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រៅក្កមសាលាដំបង
ូ ៖

Sann Rada

CMS/CFO:…………….………………..……..

កញ្ញា ជា សីវវ័ង

រៅក្កម និេ ណន ជាក្បធាន

កញ្ញា រអរវេីន ខាំផូស សង់រេស

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍

(Ms. Evelyn CAMPOS SANCHEZ)

(Judge Claudia FENZ)

កា យ
ិ េ័យសវក្ពះរាជអាជាា៖

រៅក្កម យ៉ា សខន

រលាក នីកូឡាស គូមវជន

រៅក្កម វសង់ម៉ាក ឡាវវន៍

(Mr. Nicolas KOUMJIAN)

(Judge Jean-Marc LAVERGNE)

រលាក រសង លាង

រៅក្កម ធូ មណី

រលាក រេេ េីសាក់ (Mr. Dale LYSAK)

រៅក្កម ម៉ាទីន ខា បគីន (បក្មុង)

រលាក វំងសង់ វយដ៍ រដសាាឯេ

(Judge Martin KAROPKIN)

(Mr. Vincent de wilde d’ESTMAEL)

ក្កឡាបញ្ជសា
ី លាដំបង
ូ ៖

ជនជាប់រោទ៖

រលាក វេីេីព ូជជឺ (Mr. Roger Phillips)

រលាក នួន ជា

រលាក ម៉ាធូវ ម៉ាកាធី (Mr.Matthew Mccarthy)

រលាក រខៀវ សំផន

01448045

E1/356.1

រមធាវីកា ពា ជនជាប់រោទ នួន ជា៖

រមធាវីតណ្ណ
ំ
ងរដើមបណដង
ឹ ដឋបបរវណី៖

រលាក សន អ ណ

រលាក រពជ អងគ

រលាក េីវ សវណ្ណ
ា

រលាកក្សី ម៉ា ី វគី ូដ៍ (Ms.Marie GUIRAUD)

រលាក វិេទ័ កូរប៉ា (Mr.Victor KOPPE)

រលាក រឡា ជនធី

រមធាវីកា ពា ជនជាប់រោទ រខៀវ សំផន៖
រលាក គង់ សំអន
រមធាវីក្បោំកា រលាក រខៀវ សំផន៖
រលាកក្សី ទូេ វ េ័កស
រលាក ខេវីន រសានដឺស៍
(Mr. Calvin SAUNDERS)

រលាក វង គឹមសួន
រលាកក្សី រជត វណា េី
រលាកក្សី សីន សវន
វផែកក្គប់ក្គងតលាកា ៖
រលាក អេ អ ណ
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ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

បញ្ជ រី ្
ា ះអែកនិយយ៖
ភាសាវដេបានរក្បើ រេើកវេងវតមនកា បញ្ញជក់រផសងរទៀតនៅកែុងក្បតិោ ឹក

អែកនិយយ

ភាសា

រៅក្កម និេ ណន (ក្បធានអងគជំនំ)

វខា

រៅក្កម វសង់ម៉ាក ឡាវវន៍

បារាំង

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍

អង់រគលស

រលាក នីកូឡាស គូមវជន

អង់រគលស

រលាកក្សី ម៉ា ី វគី ូដ៍

បារាំង

រលាក គង់ សំអន

វខា

រលាក [2-TCW-996]

វខា

រលាក វំងសង់ េឺ វយដ៍ រដសាាឯេ

បារាំង

រលាក វិេទ័ កូរប៉ា

បារាំ ង

រលាក រេេ េីសាក់

អង់រគលស

i
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ii

ឧបសរព័នធ

ការសួរសំណួរហៅសាក្សី៖ ហលាក្ [2-TCW-996]
សួ រោយក្បធានអងគជំនំ រផដើមពី .............................................................................ទំព័ ៣១
សួ រោយរលាក វិេទ័ កូរប៉ា រផដើមពី.........................................................................ទំព័ ៣៤
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1

1

ក្ិចចដហំ ណើរការនីតិ វិធី

2

(រៅក្កមេូេកែុងបនាប់សវនាកា )

3

[០៩:១០:២៥]

4

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

5

អងគយ
ុ េះ!

6

អងគជំនំជក្មះក្បកាសបនដកិេចដំរណើ កា សវនាកា រេើសំណំរ ឿង០០២/០២

រវើយតាមកាេ

7

វិភាគវដេអងគជំនំជក្មះបានកំណត់ រវើយបានជក្មបជូនដេ់ភាគី ួេរវើយថា សវនាកា រៅថ្ងៃរនះ

8

អងគជំនំជក្មះរធេើសវនាកា សាដប់សកខីកមាសាកសីមួយ ូប វដេមន វសសនាម 2-TCW-996 ពាក់ព័នធ

9

នឹងអងគរវតកា ោឋនទំនប់ក្តពាំងងា។

10

រវើយមននឹងបនដដំរណើ កា សវនាកា សាដប់សកខីកមាសាកសីរៅថ្ងៃរនះ

នឹងអាេរៅសវនាកា ជា

11

បនដបនាាប់ អងគជំនំជក្មះសូមជក្មបជូនដំណឹងដេ់ភាគីទង
ំ អស់ថ្នរ ឿងកដីរនះថា រៅកែុងកិេចដំរណើ កា

12

សវនាកា ថ្ងៃរនះ និងអាេថ្ងៃសវនាកា បនដបនាាប់រទៀត រលាករៅក្កម យូ ឧតតរា វដេជារៅក្កមជាតិ

13

អវតតមន រោយមូេរវតមនធ ៈោំបាេ់ផ្ទាេ់ខួ ន
ល រវើយគ្នត់មិនអាេេូេ ួម រៅកែុងកិេចដំរណើ កា

14

សវនាកា រនះបាន។

15

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង រយើងសរក្មេវតតាំងរលាករៅក្កម ធូ មណី វដេជារៅក្កមបក្មុងខាង

16

ភាគីជាតិ ជំនួសកវនលងរៅក្កម យូ ឧតតរា វដេអវតតមនរៅថ្ងៃរនះ រវើយ វូតដេ់រពេណ្ណវដេ

17

រលាករៅក្កម យូ

18

ដំរណើ កា សវនាកា រៅអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង វិញបាន។ រវើយកា សរក្មេរនះ វផែករេើបទបបញ្ាតិ ត

19

ុ ។
ថ្ន វិធាន៧៩(៤)ថ្នវិធានថ្ផាកែុង បស់អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា

20
21

រវើយបនាាប់ពីរយើងខាំបា
ុ នពិរក្គ្នះរយបេ់ជាមួយនឹងបណ្ណ
ដ រៅក្កមរពញសិទធិថ្ន

ឧតតរា មនវតតមន និងអាេមនេទធភាពបំរពញកា ងា កែុងកា េូេ ួមកែុងកិេច

[០៩:១២:០៨]
រវើយបញ្ញាទី១

គឺរោយសា មនសំរណើមួយេំនួនរៅេំរពាះមខវដេអងគជំនំជក្មះក្តូវរោះ

22

ក្សាយរៅមនរពេសាដប់សកខីកមាសាកសីវដេមន វសសនាម 2-TCW-996 រនាះ អងគជំនំជក្មះនឹង

23

សាដប់នូវសំរណើសំ បស់ភាគីពាក់ព័នជា
ធ មនសិន រវើយនិងរេញរសេកដីសរក្មេរេើបញ្ញារនាះជាមនសិន

24

មននឹងបនដដំរណើ កា សវនាកា សាដប់សកខីកមាសាកសីវដេមន វសសនាម 2-TCW-999។ ក្កឡាបញ្ជ ី

25

សវនាកា កញ្ញា ជា សីវវ័ង រេើងរាយកា ណ៍អំពីសាថនភាពវតតមន អវតតមនភាគី និងបគគេវដេអងគ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

1
2

2

ជំនំជក្មះរកាះអរញ្ជ ើញឲ្យេូេ ួមរៅកែុងកិេចដំរណើ កា សវនាកា ថ្ងៃរនះ។
ក្កឡាបញ្ជ ៖ី

3

សូមរគ្ន ពរលាកក្បធាន សក្មប់សវនាកា រៅថ្ងៃរនះ ក្កឡាបញ្ជ ីកត់សមគេ់រ

ើញថា ក្គប់

4

ភាគីទង
ំ អស់ថ្នរ ឿងរនះមនវតតមន រេើកវេងវតរមធាវីអនដ ជាតិកា ពា កដីឲ្យរលាក រខៀវ សំផន គឺ

5

រលាក អាកទួ វវកវគន អវតតមនរោយមូេរវតផ្ទាេ់ខួ ន
ល និងរមធាវី ក្បោំកា ឲ្យរលាក រខៀវ សំផន

6

រលាក ខេវីន រសានដឺស៍ នឹងមកយឺតបនដិេរៅក្ពឹករនះ។ រោយវេករលាក នួន ជា មនវតតមនរៅ

7

បនាប់

8

បនាប់សវនាកា ។ េិខិតេះបង់សិទធិ បស់ជនជាប់រោទ នួន ជា បានក្បគេ់ដេ់ក្កឡាបញ្ជ ី ួេរវើយ។

9

សាកសីវដេក្តូវមកផដេ់សកខីកមារៅថ្ងៃរនះមន វសសនាម 2-TCW-996។ សាកសីបានបញ្ញជក់ថា តាម

10

សមតថភាពវដេគ្នត់អាេដឹង គឺគ្នត់មិនមនទំនាក់ទំនងញាតិរលាវិត ឬញាតិពនធជាមួយនឹងជនជាប់

11

រោទទំងពី ូប គឺរលាក នួន ជា និងរលាក រខៀវ សំផន ឬភាគីរដើមបណដឹង ដឋបបរវណីណ្ណមួយវដេ

12

ក្តូវបានទទួេសាគេ់រៅកែុងរ ឿងកដីរនះរទ។ សាកសី ូបរនះបានរធេើសមបង ួេរវើយរៅេំរពាះមខរលាកតា

13

ដំបងវដក មនមកផដេ់សកខីកមា។ សាកសីមនរមធាវីក្បឹកាគឺរលាក េេ ផ្ទ ី។ រលាក និងរមធាវីក្បឹកា

14

មនវតតមនរៅបនាប់ ង់ោំ ង់ោកា
ំ រកាះរៅពីអងគជំនំជក្មះ។ សូមអ គណរលាកក្បធាន។

15

[០៩:១៤:១៣]

16

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

17

ំខួ ន
ល ខាងរក្កាមសាេសវនាកា រនះ

រោយរលាករសែើសំេះបង់សិទធិមនវតតមនរោយផ្ទាេ់កែុង

បាទ អ គណកញ្ញា ជា សីវវ័ង។ ជាដំបូងរនះអងគជំនំជក្មះសរក្មេរេើសំរណើសំ បស់ជន

18

ជាប់រោទ នួន ជា ជាមនសិន។ អងគជំនំជក្មះបានទទួេេិខិតសំេះបង់សិទធិេូេ ួមកែុងសវនាកា

19

រោយផ្ទាេ់កែុងបនាប់សវនាកា រនះ បស់ជនជាប់រោទ នួន ជា េះថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥ វដេ

20

បានបញ្ញជក់ថា រោយគ្នត់មនបញ្ញាសខភាព ឈឺកាេ ឈឺេរងកះ មិនអាេអងគយ
ុ យូ បាន មិនអាេផចង់

21

អា មាណ៍បានយូ

22

េះបង់សិទធិេូេ ួម និងមនវតតមនរោយផ្ទាេ់កែុងបនាប់សវនាកា រៅថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥។

23

រមធាវីកា ពា កដី បស់ខួ ន
ល បានក្បាប់អំពីផេប៉ាះពាេ់ថ្នកា េះបង់សិទធិរនះថា កា េះបង់សិទធិរនះមិនអាេ

24

បកក្សាយថា ជាកា េះបង់សិទធិ បស់ខួ ន
ល កែុងកា កាត់រសេកដីរោយយតដិធម៌ ឬក៏សិទធិកែុងកា ជំទស់រៅ

