវជាចំណ ចមួយវដេមិនមនអវីអាច24 

ជំទ្ធស់បនរនាះរឡើយ។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  51 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

[១៤:៤៨:៤៩] 1 

ទ្ធក់ទងរៅនឹងកា ក្បេ័យពូជសាសន៍រៅរេើជនជាតិោម រមធាវីកា ពា កតី នួន ជា បនរេើក2 

រឡើង រដ្ឋយរេើករឡើងថា អងគជំន ំជក្មះបនដកមនាី សនតិស ខក្កូចឆ្ម  រចញពីកា ជំន ំជក្មះ<រៅកែុងសំណ  ំ3 

រ ឿង០០២/០២>។ ប៉ា វនតអងគជំន ំជក្មះបនរសែើស ំឲ្យភាគីទ្ធងំអស់រេើករឡើងទ្ធក់ទងរៅនឹងវិសាេភាព4 

ថ្នសំណ ំរ ឿង០០២/០២ តាំងពីម នោប់រផតើមមករមល៉ាះ ប៉ា វនតគ្នម នភាគីណ្ណមួយ ួមទ្ធងំរមធាវីកា ពា កតី និង5 

រមធាវី រខៀវ សំផន រមធាវីកា ពា កតី នួន ជា និង រខៀវ សំផន មិនបននិយយអំពីមនាី សនតិស ខក្កូចឆ្ម  6 

រនាះរទ។ រយើងចង់រធវើឲ្យអងគជំន ំជក្មះរនះក្បក្ពឹតតរៅរដ្ឋយមនក្បសិទាភាព ដូរចែះរយើងមិនោបំច់ក្តូវ7 

រេើកក្គប់ទីតាងំទ្ធងំអស់រនាះរទ រយើងក្គ្នន់វតរក្ជើសរ ីសទីតាងំមួយចំនួន។ រហ្ើយរមធាវីកា ពា កតី 8 

នួន ជា ក៏មិនបនរសែើស ំឲ្យដ្ឋក់មនាី សនតិស ខក្កូចឆ្ម  វដ  គឺខាុំយេ់ថា ពួករគយេ់ថាវមិនជារ ឿង9 

ោបំច់។  10 

ក្កុមរមធាវីកា ពា កាីទ្ធងំពី  ក៏បនអះអាងជាទូរៅថា ោមក្តូវបនោប់ខលួន រដ្ឋយសា វតរនះ11 

ជាវផែកមួយថ្នកា ក្ពួយប មៃវផែកសនាិស ខដ៏ក្សបចាប ់បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ ក្បសិនរបើរយើង12 

ចង់បំផ្ទល ញក្កុមមួយន ុ៎ង រហ្ើយរយើងរេើករហ្ត ផេថាជាបញ្ញា សនាិស ខ អាហ្ែឹងគឺមិនអាចរេើកយក13 

មកនិយយអ៊ ៊ីចឹងបនរទ។ រៅកែុងកថាខណឌ ៤៥ថ្នសាេដីកា សាា គីក គឺអងគជំន ំជក្មះបនវញកបំវបក14 

គ្នែ  វងរចតនាមន សសឃាត និងរចតនាក្បេ័យពូជសាសន។៍ ដូរចែះគឺវមិនោំបច់អីវដេថា រយើងមិន15 

អាចរេើករឡើងថា រដ្ឋយសា រហ្ត ផេរសដឋកិចច រដ្ឋយសា រហ្ត ផេគំរាមកំវហ្ង រហ្ត ផេសនាិស ខ16 

អីរនាះរទ ដូរចែះឲ្យវតរយើងមនរចតនាបំផ្ទល ញក្កុមហ្ែឹង គឺបនន័យថា ជាអំរពើក្បេ័យពូជសាសន ៍ួច17 

រៅរហ្ើយ។ 18 

[១៤:៥០:៤៩] 19 

អងគជំន ំជក្មះជាទីរគ្ន ព រៅកែុងសវនាកា រនះរយើងមនេសតតុាងវដេបនបង្គា ញជារក្ចើនអំពី20 

កា បំផ្ទល ញរៅរេើក្កុមោម និងក្កុមរវៀតណ្ណម។ ដូរចែះរយើងមិនអាចនិយយថា រដ្ឋយសា រហ្ត ផេ21 

សនាិស ខរនាះរទ ឧទ្ធហ្ ណ ៍រកមងអាយ បីបួនឆ្ែ ំជារដើម គឺ រសង   យ បននិយយថាគ្នត់បញ្ជូនរកមង22 

អាយ បីបួនឆ្ែ ំរៅសមល បរ់ៅវតតអូ ក្តកួន។ ឧទ្ធហ្ ណ៍ដូចជាទ្ធ ករវៀតណ្ណម ក្តូវបនរគសមល បរ់ៅ 23 

ស-២១ រៅកំពង់រសាមជារដើមរនាះ។ ដូរចែះគឺរយើងមិនអាចនិយយបនរទ កា សមល ប់ទ្ធ កក ម ទ្ធងំ24 

អស់រនះរដ្ឋយសា មូេរហ្ត សនាិស ខរនាះ។ ដូរចែះរក្ពាះពួករគមិនមនបងកសនាិស ខអីដេ់ បបកមពជុា25 

E1/526.101520111



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  52 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្បជាធិបរតយយរនាះរទ។ 1 

រេើសពីរនះរៅរទៀត រមធាវីកា ពា កាីបនរេើករឡើងថា រហ្ត អវីក៏អាចមនអំរពើក្បេ័យពូជ2 

សាសនរ៍ៅរេើជនជាតិោម រក្ពាះមនោមរៅកែុងក្កុម រៅកែុងថាែ ក់ដឹកនាកំមពជុាក្បជាធិបរតយយគឺ 3 

ម៉ា ត់ េី ន ុ៎ងវដេជាមស្តនាីជានខ់ពស់មួយ បសក់មពជុាក្បជាធិបរតយយ? រហ្ត អីក៏មិនមនកា រ ីសរអើង? 4 

ប៉ា វនតចំរពាះក្ពះរាជអាជាា  វិញ រយើងយេ់រ ើញថា ដូចវដេរយើងពនយេ់ ួចមករហ្ើយ រគ្នេនរយបយ5 

ចំរពាះជនជាតិោម គឺមនកា វក្បក្បួេរៅតាមរពេរវលា រហ្ើយេសតតុាងបនបង្គា ញផងវដ អំពី6 

ចំណ ចទ្ធងំអស់រនះ។ មនសាកសីជារក្ចើនវដេបនផាេ់សកខីកមម ួមទ្ធងំ អ ីសា ឧសាម ន គឺថាគ្នត់បន7 

និយយថា ជនជាតិោមបនចូេ ួមរៅកែុងចេនាកមពជុាក្បជាធិបរតយយ រហ្ើយមនកា ចូេ ួមរក្ចើន 8 

អែកខលះគ្នត់រសាម ះក្តង់ជាមួយសរមាច សីហ្ន  រហ្ើយភាគរក្ចើនគឺក្បឆំ្ងជា េន់ នេ់ រទើបរគចូេ ួម9 

ជាមួយ បបរនះ។ ប៉ា វនតោប់តាងំពីឆ្ែ ំ៧៣  ហ្ូតមក បកសក មមយុនីសាកមពជុាោបរ់ផាើមរគ្នេនរយបយ10 

មួយវដេបំផ្ទល ញសាសនាោម ក៏ដូចជាក្បថ្ពណីនិងទំរនៀមទមល ប់ បស់ោម។ រហ្ើយឧទ្ធហ្ ណ ៍បស ់11 

ម៉ា ត់ េី មិនបនជួយរៅដេ់រមធាវីកា ពា កាីរនាះរឡើយ។ អវីវដេគ្នត់និយយ គឺនិយយអំពីសមជឆ្ែ ំ12 

៧៤ វដេប៉ា េ ពត ក៏រៅទីរនាះវដ ។ រហ្ើយ ម៉ា ត់ េី បននិយយវដ ថា គឺថាោមរគមិនឲ្យពាក់នូវ13 

កវនសង ពាក់អីមិនឲ្យមនរគ្ន ពរៅតាមក្បថ្ពណី។ រហ្ើយគ្នត់បនក្បប់អែកសមៃ សថា គឺគ្នត់ខាល ច,  14 

ប៉ា េ ពត បនក្បប់ ម៉ា ត់ េី ថា រដ្ឋយសា វតរយើងចូេបដិវតតន៍ ដូរចែះគឺកា បញ្ចុះសព បស់រយើងគឺ15 

រក្សចរៅរេើ<បដិវតតន៍។ វមនកា ក្សបគ្នែ រៅនឹងអវីវដេសាកសីបនផតេ់សកខីកមម។ រៅរដើម>ឆ្ែ ំ៧៣ 16 

<ប៉ា វនតវរកើតរឡើងរក្ចើនណ្ណស់ រៅរក្កាយ ឆ្ែ ំ៧៥ រហ្ើយជ័យជមែះ បស់វខម ក្កហ្ម--> 17 

[១៤:៥៣:៤៥] 18 

រលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 19 

រលាកក្បធាន ខាុំសូមរទ្ធសវដេខាុំក្តូវនិយយកាត់ ប៉ា វនតខាុំរសែើស ំឲ្យក្ពះរាជអាជាា រៅរពេវដេ20 

រគដកឯកសា កែុងកា  -- រដើមបីដកក្សង់ឯកសា គឺគួ វតដកក្សង់ឯកសា  ក្បសិនរបើមិនមនរៅកែុង21 

សា ណ្ណបញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ គួ វតរេើករឡើងពីឯកសា  E3 ប៉ា វនតខាុំមិនចាស់ថារតើគ្នត់22 

និយយអំពី ម៉ា ត់ េី ហ្ែឹងគឺនិយយសមៃ សជាមួយ វប៊ន រ ៀ និន ឬក៏អែកណ្ណ។  23 

រលាក នកីឡូាស គមូវជន៖ 24 

រមធាវីកា ពា កាី ខាុំគិតថារយើងនឹងរធវើវបបរនះ ប៉ា វនតរមធាវីកា ពា កាីក៏រធវើវដ  ប៉ា វនតអវីវដេខាុំ25 

E1/526.101520112



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  53 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

និយយហ្ែឹងគឺឯកសា <សមៃ សន៍ជាមួយមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា គឺ>E3/7821 ប៉ា វនតរមធាវី1 

កា ពា កាីនិយយក្តូវណ្ណស់គឺថា ម៉ា ត់ េី ក៏បនសមៃ សជាមួយ វប៊ន រ ៀ និន ផងវដ ។ រហ្ើយរៅ2 

កែុងឯកសា  E3/390 ម៉ា ត់ េី បននិយយអំពីអវីវដេរកើតរឡើងចំរពាះក្គួសា គ្នត់រៅកែុង បប ប៉ា េ  3 

ពត។ គ្នត់បននិយយថា ប៉ា េ ពត៖ “សមល ប់ក្បពនាខាុំ កូនខាុំបីនាក់ កូនក្បសា បី រៅក្បបំួន រហ្ើយរៅ4 

បីហ្ែឹងគឺរៅជាទ្ធ ក រៅជាកូនរកមងរៅរឡើយ។” ដូរចែះរ ឿងកា រេើករឡើង បស់ ម៉ា ត់ េី មិនអាចជួយ5 

រៅដេ់រមធាវីកា ពា កាីបនរឡើយ។ ឧទ្ធហ្ ណ៍មួយរទៀត រៅកែុងឯកសា  E3/7821 អំពីរគ្នេ6 

នរយបយចំរពាះជនជាតិោម រហ្ើយគ្នត់រ ល្ើយថា បទ មិនវមនក្តឹមវតោមរទ គ្នត់និយយអំពីរវៀត-7 

ណ្ណមផងវដ ។ គ្នត់ថា រវៀតណ្ណម ឹតវតទទួេ ងកា រធវើបបខាល ងំវងមរទៀត។ រមធាវីកា ពា កាីបន8 

និយយរក្ចើនអំពីទសសនៈក មមយុនីសាសងគមនិយមជារដើម។ រហ្ើយគ្នត់បននិយយអំពីក្ទឹសាីវដេធានា9 

អំពីកា វិវតតន៍ កា  ីកចរក្មើន បស់សងគម ដូចជាសហ្ក ណ៍ វដេថា សហ្ក ណ៍គឺជាវផែកមួយ បស់10 

ក មមយុនីសា ឬក៏សងគមនិយមជារដើមរនាះ។  11 
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រលាក រលាកក្សីរៅក្កម នួន ជា និង រខៀវ សំផន មិនក្តូវបនរោទក្បកាន់អំពីបទរេមើសក មមយុ13 

នីសា សងគមនិយមអីរទ រទ្ធះបីថាពួកគ្នត់បនរធវើកា ង្គ រនះក៏រដ្ឋយ។ រហ្ើយមា៉ាងរទៀត រគបញ្ជូនគ្នត់14 

មកទីរនះ ក៏មិនវមនរដ្ឋយសា វតគ្នត់បរងកើតសហ្ក ណ៍រនាះរទ ប៉ា វនាគ្នត់បរងកើតសហ្ក ណ៍វដេរធវើ 15 

ឲ្យក្បជាជនកាល យរៅជាទ្ធសក ។ រហ្ើយជាកា បដិរសធនូវសិទាិជាមូេដ្ឋឋ ន បស់ក្បជាជន វដេសហ្16 

ក ណ៍ទ្ធងំអស់ហ្ែឹងរធវើឲ្យក្បជាជនរធវើកា រដ្ឋយគ្នម នក្បក់របៀវតស ៍ កា ទូទ្ធត់ រហ្ើយសថិតកែុងសាថ នភាព17 

អមន សសធម៌។ រនះគឺជាអវីវដេពួកគ្នត់បនរធវើ វដេមិនក្សបរៅតាមេកខខណឌ តក្មូវនានា។ ជនជាប់18 

រោទមករៅទីរនះ រក្ពាះថា -- ជនជាប់រោទមិនក្តូវបនយកមកទីរនះ រដ្ឋយសា វតក្ទឹសាីក មមយុនីសា19 

សងគមនិយមរនាះរទ។ រយើងរ ើញថា មនក្បរទសជារក្ចើនរៅរេើពិេពរលាករនាះ ក៏រគ្ន ពរៅតាម20 

ក្បព័នាក មមយុនីសាសងគមនិយម រហ្ើយរគមិនទទួេេទាផេដូចពួកគ្នត់រនះរទ។ រហ្ើយរគ្នេនរយបយ21 

 បស់រគ ក៏មិនបងកឲ្យមនកា ឈឺោប់ កា វិនាសកមមរៅដេ់ក្បជាជនវដ ។ ដូរចែះអវីវដេរមធាវីកា ពា 22 

