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បារាំង

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍
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3

[០៩:០៣:៤៩]
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អងគយ
ុ េះ!
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21

ទ្ធំងអស់ថ្នរ ឿងកដីរនះមនវតតមន រោយវឡក រលាក នួន ជា មនវតតមនរៅបនាប់

ំខួ ន
ល ខាងរក្កាម

22
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24
25

អែកជំនាញវដេក្តូវនឹងផដេ់សកខីកមមបនដរៅថ្ងៃរនះ

គឺរលាក

វីនតន

រលាកមនវតតមន ួេ

រវើយកែុងបនាប់សវនាកា រនះ។ សូមអ គណរលាកក្បធាន។

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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ំ ៖ំ
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បាទ អ គណ។ រវើយជាដំបូងរនះ អងគជំនំជក្មះសរក្មេរេើសំរណើសំ បស់ជនជាប់រោទ នួន
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ជា ជាមនសិន។ អងគជំនំជក្មះបានទទួេេិខិតសំេះបង់សិទាិេូេ ួមកែុងសវនាកា រោយផ្ទាេ់ កែុងបនាប់

4

សវនាកា រនះ បស់ជនជាប់រោទ នួន ជា េះថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦ វដេបានបញ្ញជក់ថា រោយ

5

គ្នត់មនបញ្ញាសខភារ ឈឺកាេ ឈឺេរងកះ មិនអាេអងគយ
ុ យូ បាន មិនអាេផចង់អា មមណ៍បានយូ និង

6

រដើមបីមនេទាភារេូេ ួមសវនាកា នាថ្ងៃខាងមខឲ្យមនក្បសិទាភារ

7

មនវតតមនរោយផ្ទាេ់កែុងបនាប់សវនាកា រៅថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦។

8

បានរ

ខលួនសំេះបង់សិទាិេូេ ួម

និង

ើញកំណត់រវតរិនិតយសខភារជនជាប់រោទ នួន ជា វដេរធេើរឡើងរោយក្គូររទយក្បោំ

9

កា រិនិតយរាបាេវងទ្ធំសខភារជនជាប់រោទរៅអ.វ.ត.ក េះថ្ងៃ១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦។ បានកត់

10

សមគេ់រីសាថនភារសខភារ បស់រលាក នួន ជា រៅថ្ងៃរនះថា មនអាកា ៈឈឺខែង ឈឺេរងកះរាំថ្ អងគយ
ុ

11

យូ មិនបាន និងបានផដេ់អនសាសន៍ថា សូមឲ្យអងគជំនំជក្មះអនញ្ញាតឲ្យរលាក នួន ជា េូេ ួមតាម

12

ោនកិេចដំរណើ កា សវនាកា រីបនាប់មួយសថិតរៅរក្កាមសាេសវនាកា រនះ។

13

[០៩:០៧:០០]

14

រោយវផែករេើមូេោឋនរនះ និងរយងតាមបទបបញ្ាតិថ្ត នវិធាន៨១(៥)ថ្នវិធានថ្ផាកែុង អ.វ.ត.ក

15

អងគជំនំជក្មះអនញ្ញាតឲ្យជនជាប់រោទ នួន ជា េូេ ួម និងតាមោនកិេចដំរណើ កា សវនាកា រីេមៃយ

16

រីបនាប់

17

ររេសវនាកា ររញមួយថ្ងៃរនះ។

18

ំខួ ន
ល មួយសថិតរៅរក្កាមសាេសវនាកា រនះ

តាម យៈឧបក ណ៍រសាតទសសន៍សក្មប់ យៈ

បង្គគប់ឲ្យបគគេិកវផែករសាតទសសន៍ភាជប់ក្បរ័នរា សាតទសសន៍សក្មប់ជនជាប់រោទ

19

អាេេូេ ួមនិងតាមោនកិេចដំរណើ កា សវនាកា រីេមៃយ

20

សក្មប់ថ្ងៃរនះ។

21
22
23
24
25

នួន

ជា

កែុងអំឡុងររេថ្នកិេចដំរណើ កា សវនាកា

រវើយជាបនដរៅរនះ អងគជំនំជក្មះផដេ់រវទិកាជូនរៅរមធាវលកា ពា កដីរលាក នួន ជា រដើមបីមន
ឱកាសបនដកា តាំងសំណួ រដញរោេេំរពាះអែកជំនាញ។
កំអាេទ្ធន់ រលាក វិេទ័ កូរប៉ា! បាទ សូមអរញ្ជ ើញរលាកសវក្រះរាជអាជាា ងអនដ ជាតិ!
រលាក វលរេលមម សមត
ី ៖
ជក្មបសួ រលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម។ ខាំក្ុ គ្នន់វតេង់បញ្ញជក់រៅរេើេំណេមួយ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466526
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

3

1

វដេសវកា ល បស់ខំគ្ន
ាុ ត់<ក្បវវេជានឹងរេើកយកមកសួ រៅក្រឹករនះរវើយ>។

2

មសិេមិញ គ្នត់បានរេើករឡើងរី> សនា កថារោយសរមដេ នររាតតម សីវន <រវើយ>រយើងក៏បានសួ

3

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

4

េង់រមើេថាក្ទង់បាន> រក្បើពាកយ<> “យួន” រៅកែុងសនា កថារនាះ។ <កាេរី>យប់<មិញ>គឺរយើង

5

បានក្សាវក្ជាវ<រមើេ រវើយ កមិនរ

6

រលាករមធាវល<ផដេ់>រេខ ERN ពាក់រ័នរា ៅនឹងទំរ័

7

សីវន រក្បើពាកយ “យួន” រនាះ រក្ពាះរយើងអត់រ

8

ប៉ាវនត<កាេរី

ើញពាកយ “យួន” រៅកែុងសនា កថារនាះរសាះ> រវើយ<សូម>
រមើេ៍ថា រតើកវនលងណាវដេសរមដេ នររាតតម

ើញ។

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

9

ជក្មបសួ រលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម។ <ជក្មបសួ រលាកសវក្រះរាជអាជាា

10

។> <តាមរិត ខាំន
ុ ឹងក្តឡប់មកនិយយរី>សនា កថា បស់សរមដេនររាតតម សីវន <មនររេេូេរៅ

11

និយយពាក់រ័នន
ា ឹងក្កុមក្បឹកាសនដិសខ>។ គ្នត់មិនបានរក្បើពាកយ “យួន” រទ រវើយខាំក
ុ ៏មិន<វដេបងកប់

12

ន័យ ឬក៏បាន>និយយថា សរមដេ នររាតតម សីវន រក្បើពាកយនុ៎ងវដ ។ <ខាំរុ ជឿថារៅកែុងសំណំរ ឿងគឺ

13

មនឯកសា រសាតទសសន៍ពាក់រ័នន
ា ឹងសនា កថារនះ។> គឺគ្នត់បាននិយយជាភាសាបារាំង <កែុងររេ

14

វងលងសនា កថារៅ>ក្កុមក្បឹកាសនដិសខវែឹង។ <រីមសិេមិញ ខាំអ
ុ ត់បាននិយយរសាះថា គ្នត់រក្បើពាកយ

15

“យួន”។> រវើយរវតផេវដេខាំ<
ុ និយយរីសនា កថារនះគឺរោយសា ថា រលាក វីនតន គ្នត់បាន

16

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

17

រីររាះសាដប់រទ>។ រវើយ<រនះរវើយជាមូេរវតវដេ>ខាំរុ េើកជាឧទ្ធវ ណ៍<រនះរឡើង> ប៉ាវនតខំន
ាុ ឹង

18

<ក្តឡប់រៅ>បញ្ញជក់រៅរេើេំណេវែឹង<ររេរក្កាយ>។ <>ខាំស
ុ ូមបញ្ញជក់<ឲ្យេាស់>ថា គ្នត់មិន

19

បានរក្បើពាកយ “យួន” រនាះរទ បាទ រោយសា ររេវែឹង គឺនិយយភាសាបារាំង។

20

[០៩:១០:០៤]

21

រៅក្កម វសង់ម៉ាក ឡាវវន៍៖

22

រមើេរលាករមធាវល កូរប៉ា រលាកក្តូវរវើយ ភាសារដើមថ្នសនា កថាវដេវងលងរោយសរមដេក្រះ

23

នររាតដម សីវន គឺជាភាសាបារាំង។ រវើយខាំបា
ុ នរសែើរៅអងគភារបកវក្បរដើមបីទទួេបានឯកសា វែឹង

24

<ជាភាសាបារាំង>រដើមបីោក់េូេកែុងសំណំរ ឿងរីរក្ពាះថាឥឡូវវែឹង រយើងមិនទ្ធន់មនរទ។

25

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466527

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

1

4

<រដើមបីឲ្យបាន>េាស់<>រៅរេើបញ្ញារនះ <> រៅកែុងក្បតិោ ឹករក្ង្គងកាេរីមសិេមិញរនះ

2

<តាមអតថន័យរនាះ> ខាំបា
ុ ននិយយ<>ថា ក្បសិនរបើសរមដេ នររាតតម សីវន បញ្ញជក់រៅកែុងសនា

3

កថាគ្នត់<អំរីបញ្ញារវៀតណាម>រេបទឹកដី<រៅកែុងសនា កថាក្កុមក្បឹកាសនដិសខឆ្ែំ៧៩រនាះ របើតាម

4

គំនិត បស់រលាក រតើគ្នត់ក្បកាន់រូជសាសន៍ឬ ររេគ្នត់មនទសសនៈវបបវែឹងេំរពាះរវៀតណាម?>។

5

<ខាំម
ុ ិនវដេបងកប់ន័យថា>សរមដេ នររាតតម សីវន វែង
ឹ <>បានរក្បើ<> ពាកយយួនរនាះរទ។<រវើយ

6

កា រិត

7

វដ >។ <រលាកក្បធាន ខាំស
ុ ូមរេើករឡើងេំណេបឋមរី ។> សូមអធាក្ស័យរៅដេ់ខាងតំណាងក្រះ

8

រាជអាជាា

9

<រទៀប>។ <របើខំោ
ាុ ម
ំ ិនខសរទ គ្នត់គឺមន វសសនាម> គឺ 2-TCW-884។ <តំណាងសវក្រះរាជ

10

អាជាាបានសួ រី>បគគេវដេភាគីរយើងទ្ធំងរី វែឹងសាគេ់ថារ្
ម ះ<រទៀប> វដេរលាកសាស្ដ្សាដោ យ

11

វីនតន វែឹងបាននិយយជាមួយ។

រនះក៏មិនវមនជាបញ្ញាវដេក្តូវរេើកយកមកនិយយរៅេំរពាះមខក្កុមក្បឹកាសនដិសខរនាះ

គឺតំណាងក្រះរាជអាជាាក៏បានសួ <រីបគគេ>

វដេរយើងទ្ធំង<>រី វែឹងគឺគិតថារ្
ម ះ

12

ឥឡូវ<េំណេបឋមទី២ បស់ខំាុ គឺ>ខាំស
ុ ូមជក្មបសួ រៅរលាក វីនតន <គឺសូមនិយយរៅ

13

កាន់រលាក> វតមដង របើសិនជាអាេ សូមរលាករ្លើយឲ្យបានមួយៗ យឺតៗ <>រវើយសូមរលាក

14

សាស្ដ្សាដោ យរ្លើយឲ្យបានខលីៗ <រដើមបីកំឲ្យខាំខា
ុ តបង់ររេរវលារក្េើន> បាទក្បសិនរបើអាេ។

15

[០៩:១២:១៥]

16

រលាក វលរេលមម សមត
ី ៖

17

<រលាកក្បធាន ខាំម
ុ ិនេង់រឡើងមកកាត់រទ ប៉ាវនដខាងតំណាងសវក្រះរាជអាជាាមិនរជឿ> ថា

18

បគគេ<>រ្
ម ះ <រទៀប> វែឹង គឺរិតជា<បគគេវដេ>រៅកែុងកំណត់រវត<សាដប់េរមលើយទ្ធំងបួន>

19

រនាះ<រទ។> គឺរយើងមិន<វដេ>មនឱកាសជវជកជាមួយនឹងសាកសី< ូបរនះ មនររេគ្នត់រឡើងរធេើ

20

សកខីកមមរនាះរទ>។ អ៊៊ីេឹងគឺអាេជាបគគេរនាះ ឬក៏មិនវមនជាបគគេរនាះ។ អ៊៊ីេឹងរនះគឺ<េាស់រវើយ

21

សក្មប់ក្បតិោ ឹកគឺ>រយើង<មិន>រជឿជាក់<ថាជាបគគេរនាះ ឬក៏អត់>រនាះ<រទ>។

22

កា តាំងសំណួ រោយសវរមធាវលកា ពា កដី

23

សួ បនតរោយរលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

24
25

ស៖ មិនជាបញ្ញាអីរទ។ បាទ <>រីមសិេមិញ រៅររេ រសៀេរនាះ គឺរយើងបាននិយយអំរី
ក្បភរេំនួនបីវដេជាមូេោឋនសក្មប់កា ក្សាវក្ជាវ បស់រលាកសាស្ដ្សាដោ យ<>

រវើយវាអាេនឹង

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

5

1

ពាក់រ័នរា ៅនឹង<រ ឿងរាវមួយេំនួន ពាក់រ័នរា ៅនឹង>េរមលើយវដេរលាកបានរ្លើយកាេរីមសិេមិញរនាះ។

2

មនររេខាំ<
ុ ក្តឡប់រៅ>ជវជករៅរេើក្បធានបទ<> វដេរយើងបាន<បញ្ច ប់>កាេរីមសិេមិញពាក់

3

រ័នរា ៅនឹង<សនា កថា>សរមដេ នររាតដម សីវន រនាះ ខាំស
ុ ូមសួ <សំណួ មួយេំនួនបវនថមរៅ>រលាក

4

ុ ូមរេើកជាសំណួ វដេពាក់រ័នរា ៅនឹង
សាស្ដ្សាដោ យពាក់រ័នរា ៅនឹងក្បភរេំនួនបីរនាះ<សិន>។ ទី១ ខាំស

5

បញ្ញាបគគេរ្
ម ះ <រទៀប>។ <>រលាក<ក៏>បាននិយយពាក់រ័ន<
ា មួយេំនួន>រៅនឹង<រ្
ម ះ ឡ

6

វដ ។> រវើយខាំយ
ុ េ់<>ថារៅកែុងររេណា<រនាះ> គឺរលាក<ក្បវវេជា>មិនសាគេ់រ្
ម ះបគគេ

7

រនះរិតក្បាកដ<រទ> ឬក៏<ក្បវវេជារលាកសាគេ់ រោយសា រលាកោប់>ស រស <>រសៀវរៅ<ងមី

8

បស់រលាក។> ប៉ាវនដរតើវាអាេថា <ឡ រនះ គឺជា> វឹម វ៊យ <> ឬក៏អាេថា<ជា>បគគេ<វដេ>

9

រ្
ម ះ វឹម វ៊យ <រនះបានរេើករឡើងវដេមនរ្
ម ះថា> រតង ឬ<ក៏យ៉ាងណា>? <ខាំអា
ុ ន

10

ម ះ
រសៀវរៅ បស់> រដវលដ រ្នដ៍េ័ <គ្នត់បាននិយយរីកិេច>សនានា<មួយវដេមនរេើករឡើងរីរ្

11

រខៀវ ឡ រនះមួយេំនួនវដ ។ ខាំម
ុ ិនដឹងថា> រតើរលាកអាេរ្លើយរៅនឹងសំណួ រនះ<បាន ឬក៏អត់>រទ?

12

របើសិនរបើ<រលាក>អាេគឺជាកា ក្បរសើ <ណាស់>។ <>

13

រលាក អាឡិេសាន់ដឺ វន
ី តន៖

14

្៖ <មដងរទៀត រោយសា រយើង> អនវតត<រគ្នេកា ណ៍រគ្ន រសិទាិមនសស ដូរេែះខាំក្ុ តូវរៅ

15

រិនិតយរផាមងផ្ទាត់>ជាមួយនឹងសាកេវិទាេ័យ< បស់ខំាុ ក៏ដូេជាជាមួយនឹង>បគគេវដេ<ខាំន
ុ ិយយ

16

រយងរៅកាន់គឺរ្
ម ះ ឡ រនះសិន។> <ខាំដ
ុ ឹងថា>មនាី សនដិសខស-២១ វែឹង <ជាកវនលងមួយតូេរទ

17

ដូរេែះមិនោំបាេ់រធេើកា រនយេ់អីរេ ទ។ ប៉ាវនដខំេ
ាុ ង់> <>បញ្ញជក់ថា <ជារក្េើនឆ្ែំមករនះ> ខាំក
ុ ៏បានសមាស

18

ជាមួយនឹងមនសសជារក្េើន វដេធាលប់រៅកែុងមនាី សនតិសខស-២១ រនាះ។ <េំរពាះឯកសា រយងជាក់

19

លាក់ពាក់រ័នន
ា ឹង វឹម វ៊យ រនះ ខាំបា
ុ នអានឯកសា ក្បតិោ ឹក ួេរវើយ បានរមើេសកខីកមមគ្នត់ ួេ

20

រវើយ។ ក្បសិនរបើរលាកមនជាសំណួ ខាំុ លករាយរ្លើយឲ្យអស់រីេទាភារពាក់រ័នន
ា ឹង ូបគ្នត់រនាះ។>

21

ស៖ <អត់រទ> ខាំម
ុ ិនមនររេ<រវលាេូេរៅនិយយេមែិត>រេើក្បធានបទរនះរទ។ <ប៉ាវនដ

22

រតើ> រលាកអាេស រស <រៅរេើក្កោសបានរទ> ថារតើ ឡ វែឹងគឺជារ្
ម ះបគគេ<មែក់កែុងេំរណាម

23

មនសសរី បីនាក់វដេខាំបា
ុ នរ ៀបរាប់វឹង
ែ ឬ?>

24
25

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖
<សូមបញ្ញជក់

ក្កោសវែង
ឹ

គឺក្តូវោក់បញ្ចូ េរៅកែុងសំណំរ ឿង។

រនះរវើយជាអេីវដេខាំុ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466529

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

1

រាយមរធេើរីមសិេមិញ។>

2

[០៩:១៥:៥៤]

3

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

4
5
6

6

<ខាំយ
ុ េ់ ប៉ាវនដរធេើអ៊ី៊េឹងវាមិនសូវរបើកេំវដូេកា និយយរទវដេអែកក្គប់គ្នែអាេសាដប់ឮ> បាន
<។>
រលាក អាឡិេសាន់ដឺ វន
ី តន៖

7

្៖ រមធាវលកា ពា កដី <សូមអ គណ។> គឺរដើមបីរយើងកា ពា សិទាិមនសស បស់បគគេវដេ

8

រយើងរធេើកា សិកាក្សាវក្ជាវជាមួយ រៅតាមរិធីសា បស់<សកេវិទាេ័យ>រយើងរនាះ គឺ<រយើង

9

ក្តូវសួ >សំណួ <មួយេំនួនរៅកាន់រួកគ្នត់សិន

រវើយបនាាប់មករទើបសួ រួកគ្នត់ថារតើ

រយើងអាេ

10

បង្គាញអតតសញ្ញាណ បស់រួកគ្នត់ថារួកគ្នត់>ជាអែកណា<បាន ឬក៏អត់។ កំណត់ក្តា បស់ខំៗ
ាុ បាន

11

យករៅសវ ដឋអារម ិក វិញបាត់រវើយ។ ររេវែឹង គ្នត់ក្បវវេជានិយយថា “រលាកអាេបង្គាញ

12

រ្
ម ះខាំបា
ុ ន”។

13

កំណត់ក្តា បស់ខំាុវិញរទើបអាេដឹងបាន>។ អ៊៊ីេឹង<ខាំម
ុ ិនអាេនិយយថាបគគេរនះជាន ណាបានរទ េះ

14

ក្តាណាវត>ខាំក្ុ តឡប់រៅ វិញ រវើយ<រិនិតយរមើេកំណត់ក្តាខាំស
ុ ិន> រដើមបីកា ពា សិទាិ<។>

15

ខាំម
ុ ិនដឹងថាគ្នត់និយយអ៊៊ីេឹងឬអត់រទ។

រនះទ្ធេ់វតខាំក្ុ តឡប់រៅវិញ

រវើយរមើេ

សួ រោយរលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

16

ស៖ <អ គណ។ ឥឡូវេូេរៅកា រិភាកាខលី បស់រយើងកាេរីមសិេមិញ។> <>ខាំបា
ុ នបញ្ញជក់

17

ថាមនមនសសេំនួន១៥នាក់

វដេរលាកបាននិយយជាមួយ រវើយ<រលាកថាមិនវមនរទ គឺ>មន

18

មនសសក្បវវេជា<>១០០<នាក់

19

ម ះមនសស<វដេរលាករៅថាបញ្ជ ីរ្
ម ះ “ឥសស ជន។”> ក៏ដូេជាមនមនសស
ទី១>គឺមនបញ្ជ ីរ្

20

មួយេំនួនវដេរលាក<មិន>បាននិយយ<ជាមួយ រោយសា វតរួករគបានសាលប់ ឬក៏ជាប់

21

រលាកកាត់រ្
ម ះអែកវដេសាលប់រេញដូេជា>រលាក កយ ធួន ឬក៏ រអឿន <>វដេជារមបញ្ញជកា រៅ

22

កែុងកងរេ៣១០រនាះ <អ៊៊ីេឹងរមើេរៅ គឺមនវតមនសសមួយកាដប់តូេរទវដេរលាកបាននិយយជាមួយ

23

រនាះ>។ <ខាំរា
ុ ប់ឲ្យរលាករមើេ មន> ឆ្លត, រខ, ឡ, នា ល, អូន ឆ្ន, រទៀប, <អ៊ង> ររជ, <វវន

24

រ

25

បញ្ញជក់រ្
ម ះរនាះ។ ឥឡូវខាំរុ េើកជាឧទ្ធវ ណ៍មួយេំនួន ជាភាសាអង់រគលស ERN គឺ 00431710

រៅភូមិរពាធិ៍។>

រវើយរៅកែុងរសៀវរៅ បស់<រលាកក្តង់ទំរ័

ំ។ ររេ

ឿន, វាន់ ណាត និង> វង់។ រវើយរៅកែុងរសៀវរៅនុ៎ងគឺមនបគគេមួយេំនួនរទៀតវដេមិនទ្ធន់បាន

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466530

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

7

1

រៅដេ់ <11 អត់មនភាសាបារាំង និងវខម រទ។> រវើយរគបានបញ្ញជក់ថា <មនរមភូមិមែក់ បស់>

2

កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយនុ៎ង <មករីតំបន់រពាធិ៍។ បនាាប់មក> ERN <ជាភាសាអង់រគលស>វដេមន

3

រេខ 00431711 រនាះ ក៏បានបញ្ញជក់ថា <មនអែកភូមិរពាធិ៍មែក់។ រវើយមនមស្ដ្នីរា
ដ ជកា បេចប
ុ បនែ

4

រនះ

5

ដេ់>បទសមាសន៍សីជរក្ៅ<បនដិេគឺកក្មិតក្តឹមវត>េំនួន១០រៅ២០<នាក់>រទ។ រតើ<ខាំន
ុ ិយយអ៊៊ីេឹង

6

>ក្តឹមក្តូវវដ ឬរទ?

7
8

រវើយកាន់តួនាទីជាក្បធានសងគមក្រះរទាសាសនាវខម ។>

ខាំហា
ុ ក់បីដូេជារ

ើញថា<ររេេូេ

[០៩:១៩:៣២]
្៖ សូមអ គណរលាករមធាវលកា ពា កដី។

<េំរពាះ>ឯកសា រយង

ពាក់រ័នរា ៅនឹងបគគេ

9

សំខាន់ៗវដេខាំរុ េើក<រឡើង>រៅកែុងរសៀវរៅរនាះ<គឺជាជំនួយដេ់អក
ែ អាន រវើយវាជាឯកសា រយង

10

េំរពាះអែកវដេខាំបា
ុ ននិយយពាក់រ័នា របើសិនណាជាអែកអានគ្នត់រភលេថាមនសសវែឹងជាអែកណា គ្នត់

11

អាេក្តឡប់រៅរមើេឯកសា រយងវែឹងបាន។> <ខាំគ
ុ ួ កត់សមគេ់ថា កែុងកា ង្គ >ន វិទា គឺរយើង

12

<មនអែកផដេ់រ័ត៌មន>សំខាន់ៗ<វដេជាអែកជំនាញវដេមនរ័ត៌មនពាក់រ័នរា ក្េើន។> រវើយ<អែក

13

ទ្ធំងរនាះជាមនសសវដេក្តូវនិយយជាមួយ រវើយក្តូវ>រធេើកា សមាសសីជរក្ៅ <និងរធេើកា សមាស

14

រក្េើន>ជាមួយរួកគ្នត់<។ ដូរេែះេំរពាះអែកផដេ់រ័ត៌មន គឺថាមនក្បរភទខសៗគ្នែ។ រយើងមនកា

15

ជវជកគ្នែរេងវដេជាវផែកមួយថ្នកា សរងកតអែកេូេ ួមជាមួយរយើង រវើយក៏មនកា សមាសជាកា

16

សាង់រមើេរីកវនលងវដេខាំបា
ុ នរៅ និងបាននិយយជាមួយមនសស១០០នាក់រៅកែុងភូមិ។ បញ្ញជក់មង
ដ រទៀត

17

គឺមនេំណួន១០០ក្គួសា

18

រសៀវរៅរនាះបាន។> <ខាំបា
ុ នរៅក្គប់ផះា រវើយជវជកជាមួយអែកវដេរៅវែឹង។> កា ក្សាវក្ជាវ

19

បស់ខំរាុ ៅកែុងវខដំបូងវែឹង គឺខំជ
ាុ វជកជាមួយមនសស<១០០នាក់អំរី>បទរិរសាធន៍រៅកែុងសម័យរនាះ។

របើមនេំនួន៩៥ក្គួសា អាវែឹងខាំម
ុ ិនដឹងរទ

ខាំន
ុ ិយយជាមួយមនសសរក្េើននាក់ណាស់>។

រលាកអាេរិនិតយរមើេរៅកែុង

20

<រៅភូមិវឹង
ែ

<រក្ពាះថាកា សរងកតអែកវដេេូេ ួម

21

ជាមួយរយើង េកខណៈ បស់វាគឺមិនដូេជាកា សាង់រមើេរនាះរទ គឺរយើងមិនរៅរិនិតយរមើេរនាះរទ គឺ

22

រយើង ស់រៅជាវផែកមួយថ្នភូមិរនាះ

23

រ័ត៌មនទ្ធំងរនាះជារសៀវរៅ រ័ត៌មនទ្ធំងរនាះ គឺជាកា រិតេំរពាះរសៀវរៅវដេខាំរុ ទើបនឹងបញ្ច ប់សីដ

24

រី>សវនាកា ឌេ។ <ជាក់វសដងេំរពាះរសៀវរៅវដេខាំស
ុ រស រនាះ គឺខំម
ាុ ិនមនេំនួនបញ្ញជក់េាស់រទ

25

ប៉ាវនដខំវាុ ផែករេើកា សមាសជាង១០០ បវនថមរៅរេើកា អរងកតយករ័ត៌មនអែកេូេ ួម។> <របើសិនជា

និងជាបទរិរសាធន៍ បស់ក្បជាជនវែឹង។

រៅកែុងកា េងក្កង

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466531

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

8

1

រលាករក្ជើសយកេំនួន៩៥នាក់ វដេខាំរុ ទើបនិយយអំមិញ តួរេខរនះក្គ្នន់វតជា យៈររេដំបូងថ្នកា

2

ោប់រផដើមកា សិការនាះរទ។ ខាំម
ុ ិនអាេផដេ់តួរេខេាស់លាស់ជូនរលាកបានរទ វតខាំស
ុ ូមអះអាងជូន

3

រលាកថា ខាំបា
ុ នរធេើកា ជាមួយមនសសរផសងៗជារក្េើន។> <ររេស រស រសៀវរៅេប់ រយើងរាយម

4

វសេង កសំរឡងវដេរយើងបានងតទក

5

បគគេរនាះរវើយជាអែកវដេអាេបំភឺរល យើង>ពាក់រ័នរា ៅនឹងរ ឿងរាវ<វដេរយើងរាយមេង់វេកោយ

6

។ រ ឿងរាវទ្ធំងរនាះ សក្មប់ខំគ
ាុ ឺ>បង្គាញអំរីបទរិរសាធន៍<ជី វិត> បស់មនសសវដេរៅកែុងភូមិរពាធិ៍

7

ពាក់រ័នន
ា ឹងរវតកា ណ៍វដេបានរកើតរឡើងរៅកែុងសម័យកមពជា
ុ <>ពាក់រ័នរា ៅនឹង<កា ស់រានរី>

8

វបបធម៌<>ក្បេ័យរូជសាសន៍។ <រោយសា វតមិនេាស់ ខាំស
ុ ូមរធេើកា កត់សមគេ់ថា> ខាំ<
ុ បាន

9

មក>រធេើកា សិកាក្សាវក្ជាវដំបូងរៅឆ្ែំ<១៩៩៤ ដេ់ ១៩៩៥> ពាក់រ័នរា ៅនឹង<វផែកជាតិរនា>
ុ រៅ

10

ុ រៅឆ្ែំ<១៩៩២ បាន យៈររេខលីវដ ។
កែុងក្បរទសកមពជា
ុ
<វត>ខាំក
ុ ៏<ធាលប់> ស់រៅកែុងក្បរទសកមពជា

11

ដូេខាំបា
ុ ននិយយក្បាប់រលាកក្បធានរីខាងរដើមរវើយថា> ខាំបា
ុ នមកក្បរទសកមពជា
ុ ជារក្េើនដង<ោប់

12

តាំងរីវឹង
ែ មក> រវើយខាំក
ុ ៏បានរធេើកា សមាសមនសស<រាប់ យនាក់> រវើយទទួេបាននូវេំរណះដឹង

13

ជារក្េើន

14

ដូេវដេរលាកបានបង្គាញវដេ>រួកគ្នត់ជាអតីតកមមភិបាេ <វដេអតីតកមមភិបាេមួយេំនួនរនាះគឺ

15

រិបាកវសេង ករួកគ្នត់ណាស់កែុងររេខាំរុ ធេើកា ក្សាវក្ជាវ បស់ខំឆ្
ាុ ែ ំ ១៩៩៤-១៩៩៥ រនាះ។> <គឺមន>

16

មនសសជារក្េើនវដេរយើងនិយយជាមួយ

17

វដេបាន> សិកាក្សាវក្ជាវពាក់រ័នរា ៅនឹង វិស័យទ្ធំង<>រនះ។ <> រវើយរយើងក៏ទទួេសាគេ់នូវ

18

កា ង្គ <> បស់មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ វដេ<ជាក្បភរ>រ័ត៌មន<ដ៏រក្េើនវដ ។>

19

ឬក៏ កបគគេវដេរយើងបានរធេើសមាសន៍សជ
ី រក្ៅជាមួយវដេ

<តាម យៈកា >សមាសមនសសជារក្េើន

<គឺអក
ែ វដេ ស់រានរី បប និងមនសសមួយេំនួន

<រវើយក៏ក្បវវេជាមនអែកក្សាវក្ជាវមួយេំនួនតូេវដ

[០៩:២២:៤៤]

20

ស៖ ខាំន
ុ ឹងក្តឡប់មកនិយយេំណេរនះរឡើង វិញបនតិេរទៀត<> ប៉ាវនតខំស
ាុ ូមរ ៀបសំណួ ខាំរុ ឡើង

21

វិញ

រោយសា ថារៅកែុងបនាប់សវនាកា រនះ

រយើង<និយយពាក់រ័នយ
ា ៉ា ងរក្េើនរេើសេប់រៅនឹង>

22

រសៀវរៅ បស់រលាករនះវតមដង។

23

មកសំអាងរៅកែុងរសៀវរៅ បស់រលាក។

24

ក្សាវក្ជាវវដេរលាកបានរក្បើវដេជាឯកសា បនសេ់ទករីសម័យរនាះ។>

25

ថា> រតើ<>រ័ត៌មន<គួ ឲ្យកត់សមគេ់អីខ
េ លះវដេបានរីរលាក? េង់និយយថា មនអែកផដេ់រ័ត៌មន

អ៊៊ីេឹងរយើងខាំរ
ុ ាយមរផាមងផ្ទាត់ក្បភរឯកសា វដេរលាកបានយក
រយើងខាំយ
ុ េ់រ

ើញថា

រយើងទ្ធំងអស់គ្នែ<គឺឈ រេើកា
<អេីវដេខាំេ
ុ ង់ដឹងរនាះគឺ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466532

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

9

1

វែឹងប៉ានាមននាក់វដេរលាកបាននិយយជាមួយ? រតើបគគេវដេរលាកបាននិយយជាមួយទ្ធំងអស់វឹង
ែ

2

ជាក្បភរមួយកែុងេំរណាម>ក្បភរបីេមបងៗ<សក្មប់កា ស រស រសៀវរៅ បស់រលាកឬ>?

3

្៖ សូមអ គណរលាករមធាវល។ ជាងមីមង
ដ រទៀត រៅររេវដេខាំម
ុ កដេ់រៅវខដំបូង យ៉ាង

4

រហាេណាស់ ខាំស
ុ មាសមនសស៩៥នាក់ <និងរក្េើននាក់រទៀត។> រៅកែុងភូមិរនាះ<មនក្បជាជនរាប់

5
6
7

យនាក់។ ខាំគ
ុ ិតថាជំរ ឿន>ក្បជាជន<គឺ> ក្បវវេ៥០០នាក់។
[០៩:២៤:០៩]
ស៖ សំរទ្ធសវដេខាំកា
ុ ត់ផ្ទដេ់។ ខាំៗ
ុ មិនយេ់រ

ើញថា អែកវដេរលាកសមាសទ្ធំង១០០នាក់

8

រនះ គឺជាអែកវដេផដេ់រ័ត៌មន<សំខាន់>រនាះរទ។ រតើ<ន ណាជាបគគេវដេរលាកោត់ទកថាជាអែក

9

ផដេ់រ័ត៌មន>សំខាន់? <រតើមនប៉ានាមននាក់?>

10

្៖ បាទ ជាងមីមង
ដ រទៀត រលាករមធាវល។ ក្បវវេជាវារិបាកបនតិេ កែុងកា និយយ<អំរីកា

11

ក្សាវក្ជាវរៅរេើជាតិរនារុ នាះ រនះគឺ>រោយសា ថា<វាក្បវវេជាមនភារខសគ្នែរៅនឹងកា ក្សាវ-

12

ក្ជាវ>ក្បវតតិសាស្ដ្ស ត <េិតសា
ត ស្ដ្សដ សងគមសាស្ដ្សដ វិទាសាស្ដ្ស>
ដ នរយបាយ <គឺរគរធេើកា ជាមួយនឹងកា

13

សាង់មតិ។

14

រវើយរបើរលាកេង់បានប ិមណ ថារតើមនសសវដេខាំស
ុ មាសសំខាន់ៗវែឹង<>ប៉ានាមននាក់? <រលាកដឹង

15

ឬអត់ថា រ ឿងវបបវែឹង អែកន វិទូ រគមិនោប់អា មមណ៍រនាះរទ> រីរក្ពាះថា<វាជាវផែកមួយថ្នកា រាប់

16

ងដ៏ទូេំទូលាយមួយ។> <មដងរទៀត េូេរៅរមើេរគ្នេរៅថ្នកា វេកោយបទរិរសាធន៍ជី វិត បស់

17

អែកភូមិរនះ ររេ ួេផតរីវបបធម៌>ក្បេ័យរូជសាសន៍ <រនះរវើយជារគ្នេរៅថ្នកា ក្សាវក្ជាវ បស់

18

ខាំ។
ុ >។ របើរលាកសួ ថា អែកណាជាអែកវដេផដេ់រ័ត៌មនសំខាន់ៗ? <ក្គប់គ្នែសទាវតសំខាន់> បទ

19

ុ ននិយយជាមួយនឹងមនសសរក្េើនណាស់រីបទរិរសាធន៍ បស់
រិរសាធន៍ បស់រួកគ្នត់<គឺសំខាន់។ ខាំបា

20

រួករគ។>

21

<មនមនសសក្បវវេក្បាំមួយនាក់វដេ>ខាំស
ុ មាសរេើស<រី>រី រៅបីដង<វតខាំម
ុ ិនេង់និយយថា

22

មនអែកផដេ់រ័ត៌មនសំខាន់មកខាំវ
ុ ឹង
ែ មនបួន ឬក្បាំនាក់រទ។ ខាំេ
ុ ង់បានន័យថាមនសសក្គប់គ្នែគឺមន>

23

រ ឿងរាវរ ៀងៗខលួន មនរ័ត៌មនរក្េើនណាស់។ ក្បវវេជាមនកា រិបាកបនតិេ <រក្ពាះថាធមមជាតិ និង

24

វិធីសាស្ដ្សថ្ដ នកា ក្សាវក្ជាវន វិទាគឺខសគ្នែកែុងន័យបទរិរសាធន៍ជី វិត

25

អ៊៊ីេឹងមដងរទៀត>

កា ក្សាវក្ជាវវបបរនះគឺរធេើកែុង យៈររេ>យូ <រៅកែុងតំបន់វដេរគអនញ្ញាតឲ្យរធេើ>។

<ខាំបា
ុ នរក្ជើសរ លសយកបគគេមួយេំនួនវដេ>រ ៀបរាប់អំរី<ដំរណើ >រ ឿង បស់គ្នត់។

វាផាយ
ុ រៅនឹង វិន័យរផសងៗ។

មនអែកផដេ់រ័ត៌មនសំខាន់ៗវែឹង គឺថារក្េើនវមនវទន<រក្ពាះខាំបា
ុ នឮរ ឿងរាវ និង

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466533

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

10

1

បាននិយយជាមួយមនសសជារក្េើន។> ប៉ាវនតរៅកែុងរសៀវរៅខាំុ ខាំរុ ផ្ទដតវតរៅរេើ<អែកផដេ់រ័ត៌មន>

2

មួយេំនួនតូេ<រទ> រីរក្ពាះរនះ<មិនវមនជា> បាយកា ណ៍<រទ វា>គឺជាកា វិភាគមួយ <រវើយមន

3

កា ង្គ ក្តូវរាប់ ងរផសងៗរទៀត។>

4

[០៩:២៦:២៤]

5

ស៖ ខាំយ
ុ េ់អីវេ ដេរលាករ្លើយ រវើយរលាកក៏<គួ >យេ់អំរីរគ្នេបំណង បស់រយើងខាំវុ ដ ។

6

រគ្នេបំណង បស់រយើង គឺេង់រផាមងផ្ទាត់<ភាររិតថ្ន>ក្បភររ័ត៌មន< បស់រលាក ក្បភរវដេរេញ

7

រីមនសស> ភារគួ ឲ្យរជឿជាក់បាន<ថ្នក្បភរទ្ធំងរនាះ> រវើយថារតើអក
ែ វដេរលាកសមាសរនះ <>

8

ជាមនសស<>វដេ<តំណាងឲ្យ>តំបន់រនាះ<ឬក៏អត់>? <រតើរលាកក្សបជាមួយខាំរុ ទ ថាអេីវដេរយើង

9

េង់ដឹងរនះ រលាកមិនអាេបញ្ញជក់ក្បាប់រយើងបានរទ> រវើយក្បសិនជារលាករ្លើយថា <“បាទ”> គឺថា

10

ខាំន
ុ ឹងបនតរៅមខតរៅមខរទៀត។

11

្៖ សូមអ គណរលាករមធាវល។ ខាំគ
ុ ិតថា ខាំម
ុ ិនអាេរ្លើយថា “បាទ” រៅនឹងសំណួ រនះ<>

12

បានរទ។ ដូេវដេខាំបា
ុ នរេើករឡើងរីមសិេមិញ គឺថា<អេីវដេខាំបា
ុ នកត់សមគេ់រនាះគឺ តាំងរីខំម
ាុ ករៅ

13

ទីរនះ> តលាកា រយើង<>ក្បមូេរ័ត៌មនដ៏រក្េើនសនាឹកសនាាប់ កែុងរនាះក៏មនរ័ត៌មនមករីខាងក្សុក

14

កំរង់រសៀម មករី

15

ខាំ។
ុ <> បគគេ< ូបរនះ វដេរលាកគិតថាជា រទៀប វែឹងបានផដេ់រ័ត៌មន>អំរីជនជាតិោម <រវើយ

16

មនបគគេមែក់រទៀតវដេខាង> សវក្រះរាជអាជាាបាន<រ ៀបរាប់កាេ>រីមសិេមិញវែឹង <គ្នត់បាន

17

និយយ>អំរីកា នាំខួ លនោមយករៅសមលប់រៅទួេរបង។ រវើយកែុងរនះ <>ក៏មននិយយអំរី<>ភែំ

18

ក្បុសភែំក្សីផងវដ ។ ដូរេែះ <ខាំគ
ុ ិតថាេំនួនដ៏រក្េើនដូេខាំបា
ុ ននិយយរនះ រទ្ធះជាមនក្បភរមករីណាក៏

19

រោយ គឺថារលាកអាេរក្បើក្បាស់បានេំរពាះកំណត់ក្តា>កិេចសមាសន៍<ទ្ធំង>រនះ <រក្ពាះវាសថិតកែុង

20

ក្បតិោ ឹក> បស់តលាកា <រវើយ>។ ដូរេែះ<ដូេខាំបា
ុ ននិយយរីមនថា ខាំក្ុ តូវរធេើកា រោយរក្បើ “ វិធី

21

សាស្ដ្សម
ត ំបី” ដូេនិសសិតថាមក់បណឌិតអ៊េ
៊ី ឹងវដ ។>

ំក្កឡា។ <រនះវា្លះុ បញ្ញចង
ំ រី>បទរិរសាធន៍<>វដេខាំស
ុ រស រៅកែុងរសៀវរៅ

<រៅអំឡុងឆ្ែំ១៩៩៤ ដេ់>ឆ្ែំ១៩៩៥ <គឺគ្នមនទូ សរាថ្ដរក្បើរទ រវើយខាំជ
ុ ិះកូនម៉ាូតូ បស់ខំាុ

22
23

រដើមបីរធេើកា

ខាំរ
ុ ាយមវសេង កមនសសឲ្យអស់េទាភារវដេខាំអា
ុ េរធេើរៅបាន> រវើយខាំុ លករាយវមន

24

វទន

រមើេរៅរ

ើញថា

25

<ហាក់ដូេជា>មនភារសក្កឹត <រវើយជា>ឯកសា <ផលូវកា កែុងក្បតិោ ឹក បស់>តលាកា

< ួម

េំរពាះរ័ត៌មនវដេខាំបា
ុ នរេើកយកមកស រស រៅកែុងរសៀវរៅ បស់ខំាុ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466534

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

1
2

11

ទ្ធំងកា េបបំបាត់>ជនជាតិោម <វដេមនវផែកមួយថ្នេំណេរនះក្តូវបានអានកែុងសវនាកា >។
[០៩:២៨:៤៤]

3

ស៖ ខាំស
ុ ូមរទ្ធសវដេកាត់ផ្ទដេ់រលាកមដងរទៀត។ រលាករិតជាកំរងវតរ្លើយ<ពាក់រ័នន
ា ឹងបញ្ញា

4

រផសងមួយរទៀតរវើយ>។ <រលាកហាក់ដូេជាកំរងបនដនិយយក្េបេ់គ្នែ វាង>រសៀវរៅ បស់រលាក

5

វដេរបាះរមពផាយ<រក្កាយឆ្ែំ២០០៤

6

ឌេ។ <ដូរេែះ វាឲ្យរយើងមនភាររិបាកកែុងកា >រផ្ទដត<រៅរេើ>ក្បភររ័ត៌មន<សក្មប់រសៀវរៅ

7

បស់រលាក រវើយរនះជាមូេោឋនវដេរលាក>ក្តូវបានរកាះរៅមកកែុងឋានៈជាអែកជំនាញ។ <ខាំស
ុ ូម

8
9

និងអេីវដេរលាកបានតាមោនកែុង>សវនាកា រេើសំណំរ ឿង

បនដរៅមខរៅេំណេទី៣ -->
រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖

10

<សូមរទ្ធស។ ោំខំរ
ាុ ាយមជួយ។ ក្បវវេជាមនបញ្ញាភាសារវើយរមើេរៅ។ ជារមធាវលគឺ

11

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

12

មនសស ឧទ្ធវ ណ៍ វដេរលាកបានសមាស រវើយរលាកនិយយេមែិតរីមនសស២៥នាក់ វតរលាក

13

បានជួបនិយយជាមួយមនសសជាង៣៥០នាក់រទៀត។

14

មនសសរក្េើន” “មនសសមួយេំនួនធំ” ប៉ាវនដ> រនះគឺជា វិធីសាស្ដ្សម
ត ួយរផសង<។ ពាកយថា “មួយេំនួនធំ”

15

សក្មប់ខំាុ

16

<រ្លើយបាន> រលាក<ក្គ្នន់វតថា មិនអាេអ៊៊ីេឹងរៅបានរវើយ>។ <សូម>រលាកផដេ់<>េំនួនក្បជា

17

ជនស បវដេរលាកសមាសសិន រវើយ<ោំរលាករនយេ់តាមរក្កាយរៅ>។ ឧទ្ធវ ណ៍<ថាមន>

18

២៥នាក់<វដេរលាកបានរធេើសមាសជាមួយ

19

រនាះ។> រវើយមួយក្កុមរទៀត <រលាកជួបជាមួយ រវើយទទួេបានរ័ត៌មនរីក្កុមរនាះ អីជារដើម។>

20

ក៏ប៉ាវនដតួរេខ គឺរ ឿងមួយសំខាន់ របើរលាកអាេរ្លើយតួរេខអែកផដេ់រ័ត៌មនស បរនាះបាន។

21
22

ក៏ដូេជា ូបរលាក

េរមលើយ បស់រលាកវតងវតនិយយថា

គឺវាក្បវវេជាមនន័យរផសង>។

“េំនួន

របើសិនណាជា<រលាកមិន>អាេ

រវើយោំរនយេ់ថារលាកបានរធេើអីខលះជាមួយអែកទ្ធំង

រលាក អាឡិេសាន់ដឺ វន
ី តន៖
្៖ សូមអ គណរលាកក្សីរៅក្កម។

ជាងមីមង
ដ រទៀត<>ខាំក
ុ ៏រសែើសំឲ្យមនកា បញ្ញជក់<មួយ

23

េំណេ>ផងវដ <ថា>រតើ<រគេង់ឲ្យខាំន
ុ ិយយអំរីេំរណះដឹង បស់ខំវាុ ផែករៅតាមរសៀវរៅរនះ ឬក៏េង់

24

ឲ្យនិយយទូេំទូលាយអំរីជំនាញខាំជា
ុ អែកក្សាវក្ជាវឃាតកមមក្បេ័យរូជសាសន៍

25

រក្ពាះថាមនរគបនដសមាស

ឬក៏យ៉ាងរម៉ាេ?

និងរធេើកា សិការៅរេើអំឡុងររេថ្នក្បវតតិសាស្ដ្សរដ នះវដ អ៊៊ីេឹង

រតើរគ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466535

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

1

ហាមមិនឲ្យខាំន
ុ ិយយអំរអ
ី ំឡុងររេេរនាលះឆ្ែំ១៩៩៤-១៩៩៥ឬ?

2

ក្េឡំ។>

3

រនះរវើយជាអេីវដេមនកា ភ័នដ

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖

4

<> រយើងសំឲ្យ<>សួ សំណួ ឲ្យេាស់រឡើង វិញ<រដើមបីបញ្ញជក់េំណេរនាះ>។

5

[០៩:៣១:០៦]

6

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

7

12

រយើងទ្ធំងអស់គ្នែរៅទីរនះ

គឺ<េង់រ

ើញេទាភារ បស់រយើងកែុងកា >រផាមងផ្ទាត់នូវអេីវដេ

8

រលាកកំរងវតរ្លើយ។ អេីវដេរយើងមនរៅកែុងសំណំរ ឿង គឺរសៀវរៅ បស់រលាក រវើយ<និងអតថបទ

9

ជារក្េើនរផសងរទៀត។> វដេជាមូេោឋន< បស់រយើង>។ <ររេ>រលាកបាននិយយថា < “ខាំ>
ុ បាន

10

កត់សមគេ់<រីបញ្ញារនះតាម យៈ>សវនាកា រេើសំណរំ ឿង ឌេ”។ រលាករ្លើយប៉ានរនះ រយើងមិនដឹង

11

ថា<> រលាកកត់សមគេ់អីរេ នាះរទ។ អ៊៊ីេឹងឯង <បានជារយើងេង់បញ្ញជក់ជាមួយរលាកឲ្យេាស់រីអីេ

12

វដេរយើងមនរៅកែុងសំណំរ ឿង រោយសា ថាវាជាភសដតា
ុ ងវដេរគយកមករក្បើក្បាស់។ រនះជាមូេ

13

រវតវដេខាំ>
ុ រធេើកា កត់សមគេ់រៅក្តង់េំណេរនះ។

14
15

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖
<រយើងយេ់រីរលាកថាេង់និយយរីេំណេណាេាស់រវើយ។>

សំណួ បស់រលាក<េង

16

រក្កាយ> គឺពាក់រ័នរា ៅនឹង<រសៀវរៅ បស់អក
ែ ជំនាញ គឺ>ក្បភររៅកែុងរសៀវរៅ<រនាះ ឬក៏ថាខាំយ
ុ េ់

17

អ៊៊ីេឹងខស?>

18
19
20
21
22
23

<រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖>
<អត់រទៗ រលាកក្សីរៅក្កមយេ់អ៊ី៊េឹងគឺក្តឹមក្តូវរវើយ។>
<រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖>
<អ៊៊ីេឹងក្បវវេជាក្តូវឲ្យរលាកអែកជំនាញបញ្ញជក់រវើយ។

រតើរលាកអាេឲ្យតួរេខស បថ្ន

ក្បភររ័ត៌មនវដេរលាកបានរក្បើក្បាស់សក្មប់កា ស រស រសៀវរៅ បស់រលាកបានរទ?>
រលាក អាឡិេសាន់ដឺ វន
ី តន៖

24

្៖ សូមអ គណរលាកក្សីរៅក្កម រលាករមធាវល។ របើសិនណាជាខាំដ
ុ ឹង<មន>ថា មនកា

25

សួ សំណួ <ពាក់រ័នន
ា ឹងរ័ត៌មន>រនះ<>រម៉ាះល ខាំរ
ុ ិនិតយរមើេ<កំណត់ក្តា>កែុងរសៀវរៅ បស់ខំា<
ុ បាត់>

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466536

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

13

1

រវើយ។ <ខាំអ
ុ ត់មនកំណត់ក្តា បស់ខំជា
ាុ ប់មកជាមួយរនាះរទ រវើយរ័ត៌មនមួយេំនួន គឺសិត
ថ រៅកែុង

2

រសៀវរៅរនាះ។ ពាក់រ័នន
ា ឹងបញ្ញារនះ> ខាំម
ុ ិនអាេរ្លើយ<ឲ្យក្បាកដបានរទ រោយសា ថាខាំក្ុ តូវរៅ

3

រិនិតយរមើេកំណត់ក្តាខាំឲ្
ុ យេាស់រឡើង វិញសិន វតខាំអា
ុ េរ្លើយ>រោយកា សាមន<ជូនអស់រលាកបាន>

4

។ របើសិនណាជារលាកសួ <ខាំអ
ុ ំរី>អែកវដេខាំស
ុ មាស<រេើសរីមង
ត > ោប់រផដើមដំបូង<រនាះ> គឺថា

5

<វាមនយ៉ាងតិេរី១០រៅ>២០នាក់វដេខាំស
ុ ួ រក្េើនរេើករក្េើនសា។

6

មនសស> វដេខាំស
ុ មាសវត<មួយរេើកៗដូេខាំក្ុ បាប់រេើកមនរវើយ គឺអងគយ
ុ សមាសកែុងផាះ បស់រួក

7

រគកនលះរម៉ាង មួយរម៉ាង ររេខលះរៅរេើសវែឹងរៅ ជួនអីរី រម៉ាងរៅតាមបគគេរនាះ។>

8

រវើយរបើសិន<របើនិយយរី

[០៩:៣៣:០៨]

9

ដូរេែះ ដំបូង ខាំស
ុ មាសមនសស៩៥ក្គួសា រវើយរក្កាយមក<មនរក្េើនរេើសវែឹងរទៀតគឺ> ខាំុ

10

សមាសរី<១៥០> រៅ២០០នាក់ រវើយ<>កា សនានា<រនះគឺរធេើជាមួយនឹង>ក្បជាជនរៅក្កុងកំរង់

11

ោម។ <និយយមួយវបបរទៀត គឺខំបា
ាុ នក្សាវក្ជាវវិស័យអប់ ំរៅក្កុងកំរង់ោម រវើយក៏បានសមាស

12

ក្បជាជនរៅទីរនាះផងវដ ។ ខាំបា
ុ នរធេើកា ក្សាវក្ជាវរក្េើនក្បរភទណាស់។ រក្ៅរីភូមិមួយរនះ មន

13

កវនលងជារក្េើនវដេខាំរុ ៅរធេើសមាសន៍> រវើយ<បាន>ក្តឡប់មកភែំររញ វិញ<រដើមបី>សមាសជាមួយ

14

អែកវដេធាលប់បានរធេើកា រៅស-២១។ <ររេរនាះ ខាំគ
ុ ិតថាគឺជា ឡ វដេជាមនសសមែក់រផសងរទៀត។ ខាំុ

15

គួ វតបានរិនិតយរមើេរសៀវរៅកំណត់ក្តា បស់ខំាុ

16

វដ ។ ខាំម
ុ ិនដឹងថាវាអាេជួយបានរក្េើនប៉ានណារទ វតរបើរយើងរមើេរៅរេើទំវំថ្នកា សមាស វិញ គឺថា

17

កា សមាសរេើកដំបូងរនាះគឺមនទំវំតូេរទ វតរក្កាយមកគឺរធេើកា សមាសន៍ធំជាងមន គឺជាសមាសន៍

18

>រេើកទី២ <វដេកា រិភាកាសំខាន់ៗ គឺសិត
ថ កែុងដំណាក់កាេទី២រនះឯង ប៉ាវនដរយើងអត់រធេើជាន់គ្នែ

19

ដវដេរនាះរទ វាគឺជាកា សមាសធំ។ រក្ៅរីវឹង
ែ គឺកាន់វតធំជាងមនរទៀត គឺ>រយើងមនកា សនានាគ្នែ

20

ជាក្បោំថ្ងៃជារក្េើន។ <ជាងមីមង
ដ រទៀត ខាំគ
ុ ិតសំខាន់ណាស់កែុងកា បង្គាញរី របៀបរធេើកា ផាយ
ុ គ្នែ បស់

21

អែកក្សាវក្ជាវរផសង គឺថាជួនកាេមន>អែកខលះមក<រធេើកា សាាបសាង់ រោយរធេើ>សមាស<បាន>មួយ

22

រម៉ាង ក៏ោករេញរៅ< វិញ វតសក្មប់ខំគ
ាុ ឺ ស់រៅជាមួយនឹងក្បជាជនវតមដង។ កែុងរមរ ៀនន វិទា កា

23

អរងកតរមើេអែកេូេ ួម គឺក្តូវយកេិតទ
ត កោក់ខាលង
ំ ណាស់ គឺថាសំខាន់ដូេនឹងកា រធេើសមាស<វដ ។>

24

[០៩:៣៤:៤២]

25

សួ រោយរលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

រក្ពាះខាំក
ុ ៏បានរធេើបណណ សា ថ្នកា ក្សាវក្ជាវ បស់ខំាុ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466537

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

14

ស៖ <ខាំម
ុ ិនដឹងថារនះជាេរមលើយវដេរយើងកំរងវសេង ក ឬក៏អត់រទ។ វត>ឥឡូវរនះ ខាំស
ុ ូម

1
2

ដកក្សង់វដេខលួនរលាកផ្ទាេ់បានយកមកស រស ។

ក្បវវេជាវាអាេនឹងជួយរលាកឲ្យយេ់ដេ់

3

សំណួ បស់ខំ។
ាុ សំរណ មួយ< បស់រលាក>គឺ E3/9703 <រៅក្តង់ទំរ័ ទី២>។ ខាំស
ុ ូមដកក្សង់៖

4

“<បញ្ញាវដេមិនអាេ>រជៀសផត<បានគឺបញ្ញា> វិធីសាស្ដ្សដ បរេចករទស រវើយនិងបញ្ញា<ខាងភសដ-ុ

5

ភា > គឺថាវាវតងវតរកើតមន<>រៅកែុងររេ<ក្បមូេរ័ត៌មន គឺថាមនភាររិបាកកែុងកា >រផាមង

6

ផ្ទាត់<រមើេ>រីភារគួ ឲ្យរជឿជាក់បានថ្ន<ក្បភររនាះ បញ្ញាថ្នកា វាយតថ្មលសិត
ថ ិ រវើយនិងកា រផាមង

7

ផ្ទាត់រមើេឯកសា ផលូវកា ជាមួយនឹងសកខីកមម>សាកសី<វដេរ

8

បានស រស ផងវដ ថា“<កា សិកា>អំររើក្បេ័យរូជសាសន៍គឺជារ ឿងមួយពាក់រ័នរា ៅនឹងរ ឿងនរយ-

9

បាយសទាសាធ”។ <តាមកា រិត រនះមិនវមនជាអេីវដេ>រលាក<បាននិយយ>រោយខលួនឯងរទ ប៉ាវនត

10

<រគ>ក្សង់<សមដីរលាក>មក<រទ គឺក្សង់សមដីរោយកាវសត អ៊យវក្កន វលខេី ខាំក
ុ ៏សូមរទ្ធសេំរពាះ

11

រ ឿងរនះផងវដ >។ ក៏ប៉ាវនតរនះ ខាំយ
ុ េ់រ

12

រ័នរា ៅនឹង<កា ក្សាវក្ជាវន វិទារវើយៗក៏ជាបញ្ញាដូេគ្នែជាមួយរយើងវដ >។ រតើរលាកមនកា យេ់

13

រ

ើញរវតកា ណ៍>ផ្ទាេ់វភែក។ រលាកក៏

ើញថា <រនះ>ជាបញ្ញា<វដេរលាកបានរេើករឡើង> ពាក់

ើញដូេរមដេវដ ក្តង់េំណេរនះ?