25

នឹងភ័សតា
ដុ ងកែុងកា ោក់បងាាញ ឬោក់ជូនតលាកា រនះ ក្គប់រពេរវលាថ្នសវនាកា ថ្ន ូបខលួនរេើយ។

និងរដើមបីមនេទធ ភាពេូេ ួមសវនាកា នាថ្ងៃខាងមខឲ្យមនក្បសិទធភាព

ខលួនសូម

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

1

បានរ

3

ើញកំណត់រវតពិនិតយសខភាពជនជាប់រោទ នួន ជា វដេរធេើរេើងរោយក្គូរពទយក្បោំ

2

កា ពិនិតយពាបាេវងទំសខភាពជនជាប់រោទរៅ អ.វ.ត.ក េះថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥ បានកត់

3

សមគេ់ថា សាថនភាពសខភាព បស់រលាក នួន ជា រៅថ្ងៃរនះមនអាកា ៈឈឺេរងកះខាលង
ំ មិនអាេអងគយ
ុ

4

យូ បាន និងបានផតេ់អនសាសន៍ថា សូមអងគជំនំជក្មះអនញ្ញាតឲ្យរលាក នួន ជា េូេ ួមតាមោនកិេច

5

ដំរណើ កា សវនាកា ពីបនាប់ខាងរក្កាមសាេសវនាកា រនះ។

6

វផែករេើមូេោឋនរនះ និងរយងតាមបទបបញ្ាតិថ្ត នវិធាន៨១(៥) ថ្នវិធានថ្ផាកែុង អ.វ.ត.ក អងគ

7

ជំនំជក្មះអនញ្ញាតឲ្យរលាក នួន ជា េូេ ួមនិងតាមោនកិេចដំរណើ កា សវនាកា ពីេមៃយ ពីបនាប់

8

មួយសថិតរៅរក្កាមសាេសវនាកា រនះ

9

រពញមួយថ្ងៃរនះ។

10
11

ំខួ លន

តាម យៈឧបក ណ៍រសាតទសសន៍សក្មប់ យៈរពេសវនាកា

[០៩:១៥:៥២]
បងាគប់ឲ្យបគគេិកវផែករសាតទសសន៍ភាជប់ក្បព័នរធ សាតទសសន៍សក្មប់ជនជាប់រោទនួន ជា អាេ

12

េូេ ួម និងតាមោនកិេចដំរណើ កា សវនាកា ពីេមៃយ ពីបនាប់

13

កែុង យៈរពេថ្នកិេចដំរណើ កា សវនាកា សក្មប់ថ្ងៃរនះ។

ំខួ ន
ល សថិតរៅរក្កាមសាេសវនាកា រនះ

14

បាទជាបនតរៅរនះ រោយសា មនសំរណើសំភាគីពាក់ព័នធ អងគជំនំជក្មះផដេ់រវទិកាជូនរៅភាគី

15

បងាាញនូវសំរណើ បស់ខួ ន
ល រវើយនិងសាដប់នូវមតិរយបេ់ បស់ភាគីពាក់ព័នដ
ធ ថ្ទរទៀត រៅរេើសំរណើសំ

16

បស់ភាគីវដេបានរសែើសំរោយអងគជំនំជក្មះមនមូេោឋនពិោ ណ្ណសរក្មេបញ្ញារនះជាមនសិន មននឹង

17

ដំរណើ កា សាដប់សកខីកមាសាកសី 2-TCW-996។ រវើយដំបូងរនះផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមរមធាវីកា ពា កដី

18

រលាក រខៀវ សំផន វដេមនសំរណើ ទំនងជាអាេមនសំរណើេំនួនពី វដេនឹងអាេរេើករេើងេំរពាះ

19

មខអងគជំនំជក្មះរៅរពេរនះ រដើមបីអងគជំនំជក្មះមនមូេោឋនកែុងកា ពិោ ណ្ណសរក្មេ។

20
21

សូមអរញ្ជ ើញក្កុមរមធាវីកា ពា កដី រលាក រខៀវ សំផន!
រលាក គង់ សំអន៖

22

បាទ សូមអ គណរលាកក្បធាន សូមរគ្ន ពអងគជំនំជក្មះ សូមជក្មបសួ ភាគីទង
ំ អស់ និង

23

អែកេូេ ួមកែុងសវនាកា ទំងមូេ។ ដូេរលាកក្បធានមនក្បសាសន៍អំមិញ រយើងមនសំរណើពី រោយ

24

វេកពី គ្នែ។ ទី១ គឺទក់ទងរៅនឹងកា រក្បើក្បាស់កំណត់រវតសាដប់េរមលើយវដេដករេញពីសំណំរ ឿង

25

០៣, ០០៤ រវើយវដេជាកា ពិោ ណ្ណងាីមួយ បស់អងគជំនំជក្មះ ទក់ទងរៅនឹងរសេកដីសរក្មេរេខ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448051

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

1
2

ឯកសា E319/7/3-ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

3
4

4

ឈប់ៗៗ! ផ្ទែកបនតិេសិនរលាក! មនបញ្ញា?
[០៩:១៧:៤៨]

(រៅក្កមពិភាកាគ្នែ)

5
6

[០៩:១៨:៣៨]

7

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

8

បាទ ឥេូវអ៊ីរេះ បញ្ញាដូេថាមិនភាពក្បាកដក្បជា បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងខលួនឯង វដេ

9

បានផដេ់រវទិកាជូនរៅរលាករវើយ រវើយមិនកំណត់េាស់លាស់។ អ៊ីេឹង ឥេូវសាជាងាី រោយមន

10

ធ មួយនឹង ០៣, ០៤
បញ្ញាគឺសូមឲ្យរលាករេើករេើសំរណើទី១សិន រវើយេំវណកឯសំរណើវដេពាក់ព័នជា

11

វដេរលាកថា សូមឲ្យដករេញរនាះគឺសំទកមួយអរនលើសិន អងគជំនំជក្មះនឹងសរក្មេរេើសំរណើសំរនាះ

12

ឲ្យរធេើជាអសាធា ណៈ ពីរក្ពាះបញ្ញារនះ វមនកា ពាក់ព័នដ
ធ េ់កិេចកា អសាធា ណៈវដេកំពងវតសាគ
ុ

13

សាាញ កំពងវតរោះក្សាយបេចប
ុ បនែរនះ។ អ៊ីេឹងសូមរលាករធេើសំរណើ ទី១សិន រវើយទី២ អងគជំនំជក្មះ

14

នឹងសរក្មេសាជាងាីបវនថមរទៀត រដើមបីឲ្យភាគីពាក់ព័នន
ធ ឹងអាេផដេ់មតិរយបេ់ជាអសាធា ណៈ។
សំរណើសផ្ទ
ំ ែ កសវនាកា មូេរវតថ្នកា រសែើសំផ្ទែកសវនាកា ។

15
16

រលាក គង់ សំអន៖

17

បាទ សូមអ គណរលាកក្បធាន។ ខាំស
ុ ូមរេើកជូននូវខលឹមសា ទក់ទងនឹងសំរណើបនាាន់ រដើមបីសំ

18

រពេរវលាបវនថមសក្មប់រ ៀបេំសវនាកា ។ អងគជំនំជក្មះបានកំណត់នូវរពេរវលាជាក់លាក់ ួេរវើយ

19

ទក់ទងរៅនឹងកាេប ិរេេទសវនាកា សក្មប់សបាដវ៍ ពី សបាដវ៍បនដបនាាប់រៅរនះ។ រោយវេកខាង

20

ក្កុមរមធាវីកា ពា រលាក រខៀវ សំផន សូមរេើកសំរណើរដើមបីរសែស
ើ ំឲ្យអងគជំនំជក្មះពិោ ណ្ណ និងផដេ់

21

រពេរវលាសក្មប់រ ៀបេំសវនាកា រោយវផែករេើមូេោឋនពី ធំៗ។ ទី១ គឺទក់ទងរៅនឹងភាពោំបាេ់

22

វដេនាំឲ្យរយើងក្តូវកា រពេរវលាបវនថមសក្មប់រ ៀបេំសវនាកា រេើបណដឹងសាទកខ

23

០០២/០០១។

24

សក្មប់រ ៀបេំសវនាកា រេើកា ក្បក្ពឹតេ
ត ំរពាះជនជាតិរវៀតណ្ណមកែុងសំណំរ ឿង០០២/០២។

25

និងេំណេទី២

កែុងសំណរំ ឿង

ទក់ទងរៅនឹងភាពោំបាេ់វដេនាំឲ្យរយើងរសែើសរំ ពេរវលាបវនថម

[០៩:២១:០៤]

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448052

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

1

កនលងមក

5

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានពិោ ណ្ណរៅរេើកា កំណត់រពេរវលារនះរោយវផែក

2

រៅរេើេំណេទី១ គឺទក់ទងរៅនឹងកា រ ៀបេំរធេើបណដឹងសាទកខវដេរយើងបានជក្មបជូនអងគជំនំជក្មះ

3

ួេរវើយថា រយើងពំមនរពេក្គប់ក្គ្នន់រដើមបីរ ៀបេំរេើកា រធេើបណដឹងសាទកខ រក្តៀមរ ៀបេំសវនាកា

4

រេើបណដឹងសាទកខរនាះរទ។ រវើយអងគជំនំជក្មះបានផដេ់រពេរវលាមួយេំនួន ក៏ប៉ាវនតរពេរវលារនាះមិន

5

ក្គប់ក្គ្នន់សក្មប់ឲ្យរយើងរធេើកា រៅរេើកា រ ៀបេំរេើបណដឹងសាទកខ បស់រយើងទំងក្សុងរទ។

6

តលាកា កំពូេបានរេញរសេកដីសរក្មេ

ឯកសា

F2/9

វដេទក់ទងរៅនឹងកា រ ៀបេំ

7

សវនាកា រនះ រវើយមិនបានបញ្ញជក់េាស់អំពីកា ោក់សា ណ្ណជាលាយេកខណ៍អកស រទ រវើយវដេ

8

រយើងរ

9

សូមរេើកជូននូវសំអាងរវតដូេតរៅ៖ រោយសា កា វេ់ជាប់ខាលង
ំ រៅកែុងសំណរំ ឿង០០២/០២ ោប់

10

ី ណដឹងសាទកខកែុងសំណរំ ឿង០០២/
ពីរពេោក់សា ណ្ណរេើបណដឹងសាទកខ មកក្សបរពេគ្នែនឹងនីតិ វិធប

11

០១ផង រមធាវីកា ពា កដីមិនមនរពេក្គប់ក្គ្នន់កែុងកា រ ៀបេំសវនាកា រេើបណដឹងសាទកខ បស់ខួ ន
ល រេើយ

12

វូតដេ់រពេរនះ។ កា រ ៀបេំសវនាកា រេើបណដឹងសាទកខរនះ មិនកក្មិតវតក្តឹមរេើរសេកដីសរងខបពី

ើញថា កា រ ៀបេំសវនាកា នឹងអាេមនកា រេើករេើងជាផ្ទាេ់មត់រក្េើន។ រវើយវដេខាំបា
ុ ទ

13

អំណះអំណ្ណងកែុងបណដឹងសាទកខវដេបានរេើករេើងរៅកែុងសា ណ្ណវតប៉ារណ្ណ
ា ះរេើយ។ រមធាវីកា ពា

14

កដីមិនក្តូវបានអនញ្ញាតឲ្យរ្លើយតបជាលាយេកខណ៍អកស រៅកាន់ភាគីដថ្ទ វដេបានរ្លើយនឹងសា ណ្ណ

15

បស់ខួ លនរេើយ រវតដូរេែះគឺក្តូវរ្លើយរោយផ្ទាេ់មត់។ រមធាវីកា ពា កដីក៏ក្តូវបញ្ចូ េកែុងអំណះអំណ្ណង

16

បស់ខួ ន
ល បវនថមរទៀតនូវភ័សតា
តុ ងបវនថម វដេតលាកា កំពូេបានសាដប់ និងភ័សតា
តុ ងវដេតលាកា កំពូេ

17
18

រទើបវតទទួេយក។
[០៩:២៣:៤៥]