កាី នួន ជា បនរេើករឡើងមួយរទៀត គឺទិនែន័យ<ក្បជា>សាស្តសត។ រនះគឺជាឯកសា ងមីមួយ រហ្ើយខាុំសូម23 

បញ្ញជ ក់ថា រនះគឺជាកា ពាយមមួយវដេពិនិតយរៅរេើទិនែន័យក្បជាសាស្តសតរដើមបីពិនិតយអំពីកា  ស់រៅ24 

កែុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ រហ្ើយខាុំគិតថា វជាឯកសា េែមួយវដេបង្គា ញអំពីទិនែន័យក្បជា 25 

E1/526.101520113



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  54 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សាស្តសត គឺ បស់ ផ្ទក្ទីត រហ្វ រេៀន ឯកសា  E3/10764។ រហ្ើយរមធាវីកា ពា កាីបនបង្គា ញថា 1 

ចំនួនអែកសាល ប់គឺមនចរនាល ះពី ១,២រៅដេ់ ២,៨លាននាក់។ រហ្ើយទិនែន័យមធយម គឺក្បវហ្េជា១,៩2 

លាន ក្បសិនរបើគិតជាភាគ យគឺ២១ភាគ យថ្នចំនួនក្បជាជន។ រនះមិនវមនជា បបក មមយុនីសាសងគម3 

និយមធមមតារឡើយ <ជនជាប់រោទ មិនវមនរៅទីរនះ រដ្ឋយសា វតក្ទឹសតីនរយបយ ឬរសដឋកិចចរនាះ4 

រទ។ ពួករគរៅទីរនះ រដ្ឋយសា វតកា ឈឺោប់ និងមន សសសាល ប់ រដ្ឋយសា វតពួករគរធវើរៅរេើក្បជា5 

ជន> កមពជុារនាះ។  6 

ខាុំសូមវកសក្មួេបនាិច គឺថារមធាវី រខៀវ សំផន បននិយយរៅក្ពឹករនះ រគបននិយយថា  7 

ក្ពះរាជអាជាា  រៅកែុងកថាខណឌ <៩៣២>បនដកក្សង់នូវចរមលើយសា ភាពពី <ពីស-២១ និងពី>ក្តាកំក់8 

រនាះ។ រលាក រលាកក្សីរៅក្កម រយើងមិនវដេរក្បើក្បស់ចរមលើយសា ភាពណ្ណមួយរទ គឺរយើងមិនវដេ9 

រក្បើក្បស់ចរមលើយសា ភាពពីមនាី សនាិស ខណ្ណមួយរទ។ រយើងមិនបនរធវើរៅកែុងកថាខណឌ ៩៣២រទ។ 10 

ក្បសិនរបើខាុំយេ់មិនខ ស គឺគ្នត់ចង់ដកក្សង់ឯកសា  E3/861 កា ពិតវក្គ្នន់វតជា បយកា ណ៍មួយ11 

វដេថាយួនលាក់បងំមូេដ្ឋឋ នរៅកែុងចំកា រៅស៊ូវតប៉ា រណ្ណា ះ វមិនវមនជាចរមលើយសា ភាពរនាះរទ។  12 

[១៤:៥៩:៣១] 13 

ឯកសា មួយរទៀត វដេរយើងបនដកក្សង់វដ ន ុ៎ងគឺ E3/2434 -- សូមរទ្ធសគ្នត់នយិយអំពី 14 

គឺកត់រេខ E3/2443 ប៉ា វនាមិនវមនជាឯកសា វដេក្សង់រទ ឯកសា វដេរយើងក្សង់គឺ <E3/2443 15 

កែុងកថាខណឌ  ៩៣២> វដេជាឯកសា ក្សុកក្តាំកក់ វដេនិយយអំពីរ ម្ ះ បស់ជនជាតិរវៀតណ្ណម16 

រៅកែុង  ំ។ អវីវដេគ្នត់ដក គឺរៅកែុងសា ណ្ណ បស់រយើង រយើងមិនបនដកក្សង់នូវឯកសា រនះក្តង់17 

កថាខណឌ រនាះរឡើយ គឺរយើងក្សង់រៅកវនលងរផសងមួយរទៀត។ គឺថាឯកសា ហ្ែឹង គឺក្តូវបនរគ គឺ18 

និយយអំពីកា រចញបញ្ញជ ពីថាែ ក់រេើបំផ ត។ <អវីវដេរយើងនិយយ គឺរយើងបនដករចញពីសា ណ្ណ 19 

 បស់រយើង គឺ>រៅកែុងរជើងទំព័ <៣២, ៤៥ និងរជើងទំព័ បនាា ប់រទៀត គឺរាេ់ចរមលើយសា ភាពនីមួយៗ 20 

ក្តូវបនកត់ក្តា និងសរងខបរៅកែុងរសៀវរៅកត់ក្តា រហ្ើយចំណ ចទី២រនាះ គឺ>កា សរងខបទ្ធងំអស់រនះ 21 

<ក្តូវបនច ះហ្តថរេខា រហ្ើយបនាា ប់មកបញ្ជូនរៅមនាី ក្សុក។> ដូរចែះរយើងយេ់<ក្សបជាមួយ>22 

រមធាវី រខៀវ សំផន បនរេើករឡើងថាវជារ ឿងវដេមិន<>ក្តឹមក្តូវ <កែុងកា >រក្បើក្បស់<ខលឹមសា > 23 

ចរមលើយសា ភាព<ពីមនាី សនាិស ខទ្ធងំអស់រនាះ វដេ>ខាុំនឹងនិយយអំពីចំណ ចទ្ធងំអស់រនះ<បនមកពី24 

កា រធវើទ្ធ  ណកមម>។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  55 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រក្ៅពីរនះរៅរទៀត រមធាវីកា ពា កាី រខៀវ សំផន ក៏បននិយយផងវដ ថា រយើងពឹងវផែករៅរេើ1 

កំណត់រហ្ត សាា ប់ចរមលើយ ជាចរមលើយសា ភាពវដេរេើករឡើងអំពីរវៀតណ្ណម។ ប៉ា វនតវមិនវមនជាកា 2 

ពិតរនាះរឡើយ។ ក្បសិនរបើរយើងរមើេរៅរេើវផែក បស់រយើង រៅកែុងកា ក្បក្ពឹតតចំរពាះរវៀតណ្ណមគឺ3 

មនរជើងទំព័ <៥៣៤> រហ្ើយកែុងរនាះមន៥១៣ដង វដេរយើងនិយយអំពីក្បតិោ ឹក បស់អងគជំន ំ4 

ជក្មះ ដូចវដេរមធាវីកា ពា កាី នួន ជា បនរេើករឡើងថាគ្នម នឯកសា ណ្ណមួយរៅកែុងឯកសា ផលូវកា 5 

 បស់បកសក មមយុនីសាកមពជុា អំពីរគ្នេនរយបយចំរពាះរវៀតណ្ណមរនាះរទ ប៉ា វនត ប៉ា េ ពត បននិយយ6 

អំពីកា សមល ប់ទ្ធ នរវៀតណ្ណម៥០លាន គឺថាចំនួន៥០លានហ្ែឹងមិនវមនជាចំនួនទ្ធ នរវៀតណ្ណម7 

រទ គឺចំនួនក្បជាជនរវៀតណ្ណមទ្ធងំអស់វតមាង។ 8 

[១៥:០២:១១] 9 

ឥឡូវរនះខាុំសូមបង្គា ញសាល យមួយគឺ E3/1094 គឺជាឯកសា  បយកា ណ៍ពីខាងេូមិភាគបូព៌ា។ 10 

រហ្ើយវមនរៅកែុងសា ណ្ណលាយេកខណ៍អកស  បស់រយើងខាុំ ប៉ា វនតរយើងខាុំមិនបននិយយ គឺថាេូមិភាគ11 

បូព៌ាបននិយយថា អន វតតតាមមគ៌្នបកសរដើមបីរបសសមែ ត វសវង ក រហ្ើយនិងករមាចខាម ងំរដ្ឋយវសវង12 

 កខាម ងំយួន។ គឺរគមិនបននិយយថា ទ្ធ នឬក៏គិញរនាះរទ គឺក្គ្នន់វតថាខាម ងំយួន។  រហ្ើយរតើជា13 

េទាផេយ៉ា ងរម៉ាចវដ  របើតាម បយកា ណ៍ហ្ែឹង? គឺបនបញ្ញជ ក់ថា ករមាចជនជាតិយួន១០០នាក់  ួម14 

ទ្ធងំធំ ទ្ធងំតូច ទ្ធងំោស់ ទ្ធងំរកមង។ រហ្ើយឯកសា រនះបញ្ញជ ក់ចាស់ថា រយើងមន បយកា ណ៍រផាើ15 

ជូនមជឈិមវដេបញ្ញជ ក់ថា រគ្ន ពរៅតាមរគ្នេកា ណ៍ តាមមគ៌្នបកស រហ្ើយបនសមល ប់ទ្ធងំអស់ 16 

ទ្ធងំរកមងទ្ធងំោស់រនាះ។ ក្បវហ្េជាមិនមនអវីបញ្ញជ ក់ឲ្យបនចាស់អំពីរគ្នេនរយបយជាងឯកសា  17 

E3/4604 រនាះរទ។ រនះគឺទសសនាវដតីទង់បដិវតតវខរមសា ឆ្ែ ំ៧៨។ រៅកែុងទសសនាវដាីរនះ គឺរគបន     18 

ស រស ដូចតរៅរនះ៖ “ឥឡូវហ្ែឹង យួនយ៉ា ងរម៉ាចវដ ? គ្នម នយួនរៅរេើដឹកដីកមពជុារទៀតរទ។ ពីម នមន19 

យួនជិត១លាននាក់ ប៉ា វនតឥឡូវសូមបីវតយួនមួយក្គ្នប់ក៏គ្នម នវដ ។”  20 

[១៥:០៤:១២] 21 

ខាុំរទើបនឹងឮសំរឡងផគ លាន់ខាល ងំ រហ្ើយវមិនខ សពីអវីវដេរមធាវីកា ពា កាី នួន ជា និយយរទ 22 

ក្គ្នន់វតឮសូ ផាះុក្គ្នប់វបក គ្នត់ថាអាហ្ែឹងជារ ឿង ដឋក្ប  រៅរហ្ើយ វដូចវតសំរឡងផគ អ៊ ៊ីចឹង។ 23 

រហ្ើយរមធាវីកា ពា កាីក៏បននិយយអំពីថា គ្នម នរគ្នេនរយបយករមាចព ទាសាសនិករទ។ ក្បសិនរបើខាុំ24 

ោមំិនខ សរទ រមធាវីកា ពា កាីបននិយយថា គ្នម នសាកសីណ្ណមួយបង្គា ញថា ក្ពះសងឃឹក្តូវបនរគផសឹក25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  56 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រនាះរទ។ មនសាកសីជារក្ចើរៅកែុងក ណីរនះ វដេនិយយអំពីកា ផសឹកក្ពះសងឃឹ។ ជិន សារ ឿន ផាេ់1 

សកខីកមមថ្ងៃ០៣ <សី > ២០១៦ បននិយយថា៖ “ពិតណ្ណស់រក្កាយថ្ងៃ១៧ រមសា ៧៥ ខាុំក្តូវបន2 

រគផសឹក ប៉ា វនតខាុំក្តូវបនរគក្បបឲ់្យលាោកសិកាខ បទ រដ្ឋយសា  បបរនាះនិយយថា គ្នម នក្ពះសងឃឹរៅ3 

កែុង បបរនះរទៀតរទ។” រខៀវ រៅ បនផាេ់សកខីកមមថ្ងៃ២១ មិង នា ២០១២ គ្នត់បននិយយថា៖ “រៅ4 

រពេវដេរគបញ្ញជ រយើងឲ្យផសឹក រយើងក្តូវវតរធវើតាម ក្បសិនរបើមិនអ៊ ៊ីចឹងរទ រយើងមិនអាចរៅមនជីវិត5 

រទ។” គ្នត់និយយថា៖ “ក្កុមវខម ក្កហ្មមួយក្កុមបនមកបញ្ញជ ឲ្យក្ពះសងឃឹរៅកែុងវតតអងគ កាឲ្យលា6 

ោកសិកាខ បទ។” <ឯម> រេឿង គ្នត់បនផាេ់សកខីកមមថ្ងៃ១៦ ក មៃៈ ២០១៥ ចំរពាះកា លាោកសិកាខ បទ 7 

“ក្ពះសងឃឹទ្ធងំអស់មិន ៊នបដិរសធរទ រយើងខាល ច រដ្ឋយសា វតមនកា បញ្ញជ ពីអងគកា ។ រហ្ើយ8 

ក្បសិនរបើរយើងមិនរធវើតាម អាហ្ែឹងរហ្ើយគឺជាបញ្ញា វដេរយើងក្តូវក្ពួយប មៃ ក្បសិនរបើរយើងមិនរធវើ  9 

តាម។” ជាេ រជឿន ជាសាកសី បស់រមធាវកីា កាីបននិយយថា គ្នត់ធាល ប់ជាក្ពះសងឃឹ។ រហ្ើយគ្នត់បន10 

រ ល្ើយថា រហ្ើយគ្នត់រ ល្ើយថា រគបងខំឲ្យគ្នត់ផសឹក រហ្ើយគ្នត់ថា គ្នត់នឹងចូេបួសវិញ ក្បសិនរបើគ្នត់   11 

អាច។ មន រេឿយ រៅថ្ងៃ០២ វខកញ្ញា  ២០១៥ បននិយយថា៖ “វខម ក្កហ្មវដេជានី សា ក្បធាន12 

រមក្សុកហ្ែឹង បនមកតក្មូវឲ្យរយើងោករចញពីក្ពះសងឃឹ រដ្ឋយសា វតមិនអន ញ្ញា តឲ្យមនក្ពះសងឃឹ13 

រទៀតរទរៅរពេខាងម ខ។” 14 

[១៥:០៦:៥៣]  15 

ក្បសិនរបើរយើងរមើេឯកសា បកសក មមយុនីសតកមពជុា E3/99 គឺនិយយអំពីកា អន វតតមគ៌្នបកស 16 

គឺច ះថ្ងៃ២២ កញ្ញា  ឆ្ែ ំ៧៥។ រៅកែុងឯកសា រនះបកសបននិយយថា៖ “ក្ពះសងឃឹភាគរក្ចើន ក្បវហ្េជា17 