14

្៖ សូមអ គណរលាករមធាវល។ ខាំអ
ុ ត់មនអតថបទរនះរៅេំរពាះមខខាំរុ ទ <រវើយក៏អត់វដេ

15

បានក្តួតរិនិតយរមើេវដ ។ រោយសា វាជាបញ្ញាពាក់រ័នន
ា ឹងរយើង ដូរេែះ> រៅររេវដេរយើងរធេើកិេច

16

សមាសន៍ ជួនកាេរយើងសមាសរោយ<សក្មិតសក្មំ ង>បំផត។ <ជាងមីមង
ដ រទៀត ខាំម
ុ ិនដឹងសូមបីវត

17

ឆ្ែំថ្នកា សមាសរនាះរៅរទៀត។ ប៉ាវនដរទ្ធះជាបាននិយយអ៊៊ីេឹងក៏រោយ> រីមសិេមិញ គឺខំបា
ាុ ននិយយ

18

<ថា រៅររេវដេខាំរុ ៅទីរនាះ>គឺរីឆ្ែំ៩៤ រៅ ៩៥ វាជាដំណាក់កាេមួយវដេមនសាថនភារខសគ្នែ

19

<ទ្ធំងក្សុងសក្មប់កា រធេើកា ង្គ ក្សាវក្ជាវ។

20

ថា កំរងវត ស់ រវលករៅរឡើយរទ<។ មនភូមិមួយរ្
ម ះថាភូមិ មស វដេជាភូមិកំរណើត បស់ រអឿន

21

រវើយខាំបា
ុ នរធេើកា ក្សាវក្ជាវ និងសមាសមនសសរៅទីរនាះវដេ>មនអតីតវខម ក្កវមជារក្េើន រវើយ

22

រៅតំបន់រនាះ<គឺ>មនកា របាសសមែត<មនសស ស់រៅភូមិរនាះក្ទង់ក្ទ្ធយធំវដេជា>វខស បស់ កយ

23

ធួន <>។ រវើយររេវដេខាំរុ ធេើកា សមាស សស្ដ្ង្គគមសី វិេកំរងវតបនដមនរៅ<រវើយវខម ក្កវមរៅ

24

វតតស៊ូក្បយទា រៅរឡើយរទ>។ រវើយឯកសា ជារក្េើនរនះគឺថាក្តូវបាន<>បំផិេ
ល បំផ្ទលញរោេ<រោយ

25

សមសភារជារក្េើន រវើយអ៊៊ីេឹងមរធាបាយេែរដើមបីទទួេបានរ័ត៌មនគឺ> ក្តូវកា សមាស និងសាដប់

ដូេខាំបា
ុ ននិយយរវើយថាវខម >ក្កវមរៅររេរនាះ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466538

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

1

ក្បជាជនរោយយកេិតទ
ត កោក់បំផត

2

<វដេខាំបា
ុ នរាយមនិយយរៅកាន់ក្បជាជន

3

រយើងក្សថ្មជា ូបភាររៅថារតើវាសមរវតផេ ឬក៏អត់ ជាក់វសដងដូេ>។

4

<រផាមងផ្ទាត់រ័ត៌មនទ្ធំងរនាះរោយរក្បើ>

15

“ វិធីសាស្ដ្សម
ដ ប
ំ ី”

រវើយរមើេថារតើរ ឿងរាវវដេគ្នត់និយយ

រវើយ

[០៩:៣៧:១៩]

5

<>ជាក ណី បស់ <រទៀប ឬក៏ក ណី បស់ វខេ> ជារដើម<>។ ឥឡូវរនះ <ជាមួយនឹង

6

រ័ត៌មនដ៏រក្េើនវដេរគោក់រក្បើក្បាស់ រវើយ>មនកា បញ្ញជក់អះអាង<ផងរនាះ រលាកបានដកក្សង់>

7

រសៀវរៅ បស់ ថ្ម៉ាខេ វលក

8

គ្នត់ផេ
ដ ់ឲ្យវផែករេើ>កា សមាសជាមួយជនរភៀសខលួន <គឺវាសីគ្នែរៅនឹង បាយកា ណ៍វដេខាំប
ុ ង្គាញ

9

ក្តង់កវនលងវដេថា េកខខណឌថ្នកា ស់រៅគឺោប់រផដើមអាក្កក់>រៅឆ្ែំ១៩៧៧ ររេវដេកមមភិបាេ

10

ភូមិភាគនិ តីរៅដេ់ទីរនាះ។ រវើយខាំ<
ុ គិតថាមនេំនួនរ័ត៌មនរក្េើនវដេជួយរយង បាយកា ណ៍រនះ

11

រោយរាប់ទ្ធង
ំ កំណត់ក្តា>សមាសសាកសី<រៅនឹងតលាកា រនះវដេខាំុ ករ

ឺ ល គ្នត់<បាននិយយពាក់រ័ន>
ា រៅតំបន់៤១<>។ < បាយកា ណ៍វដេ

ើញថាវាសីគ្នែ។>

12

ស៖ សូមអ គណរលាក។ ខាំស
ុ ម
ូ កាត់ផ្ទដេ់រលាកមដងរទៀត។ ខាំម
ុ ិន<គិតថាខាំន
ុ ឹងទទួេ>បាន

13

េរមលើយ<វដេខាំេ
ុ ង់បានរទ។> ប៉ាវនតខំស
ាុ ូមេូេរៅក្បភរទី៣ ថ្នកា សិកាក្សាវក្ជាវ <ឬក៏កា រិនិតយ

14

រមើេឯកសា េាប់រដើម>។ ខាំរុ ធេើកា ក្សាវក្ជាវរៅកែុងរសៀវរៅ បស់រលាក និងរេខរយងរជើងទំរ័

15

របើខំាយ
ុ េ់មិនក្េឡំរទ

មនឯកសា <ស ប>ទ្ធំងអស់េំនួន៤៤

16

ឯកសា ទ្ធំង៤៤រនះ

វេករៅជាបួន

17

សំរឡងអនដ ជាតិ វេីប៊៊ីស េំនួនក្បាំប។
ី <>េរមលើយសា ភារ<>េំនួនក្បាំរី េរមលើយសា ភារ។ <>

18

ឯកសា ទង់បដិវតត<>េំនួនក្បាំមួយេាប់ <>ឯកសា សម័យ<>កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ<េំនួនក្បាំ ឬ

19

ក្បាំមួយ វដេមនរសេកដីសរក្មេ បស់គណៈមជឈិម ឯកសា មួយេំនួនរៅកែុងវខសភារយនដ ខនវនេ

20

េរមលើយសា ភារ និងសមសភាររផសងៗ>

21

<ឬក្បាំបី>េាប់<រទៀត>។ រតើឯកសា វដេខាំ<
ុ >រាប់អមាញ់អំមិញរនះ<រតើក្តឹមក្តូវវដ ឬរទ>វដេ

22

រលាក<រក្បើរដើមបី>ស រស រសៀវរៅ បស់រលាករនាះ <បវនថមរៅរេើកា សមាស បស់រលាក?>

23

ក្បាំក្បរភទ។

វដេរលាកបានយកមករក្បើក្បាស់។

រវើយកែុងរនាះក៏មន បាយកា ណ៍រី វិទយុផាយ

និងឯកសា មករីមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ េំនួនក្បាំរី

[០៩:៣៩:៥៤]

24

្៖ សូមអ គណរលាករមធាវល។ ឥឡូវរនះ<របើមិនបានរៅ>រិនិតយរមើេរសៀវរៅវែឹង រិនិតយ

25

រមើេឯកសា ទ្ធំងអស់រនះសិន<រទ> គឺមិនអាេ<រផាមងផ្ទាត់រមើេបាន>រទ <ប៉ាវនដរលាកហាក់ដូេជា

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466539

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

16

1

បានរាប់េំនួន ួេរវើយ ៗរលាកក៏បានបកក្សាយរីក្បភរវែឹងវដ សាដប់រមើេរៅគឺក្តឹមក្តូវរក្េើន វតខាំុ

2

រៅវតមិនអាេក្បាប់រលាកបាន។

3

រ័ត៌មនសំខាន់ៗ និងមនសសវដេរយើងបានជវជកជាមួយកែុងភូមិ។ ររេវដេ> រយើង<ស រស អេីមួយ

4

គឺថារយើង>មិនអាេយកអេីៗទ្ធំងអស់ <>មកស រស រៅកែុងរសៀវរៅ<>បានរទ ឧទ្ធវ ណ៍ <ខាំុ

5

យេ់ថា>ឯកសា វេីប៊៊ីស <គឺរគអាេយកមករក្បើក្បាស់រក្េើន វតខាំបា
ុ នអានឯកសា រេើសរីឯកសា

6

វេីប៊៊ីសវែឹងរទៀត។ ភសដតា
ុ ងវដេរិភាកាគ្នែរីខាងរដើម> ឯកសា វដេបានបង្គាញកាេរេើកមនរនាះ

7

គឺ<វាមនភារក្េំវដេរក្េើន>រេើសេប់<សក្មប់>ឯកសា បកសកមមយ
ុ នីសក
ដ មពជា
ុ វែឹង។ <គឺថារលាក

8

អាេទ្ធញយកឯកសា រផសងៗជារក្េើនមករេះវតបានរវើយ។>

9

ឯកសា ជារក្េើនរក្ៅរីវូត
េ ណូ ត។ <មូេរវតវដេខាំរុ ធេើកា សរងខបរនាះ គឺរោយសា វតអែកស រស

មដងរទៀត

េំណេវដេខាំរុ ផ្ទដតរក្េើនរៅរេើគឺពាក់រ័នន
ា ឹងអែកផដេ់

តាមកា រិត

គឺថាខាំបា
ុ នរិនិតយរមើេ

10

រសៀវរៅវែឹងគឺគ្នត់បា មាខាលេរសៀវរៅវែឹងវវងររក

11

រសៀវរៅវែឹងរទ រក្ពាះរ័ត៌មនវែឹងវាក្េំវដេ។ មដងរទៀត ខាំស
ុ ូមនិយយថា េំនួនឯកសា វដេខាំរុ យង

12

រៅ ករនាះ គឺវាជាបលក
ុ ឯកសា ធំទូេំទូលាយណាស់> រិរសសគឺឯកសា វិទយុផាយសំរឡងអនដ ជាតិ

13

វេីប៊៊ីស។ <វដេអាេយកមករក្បើក្បាស់បាន។>

14
15

រវើយមិនេង់ឲ្យរយើងោក់រ័ត៌មនរក្េើនររកកែុង

[០៩:៤១:៣២]
ស៖ <រៅកែុងសំរណ បស់រលាក គឺរលាកមិនរក្បើឯកសា បវនថមរនាះរទ ប៉ាវនតជាក់វសតង គឺ

16

រលាកគួ រធេើជាបញ្ជ ីថ្នក្បភរទ្ធំងអស់វដេរលាកបានរយង។ វតមិនអីរទ ខាំប
ុ នដរៅមខរទៀត រោយសា

17

ររេរវលាខលី។ មួយ ឬរី សំណួ រទៀត>ទ្ធក់ទងរៅនឹងឯកសា ទ្ធំងរនះ។ រលាកបានរក្បើក្បាស់ឯកសា

18

េរមលើយសា ភារអែកវដេរគ

19

ក្បាស់ខលឹមសា រេញរីេរមលើយសា ភារ<បានរីមនាី ស-២១>រទ។

20

បាន<ថ្នេរមលើយសា ភាររៅមនាី ស-២១ រតើរលាកឈ រេើអីរេ ដើមបី>រធេើរសេកដីសនែិោឋន?

ំខួ ន
ល រៅស-២១ វដេអងគជំនំជក្មះរយើងរនះបានហាមឃាត់មិនឲ្យរក្បើ
ពាក់រ័នរា ៅនឹងភារគួ ឲ្យរជឿជាក់

21

្៖ សូមអ គណរលាករមធាវល។ បាទ មដងរទៀត រៅររេវដេខាំស
ុ រស រសៀវរៅរនះ <ខាំដ
ុ ឹង

22

ថា> េរមលើយសា ភាររនាះគឺ<មិនក្តូវោត់ទកជាកា រិតរទ កែុងក ណីមួយេំនួន។ រ ឿង>េមបងមួយ

23

វដេខាំ<
ុ េង់>រធេើ <គឺក្សថ្មមិនរេញរទ>ឥឡូវរនះ <> រោយសា ថាទិនន
ែ ័យររេរនាះ<គឺរយើងមន

24

ប៉ាវនដរយើងមិនមនកំរយូទ័ រក្បើរទ ររេរនាះគឺរយើងេង់វសេង កបគគេរ្
ម ះ រាប និង រ សីម អ៊៊ីេឹងគឺ

25

រយើងក្តូវរៅ កេំនួនវែឹង

គឺខំក្ាុ តូវរៅសា ៈមនាី ទួេវសលងរដើមបីសួ រួករគវតមដង។>

រគថាមិនដឹង

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466540

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

1
2

17

េរមលើយសា ភារ បស់<គ្នត់ទក>រៅក្តង់កវនលងណារនាះរទ អ៊៊ីេឹងខាំក្ុ តូវខិតខំវសេង កេរមលើយសា ភារ
បស់គ្នត់ <គឺថាអត់មនក្បរ័នស
ា ័យ
េ ក្បវតដិរដើមបីវសេង កអីរទ។>។ េងរក្កាយ ខាំបា
ុ ន ករ
<កែុងក ណីរនះ

ើញ។ រនះ

3

ជារវតផេ<សំខាន់>មួយវដេខាំរុ ៅស-២១រនាះ

គឺមន>ក្បជាជននិយយរក្េើន

4

<និយយ>រី កយ ធួន <និយយរីវផែកមួយថ្ន>វខស<បណា
ដ ញ>កយ ធួន <រវើយក៏និយយផងវដ រី

5

បទរិរសាធន៍ បស់> រាប

6

សក្មប់រ ឿងរនះ អ៊៊ីេឹងរវើយបានជាខាំេ
ុ ង់តាមោន កបគគេរនះរោយសា វត> គ្នត់<ប៉ានប៉ាង>េង់រធេើ

7

កា បះរបា <ក្បឆ្ំងរោយមនររេមួយរនាះគឺ>គ្នត់<បថ្ងកក្គ្នប់វបក វតេងរក្កាយបរាជ័យ។> ខាំុ

8

<ក៏>េង់<រមើេ>េរមលើយសា ភារ<វដេជាវផែកមួយថ្នដំរណើ រ ឿងវវងឆ្ៃយរនះវដ

9

ក្គ្នប់វបករនះ ដូេខាំន
ុ ិយយអ៊៊ីេឹងគឺ រ្
ម ះ វខេ បាននិយយរោះៗក្បាប់ដេ់ខំាុ រវើយរ ឿងរនះហាក់

<វដេដឹកនាំវតត>ភែំក្បុសភែំក្សី <វដេរធេើឲ្យភូមិរនះកាលយជាភូមិសំខាន់

ប៉ាវនដរ ឿងបថ្ងក

10

ដូេជាក្តូវបានរគរផាមងផ្ទាត់រមើេតាមទក្មង់ណាមួយវផែកតាមេរមលើយសា ភារ។

11

អ៊៊ីេឹង

12

មរធាបាយកែុងកា បង្គាញរីវខសបណា
ដ ញទំនាក់ទំនងរមរកើយ ក៏ដូេជារ ឿងរាវវដេបានរកើតរឡើង រដើមបី

13

រមើេរ

14

ភាររដើមបីស រស រេញជាអតថបទរនាះ>រទ។ ខាំរុ មើេរៅរេើរគរៅថា េនាសមព័ន<
ា
គឺកា រិតវដេ

15

រាប គ្នត់សា ភារថាគ្នត់បានបថ្ងកក្គ្នប់វបក វដេដូេគ្នែរៅនឹងអេីវដេ វខេ បានក្បាប់ខំាវុ ដ ។ រយង

16

តាមអតថន័យថ្នវិធីសាស្ដ្សថ្ដ នមំបី ជាកា រផាមងផ្ទាត់រីអីវេ ដេគ្នត់និយយ រោយសា វខេ េាស់ជាមិន

17

អាេដឹងរីរ ឿងរាវវដេបានរកើតរឡើងេំរពាះ រាប រនាះរទ។ រវើយកា រិតរនាះគឺគ្នត់មិនបានដឹងរីកវនលង

18

វដេគ្នត់រៅរនាះរទ។>

កែុងដំរណើ កា ក្សាវក្ជាវរេើវបបធម៌ក្បេ័យរូជសាសន៍

ើញេាស់រីក្បវតតិសាស្ដ្សថ្ដ នបដិវតតន៍។>

ដូេខាំន
ុ ិយយរីមន

រផ្ទដតរេើក្បរ័នស
ា ួ េរមលើយ

វាជា

ខាំ<
ុ មិនបាន>រយងរៅរេើខលឹមសា ថ្ន<េរមលើយសា -

19

ស៖ សូមរទ្ធស<មកកាត់>រលាកមដងរទៀត។ រតើរលាកយេ់ក្សបជាមួយរលាក រដវលដ រ្នដ៍

20

េ័ <វដ ឬរទ វដេគ្នត់បានក្សង់សមដី បស់រលាក> រវដឌ័ <ថា “េរមលើយសា ភារទ្ធំងរនះ គឺមន

21

តថ្មលជាភសដតា
ុ ង ឬក៏អាេទកេិតបា
ត ន។”>។

22

្៖ សូមអ គណរលាករមធាវល។ ខាំម
ុ ិនេង់រធេើកា បកក្សាយឲ្យវវងឆ្ៃយរទ ប៉ាវនត<េំរពាះ>

23

រគ្នេ<បំណង បស់ខំៗ
ាុ ក្បវវេជាអាេរ្លើយបានថា វតថប
ុ ំណង បស់ខំាុ អេីវដេខាំេ
ុ ង់រធេើ និងេង់យេ់

24

រី>េរមលើយសា ភាររនះ <គឺវា>មនតថ្មល បស់វា<កែុងកា បង្គាញថា េនាសមព័នទ
ា នា
ំ ក់ទំនង>បកសរួក

25

<និងទំនាក់ទំនងសងគមរៅតាមកក្មិតជារក្េើនកែុងសងគមគឺមនសកមមភារវមន និងវា>្លះុ បញ្ញចង
ំ រៅកែុង

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

18

1

េរមលើយសា ភាររនះ។ <រវើយវាក៏ជាវផែកវដេ>អែករធេើកា រៅស-២១ រគគិតរ

2

របាសសមែតវខសខាមង
ំ

3

រទៀត វាជាវផែកថ្នវិធីសាស្ដ្សប
ដ ីមំ វដេរយើងកំរងរក្បើ។ ររេខាំក
ុ ំរងក្សាវក្ជាវរៅឆ្ែំ១៩៩៤ និង១៩៩៥

4

រនាះ វាជាបទរិរសាធន៍មួយខសគ្នែោេ់នឹងឥឡូវ រវើយរិបាករ ៀបរាប់ក្បាប់ថារតើកា វសេង កេរមលើយ

5

សា ភាររនាះ វាេំបាកយ៉ាងរម៉ាេ ប៉ាវនតឥឡូវរនះ រលាកក្គ្នន់វតវាយរេខERN រវើយវារេញមកភាលម

6

រៅរេើរអក្កង់វតមដង។ កាេរីមនវាេំណាយររេរក្េើនថ្ងៃណាស់រដើមបី កបាន។>

7

រវើយេំរពាះភាសាវដេរក្បើគឺក្តូវសីគ្នែនឹងភាសាវដេរគរក្បើជាធមមតា។

មដង

[០៩:៤៥:៥៦]

8
9

ើញថា<រគកំរងវត

ស៖ សំណួ បវនថមមួយរទៀតពាក់រ័នរា ៅនឹង<កា រក្បើក្បាស់ឯកសា ។>
រ

ខាំបា
ុ នកត់សមគេ់

ើញថា រលាកមិនបានរក្បើក្បាស់កិេចសមាសន៍ បស់មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ េំរពាះអែកវដេមនតួ

10

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

11

ដឹកនាំរោយ រអឿន <វដេរលាកវតងវតរ ៀបរាប់ជាញឹកញាប់កែុងរសៀវរៅរលាក>។ រតើរនះ កា វាយ

12

តថ្មល បស់ខំក្ាុ តឹមក្តូវវដ ឬរទ

13

កមពជា
ុ ?

14

វដេថារលាកមិនបានរក្បើក្បាស់ឯកសា សមាសរីមជឈមណឌេឯកសា

្៖ សូមអ គណរលាករមធាវល។ រៅររេរនាះ ឆ្ែំ៩៤-៩៥ ខាំរុ ជឿជាក់ថា កមមវិធី<គរក្មង

15

ក្សាវក្ជាវ>អំររើក្បេ័យរូជសាសន៍ បស់សាកេវិទាេ័យវយេ<បានោប់រផដើមរឡើង។

ខាំម
ុ ិនោំឆ្ែំ

16

វដេមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ កាលយជាអងគកា ឯករាជយរក្ៅ ោឋភិបាេរនាះរទ វតវាក្បវវេជា>រៅ

17

ឆ្ែំ៩៧។ <ខាំអ
ុ ត់េាស់រទ គឺទ្ធេ់វតខាំរុ ៅរិនិតយរមើេកំណត់ក្តាវិញបានេាស់។ របើសិននិយយរីររេ

18

វដេខាំរុ ធេើកា ក្សាវក្ជាវរីឆ្ែំ១៩៩៤ ដេ់ ១៩៩៥រនាះ គឺវារិបាកវសេង កណាស់ សូមបីវត កកា ិយ-

19

េ័យ បស់មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ក៏រោយ ររេរនាះ ខាំគ
ុ ិតថាមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ គឺមន

20

បទរិរសាធន៍ខាងរ ឿងរនះ រទ្ធះយ៉ាងរម៉ាេក៏រោយ ខាំក្ុ តូវរៅរិនិតយរមើេកំណត់ក្តាសិន> --

21

ស៖ ឥឡូវខាំស
ុ ូមកាត់ ំខានមដងរទៀត។ <ខាំគ
ុ ិតថា>រសៀវរៅ បស់រលាកបញ្ច ប់រៅឆ្ែំ២០០៤។

22

ខាំអ
ុ ត់និយយរីរ ឿងកា ង្គ រលាក<>រៅឆ្ែំ៩៤រទ <គឺខំន
ាុ ិយយរីកា បញ្ច ប់កា ង្គ បស់រលាកកែុងឆ្ែំ

23

២០០៤ ឬ២០០៥។> <រតើ>ក្តឹមក្តូវវដ ឬរទ វដេថារលាកមិនបានយកឯកសា បស់មជឈមណឌេ

24

<ឯកសា >កមពជា
ុ <វដេសមាសន៍បគគេរផសងៗ>យកមករក្បើក្បាស់រទ?

25

[០៩:៤៧:៤៥]

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466542

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

1

្៖ សូមអ គណជាងមីមង
ដ រទៀតរលាករមធាវល។

19

ខាំុកំរងវតរាយមរផ្ទដតរៅរេើររេរវលា

2

វដេរលាក<េង់ឲ្យខាំន
ុ ិយយ> គឺ៩៤ និង៩៥។ ប៉ាវនត<វាមនក្បរយជន៍ជាង របើ>ខាំ<
ុ >រ ៀបរាប់<>

3

អំរីដំរណើ កា វដេខាំស
ុ រស រសៀវរៅ

4

េំរោយ>យ៉ាងដូេរមតេ <វដេនឹងរធេើឲ្យវេងមនកា ភ័នក្ត េឡំរទៀត។> បឋម គឺថាខាំបា
ុ ន<បានោប់

5

រផដើមកា ង្គ >រៅមូេោឋនវតមដង គឺឆ្ែំ៩៤-៩៥។ <ខាំក្ុ តឡប់មក>សាកេវិទា<េ័យខាំុវិញ។ រវើយ

6

រៅឆ្ែំ១៩៩៧ និរកខបបទ> បស់ខំា<
ុ ក្តូវបានរបាះរមពផាយ។> រវើយខាំ<
ុ អត់បាន>ក្តឡប់មកកមពជា
ុ

7

< វិញរទ> វូតដេ់ឆ្ែំ២០០០ រទើបមកមដងរទៀត។ ឆ្ែំ២០០០ <ខាំោ
ុ ប់រផដើមវកនិរកខបបទ បស់ខំឲ្
ាុ យរៅ

8

ជាទក្មង់រសៀវរៅវិញ។> ខាំរុ ធេើកា សិកាក្សាវក្ជាវរៅមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ។ <របើខំោ
ាុ ម
ំ ិនខស

9

រទ គឺថា> ខាំ<
ុ ក្សាវក្ជាវ>ដំបូង គឺរមើេរៅរេើេរមលើយសា ភារ <និងឯកសា >វដេបានរីសម័យ

<រវើយថារតើវារេញជារសៀវរៅរបាះរមព

និងមនេំោប់

ើញ>ក្បវតតិជី វិត ស់រៅ បស់មនសសមែក់រ្
ម ះ

10

កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ។ <ឧទ្ធវ ណ៍ ររេខាំុ ករ

11

ឡ <ខាំប
ុ ញ្ចូ េក្បវតតិគ្នត់រៅកែុងរសៀវរៅ បស់ខំា។
ុ រវើយរបើោម
ំ ិនខសរទ គឺខំក្ាុ តឡប់មកវិញ> គឺឆ្ែំ

12

២០០៣។ <ប៉ាវនដកា > ស រស វបបសិកាក្សាវក្ជាវជាន់ខពស់វបបដូរេែះ <រយើងក្តូវ>េំណាយររេ

13

ដ រវើយមដងរទៀត<វដេវាេំណាយររេអាេដេ់មួយឆ្ែំ។ ខាំម
ុ ិនោំថាយូ
<រដើមបីរធេើ>កា រផាមងផ្ទាត់មង

14

ប៉ានណារទ រោយសា រយើងក្តូវ្លងកាត់កា វាយតថ្មល និងរធេើកា វករៅរេើអតថបទស រស ថ្ដវផែកតាម

15

កា វាយតថ្មល បស់អក
ែ ក្សាវក្ជាវដូេគ្នែ។> អ៊៊ីេឹងរសៀវរៅ បស់ខំាុ ក្តូវបានបានបញ្ច ប<
់ ក្បវវេជា>

16

រៅកែុងឆ្ែំ២០០២ <រវើយោប់រផដើមឲ្យអែកក្សាវក្ជាវដូេគ្នែរគរិនិតយរិេ័យឲ្យ។> រវើយរក្កាយរីបាន

17

បញ្ច ប់<>កា រិនិតយរិេ័យ<រវើយ> អាេទទួេយកបានរវើយ <> គឺរយើង <ក្តូវកា ររេមួយឆ្ែំ

18

ររញរដើមបីរបាះរមពរេញមក។ ដូរេែះរបើនិយយថា រសៀវរៅបញ្ច ប់រៅឆ្ែំ២០០៤រនាះ គឺមិនក្តឹមក្តូវ

19

រទ។ តាមរិតគឺ ួេរាេ់ឆ្ប់ជាងវែឹងរទ រវើយបនាាប់មកក្តូវ្លងកាត់ដំណាក់កាេក្តួតរិនិតយរមើេ។>

20

ររេវដេខាំក្ុ តឡប់មកឆ្ែំ២០០០វែឹង <ទសសនាវដដី “វសេង កកា រិត” បស់>មជឈមណឌេឯក

21

សា កមពជា
ុ <បានោប់រផដើមរៅឆ្ែំ២០០០>។ រលាកក្បវវេជាអាេោំជាងខាំ។
ុ <េំរពាះេំនួនឯកសា

22

វិញ

23

រលាកអាេទទួេបានឯកសា ទ្ធំងអស់វឹង
ែ បានឆ្ប់ វ័ស។ វតរៅ>ដំណាក់កាេដំបូង <គឺវារិបាក

24

ខាលង
ំ ណាស់។ មដងរទៀត វារិបាកនិយយរីបទរិរសាធន៍កែុងកា ក្សាវក្ជាវណាស់ រោយសា វតវាខស

25

គ្នែរីររេឥឡូវ។>

ឥឡូវរនះរបើសិនជារលាករៅកា ិយេ័យកា ង្គ បស់រគ

រវើយរៅសា រ័ត៌មនសាធា ណៈ

អ៊៊ីេឹង<រវើយខាំអ
ុ ត់និយយរទ រោយសា ររេខាំរុ ធេើកា រៅមជឈមណឌេឯកសា

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466543

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

1
2

20

កមពជា
ុ ឯកសា ទ្ធំងរនាះគឺមិនទ្ធន់អាេរក្បើក្បាស់បានរៅរឡើយរទ។>
[០៩:៤៩:៥២]

3

<ោប់តាង
ំ រីវឹង
ែ មក ខាំបា
ុ នអានកា ផាយ បស់ទសសនាវដដី “វសេង កកា រិត” ជារក្េើនរេខ

4

រវើយខាំក្ុ តឡប់រៅបណណ សា បស់រួករគ រដើមបីរៅសួ អំរីក្បភររ័ត៌មនដថ្ទរទៀត និងបាន>សមាស

5

មនសសជារក្េើន។

6

ស៖ សូមអ គណ។ សូមបនតរៅរេើក្បធានបទវដេរយើងមិនបាន មិនទ្ធន់បានបញ្ច ប់រៅរឡើយ

7

រទរីមសិេមិញរនាះ។ និយយអំរី<និយមន័យថ្ន>ពាកយ “យួន”។ មសិេមិញ ខាំរ
ុ ាយម<ទ្ធញយក

8

េរមលើយមួយ បស់> រលាក ពាក់រ័នរា ៅនឹងសនា កថា បស់អតីតក្រះមហាកសក្តសរមដេ នររាតដម សីវន

9

<រៅេំរពាះមខក្កុម>ក្បឹកាសនតិសខអងគកា សវក្បជាជាតិ។ រលាកបានបដិរសធថាមិនទ្ធន់រ្លើយរទ

10

រោយសា រលាកមិនទ្ធន់បានអាននូវសនា កថា បស់ក្រះអងគ។ សងឃឹមថា យប់មិញ <ឬក៏ក្រឹកមិញ>

11

រនះ រលាកបានអានសនា កថា បស់ក្រះអងគរវើយ។

12

ឥឡូវរនះ

ខាំស
ុ ូមអានសក្មង់មួយេំនួនរេញរីសនា កថារនះ

រវើយសួ រយបេ់ បស់រលាក

13

រមើេ៍ ជារិរសសទ្ធក់ទងរៅនឹងរវៀតណាម <ឬក៏>រៅថា រួកអារេបក្តបាក់ទឹកដី។ រលាកក្បធាន

14

ខាំរុ ជឿជាក់ថា -- សនា កថារនះ មិនទ្ធន់មនកា បកវក្បជាបារាំង ឬក៏វខម រទ មនវតអង់រគលស ខាំស
ុ ូម

15

អានឲ្យយឺតរៅេះ ឯកសា <> E3/7335។ ខាំន
ុ ឹងអានរី បីកថាខណឌរី សនា កថាដ៏វវងរនះ ខាំស
ុ ូម

16

ោប់រផដើម កថាខណឌ៧៥ -- សក្មប់រលាករៅក្កម ឡាវវន៍ ខាំបា
ុ នទទួេកំណត់<សមគេ់>មួយ<រី

17

ក្កុមកា ង្គ ខាំថា
ុ > សនា កថារនះ មនជាភាសាបារាំងរវើយ រវើយមនជា<សក្មង់> វលរដអូ<កែុង

18

សំណំរ ឿងគឺឯកសា

19

សខអងគកា សវក្បជាជាតិ រវើយ<ជា> កិេចក្បជំ<រេើកទី>២០០៨ វខមករា ៧៩។ រនះ សនា កថា

20

<េាប់រដើមជាភាសាបារាំង> បស់អតីតក្រះ នររាតតម សីវន វដេយងរៅក្កុមក្បឹកាសនតិសខអងគកា

21

សវក្បជាជាតិ រវើយវងលងរៅកែុងឱកាសរនាះ រៅក្តង់កថាខណឌ៧៥៖ “ប៉ាវនត<រៅថ្ងៃវសែក ថ្ងៃ>ជ័យ

22

ជមែះផ្ទដេ់ក្រ័ត<រៅវខ>រមសា ៧៥ ជ័យជមែះរេើរួកេក្ករតតិ រវើយរៅកែុងសាម តីថ្នកា បក្ងួបបក្ងួម

23

រវៀតណាមទ្ធំងរី រវៀតណាមខាងរជើងនិងរវៀតណាម ខាងតបូង សាធា ណ ដឋក្បជាមនិតរវៀតណាម

24

បានសរក្មេថា

25

ក្តបាក់កមពជា
ុ ដ៏តូេមួយរនះ

E3/7336R>។ <ខាំស
ុ ូមអានរេញរី>កំណត់ក្តាផលូវកា បស់ក្កុមក្បឹកាសនតិ-

គឺក្តូវវតរធេើក្បតិបតតិកា <្មក្តជាក់>វដេជារគ្នេបំណងេងរក្កាយរដើមបីរេប
<ឲ្យដូេជារស់ថាលន់ឃាលនេំណី ឹត ួតសតេវដេមិនដឹងខយេ់អីរធេើជាេំណី

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466544

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

1
2
3

21

អ៊៊ីេឹង។>
[០៩:៥៣:៣៧]
ក្តង់កថាខណឌ៧៨៖ “អេីវដេខាំរុ ទើបនិយយអំរីរវៀតណាមរនះ មិនវមនពាក់រ័នរា ៅនឹងកា រក្ជមត

4

វក្ជកេូេកិេចកា ថ្ផាកែុងរៅកែុងក្បរទសរនះរទ។

5

ភា កិេច បស់ខំម
ាុ កបង្គាញរវតផេ

6

ក៏ដូេជាកា វាយ<ក្បហា >ក្បោប់អាវធរីសំណាក់រវៀតណាមវដេមនបនតមកតាំងរីសតវតស ៍១៥

7

ី ០ របើរទ្ធះជាមន>កា រងើបតស៊ូរីសំណាក់កងទ័រ
រមល៉ាះ។ <រីសតវតស ៍ទី១៥ ដេ់រដើមសតវតស ៍ទ២

8

ក្បជាជនកមពជា
ុ <ក៏រោយ

9

កណា
ដ េ វដេសរេថ្ងៃរនះ រគដឹងក្គប់គ្នែថាគឺ “រវៀតណាមខាងតបូង” វដេជាអតីតទឹកដី បស់កមពជា
ុ

10
11

វាមនភារោំបាេ់មួយ វដេនាំ វដេឲ្យខាំប
ុ ំររញ

វដេថាក្បរទស បស់ខំវាុ តងវតក្បឈមមខរៅនឹងកា ្
ល នពាន

រវៀតណាមបានរជាគជ័យកែុងកា >រេបក្តបាក់ទឹកដី បស់រយើងអស់ពាក់

<ខាងតបូង>។”
កថាខណឌ៧៩៖ “<រទ្ធះបីថារនះជារ ឿងមួយវដេរគគិតមិនដេ់ក៏រោយេះ> រៅកែុងឆ្ែំ១៩៧០

12

រៅររេ<ក្បជំ>ពាក់រ័នរា ៅនឹងធមមនញ្ា បស់អងគកា សវក្បជាជាតិ

13

េូេបកសសមព័ន>
ា
សាធា ណ ដឋសងគមនិយមរវៀតណាមវដេជាសមជិក បស់អងគកា សវក្បជាជាតិ

14

រវើយក៏ជាសមជិក<ររញសិទាិថ្នសមព័ន>
ា ក្បរទសមិនេូេបកសសមព័នា

15

ណាមួយបំបាក់មខរវៀតណាមរៅកែុងក្បជំសនែិបាតរនាះរទ។

16

ក្បរទសសមជិកសមព័នា បស់ខួ ន
ល > ជារិរសស សមព័នម
ា ិតរត យធាជាមួយសវភារសូរវៀត<វដេជាម

17

ហាអំណាេមួយកែុងេំរណាមមហាអំណាេរី បស់រិភររលាក>

18

គ្នំក្ទយ៉ាងររញទំវឹង និង រោយឥតេកខខណឌរីសំណាក់សូរវៀត<តាម យៈសនាិសញ្ញាមិតភា
ត រ វ -ស-

19

ផ្ទកត៍ រេើកវេងក្បរទស ូម៉ានី មួយ គឺមនមវិេតា
ឆ មេកខណៈក្បថ្រណីកែុងកា >រេបក្តបាក់ទឹក

20

ដីក្បរទសតូេតាេ ជិតខាងទ្ធំងមិនរអៀនខាមសរនះ<រៅររេណាវដេឱកាសវេឲ្យ> រវើយក៏ជាកា

21

ជំ ញទឹកេិតម
ត ួយ<ផងវដ ។

22

សំណាក់សាធា ណ ដឋសងគមនិយមរវៀតណាមវសដងឲ្យរ

ើញតាម យៈកា ោប់រផដើមថ្វក្បហា យ៉ាងខាលង
ំ

23

កាលរោយកងកមលំងជំនួយរីវីវតល រដើមបីថ្វយកកមពជា
ុ ។

ភារមិនអាេទប់ទេ់បានថ្នកា >រក្បើក្បាស់ ង

24

រក្កាះ ងយនត<េមាំងធនធៃន់>អមរោយកងរេរងមើ រជើង<១២កងរេ>វដេគ្នំក្ទរោយ<សពាេវធ>

25

ធនធៃន់ ទំរនើបៗបំផតរោយនាំមខ និងកា ពា រោយយនតរហាះក្គប់ក្បរភទដ៏រក្េើនឥតគណនា <រោយ

រយើងក្តូវបង្គាញឲ្យរ

ើញថា

<និងរគ្នេកា ណ៍ថ្នកា មិន

<គឺថាមិនមនក្កុមក្បរទស

ប៉ាវនដមនកា ជំ ញរេើកទឹកេិតរត ៅវិញរី

វដេ<រវៀតណាម>បានទទួេកា

កា េិញ្ចឹមេិតេ
ត ង់ក្តបាក់យកទឹកដីវខម រី

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466545

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

22

1

មនទ្ធំង>យនតក្បរដញក្បរភទមិេ២១រអស និងយនតរហាះក្បរដញក្បរភទ មិេ២៣រអស មួយេំនួន

2

វដេរធេើក្បតិបតតិកា មន

3

ក្បហា <រេឿនដូេរផលកបរនាា វដេវា>រធេើឲ្យរយើងនឹករ

4

ក្បរទសជារក្េើនរៅអឺ ប ជារិរសសបារាំង និង ប៉ាូឡូញ បានកាលយជាជន ងរក្គ្នះរៅររេោប់រផដើម

5

សស្ដ្ង្គគមរលាករេើកទី២។”

6

រោយវាយេកតាម< របៀប>ក្បយទា បស់អាេលឺម៉ាង់
ើញរីកងទ័រ បស់វីវតល

រោយរក្បើកា វាយ
វដេ<វាយេក>

[០៩:៥៧:១១]

7

េងរក្កាយកថាខណឌ៨៣, ៨៤, ៨៥ <ជាកថាខណឌតូេរទ។ កថាខណឌ៨៣៖> “រៅេំរពាះមខ

8

កា អះអាងដ៏គរ ល ើនរីសំណាក់<>សាធា ណ ដឋសងគមនិយមរវៀតណាម

9

វដេកំរងផាះុ រឡើងកែុងក្បរទសកមពជា
ុ ក្គ្នន់វតជាសស្ដ្ង្គគមសី វិេ រោយមិនមនកា <ពាក់រ័នអ
ា ីជាមួយ>

10

ុ តាម យៈ ូបខាំវុ ដេមនកិតិយ
ត សរឡើងមកបញ្ញជក់យ៉ាងរមះមតថា
រវៀតណាម<រទ>។ ក្បជាជនកមពជា

11

សស្ដ្ង្គគមរនះជាសស្ដ្ង្គគម្
ល នពាន វាទីនិយម អាណានិគមនិយម និងអនតត ភារកែុងតំបន់ជាឯករតាភាគី

12

តាមទំរនើងេិតត និងអយតតិធម៌វដេបងករឡើងរោយសាធា ណ ដឋសងគមនិយមរវៀតណាមមករេើក្បរទស

13

កមពជា
ុ ដ៏តូេរនះ។ ណសិ សសាមគគីសរស្ដ្ង្គគះជាតិកមពជា
ុ និង ោឋភិបាេ បស់ខួ ន
ល តាមរិតក្គ្នន់វតជាឆ្ក

14

រលាខនវដេដ៏គួ ឲ្យអាសូ វដេក្តូវបានរ ៀបេំរឡើងរដើមបីលាក់បាង
ំ រិភររលាករីឧក្កិដក
ឋ មម

15

ក្បឆ្ំងដ៏គួ ឲ្យសែប់រខពើមមករេើក្បរទសកមពជា
ុ វដេបងករឡើងរោយសា ធា ណសងគមនិយមរវៀតណាម

16

វដេបង្គាញរីកា សែប់រខពើមេំរពាះបណា
ដ ក្បរទសមនអធិបរតយយភាររផសងៗ

17

រលាក រោយផសរេផាយរ័ត៌មនភូតភ កវក វដេសូមបីវតរកមងរបៀមថ្ដក៏វាមិនរជឿវដ ។”

18
19

េំរពាះកា វដេថាសស្ដ្ង្គគម

និងកា

និងក្បជាជនកែុងរិភរ

[០៩:៥៨:៣៧]
រវើយរៅកែុងកថាខណឌ៨៥៖

“បណា
ដ ក្បរទសវដេបានង្គករៅ កកា ក្រមរក្រមងទទួេសាគេ់

20

តាមផលូវេាប់េំរពាះ ោឋភិបាេ បស់ រវង សំ ិន វដេជាអាយ៉ាងយួន គួ ឲ្យអាណិត បស់រវៀតណាម

21

បានតាំងខលួន

22

ណាមកែុងកា បំផ្ទលញក្បរទសកមពជា
ុ វដេមនឯករាជយភារ អធិបរតយយភារ អរាក្កឹតភារ មិនេូេ

23

បកសសមព័នា និងឲ្យវិនាសសាបសូនយ។”

24
25

ប

ិបសែិទាជាមួយសាធា ណ ដឋរវៀតណាម

រដើមបីសរក្មេបានកា ប៉ានប៉ាង បស់រវៀត-

សូមអធាក្ស័យរលាកអែកជំនាញ រនះគឺជាសក្មង់មួយវវង។ ទ្ធក់ទងរៅនឹងកា <>រិភាកាគ្នែ
រីមសិេមិញ

រៅររេរនះ

រតើរលាក<អាេផដេ់ក្បតិកមមតប>

ពាក់រ័នរា ៅនឹងសនា កថា បស់ក្រះ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466546

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦
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1

<មហាកសក្ត> នររាតតម សីវន <ទ្ធក់ទងនឹងក្បរទសរវៀតណាមថាជាសក្តូវ និងក្គប់រ ឿងរាវវដេ

2

ក្ទង់មនបនាូេអំរីរវៀតណាមបានវដ ឬរទ?>

3

[០៩:៥៩:០០]

4

្៖ សូមអ គណរលាករមធាវល។

<ជាដំបូង> គឺខំស
ាុ ូមឧទាិសបួងសួងរៅដេ់អតីតក្រះមហា

5

កសក្ត រវើយខាំក
ុ ៏សូមទទួេសាគេ់នូវកា ឈឺោប់ បស់ក្រះអងគ រវើយខាំក
ុ ៏សូមេូេ ួមេំវណកេំរពាះកា

6

បាត់បង់

7

កមពជា
ុ និយយរីតស្ដ្នី ដ ក់រអន ូេ បស់កមពជា
ុ កែុងវែឹងក៏មន ល ីប វលឌីអូមួយវដេ> ក្រះអងគបានមន

8

ក្រះបនាូេ<កដុកកដួេ>ពាក់រ័នរា ៅនឹងកា បាត់សមជិកក្រះរាជវងានវងសរៅកែុងសម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិប

9

រតយយ។ <ខាំោ
ុ បា
ំ ន វតរបើសិនជាខស សូមវកខាំ។
ុ ររេរនាះ> ក្រះអងគក៏បានស រស ថា ក្រះអងគសិត
ថ

10

រៅរក្កាមកា ឃាលរំ មើេ និង<គំកួនខឹងរីរួក>វខម ក្កវម។ <អាេថាខាំោ
ុ ំខស វតខាំរុ ជឿថាភាលមៗរក្កាយ

11

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

12

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

13

រួកវខម ក្កវម។>។ កា ណ៍វដេខាំរុ េើករឡើងេំណេរនះ គឺថា<ខាំក
ុ ត់េំណាំរ

14

ក្រះអងគមិនបានរក្បើពាកយ “យួន” រទ រៅកែុងរនះ។ អ៊៊ីេឹង <កែុងន័យរនះ> រីមសិេមិញ រយើងនិយយគ្នែ

15

អំរីកា <បងកប់អតថន័យថ្នកា >រ លសរអើង<រូជសាសន៍ បស់>ពាកយ “យួន”។ <>ខាំ<
ុ គិតថារបើគិតអំរី

16

ដំរណើ ថ្ន>ភារខសគ្នែ<វដេខាំន
ុ ិយយកាេរីមន វាដូេជាមនកា េងែេ
ុ បង្គាញរីរ ឿវរនះរវើយ គឺ

17

បង្គាញរីភារខសគ្នែក្តង់េំណេវដេរយើងរផ្ទដតរៅរេើក្កុមមនសសរផសងៗរនាះ

18

ខសគ្នែរវើយ។ កែុងប ិបទថ្ន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ រក្កាយររេសស្ដ្ង្គគមេប់ភាលម> កា វញកឲ្យ

19

រ

20

អាន>។ ក្បសិនណាជារយើងោប់រផដើមរីេំណេវដេរីមសិេមិញរនះ និយយគ្នែរីមសិេមិញ<អំរី>កា

21

រក្បើក្បាស់ពាកយ “យួន”

22

ឧទ្ធវ ណ៍ វូតមកដេ់ថ្ងៃវឹង
ែ ដូេជារក្បើពាកយថា <“មួយទេ់នឹង៣០” បានន័យថា> របើរយើងសាលប់

23

មួយ យួនង្គប់៣០នាក់ <អ៊៊ីេឹងបានន័យថាកា បាត់បង់ បស់រយើងតិេជាងយួន ៣០ដង។ រនះជាអេីវដេ

24

រគបានអានរៅកែុងតលាកា រនះ។ ខាំគ
ុ ិតថាខាំម
ុ ិនោំបាេ់អានមដងរទៀតរទ។ ខាំស
ុ ូមបញ្ច ប់។>

25

សមជិក<រាជវងស> បស់ក្រះអងគមួយេំនួន។

ើញោេ់រីគ្នែ

<>មែក់ៗក៏យេ់ថាដូរេែះវដ

<ខាំោ
ុ បា
ំ នរីកា រមើេវខសភារយនដនិយយរី

ើញថា>អតីតសរមដេឪ

គឺបានរ

ើញរីភារ

<រនះគឺបញ្ញជក់េាស់រវើយរីអតថបទវដេរលាកបាន

រៅកែុងប ិបទមួយវដេតឹងវតង<ញុះញង់>ឲ្យមនអំររើវិងាធៃន់ធៃ រវើយ

ស៖ <បាទ។>

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466547

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

1

24

[១០:០១:៥៣]

2

្៖ រវើយរបើរលាករមើេប ិបទថ្នសនា កថាវបបរនះ

គឺសនា កថា<រីសម័យ>កមពជា
ុ ក្បជា

3

ធិបរតយយ<វដេខាំរុ ទើបអានរនះ វាជាភសដតា
ុ ងរវើយ> រវើយ<រលាក>យកវាមករក្បមបរធៀបជាមួយ

4

នឹងពាកយវដេអតីតក្រះមហាកសក្តរក្បើក្បាស់ គឺរក្កាយររេកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយដួេ េំរៅ<ភាលម>

5

រៅររេរនាះ ក្រះអងគក៏សិត
ថ រៅរក្កាមសមពធ បស់វខម ក្កវមរៅរឡើយវដ ។ <េំរពាះ ូបខាំ>
ុ រ

6

ថាមនេកខណៈខសគ្នែជារក្េើន <ខាំស
ុ ូមនិយយថារវាហា សរាវដេក្រះអងគរក្បើ> ឧទ្ធវ ណ៍ ពាកយ

7

វដេរគរក្បើក្បាស់កែុងសម័យវខម ក្កវម <វាជា>ជាពាកយ<>វដេ<>ញុះញង់<ឲ្យមនវិងា>កែុង

8

កក្មិតមួយខពស់ រវើយវដេវាខសគ្នែជាមួយសនា កថា បស់អតីតក្រះមហាកសក្ត។ កាេណារក្បមប

9

រធៀបរី រនះ

<រលាកអាន

រលាកនឹងរ

ើញថាវាមនភារខសគ្នែឆ្ៃយណាស់។

ើញ

មនេំណេមួយ

10

ក្សរដៀងគ្នែ រលាកបានរេើករឡើង រវើយខាំក
ុ ៏បាននិយយពាក់រ័នវា ដ កាេរីមសិេមិញ> គឺថា<វាមន

11

ជាប់ផត
ែ ់គំនិតមួយ របើសិនរលាកនិយយរីរ ឿងកំរប់វតអង ក្បជាជនេាស់ជាដឹងរីរ ឿងរនះ។> មន

12

ន័យថា<កែុងររេរវលាខសគ្នែ កា យេ់ក៏ខសគ្នែវដ ។> អេ
៊៊ី ឹង របើរយើងរក្បើពាកយ “យួន” រៅកែុង

13

សម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

14

ញុះញង់ឲ្យមន<កា រ លសរអើង>រូជសាសន៍។ <ខាំគ
ុ ិតថា វាមិនក្តឹមក្តូវរនាះរទ កែុងកា ក្បដូេក្រះ

15

បនាូេក្រះអងគរៅនឹងអេីវដេរគោក់ផាយរនាះ។>

16

<វាជាកា រក្បើពាកយរោយបងកប់អតថន័យវិងាខាលង
ំ កាល

និងមន>កា

[១០:០៣:៣៤]

17

ស៖ <ខាំស
ុ ូមោករេញរីក្បធានបទនិយយរីពាកយ “យួន” រនះ។> រតើរលាកកំរងវតនិយយ

18

ថា រៅររេវដេក្រះអងគវងលងរៅកាន់ក្កុមក្បឹកាសនដិសខអងគកា សវក្បជាជាតិ ក្រះអងគក្តូវបានទទួេ

19

កា គ្នបសងកត់ បងខំឲ្យវងលងវបបវែឹង ឬក៏យ៉ាងរម៉ាេ? រវើយតាមរយបេ់ បស់រលាក រតើរលាកអាេ

20

រនយេ់អំរីពាកយក្បហាក់ក្បវវេគ្នែ វដេក្រះអងគវងលង<កែុងសនែិសីទកាវសត>រៅរប៉ាកាង
ំ រវើយវដេ

21

ក្រះអងគបានគ្នំក្ទរៅដេ់បកសកមមយ
ុ នីសក
ដ មពជា
ុ

22

វដេកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយរៅវតមនរៅអីរៅកែុងអងគកា សវក្បជាជាតិ?>

បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ <១០ឆ្ែំបនដបនាាប់ ររេ

23

្៖ សូមអ គណរលាករមធាវល។ ខាំស
ុ ូមរ្លើយសរងខប របើសិនណាេង់បានកា បញ្ញជក់េំណេ

24

រនះ។ រលាកក្បវវេ<គួ >សួ <អែកស រស ជីវក្បវតតិរាជវងស បស់សរមដេឪរ្
ម ះថា ជូេីអូ វជេ

25

រក្ដស វដេបាននិយយជាមួយក្រះអងគរក្េើន។ េំរពាះខាំុ របើសិនជារលាកយកពាកយវដេរលាកអានមក

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466548

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

25

1

រក្បមបរធៀបជាមួយនឹងពាកយវដេខាំបា
ុ នអាន គឺវាមនភារខសគ្នែទ្ធំងក្សុង របើរទ្ធះបីជាមនក្សរដៀង

2

គ្នែខលះក៏រោយ គឺក្សរដៀងគ្នែកែុងន័យរក្បមបរធៀប។ ដូេខាំន
ុ ិយយរីខាងរដើមអ៊៊ីេឹង> កា រក្បើក្បាស់ពាកយ

3

“យួន”<> រគអាេរក្បើក្បាស់ជាកា សនានាសាមញ្ាធមមតា <ប៉ាវនដរៅររេវដេ-->

4

ស៖ <សូមរទ្ធស

ខាំស
ុ ូមកាត់រលាក។>

រលាកកំរងវតង្គករេញរីសំណួ បស់ខំរាុ វើយ។

5

សំណួ បស់ខំស
ាុ ួ ថា រតើរនះជាកា យេ់រ

6

ក្រះអងគរិតជាមនកា រកៀបសងកត់ឲ្យៗវងលងវបបរនះ<ដូេជាពាកយថា ្
ល នពាន រេបទឹកដី រវើយ

7

ពាកយទ្ធំងអស់រនះ រគបង្គគប់ឲ្យគ្នត់និយយឬក៏យ៉ាងរម៉ាេ? រវើយរបើសិនជាមិនអ៊៊ីេឹងរទ រតើនឹងមន

8

រ ឿងអេីរកើតរឡើង? រតើរនះជាេរមលើយ បស់រលាកវមនរទ>?

