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ក្ំណត់ហេតុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរននក្ិចចដំហណើរការនីតិ វិធី
ជំនុំជម្រះក្តហី ៅដំណាក្់កាលរីរ
ហលើហសចក្ដីសននដ្ឋ
ិ ា នផ្ទាល់មាត់បិទបញ្ច ប់ក្ិចចរភា
ិ ក្ាហដញហដ្ឋល
សាធារណៈ
សំណំរ ឿងរេខ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ
នងៃទី២២ ខែរិងុនា ឆ្ន២
ំ ០១៧
ហមា៉ោង្ ០៩:០០នាទី
សវនាការហលើក្ទី៥០៧
រៅក្កមសាលាដំបង
ូ ៖
រៅក្កម និេ ណន ជាក្បធាន
រៅក្កម យ៉ា សខន
រៅក្កម ហ្សង់ម៉ាក ឡាវវន៍

កញ្ញា ម៉ាដារេណា រហ្េហ្សុី
(Ms.Maddalena Ghezzi)
កា យ
ិ េ័យសហ្ក្រះរាជអាជាា៖
រលាកក្សី ជា លាង

(Judge Jean-Marc LAVERGNE)

រលាក នីកូឡាស គូមវជន

រៅក្កម ម៉ាទីន ខា បគីន

(Mr. Nicolas KOUMJIAN)

(Judge Martin KAROPKIN)

រលាក រសង បនឃាង

រៅក្កម យូ ឧតតរា

រលាក វីរេលៀម សមីត

រៅក្កម ធូ មណី (បក្មុង)

(Mr. William Smith)

ក្កឡាបញ្ជសា
ី លាដំបង
ូ ៖
រលាកក្សី វស កេវឌ្ឍី
រលាក េឹម សយហ្ង

កញ្ញា សង ឆវ័ន ត
រលាក វំងសង់ វយដ៍ រដសាមឯេ
(Mr. Vincent de wilde d’ESTMAEL)
រលាក ក្សា តនៈ
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រលាក រឌ្េ េីសាក់ (Mr. Dale Lysak)
រលាក ចូរសហ្វ រអនក្ឌ្ូ បយេី
(Mr. Joseph Andrew BOYLE)
ជនជាប់រោទ៖
រលាក នួន ជា
រលាក រខៀវ សំផន
រមធាវីកា ពា ជនជាប់រោទ នួន ជា៖
រលាក វិចទ័ កូរប៉ា (Mr.Victor KOPPE)
រលាក េីវ សវណា
ា
រលាកក្សី ដូ ីន ជិន (Ms. Doreen CHEN)
រមធាវីកា ពា ជនជាប់រោទ រខៀវ សំផន៖
រលាក គង់ សំអន

កញ្ញា អង់តា ហ្េីសរស (Ms. Anta GUISSE)
រមធាវីតណា
ំ
ងរដើមបណដង
ឹ ដឋបបរវណី៖
រលាក ររជ អងេ
រលាកក្សី ម៉ា ី ហ្េី ូដ៍(Ms.Marie GUIRAUD)
រលាក រឡា ជនធី
រលាក វវន រៅ
រលាកក្សី រជត វណា េី
រលាកក្សី ទី ក្សុីនណា
រលាកក្សី សីន សវន
វផែកក្គប់ក្គងតលាកា ៖
រលាកក្សី សួ សទ្ធា វី
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អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៦
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២១ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

បញ្ជ រី ្
ម ះអែកនិយយ៖
ភាសាវដេបានរក្បើ រេើកវេងវតមនកា បញ្ញជក់រផសងរទៀតរៅកែុងក្បតិោ ឹក

អែកនិយយ

ភាសា

រៅក្កម និេ ណន (ក្បធានអងេជំនំ)

វខម

រលាក នីកូឡាស គូមវជន

អង់រគលស

រលាក វិចទ័ កូរប៉ា

អង់រគលស

រលាក រឌ្េ េីសាក់

អង់រគលស

រលាកក្សី ជា លាង

វខម

i
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អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២២ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

1

1

ក្ិចចដហំ ណើរការនីតិ វិធី

2

(រៅក្កមចូេកែុងបនាប់សវនាកា )

3

[០៩:០០:១៥]

4

ក្បធានអងេជន
ំ ៖ំ

5

អងេយ
ុ ចះ!

6

អងេជំនំជក្មះក្បកាសបនដកិចចដំរណើ កា នីតិ វិធីសវនាកា ។ សវនាកា រៅថ្ងៃរនះ អងេជំនំជក្មះ

7

រធវើសវនាកា សាដប់រសចកដីសនែិដាឋនបិទបញ្ច ប់កិចចរិភាការដញរដាេរេើសំណំរ ឿង០០២/០២

8

ក្រឹករនះនឹងរធវើរសចកតីសនែិដាឋនតបរដាយសហ្ក្រះរាជអាជាា។

9
10
11

វដេរៅ

ក្កឡាបញ្ជ ីសវនាកា រលាកក្សី វស កេវឌ្ឍី រេើងរាយកា ណ៍អំរីសាថនភារវតតមន អវតតមន
ភាគី និងបគេេវដេអងេជំនំជក្មះរកាះអរញ្ជ ើញឲ្យចូេ ួមរៅកែុងកិចចដំរណើ កា សវនាកា ក្រឹករនះ។
ក្កឡាបញ្ជ ៖ី
សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន សក្មប់សវនាកា សាដប់រសចកដីសនែិដាឋនបញ្ច ប់កិចចរិភាការដញរដាេ

12
13

រៅថ្ងៃរនះ ក្កឡាបញ្ជ ីកត់សមេេ់រ

14

រលាក នួន ជា មនវតតមនរៅបនាប់

15

សិទាិមនវតតមនរដាយផ្ទាេ់រីបនាប់សវនាកា រៅថ្ងៃរនះ។ េិខិតេះបង់សិទាិ បស់រលាក នួន ជា បាន

16

ក្បគេ់ដេ់ក្កឡាបញ្ជ ី ួចរហ្ើយ។ សូមអ គណរលាកក្បធាន។

17

[០៩:០១:៣០]

18

ក្បធានអងេជន
ំ ៖ំ

ើញថា ក្គប់ភាគីទ្ធង
ំ អស់ថ្នរ ឿងកដីរនះមនវតតមន។ រដាយវេក
ំខួ ន
ល ខាងរក្កាមសាេសវនាកា រនះ រដាយរលាករសែើសំេះបង់

19

អ គណ។ ជាដំបូងរនះ អងេជំនំជក្មះសរក្មចរេើសំរណើសំ បស់ជនជាប់រោទ នួន ជា ជាមន

20

សិន។ អងេជំនំជក្មះបានទទួេេិខិតសំេះបង់សិទាិចូេ ួមសវនាកា រដាយផ្ទាេ់កែុងបនាប់សវនាកា រនះ

21

បស់ជនជាប់រោទ នួន ជា ចះថ្ងៃទី២២ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧ វដេបញ្ញជក់ថា រដាយគ្នត់មនបញ្ញាសខ

22

ភារឈឺកាេ ឈឺចរងកះ មិនអាចអងេយ
ុ យូ បាន មិនអាចផចង់អា មមណ៍បានយូ និងរដើមបីមនេទាភារ

23

ចូេ ួមសវនាកា នាថ្ងៃខាងមខឲ្យមនក្បសិទាភារ

24

ផ្ទាេ់កែុងបនាប់សវនាកា រៅថ្ងៃទី២២ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧។

25

បានរ

ខលួនសំេះបង់សិទាិចូេ ួម

និងមនវតតមនរដាយ

ើញកំណត់រហ្តរិនិតយសខភារជនជាប់រោទ នួន ជា វដេរធវើរេើងរដាយក្គូររទយក្បោំ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២២ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

2

1

កា រិនិតយ រាបាេ វងទ្ធំសខភារជនជាប់រោទរៅ អ.វ.ត.ក ចះថ្ងៃទី២២ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧ បាន

2

កត់សមេេ់រីសាថនភារសខភារ បស់រលាក នួន ជា រៅថ្ងៃរនះ ថាសាថនភារទូរៅនឹងនធមមតា វតគ្នត់

3

មនអាកា ៈឈឺោប់រៅវផែកចរងកះខាលង
ំ រៅររេអងេយ
ុ យូ

4

ជក្មះអនញ្ញាតឲ្យរលាក នួន ជា ចូេ ួមតាមដានកិចចដំរណើ កា សវនាកា រីបនាប់មួយសថិតរក្កាមសាេ

5

សវនាកា រនះ។

និងបានផដេ់អនសាសន៍ថា សូមឲ្យអងេជំនំ

6

វផែករេើមូេដាឋនរនះ និងរយងតាមបទបបញ្ាតិថ្ត នវិធាន៨១(៥) ថ្នវិធានថ្ផាកែុង អ.វ.ត.ក អងេ

7

ជំនំជក្មះអនញ្ញាតឲ្យជនជាប់រោទ នួន ជា ចូេ ួម និងតាមដានកិចចដំរណើ កា សវនាកា រីចមៃយ រី

8

បនាប់

9

សវនាកា ររញមួយថ្ងៃរនះ។

10

ំខួ ន
ល មួយសថិតរក្កាមសាេសវនាកា រនះ

បង្គេប់ឲ្យបគេេិកវផែករសាតទសសន៍ភាជប់ក្បរ័នរា សាតទសសន៍សក្មប់ជនជាប់រោទ

11

អាចចូេ ួម

12

សក្មប់ថ្ងៃរនះ។

13
14

តាម យៈឧបក ណ៍រសាតទសសន៍សក្មប់ យៈររេ

នួន

ជា

និងតាមដានកិចចដំរណើ កា សវនាកា រីចមៃយកែុងអំេុវររេថ្នកិចចដំរណើ កា សវនាកា

ជាបនដរៅរនះ អងេជំនំជក្មះផដេ់រវទិកាជូនរៅសហ្ក្រះរាជអាជាា រដើមបីបនតរធវើរសចកដីសនែិដាឋន
តប បស់ខួ ន
ល ។

15

[០៩:០៣:១៨]

16

រលាក នីកឡា
ូ ស គូមវជន៖

17

សូមជក្មបសួ រលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម សូមជក្មបសួ ភាគីទ្ធង
ំ អស់គ្នែ។

18

<រលាក រលាកក្សីរៅក្កម> កាេរីមសិេមិញ ខាំបា
ុ ន<រេើករេើងយ៉ាង>េមែិត<>អំរីចាប់អនត ជាតិ

19

រហ្ើយ<រៅរក្កាម>ចាប់អនត ជាតិ<រនះ> រមធាវីកា ពា កដីមិនអាចរធវើយតតកមម កា

20

រដាយមិនមនមូេដាឋន<នីតិ វិធ>
ី ចាប់

<កា រធវើទ្ធ ណកមមរេើជន ងរក្គ្នះថ្ន បបវខម ក្កហ្មរនាះរទ

21

ឬ>ក៏ដូចជាកា សមលប់រក្ៅផលូវតលាកា

វដេបានរធវើរេើងរៅទូទ្ធង
ំ ក្បរទសរៅ<តាម>មនាី សនតិសខ

22

<សហ្ក ណ៍

23

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

24

<តាមសំរៅ បស់ខួ ន
ល > រដាយរគបាននិយយថាបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
<គឺបកស បស់រគរនាះ ក្តូវ

25

បានញាំញីរដាយ>ក្កុម<នានាវដេ>មនរចតនាចង់ផួេ
ត ំេំ ប៉ាេ រត <នួន ជា និង រខៀវ សំផន ក៏

ំខួ ន
ល <ណាមួយ>

និងតាមកា ដាឋន>នានា<វដេក្តូវជាប់បទរោទកែុងសំណំរ ឿងរនះ>។

ប៉ាវនតរមធាវី

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01518413

E1/527.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២២ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

3

1

ដូចជា>មជឈិមបកស<> រហ្ើយថាក្កុម<ក្បឆ្ំងទ្ធំង>រនាះបានចូេ ួមរៅកែុងកា ផតួេ ំេំ< បបក្គប់

2

ក្គង បស់ខួ ន
ល ។ រលាក រលាកក្សីរៅក្កម> បវនថមរីរេើរនះរទៀតគឺថាជាមូេដាឋនថ្នកា រោទក្បកាន់

3

អវីវដេ<ជាសំរៅក្បវតតិសាស្តសត បស់> នួន ជា <គឺជារ ឿងមិន>ក្តឹមក្តូវរនាះរេើយ។ វ<ដូចគ្នែរៅ

4

នឹង>ក្បវតតិសាស្តសត<វកលងកាលយ>វដេវខម ក្កហ្មរាយមរឃាសនារៅដេ់រិភររលាក

5

ររេថ្នបទឧក្កិដឋ បស់ខួ ន
ល វដេរួករគរាយមរឃាសនាដេ់ក្បជារេ ដឋខួ ន
ល រនយេ់ក្បជាជនរដើមបី

6

រធវើយតតកមមមករេើកា ក្គប់ក្គងដ៏បងាូ ្ម បស់រួករគ។ ដូរចែះ> វមិនក្តឹមក្តូវរនាះរទ។

7

[០៩:០៥:០៨]

8
9

<កែុងអំេុង

ឥេូវរនះ រៅក្រឹករនះ ខាំន
ុ ឹងរេើករេើងនូវចំណចមួយចំនួនវដេរគបាន<រេើករេើង> វដេរគ
ោត់ទកថាជាភសដតា
ុ ងរនាះ គឺភសដតា
ុ ងថ្នកា រាយម បស់រួករគរនះ។ រយើងរ

ើញថា អវីវដេរគ

10

រ ៀបរាប់ហ្ឹង
ែ គឺមនគ្នមនមូេដាឋនទ្ធេ់វតរសាះ គឺវផែករៅរេើកា សាមនវដេមិនេូហ្សិក ទ្ធេ់វតរសាះ

11

វតមដង <ក្គ្នន់វតជាកា សាមនៗប៉ារណា
ា ះ>។ រដាយអវីៗទ្ធំងអស់ គឺវផែករៅរេើកា រធវើទ្ធ ណកមម កា

12

រឆលើយសា ភាររដាយកា រធវើទ្ធ ណកមម <>។ កាេរីមសិេមិញ ខាំបា
ុ ននិយយរហ្ើយថា គ្នមនមូេដាឋនអវី

13

រសាះសក្មប់ក្រះរាជអាជាារដើមបីបដិរសធ

14

ផេណាមួយ សក្មប់ន ណាមែក់រៅកែុងបកស មន>រចតនា<>កែុងកា ផដួេ ំេំ បបរនាះវដ ។ <គ្នមន

15

រហ្តផេណាមួយសក្មប់ឲ្យន ណាមែក់បដិរសធរ ឿងរនះរនាះរទ។ >ក្បសិនរបើរយើងរិនិតយរមើេរៅ

16

រេើក ណីមួយចំនួន រៅររេវដេក្បជាជន ស់កែុង បបមនកា គ្នបសងកត់ខាលង
ំ កាលវបបរនះ ឧទ្ធហ្ ណ៍

17

ដូចជាកែុង បបណាសី<ក្គប់ក្គងអឺ ប>ជារដើម រយើងមិនអាចរ

18

មនក្បជាជនណាមួយបះរបា

19

បះរបា

20

ជាមួយ បបរនាះ ភាលមៗរនាះ វប ជាក្តូវរគរោទថាក្បឆ្ំងនឹងរួករគរៅវិញ។>

ប៉ាវនដរបើរទ្ធះបីជាមនកា បះរបា ក៏រដាយ

ក៏គ្នមន<រហ្ត

ើញថា <រក្ចើនឆ្ែំរក្កាយមក វដេ>

ឬក៏សឹងវតថាមិនហននិយយរ ឿងបះរបា ផង

កំថាដេ់រៅរធវើកា

ឬក៏មនកា អះអាងថា មនកា បះរបា វបបរនះរនាះ។ <ផាយ
ុ រៅវិញ អែកវដេសហ្កា

21

ឥេូវរនះ រយើងសូមរិនិតយរមើេរៅរេើភសដតា
ុ ងវដេ នួន ជា បានដកក្សង់<សក្មប់ទេហ-ី

22

ក ណ៍គ្នត់ វិញ> ជារិរសសរៅកែុង<សា ណា បស់គ្នត់>។ រក្បើសិនរបើរយើងរមើេរៅកែុងសា ណា

23

រនាះ គឺគ្នត់បាននិយយសងកត់ធន
ៃ ់រៅរេើបគេេ<មែក់>វដេមិនបានមកផដេ់សកខីកមម គឺភសដតា
ុ ងវដេ

24

មិនបានទទួេយក។ <រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ខាំក្ុ គ្នន់វត>មិនមនររេរវលារដើមបីនិយយេមែិតអំរី

25

រហ្តផេ ឬក៏សំអាងរហ្តវដេអងេជំនំជក្មះមិនទទួេយករនាះរទ រក្ពាះថារនាះជារហ្តផេវេែវមន

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01518414

E1/527.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២២ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

4

1

ប៉ាវនដ<សាធា ណជនអាច កវបានរៅកែុងរសចកតីសរក្មចជាលាយេកខណ៍អកស >។

2

សាកសីទី១ វដេនិយយថា ជាសាកសីវដេសមាសរដាយ រងត សមបតតិ <មិនបានមករធវើសកខីកមមរនាះ

3

រទ។ ខាំស
ុ ូមរេើករេើងរីមូេរហ្ត> រហ្តអវីបានរគរេើកថាសាកសីរនះសំខាន់ <កែុងកា បង្គាញរចតនា

4

នានាកែុងកា ផតួេ ំេំ បបរនះ។> សាកសីទី១ រយើងអត់សាេេ់រ្
ម ះរទ គឺអក
ែ វដេសមាសសាកសី ូបរនះ

5

បដិរសធមិនផដេ់រ្
ម ះ រយើងអត់ដឹងថារតើសាកសីទី១ហ្ែឹង ជាអែកណារទ។ ប៉ាវនដឥេូវហ្ែឹង រយើងរមើេ

6

<រ ឿងរាវមួយចំនួនវដេបគេេរនះរេើករេើង

7

សតានម័ត

8

ជាបឋម បគេេរនះអះអាងថា គ្នត់ក្តូវជាប់

9

រៅ ស់រានមនជី វិត<បានយ៉ាងរម៉ាចរៅ។ រទ្ធះបី>គ្នត់ថា គ្នត់<បានចូេ ួម>រ ៀបចំវផនកា ក្បឆ្ំង

10

ប៉ាេ រត <រហ្ើយជាប់រៅទួេវសលង កតី>ប៉ាវនដគ្នត់វប ជារៅ ស់រានមនជី វិតរៅវិញ។ អវីៗវដេគ្នត់

11

រ ៀបអំរីបទរិរសាធន៍ បស់គ្នត់រៅ<គក>ទួេវសលង គឺបង្គាញថាគ្នត់និយយកហ្កវតមដង។ ចំណច

12

ទី១ វដេគ្នត់និយយគឺថារៅទួេវសលង<រនាះ> បបហ្ែឹងគឺគ្នត់ថា បបវខម ក្កហ្មហ្ែឹង បានបងកប់ជន

13

បងកប់<ជាភាែក់ង្គ កែុងចំរណាម>អែករទ្ធស បស់ទួេវសលង

14

រី> ឌ្ច កដី <អែកសួ ចរមលើយកតី និង>អែកដថ្ទរទៀតកដី បានបញ្ញជក់ថា បបហ្ែឹងមិនវដេមនបងកប់ជន

15

បងកប់រៅកែុងជួ អែករទ្ធសរនាះរទ រក្ពាះថាអែកវដេក្តូវបានរគ

16

អាក្កក់បំផត រគដាក់រខាែះ២៤រម៉ាង អ៊ីចឹងក្បាកដណាស់ គ្នមនភាែក់ង្គ បងកប់ណា បស់ បបហ្ែឹងរៅកែុង

17

ជួ អែករទ្ធសរនាះរទ។ <ប៉ាវនត ចរក្មៀកថ្នភសតតា
ុ ងវដេ នួន ជា បានដកក្សង់ដាក់កែុងសា ណា បស់ខួ ន
ល

18

ក៏ដូចជាទេហីក ណ៍ផ្ទាេ់មត់ គ្នត់បាននិយយថា សាកសីទី១រនាះ> រៅកែុងឆ្ែំ៧៥ គឺមួយវខរក្កាយររេ

19

វដេរគដរណដើមបានទីក្កុងភែំររញ <អែករនាះបាន>ចូេ ួមរៅកែុងកា ក្បជំសមៃត់មួយរៅភែំររញ វដេ

20

មនមនសសវដេមនកមមភិបាេ៣០០នាក់ មករីក្គប់ភូមិភាគទ្ធំងអស់ រេើកវេងវតនិ តី។<> គ្នត់

21

និយយថា មនអែកចូេ ួមទ្ធំងអស់ រេើកវេងវតភូមិភាគនិ តីវដេជាភូមិភាគរសាមះក្តង់បំផតចំរពាះ

22

បបរៅវិញ។

អែករនាះនឹងនិយយថា

រហ្ើយ<គ្នត់ក្បាប់ថា

រគនិយយអំរី

រហ្ើយខាំគ
ុ ិតថា

មនន ណាមែក់ វិភាគរ ឿងរនះរដាយ

សំរៅ បស់សាកសីទី១

គឺមិនអាចរជឿបានទ្ធំងក្សុងរនាះរទ។

ំរៅទួេវសលង វតគ្នត់មិនបានរនយេ់ថា> គ្នត់<អាច>

ប៉ាវនដ<តាមភសតតា
ុ ងវដេរយើងបានទទួេ

ំរៅទួេវសលងហ្ែឹង គឺទទួេសាថនភារ

រួករគទ្ធំងអស់រនាះមករីក្កសួង

រហ្ើយកិចចក្បជំរនះមន>

23

វផនកា ផដួេ ំេំ ប៉ាេ រត។ គ្នត់ថាជាកិចចក្បជំសមៃត់ សមៃត់ប៉ាវនដមនមនសសចូេ ួមដេ់រៅ៣០០

24

នាក់ឯរណាះ <រៅកណា
ត េទីក្កុងភែំររញ រតើអាច>រជឿ<បានរទ?> រហ្ើយអែកណាចូេ ួមខលះ គ្នត់ថា

25

មន ជួន រជឿន។ <រយើងដឹងរហ្ើយថា> ជួន រជឿន<ហ្ែឹងជាន ណា គ្នត់>គឺ<បងបែូនបីនាក់ដ៏េបី >ជា

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២២ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

5

1

អែកវដេគ្នំក្ទ<វខម ក្កហ្មយូ អវងវង រហ្ើយ>រសាមះក្តង់បំផត<។ គ្នត់រៅវតរសាមះក្តង់ដវដេ រទ្ធះបី

2

រួករគបាត់បង់អំណាចក៏រដាយ។ >រហ្ើយគ្នត់ជា ដឋមស្តនតីក្កសួងសខាភិបាេ <ជាក្បធានររទយ និង>

3

ជាក្គូររទយផ្ទាេ់ខួ ន
ល បស់ ប៉ាេ រត <>។ ប៉ាវនតសាកសី<ទី១>ហ្ែឹងវប ជានិយយថា ជួន រជឿន ក៏បាន

4

ចូេ ួមរៅកែុងកិចចក្បជំ<រដាយមនវផនកា ចំហ្>ផតួេ ំេំ ប៉ាេ រត <រៅវិញ>។ រហ្ើយអែកមួយរទៀត

5

វដេ<បគេេរនាះនិយយថា បាន>ចូេ ួមវដ < គឺមន> រអៀង ធី ិទា។ រអៀង ធី ិទា ជា ដឋមស្តនតីក្កសួង

6

សងេមកិចច រហ្ើយជាក្បរនា រអៀង សា ី និងជាបែូនថ្ងល បស់ ប៉ាេ រត។ <អ៊ីចឹង រនះជាភសតតា
ុ ងមិនអាច

7

រជឿបានរទ>។

8

[០៩:១០:៤៣]

9

<រតើមនអវីខលះរទៀត>វដេសាកសីទី១ បាននិយយ ប៉ាវនតរមធាវីកា ពា កតីវប ជាមិននិយយអំរី

10

ចំណចរនះ<រៅររេទេហីក ណ៍ផ្ទាេ់មត់ បស់ខួ ន
ល >។ <រៅររេមួយ រគសួ គ្នត់ថា “រតើ>នួន ជា រធវើ

11

កា ឲ្យ េន់ នេ់ <វដ ឬរទ?>” <អ៊ីចឹង រតើខាងកា ពា កតីចង់ឲ្យរយើងរជឿ>ថា នួន ជា រធវើកា ជាមួយ

12

< បប> េន់ នេ់ <ឬយ៉ាងរម៉ាច? ដូរចែះ> សាកសីទី១វដេរគរឹងវផែកហ្ែឹង វប រោទថា នួន ជា ហ្ែឹង

13

ជនកបត់រៅវិញ។ រហ្ើយសាកសីមួយរទៀតវដេរគមិនបានផតេ់សកខីកមមវដ ហ្ែឹង គឺមនសសមែក់វដេ រងត

14

សមបតតិ <និង ជីណា ជន បាន>រេើករ្
ម ះ<បគេេរនាះ>រៅកែុងរសៀវរៅ< បស់រួករគ។ បគេេ

15

រនាះមន>រ្
ម ះ ោន់ សាវធ។ <ឥេូវរនះ> អងេជំនំជក្មះរាយមវសវង កសាកសីហ្ឹង
ែ វដ ប៉ាវនត ក

16

មិនរ

17

បានជនប រទសសមាស រហ្ើយ នួន ជា អះអាងថាក្បវហ្េជាសាកសីហ្ឹង
ែ វមន។ <រយើងរជឿថា វអាច

18

វដ ។> សាកសីហ្ឹង
ែ គឺរ្
ម ះ <ោន់> សាមត។ <ប៉ាវនត អងេភារសាកសី និងអែកជំនាញ បាននិយយរៅ

19

កាន់បគេេមែក់រនះរី ដង ួចមករហ្ើយ។ ដំបូងរគបានអានសំរៅ គឺអីវវ ដេគ្នត់បានក្បាប់ មនស -

20

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

21

ហ្ែឹងមិនវមនជាកា រិត>រៅវិញ។ <បនាាប់មករទៀត អងេភាររនាះបានវិេក្តេប់រៅវិញ រដាយទទួេ

22

កា វណនាំរីអងេជំនំជក្មះឲ្យរួករគរៅសួ មតងរទៀត>

23

ក្បតិោ ឹកហ្ែឹង វដេកែុងរនាះគឺរគបាននិយយគឺថា េឹមគិន បានរាយកា ណ៍ថា សាកសីទី៣ <ឬរ្
ម ះ

24

ោន់ សាវធ រនះ>បានចូេ ួមកែុងកា ក្បជំ រដើមបីរធវើវផនកា ផតួេ ំេំ ប៉ាេ រត។ ប៉ាវនតគ្នត់និយយថា

25

គ្នត់អត់វដេដឹងរទ <ថាមនមនសសមែចូេ ួមកែុងកិចចក្បជំរនាះ>។ <ដូរចែះ ក្បរភទថ្នភសតតា
ុ ងរនះ

ើញ ប៉ាវនតរគ ករ

ើញវតសាកសីមែក់វដេ<មនរ្
ម ះក្សរដៀងគ្នែ រហ្ើយ>សាកសីហ្ឹង
ែ ធាលប់ក្តូវ

រហ្ើយ<>អានឲ្យសាតប់អំរីអីវវ ដេអានរៅកែុង

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01518416

E1/527.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២២ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

1
2
3

6

មិនអាចជួយ នួន ជា បានទ្ធំងក្សុងរទ។>
[០៩:១២:៣៩]
<តាមរិតរៅ

>ក្បសិនរបើរយើងរមើេអំរីអីវវ ដេសាកសីទី៣និយយរៅកែុងក្បតិោ ឹក<ផតេ់

4

រដាយ េឹមគិន> គឺវផាយ
ុ រៅនឹងអវីវដេជាសំណំរ ឿង បស់ នួន ជា។ នួន ជា រាយមអះអាងថា

5

ឧក្កិដក
ឋ មមទ្ធង
ំ អស់វដេ<រកើត>រេើងរៅក្តពាំងងម<> គឺរធវើរេើងរដាយ ស់ ញឹម វដេមនវផនកា រធវើ

6

ឲ្យ បបហ្ែឹងដួេ េំ ឲ្យក្បជាជនហ្ែឹង<ដាច់បាយ រហ្ើយ>សែប់ បបរនះជារដើម។ <ក្តង់ចំណចរនះ>

7

វអត់មនន័យ<វដ ។ ចះរតើគ្នត់រក្កាកក្បឆ្ំងយ៉ាងរម៉ាចបាន របើសិនណាគ្នត់រធវើឲ្យក្បជាជនក្បឆ្ំង

8

គ្នត់រនាះ>-- វមិនអាចរនាះរទវដេថារធវើវបបរនះរេើង។ ក្បសិនរបើរយើងរមើេក្បតិោ ឹកវដេ

9

េឹមគិន ផតេ់មកអងេជំនំជក្មះគឺ សាកសីទី៣រនះ បាននិយយថា ស់ ញឹម ជាដំបូងគឺបរងកើត “សស្តង្គេម

10

ចិតសា
ត ស្តសត” គឺថា គឺជាមួយនឹងក្បជាជនវដេរយើងក្តូវវតរធវើឲ្យក្តជាក់ រដាយមិនករមាច រដាយមិនដាក់

