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រលាក រខៀវ សំផន
រមធាវីកា ពា ជនជាប់រោទ នួន ជា៖

រលាក ហ្ង គឹមសួន
រលាក វវន រៅ

រលាក សន អ ណ

រលាក គឹម រម៉ាងឃី

រលាក េីវ សវណ្ណ
ា

រលាកក្សី រជត វណា េី

រលាក វិចទ័ កូរប៉ា (Mr.Victor KOPPE)

រលាកក្សី ទី ក្សុីនណ្ណ

រលាកក្សី ដូ ីន ជិន (Ms. Doreen CHEN)

រលាកក្សី សីន សវន

រមធាវីកា ពា ជនជាប់រោទ រខៀវ សំផន៖

វផែកក្គប់ក្គងតលាកា ៖

រលាក គង់ សំអន

រលាក អច អ ណ

កញ្ញា អង់តា ហ្គីសរស (Ms. Anta GUISSE)

រលាកក្សី សួ សទ្ធា វី

រមធាវីតណ្ណ
ំ
ងរដើមបណាង
ឹ ដឋបវរវណី៖
រលាកក្សី ម៉ា ី ហ្គី ូដ(៍ Ms.Marie GUIRAUD)
រលាក រឡា ជនធី
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

បញ្ជ រី ្
ម ះអែកនិយយ៖
ភាសាវដេបនរក្បើ រេើកវេងវតមនកា បញ្ញជក់រផសងរទៀតរៅកែុងក្បតិោ ឹក

អែកនិយយ

ភាសា

រៅក្កម និេ ណន (ក្បធានអងគជំនំ)

វខម

រលាក រេេ េីសាក់

អង់រគលស

រលាក នីកូឡាស គូមវជន

អង់រគលស

រលាកក្សី ជា លាង

វខម

i
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
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ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

1

1

ក្ិចចដហំ ណើរការនីតិ វិធី

2

(រៅក្កមចូេកែុងបនាប់សវនាកា )

3

[០៩:០២:១៤]

4

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

5

អងគយ
ុ ចះ!

6

អងគជំនំជក្មះក្បកាសបនតកិចចដំរណើ កា នីតិ វិធីសវនាកា ។ សវនាកា រៅថ្ងៃរនះ រធវើសវនាកា

7

សាាប់សនែិដ្ឋឋនបញ្ច ប់កិចចពិភាការដញរដ្ឋេរេើសំណំរ ឿង០០២

8

អាជាា។

9
10
11

វដេនឹងរធវើរឡើងរដ្ឋយសហ្ក្ពះរាជ-

ក្កឡាបញ្ជ ីសវនាកា កញ្ញា ជា សីវហ្័ង រឡើងរាយកា ណ៍អំពីសាថនភាពវតតមន អវតតមនភាគី
និងបគគេវដេអងគជំនំជក្មះរកាះអរញ្ជ ើញឲ្យចូេ ួមកិចចដំរណើ កា សវនាកា រៅថ្ងៃរនះ។
ក្កឡាបញ្ជ ៖ី
សូមរគ្ន ពរលាកក្បធាន។

12

សក្មប់សវនាកា សាតប់រសចកតីសនែិដ្ឋឋនបញ្ច ប់កិចចពិភាការដញ

13

រដ្ឋេរៅថ្ងៃរនះ ក្កឡាបញ្ជ ីកត់សមគេ់រឃើញថា ក្គប់ភាគីទ្ធង
ំ អស់ថ្នរ ឿងកាីរនះ មនវតតមន។ រេើក

14

វេងវតរលាក រពជ អងគ សហ្រមធាវីជាតិនាម
ំ ខតំណ្ណងរដើមបណាឹង ដឋបវរវណី វដេបនជូនដំណឹង

15

មកថា គ្នត់នឹងអវតតមនរៅកែុងសវនាកា រៅថ្ងៃរនះ រដ្ឋយមូេរហ្តផ្ទាេ់ខួ ន
ល ។ រដ្ឋយវឡករលាក នួន

16

ជា

17

វតតមន រៅកែុងបនាប់សវនាកា រៅថ្ងៃរនះ។ េិខិតេះបង់សិទាិ បស់រលាក នួន ជា បនក្បគេ់ដេ់

18

ក្កឡាបញ្ជ ី ួចរហ្ើយ។ សូមអ គណរលាកក្បធាន។

មនវតតមនរៅបនាប់ឃំខួ ន
ល ខាងរក្កាមសាេសវនាកា រនះ

19

[០៩:០៣:៣១]

20

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

រដ្ឋយរលាករសែើសំេះបង់សិទាិមន

21

អ គណកញ្ញា ជា សីវហ្័ង។ ជាដំបូងរនះ អងគជំនំជក្មះសរក្មចរេើសំរណើសំ បស់ជនជាប់

22

រោទ នួន ជា ជាមនសិន។ អងគជំនំជក្មះបនទទួេេិខិតសំេះបង់សិទាិចូេ ួមសវនាកា រដ្ឋយផ្ទាេ់

23

កែុងបនាប់សវនាកា រនះ បស់ជនជាប់រោទ នួន ជា ចះថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧ វដេបនបញ្ញជក់

24

ថា វដេគ្នត់មនបញ្ញាសខភាពឈឺកាេ ឈឺចរងកះ មិនអាចអងគយ
ុ យូ បន មិនអាចផចង់អា មមណ៍បន

25

យូ

និងរដើមវីមនេទា ភាពចូេ ួមសវនាកា នាថ្ងៃខាងមខ ឲ្យមនក្បសិទាភាព ខលួនសំេះបង់សិទាិចូេ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

1

2

ួម និងមនវតតមនរដ្ឋយផ្ទាេ់កែុងបនាប់សវនាកា រៅថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧។

2

បនរឃើញកំណត់រហ្តពិនិតយសខភាពជនជាប់រោទ នួន ជា វដេរធវើរឡើងរដ្ឋយក្គូរពទយក្បោំ

3

កា ពិនិតយ ពាបេ វងទ្ធំសខភាពជនជាប់រោទរៅ អ.វ.ត.ក ចះថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧ បន

4

កត់សមគេ់ពីសាថនភាពសខភាព បស់រលាក នួន ជា រៅថ្ងៃរនះ ថាមនអាកា ៈវិេមខ ឈឺចរងកះជា

5

ក្បោំ និងបនផាេ់អនសាសន៍ថា សំឲ្យអងគជំនំជក្មះអនញ្ញាតឲ្យរលាក នួន ជា ចូេ ួមតាមដ្ឋនកិចច

6

ដំរណើ កា សវនាកា ពីបនាប់មួយសថិតរក្កាមសាេសវនាកា រនះ។

7

វផែករេើមូេដ្ឋឋនរនះ និងរយងតាមបទបវញ្ញាតតិថ្នវិធាន ៨១(៥) ថ្នវិធានថ្ផាកែុង អ.វ.ត.ក អងគ

8

ជំនំជក្មះអនញ្ញាតឲ្យជនជាប់រោទ នួន ជា ចូេ ួមតាមដ្ឋនកិចចដំរណើ កា សវនាកា ពីចមៃយ ពីបនាប់

9

ឃំខួ ន
ល មួយសថិតរក្កាមសាេសវនាកា រនះ

10

សវនាកា រពញមួយថ្ងៃរនះ។
បង្គគប់ឲ្យបគគេិកវផែករសាតទសសន៍ភាជប់ក្បព័នរា សាតទសសន៍សក្មប់ជនជាប់រោទ

11
12

អាចចូេ ួមតាមដ្ឋនកិចចដំរណើ កា សវនាកា

13

សក្មប់ថ្ងៃរនះ។

14
15

តាម យៈឧបក ណ៍រសាតទសសន៍សក្មប់ យៈរពេ

នួន

ជា

ពីចមៃយរៅកែុងអំឡុងរពេថ្នកិចចដំរណើ កា សវនាកា

រហ្ើយជាបនតរៅរនះ អងគជំនំជក្មះផាេ់រវទិកាជូនរៅសហ្ក្ពះរាជអាជាា ងអនត ជាតិ រដើមវីបនត
រធវើកា រធវើរសចកាីសនែិដ្ឋឋនបិទបញ្ច ប់កិចចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ខួ ន
ល ។

16

[០៩:០៥:១៨]

17

រលាក រេេ េីសាក់៖

18

សូមអ គណរលាកក្បធាន។ សូមជក្មបសួ រលាក រលាកក្សីរៅក្កម សូមជក្មបសួ ភាគី

19

ទ្ធំងអស់។ រៅរពេវដេរយើងឈប់សក្មកកាេពីមសិេមិញ ខាំប
ុ ននិយយអំពីឧក្កិដក
ឋ មមថ្នកា ដ្ឋក់

20

<>ឃំឃាង
ំ
រហ្ើយនិងកា ដកហ្ូតនូវរស ីភាព បស់មនសសរាប់ពាន់រៅមនាី សនតិសខរនាះ រដ្ឋយមិន

21

មនដំរណើ កា នីតិ វិធីអី<
វ ទ្ធេ់>វតរសាះ។

22

ឥឡូវរនះ ខាំន
ុ ឹងរេើករឡើងអំពីក្បធានមួយ វដេរគរេើករឡើងជារក្ចើនដង ួចមករហ្ើយ រៅរពេ

23

វដេរយើងពិនិតយរមើេរៅរេើភសតតា
ុ ងទ្ធក់ទងរៅនឹងកា ោប់ខួ ន
ល មនសស

រហ្ើយនិងបញ្ជូ នរៅមនាី

24

សនតិសខ បស់កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ។

25

វដេរយើងនឹងពិភាការៅរពេរក្កាយ គឺចរមលើយសា ភាពវដេទទួេបនរដ្ឋយកា រធវើទ្ធ ណកមម គឺកា

រហ្ើយរនះគឺជាកា រក្បើក្បស់ចរមលើយសា ភាពមកពីស-២១

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514017

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

1
2

3

រ្លើយដ្ឋក់<គ្នែ>រៅវិញរៅមក រហ្ើយវជាមូេដ្ឋឋនសក្មប់កា ោប់ខួ ន
ល បវនថមរទៀត<>។
[០៩:០៦:២៧]

3

រៅអូ កវនសង រយើងបនសាាប់ឮ រឆ្ម វស វដេជាក្បធានមនាី សនតិសខ រហ្ើយនិងអនក្បធាន

4

បស់គ្នត់គឺ ឈិន គឹមងង វដេពួកគ្នត់ទ្ធង
ំ ពី បនមកផាេ់សកខីកមមថា ចរមលើយសា ភាពក្តូវ បនរផាើពី

5

ភែំរពញរៅរេខាកងពេ៨០១ ស សារ ឿន រៅ រ ឿន រនាះ។ រហ្ើយទ្ធហានកងពេវដេមនរ្
ម ះ

6

រៅកែុងចរមលើយសា ភាពរនះក្តូវបនោប់ខួ លន រហ្ើយក្តូវរគបញ្ជូ នរៅគកកងពេរៅអូ កវនសង។ រយើង

7

រឃើញអំពីកា អះអាង បស់សកខីកមមរៅកែុងឯកសា ចរមលើយសា ភាព បស់មនាី ស-២១ ផងវដ វដេរៅ

8

កែុងចរមលើយសា ភាពរនាះ គឺមនអកស ស រស ថ្ដ បស់ សន រសន រផាើជូនរេខាកងពេ រ ឿន រសែើឲ្យ

9

គ្នត់ពិនិតយរៅរេើចរមលើយសា ភាព រហ្ើយនិងោប់រ្
ម ះវដេពាក់ព័នព
ា ី៨០១។

10

រយើងក៏រឃើញ<ភាពសីសង្គវក់គ្នែ>ផងវដ

គឺ បយកា ណ៍ថ្ងៃ២៩ មីនា ១៩៧៧ គឺឯកសា

11

E3/1060 គឺជា បយកា ណ៍មកពីរេខាភូមិភាគរផាើជូន សន រសន។ ខាំស
ុ ូមដកក្សង់៖ “រយើងតាម

12

ដ្ឋនសភាពកា ណ៍<សមសធាត>ទ្ធំងងមី ទ្ធំងោស់

13

រគ្នេរៅទ្ធំងរនាះ ួមមនអែកក្បឆ្ំ ងមគ្ន៌ាបដិវតតន៍ រហ្ើយនឹងអែកវដេខាមង
ំ រ្លើយដ្ឋក់។”> រយើង<ក៏>

14

រឃើញនូវភសតតា
ុ ងដវដេរៅភែំរក្កាេ គឺតំបន់១០៥។ កមមភិបេមកពីតំបន់១០៥ គឺកមមភិបេជាន់

15

ខពស់ក្តូវបនសាាប់ចរមលើយរដ្ឋយ ក.ស.ច.ស ប៉ាវនតគ្នត់បនសាលប់បត់រៅរហ្ើយ មនរពេវដេ<កា

16

ជំនំជក្មះ>រនះោប់រផាើម។ គឺគ្នត់ថារឃើញចរមលើយសា ភាព វដេរគបញ្ជូ នមកពី -- គឺរគបញ្ជូ នរៅ

17

<ក្បធាន>រយធា<>តំបន់១០៥។ គឺរយើងរឃើញសា ទូ រេខវដេរៅសេ់ បស់<រេខាតំបន់> រៅ

18

សា< ន> វដេរផាើជូនរៅរមដឹកនាំរៅភែំរពញ ទ្ធក់ទងរៅនឹងសមមិតត សត វដេក្បក្ពឹតខ
ត សសីេធម៌ា

19

ជាមួយនា ីមែក់ រហ្ើយបណ្ណ
ា េឲ្យមនកា ោប់ខួ ន
ល <ទ្ធំងពី នាក់>។ សា< ន បនកត់សមគេ់>ថា

20

សត ក្តូវបនរគរ្លើយដ្ឋក់ពីមនមករដ្ឋយ អា<ជួន> អាកវត់ <ជួន>។ រហ្ើយគ្នត់សំកា វណនាំពី

21

មជឈិម អំពីអីវវ ដេក្តូវរធវើចំរពាះអាកវត់មួយរនះ។

22

គឺអក
ែ ទំនាស់<វដេនាំឲ្យអនតរាយដេ់បដិវតតន៍។

[០៩:០៩:២២]

23

រហ្ើយរលាក រលាកក្សីរៅក្កម អាចកត់សមគេ់រឃើញផងវដ ថា រៅកែុងសា ទូ រេខរនះ រៅ

24

វផែកខាងរេើខាងសាាំ គឺបនបញ្ញជក់ថាឯកសា រនះគឺក្តូវបញ្ជូ នរៅ នួន ជា ជាពិរសស។ រៅកែុងសកខីកមម

25

បស់គ្នត់រៅកែុងតលាកា រនះ រៅ សា< ន> បនទទួេសាគេ់ថា បនបញ្ជូ នសា ទូ រេខរនះ រហ្ើយ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514018

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

4

1

គ្នត់ក៏ទទួេសាគេ់ផងវដ ថា គ្នត់ទទួេបនរ្
ម ះមកពីខាងមជឈិម គឺរ្
ម ះ បស់កមមភិបេតំបន់

2

១០៥ វដេក្តូវបនរគរ្លើយដ្ឋក់រៅកែុងចរមលើយសា ភាពស-២១ បស់ <ជួន>។ <ជួន ធាលប់រធវើ>ជា

3

ក្បធានមនាី ពាណិជជកមមតំបន់។ សា< ន> បនអះអាងថា គ្នត់ទទួេបនកា វណនាំពីរមដឹកនាំរៅ

4

ភែំរពញឲ្យរដ្ឋះវេងសមមិតត សត ប៉ាវនតរយើងរឃើញថា រៅកែុងសវនាកា រនះ គឺបញ្ញជក់ថា វជាកា

5

និយយកហ្ករទ។ សាកសីពី ូបមកពីតំបន់១០៥ គឺ ោន់ <តូយ> រហ្ើយនិង បន <ឡឹងចូយ> បន

6

បញ្ញជក់ថា <ពួក>គ្នត់<ទ្ធំងពី នាក់>សាគេ់ សត។ <គ្នត់ជារមដឹកនាំេវីរ្
ម ះរៅកែុងតំបន់រនាះ

7

ទទួេខសក្តូវរេើកមលំងកា ង្គ និងជាបងបែូន បស់ក្បធានរយធាតំបន់។ >រហ្ើយពួកគ្នត់ទ្ធង
ំ ពី នាក់

8

បនបញ្ញជក់ថា ផាយ
ុ រៅនឹងអវីវដេរយើងបនសាាប់ឮ<ពី> រៅ សា< ន>, សត បត់ខួ ន
ល ពីរខតត

9

មណឌេគិ ី រហ្ើយមិនវដេរឃើញមាងរទៀតរនាះរឡើយ។

10

ខាំច
ុ ង់< ំឭក>ផងវដ ថា

រយើងបនសាាប់ឮរហ្តកា ណ៍មួយរទៀត

រៅកែុងវផែកភែំរក្កាេវដ

11

រហ្ើយក្បវហ្េជារលាក រលាកក្សីរៅក្កមរៅោំគឺ បន ឡឹងចូយ បនបញ្ញជក់អំពី<ក្កុមមនសស ត់

12

រគចរៅ>រវៀតណ្ណម<កែុងចំរណ្ណមរនាះមែក់មកពីកា ិយេ័យពាណិជជកមម>។

13

< បស់ពួករគ>គឺមិនបន ត់រគចរទ។

14

ដូចវដេ>រយើងបនរឃើញ<រហ្ើយ គឺ>រគបញ្ជូ ន<>រៅស-២១។

<ពួករគសថិតរៅខាងរក្កាយ។

ក្បពនា<ៗ> បស់

រហ្ើយ ង្គវន់សក្មប់រ ឿងរនះ

15

ចំរពាះមនាី សនតិសខស-២១ <រលាករៅក្កមជាទីរគ្ន ព!> គឺរយើងរឃើញថា មនឯកសា ជា

16

រក្ចើន<ណ្ណស់> រហ្ើយឥឡូវរនះ ខាំស
ុ ូមបង្គាញឯកសា មួយវដេជាចរមលើយសា ភាពវដេរគបញ្ជូ នយក

17

រៅរធវើជាមូេដ្ឋឋនរដើមវីកា ោប់ខួ ន
ល គឺឯកសា គឺេិខិត វខឧសភា ៧៧ រផាើមកពីកងពេ៣១០ រផាើជូន

18

េច វដេបញ្ញជក់ថា មនសសក្បំពី នាក់ក្តូវបនបញ្ជូ នរៅស-២១ រដ្ឋយសា វតរ្
ម ះ និងសកមមភាព

19
20

បស់រគក្តូវបនរ្លើយដ្ឋក់រៅកែុងកំណត់រហ្តចរមលើយសា ភាព គឺឯកសា E3/1050។
[០៩:១២:២៤]

21

េកខណៈថ្នកា ោប់ខួ ន
ល តាមអំរពើចិតត និងរក្ៅក្បព័នត
ា លាកា ហ្ែឹង គឺបង្គាញចាស់ផងវដ រៅ

22

កែុងេិខិតវដេរផាើជូនរចញពីគណៈកំពង់វផកំពង់រសាមរផាើជូន េច រៅថ្ងៃ០១ មិងនា ៧៧ ទ្ធក់ទងរៅ

23

នឹងកមមភិបេមកពីភមិភាគឧតា វដេក្តូវបនរគបញ្ជូ នរៅស-២១។ ឯកសា E3/1155 គឺឯកសា

24

រនះ បនបង្គាញថា

25

ចំរពាះសមមិតត េច ជាទីនឹក ឭក និង ជាទីក្សឡាញ់។ ថ្ងៃរនះ សូមបញ្ជូ នមនសសមែក់រ្
ម ះ វង មក

បបរនះបនរក្បើក្បស់កា ោប់ខួ ន
ល តាមអំរពើចិត។
ត េិខិតបនស រស ថា៖ “ជូន

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514019

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

5

1

<រលាក>។ អារនះជាមនសសរៅមនាី ភសតភា
ុ ឧតា ជាមួយ អាធច។ <ក្បពនាវក៏យ៉ាងរនះ។ វជា រភឿន

2

បស់ អានី ខាងពាណិជជកមម។> សកមមភាពវវដេនាំឲ្យបញ្ជូ នមក គឺរបើកប ឡាន ជាន់ហ្វហាវំងអូសកង់

3

សទាវត១០, ២០វម៉ាក្ត។ មាងវយករអរឡរវតទ័ សក្មប់រេើកអីវន់ដ៏តូចរៅអូសអាក្គុយដ៏ធំ អូសមិន

4

ួចវដំរឡើងកមលំងម៉ាសីនទ្ធេ់វតរៅារឡើងក្កហ្មង្គំង។ រហ្ើយសកមមភាពចងរក្កាយ គឺរបើករអរឡរវត

5

ទ័ ចះភែំ វមិនរក្បើក្បំងរទ វប ជាទមលក់វប៉ាេរអរឡរវតទ័

6

រដ្ឋយសា វប៉ាេរនាះក្តូវអូសតាមងែេ់ ក៏ខូចបូមអស់មួយ។ វរដ្ឋះរចញយករៅជួសជេ

7

រក្បងបូមហ្ូ រចញរៅសេ់១០េីក្ត។ គឺរដ្ឋយរគ្ន ព

8

រៅក្កមជាទីរគ្ន ព រយើងរឃើញរហ្ើយ>រៅកែុង បបវខម ក្កហ្ម <>កា <>របើកប រដ្ឋយខសវបប

9

ហ្ែឹង គឺជារហ្តផេក្គប់ក្គ្នន់មួយរដើមវីបញ្ជូ នមនសសមែក់រៅស-២១។

10

ឲ្យអូសងែេ់ជំនួសហ្វហាវំង។ អ៊ីចឹងរហ្ើយ

គឺរផាើរដ្ឋយរ្
ម ះ

រធវើឲ្យ

<ក្គឹន>។” <រលាក

[០៩:១៥:០០]

11

រហ្តដូរចែះរហ្ើយ រយើងោំបច់ក្តូវកា -- រហ្តដូរចែះរយើងក្តូវកា នូវតលាកា និងនីតិ វិធីដ៏េែ

12

មួយ មនរពេវដេរយើងអាចដកហ្ូតរស ីភាព ឬក៏សិទាិរស ីភាព បស់មនសសណ្ណមែក់។ <ខណៈរពេ

13

វដេខលឹមសា កែុងេិខិតរនះសាតប់រៅគួ ឲ្យអស់សំរណើចកតី

14

វេងរសើចរនាះរទ។> គ្នត់គឺជាអែករបើកប

15

<រៅរក្ៅរ្
ម ះ វង> ក្តូវបនរគបញ្ជូ នរៅស-២១ រៅថ្ងៃ០១ មិងនា ៧៧ រហ្ើយក្បវហ្េជាមិនដេ់

16

៣អាទិតយ រក្កាយមកគ្នត់ក្តូវបនរគយករៅសមលប់។ គ្នត់គឺមនរេខរ ៀង ៤.៣១៤ រៅកែុងបញ្ជ ី

17

រ្
ម ះអែករទ្ធស បស់ ក.ស.ច.ស<ស-២១។ រេខវដេរគពិឃាតគ្នត់គឺកែុងឯកសា E3/2285>។

18

ក៏ប៉ាវនតសាច់រ ឿងខាងចង

មិនវមនជារ ឿង

គ្នត់ជាក្បធានកងវ រសនាតូច រ្
ម ះ <រក្សង> ក្សាង

រៅក្កាំងតាោន់ក៏មនរហ្តកា ណ៍អាក្កក់ៗរកើតរឡើងដូចគ្នែវដ ។ បញ្ជ ីឯកសា <កែុងចំរណ្ណម

19

ឯកសា នានា>វដេរៅសេ់មកពីមនាី ឃំឃាង
ំ រនាះបនបញ្ញជក់អំពីអែករទ្ធស២៩ ូប

20

E3/4083 គឺបនបញ្ញជក់ថា មនអែករទ្ធស២៩ រហ្ើយ២០នាក់ដំបូងហ្ែឹង គឺភាគរក្ចើនជាអតីតទ្ធហាន

21

េន់ នេ់ ក្តូវបនរគរ ៀបរាប់ថា ោប់ខួ ន
ល រដ្ឋយសា ជាវផែកថ្នបណ្ណ
ា ញវដេក្បុងរគចខលួនរៅរវៀត-

22

ណ្ណម ឬក៏រៅថ្ង។ រហ្ើយអែករទ្ធស៧ ូបវងមរទៀត គឺមនកំហ្សរដ្ឋយសា វតគ្នត់រធវើបក់សាលបក្ពា

23

ឬក៏រធវើបក់ចប រៅកែុងសហ្ក ណ៍។ រេខ២៨ បនតវថា មិនគួ ហ្ូបបប រនាះរទ។ រហ្ើយរេខ២៩

24

គឺជាអតីតក្បធានភូមិ ឬក៏អតីតរមភូមិោស់អាយ៧៣ឆ្ែំ វដេគ្នត់េួចមាប
ូ អាហា យករៅហ្ូប។

25

រលាក

រលាកក្សីរៅក្កម

អាចពិនិតយរមើេរៅកែុងសាលយវដេខាំប
ុ ង្គាញហ្ែឹង

គឺជាឯកសា

គឺមន ូបភាព

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514020

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

6

1

បង្គាញ។ ក្បវហ្េជាពាក់កណ្ណ
ា េថ្នឯកសា រៅក្កាំងតាោន់ គឺបង្គាញថាក្បជាជន -- អែករទ្ធស

2

វដេជាប់រៅក្កាំងតាោន់ គឺជាអតីតអែក ដឋកា បបសាធា ណ ដឋ។ រនះគឺវផែករៅរេើកា ពិនិតយរមើេ

3

រៅរេើឯកសា បស់ក្កាំងតាោន់ រហ្ើយ<កា សនែិដ្ឋឋន បស់ រអៀ រមងក្ទី និង>ហ្ង់ ី ឡូកា <គឺមន

4

េកខណៈដូចគ្នែ រៅរពេវដេរគបនពិនិតយសិកាឯកសា វដេរៅរសសសេ់ទ្ធង
ំ រនាះ>។

5

[០៩:១៧:៥១]

6

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម រៅរពេវដេរយើងសាាប់សកខីកមម បស់ រ ៀេ សន <អំពីកា វណនាំ

7

ពីគណៈក្សុកក្តាំកក់ ឲ្យបង្គាញអតតសញ្ញាណ និង>របសសមែតអតីតេន់ នេ់ មនឋាននា សកាិខពស់។

8

រហ្ើយតារាងទី២រនះ <កែុង ូប ១.៦> គឺបង្គាញថា ក្បវហ្េជា៧៥ភាគ យថ្នអតីតទ្ធហានេន់ នេ់

9

ក្តូវបនរគឃំខួ ន
ល រៅក្កាំងតាោន់ រហ្ើយពួកគ្នត់មនឋានៈោប់ពីរមប៉ាូេិស ឬក៏ខពស់ជាងរនះរៅរទៀត។

10

ទ្ធក់ទងរៅនឹង<កា >របសសមែតអតីតមហ្វនតី ដឋ និងកងទ័ព េន់េន់ រមធាវីកា ពា កាីបនផាេ់នូវ

11

សាកសីវដេផាយ
ុ ពីរនះ រៅរេើបញ្ញារនះ រលាក រៅ វន់។ រយើងក្តូវចងោំថា គ្នត់គឺជាបគគេមែក់វដេ

12

បនោករចញពីក្តាំកក់ តាំងពីរពេដំបូងរៅកែុង បបរនះរម៉ាះល ។ រហ្ើយមា៉ា ងរទៀត គ្នត់ក្តូវបនរគោប់

13

ទក ឬោប់ រដ្ឋយសា វតបងបែូនក្បុស បស់គ្នត់ហ្ឹង
ែ គឺជាអតីតទ្ធហាន េន់ េន់។ ប៉ាវនតរទ្ធះបីជា

14

យ៉ាងណ្ណក៏រដ្ឋយ កែុងចំរណ្ណមសកខីកមមទ្ធង
ំ អស់ បស់សាកសី អំពីរគ្នេនរយបយរៅក្តាំកក់ វិញ គឺ

15

រទ្ធះបីជាមនកា យេ់ជំទ្ធស់ខសគ្នែយ៉ាងរម៉ាចក៏រដ្ឋយ

16

យ៉ាងចាស់ថា មនរគ្នេនរយបយ រហ្ើយនិងមនកា វណនាំពីថាែក់រេើមកថាែក់រក្កាម រដើមវីរបស

17

សមែតអតីតទ្ធហាន េន់ េន់។ ខាំប
ុ នបង្គាញឯកសា រនះ ជូនដេ់រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ួចរៅ

18

រហ្ើយ ដូរចែះថ្ងៃរនះ ខាំក្ុ គ្នន់វត ំឭកនូវឯកសា ចំនួនពី វតប៉ារណ្ណ
ា ះ។ រនះគឺជា បយកា ណ៍វខរមសា

19

៧៧

20

រហ្ើយបនកំណត់នូវបគគេមួយចំនួនវដេជាអតីត ដឋកា បបមន។ រហ្ើយឯកសា បនាគឺឯកសា

21

ឧសភា ឆ្ែំ៧៧ ជា បយកា ណ៍មកពីឃំពរពេ វដេបញ្ញជក់ថា ក្គួសា ១០៦ក្គួសា វដេមនស ប

22

ចំនួន៣៩៣

23

រៅរសសសេ់វដ ឬអត់ ជាក្គួសា ទ្ធហាន បបមន។

24
25

មកពីឃំជាងទង

ប៉ាវនា បយកា ណ៍វដេរៅសេ់បនបញ្ញជក់

វដេនិយយអំពីកា វណនាំជាបនាបនាាប់ពីអងគកា ឲ្យរបសសមែតមហ្វនតីខាមង
ំ
វខ

បស់អតីតទ្ធហាន បបមនក្តូវបនករមាច។ រហ្ើយឃំរៅវសវង កថារតើមនក្គួសា វដេ

[០៩:២០:៣៣]
រលាក រលាកក្សីរៅក្កម កា ោប់ខួ ន
ល និងកា ឃំខួ ន
ល មនសសរក្ពាះថា ពួករគ ឬក៏សាច់ញាតិ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514021

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

1
2

7

បស់ពួករគហ្ែឹង មនតួនាទី ឬក៏គ្នក្ំ ទ បបមនហ្ែឹង គឺមិនវមនជានីតិ វិធីដ៏ក្តឹមក្តូវរនាះរឡើយ វជាកា
រធវើទកខបករមែញ គឺសាមញ្ាដូរចែះឯង វជាកា រធវើទកខបករមែញ។

3

ពាក់ព័នរា ៅនឹងក្កាំងតាោន់ដូចគ្នែរនះវដ សាកសីទី១វដេបនមកផាេ់សកខីកមមរៅកែុងសវនាកា

4

រនះ ក្បវហ្េជា២ឆ្ែំមនគឺ មស សខា។ សមជិកក្គួសា គ្នត់សឹងវតទ្ធំងអស់ ក្តូវបនរគោប់ខួ ន
ល និង

5

ឃំខួ ន
ល រៅក្កាំងតាោន់

6

របះរឆ្ែតទមលក់រមភូមិ។

7

បញ្ញជក់អំពីកា ោប់ខួ ន
ល ទ្ធំងអស់រនាះ។ ឧទ្ធហ្ ណ៍ដូចជា បញ្ជ ីអែករទ្ធសវខឧសភា ៧៨ វដេក្តូវបន

8

ឃំឃាង
ំ អស់ យៈរពេរាប់វខ ឬរាប់ឆ្ែំ រហ្ើយចះហ្តថរេខារដ្ឋយក្បធានគកក្កាំងតាោន់ រ្
ម ះអាន។

9

កែុងបញ្ជ ីរនះគឺមន<ទ្ធំង>មាយ បស់ មស សខា, បែូនក្សី រហ្ើយនិងរយងផងវដ រៅរេើកា សមលប់

10

ឪពក បស់គ្នត់ និងបងថ្ងល បស់គ្នត់។ រហ្ើយរៅកែុងបញ្ជ ីដវដេរនះ គឺមនរ្
ម ះ <វង> សា ន

11

<ក្តង់រេខ៤>គឺជារពទយនា ីវដេបនផាេ់សកខីកមមរៅកែុងតលាកា រនះផងវដ

12

ក្កាំងតាោន់ អំពីកា ឃំខួ ន
ល <កូន> បស់គ្នត់រៅក្កាំងតាោន់។ រហ្ើយក្បសិនរបើរយើងរមើេរៅរេើបញ្ជ ី

13

ដវដេរនះ ក្បសិនរបើរយើងរមើេរៅកំណត់ក្តា<ដវដេហ្ែឹង>រៅខាងសាា ំ គឺបនបញ្ញជក់រដ្ឋយ <អច

14

ហាន> ថា “នា ីទ្ធង
ំ ពី នាក់រនះ <ក្តូវបនរ្លើយដ្ឋក់រដ្ឋយ ហាន រធវើកា >រៅរពទយ២២”។

15
16

អស់ យៈរពេរាប់ឆ្ែំ

រក្ពាះវតឪពក បស់គ្នត់

និងបងថ្ងល បស់គ្នត់ហាន

សកខីកមម បស់គ្នត់ក្តូវ<គ្នែនឹង>កំណត់ក្តា បស់មនាី ឃំឃាង
ំ ជារក្ចើនវដេ

រៅវផែកចងរក្កាយថ្ន

[០៩:២២:៤៣]
រលាក

រលាកក្សីរៅក្កម!

រដ្ឋយសា វតសហ្កា ី បស់គ្នត់រ្លើយដ្ឋក់រ្
ម ះគ្នត់រៅកែុង

17

ចរមលើយសា ភាព រដ្ឋយសា វតកា រធវើទ្ធ ណកមម <ឬរដ្ឋយសា កា ភ័យខាលច> រទើបរធវើឲ្យ<វង> សា ន

18

រហ្ើយនិងកូនតូច បស់គ្នត់ ក្តូវរគឃំ យៈរពេមួយឆ្ែំកនលះ រៅក្កាំងតាោន់។ ឥឡូវរនះ ខាំស
ុ ូមបង្គាញ

19

នូវសាថនភាពអមនសសធម៌ាវដេគ្នត់ រហ្ើយនិងអែករទ្ធសដថ្ទរទៀត ក្តូវបនរគឃំរៅមនាី ឃំឃាង
ំ ទ្ធំង

20

អស់រនះ រហ្ើយនិងកា េំបកនានាវដេពួកគ្នត់ក្តូវក្បឈម។ ចំរពាះក្បធានបទរនះ ខាំន
ុ ិយយអំពីគក

21

ចំនួនបួន។ រដ្ឋយសា វតភសាតា
ុ ងវដេរលាក រលាកក្សីរៅក្កមបនសាាប់ឮ បនបង្គាញយ៉ាងចាស់នូវ

22

ទិដភា
ឋ ពថ្នកា ស់រៅ ក៏ដូចជាទិដភា
ឋ ពថ្នកា ឃំខួ ន
ល < បស់អក
ែ វដេរគរបះក្តាថាជាខាមង
ំ >រៅកែុងមនាី

23

សនាិសខទ្ធំងអស់រនះ ួចរហ្ើយ។ មនអងគរហ្តចំនួនក្បំទ្ធក់ទងរៅនឹងសាថនភាពអមនសសធម៌ាវដេអែក

24

រទ្ធសទ្ធំងអស់រនះក្តូវទទួេ ង រហ្ើយវជាសាថនភាពទូរៅមួយចំរពាះមនាី សនាិសខទ្ធំងអស់។ រេខ១

25

អែករទ្ធសក្តូវបនរគដ្ឋក់រខាែះដ្ឋក់ឃាែង រៅកែុងបនាប់ឃំឃាង
ំ ។ រេខ២ អែករទ្ធសក្តូវបរនាាបង់ទ្ធំង

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514022
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

8

1

<រជើង>ជាប់រខាែះរៅកែុងគក។ រេខ៣ គ្នមនអនាម័យទ្ធេ់វតរសាះ។ រេខ៤ អែករទ្ធសមិនទទួេបន

2

មាប
ូ អាហា ក្គប់ក្គ្នន់។ រហ្ើយរេខ៥ គឺអែករទ្ធសធាលក់ខួ លនឈឺ ប៉ាវនាមិនទទួេបនកា ពាបេក្តឹមក្តូវ

3

រនាះរឡើយ រហ្ើយភាគរក្ចើនសាលប់រដ្ឋយសា ជំងឺ។

4

[០៩:២៤:២៤]

5

ឥឡូវរនះ

ខាំស
ុ ូមរេើកយកនូវភសាតា
ុ ងមួយចំនួនរដើមវីបង្គាញរៅរេើអងគរហ្តទ្ធំងអស់រនះ។

6

ទ្ធក់ទងរៅនឹងកា ដ្ឋក់រខាែះរជើង

រយើងបនសាាប់ឮថា<>អែករទ្ធសក្តូវបនរគដ្ឋក់រខាែះរជើងទ្ធំងយប់

7

ទ្ធំងថ្ងៃ រេើកវេងវតអែកមួយចំនួនតូចវដេរគោត់ទកថា អែករទ្ធសក្សាេ រហ្ើយរគឲ្យរធវើកា រៅខាង

8

រក្ៅ។ រៅគកធំ ជាទូរៅ គឺរគភាជប់រខាែះរជើងរៅនឹងបរង្គគេវដក<វវង>មួយរហ្ើយអែករទ្ធសរដករៅ

9

រេើកក្មេឥដឋជាជួ ដូចវដេរយើងរឃើញរៅកែុង ូប<>វដេ វន់ ណ្ណត បនគូ ។ រៅកែុង ូបរនះ គឺ

10

រយើងរឃើញរខាែះវដេរគរក្បើក្បស់ដ្ឋក់អក
ែ រទ្ធស

11

ក្កាំងតាោន់ផងវដ ។

រហ្ើយនិងរៅ

រហ្ើយរៅកែុង ូបងតបនាាប់ ខាំស
ុ ូមបនតរៅសាលយបនាាប់។ រនះគឺជា ូបងតវដេ េច បនបញ្ញជក់

12
13

រហ្ើយវដេរៅសេ់ពីមនាី ស-២១

ួចរៅរហ្ើយ គឺជា ូបងត បស់ កយ ធួន អតីតរេខាភូមិភាគឧតត

គ្នត់ក្តូវបនរគដ្ឋក់រខាែះរៅកែុង

14

គក រៅរពេវដេរគសួ <ចរមលើយ>គ្នត់រៅកែុងបនាប់ឃំឃាង
ំ ពិរសស បស់គ្នត់រនាះ។ ក្បធានគកអូ

15

កវនសងក៏ទទួេសាគេ់ផងវដ ពីកា រក្បើក្បស់រខាែះឃាែងវដក និងរខាែះរឈើផងវដ ។ រហ្ើយគ្នត់បញ្ញជក់

16

ផងវដ

17

រពេយប់<ក៏រដ្ឋយ>។ ទ្ធក់ទងចំរពាះភែំរក្កាេវិញ វនត សាវត បនរ ៀបរាប់រៅកែុងតលាកា រនះផង

18

វដ ថា មនមួយថ្ងៃរនាះរគយកគ្នត់រៅជាន់ទី២ថ្នមនាី ក-១៧ រហ្ើយគ្នត់បនរឃើញទ្ធហានកងពេ

19

៩២០ ក្តូវបនរគឃំឃាង
ំ ខលួនរដ្ឋយ<ករជើងជាប់>រខាែះ<រឈើ>។ អែកវដេរៅ ស់រានមនជី វិតមកពី

20

ក្កាំងតាោន់ រ្
ម ះ <វង> សា ន បននិយយអំពីផេប៉ាះពាេ់ថ្នកា ដ្ឋក់រខាែះរជើងវដេគ្នត់ទទួេ ង

21

<វបបរនះវដ >។ គ្នត់បននិយយថា <ខាំស
ុ ូមដកក្សង់៖ “>ខាំគ្ន
ុ ម នកមលំងរដើ រនាះរទ រហ្ើយខាំរុ ៅជា

22

សពឹកករជើង រដ្ឋយសា វតខាំក្ុ តូវបនរគដ្ឋក់រខាែះ។ រៅរពេវដេខាំរុ ដើ រៅបនាប់ឃំសួ ចរមលើយរនាះ ខាំម
ុ ិន

23

ទ្ធំងដឹង មិនទ្ធំងអាចដឹងថាជារជើងខាំផ
ុ ង។” ចំណចទី២ គឺថាអែករទ្ធសរៅមនាី សនតស
ិ ខទ្ធំងអស់រនះ

24

ក្តូវបរនាាបង់ ទ្ធំងបត់ថ្ដបត់រជើង ទ្ធំងជាប់រខាែះឃាែងរៅកែុងបនាប់ឃំខួ ន
ល បស់រគ រហ្ើយរគបរនាាបង់

25

ដ្ឋក់សំបកដូង ឬ<បំពង់ឫសសី ឬ>ក៏ធងរឈើ រពេខលះរគរក្បើក្បស់រកសក្គ្នប់។ រហ្ើយធងបរនាាបង់រនះ

ថា<អែករទ្ធសធៃន់ក្តូវដ្ឋក់រខាែះរជើង របៀបរនះ

ក្គប់រពេរវលា>សូមវីវត<រពេរដក>រៅ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514023
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
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ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

9

1

ក្តូវហ្ចពីអក
ែ រទ្ធសមួយរៅអែករទ្ធសមួយ ដូចវដេ ជំ មី បនផតេ់សកខីកមមវដ គឺពួករគហ្ូប រហ្ើយ

2

និងរគងរៅកែុងបនាប់វតមួយវដេពួករគបរនាាបង់រនាះឯង។

3

[០៩:២៧:៤១]

4

ចំណចទី៣ រដ្ឋយសា វតមិនមនអនាម័យ អែករទ្ធសរកើតថ្ចរពញខលួន។ រហ្ើយបនាប់ឃំឃាង
ំ

5

បស់រគរពញរៅរដ្ឋយសតវេែិត រហ្ើយនិងកណតុ ។ ដូចវដេ វន់ ណ្ណត រ ៀបរាប់រៅកែុងរសៀវរៅ

6

បស់គ្នត់ គឺ “ទិដភា
ឋ ពគកកមពជា
ុ ” ខាំស
ុ ូមដកក្សង់៖ “រាងកាយខាំច
ុ ះអន់រខាយរៅ អន់រខាយរៅ។

7

្ែឹងជំនី បស់ខំរាុ េចរចញមករក្ៅ

8

ករហ្វនាើងដូចឫសឫសសី រហ្ើយវកាលយរៅជាសំបកថ្ច។ ខាំរុ កើតដំរៅរពញខលួន។ រហ្ើយអា មមណ៍រហ្ើយនិង

9

ចិតត បស់ខំរាុ ហាះរហ្ើ រៅឆ្ៃយ។ ខាំដ
ុ ឹងវតម៉ាាងគត់គឺឃាលន។” <បញ្ច ប់កា ដកក្សង់។> រដើមបណាឹង ដឋ

10

បវរវណី សយ វសន វដេក្តូវបនរគឃំខួ ន
ល ៤ឆ្ែំរៅក្កាំងតាោន់ បនរ ៀបរាប់អំពីសាថនភាពដូចគ្នែរៅ

11

គករនាះ។ ខាំស
ុ ូមដកក្សង់៖ “រយើងមិនអាចរៅរសៃៀមបនរទ រដ្ឋយសា វតមនសរងកើច រហ្ើយថ្ចខាំ

12

រយើងក្គប់រពេ។ ខាំស
ុ មលប់ថ្ចក្បវហ្េជារាប់លាន រដ្ឋយរញចនឹងឥដឋ ឬមួយក៏ទះនឹង រញចរេើបតថ្ដ

13

បស់ខំ។
ាុ ថ្ចហ្ែឹងខាំរយើងខាលង
ំ រពក ដេ់វសវករយើងសពឹកវេងដឹងឈឺរៅរហ្ើយ។” អតីតសមជិកក្កាំង

14

តាោន់ រ្
ម ះ អាប េច វដេរគរៅថា េច ធំហ្ឹង
ែ បនរ ៀបរាប់ក្បប់ ក.ស.ច.ស អំពីទិដភា
ឋ ពរៅ

15

រពេវដេគ្នត់រឃើញ រៅរពេវដេគ្នត់រៅក្កាំងតាោន់។ ខាំស
ុ ូមដកក្សង់៖ “រៅរពេវដេខាំច
ុ ូេ

16

រពេវដេរគរបើកទ្ធវ ខាំធ
ុ ំកលិនសែយ
ុ រហ្ើយរឃើញមនសសទ្ធំងអស់។ ខាំឲ្
ុ យរគបិទទ្ធវ ខាំម
ុ ិនចង់រមើេតរៅ

17

រទៀតរនាះរទ។” <វង> សា ន បនផតេ់សកខីកមមថា រៅរពេវដេគ្នត់ចូេរៅកែុងបនាប់ឃំខួ ន
ល គ្នត់ ធំ

18

កលិនរខាមច។

19

រហ្ើយខលួនខាំរុ មើេរៅដូចមនសសោស់អាយ៧០ឆ្ែំ។

សក់ខំរាុ ឡើង

[០៩:៣០:១១]

20

ចំណចទី៤ អែករទ្ធសរៅមនាី សនតិសខទ្ធំងអស់រនះ សឹងវតមិនវដេទទួេបន បបអាហា ។

21

ពួករគរក្សកឃាលន រហ្ើយចះរខាយជាបនតិចមាង បនាិចមាង <រហ្ើយចះសគមយ៉ាងគំហ្ក រមើេវេង

22

យេ់>។ <សន វធ> វដេក្តូវបនឃំខួ ន
ល រៅកែុងគកភែំរក្កាេ បនផាេ់សកខីកមមថា គ្នត់មិនបនទទួេ

23

អាហា អីទ្ធេ់វតរសាះរៅថ្ងៃទី១

24

អាហា ជាបយ វដេមនទំហ្ប
ំ ៉ានមួយកាាប់ថ្ដ បស់គ្នត់។ មស សខា បនរ ៀបរាប់ថា មាយ បស់

25

គ្នត់មិនមនអាហា ហ្ូបក្គប់ក្គ្នន់ ដូរចែះរហ្ើយគ្នត់មិនមនទឹករដ្ឋះ រទើបរធវើឲ្យបែូនតូចៗ បស់គ្នត់ពី

វដេគ្នត់ក្តូវបនរគឃខ
ំ ួន
ល ។

រហ្ើយបនាាប់មក

គ្នត់ទទួេ បប

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
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ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

10

1

នាក់សាលប់រដ្ឋយសា វតអត់មនទឹករដ្ឋះ <ពី រៅបីវខរក្កាយរពេវដេរគក្តូវជាប់រៅមនាី ក្កាំងតាោន់

2

>។ រហ្ើយរៅកែុងបនាប់សវនាកា វខមិងនា ឆ្ែំ២០០៩ វន់ ណ្ណត បនផាេ់សកខីកមមដូចតរៅ សូមដក

3

ក្សង់៖ “សាថនភាពគឺអមនសសធម៌ាវមនវទន រហ្ើយចំណីអាហា តិចតួច<ណ្ណស់>។ រហ្ើយរគមនឆ្ែំង

4

បប មួយធំ វដេក្តូវវចកបប រៅឲ្យអែករទ្ធស៥០រៅ៦០ គឺរយើងទទួេបនបប វតបីសាលបក្ពារទកែុង

5

មួយរពេ រហ្ើយសាលបក្ពាហ្ែឹងគឺថាតូចប៉ាននឹងសាលបក្ពាការហ្វ។ ខាំប
ុ ត់បង់កិតិយ
ត ស រក ិ៍រត ្
ម ះ បស់ខំាុ

6

រដ្ឋយសា វតសាថនភាព បស់អក
ែ រទ្ធស រហ្ើយនិងអែកយម វខសគ្នែវមនវទន។ រហ្ើយរក្បៀបរធៀបរៅ

7

អែករទ្ធសគឺថាដូចសតវធាតអ៊ីចឹង សូមវីវតសតវធាតក៏រដ្ឋយ ក៏រគឲ្យចំណីអាហា វក្គប់ក្គ្នន់វដ ។ ខាំម
ុ ិន

8

បនគិតពីអីរវ ក្ៅពីកា រក្សកឃាលនរនាះរទ។

9

ពិរសាធន៍វបបរនះរទពីមន

10
11

ខាំរុ ក្សកឃាលនវមនវទន

រហ្ើយខាំប
ុ នគិតថា

រហ្ើយខាំម
ុ ិនវដេជួបក្បទះបទ

របើសិនណ្ណជាអាចសីសាច់មនសសបន

ក៏វជាមាប
ូ

អាហា មួយដ៏ឆ្ៃញ់ផងវដ ។” <បញ្ច ប់កា ដកក្សង់។>
[០៩:៣២:២២]

12

ចំណចទី៥ អងគរហ្តចំណចទី៥ រដ្ឋយសា វតេទាផេអាក្កក់ រហ្ើយនិងសាថនភាពអត់ឃាលន

13

រនះ អែករទ្ធសក៏ធាលក់ខួ ន
ល ឈឺ រហ្ើយសាលប់ជារក្ចើន។ រមគកអូ កវនសងបនផាេ់សកខីកមមថា អែករទ្ធស

14

សាលប់រដ្ឋយសា វតជំងឺរក្ចើនជាងរដ្ឋយសា វតយករៅសមលប់រោេ។ រៅឯក្កាំងតាោន់< វិញ> មស

15

សខា និង សយ វសន បនរ ៀបរាប់< របៀប>អែករទ្ធសហ្ែឹងបនសាលប់រៅកែុងបនាប់ឃំឃាង
ំ រហ្ើយ

16

សាលប់រៅរពេវដេជាប់រខាែះរជើងរាប់រម៉ាង ឬក៏រពញ១យប់វតមាង

17

យករចញ។ <វង> សា< ន> បនរ ៀបរាប់ថា ឪពក បស់គ្នត់ និងកូន បស់គ្នត់អាយ១ឆ្ែំហ្ឹង
ែ សាលប់

18

រក្កាយពីឃាលនខាលង
ំ អត់ឃាលនខាលង
ំ រពក។ អ៊ីចឹងរគសីកណាុ ទ្ធំង ស់វតមាង។ រៅស-២១ ឯកសា វដេ

19

សេ់ពីសម័យកាេរនាះ គឺឯកសា E3/833 បនរេើករឡើងថា ក្បធានរពទយរៅស-២១ រ្
ម ះ ក្ទី គឺ

20

ខាលចមនរគោប់ខួ ន
ល រដ្ឋយសា ថាមនអែករទ្ធសហ្ែឹងសាលប់រក្ចើនរពក។ រហ្ើយរៅកែុង បយកា ណ៍ក្តួត