19

រេើសពីរនះរទៀត កែុងរពេរនះរមធាវីកា ពា កដីក្តូវោក់សា ណ្ណសំខាន់ៗយ៉ាងយូ ក្តឹមថ្ងៃទី០៦

20

វខ វិេិកា
េ អំពីបញ្ញាដ៏សាញា
ំ ុ ថ្ំ នកា វកវក្បបទរោទក្បកាន់ ទក់ទងនឹងកា ទទួេខសក្តូវក្ពវាទណឌ បស់

21

ជនជាប់រោទ ក្បធានបទសំខាន់សក្មប់រមធាវីកា ពា កដី។ បនាាប់មក រមធាវីកា ពា កដីក្តូវរ្លើយរៅនឹង

22

សា ណ្ណ បស់ភាគីដថ្ទរទៀតរេើបញ្ញារនះរៅកែុងសវនាកា ។ ម៉ាាងរទៀត រមធាវីកា ពា កដីក្តូវរក្តៀម

23

ខលួនរ្លើយរៅនឹងសំណួ រៅក្កមកែុងបណដឹងសាទកខ

24

ោំបា
ំ េ់កែុងអំេុងរពេសវនាកា ។ យៈរពេបវនថមវដេបានទមទ មនភាពសម មយបំផត គឺគិតរៅ

25

ដេ់រគ្នេរៅថ្នសវនាកា រេើបណដឹងសាទកខរនះ រវើយវតិេជាងកា រសែើសដ
ំ ំបូង បស់រមធាវីកា ពា កដី

វដេតលាកា កំពូេរទើបវតសរក្មេផដេ់រពេរវលា

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448053

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

1

6

រៅរទៀត។

2

បាទ ទក់ទងរៅនឹងមូេរវតថ្នកា រ ៀបេំសវនាកា រេើកា ក្បក្ពឹតេ
ត ំរពាះជនជាតិរវៀតណ្ណម

3

កែុងសំណំរ ឿង ០០២/០២។ ខាំស
ុ ូមបងាាញជូននូវរវតផេដូេតរៅ៖ រៅកែុងសំណំរ ឿង០០២/០២ កា

4

ផ្ទែកកណ្ណ
ត េទីនូវកា រធេើសវនាកា រេើកា ក្បក្ពឹតរត េើជនជាតិោមរនាះ មនកា ផ្ទលស់បូ ត េំោប់េំរោយ

5

សាកសីជារក្េើនរេើក

6

រវៀតណ្ណម ជាកា នាំឲ្យរមធាវីកា ពា កតីរ ៀបេំមិនបានក្គប់ក្គ្នន់។ បញ្ជ ីរ្
ា ះសាកសី និងរដើមបណតឹង

7

ដឋបបរវណីវដេសាលាដំបូងបំណងរកាះរៅទក់ទងនឹងកា ក្បក្ពឹតេ
ត ំរពាះជនជាតិរវៀតណ្ណម វដេបាន

8

ជូនដំណឹងមកដេ់ភាគីកាេពីថ្ងៃទី១៨ វខកញ្ញា ឆ្ែំ២០១៥ រនាះ រទើបវតក្តូវបានវកវក្ប។ រេើសពីរនាះ

9

រទៀត បញ្ជ ីរ្
ា ះងាីរៅវតមិនមនរ្
ា ះអែកជំនាញមែក់ ឬរក្េើននាក់វដេក្តូវរក្ជើសរ ីសយកមករនាះ

10

រេើយ។ រៅកែុងរនាះរមធាវីកា ពា កតីមិនមនកា ក្បរមើេរមើេជាទូរៅណ្ណមួយ វដេខលួនក្តូវកា សក្មប់

11

រក្តៀមខលួនរេើក្បធានបទរនះរេើយ។

12
13

រវើយោក់បញ្ចូ េមនកា កំណត់នូវសាកសីទក់ទងរៅនឹងកា ក្បក្ពឹតរត េើជនជាតិ

[០៩:២៦:២២]
រក្ៅពីរនាះវជាកា េំបាកណ្ណស់កែុងកា សាតប់សាកសីពីក្បធានបទរផសង ខសពីក្បធានបទវដេ

14

កំពងវតពិភាកា។

15

ក្បធានបទវដេបានរេើករេើងរៅរពេមន ួេរៅរវើយយ៉ាងណ្ណកតី វតវជារ ឿងរក្គ្នះថាែក់ណ្ណស់ រៅ

16

រពេវដេមនសាកសីជារក្េើននាក់មកផតេ់សកខីកមារេើក្បធានបទងាីៗរទៀត។

17

ងេីតបិតវតមិនសូវេំបាករៅរពេវដេមនសាកសីបីបួននាក់

េងបញ្ច ប់បញ្ញាថ្នកា ក្បក្ពឹតរត ៅរេើជនជាតិរវៀតណ្ណម

មកផតេ់សកខីកមារេើ

គឺជាបញ្ញាសំខាន់មួយរៅកែុងសំណំ

18

រ ឿង០០២/០២ ពីរក្ពាះវទក់ទិនរៅនឹងអំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍។ ដូរេែះ វជាកា សំខាន់បំផតសក្មប់

19

រមធាវីកា ពា កតីកែុងកា ទទួេបានកា ពិភាការដញរោេឲ្យបានក្តឹមក្តូវ។ រមធាវីកា ពា កតីសូមរេើក

20

នូវសំរណើរដើមបីអាេរ ៀបេំសវនាកា រេើបណតឹងសាទកខកែុងសំណំរ ឿង០០២/០១

21

ក្បក្ពឹតេ
ត ំរពាះជនជាតិរវៀតណ្ណម កែុងសំណំរ ឿង០០២/០២ ឲ្យបានក្តឹមក្តូវ។ រមធាវីកា ពា កតីទមទ

22

ឲ្យមនកា ផ្ទែកសវនាកា បវនថមរទៀតកែុងសំណំរ ឿង០០២/០២ បនាាប់ពីកា ផតេ់សកខីកមាសាកសី សតីពី

23

ទំនប់ក្តពាំងងា គឺសាកសីវដេមន វសសនាម 2-TCW-996 វដេរក្គ្នងនឹងមករធេើសកខីកមារៅថ្ងៃរនះ។

24

វផែករេើសំអាងរវតរនះ រមធាវីកា ពា កតី រខៀវ សំផន រសែើអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរមតាតផ្ទែក

25

សវនាកា េំនួនក្បាំពី ថ្ងៃ វដេរក្គ្នងដំរណើ កា ពីថ្ងៃទី២៧ វខតលា ដេ់ថ្ងៃទី០៧ វខវិេិកា
េ ឆ្ែំ២០១៥។

និងសវនាកា រេើកា

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448054

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

1

7

បាទ សូមអ គណរលាកក្បធាន។

2

[០៩:២៨:៤០]

3

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

4

បាទ អ គណ។ រវើយភាគីដថ្ទរទៀតមនេង់មនមតិរយបេ់អីវេ ដេរទ ពាក់ព័នន
ធ ឹងសំរណើសំ

5

បស់ក្កុមរមធាវីកា ពា កតីរលាក រខៀវ សំផន អំពីសំនូវរពេរវលាក្គប់ក្គ្នន់សក្មប់រក្តៀមរ ៀបេំនូវ

6

សា ណ្ណបណតឹងសាទកខវដេរក្គ្នងរធេើរៅពាក់កណ្ណ
ត េវខរក្កាយ រវើយនិងពាក់ព័នជា
ធ មួយនឹងអងគរវត

7

កា ក្បក្ពឹតេ
ត ំរពាះរគ្នេរៅជាក់លាក់េំរពាះជនជាតិរវៀតណ្ណមរនះ។

8

ក្កុមរមធាវីកា ពា កតីរលាក នួន ជា មនបញ្ញាអីបវនថមវដ រទ?

9

បាទ របើមិនមនរទ សូមភាគីពាក់ព័នរធ ផសងរទៀត សវក្ពះរាជអាជាា តំណ្ណងសវក្ពះរាជ

10
11

អាជាាមនបញ្ញាអីវេ ដ រទ?
រលាក នីកឡា
ូ ស គូមវជន៖

12

រលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម ខាំស
ុ ូមមនមតិមួយេំនួន។ ខាំគ
ុ ិតថាអេីវដេរមធាវី

13

កា ពា កតីរសែើសំ<>វមិនមនរវតផេរទ។ ជាកា ពិតរវើយ គឺវជាកាតពេកិេចធំរធងណ្ណស់សក្មប់

14

ពួកគ្នត់រក្តៀមរ ៀបេំសវនាកា រេើបណតឹងសាទកខ។ <ខាំបា
ុ នរសែើសំឲ្យតលាកា ពិោ ណ្ណ នារពេកនលង

15

មករវើយ> របើខំយ
ាុ េ់មិនក្េេំរទ គឺថាអងគជំនំជក្មះបានបងាាញ<បញ្ជ ី>រ្
ា ះ<>សាកសីបីនាក់មក

16

សាកសួ រដញរោេបញ្ច ប់។ <ប៉ាវនត ពនយេ់បវនថមរទៀត រៅរេើអីវេ ដេខាងរមធាវីកា ពា កតីបានរេើក

17

រេើង គឺថាខាង>តលាកា កំពូេរនះ បានបញ្ញជក់ថា តលាកា កំពូេនឹងបងាគប់រៅភាគីទង
ំ អស់ពាក់ព័នធ

18

<គួ វតរេើករេើងអំពីបញ្ញាទំងអស់រនះ រៅរពេរធេើ>សា ណ្ណផ្ទាេ់មត់ <ប៉ាវនត មិនទន់មនភាគី

19

ណ្ណមួយបានរធេើរៅរេើយរទ>។

20

<រពេ>សក្មក<សក្មប់រក្តៀម>រ ៀបេំ។ <ខាំគ
ុ ិតថា មនកា រក្តៀមរ ៀបេំដ៏សំខាន់មួយនារពេ

21

ខាងមខរនះ សក្មប់ភាគីទំងអស់>។ <ជាងាីមង
ត រទៀត> រយើងខាំស
ុ ូមជក្មបថា សវក្ពះរាជអាជាា

22

<>រ ៀប<េំ>ខលួន ួេរាេ់<រវើយ រដើមបីបំរពញកាេវិភាគវដេរលាក រលាកក្សីរៅក្កមបានផតេ់ឲ្យ>

23

--<រវើយរយើង>រ ៀបេំខួ ន
ល ួេរាេ់អស់រវើយ សក្មប់ោវំ តដំរណើ កា សវនាកា គឺរេើបណដឹងសាទកខ

24

វតប៉ារណ្ណ
ា ះ។ <កែុងកាេៈរទសៈរនះ ខាំគ
ុ ិតថា ខាងរមធាវីកា ពា កតី វិញរទ សថិតរៅកែុងសាថនភាពេំបាក

25

រៅ។>

ដូរេែះ

យៈរពេប៉ានាានសបាដវ៍មនរនះ

គឺថា<តលាកា >មន

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448055

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

1

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
េះក្កុមសវរមធាវីនាម
ំ ខតំណ្ណងរដើមបណដឹង ដឋបបរវណី?