11

ទណឌកមម រទ្ធះបីខសយ៉ាងណាក៏រដាយ <រយើងមិនក្តូវករមាច ឬដាក់ទណឌកមមរគរទ> គឺថារធវើឲ្យរួករគ

12

ក្សឡាញ់រយើង។ ដូរចែះសាកសីទី៣ហ្ែឹង វដេរគរៅថារ្
ម ះ ោន់ សាវធ ហ្ែឹងបាននិយយផាយ
ុ គឺផយ
ាុ

13

ទ្ធំងក្សុងរីក ណី បស់ នួន ជា វដេថាវផនកា បស់ < ស់ ញឹម>គឺរធវើេែដាក់ក្បជាជនវដេ<ផាយ
ុ >

14

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

15

រៅវិញ។

16

ូបឺត

សាកសីដថ្ទរទៀតវដេ រងត សមបតតិ បានរេើករេើង <ឬមនរៅកែុងក្បតិោ ឹក បស់រលាក េឹម

17

គិន> អងេជំនំជក្មះអាច ករ

ើញបានមែក់រនាះ <រ្
ម ះ> ជាេ រជឿន។ រហ្ើយគ្នត់ផេ
ត ់សកខីកមមថា

18

រហ្ើយគ្នត់ផេ
ត ់សកខីកមមផយ
ាុ រៅនឹងអវីវដេគ្នត់ធាលប់និយយ

19

ភសតតា
ុ ងវដេគ្នត់ផេ
ត ់រៅទីរនះ គឺវរធវើឲ្យប៉ាះពាេ់យ៉ាងធៃន់ធៃ ក ណី បស់ នួន ជា <វដេរោទថា

20

សាកសីរនាះជាបគេេខស មិនវមនជាបគេេវដេ រងត សមបតតិ សមាសរនាះរទ>។ <ក៏ប៉ាវនត> រយើងបាន

21

ងតវខសវីរដអូ បស់ ជាេ រជឿន រៅអងេយ
ុ ជាប់ រងត សមបតតិ វដេជាឯកសា មួយបវនថមរៅនឹង

22

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

23

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

24

វដេសមាសជាមួយ រងត សមបតតិ រហ្ើយកែុងរសៀវរៅវដេមនចំណងរជើងថា “រៅរីរក្កាយវេ

25

រិឃាដ” <។ កែុង>គឺរសៀវរៅហ្ែឹងបាន<ស រស ថា ជាេ រជឿន និយយរៅកែុងកិចចសមាសន៍ថា “ខាំុ

ថាគ្នត់ចូេ ួមកែុងកា រធវើ ដឋក្បហ ។

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01518417

E1/527.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២២ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

7

1

រសាក សាតយវដ វដេវផនកា បស់រយើងមិនបានសរក្មច។” ចះ>រតើ នួន ជា និយយយ៉ាងរម៉ាចរដើមបី

2

រនយេ់<ចំណចរនះ?> គ្នត់<>រេើកថា “រងត សមបតតិ មិនរចះភាសាអង់រគលស។” វជារ ឿងចវមលក

3

វមនវទន វអាចថា -- វមិនខសអីរីថា ូប៊ឺត េឹមគិន គ្នត់អត់រចះនិយយវខម រទ ប៉ាវនតរហ្តអីគ្នត់យេ់

4

កា សមាសនុ៎ង វក្បាកដណាស់ថាកា សមាសហ្ែឹងក្តូវបកវក្បរដាយ រងត សមបតតិ រៅជាភាសា

5

អង់រគលស ដូរចែះវមិនអាចជារ ឿងមួយវដេរេើករេើងបានរនាះរទ។

6

ឥេូវរនះ រយើងនិយយអំរីកា អះអាង បស់ នួន ជា អំរីកា រធវើ ដឋក្បហ រហ្ើយបានបង្គាញ

7

ថារួករគបាន ករ

ើញថាមន ដឋក្បហ វមនតាម យៈក្បវតតិសាស្តសដវកលងកាលយ

វដេរួករគរ ៀបចំរេើង

8

រនាះ។ រក្ៅរីកា ក្បជំវខឧសភា <ឆ្ែំ៧៥> វដេនិយយអំរីកា រធវើ ដឋក្បហ

9

ក្រឹតិកា
ត ណ៍>ផាះុ ក្គ្នប់វបករៅ<កែុងឆ្ែំ>៧៦

<ទី២ រដាយមន

រៅឃាលង
ំ រក្គឿងអាវធ<កែុងរខតតរសៀមរាប។

រលាក

10

រលាកក្សីរៅក្កម បានដឹងតាម យៈភសតតា
ុ ង គឺ>សាថនីយ វិទយុកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយបរនាាសអារម ិក

11

ថា អារម ិកជាអែកបំផះាុ ក្គ្នប់វបកនុ៎ង។ រហ្ើយអែក<ជំនាញ និងអែក>ក្សាវក្ជាវមួយចំនួនរគថា អាច

12

ថាថ្ង ឬក៏រវៀតណាមជាអែកទមលក់ក្គ្នប់វបករនាះ។ ប៉ាវនត នួន ជា វប ជាអះអាងរផសងរៅ វិញ រដើមបី

13

ដ
ផដេ់យតតិកមមចំរពាះកា សមលប់ បស់រួករគ។ រគនិយយថា រនះជាវផនកា បស់ កយ ធួន រដើមបីផួេ

14

ំេំ បប រក្ពាះថាឃាលង
ំ អាវធហ្ែឹង គឺ<សថិត>រៅកែុងតំបន់ បស់ កយ ធួន។ <រលាក រលាកក្សីរៅក្កម

15

> រហ្តអវីបានជា កយ ធួន <រៅវិញ?> ក្បសិនរបើគ្នត់ចង់ផួេ
ដ ំេំ ដាឋភិបាេមជឈិម<រៅភែំររញ>

16

ហ្ែឹង

17

រសាះ<ក្តង់ចំណចរនះ>។ ក្បសិនរបើរយើងចង់ផួេ
ដ ំេំ បប ចង់ករមាច បបហ្ែឹងគឺរៅបំផះាុ ក្គ្នប់វបក

18

រៅភែំររញ រៅបំផះាុ ឃាលង
ំ អាវធរៅភែំររញ <រទើបរយើងអាចផតួេ បបហ្ែឹងបាន។> ប៉ាវនតឥេូវហ្ែឹងវប

19

ជា នួន ជា គ្នត់អះអាងថា កយ ធួន ជាភាែក់ង្គ បស់រវៀតណាម រហ្ើយជាវផែកមួយថ្នវផនកា បស់

20

រវៀតណាមរៅ វិញ។

21

<ចះ>រហ្តអវីគ្នត់រៅបំផះាុ ឃាលង
ំ ផាក
ុ អាវធ បស់គ្នត់រៅ វិញ<?>

វអត់ៗរហ្តផេទ្ធេ់វត

[០៩:១៧:៤៦]

22

<វគួ ឲ្យោប់អា មមណ៍វដ របើរយើងរមើេរៅ>កែុងរសៀវរៅ បស់ រងត សមបតតិ។ នួន ជា បាន

23

និយយ<រៅកាន់ រងត សមបតតិ មនវផែកមួយកែុងរសៀវរៅរនាះ វដេ នួន ជា ក្បាប់ថា មនមនសស

24

រផសងៗគ្នែរក្ចើននាក់ វដេគ្នត់ និង បបរនាះ សមលប់រោេ រហ្ើយកែុងចំរណាមរួករគទ្ធំងរនាះ គឺជា

25

“មិត”ត រហ្ើយអែកវដេគ្នត់សមលប់មន>ក្កុមមិតភ
ត កដិ< បស់គ្នត់> រហ្ើយ កយ ធួន។ <ទ្ធំងរនះមន

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២២ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

8

1

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

2

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

3

នួន ជា”>គ្នត់និយយអំរីសស្តង្គេមសី វិេ គ្នត់និយយថា “មនសស បស់ កយ

4

ុ
រហ្ើយវបរងកើតឲ្យមនសាថនភារតានតឹង រៅរេើ
រវៀតណាម វដេ<នាំ>ទិញទំនិញ<ចូេ>កមពជា

5

សាថនភារវដេកាន់វតេំបាកណាស់រៅរហ្ើយ។” គ្នត់និយយថា “កយ ធួន រធវើឲ្យរយើងរហ្ើយនិងរវៀត

6

ណាមកាលយជាខាមង
ំ នឹងគ្នែ។” អច
៊ី ឹងវហក់ដូចជាថា នួន ជា គ្នត់និយយផាយ
ុ រៅនឹង<សំរៅ>ក្បវតតិ

7

សាស្តសដវដេគ្នត់រេើករេើង <គឺជាក្បវតតិសាស្តសត>វកលងបនលំរនាះ។ គ្នត់និយយថា កយ ធួន រធវើឲ្យកមពជា
ុ

8

ក្បជាធិបរតយយ រហ្ើយនិងរវៀតណាមរៅជាខាមង
ំ នឹងគ្នែ ប៉ាវនតរក្កាយមករទៀតគ្នត់<វប ជា>ថា កយ

9

ធួន ហ្ែឹងជាភាែក់ង្គ បស់រវៀតណាមរៅ វិញ។

ធួន ោប់ខួ ន
ល ទ្ធហន

10

ចំរពាះរហ្តកា ណ៍ទី៣ រៅកែុងក្បវតតិសាស្តសដវកលងកាលយ បស់ នួន ជា ហ្ែឹង គឺជា<រចតនា

11

ផតួេ ំេំ រហ្ើយរនះជា>រហ្តកា ណ៍ដេ
៏ ែមួយ។ កាេរីមសិេមិញ <ររេ>ខាំ<
ុ ឮ នាះបាញ់ រធវើឲ្យខាំ>
ុ

12

នឹករ

13

រមសា> ៧៦ គឺមនកា គប់ក្គ្នប់វបក<ថ្ដមួយផាះុ រៅខាងរក្កាយ> បងក្រះប មរាជវំង ក្គ្នប់វបកវត

14

មួយក្គ្នប់រទ វដេរគគប់រៅ បងខាងរក្ៅរៅកណា
ដ េអក្ធាក្តរទៀត រហ្ើយគ្នមនអែក បួសសូមបីវតមែក់

15

រហ្ើយមិនដឹង<រគ្នេរៅថ្នកា ដាក់ក្គ្នប់វបករនាះវដ ។

16

បានវដ រទ? មនទ្ធហនគួ ឲ្យក្សរណាះមែក់រ្
ម ះ> យឹម សមបតតិ ក្តូវរគោប់ខួ ន
ល <រដាយសា វត

17

រ ឿងហ្ែឹង រហ្ើយរគនាំខួ ន
ល គ្នត់>រៅ ស-២១។ រហ្ើយតាមរមធាវីកា ពា កដី< បស់ នួន ជា ក្បាប់ថា

18

បគេេរនះ មិនក្តូវបានរគរធវើបាបអីរទ។> គឺថា រគអត់មនរធវើបាប យឹម សមបតតិ រទ ប៉ាវនដរយើងទ្ធំងអស់

19

គ្នែដឹងរហ្ើយ ខាំម
ុ ិនបាច់និយយរទ ថារតើរគរធវើយ៉ាងរម៉ាចចំរពាះអែករទ្ធស<ចូេរៅ>ស-២១ រនាះ។

20

<អ៊ីចឹង គ្នត់ក្គ្នន់រៅដេ់អងេយ
ុ ចះ មិនមនកា រធវើបាបអី ក្គ្នន់វតសា ភារថាបានចូេ ួមជារក្ចើន

21

ឆ្ែំកែុងកា សមគំនិតគ្នែក្បឆ្ំងនឹង បបរនាះ

22

គឺវមិនសម>ទ្ធេ់វតរសាះ

23

កណា
ដ េអក្ធាក្តហ្ែឹង វគ្នមន<រគ្នេរៅអីផង រហ្ើយរគរេើករ ឿងរនះថាជា>រចតនា<រធវើ ដឋក្បហ ។

24

សាតប់រៅក្គ្នន់វតជារគ្នេបំណងវដេ បបរនះបំថ្ភលក្បវតតិសាស្តសត

25

ខាលច កែុងរគ្នេរៅរធវើយតតកមមសមលប់>។

ើញ<រ ឿងរនះវដ >។ នួន ជា និយយអំរីរហ្តកា ណ៍រៅរម៉ាងបួន<កនលះ>ក្រឹក រៅថ្ងៃ០២ <វខ

រតើន័យរនះអាចបណា
ត េឲ្យមនកា ផតួេ ំេំ

រហ្ើយរឆលើយដាក់រគឯងអច
៊ី ឹងរៅ។

រតើវអាចរៅ ួចរទ?

វដេរគគប់ក្គ្នប់វបកក្តឹមវតមួយក្គ្នប់<>រកៀន បងវំងរៅរម៉ាងបួន

រដើមបីផសរវផាយទូរៅអំរភា
ី រភ័យ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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1

9

[០៩:២០:៤៦]

2

រហ្ើយសាកសីមួយរទៀតវដេ<>វផែកយ៉ាងខាលង
ំ <រេើទេហីក ណ៍ បស់ នួន ជា គឺជា>សកខីកមម

3

បស់ វសម រហ្ឿន មករីកងរេ៣១០។ ភសតតា
ុ ង បស់គ្នត់ហ្ឹង
ែ មិនគួ ឲ្យរជឿជាក់ទ្ធេ់វតរសាះ

4

ុ ូម ំឭកបនដិចអំរីភសដតា
ុ ង បស់ វសម រហ្ឿន។ វសម រហ្ឿន
<រហ្ើយបានសីររេរវលាខាំខ
ុ លះ>។<>ខាំស

5

<រដើមរេើយ>ក្តូវបានមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ
សាដប់ចរមលើយមួយសា ួចមករហ្ើយ។ ររេនុ៎ងគ្នត់

6

ថា គ្នត់ជារមបញ្ញជកា កង<វ >រសនាធំ។ ប៉ាវនដរៅររេវដេគ្នត់មកដេ់តលាកា គ្នត់ថា ក្គ្នន់វត

7

ជារមបញ្ញជកា អនរសនាតូចវតប៉ារណា
ា ះ អនរសនាតូចវតប៉ារណា
ា ះ។ <អ៊ីចឹង ជាក់វសតង> គ្នត់បាន

8

<ផតេ់>រ័ត៌មន<បំរផលើសឲ្យ ឌ្ី.សី.រខម អំរីឋាននត សកតិ និងភារោំបាច់ បស់គ្នត់រៅកែុងចេនាវខម

9

ក្កហ្ម។ ដូរចែះ វជារ ឿងគួ ឲ្យោប់អា មមណ៍ផងវដ > រៅកែុងកិចចសមាសន៍ជាមួយនឹងមជឈមណឌេ

10

ឯកសា កមពជា
ុ

គ្នត់និយយអំរីកា រ ៀបរាប់េមែិតយ៉ាងខាលង
ំ អំរីកា វយក្បហ ជាមួយរវៀតណាម

11

បស់គ្នត់រនាះ។ រៅររេវដេ ឌ្ី.សី.រខម សួ គ្នត់ គ្នត់បាននិយយថា រយើងដតផាះរវៀតណាម ខាំស
ុ ូម

12

ដកក្សង់៖ “បាទ រយើងដតផាះទ្ធំងអស់ រយើងមិនឲ្យវមនសវតថិភាររេើយ។ ផាះរវៀតណាមទ្ធំងអស់រនះ

13

គឺសង់វកប ៗគ្នែ ដូរចែះរយើងង្គយក្សួេវមនវទន ក្គ្នន់វតដតមួយផាះ រៅគឺវរាេរឆះរៅដេ់ផះា រផសងៗ

14

ទ្ធំងអស់។” គ្នត់បានក្បាប់ ឹតវតេមែិតបវនថមរៅរទៀត រៅរេើរ ឿងកា វយក្បហ ជាមួយរវៀតណាម

15

។ គ្នត់អះអាងថា គ្នត់បានោប់ជនសី វិេរវៀតណាមបីនាក់ រហ្ើយគ្នត់បានបវនថមថា គឺគ្នត់និយយ

16

ក្បាប់ ឌ្ី.សី.រខម <យ៉ាងេមែិត>ដូចតរៅរនះ <សូមដកក្សង់៖ “>រួកវហ្ែឹងជាក្បជាជនសាមញ្ា

17

ជាអែកភូមិធមមតា រយើងក្គ្នន់វតនិយយរៅ ថារយើងោប់ទ្ធហនយួន ឬក៏ខាមង
ំ យួន ប៉ាវនដតាមរិតរៅ រួក

18

វហ្ែឹង ក្គ្នន់វតជាជនសី វិេដូចជាអែកវក្ស ស់រៅផាះតូចៗ ដូចក្បជាជនរយើងដូចគ្នែ ប៉ាវនដរួកវក្តូវបាន

19

រគរោទថា ជាទ្ធហនយួន រហ្ើយបងខំឲ្យសា ភារថាជាទ្ធហនយួនកែុងររេសួ ចរមលើយ។” សំរទ្ធស

20

អវីវដេ វសម រហ្ឿន បាននិយយអំរីរវៀតណាម រៅររេវដេគ្នត់មកផដេ់សកខីកមមរៅតលាកា រនះ

21

<រហ្ើយបានសបងផងរនាះ?> គ្នត់និយយថា គ្នត់មិនវដេរៅរវៀតណាមរទ <សូមបីវត>វយក្បយទា

22

កែុងសម ភូមិជាមួយរវៀតណាម <ក៏គ្នត់មិនបានចូេ ួមផង>។ អ៊ីចឹងបានន័យថា <រ ឿងរាវសស្តង្គេម

23

វដេគ្នត់និយយក្បាប់មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ គឺមិនវមនជាកា រិតរទ។>

24
25

[០៩:២៣:៣៦]
<ឥេូវ ចះចំវណកកា ចូេ ួម បស់គ្នត់ វិញ។> ខាំ<
ុ សូមរេើកយក>រហ្តកា ណ៍មួយរទៀត

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧
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ទំរ័

ថ្ងៃទី២២ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

10

1

វដេ<វដេគួ ឲ្យោប់អា មមណ៍វដ រចញរីកំណត់រហ្តថ្នកា សាតប់ចរមលើយ បស់គ្នត់>វដេគ្នត់រឆលើយ

2

ជាមួយមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ វដេររេរនាះ វសម រហ្ឿន ហ្ែឹងគ្នត់កហ្ក ឬក៏គ្នត់បំរផលើស

3

រ័ត៌មន<ថា ូបគ្នត់ហ្ឹង
ែ សំខាន់>។

4

វដេគ្នត់រៅកែុងកងរេធំ៣១០ <កាេរណាះ សថិតរៅកែុងកងរេឧតត ចំណះឲ្យកងទ័រមជឈិម។ >

5

គ្នត់និយយដូចតរៅរនះ <ខាំដ
ុ កក្សង់>៖ “<ររេរនាះ> ខាំ<
ុ វតងវត>រៅជាមួយសរមដចនាយក ដឋ

6

មស្តនដី ហ្ូត” រហ្ើយគ្នត់បញ្ញជក់ថា គ្នត់និយយហ្ែឹង គឺសំរៅរៅរេើសរមដចនាយក ដឋមស្តនដី ហ្ន វសន។

7

រហ្ើយគ្នត់និយយថា “ហ្ន វសន គឺជារមបញ្ញជកា ងកងរេធំ៣១០” ជាកងរេមជឈិមវដេ<រី

8

មន>សថិតរក្កាមភូមិភាគឧតត ។ <រលាក រលាកក្សីរៅក្កម> ប៉ាវនដរយើងដឹងចាស់<តាមភសតតា
ុ ងវដេ

9

រយើងមន> រហ្ើយ<ខាង>រមធាវីកា ពា កដីក៏ដឹងចាស់<វដ

គ្នត់និយយ<ក្បាប់មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ >ថា

រៅររេ

រួករគវងមទ្ធំងរេើករ ឿងរនះរេើងកែុង

10

អំេុងររេសកខីកមម បស់ វសម រហ្ឿន រនះរទៀតផង។> រមបញ្ញជកា ងកងរេ៣១០គឺ<រ្
ម ះ>

11

រវឿង។ រហ្ើយរយើងក៏ដឹងវដ ថា <ទីបញ្ច ប់ >គ្នត់ក្តូវបានរគោប់ខួ ន
ល រហ្ើយសមលប់រោេរៅស-២១ គឺ

12

រេខរ ៀង១៣៥៩៤ រៅកែុងបញ្ជ ី បស់ក.ស.ច.ស។ រហ្ើយរយើងដឹងចាស់ថា រមធាវីកា ពា កដីក៏ធាលប់

13

រេើករេើងរក្ចើនដង ទទួេសាេេ់រក្ចើនដងមករហ្ើយថា ហ្ន វសន <មិនវមន>រៅកែុងភូមិភាគ<ឧតត >

14

រទ <គ្នត់បានបរក្មើកងទ័ររៅរដើមឆ្ែំថ្ន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ និងកែុងអំេុងររេសស្តង្គេមសី វិេ

15

រៅភូមិភាគបូពា៌>។ ដូរចែះអវីវដេរយើងសាដប់ ឬក៏រយើងរ

16

រនះ និង>ឯកសា បស់មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ រនាះគឺគ្នត់ររនលើសអំរីឋានៈ អំរីតួនាទី អំរីរ័ត៌មន

17

ក៏ដូច<បានកហ្កអំរី>កា ជាប់ពាក់រ័នា បស់គ្នត់ជាមួយនឹងនាយក ដឋមស្តនតីរនាះ

18

<រតើគ្នត់និយយ>អវី<ក្បាប់>មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ

19

ដំបូង រគសួ គ្នត់អំរី បបរនាះ រហ្ើយ>គ្នត់និយយដូចតរៅរនះ៖ “ខាំសា
ុ េ េ់ បបរនះចាស់ណាស់ ប៉ាវនដ

20

ខាំម
ុ ិនអាច ត់រគច ឬក៏ក្បឆ្ំងបានរទ” គ្នត់បនដថា៖ “ខាំម
ុ ិនវដេរភលច បបប៉ាេ រត រទ រហ្ើយជារ ៀង

21

រាេ់ថ្ងៃ ខាំវុ តងវតក្បាប់កូនរៅ បស់ខំថា
ាុ កូនៗ រៅៗទ្ធំងអស់ក្តូវវតក្បឆ្ំង បបរនះ រហ្ើយមិនក្តូវឲ្យ

22

វរកើតរេើងជាងមីមង
ដ រទៀតរៅក្បរទសកមពជា
ុ រេើយ។” បនាាប់រីគ្នត់រេើករេើងអំរីចំណចទ្ធំងអស់ <ជិត

23

ដេ់ចំណចចងបញ្ច ប់ថ្នបទសមាសន៍ បស់គ្នត់ គ្នត់និយយ>អំរីតក្មូវវដេគ្នត់ក្តូវក្បឆ្ំង ប៉ាវនដគ្នត់

24

បាននិយយថា រអឿន វដេជារមបញ្ញជកា បស់គ្នត់<កែុងកងរេ៣១០។ គ្នត់ខួ ន
ល ឯងផ្ទាេ់ក្តូវ>រអឿន

25

ហ្ែឹង បញ្ញជឲ្យគ្នត់ដឹកអាវធរីភំរែ រញរៅកំរង់ោមរៅវិញ រហ្ើយគ្នត់និយយថា <អាវធទ្ធំងរនះ>ក្តូវ

ើញរៅកែុងចរមលើយ បស់<រលាក វសម រហ្ឿន

គឺគ្នត់បំថ្ភលវតមដង។

<អំរីកា >ក្បឆ្ំង<នឹង> បបរនាះ<?

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២២ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

1

<យកមករក្បើ>វយក្បហ សាថនីយ វិទយុភំរែ រញ

2

រៅក្កម> រតើវមនន័យយ៉ាងរម៉ាច? ក្បសិនរបើកងរេហ្ែឹង មនទីតាង
ំ រៅភែំររញ<មនវផនកា >វយ

3

ក្បហ រៅរេើភំរែ រញ។ អ៊ីចឹងរហ្តអីោបា
ំ ច់ក្តូវបញ្ជូ នអាវធរៅកំរង់ោមរធវើអី។ រហ្ើយរគដឹងចាស់

4

រហ្ើយថា ររេនុ៎ងកំរង់ោមគឺជាមូេដាឋន បស់ វក រក ជាមនសសវដេរសាមះក្តង់បំផតជាមួយ បប

5

<កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ រហ្ើយក៏ជារមបញ្ញជកា ដ៏កាចមួយ ូបវដ ។> អច
៊ី ឹងសាដប់រៅ វគ្នមនសមរហ្ត

6

ផេទ្ធេ់វតរសាះ។

7
8
9

<និងក្រលានយនតរហះ>។

<រលាក

11

រលាកក្សី

[០៩:២៧:១៧]
រៅររេវដេគ្នត់មកផដេ់សកខីកមមរៅទីរនះ រៅររេវដេរយើងសួ <គ្នត់ផ្ទាេ់>អំរី រអឿន
<រដាយសហ្កា ជាមួយខាមង
ំ បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

>គ្នត់បានរឆលើយដូចតរៅរនះ

<ខាំស
ុ ូមដក

10

ក្សង់៖ “>និនាែកា នរយបាយ បស់គ្នត់ ឬក៏អីហ្
វ ឹង
ែ រយើងអត់ដឹងរទ។” គ្នត់ផេ
ដ ់សកខីកមមរដាយបាន

11

សបង។ គ្នត់និយយថា៖ “ខាំម
ុ ិនវដេទទួេបញ្ញជផ្ទាេ់ណាមួយរីគ្នត់រនាះរទ” គឺរី រអឿន គ្នត់រឆលើយរៅ

12

រម៉ាង១០:០៦នាទី។ វសម រហ្ឿន បានក្បាប់រយើងរក្ចើន ដូចវដេសាកសីរផសងៗនិយយ គឺថារក្កាយ

13

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

14
15

បស់គ្នត់ទ្ធង
ំ អស់។ ដូរចែះ ន ណាៗក៏ដឹងរ ឿងរនះវដ >។
រយើងមន បាយកា ណ៍បនាាប់បនសំមួយចំនួន បស់ទ្ធហន ក៏ដូចជាជនរភៀសខលួនជារដើម បាន

16

<ក្បាប់ថា រគបានឮ>អំរីកា បះរបា

ឬក៏វផនកា បះរបា ក្បឆ្ំង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ប៉ាវនដ

17

រយើងមិនភាាក់រផែើេរនាះរទ

18

វផនកា ចង់ផួេ
ដ ំេំសមលប់ ប៉ាេ រត អ៊ីចឹង។ <រួកកបត់ក្តូវបានោប់ខួ ន
ល រហ្ើយវផនកា សមលប់ ប៉ាេ

19

រត ក្តូវបានបរញ្ជ ៀស។> អាហ្ែឹងវក្គ្នន់វតជាកា រឃាសនា បស់ បបរនាះប៉ារណា
ា ះ <រហ្ើយក្បជាជន

20

ក្គ្នន់វតនិយយរ ឿងរនាះរេើង វិញ>។ រមធាវីរដើមបណដឹង ដឋបបរវណី គ្នត់បានសួ វសម រហ្ឿន អំរីតួ

21

នាទី បស់គ្នត់រៅកែុង បបរនាះ រហ្ើយគ្នត់រឆលើយដូចតរៅរនះ គឺរៅក្បវហ្េជារម៉ាង ជិតរម៉ាងរី ៖ “ខាំុ

22

របដជាាបរក្មើកងទ័រ <>ប៉ាវនដខំម
ាុ ិនដឹងថា រតើគ្នត់មនវផនកា កបត់អងេកា ឬក៏អត់រនាះ។” រហ្តអវីបាន

23

ជារមធាវីកា ពា កដីវផែកខាលង
ំ រៅរេើសកខីកមម បស់គ្នត់។ បានន័យថា កាេរីមនគ្នត់និយយរផសង ប៉ាវនដ

24

រដាយគ្នត់មកទីរនះផដេ់សកខីកមមរដាយមនសមបង

25

<រីវផនកា បស់ រអឿន រហ្ើយមិនវដេទទួេបញ្ញជផ្ទាេ់រី រអឿន រេើយ>។ រហ្ើយរៅររេវដេផដេ់

<>វដេ បបហ្ែឹងផសរវផាយថាមនវផនកា ផដួេ ំេំ បប

គ្នត់វប និយយរផសង

មនកា រធវើ

ថាគ្នត់អត់ដឹងអីទ្ធង
ំ អស់

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២២ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

12

1

ទីរនះ រមធាវីកា ពា កដីបានអាននូវអវីវដេគ្នត់បានរឆលើយជាមួយមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ
<រៅចង

2

បញ្ច ប់ថ្នកិចចសមាសន៍ បស់គ្នត់ អំរី>កា ដឹកជញ្ជូ នអាវធ និងកា ចង់ផួ េ
ដ ំេំ ប៉ាេ រត។ រៅររេ

3

ហ្ែឹង គ្នត់វប ជានិយយទទួេសាេេ់រៅវិញ ថាគ្នត់បានរធវើ។ ដូរចែះរហ្ើយក្បាកដណាស់ថា វសម

4

រហ្ឿន ជាសាកសីេែបំផតសក្មប់រមធាវីកា ពា កដី ប៉ាវនដចំរពាះរយើងរផសង គឺថារ ឿង បស់គ្នត់ហ្ឹង
ែ មិន

