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សាធារណៈ 

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

នងៃទី២២ ខែរិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៧  

ហមា៉ោ ង្ ០៩:០០នាទី 

សវនាការហលើក្ទ៥ី០៧ 

 

រៅក្កមសាលាដបំងូ៖ 

 រៅក្កម និេ ណ ន  ជាក្បធាន  

 រៅក្កម យ៉ា  ស ខន 

 រៅក្កម ហ្សង់ម៉ា ក ឡាវវន៍  

 (Judge Jean-Marc LAVERGNE) 

 រៅក្កម ម៉ា ទីន ខា   បគីន  

 (Judge Martin KAROPKIN) 
 រៅក្កម យូ  ឧតតរា 

 រៅក្កម ធូ មណី (បក្មុង) 

ក្កឡាបញ្ជសីាលាដបំងូ៖ 

រលាកក្សី វស ក េវ ឌ្ឍី 

 រលាក េឹម ស  យហ្ ង 

 កញ្ញា  ម៉ា ដារេណា រហ្េហ្សុ ី

 (Ms.Maddalena Ghezzi) 

កា យិេយ័សហ្ក្រះរាជអាជាា ៖ 

 រលាកក្សី ជា លាង 

  រលាក នីកូឡាស គូមវជន                           

(Mr. Nicolas KOUMJIAN) 

  រលាក រសង ប  នឃាង 

 រលាក វីរេលៀម សមីត 

 (Mr. William Smith) 

 កញ្ញា  ស ង ឆវ័ន ត 

 រលាក វងំសង់ វ យដ៍ រដសាម ឯេ  

 (Mr. Vincent de wilde d’ESTMAEL) 

 រលាក ក្សា   តនៈ 
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 រលាក រឌ្េ េីសាក់ (Mr. Dale Lysak) 

 រលាក ចូរសហ្វ រអនក្ឌូ្ ប យេី 

 (Mr. Joseph Andrew BOYLE) 

ជនជាបរ់ោទ៖ 

 រលាក នួន ជា 

 រលាក រខៀវ សំផន 

រមធាវកីា ពា ជនជាបរ់ោទ ននួ ជា៖  

 រលាក  វ ិចទ័  កូរប៉ា (Mr.Victor KOPPE) 

 រលាក េីវ ស វណាា  

 រលាកក្សី ដូ ីន ជិន (Ms. Doreen CHEN) 

រមធាវកីា ពា ជនជាបរ់ោទ រខៀវ សំផន៖ 

 រលាក គង់ សំអ ន 

 កញ្ញា  អង់តា ហ្េីសរស (Ms. Anta GUISSE)  

រមធាវតីណំាងរដើមបណដ ងឹ ដឋបបរវណី៖ 

 រលាក ររជ អងេ 

 រលាកក្សី ម៉ា  ី ហ្េី  ូដ៍(Ms.Marie GUIRAUD) 

 រលាក រឡា ជ នធី 

 រលាក វវ ន រៅ 

 រលាកក្សី រជត វណា េី 

 រលាកក្សី ទី ក្សុីនណា 

 រលាកក្សី ស ីន ស វ ន 

វផែកក្គបក់្គងត លាកា ៖ 

 រលាកក្សី សួ ស ទ្ធា វ ី
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦ 

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

ថ្ងៃទី២១ វខមិង នា ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  i 
បញ្ជរី ម្ ះអែកនយិយ៖ 

ភាសាវដេបានរក្បើ រេើកវេងវតមនកា បញ្ញជ ក់រផសងរទៀតរៅកែុងក្បតិោ ឹក 

 

 

អែកនយិយ ភាសា 

រៅក្កម និេ ណ ន (ក្បធានអងេជំន ំ) វខម  

រលាក នីកូឡាស គូមវជន អង់រគលស 

រលាក វ ិចទ័  កូរប៉ា អង់រគលស 

រលាក រឌ្េ េីសាក់ អង់រគលស 

រលាកក្សី ជា លាង វខម   
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧ 

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

ថ្ងៃទី២២  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  1 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្ិចចដហំណើរការនតីិវិធី 1 

(រៅក្កមចូេកែុងបនាប់សវនាកា ) 2 

[០៩:០០:១៥] 3 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 4 

អងេយុច ះ! 5 

អងេជំន ំជក្មះក្បកាសបនដកិចចដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា ។ សវនាកា រៅថ្ងៃរនះ អងេជំន ំជក្មះ6 

រធវើសវនាកា សាដ ប់រសចកដីសនែិដាឋ នបិទបញ្ចប់កិចចរិភាការដញរដាេរេើសំណ ំរ ឿង០០២/០២ វដេរៅ7 

ក្រឹករនះនឹងរធវើរសចកតីសនែិដាឋ នតបរដាយសហ្ក្រះរាជអាជាា ។ 8 

ក្កឡាបញ្ជីសវនាកា រលាកក្សី វស ក េវ ឌ្ឍី រេើងរាយកា ណ៍អំរីសាថ នភារវតតមន អវតតមន 9 

ភាគី និងប គេេវដេអងេជំន ំជក្មះរកាះអរញ្ជើញឲ្យចូេ ួមរៅកែុងកិចចដំរណើ កា សវនាកា ក្រឹករនះ។  10 

ក្កឡាបញ្ជ៖ី 11 

សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន សក្មប់សវនាកា សាដ ប់រសចកដីសនែិដាឋ នបញ្ចប់កិចចរិភាការដញរដាេ12 

រៅថ្ងៃរនះ ក្កឡាបញ្ជីកត់សមេ េ់រ ើញថា ក្គប់ភាគីទ្ធងំអស់ថ្នរ ឿងកដីរនះមនវតតមន។ រដាយវេក13 

រលាក នួន ជា មនវតតមនរៅបនាប់  ំខលួនខាងរក្កាមសាេសវនាកា រនះ រដាយរលាករសែើស ំេះបង់14 

សិទាិមនវតតមនរដាយផ្ទា េ់រីបនាប់សវនាកា រៅថ្ងៃរនះ។ េិខិតេះបង់សិទាិ បស់រលាក នួន ជា បាន15 

ក្បគេ់ដេ់ក្កឡាបញ្ជី ួចរហ្ើយ។ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ 16 

[០៩:០១:៣០]  17 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 18 

អ គ ណ។ ជាដំបូងរនះ អងេជំន ំជក្មះសរក្មចរេើសំរណើស ំ បស់ជនជាប់រោទ នួន ជា ជាម ន19 

សិន។ អងេជំន ំជក្មះបានទទួេេិខិតស ំេះបង់សិទាិចូេ ួមសវនាកា រដាយផ្ទា េ់កែុងបនាប់សវនាកា រនះ20 

 បស់ជនជាប់រោទ នួន ជា ច ះថ្ងៃទី២២ វខមិង នា ឆ្ែ ំ២០១៧ វដេបញ្ញជ ក់ថា រដាយគ្នត់មនបញ្ញា ស ខ21 

ភារឈឺកាេ ឈឺចរងកះ មិនអាចអងេយុយូ បាន មិនអាចផចង់អា មមណ៍បានយូ  និងរដើមបីមនេទាភារ22 

ចូេ ួមសវនាកា នាថ្ងៃខាងម ខឲ្យមនក្បសិទាភារ ខលួនស ំេះបង់សិទាិចូេ ួម និងមនវតតមនរដាយ23 

ផ្ទា េ់កែុងបនាប់សវនាកា រៅថ្ងៃទី២២ វខមិង នា ឆ្ែ ំ២០១៧។  24 

បានរ ើញកំណត់រហ្ត រិនិតយស ខភារជនជាប់រោទ នួន ជា វដេរធវើរេើងរដាយក្គូររទយក្បោំ25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧ 

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

ថ្ងៃទី២២  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  2 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

កា  រិនិតយ រាបាេ វងទ្ធសំ ខភារជនជាប់រោទរៅ អ.វ.ត.ក ច ះថ្ងៃទី២២ វខមិង នា ឆ្ែ ំ២០១៧ បាន1 

កត់សមេ េ់រីសាថ នភារស ខភារ បស់រលាក នួន ជា រៅថ្ងៃរនះ ថាសាថ នភារទូរៅនឹងនធមមតា វតគ្នត់2 

មនអាកា ៈឈឺោប់រៅវផែកចរងកះខាល ងំរៅររេអងេយុយូ  និងបានផដេ់អន សាសន៍ថា សូមឲ្យអងេជំន ំ3 

ជក្មះអន ញ្ញា តឲ្យរលាក នួន ជា ចូេ ួមតាមដានកិចចដំរណើ កា សវនាកា រីបនាប់មួយសថិតរក្កាមសាេ4 

សវនាកា រនះ។  5 

វផែករេើមូេដាឋ នរនះ និងរយងតាមបទបបញ្ាតតិថ្នវិធាន៨១(៥) ថ្នវិធានថ្ផាកែុង អ.វ.ត.ក អងេ6 

ជំន ំជក្មះអន ញ្ញា តឲ្យជនជាប់រោទ នួន ជា ចូេ ួម និងតាមដានកិចចដំរណើ កា សវនាកា រីចមៃ យ រី7 

បនាប់  ំខលួនមួយសថិតរក្កាមសាេសវនាកា រនះ  តាម យៈឧបក ណ៍រសាតទសសន៍សក្មប់ យៈររេ8 

សវនាកា ររញមួយថ្ងៃរនះ។  9 

បង្គេ ប់ឲ្យប គេេិកវផែករសាតទសសន៍ភាជ ប់ក្បរ័នារសាតទសសន៍សក្មប់ជនជាប់រោទ នួន ជា 10 

អាចចូេ ួម និងតាមដានកិចចដំរណើ កា សវនាកា រីចមៃ យកែុងអំេុវររេថ្នកិចចដំរណើ កា សវនាកា 11 

សក្មប់ថ្ងៃរនះ។  12 

ជាបនដរៅរនះ អងេជំន ំជក្មះផដេ់រវទិកាជូនរៅសហ្ក្រះរាជអាជាា  រដើមបីបនតរធវើរសចកដីសនែិដាឋ ន13 

តប បស់ខលួន។ 14 

[០៩:០៣:១៨] 15 

រលាក នកីឡូាស គមូវជន៖ 16 

សូមជក្មបសួ រលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម សូមជក្មបសួ ភាគីទ្ធងំអស់គ្នែ ។ 17 

<រលាក រលាកក្សីរៅក្កម> កាេរីមសិេមិញ ខាុំបាន<រេើករេើងយ៉ា ង>េមែិត<>អំរីចាប់អនត ជាតិ 18 

រហ្ើយ<រៅរក្កាម>ចាប់អនត ជាតិ<រនះ> រមធាវីកា ពា កដីមិនអាចរធវើយ តតកមម កា   ំខលួន<ណាមួយ>19 

រដាយមិនមនមូេដាឋ ន<នីតិ វិធ>ីចាប ់ <កា រធវើទ្ធ  ណកមមរេើជន ងរក្គ្នះថ្ន បបវខម ក្កហ្មរនាះរទ 20 

ឬ>ក៏ដូចជាកា សមល ប់រក្ៅផលូវត លាកា  វដេបានរធវើរេើងរៅទូទ្ធងំក្បរទសរៅ<តាម>មនាី សនតិស ខ21 

<សហ្ក ណ៍ និងតាមកា ដាឋ ន>នានា<វដេក្តូវជាប់បទរោទកែុងសំណ ំរ ឿងរនះ>។ ប៉ា វនតរមធាវី22 

កា ពា កដី <ជារិរសស ក្កុមរមធាវី> នួន ជា បានអះអាងថា រួក<រគ>ស រស ក្បវតតិសាស្តសតរេើងវិញ23 

<តាមសំរៅ បស់ខលួន> រដាយរគបាននិយយថាបកសក មមយុនីសតកមពជុា <គឺបកស បស់រគរនាះ ក្តូវ24 

បានញាញំីរដាយ>ក្កុម<នានាវដេ>មនរចតនាចង់ផតួេ ំេំ ប៉ា េ រត <នួន ជា និង រខៀវ សំផន ក៏25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧ 

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

ថ្ងៃទី២២  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  3 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ដូចជា>មជឈិមបកស<> រហ្ើយថាក្កុម<ក្បឆំ្ងទ្ធងំ>រនាះបានចូេ ួមរៅកែុងកា ផតួេ ំេំ< បបក្គប់ 1 

ក្គង បស់ខលួន។ រលាក រលាកក្សីរៅក្កម> បវនថមរីរេើរនះរទៀតគឺថាជាមូេដាឋ នថ្នកា រោទក្បកាន់  2 

អវីវដេ<ជាសំរៅក្បវតតិសាស្តសត បស>់ នួន ជា <គឺជារ ឿងមិន>ក្តឹមក្តូវរនាះរេើយ។ វ<ដូចគ្នែ រៅ3 

នឹង>ក្បវតតិសាស្តសត<វកលងកាល យ>វដេវខម ក្កហ្មរាយមរឃាសនារៅដេ់រិភររលាក <កែុងអំេុង4 

ររេថ្នបទឧក្កិដឋ បស់ខលួន វដេរួករគរាយមរឃាសនាដេ់ក្បជារេ ដឋខលួន រនយេ់ក្បជាជនរដើមបី5 

រធវើយ តតកមមមករេើកា ក្គប់ក្គងដ៏បងាូ ្ម បស់រួករគ។ ដូរចែះ> វមិនក្តឹមក្តូវរនាះរទ។ 6 

[០៩:០៥:០៨] 7 

ឥេូវរនះ រៅក្រឹករនះ ខាុំនឹងរេើករេើងនូវចំណ ចមួយចំនួនវដេរគបាន<រេើករេើង> វដេរគ8 

ោត់ទ កថាជាភសដតុាងរនាះ គឺភសដតុាងថ្នកា រាយម បស់រួករគរនះ។ រយើងរ ើញថា អវីវដេរគ9 

រ ៀបរាប់ហ្ែឹងគឺមនគ្នម នមូេដាឋ នទ្ធេ់វតរសាះ គឺវផែករៅរេើកា សាម នវដេមិនេូហ្សិក ទ្ធេ់វតរសាះ10 

វតមដង <ក្គ្នន់វតជាកា សាម នៗប៉ា រណាា ះ>។ រដាយអវីៗទ្ធងំអស់ គឺវផែករៅរេើកា រធវើទ្ធ  ណកមម កា 11 

រឆលើយសា ភាររដាយកា រធវើទ្ធ  ណកមម <>។ កាេរីមសិេមិញ ខាុំបាននិយយរហ្ើយថា គ្នម នមូេដាឋ នអវី12 

រសាះសក្មប់ក្រះរាជអាជាា រដើមបីបដិរសធ  ប៉ា វនដរបើរទ្ធះបីជាមនកា បះរបា ក៏រដាយ  ក៏គ្នម ន<រហ្ត 13 

ផេណាមួយ សក្មប់ន ណាមែ ក់រៅកែុងបកស មន>រចតនា<>កែុងកា ផដួេ ំេំ បបរនាះវដ ។ <គ្នម ន14 

រហ្ត ផេណាមួយសក្មប់ឲ្យន ណាមែ ក់បដិរសធរ ឿងរនះរនាះរទ។ >ក្បសិនរបើរយើងរិនិតយរមើេរៅ15 

រេើក ណីមួយចំនួន រៅររេវដេក្បជាជន ស់កែុង បបមនកា គ្នបសងកត់ខាល ងំកាល វបបរនះ ឧទ្ធហ្ ណ៍16 

ដូចជាកែុង បបណាស ី<ក្គប់ក្គងអឺ   ប>ជារដើម រយើងមិនអាចរ ើញថា <រក្ចើនឆ្ែ ំរក្កាយមក វដេ>17 

មនក្បជាជនណាមួយបះរបា  ឬក៏សឹងវតថាមិនហ ននិយយរ ឿងបះរបា ផង ក ំថាដេ់រៅរធវើកា    18 

បះរបា  ឬក៏មនកា អះអាងថា មនកា បះរបា វបបរនះរនាះ។ <ផាយុរៅវិញ អែកវដេសហ្កា 19 

ជាមួយ បបរនាះ ភាល មៗរនាះ វប ជាក្តូវរគរោទថាក្បឆំ្ងនឹងរួករគរៅវិញ។> 20 

ឥេូវរនះ រយើងសូមរិនិតយរមើេរៅរេើភសដតុាងវដេ នួន ជា បានដកក្សង់<សក្មប់ទេហ-ី   21 

ក ណ៍គ្នត់វិញ> ជារិរសសរៅកែុង<សា ណា បសគ់្នត់>។ រក្បើសិនរបើរយើងរមើេរៅកែុងសា ណា22 

រនាះ គឺគ្នត់បាននិយយសងកត់ធៃន់រៅរេើប គេេ<មែ ក់>វដេមិនបានមកផដេ់សកខីកមម គឺភសដតុាងវដេ23 

មិនបានទទួេយក។ <រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ខាុំក្គ្នន់វត>មិនមនររេរវលារដើមបីនិយយេមែិតអំរី24 

រហ្ត ផេ ឬក៏សំអាងរហ្ត វដេអងេជំន ំជក្មះមិនទទួេយករនាះរទ រក្ពាះថារនាះជារហ្ត ផេវេែវមន 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧ 

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

ថ្ងៃទី២២  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  4 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ប៉ា វនដ<សាធា ណជនអាច កវបានរៅកែុងរសចកតីសរក្មចជាលាយេកខណ៍អកស >។ រគនិយយអំរី1 

សាកសីទី១ វដេនិយយថា ជាសាកសីវដេសមា សរដាយ រងត សមបតតិ <មិនបានមករធវើសកខីកមមរនាះ2 

រទ។ ខាុំសូមរេើករេើងរីមូេរហ្ត > រហ្ត អវីបានរគរេើកថាសាកសីរនះសំខាន់ <កែុងកា បង្គា ញរចតនា3 

នានាកែុងកា ផតួេ ំេំ បបរនះ។> សាកសីទី១ រយើងអត់សាេ េ់រ ម្ ះរទ គឺអែកវដេសមា សសាកសី ូបរនះ4 

បដិរសធមិនផដេ់រ ម្ ះ រយើងអត់ដឹងថារតើសាកសីទី១ហ្ែឹង ជាអែកណារទ។ ប៉ា វនដឥេូវហ្ែឹង រយើងរមើេ5 

<រ ឿងរា វមួយចំនួនវដេប គេេរនះរេើករេើង រហ្ើយខាុំគិតថា មនន ណាមែ ក់វិភាគរ ឿងរនះរដាយ6 

សតាន ម័ត អែករនាះនឹងនិយយថា សំរៅ បសស់ាកសីទី១ គឺមិនអាចរជឿបានទ្ធងំក្សុងរនាះរទ។     7 

ជាបឋម ប គេេរនះអះអាងថា គ្នត់ក្តូវជាប់  ំរៅទួេវសលង វតគ្នត់មិនបានរនយេ់ថា> គ្នត់<អាច>8 

រៅ ស់រានមនជីវិត<បានយ៉ា ងរម៉ាចរៅ។ រទ្ធះបី>គ្នត់ថា គ្នត់<បានចូេ ួម>រ ៀបចំវផនកា ក្បឆំ្ង 9 

ប៉ា េ រត <រហ្ើយជាប់រៅទួេវសលង កតី>ប៉ា វនដគ្នត់វប ជារៅ ស់រានមនជីវិតរៅវញិ។ អវីៗវដេគ្នត់10 

រ ៀបអំរីបទរិរសាធន៍ បស់គ្នត់រៅ<គ ក>ទួេវសលង គឺបង្គា ញថាគ្នត់និយយក ហ្កវតមដង។ ចំណ ច 11 

ទី១ វដេគ្នត់និយយគឺថារៅទួេវសលង<រនាះ>  បបហ្ែឹងគឺគ្នត់ថា បបវខម ក្កហ្មហ្ែឹង បានបងកប់ជន12 

បងកប់<ជាភាែ ក់ង្គ កែុងចំរណាម>អែករទ្ធស បស់ទួេវសលង ប៉ា វនដ<តាមភសតតុាងវដេរយើងបានទទួេ13 

រី> ឌ្ ច កដី <អែកសួ ចរមលើយកតី និង>អែកដថ្ទរទៀតកដី បានបញ្ញជ ក់ថា បបហ្ែឹងមិនវដេមនបងកប់ជន14 

បងកប់រៅកែុងជួ អែករទ្ធសរនាះរទ រក្ពាះថាអែកវដេក្តូវបានរគ  ំរៅទួេវសលងហ្ែឹង គឺទទួេសាថ នភារ15 

អាក្កក់បំផ ត រគដាក់រខាែ ះ២៤រម៉ា ង អ  ៊ីចឹងក្បាកដណាស់ គ្នម នភាែ ក់ង្គ បងកប់ណា បស់ បបហ្ែឹងរៅកែុង16 

ជួ អែករទ្ធសរនាះរទ។ <ប៉ា វនត ចរក្មៀកថ្នភសតតុាងវដេ នួន ជា បានដកក្សង់ដាក់កែុងសា ណា បស់ខលួន 17 

ក៏ដូចជាទេហីក ណ៍ផ្ទា េ់មត់ គ្នត់បាននិយយថា សាកសីទី១រនាះ> រៅកែុងឆ្ែ ំ៧៥ គឺមួយវខរក្កាយររេ18 

វដេរគដរណដ ើមបានទីក្កុងភែំររញ <អែករនាះបាន>ចូេ ួមរៅកែុងកា ក្បជ ំសមៃ ត់មួយរៅភែំររញ វដេ19 

មនមន សសវដេមនកមម ភិបាេ៣០០នាក់ មករីក្គប់ភូមិភាគទ្ធងំអស់ រេើកវេងវតនិ តី។<> គ្នត់20 

និយយថា មនអែកចូេ ួមទ្ធងំអស់ រេើកវេងវតភូមិភាគនិ តីវដេជាភូមិភាគរសាម ះក្តង់បំផ តចំរពាះ21 

 បបរៅវិញ។ រហ្ើយ<គ្នត់ក្បាប់ថា រួករគទ្ធំងអស់រនាះមករីក្កសួង រហ្ើយកិចចក្បជ ំរនះមន>22 

វផនកា ផដួេ ំេំ ប៉ា េ រត។ គ្នត់ថាជាកិចចក្បជ ំសមៃ ត់ សមៃ ត់ប៉ា វនដមនមន សសចូេ ួមដេ់រៅ៣០០23 

នាក់ឯរណាះ <រៅកណាត េទីក្កុងភែំររញ រតើអាច>រជឿ<បានរទ?> រហ្ើយអែកណាចូេ ួមខលះ គ្នត់ថា24 

មន ជួន រជឿន។ <រយើងដឹងរហ្ើយថា> ជួន រជឿន<ហ្ែឹងជាន ណា គ្នត់>គឺ<បងបែូនបីនាក់ដ៏េបី >ជា25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧ 

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

ថ្ងៃទី២២  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  5 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

អែកវដេគ្នកំ្ទ<វខម ក្កហ្មយូ អវងវង រហ្ើយ>រសាម ះក្តង់បំផ ត<។ គ្នត់រៅវតរសាម ះក្តង់ដវដេ រទ្ធះបី1 

រួករគបាត់បង់អំណាចក៏រដាយ។ >រហ្ើយគ្នត់ជា ដឋមស្តនតីក្កសួងស ខាភិបាេ <ជាក្បធានររទយ និង> 2 

ជាក្គូររទយផ្ទា េ់ខលួន បស់ ប៉ា េ រត <>។ ប៉ា វនតសាកសី<ទី១>ហ្ែឹងវប ជានិយយថា ជួន រជឿន ក៏បាន3 

ចូេ ួមរៅកែុងកិចចក្បជ ំ<រដាយមនវផនកា ចំហ្>ផតួេ ំេំ ប៉ា េ រត <រៅវិញ>។ រហ្ើយអែកមួយរទៀត 4 

វដេ<ប គេេរនាះនិយយថា បាន>ចូេ ួមវដ < គឺមន> រអៀង ធី ិទា។ រអៀង ធី ិទា ជា ដឋមស្តនតីក្កសួង5 

សងេមកិចច រហ្ើយជាក្បរនា រអៀង សា ី និងជាបែូនថ្ងល បស់ ប៉ា េ រត។ <អ  ៊ីចឹង រនះជាភសតតុាងមិនអាច6 

រជឿបានរទ>។  7 

[០៩:១០:៤៣] 8 

<រតើមនអវីខលះរទៀត>វដេសាកសីទី១ បាននិយយ ប៉ា វនតរមធាវីកា ពា កតីវប ជាមិននិយយអំរី9 

ចំណ ចរនះ<រៅររេទេហីក ណ៍ផ្ទា េ់មត់ បស់ខលួន>។ <រៅររេមួយ រគសួ គ្នត់ថា “រតើ>នួន ជា រធវើ10 

កា ឲ្យ េន់ នេ់ <វដ ឬរទ?>” <អ  ៊ីចឹង រតើខាងកា ពា កតីចង់ឲ្យរយើងរជឿ>ថា នួន ជា រធវើកា ជាមួយ11 

< បប> េន់ នេ់ <ឬយ៉ា ងរម៉ាច? ដូរចែះ> សាកសីទី១វដេរគរឹងវផែកហ្ែឹង វប រោទថា នួន ជា ហ្ែឹង12 

ជនកបត់រៅវិញ។ រហ្ើយសាកសីមួយរទៀតវដេរគមិនបានផតេ់សកខីកមមវដ ហ្ែឹង គឺមន សសមែ ក់វដេ រងត 13 

សមបតតិ <និង ជីណា ជ ន បាន>រេើករ ម្ ះ<ប គេេរនាះ>រៅកែុងរសៀវរៅ< បស់រួករគ។ ប គេេ14 

រនាះមន>រ ម្ ះ ោន់ សាវ ធ។ <ឥេូវរនះ> អងេជំន ំជក្មះរាយមវសវង កសាកសីហ្ែឹងវដ  ប៉ា វនត ក15 

មិនរ ើញ ប៉ា វនតរគ ករ ើញវតសាកសីមែ ក់វដេ<មនរ ម្ ះក្សរដៀងគ្នែ  រហ្ើយ>សាកសីហ្ែឹងធាល ប់ក្តូវ16 

បានជនប រទសសមា ស រហ្ើយ នួន ជា អះអាងថាក្បវហ្េជាសាកសីហ្ែឹងវមន។ <រយើងរជឿថា វអាច17 

វដ ។> សាកសីហ្ែឹងគឺរ ម្ ះ <ោន់> សាម ត។ <ប៉ា វនត អងេភារសាកសី និងអែកជំនាញ បាននិយយរៅ18 

កាន់ប គេេមែ ក់រនះរី ដង ួចមករហ្ើយ។ ដំបូងរគបានអានសំរៅ គឺអវីវដេគ្នត់បានក្បាប់ មនស -19 

រស រៅកែុងរសៀវរៅ រងត សមបតតិ វដេមនចំណងរជើងថា “រក្កាយវេរិឃាដ”។ គ្នត់ក្បាប់ថា រ ឿង20 

ហ្ែឹងមិនវមនជាកា រិត>រៅវិញ។ <បនាា ប់មករទៀត អងេភាររនាះបានវិេក្តេប់រៅវិញ រដាយទទួេ21 

កា វណនារីំអងេជំន ំជក្មះឲ្យរួករគរៅសួ មតងរទៀត> រហ្ើយ<>អានឲ្យសាត ប់អំរីអវីវដេអានរៅកែុង22 

ក្បតិោ ឹកហ្ែឹង វដេកែុងរនាះគឺរគបាននិយយគឺថា េឹមគិន បានរាយកា ណ៍ថា សាកសីទី៣ <ឬរ ម្ ះ   23 

ោន់ សាវ ធ រនះ>បានចូេ ួមកែុងកា ក្បជ ំ រដើមបីរធវើវផនកា ផតួេ ំេំ ប៉ា េ រត។ ប៉ា វនតគ្នត់និយយថា 24 

គ្នត់អត់វដេដឹងរទ <ថាមនមន សសមែ ចូេ ួមកែុងកិចចក្បជ ំរនាះ>។ <ដូរចែះ ក្បរភទថ្នភសតតុាងរនះ 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧ 

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

ថ្ងៃទី២២  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  6 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

មិនអាចជួយ នួន ជា បានទ្ធងំក្សុងរទ។>  1 

[០៩:១២:៣៩] 2 

<តាមរិតរៅ >ក្បសិនរបើរយើងរមើេអំរីអវីវដេសាកសីទី៣និយយរៅកែុងក្បតិោ ឹក<ផតេ់3 

រដាយ េឹមគិន> គឺវផាយុរៅនឹងអវីវដេជាសំណ ំរ ឿង បស់ នួន ជា។ នួន ជា រាយមអះអាងថា 4 

ឧក្កិដឋកមមទ្ធងំអស់វដេ<រកើត>រេើងរៅក្តពាងំងម<> គឺរធវើរេើងរដាយ  ស់ ញឹម វដេមនវផនកា រធវើ5 

ឲ្យ បបហ្ែឹងដួេ េំ ឲ្យក្បជាជនហ្ែឹង<ដាច់បាយ រហ្ើយ>សែប់ បបរនះជារដើម។ <ក្តង់ចំណ ចរនះ> 6 

វអត់មនន័យ<វដ ។ ច ះរតើគ្នត់រក្កាកក្បឆំ្ងយ៉ា ងរម៉ាចបាន របើសិនណាគ្នត់រធវើឲ្យក្បជាជនក្បឆំ្ង7 

គ្នត់រនាះ>-- វមិនអាចរនាះរទវដេថារធវើវបបរនះរេើង។ ក្បសិនរបើរយើងរមើេក្បតិោ ឹកវដេ   ូបឺត 8 