9

ើញ បស់រលាកឬ វដេថាររេក្រះអងគវងលងសនា កថាវែឹង

[១០:០៥:២៩]

10

្៖ សូមអ គណរលាករមធាវល។ ខាំយ
ុ េ់អំរីកា ក្រួយបា មា បស់រលាកពាក់រ័នរា ៅនឹងកា <សំ

11

ឲ្យក្សាយបញ្ញជក់។ ខាំក្ុ បវវេជាអាេនិយយបានថា អេីវដេខាំបា
ុ ននិយយរនាះគឺវារេញរីកា អាន>

12

អនសស ណៈ< បស់គ្នត់កែុងររេងមីៗរនះ និងបានអាន>ក្បវតតិសាស្ដ្ស<
ត ខលះ។ ប៉ាវនដរបើសិនជាេង់េាស់

13

និងេង់បានរ័ត៌មនរីអក
ែ ជំនាញ គឺសូមរលាករៅសួ រលាក ជូេីអូ វជេរក្ដស រៅវដេគ្នត់វឹង
ែ ជា

14

អែកស រស ជីវក្បវតតិ បស់ក្ទង់

15

វដេខាំដ
ុ ឹង ខាំរុ ្លើយកនលងមកគឺជាេរមលើយ បស់ខំរាុ វើយ ខាំម
ុ ិនអាេផដេ់ឲ្យរលាកនូវេរមលើយជាក់េាស់បាន

16

រទ រោយសា ខាំម
ុ ិនវដេមនកិតិយ
ត សបានជួបនិយយអីជាមួយក្ទង់រនាះរទ។>

17

រវើយមនជួបនិយយគ្នែរក្េើនសា ជាមួយក្ទង់។

ស៖ ឥឡូវរនះរយើង<ោករេញរីសនា កថា បស់សរមដេឪមួយវភលត។

វតរបើវផែកតាមអេី

រតើរលាកអាេផដេ់ជា

18

ទសសនៈ បស់រលាកបានរទ តួយ៉ាងរៅសវ ដឋអារម ិក គឺមនអែកក្បាជាសំខាន់មែក់បានរ្លើយរៅកាន់

19

សភា>សវ ដឋអារម ិក

20

អតីតក្រះមហាកសក្តផងវដ ។ <>រតើរៅសវ ដឋអារម ិក<ឆ្ែំ១៩៧៨ អែកក្បាជារនាះគ្នត់មនទសសនៈ

21

យ៉ាងរម៉ាេអំរីមវិេតា
ឆ បស់រវៀតណាមមករេើកមពជា
ុ ?>

22

<អំរីមវិេតា
ឆ វដេរវៀតណាមរបៀមទកកែុងេិតត

រវើយគឺសំរៅរៅដេ់>

្៖ សូមអ គណរលាករមធាវល។ រដើមបីរ្លើយឲ្យបានជាក់លាក់ ខាំក្ុ តូវ <កា >ឯកសា រយង។

23

ខាំបា
ុ នរិនិតយរមើេឯកសា រនះជាបឋមពាក់រ័នរា ៅនឹងសម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ។

24

ខាំរុ មើេមិនបានអស់<រទ>

25

ណាមួយមក រវើយរលាកសូមសួ ខាំុ <របើខំគ
ាុ ិតថាអាេរ្លើយបាន ខាំន
ុ ឹងក្បាប់រលាកឲ្យដឹង។>

អ៊៊ីេឹងខាំម
ុ ិនដឹងថារលាកេង់និយយអំរីអីរេ ទ។

ឯកសា វារក្េើន

សូមឲ្យរលាកអានឯកសា

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466549

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

1

ស៖ គឺថា<ខាំុ លករាយកែុងកា >បង្គាញ<រលាកនូវ>េំណេជាក់លាក់<ជាងរនះ។

26
រលាក

2

ក្បធាន> គឺឯកសា E3/2370 រនះគឺជា បាយកា ណ៍វដេស រស រឡើងរោយទសសន វិទូមែក់<រ្
ម ះ

3

ដូកាលស សា៉ាយ ជាមស្ដ្នីថ្ដ ននាយកោឋនក្បតិបតតិកា កា ប រទស រវើយជាអែកក្បាជាផងវដ

4

<រគ្នេនរយបាយ បស់រវៀតណាម។> រៅទំរ័ ១៧ ERN ជាភាសាអង់រគលស 00187396, បារាំង

5

00344747 ដេ់ 48 <គ្នត់បានរ្លើយរៅេំរពាះមខសភាសវ ដឋអារម ិករៅវខតលា ឆ្ែំ៧៨។> គ្នត់

6

បាននិយយដូេតរៅ <ខាំស
ុ ូមដកក្សង់៖ “កមមយ
ុ នីសរដ វៀតណាមបានោត់ទក>សវរ័នឥ
ា ណូ ឌ េិន<ថា>

7

ជារគ្នេបំណងមួយេងរក្កាយសក្មប់<កា រធេើនរយបាយឲ្យរេញជា ូបរាងរឡើងសក្មប់>ឧបទេីប

8

រនះរវើយ។ ភារោំបាេ់វដេតក្មូវឲ្យកមពជា
ុ
ឡាវ <យេ់ក្រម> ឬក៏គឺយ៉ាងរហាេណាស់<>ឲ្យ

9

ក្បរទសទ្ធំងរី រនះសថិតរៅរក្កាម<អែក>ដឹកនាំ<វដេអាេបង្គគប់បញ្ញជបាន>។

សដី>អំរី

កា បរងកើតសវរ័នា

10

ឥណូឌ េិន <រវៀតណាមមិនរធេើក្បញាប់រនាះរទ”។ ឆ្ៃយបនដិេរទៀត> “ឥ ិយបង បស់ក្បរទសកមពជា
ុ រៅ

11

កែុងររេសស្ដ្ង្គគម គឺ<មិនវមនគ្នមន>រវតផេ<ដូេរគរមើេរ

12

ហាសាស្ដ្សដ បស់កមពជា
ុ គឺសមរវតសមផេ រិរសសររេរយើងអានក្បវតតិសាស្ដ្សវដ ខម ”>

13
14
15

ើញរនាះរទ។ ទ្ធំងយទាសាស្ដ្សដ និងរវា

រតើរលាកមនក្បតិកមមយ៉ាងរម៉ាេរៅនឹងរសេកដីវងលង បស់ ដូកាលស សា៉ាយ រៅសវភាអារម ិក
រៅឆ្ែំ៧៨ រៅកែុងវខតលា ឆ្ែំ១៩៧៨?
[១០:០៩:២៨]

16

្៖ សូមអ គណរលាករមធាវល។ ខាំដ
ុ ឹង<អំរី បាយកា ណ៍រនះ> ខាំបា
ុ នអាន បាយកា ណ៍រនះ

17

រក្េើនឆ្ែំមករវើយ វតខាំ<
ុ មិនោំខលឹមសា រទ វតខាំអា
ុ េរ្លើយវផែកតាមអេីវដេរលាកនិយយបាន។> របើ

18

សិនណាជារលាករិនិតយរមើេរៅរេើជំវ បស់រមដឹកនាំកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ <ខាំគ
ុ ិតថាខាំរុ ្លើយវែឹង

19

វាទូេំទូលាយរវើយ> គឺថាវាសមរវតផេណាស់នូវអេីវដេរគរេើករឡើង <រវើយកា បង្គាញថាអេី

20

វដេរួកគ្នត់និយយមិនសមរវតផេរនាះ គឺវាមិនក្តឹមក្តូវរទ។ វដេថាភារសមរវតផេរនះ> វា

21

្លះុ បញ្ញចង
ំ រី<តងភាររិត>ក្បវតតិសាស្ដ្ស<
ត វដ ឬក៏អត់រនាះ វាជាសំណួ មួយរផសង។ ប៉ាវនដ> ខាំថា
ុ វាជា

22

កំវស្គងមួយរវើយ កែុងកា <ក្ោនរោេនូវអេីវដេរគបាននិយយ តួយ៉ាងគឺមវិេតា
ឆ បស់ក្បរទស

23

រវៀតណាម។ កែុងររេជាមួយគ្នែរនះ វាសំខាន់ណាស់កែុងកា ទទួេសាគេ់ថាសមដីទ្ធង
ំ រនាះ>សមរវត

24

សមផេ <រវើយមិនវមនមនន័យថាភារសមរវតផេរនះ ក្តូវវត>ក្តឹមក្តូវសីេង្គេក់រៅតាមកតាត

25

ក្បវតតិសាស្ដ្ស<
ត រនាះរទ។ ខាំគ
ុ ិតថាវា> ជារ ឿងមួយសំខាន់<កែុងកា វសេងយេ់រី បបកមពជា
ុ ក្បជាធិប-

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466550

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

27

1

រតយយ វសេងយេ់រីអា មមណ៍ បស់អក
ែ ដឹកនាំ រវើយនិង របៀបវដេអែកដឹកនាំបកក្សាយអំរីទំនាក់ទំនង

2

រវៀតណាម។ រ ឿងទ្ធំងអស់រនះសទាវតជារ ឿងសំខាន់ោំបាេ់។>។ <មដងរទៀត ភារ>សមរវតសម

3

ផេរនះ គឺ<មិនវមនបានន័យថាជាកា រិតក្បវតតិសាស្ដ្សរដ នាះរទ គឺវាក្តូវកា កា វាយតថ្មល។ >

4

ស៖

ខាំ<
ុ មនកា ក្េឡំបនដិេឥឡូវរនះ។ ខាំស
ុ ូម>ជំទ្ធស់តវាថាអ៊៊ីរេះ ដូកាលស សា៉ាយ ជា

5

មនសស<មនក្បាជាាញាណណាស់ រោយសា បីវខមនកា ្
ល នពាន និងកា េូេមកកាន់កាប់ក្បរទស

6

១០ឆ្ែំ បស់រវៀតណាម គ្នត់បានទសសន៍ទ្ធយដឹងមនរីអីវេ ដេនឹងរកើតរឡើង។ រតើសកខីកមម បស់គ្នត់មិន

7

វមនជាកា ្លះុ បញ្ញចង
ំ ឲ្យរ

8

រទ?>

9

[១០:១១:៤០]

ើញរី>ក្រឹតិកា
ត ណ៍<វដេនឹងរកើតរឡើងកែុងររេក្តឹមបីវខរក្កាយមករទវមន

10

្៖ សូមអ គណរលាករមធាវល។ ខាំអ
ុ ត់សាគេ់គ្នត់ផង។ ក៏ប៉ាវនតរបើរយើងនិយយអំរីកា រកើត

11

រឡើង<>ថ្នជរមលះ វាងកមពជា
ុ និងរវៀតណាមរៅររេរនាះ <គឺ>កា កសាងកមលំង<ទ័រ> រវើយរៅ

12

ររេវែឹង

13

ឯកសា វិញ ឧទ្ធវ ណ៍ដូេជា បាយកា ណ៍ បស់ ណាយ៉ាន់ ោន់ោ។ េរមលើយ បស់គ្នត់គឺមនរៅ

14

កែុងកំណត់ក្តារៅទីរនះវដេអាេបញ្ញជក់រីរ ឿងរនះបាន។

15

ភាាក់រផែើេ> រៅររេវដេកងទ័ររវៀតណាមវែឹង បានេូេមកទីក្កុងភែំររញ<កែុងររេបីវខរក្កាយមក

16

រនាះរទ។

17

ក្បវវេជា<រគក្តូវវផែករៅរេើគិញយកកា ណ៍វដេជាភសដតា
ុ ងសំខាន់េំរពាះក្រឹតិកា
ត ណ៍វដេនាំឲ្យ

18

ជរមលះរកើតរឡើងររេរនាះ។ ខាំស
ុ ូមនិយយថា កាវសត ក៏មនេះផាយវដ រីរ ឿងរនះ។>

19

គឺថា<>មន<>គិញ<រសើបកា ណ៍បានរ

រតើរ ឿងរនះសាដប់រៅគួ ឲ្យភាាក់រផែើេរទ?>

ើញរ ឿងទ្ធំងអស់រនះ

ខាំស
ុ ូមក្តឡប់រៅរមើេ

វតខាំម
ុ ិនគិតថាវាអាេរធេើឲ្យមនសសជារក្េើន

ខាំគ
ុ ិតថាវាមិនវមនជាកា មួយភាាក់រផែើេរទ។

ស៖ រលាកសាស្ដ្សាតោ យ វីនតន <ខាំម
ុ ិនគិតអ៊េ
៊ី ឹងរទ រោយសា ថាទ្ធំងរលាក លឆ្ដ ឌដម៉ាន

20

និង> រអេីវារបត របក

21

កា ្
ល នពានបានរកើតរឡើងរនាះរទ។> ឥឡូវទករ ឿងរនះមួយដំេះ។ រតើរលាកដឹងថាសវ ដឋអារម ិក

22

ខលួនឯងរនះ

23

ក្បធានាធិបតី វេត រវើយនិង<រលាក ដឋរេខាធិកា >

24

មវិេតា
ឆ បស់រវៀតណាម រៅ>វខវិេិកា
ឆ ឆ្ែំ១៩៧៥?

25

យេ់រ

័ <គឺនាយកោឋនកា ប រទស បានជក្មបរួកគ្នត់ថា គឺរគមិនគិតថាមន

ើញយ៉ាងដូេរមដេេំរពាះមវិេតា
ឆ បស់រវៀតណាម?
ីសីងវគ័

ជារិរសសរៅររេវដេ

<មនទសសនៈយ៉ាងរម៉ាេេំរពាះ

[១០:១៣:២៥]

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466551

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

1

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

2
3

28

អែកជំនាញ កំអាេទ្ធន់រ្លើយតប! អរញ្ជ ើញ រលាកសវក្រះរាជអាជាា ងអនត ជាតិ!
រលាក វលរេលមម សមត
ី ៖

4

សូមអ គណរលាកក្បធាន។ ខាំម
ុ ិនដឹងថា េំណេរនះវាសថិតរៅកែុង<ជំនាញ បស់>អែកជំនាញ

5

ូបរនះ ឬក៏<អត់>រនាះរទ <ពាក់រ័នរា ៅនឹងរគ្នេនរយបាយកា ប រទស បស់សវ ដឋអារម ិករនាះ>

6

។ <គ្នត់អាេមិនមនបញ្ញាកែុងកា រ្លើយសំណួ រនះ ប៉ាវនដវាហាក់បីដូេជាោកឆ្ៃយរីសកខីកមម បស់គ្នត់

7

រវើយ។> ក្គ្នន់វតជាកា កត់សមគេ់មួយ<រៅដំណាក់កាេរនះរទ រលាក រលាកក្សីរៅក្កម។>

8

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

9

ខាំគ
ុ ិតថា រលាក វីនតន រនះ គឺអក
ែ ជំនាញក្គប់វផែកទ្ធំងអស់ តាំងរី វិទាសាស្ដ្សន
ត រយបាយ

10

< វូតរៅដេ់> ក្បវតតិសាស្ដ្ស<
ត រទៀត>។ អ៊៊ីេឹង<ក្បវវេជា>គ្នត់<ដឹងរ ឿងខលះរវើយ> អ៊៊ីេឹង

11

អនញ្ញាតឲ្យខាំស
ុ ួ <រៅ របើសិនណាគ្នត់មិនដឹង ោំរយើងគិតរទៀត។>

12

[១០:១៤:២៣]

13

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

14

បាទ រលាកអែកជំនាញ របើអាេរ្លើយបាន រ្លើយ។ របើរ្លើយមិនបាន ក៏មិនអីវដ ណុ៎ះ! រីរក្ពាះវា

15

អាេលានរេញផតរី វិសាេភារថ្នវដេថាកា កំណត់ បស់អងគជំនំជក្មះ រៅកែុងដីកាោត់តាង
ំ រលាកជា

16

អែកជំនាញន វិទា។

17
18

រលាក អាឡិេសាន់ដឺ វន
ី តន៖
្៖ រៅររេ -- សូមៗអ គណរលាកក្បធាន ក៏ដូេជារមធាវលកា ពា កដី។ សូមឲ្យរលាករ ៀប

19

រាប់េមែិតបនតិេមក េំរពាះកា <គិត> បស់រលាក <រីរក្ពាះខាំរុ

20

េង់ដឹង> ថារតើគំនិត បស់រលាកយេ់រៅយ៉ាងដូេរមដេ<។ វផែកតាមសំណួ បស់រលាក ខាំម
ុ ិនក្បាកដ

21

ថាខាំអា
ុ េរ្លើយបានរទ។ ដូរេែះខាំគ
ុ ិតថា របើរលាកអាេឲ្យរ័ត៌មនបវនថមរីគំនិត បស់រលាក រវើយរយង

22

រៅអតថបទណាមួយជាក់លាក់ ខាំន
ុ ឹងរាយមអស់រីេទា ភារ របើជាខាំអា
ុ េ។>

23
24
25

ើញថាសំណួ រៅវតមិនទ្ធន់េាស់ ខាំុ

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖
រលាកក្បធាន ក្បវវេជាដេ់ររេសមេមមឈប់សក្មករវើយ<ៗក៏អាេឲ្យឱកាសដេ់ភាគី
អាេរិនិតយរមើេទំរ័ ឯកសា វដេខាំរុ យងបានផងវដ

វដេមនរៅរេើសំណំរ ឿង វតអត់មនរៅរេើ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466552

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

29

1

បញ្ជ ីរទ។ រនះគឺ>មិតភ
ត កដិដ៏ជិតសែិទា បស់រមធាវលកា ពា កដីរ្
ម ះ វប៊ន រ

2

ដូរេែះ

3

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

4

រសៀវរៅ វប៊ន រ

5

អារគែយ៍”។ គឺរៅកែុងរសៀវរៅ បស់គ្នត់រនះ ក្តង់ទំរ័ ១០៥ រៅររេរនាះ ក៏និយយអំរីដំរណើ ទសសន

6

កិេច បស់<រលាក>ក្បធានាធិបតី ស៊ូ ហាតូ វដេនិយយគ្នែជាមួយនឹងក្បធានាធិបតី<វេត និង

7

វគ័ អំរីមវិេតា
ឆ បស់រវៀតណាម> រៅវខវិេិកា
ឆ ១៩៧៥។

8

ៀ និន គ្នត់ស រស <>។

ខាំស
ុ ូម<ផដេ់រេខ>ឯកសា <រដើមបីឲ្យភាគីអាេរមើេបាន រវើយខាំន
ុ ឹងក្តឡប់មកឯកសា រនះ

ៀ និន <េំណងរជើងថា> “អំរីអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍ <និងកា តស៊ូ>រៅអាស-ី

ីសីង

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

9

បាទ សូមអ គណ រវើយរលាកសាស្ដ្សាតោ យរិនិតយរមើេេំណេរនះរៅអំឡុងររេឈប់សក្មក

10

រនះ រោយឥឡូវរនះ ដេ់ររេសមក្សបសក្មករវើយ អងគជំនំជក្មះក្បកាសសក្មកោប់រីររេរនះ

11

តរៅ វូតដេ់រម៉ាងដប់សាមសិបក្បាំនាទី សូមអរញ្ជ ើញេូេ វិញ រដើមបីបនតកិេចដំរណើ កា សវនាកា ។

12

មស្ដ្នី ត ដឋបាេតលាកា សក្មបសក្មួេផដេ់កវនលងសក្មករៅបនាប់ ង់ោស
ំ ក្មប់សាកសី

ដេ់

13

សាកសីអក
ែ ជំនាញ ូបរនះរៅកែុងអំឡុងររេឈប់សក្មក និងឲ្យអរញ្ជ ើញគ្នត់មកកាន់កវនលងផដេ់សកខីកមម

14

រៅកែុងបនាប់សវនាក រនះវិញរៅរវលារម៉ាងដប់ និងសាមសិបក្បាំនាទី។
សក្មកេះ!

15
16

ក្កឡាបញ្ជ ៖ី

17

សូមអរញ្ជ ើញរក្កាកឈ !

18

(សវនាកា សក្មករីរម៉ាង ១០:១៧ នាទី ដេ់រម៉ាង ១០:៣៩ នាទី)

19
20

[១០:៣៩:២៣]

21

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

22

អងគយ
ុ េះ!

23

អងគជំនំជក្មះក្បកាសបនដកិេចដំរណើ កា នីតិ វិធីសវនាកា

រវើយមននឹងផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុម

24

រមធាវលកា ពា កដី នួន ជា បនដកា តាំងសំណួ រដញរោេេំរពាះអែកជំនាញ។ អងគជំនំជក្មះសូមសួ រៅ

25

រមធាវលកា ពា កដី រលាក នួន ជា រលាក វិេទ័ កូរប៉ា ថាឯកសា D269/5.1 វដេរលាករេើករឡើងកែុង

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466553

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

30

1

បំណងរធេើជាមូេោឋនកែុងកា តាំងសំណួ រដញរោេេំរពាះអែកជំនាញរនះ រតើបានោក់េូេរៅកែុងសំណំ

2

រ ឿងរវើយឬរៅ?

3

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

4
5

មិនទ្ធន់រៅរឡើយរទ រលាកក្បធាន <វត>រយើង<នឹងរធេើកា ោក់េូេរៅររេរក្កាយ>។
រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖

6
7

<រធេើអ៊ីេ
៊ ឹង ក្រឹតិកា
ត ណ៍នឹងខសេំោប់េំរោយគ្នែរវើយ។>
រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

8
9

ខាំយ
ុ េ់រលាកក្សីរៅក្កម។ រនះគឺជាអេីមួយវដេ<ររេរ ៀបេំរៅ>-រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖

10
11
12

រលាករមធាវលកា ពា កដី រលាករសែើសំរៅ រោយអនរលាមរៅតាមវិធាន៨៧(៤)។ <រយើងនឹង
រោះក្សាយបញ្ញាវែឹង។>
រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

13

អ៊៊ីេឹង

ខាំរុ សែើសំរៅររេរនះ<រៅទីរនះ>វតមដង។

គឺវាជាឯកសា មួយវដេមនកា ជាប់ពាក់

14

រ័ន។
ា <វាជា>អតថបទមករីរសៀវរៅ បស់រលាក វប៊ន រ

15

ខាងរកើតមនកា >ពាក់រ័ន<
ា តិេណាស់។> ប៉ាវនដអតថបទរិរសសរនះ គឺវាពាក់រ័នរា ៅររេណានិយយ

16

អំរីទសសនៈយេ់រ

17

<រនះបានមនកា ពាក់រ័ន>
ា ។ ជារិរសសទំរ័ រនះឯង <វដេរេញរីអតថបទវែឹង រវើយ>វដេរយើងខាំុ

18

យេ់រ

19

<អនរលាមតាមវិធាន៨៧(៤)> សូមឲ្យទទួេយកឯកសា រនះរធេើជាភសតតា
ុ ង។

20

ើញថា វាមនកា ជាប់ពាក់រ័ន<
ា ខាលង
ំ >។ រវតដូរេែះ រយើងខាំស
ុ ូមរសែើរៅេំរពាះមខអងគជំនំជក្មះ

<យ៉ាងរហាេណាស់ ក៏រលាកក្តូវនិយយមួយក្បរយគបញ្ញជក់រីមូេរវតវដេមិនរសែើឲ្យបាន
រេឿនជាងរនះវដ ។ រោយសា > វិធាន៨៧(៤) <មនឲ្យរេើករឡើងរីមូេរវតវែឹង>។
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24

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

25

ើញ វាងឥណូ ឌ រនសី រវើយនិងសវ ដឋអារម ិក<រៅរេើមវិេតា
ឆ បស់>រវៀតណាម

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖

21
22

ៀ និន។ <វផែកវដេនិយយរីជនជាតិទីម័

សំណួ វដេេែណាស់ រលាកក្សីរៅក្កម រយើងខាំគ
ុ ួ វតរសែើសំរីមនរនះបនដិេ <> ក៏ប៉ាវនដ<ររេ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466554
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
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ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

31

1

ខលះររេរយើងអានេះរឡើងរៅ រទើបវតនឹងរ

2

យេ់ក្សប។ ប៉ាវនដ>កា រ ៀបេំរដើមបីសាកសួ រៅសាកសី<រៅថ្ងៃរនះ ខាំអា
ុ នមដងរទៀតរវើយ រទើបបាន

3

រ

4

ើញវា។ រយើងគួ វតរសែើសំឲ្យបានរេឿនជាងរនះវមន ខាំុ

ើញវាមដងរទៀតរនះរទ រលាកក្សីរៅក្កម។>

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

5

សូមអរញ្ជ ើញភាគីសវក្រះរាជអាជាា។

សវក្រះរាជអាជាា ងអនត ជាតិ

រតើមនមតិរយបេ់

6

យ៉ាងរម៉ាេរទ រេើរសែើសំកា ោក់ឯកសា អមាញ់មិញរនះ D269/5.1 ជាឯកសា ភសតតា
ុ ងសក្មប់ជា

7

មូេោឋនតាំងសំណួ រដញរោេេំរពាះអែកជំនាញ ូបរនះ?

8

រលាក វលរេលមម សមត
ី ៖

9
10

រនះជារសៀវរៅមួយក្កាស់ណាស់រលាកក្បធាន។ រយើងខាំម
ុ ិនមនររេរវលារិនិតយរមើេរសៀវរៅរនះរទ ក៏ប៉ាវនដកា ក្រួយ បស់ខំពា
ាុ ក់រ័នរា ៅនឹងសំណួ វដេ<ថា រតើកា យេ់រ
បស់រវៀតណាមវដេ>សវ ដឋអារម ិក រវើយនិងឥណូ ឌ រនស<
ី យេ់រ

11

ើញេំរពាះមវិេតា
ឆ

ើញវែឹងគឺជាអេី រវើយថា>រតើ

12

វាពាក់រ័នយ
ា ៉ា ងដូេរមដេវដ <រៅនឹងសាកសី ូបរនះ។> រោយសា ថាអែកជំនាញ<រនះ គឺផេ
ដ ់សកខីកមម>

13

ពាក់រ័នរា ៅនឹង<កា >ក្បក្រឹតរត ៅរេើជនជាតិរវៀតណាម រៅរេើក្រះរទាសាសនា <និងបញ្ញាមួយេំនួន

14

ពាក់រ័នរា ៅនឹង>ស-២១ ក៏ដូេជាកា ក្បក្រឹតជា
ត ទូរៅមករេើ<ក្កុម>ក្បជាជនកមពជា
ុ
កែុងឋានៈគ្នត់ជា

15

ន វិទូ ក៏ដូេជា<អែកជំនាញវផែកអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍>។

16

[១០:៤៣:១៨]

17

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

18

និងរ ឿងរាវវដេគ្នត់បានដឹងរីររេវែឹងមក។

19

រ ៀបរាប់អំមិញរនះ ខាំគ
ុ ិតថាវា>វួសរីជំនាញ< បស់គ្នត់រវើយៗវាខសរីរវតផេវដេរយើងអរញ្ជ ើញ

20

សាកសីជំនាញរនះមកផដេ់សកខីកមមរៅទីរនះរវើយ។

21

និយយវតអំរី>ទសសនៈអនត ជាតិេំរពាះ<រគ្នេនរយបាយ>ក្បរទសរវៀតណាម<រនាះ រនះវានឹងខស

22

រីមូេរវតវដេរយើងអរញ្ជ ើញអែកជំនាញ ូបរនះឲ្យមកទីរនះរវើយ។ រិតរវើយថាគ្នត់មនេំរណះដឹង

23

ទូេំទូលាយ ប៉ាវនដសំខាន់គឺរយើងក្តូវសួ ពាក់រ័នជ
ា ំនាញគ្នត់ របើមិនអ៊៊ីេឹងរទ រយើងនឹងនិយយអំរីអីរេ ផសង

24

វដេហាក់ដូេជាមិនពាក់រ័នរា ៅក្បធានបទ

25

រ

ប៉ាវនដរបើសំណួ វាពាក់រ័នរា ៅនឹងអេីវដេរលាករទើបនឹង

ខាំេ
ុ ង់បានន័យថា

ក្បសិនរបើវគគរក្កាយរលាកនឹង

វដេរយើងអរញ្ជ ើញគ្នត់មកទីរនះរទ។

រនះជាកា យេ់

ើញ បស់ក្កុមរយើង រលាកក្បធាន>។

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466555

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
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ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

1

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

2
3

ខាំស
ុ ូមរ្លើយតបរលាកក្បធាន។ <តាមរិតរៅខាំ-ុ ->
ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

4
5

32

សូមអរញ្ជ ើញរៅក្កមសវរមធាវលនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណដឹង ដឋបបរវណី។
រលាកក្សី ម៉ា ល វគី ដ
ូ ៖៍

6

សូមអ គណរលាកក្បធាន។ សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម និងភាគីទ្ធង
ំ

7

អស់។ ឯកសា រនះ ក្តូវបានទទួេយក<ជាភសដតា
ុ ង> ួេមករវើយ ខាំអា
ុ េឲ្យរេខបាន គឺE3/9686។

8

ក៏ប៉ាវនដបញ្ញា

9

រវើយមិនបានោក់រៅកែុង អីនធឺរវេស វដេរធេើឲ្យភាគីមិនអាេដឹងបានទ្ធន់ររេរវលា។ អ៊៊ីេឹង តាមរិត

10

រៅ មនរៅកែុងសំណំរ ឿងរវើយ គឺឯកសា វែឹង គឺ E3/9686 រវើយខាំស
ុ ូមគ្នំក្ទរៅរេើមតិ បស់

11

សវក្រះរាជអាជាាពាក់រ័នរា ៅនឹងភារពាក់រ័នថ្ា នសំណួ បស់រមធាវលកា ពា កដីវដេគ្នត់សួ <ក្បវវេ

12

ជាកនលះរម៉ាងរនះ>។ សំណួ បស់រមធាវល កូរប៉ា វែឹងគឺរេញរីជំនាញ បស់អក
ែ ជំនាញរនះរវើយ ៗក៏វា

13

រេញរី វិសាេភារថ្នរសេកដីសរក្មេ បស់អងគជំនំជក្មះគឺ E3/388 វដេអងគជំនំជក្មះបាន<រសែើ អែក

14

ជំនាញ ូបរនះឲ្យមករធេើសកខីកមម>។

15

<រៅ>នឹងជំនាញ បស់អក
ែ ជំនាញវដេគ្នត់ជាន វិទូ។

គឺថាឯកសា វែឹង

មិនក្តូវបានោក់រៅកែុងបញ្ជ ីវដេក្តូវបញ្ជូ នឯកសា រៅអែកជំនាញ

ដូរេែះសូមឲ្យរមធាវលកា ពា កដីសួ នូវសំណួ វដេមនភារពាក់រ័នា
<ខាំឮ
ុ >រមធាវលកា ពា កដី<គ្នត់ក្បាប់រួករយើង

16

យៈររេមួយថ្ងៃកនលះថាសាកសី> គ្នត់ជាន វិទូ អ៊៊ីេឹងគ្នត់សូមឲ្យសួ សំណួ <រផ្ទដតរេើ វិស័យជំនាញ

17

បស់គ្នត់។

18

ើញដូេគ្នែ

រវើយរយើងនឹងរឡើងជំទ្ធស់ររេវដេសួ សំណួ ណា

រេញរក្ៅរីជំនាញ បស់សាកសីជំនាញ ូបរនះ>។

19

[១០:៤៦:០៦]

20

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

21

រយើងមនកា យេ់រ

<ខាំស
ុ ូមអ គណរក្េើនរលាកក្សីរមធាវលតំណាងរដើមបណដឹង ដឋបបរវណីវដេក្បាប់ថា

វាមនរៅ

22

កែុងសំណំរ ឿង ួេរវើយ រយើងអត់បានសមគេ់រសាះ វារធេើឲ្យមនភារង្គយក្សួេណាស់អ៊ី៊េឹង។ ខាំស
ុ ូម

23

បង្គាញរីមូេរវតវដេ>ថារវតអីបានជាខាំស
ុ ួ សំណួ ទ្ធំងរនះរៅកាន់រលាកអែកជំនាញ

24

<ខាំេ
ុ ូេរៅជំរូកសំណួ ងមីរវើយ អត់និយយរីមូេរវតវែឹងរទ។> ទសសនៈ បស់កមពជា
ុ ក្បជាធិបរត

25

យយ ក៏ដូេជាទសសនៈ< បស់ក្បរទសពាក់រ័នម
ា ួយេំនួនេំរពាះ>រគ្នេនរយបាយ<កា >ប រទស បស់

វីនតន?

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466556

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
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1

រវៀតណាម <ឬក៏េំរពាះក្បរទសរវៀតណាម> វារិតណាស់ថា <មនកា >ជាប់ពាក់រ័ន<
ា សំខាន់>រៅ

2

នឹងកា ក្បក្រឹតដមករេើជនជាតិរវៀតណាម។ <វាមនរ ឿងមួយេំនួនវដេរលាកមិនអាេយេ់បានរឡើយ

3

រៅកែុង>ឯកសា វដេ<បនសេ់>រីសម័យកាេកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ <របើសិនណាជារលាកមិនវសេង

4

យេ់រីរគ្នេជំវ បស់កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ>ទ្ធក់ទង<>នឹងរវៀតណាម<រនាះរទ ដូរេែះ> រ ឿងរនះ

5

ជារ ឿងមួយវដេសំខាន់បំផត មិនអាេបំវបកបញ្ញារី រនះឲ្យោេ់រីគ្នែបានរទ <ដូេ>វដេ<ខាង>ក្រះ

6

រាជអាជាា ង រវើយនិងសវរមធាវលនាម
ំ ខ<រាយមរធេើតាង
ំ វតរីរដើមរ ៀងមក>។ <សកមមភារ បស់>

7

ំ ខាងរក្ៅ <គឺថាវាសំខាន់ខាលង
ំ ណាស់កែុងកា យេ់ឲ្យបានេមែិតពាក់រ័នន
ា ឹង
រវៀតណាម <វដេ>ជាខាមង

8

បទរោទកា ក្បក្រឹតេ
ត ំរពាះជនជាតិរវៀតណាម។> ដូរេែះ មិនអាេយកវតក្ជុងមួយេំរវៀងរិនិតយរមើេ

9

វតក្ជុងមួយេំរវៀងថ្នកាក់បានរទ <។ រនះរវើយជាមូេរវតវដេខាំរុ ផ្ទដតសំណួ រៅ>រវៀតណាមជា

10

ុ នីសក
ដ មពជា
ុ ោត់ទក
ខាមង
ំ ខាងរក្ៅ <រវើយបនាាប់មក រយើងនឹងេូេយឺតៗរៅកែុងបញ្ញាវដេបកសកមមយ

11

រវៀតណាមថាជាខាមង
ំ ថ្ផាកែុង វិញ រវើយបនដមករទៀត រយើងនឹងេូេដេ់កា ក្បក្រឹតេ
ត ំរពាះរវៀតណាមថា

12

រគគួ វតរមើេរ

13

[១០:៤៨:១៤]

14

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖

ើញយ៉ាងរម៉ាេ វិញេំរពាះបញ្ញាវែឹង។>

ខាំ<
ុ គិតថា>រយើងបានរេើករឡើង<រវើយរីមន។>

15

ខាំរុ ជឿ<ថា>អែកជំនាញ< ូបរនះគ្នត់មន

16

េទាភារអាេនិយយបានរបើសិនណាជា>សំណួ <វែឹងវារេញរក្ៅរី>ជំនាញ បស់គ្នត់ <រវើយរយើង

17

កត់េំណាំរ

18

ៗថា “សូមរទ្ធស រនះមិនវមនជាជំនាញខាំរុ ទ”។> ដូរេែះ រមធាវលកា ពា កដី ជាងមីមង
ដ រទៀត រលាកក្តូវោំ

19

ថា អែកជំនាញគ្នត់ជាន វិទូ។

20

ើញថារធេើ របៀបវែឹងវត វូតវែឹង រវើយខាំក
ុ ៏កត់េំណាំផងវដ ថារលាកបាននិយយដវដេ

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

21

ខាំយ
ុ េ់ក្សបរលាកក្សីរៅក្កម<រវេនស៍>។ រលាក វីនតន <រាេ់ររេ> គ្នត់<មិននិយយ

22

ពាក់រ័នវា ត>ជំនាញរិរសស< បស់គ្នត់វតមួយមខផង

ខាំម
ុ ិនក្បាកដរទ>។

ឥឡូវរនះ

ខាំេ
ុ ូេរៅ

23

<សំណួ បស់ខំា>
ុ ពាក់រ័ន<
ា រៅនឹង>រគ្នេនរយបាយ<កា >ប រទសរវៀតណាមក្តូវបានរគ<រមើេ>

24

រ

25

អតីតក្រះមហាកសក្ត នររាតដម សីវន <វដេក្បវវេជារៅរដើមទសសវតស ៍ទី៨០>វដេក្រះអងគវងលង

ើញ<>។ ក្កុម បស់ខំរាុ ទើបវតក្បាប់មកខាំថា
ុ
ជាកា រិតណាស់ មនវខសវលរដអូសីអ
ដ ំរីសនា កថា បស់

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466557

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

34

1

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

2

យួនរនះ ដូេក្កររើអ៊ី៊េឹង។ <តាមរិតរៅ រនះមិនវមនជាអេីមួយវដេរលាកក្តូវបញ្ញជក់រនាះរទ ប៉ាវនដ

3

សមជិកក្កុមកា ង្គ ខាំវុ ដេ> ជាបគគេិកវខម <និយយថា ងេីរបើ-->

4

<រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖>

5
6

<ឯកសា មនរេខប៉ានាមនវដ រលាករមធាវល?>
<រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖>

7
8

<អត់រទរលាកក្សីរៅក្កម គឺអត់មនរៅកែុងសំណំរ ឿងរនាះរទ។>
រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖

9

<អ៊៊ីេឹងរទ ឈប់រិភាការេើេំណេរនះរទៀតរៅ។ របើ>មិនរៅកែុងសំណំរ ឿង<រទ ររេរលាក

10

រេើករឡើងរនាះ

11

រយើងមិនគួ រិភាការេើេំណេរនះរឡើយ។>

12

<បាទ របើអត់មនរៅកែុងសំណំរ ឿងរទ -->
ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
អរញ្ជ ើញរលាករៅក្កម វសង់ម៉ាក ឡាវវន៍!

15
16

ខាំគ
ុ ិតថា

<រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖>

13
14

គឺថាអងគសវនាកា មិនអាេរផាមតផ្ទាត់រីអីវេ ដេរលាកកំរងនិយយរនាះរទ។

រៅក្កម វសង់ម៉ាក ឡាវវន៍៖

17

<ខាំន
ុ ឹងមិននិយយពាក់រ័នអ
ា ំរីឯកសា វដេអត់មនរៅកែុងសំណំរ ឿងរនាះរទ។ ប៉ាវនដ>ខាំ<
ុ សូម

18

>ក្តឡប់មកនិយយអំរីឯកសា វដេរលាកេង់រក្បើក្បាស់< វិញ> គឺឯកសា វដេមនរេខ E3/9686

19

រវើយកែុងរនាះមនវតក្បាំមួយទំរ័ រទ អត់មនទំរ័ ១០៥ វដេរលាកេង់រក្បើ<រនាះរទ>។ ដូរេែះឯក-

20

សា ទ្ធំងមូេវែឹងមិនក្តូវបានោក់េូេកែុងសំណំរ ឿង<រៅរឡើយ>រទ <> ដូរេែះរបើរលាកេង់រក្បើក្បាស់

21

ឯកសា រនះ <រយើងេង់ដឹងថារតើមនភាគីណាជំទ្ធស់ ឬក៏អត់។> អ៊េ
៊ី ឹងគឺបញ្ញាវាមនរី

22

ភារ>ពាក់រ័នថ្ា នសំណួ បស់រលាក និងបញ្ញាថ្នកា ទទួេយកឯកសា រនះ។ អ៊៊ីេឹងខាំម
ុ ិនដឹងថា រតើភាគី

23

រផសងរទៀតេង់ជំទ្ធស់រៅនឹងកា ោក់<បញ្ចូ េ>ឯកសា រនះ រៅកែុងសំណំរ ឿងឬក៏យ៉ាងរម៉ាេ?

24

[១០:៥១:២៣]

25

រលាក វលរេលមម សមត
ី ៖

បញ្ញា<រី

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466558

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

1

រលាក

រលាកក្សីរៅក្កម

រយើងខាំបា
ុ នដឹងថាវារៅកែុងសំណំរ ឿងរវើយ

35

<ប៉ាវនដរលាកបាន

2

និយយថាគឺមនវតរី បីទំរ័ ប៉ារណា
ណ ះវដេោក់បញ្ចូ េរៅកែុងសំណំរ ឿង>។ រលាក រលាកក្សីរៅក្កម

3

រដើមបីឲ្យកិេចដំរណើ កា នីតិ វិធីដំរណើ កា រៅកែុងេកខណៈមួយក្តឹមក្តូវ

4

ុ ូមជំទ្ធស់រៅនឹងកា រក្បើក្បាស់ឯកសា រនះ រក្ពាះ
ឯកសា យ៉ាងរក្េើនេំរពាះសាកសី ូបរនះ។ រយើងខាំស

5

ឯកសា ទ្ធំងរនះគឺមិនមន>រៅរេើអីនធឺរវេស<រទ

6

េំរពាះមខអងគជំនំជក្មះឲ្យបានក្តឹមក្តូវរៅរឡើយរទ

7

កា ពា កដីវដ ។ រវើយ របៀបថ្នកា សួ សំណួ វដេរមធាវលកា ពា កដីបានរក្បើ វិញ គឺថាវាមនភារជាប់

8

ពាក់រ័នត
ា ិេតួេណាស់។ របើវាសំខាន់ណាស់សក្មប់ខាង>រមធាវលកា ពា កតី <គឺរួកគ្នត់>គួ វតរសែើសំ

9

ឲ្យោក់ឯកសា រនះ<ឲ្យបានរក្េើន>រៅកែុងសំណំរ ឿងរីរដើមដំបូង រោយសា ថាអែកជំនាញ ូបរនះក្តូវ

រវើយសាដប់រៅដូេជាមិនទ្ធន់បានោក់ជូនរៅ
រវើយឯកសា វែឹងក៏មិនទ្ធន់មនរៅកែុងថ្ដខាង

10

បាន<កំណត់ររេ>មកឲ្យផតេ់សកខីកមមយូ វដ រវើយ។ ខាំយ
ុ េ់រ

11

តលាកា > ឯកសា <រនះគឺ>មិនគួ ទទួេយក<រនាះ>រទ។

12

<>រមធាវលកា ពា កតី<បានោក់

ើញថា <រដើមបី របៀបរ ៀប យកែុង

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

13

<រលាកក្បធាន ឯកសា រនះមន>រៅកែុងសំណំរ ឿងតាំងរីវខមីនា ២០១០ មករមល៉ាះ <រវើយ

14

ក្បវវេជាខាងសវក្រះរាជអាជាាជាអែករសែើោក់បញ្ចូ េ។> ឯកសា រនះ<គ្នមនរេខ> E3 រទ។ <>

15

ឯកសា វែឹងមនវតបីបួនក្បរយគ<រទ>។ រវើយ<រលាក វីនតន បាន>រិនិតយរមើេរៅររេឈប់

16

សក្មករវើយ។ ខាំយ
ុ េ់រ

ើញថាវាមនកា ជាប់ពាក់រ័ន<
ា ខាលង
ំ > រោយសា វាជាប់ពាក់រ័នរា ៅនឹងជំវ

17

បស់កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយទ្ធក់ទងរៅនឹងរគ្នេនរយបាយ បស់រវៀតណាមមករេើកមពជា
ុ ក្បជាធិប-

18

រតយយ <គឺថាវាមិនវមនជាភារក្តរដវវិេ បស់កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយរនាះរទ> ក៏ប៉ាវនត<ផាយ
ុ រៅវិញគឺ

19

រមើេរ

20

ថាវាពាក់រ័នខា
ា លង
ំ ណាស់

21

សំណួ <របើកមួយសំណួ រវើយបនាាប់មកសំឲ្យរលាក វីនតន រធេើកា បញ្ញជក់រេើឯកសា មួយ វដេខាំុ

22
23

រវើយខាំ>
ុ សូម ំឭករៅដេ់អងគជំនំជក្មះថា

ខាំបា
ុ នោប់រផតើម<ជាមួយនឹង>

លករាយនឹងផដេ់ជូន។>
ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

24
25

ើញរីកា គ្នំក្ទយ៉ាងររញទំវឹងថ្ន>មវិេតា
ឆ បស់រ ៀតណាម និងសូរវៀត<។> ដូរេែះ<ខាំរុ ជឿ

រម៉ាេរៅ?
[១០:៥៣:៣៨]

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466559

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

1

36

កញ្ញា អង់តា វគស
ី រស៖

2

សូមអ គណរលាកក្បធាន។ សូមរគ្ន ររលាក រលាកក្សីរៅក្កម និងភាគីទ្ធង
ំ អស់។ ជាកា

3

កត់សមគេ់មួយ បស់ខំ។
ាុ <ររេរៅក្កមរិភាកាគ្នែ> េាស់ណាស់ វិធាន៨៧(៤) <បានកំណត់ថា>

4

រៅររេវដេរយើង<រក្តមម>រ ៀបេំសាកសីជាអែកជំនាញរនាះ គឺរយើងមិន<ោំបាេ់គិតរីររេរវលាឲ្យ

5

បានរេឿនអីរទ។ ខាំស
ុ ូម ំឭកថា> រលាក វីនតន ក្តូវបានរក្គ្នងវតមួយវខមនវតប៉ារណា
ណ ះ <អ៊៊ីេឹង

6

រោយសា គ្នត់> ជាអែកជំនាញ រវើយឯកសា មួយរនះ វាមនភារពាក់រ័នរា ៅនឹងអែកនិរនា រ

7

វដេគ្នត់ថា គ្នត់សាគេ់រលាក រ

8

ឯកសា បស់> រលាក រ

9

<បញ្ញា>អី រៅកែុងកា រក្បើក្បាស់ឯកសា <>រនះរទ។

10

ៀ និន

ៀ និន វែឹងេាស់ណាស់ រក្ពាះថាអែកជំនាញរនះក៏ធាលប់<រក្បើក្បាស់

ៀ និន <កែុងកា ក្សាវក្ជាវ បស់គ្នត់វដ >។ អ៊៊ីេឹងខាំគ
ុ ិតថាដូេជាមិនមន

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

11

មនបញ្ញាអីរទៀតរទ រលាក វិេទ័ កូរប៉ា ឥឡូវនិយយឲ្យអស់មក? ប៉ាវនតរលាកមិនទ្ធន់អាេតាំង

12

សំណួ អេីបានរទ។ រលាករោះក្សាយបញ្ញាឯកសា រនះជាមនសិន ឲ្យបានេាស់លាស់សិន បានអនញ្ញាត

13

ទ្ធេ់វតក្បធានអនញ្ញាតឲ្យរលាករៅមខរទៀត បានរលាកអាេរៅបាន។

14

[១០:៥៤:៥៤]

15

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

16
17
18

មិនជាបញ្ញាអេីរទរលាកក្បធាន រោយសា ថាខាំម
ុ នឯកសា ជារក្េើនវដេនិយយវតរ ឿងវតមួយ
វែឹង។
សួ រោយរលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

19

ស៖ ដូរេែះ រលាក វីនតន ឥឡូវរយើងទកបញ្ញាវដេក្បធានាធិបតី <វេត> និង

ីសីងវគឺ

20

<ក្រមទ្ធំងរលាកក្បធានាធិបតី ស៊ូហាតូ> និយយគ្នែអំរីមវិេតា
ឆ រវៀតណាមរនះេះ។ មន<ភសដតា
ុ ង

21

ជារក្េើន>រៅកែុងសំណំរ ឿង វដេបញ្ញជក់<ថា>ក្បរទសជិតខាង<>ក៏<ដឹង>អំរីមវិេតា
ឆ បស់រវៀត-

22

ណាម<នាររេរនាះវដ >។ <> ខាំស
ុ ួ រលាកថារតើរលាកសាគេ់រ្
ម ះ រតង សា៊វរីង រទ? <រតើគ្នត់ជា

23

ន ណា?>

24
25

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
អរញ្ជ ើញរលាកសវក្រះរាជអាជាា ងអនត ជាតិ!

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466560

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

1

37

រលាក វលរេលមម សមត
ី ៖

2

<រលាកក្បធាន ដេ់ក្តង់រនះ> ខាំស
ុ ូមរធេើកា កត់សមគេ់ ួមមួយសិន។ <ររញ>មួយក្រឹករនះ

3

រមធាវលកា ពា កដីបានរេើករឡើងនូវអងគរវត

4

អែកជំនាញ។

រនះមិនក្តឹមក្តូវរទ។

ែ ជំនាញ<រៅបាន
រមធាវលកា ពា កដីគួ វតសួ សំណួ រៅកាន់អក

5

រវើយ។ កា និយយខលីអំរីកា យេ់រ

ើញ បស់អក
ែ រផសង រីអីេវដេមនរៅកែុងសំណំរ ឿង និងថាវាស

6

ឲ្យរ

7

វតសួ សំណួ មកកាន់អក
ែ ជំនាញ<រៅ មិនោំបាេ់រធេើកា អតាថធិបាយអីរទ។ រវើយរៅថ្ងៃរនះ រ

8

គ្នត់រធេើ របៀបវែឹងរក្េើនដងណាស់មករវើយ

9

សំណួ វបបរនះ។ ររេខលះអតាថធិបាយគឺោំបាេ់រដើមបីជា>សាវតា <ថ្នកា តាំងសំណួ

ើញអ៊៊ីរេះ វាមិនសឲ្យរ

រវើយបនាាប់មកក៏ោក់តាង
ំ សំណួ <មួយរទៀត>រៅកាន់

ើញអ៊៊ីេះរនាះ គឺខំគ
ាុ ិតថាវាមិនក្តឹមក្តូវរទ។ ខាំគ
ុ ិតថារមធាវលកា ពា កដី>គួ
ើញថា

ៗខាំស
ុ ូមរធេើកា ជំទ្ធស់ទ្ធក់ទងរៅនឹង របៀបថ្នកា តាំង
ប៉ាវនដមិនវមន

10

អតាថធិបាយអំរីអីរេ ៅជាភសដតា
ុ ង អេីមិនវមនជាភសដតា
ុ ង រវើយបនាាប់មកក៏សួ អែកជំនាញនូវសំណួ

11

មួយរផសងរនាះរទ។> រនះគឺកត់សមគេ់ បស់ខំប
ាុ ៉ារណា
ណ ះ។

12

[១០:៥៦:៥៤]

13

សួ រោយរលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

14
15
16

ស៖ សូមអ គណេំរពាះកា កត់សមគេ់ បស់រលាក។

សំណួ ខាំម
ុ ិនទ្ធន់មនអែកណាជំទ្ធស់

រៅរឡើយរទ<ថារតើ>រលាកអែកជំនាញ <វីនតន វែឹងគ្នត់> សាគេ់រ្
ម ះ រតង សា៊វរីង រទ?
រលាក អាឡិេសាន់ដឺ វន
ី តន៖

17

្៖ សូមអ គណរលាករមធាវល។ ខាំសា
ុ គ េ់។ ខាំស
ុ ូមបវនថមរៅរេើកា បញ្ញជក់មួយ ទ្ធក់ទងរៅ

18

នឹង<េំណេពាក់រ័នេ
ា ំនួនរី ។ ទ្ធក់ទងរៅនឹង>កា រិភាការៅរេើកា សិកាក្សាវក្ជាវ បស់ខំាុ <រយើង

19

ក្តឡប់រៅអេីវដេរលាកបាននិយយអំរីរលាក> វប៊ន រ

20

កិេចកា បស់ខំ។
ាុ <របើសិនណារលាករបើករមើេអា មាកថាថ្នរសៀវរៅ បស់ខំរាុ នាះ រលាកនឹងរ

21

ខាំ<
ុ បានក្សង់យករ្
ម ះអែកក្សាវក្ជាវជារក្េើនមនដូេជា> រដវលដ <រ្នដ៍េ័ , រម៉ា ប៊៊ីហារា, ជូឌី រឡ

22

វកឺវូដ និង េន ម៉ាសតន
ូ ។ ខាំគ
ុ ិតថាមនអែកក្សាវក្ជាវ១២នាក់ វដេខាំបា
ុ នក្សង់ោក់រៅកែុងអា មាកថា

23

រនាះ។>

24
25

ៀ និន <ថាជាអែកជួយរក្ជាមវក្ជងដេ់>
ើញ>

[១០:៥៨:០៧]
<វប៊ន រ

ៀ និន,

ូបខាំុ និង រដវលដ រ្នដ៍េ័

គឺបានកាត់រេញេំនួនបញ្ាវនដវដេរធេើកា កែុង

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466561

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

រលាកដឹងរទ

1

វិស័យរនះ

2

មនសសរផសងៗជារក្េើន។ រយើងបានរ ៀបរាប់កនលងមករវើយ> ដូេជា ណាយ៉ាន់ ោន់ោ<, រសៀវរៅ

3

កំណត់ក្តាទួេវសលង, រសៀវរៅកំណត់ក្តា បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ដ មពជា
ុ
និង> វិទយុផាយសំរឡង។ <គឺ

4

មនកា ក្សាវក្ជាវ បស់> រដវលដ វក និង <ហាន នង> រៅកែុងឆ្ែំ១៩៨០ <ក្សាវក្ជាវ>អំរី<បទ

5

រោទអំររើ>ក្បេ័យរូជសាសន៍។ <មន រស្ដ្វក
ក វសដនតន,> រក្កក រអតរ្សាន់, <សាីវ រវដឌ័

6

វដេរលាកបានរ ៀបរាប់។ រវើយមន> ថ្ម៉ាខេ វលក

7

ែ គឺជាបញ្ជ ីរ្
ម ះន វិទូ។ រម៉ា ប៊៊ីហារា វដេក្សាវក្ជាវរៅកែុងភូមម
ិ ួយ រវើយ
ក៏មននិយយ។ <បញ្ជ ីវឹង

8

បានសរក្មេកា ក្សាវក្ជាវ បស់ខួ ន
ល ពាក់រ័នន
ា ឹងបទរិរសាធន៍ជី វិតរៅកែុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ។

9

និយយរៅ បញ្ជ ីវឹង
ែ គឺធំទូេំទូលាយណាស់ មនដូេជា េន ម៉ាសតនុ ។> ដូរេែះ <កា រាយមវសេង

10

យេ់រីអំឡុង បប>កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ <និងអំរីអីវេ ដេបានរកើតរឡើង>ពាក់រ័ន<
ា នឹងកា ក្សាវក្ជាវ

11

បស់ខំាុ វាសំខាន់ណាស់កែុងកា យេ់ឲ្យបានថាកា ក្សាវក្ជាវ បស់ខំគ
ាុ ឺវផែករៅរេើកា >សមាសមនសស

12

ជារក្េើន និងរយងឯកសា ជារក្េើន។ <រវើយខាំម
ុ ិនេង់ឲ្យរគកាត់វាឲ្យរៅជា ូបភារមួយវដេរមើេរៅ

13

តូេេរងែមតេំរពាះអែកវដេបានផដេ់រ័ត៌មនកែុងកា ក្សាវក្ជាវ បស់ខំរាុ នាះរទ។ រ ឿងរផសងរទៀត គឺមន

14

របៀបនិយយជាមួយនឹងក្បជាជន។ ខាំរ
ុ ាយមរនយេ់ថា>ជាន វិទូ<គឺរធេើកា ពាក់រ័នន
ា ឹងបទរិរសាធន៍

15

ជី វិត ប៉ាវនដតក្មូវឲ្យរធេើកា សិកាឲ្យបានទូេំទូលាយ និងរក្េើន វិស័យ។ កែុងន័យថ្នកា ក្សាវក្ជាវ សរេថ្ងៃ

16

រនះ គឺមនអែកក្សាវក្ជាវជារក្េើនបានរធេើកា ក្សាវក្ជាវរេើ វិស័យេក្មុះរផសងៗ។> អ៊េ
៊ី ឹងខាំុ លករាយ<នឹង

17

កា សួ សំណួ េំៗ

18

ជាក់លាក់រនាះ

19

វដេរគអាេរមើេរ

20

ជាមួយ។>

21

រិរសសគឺបញ្ាវនដវដេផដេ់រ័ត៌មនដេ់កា ក្សាវក្ជាវ បស់ខំ។
ាុ

38

គឺថាមន

ឺ ល ក៏រលាករេើករ្
ម ះរឡើង ក្បតិោ ឹកតលាកា

រវើយរមើេថារតើខំអា
ាុ េរ្លើយបានឬអត់>

របើសិនណាជារលាកសួ សំណួ <េំៗ

ឹតវតេែ។ អ៊៊ីេឹងខាំក្ុ គ្នន់វតេង់បញ្ញជក់រី េំណេរនះឯង រដើមបីកំឲ្យកាត់រេញនូវ ូបភារ
ើញថាអេីរៅជាន វិទូ និងមួយរទៀតគឺ េំនួនអែកក្សាវក្ជាវវដេខាំម
ុ នទំនាក់ទំនង

<ក្បសិនរបើកា បកវក្បក្តឹមក្តូវរនាះ គឺរគនិយយថា ខាំុ>ជាមិតជ
ត ិតដិត<ជាមួយ> វប៊ន រ

ៀ

22

និន <ខាំជា
ុ សវកា ល បស់ វប៊ន រ

ៀ និន។ ខាំគ
ុ ិតថា ខាំដ
ុ ូេជាបានញាំបាយថ្ងៃក្តង់ជាមួយគ្នត់មង
ដ ររេ

23

ខាំរ
ុ ិភាកាគ្នែជាមួយគ្នត់>រៅឯវយេ។ ខាំម
ុ ិនវដេនិយយទូ ស័រ<
ា >ជាមួយគ្នត់រទ។ ដូរេែះ សូម

24

រមតាតក្បុងក្បយ័តែបនតិេ<េំរពាះកា កាត់រ័ត៌មនវដេមន>ឥទាិរេ <និងរ័ត៌មនវដេរគសាគេ់ថាជា

25

អែកក្សាវក្ជាវមែក់រនាះ។ ខាំបា
ុ នរក្បើក្បាស់នូវក្បភរខសគ្នែជារក្េើនរដើមបី្នដេ់កា បញ្ច ប់រសៀវរៅ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
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1

ខាំ។
ុ > កែុងឋានៈជាន វិទូ <ឧទ្ធវ ណ៍> គឺថាខាំរុ ធេើកា ឲ្យអស់រីសមតថភារ បស់ខំា<
ុ កែុងកា វសេងយេ់

2

រីនរយបាយកា ប រទស

3

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

4

ណាម ក៏ដូេជាតកកសាស្ដ្សដ បស់រមដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នីសក
ដ មពជា
ុ ផងវដ ។ ខាំគ
ុ ិតថាវាមនសា ៈសំខាន់

5

ខាលង
ំ ណាស់កែុងកា វសេងយេ់រីកា រិត។>

6

ក៏ដូេជាទំនាក់ទំនង>កែុងកា វសេង កកា រិត។

<រវើយខាំក
ុ ៏រាយមវសេង

[១១:០០:៣៨]

7

ដ រទៀត សូមឲ្យរលាកសួ សំណួ ណាមួយ ជាសំណួ វដេរគរៅថា<សំណួ >
អ៊៊ីេឹងជាងមីមង

8

រផ្ទដតឲ្យេំៗវតមដង រវើយខាំ<
ុ នឹងតបរៅ>រលាក <ថាខាំអា
ុ េរ្លើយក្បាប់រលាកបានទូេំទូលាយ ឬក៏

9

រ្លើយមិនបានរទ។ ខាំុ លករាយនឹងរ្លើយសំណួ ពាក់រ័នន
ា ឹងឯកសា មួយរនាះ វតឥឡូវវាមិនក្តូវបានទទួេ

10

យកកែុងសំណំរ ឿងរទ។ អ៊៊ីេឹង របើសិនជារលាកមនឯកសា រផសងរទៀត ខាំុ លករាយនឹងបនត។>
ស៖ មននឹងក្តឡប់រៅសួ រី រតង សា៊វរីង <>រលាកបានរេើករឡើងរីេំណេរនះ គឺខំាុ លករាយ។

11
12

គឺសូមជក្មបរោយរសាមះក្តង់ថា រម៉ាេបានខាំរុ ផ្ទដត<>រៅរេើ រដវលដ <រ្នដ៍េ័

13

<គឺ>រោយសា <ថា ររេខាំអា
ុ នរសៀវរៅ បស់រលាក វាហាក់ដូេជាខាំក
ុ ំរងអានរសៀវរៅ បស់ រ

14

និន និង រ្នដ៍េ័ វដ ។ ខាំស
ុ ូមរេើកឧទ្ធវ ណ៍ជូនរលាក។ រៅមួយជំរូក ឬរី ជំរូក> រលាកបានរក្បើ

15

ពាកយ “<ររាគក្តរដវវិេ, ររាគក្តរដវវិេ> បស់ប៉ាេ រត, <ររាគក្តរដវវិេកែុងមជឈិមបកស, ររាគ

16

ក្តរដវវិេកែុងមនាី ស-២១។។”

17

<មនពាកយថា សក្តូវរិត និងសក្តូវសាគេ់មខ រិរសសគឺពាកយ “សាគេ់មខ” ខាំគ
ុ ិតថារលាកបានរក្បើ

18

ក្បវវេជា១៥ដង។ ក្ទឹសីម
ដ ួយរនះ គឺ រ

19

រវើយជាក្បភរ បស់ពាកយវែឹង វតវាអត់មនអីសំខាន់រទ។>

20
21

<>រលាករេើករឡើងក្បវវេជា២៥ដង

និង> រ

ៀ និន
ៀ

កែុងរសៀវរៅ បស់រលាក។

ៀ និន និង រ្នដ៍េ័ បានបរងកើតរក្េើនរេើសេប។ វែឹង

ឥឡូវសូមទករ ឿងរនះ<រោេ> រលាក វីនតន។ ឥឡូវរយើងេូេរៅរ ឿង រតង សា៊វរីង មដង
រទៀត។ រលាកសាគេ់ថា រតង សា៊វ រីង ជាអែកណាវដ អ៊៊ីេឹង?