៩០រៅ៩៥ភាគ យ បនរបះបង់វតតវដេជាមូេដ្ឋឋ ន វដេជាក្គឹះសំខាន់ បស់ក្ពះសងឃឹ គឺក្តូវបន18 

របះបង់រោេ។ ក្បជាជនវេងរៅវតតរទៀតរហ្ើយ រហ្ើយក៏រគវេងផាេ់ចង្គា ន់បវនថមរទៀតវដ ។” 19 

រយើងរ ើញថា ក្បវហ្េជា៩០រៅ៩៥ភាគ យថ្នក្ពះសងឃឹ និងកា អន វតតក្ពះព ទាសាសនាគឺវេងមន។ 20 

ដូរចែះខាុំគិតថា សងគមវបបហ្ែឹងថារតើវមនបញ្ញា អវីរកើតរឡើង? ថារតើរនះជាជរក្មើសវដេក្បជាជនកមពជុា 21 

ក៏ដូចជាក្ពះសងឃឹព ទាសាសនាហ្ែឹងេះបង់រដ្ឋយរចតនាឬ? រតើមនមូេរហ្ត អវីរទើបពួកគ្នត់េះបង់22 

សាសនា រៅរពេវដេពួកគ្នត់ក្តូវកា សាសនាបំផ តហ្ែឹង? មូេរហ្ត អីបនជាគ្នត់េះបង់សាសនា23 

វបបរនះ? រយើងដឹងថា  ហ្ូតមកដេ់រពេបចចបុបនែហ្ែឹង ក្បជាជនកមពជុារៅវតរគ្ន ពក្ពះព ទាសាសនា។ 24 

រហ្ត ផេវដេក្ពះព ទាសាសនាវេងមនរៅកែុង យៈរពេ៣ឆ្ែ ំថ្ន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ គឺរដ្ឋយ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  57 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សា វត បបហ្ែឹង មឃាត់ដ្ឋច់ខាតមិនឲ្យរគ្ន ពសាសនារនះឯង។ <ជាក់វសាង ឯម> រេឿង បន1 

និយយថា រទ្ធះបីថាគ្នត់អាចរៅជាក្ពះសងឃឹបន ប៉ា វនតអែកដថ្ទរទៀតហ្ែឹង ក្តូវបនរគបងខំឲ្យសឹក 2 

រហ្ើយកា ក្បពនាវងមរទៀតផង។  3 

មនទឡហី ណ៍ បស់រមធាវីកា ពា កាីនិយយអំពីអំរពើអមន សសធម៌នានា ដូចវដេជាវផែកមួយថ្ន4 

ឧក្កិដឋកមមក្បឆំ្ងមន សសជាតិ រហ្ើយខាុំមិននិយយឲ្យេមែិតរក្ចើនរទ ក្គ្នន់វតខាុំរេើករឡើងរដ្ឋយសរងខបៗ 5 

រក្ពាះថាវមនន័យយ តតិសាស្តសត បស់អងគជំន ំជក្មះរនះ ក៏ដូចជាអងគជំន ំជក្មះដថ្ទរទៀតបនបញ្ញជ ក់ចាស់។ 6 

ប៉ា វនតចំរពាះអំរពើអមន សសធម៌នានា គឺជាឧក្កិដឋកមមវដេមនរៅកែុងឆ្ែ ំ៧៥ រហ្ើយចាស់ណ្ណសថ់ា ចាប់7 

អនត ជាតិបននិយយចាស់អំពីចំណ ចទ្ធងំអស់រនះ គឺថាបនបញ្ញជ ក់ថា មិនអន ញ្ញា តឲ្យោ ីអាចក្បក្ពឹតត8 

អំរពើអាក្កក់នានា រហ្ើយអាចរគចផ តពីកា ផតនាា រទ្ធសរនាះរឡើយ។ រៅរពេវដេអំរពើមួយអាចោត់ទ ក9 

ថាជាអំរពើអមន សសធម៌នានា គឺរគោត់ទ កថាជាឧក្កិដឋកមមក្បឆំ្ងមន សសជាតិ។ ឧទ្ធហ្ ណ៍ដូចជាកា 10 

រ ៀបកា រដ្ឋយបងខំជារដើម វជាអំរពើអមន សសធម៌មួយ។ អំរពើអមន សសធម៌ គឺដូចជាកា រធវើបប កា វយ 11 

កា ក្បមង កា បនាា បបរនាថ ក អមន សសធម៌ កា បងខំឲ្យរធវើជារពសាកមម ក្ពមទ្ធងំកា បងកឲ្យមនរក្គ្នះ12 

ថាែ ក់ផលូវចិតត។ ឧទ្ធហ្ ណ៍ដូចជា កា វយរធវើបប កា   ំខលួនកែុងសាថ នភាពរកងក្បវ័ញ្ច អំរពើហ្ិងាផលូវ13 

រេទ កា រ ើញកា ក្បក្ពឹតតអំរពើហ្ិងា អំរពើឧក្កិដឋចំរពាះក្កុមក្គួសា  ឬក៏មិតតេកាិ ឬក៏កា សក្មតរដ្ឋយ14 

បងខំ ស ទាវតជាអំរពើអមន សស។ រហ្ើយខាុំរ ើញថា កាេពីមសិេមិញរមធាវីកា ពា កាី រខៀវ សំផន បន15 

រេើករឡើងថា កា រ ៀបកា រដ្ឋយបងខំមិនធៃន់ធៃ រទ វមិនរៅដេ់កក្មិតរនាះរនាះរទ។  16 

[១៥:១០:៤៥] 17 

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម រយើងបនសាា ប់ឮសកខីកមមជារក្ចើន បស់ជន ងរក្គ្នះថ្នអំរពើរ ៀបកា 18 

រដ្ឋយបងខំ។ វជាកា ផ្ទល ស់បាូ ជីវិត បស់មន សស វជារ ឿងប៉ាះពាេ់ធៃន់ធៃ ខាល ងំណ្ណស់រៅរពេរនាះ 19 

រហ្ើយចំរពាះមន សសភាគរក្ចើន គ្នត់រៅសេ់សាល កសាែ មរនះ ហ្ូតមកដេ់បចចបុបនែរនះ។ រពេខលះជា20 

សាល កសាែ មផលូវចិតត ប៉ា វនតអែកខលះគ្នត់ទទួេ ងនូវសាល កសាែ មវផែក ូបរាងកាយផងវដ ។ សាកសីមួយវដេ21 

រយើងោបំន គឺប  សមែ ក់វដេគ្នត់និយយ ថារតើគ្នត់ក្បប់គូដណា ឹង បស់គ្នត់យ៉ា ងរម៉ាច? <>រហ្ើយ22 

<ពួក>គ្នត់<ទ្ធងំពី >ក៏បនរ ៀបរាប់អំពីកា បត់បង់ បស់គ្នត់ រៅរពេវដេគ្នត់ក្តូវបនរគឲ្យរ ៀប23 

កា ជាមួយអែកដថ្ទរទៀត។ រហ្ើយគ្នត់និយយថា ក្បសិនរបើមនជាតិរក្កាយវមន ពួកគ្នត់ស ំជួបគ្នែ  24 

រហ្ើយរ ៀបជាមួយគ្នែ រនះរទៀត។ ដូរចែះរហ្ើយ គឺថាសូមបីវតកូនវដេរកើតរឡើងរចញពីកា រ ៀបកា រដ្ឋយ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  58 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បងខំ ក៏ទទួេ ងនូវផេប៉ាះពាេ់វដ ។ ដូរចែះគឺកក្មិតហ្ែឹង គឺវអាច្នរៅដេ់អំរពើអមន សសធម៌ដថ្ទ1 

រទៀត គឺជាកា ក្បក្ពឹតតដ៏កាចសា វយង់ ែ ងដូចគ្នែ រនះវដ ។ 2 

ឥឡូវរនះ ខាុំនិយយអំពីសកខីកមម បស់អែកជំនាញពី  ូបវដេបនមកផាេ់សកខីកមមទីរនះ ប៉ា វនត3 

រមធាវីកា ពា កាីរេើករដ្ឋយខ ស ឬក៏រេើកវតចំណ ចណ្ណមួយវដេក្តូវរៅតាមខលួនចង់បន គឺបនន័យថា 4 

រគវក  គឺរគវកវក្បរៅរេើសកខីកមម បស់អែកជំនាញ។ គឺដំបូងបំផ ត រគនិយយអំពីអែកជំនាញ រផហ្គ ឡឺ5 

វ ញ។ ក្បកដណ្ណស់ថា គ្នត់មិនោត់ទ កថា កា រ ៀបកា ជាកា រ ៀបកា រដ្ឋយបងខំរទ។ គ្នត់បនដក6 

ក្សង់ថា៖ “ខាុំរធវើកា យ៉ា ងខាល ងំកាល  ខាុំពាយមខាល ងំណ្ណស់ រដ្ឋយមិនសួ រនាះរទ មិនសួ ថារតើពួករគយេ់7 

ថា កា រ ៀបកា រដ្ឋយបងខំ ឬក៏អត់។” ដូរចែះក្បសិនរបើគ្នត់ពាយមមិនសួ អំពីបញ្ញា ហ្ែឹង មិនសួ ថារតើ8 

រ ៀបកា រដ្ឋយបងខំអត់ផង រធវើរម៉ាចរតើគ្នត់អាច្នដេ់កា សនែិដ្ឋឋ នថា កា រ ៀបកា ហ្ែឹងបងខំឬក៏អត់ 9 

រក្ពាះគ្នត់នឹងមិនទ្ធងំបន -- គ្នត់ពាយមមិនសួ ពីចំណ ចរនះ។ កា សមៃ សជារក្ចើនរធវើរឡើងរដ្ឋយ10 

សិសស រដ្ឋយនិសសិត គឺថារគសមៃ សរៅរេើក្បជាជនមួយចំនួនវដេរៅកែុង បបក្បេ័យពូជសាសន៍។ 11 

ឧទ្ធហ្ ណ៍ ដូចជាអែកខលះ រកមងៗខលះៗគ្នត់និយយរៅ និយយជាមួយកព កមា យ បស់មិតតេកាិខលួន 12 

រហ្ើយរយើងរ ើញថា ក្បសិនរបើរយើងរមើេរៅរេើគំ ូ ឬក៏ក្បូតូកូេថ្នកា សួ ហ្ែឹង រយើងរ ើញថា មន13 

មួយ -- ក្គ្នន់វតសួ ថា រ ៀបកា រដ្ឋយបងខំ ឬក៏អត់? ប៉ា វនតមនចំណ ចតិចតួចរទវដេសួ រនះ ប៉ា វនតអវី14 

វដេគ្នត់បនបញ្ញជ ក់ចាស់ គឺថាគ្នត់ពាយមមិនសួ អំពីបញ្ញា ហ្ែឹងរទ មិនសួ អំពីបញ្ញា រ ៀបកា រដ្ឋយ15 

បងខំ ឬក៏អត់ហ្ែឹង។ ដូរចែះចរមលើយវដេរ ល្ើយតបហ្ែឹង គឺចាស់ណ្ណស់ថា ç ប៉ា វនតក្បសិនរបើគ្នត់រផ្ទា ត16 

សំខាន់រៅរេើកា សួ ថា រ ៀបកា បងខំ ឬមិនបងខំ? ក្បកដណ្ណស់រគរ ល្ើយថា បងខំ។ រហ្ើយមនមន សសពី 17 

នាក់វដេគ្នត់បនរ ល្ើយថា គ្នត់បដិរសធមិនរ ៀបកា  រហ្ើយគ្នត់ក្តូវបនរគបងខំឲ្យរធវើកា ធៃន់ធៃ ។18 

រហ្ើយមែ ក់បនរ ល្ើយថា គ្នត់មិនអាចជំទ្ធស់បន។ រហ្ើយនា ីមែ ក់គ្នត់រ ល្ើយថា គ្នត់មិនចង់រទ ប៉ា វនត19 

ក្បសិនរបើគ្នត់រ ល្ើយថា មិនចង់ គ្នត់ខាល ចរគសមល ប់។ មែ ក់រទៀត គ្នត់និយយថា ខាុំក្តូវរគ្ន ពតាមអងគ20 

កា  ក្បសិនមិនអ៊ ៊ីចឹងរទ រគសមល ប់។ រហ្ើយអែកទី៤ វដេបនក្បប់ រផហ្គ ឡឺវ ញ ឬក៏អែកសមៃ សថា 21 

អងគកា សមល ប់មន សស។ រហ្ើយអែកទី៥ គឺគ្នត់និយយថា ស្តសតីោស់មែ ក់បនក្បប់គ្នត់ថា គ្នត់ក្តូវវត22 

រ ៀបកា  ក្បសិនរបើមិនអ៊ ៊ីចឹងរទ រគសមល ប់គ្នត់រោេ។  23 

[១៥:១៤:៣៨] 24 

ប៉ា វនតរទ្ធះបីជាយ៉ា ងណ្ណក៏រដ្ឋយ មន សសប៉ា នាម ននាក់ហ្ែឹងក្បប់គ្នត់រហ្ើយថា រគខាល ចមិន ៊ន25 
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អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  59 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បដិរសធរដ្ឋយសា វតខាល ចរគសមល ប់ អ៊ ៊ីចឹងរហ្ត អីក៏គ្នត់ រផហ្គ ឡឺវ ញ គ្នត់ ៊នសនែិដ្ឋឋ នថា កា 1 

រ ៀបកា ហ្ែឹងមិនវមនជាកា រ ៀបកា រដ្ឋយបងខំ។ ម នរនះគឺជាអែកវដេរ ៀបចំបញ្ជី អែកវដេក្តូវបនរគ2 

សមល ប់ រហ្ើយគ្នត់បនក្បប់ ឡឺវ ញ ថាអាជាា ធ បងខំគ្នត់ឲ្យរ ៀបកា ជាមួយក្បជាជនមូេដ្ឋឋ នវដេមិន3 

រចះអកស មែ ក់។ គ្នត់និយយថា គ្នត់មិនចង់រ ៀបរទ ប៉ា វនតកព ក បស់គ្នត់ ក្បប់គ្នត់ថា ក្បសិនរបើគ្នត់4 

បដិរសធរ ៀបកា ហ្ែឹង កព កគ្នត់ហ្ែឹងក្តូវរគសមល ប់រោេ។ ដូរចែះ ឡឺវ ញ មិនបនបញ្ញជ ក់ចាស់ថា  5 

រតើរ ៀបកា ហ្ែឹងរដ្ឋយបងខំ ឬក៏អត់រនាះរទ ប៉ា វនតពួករគរ ៀបកា រដ្ឋយសា វតប ិយកាសអាក្កក់ 6 

ប ិយកាសកាចសា វរៅកែុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ រដ្ឋយសា អ៊ ៊ីចឹងរហ្ើយ រទើបពួកគ្នត់មិន7 