េឹមគិន ផតេ់មកអងេជំន ំជក្មះគឺ សាកសីទី៣រនះ បាននិយយថា  ស់ ញឹម ជាដំបូងគឺបរងកើត “សស្តង្គេ ម9 

ចិតតសាស្តសត” គឺថា គឺជាមួយនឹងក្បជាជនវដេរយើងក្តូវវតរធវើឲ្យក្តជាក់ រដាយមិនករមាច  រដាយមិនដាក់10 

ទណឌ កមម  រទ្ធះបីខ សយ៉ា ងណាក៏រដាយ <រយើងមិនក្តូវករមាច ឬដាក់ទណឌ កមមរគរទ>  គឺថារធវើឲ្យរួករគ11 

ក្សឡាញ់រយើង។ ដូរចែះសាកសីទី៣ហ្ែឹង វដេរគរៅថារ ម្ ះ ោន់ សាវ ធ ហ្ែឹងបាននិយយផាយុ គឺផាយុ12 

ទ្ធងំក្សុងរីក ណី បស់ នួន ជា វដេថាវផនកា  បស់ < ស់ ញឹម>គឺរធវើេែដាក់ក្បជាជនវដេ<ផាយុ>13 

រីរគ្នេនរយបាយ បស់<មជឈិម>បកស គឺបានន័យថា មិនករមាច <រហ្ើយ>រធវើឲ្យក្បជាជនក្សឡាញ់14 

រៅវិញ។  15 

សាកសីដថ្ទរទៀតវដេ រងត សមបតតិ បានរេើករេើង <ឬមនរៅកែុងក្បតិោ ឹក បស់រលាក េឹម16 

គិន> អងេជំន ំជក្មះអាច ករ ើញបានមែ ក់រនាះ <រ ម្ ះ> ជាេ រជឿន។ រហ្ើយគ្នត់ផតេ់សកខីកមមថា 17 

រហ្ើយគ្នត់ផតេ់សកខីកមមផាយុរៅនឹងអវីវដេគ្នត់ធាល ប់និយយ ថាគ្នត់ចូេ ួមកែុងកា រធវើ ដឋក្បហ ។     18 

ភសតតុាងវដេគ្នត់ផតេ់រៅទីរនះ គឺវរធវើឲ្យប៉ាះពាេ់យ៉ា ងធៃន់ធៃ ក ណី បស់ នួន ជា <វដេរោទថា 19 

សាកសីរនាះជាប គេេខ ស មិនវមនជាប គេេវដេ រងត សមបតតិ សមា សរនាះរទ>។ <ក៏ប៉ា វនត> រយើងបាន20 

ងតវខសវីរដអូ បស់ ជាេ រជឿន រៅអងេយុជាប់ រងត សមបតតិ វដេជាឯកសា មួយបវនថមរៅនឹង     21 

ឯកសា វដេ រងត សមបតតិ <មនចំណងរជើងថា “សក្តូវក្បជាជន” ជាសនែិសីទ ូបភារវីរដអូ ជាមួយ22 

ជន ងរក្គ្នះ រៅទីក្កុងេុងបិច សហ្ ដឋអារម ិក>។ ដូរចែះ ក្បាកដណាស់ថា ជាេ រជឿន គឺជាមន សស23 

វដេសមា សជាមួយ រងត សមបតតិ រហ្ើយកែុងរសៀវរៅវដេមនចំណងរជើងថា “រៅរីរក្កាយវេ24 

រិឃាដ” <។ កែុង>គឺរសៀវរៅហ្ែឹងបាន<ស រស ថា ជាេ រជឿន និយយរៅកែុងកិចចសមា សន៍ថា “ខាុំ25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧ 

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

ថ្ងៃទី២២  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  7 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រសាក  សាត យវដ  វដេវផនកា  បស់រយើងមិនបានសរក្មច។” ច ះ>រតើ នួន ជា និយយយ៉ា ងរម៉ាចរដើមបី1 

រនយេ់<ចំណ ចរនះ?> គ្នត់<>រេើកថា “រងត សមបតតិ មិនរចះភាសាអង់រគលស។” វជារ ឿងចវមលក2 

វមនវទន វអាចថា -- វមិនខ សអីរីថា   ូប ៊ឺត េឹមគិន គ្នត់អត់រចះនិយយវខម រទ ប៉ា វនតរហ្ត អីគ្នត់យេ់3 

កា សមា សន ុ៎ង វក្បាកដណាសថ់ាកា សមា សហ្ែឹងក្តូវបកវក្បរដាយ រងត សមបតតិ រៅជាភាសា4 

អង់រគលស ដូរចែះវមិនអាចជារ ឿងមួយវដេរេើករេើងបានរនាះរទ។ 5 

ឥេូវរនះ រយើងនិយយអំរីកា អះអាង បស់ នួន ជា អំរីកា រធវើ ដឋក្បហ  រហ្ើយបានបង្គា ញ6 

ថារួករគបាន ករ ើញថាមន ដឋក្បហ វមនតាម យៈក្បវតតិសាស្តសដវកលងកាល យ វដេរួករគរ ៀបចំរេើង7 

រនាះ។ រក្ៅរីកា ក្បជ ំវខឧសភា <ឆ្ែ ំ៧៥> វដេនិយយអំរីកា រធវើ ដឋក្បហ  <ទី២ រដាយមន8 

ក្រឹតតិកា ណ៍>ផាះុក្គ្នប់វបករៅ<កែុងឆ្ែ ំ>៧៦ រៅឃាល ងំរក្គឿងអាវ ធ<កែុងរខតតរសៀមរាប។ រលាក 9 

រលាកក្សីរៅក្កម បានដឹងតាម យៈភសតតុាង គឺ>សាថ នីយ វិទយកុមពជុាក្បជាធិបរតយយបរនាា សអារម ិក10 

ថា អារម ិកជាអែកបំផាះុក្គ្នប់វបកន ុ៎ង។ រហ្ើយអែក<ជំនាញ និងអែក>ក្សាវក្ជាវមួយចំនួនរគថា អាច11 

ថាថ្ង ឬក៏រវៀតណាមជាអែកទមល ក់ក្គ្នប់វបករនាះ។ ប៉ា វនត នួន ជា វប ជាអះអាងរផសងរៅ វិញ រដើមបី12 

ផដេ់យ តតិកមមចំរពាះកា សមល ប់ បស់រួករគ។ រគនិយយថា រនះជាវផនកា  បស ់ ក យ ធួន រដើមបីផដួេ13 

 ំេំ បប រក្ពាះថាឃាល ងំអាវ ធហ្ែឹង គឺ<សថិត>រៅកែុងតំបន ់បស់ ក យ ធួន។ <រលាក រលាកក្សីរៅក្កម 14 

> រហ្ត អវីបានជា ក យ ធួន <រៅវិញ?> ក្បសិនរបើគ្នត់ចង់ផដួេ ំេំ ដាឋ ភិបាេមជឈិម<រៅភែំររញ>15 

ហ្ែឹង <ច ះ>រហ្ត អវីគ្នត់រៅបំផាះុឃាល ងំផាកុអាវ ធ បស់គ្នត់រៅ វិញ<?> វអត់ៗរហ្ត ផេទ្ធេ់វត16 

រសាះ<ក្តង់ចំណ ចរនះ>។ ក្បសិនរបើរយើងចង់ផដួេ ំេំ បប ចង់ករមាច បបហ្ែឹងគឺរៅបំផាះុក្គ្នប់វបក17 

រៅភែំររញ រៅបំផាះុឃាល ងំអាវ ធរៅភែំររញ <រទើបរយើងអាចផតួេ បបហ្ែឹងបាន។> ប៉ា វនតឥេូវហ្ែឹងវប 18 

ជា នួន ជា គ្នត់អះអាងថា ក យ ធួន ជាភាែ ក់ង្គ  បសរ់វៀតណាម រហ្ើយជាវផែកមួយថ្នវផនកា  បស់19 

រវៀតណាមរៅ វិញ។ 20 

[០៩:១៧:៤៦] 21 

<វគួ ឲ្យោប់អា មមណ៍វដ  របើរយើងរមើេរៅ>កែុងរសៀវរៅ បស ់រងត សមបតតិ។ នួន ជា បាន22 

និយយ<រៅកាន់ រងត សមបតតិ មនវផែកមួយកែុងរសៀវរៅរនាះ វដេ នួន ជា ក្បាប់ថា មនមន សស  23 

រផសងៗគ្នែ រក្ចើននាក់ វដេគ្នត់ និង បបរនាះ សមល ប់រោេ រហ្ើយកែុងចំរណាមរួករគទ្ធងំរនាះ គឺជា 24 

“មិតត” រហ្ើយអែកវដេគ្នត់សមល ប់មន>ក្កុមមិតតភកដិ< បស់គ្នត់> រហ្ើយ ក យ ធួន។ <ទ្ធងំរនះមន25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧ 

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

ថ្ងៃទី២២  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  8 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រៅកែុងវផែកថ្ន>រសៀវរៅរនាះ<។ រតើ នួន ជា និយយអវីខលះរី ក យ ធួន? ឯកសា រនាះស រស ថា ខាុំដក1 

ក្សង់៖ “តាម យៈ នួន  ជា”> រៅទំរ័ ១០៨ កែុងរសៀវរៅរៅរីរក្កាយវេរិឃាដហ្ែឹង “<តាម យៈ 2 

នួន ជា”>គ្នត់និយយអំរីសស្តង្គេ មស ីវិេ គ្នត់និយយថា “មន សស បស់ ក យ  ធួន ោប់ខលួនទ្ធហន  3 

រវៀតណាម វដេ<នា>ំទញិទំនិញ<ចូេ>កមពជុា រហ្ើយវបរងកើតឲ្យមនសាថ នភារតានតឹង រៅរេើ4 

សាថ នភារវដេកាន់វតេំបាកណាសរ់ៅរហ្ើយ។” គ្នត់និយយថា “ក យ ធួន រធវើឲ្យរយើងរហ្ើយនិងរវៀត5 

ណាមកាល យជាខាម ងំនឹងគ្នែ ។” អ  ៊ីចឹងវហក់ដូចជាថា នួន ជា គ្នត់និយយផាយុរៅនឹង<សំរៅ>ក្បវតតិ6 

សាស្តសដវដេគ្នត់រេើករេើង <គឺជាក្បវតតិសាស្តសត>វកលងបនលំរនាះ។ គ្នត់និយយថា ក យ ធួន រធវើឲ្យកមពជុា7 

ក្បជាធិបរតយយ រហ្ើយនិងរវៀតណាមរៅជាខាម ងំនឹងគ្នែ  ប៉ា វនតរក្កាយមករទៀតគ្នត់<វប ជា>ថា ក យ 8 

ធួន ហ្ែឹងជាភាែ ក់ង្គ  បសរ់វៀតណាមរៅ វិញ។  9 

ចំរពាះរហ្ត កា ណទ៍ី៣ រៅកែុងក្បវតតិសាស្តសដវកលងកាល យ បស់ នួន ជា ហ្ែឹង គឺជា<រចតនា      10 

ផតួេ ំេំ រហ្ើយរនះជា>រហ្ត កា ណ៍ដ៏េែមួយ។ កាេរីមសិេមិញ <ររេ>ខាុំ<ឮ នាះបាញ់ រធវើឲ្យខាុំ>11 

នឹករ ើញ<រ ឿងរនះវដ >។ នួន ជា និយយអំរីរហ្ត កា ណរ៍ៅរម៉ា ងបួន<កនលះ>ក្រឹក រៅថ្ងៃ០២ <វខ12 

រមសា> ៧៦ គឺមនកា គប់ក្គ្នប់វបក<ថ្ដមួយផាះុរៅខាងរក្កាយ> បងក្រះប មរាជវងំ ក្គ្នប់វបកវត13 

មួយក្គ្នប់រទ វដេរគគប់រៅ បងខាងរក្ៅរៅកណាដ េអក្ធាក្តរទៀត រហ្ើយគ្នម នអែក បួសសូមបីវតមែ ក់ 14 

រហ្ើយមិនដឹង<រគ្នេរៅថ្នកា ដាក់ក្គ្នប់វបករនាះវដ ។ រតើន័យរនះអាចបណាត េឲ្យមនកា ផតួេ ំេំ15 

បានវដ រទ? មនទ្ធហនគួ ឲ្យក្សរណាះមែ ក់រ ម្ ះ> យឹម សមបតតិ ក្តូវរគោប់ខលួន<រដាយសា វត16 

រ ឿងហ្ែឹង រហ្ើយរគនាខំលួនគ្នត់>រៅ ស-២១។ រហ្ើយតាមរមធាវីកា ពា កដី< បស់ នួន ជា ក្បាប់ថា 17 

ប គេេរនះ មិនក្តូវបានរគរធវើបាបអីរទ។> គឺថា រគអត់មនរធវើបាប យឹម សមបតតិ រទ ប៉ា វនដរយើងទ្ធងំអស់18 

គ្នែ ដឹងរហ្ើយ ខាុំមិនបាច់និយយរទ ថារតើរគរធវើយ៉ា ងរម៉ាចចំរពាះអែករទ្ធស<ចូេរៅ>ស-២១ រនាះ។ 19 

<អ  ៊ីចឹង គ្នត់ក្គ្នន់រៅដេ់អងេយុច ះ មិនមនកា រធវើបាបអី ក្គ្នន់វតសា ភារថាបានចូេ ួមជារក្ចើន   20 

ឆ្ែ ំកែុងកា សមគំនិតគ្នែ ក្បឆំ្ងនឹង បបរនាះ រហ្ើយរឆលើយដាក់រគឯងអ  ៊ីចឹងរៅ។ រតើវអាចរៅ ួចរទ?      21 

គឺវមិនសម>ទ្ធេ់វតរសាះ វដេរគគប់ក្គ្នប់វបកក្តឹមវតមួយក្គ្នប់<>រកៀន បងវងំរៅរម៉ា ងបួន22 

កណាដ េអក្ធាក្តហ្ែឹង វគ្នម ន<រគ្នេរៅអីផង រហ្ើយរគរេើករ ឿងរនះថាជា>រចតនា<រធវើ ដឋក្បហ ។ 23 

សាត ប់រៅក្គ្នន់វតជារគ្នេបំណងវដេ បបរនះបំថ្ភលក្បវតតិសាស្តសត រដើមបីផសរវផាយទូរៅអំរីភារភ័យ24 

ខាល ច កែុងរគ្នេរៅរធវើយ តតកមមសមល ប>់។ 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧ 

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

ថ្ងៃទី២២  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  9 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

[០៩:២០:៤៦] 1 

រហ្ើយសាកសីមួយរទៀតវដេ<>វផែកយ៉ា ងខាល ងំ<រេើទេហីក ណ៍ បស់ នួន ជា គឺជា>សកខីកមម2 

 បស់ វសម រហ្ឿន មករីកងរេ៣១០។ ភសតតុាង បស់គ្នត់ហ្ែឹង មិនគួ ឲ្យរជឿជាក់ទ្ធេ់វតរសាះ 3 

<រហ្ើយបានស ីររេរវលាខាុំខលះ>។<>ខាុំសូម ំឭកបនដិចអំរីភសដតុាង បស់ វសម រហ្ឿន។ វសម រហ្ឿន 4 

<រដើមរេើយ>ក្តូវបានមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា សាដ ប់ចរមលើយមួយសា ួចមករហ្ើយ។ ររេន ុ៎ងគ្នត់5 

ថា គ្នត់ជារមបញ្ញជ កា កង<វ >រសនាធំ។ ប៉ា វនដរៅររេវដេគ្នត់មកដេ់ត លាកា  គ្នត់ថា ក្គ្នន់វត6 

ជារមបញ្ញជ កា អន រសនាតូចវតប៉ា រណាា ះ អន រសនាតូចវតប៉ា រណាា ះ។ <អ  ៊ីចឹង ជាក់វសតង> គ្នត់បាន  7 

<ផតេ់>រ័ត៌មន<បំរផលើសឲ្យ ឌី្.ស ី.រខម អំរីឋាននត សកតិ និងភារោបំាច់ បស់គ្នត់រៅកែុងចេនាវខម  8 

ក្កហ្ម។ ដូរចែះ វជារ ឿងគួ ឲ្យោប់អា មមណ៍ផងវដ > រៅកែុងកិចចសមា សន៍ជាមួយនឹងមជឈមណឌ េ9 

ឯកសា កមពជុា គ្នត់និយយអំរីកា រ ៀបរាប់េមែិតយ៉ា ងខាល ងំអំរីកា វយក្បហ ជាមួយរវៀតណាម10 

 បស់គ្នត់រនាះ។ រៅររេវដេ ឌី្.ស ី.រខម សួ គ្នត់ គ្នត់បាននិយយថា រយើងដ តផាះរវៀតណាម ខាុំសូម11 

ដកក្សង់៖ “បាទ រយើងដ តផាះទ្ធងំអស់ រយើងមិនឲ្យវមនស វតថិភាររេើយ។ ផាះរវៀតណាមទ្ធងំអស់រនះ 12 

គឺសង់វកប ៗគ្នែ  ដូរចែះរយើងង្គយក្សួេវមនវទន ក្គ្នន់វតដ តមួយផាះ រៅគឺវរាេរឆះរៅដេ់ផាះរផសងៗ13 

ទ្ធងំអស់។” គ្នត់បានក្បាប់  ឹតវតេមែិតបវនថមរៅរទៀត រៅរេើរ ឿងកា វយក្បហ ជាមួយរវៀតណាម14 

។ គ្នត់អះអាងថា គ្នត់បានោប់ជនស ីវិេរវៀតណាមបីនាក់ រហ្ើយគ្នត់បានបវនថមថា គឺគ្នត់និយយ15 

ក្បាប់ ឌី្.ស ី.រខម <យ៉ា ងេមែិត>ដូចតរៅរនះ <សូមដកក្សង់៖ “>រួកវហ្ែឹងជាក្បជាជនសាមញ្ា   16 

ជាអែកភូមិធមមតា រយើងក្គ្នន់វតនិយយរៅ ថារយើងោប់ទ្ធហនយួន ឬក៏ខាម ងំយួន ប៉ា វនដតាមរិតរៅ រួក17 

វហ្ែឹង ក្គ្នន់វតជាជនស ីវិេដូចជាអែកវក្ស ស់រៅផាះតូចៗ ដូចក្បជាជនរយើងដូចគ្នែ  ប៉ា វនដរួកវក្តូវបាន18 

រគរោទថា ជាទ្ធហនយួន រហ្ើយបងខំឲ្យសា ភារថាជាទ្ធហនយួនកែុងររេសួ ចរមលើយ។” ស ំរទ្ធស 19 

អវីវដេ វសម រហ្ឿន បាននិយយអំរីរវៀតណាម រៅររេវដេគ្នត់មកផដេ់សកខីកមមរៅត លាកា រនះ 20 

<រហ្ើយបានសបងផងរនាះ?> គ្នត់និយយថា គ្នត់មិនវដេរៅរវៀតណាមរទ <សូមបីវត>វយក្បយ ទា21 

កែុងសម ភូមិជាមួយរវៀតណាម <ក៏គ្នត់មិនបានចូេ ួមផង>។ អ  ៊ីចឹងបានន័យថា <រ ឿងរាវសស្តង្គេ ម22 

វដេគ្នត់និយយក្បាប់មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា គឺមិនវមនជាកា រិតរទ។>  23 

[០៩:២៣:៣៦] 24 

<ឥេូវ ច ះចំវណកកា ចូេ ួម បស់គ្នត់វិញ។> ខាុំ<សូមរេើកយក>រហ្ត កា ណ៍មួយរទៀត25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧ 

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

ថ្ងៃទី២២  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  10 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

វដេ<វដេគួ ឲ្យោប់អា មមណ៍វដ  រចញរីកំណត់រហ្ត ថ្នកា សាត ប់ចរមលើយ បស់គ្នត់>វដេគ្នត់រឆលើយ1 

ជាមួយមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុាវដេររេរនាះ វសម រហ្ឿន ហ្ែឹងគ្នត់ក ហ្ក ឬក៏គ្នត់បំរផលើស2 

រ័ត៌មន<ថា ូបគ្នត់ហ្ែឹងសខំាន់>។ គ្នត់និយយ<ក្បាបម់ជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា>ថា រៅររេ3 

វដេគ្នត់រៅកែុងកងរេធំ៣១០ <កាេរណាះ សថិតរៅកែុងកងរេឧតត  ចំណ ះឲ្យកងទ័រមជឈិម។ >4 

គ្នត់និយយដូចតរៅរនះ <ខាុំដកក្សង់>៖ “<ររេរនាះ> ខាុំ<វតងវត>រៅជាមួយសរមដចនាយក ដឋ   5 

មស្តនដី ហ្ូត” រហ្ើយគ្នត់បញ្ញជ ក់ថា គ្នត់និយយហ្ែឹង គឺសំរៅរៅរេើសរមដចនាយក ដឋមស្តនដី ហ្  ន វសន។ 6 

រហ្ើយគ្នត់និយយថា “ហ្  ន វសន គឺជារមបញ្ញជ កា  ងកងរេធំ៣១០” ជាកងរេមជឈិមវដេ<រី7 

ម ន>សថិតរក្កាមភូមិភាគឧតត ។ <រលាក រលាកក្សីរៅក្កម> ប៉ា វនដរយើងដឹងចាស់<តាមភសតតុាងវដេ8 

រយើងមន> រហ្ើយ<ខាង>រមធាវីកា ពា កដីក៏ដឹងចាស<់វដ  រួករគវងមទ្ធងំរេើករ ឿងរនះរេើងកែុង9 

អំេុងររេសកខីកមម បស់ វសម រហ្ឿន រនះរទៀតផង។> រមបញ្ញជ កា  ងកងរេ៣១០គឺ<រ ម្ ះ>    10 

រវឿង។ រហ្ើយរយើងក៏ដឹងវដ ថា <ទីបញ្ចប់ >គ្នត់ក្តូវបានរគោប់ខលួន រហ្ើយសមល ប់រោេរៅស-២១ គឺ11 

រេខរ ៀង១៣៥៩៤ រៅកែុងបញ្ជី បស់ក.ស.ច.ស។ រហ្ើយរយើងដឹងចាស់ថា រមធាវីកា ពា កដីក៏ធាល ប់12 

រេើករេើងរក្ចើនដង ទទួេសាេ េ់រក្ចើនដងមករហ្ើយថា ហ្  ន វសន <មិនវមន>រៅកែុងភូមិភាគ<ឧតត >13 

រទ <គ្នត់បានបរក្មើកងទ័ររៅរដើមឆ្ែ ំថ្ន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ និងកែុងអំេុងររេសស្តង្គេ មស ីវិេ14 

រៅភូមិភាគបូព៌ា>។ ដូរចែះអវីវដេរយើងសាដ ប់ ឬក៏រយើងរ ើញរៅកែុងចរមលើយ បស់<រលាក វសម រហ្ឿន 15 

រនះ និង>ឯកសា  បស់មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុារនាះគឺគ្នត់ររនលើសអំរីឋានៈ អំរីតួនាទី អំរីរ័ត៌មន 16 

ក៏ដូច<បានក ហ្កអំរី>កា ជាប់ពាក់រ័នា បស់គ្នត់ជាមួយនឹងនាយក ដឋមស្តនតីរនាះ គឺគ្នត់បំថ្ភលវតមដង។ 17 

<រតើគ្នត់និយយ>អវី<ក្បាប>់មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា <អំរីកា >ក្បឆំ្ង<នឹង> បបរនាះ<? 18 

ដំបូង រគសួ គ្នត់អំរី បបរនាះ រហ្ើយ>គ្នត់និយយដូចតរៅរនះ៖ “ខាុំសាេ េ់ បបរនះចាស់ណាស់ ប៉ា វនដ19 

ខាុំមិនអាច ត់រគច ឬក៏ក្បឆំ្ងបានរទ” គ្នត់បនដថា៖ “ខាុំមិនវដេរភលច បបប៉ា េ រត រទ រហ្ើយជារ ៀង20 

រាេ់ថ្ងៃ ខាុំវតងវតក្បាប់កូនរៅ បស់ខាុំថា កូនៗ រៅៗទ្ធំងអស់ក្តូវវតក្បឆំ្ង បបរនះ រហ្ើយមិនក្តូវឲ្យ21 

វរកើតរេើងជាងមីមដងរទៀតរៅក្បរទសកមពជុារេើយ។” បនាា ប់រីគ្នត់រេើករេើងអំរីចំណ ចទ្ធងំអស់ <ជិត22 

ដេ់ចំណ ចច ងបញ្ចប់ថ្នបទសមា សន៍ បស់គ្នត់ គ្នត់និយយ>អំរីតក្មូវវដេគ្នត់ក្តូវក្បឆំ្ង ប៉ា វនដគ្នត់23 

បាននិយយថា រអឿន វដេជារមបញ្ញជ កា  បស់គ្នត់<កែុងកងរេ៣១០។ គ្នត់ខលួនឯងផ្ទា េ់ក្តូវ>រអឿន 24 

ហ្ែឹង បញ្ញជ ឲ្យគ្នត់ដឹកអាវ ធរីភែំររញរៅកំរង់ោមរៅវិញ រហ្ើយគ្នត់និយយថា <អាវ ធទ្ធងំរនះ>ក្តូវ25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧ 

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

ថ្ងៃទី២២  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  11 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

<យកមករក្បើ>វយក្បហ សាថ នីយ វិទយុភែំររញ <និងក្រលានយនតរហះ>។ <រលាក រលាកក្សី1 

រៅក្កម> រតើវមនន័យយ៉ា ងរម៉ាច? ក្បសិនរបើកងរេហ្ែឹង មនទីតាងំរៅភែំររញ<មនវផនកា >វយ2 

ក្បហ រៅរេើភែំររញ។ អ  ៊ីចឹងរហ្ត អីោបំាច់ក្តូវបញ្ជូនអាវ ធរៅកំរង់ោមរធវើអី។ រហ្ើយរគដឹងចាស់3 

រហ្ើយថា ររេន ុ៎ងកំរង់ោមគឺជាមូេដាឋ ន បស់ វក រក ជាមន សសវដេរសាម ះក្តង់បំផ តជាមួយ បប4 

<កមពជុាក្បជាធិបរតយយ រហ្ើយក៏ជារមបញ្ញជ កា ដ៏កាចមួយ ូបវដ ។> អ  ៊ីចឹងសាដ ប់រៅ វគ្នម នសមរហ្ត 5 

ផេទ្ធេ់វតរសាះ។  6 

[០៩:២៧:១៧] 7 

រៅររេវដេគ្នត់មកផដេ់សកខីកមមរៅទីរនះ រៅររេវដេរយើងសួ <គ្នត់ផ្ទា េ់>អំរី រអឿន 8 

<រដាយសហ្កា ជាមួយខាម ងំ បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ >គ្នត់បានរឆលើយដូចតរៅរនះ <ខាុំសូមដក9 

ក្សង់៖ “>និនាែ កា នរយបាយ បស់គ្នត់ ឬក៏អវីហ្ែឹង រយើងអត់ដឹងរទ។” គ្នត់ផដេ់សកខីកមមរដាយបាន 10 

សបង។ គ្នត់និយយថា៖ “ខាុំមិនវដេទទួេបញ្ញជ ផ្ទា េ់ណាមួយរីគ្នត់រនាះរទ” គឺរី រអឿន គ្នត់រឆលើយរៅ11 

រម៉ា ង១០:០៦នាទី។ វសម រហ្ឿន បានក្បាប់រយើងរក្ចើន ដូចវដេសាកសីរផសងៗនិយយ គឺថារក្កាយ12 

ររេវដេរគោប់ រអឿន រៅស-២១ គឺរគផសរវផាយចរមលើយសា ភារ បស់ រអឿន ក្បាប់ដេ់<កងទ័រ13 

 បស់គ្នត់ទ្ធងំអស់។ ដូរចែះ ន ណាៗក៏ដឹងរ ឿងរនះវដ >។  14 

រយើងមន បាយកា ណ៍បនាា ប់បនសមំួយចំនួន បស់ទ្ធហន ក៏ដូចជាជនរភៀសខលួនជារដើម បាន15 

<ក្បាប់ថា រគបានឮ>អំរីកា បះរបា  ឬក៏វផនកា បះរបា ក្បឆំ្ង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ប៉ា វនដ16 

រយើងមិនភាា ក់រផែើេរនាះរទ <>វដេ បបហ្ែឹងផសរវផាយថាមនវផនកា ផដួេ ំេំ បប មនកា រធវើ17 

វផនកា ចង់ផដួេ ំេំសមល ប់ ប៉ា េ រត អ  ៊ីចឹង។ <រួកកបត់ក្តូវបានោប់ខលួន រហ្ើយវផនកា សមល ប់ ប៉ា េ 18 

រត ក្តូវបានបរញ្ជៀស។> អាហ្ែឹងវក្គ្នន់វតជាកា រឃាសនា បស់ បបរនាះប៉ា រណាា ះ <រហ្ើយក្បជាជន19 

ក្គ្នន់វតនិយយរ ឿងរនាះរេើងវិញ>។ រមធាវីរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី គ្នត់បានសួ  វសម រហ្ឿន អំរីតួ20 

នាទី បស់គ្នត់រៅកែុង បបរនាះ រហ្ើយគ្នត់រឆលើយដូចតរៅរនះ គឺរៅក្បវហ្េជារម៉ា ង ជិតរម៉ា ងរី ៖ “ខាុំ21 