2
3

8

រលាកក្សី ម៉ា ី វគី ដ
ូ ៖៍

4

សូមអ គណរលាកក្បធាន។ សូមរគ្ន ពរលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម និងភាគីទង
ំ

5

អស់។ រយើងខាំរុ គ្ន ពតាមអេីវដេរយើងបានរេើករេើងកាេពីមន គឺមនរពេឈប់សក្មកបណយភជំប
ុ ិណឌ។

6

រពេរនាះរយើងបានោត់ទកថា កាេវិភាគ បស់អងគជំនំជក្មះ គឺអាេឲ្យរយើងជារដើមបណដឹង ដឋបបរវណី

7

កែុងកា រ ៀបេំខួ ន
ល សក្មប់សវនាកា បណដឹងសាទកខ

8

០២/០២<។ ពិតណ្ណស់> រយើងមនសាថនភាពរផសងគ្នែពីរមធាវីកា ពា កដី។ ដូរេែះអេីៗ គឺរយើងរគ្ន ពរៅ

9

តាមអេីវដេរយើងបានបញ្ញជក់ ួេមករវើយកាេពីរពេមន

10
11

សំរណើ បស់រលាក រខៀវ សំផន
បស់រដើមបណដឹង ដឋបបរវណី

រវើយនិងអាេឲ្យរយើងេូេ ួមរៅកែុងសវនាកា

គឺអងគជំនំជក្មះក្តូវវតពិនិតយរមើេរៅរេើ

រវើយនិងរគ្ន ពរៅនឹងសិទធិ បស់ភាគីទង
ំ អស់

កែុងកា េង់បានឲ្យសំណំរ ឿង០០២/០២រនះ

ជាពិរសសសិទធិ

បញ្ច ប់កែុង យៈរពេសម

12

រវតផេ។ ដូរេែះ សូមរធេើយ៉ាងណ្ណឲ្យសំណំរ ឿង០០២/០២ រយើងវែឹងអាេវិវតតន៍រៅមខបានរេឿន

13

បំផត រោយរគ្ន ពរៅតាមសិទធិ បស់ភាគីទង
ំ អស់។ សូមអ គណរលាកក្បធាន។

14

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
អរញ្ជ ើញរលាករៅក្កម វសង់ម៉ាក ឡាវវន៍!

15
16

[០៩:៣២:១៩]

17

រៅក្កម វសង់ម៉ាក ឡាវវន៍៖
សូមអ គណរលាកក្បធាន។ ខាំម
ុ នសំណួ មួយ<ខលីរទ រដើមបីយេ់ឲ្យេាស់ពី>ជំវ បស់សវ

18
19

ក្ពះរាជអាជាា<>។ រលាកបានរេើករេើងថា

20

សវនាកា បណដឹងសាទកខ ក៏ប៉ាវនតខំដ
ាុ ូេជាមិនសូវយេ់ រលាកថា មនសាកសីបីសក្មប់សបាដវ៍រនះ ឬក៏

21

យ៉ាងរម៉ាេអមាញ់មិញរនះ?

22

រវើយ។ អ គណអ៊ីេឹង។

23

រមធាវីកា ពា កដីក្តូវកា រពេរវលារដើមបីរ ៀបេំសក្មប់

ខាំសា
ុ ដ ប់មិនសូវយេ់។ ខាំរុ

ើញរលាកងក់កាេ អ៊ីេឹងមនន័យថាអ៊ីេឹង

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

24

បាទ អតថន័យរផសងគ្នែ តាមខាំសា
ុ ដ ប់ជាភាសាវខា ។ សវក្ពះរាជអាជាាអនត ជាតិយេ់ថា សាកសី

25

បីវដេអងគជំនំជក្មះនឹងសាដប់រៅកែុងសបាដវ៍សវនាកា រនះ គឺជាសាកសីេងរក្កាយបងែស់ថ្នកា ោឋនទំនប់

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448056

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

9

1

ក្តពាំងងា។ េំវណកឯរ ឿងពិតក្បាកដ គឺសាកសីទំនប់ក្តពាំងងាមនវតមែក់ មួយ ូបថ្ងៃរនះរទ។ េំវណកឯ

2

ពី ូបរទៀត គឺជាសាកសីពាក់ព័នន
ធ ឹងអងគរវតកា ក្បក្ពឹតេ
ត ំរពាះរគ្នេរៅជាក់លាក់ ជនជាតិរវៀតណ្ណម។

3

រវើយេំរពាះកា ក្បក្ពឹតេ
ត ំរពាះរគ្នេរៅជាក់លាក់ជនជាតិរវៀតណ្ណមរនះ

4

ក៏ជាមូេរវតថ្នសំរណើសំ

បស់សវរមធាវីកា ពា កដី រខៀវ សំផន វដ ។ រោយសា មនកា កា ផ្ទលស់បូ ដ វក្បក្បួេជាញឹកញាប់

5

នូវបញ្ជ ីរ្
ា ះសាកសី

6

រោយមូេរវតសាកសី និងរដើមបណដឹង ដឋបបរវណីមួយេំនួនទទួេម ណភាព វដេអងគជំនំជក្មះទទួេ

7

បានព័ត៌មនងាីៗ។ អ៊ីេឹងរវើយរទើបមនកា ផ្ទលស់បូ ដ ជំនួស

8

ពាក់ព័នខា
ធ លង
ំ មនកា ដឹងរៅរេើរ ឿងរវតរនះខាលង
ំ យកមកជំនួស។ អ៊ីេឹងរវើយបានមនកា ផ្ទលស់បូ ដ ។

9

រដើមបណដឹង ដឋបបរវណីរៅកែុងសំណំរ ឿងរនះ

រោយរ ៀបេំរោយអងគជំនំជក្មះ

កមនសសរផសងរទៀត វដេមកមនភាព

េំវណកឯខាងសវរមធាវីកា ពា កដី រខៀវ សំផន រេើករេើងថា រនះក៏ជាមូេរវតមួយវដ

10

វដេនាំឲ្យគ្នត់រក្តៀមពី រៅកែុងកាេៈរទសៈវតមួយ

11

ពិភាការដញរោេ០០២/០១

12

ភ័សតា
តុ ងនានា វដេនឹងសួ រដញរោេេំរពាះសំណំរ ឿង -- េំរពាះអងគរវតរគ្នេរៅជាក់លាក់េំរពាះ

13

ជនជាតិរវៀតណ្ណមផង វដេគ្នត់យេ់ថា ជាបញ្ញាសំខាន់ ពីរក្ពាះជាបទរេាើសរោទក្បកាន់រៅរេើកូន

14

កដី បស់គ្នត់ គឺបទរេាើសក្បេ័យពូជសាសន៍។ ឲ្យយេ់ឲ្យេាស់បញ្ញារនះ។

15

[០៩:៣៤:៥៥]

16

រលាក នីកឡា
ូ ស គូមវជន៖

17

គឺរក្តៀមសក្មប់កា រសេកដីសនែិោឋនបញ្ច ប់កិេច

រៅេំរពាះមខតលាកា កំពូេផង

ខាំស
ុ ូមរទសរលាកក្បធាន

ខាំ<
ុ និយយ>មិនេាស់វដ ។

រវើយនិងរក្តៀមពិនិតយរេើបញ្ញា

<េំរពាះវផែកទេហីក ណ៍>រមធាវី

18

កា ពា <កតី វក្គ្នន់វតជាកា សវមតងសមនេិតត បស់ខំាុ ពាក់ព័នន
ធ ឹង>កា រ ៀបេំសក្មប់កា សវនាកា

19

រេើបណដឹងសាទកខ។ សាកសីសក្មប់សបាដវ៍រនះ គឺថារយើងបាន<ទទួេកា >ជូនដំណឹងប៉ានាានសបាដវ៍

20

មនមករវើយ <រវើយរពេរវលាដូេមិនសមក្សបរសាះ>រដើមបីឲ្យរមធាវីកា ពា កដីមនេកខណៈរក្តៀម

21

រ ៀបេំសក្មប់សួ រដញរោេសាកសី<ទំងអស់រនះ>។

22
23

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
សូមអរញ្ជ ើញរលាក

គង់

សំអន

រៅកែុងកក្មិតតបរៅនឹងកា កត់សមគេ់រផសងៗ បស់ភាគី

24

រផសងៗរទៀតបានរវើយ។ េំរពាះបញ្ញាសំរណើទី២ អងគជំនំជក្មះនឹងសរក្មេជាមន មននឹងរលាកវងលង

25

រ ៀបរាប់អំពីសំរណើសំ បស់រលាក។

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448057

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

1

10

រលាក គង់ សំអន៖

2

បាទ សូមអ គណរលាកក្បធាន។ ខាំេ
ុ ង់រ្លើយតបរៅនឹងសវក្ពះរាអាជាាអនត ជាតិ ទក់ទងរៅ

3

នឹងរពេរវលាថ្នកា រ ៀបេំរេើបណដឹងសាទកខ។ តាមពិតរៅកែុងកា រ ៀបេំរធេើបណដឹងសាទកខរនះ ខាង

4

រមធាវីកា ពា គឺក្តូវមនភា កិេចរក្េើនកែុងកា រ ៀបេំ រក្ពាះរយើងរធេើបណដឹងសាទកខក្បឆ្ំងរៅសាេក្កម

5

បស់សាេដំបូង រវើយសក្មប់ខាងសវក្ពះរាជអាជាា វិញ គឺកា រ ៀបេំតិេតួេរទ រវើយជាក់វសដងគឺ

6

ថាកា កំណត់រពេរវលារោយតលាកា កំពូេកដី

7

អាជាាកែុងកា រ្លើយតប កែុងកា រ ៀបេំរ្លើយតបរផសងៗរៅនឹងរ ៀបេំរធេើបណដឹងសាទកខរនះ។ ដូរេែះរវើយ

8

បានជារយើងខាងក្កុមរមធាវីកា ពា រនះក្តូវកា រពេរវលាសមក្សបកែុងកា ពិនិតយឯកសា ពាក់ព័ននា
ធ នា

9

កែុងកា រក្តៀមរ ៀបេំរេើបណដឹងសាទកខរនះ។ បាទ សូមអ គណរលាកក្បធាន។

10

គឺផេ
ដ ់រពេរវលាតិេតួេសក្មប់ខាងសវក្ពះរាជ

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

11

បាទ អ គណ។ រវើយអំមិញរនះអងគជំនំជក្មះបានសាដប់នូវសំរណើសំ បស់ទី២ បស់ក្កុមរមធាវី

12

កា ពា កដី បស់ រខៀវ សំផន វដេពាក់ព័នន
ធ ឹងកា សមៃត់ថ្នដំរណើ សំណំរ ឿងកដី រៅេំរពាះមខអងគជំនំ

13

ជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
វដេរកើតរេើងងាីៗរនះ។ រវើយនិងបញ្ញាទី២ វដេសំរណើអងគជំនំ

14

ជក្មះបានទទួេបានរនាះ

15

គឺសំរណើសំ បស់ក្កុមសវក្ពះរាជអាជាា

ពាក់ព័នជា
ធ មួយនឹងអនសស ណៈ

បស់អងគជំនំជក្មះវដេបានរេញកាេពីថ្ងៃទី២០ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥ ឯកសា E319/7/3។ រោយ

16

សា សំរណើទង
ំ ពី រនះពាក់ព័នជា
ធ មួយនឹងកា ងា សមៃត់

17

ជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសរក្មេថា សាដប់នូវសំរណើសំ បស់ភាគីពាក់ព័នធ

18

នឹងបញ្ញារនះ ួមទំងេរមលើយតបរផសងៗ បស់ភាគីពាក់ព័នដ
ធ ថ្ទរទៀតផងជាសមៃត់។ រវតដូរេែះអងគជំនំ

19

ជក្មះបងាគប់ឲ្យខាងវផែករសាតទសសន៍ផ្ទដេ់សំរេងរៅសាធា ណជន ប៉ាវនដរៅ កាដវដេ គឺសំរេងនិង

20

ូបភាពរៅខាងរលាក នួន ជា កែុងន័យគឺអនវតតសវនាកា ជាអសាធា ណៈ រដើមបីសាដប់ភាគីពាក់ព័នន
ធ ឹង

21

បញ្ញារនះ

22

សាកសីវដេមន វសសនាម 2-TCW-996 ខាងមខរនះ។

ថ្នកិេចកា ដំរណើ កា ោត់កា រ ឿងកដីរៅអងគ

រដើមបីអងគជំនំជក្មះមនមូេោឋនពិោ ណ្ណសរក្មេបញ្ញារនះជាមន

23

(កា ពយួ សវនាកា ជាសាធា ណៈ)

24

(សវនាកា បនតជាអសាធា ណៈរៅរម៉ាង ០៩:៤០ នាទី)

25

មននឹងសាដប់សកខីកមា

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448058

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

បាទ តរៅរនះ អងគជំនំជក្មះផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមសវរមធាវីកា ពា កដីរលាក រខៀវ សំផន

1
2
3

11

រដើមបីបងាាញនូវសំរណើសំ បស់រលាកទី២ សំរណើសំទី២ បស់រលាក។
រលាក គង់ សំអន៖

4

បាទ សូមអ គណរលាកក្បធាន។ ទក់ទងរៅនឹងសំរណើសំទី២ បស់ក្កុមរមធាវីកា ពា រលាក

5

រខៀវ សំផន។ រយើងរសែើសំឲ្យអងគជំនំជក្មះពិោ ណ្ណរេើង វិញ រៅរេើកា វណនាំទក់ទងរៅនឹងកា រក្បើ

6

ក្បាស់កំណត់រវតសាដប់េរមលើយ វដេបានមកពីសំណំរ ឿង០០៣ និង០០៤។ អងគជំនំជក្មះបានសរក្មេ

7

ួេរវើយ -- បាទ ខាំអា
ុ េតរទៀតបានរទ?