 ៊នបដិរសធរៅរេើកា បង្គគ ប់បញ្ញជ  បស់អងគកា  រក្ពាះថារគរ ើញមនផេវិបកជារក្ចើន ថាវយ៉ា ង8 

រម៉ាច។ ដូរចែះរហ្ើយ អាចគឺថា រពេខលះរដ្ឋយសា វតកា ក្បវកកហ្ែឹង អាចនារំៅដេ់កា សមល ប់រោេ9 

រទៀតផង។  10 

អែកជំនាញទី២គឺ ណ្ណកា ក វ  គ្នត់បននិយយអំពីកា ក្សាវក្ជាវ បស់គ្នត់ វដេរផ្ទត តរៅរេើ11 

រ ឿងអំរពើហ្ិងាផលូវរេទ។ រហ្ើយគ្នត់សួ សណួំ មួយចំនួន  អំពីរគ្នេនរយបយ បស់បកសក មមយុនីសត12 

កមពជុា រហ្ើយគ្នត់សនែិដ្ឋឋ នអំពីរគ្នេនរយបយរៅរេើកា រ ៀបកា រដ្ឋយបងខំ។ គឺគ្នត់បនរ ល្ើយរៅថ្ងៃ13 

១៤ កញ្ញា  ២០១៦ រវលារម៉ា ង១៥:១០នាទី។ គ្នត់និយយថា កា ក្សាវក្ជាវហ្ែឹងគឺមិនវមនរស ើបអរងកត14 

អំពីរគ្នេនរយបយរនាះរទ។ រហ្ើយគ្នត់បនរ ល្ើយតរៅរទៀតថា៖ “ប៉ា វនតកា ក្សាវក្ជាវបនត បស់ខាុំបន15 

បញ្ញជ ក់អំពីទក្មង់ក្សបគ្នែ ថ្នកា រ ៀបកា រដ្ឋយបងខំក្តូវបនរគបងខំរៅកែុង បបវខម ក្កហ្ម។” រផហ្គ ឡឺ16 

វ ញ គ្នត់មិនរផ្ទត តរៅរេើោ ីរទ គ្នត់រផ្ទត តរៅរេើជន ងរក្គ្នះ។ ចំវណក ណ្ណកា ក វ  គ្នត់ ករ ើញ17 

អំពីទក្មង់ ួមគ្នែ មួយថ្នកា រ ៀបកា រដ្ឋយបងខំ។  18 

[១៥:១៧:០១] 19 

ទ្ធងំអស់រនះរធវើឲ្យខាុំនឹករ ើញរៅដេ់រមធាវីកា ពា កតីគឺ រលាក េីវ ស វណ្ណា  បនរេើកអំពីមតិ20 

មួយវដេថា រតើរធវើយ៉ា ងណ្ណឲ្យរមដឹកនាមំជឈិមគ្នត់ទទួេខ សក្តូវចំរពាះកា រ ៀបកា រដ្ឋយបងខំ? គ្នត់21 

រេើកឧទ្ធហ្ ណ៍មួយថា ក្បសិនរបើរមេូមិមែ ក់បងខំឲ្យនា ីមែ ក់រ ៀបកា  អ៊ ៊ីចឹងអាចឲ្យរមដឹកនារំៅថាែ ក់22 

កណ្ណត េហ្ែឹងទទួេខ សក្តូវចំរពាះកា រ ៀបកា រដ្ឋយបងខំឬក៏អត់? ខាុំស ំរ ល្ើយថា រមើេរៅរេើប ិបទកែុង23 

េកខណៈមួយរផសងគ្នែ ។ ក្បកដណ្ណស់ថា រៅកែុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ អត់មនរ ឿងវបបរនះរទ 24 

មិនវមនមនវតមែ ក់ ឬក៏មួយេូមិមនវតមែ ក់រនាះរទ។ េសតតុាងវដេរយើងរ ើញទ្ធងំអស់គ្នែ  គឺរយើង25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  60 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ទទួេបនពីសាកសីរដើមបណា ឹង ដឋបបរវណី ក៏ដូចជាអែកជំនាញបនក្បប់ថា គឺមនទូទ្ធងំក្បរទស រហ្ើយ1 

ជាទូរៅគឺរ ៀបកា ជាក្កុម រពេខលះរាប់សិប រាប់ យរទៀតផង។ អែកខលះគ្នត់មិនវដេជួបគ្នែ  មិនវដេ2 

រ ើញម ខគ្នែ ផង រៅរពេវដេរគបង្គគ ប់ឲ្យគ្នត់រ ៀបកា ន ុ៎ង។  3 

សកខីកមមមួយវដេបញ្ញជ ក់ចាស់ ថាវជារគ្នេនរយបយ បស់មជឈិម រហ្ើយបង្គា ញអំពីកា 4 

បងខំវដេថា ក្គប់គ្នែ ដឹងថាមនកា បងខំពីអងគកា ឲ្យរ ៀបកា ហ្ែឹង គឺជាសកខីកមម បស់ ណ ប ងឹម។ រយើង5 

បនរកាះរៅគ្នត់មកផតេ់សកខីកមមរៅទីរនះ គ្នត់ជាកមម េិបេ បស់និ តី រហ្ើយគ្នត់ក្តូវបនរគបញ្ជូន6 

រៅពាយ័ពយ រហ្ើយគ្នត់ទទួេបនតួនាទីខពស់មួយវដ  គឺអន រេខាក្សុក។ រហ្ើយគ្នត់បននិយយថា ថ្ងៃ7 

មួយ តាម៉ា ក មកជួបគ្នត់ រហ្ើយក្បប់គ្នត់ រហ្ើយនិងស្តសតីរផសងៗថា ពួកគ្នត់៣៨នាក់នឹងក្តូវរ ៀបកា ជា8 

មួយនឹងកងទ័ពពិកា  រគមិនវដេសាគ េ់រសាះ។ តាម៉ា ក រហ្ើយនិង តាទិតយ ចូេ ួមរៅកែុងពិធីរ ៀបកា 9 

រនះ។ រហ្ើយគ្នត់និយយអំពីពិធីរ ៀបកា ហ្ែឹង ថារៅកែុងកា រ ៀបកា ហ្ែឹងមនមន សសមួយចំនួនគ្នត់យំ10 

វក្សក។ ខាុំសូមដកក្សង់៖ “ខាុំក៏យំវដ  ខាុំពិបកចិតតយ៉ា ងខាល ងំ ខូចចិតតខាល ងំ រដ្ឋយសា វតខាុំមិនវដេរ ើញ11 

អនាគតបតីខាុំម នថ្ងៃរ ៀបកា រនាះរឡើយ រទ្ធះបីថារយើងរៅកែុងទ្ធ នជាមួយគ្នែ ក៏រដ្ឋយ។ ក្បសិនរបើខាុំ12 

បដិរសធ ខាុំក្តូវរគសមល ប់ ដូរចែះខាុំក្តូវក្ទ្ធតំាមសាថ នភាពរៅ។” គ្នត់គឺជាកមម េិបេថាែ ក់កណ្ណត េ ឬក៏13 

អាចថាដេ់ថាែ ក់ខពស់ផងវដ   បបរគទ កចិតត រហ្ើយ តាម៉ា ក គ្នត់រក្ជើសរ ីសឲ្យកាន់តំវណងហ្ែឹង សូមបី14 

វតគ្នត់  គ្នត់ខាល ចមិន ៊នបដិរសធជាមួយអងគកា   មិន ៊នបដិរសធរ ៀបកា ជាមួយទ្ធ នពិកា 15 

ផង អ៊ ៊ីចឹងរតើក្បជាជនធមមតា ក្បជាជនសាមញ្ាហ្ែឹង រតើយ៉ា ងរម៉ាចវដ ? ថារតើពួករគេ័យខាល ចកក្មិតណ្ណ 16 

រៅរពេវដេឮថា វមនបញ្ញជ ពីអងគកា ឲ្យរ ៀបកា ហ្ែងឹ?  17 

[១៥:២០:១១] 18 

រហ្ើយមនចំណ ចពី បីតូចៗបវនថមរទៀត ទ្ធក់ទងរៅនឹងអវីវដេរមធាវីកា ពា កាីបនរេើករឡើង19 

កាេពីរពេកនលងមក។ ចំណ ចមួយហ្ែឹង គឺថារមធាវកីា ពា កាីបនអះអាងថា ក្ពះរាជអាជាា រេើករឡើង20 

ដ៏ចវមលករៅកែុងសា ណ្ណវដេថា កមពជុាក្បជាធិបរតយយរបកបរញ្ញេ តរវៀតណ្ណម រដ្ឋយច ោរដើមបីយក21 

រពេរក្តៀមកមល ំង ល្ នពានបវនថម។ ខាុំសូមឲ្យគ្នត់ពិនិតយរមើេរៅរេើរជើងទំព័ រៅកែុងសា ណ្ណ រក្ពាះ22 

រជើងទំព័ បនបញ្ញជ ក់ចាស់អំពីកំណត់រហ្ត កា ក្បជ ំថ្ងៃ១១ មីនា ឆ្ែ ំ៧៦គឺកិចចក្បជ ំ បស់គណៈអចិថ្ស្តនាយ៍ 23 

ឯកសា  E3/217។ កិចចក្បជ ំហ្ែឹងគឺបញ្ញជ ក់ចាស់ដូចអវីវដេរយើងស រស  គឺថារគច ោរដើមបីរបក   24 

រវៀតណ្ណម រដើមបីយករពេវងមរក្តៀមកមល ំងទ ក ល្ នពាន។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  61 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ខាុំសូមបញ្ញជ ក់ថា កមពជុាក្បជាធិបរតយយរធវើរឡើងរដ្ឋយកា ក្សរមើក្សថ្ម រហ្ើយពួកគ្នត់មន1 

អា មមណ៍ថា មនកា គំរាមកំវហ្ងពីរវៀតណ្ណមតាងំពីរពេដំបូងរមល៉ាះ។ រនះគឺជាអវីវដេ សាីហ្វិន ម័   សី 2 

បនស រស ។ សាីហ្វិន ម័   ីស គឺជាអែកជំនាញ បស់អងគជំន ំជក្មះវដេរមធាវីកា ពា កាីក៏បនរសែើស ផំង 3 

វដេនិយយអំពីទំនាក់ទំនង វងកមពជុាក្បជាធិបរតយយជាមួយរវៀតណ្ណម។ 4 

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ជនជាប់រោទទ្ធងំពី  ូបបនរេើកនូវរេសជារក្ចើន រហ្ើយរដើមបីរគច5 

ពីកា ទទួេខ សក្តូវ។ រហ្ើយជារក្ចើនរេើករក្ចើនសា ពួករគរេើកនូវរេសវដេវផាយុ វដេក្បឆំ្ងគ្នែ6 

រៅ វិញ ប៉ា វនតយ៉ា ងណ្ណក៏រដ្ឋយពួករគ គឺថា នួន ជា រក្ចើនជាង រខៀវ សំផន រៅរទៀត។ រទ្ធះបីយ៉ា ងណ្ណ7 

ក៏រដ្ឋយ ពួករគពាយមផាេ់យ តតិកមមរៅដេ់ឧក្កិដឋកមម បស់ បបរនាះ ខាុំនឹងនិយយអំពីចំណ ចរនះ 8 

រហ្ើយវជាចំណ ចដ៏សំខាន។់ រៅកែុងសា ណ្ណ បសរ់មធាវី នួន ជា បននិយយថា វមនមូេដ្ឋឋ នមួយ9 

ចំនួនកែុងកា ោប់ខលួន និង  ំខលួន កា សងស័យពីកា ចូេ មួរៅកែុងសកមមភាពខ សចាប់ គឺរជើងទំព័ រេខ10 

៥៤០  បស់សា ណ្ណ នួន ជា។ គឺបនន័យថា រគមនសិទាសិមល ប់អែកវដេរគសងស័យថា មិនរសាម ះក្តង់11 

ចំរពាះ បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ រខៀវ សំផន ក៏បនរេើករឡើងរក្ចើនវដ រៅកែុងទឡហីក ណ ៍បស់ពួក12 

រគ ប៉ា វនតរៅកែុងសា ណ្ណបញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ពួករគ ឧទ្ធហ្ ណរ៍ៅកែុងកថាខណឌ ១៤៦៦ 13 

ជារដើម រមធា វី រខៀវ សំផន បននិយយថា មនាី សនាិស ខគឺបននិយយអំពីមនាី សនាិស ខ រយើងដឹងថា14 

មនាី សនាិស ខជាអវី គឺជាឧបក ណ៍សមល បម់ន សស ប៉ា វនតរមធាវីកា ពា កាី រខៀវ សំផន បននិយយថា 15 

មនាី សនាិស ខ គឺជាកា រ ល្ើយតបយ៉ា ងម ឺងម៉ា ត់ចំរពាះចេនាបះរប  គឺរគបំវបកប គគេវដេរគយេ់ថា16 

រក្គ្នះថាែ ក់ចំរពាះសថិ ភាព បសក់មពជុាក្បជាធិបរតយយ។ ប៉ា វនតអវីវដេេសតតុាងបនបង្គា ញគឺថា កមពជុា17 

ក្បជាធិបរតយយបំវបកប គគេហ្ែឹងរដ្ឋយកប់រៅកែុងផែូ កប់សព ួមរៅវិញ។  18 

[១៥:២៣:៥០] 19 

ដូចវដេ នួន ជា បនរេើករឡើងគឺថា គ្នត់បនក្បប់ រងត សមបតតិ ផងវដ រៅកែុងរសៀវរៅ គឺ20 

ជារសៀវរៅវដេ រងត សមបតតិ បនដកក្សង់។ រហ្ើយរមធាវីកា ពា កាីក៏បនរេើករឡើងរៅកែុងសា ណ្ណ21 

 បស់ពួករគកាេពីឆ្ែ ំរៅផងវដ ន ុ៎ងគឺថា នួន ជា មិនបនស ំរទ្ធសចំរពាះរហ្ត កា ណរ៍ៅ ស-២១ រទ។ 22 

គ្នត់មិនស ំរទ្ធសចំរពាះរហ្ត កា ណរ៍ៅស-២១ រទ សូមបីវតកមួយក្សី បស់គ្នត់និងអែកដថ្ទវដេជាសាច់23 

ញាតិ បស់គ្នត់ក្តូវបនរគបញ្ជូនរៅរនាះក៏រដ្ឋយ។ រយើងបនរ ើញរៅកែុងឯកសា មួយចំនួនដូចវដេ24 

រយើងបនបង្គា ញរៅកែុងសា ណ្ណ បសរ់យើង វដេជាឯកសា រៅរសសសេ់ពីសម័យរនាះ មនមន សស25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  62 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្បវហ្េជា១៨ពាន់នាក់វដេក្តូវបនរគ  ខំលួនរៅទីរនាះ យ៉ា ងរ ចណ្ណស់ ១៨ពាន់នាក់។ ដូរចែះ1 