របដជាា បរក្មើកងទ័រ <>ប៉ា វនដខាុំមិនដឹងថា រតើគ្នត់មនវផនកា កបត់អងេកា  ឬក៏អត់រនាះ។” រហ្ត អវីបាន22 

ជារមធាវីកា ពា កដីវផែកខាល ងំរៅរេើសកខីកមម បស់គ្នត់។ បានន័យថា កាេរីម នគ្នត់និយយរផសង ប៉ា វនដ23 

រដាយគ្នត់មកទីរនះផដេ់សកខីកមមរដាយមនសមបង គ្នត់វប និយយរផសង ថាគ្នត់អត់ដឹងអីទ្ធងំអស់ 24 

<រីវផនកា  បស់ រអឿន រហ្ើយមិនវដេទទួេបញ្ញជ ផ្ទា េ់រី រអឿន រេើយ>។ រហ្ើយរៅររេវដេផដេ់25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧ 

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

ថ្ងៃទី២២  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  12 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ទីរនះ រមធាវីកា ពា កដីបានអាននូវអវីវដេគ្នត់បានរឆលើយជាមួយមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា <រៅច ង1 

បញ្ចប់ថ្នកិចចសមា សន៍ បសគ់្នត់ អំរី>កា ដឹកជញ្ជូនអាវ ធ និងកា ចង់ផដួេ ំេំ ប៉ា េ រត។ រៅររេ2 

ហ្ែឹង គ្នត់វប ជានិយយទទួេសាេ េ់រៅវិញ ថាគ្នត់បានរធវើ។ ដូរចែះរហ្ើយក្បាកដណាស់ថា វសម 3 

រហ្ឿន ជាសាកសីេែបំផ តសក្មប់រមធាវីកា ពា កដី ប៉ា វនដចំរពាះរយើងរផសង គឺថារ ឿង បស់គ្នត់ហ្ែឹង មិន4 

គួ ឲ្យរជឿទ កចិតតទ្ធេ់វតរសាះ។ 5 

[០៩:៣០:០៨] 6 

 រៅ<ចំណ ចណាមួយ>កែុងសកខីកមម បស់ ឌ្ ច មនមដងរនាះ រមធាវីកា ពា កដីបានរេើករេើងនូវ7 

សំណួ  ក៏ដូចជាចរមលើយជារក្ចើន បស់ វសម រហ្ឿន និងអែកដថ្ទរទៀតមករីកងរេ៣១០ អំរីវផនកា 8 

<វយក្បហ  បស់កងរេ៣១០រនាះ> រហ្ើយ ឌ្ ច បានរឆលើយដូចតរៅរនះ<៖ “>ខាុំសូមនិយយឲ្យ9 

បានចាស់” ឌ្ ច គ្នត់និយយ<>រៅថ្ងៃ២៣ មិង នា ២០១៦ គ្នត់និយយថា៖ “<វក្គ្នន់វតជារ ឿង  10 

សាម នៗប៉ា រណាា ះ។ >វផនកា ហ្ែឹងវមិនវមនជាវផនកា < ដឋក្បហ >រិតរនាះរទ<។> ខាុំមិនរជឿ11 

<ចរមលើយទ្ធងំអស់រនះ>ទ្ធេ់វតរសាះ<>។” <ទីបញ្ចប់ រ ឿងរចតនារធវើ ដឋក្បហច ងរក្កាយរនះ >វ12 

ក្គ្នន់វតជាអវីវដេរមធាវីកា ពា កដីបានវកលងបនលំ<ក្បវតតិសាស្តសត>វតប៉ា រណាា ះ។ រៅកែុងវខឧសភា ៧៨ គឺ 13 

នួន ជា និយយអំរី រសា ភឹម គឺអំរីរចតនា បស់ រសា ភឹម វដេថា រសា ភឹម ចង់ោប់រផដើម ដឋក្បហ  14 

គឺរៅវខឧសភា ៧៨ ប៉ា វនតអវីវដេរេើករេើងរនះគឺវបង្គា ញផាយុរៅវិញ។ ភសតតុាងបានបង្គា ញថា តាងំរី15 

ម នវខឧសភា ៧៨ហ្ែឹង  បបហ្ែឹងោប់រផតើមរបាសសមែ តកងទ័រភូមិភាគបូព៌ាបាត់រៅរហ្ើយ។  រហ្ើយ 16 

រសា ភឹម បានចូេ ួមសហ្កា កែុងកា របាសសមែ ត<ហ្ែឹងវដ > គឺបានន័យថា គ្នត់សហ្កា  រហ្ើយ17 

គ្នត់វងមទ្ធងំោប់ទ្ធហនគ្នត់មួយចំនួនបញ្ជូនមកស-២១។ រៅថ្ងៃទី២៥ វខឧសភា មនក្បតិបតតិកា  18 

ធំមួយវដេបញ្ញជ រដាយ វក រក វដេ<កែុងក្បតិបតតិកា រនាះ រមបញ្ញជ កា > បស់ រសា ភឹម <ជារក្ចើន19 

 ូប>ក្តូវបានោប់ខលួន និងយករៅសមល ប់រោេ<វតមតង>។ រហ្ើយរៅក្តង់ចំណ ចរនះ រសា ភឹម គ្នត់20 

ដឹងថាមនរ ឿងអវី<មួយ>រកើតរេើងរហ្ើយ។ មស រសឿន បានផដេ់សកខីកមមរៅថ្ងៃទី២៩ <មិង នា> ឆ្ែ ំ21 

២០១៦ គ្នត់បាននិយយថា៖ “រសា ភឹម ររេរនាះមនភារក្ចបូកក្ចបេ់រហ្ើយ”។ <គ្នត់និយយថា៖ 22 

“សំប ក្ត បស់> រសា ភឹម <រេើករេើងអំរី> ដឋក្បហ រធវើកា ទមល ក់សមមិតតរេខា និងសមមិតតអន 23 

រេខាបកស រដាយកងកមល ំងក្បដាប់អាវ ធដឹកនារំដាយ ស ន រសន។” ដូរចែះ រៅររេហ្ែឹងវចវមលកវដ  24 

ររេហ្ែឹងគឺ រសា ភឹម គ្នត់<ដូចរៅខចី មិនដឹងខលួន ថាខលួនឯង>ជាកមម ភិបាេជាន់ខពស់មួយ ូប <ជារម25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧ 

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

ថ្ងៃទី២២  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  13 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ដឹកនា>ំយូ យ ណាស់មករហ្ើយ រៅកែុងចេនា បស់វខម ក្កហ្ម <និងចេនាកមពជុាក្បជាធិបរតយយ 1 

វតក្តូវមជឈិមកំណត់ថាជាជន>រគ្នេរៅ<រៅវិញ។> គ្នត់បានគិតថា ស ន រសន ហ្ែឹងជាអែករផដើមរធវើ2 

 ដឋក្បហ ក្បឆំ្ងនឹង ប៉ា េ រត រហ្ើយនឹងអន រេខាបកសគឺ នួន ជា រនះរៅវិញ។ រហ្ត ដូរចែះឯងរទើប3 

មនសាកសីខលះវដេមករីភូមិភាគបូព៌ានិយយអំរី ដឋក្បហ វដេរធវើរេើងរដាយប៉ា េ រត រៅវិញរទ។ 4 

េុង សាត វដេជាររទយរយធា <រហ្ើយជាក្បធានអងេភារររទយកែុងកងរេមួយ បាន>និយយថាគឺ 5 

“ស ន រសន រទជាអែករផដើមរធវើ ដឋក្បហ រនះ។” គ្នត់ថា រសា ភឹម បានវិភាគអ  ៊ីចឹង គ្នត់បាននិយយរៅ6 

កាន់ រសា ភឹម។ បាទ េុង សាត និយយ<កាន់ រសា ភឹម>រៅច ងឆ្ែ ំ៧៧ <ជាររេវដេកា របាស7 

សមែ តកំរ ងោប់រផតើមរៅភូមិភាគបូព៌ា។>គ្នត់បាននិយយរៅកាន់ រសា ភឹម រហ្ើយគ្នត់បានសួ រៅ 8 

រសា ភឹម ថាមនអវីរកើតរេើងហ្ែឹង? <រតើគ្នត់គិត>ថា ប៉ា េ រត កបត់គ្នត់<ឬរទ?> រហ្ើយ រសា ភឹម 9 

ថារក្កាយមកថា “អូុ៎! ស ន រសន គឺមិនវមន ប៉ា េ រត រទ។” អ  ៊ីចឹងវឆេងបនតិចវដ  រៅក្តង់ថា រសា ភឹម 10 

ដូចវដេរយើងខាុំបង្គា ញហ្ួសរីវិមតិសងស័យរហ្ើយ <រៅកែុងរ ឿងរនះ តាម យៈសាកសីជារក្ចើន បស់11 

រមធាវីកា ពា កតី> វដេថា រសា ភឹម ខលួនគ្នត់ផ្ទា េ់រនះបានរេើងមកភែំររញ។ រក្កាយរីរមបញ្ញជ កា 12 

 បស់គ្នត់ក្តូវបាន<ោប់ខលួន និង>សមល ប់រៅថ្ងៃទ<ី២៥> ឧសភា។ គ្នត់ក្បាប់កងទ័រ បស់គ្នត់ថា 13 

គ្នត់រេើងមករដាះក្សាយ។ <គ្នត់បានរេើងឡាន ជាមួយ>អងេ កសវតប៉ា នាម ននាក់<ប៉ា រណាា ះ> រហ្ើយនិង14 

ឡានរី រក្គឿងរេើងមកភែំររញ។ 15 

សាកសី នង នឹម ក៏បានផដេ់សកខីកមមរៅថ្ងៃទី១២ ធែូ ឆ្ែ ំកនលងរៅ។ គ្នត់បាននិយយថា៖ “កែុង16 

ររេរនះ របើសិនណាជា រសា ភឹម សរក្មច ត់រគចខលួន គ្នត់ ត់រគចបានរហ្ើយ ក៏ប៉ា វនតគ្នត់រនះ មនភកដី17 

ភារជាមួយ ប៉ា េ រត ណស់។ គ្នត់ថាគ្នត់ចង់មកជួប ប៉ា េ រត រហ្ើយនិង កឲ្យដឹងថាវមនរ ឿងរា វ18 

អវីរកើតរេើង។” <េុង សាត បានចងែេុបង្គា ញថា អែកវដេរគសមល ប់រនាះ គឺជាទ្ធហនវដេចាំងនឹង19 

រវៀតណាម។ ក្កុមកា ពា កតីអះអាងថា រនះជាវផនកា  បស់រវៀតណាម វត រលាក រលាកក្សីរៅក្កម 20 

រលាក េុង សាត, រតើមនកា បកវក្បរទ? រតើខាុំគួ ឈប់សិន ឬយ៉ា ងរម៉ាច?>   21 

(មនបញ្ញា បរចចករទស) 22 

[០៩:៣៥:០៥] 23 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 24 

មនៗ បញ្ញា បកវក្បភាសា។ 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧ 

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

ថ្ងៃទី២២  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  14 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

(មនបញ្ញា បរចចករទស) 1 

អែកបកវក្ប៖ 2 

  (ភាសាអង់រគលស) 3 

[០៩:៣៧:១៨] 4 

រលាក នកីឡូាស គមូវជន៖ 5 

បាទ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ េុង សាត <>បានវយក្បយ ទាជាមួយនឹងរវៀតណាមជាយូ 6 

យ មករហ្ើយ។ គ្នត់ជាកងទ័ររធវើកា ជាមួយ រសា ភឹម រហ្ើយវយក្បយ ទារវៀតណាមកែុងឆ្ែ ំ៧៧ និង7 

៧៨ រហ្ើយគ្នត់បានរឆលើយដូចតរៅ អំរីកា ដឹងឮ បស់គ្នត់នូវក្រឹតតិកា ណ៍ថ្ងៃទី២៥ ឧសភា ៧៨ គ្នត់ថា8 

៖ “ក្បជាជនក្តូវបានរគយករៅសមល ប់រោេ <រមកងរេក្តូវករមាច។ អ  ៊ីចឹង ខាុំសនែិដាឋ នបានថា>អែក9 

វដេសមល ប់ហ្ែឹងគឺជារួកកបត់ រហ្ើយរហ្ត អីបានជាយករួករយើងរៅសមល ប់ រួករយើងក្បយ ទារៅតាម10 

ក្រំវដន<គ្នម នន ណារទៀតរទរៅក្បយ ទា។ រយើងជាអែកកា ពា ក្រំវដន ច ះ>រម៉ាចបានជាយករួករយើងរៅ11 

សមល ប់រៅវិញ?”  12 

<រលាក រលាកក្សីរៅក្កម >មនភសតតុាងថ្នក្បវតតិសាស្តសតរិតក្បាកដ វដេអាចមនេកខណៈ13 

<មិនក្សប>គ្នែ <ជាមួយនឹងឯកសា  បស់ក្កុមរមធាវីកា ពា កតី> វដេថាកងទ័រជារក្ចើន បស់កមពជុា14 

ក្បជាធិបរតយយវតងវតមនរចតនាថា ចង់ទមល ក់ <និងសមល ប>់ ប៉ា េ រត និង នួន ជា រហ្ើយនិង15 

<មជឈិម>។ <មនភសតតុាងមួយបញ្ញជ ក់ថា> នួន ជា និង ប៉ា េ រត រនះគឺថាបានរធវើដំរណើ រៅកាន់ភូមិ16 

ភាគ<ហ្ែឹង ជាកវនលងវដេរគអះអាងថា កងទ័ររៅទីរនាះក្តូវបានក្បមូេផតុំ មនរគ្នេបំណងសមល ប់17 

រួករគ។> តាម យៈឯកសា  E3/1339 ជា វិទយុផាយសំរេងរៅ<វខ>ធែូ ឆ្ែ ំ១៩៧៧។ រៅពាក់18 

កណាដ េថ្នកា េ កេ យ បស់រវៀតណាមចូេមកកែុងកមពជុា ប៉ា េ រត បានរធវើដំរណើ រៅភូមិភាគ     19 

ពាយ័រយ។ ប៉ា េ រត បានរធវើដំរណើ រៅភូមិភាគពាយ័រយ ជាភូមិភាគ បស់  ស់ ញឹម ជាមួយនឹងរភាៀវចិន20 

ដ៏សំខាន់។ កា រធវើដំរណើ រនះ ួមរៅជាមួយនឹង វន រវ ត <វដេរក្កាយមក ក៏ក្តូវបានរគរបាសសមែ ត 21 

វដ ។ រួករគទ្ធងំរនាះក្តូវបានទទួេសាវ គមន៍រដាយ>  ស់ ញឹម<>។  22 

[០៩:៣៩:១៦] 23 

អ  ៊ីចឹង  ស់ ញឹម វដេទទួេបនាកុភូមិភាគរនាះ និងមនកងទ័រ រម៉ាចមិនសមល ប់ ប៉ា េ រត រៅ24 

ររេរនាះវតមដងរៅ? <រម៉ាចក៏> ប៉ា េ រត <រជឿជាក់ខាល ងំរមល៉ាះ ររេមនសស្តង្គេ មរដាយចំហ្វបបហ្ែឹង 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧ 

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

ថ្ងៃទី២២  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  15 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ហ ន>ចូេរៅកែុងទឹកដី បស ់  ស់ ញឹម រៅវិញ? <រ ឿងដូចគ្នែ វដេខាងកា ពា កតីបានវចកោយជា1 

រក្ចើនដងមករហ្ើយ គឺ> ប៉ា េ រត ក៏មនកា រធវើដំរណើ រៅភូមិភាគបូព៌ា រៅជួបនឹង រសា ភឹម គឺ     2 

ឯកសា < វីរដអូ> E3/3015R <វដេខលួនរេើកមកបញ្ញច ងំជារក្ចើនដង ួចមករហ្ើយ>។ រយើងដឹង3 

<រហ្ើយ>ថា នួន ជា ក៏រធវើដំរណើ រៅភូមិភាគពាយ័រយ <និងភូមិភាគបូព៌ាជារក្ចើនដងវដ >។ សកខីកមម4 

រចញរីអងេ កស <រហ្ើយជាសាច់ញាតិ> បស់ រសា ភឹម មែ ក់ បាទរ ម្ ះ ស  ន អ ង <ក្បាប់ថា “>នួន 5 

ជា ហ្ែឹង<មិនក្តឹមវត>រៅទសសនកិចច<ជាញឹកញាប់ប៉ា រណាា ះរទ វតវងមទ្ធងំ>សក្មករៅទីបញ្ញជ កា 6 

<អងេ កស> បស់ រសា ភឹម <រទៀតផង។” របើសិនណារួកបូព៌ា និងរួកពាយ័រយ មនបំណងទមល ក់ និង7 

សមល ប់ ប៉ា េ រត វមនរនាះ រគក៏មនឱកាសជារក្ចើនសក្មប់រធវើរ ឿងហ្ែឹងរៅបាត់រហ្ើយ ប៉ា វនត រួករគ8 

មិនវដេក្បក្រឹតតវបបហ្ែឹងរទ។> រមដឹកនាទំ្ធងំរនះបានរធវើដំរណើ រៅកាន់ភូមិភាគទ្ធំងរនាះ រហ្ើយគ្នម ន9 

អែកណាប៉ាះពាេ់អែកទ្ធងំរនះបានរទ។  10 

ភសដតុាងមួយរទៀតបង្គា ញថា រមធាវីកា ពា កដីហ្ែឹង បង្គា ញ<ក្ទឹសត>ីមិនសមរហ្ត ផេវបប11 

រម៉ាចពាក់រ័នារៅនឹងភូមិភាគ តំបន់សវយ័ត <វដេចង់បានអំណាច និងឥទាិរេ រហ្ើយតំបន់ទ្ធងំរនះជា12 

កា បរងកើតរដាយកងទ័រមជឈិម ប៉ា វនតមនកា រ ៀបចំសាជាងមី រក្កាយជ័យជមែះឆ្ែ ំ១៩៧៥>។ <រហ្ើយ13 

ទនាឹមនឹងកា  រ ៀបចំសាងមីរនះ> កងរេទ្ធងំអស់ក៏ក្តូវដកហ្ូតរចញរីភូមិភាគទ្ធងំអស់ <> ួមទ្ធងំ14 

ភូមិភាគបូព៌ា ភូមិភាគពាយ័រយផងវដ រដើមបីបរងកើតកងទ័រមជឈិម។ អ  ៊ីចឹងរបើសិនណាជារគមនរចតនា15 

ទមល ក់មជឈិម ឲ្យកងទ័រមកឲ្យមជឈិមរធវើអី។ <និយយក្តេប់មករក្កាយបនតិច រហ្ើយ>រយើងរ ើញ16 

<>ក្ទឹសដីជំងឺភ័យខាល ច បស់បកសក មមយុនីសដកមពជុារនះ<រេើខាម ងំថ្ផាកែុង វ>មិនសមរហ្ត ផេ<ទ្ធេ់វត17 

រសាះ>។ រមដឹកនាភូំមិភាគក្បាមួំយកែុងក្បាំរី រនះ គឺក្តូវបានរបាសសមែ ត <រដាយរោទថាជាជន18 

កបត់> រតើបកសក មមយុនីសដកមពជុាហ្ែឹងទទួេជ័យជមែះបានរដាយ របៀបណា<? រតើរគអាច កាអំណាច19 

បានយ៉ា ងរម៉ាច> របើរមភូមិភាគក្បាមំួយកែុងចំរណាមក្បារីំ កបត់ខលួនរនាះ? <រួករគក៏បានអះអាងថា 20 

រេខាបីនាក់រៅតំបន់សវយ័ត ជាជនកបត់។ អែកទ្ធងំរនាះ ក្តូវបានរបាសសមែ ត មនដូចជា រៅរខតត> 21 

រសៀមរាបមនរ ម្ ះ ស ត, <រៅរខតត>ក្រះវិហ <រ ម្ ះ> ហ្ងស រហ្ើយនិងខាងក្ករចះមនរ ម្ ះ 22 

យី។ < ដាឋ ភិបាេ>កមពជុាក្បជាធិបរតយយ<ក៏បានអះអាងវដ ថា> រមបញ្ញជ កា កងរេក្បាំកែុងក្បាបំួន 23 

<ជាកងរេកែុងកងទ័របដិវតតន៍កមពជុា រោទថាកបត់។ រមកងរេទ្ធងំរនាះ មនដូចជា> កងរេ១៧០ 24 

ចក្កី, ២៩០ <តាេ់>, ៣១០ រអឿន, ៤៥០ <សួង>, ៩២០ <្ន>។ រហ្ើយសមជិកគណៈកមម ធិ25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧ 

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

ថ្ងៃទី២២  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  16 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

កា អចិថ្ស្តនដយ៍<មែ ក់> វន រវ ត <និងក្បធានមនាី ៨៧០ រ ម្ ះ រឌ្ឿន។> អ  ៊ីចឹង ថារតើអាចនឹង< កា1 

អំណាចបានយ៉ា ងរម៉ាច? រតើរគ>ឈែ ះសស្តង្គេ មស ីវិេបានដូច របៀបណា? <រតើរគអាច កាអំណាចបាន2 

យ៉ា ងរម៉ាច> របើរមកងរេភាគរក្ចើនគឺជាជនកបត់រនាះ? ចំណ ច<រនះ>ហក់ដូចជាមិនសមរហ្ត ផេ3 

រទ។  4 

[០៩:៤២:៥៧] 5 

រខៀវ សំផន បានដឹងរហ្ើយ គ្នត់រគបាន -- ក.ស.ច.ស បានសួ គ្នត់ សូមវកវក្បគឺ សាីវ រហ្ដឌ័្  6 

សួ ថា រតើរៅកែុងថាែ ក់ដឹកនាកំំរូេមន<ភាែ ក់ង្គ ខាម ងំ>ប៉ា នាម នភាគ យ? <គ្នត់ក្បាប>់ថា៖ “<មន> 7 

តិចជាងពាក់កណាដ េរៅមជឈិម រហ្ើយជិតពាក់កណាដ េរៅ<គណៈ>អចិថ្ស្តនដយ៍។” ប៉ា វនដវ<គួ ឲ្យោប់8 

អា មមណ៍វដ  វដេថាវ>ជាផាយុ<រីអវីវដេ> រខៀវ សំផន <បានរ ៀបរាប់>អំរីកិចចក្បជ ំ បស់គណៈ  9 

អចិថ្ស្តនដយ៍។ រខៀវ សំផន បានរឆលើយដូចតរៅ៖ “តាមអវីវដេខាុំបានរ ើញរៅកែុងកា រក្ងីកកា ិយេ័យ 10 

អចិថ្ស្តនដយ៍រនះ គឺកា ក្បជ ំទូលាយ បស់គណៈអចិថ្ស្តនដយ៍មិនមនអវីវដេនាឲំ្យមនកា ភ័យខាល ចរនាះរទ។11 

<កា ក្បជ ំរនះមិនវមនជាផលូវកា ប៉ា នាម នរទ ដូចជាញាតិសណាត នមកជួបជ ំគ្នែ អ  ៊ីចឹង។ រគវតងវត>អាច12 

និយយរេងរសើចជាមួយគ្នែ បាន។”  13 

សាកសីវដេនិយយអំរីទំនាក់ទំនងកមពជុា និងរវៀតណាម <វដេខាងរមធាវីកា ពា កតី បាន14 

រៅ> សាីហ្វិន ម័   ីស កែុងរសៀវរៅ បស់គ្នត់ៗបាននិយយដូចតរៅ គឺទំរ័ ១០៦ ថា “មិនមនភសដ-ុ15 

តាងវដេ<របសកជន បស>់ ប៉ា េ រត ប៉ា នប៉ាងសមល ប់ គឺជាភាែ ក់ង្គ រវៀតណាមរនាះរទ។ ផាយុរៅវិញ 16 

អែកវដេ ប៉ា េ រត រាយមចង់សមល ប់ហ្ែឹងគឺថាបានអន វតតបញ្ញជ  បស់ថាែ ក់ដឹកនាវំខម ក្កហ្មរដាយ17 

រសាម ះក្តង់កែុង យៈររេបីឆ្ែ ំកនលងរៅ រហ្ើយរក្កាយមកគ្នត់និយយថា រសា  ភឹម  គឺអែកវដេគឺថាមន18 

រចតនាខាល ងំកាល បំផ តរដើមបីវយក្បយ ទាជាមួយរវៀតណាម។” សូមបីវត< ដាឋ ភិបាេ>កមពជុាក្បជាធិប- 19 

រតយយខលួនឯង ក៏ទទួេសាេ េ់ថា រេើកវេងវតក្រឹតតិកា ណ៍ថ្ងៃទី២៥ ឧសភា វដេរគបានរ ៀបចំចេនា20 

បះរបា រៅភូមិភាគបូព៌ា។ <រគនិយយរៅកែុង>ឯកសា  E3/703 <មនឯកសា មួយរៅឆ្ែ ំ១៩៨៧ 21 

រៅរក្កាយ បបកមពជុាក្បជាធិបរតយ ស រស ថា៖ “>មិនមនកា សស្តង្គេ មក្បយ ទាធំដ ំរទ រហ្ើយរយើង22 

បានោប់ខលួនរួករនះ មតងមួយៗ។”  23 

[០៩:៤៥:២៨] 24 

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ទ្ធត់ រធឿន <ជា>សាកសីវដេបានផតេ់សកខីកមម <រហ្ើយក៏ជាអែក25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧ 

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

ថ្ងៃទី២២  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  17 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

វដេខាងរមធាវីកា ពា កតី បានរឹងវផែកផងវដ ។> គ្នត់បាននិយយរី  ស់ ញឹម វដេជាឪរ កច ង ឬក៏1 

រ កធម៌ បស់គ្នត់។ រហ្ើយគ្នត់និយយ<កែុងក្បតិោ ឹក វដេបានផតេ់រដាយ េឹមគិន អំរី  ស់ ញឹម 2 

ដូចតរៅ>ថា៖ “ខាុំខឹងណាស់ជាមួយនឹងគ្នត់ របើគ្នត់រេើងក្បឆំ្ង គឺថាក្បជាជនរាប់លាននាក់មិនក្តូវ3 

បានសាល ប់វបបហ្ែឹងរទ។ <របើសិនជាគ្នត់រក្កាកតស ូ រមល៉ាះ ក្បវហ្េគ្នត់មិនោប់កូនទ្ធហន បស់គ្នត់4 

រៅរទ។ វតគ្នត់រៅវតោប់រួករគឲ្យអងេកា ។” ខាងសហ្ក្រះរាជអាជាា  រិតជាដឹងថា កែុងវផែកថ្នសហ្5 

ឧក្កិដឋកមម ួម > រសា ភឹម និង  ស់ ញឹម <បានជាប់រៅកែុងកា របាសសមែ ត រៅររេវដេបដិវតតន៍6 

រនះោប់រផតើមរេបក្តបាក់កូនរៅខលួនឯង។ ជាងមីមតងរទៀត> រួកគ្នត់រនះ បានសហ្កា កែុងកា ោប់កង7 

ទ័រខលួនឯង។ ចំណ ចរនះគឺវផាយុរៅនឹងកា អះអាងថា អែកទ្ធងំរី រនះមនវផនកា ទមល ក់មជឈិមរោេ។  8 

<ក្រឹតតិកា ណ៍មួយចំនួន អាចឆលះុបញ្ញច ងំអំរីកា ោប់ខលួនរៅភូមិភាគបូព៌ា។> ស ំបញ្ញច ងំសាល យ  9 

ទី១ គឺឧបសមព័នា៦(៤) <កែុងសា ណាបញ្ចប់កិចចរិភាការដញរដាេ បស់រយើង>។រយើងរមើេរៅរ ើញ10 

រហ្ើយ មនកា ោប់ខលួនភូមិភាគបូព៌ា កា ោប់ខលួនរៅភូមិភាគបូព៌ាម ន សូមបី -- ម នវខឧសភា ៧៨រៅ11 

រទៀត។ បាទ ស ំរមើេរណ៌ស ីជមពូរនះ រ ើញថា កា ោប់ខលួនហ្ែឹងគឺរកើតមនរេើង ដឋក្បហ ដូចវដេ12 

បានរោទក្បកានរ់នះ <ជាររេ> ប៉ា េ រត សមល ប់<រមបញ្ញជ កា >ភូមិភាគ<បូព៌ា>សំខាន់ៗ<ជា13 

រក្ចើននាក់>។ <កែុងតំបន់ទ្ធងំរនាះ មនរណ៌ស ីជមពូ រហ្ើយកា ោប់ខលួនទ្ធងំរនាះ រកើតរេើងម នររេ14 

ហ្ែឹងរៅរទៀត។> 15 

ស ំបញ្ញច ងំសាល យបនាា ប់៦(៥)។ រនះគឺកា ោប់ខលួនភូមិភាគពាយ័រយ។ <រយើងបានោំថា>  ស់  16 

ញឹម <ក្តូវបាន>ោប់ខលួន ហ្ូតដេ់វខ<មិង នា> ៧៨ ឯរណាះ។ អ  ៊ីចឹងរណ៌ស ីជមពូរនះគឺបញ្ញជ ក់ឲ្យ17 

រ ើញថា ភាគ យថ្នកងទ័រភូមិភាគពាយ័រយហ្ែឹង គឺក្តូវបានយកមក<ស-២១>ម នររេ  ស់ ញឹម 18 

ក្តូវបានោប់ខលួន <បញ្ញជ ក់ថា កា របាសសមែ តបានោប់រផតើមម នកា ោប់ខលួន> រសា ភឹម <និង>  ស ់19 