8

បាទ អងគជំនំជក្មះបានសរក្មេ ួេរវើយទក់ទងរៅនឹងបញ្ញារនះ កាេពីថ្ងៃទី២៤ វខធែូ ឆ្ែំ

9

២០១៤ វដេមនរេខ ឯកសា E319/7។ កា កំណត់ កា សរក្មេ បស់អងគជំនំជក្មះកនលងមករនះ គឺ

10

មនអតថក្បរយជន៍ក្គប់ក្គ្នន់កែុងកា កា ពា សណ្ណ
ដ ប់ធាែប់សាធា ណៈ ឬក៏ផេណ្ណមួយវដេអាេរធេើឲ្យ

11

ប៉ាះពាេ់រៅដេ់សាកសី ឬក៏ជន ងរក្គ្នះវដេជាអែកផដេ់សកខីកមារៅេំរពាះមខអងគជំនំជក្មះ។ ឧទវ ណ៍

12

កា កំណត់មិនឲ្យផដេ់អតតសញ្ញាណឯកសា ទក់ទងរៅនឹងកាេប ិរេេទ ទក់ទងរៅនឹង រ្
ា ះ បស់

13

សាកសីជារដើម។ ទំងអស់រនះ ជាវិធានកា វដេអាេជួយកាត់បនថយនូវផេប៉ាះពាេ់នានាវដេអាេរកើត

14

មនរេើងជាយថារវត។

15

[០៩:៤៣:២៧]

16

រយើងមនរវតផេពី សំខាន់ៗ វដេក្តូវរេើកយកមកជក្មបជូនអងគជំនំជក្មះទក់ទងរៅនឹង

17

កា ជំទស់ បស់រយើង។ ទី១ គឺថារគ្នេកា ណ៍វណនាំ វដេផដេ់ វដេសរក្មេរេើងរោយអងគជំនំ

18

ជក្មះកនលងមករនាះ គឺកា ពា នូវកា ណ៍សមៃត់ថ្នសំណំរ ឿង០០៣ និង០០៤ ទក់ទងរៅនឹងកំណត់

19

រវតសាដប់េរមលើយរនាះ ក្គប់ក្គ្នន់រវើយ។ ទី២ រគ្នេកា ណ៍វណនាំងី ា បស់អងគជំនំជក្មះ វដេមន

20

រសេកដីសរក្មេរេខ

21

សាធា ណៈ បស់រលាក រខៀវ សំផន រនាះរទ។

22

E319/7/3

រនះ

មិនរ្លើយតបរៅនឹងភាពោំបាេ់កែុងកា ដកសិទធិជំនំជក្មះជា

ខាំស
ុ ូមជក្មបជូននូវមូេរវតទី១ ទក់ទងរៅនឹងកា កានូវកា សមៃត់វដេមនរៅកែុង

23

កំណត់រវតសាដប់េរមលើយពីសំណរំ ឿង០០៣ និង០០៤។ អងគជំនំជក្មះបានបញ្ញជក់អំពីកា វណនាំងីវា ដេ

24

ថាជាមរធាបាយអាេធានានូវកា សមៃត់កែុងសំណរំ ឿង០០៣ និង០០៤ រនាះ គឺបានផដេ់នូវរគ្នេរៅ ួេ

25

រវើយ។ មនន័យថា រសេកដីសរក្មេទក់ទងនឹងកា វណនាំ បស់អងគជំនំជក្មះកនលងមកមិនមនអេីជា

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448059

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

12

1

កា ជះឥទធិពេអាក្កក់ដេ់សាកសី ឬរដើមបណដឹង ដឋបបរវណីវដេមករ្លើយផដេ់សកខីកមារៅេំរពាះមខអងគ

2

ជំនំជក្មះកនលងមករនាះរទ។

3

[០៩:៤៦:៣៥]

4

ជាក់វសដងរសេកដីសរក្មេរេើកទី១ សវក្ពះរាជអាជាាក៏បានរេើកសំរណើក្សរដៀងគ្នែរនះផងវដ

5

វដេរសែើសឲ្
ំ យមនកា របើកសាដប់សកខីកមាជាសមៃត់ រយងតាមឯកសា E319/2 កថាខណឌទី៦ វដេ

6

ជាសំរណើ បស់សវក្ពះរាជអាជាារនាះ។ ក៏ប៉ាវនត វូតមកដេ់រពេរនះ ពំមនផេប៉ាះពាេ់ណ្ណមួយ

7

វដេអាេរកើតរេើងេំរពាះសាកសីរនាះរទ។

8

កា ិយេ័យសវរៅក្កមរសើបអរងកត រៅរពេវដេអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងកំណត់នូវរគ្នេកា ណ៍

9

វណនាំ វដេេងរក្កាយរនះគឺមិនមនកា ជំទស់រោយវផែកណ្ណមួយរនាះរទ។ រវើយក៏គ្នានកា ជំទស់

រវើយក៏គ្នានកា ជំទស់ណ្ណ

10

រៅកែុងអំេុងរពេថ្នកា របើកសវនាកា រេើសំណរំ ឿង០០២/០២

11

វដ ។
សក្មប់រមធាវីកា ពា រនាះបងាាញថា

12

ឬក៏ក្បតិកមាណ្ណរេញពី

តាំងពីវខមករា ឆ្ែំ២០១៥រនាះមក

សវរៅក្កមរសើបអរងកតបានពិោ ណ្ណរៅរេើរសេកដី

13

សរក្មេវដេជារគ្នេកា ណ៍វណនាំមន បស់អងគជំនំជក្មះ មនភាពក្គប់ក្គ្នន់កែុងកា ធានា ឬកា ពា

14

េំរពាះកា សមៃត់ថ្នកំណត់រវតសាដប់េរមលើយទំងរនាះរវើយ។
គ្នានេំណេណ្ណមួយវដេបងាាញពីកា បំពានេំរពាះកា សមៃត់ថ្នកា កំណត់រវតសាដប់េរមលើយ

15
16

រៅកែុងអនាគតរនាះវដ ។ កា បំពានតូេតាេរៅថ្ងៃទី០៥ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥ កែុងរពេសវនាកា រកើត

17

រេើងរោយសា វតកា រេើកនូវអតតសញ្ញាណមួយេំនួន

18

រនាះ -- រោះក្សាយកិេចកា រនាះ ួេអស់រវើយវដ

19

វដេមន រេខ E3 វដេក្តូវបានទទួេយកតាមវិធាន៨៧(៤) រវើយក៏រយើងទទួេសាគេ់ថា ឯកសា

20

វដេបានកំណត់រេខ E3 រនះគឺថាមិនបានបងាាញឲ្យមននូវភាពក្េបូកក្េបេ់រនាះវដ រវើយវដេកា

21

កំណត់ឯកសា រេញពីសំណរំ ឿងរផសងយកមកោក់កែុងសំណំរ ឿង០០២រនះ

22

E3 រនះ គឺបានរោះក្សាយនូវភាពក្េបូកក្េបេ់រនះបានផងវដ ។

23
24
25

រវើយវដេអងគជំនំជក្មះបានោត់វេងកិេចកា
វដេជាកា សរក្មេទក់ទងរៅនឹងរេខឯកសា

រោយកំណត់នូវឯកសា

[០៩:៥១:២១]
ទក់ទងរៅនឹងមូេរវតទី២

វដេថារគ្នេកា ណ៍វណនាំងី ា បស់អងគជំនំជក្មះមិនមនភាព

សមក្សបរៅនឹងកា ដកសិទធិ ថ្នកា ជំនំជក្មះជាសាធា ណៈរនាះ។ រយើងខាំស
ុ ូមជក្មបជូនអងគជំនំនូវ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448060

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

13

1

មូេរវតដូេតរៅ៖ ក្គប់ជនជាប់រោទទំងអស់ គឺមនសិទធិទទួេបាននូវកា ជំនំជក្មះជាសាធា ណៈ

2

រដើមបីកា ពា សិទធិ បស់ខួ ន
ល ឲ្យទទួេបាននូវកា សវនាកា ដ៏យតតិធម៌។ កា បំពានថ្នរគ្នេកា ណ៍រនះ គឺ

3

ជាកា រេើកវេងកែុងេកខខណឌេរងែៀតបំផត

4

ពីរក្ពាះវជាកា ដកសិទធិសវនាកា ជាសាធា ណៈ បស់ជនជាប់រោទ។

5

ជាក់លាក់រនះ គឺ វិធានកា ថ្នកា របើកសវនាកា ជាអសាធា ណៈវដេតក្មូវឲ្យមនកា កំណត់នូវរគ្នេ

6

រៅ វដេអាេបងាាញពីកា ដកសិទធិរនះបាន វដេជាផេប៉ាះពាេ់វដេអាេរកើតមនរេើងរៅកែុងសំណំ

7

រ ឿង០០២/០២។ ឧទវ ណ៍ សាកសីវដេនឹងមកផតេ់សកខីកមារៅកែុងសំណំរ ឿង០០២/០២ អាេសាតប់

8

សវនាកា រៅកែុងេកខខណឌថ្នកា ជំនំជក្មះជាអសាធា ណៈ េះណ្ណវតផេប៉ាះពាេ់វដេអាេរកើតមន

9

រេើងជាយថារវតេំរពាះសាកសីរនាះ។ េំរពាះសវនាកា កនលងមករៅកែុងសំណំរ ឿង០០២/០២ វដេក្តូវ

10

បានកំណត់ថា ឲ្យមនរបើកសវនាកា ជាអសាធា ណៈរនាះ គឺវមិនមនអេីប៉ាះពាេ់រៅដេ់សាកសីទង
ំ

11

រនាះរទ រវើយវដេកា ដកសិទធិកែុងកា ទទួេបានកា ជំនំជក្មះជាសាធា ណៈរនះ រធេើឲ្យប៉ាះពាេ់ដេ់

12

សិទធិ បស់រលាក រខៀវ សំផន យ៉ាងធៃន់ធៃ ។

13

រវើយវដេក្តូវវតរធេើយតតិកមារៅរេើកា បំពានទំងរនាះ
កា កំណត់នូវកា រេើកវេង

[០៩:៥៥:៣៩]

14

រេើសពីរនះរទៀត រសេកដីសរក្មេងាី បស់អងគជំនំជក្មះ វដេក្តូវបានសរក្មេឲ្យសវនាកា របើក

15

សវនាកា ជាអសាធា ណៈរនាះ គឺថាព័ត៌មនវដេសាកសីនឹងមកផដេ់នូវេំរពាះមខអងគជំនំជក្មះរៅរពេ

16

រនះ វមិនវមនជាព័ត៌មនងាីទង
ំ ក្សុងរទ រវើយវដេភាគីរក្េើនព័ត៌មនទំងរនាះមនរៅកែុងបទសមាសន៍

17

ថ្នមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ួេរវើយ

18

សាធា ណៈ។ ដូរេែះមនន័យថា កំណត់រវតសាដប់េរមលើយវដេបានមកពីសំណំរ ឿងរផសងរនាះ គឺ ជា

19

បណដុំព័ត៌មនវដេមនជាសាធា ណៈ ួេរវើយ។

20

រវើយវដេឯកសា ទំងអស់រនាះ

រគអាេទទួេបានជា

ដូរេែះរៅកែុងកា សរងខបខាងរេើរនះ ក្កុមរមធាវីរលាក រខៀវ សំផន ពិោ ណ្ណរ

ើញថា រសេកដី

21

សរក្មេងាីកែុងកា ោក់ឲ្យរក្បើក្បាស់ឯកសា ទក់ទងរៅនឹងសំណំរ ឿង០០៣ និង០០៤រនាះ គឺមិនមន

22

ភាពោំបាេ់ ឬរ្លើយតបរៅនឹងកា ដកសិទធិ បស់រលាក រខៀវ សំផន ទក់ទងរៅនឹងសិទធិទទួេបានកា

23

ជំនំជក្មះជាសាធា ណៈរនាះរទ។ ដូរេែះ ក្កុមរមធាវី បស់រលាក រខៀវ សំផន រសែើសំអងគជំនំជក្មះរមតាត

24

ពិោ ណ្ណរសេកដីសរក្មេ បស់ខួ ន
ល វដេមនរេខឯកសា

25

សំរណើសំឲ្យអងគជំនំជក្មះ កាទកកា អនវតតដូេមនរៅកែុងរសេកដីសរក្មេមន វដេជារសេកដីសរក្មេ

E319/7/3 សាជាងាី រោយរយើងោក់

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448061

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

1

មនរេខឯកសា E319/7 វដេបានរេញពីថ្ងៃទី២៤ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៤។

2
3

14

បាទ សូមអ គណរលាកក្បធាន។
ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

4

សូមអរញ្ជ ើញរលាករៅក្កម កលូឌា រវេនស៍!