5

គួ ឲ្យរជឿទកចិតទ្ធ
ត េ់វតរសាះ។

6
7

[០៩:៣០:០៨]
រៅ<ចំណចណាមួយ>កែុងសកខីកមម បស់ ឌ្ច មនមដងរនាះ រមធាវីកា ពា កដីបានរេើករេើងនូវ

8

សំណួ ក៏ដូចជាចរមលើយជារក្ចើន បស់ វសម រហ្ឿន និងអែកដថ្ទរទៀតមករីកងរេ៣១០ អំរីវផនកា

9

<វយក្បហ បស់កងរេ៣១០រនាះ> រហ្ើយ ឌ្ច បានរឆលើយដូចតរៅរនះ<៖ “>ខាំស
ុ ូមនិយយឲ្យ

10

បានចាស់” ឌ្ច គ្នត់និយយ<>រៅថ្ងៃ២៣ មិងនា ២០១៦ គ្នត់និយយថា៖ “<វក្គ្នន់វតជារ ឿង

11

សាមនៗប៉ារណា
ា ះ។

12

<ចរមលើយទ្ធំងអស់រនះ>ទ្ធេ់វតរសាះ<>។” <ទីបញ្ច ប់ រ ឿងរចតនារធវើ ដឋក្បហចងរក្កាយរនះ >វ

13

ក្គ្នន់វតជាអវីវដេរមធាវីកា ពា កដីបានវកលងបនលំ<ក្បវតតិសាស្តសត>វតប៉ារណា
ា ះ។ រៅកែុងវខឧសភា ៧៨ គឺ

14

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

15

គឺរៅវខឧសភា ៧៨ ប៉ាវនតអីវវ ដេរេើករេើងរនះគឺវបង្គាញផាយ
ុ រៅវិញ។ ភសតតា
ុ ងបានបង្គាញថា តាំងរី

16

មនវខឧសភា ៧៨ហ្ែឹង បបហ្ែឹងោប់រផតើមរបាសសមែតកងទ័រភូមិភាគបូពា៌បាត់រៅរហ្ើយ។ រហ្ើយ

17

រសា ភឹម បានចូេ ួមសហ្កា កែុងកា របាសសមែត<ហ្ែឹងវដ > គឺបានន័យថា គ្នត់សហ្កា រហ្ើយ

18

គ្នត់វងមទ្ធំងោប់ទ្ធហនគ្នត់មួយចំនួនបញ្ជូ នមកស-២១។ រៅថ្ងៃទី២៥ វខឧសភា មនក្បតិបតតិកា

19

ធំមួយវដេបញ្ញជរដាយ វក រក វដេ<កែុងក្បតិបតតិកា រនាះ រមបញ្ញជកា > បស់ រសា ភឹម <ជារក្ចើន

20

ូប>ក្តូវបានោប់ខួ លន និងយករៅសមលប់រោេ<វតមតង>។ រហ្ើយរៅក្តង់ចំណចរនះ រសា ភឹម គ្នត់

21

ដឹងថាមនរ ឿងអវី<មួយ>រកើតរេើងរហ្ើយ។ មស រសឿន បានផដេ់សកខីកមមរៅថ្ងៃទី២៩ <មិងនា> ឆ្ែំ

22

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

23

“សំបក្ត បស់> រសា ភឹម <រេើករេើងអំរី> ដឋក្បហ រធវើកា ទមលក់សមមិតរត េខា និងសមមិតអ
ត ន

24

រេខាបកស រដាយកងកមលំងក្បដាប់អាវធដឹកនាំរដាយ សន រសន។” ដូរចែះ រៅររេហ្ែឹងវចវមលកវដ

25

ររេហ្ែឹងគឺ រសា ភឹម គ្នត់<ដូចរៅខចី មិនដឹងខលួន ថាខលួនឯង>ជាកមមភិបាេជាន់ខពស់មួយ ូប <ជារម

>វផនកា ហ្ែឹងវមិនវមនជាវផនកា < ដឋក្បហ >រិតរនាះរទ<។>

ខាំម
ុ ិនរជឿ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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13

1

ដឹកនាំ>យូ យ ណាស់មករហ្ើយ រៅកែុងចេនា បស់វខម ក្កហ្ម <និងចេនាកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

2

វតក្តូវមជឈិមកំណត់ថាជាជន>រគ្នេរៅ<រៅវិញ។> គ្នត់បានគិតថា សន រសន ហ្ែឹងជាអែករផដើមរធវើ

3

ដឋក្បហ ក្បឆ្ំងនឹង ប៉ាេ រត រហ្ើយនឹងអនរេខាបកសគឺ នួន ជា រនះរៅវិញ។ រហ្តដូរចែះឯងរទើប

4

មនសាកសីខលះវដេមករីភូមិភាគបូពា៌និយយអំរី ដឋក្បហ វដេរធវើរេើងរដាយប៉ាេ រត រៅវិញរទ។

5

េុង សាត វដេជាររទយរយធា <រហ្ើយជាក្បធានអងេភារររទយកែុងកងរេមួយ បាន>និយយថាគឺ

6

“សន រសន រទជាអែករផដើមរធវើ ដឋក្បហ រនះ។” គ្នត់ថា រសា ភឹម បានវិភាគអ៊ីចឹង គ្នត់បាននិយយរៅ

7

កាន់ រសា ភឹម។ បាទ េុង សាត និយយ<កាន់ រសា ភឹម>រៅចងឆ្ែំ៧៧ <ជាររេវដេកា របាស

8

សមែតកំរងោប់រផតើមរៅភូមិភាគបូពា៌។>គ្នត់បាននិយយរៅកាន់ រសា ភឹម រហ្ើយគ្នត់បានសួ រៅ

9

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

10

ថារក្កាយមកថា “អូ!ុ៎ សន រសន គឺមិនវមន ប៉ាេ រត រទ។” អ៊ីចឹងវឆេងបនតិចវដ រៅក្តង់ថា រសា ភឹម

11

ដូចវដេរយើងខាំប
ុ ង្គាញហ្ួសរី វិមតិសងស័យរហ្ើយ

12

រមធាវីកា ពា កតី> វដេថា រសា ភឹម ខលួនគ្នត់ផ្ទាេ់រនះបានរេើងមកភែំររញ។ រក្កាយរីរមបញ្ញជកា

<រៅកែុងរ ឿងរនះ

តាម យៈសាកសីជារក្ចើន បស់

13

បស់គ្នត់ក្តូវបាន<ោប់ខួ ន
ល និង>សមលប់រៅថ្ងៃទ<
ី ២៥> ឧសភា។ គ្នត់ក្បាប់កងទ័រ បស់គ្នត់ថា

14

គ្នត់រេើងមករដាះក្សាយ។ <គ្នត់បានរេើងឡាន ជាមួយ>អងេ កសវតប៉ានាមននាក់<ប៉ារណា
ា ះ> រហ្ើយនិង

15

ឡានរី រក្គឿងរេើងមកភែំររញ។

16

សាកសី នង នឹម ក៏បានផដេ់សកខីកមមរៅថ្ងៃទី១២ ធែូ ឆ្ែំកនលងរៅ។ គ្នត់បាននិយយថា៖ “កែុង

17

ររេរនះ របើសិនណាជា រសា ភឹម សរក្មច ត់រគចខលួន គ្នត់ ត់រគចបានរហ្ើយ ក៏ប៉ាវនតគ្នត់រនះ មនភកដី

18

ភារជាមួយ ប៉ាេ រត ណស់។ គ្នត់ថាគ្នត់ចង់មកជួប ប៉ាេ រត រហ្ើយនិង កឲ្យដឹងថាវមនរ ឿងរាវ

19

អវីរកើតរេើង។” <េុង សាត បានចងែេ
ុ បង្គាញថា អែកវដេរគសមលប់រនាះ គឺជាទ្ធហនវដេចាំងនឹង

20

រវៀតណាម។ ក្កុមកា ពា កតីអះអាងថា រនះជាវផនកា បស់រវៀតណាម វត រលាក រលាកក្សីរៅក្កម

21

រលាក េុង សាត, រតើមនកា បកវក្បរទ? រតើខំគ
ាុ ួ ឈប់សិន ឬយ៉ាងរម៉ាច?>

(មនបញ្ញាបរចចករទស)

22
23

[០៩:៣៥:០៥]

24

ក្បធានអងេជន
ំ ៖ំ

25

មនៗ បញ្ញាបកវក្បភាសា។
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(មនបញ្ញាបរចចករទស)

1
2

14

អែកបកវក្ប៖

(ភាសាអង់រគលស)

3
4

[០៩:៣៧:១៨]

5

រលាក នីកឡា
ូ ស គូមវជន៖

6

បាទ សូមអ គណរលាកក្បធាន។ េុង សាត <>បានវយក្បយទាជាមួយនឹងរវៀតណាមជាយូ

7

យ មករហ្ើយ។ គ្នត់ជាកងទ័ររធវើកា ជាមួយ រសា ភឹម រហ្ើយវយក្បយទារវៀតណាមកែុងឆ្ែំ៧៧ និង

8

៧៨ រហ្ើយគ្នត់បានរឆលើយដូចតរៅ អំរីកា ដឹងឮ បស់គ្នត់នូវក្រឹតិកា
ត ណ៍ថ្ងៃទី២៥ ឧសភា ៧៨ គ្នត់ថា

9

៖ “ក្បជាជនក្តូវបានរគយករៅសមលប់រោេ <រមកងរេក្តូវករមាច។ អ៊ីចឹង ខាំស
ុ នែិដាឋនបានថា>អែក

10

វដេសមលប់ហ្ឹង
ែ គឺជារួកកបត់ រហ្ើយរហ្តអីបានជាយករួករយើងរៅសមលប់ រួករយើងក្បយទា រៅតាម

11

ក្រំវដន<គ្នមនន ណារទៀតរទរៅក្បយទា ។ រយើងជាអែកកា ពា ក្រំវដន ចះ>រម៉ាចបានជាយករួករយើងរៅ

12

សមលប់រៅវិញ?”

13

<រលាក រលាកក្សីរៅក្កម >មនភសតតា
ុ ងថ្នក្បវតតិសាស្តសតរិតក្បាកដ វដេអាចមនេកខណៈ

14

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

15

ក្បជាធិបរតយយវតងវតមនរចតនាថា ចង់ទមលក់ <និងសមលប់> ប៉ាេ រត និង នួន ជា រហ្ើយនិង

16

<មជឈិម>។ <មនភសតតា
ុ ងមួយបញ្ញជក់ថា> នួន ជា និង ប៉ាេ រត រនះគឺថាបានរធវើដំរណើ រៅកាន់ភូមិ

17

ភាគ<ហ្ែឹង ជាកវនលងវដេរគអះអាងថា កងទ័ររៅទីរនាះក្តូវបានក្បមូេផតំ ុ មនរគ្នេបំណងសមលប់

18

រួករគ។> តាម យៈឯកសា

19

កណា
ដ េថ្នកា េកេយ បស់រវៀតណាមចូេមកកែុងកមពជា
ុ

20

ពាយ័រយ។ ប៉ាេ រត បានរធវើដំរណើ រៅភូមិភាគពាយ័រយ ជាភូមិភាគ បស់ ស់ ញឹម ជាមួយនឹងរភាៀវចិន

21

ដ៏សំខាន់។ កា រធវើដំរណើ រនះ ួមរៅជាមួយនឹង វន រវត <វដេរក្កាយមក ក៏ក្តូវបានរគរបាសសមែត

22

វដ ។ រួករគទ្ធំងរនាះក្តូវបានទទួេសាវគមន៍រដាយ> ស់ ញឹម<>។

23

E3/1339 ជា វិទយុផាយសំរេងរៅ<វខ>ធែូ ឆ្ែំ១៩៧៧។ រៅពាក់
ប៉ាេ

រត

បានរធវើដំរណើ រៅភូមិភាគ

[០៩:៣៩:១៦]

24

អ៊ីចឹង ស់ ញឹម វដេទទួេបនាក
ុ ភូមិភាគរនាះ និងមនកងទ័រ រម៉ាចមិនសមលប់ ប៉ាេ រត រៅ

25

ររេរនាះវតមដងរៅ? <រម៉ាចក៏> ប៉ាេ រត <រជឿជាក់ខាលង
ំ រមល៉ាះ ររេមនសស្តង្គេមរដាយចំហ្វបបហ្ែឹង

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01518425

E1/527.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២២ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

15

1

ហន>ចូេរៅកែុងទឹកដី បស់

2

រក្ចើនដងមករហ្ើយ គឺ> ប៉ាេ រត ក៏មនកា រធវើដំរណើ រៅភូមិភាគបូពា៌ រៅជួបនឹង រសា ភឹម គឺ

3

ឯកសា < វីរដអូ>

4

<រហ្ើយ>ថា នួន ជា ក៏រធវើដំរណើ រៅភូមិភាគពាយ័រយ <និងភូមិភាគបូពា៌ជារក្ចើនដងវដ >។ សកខីកមម

5

រចញរីអងេ កស <រហ្ើយជាសាច់ញាតិ> បស់ រសា ភឹម មែក់ បាទរ្
ម ះ សន អង <ក្បាប់ថា “>នួន

6

ជា ហ្ែឹង<មិនក្តឹមវត>រៅទសសនកិចច<ជាញឹកញាប់ប៉ារណា
ា ះរទ វតវងមទ្ធំង>សក្មករៅទីបញ្ញជកា

7

<អងេ កស> បស់ រសា ភឹម <រទៀតផង។” របើសិនណារួកបូពា៌ និងរួកពាយ័រយ មនបំណងទមលក់ និង

8

សមលប់ ប៉ាេ រត វមនរនាះ រគក៏មនឱកាសជារក្ចើនសក្មប់រធវើរ ឿងហ្ែឹងរៅបាត់រហ្ើយ ប៉ាវនត រួករគ

9

មិនវដេក្បក្រឹតវត បបហ្ែឹងរទ។> រមដឹកនាំទ្ធង
ំ រនះបានរធវើដំរណើ រៅកាន់ភូមិភាគទ្ធំងរនាះ រហ្ើយគ្នមន

10

ស់ ញឹម រៅវិញ? <រ ឿងដូចគ្នែវដេខាងកា ពា កតីបានវចកោយជា

E3/3015R

<វដេខលួនរេើកមកបញ្ញចង
ំ ជារក្ចើនដង ួចមករហ្ើយ>។ រយើងដឹង

អែកណាប៉ាះពាេ់អក
ែ ទ្ធំងរនះបានរទ។

11

ភសដតា
ុ ងមួយរទៀតបង្គាញថា រមធាវីកា ពា កដីហ្ឹង
ែ
បង្គាញ<ក្ទឹស>
ី ត មិនសមរហ្តផេវបប

12

រម៉ាចពាក់រ័នរា ៅនឹងភូមិភាគ តំបន់សយ
វ ័ត <វដេចង់បានអំណាច និងឥទាិរេ រហ្ើយតំបន់ទ្ធង
ំ រនះជា

13

កា បរងកើតរដាយកងទ័រមជឈិម ប៉ាវនតមនកា រ ៀបចំសាជាងមី រក្កាយជ័យជមែះឆ្ែំ១៩៧៥>។ <រហ្ើយ

14

ទនាឹមនឹងកា រ ៀបចំសាងមីរនះ> កងរេទ្ធំងអស់ក៏ក្តូវដកហ្ូតរចញរីភូមិភាគទ្ធំងអស់ <> ួមទ្ធំង

15

ភូមិភាគបូពា៌ ភូមិភាគពាយ័រយផងវដ រដើមបីបរងកើតកងទ័រមជឈិម។ អ៊ីចឹងរបើសិនណាជារគមនរចតនា

16

ទមលក់មជឈិម ឲ្យកងទ័រមកឲ្យមជឈិមរធវើអី។ <និយយក្តេប់មករក្កាយបនតិច រហ្ើយ>រយើងរ

17

<>ក្ទឹសីជ
ដ ំងឺភ័យខាលច បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ដ មពជា
ុ រនះ<រេើខាមង
ំ ថ្ផាកែុង វ>មិនសមរហ្តផេ<ទ្ធេ់វត

18

រសាះ>។ រមដឹកនាំភូមិភាគក្បាំមួយកែុងក្បាំរី រនះ គឺក្តូវបានរបាសសមែត <រដាយរោទថាជាជន

19

កបត់> រតើបកសកមមយ
ុ នីសក
ដ មពជា
ុ ហ្ែឹងទទួេជ័យជមែះបានរដាយ របៀបណា<? រតើរគអាច កាអំណាច

20

បានយ៉ាងរម៉ាច>

21

រេខាបីនាក់រៅតំបន់សយ
វ ័ត ជាជនកបត់។ អែកទ្ធំងរនាះ ក្តូវបានរបាសសមែត មនដូចជា រៅរខតត>

22

រសៀមរាបមនរ្
ម ះ សត, <រៅរខតត>ក្រះវិហ <រ្
ម ះ> ហ្ងស រហ្ើយនិងខាងក្ករចះមនរ្
ម ះ

23

យី។ < ដាឋភិបាេ>កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ<ក៏បានអះអាងវដ ថា> រមបញ្ញជកា កងរេក្បាំកែុងក្បាំបួន

24

<ជាកងរេកែុងកងទ័របដិវតតន៍កមពជា
ុ រោទថាកបត់។ រមកងរេទ្ធំងរនាះ មនដូចជា> កងរេ១៧០

25

ចក្កី, ២៩០ <តាេ់>, ៣១០ រអឿន, ៤៥០ <សួង>, ៩២០ <្ន>។ រហ្ើយសមជិកគណៈកមមធិ

របើរមភូមិភាគក្បាំមួយកែុងចំរណាមក្បាំរី កបត់ខួ ន
ល រនាះ?

ើញ

<រួករគក៏បានអះអាងថា

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01518426

E1/527.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២២ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

16

1

កា អចិថ្ស្តនដយ៍<មែក់> វន រវត <និងក្បធានមនាី ៨៧០ រ្
ម ះ រឌ្ឿន។> អច
៊ី ឹង ថារតើអាចនឹង< កា

2

អំណាចបានយ៉ាងរម៉ាច? រតើរគ>ឈែ ះសស្តង្គេមសី វិេបានដូច របៀបណា? <រតើរគអាច កាអំណាចបាន

3

យ៉ាងរម៉ាច> របើរមកងរេភាគរក្ចើនគឺជាជនកបត់រនាះ? ចំណច<រនះ>ហក់ដូចជាមិនសមរហ្តផេ

4

រទ។

5

[០៩:៤២:៥៧]
រខៀវ សំផន បានដឹងរហ្ើយ គ្នត់រគបាន -- ក.ស.ច.ស បានសួ គ្នត់ សូមវកវក្បគឺ សាីវ រហ្ដឌ្័

6
7

សួ ថា រតើរៅកែុងថាែក់ដឹកនាំកំរូេមន<ភាែក់ង្គ ខាមង
ំ >ប៉ានាមនភាគ យ? <គ្នត់ក្បាប់>ថា៖ “<មន>

8

តិចជាងពាក់កណា
ដ េរៅមជឈិម រហ្ើយជិតពាក់កណា
ដ េរៅ<គណៈ>អចិថ្ស្តនដយ៍។” ប៉ាវនដវ<គួ ឲ្យោប់

9

អា មមណ៍វដ វដេថាវ>ជាផាយ
ុ <រីអីវវ ដេ> រខៀវ សំផន <បានរ ៀបរាប់>អំរីកិចចក្បជំ បស់គណៈ

10

អចិថ្ស្តនដយ៍។ រខៀវ សំផន បានរឆលើយដូចតរៅ៖ “តាមអវីវដេខាំបា
ុ នរ

11

អចិថ្ស្តនដយ៍រនះ

12

<កា ក្បជំរនះមិនវមនជាផលូវកា ប៉ានាមនរទ

13

និយយរេងរសើចជាមួយគ្នែបាន។”

ើញរៅកែុងកា រក្ងីកកា ិយេ័យ

គឺកា ក្បជំទូលាយ បស់គណៈអចិថ្ស្តនដយ៍មិនមនអវីវដេនាំឲ្យមនកា ភ័យខាលចរនាះរទ។
ដូចជាញាតិសណា
ត នមកជួបជំគ្នែអ៊ីចឹង។

រគវតងវត>អាច

14

សាកសីវដេនិយយអំរីទំនាក់ទំនងកមពជា
ុ
និងរវៀតណាម <វដេខាងរមធាវីកា ពា កតី បាន

15

រៅ> សាីហ្ិន
វ ម័ ីស កែុងរសៀវរៅ បស់គ្នត់ៗបាននិយយដូចតរៅ គឺទំរ័ ១០៦ ថា “មិនមនភសដ-ុ

16

តាងវដេ<របសកជន បស់> ប៉ាេ រត ប៉ានប៉ាងសមលប់ គឺជាភាែក់ង្គ រវៀតណាមរនាះរទ។ ផាយ
ុ រៅវិញ

17

អែកវដេ ប៉ាេ រត រាយមចង់សមលប់ហ្ឹង
ែ គឺថាបានអនវតតបញ្ញជ បស់ថាែក់ដឹកនាំវខម ក្កហ្មរដាយ

18

រសាមះក្តង់កែុង យៈររេបីឆ្ែំកនលងរៅ រហ្ើយរក្កាយមកគ្នត់និយយថា រសា ភឹម គឺអក
ែ វដេគឺថាមន

19

រចតនាខាលង
ំ កាលបំផតរដើមបីវយក្បយទាជាមួយរវៀតណាម។”

20

រតយយខលួនឯង ក៏ទទួេសាេេ់ថា រេើកវេងវតក្រឹតិកា
ត ណ៍ថ្ងៃទី២៥ ឧសភា វដេរគបានរ ៀបចំចេនា

21

បះរបា រៅភូមិភាគបូពា៌។ <រគនិយយរៅកែុង>ឯកសា

22

រៅរក្កាយ បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយ ស រស ថា៖ “>មិនមនកា សស្តង្គេមក្បយទាធំដំរទ រហ្ើយរយើង

23

បានោប់ខួ ន
ល រួករនះ មតងមួយៗ។”

24
25

សូមបីវត< ដាឋភិបាេ>កមពជា
ុ ក្បជាធិប-

E3/703 <មនឯកសា មួយរៅឆ្ែំ១៩៨៧

[០៩:៤៥:២៨]
រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ទ្ធត់ រធឿន <ជា>សាកសីវដេបានផតេ់សកខីកមម <រហ្ើយក៏ជាអែក

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01518427

E1/527.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២២ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

17

1

វដេខាងរមធាវីកា ពា កតី បានរឹងវផែកផងវដ ។> គ្នត់បាននិយយរី ស់ ញឹម វដេជាឪរកចង ឬក៏

2

រកធម៌ បស់គ្នត់។ រហ្ើយគ្នត់និយយ<កែុងក្បតិោ ឹក វដេបានផតេ់រដាយ េឹមគិន អំរី ស់ ញឹម

3

ដូចតរៅ>ថា៖ “ខាំខ
ុ ឹងណាស់ជាមួយនឹងគ្នត់ របើគ្នត់រេើងក្បឆ្ំង គឺថាក្បជាជនរាប់លាននាក់មិនក្តូវ

4

បានសាលប់វបបហ្ែឹងរទ។ <របើសិនជាគ្នត់រក្កាកតសូ រមល៉ាះ ក្បវហ្េគ្នត់មិនោប់កូនទ្ធហន បស់គ្នត់

5

រៅរទ។ វតគ្នត់រៅវតោប់រួករគឲ្យអងេកា ។” ខាងសហ្ក្រះរាជអាជាា រិតជាដឹងថា កែុងវផែកថ្នសហ្

6

ឧក្កិដក
ឋ មម ួម > រសា ភឹម និង ស់ ញឹម <បានជាប់រៅកែុងកា របាសសមែត រៅររេវដេបដិវតតន៍

7

រនះោប់រផតើមរេបក្តបាក់កូនរៅខលួនឯង។ ជាងមីមង
ត រទៀត> រួកគ្នត់រនះ បានសហ្កា កែុងកា ោប់កង

8

ទ័រខលួនឯង។ ចំណចរនះគឺវផាយ
ុ រៅនឹងកា អះអាងថា អែកទ្ធំងរី រនះមនវផនកា ទមលក់មជឈិមរោេ។

9

<ក្រឹតិកា
ត ណ៍មួយចំនួន អាចឆលះុ បញ្ញចង
ំ អំរីកា ោប់ខួ ន
ល រៅភូមិភាគបូពា៌។> សំបញ្ញចង
ំ សាលយ

10

ទី១ គឺឧបសមព័ន៦
ា (៤) <កែុងសា ណាបញ្ច ប់កិចចរិភាការដញរដាេ បស់រយើង>។រយើងរមើេរៅរ

11

រហ្ើយ មនកា ោប់ខួ ន
ល ភូមិភាគបូពា៌ កា ោប់ខួ ន
ល រៅភូមិភាគបូពា៌មន សូមបី -- មនវខឧសភា ៧៨រៅ

12

រទៀត។ បាទ សំរមើេរណ៌សីជមពូរនះ រ

13

បានរោទក្បកាន់រនះ <ជាររេ> ប៉ាេ រត សមលប់<រមបញ្ញជកា >ភូមិភាគ<បូពា៌>សំខាន់ៗ<ជា

14

រក្ចើននាក់>។ <កែុងតំបន់ទ្ធង
ំ រនាះ មនរណ៌សីជមពូ រហ្ើយកា ោប់ខួ ន
ល ទ្ធំងរនាះ រកើតរេើងមនររេ

15

ហ្ែឹងរៅរទៀត។>

ើញថា កា ោប់ខួ ន
ល ហ្ែឹងគឺរកើតមនរេើង ដឋក្បហ ដូចវដេ

សំបញ្ញចង
ំ សាលយបនាាប់៦(៥)។ រនះគឺកា ោប់ខួ ន
ល ភូមិភាគពាយ័រយ។ <រយើងបានោំថា>

16

ើញ

ស់

17

ញឹម <ក្តូវបាន>ោប់ខួ ន
ល ហ្ូតដេ់វខ<មិងនា> ៧៨ ឯរណាះ។ អ៊ីចឹងរណ៌សីជមពូរនះគឺបញ្ញជក់ឲ្យ

18

រ

19

ក្តូវបានោប់ខួ ន
ល <បញ្ញជក់ថា កា របាសសមែតបានោប់រផតើមមនកា ោប់ខួ ន
ល > រសា ភឹម <និង> ស់

20

ញឹម សហ្កា គ្នែជាយូ មករហ្ើយ។ ដូចវដេខាំបា
ុ នជក្មបជូន រៅររេ រសា ភឹម <ទីបញ្ច ប់បាន>

21

ដឹងថាមនអវីរកើតរេើងមិនក្សួេរហ្ើយ ប៉ាវនតរៅវតដូចជាមិន<សូវចាស់> គ្នត់គិតថា<ក្បវហ្េជា

22

ទរងវើ បស់> សន រសន <រៅវិញ> វដេ<>រាយមទមលក់ ប៉ាេ រត និង នួន ជា។ គ្នត់ក៏រេើងជិះ

23

ើញថា ភាគ យថ្នកងទ័រភូមិភាគពាយ័រយហ្ែឹង គឺក្តូវបានយកមក<ស-២១>មនររេ

ងយនត

រហ្ើយរេើងមកភែំររញ។

ស់ ញឹម

ចំណចរនះក៏មនកា បញ្ញជក់រៅកែុងឯកសា សេ់រីសម័យកមពជា
ុ

24

ក្បជាធិបរតយយ។ <តាមរិត កែុងឯកសា ឆ្ែំ១៩៨៧ វដេចេនាកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ បានចះកែុង

25

រេខ> ឯកសា

E3/703 ថា “រសា ភឹម ហ្ែឹងរគចខលួនជិះឡានមក រេើងមកគ្នត់រាយមមកជួប

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01518428

E1/527.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២២ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

18

1

ជាមួយនឹងសមមិតអ
ត នរេខាធិកា ហ្ែឹងគឺ នួន ជា <រហ្ើយថា នួន ជា រនះបានបដិរសធដាច់ខាតមិនក្រម

2

ជួបគ្នត់។”>

3

អ៊ីចឹងចាស់រហ្ើយថា រវៀតណាមមិនមនកា រក្ជៀតចូេមកកែុងកាេម៉ាសីនដឹកនាំបកសកមមយ
ុ -

4

នីសក
ត មពជា
ុ រនាះរទ។ កែុងរនាះក៏រយើងមនឯកសា មករីបណា សា បស់សូរវៀតផងវដ <E3/9644> គឺ

5

ជារសៀវរៅវដេស រស រដាយ វអម៉ាូក្ទីស ម៉ាូសាកូវ វដេរគ កបានរៅកែុងបណា
ា េ័យ បស់សូរវៀត។

6

រហ្ើយក៏បាន ករ

7

> ខាំយ
ុ េ់រ

8

កមមយ
ុ នីស>
ត រវៀតណាម<បាន>និយយ<ជាមួយនឹងអគេ ដឋទូតសូរវៀត រដាយរៅ>តួនាទីសំខាន់ៗរៅ

9

កែុងបកស<នរយបាយរវៀតណាម ថាជាតួនាទីដ៏សំខាន់ទី២ បស់បកស។”> និយយតួនាទី< បស់>នួន

10

ែ គឺជាមនសស បស់រយើង<រហ្ើយជា>មិតភ
ត កតិ
ជា< វិញ> រេ យន់ បានបញ្ញជក់ សូមដកក្សង់៖ “គ្នត់ហ្ឹង