21

អែករទ្ធសក្បោំថ្ងៃ វដេអងគជំនំជក្មះបនទទួេយកកាេពីឆ្ែំមនរនះ គឺរសៀវរៅពណ៌ាទឹកក្កូច វដេ

22

សាហ្វសាតោ យរ្
ម ះ រហ្ន ណូ សី គ បនទទួេបនរនាះ គឺឯកសា E3/10770។ រៅកែុង បយកា ណ៍

23

ក្បោំថ្ងៃរនះ គឺមនគឺថាបញ្ញជក់ថា អែករទ្ធសសាលប់រាេ់ថ្ងៃរៅទួេវសលង។ រហ្ើយ បយកា ណ៍មន

24

ស រស រៅវផែកខាងរក្កាម ស រស រដ្ឋយថ្ដវតមាង។ ឧទ្ធហ្ ណ៍ បយកា ណ៍រៅចះថ្ងៃទី៣០ <>

25

វខកកកដ្ឋ ១៩៧៧ បនរេើករឡើងថា រៅ ជិន រៅ រជត មកពីបត់ដំបង គឺជាក្បធានររាងចក្កតមាញ

ហ្ូតដេ់សពទ្ធំងរនាះក្តូវបនរគ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514025
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
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ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

1
2

11

គឺថាបនសាលប់រដ្ឋយសា វតគ្នត់<មនជំងឺរាកមួេ និង> ង បួសធៃន់រពក។
[០៩:២៣:៤៥]

3

<រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ក្បវហ្េអាចរៅោំបនថា >អែករទ្ធសរៅស-២១ គឺ<គឺជា

4

ឪពក>រដើមបណាឹង ដឋបវរវណី សន វអម <វដេ>បនផាេ់សកខីកមម<កាេពីឆ្ែំមន រៅចំរពាះមខអងគ

5

ជំនំជក្មះថា ឪពក បស់គ្នត់មនសខភាពេែធមមតារទ មនរពេរគោប់ខួ ន
ល គ្នត់។> រហ្ើយគ្នត់ក៏បន

6

សាលប់រៅស-២១រនាះ កែុង យៈរពេ១វខរក្កាយមក។ <អងគជំនំជក្មះក៏ក្បវហ្េរៅោំបនវដ

7

វអម ក្បប់ថា> រក្កាយពីកា ោប់ខួ ន
ល ឪពក បស់គ្នត់ និង ពូ បស់គ្នត់វដេជាក្បធានមនាី ភូមិភាគ

8

បសចិម សន វអម រនះរគបនយកមកមនាី អប់ ំវកវក្បវដេដឹកនាំរដ្ឋយ នួន ជា រៅទីក្កុងភែំរពញ គឺថា

9

វដេជនជាប់រោទរនះ ក៏បន គ្នត់បននិយយ<យ៉ាងចាស់>អំពីកា ោប់ខួ ន
ល ឪពកម បស់គ្នត់។

10

សន

ទ្ធក់ទងរៅនឹង បយកា ណ៍ក្បោំថ្ងៃ ក្តួតពិនិតយក្បោំថ្ងៃអំពីជំងឺរនះ គឺឧបសមព័នា F.៤៨ គឺបន

11

រេើករឡើងអំពីចំនួនអែកសាលប់ជាក្បោំថ្ងៃ

សក្មប់ យៈរពេវដេរយើងបនបង្គាញនូវឯកសា រនះ

គឺ

12

ក្បវហ្េជារៅកែុងវខរមសា ឬក៏វខធែូ ឆ្ែំ១៩៧៧ រហ្ើយកែុង យៈរពេ២៥៨ថ្ងៃ គឺមនអែករទ្ធសសាលប់

13

រដ្ឋយសា វតជំងឺវបបរនះ ហ្ូតដេ់២៣៥នាក់<រៅកែុងមនាី ស-២១ ដូចរយើងបនរឃើញរៅកែុងតារាង

14

រនះអ៊ីចឹង។ កែុងខណៈរពេ>សាថនភាពរៅកែុងគករនះ<កាន់វត>អាក្កក់រៅ អាក្កក់រៅពីរពេមួយរៅ

15

រពេមួយ ជាពិរសសរៅកែង
ុ អំឡុងវខតលា, វិចិកា និងវខធែូ ១៩៧៧ <រយើងក៏រឃើញចំនួនអែករទ្ធស

16

សាលប់កាន់វតរកើនរឡើងវដ >។

17

បទ រដើមវីបញ្ច ប់<វគគថ្ន>បញ្ញាអំរពើអមនសសធម៌ារនះ រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ជំ មី បន

18

រ ៀបរាប់អំពីភាពគួ ឲ្យ នាត់វដេអែករទ្ធសបនក្បឈមមខរៅរពេចូេរៅដេ់ ស-២១។ ជាពិរសស

19

គ្នត់បនរេើករឡើងរៅកែុងសវនាកា ឆ្ែំ២០០៩ថា គ្នត់បននិយយថា សូមដកក្សង់៖ “រលាកសហ្ក្ពះ

20

រាជអាជាា រៅរពេវដេខាំច
ុ ូេរៅដេ់បនាប់ និង កវនលងឃំខួ ន
ល <រនាះ> គឺថាខាំម
ុ ិនគិតថាខាំ<
ុ ឯងរនះ>

21

អាច ស់រានមនជី វិតរទ។ រៅរពេរនាះ រៅរពេវដេខាំុ គឺខំទ
ាុ មលក់ខួ ន
ល រៅសក្មករៅ គឺថាក្គ្នន់វត

22

ង់ោរំ ដើមវីរគយកខាំរុ ៅសមលប់រោេវតប៉ារណ្ណ
ា ះ។”

<មនរពេនិយយអំពីឧក្កិដក
ឋ មម>កា រធវើទ្ធ ណ-

23

កមមវិញ<> ខាំស
ុ ូមរេើករឡើងខលីរទ អំពីអក
ែ ស់រានមនជី វិតមួយចំនួនដូចជា រលាក ជំ មី។ រៅកែុងសវនា

24

កា រនះ រមធាវីកា ពា កាី នួន ជា បនវយក្បហា រៅរេើ ជំ មី <>រដ្ឋយរេើករឡើងគ្នមនមូេដ្ឋឋនអវីថា

25

ជំ មី មិន<>ក្តូវបនរគឃំខួ ន
ល រៅស-២១ រនាះរទ ប៉ាវនតភសតតា
ុ ងបនបង្គាញអំពីកា ឃំឃាង
ំ ខលួន បស់
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កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

12

1

គ្នត់រៅស-២១ គឺថាមិនអាចក្បវកកបនរនាះរទ។ អែករទ្ធសវដេជាប់វដេជាប់ជាមួយគ្នត់រ្
ម ះ បូ

2

រម៉ាង, អែកសួ ចរមលើយ ក្បក់ ខន រហ្ើយនិងរមគក េច រនះវតមាង ទ្ធំងអស់រនះបនផាេ់សកខីកមមថា ជំ មី

3

រនះគឺពិតជាជាប់រៅស-២១ វមនរហ្ើយ។ រៅកែុង ូបងត បស់អក
ែ ស់រានមនជី វិតពី ស-២១ រលាក

4

រលាកក្សី នឹងរឃើញថា ជំ មី វដេរៅវផែកខាងរ្វងរនះ ជាមួយ វន់ ណ្ណត, បូ រម៉ាង រហ្ើយនិងអែក ស់

5

រានមនជី វិតដថ្ទរទៀត។

6

មកពី បញ្ជ ីចូេរៅគកស-២១ រៅថ្ងៃទី២៨ តលា ១៩៧៨។ រហ្ើយក៏មនចរមលើយសា ភាព បស់ ជំ មី

7

វដ

8

រនះ វដេរហ្ើយរនះ គឺជាភសតតា
ុ ងរហ្ើយ។

9
10

មនបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសជារក្ចើនវដេបញ្ញជក់អតតសញ្ញាណ បស់គ្នត់ ួមទ្ធំងបញ្ជ ី

គឺចះថ្ងៃទី០៨ វិចិកា ១៩៧៨ វដេរយើងអាច ករឃើញរៅកែុងកំណត់រហ្តវដេរសសសេ់ពីគក

[០៩:៣៩:០៦]
រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ជាទីរគ្ន ព រលាក រលាកក្សីយេ់ចាស់រហ្ើយ រនះគឺជាកា ង្គ

11

បស់រមធាវីកា ពា កាី វដេក្តូវជំទ្ធស់តវជាមួយនឹងភសតតា
ុ ង ប៉ាវនតកា វយក្បហា រៅរេើអក
ែ ស់រាន

12

មនជី វិត<ចងរក្កាយ>ពីស-២១រនះ គឺថាគ្នមន<គណធម៌ាអីរសាះរឡើយ>។ រយើងយេ់រឃើញថា វ

13

ក្គ្នន់វតបញ្ញជក់អំពីកា អស់សងឃឹម <និង>ចំណចរខាយ បស់ជំហ្ បស់ក្កុមរមធាវីកា ពា កាី នួន ជា

14

វតប៉ារណា ះ។ <ឥឡូវរនះ ខាំស
ុ ូមចូេរៅនិយយ>ពាក់ព័នរា ៅនឹងកា រធវើទ្ធ ណកមមរនះវតមាង គឺថាមន

15

កា បញ្ញជក់ហ្ួសពី វិមតិសងស័យថា <មន>កា រធវើទ្ធ ណកមមក្តូវបនរក្បើក្បស់រដើមវីទទួេយកចរមលើយ

16

<>រៅមនាី សនតស
ិ ខ បស់កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ។ ភសតតា
ុ ងពីស-២១ ក៏បនបញ្ញជក់អំពីកា រធវើទ្ធ ណ-

17

កមមជាក្បោំ យ៉ាងរេើសេប់ <រហ្ើយមិនអាចក្បវកកបន>។ កា រក្បើក្បស់កា រធវើទ្ធ ណកមមរនះ គឺ

18

ក្តូវបនអែក ស់រានមនជី វិតរ ៀបរាប់ <រហ្ើយមន>អែកខលះ<>រៅ<វត>មនសាលកសាែមរៅរេើខួ ន
ល រៅ

19

រឡើយ រហ្ើយទទួេកា ឈឺោប់យ៉ាងខាលង
ំ ។ រហ្ើយអែកសួ ចរមលើយគករនះ ក៏បនទទួេសាគេ់វដ រហ្ើយ

20

ជាពិរសសគឺរដ្ឋយរមគករនះវតមាង ជាពិរសស រៅរពេវដេគ្នត់ក្តូវបនកាត់រសចកាីរៅចំរពាះឧក្កិដឋ

21

កមមរនះវតមាង។ ពាក់ព័នរា ៅនឹងចរមលើយសា ភាពវដេរៅរសសសេ់ គឺថារយើងបនសំអាងរៅរេើ វិធី

22

សាហ្វសតរផសងៗថ្នកា រធវើទ្ធ ណកមមវដេក្តូវបនរក្បើក្បស់រដើមវីបំបក់សាម តី<អែករទ្ធស> និងបងខំឲ្យ

23

ពួករគរ្លើយសា ភាព។ រសៀវរៅមួយវដេទទួេបន វដេ<ទកដ្ឋក់>រដ្ឋយអែកសួ ចរមលើយរៅស-២១

24

ហ្ែឹង <មនផាក
ុ កា វណនាំវដេខលួនទទួេបន ឲ្យរធវើទ្ធ ណកមមជាក្បព័នរា ៅកែុងគករនាះ។> ដូរចែះ គ្នមន

25

អែកណ្ណមែក់បដិរសធថា ឧក្កិដក
ឋ មមរនះ មិនបនរកើតរឡើងរនាះរទ។ រហ្ើយទ្ធ ណកមមវដេរក្បើក្បស់

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

1
2

រៅស-២១រនះ គឺថាមិនវមនជារ ឿងតូចតាចរទ គឺជាកា វយក្បហា
បួសសាែម>

មនកា ្ក់វខសរភលើង

ហ្ូតដេ់សនលប់បត់បង់សាម តី។

13

វយដំយ៉ាងធៃន់ធៃ <បនសេ់ទក
កា ក្គបមខអែករទ្ធសរដ្ឋយ

3

រសាងបលសាិករដើមវីឲ្យងប់ដរងាើម កា ដកក្កចកថ្ដ ក្កចករជើង។ រៅថ្ងៃអង្គគ រនះ <រមធាវី>រដើម

4

បណាឹង ដឋបវរវណីបន -- ោក់បង្គាញជូនរលាក រលាកក្សីរៅក្កម អំពីសកខីកមម បស់ ជំ មី វដេគ្នត់

5

ទទួេ ងកា ឈឺោប់រនាះ រៅកែុងអំឡុងរពេវដេគ្នត់ក្តូវបនសួ ចរមលើយរៅស-២១។

6

[០៩:៤១:៥២]

7

រៅកែុងសវនាកា ឆ្ែំ២០០៩ បូ រម៉ាង បនរធវើកា រ ៀបរាប់អំពីកា សួ ចរមលើយរនះ ដូចតរៅ ខាំស
ុ ូម

8

អានចរមលើយ បស់គ្នត់៖ “រគមនដំបងជារក្ចើន រហ្ើយរៅរពេវដេរគទមលក់ដំបងហ្ែឹងរៅរេើឥដឋហ្ឹង
ែ

9

រដើមវីឲ្យវឮខាលង
ំ ៗ រហ្ើយរគសួ ខាំថា
ុ រតើខំរាុ ពញចិតឲ្
ត យរគវយខាំន
ុ ឹងដំបងមួយណ្ណ? ម៉ាម ថ្ណ បនរេើក

10

រឡើង រហ្ើយយក ក៏កញ្ិក់យកដំបងមួយ រហ្ើយវយគ្នត់វតមាង។ <រពេគ្នត់ហ្ត់ខាលង
ំ > បនាាប់មក

11

មែក់រទៀតក៏បូ ា រវនគ្នែ រដើមវីវយខាំ។
ុ
គ្នត់<>ឲ្យ<ខាំ>
ុ រាប់ ខាំរា
ុ ប់ពីមួយដំបង រៅដេ់ដំបងទី១០។

12

រហ្ើយរគនិយយថា <ចះឯងរាប់រឃើញដប់យ៉ាងរម៉ាចរៅ? អញថ្វវតមួយដំបងរតើ។> ខាំឈ
ុ ឺោប់វមន

13

វទនរៅរពេរនាះ។ គឺថារៅរេើខែង បស់ខំាុ គឺមន បួស សាលកសាែម បួសជារក្ចើន រៅរពេវដេរគ

14

វយខាំុ រគសួ ខាំថា
ុ រតើវអាង! ចូេជាមួយនឹង រស.អី.អា ពីអង្គកេ់? រហ្ើយអាណ្ណជាអែកវណនាំវអាង ឲ្យ

15

ចូេ ួមជាមួយបណ្ណ
ា ញ រស.អី.អា? រហ្ើយអាពួកអស់រនាះ រ្
ម ះអវីខលះវដ ? ខាំអ
ុ ត់ដឹងថា រស.អី.អា

16

ឬក៏ កា.រហ្ស.រប ហ្ែឹង យ៉ាងរម៉ាចរនាះរទ ដូរចែះខាំម
ុ ិនដឹងថា រ្លើយយ៉ាងរម៉ាចរៅជាមួយពួករគរទ។ អ៊ីចឹង

17

រគក៏រចះវតបនាវយដំខំត
ាុ រៅរទៀត។” បញ្ច ប់កា ដកក្សង់។

18

រហ្ើយរក្កាយមករទៀត បូ រម៉ាង ហ្ែឹង <កែុងអំឡុងរពេវដេរគសួ ចរមលើយគ្នត់ គ្នត់>ក៏ក្តូវ

19

បនរគ្ក់វខសរភលើង ្ក់វខសរភលើងរៅក្បដ្ឋប់រភទ បស់គ្នត់។ សកខីកមម បស់ បូ រម៉ាង និង ជំ មី គឺវសី

20

សង្គវក់គ្នែជាមួយនឹង បយកា ណ៍ និងកំណត់រហ្ត<នានា>វដេអែកសួ ចរមលើយស-២១ បនស រស

21

<រហ្ើយ>បញ្ញជក់ថា អំរពើទ្ធ ណកមមរនះក្តូវបនរក្បើក្បស់រដើមវីទទួេយកចរមលើយសា ភាព។

22
23

[០៩:៤៤:០៥]
រៅកែុងឯកសា

E3/7437 ចះ<វខ>កកកដ្ឋ ៧៨ រ ៀបរាប់អំពីកា សួ ចរមលើយអែករទ្ធសមែក់

24

រ្
ម ះ សូ <រហ្ៀង>។ <អែកសួ ចរមលើយស រស រហ្ើយ>ខាំស
ុ ូមដកក្សង់៖ “ខាំ<
ុ >ឲ្យ<វក្កាបសំពះ

25

>រៅចំរពាះ<> ូបសំណ្ណកវ្កពី កាេ។ <ដំបូង វមិនតាមរទ ប៉ាវនតរក្កាយ វយវមក វសា ភាពថា

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

14

1

វជាជន>កវត់<>។ ប៉ាវនា<វ>មិនបនក្បប់ខំអ
ាុ ំពីវខសកវត់ បស់<វ>រទ។ បនាាប់មកខាំក
ុ ៏បន<>្ក់

2

វខសរភលើងវពី បីដងរទៀត

3

<វ>បនសា ភាពក្បប់ថា <វ>មនជាប់ពាក់ព័នជា
ា មួយនឹងវខសបណ្ណ
ា ញ រស.អី.អា វមន។” បញ្ច ប់

4

កា ដកក្សង់។

5
6

រហ្ើយ<ខាំ>
ុ និយយអំពីនរយបយ

<>រដើមវីបនលប់<វ>រហ្ើយរក្កាយមក

រៅកែុងសវនាកា រនះ ឆ្ែំ២០០៩ រលាក រលាកក្សីរៅក្កម េច បនរ ៀបរាប់អំពីអែករទ្ធសមែក់
វដេសាលប់រៅរពេវដេរគបនក្គបមខ បស់គ្នត់រដ្ឋយរសាងផ្ទលសាិក

រហ្ើយ<គ្នត់រៅោំ>រ្
ម ះ

7

បស់អក
ែ រទ្ធសរនាះ រ្
ម ះ <ពឹង> គឹមសា។ រហ្ើយមនកា រ ៀបរាប់េមែិតអំពីអតីតក្បធានគក

8

ស-២១ វដេអងគជំនំជក្មះបនទទួេឯកសា រនះ កាេពីឆ្ែំរៅរនះ រហ្ើយបនដ្ឋក់រៅកែុងសំណំរ ឿង

9

<ជា> ឯកសា វដេនឹងរឃើញរនះ គឺនិយយអំពីបញ្ជ ីក្តួតពិនិតយអែករទ្ធសក្បោំថ្ងៃ ចះថ្ងៃទី០៧ ឧសភា

10

១៩៧៨ គឺឯកសា E3/9969 <រៅទំព័ ខាងរក្កាមជាចំណ្ណ ស រស រដ្ឋយថ្ដ៖> “<ពឹង> គឹមសា

11

ជារវជជបណឌិតមកពីភូមិភាគពាយ័ពយហ្ែឹង

12

កវនលងសួ ចរមលើយរនះវតមាង។” <ខាំម
ុ ិនវមនរពទយរទ រហ្ើយខាំក
ុ ៏មិនដឹងថា ខាំអា
ុ នរ្
ម ះចាស់វដ ប៉ាវនត

13

ជំង>
ឺ សនលប់<បត់>សាម តី<រដ្ឋយសា ខវះ្មហ្ូ រៅខួ កាេ ជា>ចំណច<មួយ>វសីសង្គវក់គ្នែ

14

រៅនឹងសកខីកមម បស់ េច វដេបនរ្លើយរៅកែុងឆ្ែំ២០០៩រហ្ើយ វដេថាគ្នត់អក
ែ រទ្ធសហ្ែឹង សាលប់

15

រដ្ឋយសា វតងប់ដរងាើម។

16

គឺបនសាលប់រដ្ឋយសា វតកា រធវើទ្ធ ណកមម

ខយេ់គរៅកែុង

[០៩:៤៦:៣១]

17

ដូរចែះរយើងរឃើញថា ឯកសា រនះ មិនក្តឹមវតបញ្ញជក់អំពីអំរពើថ្ក្ពថ្ផស ច ិតេកខណៈថ្នកា រធវើ

18

ទ្ធ ណកមមប៉ារណ្ណ
ា ះរទ ក៏ប៉ាវនារលាក រលាកក្សីរៅក្កម ក៏គួ កត់សមគេ់ផងវដ អំពី<ភាពសីសង្គវក់គ្នែ

19

និង>កា បញ្ញជក់អះអាង រដ្ឋយកា ចងោំ បស់ េច វដេសាកសី ូបរនះ គឺថា គ្នត់រៅចងោំបនរក្ចើន

20

វមនវទន រហ្ើយអាចឲ្យរជឿជាក់បនផង។ រហ្ើយរលាក រលាកក្សីក៏បនរឃើញឯកសា រនះពីមនមក

21

ផងវដ ។ រហ្ើយខាំស
ុ ូមបង្គាញជាងមីមង
ា រទៀត គឺឯកសា ចះវខកកកដ្ឋ ១៩៧៧ វដេ<ពិពណ៌ានាសួ

22

ចរមលើយរេខាតំបន់រ្
ម ះ>វក គឹមហ្ួត។ <ខាំស
ុ ូមដកក្សង់៖ “>រៅ រសៀេថ្ងៃទី២១ វខ៧ ឆ្ែំ៧៧ គឺ

23

រយើងបនវយដំ<វ> និង្ក់ជាមួយនឹងវខសរភលើង<។ រេើករនះ វរជ អែកវយវយ៉ាងខាលង
ំ រហ្ើយក្បប់

24

ថា ‘វយសមលប់អញមក' ឲ្យលាមកវសីពី បីសាលបក្ពា។ រពេយប់ រយើងរៅរមើេវមតងរទៀត រហ្ើយ

25

្ក់វនឹងវខសរភលើង។ មតង>រនះ <ដូចជា>ធៃន់ធៃ វមនវទន។ វទទួេកា ឈឺោប់ រក្កាយមកវសា ភាព

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514029

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

សា ភាពដូចបនរាយកា ណ៍ខាងរេើវមន។”

1

ថា

2

ក្បតិបតតិកា បស់ខំា<
ុ ក្តូវ>បនារធវើទ្ធ ណកមមតរៅរទៀត<រដ្ឋយមចស់កា

3

រហ្ើយទីបញ្ច ប់ ខាមង
ំ >ក៏សាលប់រៅ។” អវីវដេគួ ឲ្យភ័យខាលចបំផតរនាះ រលាក រលាកក្សីរៅក្កម វដេ

4

រនះគឺជាចំណចដំបូងថ្នកា រធវើទ្ធ ណកមមរៅរេើ វក គឹមហ្ួត រៅរឡើយរទ<កែុងគកស-២១ រនាះ> កា

5

រធវើទ្ធ ណកមមគឺបនា ហ្ូតរៅដេ់៩វខកនលះ

6

១៩៧៨។

7

<រគបញ្ច ប់រដ្ឋយស រស ថា

15

“>វខសចង្គវក់សហ្

ពីរក្ពាះខាមង
ំ វរងវងសាម តី

ហ្ូតរៅដេ់គ្នត់ក្តូវបនសមលប់<>រៅកែុងវខឧសភា ឆ្ែំ

ក្បភពភសាតា
ុ ងមួយដ៏សំខាន់រផសងរទៀត

វដេបញ្ញជក់អះអាងអំពីកា រក្បើក្បស់ទ្ធ ណកមមជា

8

ក្បព័នរា ៅស-២១រនះ គឺរសៀវរៅកំណត់ក្តាវដេសេ់ពីសម័យកាេរនាះ <វដេកត់ក្តាអំពីកា វណនាំ

9

និងកា ហ្វឹកហ្វឺនវដេពួករគទទួេបន។> ឯកសា E3/8368 ជារសៀវរៅកំណត់ក្តាមួយកែុងចំរណ្ណម

10

រសៀវរៅកំណត់ក្តាជារក្ចើន បស់អក
ែ សួ ចរមលើយ។ រហ្ើយខាំស
ុ ូមដកក្សង់៖ “ខាមង
ំ មិនង្គយសា ភាព

11

ជាមួយនឹងរយើង<ង្គយៗ>រទ។ រៅរពេពួកវសា ភាព រយើងក៏និយយពីរ ឿងនរយបយ រហ្ើយកា

12

រធវើទ្ធ ណកមមរនះគឺមិនអាចរចៀសផតបនរទ

13

ប៉ារណ្ណ
ា ះ។ រគ្នេបំណងថ្នកា រធវើទ្ធ ណកមមរនះ គឺរដើមវីទទួេបនចរមលើយពីពួករគ រហ្ើយមិនវមនរធវើ

14

រដើមវីជាកា រេងរសើចរទ។ ដូរចែះក្តូវវតរធវើឲ្យពួករគ ឈឺចកោប់ អ៊ីចឹងពួករគអាចរ្លើយបនយ៉ាងឆ្ប់

15
16

គឺក្គ្នន់វតថា

កា រធវើទ្ធ ណកមមរនះវតិចឬរក្ចើន

វត

ហ្័ស។” បញ្ច ប់កា ដកក្សង់។
[០៩:៥០:០៨]

17

រៅឯក្កាំងតាោន់ រលាក រលាកក្សីរៅក្កម បនសាាប់សកខីកមមសាកសីជារក្ចើនមនឆ្មំគក មន

18

អតីតអែករទ្ធសហ្ែឹងគឺថា កា សួ ចរមលើយរនះរគសួ រៅកែុងររាង<ចំហ្>មួយជិតផាះបយ គឺថារគអាច

19

រមើេរឃើញវតមាង។ កែុងរនាះមនដំបង <វខសតី ពូរៅ ដរងកៀប> មនចង្គវក់ -- មនក្ចវក់ ជារដើម។

20

េ។<>រហ្ើយ<រគអាចឮជាញឹកញាប់នូវសំរឡងវក្សករដ្ឋយកា ឈឺោប់ បស់>អែករទ្ធស<រពេរគ

21

សួ ចរមលើយ>។ មស សខា បនរ ៀបរាប់ថា “អគ្ន រនាះទ្ធំងមូេរយើងសាាប់ឮសូ សវក្មកហ្ែឹងរពញ

22

អគ្ន ហ្ែឹងវតមាង។”

23

វដេបនផាេ់សកខីកមមទទួេសាគេ់ គឺមួយរ្
ម ះ សូក្ត សាំង រហ្ើយ វន់ រសឿន។ អែកយមរ្
ម ះ

24

សូក្ត សាំង ហ្ែឹងបនទទួេសាគេ់ថា អែករទ្ធសក្តូវបនសួ ចរមលើយវមន។ សូមដកក្សង់៖ “អែករទ្ធស

25

ក្តូវបនវយដំ និងក្គបមខរៅរដ្ឋយរសាងផ្ទលសាិក។” រហ្ើយ េចធំ វដេជាអតីតសមជិកគណៈ

កា រក្បើក្បស់ទ្ធ ណកមមរនះក្តូវបនកមមភិបេពី <នាក់មកពី>ក្កាំងតាោន់

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514030

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

16

1

កមមកា ក្កាំងតាោន់ រហ្ើយនិងក្បធានយវជនក្សុកក្តាំកក់ បនទទួេសា ភាពថា កិចចសមាសន៍ បស់

2

គ្នត់ជាមួយនឹងសហ្រៅក្កមរសើបអរងកតមនរពេគ្នត់សាលប់ ថាគ្នត់បនចូេ ួមរៅកែុងកា សួ ចរមលើយ

3

ទ្ធំងរនាះវដ និងថារបើអក
ែ រទ្ធសមិនរ្លើយសា ភាពរទ គឺថាពួករគនឹងក្តូវទ្ធ ណកមមរហ្ើយ។

4

រលាក រលាកក្សីក៏បនសាាប់ឮ គឺអតីតអែករទ្ធសរ្
ម ះ <វង> សា ន ថារៅថ្ងៃមួយរនាះ គ្នត់

5

រៅរធវើរៅជិតបនាប់អក
ែ សួ ចរមលើយ

6

ក្បជាជន>ងមីមែក់ វដេមកពីភំរែ ពញ វដេគ្នត់បនរ ៀបរាប់ដូចខាងរក្កាម ខាំស
ុ ូមដកក្សង់៖ “ខាំឮ
ុ សូ

7

សំរឡងវយ<រដ្ឋយ ំពាត់> រគសួ សំណួ ជាងមីមង
ា រទៀត ថារតើគ្នត់មនឋាននត ស័កិជា
ត អនរសនីយ៍ឯក

8

ឬក៏អត់រទ

9

សា ភាព ថាគ្នត់ពិតជាពាក់ស័កិ៣
ត វមន រដើមវីឈប់ឲ្យរគថ្វគ្នត់តរៅរទៀត។” <វង សា ន> ក៏បន

10

រ ៀបរាប់ គ្នត់រឃើញមនសាលកសាែមរៅរពញរាងកាយ បស់មិតភ
ត កតិ បស់គ្នត់ រៅរពេវដេអែករទ្ធស

11

ូបរនាះក្តឡប់ចូេមកកែុងបនាប់ឃំឃាង
ំ ខលួន បស់គ្នត់ វិញ។ រហ្ើយសំខាន់បំផត សកខីកមម បស់សាកសី

រហ្ើយគ្នត់សាាប់ឮេមែិតអំពីកា សួ ចរមលើយអែករទ្ធស<វដេជា

រហ្ើយគ្នត់និយយដវដេៗ

ប សរនះគឺថាក្តូវបនរគថ្វដំរសាើ វតសាលប់មននឹងគ្នត់រ្លើយ

12

ទ្ធំងរនះគឺវសីសង្គវក់គ្នែរៅនឹងកំណត់ក្តាវដេសេ់ពីក្សុកក្តាំកក់

13

ពិភាកាគ្នែយ៉ាងរបើកចំហ្វតមាង

14

រនះ។

15
16

និងគកក្កាំងតាោន់

វដេបន

អំពីកា រក្បើក្បស់ វិធីសាហ្វសតរៅត វិធីសាហ្វសតក្តជាក់កែុងកា សួ ចរមលើយ

[០៩:៥៣:១៣]
បយកា ណ៍ថ្ងៃទី២៦ ធែូ ១៩៧៧ ពីរមគករៅក្កាំងតាោន់រ្
ម ះ <អាន> បនរ ៀបរាប់អំពី

17

កា សួ ចរមលើយអែករទ្ធសក្សីមែក់

សូមដកក្សង់៖

“រៅរពេសមមិតត បស់រយើងរៅកែុងកងទ័ពសួ

18

ចរមលើយអែករទ្ធសក្សីរនាះ អែករទ្ធសរនាះក៏ថារចះវតបនតវក្សកយំ រហ្ើយមខ បស់គ្នត់រឡើងរមម <រធវើ

19

ពត។> អ៊ីចឹងតាម<ពិនិតយ> បស់ខំាុ គឺថាក្តូវវតរក្បើ វិធីសាហ្វសតរៅា រទើបអែករទ្ធសរនាះសា ភាព។ រៅ

20

កែុងកវនលងកងទ័ពរៅអងគតារសាម រយើង<មិនមនកវនលងសមៃត់សក្មប់សួ ចរមលើយអីរទ គឺរយើង>បន

21

សួ ចរមលើយ ហ្ូត។ ដូរចែះរយើងខាំស
ុ ូមបញ្ជូ ន បយកា ណ៍រនះរៅបកសរដើមវីផេ
ា ់មតិវណនាំ ថារតើបកស

22

សរក្មចយ៉ាងរម៉ាច <ខាំុ ង់ោកា
ំ >សរក្មច<រនះ>។” រហ្ើយឯកសា មួយរទៀតមកពីឃំក្តពាំងធំតវូង

23

ពាក់ព័នរា ៅនឹងកា សួ ចរមលើយអែក<រទ្ធស>មែក់រ្
ម ះ រមឿង សន វដេឃំបនរាយកា ណ៍ថា

24

ដកក្សង់៖

25

សួ ចរមលើយ> រមឿង សន គ្នត់បនរ្លើយសា ភាពថា គ្នត់ក្តូវបនោត់តាង
ំ រដ្ឋយ អា<ពង> រនាះតាំង

សូម

“រយើង<បន>រក្បើក្បស់ វិធីសាហ្វសតសួ ចរមលើយ<ក្តជាក់ផង> វិធីសាហ្វសតរៅា<ផងកែុងកា

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514031
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ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

1

17

ពីវខវិចិកា ឆ្ែំ១៩៧៦ រម៉ាះល ។

2

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម កា សំអាងរៅរេើកា រក្បើក្បស់ វិធីសាហ្វសតរៅតនិងក្តជាក់ កែុងកា សួ

3

ចរមលើយរនះ គឺថាមនសា ៈសំខាន់ណ្ណស់។ រយើងបនរឃើញថា រៅកែុងក្សុកគំ ូ បស់បកសកមមយ
ុ នីស ត

4

មួយរនះ

5

ក្សរដៀងៗវតគ្នែរៅនឹង វិធីសាហ្វសតសួ ចរមលើយរៅស-២១វដ ។

6

គឺកា សួ ចរមលើយក្តូវរក្បើក្បស់ជាក្បព័នរា ៅសម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយរៅកែុងេកខណៈ

[០៩:៥៥:១៣]

7

រៅភែំរក្កាេគឺរយើងបនសាាប់ឮទ្ធហានមកពីកងពេ<៩២០ រ្
ម ះ សន វធ> វដេគ្នត់បន

8

ផាេ់សកខីកមមថា រៅរពេវដេរគសួ ចរមលើយ បស់គ្នត់ គឺកា សួ ចរមលើយវដេមន យៈរពេរាប់វខហ្ែឹង

9

រគ្ក់វខសរភលើងគ្នត់

រគថ្វគ្នត់នឹងដំបង ហ្ូតដេ់សនលប់។

រហ្ើយរគក្បប់គ្នត់ថា

របើគ្នត់មិនរ្លើយ

10

សា ភាពរទ រគនឹងថ្វគ្នត់ដេ់សាលប់។ រៅអូ កវនសងវិញ គឺរមគក រហ្ើយនិងអនក្បធានគកបនទទួេ

11

សាគេ់ថា មនកា រក្បើក្បស់ទ្ធ ណកមមកែុងរពេោំបច់ រដើមវីឲ្យអែករទ្ធសរ្លើយសា ភាព។ រហ្ើយដូច

12

នឹងស-២១វដ

13

រភលើងមកពីទូ ស័ព។
ា

វិធីសាហ្វសតថ្នកា រធវើទ្ធ ណកមមមួយ គឺកា រក្បើក្បស់វខសរភលើង្ក់ <រដ្ឋយ>រក្បើក្បស់

14

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ភសតតា
ុ ងបនបង្គាញថា មិនក្តឹមវត<កា >រក្បើក្បស់ទ្ធ ណកមមរនាះ

15

<រៅ>មនាី សនតិសខ<មនេកខណៈទូេំទូលាយ និងជាក្បព័នរា នាះរទ កា រធវើទ្ធ ណកមមរនះក៏រគដឹងឮ

16

ជាទូរៅោប់ពីគណៈឃំក្តាំកក់ ហ្ូតដេ់អក
ែ ដឹកនាំកំពូេ បស់បកស

17

វិធីសាហ្វសត<មួយកែុងចំរណ្ណមវិធីសាហ្វសតនានារៅ>ស-២១

18

<រដ្ឋយ>វន រវត <វណនាំដេ់ េច។ កាេរនាះ វន រវត ជាក្បធានភូមិភាគពិរសស រហ្ើយរក្កាយមក

19

ជាសមជិកគណៈអចិថ្ហ្វនតយ៍បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ >។ ដូចវដេ េច បនផាេ់សកខីកមម វន រវត បន

20

បញ្ញជគ្នត់ឲ្យក្គបកាេជាមួយងង់បលសាិក។ ខាំស
ុ ូមដកក្សង់៖ “សមមិតក្ត តូវវតរមើេរៅក បស់វ មិន

21

វមនរមើេរៅរេើជីពច រៅករនាះរទ។

22

រហ្ើយ”។

23
24
25

ួមទ្ធំងជនជាប់រោទផងវដ ។>

គឺកា រក្បើក្បស់ងង់បលសាិករដើមវីខាប់ដរងាើម

ក្បសិនរបើកហ្ែឹងវញ័ ខាលង
ំ

បនន័យថាវហ្ែឹងជាគិញសមៃត់

[០៩:៥៧:២៤]
រៅកែុងសវនាកា រនះផងវដ គឺរយើងបនសាាប់ឮសកខីកមម បស់ េច អំពីកា សួ ចរមលើយ ឬក៏កា
សរងខបចរមលើយសា ភាព វដេរគរ ៀបចំឲ្យរមដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ <ជាក្បោំ> េច រផាើជារទៀង

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514032

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
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ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

18

1

ទ្ធត់<ដំបូង>រៅ សន រសន <បនាាប់មករៅ> នួន ជា។ ចំណ្ណ រៅរេើចរមលើយសា ភាពទ្ធំងអស់រនាះ

2

បន<បង្គាញ>ថាឯកសា រនាះក្តូវបនបញ្ជូ នរៅភូមិភាគ កងពេ រហ្ើយនិងរមដឹកនាំក្កសួងរៅកែុង

3

<រពញទូទ្ធង
ំ ក្បរទស>។

4

កមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ជាញឹកញាប់ គឺមនកា រ ៀបរាប់អំពីកា រក្បើក្បស់ទ្ធ ណកមម រដើមវីទទួេបនចរមលើយ

5

។ រនះគឺជាឧទ្ធហ្ ណ៍<រៅស-២១>ថ្នចរមលើយសា ភាព បស់ ញឹម <សឹម> វដេរៅគក្មបខាងរេើ

6

គឺមន<ចំណ្ណ >បញ្ញជក់ថា “រផាើជូនបងនួន”។ រហ្ើយប៉ានាមនទំព័ ខាងរក្កាម គឺមនកា

7

កា ណ៍សរងខប<ស រស រដ្ឋយអែក>សួ ចរមលើយ រហ្ើយខាំស
ុ ូមដកក្សង់៖ “ខាំរុ ធវើទ្ធ ណកមម ហ្ូតដេ់វ

8

រ្លើយសា ភាពថា វជាគិញ រហ្ើយនិងជាបណ្ណ
ា ញ រស.អី.អា”។ រហ្ើយរដ្ឋយទទួេសាគេ់អំពីកា ដឹងឮ

9

បស់គ្នត់ ថាទ្ធ ណកមមក្តូវបនរគរក្បើក្បស់រនាះ នួន ជា បនក្បប់ រងត សមវតតិ រៅកែុង<បទ>

10

សមាសន៍<មួយ>។ នួន ជា បននិយយ ខាំស
ុ ូមដកក្សង់៖ “ជាទូរៅ ពួករគរ្លើយសា ភាពរៅរពេ

11

វដេពួករគក្តូវបនក្តូវបនវយរដ្ឋយធៃន់ធៃ

12

មករា ២០០៤ ជាមួយនឹង<រៅក្កម> ឡឺម៉ាងដ៍ <រលាក> រខៀវ សំផន បននទទួេសាគេ់ក្បប់អក
ែ

13

សា ព័ត៌ាមនវដេសមាសគ្នត់ថា ខាំស
ុ ូមដកក្សង់៖ “តាមពិតរៅ គឺមនសាថប័ន ដឋមួយវដេកា រធវើ

14

ទ្ធ ណកមម ឧក្កិដក
ឋ មមជាក្បព័នា និងកា សមលប់ គឺជារគ្នេនរយបយ បស់ ដឋ។” <រលាក រលាកក្សី

15

រៅក្កម កែុងកិចចសមាសន៍រនាះ មនរៅកែុង>ឯកសា E3/4603។

16

រហ្ើយរៅកែុងចរមលើយសា ភាពដ៏សរងខប

រហ្ើយឈឺោប់រនាះ”។

វដេរគបញ្ជូ នរៅរមដឹកនាំបកស

គឺជា បយ-

រហ្ើយរៅកែុងកិចចសមាសន៍វខ

[០៩:៥៩:៤៦]

17

ឥឡូវរនះ ខាំស
ុ ូមនិយយអំពីឧក្កិដក
ឋ មមមនសសឃាត និងកា សមលប់ ង្គគេ។ រលាក រលាកក្សី

18

រៅក្កម ភសតតា
ុ ងរៅចំរពាះមខរលាក រលាកក្សីរៅក្កម បនបង្គាញថា កា សមលប់រៅមនាី សនតិសខ

19

គឺរធវើរឡើងជាក្ទង់ក្ទ្ធយធំ រហ្ើយភសតតា
ុ ងថ្នកា សមលប់ទ្ធង
ំ អស់រនាះ គឺមិនអាច<ក្បវកក>បន<>

20

រឡើយ។ រៅអូ កវនសង ក្បធាន និង អនក្បធានគក រហ្ើយនិងអែករទ្ធស វដេរៅ ស់រានមនជី វិតបន

21

ផាេ់សកខីកមមអំពីកា សមលប់ជាក្ទង់ក្ទ្ធយធំក្បវហ្េជា១០០ រៅ២០០នាក់រៅរេើជនជាតិោរាយ មក

22

ពីរវៀតណ្ណម រហ្ើយកា សមលប់រនះរធវើរឡើងរៅមនាី សនតិសខរនាះវតមាង។ ក្បធាន អនក្បធានគកក៏បន

23

ផាេ់សកខីកមមថា

24

រ្
ម ះ សារ ឿន ប៉ាវនតអែកវដេបញ្ញជបនតមក សារ ឿន ហ្ែឹងគឺរេខាភូមិភាគ<ឦសាន>។ រៅកែុងសា

25

ទូ រេខបនាាប់រនះ សា ទូ រេខចះថ្ងៃ១៥ មិងនា ៧៧ គឺមិនវមនរេខា<កងពេ៨០១>រនាះរទ <ប៉ាវនត

បញ្ញជឲ្យសមលប់អក
ែ រទ្ធសទ្ធំងអស់រនាះ

ក្តូវបនបញ្ជូ នមកពីរេខាភូមិភាគ៨០១

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514033

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

19

1

ជា>រេខាភូមិភាគឦសានវដេរាយកា ណ៍<មកមជឈិមបកសថា កងពេ៨០១ បនោប់ខួ ន
ល >ជនជាតិ

2

ោរាយ<ចំនួន២០៩នាក់>វដេ្លងក្ពំវដនមក<។ រហ្ើយរេខាភូមិភាគឦសានបនវសវង កកា វណនាំ

3

រដើមវីោត់ វិធានកា បនាាប់។>

4

ខាំស
ុ ូមបនតរៅសាលយបនាាប់។ សា ទូ រេខទ្ធំងអស់រនះ ភាគរក្ចើនបញ្ជូ នរៅភែំរពញ រហ្ើយក្តូវ

5

បនចមលងជូនអ៊ំ, អ៊ំនួន (គឺនួន ជា), មនាី ៨៧០ រហ្ើយ<បណា សា >មជឈិម<។> រៅរពេវដេក្បធាន

6

គករ្
ម ះ រឆ្ម វស បនបង្គាញរៅថ្ងៃ០៨ រមសា ២០១៣ រនាះ គ្នត់បនអះអាងថា តាមកា ចងោំ

7

បស់គ្នត់ <ថារនះជាក្កុមមនសសវតមួយ រទ្ធះបីថាតាមកា ោំ បស់គ្នត់> មនមនសសវត១០០នាក់ គឺ

8

មនជនជាតិោរាយវត១០០នាក់ប៉ារណ្ណ
ា ះវដេក្តូវបនរគនាំមក<ករមាចរៅ>អូ កវនសងរនាះ។ អវីវដេ

9

ចាស់រៅទីរនះ គឺថាមិនអាច<ក្បវកកបនរទ >ឬក៏កា សួ រដញរដ្ឋេរទៀតរនាះរឡើយ វដេថា សាកសី

10

ទ្ធំងអស់បនបង្គាញថា មនកា សមលប់ជាក្ទង់ក្ទ្ធយធំរៅរេើជនជាតិោរាយ រហ្ើយកា សមលប់រនះ

11

<ក៏ក្តូវ>រាយកា ណ៍ជូនរៅរមដឹកនាំរៅភែំរពញ រហ្ើយទកឲ្យរមដឹកនាំទ្ធំងអស់រនាះជាអែកសរក្មចរៅ

12

រេើរជាគវសនា បស់ជនជាតិោរាយរនះ។

13

[១០:០៣:០៧]

14

ចំរពាះក្កាំងតាោន់ វិញ <ជាងមីមង
ត រទៀត> ភសតតា
ុ ងបនបង្គាញយ៉ាងចាស់អំពីកា សមលប់ជា

15

ក្ទង់ក្ទ្ធយធំ។ ទ្ធំងឆ្មំគក ក៏ដូចជាអែករទ្ធសវដេរៅ ស់រានមនជី វិតមួយចំនួនតូច បនឯកភាពថា

16

មនក ណីរេើកវេងតិចតួចវដេ -- មនក ណីរេើកវេងតិចតួចវត ប៉ាវនតមនសសវដេបញ្ជូ នមក<មនាី

17

សនតិសខរនាះ>សទាវតក្តូវបនរគសមលប់។ ឆ្មំគករ្
ម ះ ក្សី ងន វដេរគរៅថា “េចតូច” រនាះបន

18

ទទួេសាគេ់ថា អែករទ្ធស៩៩ភាគ យក្តូវបនរគករមាច។ វន់ រសឿន ជាកមមភិបេគកមួយ ូបផងវដ

19

បនយេ់ក្សបជាមួយ េចតូច ថា ភាគរក្ចើនរេើសេបថ្នអែករទ្ធសក្តូវបនរគករមាច។ រហ្ើយឆ្មំគក

20

សូក្ត សាំង ក៏ទទួេសាគេ់រៅកែុងតលាកា រនះផងវដ ថា <ខាំស
ុ ូមដកក្សង់៖ “>ចំរពាះអែកវដេរៅ ស់

21

រានមនជី វិតពីមនាី សនតិសខហ្ែឹង ខាំគ
ុ ិតថា មនចំនួនតិចតួចណ្ណស់។”

22

រៅថ្ងៃអង្គគ

<រមធាវី>រដើមបណាឹង ដឋបវរវណីបនោក់នូវសកខីកមម បស់ សយ វសន វដេ

23

រ ៀបរាប់អំពីកា សមលប់អក
ែ រទ្ធសរៅក្កាំងតាោន់។

រក្ៅពីកា រឃើញរដ្ឋយផ្ទាេ់នូវកា សមលប់រនាះ

24

សយ វសន ក៏ក្តូវបនរគោត់តាង
ំ ជាញឹកញាប់ឲ្យជួយជីក រដ
ា រហ្ើយនិងជួយកប់សាកសពអែករទ្ធស

25

វដេសាលប់។ អែករៅ ស់រានមនជី វិតដថ្ទរទៀតមកពីគករនះ ក៏បនផាេ់សកខីកមមផងវដ អំពីកា យកអែក

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514034

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

1

រទ្ធស<វដេជាប់ឃំ>ជាមួយពួកគ្នត់ហ្ឹង
ែ រៅសមលប់រោេ។

2

រឃើញ<អែកយម>សំរេៀងកាំបិត រហ្ើយរគយកមនសសរៅសមលប់វតមាង រហ្ើយរពជឈឃាដក្តឡប់

3

មកកវនលង វិញ វដេខលួនក្បឡាក់រៅរដ្ឋយ្ម។ ដូចគ្នែនឹងស-២១ វដ សកខីកមម បស់សាកសីទ្ធង
ំ អស់

4

រនះ

5

រហ្ើយនិងក្តាំកក់។ ឯកសា មួយរនះគឺជា បយកា ណ៍ក្បោំវខ វដេបញ្ជូ នពីក្កាំងតាោន់វដេបញ្ញជក់

6

ចំនួនមនសស<ស ប>វដេចូេក្កាំងតាោន់ និងអែកវដេសាលប់ ឬក៏ក្តូវបនសមលប់ វដេបនសាលប់

7

រដ្ឋយសា ជំងឺ ឬក៏ក្តូវបនសមលប់រៅកែុងវខរនះ។ <រយើងរមើេរៅ> បយកា ណ៍វខវិចិកា ឆ្ែំ៧៧ គឺ

8

ឯកសា E3/2109 វដេបញ្ញជក់ថាអែករទ្ធសងមីវដេចូេរៅកែុងវខរនាះ

9

អែករទ្ធស៩២នាក់ ក្តូវបនករមាច រហ្ើយក្បំមួយនាក់រទៀត <>បនសាលប់រដ្ឋយសា ជំងឺ។ អែករទ្ធស

10
11
12

<វង>

សារ ឿន

20

បនរ ៀបរាប់ថា

ទ្ធក់ទងរៅនឹងកា សមលប់គឺក្តូវបនគ្នំក្ទរដ្ឋយឯកសា សហ្កាេគឺឯកសា មកពីក្កាំងតាោន់

គឺមន៧៥នាក់ រហ្ើយមន

៩២នាក់ ក្តូវបនសមលប់កែុង យៈរពេមួយវខ កែុងក្សុកវតមួយប៉ារណ្ណ
ា ះ។
[១០:០៦:១៨]
រយើងក៏បនសាាប់សកខីកមម បស់អតីតកមមភិបេ បស់អតីតរេខា

និងឯកសា វដេរៅរសស

13

សេ់ វដេថា<>បញ្ញជសមលប់ក្តូវបនបញ្ជូ នមកពី<រេខា>តំបន់<១៣ រៅកាន់ថាែក់ក្សុក> រហ្ើយ

14

ជាទូរៅ បយកា ណ៍<សួ ចរមលើយអែករទ្ធស>ពីមនាី សនាិសខវតងវតរផាើរៅតំបន់< វិញ>។

15

ចរមលើយសា ភាពរៅក្កាំងតាោន់ គឺE3/2012 គឺមនចំណ្ណ <រដ្ឋយថ្ដ> បស់រេខាតំបន់១៣ រ្
ម ះ

16

ក្បក់ វដេខាំស
ុ ូមដកក្សង់ “សរក្មចករមាចចះ”។

រៅកែុង

17

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម រៅកែុងរពេមួយដ៏សំខាន់បំផតរៅកែុង<កា ជំនំជក្មះ>រនះ អតីត

18

រេខាក្សុកក្តាំកក់ រ្
ម ះ នាង អូច រៅ តាសាន បនទទួេសាគេ់ថា គ្នត់បនស រស ឯកសា រនះ។

19

គឺឯកសា វដេបនបញ្ញជក់ថា “រកមងៗធំៗ វដេរៅកង<កម

20

ហ្ែឹងរៅ> រហ្ើយយកវតមាយរៅបនរហ្ើយ ប៉ាវនារបើរកមងៗមិនអាចរបះបនរទ គឺយករៅវតមាង ប៉ាវនា

21

របើរបះមិនដ្ឋច់ពីមាយរទ យកចះសាកសួ រ ឿងរាវ។ <រក្កាយពីសួ ួចរហ្ើយ> របសសមែតទ្ធំងអស់

22

ចះ។” អតីតរេខាក្សុកក្តាំកក់

23

ទទួេបនមកពីរេខាតំបន់ រហ្ើយគ្នត់ទទួេសាគេ់រៅកែុងតលាកា រនះផងវដ ថា “របសសមែតចះ”

24

មនន័យថា “សមលប់” រហ្ើយកែុងក ណីរនះ គឺបនន័យថា សមលប់ទ្ធង
ំ ទ្ធ ក និងកូនរកមងតូចៗ។ កា

25

ទទួេសាគេ់កា សមលប់រកមងៗទ្ធំងពី នាក់ហ្ឹង
ែ វដេ សយ វសន បនរឃើញរៅក្កាំងតាោន់ ក៏ដូចជា

ឬកង>ចេ័ត<រហ្ើយ ឲ្យពួករគរៅ

បនផាេ់សកខីកមមកា វណនាំអំពីកា ក្បក្ពឹតច
ត ំរពាះកម ហ្ែឹង គឺគ្នត់

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514035

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

21

1

កា សមលប់រកមងៗ និងទ្ធ កវដេ<អែកយម> សូក្ត សាំង រហ្ើយនិង ក្សី ងន បនទទួេសាគេ់ផង

2

រនាះ គឺ<មិនវមនជាសកមមភាពទចច ិតរទ វតរគ>អនរលាមរៅតាមរគ្នេនរយបយ និងកា បញ្ញជ

3
4

បស់រមដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នីសក
ា មពជា
ុ <ប៉ារណ្ណ
ា ះ>។
[១០:០៩:០២]

5

ដូចគ្នែនឹងស-២១វដ

អដឋិធាតវដេរៅរសសសេ់ ក្តូវបនរគក្បមូេមកពី រដ
ា កប់សព ួម

6

<រៅក្កាំងតាោន់>។ ដូចគ្នែនឹងស-២១ អដឋិធាតវដេរៅរសសសេ់រនាះ មិនក្តូវបន កាទកឲ្យបន

7

ក្តឹមក្តូវអស់ យៈរពេរក្ចើនឆ្ែំ ដូរចែះក្បកដណ្ណស់ ថាវមនកា បត់បង់អដឋិធាតយ៉ាងរក្ចើន។ រវឿន

8

វទាី

9

<រៅក្កាំងតាោន់>រនាះ បនបញ្ញជក់ថា មនសាលកសាែមថ្នកា វយទងគិចយ៉ាងខាលង
ំ រៅរេើេលាដ៍កាេ

10

គឺដូចគ្នែរៅនឹងអវីវដេគ្នត់រឃើញរៅរេើអដឋិធាតរៅរជើងឯក<វដ >។
រលាក

11
12
13

ខាំន
ុ ឹងក្តូវបនារៅក្បធានបទងមីមួយ

ទ្ធក់ទងរៅនឹងមនាី សនាិសខ

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
បទ អ គណ។ ឥឡូវរនះដេ់រពេសមក្សបសក្មករហ្ើយ អងគជំនំជក្មះក្បកាសសក្មកោប់
ពីរពេរនះតរៅ ហ្ូតដេ់រម៉ាងដប់កនលះ សូមអរញ្ជ ើញចូេ វិញ រដើមវីបនាកិចចដំរណើ កា សវនាកា ។

16
17

រលាកក្សីរៅក្កម

ស-២១។ រតើខំអា
ាុ ចបនារៅមខរទៀតបន ឬមួយក៏រលាកក្បធានចង់ឈប់សក្មករៅរពេរនះ?