5

[០៩:៥៨:៥៤]

6

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖

7

ខាំស
ុ ូមមនមតិរយបេ់មួយេំនួន រវើយសូមឲ្យភាគីទង
ំ អស់ពិោ ណ្ណមននឹងរ្លើយតប។ <ជា

8

បឋម> រមធាវី<>ជាតិ<កា ពា កតី> បស់រលាក រខៀវ សំផន <ទំនងជាមិន>បាន<ដឹង>អំពីអីវម៉ាេ

9

បស់សវរៅក្កមរសើបអរងកតវដេបាន<ជូនដំណឹង>ពីកាេថ្ងៃសក្ក គឺថាមនវតភាសាអង់រគលសរទ

10

<>រវើយក៏មនអីវម៉ាេមួយរទៀត<រេញ>រៅ<េង>សបាដវ៍<រនះ

11

<ផងវដ >។ <ប៉ាវនតរដើមបីឲ្យវមនសពេភាព> ខាំ<
ុ អានវ រដើមបីគ្នក្ំ ទបវនថមដេ់ខលឹមសា អីវម៉ាេរដើម

12

ុ រមធាវីកា ពា កដី រខៀវ សំផន រតើរលាកបានទទួេបានអីវម៉ាេរនះរទ វដេ
។ ឥេូវ ខាំ>
ុ សូមសួ រៅក្កម

13

សវរៅក្កមរសើបអរងកតមនមតិរយបេ់នូវអេីវដេរលាក េីសាក់ រលាកបានរេើករេើងរនាះ រតើក្កុម

14

រលាកបានទទួេរទ?

15
16
17
18
19
20

នឹង>រផាើជូនរៅភាគីទង
ំ អស់

រលាក គង់ សំអន៖
រយើងបានទទួេអីវម៉ាេដំបូង បាទ ប៉ាវនតអត់បាន អត់ដឹងថា អីវម៉ាេបនាាប់រទៀតរៅរពេណ្ណរទ
បាទ។ សូមអ គណ។
រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖
ពាក់ព័នរធ ៅនឹងខលឹមសា គឺមិនវមនមនន័យថារយើងរធេើកា វកវក្បរសេកដីសរក្មេរៅវខធែូ ២០១៤
បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះរនាះរទ។

អងគជំនំជក្មះបាន<រេញរសេកតី>បងាគប់ងីៗ
ា <រដើមបីធានាឲ្យមនកា >

21

អនវតត<ពិតក្បាកដ

វដេមិនបាន>អនវតត យៈរពេ<ជាង>៩វខកនលងមករវើយ

<ឬមិនបានអនវតត

22

រសាះ>។ <រដើមបី ំឭកដេ់ភាគីទង
ំ អស់ រសេកតីសរក្មេរដើម ក្តង់េំណេ២(គ) បានហាមមិនឲ្យ

23

បងាាញ>អតតសញ្ញាណ<កិេចសមាសន៍ថ្ន>សំណំរ ឿង០០៣, ០០៤ <ជាសាធា ណៈ។ ឥេូវរនះ> ខាំុ

24

<សូមឲ្យភាគីទង
ំ ឡាយ ក្បាប់មកអងគជំនំជក្មះថា រតើរយើងអាេរធេើយ៉ាងរម៉ាេបាន រោយមិនោំបាេ់>

25

រធេើសវនាកា សមៃត់<បាន។> េំណេ<ទី២គឺ េំណេ>២(ក) វដេជា<រសេកតីសរក្មេ>រដើម<វដ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448062

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

15

1

បានរេើករេើងថា “ហាមមិនឲ្យរយង រៅកែុងសវនាកា សាធា ណៈកែុង>សំណំរ ឿង០០២/០២ <ដក

2

ក្សង់រេញពី>កំណត់រវត<សាតប់េរមលើយថ្ន>សំណំរ ឿង០០៣, <និងសំណំរ ឿង>០០៤” <។ ឥេូវ

3

រនះ វិធីវដេអងគជំនំជក្មះយេ់រ

4

អសាធា ណៈ <រៅរពេណ្ណ រយើងយកឯកសា រនាះមករក្បើ>។ <ដូរេែះរវើយ> អងគជំនំជក្មះ កា

5

ទកនូវរសេកដីសរក្មេរដើម បស់ខួ ន
ល <។ តាមសំរណើ បស់>សវរៅក្កមរសើបអរងកត <អងគជំនំជក្មះ

6

បានពាយមធានានូវកា >អនវតត<រោយយកេិតទ
ត កោក់កាន់វតខាលង
ំ ។> សូមអ គណ គឺថាខាំម
ុ នមតិ

7

ប៉ារណា ះរទ។

8
9
10

ើញរនាះ រដើមបីអនវតតឲ្យបានវាត់េត់ គឺមនវត>រធេើសវនាកា ជា

[១០:០១:៥៨]
រលាក គង់ សំអន៖
បាទ សូមអ គណក្បធាន។ ខាំស
ុ ូមជក្មបជូនពីជំវ បស់រយើង ទក់ទងរៅនឹងកា រក្បើក្បាស់

11

ឯកសា វដេដកយករេញពីសំណំរ ឿង ០០៣, ០០៤។ កា កំណត់ បស់អងគជំនំជក្មះងាីរនះ អេីវដេ

12

រយើងរមើេរ

13

សកខីកមា បានផដេ់កំណត់រវតសាដប់េរមលើយរៅកែុងសំណំរ ឿង០០៣ ឬ០៤ ួេរវើយរនាះ គ្នត់នឹងក្តូវ

14

សាដប់េរមលើយជាអសាធា ណៈ។ រនះជាេំណេមួយវដេរយើងរមើេរ

15

េំរពាះសិទធិ បស់រលាក រខៀវ សំផន។ ក៏ប៉ាវនដរបើសិនជាអងគជំនំជក្មះពិនិតយរៅរេើភាពោំបាេ់ថ្នកា

16

កំណត់រពេសវនាកា ជាអសាធា ណៈ វតវផែកណ្ណខលះថ្នដំរណើ កា សាដប់សាកសីទង
ំ មូេ ឬទំងក្សុង

17

រនាះ វអាេសមក្សបជាងកា របើកសវនាកា ជាអសាធា ណៈេំរពាះសាកសីទំងមូេវតមដង។ ឧទវ ណ៍

18

រៅរពេវដេភាគីរក្បើក្បាស់កំណត់រវតសាដប់េរមលើយវដេមនរៅកែុងសំណំរ ឿង ០០៣, ០០៤ រពេ

19

រនាះគឺអងគជំនំជក្មះអាេរបើសវនាកា ជាអសាធា ណៈបាន។ ប៉ាវនដរៅរពេវដេអងគជំនំជក្មះ រៅរពេ

20

វដេភាគីបញ្ច ប់កា រដញរោេរៅរេើឯកសា វដេមនរៅកែុងសំណំរ ឿង០០៣, ០៤រវើយ អ៊ីេឹងកា

21

របើកសវនាកា រដញរោេ គួ វតរធេើជាអសាធា ណៈ -- អ៎! សូមរទស គួ វតរធេើជាសាធា ណៈវិញ។

22

សូមអ គណ។

23

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖

ើញ គឺថាសាកសីមែក់វដេនឹងរេើងមកេំរពាះមខអងគជំនំជក្មះ កាេណ្ណរបើគ្នត់បានផដេ់

ើញថា វប៉ាះពាេ់ជាមួយទូរៅ

24

សូមអ គណរលាករមធាវី។ គឺខំេ
ាុ ង់និយយថា កា ពិភាកា មិនវមនពិភាកាទំងក្សុងរៅរេើ

25

<រសេកតីសរក្មេេងរក្កាយប៉ារណ្ណ
ា ះរទ តាមរគ្នេកា ណ៍រនាះ រគក៏ពិភាកាអំពីរសេកតីសរក្មេវដេ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448063

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

1

រេញតាំងពី>វខធែូ<មករមល៉ាះ។>

2

មនអីវម៉ាេរដើម បស់សវរៅក្កមរសើបអរងកត<វដ អ៊ីេឹង> ខាំអា
ុ េជក្មប<ភាគី>អំពីកា វកវក្បពី

3

េំណេវដេសវរៅក្កមរសើបបានវកវក្ប។ រៅកែុងកថាខណឌទី២ ថ្នអីវម៉ាេ បស់គ្នត់រនះ ខាំស
ុ ូម

4

ី ោប់រផតើមក្តង់រនះ៖> “រនះគឺជារ ឿងជាក់លាក់មួយរេញពីឯកសា វដេបានពីកិេច
អាន<សំរៅ>ងា<

5

សមាសន៍សាកសីរៅកែុងសំណំរ ឿង០០៣ និង០០៤។ រោយមិនគិតរទថា ពួកគ្នត់បានសមាសរៅកែុង

6

សំំណំរ ឿង០០១ ឬក៏០០២ រវើយក៏រោយ។”

7

រវើយភាគីមួយក៏

[១០:០៤:៣៨]

8
9

រោយសា ថារយើងមន<ឯកសា វែឹងរវើយ>

16

រវើយេំណេទី២ គឺរៅកែុងកថាខណឌដូេខាងរក្កាម។ កថាខណឌរនះបានស រស ថា ដូេតរៅ៖
“កា វដេសាកសីបានផដេ់េរមលើយរៅកែុងសំណំរ ឿង០០១

និង/ឬសំណំរ ឿង០០២

ក៏ប៉ាវនដមិនបានផដេ់

10

េរមលើយរៅកែុងសំណំរ ឿង០០៣ ឬ០០៤ រៅរេើយរទ<។ មិនថាពួករគសមាសរៅទីរនះ ឬទីរនាះរទ

11

ឯកសា ផតេ់េរមលើយទំងឡាយវដេរគបានផតេ់នឹងក្តូវោក់េូេកែុង>សំណំរ ឿង០០៣

12

<ក្តង់វផែកដថ្ទមិនមនកា វកវក្បអីរទ។

13

ប៉ារណ្ណ
ា ះ។>រតើក្តូវកា ឲ្យខាំអា
ុ នកថាខណឌទំងពី រនះរេើង វិញ ឬមិនបាេ់រទ? សូមអ គណ។

14

មនកា វកវក្បបនតិេបនតួេវដ

និង

០០៤។”

វតជាបញ្ញារវយាក ណ៍

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

15

បាទ តរៅរនះអងគជំនំជក្មះផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមៗរផសងរទៀត ភាគីពាក់ព័នរធ ផសងរទៀត កែុង

16

កា រេើករេើងពាក់ព័នន
ធ ឹងបញ្ញារនះ រវើយផដេ់ ដំបូងគឺក្កុមរមធាវីកា ពា កដី បស់រលាក នួន ជា រតើមន

17

អេីបញ្ញជក់បវនថម ឬក៏កត់សមគេ់រេើសំរណើសំទី២ បស់ក្កុមសវរមធាវីកា ពា កដីរលាក រខៀវ សំផន

18

រនះវដ ឬរទ?