11

ផ្ទាេ់ខួ ន
ល បស់ខំវាុ តមតង។” <រលាក រលាកក្សីរៅក្កម >អច
៊ី ឹងរៅកែុងសម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

12

រម៉ាចក៏រគមិនរជឿថា នួន ជា ហ្ែឹងជាភាែក់ង្គ រវៀតណាមរៅ។ <រៅកែុងទីងងឹត >ចំណចរនះបញ្ញជក់ឲ្យ

13

រ

14

សែិទារៅកែុងបកសកមមយ
ុ នីសក
ដ មពជា
ុ គឺ នួន ជា រនះឯង។ រហ្ើយវគួ ឲ្យយេ់បានផងវដ ថារហ្តអវីបាន

15

ជាគិតរីក្បវតតិ បស់ នួន ជា រហ្តអីបានជារវៀតណាមគិតយ៉ាងដូរចែះ រនះរដាយសា វតទំនាក់ទំនងវវង

16

ឆ្ៃយ វងរវៀតណាម និង នួន ជា។ <ជាងមីមង
ត រទៀត រយើងខាំម
ុ ិនវមនចង់និយយថា កែុងអំេុងររេ បប

17

កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ រលាក នួន ជា ជាភាែក់ង្គ រគរនាះរទ។>

18
19

ើញរៅកែុងឯកសា រនះ នូវចំណចមួយវដេ បាយកា ណ៍រនាះនិយយថា <រេ យន់

ើញថា ជាឯកអគេ ដឋ<សូរវៀតរៅររេរនាះ ខាំដ
ុ កក្សង់៖> “<>រេ យន់ <រមដឹកនាំ

ុ ក្បជាធិបរតយយ រវៀតណាមគិតថាអែកវដេជិត
ើញថា អវីវដេរកើតរេើង វងរវៀតណាម និងកមពជា

[០៩:៥០:៤២]
ប៉ាវនតសូមោំថា រៅរដើមដំបូងថ្នកា ជំនំជក្មះ នួន ជា គ្នត់ថាគ្នត់បានចូេ ួមជាមួយបកស

20

កមមយ
ុ នីសឥ
ដ ណូ ឌ ចិនវដេដឹកនាំរដាយរវៀតណាម

21

រនះ។ គ្នត់ចូេ ួមបកសរនះ រហ្ើយគ្នត់មនភកដីភារចំរពាះបកសឥណូ ឌ ចិន។ គ្នត់<វងមទ្ធំងបានក្បាប់ថា

22

> គ្នត់<ក្តូវបានរគ>រក្ជើសរ ីសរៅចូេ ួមកា បណដុះបណា
ដ េរៅឯរវៀតណាមអស់ យៈររេ២ឆ្ែំ។

23

រហ្ើយ នួន ជា ក៏កាលយមកជារមចេនារនះ គឺចេនាដឹកនាំរដាយរវៀតណាមកែុងរគ្នេបំណងទមលក់

24

ដាឋភិបាេ និងរាជានិយមរៅកែុងក្បរទសកមពជា
ុ <> រៅកែុងទសវតស ៍៥០ និងទសវតស ៍៦០។ <>គ្នត់

25

សហ្កា ជាមួយនឹងរវៀតណាម រដើមបីទមលក់ ដាឋភិបាេវដេជាប់រដាយកា របាះរឆ្ែត ក៏ដូចជា ំេរា
ំ ជា

រក្កាយរីកមមភិបាេរវៀតណាមជាអែករក្ជើសរ ីស

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01518429

E1/527.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២២ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

19

1

និយមរៅកមពជា
ុ វដ ។ គ្នត់ក្បាប់រៅ រងត សមបតតិ ថា “ខាំច
ុ ូេចិតអា
ត នរសៀវរៅរវៀតណាម និយយ

2

អំរីកា ោប់ខួ ន
ល និងកា រធវើទ្ធ ណកមមសមជិកបកសកមមយ
ុ នីស<
ដ >”។

3

វដេគ្នត់មនគំនិតរយបេ់ បស់គ្នត់<រដាយកា អានរសៀវរៅរនាះ គឺ>ថា ក្តូវក្បតិបតតិកា ស-២១

4

ល និងកា រធវើទ្ធ ណកមមសមជិកបកសកមមយ
ុ នីសក
ដ មពជា
ុ
រដាយ របៀបណា វដេ្នរៅដេ់កា ោប់ខួ ន

5

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

6

និង<វយសក្មុកខាលង
ំ មកទីក្កុង>ភែំររញ

7

ជាមួយរវៀតណាម គ្នត់បានរ ៀបចំោត់វចងកិចចក្បជំជាមួយនឹង ងូ វន់េីន ទំរ័ ៧៤ រៅ<រសៀវរៅ

8

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

9

ជា <បានក្បាប់ រងត សមបតតិ ថា> រទ្ធះបីមនអែកបកវក្ប ក៏រដាយគ្នត់និយយរវៀតណាម<រដាយដាក់

10

ុ នីសក
ដ មពជា
ុ ចង់ខក្ចី គ្នប់ហ្ឹង
ែ
សំរណើរសែើក្គ្នប់ ំរសវ។> គ្នត់និយយ<រួករវៀតណាម>ថា “បកសកមមយ

11

១លានក្គ្នប់សិន” រហ្ើយគ្នត់ទទួេបានក្គ្នប់១លានក្គ្នប់ហ្ឹង
ែ ”។

ក្បវហ្េជាចំណចរនះរហ្ើយ

<រួកគ្នត់ក្តូវកា ក្គ្នប់ ំរសវ

>រហ្ើយគ្នត់ក៏បានច ោ

12

<រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ភាលមៗ>រក្កាយររេ ដឋក្បហ បស់ េន់ នេ់ រយងរៅតាម

13

ឯកសា រីបណា សា សូរវៀត អែកកា ទូតរវៀតណាមបានរនយេ់រៅសូរវៀតថា វតតមនកងទ័ររវៀតណាម

14

ជារក្ចើនមនវតតមនរៅកែុងទឹកកមពជា
ុ ។ រៅររេគ្នត់ក្បាប់អក
ែ កា ទូតសូរវៀតរនាះគឺ<ថា៖ “>នួន ជា

15

គ្នត់រសែើសំជំនួយរដើមបី ំរដាះរខតតក្បាំរៅកែុងក្បរទសកមពជា
ុ កែុង យៈររេវត<១០>ថ្ងៃ។”

16

E3/9644។ ដូរចែះក្តេប់រៅឆ្ែំ១៩៧០ វិញ គឺ នួន ជា សបាយចិតក
ត ែុងកា សហ្កា

17

កងទ័ររវៀតណាមហ្ែឹងមកជួយរៅកែុងក្បរទសកមពជា
ុ ។

18
19

គឺឯកសា
និងសំឲ្យមន

[០៩:៥៣:៣៩]
រលាក រលាកក្សីរៅក្កម គឺខំាបា
ុ នវវកវញកក្បវតតិសាស្តសតកហ្ករនះរដើមបីបង្គាញឲ្យរ

ើញថាអវី

20

ជាកា រិត អវីមិនវមនជាកា រិត។ <ប៉ាវនត ខាំស
ុ ូមបញ្ញជក់> រទ្ធះបីជាមនចេនាបះរបា កដី រហ្ើយរទ្ធះបី

21

ជាក្បវតតិសាស្តសដវកលងកាលយរនះវ<កាលយរៅជាកា >រិតក៏រដាយ

22

<ក៏វមិនអាចមនយតតកមមមករេើកា

ំឃាង
ំ រដាយ>មិន<បាន>ឆលងកាត់ដំរណើ កា ផលូវចាប់ <សូមបីវតមែក់វដេក្តូវ ងកា រធវើទ្ធ ណកមម

23

រៅស-២១ ឬក៏មែក់វដេ ងកា សមលប់ គឺមិនបាន>ឆលងកាត់តាមផលូវតលាកា

ឬនីតិ វិធច
ី ាប់រេើយ។

24

<ក្បវហ្េ>ឧទ្ធហ្ ណ៍ចាស់ក្កវេត<ថ្នភារកំរសាយ បស់>ក្បវតតិ<សាស្តសតវកលងកាលយ> នួន ជា

25

<>គឺមនរៅកែុង<សា ណា និងទេហីក ណ៍ផ្ទាេ់មត់ វផែករៅរេើ>ចរមលើយសា ភាររីស-២១<។ រៅ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01518430

E1/527.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២២ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

20

1

កែុងសា ណា បស់គ្នត់ គ្នត់វងមទ្ធំង>ទទួេយកចរមលើយទ្ធំងអស់រនះរដាយកា រធវើទ្ធ ណកមម។ រហ្ើយ

2

<កែុងទេហីក ណ៍ផ្ទាេ់មត់ >គ្នត់បានរេើកយកចរមលើយសា ភារវតរី បីមកសំអាងថា គ្នមនកា រធវើទកខ

3

បករមែញអែករទ្ធសទ្ធេ់វតរសាះ។>

4

<រលាក រលាកក្សីរៅ តាំងរីរដើមមក រគ្នេជំហ្ បស់រយើងរៅវតចាស់លាស់ គឺថា> ក្គប់

5

អែកជាប់

ឃា
ំ ង
ំ រៅ ស-២១ ក្តូវក្បឈមមខនឹងកា រធវើទ្ធ ណកមម។ ភសតតា
ុ ងវដេ នួន ជា រាយម

6

រក្បើក្បាស់ហ្ឹង
ែ គឺជាភសដតា
ុ ងវដេបានរីចរមលើយ បស់ជន ងរក្គ្នះរដាយ<ភាររខាលចផា ទទួេ ងរី>

7

កា រធវើទ្ធ ណកមម។

8

ឡាយណាវដេពាក់រ័នរា ៅនឹងកា ឈឺោប់ធន
ៃ ់ធ ៃ

9

រចតនារធវើទកខបករមែញរៅរេើបគេេណាមែក់កែុងរគ្នេបំណងទទួេបាននូវចរមលើយណាមួយរនាះ។

អនសញ្ញាក្បឆ្ំងនឹងកា រធវើទ្ធ ណកមមកំណត់កា រធវើទ្ធ ណកមមថា

ជាអំររើទ្ធង
ំ

<ឬរខាលចផា> រទ្ធះបីជាផលូវកាយកដី ផលូវចិតក
ត ដី មន

10

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

11

៖ “មិនក្តូវមន ដឋណាមួយអនញ្ញាតឲ្យរធវើកា រធវើទ្ធ ណកមម ឬកា រធវើទកខបករមែញ ឬក៏កា បនាាបបរនាថក

12

តថ្មលមនសសរទ រេើកវេងវតក ណីរៅកែុងររេមនសស្តង្គេម <គំរាមកំវហ្ងសស្តង្គេម> មនកា បះ

13

របា នរយបាយ<ថ្ផាកែុង ឬក៏មនភារ>ោំបាច់<ជាសាធា ណៈ>ណាមួយ។ ប៉ាវនដចំណចទ្ធំងអស់រនះ

14

ក៏មិនក្តូវយកមករធវើជាមូេរហ្តរដើមបី្នរៅដេ់កា រធវើទ្ធ ណកមម

15

<រធវើជាយតតកមម>រដាយបនាាបបរនាថក

16

<រលាក រលាកក្សីរៅក្កម រយើងបានដឹងរហ្ើយថា រៅររេ>អែកណាមែក់រដើ ឆលងកាត់ បងស-២១

17

រៅ គឺថាអែកទ្ធំងអស់រនះ ក្តូវបាន< ងកា រធវើទ្ធ ណកមម។ រតើរយើងអាចក្សថ្មរមើេភារភ័យ នាត់រនះ

18

បានរទ? រួករគក្តូវ>រដាះរខាអាវ ចង បិទមខ។ សហ្កា ី បស់ខំន
ាុ ឹងរ ៀបរាប់<រ ឿងទ្ធំងរនះ>េមែិត

19

<រទៀត>។ អែកទ្ធំងរនាះ ក្តូវបានដាក់រខាែះរជើង ជាប់រីមួយរៅមួយ <ជាមួយនឹងសាកសរ មិនបាន

20

ងូតទឹក>

21

សាលបក្ពាមួយថ្ងៃ <រក្សកឃាលនឥតវេា>។ រហ្ើយអែកទ្ធំងអស់ហ្ឹង
ែ មិនមនអវីគួ ឲ្យសងស័យរទ គឺថា

22

<ទទួេ ងភារ>ភ័យខាលចយ៉ាងសរមបើម ភ័យខាលចកា កាប់សមលប់ ភ័យខាលចកា រធវើទ្ធ ណកមម។ រតើមន

23

រមធាវីកា ពា កដីណាមួយគិតថា កា ដាក់រខាែះរជើង២៤រម៉ាងកែុងមួយថ្ងៃអ៊ីចឹង <រាប់ថាមិនវមនជាកា

24

រធវើទកខបករមែញវដ >រទ? <រតើមនរមធាវីកា ពា កតីណាមួយ មិនជំទ្ធស់កូនកតី បស់ខួ លន វដេក្តូវរគដាក់

25

រខាែះរជើង២៤រម៉ាងកែុងមួយថ្ងៃ?>

<រដាយថ្ក្រថ្ផស

រហ្ើយបងខំឲ្យបត់រជើងធំរៅកែុងក្បអប់

រហ្ើយមិនក្តូវមនកា ក្បក្រឹតត

មករេើ>រសចកដីថ្ងលងូ ែ បស់មនសសវដ ។”

<មិនឲ្យនិយយគ្នែ>រហ្ើយឲ្យចំណីអាហ វតមួយ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២២ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

1

21

[០៩:៥៧:២៧]

2

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម <រគអាចរធវើទ្ធ ណកមមន ណាមែក់ រដាយមិនោំបាច់រៅរក្បើថ្ដផ្ទាេ់

3

បស់រគរេើយ។ >របើសិនណានគ បាេសមាសអែកណាមែក់ រហ្ើយភជង់កាំរភលើងរៅនឹងកាេ បស់រគ

4

<ឬរក្បើកាប
ំ ិតភជង់កអែកណាមែក់> រនះ<រាប់ថាជាកា រធវើ>ទ្ធ ណកមមរហ្ើយ។ រហ្ើយមនក ណីជា

5

រក្ចើន រគ ករ

6

មួយថ្នទ្ធ ណកមមផងវដ ។ <រដើមបីសនសំររេ> ខាំ<
ុ នឹងមិនដកក្សង់ ក ណីទ្ធង
ំ រនាះមកនិយយរទ

7

ុ សូមរេើក<វត>ឧទ្ធហ្ ណ៍មួយវដេមនរេើករេើង
រដាយសា វមនរ ឿងរាវរក្ចើនររក។ ប៉ាវនត ខាំ>

8

រៅកែុងសា ណា បស់ក្កុមរមធាវីកា ពា កដី នួន ជា។ <ជាងមីមង
ត រទៀត រនះជារ ឿងកតី អីឡាសេូ ទេ់នឹង

9

ម៉ាូេដូរវៀ។> កា គំរាមកំវហ្ងសមលប់សមជិកក្កុមក្គួសា ជន ងរក្គ្នះ ក៏ជាកា រធវើទ្ធ ណកមមវដ ។

ើញថា កា គំរាមកំវហ្ងដេ់<ជន ងរក្គ្នះ និង>សមជិក បស់<គ្នត់> ក៏ជាចំវណក

10

ហ្ែឹងក ណីកា គំរាមកំវហ្ងសមលប់កូនៗ បស់អក
ែ ោប់

11

កមម។

12

រទ្ធស>ស-២១ រសសសេ់ ក៏និយយវដ ថា កា រធវើទ្ធ ណកមមរនះជារ ឿងរជៀសមិនផតរេើយ។ <វ

13

ខសគ្នែក្តង់ថា រតើតិច ឬរក្ចើនប៉ារណា
ា ះ។> រហ្ើយកែុងរសៀវរៅកត់ក្តារនះ ក៏និយយវដ ថា អែក<សួ

14

ចរមលើយក្តូវរដាះក្សាយរដាយ>ទ្ធ ណកមមផូវល ចិត<
ត >រដាយ របៀបណា<កែុងររេសួ >។

15

ក្សង់ “គឺថា យ៉ាងរម៉ាចរធវើឲ្យវមនអា មមណ៍គឺរៅជំ វិញបញ្ញា អាយជី វិត បស់ក្បរនាកូន បស់វ។ <វ

16

ជារ ឿងសំខាន់រដើមបី ំឭករួកវរីរ ឿងរនះ

17

រហ្ើយ<កំឲ្យរយើង>រធវើទ្ធ ណកមម<ទ្ធន់ ប៉ាះពាេ់ដេ់សខភាររួកវ>។” ក្បាក ខន <បាននិយយ>

18

ថា វមនតិចនិច បស់រគ រគមន របៀបរគសួ ចរមលើយអែករទ្ធស <គឺឲ្យអែករទ្ធសរនាះ គិតរៅដេ់

19

ក្បរនា និង

20

ក្តូវបានរគរធវើទ្ធ ណកមមរទ។

21

ំឃាង
ំ ក្តូវបានោត់ទកថា ជាកា រធវើទ្ធ ណ-

រហ្ើយ<រយើងក៏បានឮមករហ្ើយ>រៅកែុងរសៀវរៅកត់ក្តា បស់កមមភិបាេ<សួ ចរមលើយអែក

គឺថា>កំជំទ្ធស់តវ

ខាំស
ុ ូមដក

រហ្ើយកំឲ្យរយើងរធវើទ្ធ ណកមមអីធ
វ ន
ៃ ់

កូនៗ អ៊ីចឹងរៅ រួករគនឹងសា ភារ>។ រហ្ើយ នួន ជា បាននិយយថា កយ ធួន <>មិន

ដូចវដេខាំជ
ុ ក្មបជូន<រហ្ើយ > គឺថា គ្នមនអែកណាមែក់រជៀសផតរីកា រធវើទ្ធ ណកមមរទ<រៅ

22

កែុងគកស-២១>។ <រយើងរ

ើញ>រហ្ើយកែុង ូបងត យ៉ាងរហចណាស់បង្គាញថា កយ ធួន ក្តូវបាន

23

រគដាក់រខាែះរជើងវដ ។ <កែុងឯកសា សួ ចរមលើយ បស់គ្នត់ រយើងក៏រ

24

សា <រេខ> E3/1604 <បានស រស ដូចតរៅ៖ “>រក្កាយរីអែកយមដាក់រខាែះថ្ដ <អាធួន>រៅវត

25

រាយមស រស ក្បវតតិ ូប បស់<វវងមរទៀត>។ <វ>សំរគឲ្យរដាះរខាែះថ្ដ <រហ្ើយក្បាប់ថា ដាក់

ើញមនចំណា មួយ កែុង>ឯក-
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1

រខាែះបីថ្ងៃ វក្គប់ក្គ្នន់រហ្ើយ>។ <ខាំស
ុ រក្មចមិនឲ្យវស រស រទៀត >រហ្ើយ<>ដាក់រខាែះថ្ដ<វ>រី

2

១០ រៅ១៥ថ្ងៃ <រដាយសា រីមន វបានស រស រ ឿងបំថ្ភល វយក្បហ បកស។”> រតើរយើងគិតរមើេ

3

<ជាប់រខាែះថ្ដផង រខាែះរជើងផង? ជាប់រខាែះ> ២៤រម៉ាង<កែុងមួយថ្ងៃ > មិនទ្ធំងអាចយករអះក្ចមះ ឬ

4

ក៏ មស់មិនទ្ធំងរអះបានផង រតើវយ៉ាងរម៉ាចវដ ? <រលាក រលាកក្សីរៅក្កម គ្នមនន ណាមែក់រជឿរេើ

5

ចរមលើយសា ភារសក្មប់រ ឿងរាវេែណាមួយរទ។>សូមបីវតវខម ក្កហ្មក៏មិនរជឿចរមលើយសា ភារវដ ។

6

នួន ជា បានក្បាប់ រងត សមបតតិ ថា រៅររេវដេគ្នត់អានចរមលើយសា ភារ គ្នត់រ

7

រឆលើយសា ភារខលះវដេមិនក្តឹមក្តូវ។ <មនអែកខលះមិនមនរទ្ធសថ្រ ៍អីផង។> គ្នត់និយយថា “រួករគ

8

ជាទូរៅរឆលើយសា ភារ វតរៅររេវដេរគរធវើទ្ធ ណកមមខាលង
ំ កាល និងឈឺោប់វតប៉ារណា
ា ះ។” <គ្នត់បាន

9

រេើករេើងអំរីចរមលើយសា ភារ បស់> ជួន ក្បសិទា <ជាអគេ ដឋទូត បស់កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយក្បោំ

10

អងេកា សហ្ក្បជាជាតិ គ្នត់បាន>និយយវដ ថា គ្នត់មិនរជឿ “ខាំគ
ុ ិតថា ររេខលះរួករគក្គ្នន់វតនិយយ

11

កហ្ករៅកែុងចរមលើយសា ភារវតប៉ារណា
ា ះ”។

12

មួយ>វដេរគរឆលើយដាក់ រខៀវ សំផន ហ្ែឹង នួន ជា បញ្ញជរៅ ឌ្ច ឲ្យេបរោេវដ ។

13
14

ើញថា មនកា

<ខាំបា
ុ នរេើករេើងកនលងមករហ្ើយអំរីចរមលើយសា ភារ

[១០:០០:៥៨]
រៅកែុងរសៀវរៅ រងត សមបតតិ < មនចំណងរជើងថា “រៅរីរក្កាយ បបវេរិឃាដ”>, រងត

15

សមបតតិ និយយអំរី<កិចចសមាសន៍ជាមួយនឹង ម៉ាន នីម> រមបញ្ញជកា កងរេមួយ រហ្ើយរមបញ្ញជកា

16

ហ្ែឹង ក្បាប់ថា ប៉ាេ រត បានក្បាប់រួករគថា “អែកខលះក្តូវបានរគរោទថា ជាភាែក់ង្គ រស.អ.ី អា, កា.

17

រហ្ស.រប <តាមរិតអែកទ្ធំងរនាះ មិនដឹងអីរសាះ >រហ្ើយរួករគរឆលើយសា ភារវបបរនះ រដាយសា វត

18

រធវើទ្ធ ណកមមវតប៉ារណា
ា ះ។ អែកខលះ រគសា ភារថា រួករគកាលយជាភាែក់ង្គ រស.អ.ី អា តាំងមនរួករគ

19

រកើតមករម៉ាះល ។ <គ្នមនន ណារជឿរទ។” >ឥេូវរនះ <ខាងរមធាវីកា ពា កតីរសែើឲ្យរមើេឯកសា មួយ

20

វដេជា>សនា កថា<ឆ្ែំ១៩៩០> វដេរេើករេើង បស់ សាីវ រហ្ដឌ្័ ។ <វជាក្បរភទឯកសា មួយ

21

វដេរគចង់ទទួេយក រហ្ើយរយើងក៏មិនជំទ្ធស់អីវដ ។ ឯកសា រនាះ>បាននិយយថា រយើង<>អាច

22

រឹងវផែករៅរេើចរមលើយសា ភារបាន<> ប៉ាវនដ<តាមរិត>រនះគឺជាអវីវដេ សាីវ រហ្ដឌ្័ បានរេើករេើង

23

<ថា៖> “ភាគរក្ចើនថ្នភសតតា
ុ ងថ្នកា រោទក្បកាន់រីកា កបត់ជាតិ <ចំរពាះអែករទ្ធសជាប់រៅ>ស-២១

24

បានបង្គាញថាគ្នមនវបបរនះរទ។

25

ចរមលើយស-២១ គឺសទាវតរោទក្បកាន់ថា អែកវដេរគជាប់ វដេ

<>និយយមា៉ា ងរទៀត

គឺថាភសតតា
ុ ងវដេរធវើរេើងរដាយអែកសួ
ំឃាង
ំ ហ្ែឹងគឺជាភាែក់ង្គ រស.អ.ី អា

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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1

ឬក៏ភាែក់ង្គ <រវៀតណាម> ប៉ាវនដកា រិតរៅ គឺវផាយ
ុ រីរនះរៅវិញ។” <គ្នត់បនតរទៀតថា៖ “ចំរពាះគំនិត

2

វដេថាមនក្កុមគ្នំក្ទរវៀតណាមកែុងជួ ដាឋភិបាេកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ> គឺជាកា ក្បឌ្ិត។ វក្គ្នន់

3

វតជាកា ក្បឌ្ិតរដាយរវៀតណាម រហ្ើយនិង<វខម ក្កហ្ម>ផងវដ <រដាយសា រ ឿងរនះជាក្បរយជន៍

4

ដេ់រគទ្ធំងសងខាង>។”

5

ដូរចែះរហ្ើយរហ្តអវីបានជាវខម ក្កហ្ម<រធវើទ្ធ ណកមម>រធវើអី?

<រគមិនវមងចង់បានចរមលើយ>

6

សា ភារ<សក្មប់តលាកា អីរទ រីរក្ពាះគ្នមនតលាកា ផង។> ចងរក្កាយសមលប់វតទ្ធំងអស់គ្នែហ្ែឹង។

7

អ៊ីចឹងរតើមនក្បរយជន៍អីវដេ<រគខំក្បឹងជីក ក>ចរមលើយសា ភារអ៊ីចឹង<?> វក្គ្នន់វតថាជាកា បិទ

8

បាំងវផែកនរយបាយវតប៉ារណា
ា ះ

9

ប៉ារណា
ា ះ ដូចរហ្តផេវដេ > នួន ជា <រេើករេើងហ្ែឹងឯង>។

គឺក្គ្នន់វតថារដើមបីឲ្យ< បបដ៏ក្បេ័យរនាះ

យកមករធវើជាយតតកមម

10

អនសញ្ញាក្បឆ្ំងអំររើរធវើទ្ធ ណកមម គឺមនរហ្តផេ មនរគ្នេរៅរី ។ គឺទី១ គឺថាចរមលើយ

11

សា ភារហ្ែឹង វមិនអាចរជឿទកចិតបា
ត ន រហ្ើយ<ទី២>ក្បសិនរបើរគយកចរមលើយវដេរក្បើក្បាស់រដាយ

12

រធវើទ្ធ ណកមមហ្ឹង
ែ នឹងជំ ញឲ្យមនកា រធវើទ្ធ ណកមមកាន់វតខាលង
ំ រេើងវងមរទៀត។ ដូរចែះរហ្ើយ គឺវជា

13

រ ឿងមួយវដេរយើងក្តូវគិតរិោ ណា។ <រគមិនក្តូវអនញ្ញាតជាងមីមង
ត រទៀត ឲ្យ នួន ជា ទទួេផេ

14

ចំរណញរី្ម បស់អក
ែ រទ្ធសវដេក្តូវ ងទ្ធ ណកមមរៅមនាី ស-២១ និងរៅតាមមនាី សនតិសខនានា

15

រនាះរទ។ សា ណា បស់ នួន ជា រឹងវផែករេើ>ចរមលើយសា ភារ បស់ យ៉ា <វដេនិយយយ៉ាងេមែិត។

16

គ្នត់ជារមបញ្ញជកា រៅឦសាន រទ្ធះបីជាគ្នត់ទទួេសាេេ់ថាមនកា រធវើទ្ធ ណកមមរេើរាងកាយ កែុង

17

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

18

ស រស ថា រគបានវយ យ៉ា និង ំពាត់រតត ទ្ធំងក្រឹក ទ្ធំងលាៃច តាមកា វណនាំ បស់អងេកា ។ រយើងដឹង

19

រហ្ើយ ន ណារគ>ក្គប់ក្គងរៅរេើស-២១ <គឺ នួន ជា រនះឯង។ >រហ្ើយមិនក្តឹមវតប៉ារណា
ា ះរទ គឺថា

20

គ្នត់និយយអំរីកា សួ ចរមលើយ យ៉ា <កែុងខណៈររេ>ក្បរនា បស់គ្នត់រទើបវតឆលងទរនល។ រហ្ើយគ្នត់

21

ក្បាប់ថា និយយរក្ចើន រដើមបីឲ្យ យ៉ា គិតអំរីកូនក្បរនា បស់គ្នត់នុ៎ង។

22

[១០:០៤:៣០]

23

អ៊ីចឹងរតើ<កា សមលប់ទ្ធង
ំ រនះ>រធវើរេើងរដើមបី<កា ពា >អី? រក្ពាះគ្នមន រស.អ.ី អា គ្នមន កា.