ញឹម សហ្កា គ្នែ ជាយូ មករហ្ើយ។ ដូចវដេខាុំបានជក្មបជូន រៅររេ រសា ភឹម <ទីបញ្ចប់បាន>20 

ដឹងថាមនអវីរកើតរេើងមិនក្សួេរហ្ើយ ប៉ា វនតរៅវតដូចជាមិន<សូវចាស>់ គ្នត់គិតថា<ក្បវហ្េជា  21 

ទរងវើ  បស់> ស ន រសន <រៅវិញ> វដេ<>រាយមទមល ក់ ប៉ា េ រត និង នួន ជា។ គ្នត់ក៏រេើងជិះ22 

 ងយនត រហ្ើយរេើងមកភែំររញ។ ចំណ ចរនះក៏មនកា បញ្ញជ ក់រៅកែុងឯកសា សេ់រីសម័យកមពជុា23 

ក្បជាធិបរតយយ។ <តាមរិត កែុងឯកសា ឆ្ែ ំ១៩៨៧ វដេចេនាកមពជុាក្បជាធិបរតយយ បានច ះកែុង24 

រេខ> ឯកសា  E3/703 ថា “រសា ភឹម ហ្ែឹងរគចខលួនជិះឡានមក រេើងមកគ្នត់រាយមមកជួប25 

E1/527.101518427



អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧ 

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

ថ្ងៃទី២២  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  18 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ជាមួយនឹងសមមិតតអន រេខាធិកា ហ្ែឹងគឺ នួន ជា <រហ្ើយថា នួន ជា រនះបានបដិរសធដាច់ខាតមិនក្រម1 

ជួបគ្នត់។”>  2 

អ  ៊ីចឹងចាស់រហ្ើយថា រវៀតណាមមិនមនកា រក្ជៀតចូេមកកែុងកាេម៉ា ស ីនដឹកនាបំកសក មមយុ-3 

នីសតកមពជុារនាះរទ។ កែុងរនាះក៏រយើងមនឯកសា មករីបណាសា  បសស់ូរវៀតផងវដ  <E3/9644> គឺ4 

ជារសៀវរៅវដេស រស រដាយ វអ ម៉ាូក្ទីស ម៉ាូសាកូវ វដេរគ កបានរៅកែុងបណាា េ័យ បស់សូរវៀត។ 5 

រហ្ើយក៏បាន ករ ើញរៅកែុងឯកសា រនះ នូវចំណ ចមួយវដេ បាយកា ណ៍រនាះនិយយថា <រេ យន់6 

> ខាុំយេ់រ ើញថា ជាឯកអគេ ដឋ<សូរវៀតរៅររេរនាះ ខាុំដកក្សង់៖> “<>រេ យន់ <រមដឹកនាំ7 

ក មមយុនីសត>រវៀតណាម<បាន>និយយ<ជាមួយនឹងអគេ ដឋទូតសូរវៀត រដាយរៅ>តួនាទីសំខាន់ៗរៅ8 

កែុងបកស<នរយបាយរវៀតណាម ថាជាតួនាទីដ៏សំខាន់ទី២ បស់បកស។”> និយយតួនាទី< បស>់នួន 9 

ជា< វិញ> រេ យន់ បានបញ្ញជ ក់ សូមដកក្សង់៖ “គ្នត់ហ្ែឹងគឺជាមន សស បស់រយើង<រហ្ើយជា>មិតតភកតិ 10 

ផ្ទា េ់ខលួន បស់ខាុំវតមតង។” <រលាក រលាកក្សីរៅក្កម >អ  ៊ីចឹងរៅកែុងសម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ11 

រម៉ាចក៏រគមិនរជឿថា នួន ជា ហ្ែឹងជាភាែ ក់ង្គ រវៀតណាមរៅ។ <រៅកែុងទីងងឹត >ចំណ ចរនះបញ្ញជ ក់ឲ្យ12 

រ ើញថា អវីវដេរកើតរេើង វងរវៀតណាម និងកមពជុាក្បជាធិបរតយយ រវៀតណាមគិតថាអែកវដេជិត13 

សែិទារៅកែុងបកសក មមយុនីសដកមពជុាគឺ នួន ជា រនះឯង។ រហ្ើយវគួ ឲ្យយេ់បានផងវដ  ថារហ្ត អវីបាន14 

ជាគិតរីក្បវតតិ បស់ នួន ជា រហ្ត អីបានជារវៀតណាមគិតយ៉ា ងដូរចែះ រនះរដាយសា វតទំនាក់ទំនងវវង15 

ឆ្ៃ យ វងរវៀតណាម និង នួន ជា។ <ជាងមីមតងរទៀត រយើងខាុំមិនវមនចង់និយយថា កែុងអំេុងររេ បប16 

កមពជុាក្បជាធិបរតយយ រលាក នួន ជា ជាភាែ ក់ង្គ រគរនាះរទ។> 17 

[០៩:៥០:៤២] 18 

ប៉ា វនតសូមោថំា រៅរដើមដំបូងថ្នកា ជំន ំជក្មះ នួន ជា គ្នត់ថាគ្នត់បានចូេ ួមជាមួយបកស 19 

ក មមយុនីសដឥណឌូ ចិនវដេដឹកនារំដាយរវៀតណាម រក្កាយរីកមម ភិបាេរវៀតណាមជាអែករក្ជើសរ ីស20 

រនះ។ គ្នត់ចូេ ួមបកសរនះ រហ្ើយគ្នត់មនភកដីភារចំរពាះបកសឥណឌូ ចិន។ គ្នត់<វងមទ្ធងំបានក្បាប់ថា21 

> គ្នត់<ក្តូវបានរគ>រក្ជើសរ ីសរៅចូេ ួមកា បណដុ ះបណាដ េរៅឯរវៀតណាមអស ់យៈររេ២ឆ្ែ ំ។ 22 

រហ្ើយ នួន ជា ក៏កាល យមកជារមចេនារនះ គឺចេនាដឹកនារំដាយរវៀតណាមកែុងរគ្នេបំណងទមល ក់    23 

 ដាឋ ភិបាេ និងរាជានិយមរៅកែុងក្បរទសកមពជុា<> រៅកែុងទសវតស ៍៥០ និងទសវតស ៍៦០។ <>គ្នត់24 

សហ្កា ជាមួយនឹងរវៀតណាម រដើមបីទមល ក់ ដាឋ ភិបាេវដេជាប់រដាយកា របាះរឆ្ែ ត ក៏ដូចជា ំេំរាជា25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧ 

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

ថ្ងៃទី២២  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  19 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

និយមរៅកមពជុាវដ ។ គ្នត់ក្បាបរ់ៅ រងត សមបតតិ ថា “ខាុំចូេចិតតអានរសៀវរៅរវៀតណាម  និយយ1 

អំរីកា ោប់ខលួននិងកា រធវើទ្ធ  ណកមមសមជិកបកសក មមយុនីសដ<>”។ ក្បវហ្េជាចំណ ចរនះរហ្ើយ2 

វដេគ្នត់មនគំនិតរយបេ់ បស់គ្នត់<រដាយកា អានរសៀវរៅរនាះ គឺ>ថា ក្តូវក្បតិបតតិកា ស-២១3 

រដាយ របៀបណា វដេ្នរៅដេ់កា ោប់ខលួន និងកា រធវើទ្ធ  ណកមមសមជិកបកសក មមយុនីសដកមពជុា4 

។ គ្នត់ក៏បាន<និយយអួត>រៅ រងត សមបតតិ ផងវដ ថា រៅររេវដេ<វខម ក្កហ្ម>វយក្បហ  5 

និង<វយសក្មុកខាល ងំមកទីក្កុង>ភែំររញ <រួកគ្នត់ក្តូវកា ក្គ្នប់ ំរសវ >រហ្ើយគ្នត់ក៏បានច ោ6 

ជាមួយរវៀតណាម គ្នត់បានរ ៀបចំោត់វចងកិចចក្បជ ំជាមួយនឹង ងូ វ ន់េីន ទំរ័ ៧៤ រៅ<រសៀវរៅ 7 

មនចំណងរជើងថា “រៅរីរក្កាយ បបវេរិឃាដ”។ រួករគបានជួបគ្នែ >កែុងមនាី  បស់ រសា ភឹម។ នួន 8 

ជា <បានក្បាប់ រងត សមបតតិ ថា> រទ្ធះបីមនអែកបកវក្ប ក៏រដាយគ្នត់និយយរវៀតណាម<រដាយដាក់9 

សំរណើរសែើក្គ្នប់ ំរសវ។> គ្នត់និយយ<រួករវៀតណាម>ថា “បកសក មមយុនីសដកមពជុាចង់ខចីក្គ្នប់ហ្ែឹង  10 

១លានក្គ្នប់សិន” រហ្ើយគ្នត់ទទួេបានក្គ្នប់១លានក្គ្នប់ហ្ែឹង”។  11 

<រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ភាល មៗ>រក្កាយររេ ដឋក្បហ  បស់ េន់ នេ់ រយងរៅតាម 12 

ឯកសា រីបណាសា សូរវៀត អែកកា ទូតរវៀតណាមបានរនយេ់រៅសូរវៀតថា វតតមនកងទ័ររវៀតណាម13 

ជារក្ចើនមនវតតមនរៅកែុងទឹកកមពជុា។ រៅររេគ្នត់ក្បាប់អែកកា ទូតសូរវៀតរនាះគឺ<ថា៖ “>នួន ជា 14 

គ្នត់រសែើស ំជំនួយរដើមបី ំរដាះរខតតក្បារំៅកែុងក្បរទសកមពជុាកែុង យៈររេវត<១០>ថ្ងៃ។” គឺឯកសា  15 

E3/9644។ ដូរចែះក្តេប់រៅឆ្ែ ំ១៩៧០ វិញ គឺ នួន ជា សបាយចិតតកែុងកា សហ្កា  និងស ំឲ្យមន  16 

កងទ័ររវៀតណាមហ្ែឹងមកជួយរៅកែុងក្បរទសកមពជុា។ 17 

[០៩:៥៣:៣៩] 18 

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម គឺខាុំបានវវកវញកក្បវតតិសាស្តសតក ហ្ករនះរដើមបីបង្គា ញឲ្យរ ើញថាអវី19 

ជាកា រិត អវីមិនវមនជាកា រិត។ <ប៉ា វនត ខាុំសូមបញ្ញជ ក់> រទ្ធះបីជាមនចេនាបះរបា កដី រហ្ើយរទ្ធះបី20 

ជាក្បវតតិសាស្តសដវកលងកាល យរនះវ<កាល យរៅជាកា >រិតក៏រដាយ <ក៏វមិនអាចមនយ តតកមមមករេើកា 21 

  ំឃាងំ រដាយ>មិន<បាន>ឆលងកាត់ដំរណើ កា ផលូវចាប់ <សូមបីវតមែ ក់វដេក្តូវ ងកា រធវើទ្ធ  ណកមម22 

រៅស-២១ ឬក៏មែ ក់វដេ ងកា សមល ប់ គឺមិនបាន>ឆលងកាត់តាមផលូវត លាកា  ឬនីតិវិធីចាប់រេើយ។ 23 

<ក្បវហ្េ>ឧទ្ធហ្ ណច៍ាស់ក្កវេត<ថ្នភារកំរសាយ បស់>ក្បវតតិ<សាស្តសតវកលងកាល យ> នួន ជា 24 

<>គឺមនរៅកែុង<សា ណា និងទេហីក ណ៍ផ្ទា េ់មត់ វផែករៅរេើ>ចរមលើយសា ភាររីស-២១<។ រៅ25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧ 

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

ថ្ងៃទី២២  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  20 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

កែុងសា ណា បស់គ្នត់ គ្នត់វងមទ្ធងំ>ទទួេយកចរមលើយទ្ធងំអស់រនះរដាយកា រធវើទ្ធ  ណកមម។ រហ្ើយ1 

<កែុងទេហីក ណ៍ផ្ទា េ់មត់ >គ្នត់បានរេើកយកចរមលើយសា ភារវតរី បីមកសំអាងថា គ្នម នកា រធវើទ កខ2 

ប ករមែញអែករទ្ធសទ្ធេ់វតរសាះ។> 3 

<រលាក រលាកក្សីរៅ តាំងរីរដើមមក រគ្នេជំហ្  បស់រយើងរៅវតចាស់លាស់ គឺថា> ក្គប់4 

អែកជាប់  ឃំាងំរៅ ស-២១ ក្តូវក្បឈមម ខនឹងកា រធវើទ្ធ  ណកមម។ ភសតតុាងវដេ នួន ជា រាយម5 

រក្បើក្បាសហ់្ែឹង គឺជាភសដតុាងវដេបានរីចរមលើយ បស់ជន ងរក្គ្នះរដាយ<ភាររខាល ចផា ទទួេ ងរី>6 

កា រធវើទ្ធ  ណកមម។ អន សញ្ញា ក្បឆំ្ងនឹងកា រធវើទ្ធ  ណកមមកំណត់កា រធវើទ្ធ  ណកមមថា ជាអំររើទ្ធងំ7 

ឡាយណាវដេពាក់រ័នារៅនឹងកា ឈឺោប់ធៃន់ធៃ  <ឬរខាល ចផា> រទ្ធះបីជាផលូវកាយកដី ផលូវចិតតកដី មន8 

រចតនារធវើទ កខប ករមែញរៅរេើប គេេណាមែ ក់កែុងរគ្នេបំណងទទួេបាននូវចរមលើយណាមួយរនាះ។ 9 

រសចកដីក្បកាសសដីអំរីកា កា ពា ជនក្គប់ ូបមិនឲ្យមនកា រធវើទ្ធ  ណកមម <កែុងមក្តា៣ បានវចង>ថា10 

៖ “មិនក្តូវមន ដឋណាមួយអន ញ្ញា តឲ្យរធវើកា រធវើទ្ធ  ណកមម ឬកា រធវើទ កខប ករមែញ ឬក៏កា បនាា បបរនាថ ក11 

តថ្មលមន សសរទ រេើកវេងវតក ណីរៅកែុងររេមនសស្តង្គេ ម <គំរាមកំវហ្ងសស្តង្គេ ម> មនកា បះ12 

របា នរយបាយ<ថ្ផាកែុង ឬក៏មនភារ>ោបំាច់<ជាសាធា ណៈ>ណាមួយ។ ប៉ា វនដចំណ ចទ្ធងំអសរ់នះ 13 

ក៏មិនក្តូវយកមករធវើជាមូេរហ្ត រដើមបី្នរៅដេ់កា រធវើទ្ធ  ណកមម រហ្ើយមិនក្តូវមនកា ក្បក្រឹតត14 

<រធវើជាយ តតកមម>រដាយបនាា បបរនាថ ក <រដាយថ្ក្រថ្ផស មករេើ>រសចកដីថ្ងលងែ ូបស់មន សសវដ ។” 15 

<រលាក រលាកក្សីរៅក្កម រយើងបានដឹងរហ្ើយថា រៅររេ>អែកណាមែ ក់រដើ ឆលងកាត់ បងស-២១ 16 

រៅ គឺថាអែកទ្ធងំអស់រនះ ក្តូវបាន< ងកា រធវើទ្ធ  ណកមម។ រតើរយើងអាចក្សថ្មរមើេភារភ័យ នាត់រនះ17 

បានរទ? រួករគក្តូវ>រដាះរខាអាវ ចង បិទម ខ។ សហ្កា ី បស់ខាុំនឹងរ ៀបរាប់<រ ឿងទ្ធងំរនះ>េមែិត18 

<រទៀត>។ អែកទ្ធងំរនាះ ក្តូវបានដាក់រខាែ ះរជើង ជាប់រីមួយរៅមួយ <ជាមួយនឹងសាកសរ មិនបាន  19 

ងូតទឹក> រហ្ើយបងខំឲ្យបត់រជើងធំរៅកែុងក្បអប់ <មិនឲ្យនិយយគ្នែ >រហ្ើយឲ្យចំណីអាហ វតមួយ20 

សាល បក្ពាមួយថ្ងៃ <រក្សកឃាល នឥតវេា>។ រហ្ើយអែកទ្ធងំអស់ហ្ែឹង មិនមនអវីគួ ឲ្យសងស័យរទ គឺថា 21 

<ទទួេ ងភារ>ភ័យខាល ចយ៉ា ងសរមបើម ភ័យខាល ចកា កាប់សមល ប់ ភ័យខាល ចកា រធវើទ្ធ  ណកមម។ រតើមន22 

រមធាវីកា ពា កដីណាមួយគិតថា កា ដាក់រខាែ ះរជើង២៤រម៉ា ងកែុងមួយថ្ងៃអ  ៊ីចឹង <រាប់ថាមិនវមនជាកា 23 

រធវើទ កខប ករមែញវដ >រទ? <រតើមនរមធាវីកា ពា កតីណាមួយ មិនជំទ្ធស់កូនកតី បស់ខលួន វដេក្តូវរគដាក់24 

រខាែ ះរជើង២៤រម៉ា ងកែុងមួយថ្ងៃ?>  25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧ 

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

ថ្ងៃទី២២  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  21 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

[០៩:៥៧:២៧] 1 

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម <រគអាចរធវើទ្ធ  ណកមមន ណាមែ ក់ រដាយមិនោបំាច់រៅរក្បើថ្ដផ្ទា េ់2 

 បស់រគរេើយ។ >របើសិនណានគ បាេសមា សអែកណាមែ ក់ រហ្ើយភជង់កាំរភលើងរៅនឹងកាេ បស់រគ 3 

<ឬរក្បើកាបំិតភជង់កអែកណាមែ ក់> រនះ<រាប់ថាជាកា រធវើ>ទ្ធ  ណកមមរហ្ើយ។ រហ្ើយមនក ណីជា4 

រក្ចើន រគ ករ ើញថា កា គំរាមកំវហ្ងដេ់<ជន ងរក្គ្នះ និង>សមជិក បស<់គ្នត់> ក៏ជាចំវណក5 

មួយថ្នទ្ធ  ណកមមផងវដ ។ <រដើមបីសនសរំរេ> ខាុំ<នឹងមិនដកក្សង់ ក ណីទ្ធងំរនាះមកនិយយរទ 6 

រដាយសា វមនរ ឿងរា វរក្ចើនររក។ ប៉ា វនត ខាុំ>សូមរេើក<វត>ឧទ្ធហ្ ណ៍មួយវដេមនរេើករេើង7 

រៅកែុងសា ណា បស់ក្កុមរមធាវីកា ពា កដី នួន ជា។ <ជាងមីមតងរទៀត រនះជារ ឿងកតី អ ីឡាសេ ូ ទេ់នឹង 8 

ម៉ាូេដូរវៀ។> កា គំរាមកំវហ្ងសមល ប់សមជិកក្កុមក្គួសា ជន ងរក្គ្នះ ក៏ជាកា រធវើទ្ធ  ណកមមវដ ។ 9 

ហ្ែឹងក ណីកា គំរាមកំវហ្ងសមល ប់កូនៗ បស់អែកោប់  ំឃាងំ ក្តូវបានោត់ទ កថា ជាកា រធវើទ្ធ  ណ-10 

កមម។ រហ្ើយ<រយើងក៏បានឮមករហ្ើយ>រៅកែុងរសៀវរៅកត់ក្តា បស់កមម ភិបាេ<សួ ចរមលើយអែក11 

រទ្ធស>ស-២១ រសសសេ់ ក៏និយយវដ ថា កា រធវើទ្ធ  ណកមមរនះជារ ឿងរជៀសមិនផ តរេើយ។ <វ12 

ខ សគ្នែ ក្តង់ថា រតើតិច ឬរក្ចើនប៉ា រណាា ះ។> រហ្ើយកែុងរសៀវរៅកត់ក្តារនះ ក៏និយយវដ ថា អែក<សួ 13 

ចរមលើយក្តូវរដាះក្សាយរដាយ>ទ្ធ  ណកមមផលូវចិតត<>រដាយ របៀបណា<កែុងររេសួ >។ ខាុំសូមដក14 

ក្សង់ “គឺថា យ៉ា ងរម៉ាចរធវើឲ្យវមនអា មមណ៍គឺរៅជ ំវិញបញ្ញា  អាយ ជីវិត បស់ក្បរនាកូន បស់វ។ <វ15 

ជារ ឿងសំខាន់រដើមបី ំឭករួកវរីរ ឿងរនះ គឺថា>ក ំជំទ្ធស់តវ  រហ្ើយក ំឲ្យរយើងរធវើទ្ធ  ណកមមអវីធៃន់ 16 

រហ្ើយ<ក ំឲ្យរយើង>រធវើទ្ធ  ណកមម<ទ្ធន់ ប៉ាះពាេ់ដេ់ស ខភាររួកវ>។” ក្បាក ខន <បាននិយយ>17 

ថា វមនតិចនិច បស់រគ រគមន របៀបរគសួ ចរមលើយអែករទ្ធស <គឺឲ្យអែករទ្ធសរនាះ គិតរៅដេ់18 

ក្បរនា និង    កូនៗ អ  ៊ីចឹងរៅ រួករគនឹងសា ភារ>។ រហ្ើយ នួន ជា បាននិយយថា ក យ ធួន <>មិន19 

ក្តូវបានរគរធវើទ្ធ  ណកមមរទ។  20 

ដូចវដេខាុំជក្មបជូន<រហ្ើយ > គឺថា គ្នម នអែកណាមែ ក់រជៀសផ តរីកា រធវើទ្ធ  ណកមមរទ<រៅ21 

កែុងគ កស-២១>។ <រយើងរ ើញ>រហ្ើយកែុង ូបងត យ៉ា ងរហចណាស់បង្គា ញថា ក យ ធួន ក្តូវបាន22 

រគដាក់រខាែ ះរជើងវដ ។ <កែុងឯកសា សួ ចរមលើយ បស់គ្នត់ រយើងក៏រ ើញមនចំណា មួយ កែុង>ឯក-23 

សា <រេខ> E3/1604 <បានស រស ដូចតរៅ៖ “>រក្កាយរីអែកយមដាក់រខាែ ះថ្ដ <អាធួន>រៅវត24 

រាយមស រស ក្បវតតិ ូប បស់<វវងមរទៀត>។ <វ>ស ំរគឲ្យរដាះរខាែ ះថ្ដ <រហ្ើយក្បាប់ថា ដាក់25 

E1/527.101518431



អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧ 

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

ថ្ងៃទី២២  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  22 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រខាែ ះបីថ្ងៃ វក្គប់ក្គ្នន់រហ្ើយ>។ <ខាុំសរក្មចមិនឲ្យវស រស រទៀត >រហ្ើយ<>ដាក់រខាែ ះថ្ដ<វ>រី1 

១០ រៅ១៥ថ្ងៃ <រដាយសា រីម ន វបានស រស រ ឿងបំថ្ភល វយក្បហ បកស។”> រតើរយើងគិតរមើេ 2 

<ជាប់រខាែ ះថ្ដផង រខាែ ះរជើងផង? ជាប់រខាែ ះ> ២៤រម៉ា ង<កែុងមួយថ្ងៃ > មិនទ្ធងំអាចយករអះក្ចម ះ ឬ3 

ក៏ មស់មិនទ្ធងំរអះបានផង រតើវយ៉ា ងរម៉ាចវដ ? <រលាក រលាកក្សីរៅក្កម គ្នម នន ណាមែ ក់រជឿរេើ4 

ចរមលើយសា ភារសក្មប់រ ឿងរា វេែណាមួយរទ។>សូមបវីតវខម ក្កហ្មក៏មិនរជឿចរមលើយសា ភារវដ ។ 5 

នួន ជា បានក្បាប់ រងត សមបតតិ ថា រៅររេវដេគ្នត់អានចរមលើយសា ភារ គ្នត់រ ើញថា មនកា 6 

រឆលើយសា ភារខលះវដេមិនក្តឹមក្តូវ។ <មនអែកខលះមិនមនរទ្ធសថ្រ ៍អីផង។> គ្នត់និយយថា “រួករគ7 

ជាទូរៅរឆលើយសា ភារ វតរៅររេវដេរគរធវើទ្ធ  ណកមមខាល ងំកាល  និងឈឺោប់វតប៉ា រណាា ះ។” <គ្នត់បាន8 

រេើករេើងអំរីចរមលើយសា ភារ បស់> ជួន ក្បសិទា <ជាអគេ ដឋទូត បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយក្បោំ9 

អងេកា សហ្ក្បជាជាតិ គ្នត់បាន>និយយវដ ថា គ្នត់មិនរជឿ “ខាុំគិតថា ររេខលះរួករគក្គ្នន់វតនិយយ10 

ក ហ្ករៅកែុងចរមលើយសា ភារវតប៉ា រណាា ះ”។ <ខាុំបានរេើករេើងកនលងមករហ្ើយអំរីចរមលើយសា ភារ11 

មួយ>វដេរគរឆលើយដាក់ រខៀវ សំផន ហ្ែឹង នួន ជា បញ្ញជ រៅ ឌ្ ច ឲ្យេ បរោេវដ ។  12 

[១០:០០:៥៨] 13 

រៅកែុងរសៀវរៅ រងត សមបតតិ < មនចំណងរជើងថា “រៅរីរក្កាយ បបវេរិឃាដ”>, រងត 14 

សមបតតិ និយយអំរី<កិចចសមា សន៍ជាមួយនឹង ម៉ា ន នីម> រមបញ្ញជ កា កងរេមួយ រហ្ើយរមបញ្ញជ កា 15 

ហ្ែឹង ក្បាប់ថា ប៉ា េ រត បានក្បាប់រួករគថា “អែកខលះក្តូវបានរគរោទថា ជាភាែ ក់ង្គ រស.អ .ីអា, កា.16 

រហ្ស.រប <តាមរិតអែកទ្ធងំរនាះ មិនដឹងអីរសាះ >រហ្ើយរួករគរឆលើយសា ភារវបបរនះ រដាយសា វត17 

រធវើទ្ធ  ណកមមវតប៉ា រណាា ះ។ អែកខលះ រគសា ភារថា រួករគកាល យជាភាែ ក់ង្គ  រស.អ .ីអា តាងំម នរួករគ18 

រកើតមករម៉ាលះ។ <គ្នម នន ណារជឿរទ។” >ឥេូវរនះ <ខាងរមធាវីកា ពា កតីរសែើឲ្យរមើេឯកសា មួយ 19 

វដេជា>ស នា កថា<ឆ្ែ ំ១៩៩០> វដេរេើករេើង បស់ សាីវ រហ្ដឌ័្ ។ <វជាក្បរភទឯកសា មួយ20 

វដេរគចង់ទទួេយក រហ្ើយរយើងក៏មិនជំទ្ធស់អីវដ ។ ឯកសា រនាះ>បាននិយយថា រយើង<>អាច21 

រឹងវផែករៅរេើចរមលើយសា ភារបាន<> ប៉ា វនដ<តាមរិត>រនះគឺជាអវីវដេ សាីវ រហ្ដឌ័្  បានរេើករេើង22 

<ថា៖> “ភាគរក្ចើនថ្នភសតតុាងថ្នកា រោទក្បកាន់រីកា កបត់ជាតិ <ចំរពាះអែករទ្ធសជាប់រៅ>ស-២១ 23 

បានបង្គា ញថាគ្នម នវបបរនះរទ។ <>និយយមា៉ាងរទៀត គឺថាភសតតុាងវដេរធវើរេើងរដាយអែកសួ 24 

ចរមលើយស-២១ គឺស ទាវតរោទក្បកាន់ថា អែកវដេរគជាប់ វដេ  ំឃាងំហ្ែឹងគឺជាភាែ ក់ង្គ  រស.អ .ីអា 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧ 

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

ថ្ងៃទី២២  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  23 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ឬក៏ភាែ ក់ង្គ <រវៀតណាម> ប៉ា វនដកា រិតរៅ គឺវផាយុរីរនះរៅវិញ។” <គ្នត់បនតរទៀតថា៖ “ចំរពាះគំនិត1 

វដេថាមនក្កុមគ្នកំ្ទរវៀតណាមកែុងជួ  ដាឋ ភិបាេកមពជុាក្បជាធិបរតយយ> គឺជាកា ក្បឌិ្ត។ វក្គ្នន់2 

វតជាកា ក្បឌិ្តរដាយរវៀតណាម រហ្ើយនិង<វខម ក្កហ្ម>ផងវដ  <រដាយសា រ ឿងរនះជាក្បរយជន៍3 

ដេ់រគទ្ធំងសងខាង>។”  4 

ដូរចែះរហ្ើយរហ្ត អវីបានជាវខម ក្កហ្ម<រធវើទ្ធ  ណកមម>រធវើអី? <រគមិនវមងចង់បានចរមលើយ> 5 

សា ភារ<សក្មប់ត លាកា អីរទ រីរក្ពាះគ្នម នត លាកា ផង។> ច ងរក្កាយសមល ប់វតទ្ធងំអស់គ្នែ ហ្ែឹង។ 6 

អ  ៊ីចឹងរតើមនក្បរយជន៍អីវដេ<រគខំក្បឹងជីក ក>ចរមលើយសា ភារអ  ៊ីចឹង<?> វក្គ្នន់វតថាជាកា បិទ7 

បាងំវផែកនរយបាយវតប៉ា រណាា ះ គឺក្គ្នន់វតថារដើមបីឲ្យ< បបដ៏ក្បេ័យរនាះ យកមករធវើជាយ តតកមម8 

ប៉ា រណាា ះ ដូចរហ្ត ផេវដេ > នួន ជា <រេើករេើងហ្ែឹងឯង>។ 9 

អន សញ្ញា ក្បឆំ្ងអំររើរធវើទ្ធ  ណកមម គឺមនរហ្ត ផេ មនរគ្នេរៅរី ។ គឺទី១ គឺថាចរមលើយ10 

សា ភារហ្ែឹង វមិនអាចរជឿទ កចិតតបាន រហ្ើយ<ទី២>ក្បសិនរបើរគយកចរមលើយវដេរក្បើក្បាស់រដាយ11 