19

បាទ របើមិនមនរទ ខាង ជូនរៅខាងសវក្ពះរាជអាជាា និងសវរមធាវីនាម
ំ ខតំណ្ណងរដើម
បណដឹង ដឋបបរវណី

21

កា ពា កដីរខៀវ សំផន វដេរេើករេើងរេើសំរណើសំទី២ ពាក់ព័នន
ធ ឹងឯកសា E319/7/3 វដេអងគជំនំ

22

ជក្មះរេញកាេពីថ្ងៃទី២០ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥ រនះវដ ឬរទ?

23

រតើមនអេីេង់រេើករេើង

ឬកត់សមគេ់រៅរេើបញ្ញាសំរណើសំ បស់ក្កុមរមធាវី

20

រលាក នីកឡា
ូ ស គូមវជន៖

24

សូមអ គណរលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម។ មននឹងខាំន
ុ ិយយអំពីខលឹមសា បស់វ ខាំុ

25

រសែើសំឲ្យអងគជំនំជក្មះបញ្ញជក់អំពីកា វណនាំរនះបនតិេ រោយសា ថា របើតាមវដេសវក្ពះរាជអាជាា

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448064

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

17

1

យេ់គឺថា វមនកា បកក្សាយរផសងៗគ្នែ<។ រយើងកំពងរៅកែុងវគគអសាធា ណៈរវើយ រវើយខាំេ
ុ ង់

2

ឲ្យក្បាកដ>មននឹងខាំរុ េើងរៅនិយយ<។>

3

មណឌេឯកសា កមពជា
ុ រវើយរយើងបានសួ គ្នត់ពាក់ព័នរធ ៅនឹងសំណំរ ឿង០០៤។ <រតើ>ខាំយ
ុ េ់<ក្តឹម

4

ក្តូវរទ> សាកសី<រនះ>ក្តូវ<ផតេ់សកខីកមា>រៅកែុងសវនាកា ជាសាធា ណៈ <ប៉ាវនតផ្ទែកសិន> វូត

5

ដេ់រពេរយើងសួ ពាក់ព័នរធ ៅនឹង<កិេស
ច មាសន៍រៅកែុង>សំណំរ ឿង<>០០៤ ឬក៏ថា<ភាគីណ្ណមួយ

6

រក្បើកិេចសមាសន៍កែុងសំណំរ ឿង០០៤, រតើក្តឹមក្តូវរទ? ឬក៏>សកខីកមា បស់គ្នត់ក្តូវវតរធេើរៅកែុងសវនា

7

ុ វតមដង។ <រយើងដូេជាមិនសូវេាស់រសាះក្តង់េំណេរនះ។>
កា ជាអសាធា ណៈទំងក្សង

8

សាកសីបនាាប់រនះ

គឺជាសាកសីវដេមនេរមលើយជូនមជឈ-

[១០:០៧:១៥]

(រៅក្កមពិភាកាគ្នែ)

9
10

[១០:១០:៤៤]

11

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

12

បាទ អងគជំនំជក្មះផដេ់រវទិកាជូនរៅរលាករៅក្កម វសង់ម៉ាក ឡាវវន៍ រដើមបីរ្លើយតបរៅនឹង

13

សំណួ វដេសួ រេើងរោយសវក្ពះរាជអាជាាអនដ ជាតិអមាញ់មិញរនះ។ សូមអរញ្ជ ើញរលាក វសង់

14

ម៉ាក ឡាវវន៍!

15

រៅក្កម វសង់ម៉ាក ឡាវវន៍៖

16

សូមអ គណរលាកក្បធាន។ អេីវដេអងគជំនំជក្មះេង់បញ្ញជក់ជូនរលាក<កាេពីក្ពឹកមិញ>រនាះ

17

គឺថារយើងមិនទន់បានសរក្មេជាសាថព រៅរេើយរទ <រោយសា >រយើងនឹងសាដប់ភាគីសិនមននឹងរេញ

18

រសេកដីសរក្មេ។ ក៏ប៉ាវនត <ជារគ្នេកា ណ៍> អេីវដេអងគជំនំជក្មះរក្គ្នងរធេើសក្មប់សាកសីបនាាប់រនាះ

19

គឺ រយើងនឹងរធេើជាអសាធា ណៈ។ រយើងមនរវតផេពី ។ ទី១ គឺរយើង<មនកាតពេកិេច>មិនផដេ់អតត-

20

សញ្ញាណសាកសីរៅកែុងសំណរំ ឿង០០៣, ០០៤ វដេកំពងវតរសើបអរងកត។ <រនះជាសំរណើ បស់សវ

21

រៅក្កមរសើបអរងកតបានរសែើមករយើង> រវើយបញ្ញាមួយរទៀត គឺថារទះបី<វផែកខលះថ្នសកខីកមា>សាកសី

22

រនះក្តូវបានសាដប់រៅ<>កែុងក្កបខ័ណឌថ្នមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ <រវើយវផែកខលះរទៀតជាកា សាតប់

23

េរមលើយរៅេំរពាះមខសវរៅក្កមរសើបអរងកត>ក៏រោយ គឺភ័សតា
តុ ងទំងអស់វឹង
ែ គឺវមនភាពពាក់-

24

ព័នគ្ន
ធ ែ ពីរក្ពាះថាកំណត់រវតរៅេំរពាះមខសវរៅក្កមរសើបអរងកតមួយេំនួនរនាះ

25

សមាសន៍ បស់សាកសីជាមួយនឹងមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ។

គឺវផែករៅរេើកិេច

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448065
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1

[១០:១២:២៥]

2

រលាក នីកឡា
ូ ស គូមវជន៖

18

3

សូមអ គណេំរពាះកា បញ្ញជក់រនះ។ រលាក រលាកក្សីរៅក្កម សក្មប់ខាងសវក្ពះរាជអាជាា

4

ី
រយើងខាំយ
ុ េ់ក្សបទំងក្សុងរៅនឹងកា រេើករេើង បស់ក្កុមរមធាវីកា ពា កដី រខៀវ សំផន ថានីតិ វិធវ

5

ំរលាភរៅដេ់សិទធិ<ជំនំជក្មះជាសាធា ណៈ។ វក៏ ំរលាភ>សិទធិ បស់ជនជាប់រោទកែុងកា ទទួេបាន

6

កា ជំនំជក្មះជាសាធា ណៈ<ផងវដ ។> ក្បជាជន ង់ោសា
ំ ដ ប់សវនាកា រនះ៤០ឆ្ែំមករវើយ។ <ប៉ាវនត

7

ធ
ព័ត៌មន
ខលឹមសា សំខាន់ៗកែុងរ ឿងកតី កែុង>សវនាកា ជាអសាធា ណៈ<រនះ វដេ>មិនឲ្យខាងក្បព័នសា

8

សាធា ណជនេូេ ួម គឺមិន<វមន>ជារ ឿងមួយសមរវតសមផេរទ។ <រនះជាេំណេមួយវដេខាំុ

9

េង់រេើករេើង។>

សិទធិទទួេបានកា ជំនំជក្មះជាសាធា ណៈ

<គឺមនរៅកែុងេាប់ បស់តលាកា

10

រនះ> គឺវពាក់ព័នរធ ៅនឹងកតិកាសញ្ញាសដីអំពីសិទធិពេ ដឋ <និងសិទធិ>នរយបាយ<។ ពិតណ្ណស់ រនះជា

11

រ ឿងសមរវតសមផេឬរទ។ មនរពេខលះ សិទធិដថ្ទរទៀតក៏មនទមៃន់ជាងសិទធិទទួេបានកា ជំនំជក្មះ

12

ជាសាធា ណៈវដ ។ ឧទវ ណ៍> ទក់ទងរៅនឹងសវតថិភាពនិងសនដិសខ បស់សាកសី ឬក៏សិទធ<
ិ ឯកជន

13

ភាព បស់សាកសី កែុងកា សួ រដញរោេអំពីកា កគួនផលូវរភទ>។

14

អងគជំនំជក្មះក្តូវវតសក្មបសក្មួេអំពីបញ្ញារនះ រវើយកា < កាកា សមៃត់ថ្នកិេចកា >រសើប

15

អរងកត<ជាផេក្បរយជន៍>តាមផលូវេាប់<ប៉ាវនត>រយើងខាំយ
ុ េ់រ

16

មក>រក្បើក្បាស់<ោប់តាង
ំ ពីរពេ>របើកសវនាកា <រនះ

17

បានរ

18

រៅខាងរក្ៅ>ពាក់ព័ន<
ធ >រៅនឹងកា រសើបអរងកត

19

តាមវដេខាំដ
ុ ឹងគ្នានសាកសីមួយណ្ណវដេនិយយថា ខលួនទទួេបានកា គំរាមកំវវង ឬក៏មនកា េង់យ

20

យីរោយក្បកា ណ្ណមួយរនាះរទ។

21
22

ើញថា<នីតិ វិធីវដេ>តលាកា <យក

មនេកខណៈក្គប់ក្គ្នន់រៅរវើយ>។

<ខាំុ

ើញ>មនបញ្ញាតូេតាេមួយ <វតជារ ឿងថ្េដនយ រោយមនព័ត៌មនមួយេំនួនក្តូវបានរេេឮ
<ប៉ាវនត

មិនមនផេវិបាកអីរកើតរេើងរនាះរទ។>

[១០:១៤:១៧]
<បញ្ញាមួយថ្នរសេកតីសរក្មេគឺថា កា ិយេ័យ>សវរៅក្កមរសើបអរងកត ជាវផែកោេ់រោយ
ឹ
រវើយ<រគ>មិន<សូវដង

23

វេកមួយ បស់សាលាកដីរនះ

រវើយមិនសូវ>េូេ ួមពាក់ព័នរធ ៅនឹងកិេច

24

ដំរណើ កា នីតិ វិធី បស់អងគជំនំជក្មះរទ។ អ៊ីេឹងរនះ ពិតណ្ណស់ថា វពាក់ព័នរធ ៅនឹងកា ប៉ាះពាេ់រៅដេ់

25

សិទធិ បស់ភាគី។

ក្បវវេជា<កា ិយេ័យ>សវរៅក្កមរសើបអរងកតមិនក្ជាបអំពីបញ្ញារនះរទ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448066
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1

<ឧទវ ណ៍> មនរពេសាកសីមករ្លើយ សាកសី<>ក្តូវបានសួ ួេមករវើយ ថារតើគ្នត់រនះក្តូវកា សំ

2

វិធានកា កា ពា អេីវដ ឬក៏អត់រទ? <រនះជាអេីខំបា
ាុ នដឹង វជាកិេចកា បស់អងគភាពគ្នំពា សាកសី និងអែក

3

ជំនាញ។>ដូរេែះ <របើសិន>សាកសីវដេ<មកផតេ់សកខីកមា និងផតេ់សមាសន៍រៅ>កែុងសំណរំ ឿង០០៣

4

ល កែុងកា មករ្លើយជាសាធា ណៈរនាះ សឹមអងគជំនំ
និង ០០៤ វដេបងាាញអំពីកា ក្ពួយ<បា មា> បស់ខួ ន

5

ជក្មះពិោ ណ្ណរៅរេើសំរណើសំរនះ។ របើមនសំរណើសំក្សបេាប់ណ្ណមួយពាក់ព័នរធ ៅនឹងភាពជាឯក-

6

ជន ឬក៏<បញ្ញាសវតថិភាព បស់សាកសី រយើងសូមឲ្យអងគជំនំជក្មះរបើក>សវនាកា អសាធា ណៈ<ពាក់

7

កណ្ណ
ត េ ឬ>ទំងក្សុង<ថ្នកា ផតេ់សកខីកមារនាះេះ។ ប៉ាវនត របើក្គ្នន់វត>រេញរសេកតី<សរក្មេស ប