24

រហ្ស.រប គ្នមនភាែក់ង្គ កបត់ ឬក៏រួករវៀតណាមបងកប់ខួ លនអីរៅកែុងបកសកមមយ
ុ នីសក
ដ មពជា
ុ <ផង> រក្ពាះ

25

គ្នមនអែកណាមែក់រក្គ្នង ឬក៏រ ៀបចំវផនកា សមលប់ ប៉ាេ រត ផង អ៊ីចឹងរហ្តអីបានជា បបហ្ែឹងសមលប់

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01518434

E1/527.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២២ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

24

1

មនសសរធវើអី? រនះជាគឺជា បបវដេគ្នមនកា គ្នំក្ទ គ្នមនក្សឡាញ់ចូេចិតអ
ត ីទ្ធង
ំ អស់។ <វជា បបមួយ

2

វដេោំវតបរាជ័យ។>
រៅសាលយបនាាប់ ខាំន
ុ ឹងបង្គាញថារតើរនះគឺជាអវីវដេ នួន ជា បាននិយយក្បាប់<ក្កុមកមមយ
ុ នីស ត

3
4

ដាណឺម៉ាក>។ គ្នត់និយយថា <កាេម៉ាសីន>ថាែក់ដឹកនាំក្តូវវតកា ពា

5

រដាយគឺក្តឹមវតបាត់បង់ -- វមិនអាចរធៀបបានរទកែុងកា បាត់បង់<កមមភិបាេ>រី បី យនាក់ រធៀប

6

រៅនឹងកា បាត់បង់រមដឹកនាំរី បីនាក់រនាះ។ <រលាក រលាកក្សីរៅក្កម រតើរយើងដឹងថាអែកណារគ

7

បីនាក់ វដេ នួន ជា បានរេើករេើង។ កមមភិបាេបីនាក់រនាះ>គឺរជើងកាងទ្ធំងបី ប៉ាេ រត, នួន ជា

8

រហ្ើយនិង រខៀវ សំផន។ ខាំន
ុ ឹងបញ្ច ប់កែុងររេបនតិចរទៀតរនះ រដើមបីផេ
ដ ់ឱកាសដេ់សហ្កា ី បស់ខំ។
ាុ

រទ្ធះជារដាយតថ្មលណាក៏

9

រយើងបាននិយយរក្ចើនអំរីកា វដេ នួន ជា, រខៀវ សំផន បានដឹងអំរីរហ្តកា ណ៍ឧក្កិដក
ឋ មម

10

ទ្ធំងអស់រនះ <ចះវសំខាន់យ៉ាងរម៉ាចខលះវដ ?> រក្ពាះថាចាប់អនត ជាតិបាននិយយថា ឧទ្ធហ្ ណ៍

11

ក ណី <សាេក្កមជំនំជក្មះ ក្គីសិក
ា ក្តង់កថាខណឌ៨៩០ ស រស ថា៖ “>រ័ត៌មនវដេជនជាប់រោទ

12

ទទួេបានរៅររេរហ្តកា ណ៍រនាះ គឺជាធាតផសំសំខាន់បំផត រដើមបីកំណត់អំរីកា ទទួេខសក្តូវ<>

13

រក្ពាះកា ដឹងឮ

14

រនាះ។” ខាំន
ុ ឹងអានរដាយយឺតៗ សូមអភ័យរទ្ធសរដាយសា ខាំច
ុ ង់បញ្ច ប់ឲ្យឆ្ប់ ហ្័ស។ <សាេដីកា

15

បណតឹងឧទា ណ៍ ប៉ាេ
ូ ប៉ាូ វីក ស រស ថា “> មនកា កំណត់ថា ទ្ធេ់វតសក្មប់សហ្ឧក្កិដក
ឋ មម ួម

16

ទ្ធេ់វតមនរចតនា

17

ឧក្កិដក
ឋ មម ួម។” រតើយ៉ាងរម៉ាចវដ នួន ជា គ្នត់ដឹងអំរីឧក្កិដក
ឋ មមរនះវដ ឬរទ? រៅកែុង វីរដអូបនាាប់ រយើង

18

នឹងបង្គាញ រហ្ើយរយើងនឹងរ

19

ួមជាមួយនឹងកា ចូេ ួមរដាយរចតនាហ្ែឹងគឺ

អាចបញ្ញជក់អំរីរចតនា បស់បគេេ

រហ្ើយនិងមនកា ចូេ ួមរៅកែុងឧក្កិដក
ឋ មមរនាះ

រទើបអាចបរងកើតបានជាសហ្

ើញថារតើគ្នត់មនក្បតិកមមយ៉ាងរម៉ាចចំរពាះរហ្តកា ណ៍ទ្ធង
ំ អស់រនះ។

[១០:០៦:៥៧]

20

(កា បង្គាញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ)

21

ឹ ក្បវតតិ បានរយើងង្គកមក កវិញ
“... អាហ្ែឹងបានរយើងក្សាវៗបនតិចៗៗរៅណា
ុ៎ បានរយើងដង

22

មក វយ៉ាងរម៉ាច។ អារនះដូចរយើងក្សវមជេ
ុ កែុងសមក្ទអ៊ីចឹង រយើងមិនវមនរចះវតោប់ៗឯណា ទ្ធេ់

23

ឹ វមន អារនះគឺ ប៉ាេ រត ក៏មិន
វតអ៊ីចឹង។ កមកក្បវតតិរីរដើមយ៉ាងរម៉ាច អីយ៉ាងរម៉ាច។ ក្បជាជនមិនដង

24

ឹ ខាំក
ឹ អែកណារគក៏មិនដង
ឹ ។ ប៉ាវនតរយើងរួករនះរបើរៅរក្ចើនវដេវមករនះ ខាំន
សូវដង
ុ ៏មិនដង
ុ ិយយអ៊ីចឹង។

25

ឹ ហ្ែឹង
វដេឮដំណឹងថាមនកា សាលប់ មនអែកខលះមនកា សមលប់រៅរេើក្បជារេ ដឋអីហ្ឹង
ែ រតើវដេដង

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01518435

E1/527.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២២ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

25

1

ោប់តាង
ំ រីររេណាវដ បាទ? អាុ៎! រីររេហ្ែឹងរិបាកនិយយណាស់ រីរក្ពាះវរភលចរៅរហ្ើយររេរវលា

2

ណា
ុ៎ ។ វរចះវត កា ង្គ រចះរធវើរៅ រយើងមិនបានកត់មិនបានអី។”

3

(បញ្ច ប់កា បង្គាញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ)

4

[១០:០៧:៥២]

5

ក្បសិនរបើរយើងសាដប់កា បកវក្បអត់ឮសូ សំរណើចចំអក បស់ នួន ជា <រក្កាយររេគ្នត់

6

និយយថា គ្នត់មិនបានកត់សមេេ់ផង> ប៉ាវនតរបើរយើងសាដប់ភាសារដើមហ្ែឹង គឺឮសំរណើចរនាះឯង គឺ

7

<ជាក្បតិកមម បស់គ្នត់រៅនឹងអវីវដេរកើតរេើងចំរពាះ>មនសសរាប់មឺននាក់។ រលាក រលាកក្សីរៅក្កម

8

រនះគឺជាឯកសា < ូបភារមួយដ៏គួ ឲ្យោប់អា មមណ៍>រៅកែុងឯកសា E3/7464 <បានោក់បញ្ញចង
ំ >

9

រៅកែុងសកខីកមម បស់ ក្បាក់ ខន <កែុងសំណំរ ឿង ០០១> រហ្ើយ<វជាវផែកមួយថ្នភសតតា
ុ ងរៅកែុង
E3/3929<>។ រយើងបាននិយយរក្ចើនអំរីរមដឹកនាំ<ជាន់

10

សំណំរ ឿងរនះផងវដ

11

ខពស់>បកសកមមយ
ុ នីសក
ដ មពជា
ុ វដេក្តូវបានរគោប់ខួ ន
ល < ងទ្ធ ណកមម និងសមលប់។ វតរនះ> មិនវមន

12

ជាជន ងរក្គ្នះទូរៅ បស់កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយរទ។ ជន ងរក្គ្នះទូរៅ គឺដូចជា វន់ ណាត និងក្បជា

13

ជន<រកមងៗ >សាមញ្ាវដេគ្នមនអំណាច គ្នមន< ឬគ្នមនកា ចូេ ួមកែុងបកស ឬកងទ័រ ជាក្បជាជន

14

ដូចជា រកមងក្សីរី នាក់ដូចរយើងបានរេើករេើងរៅកែុងឯកសា វីរដអូរនះ។ រនះជាវខសវីរដអូ បស់> វន់

15

ណាត វដេជាជន ងរក្គ្នះ< ួចរីកា សាលប់មែក់រីមនាី ស-២១ បាននិយយរៅកាន់អក
ែ រធវើទ្ធ ណកមម

16

រ្
ម ះ> ក្បាក់ ខន ខាំស
ុ ូមបង្គាញវខសវីរដអូរនះ។

17

វជា>ឯកសា

[១០:០៩:០៧]

18

(កា បង្គាញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ)

19

“...មួយរទៀត រ្មះ រហ្ន ដាក់វផកកា ឲ្យអាចម៍ដាក់អងក ដាក់សវណដក ដាក់បងេន់មិនឲ្យចំ

20

ដាក់អគ្ន

ដាក់ផះា រៅ កែុងបំណងរដើមបីឲ្យអាប់ឱនដេ់មនាី ររទយរសនាធិកា

រក្ពាះមនាី ររទយរសនា-

21

ធិកា ជាមនាី ររទយគំ ូរគរគមួយចប់។ រហ្ើយរនះសែីរទៀតរនះ រ្មះ រជន ដាក់វផនកា ឲ្យអាចម៍ដាក់ផះា

22

រៅ ដាក់ៗកវនលងវះកាត់ឯណា ខាំដ
ុ ូចអត់យេ់រទរនះ សកមមភារអ៊ីចឹងៗអាហ្ែឹងវរគរជឿវដ កាេហ្ែឹង។

23

រអា! កាេហ្ែឹងយកជាកា បាន រក្ពាះ -- រជឿហ្ែឹង? -- រ ើញសកមមភារអ៊ីចឹងខាំរុ ជឿ។ រក្ពាះកាេសួ វ

24

ខាំឲ្
ុ យរគ្នេកា ណ៍បី គឺ១) រស.អ.ី អា, ២) កា.រហ្ស.រប, ៣) រមមយួន។ បីហ្ឹង
ែ វយក រស.អី.អា។ ដេ់

25

រស.អី.អា ខាំរុ ៅសួ រដញរជើងរ ឿងវខម

រស.អី.អា យកវខសបណា
ដ ញ បស់វហ្ែឹង មនរម មនគែីគ្នែ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01518436

E1/527.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២២ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

26

1

រហ្ើយនិងសកមមភាររធវើកែុងមនាី ររទយហ្ែឹង។ អ៊ីចឹងបានខាំរុ ជឿអាចយកជាកា បាន។ ខាំម
ុ ិនរជឿថា រស.អី

2

.អា មករធវើសកមមភារអីអ៊ីចឹងៗរទ រហ្ើយនា ីរនះ អាយរទើបក្បាំបួនដណដប់រទ កែុងក្បវតតិ ូបរនះ ក្បាំបួន

3

ដណដប់ឆ្ែំ រហ្ើយអារនះអកស នា ីហ្ឹង
ែ អកស ? អាហ្ែឹងអកស ខាំុ រក្ពាះនា ីហ្ឹង
ែ គ្នែអត់បានរ ៀនបានសូក្ត

4

រក្ៅក្ជះ អ៊ីចឹងអកស រមើេអត់ ួច រមើេអត់ដាច់ ស រស រៅវរមើេខលះ ខសខលះក្តូវខលះ ដេ់អ៊ីចឹងខាំុ

5

ឹ មិនយេ់ថាសតិអា មមណ៍កា រចះដង
ឹ បស់ ដូចជា អា
ស រស ជំនួសឲ្យ វកេមែខលះ។ ដេ់អ៊ីចឹងខាំម
ុ ិនដង

6

ឌ្ច ក៏រដាយ ោន់ ក៏រដាយ បងខន ឯងក៏រដាយវដេរៅហ្ែឹង រៅយកអាអ៊ីចឹងៗជាកា រិតរកើត។ បាទ

7

រក្ពាះកាេរណាះ

8

របើមិនអ៊ីចឹងមិនអាចោប់ខាមង
ំ បាន រហ្ើយ ឌ្ច ក៏យករៅ ក៏មិនថារម៉ាចវដ

9

ឯកសា -- ឯកភារវតមដង? បាទ។”

គឺបាត់សាៃត់ ហ្ូតរៅ

(បញ្ច ប់កា បង្គាញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ)

10
11

រគ្នេកា ណ៍គឺបំពាក់សតិអា មមណ៍ឲ្យរជឿជាក់រេើសកមមភារទ្ធំងអស់ហ្ឹង
ែ រហ្ើយ

[១០:១១:១៨]

12

រលាកក្បធាន ូបងតនា ីមែក់ដូចជានា ីអាយ១៩ឆ្ែំហ្ឹង
ែ <រ្
ម ះ ថ្ណ នឹម> គឺជាជន ងរក្គ្នះ

13

បស់វខម ក្កហ្ម គឺថា<មិនវមនវត ូបនាងមែក់រនាះរទ។ >រួករគមិនវមនសមលប់រដើមបីកា ពា ក្បរទស

14

រទ រគសមលប់សូមបីវតកូនរកមង រួករគករមាចក្បជាជន។ <បញ្ញចង
ំ សាលយ បនាាប់រទៀត។ រគបងែត់

15

អាហ និងរធវើឲ្យក្បជាជនបាក់កមលំង រគបនថយចំនួនក្បជាជន> រហ្ើយភាគរក្ចើនវដេរគសមលប់ហ្ឹង
ែ

16

គឺទ្ធហនវដេវយក្បយទាជាមួយរវៀតណាម រហ្ើយ ហ្ូតមកដេ់ថ្ងៃហ្ឹង
ែ <ក្បរទស>កមពជា
ុ រៅបនដ

17

សាដ រី បួសសាែមទ្ធំងអស់រនះរេើងមកវិញ។ <រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ជនជាប់រោទទ្ធំងរនះមិន

18

វមនជាវី ប ស ឬជនរសែហជាតិសីរែ ទ រួករនះក្គ្នន់វតជាឧក្កិដជ
ឋ នប៉ារណា
ា ះ រហ្ើយក្តូវទទួេខសក្តូវ

19

ចំរពាះឧក្កិដក
ឋ មមទ្ធង
ំ រនះ។ ខាំស
ុ ូមអ គណ រក្កាយរីសក្មក >សហ្កា ីខំាុ គ្នត់មនអវីបវនថមរទៀតរដើមបី

20

រេើករេើង។ សូមអ គណ រលាកក្បធាន។

21

ក្បធានអងេជន
ំ ៖ំ

22
23

បាទ អ គណ។ ឥេូវរនះដេ់ររេសក្មករហ្ើយ អងេជំនំជក្មះក្បកាសសក្មកោប់រីររេ
រនះតរៅ ហ្ូតដេ់រម៉ាងដប់កនលះ សូមអរញ្ជ ើញចូេ វិញរដើមបីបនដកិចចដំរណើ កា សវនាកា ។

24
25

សក្មកចះ!
ក្កឡាបញ្ជ ៖ី

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01518437

E1/527.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២២ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

1

សូមអរញ្ជ ើញរក្កាកឈ !

2

(សវនាកា សក្មករីរម៉ាង ១០:១២ នាទី ដេ់រម៉ាង ១០:២៩ នាទី)

3

[១០:២៩:៥១]

4

ក្បធានអងេជន
ំ ៖ំ

5

អងេយ
ុ ចះ!

6

អងេជំនំជក្មះក្បកាសបនតកិចចដំរណើ កា នីតិ វិធីសវនាកា

7
8

27

និងផតេ់រវទិកាជូនរៅសហ្ក្រះរាជ

អាជាា រដើមបីបនតរធវើរសចកតីសនែិដាឋនបញ្ច ប់ចងរក្កាយ បស់ខួ ន
ល ។
រលាក រឌ្េ េីសាក់៖

9

សូមអ គណរលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ជក្មបសួ ភាគីទ្ធង
ំ អស់។ ក្រឹករនះខាំន
ុ ឹង

10

រេើករេើងអំរីចំណចមួយចំនួន ទ្ធក់ទងរៅនឹងទេហីក ណ៍រីសំណាក់រមធាវីកា ពា កតី សតីអំរី<មនាី >

11

សនតិសខ បស់កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

12

ឥេូវខាំស
ុ ំរធវើកា កត់សមេេ់បនតិចបនតច
ួ ជាមនសិន

13

កនលងមករនះ។

និងរគ្នេនរយបាយ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ សតីអំរីខាមង
ំ ។
នូវអវីវដេរលាកក្សីរៅក្កមបានសាតប់ឮសូ ៧ថ្ងៃ

14

ដំរណើ កា ថ្នសវនាកា បស់រយើងគឺរដើមបីវសវង កកា រិត។ រហ្ើយរលាក រលាកក្សីរៅក្កម

15

បានឮសូ រ ឿងរាវសដីអំរីភសតតា
ុ ងរនះខសៗគ្នែយ៉ាងខាលង
ំ រៅចំរពាះមខរលាក រលាកក្សីរៅក្កមកែុង យៈ

16

៧ថ្ងៃកនលងមករនះ។ តាមកា យេ់រ

17

រនាះរទ។

18

ភសតតា
ុ ងដ៏មនសកាតនរេរីសកខីកមម បស់សាកសីរៅកែុងសវនាកា រយើងរនះ <វដេរយើងរជឿថា >រដើមបី

19

បង្គាញអំរីឧក្កិដក
ឋ មម និងកា ទទួេខសក្តូវ បស់ជនជាប់រោទ។ តាម យៈរយើងខាំរុ នះគឺរលាក រលាក

20

ក្សីរៅក្កមបានសាតប់ឮសូ សកខីកមមរីរដើមបណដឹង ដឋបបរវណី សាកសី អែកជំនាញ ឯកសា សេ់រី បប

21

រនាះ រសចកតីវងលងកា ណ៍ បស់ជនជាប់រោទទ្ធំងរី ។ រយើងខាំបា
ុ នរេើករេើងថា រយើងខាំន
ុ ឹងរផ្ទតតរៅរេើ

22

ភសតតា
ុ ង រហ្ើយ<រនាះជាអវីវដេរយើងបានរផ្ទតត>វមន។ <រៅថ្ងៃសក្ក រដាយមន>កា មិនទទួេ

23

សាេេ់នូវតងភារវដេរិតជារកើតមនរេើងរៅកែុង យៈររេបី<>ថ្ងៃរនះ <>រមធាវីកា ពា កតី នួន ជា

24

បានយកក្បតិោ ឹក រហ្ើយនិងជក្មបជូនរៅអងេជំនំជក្មះ <ហក់បីដូចរលាក រលាកក្សីរៅក្កម មិន

25

មនវតតមនរៅទីរនះអ៊ីចឹង>។ រហ្ើយកា រេើករេើងថា ក ណី បស់សហ្ក្រះរាជអាជាារនះ គឺសំអាង

ើញ បស់រយើងខាំុ កា ខសគ្នែរនះ គឺវមិនក្តូវជាកា កកសាះ ឬក៏អីវ

<កែុងកា បង្គាញ បស់រយើង

>សហ្រមធាវីនាម
ំ ខបានបង្គាញជូនរដាយយកចិតទ
ត កដាក់នូវ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01518438

E1/527.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២២ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

28

1

រៅរេើភសតតា
ុ ងរក្ៅផលូវតលាកា រៅ វិញ។ រហ្ើយរួករគបានរេើករេើងដវដេៗ

2

មដងរហ្ើយមដងរទៀតកែុង យៈររេរី ថ្ងៃកនលងមករនះ <ថា វមិនវមនជាកា រិត>។ ខាំដ
ុ ឹង<ចាស់>

3

ថា រលាក រលាកក្សីរៅ នឹងដឹងអំរីភាសិត អំរី<កា រឃាសនា>ថាកាេណារយើងោប់រផតើមកហ្ក

4

ដវដេៗ ក្បជាជនយូ ៗ គ្នត់អាចនឹងោប់រផតើមរជឿរហ្ើយ។ អ៊ីចឹងខាំស
ុ ំនិយយថា ហក់បីដូចជា យៈ

5

ររេរី ថ្ងៃកនលងមករនះ

6

រក្កាយរីបាន>រេើករេើង<រដាយរោទក្បកាន់>ថា សហ្ក្រះរាជអាជាារនះសំអាងរៅរេើភសតតា
ុ ងរក្ៅ

7

ផលូវតលាកា <បនាាប់មក>កនលះថ្ងៃរនាះ <រយើងឮវត>ក្កុមរមធាវីកា ពា កតី នួន ជា និយយអំរី “សតវ

8

ក្កររើ” រហ្ើយវដេសហ្ក្រះរាជអាជាា<អនត ជាតិ>នឹងនិយយេមែិតរីចំណចរនះ។

9

មតងរហ្ើយមតងរទៀត

កា កហ្ករនះហ្ូ មកដូចជារភលៀងបងែុ អច
៊ី ឹង<រៅកែុងសាេតលាកា រនះ។

[១០:៣៣:៣០]

10

រតើរគសំអាងរៅរេើក្បភរណាខលះ? មនអែកផ្ទតច់ខួ ន
ល វដេមិន -- អនាមិករនាះក៏<បានផតេ់

11

សមាសន៍ជាមួយអែកកាវសត សាកសីអនាមិកបានផតេ់សមាសន៍ជាមួយ រងត សមបតតិ> រហ្ើយក៏មន

12

ក្បភរមិនបានដឹងចាស់<រីក្បរទសចិន និង>ក្បភរមករីអាេលឺម៉ាង់<ខាងរកើត វដេជាបគេេមិនវមន

13

សថិតរៅកែុងក្បរទសរនះផង។>

14

សា ភារ បស់អក
ែ រទ្ធសរៅស-២១។

15

តលាកា <វដេមិនអាចរជឿបាន។ រិតជាភាាក់រផែើេវមនវទន>។ <>

កា រឃាសនា បស់វខម ក្កហ្ម

រហ្ើយនិងកា សំអាងរៅរេើចរមលើយ

រយើងអាចសាតប់ឮសូ សំអាងរនះគឺជាភសតតា
ុ ងមួយរក្ៅផលូវ

16

ខាំរុ ជឿជាក់ថា រលាក រលាកក្សីរៅក្កមមនភា កិចចកែុងកា រិនិតយសាតប់រៅរេើកា ជំទ្ធស់តវ

17

ទ្ធំងអស់រនះ ពាក់រ័នរា ៅនឹងគណភារនិងប ិមណថ្នភសតតា
ុ ងវដេបានដាក់ជូន។ រហ្ើយរលាក រលាក

18

ក្សីរៅក្កមនឹងមនជរក្មើសមួយដ៏េែមួយក្បរសើ បំផត

19

រេើកបញ្ញាជាក់លាក់វដេរយើងបានសាតប់ឮរីរមធាវីកា ពា កតី។ ពាក់រ័នអ
ា ីវវ ដេរួកគ្នត់រៅថា បញ្ញា

20

សនតិសខរនាះ

21

សកមមភាររក្គ្នះថាែក់វដេជាកា គំរាមកំវហ្ងមកដេ់ បបរនាះវតប៉ារណា
ា ះ។ រលាក រលាកក្សីរៅក្កម

22

កា គ្នំក្ទរៅដេ់ចំណចរនះ

23

វដេជនជាប់រោទហ្ែឹងបានចូេ ួមរៅកែុងកា ក្ពាង ដឋធមមនញ្ា<កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ>រនះ

24

ឯកសា ស រស រេើងរដាយជនជាប់រោទ រដើមបីរធវើជាផ្ទាំងបរងកើតកា របាះរឆ្ែតវកលងកាលយ> សភាវដេ

25

ជាសភាវកលងកាលយ <មិនវដេអនម័តចាប់ណាមួយរសាះ រហ្ើយ> មិនមនតលាកា មិនមនកា ោត់

គឺបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

រដើមបី្នរៅដេ់កា សរក្មច។

ឥេូវខាំស
ុ ំ

ោត់ទកអែកណាជាខាមង
ំ គឺវតអែកណាវដេចូេ ួមរៅកែុង

គឺមក្តា១០ថ្ន ដឋធមមនញ្ាកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

ជាឯកសា វតមួយគត់
<ជា

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01518439

E1/527.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២២ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

1

តាំងរៅក្កម។

2

ប៉ារណា
ា ះ>។ រលាក រលាកក្សីនឹងរ

3

<>៨ មីនា <ឆ្ែំ១៩៧៦> រហ្ើយកែុងរនាះ <រមដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ រិតជាគិតអំរី>សាថប័ន ដឋ

4

វដេរគបរងកើតរេើងក្គ្នន់វតជាកា បនលំវតប៉ារណា
ា ះ។

5

រនាះ> ឯកសា E3/232 សូមដកក្សង់៖ “កំឲ្យរគដឹងថារយើងរធវើកា គ្នបសងកត់ កំនិយយរេងរសើច

6

អំរីសភា បស់រយើងរៅចំរពាះមខក្បជាជនឲ្យគ្នត់ដឹងថា

7

<រហ្ើយសភារយើងវប ជាឥតក្បរយជន៍រៅវិញ>។” រៅកែុងតលាកា រនះ <អងេជំនំជក្មះ>បានសាដប់

8

ឮតំណាងរី នាក់វដេបានក្បកាសថា រួកគ្នត់រនះគឺជាតំណាងរៅឲ្យសភាតំណាងក្បជាជនគឺ ក្បាក់

9

យត និង អង វ ន <ក្បាប់ថា សភារនាះមិនវដេក្បជំអនម័តចាប់អីណារទ>។

10

<វមិនវមនជាកា រិត

29

រហ្ើយជា>កា រឃាសនា បស់កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ<វត

ើញកា រិតរៅកែុងកំណត់រហ្ត<កិចចក្បជំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍>ថ្ងៃទី

<រយើងោំពាកយទ្ធំងរនះរៅកែុងកំណត់រហ្តក្បជំ

រយើងរនះគឺថារបាកបរញ្ញោតកហ្កគ្នត់រនាះ

[១០:៣៦:៤០]

11

និយយអំរីកា រធវើទ្ធ ណកមមវិញមដង រមធាវីកា ពា កដីបានបង្គាញជូនអងេជំនំជក្មះថា <រគ>

12

មនវិធានចាស់ណាស់សីអ
ដ រ
ំ ីកា រធវើទ្ធ ណកមម<គួ ឲ្យភាាក់រផែើេវដ វដេរមធាវីកា ពា កតី> រាយម

13

បង្គាញជូនអងេជំនំជក្មះថា ពាកយ “កា រធវើទ្ធ ណកមម” មិនអាចបកថា ជារធវើទ្ធ ណកមមរដាយក្តង់ៗ

14

អ៊ីចឹងបានរទ។ <រតើន ណាមកនិទ្ធនរ ឿងរនះកែុងបនាប់សវនាកា រនះ? រនះជាកា និទ្ធន “អូរវលាន”>

15

រនះគឺជារ ឿងរាវពាក់រ័នរា ឿង ស និង រមម គឺ<>រី បូករី រៅជារសមើក្បាំរៅវិញ។ រហ្ើយវដេថា

16

ទ្ធ ណកមមមិនវមនជាទ្ធ ណកមមរិតក្បាកដរនាះរទ។ រដើមបីជក្មបជូនរនាះគឺថា ជំ មី គឺថាក្កចករម

17

រជើង បស់គ្នត់ក្តូវបានរគដករចញ រហ្ើយបាក់ឆែឹងក្មមថ្ដ <កែុងខណៈររេ>គ្នត់<រាយម ងររេ

18

រគ>វយដំនឹងដំបង។ និយយ បូ រម៉ាង វិញមដង វដេក្តូវបានឆក់នឹងវខសរភលើងរៅរេើក្បដាប់រភទ បស់

19

គ្នត់។ រយើង<មិនោំបាច់សាមនរទ>ពាកយថា “កា រធវើទ្ធ ណកមម” មនន័យយ៉ាងដូចរមដច<រនាះ> កែុង

20

បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ រីរក្ពាះរយើងបានសាដប់រមស-២១ រហ្ើយ<មនអែកសួ ចរមលើយខលះបានទទួេ

21

សាេេ់រី វិធីរធវើទ្ធ ណកមម វដេរគ>រក្បើក្បាស់<។ មនវិធីជាក់លាក់មួយចំនួន មនកត់ក្តាទកកែុងឯក

22

សា បស់ ស-២១> ួមមន កា រធវើទ្ធ ណកមមរដាយមនដំបង ឆក់វខសរភលើង ដាក់រសាងបាលសាិក ក្ជេក់

23

កាេរៅកែុងទឹក។

24

ឥេូវរនះ ខាំស
ុ ូមចូេរៅនិយយអំរីក្កាំងតាោន់។ សវនាកា រយើងរនះ ជាសវនាកា មួយមន

25

យៈររេយូ វដ រហ្ើយ < យៈររេ ក្បាំបី ក្បាំបួនថ្ងៃមករហ្ើយ> រហ្ើយខាំគ្ន
ុ ម នររេរដើមបីបកក្សាយ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01518440

E1/527.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២២ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

30

1

ឲ្យបានេែិតេែត់រទ វតរេើកវតបញ្ញាជាក់លាក់រីក្កាំងតាោន់ រដើមបីមកតវជាមួយនឹងទេហីក ណ៍រមធាវី

2

កា ពា កដី រហ្ើយខាំក
ុ ៏រេើករេើងនូវកា កត់សមេេ់មួយចំនួនផងវដ ។ រៅកែុងសា ណា កា រេើករេើងសដី

3

អំរីក្កាំងតាោន់ រមធាវីកា ពា កដី គឺហក់បីដូចជា<>ោប់តាង
ំ រីរដើមដំបូងមកថា <និយយមិនក្តូវ

4

ររេរគរេើករេើងអំរី> មស សខា វដេជារដើមបណដឹង ដឋបបរវណីហ្ឹង
ែ <>បានផដេ់សកខីកមមរដាយ

5

មិនបានសបងរទ។ រលាក រលាកក្សីក៏បានសាដប់ឮសូ កា រេើករេើង បស់រលាកក្សី ម៉ា ី ហ្េី ូដ៍ មសិេ

6

មិញវដ <គ្នត់រេើករេើងថា វខសទ្ធំងក្សុង>។ អែក ស់រានរីក្កាំងតាោន់រ្
ម ះ <វង សា ន> ក្តូវ

7

បានរដាះវេងកែុង យៈររេមួយសបាដហ្៍រក្កាយមក រហ្ើយថាមិន<វដេទទួេ ងកា >រធវើទ្ធ ណកមមអី

8

រនាះរទ។

9

សាថនភារអែករទ្ធសកែុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយវដេរគមិនរធវើបាប<>។

10
11

មិនបានរធវើបាបអវីរនាះរទ។

អច
៊ី ឹងរយើងខាំស
ុ ូមោក់បង្គាញនូវ វីរដអូ ល ីប

រដើមបីបង្គាញអំរី

អ៊ីចឹងខាំស
ុ ូមោក់ វីរដអូ

<រេខមួយ>។
[១០:៣៩:៤៧]

12

(កា បង្គាញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ)

13

“ខាំម
ុ ួយវវក ខាំម
ុ ួយវវក ខាំអ
ុ ត់បានហ្ូបបប ៣ថ្ងៃគត់ ខាំស
ុ ខចិតឲ្
ត យកូនខាំហ្
ុ ូប រក្ពាះអីវយំ ដេ់

14

ឹ វតវឃាលន វយំរហ្ើយ ដេ់អច
ររេវយំរគចូេមកថ្វ រក្ពាះអីវរកមង វអត់ដង
៊ី ឹងរគមកថ្វកូនរៅនឹង

15

មខខាំ។
ុ ខាំជា
ុ មដយ ខាំច
ុ ង់រក្បះក្ទូងរហ្ើយ ដូរចែះខាំក្ុ តូវបងែត់ខួ ន
ល ឯង។”
(បញ្ច ប់កា បង្គាញឯកសា ជាសំរេង- ូបភារ)

16
17

[១០:៤០:១៩]

18

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម បដី បស់ <វង សា ន> ក្តូវបានរគសមលប់រៅគកក្កាំងតាោន់ រហ្ើយ

19

កូនវង៉ាត< បស់គ្នត់>ក្តូវបានវយរៅនឹងមខគ្នត់។ រហ្ើយគ្នត់មិនបានរដាះវេងវតកែុង យៈររេមួយ

20

សបាដហ្៍ដូចរមធាវីរេើករេើងរនះ គឺគ្នត់ក្តូវរគ

21

ធន់ធន
ៃ ់ <វ កដី

រំ ៅក្កាំងតាោន់ហ្ឹង
ែ គឺមួយឆ្ែំកនលះ រដាយរធវើរេកមម

ហ្ូតដេ់គ្នត់ទទួេ បួសសាែម> ដេ់សរវថ្ងៃហ្ឹង
ែ ។ រៅររេ<កា >សួ <ចរមលើយ

22

បស់គ្នត់បញ្ច ប់ រគក្បាប់ឲ្យគ្នត់ខំក្បឹងរធវើកា អាចថា> ហ្ូតដេ់គ្នត់សាលប់។ គ្នត់<ក្បាប់>បានថា

23

ជី វិត បស់គ្នត់ហ្ឹង
ែ គឺ ស់រានបាន សូមដកក្សង់៖ “រដាយសា វតរគទករយើងឲ្យរធវើជាទ្ធសក រដើមបី<>

24

ជួយរធវើកា ង្គ បស់រគរៅកែុងប ិរវណរនាះ។” រហ្តអីបានជា <វង> សា ន<ក្តូវទទួេ ងរ ឿងរនះ?