ចាស់ណ្ណស់ថា រនះជាឯកសា វដេរៅរសសសេ់ ប៉ា វនតផាយុរៅ វិញ នួន ជា មិនស ំរទ្ធសរឡើយ គ្នត់2 

ពាយមផាេ់យ តតិកមមចំរពាះរហ្ត កា ណ៍ទ្ធងំអស់រនះ។ រនះគឺជារគ្នេជំហ្ វដេគ្នត់ក្បកាន់ជាញឹក3 

ញាប់ ប៉ា វនារពេខលះ គ្នត់ក្បកាន់ជំហ្ រផសង រដើមបីរជៀសពីកា ទទួេខ សក្តូវ។ E3/663 គឺជាកា 4 

សមៃ សជាមួយ នួន ជា រហ្ើយរៅរពេហ្ែឹង គ្នត់និយយថា “រៅរពេហ្ែឹង គ្នម នស-២១រទ ក្បសិនរបើ5 

មន ស-២១ រគនឹងក្បប់ខាុំ ប៉ា វនាខាុំមិនវដេឮអំពីស-២១រនាះរទ។”  6 

មនកា ក ហ្កជារក្ចើនវដេ នួន ជា វតងវតក ហ្កក្បប់រគ រដើមបីរជៀសផ តពីកា ទទួេខ សក្តូវ 7 

រហ្ើយរពេខលះ គ្នត់និយយថា គ្នត់ទទួេខ សក្តូវផលូវចិតត ទទួេខ សក្តូវសីេធម៌ ប៉ា វនាទ្ធងំអស់ហ្ែឹង វ8 

ក្គ្នន់វតជាទឹកវេែកក្ករពើវតប៉ា រណ្ណា ះ។ វជារ ឿងវដេមិនរសាម ះក្តង់ គឺកា ស ំរទ្ធសវដេមិនរសាម ះក្តង់ 9 

រក្ពាះគ្នត់បញ្ញជ ក់រហ្ើយ ថាគ្នត់មិនស ំរទ្ធសរទ ចំរពាះរហ្ត កា ណ៍រៅស-២១។ រពេខលះ គ្នត់បរនាា ស10 

រៅដេ់អែកសមល ប់តរៅរទៀតរណ្ណះ វដេគ្នត់ពាយមរគច។ ឥឡូវរនះខាុំសូមបង្គា ញវខសវីរដអូមួយ។  11 

[១៥:២៦:២០] 12 

(កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរឡង- ូបភាព) 13 

“ខាុំសវមតងនូវកា ថាខាុំ រគ្ន ពនូវវិញ្ញា ណកខនា បស់ក្បជាពេ ដឋខាុំវដេបនេះបង់អាយ ជីវិត 14 

រហ្ើយក៏ខាុំសំវដងនូវកា រសាកសាា យ។ រហ្ើយជក្មបឲ្យរ ើញរៅ មិនវមនកមពជុាក្បជាធិបរតយយជា15 

អែកសមល ប់ក្បជាជនកមពជុា បស់ឯងរទគឺក្បរទសវដេរគតាងំខលួនជាអមិតតជាមួយកមពជុាក្បជាធិបរតយយ 16 

រហ្ើយខាុំស ំអន ញ្ញា តមិនរចញរ ម្ ះក្បរទសណ្ណ រដើមបីវបកបក់សាម មគគីរទ។” 17 

(បញ្ចប់កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរឡង- ូបភាព) 18 

[១៥:២៧:១២] 19 

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម មិនវមនរវៀតណ្ណមរទ ជាអែកោត់វចងក្គប់ក្គងមនាី សនាិស ខស-២១ 20 

ក្កាងំតាោន់រនាះរទ។ កា របសសមែ តកមម េិបេេូមិភាគបូព៌ា មិនវមនរធវើរឡើងរដ្ឋយរវៀតណ្ណមរទ។ 21 

កា ដ្ឋឋ ន និងកា ដ្ឋឋ នកា ង្គ  និងកា ឲ្យក្បជាជនដ្ឋក់ឲ្យរៅជាទ្ធសក  និងក្បជាជនសាល ប់ជារក្ចើនរនាះ 22 

គឺមិនវមនជាកា រធវើរឡើងរដ្ឋយរវៀតណ្ណមរនាះរទ។ មនក្ពឹតតិកា ណ៍ មនវផែកមួយសំខាន់រៅកែុងវខស23 

ភាពយនាវដេ រងត សមបតតិ រនាះគឺគ្នត់បនសមៃ សទ្ធ នកងទ័ពធមមតា រដើមបីឲ្យអែកទ្ធងំរនាះរៅ24 

និយយជាមួយ នួន ជា។ អែកទ្ធងំរនាះគឺជាអតីតកងទ័ពកមពជុាក្បជាធិបរតយយវដេបនទទួេសា ភាព25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  63 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ថា គឺថាជាោ ីកែុងកា សមល ប់ ង្គគ េ។ ពួកគ្នត់និយយអំពីកា សមល ប់ ង្គគ េវខម រក្កាមរៅក្សុកបកាន 1 

ក៏ដូចជាសមល ប់អែកវដេមកពីេូមិភាគបូព៌ា។ រហ្ើយ រងត សមបតតិ បននាយំកអតីតកងទ័ពទ្ធងំរនាះ 2 

រៅជួប នួន ជា រហ្ើយមនមែ ក់សួ រៅ នួន ជា, អែកណ្ណជាអែកបញ្ញជ ឲ្យសមល ប់? រហ្ើយដូចជារម3 

បញ្ញជ កា  បស់គ្នត់ហ្ែឹង អែកណ្ណបញ្ញជ ឲ្យសមល ប់រនាះ? រហ្ត អវីបនជារមបញ្ញជ កា  ដូចរមបញ្ញជ កា េូមិ4 

ភាគក្តូវបនសមល ប់រោេ? រហ្ើយ នួន ជា បនរ ល្ើយដូចតរៅ៖ 5 

[១៥:២៨:៤៥] 6 

(កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរឡង- ូបភាព) 7 

“រយើង ំរដ្ឋះបនរហ្ើយ បទ ផ តពីចក្កពតតិអារម ិករហ្ើយ។ បទ រហ្ើយច ះកងទ័ព គ្នែ ខំតស៊ូ 8 

ដូចជា រមៗខាុំអី ខលះរៅ ថាែ ក់ដេ់កងពេ ថាែ ក់ដេ់អី វ រសនាធំអី ច ះរម៉ាចក៏យកគ្នែ រៅសមល ប់អស់9 

 េីង?  អ ៊៊ីចឹងបនខាុំរ ល្ើយ រគសួ ខាុំ បែូនសមបតតិរនះ  អ ៊៊ីចឹងគ្នត់សួ ថា  ច ះរហ្ត អីបនសមល ប់មន សស? 10 

អ ៊៊ីចឹងថាែ ក់រេើ បទថាែ ក់រេើឲ្យសមល ប់ អ ៊៊ីចឹងអ៊៊ំណ្ណុ៎ ! អាឺ!។ បទ អ ៊៊ីចឹងក្សកុ អ ៊៊ីចឹងមិនវមនក្តឹមក្សកុរទ 11 

រៅដេ់តំបន់ េូមិភាគ! បទ។ បទ អ ៊៊ីចឹងមិនវមនេូមិភាគហ្ែឹងរទ រៅដេ់រលាកតា។ មជឈិម។ បទ12 

មជឈិម រៅដេ់មជឈិមថា អាុ៎! មិនវមនមជឈិមហ្ែឹងរទ? បទ អ ៊៊ីចឹងរៅដេ់រលាក តាប៉ា េ ពត, អាឺ!។ រៅ13 

ដេ់រលាក តាប៉ា េ ពត ឮថាមិនវមនរលាកតាប៉ា េ ពត រទ មនពីរេើហ្ែឹងរៅរទៀត? អាឺ! មិនដងឹអា14 

ណ្ណ។  បទ មិនដងឹអែកណ្ណ។ វរចះវតថារៅ។ រចះវតថារៅរេើ រៅរេើ មិនដងឹអែកណ្ណ។ មនរៅ15 

រេើរម ។ បទ ខាុំរ ល្ើយអ ៊៊ីចឹងណ្ណុ៎ អ៊៊ំ។ បទៗ។ បទ ខ សក្តូវអីខាុំ -- រទ អ ៊៊ីចឹងរហ្ើយ។ បទ ខាុំមិន ៊ន16 

ថាវដ  ប៉ា វនតខាុំរ ល្ើយអ ៊៊ីចឹង។ គ្នម នដេ់ពួកកមួយឯងទ្ធងំអស់អីក៏រដ្ឋយ របើជាប់ៗពួកខាុំរណះ វមនណ្ណុ៎  ប៉ា វនត17 

អត់អីរទ ខាុំតាងំចិតតរហ្ើយ។ រៅនិយយខាងត លាកា ហ្ែឹង ឲ្យវអាងដងឹមាង។ អាណ្ណសមល ប់ក្បជាជន 18 

អារម ិក រហ្ើយនិងយួន មិនវមនវខម នឹងវខម ឯណ្ណ។”  19 

(បញ្ចប់កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរឡង- ូបភាព) 20 

[១៥:៣០:២៧] 21 

បទ ក្តង់ចំណ ចរនះ នួន ជា គឺថារគច ង្គករចញពីកា ទទួេខ សក្តូវ គ្នត់ថាវខម មិនសមល ប់22 

វខម រទ។ រនះប  សពី នាក់រនះគឺជា ឃាតក វដេបនសមល ប់ក្បជាជនយ៉ា ងរក្ចើន រហ្ើយគ្នត់រនះគឺជា23 

អតីតកងទ័ពវដេរធវើតាមបញ្ញជ  បស់រគ។ ពួកគ្នត់មិនវមនជាជនជាតិរវៀតណ្ណម  មិនវមនជាជនជាតិ24 

អារម ិកាងំរទ ពួកគ្នត់ទ្ធំងពី ហ្ែឹង គឺសមល ប់ហ្ែឹងគឺសមល ប់តាមបញ្ញជ  បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  64 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

នួន ជា ក ហ្ករទៀតរហ្ើយ។ ង្គករចញពីកា ទទួេខ សក្តូវផ្ទា េ់ខលួន បស់គ្នត់ចំរពាះអវីវដេបនរកើត1 

រឡើងរៅរពេរនាះ។ រមបញ្ញជ កា  បស់អែកទ្ធងំរនះរហ្ើយ ក៏ដូចជាកមម េិបេមកពីេូមិភាគពាយ័ពយ2 

រនាះគឺថាក្តូវបនសមល ប់តាមបញ្ញជ  បស់មជឈិម។ ចំណ ចមួយវដេ នួន ជា ពាយមក ហ្កធៃន់បំផ ត3 

រនាះ រៅសវនាកា ច ងរក្កាយកែុងសំណ ំរ ឿង០០២/០១ ថ្ងៃទី៣១ ត លា ២០១៣ រៅរពេវដេគ្នត់បន4 

និយយជាច ងរក្កាយរៅកែុងសំណ ំរ ឿងរនាះ គ្នត់បននិយយដូចតរៅ សូមដកក្សង់៖ “ខាុំមិនវដេបន5 

ជួប មិនវដេក្គប់ក្គង ឬក៏បញ្ញជ ឲ្យ រ ច រធវើបបឬក៏សមល ប់អែកណ្ណមែ ក់រទ។ មែ ក់ៗគួ វតដឹងថាកងទ័ព 6 

ឬក៏ថាប គគេិកសនតិស ខហ្ែឹង រគមិនវដេសាា ប់អែកណ្ណរក្ៅពីរមបញ្ញជ កា ផ្ទា េ់ បស់រគរនាះរទ។ ដូរចែះ 7 

មិនមនរហ្ត ផេអវីវដេ រ ច ក្តូវសាា ប់ខាុំរនាះរទ។”  8 

[១៥:៣២:១២] 9 

រក្ៅពីចរមលើយគួ ឲ្យអស់សំរណើចហ្ែឹង រដ្ឋយសា វតគ្នត់ជាបងធំកែុង បបរនាះ គឺថាឥឡូវសូម10 

សាា ប់កិចចសមៃ សន៍ បស់គ្នត់។ គ្នត់និយយថា៖ “និយយរដ្ឋយរសាម ះក្តង់រៅខាុំឮរ ម្ ះ រ ច រទើបវត11 

រក្កាយឆ្ែ ំ១៩៧៩រនះរទ”។ ចំណ ចរនះគឺថាវផាយុគ្នែ នឹងចំណ ចជារក្ចើនវដេ នួន ជា បននិយយ។ 12 

រយើងសូមចូេរៅនិយយអំពីកិចចសមៃ សន៍ដ៏វវងឆ្ៃ យ បស់គ្នត់ជាមួយ រងត សមបតតិ។ គ្នត់និយយថា 13 

គ្នត់បននិយយយ៉ា ងរក្ចើនជាមួយនឹង រ ច រៅកែុងសម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ គ្នត់និយយអំពីថា14 

រតើគ្នត់បននិយយជាមួយនឹង រ ច យ៉ា ងរម៉ាចវដ  ជាមួយនឹង តាម៉ា ក, គ្នត់ថា តាម៉ា ក បនក្បប់គ្នត់ថា 15 

ក្បប់គ្នត់អំពីរ ឿង រ ច។ រហ្ើយមនកា ពនយេ់យ៉ា ងេែិតបំផ តវដេ នួន ជា  និយយរៅរពេរនាះថា 16 

រ ច បនមកជួបគ្នត់ រដ្ឋយមនចរមលើយសា ភាពរគរ ល្ើយដ្ឋក់ រខៀវ សំផន រហ្ើយនិងបនក្បប់ថារតើ17 

គ្នត់រពេហ្ែឹង គ្នត់បនក្បប់ រ ច ថាឲ្យបំរេលចរ ឿងហ្ែឹងរៅ ក ំយកចិតតទ កដ្ឋក់។ គឺថា រ ច ហ្ែឹងមិន18 

សបាយចិតតនឹងខាុំរទ រដ្ឋយសា វតខាុំវតងវតសាីបរនាា សឲ្យគ្នត់ហ្ែឹង ថាគ្នត់វតងវតរធវើខ ស។ មិនមន19 

កា រងឿង ៃ្េ់រទ ថា នួន ជា សាគ េ់ រ ច គ្នត់មិនវមនរទើបវតសាគ េ់ រ ច រក្កាយឆ្ែ ំ១៩៧៩រទ។ រនះគឺជា20 