រធវើទ្ធ  ណកមមហ្ែឹង នឹងជំ  ញឲ្យមនកា រធវើទ្ធ  ណកមមកាន់វតខាល ងំរេើងវងមរទៀត។ ដូរចែះរហ្ើយ គឺវជា12 

រ ឿងមួយវដេរយើងក្តូវគិតរិោ ណា។ <រគមិនក្តូវអន ញ្ញា តជាងមីមតងរទៀត ឲ្យ នួន ជា ទទួេផេ    13 

ចំរណញរី្ម បស់អែករទ្ធសវដេក្តូវ ងទ្ធ  ណកមមរៅមនាី ស-២១ និងរៅតាមមនាី សនតិស ខនានា14 

រនាះរទ។ សា ណា បស់ នួន ជា រឹងវផែករេើ>ចរមលើយសា ភារ បស់ យ៉ា  <វដេនិយយយ៉ា ងេមែិត។ 15 

គ្នត់ជារមបញ្ញជ កា រៅឦសាន រទ្ធះបីជាគ្នត់ទទួេសាេ េ់ថាមនកា រធវើទ្ធ  ណកមមរេើរាងកាយ កែុង16 

អំេុងររេសួ ចរមលើយក៏រដាយ។ រៅកែុងឯកសា  E3/8374 ជា បាយកា ណ៍សួ ចរមលើយ បស់គ្នត់ រគ17 

ស រស ថា រគបានវយ យ៉ា  និង ំពាត់រតត  ទ្ធងំក្រឹក ទ្ធងំលាៃ ច តាមកា វណនា ំបស់អងេកា ។ រយើងដឹង18 

រហ្ើយ ន ណារគ>ក្គប់ក្គងរៅរេើស-២១ <គឺ នួន ជា រនះឯង។ >រហ្ើយមិនក្តឹមវតប៉ា រណាា ះរទ គឺថា19 

គ្នត់និយយអំរីកា សួ ចរមលើយ យ៉ា  <កែុងខណៈររេ>ក្បរនា បស់គ្នត់រទើបវតឆលងទរនល។ រហ្ើយគ្នត់20 

ក្បាប់ថា និយយរក្ចើន រដើមបីឲ្យ យ៉ា  គិតអំរីកូនក្បរនា បស់គ្នត់ន ុ៎ង។  21 

[១០:០៤:៣០] 22 

អ  ៊ីចឹងរតើ<កា សមល ប់ទ្ធងំរនះ>រធវើរេើងរដើមបី<កា ពា >អី? រក្ពាះគ្នម ន រស.អ .ីអា គ្នម ន កា.23 

រហ្ស.រប គ្នម នភាែ ក់ង្គ កបត់ ឬក៏រួករវៀតណាមបងកប់ខលួនអីរៅកែុងបកសក មមយុនីសដកមពជុា<ផង> រក្ពាះ24 

គ្នម នអែកណាមែ ក់រក្គ្នង ឬក៏រ ៀបចំវផនកា សមល ប់ ប៉ា េ រត ផង អ  ៊ីចឹងរហ្ត អីបានជា បបហ្ែឹងសមល ប់25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧ 

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

ថ្ងៃទី២២  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  24 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

មន សសរធវើអី? រនះជាគឺជា បបវដេគ្នម នកា គ្នំក្ទ គ្នម នក្សឡាញ់ចូេចិតតអីទ្ធងំអស់។ <វជា បបមួយ1 

វដេោវំតបរាជ័យ។> 2 

រៅសាល យបនាា ប់ ខាុំនឹងបង្គា ញថារតើរនះគឺជាអវីវដេ នួន ជា បាននិយយក្បាប់<ក្កុមក មមយុនីសត3 

ដាណឺម៉ា ក>។ គ្នត់និយយថា <កាេម៉ា ស ីន>ថាែ ក់ដឹកនាកំ្តូវវតកា ពា  រទ្ធះជារដាយតថ្មលណាក៏4 

រដាយគឺក្តឹមវតបាត់បង់ -- វមិនអាចរធៀបបានរទកែុងកា បាត់បង់<កមម ភិបាេ>រី បី យនាក់ រធៀប5 

រៅនឹងកា បាត់បង់រមដឹកនារីំ បីនាក់រនាះ។ <រលាក រលាកក្សីរៅក្កម រតើរយើងដឹងថាអែកណារគ     6 

បីនាក់ វដេ នួន ជា បានរេើករេើង។ កមម ភិបាេបីនាក់រនាះ>គឺរជើងកាងទ្ធងំបី ប៉ា េ រត, នួន ជា 7 

រហ្ើយនិង រខៀវ សំផន។ ខាុំនឹងបញ្ចប់កែុងររេបនតិចរទៀតរនះ រដើមបីផដេ់ឱកាសដេ់សហ្កា ី បស់ខាុំ។  8 

រយើងបាននិយយរក្ចើនអំរីកា វដេ នួន ជា, រខៀវ សំផន បានដឹងអំរីរហ្ត កា ណ៍ឧក្កិដឋកមម9 

ទ្ធងំអស់រនះ <ច ះវសំខាន់យ៉ា ងរម៉ាចខលះវដ ?> រក្ពាះថាចាប់អនត ជាតិបាននិយយថា ឧទ្ធហ្ ណ៍10 

ក ណី <សាេក្កមជំន ំជក្មះ ក្គីសាិក ក្តង់កថាខណឌ ៨៩០ ស រស ថា៖ “>រ័ត៌មនវដេជនជាប់រោទ11 

ទទួេបានរៅររេរហ្ត កា ណ៍រនាះ គឺជាធាត ផសសំំខាន់បំផ ត រដើមបីកំណត់អំរីកា ទទួេខ សក្តូវ<>12 

រក្ពាះកា ដឹងឮ  ួមជាមួយនឹងកា ចូេ ួមរដាយរចតនាហ្ែឹងគឺ អាចបញ្ញជ ក់អំរីរចតនា បស់ប គេេ13 

រនាះ។” ខាុំនឹងអានរដាយយឺតៗ សូមអភ័យរទ្ធសរដាយសា ខាុំចង់បញ្ចប់ឲ្យឆ្ប់ ហ្័ស។ <សាេដីកា 14 

បណត ឹងឧទា ណ៍ ប៉ាេូប៉ាូវីក ស រស ថា “> មនកា កំណត់ថា ទ្ធេ់វតសក្មប់សហ្ឧក្កិដឋកមម ួម 15 

ទ្ធេ់វតមនរចតនា រហ្ើយនិងមនកា ចូេ ួមរៅកែុងឧក្កិដឋកមមរនាះ រទើបអាចបរងកើតបានជាសហ្16 

ឧក្កិដឋកមម ួម។” រតើយ៉ា ងរម៉ាចវដ  នួន ជា គ្នត់ដឹងអំរីឧក្កិដឋកមមរនះវដ ឬរទ? រៅកែុងវីរដអូបនាា ប់ រយើង17 

នឹងបង្គា ញ រហ្ើយរយើងនឹងរ ើញថារតើគ្នត់មនក្បតិកមមយ៉ា ងរម៉ាចចំរពាះរហ្ត កា ណ៍ទ្ធងំអស់រនះ។ 18 

[១០:០៦:៥៧] 19 

(កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 20 

“... អាហ្ែឹងបានរយើងក្សាវៗបនតិចៗៗរៅណាុ៎  បានរយើងដងឹក្បវតតិ បានរយើងង្គកមក កវិញ21 

មក វយ៉ា ងរម៉ាច។ អារនះដូចរយើងក្សវមជេុកែុងសម ក្ទអ  ៊ីចឹង រយើងមិនវមនរចះវតោប់ៗឯណា ទ្ធេ់22 

វតអ  ៊ីចឹង។  កមកក្បវតតិរីរដើមយ៉ា ងរម៉ាច អីយ៉ា ងរម៉ាច។ ក្បជាជនមិនដងឹវមន អារនះគឺ ប៉ា េ រត ក៏មិន23 

សូវដងឹ ខាុំក៏មិនដងឹ អែកណារគក៏មិនដងឹ។ ប៉ា វនតរយើងរួករនះរបើរៅរក្ចើនវដេវមករនះ ខាុំនិយយអ  ៊ីចឹង។ 24 

វដេឮដំណឹងថាមនកា សាល ប់ មនអែកខលះមនកា សមល ប់រៅរេើក្បជារេ ដឋអីហ្ែឹង រតើវដេដងឹហ្ែឹង 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧ 

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

ថ្ងៃទី២២  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  25 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ោប់តាងំរីររេណាវដ បាទ? អាុ៎! រីររេហ្ែឹងរិបាកនិយយណាស់ រីរក្ពាះវរភលចរៅរហ្ើយររេរវលា1 

ណាុ៎ ។ វរចះវត កា ង្គ រចះរធវើរៅ រយើងមិនបានកត់មិនបានអី។”  2 

(បញ្ចប់កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 3 

[១០:០៧:៥២] 4 

ក្បសិនរបើរយើងសាដ ប់កា បកវក្បអត់ឮសូ សំរណើចចំអក បស់ នួន ជា <រក្កាយររេគ្នត់5 

និយយថា គ្នត់មិនបានកត់សមេ េ់ផង>  ប៉ា វនតរបើរយើងសាដ ប់ភាសារដើមហ្ែឹង គឺឮសំរណើចរនាះឯង គឺ6 

<ជាក្បតិកមម បស់គ្នត់រៅនឹងអវីវដេរកើតរេើងចំរពាះ>មន សសរាប់ម ឺននាក់។ រលាក រលាកក្សីរៅក្កម 7 

រនះគឺជាឯកសា < ូបភារមួយដ៏គួ ឲ្យោប់អា មមណ៍>រៅកែុងឯកសា  E3/7464 <បានោក់បញ្ញច ងំ>8 

រៅកែុងសកខីកមម បស់ ក្បាក់ ខន <កែុងសំណ ំរ ឿង ០០១> រហ្ើយ<វជាវផែកមួយថ្នភសតតុាងរៅកែុង9 

សំណ ំរ ឿងរនះផងវដ  វជា>ឯកសា  E3/3929<>។ រយើងបាននិយយរក្ចើនអំរីរមដឹកនា<ំជាន់10 

ខពស់>បកសក មមយុនីសដកមពជុា វដេក្តូវបានរគោប់ខលួន < ងទ្ធ  ណកមម និងសមល ប់។ វតរនះ> មិនវមន11 

ជាជន ងរក្គ្នះទូរៅ បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយរទ។ ជន ងរក្គ្នះទូរៅ គឺដូចជា វ ន់ ណាត និងក្បជា12 

ជន<រកមងៗ >សាមញ្ាវដេគ្នម នអំណាច គ្នម ន< ឬគ្នម នកា ចូេ ួមកែុងបកស ឬកងទ័រ ជាក្បជាជន    13 

ដូចជា រកមងក្សីរី នាក់ដូចរយើងបានរេើករេើងរៅកែុងឯកសា វីរដអូរនះ។ រនះជាវខសវីរដអូ  បស់> វ ន់ 14 

ណាត វដេជាជន ងរក្គ្នះ< ួចរីកា សាល ប់មែ ក់រីមនាី ស-២១ បាននិយយរៅកាន់អែករធវើទ្ធ  ណកមម 15 

រ ម្ ះ> ក្បាក់ ខន ខាុំសូមបង្គា ញវខសវីរដអូរនះ។ 16 

[១០:០៩:០៧] 17 

(កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 18 

“...មួយរទៀត រ ម្ ះ រហ្ន ដាក់វផកកា ឲ្យអាចម៍ដាក់អងក  ដាក់សវណដ ក ដាក់បងេន់មិនឲ្យចំ 19 

ដាក់អគ្ន  ដាក់ផាះរៅ កែុងបំណងរដើមបីឲ្យអាប់ឱនដេ់មនាី ររទយរសនាធិកា  រក្ពាះមនាី ររទយរសនា-    20 

ធិកា ជាមនាី ររទយគំ ូរគរគមួយចប់។ រហ្ើយរនះសែីរទៀតរនះ រ ម្ ះ រជន ដាក់វផនកា ឲ្យអាចម៍ដាក់ផាះ21 

រៅ ដាក់ៗកវនលងវះកាត់ឯណា ខាុំដូចអត់យេ់រទរនះ សកមមភារអ  ៊ីចឹងៗអាហ្ែឹងវរគរជឿវដ កាេហ្ែឹង។ 22 

រអា! កាេហ្ែឹងយកជាកា បាន រក្ពាះ -- រជឿហ្ែឹង? -- រ ើញសកមមភារអ  ៊ីចឹងខាុំរជឿ។ រក្ពាះកាេសួ វ 23 

ខាុំឲ្យរគ្នេកា ណ៍បី គឺ១) រស.អ .ីអា, ២) កា.រហ្ស.រប, ៣) រមម យួន។ បីហ្ែឹងវយក រស.អ ី.អា។ ដេ់ 24 

រស.អ ី.អា ខាុំរៅសួ រដញរជើងរ ឿងវខម  រស.អ ី.អា យកវខសបណាដ ញ បស់វហ្ែឹង មនរម មនគែីគ្នែ  25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧ 

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

ថ្ងៃទី២២  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  26 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រហ្ើយនិងសកមមភាររធវើកែុងមនាី ររទយហ្ែឹង។ អ  ៊ីចឹងបានខាុំរជឿអាចយកជាកា បាន។ ខាុំមិនរជឿថា រស.អ ី1 

.អា មករធវើសកមមភារអីអ  ៊ីចឹងៗរទ រហ្ើយនា ីរនះ អាយ រទើបក្បាបំួនដណដ ប់រទ កែុងក្បវតតិ ូបរនះ ក្បាបំួន2 

ដណដ ប់ឆ្ែ ំ រហ្ើយអារនះអកស នា ីហ្ែឹង អកស ? អាហ្ែឹងអកស ខាុំ រក្ពាះនា ីហ្ែឹងគ្នែ អត់បានរ ៀនបានសូក្ត3 

រក្ៅក្ជះ អ  ៊ីចឹងអកស រមើេអត់ ួច រមើេអត់ដាច់ ស រស រៅវរមើេខលះ ខ សខលះក្តូវខលះ ដេ់អ  ៊ីចឹងខាុំ   4 

ស រស ជំនួសឲ្យ វកេមែខលះ។ ដេ់អ  ៊ីចឹងខាុំមិនដងឹ មិនយេ់ថាសតិអា មមណ៍កា រចះដងឹ បស់ ដូចជា អា5 

ឌ្ ច ក៏រដាយ ោន់ ក៏រដាយ បងខន ឯងក៏រដាយវដេរៅហ្ែឹង រៅយកអាអ  ៊ីចឹងៗជាកា រិតរកើត។ បាទ 6 

រក្ពាះកាេរណាះ រគ្នេកា ណ៍គឺបំពាក់សតិអា មមណ៍ឲ្យរជឿជាក់រេើសកមមភារទ្ធងំអស់ហ្ែឹងរហ្ើយ  7 

របើមិនអ  ៊ីចឹងមិនអាចោប់ខាម ងំបាន រហ្ើយ ឌ្ ច ក៏យករៅ ក៏មិនថារម៉ាចវដ  គឺបាត់សាៃ ត់ ហ្ូតរៅ      8 

ឯកសា  -- ឯកភារវតមដង? បាទ។” 9 

(បញ្ចប់កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 10 

[១០:១១:១៨] 11 

រលាកក្បធាន  ូបងតនា ីមែ ក់ដូចជានា ីអាយ ១៩ឆ្ែ ំហ្ែឹង <រ ម្ ះ ថ្ណ នឹម> គឺជាជន ងរក្គ្នះ12 

 បស់វខម ក្កហ្ម គឺថា<មិនវមនវត ូបនាងមែ ក់រនាះរទ។ >រួករគមិនវមនសមល ប់រដើមបីកា ពា ក្បរទស13 

រទ រគសមល ប់សូមបីវតកូនរកមង រួករគករមាចក្បជាជន។ <បញ្ញច ងំ សាល យ បនាា ប់រទៀត។ រគបងែត់14 

អាហ  និងរធវើឲ្យក្បជាជនបាក់កមល ំង រគបនថយចំនួនក្បជាជន> រហ្ើយភាគរក្ចើនវដេរគសមល ប់ហ្ែឹង 15 

គឺទ្ធហនវដេវយក្បយ ទាជាមួយរវៀតណាម រហ្ើយ ហ្ូតមកដេ់ថ្ងៃហ្ែឹង <ក្បរទស>កមពជុារៅបនដ16 

សាដ  រី បួសសាែ មទ្ធងំអស់រនះរេើងមកវិញ។ <រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ជនជាប់រោទទ្ធងំរនះមិន17 

វមនជាវី ប  ស ឬជនរសែហជាតិសែីរទ រួករនះក្គ្នន់វតជាឧក្កិដឋជនប៉ា រណាា ះ រហ្ើយក្តូវទទួេខ សក្តូវ18 

ចំរពាះឧក្កិដឋកមមទ្ធងំរនះ។ ខាុំសូមអ គ ណ រក្កាយរីសក្មក >សហ្កា ីខាុំ គ្នត់មនអវីបវនថមរទៀតរដើមបី19 

រេើករេើង។ សូមអ គ ណ រលាកក្បធាន។ 20 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 21 

បាទ អ គ ណ។ ឥេូវរនះដេ់ររេសក្មករហ្ើយ អងេជំន ំជក្មះក្បកាសសក្មកោប់រីររេ22 

រនះតរៅ  ហ្ូតដេ់រម៉ា ងដប់កនលះ សូមអរញ្ជើញចូេវិញរដើមបីបនដកិចចដំរណើ កា សវនាកា ។ 23 

សក្មកច ះ! 24 

ក្កឡាបញ្ជ៖ី 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧ 

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

ថ្ងៃទី២២  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  27 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

សូមអរញ្ជើញរក្កាកឈ ! 1 

(សវនាកា សក្មករីរម៉ា ង ១០:១២ នាទី ដេ់រម៉ា ង ១០:២៩ នាទី) 2 

[១០:២៩:៥១] 3 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 4 

អងេយុច ះ! 5 

អងេជំំន ំជក្មះក្បកាសបនតកិចចដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា  និងផតេ់រវទិកាជូនរៅសហ្ក្រះរាជ6 

អាជាា  រដើមបីបនតរធវើរសចកតីសនែិដាឋ នបញ្ចប់ច ងរក្កាយ បស់ខលួន។  7 

រលាក រឌ្េ េសីាក៖់ 8 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ជក្មបសួ ភាគីទ្ធងំអស់។ ក្រឹករនះខាុំនឹង9 

រេើករេើងអំរីចំណ ចមួយចំនួន ទ្ធក់ទងរៅនឹងទេហីក ណ៍រីសំណាក់រមធាវីកា ពា កតី សតីអំរី<មនាី > 10 

សនតិស ខ បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយ និងរគ្នេនរយបាយ បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុាសតីអំរីខាម ងំ។ 11 

ឥេូវខាុំស ំរធវើកា កត់សមេ េ់បនតិចបនតចួជាម នសិន នូវអវីវដេរលាកក្សីរៅក្កមបានសាត ប់ឮសូ ៧ថ្ងៃ12 

កនលងមករនះ។  13 

ដំរណើ កា ថ្នសវនាកា  បស់រយើងគឺរដើមបីវសវង កកា រិត។ រហ្ើយរលាក រលាកក្សីរៅក្កម14 

បានឮសូ រ ឿងរា វសដីអំរីភសតតុាងរនះខ សៗគ្នែ យ៉ា ងខាល ងំរៅចំរពាះម ខរលាក រលាកក្សីរៅក្កមកែុង យៈ15 

៧ថ្ងៃកនលងមករនះ។ តាមកា យេ់រ ើញ បស់រយើងខាុំ កា ខ សគ្នែ រនះ គឺវមិនក្តូវជាកា កកសាះ ឬក៏អវី16 

រនាះរទ។ <កែុងកា បង្គា ញ បស់រយើង >សហ្រមធាវនីាមំ ខបានបង្គា ញជូនរដាយយកចិតតទ កដាក់នូវ   17 

ភសតតុាងដ៏មនសកាត ន រេរីសកខីកមម បស់សាកសីរៅកែុងសវនាកា រយើងរនះ <វដេរយើងរជឿថា >រដើមបី18 

បង្គា ញអំរីឧក្កិដឋកមម និងកា ទទួេខ សក្តូវ បស់ជនជាប់រោទ។ តាម យៈរយើងខាុំរនះគឺរលាក រលាក19 

ក្សីរៅក្កមបានសាត ប់ឮសូ សកខីកមមរីរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី សាកសី អែកជំនាញ ឯកសា សេ់រី បប20 

រនាះ រសចកតីវងលងកា ណ៍ បស់ជនជាប់រោទទ្ធងំរី ។ រយើងខាុំបានរេើករេើងថា រយើងខាុំនឹងរផ្ទត តរៅរេើ21 

ភសតតុាង រហ្ើយ<រនាះជាអវីវដេរយើងបានរផ្ទត ត>វមន។ <រៅថ្ងៃស ក្ក រដាយមន>កា មិនទទួេ22 

សាេ េ់នូវតងភារវដេរិតជារកើតមនរេើងរៅកែុង យៈររេបី<>ថ្ងៃរនះ <>រមធាវីកា ពា កតី នួន ជា 23 

បានយកក្បតិោ ឹក រហ្ើយនិងជក្មបជូនរៅអងេជំន ំជក្មះ <ហក់បីដូចរលាក រលាកក្សីរៅក្កម មិន24 

មនវតតមនរៅទីរនះអ  ៊ីចឹង>។ រហ្ើយកា រេើករេើងថា ក ណី បស់សហ្ក្រះរាជអាជាា រនះ គឺសំអាង25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧ 

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

ថ្ងៃទី២២  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  28 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រៅរេើភសតតុាងរក្ៅផលូវត លាកា រៅ វិញ។ រហ្ើយរួករគបានរេើករេើងដវដេៗ មតងរហ្ើយមតងរទៀត 1 

មដងរហ្ើយមដងរទៀតកែុង យៈររេរី ថ្ងៃកនលងមករនះ <ថា វមិនវមនជាកា រិត>។ ខាុំដឹង<ចាស់>   2 

ថា រលាក រលាកក្សីរៅ នឹងដឹងអំរីភាសិត អំរី<កា រឃាសនា>ថាកាេណារយើងោប់រផតើមក ហ្ក   3 

ដវដេៗ ក្បជាជនយូ ៗ គ្នត់អាចនឹងោប់រផតើមរជឿរហ្ើយ។ អ  ៊ីចឹងខាុំស ំនិយយថា ហក់បីដូចជា យៈ4 

ររេរី ថ្ងៃកនលងមករនះ កា ក ហ្ករនះហ្ូ មកដូចជារភលៀងបងែ ុអ  ៊ីចឹង<រៅកែុងសាេត លាកា រនះ។ 5 

រក្កាយរីបាន>រេើករេើង<រដាយរោទក្បកាន់>ថា សហ្ក្រះរាជអាជាា រនះសំអាងរៅរេើភសតតុាងរក្ៅ6 

ផលូវត លាកា  <បនាា ប់មក>កនលះថ្ងៃរនាះ <រយើងឮវត>ក្កុមរមធាវីកា ពា កតី នួន ជា និយយអំរី “សតវ7 

ក្កររើ” រហ្ើយវដេសហ្ក្រះរាជអាជាា <អនត ជាតិ>នឹងនិយយេមែិតរីចំណ ចរនះ។  8 

[១០:៣៣:៣០] 9 

រតើរគសំអាងរៅរេើក្បភរណាខលះ? មនអែកផ្ទត ច់ខលួន វដេមិន -- អនាមិករនាះក៏<បានផតេ់10 

សមា សន៍ជាមួយអែកកាវសត សាកសីអនាមិកបានផតេ់សមា សន៍ជាមួយ រងត សមបតតិ> រហ្ើយក៏មន11 

ក្បភរមិនបានដឹងចាស់<រីក្បរទសចិន និង>ក្បភរមករីអាេលឺម៉ាង់<ខាងរកើត វដេជាប គេេមិនវមន12 

សថិតរៅកែុងក្បរទសរនះផង។> កា រឃាសនា បស់វខម ក្កហ្ម រហ្ើយនិងកា សំអាងរៅរេើចរមលើយ13 

សា ភារ បស់អែករទ្ធសរៅស-២១។ រយើងអាចសាត ប់ឮសូ សំអាងរនះគឺជាភសតតុាងមួយរក្ៅផលូវ14 

ត លាកា <វដេមិនអាចរជឿបាន។ រិតជាភាា ក់រផែើេវមនវទន>។ <> 15 

ខាុំរជឿជាក់ថា រលាក រលាកក្សីរៅក្កមមនភា កិចចកែុងកា រិនិតយសាត ប់រៅរេើកា ជំទ្ធស់តវ 16 

ទ្ធងំអស់រនះ ពាក់រ័នារៅនឹងគ ណភារនិងប ិមណថ្នភសតតុាងវដេបានដាក់ជូន។ រហ្ើយរលាក រលាក17 

ក្សីរៅក្កមនឹងមនជរក្មើសមួយដ៏េែមួយក្បរសើ បំផ ត រដើមបី្នរៅដេ់កា សរក្មច។ ឥេូវខាុំស ំ18 

រេើកបញ្ញា ជាក់លាក់វដេរយើងបានសាត ប់ឮរីរមធាវីកា ពា កតី។ ពាក់រ័នាអវីវដេរួកគ្នត់រៅថា បញ្ញា19 

សនតិស ខរនាះ គឺបកសក មមយុនីសតកមពជុា ោត់ទ កអែកណាជាខាម ងំគឺវតអែកណាវដេចូេ ួមរៅកែុង20 

សកមមភាររក្គ្នះថាែ ក់វដេជាកា គំរាមកំវហ្ងមកដេ់ បបរនាះវតប៉ា រណាា ះ។ រលាក រលាកក្សីរៅក្កម 21 

កា គ្នកំ្ទរៅដេ់ចំណ ចរនះ គឺមក្តា១០ថ្ន ដឋធមមន ញ្ាកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ជាឯកសា វតមួយគត់22 

វដេជនជាប់រោទហ្ែឹងបានចូេ ួមរៅកែុងកា ក្ពាង ដឋធមមន ញ្ា<កមពជុាក្បជាធិបរតយយ>រនះ <ជា  23 

ឯកសា ស រស រេើងរដាយជនជាប់រោទ រដើមបីរធវើជាផ្ទា ំងបរងកើតកា របាះរឆ្ែ តវកលងកាល យ> សភាវដេ24 

ជាសភាវកលងកាល យ <មិនវដេអន ម័តចាប់ណាមួយរសាះ រហ្ើយ> មិនមនត លាកា  មិនមនកា ោត់25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧ 

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

ថ្ងៃទី២២  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  29 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

តាងំរៅក្កម។ <វមិនវមនជាកា រិត រហ្ើយជា>កា រឃាសនា បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយ<វត1 

ប៉ា រណាា ះ>។ រលាក រលាកក្សីនឹងរ ើញកា រិតរៅកែុងកំណត់រហ្ត <កិចចក្បជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍>ថ្ងៃទី2 

<>៨ មីនា <ឆ្ែ ំ១៩៧៦> រហ្ើយកែុងរនាះ <រមដឹកនាបំកសក មមយុនីសតកមពជុារិតជាគិតអំរី>សាថ ប័ន ដឋ3 

វដេរគបរងកើតរេើងក្គ្នន់វតជាកា បនលំវតប៉ា រណាា ះ។ <រយើងោំពាកយទ្ធងំរនះរៅកែុងកំណត់រហ្ត ក្បជ ំ4 

រនាះ> ឯកសា  E3/232 សូមដកក្សង់៖ “ក ំឲ្យរគដឹងថារយើងរធវើកា គ្នបសងកត់ ក ំនិយយរេងរសើច5 

អំរីសភា បស់រយើងរៅចំរពាះម ខក្បជាជនឲ្យគ្នត់ដឹងថា រយើងរនះគឺថារបាកបរញ្ញោ តក ហ្កគ្នត់រនាះ 6 

<រហ្ើយសភារយើងវប ជាឥតក្បរយជន៍រៅវិញ>។” រៅកែុងត លាកា រនះ <អងេជំន ំជក្មះ>បានសាដ ប់7 

ឮតំណាងរី នាក់វដេបានក្បកាសថា រួកគ្នត់រនះគឺជាតំណាងរៅឲ្យសភាតំណាងក្បជាជនគឺ ក្បាក់ 8 

យ ត និង អ  ង វ  ន <ក្បាប់ថា សភារនាះមិនវដេក្បជ ំអន ម័តចាប់អីណារទ>។ 9 

[១០:៣៦:៤០] 10 

និយយអំរីកា រធវើទ្ធ  ណកមមវិញមដង រមធាវីកា ពា កដីបានបង្គា ញជូនអងេជំន ំជក្មះថា <រគ>11 

មនវិធានចាស់ណាស់សដីអរីំកា រធវើទ្ធ  ណកមម<គួ ឲ្យភាា ក់រផែើេវដ  វដេរមធាវីកា ពា កតី> រាយម 12 

បង្គា ញជូនអងេជំន ំជក្មះថា ពាកយ “កា រធវើទ្ធ  ណកមម” មិនអាចបកថា ជារធវើទ្ធ  ណកមមរដាយក្តង់ៗ  13 

អ  ៊ីចឹងបានរទ។ <រតើន ណាមកនិទ្ធនរ ឿងរនះកែុងបនាប់សវនាកា រនះ? រនះជាកា និទ្ធន “អូរវលាន”>14 