14
15

វដេបនរធវើកា សិកាក្សាវក្ជាវរៅរេើេលាដ៍កាេវដេរៅរសសសេ់ក្បវហ្េ១.៩០០នាក់

សក្មកចះ!
ក្កឡាបញ្ជ ៖ី

18

សូមអរញ្ជ ើញរក្កាកឈ !

19

(សវនាកា សក្មកពីរម៉ាង ១០:១០ នាទី ដេ់រម៉ាង ១០:៣០ នាទី)

20
21

[១០:៣០:៥២]

22

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

23

អងគយ
ុ ចះ!

24

អងគជំនំជក្មះក្បកាសបនាកិចចដំរណើ កា នីតិ វិធីសវនាកា

25

និងផាេ់រវទិកាជូនរៅសហ្ក្ពះរាជ

អាជាា ងអនា ជាតិ រដើមវីបនារធវើរសចកាីសនែិដ្ឋឋន បស់ខួ ន
ល ។

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514036

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

1

22

រលាក រេេ េីសាក់៖

2

សូមអ គណរលាកក្បធាន។ ឥឡូវរនះ ខាំស
ុ ូមនិយយសរងខបរទ អំពីភសាតា
ុ ងសាីអំពីកា កាប់

3

សមលប់រៅមនាី សនាស
ិ ខ ស-២១ គឺកា សមលប់ និងកា រធវើទកខបករមែញ គឺថាវដេបនបង្គាញហ្ួសពី

4

វិមតិសងស័យរហ្ើយរៅកែុងមនាី សនាិសខមួយរនះ។ កមមភិបេវដេរធវើកា រៅគករនះ បនទទួេសាគេ់

5

ួមរនាះមន េច ផងវដ

វដេបនផាេ់សកខីកមមយ៉ាងសីសង្គវក់គ្នែ ជូនអងគជំនំជក្មះថា អែកវដេរគ

6

បញ្ជូ នរៅ ស-២១ រនាះគឺក្តូវរគករមាចរោេរហ្ើយ។ រហ្ើយរលាក រលាកក្សីរៅក្កម

7

សកខីកមមពីកមមភិបេវដេបនអនវតតកា សមលប់រនះ

8

រទ្ធសវដេក្តូវបនយករៅសមលប់រោេ គឺរ្
ម ះ សួស ធី វដេជាក្បធានអងគភាពយមកាមវដេមន

9

ភា កិចចក្តូវបញ្ជូ នអែករទ្ធសរចញពីប ិរវណគកទួេវសលងរៅរជើងឯកគឺកមមភិបេរ្
ម ះ ហ្ឹម ហ្យ។

10

រហ្ើយក្បធានអងគភាពរៅឯរជើងឯក<រ្
ម ះ តយ រតង បនាាប់មក>យកអែករទ្ធសពី ហ្ឹម ហ្យ ហ្ែឹង

11

យករៅ រដ
ា សាកសព ួមវដេក្តូវសមលប់មង
ា មួយ មាងមួយ ហ្ូតទ្ធេ់វតអស់។ រហ្ើយគ្នមនអវីវដេ

12

គួ ឲ្យសងស័យរនាះរទ អំពីសកខីកមមទ្ធង
ំ រនះ រដ្ឋយសា ថា រ្
ម ះ បស់អក
ែ រទ្ធសវដេរគក្តូវយករៅ

13

សមលប់រោេរនាះ គឺក្តូវបនកត់ក្តាតាមវិធីសាហ្វសា បស់រគរនាះ រៅកែុងបញ្ជ ីវដេបនយកមកបង្គាញ

14

ជាភសាតា
ុ ងរៅកែុងសវនាកា រនះ ួចរៅរហ្ើយ។

15

សមលប់រោេរនាះផងវដ ។ <មនវផែកខលះរៅរជើងឯក >រគគ្នស់កាយ រដ
ា សាកសព<>ហ្ែឹង រគ

16

បន ករឃើញអំពីចំណចរនះ។

17
18
19

គឺកមមភិបេហ្ែឹង

ក៏បនសាាប់

គ្នត់បនកត់ក្តារ្
ម ះអែក

រហ្ើយមន ូបងត បស់អក
ែ រទ្ធស

វដេរគក្តូវបន

[១០:៣៣:៤៥]
រហ្ើយរៅកែុងសវនាកា រនះ ក៏រយើងមនសំណ្ណងវដ បនសាាប់សកខីកមម បស់ រវឿន វទាី វដេ
គ្នត់បនរធវើកា គ្នស់កាយ រដ
ា សាកសព

វដេរៅរសសសេ់រៅរជើងឯក។

កា សិកាក្សាវក្ជាវ

20

បស់គ្នត់បញ្ញជក់អំពីចំនួនេលាដ៍កាេ វដេវគឺថារសាើ វតខូចខាតរក្ចើនរហ្ើយតាំងពី<កា គ្នស់ដំបូង

21

រៅកែុងឆ្ែំ១៩៨១ ហ្ូត>ឆ្ែំ១៩៨៣<>។ រហ្ើយសំខាន់បំផតរនាះ រវឿន វទាី គ្នត់បនផាេ់សកខីកមមថា

22

រៅរពេវដេក្កុមគ្នត់បនកាយ រដ
ា សាកសពមាងមួយ មាងមួយ គឺគ្នត់មនបនរឃើញេលាដ៍កាេ

23

ជាង៦.០០០េលាដ៍កាេ គឺថាមនវតេលាដ៍កាេមួយ <គឺវតមួយ>គត់

24

រដ្ឋយសា កា វយដំណ្ណមួយរនាះ។

25

វដេអត់មនសាលកសាែម

រលាក រលាកក្សី រៅក្កម ខាំន
ុ ឹងបង្គាញជូនអំពី ូបងត<គួ ឲ្យ នាត់>ខលះ រនះគឺជា ូបងតជន ង

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514037

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

23

1

រក្គ្នះចងរក្កាយពីស-២១ វដេ េច បនកំណត់អតតសញ្ញាណថា ជាកមមភិបេ <Y-10 ជា> អែក

2

ពាក់ព័នជា
ា មួយនឹងកា សមលប់ ម៉ាេ់ខម ខាដវវេ<។ ដូចរលាក រលាកក្សីរៅក្កមបនដឹងក្សាប់

3

រហ្ើយតាមសកខីកមម េច> គឺរៅរពេវដេរធវើកា សមលប់រនះ អែករទ្ធសស-២១ដថ្ទរទៀតហ្ែឹង រគក្តូវ

4

បនយករៅសមលប់រោេអស់រៅរហ្ើយ រដ្ឋយអនវតតរៅតាមបញ្ញជ បស់ នួន ជា។ <ប៉ាវនត កមមភិបេ

5

មួយក្កុមតូច Y-10 ទ្ធំងរនះ រគ>ទករដើមវីសួ ចរមលើយតរៅរទៀត។ រនះជា<សកមមភាពចងរក្កាយ

6

បងែស់> បស់កមមភិបេស-២១

7

<អែករទ្ធស>ជាមួយនឹងចំពះទងរៅរពេវដេអែកទ្ធំងរនាះគឺថារៅជាប់រខាែះរជើង<កែុងបនាប់ឃំឃាង
ំ

8
9
10

វដេបន ត់រចញពីគក<ទួេវសលង។

ពួករគ>ក្តូវវតោក់សមលប់

បស់ខួ ន
ល >រៅរឡើយ។ រហ្ើយអែករទ្ធសមែក់ហ្ឹង
ែ ក៏ក្តូវ<រគ>កាត់កាេរចញវតមាង ដូចបនរឃើញ
កែុង ូបងតរនះក្សាប់រហ្ើយ។
[១០:៣៦:១៨]

11

មនកំណត់ក្តាសាីអំពីកា កាប់សមលប់ជារក្ចើនរៅរេើអក
ែ រទ្ធសពីស-២១ រហ្ើយរៅរេើរអក្កង់

12

រនះ រលាក រលាកក្សីរៅក្កមរឃើញរហ្ើយ <រនះក្គ្នន់វតជា>ឧទ្ធហ្ ណ៍តិចតួចវតប៉ារណ្ណ
ា ះ។ រៅ

13

កែុងសា ណ្ណ បស់រយើងខាំុ បញ្ជ ី<រៅរសសសេ់រនាះ> ួមមន គឺថាមនក ណីចំនួន២៧ ពាក់ព័នរា ៅ

14

នឹងកា កាប់សមលប់ក្ទង់ក្ទ្ធយធំរ ៀងរាេ់ថ្ងៃរៅរេើអែករទ្ធសជាង១០០នាក់ <រហ្ើយភាគរក្ចើន> រៅ

15

ពាក់កណ្ណ
ា េរៅឆ្ែំ១៩៧៧ និងរៅពាក់កណ្ណ
ា េឆ្ែំ៧៨ កា របសសមែតចងរក្កាយរនះ។ បវនថមរៅ

16

រេើកា សមលប់យ៉ាង ង្គគេរៅវខឧសភា ឆ្ែំ១៩៧៨ វដេខាំប
ុ នរេើកយកពិភាកា ួចមករហ្ើយ ួមទ្ធំង

17

ពីមសិេមិញផងវដ ។ បញ្ជ ីរៅសេ់ពីសម័យរនាះ គឺថាអែករទ្ធសជាង១.០០០នាក់ ក្តូវរគសមលប់វតកែុង

18

យៈរពេមួយវខ ពីវខកកកដ្ឋ ទី១ រៅដេ់ទី៣០<សីហា> ឆ្ែំ៧៧ រដ្ឋយ<ោប់រផតើម>សមលប់ហ្វសាី១២៩

19

រៅថ្ងៃទី១ វខកកកដ្ឋ។ រហ្ើយអែករទ្ធសជាង<៨៥០>នាក់ គឺថាក្តូវបនរគសមលប់វតកែុង យៈរពេមួយ

20

សបាហ្៍រៅកែុងវខតលា ឆ្ែំ១៩៧៧

21

វខតលា។

22

ួមទ្ធំងអែករទ្ធស<៤១៨>នាក់វដេសមលប់វតមួយថ្ងៃរៅថ្ងៃទី១៥

បទ សាលយបនាាប់រៅរទៀត គឺចំណចរេខ១.៧<> រៅកែុង<ឧបសមព័ន>
ា សា ណ្ណ បស់រយើងខាំុ

23

វដេបង្គាញអំពីឯកសា ថ្នកា កាប់សមលប់កែុង យៈរពេមួយវខ

វដេឯកសា រនះគឺជាភសាតា
ុ ងវដេ

24

បនផាេ់ជូនរៅកែុង<កា ជំនំជក្មះកតី>រនះ។ ពាក់ព័នរា ៅនឹងកា រោទក្បកាន់អំពីកា សមលប់ ង្គគេ គឺ

25

បញ្ជ ីសមលប់រនះ គឺបង្គាញអំពីរចតនាថ្នកា សមលប់កែុងក្ទង់ក្ទ្ធយធំវតមាង។

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514038

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

1

24

[១០:៣៨:៤៧]

2

បទ

ឥឡូវរនះក្បវហ្េជារពេរវលាមួយសមក្សបរហ្ើយវដេខាំរុ េើកជូនអំពីចំនួនអែករទ្ធស

3

ស បរៅស-២១ បញ្ជ ីងីវម ដេរយើងបនដ្ឋក់<បញ្ចូ េរៅកែុង>ឧបសមព័នភា
ា ជ ប់រៅនឹងសា ណ្ណបញ្ច ប់កិចច

4

ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់រយើង។ ខាំស
ុ ូមនិយយអំពីសវនាកា ឆ្ែំ២០០៩ វដេរៅរពេរនាះ រយើងមន

5

បញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធស ួមមួយវដេមន<រ្
ម ះស ប>១២.៣០០នាក់។ រហ្ើយរៅរពេវដេសួ រៅ េច អំពី

6

ចំនួនអែករទ្ធសស បរនះរៅកែុងសវនាកា

7

ស-២១> ចរមលើយ បស់គ្នត់រនាះគឺថា ចំនួនអែករទ្ធសពិតក្បកដរៅស-២១ អាចរេើសពីរនះរៅរទៀត។

8

រហ្ើយខាំរុ ៅោំរពេរនាះ <ខាំភា
ុ ា ក់រផែើេនឹងចរមលើយរនះ> ពីរក្ពាះអែកវដេក្តូវទទួេកា រោទក្បកាន់កា

9

សមលប់អក
ែ រទ្ធស១២.៣០០នាក់ រហ្ើយគ្នត់រ្លើយថា ចំនួនរនះអាចរេើសរនះរៅរទៀត មិនវមនក្តឹមវត

10

រេើសតិចតួចរទ គឺថារេើសរក្ចើនវមនវទន។ ដូរចែះរយើងបនរឃើញរៅកែុងបញ្ជ ីងីវម ដេ<រធវើរឡើងរដ្ឋយ

11

កា ិយេ័យសហ្រៅក្កមរសើបអរងកត រហ្ើយដ្ឋក់កែុងសំណំរ ឿងជាភសតតា
ុ ង កាេពីឆ្ែំរៅ។ រយើងក៏

12

សូមអ គណវដ

13

ុ ឹងថា គឺរយើង<មនបគគេិកមែក់>បនរធវើបញ្ជ ី ួម< បស់>អែក
រនះគឺជារេើកដំបូងរហ្ើយ តាមវដេខាំដ

14

រទ្ធសមែក់ៗរៅកែុងបញ្ជ ី ួម<>គឺថាបនចងក្កងយ៉ាងក្តឹមក្តូវ<នូវក្បភពព័ត៌ាមន បស់អក
ែ រទ្ធស

15

នីមួយៗ។ ឯកសា រនះសំខាន់ខាលង
ំ ណ្ណស់ រហ្ើយជាភសតតា
ុ ងមនក្បរយជន៍ វដេរយើងមនសំណ្ណង

16

បនឯកសា រនះ។

17

រហ្ើយកិចចកា មួយកែុងចំរណ្ណមកិចចកា នានារេើបញ្ជ ី បស់ ក.ស.ច.ស គឺក្តូវបញ្ចូ េ និងពិនិតយរមើេ

18

រាេ់បញ្ជ ីសមលប់ទ្ធង
ំ អស់។>

19
20

គឺសួ អំពីចំនួនអែករទ្ធសស ប ១២.៣០០នាក់រនះ<រៅមនាី

វដេកា ង្គ ទ្ធំងរនះក្តូវបនបញ្ច ប់ ួចរាេ់រដ្ឋយអែក វិភាគ បស់

វតរទ្ធះជាយ៉ាងណ្ណកតី

ក.ស.ច.ស។>

រពេរវលាក៏មនកំណត់សក្មប់បគគេិករធវើបញ្ជ ីរនាះវដ

[១០:៤១:២៧]
ចំនួនបញ្ជ ី< បស់

ក.ស.ច.ស

មន>១៥.១០០នាក់រនះ

<វដេទទួេបនពីបញ្ជ ីចូេ។

21

រដ្ឋយសា អ៊ីចឹងរហ្ើយ រទើបរយើង ួមគ្នែបនបរងកើតក្កុមមួយ ជាជំហានចងរក្កាយ រដើមវីពិនិតយរមើេ

22

កំណត់ក្តាថ្នកា សមលប់រធវើជាភសតតា
ុ ង។

23

រនាះរទ។> រយើងបនពិនិតយរមើេបញ្ជ ីរនះ រដើមវីពិនិតយរមើេថារតើមនកា បត់បង់កាេប ិរចិទថ្នកា

24

សមលប់រនាះ<កែុងបញ្ជ ី ក.ស.ច.ស រយើងនឹងបំរពញបវនថម គឺក្តង់អែករទ្ធសណ្ណវដេមិនមនរៅកែុង

25

បញ្ជ ី។> រហ្តផេវដេរយើងបន ករឃើញអែករទ្ធសងមីរនះ គឺរដ្ឋយសា ថាទ្ធំងបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសចូេ ក៏

រយើងមិនបន ករមើេកំណត់ក្តាសមលប់បវនថមរៅខាងរក្ៅ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514039

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

25

1

ដូចបញ្ជ ីសមលប់ គឺមនកា បត់កំណត់ក្តារនះទ្ធំងពី ។ អ៊ីចឹងរបើរយើង<ក្គ្នន់>រមើេបញ្ជ ីអែករទ្ធសចូេ

2

គឺរដ្ឋយសា វតកា បត់បង់បញ្ជ ីរនះ គឺថារយើងមិនអាចដឹងពីចំនួនអែករទ្ធសស បបនរទ។ អ៊ីចឹងរយើង

3

ក្តូវពិនិតយរមើេទ្ធំងបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសចូេ និងបញ្ជ ីសមលប់។ រហ្ើយរៅកែុងឧបសមព័នវា ដេរយើងខាំដ្ឋ
ុ ក់ជូន

4

អងគជំនំជក្មះរនាះ

5

១៨.០០០នាក់វដេក្តូវបនឃំខួ ន
ល រៅស-២១។ ឯបញ្ជ ីរដើមបំផត បស់<ក.ស.ច.ស> រនាះគឺមនកាេ

6

ប ិរចិទបញ្ញជក់កា សមលប់អក
ែ រទ្ធសជាង៥.០០០នាក់

7

៦.០០០នាក់រទៀត<>។ រនះគឺជាអវីវដេអងគជំនំជក្មះសាាប់ឮពីរលាករមធាវី កូរប៉ា <មតងរហ្ើយមតងរទៀត

8

>ថារម៉ាចបនវតមនអែករទ្ធស<កែុង>បញ្ជ ី<សមលប់>រនះវត<៥.១០០>នាក់<ជាបញ្ជ ី ក.ស.ច.ស>។

9

អវីវដេរយើងសាាប់ឮពីអក
ែ វិភាគរនះ

គឺរយើងបន ករឃើញថាអែករទ្ធស

ក្តួសៗ

ករៅរឃើញ<រ្
ម ះ>អែករទ្ធស

រហ្ើយរយើង ករឃើញកាេប ិរចិទសមលប់ហ្ឹង
ែ

គឺថា<>គ្នត់មិនមនរពេរវលា<ក្គប់ក្គ្នន់ពិនិតយឯកសា ទ្ធំង

10

រនាះរទ>។ ឥឡូវរនះរយើងមនអែករទ្ធសវដេក្តូវបនសមលប់ហ្ឹង
ែ ជាង១១.០០០នាក់ <រដ្ឋយមនកា

11

បញ្ញជក់ ួចរហ្ើយ>។

12

[១០:៤៤:០៣]

13

ឥឡូវរនះ ខាំស
ុ ូមនិយយអំពី<បញ្ញាសំខាន់ទ្ធក់ទងនឹង>តួនាទី បស់រលាក នួន ជា រៅស-២១។

14

ភសតតា
ុ ងវដេក្បឆ្ំងរៅនឹង នួន ជា រនះគឺរចញពីសមាី បស់ក្បធានមនាី សនតិសខស-២១ <េច>វដេ

15

បនផាេ់សកខីកមមថា រៅរពេវដេ សន រសន ក្តូវបនោត់តាង
ំ ឲ្យរៅសម ភូមិរៅ<បូពា៌ា>ឆ្ែំ១៩៧៧

16

រដើមវីបញ្ញជកងទ័ពកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយរៅកែុងជរមលះជាមួយរវៀតណ្ណមរនាះ េច <ោប់រផតើម>រាយ-

17

កា ណ៍រដ្ឋយផ្ទាេ់រៅ នួន ជា។ េច បនផាេ់សកខីកមមថា គ្នត់បនទទួេបញ្ញជពី នួន ជា ឲ្យសមលប់

18

អែករទ្ធសទ្ធំងរនាះ គឺកា សមលប់យ៉ាងរក្ចើន អែករទ្ធសមកពីភូមិភាគបូពា៌ា រៅពាក់កណ្ណ
ា េឆ្ែំ១៩៧៨

19

និង<សមលប់អក
ែ រទ្ធសរៅរសសសេ់>រៅជិតចងបញ្ច ប់ថ្ន បបរនាះ។

20

សា ថ្នកា សមលប់រនះ យ៉ាងទូេំទូលាយ ួចរៅរហ្ើយជូនអងគជំនំជក្មះ។

រហ្ើយរយើងបនបង្គាញឯក-

21

ចំណចសំខាន់រនាះ គឺភាពសីសង្គវក់គ្នែ វងសកខីកមម បស់ េច ទ្ធក់ទងរៅនឹងទំនាក់ទំនង បស់

22

គ្នត់ជាមួយនឹង នួន ជា អំពីស-២១ រនះ។ រនះគឺជាចំណចមួយវដេ េច បនរ្លើយបញ្ញជក់ រហ្ើយរយើង

23

ក៏បនដឹងផងវដ ឯកសា ពីអតីតកងទ័ពវដេបនផាេ់សកខីកមមថា ពិតរហ្ើយ សន រសន បនរៅក្ពំវដន

24

ខាងរកើតរដើមវីបញ្ញជកងទ័ព។ រៅរពេសមាសជាមួយ សាីវ រហ្ដេ័ រអៀង សា ី បនបញ្ញជក់ថា រៅ

25

រពេវដេ សន រសន រៅ<បូពា៌ា>គឺថា េច រាយកា ណ៍ផ្ទាេ់រៅ នួន ជា។ រហ្ើយមនចរមលើយ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514040

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

26

1

សា ភាពពីស-២១ រៅវខកមាៈ ឆ្ែំ១៩៧៨ វដេមនកំណត់ក្តាស រស រដ្ឋយថ្ដ< បស់>េច វដេ

2

និយយអំពីកា វណនាំវដេគ្នត់ទទួេពីបងទី២ រដើមវីឲ្យដក<>រ្
ម ះទ្ធំងរនាះរចញពីចរមលើយសា ភាព

3

រនះ។ រហ្ើយរលាក រលាកក្សីរៅក្កម ក៏សាាប់ឮសកខីកមមពីនី សា និងអងគ កស បស់ នួន ជា រ្
ម ះ

4

សូក្ត រទឿង វដេថា គ្នត់បនទទួេសំបក្តផ្ទាេ់ពីជនជាប់រោទ យករៅឲ្យ េច រហ្ើយក៏យករក្សាម

5

សំបក្តក្កាស់ៗ វដេមនឯកសា កែុងរនាះពី េច រនះយកមកឲ្យ នួន ជា។

6

រហ្ើយមនចរមលើយសា ភាពជារក្ចើនពីស-២១

7

ជូនរៅ

8

សមវតតិ>ថាគ្នត់បនទទួេចរមលើយសា ភាពជារក្ចើន។ ដូរចែះ ខាំស
ុ ូមកា អនញ្ញាតោក់បង្គាញវីរដអូឃលីប

9

រេខ១។

10

“បងនួន”

រហ្ើយកែុងរនាះក៏មនវីរដអូឃលីប

វដេកែុងរនាះមនចំណ្ណ រៅទំព័ ដំបូងវដេរផាើ
វដេជនជាប់រោទសា ភាពជាមួយ

<រងត

[១០:៤៧:១៦]

11

(កា បង្គាញឯកសា ជាសំរឡង- ូបភាព)

12

“អ៊ំវតងវតអាន បយកា ណ៍សា ភាពហ្ែឹងបទ បស់ ស-២១ រដើមវីយកអាហ្ែឹងរៅអប់ ំកមម-

13

ភិបេ រដើមវីកំឲ្យក្បក្ពឹតតា
ត មរនាះបទ។ រតាះអ៊ំ! សូមបញ្ញជក់បនតិច រតើអ៊ំ ក្គ្នន់វតបញ្ញជក់រទ រតើអ៊ំបន

14

អាន បយកា ណ៍រនះយ៉ាងរម៉ាច? រហ្ើយរតើយករៅអប់ ំកមមភិបេថាែក់រក្កាមយ៉ាងណ្ណ បទ? បយ

15

កា ណ៍រនះ ក្គ្នន់វតថារដើមវី ខាំម
ុ ិនវដេបនរមើេទ្ធំងអស់រទ ពីរក្ពាះវរក្ចើនរពក រហ្ើយមិនវមនជាភា

16

កិចច បស់ខំរាុ មើេណ្ណ
៎ា ។ អាហ្ែឹងរគយកអាអ៊ីចឹងៗ រៅអប់ ំឲ្យយេ់ សំខាន់វថ្វរយើងខាងសមា ៈ។”
(បញ្ច ប់កា បង្គាញឯកសា ជាសំរឡង- ូបភាព)

17
18

[១០:៤៨:០៦]

19

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ចាស់រហ្ើយថា គឺថាមនភសតតា
ុ ងមួយគឺថាមិនអាចក្បវកកបន គឺ

20

ថារបើអ៊ីចឹងរយើងនិយយអំពី<ចរមលើយសា ភាពរៅ>ស-២១ គឺថា នួន ជា រនះរដើ តួនាទីសំខាន់ណ្ណស់

21

ពាក់ព័នរា ៅនឹងមនាី សនតិសខរនាះ។

22

ឥឡូវខាំស
ុ ូមរេើករឡើងនូវមតិមួយចំនួនពាក់ព័នរា ៅនឹង រខៀវ សំផន ដូចបនរេើករឡើងរៅកែុង

23

សា ណ្ណ បស់រយើងខាំុ ួចមករហ្ើយ រខៀវ សំផន មិនមនតួនាទីដូច នួន ជា រទពាក់ព័នរា ៅនឹងស-២១

24

រនះ <រហ្ើយគ្នមនន ណ្ណមែក់រៅកែុងក្កុម បស់ខំជ
ាុ ំទ្ធស់រ ឿងរនះរទ> ប៉ាវនត រខៀវ សំផន បនដឹងយ៉ាង

25

ចាស់ រហ្ើយគ្នត់គឺថាពិតជាចូេ ួមរៅកែុងសហ្ឧក្កិដក
ឋ មម ួមរនះយ៉ាងចាស់រហ្ើយ។ រនះគឺជាមូេ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514041

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

27

1

ដ្ឋឋន បស់សហ្ក្ពះរាជអាជាា ពាក់ព័នរា ៅនឹង រខៀវ សំផន។ រហ្ើយអវីវដេរយើងរឃើញរនាះ គឺថាកា

2

ទទួេខសក្តូវ បស់

3

ជាពិរសសពាក់ព័នរា ៅនឹងអតីតក្ពះប មរកាដឋ<នររាតតម សីហ្ន>។ រហ្ើយរបើសិនណ្ណជារយើងរមើេ

4

រៅកំណត់កិចចក្បជំ< បស់គណៈអចិថ្ហ្វនតយ៍ចះថ្ងៃទី១១> វខមីនា ៧៦ រៅរពេសរមាច សីហ្ន រនះ លា

5

វេងពីក្បមខ ដឋ< ដ្ឋឋភិបេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ > គឺថា រខៀវ សំផន គ្នត់បនយកបញ្ញាមករាយកា ណ៍

6

ជូនគណៈអចិថ្ហ្វនតយ៍ <រហ្ើយចូេ ួម>ពិោ ណ្ណ ថារតើក្ពះប មរកាដរនះក្តូវបនអនញ្ញាតឲ្យលាវេង

7

ឬក៏ថា បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ រនះ ក្តូវវតក្បហា ជី វិតក្ពះអងគរោេ។ អ៊ីចឹងរៅកែុងកិចចក្បជំរនះ គឺមន

8

កា សរក្មចថា ក្ពះប មរកាដឋមិន<ក្តូវ>អនញ្ញាតឲ្យោករចញរៅរក្ៅក្បរទសរទ។ <រយើងក៏ដឹងវដ

9

ថា បនាាប់មក រគ>ទកឲ្យក្ពះអងគ ស់រានមនជី វិត រហ្ើយ<ឃ>
ំ ទកក្ពះអងគរៅកែុងក្ពះប មរាជវំងរនះ

10

ចះ។ រហ្ើយរៅរពេវដេក្ពះអងគមនជី វិត ស់រានមនជី វិតវបបរនះ គឺថាក្ពះអងគមិនបនជំទ្ធស់តវអវី

11

រនាះរទ។ <រៅសាលយបនាាប់រទៀត ក៏វសំខាន់វដ ។> រៅកែុងកិចចក្បជំរនះ វដេគណៈអចិថ្ហ្វនតយ៍បន

12

សរក្មចរនាះ គឺក្តូវរផាើេិខិត<>រៅឲ្យកូនរៅ បស់ក្ពះអងគរដើមវីឲ្យក្តឡប់ចូេមក<ក្បរទសកមពជា
ុ >

13

ចូេ ួមពិធីបណយ<ចូេឆ្ែំងី>
ម ឯករាជយ។ <ប៉ាវនត តាមកំណត់កិចចក្បជំរនាះ បនបញ្ញជក់ថា រហ្តផេ

14

ពិតក្បកដ គឺរគក្តូវ>រដ្ឋះក្សាយ<បញ្ញាឲ្យ>ក្ជះក្សឡះ<>។ <ដូចរយើងដឹងក្សាប់រហ្ើយ> កូនរៅ

15

ក៏ដូចជាញាតិសនាាន បស់ក្ពះអងគ គឺថាក្តូវបនសមលប់រោេយ៉ាងរក្ចើនរៅកែុង បបរនាះ រហ្ើយក្ពះអងគ

16

ក៏បនរេើករឡើងអំពីចំណចរនះផងវដ ។

រខៀវ

សំផន

ពាក់ព័នរា ៅនឹងអែករទ្ធសរៅកែុងសម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

17

រៅរដើមដំបូងថ្នសា ណ្ណ បស់ខំាុ កា រេើករឡើង បស់ខំព
ាុ ីមសិេមិញរនះគឺ រខៀវ សំផន បន

18

និយយ និងបនចូេ ួមយ៉ាងរក្ចើនរៅកែុងកិចចក្បជំ បស់គណៈអចិថ្ហ្វនតយ៍ពាក់ព័នរា ៅនឹងកា ោប់ខួ លន និង

19

បញ្ញាសនាិសខ។ រហ្ើយរៅកែុង វីរដអូ វដេរលាក រលាកក្សីរៅក្កមនឹងរឃើញរនះ គឺជនជាប់រោទបន

20

បង្គាញអំពីកា ដឹងឮ បស់គ្នត់រដ្ឋយផ្ទាេ់ រៅកែុងកិចចក្បជំ បស់ថាែក់ដឹកនាំវដេបនរធវើរសចកាីសរក្មច

21

រនះ

22

សូមោក់ឃលីបរេខ២!>

23

ថារតើក្តូវោប់ចងកមមភិបេ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ា មពជា
ុ រនះបនារៅរទៀត

ឬយ៉ាងណ្ណរនាះ<។

[១០:៥១:៥៥]

24

(កា បង្គាញឯកសា សំរឡង- ូបភាព)

25

“កា ោប់ចងរនាះ វជាប់នឹងកា ឃំឃាង
ំ ដ្ឋក់គក រហ្ើយវជាប់នឹងកា សាលប់អីហ្ឹង
ែ រហ្ើយ។

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514042

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

28

1

រេើបញ្ញារនះ ខាំយ
ុ េ់រឃើញថា ក្តូវវបងវចកកា ោប់ចង រដ្ឋយរលាក សាឡុត ស រដ្ឋយរលាក ប៉ាេ

2

ពត បន ួមផ្ទាេ់ជាមួយគណៈអចិថ្ហ្វនតយ៍សរក្មច និងកា ោប់ចងវដេកវនលងរផសងៗ រគបនរធវើរដ្ឋយ

3

ខលួនរគ រៅតាមភូមិភាគ រៅតាមតំបន់ បស់រគ។ រហ្ើយរគោប់ចងរហ្ើយ រគដ្ឋក់គករៅកវនលងរគ ឬ

4

មួយក៏បញ្ជូ នមកស-២១អី វ អាហ្ែឹងវជារ ឿងរផសង វរ ឿងេែិតរទ។ ដូរចែះ រលាក ប៉ាេ ពត តាំងកែុង

5

ឹ នាំ រលាកគិតគូ ោប់ចងវតកមមភិបេណ្ណវដេក្បក្ពឹតខ
ឋានៈរលាកដក
ត ស។ ដូរចែះ ជាចំនួនតិចរទ

6

រដ្ឋយរក្បៀបរធៀបនឹងកា ោប់ចងទូរៅក្បរទស។ សូមជក្មបថា មនកា ោប់ចងពី

7

រលាក ោន់ ចក្កី ដំបូងបងែស់ វដេជាក្បធានកងពេរេខ១៧០ ខាងបូពា៌ា និងកា ោប់ចងរលាក ឈូក

8

វដេជារេខាតំបន់២៤ គឺកំពង់ក្តវបក ខាងបូពា៌ាវដ ។ កា ោប់ចងកមមភិបេទ្ធំងពី រនះ នាំឲ្យរាេ

9

ដ្ឋេរៅោប់ចងកមមភិបេ វដេរគរៅថា ជំនាន់សហ្វង្គគម៩ឆ្ែំ ួមជាមួយរវៀតមិញ ថ្វបរាំង។ ធាលប់

10

យេ់ របៀប បបរធវើកា បស់រលាក ប៉ាេ ពត រេើបញ្ញាអវីក៏រដ្ឋយ គ្នត់ក្តូវកា វតក្បមូេឯកសា ឲ្យ

11

រក្ចើន ក្បមូេព័ត៌ាមន ក្បមូេសភាពកា ណ៍ឲ្យបនរក្ចើនវមនវទន មននឹងសរក្មច។ រនះកា ទមលប់

12

បស់គ្នត់។”
(បញ្ច ប់កា បង្គាញឯកសា ជាសំរឡង- ូបភាព)

13
14

គឺកា ោប់ចង

[១០:៥៥:១៦]

15

រខៀវ សំផន បនរ ៀបរាប់អំពីរសចកាីសរក្មចឲ្យោប់ខួ លនរៅកែុង វីរដអូឃលីបរនះ គឺថាបនរ ៀប

16

រាប់េមែិតវតមាង។ <គ្នត់បនក្បប់ថា គ្នត់ដឹងអំពី របៀបរធវើកា ជាមួយ> ប៉ាេ ពត<។> រលាក

17

រលាកក្សីរៅក្កម រៅវខដំបូងថ្នឆ្ែំ១៩៧៧ <មនរមដឹកនាំពី នាក់>វដេ<វតងវត>ចូេ ួមកែុងគណៈ

18

អចិថ្ហ្វនាយ៍<ជាមួយ> រខៀវ សំផន និង នួន ជា <គឺ>មន កយ ធួន <និង>រសឿ វសី រៅ រេឿន <>

19

ក្តូវ<ោប់>បញ្ជូ នរៅ<មនាី ស-២១> រហ្ើយ<មនសមជិកដថ្ទ>វដេរធវើកា <ជាមួយ រខៀវ សំផន

20

>រៅមនាី <គណៈនរយបយ> ៨៧០ <ផងវដ >។ រហ្ើយរៅថ្ងៃទី១០ រមសា ឆ្ែំ១៩៧៧ <មិតដ
ត ៏យូ

21

អវងវង បស់ រខៀវ សំផន រហ្ើយជា>រខាមចទ្ធំងបី គឺ ដឋមហ្វនាីក្កសួងព័ត៌ាមន ហ្ូ នឹម រនះក៏ក្តូវបនោប់

22

ខលួន និងបញ្ជូ នរៅ ស-២១ វដ ។ រក្ៅពីកា ោប់ខួ ន
ល សហ្កា ី បស់គ្នត់រនះ គឺថា រខៀវ សំផន បនបនា

23

គ្នំក្ទ អស់ពីចិតត ពីរងលើម និងបនជួយអនវតតរគ្នេនរយបយចំរពាះខាមង
ំ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ា មពជា
ុ

24

រនះ។ រហ្ើយរៅកែុងសនា កថា<ថ្ងៃទី១៥ វខរមសា ឆ្ែំ១៩៧៧ >វតប៉ានាមនថ្ងៃ<រក្កាយ>រពេកា ោប់

25

ខលួន ហ្ូ នឹម, រខៀវ សំផន បននិយយថា “រយើងក្តូវវតរបសសមែតខាមង
ំ រហ្ើយ<អនវតត>តាម<>

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514043

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

29

1

រគ្នេនរយបយជាតិ និងរគ្នេនរយបយអនា ជាតិ <និងរគ្នេនរយបយរយធា>។ អវីៗទ្ធំងអស់

2

ហ្ែឹង ក្គប់យ៉ាង ក្តូវរធវើឲ្យបនសាែត និងឲ្យបនក្ជះក្សឡះ។”

3

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ក៏បនសាាប់សកខីកមមពី សាីវ រហ្ដេ័ រៅកែុងសវនាកា ទី១<។ >រៅ

4

កែុងឆ្ែំ១៩៨០ មនរពេវដេ រខៀវ សំផន អាចអានរសៀវរៅណ្ណមួយ<វដេ>និយយអំពី បបរនាះ

5

បនរនះ។ អ៊ីចឹង រខៀវ សំផន បនបង្គាញរៅកែុងកិចចសមាសន៍រនះ ក្បប់ សាីវ រហ្ដេ័

6

ទូលាយអំពីថា វខម វដេលាក់ខួ ន
ល និងរធវើជាភាែក់ង្គ បស់យួន <ចូេបងកប់ខួ ន
ល ជា>កមមភិបេថាែក់ខពស់

7

រៅថាែក់ភូមិភាគ និងក៏រៅកែុងចំរណ្ណមគណៈអចិថ្ហ្វនាយ៍ក៏ដូចគណៈមជឈិមផងវដ ។ រហ្ើយគ្នត់ក៏បន

8

<ក្បប់ រហ្ដេ័

9

ជាមួយអែកទ្ធំងអស់រនាះ ឲ្យបនចប់សពវក្គប់ទ្ធង
ំ ក្សុងវតមាង។” បញ្ច ប់កា ដកក្សង់។ រលាក រលាក

10

ក្សីរៅក្កម ភសាតា
ុ ងវដេរយើងបនសាាប់រលាក រខៀវ សំផន រនះ<ក្ោនរោេពាកយកហ្ក វដេរយើង

11

បនសាតប់ពីគ្នត់ -- គ្នត់និយយក្បប់ ក.ស.ច.ស -- ថាគ្នត់មិនដឹងថា> មនកា ោប់ខួ ន
ល ណ្ណមែក់រទ

12

កែុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយទ្ធំងមូេរនាះ។

13

យ៉ាងទូេំ

វដ > សូមដកក្សង់៖ “រៅកែុងឆ្ែំ១៩៧៧, ៧៨ គឺថារយើង<អាច>រដ្ឋះក្សាយ

[១០:៥៨:២២]

14

រលាក រលាកក្សីរៅក្កមបនសាាប់ឮ<កែុងកា ជំនំជក្មះវគគ២>អំពីកា អប់ ំនរយបយ<រដ្ឋយ

15

ជនជាប់រោទទ្ធំងពី ូប ួមគ្នែវតមតង។> រហ្ើយរលាក រលាកក្សីរៅក្កមបនសាាប់ឮសកខីកមម បស់អក
ែ

16

វដេបញ្ញជក់ថា នួន ជា និង រខៀវ សំផន បននិយយអំពីរមដឹកនាំដថ្ទរទៀតវដេកវត់បកស ដូចជា កយ

17

ធួន រហ្ើយសាកសី ដូចជា វអម រអឿន, តាវហ្ម, ស់ សយ ទ្ធំងអស់រនះ សទាវតបនផាេ់សកខីកមមអំពី

18

កា ក្បជំនរយបយ។

19

កយ ធួន។ រហ្ើយរៅចងសវនាកា រនះ គឺរយើងបនសាាប់សកខីកមម បស់រដើមបណាឹង ដឋបវរវណី <ក្ពាប

20

ឈន>វដេបននិយយអំពីសនា កថា បស់ រខៀវ សំផន វងលងរៅកាន់ក្បជាជន<មកពីភូមិភាគ>បូពា៌ា

21

<រហ្ើយខាំន
ុ ឹងោក់រៅរពេបនតិចរទៀតរនះ>។ រហ្ើយខាំគ
ុ ិតថា រៅរពេរនាះគឺមនកា បង្គាញផងវដ

22

រហ្ើយរៅកែុង វីរដអូរនាះគឺ រខៀវ សំផន បនបញ្ញជដេ់ក្បជាជនមិនឲ្យកវត់បកស ក្បសិនរបើកវត់បកស នឹង

23

ក្តូវសមលប់រោេ។

ស់ សយ បន<ោំចាស់>អំពី នួន ជា ោក់វខសអាត់ចរមលើយសា ភាព បស់

24

<>ខាំស
ុ ូម<បញ្ច ប់ រដ្ឋយក្តឡប់មកនិយយ>ជារេើកចងរក្កាយសក្មប់ខំរាុ ៅទីរនះ គឺនិយយ

25

អំពីកា សមាស បស់ រងត សមវតតិ ជាមួយនឹង នួន ជា។ រហ្ើយរយើងបនរឃើញ ួចមករហ្ើយវដេថា

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514044

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

1
2
3

30

កែុងកា សមាសរនះ ជនជាប់រោទបនបញ្ញជក់យ៉ាងចាស់ថា គ្នត់គ្នក្ំ ទដេ់កា សមលប់ជនកវត់រៅកែុង
បបរនាះ។ រហ្ើយខាំស
ុ ូមអនញ្ញាតោក់បញ្ញចង
ំ វខសវីរដអូ<ឃល ីប>៣។
[១១:០០:១៨]

4

(កា បង្គាញឯកសា ជាសំរឡង- ូបភាព)

5

“អ៊ំកា ចំរពាះកមមភិបេដូចពួកកវត់ៗហ្ែឹង

អ៊ំៗពួកហ្ែឹងសមទទួេនឹងកា សាលប់អ៊ីចឹងរទយ៉ាង

6

ណ្ណបទ? អ៊ំបញ្ញជក់ចំណចហ្ែឹងបនាិច។ រទ ខាំម
ុ ិនហានថារទ ពីរក្ពាះរបើថារៅ រគថាឯងរឃា រៅ

7

ប៉ានរបើរយើងរមើេ ក្តូវរមើេអ៊ីរចះសម មិនសម រក្គ្នះថាែក់ បស់ជាតិបនណ
៉ា
កំឲ្យរមើេជាបគគេ

8

ប៉ាណា ឹងរៅ របើពួកហ្ែឹងរៅ។ រាប់សតវតស ៍ណ្ណ
៎ា កូនរៅរយើងជំនាន់រក្កាយ វរៅជាសែី ូបភាពជាវខម

9

ប៉ាវនាខលឹមសា វជាសែី អាហ្ែឹងរយើងក្តូវងលឹងរមើេអាហ្ែឹង បនហានវិនិចយ
ិ ថាកា រដ្ឋះក្សាយហ្ែឹងក្តូវ។

10

ប៉ាវនតរបើថាមិនរមើេឲ្យទូលាយណ្ណ
៎ា រមើេរឃើញវតចរងែៀតណ្ណ
៎ា រឃើញពីរ ឿងអាណិតអាសូ គ្នែអីគ្នែហ្ែឹង

11

អាហ្ែឹងអត់រទ ក្បរទសជាតិរៅរហ្ើយ រៅរហ្ើយ។ ឯខយេ់ខួ ន
ល ទករដ្ឋយវឡកសិន

12

រៅ។ អ៊ីចឹងអ៊ំមនកា រសាកសាាយចំរពាះពួករនាះរទបទ? ខាំដ
ុ ូចគ្នមនកា រសាកសាាយរទ។ អែកក្បក្ពឹតត

13

រឃា រៅហ្ែឹង រយើងរដ្ឋះក្សាយយ៉ាងរម៉ាចអ៊ំបទ? សមលប់ ករមាចហ្ែឹង ទករធវើអី ពីរក្ពាះទករៅ វនាំ

14

ប៉ាះពាេ់ដេ់មគ្ន៌ា រធវើបបក្បជាជន វរធវើបបក្បជាជន។ អ៊ីចឹងវដេ ប៉ាេ ពត សរក្មចសមលប់អក
ែ ទ្ធំង

15

អស់ហ្ឹង
ែ បន រតើអ៊ំយេ់រឃើញយ៉ាងណ្ណវដ បទ? ចំរពាះខាំម
ុ ិនរឃើញយ៉ាងណ្ណរទ រពេរនាះក៏អត់យេ់

16

រឃើញយ៉ាងណ្ណរទ យេ់រឃើញរដ្ឋះក្សាយរៅ ឲ្យវក្សឡះរៅ ឲ្យក្តូវ យេ់រដ្ឋះក្សាយក្តូវ។”

រដ្ឋះក្សាយសិន

(បញ្ច ប់កា បង្គាញឯកសា ជាសំរឡង- ូបភាព)

17
18

[១១:០២:០១]

19

រលាក រេេ េីសាក់៖

20

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម រងត សមវតតិ គ្នត់បនសួ សំណួ យ៉ាងេែរៅរលាក នួន ជា រៅរេើ

21

ចំណចរនះ។ រៅរពេវដេ រងត សមវតតិ សួ គ្នត់ថារហ្តអវីបនជារមដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នីសក្ា តូវសមលប់

22

ជនកវត់<វដេជាប់រោទ>ទ្ធំងរនាះ? រហ្តអវីមិនឃំខួ ន
ល មួយជី វិតរៅ? នួន ជា បនរ្លើយតបនូវចរមលើយ

23

វដេគួ ឲ្យោប់អា មមណ៍មួយ រហ្ើយខាំស
ុ ូមដកក្សង់៖ “សំណួ ហ្ែឹងក្សួេសួ ប៉ាវនាពិបករ្លើយ។ រៅ

24

រពេហ្ែឹង រយើងគ្នមនគកក្តឹមក្តូវរនាះរទ របើសិនរបើរយើងទកវៗនឹងវបកវខាក រកើតកូនរកើតរៅ រហ្ើយ

25

រពេហ្ែឹង ក្បកដជាក្តូវសមលប់រក្ចើនរឡើងវងមរទៀត។” សូមបញ្ច ប់កា ដកក្សង់។ កា អះអាងវដេថា

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514045

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

31

1

ពួក<រគ>មិនមនគកហ្ែឹង គឺបង្គាញយ៉ាងចាស់ថាវជា<ពាកយ>កហ្ក ប៉ាវនាអីវវ ដេគួ ឲ្យ នាត់ញាប់

2

ញ័ យ៉ាងខាលង
ំ គឺដូចតរៅរនះ “ក្បសិនរបើរយើងទកពួកវៗនឹងវបកវខាក បរងកើតកូនបរងកើតរៅតរៅរទៀត

3

។” កា ពិតរនះ រនះក្គ្នន់វតជាកា រដ្ឋះសា រៅដេ់កា សមលប់វតប៉ារណ្ណ
ា ះ រហ្ើយរយើងរឃើញថា <>

4

ចរមលើយ បស់ នួន ជា រហ្ើយគ្នត់យេ់ក្សបជាមួយនឹងកា អនវតត បស់បកស<កមមយ
ុ នីស>
ត កមពជា
ុ វដេ

5

រយើងបនសាាប់ឮយ៉ាង<វវងអំពីកា ោប់ខួ ន
ល និង>កា សមលប់ វដេមិនវមនសមលប់ក្តឹមវតអែកវដេក្តូវ

6

បនរគរោទក្បកាន់ថាកវត់ មិនរសាមះក្តង់រនាះរទ ប៉ាវនាសមលប់ដេ់កូនរៅ ក្បពនាកូន ដេ់ក្បពនាកូនវងម

7

រទៀតផង <ដូចវដេគ្នត់និយយថា៖ “>ក្បសិនរបើរយើងទក វនឹងវបកវខាករកើតកូនរកើតរៅ។”

8

ឥឡូវរនះ ខាំស
ុ ូមក្បគេ់រវទិកាជូនរលាក គូមវជន វដេជាសហ្ក្ពះរាជអាជាាអនា ជាតិ <គ្នត់

9

រេើករឡើងអំពីបញ្ញាក្បេ័យពូជសាសន៍។>សូមអ គណរលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កមវដេ

10

បនផាេ់ឱកាសដេ់រយើងខាំ។
ុ

11

[១១:០៤:៣០]

12

រលាក នីកឡា
ូ ស គូមវជន៖

13
14
15

ខាំស
ុ ូមរទ្ធស រដ្ឋយសា ខាំម
ុ នបញ្ញាជាមួយនឹង កាស បស់ខំាុ សូមអនញ្ញាតឲ្យមហ្វនាីតលាកា
ជួយសក្មួេរៅរេើកាស បស់ខំផ
ាុ ង។
សូមជក្មបសួ រលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម។ ខាំស
ុ ូមោប់រផាើមវងលងអំពីឧក្កិដក
ឋ មម