ក ហ្ក កា ក ហ្ករដើមបីរគចរចញពីកា ទទួេខ សក្តូវ បស់គ្នត់។ ជាពិរសស កា ទទួេខ សក្តូវ បស់21 

គ្នត់រៅរេើ ស-២១ រដ្ឋយគ្នត់បញ្ញជ ក់ថា គ្នត់គ្នម នអីវដេក្តូវសូមរទ្ធសរនាះរទ។ 22 

[១៥:៣៣:៥៩] 23 

ឥឡូវខាុំសូមចូេរៅចំណ ចសំខាន់មួយ ថ្នទឡហីក ណ៍ បស់ នួន ជា រៅកែុងសវនាកា រនះពួកគ្នត់24 

មិនបនបដិរសធថា មនកា កាប់សមល ប់រៅស-២១រទ រក្ពាះវជាមនាី សនតិស ខមួយសំខាន់ណ្ណស់ ប៉ា វនត25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  65 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ពួកគ្នត់បនអះអាងថា កា កាប់សមល ប់ទ្ធងំហ្ែឹងគឺវសមរហ្ត សមផេរហ្ើយ។ រហ្ើយក៏បនអះអាង1 

ផងវដ ថា ពួករគមនសិទាិសមល ប់រដ្ឋយសា វតមនកា សងស័យមួយ មនរហ្ត ផេរដ្ឋយកា សងស័យ 2 

អ៊ ៊ីចឹងនិយយអំ -- រហ្ើយរដ្ឋយរោទក្បកាន់អែកទ្ធងំអស់រនាះថា គឺមិនមនភាពរសាម ះក្តង់ ប៉ា វនតមិនមន3 

ត លាកា អីកាត់កាីអែកទ្ធងំរនាះរទ។ អ៊ ៊ីចឹងពួកគ្នត់ថាក្តូវរជឿជាក់ថារនះ គឺជារគ្នេនរយបយពាក់ព័នា4 

រៅនឹងបញ្ញា សនតិស ខជាតិ។ ឥឡូវរយើងរមើេៗ គឺថារគបនផតួេ ំេំរយើង សូមរមើេទ្ធងំអស់គ្នែ ។  បប5 

ហ្ែឹងវដេបនដ្ឋក់ក្បជាជនឲ្យរៅជាទ្ធសក  ដ្ឋក់ក្បជាជនឲ្យសថិតកែុងភាពអត់ឃាល ន រហ្ើយកាប់6 

សមល បក់្បជាជនរាប់ យពាន់ ឬក៏រាប់លាននាក់ឯរណ្ណះ។ រហ្ើយពួកទ្ធងំអស់រនះបត់បង់អំណ្ណច 7 

រដ្ឋយសា វតមនបញ្ញា សនតិស ខជាតិ អ៊ ៊ីចឹងពួកគ្នត់និយយថា គ្នត់មនសិទាិសមល ប់អែកណ្ណមែ ក់វដេ8 

សងស័យថាផាួេ ំេំ បបរនាះ។  បបណ្ណហ្សុរីនាះ គឺថាគ្នត់ក៏ោញ់សស្តង្គគ មវដ  រហ្ើយចក្កេពអ៊ តតា9 

វមនហ្ែឹង ក៏ោប់រផាើមបត់បង់រក្កាយពីសស្តង្គគ មរលាករេើកទី២។ ពួកខាងហ្៊ូទូសហ្ែងឹ ក៏បនបត់បង់10 

រៅកែុងសស្តង្គគ មជាមួយនឹងទូតស ីរនាះវដ ។ រហ្ើយរ ឿងវដេថាកមពជុាក្បជាធិបរតយយក្តូវបនរគទមល ក់11 

រនះ មិនវមន មិនអាចរដ្ឋះសាបនចំរពាះឧក្កិដឋកមមវដេ បបរនាះបនក្បក្ពឹតតយ៉ា ងថ្ក្ពថ្ផសបនរឡើយ។  12 

[១៥:៣៥:៥៨] 13 

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម របើរយើងរមើេពីក្បវតតិសាស្តសតកមពជុាវតមួយបនរហ្ើយ។ សរមតច 14 

នររាតតម  សីហ្ន   និង បប េន់ នេ់ ក៏ក្តូវបនរគទមល ក់។ េន់ នេ់ រនះក៏ក្តូវបនទមល ក់រដ្ឋយសា 15 

សស្តង្គគ ម។ ដូរចែះ រហ្ើយកមពជុាក្បជាធិបរតយយក៏ក្តូវបនទមល ក់រដ្ឋយសា សស្តង្គគ ម។ ១០ឆ្ែ ំកនលងមក16 

រទៀត ចេនាតស៊ូវដេតស៊១ូ០ឆ្ែ ំក៏ក្តូវោញ់រៅឆ្ែ ំ៩៣។ អ៊ ៊ីចឹងកា វដេថា បបហ្ែឹងក្តូវបនទមល ក់17 

រដ្ឋយសា សស្តង្គគ ម គឺអាចឲ្យ បបរនាះរដ្ឋះសារគចផ តពីកា កា ទទួេខ សក្តូវកា សមល ប់ រហ្ើយថា18 

អាចសមល ប់អែកណ្ណមែ ក់ក៏បន រដ្ឋយមិនមនដំរណើ កា ផលូវចាប់ មិនមនយ តតិកមមក្តឹមក្តូវរទ។ អ៊ ៊ីចឹង19 

រនះរគរៅថា វជា ដឋមួយវដេគ្នម នចាប់គ្នម នទមល ប់អីទ្ធេ់វតរសាះ។ រហ្ើយ នួន ជា ក៏បននិយយថា 20 

រវៀតណ្ណម  គឺមនកា គំរាមកំវហ្ង   រហ្ើយរៅវតបងកកា គំរាមកំវហ្ងជាបនតបនាា ប់មករេើកមពជុា។ 21 

អ៊ ៊ីចឹងរយងរៅតាម នួន ជា រគបនរថាក េរទ្ធសក្បជាជនកមពជុាក្គប់រពេរវលា រៅរពេណ្ណវដេ    22 

 ដ្ឋឋ េិបេរនាះសងស័យ គឺថាអាចសមល បអ់ែកណ្ណមែ ក់ក៏បនវដ  រហ្ើយរដ្ឋយរោទក្បកានរ់ៅរេើកា 23 

រក្ជៀតវក្ជកពីរវៀតណ្ណម រដ្ឋយមិនមនដំរណើ កាត់រទ្ធសតាមផលូវត លាកា អវីរនាះរឡើយ។ មរធាបយ24 

មួយរទៀត វដេរមធាវីកា ពា កាីពាយមរដ្ឋះសាអំពីឧក្កិដឋកមមទ្ធងំរនាះៗ គឺថាមនគូក្បវជង គូ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  66 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្បវជងជាមួយមជឈិមរៅកែុងបកសក មមយុនីសតកមពជុា រហ្ើយចំណ ចរនះរហ្ើយវដេអាចឲ្យរគរដ្ឋះសា 1 

រគចផ តពីកា ទទួេខ សក្តូវថ្នឧក្កិដឋកមមទ្ធងំរនាះបន។ អ៊ ៊ីចឹងរបើរយើងសួ រៅ នួន ជា ថាេសតតុាងទ្ធងំ2 

អស់រនាះវពាក់ព័នាកក្មិតណ្ណវដ ?  3 

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ត លាកា ទ្ធងំអស់រៅរពេណ្ណក៏រដ្ឋយ  គឺថាមនកាតពវកិចចសួ អំពី4 

េសតតុាងពាក់ព័នារៅចំរពាះម ខភាគីវដេមកបង្គា ញេសតតុាង។ នួន ជា មិនវដេបង្គា ញេសតតុាងអវីទ្ធេ់5 

វតរសាះ វតងវតបដិរសធយ៉ា ងខាល ងំ រដ្ឋយសា មិនមនេសតតុាងអាចរដ្ឋះសាបនរនះរហ្ើយ។ ជួនកាេ6 

គ្នត់ថាកា សមល បហ់្ែឹងគឺ -- ជួនកា ទមល ក់កំហ្ សរៅរេើភាគីរផសងរៅកែុង បបរនាះ វដេជាអែក7 

សមល ប់រៅវិញ គឺភាគីវដេមិនមនេកាីភាពជាមួយនឹង ប៉ា េ ពត។ រតើអែកណ្ណសមល ប់ ភាគីណ្ណសមល ប់ 8 

ស-២១? រ ច សថិតរៅរក្កាមកា បញ្ញជ  បស់ ស ន រសន, នួន ជា រតើរលាករមធា វីកា ពា កាីកំព ងនិយយ9 

ក្កាងំតាោន់ឬ វដេសថិតរៅរក្កាមកា ក្តួតក្តា បស់ តាម៉ា ក ឬក៏រមធាវីកា ពា កាីនិយយកា របស10 

សមែ តកងកមម េិបេេូមិភាគបូព៌ារាប់ យពាន់នាក់? ដូរចែះរបើរយើងរមើេក្គប់ទីតាំងឧក្កិដឋកមមទ្ធងំអស់11 

មនទីតាងំឧក្កិដឋកមមមួយ វដេក្គប់ក្គងរដ្ឋយមន សសមែ ក់ វដេ នួន ជា អះអាងថាជាអែកវដេមកពី12 

ភាគីក្បឆំ្ង គឺក្តពាងំងម <រហ្ើយគ្នត់បនអះអាងថា  ស់ ញឹម ក្តូវបនរគសមល ប់រៅ ស-២១>។ ប៉ា វនត13 

េសតតុាងវដេរយើងសាា ប់បនឮពីសាកសីមក គឺរៅរពេវដេកមម េិបេនិ តីរៅជំនួសកមម េិបេ បស ់14 

 ស់ ញឹម រៅក្តពាងំងមរនាះ គឺបញ្ញា មិនវមនក្បរសើ រឡើងរទ សាថ នភាពរៅជាកាន់អាក្កក់រៅ អាក្កក់រៅ15 

 វិញ។  16 

[១៥:៣៩:៣៨] 17 

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម រនះជាសំណួ ង្គយក្សួយរទ ក៏ប៉ា វនតអវីវដេសំខាន់ ជាពិរសសពាក់ព័នា18 

នឹងកា រេើករឡើង បស់រមធាវីកា ពា កាី នួន ជា វដេអះអាងថា រគមនសិទាិសមល ប់។ មិនមនសិទាិ19 

សមល បវ់បបរនះរទ រៅកែុងចាប់អនត ជាតិរនាះ។ រយើងបនសាា ប់ឮពួកគ្នត់រឡើងបង្គា ញអះអាង២ថ្ងៃ 20 

រដ្ឋយមនសា ណ្ណ<៥៥០ទំព័ > មិនមនរេើកចងែេុរយងរៅរេើក ណីណ្ណរនាះរឡើយ។ រហ្ើយគឺថា 21 

មនកា សមល ប់ទ្ធងំពីអែកមិនបនចូេកែុងភាពក្បទូសរា យរនះផង ក៏យកមកសមល ប់វដ ។ រនះគឺថារគ22 

មិនអន ញ្ញា ត ចាប់មិនអន ញ្ញា តឲ្យរធវើវបបដូរចែះរទ។ រមធាវីកា ពា កាីមនកកាសរៅថ្ងៃស ក្កមាងរទៀត 23 

គឺស ំរឡើងមកនិយយមក ស ំរេើកមក។ អ៊ ៊ីចឹងសូមបង្គា ញជូនត លាកា រមើេ ថាមនក ណវីបបណ្ណ24 

វដេរគអាចសមល ប់មន សសរដ្ឋយមិនបច់កាត់កាីបន នឹករ ើញចង់សមល ប់ថ្ងៃណ្ណសមល ប់ថ្ងៃហ្ែឹងរនាះ។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  67 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

អ៊ ៊ីចឹងរយើងរ ើញបនចាស់រហ្ើយ មនអែកខលះ គឺថាយកមកសមល ប់ហ្ែឹងមិនបនចូេរៅកែុង1 

ភាពក្បទូសរា យរដ្ឋយសកមមអវីទ្ធេ់វតរសាះ។ អែកវដេចូេមកស-២១ ក្កាងំតាោន់ ក៏ដូចជា មនាី 2 

សនតិស ខដថ្ទរទៀត របើរយើងនិយយរៅតាមន័យ បស់វ គឺថា<ពួករគក្តូវបនរគ>យកមក   ំ រហ្ើយ3 

<ពួករគ>មិនទ្ធន់បនចូេ ួមសកមមរៅកែុងចេនាក្បឆំ្ងរ ឿងណ្ណរនាះរឡើយ។ <និយមន័យពិតថ្នពាកយ4 

ថា “វផែកសកមមកែុងកា កបត់” គឺកក្មិតក្តឹមរពេរវលាវដេប គគេរនាះ ឬ>ជនស ីវិេ<រនាះ> បនចូេ5 

 ួម<ពិតក្បកដ>កែុងសកមមភាព<ក្បតិបតតិកា >ទ្ធងំអស់រនះ<>។ អ៊ ៊ីចឹងគ្នម នចាប់ណ្ណនិយយថា កែុង6 

រពេក្បតិបតតិកា រយធាវដេក្តូវសមល ប់ជនស ីវិេ សមល ប់អែកណ្ណក៏រដ្ឋយ បនតាមអំរពើចិតតរនះរនាះ7 

រទ។ អ៊ ៊ីចឹងរបើមន សូមបង្គា ញមក មនក ណីណ្ណមួយវដេបង្គា ញថា រគអន ញ្ញា តឲ្យរធវើវបបរនះ។ 8 

រហ្ើយថារតើមនត លាកា ណ្ណមួយវដេទទួេយកអាកា កា ពា កាីវបបរនះរទ?  9 

កមពជុាក្បជាធិបរតយយជា ដឋមួយវដេគ្នម នចាប់ទមល ប់អីរទ មនវត ដឋធមមន ញ្ាមួយកាេ រហ្ើយ 10 

រក្ៅពីហ្ែឹង គ្នម នចាប់អីមួយសនលឹករសាះ។ រហ្ើយគ្នម នរចតនាណ្ណមួយខិតខំក្បឹងវក្បងរដើមបីបរងកើតចាប់11 

សក្មប់ក្បរទសរនាះរទ មិនមនចាប់អវីទ្ធេ់វតរសាះ រក្ៅពី ដឋធមមន ញ្ា។ ខាុំមិនវមនបរនាា សរៅរេើ12 

រមធាវីកា ពា កាី ទមល ក់កំហ្ សរៅរេើរមធាវីកា ពា កាីរទ រយើងរពញចិតតណ្ណស់ គឺថារមធាវីកា ពា កាី13 

បនបំរពញតួនាទីដ៏សំខាន់ បស់ខលួន។ កា វដេគ្នត់រេើកក ណីវបបរនះរឡើង វជាកាតពវកិចច បស់គ្នត់14 