22

្៖ ដូេខាំបា
ុ នក្បាប់រលាកអ៊៊ីេឹង <គឺថាខាំសា
ុ គ េ់។> ខាំក
ុ ៏សូមរ្លើយតបផងវដ ពាក់រ័នរា ៅនឹង

23

<កា ក្សាវក្ជាវ> ខាំម
ុ ិនគិតថា <មនវត> រដវលដ រ្នដ៍េ័ រវើយនិង <វប៊ន រ

24

បាន>

25

រវើយនិង>កា រក្បើក្បាស់ពាកយថា <“ររាគក្តរដវវិេ”> <គឺមនមនសសមួយេំនួនបានយកពាកយរនះមក

និយយ< របៀប>រនះ

<គឺមនមនសសជារក្េើនរផសងរទៀត។

ៀ និន រនាះរទវដេ

ពាក់រ័នរា ៅនឹងទំនាក់ទំនង

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466563

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
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1

និយយរេង ប៉ាវនដតាមរិតរៅ ខាំបា
ុ នរក្បើពាកយថា ក្តរដវវិេរនះ េំរពាះកា វសេងយេ់អំរីវបបធម៌កែុង

2

ក្សុក រវើយរក្បើក្បាស់ពាកយរនះតាម របៀបរផសង និងរិរណ៌នារីកា បណដុះរឡើងនូវររាគក្តរដវវិេ>រៅ

3

កែុងថាែក់ដឹកនាំកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ។

4

ណាស់ រវើយខាំអា
ុ នរៅគឺវារយងរសេកដីសនែិោឋន បស់រួករគ។ ខាំគ
ុ ិតថាកា ក្សាវក្ជាវគឺមនកា កាត់

5

រក្េើនណាស់ រដើមបីបញ្ញជក់ន័យថាធមមតាគឺមនមនសសវតរី នាក់រទ។ ជាឧទ្ធវ ណ៍ ខាំគ
ុ ិតថាវាសំខាន់

6

ណាស់កែុងកា រមើេរៅរេើកា ង្គ បស់>មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ <ដូេវដេរលាកបានរ ៀបរាប់

7

វដេបានរធេើកា ក្សាវក្ជាវរក្េើនបេចប
ុ បនែរនះ។ មដងរទៀត រដើមបីវសេងយេ់រី បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

8

តាម យៈរ ឿងទ្ធំងរី រនះ គឺក្តូវវផែករេើកា ក្សាវក្ជាវ។> រីខាងរដើម រលាកថាមនកា ខសគ្នែយ៉ាង

9

ខាលង
ំ < វាងរ ឿងទ្ធំងរី រនះ> វែឹងរបើខំម
ាុ ិនយេ់មិនក្េឡំរទ។

10

<សក្តូវរិត

និងសក្តូវសាគេ់មខ

គឺតួរសេកដី បស់វាគឺវវង
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ស៖

11

ក្បវវេជារយើងនឹងរិភាកាេំណេរនះ រៅររេរក្កាយ។ ខាំន
ុ ឹងនិយយរៅដេ់ពាកយ

12

“ជំងក្ឺ តរដវ វិេ” <សក្តូវរិត និងសក្តូវសាគេ់មខ>រនះរឡើង វិញ។ មដងរទៀត រតើ រតង សា៊វរីង ជាអែក

13

ណា<?>

14

ប រទស បស់រវៀតណាមេំរពាះកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ>យ៉ាងដូេរមដេវដ រលាកដឹងរទ?

និងមករេើរគ្នេនរយបាយកា

្៖ បាទ ពាក់រ័នរា ៅនឹងរគ្នេនរយបាយេិន កែុងសម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ គឺថា<គ្នំក្ទ

15
16

រតើរលាកដឹងថា<>ជំវ បស់េិន<មករេើរវៀតណាម

បកសកមមយ
ុ នីសក
ដ មពជា
ុ និងរធេើកា ទប់>រវៀតណាម <>។

17

ស៖ រតង សា៊វរីង មដងរនាះ គ្នត់រៅរវៀតណាម ថាជា <> “អារឈល ើយមួយរៅ<ភាគខាង
រកើត”។

19

រ លសរអើងរូជសាសន៍រវៀតណាមវដ ។ រតើរវៀតណាមជាអារឈល ើយមួយរៅភាគខាងរកើតឬ?>

20

តាមទសសនៈរលាកជាអែកជំនាញ

បគគេវដេថាគ្នត់ដឹងតិេតួេរីកា រឃាសនា

18

្៖ សូមអ គណរលាករមធាវល។

រនាះក៏ជា

រយើងមិនមន<>ឯកសា រយង<រៅសំណួ រនះ>រទ។

21

<ក្បសិនរបើរលាក អាេផដេ់ឯកសា រក្េើនរទៀតមកឲ្យខាំុ ខាំក្ុ បវវេជាអាេយេ់រីគំនិតរលាកថារលាក

22

េង់ថារម៉ាេ រវើយខាំក
ុ ៏អាេបញ្ញជក់ជូនរលាកថាវាសមរវតសមផេ ឬក៏អត់វដ ។ ប៉ាវនដខំគ
ាុ ិតថាកក្មង

23

សំណួ វដេមិនវផែករេើឯកសា រយងរនាះ គឺវា>រិបាកនឹង<រ្លើយណាស់។> រលាកខលួនឯង<រាយម

24

និយយថា អេីវដេខាំក្ុ តូវនិយយរនាះគឺទ្ធក់ទងនឹងរសៀវរៅ និងកា ក្សាវក្ជាវ បស់ខំាុ រិរសសគឺកា

25

ក្សាវក្ជាវ វិស័យជាតិរនារុ នះវតមដងគឺរៅេរនាលះឆ្ែំ>៩៤ រៅ ៩៥។ រៅររេវដេខាំន
ុ ិយយខាងរក្ៅ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
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1

វិស័យរនះ<ពាក់រ័នន
ា ឹងកា ក្សាវក្ជាវរក្កាយៗមករទៀត

រគក្បាប់ខំថា
ាុ កំឲ្យនិយយរីរ ឿងវែឹង>។

2

ឥឡូវរនះ រលាកហាក់បីដូេជាក្បាប់ខំថា
ាុ ខាំគ
ុ ួ វតនិយយរ ឿងរផសងៗរទៀតរទ្ធះបីសិត
ថ រៅខាងរក្ៅ<កា

3

ក្សាវក្ជាវរសៀវរៅខា>
ំុ ក៏រោយ។

4

រាេ់សំណួ វដេសួ > ប៉ាវនត<វាហាក់បីដូេជា>មនភារផាយ
ុ <ក្សឡះរីអីវេ ដេរលាកសួ ខាំ។
ុ ររេខាំុ

5

បានឯកសា រីខាង>សវក្រះរាជអាជាា ក៏ដូេជា សវរមធាវលនាម
ំ ខ គឺថារួកគ្នត់<សួ ខាំន
ុ ូវសំណួ

6

ជាក់លាក់ពាក់រ័នរា ៅនឹង>ឯកសា <វដេគ្នត់ផេ
ដ ់ឲ្យខាំុ

7

រយងបានឆ្ប់ វ័ស។ វតឥឡូវរនះ ខាំគ្ន
ុ ម នឯកសា រយងរសាះ ផាយ
ុ រៅវិញរ័ត៌មនខាំទ
ុ ទួេបានគឺ

8

កំរណតកំណាត់ណាស់ រវើយសួ អត់វផែករេើឯកសា អីរទ រវើយក៏មនឯកសា ខលះរគបានបង្គាញខាំុ

9

រេើកដំបូងររេឈប់សក្មកវតប៉ាណណ ឹង។ មដងរទៀត> ខាំេ
ុ ង់ឲ្យរលាកផ្ទាេ់បង្គាញ<រីកា យេ់រ

ខាំ<
ុ លករាយកែុងកា >រាយមជួយកែុងនាមជាសាកសីជំនាញ<រ្លើយ

អ៊៊ីេឹងគឺខំម
ាុ នឯកសា ក្គប់ក្គ្នន់វដេខាំអា
ុ េ

ើញ

10

ខាង>កា ពា កដី<ទ្ធក់ទងេំណេរនះ

11

ប៉ាវនដខំក្ាុ តូវកា ឲ្យមនឯកសា ជាក់លាក់រយង និងតាមេំោប់េំរោយ។ ខាំស
ុ មគេ់ថាអេីវដេរលាករធេើ

12

គឺផយ
ាុ ក្សឡះរវើយ។ ខាំជា
ុ ន វិទូមែក់ ប៉ាវនដរក្កាយមករទៀត រគសនមតថាខាំជា
ុ អែកជំនាញ>រគ្នេនរយ-

13

បាយកា ប រទស។ <បទរិរសាធន៍ថ្នជំនាញខាំគ
ុ ឺេក្មុះ>កែុងឋានៈខាំជា
ុ អែក<ក្សាវក្ជាវ>វផែកខាងអំររើ

14

ក្បេ័យរូជសាសន៍ <ប៉ាវនដខំាគ
ុ ិតថា រលាករមធាវលមិនអាេរក្បើ វិធស
ី ួ ទ្ធំងរី អ៊៊ីេឹងបានរទ។>

15
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16
17
18
19
20

រវើយខាំន
ុ ឹងសវកា ជួយេំរពាះសំណួ ទ្ធក់ទងនឹងេំណេរនះ

ស៖ េំណេេងរក្កាយខាំយ
ុ េ់ក្សបរលាក វីនតន។ ឥឡូវខាំស
ុ ូមអាន-ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
សូមអរញ្ជ ើញរលាកសវក្រះរាជអាជាា ងអនត ជាតិ!
រលាក វលរេលមម សមត
ី ៖
រលាកក្បធាន

សាកសីបានរ្លើយសំណួ <រវើយ។>

រមធាវលកា ពា កដីក្តូវវតសួ ឲ្យជាក់លាក់

21

<និង>ពាក់រ័នរា ៅនឹង<វគគ>ថ្នសវនាកា បស់រយើងរនះ។ សំណួ <មិនេំជាក់លាក់ទ្ធង
ំ អស់រនះ គឺរធេើ

22

ឲ្យ>អែកជំនាញ<សថិត>កែុងសាថនភារមួយដ៏េំបាកតឹងវតង<ណាស់

23

គ្នត់រផ្ទដតសំណួ បស់គ្នត់រៅរេើ>កា ក្បក្រឹតេ
ត ំរពាះជនជាតិរវៀតណាម,

24

សាសនិក, មនាី >ស-២១ <និងសំណួ ពាក់រ័នផ្ទ
ា ា េ់រៅនឹងបញ្ញាទ្ធំងរនះ។> រវើយរោយសា អែក

25

ជំនាញមិនមនឯកសា រៅេំរពាះមខគ្នត់ ដូរេែះរមធាវលកា ពា កដីគួ វតផដេ់<ឯកសា ជាក់លាក់ រវើយ

អ៊៊ីេឹងគឺថាសូមឲ្យរលាករមធាវល
<កា ក្បក្រឹតេ
ត ំរពាះរទា

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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42

1

សូម>ឲ្យអែកជំនាញគ្នត់<បកក្សាយ ជាជាងរិភាកាគ្នែជាទូរៅ។ ខាំគ
ុ ិតថារលាកអែកជំនាញគ្នត់េង់

2

បានអ៊៊ីេឹង>។

3

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

4
5

ខាំរុ ៀបនឹងរធេើដូេវដេរលាករេើករឡើង។
សួ រោយរលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

6

ស៖ រនះ គឺជាឯកសា វដេបានផដេ់រៅដេ់រលាក វីនតន គឺ E3/7325។ រនះ គឺជា បាយ-

7

កា ណ៍េះវខមករា ៧៩ វដេជា បាយកា ណ៍ បស់គណៈអេិថ្ស្ដ្នយ
ត ៍ បស់បកសកមមយ
ុ នីសរត វៀតណាម --

8

សូមរទ្ធស <កា ិយេ័យនរយបាយ>បកសកមមយ
ុ នីសេ
ត ិន វដេនិយយអំរីកា យេ់រ

9

េំរពាះរវៀតណាម េំរពាះនរយបាយប រទសរវៀតណាម។ <មដងរទៀត រយើងរជឿថាវាសំខាន់ណាស់កែុង

10

ុ ក្បជាធិបរតយយ រៅររេវដេកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយយេ់ថារវៀត
កា >យេ់រីនរយបាយ បស់កមពជា

11

ណាម គឺជាខាមង
ំ <ថ្ផាកែុង> ថ្ផារក្ៅ <រនាះ>។

12

ើញ បស់េិន

[១១:០៨:២៤]

13

<ខាំស
ុ ូមអានជូនរលាកសាដប់ោប់រីទំរ័ > ERN<ជាភាសាអង់រគលស> 01001622, វខម 010

14

63797, បារាំង ខាំន
ុ ឹងផដេ់ជូនរៅររេរក្កាយ។ ឯកសា រនះស រស ដូេតរៅ៖ “រៅកែុងឆ្ែំ១៩៧៣

15

រដើមបី ំឭករៅដេ់ថាែក់ដឹកនាំកមពជា
ុ ឲ្យ កាកា ក្បុងក្បយ័តែជាក្បោំ រលាកក្បធានរៅ៉ា ក៏បានជក្មប

16

រៅ សីវន ថា វូជីមញ
ិ
បាននិយយជាមួយរលាកក្បធានរៅ៉ា អំរីកា បរងកើតសវរ័នឥ
ា ណូ ឌ េិន។

17

រក្កាយរីឆ្ែំ៧៤ កងទ័ររវៀតណាមវដេបាន ួមគ្នែជាមួយកងទ័របដិវតតន៍កមពជា
ុ
បានវាយក្បយទា រៅ

18

តាមសម ភូមិនានារៅកមពជា
ុ ។

19

ជាតិវខម វដេគ្នំក្ទ>រវៀតណាម <រវើយក្គ្នប់រូជថ្នរក្គ្នះមវនដរាយបានដះរនលករឡើង”>។ រវើយមន

20

រនះបនតិេ “តាមកា រិតរៅ មនររេ ំរោះរវៀតណាមខាងតបូង រវៀតណាម<មនបំណងមិនេែបាត់រៅ

21

រវើយ។

22

េក្ករតតិសងគមនិយមរៅរីរក្កាយ> បស់រគ<េិញ្ចឹមេិតេ
ត ង់>្
ល នពានកមពជា
ុ <រោយអូសទ្ធញកមពជា
ុ

23

ឲ្យេូេ>រៅជាសវរ័នឥ
ា ណូ ឌ េិន <រវើយផ្ទលស់បូ ដ មខមត់រៅជាេក្ករតតិសងគមនិយម>។” រយើងខាំុ

24

រជឿជាក់ថារនះគឺជាទសសនៈផលូវកា បស់េិនរៅរេើរវៀតណាម។ ឯកសា រនះ គឺបានវេក ំវេករោយ ដឋ

25

បាេអារម ិកាំងរៅកែុងឆ្ែំ១៩៧៥។

រវៀតណាមបានេាមយកឱកាសរនះរដើមបី<បណដុះក្កុមរមដឹកនាំជន

រួកអែក្កួតនឹងសស្ដ្ង្គគមមួយកាដប់តូេ បស់រវៀតណាម>

រោយមនកា ញុះញង់រីរម<រួក

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466566

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

1

មសិេមិញ រយើងបាននិយយគ្នែអំរីពាកយ “យួន” ថារតើសំរៅរៅរេើជនជាតិរវៀតណាម ឬ
រវើយពាកយរនះក៏បានរក្បើក្បាស់រៅកែុងទសសនាវដដីទង់បដិវតត។

2

ក្បរទសរវៀតណាម

3

វដេបង្គាញរៅរលាក ឬក៏អានជូនរលាកមសិេមិញ>។ រតើរលាកយេ់រ

4

ទសសនៈេិន រៅរេើនរយបាយប រទសរវៀតណាមេំរពាះកមពជា
ុ <ក្បជាធិបរតយយ>?

7

<េំរពាះឯកសា

ើញយ៉ាងដូេរមដេវដ េំរពាះ

្៖ សូមអ គណរលាករមធាវល។ ខាំរុ ជឿជាក់ថា <ទសសនៈ>រនះ <ជាទសសនៈ បស់ថាែក់ដឹកនាំ

5
6

43

រវើយេាស់ណាស់ថាវាបង្គាញរីកា ភ័យខាលេេំរពាះថាែក់ដឹកនាំ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ដ មពជា
ុ ។>
[១១:១១:៣៥]

8

ស៖ រលាកក្តូវរកាះអរញ្ជ ើញមកឲ្យរ្លើយឲ្យបានជាក់លាក់ពាក់រ័នរា ៅនឹងកា ក្បក្រឹតម
ត ករេើជន

9

ជាតិរវៀតណាម។ មសិេមិញ រលាករេើករឡើង<ក្គប់រ ឿងអំរី>ជនជាតិរវៀតណាម <រវើយរលាកថា

10

រគសមលប់រួករនាះរោេទ្ធំងអស់។ រនះជាពាកយរលាកនិយយ>។ សំណួ ខា<
ំុ រៅរលាកគឺ ជាទសសនៈ

11
12
13

បស់>ន វិទូ<មែក់>

រតើកា យេ់រ

ើញ បស់កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយេំរពាះមវិេតា
ឆ រវៀតណាម

វា

មនកា ជាប់ពាក់រ័នយ
ា ៉ា ងណាវដ េំរពាះកា ក្បក្រឹតរត ៅរេើជនជាតិរវៀតណាម?
្៖ <របើ>ឯកសា ជាក់លាក់<កែុងថ្ដ

គឺមនក្បរយជន៍ខាលង
ំ ណាស់។>

ខាំ<
ុ គិត>ថាថាែក់

14

ដឹកនាំកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយមនកា ភ័យខាលេេំរពាះរវៀតណាម រវើយកា ភ័យខាលេរនះ <វាវសដងរឡើង

15

តាម យៈកា និយយ>ញុះញង់ <និយយ>ឲ្យមនកា រ លសរអើងជាតិសាសន៍<ោេ់ខាត កា និយយ>

16

ក្បឆ្ំងរៅនឹងក្បជាជនរវៀតណាម ក្បរទសរវៀតណាម។ ពាកយ “យួន” រនះ ជាពាកយ<មិនេាស់លាស់

17

រទ>។ <រគអាេ>និយយសំរៅជនជាតិភាគតិេ<រវៀតណាម> ស់រៅកែុងក្បរទសកមពជា
ុ
<ក៏ដូេជា

18

និយយសំរៅរេើ<ក្បជាជនមករី>រវៀតណាម <រគរក្បើសំរៅរៅទ្ធំងរី ក្កុមមនសសរនះ ដូរេែះពាកយ

19

រនះរគរក្បើមនន័យរី >។

20

ស៖ ឥឡូវរនះ

រយើងកំរងវត្នេូេេំណេវដេខាំេ
ុ ង់បានរវើយ។

រលាកហាក់បីដូេជា

21

និយយថាកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយភ័យខាលេ រវើយ<សាគេ់>ខាមង
ំ ជួនកាេ<ជា>ខាមង
ំ រិត <រវើយភាគ

22

រក្េើនជា>ខាមង
ំ <លាក់មខ។> រវើយរលាកថាបកសកមមយ
ុ នីសក
ដ មពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយក៏ដូេជា ប៉ាេ រត

23

គឺថាភ័យខាលេណាស់ មនជំងឺក្តរដវវិេរៅកែុងខលួន <រវើយមនសសក្គប់គ្នែ គឺមនជំងឺភ័យខាលេរនះរៅ

24

កែុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ>។ រតើរិតរទ វដេថារវៀតណាមរិតជាសក្តូវវមនវទនវតមដង វដេនាំ

25

ឲ្យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយខាលេ? <រវើយបកសកមមយ
ុ នីសក
ដ មពជា
ុ >មនគ្នំក្ទរីសំណាក់<េិន,>ឥណូ ឌ រនសី

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466567

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័
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1

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

2

រេញនូវកា ្
ល នពានរៅកែុងវខមករា ៧៩រនះវតមដង រតើរលាកយេ់រ

3
4

ើញយ៉ាងដូេរមដេ?

[១១:១៤:០៧]
្៖

សូមអ គណរលាករមធាវល។ <អេីវដេរលាកបាន>រេើករឡើង<វាមនធាតរិតរៅកែុងវែឹង

5

វដ វដេក្តូវដឹង។ ធមមតា រលាក>មិនអាេរេើកវត< បាយកា ណ៍>មួយយកមក<រកាដបក្រឹតិកា
ត ណ៍

6

ររញមួយ បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយបានរទ>។

7

<ររេរវលា រវើយរលាកបានសំរៅរៅកា ក្សាវក្ជាវ បស់> ថ្ម៉ាខេ វលក

8

ភារខសគ្នែថ្នររេរវលា។ ដូរេែះជាធមមតា របើរយើងរយងរេើអីម
េ ួយរោយអត់តាមេំោប់េំរោយរនាះ

9

គឺវានឹងេបបំបាត់ភារខសគ្នែថ្នក្រឹតិកា
ត ណ៍ក្បវតតិសាស្ដ្សរដ វើយ។> ពាក់រ័នរា ៅនឹងកា <និយយអំរី>

10

ុ ិយយរីមនរវើយ របើសិនរលាកក្ករឡករៅរមើេសក្តូវ
រវៀតណាម <កា >រក្បើពាកយ “យួន” <ដូេខាំន

11

រៅដំណាក់កាេរនះ គឺមនកា ផ្ទលស់បូ ដ

12

សក្តូវលាក់មខរៅស-២១រនាះ រនះគឺជាភសដតា
ុ ងេាស់ណាស់។ របើសិនរបើរយើងក្តឡប់រៅរមើេមនាី

13

ម-១៣ វិញ រលាកនឹងរ

14

ថ្ផាកែុងតិេតួេវដ រកើតរឡើង។ រោយវឡក រៅដំណាក់កាេបនាាប់> មនកា កំណត់រគ្នេរៅរៅរេើ

15

<> បបសាធា ណ ដឋវខម ជារិរសស<រក្កាយ>វខ៣ វខមីនា ៧៦ វដេ<>រផ្ទដត<ខាលង
ំ >រៅរេើខាមង
ំ

16

ថ្ផាកែុង។ <ដូេរលាកដឹងក្សាប់រវើយគឺ មនកា របាសសមែតក្ទង់ក្ទ្ធយធំរកើតរឡើង>រក្កាយមករទៀត

17

េំណេអស់រនះវាកាន់វតវសដងរឡើងៗ<រៅកែុងកា សនានា បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ដ មពជា
ុ វដេរផ្ទដតរៅរេើ

18

រវៀតណាម រៅរេើយួន រវើយ>សស្ដ្ង្គគម<រេះវត លកខាលង
ំ រឡើងៗ> រៅឆ្ែំ១៩៧៨។ ប៉ាវនដ<រយើងក្តូវដឹង

19

ថា> រីរដើមដំបូងរនាះ ពាកយយួនរនះគឺរ

20

ខាលង
ំ រឡើងៗតាមររេរវលា។>

21

រៅរេើជនជាតិោម

22

សាសន៍>តាំងរីរដើមដំបូងមករមល៉ាះ

23

ជាងកែុងឆ្ែំ១៩៧៥។ ដូេរ ៀបរាប់មក គឺថាកា ក្រួយបា មាគឺរិតជាមនវមន> គឺខំយ
ាុ េ់រ

24

ដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នីសក
ដ មពជា
ុ យេ់រ

25

<រវើយរួករគមនក្បតិកមមតប>។ <មន>កា ្
ល នពាន<វដេគ្នំក្ទរោយរវៀតណាមមួយរៅវខមក

ដូេខាំបា
ុ នជក្មបរីខាងរដើមអ៊៊ីេឹង

មដងរទៀតគឺថារយើងនឹងរ

វាមនេំវូ ថ្ន

ឺ ល <វដេបានបញ្ញជក់រី

ើញ របើសិនរបើក្ករឡករៅរមើេ

ើញមនសសវដេរគគិតថាជា>គិញ បស់េន់ នេ់។ <វាមនកា របាសសមែត

ើញមន<ោនថ្ន>កា រក្បើក្បាស់ ក៏ប៉ាវនដ<ពាកយរនះរេះវត លក

របើសិនណារយើងរមើេអំរីមូេរវតថ្ន<>អំររើក្បេ័យរូជសាសន៍

និងអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍រៅរេើជនជាតិរវៀតណាមគឺមនកា រ លសរអើង<រូជ
<រវើយកក្មិតថ្នកា រ លសរអើងរូជសាសន៍រឡើងខាលង
ំ រៅឆ្ែំ១៩៧៨
ើញថាថាែក់

ើញថាកា គំរាមកំវវងរនះ ជាកា គំរាមកំវវងវមនវទនរិតក្បាកដ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466568
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
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1

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

2

ថ្នក្បវតតិសាស្ដ្ស។
ដ ដូេខាំបា
ុ នរេើករឡើងអ៊៊ីេឹង<អំរីកា ក្សាវក្ជាវ បស់> ណាយ៉ាន់ ោន់ោ គ្នត់បាន

3

រេើករឡើងថាកងកមលំងវខម ក្កវមក៏េូេរៅកែុងទឹកដីរវៀតណាម <រវើយរធេើកា សមលប់យ៉ាងរឃា រៅ

4

គ្នត់បានរៅតាមភូមិ។> ដូរេែះវាមនកា បងកជរមលះ ដឹកនាំឲ្យមនជរមលះ<រៅដំណាក់កាេរនះវដ ។>

5

អ៊៊ីេឹង<េូេរៅរមើេ>ក្រឹតិកា
ត ណ៍<រដើម>វខមករា ៧៩ វដេក្តូវបរងកើត បបសាធា ណ ដឋក្បជាមនិត

6

កមពជា
ុ

7

កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយជាេកខណៈអកមមអ៊ី៊េឹងរទ

8

ទិដភា
ឋ រមួយរទៀត មនកា គំរាមកំវវងរីខាមង
ំ ខាងរក្ៅ ប៉ាវនដក៏មនកា គំរាមកំវវងរីខាមង
ំ ខាងកែុងវដ ។

9

ខាមង
ំ ខាងកែុងគឺអាេរេញរី>ភាែក់ង្គ វាមនរស.អី.អា, វាមន កា.រវស.រប ភាែក់ង្គ រវៀតណាម។េ។

10

រយើងក្តូវរិនិតយរមើេ<ប ិបទក្បវតតិសាស្ដ្សស
ដ ិនវដេធំជាងរនះសិន

រយើងមិនអាេរមើេ បប

រួករគទ្ធំងអស់វឹង
ែ ជាអែកសកមម។

រវើយវាមន

[១១:១៧:៣៨]

11

ស៖ សូមរទ្ធស ខាំប
ុ ញ្ឈប់រលាកក្តឹមរនះសិន។ កែុងេរមលើយ បស់រលាកដ៏វវងរនះ ខាំរុ

12

រលាកមិនទ្ធន់រ្លើយរៅនឹងសំណួ បស់ខំរាុ ៅរឡើយរទ។ ខាំបា
ុ នឮថា ឮរលាកនិយយថា <រួករគគិតថា

13

មន>កា គំរាមកំវវងរីសំណាក់រវៀតណាម <រលាកអត់បាននិយយថារួករគបានដឹងរទ ប៉ាវនដរួករគ

14

បានដឹងថាមនកា គំរាមកំវវងវមន។>។

15

រនះ គឺថា<>កា ភ័យខាលេរនះ<គឺមនវមន វារិតក្បាកដ រវើយអែកក្គប់គ្នែបានដឹងថាវាមនរិតវមន

16

វដេវាមិនវមនជា>ជំងឺក្តរដវ វិេវែឹង<រទ។ ក្គ្នន់វតយេ់អំរីនរយបាយកា ប រទស បស់រវៀតណាម

17

គឺរលាកអាេវសេងយេ់បាន>រៅកែុងឯកសា ទង់បដិវតត<វដេដកក្សង់រោយខាងសវក្រះរាជអាជាា>

18

។

19

កំវវង បស់>រវៀតណាម។

20

រេើករឡើងបី បួន ក្បាំដងវដ

21

<ជា>អែកជំនាញមួយពាក់រ័នរា ៅនឹងរឃាសនា<កា >វដ ។ <រតើ>វា<រិតរទ វដេថា>មនេកខណៈ

22

ខសគ្នែ<ធំមួយរី របៀប> ណាវសុី អាេលឺម៉ាង់េំរពាះ<រមើេមក>ជនជាតិជេីស <និងកា ក្បក្រឹតម
ត ករេើ

23

ជនជាតិជេីស ជាមួយនឹង របៀបវដេ>កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ<រមើេរៅរវៀតណាម និង របៀបវដេ

24

កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយក្បក្រឹតម
ត ករេើជនជាតិខួ ន
ល ឯង, ជាជនជាតិ>រវៀតណាម<រនាះ?>

25

<>រវើយខាំយ
ុ េ់រ

ើញថា

រវតផេវដេខាំស
ុ ួ សំណួ ប ិបទក្បវតតិសាស្ដ្សរដ ៅរលាក

ើញថា<អែកក្សាវក្ជាវភាគរក្េើន>កាត់បនថយ<វផែកវដេនិយយរីកា គំរាម
<ខាំស
ុ ូមេូេរៅរក្ៅបនដិេពាក់រ័នន
ា ឹងេំណេរនះ។>

មសិេមិញក៏បាន

រលាករធេើកា រក្បមបរធៀបរៅនឹងណាវសុី អាេលឺម៉ាង់ រោយថារលាកក៏

្៖ សូមអ គណរលាករមធាវល។

រលាករេើកេំណេដ៏សំខាន់

និងគួ ឲ្យោប់អា មមណ៍។

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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1

<រវើយវាជាេំណេវដេខាំេ
ុ ង់និយយតាំងរីវគគដំបូងថ្នសវនាកា រមលះ ររេវដេខាំោ
ុ ប់រផដើម>និយយ

2

អំរី <រាហាេវអេ េឹមគិន និងនិយយរីក្បភររដើមថ្នពាកយ> “អំររើក្បេ័យរូជសាសន៍”។ <អេីវដេខាំុ

3

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

4

ុ បនែរនះរគរៅពាកយរនះ
ថ្នពាកយរនះ វាោប់រផដើមយ៉ាងរម៉ាេ រក្កាយសស្ដ្ង្គគមវារៅជាយ៉ាងរម៉ាេ វដេបេចប

5

ថា>“វូឡូខស” <ខាំន
ុ ិយយអ៊៊ីេឹង រក្ពាះថារបើសិនរយើងក្តឡប់រៅរមើេនូ ឹមបឺក ពាកយរនះមិនក្តូវបាន

6

រគយកមករក្បើរនាះរទ គឺរគរក្បើពាកយថា “ឧក្កិដក
ឋ មម្
ល នពាន” “ឧក្កិដក
ឋ មមបំផ្ទលញសនដិភារ” និង

7

“ឧក្កិដក
ឋ មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ”។ ទ្ធំងអស់រនះរវើយ ជារ ឿងវដេរយើងកំរងនិយយអំរី។ និយយ

8

ួមរៅ> អេីវដេរកើតមនរឡើង <របើខំាោ
ុ រ
ំ ី>សកខីកមម បស់ វេីេីរ សសត <វាគឺ>ជាឧទ្ធវ ណ៍មួយ

9

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

10

<សិនជាក្ទង់ក្ទ្ធយវែឹងរមើេរៅដូេ> វូឡូខស វា<គឺជា>អំររើក្បេ័យរូជសាសន៍។ ទសសនទ្ធន

11

< ួមទូរៅ

12

ក្បេ័យរូជសាសន៍ <និងកា ក្សាវក្ជាវវដេបានរធេើ ួេមករវើយ និងមិនយេ់រីនិយមន័យវដេរគបាន

13

បកក្សាយរនាះរទ រវើយវងមទ្ធំងរមើេរ

14

អនម័តឆ្ែំ>១៩៤៦ <រាប់ទ្ធង
ំ ក្កុមអែកនរយបាយផង បានេំវឲ្យរ

15

ក្កុមអែក>សងគម<និយម វដេដំរណាះក្សាយរនះមិនបានវផែករៅរេើឯកសា

16

រវើយក៏មនភារេរមែមងគ្នែវដ រៅកែុងកា ក្បជំរិភាកាគ្នែ បស់អងគកា សវក្បជាជាតិវដ អំរីពាកយ

17

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

18

រយើងគួ រាប់បញ្ចូ េអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍វបបធម៌ជាបញ្ញាមួយវដេឬរទ?”

19

រេើកយកមករិភាកា

20

មួយវដេដូេ ឬក៏មិនដូេវូឡូខស ដូរេែះវាគឺជា ឬមិនវមនជាអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍។ វាជាកា

21

កំណត់និយមន័យខស

22

<ក៏រោយ។>

23
24
25

និងកា យេ់មិនដូេគ្នែ

គឺមិនបង្គាញថាជាកា យេ់េាស់អំរីកា >សិការៅរេើអំររើ

ើញខសគ្នែរទៀតផង។> របើសិនរមើេ<ដំរណាះក្សាយវដេ
ើញរីក្កុមអែក> រសដឋកិេច <និង
ឬក៏កតាតក្បវតតិសាស្ដ្សដ

សំណួ ទ្ធំងរនះគឺក្តូវ

និងបានកាលយជាក្រឹតិកា
ត ណ៍ក្បវតតិសាស្ដ្សម
ដ ួយរៅររេរនាះ។

ក្ទង់ក្ទ្ធយណា

រទ្ធះបីជាពាកយវដេរក្បើរៅកែុង>អនសញ្ញាសតីអំរី<អំររើ>ក្បេ័យរូជសាសន៍

[១១:២១:៥៤]
<ដូេខាំន
ុ ិយយរីមនអ៊៊ីេឹង

ខាំស
ុ ូមកត់សមគេ់ថា

ខាំបា
ុ នតាមោនរមើេដំរណើ រៅរេើអីវេ ដេខាំុ

រៅវាថា វិធីសាស្ដ្សក្ដ សាវក្ជាវរេើអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍ និងកា ោប់រផដើមក្សាវក្ជាវអំររើក្បេ័យ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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1

រូជសាសន៍

2

រៅ> ណាវសុី អាេលឺម៉ាង់ <ក្សាវក្ជាវរេើ ដឋរសដឋកិេចវបបសងគមនិយម។ រយើង>រ

3

គឺថាវាមនដំរណើ កា ខសគ្នែ រោយសា វតវាមនដំណាក់កាេមន<បង្គាញេាស់។ រយើងរ

4

ភារខសគ្នែវមន។ កា រ ៀបេំសងគមមួយរឡើង វិញ រដើមបី>កំណត់រគ្នេរៅរៅរេើក្បជាជន <ជាក់

5

វសដងឧទ្ធវ ណ៍ គឺ>កា ោប់េងជនជាតិជេីសោក់រៅកែុងជំ ំ<ក្បមូេផដំ ុ ោក់ វិន័យតឹងវតង ោក់ឲ្យ

6

រៅរក្កាមកា ិយធិបរតយយ> កា កំណត់រគ្នេរៅរៅរេើក្កុមរនះ <រថាកេរទ្ធស បំបាត់សិទាិ រវើយ

7

និងករមាេរោេបនដិេមដងៗនូវក្កុមរគ្នេរៅទ្ធំងមូេ ឬជាវផែក>។ <គឺវា>មនេកខណៈក្សរដៀងគ្នែ

8

រៅនឹងអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍វដេរកើតមនរឡើងរៅកវនលងដថ្ទ។

9

កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ<វដ រវើយក៏>រកើតរៅកែុងសម័យ វូឡូខស <វដ ។ ដូេខាំរុ ៀបរាប់មករវើយ

10

ថាខាំបា
ុ នសិកាសីជរក្ៅអំរីក្បភររដើមថ្នពាកយថា អំររើក្បេ័យរូជសាសន៍រនះ រវើយវាមនក្បរភទ

11

រក្េើនរទៀតថ្នអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍រនះ

12

កវនលងរផសងគ្នែ។ ប៉ាវនដសំខាន់ រយើងកំនិយយថា “អូ! រតើមន អូសិេ
េ រទ?”> រទ្ធះបី<ជាមន>អែកខលះ

13

េ > ក៏រោយ សំខាន់<រយើងក្តូវយេ់>ថា អំររើក្បេ័យរូជ
<រក្បមបរធៀបទួេ>វសលងរៅនឹង <អូសិេ

14

សាសន៍ជាអេី <វាខាលង
ំ កក្មិតណា រវើយបនាាប់មក រមើេរី>ដំរណើ កា < បស់វាទ្ធំងរី វែឹង ថារតើវា

15

ដូេគ្នែវដ ឬអត់។> តាមកា សិកាក្សាវក្ជាវ បស់ខំាុ េាស់រវើយវដេថា<ជាក ណី>អំររើក្បេ័យ

16

រូជសាសន៍ <រៅកែុងដំរណាះក្សាយឆ្ែំ១៩៤៦, អនសញ្ញាសដីរីអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍អងគកា សវ

17

ក្បជាជាតិ និងតួរសេកដីថ្នកា ក្សាវក្ជាវ វដេរធេើឲ្យរយើងោប់អា មមណ៍រៅរេើក្កុមមនសសមួយេំនួន

18

ធំ។ អ៊៊ីេឹង> អំររើក្បេ័យរូជសាសន៍វារកើតតាម ូបភាររក្េើន។

19

រវើយខាំក្ុ សាវក្ជាវរៅតាមក្បរទសជារក្េើន

47

ស៖ <ខាំរុ

ដូេជារៅកែុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ
ើញដំរណើ កា មួយ
ើញមន

<រវើយវាក៏>រកើតរៅកែុងសម័យ

ឧទ្ធវ ណ៍ក្បេ័យរូជសាសន៍រេើជនជាតិរដើមរៅតាម

ើញថា>កា រក្បមបរធៀបមួយមិនវមនជាកា អនវតតជាក់វសតងរនាះរទ។ <រវតផេ

20

វដេខាំស
ុ ួ រនាះគឺរោយសា រលាករេើកវារឡើងកាេរីមសិេមិញ។> ឥឡូវរនះគឺរយើងកំរងេូេេំក្បធាន

21

បទរនះរវើយ។ ខាំស
ុ ំឲ្យរេើកឧទ្ធវ ណ៍រី បីរមើេថា <កែុងនាមរលាកជាអែកក្សាវក្ជាវអំររើក្បេ័យ

22

រូជសាសន៍> រតើ<>កា សមលប់<ក្ទង់ក្ទ្ធយធំ> ឬក៏កា បរណតញមនសសរេញទ្ធំងវេូងៗ ឬក៏ោប់

23

ឃាំងមនសស<> ថារតើទ្ធង
ំ រនះជាអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍វដ ឬក៏អត់។ ឧទ្ធវ ណ៍ៗ<េំនួនបួនជូន

24

រលាក។ កា

25

រធេើឲ្យបាត់បង់េកខណៈជាមនសស

ំ

ំខួ ន
ល >ជនជាតិជប៉ានរៅកែុងឆ្ែំ<១៩៤១ រវើយរក្កាយមកមនរៅសវ ដឋអារម ិក កា
និងកា ឲ្យនិយមន័យស បេំរពាះជនជាតិជប៉ាន>។

រតើរលាកយេ់

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466571
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

1
2
3

រ

48

ើញថា អំររើវដេក្បក្រឹតរត ឡើង<>រនះ ជាអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍អត់រទ?

[១១:២៤:៥៧]
្៖ វាអាក្ស័យរៅរេើនិយមន័យ<វដេរលាករក្បើក្បាស់កែុងកា ោប់រផដើមកំណត់ថាវាជាអំររើ

4

ី រី> អំររើក្បេ័យរូជ
ក្បេ័យរូជសាសន៍វមន ឬមិនវមន> អ៊េ
៊ី ឹងថារតើរលាកកំរងវតរក្បើអនសញ្ញាសដ<

5

សាសន៍< បស់អងគកា សវក្បជាជាតិឬ?

6

វឡន រវេន ឬ? រតើរលាកកំរងរក្បើនិយមន័យ បស់ អីក្សាវអេ ោនី ឬ? អ៊េ
៊ី ឹងវាអាក្ស័យតាមនិយម

7

ន័យថ្នវិធីសាស្ដ្សដ បស់រលាក និងសនែិោឋនវផែកតាមវែឹងឯង។>

8
9

រតើរលាកកំរងរក្បើក្បាស់និយមន័យកំណត់រោយ

ស៖ <ខាំស
ុ ូមកាត់រលាក> ខាំរុ ជឿថាតាមកា យេ់រ
ក្បេ័យរូជសាសន៍រកើតមកមនរឡើង<ក្គប់ទី>កវនលង

វវេ

ើញ រលាកបានរេើករឡើងថាមន<>អំររើ

<វាជាកា សមលប់ក្ទង់ក្ទ្ធយធំ

ជាវិងា

10

នរយបាយ>។ អ៊៊ីេឹងសំណួ បស់ខំាុ រលាកនិយយថា រលាកក៏ជា<អែកក្សាវក្ជាវ>អំររើក្បេ័យរូជ

11

សាសន៍វដ <រតើកា

12

ប ិបទថ្នកា ំជួេ បស់រសដឋកិេចសងគមនិយមកែុងររេសស្ដ្ង្គគម អីជារដើម>។ <រតើវា>ជាអំររើក្បេ័យ

13

រូជសាសន៍វដ រទ<រៅសវ ដឋអារម ិក>?

14
15

ំឃាង
ំ ក្បជាជនជប៉ានទ្ធំងវេូងៗរៅឆ្ែំ៤១ កា រធេើឲ្យបាត់េកខណៈជាមនសសកែុង

រលាក វលរេលមម សមត
ី ៖
<ខាំអ
ុ ត់មនជំទ្ធស់រៅនឹងសំណួ រនះរទ វត>កា ិះគន់រៅដេ់អក
ែ ជំនាញមននឹងសួ សំណួ រនះ

16

មិនក្តឹមក្តូវរទ សួ សំណួ ឲ្យក្តង់ៗមកសិនមក។ <រវើយទិដភា
ឋ ររផសងរទៀតគឺថា គ្នត់កំរងរធេើកា

17

កំណត់េកខណៈេំរពាះជំវ អែកជំនាញរនះខសរវើយ។ គ្នត់និយយថា គ្នត់រក្បើនិយមន័យរឡើងទំពាស

18

ឬក៏មិនរក្បើ។ គ្នត់មិនរធេើអ៊ី៊េឹងរទ។ ខាំេ
ុ ង់បានន័យថា អែកក្គប់គ្នែររេអាេរសៀវរៅគ្នត់រវើយ គឺយេ់

19

េាស់រវើយថាគ្នត់េង់បានន័យថារម៉ាេររេគ្នត់រេើករឡើងរី>អំររើក្បេ័យរូជសាសន៍

20

អងគជំនំជក្មះសរក្មេយ៉ាងរម៉ាេក៏រោយ។ រលាកក្បធាន> កា ិះគន់អក
ែ ជំនាញ <កា កំណត់េកខណៈ

21

ខសេំរពាះជំវ បស់អក
ែ ជំនាញ រវើយបនាាប់មកសួ សំណួ គ្នត់រនាះ> មិនជារ ឿងមួយក្តឹមក្តូវរទ។

22

<ជាសំណួ សមរវតផេ គ្នត់គួ >សួ សំណួ <ជាជាងនិយយរក្េើនរាេ់ររេសួ មដងៗរនាះ។>

23
24
25

<រទ្ធះបីជា

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖
មិនជាអេីរទ អ៊៊ីេឹងខាំស
ុ ួ សំណួ វតមដង។
សួ រោយរលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466572

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

1

ស៖ កែុងឋានៈរលាកជាអែកជំនាញ

49

រតើកា ក្បក្រឹត<
ត រៅ>សវ ដឋអារម ិកមករេើក្បជាជន

2

ជប៉ានកែុងឆ្ែំ១៩៤១ <រតើវា>ជាអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍<រីសំណាក់ ោឋភិបាេសវ ដឋអារម ិក>វដ

3

ឬក៏អត់រទ?

4

[១១:២៧:២០]

5

រលាក អាឡិេសាន់ដឺ វន
ី តន៖

6

្៖ សូមអ គណរលាករមធាវល។ រលាករេើកសំណួ ដ៏េែ <វដេគួ វតសិកាបនដរទៀត>។ ខាំម
ុ ិន

7

វមនជាអែកជំនាញនិយយអំរី<កា

8

កំវសមួយវដេរតាងវតងរកើតមនរឡើង

9

រវើយក៏រគរធេើរសេកដីក្បកាស

ំខួ ន
ល >រៅជប៉ានរនាះរទ

<រទ្ធះបីជាខាំបា
ុ នដឹងតិេតួេក៏រោយ>។

គឺរគរេើករ ឿង<ក្ពាវៗសាមនៗ

វដេរគមិនសូវដឹងរក្េើន>

ឱឡា ិកថា ថារតើេំណេរនះវាជាអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍ឬក៏<មិនវមន

10

។> កែុង វិស័យសិកាអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍ រលាកនឹងរលាករ

11

រូជសាសន៍រនះតិេណាស់ ឬក៏ថាគ្នមននិយយផង។ និយយអ៊៊ីេឹងមិនវមនថាក្តូវរេើកមករិោ ណារនាះ

12

រទ វតក្តូវកា រធេើកា សិកាសីជរក្ៅក្សបតាមអេីវដេខាំបា
ុ នក្សាវក្ជាវកែុងអំឡុង បប> កមពជា
ុ ក្បជា

13

ធិបរតយយ <រវើយនិងរៅរេើអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍រផសងៗ របើសិនរមើេរៅរេើ វិធីសាស្ដ្សក
ដ ែុងកា

14

ក្សាវក្ជាវអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍ ដូេខាំរុ ៀបរាប់រវើយ រៅររេវដេក្កុមមនសសកំរងសថិតកែុងសាថន

15

ភារក្េបូកក្េបេ់រៅររេរនាះ គឺរយើង>មនក្កុមមនសសវដេក្តូវរគកំណត់ <និងោត់វេង>រវើយ

16

រយើងរមើេដំរណើ កា អំររើក្បេ័យរូជសាសន៍ មនសកមមភាររឡើង។ <របើសិនរបើេង់បានេរមលើយររញ

17

រេញ ក្តឹមក្តូវ ទ្ធេ់វតខាំរុ ៅរធេើកា ក្សាវក្ជាវបវនថម រវើយកាលយជាអែកជំនាញវិស័យរនះសិន។ ខាំគ
ុ ិត

18

ថារលាកកំរងវតមិនជាររញេិតដរទ េំរពាះកា ឲ្យរក្បមបរធៀប វតដូេខាំន
ុ ិយយរីមនអ៊៊ីេឹង វាមនដំរណើ

19

កា ថ្នកា កា រធេើឲ្យអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍រនះមនសកមមភាររឡើង។

20

<វដេអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍មនសកាដនរេ។

21

បានសីជរក្ៅសិនរេើក ណីរនះ។

22

រទរៅកែុងកា សិកាអំរីអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍រនាះ។ អ៊៊ីេឹងដូេនិយយមករវើយ គឺវាក្តូវកា សិកា

23

បវនថម។>

ើញ<រ័ត៌មននិយយអំរីអំររើក្បេ័យ

រយើងរៅរមើេ>សាថនភារ

ខាំស
ុ ូមនិយយថារយើងរាេ់គ្នែក្តូវកា ក្សាវក្ជាវឲ្យ

រវើយវាមិនវមនជាក ណីវដេក្តូវបានយកមកក្សាវក្ជាវខាលង
ំ រនាះ

24

ស៖ ឥឡូវខាំស
ុ ូមបង្គាញឧទ្ធវ ណ៍ទី២។ កា <និ រទស>ក្ទង់ក្ទ្ធយធំក្បជាជន<>រវៀតណាម

25

និង <ក្បជាជនវដេមនរដើមកំរណើតជនជាតិ>េិន រោយសាធា ណ ដឋ<សងគមនិយម>រវៀតណាម

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466573
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

1

វដេនាំឲ្យអែកទ្ធំងអស់រនាះ

2

រក្េើន>។ រតើរលាកគិតរ

3

ជិះតាមទូករាប់ យ

រាប់ពាន់មឺននាក់

50

<រវើយមនមនសសសាលប់យ៉ាង

ើញថា<>ជាអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍វដ រទ?

[១១:២៩:៥៦]
្៖ ខាំអ
ុ ត់មនេំរណះដឹង<រក្េើន

4

និងរធេើកា សិកាបានសីជរក្ៅអី>ក្តង់េំណេរនះរទ។

5

<រយើងទ្ធំងអស់គ្នែក្សាវក្ជាវមិនរផ្ទដតរៅរេើក ណីថ្នកា សិកាអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍រទ។>

មន

6

នឹងរ្លើយជាឱឡា ិករៅនឹងសំណួ បស់រលាក ក្តូវសិកាក្សាវក្ជាវឲ្យបានវមត់េត់សិន។ <មដងរទៀត

7

របើសិនជារលាកក្ករឡករមើេរៅដំរណើ ថ្នវិធីសាស្ដ្សថ្ដ នកា សិកាអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍ វាមនសាថន

8

ភារវដេរគមិនររញេិតត វតអត់មនសកមមភារវែឹងរកើតរឡើងរទ។ វាអត់ក្បរយជន៍រទ កែុងកា និយយ

9

ថាវមន ឬមិនវមន> រោយមិនបានរធេើកា សិកាក្សាវក្ជាវឲ្យបានេែិតេែន់បានរនាះ។ <ពាក់រ័នន
ា ឹង

10

បប>កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ខាំបា
ុ នរធេើកា សិកាក្សាវក្ជាវេែិតេែន់វត
ម ់េត់ <គឺវាជាក ណីថ្នអំររើ

11

ក្បេ័យរូជសាសន៍វមន។ រនះជាកា សនែិោឋនវដេមនអែកក្សាវក្ជាវជារក្េើនរផសងរទៀតគ្នំក្ទថាវាជា

12

កា សិកាអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍>។

13

រនះ--

14

[១១:៣១:០១]

អ៊៊ីេឹង<រយើងក្តឡប់រៅ>ក្បធានបទ<>សថិតរៅកែុងថ្ដរយើង

15

ស៖ <ខាំរុ ជឿថារលាក រ្នដ៍េ័ និងរលាក សសត គ្នត់ទ្ធង
ំ រី វែឹងនិយយថា គឺអត់មនអំររើ

16

ក្បេ័យរូជសាសន៍អីរទ។> ខាំស
ុ ូមផដេ់ឧទ្ធវ ណ៍ទី៣រទៀត ឧទ្ធវ ណ៍វដេមនផេប៉ាះពាេ់ខាលង
ំ

17

មករេើក្បរទសកមពជា
ុ
<វដេ>ក្បវវេជាវាមនផេប៉ាះពាេ់យ៉ាងខាលង
ំ ពាក់រ័នន
ា ឹង<យទា >សាស្ដ្ស ត

18

តាក់ទិក កេេបិេ បស់<បកសកមមយ
ុ នីសក
ដ មពជា
ុ >។ ឧទ្ធវ ណ៍ កា សមលប់ ង្គគេ<វដេវាក្សរដៀង

19

ុ នីសដ
ខាលង
ំ រៅនឹងកា សមលប់រៅ>កមពជា
ុ <វដ ។> រៅកែុងឆ្ែំ១៩៦៥ មនកា សមលប់ ង្គគេ<ជនកមមយ

20

ឥណូឌ រនសីរោយ> កែុង យៈររេវតរី បីវខ សមលប់ វូតរៅដេ់អស់កនលះលាននាក់រោយ បប ស៊ូហា

21

តូ ក្បវវេជាមនកា គ្នំក្ទរី រស.អ.ី អា និងសវ ដឋអារម ិកវដ ។ រតើកា សមលប់មនសសអស់កនលះ

22

លាននាក់រោយ ស៊ូហាតូ រនះ ជាអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍វដ រទ?

23

្៖ សូមអ គណរលាករមធាវល។ ក ណីរនះ ក្តូវបានរគយកមករិភាការៅកែុងកា សិកាអំរី

24

អំររើក្បេ័យរូជសាសន៍យ៉ាងទូេំទូលាយ

ជារិរសសពាក់រ័នន
ា ឹងរសេកតីសរក្មេ១៩៤៦

25

ទ្ធំង>ក្កុមនរយបាយ <រវើយ>ក ណីមួយរនះ ជាក ណីអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍រវើយ។

វដេ<រាប់

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466574

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

1

51

[១១:៣២:២១]

2

ស៖ រវើយបនាាប់មករទៀត កា រេើករឡើងមូេរវតដូេគ្នែ រលាកបានរេើករឡើងរីមសិេមិញ
រោយ បបសាធា ណ ដឋវខម <ដឹកនាំរោយ

3

អំរីកា ក្បក្រឹតរត ៅរេើជនជាតិរវៀតណាម

4

ក ណីវឹង
ែ ជាអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍វដ រទ?

5

្៖ សូមអ គណរលាករមធាវលកា ពា កតី។

ខាំរុ ជឿជាក់ថាអេីវដេខាំរុ េើករឡើង

េន់

នេ់>

គឺថារយើងក្តូវ

6

សិកាអំរីសម័យកាេរនាះឲ្យបានេែិតេែន់សិន <វតវាអាេរៅ ួេកែុងកា ោត់ទកថាវាជាអំររើក្បេ័យ

7

រូជសាសន៍មួយ>។ <> ប៉ាវនតក្តូវវតសិកាក្សាវក្ជាវរៅតាមដំណាក់កាេសម័យកាេរនាះឲ្យបានសី

8

ជរក្ៅនិងេែិតេែន់ជាទីបំផត<រោយសា រយើងគ្នមនេំរណះដឹងក្គប់ក្គ្នន់កែុងកា ផដេ់េរមលើយឲ្យបានរទ។

9

រយើងក្តូវកា សិកាបវនថមរទៀត វតខាំគ
ុ ិតថាវាអាេរៅ ួេថាជាអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍។>

10

ស៖ ឧទ្ធវ ណ៍មួយរទៀត កា សមលប់ ង្គគេវដេគ្នំក្ទរឡើងរោយសវ ដឋអារម ិក រៅរេើ

11

ជនជាតិទីម័ ខាងរកើត រៅកែុងឆ្ែំ១៩៧៥។ <រលាក រ

12

<េះរលាកវិញ គិតថាអ៊៊ីេឹង>វដ រទ?

13

[១១:៣៣:៣០]

14
15

្៖ សូមអ គណរលាករមធាវល។ ជាងមីមង
ដ រទៀត រៅកែុង វិស័យសិការីអំររើ ក្បេ័យរូជសាសន៍
ក ណីទីម័ ខាងរកើតរនះ ជាក ណីរគោត់ទកថាជាអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍រវើយ។

16
17

ស៖ <វា>ហាក់ដូេជាេាស់<រឡើងៗរវើយ> នូវអេីវដេរលាកកំណត់ថាជាអំររើក្បេ័យរូជ
សាសន៍។ ឥឡូវខាំស
ុ ូមេូេនិយយអំរីខាមង
ំ ថ្ផាកែុងសិន។
រលាកក្បធាន រមើេរៅរ

18
19
20
21
22

ៀ និន បានរៅថាជា>អំររើក្បេ័យរូជសាសន៍

ើញថារម៉ាង <១១:៣០ នាទីរវើយ ជា>ររេ<>េមមដេ់ររេ

ឈប់សក្មកវដ រវើយ។
ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
បាទ សូមអរញ្ជ ើញសវរមធាវលអនត ជាតិកា ពា កដីរលាក រខៀវ សំផន។
កញ្ញា អង់តា វគស
ី រស៖

23

រលាកក្បធាន ខាំស
ុ ូមជក្មប<ខល>
ី ថា ខាំស
ុ ូមរ្លមតររេសក្មករនះ ផដេ់ជូនឯកសា មួយដំ ជូន

24

រៅរលាកអែកជំនាញ។ ឯកសា រនះ <គួ វតបានផដេ់ឲ្យគ្នត់មនមកេំរពាះមខ>អងគជំនំជក្មះ <វតខាំុ

25

នឹងរយងឯកសា ទ្ធំងរនះររេខាំស
ុ ួ សំណួ រៅគ្នត់។> គឺឯកសា E3/123, E3/221, E3/4604,

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466575

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦
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1

<E3/4527>, <E3/3995> និង E3/727 <រវើយមនឯកសា រក្បើរោយសវក្រះរាជអាជាាមួយ

2

រទៀត វតរោយសា ខាំអ
ុ ត់ោំរេខឯកសា ខាំន
ុ ឹងផដេ់ឲ្យរេខឯកសា មដងរទៀតររេរក្កាយ។ ឯកសា

3

ទ្ធំងរនះគឺមនរៅរេើបញ្ជ ីរវើយ

4

<អ៊៊ីេឹងសំកា អនញ្ញាតរីរលាកក្បធាន រតើរយើងអាេរក្បើក្បាស់វាបានរទ?>

5

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

6

អងគជំនំជក្មះអនញ្ញាត។

7

រវើយ--

8

រវើយក៏មន>រៅកែុងអីនធឺរវេស ួេរៅរវើយ<វដ >រលាកក្បធាន

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖

9

<រតើរលាកក្សីអាេេូេរៅរមើេឯកសា ទ្ធំងរនះបានរទ?