16

រៅរេើជនជាតិរវៀតណ្ណម

និងជនជាតិោម

រហ្ើយ<ជាពិរសស>ខាំ<
ុ ចង់>និយយអំពីឧក្កិដក
ឋ មម

17

ក្បេ័យពូជសាសន៍ក្បឆ្ំងរៅរេើជនជាតិោម និងរវៀតណ្ណម។ រហ្ើយខាំន
ុ ឹងនិយយ<ខលះៗ>អំពីចាប់

18

ថ្នអំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍

19

<បរងកើត> រហ្ើយមនសសមួយចំនួនមិនយេ់អំពីធាតផសំថ្នអំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍រនាះរឡើយ។

រក្ពាះរនះគឺជាវផែកសំខាន់មួយថ្នយតតិសាហ្វសតអនត ជាតិ

វដេកំពងវត

20

<រលាក រលាកក្សីរៅក្កមជាទីរគ្ន ព!> អំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍គឺជាឧក្កិដក
ឋ មមរៅរេើក្កុម

21

មួយ។ ឧក្កិដក
ឋ មមក្បេ័យពូជសាសន៍មិនអាក្ស័យរៅរេើចំនួនមនសសវដេក្តូវសមលប់រនាះរឡើយ គឺមិន

22

គិតអំពីចំនួនមនសស ដូចឧក្កិដក
ឋ មមសមលប់ ង្គគេរនាះរឡើយ គឺរយើងមនបទរោទសមលប់ ង្គគេវដ រៅ

23

កែុងសំណំរ ឿង រហ្ើយមនកា រោទក្បកាន់ជារក្ចើនទ្ធក់ទងរៅរេើកា សមលប់ ង្គគេ វដេតក្មូវឲ្យមន

24

កា សមលប់ជាក្ទង់ក្ទ្ធយធំ<>ដូចជាកា សមលប់រៅ<តាម>សហ្ក ណ៍ រៅកា ដ្ឋឋនសហ្ក ណ៍ ឬក៏

25

រៅ<មនាី សនតិសខនានា។ តាមក្ទឹសី>
ត អំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍ សូមវីវតសមលប់មនសសមែក់ក៏អាចោត់

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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1

ទកថាជាក្បេ័យពូជសាសន៍បនវដ ឲ្យវតមនរចតនាបំផ្ទលញក្កុម<មនសសណ្ណ>មួយ<>រហ្ើយក្កុម

2

ហ្ែឹងអាចជាក្កុមពូជសាសន៍ ជាតិសាសន៍ ឬក៏ជាតិពនាណ្ណ
ុ
មួយ <ឬក្កុមសាសនាណ្ណមួយ>។ រហ្ើយ

3

រៅកែុងក ណីជាក់វសាងរនះ គឺរយើងមនបទរោទក្បេ័យពូជសាសន៍រៅរេើក្កុមពី គឺទី១ ក្កុមជនជាតិ

4

រវៀតណ្ណមរៅកមពជា
ុ និងក្កុមជនជាតិោមរៅកែុងក្បរទសកមពជា
ុ ។

5

រៅកែុងឆ្ែំ<១៩៤៦

ភាលមៗរក្កាយពីសហ្វង្គគមរលាករេើកទី២>

មហាសនែិបតអងគកា សហ្

6

ក្បជាជាតិបនរចញរសចកាីសរក្មចរៅរេើឧក្កិដក
ឋ មមក្បេ័យពូជសាសន៍

<រដ្ឋយ>រៅរពេរនាះមិន

7

ទ្ធន់មន<ពាកយរនះរៅរឡើយ>រទ។ រៅកែុងថ្ងៃ១១ ធែូ ៤៦ គឺបនបញ្ញជក់ថា អំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍គឺ

8

ជាកា បដិរសធសិទាិមនអាទិភាព បស់ក្កុមមនសសមួយក្កុម រហ្ើយវជាអំរពើមនសសឃាត វដេជាកា

9

បដិរសធសិទាក
ិ ែុងកា ស់រៅ បស់បគគេណ្ណមែក់។ កា បដិរសធសិទាិកែុងកា មនអាទិភាពវបបរនះ រធវើ

10

ឲ្យមនផេប៉ាះពាេ់រៅដេ់មនសិកា ក្បជាជន បស់មនសសជាតិ

11

ធៃន់ធៃ ដេ់មនសសជាតិជាងកែុងេកខណៈ<ជា>វបវធម៌ា <និង វិភាគទ្ធនវដេតំណ្ណងឲ្យក្កុមមនសសជាតិ

12

ទ្ធំងរនះ> រហ្ើយវផាយ
ុ រៅនឹងចាប់គណធម៌ាផងវដ ។

13
14

រហ្ើយបណ្ណ
ា ឲ្យមនកា បត់បង់

[១១:០៧:៤៤]
<និយមន័យពាកយអំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍> វដេខាំស
ុ ូមបង្គាញរៅរេើរអក្កង់ផងវដ <រលាក

15

រលាកក្សីរៅក្កមដឹងក្សាប់រហ្ើយ

16

សកមមភាពចំនួនក្បំ វដេរធវើរឡើងរដ្ឋយមនរចតនាបំផ្ទលញជា ួម ឬក៏រដ្ឋយវផែក។ គឺជាចំណចសំខាន់

17

មួយ ជា ួម ឬក៏រដ្ឋយវផែករៅរេើក្កុមជាតិសាសន៍ ពូជសាសន៍ ជាតិពនាុ ឬក៏ក្កុមសាសនា។ រហ្ើយខាំុ

18

សូមនិយយអំពីពាកយទ្ធំងអស់រនះ។ សកមមភាព<ទ្ធំងក្បំគឺជាកា សមលប់សមជិកក្កុម។>ទី១<>គឺជា

19

អវីវដេរយើងរោទក្បកាន់រៅកែុងដីកា<ដំរណ្ណះក្សាយ>រនះ

20

ិ ក្កុមរនះ>។ ប៉ាវនត
និងោមរៅកែុងក្បរទសកមពជា
ុ វដេរធវើរឡើង<រដ្ឋយវផែក រដ្ឋយ>សមលប់<សមជក

21

អវីវដេសំខាន់បំផត វដេរយើងក្តូវយេ់អំពីឧក្កិដក្ឋ បេ័យពូជសាសន៍ គឺរយើងរមើេរៅរេើក្បរភទ ថា

22

រតើរគរធវើរឡើងរដ្ឋយមនរចតនាករមាចក្កុមរនាះវដ ឬអត់។

23

កាយ ឬក៏ផូវល ចិតយ
ត ៉ា ងធៃន់ធៃ រៅរេើសមជិកក្កុម។ រហ្ើយទី៣ គឺរធវើឲ្យមនសាថនភាព ស់រៅមួយវដេ

24

អាចបណ្ណ
ា េឲ្យមនកា បំផិច
ល បំផ្ទលញវផែក ូបរាងកាយ។ ៤) គឺកា ដ្ឋក់ វិធានកា រដើមវីកា ពា មិនឲ្យ

25

មនកំរណើត និងទី៥ គឺកា ជរមលៀសរដ្ឋយបងខំរៅរេើរកមងៗ បស់ក្កុម<មួយ>រៅរៅក្កុមរផសង<>

ខាំក្ុ គ្នន់វត ំឭកអែកទ្ធំងអស់គ្នែប៉ារណ្ណ
ា ះ

គឺ>វតក្មូវឲ្យមន

គឺកា សមលប់រៅក្កុមជនជាតិរវៀតណ្ណម

សកមមភាពទី២

បងកឲ្យមនពយសនកមមផូវល

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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រទៀត។

2

ឥឡូវរនះ ខាំច
ុ ង់រេើកយកនូវចំណចសំខាន់មួយ <វតដំបូង ខាំស
ុ ូមរេើកចំណចមួយ>វដេរមធាវី

3

កា ពា កាីបនរេើករឡើង<>រៅកែុងសា ណ្ណ បស់<ខលួន ជាពិរសស សា ណ្ណ បស់រមធាវីរលាក នួន

4

ជា ដវដេជាដវដេ វដេរមធាវីកា ពា បនរេើករឡើងខស>រចតនាវដេទ្ធក់ទងរៅនឹងសហ្ឧក្កិដឋ

5

កមម ួមរនាះរទ។ រៅកែុងសា ណ្ណរនាះ គឺថាក្កុម នួន ជា បនរេើករឡើងដូចតរៅរនះថា ោ ីផ្ទាេ់ថ្ន

6

អំរពើរនាះ ក្តូវវតមន<កា ចូេ ួម>រចតនាជាក់លាក់សក្មប់ឧក្កិដក
ឋ មមរនាះជាមួយនឹងសមជិក បស់

7

សហ្ឧក្កិដក
ឋ មម ួម។ ពួករគបនដកក្សង់នូវសាេក្កម បស់ វបនោមិន កថាខណឌ៧០៨។ <ឥឡូវ >

8

ពួករគរេើករឡើងក្តឹមក្តូវវដ <អំពី>សាេក្កម បស់ វបនោមិន<រនាះ។ តាមពិត បញ្ញារោទរៅកែុង

9

កា ជំនំជក្មះវដេពួករគរេើករឡើងមនរៅកែុងកថាខណឌរនាះឯង គឺថា រតើ>ោ ីផ្ទាេ់ហ្ឹង
ែ ក្តូវវតជា

10

សមជិកថ្នសហ្ឧក្កិដក
ឋ មម ួមរនាះ<វមន ឬអត់? ចំរពាះរ ឿងរនះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង បនរចញ

11

រសចកតីសរក្មចថា

12

រនាះវដ

13

យតតិសាហ្វសតទ្ធង
ំ អស់ រហ្ើយបនទទួេសាគេ់ថា ោ ីផ្ទាេ់ន៎ាង អាចជាសមជិក បស់ក្កុម<វដេបន

14

ក្បក្ពឹត>
ត ឧក្កិដក
ឋ មម<។> ឧទ្ធហ្ ណ៍ ក្បសិនរបើសនតិសខរជើងឯកមន គឺសមលប់ជនជាតិោម ឬរវៀត-

15

ណ្ណមរដ្ឋយចបកាប់អាហ្ែឹង គឺវមិនសំខាន់រទ រក្ពាះសំខាន់គឺរគរធវើតាមបញ្ញជ<។ ដូចគ្នែវដ កែុងក ណី

16

រក្សរក្បនីកា វដេបនបញ់សមលប់មនសស ១២.០០០ ួមទ្ធំងកូនរកមងផង ក្តូវបនកំណត់ថា ជាអំរពើ

17

ក្បេ័យពូជសាសន៍។> ដូរចែះវមិនោំបច់ ថារតើអក
ែ វដេសមលប់ហ្ឹង
ែ មនរចតនាសមលប់ក្កុមរនាះឬក៏

18

អត់រនាះរទ ប៉ាវនតអីវវ ដេសំខាន់ គឺថាពួករគក្តូវបនរក្បើក្បស់រដ្ឋយសមជិក បស់សហ្ឧក្កិដក
ឋ មម ួម

19

កែុងកា ក្បក្ពឹតអ
ត ំរពើទ្ធង
ំ អស់រនាះ។ រៅកែុងសាេដីកា បស់ វបនោមិន កថាខណឌ៤១០ <អងគអំនំជក្មះ

20

បណតឹងសាទកខបនសរក្មចថា> អវីវដេសំខាន់រៅកែុងក្កុមសហ្ឧក្កិដក
ឋ មម ួម ទី១ គឺមិនសំខាន់ថារតើ

21

អែក<ណ្ណ>វដេរធវើអំរពើសតានម័តរនាះរទ ប៉ាវនតសំខាន់ ថារតើឧក្កិដក
ឋ មមវដេជាបញ្ញាហ្ែឹង រកើតមកពី

22

វផែកមួយថ្នរគ្នេបំណង ួម ឬក៏អត់រនាះ? រហ្ើយនិងកែុង កា<រា>សីក គឺកែុងរសចកាីសរក្មច ការាសីក

23

៩៨សាួន កថាខណឌ៧៩ <តលាកា ឧទា ណ៍>

24

តលាកា <>បនបញ្ញជក់ថា

25

ធាតផសំអតតរនាម័តិ បស់សមជិកសហ្ឧក្កិដក
ឋ មម ឬក៏អត់ ឬក៏ថាអែកមិនវមនជាសមជិក រជ.សី.អី

វមន>

ប៉ាវនតរដ្ឋយសា វតអ៊ីចឹងរហ្ើយរទើបមនកា បាឹងសាទកខរៅកែុងរៅកែុងរ ឿង

រក្ពាះរៅរពេន៎ាង អងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេបនពិនិតយរៅរេើបញ្ញាទ្ធំងអស់រនះ រៅរេើ

គឺបនបញ្ញជក់បវនថម<យ៉ាងចាស់>តរៅរទៀត គឺ

“វមិនអាចសរក្មចបនថា

រតើសមជិកមិនវមនសហ្ឧក្កិដក
ឋ មម ួមមន

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514048

E1/522.1
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1

ហ្ែឹងដឹងពីអតថិភាព បស់ រជ.សី.អី ឬក៏អត់រនាះរទ កា ពិតវ គឺជារចតនាក្បេ័យពូជសាសន៍ បស់

2

ិ ដថ្ទរទៀត មិនវមនជារចតនា បស់ោ ីផ្ទាេ់វដេក្បក្ពឹតអ
ការាសីក រហ្ើយនិងសមជក
ត ំរពើក្បេ័យពូជ

3

សាសន៍រនាះរទ។

4

<>។”

5

[១១:១២:៤២]

ដូរចែះគឺទ្ធង
ំ អស់រនះ

គឺជារគ្នេរៅសក្មប់កា សរក្មចរៅរេើសហ្ឧក្កិដក
ឋ មម ួម

6

រយើងមនរសៀវរៅ<មួយកាេរៅកែុង>បណ្ណ
ា េ័យ<តូច> បស់ អ.វ.ត.ក <រយើងរនះ មន

7

ចំណងរជើងថា “ក្ទឹសី ត ួមថ្នរចតនាក្បេ័យពូជសាសន៍” ខាំគ
ុ ិតថា រៅកែុងទំព័ ២២១ រេើករឡើងពីបញ្ញា

8

រនះយ៉ាងចាស់ រដ្ឋយ>អែកនិពនានិយយថា “អែកក្បក្ពឹត<
ត ថាែក់រក្កាម ជាអែកបញ់របះ ជារពជឈឃាដ

9

រៅរជើងឯក រដ្ឋយរក្បើចបកាប់ និងកាំបិត ពួករគមិនវមនកាន់កាប់តួនាទីអីវ វដេអាច>បំផ្ទលញក្កុមជា

10

ួមរនាះរទ ដូរចែះពួករគមិនអាចបរងកើតបនជារចតនាវបបរនាះរឡើយ។ ដូរចែះរទ្ធះបីថា ោ ីផ្ទាេ់រៅ

11

ថាែក់<រក្កាម>ថ្នសហ្ឧក្កិដក
ឋ មម ួមក្បេ័យពូជសាសន៍ មនរចតនាក្បេ័យពូជសាសន៍ ឬក៏អត់ គឺវ

12

មិនសំខាន់រនាះរទ។ គឺវមិនសំខាន់សក្មប់កា ទទួេខសក្តូវផ្ទាេ់រៅរេើឧក្កិដក
ឋ មមក្បេ័យពូជសាសន៍

13

រនាះរឡើយ។

14

ឥឡូវរនះ ខាំស
ុ ូមបនតរៅនិយយអំពីឧក្កិដក
ឋ មមក្បឆ្ំងជនជាតិរវៀតណ្ណម ជាពិរសស គឺក្បេ័យ

15

ពូជសាសន៍រៅរេើជនរវៀតណ្ណម។ ភសតតា
ុ ងរៅកែុងរ ឿងកាីរនះ បនបង្គាញថា មនរចតនាវដេក្តូវរធវើ

16

ចំរពាះជនជាតិរវៀតណ្ណមរៅរពេរនាះ។ រៅរពេរដើមដំបូង បបហ្ែឹង គឺថា បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

17

រនះ អាចថាមនរនះផង គឺោប់តាង
ំ ពីឆ្ែំ<១៩៧៣>មក រគ្នេនរយបយ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ គឺ

18

មនរចតនាបរណាញជនជាតិរវៀតណ្ណមរចញពីកមពជា
ុ គឺបរណាញរចញ<ឲ្យវិេក្តឡប់រៅក្បរទសរវៀត

19

ណ្ណមវិញ>។ រចតនារនះវវក្បក្បួេរៅតាមរពេរវលា រហ្ើយរយើងរឃើញរៅរពេរក្កាយបនាាប់មក

20

រៅកែុង បបរនាះគឺមនរចតនាសមលប់ជនជាតិរវៀតណ្ណមទ្ធំងអស់វដេមនរៅកែុងក្បរទសកមពជា
ុ
ទ្ធំង

21

ជនជាតិរវៀតណ្ណម ទ្ធំងអែកវដេពួករគគិតថា ជារវៀតណ្ណម អាចថាជារវៀតណ្ណមសទា ឬក៏កូនកាត់

22

រវៀតណ្ណម ឬក៏វដេមនក្បវតតិជារវៀតណ្ណមរនាះ។ រនះមិនវមនជារ ឿងចវមលករនាះរទ ក្បសិនរបើរយើង

23

ដឹងអំពីក្បវតតិថ្នរសចកាីសរក្មចចងរក្កាយ បស់

24

រចញពីក្គប់តំបន់វដេក្គប់ក្គងរដ្ឋយអាេលឺម៉ាង់ រហ្ើយ<ដ្ឋក់>វផនកា ហ្ែឹង គឺនារំ ៅដេ់កា សមលប់

25

ជនជាតិជវីសទ្ធំងអស់រៅកែុងតំបន់វដេក្គប់ក្គងរដ្ឋយអាេលឺម៉ាង់។

ហ្ីវទល

<រដ្ឋយ>មនរចតនាបរណាញជនជាតិជវីស

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514049

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

1
2

35

[១១:១៥:០៨]
កា បញ្ជូ នបគគេណ្ណមែក់មិនវមនជាអំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍រនាះរទ។

កា និ រទសមិនវមនជា

3

អំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍រនាះរទ។ ប៉ាវនា<វក៏សំខាន់វដ វដេ>រយើងក្តូវពិនិតយរមើេរៅរេើយតាិសាហ្វសត

4

រហ្ើយយតតិសាហ្វសតបង្គាញថា កា បញ្ជូ នមនសសណ្ណមែក់ហ្ឹង
ែ អាចជាភសតតា
ុ ងសំខាន់ថ្នរចតនាកែុងកា

5

ករមាចក្កុម រហ្ើយកែុងក ណីរយើងរនះ គឺករមាចរវៀតណ្ណមរៅកែុងក្បរទសកមពជា
ុ ។ រៅកែុងសាថនភាព

6

ក្បវហ្េគ្នែវដ រៅកែុងតលាកា <ឧទា ណ៍ ក្គីសីក
ា > គឺរគបន ករឃើញយ៉ាងរក្ចើនថា កងកមលំង វសប

7

បនក្បមូេផាំ ុ

8

សមលប់> រហ្ើយបនបញ្ជូ នទ្ធំងហ្វសតី ទ្ធំងកម រចញ។ ដូរចែះ <តលាកា ឧទា ណ៍ ក្គីសីក
ា បនសរក្មច

9

កតី>ថា<>កា បញ្ជូ នរកមងៗ ហ្វសតី និងមនសសោស់<រចញពីេំរៅដ្ឋឋន បស់រគ គឺជាមរធាបយបវនថម

10

ល ទ្ធំង
មួយ វដេ>ធានាឲ្យមនកា ករមាច<>វផែក ូបរាងកាយរៅរេើ<សហ្គមន៍>ជនជាតិបូសីែ មូសីម

11

អស់រនាះ។ ដូរចែះវអាចថា វមនេទាភាពមួយ វដេថាសហ្គមន៍មូសីម
ល រៅកែុងតំបន់ន៎ាង មិនអាច

12

បរងកើតរឡើង វិញរៅរពេរក្កាយបន។

ឬក៏រកណឌ<ប សៗ

និង>រកមងៗជារក្ចើន<វដេមនអាយជិតចូេកងទ័ព

យករៅ

13

រៅកែុង<កា ជំនំជក្មះរនះ>ផងវដ រយើងមនរេខាតំបន់<សវយ័ត>១០៥ គឺរៅ សា ន បន

14

មកផាេ់សកខីកមម រហ្ើយរគសួ គ្នត់ថា គឺរៅថ្ងៃ០៦ មិងនា ២០១២ រគសួ ថា៖ “រតើរគមននិយយអំពី

15

កា បរណាញយួនរចញពីកមពជា
ុ រទ? គ្នត់រ្លើយថា៖ រគមននិយយ រហ្ើយអែកនិយយហ្ែឹង គឺប៉ាេ

16

ពត។” ក្បសិនរបើរយើងរមើេរៅទសសនាវដាីទង់បដិវតត វខរមសា ៧៦ បនរ ៀបរាប់អំពីកា និ រទស។ គឺ

17

ឯកសា E3/759 រគបននិយយថា៖ “មនជនប រទសជារក្ចើន រាប់វសននាក់ រហ្ើយមនក្បរភទជន

18

ប រទស<មួយក្បរភទ>វដេពិសពេខាលង
ំ បំផត រហ្ើយជារក្គ្នះបំផតចំរពាះក្បជាជនរយើង។ ពួកវមក

19

ក្បមញ់រយើង រហ្ើយមកអង្គគមរយើង មករេបរយើង មកករមាច មកេួចអវីៗទ្ធំងអស់ មកបងករក្គ្នះ

20

ថាែក់ដេ់ក្បរទសជាតិ និងក្បជាជនរយើង។” គឺទសសនាវដាីរនះ បនស រស តរៅ<កាន់កមមភិបេខលួន>

21

ថា៖ “កែុង យៈរពេ២០ឆ្ែំ ពួកប រទសទ្ធំងអស់រនះ នឹងរកើនរៅដេ់១០លាននាក់ ប៉ាវនាបដិវតត បស់

22

រយើង ជាពិរសសគឺរៅថ្ងៃ១៧ រមសា ៧៥ បនរដ្ឋះក្សាយបញ្ញារនះយ៉ាងសាែត រហ្ើយរដ្ឋះក្សាយបន

23

ទ្ធំងក្សុង។

24

ក្បរទស រហ្ើយបរណាញរចញពីក្បរទស បស់រយើងវងមរទៀតផង។”

25

បដិវតតក្បជាធិបរតយយបនរបសសមែតជនប រទសទ្ធំងអស់រនះ

រាប់វសននាក់រចញពី

ភសតតា
ុ ងបនបង្គាញថា រគ្នេនរយបយមួយរនះ គឺរគ្នេនរយបយកែុងកា ដករវៀតណ្ណម

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514050

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

36

1

រចញ គឺបញ្ជូ នរវៀតណ្ណមរៅក្បរទសវិញ គឺបនផ្ទលស់បូ ា ។ រហ្ើយរយើងដឹងថា ភសតតា
ុ ងបនបង្គាញអំពី

2

កា សមលប់វដេរកើតរឡើង។ រហ្ើយរយើងក៏រឃើញផងវដ

3

ខពស់រ្
ម ះ មស រវឿន។ រហ្ើយរយើងរជឿជាក់ថា រនះគឺជាកា <បង្គាញ>ដ៏សំខាន់សក្មប់កា ជំនំជក្មះ

4

រៅរេើរគ្នេនរយបយ បស់កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយចំរពាះរវៀតណ្ណម រហ្ើយនិងកា វក្បក្បួេផ្ទលស់បូ ា

5
6
7

រៅកែុងសកខីកមម បស់កមមភិបេរយធាជាន់

បស់រគ្នេនរយបយរនះ។ ឥឡូវរនះ ខាំស
ុ ូមអនញ្ញាតបញ្ញចង
ំ វខសវីរដអូ គឺវខសវីរដអូថ្នសកខីកមម បស់
មស រវឿន ថ្ងៃទី០២ វខកមាៈ ២០១៦។
[១១:១៩:១០]

8

(កា បង្គាញឯកសាសំរឡង- ូបភាព)

9

ុ វខម
“រ ឿងរវៀតណ្ណមរៅកែុងក្សក

ុ វខម ហ្ែឹង មិនវមនរៅ
ពីរក្ពាះអីរវៀតណ្ណមវដេរៅកែុងក្សក

10

រដើមវី កសីរទ រៅរដើមវីបងករ ឿងរហ្តឲ្យក្បជាជនកមពជា
ុ េំបក។ អ៊ីចឹងបនន័យថា ជាៗកា ង្គ វដេ

11

ក្តូវករមាចហ្ែឹង ឲ្យក្បជាជន រគឲ្យរៅតាមសក្មួេ។ កាេមន រគឲ្យរៅតាមសក្មួេ រដ្ឋយតាំងពីឆ្ែំ

12

ឹ នាំវខម រយើងឲ្យរៅតាំងពីឆ្ែំ១៩៧០ ហ្ូតមក៧៥ ក៏ឲ្យរៅវដ ។
៧០រណ្ណះ។ រ ឿងរវៀតណ្ណម ថាែក់ដក

13

វតរគអត់ក្ពមរៅ អាហ្ែឹងរគមនទិសរៅ ឬវផនកា អ៊ីចឹង តាមអងគភាពអ៊ីចឹង ជនជាតិរវៀតណ្ណមក្តូវ

14

ករមាចអ៊ីចឹង។ អាហ្ែឹង ខាំរុ ្លើយក្តង់អ៊ីចង
ឹ ។ របើកាេណ្ណ រគឲ្យរៅរហ្ើយ រយើងមិនក្ពមរៅ។”
(បញ្ច ប់កា បង្គាញឯកសា ជាសំរឡង- ូបភាព)

15
16

[១១:២០:០៨]

17

រលាក នីកឡា
ូ ស គូមវជន៖

18

រៅរពេរក្កាយមក
រនះគឺ

គឺរគបញ្ញជឲ្យរយើងករមាចរវៀតណ្ណមរដ្ឋយសា ពួករគមិនក្តឡប់រៅ

19

ក្បរទស។

ជាកា ផ្ទលស់បូ ា បស់រគ្នេនរយបយ។

20

ផសពវផាយរៅដេ់កមមភិបេ <រៅក្បជាពេ ដឋ> រដ្ឋយរមដឹកនាំជាន់ខពស់កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ួម

21

ទ្ធំងជនជាប់រោទពី ូបរនះផងវដ

22

សែប់រខពើម និង<មនកា សមលប់មក>រេើជនជាតិរវៀតណ្ណម។ រៅថ្ងៃទី០៣ វខកញ្ញា ៧៨ នួន ជា បន

23

រកាតស រសើ ចំរពាះកងទ័ពសក្មប់ករមាច

24

<សមលប់>វខម

25

ដឹកនាំវដេញុះញង់ឲ្យមនកា សែប់រខពើម និងកា ខាលច។ គឺថា ពួករគបនពាយមលាបពណ៌ាជន ងរក្គ្នះ

គឺឯកសា

រហ្ើយរគ្នេនរយបយរនះ

ក្តូវបន

<តាមមរធាបយនានា កែុង>រចតនាកែុងកា ញុះញង់ឲ្យមនកា

វដេបនបំផ្ទលញយទាសាហ្វសា បស់រវៀតណ្ណម

កែុងកា

E3/199។ រនះគឺជាធាតផសំ<ទូរៅកែុងកា >ក្បេ័យពូជសាសន៍គឺថា រម

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514051

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

1

37

ថា ជារក្គ្នះថាែក់ រហ្ើយពួករគញុះញង់ឲ្យក្បជាជនទូរៅ រ ៀបចំវផនកា ក្បេ័យពូជសាសន៍។

2

<១២ថ្ងៃរក្កាយមក គឺថ្ងៃទី០៣ វខកញ្ញា ឆ្ែំ>៧៨ នួន ជា <បនវងលងសនា កថា ខាំស
ុ ូមដកក្សង់

3

៖ “>រវៀតណ្ណមមិនវដេរបះបង់រោេមហ្ិចតា
ិ កែុងកា ករមាចពូជសាសន៍កមពជា
ុ រនាះរឡើយ។” <រៅ

4

វខរមសា ឆ្ែំ១៩៧៨ ប៉ាេ ពត បនក្បប់កមមភិបេខលួនថា ខាំស
ុ ូមដកក្សង់ “របើសិនណ្ណរវៀតណ្ណម

5

កាន់កាប់ក្បរទសកមពជា
ុ >ពូជសាសន៍កមពជា
ុ នឹងបត់កែុង យៈរពេ៣០ឆ្ែំ។” <ដូរចែះ ក្បវហ្េរៅឆ្ែំ

6

២០០៨ > ប៉ាេ ពត បនប៉ាន់សាមនវបបរនះ<គឺថា មិនមនជាតិសាសន៍វខម រទៀតរទ>។ រខៀវ សំផន

7

បនរៅរវៀតណ្ណមថាជា <ដកក្សង់៖> “ខាមង
ំ សីសាច់ហ្ត្ម បស់រយើង”។ រហ្ើយនិយយថា

8

<ក្បជាជន>កមពជា
ុ ក្តូវវត ួប ួមគ្នែរដើមវីករមាចអំរពើ្
ល នពាន <ពក្ងីកទឹកដី>រហ្ើយនិង<ក្បឆ្ំងកា

9

>ក្បេ័យពូជសាសន៍<មករេើ>ជនជាតិកមពជា
ុ រដ្ឋយរវៀតណ្ណម<>។

10
11

[១១:២២:២០]
រហ្ើយពួករគបនរៅថា រវៀតណ្ណមហ្ែឹងគឺជាឧក្កិដជ
ឋ នអាក្កក់បំផត កាចសាហាវបំផត

គឺ

12

<ទ្ធំងអស់រនះមនរៅកែុង>ឯកសា E3/296។ រខៀវ សំផន បនរៅពួករគថា ជាបិសាច គឺឯកសា

13

E3/8304 ថ្ងៃ៣១ ធែូ ៧៣។ រហ្ើយរគរៅថា ជាពួកថ្ក្ព និងកាចសាហាវ រហ្ើយនិយយថារវៀតណ្ណម

14

ហ្ែឹងដូចជា ហ្ីវទល <ខាំស
ុ ូមដកក្សង់> “គឺគ្នមនសីេធម៌ាអីទ្ធ
វ េ់វតរសាះ”។ រហ្ើយគ្នត់អះអាងផងវដ

15

ថា រវៀតណ្ណមហ្ែឹងគឺចូេ ួមរៅកែុងកា ្
ល នពាន ក្បេ័យពូជសាសន៍។ គឺរៅកែុងឯកសា ដវដេគឺ វខ

16

ធែូ ៧៧ រខៀវ សំផន បននិយយថា “ខាមង
ំ រវៀតណ្ណមបន ំរលាភសមលប់ហ្វសាីកមពជា
ុ រហ្ើយពួករគចង់

17

ឲ្យក្បជាជនកមពជា
ុ រៅជាទ្ធសក រហ្ើយរធវើឲ្យពួករយើងរៅជាជនជាតិរវៀតណ្ណម។”

18

បដិវតតវដេរយើងដឹងចាស់ថា

19

និយយថា ភា កិចចជាតិ បស់រយើងគឺ វយក្បយទា ជាមួយនឹងខាមង
ំ យួន ក្បេ័យពូជសាសន៍ រេបទឹកដី

20

្
ល នពាននិយម

21

នរយបយក្បេ័យពូជសាសន៍។

ទសសនាវដាីទង់

ជាទសសនាវដាី បស់កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយរៅកែុងវខកកកដ្ឋ ៧៨ បន

និងចក្កពតតិនិយម។

ពាកយទ្ធំងអស់

និងកា ញុះញង់ទ្ធង
ំ អស់រនះ

គឺជារគ្នេ

22

សរមាចក្ពះវ រាជបិតា ក៏បន ំឭកដេ់ រខៀវ សំផន ផងវដ រៅកែុងឯកសា E3/1819 គឺជា

23

កា សនានាជាមួយ រខៀវ សំផន រហ្ើយរខៀវ សំផន បនក្បប់សរមាចថា <ដកក្សង់ “រដើមវីបក្ងួបបក្ងួម

24

ក្បជាជន >អវីវដេរយើងអាចរធវើបនគឺជំ ញឲ្យក្បជាជនសែប់យួនខាលង
ំ រឡើង ខាលង
ំ រឡើងជារ ៀងរាេ់ថ្ងៃ។”

25

ដូរចែះរនះគឺជា

មិនវមនក្តឹមវតរចតនារនាះរទ

ប៉ាវនាជាកតាាជំ ញ<អំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍ផងវដ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514052

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

38

<>រមដឹកនាំកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយចង់<បិទ

1

ក្សរដៀងគ្នែនឹងអំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍នានា>ផងវដ ។

2

បំងបរាជ័យ បប បស់ខួ ន
ល ជា បបវដេនាំវតទកខរវទនា និងភាពឈឺោប់ដេ់ក្បជាពេ ដឋខួ លនឯង ពួក

3

រគបនវសវង ក>ខាមង
ំ ប រទស រហ្ើយបរនាាសរៅរេើខាមង
ំ ប រទស <រដើមវី>ពាយម<បក្ងួបបក្ងួម>

4

ា េមកពីខាមង
ំ ទ្ធំងអស់រនាះ។ រៅ
ក្បជាជន< រហ្ើយក្បប់ថា> កា ឈឺោប់<ទ្ធំងអស់រនះ គឺ>បណ្ណ

5

កែុងវខមករា ៧៨ មនាី ៨៧០ បនរចញកា វណនាំមួយរដ្ឋយសងកត់ធន
ៃ ់ថា <ខាំស
ុ ូមដកក្សង់៖“>ជារ ឿង

6

មិនអាចរជៀសវងបនវដេក្តូវបងកកំហ្ឹងវណា ៈ

7

រនះគឺរធវើរឡើងរដ្ឋយមនាី <៨៧០>វដេ រខៀវ សំផន ជាសមជិកគណៈវតមួយគត់រៅរពេវដេ រេឿន

8

<ជាសហ្សមជិក បស់គ្នត់> ក្តូវបនរគោប់ខួ ន
ល ។ រនះគឺជាកា ផសពវផាយវដេបញ្ជូ នពីថាែក់រេើរៅ

9

ដេ់កមមភិបេ<ថាែក់រក្កាម> និងរៅដេ់ក្បជាជនសាមញ្ា សូមវីវតកមមភិបេធមមតារ្
ម ះ ប៉ាក់

10

សខ វដេជាសមជិកកងពេធំនាវច រៅកំពង់រសាម <បនផតេ់សកខីកមមរៅថ្ងៃទី១៦ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥

11

អំពីកា ហ្វឹកហ្វឺនវដេគ្នត់បនទទួេ ថាក្តូវក្បក្ពឹតន
ត ឹងជនជាតិ>រវៀតណ្ណមយ៉ាង<ណ្ណ>។ ឥឡូវរនះ

12

ខាំអ
ុ នញ្ញាតោក់វខសវីរដអូទី២វដេជាសកខីកមម បស់ ប៉ាក់ សខ។

13

និងកំហ្ឹងជាតិសាសន៍ក្បឆ្ំងខាមង
ំ ្
ល នពានយួន។”

[១១:២៦:០១]

14

(កា បង្គាញឯកសា ជាសំរឡង- ូបភាព)

15

“បទ ជាកា ពិតណ្ណស់ សក្តូវសួពូជរនះគឺថាសមលប់អត់មនទក សូមវីវតកូនវង៉ាតមួយ ក៏អត់

16

ិ កខបទ។ រនះជា
ឲ្យមនវដ រក្ពាះរនះជាសក្តូវសួពូជអ៊ីចឹង គឺសមលប់រោេវតមាង រក្ពាះទំនាស់បដប

17

អងគសិកាខសាលារៅកែុងមនាី ថ្នវ រសនាតូចនីមួយៗ ទទួេវផនកា ចាស់លាស់វតមាង។ បទអ គណ។”
(បញ្ច ប់កា បង្គាញឯកសា ជាសំរឡង- ូបភាព)

18
19

[១១:២៦:៣២]

20

ខាំរុ ឃើញថាវខសវីរដអូហ្ឹង
ែ មិនបនសួ ដ្ឋក់សំណួ ប៉ាវនាសួ ថារតើក្គូវណនាំហ្ឹង
ែ និយយយ៉ាងរម៉ាច

21

វដ អំពីខាមង
ំ យួនហ្ែឹង? <គ្នត់រ្លើយថា៖>រគថារយើងក្តូវបនរគបញ្ញជឲ្យសមលប់សូមវីវតកូនវង៉ាត រក្ពាះ

22

វជាខាមង
ំ សួពូជ។ ដូរចែះរចតនា គឺករមាចជនជាតិរវៀតណ្ណមទ្ធំងអស់<ឬ?> ឥឡូវរនះ ខាំស
ុ ូមបង្គាញនូវ

23

សនា កថា បស់ ប៉ាេ ពត គឺ E3/4604 ខាំស
ុ ូមអនញ្ញាតបង្គាញសាលយទី២រនះ គឺជាទសសនាវដាីទង់

24

បដិវតតវដេជាទសសនាវដាីបង្គាញអំពីសនា កថា បស់ ប៉ាេ ពត។ <សូមដ្ឋក់បញ្ញចង
ំ រៅរេើហ្វសគីន។>

25

គ្នត់បននិយយថា៖ “មកដេ់បចចប
ុ វនែរនះ

រយើងបនអនវតតយទា សាហ្វសា មួយទេ់៣០។ បនន័យថា

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514053

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

39

1

រយើងបត់បង់វខម មែក់ យួនក្តូវបត់បង់៣០នាក់។” <គ្នត់និយយបនតរទៀតថា៖ “>អច
៊ី ឹងបនន័យថា

2

ក្បសិនរបើរយើងមន២លាននាក់ ពួកវក្តូវកា ៦០លាននាក់ ដូរចែះរបើសិនរៅរពេវដេរយើងមន២លាន

3

នាក់ ួចរហ្ើយហ្ែឹង

4

ោំបច់ក្តូវរក្បើក្បស់ដេ់រៅ៨លានរនាះរទ រយើងរក្បើក្បស់កមលំងវត២លាននាក់ រយើងអាចវយករមាច

5

យួនបន រហ្ើយរយើងនឹងសេ់ក្បជាជន៦លាននាក់រទៀត។” រនះគឺជាសនា កថាដ៏អសាច យមួយ។ ប៉ាេ

6

ពត <ប៉ាន់ក្បមណ>ថា កមពជា
ុ មនក្បជាជន៨លាន រហ្ើយគ្នត់សខចិតេ
ត ះបង់២លាន បនន័យថា

7

ត ល ប់ចះរដើមវីករមាចជនជាតិរវៀតណ្ណមទ្ធំងអស់
២លាននាក់សខចិតសា

8

អ៊ីចឹងបនន័យថា រយើងអាចសមលប់ជនជាតិរវៀតណ្ណមបនទ្ធំងអស់ <រដ្ឋយរក្បើចំនួនវត២លាននាក់

9

ប៉ារណ្ណ
ា ះ>។ <វមិនវមនរកើតរឡើងញឹកញាប់រទ កែុងកា ជំនំជក្មះអំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍រដ្ឋយមន

10

រក្ពាះឥឡូវហ្ែឹងយួនមនវត៥០លានប៉ារណ្ណ
ា ះ

រយើងមិន

វដេមនក្បវហ្េជា៥០លាន។

សនា កថាដ៏ចាស់ក្កវឡតវបប>រនះ<រដ្ឋយបញ្ញជក់អំពី>រចតនាក្បេ័យពូជសាសន៍។
រលាកក្បធាន ខាំក្ុ តូវបនារៅក្បធានបទងមី ថារតើខំគ
ាុ ួ វតផ្ទែករៅរពេរនះ ឬក៏បនារៅរទៀត?

11
12

រយើងអាចសេ់មនសស

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

13

បទ អ គណ។ ឥឡូវរនះដេ់រពេសក្មកថ្ងៃក្តង់រហ្ើយ។ អងគជំនំជក្មះក្បកាសសក្មកោប់

14

ពីរពេរនះតរៅ

15

សូមភាគីក្ជាប និងអរញ្ជ ើញចូេ ួមតាមរពេរវលាវដេបនកំណត់រនះ។

16

ហ្ូតដេ់រម៉ាងមួយកនលះ រសៀេរនះ សូមចូេ វិញរដើមវីបនាកិចចដំរណើ កា សវនាកា

រហ្ើយបង្គគប់ឲ្យអន កសមនាី ឃំឃាង
ំ នាំខួ ន
ល រលាក រខៀវ សំផន ក្តឡប់រៅកាន់បនាប់ ង់ោំខាង

17

រក្កាមសាេសវនាកា រនះ និងបង្គគប់ឲ្យនាំខួ ន
ល គ្នត់ក្តឡប់មកចូេ ួមសវនាកា រៅកែុងបនាប់សវនាកា

18

រនះវិញរៅ រសៀេរនះឲ្យបនមនរម៉ាងមួយកនលះ។

19
20

សក្មកចះ!
ក្កឡាបញ្ជ ៖ី

21

សូមអរញ្ជ ើញរក្កាកឈ !

22

(សវនាកា សក្មកពីរម៉ាង ១១:២៩ នាទី ដេ់រម៉ាង ១៣:៣០ នាទី)

23

[១៣:៣០:២០]

24

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

25

អងគយ
ុ ចះ!

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514054

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

1
2
3

អងគជំនំជក្មះក្បកាសបនតកិចចដំរណើ កា នីតិ វិធីសវនាកា ។

40

ផាេ់រវទិកាជូនរៅសហ្ក្ពះរាជ

អាជាាអនត ជាតិរដើមវីបនតរធវើកា រធវើរសចកាីសនែិដ្ឋឋន បស់ខួ ន
ល ។
រលាក នីកឡា
ូ ស គូមវជន៖

4

សូមអ គណរលាកក្បធាន។ រៅរពេវដេរយើង មនឈប់សក្មករនះ ខាំប
ុ ននិយយអំពីសនា

5

កថា បស់ ប៉ាេ ពត អំពីកា និយយ កា សមលប់ក្បជាជនរវៀតណ្ណម៥០លាននាក់ រហ្ើយថារតើកា

6

និយយរនះ រគក្តូវបនផសពវផាយរៅរេើ វិទយុរដ្ឋយ របៀបណ្ណ។ បញ្ញាមួយវដេជាក់វសាងរនាះ គឺវដេ

7

រចញពីរគ្នេនរយបយ

8

កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយផ្ទាេ់

9

ក្បរទសរវៀតណ្ណម។ <>កា វយក្បហា រៅខាងរក្ៅបូ ណភាពវដនដីថ្នក្បរទសកមពជា
ុ <មិនវមនជា

10

វផែកថ្នកា រោទក្បកាន់រៅកែុងសំណំរ ឿងថ្នទំហ្ំ>សវនាកា រនះរទ។ ប៉ាវនតអីវវ ដេវពាក់ព័ន<
ា រនាះ វ

11

បង្គាញយ៉ាងចាស់ពី>រចតនា <និងកា ញុះញង់ ក្បឆ្ំ ងនឹងជនជាតិរវៀតណ្ណម។ >

12

និងកា ញុះញង់រនះ

គឺថារយើងរឃើញវសាងរចញពីសកមមភាព បស់កងទ័ព

រៅរពេវដេពួករគចូេ<>្លងកាត់ក្ពំវដនចូេរៅ<វយក្បហា >

[១៣:៣១:៥៦]

13

<ដូរចែះ របើសិន>ខាំ<
ុ យេ់ពី>ជំហ្ បស់រមធាវីកា ពា កាី<គឺ>ថា <កា >វយក្បហា រនះគឺ

14

មិនបនរកើតរឡើងរទ។ ប៉ាវនតបញ្ញារនះ <ក្តូវបនបង្គាញរៅកែុងសវនាកា រដ្ឋយមន>សកខីកមម បស់អក
ែ

15

ជំនាញគឺ សាីវហ្វិន ម័ ីស <វដេខាងរមធាវីកា ពា កតីបនរសែើសំផងវដ ។> សាហ្វសាតោ យ ម័ ីស បន

16

ផាេ់សកខីកមមថា រៅថ្ងៃទី៣០ វខរមសា គឺរៅកែុងរសៀវរៅ បស់គ្នត់ទំព័ ៨៩៖ “រៅថ្ងៃ៣០ រមសា

17

១៩៧៧

18

អាងយ៉ាង <និងរខតត>ចូវដក <កែុងទឹកដីរវៀតណ្ណមខាងតវូង> រដ្ឋយដតផាះរាប់ យខែង និងសមលប់

19

ក្បជាជនសី វិេរាប់ យនាក់។” អែកជំនាញ ណ្ណយ៉ាន់ ោន់ដ្ឋ ក៏បនផាេ់សកខីកមមរៅកែុងសវនាកា រនះ

20

ផងវដ រហ្ើយសកខីកមម បស់គ្នត់ ក៏ដូចរសៀវរៅ បស់គ្នត់ និយយថា “សក្តូវជាបងបែូនឯង” គឺទំព័

21

៩៩ ដេ់ ទំព័ ១០០ គ្នត់និយយអំពីអក
ែ កាវសតជនជាតិហ្ងក្គី រ្
ម ះ កនដូ េូរា វដេរគបនបញ្ជូ ន

22

គ្នត់រៅក្ពំវដនរវៀតណ្ណមរៅរខតតថ្តនិញ។ <រលាក ោន់ដ្ឋ បនបង្គាញថា> េូរា <>បនរឃើញ

23

<មនកា បំផិច
ល បំផ្ទលញអគ្ន

24

កម ។ គ្នត់<រាយកា ណ៍>ថា <មន>ភូមិមួយចំនួន<ក្តូវបនករមាច រហ្ើយក្បជាជនសី វិេបន

25

សាលប់> រឡើង ហ្ូតដេ់រាប់ យនាក់ឯរណ្ណះ។

អងគភាពវខម ក្កហ្មបនវយក្បហា រៅរេើភូមិមួយចំនួន

និងក្កុងមួយចំនួនរៅកែុង<>រខតត

>ក្បជាជន<>ជារក្ចើន<ក្តូវបនដតសមលប់

ភាគរក្ចើនគឺ>ហ្វសតី និង

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514055
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័
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1
2

41

[១៣:៣៣:២៧]
រៅរពេវដេ ណ្ណយ៉ាន់ ោន់ដ្ឋ បនមកផាេ់សកខីកមមរៅឆ្ែំ២០០៩ គ្នត់និយយអំពីដំរណើ

3

ទសសនកិចច បស់គ្នត់រៅតំបន់វដេវយក្បហា រដ្ឋយកងទ័ពវខម ក្កហ្មរៅ<ជិត>ក្ពំវដន។ គ្នត់បន

4

និយយ<រៅ> ទី២៥ ឧសភា ២០០៩ <ដូចតរៅ៖ “>ភូម<
ិ វដេខាំប
ុ នរៅដេ់ រមើេរៅហាក់ដូច

5

ជា> បំផិច
ល បំផ្ទលញរឡើងរដ្ឋយពយុះអ៊ីចឹង។ <ផាះសវមវងក្តូវបនករមាច រហ្ើយករមាចកមាីរៅរាយប៉ាយ

6

រៅរេើដីរៅរឡើយ។>

7

ត ែ ុង
និយយបនថា រនះ <ខាំុ នាត់ចិតណ្ណ
ត
ស់រដ្ឋយរឃើញសភាពថ្ក្ពថ្ផសវបបរនះ វដេរគ>បនក្បក្ពឹតក

8

រពេវយក្បហា <>។ ខាំម
ុ ិនវដេឮអំពីភាពសាហាវថ្ក្ពថ្ផស<វបបរនះរទ វដេក្បក្ពឹត>
ត រៅរេើកម

9

ហ្វសតី និងក្បជាជនគ្នមនរទ្ធសថ្ព ិ៍<>។” គ្នត់បនបនតនិយយថា “រនះគឺជាដំរណើ ទសសនកិចចមួយវដេរធវើ

ខាំប
ុ នជួបអែក ស់រានមនជី វិតវដេក្បប់ខំអ
ាុ ំពីអីវវ ដេបនរកើតរឡើង។

ខាំអា
ុ ច

10

ឲ្យខាំម
ុ នកា ចងោំទ្ធង
ំ ក្សុង

11

ទសសនកិចច បស់ខំរាុ នះ។ រដ្ឋយសា ខាំរុ ឃើញជនសី វិេជារក្ចើនហ្ែឹង សមលប់យ៉ាងថ្ក្ពថ្ផស រហ្ើយទក

12

រោេរៅទីរនាះ។ រហ្ើយកា វយក្បហា <ដ៏មិនក្បណី>រនះ ជា<រ ឿងមួយគួ ឲ្យតក់សត
លុ បំផត រធវើឲ្យ

13

ខាំ្
ុ ៃេ់ថា>ថារតើ<រគក្បក្ពឹតកា
ត កាប់សមលប់ របៀបនឹងរដើមវីគណសមវតតិអី>
វ ។”

14

ក៏ក្តូវបន រខៀវ សំផន រេើកយកមកស រស រៅកែុងរសៀវរៅ បស់គ្នត់អំពីក្បវតតិសាហ្វសតកមពជា
ុ នា

15

រពេងមីៗ រនះគឺឯកសា E3/18។ គ្នត់<ស រស ថា “>ក្បក្ពឹតិកា
ត ណ៍រកើតរឡើងវដេ<រ ៀបរាប់រដ្ឋយ

16

រលាក ោន់ដ្ឋ គឺ>មិនអាចក្បវកកបន រហ្ើយគ្នមនអវីគួ ឲ្យសងស័យរនាះរទ គឺថាវខម ក្កហ្មបនចូេ

17

រៅកែុងភូមិរវៀតណ្ណមរៅតាមក្ពំវដន

18

ណ្ណម។”

19

រហ្ើយខាំរុ ៅវតផ្ទាេ់ខួ ន
ល ហ្ែឹង

រៅវតមនសបិនអាក្កក់តាម យៈដំរណើ

រហ្ើយភសតតា
ុ ងរនះ

ក្បក្ពឹតន
ត ូវអំរពើសាហាវថ្ក្ពថ្ផសក្បឆ្ំងរៅរេើជនសី វិេរវៀត-

[១៣:៣៥:២៧]

20

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ពិតរហ្ើយ រខៀវ សំផន និង នួន ជា ដឹងអំពីមូេរហ្តរនះ ពីរក្ពាះពួក

21

គ្នត់គឺជាមនសសវដេរៅចំណចកណ្ណ
ា េ ឬក៏ដូចជាថាជាអែកក្គប់ក្គងរៅរេើមជឈិមបកសវដ <កែុង បប

22

កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ>។ <រៅមន បយកា ណ៍រសសសេ់អំពីសម ភូមិរនះរចញពីកងកមលំង បស់

23

កងទ័ពកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយរផាើជូនមជឈិម។ កែុងឯកសា ទ្ធំងហ្ែឹងគឺជា>សា ទូ រេខ<កែុង>ឯកសា

24

<E3/243> វដេរផាើជូនមជឈិម ចះថ្ងៃទី១៩ មករា ១៩៧៨។ គឺជាសា ទូ រេខមកពី រសា ភឹម រៅ

25

<្ន រផាើជូនបង ប៉ាេ រហ្ើយងតចមលងជូន ពូ នួន ជា បង វន់ បង វន និងមនាី ។ មិនបច់្ៃេ់រទ មនាី

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514056
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
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1

រនាះសំរៅរៅមនាី ៨៧០ រនះឯង វដេរលាក រខៀវ សំផន រៅរពេរនាះជាសមជិកវតមែក់ប៉ារណ្ណ
ា ះ។

2

រៅកែុងកថាខណឌទី១ កែុង បយកា ណ៍ រសា ភឹម រាយកា ណ៍ថា “រយើងបន>--

(គ្នមនកា បកវក្ប)

3
4

[១៣:៣៦:០០]

5

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

6

ផ្ទែក! ផ្ទែកបនាិចសិន! មនបញ្ញាកា បកវក្បភាសាវខម ។

7

(មនបញ្ញាបរចចករទស)

8

បទ សូមអរញ្ជ ើញ! អរញ្ជ ើញបនា រហ្ើយចងរក្កាយអំមិញ និយយសារឡើង វិញ រលាកសហ្

9
10

ក្ពះរាជអាជាា។
រលាក នីកឡា
ូ ស គូមវជន៖

11

បទ សូមអ គណរលាកក្បធាន។ រៅកែុងសា ទូ រេខ E3/243 វដេបញ្ជូ នមកពី រសា ភឹម

12

បនរផាើបញ្ជូ នមក ប៉ាេ ពត, នួន ជា ក៏ដូចជាមនាី ៨៧០៖ “<>រយើងបន<វយឈល ប កែុងដីវឃាលតពី

13

ំ ចំនួន>៣០<ខែង>
ក្ពំវដនរយើង>២គីឡូវម៉ាក្ត<>។ ជាេទា ផេ គឺថារយើងបន<ករមាចផាះរយធាខាមង

14

រហ្ើយនិងដតផាះជនសី វិេ<មួយចំនួនរទៀត។>រយើងករមាចកាណូ ត បស់ខាមង
ំ <បន>ពី រក្គឿង រហ្ើយ

15

កែុងកាណូ តរនាះ គឺសទាវតក្បជាជនវរៅ រធវើឲ្យក្បជាជនវរៅកែុងកាណូ តរខាចខាីអស់។” រហ្ើយគ្នត់ក៏

16

បន បយកា ណ៍ផងវដ ថា “រៅរម៉ាងបីក្ពឹកហ្ែឹង ក៏បញ់ក្គ្នប់ កវកក ត១០៧ ចូេរៅផា ហ្ក<ងី

17

រយើងកាតប់មិនបនរទ វតរឃើញរ្ះ”> ។ សា ទូ រេខមួយរទៀត គឺE3/1076 ចះថ្ងៃទី០៨ រមសា ៧៨

18

វដេ សន រសន ជាអែករផាើមក គឺគ្នត់រៅថា បង៤៧។ រៅកែុងសា ទូ រេខរនះ គ្នត់រាយកា ណ៍ថា៖

19

“រយើង<បនវយ>ចូេរៅតំបន់ទីក្បជំជនដងថាប់ រៅនឹងផា រៅភាគតវូងថ្នក្តពាំងក្ពាម និងតាន់

20

ោវ។ រយើងសមលប់ និងរធវើឲ្យ បួសពួកវរាប់ យនាក់ ដតផាះសវមវងរាប់ យខែង។ រហ្ើយរយើងបនាបញ់

21

ក្គ្នប់១៧០ និងក្គ្នប់រដកា៧៥ ចូេរៅតាំងចូវ”។

22

[១៣:៣៩:១១]

23

សរមាចក្ពះ បមរកាដឋ នររាតតម សីហ្ន ហ្ែឹងបន ំឭករឡើង វិញ អំពីប៉ាេ ពត បនក្បប់មកក្ពះ

24

<អងគ> សូមដកក្សង់៖ “ចំរពាះកមពជា
ុ រក្កាម គឺជាមួយរបសកកមម រយើងបនសមលប់មនសសទ្ធំងក្បុស

25

ទ្ធំងក្សី រកមង តាមវដេអាចរធវើបន ចំរពាះជនជាតិវដេរក្បៀបបនដូចក្ពាយបិសាចរនះ។” ដូរចែះ អវី

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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1

វដេរយើងបនរឃើញរៅមាំឆ្
ុ ែ ំ៧៧ ហាក់បីដូចជាមនរសចកាីសរក្មចមួយ ថាមិនមនរចតនាបញ្ជូ នជន

2

រវៀតណ្ណមវដេរៅរសសសេ់រនាះរទ គឺថាសមលប់រោេវតមាង។ ក្ពំ សា ន វដេមកពីក្សុកបណន់

3

ភូមិភាគពាយ័ពយ <បនផតេ់សកខីកមមរៅទីរនះកាេថ្ងៃទី០៨ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥។> គ្នត់<ក្បប់ថា រម

4

បញ្ញជកា វ រសនាតូច បនបញ្ញជគ្នត់>រាយកា ណ៍អំពីថារតើពួករវៀតណ្ណមមួយចំនួនក្តូវបនបញ្ជូ នរៅ

5

ក្សុក រហ្ើយបនសមលប់រោេ។ រហ្ង ថ្ឡហាង គ្នត់មកពី<រខតត>ក្ករចះ តំបន់៥០៥ បនផាេ់សកខី-

6

កមមរៅថ្ងៃទី១៩ កញ្ញា ២០១៦។ ឪពកម បស់គ្នត់<ជាជនជាតិវខម

7

គ្នត់ជាជនជាតិរវៀតណ្ណម

8

ប៉ារណ្ណ
ា ះ> ប៉ាវនាទ្ធង
ំ អស់ក្តូវបនរគក្បមូេយករៅបត់ សូមដកក្សង់៖ “រនះរដ្ឋយសា វត<រគដ្ឋក់>

9

រគ្នេនរយបយ <វដេថា>អែកវដេពាក់ព័នរា ៅនឹងវខសរវៀតណ្ណម បណ្ណ
ា ញរវៀតណ្ណម និងទំនាក់

10

វត>ក្បពនា បស់ឪពកម បស់

និងកូនៗ<មិន>រចះនិយយ<រវៀតណ្ណមរទ

ពួករគរចះវតភាសាវខម

ទំនងជាមួយរវៀតណ្ណម គឺមិនទកឲ្យ ស់រានមនជី វិតរទ។”

11

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ខាំក
ុ ៏បនរ ៀបចំនូវ វីរដអូឃលីបមួយខលី វដេជាសកខីកមមវដេរយើងសាាប់

12

មកពី<សាកសី និង>រដើមបណាឹង ដឋបវរវណីមួយ ូបគឺ ក្បក់ រេឿន <រៅថ្ងៃទី០២ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៥ រហ្ើយ

13

និង>រជឿង យង
ំ វចត រៅ<ថ្ងៃទី៧> វខធែូ ឆ្ែំ២០១២, អច សនឡាយ រៅថ្ងៃទី០២ មីនា ២០១៦ រហ្ើយ

14

រៅថ្ងៃទី០១ មីនា រហ្ង ថ្ឡហាង រនះវតមាងរៅថ្ងៃទី១៩ កញ្ញា ២០១៥, សិន <ជិម> រៅថ្ងៃទី១៤

15

កញ្ញា ២០១៥ រហ្ើយចងរក្កាយរនះគឺ ក្បក់ សខ រៅថ្ងៃទី១៦ វខធែូ <២០១៥>។ ដូរចែះសំកា អនញ្ញាត

16

រដើមវីថារតើោក់បញ្ញចង
ំ វីរដអូឃលីប រដើមវីបង្គាញថារតើរគក្បក្ពឹតយ
ត ៉ា ងដូចរមាច?