រៅកែុងបញ្ញា រនះ និងរៅកែុងត លាកា រនះវតមាង។ អវីវដេគ្នត់មនបំណងថា  រៅកែុង ដឋធមមន ញ្ាកមពជុា15 

ក្បជាធិបរតយយ រៅកែុងកថាខណឌ <៤០២> និយយអំពីបទបបញ្ាតតិរៅកែុង ដឋធមមន ញ្ា សូមដកក្សង់ 16 

គ្នត់ថា៖ “ចំណ ចរនះគឺថាវអាចជាយ តតិកមមមួយអន ញ្ញា តឲ្យមនកា សមល ប់វបបរនះបនរហ្ើយ រដ្ឋយ17 

មិនោបំច់មនកា រោទក្បកាន់ ឬដំរណើ កា ចាប់អីរទ” គឺសូមដកក្សង់ “សកមមភាពរក្គ្នះថាែ ក់ចំរពាះ18 

 ដឋក្តូវវតផានាា រទ្ធសយ៉ា ងធៃន់ធៃ បំផ ត”។ ក្គ្នន់វតនិយយប៉ា រណា ះឯង រដ្ឋយមិនបនកំណត់អំពីរទ្ធសថ្ព19 

 ិ៍អវីឲ្យចាស់លាស់រនាះរទ។ 20 

[១៥:៤៣:១១] 21 

រតើសកមមភាពរក្គ្នះថាែ ក់ហ្ែឹង សកមមភាពវបបរម៉ាចរៅ? រហ្ើយអែកណ្ណជាអែកសរក្មចថា 22 

សកមមភាពទ្ធងំរនាះ ជាសកមមភាពរក្គ្នះថាែ ក់? រតើមនចាប់ឯណ្ណវដេក្តូវកំណត់ឲ្យបនចាស់អំពី23 

និយមនយ័ទ្ធងំអស់រនះ? អ៊ ៊ីចឹងតាម នួន ជា រនះគឺសកមមភាពរក្គ្នះថាែ ក់ធៃន់ធៃ ហ្ែឹង ចង់មនន័យថាយ៉ា ង24 

រម៉ាច? រហ្ើយពួកគ្នត់បង្គា ញេសតតុាងថា សកមមភាពទ្ធងំអស់ហ្ែឹង ជាេសតតុាងមួយបង្គា ញថា ជា25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  68 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សកមមភាពរក្គ្នះថាែ ក់ដេ់ ដឋរហ្ើយ រដ្ឋយយកក ម  ស្តសតី មន សសរាប់ យពាន់នាក់យករៅសមល ប់រោេ។  1 

រៅកថាខណឌ ២៥០ រនះគឺថាជាវផែកមួយថ្នក្ករពើទ្ធងំមូេវតមាង។ កងទ័ព បស់ ោន់ ចក្កី 2 

១០០នាក់ ក្តូវបនោប់ខលួនរៅទីតាងំវដេមនកា បះរប  រដ្ឋយរគមនកា រេើកបដ្ឋវដេនិយយថា3 

ក្គ្នន់វតអែកទ្ធងំអស់រនាះរេើកបដ្ឋរឡើងថា “ជរយ! ក្ពះព ទាសាសនា”។ អ៊ ៊ីចឹងតាម នួន ជា រនះ 4 

សកមមភាពរក្គ្នះថាែ ក់ហ្ែឹង គឺសមល ប់មន សសក្គ្នន់វតរេើកបដ្ឋរឡើង រហ្ើយស រស ជាបដ្ឋរនាះថា 5 

“ជរយ!ក្ពះព ទាសាសនា” ក៏យករៅសមល ប់រោេរហ្ើយ ោត់ទ កថាជាសកមមភាពធៃន់ធៃ រៅក្កុមរនាះ។ 6 

គឺរដ្ឋយសា វត បបរនាះ បន មឃាត់មិនឲ្យមនក្ពះព ទាសាសនា ឬសាសនាដថ្ទរទៀតរនាះរទ។   7 

អ៊ ៊ីចឹងខលួនយេ់រ ើញថា ក្ពះព ទាសាសនាមិនក្តូវគ្នែ ជាមួយនឹងក្ទឹសតី បស់ខលួនរទ។ អ៊ ៊ីចឹងរយើងរ ើញ8 

រហ្ើយ រគយកមន សសយកមកសមល ប់រដ្ឋយក្គ្នន់វតអែករនាះមនជំរនឿសាសនាអវីមួយវតប៉ា រណ្ណា ះ។  9 

កថាខណឌ ២៥១ ជាេសតតុាងមួយរទៀតវដេនិយយអំពីរក្គ្នះថាែ ក់ធៃន់ធៃ  ក្បឆំ្ងនឹង ដឋវដេ10 

រដ្ឋះសាអំពីកា កាប់សមល ប់រៅស-២១បន។ ស ំដកក្សង់ ចំណ ចរនះក្គ្នន់វតនិយយថា៖ “តូចស ីរដ្ឋយ11 

តូច ស ីធំរដ្ឋយធំប៉ា ណា ឹង” អ៊ ៊ីចឹងវនាឲំ្យវខម ក្កហ្មអាចនិយយថា កងពេ១៧០រនាះរធវើកា បះរប  12 

រហ្ើយ។ បទ គឺរគនិយយក្បឆំ្ងរៅនឹងអំរពើព ក េួយ។ តាមពិតពាកយរនះថា “តូចស ីរដ្ឋយតូច ធំស ី13 

រដ្ឋយធំ”។ អ៊ ៊ីចឹងក្កុមរមធាវីកា ពា កតី ក៏យកមកថា អាហ្ែឹងគឺជារគ្នេបំណងថ្នកា បះរប រហ្ើយ។ 14 

ក្គ្នន់វតមនអែកណ្ណមែ ក់និយយប៉ា រណា ះរសាះ ក៏បនផតនាា រទ្ធស គឺយកកងទ័ពមកពីកងពេមួយ15 

ទ្ធងំមូេយកមកដ្ឋក់គ ក រហ្ើយសមល ប់រោេវតមតង។ រនះវក្គ្នន់វតជាស ភាសិតមួយ ជាពាកយរសាល ក16 

មួយ មិនអន ញ្ញា តឲ្យោប់មន សសទ្ធងំហ្វូង ទ្ធងំហ្វូង រហ្ើយយកមករធវើទ្ធ  ណកមម រហ្ើយច ងរក្កាយ17 

សមល ប់អែកទ្ធងំរនាះរោេវបបរនះរទ។  18 

[១៥:៤៦:៣០] 19 

នួន ជា ក៏បនខិតខំក្បឹងវក្បងរដើមបីរដ្ឋះសា និងកា ពា  ដឋអត់ចាប់ទមល ប់ បស់ខលួនរនះវដ  20 

មក្តា៤ថ្នអាយ.ស ី.ស ី.េី.អា។ កតិកាសញ្ញា <អនត ជាតិ>សតីពីសិទាិពេ ដឋ និងសិទាិនរយបយ វដេ21 

<និយយអំពីកា មិនទទួេខ សក្តូវជាក់លាក់ណ្ណមួយ រេើបញ្ញា រនះអាចរកើតមនរឡើង រៅរពេវដេ22 

 ដឋមួយរក្បើក្បស់មក្តា៤> ក្បកាសអំពីភាពអាសនែ< បស់ជាតិ>។ ឥឡូវខាុំយកពាកយរពចន៍រនះយក23 

មកពនយេ់។ ខាុំបននិយយរហ្ើយ ចំណ ចរនះគឺថា ក ណីវបបរនះអាចអន វតតរៅកែុងឧក្កិដឋកមមក្បឆំ្ង24 

មន សសជាតិបន។ ទី១  ដឋក្តូវវតក្បកាសអាសនែ មិនមនចំណ ចណ្ណមួយរៅកែុងសា ណ្ណលាយេកខណ៍25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  69 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

អកស  <៥៥០ទំព័   បស់ក្កុមរមធាវីកា ពា កតី នួន ជា> និយយអំពីចំណ ចរនះថា  ដឋបនក្បកាសភាព1 

អាសនែរនាះរទ។ រៅកែុងកថាខណឌ និយយអំពីមតិ២៩ កថាខណឌ <២៖ “>មក្តា៤ <> ដឋ<មួយ>ក្តូវ2 

វតក្បកាសភាពអាសនែរដើមបី កាឲ្យបននូវរគ្នេកា ណ៍នីតាន កូេភាព និងនីតិ ដឋ រៅរពេវដេ ដឋ3 

ទ្ធងំរនាះក្តូវកា ក្បកាសនូវភាពអាសនែរនះ។” ចំណ ចរនះសំខាន់ណ្ណស់ សំខាន់បំផ ត។ កា ក្បកាស4 

ភាពអាសនែ បស់ក្បរទសមួយ កាេណ្ណរយើងចង់ក្តួតក្តាក្បរទស រហ្ើយក ំឲ្យមនកា រធវើបបក្បជាជន5 

វបបរនះ ក្តូវវតមនកា ក្បកាសភាពអាសនែ។ ក ណីមួយចំនួន វដេក្កុមរមធាវីកា ពា កតី នួន ជា 6 

រេើករឡើងយកមករនាះគឺ ពាក់ព័នារៅនឹងកា កាប់សមល ប់ក្បជាជនរដ្ឋយមិនមនដំរណើ កា នីតិវិធីតាម7 

ផលូវត លាកា រនាះ។ រៅរពេវដេមស្តនតី បស់ ដឋក្តូវក្បកាសជាផលូវកា អំពីភាពអាសនែ ខាុំស ំរេើករឡើង8 

ក ណី បស់ត លាកា សិទាិមន សស វងរ ឿងកតី អាគសឺេី ទេ់ជាមួយនឹងក្បរទសទួកគី។ កែុងក ណីមួយ9 

រនះ ត លាកា បនទទួេយកទឡហីក ណ៍ បស់ ដ្ឋឋ េិបេ<ទួកគី>ថា សកមមភាព បស់រេ វក រៅថា  10 

េី.<រខ.រខ> រនះរៅភាគ<អារគែយ៍ទួកគី បនបរងកើតតំបន់មួយ> គឺបនគំរាមកំវហ្ងរៅដេ់អាយ ជីវិត11 

ក្បរទសជាតិ។ ត លាកា បនទទួេយក រហ្ើយកែុងក ណីហ្ែឹង ត លាកា <រៅវត> ករ ើញថា < ដ្ឋឋ -12 

េិបេទួកគី ចង់  ំឃាងំ>ជនសងស័យកែុង យៈរពេ១៤ថ្ងៃហ្ែឹង <ម នរពេវដេបញ្ជូនរៅរៅក្កម គឺ13 

រៅម នកា >អនតរាគមន៍ បស់ត លាកា ។ <ត លាកា រចញសរក្មចថា មិនអន ញ្ញា តឲ្យរធវើដូរចែះរទ។> 14 

រហ្ើយកែុងរ ឿងកតី<ណយ វសន> ក៏មនកា សរក្មច<ដូចគ្នែ រនះវដ  គឺ>វតកែុង យៈរពេ<  ំឃាងំ>15 

១១ថ្ងៃ <រដ្ឋយមិនមនកា អនតរាគមន៍ពីត លាកា >។  16 

[១៥:៤៩:៤៣] 17 

ចាប់វដេរយើងអន វតតរៅទីរនះ គឺឧក្កិដឋកមមក្បឆំ្ងមន សសជាតិ និងជរមល ះក្បដ្ឋប់អាវ ធ។ រគ18 

អន វតតរៅកែុងរពេមនជរមល ះក្បដ្ឋប់អាវ ធ រៅរពេវដេមនកា ក្បកាសភាពអាសនែរៅកែុងក្បរទស19 

ជាោបំច់បំផ តរនាះ។ អ៊ ៊ីចឹងរគ្នេបំណង បសច់ាប់ជរមល ះក្បដ្ឋប់អាវ ធហ្ែឹង គឺថាចាប់ហ្ែឹងរគក្តូវ20 

ផ្ទែ កមួយសិនរៅរពេក្បរទសជាតិមនអាសនែ វជាកា ក្តឹមក្តូវរហ្ើយ។  21 

រៅកែុងកថាខណឌ ១១ ថ្នមក្តាដវដេនិយយអំពីភាពអាសនែរនះ សូមដកក្សង់៖ “ ដឋ -- រៅកែុង22 

ក ណីក្ពហ្មទណឌ  រយើងមិនអាចអន វតតបនរទ”។ រៅកែុងកថាខណឌ ១១ ឬក៏បនាា ត់១១រនះ និយយថា 23 

បនក្ោនរោេនូវមក្តា៤ថ្នអន សញ្ញា រនះ រដើមបីជាយ តតិកមមចំរពាះសកមមភាព ំរលាេបំពានរៅរេើ24 

ចាប់មន សសធមអ៌នា ជាតិ ឬក៏បទដ្ឋឋ នសំខាន់ៗថ្នចាប់អនា ជាតិ។ ឧទ្ធហ្ ណ៍ រដ្ឋយកា ដ្ឋក់រទ្ធស ួម25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  70 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

គ្នែ  តាម យៈកា ដកហ្ូតរស ីភាពគឺថា កា ដកហ្ូតរស ីភាពសំរៅរៅរេើកា ោបច់ងមន សសរដ្ឋយ 1 

មិនមនក្បព័នាត លាកា អីក្តឹមក្តូវ ឬក៏រដ្ឋយសា ង្គករចញពីរគ្នេកា ណ៍ចមបងៗវដេក្តូវឲ្យមន2 

ត លាកា មួយក្បកបរដ្ឋយយ តតិធម ៌កែុងរនាះរាប់ទ្ធងំសចចធា ណ៍និ រទ្ធស។ រហ្ើយរៅកែុងសម័យកមពជុា3 

ក្បជាធិបរតយយរនះ គឺថាគ្នម នត លាកា  គ្នម នកា ជំន ំជក្មះអីឲ្យបនក្តឹមក្តូវរទ គឺអ៊ ៊ីចឹងដូច រ ច បន4 

និយយអ៊ ៊ីចឹង ថាកែុងសម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយអែកណ្ណក៏រដ្ឋយ ឲ្យវតោប់មករហ្ើយ រគសនមតថា5 

មនរទ្ធសរហ្ើយ បនរគោប់។ អ៊ ៊ីចឹងកថាខណឌ ១២ សក្មប់កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហ្មទណឌ ជាប គគេ6 

ចំរពាះឧក្កិដឋកមមក្បឆំ្ងមន សសជាតិចំរពាះអែកវដេចូេ ួមកែុងសកមមភាពរនាះ គឺមនមក្តា៤ថ្នអន 7 