25

រតើគ្នត់> និងកូន<តូច> បស់គ្នត់មនអាយវត៣ឆ្ែំ<>ពាក់រ័នរា ៅនឹងសកមមភារគំរាមកំវហ្ងរក្គ្នះ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01518441

E1/527.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧
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1

ថាែក់រៅដេ់ បបរនាះ<វដ រទ?> មិនអ៊ីចឹងរទ គ្នត់ក្តូវបានោប់ខួ លនរដាយសា គ្នត់ក្តូវបានរ ៀបកា

2

ជាមួយនឹងបដី បស់គ្នត់ រហ្ើយ<មិតត ួមកា ង្គ បស់គ្នត់ ក្បាប់>រ្
ម ះ បស់គ្នត់ <កាេវដេអែក

3

រនាះក្តូវ ងទ្ធ ណកមម រហ្ើយបានផតេ់ចរមលើយសា ភារ។> ខាំស
ុ ូម ំឭកផងវដ ថា <វង> សា ន គឺជា

4

សាកសីវដេៗក្តូវរមធាវីកា ពា កដីជាអែករសែើសឲ្
ំ យរកាះរៅ។

5

[១០:៤១:៥៦]

6

រលាក រលាកក្សី ក៏បានឮសូ រមធាវីកា ពា កដី< នួន ជា រេើករេើងថា អងេជំនំជក្មះគួ >មិន

7

ទទួេសាេេ់កំណត់ក្តាសេ់រីក្តាំកក់ និងក្កាំងតាោន់រទ រដាយថាវជាអតថបទងតចមលង <រហ្ើយអងេ

8

ជំនំជក្មះបានក្ោនរោេទេហីក ណ៍យ៉ាងក្តឹមក្តូវកាេរីរេើកមន

9

តលាកា <ទំរនើប>មួយចំនួន<>។

រដាយ>វផាយ
ុ រៅនឹង<ចាប់កែុង>

រហ្ើយរួករគក៏បានរេើករេើងថា

<ឯកសា ទ្ធំងរនាះមិនវមនជា

10

ឯកសា យថាភារថ្នកំណត់ក្តាក្សុកក្តាំកក់រនាះរទ។> ខាំស
ុ ូមដកក្សង់៖ “សហ្ក្រះរាជអាជាាមិនទ្ធំង

11

ខិតខំក្បឹងវក្បងបង្គាញឲ្យរ

12

បញ្ច ប់កា ដកក្សង់។

13

ែ សួ
ដូរចែះ។ រលាក រលាកក្សីរៅក្កម <អាចោំវដ រហ្ើយថា >រនះគឺជារសៀវរៅកត់ក្តា បស់អក

14

ចរមលើយវដេរៅរសសសេ់ គឺជារសៀវរៅរកមងស រស រៅតាមសាលាវដេរគយកមករធវើជាកំណត់ក្តា

15

រហ្ើយ<រយើងក៏បានឮកែុងបនាប់សវនាកា រនះវដ រីរលាក ក្សី ងន រៅ “ឌ្ចតូច> ក៏បាន<ផតេ់យថា

16

ភាររេើឯកសា រនះ រហ្ើយក្បាប់>វដ ថា អែកសួ ចរមលើយបានរក្បើក្បាស់រសៀវរៅវបបរនះ រហ្ើយមន

17

អែកវដេវយអងេេ
ុ ីរេខរនះគ្នត់ថា

18

សាលាវបបរនះឯង។

ើញអំរីយថាភារ

ខាំឆ
ុ ៃេ់វដ ថា

ថ្នកំណត់ក្តាណាមួយវដេសេ់រីក្សុកក្តាំកក់ផង។”

រគបានចូេ ួមកែុងសវនាកា វបបណាវដ បានជារេើករេើងយ៉ាង

អែកសួ ចរមលើយរគបានរក្បើក្បាស់រសៀវរៅរកមងស រស រៅតាម

19

រនះគឺជារសចកដីរាយកា ណ៍អំរីអក
ែ រទ្ធសក្បោំវខ ឆ្ែំ១៩៧៧ ក្សី ងន ថារសៀវរៅរនះស រស

20

រេើងរដាយ ឌ្ចធំ រៅខាងគកក្កាំងតាោន់វដេជាសមជិកគណៈកមមធិកា គកក្កាំងតាោន់។ ឯកសា

21

បនាាប់ ក្សី ងន និង ររក្ជ ជីម ក៏បានផដេ់យថាភាររៅរេើឯកសា វដេបានស រស និងចះហ្តថ-

22

រេខារដាយ អាន វដេជារមគក

23

វដេកែុងរនាះគឺមនកា បញ្ញជឲ្យសមលប់ រៅកែុងឯកសា រនះក៏មនកា បញ្ញជឲ្យសមលប់ផងវដ ។ <រួក

24

រគបានបញ្ញជក់ហ្តថរេខា បស់

25

គ្នត់>។

អាន

ួមទ្ធំង បាយកា ណ៍សួ ចរមលើយវដេកា រធវើទ្ធ ណកមមផងវដ ។

រហ្ើយ>ឯកសា <ទ្ធំង>រនះ<រិតជាសំរណ រដាយថ្ដ បស់

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧
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[១០:៤៤:១៦]

2

រហ្ើយសាលយបនាាប់មករទៀត

3

មនសសមនរ្
ម ះរៅរេើឯកសា រនាះវដ ។

4

របឿន> វដេគ្នត់បានផដេ់សកខីកមមរៅថ្ងៃទី០៤ ឧសភា ២០១៥។ ឯកសា រនះគឺកមមភិបាេថាែក់

5

មួយ< ូប>ជាអែកស រស

6

ឯកសា >។

7

ទទួេបញ្ញជឲ្យរបាសសមែតទ្ធហន េន់ នេ់ <ដូចអវីវដេបានកត់ក្តាទក>។ រហ្ើយជាកា រិតរហ្ើយ

8

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម អតីតរេខាក្សុក តាសាន វដេជាអែកស រស សំបក្តរនះ <>បញ្ញជឲ្យ

9

សមលប់រកមងៗទ្ធំងរនាះរោេ។ តាសាន បានទទួេសាេេ់ថា ហ្ែឹងគឺជាអកស បស់គ្នត់ រហ្ើយនិងជា

10

ហ្តថរេខា បស់គ្នត់រហ្ើយ រៅរេើឯកសា ដ៏សំខាន់មួយហ្ែឹង។ រនះក្គ្នន់វតជាឧទ្ធហ្ ណ៍តិចតួចវត

11

ប៉ារណា
ា ះ។ រយើងមនរ្
ម ះមស្តនដីរៅកែុងកំណត់ក្តាគកក្តាំកក់ហ្ឹង
ែ គឺក្តូវបានបញ្ញជក់អះអាងគ្នំក្ទរដាយ

12

សាកសី គឺរ្
ម ះ បស់អក
ែ ទ្ធំងអស់រនះ វសីសង្គវក់គ្នែរៅនឹងសកខីកមមថាអែកណា ជាអែកទទួេបនាក
ុ គក

13

រនាះ រៅកែុង បបរនាះ។ រយើងរាយមរក្បើក្បាស់ក្គប់ឯកសា ទ្ធំងអស់ រដើមបីឲ្យសីសង្គវក់គ្នែរៅនឹង

14

សកខីកមម បស់សាកសីក្គប់ ូប។ <អ៊ីចឹង វគ្នមនភារសងស័យអវីរទ អំរីយថាភារ បាយកា ណ៍ទ្ធង
ំ រនះ។>

15

និយយអំរីកា រធវើទ្ធ ណកមមរៅក្កាំងតាោន់ វិញមដង

16

រិោ ណារៅរេើភសដតា
ុ ងរនះ រហ្ើយកំរិោ ណារៅរេើសកខីកមម<>កមមភិបាេវដេបានរធវើកា <រៅ

17

ជិតររាងសួ ចរមលើយ។

18

បញ្ញជក់រីកា សួ ចរមលើយរដាយរក្បើ វិធីរៅត

19

រៅរេើកា រក្បើក្បាស់ វិធីសាស្តសដរៅដរៅកែុងកា សួ ចរមលើយ។ រហ្ើយរមធាវីកា ពា កដីក៏បានរេើករេើងថា

20

ក ណី បស់រយើងខាំរុ នះ គឺសំអាងរៅរេើវតចរមលើយ បស់សាកសីរក្ៅផលូវតលាកា

21

បានផដេ់សកខីកមម វផាយ
ុ គ្នែរៅនឹង សយ វសន។ ខាំស
ុ ូមដកក្សង់ រគថា “<កា រិតវដេរគទទួេយក

22

តាម> ម៉ានីឃាន ណារ ធីវ ដូចជាកា រក្បើក្បាស់ងង់បាលសាិករដើមបីឲ្យអែកជាប់

23

រទ្ធស>។” កា ក្ចកងង់បាលសាិកឲ្យងប់ដរងាើមរនះគឺ ជាវិធីសាស្តសដវដេ វន រវត បាន<បរក្ងៀន>។ វន

24

រវត រីមនគឺជារេខាភូមិភាគ រហ្ើយរក្កាយមក<កាលយ>រៅជាសមជិកគណៈអចិថ្ស្តនដយ៍<បកសកមមយ
ុ

25

នីសក
ត មពជា
ុ >។ គ្នត់បានវណនាំរៅ ឌ្ច រហ្ើយក្បសិនណារ

គឺជាឯកសា មួយដ៏សំខាន់វដេក៏បានបញ្ញជក់យថាភាររដាយ
<រនះជា បាយកា ណ៍រម>

គ្នត់និយយថា

រហ្ើយកែុងរនាះក៏រយើងរ

ំជាងទង

<រ្
ម ះ

ខឹម
ំ

មនកា វណនាំរីថាែក់ក្សុក<វដេមនស រស រៅកែុង

ើញវដ រៅកែុងឯកសា ហ្ែឹង

គ្នត់បានផដេ់សកខីកមមថាគ្នត់បាន

រមធាវីកា ពា កដី

រមធាវីកា ពា កតីចង់ឲ្យអងេជំនំជក្មះ

រសែើសំឲ្យអងេជំនំជក្មះកំ

កំរិោ ណារៅរេើឯកសា ភសតតា
ុ ង

រហ្ើយ>រមធាវីកា ពា កដីរសែើសំកំឲ្យអងេជំនំជក្មះរិោ ណា

រហ្ើយអែកយមវដេ

ំឃាង
ំ ងប់ដរងាើម<អែក

ើញថា ដរងាើមថាវងប់ដរងាើម គឺរបើមន

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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1

ដរងាើមរនះ របា៉ាងស ថ្សក អាហ្ែឹងគឺជាគិញរហ្ើយ។ <រនះជាវិធីរធវើទ្ធ ណកមមរៅស-២១ ទទួេសាេេ់

2

រដាយរមគក និងមនស រស រៅកែុងឯកសា ។ រនះមិនវមនជារ ឿងនិទ្ធនរនាះរទ។>

3

[១០:៤៨:១២]

4

ទ្ធក់ទងរៅនឹងក្កាំងតាោន់រនះ វិធីសាស្តសដកែុងកា រធវើទ្ធ ណកមមរនះ គឺសាកសី មស សខា បាន

5

<រ

ើញ រហ្ើយ>បញ្ញជក់អះអាង <រដាយ> សយ វសន ក៏បានបញ្ញជក់អះអាងវដ <រីអក
ែ យមគករនាះ

6

រី នាក់។> មស សខា គឺជាសាកសីវដេគួ ឲ្យរជឿជាក់បាន គ្នត់មិនបានបំរផលើសអវីរេើសរីគ្នត់បាន

7

រ

8

ចរមលើយ រហ្ើយរ

9

ក៏សាលប់រៅ។ សយ វសន គ្នត់បានរបាសសមែត<ររាង>សួ ចរមលើយហ្ែឹង គ្នត់បានរ

ើញ <និងដឹងរនាះ>រទ។ គ្នត់បានរ ៀបរាប់ថា រៅឱកាសមួយ គ្នត់បានរធវើកា រៅជិតកវនលងសួ
ើញរគក្ចកងង់បាលសាិកអែករទ្ធសឲ្យងប់ដរងាើម។ រហ្ើយថ្ងៃបនាាប់មក អែករទ្ធស ូបហ្ែឹង
ើញងង់បាលសាិករៅ

10

ទីរនាះ។ រហ្ើយ សូក្ត សាំង វដេជាអែកយមរនះ គ្នត់បានរេើករេើងរៅររេផដេ់សកខីកមម<ថ្នកា

11

តាំងសំណួ >បី<វគេរផសងគ្នែ ចំនួនរី >ថ្ងៃរនះ គ្នត់ថា រៅកែុងផាះបាយ បស់អក
ែ យមហ្ែឹង គ្នត់រ

12

រគថ្វអែករទ្ធសនឹងដំបង រហ្ើយក្ចកងង់បាលសាិកឲ្យងប់ដរងាើម។ រនះជាចំណចសំខាន់ណាស់។ តាំងរីផះា

13

បាយអែកយម រៅ<ររាង>សួ ចរមលើយ វមនចមៃយប៉ានាមន? ខាំស
ុ ូមបង្គាញជូនអងេជំនំជក្មះរនះ វផនទី

14

ឬក៏ដាក្កាមវដេរធវើរេើងរដាយ ក.ស.ច.ស បង្គាញអំរីទីតាង
ំ ក្កាំងតាោន់។ <របើរយើងចចរមើេ>

15

រយើងរ

16

រេើវ រយើងនឹងរ

17

សក្មប់អក
ែ យមវដេសាកសី សូក្ត សាំង បាន<រ

18

មិនដេ់១០វម៉ាក្តរីគ្នែផង <រីររាងសួ ចរមលើយរនាះ>។ ផាយ
ុ រីអីវវ ដេ រលាក រលាកក្សីរៅក្កមបាន

19

សាដប់ឮរីរមធាវី, វង សា ន គ្នត់មិនក្តឹមវតឮសំរេងអែករទ្ធសវក្សករៅររេរគសួ ចរមលើយប៉ារណា
ា ះ

20

រទ រៅររេវដេគ្នត់រធវើកា រៅកវនលងនុ៎ង គឺថាគ្នត់ក៏បានរ

21

អែករទ្ធសរី នាក់ក្តេប់ចូេបនាប់

22

ចរមលើយ ួច>។ និយយអំរីកា សមលប់រៅក្កាំងតាោន់ វិញមដង រមធាវីកា ពា កដីរាយមឲ្យបង្គាញឲ្យ

23

ហ្ួស វិមតិសងស័យថា មនកា សមលប់រៅក្កាំងតាោន់វមន ឬក៏អត់ រដាយ<រគ>វយក្បហ រៅរេើ

24

<ភាររជឿជាក់បាន>សកខីកមម បស់ មស សខា និង សយ វសន។ <>សាកសី និងរដើមបណដឹង ដឋ

25

បបរវណី ផដេ់សកខីកមមគួ ឲ្យរជឿជាក់បានបំផត រហ្ើយសកខីកមម បស់គ្នត់ហ្ឹង
ែ គឺថាវសស
ី ង្គវក់គ្នែរៅ

ើញផាះសួ ចរមលើយ រយើងរ

ើញ

ើញផាះបាយ បស់អក
ែ យម រៅវផែកខាងរក្កាមខាងសាដរំ នះ <ចច

ើញ>។ អ៊ីចឹងរបើរលាក រលាកក្សីរៅក្កមរមើេចមៃយរៅរេើវផនទីរនះ ផាះបាយ

ំឃាង
ំ ខលួន វិញ

ើញ> គឺមិនទ្ធំងដេ់១០វម៉ាក្តរីគ្នែផង មនចមៃយ

ើញេទាផេថ្នកា រធវើទ្ធ ណកមមរៅររេ

គឺថាមន បួសសាែមរៅរេើខួ ន
ល <រក្កាយររេសួ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២២ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

1
2

34

នឹងអវីវដេឆ្មំគកហ្ែឹងបានរេើករេើង។
[១០:៥១:២៥]

3

រទ្ធះបីជាបញ្ញាខលះ វមនកា ចងោំខសគ្នែបនដិចបនដួចក៏រដាយ របើរយើងរមើេរៅរេើភសតតា
ុ ងរនះ

4

ទ្ធំងមូេ<កែុងសា ណា បស់រយើង> គឺរ ឿងរាវវដេឆ្មំគកក្កាំងតាោន់

5

រ ៀបរាប់ហ្ឹង
ែ គឺក្តូវគ្នែ និងសីសង្គវក់គ្នែ<ក្គប់រ ឿងទ្ធំងអស់>។ រលាក រលាកក្សីរៅក្កម កា វដេ

6

រេើករេើងវបបរនះ រមធាវីកា ពា កដីរធវើមិនដឹង មិនឮអំរីកា ទទួេសាេេ់រីសំណាក់អក
ែ យមរៅគករនាះ

7

ថា

8

ប៉ារណា
ា ះវដេអាច ស់រានមនជី វិត។ <រមធាវីកា ពា កតីរធវើមិនដឹង មិនឮចំរពាះសកខីកមមសាកសី បស់ខួ ន
ល

9

វង សា ន > បានរ

អែករទ្ធសវដេរគបញ្ជូ នរៅក្កាំងតាោន់ក្តូវសមលប់រោេទ្ធំងអស់

និងអែករទ្ធសក្កាំងតាោន់

រេើកវេងវតមួយចំនួនតូច

ើញឆ្មំយកអែករទ្ធសរចញរៅរក្ៅ ររេក្តេប់មកវិញរ

ើញ្មក្បឡាក់ររញ

10

ខលួនឆ្មំគកទ្ធំងរនាះ។ រហ្ើយ<រគវងមទ្ធំងរធវើមិនដឹង>កា បញ្ញជឲ្យសមលប់រចញមករីរេខាក្សុកផងវដ

11

<ក៏ដូចជា>យថាភារថ្ន បាយកា ណ៍ក្បោំវខវដេខាំរុ ទើបវតបង្គាញប៉ានាមននាទីមនរនះ គឺអក
ែ រទ្ធស<>

12

៩២នាក់<ក្តូវបាន>សមលប់រៅកែុង<វខវិចិកា
ោ > ឆ្ែំ១៩៧៧ វតមួយររេ។

13

មន បាយកា ណ៍<ក្សរដៀងគ្នែ>រៅកែុងវខកកកដា ឆ្ែំ៧៧ ក៏កត់ក្តាថា អែករទ្ធស៣៩នាក់ ក្តូវ

14

បានសមលប់រៅកែុងវខរនាះ<វដ >។ រហ្ើយរបើរយើងរមើេ បាយកា ណ៍ក្បោំវខទ្ធំងរី រនះរៅ រលាក

15

រលាកក្សីនឹងរ

16

សមលប់រោេផង។ មនន័យថា ឯកសា រនះបង្គាញឲ្យរ

17

រហ្ើយនិងមនកា សមលប់ជាក្បោំកែុងក្ទង់ក្ទ្ធយធំ ក្បោំវខ។ រយើងមិនអាចបរងកើតឲ្យមនវិមតិសងស័យ

18

រដាយសា វតកា លាក់វតមខ ប៉ាវនដគូទរៅកណា
ដ េវេវបបរនះបានរទ។

19

ើញថាចំនួនអែករទ្ធសវដេចូេមកកែុងមួយវខ មួយវខ តិចជាងចំនួនអែករទ្ធសវដេរគ
ើញថា មនកា ហ្ូ ចូេអែករទ្ធសយ៉ាងរក្ចើន

[១០:៥៣:៣៥]

20

និយយរីអូ កវនសងវិញមដង បញ្ញាចមបងសក្មប់អូ កវនសងរនាះ គឺថារយើងបានយេ់ក្សបគ្នែ

21

រហ្ើយថា មនកា សមលប់ជនជាតិោរាយ វដេអែករទ្ធសជនជាតិោរាយកែុងក្ទង់ក្ទ្ធយធំ រហ្ើយទេហី-

22

ក ណ៍រីរមធាវីកា ពា កដីរនះ

23

រៅក្កមរទ។ ទី១ <រមធាវីកា ពា កតី>រេើករេើងថា <វ>ក្គ្នន់វតជាកា សាមនៗរទ ថាជនជាតិោរាយ

24

ទ្ធំងហ្ែឹង ក្តូវបានរគយករៅសមលប់រោេ រីរក្ពាះគ្នមនសាកសីណាបានរ

25

វភែករនាះរទ។ <រលាក រលាកក្សីរៅក្កម>កា កាប់សមលប់ភាគរក្ចើន អាចបង្គាញរដាយមិនោំបាច់

គឺមិនសីសង្គវក់គ្នែរៅនឹងភសតតា
ុ ងវដេបង្គាញជូនរលាក

រលាកក្សី

ើញកា សមលប់រដាយផ្ទាេ់

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01518445

E1/527.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២២ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

35

1

មនសាកសីផ្ទាេ់វភែករៅរេើកា កាប់សមលប់ជាក់វសដងរនាះរទ។ រហ្ើយអវីវដេរមធាវីកា ពា កដីរធវើមិនដឹង

2

មិនឮទ្ធេ់វតរសាះរនាះ គឺកា ទទួេសាេេ់រីសំណាក់រមគក និងអនក្បធានគកអូ កវនសងវដេបានមក

3

ផដេ់សកខីកមមរៅកែុងបនាប់សវនាកា

4

បញ្ញជឲ្យសមលប់ជនជាតិោរាយដ៏រក្ចើនរនះ មករីកង -- កា បញ្ញជមករីរេខាកងរេ៨០១ រហ្ើយកា

5

សមលប់ក៏អនវតតរៅតាមបញ្ញជរនះវតមដងរៅ។

6

ក៏ដូចចំរពាះមខសហ្រៅក្កមរសើបអរងកតវដ

ថាគ្នត់បានទទួេ

[១០:៥៤:៥១]

7

វហ្ួសរីកា វងលងរៅរទៀត ចំរពាះកា សមលប់កែុងក្ទង់ក្ទ្ធយវបបរនះ គឺថាោ ីវដេចូេ ួមរៅ

8

កែុងកា កាប់សមលប់រនះ មិនវមនជារ ឿងក្បវហ្េៗរទ រហ្ើយរលាក រលាកក្សីក៏បានសាដប់ឮរីអក
ែ ជាប់

9
10

ំ មិនក្តឹមវតបានរ

ើញជនជាតិោរាយដេ់រក្ចើនវដេរគនាំមក

ំឃាង
ំ រទ្ធសរនាះរទ ប៉ាវនតរី បីថ្ងៃ

រក្កាយមក រគក៏យកអែកទ្ធំងអស់រនាះរចញរៅ។ រហ្ើយរួកគ្នត់បាន<ផតេ់កា រិរណ៌នាថា> ករ

ើញ

11

រៅ
ដ សាកសរ ួមមួយគឺរគកប់រៅកែុង រៅ
ដ រប-៥២ ួមគ្នែវតមតង រហ្ើយកែុងរនាះរ

ើញមន<រខាអាវ

12

បស់ជនជាតិោរាយទ្ធំងរនាះ ក៏បានរាយបា៉ាយរៅទីរនាះវដ >។ រមធាវីក៏បានរេើករេើងបង្គាញជូន

13

តលាកា ថា សាកសីរនះនិយយមិនចាស់លាស់រទ អំរីក្បជាជនវដេរគ ថាបានយករៅសមលប់រោេ

14

រនាះ គឺថារនះមិនរិតរទ។ សាកសីវដេបានដឹងរក្ចើនបំផតរនាះគឺរមគក និងអនក្បធានគក <ទ្ធំងរី

15

នាក់>បាននិយយថា ចំនួនជនជាតិោរាយវដេយករៅសមលប់ហ្ឹង
ែ សូមដកក្សង់៖ “រេើសរី១០០

16

នាក់” បិទកា ដកក្សង់។ ផន ងេ វដេ<>ជាប់

17

បានសាតប់សកខីកមម ួចរហ្ើយ> គ្នត់មិនអាចផដេ់តួរេខរិតក្បាកដបានរទ គ្នត់ក្គ្នន់វតថា រគដឹកមនសស

18

រចញររញៗឡាន។ <គ្នត់និយយរទៀតថា មនមនសសអងេយ
ុ រៅខាងរក្ៅគករៅជារក្ចើននាក់ រហ្ើយ

19

មនឆ្មំោយ
ំ មវដ ។> អែក ស់រានមនជី វិតមែក់វដេបានសាលប់រៅរហ្ើយ មនវដេគ្នត់អាចនឹងមក

20

បង្គាញខលួនរៅទីរនះ <គ្នត់ក្តូវបានសាតប់ចរមលើយរដាយ ស.ក.ច.ស។> គ្នត់ថាចំនួនជនជាតិោរាយ

21

ហ្ែឹងអាចរក្ចើន ហ្ូតរៅដេ់២៥០នាក់ឯរណាះ។

22

រហ្ើយ>រៅកែុងបនាប់សវនាកា រយើងរនះ<>រៅររេពាក់រ័នរា ៅនឹងមនសសវដេរគថាបា៉ាន់ក្បមណ

23

ហ្ែឹង គឺរេើសរី១០០ រចះវតរក្ចើនរេើង រក្ចើនរេើង រដាយសា ថាគ្នត់មិនអាចផដេ់តួរេខរិតក្បាកដ

24

បាន។ អវីវដេចាស់តាម យៈសកខីកមមទ្ធង
ំ អស់រនះ គឺថាមនក្បជាជនយ៉ាងរក្ចើនវដេក្តូវបានរគយក

25

រៅសមលប់រោេ។

ំឃាង
ំ ស់រានមនជី វិត<មែក់ រហ្ើយអងេជំនំជក្មះ

<រលាក

រលាកក្សីរៅក្កម

រយើងក៏បានរ

ើញ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01518446

E1/527.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២២ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