រតើរលាកក្សីអាេកត់សមគេ់ឥឡូវ

10

បានរទ រោយសា ខាំគ
ុ ិតថារលាកក្សីក្តូវអានឯកសា ទ្ធំងអស់វឹង
ែ ។ អូ! ខាំយ
ុ េ់រវើយ អត់អីរទ

11

អ៊៊ីេឹង។>

12

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

13

បាទ ឥឡូវរនះ ដេ់ររេសក្មកថ្ងៃក្តង់រវើយ អងគជំនំជក្មះក្បកាសសក្មកោប់រីររេរនះ

14

តរៅ វូតដេ់រម៉ាងមួយកនលះ រសៀេរនះសូមអរញ្ជ ើញេូេ វិញ

15

មស្ដ្នី ត ដឋបាេតលាកា សក្មបសក្មួេផដេ់កវនលងសក្មករៅបនាប់ ង់ោស
ំ ក្មប់សាកសី

16

ជំនាញ ូបរនះ រៅកែុងអំឡុងររេររេឈប់សក្មក និងឲ្យអរញ្ជ ើញគ្នត់ក្តឡប់មកកាន់កវនលងផដេ់សកខី

17

កមមវិញ រៅ រសៀេរនះ រៅរវលារម៉ាងមួយកនលះ។
រវើយបង្គគប់ឲ្យអន កសមនាី

18

រក្កាមសាេសវនាកា រនះ

20

វិញរៅ រសៀេរនះ ឲ្យបានមនរម៉ាងមួយកនលះ។

22

និងបង្គគប់ឲ្យនាំខួ ន
ល គ្នត់ក្តឡប់េូេ ួមសវនាកា រៅកែុងបនាប់សវនាកា រនះ

សក្មកេះ!
ក្កឡាបញ្ជ ៖ី

23

សូមអរញ្ជ ើញរក្កាកឈ !

24

(សវនាកា សក្មករីរម៉ាង ១០:៣៦ នាទី ដេ់រម៉ាង ១៣:៣៣ នាទី)

25

ដេ់សាកសីអក
ែ

ំឃាង
ំ នាំខួ ន
ល រលាក រខៀវ សំផន ក្តឡប់រៅកាន់បនាប់ ង់ោំខាង

19

21

រដើមបីបនតកិេចដំរណើ កា សវនាកា ។

[១៣:៣៣:១០]

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466576

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

1

53

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

2

អងគយ
ុ េះ!

3

អងគជំនំជក្មះក្បកាសបនដកិេចដំរណើ កា នីតិ វិធីសវនាកា ។ រវើយតរៅរនះ ផដេ់រវទិកាជូនរៅ

4

សវរមធាវលកា ពា កដីរលាក នួន ជា រដើមបីមនឱកាសបនដកា តាំងសំណួ រដញរោេេំរពាះអែកជំនាញ។

5

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

6
7

សូមអ គណរលាកក្បធាន។ ជក្មបសួ រលាក រលាកក្សីរៅក្កម។
សួ រោយរលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

8

ស៖ រលាកសាស្ដ្សាតោ យ វីនតន មនររេរយើងសក្មករៅររេក្រឹកមិញរនះ ខាំបា
ុ នរាយម

9

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

10

កមមយ
ុ នីសក
ដ មពជា
ុ
ឬក៏កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ និងក្បរទសដូេជាេិន អារម ិក និងឥណូ ឌ រនសី រវើយ

11

ររេរនាះគឺបានបង្គាញរីរក្គ្នះថាែក់េំរពាះអធិបរតយយភារ

12

កមពជា
ុ ។

13

នរយបាយ បស់យួន <វដេរួករគមិនបានរក្បើពាកយ បស់រលាករទ គឺពាកយថា រធេើឲ្យបាត់េកខណៈជា

14

មនសស វតេាស់ណាស់ រួករគនិយយរី>នរយបាយ បស់រវៀតណាម ក៏ដូេជាកា គំរាមកំវវង បស់

15

ក្បរទសរវៀតណាម។

16
17

រវើយររេវដេ>កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

ឯករាជយភារ

និងសនដិភារជាតិ បស់

<ឬបកសកមមយ
ុ នីសក
ដ មពជា
ុ និយយ>អំរីរគ្នេ

[១៣:៣៥:០៤]
រវើយ<រក្កាយមក>

អែកវដេ<រគ>សងស័យថា

មនកា

ប

ិត<សវកា >ជាមួយនឹង

18

ក្បរទសរវៀតណាម <អែកទ្ធំងអស់វឹង
ែ >រវើយរគោត់ទកថាជាជនកបត់ជាតិរនាះ។ រវើយជាកា រិត

19

ណាស់ គឺខំស
ាុ ូម ំឭករលាកសាស្ដ្សាតោ យ រវើយរៅកែុង<សាេក្កម> ឌេ <អងគជំនំជក្មះសរក្មេថាគឺ

20

មនកា ផាះុ >សស្ដ្ង្គគម វាងកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

21

ថារតើវាក្តឹមក្តូវតាមក្បវតតិសាស្ដ្សឬ
ដ អត់>រនាះ

22

រេើករឡើងរនាះគឺ ខាមង
ំ ខាងរក្ៅ > កា ក្បក្រឹតរត ៅរេើ<>ក្កុមរគ្នេរៅ <និងកា សាគេ់សក្តូវខាងកែុង

23

អ៊៊ីេឹង> ពាក់រ័នរា ៅនឹង<េំណេទ្ធំងរនះ គឺរយើងរ

24

កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឬក៏មជឈិមបកស ឬក៏មនររាគក្តរដវវិេធំដំរនាះរទ ប៉ាវនដវាក្គ្នន់វតជា>កា គំរាម

25

កំវវងរិតក្បាកដមួយ

<និងកា រមើេរ

និងក្បរទសរវៀតណាមកែុងឆ្ែំ៧៥<កែុងវខរមសា។
គឺ<>រយើងក្តូវរិភាកា។

រវើយ<េំណេវដេខាំេ
ុ ង់

ើញថាអត់មនររាគក្តរដវវិេអីរកើតរឡើងកែុង បប

ើញរវៀតណាមថាជា>ខាមង
ំ <ប៉ារណា
ណ ះ

វាដូេវដេ>បេចប
ុ បនែ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466577

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

54

1

សវ ដឋអារម ិក ក៏ដូេជាបារាំងក៏បានោត់ទក <> អាយសីស <និង អាេ់ថ្កោ ជាសក្តូវ បស់រួករគ

2

អ៊៊ីេឹងវដ >។

3

ឥឡូវរនះ រយើងនិយយអំរីកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយពាក់រ័នន
ា ឹងេកខណៈវដេរយើងនិយយរៅថា

4

ខាមង
ំ ថ្ផាកែុង <និងបនាាប់មកនិយយរី> កា ក្បក្រឹតរត ៅរេើជនជាតិរវៀតណាម។ អ៊៊ីេឹង ខាំស
ុ ូមអនញ្ញាត

5

ោប់រផដើម<ជាមួយនឹងឯកសា >ទង់បដិវតត

6

រវើយ>ពាក់រ័នន
ា ឹងទ្ធហានវខម មួយទេ់នឹងទ្ធហានរវៀតណាមេំនួន៣០

7

ុ ូមឲ្យរលាកោប់អា មមណ៍រៅនឹងឯកសា ទង់បដិវតតមួយរផសងរទៀត វដេខាំរុ ជឿថាមនភារ
រនាះ។ <ខាំស

8

ខសគ្នែ វាងខាមង
ំ “រវៀតណាម/យួន” និង> ជនជាតិរវៀតណាម <ម៉ាាងរទៀតគឺថាមនកា >បញ្ញជក់

9

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

10

ឆ្ែំ១៩៧៨រនាះ។ <>េង់ឲ្យរលាកសាស្ដ្សាតោ យោប់អា មមណ៍រៅកែុងទំរ័ ទី១២, ១៣។ រៅកែុងឯកសា

11

ជាភាសាអង់រគលស ERN ជាភាសាអង់រគលស 00488625 រៅដេ់ 26, ERN ជាភាសាវខម គឺ

12

00064599 រវើយរៅដេ់ 601 រវើយឯកសា ជាភាសាបារាំងគឺ 00524076 ដេ់ 75 -- រៅដេ់

13

<78>។

14

<វដេសវក្រះរាជអាជាាបានអានឲ្យរលាកសាដប់រីមន
<ឬមួយទេ់នឹង៣០នាក់>

[១៣:៣៨:២៧]

15

ឯកសា រនះ គឺបានបញ្ញជក់ដូេតរៅ អ៊៊ីេឹង ខាំន
ុ ឹងអានជូនរលាក៖ “រៅកែុង យៈវត<ជិត>១០វខ

16

ប៉ារណា
ណ ះ គឺយួន បានរធេើ<កា >្
ល នពានក្បរទសកមពជា
ុ រយើង <រធេើឲ្យសាថនភារវក្បជាបស្ដ្ញ្ញចសទិស>

17

។ រវើយក្បជាជនរៅរេើរិភររលាកគឺបានយេ់រ

18

មិនពាក់រ័នរា ៅនឹងបកសសមព័នណា
ា
រទ <គឺជាក្បរទសឯករាជយវដេក្សឡាញ់សនតិភារ ជាបដិវតតន៍សងគម

19

និយមរិតក្បាកដវមន។> រវើយមួយរទៀត គឺក្បរទសយួន គឺ្
ល នពាន ជាអែក្
ល នពានដេ់ក្បរទស

20

កមពជា
ុ
<និង>រៅកែុងតំបន់អាសីអារគែយ៍ <វដេរវៀតណាមរនះជាកូនអក បស់អែកវាទីនិយមសូរវៀត

21

ជា ដឋមួយវដេេូេបកស>សមព័នភា
ា រជាមួយសវភារសូរវៀត<ទ្ធំងវផែក>នរយបាយ <រសដឋកិេច និង

22

រយធា វដេបានកបត់បដិវតតន៍ និងេេនា>សងគមនិយម<>។ រវើយរៅកែុងឯកសា រនះក៏បានបញ្ញជក់

23

វដ <រៅទំរ័ បនាាប់

24

<រយើង លករាយជូនរលាក។> រៅកែុងឱកាសរនះ កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយេង់បញ្ញជក់ថា េង់បញ្ញជក់រៅ

25

ដេ់ជនជាតិរវៀតណាមតាម យៈ ោឋភិបាេកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយថា

គឺថា>

ើញរីសកមមភាររនះ។ រគរ

រយើងមនឯកសា ជាភាសាវខម

ើញ<ថា ១)>កមពជា
ុ

<របើរលាកេង់អាន>ជាភាសាវខម រទ

ខាំរុ ជឿជាក់ថារៅកែុងឯកសា ជា

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466578

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

1

55

ភាសាវខម វែឹងរយើងអាេនិយយបានថា រៅររេរនាះគឺរគរក្បើពាកយថា “ក្បជាជនរវៀតណាម”។

2

រវើយពាក់រ័នរា ៅនឹងេំណេទី៣ និង ទី៤ រៅកែុងឯកសា រនះ វដេខាំន
ុ ឹងអាន<ពាក់រ័ន>
ា

3

េំណេទី២ វដេខាំន
ុ ឹងអានផងវដ ឲ្យបានររញរេញ៖ “គឺអក
ែ វដេកាន់អំណាេរៅកែុងទីក្កុងហាណូ យ

4

<នឹងបំផ្ទលញក្បរទសរវៀតណាម>ក៏ដូេជាជនជាតិរវៀតណាម

5

បំផះាុ សស្ដ្ង្គគមកែុង យៈររេ៣០ឆ្ែំមករវើយ>។ <េំណេទី៤> ពាក់រ័នរា ៅនឹងសាថនភាររនះ គឺយួន គឺ

6

ក្តូវវតឈប់នូវកា ្
ល នពានរៅដេ់កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

7

កមពជា
ុ ជាវផែកមួយថ្នរវៀតណាមតាម យៈយទាសាស្ដ្សស
ដ វរ័នឥ
ា ណូ ឌ េិន បនាាប់មករយើងនឹងសាងបាននូវ

8

មិតភា
ត រ វាងក្បជាជន និង ដឋ រវើយកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយនឹងក្បកាសវកដងៗថាខលួននឹងេះវតថរេខា

9

សនដិភារ និងមិន្
ល នពានគ្នែ វាងកមពជា
ុ
និងរវៀតណាម មិនថា>រៅទីក្កុងហាណូ យ <ឬក៏ភំរែ រញ

10

រវើយ<បនាាប់រីរួកយួនបាននិងកំរង

<រវើយបញ្ឈប់យទា សាស្ដ្សរដ ក្បើពាកយថា

ំ រផសងៗរទៀត<កដី>”។ ខាំស
ុ ូមបញ្ច ប់កា ដកក្សង់។
រនាះរទ ឬក៏> រៅកែុងទីតាង

11

[១៣:៤១:៣៨]

12

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖

13

សូមរទ្ធស<រលាករមធាវល ខាំោ
ុ ំ វូតឲ្យរលាកបញ្ច ប់កា ដកក្សង់ បស់រលាកសិន រោយសា ខាំុ

14

គិតថាក្បវវេជាសំណួ វែង
ឹ ពាក់រ័នរា ៅនឹងកា សរងខបរីកា យេ់ បស់រលាកេំរពាះភសដតា
ុ ង បស់>

15

រលាកសាស្ដ្សាដោ យ អែកជំនាញរនះ។ <ដំបូង សរងខបកា យេ់ បស់រលាកឲ្យគ្នត់សាដប់រៅ រវើយខាំគ
ុ ិត

16

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

17

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

18

ខាំន
ុ ឹងយកសំណួ រនះមក<សួ អត់បញ្ញាអីរទ។> <ទី១> គឺខំស
ាុ ូមរធេើកា និយយអំរីកា សរងខប

19

ុ សូម>ឲ្យរលាក
ថ្នសកខីកមម<ដ៏ក្តឹមក្តូវ> បស់រលាក <រៅកែុងសំណួ រីខាងរដើម> រវើយ<ទី២> ខាំ<

20

សាស្ដ្សាដោ យគ្នត់<>បង្គាញក្បតិកមម បស់គ្នត់ពាក់រ័នរា ៅនឹងកា ដកក្សង់នូវខលឹមសា វដេរេញរីទង់

21

បដិវតត <វដេបង្គាញរីភារខសគ្នែ វាងពាកយថា “ក្បជាជនរវៀតណាម” និង “យួន”>?

22

រលាក អាឡិេសាន់ដឺ វន
ី តន៖

23

្៖ សូមអ គណរលាកក្បធាន

ក៏ដូេជារលាកក្សីរៅក្កម

ក៏ដូេជារមធាវលកា ពា កដី។

24

<រ

ើញថា សួ មដងបួន ក្បាំេំណេវតមដង។> រៅររេវដេរលាកនិយយរនាះ <>ខាំយ
ុ េ់ថា រលាកគឺ

25

សរងខបអំរីកា យេ់ បស់ខួ ន
ល <ឯងេំរពាះក្រឹតិកា
ត ណ៍ វតវាមិនវមនជាកា យេ់ បស់ខំរាុ នាះរទ។> គឺវា

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
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ទំរ័
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1

េាស់ណាស់ <ក្បសិនរបើឲ្យខាំរុ ្លើយរ ឿងរផសង ដូេរលាកបានរេើករឡើងរនាះ ខាំន
ុ ឹងក្តូវនិយយថា ខាំក្ុ តូវ

2

រៅរមើេ ក្សាវក្ជាវរឡើង វិញមួយៗ ជាវផែកៗ រវើយវារ ឿងរក្េើនណាស់។> រលាកសំរៅរៅរេើ

3

<រសៀវរៅ> រលាក ថ្ម៉ាខេ វលក

4

ពាកយរនះរទ វដេរយើងរៅថា រអស.ធី.ឌី រនាះ គឺរគសំរៅរៅរេើជំងឺ្លង<តាម យៈកា ួមរភទ។ ខាំុ

5

អត់េូេេិតពា
ត កយកាត់វឹង
ែ រទ។> រនាះ រវើយរយើងទកវាមួយអរនលើសិន។ រវើយដូេវដេខាំបា
ុ នបញ្ញជក់

6

អ៊៊ីេឹងគឺ<មនរ ឿងេែទ្ធក់ទងេំណេវែឹង។

7

សនែិោខនឲ្យទូេំទូលាយររក ដូេរលាកបានរេើករឡើងរីមសិេមិញ> រវើយរយើងក៏បាន<ក្សប>រៅរេើ

8

េំណេរនះ។ <>វា<មនសា ៈ>សំខាន់ណាស់ <វដេថាក្គប់រ ឿង ក្គប់កវនលងគឺមិនដូេគ្នែក្គប់ររេ

9

រនាះរទ។> រវើយរយើងយេ់ក្សបទ្ធំងអស់គ្នែ។ <រលាកបានរេើករីកា ក្សាវក្ជាវ បស់>រលាក ថ្ម៉ា

ឺ ល <េំណងរជើងថា “ទសសនៈសដង់ោ ួម”> រវើយខាំ<
ុ មិន>េង់រក្បើ

គ្នត់បានបញ្ញជក់រីសា ៈសំខាន់ថ្នកា មិនរធេើកា ទ្ធញកា

10

ខេ វលក

11

វាក្សបគ្នែ<រៅនឹងកា ក្សាវក្ជាវ បស់ខំាវុ ដ

12

រវើយវាក៏សំខាន់វដ កែុងកា រមើេរៅរេើ>ទសសនៈ បស់កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ<ជាេកខណៈក្បវតតិសា-

13

ស្ដ្សដ

14

និយយរីេំណេរនះ រតើអក
ែ រាេ់គ្នែកែុងគណៈកមមធិកា អេិថ្ស្ដ្នយ
ដ ៍ឬ? រតើរនះជាបញ្ញាវមនរទ? រតើរ ឿង

15

វែឹងវាេាស់ជាងវែឹងឬអត់ របើសិនរលាកក្សាយបញ្ញជក់រនាះ? ខាំគ
ុ ិតថាពាក់រ័នរា ៅនឹងអេីវដេរលាក

16

និយយរីដំបូង របើសិនរយើងរៅរមើេរីភារេរមែមង និងភារខសគ្នែថ្នររេរវលា រយើងក្តូវរធេើតាម

17

របៀបវដេរគនិយយរីរវៀតណាមថាររេរវលាមនកា ផ្ទលស់បូ ដ ផ្ទលស់រៅភារសាហាវ រិរសសររេ

18
19

ុ ននិយយថា “ក្តូវរវើយ គ្នត់ក្សាវក្ជាវរៅតំបន់៤១វមន”។>
ឺ ល <រៅតំបន់៤១ រវើយខាំបា
ពាក់រ័នន
ា ឹងររេរវលា និងេំោប់េំរោយក្រឹតដិកា ណ៍។

រវើយវាក៏សំខាន់វដ កែុងជវជករី>វខម ក្កវម<តាម របៀបវដេរលាកនិយយ

គឺអក
ែ ណាវដេ

សស្ដ្ង្គគមកាន់វតខាលង
ំ រឡើងៗ។>
[១៣:៤៤:៤៧]

20

<ឯកសា វដេរលាកអាន វដេខាំម
ុ ិនបានអានទ្ធំងក្សុងរនាះ គឺជាសក្មង់ជាវផែកៗ រវើយខាំុ

21

អត់មនឯកសា វែឹងរៅេំរពាះមខខាំរុ ទ ដូរេែះ>ពាក់រ័នរា ៅនឹង<ភារខសគ្នែថ្នពាកយ “ក្បជាជនរវៀត-

22

ណាម” ខាំអ
ុ ត់េាស់ថារគេង់បានន័យថារម៉ាេរនាះរទ។ ក្បសិនរបើជារគរក្បើសំរៅរៅរេើក្កុមណាមួយ

23

ឲ្យក្បាកដរនាះ រតើកែុង>ប ិបទអេី? <វាោំបាេ់ក្តូវវតរៅរិនិតយរមើេឯកសា វដេរគរក្បើពាកយទ្ធំងរី

24

រនះ។>

25

ទ្ធក់ទងនឹង>េំណេមួយរទៀតវដេ<រលាកបាន>រេើករឡើង<រីមន គឺថារគក៏រក្បើពាកយ “យួន” សំរៅ

េំណេរនះគឺសំរៅរៅរេើក្បរទសរវៀតណាមផងវដ ។

<វតខាំគ
ុ ិតថាមនកា យេ់ក្សបគ្នែ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
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1

រៅរេើក្បរទសរវៀតណាមវដ ។ រវើយេំណេេរមែមងវដេខាំេ
ុ ង់បង្គាញ គឺជាពាកយថា “យ៉ាងេាស់”

2

វដេរលាកអាេរៅរិនិតយរមើេកែុងរសៀវរៅកត់ក្តា បស់អក
ែ រសើបអរងកតរៅ>មនាី សនតិសខស-២១

3

រវើយ<រវើយសូមបីវតកា សមាសជារក្េើន បស់ខំាុ

4

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

5

<វដ វដេរក្បើកំណត់សមគេ់រក្េើនយ៉ាង អ៊៊ីេឹងពាកយថា “យួន” រនះ អាេក្តូវបាន>រក្បើក្បាស់<តាម

6

របៀប>រផសងៗ រវើយវាអាេ<មនកា ផ្ទលស់បូ ដ ក្គប់ររេ។ ខាំស
ុ ូមក្សបរៅនឹងេំណេវដេថាពាកយ

7

រនះរក្បើក្បាស់សំរៅរៅរវៀតណាម។ រវើយភារេរមែមងថ្នប ិបទជាក់លាក់រនាះគឺថា រយើងមិនអាេ

8

និយយរោយអត់មនកា បង្គាញឯកសា អ៊៊ីេឹងរទ។>

9

ក៏ជាពាកយមួយវដេរក្បើ>សំរៅរៅរេើខាមង
ំ ថ្ផាកែុង

[១៣:៤៦:៣២]

10

ស៖ ខាំុ លករាយនឹងអេីវដេរលាក<យេ់ក្សប>េំណេ<រនះ។ េំណេ> បស់ខំរាុ នាះគឺ< ឧទ្ធ-

11

វ ណ៍ សូមបីវតរៅកែុង>ឯកសា <>ទង់បដិវតត ក៏ដូេជាបទសមាសន៍<> ប៉ាេ រត <រោយ រអេី

12

វារបត របក

13

រោយសា >ជាខាមង
ំ <និងអែកវដេេូេថ្ដរជើងជាមួយ>រួក កា.រវស.រប ឬក៏ជាគិញ។ ឥឡូវខាំស
ុ ូម

14

<សួ រលាក

15

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

16

វែឹងគឺបានសួ ថា៖ “គឺ<រលាក>ថាមនខាមង
ំ រី ក្បរភទ ខាមង
ំ ថ្ផាកែុង និងថ្ផារក្ៅ អ៊៊ីេឹងរតើអែកគិតថារតើៗ

17

រគអាេោត់ទកថា<អែករនសាទជនជាតិរវៀតណាម>ជាខាមង
ំ <ខាងរក្ៅ>

18

<ឬ>?” <រវើយគ្នត់រ្លើយថា> “ខាំម
ុ ិនគិត<អ៊៊ីេឹង>រទ ខាមង
ំ រក្ៅរនាះ គឺសំរៅរេើ<ទ្ធហាន>ជនជាតិ

19

រវៀតណាមវដេតាមក្រំក្បទេ់។ <ពាក់រ័នន
ា ឹងកា ោប់ទូករវៀតណាមវិញ តាមខាំដ
ុ ឹង> អែករនសាទជន

20

ជាតិរវៀតណាមវែឹង<រគមិនោត់ទកថាជាខាមង
ំ ខាងរក្ៅរនាះរទ វតរួកវាបានរក្ជមតេូេមកកែុងវដនទឹក

21

កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយខសេាប់”>។ អ៊៊ីេឹង<រលាក>អាេរ

22

កែុងទង់បដិវតតវឹង
ែ គឺរគបានបញ្ញជក់យ៉ាងេាស់ វាងភារខសគ្នែ វាងកងទ័ររវៀតណាម <រវៀតណាម

23

រគរៅថា> យួន ក៏ដូេជាអែករនសាទ<ធមមតា គឺរគ>មិនក្តូវបានរគោត់ទកថាជាខាមង
ំ <រទ>។ រតើ

24

រលាកសាស្ដ្សាតោ យមនក្បតិកមមយ៉ាងណាេំរពាះេំណេវដេខាំរុ េើករឡើងរនះ?

25

័ > កតី គឺ<ខិតខំបង្គាញរីភារខសគ្នែ វាងពាកយថា> “យួន” <រក្បើកែុងន័យអសររាះ

រោយ>អាននូវកា ដកក្សង់ពាក់រ័នរា ៅនឹងកមមភិបាេ<មែក់>រៅកែុងកងរេ១៦៤។

រវើយរគយករៅសមលប់

ើញរៅរេើេទាផេវដេបានបញ្ញជក់ រៅ

[១៣:៤៩:០៤]

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466581

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
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ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

1

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

2
3

បាទ អែកជំនាញកំអាេរ្លើយតប។ អរញ្ជ ើញរលាកសវក្រះរាជអាជាា ងអនត ជាតិ។
រលាក វលរេលមម សមត
ី ៖

4
5
6

សូមវងលងអ គណរលាកក្បធាន។ ពាក់រ័នន
ា ឹងកា ដកក្សង់រនះ ខាំរុ ជឿជាក់ថារលាកសំរៅរៅរេើ
រ្
ម ះ មស <រវឿន> វដេបានរធេើសកខីកមមកនលងមក។ អ៊៊ីេឹង<ឬ>?
រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

7
8

ខាំម
ុ ិនអាេបញ្ញជក់អំរីរ្
ម ះរនះរទ <វតក៏មិនវមនជារ្
ម ះ មស រវឿន វដ >។
រលាក វលរេលមម សមត
ី ៖

9
10

របើអ៊ីេ
៊ ឹង ខាំៗ
ុ ក្គ្នន់វតេង់បញ្ញជក់ឲ្យេាស់ប៉ារណា
ណ ះ។
សួ រោយរលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

11

ស៖ <ខាំស
ុ ងឃឹមថារលាករៅោំសំណួ ខាំ។
ុ >

12

<េំរពាះទសសនៈ បស់>កមមភិបាេ<កែុងកងរេ>១៦៤វែឹង

13

យួន <អែកណាជាខាមង
ំ ខាងរក្ៅ រវើយអែកណាវដេមិនវមនជាខាមង
ំ >?

14

[១៣:៥០:០៧]

15

រលាក អាឡិេសាន់ដឺ វន
ី តន៖

16

58

្៖ សូមអ គណរលាករមធាវលកា ពា ។

រតើរលាកសាស្ដ្សាតោ យមនក្បតិកមមយ៉ាងណា
ពាក់រ័នជា
ា មួយនឹង<រតើអក
ែ ណាជា>

រតើរលាករមធាវលអាេជួយរធេើកា បញ្ញជក់អំរីឯកសា

17

<ណាមួយបានរទ ខាំដ
ុ ូេជាក្េឡំបេ់រវើយរនះ។ ខាំោ
ុ ំសំណួ រលាក វតអត់ោំ>ប ិបទថ្នឯកសា រនះ

18

<ឲ្យក្បាកដរទ>។

19

ស៖ គឺជា<កំណត់ក្តាសាដប់េរមលើយ>សាកសី ដូេវដេខាំប
ុ ញ្ញជក់អ៊ី៊េឹង ខាំម
ុ ិនអាេនិយយរ្
ម ះ

20

គ្នត់រទ <វតគ្នត់>គឺ<ជាកមមភិបាេដឹកនាំកងរេ១៦៤ និយយមួយវបបរទៀត គ្នត់ជាគ្នត់>រធេើកា

21

រៅកែុងកងទ័ររជើងទឹក។ <រគសួ គ្នត់ពាក់រ័នស
ា ំណួ អំរីអក
ែ រនសាទរវៀតណាម្លងកាត់វដនទឹកកមពជា
ុ

22

ក្បជាធិបរតយយ។ រវើយបនាាប់មក រគសួ គ្នត់ថា អែកណាជាខាមង
ំ ខាងរក្ៅ? រតើរគជាយួនឬ? ន ណា

23

រគជាយួន?>

24

្៖ សូមអ គណរលាករមធាវលកា ពា កដី។ <វាជាេំណេគួ ឲ្យោប់អា មមណ៍ណាស់។ ដូរេែះ

25

របៀបវដេខាំោ
ុ ប់រផដើមរនាះគឺេំររេសាថនភាររៅដរវើយ គឺថា បបរនះោប់រផដើមបង្គាញរីភារខសគ្នែ គឺ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466582

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

59

1

ោប់រផដើមរធេើកា >កំណត់<ក្បរភទ>ក្កុម<មនសស>ជាក់លាក់ <ោប់រផដើមរ ៀបេំសងគមរឡើង វិញ រដើមបី

2

ង្គយរ

3

រនាះ។

4

<ជាមួយ>សវក្រះរាជអាជាា< ង

5

<វដេបង្គាញទូលាយនូវសាថនភារមួយ។ រវើយខាំក
ុ ៏គិតថា រលាករៅក្កម ឡាវវន៍ ក៏បាននិយយពាក់

6

រ័នប
ា នដិេផងវដ ររេគ្នត់សួ អំរីកា រិភាកាកមមភិបាេបី ូប រៅខាងេងរសៀវរៅខាំុ។ អេីវដេរកើត

7

រឡើងរៅររេក្បកាសមរនាគមន៍ វិជាជផងវដ រនាះគឺថា ររេផាយរៅ ក្បជាជនររេខលះអាេមនកា

8

ភ័នក្ដ េឡំ រវើយរយើងរ

9

រៅរក្សាមសំបក្ត វាមនធូ មនតឹងនិយយកែុងន័យកា បញ្ញជក្សបតាមកាេៈរទសៈ។ កា ោក់បញ្ញជ

ើញក្កុមមនសសជាក់លាក់ និងរ ៀប> េនាសមព័នា <រដើមបី>សួ េរមលើយ<រួកក្កុមមនសសទ្ធំង
ជាវផែកថ្ន របៀបខាំរុ ក្បើរនាះ>

គឺរយើងអាេរ

ើញ ំរេេតាមកា រិភាកាកនលងមករវើយ

គឺបាននិយយ>ពាក់រ័នរា ៅនឹង<កា កំណត់វដន>មរនាគមន៍ វិជាជ

ើញ>មនក ណី<រផសងៗ>ជារក្េើន វដេពាក់រ័នរា ៅនឹងអំររើវិងា <ខាំស
ុ ំរៅ

10

តាម េនាសមព័នឲ្
ា យមនសសផសរេផាយ រយើង>រ

11

មិនយេ់េាស់រី របៀបថ្ន>កា បកក្សាយ<បញ្ញជរនាះរទ េំណេរនះរវើយរធេើឲ្យខាំម
ុ ន>កា ភាន់ក្េឡំ

12

<ខលះ វដេខាំក្ុ តូវវសេង កកា ក្សាយបញ្ញជក់េំណេវែឹង។> ដូរេែះ របើរយើង<រៅរមើេកា សិការក្បមប

13

រធៀបអំរីអំររើ>ក្បេ័យរូជសាសន៍រនាះ <ឧទ្ធវ ណ៍រសៀវរៅ វ៊ូទូ ូតបលក់ គឺរួកទតសីស៍ ក៏មក រួក

14

ក្កុមមនសសក៏មក រវើយរួករគរាយមកំណត់អតតសញ្ញាណមនសស រយើងវតងក្បទះនូវភារមិនេាស់

15

វែឹង រវើយរគវតងវត>មនកា <វសេង កកា ក្សាយ>បញ្ញជក់។ <រោយសា វតអត់មនរ័ត៌មនរេញ

16

រីអតថបទណារនាះរទ គឺវផែកទ្ធំងក្សុងរៅរេើអីវេ ដេរលាកបានអានឲ្យខាំរុ នាះ> គឺវាហាក់បីដូេជាសាថន

17

ភារមួយ <វដេរគវសេង កកា ក្សាយបញ្ញជក់ កែុងឧទ្ធវ ណ៍ខាងរេើអ៊ី៊េឹង។>

18

ើញថាសាថនភាររនាះ<អែកផសរេផាយបញ្ញជបនដវឹង
ែ គឺ

[១៣:៥២:៥៧]

19

ស៖ ខាំដ
ុ ូេជាមិនយេ់ក្សបអ៊៊ីេឹងរទ <គ្នត់កំរងបង្គាញរីភារខសគ្នែេាស់ណាស់ ដូេវដេ

20

រៅកែុងឯកសា >ទង់បដិវតតវឹង
ែ គឺបានបញ្ញជក់យ៉ាងេាស់ផងវដ រវើយដូេជារៅកែុងសនា កថា បស់

21

ប៉ាេ រត ក៏ដូេជាបទសមាសន៍ជាមួយនឹង របក ័ វែឹងគឺមនកា វបងវេក<ភារខសគ្នែ>យ៉ាងេាស់

22

វាងពាកយ “យួន”, រយធា, <និងទ្ធហាន បស់ខួ ន
ល ,> រគ្នេនរយបាយកា ប រទស ក៏ដូេជាជនជាតិ

23
24
25

រវៀតណាម <ក្តូវបានសាគេ់រោយសាកសី ូបរនះ។> អែករនសាទជនជាតិរវៀតណាមអីជារដើម-ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
វិេទ័ កំអាេសិន។ សូមអរញ្ជ ើញសវក្រះរាជអាជាា -- សវរមធាវលនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណដឹង

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466583

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

1

ដឋបបរវណី។

2

រលាកក្សី ម៉ា ល វគី ដ
ូ ៖៍

60

3

សូមអ គណរលាកក្បធាន។ <េះណាវតមនកា បញ្ញជក់ផយ
ាុ រីរនះ គឺថាសាកសីជំនាញរៅទី

4

រនះគឺ>រលាក វីនតន មិនវមនជារមធាវល<កូរប៉ា>រទ អ៊៊ីេឹងរលាករមធាវលសូមរលាកកំនិយយ<សនែិោឋន

5

>រោយខលួនឯង<អី។> រវើយគ្នត់និយយរីឯកសា រោយមិនបានដកក្សង់ថារតើឯកសា រេខប៉ានាមនអី

6

ប៉ានាមន <រៅទីរនះគឺរយើងកំរងវតេូេ ួមកិេចរិភាកាមួយ រវើយរលាករមធាវលបានរធេើកា សនែិោឋនរោយ

7

ខលួនេូេក្បវវេកនលះរម៉ាងរវើយ។ រលាកក្បធាន ខាំស
ុ ូម ំឭកសវកា លរយើងថា> កា ង្គ គ្នត់<រៅ

8

កែុងបនាប់សវនាកា រនះ> គឺសួ សំណួ កែុងឋានៈជារមធាវលកា ពា កដី រវើយរៅររេវដេគ្នត់សួ សំណួ

9

រៅអែកជំនាញ សូមគ្នត់<រយង>ឯកសា

<រវើយយកេែរនាះ គឺសូមគ្នត់ក្សង់ខលឹមសា ថ្នឯកសា

10

រនាះមក>រដើមបីឲ្យរយើង<ជាភាគី>អាេរិនិតយរមើេ

11

គ្នត់បានដកក្សង់តាង
ំ រីរដើមដំបូងថ្នសវនាកា រនះរមល៉ាះថ្នកិេចសមាសន៍ ប៉ាេ រត រោយ រអេីវារបត

12

របក

13

រាយមបង្គាញរនាះរទ។ អ៊៊ីេឹងរដើមបីឲ្យេាស់ សូម ំឭកថាឈប់រធេើកា សនែិោឋនរទៀតរៅ រោយក្តូវ

14

សួ សំណួ ណាវដេពាក់រ័នរ
ា ិតក្បាកដរៅកែុងកា រិភាកាតទេ់គ្នែ

15

ណាមួយវដេរលាករមធាវលកំរងវផែករេើកែុងកា សួ សំណួ រៅ>អែកជំនាញ។

័

វតអត់មនក្បាប់រយើងថារតើកា សមាសរនះ

16

[១៣:៥៤:៥៤]

17

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖
ខាំស
ុ ូមបវនថម<ពាក់រ័នេ
ា ំណេរនះ រោយសា

18

<និងរយងឯកសា ទ្ធំងអស់រនះ>បាន<វដ ។

វាពាក់រ័នយ
ា ៉ា ងរម៉ាេរៅនឹងេំណេវដេគ្នត់

រវើយសូមក្បាប់ផងថាឯកសា

ខាំគ
ុ ិតថា រលាកអែកជំនាញ វីនតន គឺរលាក

19

អរញ្ជ ើញគ្នត់មក។ រលាកនិយយថា “ក្បាប់ខំារ
ុ ីអីវេ ដេរលាកគិត រវើយោំរយើងនិយយគ្នែរីេំណេវែឹ

20

ង។”

21

តាមរិតរៅ រលាករមធាវលមិនគួ ណាផដេ់សកខីកមមរោយខលួនឯងរទ បានន័យថាមិនក្តូវផដេ់កា សនែិោឋនដ៏

22

វវងអនាលយរេើ របៀបគ្នត់>វាយតថ្មលរៅរេើ<ភសដតា
ុ ងរនាះរទ

23

រយើងជាអែកវាយតថ្មលរៅរេើភសដតា
ុ ងវិញ។ ដូេខាំន
ុ ិយយ ក្បវវេជាមនកា យេ់ខសរី របៀបអនវតត

24

កា និយយរដញរោេគ្នែកែុងតលាកា រវើយ រមើេរៅ។>

25

របៀបរនះក្បវវេជារគរក្បើសក្មប់កា សិកាវមន ប៉ាវនដរៅកែុងតលាកា គឺអត់អនវតតអ៊ី៊េឹងរទ។

គ្នត់គួ វតជាអែកផដេ់មរធាបាយឲ្យ

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466584

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

1

61

ខាំន
ុ ឹងរាយម។ ររេខលះគឺ<>គ្នត់រសែើសឲ្
ំ យខាំប
ុ ង្គាញ<>យ៉ាងដូរេែះឯង។ ប៉ានខាំស
ុ ូមបនតរៅមខ

2

រទៀតេះ។

3

សួ រោយរលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

4

ស៖ ខាំស
ុ ូមេូេរៅក្បធានបទបនាាប់ បស់ខំា។
ុ គឺសំណួ សួ ថា រតើមនខាមង
ំ ថ្ផាកែុងវដ ឬអត់?

5

ឥឡូវរនះខាំស
ុ ូមអានសក្មង់មួយរទៀតឲ្យរលាកសាដប់។ សក្មង់រេញរីេរមលើយមករីមជឈមណឌេឯកសា

6

កមពជា
ុ បស់មនសសមែក់បានមកផដេ់សកខីកមមរៅកែុងតលាកា រនះរៅររេរក្កាយ។ <រៅកែុងសំណំឯក-

7

សា បស់រលាក ខាំរុ ជឿថា>រលាកក៏មនសកខីកមម< បស់គ្នត់>រនះវដ ។ រលាកក្បធាន រនះគឺឯកសា

8

E3/7516

9

៣១០។ <ដូេរលាកដឹងក្សាប់>រវើយ រអឿន វដេរលាកបានយករ្
ម ះមករក្បើក្បាស់ជាញឹកញាប់

10

រៅកែុងរសៀវរៅ បស់រលាក ជារមបញ្ញជកា កងរេ៣១០ និងរ្
ម ះ វសម វ៊ន បានរ្លើយថា រអឿន

11

រមបញ្ញជកា កងរេ៣១០ បានកសាងកមលំង<ទ័រ រវើយលាក់>អាវធរៅអតីតភូមិភាគឧតដ

12

លាក់រៅកែុង>កមលំង បស់គ្នត់មួយវផែក។ ខាំស
ុ ូមដកក្សង់ វដេបានសមាសគ្នត់កែុងឆ្ែំ២០០៥។

13

ជាកិេចសមាសន៍ បស់មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ

ជាមួយនឹង<>បញ្ញជ<កា >កងរេ

<និង

[១៣:៥៧:៥១]

14

ខាំរុ យងរៅរេើ ERN 00876520 ជាអង់រគលសវែឹង, ជាបារាំង 00892665, វខម 00020598

15

។ គ្នត់រ ៀបរាប់អំរីក្រឹតិកា
ត ណ៍ក្បវវេជារកើតរៅកែុងឆ្ែំ៧៦ ឬ៧៧។ រលាកបាននិយយថា៖ “រអឿន

16

<លាក់ ូប>រលាក <>រៅឯកំរង់ោម <រតើ>រលាក<រិតជាបាន>ដឹកអាវធ<>រៅកំរង់ោម<វមន

17

ឬ>? ថា៖បាទ <បានដឹកអាវធរៅកំរង់ោមវមន។>។ <សួ ៖> អ៊េ
៊ី ឹងសស្ដ្ង្គគមនឹងរកើតមនរឡើង ឬក៏

18

យ៉ាងរម៉ាេ? <រតើ>រគបញ្ញជឲ្យរលាក<រធេើអីជា
េ មួយនឹង>អាវធ<វដេរគលាក់ទកទ្ធំងអស់រនះ?> រ្លើយ

19

៖ “<រគោក់>បញ្ញជឲ្យ<រយើងយមោំទទួេបញ្ញជបវនថម> រៅររេរវលាមកដេ់ រយើងដឹកអាវធរនះ

20

<រៅកវនលង បស់ រខៀវ រៅ>រពាធិ៍េិនតង រដើមបីវាយក្បហា និងដរណដើមយកក្រលានយនដរហាះរពាធិ៍

21

េិនតង រវើយនិងដរណដើមយកឃាលង
ំ <ឡាន ឃាលង
ំ >អាវធ។ រវើយវ -- កងវ ៈមួយរទៀតរក្តមមោំវាយ

22

ក្បយទាយកសាថនីយ៍ វិទយុផាយសំរឡង។ ប៉ាវនតវផនកា រនះ ក៏វបកកា ណ៍រៅ អ៊៊ីេឹងរមដឹកនាំក៏ក្តូវបាន

23

ោប់ខួ ន
ល រវើយអែកវដេជាប់ពាក់រ័នក
ា ៏ក្តូវបានោប់ខួ ន
ល ។ សស្ដ្ង្គគម<គួ វតបានរកើត>រឡើងតាំងរីឆ្ែំ៧៦

24

<រដើមបីឲ្យវផនកា សមៃត់រនះរជាគជ័យ។>

25

ខាំម
ុ ិនមនររេរវលាអានក្គប់ភសតតា
ុ ងវដេ<រយើងបានក្បមូេររេឥឡូវរនះបានរទ។> ក៏ប៉ាវនត

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466585

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦
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1

កមមភិបាេកងរេ៣១០ <កមមភិបាេ>ភូមិភាគ<ពាយ័រយ> មករីភូមិភាគបូពា៌<ជារក្េើន> បាន

2

និយយថាមកដេ់ឆ្ែំ៧៦ រវើយក៏អាេឆ្ែំ៧៥ផងវដ មនកា បះរបា ក្បោប់អាវធោប់រផដើមមនរឡើង

3

តាម យៈ ដឋក្បហា កា រធេើ ដឋក្បហា ។ រតើរលាកមនបានទទួេរ័ត៌មនអំរីរ ឿងរនះរទ?

4

រលាក វលរេលមម សមត
ី ៖

5

ខាំស
ុ ូមជំទ្ធស់។ រយើងរទើបបានរិភាកាគ្នែ ួេរវើយ<រីកា ផដេ់ភសតតា
ុ ង ឬក៏កា សនែិោឋនរៅ

6

េំរពាះមខអងគជំនំជក្មះ។> រមធាវលកា ពា

7

គ្នត់រជឿថាវាមន>រៅកែុងសំណំរ ឿងរវើយ។ <រតើបង្គាញអ៊៊ីេឹងមនរគ្នេបំណងអី?> ប៉ាវនតរយើងខាំុ

8

មិនយេ់ក្សបជាមួយនឹង របៀបរនះរទ <រនះជាកា និយយ>រសេកដីសនែិោែន<> បស់គ្នត់<រវើយ។

9

ខាំគ
ុ ិតថាអេីវដេរមធាវលគួ រធេើរនាះគឺ និយយអំរីឯកសា រនាះរៅ រវើយរបើអែកជំនាញ គ្នត់អាេរ្លើយ

10

េំណេវែឹងបាន រនាះគឺមិនអីរទ ប៉ាវនដរលាករមធាវលមិនគួ មករិភាការៅរេើអីវេ ដេគ្នត់រជឿថាជាភសដ-ុ

11

តាងមនរៅរេើសំណំរ ឿងរនាះរទ។ ដូេសវភាតា បស់ខំបា
ាុ ននិយយរវើយថា គ្នត់កំរងវតរធេើរសេកតី

12

សនែិោឋនរវើយ គ្នត់មិនវមនកំរងសួ សំណួ រទ>។

13

គ្នត់<រទើបវត>ផដេ់ភសតតា
ុ ង<ស ប ួមទ្ធំងអស់ រវើយ

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

14

ខាំម
ុ ិនបាន<រធេើកា សនែិោឋនរទ រលាកក្បធាន។ ខាំផ
ុ េ
ដ ់សក្មង់អតថបទខលីរទ។ ខាំក្ុ តូវកា រនយេ់

15

រលាក វីនតន ថារតើ វសម វ៊ន រនះជាន ណា? រតើមនអែករផសងតំវណងដូេ វសម វ៊ន រៅកងរេ

16

៣១០ និយយដូេគ្នែឬអត់ គឺមនកមមភិបាេភូមិភាគពាយ័រយរក្េើនណាស់។ ដូរេែះ ខាំក្ុ តូវអានអតថបទ

17

ជូនគ្នត់។>

18

រលាក វលរេលមម សមត
ី ៖

19

សំបវនថមបនតិេ។ <វាក្តូវមន>សក្កឹត<ភារក្តង់េំណេរនះ។ រនះជាបញ្ញារវើយ>។ គ្នត់

20

និយយរីឆ្ែំ៧៥-៧៦ <គឺមន>មនសសរក្េើនណាស់ក្គប់ទីកវនលង <រលាកក្បធានបានអានឯកសា វែឹង

21

រវើយ>។

22

ភសដតា
ុ ងរទរេើ>បញ្ញា<រនះរទ

23

រសាះ រក្ៅវតរីកា ស ប ួមថ្នភសដតា
ុ ង។> រយើងខាំម
ុ ិនយេ់ក្សប<កែុងកា រធេើ>វបបរនះរទ។

24

[១៤:០១:៣៨]

25

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

រវើយឯកសា <នីមួយៗបង្គាញរ័ត៌មន>ខសគ្នែ

<រវើយអត់មនេំណេឯកភារគ្នែថ្ន

អ៊េ
៊ី ឹងរវើយបានថារនះជាេំណេបញ្ញា។

វាអត់មនផដេ់ខលឹមសា អេី

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466586
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
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ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

1

63

រលាកក្បធាន ខាំម
ុ នកំណត់រវតសាដប់េរមលើយក្បវវេជា២០រៅ២៥<េាប់ ខាំុ លករាយកែុងកា

2

អានកំណត់រវតទ្ធំងរនះ

3

កំណត់រវតសាដប់េរមលើយមួយវដេយេ់រ

4

គ្នត់បាននិយយរក្េើនអំរី>រ្
ម ះ រអឿន, រ្
ម ះ កយ ធួន, <រៅកែុងរសៀវរៅ បស់គ្នត់។ ដូរេែះជា

5

ជាងកា សួ ផាញ់គ្នត់>ពាក់រ័នរា ៅនឹង<កមមភិបាេ>ភូមិភាគ<ពាយ័រយវដេបាននិយយេំវរីកា បះ

6

របា ឬក៏សួ ផាញ់រៅនឹងមនសសភូមិភាគបូពា៌ ខាំស
ុ ូមរផ្ទដតវតមួយរទ គឺ>បគគេមែក់រ្
ម ះ វសម វ៊ន

7

<រវើយខាំេ
ុ ង់ដឹងថារតើគ្នត់ដឹងអំរីរ ឿងរនះឬអត់ រវើយថារតើគ្នត់អាេផដេ់ជាក្បតិកមមតបរទ។ អេីវដេ

8

ខាំន
ុ ឹងរធេើ គឺប៉ាណណ ឹងឯង។>

9

វត>ររេរវលាខាំម
ុ នកក្មិតណាស់។
ើញថា

ខាំស
ុ ូមសរក្មេ<>រក្ជើសរ លសយក

<វាពាក់រ័នរា ក្េើនរៅនឹង>អែកជំនាញ<រោយសា

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖

10

ខាំយ
ុ េ់រ

ើញថា មិន<មន>បញ្ញាេំរពាះ<កា សួ >សំណួ រទ។ <ប៉ាវនដបញ្ញារនាះគឺពាក់រ័នា

11

រៅនឹង>កា កំណត់េកខណៈថ្នភសតតា
ុ ង<រផសងៗរនាះរទ។ រយើងបានឮខាងសវក្រះរាជអាជាាជំទ្ធស់

12

នឹងេំណេវែឹង

13

រលាកទទួេបាន> របើសិន<ជាអាេរធេើបាន។ រវើយសូមរលាកក្ោនរោេនូវអេីវដេរលាកឮរីទសសនៈ

14

ដូរេែះសូមរសែើរៅរលាកជំនាញគឺ

បស់រមធាវលកា ពា កដីរេើបនាក
ុ ភសដតា
ុ ងរផសងៗេះ

15

រទ។>

16

[១៤:០២:៥៨]

17

រលាក អាឡិេសាន់ដឺ វន
ី តន៖
្៖ សូមអ គណរលាកក្សីរៅក្កម។

18
19
20

សូមឲ្យរលាករ្លើយសំណួ វផែកតាមឯកសា វដេ

រោយសា វតភាគីមិនយេ់ក្សបរេើបញ្ញាវែឹង

រលាករមធាវល<សូមរលាកអានសក្មង់រឡើង វិញផង

រក្ពាះ>អមាញ់មិញរនះ រភលេ<>រវើយ <ខាំេ
ុ ង់ឲ្យេាស់បនដិេ សូមរទ្ធស។>
សួ រោយរលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

21

ស៖ មិនងេីរទ។ <រដើមបីក្សូតឲ្យរេឿន> ខាំស
ុ ូមសរងខបសកខីកមម បស់ វសម វ៊ន <និង>

22

សរងខប<សកខីកមម បស់គ្នត់រៅកែុងបនាប់សវនាកា រនះ>។

<ខាំឈ
ុ
រេើ>ជំវ អរាក្កឹតយ

<រលាក

23

ក្បធាន

24

អាវធមួយ។

25

វផែកមួយថ្នក្កុមបះរបា រនះ។ រវើយសកមមភារជាក់វសដងរនាះគឺ> កា វាយក្បយទា រីសំណាក់កងរេ

គឺថាគ្នត់ហាក់ដូេជាបង្គាញថា>គ្នត់បានេូេ ួមពាក់រ័នរា ៅកែុងកា រ ៀបេំបះរបា ក្បោប់
<គ្នត់គឺជាប់>ពាក់រ័នរា ៅនឹង ដឋក្បហា ក្បឆ្ំងរៅនឹងមជឈិមបកស

<និងថាខលួនគ្នត់ជា

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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ុ
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1

៣១០ ដរណដើមយកក្រលានយនតរហាះរពាធិ៍េិនតង ដរណដើមយកវិទយុផាយសំរឡងរៅទីក្កុងភែំររញ និង

2

<ដឹកេេ័ត>អាវធ

3

រោេ <រវើយជាក់វសដងគឺមនរមរខាលង កយ ធួន ឬក៏អែករផសងរទៀត>។

4

<និងសមា ៈរផសងៗ>រដើមបីរធេើយ៉ាងណាទមលក់ ោឋភិបាេកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

្៖ សូមអ គណរលាករមធាវល។ េំណេសំខាន់<រផសងរទៀត>រនាះ គឺ<ថាសាកសីវឹង
ែ គ្នត់

5

និយយ>សំរៅរៅរេើវខណាឆ្ែំណា?

6

ស៖ ៧៥, ៧៦ និង រដើម៧៧។

7

[១៤:០៤:២៧]

8

្៖ សូមអ គណរលាករមធាវល។ ខាំុ -- របើសិនជា<ក្តឡប់ងយរក្កាយវិញ រៅ>និយយអំរី

9

រ្
ម ះមែក់រ្
ម ះ រាប <គឺវាេាស់ណាស់វដេថារ្
ម ះ> រាប គ្នត់បាន<រធេើកា >បះរបា ។ រវើយ

10

រក្កាយមកវខស បស់គ្នត់ក៏ក្តូវបានកាត់ផ្ទដេ់រៅ។ <ដូរេែះរនះគឺឧទ្ធវ ណ៍វដេ>កមមភិបាេ<មែក់>

11

រាយមរងើបបះរបា ក្បឆ្ំងជាមួយនឹង រក។ ខាំៗ
ុ រជឿជាក់ថា េំណេរនះ គឺវា<>រកើតមនរឡើង<>

12

រៅររេនុ៎ង។ <រ័ត៌មនរនះ ខាំរុ ជឿថា> អងគជំនំជក្មះនឹងរធេើកា <រសើបអរងកត រវើយកំណត់អំរី

13

វិសាេភារថ្ន>កា រងើបបះរបា <វដេរកើតមនរនះ។ ខាំស
ុ ូមក្តឡប់រៅរក្កាយបនដិេ រៅេំណេវដេខាំុ

14

និយយមនររេខាំន
ុ ិយយរយង> រសៀវរៅ បស់ ថ្ម៉ាខេ វលក

15

សដង់ោ រនាះ។

16

ក្រឹតិកា
ត ណ៍រនាះ រវើយនិយយថាឯកសា វានិយយរីក្រឹតិកា
ត ណ៍>ឆ្ែំ៧៥, ៧៦, <ឬក្បវវេជាឆ្ែំ>

17

៧៧ <រនាះ គឺបង្គាញរីភារខសគ្នែរីេំវូ ថ្នក្រឹតិកា
ត ណ៍បាត់រវើយ។ េំរពាះខាំុ ហាក់បីដូេជារ ឿងរនះ

18

ទំនងជារកើតរឡើងរៅរដើមឆ្ែំ១៩៧៧ ឬេងឆ្ែំ១៩៧៦ រវើយរបើសិនជាអ៊៊ីេឹងវមន វាេូេកែុងក ណីវឹង
ែ

19

រវើយ។ ខាំម
ុ ិនគិតថាវារកើតរឡើងរៅកែុងឆ្ែំ១៩៧៥រទ រទ្ធះជាវបបរនះកដី រយើងក្តូវរិោ ណារេើេំណេ

20

រនះ។>

21

ប៉ាវនដរៅររេរយើង>

ឺ ល <វដេរលាកថាទសសនៈគ្នត់ អត់

រមើេរៅ<រេើកា វក្បក្បួេថ្ន>សម័យកាេ

<ក៏ដូេជា

<មដងរទៀត គឺថាវាមនសា ៈសំខាន់ណាស់កែុងកា េាស់លាស់ជាមួយនឹងក្រឹតិកា
ត ណ៍ រតើមនអេី

22

រកើតរឡើងេំរពាះ>នរយបាយ បស់កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយរៅររេរនះ

រក្ពាះខាំបា
ុ នក្បាប់ថា

ឆ្ែំ៧៧

23

រាប រាយមរធេើកា រងើបបះរបា

24

រងើបបះរបា រនាះរទ>។ <ខាំដ
ុ ឹងថារលាករយង>រសៀវរៅ បស់ ថ្ម៉ាខេ វលក

25

ក្រឹតិកា
ត ណ៍<ក្បវតតិសាស្ដ្សវា
ដ សំខាន់រវើយ វតបនាាប់មកគឺក្តូវរមើេរៅរេើដំរណើ ថ្នភារវក្បក្បួេ។>

<ប៉ាវនតរៅពាក់កណា
ដ េឆ្ែំ១៩៧៦ គ្នត់មិនបង្គាញថាគ្នត់ជាអែកេង់
ឺ ល <គឺថា>េំវូ ថ្ន

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466588

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
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2

ស៖ <បញ្ញជក់េាស់គឺថា>

ខាំម
ុ ិន<រយង>រៅនឹងរសៀវរៅ បស់រលាក

ថ្ម៉ាខេ

វលក

ឺ ល

3

<ទ្ធេ់វតរសាះ ររេនិយយ>ពាក់រ័នរា ៅនឹងកា បះរបា រនះ។ រលាក វប៊ន រ

4

សមាសជាមួយនឹងរលាក ជា សីម និង រវង សំ ិន។ ឯកសា E3/1568, ERN 00651889 វដេ

5

រលាក រវង សំ ិន ជារមដឹកនាំថ្ន<> បបសាធា ណ ដឋក្បជាមនិតកមពជា
ុ
<ជាបគគេមែក់វដេ>

6

សរមដេ សីវន ក៏បានោត់ទកថា គ្នត់ជាអាយ៉ាង

7

កា តស៊ូមួយ ប៉ាវនដជាវផនកា សមៃត់”។> រតើ<រលាកអាេផដេ់ជាក្បតិកមមតបេំរពាះសក្មង់រនះបាន

8

រទ?>

9

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

យួន។ <គ្នត់ថា “រៅឆ្ែំ១៩៧៦-១៩៧៧ រយើងមន

10

អែកជំនាញកំអាេទ្ធន់រ្លើយតប!

11

អរញ្ជ ើញរលាកសវក្រះរាជអាជាា ងអនត ជាតិ!