សញ្ញា រនះ មិនអាចយកមករដើមបីរធវើជាកា រដ្ឋះសារៅរេើក ណីវបបរនះបនរឡើយ។ រនះជាអវីគឺជាអវី8 

វដេរមធាវីកា ពា កាីមនបំណងចង់រគចរវះ ឬរដ្ឋះសាវបបរនះរហ្ើយ។ រដ្ឋយរេើកយកមក្តា៤មក9 

ជាសំអាងថា រនះគឺជាសាថ នភាពអាសនែ បសក់្បរទសជាតិវដេមិនអន ញ្ញា តឲ្យរធវើកា ផានាា រទ្ធសរៅរេើ10 

រមដឹកនាវំបបរនះបនរទ។ 11 

[១៥:៥២:២២] 12 

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម អន សញ្ញា ទីក្កុងហ្សឺវណវ ពាក់ព័នាជាពិរសសរៅនឹងមក្តា ួមបីថ្ន13 

អន សញ្ញា ទីក្កុងហ្សឺវណវ វដេនិយយអំពីយ តតិសាស្តសាត លាកា អនា ជាតិ ដូចជាកែុងក ណ ីបស់     14 

រសរឡបិជី វដេអន វតតបទដ្ឋឋ នខពស់បំផ តរៅកែុងចាប់មន សសធមអ៌នា ជាតិ វដេអន វតតក្គប់ឧក្កិដឋកមម15 

ទ្ធងំអស់។ រគរៅថាវជាកា អន វតតបទដ្ឋឋ នកែុងកក្មិតអបបប មពាក់ព័នារៅនឹងមន សសធម៌អនា ជាតិ។ 16 

មក្តា៣រនះ គឺមក្តា៣ ួម ពាក់ព័នារៅនឹងចាប់រនះផ្ទា េ់។ សកមមភាពខាងរក្កាម គឺក្តូវបន ម17 

ឃាត់រៅក្គប់រពេរវលា ក្គប់ទីកវនលង ទ្ធក់ទងរៅនឹងមន សសណ្ណមួយវដេមិនបនចូេ ួមរៅកែុងភាព18 

ក្បទូសរា យណ្ណមួយ  ួមទ្ធងំសមជិកកងកមល ំងក្បដ្ឋប់អាវ ធវដេបនទមល ក់អាវ ធ អែកវដេបត់បង់19 

កា ក្បយ ទា អែក ង បួសជារដើម។េ។ ជាពិរសស មឃាត់ចំរពាះកា គំរាមកំវហ្ងដេ់អាយ ជីវិត ឬ20 

ក៏កា សមល ប់អែកទ្ធងំអស់រនាះ ឬកា ក្បក្ពឹតត ឬកា រធវើទ្ធ  ណកមមយ៉ា ងរឃា រៅថ្ក្ពថ្ផស។ រៅកែុងកថា21 

ខណឌ រនះ គឺរគអន វតតចំរពាះកងទ័ពវដេក្តូវបនរគ  ំខលួនរនាះផងវដ ។ កា សមល ប់រដ្ឋយមិនមនកា 22 

ក្បកាសសាេក្កមវដេបរងកើតរឡើងរៅតាម ដឋធមមន ញ្ា គឺមិនអន ញ្ញា តរនាះរឡើយ។ រនះគឺជាចំណ ចមួយ23 

វដេថា រៅកែុងសងគមក្បជាធិបរតយយ ក្បរទសក្បកាន់អចេ ិយៈរនាះគឺ ថា ក្បរទសស ីវិេ័យរនះ គឺមិន24 

អន ញ្ញា តឲ្យមនកា ផានាា រទ្ធសមន សសរដ្ឋយគ្នម នក្បព័នាត លាកា  កា សមល ប់រដ្ឋយគ្នម នកា កាត់រទ្ធស25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  71 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ដូចកែុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយរនាះរឡើយ។  1 

ក ណីមួយចំនួនរទៀតរៅកែុងត លាកា សិទាមិន សសអឺ   ប អ ីឡាស់ ក ណី បស់ អ ីឡាស់ស៊ូ។ 2 

ត លាកា បនរេើករឡើងថា សូមបីវតរៅកែុងសាថ នភាពេំបកយ៉ា ងណ្ណក៏រដ្ឋយ ដូចជាកា ក្បយ ទាក្បឆំ្ង3 

រៅនឹងរេ វកមម រហ្ើយនិងឧក្កិដឋកមមវដេមនកា ោត់តាំង អន សញ្ញា រនះ  មឃាត់ចំរពាះពាកយ កា 4 

រធវើទ្ធ  ណកមម  ភាពអមន សសធម៌   ឬកា បនាា បបរនាថ កតថ្មលជាមន សស វដេអន សញ្ញា រនះ មឃាត់ 5 

សូមបីវតរៅកែុងរពេវដេ ដឋក្បកាសភាពអាសនែក៏រដ្ឋយ គឺមិនឲ្យរធវើកា គំរាមកំវហ្ងរៅដេ់អាយ 6 

ជីវិតមន សសរទ។  7 

[១៥:៥៥:៣៧] 8 

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម មិនមនអវីគួ ឲ្យភាា ក់រផែើេរនាះរទ របើសិនណ្ណជាមនអីខ សពីរនះ។ 9 

 បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយជា បបវដេរធវើទ កខប ករមែញមន សស ឲ្យមន សសសថិតរៅកែុងភាពអត់ឃាល ន 10 

ដ្ឋក់មន សសរៅជាទ្ធសក  រហ្ើយនិងបងខំឲ្យរធវើពេកមម រហ្ើយ បបរនះគឺថាមនរក ាិ៍រ ម្ ះមិនេែរទ។ 11 

រហ្ើយ បបរនះ គឺមនកា ពាក់ព័នា ហ្ូតដេ់កា របកបរញ្ញេ តរៅដេ់កងកមល ំងក្បដ្ឋប់អាវ ធរនាះ ថា12 

វតងវតក ហ្កថា ពួករគហ្ែឹង វតងវតក្សបគ្នែ  ឬក៏រធវើកា ជាមួយគ្នែ នឹងសរមាចនររាតតម សីហ្ន ។ រហ្ើយ13 

ជា បបផ្ទា ច់កា មួយ អត់មនកា របះរឆ្ែ ត អត់អន ញ្ញា តឲ្យមនកា របះរឆ្ែ តអវីទ្ធេ់វតរសាះ។ 14 

រហ្ើយអន ញ្ញា តឲ្យមនកា សមល ប់មន សសរដ្ឋយមិនមនចំណ្ណត់កា ផលូវចាប់រឡើយ។  15 

ពិតរហ្ើយថាមនចេនាតស៊ូរៅកែុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ វមនកា រងើបបះរប ។ ឧទ្ធ-16 

ហ្ ណ៍ ក្បជាជនោមរៅក្សុកក្កូចឆ្ម   និងរៅរកាះផេ វដេយកដ្ឋវ កាបិំត បស់ខលួន ឬក៏អាចមន17 

 ហ្ូតរៅដេ់ឧបក ណ៍ធន់ធៃន់ ឬក៏អាវ ធហ្ែឹង។ ឡុង សាត <គឺជាកមម េិបេបូព៌ា។> គ្នត់ <ជា18 

ក្បធានកង>រពទយ គឺថាគ្នត់ រហ្ើយនិងអែកដថ្ទរទៀតក្តូវបនរៅរៅក្បជ ំរៅថ្ងៃទី២៥ ឧសភា រគយក19 

មន សសមួយក្កុមន ុ៎ង យករៅកែុងថ្ក្ព រហ្ើយក្តូវក្កុម វក ពក យករៅសមល ប់រោេ។ គ្នត់ថា អែកវដេ20 

រគសមល ប់ហ្ែឹង គឺថាជាក្កុមប៉ា េ ពត។ មនឧទ្ធហ្ ណ៍មួយរទៀត ដូចជារៅកែុងរសៀវរៅ បស់ ថ្ម៉ា21 

ខេ  វីក ឺ ី គ្នត់និយយអំពីកា បះរប រៅក្សុកជីវក្កង តំបន់១០៦ <វដេមនកា បះរប  រៅកែុងវខ22 

រមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៧ រក្កាយរពេមនពាកយចោមអារា មមួយថា សរមតច សីហ្ន  ទំនងជាវិេក្តឡប់មក23 

 វិញ រហ្ើយ បបរនាះរហ្ៀបនឹង>ដួេ េំរៅ។ រសៀវរៅ ថ្ម៉ាខេ  វីក ឺ ី ថាវខម ក្កហ្មសមល ប់មន សស24 

ពី៨.០០០ រៅ១០.០០០នាក់។ រហ្ើយ<គ្នត់ក៏បននិយយអំពីេូមិកួយមួយ វដេជាជនជាតិភាគតិចបន25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  72 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រធវើកា បះរប  រហ្ើយក្បជាជនទ្ធងំអស់> ចំនួន៧០០នាក់ <ក្តូវបន>សមល ប់រោេ។ <វចាស់1 

ណ្ណស់ គឺមនប គគេរផសងរទៀត វដេ>ក្បឆំ្ងជាមួយនឹង បប ប៉ា េ ពត។  2 

[១៥:៥៨:២៧] 3 

រៅឯ <ស-២១> រនាះវិញ នួន ជា បនដកក្សង់សមាី បស់ រ្នដ៍េ័  រហ្ើយរមធាវីកា ពា 4 

និយយអំពី ម៉ា នីឃាន ណ្ណរ  ធីវ រនះ ថាក្កុមរនះចង់និយយថា អវីវដេ ប៉ា េ ពត ចង់ឲ្យក្បជាជនរជឿ 5 

និងអវីវដេរវៀតណ្ណមចង់ក្បជាជនរជឿ  វមនភាពក្ចបូកក្ចបេ់គ្នែ   វងរ ឿងេែ និងរ ឿងអាក្កក់វបប6 

រនះឯង។ ប៉ា វនារ ឿងអវីវដេសំខាន់រនះ រគសមល ប់ក្បជាជនវដេគ្នម នរទ្ធសថ្ព ិ៍ រហ្ើយរធវើឲ្យកា សមល ប់7 

រៅស-២០ហ្ែឹង មនកា យេ់ខ ស។ រហ្ើយរដ្ឋយអះអាងថា រក្បើពាកយរពចន៍មួយថា អាហ្ែឹងជាដំរណើ 8 

កា ក្សបចាប់រហ្ើយ រដ្ឋយមិនគិតអំពីសកមមភាព បស់ពួករគពីម នអវីរនាះរឡើយ គឺថាផានាា រទ្ធសពួករគ 9 

រហ្ើយសមល ប់ពួករគរោេវតមាង។  10 

រលាកក្បធាន រនះគឺជាចំណ ចមួយច ងរក្កាយសក្មប់ថ្ងៃរនះរហ្ើយ ស ំវតបនាិចរទៀតរទ។ រៅ11 

ស-២១ តាមពិត គឺរៅកែុងរ ឿងកាី បស់ អាហ្វ គ  រហ្ើយរៅកក្មិតមួយរទៀត អែករទ្ធសទ្ធងំអសហ់្ែឹង 12 

គឺថាមនរទ្ធសរដ្ឋយសា វតក្បឆំ្ងរៅនឹង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ រហ្ើយអែកទ្ធងំអស់ហ្ែឹង ក្តូវវត13 

ទទួេរទ្ធសឲ្យធៃន់ធៃ ឲ្យបំផ ត។ រហ្ើយអែកទ្ធងំអស់រនះ ជួនកាេ ចូេ ួមផសគំំនិត រហ្ើយវដេោត់ទ ក14 

ថាជាអែកវដេមិនរគ្ន ពរៅតាមចាប់ទមល ប់ បស់ បបរនាះរៅរពេរនាះ វដេក្តូវវតរបសសមែ ត។  15 

រហ្ើយអំរពើវបបរនះ គឺថាក្បក្ពឹតតរដ្ឋយគ្នម នកក្មិតអីរទ រដ្ឋយសា វត បបរនះគឺថាបនដ្ឋក់កា េ័យខាល ច16 

ទ្ធងំមូេរៅកែុងក្បរទសវតមាង។ 17 

[១៦:០០:៣៤] 18 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 19 

បទ អ គ ណ។ សវនាកា រៅថ្ងៃរនះដេ់រពេឈប់សក្មករហ្ើយ អងគជំន ំជក្មះក្បកាសផ្ទែ ក20 

កិចចដំរណើ កា សវនាកា សក្មប់ថ្ងៃរនះក្តឹមរនះ សវនាកា រេើករៅបនារធវើរៅថ្ងៃវសែក ថ្ងៃក្ពហ្សបតិ៍ ទី21 

២២ វខមិង នា ឆ្ែ ំ២០១៧ វដេនឹងោប់រផាើមពីរម៉ា ងក្បំបួនក្ពឹក។ រហ្ើយសវនាកា រៅថ្ងៃវសែករនះ អងគ22 

ជំន ំជក្មះនឹងរធវើសវនាកា សាា ប់រសចកាីសនែិដ្ឋឋ នបិទបញ្ចប់កិចចពិភាការដញរដ្ឋេ រេើសំណ ំរ ឿង០០២/23 

០២ វដេនឹងរធវើរសចកាីសនែិដ្ឋឋ នតបរដ្ឋយសហ្ក្ពះរាជអាជាា រៅរពេក្ពឹក។ រហ្ើយរៅថ្ងៃវសែករនះ រៅ24 

 រសៀេ អងគជំន ំជក្មះនឹងមិនរធវើសវនាកា រទ សូមភាគីក្ជាប និងអរញ្ជើញចូេ ួមតាមរពេរវលាបន25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំព័  73 

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាល ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ  វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធងំបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ

កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សពីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

កំណត់រនះ។  1 

រហ្ើយបង្គគ ប់ឲ្យអន  កសមនាី   ំឃាងំនាខំលួនជនជាប់រោទទ្ធងំពី  ូប រលាក នួន ជា និងរលាក 2 

រខៀវ សំផន ក្តឡប់រៅកាន់មនាី   ំឃាងំថ្ន អ.វ.ត.ក វិញច ះ និងបង្គគ ប់ឲ្យនាខំលួនគ្នត់ទ្ធងំពី  ូបក្តឡប់3 

មកចូេ ួមសវនាកា រៅថ្ងៃវសែកឲ្យបនម នរម៉ា ងក្បបំួនក្ពឹក។ 4 

សក្មកច ះ៕ 5 

ក្កឡាបញ្ជ៖ី 6 

សូមអរញ្ជើញរក្កាកឈ ! 7 

(សវនាកា ផ្ទែ ករៅរម៉ា ង ១៦:០១ នាទី) 8 

 9 

 10 

 11 
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 25 
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