1

36

បញ្ញាចមបងមួយ វដេរមធាវីកា ពា កដីរេើករេើង ថារតើក្បជាជនោរាយជារក្ចើនរនះ វដេក្តូវ

2

បានរគសមលប់រៅអូ កវនសង រហ្ើយវដេរយើងបានសាដប់រីសាកសីទ្ធង
ំ រនាះផងវដ

3

វតមួយវដេរគបានរាយកា ណ៍មកមជឈិមរៅថ្ងៃទី១៥ មិងនា ៧៧ រៅកែុងសា ទូ រេខមួយវដេអងេ-

4

ជំនំជក្មះបានរ

5

វេករីគ្នែ វដេកងរេ៨០១ បានោប់ចងជនជាតិោរាយជារក្ចើន កែុងរនាះ ួមមនទ្ធំងប សស្តសតីវដេ

6

រគរធវើដំរណើ មករីក្បរទសរវៀតណាម។ រទ្ធះបីជារមធាវីកា ពា កដីរេើករេើងថាក្តូវក៏រដាយរៅចះ ក៏

7

ា ឹងឱកាស<ដាច់រដាយវេករីគ្នែ>មនន័យថា កងរេ៨០១រនះ បានោប់
សា ទូ រេខរនះគឺថាពាក់រ័នន

8

រហ្ើយយកជនជាតិោរាយជារក្ចើនយកមក

9

ជនជាតិោរាយរនះរាប់ យនាក់មិនវមនវតមតង រេើសរីមួយដងរៅរទៀត។ <ក្តង់ចំណចរនះ វមិនអាច

10

ជួយរមធាវីកា ពា កតីបានរទ។> រយើងខាំរុ ជឿជាក់ថា វចាស់រហ្ើយថា ជនជាតិោរាយវដេរាយកា ណ៍

11

រៅកែុងសា ទូ រេខ រហ្ើយយករៅសមលប់រៅអូ កវនសងរនះ គឺជាជនជាតិោរាយវតមួយវដេរគបាន

12

រ ៀបរាប់រៅកែុងសា ទូ រេខរនះ។ រហ្ើយសា ទូ រេខរនះ រលាកក្សីនឹង -- គឺក្តូវបានជនជាតិោរាយ

13

មួយវដេោប់ខួ ន
ល រេើកដំបូង

14

មនកា រសែើសំមតិវណនាំរីរមដឹកនាំរីថាែក់ភំរែ រញវដ

15

ោរាយទ្ធំងអស់រនះ។ រនះគឺរក្កាយររេោប់ខួ ន
ល ភាលមក៏រសែើសំមតិ។

16

គឺជាជនជាតិោរាយ

ើញសា ទូ រេខជារក្ចើនរហ្ើយ។ រនះឯកសា E3/240 គឺថាមនឱកាសរី ដាច់រដាយ

ំ មិនវមនវតមដងរទ រហ្ើយរគ ករ

ើញថា មនកា សមលប់

រហ្ើយកែុងរនាះក៏មនកា រសែើសំឲ្យ<សួ ចរមលើយ>បវនថមរទៀត រហ្ើយក៏
ថាក្តូវោត់កា យ៉ាងរម៉ាចជាមួយនឹងជនជាតិ

[១០:៥៩:៣០]

17

ថារហ្តអីក៏ជនជាតិោរាយក្កុមវតមួយរនះ

ចំណចមួយវដេរមធាវីកា ពា កដីរេើករេើង

18

រីរក្ពាះ<កា >សមលប់<វដេរេើករេើង>ហ្ែឹង <មិនបានរកើតរេើង ហ្ូតដេ់ររេរក្កាយរទៀត? ជា

19

ដំបូង> សាកសីបានយេ់ក្សបទ្ធំងក្សុងថា កា សមលប់រៅអូ កវនសងហ្ែឹងរគមិនបានដឹង ហ្ូតដេ់ឆ្ែំ

20

៧៨ រទើបដឹង មិនក្តឹមក្តូវរទ។<>អនក្បធានគក<រ្
ម ះ ជិន គឹមងង> បានផដេ់សកខីកមមថា រៅកែុង

21

ក្រឹតិកា
ត ណ៍រនះរកើតរេើងរៅកែុងឆ្ែំ១៩៧៧។ រលាក រលាកក្សីក្បវហ្េជានឹករ

22

ដំបូងរនាះ រីរដើមដំបូងមក ផន ងេ បានផដេ់សកខីកមមថារគោប់ខួ ន
ល គ្នត់រៅពាក់កណា
ដ េវខមិងនា ៧៧

23

និងក្រឹតិកា
ត ណ៍ពាក់រ័នរា ៅនឹងជនជាតិោរាយរនាះគឺ

24

រៅ។

25

ក្បវហ្េមួយវខរក្កាយមក

ើញរហ្ើយថា រដើម

ក៏ជាប់ពាក់រ័នគ្ន
ា ែ

រហ្ើយខាំស
ុ ូមជក្មបជូនរលាក រលាកក្សីរៅក្កមថា សកខីកមម បស់គ្នត់អាចរជឿជាក់បាន<ជាង

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01518447

E1/527.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២២ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

37

1

អវីវដេរយើងឮ> រៅររេវដេរមធាវីកា ពា កដីសាកសួ គ្នត់ ថារតើវមនរហ្តកា ណ៍រនះ <រកើតរេើង

2

រៅ> ដូវខែុ ឬក៏អត់<រទ>? ររេហ្ែឹងគ្នត់និយយថា គឺថាគ្នត់រ

3

វតមកដេ់គក>។ ដូរចែះខាំម
ុ ិន<ចាស់វដ វដេ>ថារតើរក្កាយ៣០ឆ្ែំហ្ឹង
ែ សាកសីរៅអាចោំថាមន ដូវ

4

ខែុ ឬក៏អត់រនាះរទ។ ដូរចែះខាំគ
ុ ិតថា ភសដតា
ុ ងវដេរលាក រលាកក្សីរៅក្កមបានសាដប់ឮ គឺវសីសង្គវក់

5

គ្នែជាមួយនឹងសា ទូ រេខវដេរគបញ្ជូ នរៅរមដឹកនាំរៅភែំររញ រៅកែុងវខមិងនា ៧៧ វដេសួ វណនាំ

6

អំរីកា សួ ចរមលើយបវនថម ឬក៏អត់។ រហ្ើយភសដតា
ុ ងហ្ែឹងគឺវក្សបគ្នែ គឺក្សបគ្នែទ្ធំងក្សុងវតមដង វដេ

7

ថាក្កុមហ្ែឹងគឺក្កុមវតមួយរនាះរទ។

8

ើញ រៅ
ដ សាកសរ <វដេរទើប

[១១:០១:៤២]

9

ឥេូវរនះ ខាំស
ុ ូមនិយយអំរីភំរែ ក្កាេ រហ្ើយខាំម
ុ នកា រេើករេើងបនដិចបនដួចប៉ារណា
ា ះ រក្ពាះខាំច
ុ ង់

10

បញ្ញជក់ថា រមធាវីកា ពា កដីហក់ដូចជាគិតថារយើងមិនអាចបង្គាញ ប៉ាវនដរយើងមិនវមន រយើងរិតជាអាច

11

បង្គាញ។ រួករមធាវីកា ពា កដីបានរេើករេើងថា ភសដតា
ុ ងអំរីកា សមលប់រៅភែំរក្កាេរនាះគឺថាភសដតា
ុ ង

12

រយើងមិន ឹងមំ រនាះរទ ប៉ាវនដរយើងមិនជំទ្ធស់រនាះរទ។ <វមិនបាច់សងស័យទ្ធេ់វតរសាះ> ភសដតា
ុ ង

13

វដេសាដប់ឮរីភំរែ ក្កាេ

14

ដថ្ទ <វដេកែុងរនាះ>រយើងមនសាកសីជារក្ចើនវដេគ្នំក្ទ <កា ទទួេសាេេ់រី>កមមភិបាេ<រេើកា

15

សមលប់>

16

រក្កាេ>រនាះរទ<វដេថា វមិន ឹងមំ > រទ្ធះបីថាភសដតា
ុ ងរនាះមិន ឹងមំ ខាលង
ំ ក៏រដាយ ប៉ាវនដវរៅវត

17

មនភសដតា
ុ ង។ <កែុងសា ណា បស់រយើង >រយើងមិនជំទ្ធស់ថាគ្នមនភសដតា
ុ ងអំរីកា សមលប់ ង្គេេរៅ

18

ទីរនាះរទ។ ប៉ាវនដខំច
ាុ ង់ជក្មបដេ់អងេជំនំជក្មះថា រហ្តផេមួយសក្មប់រយើង រហ្ើយវដេរមធាវី

19

កា ពា កដីវតងវតតវ គឺបញ្ញាវដេរគមិនអាចរៅរសើបអរងកតផ្ទាេ់ ប៉ាវនដអីវវ ដេខាំច
ុ ង់បញ្ញជក់គឺថាចរនាលះ

20

រីឆ្ែំ២០០៩ រៅររេវដេកា រសើបអរងកតបានបញ្ច ប់ រហ្ើយរយើងរមើេរៅរេើសកខីកមម ក៏ដូចជាកា

21

កំណត់រហ្តសាដប់ចរមលើយនានា

22

រ

23

រីក-១៧ ក៏>បានសាលប់<វដ ។ អ៊ីចឹងរៅ រយើងរបើកបញ្ជ ីរដើមបណតឹង ដឋបបរវណីរមើេថា មនន ណា

24

រៅ> ក្បសិនរបើរយើងរមើេរៅរេើបញ្ជ ីថារតើអែកណា

25

រដើមបណដឹង ដឋបបរវណីគឺមនរដើមបណដឹង ដឋបបរវណីរៅសេ់វតមួយនាក់ប៉ារណា
ា ះវដេអាចបញ្ញជក់បាន

វមនគណភារដូចគ្នែនឹងភសដតា
ុ ងវដេរយើងសាដប់ឮមនាី សនដិសខ<បី>

ក៏ដូចជាឯកសា នានាបានបញ្ញជក់អំរីបញ្ញារនះ។

ដូរចែះវគ្នមនបញ្ញាចំរពាះភសដតា
ុ ង<រៅភែំ

គឺថាកែុងចរនាលះររេរនាះ<មកទេ់ររេរបើកសវនាកា >

រយើង ក

ើញថាអែកវដេរៅ ស់រានមនជី វិតទ្ធំងអស់បានសាលប់ទ្ធង
ំ អស់ ួចរៅរហ្ើយ រួកគ្នត់<រី នាក់រចញ

ំខួ ន
ល រៅទីរនាះ ក្បសិនរបើរយើងរមើេរៅរេើបញ្ជ ី

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01518448

E1/527.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២២ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

38

1

រហ្ើយក្កុមរមធាវីកា ពា កដីបានរេើករេើងអំរីរយើងវដេវតងវតរផ្ទដតរៅរេើ សន វត វដេជាទ្ធហន

2

បស់កងរេ<៩២០>។ រហ្ើយរយើងបានរសែើសំឲ្យអងេជំនំជក្មះរកាះរៅ សន វត មកវដ រក្ពាះគ្នត់

3

ជារដើមបណដឹង ដឋបបរវណីមួយ ូប

វដេសហ្រៅក្កមរសើបអរងកតទទួេសាេេ់ពាក់រ័នរា ៅនឹងរហ្ត-

4

កា ណ៍រៅភែំរក្កាេ។ គ្នត់ក្តូវបានរគទទួេសាេេ់រដាយសា វតរហ្តកា ណ៍រៅភែំរក្កាេ រយើងរមើេ

5

រៅកែុងដីកាដំរណាះក្សាយ រយើងរ

6

ពាកយសំតាង
ំ ខលួនជារដើមបណដឹង ដឋបបរវណី គ្នត់បាននិយយថា គ្នត់ក្តូវបានរគ

7

វកប ភែំកែុងក្សុករកាះវញក គឺក្បាកដជាភែំរក្កាេរនាះឯង។ រយើងគិតថា គ្នត់ក្តូវបានរគ

8

ដ៏ធំមួយវដេរគរក្បើក្បាស់រ្
ម ះថាភែំរក្កាេ

9

គឺបានន័យថារៅភែំរក្កាេហ្ែឹងមនអគ្ន រក្ចើន

ើញចាស់ រៅកថាខណឌ៦៤៣គឺបានបញ្ញជក់ចាស់។ រហ្ើយរៅកែុង

ដូចជាកវនលង

រហ្ើយ<រយើងសងឃឹមថា គ្នត់គឺជាបគេេមែក់វដេរគ

11

កងរេ៩២០>រាប់ យនាក់<ក្តូវបានរគ

12

ទ្ធហនរនាះរទ គ្នត់

13

គកធំរនាះរទ។

15

ំខួ ន
ល រៅកែុងគក

រក្ពាះថារៅកែុង បាយកា ណ៍កំណត់អតដសញ្ញាណទីតាង
ំ

10

14

ំខួ លនរៅកែុងគកមួយរៅ

ំឃាង
ំ

ដឋបាេ

កវនលងរធវើកា នានា។

ំខួ ន
ល រៅកែុងគកដ៏ធំរនះ វដេមនទ្ធហន បស់

ំរៅទីរនាះ>។ ដូរចែះខាំគ
ុ ិតថា គ្នត់មិនវមន

ំខួ ន
ល រៅកវនលង

ំខួ ន
ល រៅមនាី តូចមួយ រៅកែុងតំបន់ជាមួយគ្នែ ប៉ាវនតរៅកែុងមនាី តូចមួយមិនវមនជា

[១១:០៥:២៧]
ដូរចែះអងេជំនំជក្មះអាចសរក្មច ថារតើទីតាង
ំ វដេគ្នត់ក្តូវបានរគ

ំខួ ន
ល រនាះសថិតរៅកែុង វិសាេ

16

ភារឬក៏អត់ រនះជាឆនាានសិទាិ បស់អងេជំនំជក្មះ។ រហ្ើយខាំស
ុ ូមរេើករេើងថា រៅកែុងតំបន់ហ្ឹង
ែ គឺអងេ

17

ជំនំជក្មះបានសាតប់ភសតតា
ុ ង ួចរៅរហ្ើយថា ដំរណើ <មនាី សនតិសខ>កែុងតំបន់១០៥ <រហ្ើយកងរេ

18

៩២០ រក្បើឆ្លស់គ្នែ>។ រហ្ើយទ្ធហនកងរេធំ៩២០ <វដេ>ក្តូវបានរគ

19

ដូរចែះវជារ ឿងសមក្សបមួយវដេថា គកហ្ែឹង គឺជាវផែកមួយថ្នក្បរ័នស
ា នតិសខ<កែុងតំបន់។> ប៉ាវនត

20

យ៉ាងណាក៏រដាយ រយើងរគ្ន ររៅតាមកា សរក្មច បស់អងេជំនំជក្មះ។ កា វដេរមធាវីកា ពា កតីរេើក

21

រេើងថា អងេជំនំជក្មះកំរិោ ណា<សកខីកមម បស់ សន វត ថាជាសកខីកមម>ខស<>ទ្ធំងក្សុង។ រហ្ើយ

22

ខាំរុ េើករេើងអំរីរមធាវីកា ពា កតី រខៀវ សំផន គឺរួករគមិនបានគិតអំរីភារខសគ្នែរៅកែុងសកខីកមម<កែុង

23

ទេហីក ណ៍រគ>ទ្ធំងក្សុងវតមតង <ជាញឹកញាប់ កែុងសវនាកា រនះវតមតង >ថារតើអងេរហ្តជាវផែកថ្ន

24

ឧក្កិដក
ឋ មមវដេរគរោទក្បកាន់រៅរេើជនជាប់រោទឬក៏អត់រនាះរទ។

25

យកមកអនវតតសក្មប់រហ្តកា ណ៍ដថ្ទរទៀតឬក៏អត់រនាះរទ។ សកខីកមម បស់ សន វត រទ្ធះបីថាគ្នត់

ំខួ ន
ល រៅទីរនាះផងវដ ។

រហ្ើយថារតើភសតតា
ុ ងអាចទទួេ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២២ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

39

1

ក្តូវបានជាប់

ំរៅកែុងគកវដេជាវផែកថ្នមនាី សនតិសខភែំរក្កាេឬក៏អត់ក៏រដាយ ប៉ាវនតភសតតា
ុ ងហ្ែឹងរៅ

2

អាចទទួេយកបាន

3

កមពជា
ុ
រដាយ បបរៅកែុងសម័យរនាះ វដេរគអនវតតរៅតាមមនាី សនតិសខ< បស់ខួ ន
ល >។ រនះគឺជា

4

ក ណីវដេរយើងចង់រេើករេើង។ រហ្ើយរមធាវីកា ពា កតី មតងរហ្ើយមតងរទៀត រធវើរតជាមិនដឹង ថាវមិន

5

វមនជារហ្តកា ណ៍វបបរនះរទ។

6

វដេរគរោទក្បកាន់ទ្ធក់ទងរៅនឹងឧក្កិដក
ឋ មម បស់ជនជាប់រោទ

7

មូេដាឋនឧក្កិដក
ឋ មមជាក់លាក់រទ វតវក៏បង្គាញរីរគ្នេនរយបាយវដ ។>

រហ្ើយវបានបង្គាញអំរីកា រក្បើក្បាស់ទ្ធ ណកមមជាក្បរ័នរា ដាយបកសកមមយ
ុ នីស ត

ដូរចែះរយើងក្តូវវញកឲ្យដាច់គ្នែ វងអងេរហ្ត

ថារតើវជាអងេរហ្ត

ឬមួយក៏<>ភសតតា
ុ ង<មិនវមនជា

8

ឥេូវរនះ <ខាំទ
ុ ករ ឿងរនះមួយវេកសិន រហ្ើយ>ខាំស
ុ ូមរេើកយកបញ្ញាមួយរទៀតវដេរមធាវី

9

កា ពា កតី រខៀវ សំផន បានរេើកទ្ធក់ទងរៅនឹងក្តពាំងងម។ គឺថារួករគរេើករេើងក្តឹមក្តូវ ថារៅកែុង

10

ចរមលើយ បស់ <អឹម វចម ក្បាប់ថា> រខៀវ សំផន <ទសសនកិចច>រៅទីរនាះ <មិនអាចយកមករក្បើបាន

11

រទ>រដាយសា វតវជាភសតតា
ុ ងថ្នអំររើនិងកា ក្បក្រឹត។
ត <រួករគនិយយរិតជាក្តូវ។> កា រក្បើក្បាស់

12

ភសតតា
ុ ងនូវចំណចរនះ គឺមិនោំបាច់រនាះរទ រក្ពាះ រខៀវ សំផន <ខលួនឯងផ្ទាេ់> បានទទួេសាេេ់រី ដង

13

ថា គ្នត់បានរៅកា ដាឋនក្តពាំងងម។ រហ្ើយខាំស
ុ ូមកត់សមេេ់ថា កែុង យៈររេមួយថ្ងៃកនលះវដេរមធាវី

14

បានរេើកសា ណារនាះគឺថា ក្កុម រខៀវ សំផន <>មិនបានទទួេសាេេ់ទ្ធង
ំ ក្សុង រហ្ើយរគមិនបាន

15

និយយ<សូមបីវតមួយមត់>ថា កូនកតី បស់រគទទួេសាេេ់ថា គ្នត់ធាលប់រៅក្តពាំងងមរនាះរទ។

16

[១១:០៩:០០]

17

ឥេូវរនះ ខាំស
ុ ូមបញ្ញជក់ឲ្យបានចាស់ថា រទ្ធះបីថាសកខីកមម បស់ <អឹម វចម> មិនអាចរក្បើ

18

ក្បាស់បានក៏រដាយ<បញ្ញជក់ថា រខៀវ សំផន រៅទីរនាះវមន> ប៉ាវនតវជាភសតតា
ុ ងមួយយ៉ាង ឹងមំ រដើមបី

19

បង្គាញថា រខៀវ សំផន ឬក៏អក
ែ ណាមែក់រផសងរទៀតបានរ

20

ផ្ទាេ់<ររេវដេរគបានរៅដេ់ទីរនាះ។

21

បាន>។ <វមិនវមនជា>ភសតតា
ុ ង<សកមមរទ រហ្ើយភសតតា
ុ ងរនះក្បាប់រយើងថា ដូចវដេគ្នត់បាន

22

ទទួេសាេេ់ខួ ន
ល ឯងវដ ថាគ្នត់បានរៅទីរនាះវមន។>

23

ើញ ក៏ដូចជាបានសាតប់ឮ និងបានជួបក្បទះ

កា រិរណ៌នា បស់គ្នត់អំរីអាងក្តពាំងងម

អាចទទួេយក

ឥេូវរនះខាំស
ុ ូមនិយយអំរីមនាី សនតិសខ។ រៅកែុងកា រេើករេើង បស់ខំាុ គឺខំច
ាុ ង់រឆលើយតបរៅនឹង

24

ទេហីក ណ៍ បស់រមធាវីកា ពា កតីក្បឆ្ំងរៅនឹងមនាី សនតិសខស-២១។

<មនចរនាលះក្បរហងរៅក្តង់

25

ចំណចរនះ> រទ្ធះបីថា រមធាវីកា ពា កដីមនររេរវលារក្ចើន< ហ្ូតដេ់រៅរី ថ្ងៃ>រដើមបីរេើករេើងក៏

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01518450
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អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ
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1

រដាយ ប៉ាវនតរមធាវីកា ពា កដី នួន ជា វប ជាមិននិយយអំរីទីតាង
ំ វដេរយើងយេ់ថាជាទីតាង
ំ <ឧក្កិដឋ

2

កមម>សំខាន់បំផត។ រហ្ើយជាកា រិតរៅ គឺទីតាំងឧក្កិដក
ឋ មមហ្ឹង
ែ គឺពាក់រ័នជ
ា ិតសែិទាបំផតជាមួយនឹង

3

នួន ជា។ រយើងដឹងថា ជាគកមួយវដេមនសសក្បវហ្េជា១៨.០០០នាក់ ក្តូវបានសមលប់ រហ្ើយ<ភាគ

4

រក្ចើនថ្នរួករគ>សថិតរៅរក្កាមកា <បញ្ញជ>ផ្ទាេ់ បស់ជនជាប់រោទ។

5

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

6

ឱកាសបី<ដង> រដើមបីនិយយអំរីស-២១ រហ្ើយទ្ធំងបីររេហ្ែឹងគឺរួករគមិននិយយ។

7

សក្ក គឺរគ< ំេង>និយយអំរីស-២១ ដេ់អ៊ីចឹងរៅ រគរៅផាះ<មន២០នាទី>។ រហ្ើយរៅក្រឹកថ្ងៃចនា

8

រយើង ំរឹងថារគនឹងនិយយអំរីស-២១ វតរគអត់និយយរទៀត <រគ ំេងរោេ>។ រហ្ើយរៅររេ

9

រសៀេថ្ងៃចនា រលាករមធាវីវប ជាមិននិយយអវីទ្ធេ់វតរសាះ រហ្ើយវប ជារធវើកា រជ ក្បមង ឬក៏

10

រដៀេក្បមងដូចកូនរកមងមករេើខាងក្រះរាជអាជាារៅវិញ។ <រតើមនអវីវដេសំខាន់ណាស់រៅ វដេរគ

11

ក្តូវរេើករ ឿងរផសងមកនិយយជំនួស>ស-២១ ជាមនាី សនតិសខវដេ នួន ជា ក្គប់ក្គង<?> រួករគ

12

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

13

រហ្ើយរមធាវីកា ពា កដីបានផដេ់កា រ ៀន បរក្ងៀនអំរីអតថន័យ បស់ពាកយ “កមមយ
ុ នីស”ត ឬក៏អំរីកា វដេ

14

រួកបសចិមក្បរទសមិនដឹងអំរីវបបធម៌ក្បថ្រណីកមពជា
ុ រៅវិញ <រដាយជនជាតិអូស្តសាតេីមែក់>។ រហ្ើយ

15

រួករគរេើកអំរី<កា និទ្ធនតាមវបបេទាិ>ម៉ានីឃាន ណារ ធីវ ៤៧ដង គឺ៤៧ដង ប៉ាវនតអត់មនអវីទ្ធស់

16

វតរសាះ សូមបីវតមដងក៏គ្នមនវដ រីស-២១។ រគមិននិយយសូមបីវតមដងរសាះអំរីអក
ែ រទ្ធសជាកម រៅ

17

ក្កាំងតាោន់ <និងមនាី ស-២១> គឺរគរសៃៀមបាត់មត់វតមដង មិននិយយអំរីស-២១។ ក្បវហ្េជារៅ

18

ថ្ងៃវសែក ក្បវហ្េជារគនឹងរេើករីស-២១ <តាមរមើេ៍>។ ដូរចែះរៅររេវដេរគរេើករហ្ើយរៅ គឺ

19

គ្នមនអែកណាមែក់អាចរឆលើយតបចំរពាះរួករគបាន ក្បវហ្េ។ វជារ ឿងអាម៉ាស់ណាស់ក្បសិនរបើអ៊ីចឹង

20

វមនរនាះ។

21

រតើមនអែកណាមែក់វដេរជឿ

រសៀេថ្ងៃ

[១១:១២:៥១]

22

រទ្ធះបីរមធាវីកា ពា កដីនិយយសែីក៏រដាយ ក៏វមិនអាចផ្ទលស់បូ ដ ភសតតា
ុ ងវដេបង្គាញថា កូនកដី

23

បស់រគគឺមនរិ ទាភាររនាះរទ <រដាយបង្គាញរីឧក្កិដក
ឋ មមរៅមនាី សនតិសខរនាះ>។ ដូរចែះគឺរយើងមិន

24

បានឮរគនិយយអំរីស-២១រទ ប៉ាវនតរយើងបានសាដប់ឮអំរី<កា និទ្ធនតាមវបបេទាិ>ម៉ានីឃាន ណារ ធីវ

25

មដងរហ្ើយមដងរទៀត មដងរហ្ើយមដងរទៀត។ រហ្ើយររេវដេរគនិយយដេ់រៅ៤៧ដងហ្ែឹង គឺបង្គាញ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01518451
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អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ
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1

ចាស់ថា រួករគមិនយេ់អំរីពាកយហ្ែឹងរៅវិញ វមិនរិបាករនយេ់រទពាកយហ្ែឹង។ ប៉ាវនតពាកយ “ម៉ានី-

2

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

3

ថារតើអក
ែ ណាេែ អែកណាក្តឹមក្តូវ? <សាតប់រៅរតើក្តូវន ណារគ?> សា ណាបញ្ច ប់កា រិភាកាមួយ

4

រនះ គឺបង្គាញថា គ្នមនអែកណាអាក្កក់ តាមទសសនៈម៉ានីឃាន ជាង<គំនិត>រួកវខម ក្កហ្មរនាះរទ គឺថា

5

រួកវខម ក្កហ្មវបកវចកកមពជា
ុ រៅជាសមសធាតេែ សមសធាតអាក្កក់ រហ្ើយរគសមលប់រួក <អែក

6

វដេរគយេ់ថាជា>សមសធាតអាក្កក់

7

រមធាវីរ ៀបរាប់អំរីរគ្នេនរយបាយសនតិសខ

8

សមែតអែកអាក្កក់ ប៉ាវនតរគ<មនគិតរទថា >រៅររេវដេរគនិយយអំរីរគ្នេនរយបាយ បស់បកស

9

កមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ វបបហ្ែឹង គឺបានន័យថា រគកំរងវតរេើកកូនកដី បស់រគដាក់រៅកែុងក្កុមរួកម៉ានីឃាន

10
11

អាហ្ែឹងរហ្ើយគឺជារគ្នេគំនិតថ្នម៉ានីឃាន។
គឺថារគ្នេនរយបាយហ្ែឹង

រយើងបានឮ

រដើមបីទកអែកេែ

របាស

រៅវិញរនាះរទ<។>
[១១:១៤:៥៦]

12

ខាំស
ុ ូមទកររេក្បវហ្េជា១០នាទី ជូនសហ្ក្រះរាជអាជាាជាតិរដើមបីរេើករេើងអំរីបញ្ញាវដេ -

13

- មននឹង<>ខាំក្ុ បគេ់រវទិកាជូនគ្នត់។ ឥេូវរនះខាំស
ុ ូមរេើកចំណចទីរី បីបវនថមរទៀត។ <ចំណចមួយ

14

កែុងចំរណាមចំណចរី រនះ គឺ>ទ្ធក់ទងរៅនឹងកា ទទួេខសក្តូវក្រហ្មទណឌ បស់ជនជាប់រោទ។ រហ្ត

15

អវីបានជា នួន ជា រហ្ើយនិង រខៀវ សំផន ក្តូវទទួេខសក្តូវចំរពាះកា

16

សនដិសខ<?> មិនវមនរដាយសា វតរួករគក្សុះក្សូបអាហ ររេក្រឹកជាមួយគ្នែរនាះរទ <ចំណចហ្ែឹង

17

មិនវមនជាទេហីក ណ៍ បស់រយើងរេើយ>។ រួករគរធវើកា ជាមួយគ្នែ ស់រៅជាមួយគ្នែ គឺថាទ្ធំងបីវតមដង

18

ទ្ធំងរៅមន ទ្ធំងកែុង និងរក្កាយ បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ។ អវីវដេសំខាន់បំផតរនាះគឺថា <រួក>រគ

19

ជាអែកចូេ ួមរៅកែុងកិចចក្បជំថាែក់ដឹកនាំ បស់គណៈកមមកា គឺគណៈកមមកា អចិថ្ស្តនតយ៍<រក្ចើនជាងរគ>

20

រហ្ើយជាទូរៅរគជាអែករធវើកា សរក្មចចិតត រហ្ើយនិងរចញកា បញ្ញជវណនាំទ្ធក់ទងរៅនឹងកា ោប់ខួ ន
ល