12

ៀ និន <>បាននិយយ

រលាក វលរេលមម សមត
ី ៖

13

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម រនះគឺ<>រិបាក<ណាស់។ រនះគឺគ្នត់ក្សង់យកវតមួយបនាាត់រេញរី

14

កំណត់រវតទ្ធំងមូេ។> ក្បសិនរបើរមធាវលកា ពា កដីរយងរៅរេើ<>កា តស៊ូបះរបា <ក្បោប់អាវធ>

15

រៅពាក់កណា
ដ េឆ្ែំ៧៨

16

វបបរនះ គឺរេើកវតមួយឃាលមកសួ អែកជំនាញ <គឺវាបាត់ខលឹមសា អតថបទរគរវើយ។ ខាំម
ុ ិនដឹងថាគ្នត់

17

មនឯកសា រៅេំរពាះមខគ្នត់ឬអត់រទ

18

រវើយ។ រវើយរបើគ្នត់េង់សួ ថា> រតើមនកា បះរបា ណាមួយរៅពាក់កណា
ដ េឆ្ែំ១៩៧៨វដ ឬក៏អត់

19

រៅភូមិភាគបូពា៌<រនាះ ក៏សួ រៅ ប៉ាវនដ>កាេវដេសងកត់យកវតមួយឃាលយកមកសួ <រតើគ្នត់េង់បាន

20

ន័យថារម៉ាេរៅ វាបាត់ខលឹមសា រគរវើយ។> រវើយខាំយ
ុ េ់រ

21

ោប់ន័យបានណាស់េំរពាះសក្មង់មួយបនាាត់អ៊ី៊េឹងរនាះ។>

22

[១៤:០៨:៣០]

23

សួ រោយរលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

24
25

<គ្នត់គួ សំរៅរៅឲ្យេំណេវែឹងទ្ធំងមូេវតមដងរៅ>

កា សួ វតមួយឃាល

វាហាក់បីដូេជារេះវតអនវតត របៀបសួ បា៉ា តណាបា៉ាតណី

ើញថា អែកជំនាញ ូបរនះ <គ្នត់រិបាក

<ររេសួ ទូរៅ ក៏ថាមិនេែ> ររេរក្បើឯកសា ក៏ថារធេើមិនេែ។ <>ខាំរុ ជឿថា <រនះជា>អេី
រលាក រវង

សំ ិន បានរ្លើយ <រវើយវាជាកា រិតវដេថាគ្នត់>បានេះេូេរៅជាមួយរវៀតណាម

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466589

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
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1

រៅកែុងឆ្ែំ៧៨។ <>កា តស៊ូសមៃត់ ឬក៏ជាកា បះរបា <បានោប់រផដើមរឡើង>រៅឆ្ែំ៧៦វែឹង <រលាក

2

េឹមគិន ជាអែកផេិតវខសភារយនដនិយយថារកើតរឡើងរៅឆ្ែំ៧៥ ឥឡូវទកមួយអរនលើសិនរៅ។>

3
4
5

ស៖ រតើមនកា បះរបា តស៊ូសមៃត់ វផនកា ដឋក្បហា អេី<រទ>កែុងឆ្ែំ៧៦, ៧៧ <រទ? រតើ
រលាកមនយកេំណេរនះមក>រិោ ណា<ររេរលាកស រស រសៀវរៅ បស់រលាក>រទ?
រលាក វលរេលមម សមត
ី ៖

6

ខាំម
ុ ិនជំទ្ធស់រៅនឹងសំណួ រទ ក៏ប៉ាវនដ<ជំទ្ធស់រៅនឹង>េរមលើយវដេរលាក រវង សំ ិន បាន

7

ផដេ់<ថាមន>កា រងើបបះរបា

8

ជក្មះ<នឹងរ

9

រនាះ <សាថនកា ណ៍គឺតឹងវតងណាស់ គឺ>មិនមនឱកាសរងើបតស៊ូបានរទ។ សូមបី តាភឹម ក៏<តស៊ូវដ ។

10

គ្នត់>ធាលប់បានបង្គគប់ឲ្យរយើងថា <រយើងក្តូវវតបងាូ ្មបនដរទៀត> ក៏ប៉ាវនដមិនមនឱកាស”។ រវើយ

11

រក្កាយមកបានគ្នត់បាន<និយយរី>ឱកាស<ររេរក្កាយគឺ>រៅកែុងឆ្ែំ១៩៧៨។ < របៀបរនះ គឺមិន

12

វមនជាកា >កំណត់អតតេ ិតថ្នភសតតា
ុ ង<រនាះរទ។>

13

៧៥, ៧៦ ឬក៏៧៧។ <>អានមករក្កាមបនដមករទៀត <>អងគជំនំ

ើញថាវាផាយ
ុ រៅនឹងខលឹមសា បស់រគរវើយ។ កែុងឯកសា និយយថា៖> “ប៉ាវនដរៅររេ

សួ រោយរលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

14

ស៖ ឥឡូវអ៊៊ីរេះ ខាំ<
ុ សូមេូេ>រៅដេ់ឆ្ែំ៧៨ <រៅេះ រលាកសវក្រះរាជអាជាា>។ រលាក

15

អែកជំនាញ រតើរលាកធាលប់ឮថាមនកិេចក្បជំ<ររញអងគ បស់គណៈកមមធិកា មជឃិម បស់>បកសរេក

16

រវៀតណាមរៅកែុង<វខកមាៈ>ឆ្ែំ១៩៧៨ <វដេមនកា រិភាកាគ្នែនូវបញ្ញាជារក្េើន វតមនបញ្ញាមួយ

17

សដីរីកា រងើបបះរបា ថ្ផាកែុងដឹកនាំរោយ រសា ភឹម វដេថារបើសិនណាជាវផនកា រងើបបះរបា រនះមិន

18

បានរជាគជ័យរទ> រក្កាយមក <នឹង>្នរៅដេ់កា ្
ល នពាន<កមពជា
ុ
វដេររេរក្កាយគឺបាន

19

េូេ្
ល នពានវមន>។ រតើរលាកមនវដេឮ<វដ ឬរទ>?

20

[១៤:១១:២៨]

21

រលាក អាឡិេសាន់ដឺ វន
ី តន៖

22

្៖ <ខាំរុ ជឿថា រលាកក្បវវេជាអានឯកសា តលាកា វដេខាំបា
ុ នអានវដ រវើយរមើេរៅ។

23

ជាទូរៅ ខាំស
ុ ូមនិយយថា កា ក្តួតរិនិតយឯកសា េរមលើយសា ភារ គឺរយើងមិនអាេរមើេខលឹមសា បស់

24

វាបានរទ។ កា និយយ របៀបរនះរឡើង រោយអានឯកសា ដូេរៅកែុងក្បជំររញអងគរេើកមន រ ឿងរាវ

25

ក្បរភទរនះក្តឡប់រៅរក្កាយវិញ។>

របើរលាករមើេរិនិតយរមើេរសៀវរៅកត់ក្តា បស់កមមភិបាេ<

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466590

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

67

1

គំនិត របៀបវែឹងនឹងផសរឡើង។ រតើ>ខាំោ
ុ ំអក
ែ វដេខាំស
ុ មាសបានក្បាប់ខំរ
ាុ ីេំណេរនះវដ <រទ? ខាំអ
ុ ត់ោំ

2

រទ>។ ប៉ាវនត<េាស់ណាស់រៅកែុងឯកសា បាន>រេើករឡើងអំរីបញ្ញារនះ។ <ខាំគ
ុ ួ វតរ ៀបរាប់ទូលាយ

3

ជាងរនះ> ខាំគ
ុ ិតរ

4

ំ កាលមួយបានផាះុ រឡើង។ គឺថាវា
អំរីក្រឹតិកា
ត ណ៍វដេបានរកើតមនរឡើង។ គឺថាមនកា បះរបា <ដ៏ខាលង

5

មនសា ៈក្បរយជន៍ណាស់កែុងកា វសេងយេ់រីក្រឹតិកា
ត ណ៍វឹង
ែ ។ រទ្ធះជាអ៊៊ីេឹងកដី> អំររើក្បេ័យរូជ

6

សាសន៍<ជាបញ្ញាវដេយកមនសសរៅសមលប់។ របើរយើងរៅរមើេតំបន់៤១ ខាងក្សុកកំរង់រសៀមវិញ

7

គឺមន>កា <ក្បមូេផតំ ុ និង>យកជនជាតិោមរៅសមលប់រោេ។ <របើសិនជារយើងនិយយអំរី>អំររើ

8

ក្បេ័យរូជសាសន៍<ក្ទង់ក្ទ្ធយធំ> រៅរេើជនជាតិោម និងជនជាតិរវៀតណាម <គឺថាមនរិតជាក់

9

វសដងអ៊៊ីេឹងវមន។ រនះនិយយរីក្រឹតិកា
ត ណ៍ធំៗ វដេវាក៏ពាក់រ័នរា ៅនឹងក្រឹតិកា
ត ណ៍តូេៗវដ ប៉ាវនដខំាគ
ុ ិត

10

ថាវាសំខាន់ណាស់កែុងកា មិនបរងកើតរៅជាសាេ់រ ឿងក្បវតតិសាស្ដ្សវដ ដេបង្គាញរី>កា សាលប់ បស់ក្បជា

11

ជន <និងបនសេ់នូវកា ឈឺោប់យ៉ាងរក្េើន>រៅតាមមូេោឋននានារនាះ។ <រទ្ធះនិយយអ៊៊ីេឹងកដី វាក៏

12

សំខាន់វដ កែុងកា បញ្ញជក់កែុងកំណត់ក្តាក្បវតតិសាស្ដ្សដ

13

ដ នទូេំទូលាយនាររេខាង
ខាងក្រះរាជអាជាា ខាងរដើមបណដឹង គឺថារួករយើងនឹងយេ់អំរីក្បវតតិសាស្ដ្សបា

14

មខ រវើយខាំទ
ុ នាឹង ង់ោំរមើេកា រេញសាេក្កម បស់តលាកា ។>

ើញថា <េែណាស់ របើសិនណា>រយើងអាេ<បញ្ញជក់អំរីកា យេ់ក្បវតតិសាស្ដ្ស>
ដ

រវើយរិរសសរៅរេើជំវ បស់ខាងកា ពា កដី

15

ស៖ <សូមបញ្ញជក់ថា ររេខាះុ និយយរីកា ក្បជំររញអងគទី៤ បស់បកសរេក រវៀតណាមកែុង

16

វខកមាៈ ឆ្ែំ១៩៧៨រនាះ ខាំអ
ុ ត់បាននិយយសំរៅរៅេរមលើយសា ភារ ឬក៏ឯកសា រៅមនាី សនដិសខស-

17

២១រនាះរទ។ តាមរិត គឺរគហាមរយើងមិនឲ្យនិយយរីឯកសា ទ្ធំងរនះរទ។ ខាំគ
ុ ឺបាននិយយរយង>

18

រសៀវរៅមួយកាេ<វដេរលាកបាននិយយកាេរីខាងរដើមថ្ងៃរនះគឺ> រសៀវរៅ បស់ ណាយ៉ាន់ ោន់

19

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

20

00237080។

21

ជំនាញមួយសដីអំរីរគ្នេនរយបាយ បស់រវៀតណាម<វដ >

22

វេ័ ញា៉ា រៅប៊៊ឺក ល ី គឺ>រ្
ម ះ វលរេលមម ោគ័ ។ រសៀវរៅ បស់គ្នត់ោក់ថា “ឫសគេ់ថ្នជរមលះេិន-

23

រវៀតណាម”។ គឺ E3/7340 <គ្នត់ក៏រេើករីកា ក្បជំររញអងគរេើកទី៤រនះវដ ។> ខាំអា
ុ ន<បញ្ចូ េគ្នែ

24
25

00191550, បារាំង

ខាំរុ យងរៅរេើរសៀវរៅ បស់<អែកក្សាវក្ជាវជនជាតិ>អារម ិកាង
ំ

គ្នត់ក៏ជាអែក

គ្នត់រធេើកា <រៅសកេវិទាេ័យកាេី

វាងអតថបទទ្ធំងរី រនះ> រវើយសួ រលាក<សូមឲ្យរលាកមនក្បតិកមមតប>។
[១៤:១៤:៣៩]

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466591

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

1

68

រលាក ោន់ោ និយយថា៖ “កា ិយ<នរយបាយ> បស់រវៀតណាម<បានជួបក្បជំមង
ដ រទៀត

2

រៅជាយ>ក្កុងវូជីមិញ

3

ប៉ាេ
ូ ស
ិ < បបរធៀវ>។ កិេចក្បជំ<គឺសិការី>វផនកា <បរងកើត>បកសកមមយ
ុ នីសក
ដ មពជា
ុ
<និងអងគកា

4

ុ ូមតរៅមខរៅ វលរេលមម ោគ័ មតង។ គ្នត់បានស រស ថា៖ “រៅកិេចក្បជំវខកមាៈ ថាែក់
ឧទ្ធាម>។” ខាំស

5

ដឹកនាំ<>រវៀតណាម បានសរក្មេ<កា >រសែើសំឲ្យកមចត់< បប> ប៉ាេ រត រនះរោេរោយកា បះ

6

របា ថ្ផាកែុងវតមតង។ យតតិសាស្ដ្ស្
ត
នរៅដេ់រជាគជ័យគឺថា ក្តូវវត<សាងេលានាឧទ្ធាម>តស៊ូ<>

7

ខាលង
ំ <សិនរដើមបីអាេយកឈែ ះ បប ប៉ាេ រត បាន។> ប៉ាវនតរៅវខឧសភា កមលំង ប៉ាេ រត ក៏ក្តូវបាន

8

ករមាេ<ទីសាែក់កា រួកឧទ្ធាម> រវើយ រសា ភឹម ក៏ក្តូវបានោប់ខួ ន
ល និងសមលប់រោេ។” រវើយឯក-

9

សា រនះមនស រស បនតរៅមខរទៀត ប៉ាវនតខំឈ
ាុ ប់ក្តង់រនះសួ រៅរលាកសិន <រោយសា ររេរវលា

10

ុ ង<តាម យៈអែកក្សាវក្ជាវទ្ធំងរី >រនះ <ហាក់ដូេជាថា របើរទ្ធះបីជារយើងរជឿថា
ខលី>។ ដូរេែះភសតតា

11

វាបានរកើតរឡើងឆ្ប់ជាងក៏រោយ វតយ៉ាង>រហាេណាស់<ក៏>រៅវខកមាៈ ៧៨ <វដ វដេ>រវៀត-

12

ណាម បានសរក្មេគ្នំក្ទយ៉ាងសកមមមកដេ់ក្កុមបះរបា <ថ្ផាកែុង វតមិនបានរជាគជ័យ។ រនះជាកា

13

សនែិោឋន បស់រយើងរវើយ គឺេូេ>្
ល នពាន <រវើយកាន់កាប់>វតមតង។ រតើរលាកមនក្បតិកមម ឬក៏

14

យេ់រ

<រៅកែុងអគ្ន ោេ់វប៉ាកមួយ>កវនលង<>វដេជាសាលាបណដុះបណា
ដ េ

ើញយ៉ាងណាវដ ?
្៖ សូមអ គណរលាករមធាវល។

15

ជាងមីមង
ត រទៀតគឺថា

<គឺថាវាេែខាលង
ំ ណាស់កែុងកា មន>

16

ឯកសា <វដេមនគំនូសេំណាំរនាះ ដូរេែះខាំន
ុ ឹងអាេរិនិតយរមើេជាមនបាន។ តាមរវតផេមួយេំនួន

17

ខាំគ
ុ ិតថារលាកនិយយរីឆ្ែំ>៧៥ <គឺខំយ
ាុ េ់ខស ររេរលាកនិយយរេើកមន។ ខាំសា
ុ ដ ប់ក្េឡំ។> <មក

18

ដេ់ក្តឹម>វខកមាៈ

19

េំរពាះ> កា ក្បជំរិភាកាគ្នែ រដើមបីរាយមទមលក់ បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយរោេ។

20

៧៨<គឺ>អាេមនកា បះរបា អ៊៊ីេឹង<វមន។

ខាំដ
ុ ូេអត់មនអីភាាក់រផែើេអេីរសាះ

ស៖ ដូរេែះរលាកមិនជំទ្ធស់ថា<មន>រសេកតីសរក្មេ<>រីសំណាក់<>បកសរេក រវៀត-

21

ណាម រដើមបីោប់រផតើមឲ្យមនកា រងើបបះរបា ថ្ផាកែុង និងទមលក់< បប> ប៉ាេ រត រោេ<រទឬ?>

22

រលាកមិនជំទ្ធស់រទ<វមនរទ>?

23

[១៤:១៧:១៦]

24

រលាក វលរេលមម សមត
ី ៖

25

<រលាក រលាកក្សីរៅក្កម រមធាវលដូេជារៅឆ្ៃយររករវើយ។> គ្នត់<និយយ>ថា<វាអាេ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466592

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

1
2

69

មនឯកសា រនះវមន គ្នត់មិនអាេនិយយអេីឲ្យរក្េើនរេើសរីវឹង
ែ រទ។>
សួ រោយរលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

3

ស៖ <ខាំគ
ុ ិតថា>អែកជំនាញ<គឺរិតជាអាេនិយយបានថា “អេីវដេខាំេ
ុ ង់និយយគឺអស់ប៉ានរនះ

4

រវើយ។” រវើយ>របើគ្នត់មនរ័ត៌មនបវនថម<េាស់ណាស់>គ្នត់<នឹង>អាេ<ផដេ់ឲ្យរយើងបាន>។

5

រលាក អាឡិេសាន់ដឺ វន
ី តន៖

6

្៖ សូមអ គណរលាករមធាវលសាជាងមីរទៀត។ ខាំរុ ជឿជាក់ថាអេីវដេខាំន
ុ ិយយ ខាំអ
ុ ត់ោំ។ ប៉ាវនត

7

ខាំថា
ុ អាេ

8

កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ កែុងអំឡុងររេវែឹងវាអាេរៅ ួេវមន។ រោយអត់បានរិនិតយឯកសា អត់បាន

9

អានអតថបទដកក្សង់ដ៏វវងអនាលយ> គឺេរមលើយ បស់ខំា<
ុ >រយងរៅរេើឯកសា <តិេណាស់។ ដូរេែះខាំុ

10

មិនេង់ឲ្យកំណត់ក្តាថ្នសកខីកមមខំាថា
ុ ខាំរុ យងឯកសា តិេអ៊៊ីេឹងរទ។> ក៏ប៉ាវនតេទា ភារ<វដេអាេរៅ ួេ

11

រនាះគឺមនក្បាកដវមន ខាំគ
ុ ិតថា><ក្រឹតិកា
ត ណ៍>រកើត<>រឡើង<កែុង>ររេរវលាខសៗគ្នែ <គឺ>មន

12

<>បកខរួកវដេ<រាយម>រងើបបះរបា

<និងទ្ធក់ទងជាមួយនឹងរវៀតណាម។ ប៉ាវនដរបើរមើេរៅរេើ

13

កតាតក្បវតតិសាស្ដ្សដ

គឺនិយយផាយ
ុ គ្នែគឺមនវផនកា កបត់វតមួយរទកែុង យៈកាេ

14

ដឹកនាំ>រី៧៥

15

រវើយជាកា រមើេរ

16

វិញ>គឺថាវាអាេ<រៅ ួេវមន ឬរកើតរឡើងអ៊៊ីេឹងវមន។ ខាំក
ុ ៏េង់យេ់ឲ្យបានសីជរក្ៅរេើ យៈកាេរនះ

17

វដ តាម យៈភសដតា
ុ ងវដេបង្គាញកែុងតលាកា រនះ។>

18
19

វដេថារវៀតណាមរាយម

និងររេរវលា វិញ

ជួយបងកេកខណៈឲ្យមនកា រងើបបះរបា <ក្បឆ្ំងនឹង បប

វូតមកដេ់ ៧៩។ <ដូរេែះសក្មប់ខំគ
ាុ ឺហាក់ដូេជាគ្នមនភារេរមែមងក្បវតតិសាស្ដ្សរដ ទ
ើញក្តឹមក្តូវ។>

ដូរេែះ<របើរមើេរៅរេើ>កតាតក្បវតតិសាស្ដ្ស ត

<និងររេរវលា

[១៤:១៩:១២]
ស៖ រវតផេវដេខាំស
ុ ួ រលាករនាះគឺថា រោយសា ដូេវដេខាំបា
ុ ន<រ ៀបរាប់>រីខាងរដើម គឺ

20

មន២៥ដងឯរណាះ

រលាកបានរក្បើពាកយរនះរៅកែុងរសៀវរៅ បស់រលាក

21

ក្តរដវវិេរនះ វដេកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ<ឬមជឈិមបកស/ប៉ាេ រត> ក្បឈមមខរៅនឹងខាមង
ំ ថ្ផាកែុង

22

វដេកបត់ជាមួយនឹងបកសកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ<>រោយ ួម

23

បានរក្បើពាកយថា “សក្តូវសាគេ់មខ” េំនួន១៥ដង។> រលាកអាេជក្មបជូនអងគជំនំជក្មះបានរទ <រតើ

24

រលាកឈ រេើមូេោឋនណាវដេ>រលាករេើកយកមកនិយយកែុងរសៀវរៅ បស់រលាក២៥ដងឯរណាះ

25

<ក្តង់េំណេកា ោប់ខួ ន
ល ជារដើមរនាះ> ថាកាេម៉ាសីនដឹកនាំកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយវែឹង<ក្គប់ក្គង

ប

គឺរលាករក្បើពាកយជំងឺ

ិតជាមួយនឹងរវៀតណាម។ <រលាក

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466593

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

1

70

រោយ>ជំងក្ឺ តរដវវិេ<វតមួយមខគត់>រៅកែុងខលួន<រួកគ្នត់?>

2

្៖ សូមអ គណរលាករមធាវល។ <អ គណសក្មប់កា >រាប់<េំនួនដង> ខាំម
ុ ិនបានរាប់ <ខាំុ

3

អត់ោថា
ំ ប៉ានាមនដងរទ។ រដើមបីឲ្យេាស់ ខាំម
ុ ិនវដេនិយយថាកាេម៉ាសីនដឹកនាំកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

4

ក្គប់ក្គងរោយជំងឺក្តរដវវិេវតមួយមខកែុងខលួនរទ។>

5

រលាករិនិតយរមើេវផនកា េងរក្កាយ <មនភសដតា
ុ ងរក្េើនណាស់បង្គាញថា>មនវផនកា <កបត់ និង

6

>វផនកា រធេើ ដឋក្បហា ទមលក់ ោឋភិបាេ<>ជាញឹកញាប់

7

<រ្លើយតបនឹងសណួ រនះ គឺថាមន>្នរៅដេ់មនកា របាសសមែត និងកា សមលប់ក្ទង់ក្ទ្ធយធំ

8

តាំងរីថាែក់រេើរៅដេ់ថាែក់រក្កាម វូតរៅដេ់ក្បជាជនមូេោឋន

9

រវើយរគោប់យក>រេញយករៅបាត់

របើរលាករៅរមើេេរមលើយសា ភាររៅស-២១

រទើបរួកគ្នត់វឹង
ែ មនជំងឺក្តរដវវិេរនះ។

<វដេអែកវដេមនជាប់វខសកបត់

<រវើយេងរក្កាយគឺរធេើកា >បនសុទា<ក្បរទសជាតិទ្ធង
ំ មូេ>

10

កមចត់នូវជន<វដេមនសមសធាតគួ ឲ្យ>សងស័យ។

11

រគ្នេរៅរៅរេើជនជាតិ<ភាគតិេ>ោម <រវៀតណាម> រវើយ<>ក៏មនកា កំណត់រគ្នេរៅ<ក្កុម

12

មនសសជាវខម វដេរគ>សងស័យជា<ខាមង
ំ ជាក្បតិបដិវតតន៍ និងជាជនកបត់។> អ៊៊ីេឹង<គំនិតវដេថាមន

13

ធាតជំងឺក្តរដវវិេ>មនជំងឺរៅកែុងកាេម៉ាសីនដឹកនាំកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយរៅកែុងអំឡុងររេរនាះ

14

<គឺមិនមនរគជំទ្ធស់តវាអីរទ

15

មន>បញ្ញាវតមួយគត់<វដេក្គប់ក្គងរួករគរនាះ គឺខសទ្ធំងក្សុង។ ខាំស
ុ ូមនិយយមដងរទៀត គឺ>មន

16

វផនកា ដឋក្បហា

17

ឲ្យរួករគភ័យខាលេរនាះ។

18

ប៉ារណា
ណ ះ។ ឧទ្ធវ ណ៍ រយើងក្តឡប់រៅរមើេកា ក្សាវក្ជាវ បស់ រដវលដ រ្នដ៍េ័ > រៅស-២១

19

<គ្នត់បានរេើកយក>បញ្ញារនះ<មករិភាកាសំខាន់

20

បួនក្បាំដងមករនះ។>

21

រវើយរក្កាយមក<រគក៏ោប់រផដើម>កំណត់

កែុងកា សិកាក្សាវក្ជាវរេើអំឡុងររេវែឹងរទ។

កែុងកា និយយថា

<និងវផនកា កបត់វដេមនេកខណៈ>រិតក្បាកដ <ឬក៏លាក់មខរនាះរទ វដេនាំ
ប៉ាវនដធាតវដេជក្មុញឲ្យបញ្ញារនះរកើតរឡើងរនាះ

គឺវាក្គ្នន់វតជាធាតមួយ

គ្នត់រ ៀបរាប់រីបគគេវដេរលាកបានរេើករឡើង

[១៤:២២:១៦]

22

ស៖ ខាំន
ុ ឹងនិយយមកនិយយអំរីជំងឺក្តរដវវិេរនះរឡើង វិញ។ <ខាំស
ុ ូមបញ្ញជក់រលាកបនដិេ។>

23

រលាកដឹងរទ មនអេីរកើតរឡើងរៅកែុងឆ្ែំ<១៩៦៨ េំរពាះ>សវភារសូរវៀត <និង>ក្បរទសរ្កូសូវា
ល

24

គី?

25

្៖ សូមអ គណរលាករមធាវល។ ខាំដ
ុ ឹង។ <ខាំស
ុ ំណូមរ រលាកឲ្យក្តឡប់រៅកា រសែើសំខំរ
ាុ ីខាង

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466594
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ុ
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1

រដើម ថាសូមកំឲ្យោប់រផដើមសួ សំណួ វតមួយ្កយ
ុ អ៊៊ីេឹង សូមរលាករនយេ់សំណួ វដេរលាករ ៀបនឹង

2

សួ វែឹងរៅ អ៊៊ីេឹងរទើបខាំអា
ុ េ -->

3

ស៖ <មិនអីរទរលាក។ ខាំម
ុ នររេវត២០នាទីរទៀតរទ។> ខាំន
ុ ិយយរីរសៀវរៅ បស់រលាក

4

ណាយ៉ាន់ ោន់ោ រឡើង វិញ <វាជារសៀវរៅមួយវដេរយើងរជឿថារយើងបានជូនរលាកជាមនរវើយ>។

5

រលាក ោន់ោ បានរ ៀបរាប់ថា រៅក្តង់ទំរ័ <ដវដេ>វដេខាំរុ ទើប<និយយ>អមាញ់មិញ <គឺក្តង់

6

េំណេមួយវដេនិយយរីដំរណើ ទសសនកិេច បស់រលាក> ស្ដ្វិេ
គ កូ លរយ េិកផ្ទប់បូស
ល ី គ ជារមបញ្ញជកា

7

បស់កងទ័ររជើងរគ្នកសូរវៀត <កែុងវខមករា ១៩៧៨។ រលាក ោន់ោ រ ៀបរាប់ថា៖> គ្នត់បានមក

8

<ឡាវ> រោយជិះយនតរហាះ<រិរសសវអ៊ ូវត
ត រ”។ រវើយ
ូេល >មកទីរនាះ<ជា “ដំរណើ ទសសនកិេចមិតភា

9

គ្នត់និយយ> ខាំស
ុ ូមដកក្សង់៖ “ ដឋមស្ដ្នីកា
ត ពា ជាតិ បស់រវៀតណាម វ រងេមន យ៉ាប <បានរហាះ

10

រៅតំបន់រវៀងសាយ រៅភាគខាងរជើងឡាវ រដើមបីរៅ>ជួបក្បជំ<សមៃត់>មួយជាមួយឧតតមរសនីយ៍

11

សូរវៀត រដើមបីរិនិតយរមើេសាថនភាររៅកមពជា
ុ ។” ឧតតមរសនីយ៍ ផ្ទប់បូស
ល ី គ បានផដេ់រយបេ់ សូមដក

12

ក្សង់៖ “<មស្ដ្នីរដ វៀតណាមមែក់បានក្បាប់ខំាប
ុ ៉ានាមនឆ្ែំរក្កាយមកថា>គឺក្តូវវត<រធេើតាម របៀបក្បរទស>

13

រ្កូសូវា
ល គី<រៅ។>”។ បញ្ច ប់កា ដកក្សង់។ រតើក្តឹមក្តូវវដ រទ ថារវៀតណាមរនះបាន<រធេើតាម របៀប

14

ក្បរទស>រ្កូសូវា
ល គីរៅឆ្ែំ១៩៧៨?

15

្៖ ក្បវវេជារលាកគួ វតរ ៀបរាប់េមែិតបនតិេ <ថារតើរលាកេង់មនន័យយ៉ាងរម៉ាេ>ពាក់

16

រ័នជា
ា មួយនឹង<ក្បរយគថា “រធេើតាមក្បរទសរ្កូសូវា
ល គី”។ រតើរលាកេង់មនន័យថា ទ័រ សសុីមក

17

ទមលក់ បបមួយវែឹង ឬក៏យ៉ាងរម៉ាេ? រលាករមធាវលអាេទ្ធញយកសទិសភារបាន ប៉ាវនតរលាករេើករឡើង

18

ថា “រធេើដូេរ្កូសូវា
ល គី”>វែង
ឹ វា<ដូេនិយយ>រេើសបនតិេ<រវើយ។> ក៏ប៉ាវនត <កា រេើករឡើងអំរី

19

ពាកយរក្បមបរធៀបរនះ គំនិត>ទមលក់ ោឋភិបាេ<គួ វតក្តូវរេើកមកនិយយវដ ។ រលាកបានអានឯក-

20

សា បស់> ណាយ៉ាន់ ោន់ោ <អ៊៊ីេឹង> វា<ក៏>អាេជាក្បភរេែមួយវដ <រវើយ>។

21

[១៤:២៤:៥៤]

22

ស៖ ខាំម
ុ ិនដឹងថារតើខំាបា
ុ នរផាើឯកសា រនះជូនរលាករីមន ួេមករវើយ ឬក៏អត់រទ <វតតាមខាំុ

23

រៅោំ រយើងបានរផាើ ួេរវើយ> គឺឯកសា E3/13 <ជាឯកសា វដេ សន រសន បាន>និយយ<រៅ

24

កាន់រមបញ្ញជកា ទ្ធំងអស់កែុង>កងរេ<ទ្ធំងឡាយ បស់គ្នត់ ួមមន>រ្
ម ះ រអឿន <គឺ> រក្កាយរី

25

<រគ>ោប់ ោន់ េក្កី,<> ឈូក, យ៉ា, <វកវ មស។ គ្នត់បាននិយយថា> ោឋភិបាេកមពជា
ុ ក្បជា

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466595
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
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ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

1

ធិបរតយយ<មនកា ក្រួយបា មាវក្កងក្បរទស>រវៀតណាមរនះនឹងេូេមក្
ល នពានកមពជា
ុ

72
<តាម

2

របៀបដូេ រ្កូសូវា
ល គី/អង់រហាគឡា>។ <ជាងមីមង
ត រទៀត រៅររេរយើងក្តឡប់មកនិយយអំរីវាកយសរា

3

“ក្តរដវវិេ” និងវាកយសរា “សក្តូវសាគេ់មខ” រតើរលាករៅវត កាជំវ បស់រលាកដវដេវដ រទ វដេ

4

ថា កា គំរាមកំវវង បស់>រវៀតណាមរនះ<មិនវមនជាកា រិត រវើយវាមិនវមនជាកា >គំរាមកំវវង

5

ដេ់បូ ណភារទឹកដី<ឬ>គំរាមកំវវងដេ់សនតិសខកមពជា
ុ <>?

6
7
8
9
10
11
12

រលាក វលរេលមម សមត
ី ៖
អែក -- ខាំស
ុ ូមជំទ្ធស់នឹងសំណួ រនះ។ គឺអក
ែ -- ខាំយ
ុ េ់រ

ើញថា អែកជំនាញក៏មិនអាេបញ្ញជក់

អំរី<ជំវ រនះរទ។ រលាករមធាវលបានរេើកខសរវើយ ប៉ាវនត ខាំគ
ុ ិតថា អែកជំនាញអាេរ្លើយបាន>។
សួ រោយរលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖
ស៖ រលាកសាស្ដ្សាតោ យ រលាកអាេរ្លើយនឹងសំណួ បស់ខំបា
ាុ នរទ ឬឲ្យខាំរុ ៀបរាប់ រ ៀបេំ
សំណួ រឡើង វិញ?
រលាក អាឡិេសាន់ដឺ វន
ី តន៖

13

្៖ សូមរលាកសួ រឡើង វិញ។

14

ស៖ រនះ

ពាក់រ័នរា ៅនឹងវដេកា យេ់រ

ើញថា

រវៀតណាមគឺជាសក្តូវរិតក្បាកដរវើយ

15

<រវើយកា ក្រួយបា មារនះគឺរិតវមន>។ ខាំស
ុ ូមេូេរៅរសៀវរៅ បស់រលាកវតមដង<>រវើយនិងផដេ់

16

ឧទ្ធវ ណ៍មួយេំនួនជូនរៅរលាក។ រលាករក្បើពាកយ “ជំងឺក្តរដវវិេ” រនះ២៥ដង។ ERN ជាភាសា

17

អង់រគលស <00431538 រលាកបានស រស ដូេតរៅ>៖ “<កែុងខណៈ>ររេវខម ក្កវមវាយ របាស

18

សមែតជួ កមមភិបាេ បស់ខួ ន
ល <តាមេកខណៈជំងឺក្តរដវវិេរីមនមករនាះ ប៉ាេ រត មថ្មគិតវតរីរ ឿង

19

វសេង កមខ “ជំងឺ” វដេ “សី ូងសងគម” បណា
ត េឲ្យមនដំរណើ ថ្នកា របាសសមែតរនះយ៉ាងឆ្ប់

20

វ័សរនះរកើតរឡើង។> មជឈិមបកសមនជំងឺក្តរដវវិេ រវើយរក្កាយមកជំងឺរនះ វា្នរៅដេ់កា

21

សងស័យរៅដេ់<>តំបន់៤១ <ថ្នភូមិភាគកណា
ត េ ជាកវនលងវដេរគរបាសសមែតកមមភិបាេ និងកង

22

ទ័រវដេរគសងស័យ>។” <ខាំស
ុ ូមផតេ់>ឧទ្ធវ ណ៍<មួយរទៀត ក្តង់> ERN អង់រគលស 00431606,

23

បារាំង <00707453> “រទ្ធះជាយ៉ាងណាក៏រោយ ទួេវសលងរនះ <បនត>ជាកវនលងមួយ<របើកបង្គាញ

24

សវមតងឲ្យរ

25

សំណួ ខាំស
ុ ួ ថាយ៉ាងដូរេែះ រតើពាកយវដេរលាកបានយកមករក្បើក្បាស់កែុងរសៀវរៅ បស់រលាក គឺពាកយ

ើញវផនកា កបត់នានា ឬភារសងស័យ អ៊៊ីេឹង ដតបរញ្ឆះជំងឺក្តរដវវិេ បស់មជឈិមបកស។”>

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466596
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ថា “ជំងឺក្តរដវវិេ” រនះ រតើវាជាប់ពាក់រ័នន
ា ឹងអេីខលះ<នឹងឯកសា រៅេំរពាះមខរលាក>?
[១៤:២៨:១១]

3

្៖ សូមអ គណរលាករមធាវល។ ខាំស
ុ ូមក្តឡប់រៅអេីវដេខាំបា
ុ ននិយយ ួេមករវើយ គឺ<ក្តឡប់

4

រៅរក្កាយនូវអេីវដេរលាកបានរេើករឡើងខាងរដើម គឺថា ខាំគ
ុ ិតថា វាជា> របៀប បបថ្នកា និយយ

5

<តាមេកខណៈសក្មយ គឺនិយយរោយសាមញ្ាថា>រវៀតណាម គឺជាសក្តូវរិតក្បាកដរវើយ <វដេ

6

រេេ ូបរាងតាំង>រីឆ្ែំ៧៥ ដេ់៧៩។ រៅ<ក្គប់>កវនលង<ទ្ធំងអស់ រគដឹងថារវៀតណាមជាសក្តូវ

7

បស់ក្បជាជន

បស់ក្គប់>សមជិក<បកសកមមយ
ុ នីស>
ត កមពជា
ុ
<រោយមិនមនវកវក្បអេីរឡើយ។ របើ

8

សិនណារលាករមធាវលអានរសៀវរៅ បស់> ណាយ៉ាន់ ោន់ោ <ក្តង់ទឡហីក ណ៍ បស់គ្នត់រេើករឡើង

9

រនាះ គឺវាមន ូបភារផាយ
ុ គ្នែយ៉ាងេាស់។ គ្នត់>និយយថា រវៀតណាម គឺជា<ដំរណើ មួយ វបបជា>

10

ថ្ដគូសនានា<រៅវិញរៅមក> រវើយរវៀតណាមក៏<មិនវមន>មនវផនកា <វតមួយ>តាំង<រី>រដើមទី

11

<មកវដ ។ រួករគមនកា រិភាកាគ្នែរផសងៗវមន វតវាវក្បក្បួេតាមររេរវលា រវើយរគ្នេជំវ

12

បស់រួករគមិនខាជប់ខួ ន
ជ រឡើយ។ ដូរេែះ ខាំគ
ុ ិតថា ក្បភរឯកសា រនះមិនសីគ្នែនឹងក ណីរនះរទ>។

13

<ខាំក្ុ បាកដណាស់រៅវត កាជំវ បស់ខំអ
ាុ ំរីសញ្ញាណថ្នពាកយ “ជំងឺក្តរដវវិេ”។>តាមធមមតា

14

រទ រគវតងវតមនកា ភ័យខាលេវបបរនះ វដេវាអាេរយងរៅរេើតងភារ<ខលះវដ ក៏វាអាេ វិេវេ់កែុង

15

ភារមថ្ម បណា
ត េឲ្យកាលយជាជំងឺក្តរដវវិេរនះ។ ជារិរសស ខាំគ
ុ ិតថា> រក្កាយ<រដើម>ឆ្ែំ៧៦ <តាម

16

ូបភារថ្នកា បរងកើតមនាី ស-២១ តាមកា គូសបង្គាញ>េរមលើយសា ភារ<រីអក
ែ វដេរគនាំខួ ន
ល េូេមនាី

17

រនាះ

មករីក្គប់ក្េកេាកកែុងថ្ផាក្បរទស

រវើយរគបរងកើតេរមលើយសា ភារទ្ធំងរនាះរៅកវនលងវែឹងវត

18

មតង។ ខាំគ
ុ ិតថាមនភសតតា
ុ ងរក្េើនណាស់ វដេបញ្ញជក់ឲ្យរ

19

ប៉ាវនតនិយយវបបរនះមិនវមនថាក្គ្នន់វតជំងឺក្តរដវវិេមួយមខ

20

រកើតរឡើងរនាះរទ។

21

<ជាងមីមង
ត រទៀត ខាំម
ុ ិនេង់ឲ្យរគោប់>អា មមណ៍<ថា ជំងឺក្តរដវវិេរនះជា>រវតផេ<វតមួយគត់>

22

វដេនាំមនអំររើវិងារកើតរឡើង<កែុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយរនាះរទ។ រនះអាេជាសក្មយថ្នទឡហី

23

ក ណ៍ បស់ខំាុ វដេមនស រស រៅកែុងរសៀវរៅ បស់ខ>
ំាុ ។ ខាំស
ុ ូមរេើករឡើងេំណេរនះជាងមីមង
ដ រទៀត

24

ថា រៅររេវដេរលាកនិយយអំរីរសៀវរៅ បស់ ថ្ម៉ាខេ វលក

25

និងររេរវលាថ្ន>ក្រឹតិកា
ត ណ៍ <រវើយមិនក្តូវទ្ធញរសេកតី>សនែិោឋន<វតមួយ រេើសាថនកា ណ៍វដេ

ើញថា បបរនះមនធាតផសំថ្នជំងឺក្តរដវវិេ
វដេបណា
ត េឲ្យមនរ ឿងរាវក្គប់រ ឿង

រនះក្គ្នន់វតជាទិដភា
ឋ រមួយក្ជុងកែុងដំរណើ វដេមនេកខណៈជា>ក្ទង់ក្ទ្ធយធំ។

ឺ ល <រគោំបាេ់ក្តូវរមើេរៅរេើទំវំ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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1

មនសណា
ឋ ន េូន សាថនកា ណ៍វដេអាេសនានាគ្នែ សាថនកា ណ៍វដេតឹង> និង<ភារខសគ្នែរីកវនលង

2

មួយរៅកវនលងមួយ រវើយ>ររេមួយរៅររេមួយ<បានរទ>។

3

[១៤:៣០:៣២]

4

ស៖ រតើ<រលាកមិនវមនរធេើដូេគ្នែរោយនិយយថា ក្គប់យ៉ាង ឬភាគរក្េើនថ្នក្រឹតិកា
ត ណ៍ថាជា

5

ជំងឺក្តរដវវិេ រទឬអី? រនះជាទសសនៈសក្មយរេើក្រឹតិកា
ត ណ៍ ខសគ្នែរីទសសនៈសាមញ្ានិយម បស់ខំាុ

6

រវើយ។ ប៉ាវនត រតើរនះមិនវមនជាទសសនៈសក្មយថ្នក្រឹតិកា
ត ណ៍ក្បវតតិសាស្ដ្សរត ទឬអី>?

7

្៖ រលាករមធាវលខំបា
ាុ ននិយយរ ឿងវតដវដេវែឹងឯង។

ខាំបា
ុ នបញ្ញជក់រីខាងរដើមមករវើយ

8

ទ្ធក់ទងរៅនឹងរសៀវរៅ បស់ខំាុ វដេមនេំណងរជើងថា “<មនសស ឬ>បិសាេ<>”<មនវិធីរផសងៗ

9

វដេរយើងអាេទ្ធញកា រនយេ់តាមវបបសក្មយ សនមតរេើេកខណៈដូេជា ភាររឃា រៅ ភារថ្ក្រ

10

ភារសបាយនឹងទកខរសាកមនសសជាតិអីជារដើម

11

និងក្កុមមនសសរផសងៗ>។ ខាំន
ុ ិយយមដងរវើយ <និងតាមអេីវដេបានអានយ៉ាងយកេិតទ
ត កោក់រេញរី

12

រសៀវរៅ បស់ខំាុ

13

<រវើយ>ពាកយ“ជំងឺក្តរដវវិេ” <រកើតរឡើងកែុងររេដំណាេគ្នែនឹងររេោប់រផតើមថ្នកា របាសសមែត

14

កែុងខណៈេរមលើយសា ភារបានវូ េូេមកកែុងមនាី >ស-២១។ <ដូេរលាកដឹងក្សាប់រវើយ តាមកា

15

អានជំរូកជារក្េើនកែុងរសៀវរៅ បស់ខំាុ ខាំបា
ុ នរេើករឡើងថា>មនកតាតរក្េើនណាស់<វដេពាក់រ័នា មិន

16

វមនវតមួយរនាះរទ។ ជាងមីមង
ត រទៀត រលាកដឹងរវើយ គឺខំេ
ាុ ង់សងកត់ធន
ៃ ់ថា រនះជាដំរណើ រវកតាតថ្ន

17

ក្រឹតិកា
ត ណ៍ រវើយកតាតមួយវែឹង ខាំភា
ុ ជ ប់រៅនឹងសញ្ញាណថ្នភារជាមចស់និយម កា យេ់រីអំណាេ និង

18

សញ្ញាណសថិ ភារ និងទំនាក់ទំនងភារជាមចស់និយម។>

19

ផសំជាេកខណៈវតមួយសក្មប់ទ្ធស់នឹងមនសសជាតិ

គឺរនះជាកតាតមួយកែុងេំរណាមកតាតរផសងៗជារក្េើនរទៀត

វដេបានរកើតរឡើង>។

ខាំបា
ុ នស រស េំណេរនះវវងឆ្ៃយរៅកែុងរសៀវរៅ បស់ខំាុ ក្បវវេជាេំណេរនះ គឺថាជាកា

20

បំថ្ភលបនតិេរៅនឹងរសៀវរៅ បស់ខំ។
ាុ វាជាកា <សក្មយទឡហីក ណ៍ បស់ខំាុ រលាកដឹងរវើយថា>ខាំរុ ក្បើ

21

ពាកយ <“ជំងឺក្តរដវវិេ” រវើយខាំក
ុ ៏ក្បយ័តែវដ កែុងកា ោក់ទឡហីក ណ៍មួយរនះ។ ជាងមីមង
ត រទៀត>រលាក

22

<បាន>រេើកបញ្ញារនះ<ថាជាទឡហីក ណ៍ធំមួយ

23

មចស់និយម ឬអីជារដើម វដេមនរៅកែុងជំរូកកែុងរសៀវរៅរនះ។ របើសិនជារលាករេើករឡើងវបបរនះ

24

រយើងោំបាេ់ក្តូវវតរជៀសវាងរក្បើក្បាស់កា រនយេ់វបបសក្មយ វដេអះអាងថា មនគរក្មងវតមួយ

25

រកើតរេញរីភាគី ោឋភិបាេរវៀតណាម វដេរគដឹងក្គប់ទីកវនលង និងក្គប់ជំនាន់ អ៊៊ីេឹង ខាំគ
ុ ិតថា កា គិត

ររេរយើងនិយយ>អំរី<កា សងស័យ

និងភារជា

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466598

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

1
2
3

75

របៀបវែឹងក៏ជាសញ្ញាណទឡហីក ណ៍សក្មយផងវដ ។> ខាំយ
ុ េ់ក្សបថា ក្តូវវតយកេិតទ
ត កោក់រមើេ
ឲ្យបានេាស់លាស់រៅរេើេំណេ<ខសគ្នែ>សិន។
[១៤:៣២:៥០]

4

ស៖ ឥឡូវខាំេ
ុ ូេក្បធានបទេងរក្កាយ វដេខាំយ
ុ េ់រ

ើញថា ក៏វាជាទសសនៈ<សក្មយ>មួយ

5

និងកា ក្បក្រឹតម
ត ករេើក្បជាជនងមី និងក្បជាជនោស់។ រលាកបានរេើករឡើងរីេំណេរនះកាេរី មសិេ

6

មិញមករវើយ។ ខាំស
ុ ូមអានសក្មង់មួយរេញរីឯកសា កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ គឺទង់បដិវតត E3/725,

7

ERN អង់រគលស <00184320>, វខម 00064546 មិនមន ERN ជាភាសាបារាំងរទ។ រនះឯកសា

8

មួយវដេមនេំណងរជើងថា “ប៉ាេ រត រ ៀបេំវផនកា ” គឺ E3/8។ គឺទំរ័ <ខាងរដើម>២០៦ <រេខ

9

ERN 00104100> --

10

អែកបកវក្ប៖
សូមអធាក្ស័យរលាកក្បធាន។ មិនអាេតាមរេខ ERN ទ្ធន់រទ។

11
12

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

13

អានមដងរទៀត។ អែកបកវក្ប បកវក្បភាសា បស់រលាករេខ ERN វែឹង រេខឯកសា មិនទ្ធន់

14

រទ។ រលាករ ៀបេំរឡើង វិញ រវើយឲ្យយឺតៗជាងមន រដើមបីឲ្យអែកបកវក្បអាេបកវក្បភាសា បស់រលាក

15

បានក្តឹមក្តូវ។

16
17

សួ រោយរលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖
ស៖ បាទ រលាកក្បធាន។ ឯកសា ទី១ ជាឯកសា ទសសនាវដដីទង់បដិវតត េះវខ<ធែូ ៧៧ និងវខ>

18

មករា ៧៨ E3/725។ មិនមន ERN ជាភាសាបារាំងរទ។ អង់រគលស <00184320> វខម

19

<00064546> និង E3/8 “ប៉ាេ រត វផនកា អនាគត” ERN ជាអង់រគលស 00104100។ រៅររេ

20

រនះ គឺខំម
ាុ ិនមន ERN ជាភាសាវខម និងជាភាសាបារាំងរទ ខាំន
ុ ឹងអានវតមដង។ េំណេរនះ គឺនិយយអំរី

21

ក្បជាជនងមី និងក្បជាជនោស់ <ដូេតរៅ៖> “សក្មប់ក្បជាជន រទ្ធះបីអក
ែ ងមី អែកោស់ក៏រោយ មិន

22

បញ្ញារទ។ ក្បជាជនងមី <រគក៏ក្សលាញ់ជាតិវដ

23

ក្បឡាយ<វដ >។” <មនបាត់វផែកមួយ អ៊៊ីេឹងខាំ>
ុ េូេរៅទំរ័ បនាាប់ “៧៥ភាគ យ <ជាអែកក្ក ឬ>

24

ជាកសិក ថាែក់កណា
ដ េ<ទ្ធបជាអែកមនេិតរត សាមះក្តង់ក្ជាេរក្ៅ>។ កសិក ថាែក់កណា
ដ េមន<េិតត

25

រសាមះ>ជាងមន។ <វត>សក្មប់រួកមចស់ដី វិញ <និងអែកមនវិញ រួករគ>ភាគរក្េើន<រៅជាមួយ

រគ>អាេរគមនរមទនភារេូេ ួមរេើកទំនប់ជីក

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466599

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

1

រយើងជាយូ មករវើយតាំងរី>រយើង<រៅ>កែុងតំបន់ ំរោះជារក្េើន

2

បដិវតតន៍រយើងេែវដ ។ េំរពាះសមសភារងមី <រួករគភាគរក្េើន>យេ់រីរយើងរវើយ <រគយេ់ថា ស់

3

រៅជាមួយរយើងក្បរសើ ជាង ត់រគេរីក្បរទសវដ ”>។ <ឯកសា បនាាប់រទៀត ប៉ាេ រត រឡើងនិយយ

4

ថា៖ “កមមភិបាេ បស់រយើងមួយេំនួនទំនងោត់ទកក្បជាជនងមីជាខាមង
ំ ។ រួក>រគ<មិនបានទកេិតថា
ត

5

ក្បជាជនទ្ធំងរនាះមន>កា លកេរក្មើនខាងវផែកនរយបាយ រីមនសិកា <នរយបាយ> ឬរួករគអត់

6

រេះរោះក្សាយបញ្ញាជីវភារ ស់រៅ<រនាះរទ>។ រនះជាកា យេ់រ

7

កា ដកក្សង់។

8
9
10

រតើរលាកយេ់រ

<រវើយរួក>រគក៏យេ់រ

76

ើញ<>មិនក្តឹមក្តូវរទ។” បញ្ច ប់

ើញយ៉ាងរម៉ាេវដ េំរពាះសក្មង់<ទ្ធំងរី >រនះ វដេខាំយ
ុ េ់រ

បទមួយមនកា សក្មេរៅដេ់<កា ក្បក្រឹតន
ត ឹង>ក្បជាជនងមី

<និងក្បជាជនោស់

បង្គាញរៅកែុងឯកសា វដេរគអានឲ្យរលាកសាតប់>រនាះ។ រតើរលាកយេ់រ

11

[១៤:៣៧:១៩]

12

រលាក អាឡិេសាន់ដឺ វន
ី តន៖

ើញថា

ើញថា ជាអតថ
ជាជាងោក់

ើញយ៉ាងដូេរមដេវដ ?

13

្៖ សូមអ គណរលាករមធាវល។ រលាក -- រតើឯកសា រនះ េះថ្ងៃវខឆ្ែំណាវដ ?

14

ស៖ មួយ កែុងឆ្ែំ៧៦។ មួយរទៀត ឯកសា ទង់បដិវតត គឺវខធែូ ឆ្ែំ៧៧ និងវខមករា ឆ្ែំ៧៨។

15

្៖ សូមអ គណរលាករមធាវល។ ឯកសា រី រនះ ដូេវដេខាំបា
ុ នរេើករឡើងរីខាងរដើម របើរលាក

16

រៅរមើេភូមិភាគកណា
ដ េ

តំបន់៤១

17

សម័យកាេរផសងៗគ្នែ <ដំបូងរឡើង េកខខណឌ ស់រៅមនភារក្បរសើ ជាង រវើយ>ខាំគ
ុ ិតថា ភាលមៗ

18

រក្កាយសម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិរបតយយវែឹង គឺថារក្កាយជ័យជមែះភាលមៗ រគរាយមអប់ ំវកវក្បក្បជា

19

ជន<ជារក្េើន។ ដូរេែះ រគមនរគ្នេបំណងវែឹងវដ ។> រវើយ <ខាំគ
ុ ិតថា រៅររេមន>កា របាស

20

សមែត<>ោប់រផដើមរឡើង ជំងឺក្តរដវវិេ<ក៏ោប់រផតើមរឡើងវដ >។ អាវែឹងរោយសា មន<កា ភ័យ

21

ខាលេថាមន> វិទាងសនាថ្ផាកែុង រោយសា មនកា ភ័យខាលេថាក្បជាជនកបត់បដិវតតន៍។ អ៊៊ីេឹង ក៏វាមន

22

អាកា ភ័យខាលេតាមផលូវេិតវ
ត ឹង
ែ រកើតមនរឡើង<កែុងររេរនាះវតមតង។

23

កែុងវែឹងក៏មនភាររផសងគ្នែថ្នទំវំ និងររេរវលាវដេរលាក ថ្ម៉ាខេ វលក

24

កត់សមគេ់

25

ប៉ាវនត ជាងមីមង
ត រទៀត រៅកែុងដំណាក់កាេរនះ ជា>រិរសស<>ពាក់កណា
ដ េឆ្ែំ៧៦ សក្មប់ឯកសា

រវតកា ណ៍រផសងៗរី

<គឺភូមិភាគខាងរជើងកាលយជាភូមិភាគកណា
ត េ>

ំមួយរៅ

ំមួយ។

រលាកមន

រលាកេងែេ
ុ បង្គាញ ួេរវើយ
ឺ ល បានរេើករឡើង ជាកា

រលាកអាេ>មនកាេៈរទសៈ<រផសងៗគ្នែ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466600

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

1

77

វដេរលាកថាេះវខ -- ឆ្ែំ៧៦ រលាកមិនបានក្បាប់វខមកខាំរុ ទ ឯកសា ទី១។

2

ស៖ វខធែូ េះវខធែូ ឆ្ែំ៧៦។

3

្៖ <រលាកអាេរេើកឯកសា រនះមកនិយយបានក្តឹមក្តូវរវើយ ក៏ប៉ាវនត>រៅររេវែឹង រគ

4

និយយថា

5

ក្សាវក្ជាវញុះញង់ជារក្េើន មនរៅររេរនាះ វត>ខាំរុ ជឿជាក់ថា រៅររេវដេ បបកមពជា
ុ ក្បជាធិប-

6

រតយយ <ដឹងអំរីេំនួនមនសសវដេសាលប់ រវើយដឹងថាដំរណើ >សស្ដ្ង្គគម< បស់ខួ ន
ល >ជាមួយរវៀតណាម

7

<មិនមនផេេែ> វូតដេ់ឆ្ែំ៧៨ <រគគិតថា វាមិនោំបាេ់រទ វដេក្តូវរៅរធេើបាបក្បជាជនខាលង
ំ

8

រនាះរទ>។ <ខាំរុ ជឿថាជិតដេ់>ររេ<រវើយ ដំណាក់កាេដំបូង រគក្គ្នន់វតគិតថា រគេង់>រធេើកា

9

អប់ ំវកវក្បក្បជាជន<ប៉ារណា
ណ ះ>។

មន<រមររាគ>សី ូងថ្ផាកែុង

<វដេក្តូវកមចត់រោេ។ ដូរេែះ រគរ

ើញមនឯកសា

<របើសិនរលាករមើេរៅរេើវាកយសរាវដេមនកែុងខណៈររេ>

10

កា របាសសមែតមស្ដ្នី ត ដឋកា បបសាធា ណ ដឋវខម ជាញឹកញាប់ <ររេវដេក្បជាជនរេញរីទីក្កុងរៅ

11

តាមតំបន់នានាកែុងក្បរទសកមពជា
ុ មិនវមនក្បជាជនទ្ធំងអស់រទ និយយរ ឿងរាវទ្ធំងរនាះរេញមក វត

12

យូ ៗរៅ សាថនភារកាន់វតយ៉ាប់យឺនរៅៗ ជារិរសសរៅររេវដេ្នមកដេ់ឆ្ែំ១៩៧៧ រៅតាម

13

កវនលងរផសងៗ សាថនភារកាន់វតដនោបរៅៗ។ ដូរេែះ ជាងមីមង
ត រទៀត រនះសថិតរៅជាទសសនៈថ្នទំវំ និង

14

ររេរវលារទៀតរវើយ>។

15

[១៤:៣៩:៥៧]

16

ស៖ <ខាំស
ុ ូមបង្គែក់រលាករវើយ រោយសា >ខាំស
ុ េ់ររេវតរី បីនាទីរទៀតរទ។ ខាំបា
ុ នអាន

17

ឯកសា មករីសម័យកាេកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយនិយយអំរីក្បជាជនងមី វដេភាគរក្េើនថ្នរួកក្បជាជន

18

ងមី<គឺជាមនសស>េែ <ជាអែកក្សលាញ់ជាតិ រវើយតាមកា អាន>ឯកសា រនះ <រ

19

គ្នែោេ់ក្សឡះ វាង>ក្បជាជនរវៀតណាម រវើយក្បរទសរវៀតណាម<>។ រលាកបាននិយយថា រលាក

20

គឺជាអែកជំនាញ សូមដកក្សង់៖ “គឺអក
ែ ជំនាញខាងវផែកឯកសា រឃាសនាវដេ្នរៅដេ់មនកា

21

ក្បក្រឹតអ
ត ំររើក្បេ័យរូជសាសន៍”។ <រតើរលាកអាេរក្បមបរធៀបរ ឿងរាវវដេខាំបា
ុ នអានជូនរលាក ដូេ

22

ជា កា រឃាសនាក្បឆ្ំងនឹងជាតិសាសន៍ជេីស រៅថា “ស្ដ្សម
តូ ៉ា ” ជាកាវសត បស់ណាវសុី រវើយកែុង

23

រ ឿងរនះវដ

24
25

ើញមនភារខស

គឺមន>កា រឃាសនាតាម យៈ វិទយុ ទូ ទសសន៍<រៅកែុងក្បរទស វាន់ោ រៅកា សមលប់

ង្គគេថា “អន
ិ រយ៉ានវសុ”ី ឬរៅ “កនាលត”>។ <រតើក្រឹតិកា
ត ណ៍រី រនះមនជាប់ពាក់រ័នយ
ា ៉ា ងរម៉ាេខលះ>?
្៖ សូមអ គណរលាករមធាវល។

មនកា រ្លើយតប<ជារក្េើន>រៅនឹងបញ្ញាវដេរលាករទើប

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466601

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

78

1

នឹងរេើករឡើងរនះ។ ទី១ ខាំស
ុ ូមកត់សមគេ់ថា រលាកកំរងវតសួ រីបញ្ញាវដេរលាកសួ ខាំរ
ុ ីមនវែឹង

2

វដេ<>្នរៅដេ់កា ក្បក្រឹតអ
ត ំររើសមលប់ ង្គគេវូឡូខស <ឲ្យកាលយជា>អំររើក្បេ័យរូជសាសន៍

3

។ <>អ៊៊ីេឹង <រនះទំនងជារយបេ់្នរៅដេ់សកាតនរេថ្នអំររើ វូឡូខស វតអំររើក្បេ័យរូជ

4

សាសន៍ជាទូរៅមនភារសមគ
ុ សាមញជាង។ ខាំស
ុ ូមោក់ក្កបខ័ណឌមួយ ួេរវើយរដើមបីឲ្យបានយេ់។>

5

<ស៖ ដូរេែះរវើយ បានជាខាំរុ េើកយកឧទ្ធវ ណ៍ វាន់ោមកនិយយ។>

6

<្៖> ដូរេែះ ដូេវដេខាំបា
ុ ននិយយរនះ កាេណារយើងនិយយអំរីអំររើសមលប់ ង្គគេ<វូឡូ

7

ខស ផ្ទាេ់ វដេរលាកបានរេើករឡើង។ របើបានជារលាករេើករឡើងរវើយ រគមនស រស រសៀវរៅ>

8

រលាករៅរមើេរសៀវរៅ បស់ វង់ ល ឡូកា ក៏និយយអំរីបញ្ញាវខម ក្កវម<។ របើសិនរលាកបានអាន

9

រគមននិយយអំរីរមររាគ វដេរគដឹងរក្េើន រវើយខាំគ
ុ ិតថា កាេប ិរេឆទគឺរៅកែុងវខធែូ ឆ្ែំ១៩៧៦ គឺឆ្ែំ

10

ដវដេរេើអតថបទវដេរលាកបានអាន។

11

សក្មួេរៅជាប ិបទកសិកមម សក្មប់ក្បជាជនេូេ ួមរធេើវក្សេមក ។ ដូរេែះ រលាករ

12

ដូេជា រដើម>បរញ្ាើវកែក<វដេរក្បមបរៅនឹងបរញ្ាើវកែកជីវសាស្ដ្ស ត ឬមនសសរផាើខួ ន
ល នឹងរគ។ ដូរេែះ រគ

13

មនទក្មង់ខសគ្នែកែុងកា យេ់ថារតើវាោប់ ូបរាង -->

រលាកនឹងរ

ើញមនរក្បើក្បាស់ពាកយរក្បមបរធៀប

វដេរគ

ើញមនពាកយ

14

ស៖ <ខាំស
ុ ូមបង្គែក់រលាកសិន រោយសា សនា កថាមីក្កុប តាមរិត មិនពាក់រ័នន
ា ឹង>រ ឿង

15

បញ្ញាក្បជាជនងមី និងក្បជាជនោស់<រនាះរទ>។ <ពាកយរនះសំរៅរេើមនសសវដេកបត់រោយ>សវ

16

កា ជាមួយរវៀតណាម<។ រនះជាភារខសគ្នែ សាថនភារោេ់គ្នែក្សឡះ ជាមីក្កុបរៅកែុងថ្ផាកែុងបកស។>

17

សនា កថា<រនះេង់>សំរៅរៅរេើ<បញ្ញាមួយវែឹង>។

18

រលាក វលរេលមម សមត
ី ៖

19

<រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ខាំគ
ុ ិតថា រលាករមធាវលកំរងវតផតេ់ភសតតា
ុ ងរទៀតរវើយ។ ខាំគ
ុ ិតថា

20

ទក>ឲ្យអែកជំនាញរ្លើយបញ្ច ប់<េរមលើយគ្នត់>សិន រវើយរបើក្តូវសួ បនដបនាាប់មករទៀត <គឺសួ រៅ

21

របើមិនដូរេែះរទ រលាកអែកជំនាញនឹងគ្នមនឱកាសរ្លើយតបរៅនឹងេំណេសំខាន់ វដេដូេជាសំណួ វបប

22

សនែិោឋនរនះ។ ខាំគ
ុ ិតថា វាមិន> --

23

[១៤:៤៣:១២]

24

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

25

<ខាំគ
ុ ិតវដ រតើ-->
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1
2
3
4

79

<រលាក វលរេលមម សមត
ី ៖>
<សមគួ សក្មប់អក
ែ ជំនាញរទ។>
<រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖>
រោយ<សា >ររេរវលាខាំុ <ខាំក្ុ តូវកាត់ឲ្យខលី> ខាំស
ុ ូមរទ្ធស។ អ៊េ
៊ី ឹង<រលាកអែកជំនាញ> វីន

5

តន <ខាំស
ុ ូម>ឲ្យ<រលាកនិយយអំរីក្បជាជនងមី និង>េំរពាះកា ក្បក្រឹតរត ៅរេើក្បជាជនងមី <>កា

6

ក្បក្រឹតម
ត ករេើក្បជាជនរវៀតណាម<ជាជាងជវជកគ្នែអំរី>មីក្កុបមួយរៅកែុងជួ បកសកមមយ
ុ នីសក
ដ មពជា
ុ ។

7
8
9

សួ រោយរលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖
ស៖ រនះសំណួ េងរក្កាយ បស់ខំារុ វើយ។ រតើមិនមនភារខសគ្នែធំដំរទ<> វាងឯកសា <>
រីសម័យកាេកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

និងឯកសា រឃាសនា បស់រួកណាវសុក្ី បឆ្ំងរៅរេើជនជាតិ

10

ជេីស ឬ<ក្បឆ្ំងនឹងជនជាតិប៉ាូឡូញ ឬបេសវិក ឬ> វាន់ោក្បឆ្ំ ងរៅនឹងជនជាតិវ៊ូទូ <រៅនឹងទត

11

សីស៍ ជា“អន
ិ រយ៉ានវសុី”> គឺថារធេើរម៉ាេករមាេ<ឲ្យសូនយ>។ វាមិនមនភារខសគ្នែធំដំរទឬក៏យ៉ាងរម៉ាេ?