17

[១៣:៤១:៤៨]

18

(កា បង្គាញឯកសា ជាសំរឡង- ូបភាព)

19

“តាហ្ឹម ក្បធានកងខាំប
ុ ទ គឺថាបនបញ្ញជក់ គឺថាក្ពឹករឡើង បនក្បប់ខំថា
ាុ ពូ តាំងសាម តីរៅ

20

រក្ពាះក្បពនាកូន អត់មនរកើតមកវិញរទៀតរទ។ អងគកា បនករមាចរហ្ើយ រហ្ើយក៏បនបរនាាសពាកយខាំុ

21

មួយម៉ាត់ថា ចះពូឯងពីរដើមរឡើយក៏មិនយកក្បពនាវខម

22

ិ រគ្នេរៅ រដ
យករៅដេ់ ជត
ា រគសមលប់រោេហ្ែឹង រគចងរៅថ្ក្ពក្បវហ្េ១០០ ចងមាំហ្
ុ ឹង
ែ វតមាង។

23

យកពកខាំរុ ចញមក រដ
ា ហ្ែឹងថ្វ ខាំអ
ុ ត់រឃើញថ្វរគង្គប់រទ ប៉ាវនាដេ់ខំរាុ ៅដេ់ រដ
ា រឃើញវម៉ាឪខាំរុ ៅ

24

ុ បងក្សីខំរាុ ៅ រដ
ឹ ចាស់រហ្ើយថា ក្បពនា
រដ
ា ទ្ធំងអស់ ទ្ធំងបង បងក្បស
ា ទ្ធំងអស់។ ខាំប
ុ ទហ្ែឹងដង

25

ឹ នាំជាន់ខពស់ និង
និងកូនជារវៀតណ្ណម។ ដូរចែះ កូនហ្ែឹងគឺជារៅកាត់រវៀតណ្ណម ពីរក្ពាះក្ទឹសីា បស់រមដក

រម៉ាចបនពូឯងរៅយកក្បពនារវៀតណ្ណម។ រគ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
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1

អែកទទួេខសក្តូវខពស់បំផតថ្ន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយហ្ែឹង បនផសពវផាយរៅដេ់ថាែក់រក្កាមទ្ធំង

2

ី រៅម ក្តូវជក
ី ទ្ធំងឫស។ បនន័យថា របើយកក្បពនានិងកូន វដេជារៅកាត់រវៀតណ្ណម
អស់ ថាជក

3

ឹ
អារៅទួត រៅេួត រៅអីក៏រដ្ឋយ ក៏ជារវៀតណ្ណម ជាវខស កា.រហ្ស.រប ទ្ធំងអស់វដ ។ បទ រនះគឺដង

4

ចាស់ យេ់ចាស់ រដ្ឋយរមើេរឃើញ និងកា តាមដ្ឋនរៅរពេវដេរគសមលប់កូនរកមងរនាះ។ កូនខាំប
ុ ទ

5

ុ ពី នាក់ ក្សីមួយនាក។ កូនចវង រ្មះ សធារា អាយ៨ឆ្ែំ រកើតឆ្ែំ៧០ មកទេ់
ហ្ែឹងមនបីនាក់ គឺក្បស

6

នឹង៧៨។ កូនបនាាប់រ្មះ សធី ៈ រកើតឆ្ែំ១៩៧៥។ ីឯកូនបែូន រ្មះ សធីតា ក្បវហ្េជា ជាង១ខួប

7

ប៉ារណ្ណាះរទបទ ជាក្សី។ មិនវតប៉ារណ្ណាះ កាុកកាួេជាងហ្ែឹងវងមរទៀត រនាះគឺពួកវយកសមលប់បំពាក់

8

វដេអែកសាលប់ទ្ធង
ំ អស់ហ្ឹង
ែ មកវចករៅកែុងសហ្ក ណ៍រទៀត ក្បប់ថាគឺជាជយភណឌ។ រហ្ើយ មីងឡាំ

9

មីងដថ្ទរទៀតថា រទរឃើញសំពត់អាវថ្សវ រខាខលី ក្កម អាវយឺតហ្ែឹងគឺ បស់ក្បពនាកូន អច សនឡាយ

10

ឹ ចាស់ថា ពិតជាសាលប់រៅ
ហ្ែឹង បស់ សា គឹមនី។ អារនះកូន សា គឹមនី អារនះគឺរគធាលប់រឃើញ រគដង

11

កាេរកាះក្ទង់ហ្ឹង
ែ ក្បកដវមន។ រហ្ើយយកថាជា បស់ជយភណឌ។ គួ ឲ្យសរងវគខាលង
ំ ណ្ណស់។ ខាំប
ុ ទ

12

ហ្ែឹងកាន់វត រៅថា បយក៏មិនបន ទឹកក៏មិនបន រដើ រ្ៃកមខក្គប់ទីកវនលង រហ្ើយរគចខលួនមិនចង់ឲ្យ

13

ជួបនឹងអែកណ្ណរទ រក្ពាះបកសរៅហាមថា រទ្ធះបីេះបង់យ៉ាងរម៉ាច គឺមិនឲ្យយំ មិនឲ្យឱនមខ មិនឲ្យ

14

ឹ ថារយើងមិនេះបង់ អ៊ីចឹងរទ។ បកសវណា ៈអធន បកសកមមយ
រៅថា ឲ្យរគដង
ុ នីសក
ា មពជា
ុ
គឺខាលង
ំ កាល

15

័ ធំសរមវើមណ្ណស់។
ណ្ណស់ រគថា មនរជាគជយ

16

[១៣:៣៣:៤២]

17

េក រវៀតណ្ណមចូេមកេកេយហ្ែឹង ក៏មនវិធានកា ទប់ទេ់ជាមួយរវៀតណ្ណម។ ដូរចែះ

18

វិធានកា អែកខាងរក្កាយវដេរគអប់ ំហ្ឹង
ែ រគថា អែកវដេកាត់យួន អែកវដេមនសញ្ញជតិជាអែកកាត់

19

យួន គឺក្តូវវតករមាចរោេ របើមិនអ៊ីចឹងរទ វន៎ា! យួនចូេមកហ្ែឹងចាស់ជាអែកទ្ធំងអស់ហ្ឹង
ែ រៅ ួម

20

កមលំងឲ្យវកាន់វតរក្ចើនរទៀត អ៊ីចឹងអា៎ា។ រនះជារគ្នេកា ណ៍ បស់រគ រគរេើកអ៊ីចឹង។ មន រោេ

21

ក្បពនាៗយួន យករៅថ្វរោេ យកទ្ធំងកូនទ្ធំងក្បពនាយករៅថ្វរោេ។ បតីរៅឱបនឹងក្ទូង របះវអាង

22

យករៅបត់។ បនថាខាំវ
ុ ដូចជាហ្ួសរពក របើទកកូនឲ្យរៅអត់អីរទ ដេ់យកទ្ធំងអស់។ ក្បសិនណ្ណ

23

ជាបតីក្បពនាណ្ណរ ៀបកា បាីរវៀតណ្ណម ឬក្បពនារវៀតណ្ណម របើក្បពនាជារវៀតណ្ណម រហ្ើយក្បពនាហ្ឹង
ែ

24

ក្តូវរគយករចញរៅបត់ ថារតើមនអវីរកើតរឡើងរៅដេ់កូនៗ? កូនៗយករៅអស់ េីង រគមិនទកផង

25

រគថានាំជាប់សាសន៍។ រតើក្បជាជនរវៀតណ្ណមប៉ានាមននាក់រៅកែុងឃំ បស់រលាកក្សី វដេក្តូវរគយករៅ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514059

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

45

1

សមលប់រោេ? រគយករៅបត់ន៎ាងបួនក្គួសា ។ បទ របើតាមចរមលើយសួ រៅជនជាតិរវៀតណ្ណមរៅរេើ

2

ទូករនាះ បទអែកពិកា ថ្ដរនាះគឺជាទ្ធហាន រក្ៅពីរនាះជាក្បជាជន។ វតសួ វថារៅណ្ណ? វថារៅ ត់

3

រៅក្បរទសថ្ងវតមាង។ រក្កាយមកបនរយើងរឃើញរយើងោប់រៅចរនាលះរកាះពូេូថ្វ និងរកាះតាង បទ

4

ោប់យកមកវផអូ រឈើទ្ធេហ្ែឹង បនជួបនឹងផ្ទាេ់។ រតើពួករគមនអាវធ ឬក៏មនបំណងចង់តថ្ដអីវដ

5

ឹ ថារៅកែុងចំរណ្ណមអែកទ្ធំងរនាះហ្ែឹងមនរកមងៗវដ
ឬរទ? បទ គ្នមនរទ, គ្នមនអាវធរទ។ រតើរលាកដង

6

ឬរទ? បទ ខាំោ
ុ ។
ំ កែុងន៎ាងរពេយករៅដេ់វផអូ រឈើទ្ធេរនាះ រឃើញថារកមងរនាះមនកា យំវក្សក

7

យ៉ាងខាលង
ំ រដ្ឋយមាយវោប់ចង រក្កាយមកវរកមងរនាះក៏រហ្វអឹម។ រក្កាយមកក៏រឃើញរយធាោប់កូន

8

រកមងរនាះ របះទមលក់ទឹករោេវតមាង។”
(បញ្ច ប់កា បង្គាញឯកសា ជាសំរឡង- ូបភាព)

9
10

[១៣:៤៨:២៧]

11

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម មស រវឿន រនះវដេជាអនបញ្ញជកា កងពេបនផាេ់សកខីកមមថា

12

គ្នត់បនបញ្ជូ នជនជាតិរវៀតណ្ណមវដេគ្នត់ោប់មកហ្ែឹងរៅកងពេរជើងទឹក១៦៤។ រហ្ើយ ក្បក់ សខ

13

<គឺជាកមមភិបេថាែក់រក្កាមមែក់ >មកពីកងពេ<១៦៤។> គ្នត់និយយអំពីកា សមលប់ក្បជាជន១១

14

នាក់រផសងរទៀត ជាមួយនឹងទ្ធ កផងវដ ។ <គ្នត់ក៏និយយអំពីក្គួសា មួយ>វដេោប់បនរៅតាមថ្ផា

15

សមក្ទរនាះ <មនឪពក មតយ និងកូនតូចមួយ>។ រហ្ើយអែកទ្ធំងអស់ហ្ឹង
ែ គឺថា ក្តូវបនសមលប់រោេ

16

រហ្ើយយកទមលក់ចូេរៅកែុង រដ
ត វតមតង។

17

<ជាងមីមង
ត រទៀត> រយើងក៏មនឯកសា រផសងរទៀតវដ សូមបញ្ញចង
ំ នូវសាលយរេខ៣ វដេសាលយ

18

រេខ៣រនះ គឺបង្គាញអំពីកា សមលប់រនះថា បនរាយកា ណ៍ជូនមកមជឈិម។ <ខាំគ
ុ ិតថា រយើងរឃើញ

19

វផែកខលះថ្ន>សា ទូ រេខ<រៅថ្ងៃរនះ ួចមករហ្ើយ ប៉ាវនតរៅវផែកខាងរដើម សា ទូ រេខរៅចះ>ថ្ងៃទី០៤

20

សីហា ៧៨ <កែុងឯកសា

21

E3/1094 រចញ>ពីភូមិភាគបសចិម គឺថាបនអនវតតនូវរគ្នេនរយបយ

បស់បកស <ក្តូវ>របសសមែត ចក្មញ់ និងរបសសមែតទ្ធំងក្សុង ពួកអាខាមង
ំ ទ្ធំងអស់រនាះ ជា

22

ពិរសសគឺបនរបសសមែតពួកយួនរនះវតមតង។

23

<រឃើញ> សូមដកក្សង់៖ “ករមាចយួន១០០កាេ

24

ផងវដ ។” បញ្ច ប់កា ដកក្សង់។

25

រហ្ើយជាេទាផេថ្នកា ចក្មញ់រនះ

គឺរយើងបន

ួមទ្ធំងរកមងៗរពញវ័យតូចៗ រហ្ើយនិងកម តូចៗ

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម <ទីបញ្ច ប់> កា ក្បក្ពឹតម
ត កសហ្គមន៍រវៀតណ្ណមរនះ គឺថាក្តូវបន

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514060

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

46

1

ក្បក្ពឹតត ហ្ូតមកដេ់ដំណ្ណច់ថ្ន បបរនះវតមាង គឺរៅដំណ្ណច់ឆ្ែំ<១៩៧៧->១៩៧៨ <ក្តូវបនបង្គាញ

2

រៅកែុងកំណត់ក្តា បស់មនាី សនតិសខផាេ់ បស់មជឈិម គឺមនាី >ស-២១ វដេសថិតរៅរក្កាមកា បញ្ញជ

3

បស់ នួន ជា។ រហ្ើយរយើងក៏មនសាលយរេខ៤ផងវដ

4

បស់រយើង កែុងឧបសមព័នា F-2។ >វដេបញ្ញជក់ថា មនជនជាតិរវៀតណ្ណមក្តូវបនោប់ខួ ន
ល <តាមវខ>

5

និងបញ្ជូ នមកស-២១<។ ដូចរយើងបនរឃើញក្សាប់រហ្ើយ រៅរដើម>ឆ្ែំ១៩៧៨ <រគបននាំជនជាតិ

6

រវៀតណ្ណមចូេយ៉ាងរក្ចើន។ សូមបនតរៅសាលយទី៤។ កែុងសាលយរនះ មនបង្គាញអាជាាធ រៅស-២១

7

រនាះ បនពិពណ៌ានាអែករទ្ធសជនជាតិរវៀតណ្ណមថាយ៉ាងរម៉ាច។ រនះជាកំណត់ក្តាចំនួនស ប វដេ

8

បង្គាញអតតសញ្ញាណបគគេចំនួន៧២៨នាក់ ថាជាជនជាតិរវៀតណ្ណម ក្បវហ្េ>៣៤,៩ភាគ យ<ក្តូវ

9

ោត់ជាចំណត់ថាែក់ជា>ទ្ធហានរវៀតណ្ណម <រហ្ើយ៤៩ភាគ យជាចំនួនជនសី វិេ វដេមនចំនួនរក្ចើន

10

ជាងហ្ែឹង>។ ក្បក់ ខន <ដូចរយើងរៅោំរហ្ើយ> ជាអែកសួ ចរមលើយមែក់រៅស-២១។ គ្នត់រៅចងោំ

11

គ្នត់បនផាេ់សកខីកមមកាេពីឆ្ែំរៅរនះ រៅកែុងក្ពឹតិកា
ត ណ៍មួយវដេរគយកជនជាតិរវៀតណ្ណមមែក់មក

12

រហ្ើយគ្នត់ជាអែកសួ ចរមលើយ។ បទ<សូម>ោក់<> វីរដអូឃលីបរេខ៤។

13

វដេដកក្សង់រចញពីសា ណ្ណ<ចងរក្កាយ

[១៣:៥១:៥៣]

14

(កា បង្គាញឯកសា ជាសំរឡង- ូបភាព)

15

“អ៊ីចឹងផាះ កវនលងហ្ែឹងមនផាះមួយមនពី ជាន់។ រពេហ្ែឹង រគដ្ឋក់កា ិយេ័យរគរៅកវនលង

16

ហ្ែឹងមួយសក្មប់ទទួេអែករទ្ធស។ រពេមកដេ់ហ្ឹង
ែ ខាំក
ុ ៏រៅខាងរក្កាមរៅយមកា ពា ហ្ែឹង ដេ់

17

រពេយកអែករទ្ធសមក គឺអែករទ្ធសរវៀតណ្ណម មកទ្ធំងបាីទ្ធង
ំ ក្បពនា ទ្ធំងកូនក្សីមួយអាយក្បវហ្េ

18

ជាជាងមួយខួប រចះរដើ តិចតួច។ ដេ់រពេយករៅ អាកូនហ្ែឹងវរៅតាមវម៉ា តាមឪវហ្ែឹង រហ្ើយដេ់

19

អ៊ីចឹងរ្មះ វដក បូ រហ្ើយនិងដូច ទយ ក៏បនទ្ធញកូនហ្ែឹងរចញពីមាយឪពកហ្ែឹង នាំមាយឪពកហ្ែឹង

20

ិ
ចូេរៅកែុងបយ ូ កែុងកា ិយេ័យវដេសក្មប់កត់រ្មះហ្ែឹង ទ្ធញរចញមករក្ៅរហ្ើយ បិទទ្ធវ ជត

21

រៅ ក៏រចញមកខាងរក្ៅមកយ៉ាបង្គកន់ថ្ដមខហ្ែឹង ទមលក់កូនហ្ែឹងមកដី ខាំរុ ៅពីរក្កាមហ្ែឹងក៏រឃើញធាលក់

22

មក ក៏វសាលប់រៅ រហ្ើយបញ្ញជឲ្យខាំុ បក់ថ្ដឲ្យខាំយ
ុ ករៅកប់រោេរៅខាងតវូងហ្ែឹងរៅ។”
(បញ្ច ប់កា បង្គាញឯកសា ជាសំរឡង- ូបភាព)

23
24
25

[១៣:៥៣:២៩]
រលាក

រលាកក្សីរៅក្កម

ចំណចមួយវដេ<រយើងដឹង>រចញពីសកខីកមម បស់កមមភិបេ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514061

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

47

1

ស-២១ ូបរនះ គឺថារកមងៗតាមធមមតា គឺថារគមិនងត ូបរកមងៗទ្ធំងរនាះ រគមិនចះរ្
ម ះរកមងៗទ្ធំងរនាះ

2

កែុងបញ្ជ ីរទ រៅរពេវដេរគយករកមងៗទ្ធំងរនាះមកស-២១។ អ៊ីចឹងកំណត់រហ្តវដេរៅសេ់រនាះ គឺ

3

<មិនបន្លះុ បញ្ញចង
ំ ពី>ចំនួន<ជាក់លាក់>រកមងៗវដេរគសមលប់រៅស-២១រៅជំ វិញប ិរវណស-២១

4

រនះ<រទ>។ <ប៉ាវនត មន បយកា ណ៍រសសសេ់ចំនួន>រកមងៗ<ជា>ជនជាតិរវៀតណ្ណម។ <រយើង

5

បញ្ញចង
ំ សាលយបនាាប់។>

សហ្កា ី បស់ខំាុ ក៏បនបង្គាញពីចំណចរនះរហ្ើយ

រដ្ឋយសា ថាមិនមន

6

ូបងតពីរកមងៗរនាះ<រក្ចើន>រទ។ រនះគឺកម ីរវៀតណ្ណមអាយ<១៣>ឆ្ែំវដេ<មកពីរខតតសាវយរ ៀង

7

ចូេមកមនាី ស-២១ >រៅវខឧសភា ៧៨ < ួមទ្ធំង>បែូន<ក្បុស បស់នាង អាយតិចជាងនាងក្បំឆ្ែំ។

8

កាេរនាះ

9

ស-២១វដ “រធវើវក្ស” រៅរខតតសាវយរ ៀង។ កម ីតូចរនះ <រ្
ម ះ វិញ ធីង៉ាក> ជារកមងក្សីមែក់កែុង

10

ចំរណ្ណមរកមងក្សីជនជាតិរវៀតណ្ណម១៦នាក់<អាយចរនាលះ ១៣ ដេ់១៥ឆ្ែំ មនរ្
ម ះរៅកែុងកំណត់>

11

ក្តារៅកែុងស-២១ <ជាកំណត់ក្តារៅរសសសេ់ពីសម័យហ្ែឹង>។

រកមងក្បុសរនះ>មនអាយវត៨ឆ្ែំ<ប៉ារណ្ណ
ា ះ>

រហ្ើយឪពក បស់នាងក៏មនចះកែុងបញ្ជ ី

12

បទ សូមចូេរៅសាលយបនាាប់ <កែុងសាលយរេខ៧>។ រៅកែុងកំណត់ក្តាស-២១ មនរកមងៗ

13

ក្បំពី នាក់ អាយចរនាលះពី១០រៅ១១ឆ្ែំវដេជាជនជាតិរវៀតណ្ណម។ រនះគឺ េី យំងរវ ជាកមរាជន

14

ជាតិរវៀតណ្ណម<កែុងរេខរ ៀង៦១០ -- សំរទ្ធស -- រេខរ ៀងគ្នត់គឺ១២.៥៩០ កែុង>បញ្ជ ី< បស់>

15

ក.ស.ច.ស

16

ឯកសា កមពជា
ុ <វដេបនផតេ់ជូនរយើងវដ ។> រកមងរនះមកពីភូមិភាគនិ តី រហ្ើយចូេមកស-២១ រៅ

17

ថ្ងៃទី១២ តលា ១៩៧៨។ រកមងៗដថ្ទរទៀតវដេរយើងខាំប
ុ នបង្គាញនូវរេខរជើងទំព័ ២.៣០៣ <កែុង

18

សា ណ្ណបញ្ច ប់កិចចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់រយើង។ កែុងចំរណ្ណមពួករគរនាះ> គឺមនកម ីអាយ៨ឆ្ែំ

19

<មែក់ រ្
ម ះ ឡឺ ធីមីរភឿន> មនរេខរ ៀង១២.៦៩៧ រៅរេើបញ្ជ ី បស់ ក.ស.ច.ស រហ្ើយក៏មន

20

កមរាអាយ<៧>ឆ្ែំ<ពី នាក់រទៀត មនកែុងបញ្ជ ីហ្ឹង
ែ វដ >។ រយើងអត់មន ូបងត បស់រគរទ ប៉ាវនត

21

រកមង<មែក់កែុងចំរណ្ណមរកមងទ្ធំងពី >រនះ <រ្
ម ះ ក្ទឹង> យង
ំ <ហាវក> គឺអាយ៧ឆ្ែំ បនចូេមក

22

ស-២១ រៅថ្ងៃទី០៣ <វខតលា>១៩៧៨<។ រៅថ្ងៃបនាាប់ រកមងរនាះក្តូវបនសមលប់។ មនាី ស-២១

23

បនពិពណ៌ានាថារកមងវដេមនអាយរទើបវត៧ឆ្ែំរនះ ថាជាគិញរវៀតណ្ណម។ មនរកមងក្បុសអាយ៧

24

មែក់រទៀត> រេខរ ៀង ១២.៦៦០ <រ្
ម ះ ក្ទឹង យង
ំ ង៉ាក កែុងបញ្ជ ី ក.ស.ច.ស>។

25

រហ្ើយ ូបងត<រកមងរនាះមនដ្ឋក់រេខ៦១០

ជា ូបងតក្បមូេបនងមីៗពី>មជឈមណឌេ

[១៣:៥៦:៥២]

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514062

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

1

បទ សូមចូេរៅសាលយបនាាប់ គឺឯកសា

48

E3/4604<។ រនះជាឯកសា ងតចមលង រចញពី

2

ទសសនាវដតីទង់បដិវតត វខរមសា ឆ្ែំ១៩៧៨ វដេរេើករឡើងអំពីជ័យជមែះរគ្នេនរយបយរបសសមែត

3

ជនជាតិរវៀតណ្ណម។ ទសសនាវដាីរនះស រស ថា៖ “ចះឥឡូវរនះអំពីយួន? គឺថាយួនវេងមនរៅកែុងទឹក

4

ដីកមពជា
ុ រទៀតរហ្ើយ ពីមនរនាះមនយួនជិត១លាននាក់ ឥឡូវរនះ គឺថាវតមួយក្គ្នប់ កមិនរឃើញផង។”

5

រៅរពេវដេជនជាតិរវៀតណ្ណមភាគរក្ចើន បញ្ជូ នរៅរវៀតណ្ណមវិញរៅរដើមថ្ន បបរនះ រក្កាយមកក៏

6

មនរគ្នេនរយបយសមលប់អក
ែ វដេរៅរសសសេ់

7

វដេមនជាប់សាច់្មជាមួយរវៀតណ្ណម ឬក៏រ ៀបកា ជាមួយរវៀតណ្ណម កែុងរគ្នេបំណងរដើមវី

8

សមលប់ជនជាតិរវៀតណ្ណមរៅកែុងក្បរទសកមពជា
ុ រនះ ឲ្យអស់វតមាង។

មិនបនបញ្ជូ ន

រហ្ើយក៏ដូចជាកា សមលប់អក
ែ

9

ឥឡូវរនះ ខាំស
ុ ូមចូេរៅនិយយអំពីក្បជាជនោមវិញមាង។ រ ឿងរាវវដេរកើតរឡើងរៅរេើជន

10

ជាតិោមរនះ គឺខសពីអីវវ ដេរកើតរឡើងរៅរេើជនជាតិរវៀតណ្ណម។ <វខសគ្នែរក្ចើនរទៀតផង។> រយើង

11

អាចក្តឡប់រៅពិនិតយរមើេនិយមន័យថ្នអំរពើក្បេ័យពូជាសាសន៍រឡើង វិញ។ បទ សូមបញ្ញចង
ំ សាលយ

12

ពាក់ព័នរា ៅនឹង អំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍ <មតងរទៀត>។ អំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍ ក្តូវបនកំណត់

13

និយមន័យមួយថា ជា<រចតនា>កា សមលប់ទ្ធង
ំ ក្សុង ឬក៏មួយវផែកថ្នក្កុមសាសនា ឬជនជាតិភាគតិច

14

ណ្ណមួយ។ បញ្ញាមួយវដេកំពងវត<រកើតរឡើង>កែុងកា ពិោ ណ្ណចាប់អនត ជាតិរៅរឡើយរនាះ<។ ខាំុ

15

គិតថា រៅកែុងសាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះ និងក្តិះ ិះបវនថមរៅរេើ វិវេននភាពថ្នចាប់អនត ជាតិរនះ

16

រេើវផែកអំរពើ>ក្បេ័យពូជសាសន៍។ <រហ្ើយពាកយហ្ែឹង វមនន័យយ៉ាងរម៉ាច?> រនះ គឺជារគ្នេ-

17

កា ណ៍មូេដ្ឋឋនរៅ<>សក្មប់កា បកក្សាយចាប់ណ្ណមួយវដេថា ពាកយរពចន៍ទ្ធង
ំ អស់រៅកែុងចាប់

18

រនះ គឺថាក្តូវវតមនអតថន័យចាស់លាស់ មិនវមនរចះវតដ្ឋក់ពាកយរពចន៍ទ្ធង
ំ រនះ ចូេរដ្ឋយមិនមន

19

<ន័យ>អវីរនាះរទ។ ឥឡូវ <រតើវមនន័យយ៉ាងណ្ណ -- និយយអំពីក្កុមសាសនាវិញ -- >កា បំផិច
ល

20

បំផ្ទលញក្កុមសាសនាណ្ណមួយវបបរនាះ។ អ៊ីចឹងពាកយថា “ដូចជា” យ៉ាងៗរម៉ាច” ពាកយថា “ដូចជា”

21

ឧទ្ធហ្ ណ៍មនក្បជាជនមួយក្កុមគ្នត់មនជំរនឿសាសនាណ្ណមួយ

22

មួយ គ្នត់អនវតតក្បតិបតតិសាសនាណ្ណមួយ ួមគ្នែគ្នត់។ របើរយើងបញ្ឈប់ក្បជាជនរនះ ក្កុមរនះ មិនឲ្យ

23

គ្នត់រគ្ន ពក្បតិបតតិសាសនារនះតរៅរទៀត អ៊ីចឹងក្កុមរនះវេងមនតរៅរទៀតរហ្ើយ។ <សមជិកក្កុម

24

មែក់ៗ>អាចរៅ ស់ ប៉ាវនតសាសនាវដេរគរជឿរនាះ គឺថាវេងមនតរៅរទៀតរហ្ើយ។ <រគមនវិធីជា

25

រក្ចើនសក្មប់រធវើវបបហ្ែឹង។ មន>ខលះអាច<បណ្ណ
ត េឲ្យមនអំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍ ឯខលះរទៀតមិន

គ្នត់ក្បកាន់ជំរនឿសាសនាណ្ណ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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49

1

បណ្ណ
ត េឲ្យមនរ ឿងហ្ែឹងរកើតរឡើងរទ។ ឧទ្ធហ្ ណ៍> របើសិនណ្ណជាបិទសាលារ ៀន វអាចក្គ្នន់

2

<វត>ថារធវើទកខបករមែញ <ប៉ាវនត>មិនវមនជាអំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍រទ។ ប៉ាវនារបើវផែកមួយថ្នរគ្នេ-

3

ិ ក្កុមណ្ណមួយ
នរយបយសមលប់<សមជក

4

ល បំផ្ទលញ
ជាអំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍រហ្ើយ។> របើរយើងសមលប់សមជិកក្កុមណ្ណកែុងរគ្នេបំណងបំផិច

5

ក្កុម<>រនាះ<ទ្ធំង>ក្សុង ឬវតមួយវផែក រនះវសថិតរៅកែុង ងវង់និយមន័យអំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍

6

រហ្ើយ។

7

រនាះវសថិតកែុង ងវង់ចំណចទ្ធំងក្បំ

អ៊ីចឹង

រគរាប់ថា

[១៤:០០:៣៥]

8

<រគរក្បើភាសាមួយចំនួនកែុងកា សិកា រហ្ើយសូមវីវតពាកយ>រៅក ណី<មន វដេ>រគបន

9

បកក្សាយថា ពាកយ< “អ៊ីចឹង” រយើងគិតថា វមិនក្តឹមក្តូវរទ។ រគថា រយើងសមលប់> រដ្ឋយសា វតរគ

10

ជាជនជាតិោម ឧទ្ធហ្ ណ៍។ ប៉ាវនា<រនះមនន័យថា កា រក្បើក្បស់ពាកយរនាះ វមនភាពរេើសេប់

11

រៅរហ្ើយ

12

វផែក ឬទ្ធំងក្សុង វមិនវមនជាអំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍រទ។ <អច
៊ី ឹង រតើវមនន័យយ៉ាងណ្ណវិញ ពាកយ

13

ថា “បំផ្ទលញក្កុមហ្ែឹង”? ជាងមីមង
ត រទៀត រនះមនន័យថា កែុងខណៈបគគេខលះកែុងក្កុមរនាះរៅ ស់ ប៉ាវនត

14

ក្កុមទ្ធំងមូេបន លាយរៅរហ្ើយ។ ក្កុមរនះចង់សំរៅរៅរេើជាតិសាសន៍មួយ ឬជាតិពនាម
ុ ួយ។ របើ

15

រយើងរ ីសយកក្កុមសាសនាមួយមក ក្បប់រគឲ្យបតូ សាសនា របើមិនបតូ រទ រយើងនឹងសមលប់។ រនះមន

16

ន័យថា រយើងសមលប់អក
ែ មិនក្ពមបតូ សាសនា។> អច
៊ី ឹងរបើរយើងសមលប់ក្កុមទ្ធំងរនាះទ្ធំងមូេ រហ្ើយ

17

ប៉ាវនាអក
ែ មិនបនសមលប់រនាះ ក៏រយើងបនបំបិទសាសនារគទ្ធំងក្សុងវដ ។ រហ្ើយរយើងរឃើញថា វមន

18

កា រកើតរឡើងនូវវផែកដថ្ទរទៀត រៅកែុងពិភពរលាកផងវដ ។ រនះគឺជាចំណចសំខាន់ រក្ពាះថាជនជាតិ

19

ោម

20

<រយើងមនភសតតា
ុ ងខលះ រៅកែុងសំណំរ ឿង បស់រយើង។ រគមនរចតនាដ្ឋក់បញ្ចូ េោម រហ្ើយ>រារាំង

21

មិនឲ្យទ្ធំងអនវតតសាសនា

22

តាម>ក្បថ្ពណី បស់ោម។ គឺរគរធវើរឡើង តាំងពី<រដើម បបរនះ>មនឆ្ែំ៧៥ គឺតាង
ំ ពីឆ្ែំ<រដើមឆ្ែំ>

23

៧៣ មករម៉ាះល <។ កា រធវើទកខបករមែញរនះបនោប់រផតើ់មរឡើងកែុង វិធី>ពាយមេបបំបត់ជនជាតិោម។

24

រហ្ើយ<មនាាប់មក >រគ្នេនរយបយរនះ មនកា វក្បក្បួេកាន់វតខាលង
ំ រឡើង រៅរពេវដេមនកា

25

បះរប រៅរកាះផេ និង<ភូមិសាវយឃាលង
ំ >។ រៅរពេវដេក្បជាជនោម រៅកែុងភូមិន៎ាង<មិនក្ពម

ពីរក្ពាះបញ្ាតិប
ត នកំណត់ ួចរហ្ើយថា>របើសិនណ្ណមិនមនរចតនាសមលប់ក្កុមរនាះ

គឺជាក ណីមួយវដេពាក់ព័នរា ៅនឹងរគ្នេនរយបយផងវដ

មិនឲ្យនិយយភាសាោម

មួយ

<រហ្ើយវក្បក្បួេតាមកាេ>។

មិនឲ្យរគ្ន ពរៅតាមជំរនឿ

ឬក៏<រសលៀកពាក់

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
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ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

1

េះបង់សាសនា បស់ខួ ន
ល រហ្ើយពួកគ្នត់>បះរប រឡើង យកកាំបិត យកដំបង <ដ្ឋវ>រដើមវីថ្វជាមួយ

2

ពួកវខម ក្កហ្ម <វដេកាន់សទាវតកាំរភលើង និងអាវធធន់ធន
ៃ ់>។ ដូរចែះរហ្ើយ រពេរនាះ< បបរនាះ>

3

ោប់រផាើម<សងស័យកាន់វតខាលង
ំ រឡើងមករេើ>ក្កុមជនជាតិោមហ្ែឹង។ <រគគិតថា> “<ក្កុមមួយរនះ>

4

វេងរៅរក្កាមកា ក្គប់ក្គង<រយើងរហ្ើយ”>។ <រគ្នេនរយបយបនាាប់ បវនថមរេើកា សមលប់រនាះ

5

គឺ>ពួករគពាយមបំវបកជនជាតិោម ជាពិរសសរគបញ្ជូ នពួកជនជាតិោមទ្ធំងអស់រនាះ រៅរៅកវនលង

6

រផសងៗគ្នែ គឺរគបំវបករចញពីតំបន់វដេជនជាតិោមធាលប់ ស់រៅ<ផតំគ្ន
ុ ែ >រៅតាមដងទរនលរមគងគ រៅ

7

កែុងរខតតកំពង់ោម ឲ្យរៅរៅកវនលងរផសងៗរទៀត ជាពិរសសរៅកែុងក្សុក<បីគឺ>កំពង់រសៀម ក្កូចឆ្ម

8

និងក្សុកកងមស ជារដើម។ គឺរៅកែុងក្សុកទ្ធំងបីរនាះ វដេមនជនជាតិោមរក្ចើន រគបំវបករចញ។

9
10

[១៤:០៣:៣៩]
វិធីសាហ្វសតមួយវដេពួក<អាជាាធ >ពាយមករមាចក្កុមមួយរនះ គឺហាមឃាត់កា អនវតត

11

សាសនា។ រមធាវីកា ពា កាីរៅកែុងសា ណ្ណវដេដ្ឋក់រដ្ឋយខាង នួន ជា បន<រេើកយក>រសចកាី

12

សរក្មចមួយចំនួន<វដេនិយយអំពី>កា ហាមឃាត់ រៅរេើកា អនវតតសាសនា<ថាមិនបន> ំរលាភ

13

រៅរេើចាប់អនត ជាតិរទ ឧទ្ធហ្ ណ៍ ដូចថា មិនវមនជាកា ខសចាប់រទ វដេហាមមិនឲ្យបួងសួងរៅ

14

តាមផលូវងែេ់ជារដើមរនាះ។ ប៉ាវនាយ៉ាងណ្ណក៏រដ្ឋយ <ឧទ្ធហ្ ណ៍ រៅកែុងរ ឿងកតីមួយកែុងចំរណ្ណមរ ឿងកតី

15

ទ្ធំងឡាយ រគបនរេើកសំណំរ ឿងមួយ S.A.S v. France វដេបង្គាញយ៉ាងចាស់>រៅកែុងកថាខណឌ

16

១២៥ <រដ្ឋយចាប់អនត ជាតិទទួេសាគេ់ថា វជាសិទាម
ិ នសស កែុងកា បង្គាញជំរនឿសាសនា បស់ខួ ន
ល ។

17

អវីវដេ>កថាខណឌ១២៥ បនបញ្ញជក់ចាស់ <ខាំស
ុ ូមដកក្សង់៖ “កែុងខណៈ>រស ីភាពសាសនា គឺជា

18

<រ ឿង> បស់បគគេ ប៉ាវនាក៏មនន័យថា ជារស ីភាពកែុងកា បង្គាញសាសនារៅកែុងសហ្គមន៍ ឬក៏ជា

19

ឯកជន អាចថារៅកែុងសាធា ណៈ ឬក៏រៅកែុងក្កុម បស់អក
ែ វដេមនជំរនឿដូចគ្នែ។” ប៉ាវនាអារនះ មិន

20

វមនជាអវីវដេវខម ក្កហ្មបន<អនញ្ញាត>រនាះរទ<សក្មប់មូសីម
ល

21

ហាមមិនឲ្យមនកា រគ្ន ពសាសនាវតមតង>។ ពួករគបនហាមឃាត់មិនឲ្យបរក្ងៀនសាសនាដេ់រកមងៗ

22

រហ្ើយភាសា

23

ពាយមបំវបកជនជាតិោមរចញពីគ្នែ បញ្ជូ នរៅតាមតំបន់រផសងៗគ្នែរៅទូទ្ធង
ំ ក្បរទសកមពជា
ុ ។ សូមវី

24

វត<បន រសៀក និង ឱ ហ្ូ> វដេជារេខាក្សុកក្កូចឆ្ម <រៅចង បបរនាះ >វដេបនមកផាេ់សកខី

25

កមមរៅទីរនះ ក៏បននិយយថា គឺគ្នត់មកថ្ងៃ០៥ តលា ២០១៥។ <ជាក់វសតង គ្នត់មិនបនសា ភាពអី

ក៏ដូចជាពទា សាសនិក។

និងក្បថ្ពណីទំរនៀមទមលប់<ោម>ក្តូវបនរគដ្ឋក់ឲ្យរៅរក្ៅចាប់ជារដើម។

ពួករគ

គឺរគ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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51

1

រក្ចើនរទ វត>គ្នត់បននិយយ<ពិរសស>អំពីតួនាទី បស់គ្នត់ អំពីកា សមលប់ជនជាតិោម រហ្ើយគ្នត់

2

ក៏បនទទួេសាគេ់ផងវដ ថា ជនជាតិោម ក្តូវបនរគហាមឃាត់មិនឲ្យរគ្ន ពក្បតិបតតិរៅតាមជំរនឿ

3

សាសនា។ សាកសីមួយរទៀត រ្
ម ះ ឱ ហ្ូ គឺជារមភូមិរៅកែុងរខតតកំពង់ធំ កែុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរត

4

យយបននិយយថា<> តំណ្ណងអងគកា ថាែក់រេើបនក្បប់គ្នត់ថា <ខាំស
ុ ូមដកក្សង់៖ “> រៅកមពជា
ុ គឺ

5

មនក្បជាជនវតមួយគត់គឺវខម គ្នមនោមរនាះរទ។” គឺគ្នត់ផេ
ា ់សកខីកមម ថ្ងៃ២០ ឧសភា ២០១៥ រម៉ាង

6

១៤:០២។ ឱ ហ្ូ ក៏បនផាេ់សកខីកមមផងវដ ថា ក្បជាជនោមមិនក្តូវអនញ្ញាតឲ្យសាែក់រៅកែុងភូមិ គឺពួក

7

រគក្តូវបញ្ជូ នរៅកវនលងរនះបនាិច រៅកវនលងរនាះបនាិច។ គ្នត់ផេ
ា ់សកខីកមមថា៖ “ចំរពាះសាសនា<គឺ

8

រយើងក៏អាចនិយយថា ដូចវតក្ពះពទាសាសនាវដ

9

មនកា បួងសួង ថាវយបងគំអីរវ ទៀតរនាះរឡើយ។” ហ្ីម ម៉ាន ក៏ជាជនជាតិោម មកពីក្សុកកងមស រខតត

10

កំពង់ោម គ្នត់បនក្បប់តលាកា ថា <>រក្កាយថ្ងៃ១៧ រមសា គឺរក្កាយរពេជ័យជមែះ បស់វខម

11

ក្កហ្មរៅកែុង ដូវក្បំង

12

សូមវីវត ហាកឹម ក៏ក្តូវបនរគបញ្ជូ នរចញវដ គឺជារមដឹកនាំសាសនាកែុងភូមិ។ ក្គួសា បស់គ្នត់ គឺជា

13

ក្គួសា មួយកែុងចំរណ្ណមក្គួសា

14

វខម ក្កហ្ម ផសពវផាយកា ក្បកាសដូចតរៅរនះ។ ឥឡូវរនះ គឺមិនមនោមរទៀតរទ មិនមនវខម រទៀតរទ

15

រយើងគឺជាជាតិសាសន៍វតមួយគឺ ជាតិវខម ។ គ្នត់និយយថា រៅកែុង ដូវក្បំងឆ្ែំ៧៥ ហ្ែឹង ជនជាតិោម

16

វដេរៅរសសសេ់ក្តូវបនរគរៅឲ្យមកចូេក្បជំ

17

ក្សង់>៖ “អវីៗទ្ធំងអស់ទ្ធក់ទងនឹងសាសនាអីសាលម គឺក្តូវហាមឃាត់មិនឲ្យអនវតតសាសនា”។ រហ្ើយ

18

រៅរពេរនាះ រគក្បប់រយើងថា៖ “កង់ក្បវតតិសាហ្វសាកំពងវតវិេរហ្ើយ ក្បសិនរបើេូកថ្ដដ្ឋច់ថ្ដ េូក

19

រជើងដ្ឋច់រជើង”។ គឺគ្នត់បនផាេ់សកខីកមមរៅ<ថ្ងៃ១៧> ឧសភា ២០១៥។

20
21

ជនជាតិោមជារក្ចើន

គឺរាេ់សាសនាក្តូវេបបំបត់ទ្ធង
ំ អស់> គឺមិនឲ្យ

ក្តូវបនរគបញ្ជូ នរដ្ឋយបងខំរៅកវនលង

រផសងៗរទៀត

វត៣០ក្គួសា វដេក្តូវបនរគអនញ្ញាតឲ្យរៅ។ គ្នត់បននិយយថា

រហ្ើយរមភូមិបនក្បប់ពួករគថា

<ខាំស
ុ ូមដក

[១៤:០៨:១៧]
អិត រសន ក៏បនក្បប់ខាង ក.ស.ច.ស ថា រៅកែុងភូមិអំពិេ រៅរខតតកំពង់ោម រៅកែុង បប

22

កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ខាំស
ុ ូមដកក្សង់៖

“រយើងមិនអនញ្ញាតឲ្យរគ្ន ពសាសនាោម មិនឲ្យនិយយ

23

ភាសាោមរឡើយ។ នា ីៗ ក្តូវកាត់សក់ខលី។ រយើងក្តូវបនរគបងខំឲ្យហ្ូបអាហា ួមគ្នែ ឲ្យហ្ូបសាច់

24

ក្ជូក។ វខម ក្កហ្ម មិនបនពនយេ់ថា រហ្តអវីរនាះរទ។ រហ្ើយអែកវដេមិនរធវើតាមនឹងក្តូវបនរគយក