21

ខាមង
ំ <វដេរគរោទក្បកាន់> ួមទ្ធំងរមដឹកនាំដថ្ទរទៀតរៅកែុងក្កុម បស់រួករគផង។ រខៀវ សំផន និង

22

នួន ជា សថិតរៅកែុងក្កុមថាែក់ដឹកនាំតូចមួយវដេរគជួបគ្នែរៅ ក-១ រហ្ើយជវជកគ្នែ<រេើកា >សរក្មច

23

<រនះ >រហ្ើយរគអងេយ
ុ រៅតជាមួយគ្នែ រហ្ើយសរក្មចអំរីរជាគវសនាសរមដច សីហ្ន រហ្ើយនិងកូន

24

រៅ បស់ក្រះអងេ

25

រជាគវសនា បស់រមដឹកនាំដថ្ទរទៀត ដូចជា ចក្កី, <>និង ជូ រជត។ ក្បវហ្េជារលាក រលាកក្សី

<ដូចរយើងរ

ខ
ំ ួន
ល <និងកា សមលប់>រៅមនាី

ើញក្សាប់រៅកែុងកំណត់ក្តាថ្នកិចចក្បជំរនាះ>។

រួករគសរក្មចអំរី

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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1

រៅក្កមរៅោំថា ឌ្ច បាននិយយថា ប៉ាេ រត រៅ រខៀវ សំផន រហ្ើយនិង វន រវត មកចូេ ួមកា

2

ក្បជំអំរីកា ោប់ខួ ន
ល <រេខាភូមិភាគបសចិម>គឺ ជូ រជត រនាះឯង។ ដូរចែះកា ចូេ ួម បស់រួករគរៅកែុង

3

ក្កុមថាែក់ដឹកនាំតូចមួយរដើមបីរធវើកា សរក្មចចិតរត នាះរហ្ើយ គឺជាមូេរហ្តរនះ។ រហ្ើយទី២ រយើងបាន

4

ំ រយបាយជា
និយយេមែិតរៅកែុងសា ណា បស់រយើងរហ្ើយគឺវគេអប់ ំនរយបាយ។ គឺរគផដេ់វគេអប់ ន

5

រទៀងទ្ធត់រៅដេ់កមមភិបាេ បស់រួករគ អំរីក្កុមណាវដេរគោត់ទកថាជាខាមង
ំ រហ្ើយរគវណនាំឲ្យ

6

ក្កុម បស់រគក្តូវក្បុងក្បយ័តែ រហ្ើយនិងគិតរិោ ណា ក្រមទ្ធំងរក្តៀមខលួន<វសវង ក>ខាមង
ំ <សី ូងថ្ផា

7

កែុង>ទ្ធំងអស់រនាះ។

8

[១១:១៧:៤៦]

9

រលាក រលាកក្សីរៅក្កម រមធាវីកា ពា កដីបានក្បាប់អងេជំនំជក្មះអំរីរ ឿងរក្រងនិទ្ធនវខម មួយ

10

វដេថា កសិក មែក់បរនាាសរវរ បស់គ្នត់ រដាយសា វតសាវយកបាយមកលាបមត់។ អច
៊ី ឹងរៅថ្ងៃ

11

រនះ រៅររេរនះខាំស
ុ ូមនិយយអំរីរ ឿងរនះវដ ប៉ាវនតតាមវបបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ< វិញ> គឺថាវជា

12

រ ឿងសំណាងវដ

13

សំផន និងប៉ាេ រត។ រួករគមិនក្តឹមវតសតីបរនាាសរវរហ្ែឹងថាសីបាយរទ វតរមដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នីស ត

14

វងមទ្ធំងបានករមាចរវររនាះ រដាយវេួចបាយ ករមាចទ្ធំងសាវរដាយវជាបណា
ត ញរវរ ករមាចកូនរៅ

15

បស់វ ដូរចែះ រូជរងស បស់ខាមង
ំ នឹងមិនអាច ីករាេដាេបានរទៀតរទ។> អ៊ីចឹង <រនះជាតងភារគួ

វដេ<កសិក ករ

ើញថា>រវរ<មត់ជាប់បាយរនាះ មិនវមនជា នួន ជា, រខៀវ

ឲ្យរខាលចផា

17

មនសស វដេរគបង្គាញរក្ចើនដង រដាយកា ក្បក្រឹតរ
ត ីរមដឹកនាំបកសទ្ធំងរនះ> រហ្ើយខាំស
ុ ងឃឹមថា រ ឿង

18

ហ្ែឹងមិនរកើតរេើងសាជាងមីមង
ដ រទៀតរៅកែុងក្បរទសកមពជា
ុ រនះរទ។ រហ្ើយខាំស
ុ ូមអ គណ ចំរពាះអងេជំនំ

19

ជក្មះវដេបានផដេ់រវទិកាដេ់ខំាុ រហ្ើយខាំស
ុ ូមបញ្ច ប់សា ណា បស់ខំាុ រហ្ើយខាំស
ុ ូមក្បគេ់រវទិកាជូនរៅ

20

សហ្ក្រះរាជអាជាាជាតិ។ សូមអ គណរលាកក្បធាន។

21

ក្បធានអងេជន
ំ ៖ំ

22

បាទ សូមអរញ្ជ ើញ!

23

[១១:១៩:៣១]

24

រលាកក្សី ជា លាង៖

25

វដេរកើតរេើងកែុង បប>កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ។

<រហ្ើយរនះជាកា មិនរគ្ន រជី វិត

16

សូមអ គណ។ រហ្ើយសូមរគ្ន ររលាកក្បធាន រៅក្កមទ្ធំងអស់ ភាគី ក៏ដូចជាសវនាកា ទ្ធំង

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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ុ
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1

មូេ។ ថ្ងៃរនះជាថ្ងៃចងរក្កាយ រម៉ាងចងរក្កាយសក្មប់សំណំរ ឿង០០២ វគេទី២

2

អាជាា។ សហ្ក្រះរាជអាជាាមនចំណាប់អា មមណ៍មួយចំនួនកែុង យៈររេ៧ថ្ងៃកនលងមករនះ។ រក្កាយរី

3

បានសាដប់អស់ យៈររេបីថ្ងៃកនលះថ្នសវនាកា រនះ ក្កុមរមធាវីកា ពា កដីបានតវខាលង
ំ ៗថា សវនាកា

4

រនះក្គ្នន់វតជាសវនាកា សវមដងវតប៉ារណា
ា ះ

5

តលាកា

6

សបាដហ្៍ថ្នសវនាកា ជាសាធា ណៈរនះ មនអែកចូេ ួមទសសនារាប់ យនាក់រៅកែុងសវនាកា

7

ផសរវផាយទូទ្ធង
ំ សកេរលាកតាម យៈក្បរ័នអ
ា ីនរធើរណត។

8

អំណះអំណាង បស់ខួ ន
ល អំរីភារក្តឹមក្តូវ យតតិធម៌ថ្នកា ជំនំជក្មះ អំរីភារក្តឹមក្តូវ យតតិធម៌ថ្នរសចកដី

9

សរក្មចផ្ទាេ់ បស់រលាក រលាកក្សីរៅក្កម អំរីចំណចខាលង
ំ ថ្នភសដតា
ុ ងរៅកែុងសំណំរ ឿងរនះ រដាយរំ

10
11

បស់សហ្ក្រះរាជ

វដេរនះជាកា រឃាសនាមួយសក្មប់អក
ែ គ្នំក្ទ បស់

និងមិនវមនមនរចតនាចង់ កកា រិត អំរីបទរោទក្បកាន់រនាះរេើយ។ រៅកែុង យៈររេរី
និងបាន

រមធាវីកា ពា កដីក្តូវបានអនញ្ញាតឲ្យរធវើ

មនកា រក្ជៀតវក្ជក ឬកា ក្តួតរិនិតយរីតលាកា ឬរីន ណាមែក់រេើយ។
តាម យៈថ្នដំរណើ កា ជំនំជក្មះរលាកក្បធាន រលាករៅក្កម បានបង្គាញរីភារអត់ធត
ម ់ និង

12

ភារក្តឹមក្តូវយតតិធម៌

វដេអនញ្ញាតឲ្យជនជាប់រោទតាម យៈរមធាវីកា ពា កដី បស់គ្នត់រធវើអំណះ

13

អំណាងរក្ចើន

14

រៅក្កម

15

អនញ្ញាតឲ្យរធវើជាសាធា ណៈរទៀតផង។ វិជាជជីវៈ ភារអត់ធត
ម ់ និងភារក្តឹមក្តូវយតតិធម៌ បស់រលាក

16

រៅក្កម ចំរពាះរមធាវីកា ពា កដី ទ្ធក់ទងនឹងកា វយក្បហ ជាបគេេ គួ ក្តូវបានទទួេសាេេ់។ កែុង

17

អំេុងថ្នកា រធវើអំណះអំណាងទ្ធំងរនះ ថ្នររេបិទកិចចរិភាការដញរដាេ រមធាវីកា ពា កដីបានបង្គាញ

18

រីកា ភាាក់រផែើេ

19

វដេឲ្យ ួចខលួនរីកា រោទក្បកាន់វផែកខលះថ្នសំណំរ ឿងមនរនាះ។ រលាកក្បធាន រលាករៅក្កម រយើងមិន

20

យេ់ក្សបតាមរសចកដីសរក្មចទ្ធំងអស់រនាះរទ។ តាមកា ករ

21

រិរសសអងេរហ្ត ជាកា រិតណាស់ រយើងរិតជាមនកា ខកចិត។
ត ប៉ាវនដរទ្ធះជាយ៉ាងណាកដី វមិនអាច

22

និងមិនវមនជាកា ង្គ បស់រៅក្កមវដេក្តូវរធវើឲ្យភាគីទ្ធង
ំ អស់សបាយចិតរត នាះរទ។

23

រលាករៅក្កម គឺអនវតតចាប់ចំរពាះអងេរហ្តទ្ធំងឡាយ វដេបាន ករ

24

ក្សបតាមសតិសមបជញ្ាៈ បស់ខួ ន
ល ។ រយើងទទួេសាេេ់នូវចំណចរនះ រហ្ើយជាកា រិតណាស់ រយើង

25

ទទួេសាេេ់នូវកា ជមែះចំរពាះកា េំបាកទ្ធំងឡាយ វដេរលាក រលាកក្សីរៅក្កមជួបក្បទះ និងកា

រទ្ធះបីជាអំណះអំណាងរនាះ

មនកា វយក្បហ រៅរេើសច ិតភារ បស់រលាក

ក៏រលាករៅក្កមរៅវតផដេ់ឱកាសឲ្យរមធាវីកា ពា កដីរធវើអំណះអំណាងទ្ធំងរនះដវដេ

និងកា ររញចិតត បស់ខួ ន
ល ចំរពាះសាេដីកាបណដឹងសាទកខថ្នសំណំរ ឿង០០២

និង

វគេទី១

ើញខលះៗ ទ្ធក់ទងនឹងអងេចាប់ ជា

កា ង្គ បស់

ើញរដាយក្តឹមក្តូវ យតតិធម៌ និង

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២២ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

1
2

44

េះបង់ បស់រលាក រលាកក្សីរៅក្កមចំរពាះភា កិចចទ្ធំងរនះ។
[១១:២៣:៥៤]
គ្នមនន ណាមែក់បានអានសាេដីកាបណដឹងសាទកខ

3

វដេបាន ករ

ើញចំណចេែៗជារក្ចើន

4

សក្មប់ជនជាប់រោទអាចគិតថា

5

រេើយ។ សាេដីកា បស់អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
គឺវផែករៅរេើអងេចាប់ និងភសដ-ុ

6

តាងវដេមន។

7

ចំណចេែៗជារក្ចើនវដេជួយដេ់ជនជាប់រោទក៏រដាយ ក៏សាេដីការនះ បានតមកេ់រទ្ធសរដាយបាន

8

ទទួេសាេេ់ថា កា ទទួេខសក្តូវ បស់ នួន ជា និងរខៀវ សំផន ចំរពាះឧក្កិដក
ឋ មមទ្ធង
ំ រនះ ក្តូវបាន

9

បញ្ញជក់ហ្ួសរី វិមតិសងស័យ និងបានទទួេសាេេ់ថា សវនាកា បានរធវើរេើងរដាយក្តឹមក្តូវ យតតិធម៌

10

ជាមូេដាឋន និងក្សបតាមបទដាឋនអនដ ជាតិថ្នកា ជំនំជក្មះក្បកបរដាយយតតិធម៌ ក្រមទ្ធំងបានតមកេ់

11

រទ្ធស។

តលាកា រនះ

ក្តូវបានបរងកើតរេើងវដេបានកំណត់េទាផេជាមន

ខណៈវដេសាេដីការេើបណដឹងសាទកខថ្នសំណំរ ឿង០០២

វគេទី១

បាន ករ

ើញ

12

រៅថ្ងៃទី២៩ វខឧសភា ឆ្ែំ២០១៣ រដើមបណដឹង ដឋបបរវណីមែក់រ្
ម ះ ហ្ូ ចនាថ បានជក្មប

13

រលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សី អំរីកា បាត់បង់សមជិកក្គួសា បស់គ្នត់ចំនួន២២នាក់ រៅកែុង បប

14

វខម ក្កហ្ម និងថាបនាាប់រីរនាះ ក្រឹតិកា
ត ណ៍ទ្ធង
ំ រនះបានប៉ាះពាេ់កែុងកា ស់រៅ បស់គ្នត់វបបណា។

15

“ថ្ងៃរនះ ខាំុ ំរភើបណាស់ វដេខាំម
ុ នឱកាសតាម យៈតលាកា អនត ជាតិរនះ ជាកា ឆលងកាត់សមក្ទរដើមបី

16

មកដេ់ទីរនះ

17

រលាកក្សីបាននិយយថា “រនះគឺជាថ្ងៃវដេខាំបា
ុ ន ង់ោអ
ំ ស់ យៈររេជាង៣០ឆ្ែំមករហ្ើយ ខាំច
ុ ង់រសែើសំ

18

ឲ្យរលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សី តលាកា អនត ជាតិមួយរនះ ក្តូវវតសរក្មចរសចកដីក្បកបរដាយក្តឹម

19

ក្តូវ និងយតតិធម៌ សមនឹងភារធៃន់ធៃ ថ្នបទរេមើស។” ពាកយសាមញ្ា បស់រលាកក្សី បានបញ្ញជក់រីភា កិចច

20

ដ៏ធំសរមបើម ប៉ាវនដរដាយរសាមះក្តង់រៅចំរពាះមខរលាកក្បធាន រលាករៅក្កម រលាកក្បធាន រលាក

21

រៅក្កម ក្តូវរធវើកា វិនិច័យ
ោ ឲ្យក្តឹមក្តូវ និងរដាយយតតិធម៌ រដាយរិោ ណារី វិសាេភារដ៏ធំរធង និង

22

ទមៃន់ថ្នឧក្កិដក
ឋ មមទ្ធង
ំ រនះ។

23
24
25

កែុងកា វសវង កយតតិធម៌សក្មប់ជន ងរក្គ្នះ

និងសក្មប់ក្បជាជនកមពជា
ុ ទ្ធំងមូេ។”

[១១:២៦:៤០]
រៅកែុងក ណីវដេអងេជំនំជក្មះ ករ

ើញថា រំមនភសតតា
ុ ងហ្ួសរី វិមតិសងស័យរនាះ អងេជំនំ

ជក្មះមនសិទាិររញរេញសរក្មចឲ្យជនជាប់រោទ ួចខលួនរីបទរោទទ្ធំងរនាះ។ ប៉ាវនដរយើងមនទំនកចិតត

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01518455
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អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២២ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

45

1

ថា រៅវដេរលាកក្បធាន រលាករៅក្កម រធវើកា រិនិតយរៅរេើភសតតា
ុ ងរៅកែុងសំណំរ ឿងរនះ រដាយ

2

យកចិតទ
ត ក រលាកក្បធាន រលាករៅក្កម នឹងរ

3

សងស័យ រហ្ើយទ្ធំង នួន ជា និង រខៀវ សំផន ក្តូវទទួេខសក្តូវខាងក្រហ្មទណឌ ចំរពាះកា រធវើឲ្យរៅ

4

ជាទ្ធសក ក្បជាជនកមពជា
ុ រាប់លាននាក់រៅកែុងសហ្ក ណ៍ និងរៅតាមកា ដាឋននានា វដេក្បជាជន

5

កមពជា
ុ បានទទួេ ងរៅកែុង បបរនាះ

6

អាពាហ្៍រិពាហ្៍រដាយបងខំ និងកា ំរលាភរសរសនថវៈវដេជាវផែកថ្នរគ្នេនរយបាយរនះ ចំរពាះកា

7

រធវើទកខបករមែញរេើក្រះរទាសាសនិកជន រៅររេវដេរគបាន ិះ កកមចត់សាសនារោេ ចំរពាះកា រធវើ

8

ទកខបករមែញ និងអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍រៅរេើក្កុមជនជាតិរវៀតណាម និងោម រៅកែុងក្បរទស

9

កមពជា
ុ និងចំរពាះកា

ើញថា ភសតតា
ុ ងទ្ធំងរនះបានបង្គាញឲ្យហ្ួសរី វិមតិ

ចំរពាះអំររើអមនសសធម៌

ទ្ធក់ទងនឹងរគ្នេនរយបាយសដីរី

ំខួ ន
ល រដាយខសចាប់ និងកា រធវើទ្ធ ណកមម កា រធវើមនសសឃាត និងកា សមលប់

10

ង្គេេមនសសររញវ័យ និងកូនរកមងរាប់មឺននាក់។ រនះនិយយចំរពាះវតមនាី សនដិសខចំនួនបួនវតប៉ារណា
ា ះ

11

វដេបានរោទក្បកាន់រៅកែុងសំណំរ ឿងរនះ។ ឯកសា ទ្ធំងអស់ វដេសហ្ក្រះរាជអាជាាបានយកមក

12

សំអាងរៅររេរនះ សទាវតមនក្បភរក្តឹមក្តូវ មិនដូចអវីវដេក្កុមរមធាវីកា ពា កដីបានរេើករេើងថា

13

សហ្ក្រះរាជអាជាាបង្គាញឯកសា ទ្ធំងឡាយ និងសាកសីនិយយកហ្ករនាះ គឺជាកា មិនក្តឹមក្តូវរទ។

14

រតើសហ្ក្រះរាជអាជាា សាកសី រដើមបណដឹង ដឋបបរវណី និងអែកជំនាញ បង្គាញ ឬវងលងមិនរិតរនាះ រដើមបី

15

អវី?

16
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17

រលាកក្បធាន រលាករៅក្កម ខាំស
ុ ូមឲ្យរលាកក្បធាន និងរលាករៅក្កម ងលឹងវងលងអំរីភសតតា
ុ ង

18

រដាយក្បុងក្បយ័តែ វិនិច័យ
ោ រដាយយតតិធម៌ និងវសវង កកា រិត។ រនះជាកា រិតវដេនឹងផដេ់យតតិធម៌

19

ដេ់ជន ងរក្គ្នះរៅកែុងសំណំរ ឿងរនះ និងគឺជាកា រិតវដេជួយដេ់មនសសវ័យរកមង និងមនសសជំនាន់

20

រក្កាយរៅកែុងក្បរទសកមពជា
ុ
និងរៅកែុងរិភររលាកទ្ធំងមូេ។ សូមរយើងទ្ធំងអស់គ្នែ រធវើឲ្យអស់រី

21

េទាភាររដើមបីទប់សាកត់នូវអំររើរឃា រៅវបបរនះ កំឲ្យរកើតមនរេើងងមីជាមដងរទៀត។

22

រលាកក្បធាន រលាករៅក្កម សំណំរ ឿងរនះជាសំណំរ ឿងដ៏ធំ និងសមគ
ុ សាមញ។ រលាកក្បធាន

23

រលាករៅក្កមបានសាដប់សកខីកមម បស់សាកសី ចំនួន២៧៨នាក់ រៅកែុងសវនាកា រនះ កែុងរនាះមនសាកសី

24

១៧២នាក់ អែកជំនាញ១១នាក់ រដើមបណដឹង ដឋបបរវណី៩៥នាក់ រៅកែុងកា ជំនំជក្មះចំនួនរី រេើជនជាប់

25

រោទ នួន ជា និង រខៀវ សំផន។ កា ជំនំជក្មះរនះបានរធវើរេើងអស់ យៈររេ៤៩៩ថ្ងៃថ្នថ្ងៃសវនាកា

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧
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1

វដេបវនថមរៅរេើសវនាកា បង្គាញឯកសា ចំនួន១.៦៥៩១ ក្តូវបានទទួេយក។ មនន័យថាឯកសា

2

ភសតតា
ុ ងរាប់មឺនទំរ័

3

រតយយ សាែថ្ដវិភាគ កំណត់ក្តាវខសអាត់សំរេង និង វីរដអូ និងកា សាដប់ចរមលើយវដេរធវើរេើងរដាយសហ្

4

រៅក្កមរសើបអរងកត និងបទសមាសន៍រដាយមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ។ ដំរណើ កា នីតិ វិធីសវនាកា

5

មួយ យ៉ាងរហចណាស់ សាកសី និងរដើមបណដឹង ដឋបបរវណីចំនួន១.០០០នាក់ ក្តូវបានសាដប់ចរមលើយកែុង

6

កា រសើបអរងកត។

7

ឯកសា ទ្ធំងអស់រនះ

មន ួមទ្ធំងបញ្ចូ េឯកសា សហ្កាេកមពជា
ុ ក្បជាធិប-

[១១:៣១:២៤]

8

រយើងកែុងនាមកា ិយេ័យសហ្ក្រះរាជអាជាា សូមសវមដងនូវកា អ គណយ៉ាងក្ជាេរក្ៅដេ់

9

សាកសី អែកជំនាញនិងរដើមបណដឹង ដឋបបរវណី វដេបានផដេ់រ ឿងរាវ បស់ខួ ន
ល ។ រហ្ើយអ គណដេ់

10

សាកសីរាប់ យនាក់វដេបានសាដប់ចរមលើយកែុងអំេុងររេរសើបសួ

11

សកខីកមមរៅកែុងសវនាកា ។ រយើងដឹងថា អែកទ្ធំងរនាះភាគរក្ចើនបានទទួេ ងទកខយ៉ាងរវទនាកែុងអំេុង

12

ថ្ន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ។ រហ្ើយរយើងយេ់អំរីកា េំបាក កែុងកា ំឭករេើង វិញ និងកា រ ៀបរាប់

13

អំរីកា ចងោំគួ ឲ្យរខាលចផាវបបរនះ អំរីភារអាម៉ាស់ថ្នកា រធវើឲ្យរៅជាទ្ធសក

14

អាពាហ្៍រិពាហ្៍រដាយបងខំ

15

ចំរពាះសាកសីនិងរដើមបណដឹង ដឋបបរវណីទ្ធង
ំ អស់ រយើងសូមវងលងអំណ គណចំរពាះភារអង់អាចកាលហន

16

បស់រួកគ្នត់។ រួកគ្នត់គឺជា វី ជនរិតរៅកែុងសំណំរ ឿងរនះ រហ្ើយកា ចូេ ួមចំវណក បស់រួកគ្នត់គឺ

ឬកា ំរលាភរសរសនថវៈ

អំរីកា ឈឺោប់ថ្ន

និងអំររើកា សាលប់អែកជាទីក្សលាញ់ បស់ខួ ន
ល ។

17

រដើមបីបរវរហ្តថ្នយតតិធម៌សក្មប់ជន ងរក្គ្នះទ្ធំងអស់

18

រដាយសា វតបានបាត់បង់ជី វិតរៅកែុង បបរនាះ។ សូមអ គណ។

19

និងអ គណដេ់អក
ែ វដេបានផដេ់

រដាយ ួមទ្ធំងអែកវដេមិនបានផដេ់សកខីកមម

ក្បធានអងេជន
ំ ៖ំ

20

បាទ អ គណ។ បាទ មននឹងសក្មក សូមសួ សាងមីមង
ដ រទៀត រលាករមធាវី វិចទ័ កូរប៉ា បញ្ញា

21

ថ្នដំរណើ កា សវនាកា រៅថ្ងៃវសែក វដេរសចកដីសនែិដាឋនតបចងរក្កាយ រតើរលាកបានរិភាកាជាមួយ

22

នឹងកូនកដី បស់រលាករទ? រក្ពាះឥេូវរនះដេ់ររេរលាកបានសាដប់ ួចរហ្ើយ ថារតើរលាក នួន ជា គ្នត់រធវើ

23

រសចកដីវងលងសនែិដាឋនចងរក្កាយវដ ឬរទ? រហ្ើយរបើគ្នត់រធវើ គ្នត់ក្តូវរធវើរៅររេណា? រហ្ើយរធវើរៅទី

24

កវនលងណា? គ្នត់រធវើរីបនាប់ខាងរក្កាម ឬក៏គ្នត់មករធវើរៅចំរពាះមខអងេជំនំជក្មះដូចកាេរី០០២/០១?

25

រលាក វច
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01518457
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អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៥០៧
សំណំរ ឿងក្រហ្មទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី២២ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧

1

បាទ រលាកក្បធាន ខាំយ
ុ េ់អំរីសំណួ វដេរលាកក្បធានចង់សួ

47

ប៉ាវនតខំម
ាុ ិនចង់និយយឲ្យបាន

2

េមែិតអំរីអីវវ ដេខាំបា
ុ នជវជកជាមួយ នួន ជា រនាះរទ ប៉ាវនតខំច
ាុ ង់បញ្ញជក់ថា គ្នត់ហក់ដូចជាមិនចង់រឆលើយ

3

តបរៅនឹងអវីទ្ធង
ំ អស់។ ប៉ាវនតខំគ
ាុ ិតថា គ្នត់មនមួយវគេចងរក្កាយ ប៉ាវនតយ៉ាងណាក៏រដាយ ខាំន
ុ ឹងជក្មប

4

ុ ឹងជក្មបរៅថ្ងៃវសែក
ជូនអងេជំនំជក្មះតាម យៈទីក្បឹកាចាប់ មស្តនតីចាប់ បស់អងេជំនំជក្មះ រហ្ើយខាំន

5

តាម យៈអីវម៉ាេរនះ។ សូមអ គណរលាកក្បធាន។

6

[១១:៣៤:២៩]

7

ក្បធានអងេជន
ំ ៖ំ
បាទ អ គណ។ រហ្ើយរដាយសា អ៊ីរចះ របើសិនជាបានដឹងមនរៅ អងេជំនំជក្មះនឹងរ ៀបចំ និង

8
9
10

កា ក្គប់ក្គងេំហ្ូ នីតិ វិធីឲ្យបានេែ

និងមនក្បសិទាភារ របើមនកា ពាក់រ័នជា
ា មួយនឹងខាងរសាត-

ទសសន៍អីអ៊ីចឹង គឺរយើងសក្មបសក្មួេរដើមបីឲ្យបរចចករទសហ្ែឹង វក្បក្រឹតរត ៅបានេែ ប៉ាណា ឹងរទបាទ។
បាទ រហ្ើយសវនាកា សាដប់សា ណាតបចងរក្កាយ បស់សហ្ក្រះរាជអាជាារៅក្រឹករនះ បាន

11
12

ចប់តាមរវលាបានកំណត់

13

ក្បកាសផ្ទែកកិចចដំរណើ កា សវនាកា សក្មប់ថ្ងៃរនះក្តឹមរនះ សវនាកា រេើករៅបនដរធវើរៅថ្ងៃវសែក ថ្ងៃ

14

សក្ក ទី២៣ វខមិងនា ឆ្ែំ២០១៧ វដេនឹងោប់រផដើមរីរម៉ាងក្បាំបួនក្រឹក។ រហ្ើយសវនាកា រៅថ្ងៃវសែក

15

រនះ អងេជំនំជក្មះនឹងរធវើសវនាកា សាដប់រសចកដីសនែិដាឋនបិទបញ្ច ប់កិចចរិភាការដញរដាេរេើសំណំរ ឿង

16

០០២/០២

17

រសចកដីវងលងចងរក្កាយ បស់ជនជាប់រោទ សូមភាគីក្ជាប និងអរញ្ជ ើញចូេ ួមតាមររេរវលាវដេបាន

18

កំណត់រនះ។

19

រហ្ើយរៅ រសៀេរនះអងេជំនំជក្មះនឹងមិនរធវើសវនាកា រទ។

វដេនឹងរធវើរសចកដីសនែិដាឋនតបចងរក្កាយរដាយសហ្រមធាវីកា ពា កដីជនជាប់រោទ

រហ្ើយបង្គេប់ឲ្យអន កសមនាី

20

កាន់មនាី

21

វសែកឲ្យបានមនរម៉ាងក្បាំបួនក្រឹក។

22
23

អងេជំនំជក្មះ

និង

ំឃាង
ំ នាំខួ ន
ល រលាក នួន ជា និង រលាក រខៀវ សំផន ក្តេប់រៅ

ំឃាង
ំ ថ្ន អ.វ.ត.ក វិញចះ និងបង្គេប់ឲ្យនាំខួ លនគ្នត់ទ្ធង
ំ រី ូបក្តេប់ចូេ ួមសវនាកា រៅថ្ងៃ

សក្មកចះ៕
ក្កឡាបញ្ជ ៖ី

24

សូមអរញ្ជ ើញរក្កាកឈ!

25

(សវនាកា ផ្ទែករៅរម៉ាង ១១:៣៥ នាទី)

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