រនះគឺជារ ឿងរា វពាក់រ័នារ ឿង ស និង រមម  គឺ<>រី បូករី រៅជារសមើក្បារំៅវិញ។ រហ្ើយវដេថា 15 

ទ្ធ  ណកមមមិនវមនជាទ្ធ  ណកមមរិតក្បាកដរនាះរទ។ រដើមបីជក្មបជូនរនាះគឺថា ជ ំ ម ី គឺថាក្កចករម16 

រជើង បស់គ្នត់ក្តូវបានរគដករចញ រហ្ើយបាក់ឆែឹងក្មមថ្ដ <កែុងខណៈររេ>គ្នត់<រាយម ងររេ17 

រគ>វយដំនឹងដំបង។ និយយ ប ូ រម៉ាង វិញមដង វដេក្តូវបានឆក់នឹងវខសរភលើងរៅរេើក្បដាប់រភទ បស់18 

គ្នត់។ រយើង<មិនោបំាច់សាម នរទ>ពាកយថា “កា រធវើទ្ធ  ណកមម” មនន័យយ៉ា ងដូចរមដច<រនាះ> កែុង19 

 បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ រីរក្ពាះរយើងបានសាដ ប់រមស-២១ រហ្ើយ<មនអែកសួ ចរមលើយខលះបានទទួេ20 

សាេ េ់រីវិធីរធវើទ្ធ  ណកមម វដេរគ>រក្បើក្បាស់<។ មនវិធីជាក់លាក់មួយចំនួន មនកត់ក្តាទ កកែុងឯក21 

សា  បស់ ស-២១> ួមមន កា រធវើទ្ធ  ណកមមរដាយមនដំបង ឆក់វខសរភលើង ដាក់រសាងបាល សាិក ក្ជេក់22 

កាេរៅកែុងទឹក។ 23 

ឥេូវរនះ ខាុំសូមចូេរៅនិយយអំរីក្កាងំតាោន់។ សវនាកា រយើងរនះ ជាសវនាកា មួយមន  24 

 យៈររេយូ វដ រហ្ើយ < យៈររេ ក្បាបំី ក្បាបំួនថ្ងៃមករហ្ើយ> រហ្ើយខាុំគ្នម នររេរដើមបីបកក្សាយ25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧ 

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

ថ្ងៃទី២២  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  30 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ឲ្យបានេែិតេែត់រទ វតរេើកវតបញ្ញា ជាក់លាក់រីក្កាងំតាោន់ រដើមបីមកតវ ជាមួយនឹងទេហីក ណ៍រមធាវី1 

កា ពា កដី រហ្ើយខាុំក៏រេើករេើងនូវកា កត់សមេ េ់មួយចំនួនផងវដ ។ រៅកែុងសា ណា កា រេើករេើងសដី2 

អំរីក្កាងំតាោន់ រមធាវីកា ពា កដី គឺហក់បីដូចជា<>ោប់តាងំរីរដើមដំបូងមកថា <និយយមិនក្តូវ 3 

ររេរគរេើករេើងអំរី> មស ស ខា វដេជារដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីហ្ែឹង <>បានផដេ់សកខីកមមរដាយ4 

មិនបានសបងរទ។ រលាក រលាកក្សីក៏បានសាដ ប់ឮសូ កា រេើករេើង បស់រលាកក្សី ម៉ា  ី ហ្េី  ូដ៍ មសិេ  5 

មិញវដ  <គ្នត់រេើករេើងថា វខ សទ្ធងំក្សុង>។ អែក ស់រានរីក្កាងំតាោន់រ ម្ ះ <វង សា  ន> ក្តូវ6 

បានរដាះវេងកែុង យៈររេមួយសបាដ ហ្៍រក្កាយមក រហ្ើយថាមិន<វដេទទួេ ងកា >រធវើទ្ធ  ណកមមអី7 

រនាះរទ។ មិនបានរធវើបាបអវីរនាះរទ។ អ  ៊ីចឹងរយើងខាុំសូមោក់បង្គា ញនូវវីរដអូ ល ីប រដើមបីបង្គា ញអំរី  8 

សាថ នភារអែករទ្ធសកែុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយវដេរគមិនរធវើបាប<>។ អ  ៊ីចឹងខាុំសូមោក់វីរដអូ9 

<រេខមួយ>។ 10 

[១០:៣៩:៤៧] 11 

(កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 12 

“ខាុំមួយវវក ខាុំមួយវវក ខាុំអត់បានហ្ូបបប ៣ថ្ងៃគត់ ខាុំស ខចិតតឲ្យកូនខាុំហ្ូប រក្ពាះអីវយំ ដេ់13 

ររេវយំរគចូេមកថ្វ  រក្ពាះអីវរកមង វអត់ដងឹ វតវឃាល ន វយំរហ្ើយ ដេ់អ  ៊ីចឹងរគមកថ្វ កូនរៅនឹង14 

ម ខខាុំ។ ខាុំជាមដ យ ខាុំចង់រក្បះក្ទងូរហ្ើយ ដូរចែះខាុំក្តូវបងែត់ខលួនឯង។” 15 

(បញ្ចប់កា បង្គា ញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ) 16 

[១០:៤០:១៩] 17 

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម បដី បស់ <វង សា  ន> ក្តូវបានរគសមល ប់រៅគ កក្កាងំតាោន់ រហ្ើយ18 

កូនវង៉ាត< បស់គ្នត់>ក្តូវបានវយរៅនឹងម ខគ្នត់។ រហ្ើយគ្នត់មិនបានរដាះវេងវតកែុង យៈររេមួយ19 

សបាដ ហ្ដូ៍ចរមធាវីរេើករេើងរនះ គឺគ្នត់ក្តូវរគ  រំៅក្កាងំតាោន់ហ្ែឹងគឺមួយឆ្ែ ំកនលះ រដាយរធវើរេកមម20 

ធន់ធៃន ់ <វ កដី  ហ្ូតដេ់គ្នត់ទទួេ បួសសាែ ម> ដេ់សរវថ្ងៃហ្ែឹង។ រៅររេ<កា >សួ <ចរមលើយ21 

 បស់គ្នត់បញ្ចប់ រគក្បាប់ឲ្យគ្នត់ខំក្បឹងរធវើកា អាចថា> ហ្ូតដេ់គ្នត់សាល ប់។ គ្នត់<ក្បាប់>បានថា 22 

ជីវិត បស់គ្នត់ហ្ែឹងគឺ ស់រានបាន សូមដកក្សង់៖ “រដាយសា វតរគទ ករយើងឲ្យរធវើជាទ្ធសក  រដើមបី<>23 

ជួយរធវើកា ង្គ  បស់រគរៅកែុងប ិរវណរនាះ។” រហ្ត អីបានជា <វង> សា  ន<ក្តូវទទួេ ងរ ឿងរនះ? 24 

រតើគ្នត់> និងកូន<តូច> បស់គ្នត់មនអាយ វត៣ឆ្ែ ំ<>ពាក់រ័នារៅនឹងសកមមភារគំរាមកំវហ្ងរក្គ្នះ25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧ 

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

ថ្ងៃទី២២  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  31 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ថាែ ក់រៅដេ់ បបរនាះ<វដ រទ?> មិនអ  ៊ីចឹងរទ គ្នត់ក្តូវបានោប់ខលួនរដាយសា គ្នត់ក្តូវបានរ ៀបកា 1 

ជាមួយនឹងបដី បស់គ្នត់ រហ្ើយ<មិតត ួមកា ង្គ  បស់គ្នត់ ក្បាប់>រ ម្ ះ បស់គ្នត់ <កាេវដេអែក2 

រនាះក្តូវ ងទ្ធ  ណកមម រហ្ើយបានផតេ់ចរមលើយសា ភារ។> ខាុំសូម ំឭកផងវដ ថា <វង> សា  ន គឺជា3 

សាកសវីដេៗក្តូវរមធាវីកា ពា កដីជាអែករសែើស ឲំ្យរកាះរៅ។  4 

[១០:៤១:៥៦] 5 

រលាក រលាកក្សី ក៏បានឮសូ រមធាវីកា ពា កដី< នួន ជា រេើករេើងថា អងេជំន ំជក្មះគួ >មិន6 

ទទួេសាេ េ់កំណត់ក្តាសេ់រីក្តាកំក់ និងក្កាងំតាោន់រទ រដាយថាវជាអតថបទងតចមលង <រហ្ើយអងេ7 

ជំន ំជក្មះបានក្ោនរោេទេហីក ណ៍យ៉ា ងក្តឹមក្តូវកាេរីរេើកម ន រដាយ>វផាយុរៅនឹង<ចាប់កែុង>8 

ត លាកា <ទំរនើប>មួយចំនួន<>។ រហ្ើយរួករគក៏បានរេើករេើងថា <ឯកសា ទ្ធងំរនាះមិនវមនជា 9 

ឯកសា យថាភារថ្នកំណត់ក្តាក្សុកក្តាកំក់រនាះរទ។> ខាុំសូមដកក្សង់៖ “សហ្ក្រះរាជអាជាា មិនទ្ធងំ10 

ខិតខំក្បឹងវក្បងបង្គា ញឲ្យរ ើញអំរីយថាភារ ថ្នកំណត់ក្តាណាមួយវដេសេ់រីក្សុកក្តាកំក់ផង។” 11 

បញ្ចប់កា ដកក្សង់។ ខាុំឆៃេ់វដ ថា រគបានចូេ ួមកែុងសវនាកា វបបណាវដ បានជារេើករេើងយ៉ា ង12 

ដូរចែះ។ រលាក រលាកក្សីរៅក្កម <អាចោវំដ រហ្ើយថា >រនះគឺជារសៀវរៅកត់ក្តា បស់អែកសួ 13 

ចរមលើយវដេរៅរសសសេ់ គឺជារសៀវរៅរកមងស រស រៅតាមសាលាវដេរគយកមករធវើជាកំណត់ក្តា14 

រហ្ើយ<រយើងក៏បានឮកែុងបនាប់សវនាកា រនះវដ  រីរលាក ក្សី ងន រៅ  “ឌ្ ចតូច> ក៏បាន<ផតេ់យថា15 

ភាររេើឯកសា រនះ រហ្ើយក្បាប់>វដ ថា អែកសួ ចរមលើយបានរក្បើក្បាស់រសៀវរៅវបបរនះ រហ្ើយមន16 

អែកវដេវយអងេេីុរេខរនះគ្នត់ថា អែកសួ ចរមលើយរគបានរក្បើក្បាស់រសៀវរៅរកមងស រស រៅតាម17 

សាលាវបបរនះឯង។ 18 

រនះគឺជារសចកដីរាយកា ណអ៍ំរីអែករទ្ធសក្បោវំខ ឆ្ែ ំ១៩៧៧ ក្សី ងន ថារសៀវរៅរនះស រស 19 

រេើងរដាយ ឌ្ ចធំ រៅខាងគ កក្កាងំតាោន់វដេជាសមជិកគណៈកមម ធិកា គ កក្កាំងតាោន់។ ឯកសា 20 

បនាា ប់ ក្សី ងន និង ររក្ជ ជីម ក៏បានផដេ់យថាភាររៅរេើឯកសា វដេបានស រស  និងច ះហ្តថ-21 

រេខារដាយ អាន វដេជារមគ ក  ួមទ្ធងំ បាយកា ណ៍សួ ចរមលើយវដេកា រធវើទ្ធ  ណកមមផងវដ ។ 22 

វដេកែុងរនាះគឺមនកា បញ្ញជ ឲ្យសមល ប់ រៅកែុងឯកសា រនះក៏មនកា បញ្ញជ ឲ្យសមល ប់ផងវដ ។ <រួក23 

រគបានបញ្ញជ ក់ហ្តថរេខា បស់ អាន រហ្ើយ>ឯកសា <ទ្ធងំ>រនះ<រិតជាសំរណ រដាយថ្ដ បស់24 

គ្នត់>។  25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧ 

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

ថ្ងៃទី២២  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  32 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

[១០:៤៤:១៦] 1 

រហ្ើយសាល យបនាា ប់មករទៀត គឺជាឯកសា មួយដ៏សំខាន់វដេក៏បានបញ្ញជ ក់យថាភាររដាយ2 

មន សសមនរ ម្ ះរៅរេើឯកសា រនាះវដ ។ <រនះជា បាយកា ណ៍រម>  ំជាងទង <រ ម្ ះ ខឹម 3 

របឿន> វដេគ្នត់បានផដេ់សកខីកមមរៅថ្ងៃទី០៤ ឧសភា ២០១៥។ ឯកសា រនះគឺកមម ភិបាេថាែ ក់  ំ4 

មួយ< ូប>ជាអែកស រស  គ្នត់និយយថា មនកា វណនារីំថាែ ក់ក្សុក<វដេមនស រស រៅកែុង   5 

ឯកសា >។ រហ្ើយកែុងរនាះក៏រយើងរ ើញវដ រៅកែុងឯកសា ហ្ែឹង គ្នត់បានផដេ់សកខីកមមថាគ្នត់បាន6 

ទទួេបញ្ញជ ឲ្យរបាសសមែ តទ្ធហន េន់ នេ់ <ដូចអវីវដេបានកត់ក្តាទ ក>។ រហ្ើយជាកា រិតរហ្ើយ 7 

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម អតីតរេខាក្សុក តាសាន វដេជាអែកស រស សំប ក្តរនះ <>បញ្ញជ ឲ្យ8 

សមល ប់រកមងៗទ្ធងំរនាះរោេ។ តាសាន បានទទួេសាេ េ់ថា ហ្ែឹងគឺជាអកស  បស់គ្នត់ រហ្ើយនិងជា9 

ហ្តថរេខា បស់គ្នត់រហ្ើយ រៅរេើឯកសា ដ៏សំខាន់មួយហ្ែឹង។ រនះក្គ្នន់វតជាឧទ្ធហ្ ណ៍តិចតួចវត10 

ប៉ា រណាា ះ។ រយើងមនរ ម្ ះមស្តនដីរៅកែុងកំណត់ក្តាគ កក្តាកំក់ហ្ែឹង គឺក្តូវបានបញ្ញជ ក់អះអាងគ្នកំ្ទរដាយ11 

សាកសី គឺរ ម្ ះ បស់អែកទ្ធំងអស់រនះ វស ីសង្គវ ក់គ្នែ រៅនឹងសកខីកមមថាអែកណា ជាអែកទទួេបនាកុគ ក12 

រនាះ រៅកែុង បបរនាះ។ រយើងរាយមរក្បើក្បាស់ក្គប់ឯកសា ទ្ធងំអស់ រដើមបីឲ្យស ីសង្គវ ក់គ្នែ រៅនឹង13 

សកខីកមម បស់សាកសីក្គប់ ូប។ <អ  ៊ីចឹង វគ្នម នភារសងស័យអវីរទ អំរីយថាភារ បាយកា ណ៍ទ្ធងំរនះ។>14 

និយយអំរីកា រធវើទ្ធ  ណកមមរៅក្កាងំតាោន់វិញមដង រមធាវីកា ពា កដី រសែើស ំឲ្យអងេជំន ំជក្មះក ំ15 

រិោ ណារៅរេើភសដតុាងរនះ រហ្ើយក ំរិោ ណារៅរេើសកខីកមម<>កមម ភិបាេវដេបានរធវើកា <រៅ16 

ជិតររាងសួ ចរមលើយ។ រមធាវីកា ពា កតីចង់ឲ្យអងេជំន ំជក្មះ ក ំរិោ ណារៅរេើឯកសា ភសតតុាង 17 

បញ្ញជ ក់រីកា សួ ចរមលើយរដាយរក្បើវិធីរៅត  រហ្ើយ>រមធាវីកា ពា កដីរសែើស ំក ំឲ្យអងេជំន ំជក្មះរិោ ណា18 

រៅរេើកា រក្បើក្បាស់វិធីសាស្តសដរៅដ រៅកែុងកា សួ ចរមលើយ។ រហ្ើយរមធាវីកា ពា កដីក៏បានរេើករេើងថា 19 

ក ណី បស់រយើងខាុំរនះ គឺសំអាងរៅរេើវតចរមលើយ បស់សាកសីរក្ៅផលូវត លាកា  រហ្ើយអែកយមវដេ20 

បានផដេ់សកខីកមម វផាយុគ្នែ រៅនឹង សយ វសន។ ខាុំសូមដកក្សង់ រគថា “<កា រិតវដេរគទទួេយក21 

តាម> ម៉ា នីឃាន ណារ  ធីវ ដូចជាកា រក្បើក្បាស់ងង់បាល សាិករដើមបីឲ្យអែកជាប់  ំឃាងំងប់ដរងាើម<អែក22 

រទ្ធស>។” កា ក្ចកងង់បាល សាិកឲ្យងប់ដរងាើមរនះគឺ ជាវិធីសាស្តសដវដេ វន រវ ត បាន<បរក្ងៀន>។ វន  23 

រវ ត រីម នគឺជារេខាភូមិភាគ រហ្ើយរក្កាយមក<កាល យ>រៅជាសមជិកគណៈអចិថ្ស្តនដយ៍<បកសក មមយុ24 

នីសតកមពជុា>។ គ្នត់បានវណនារំៅ ឌ្ ច រហ្ើយក្បសិនណារ ើញថា ដរងាើមថាវងប់ដរងាើម គឺរបើមន25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧ 

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

ថ្ងៃទី២២  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  33 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ដរងាើមរនះ របា៉ា ងស ថ្សក អាហ្ែឹងគឺជាគិញរហ្ើយ។ <រនះជាវិធីរធវើទ្ធ  ណកមមរៅស-២១ ទទួេសាេ េ់1 

រដាយរមគ ក និងមនស រស រៅកែុងឯកសា ។ រនះមិនវមនជារ ឿងនិទ្ធនរនាះរទ។>  2 

[១០:៤៨:១២] 3 

ទ្ធក់ទងរៅនឹងក្កាងំតាោន់រនះ វិធីសាស្តសដកែុងកា រធវើទ្ធ  ណកមមរនះ គឺសាកសី មស ស ខា បាន4 

<រ ើញ រហ្ើយ>បញ្ញជ ក់អះអាង <រដាយ> សយ វសន ក៏បានបញ្ញជ ក់អះអាងវដ <រីអែកយមគ ករនាះ5 

រី នាក់។> មស ស ខា គឺជាសាកសីវដេគួ ឲ្យរជឿជាក់បាន គ្នត់មិនបានបំរផលើសអវីរេើសរីគ្នត់បាន6 

រ ើញ <និងដឹងរនាះ>រទ។ គ្នត់បានរ ៀបរាប់ថា រៅឱកាសមួយ គ្នត់បានរធវើកា រៅជិតកវនលងសួ 7 

ចរមលើយ រហ្ើយរ ើញរគក្ចកងង់បាល សាិកអែករទ្ធសឲ្យងប់ដរងាើម។ រហ្ើយថ្ងៃបនាា ប់មក អែករទ្ធស ូបហ្ែឹង 8 

ក៏សាល ប់រៅ។ សយ វសន គ្នត់បានរបាសសមែ ត<ររាង>សួ ចរមលើយហ្ែឹង គ្នត់បានរ ើញងង់បាល សាិករៅ9 

ទីរនាះ។ រហ្ើយ សូក្ត សាងំ វដេជាអែកយមរនះ គ្នត់បានរេើករេើងរៅររេផដេ់សកខីកមម<ថ្នកា 10 

តាងំសំណួ >បី<វគេរផសងគ្នែ  ចំនួនរី >ថ្ងៃរនះ គ្នត់ថា រៅកែុងផាះបាយ បស់អែកយមហ្ែឹង គ្នត់រ ើញ11 

រគថ្វ អែករទ្ធសនឹងដំបង រហ្ើយក្ចកងង់បាល សាិកឲ្យងប់ដរងាើម។ រនះជាចំណ ចសំខាន់ណាស់។ តាងំរីផាះ12 

បាយអែកយម រៅ<ររាង>សួ ចរមលើយ វមនចមៃ យប៉ា នាម ន? ខាុំសូមបង្គា ញជូនអងេជំន ំជក្មះរនះ វផនទី 13 

ឬក៏ដាក្កាមវដេរធវើរេើងរដាយ ក.ស.ច.ស បង្គា ញអំរីទីតាងំក្កាំងតាោន់។ <របើរយើងច ចរមើេ> 14 

រយើងរ ើញផាះសួ ចរមលើយ រយើងរ ើញផាះបាយ បស់អែកយម រៅវផែកខាងរក្កាមខាងសាដ រំនះ <ច ច15 

រេើវ រយើងនឹងរ ើញ>។ អ  ៊ីចឹងរបើរលាក រលាកក្សីរៅក្កមរមើេចមៃ យរៅរេើវផនទីរនះ ផាះបាយ16 

សក្មប់អែកយមវដេសាកសី សូក្ត សាងំ បាន<រ ើញ> គឺមិនទ្ធងំដេ់១០វម៉ាក្តរីគ្នែ ផង មនចមៃ យ17 

មិនដេ់១០វម៉ាក្តរីគ្នែ ផង <រីររាងសួ ចរមលើយរនាះ>។ ផាយុរីអវីវដេ រលាក រលាកក្សីរៅក្កមបាន18 

សាដ ប់ឮរីរមធាវី, វង សា  ន គ្នត់មិនក្តឹមវតឮសំរេងអែករទ្ធសវក្សករៅររេរគសួ ចរមលើយប៉ា រណាា ះ19 

រទ រៅររេវដេគ្នត់រធវើកា រៅកវនលងន ុ៎ង គឺថាគ្នត់ក៏បានរ ើញេទាផេថ្នកា រធវើទ្ធ  ណកមមរៅររេ20 

អែករទ្ធសរី នាក់ក្តេប់ចូេបនាប់  ំឃាងំខលួនវិញ គឺថាមន បួសសាែ មរៅរេើខលួន<រក្កាយររេសួ 21 

ចរមលើយ ួច>។ និយយអំរីកា សមល ប់រៅក្កាងំតាោន់វិញមដង រមធាវីកា ពា កដីរាយមឲ្យបង្គា ញឲ្យ22 

ហ្ួសវិមតិសងស័យថា មនកា សមល ប់រៅក្កាងំតាោន់វមន ឬក៏អត់ រដាយ<រគ>វយក្បហ រៅរេើ23 

<ភាររជឿជាក់បាន>សកខីកមម បស់ មស ស ខា និង សយ វសន។ <>សាកសី និងរដើមបណដ ឹង ដឋ24 

បបរវណី ផដេ់សកខីកមមគួ ឲ្យរជឿជាក់បានបំផ ត រហ្ើយសកខីកមម បស់គ្នត់ហ្ែឹង គឺថាវស សីង្គវ ក់គ្នែ រៅ25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧ 

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

ថ្ងៃទី២២  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  34 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

នឹងអវីវដេឆ្ម ំគ កហ្ែឹងបានរេើករេើង។  1 

[១០:៥១:២៥] 2 

រទ្ធះបីជាបញ្ញា ខលះ វមនកា ចងោំខ សគ្នែ បនដិចបនដួចក៏រដាយ របើរយើងរមើេរៅរេើភសតតុាងរនះ3 

ទ្ធងំមូេ<កែុងសា ណា បស់រយើង> គឺរ ឿងរា វវដេឆ្ម ំគ កក្កាំងតាោន់   និងអែករទ្ធសក្កាងំតាោន់4 

រ ៀបរាប់ហ្ែឹងគឺក្តូវគ្នែ  និងស ីសង្គវ ក់គ្នែ <ក្គប់រ ឿងទ្ធងំអស់>។ រលាក រលាកក្សីរៅក្កម កា វដេ5 

រេើករេើងវបបរនះ រមធាវីកា ពា កដីរធវើមិនដឹង មិនឮអំរីកា ទទួេសាេ េ់រីសំណាក់អែកយមរៅគ ករនាះ6 

ថា អែករទ្ធសវដេរគបញ្ជូនរៅក្កាងំតាោន់ក្តូវសមល ប់រោេទ្ធងំអស់ រេើកវេងវតមួយចំនួនតូច7 

ប៉ា រណាា ះវដេអាច ស់រានមនជីវិត។ <រមធាវីកា ពា កតីរធវើមិនដឹង មិនឮចំរពាះសកខីកមមសាកសី បស់ខលួន 8 

វង សា  ន > បានរ ើញឆ្ម ំយកអែករទ្ធសរចញរៅរក្ៅ ររេក្តេប់មកវិញរ ើញ្មក្បឡាក់ររញ9 

ខលួនឆ្ម ំគ កទ្ធងំរនាះ។ រហ្ើយ<រគវងមទ្ធងំរធវើមិនដឹង>កា បញ្ញជ ឲ្យសមល ប់រចញមករីរេខាក្សុកផងវដ 10 

<ក៏ដូចជា>យថាភារថ្ន បាយកា ណ៍ក្បោវំខវដេខាុំរទើបវតបង្គា ញប៉ា នាម ននាទីម នរនះ គឺអែករទ្ធស<>11 

៩២នាក់<ក្តូវបាន>សមល ប់រៅកែុង<វខវិចោិកា> ឆ្ែ ំ១៩៧៧ វតមួយររេ។  12 

មន បាយកា ណ៍<ក្សរដៀងគ្នែ >រៅកែុងវខកកកដា ឆ្ែ ំ៧៧ ក៏កត់ក្តាថា អែករទ្ធស៣៩នាក់ ក្តូវ13 

បានសមល ប់រៅកែុងវខរនាះ<វដ >។ រហ្ើយរបើរយើងរមើេ បាយកា ណ៍ក្បោវំខទ្ធងំរី រនះរៅ រលាក 14 

រលាកក្សីនឹងរ ើញថាចំនួនអែករទ្ធសវដេចូេមកកែុងមួយវខ មួយវខ តិចជាងចំនួនអែករទ្ធសវដេរគ15 

សមល ប់រោេផង។ មនន័យថា ឯកសា រនះបង្គា ញឲ្យរ ើញថា មនកា ហ្ូ ចូេអែករទ្ធសយ៉ា ងរក្ចើន 16 

រហ្ើយនិងមនកា សមល ប់ជាក្បោកំែុងក្ទងក់្ទ្ធយធំ ក្បោំវខ។ រយើងមិនអាចបរងកើតឲ្យមនវិមតិសងស័យ 17 

រដាយសា វតកា លាក់វតម ខ ប៉ា វនដគូទរៅកណាដ េវេវបបរនះបានរទ។  18 

[១០:៥៣:៣៥] 19 

និយយរីអូ កវនសងវិញមដង បញ្ញា ចមបងសក្មប់អូ កវនសងរនាះ គឺថារយើងបានយេ់ក្សបគ្នែ20 

រហ្ើយថា  មនកា សមល បជ់នជាតិោរា យ វដេអែករទ្ធសជនជាតិោរា យកែុងក្ទង់ក្ទ្ធយធំ រហ្ើយទេហី-21 

ក ណ៍រីរមធាវីកា ពា កដីរនះ គឺមិនស ីសង្គវ ក់គ្នែ រៅនងឹភសតតុាងវដេបង្គា ញជូនរលាក រលាកក្សី22 

រៅក្កមរទ។ ទី១ <រមធាវីកា ពា កតី>រេើករេើងថា <វ>ក្គ្នន់វតជាកា សាម នៗរទ ថាជនជាតិោរា យ23 

ទ្ធងំហ្ែឹង ក្តូវបានរគយករៅសមល ប់រោេ រីរក្ពាះគ្នម នសាកសីណាបានរ ើញកា សមល ប់រដាយផ្ទា េ់24 

វភែករនាះរទ។ <រលាក រលាកក្សីរៅក្កម>កា កាប់សមល ប់ភាគរក្ចើន អាចបង្គា ញរដាយមិនោបំាច់25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧ 

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

ថ្ងៃទី២២  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  35 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

មនសាកសីផ្ទា េ់វភែករៅរេើកា កាប់សមល ប់ជាក់វសដងរនាះរទ។ រហ្ើយអវីវដេរមធាវីកា ពា កដីរធវើមិនដឹង 1 

មិនឮទ្ធេ់វតរសាះរនាះ គឺកា ទទួេសាេ េ់រីសំណាក់រមគ ក និងអន ក្បធានគ កអូ កវនសងវដេបានមក2 

ផដេ់សកខីកមមរៅកែុងបនាប់សវនាកា  ក៏ដូចចំរពាះម ខសហ្រៅក្កមរស ើបអរងកតវដ  ថាគ្នត់បានទទួេ3 

បញ្ញជ ឲ្យសមល ប់ជនជាតិោរា យដ៏រក្ចើនរនះ មករីកង -- កា បញ្ញជ មករីរេខាកងរេ៨០១ រហ្ើយកា 4 

សមល ប់ក៏អន វតតរៅតាមបញ្ញជ រនះវតមដងរៅ។  5 

[១០:៥៤:៥១] 6 

វហ្ួសរីកា វងលងរៅរទៀត ចំរពាះកា សមល ប់កែុងក្ទង់ក្ទ្ធយវបបរនះ គឺថាោ ីវដេចូេ ួមរៅ7 

កែុងកា កាប់សមល ប់រនះ មិនវមនជារ ឿងក្បវហ្េៗរទ រហ្ើយរលាក រលាកក្សីក៏បានសាដ ប់ឮរីអែកជាប់8 

   ំ មិនក្តឹមវតបានរ ើញជនជាតិោរា យដេ់រក្ចើនវដេរគនាមំក  ំឃាងំរទ្ធសរនាះរទ ប៉ា វនតរី បីថ្ងៃ9 