25

រៅសមលប់រោេ។” <មិន>មនជនជាតិោមរៅកែុងភូមិភាគពាយ័ពយជារក្ចើន <ប៉ាវនត មនក្ពឹតិកា
ត ណ៍

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514066

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

1

មួយមនរៅកែុង>កែុង បយកា ណ៍<ក្បោំសបតហ្៍> បស់ខាងតំបន់៥

2

<អាជាាធ មូេដ្ឋឋន>បន<រាយកា ណ៍រៅកាន់មជឈិម គឺអងគកា >ថា ជនជាតិោម រៅខាងពាយ័ពយគឺ

3

និយយ គឺវផែករៅរេើ< ដឋធមមនញ្ាសីព
ត ីសិទាិរស ីភាព>ជំរនឿសាសនា។

4

អាហា <វដេផតេ់ រហ្ើយរគបនក្បប់ថា អាហា ទ្ធំងរនះ> វខសនឹងសាសនា។ <តាម> បយ-

5

កា ណ៍ បស់<គណៈ>តំបន់៥ បន<រេើករឡើង>ថា៖ “<រដើមវីរដ្ឋះក្សាយសាថនភាពរនះ> រយើងោត់

6

វិធានកា ពិរសសរដើមវីវសវង ក<វខសបណ្ណ
ត ញ

7

សមែតរោេ។” វិធីសាហ្វសាមួយរទៀត គឺថារយើងចង់ករមាចក្កុមមួយ គឺរយើងរផ្ទាតរគ្នេរៅរៅរេើ

8

<ចំណចសំខាន់ ួម បស់>ក្កុម<រនាះ វដេជាចំណច ស់ ឬសាលប់ថ្នក្កុមហ្ែឹង។>

9

គឺ បយកា ណ៍

52

E3/178

<ពួក>រគ<បន>តវអំពី

គឺវសវង ករមដឹកនាំចេនា បស់ពួកវ

រដើមវី>របស

[១៤:១០:០០]

10

រៅកែុងកថាខណឌ១២ ថ្នសាេដីកា បស់ ក្គីសីក
ា បននិយយថា “បវនថមរៅរេើទំហ្ំថ្នវផែក

11

<ជា>រគ្នេរៅ <ជាចំណច>សំខាន់<រៅកែុងក្កុម អាចមនក្បរយជន៍សក្មប់>កា ពិោ ណ្ណ<ផង

12

វដ ។

13

សក្មប់អាយជី វិតក្កុម

14

អតថន័យថ្នអនសញ្ញា បស់ឧក្កិដក
ឋ មមក្បេ័យពូជសាសន៍។”

15

“រដ្ឋយវផែក”

16

រឡើងរៅកែុងជនជាតិោម

17

<ធាលក់ចះពីចំនួន១១៣នាក់ ចះរៅ២០នាក់>។

18

របើសិនណ្ណវផែកជាក់លាក់ណ្ណមួយកែុងក្កុមក្សរដៀងគ្នែដូចក្កុមទ្ធំងមូេ

ឬជាវផែកសំខាន់

គ្នំក្ទដេ់ បកគំរហ្ើញថាវផែករនះមនគណក្បរយជន៍ជាវផែកសែូេ>រៅកែុង
<រយើងោំបនថា

រគពាយមបំផ្ទលញ

គឺក្តូវវតជា>វផែកសំខាន់<វដេអាចប៉ាះពាេ់រៅដេ់ក្កុមទ្ធំងមូេ។>
កែុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

បញ្ញារនះរកើត

<វដេចំនួន>ហាគឹមវដេជារមភូមិោម

វផែករៅតាម អីសា ឧសាមន រៅកែុងរសៀវរៅ បស់គ្នត់បននិយយថា ចំរពាះចំនួនតួន <ជាក្គូ

19

បរក្ងៀនសាសនាអីសាលម>គឺមនក្បវហ្េជា៣០០នាក់ជាង

20

ឧសាមន បនផាេ់សកខីកមមកាេពីថ្ងៃ១០ កមាៈ ២០១៦ បនថារៅរដើម បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ គឺឆ្ែំ

21

៧៥, ៧៦ កា សមលប់មិនរផ្ទតតរៅរេើជនជាតិោម<វតមួយមខ>រទ ប៉ាវនតរផ្ទាតរៅអែកវដេមិន<ក្ពម

22

េះបង់សាសនា ទំរនៀមទមលប់ និងភាសា បស់ខួ ន
ល តាមកា >វណនាំ បស់អងគកា ។ ប៉ាវនត <ក្គ្នន់វតបងខំ

23

រគឲ្យេះបង់សាសនា ទំរនៀមទមលប់ និងភាសា បស់ក្កុមមួយ វក្គប់ក្គ្នន់ណ្ណស់រហ្ើយ បរងកើតបនជា

24

អំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍។ របើសិនណ្ណរគបំផ្ទលញធាតទ្ធំងបីរនះ គឺមនន័យថា រគបំផ្ទលញក្កុមទ្ធំងមូេ

25

រហ្ើយ។ ប៉ាវនត រលាក អីសា ឧសាមន បនតនិយយថា >រគ្នេនរយបយហ្ែឹងបនផ្ទលស់បូ ា <រៅចង បប

<ធាលក់មកក្តឹមវត៣៨នាក់។>។

អីសា

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514067

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

1
2

53

រៅរពេវដេរមដឹកនាំ បបរនាះកាន់វតរកើតជំងឺក្តរដវ វិច ភាពអនតរាយកាន់វតរកើតរឡើងខាលង
ំ វដ ។>
[១៤:១១:៥៧]

3

ខាំស
ុ ូមបង្គាញនូវសាលយរេខ៨ វដេនិយយអំពីចំណចសែូេ បស់ជនជាតិោម។ <រយើងមន

4

សកខីកមមជារក្ចើន ួចមករហ្ើយ រចញពីក្សុកបី> គឺរៅកំពង់រសៀម ក្កូចឆ្ម រហ្ើយនិងកងមស។ រនះគឺ

5

ជាវផែកសំខាន់ បស់សហ្គមន៍ោមរៅកែុងក្បរទសកមពជា
ុ

6

វដេធានាដេ់កា ស់រានមនជី វិតថ្នក្កុមជនជាតិោមរៅកែុងក្បរទសកមពជា
ុ ទ្ធំងមូេវតមាង។ រៅកែុង

7

យៈរពេដំបូងថ្ន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ <រគបនបំវបកជនជាតិោម ជាពិរសសរៅតាមក្ោំង

8

ទរនល។ កែុង>សាលយ បនាាប់គឺរតរឡក្កាម<១៥ > បស់ខាងភូមិភាគវដេ<រសា ភឹម>រផាើរៅមជឈិម

9

<កែុងវខវិចិកា ឆ្ែំ១៩៧៥> គឺនិយយអំពីកា ជរមលៀសជនជាតិោម<។ គ្នត់ស រស ថា៖ “រយើងបន

រហ្ើយខាំស
ុ ូមបញ្ញជក់ថា

គឺជាវផែកដ៏សំខាន់

10

ជរមលៀសោម>រៅតាមទរនល រហ្ើយរៅតាមក្ពំវដន។

<ជា>រគ្នេកា ណ៍ថ្នកា ជរមលៀសហ្ែឹងគឺរដើមវី

11

បំវបកជនជាតិោម វផែករៅរេើកា ពិភាកាកនលងមក។” <ពិតណ្ណស់ រសា ភឹម ជាសមជិកមែក់កែុង

12

គណៈអចិថ្ហ្វនតយ៍ ជាអងគកា កំពូេសក្មប់រចញរគ្នេនរយបយ បស់វខម ក្កហ្ម រទ្ធះបីជាគ្នត់មន
ិ

13

សូវចូេក្បជំរដ្ឋយ វេ់រៅឆ្ៃយក៏រដ្ឋយ។>
ឥឡូវរនះខាំស
ុ ូមនិយយអំពីសកខីកមម បស់អតីតរេខា<>ក្សុកកំពង់រសៀមវិញមាង

14

ជាសាកសីដ៏

15

សំខាន់។ រៅកែុងសា ណ្ណ បស់រមធាវីកា ពា កាី នួន ជា ពួកគ្នត់បនទទួេសាគេ់ថា សកខីកមម បស់

16

បគគេ ូបរនះ គឺវមនឥទាិពេខាលង
ំ ណ្ណស់ ទ្ធក់ទងរៅនឹងរគ្នេនរយបយក្បេ័យពូជសាសន៍រៅរេើ

17

ជនជាតិោម។ <ក្កុមរមធាវី>នួន ជា បនរេើករឡើងនូវកា ជំទ្ធស់វដេខាំស
ុ ូមរៅថា <ក្ទឹសីផ
ត សំគំនិត

18

ដ៏េីលា>មួយ<-- រម៉ាចបនជាខាងក្ពះរាជអាជាាដឹងមនថា> ក្បក់ យត <មករធវើសកខីកមមអំពីសវនា-

19

កា >វផែកជនជាតិោមរនះ។ រលាក រលាកក្សីរៅក្កម អែកវដេដឹងសំណំរ ឿងទ្ធំងអស់ហ្ឹង
ែ ក្បកដ

20

ជាចង់សាាប់<សកខីកមម>រេខាក្សុកកំពង់រសៀម រេខាក្សុកកងមស និងរេខាក្សុកក្កូចឆ្ម ។ រយើង

21

បនរេើកពី បន រសៀក អំពី ហ្ូ វដេជារេខាក្សុក<ក្កូចឆ្ម ចូេមករធវើសកខីកមម។ របើរទ្ធះបីជាគ្នត់

22

បនតកហ្កអំពីកា ចូេ ួម បស់គ្នត់កែុងអំរពើសមលប់ ង្គគេហ្ែឹងក៏រដ្ឋយ

23

ក្បរយជន៍វដ ។> រក្ពាះគ្នត់ជារេខាក្សុកក្កូចឆ្ម

24

មនកា សមលប់ហ្ឹង
ែ រកើតរឡើងរក្ចើន។

25

ក៏សកខីកមម បស់គ្នត់មន

រេខាក្សុកវដេជាអែកក្គប់ក្គងរៅរពេវដេ

[១៤:១៥:០០]

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514068

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

54

1

<ដូចគ្នែវដ ចំរពាះ ក្បក់ យត ជាកមមភិបេនិ តីមែក់ បញ្ជូ នពីមជឈិមមកភូមិភាគកណ្ណ
ត េ

2

មកបំរពញកា ង្គ រគ្នេនរយបយក្បេ័យពូជសាសន៍។ >ដូចវដេខាំប
ុ នបញ្ញជក់ អែកវដេដឹងរ ឿង

3

វដេដឹងសំណំរ ឿងក្បកដជាចង់សាាប់រេខាក្សុក។ មិនក្តឹមវតអែកវដេដឹងសំណំរ ឿងរទ សូមវីវតអែក

4

វដេចង់វសវង កកា ពិត

5

សំណំរ ឿង

6

អាឡិចសាន់ដឺ ហ្ីនតន រៅកែុងរសៀវរៅ បស់គ្នត់វដេមនចំណងរជើងថា“រហ្តអវីបនជារគសមលប់?”

7

ក៏គ្នត់បននិយយពីចំណចរនះវដ ។

8

រសៀម។

9

<រោេអស់> គឺថាសមជិកក្គួសា វដេមនក្បវហ្េជា<២.០០០ រៅ>២០.០០០នាក់ជាងក្តូវបន

10

ក៏ក្បកដជាចង់សាាប់សកខីកមម បស់រេខាក្សុកកំពង់រសៀមរនះវដ ។

មនព័ត៌ាមនជារក្ចើនចំរពាះក្ពឹតិកា
ត ណ៍វដេរកើតរឡើងរៅកែុងក្សុករនាះ។

ឯកសា ពី បនបង្គាញថា

គ្នត់បន<ស រស ថា

<កែុង

ឧទ្ធហ្ ណ៍>

“>កា សមលប់រនះធៃន់ធៃ រៅក្សុកកំពង់

សឹងវតក្គប់ជនជាតិោមរៅកែុងក្សុករនាះក្តូវបនរគសមលប់

ករមាចរោេ។”

11

<រលាក រលាកក្សីរៅក្កម> អីសា ឧសាមន រៅកែុងរសៀវរៅ បស់គ្នត់រៅកែុងរសៀវរៅ បស់

12

គ្នត់វដេមនចំណងរជើងថា “កា បះរប បស់ោម” គ្នត់រ ៀបរាប់អំពីភូមិ<ោម>ចំនួន១០វដេកាេ

13

ពីមនជាភូមិជនជាតិោម ប៉ាវនារៅរពេចងរក្កាយគឺមិនមនជនជាតិោមទ្ធេ់វតរសាះ បនន័យថា ជន

14

ជាតិោមក្តូវបនរគរបសសមែតទ្ធំងក្សុកវតមាង។ រហ្ើយក្បំភូមិរៅកែុងក្សុក រៅកែុងភូមិទ្ធង
ំ ១០ហ្ែឹង

15

គឺមកពីក្សុកកំពង់រសៀម។ រៅរពេវដេរយើងរសែើសំសាកសីរៅឆ្ែំ២០១៤ហ្ែឹង គឺរៅរពេហ្ែឹងគឺ យូ

16

វន់ វដេជារមឃំហ្ឹង
ែ ក៏បន<រ្លើយដ្ឋក់ ក្បក់ យត>អំពីកា សមលប់ជនជាតិោម។ គឺថាដូរចែះរយើង

17

គួ វតដឹងថារតើសកខីកមម បស់រេខាក្សុកហ្ែឹងវមនឥទា ិពេយ៉ាងណ្ណ

18

យ៉ាងណ្ណរៅដេ់<ខាង>កា ពា កាី <ពីរក្ពាះគ្នត់បនបង្គាញ ួចរហ្ើយថា មនរគ្នេនរយបយមួយ

19

គឺករមាចោមរៅកែុងក្សុករនាះ>។ ខាំស
ុ ូមបង្គាញនូវសកខីកមមរនះ។

20

រហ្ើយវបនរធវើឲ្យប៉ាះពាេ់ខាលង
ំ

[១៤:១៧:១៤]

21

(កា បង្គាញឯកសា ជាសំរឡង- ូបភាព)

22

“មកពីតំបន់អ៊ីចឹង ថាឲ្យរ ៀបចំកា របសសមែតោម អ៊ីចឹងខាំក
ុ ៏ោប់អា មមណ៍វដ ថា យ៉ាងរម៉ាច

23

ុ ហ្ែឹងឲ្យ
បនជារបសសមែតោម? ្ៃេ់ រហ្ើយខាំក
ុ ៏មិនបនទ្ធន់បនរធវើរសចកាីរាយកា ណ៍រៅកែុងក្សក

24

ឹ ចាស់ជនជាតិោមប៉ានាមន គឺខំអ
ដង
ាុ ត់ចាស់វដ ។ អ៊ីចឹងរៅកា របសសមែត ខាំរុ ចះវតរាយកា ណ៍បនា

25

ុ កំពង់រសៀម មិនដង
ឹ គ្នត់មនប៉ានាមន អី
ដូចថា ខាំអ
ុ ត់ទ្ធន់បនកាាប់បនរទចំរពាះក្បជាជនោមរៅក្សក

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514069

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

55

1

ប៉ានាមននាក់រទ អ៊ីចឹងសូមឲ្យពូោប់អា មមណ៍បញ្ញារនះផង រក្ពាះខាំរា
ុ យកា ណ៍មិនទ្ធន់រកើត។ រនះខាំស
ុ ូម

2

ជក្មបអងគជំនំអ៊ីចឹង គឺខំាម
ុ ិនកាាប់មិនបន។ រហ្ើយោមរនះ ក៏ខំម
ាុ នកា ោប់អា មមណ៍វដ

3

រហ្តអីបនជារចះវតយករ្មះោមហ្ែឹងរៅរធវើ យករៅ មនកា របសសមែតអច
៊ី ឹង ខាំ្
ុ ៃេ់វដ ខលួន

4

ឯង

5

វផនកា រៅរនះ។”

វតវផនកា រនះដ្ឋក់មកពីរេើ

ខាំក
ុ ៏រចះវតអនវតតតាម

(បញ្ច ប់កា បង្គាញឯកសា ជាសំរឡង- ូបភាព)

6
7

រក្ពាះខាំោ
ុ ប់អា មមណ៍វដ រតើបញ្ញាហ្ែឹង។

្ៃេ់វដ

[១៤:១៨:៣០]

8

ក្បក់ យត ក៏បនកា ពា តួនាទី បស់គ្នត់<កែុងអំឡុងរពេរធវើសកខីកមម។> ក្បកដណ្ណស់ <>

9

គ្នត់<បនទទួេបញ្ញជឲ្យ>របសសមែតជនជាតិោម ប៉ាវនាគ្នត់ក៏បនផាេ់ចរមលើយ<មន>ដូចគ្នែរៅនឹង

10

អែករសើបអរងកត បស់ ក.ស.ច.ស រហ្ើយក៏និយយថា “កែុងរពេរបសសមែតហ្ែឹង -- <” សំរទ្ធស>

11

ខាំក្ុ គ្នន់វតដឹងថារនះគឺជាសកខីកមម បស់គ្នត់ថ្ងៃ១៨ មករា ២០១៦។ “<រៅអំឡុងរពេរបសសមែត >

12

ខាំក្ុ គ្នន់វតដឹងថាជនជាតិោមក្តូវបនរគយករៅសមលប់ រេខាតំបន់បនក្បប់ខំា។
ុ គឺរម បស់គ្នត់បន

13

ក្បប់គ្នត់រដ្ឋយវផែករៅរេើកា វណនាំមកពីថាែក់រេើ។” ក្បក់ យត ក៏បនក្បប់អក
ែ រសើបអរងកត ក.ស.

14

ច.ស ផងវដ ថា៖ “ខាំច
ុ ង់បញ្ញជក់មង
ា រទៀតថា បញ្ញជវដេខាំទ
ុ ទួេបនគឺចាស់លាស់ណ្ណស់ រក្ពាះរគបន

15

បញ្ញជក់ថារយើងក្តូវវតសមលប់ជនជាតិោមទ្ធំងអស់។

16

រឡើយ។”

17

ខាំគ្ន
ុ ម នជរក្មើសអវីរក្ៅពីអនវតតតាមបញ្ញជរនាះ

រហ្ើយរយើងដឹងតាម យៈសកខីកមម បស់ យូ វន់ <ជារេខាឃំ>ក្បប់ថា ក្បក់ យត បញ្ញជឲ្យ

18

គ្នត់រ ៀបចំបញ្ជ ី<រ្
ម ះ>ជនជាតិោម

ជនជាតិរវៀតណ្ណម

និងអតីតទ្ធហានសីហ្ន។

រៅថ្ងៃ១៤

19

ល ជនជាតិោម<មតងមួយៗ>។ គ្នត់បន
មករា ២០១៦ <>យូ វន់ ក៏បនផាេ់សកខីកមមអំពីកា បត់ខួ ន

20

និយយជាមួយនឹងរមបញ្ញជកា រយធាក្សុក រហ្ើយរមបញ្ញជកា រយធាក្សុកបនក្បប់ យូ វន់ ថាជន

21

ជាតិោម<ទ្ធំងអស់រនាះ>ក្តូវបនរគរបសសមែត។

22

វដេ>យូ វន់ បនក្បប់ <គឺ>ថា ក្បក់ យត រៅភែំរពញមាងពី ដងកែុង១វខ រពេខលះរៅដេ់១០ថ្ងៃ

23

រដើមវីរៅរ ៀនសូក្ត។ ដូរចែះ ក្បកដណ្ណស់ថា រគ្នេនរយបយវដេ ក្បក់ យត អនវតតគឺជារគ្នេ

24

នរយបយមកពីមជឈិម <រចញ>មកពីភំរែ ពញ គឺមកពីជនជាប់រោទ និង ប៉ាេ ពត វតមាង។ ក្បក់

25

យត មិនវមនជាសាកសីវតមួយ ូបវដេ<រឃើញ>អំពីកា សមលប់ជនជាតិោម រៅកែុងក្សុកកំពង់រសៀម

<រ ឿងរាវវដេគួ ឲ្យោប់អា មមណ៍មួយរទៀត

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514070

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

56

1

រនាះ<ប៉ារណ្ណ
ា ះ>រទ <មន> រសង គយ វដេជាអែកភូមិវខម ក្តូវបនរគបញ្ញជឲ្យ<ដឹក>បញ្ជូ នជនជាតិ

2

ោមវដេរគោប់ រដើមវីយករៅសមលប់រៅវតតអូ ក្តកួនរនាះ ក៏បននិយយថា គ្នត់បនឮរមឃំ ក្បធាន

3

មនាី សនតិសខឃំ<ក្បតិបតតិកា ោប់ខួ ន
ល បននិយយថា ខាំស
ុ ូមដកក្សង់៖ “>រយើងក្តូវសមលប់ជនជាតិ

4

ោមទ្ធំងអស់ រហ្ើយមិនក្តូវរេើកវេងអែកណ្ណមែក់រឡើយ។” មឹក រសងេី វដេជារដើមបណាឹង ដឋ

5

បវរវណី ជាអែកភូមិវខម រៅក្សុកកំពង់រសៀមបនក្បប់ ក.ស.ច.ស ថាគ្នត់ក្តូវបនរគរៅឲ្យចូេក្បជំ

6

រហ្ើយឮ ក្បក់ យត និយយថា ោមជាខាមង
ំ អងគកា ។ រដ្ឋយសា វតពួករគមនវផនកា បះរប ដូរចែះ

7

អងគកា ក្តូវវតករមាចពួករគ។ ក្បសិនរបើមនោមរៅសេ់ ក្តូវវតរាយកា ណ៍ រដើមវីឲ្យរយើងរបស

8

សមែត ពីរក្ពាះថារនះជាវផនកា បស់ថាែក់រេើ។

9

[១៤:២១:៣៧]

10

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ខាំដ
ុ ឹងថា រយើងជិតដេ់រពេសក្មករហ្ើយ ដូរចែះខាំព
ុ ាយមនិយយ

11

ឲ្យបនរេឿនបនាិចរៅរេើចំណចទ្ធំងអស់រនះ។ <រយើងមនភសតតា
ុ ងសកខីកមមជារក្ចើនរទៀត គឺបគគេ

12

មួយចំនួនវដេបនដឹងអំពីវផនកា ករមាចោម។>

13

រេឿន វដេជាក្បធានកងមួយ រៅកែុងក្សុកកងមស <ទទួេបនាក
ុ ខាងោប់ចង> បន<រធវើសកខីកមម>

14

ថា៖ “ខាំប
ុ នឮវផនកា ថា មិនក្តូវទកឲ្យមនសេ់ោមណ្ណមួយរនាះរឡើយ”។ គឺគ្នត់ផេ
ា ់សកខីកមម<រៅ

15

ថ្ងៃទី១២ វខមករា >ឆ្ែំរៅ។ ស់ ំេី វដេបនផាេ់សកខីកមមកាេពីថ្ងៃ០៨ មករា ២០១៦ គ្នត់ជា

16

រសមៀនឃំក្កូចឆ្ម រហ្ើយគ្នត់បននិយយថា៖ “ក្បធានសនតិសខបនមកដេ់រហ្ើយអត់ដឹងថា < ំេី>

17

ហ្ែឹងោមរទ <>រដ្ឋយសា វតគ្នត់មិនបនរសលៀកពាក់សរមលៀកបំពាក់ជនជាតិោម។ រហ្ើយក្បធានសនតិ-

18

សខន៎ាង បននិយយថា រដ្ឋយដឹងថា មនជនជាតិោមក្បវហ្េជា១៥ភាគ យរៅសេ់កែុងឃំហ្ឹង
ែ គឺ

19

អ៊ីចឹងបនន័យថា អនាគតក្តូវវតករមាចឲ្យអស់ កំឲ្យមនសេ់មួយ។” សះ កំ ី វដេរធវើកា រៅកែុងកង

20

ចេ័តរៅ<រខតត>កំពង់ោម <ផតេ់សកខីកមមថា>បនចូេ ួមរៅកែុងកា ក្បជំមួយរៅកែុងក្សុកចំកា រេើ

21

រៅឆ្ែំ៧៧ វដេរៅរពេរនាះ គឺនិយយ<>វផនកា ករមាចោម។ រៅរពេរក្កាយមក គ្នត់រឃើញ

22

<កូនរសៀវរៅមួយ>រៅមនាី ឃំអូនង វដេរ ៀបរាប់ថា ោមគឺជាខាមង
ំ ធំបំផតវដេោំបច់ក្តូវវតករមាច

23

ឲ្យអស់មនឆ្ែំ១៩៨០។ <ចងរក្កាយ> វបន រឃៀ និន បនសមាសជាមួយ យ៉ា ម៉ាត់ វដេក្បប់គ្នត់

24

អំពីកា វដេគ្នត់រឃើញឯកសា រៅឆ្ែំ៧៨

25

ចំណងរជើងថា “ឯកសា ១៦៣” វដេនិយយថា “រយើងមិនក្តូវទកពួកោមរឡើយ<> ក្បសិនរបើរយើង

ខាំន
ុ ឹងរេើកបង្គាញអំពីសកខីកមមមួយរទៀតគឺ

រៅកែុងតំបន់<៤៣

កែុងភូមិភាគកណ្ណ
ត េ>

សាយ

វដេមន

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514071

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

57

1

ទកពួកោម ពួករគនឹងបះរប ។ <ដូរចែះ ក្តូវករមាចឲ្យអស់។”> រហ្ើយ វបន រឃៀ និន បននិយយ

2

ជាមួយមនសសមែក់រទៀតរ្
ម ះ អូស វអេ វដេបនក្បប់គ្នត់អំពីកា រឃើញឯកសា ១៦៣ រៅកែុងវខ

3

មិងនា ៧៨ ផងវដ <កែុងក្សុកបរាយណ៍>។

4

[១៤:២៣:៤១]

5

ខាំគ
ុ ិតថា ក្បវហ្េជារយើងដេ់រពេសក្មក ឬមួយក៏យ៉ាងរម៉ាច? សូមរលាកក្បធានសរក្មច។

6

សូមរទ្ធសរលាកក្បធាន ខាំយ
ុ េ់ក្ចឡំអំពីរម៉ាងសក្មក។ រៅរពេវដេរយើងនិយយអំពីកំពង់រសៀម

7

រៅរពេវដេ ក្បក់ យត ជារេខាក្សុករនាះ គឺថាអែករសើបអរងកត ក.ស.ច.ស បនបញ្ជូ ន<អែករសើប

8

អរងកត>ជារក្ចើនរៅកាន់<ឃ>
ំ ក្ទ្ធន <ខាំគ
ុ ិតថា ឃំក្ទ្ធនជាឃំមួយកែុង>ចំរណ្ណមភូមិទ្ធង
ំ ១១ រៅកែុង

9

ក្សុកកំពង់រសៀម រហ្ើយ<អែករសើបអរងកត>ក៏បនរៅ<កាន់ភូម១
ិ ២រៅកែុងឃំហ្ឹង
ែ >រហ្ើយបននិយយ

10

ជាមួយក្បជាជនវដេរៅ ស់រានមនជី វិត សេ់ពី បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ។ រហ្ើយពួករគសួ ថា រតើ

11

រៅោំអីខលះអំពីជនជាតិោមរៅកែុងភូមិហ្ឹង
ែ ? អែកទ្ធំងអស់រនាះ គឺគ្នត់រធវើកា ប៉ាន់សាមនខសៗគ្នែរៅរេើ

12

ចំនួន ប៉ាវនតគ្នត់និយយថា ក្បវហ្េជារៅកែុងភូមិ១២ហ្ែឹង គឺមនជនជាតិោមក្បវហ្េជា២៩២ក្គួសា

13

វដេ<រគយករចញ និងបត់ខួ ន
ល រៅកែុង បបរនាះ។ ពួកគ្នត់ក្បប់ថា មន>សាកសព<ជារក្ចើន> រគ

14

ទមលក់ចូេ រដ
ា <ក្គ្នប់វបក> ខលះរគទមលក់ចូេកែុងអណូ ា ងជារដើម។ <អែកភូមិោស់ៗទ្ធំងរនាះចងោំ

15

ក្ពឹតិកា
ត ណ៍កែុង បបរនាះ គ្នត់ក្បប់ថា គ្នត់ដឹងថាមនវតបីនាក់ប៉ារណ្ណ
ា ះ កែុងចំរណ្ណះ២៩២>រៅសេ់

16

ស់រានមនជី វិត<>។

17

ខាំគ
ុ ិតថា រយើងរកើតកា សាមនទ្ធំងអស់ហ្ឹង
ែ គឺវជាកា ទ្ធយសាមន បនន័យថា ក្បសិនរបើរយើង

18

គិតរៅ គឺក្បវហ្េជារៅកែុងចំរណ្ណម<២៩២ក្គួសា > មនមនសសក្បវហ្េជាមនសស១.៤៦៥នាក់

19

ក្តូវបនសមលប់រៅកែុងភូមិទ្ធង
ំ ១២ន៎ាង <ក្គ្នន់វត១១ឃំ រៅកែុងក្សុកវដេ> ក្បក់ យត <ក្គប់ក្គង។

20

ក្បក់ យត ខលួនឯងផ្ទាេ់ក៏>បនផាេ់សកខីកមមថា <ខលួនបនរាយកា ណ៍រៅមជឈិម ថា>មនក្គួសា ជន

21

ជាតិោមក្បវហ្េជា១.៦០០ក្គួសា រៅក្សុកកំពង់រសៀម រពេគ្នត់មកដេ់រហ្ើយ គឺមនក្បវហ្េជា

22

៨.០០០នាក់។ <រក្កាយមក គ្នត់បនក្បប់ថា គ្នត់បនជួយសរហ្វង្គគះជី វិតោមមែក់។> មនវតរកមងក្សី

23

ជនជាតិោមវតមែក់<វដេគ្នត់យកមកចិញ្ចឹម កាេគ្នត់រៅកែុងភូមិភាគនិ តី រដ្ឋយមិនដឹងថា រកម ង

24

រនាះជាជនជាតិោមរឡើយ។ រកមងក្សីរនាះរ្
ម ះ ភាព កែុងសវនាកា អំឡុងរពេផតេ់សកខីកមម គ្នត់ក៏

25

និយយពីរកមងក្សីរនះវដ ។> ឥឡូវរនះ ខាំច
ុ ង់បញ្ញជក់ រដ្ឋយបង្គាញនូវវខសវីរដអូវដេនិយយ។

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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1

58

[១៤:២៦:២២]

2

(កា បង្គាញឯកសា សំរឡង- ូបភាព)

3

ឹ វដ ។ កាេរនាះគ្នត់យកមករផាើ ខាំម
“ក្សាប់មីអនថា បងឯងចិញ្ចឹមោម ខាំអ
ុ ត់ដង
ុ ិនបនោប់

4

អា មមណ៍ ថាកូនោម កូនវខម អី វរផាើរក្ចើន។ រហ្តរនះ ដេ់រពេហ្ែឹងរៅ បនគ្នត់យំអ៊ីចឹង ខាំក
ុ ៏វណនាំ

5

គ្នត់ រ្មះ ភាព។ ឥឡូវរគបែូនថ្ងល បស់ខំាុ គ្នត់រៅសាឹងវកវ សពវថ្ងៃរនះ។ ខាំទ
ុ កជី វិតគ្នត់មែក់ហ្ឹង
ែ វដ ។

6

ជាទសសនៈ បស់ខំាុ ខាំយ
ុ េ់ថា ូបរគ ូបខាំុ ខាំគ
ុ ិតវដ ហ្ែឹង អ៊ីចឹងចំរពាះ ភាព ហ្ែឹងខាំទ
ុ ក។ ខាំអ
ុ ត់មនមត់

7

មនករទ ហ្ូតដេ់ថ្ងៃរនះ វដេខាំទ
ុ កជី វិតគ្នត់។ វតគ្នត់ជាោមមួយ ូបរៅសាឹងវកវ ភូមិោមហ្មង។

8

ប៉ានវម៉ាឪដ្ឋច់ខាត់ជាមួយខាំុ គ្នត់យករផាើ។ រហ្តរនះ ខាំទ
ុ កជី វិតគ្នត់ដេ់ថ្ងៃរនះ។ ប៉ានខាំន
ុ ិយយអ៊ីចឹង វ

9

ុ អត់មនគិត។ វតរនះជា
រធវើឲ្យរលាកថា អ៊ីចឹងបគគេក្សឡាញ់វតមែក់ ចំរពាះោមដថ្ទរៅកែុងក្សក

10

ផ្ទាេ់ខួ ន
ល បស់ខំាុ វដេខាំគ្ន
ុ ត់រៅជាមួយរៅរហ្ើយ អ៊ីចឹងខាំក
ុ ៏ទកគ្នត់ ទេ់ថ្ងៃហ្ឹង
ែ ។ ឥឡូវជាបែូនថ្ងល បស់

11

ខាំុ គ្នត់រៅ សពវថ្ងៃរៅសាឹងវកវ រហ្ើយអត់សាលប់រទ។ រនះខាំស
ុ ូមជក្មប រដ្ឋយកា រសាមះក្តង់ គឺទសសនៈខាំុ

12

គឺថាអត់មនអី ខាំគ
ុ ិតគ្នត់ អាណិតគ្នត់។”
(បញ្ច ប់កា បង្គាញឯកសា សំរឡង- ូបភាព)

13
14

[១៤:២៨:០១]

15

រនះគឺជាសកខីកមមដ៏សំខាន់បំផត។ ក្បក់ យត បននិយយថា គ្នត់ជួយជី វិត ភាព រក្ពាះថាមន

16

វត ភាព មួយវដេរៅសេ់។ រហ្តអវីបនជាគ្នត់មិនសមលប់ ភាព? គឺមនរហ្តផេវតមួយរទ គឺថា

17

រគចង់សមលប់ ភាព រដ្ឋយសា វតរហ្តផេវតមួយ គឺ ភាព ជាជនជាតិោម។ អ៊ី ចឹងគ្នត់ទកវត ភាព

18

មួយ រហ្ើយគ្នត់សមលប់ជនជាតិោមរផសងទ្ធំងអស់ រៅកែុងក្សុកកំពង់រសៀម។ គ្នត់និយយថា គ្នត់

19

ជួយ ភាព រក្ពាះ ភាព មន<សំណ្ណងរដ្ឋយនាងមន>ទំនាក់ទំនងជាមួយរេខា<ក្សុក។> ដូរចែះ

20

<ភាពរៅ ស់ វតោមដថ្ទរទៀតក្តូវកំណត់ជារគ្នេរៅ រហ្ើយសមលប់រោេ>។

21

ឥឡូវរនះ ខាំន
ុ ិយយអំពីសកខីកមមរផសងរទៀត វដេរយើងបនសាាប់ឮរៅកែុងក្សុកកងមស រហ្ើយ

22

រៅកែុងតំបន់វតមួយ

គឺតំបន់៤១ វដេរៅរពេរក្កាយ< បបរនាះ> តំបន់រនះក្តូវសថិតរៅរក្កាមកា

23

ក្គប់ក្គង បស់កមមភិបេនិ តីរ្
ម ះ រអា អាន វដេជារេខាតំបន់រនាះ។ ហ្ឹម ម៉ាន គ្នត់បនមក

24

ផាេ់សកខីកមម រហ្ើយគ្នត់និយយអំពីកា មកដេ់ បស់កមមភិបេនិ តី គឺក្កុមដ្ឋវវវងហ្ែឹង ទទួេបញ្ញជ

25

ឲ្យោប់ជនជាតិោម គឺបញ្ញជពីរេខាក្សុក។ ោមក្តូវបនរគោប់ខួ ន
ល រហ្ើយបញ្ជូ នរៅវតតអូ ក្តកួន។

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514073

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

59

1

ហ្ឹម ម៉ាន បនផាេ់សកខីកមមរៅថ្ងៃ១៧ កញ្ញា ២០១៥។ គ្នត់និយយថា៖ “រក្ៅពីជនជាតិោម ក៏មន

2

ក្បជាជនងមី និងអតីតទ្ធហាន េន់នេ់ វដេក្តូវបនរគោប់ឃំខួ ន
ល ផងវដ ។” ប៉ាវនារយើងរឃើញ <មន

3

ភសតតា
ុ ងពី>សាកសីក៏បនផាេ់នូវភាពខសគ្នែពី

4

ជនជាតិោម<រៅតាមកវនលងដ៏គួ ឲ្យខាលច ដូចជារៅវតតអូ ក្តកួន ជារដើម>។ រៅកែុងកំណត់រហ្តសាាប់

5

ចរមលើយ បស់គ្នត់ សខ រម៉ាងេី គឺឯកសា E3/9654 ចរមលើយ១៣ គ្នត់និយយថា ភាពខសគ្នែចំរពាះ

6

ជនជាតិោម គឺថាក្គួសា ទ្ធំងមូេក្តូវបនរគោប់ខួ ន
ល ទ្ធំងអស់។ រហ្ើយសាកសី រមើយវណា ី កែុងសកខីកមម

7

បស់ គ្នត់បននិយយថា ខសពីអតីតទ្ធហាន េន់ នេ់ ឬក៏ក្បជាជនងមី គឺរគអត់សួ ចរមលើយជនជាតិ

8

ោមរនាះរទ គឺមិនោំបច់ក្តូវ កវខសបណ្ណ
ា ញអីរនាះរទ គឺថា ក្តូវសមលប់រោេទ្ធំងអស់វតមាង។ រមើយ

9

វណា ី បនផាេ់សកខីកមមថា ោមទ្ធំងអស់វដេមកដេ់វតតអូ ក្តកួន ក្តូវបនរគយករៅសមលប់រោេ។

10

<គ្នត់ក្បប់ថា >មនរពេមួយរនាះ រគសមលប់ជនជាតិោមរនាះដេ់រៅ១០០នាក់កែុងវតមួយរពេ។

11

រនះជាសកខីកមម បស់គ្នត់កាេ<ថ្ងៃទី១១ វខមករា >ឆ្ែំរៅ។ សាយ រេឿន បនផាេ់សកខីកមមរៅថ្ងៃ

12

<បនាាប់គឺថ្ងៃ>ទី១២ មករា ២០១៦។ រៅកែុងអំឡុងរពេវដេគ្នត់រធវើជាក្បធានថ្នក្កុមដ្ឋវវវង គ្នត់

13

បនផាេ់សកខីកមមថា៖ “ោមទ្ធំងអស់រៅកែុងឃំពាមជីកង ក្តូវបនោប់ខួ ន
ល <រៅរពេ>កមមភិបេភូមិ

14

ភាគនិ តីមកដេ់។” <រយើងដឹង>រហ្ើយ<ថា>មន<អវីរកើតរឡើងខលះ រៅរពេកា មកដេ់ បស់>កមម-

15

ភិបេ<>ភូមិភាគនិ តី<។ ពួករគទ្ធំងរនាះជារពជឈឃាដវដេមជឈិមចូេចិតត ជាកមមភិបេរក្កាម

16

បង្គគប់ តាម៉ាក រហ្ើយជាកូនទ្ធហានវដេ ប៉ាេ ពត និងមជឈិមបកសទកចិតប
ត ំផត។> រសង គយ បន

17

ផាេ់សកខីកមមរៅចំរពាះមខតលាកា ថា គឺរៅថ្ងៃទី០៩ កញ្ញា ២០១៥ ថា៖ “រក្កាយពីកមមភិបេភូមិភាគ

18

និ តីមកដេ់ ោមទ្ធំងអស់រៅកែុងភូមិរនះ រៅឃំអងគ បន ក្សុកកងមសហ្ែឹង ួមទ្ធំងរកមងៗវដេមន

19

ែ ោប់ខួ ន
ល ទ្ធំងអស់។” រសង គយ បននិយយថា៖ “រគ
អាយក្តឹមវត៣ឆ្ែំ ក៏ក្តូវបនសនាិសខឃំហ្ឹង

20

បនបញ្ញជឲ្យគ្នត់យកោមទ្ធំងអស់រនាះ រៅវតតអូ ក្តកួន រហ្ើយគ្នត់មិនវដេបនរឃើញអែករនាះក្តឡប់

21

មកវិញរទ។”

22
23

ទ្ធក់ទងរៅនឹងកា ោប់ខួ ន
ល ក៏ដូចជាកា ក្បក្ពឹតច
ត ំរពាះ

[១៤:៣២:៤០]
ក្សុកទី៣ រៅរេើវផនទីរយើងរនះ រហ្ើយវដេជាទឹកដីដ៏សំខាន់ កវនលងោម ស់រៅដ៏សំខាន់ គឺ

24

ក្សុកក្កូចឆ្ម ។

រយើងបនសាាប់ឮសូ សាកសីនិយយអំពីក្ពឹតិកា
ត ណ៍រៅក្សុកក្កូចឆ្ម វដេរកើតរឡើង

25

រៅកែុងឆ្ែំ១៩៧៨ <ថារតើកា កាប់សមលប់រកើតរឡើងរក្ចើនប៉ានណ្ណ> រក្កាយកមមភិបេ<មកពីបសចិម

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514074

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

60

1

មកពី>ភូមិភាគនិ តី <និងមកពីមជឈិម>រៅដេ់។ រហ្ើយរៅរពេរនាះ <កមមភិបេទ្ធំងរនាះ>សថិត

2

រៅរក្កាម<បង្គកប់> វក ពក។ រនា សាទះ បនផាេ់សកខីកមមថា <រពេ>កមមភិបេនិ តី រពេរៅ

3

ដេ់ហ្ឹង
ែ រគឲ្យរ ៀបចំបញ្ជ ីជនជាតិោម។ អ៊ីចឹងរយើងក៏ឮសូ សកខីកមម បស់ ក្បក់ យត និង យូ វន់ ផង

4

វដ <វដេរៅកែុងក្សុកជិតគ្នែ គឺក្សុកកំពង់រសៀម>។ បញ្ជ ីរ្
ម ះរនះ រគអាចបញ្ជូ នរៅដេ់រេខាក្សុក

5

<រ្
ម ះ បន រសៀក។ មតយ បស់>រនា សាទះ < ួមទ្ធំងបែូនតូចៗ> ជីដូនមួយ រហ្ើយនិងក្កុមក្គួសា

6

ោម ដថ្ទរទៀត <ក្តូវបន>រគយករៅដ្ឋក់រៅកែុងសាឡាងមួយ ដឹករចញរៅ រហ្ើយមិនវដេបន

7

រឃើញក្តឡប់មកវិញរទ។ វន ម៉ាត់ បនផាេ់សកខីកមមថា ពី ថ្ងៃរក្កាយ ប៉ាេ ពត របើកអងគក្បជំនិយយ

8

អំពីខាមង
ំ ជនជាតិោមជារក្ចើនក្តូវបនរគបញ្ជូ នរៅឃំជីនិត រហ្ើយមិនវដេក្តឡប់មកវិញរទ។ <គ្នត់

9

ក្បប់ថា> មន<ជនជាតិោម>ក្បវហ្េជា៤០០ រៅ៥០០នាក់ ជនជាតិោមរៅកែុងក្កុមពិរសសរនះ

10

រហ្ើយគ្នមនអែកណ្ណមែក់ ស់រានមនជី វិតរទ។ រហ្ើយតាម យៈសកខីកមមរនះផងវដ គឺថាឃាតក ហ្ែឹង គឺ

11

បនសមលប់រហ្ើយ ទមលក់សាកសពទ្ធំងរនាះចូេរៅទរនលរមគងគវតមាង។ <រលាក អីសា ឧសាមន ក៏បន

12

រេើកបញ្ញារនះ រៅកែុងសកខីកមម បស់គ្នត់វដ ប៉ាវនត>រេខាក្សុក បន រសៀក ក៏បនទទួេសាគេ់ផងវដ

13

រៅកែុងសកខីកមម បស់គ្នត់ <ជាមួយ ហ្ូ បនទទួេសាគេ់>ថា គ្នត់រឃើញរខាមចដ្ឋច់កាេបត់រៅ

14

អវណាតរៅតាមទឹករៅរពេវដេគ្នត់រៅរធវើកា រៅក្សុកក្កូចឆ្ម ។ គ្នត់បនផាេ់សកខីកមមថា គឺឯក-

15

សា E3/375 រៅកែុងចរមលើយ បស់គ្នត់ជូនសហ្រៅក្កមរសើបអរងកត <ក្បប់ថា “>អែកវដេរគក្តូវ

16

សមលប់រនាះ រគមិនទកយូ រទ រគក្គ្នន់វតរាយកា ណ៍រៅថាែក់រេើ រហ្ើយរៅរពេវដេរគទទួេបន

17

បញ្ញជឲ្យករមាច

18

សាកសី អិត រសន បនរ ៀបរាប់<ពី របៀបថា>គ្នត់ក្តូវបនរគបញ្ជូ នរៅមនាី សនតិសខរៅកែុងឆ្ែំ១៩៧៨

19

ជាមួយនឹងក្កុមក្គួសា ោម<ក្បវហ្េ>៥០ក្គួសា មកពីភូមិពី <>។ គ្នត់រឃើញក្បជាជនរគចងភាជប់

20

គ្នែ <មន៣០នាក់កែុងមួយក្កុម> រហ្ើយរគអូសចូេរៅកែុងសាឹង ទមលក់ឲ្យេង់ទឹកសាលប់រៅកែុងទរនល។

21

សះ ំេី បនផាេ់សកខីកមមថាមនយវជន <និងកម >ោម៥០០រៅ៦០០នាក់ហ្ឹង
ែ <>ក្តូវបនរគយក

22

រចញមកពីភូមិក្ទ្ធ រៅកែុងវត យៈរពេ១០ថ្ងៃ កែុងឆ្ែំ១៩៧៨ <រក្កាយមក រគយកពួករគមកកាន់សឹង
ា

23

រនះវដ >។ អះម៉ាត់ សហ្វី រហ្ើយនិង រនា សាទះ <ទ្ធំងពី នាក់>ក៏បនផាេ់សកខីកមមថា <ពួករគក៏បន

24

ក្តូវរគនាំមកកាន់>សាឹង<រនះវដ សថិតរៅ>ភូមិក្ទ្ធន។ <កែុងក្កុមហ្ែឹង មន> រកមងក្សីៗ<>ក្បវហ្េ

25

ជា៣០នាក់ <បន> ស់រានមនជី វិត<រដ្ឋយពួករគក្បប់ បន រសៀក, ហ្ូ ថា ពួករគជាជនជាតិវខម >។

គឺថារគករមាចរោេវតមតង

រដ្ឋយមិនបច់សួ ចរមលើយវវកមខ កវខស យៈអវីរនាះរទ។”

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514075

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

61

1

<ពួករគមិនបននិយយភាសាវដេមនតងសំរឡងរនាះរទ រៅរពេរនាះ រគជាប់រដ្ឋយនិយយភាសា

2

វខម រហ្ើយរគ>មិនរសលៀកសរមលៀកបំពាក់<បរាណអីវដ ។ របើសិនជាមនរកមងក្សីណ្ណមួយរ្លើយថា ខលួន

3

រគជាោម អែករនាះនឹងក្តូវនាំរៅសមលប់ភាលម។>

4

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម <ក្បវហ្េ>មនរពេឈប់សក្មក ខាំស
ុ ូមោក់បញ្ញចង
ំ វខសវីរដអូខលី

5

មួយក្បវហ្េជា៦នាទី។ <ជាងមីមង
ត រទៀត >វខសវីរដអូរនះនិយយអំពីសកខីកមម បស់ជន< ងរក្គ្នះជា

6

ជន>ជាតិោម <វដេបនចូេមករធវើសកខីកមម> ពាក់ព័នរា ៅនឹងរ ឿងរាវទ្ធំងមូេវតមាង។ <ខាំម
ុ ិនដឹង

7

ថា រតើរលាករៅក្កមចង់សក្មកឥឡូវ ឬយ៉ាងណ្ណរនាះរទ ប៉ាវនត ខាំច
ុ ង់ោក់បញ្ញចង
ំ វីរដអូរនះសិន រតើបន

8

រទរលាកក្បធាន?> របើសិនណ្ណជារលាកក្បធានសរក្មច<ថាបន> -- អច
៊ី ឹងសូមកា ោក់បញ្ញចង
ំ វីរដអូ

9

រេខ៧។ <សូមអ គណ។>

10

[១៤:៣៧:០០]

11

(កា បង្គាញឯកសា ជាសំរឡង- ូបភាព)

12

“ បបវខម ក្កហ្មឲ្យហ្ូបសាច់ក្ជូក

អវីៗវដេវខម អាចរធវើរៅបន

គឺឲ្យជនជាតិរធវើតាមទ្ធំង

13

អស់។ រនះរហ្ើយរៅថា កា េំបករវទនា អាហា ក៏គ្នមន សាសនាក៏គ្នមន អវីៗក៏គ្នមន។ ឪពកខាំសា
ុ ល ប់

14

រដ្ឋយសា មូេរហ្តគ្នត់ជាជនជាតិោម

15

សាសនាគ្នត់ មិនរធវើតាមអងគកា កំណត់។ រពេរនាះរគយកសាច់ក្ជូកមកឲ្យគ្នត់ពិសា វតគ្នត់មិនក្ពម

16

រទ។ អ៊ីចឹងអងគកា បនដ្ឋក់វផនកា ឲ្យគ្នត់ របើមិតម
ត ិនហ្ូបសាច់ក្ជូករទ អងគកា មនសាច់ក្ជូកឲ្យមិតត

17

ឹ ជា កអវីឲ្យមិតឯ
ហ្ូប រហ្ើយរបើមិតម
ត ិនហ្ូបរទ អងគកា មិនដង
ត ងហ្ូបរទ។ អ៊ីចឹងរហ្ើយរពេរនាះ ឪពក

18

ខាំគ្ន
ុ ត់ហ្ូបវតទឹក។ ខាំរុ ងើយ្ៃេ់វដ រហ្តអវីបនជារគដ្ឋក់ខាមង
ំ ោមរនះ ខាមង
ំ ទី១រនះ ខាំរុ ងើយ្ៃេ់ទ្ធេ់

19

ឹ រ ឿងរាវអាង៌ាកំបង
សពវថ្ងៃរនះបទ។ ខាំម
ុ ិនដង
ំ បស់រគរទ។ ដ្ឋក់ខាមង
ំ ោមខាមង
ំ ទី១។ រនះវរឃើញ ូបភាព

20

ហ្ែឹង រក្កាយពីហ្ឹង
ែ មក រឃើញោមយ៉ាប់យឺនរគយករៅសមលប់។ វថ្វពួកជនជាតិ។ រម៉ាចក៏ខំម
ាុ ករៅរនះ

21

ឹ វរៅវកវ រដ
ឹ បនរៅដេ់១០០វម៉ាក្ត។ បនជា
ខាំដ
ុ ង
ា ក្បវហ្េជា១០០វម៉ាក្តហ្ែឹង។ បទ រម៉ាចក៏ខំាដ
ុ ង

22

ឹ ឮសវក្មក បទ ខាំរុ ៅក្កាបជាមួយក្បពនាខំហ្
ដង
ាុ ឹង
ែ ឮសវក្មក ក្គ្នន់ថាថ្វហ្ែឹងក៏ឮវដ ឮសវក្មកថា

23

អេ់រឡាះ ប៉ាូយរអើយ! អូម៉ាយហ្គក អារណះ ប៉ាូយរអើយ វក្សករៅអេ់រឡាះ។ ចំវណករយធាវិញ វ

24

ឹ ជាប៉ានាមននាក់
សមលប់ណ្ណ
៎ា វៗចងវខសជាប់ហ្ឹង
ែ សែួេរនាះ វបវណាតទឹកន៎ាងរហ្ើយ មួយសែូេៗ មិនដង

25

រទ។ របើកម វិញអាយ១ឆ្ែំ ឬមួយ៦វខ អីវក្ចកប៉ា វ វចង ួចវទមលក់ទឹក និយយពីអវណាតរឡើងសពីង

គ្នត់កាន់សាសនាអសា
ី ល ម។

រហ្ើយគ្នត់គឺរជឿជាក់រៅរេើ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514076

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

62

1

ៗ។ ួចជួបរហ្តកា ណ៍ជាមួយ បងៗងូ ហ្ែឹងក្កូចឆ្ម អូ៎ា រៅខាច់ក្បរ្ះរក្កាម គ្នត់អក
ែ រធវើកា រៅខាង

2

យវជនឃំ រៅខាងសហ្ក ណ៍កាេរៅអាពតហ្ែឹងណ្ណ
៎ា ថាអាពតរៅចះ។ ួចរឃើញគ្នត់ហ្ឹង
ែ អវណតត

3

ឹ
ទឹក វអា ក ហ្ែឹងរឃើញដ្ឋច់អារនះរហ្ើយ រឡើងចំហ្ ួចរៅអវណតតអ៊ីចឹង។ ួចអវណតតគ្នត់ហ្ឹង
ែ ដង

4

យ៉ាងរម៉ាចរទ វរចះវតវិេរៅវិេមក វិេរៅវិេមក អត់រៅចះរក្កាមរទ វហ្ូ រឡើងរេើរៅវិញរៅ វ

5

ចះរក្កាមរៅ វហ្ូ រឡើង ដូចថារឡើងចះ រឡើងចះ ដូចថាវិញ្ញាណមនសសហ្ែឹង វអត់ចង់រៅណ្ណរទ ចង់

6

រៅវតកវនលងហ្ែឹងរហ្ើយយ៉ាង រមើេរៅរនាះ។

7

[១៣:៤០:១៧]

8

កងទ័ពហ្ែឹងកំពងវតសមលប់ កំពងវតសមលប់ថ្ងៃហ្ឹង
ែ ខាំរុ ៅដេ់ផះា ហ្ែឹង ថ្ងៃហ្ឹង
ែ កំពងសមលប់។

9

យកកាណូ តចងៗកនាយ
ុ កាណូ ត ពួ ៗធំ ពួ ធំរនាះរគចងថ្ដ(ឮមិនចាស់)រគរដ្ឋត ពួ ហ្ែឹងរយងកាណូ ត

10

ុ ៗហ្ែឹង រយងកាណូ តរៅ ពាក់ ក្សាយពួ កណ្ណ
រៅកែុងទឹកវតហ្មង ចងៗក្បស
ា េទរនល ក្សាយពួ រោេ

11

មកយករទៀត។ ថ្ងៃហ្ឹង
ែ រធវើទ្ធេ់លាៃច។ ខាំរុ េើ ចងរេើរៅរេើផះា ហ្ែឹងមួយថ្ងៃ ទ្ធេ់លាៃច រៅមក រៅ

12

ុ យកមនសសចងកនាយ
មក សក្មក
ុ ៗៗកាណូ តរៅ ចងថ្ដរដ្ឋតពួ រៅ។ ពួកខាំយ
ុ ំក្គប់គ្នែរៅរេើផះា ហ្ែឹង

13

ចងដ្ឋក់រេើផះា ហ្ែឹង រឃើញយំ។ បទ រលាកអែករ្លើយថាោមហ្ែឹង រហ្ើយនិងកូនកាត់ហ្ឹង
ែ អែកហ្ែឹងបន

14

ចះរៅរហ្ើយ ចះរៅមាងពី នាក់ មាងពី នាក់ រគរៅរៅហ្ូបបយរៅខាងរក្កាមហ្ែឹង រគយករៅសមលប់

15

រោេហ្ែឹងរហ្ើយ។ វតពួកកែុង យៈកាេជា១០នាក់ខំាុ ក្បវហ្េជា --

16

ហ្ែឹង ពួកខាំហ្
ុ ឹង
ែ រហ្ើយក្បប់ថាវខម រៅហ្ែឹង ចងចំណងរៅជាប់ថ្ដ វតរគអត់ទ្ធន់យករៅ រគយករៅវត

17

អែកវក្សកថាខាំហ្
ុ ឹង
ែ កូនកាត់ រហ្ើយខាំហ្
ុ ឹង
ែ ោម ហ្ែឹងរគយករៅ។”

18

(បញ្ច ប់កា បង្គាញឯកសា ជាសំរឡង- ូបភាព)

19

[១៤:៤១:៤៨]

20

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

21
22

ឥឡូវរនះដេ់រពេសក្មករហ្ើយ

រមើេពី ដណាប់ បីដណាប់នាក់

អងគជំនំជក្មះក្បកាសសក្មកោប់ពីរពេរនះ

រម៉ាងបី សូមអរញ្ជ ើញចូេ វិញ។

23

សក្មកចះ!