12
13

រលាក អាឡិេសាន់ដឺ វន
ី តន៖
ុ រទៀត ទកឲ្យខាំន
ុ ិយយឲ្យេប់សិន
្៖ សូមអ គណរលាករមធាវល។ ខាំ<
ុ >សូមកំកាត់ផ្ទដេ់ខំា<

14

រដើមបីកំឲ្យោេ់សង្គេក់ថ្នកា គិត បស់ខំា>
ុ ។

15

រធៀបខសៗគ្នែ<រក្បើតាមមូេោឋន។ របើសិនរលាករមធាវលេង់រិនិតយរមើេ កា កំណត់យក>ក្បជាជនងមី

16

<ជារគ្នេរៅរនាះ>ជាក្បជាជនវដេរគោត់ទកថា ជារួកក្បតិកិ ិយ < វិទាងសនា ក្បឆ្ំងបដិវតតន>
៍

17

រួកវដេមិនមនមនសិកា ក្សួេក្សាេ់

18

មនបញ្ញជឲ្យបនសុទារៅតាមជួ កមមភិបាេ

19

ជួនកាេ ជា>បញ្ញជ<ផ្ទាេ់>វតមដង <រវើយ>ជួនកាេបញ្ញជរនះគឺតាម យៈកា រឃាសនាផសរេផាយ

20

រផសងៗ។ <រដើមបីរ្លើយរៅវផែកទី២ថ្នសំណួ បស់រលាក ខាំយ
ុ េ់ថា បញ្ញជរនះក៏សីគ្នែរៅនឹងវាកយសរា

21

ញុះញង់ឲ្យសែប់គ្នែវដ ។> ខាំយ
ុ េ់រ

22

រនាះធាលក់េះមក រគ>មន េនាសមព័នា ួេរៅរវើយរៅតាមមូេោឋន <វដេរគបានកត់េំណាំក្កុមណា

23

មួយជារគ្នេរៅ ួេរៅរវើយ រវើយបង្គាញ>អតតសញ្ញាណ<អែកទ្ធំងរនាះ រួកក្តូវបានរធេើឲ្យបាត់ភារ

24

ជាមនសស>។ <របើ>រយើង<រមើេេះមករក្កាមកែុងរសៀវរៅកំណត់ក្តារនាះ គឺមនកា បញ្ញជឲ្យមន

25

កា បនសុទាតាមឋានៈ

វដេរគ>រ

<ដូេវដេខាំបា
ុ នរេើក ួេមករវើយ

រគរក្បើពាកយន័យ>

<មិនអាេ>បនសុទា<ខលួន>រៅ<តាម>មូេ<ោែន

រៅររេ

រវើយបញ្ញជរនះរេញមករី>កា រឃាសនា<វបបញុះញង់

ើញថា <រលាកគិតខសក្តង់េំណេវែឹង។ រៅររេណាវដេបញ្ញជ

ើញ<មនរ្
ម ះ>ក្បវតតិ ូប<អតីត>តួនាទី< បស់បគគេទ្ធំងរនាះ
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កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466603

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

80

ំក្សុក រវើយអែកទ្ធំងរនាះក្តូវ

1

រៅររេរមើេរសៀវរៅ> រគមនរ្
ម ះ រគមនភូមិ បញ្ញជក់រីភូមិ

2

បានយករេញ<គឺ>យករៅសមលប់រោេ។

វាកាលយរៅជា<កាេបបវតតិដ៏េែមួយ

3

រិរសាធន៍ បស់អក
ែ វដេខាំបា
ុ នសមាស>។

<ជាងមីមង
ត រទៀតវដ

4

ក្សាវក្ជាវ

5

របើសិនរលាករមើេ គឺជារសៀវរៅ សភាសិត បស់ប៉ាេ រត រគរ

វាសីគ្នែរៅនឹងបទ

រគក៏មនរត៌មនដ៏រក្េើនរីក្បភរ

វូតដេ់កា េងោំវដេគ្នំក្ទដេ់ក្រឹតិកា
ត ណ៍វដេបានរកើតរឡើង។ រៅកែុងរសៀវរៅមួយ
ើញមនពាកយ>ន័យរធៀប<ជារក្េើន

6

បស់រួកវខម ក្កវម។ រវើយរគក៏មនរក្បើក្បាស់ពាកយន័យរធៀបរៅនឹងកា បំបាត់ភារជាមនសសរៅកែុង

7

រសៀវរៅរនាះផងវដ ។ របើរលាករយងរេើ>កា ផសរេផាយរី វិទយុ បស់កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយរនះ <ក៏

8

មនពាកយ>ន័យរធៀប របៀបវែឹង<រៅកែុងកា ផសរេផាយរនាះវដ ។ ក្តូវរវើយ រលាកអាេទ្ធញភារ

9

សីសង្គេក់គ្នែ> វាងអំររើកាប់សមលប់ ង្គគេ វូឡូខស រនះជាមួយអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍<រៅកមពជា
ុ

10
11
12

រោយសា វាេាស់ណាស់ថា វាជាកា ក្បេ័យរូជសាសន៍តាមេកខណៈមរនាគមនន៍ វិជាជ>។
[១៤:៤៦:២៣]
ស៖ បាទ េងរក្កាយវមនវទនរវើយ <បនាាប់មក ខាំន
ុ ឹងឈប់>។ <រលាក វីនតន> សូម

13

រលាករេើកឧទ្ធវ ណ៍មួយបានរទ រេញរីឯកសា ណាមួយ បស់កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ <ឬរីឯកសា

14

បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ >វដេថាក្បជាជនងមីក្តូវវតរបាសសមែតសមលប់រោេ ក្បជាជនរវៀតណាមក្តូវ

15

វតរបាសសមែតសមលប់រោេ? រតើ<មន>ឯកសា <ណាមួយស រស ថា>អ៊េ
៊ី ឹងរទ? <មនរទ?>

16

្៖ សូមអ គណ។ ខាំម
ុ ិនយេ់រ

17

រោយខលួនឯងអ៊៊ីេឹងរទ។ វតរបើថាអ៊៊ីេឹង -->

ើញថា ខាំ<
ុ >ក្តូវ<មករ ៀបេំដំឯកសា ផតេ់ជូនតលាកា

18

<ស៖ គ្នមនរទ>

19

<្៖ មិនរិតរទ។> ក៏ប៉ាវនតដូេខាំបា
ុ នជក្មបអ៊៊ីេឹង កែុងរសៀវរៅ បស់ខំាុ ខាំបា
ុ ននិយយអំរីបទ

20

រិរសាធន៍ បស់ក្បជាជនវដេ ស់រៅៗតាមមូេោឋន រវើយជារិរសស រទៀប វតមតងវដេទទួេបញ្ញជ

21

មករី<រគ។> រម

22

<អតីតកមមភិបាេ> និសសិត បញ្ាវនត <និងសមសធាត វិទាងសនាវដេក្តូវរគសងស័យ។ សូមក្តឡប់

23

ងយរក្កាយបនតិេ និយយអំរី “ទង់បដិវតតន”៍ ឈ រេើរគ្នេជំវ រោយគ្នមនរយងរេើឯកសា -->។

ំ<នានាក៏និយយអំរីកា ទទួេបញ្ញជរីរគវដ >រដើមបីរធេើរម៉ាេឲ្យជីកឫសក្បជាជនងមី

24

ស៖ វែឹងៗវាពាក់រ័នន
ា ឹងសំណួ េងរក្កាយ <រវើយនឹងកា កត់សមគេ់ បស់ខំា>
ុ រវើយ។ ខាំុ

25

សូមឲ្យរលាកបង្គាញ <វតមួយរទ គឺឯកសា វតមួយ>ថា <ក្បជាជនងមី ឬក្បជាជនរវៀតណាម>ក្តូវវត

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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1

របាសសមែតករមាេ<រោេ រតើមនរទ? សូមវតមួយមក។ គឺវាគ្នមនរទ -- ខាំន
ុ ឹងសក្មក។ សូមរលាក

2

ក្បធានក្ជាប។>

3

រលាក វលរេលមម សមត
ី ៖

4

គឺអក
ែ ជំនាញបានរ្លើយរៅនឹងសំណួ រវើយ

រវើយរមធាវលរៅកាត់ផ្ទតេ់គ្នត់<កែុងខណៈវដេ

5

គ្នត់កំរងរ្លើយសំណួ វតមួយវែឹង>។ អ៊៊ីេឹងខាំម
ុ ិនដឹងថា<>គ្នត់<េង់បានសែីរទ រៅរធេើវបបវែឹង វត>

6

របើ<សិនណា រលាកអែកជំនាញេង់បនតេរមលើយ បស់គ្នត់ អែកជំនាញគួ វតក្តូវបានអនញ្ញាតឲ្យរធេើដូរោែះ

7

វត>ខាំទ
ុ កឲ្យអងគជំនំជក្មះជាអែកសរក្មេរៅេះ។

8

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

9
10

មនអេីេង់បំររញបវនថមនូវសំណួ េងរក្កាយវដេឬរទរលាកអែកជំនាញ?

សំណួ េងរក្កាយ

បងែស់ បស់រមធាវលកា ពា កតីរលាក វិេទ័ កូរប៉ា អមាញ់មិញរនះ?

11

[១៤:៤៨:៤៤]

12

រលាក អាឡិេសាន់ដឺ វន
ី តន៖

13

្៖ សូមអ គណរលាកក្បធាន។ សូមអ គណរលាករមធាវល។ ពាក់រ័នរា ៅនឹងជនជាតិរវៀត-

14

ណាម រយើងបាននិយយគ្នែវវងឆ្ៃយមករវើយ។ វាមនសំរណ ជារក្េើនវដេនាំឲ្យ<មន>កំវឹងសែប់

15

<ទ្ធស់រៅនឹង “យួន” វដេរគេង់សំរៅ>រៅដេ់ជនជាតិរវៀតណាម ជារិរសសជនជាតិរវៀតណាម

16

ភាគតិេ ស់រៅកមពជា
ុ ។ <ដូរេែះ ពាកយរនះក្តូវបានរគរេើកមកនិយយ រិភាកាគ្នែ។ រលាកបតូ និយយ

17

រី>ក្បជាជនងមី។ <ខាំស
ុ ូមនិយយថា រគមនវាកយសរាវដេបានរក្បើសក្មប់ករមាេក្កុមក្បឆ្ំ ងថ្ផាកែុង

18

តាម របៀបវដេរគបកក្សាយបទបញ្ញជថាែក់រេើ រៅតាមមូេោឋន។ ប៉ាវនត របើសិនជាខាំដ
ុ ឹងថា រលាកសួ

19

ខាំអ
ុ ៊ីេ
៊ ឹង ខាំន
ុ ឹងរិនិតយឯកសា ក្សាវក្ជាវរឡើង វិញសិន។ ប៉ាវនត វិធីវដេរគបកក្សាយបទបញ្ញជោក់រេញ

20

ទ្ធំងរនាះ គឺសំរៅរេើក្កុមមនសសវដេមននិនាែកា ជាវិធីវដេរគបកក្សាយរេើក្កុមរគ្នេរៅវដេរគ

21

យករេញ ដូេជាក្បជាជនងមី ឬអែកវដេជាប់ពាក់រ័នន
ា ឹងមូេធននិយម សថិតកែុងវណណ ៈ វដេបកសកមមយ
ុ

22

នីសក
ត មពជា
ុ កំណត់ជារគ្នេរៅ។> អ៊៊ីេឹង <របើសិនរលាកេង់សួ >ពាក់រ័នរា ៅនឹងក្បជាជនងមី <រលាក

23

គួ រ ៀបេំសំណួ បស់រលាក គិតរៅរេើក្បរភទវណណ ៈ សញ្ញាណថ្នវិទាងសនា និងកា ក្បឆ្ំងបដិវតតន៍។ វា

24

មនរក្េើនណាស់ រវើយេាស់លាស់ណាស់រវើយ។>

25

សួ រោយរលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖
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កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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1

82

គ្នត់រ្លើយវវងឆ្ៃយ ក៏ប៉ាវនតអត់មនពាកយណាមួយរ្លើយតបរៅនឹងសំណួ ខាំរុ ទ។ សូមអ គណ។

2

[១៤:៥០:០៦]

3

រលាក វលរេលមម សមត
ី ៖

4

ុ ិតថា>កា ិះគន់រៅរេើអែកជំនាញវបបរនះ រយើងបាន
រលាកក្បធាន <ខាំស
ុ ូមនិយយខលះ ខាំគ

5

សាដប់ឮក្គប់<ក្គ្នន់ណាស់>រវើយ។

6

រវើយវដ

7

ឯកសា >។ រលាកអែកជំនាញបានផដេ់កា រនយេ់ររញរេញមករវើយ ខាំគ
ុ ិតថា <វា>មិនសមក្សប

8

<ទ្ធេ់វតរសាះ> វដេអែកជំនាញ<បាន>រធេើកា រ ៀបរាប់យ៉ាងវែឹងរវើយ <ទីបញ្ច ប់>វប ជា< ូប

9

គ្នត់ក្តូវ>មកទទួេនូវកា ិះគន់ធន
ៃ ់ៗវបបរនះរៅវិញ។

10

<គ្នត់ផេ
ត ់>េរមលើយ< ួេរវើយ

រវើយរយើងបានរិភាកាគ្នែ

អំរីក្ទឹសីស
ត ក្មយនិយម រវើយអែកជំនាញបានរាយមសក្មយរ ឿងរាវនានាមនរៅកែុង

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

11

បាទ អ គណរលាកអែកជំនាញ វដេបានខិតខំក្បឹងវក្បងយ៉ាងររញទំវឹងកែុងកា រ្លើយតបរៅ

12

នឹងសំណួ ជារក្េើនដ៏េំបាកេំរពាះមខនាររេរនះ។ រវើយឥឡូវរនះក៏ដេ់ររេសក្មករវើយ អងគជំនំ

13

ជក្មះក្បកាសសក្មកោប់រីររេរនះតរៅ វូតដេ់រម៉ាងបី និងដប់នាទី សូមអរញ្ជ ើញេូេ វិញ រដើមបី

14

បនតកិេចដំរណើ កា សវនាកា ។
មស្ដ្នី ត ដឋបាេតលាកា

15

សក្មបសក្មួេផដេ់កវនលងសក្មករៅបនាប់ ង់ោស
ំ ក្មប់សាកសី ដេ់

16

សាកសីជំនាញ ូបរនះ រៅកែុងអំឡុងររេឈប់សក្មក និងឲ្យអរញ្ជ ើញគ្នត់មកកាន់កវនលងផដេ់សកខីកមម

17

រៅកែុងបនាប់សវនាកា រនះវិញ រៅរវលារម៉ាងបី និងដប់នាទី។
បាទ សក្មកេះ!

18
19

ក្កឡាបញ្ជ ៖ី

20

សូមអរញ្ជ ើញរក្កាកឈ !

21

(សវនាកា សក្មករីរម៉ាង ១៤:៥១ នាទី ដេ់រម៉ាង ១៥:១២ នាទី)

22
23

[១៥:១២:១៦]

24

ក្កឡាបញ្ជ ៖ី

25

សូមអរញ្ជ ើញរក្កាកឈ !

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466606

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

1

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

2

អងគយេះ!

3

អងគជំនំជក្មះក្បកាសបនតកិេចដំរណើ កា នីតិ វិធីសវនាកា

4
5
6
7

83

រវើយតរៅរនះផដេ់រវទិកាជូនរៅ

កា ពា កដីរលាក រខៀវ សំផន រដើមបីមនឱកាសសួ រដញរោេេំរពាះអែកជំនាញ។
កញ្ញា អង់តា វគស
ី រស៖
សូមអ គណរលាកក្បធាន។ សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម។
សួ រោយកញ្ញា អង់តា វគស
ី រស៖

8

ជក្មបសួ រលាក វីនតន។ ខាំន
ុ ឹងោប់រផដើមរោយវណនាំខួ ន
ល ខាំរុ ្
ម ះ អង់តា វគីសរស។ ខាំុ

9

ជាសវរមធាវលអនត ជាតិកា ពា កដីរលាក រខៀវ សំផន។ តាម យៈេរមលើយ បស់រលាកវែឹង គឺរលាកវតង

10

វតរគ្ន រ រលាកគួ សមណាស់។ អ៊៊ីេឹងសូមរលាករៅថា <“ម៉ាោម”> អ៊៊ីេឹងរៅបានរវើយ មិន

11

រគ្ន រវវងឆ្ៃយអីររករទ រវើយខាំស
ុ ូមរៅរលាកវតរលាក ក្តឹមថារលាក វីនតន វតប៉ាណណ ឹងរៅបាន

12

រវើយ។

13

ខាំម
ុ នកា កត់សមគេ់បឋមមួយរទៀត។ ខាំន
ុ ិយយជាភាសាបារាំង រវើយសំណួ ខាំន
ុ ឹងក្តូវបាន

14

រគបកវក្បជាភាសាអង់រគលស

15

អ៊៊ីេឹងសូមរលាកនិយយឲ្យយឺតៗបនតិេរក្ពាះថា រយើងមនកា បកវក្បសំណួ និងេរមលើយ បស់រយើង

16

អ៊៊ីេឹងក្បវវេជាវាមនភារយឺតយ៉ាវបនតិេ <មិនដូេរលាកនិយយជាមួយនឹងសវភាតា បស់ខំាុ ក៏ដូេ

17

ជាសវក្រះរាជអាជាារនាះរទ>។ អ៊៊ីេឹងសូមរលាកកំរ្លើយរេឿនៗររក សូមយឺតៗបនតិេ។

18

រវើយអ៊៊ីេឹងររេរលាកនិយយក៏អ៊ី៊េឹងវដ

ខាំស
ុ ូមបញ្ញជក់អំរី វិធីសាស្ដ្ស ត បស់ខំតា
ាុ ម យៈេរមលើយ បស់រលាក

រគបកវក្បរៅជាបារាំង។

ររេខលះរៅរលាកដូេជាមន

19

កា ខកេិតរត ក្ពាះថា ឯកសា មិនក្តូវបានផដេ់ឲ្យរលាកទ្ធំងអស់ វារិបាករៅកែុងកា រធេើវបបរនះណាស់។

20

ខាំបា
ុ នផដេ់ជូនឯកសា មួយេំនួនវដេជាឯកសា រក្េើនវវង រក្ពាះថាវាមនភសតតា
ុ ងប ិបទវដេខាំេ
ុ ង់សួ

21

ក៏ប៉ាវនតររេខលះរៅក៏ខំាន
ុ ឹងដកក្សង់ឯកសា វដេរលាកមិនមនរៅកែុងថ្ដ

22

ក្បតិោ ឹក រីេរមលើយ បស់សាកសីរៅកែុងសវនាកា ជារដើម រវើយខាំដ
ុ ឹងថា -- រវើយសវក្រះរាជអាជាា

23

អាេវកតក្មូវបាន ក្បសិនរបើខំប
ាុ ង្គាញឯកសា ណាមួយវដេគ្នត់គិតថាខាំម
ុ នេកខណៈេរមែមងរនាះ។

24
25

វដេជាកា ដកក្សង់រេញរី

ស៖ ជាដំបូងខាំេ
ុ ង់សួ រលាកពាក់រ័នរា ៅនឹងអេីវដេរលាកបានរ្លើយ ួេមករវើយ

ក៏ប៉ាវនតខំាេ
ុ ង់

បានកា បញ្ញជក់បវនថមរៅរេើេរមលើយ បស់រលាក។ អ៊៊ីេឹងខាំេ
ុ ង់ដឹងអំរី វិធីសាស្ដ្សន
ដ វិទាវដេរលាកបាន

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466607

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

84

1

សិកាក្សាវក្ជាវរនាះ របើសិនរបើខំម
ាុ ិនក្េឡំរទ របើក្េឡំរលាកវកតក្មូវខាំុ រលាករ្លើយថារលាកបានរធេើកា

2

ក្សាវក្ជាវរៅរេើឯកសា

3

រលាកគឺរលាករផ្ទដតរៅរេើក្បធានបទមួយេំនួនវដេរលាកសិកាសីជរក្ៅ

4

ផាយ
ុ នឹងមខវិជាជរី រផសង

5

រដើមបីរៅសួ <កែុងកា >ក្សាវក្ជាវ<រនាះ ទ្ធក់ទងនឹងក្រឹតិកា
ត ណ៍នានា

6

សំខាន់ថ្នកា ង្គ បស់រលាក <រតើខំយ
ាុ េ់អ៊ី៊េឹងក្តឹមក្តូវវដ រទ?> អ៊េ
៊ី ឹង ខាំេ
ុ ង់ឲ្យរលាករនយេ់អំរី វិធី

7

សាស្ដ្សដ បស់រលាករៅកែុង<>ររេវដេរលាកេះរៅក្សាវក្ជាវរនាះ?

8

[១៥:១៦:១៨]

9

រលាក អាឡិេសាន់ដឺ វន
ី តន៖

រវើយេំណេសំខាន់ថ្នកា ង្គ បស់រលាករនាះ

សំខាន់ថ្នកា ង្គ បស់
រវើយរលាកបានរ្លើយថា

គឺរលាកបានកំណត់ជាសំណួ មន ួេរៅរវើយ<តាមទសសនៈក្បវតតិសាស្ដ្ស>
ត
វដេរលាកគិតថា>ជាវផែក

្៖ <អគណរលាកក្សី។ ខាំស
ុ ូមអគណក្កុមរលាកក្សីផងវដ វដេបានផតេ់ដំឯកសា វដេ

10
11

ខាំគ
ុ ិតថា មនក្បរយជន៍ អ៊៊ីេឹង ជួយសក្មួេដេ់ដំរណើ កា រនះផងវដ ។> រដើមបីរ្លើយរៅនឹងសំណួ

12

រលាកក្សីវឹង
ែ ខាំេ
ុ ង់បញ្ញជក់បនដិេ រៅររេវដេខាំម
ុ កក្បរទសកមពជា
ុ ឆ្ែំ៩២ ជានិសសិតវដេបានបញ្ច ប់

13

កា សិការនាះ កែុងេំណេរនាះ ខាំេ
ុ ង់វសេងយេ់អំរី<រគ្នេគំនិត>េិតសា
ត ស្ដ្សដ បស់ក្បជាជន<រៅតាម

14

ថាែក់មូេោឋន> រវើយបនាាប់មករទៀត ខាំម
ុ កកមពជា
ុ ឆ្ែំ៩៤ - ៩៥ <រោយសា វត>ខាំ<
ុ មនកិេច>សនានា

15

<ជាមួយក្កុមក្គួសា វែឹង អំរីេមៃេ់ថា រវតអេីបានជាវខម សមលប់វខម រៅររេរនាះរវើយ រទើបខាំបា
ុ ន

16

បរងកើតសំណួ បស់ខំា។
ុ >

17

រិរសសពាក់រ័នរា ៅនឹងកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

18

វខម សមលប់ជនជាតិវខម គ្នែឯង? <ជាវផែកថ្ន>កា ក្សាវក្ជាវ<រនះ ខាំក
ុ ៏ោប់អា មមណ៍ រាយម>វសេង

19

យេ់ៗអំរីក្បវតតិសាស្ដ្សដ <រកើតរឡើងរៅកែុងតំបន់រនះវដ វងមរេើកា >វសេងយេ់អំរីកតាត<វបបធម៌>

20

វិងា។

21
22

រវើយរៅររេវដេខាំបា
ុ នមករនាះ

គឺខំាបា
ុ នជវជករៅរេើបញ្ញាជារក្េើនជា

រវើយរយើងេង់វសេងយេ់ថារតើរវតអេីបានជាជនជាតិ

[១៥:១៧:២៩]
ស៖ រលាកនិយយតំបន់រនះវែឹង មនន័យថាតំបន់៤១ វែឹងវមនរទ? ខាំរុ
អ៊៊ីេឹងគឺរយើងនិយយអំរីតំបន់៤១រវើយ។

ើញថារលាកងក់

23

កាេ។

ឥឡូវរនះខាំេ
ុ ង់មកនិយយអំរីកា រធេើដំរណើ មក

24

ក្បរទសកមពជា
ុ បស់រលាក<ជារក្េើនដង> ខាំយ
ុ េ់ថារលាកបានមកកែុងឆ្ែំ៩២ ជារេើកដំបូង រវើយ

25

៩៤-៩៥ រលាក

ក្តឡប់មកមដងរទៀត។ អ៊៊ីេឹងរលាកអាេបញ្ញជក់បានរទថារលាករៅកមពជា
ុ វែឹងប៉ានាមន

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466608
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

85

1

វខ? រលាករៅររញមួយឆ្ែំ៩៤-៩៥ រៅតំបន់៤១វែឹងរក្ៅរីមួយវខរៅភែំររញវែឹង ឬក៏រលាករៅតិេ

2

ជាងរី ឆ្ែំរទ រៅតំបន់៤១រនាះ?

3

្៖ សូមអ គណរលាកក្សីរមធាវលកា ពា កដីេំរពាះសំណួ រនះ។

គឺពាក់រ័នជា
ា មួយនឹងសំណួ

4

វដេ<ងក់កាេមន>រនះ

5

ក្សាវក្ជាវ<តាមមូេោឋន>រៅឆ្ែំ៩៤រទៀតរនាះ

6

ររេ>១១វខ

7

រវើយ> ខាំក
ុ ៏ ស់រៅក្កុងកំរង់ោម រវើយរយើងរធេើដំរណើ រោយម៉ាូតូ<រៅតាមភូមិ រវើយខាំក
ុ ៏បាន>រធេើ

8

កា សមាសជាមួយនឹងក្បជាជនជារក្េើន<រោយរក្បើ វិធីសាស្ដ្សស
ត ណ
ំ ួ ន វិទាកែុងប ិបទរផសងៗផងវដ

9

។>

<ខាំក
ុ ត់សមគេ់ថា>

រៅររេវដេវដេរយើងោប់រផដើមរធេើកិេចកា ង្គ
គឺរយើងេំណាយររេមួយឆ្ែំ

ជារិរសសរៅកែុងរខតតកំរង់ោមរៅក្សុកកំរង់រសៀម។

បនាាប់មករទៀត<ខាំ>
ុ ក្តឡប់មកភែំររញវិញ<>

រវើយ<ខាំេ
ុ ំណាយ

<ដូេខាំបា
ុ ននិយយរីរដើម

រវើយ<ខាំ>
ុ រៅទីរនាះក្បវវេជិតមួយឆ្ែំ។

10

<ដូរេែះ ខាំរុ ៅទីរនាះបានក្បវវេមួយឆ្ែំ> រវើយបនាាប់មករទៀត ខាំក
ុ ៏ក្តឡប់មកក្បរទសកមពជា
ុ ជា

11

រក្េើនដងរទៀត។

12

ដំបូង ខាំគ
ុ ិតថា ខាំេ
ុ ង់រៅវប៉ាក>តំបន់និ តី< វិញរទ ប៉ាវនតរៅររេរនាះ រួកវខម ក្កវមរៅមនសកមមភារ

13

រៅរឡើយ រវើយរួករគបានោប់ជនប រទសមួយេំនួនរទៀតផង ោប់រៅតាម ងរភលើង រវើយសមលប់រួក

14

រគ។ ដូរេែះ ខាំក្ុ តូវបតូ ទីតាង
ំ ក្សាវក្ជាវ បស់ខំម
ាុ កកាន់រខតត>កំរង់ោម< វិញ វដេជាទីកវនលងមនសវតថិ-

15

ភារជាង។ ដូេខាំបា
ុ នក្បាប់អ៊ី៊េឹង រៅខាងតបូងងែេ់ជាតិ មនភូមិមួយរ្
ម ះ ភូមិ មស ជាទីតាង
ំ ឈ

16

រជើងជាយូ មករវើយ បស់រួក>វខម ក្កវម

17

សកមមភាររៅរឡើយ។ រនះជាក្បរភទេរមលើយរ្លើយតបរៅវែឹងសំណួ វដេថា រតើរវតអេីបានជាខាំម
ុ ក

18

រធេើកិេចកា ក្សាវក្ជាវ> រៅកែុងក្សុកកំរង់រសៀម<រនះ>។

ខាំេ
ុ ង់បញ្ញជក់ឲ្យេាស់ពាក់រ័នរា ៅនឹងអេីវដេខាំុ<មកដេ់>រខតតកំរង់ោមរនះ<។

<រវើយរៅកែុងតំបន់រនាះ

រី

រួកវខម ក្កវមរៅវតមន

19

ស៖ ខាំដ
ុ ូេជាមិនសួ អ៊៊ីេឹងរទ។ ខាំដ
ុ ឹងថារលាកមនេំណេរក្េើនវដេក្តូវនិយយ ក៏ប៉ាវនដខំាម
ុ ន

20

ររេខលីណាស់ ខាំស
ុ ូមឲ្យរលាករ្លើយសរងខបខលីៗរៅនឹងសំណួ បស់ខំ។
ាុ ខាំស
ុ ួ អេីសូមឲ្យរលាករ្លើយវែឹង

21

របើមិនអ៊៊ីេឹងរទគឺវាសមគ
ុ សាមញ រវើយវាខាតររេខាំរុ ក្េើន។ ដូរេែះ មនន័យថារលាកេំណាយររេរៅ

22

កំរង់ោម បនាាប់មករលាកមកភែំររញ។ ខាំយ
ុ េ់ថារលាកបានរ ៀនភាសា។ អ៊៊ីេឹងខាំេ
ុ ង់ដឹងថា ររេណា

23

វដេរលាករ ៀនភាសាវខម វែង
ឹ រវើយរ ៀនវែឹងអស់ប៉ានាមនវខវដ ?

24
25

[១៥:២០:៣០]
្៖ <>សូមអ គណរលាកក្សីរមធាវលកា ពា កដី។ អ៊៊ីេឹងគឺមន វិទាសាថនអាសីអារគែយ៍ រវើយ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466609

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

86

1

ខាំបា
ុ នរ ៀនភាសាវខម រៅទីរនាះ<។ ខាំរុ ៀនោប់រផតើមកក្មិតមធយម រវើយបនតរៅកក្មិតខពស់ មនររេខាំុ

2

រេញ>េះ<រៅមូេោឋន>សិកាក្សាវក្ជាវ<។ រេើសរីរនះ ដូេខាំក្ុ បាប់ ួេរវើយ> ក្បវវេកែុងឆ្ែំ

3

១៩៩២ <>ខាំក
ុ ៏បាន ស់រៅ<>រ ៀន<ភាសាវខម >បីវខរៅបួនវខ<វដ កែុងនាមជានិសសិតបញ្ច ប់សាកេ

4

ុ កដេ់>ក្កុងកំរង់ោម។
វិទាេ័យរៅកែុងឆ្ែំ១៩៩២។ រនះជាររេរវលាមនខាំម

5
6

ស៖ ដូរេែះររេវដេរលាករៅដេ់កំរង់ោម គឺរលាកបានរ ៀនគួ រ ៀនភាសាវខម វែឹងបីបួនវខ
មនរៅរវើយ មនររេរលាករៅដេ់កំរង់ោមវែឹង វមនរទ?

7

្៖ ក្តឹមក្តូវរវើយ < វិទាសាថនរនះរបើករៅ ដូវរៅត ខាំគ
ុ ិតថាជា ដូវរៅត>រៅកែុងឆ្ែំ១៩៩១ ឬ

8

ក៏៩២, ៩៣ អ៊៊ីេឹងរយើងរធេើកា រ្លមតររេរ ៀនវែឹង<រៅកែុង ដូេរៅត> រ ៀន<ថាែក់>ភាសា<។ វាជា

9

វិទាសាថនបរក្ងមនភាសាដ៏េបីមួយ រវើយរគរបើកបីវគគ គឺកក្មិតោប់រផតើម មធយម និងកក្មិតខពស់>។

10

ុ េ់ថា រៅររេណាមួយរនាះ រលាក
ស៖ អ៊េ
៊ី ឹងតាម យៈេរមលើយ បស់រលាកនុ៎ងវែឹង គឺខំាយ

11

មនជំនួយកា ក្សាវក្ជាវមែក់រី នាក់រទៀត រវើយ<រួករគ>វែឹងអត់និយយភាសាអង់រគលសរទ។ ខាំយ
ុ េ់

12

អ៊៊ីេឹងក្តឹមក្តូវរទ?

13

្៖ សូមអ គណរលាកក្សី គឺរយើងមនអែកជំនួយកា ក្សាវក្ជាវរី

គឺ<មនមែក់ផេ
ត ់ជំនួយ

14

វផែក>ក្សាវក្ជាវវែឹង គឺរយើងមនមែក់វឹង
ែ រេះនិយយភាសាអង់រគលស<>បានតិេតួេ<វដ

15

រផសងរទៀតមិនរេះរសាះ>។

16
17

ស៖ រលាករ្លើយថា រក្កាយឆ្ែំ៩៤-៩៥ រលាកមកកមពជា
ុ ជារក្េើនដងរទៀត។ េះរក្កាយឆ្ែំ៩៥
មកវែឹង រតើរលាកមករៅ មកសាែក់កមពជា
ុ វែឹងវដេយូ ជាងរគវែឹងអស់ យៈររេប៉ានាមនវដ ?
្៖ សូមអ គណរលាកក្សី។ រោយសា វតខាំម
ុ នកូន រវើយខាំក
ុ ៏បានមក វិញ ក្បវវេជាមួយ

18
19
20
21
22
23
24
25

វតអែក

សបាដវ៍ ឬក៏រី សបាដវ៍ ឬ<បីសបាតវ៍យ៉ាងយូ >។
[១៥:២៣:២២]
ស៖ េះ យៈររេបីវខវែឹងមនររេវដេរលាករបាះរមពរសៀវរៅ បស់រលាក ឬក៏រក្កាយររេ
របាះរមពរសៀវរៅ?
្៖ អ គណរលាកក្សី។

ខាំម
ុ ិនអាេេងោំរទ

ក្បវវេជារៅកែុង< ដូវរៅត>ឆ្ែំ២០០០

ក្បវវេជាខាំអា
ុ េក្តួតរិនិតយមដងរទៀតរៅកែុងក្បវតតិ ូប បស់ខំា។
ុ
ស៖ តាម យៈេរមលើយវដេរលាករ្លើយរៅរលាកក្បធាន និងរ្លើយជូនរមធាវលកា ពា កដីរលាក

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466610
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ
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1

នួន ជា ខាំយ
ុ េ់ថារលាកមនក្បភររក្េើន គឺក្បភរឯកសា

2

ក្កបខ័ណឌថ្នកា ង្គ ក្សាវក្ជាវ បស់រលាក។ ដូរេែះរលាកឯកភាររទថា ក្បភរសំខាន់វដេរលាកបាន

3

រក្បើរៅកែុងក្កបខ័ណឌថ្នកា ស រស រសៀវរៅ បស់រលាកថា “រវតអេីបានរួករគសមលប់មនសស” វែឹង

4

គឺៗក្បភរវែឹង គឺៗជាររេវដេរលាកសាែក់រៅកំរង់ោមរៅឆ្ែំរៅសិប -- រៅតំបន់៤១។ <រតើរនះ

5

ជា>ក្បភរសំខាន់<វដេ>រលាក<រក្បើកែុងកិេចកា ក្សាវក្ជាវវែឹងឬ>?

6
7
8
9

្៖ <អគណរលាកក្សីរមធាវល

រវើយរលាកមនរ័ត៌មនរក្េើនរៅកែុង

រតើរយើងរិភាកាគ្នែរផ្ទតតរៅរេើកា ក្សាវក្ជាវរៅកែុង>

រសៀវរៅរនះ <ឬក៏កិេចកា ក្សាវក្ជាវទូរៅវដេខាំបា
ុ នក្សាវក្ជាវកនលងមក>?
[១៥:២៤:៥៣]
ស៖ ខាំន
ុ ិយយអំរីរសៀវរៅមួយវែឹង។

គឺ<ខាំបា
ុ នក្បាប់រីដំបូងរវើយថា

ខាំន
ុ ិយយវតរីកែុង

10

រសៀវរៅ បស់រលាកប៉ារណា
ណ ះ គឺ>និយយអំរីអីវេ ដេរលាកបានស រស រៅកែុងរសៀវរៅមួយវែឹង អ៊៊ីេឹង

11

វាវផែករៅរេើរ័ត៌មនវដេរលាកបានទទួេ សក្មប់ស រស រសៀវរៅវែឹង។ ខាំដ
ុ ឹងថារសៀវរៅ បស់

12

រលាកក្តូវបានរបាះរមពរៅឆ្ែំ២០០៤ ឬក៏២០០៥ ខាំរុ ភលេរៅរវើយ។ អ៊៊ីេឹងខាំន
ុ ិយយថា ខាំេ
ុ ង់ដឹងថារតើ

13

រលាកទទួេបានរ័ត៌មនវដេមកស រស រសៀវរៅវែឹង

14

រលាក កបានរៅរខតតកំរង់ោមវែឹងវមនរទ រៅតំបន់៤១វែឹង?

រលាកវផែកទ្ធំងក្សុងរៅរេើរ័ត៌មនវដេ

15

្៖ សូមអ គណរលាកក្សី។ ជាកា រិតណាស់ គឺរសៀវរៅវែឹង គឺរយើងមនរ័ត៌មន គឺជា

16

រិរសសរសៀវរៅតាម យៈកា ក្សាវក្ជាវវែឹង គឺបានក្បភរសំខាន់គឺរៅកែុងក្សុងកំរង់រសៀម កែុងរខតត

17

កំរង់ោមរនះវតមតង។

18

ស៖ ឥឡូវរនះ

ខាំោ
ុ ប់អា មមណ៍រៅរេើ យៈររេបីវខ

ជា យៈររេយូ វដេរលាកសាែក់រៅ

19

កមពជា
ុ គឺវដេរលាកក្តឡប់មកវិញរក្កាយឆ្ែំ៩៤-៩៥វែឹង។ ខាំយ
ុ េ់តាម យៈរសៀវរៅ បស់រលាក និង

20

េរមលើយ បស់រលាកថា រលាករៅកំរង់ោម កែុងរៅររេវដេរលាកមកសាែក់រៅកមពជា
ុ បីវខវែឹង។ រតើ

21

ក្តឹមក្តូវរទ?

22

្៖ សូមអ គណរលាកក្សី។ រវើយខាំរុ ជឿជាក់ថា ក្បវវេជាអាេ ខាំន
ុ ិយយអាេថាឆ្ែំ៩២

23

ç ១៩៩២ រវើយមន យៈររេបីវខ <ខាំោ
ុ ម
ំ ិនបានេាស់រទ> រវើយអាេជារៅកែុង្មស<ថ្ន ដូវ

24

សលឹករឈើក្ជុះ>រៅសាកេវិទាេ័យ<វដេខាំរុ ៀន

25

សម័យកាេ<ជំនាន់>អ៊នតាក់ រៅកែុងររេរនាះ។

វតររេវែឹងជាររេខាំរុ ៅទីក្កុងភែំររញ>គឺរៅកែុង

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
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ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

1
2

ស៖ ខាំរ
ុ ិបាកយេ់េរមលើយ បស់រលាក។

រក្កាយរីរលាកសាែក់រៅៗឆ្ែំ៩៤-៩៥

88

រវើយរនាះ

រលាកបានមកសាែក់រៅកមពជា
ុ មតងរទៀត គឺថារេើសរីរី សបាតវ៍។ អ៊៊ីេឹងវមនរទ?

3

្៖ ជាងមីមង
ត រទៀត ខាំរុ ជឿជាក់រវើយថា ទ្ធេ់វតរយើងរិនិតយរៅរេើក្បវតតិ ូប បស់ខំាុ<សិន>

4

រវើយ<ដូេ>ខាំ<
ុ ក្បាប់មនវែឹង ថាខាំក្ុ បាកដជាក្តឡប់មកវិញ គឺរីឆ្ែំ១៩៩៥> រវើយរៅឆ្ែំ២០០០<ខាំុ

5

បានក្តឡប់មកវិញ បនាាប់មករៅឆ្ែំ២០០៣> ខាំ<
ុ ោប់រផតើមមកក្បរទស>កមពជា
ុ <ជា>ញឹកញាប់ ជា

6

រិរសសពាក់រ័នរា ៅនឹងសវនាកា ឌេ រនះជារដើម។

7

[១៥:២៧:០៩]

8

ស៖ សំណួ ខាំម
ុ ិនវមនអ៊៊ីេឹងរទ ខាំេ
ុ ង់ដឹងរី យៈររេវដេរលាកសាែក់រៅកមពជា
ុ វែឹង រក្កាយឆ្ែំ

9

៩៤-៩៥។ ខាំេ
ុ ង់ដឹងថារលាកមនសាែក់រៅកមពជា
ុ វែឹងយូ រេើសរីរី សបាតវ៍រទ រក្កាយឆ្ែំ៩៥មករនាះ?

10

្៖ សូមអ គណរលាកក្សី។ ដូេខាំបា
ុ នជក្មបអ៊៊ីេឹង ខាំម
ុ ិនអាេជាក់េាស់ ប៉ាវនតខំអា
ាុ េក្តឡប់

11

មកកមពជា
ុ <សក្មប់ យៈររេមួយសបាតវ៍កនលះ ឬ>១០ថ្ងៃ ឬក៏រី អាទិតយ <គឺអេ
៊ី៊ ឹងឯង>។ រវើយខាំុ

12

រជឿជាក់ថា<ជាមធយម

13

< បស់ខំអ
ាុ ស់រវើយ>។

ខាំបា
ុ នរាយមមកក្បរទសរនះ>

ប៉ាវនតមនកា បញ្ញជក់រៅកែុង<>ក្បវតតិ ូប

14

ស៖ អ៊េ
៊ី ឹងក្តឹមក្តូវរទ ក្បសិនរបើខំន
ាុ ិយយថាកា ង្គ <ក្សាវក្ជាវតាមវបបវិធីសាស្ដ្សន
ត វិទា>

15

វដេរលាករធេើវឹង
ែ
គឺកែុងេរនាលះឆ្ែំ៩៤-៩៥ រវើយររេវដេរលាកមករេើករក្កាយរផសងរទៀតរដើមបី

16

េូេ ួមសវនាកា

17

កំរង់ោម>អីរទ។ វមនរទ?

18

ឌេ

អីវឹង
ែ គឺមិនវមនជាមកេូេមករដើមបីជួបក្បជាជនអីរៅតាមមូេោឋន<រខតត

្៖ កា រិតគឺវាមិនដូេគ្នែរនាះរទ។ រវើយខាំបា
ុ នក្តឡប់<រៅតាម>ភូមិ រវើយ<ខាំ>
ុ ក៏បាន

19

ុ ន>រធេើដំរណើ
<រេញ>រៅ<តាមភូមិរៅកែុងរខតតកំរង់ោម។ ប៉ាវនតរៅររេមន>សវនាកា ឌេ <ខាំបា

20

<រៅមកៗ ប៉ាវនត ភាគរក្េើន ខាំសា
ុ ែ ក់រៅកែុងទីក្កុងភែំររញឯរណះ។> ខាំ<
ុ អាេ>រធេើដំរណើ រៅ<រខតត>

21

កំរង់ោម ក្បវវេជាមតង ឬរី ដងរទៀត<អ៊េ
៊ី ឹង>។

22

ស៖ អ៊េ
៊ី ឹងក្តឹមក្តូវវដ ឬរទ

វដេថាកែុងក្កបខ័ណឌថ្នកា ក្សាវក្ជាវ បស់រលាក

កែុង យៈ

23

អំឡុងររេប៉ានាមនឆ្ែំេងរក្កាយវែឹង គឺថាវាមិនដូេជាររេវដេរលាកបានរៅ ស់រៅជាមួយក្បជាជន

24

រៅតំបន់៤១ រៅរខតតកំរង់ោមរទ។ វមនរទ?

25

្៖ <ក្បសិនជា>ខាំយ
ុ េ់េាស់<>គឺវារិតក្បាកដរវើយ។ អ៊េ
៊ី ឹងគរក្មងក្សាវក្ជាវ បស់<ខាំុ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466612
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
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ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦
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1

វាខសក្តង់វឹង
ែ បនតិេ។ ខាំបា
ុ នោប់រផតើមសិកាអំរី>សវនាកា ឌេ <រវើយនិងសាលាកតីមួយរនះ។ យៈ

2

ររេថ្នកា សិកាក្សាវក្ជាវវដេមនរៅកែុងរសៀវរៅទី២ វដេខាំរុ ទើបស រស បញ្ច ប់ ក៏មនភារខស

3

គ្នែវដ ខាំេ
ុ ង់មនន័យថា ជាក់វសតង>ពាក់រ័នរា ៅនឹង យៈររេសម័យកាេ<វខម ក្កវម រក្បមបរធៀប

4

រៅនឹងក្រឹតិកា
ត ណ៍ទ្ធង
ំ រី រនះ វាជា>គរក្មង<ក្សាវក្ជាវោេ់រោយវឡករីគ្នែ>។

5

[១៥:៣០:០០]

6

ស៖ េំណេមួយរទៀតវដេខាំេ
ុ ង់ឲ្យរលាករ្លើយបញ្ញជក់ឲ្យបានេាស់។

កែុងក្កបខ័ណឌថ្នកា

7

ក្សាវក្ជាវ បស់រលាករៅរខតតកំរង់ោម

8

រលាក “រវតអេីបានជារគសមលប់មនសស?”។ រតើរលាកឯកភាររទថា ររេវដេរលាកេះរៅក្សាវក្ជាវ

9

រនាះ រលាកមិនក្សាវក្ជាវជាក់លាក់រៅរេើវត<ជនជាតិ>រវៀតណាម ឬក៏រេើោមរទ គឺថាររេវដេ

10

រលាកសមាសរៅ រលាកទទួេបានរ័ត៌មនវបបវែឹង រតើរគ្នេបំណងរលាក រលាកមិនវមនរផ្ទដតវតរៅ

11

រេើកា ក្សាវក្ជាវរៅរេើវតរវៀតណាម និងជនជាតិោមរនះរទ អ៊៊ីេឹងវមនរទ?

វដេ<បរងកើតជាមូេោឋន>ថ្នកា ស រស រសៀវរៅ បស់

្៖ សូមអ គណរលាកក្សី។ ជាកា រិត ខាំរុ ជឿជាក់ថា ក្បវវេជា<ខាំ>
ុ ដឹង<ថាមន>អំររើ

12
13

ក្បេ័យរូជសាសន៍ជនជាតិោមអីជារដើម

14

សមគេ់រវើយ ខាំអា
ុ េនិយយបានថា <ខាំរុ ផ្ទតតវតរេើ>បទរិរសាធន៍ បស់ក្បជាជនវដេ ស់រៅកែុងភូមិ

15

វែឹង <រវើយរនះជា>បទរិរសាធន៍វដេរគ<ជួបក្បទះរៅកែុងភូមិ បស់រគ។ ប៉ាវនត ខាំម
ុ ិនបានរធេើកា

16

ក្សាវក្ជាវរៅរេើ>ក ណីក្បេ័យរូជសាសន៍ជនជាតិោម ដូេជារលាកសិកាក្សាវក្ជាវ ឧសាមន គ្នត់

17

បានរធេើកនលងមករនាះរទ។

គឺអីវេ ដេក្បជារេ ដឋបាន<រេើករឡើង។>

ខាំបា
ុ នកត់

ស៖ <រនះក្បវវេជាសំណួ ដ៏កក្មមួយ បស់ខំរាុ េើក្បធានបទរនះ ដូេ>រលាកយេ់រវើយថា

18
19

រយើងសថិតរៅកែុងតលាកា

20

រូជសាសន៍វដេជាបញ្ញាេាប់។

21

កំណត់សមគេ់រជើងទំរ័ ៤ ថ្នវផែកទី១វែឹង រលាកបានរនយេ់អំរីសញ្ញាណក្បេ័យរូជសាសន៍រៅតាម

22

ន័យសងគម<សាស្ដ្ស ត ឬក៏តាមកា យេ់រ

23

រយើងឯកភារគ្នែរទ វដេ>រលាករក្បើក្បាស់ពាកយ និយមន័យក្បេ័យរូជសាសន៍វឹង
ែ គឺថាតាមខលឹមសា

24

ថ្ន<>សងគម វិទាវមនរទ?