រក្កាយមក រគក៏យកអែកទ្ធងំអស់រនាះរចញរៅ។ រហ្ើយរួកគ្នត់បាន<ផតេ់កា រិរណ៌នាថា> ករ ើញ10 

 រៅដ សាកសរ ួមមួយគឺរគកប់រៅកែុង រៅដ រប-៥២  ួមគ្នែ វតមតង រហ្ើយកែុងរនាះរ ើញមន<រខាអាវ11 

 បស់ជនជាតិោរា យទ្ធងំរនាះ ក៏បានរាយបា៉ាយរៅទីរនាះវដ >។ រមធាវីក៏បានរេើករេើងបង្គា ញជូន12 

ត លាកា ថា សាកសីរនះនិយយមិនចាស់លាស់រទ អំរីក្បជាជនវដេរគ ថាបានយករៅសមល ប់រោេ13 

រនាះ គឺថារនះមិនរិតរទ។ សាកសីវដេបានដឹងរក្ចើនបំផ តរនាះគឺរមគ ក និងអន ក្បធានគ ក <ទ្ធងំរី 14 

នាក់>បាននិយយថា ចំនួនជនជាតិោរា យវដេយករៅសមល ប់ហ្ែឹង សូមដកក្សង់៖ “រេើសរី១០០15 

នាក់” បិទកា ដកក្សង់។ ផន ង េ វដេ<>ជាប់  ំឃាងំ ស់រានមនជីវិត<មែ ក់ រហ្ើយអងេជំន ំជក្មះ16 

បានសាត ប់សកខីកមម ួចរហ្ើយ> គ្នត់មិនអាចផដេ់តួរេខរិតក្បាកដបានរទ គ្នត់ក្គ្នន់វតថា រគដឹកមន សស17 

រចញររញៗឡាន។ <គ្នត់និយយរទៀតថា មនមន សសអងេយុរៅខាងរក្ៅគ ករៅជារក្ចើននាក់ រហ្ើយ18 

មនឆ្ម ំោយំមវដ ។> អែក ស់រានមនជីវិតមែ ក់វដេបានសាល ប់រៅរហ្ើយ ម នវដេគ្នត់អាចនឹងមក19 

បង្គា ញខលួនរៅទីរនះ <គ្នត់ក្តូវបានសាត ប់ចរមលើយរដាយ ស.ក.ច.ស។> គ្នត់ថាចំនួនជនជាតិោរា យ20 

ហ្ែឹងអាចរក្ចើន ហ្ូតរៅដេ់២៥០នាក់ឯរណាះ។ <រលាក រលាកក្សីរៅក្កម រយើងក៏បានរ ើញ21 

រហ្ើយ>រៅកែុងបនាប់សវនាកា រយើងរនះ<>រៅររេពាក់រ័នារៅនឹងមន សសវដេរគថាបា៉ា ន់ក្បមណ22 

ហ្ែឹង គឺរេើសរី១០០ រចះវតរក្ចើនរេើង រក្ចើនរេើង រដាយសា ថាគ្នត់មិនអាចផដេ់តួរេខរិតក្បាកដ  23 

បាន។ អវីវដេចាស់តាម យៈសកខីកមមទ្ធងំអស់រនះ គឺថាមនក្បជាជនយ៉ា ងរក្ចើនវដេក្តូវបានរគយក24 

រៅសមល ប់រោេ។ 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧ 

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

ថ្ងៃទី២២  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  36 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បញ្ញា ចមបងមួយ វដេរមធាវីកា ពា កដីរេើករេើង ថារតើក្បជាជនោរា យជារក្ចើនរនះ វដេក្តូវ1 

បានរគសមល ប់រៅអូ កវនសង រហ្ើយវដេរយើងបានសាដ ប់រីសាកសីទ្ធងំរនាះផងវដ  គឺជាជនជាតិោរា យ2 

វតមួយវដេរគបានរាយកា ណ៍មកមជឈិមរៅថ្ងៃទី១៥ មិង នា ៧៧ រៅកែុងសា ទូ រេខមួយវដេអងេ-3 

ជំន ំជក្មះបានរ ើញសា ទូ រេខជារក្ចើនរហ្ើយ។ រនះឯកសា  E3/240 គឺថាមនឱកាសរី ដាច់រដាយ4 

វេករីគ្នែ  វដេកងរេ៨០១ បានោប់ចងជនជាតិោរា យជារក្ចើន កែុងរនាះ ួមមនទ្ធងំប  សស្តសតីវដេ5 

រគរធវើដំរណើ មករីក្បរទសរវៀតណាម។ រទ្ធះបីជារមធាវីកា ពា កដីរេើករេើងថាក្តូវក៏រដាយរៅច ះ ក៏6 

សា ទូ រេខរនះគឺថាពាក់រ័នានឹងឱកាស<ដាច់រដាយវេករីគ្នែ >មនន័យថា កងរេ៨០១រនះ បានោប់7 

រហ្ើយយកជនជាតិោរា យជារក្ចើនយកមក  ំ មិនវមនវតមដងរទ រហ្ើយរគ ករ ើញថា មនកា សមល ប់8 

ជនជាតិោរា យរនះរាប់ យនាក់មិនវមនវតមតង រេើសរីមួយដងរៅរទៀត។ <ក្តង់ចំណ ចរនះ វមិនអាច9 

ជួយរមធាវីកា ពា កតីបានរទ។> រយើងខាុំរជឿជាក់ថា វចាស់រហ្ើយថា ជនជាតិោរា យវដេរាយកា ណ៍10 

រៅកែុងសា ទូ រេខ រហ្ើយយករៅសមល ប់រៅអូ កវនសងរនះ គឺជាជនជាតិោរា យវតមួយវដេរគបាន11 

រ ៀបរាប់រៅកែុងសា ទូ រេខរនះ។ រហ្ើយសា ទូ រេខរនះ រលាកក្សីនឹង -- គឺក្តូវបានជនជាតិោរា យ12 

មួយវដេោប់ខលួនរេើកដំបូង  រហ្ើយកែុងរនាះក៏មនកា រសែើស ំឲ្យ<សួ ចរមលើយ>បវនថមរទៀត រហ្ើយក៏13 

មនកា រសែើស ំមតិវណនារីំរមដឹកនារីំថាែ ក់ភែំររញវដ  ថាក្តូវោត់កា យ៉ា ងរម៉ាចជាមួយនឹងជនជាតិ    14 

ោរា យទ្ធងំអស់រនះ។ រនះគឺរក្កាយររេោប់ខលួនភាល មក៏រសែើស ំមតិ។  15 

[១០:៥៩:៣០] 16 

ចំណ ចមួយវដេរមធាវីកា ពា កដីរេើករេើង ថារហ្ត អីក៏ជនជាតិោរា យក្កុមវតមួយរនះ 17 

រីរក្ពាះ<កា >សមល ប<់វដេរេើករេើង>ហ្ែឹង <មិនបានរកើតរេើង ហ្ូតដេ់ររេរក្កាយរទៀត? ជា18 

ដំបូង> សាកសីបានយេ់ក្សបទ្ធងំក្សុងថា កា សមល ប់រៅអូ កវនសងហ្ែឹងរគមិនបានដឹង ហ្ូតដេ់ឆ្ែ ំ19 

៧៨ រទើបដឹង មិនក្តឹមក្តូវរទ។<>អន ក្បធានគ ក<រ ម្ ះ ជិន គឹមង ង> បានផដេ់សកខីកមមថា រៅកែុង20 

ក្រឹតតិកា ណ៍រនះរកើតរេើងរៅកែុងឆ្ែ ំ១៩៧៧។ រលាក រលាកក្សីក្បវហ្េជានឹករ ើញរហ្ើយថា រដើម21 

ដំបូងរនាះ រីរដើមដំបូងមក ផន ង េ បានផដេ់សកខីកមមថារគោប់ខលួនគ្នត់រៅពាក់កណាដ េវខមិង នា ៧៧ 22 

និងក្រឹតតិកា ណ៍ពាក់រ័នារៅនឹងជនជាតិោរា យរនាះគឺ ក្បវហ្េមួយវខរក្កាយមក ក៏ជាប់ពាក់រ័នាគ្នែ23 

រៅ។  24 

រហ្ើយខាុំសូមជក្មបជូនរលាក រលាកក្សីរៅក្កមថា សកខីកមម បស់គ្នត់អាចរជឿជាក់បាន<ជាង25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧ 

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

ថ្ងៃទី២២  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  37 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

អវីវដេរយើងឮ> រៅររេវដេរមធាវីកា ពា កដីសាកសួ គ្នត់ ថារតើវមនរហ្ត កា ណ៍រនះ <រកើតរេើង1 

រៅ> ដូវខែ ុ ឬក៏អត់<រទ>? ររេហ្ែឹងគ្នត់និយយថា គឺថាគ្នត់រ ើញ រៅដ សាកសរ <វដេរទើប2 

វតមកដេ់គ ក>។ ដូរចែះខាុំមិន<ចាស់វដ  វដេ>ថារតើរក្កាយ៣០ឆ្ែ ំហ្ែឹង សាកសីរៅអាចោថំាមន ដូវ 3 

ខែ ុ ឬក៏អត់រនាះរទ។ ដូរចែះខាុំគិតថា ភសដតុាងវដេរលាក រលាកក្សីរៅក្កមបានសាដ ប់ឮ គឺវស ីសង្គវ ក់4 

គ្នែ ជាមួយនឹងសា ទូ រេខវដេរគបញ្ជូនរៅរមដឹកនារំៅភែំររញ រៅកែុងវខមិង នា ៧៧ វដេសួ វណនាំ5 

អំរីកា សួ ចរមលើយបវនថម ឬក៏អត់។ រហ្ើយភសដតុាងហ្ែឹងគឺវក្សបគ្នែ  គឺក្សបគ្នែ ទ្ធងំក្សុងវតមដង វដេ6 

ថាក្កុមហ្ែឹងគឺក្កុមវតមួយរនាះរទ។  7 

[១១:០១:៤២] 8 

ឥេូវរនះ ខាុំសូមនិយយអំរីភែំរក្កាេ រហ្ើយខាុំមនកា រេើករេើងបនដិចបនដួចប៉ា រណាា ះ រក្ពាះខាុំចង់9 

បញ្ញជ ក់ថា រមធាវីកា ពា កដីហក់ដូចជាគិតថារយើងមិនអាចបង្គា ញ ប៉ា វនដរយើងមិនវមន រយើងរិតជាអាច10 

បង្គា ញ។ រួករមធាវីកា ពា កដីបានរេើករេើងថា ភសដតុាងអំរីកា សមល ប់រៅភែំរក្កាេរនាះគឺថាភសដតុាង11 

រយើងមិន ឹងមំរនាះរទ ប៉ា វនដរយើងមិនជំទ្ធស់រនាះរទ។ <វមិនបាច់សងស័យទ្ធេ់វតរសាះ> ភសដតុាង12 

វដេសាដ ប់ឮរីភែំរក្កាេ វមនគ ណភារដូចគ្នែ នឹងភសដតុាងវដេរយើងសាដ ប់ឮមនាី សនដិស ខ<បី>    13 

ដថ្ទ <វដេកែុងរនាះ>រយើងមនសាកសីជារក្ចើនវដេគ្នកំ្ទ <កា ទទួេសាេ េ់រី>កមម ភិបាេ<រេើកា 14 

សមល ប>់ ក៏ដូចជាឯកសា នានាបានបញ្ញជ ក់អំរីបញ្ញា រនះ។ ដូរចែះវគ្នម នបញ្ញា ចំរពាះភសដតុាង<រៅភែំ15 

រក្កាេ>រនាះរទ<វដេថា វមិន ឹងមំ> រទ្ធះបីថាភសដតុាងរនាះមិន ឹងមំខាល ងំក៏រដាយ ប៉ា វនដវរៅវត16 

មនភសដតុាង។ <កែុងសា ណា បស់រយើង >រយើងមិនជំទ្ធស់ថាគ្នម នភសដតុាងអំរីកា សមល ប់ ង្គេ េរៅ17 

ទីរនាះរទ។ ប៉ា វនដខាុំចង់ជក្មបដេ់អងេជំន ំជក្មះថា រហ្ត ផេមួយសក្មប់រយើង រហ្ើយវដេរមធាវី18 

កា ពា កដីវតងវតតវ  គឺបញ្ញា វដេរគមិនអាចរៅរស ើបអរងកតផ្ទា េ់ ប៉ា វនដអវីវដេខាុំចង់បញ្ញជ ក់គឺថាចរនាល ះ19 

រីឆ្ែ ំ២០០៩ រៅររេវដេកា រស ើបអរងកតបានបញ្ចប់ រហ្ើយរយើងរមើេរៅរេើសកខីកមម ក៏ដូចជាកា 20 

កំណត់រហ្ត សាដ ប់ចរមលើយនានា គឺថាកែុងចរនាល ះររេរនាះ<មកទេ់ររេរបើកសវនាកា > រយើង ក21 

រ ើញថាអែកវដេរៅ ស់រានមនជីវិតទ្ធងំអស់បានសាល ប់ទ្ធងំអស់ ួចរៅរហ្ើយ រួកគ្នត់<រី នាក់រចញ22 

រីក-១៧ ក៏>បានសាល ប់<វដ ។ អ  ៊ីចឹងរៅ រយើងរបើកបញ្ជីរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីរមើេថា មនន ណា23 

រៅ> ក្បសិនរបើរយើងរមើេរៅរេើបញ្ជីថារតើអែកណា  ំខលួនរៅទីរនាះ ក្បសិនរបើរយើងរមើេរៅរេើបញ្ជី24 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីគឺមនរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីរៅសេ់វតមួយនាក់ប៉ា រណាា ះវដេអាចបញ្ញជ ក់បាន 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧ 

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

ថ្ងៃទី២២  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  38 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រហ្ើយក្កុមរមធាវីកា ពា កដីបានរេើករេើងអំរីរយើងវដេវតងវតរផ្ទដ តរៅរេើ ស ន វ ត វដេជាទ្ធហន1 

 បស់កងរេ<៩២០>។ រហ្ើយរយើងបានរសែើស ំឲ្យអងេជំន ំជក្មះរកាះរៅ ស ន វ ត មកវដ  រក្ពាះគ្នត់2 

ជារដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីមួយ ូប វដេសហ្រៅក្កមរស ើបអរងកតទទួេសាេ េ់ពាក់រ័នារៅនឹងរហ្ត -3 

កា ណ៍រៅភែំរក្កាេ។ គ្នត់ក្តូវបានរគទទួេសាេ េ់រដាយសា វតរហ្ត កា ណ៍រៅភែំរក្កាេ រយើងរមើេ4 

រៅកែុងដីកាដំរណាះក្សាយ រយើងរ ើញចាស់ រៅកថាខណឌ ៦៤៣គឺបានបញ្ញជ ក់ចាស់។ រហ្ើយរៅកែុង5 

ពាកយស ំតាងំខលួនជារដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី គ្នត់បាននិយយថា គ្នត់ក្តូវបានរគ  ំខលួនរៅកែុងគ កមួយរៅ6 

វកប ភែំកែុងក្សុករកាះវញក គឺក្បាកដជាភែំរក្កាេរនាះឯង។ រយើងគិតថា គ្នត់ក្តូវបានរគ  ំខលួនរៅកែុងគ ក7 

ដ៏ធំមួយវដេរគរក្បើក្បាស់រ ម្ ះថាភែំរក្កាេ រក្ពាះថារៅកែុង បាយកា ណ៍កំណត់អតដសញ្ញា ណទីតាងំ 8 

គឺបានន័យថារៅភែំរក្កាេហ្ែឹងមនអគ្ន រក្ចើន ដូចជាកវនលង  ំឃាងំ  ដឋបាេ កវនលងរធវើកា នានា។ 9 

រហ្ើយ<រយើងសងឃឹមថា គ្នត់គឺជាប គេេមែ ក់វដេរគ  ំខលួនរៅកែុងគ កដ៏ធំរនះ វដេមនទ្ធហន បស់10 

កងរេ៩២០>រាប់ យនាក់<ក្តូវបានរគ  ំរៅទីរនាះ>។ ដូរចែះខាុំគិតថា គ្នត់មិនវមន  ំខលួនរៅកវនលង11 

ទ្ធហនរនាះរទ គ្នត់  ំខលួនរៅមនាី តូចមួយ រៅកែុងតំបន់ជាមួយគ្នែ  ប៉ា វនតរៅកែុងមនាី តូចមួយមិនវមនជា12 

គ កធំរនាះរទ។  13 

[១១:០៥:២៧] 14 

ដូរចែះអងេជំន ំជក្មះអាចសរក្មច ថារតើទីតាងំវដេគ្នត់ក្តូវបានរគ  ំខលួនរនាះសថិតរៅកែុងវិសាេ15 

ភារឬក៏អត់ រនះជាឆនាា ន សិទាិ បស់អងេជំន ំជក្មះ។ រហ្ើយខាុំសូមរេើករេើងថា រៅកែុងតំបន់ហ្ែឹងគឺអងេ16 

ជំន ំជក្មះបានសាត ប់ភសតតុាង ួចរៅរហ្ើយថា ដំរណើ <មនាី សនតិស ខ>កែុងតំបន់១០៥ <រហ្ើយកងរេ17 

៩២០ រក្បើឆ្ល ស់គ្នែ >។ រហ្ើយទ្ធហនកងរេធំ៩២០ <វដេ>ក្តូវបានរគ  ំខលួនរៅទីរនាះផងវដ ។ 18 

ដូរចែះវជារ ឿងសមក្សបមួយវដេថា គ កហ្ែឹង គឺជាវផែកមួយថ្នក្បរ័នាសនតិស ខ<កែុងតំបន់។> ប៉ា វនត19 

យ៉ា ងណាក៏រដាយ រយើងរគ្ន ររៅតាមកា សរក្មច បស់អងេជំន ំជក្មះ។ កា វដេរមធាវីកា ពា កតីរេើក20 

រេើងថា អងេជំន ំជក្មះក ំរិោ ណា<សកខីកមម បស់ ស ន វ ត ថាជាសកខីកមម>ខ ស<>ទ្ធងំក្សុង។ រហ្ើយ21 

ខាុំរេើករេើងអំរីរមធាវីកា ពា កតី រខៀវ សំផន គឺរួករគមិនបានគិតអំរីភារខ សគ្នែ រៅកែុងសកខីកមម<កែុង 22 

ទេហីក ណ៍រគ>ទ្ធងំក្សុងវតមតង <ជាញឹកញាប់ កែុងសវនាកា រនះវតមតង >ថារតើអងេរហ្ត ជាវផែកថ្ន23 

ឧក្កិដឋកមមវដេរគរោទក្បកាន់រៅរេើជនជាប់រោទឬក៏អត់រនាះរទ។ រហ្ើយថារតើភសតតុាងអាចទទួេ24 

យកមកអន វតតសក្មប់រហ្ត កា ណ៍ដថ្ទរទៀតឬក៏អត់រនាះរទ។ សកខីកមម បស់ ស ន វ ត រទ្ធះបីថាគ្នត់25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧ 

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

ថ្ងៃទី២២  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  39 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ក្តូវបានជាប់  ំរៅកែុងគ កវដេជាវផែកថ្នមនាី សនតិស ខភែំរក្កាេឬក៏អត់ក៏រដាយ ប៉ា វនតភសតតុាងហ្ែឹងរៅ1 

អាចទទួេយកបាន រហ្ើយវបានបង្គា ញអំរីកា រក្បើក្បាស់ទ្ធ  ណកមមជាក្បរ័នារដាយបកសក មមយុនីសត 2 

កមពជុា រដាយ បបរៅកែុងសម័យរនាះ វដេរគអន វតតរៅតាមមនាី សនតិស ខ< បស់ខលួន>។ រនះគឺជា3 

ក ណីវដេរយើងចង់រេើករេើង។ រហ្ើយរមធាវីកា ពា កតី មតងរហ្ើយមតងរទៀត រធវើរ តជាមិនដឹង ថាវមិន4 

វមនជារហ្ត កា ណ៍វបបរនះរទ។ ដូរចែះរយើងក្តូវវញកឲ្យដាច់គ្នែ  វងអងេរហ្ត  ថារតើវជាអងេរហ្ត 5 

វដេរគរោទក្បកាន់ទ្ធក់ទងរៅនឹងឧក្កិដឋកមម បស់ជនជាប់រោទ ឬមួយក៏<>ភសតតុាង<មិនវមនជា6 

មូេដាឋ នឧក្កិដឋកមមជាក់លាក់រទ វតវក៏បង្គា ញរីរគ្នេនរយបាយវដ ។>  7 

ឥេូវរនះ <ខាុំទ ករ ឿងរនះមួយវេកសិន រហ្ើយ>ខាុំសូមរេើកយកបញ្ញា មួយរទៀតវដេរមធាវី8 

កា ពា កតី រខៀវ សំផន បានរេើកទ្ធក់ទងរៅនឹងក្តពាងំងម។ គឺថារួករគរេើករេើងក្តឹមក្តូវ ថារៅកែុង9 

ចរមលើយ បស់ <អ ឹម វចម ក្បាប់ថា> រខៀវ សំផន <ទសសនកិចច>រៅទីរនាះ <មិនអាចយកមករក្បើបាន10 

រទ>រដាយសា វតវជាភសតតុាងថ្នអំររើនិងកា ក្បក្រឹតត។ <រួករគនិយយរិតជាក្តូវ។> កា រក្បើក្បាស់11 

ភសតតុាងនូវចំណ ចរនះ គឺមិនោបំាច់រនាះរទ រក្ពាះ រខៀវ សំផន <ខលួនឯងផ្ទា េ់> បានទទួេសាេ េ់រី ដង12 

ថា គ្នត់បានរៅកា ដាឋ នក្តពាងំងម។ រហ្ើយខាុំសូមកត់សមេ េ់ថា កែុង យៈររេមួយថ្ងៃកនលះវដេរមធាវី13 

បានរេើកសា ណារនាះគឺថា ក្កុម រខៀវ សំផន <>មិនបានទទួេសាេ េ់ទ្ធងំក្សុង រហ្ើយរគមិនបាន14 

និយយ<សូមបីវតមួយមត់>ថា កូនកតី បស់រគទទួេសាេ េ់ថា គ្នត់ធាល ប់រៅក្តពាងំងមរនាះរទ។  15 

[១១:០៩:០០] 16 

ឥេូវរនះ ខាុំសូមបញ្ញជ ក់ឲ្យបានចាស់ថា រទ្ធះបីថាសកខីកមម បស់ <អ ឹម វចម> មិនអាចរក្បើ17 

ក្បាស់បានក៏រដាយ<បញ្ញជ ក់ថា រខៀវ សំផន រៅទីរនាះវមន> ប៉ា វនតវជាភសតតុាងមួយយ៉ា ង ឹងមំរដើមបី18 

បង្គា ញថា រខៀវ សំផន ឬក៏អែកណាមែ ក់រផសងរទៀតបានរ ើញ ក៏ដូចជាបានសាត ប់ឮ និងបានជួបក្បទះ19 

ផ្ទា េ់<ររេវដេរគបានរៅដេ់ទីរនាះ។ កា រិរណ៌នា បស់គ្នត់អំរីអាងក្តពាងំងម អាចទទួេយក20 

បាន>។ <វមិនវមនជា>ភសតតុាង<សកមមរទ រហ្ើយភសតតុាងរនះក្បាប់រយើងថា ដូចវដេគ្នត់បាន21 

ទទួេសាេ េ់ខលួនឯងវដ  ថាគ្នត់បានរៅទីរនាះវមន។>  22 

ឥេូវរនះខាុំសូមនិយយអំរីមនាី សនតិស ខ។ រៅកែុងកា រេើករេើង បស់ខាុំ គឺខាុំចង់រឆលើយតបរៅនឹង23 

ទេហីក ណ៍ បស់រមធាវីកា ពា កតីក្បឆំ្ងរៅនឹងមនាី សនតិស ខស-២១។ <មនចរនាល ះក្បរហងរៅក្តង់24 

ចំណ ចរនះ> រទ្ធះបីថា រមធាវីកា ពា កដីមនររេរវលារក្ចើន< ហ្ូតដេ់រៅរី ថ្ងៃ>រដើមបីរេើករេើងក៏25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧ 

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

ថ្ងៃទី២២  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  40 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រដាយ ប៉ា វនតរមធាវីកា ពា កដី នួន ជា វប ជាមិននិយយអំរីទីតាងំវដេរយើងយេ់ថាជាទីតាងំ<ឧក្កិដឋ1 

កមម>សំខាន់បំផ ត។ រហ្ើយជាកា រិតរៅ គឺទីតាំងឧក្កិដឋកមមហ្ែឹង គឺពាក់រ័នាជិតសែិទាបំផ តជាមួយនឹង 2 

នួន ជា។ រយើងដឹងថា ជាគ កមួយវដេមន សសក្បវហ្េជា១៨.០០០នាក់ ក្តូវបានសមល ប់ រហ្ើយ<ភាគ3 

រក្ចើនថ្នរួករគ>សថិតរៅរក្កាមកា <បញ្ញជ >ផ្ទា េ់ បស់ជនជាប់រោទ។ រតើមនអែកណាមែ ក់វដេរជឿ4 

ថា ក្កុមរមធាវីកា ពា កដី នួន ជា មិនរេើករីស-២១ រដាយសា រួករគ<អស់>ររេរវលារនាះ? រគមន  5 

ឱកាសបី<ដង> រដើមបីនិយយអំរីស-២១ រហ្ើយទ្ធងំបីររេហ្ែឹងគឺរួករគមិននិយយ។  រសៀេថ្ងៃ6 

ស ក្ក គឺរគ< ំេង>និយយអំរីស-២១ ដេ់អ  ៊ីចឹងរៅ រគរៅផាះ<ម ន២០នាទី>។ រហ្ើយរៅក្រឹកថ្ងៃចនា 7 

រយើង ំរឹងថារគនឹងនិយយអំរីស-២១ វតរគអត់និយយរទៀត <រគ ំេងរោេ>។ រហ្ើយរៅររេ8 

 រសៀេថ្ងៃចនា រលាករមធាវីវប ជាមិននិយយអវីទ្ធេ់វតរសាះ រហ្ើយវប ជារធវើកា រជ ក្បមង ឬក៏9 

រដៀេក្បមងដូចកូនរកមងមករេើខាងក្រះរាជអាជាា រៅវិញ។ <រតើមនអវីវដេសំខាន់ណាស់រៅ វដេរគ10 

ក្តូវរេើករ ឿងរផសងមកនិយយជំនួស>ស-២១ ជាមនាី សនតិស ខវដេ នួន ជា ក្គប់ក្គង<?> រួករគ11 

វប ជាចំណាយររេរី វគេរៅរេើរ ឿងក្កររើ រ ឿងវផនកា  “ក”, “ខ” រៅវិញ <ជំហន ១, ២, ៣>។ 12 

រហ្ើយរមធាវីកា ពា កដីបានផដេ់កា រ ៀន បរក្ងៀនអំរីអតថន័យ បស់ពាកយ “ក មមយុនីសត” ឬក៏អំរីកា វដេ13 

រួកបសចិមក្បរទសមិនដឹងអំរីវបបធម៌ក្បថ្រណីកមពជុារៅវិញ <រដាយជនជាតិអូស្តសាត េីមែ ក់>។ រហ្ើយ14 

រួករគរេើកអំរី<កា និទ្ធនតាមវបបេទាិ>ម៉ា នីឃាន ណារ  ធីវ ៤៧ដង គឺ៤៧ដង ប៉ា វនតអត់មនអវីទ្ធស់15 

វតរសាះ សូមបីវតមដងក៏គ្នម នវដ  រីស-២១។ រគមិននិយយសូមបីវតមដងរសាះអំរីអែករទ្ធសជាក ម រៅ16 

ក្កាងំតាោន់ <និងមនាី ស-២១> គឺរគរសៃៀមបាត់មត់វតមដង មិននិយយអំរីស-២១។  ក្បវហ្េជារៅ17 

ថ្ងៃវសែក ក្បវហ្េជារគនឹងរេើករីស-២១ <តាមរមើេ៍>។ ដូរចែះរៅររេវដេរគរេើករហ្ើយរៅ គឺ18 

គ្នម នអែកណាមែ ក់អាចរឆលើយតបចំរពាះរួករគបាន ក្បវហ្េ។ វជារ ឿងអាម៉ា ស់ណាស់ក្បសិនរបើអ  ៊ីចឹង19 

វមនរនាះ។  20 

[១១:១២:៥១] 21 

រទ្ធះបីរមធាវីកា ពា កដីនិយយសែីក៏រដាយ ក៏វមិនអាចផ្ទល ស់បដូ ភសតតុាងវដេបង្គា ញថា កូនកដី22 

 បស់រគគឺមនរិ  ទាភាររនាះរទ <រដាយបង្គា ញរីឧក្កិដឋកមមរៅមនាី សនតិស ខរនាះ>។ ដូរចែះគឺរយើងមិន23 

បានឮរគនិយយអំរីស-២១រទ ប៉ា វនតរយើងបានសាដ ប់ឮអំរី<កា និទ្ធនតាមវបបេទាិ>ម៉ា នីឃាន ណារ  ធីវ 24 

មដងរហ្ើយមដងរទៀត មដងរហ្ើយមដងរទៀត។ រហ្ើយររេវដេរគនិយយដេ់រៅ៤៧ដងហ្ែឹង គឺបង្គា ញ25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧ 

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

ថ្ងៃទី២២  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  41 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ចាស់ថា រួករគមិនយេ់អំរីពាកយហ្ែឹងរៅវិញ វមិនរិបាករនយេ់រទពាកយហ្ែឹង។ ប៉ា វនតពាកយ “ម៉ា នី- 1 