24

(សវនាកា សក្មកពីរម៉ាង ១៤:៤១ នាទី ដេ់រម៉ាង ១៥:០១ នាទី)

25

ហ្ូតដេ់

[១៥:០១:០៣]

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514077

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

1

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

2

អងគយ
ុ ចះ!

3

អងគជំនំជក្មះក្បកាសបនតកិចចដំរណើ កា នីតិ វិធីសវនាកា

4
5

63

និងផាេ់រវទិកាជូនរៅសហ្ក្ពះរាជ

អាជាាអនត ជាតិ រដើមវីបនាកា រធវើរសចកាីសនែិដ្ឋឋន បស់ខួ ន
ល ។
រលាក នីកឡា
ូ ស គូមវជន៖

6

សូមអ គណរលាកក្បធាន។ រដើមវីជាកំណត់ក្តា ខាំស
ុ ូមផាេ់រ្
ម ះ រហ្ើយនិង<កាេប ិរចិទថ្ន

7

សកខីកមមវដេ>មនរៅកែុង វីរដអូវដេខាំប
ុ ង្គាញរនាះ។ < ូបដំបូងរ្
ម ះ រមើ រៅ> ផាេ់សកខីកមមថ្ងៃ២៩

8

កមាៈ ២០១៦។ ទី២ គឺ ហ្ីម ម៉ាន ២៨ កញ្ញា ២០១៥ រហ្ើយនិងមួយរទៀតគឺថ្ងៃ១៧ កញ្ញា ២០១៥។

9

មែក់រទៀតគឺ រនា សាទះ រៅថ្ងៃ២៨ កញ្ញា ២០១៥។ <អីត រសន> ថ្ងៃ០៧ កញ្ញា ២០១៥ រហ្ើយនិងចង

10
11

រក្កាយបំផត គឺ អះម៉ាត់ សហ្វីយ៉ាស់ រៅ ម៉ាត់ ស គឺថ្ងៃ១៣ មករា ២០១៦។
រលាក

រលាកក្សីរៅក្កម

ខាងក្ពះរាជអាជាា

<មិនវដេ>តក្មូវឲ្យបង្គាញអំពីឧក្កិដក
ឋ មម

12

ក្បេ័យពូជសាសន៍<រដើមវីបង្គាញ>ថា

<>វខម ក្កហ្មក្តូវវតសមលប់ក្គប់ជនជាតិោមទ្ធំងអស់រនាះ

13

<រទ>រៅកែុងក្បរទសកមពជា
ុ <>ប៉ាវនតអីវវ ដេ<តក្មូវឲ្យរធវើគឺវសវង ករចតនា>បំផ្ទលញក្កុមទ្ធំងមូេ ឬក៏

14

រដ្ឋយវផែក<ដូចអ៊ីចឹង>។ ភាសាអង់រគលសរគរៅថា “អះសាច់” ចំវណកភាសា<បរាំ ង គឺ> “កំ រអ

15

តាេ” <រហ្ើយភាសា>វខម <មនន័យថា> “ដូចជា” ជារដើមគឺ “ដូចជា” ដូរចែះគឺមនន័យថា គឺករមាច

16

អតតសញ្ញាណ បស់ក្កុម។ <រនះគឺជាអវីវដេពាកយ អំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍ ក្តូវបនរគបរងកើតរឡើង

17

មិនក្តឹមវត>កា កា ពា បគគេណ្ណមួយរទ

18

ក្សរដៀងគ្នែនឹងពាកយ “បំផ្ទលញ”។> វមនរសៀវរៅ<មួយចំនួន រហ្ើយក៏មនពាកយរក្បើកែុងតលាកា កែុង

19

សំណំរ ឿងនានា >វដេតលាកា បននិយយថា ពាកយ “ករមាច<ឬបំផ្ទលញ>” ហ្ែឹងមនន័យថា ជាកា

20

ករមាចផលូវកាយ ឬក៏ផូវល ចិតត ប៉ាវនត<ដូច>កែុងសាេក្កម<ក្គីសីក
ា វដ រេើករឡើងថា កា ជរមលៀស> ហ្វសតី ឬ

21

ក៏រកមងៗ <រចញពី រក្សរក្បនីកា គឺជារចតនាករមាចក្កុមរនាះរហ្ើយ។ វចាស់លាស់វដ ថា ក្គ្នន់វត>

22

ជរមលៀស មិនវមន<មនន័យថា>សមលប់<រាងកាយ>រនាះរទ<។ រយើងបនរេើករឡើងយ៉ាងពិសាត រៅ

23

កែុងសា ណ្ណបញ្ច ប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់រយើង ប៉ាវនតរយើងយេ់ថា វមិនសីគ្នែរៅនឹងពាកយរក្បើ

24

កែុង>អនសញ្ញាក្បឆ្ំងអំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍<រនាះរទ វដេពាកយករមាចមនន័យថា ក្គ្នន់វតសមលប់

25

ប៉ារណ្ណ
ា ះ គឺបំផ្ទលញ េី.អិន.រអ បស់សមជិកក្កុមមួយ។ របើរយើងក្តឡប់មករមើេនិយមន័យ វិញ រយើង

ប៉ាវនតកា ពា ជាក្កុម<ផង>។

<មនភាពចក្មូងចក្មស

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514078

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

64

1

នឹងរឃើញពី វិធីវដេរគអនវតតអំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍។> មនសកមមភាពមួយកែុងចំរណ្ណមសកមមភាព

2

ទ្ធំងក្បំហ្ឹង
ែ គឺ<ជរមលៀសរកមងៗរៅកែុងក្កុមរនាះ។ របើរគជរមលៀសរកមងៗ មិនសមលប់រកមងរទ អ៊ីចឹង េី.

3

អិន.រអ

4

<បរក្ងៀនពួករគភាសាមួយរទៀត ទំរនៀមទមលប់រផសង ក្កុមរនាះនឹងវេងមនរទៀតរទ។ ជាឧទ្ធហ្ ណ៍

5

របើសិនណ្ណ យកក្កុមរកម ងៗវខម រេើពីភាគឦសានថ្នក្បរទស រហ្ើយ>បញ្ជូ នរកមងហ្ែឹង<រៅវផែករផសង

6

រទៀត កែុងក្បរទសកមពជា
ុ
ឬទីក្កុងភែំរពញ រចញពីភូមិភាគឦសានរនាះ។ អ៊ីចឹង ក្កុមរនាះ កែុងជំនាន់

7

រក្កាយមករទៀត នឹងវេងមនរទៀតរហ្ើយ របើសិនណ្ណ ពួករគធំរឡើងមិនបននិយយភាសា បស់ខួ ន
ល

8

មិនសាគេ់ទំរនៀមទមលប់ បស់ខួ ន
ល ឬជំរនឿសាសនា។> ដូរចែះកែុងក ណីរនះ គ្នមនកា សមលប់រទ ប៉ាវនាវ

9

បនរធវើឲ្យករមាច រធវើឲ្យបំបត់នូវអតតសញ្ញាណ។ ដូរចែះ រគសមលប់វតអែកណ្ណវដេបដិរសធមិនក្ពម

10

រគ្ន ពតាមប៉ារណ្ណ
ា ះ។ <កែុងក ណីរនះ មនកា បញ្ញជក់យ៉ាងចាស់ថា កា សមលប់រកើតរឡើងវមន មន

11

កា រោទក្បកាន់ រដ្ឋយមនរចតនាករមាចជនជាតិោម វដេបដិរសធេះបង់អតតសញ្ញាណ បស់ខួ ន
ល ។

12

កា សមលប់រផ្ទតតសំខាន់រៅតាមទីកវនលង វដេោមអាច ស់រៅ គឺមនរៅកែុងក្សុកទ្ធំងបី ជាពិរសស

13

រៅតាមដងទរនលរមគងគ។> រហ្ើយពួករគក៏រផ្ទាតរគ្នេរៅជាពិរសសរៅរេើរមដឹកនាំសាសនា

14

និងអែកវដេបដិរសធមិនរគ្ន ពរៅតាមកា បញ្ញជ បស់រគឲ្យរបះបង់សាសនារនាះវដ ។

15

បស់ពួករគរៅវតមនជី វិត។ ប៉ាវនត របើសិនណ្ណរយើងដករកមងៗទ្ធំងរនាះ>រចញពីក្កុមហ្ែឹង

រហ្ើយ

[១៥:០៥:៣៨]

16

ដូរចែះ ខាំស
ុ ូមបង្គាញហ្ួសពី វិមតិសងស័យថា អំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍រៅរេើជនជាតិោម ពិត

17

ជាបនរេើករឡើង រហ្ើយពួករគមនរគ្នេរៅរដើមវីករមាចទ្ធំងក្សុង ឬក៏វផែករៅរេើក្កុមជនជាតិោម។

18

សាកសីមួយ ូបរទៀត

19

សរងខបយ៉ាងេែ អំពី<ក្បវតតិ>រគ្នេនរយបយ បស់កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ <រហ្ើយនឹងផេប៉ាះពាេ់

20

រគ្នេនរយបយរនាះមកដេ់> រសង គយ។ គ្នត់មកពីភូមិភាគកណ្ណ
ា េ។ រហ្ើយគ្នត់បនក្បប់

21

តលាកា ថា

22

ក្បជាជនវខម ។ សរមលៀកបំពាក់ ជំរនឿសាសនាក្តូវបន<េបបំបត់>រៅរពេរនាះ រហ្ើយជនជាតិោម

23

ទ្ធំងអស់រនាះ បនកាលយរៅជាជនជាតិវខម ។ គ្នត់បនផាេ់សកខីកមមថា រៅកែុងឆ្ែំ៧៧ <រ ឿងរាវមន

24

កា ផ្ទលស់បូ ត ។

25

រហ្ើយគ្នត់ពនយេ់ថា រហ្តផេ<ចំរពាះរគ្នេនរយបយទ្ធំងរនះ។ គ្នត់ក្បប់ថា> បកសកមមយ
ុ នីសា

បនមកផាេ់សកខីកមមរៅទីរនះវដ

គឺជាអែកភូមិជនជាតិវខម មែក់

រក្កាយរពេវខម ក្កហ្មក្គប់ក្គងតំបន់<រនាះ>

>ជនជាតិោមក្តូវបនរគោប់ខួ ន
ល រហ្ើយ

ប៉ាវនាគ្នត់បន

ជនជាតិោមក្តូវបនរគបញ្ចូ េជាមួយ

បញ្ជូ នរៅវតតអូ ក្តកួនរដើមវីសមលប់រោេ។

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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1

កមពជា
ុ មិនចង់ឲ្យមនក្បជាជនោម ឬក៏ជាតិសាសន៍ដថ្ទរទៀត គឺរគក្គ្នន់វតចង់ឲ្យមនពូជសាសន៍វត

2

មួយប៉ារណ្ណ
ា ះ។ ដូរចែះ គឺរគសមលប់រដើមវីករមាចពូជសាសន៍ ឬក៏ក្កុមសាសនាោមរនះឯង។

3

ឥឡូវរនះ ខាំស
ុ ូមបនារៅវផែកបនាាប់ គឺនិយយ<ក្តួសៗ>អំពីជនជាប់រោទ។ ខាំុ រៅកែុងកំណត់

4

ក្តា បស់ខំាុ ខាំ<
ុ ដ្ឋក់ចំណងរជើងរដ្ឋយខលួនឯង>ថា“រជើងកាងទ្ធំងបី ូប”។ <ខាំន
ុ ឹងពនយេ់រហ្តផេបនតិច

5

រទៀតរនះ។>

6

នរយបយ រហ្ើយដូចជាសហ្កា ីខំក
ាុ ៏បននិយយ ួចរហ្ើយ អំពីកា ដ្ឋក់រៅជាទ្ធសក

7

រដ្ឋយបងខំ និយយអំពីតួនាទី បស់ជនជាប់រោទ<រេើ>រគ្នេនរយបយ<ទ្ធំងរនះ>។

8

ចំណ្ណយរពេរវលាពី បីនាទី រដើមវីនិយយអំពីតួនាទី បស់ជនជាប់រោទជាទូរៅ។ <រយើងមិនោំបច់

9

មនាិេរទ> រៅថាែក់កំពូេ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ា មពជា
ុ គឺជា បបផ្ទាច់កា គឺគ្នមនកា របះរឆ្ែត គ្នមនកា

10

រក្ជើសរ ីស<ពួករគ>រឡើយ<។ ពួករគរឡើងកាន់អំណ្ណចរដ្ឋយសា កា ចាំងគ្នែ រដ្ឋយរក្បើកមលំង និង

11

េវិចរបកក្បស់ រធវើពតថាខលួនចូេ ួមជាមួយ ណសិ ស សីហ្ន> លាក់បង
ំ <រគ្នេេទាិ សូមវី>អតត-

12

សញ្ញាណ<កមមយ
ុ នីស ត បស់ខួ ន
ល > ហ្ូតដេ់ឆ្ែំ៧៦ រទើបបង្គាញ។ គឺរពេរនាះ រគបនលំថាមន<កា របះ

13

រឆ្ែតរក្ជើសរ ីស>សភា <ដឹកនាំរដ្ឋយ នួន ជា>។ <រតើកែុង>ប ិយកាស<វបបហ្ែឹង រតើរគសរក្មច

14

ដូចរមតច?>

15

ខាំន
ុ ឹងនិយយអំពីឧក្កិដក
ឋ មមមួយៗ

វដេថាជនជាប់រោទមនកា ពាក់ព័នរា ៅនឹងរគ្នេ
កា រ ៀបកា
រហ្ើយខាំន
ុ ឹង

[១៥:០៨:៣៤]

16

រខៀវ សំផន <ក្បកដជា>ដឹងចាស់អំពីកា ណ៍រនះ រហ្ើយគ្នត់និយយរៅកែុងរសៀវរៅ បស់

17

គ្នត់ <មនចំណងរជើងថា “កា ពិោ ណ្ណក្បវតតិសាក្សកមពជា
ុ ”>។ គ្នត់បននិយយថា៖ “<រៅកែុង ដឋ

18

កមមយ
ុ នីស>
ត

19

កា អនវតតរគ្នេនរយបយរនាះ ក្តូវបនរធវើរឡើងរដ្ឋយបគគេដូចៗគ្នែ។ វខម ក្កហ្មមនរគ្នេនរយ-

20

បយ។ ពួករគរគ្ន ពរៅតាមរសចកាីសរក្មច បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ា មពជា
ុ ។”<រលាក រលាកក្សីរៅក្កម

21

មិនោំបច់សួ រទ> ដូចជាអងគភាពនានា គឺមនថាែក់រេើវដេរចញបញ្ញជ រហ្ើយថាែក់រក្កាមជាអែកអនវតត

22

និងរគ្ន ពរៅតាមបញ្ញជ

23

ដូរចែះគឺបនន័យថា រសចកាីសរក្មចទ្ធំងអស់មិនវមនសទាវតសរក្មចរដ្ឋយថាែក់រេើរនាះរទ។ ប៉ាវនា<រនះ

24

មិនវមនមនន័យថា> រខៀវ សំផន រហ្ើយនិង នួន ជា មិនអាចរគចផតពីកា ទទួេខសក្តូវចំរពាះរគ្នេ

25

នរយបយវដេពួករគបរងកើត រហ្ើយមិនអាចរគចផតពីឧក្កិដក
ឋ មមវដេទ្ធក់ទង ឬក៏វដេបណ្ណ
ា េមកពី

រសចកាីសរក្មចទ្ធំងអស់

ក្តូវបនរធវើរឡើងរៅកែុងក្កបខ័ណឌថាែក់ដឹកនាំមជឈិម

រហ្ើយមនវិធានកា មួយចំនួនសក្មប់ថាែក់រក្កាម

រហ្ើយ

វដេក្តូវរធវើ<តាម>។

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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រគ្នេនរយបយរនាះរឡើយ គឺមិនអាចរគចផតពីរហ្តកា ណ៍ទ្ធង
ំ អស់រនះបនរទ។
[១៥:០៩:៥១]

3

េកខនិក
ា ៈ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ា មពជា
ុ E3/214 បនបញ្ញជក់ថា “ក្បរភទទ្ធំងបីថ្នកងទ័ពបដិវតតន៍

4

កមពជា
ុ គឺកងទ័ពទូរៅ កងទ័ពឈល ប រហ្ើយនិងកងទ័ពតំបន់ក្តូវវតសថិតរក្កាមកា ក្គប់ក្គងផ្ទាច់មខ បស់

5

បកសកមមយ
ុ នីសក
ា មពជា
ុ ។” ក្បសិនរបើរយើងរមើេឯកសា E3/12 <មនរសចកតីសរក្មចមួយ វដេរយើង

6

ដឹង

7

ប៉ាវនត>ខាំអ
ុ នញ្ញាតបង្គាញរៅរេើរអក្កង់<ឲ្យសាធា ណជនទសសនា>។

រនះគឺជារសចកតីសរក្មច

បស់មជឈិម បស់ ប៉ាេ ពត រហ្ើយនិង នួន ជា គឺរៅថ្ងៃ៣០ មីនា ៧៦ គឺនិយយអំពីសិទាិកែុងកា ករមាច
និងរក្កាយជួ ។ រយើងដឹងអំពីសិទាិសរក្មចករមាចកែុងជួ

8

កែុងជួ

9

“<មនក្កបខ័ណឌ និងកា អនវតតដ្ឋច់ខាតសក្មប់>បដិវតត<រយើង រដើមវី>ពក្ងឹងក្បជាធិបរតយយសងគម

10

និយម រហ្ើយសំខាន់បំផតគឺពក្ងឹងអំណ្ណច ដឋ បស់រយើង។” <រសចកតីសរក្មចរនះរេើករឡើងថា សិទាិ

11

សរក្មចកែុងកា សមលប់ រយងតាមក្កបខ័ណឌ សរក្មចរដ្ឋយគណៈភូមិភាគ > រហ្ើយចំរពាះមនាី មជឈិម

12

សរក្មចរដ្ឋយគណៈមនាី មជឈិម

13

ថ្ហ្វនតយ៍ និងរសនាធិកា រយធា>។ ដូរចែះ នួន ជា រខៀវ សំផន មិនអាចរគចផតពីកា ទទួេខសក្តូវ វដេ

14

ថាមនកា សមលប់រនាះរធវើរឡើងរដ្ឋយថាែក់រក្កាមរនាះរទ <រដ្ឋយពួករគអនញ្ញាតឲ្យសមលប់ រហ្ើយកា

15

សមលប់ទ្ធង
ំ រនះរធវើរៅតាមរគ្នេនរយបយ បស់អងគកា មជឈិម>។ ហ្វីេីព សសត បនផាេ់សកខីកមម

16

រៅថ្ងៃ០៨

17

នរយបយ ួម

18

“រយើងមិនវមននិយយជាមួយនឹងកងកមលំងវដេមនទំហ្ំតូចតាចរនាះរទ

19

ទំហ្ំធំ <វដេរគក្គប់ក្គងយ៉ាងតឹង ឹង>។” <រលាក រលាកក្សីរៅក្កម រមដឹកនាំ>មជឈិមបនដ្ឋក់នូវ

20

រគ្នេនរយបយ<ឧក្កិដក
ឋ មម>រនះ <បួនចំណច។ ទី១> រគរចញបញ្ញជនិងរសចកតីសរក្មច។ ទី២

21

តាម យៈសនា កថា ឬក៏កា បណតុះបណ្ណ
ត េ វដេមនសាកសីជារក្ចើន និយយថាកមមភិបេតំបន់ ឬក៏

22

កមមភិបេមូេដ្ឋឋនបនមកចូេ ួមវគគក្បជំ<រៅទីក្កុងភែំរពញ> ដូចជាវគគក្បជំវដេដឹកនាំរដ្ឋយ រខៀវ

23

សំផន នួន ជា ជារដើមរនាះ។ រហ្ើយទី៣ គឺតាម យៈមរធាបយដ៏សំខាន់មួយ គឺរគបរងកើត ដ្ឋក់រចញនូវ

24

រគ្នេនរយបយតាម យៈឧទ្ធហ្ ណ៍។

25

ស-២១ ជាកវនលងមនាី សនតិសខ<មជឈិម> វដេបង្គាញថា សូមវីវតអែកវដេសែិទាបំផតនឹងរមដឹកនាំដូច

ឧសភា

២០១៣

និងរក្កាយជួ បកសរនះ គឺរគ្នេរៅ

<រហ្ើយរៅតាមតំបន់ឯករាជយមួយចំនួនសរក្មចរដ្ឋយគណៈអចិ-

ថាវមិនអាចរនាះរទ

វដេបនដ្ឋក់រដ្ឋយមជឈិមរនាះ

វដេរមបញ្ញជកា ភូមិភាគរធវើរឡើងខសពីរគ្នេ

គ្នត់បនក្បប់រមធាវីកា ពា កាី<រៅរពេរនាះ>ថា
ប៉ាវនតជាកងកមលំងវដេមន

គឺថាមនកវនលងវដេបរងកើតជាឧទ្ធហ្ ណ៍ដ៏េែបំផត

គឺ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514081
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

67

1

ជា ប៉ាេ ពត, នួន ជា, រខៀវ សំផន ក៏ក្តូវបនយករៅសមលប់រៅទីរនាះវដ ។ រហ្ើយកា សមលប់ហ្ឹង
ែ ក៏

2

ក្តូវបនរគរធវើរឡើងរៅភែំរពញផងវដ គឺរក្កាយ<ថ្ងៃ ំរដ្ឋះ ១៧ រមសា រពេវដេអតីតសមជិក ថាែក់

3

ដឹកនាំរយធា កែុង បបោស់ ក្តូវបនក្បមូេផតំ ុ និងករមាចរៅទីរនាះ>។

4

[១៥:១៣:២៨]

5

គឺថាដូចជាសភាសិតវខម “រជើងរក្កាយតាមរជើងមខ”។ <រមដឹកនាំមជឈិមបនរធវើជាឧទ្ធហ្ ណ៍

6

ដ៏ចាស់ក្កវឡត រដ្ឋយដ្ឋក់រចញ>រគ្នេនរយបយ<សាហាវថ្ក្ពថ្ផស និងរឃា រៅ> រហ្ើយថាែក់

7

រក្កាមជាអែករគ្ន ពតាម។

8

រដ្ឋយ>រគសមលប់<អែកណ្ណវដេគ្នំក្ទមគ្ន៌ាមិនសូវដ្ឋច់ខាត> ឧទ្ធហ្ ណ៍ដូចជាកា សមលប់ ហ្ូ យន់

9

ជារដើម។ រយើងបនរឃើញរៅកែុងសា ទូ រេខវដេខាងតំបន់រាយកា ណ៍ភូមិភាគ ភូមិភាគរាយកា ណ៍

រហ្ើយសំខាន់បំផតគឺរគបញ្ញជក់ថា

<រគ្នេនរយបយរនះក្តូវវតអនវតត

10

រៅមជឈិម

11

ភាគ ថាែក់តំបន់ ថាែក់ក្សុក សូមវីថាែក់ឃំ ក៏បនមកចូេវគគសិការ ៀនសូក្តរៅទីក្កុងភែំរពញវដ ។ រយើង

12

ដឹងរហ្ើយថា រមដឹកនាំកំពូេគឺ ប៉ាេ ពត> ប៉ាវនត<>រខៀវ សំផន បនក្បប់តាមវិទយុរៅកែុងឆ្ែំ២០០៧

13

<ថា “>ប៉ាេ ពត <តាមក្បមញ់> រហ្ើយោប់ខួ ន
ល <មនសស រដ្ឋយមនកា ចូេ ួមពីគណៈអចិថ្ហ្វនតយ៍

14

ផងវដ ។> គ្នត់មិនវដេរធវើអីវវ តមែក់ឯងរនាះរទ។” <>រខៀវ សំផន ដឹងចាស់ រក្ពាះគ្នត់ចូេ ួមជា

15

រទៀងទ្ធត់រៅកែុងកិចចក្បជំ បស់គណៈអចិថ្ហ្វនតយ៍

16

ពីជំនាន់រនាះ>។ រហ្ើយអវីវដេសំខាន់បំផតរនាះគឺថា រខៀវ សំផន ួមជាមួយ នួន ជា ពួករគគឺជាថ្ដរជើង

17

ជិតសែិទាបំផត បស់ ប៉ាេ ពត រហ្ើយខាំច
ុ ង់បញ្ញជក់ឲ្យបនចាស់ គឺរយើងមិនចង់និយយថាពួករគកែុងក្កុម

18

<សែិទាសាែេបំផត បស់ ប៉ាេ ពត>រនាះរទ រក្ពាះថាភសាតា
ុ ងបនបង្គាញរេើសពីចំណចរនះរៅរទៀត

19

គឺបង្គាញថា<កែុងមជឈិមបកស មន> ប៉ាេ ពត <>នួន ជា រហ្ើយនិង រខៀវ សំផន <ជារជើងកាងទ្ធំង

20

បី។ ពួករគ> គឺជាចំណចសែូេវដេធានាថារគ្នេនរយបយ បស់ ប៉ាេ ពត ក្តូវបនអនវតត<រៅតាម

21

ភូមិភាគ និងកវនលងនានា រដ្ឋយវសវង កសក្តូវរគ្នេរៅវដេជាអែកអាចក្បឆ្ំងនឹងកា ក្គប់ក្គង បស់

22

ខលួន រហ្ើយយកអែកទ្ធំងរនាះរៅសមលប់រដ្ឋយសាមញ្ាប៉ារណ្ណ
ា ះ>។ <>

23

រហ្ើយមជឈិមបនផាេ់រសចកាីវណនាំក្តឡប់មកវិញ។

<រយើងរឃើញកមមភិបេថាែក់ភូមិ

<ដូចវដេរយើងបនរឃើញតាមឯកសា រសសសេ់

[១៥:១៥:៤៧]

24

នួន ជា រហ្ើយនិង រខៀវ សំផន រៅជាមួយ ប៉ាេ ពត ហ្ូតៗដេ់រពេវដេ ប៉ាេ ពត ក្តូវបន

25

ោប់ខួ ន
ល រហ្ើយនិងសាលប់រៅរពេរក្កាយ។ <ពួក>រគវតងវតគ្នំក្ទរគ្នេនរយបយ បស់ ប៉ាេ ពត

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514082

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

68

1

រហ្ើយពួករគមិនវដេក្បឆ្ំងជាមួយ ប៉ាេ ពត រៅកែុង បបរនាះរឡើយ សូមវីវតរក្កាយ បប ក៏រគមិន

2

វដេរោទក្បកាន់<> ប៉ាេ ពត វដ គឺរគរៅវតគ្នំក្ទ រកាតស រស អំពី ប៉ាេ ពត ពួករគវតងវតរសាមះ

3

ក្តង់ជាមួយ ប៉ាេ ពត។ រហ្ើយពួករគកា ពា គ្នែរៅវិញរៅមក។ នួន ជា កា ពា រខៀវ សំផន ដូចវដេ

4

រយើងរឃើញចាស់រហ្ើយ រៅរពេវដេមនចរមលើយសា ភាពរ្លើយដ្ឋក់ រខៀវ សំផន, នួន ជា បញ្ញជឲ្យ

5

េបរោេ។ ភសាតា
ុ ងបនបង្គាញថា ពួករគទ្ធំងបីរនាះគឺរជើងកាងទ្ធំងបីហ្ឹង
ែ ពួករគ ស់ជាមួយគ្នែ រធវើ

6

កា ជាមួយគ្នែ ហ្ូបចកជាមួយគ្នែ។

7

រហ្ើយឥឡូវរនះ ខាំស
ុ ូមបង្គាញនូវ វីរដអូទី១ ជាវីរដអូវដេបនផាេ់រៅកែុងសកខីកមម បស់ ភី ភួន

8

ផងវដ ។ គឺឯកសា វីរដអូមនចំណងរជើងថា កមពជា
ុ ឆ្ែំសូនយ ឯកសា E3/2346R។ រយើងរឃើញគឺពួក

9

រគទ្ធំងបីនាក់ ប៉ាេ ពត, នួន ជា, រខៀវ សំផន អានវផនទី រហ្ើយ ភី ភួន បននិយយថា រនះគឺជារៅ

10

រពេវដេរគរក្តៀមរ ៀបចំវយក្បហា ចងរក្កាយរៅរេើទីក្កុងភែំរពញ។ ភី ភួន គឺជាសនាិសខ និង

11

នី សា បស់ ប៉ាេ ពត ដូរចែះគ្នត់ដឹងអំពីកា ស់រៅ បស់ ប៉ាេ ពត <យ៉ាង>ចាស់។ គ្នត់បនផាេ់

12

សកខីកមមថា ប៉ាេ ពត ហ្ូបបយក្ពឹក បយថ្ងៃក្តង់ជាមួយ នួន ជា រហ្ើយនិង រខៀវ សំផន រហ្ើយពួករគ

13

រធវើកា ជាមួយគ្នែ ហ្ូត។ រហ្ើយគ្នត់បនបញ្ញជក់ថារក្កាយថ្ងៃ១៧ រមសា ៧៥ គឺគ្នត់រឃើញពួករគទ្ធំងបី

14

រៅជាមួយគ្នែ ហ្ូតទ្ធំងយប់ទ្ធង
ំ ថ្ងៃ ទ្ធំងរៅកែុងសាថនីយ៍ ងរភលើង ក៏ដូចជារៅក្កសួងពាណិជជកមម <រពេ

15

រគបតូ រៅទីរនាះ>។ មិនវមនមនវត ភី ភួន រទវដេនិយយ<រ ឿងរនះ> សូមវី រខៀវ សំផន រៅកែុងកិចច

16

សមាសន៍ក៏គ្នត់និយយថា ចំរពាះកា ស់រៅក្បោំថ្ងៃ ប៉ាេ ពត រហ្ើយនិង នួន ជា ហ្ូបបយជាមួយខាំុ

17

រយើងហ្ូបបយជាមួយគ្នែ រយើងមិនវដេរធវើអីវរៅដ្ឋច់ពីគ្នែរឡើយ <កែុងឯកសា E3/3118។> នួន ជា

18

បនអះអាងដូចគ្នែផងវដ រៅរពេវដេគ្នត់សមាសជាមួយ រងត សមវតតិ និងកែុងរសៀវរៅ បស់គ្នត់

19

<មនចំណងរជើងថា “រៅរក្កាយវេពិឃាត” >វដេគ្នត់និយយថា កែុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

20

ពួករគទ្ធំងបី រខៀវ សំផន, ប៉ាេ ពត និង នួន ជា គឺហ្ូបបយ ួមគ្នែជាទូរៅ។ សួង សីរគឿន ក៏បនផាេ់

21

សកខីកមមរៅកែុងសំណំរ ឿង០០២/០១។ សួង សីរគឿន គឺជាកមមភិបេជាន់ខពស់មកពីមនាី ប-១ គឺក្កសួង

22

<កា ប រទស រហ្ើយរក្កាយមក> គ្នត់សាគេ់ ប៉ាេ ពត ចាស់ណ្ណស់ រក្ពាះគ្នត់ជាអែកបកវក្ប

23

<ផ្ទាេ់> បស់ ប៉ាេ ពត។ រហ្ើយគ្នត់បននិយយអំពីទំនាក់ទំនង បស់ ប៉ាេ ពត ជាមួយ នួន ជា។

24

ខាំស
ុ ូមបង្គាញវីរដអូរនះ។

25

[១៥:១៩:០៨]

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514083

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

69

1

(កា បង្គាញឯកសា ជាសំរឡង- ូបភាព)

2

ឹ ចាស់។ នួន ជា គឺបងទី២
“សួង សីរគឿន គឺជាជំនួយកា ផ្ទាេ់ បស់ ប៉ាេ ពត រហ្ើយគ្នត់ដង

3

ឹ គឺជាមនសសខាលង
ក្បធានគណៈសនាិសខ គឺពួករគមនឯកសា ជារក្ចើនក្បឆ្ំងគ្នត់។ ខាំគ
ុ ិតថារលាកដង
ំ

4

បំផតបនាាប់ពី ប៉ាេ ពត ខាំគ
ុ ិតថា នួន ជា គ្នត់ជាក្សរមេ បស់ ប៉ាេ ពត។”
(បញ្ច ប់កា បង្គាញឯកសា ជាសំរឡង- ូបភាព)

5
6

[១៥:១៩:៤២]

7

សួង សីរគឿន បនរៅ នួន ជា ថាជាក្សរមេ បស់ ប៉ាេ ពត ដូរចែះគឺថា -- រហ្ើយ នួន ជា

8

បននិយយថា ខាំុ -- រខៀវ សំផន បននិយយថា “ខាំរុ គ្ន ព ប៉ាេ ពត យ៉ាងខាលង
ំ ”។ <រហ្ើយរៅកែុងកិចច

9

សមាសន៍រនាះ គ្នត់រៅប៉ាេ ពត ជារមដឹកនាំដ៏អសាច យ> គឺរៅកែុង វីរដអូមួយវដេមនចំណងរជើងថា៖

10

“ក្បឈមជាមួយ<អំរពើ>ក្បេ័យពូជសាសន៍”

11

អនញ្ញាតបង្គាញឯកសា រេខ៣។>

12

E3/109/2.3R។

<គ្នត់និយយដូចតរៅ។

សូម

[១៥:២០:២១]

13

(កា បង្គាញឯកសា ជាសំរឡង- ូបភាព)

14

“áរពេវដេគ្នត់មករធវើកា រៅថ្ប៉ាេិន ខាំតា
ុ មគ្នត់ ហ្ូត ដូចជាក្សរមេអរនាាេតាមក្បណ

15

អ៊ីចឹង។”
(បញ្ច ប់កា បង្គាញឯកសា ជាសំរឡង- ូបភាព)

16
17

[១៥:២០:៣៩]

18

រខៀវ សំផន ក៏អះអាងថា គ្នត់ជាក្សរមេ បស់ ប៉ាេ ពត វដ ។ អ៊ីចឹងបនន័យថា ក្សរមេ

19

ពី គ្នំក្ទ ប៉ាេ ពត ជាពិរសសរៅកែុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ។ រដ្ឋយសា វត ប៉ាេ ពត <រកើតជំងឺ

20

ក្តរដវវិច>

21

សំផន។ រខៀវ សំផន រសាមះក្តង់ជាមួយគ្នត់ រហ្ើយគ្នត់មនអា មមណ៍<កតក
ុ កតួេ រពេនិយយពី>ទំនាក់

22

ទំនង<រនះ>។ ខាំស
ុ ូមអនញ្ញាតបង្គាញ វីរដអូមួយរនះ។

23

អ៊ីចឹងគ្នត់មិនទកចិតម
ត នសសរក្ចើនរទ គ្នត់ទកចិតវត តពី នាក់ប៉ារណ្ណ
ា ះគឺ នួន ជា និង រខៀវ

[១៥:២១:១៤]

24

(កា បង្គាញឯកសា ជាសំរឡង- ូបភាព)

25

“áខាំរុ ឃើញគ្នត់ជាប់ជាក្បោំរៅទីរនះ រៅភែំក្កវញ រៅកវនលងរនះ រៅកវនលងរនាះ ូបភាពគ្នត់

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514084

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

70

1

គឺដក់ជាប់កែុងអា មមណ៍ខំជា
ាុ និចច។ រតើរលាកនឹក ប៉ាេ ពត រទ? នឹក ពីរក្ពាះគ្នត់ជាមនសសកក្ម កបន

2

ណ្ណស់សក្មប់ពួករយើង។”
(បញ្ច ប់កា បង្គាញឯកសា ជាសំរឡង- ូបភាព)

3
4

[១៥:២២:១១]

5

នួន ជា រៅកែុងវខសភាពយនត “រៅពីរក្កាយវេពិឃាត” គ្នត់បននិយយថារតើ ប៉ាេ ពត រឡើង

6

កាន់អំណ្ណចរដ្ឋយ របៀបណ្ណ? ប៉ាេ ពត រឡើងកាន់ជាក្បធានបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ រដ្ឋយ របៀបណ្ណ?

7

<>គ្នត់ជាបគគេទី២<បនាាប់ពី ប៉ាេ ពត> រក្ពាះយ៉ាងណ្ណ ក៏រដ្ឋយគ្នត់មនបញ្ញារដ្ឋយសា ពូ បស់

8

គ្នត់រ្
ម ះ សីវ រហ្ង ហ្ែឹងរធវើកា រៅកែុង បប សរមាច សីហ្ន <ក្បឆ្ំងនឹងបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ។>

9

ដូរចែះរហ្ើយរទើប<គ្នត់រសែើ> ប៉ាេ ពត <រធវើ>ជារមដឹកនាំ។ ប៉ាវនត ប៉ាេ ពត និយយថា ទ្ធេ់វតរធវើកា

10

ជាក្កុមបនគ្នត់រឡើងរធវើក្បធាន។ រហ្ើយ រងត សមវតតិ បនសួ

11

ក្សាយយ៉ាងដូចរមាចវដ ? រហ្ើយគ្នត់បនរ្លើយរៅនឹងសំណួ ទ្ធំងអស់រនះថា ខាំស
ុ ូមអនញ្ញាតបង្គាញ

12

រៅកែុង វីរដអូទី៥។

13

នួន ជា ថារតើរៅរពេន៎ាងរគរដ្ឋះ

[១៥:២៣:០៥]

14

(កា បង្គាញឯកសា ជាសំរឡង- ូបភាព)

15

“áប៉ាេ ពត

ធាលប់មនកា ពិភាកាណ្ណមួយដ៏តឹង ឹងនឹងគ្នែរទបទ? រពេវដេក្គប់ក្គង

16

អំណ្ណចរហ្ើយ ៧៥, ៧៦មកបទ។ ដូចគ្នមនរទៗ មិនមនរទ ៧៥-៧៩។ មិនមនបញ្ញាអីគ្នែ នឹងគ្នែរទ

17

អត់។”
(បញ្ច ប់កា បង្គាញឯកសា ជាសំរឡង- ូបភាព)

18
19

[១៥:២៣:៣៥]

20

រៅកែុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ោប់តាំងពីកា ជរមលៀស<រដ្ឋយបងខំ កា ដ្ឋក់មនសសរៅជា

21

ទ្ធសក រៅតាមកា ដ្ឋឋន>សហ្ក ណ៍<ជាកវនលងវដេរគដ្ឋច់បយ មិនមនរស ីភាពកែុងមនាី សនតិសខ

22

គឺមន>មនាី សនតិសខ<ចំនួន>១៩០ វដេរគបរងកើតរឡើងរៅទូទ្ធង
ំ ក្បរទស វដេរគបញ្ជូ នមនសសរៅ

23

សមលប់រៅទីរនាះ

24

ោម រវៀតណ្ណម គឺរគ្នេនរយបយក្បេ័យពូជសាសន៍គឺថា នួន ជា បនអះអាងថា <> មិនវដេ

25

មនកា ក្បវកកគ្នែធៃន់ធៃ អវីជាមួយ ប៉ាេ ពត រនាះរទ។ រហ្ើយចំរពាះ រខៀវ សំផន រៅរពេរគសួ អំពី

រដ្ឋយគ្នមននី វិតិធីចាស់លាស់អីហ្ឹង
ែ ក៏រដ្ឋយ

គឺថា ួមទ្ធំងរគ្នេនរយបយចំរពាះ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514085

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

71

1

ប៉ាេ ពត វិញន៎ាង គ្នត់បនផាេ់នូវចរមលើយដូចតរៅរនះ ខាំោ
ុ ក់នូវ វីរដអូរេខ៦ វដេមនចំណងរជើងថា

2

“ក្បឈមជាមួយអំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍”។

3

[១៥:២៤:២៩]

4

(កា បង្គាញឯកសា ជាសំរឡង- ូបភាព)

5

“áកា រោទអ៊ីចឹង រោទថា ប៉ាេ ពត ជាជនផ្ទាច់កា រហ្ើយនិងអនវតតអំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍

6

ឹ នាំចេនាដ៏ធំវបបហ្ែឹង មិនអាចរធវើវបបហ្ែឹងរទ របើគ្នត់រធវើអ៊ីចឹងវមន
ហ្ែឹង គឺមិនក្តឹមក្តូវរទ។ រមដក

7

គ្នត់មិនអាចបរងកើតចេនាវបបហ្ែឹងបនរទ។ ខាំន
ុ ឹងវក្សកវបបរនះ រៅមខតលាកា ។”
(បញ្ច ប់កា បង្គាញឯកសា ជាសំរឡង- ូបភាព)

8
9

[១៥:២៥:១០]

10

រៅកែុងរសៀវរៅ រខៀវ សំផន <មនចំណង “ក្បវតតិសាហ្វសតកមពជា
ុ នារពេងមីៗ” ស រស >ថា

11

“ប៉ាេ ពត តំណ្ណងឲ្យរមដឹកនាំក្បវតតិសាហ្វសតវដេមិនវដេ<រចះ>ខស រៅរពេវដេគ្នត់រធវើកា សរក្មច

12

ចិតស
ត ំខាន់ៗ។” នួន ជា រៅកែុងកិចចសមាសន៍ បស់គ្នត់ រៅកែុងវខសភាពយនាវីរដអូ “<រៅរក្កាយវេ

13

ពិឃាត>” ក៏គ្នត់និយយអំពី< របៀបវដេ>គ្នត់ រហ្ើយនិង ប៉ាេ ពត ចូេ ួមវគគស័យ
វ ទិរតៀន។ <រគ

14

សួ រតើ ប៉ាេ ពត ិះគន់ នួន ជា ថាយ៉ាងរម៉ាចខលះ?> រហ្ើយគ្នត់បននិយយថា អវីវដេ ប៉ាេ ពត ិះគន់

15

គ្នត់<ថាក្បកាន់មគ្ន៌ាយ៉ាងតឹង ឹងក្ជុេ រហ្ើយពិតជាគួ ឲ្យភាាក់រផែើេវដេ ប៉ាេ ពត ថាគ្នត់ក្បកាន់

16

មគ្ន៌ាក្ជុេ> រហ្ើយគ្នត់ ិះគន់ ប៉ាេ ពត< វិញថា> រដ្ឋយសា វតថា ប៉ាេ ពត ហ្ែឹងឆ្ប់រជឿរគរពក។

17

<ខាំគ
ុ ិតថា នួន ជា គិតថា ប៉ាេ ពត គួ វត>សងស័យ <រហ្ើយ>មិនទកចិតរត គវងមរទៀត។ ពួកគ្នត់ទ្ធង
ំ

18

អស់រនះ រសាមះក្តង់ជាមួយគ្នែរៅវិញរៅមក។ នួន ជា, រខៀវ សំផន បនផ្ទាច់ខួ ន
ល ចូេ ដ្ឋឋភិបេ ួមគ្នែ

19

រៅថ្ងៃវតមួយ គឺថ្ងៃ២៥ ធែូ ៩៨។ រហ្ើយរយើងបននិយយផងវដ អំពីចរមលើយសា ភាពវដេ នួន ជា

20

ជួយ រខៀវ សំផន រដ្ឋយបញ្ញជឲ្យ េច រៅរពេវដេ េច មកនិយយជាមួយគ្នត់ គឺថាចំរពាះចរមលើយ

21

សា ភាពវដេរ្លើយដ្ឋក់ រខៀវ សំផន គឺថាគ្នត់ក្បប់ េច ថាឲ្យេបរោេនូវចរមលើយសា ភាពទ្ធំងអស់

22

រនាះ <កំរេើកមកនិយយរទៀត។ រនះមិនវមនជាសកខីកមម បស់ េច រទ រទ្ធះបី> េច និយយវបបរនះ

23

ដូចគ្នែ<ក៏រដ្ឋយ>។ រនះគឺជាអវីវដេ នួន ជា បនក្បប់ រងត សមវតតិ រហ្ើយគ្នត់ក្បប់ថា គ្នត់<ជួយ

24

រខៀវ សំផន ពីរក្ពាះមន>ចរមលើយសា ភាពវដេរ្លើយដ្ឋក់<រខៀវ សំផន។ គ្នត់ក្បប់ថា មនចរមលើយ

25

សា ភាពរ្លើយដ្ឋក់ រខៀវ សំផន រហ្ើយបញ្ញជឲ្យ េច រចញរក្ៅ រហ្ើយមិនក្តូវមកជួបគ្នត់ វិញរដ្ឋយ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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1

មនចរមលើយសា ភាពរ្លើយដ្ឋក់>រខៀវ សំផន តរៅរទៀត។ <អ៊ីចឹង ពួកគ្នត់ទ្ធង
ំ បីនាក់រនះ> ក្សរមេ

2

ទ្ធំងពី បស់ ប៉ាេ ពត <បរងកើតបនជារជើងកាងទ្ធំងបី កែុង ងវង់>ក្កុមកាន់អំណ្ណចថ្ផាកែុងបំផត វដេ

3

គ្នត់ជាអែកដ្ឋក់រចញនូវរគ្នេនរយបយឧក្កិដរឋ ៅកែុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ។ <រលាក រលាក

4

ក្សីរៅក្កម> ក្បពនា បស់ វក ពក មកផាេ់សកខីកមមកាេពីថ្ងៃ០៤ មិងនា ២០១៥ រៅរពេវដេរគសួ

5

គ្នត់ថា

6

រៅចង បបរនាះ ជាមែក់កែុងចំរណ្ណមរពជឈឃាដកែុងកា របសសមែតរនាះ។ ចះសាកសីរ្លើយថាយ៉ាង

7

រម៉ាច វិញ?> គ្នត់រ្លើយថា ប៉ាេ ពត, នួន ជា រហ្ើយនិង រខៀវ សំផន <ជារម>។ ក្បកដណ្ណស់ថា នួន

8

ជា និង រខៀវ សំផន បនផាេ់នូវរ ឿងរាវរក្ចើន វដេរ្លើយខសរៅនឹងអវីវដេពួករគបនរធវើ។ រហ្ើយពួក

9

រគពាយមរគចរចញពីកា ទទួេខសក្តូវចំរពាះឧក្កិដក
ឋ មមនានា។ រហ្ើយ< វិធីមួយ>ជាពិរសស រខៀវ

10

សំផន បនពឹងវផែកជាញឹកញាប់ហ្ឹង
ែ គឺពឹងវផែករៅរេើកា អះអាង បស់គ្នត់ វដេថាគ្នត់អត់ដឹង។

11

អត់ដឹងអីរសាះ អំពីអីវវ ដេរកើតរឡើងរៅ<កែុង បប>កមពជា
ុ <ក្បជាធិបរតយយ> អត់ដឹងអំពីកា ដ្ឋក់ឲ្យ

12

រៅជាទ្ធសក អត់ដឹងអំពីកា របសសមែត អត់ដឹងអវីទ្ធេ់វតរសាះ អំពីឧក្កិដក
ឋ មមវដេបនរកើតរឡើង

13

រនះ។ ដូរចែះ ខាំស
ុ ូមបង្គាញនូវ វីរដអូរេខ៧។

14

រតើអក
ែ ណ្ណជាក្បធាន បស់បីរា លាកក្សី?