25

រយើងកំរងវតរិភាការដញរោេគ្នែ រៅរេើបញ្ញាកំណត់បទរេមើសក្បេ័យ
អ៊៊ីេឹងខាំេ
ុ ង់សួ បញ្ញជក់រលាក

កែុងរសៀវរៅ បស់រលាក

គឺរៅកែុង

ើញ បស់មនសស រវើយ>និងតាមន័យេាប់<>។ អ៊៊ីេឹង <រតើ

[១៥:៣២:២០]

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466613

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦
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1

្៖ សូមអ គណរលាកក្សី។ <រគមិនអាេផតេ់េរមលើយ>ឲ្យ<បាន>ខលីរៅនឹងសំណួ រន<រទ>

2

រោយសា វត របើរយើងនិយយរៅរេើេំណេរនះ គឺវាៗពាក់រ័នរា ៅនឹងអែកក្សាវក្ជាវ<អំររើក្បេ័យរូជ

3

សាសន៍>។ និយយរីក្បេ័យរូជសាសន៍រនះ គឺរបើរយើងនិយយឲ្យេាស់នុ៎ង គឺក្បវវេវា របើរយើងវា

4

និយយជិតពាក់រ័នរា ៅនឹង

5

ក្បេ័យរូជសាសន៍

6

នរយបាយ និងក្កុមរផសងៗរទៀត ួមបញ្ចូ េផងវដ ។ កា >កំណត់និយមន័យ <ពាកយ “ក្បេ័យរូជ

7

សាសន៍” រនះ គឺក្តូវបានបរងកើតរឡើងរោយរលាក រាហាេវអេ េឹមគិន ជាអែកគ្នំក្ទ និងជំ ញឲ្យមនកា

8

ផតេ់សោចប័នរេើអនសញ្ញា>ក្បេ័យរូជសាសន៍<រនះ>កែុងឆ្ែំ១៩៤៨។

រសេកដីសរក្មេ< បស់អងគកា សវក្បជាជាតិឆ្ែំ១៩៤៦

<វដេរគោប់រផតើមបរងកើតជាអនសញ្ញា>ឆ្ែំ១៩៤៨

<វដេកែុងរនាះ

<ខាំដ
ុ ឹង>រៅកែុងអនសញ្ញាក្បេ័យរូជសាសន៍< បស់អងគកា សវក្បជាជាតិ

9

សត>
ី អំរីអំររើ
មនក្កុម

ខាំក
ុ ៏យេ់អំរី

10

ប ិបទក្បវតតិសាស្ដ្សវត ដេរគរក្បើពាកយរនះ ប៉ាវនត តាមកា យេ់ បស់ខំរាុ ៅរេើពាកយក្បេ័យរូជសាសន៍

11

រនះ ដូេខាំបា
ុ នក្បាប់រីដំបូងអ៊៊ីេឹង គឺខំរាុ យងតាមរសេកតីសរក្មេឆ្ែំ៤៦ រវើយអតថន័យរដើម និងរគ្នេ

12

គំនិត គឺរយងតាមរលាក រាហាេវអេ េឹមគិន។>

13

ស៖ រដើមបីឲ្យបានេាស់រៅរេើេំណេរនះ

ខាំស
ុ ូមរយងរៅកំណត់សមគេ់រជើងទំរ័ រៅរេខ

14

៤។ គឺរៅទំរ័ ៣០១រៅរសៀវរៅ បស់រលាក ERN គឺ 00431743 រលាកបាននិយយអំរីអនសញ្ញាឆ្ែំ

15

៤៨។ រលាកបានស រស ថា -- ខាំស
ុ ូមអភ័យរទ្ធស ខាំស
ុ ូមដកក្សង់ជាអង់រគលស “<តាមទសសនទ្ធន>

16

ន វិទូ និយមន័យ<រនះ មន>បញ្ញាបនតិេរវើយ រោយសា វត <បរេសិទាិ បស់វា ម
ួ បញ្ចូ េក្កុមរផសងៗ

17

កែុងសងគម មនដូេជា>សញ្ញជតិ <ជាតិរនា>
ុ សាសនា រូជសាសន៍ <និងរផសងៗរទៀត។ កែុងខណៈ

18

មនកា កត់សមគេ់រេើកតាតសងគមរផសងៗកែុងរិភររលាក តាមវបប>មនសសជាតិ<នូវ>ក្បរភទ<ក្កុម

19

រផសងៗ វដេក្តូវបានបរងកើតតាមវបបវបបធម៌>។” សូមបញ្ច ប់កា ដកក្សង់។

20
21
22
23

ដូរេែះខាំក្ុ តឡប់មកសំណួ មន បស់ខំាុវិញ។ រលាកឯកភាររទថា កា រក្បើក្បាស់ពាកយ និងនិយម
ន័យក្បេ័យរូជសាសន៍រនះ

គឺរលាករធេើរឡើងកែុងក្កបខ័ណឌថ្នទសសនៈជាន វិទូ

រៅកែុងកា ក្សាវក្ជាវ

បស់រលាក មិនវមនតាមន័យេាប់រទ វមនរទ?
[១៥:៣៥:០៨]

24

្៖ សូមអ គណរលាកក្សីរមធាវល។ េំរពាះកក្មិតថ្នភារខសគ្នែ ខាំដ
ុ ឹងថា<កែុង>តលា<កា >

25

-- ជារិរសស <ទ្ធក់ទងនឹង>អនសញ្ញាអងគកា សវក្បជាជាតិក្បឆ្ំងអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍ <ក្តូវ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466614

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

91

1

ោក់អនវតតរៅកែុងក្កុមក្បរភទមនសសវដេ>ក្តូវទទួេបាននូវកា កា ពា

2

ក្កុមទ្ធំងរនះរៅវតជាកា >រិភាកាគ្នែរៅរឡើយ<រទ>។

3

រវើយ> ពាក់រ័នរា ៅនឹងក្កុមអែករសែហាជាតិ។ <រតើក្កុមរសែហាជាតិជាអេី? រនះរវើយរទើបមន>កា

4

<រិភាការដញរោេគ្នែរៅកែុង វិស័យថ្នកា សិកា>អំររើក្បេ័យរូជសាសន៍រនះ <អ៊េ
៊ី ឹង វាមនន័យ

5

ធំ>ទូេំទូលាយ<ណាស់។

6

ទ្ធំងឡាយអំរីពាកយក្បេ័យរូជសាសន៍រនះ។>

7

េំរពាះក្កុមវដេក្តូវទទួេបាននូវកា កា ពា ។ <វតរ ឿងរនះ វារៅរក្ៅតលាកា ។ វត>សក្មប់ខួ ន
ល ខាំុ

8

<េំរពាះរ ឿងជាតិរនាន
ុ ិយម> តាមកា ខាំយ
ុ េ់រ

9

កំណត់រគ្នេរៅរដើមបីបំផិេ
ល បំផ្ទលញវែឹង <រោយសា ថា រគជាជាតិរនារុ នះ ជាជាតិរនារុ នាះ រនះ>គឺជា

10

ដូរេែះ

ឧទ្ធវ ណ៍

រវើយ<អតថន័យថ្នក្បរភទ
<ខាំដ
ុ ូេជាបានរេើករឡើង ួេ

មនកា រិភាការដញរោេជារក្េើនកែុងេំរណាមអែកក្សាវក្ជាវ
កែុងនាមជាន វិទូសក្មប់ខួ ន
ល ខាំផ្ទ
ុ ា េ់

មនកា កក្មិត

ើញថា របើសិនណាជាមនក្កុមមនសសវដេក្តូវបានរគ

អំររើក្បេ័យរូជសាសន៍រវើយ។

11

ស៖ ដូរេែះរលាក កានូវអេីវដេរលាកបានស រស រៅកែុងកំណត់សមគេ់រជើងទំរ័ រេខ៤ ដវដេ

12

<វដេខាំរុ ទើបបានដកក្សង់អមាញ់មិញរនះ។> េំរពាះរលាក គឺថានិយមន័យ បស់អងគកា សវក្បជា

13

ជាតិវឹង
ែ គឺមនបញ្ញា។ អ៊៊ីេឹងរលាករៅវត ការគ្នេជំវ បស់រលាកថា រលាកឲ្យនិយមន័យវែឹងក្តូវ

14

ដវដេ។ អ៊៊ីេឹងវមនរទ?

15

្៖ សូមអ គណរលាកក្សី។ <ខាំគ
ុ ិតថា រនះជា>ជំវ បស់ខំាុ វដេ<មនសសជារក្េើនក៏>

16

បាន<>ទទួេសាគេ់ជារក្េើន

17

រូជសាសន៍។ វាជារ ឿងក្បវតតិសាស្ដ្ស<
ត > វដេ<រគ>្នរៅដេ់កា អនម័តរេញនូវេាប់អនត ជាតិ

18

រវើយមនេទាភារកែុងកា នាំអក
ែ វដេក្បក្រឹតអ
ត ំររើទ្ធំងអស់វឹង
ែ យកមកផដនាារទ្ធស

19

ក្កម>។ <ដូរេែះ របើក្គ្នន់វតនិយយថា>វា<មន>បញ្ញា<>សមគ
ុ សាមញ មិនវមន<មនន័យ>ថា <រគ

20

ឈប់រក្បើវារនាះរទ>។ <េំរពាះខាំផ្ទ
ុ ា េ់ ខាំស
ុ ូម>ទទួេសាគេ់នូវ<សា ៈសំខាន់ថ្ន>កតិកាសញ្ញាអងគកា

21

សវក្បជាជាតិសីអ
ដ ំរីអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍ <និងដំរណើ កា រេញសាេក្កមរេើបញ្ញាអំររើក្បេ័យ

22

រូជសាសន៍រនះ>។ <និយយវបបរនះ> កែុងនាមខាំជា
ុ ន វិទូ <របើសិនជា>ខាំ<
ុ ក្តូវស រស មតងរទៀត

23

ខាំក្ុ បាកដជា>រយងរៅរេើ<រសេកតីសរក្មេ>ឆ្ែំ១៩៤៦ <ជាក់ជាមិនខាន។ រនាះរវើយជាកា ោប់

24

រផតើម> កែុងរនាះ ួមមនទ្ធំងក្កុមអែកនរយបាយ--

25

វដេថារយើងមនអនសញ្ញាអងគកា សវក្បជាជាតិក្បឆ្ំងអំររើក្បេ័យ

<និងរេញសាេ

[១៥:៣៧:៣២]

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466615

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦
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1

ស៖ សូមអភ័យរទ្ធស វដេខាំកា
ុ ត់េរមលើយរលាក រលាក វីនតន សូមអធាក្ស័យ។ <រនះជា

2

សំណួ > ខាំដ
ុ ឹងថា រលាកមនេរមលើយរក្េើនេង់និយយ ក៏ប៉ាវនតខំម
ាុ នររេខលីណាស់។ <រវើយសំណួ ខាំក
ុ ៏

3

សាមញ្ាវដ > ខាំស
ុ ួ រលាក ថាឲ្យរលាករ្លើយខលីរទ ថារលាករៅវត កានូវអេីវដេរលាកស រស វែឹង

4

ដវដេ ការគ្នេជំវ បស់រលាកដវដេវមនរទ<កែុងរជើងទំរ័ រេខ៤>? ខាំដ
ុ ឹងថារលាកេង់និយយ

5

រក្េើន រក្ពាះរលាកជាអែកជំនាញ ក៏ប៉ាវនតខំម
ាុ ិនអាេឲ្យរលាកនិយយរក្េើនអ៊៊ីេឹងបានរទ។ រយើងមិនអាេ

6

និយយរាប់រម៉ាង<រៅ រសៀេរនះ>រៅរេើបញ្ញាវែឹងបានរទ។

អមាញ់មិញរនះ

7

រលាកពាក់រ័នន
ា ឹងកា ក្សាវក្ជាវ បស់រលាក

រលាកបានសាដប់ឮរ ឿងរាវអំរីជនជាតិ

8

រវៀតណាម <និង>ជនជាតិោម។ េំរពាះរ ឿងជនជាតិរវៀតណាមរនះ ខាំក
ុ ត់សមគេ់រ

9

កា

រវើយរលាកថា

ខាំបា
ុ នសួ សំណួ

ើញថា រៅកែុង

-- សវនាកា កាេរីមសិេមិញរលាកថា មនជនជាតិរវៀតណាមតិេតួេបំផត រៅតំបន់៤១។

10

រវើយរលាកថា អែកភូមិវដេរលាកបានសមាសរនាះ បានក្បាប់រលាកគឺក្បវវេជាមសិេមិញរៅមន

11

រម៉ាង ១០:០៦:០៧ វិនាទី <សវនាកា វគគក្រឹក> ជាភាសាអង់រគលស -- <ខាំស
ុ ូមដកក្សង់៖> “ក្បវវេ

12

ជារីកនលះឡូ រៅមួយឡូ” អ៊៊ីេឹងមនន័យថាជនជាតិរវៀតណាម វែឹងមិនមនរក្េើនរទ រៅកែុងតំបន់វដេ

13

រលាកបានេះរៅសិកាក្សាវក្ជាវរនាះ។ អ៊៊ីេឹង ខាំយ
ុ េ់អេ
៊ី៊ ឹងក្តឹមក្តូវរទ តាម យៈេរមលើយរលាកកាេរី

14

មសិេមិញរនាះ?

15

្៖ សូមអ គណរលាកក្សី។ ខាំស
ុ ូមបញ្ញជក់េំណេមួយ វាមនេំណេមួយវដេខាំុក្តូវរ ៀបរាប់

16

ឲ្យបានេមែិត<តាមកា យេ់ដឹង បស់ខំា។
ុ > កែុងនាមជាអែកសិកាក្សាវក្ជាវ ខាំុ<>អាេរ្លើយរោយខលី

17

<តាម>វបប<សក្មយ ដូរេែះ ខាំអា
ុ េរៅសេ់ររេ សក្មប់>រនយេ់ រៅររេណាខាំរុ ក្បើក្បាស់ពាកយ

18

ររេន៍ណាមួយ។ អ៊៊ីេឹងសូមអត់ធត
ម ់បនដិេផដេ់ររេរវលាឲ្យខាំុ<ខលះ>។ <ខាំន
ុ ឹងក្បឹងវក្បង កាឲ្យទ្ធន់

19

ររេរវលា បស់រលាកក្សីរមធាវល

20

< បស់ក្បជាជន និងកា រ ៀបរាប់ បស់រួកគ្នត់ រួកគ្នត់ក្បាប់ថា>មនជនជាតិភាគតិេោម< ស់រៅ

21

រក្េើនជាងជនជាតិភាគតិេ>រវៀតណាម <វដេ> ស់រៅទីរនាះវមន។

22
23

ប៉ាវនត>េរមលើយវដេរេឿនបំផតរនាះ

គឺ<តាម យៈ>បទរិរសាធន៍

[១៥:៤០:០៤]
ស៖ រលាកក៏បានរនយេ់ផងវដ ថា រៅកែុងវផែកសំខាន់មួយ<ថ្នកា ក្សាវក្ជាវ> បស់រលាកគឺ

24

រលាករផ្ទដតរៅរេើកវនលងវដេរលាក<រៅរធេើកា រនាះ>រនាះ រវើយរលាកបានរធេើកា សិការេើឯកសា

25

សា ភារ វដេជា<េរមលើយសា ភារ>បណា
ដ ញ បស់ កយ ធួន<>។ រតើខំយ
ាុ េ់រីេរមលើយ បស់រលាក

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466616

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦
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1

<ក្តឹមក្តូវ>វដ ឬរទ ថា<>មូេោឋនថ្នកា ក្សាវក្ជាវ បស់រលាកវែឹង<រេើកមមវតថថ្ុ នកា របាសសមែត

2

រៅតំបន់៤១ គឺជាទិដភា
ឋ រេមបងរៅកែុងរសៀវរៅ បស់រលាក វដេមនេំណងរជើងថា “រវតអេីរគ

3

សមលប់?”>?

4

្៖ សូមអ គណរលាកក្សី។ ដូេវដេខាំបា
ុ នរ្លើយរីមនមករវើយ ខាំបា
ុ នកត់សមគេ់នូវអេីវដេ

5

បានរកើតរឡើងរៅភូមិក្សុករនះ រវើយខាំរ
ុ ាយម<វសេង ក និង>រធេើកិេចកា រីសួ អំរីកមមភិបាេថាែក់រេើ

6

បស់<កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ អំរីអីវេ ដេបានរកើតរឡើងមករេើបគគេរ្
ម ះ> កយ ធួន <វដេមនរគ

7

និយយអំរី ូបគ្នត់។ រិតណាស់ ខាំបា
ុ នដឹងអំរីរ ឿងគ្នត់មនវែឹងរៅរទៀត ដូរេែះ>រវើយ <រទើប>ខាំក
ុ ៏

8

េូេរៅរិរក្គ្នះឯកសា រនះ<>រៅបណណ សា ឯកសា

9

<រដើមបីវសេងយេ់រីរ ឿងរាវវដេរកើតរឡើងរេើ

ូបគ្នត់ វតជារិរសស គឺ>បគគេមែក់<រទៀត>រ្
ម ះរាប <(រ

សីម) វដេបគគេ ូបរនះ បាន>

10

រាយម<បំផះាុ >ក្គ្នប់។ <ខាំរ
ុ ាយមេង់ដឹងេរមលើយសា ភារ បស់គ្នត់រៅទីរនាះ គឺ>រៅស-២១ ថា

11

រតើគ្នត់រ្លើយថាយ៉ាង<រម៉ាេខលះ?> រៅកែុងររេខាំរុ ធេើកា សិកាក្សាវក្ជាវ<នាររេ>រនាះ ខាំេ
ុ ំណាយ

12

ររេរវលាវមនរក្េើនវមនវទន រដើមបីទទួេបានឯកសា រនះ <មិនវមនក្សួេដូេសម័យបេចប
ុ បនែរនះរទ>

13

ក្គ្នន់វត<វសេង កឯកសា េរមលើយសា ភារ បស់ រាប វតមួយ វាសី>ររេរវលារី <រៅ>បីថ្ងៃឯ

14

រណាះ។ <ដូរេែះ កា ក្សាវក្ជាវសីររេយូ បនតិេ។ អ៊េ
៊ី ឹង មូេោឋនថ្នកា ក្សាវក្ជាវ បស់ខំគ
ាុ ឺវផែករេើ

15

បទរិរសាធន៍> ស់រៅ បស់ក្បជាជន

16

បនាាប់មក ខាំបា
ុ នក្សាវក្ជាវឯកសា វែឹង រក្កាយមករទៀត ខាំបា
ុ ន>បវនថម<កិេចកា ក្សាវក្ជាវរនាះ

17

ជាមួយនឹង>ឯកសា <បនាាប់បនសំ>នានា<>រដើមបីបំររញបវនថមរៅរេើកា សមាស បស់ខំាុ

18

រិនិតយរមើេរៅរេើសា រ័ត៌មនផសរេផាយវិទយុ -- ផសរេផាយអនដ ជាតិដថ្ទៗរទៀត <វដេជាក្បភរ

19

វដេមនក្សាប់នាររេរនាះ>កែុង<>សវ ដឋអារម ិក<>។

20
21

<វដេខាំបា
ុ ន>សមាស<សក្មប់ស រស រសៀវរៅខាំុ

ប៉ាវនត

<>ខាំក
ុ ៏

[១៥:៤២:២១]
ស៖ ទ្ធក់ទងរៅនឹងកា ផាយវិទយុអនដ ជាតិ

រធេើឲ្យខាំេ
ុ ូេរៅនិយយរីេំណេមួយវដេរលាក

22

បានរេើករឡើងកាេរី<សវនាកា >មសិេមិញមនរម៉ាង <១៥:៤៩:៤៨ វិនាទី> រលាករ្លើយរៅរលាក

23

រមធាវល នួន ជា រលាករ្លើយដូេតរៅរនះ រលាកបាននិយយអំរីៗោម។ បាទ ខាំស
ុ ូមដកក្សង់ជាភាសា

24

អង់រគលសវតមដងរៅ រដើមបីឲ្យក្សួេជាង រលាករេើករឡើងដូេតរៅរនះ៖ “ដូរេែះជាងមីមង
ដ រទៀត ក្បភរថ្ន

25

រ័ត៌មនពាក់រ័នរា ៅនឹងជនជាតិោម មនកា ក្បកាសជាមរនាគមន៍ វិជាជ<ទូលាយ> ដូេជាវិទយុផាយ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466617

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

94

1

សំរឡងអនដ ជាតិ”។ សូមបញ្ច ប់កា ដកក្សង់។ ដូរេែះខាំេ
ុ ង់ដឹងថារតើកា ផសរេផាយវិទយុមួយណាទ្ធក់ទង

2

រៅនឹងជនជាតិោមរនះ? ខាំរុ ោទសំណួ វែឹង រីរក្ពាះថាងមីៗរនះ រយើងមនរធេើសវនាកា រេើឯកសា

3

ទ្ធក់ទងរៅនឹងោម រវើយនិងរវៀតណាម។ ខាងក្រះរាជអាជាាមិនខកខានកែុងកា បង្គាញរទ រក្ពាះថា

4

កាេវែឹងរយើងអត់មនបានឯកសា ណាមួយទ្ធក់ទងរៅនឹងកា ផសរេផាយវិទយុ

5

ោម រវើយនិងរវៀតណាមរនាះរទ កា ផសរេផាយអត់មនរទកាេរនាះ។ អ៊៊ីេឹង ខាំស
ុ ួ រលាកថារតើរលាក

6

បានរ័ត៌មនទ្ធក់ទងនឹងកា ផសរេផាយវិទយុរនះមករីណា?

7

ណាមរនះ រលាកបានរីក្បភរណាមកវដ ?

វដេក្បឆ្ំងរៅនឹង

អ៊៊ីេឹងពាកយវដេថាក្បឆ្ំងនឹងោម

រវៀត-

8

្៖ សូមអ គណរលាកក្សី។ ខាំក្ុ តូវរមើេកំណត់ក្តា បស់ខំាត
ុ រៅរទៀតសិន <ខាំដ
ុ ូេជាមិនោំ

9

ថា ខាំរុ ៀបឃាលវបបវែឹងរទ។ ខាំដ
ុ ឹងថាខាំបា
ុ ននិយយ>ពាក់រ័នរា ៅនឹងឯកសា រី វិទយុផាយសំរឡងអនដ -

10

ជាតិ <ប៉ាវនត ខាំដ
ុ ូេជាអត់មននិយយអេីឲ្យជាក់លាក់ថា មនកា ក្បេ័យរូជសាសន៍មករេើ>ជនជាតិ

11

ោម<វដេទទួេបានរីក្បភរវិទយុផាយសំរឡងអនត ជាតិ>រនាះរទ។ <ខាំម
ុ ិនបាននិយយវបបវែឹងរទ។

12

រនះក្បវវេជាអាេថា ខាំអ
ុ ស់កមលំង រវើយខាំក្ុ េឡំនិយយរេញមកបរណា
ត យក៏ថាបាន ឬក៏ថា មន

13

បញ្ញាបកវក្បក៏ថាបាន។

14
15
16

ខាំគ
ុ ិតថា

ខាំបា
ុ នស រស វាេាស់ណាស់កែុង របើកគំរវើញថ្នកា ក្សាវក្ជាវ

បស់ខំាុ អំរីបទរិរសាធន៍ ស់រៅ្លងកាត់ បស់ក្បជាជនរៅ>តំបន់៤១ <និងអេីវដេរកើតរឡើងតាមកិេច
សមាសន៍វដេខាំបា
ុ នរ ៀបេំ>។
[១៥:៤៥:០៤]

17

ស៖ រដើមបីឲ្យេាស់ទ្ធង
ំ អស់គ្នែ មូេរវតវដេខាំរុ ោទសំណួ រនះរៅរលាករនាះគឺថា ខាៗ
ំុ បាន

18

រផាមងផ្ទាត់ជាភាសាអង់រគលសរទ ភាសាអង់រគលសខាំវ
ុ ឹង
ែ រិបាកសាដប់បនដិេ រវើយខាំអា
ុ នក្បតិោ ឹកកាេរី

19

មសិេមិញក្បវវេថារម៉ាងដប់មួយ រវើយអ៊៊ីេឹងរលាក -- ឥឡូវរលាកបញ្ញជក់រវើយថា រលាកមិនបាន

20

ឮ រវើយមិនបានរ

21

វមនរទ រលាកកំរងវតនិយយអ៊េ
៊ី ឹង ឬយ៉ាងរម៉ាេ?

ើញកា ផសរេផាយ វិទយុណាមួយវដេជំ ញឲ្យមនសសរ លសរអើងោម<>។ រតើអ៊ី៊េឹង

22

្៖ សូមអ គណរលាកក្សី ដូេវដេបានក្ជាបរវើយ គឺថារោយសា វតខាំអ
ុ ត់មនកំណត់ក្តា

23

បស់ខំរាុ ដើមបីរិនិតយរមើេរឡើង វិញ។ រៅររេរនាះ វាមនកា ផាយថា<មន>ជនជាតិោមរនាះក្តូវ

24

បានរគសមលប់ ក្បវវេជា<ខាំម
ុ ិនបានស រស េូេរសៀវរៅខាំតា
ុ មរមើេ៍។ អេីវដេខាំអា
ុ េរយងរៅបាន

25

គឺ>ឯកសា <វដេខាំបា
ុ នទទួេ និងបានរិនិតយរផាមងផ្ទាត់។ ដូរេែះ ខាំម
ុ ិនអាេរ្លើយបញ្ញជក់បានរទ រោយ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466618

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

95

1

គ្នមនឯកសា ក្បតិោ ឹករីថ្ងៃវដេរលាកក្សីកំរងរេើករឡើង។ មិនមនប ិបទរៅកែុងវែឹងទ្ធេ់វតរសាះ

2

ដូរេែះ ខាំម
ុ ិនោំ វតខាំគ
ុ ិតថា ខាំម
ុ ិនបាននិយយវបបវែឹងរទ> រៅររេវដេខាំរុ ធេើកា សិកាក្សាវក្ជាវឆ្ែំ

3

៩៤-៩៥ <វដេថា>ខាំ<
ុ បាន> ករ

4

ោម> របើវាមនវមនគឺថា<>ខាំន
ុ ឹងស រស កែុងរសៀវរៅខាំរុ វើយ។ <អ៊េ
៊ី ឹងវមនរទ?> ប៉ាវនតកំណត់ក្តា

5

ក៏ដូេជាក្បតិោ ឹករផសងៗវដេបានផដេ់ឲ្យខាំរុ នាះ គឺថាខាំ<
ុ លករាយនឹង>រិនិតយរមើេ<រឡើង វិញ>។

6

ើញកា ផសរេផាយ<ណាមួយ វដេរគកំណត់រគ្នេរៅជនជាតិ

[១៥:៤៦:៤៣]

7

ស៖ រដើមបីឲ្យេាស់លាស់វឹង
ែ

គឺក្បតិោ ឹកវដេខាំក
ុ ំរងវតនិយយវែឹង

គឺជាក្បតិោ ឹក

8

<ក្ពាងរោយអែកជវរេខ រៅកែុងបនាប់សវនាកា >មសិេមិញ<រនះ។ រិតណាស់ រនះជាអេីវដេ>រយើង

9

ក៏បានឮរលាកនិយយវដ មសិេមិញរនាះ ក៏ប៉ាវនតជួនកាេអាេថា រយើងអាេមនមត់កបត់េិតវត ដ ររេ

10

ខលះ អ៊៊ីេឹងរយើងអាេនឹងបញ្ញជក់រីេំណេវែឹងររេរក្កាយបាន។
រលាកបាននិយយរីកា ង្គ បស់រលាកវដេបានក្សាវក្ជាវរៅឯកសា រៅ<បណណ សា >មនាី

11
12

ស-២១ <រេើ>សំណរំ ឿង< បស់> ឌេ ជារដើម វតឥឡូវរនះ ខាំោ
ុ ប់អា មមណ៍រៅរេើរសៀវរៅរលាក

13

វដេវាមនេំណងរជើងថា “រវតអេីបានរួករគសមលប់?”។ អ៊៊ីេឹងរៅកែុងក្កបខ័ណឌថ្នរសៀវរៅរលាករនះ

14

<ខាំដ
ុ ឹងថា>រលាកបានសួ មនសសរី បីនាក់ <វដេរធេើកា រៅមនាី ស-២១>។ ខាំយ
ុ េ់មិនេាស់រទ អ៊៊ីេឹង

15

ខាំស
ុ ូមឲ្យរលាកជួយបញ្ញជក់ វដេកាេរនាះអែកទ្ធំងអស់រនាះរធេើកា រៅមនាី សនដិសខភែំក្បុស ឬក៏ថារគ

16

រធេើកា រៅកវនលងរផសងរទ ក៏ប៉ាវនតមនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនាី សនដិសខភែំក្បុសវែឹង? <រតើខំាយ
ុ េ់រនះ

17

ក្តឹមក្តូវវដ រទ?>

18

[១៥:៤៨:១២]
្៖ សូមអ គណរលាកក្សីរមធាវល។ <ខាំស
ុ ូមបញ្ញជក់ថា>មនសសមែក់វដេរធេើកា រៅភែំក្បុស-

19
20

ភែំក្សី

គឺជាអែកវដេខាំស
ុ មាស

<អែកវដេខាំបា
ុ នជួបផ្ទាេ់>

រវើយបានផដេ់ឯកសា មកឲ្យខាំវុ ដេ

21

<េមែិតអំរីក្បវតតិសាស្ដ្សវត ដេបានរកើត រវើយ>គ្នត់បាន<កត់ក្តាទក។ ខាំម
ុ ិនដឹងថា រតើខំប
ាុ ញ្ញជក់េាស់

22

ឬអត់រទ ប៉ាវនតរនាះជាឯកសា លាយេកខណ៍អកស

23

រៅលាតក្តោងអំរីក្បវតតិសាស្ដ្ស ត រវើយបនាាប់មក រទើបខាំស
ុ មាសគ្នត់បានក្បវវេជារី បីដង ខាំម
ុ ិនោំ

24

េាស់រទ។ វតយ៉ាងណាកតី> គ្នត់គឺជាមនសសមែក់វដេជាប់ទ្ធក់ទងរៅនឹងកា ង្គ រៅភែំក្បុស-ភែំក្សី។

25

<េំវណកបគគេវដេ>េូេមកខាងស-២១ <មនគ្នែតិេរទ> គឺរ្
ម ះ ឡ <មនស រស រៅកែុង

វដេគ្នត់បានស រស ឲ្យមកខាំុ រដើមបីឲ្យខាំបា
ុ នយក

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
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1

រសៀវរៅ បស់ខំគ
ាុ ឺជា>កមមភិបាេមែក់<>រៅស-២១<។ មនមែក់រទៀត ឬក៏ក្បវវេជារី នាក់រទ

2

រៅររេរនាះ។ សរេថ្ងៃ រៅទួេវសលងវែឹង រលាកក្សីនឹងរ

3

បាេេូេមករមើេទីរនាះ វតជំនាន់រនាះ មិនមនរួករគរៅអ៊៊ីេឹងរទ។ ដូរេែះ វារិបាករៅ ករួករគឲ្យ

4

រ

5

<រៅរឡើយ>រទ។

ំ ូលាយ
ើញណាស់> ជារិរសសមនសសរ្
ម ះ ឡ រនះគឺថាខាំម
ុ ិន<ទ្ធន់>បានសមាសគ្នត់ឲ្យបានទូេទ

6
7

ើញមនអែករៅ ស់រី បបវែឹង និងកមមភិ-

ស៖ របើអ៊ី៊េឹងខាំយ
ុ េ់មិនក្េឡំរទ គឺថារលាកបានសួ សំណួ សជ
ី រក្ៅទ្ធំងកែុងក្កបខ័ណឌកា ង្គ
បស់រលាករនាះ គឺរលាកវបងវេកឲ្យោេ់អំរីកា សមាសសីជរក្ៅ រវើយនិងក្គ្នន់វតកា សនានាបនដិេ

8

បនដួេ ឬនិយយរេងជាមួយក្បជាជន ររេវដេរលាករៅក្សុកភូមិវឹង
ែ <>។

9

ជាមួយ ឡ រវើយនិងជាមួយវែឹងកមមភិបាេ<ស-២១ មែក់>រទៀត។ <ខាំន
ុ ឹងក្តេប់រៅនិយយអំរី

អ៊៊ីេឹងរលាកសមាស

10

សញ្ញាណកមមភិបាេរនះបនតិេរទៀត។>

11

រៅមនាី ស-២១ រវើយនិងមែក់រទៀត <វដេ>រធេើកា រៅមនាី សនតិសខភែំក្បុស។ អ៊៊ីេឹងវមនរទ? បញ្ញជក់

12

រឡើង វិញបីនាក់ អ៊៊ីេឹងវមនរទ?

13
14

អ៊េ
៊ី ឹងថារតើរលាកបានសមាសមនសសរី នាក់<វដេរធេើកា >

្៖ ក្តឹមក្តូវរវើយរលាកក្សី។ ខាំម
ុ ិនោំេាស់ថា មនអែកដថ្ទរទៀតរធេើកា រៅទីរនាះវដ ឬក៏
យ៉ាងណារនាះរទ។ ក៏ប៉ាវនត <ខាំស
ុ ងឃឹមថា> តលាកា អាេវសេង< ករួករគរ
ស៖

15

ខាំស
ុ ូមឲ្យរលាកបំភឺម
ល ួយរទៀតគឺថា

ើញ> ។

រលាកបាននិយយរី បាយកា ណ៍មនសសសាស្ដ្សជា
ត

16

រក្េើនអរនលើ។ ខាំយ
ុ េ់មិនេាស់រទ មិនដឹងថារលាកនិយយរីឯកសា ណាមួយរទ។ អ៊៊ីេឹងសូមឲ្យរលាក

17

បញ្ញជក់រមើេ រតើរលាកសំរៅរេើឯកសា ណាទ្ធក់ទងនឹងក្បជាសាស្ដ្ស ត បាយកា ណ៍ក្បជាសាស្ដ្សរត នះ?
្៖ <រតើ> បាយកា ណ៍ពាក់រ័នរា ៅនឹងក្បជាសាស្ដ្សរត នះ គឺជា បាយកា ណ៍មួយវដេ<រធេើ>

18
19
20
21
22
23
24
25

រឡើងរោយតលាកា <វមនរទ?>
[១៥:៥១:១១]
ស៖ ខាំ<
ុ សូមរទ្ធស

រតើ>ភាគីបានផតេ់ បាយកា ណ៍ក្បជាសាស្ដ្សស
ត ក្មប់កា រធេើសវនាកា

រយើងរនះ<ឲ្យរៅរលាក ឬក៏រលាកមនក្សាប់រវើយ>? សូមរលាកជួយបំភឺម
ល ករមើេ៍។
្៖ សូមអ គណរលាកក្សី។ ខាំក្ុ បវវេជាខាំកា
ុ េរនាះ រោនឡូតដ៍វារេញមករីរគវទំរ័
<រក្ពាះវាជាឯកសា សាធា ណៈរវើយ>។ ខាំោ
ុ ម
ំ ិនេាស់េំណេរនះ។
ស៖ រតើជា បាយកា ណ៍ក្បជាសាស្ដ្សវត ដេរធេើរោយ រអវា តាបូ ឬក៏យ៉ាងរម៉ាេ? សូមរលាក

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
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ទំរ័

ថ្ងៃទី១៦ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦

1

ជួយបញ្ញជក់តិេរមើេ។

2
3
4
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្៖ ខាំក្ុ តូវក្តឡប់រៅរិនិតយរមើេបញ្ញជក់ឲ្យបានេាស់ថា <ប៉ាវនត រយើងក្តូវរិនិតយរឡើង វិញ>
បាយកា ក្បជាសាស្ដ្ស<
ត ទ្ធំងអស់

ួមមន> កា សិកាក្សាវក្ជាវ បស់ វប៊ន រ

ៀ និន ផងវដ ។

<រិនិតយរមើេរឡើង វិញ រធេើវបបរនះ រទើបវាេាស់លាស់។>
ស៖ តាមរិតសំណួ ខាំុ ខាំក្ុ គ្នន់វតេង់ដឹងេាស់ថារៅររេវដេរលាកស រស រសៀវរៅរលាក

5
6

វែឹង គឺ<“រវតអេីរគសមលប់?” គឺ> រលាកមិនបានរក្បើ បាយកា ណ៍រនះ រដើមបីរធេើជាមូេោឋនថ្នកា

7

ស រស រសៀវរៅរលាករទ។ ខាំេ
ុ ង់ដឹងប៉ាណណ ឹងរទរលាក។

8

្៖ ក្តឹមក្តូវរវើយរលាកក្សី។

9

ស៖ ខាំស
ុ ូមឲ្យរលាកជួយបំភឺម
ល ួយរទៀត

គឺទ្ធក់ទងរៅនឹង របៀបវដេរលាកសមាស។

<ខាំុ

10

យេ់រវើយថា> រលាក<រធេើតាម> វិធីសាស្ដ្សវត ផែកក្សាវក្ជាវ<សាកេវិទាេ័យ>រដើមបីវង ការ្
ម ះ

11

សមៃត់ បស់បគគេវដេរលាករោទសួ វដេរលាកសមាស។ អ៊៊ីេឹងខាំេ
ុ ង់សួ ថា រៅររេវដេរលាក

12

សមាសមនសស រៅររេវដេរលាកសនានាជាមួយរួកគ្នត់រនាះ រលាកសមាសសីជរក្ៅរនាះ រតើកែុង វិធី

13

សាស្ដ្ស ត បស់រលាករនាះ រលាកអាេរក្បើរ័ត៌មនវដេរលាកទទួេបានរៅសួ បគគេរផសងរទៀតថា រនះ

14

<>បគគេ ូបរនះ បានក្បាប់ខំថា
ាុ មនរ ឿងអ៊៊ីរេះរកើតរឡើង រវើយរតើរលាកមនរយបេ់យ៉ាងណាវដ ?

15

រតើរលាកអាេសួ តាមវិធីរនះបានរទ ឬក៏រលាកក្តូវ កាកា សមៃត់ លាក់រ្
ម ះបគគេវដេរលាកបាន

16

សួ រីមនៗមក មិនរៅក្បាប់អក
ែ វដេរលាកសមាសបនតរទៀតរទ?

17
18

្៖ សូមអ គណរលាកក្សី។ អ៊៊ីេឹងឯងគឺថាមិនអាេក្បាប់បានរទ។
[១៥:៥៣:៥៨]

19

ស៖ ខាំរុ ោទសំណួ ទ្ធំងអស់រនះទ្ធក់ទងរៅនឹង វិធីសាស្ដ្សរត នះ រីរក្ពាះថាវាជាកា សំខាន់ណាស់

20

សក្មប់រួករយើងទ្ធំងអស់គ្នែ រក្ពាះថារៅកែុងនីតិ វិធីេាប់រនះ កែុងកា ផគូ ផគងរ័ត៌មន រដើមបីឲ្យដឹងថាវា

21

សីសង្គេក់គ្នែឬក៏អត់រនាះ វាជាខលឹមសា េមបង ជារបះដូងថ្នកា ង្គ បស់រយើង។ អ៊៊ីេឹងបានខាំេ
ុ ង់ដឹងថា

22

រតើកា រធេើ របៀបរនះមនកា ហាមឃាត់ឬអត់ <ជារិរសស រៅកែុងប ិបទថ្នកា ក្សាវក្ជាវ បស់រលាក

23

វតមតង។ កាេរីមសិេមិញ> ខាំគ
ុ ិតថា រលាកបាននិយយជាមួយសវក្រះរាជអាជាាអំរីសញ្ញាណថ្នកា

24

ក្បមូេផតំក្ុ កុមមួយរៅកវនលងណាមួយ រោយរេើករឡើងថា កា រធេើវបបរនះ រដើមបីសក្មួេដេ់ក្កុមរនះ

25

រៅកែុងក្កបខ័ណឌ<>ថ្នឧក្កិដក
ឋ មមក្ទង់ក្ទ្ធយធំ។ អ៊៊ីេឹងខាំស
ុ ួ ថា ររេរលាករ្លើយអ៊េ
៊ី ឹងវមនវមនរទថា

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466621
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
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1

កា រធេើវបបវែឹង គឺរគរធេើជាញឹកញាប់រៅរវើយ កាេណាក្បមូេមនសសមកោក់ក្កុមណាមួយ មករៅ

2

កវនលងណាមួយរនាះ គឺរដើមបីសក្មួេកា ង្គ ក្គប់ក្គងក្កុមនុ៎ង។ រវើយខាំេ
ុ ង់សួ រលាកថារតើកា រធេើវបប

3

រនះ ជាដំណាក់កាេមួយវដេ្នរៅដេ់កា ក្បក្រឹតឧ
ត ក្កិដក
ឋ មមក្ទង់ក្ទ្ធយធំ ឬក៏យ៉ាងណា?

4
5
6

្៖ សូមអ គណរលាកក្សី។

ខាំស
ុ ូម<ក្បកាន់ខាជប់វតវាកយសរា វដេមន>រៅកែុងរសៀវរៅ

បស់ខំ<
ាុ ប៉ារណា
ណ ះ> និយយអំរីកា <>កា រ ៀបេំនូវ េនាសមព័ន<
ា រឡើង វិញ េំរពាះក្បរភទក្កុមរផសងៗ
វដេជាគំ ូក្បមូេផតំម
ុ នសស ជាវផែកមួយថ្ន>ដំរណើ <កា ជាក្ទង់ក្ទ្ធយធំ>។

7

ុ ង់រោទសំណួ វែឹងរៅរលាក រោយរធៀបរៅនឹង -- ពាក់រ័នន
ា ឹងជន
ស៖ អ៊េ
៊ី ឹងរវើយបានខាំេ

8

ជាតិោម រីរក្ពាះថា រៅេំរពាះមខតលាកា រយើងរនះ គឺថារយើងមនសាកសីមកផដេ់សកខីកមម វដេរយើង

9

មនឯកសា ជារក្េើនរៅកែុងថ្ដរយើង <>រីរក្ពាះថាផាយ
ុ រីកា ក្បមូេផដំ ុវិញរនាះ គឺថារយើងមនកា វបង

10

វេកបំវបកមនសសរៅកែុងក្កបខ័ណឌថ្នកា ជរមលមសជារដើមរនះ គឺបំវបកក្បជាជនរទ វដេកា ជរមលមស

11

រនះ រកើតរឡើងជារក្េើនដំណាក់កាេរៅកែុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ។

12

ឥឡូវរនះខាំស
ុ ូមរេើកយកេរមលើយ បស់ ម៉ាន់ វសន ឯកសា E3/5205។ ឯកសា រនះ រលាករំ

13

ុ ឹងអាន<ជូនរលាក
មនរៅកែុងសំណំឯកសា រៅេំរពាះមខរលាករនាះរទ។ រនះគឺជាសក្មង់មួយវដេខាំន

14

សាតប់>។ <ដូេខាំក្ុ បាប់រលាកតាំងរីរដើមអ៊៊ីេឹង ថារលាកមិនមនឯកសា ក្គប់រទ។> ខាំម
ុ ិនបានផដេ់

15

ឯកសា ទ្ធំងអស់ជូនរលាករទ សូមអភ័យរទ្ធស។ <រលាក ម៉ាន់ វសន> បាននិយយអំរីកា េូេ ួម

16

បស់គ្នត់រៅកែុងកា បះរបា មួយ។ គ្នត់រនយេ់ ERN ជាភាសាបារាំង គឺ 00293922, ERN ជា

17

ភាសាវខម គឺ 00221850, ERN ជាភាសាអង់រគលស គឺ 00275164។ គ្នត់និយយអំរីកា សួ េរមលើយ

18

គ្នត់ រគរោទសំណួ គ្នត់ដូេតរៅរនះ៖ “រតើរគមនរធេើបាបរលាក ោក់រធេើទ្ធ ណកមមរលាកវដ ឬរទ

19

ររេរគសួ េរមលើយរលាក? គ្នត់រ្លើយ៖ មិនមន<>អែកណារធេើទ្ធ ណកមមអីខំរាុ ទ រគរោទសំណួ ខាំុ

20

រដើមបីឲ្យដឹងថា អែកណាជាអែកដឹកនាំកា បះរបា

21

អែក<ភូមិ>វដេរគនាំរេញរៅ<មន>រនាះ

22

រវើយនិងមនក្ទរយសមបតតិ<រេញរៅ>។”

23

រវើយនិងអែក<បានរធេើកា >រៅរីសម័យមន រវើយ
<គឺ បួស

រក្កាយមករគនាំ>សទាវតជាអែកមនឋានៈ

[១៥:៥៨:១៥]

24

រវើយបនាាប់មករទៀត រៅកែុងកិេចសមាសន៍រផសងមួយរទៀត គឺឯកសា E3/7675, ERN ជា

25

ភាសាបារាំង គឺ 00293924(សីក), ERN ជាភាសាអង់រគលសគឺ 00221858(សីក)។ សូមអភ័យរទ្ធស

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466622

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ
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1

ខាំក្ុ េឡំរេខ ERN ខាំអា
ុ នរឡើង វិញ គឺជាភាសាបារាំង គឺ 00293926, ERN ជាភាសាអង់រគលស គឺ

2

00221859

3

“២០ថ្ងៃរក្កាយមក វខម ក្កវមបានអនញ្ញាតឲ្យខាំរុ ៅជួបក្បរនាកូនខាំុវិញ រវើយខាំបា
ុ នជួបក្បរនាខំរាុ ៅវតត

4

កងោក់។ រយើងបានរៅជាមួយគ្នែ១០ថ្ងៃ មននឹងររេវដេរគជរមលមសរយើង រៅជាមួយនឹងក្គួសា ២០០

5

ក្គួសា រទៀត រេញរីកវនលងវែឹង។” គ្នត់រ្លើយបនតមករទៀត៖ “កែុងេំរណាមក្គួសា ទ្ធំង២០០វែឹង គឺ

6

មន១០០ក្គួសា ក្តូវបានដឹករៅក្សុកដំវប។ អ៊៊ីេឹង<រួក>គ្នត់ក្តូវោករេញរីភូមិកំរណើត បស់គ្នត់។”

7

អ៊៊ីេឹងរៅររេវដេរលាកនិយយអំរីកា បះរបា រនះ រយើងមនសាកសីមួយគ្នត់បានរនយេ់អំរី

រវើយមិនមន ERN ជាភាសាវខម រនាះរទ។ គ្នត់និយយអំរីកា ួេផតរីកា

8

កា េូេ ួមកែុងកា បះរបា

9

គ្នត់រៅកវនលងរផសងរទៀតជាមួយក្គួសា បស់គ្នត់។ អ៊៊ីេឹងខាំេ
ុ ង់សួ រលាកថា រតើរលាករី -- ខាំេ
ុ ង់សួ

10

រលាកថា របើរលាកនិយយ -- រលាកបានរេើករឡើងថារគក្បមូេផដំម
ុ នសសោក់មំ ដុ មួយក្កុមអ៊៊ីេឹងរៅ។

11

វតឥឡូវរនះ សាកសីរនះរ្លើយថា តាមរិតរគបញ្ជូ នឲ្យរៅវបកវខាករីគ្នែ វិញរទ។ រលាកមនក្បតិកមមយ៉ាង

12

រម៉ាេយ៉ាងរម៉ាេវដ ?

13

16

ខាំរុ សែើសំឲ្យរមធាវលផេ
ដ ់កា ប ិរេឆទថ្នឯកសា រនះផង រដើមបី<ឲ្យអែកជំនាញយេ់ថារតើសកមមភារ
ទ្ធំងរនះ រកើតរឡើងរៅររេណា>។
កញ្ញា អង់តា វគស
ី រស៖

17
18

អត់មនបញ្ញាអេីរទ

គឺថារក្កាយររេៗបះរបា រៅក្កូេឆ្ម

គឺថាក្បវវេេងឆ្ែំ៧៥អីវឹង
ែ

រលាកក្រះរាជអាជាា។

19

[១៦:០១:២១]

20

រលាក អាឡិេសាន់ដឺ វន
ី តន៖

21

ំឃាង
ំ រវើយរក្កាយមករគជរមលមស

រលាក វលរេលមម សមត
ី ៖

14
15

រវើយរក្កាយមករនាះ រគោប់គ្នត់

ំឃាង
ំ ៖

្៖ សូមអ គណរលាកក្សី។ បាទ អ៊៊ីេឹងឯងបានជារលាកក្សីសួ ខាំរ
ុ ីមនថា រតើមនគំ ូណា

22

មួយ<ថ្នកា ក្បមូេផតំម
ុ នសស

ខាំបា
ុ នរ្លើយតបតាមវិធីវដេខាំេ
ុ ង់រ្លើយថា

វាជា>កា រ ៀបេំរឡើង វិញ

23

<ថ្នក្បរភទក្កុមរផសង។ ដូរេែះរវើយ កា ក្បមូេផតំម
ុ នសសជាគំ ូមួយរវើយ វតមនក្បរ័នក្ា គប់ក្គង

24

វបប ឹតបនតឹង និង វិន័យ ួមមន> ឧទ្ធវ ណ៍ថា <កា កត់ក្តា>ក្បវតតិ ូប បស់ក្បជាជន <ក្បវតតិ ូប

25

ជាតិរនារុ ផសងគ្នែ វដេជា>ឧទ្ធវ ណ៍មួយ<មនរៅកែុងរសៀវរៅកត់ក្តា រគរធេើបានរី កាេ។ រនះជា

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466623
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ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័
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100

1

ឧទ្ធវ ណ៍ថ្នកា >ក្តួតរិនិតយ<យ៉ាង ឹតតបិត រវើយវារកើតរឡើង>ជាក្បោំ<រវើយរៅកែុង បបកមពជា
ុ

2

ក្បជាធិបរតយយវែឹង>។

3

សួ រោយកញ្ញា អង់តា វគស
ី រស៖

4

ស៖ ខាំយ
ុ េ់រវើយថា រនះជា របៀបរធេើឲ្យមនភារខសគ្នែមួយ ក៏ប៉ាវនតសំណួ ខាំរុ នះ ខាំេ
ុ ង់សួ

5

រលាកពាក់រ័នន
ា ឹងក ណីជាក់លាក់រៅក្សុកក្កូេឆ្ម រនះ។ រោយរវតថា មនរួកោម ក៏ដូេជាក្បជា

6

ជនរផសងរទៀតវដ

7

ុ ង់សួ រលាកថា
អ៊៊ីេឹងខាំេ

8

រេញរីគ្នែអស់វឹង
ែ វាខសផាយ
ុ រីក្បមូេផដំគ្ន
ុ ែ រនះ? ខាំយ
ុ េ់ថាមន របៀបរផសងគ្នែរវើយ។

9

ក្តូវរគជរមលមសរៅកវនលងរផសង។ ខាំដ
ុ ឹងរវើយថា វាមិនវមនមនវត របៀបមួយរទ។
រតើឲ្យក្គប់ក្គងឲ្យង្គយក្សួេជាងមនយ៉ាងរម៉ាេរៅរបើបំវបកមនសសឲ្យវបក

[១៦:០២:៥២]

10

ុ ូម
្៖ សូមអ គណរលាកក្សី។ ជាងមីមង
ដ រទៀត <វាមិនវមនរទ> រនះជាគំ ូមួយ <រវើយខាំស

11

បញ្ញជក់រីរដើមថា រលាកក្សីគួ >រៅរមើេ<ភារខសគ្នែថ្នទំវំ និង ររេរវលា វដេខាំរុ េើកវាកយសរា

12

មួយគឺ “មូេ វិវដតក្តួតគ្នែ” វដេមនជាប់ពាក់រ័នរា ៅនឹងក ណីជនជាតិោមវដ ផាយ
ុ រីក ណីជនជាតិ>

13

រវៀតណាម។ រីររេមួយមួយរៅររេមួយ រយើងមនវផនកា (ក) វផនកា (ខ) <និងវផនកា (គ)>។

14

<កែុងក ណីរនះ> អ៊៊ីេឹងរក្កាយរីកា បះរបា វែឹងោមក៏កាលយរៅជាក្កុមរគ្នេរៅ រោយសា រីរដើមទី

15

មក <រួករគជាជនជាតិ>ោម<រៅរវើយ។ ជាដំបូង រគដឹងថា រួករគ>ដឹង<>ថាខលួនគ្នត់ជាអែក

16

ណា។ <បនាាប់មក រៅលាយឡំជាមួយ>ក្កុមដថ្ទរទៀតវដ <>រគក្តូវតក្មង់សក្មួេនូវសតិអា មមណ៍

17

បដិវតតន៍ បស់រួករគ <េងរក្កាយ> រោយសា អែកទ្ធំងរនាះមិនអាេរធេើតាមអេីវដេរគេង់បានវបបរនះ

18

អ៊៊ីេឹងឯងក៏ោប់រផដើមបាត់ខួ ន
ល ជាបនតបនាាប់

19

ឧទ្ធវ ណ៍ថារយើងមន -- រគរៅថា មនរេតនាជាក្បរ័នរា ដើមបីយកខលួន នាំខួ ន
ល អែកទ្ធំងរនាះ យក

20

<រៅសមលប់រោយសា វតរួករគជាោម>។ <រនះមិនវមនមនវតកែុងរសៀវរៅ បស់ខំរាុ ទ ដូេខាំន
ុ ិយយ

21

រវើយនិយយរទៀត រនះជា>ឯកសា វដេបានរីអែកវដេរធេើកា រៅក្សុកកំរង់រសៀម ក៏<មនកា >

22

សមាសក្បជាជនមួយេំនួន <វដេបញ្ញជក់រី>េំណេេមែិត<ទ្ធំងរនាះវដេខាំស
ុ រស >រៅកែុងរសៀវរៅ

23

ខាំុ ួេរវើយ។

24
25

ជារិរសសគឺោមរៅកំរង់រសៀម

តំបន់៤១

រនះឯង។

[១៦:០៤:២១]
ស៖ ខាំន
ុ ឹងរ

ើញថា រម៉ាងបួនរវើយ ខាំន
ុ ឹងបញ្ច ប់បនតិេរទៀត។ កែុងក ណីជាក់លាក់រនះ វដេខាំុ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01466624

E1/403.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
សំណំរ ឿងក្រវមទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ
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1

រេើកក្បាប់រលាករនះ គឺថារៅេងឆ្ែំ៧៥ មនកា -- អែកវដេដឹកនាំកា បះរបា វែឹង រគបញ្ជូ នគ្នត់រៅ

2

កវនលងរផសងរទៀតឲ្យរធេើកា ជាមួយជន ួមជាតិវខម រផសងរទៀត។ ខាំេ
ុ ង់និយយក្បាប់រលាកថា រនះវាខសរី

3

កា ក្បមូេផដំ ុ រវើយ<និងកា ក្គប់ក្គង រីរក្ពាះគំនិតរគរៅររេរនាះ រគក្តូវ>បំវបកមនសសឲ្យវបកគ្នែ

4

រៅរៅកវនលងរផសងជាមួយវខម រផសងរទ។ ខាំយ
ុ េ់ណាស់ <វាមិនវមនជាទក្មង់វតមួយថ្នកា >ក្គប់ក្គង

5

មនសស<រទ> ក៏ប៉ាវនតវាមិនដូេអេីវដេរលាករេើករឡើងថាកា ក្បមូេផដំរុ ទ រក្ពាះថា រនះគឺតាមរិតជាកា

6

េង់រធេើឲ្យជនជាតិោមទ្ធំងអស់វឹង
ែ រៅ ស់រៅជាមួយបងបែូនវខម កវនលងរផសងរទៀត វដេរៅរាយបា៉ាយទូ

7

ទ្ធំងក្បរទសរៅវិញរទ។ អ៊៊ីេឹងរលាកមនគំនិតរយបេ់យ៉ាងរម៉ាេវដ ? ក្បតិកមមយ៉ាងរម៉ាេវដ

8

ថាមិនក្បមូេផដំរុ ទរនះ?

9

្៖ សូមអ គណរលាកក្សី។

ខាំ<
ុ សូមសួ រលាកក្សី

រក្ពាះ

ថារតើរលាកក្សីេង់សំរៅរេើឯកសា

10

វដេខាំបា
ុ នទទួេសក្មប់សវនាកា ថ្ងៃវសែក ឬយ៉ាងណា រតើខំគ
ាុ ួ រិនិតយរឡើង វិញ រដើមបីបញ្ញជក់ ឬយ៉ាង

11

រម៉ាេ?> រៅខាងរដើមទី ខាំន
ុ ិយយរវើយ និយយអំរីកា រ ៀបេំរឡើង វិញ <ថ្នក្កុមរផសងៗ គំ ូថ្នកា

12

ក្គប់ក្គងតាមវបបរក្បើ វិន័យ វដេជាគំ ូមួយថ្ន>កា ក្បមូេផដំម
ុ នសស <ប៉ាវនត ធាតសំខាន់ជាងរគគឺកា

13

ក្គប់ក្គង និងបទបញ្ញជ វដេជាធាតផតេ់េទាភារឲ្យរួករគ សក្មប់រៅក្កុម>មនសស<នានា រដើមបី

14

យករេញរៅសមលប់។ មនក ណីខលះរកើតរឡើងរៅកែុង>ក្សុកកំរង់រសៀម <រោយរ្
ម ះរួករគក្តូវបាន

15

កត់ក្តាទកកែុងរសៀវរៅ រវើយរគដឹងក្គប់គ្នែថាន ណាជាជនជាតិ>ោម<រៅរវើយ។ ររេមនបទ

16

បញ្ញជធាលក់មកកាេណា រគនឹងយកអែកទ្ធំងរនាះរេញ>។ អ៊៊ីេឹង កា ក្បមូេផដំម
ុ នសសរនះ <គឺជាគំ ូ

17

មួយ កែុងេំរណាមគំ ូនានា ួមបញ្ចូ េទ្ធំងកា កាទកកំណត់ក្តាអីជារដើម>។

18

[១៦:០៦:១៩]

19

កញ្ញា អង់តា វគស
ី រស៖

20

ខាំេ
ុ ង់បញ្ញជក់ក្បាប់រលាកថានឹង ខាំន
ុ ឹងរោទសំណួ ទ្ធក់ទងរៅនឹង<ទីតាង
ំ នានារៅកែុង>ឯកសា

21

<ទ្ធំង>រនះ។ អ៊៊ីេឹងវសែកវែឹង ខាំន
ុ ឹងរោទសួ រលាកេមែិតសីជរក្ៅទ្ធក់ទងនឹងបញ្ញាអស់វឹង
ែ រវើយ។

22
23

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
បាទ អ គណ។ បាទ អ គណ រលាកអែកជំនាញសវនាកា ថ្ងៃរនះដេ់ររេឈប់សក្មករវើយ

24

អងគជំនំជក្មះក្បកាសផ្ទែកកិេចដំរណើ កា សវនាកា សក្មប់ថ្ងៃរនះក្តឹមរនះ

រវើយសវនាកា រេើករៅ

25

បនដរធេើរៅថ្ងៃវសែក ថ្ងៃក្រវសបតិ៍ ទី១៧ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦ ោប់រផដើមរីរម៉ាងក្បាំបួនក្រឹក។ រវើយសវ-

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៨៤
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1

102

នាកា រៅថ្ងៃវសែក អងគជំនំជក្មះនឹងរធេើសវនាកា បនដសាដប់សកខីកមមសាស្ដ្សាដោ យអែកជំនាញ វីនតន។

2

រវើយអងគជំនំជក្មះសូមអ គណរលាកអែកជំនាញ សវនាកា សាដប់សកខីកមម បស់រលាកកែុងឋានៈ

3

ជាអែកជំនាញរៅមិនទ្ធន់េប់រៅរឡើយរទ

4

វសែករទៀត។

អងគជំនំជក្មះរកាះអរញ្ជ ើញរលាកមកបនដផេ
ដ ់សកខីកមមរៅថ្ងៃ

5

រវើយមស្ដ្នី ដ ដឋបាេតលាកា សក្មបសក្មួេជាមួយនឹងបគគេិកថ្នអងគភារគ្នំពា សាកសី និងអែក

6

ជំនាញ កែុងកា ជូនរលាកសាស្ដ្សាដោ យអែកជំនាញរៅកាន់ទីកវនលងវដេគ្នត់សាែក់រៅ និងឲ្យអរញ្ជ ើញគ្នត់

7

ក្តឡប់មកេូេ ួមសវនាកា រៅថ្ងៃវសែករទៀតវដេនឹងោប់រផដើមរីរម៉ាងក្បាំបួនក្រឹក។

8
9
10

រវើយបង្គគប់ឲ្យអន កសមនាី
រខៀវ សំផន ក្តឡប់រៅកាន់មនាី

ំឃាង
ំ ថ្នអ.វ.ត.ក វិញេះ និងបង្គគប់ឲ្យនាំខួ ន
ល គ្នត់ក្តឡប់មកេូេ ួម

សវនាកា រៅថ្ងៃវសែកឲ្យបានមនរម៉ាងក្បាំបួនក្រឹក។
សក្មកេះ៕

11
12

ំឃាង
ំ នាំខួ ន
ល ជនជាប់រោទទ្ធំងរី ូប រលាក នួន ជា និងរលាក

ក្កឡាបញ្ជ ៖ី

13

សូមអរញ្ជ ើញរក្កាកឈ !

14

(សវនាកា ផ្ទែករៅរម៉ាង ១៦:០៨ នាទី)

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាេខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