ឃាន” ហ្ែឹងគឺសំរៅរេើកា មនទសសនៈរី  <>គឺ<រិភររលាកវបងវចកជារី គឺេែ និង>អាក្កក់<>។ 2 

ថារតើអែកណាេែ អែកណាក្តឹមក្តូវ? <សាត ប់រៅរតើក្តូវន ណារគ?>  សា ណាបញ្ចប់កា រិភាកាមួយ3 

រនះ គឺបង្គា ញថា គ្នម នអែកណាអាក្កក់ តាមទសសនៈម៉ា នីឃាន ជាង<គំនិត>រួកវខម ក្កហ្មរនាះរទ គឺថា4 

រួកវខម ក្កហ្មវបកវចកកមពជុារៅជាសមសធាត េែ សមសធាត អាក្កក់ រហ្ើយរគសមល ប់រួក<អែក5 

វដេរគយេ់ថាជា>សមសធាត អាក្កក់ អាហ្ែឹងរហ្ើយគឺជារគ្នេគំនិតថ្នម៉ា នីឃាន។ រយើងបានឮ6 

រមធាវីរ ៀបរាប់អំរីរគ្នេនរយបាយសនតិស ខ គឺថារគ្នេនរយបាយហ្ែឹង រដើមបីទ កអែកេែ របាស7 

សមែ តអែកអាក្កក់ ប៉ា វនតរគ<មនគិតរទថា >រៅររេវដេរគនិយយអំរីរគ្នេនរយបាយ បស់បកស8 

ក មមយុនីសតកមពជុាវបបហ្ែឹង គឺបានន័យថា រគកំរ ងវតរេើកកូនកដី បស់រគដាក់រៅកែុងក្កុមរួកម៉ា នីឃាន9 

រៅវិញរនាះរទ<។>  10 

[១១:១៤:៥៦] 11 

ខាុំសូមទ កររេក្បវហ្េជា១០នាទី ជូនសហ្ក្រះរាជអាជាា ជាតិរដើមបីរេើករេើងអំរីបញ្ញា វដេ -12 

- ម ននឹង<>ខាុំក្បគេ់រវទិកាជូនគ្នត់។ ឥេូវរនះខាុំសូមរេើកចំណ ចទីរី បីបវនថមរទៀត។ <ចំណ ចមួយ13 

កែុងចំរណាមចំណ ចរី រនះ គឺ>ទ្ធក់ទងរៅនឹងកា ទទួេខ សក្តូវក្រហ្មទណឌ  បស់ជនជាប់រោទ។ រហ្ត 14 

អវីបានជា នួន ជា រហ្ើយនិង រខៀវ សំផន ក្តូវទទួេខ សក្តូវចំរពាះកា   ខំលួន <និងកា សមល ប>់រៅមនាី 15 

សនដិស ខ<?> មិនវមនរដាយសា វតរួករគក្សុះក្សូបអាហ ររេក្រឹកជាមួយគ្នែ រនាះរទ <ចំណ ចហ្ែឹង16 

មិនវមនជាទេហីក ណ៍ បស់រយើងរេើយ>។ រួករគរធវើកា ជាមួយគ្នែ   សរ់ៅជាមួយគ្នែ  គឺថាទ្ធងំបីវតមដង 17 

ទ្ធងំរៅម ន ទ្ធងំកែុង និងរក្កាយ បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ អវីវដេសំខាន់បំផ តរនាះគឺថា <រួក>រគ18 

ជាអែកចូេ ួមរៅកែុងកិចចក្បជ ំថាែ ក់ដឹកនា ំបស់គណៈកមមកា  គឺគណៈកមមកា អចិថ្ស្តនតយ៍<រក្ចើនជាងរគ> 19 

រហ្ើយជាទូរៅរគជាអែករធវើកា សរក្មចចិតត រហ្ើយនិងរចញកា បញ្ញជ វណនាទំ្ធក់ទងរៅនឹងកា ោបខ់លួន20 

ខាម ងំ<វដេរគរោទក្បកាន់>  ួមទ្ធងំរមដឹកនាដំថ្ទរទៀតរៅកែុងក្កុម បសរួ់ករគផង។ រខៀវ សំផន និង 21 

នួន ជា សថិតរៅកែុងក្កុមថាែ ក់ដឹកនាតូំចមួយវដេរគជួបគ្នែ រៅ ក-១ រហ្ើយជវជកគ្នែ <រេើកា >សរក្មច 22 

<រនះ >រហ្ើយរគអងេយុរៅត ជាមួយគ្នែ  រហ្ើយសរក្មចអំរីរជាគវសនាសរមដច សីហ្ន  រហ្ើយនិងកូន23 

រៅ បសក់្រះអងេ <ដូចរយើងរ ើញក្សាប់រៅកែុងកំណត់ក្តាថ្នកិចចក្បជ ំរនាះ>។ រួករគសរក្មចអំរី24 

រជាគវសនា បស់រមដឹកនាដំថ្ទរទៀត ដូចជា ចក្កី, <>និង ជូ រជត។ ក្បវហ្េជារលាក រលាកក្សី25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧ 

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

ថ្ងៃទី២២  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  42 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

រៅក្កមរៅោថំា ឌ្ ច បាននិយយថា ប៉ា េ រត រៅ រខៀវ សំផន រហ្ើយនិង វន រវ ត មកចូេ ួមកា 1 

ក្បជ ំអំរីកា ោបខ់លួន<រេខាភូមិភាគបសចិម>គឺ ជូ រជត រនាះឯង។ ដូរចែះកា ចូេ ួម បស់រួករគរៅកែុង2 

ក្កុមថាែ ក់ដឹកនាតូំចមួយរដើមបីរធវើកា សរក្មចចិតតរនាះរហ្ើយ គឺជាមូេរហ្ត រនះ។ រហ្ើយទី២ រយើងបាន3 

និយយេមែិតរៅកែុងសា ណា បសរ់យើងរហ្ើយគឺវគេអប់ ំនរយបាយ។ គឺរគផដេ់វគេអប់ នំរយបាយជា4 

រទៀងទ្ធត់រៅដេ់កមម ភិបាេ បស់រួករគ អំរីក្កុមណាវដេរគោត់ទ កថាជាខាម ងំ រហ្ើយរគវណនាឲំ្យ5 

ក្កុម បស់រគក្តូវក្បុងក្បយ័តែ រហ្ើយនិងគិតរិោ ណា ក្រមទ្ធងំរក្តៀមខលួន<វសវង ក>ខាម ងំ<ស ី ូងថ្ផា6 

កែុង>ទ្ធងំអស់រនាះ។ 7 

[១១:១៧:៤៦] 8 

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម រមធាវីកា ពា កដីបានក្បាប់អងេជំន ំជក្មះអំរីរ ឿងរក្រងនិទ្ធនវខម មួយ9 

វដេថា កសិក មែ ក់បរនាា សរវរ បស់គ្នត់ រដាយសា វតសាវ យកបាយមកលាបមត់។ អ  ៊ីចឹងរៅថ្ងៃ10 

រនះ រៅររេរនះខាុំសូមនិយយអំរីរ ឿងរនះវដ  ប៉ា វនតតាមវបបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ< វិញ> គឺថាវជា11 

រ ឿងសំណាងវដ  វដេ<កសិក  ករ ើញថា>រវរ<មត់ជាប់បាយរនាះ មិនវមនជា នួន ជា, រខៀវ   12 

សំផន និងប៉ា េ រត។ រួករគមិនក្តឹមវតសតីបរនាា សរវរហ្ែឹងថាស ីបាយរទ វតរមដឹកនាបំកសក មមយុនីសត 13 

វងមទ្ធងំបានករមាចរវររនាះ រដាយវេួចបាយ ករមាចទ្ធងំសាវ រដាយវជាបណាត ញរវរ ករមាចកូនរៅ 14 

 បស់វ ដូរចែះ រូជរងស បស់ខាម ងំនឹងមិនអាច ីករាេដាេបានរទៀតរទ។> អ  ៊ីចឹង <រនះជាតងភារគួ 15 

ឲ្យរខាល ចផា វដេរកើតរេើងកែុង បប>កមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ <រហ្ើយរនះជាកា មិនរគ្ន រជីវិត16 

មន សស វដេរគបង្គា ញរក្ចើនដង រដាយកា ក្បក្រឹតតរីរមដឹកនាបំកសទ្ធងំរនះ> រហ្ើយខាុំសងឃឹមថា រ ឿង17 

ហ្ែឹងមិនរកើតរេើងសាជាងមីមដងរទៀតរៅកែុងក្បរទសកមពជុារនះរទ។ រហ្ើយខាុំសូមអ គ ណ ចំរពាះអងេជំន ំ18 

ជក្មះវដេបានផដេ់រវទិកាដេ់ខាុំ រហ្ើយខាុំសូមបញ្ចប់សា ណា បសខ់ាុំ រហ្ើយខាុំសូមក្បគេ់រវទិកាជូនរៅ19 

សហ្ក្រះរាជអាជាា ជាតិ។ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ 20 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 21 

បាទ សូមអរញ្ជើញ! 22 

[១១:១៩:៣១] 23 

រលាកក្សី ជា លាង៖ 24 

សូមអ គ ណ។ រហ្ើយសូមរគ្ន ររលាកក្បធាន រៅក្កមទ្ធងំអស់ ភាគី ក៏ដូចជាសវនាកា ទ្ធងំ25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧ 

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

ថ្ងៃទី២២  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  43 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

មូេ។ ថ្ងៃរនះជាថ្ងៃច ងរក្កាយ រម៉ា ងច ងរក្កាយសក្មប់សំណ ំរ ឿង០០២ វគេទី២  បស់សហ្ក្រះរាជ1 

អាជាា ។ សហ្ក្រះរាជអាជាា មនចំណាប់អា មមណ៍មួយចំនួនកែុង យៈររេ៧ថ្ងៃកនលងមករនះ។ រក្កាយរី2 

បានសាដ ប់អស់ យៈររេបីថ្ងៃកនលះថ្នសវនាកា រនះ ក្កុមរមធាវីកា ពា កដីបានតវ ខាល ងំៗថា សវនាកា 3 

រនះក្គ្នន់វតជាសវនាកា សវមដងវតប៉ា រណាា ះ វដេរនះជាកា រឃាសនាមួយសក្មប់អែកគ្នកំ្ទ បស់4 

ត លាកា  និងមិនវមនមនរចតនាចង់ កកា រិត អំរីបទរោទក្បកាន់រនាះរេើយ។ រៅកែុង យៈររេរី 5 

សបាដ ហ្៍ថ្នសវនាកា ជាសាធា ណៈរនះ មនអែកចូេ ួមទសសនារាប់ យនាក់រៅកែុងសវនាកា  និងបាន6 

ផសរវផាយទូទ្ធងំសកេរលាកតាម យៈក្បរ័នាអ ីនរធើរណត។   រមធាវីកា ពា កដីក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យរធវើ7 

អំណះអំណាង បស់ខលួនអំរីភារក្តឹមក្តូវ យ តតិធម៌ថ្នកា ជំន ំជក្មះ អំរីភារក្តឹមក្តូវ យ តតិធម៌ថ្នរសចកដី8 

សរក្មចផ្ទា េ់ បស់រលាក រលាកក្សីរៅក្កម អំរីចំណ ចខាល ងំថ្នភសដតុាងរៅកែុងសំណ ំរ ឿងរនះ រដាយរ ំ9 

មនកា រក្ជៀតវក្ជក ឬកា ក្តួតរិនិតយរីត លាកា  ឬរីន ណាមែ ក់រេើយ។  10 

តាម យៈថ្នដំរណើ កា ជំន ំជក្មះរលាកក្បធាន រលាករៅក្កម បានបង្គា ញរីភារអត់ធមត់ និង11 

ភារក្តឹមក្តូវយ តតិធម៌ វដេអន ញ្ញា តឲ្យជនជាប់រោទតាម យៈរមធាវីកា ពា កដី បស់គ្នត់រធវើអំណះ12 

អំណាងរក្ចើន រទ្ធះបីជាអំណះអំណាងរនាះ មនកា វយក្បហ រៅរេើស ច ិតភារ បស់រលាក13 

រៅក្កម ក៏រលាករៅក្កមរៅវតផដេ់ឱកាសឲ្យរមធាវីកា ពា កដីរធវើអំណះអំណាងទ្ធងំរនះដវដេ និង14 

អន ញ្ញា តឲ្យរធវើជាសាធា ណៈរទៀតផង។ វិជាជ ជីវៈ ភារអត់ធមត់ និងភារក្តឹមក្តូវយ តតិធម៌ បស់រលាក15 

រៅក្កម ចំរពាះរមធាវីកា ពា កដី ទ្ធក់ទងនឹងកា វយក្បហ ជាប គេេ គួ ក្តូវបានទទួេសាេ េ់។ កែុង16 

អំេុងថ្នកា រធវើអំណះអំណាងទ្ធងំរនះ ថ្នររេបិទកិចចរិភាការដញរដាេ រមធាវីកា ពា កដីបានបង្គា ញ17 

រីកា ភាា ក់រផែើេ និងកា ររញចិតត បស់ខលួនចំរពាះសាេដីកាបណដ ឹងសាទ កខថ្នសំណ ំរ ឿង០០២ វគេទី១ 18 

វដេឲ្យ ួចខលួនរីកា រោទក្បកាន់វផែកខលះថ្នសំណ ំរ ឿងម នរនាះ។ រលាកក្បធាន រលាករៅក្កម រយើងមិន19 

យេ់ក្សបតាមរសចកដីសរក្មចទ្ធងំអស់រនាះរទ។ តាមកា  ករ ើញខលះៗ ទ្ធក់ទងនឹងអងេចាប់ ជា20 

រិរសសអងេរហ្ត  ជាកា រិតណាស់ រយើងរិតជាមនកា ខកចិតត។ ប៉ា វនដរទ្ធះជាយ៉ា ងណាកដី វមិនអាច 21 

និងមិនវមនជាកា ង្គ  បស់រៅក្កមវដេក្តូវរធវើឲ្យភាគីទ្ធងំអស់សបាយចិតតរនាះរទ។ កា ង្គ  បស់22 

រលាករៅក្កម គឺអន វតតចាប់ចំរពាះអងេរហ្ត ទ្ធងំឡាយ វដេបាន ករ ើញរដាយក្តឹមក្តូវ យ តតិធម៌ និង23 

ក្សបតាមសតិសមបជញ្ាៈ បស់ខលួន។ រយើងទទួេសាេ េ់នូវចំណ ចរនះ រហ្ើយជាកា រិតណាស់ រយើង24 

ទទួេសាេ េ់នូវកា ជមែះចំរពាះកា េំបាកទ្ធងំឡាយ វដេរលាក រលាកក្សីរៅក្កមជួបក្បទះ និងកា 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧ 

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

ថ្ងៃទី២២  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  44 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

េះបង់ បស់រលាក រលាកក្សីរៅក្កមចំរពាះភា កិចចទ្ធំងរនះ។  1 

[១១:២៣:៥៤] 2 

គ្នម នន ណាមែ ក់បានអានសាេដីកាបណដ ឹងសាទ កខ វដេបាន ករ ើញចំណ ចេែៗជារក្ចើន 3 

សក្មប់ជនជាប់រោទអាចគិតថា ត លាកា រនះ ក្តូវបានបរងកើតរេើងវដេបានកំណត់េទាផេជាម ន4 

រេើយ។ សាេដីកា បស់អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា គឺវផែករៅរេើអងេចាប់ និងភសដ-ុ5 

តាងវដេមន។ ខណៈវដេសាេដីការេើបណដ ឹងសាទ កខថ្នសំណ ំរ ឿង០០២ វគេទី១ បាន ករ ើញ6 

ចំណ ចេែៗជារក្ចើនវដេជួយដេ់ជនជាប់រោទក៏រដាយ ក៏សាេដីការនះ បានតមកេ់រទ្ធសរដាយបាន7 

ទទួេសាេ េ់ថា កា ទទួេខ សក្តូវ បស់ នួន ជា និងរខៀវ សំផន ចំរពាះឧក្កិដឋកមមទ្ធងំរនះ ក្តូវបាន8 

បញ្ញជ ក់ហ្ួសរីវិមតិសងស័យ និងបានទទួេសាេ េ់ថា សវនាកា បានរធវើរេើងរដាយក្តឹមក្តូវ យ តតិធម៌   9 

ជាមូេដាឋ ន និងក្សបតាមបទដាឋ នអនដ ជាតិថ្នកា ជំន ំជក្មះក្បកបរដាយយ តតិធម៌ ក្រមទ្ធងំបានតមកេ់10 

រទ្ធស។  11 

រៅថ្ងៃទី២៩ វខឧសភា ឆ្ែ ំ២០១៣ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីមែ ក់រ ម្ ះ ហ្ ូ ចនាថ  បានជក្មប12 

រលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សី អំរីកា បាត់បង់សមជិកក្គួសា  បស់គ្នត់ចំនួន២២នាក់ រៅកែុង បប13 

វខម ក្កហ្ម និងថាបនាា ប់រីរនាះ ក្រឹតតិកា ណ៍ទ្ធងំរនះបានប៉ាះពាេ់កែុងកា  ស់រៅ បស់គ្នត់វបបណា។ 14 

“ថ្ងៃរនះ ខាុំ ំរភើបណាស់ វដេខាុំមនឱកាសតាម យៈត លាកា អនត ជាតិរនះ ជាកា ឆលងកាត់សម ក្ទរដើមបី15 

មកដេ់ទីរនះ កែុងកា វសវង កយ តតិធម៌សក្មប់ជន ងរក្គ្នះ និងសក្មប់ក្បជាជនកមពជុាទ្ធងំមូេ។” 16 

រលាកក្សីបាននិយយថា “រនះគឺជាថ្ងៃវដេខាុំបាន ង់ោអំស់ យៈររេជាង៣០ឆ្ែ ំមករហ្ើយ ខាុំចង់រសែើស ំ17 

ឲ្យរលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សី ត លាកា អនត ជាតិមួយរនះ ក្តូវវតសរក្មចរសចកដីក្បកបរដាយក្តឹម18 

ក្តូវ និងយ តតិធម៌ សមនឹងភារធៃន់ធៃ ថ្នបទរេមើស។” ពាកយសាមញ្ា បស់រលាកក្សី បានបញ្ញជ ក់រីភា កិចច19 

ដ៏ធំសរមបើម ប៉ា វនដរដាយរសាម ះក្តង់រៅចំរពាះម ខរលាកក្បធាន រលាករៅក្កម រលាកក្បធាន រលាក20 

រៅក្កម ក្តូវរធវើកា វិនិចោ័យឲ្យក្តឹមក្តូវ និងរដាយយ តតិធម៌ រដាយរិោ ណារីវិសាេភារដ៏ធំរធង និង21 

ទមៃន់ថ្នឧក្កិដឋកមមទ្ធងំរនះ។  22 

[១១:២៦:៤០] 23 

រៅកែុងក ណីវដេអងេជំន ំជក្មះ ករ ើញថា រ ំមនភសតតុាងហ្ួសរីវិមតិសងស័យរនាះ អងេជំន ំ24 

ជក្មះមនសិទាិររញរេញសរក្មចឲ្យជនជាប់រោទ ួចខលួនរីបទរោទទ្ធងំរនាះ។ ប៉ា វនដរយើងមនទំន កចិតត25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧ 

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

ថ្ងៃទី២២  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  45 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

ថា រៅវដេរលាកក្បធាន រលាករៅក្កម រធវើកា រិនិតយរៅរេើភសតតុាងរៅកែុងសំណ ំរ ឿងរនះ រដាយ1 

យកចិតតទ ក រលាកក្បធាន រលាករៅក្កម នឹងរ ើញថា ភសតតុាងទ្ធងំរនះបានបង្គា ញឲ្យហ្ួសរីវិមតិ2 

សងស័យ រហ្ើយទ្ធងំ នួន ជា និង រខៀវ សំផន ក្តូវទទួេខ សក្តូវខាងក្រហ្មទណឌ  ចំរពាះកា រធវើឲ្យរៅ  3 

ជាទ្ធសក  ក្បជាជនកមពជុារាប់លាននាក់រៅកែុងសហ្ក ណ៍ និងរៅតាមកា ដាឋ ននានា វដេក្បជាជន4 

កមពជុាបានទទួេ ងរៅកែុង បបរនាះ ចំរពាះអំររើអមន សសធម៌ ទ្ធក់ទងនឹងរគ្នេនរយបាយសដីរី      5 

អាពាហ្៍រិពាហ្៍រដាយបងខំ និងកា  ំរលាភរសរសនថវៈវដេជាវផែកថ្នរគ្នេនរយបាយរនះ ចំរពាះកា 6 

រធវើទ កខប ករមែញរេើក្រះរ ទាសាសនិកជន រៅររេវដេរគបាន ិះ កកមច ត់សាសនារោេ ចំរពាះកា រធវើ7 

ទ កខប ករមែញ និងអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍រៅរេើក្កុមជនជាតិរវៀតណាម និងោម រៅកែុងក្បរទស   8 

កមពជុា និងចំរពាះកា   ំខលួនរដាយខ សចាប់ និងកា រធវើទ្ធ  ណកមម កា រធវើមន សសឃាត និងកា សមល ប់9 

 ង្គេ េមន សសររញវ័យ និងកូនរកមងរាប់ម ឺននាក់។ រនះនិយយចំរពាះវតមនាី សនដិស ខចំនួនបួនវតប៉ា រណាា ះ 10 

វដេបានរោទក្បកាន់រៅកែុងសំណ ំរ ឿងរនះ។ ឯកសា ទ្ធងំអស់ វដេសហ្ក្រះរាជអាជាា បានយកមក11 

សំអាងរៅររេរនះ ស ទាវតមនក្បភរក្តឹមក្តូវ មិនដូចអវីវដេក្កុមរមធាវីកា ពា កដីបានរេើករេើងថា 12 

សហ្ក្រះរាជអាជាា បង្គា ញឯកសា ទ្ធងំឡាយ និងសាកសីនិយយក ហ្ករនាះ គឺជាកា មិនក្តឹមក្តូវរទ។ 13 

រតើសហ្ក្រះរាជអាជាា  សាកសី រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី និងអែកជំនាញ បង្គា ញ ឬវងលងមិនរិតរនាះ រដើមបី14 

អវី? 15 

[១១:២៩:១៥]  16 

រលាកក្បធាន រលាករៅក្កម ខាុំសូមឲ្យរលាកក្បធាន និងរលាករៅក្កម ងលឹងវងលងអំរីភសតតុាង17 

រដាយក្បុងក្បយ័តែ វិនិចោ័យរដាយយ តតិធម៌ និងវសវង កកា រិត។ រនះជាកា រិតវដេនឹងផដេ់យ តតិធម៌ 18 

ដេ់ជន ងរក្គ្នះរៅកែុងសំណ ំរ ឿងរនះ និងគឺជាកា រិតវដេជួយដេ់មន សសវ័យរកមង និងមន សសជំនាន់19 

រក្កាយរៅកែុងក្បរទសកមពជុា និងរៅកែុងរិភររលាកទ្ធងំមូេ។ សូមរយើងទ្ធងំអស់គ្នែ  រធវើឲ្យអស់រី 20 

េទាភាររដើមបីទប់សាក ត់នូវអំររើរឃា រៅវបបរនះ ក ំឲ្យរកើតមនរេើងងមីជាមដងរទៀត។  21 

រលាកក្បធាន រលាករៅក្កម សំណ ំរ ឿងរនះជាសំណ ំរ ឿងដ៏ធំ និងសមគុសាម ញ។ រលាកក្បធាន 22 

រលាករៅក្កមបានសាដ ប់សកខីកមម បស់សាកសី ចំនួន២៧៨នាក់ រៅកែុងសវនាកា រនះ កែុងរនាះមនសាកសី23 

១៧២នាក់ អែកជំនាញ១១នាក់ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី៩៥នាក់ រៅកែុងកា ជំន ំជក្មះចំនួនរី  រេើជនជាប់24 

រោទ នួន ជា និង រខៀវ សំផន។ កា ជំន ំជក្មះរនះបានរធវើរេើងអស់ យៈររេ៤៩៩ថ្ងៃថ្នថ្ងៃសវនាកា  25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧ 

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

ថ្ងៃទី២២  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  46 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

វដេបវនថមរៅរេើសវនាកា បង្គា ញឯកសា ចំនួន១.៦៥៩១ ក្តូវបានទទួេយក។  មនន័យថាឯកសា 1 

ភសតតុាងរាប់ម ឺនទំរ័   ឯកសា ទ្ធងំអស់រនះ  មន ួមទ្ធងំបញ្ចូេឯកសា សហ្កាេកមពជុាក្បជាធិប-2 

រតយយ សាែ ថ្ដវិភាគ កំណត់ក្តាវខសអាត់សំរេង និងវីរដអូ និងកា សាដ ប់ចរមលើយវដេរធវើរេើងរដាយសហ្3 

រៅក្កមរស ើបអរងកត និងបទសមា សន៍រដាយមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា។ ដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា 4 

មួយ យ៉ា ងរហចណាស់ សាកសី និងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីចំនួន១.០០០នាក់ ក្តូវបានសាដ ប់ចរមលើយកែុង5 

កា រស ើបអរងកត។  6 

[១១:៣១:២៤] 7 

រយើងកែុងនាមកា ិយេ័យសហ្ក្រះរាជអាជាា  សូមសវមដងនូវកា អ គ ណយ៉ា ងក្ជាេរក្ៅដេ់8 

សាកសី អែកជំនាញនិងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណី វដេបានផដេ់រ ឿងរា វ បស់ខលួន។ រហ្ើយអ គ ណដេ់9 

សាកសីរាប់ យនាក់វដេបានសាដ ប់ចរមលើយកែុងអំេុងររេរស ើបសួ  និងអ គ ណដេ់អែកវដេបានផដេ់10 

សកខីកមមរៅកែុងសវនាកា ។ រយើងដឹងថា អែកទ្ធងំរនាះភាគរក្ចើនបានទទួេ ងទ កខយ៉ា ងរវទនាកែុងអំេុង11 

ថ្ន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ រហ្ើយរយើងយេ់អំរីកា េំបាក កែុងកា  ំឭករេើងវិញ និងកា រ ៀបរាប់12 

អំរីកា ចងោំគួ ឲ្យរខាល ចផាវបបរនះ អំរីភារអាម៉ា ស់ថ្នកា រធវើឲ្យរៅជាទ្ធសក  អំរីកា ឈឺោប់ថ្ន13 

អាពាហ្៍រិពាហ្៍រដាយបងខំ ឬកា  ំរលាភរសរសនថវៈ និងអំររើកា សាល ប់អែកជាទីក្សលាញ់ បស់ខលួន។ 14 

ចំរពាះសាកសីនិងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីទ្ធងំអស់ រយើងសូមវងលងអំណ គ ណចំរពាះភារអង់អាចកាល ហន15 

 បស់រួកគ្នត់។ រួកគ្នត់គឺជា វី ជនរិតរៅកែុងសំណ ំរ ឿងរនះ រហ្ើយកា ចូេ ួមចំវណក បស់រួកគ្នត់គឺ16 

រដើមបីប រវរហ្ត ថ្នយ តតិធម៌សក្មប់ជន ងរក្គ្នះទ្ធងំអស់ រដាយ ួមទ្ធងំអែកវដេមិនបានផដេ់សកខីកមម 17 

រដាយសា វតបានបាត់បង់ជីវិតរៅកែុង បបរនាះ។ សូមអ គ ណ។ 18 

ក្បធានអងេជនំ ៖ំ 19 

បាទ អ គ ណ។ បាទ ម ននឹងសក្មក សូមសួ សាងមីមដងរទៀត រលាករមធាវី វ ិចទ័  កូរប៉ា បញ្ញា20 

ថ្នដំរណើ កា សវនាកា រៅថ្ងៃវសែក វដេរសចកដីសនែិដាឋ នតបច ងរក្កាយ រតើរលាកបានរិភាកាជាមួយ21 

នឹងកូនកដី បស់រលាករទ? រក្ពាះឥេូវរនះដេ់ររេរលាកបានសាដ ប់ ួចរហ្ើយ ថារតើរលាក នួន ជា គ្នត់រធវើ22 

រសចកដីវងលងសនែិដាឋ នច ងរក្កាយវដ ឬរទ? រហ្ើយរបើគ្នត់រធវើ គ្នត់ក្តូវរធវើរៅររេណា? រហ្ើយរធវើរៅទី23 

កវនលងណា? គ្នត់រធវើរីបនាប់ខាងរក្កាម ឬក៏គ្នត់មករធវើរៅចំរពាះម ខអងេជំន ំជក្មះដូចកាេរី០០២/០១? 24 

រលាក វ ចិទ ័ ករូប៉ា៖ 25 
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អងេជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងេជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧ 

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

ថ្ងៃទី២២  វខមិង នា  ឆ្ែ ំ២០១៧  ទំរ័  47 

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

កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធងំរនះអាចខ សរីកា បកវក្បផ្ទា េ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប នងិទូបកវក្បបនត។ 

បាទ រលាកក្បធាន ខាុំយេ់អំរីសំណួ វដេរលាកក្បធានចង់សួ  ប៉ា វនតខាុំមិនចង់និយយឲ្យបាន1 

េមែិតអំរីអវីវដេខាុំបានជវជកជាមួយ នួន ជា រនាះរទ ប៉ា វនតខាុំចង់បញ្ញជ ក់ថា គ្នត់ហក់ដូចជាមិនចង់រឆលើយ2 
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