រក្ពាះថាបាីគ្នត់ហ្ឹង
ែ

គឺជារមដឹកនាំភូមិភាគ<វដ

[១៥:២៨:៥៣]

15

(កា បង្គាញឯកសា ជាសំរឡង- ូបភាព)

16

“របើតាមរយបេ់រលាក រតើមនមនសសសាលប់ប៉ានាមននាក់ រៅ បបវខម ក្កហ្ម? រខៀវ សំផន៖ ខាំុ

17

មិនអាចក្បប់ពីតួរេខពិតក្បកដបនរទ ពិតណ្ណស់ ថាមនរក្ចើន។ ប៉ាវនាខំម
ាុ ិនរជឿថា មនមនសសសាលប់

18

ហ្ូតដេ់២លាននាក់រនាះរទ វដូចជាពរនលើសរពករហ្ើយ។ អែកកាវសត៖ រតើរលាកទទួេខសក្តូវអវីខលះ

19

ចំរពាះអវីវដេបនរកើតរឡើង? រខៀវ សំផន៖ កា ទទួេខសក្តូវ បស់ខំ?ាុ អែកកាវសត៖ បទ ពិតវមន

20

រហ្ើយ។ រខៀវ សំផន៖ ខាំគ្ន
ុ ម នអំណ្ណចអវីទ្ធេ់វតរសាះ។ របើនិយយពីកា ទទួេខសក្តូវ រគមិនអាច

21

បរនាាសខាំប
ុ នរទ

22

ឹ ? ក្បវហ្េជារលាកអាចបរនាាសខាំប
រហ្តអវីបនជាខាំម
ុ ិនពាយមចង់ដង
ុ ន ពីកា ទទួេខសក្តូវរនាះ

23

ឹ រដ្ឋយសា វតខាំរុ គ្ន ពវិន័យបកស។ អែកកាវសត៖ រតើរលាក
ប៉ាវនាចំរពាះខាំុ បនជាខាំម
ុ ិនពាយមចង់ដង

24

ឹ វដ ឬរទ?
មនអា មមណ៍ថាក្តូវបន ប៉ាេ ពត របកក្បស់ រដ្ឋយមិនក្បប់ព័ត៌ាមនទ្ធំងអស់រនះឲ្យដង

25

រខៀវ សំផន៖ អត់រទ ពីរក្ពាះខាំយ
ុ េ់ថា ឲ្យគ្នត់រធវើក្តូវអវីវដេ ប៉ាេ ពត បនរធវើគឺគ្នត់រធវើក្តូវ គ្នត់មន

ឹ អវីទ្ធង
ឹ អីទ្ធេ់វតរសាះ។
ពីរក្ពាះខាំម
ុ ិនដង
ំ អស់ ខាំអ
ុ ត់ដង

ឹ ?
រហ្តអីបនជាខាំម
ុ ិនដង

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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1

ឹ រទ ខាំអ
ឹ អីទ្ធេ់វតរសាះ។
មូេរហ្ត។ អែកកាវសត៖ ចះស-២១? រខៀវ សំផន៖ ស-២១ ខាំម
ុ ិនដង
ុ ត់ដង

2

ឹ ថាមនស-២១ផងរនាះ។”
ដូរចែះខាំម
ុ ិនអាចទមលក់កំហ្សរៅរេើ ប៉ាេ ពត បនរទ រដ្ឋយសា វតខាំម
ុ ិនដង
(បញ្ច ប់កា បង្គាញឯកសា ជាសំរឡង- ូបភាព)

3
4

[១៥:៣០:៤៤]

5

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម សូមវីវតរៅកែុងវផែកតូចរនះ គឺថា រខៀវ សំផន បនរគចរដ្ឋះសា
គ្នត់>ថា<ដំបូង>គ្នត់មិនបនដឹងអំពីកា សមលប់

មិនដឹងអវីទ្ធំងអស់។

6

<រដ្ឋយផាយ
ុ គ្នែនឹងខលួនគ្នត់

7

រហ្ើយគ្នត់ថា ប៉ាេ ពត រនះគឺថាវតងវតមនរហ្តផេ នូវអវីៗវដេ ប៉ាេ ពត រធវើវតងវតមនរហ្តផេ

8

ចាស់លាស់ណ្ណស់។ តាមកា ពិតគឺគ្នត់បនដឹង <ពីរក្ពាះ>គ្នត់គឺជាក្បធានគណៈក្បធាន ដឋ។ គ្នត់

9

បនផាេ់ចរមលើយរៅសហ្រៅក្កមរសើបអរងកតថា គ្នត់បនចូេ ួមកិចចក្បជំគណៈអចិថ្ហ្វនតយ៍ជារទៀងទ្ធត់

10

។ គ្នត់បនរ្លើយពីមន<កែុងកិចចសមាសន៍>ថា គ្នត់រធវើកា ជាមួយ ប៉ាេ ពត រៅថាែក់មជឈិមហ្ែឹង ហ្ូប

11

បយ ហ្ូបទឹកជាមួយ ប៉ាេ ពត និង នួន ជា។ <រមើេ> ូបភាពរនះ<កាេពី បបកមពជា
ុ ក្បជាធិប-

12

រតយយ>បញ្ញជក់ឲ្យរឃើញថា ប៉ាេ ពត, នួន ជា និង រខៀវ សំផន គឺថាហ្ូប<បយ>លាៃចជាមួយគ្នែ<>

13

។ ចះបយលាៃចអ៊ីចឹង និយយគ្នែពីអី? និយយពីកន រមើេកន ឬក៏និយយពីអី។ អ៊ីចឹង រខៀវ សំផន ដឹង

14

ចាស់ណ្ណស់ពីរគ្នេនរយបយ បស់ ប៉ាេ ពត កែុងកា របសសមែត ជាពិរសសអែកវដេជិតដិត

15

ជាមួយនឹង រខៀវ សំផន វដ ក្តូវបនបត់ខួ ន
ល ដូចជា ហ្ូ នឹម, ហ្ូ យន់ វដេពីរដើមរនាះរគរៅថា

16

“រខាមចទ្ធំងបី” គឺមន រខៀវ សំផន, ហ្ូ នឹម, ហ្ូ យន់ រនះឯង។

17

[១៥:៣២:០០]

18

គ្នត់អះអាងថា គឺឯកសា E3/578៖ “ខាំ<
ុ មិនវមនជារមដឹកនាំវខម ក្កហ្មរទ។ រគបងខំខំា>
ុ ឲ្យ

19

ចូេ ួមជាមួយវខម ក្កហ្ម”។ រៅកែុងឯកសា E3/18 <ជារសៀវរៅ បស់គ្នត់ គ្នត់អះអាង>ថា៖ “ខាំុ

20

ក្គ្នន់វតរដើ តាមរគ ខាំម
ុ ិនវមនជាមនសស បស់បកសរទ”។ <ពិតណ្ណស់ គ្នត់ក្គ្នន់វតរដើ តាមបកស។>

21

គ្នត់បនសា ភាពថា <គ្នត់បនទទួេតំវណងបនាាប់ពី រអៀង សា ី ជាក្បធានវង់ម៉ាកសនិយម> រៅកែុង

22

ឆ្ែំ១៩៥០រៅ៥៧ <>កែុងក្បរទសបរាំង<>។ រហ្ើយគ្នត់ក្បប់ ហ្វីេីព សសត ហ្ែឹងថា គ្នត់រធវើកា

23

ជាមួយ ប៉ាេ ពត និង នួន ជា <រៅទីក្កុងភែំរពញ> រៅកែុងគណៈមជឈិម រៅចងទសវតស ៍១៩៥០

24

រក្កាយរពេ<គ្នត់>ក្តឡប់មកពីក្បរទសបរាំង វិញ <រហ្ើយរគបនដ្ឋក់កា ង្គ រផសងៗឲ្យគ្នត់រធវើ>។

25

រហ្ើយកែុងឆ្ែំ១៩៦៧

គ្នត់ ត់រគចរចញពីភំរែ ពញ

<រដ្ឋយមនកា ឧបតតមព
ា ី>ចេនាបកសកមមយ
ុ នីស ត

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514088
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1

កមពជា
ុ ។ គ្នត់<ទទួេសាគេ់ថា គ្នត់ចូេបកសរៅភែំឱរាេ់ កែុងឆ្ែំ១៩៦៩។ រនះគឺអីវវ ដេរលាក រខៀវ

2

សំផន បន>និយយ<រៅកែុងតលាកា រនះ កាេពី>ថ្ងៃទី០៨ កមាៈ ២០១២។ <> នួន ជា ក៏បនរ្លើយ

3

ពីខាងរដើមថា រៅកែុងឯកសា E3/3 រៅកែុងឆ្ែំ១៩៦៣ រខៀវ សំផន មិនទ្ធន់បនចូេ<>ជាមួយមជឈិម

4

រៅរឡើយរទ ប៉ាវនតគ្នត់ចូេ ួមជាមួយនឹងបកសរហ្ើយ វតមិនជាសមជិកមជឈិមរទ។ អ៊ីចឹង រខៀវ សំផន

5

ថាគ្នត់មិនវមនជាមនសស បស់បកសរទ មិន<វមនរមដឹកនាំវខម ក្កហ្មរទ អច
៊ី ឹង គ្នត់និយយកហ្ក

6

រដ្ឋយក្គ្នន់វតរគចរវះកា >ទទួេខសក្តូវចំរពាះឧក្កិដក
ឋ មមវដេរកើតរឡើងរនាះរទ។

7
8

[១៥:៣៣:៥០]
រខៀវ

សំផន

បនរ ៀបរាប់ក្បប់សហ្រៅក្កមរសើបអរងកតថា

គ្នត់កត់សមគេ់រឃើញថា

9

សមជិកមជឈិមហ្ែឹង គឺបនបត់ខួ ន
ល មាងមួយ មាងមួយជាបនតបនាាប់។ រហ្ើយពាក់ព័នរា ៅនឹងកា បត់ខួ ន
ល

10

គណៈមជឈិម និងគណៈអចិថ្ហ្វនតយ៍ គឺថាមែក់ៗហាក់បីដូចជាមនកា យេ់ក្សប។ ជាពិរសសឯកសា

11

<E3/3169> ថ្នកិចចសមាសន៍ជាមួយ សាីវ រហ្ដេ័ គ្នត់<បនកត់សមគេ់>ថាមនថាែក់ដឹកនាំជាន់

12

ខពស់ បស់ហ្វហ្គង
ុ និង ហ្វង
ុ រនះ ណសិ ស ួប ួមជាតិរនះគឺថា បត់ខួ ន
ល ជារក្ចើនកែុងចំរណ្ណមឥសស ជនទ្ធំង

13

១៦នាក់រនះ ក្បំបួននាក់ក្តូវបនសមលប់រោេ។ កែុងរនាះ ួមមន ហ្ូ យន់, ហ្ូ នឹម, រសាច នររាតតម

14

ភូ ីសារា, ទូច រភឿន, វន់ ពីន។
ី <អែកទ្ធំងអស់ជាសទាជាអែកវដេ រខៀវ សំផន ទទួេខសក្តូវ។>

15

រហ្ើយកែុងរសៀវរៅ បស់គ្នត់ “ក្បវតតិកមពជា
ុ រៅរពេងមីៗ<>” គ្នត់<ទទួេដឹងឮ>ដូចតរៅ “រៅជិត

16

ពាក់កណ្ណ
ត េឆ្ែំ១៩៧៨

17

ក្ពះវិហា

18

បងបែូនសាច់ញាតិ បស់គ្នត់ < ួមទ្ធំងជន ងរក្គ្នះដថ្ទរទៀត>។” <អ៊ីចឹង រតើគ្នត់រធវើអីប
វ នខលះ? គ្នត់

19

បនបញ្ញជឲ្យរគរដ្ឋះវេងសាច់ញាតិក្បពនាគ្នត់ រហ្ើយមិនឲ្យរធវើបបរគរទៀត។ >គ្នត់បននិយយជា

20

រក្ចើនដងថា គ្នត់ដឹងថា ប៉ាេ ពត ហ្ែឹងមនជំងឺ<ក្តរដវវិច ជារហ្តផេវដេគ្នត់បញ្ញជឲ្យ>របស

21

សមែត។ រហ្ើយគ្នត់រៅកែុងឯកសា E3/4032 រខៀវ សំផន បននិយយ<កែុងកិចចសមាសន៍គ្នត់>ដូច

22

តរៅ គ្នត់គឺ “ប៉ាេ ពត ហ្ែឹង បនយកចិតទ
ត កដ្ឋក់ចំរពាះសាថនភាព និងកមមភិបេជាពិរសសកមម-

23

ភិបេសំខាន់ៗ។ <គ្នត់វតងវតអរញ្ជ ើញអែកទ្ធំងរនាះ>មកនិយយគ្នែវេង រហ្ើយអែកវដេមកនិយយ

24

គ្នែវេងហ្ែឹង គឺរគមិនបនដឹងអំពីរចតនាពិតក្បកដ បស់ ប៉ាេ ពត រទ។” ឯកសា

25

សំផន បននិយយអំពីកា របសសមែតរនះវដ ។ “អែកទ្ធំងអស់រនះមនតួនាទីសំខាន់ៗណ្ណស់ អែកខលះ

ខាំឮ
ុ សូ អំពីកា ោប់ខួ ន
ល កែុងក្ទង់ក្ទ្ធយធំ

និងកា សមលប់ ង្គគេរៅ<រខតត>

គឺក្បពនា បស់ខំាន
ុ ឹងឯងវដេគ្នត់យំ រហ្ើយក្បប់ខំអ
ាុ ំពីកា កាប់សមលប់ ង្គគេក្បឆ្ំងរៅនឹង

E3/203 រខៀវ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514089
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1

រនាះគឺថា កាន់កាប់តួនាទីរៅភូមិភាគសំខាន់ៗ <វតពួករគបនក្បក្ពឹតិខ
ត សមគ្ន៌ា បស់រយើង>។” <គ្នត់>

2

ថា “រទ្ធះយ៉ាងណ្ណក៏រដ្ឋយ គឺថារយើងបនវយ និងរធវើឲ្យពួករគបរាជ័យជាបនាបនាាប់។ ហ្ូតមកដេ់

3

ឆ្ែំ៧៧, ៧៨ រយើងោត់វចងរដ្ឋះក្សាយជាមួយអែកទ្ធំងរនះ<បន>ទ្ធំងក្សុងវតមាង រហ្ើយរយើងបន

4

ឲ្យក្បរទសជាតិ វិេក្តឡប់មកភាពធមមតា វិញ។”

5
6

[១៥:៣៦:២៩]
បទ ខាំស
ុ ូម ំេងពី បីទំព័ ។ ខាំច
ុ ង់<កត់សមគេ់អំពី>អវីវដេ រខៀវ សំផន អះអាងថាគ្នត់មិន

7

ដឹងថាមនកា របសសមែត <និងោប់ខួ ន
ល >រនាះរទ ដូច រេឿន រនះវដេជាសមជិកថ្ន<គណៈ>មនាី

8

៨៧០។ ប៉ាង់ វដេរធវើកា ជាមួយថាែក់ដឹកនាំមជឈិម<ស-៧១> <គ្នត់រធវើកា យ៉ាងជិតសែិទានឹង រខៀវ

9

សំផន កែុងមនាី ៨៧០។ ឯក រហ្ន បនផតេ់សកខីកមម>រៅកែុងឆ្ែំ២០១៣ <ថា> រខៀវ សំផន <និយយ

10

យ៉ាង>េមែិតរៅកែុងវគគរ ៀនសូក្តមួយរៅប ីកីឡារនះ <មនពេក ក្បវហ្េ៤០០នាក់។>គ្នត់និយយ

11

អំពីកា ោប់ខួ ន
ល <>ប៉ាង់ៗ ក្តូវបនោប់ខួ លនរដ្ឋយសា វតសហ្កា ជាមួយនឹងយួន។ ដូរចែះ រខៀវ សំផន

12

រនាះដឹងរហ្ើយ និយយអំពីកា ោប់ខួ ន
ល ដូចជាកា ោប់ខួ លនវន រវត <ជាសមជិកគណៈអចិថ្ហ្វនតយ៍ ធាលប់>

13

ជា<ឧបនាយក> ដឋមហ្វនាីក្កសួង<រសដឋកិចច។ ដូរចែះ គ្នត់អាចមនកា ទទួេខសក្តូវ ួមគ្នែជាមួយ រខៀវ

14

សំផន ទ្ធក់ទងនឹងកា នាំរចញ និងបញ្ញាពាណិជជកមមរផសងៗរទៀត។>

15

ឥឡូវរនះ ខាំស
ុ ូមរេើករឡើងអំពី<កិចចក្បជំគណៈអចិថ្ហ្វនតយ៍។ កនលងមក រយើងបននិយយខលះៗ

16

រហ្ើយអំពី>សំណំរ ឿង០០២/០១។ <រខៀវ សំផន បនក្បប់ ក.ស.ច.ស>ថា <រគអរញ្ជ ើញ>គ្នត់ បន

17

ចូេ ួមកិចចក្បជំគណៈ<អចិថ្ហ្វនតយ៍ មួយ ឬ>ពី ដងកែុងមួយវខ <ជាកិចចក្បជំធំ។> គ្នត់ថា “ពីឆ្ែំ

18

១៩៧៥-៧៩ <មិនមនកិចចពិភាការដញរដ្ឋេអីរទ។ កា ក្បជំវដេខាំច
ុ ូេ ួម>គឺ<មនវត> ប៉ាេ ពត

19

<និយយវតឯង។” វគួ ឲ្យោប់អា មមណ៍ផងវដ ចំរពាះកា អះអាង បស់រមធា វីកា ពា កតី រេើករឡើង

20

ថា រៅកែុង ងវង់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ វតងវតងមនជរមលះមិនក្សាកក្សានត។ បកសវបកបក់គ្នែរដ្ឋយគូ

21

បដិបកខ។ រខៀវ សំផន និយយថា ក្គប់គ្នែរៅកែុងបកសរនាះក្តូវ ូវគ្នែណ្ណស់កែុងកិចចក្បជំ។> ឥឡូវរនះ ខាំុ

22

ក៏បត់បង់សក្មង់វដ ខាំព
ុ ាយម កសក្មង់រនាះមកបង្គាញជូនអងគជំនំជក្មះរឡើង វិញ។ <គឺថា រៅកែុង

23

បកសរនាះ រគមនភាពសែិទាសាែេគ្នែណ្ណស់។>

24

ខាំស
ុ ូមបង្គាញសាលយបនាាប់ <រេខ៨០ សាលយ២> គឺពាក់ព័នន
ា ឹង<តារាង>អែកវដេចូេ ួមកិចច

25

ក្បជំ បស់គណៈអចិថ្ហ្វនាយ៍។ <រយើងោំបនថា មនកំណត់ក្តា១៩ បញ្ជ ីអែកចូេ ួមក្បជំ វដេរៅ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514090

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

76

1

រសសសេ់ រហ្ើយរយើងរឃើញថា នួន ជា បនចូេ ួមរក្ចើនជាងរគ បនាាប់មក មន ប៉ាេ ពត និង រខៀវ

2

សំផន។

3

រឃើញថា អែកទីបួន វដេចូេ ួមញឹកញាប់ជាងរគ គឺរ្
ម ះ រេឿន។ អ៊ីចឹង>រៅរពេវដេ រខៀវ សំផន

4

និយយអំពីកិចចក្បជំគណៈអចិថ្ហ្វនាយ៍ធំរធងរនះ

5

<រយើងអាចយេ់បន> គឺថាពួកគ្នត់រធវើកា រៅមនាី ៨៧០ គឺជាៗអែកបរក្មើឲ្យគណៈអចិថ្ហ្វនាយ៍រនះឯង។

6

ដូរចែះកិចចក្បជំ បស់គណៈអចិថ្ហ្វនាយ៍រនះគឺមន រខៀវ សំផន និង រេឿន ចូេ ួមផងវដ ។ <រយើងកត់

7

សមគេ់រឃើញមន> រមដឹកនាំភូមិភាគ<> ួមមនតាម៉ាក ហ្ែឹងកក្មនឹងចូេ ួមក្បជំ រហ្ើយ រសា ភឹម

8

ក៏ដូរោែះវដ កក្មនឹងចូេ ួមក្បជំកិចចក្បជំគណៈអចិថ្ហ្វនាយ៍រនះណ្ណស់។ <កែុងកំណត់ក្តាទ្ធំង១៩ ថ្នកិចច

9

ក្បជំរនាះ>ក្បវហ្េពីអក
ែ ទ្ធំងអស់រនះ វេ់កិចចកា រៅតាមភូមិភាគ បស់ខួ ន
ល ។ អ៊ីចឹងកិចចក្បជំរនះ គឺថា

10

មនសមជិកតិចតួចណ្ណស់។ រយើងរឃើញរហ្ើយតាមតារាងរនះ គឺអក
ែ វដេចូេ ួមក្បជំជាអចិថ្ហ្វនតយ៍

11

<ញឹកញាប់ទ្ធង
ំ រនាះ>ក៏ក្តូវបនរបសសមែត<វដ ។ រយើងមិនបនដ្ឋក់កែុងបញ្ជ ីអក
ែ វដេចូេ ួមបន

12

មួយ ឬពី ដងរនាះរទ> ពីរក្ពាះ<អែកទ្ធំងរនាះ មកក្គ្នន់វតរាយកា ណ៍កិចចកា >សំខាន់ៗ។ រហ្ើយអែក

13

វដេរបសសមែតរនះ < ួមមន> កយ ធួន របសសមែតតាំងពីរដើមដំបូង អ៊ីចឹងរយើងរឃើញ<រៅ

14

រេខ>សេ់ក្បំមួយ <ជាអែកចូេ ួមក្បជំ បនាាប់មកមន> វន រវត រហ្ើយនិង រេឿន រទៀត។ អ៊ីចឹង

15

ិ គណៈអចិថ្ហ្វនតយ៍រៅសេ់វតក្បំនាក់ <វដេខាំដ្ឋ
ស បរៅរឃើញថា សមជក
ុ ក់ពណ៌ារខៀវ> រហ្ើយ

16

ពី នាក់កែុងចំរណ្ណមក្បំនាក់ហ្ឹង
ែ គឺមន រអៀង សា ី រហ្ើយនិង សន រសន ហ្ែឹងក៏វតងវតរៅឆ្ៃយ

17

<វដ ។> រអៀង សា ី គ្នត់វតងវតរចញរៅ<របសកកមម>រក្ៅក្បរទស រហ្ើយ សន រសន រគបញ្ជូ ន

18

រៅសម ភូមិក្បយទាជាមួយនឹងរវៀតណ្ណមរៅ<ចង>ឆ្ែំ៧៧។

19

សមែតវបបរនះ រៅរពេ សន រសន រគបញ្ជូ នរៅសម ភូមិ រយើងរឃើញថា<>អំណ្ណច បស់ រខៀវ

20

សំផន រចះវតរកើនរឡើង រកើនរឡើង ពីមួយរពេរៅមួយរពេ។

21

កែុងតារាងរនះ

រយើងបនដ្ឋក់ពណ៌ាទឹកក្កូចរេើ>អែកវដេក្តូវបនរបសសមែត។

គឺគ្នត់

រហ្ើយនិង

រេឿន

<រយើង

រនាះក៏ចូេ ួមក្បជំវដ ។

អ៊ីចឹងរៅរពេវដេមនកា របស

[១៥:៤១:១៤]

22

រលាក សាីវ រហ្ដេ័ រៅកែុងឯកសា <E3/3169> រនះនិយយអំពី<កា ចូេ ួមរបសសមែត

23

បស់>រខៀវ សំផន<។ >គ្នត់និយយថា៖ “កា ពាក់ព័នា បស់ រខៀវ សំផន កែុងកា របសសមែតជា

24

ទូរៅរនាះ គឺ<មនេកខណៈ>កា ិយធិបរតយយរហ្ើយ ពីរក្ពាះថា<>ឋានៈ បស់គ្នត់<រៅកែុងអងគកា

25

បកស គឺទទួេបនាក
ុ >តាមដ្ឋនកា អនវតតរគ្នេនរយបយ< បស់បកស ក្សបរៅនឹង>រសចកាីសរក្មច

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514091

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

77

1

បស់ ប៉ាេ ពត វដេថាភា កិចចសំខាន់< បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ គឺមិនវមន>កា កសាងរសដឋកិចច

2

បស់កមពជា
ុ <ក្បជាធិបរតយយរនាះរទ គឺអីវវ ដេោំបច់ ក្តូវ>វវកមខ កអែកណ្ណវដេក្តូវរោទក្បកាន់

3

<>ជាភាែក់ង្គ ខាមង
ំ <វដេអាច>រធវើវិទាងសនាមករេើបដិវតតន៍ បស់គ្នត់។” <រនះមនកា ផ្ទលស់បូ ត មួយ

4

រដ្ឋយផតេ់អាទិភាពខពស់បំផតដក់កិចចកា របសសមែត រហ្ើយក្តូវផសពវផាយដេ់ថ្ផាបកស រដ្ឋយ>អន

5

រេខាបកស នួន ជា រនះឯង។

6
7
8

<រលាក រលាកក្សីរៅក្កម> ឥឡូវរនះខាំអ
ុ នញ្ញាតឲ្យសហ្កា ី បស់ខំាុ <សហ្ក្ពះរាជអាជាា
ជាតិ> បង្គាញជូនរលាក រលាកក្សីរៅក្កមជាបនត <អំពីកា កាត់រទ្ធស>។ សូមអ គណ។
ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

9

បទ សូមអរញ្ជ ើញ!

10

[១៥:៤២:៣១]

11

រលាកក្សី ជា លាង៖

12

សូមរគ្ន ពរលាកក្បធាន រៅក្កម ភាគី និងសវនាកា ទ្ធំងមូេសាជាងមី។ ឥឡូវរនះ ្នដេ់

13

រពេចងរក្កាយវដេសហ្ក្ពះរាជអាជាាបនបង្គាញភសតតា
ុ ងនានា

14

ក្បធាន រលាករៅក្កម សហ្ក្ពះរាជអាជាានឹងបញ្ច ប់រសចកាីសនែិដ្ឋឋន រដ្ឋយរសែើឲ្យរធវើកា សរក្មចថា

15

មនពិ ទាភាព និងផានាារទ្ធស នួន ជា និង រខៀវ សំផន។

16

កែុង យៈរពេ២ថ្ងៃរនះ។

រលាក

ជាដំបូង គឺរសែើឲ្យសរក្មចថា ជនជាប់រោទទ្ធំងពី ូបមនពិ ទាភាព សក្មប់កា ចូេ ួម បស់

17

ពួករគរៅកែុងអំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍

ឧក្កិដក
ឋ មមក្បឆ្ំងមនសសជាតិ

និងកា ំរលាភបំពានធៃន់ធៃ រេើ

18

សនាិសញ្ញាក្កុងហ្សឺរណវ ដូចមនវចងេមែិតរៅកែុងដីកាដំរណ្ណះក្សាយ។ រយើងរសែើវដ ថា វផែករៅរេើ

19

គណភាព និងប ិមណថ្នភសតតា
ុ ង វដេបនទទួេយករៅកែុងកា ជំនំជក្មះរនះ។ រនះគឺជារសចកាី

20

សនែិដ្ឋឋនសមរហ្តផេវតមួយគ្នត់

21

សក្មប់កា ផានាារទ្ធស នួន ជា និង រខៀវ សំផន មនចំណចសំខាន់ៗមួយចំនួនវដេក្តូវរេើកយកមក

22

ពិោ ណ្ណ។ ភសតតា
ុ ង

23

សថិតកែុងចំរណ្ណមក្កុមតូចមួយថ្នក្កុមមរនាគមន៍ វិជាជនាំមខ សាថបនិក អែករ ៀបចំវផនកា និង អែកអនវតត

24

រៅកែុងបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ វដេជាក្បព័នម
ា ួយកែុងចំរណ្ណមក្បព័នរា ពញរេញ

25

កា ំរលាភសិទាិមនសស វដេក្តូវបនដ្ឋក់រៅកែុងក្បរទសកមពជា
ុ
កែុងទសវតស ៍ទី២០។ រៅកែុងរពេវដ

វដេអាចរធវើឲ្យហ្ួសពី វិមតិសងស័យរេើភសតតា
ុ ងទ្ធំងរនាះ។

ួមទ្ធំងរសចកាីសនែិដ្ឋឋនវដេបនដ្ឋក់បង្គាញ ៗថាជនជាប់រោទទ្ធំងពី ូប គឺ

និងរឃា រៅបំផតថ្ន

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514092
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
សំណំរ ឿងក្ពហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

1

រៅរពេវដេពួករគរឡើងកាន់អំណ្ណច ជនជាប់រោទទ្ធំងរនះ បនោប់រផាើមវយក្បហា

2

រទ្ធសក្បជាជនវខម វដេពួករគក្តូវមនកា ទទួេខសក្តូវ កា ពា ក្បជាជនទ្ធំងរនាះ។

3

78

និងរធវើទកខ

[១៥:៤៤:៤៣]

4

រៅកែុងគំនិត បស់ជនជាប់រោទទ្ធំងពី ពួករគគិតថា វសំខាន់សក្មប់ពួករគកាន់អំណ្ណច រទ្ធះ

5

ក្តូវចំណ្ណយអវីក៏រដ្ឋយ និង រដើមវីសរក្មចបននូវ រដើមវីសរក្មចបននូវទសសនៈថ្នេទាិកមមយ
ុ នីសម
ត ួយដ៏

6

េែឥតរខាចះ រជៀសវងកា រគ្ន ព និងកា កា ពា សិទាិមនសសជាមូេដ្ឋឋនបំផត វដេក្បជាជនវខម ទ្ធំង

7

អស់ក្តូវមន រៅកែុង យៈរពេកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ។ រៅរក្កាមកា ក្គប់ក្គង យៈរពេ៣ឆ្ែំ ៨វខ

8

និង២០ថ្ងៃ ជនជាប់រោទទ្ធំងរនះ ជាមួយនឹងជនសមគំនិតដថ្ទរទៀត បនទករោេនូវកាតពវកិចច បស់

9

ក្បរទសកមពជា
ុ ចំរពាះសិទាិសញ្ញាសិទាិអនត ជាតិ និងរដ្ឋយមនរចតនា រធវើកា វយក្បហា រេើសិទាិមនសស
ពួករគបនដកហ្ូតនូវសិទាិ ស់រានមនជី វិត

10

ជាមូេដ្ឋឋន បស់ក្បជាជនកមពជា
ុ ។

11

កា ពា ខលួន សិទាិទទួេបនកា ជំនំជក្មះរដ្ឋយក្តឹមក្តូវ និងយតតិធម៌ា សិទាិបរញ្ច ញមតិ និងសិទាិរធវើដំរណើ

12

ពីក្បជាជនកមពជា
ុ ។ ពួករគបនដកហ្ូតនូវសិទាិរគ្ន ពក្បតិបតតិកា សាសនាតាមជរក្មើស។ សិទាិក្គួសា

13

រ ៀបកា រធវើកា សក្មក និងសិទាិទទួេបនអាហា ក្គប់ក្គ្នន់ ទឹក អនាម័យ កា វងទ្ធំសខភាព និង

14

ជក្មកកែុងចំរណ្ណមសិទាិដថ្ទរទៀត ពីក្បជាជន។

15

សិទាិទទួេបនកា

[១៥:៤៦:២៤]

16

នួន ជា និង រខៀវ សំផន កែុងកា អនវតតមរនាគមន៍ វិជាជនរយបយ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ា មពជា
ុ

17

រជឿថា ពួករគមនអំណ្ណចរពញរេញ រធវើអីក
វ ៏បនតាមចិតច
ត ង់ បស់ពួករគមករេើក្បជាជនវខម ។ រហ្ើយ

18

ពួករគពិតជាបនរធវើដូរចែះវមន ដូចជា ពួករគបនបងខំក្បជាជនោករចញពីរគហ្ដ្ឋឋន បស់ខួ ន
ល និងរធវើកា

19

រដ្ឋយបងខំរៅតាមកា ដ្ឋឋនពេកមមនានាទូទ្ធង
ំ ក្បរទស រដ្ឋយពួករគក្តូវ ងទទួេកា ឈឺោប់ និងសាលប់

20

រក្កាមសាថនភាពអមនសសធម៌ា។ ទី២ ពួករគបនបំវបកក្គួសា បំវបកកូនរៅពីឪពកមាយ និងបំវបកបាីពី

21

ក្បពនា រដើមវីកាត់បនថយអំណ្ណចក្គួសា និងឥទាិពេ។ ទី៣ ពួករគបងខំប ស និងនា ី ឲ្យរ ៀបកា និង ួម

22

សង្គវសរដ្ឋយគ្នមនកា ក្ពមរក្ពៀង។ ទី៤ ពួករគបនរធវើទកខបករមែញ និងសមលប់សមជិកក្គួសា ថ្នក្កុម

23

វដេជនជាប់រោទោត់ទកថា ជាគូសក្តូវនរយបយសកាានពេ វដេក្កុមទ្ធំងរនះ ួមមន អតីតមហ្វនតី

24

និងអែក ដឋកា សម័យសាធា ណ ដឋ អតីតអែក ស់រៅទីក្កុង និងទីក្បជំជន កមមភិបេបកសកមមយ
ុ នីសា

25

កមពជា
ុ ទ្ធហាន និងបគគេិកក្កសួង បស់កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ពទាសាសនិក ជនជាតិោម និងរវៀត

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514093

E1/522.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
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ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

1

79

ណ្ណម។

2

កា រធវើទកខបករមែញរនះ ក្តូវបនរធវើរឡើងតាម យៈកា ដ្ឋក់ពនានាគ្ន

កា រធវើទ្ធ ណកមម កា

3

សមលប់រក្ៅក្បព័នត
ា លាកា និងអំរពើអមនសសធម៌ាដថ្ទរទៀត ទ្ធំងរៅកែុង និងរក្ៅក្បព័នម
ា នាី សនាិសខដ៏

4

រក្ចើនសនាឹកសនាាប់ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ា មពជា
ុ ។ កា ំរលាភបំពានជាក្បព័នា និងរដ្ឋយរចតនារនះ ក្តូវ

5

បនអនវតតទូទ្ធង
ំ ភូមិភាគ និងរខតតនានា រៅកែុងកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយសក្មប់ យៈរពេទ្ធំងមូេ វដេ

6

ជនជាប់រោទកាន់អំណ្ណច។ ក្បសិនរបើមនន ណ្ណមែក់អាចរៅ ស់រានមនជី វិតពី បបវខម ក្កហ្មរនះ

7

ពួករគរៅវតទទួេអា មមណ៍ប៉ាះពាេ់ទ្ធង
ំ ផលូវកាយ ទ្ធំងផលូវចិតត រដ្ឋយសា កា ក្បក្ពឹតរត ដ្ឋយបកសកមមយ
ុ -

8

នីសក
ា មពជា
ុ ។

9

ក្បព័នរា នះ និងកា អនវតតរដ្ឋយមិនរាងយរដ្ឋយជនជាប់រោទ បនបរងកើតនូវប ិយកាសថ្នកា ភ័យខាលច

10

កែុងចំរណ្ណមក្បជាជនកមពជា
ុ រដ្ឋយពួកគ្នត់មនកា ភ័យខាលចថា ពួករគនឹងក្តូវបនសមលប់ ឬជួបរក្គ្នះ

11

ថាែក់បវនថម កែុងរពេណ្ណមួយមិនខាន់។

12

បនបនសេ់ទកដេ់ក្បជាជនកមពជា
ុ នូវកា ខូចខាតខាងផលូវចិតត និងផលូវកាយ

13

ខាតរនះ នឹងកំពងបនារៅជាមួយពួករគអស់មួយជី វិត។

14

ជនជាប់រោទបនរធវើឲ្យក្បជាជនកមពជា
ុ ទទួេ ងនូវកា ឈឺោប់

កា ំរលាភបំពានជា

បបផ្ទាច់កា រឃា រៅវដេជនជាប់រោទបនដឹកនាំមួយរនះ
យៈរពេវវង វដេកា ខូច

[១៥:៤៩:៤១]

15

តួនាទី បស់ នួន ជា និង រខៀវ សំផន រៅកែុងកា ំរលាភបំពានរៅរេើក្បជាជនជាក្បព័នរា នះ គឺ

16

ជាចំណចវដេសំខាន់ និងោំបច់។ ជនទ្ធំងពី ូបរនះ គឺសិត
ថ រៅចំណចកំពូេថ្ន ដឋអំណ្ណច បស់បកស

17

កមមយ
ុ នីសក
ា មពជា
ុ វដេបនក្គប់ក្គងក្បរទសរពញ បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ។ តួនាទី បស់ នួន ជា ជា

18

អែកទទួេខសក្តូវទី២ថ្នបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ និងតួនាទី រខៀវ សំផន ជាក្បមខ ដឋ វដេជាតួនាទីមួយ

19

កែុងចំរណ្ណមតួនាទីដ៏រក្ចើនវដេពួករគមនរៅកែុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ និងបកសកមមយ
ុ នីសក
ា មពជា
ុ

20

រៅថាែក់ខពស់បំផត គឺជាចំណចសំខាន់សក្មប់កា អភិវេន និងកា អនវតតរគ្នេនរយបយឧក្កិដទ្ធ
ឋ ង
ំ

21

រនះ។

22

បំផត សក្មប់ជនទ្ធំងរនះ េទាផេគឺក្តូវវតទទួេបនតាមមរធាបយណ្ណក៏រដ្ឋយ រទ្ធះបីជាមរធា-

23

បយរនាះយង់ឃែងយ៉ាងណ្ណក៏រដ្ឋយ។ មិនក្តូវមនកា បនាូ បនថយកែុងកា ផតនាារទ្ធសជនជាប់រោទទ្ធំង

24

ពី រនះរឡើយ រទ្ធះបីរដ្ឋយសា វតវ័យោស់ជរា កា សិកា ឬកក្មិតសាម តី បស់ពួករគកាី។ នួន ជា មន

25

អាយ៤៨ឆ្ែំ និង រខៀវ សំផន អាយ៤៣ឆ្ែំ រៅរពេវដេបកសកមមយ
ុ នីសក្ត តួតក្តាក្បរទសកមពជា
ុ កែុងឆ្ែំ

រៅកែុងតួនាទីទ្ធង
ំ រនះជនជាប់រោទទ្ធំងពី

បន ំរលាភបំពានអំណ្ណច បស់រគដេ់កក្មិតខពស់

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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80

1

១៩៧៥។ រហ្ើយអែកទ្ធំងពី ធាលប់បនសថិតកែុងចំរណ្ណមមនសសតិចតួចបំផតរៅក្បរទសកមពជា
ុ វដេមន

2

សិទាិសិការៅប រទស។ នួន ជា បនរៅសិកាចាប់រៅក្បរទសថ្ង។ រហ្ើយ រខៀវ សំផន បនសិកា

3

ចាប់ និងរសដឋកិចច ថាែក់បណឌិតរៅក្បរទសបរាំង។ ពួករគជាមនសសមនក្បជាា រហ្ើយយេ់ដឹងពីេទា

4

ផេថ្នអំរពើ បស់ខួ ន
ល

5

ក្គប់ក្គង

6

អាក្កក់កី។
ត ជនជាប់រោទក៏មិនក្តូវទទួេបននូវកា បនាូ បនថយរដ្ឋយវផែករេើកា សំអាងថា ឧក្កិដក
ឋ មម

7

ជាមនសសវដេមនជំនាញកែុងកា សិកា

និងជះឥទាិពេរេើអបវកិ ិយ បស់ក្បជាជន

បស់ពួករគក្តូវបនក្បក្ពឹតរត ក្កាមកា បងខិតបងខំ

និងបំនិនជី វិត

រដ្ឋយដឹងនូវ របៀប

រដើមវីបំរពញបំណង បស់ខួ ន
ល

រទ្ធះជាេែឬ

មិនដូចគ្នែរៅនឹងកា អែកយមមនាី សនតិសខវ័យរកមង

8

វដេក្តូវបនបកសកមមយ
ុ នីសក
ា មពជា
ុ បងខំឲ្យរធវើកា តាមមនាី សនតិសខនានា ដូចជា មនាី សនតិសខស-២១

9

រហ្ើយវដេក្តូវបនរគដ្ឋក់សមពធឲ្យ ំរលាភបំពាន

រធវើទ្ធ ណកមម

និងសមលប់

ឬពួករគនឹងក្តូវរគ

10

សមលប់។ ជនជាប់រោទទ្ធំងរនះ មិនសថិតរៅរក្កាមសមពធវបបរនះរឡើយ គឺពួករគរនះរហ្ើយវដេជា

11

អែកបរងកើតរគ្នេនរយបយឧក្កិដឋ រដើមវីបរងកើតនូវប ិយកាសភ័យខាលច រហ្ើយមិនវមនពួករគរទវដេជា

12

អែកទទួេ ងនូវប ិយកាសរនះ។

13
14

[១៥:៥២:៥២]
ជនជាប់រោទទ្ធំងពី មិនបនសហ្កា ជាមួយនឹង អ.វ.ត.ក អវីធំដំរទ រក្ៅពីអីវវ ដេជាតក្មូវកា

15

ចាប់ ឲ្យពួករគចូេ ួមកែុងដំណ្ណក់កាេរសើបអរងកត និងជំនំជក្មះរឡើយ។ កែុង យៈរពេ៣៨ឆ្ែំចង

16

រក្កាយ ោប់តាំងពីឧក្កិដក
ឋ មមទ្ធង
ំ រនះ ក្តូវបនក្បក្ពឹតរត ដ្ឋយជនជាប់រោទ ពំមនពួករគណ្ណមែក់បន

17

បង្គាញពី វិបវដិសា ីពិតក្បកដរឡើយ។

18

រសៀវរៅ និងភាពយនតឯកសា នានាសាីពីតួនាទី បស់ពួករគកែុង យៈកាេកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយកតី ពួករគ

19

បនរក្បើមរធាបយផសពវផាយរនះ រដើមវីផេ
ា ់រហ្តផេ ថាអំរពើ បស់ពួករគក្តឹមក្តូវ រជៀសវងរធវើកា

20

សា ភាពកំហ្សចំរពាះអំរពើទ្ធង
ំ រនាះ។ រខៀវ សំផន មនទសសនៈថា ខលួនមិនបនរធវើខស រធវើឲ្យខលួនរអៀន

21

ខាមសរៅចំរពាះមខន ណ្ណមែក់រឡើយ។ នួន ជា និយយថា ខលួនមិនសាាយរក្កាយសក្មប់អក
ែ វដេក្តូវ

22

បនរគសមលប់កែុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយរឡើយ។ រទ្ធះបីជា នួន ជា និយយថា ខលួនទទួេខសក្តូវ

23

វតវផែកសីេធម៌ាសក្មប់អីវវ ដេបនរកើតរឡើង នួន ជា បនបដិរសធមិនទទួេយកកា ទទួេខសក្តូវ

24

បគគេចំរពាះសកមមភាពផ្ទាេ់ បស់ខួ ន
ល ។ គួ ឲ្យសាាយ រៅរពេវដេសួ ថា រតើគ្នត់នឹងរធវើបដិវតតមង
ត

25

រទៀត របើសិនជាគ្នត់រកើតរឡើង វិញ ចរមលើយវដេគ្នមនកា វកវក្ប បស់គ្នត់គឺ គ្នត់នឹងរធវើបដិវតតរទៀត រធវើ

រទ្ធះបីជាជនជាប់រោទទ្ធំងពី

បនពាក់ព័នក
ា ែុងកា ផេិត

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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ុ
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ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

1

81

បដិវតតរទៀត។

2

កា ពិតវដេថា ជនជាប់រោទទ្ធំងពី

បនកាន់អំណ្ណចវដេពួកគ្នត់មនរៅកែុងអំឡុងកមពជា
ុ

3

ក្បជាធិបរតយយ រហ្ើយអំណ្ណចរនះបនផាេ់សិទាិទ្ធង
ំ ក្សុងឲ្យពួកគ្នត់រធវើកា រក្ជើសរ ីសអែកអាច ស់ និង

4

អែកវដេក្តូវសាលប់ និង របៀបវដេពួករគ ស់រៅកែុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ បង្គាញអំពីភាពគ្នមន

5

វិបវដិសា ីទ្ធង
ំ ក្សុង។ រនះក៏បង្គាញនូវកា ភ័នក្ា ចឡំជាមូេដ្ឋឋន បស់ពួករគ ថារតើសងគមវដេមនសាថន

6

ភាពេែមួយ ក្តូវមនសភាពវបបណ្ណ។ សងគមវបបរនះ គឺជាសងគមមួយវដេមនសសស រសើ មិនវមន

7

ជាសងគមដូចរខាមចបិសាចរនាះរទ។ កា ំរលាភបំពាន កា ំរលាភអំណ្ណច និងកា ំរលាភសិទាិមនសស

8

ធៃន់ធៃ វបបរនះ ក្តូវវតរថាកេរទ្ធសយ៉ាងខាលង
ំ បំផតរដ្ឋយតលាកា រនះ។

9

[១៥:៥៥:៣៦]

10

រលាកក្បធាន រលាករៅក្កម រយើងរសែើរឡើងថា កា ផានាារទ្ធសវដេសាកសមបំផតវតមួ យគត់

11

សក្មប់ជនជាប់រោទទ្ធំងពី គឺកា ផានាារទ្ធសដ្ឋក់ពនានាគ្ន អស់មួយជី វិត។ កា ផានាារទ្ធសវបបរនះ គឺ

12

្លះុ បញ្ញចង
ំ ពីភាពធៃន់ធៃ ថ្នឧក្កិដក
ឋ មមវដេបនក្បក្ពឹតរត ដ្ឋយជនជាប់រោទទ្ធំងពី ូប

13

វដេពួករគមនរៅកែុងកា ក្បក្ពឹត។
ត រយើងដឹងថា សាេក្កម និងកា ផានាារទ្ធសរនះ នឹងមិនរធវើឲ្យអែក

14

វដេក្តូវបនសមលប់កែុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយមនជី វិតរឡើង វិញបនរឡើយ និងមិនអាចពាបេ

15

នូវកា ខូចខាតអែកវដេបនទទួេ ងកា ឈឺោប់រៅកែុង បបរនាះរឡើយ។

16

សងឃឹមថា កា ផានាារទ្ធសវបបរនះ នឹងនាំឲ្យមនយតតិធម៌ាខលះសក្មប់ជន ងរក្គ្នះថ្នឧក្កិដក
ឋ មមទ្ធង
ំ រនះ

17

និងជួយរធវើឲ្យញរញើតដេ់កា ក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ឋ មមទ្ធង
ំ រនះ កំឲ្យរកើតមនរឡើងរៅអនាគត រដ្ឋយរផាើសា

18

ថា មិនមនបគគេណ្ណមួយរៅរេើចាប់ រទ្ធះបីមនឋានៈ ឬតួនាទីណ្ណក៏រដ្ឋយ។

19

និងតួនាទីសំខាន់

រទ្ធះជាយ៉ាងណ្ណកាី

រយើង

រៅរពេវដេរលាកក្បធាន និងរលាករៅក្កម រចញសាេក្កមរសចកាីសរក្មចរៅកែុងកា ជំនំ

20

ជក្មះរនះ

21

មួយ រដ្ឋយរធវើកា បង្គាញេមែិតបំផតតាមវដេអាចរធវើរៅបន អំពីអងគរហ្តសក្មប់កា រោទក្បកាន់

22

ប ិបទថ្នអងគរហ្តទ្ធំងរនាះ

23

តលាកា យកមករធវើជាមូេដ្ឋឋន។ រៅរពេវដេវដេរធវើដូរចែះ សាេក្កមរនះនឹងអាចផាេ់នូវរមរ ៀន ឹង

24

មំ មួយ សក្មប់ក្បជាជនជំនាន់រក្កាយ និង ដ្ឋឋភិបេកមពជា
ុ នាអនាគត សាីពីកា ពិតថ្នក្បវតតិសាហ្វសាថ្ន

25

រយើងរសែើជាពិរសសសូមរលាកក្បធាន

បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

រលាករៅក្កមផាេ់នូវសាេក្កមរពញរេញបំផត

និងក្បភពភសាតា
ុ ងវដេអងគរហ្តទ្ធំងរនាះ

និងរសចកាីសរក្មច បស់

និងកា យេ់ដឹងចាស់លាស់ថ្នកាេៈរទសៈវដេនាំឲ្យមនកា ក្បក្ពឹតត

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបនវកតក្មូវ រដើមវីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបនវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរឡង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបនវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01514096
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០២
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ទំព័

ថ្ងៃទី១៥ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

82

1

ឧក្កិដក
ឋ មមសាហាវយង់ឃែង រដើមវីកំឲ្យឧក្កិដក
ឋ មមទ្ធង
ំ រនះក្តូវបនក្បក្ពឹតរត ឡើងជាងមីមង
ា រទៀត ោសសូម

2

អ គណ។

3

[១៥:៥៨:០៥]

4

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

5

បទ អ គណ។ បទ ឥឡូវរនះ សវនាកា រៅថ្ងៃរនះដេ់រពេសក្មករហ្ើយ អងគជំនំជក្មះ

6

ក្បកាសផ្ទែកកិចចដំរណើ កា សវនាកា សក្មប់ថ្ងៃរនះក្តឹមរនះ សវនាកា រេើករៅបនារធវើរៅថ្ងៃវសែក ថ្ងៃ

7

សក្ក ទី១៦ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧ វដេនឹងោប់រផាើមពីរម៉ាងក្បំបួនក្ពឹក។ រហ្ើយសវនាកា រៅថ្ងៃវសែក

8

រនះ អងគជំនំជក្មះនឹងរធវើសវនាកា សាាប់រសចកាីសនែិដ្ឋឋនបិទបញ្ច ប់កិចចពិភាការដញរដ្ឋេរេើសំណំរ ឿង

9

០០២ វដេនឹងរផាើមរធវើរដ្ឋយក្កុមរមធាវីកា ពា កាី រលាក នួន ជា សូមភាគីក្ជាប និងអរញ្ជ ើញចូេ ួម

10

តាមរពេរវលាបនកំណត់រនះ។

11

រហ្ើយបង្គគប់ឲ្យអន កសមនាី ឃំឃាង
ំ នាំខួ ន
ល រលាក រខៀវ សំផន និងរលាក នួន ជា ក្តឡប់រៅកាន់

12

មនាី ឃំឃាង
ំ អ.វ.ត.ក វិញចះ និងបង្គគប់ឲ្យនាំខួ ន
ល គ្នត់ក្តឡប់មកចូេ ួមសវនាកា រៅក្ពឹកថ្ងៃវសែកឲ្យ

13

បនមនរម៉ាងក្បំបួន។

14
15

សក្មកចះ៕
ក្កឡាបញ្ជ ៖ី

16

សូមអរញ្ជ ើញរក្កាកឈ !

17

(សវនាកា ផ្ទែករៅរម៉ាង ១៥:៥៩ នាទី)

18
19
20
21
22
23
24
25
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