8

បិទបញ្ញាទំងអស់រនះវតមដង រោយសា សាកសីផេ
ត ់េរមលើយរៅសវរៅក្កមរសើបអរងកត រវើយេរមលើយ

9

រនាះរ ៀបរាប់អំពី បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ រធេើឲ្យរារាំង>បិទ<មិនឲ្យសាធា ណជនេូេសាតប់បាន>

10

គឺ<វ>មិនក្តឹមក្តូវ<ទេ់វតរសាះ>។<វពិតជាមិនសមរវតផេទេ់វតរសាះ។ អ៊ីេឹង រគក្តូវរធេើ

11

ឲ្យមនតេយភាពតក្មូវកា ក្សបេាប់សក្មប់>សវនាកា អសាធា ណៈ

12

អសាធា ណៈរនះក្តូវបានអនញ្ញាត>។

13

<មនរពេវដេសវនាកា

<ខាំក
ុ ៏េង់និយយខលះវដ >កែុង<ដំណ្ណក់កាេរសើបអរងកត>សំណំរ ឿង<>០០៣

<និងសំណំ

14

រ ឿង>០០៤។ <ដូេរលាក រលាកក្សីរៅក្កមក្ជាបក្សាប់រវើយ>គឺថាបគគេ<ទំងរនាះក្តូវបានរោទ

15

ក្បកាន់ជាសាធា ណៈ> -- មិនវមនជា<ក ណី>វដេរយើងកំពងបងាាញ<វខស>សំណួ <ក្ពេយឲ្យ

16

ដឹងថាន ណ្ណជា>ជនសងស័យ ឬ<ជា>ជនជាប់រោទ <វដេកំពងសថិតរៅរក្កាមវខសបណ្ណ
ត ញថ្នកា

17

រសើបអរងកតឯណ្ណ។>ជនក្តូវរោទគឺថាមនសិទធិទទួេបាននូវកំណត់រវតថ្នកា សាតប់េរមលើយទំងអស់

18

រនះ ួេមករវើយ<។ វវេងជាព័ត៌មន>សមៃត់<រទៀតរេើយ>។ ដូរេែះនីតិ វិធីវដេរយើងបានអនវតត

19

កាេពីមនមក គឺថារយើងក្តូវអនវតតបនតរៅរទៀត គឺថារយើងសួ វតអេីវដេបានរកើតរេើងេំរពាះពួកគ្នត់

20

វតប៉ារណ្ណ
ា ះ។ ពួកគ្នត់នឹងរ្លើយថា រតើពួកគ្នត់រៅឯណ្ណ គ្នត់រធេើកា រៅកា ោឋនរនាះ ឬក៏អត់? ជីវភាព

21

ស់រៅ បស់គ្នត់ វយ៉ាងរម៉ាេ? រវើយរបើសិនណ្ណជាភាគីនីមួយៗក្តូវកា រក្បើក្បាស់កំណត់រវតសាតប់

22

េរមលើយជាលាយេកខណ៍អកស កែុងសំណំរ ឿង០០៤រនាះ គឺថាក្គ្នន់វតសួ ថា រតើមនអែករសើបអរងកតថ្ន

23

កា ិយេ័យសវរៅក្កមរសើបអរងកតសួ រលាក រលាកក្សីរវើយឬរៅ? <ឬក៏សួ ថា រតើ រលាក រលាក

24

ក្សីវដ មនផតេ់េរមលើយរទពីមនមក។>រវើយរទះបីជាមិន -- រទះបីជា -- មិនគិតថាគ្នត់បានរ្លើយ

25

កែុងសំណំរ ឿង០០១, ០០២, ០០៣, ០០៤ រនាះរទ<។ រយើងក្គ្នន់វតក្បុងក្បយ័តែមិនក្តូវផតេ់កាេ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448067

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

20

1

ប ិរេេទថ្នកិេចសមាសន៍រៅកែុងសវនាកា សាធា ណៈរេើយ រក្ពាះសួ វបបរនះ នឹងក្ពេយឲ្យអែករសើប

2

អរងកតរជើងោស់ វដេពាយមកំណត់ថា សាកសីមួយណ្ណបានផតេ់សកខីកមារៅកែុងសំណំរ ឿង០០៣ និង

3

០០៤ ួេរវើយ។>

4

តាមកា យេ់រ

ើញ បស់ខំាុ សវនាកា ជាសាធា ណៈ ជាពិរសសសំណំរ ឿងេំរពាះមខវតមតង

5

សំខាន់ណ្ណស់<។>

6

រ

7

<េំរពាះកា រធេើសវនាកា ជាសាធា ណៈ។>

8

<សូមអគណ។>

ើញនូវអេីវដេបានរកើតរេើងរៅកែុងកិេចដំរណើ កា នីតិ វិធីក្បកបរៅរោយភាពក្តឹមក្តូវ

9

[១០:១៧:៣៩]

10

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

11

រនះជារគ្នេបំណងេមបង<ថ្នរ ឿងកតីមួយរនះ>បងាាញរៅដេ់ឲ្យពិភពរលាក

រយើងសួ បញ្ញាពី

និងយតតិធម៌

វខសគ្នែរៅនឹងកា របើកសវនាកា ជាអសាធា ណៈ។

សវក្ពះរាជអាជាាអនត ជាតិ បញ្ញាទី១ រលាករធេើកា កំណត់ឲ្យបានេាស់

12

លាស់រោយសរងខប រដើមបីឲ្យរយើងបានសាតប់េាស់លាស់ វងសាធា ណភាព ថ្នសវនាកា រដញរោេ

13

បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើសំណំរ ឿង០០២/០២ និងភាពសមៃត់ថ្នកិេចដំរណើ កា រសើបសួ រៅ

14

កែុងសំណំរ ឿង០០៣, ០០៤ វដេក្តូវរគ្ន ពជាោេ់ខាតនូវរគ្នេកា ណ៍ថ្នកា សមៃត់រៅកែុងកិេចរសើប

15

សួ វដេបានយកឯកសា ពីសំណំរ ឿងសមៃត់យកមកលាតក្តោងរៅកែុងសវនាកា ជាសាធា ណៈ រតើ

16

អាបញ្ញាបដិបកខពី រនះរោះក្សាយយ៉ាងរម៉ាេ? រនះបញ្ញាទី១។ សំណួ ទី២ សួ ថា រតើសវក្ពះរាជអាជាា

17

អនត ជាតិបានដឹងអំពីក្បតិកមា បស់សវរៅក្កមរសើបអរងកតអនត ជាតិវដ ឬរទ

18

សវនាកា កនលងមក? រតើបានរមើេក្បតិោ ឹក វដេកាេពីថ្ងៃ០៥ និងថ្ងៃទី០៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥ វដ ឬ

19

រទ ថារវតអីបានជាអងគជំនំជក្មះរកាសេបនូវេំណេមួយេំនួន? រវតផេរម៉ាេបានជាអងគជំនំជក្មះ

20

មិនអាេរធេើសវនាកា បានកាេពីសបាតវ៍កនលងរៅ េំរពាះសាកសីវដេមន វសសនាម 2-TCW-996?

21

ក្បវវេជារយើងបានបញ្ញជក់រវើយថា វទំនង វប៉ាះពាេ់រៅកែុងកា កាភាពសមៃត់ថ្នកា រសើបសួ

22

រៅកែុងសំណំរ ឿង០០៣,

23

ក្បរយជន៍ និងរវតផេប៉ាះពាេ់រៅរេើកា ងា កាកា សមៃត់រៅកែុងកា រសើបអរងកត អ៊ីេឹងរវើយ

24

បាន ជារយើងអត់អាេដំរណើ កា សវនាកា សាតប់សកខីកមាសាកសី 2-TCW-996 តាំងពីសបាដវ៍រនាះរមល៉ាះ

25

រោយសា វមនបញ្ញាក្តូវរោះក្សាយ។ សូមរលាកបញ្ញជក់ពី េំណេរនះ រវើយភាគីពាក់ព័នធដថ្ទរទៀត

០០៤។

អ៊ីេឹងរវើយបានជារវតផេទំងពី

រៅកែុងអំេុងរពេ

រវតផេគឺទំនាស់ផេ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448068

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

1

21

របើមនមតិរយបេ់ សូមរោះក្សាយឲ្យបានេាស់លាស់។

2

[១០:១៩:៥៥]

3

រលាក នីកឡា
ូ ស គូមវជន៖

4

សូមអ គណរលាកក្បធាន។ ដំបូងខាំយ
ុ េ់រវើយ <សវក្ពះរាជអាជាាយេ់រ

ើញ>ថាវិធានថ្ផា

5

កែុងតក្មូវជាោំបាេ់ថា សំណំរ ឿង០០៣, ០០៤ គឺជា<កា រសើបអរងកត>សមៃត់ ប៉ាវនតវ<ជា>ព័ត៌មន

6

ជាសាធា ណៈ<វដេមនវដនកំណត់>។ ជាកា ពិតរវើយ មែក់ៗបានដឹងអំពីសំណំរ ឿង០០៣, ០០៤

7

ប៉ាវនត<ខាងភាគីក្ពះរាជអាជាា សំឲ្យភាគីក្បកាន់ខាជប់>ថា កា រសើបអរងកត<មនភាពសមៃត់ រវើយ

8

រាេ់ព័ត៌មនទំងឡាយមិនក្តូវរេេរេញខច ខាចយរនាះរទ។

9

មក គឺថារយើងបានអនវតត រវើយរយើងក៏កា ពា រៅដេ់េំណេរនះវដ ។ ប៉ាវនតមនកា ំរលាភមួយរៅ

រយើងរជឿថា>នីតិ វិធវី ដេបានអនវតតកនលង

10

ថ្ងៃទី០៥ <ឬទី0៦> វខតលា ២០១៥ វដេខាំយ
ុ េ់រ

11

ដំរណ្ណះក្សាយ<េំរពាះបញ្ញារនះ មនវតរធេើសវនាកា វតពាក់កណ្ណ
ត េ បិទមិនឲ្យសាធា ណជនេូេ ួម

12

គឺ>វរេើសពីពយសនកមាវដេ<មនកនលងមក ួេរៅរវើយ។ ខាំម
ុ ិនេាស់វដ >ថា រតើពយសនកមាវនឹង

13

ផដេ់នូវផេវិបាកអេីខលះរនាះ<រទរេញពីកា បំពានរនះ។>

14

ា ះ។ ខាំគ
ុ ិតថា>
ើញថា <វជារ ឿងអរេតនាប៉ារណ្ណ

<>ខាំស
ុ ូមបញ្ញជក់រវើយ<>គឺអាក្ស័យរៅរេើអក
ែ េូេ ួមទំងអស់

ទំងរមធាវីកា ពា កដី

15

<រវើយ ទំងអស់គ្នែ>ក្តូវ កា<>ព័ត៌មនទំងឡាយណ្ណវដេ<>ជាព័ត៌មនសមៃត់។ < វិធានណ្ណក៏

16

រោយ

17

<រទះបីអងគជំនំជក្មះរធេើបានវត>េំនួនពាក់កណ្ណ
ដ េ<ក៏រោយ ក៏ វិធានកា រនះជួយរារាំងមិនឲ្យមនកា

18

េួេបរញ្ច ញព័ត៌មនសមៃត់បានវដ ។ រលាក រលាកក្សីរៅក្កម អាេ>ោត់ វិធានកា <ធានាមិន>ឲ្យ

19

<>មនកា មក់ងាយរៅដេ់តលាកា បស់រយើងពាក់ព័នរធ ៅនឹងកា ំរលាភនូវភាពសមៃត់ថ្នរ ឿងកដី

20

រនាះ។

21

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

22

វដេ>អងគជំនំជក្មះ<បានរេញ

សូមអរញ្ជ ើញសវរមធាវីនាម
ំ ខតំណ្ណងរដើមបណដឹង ដឋបបរវណី!

23

[១០:២២:១០]

24

រលាកក្សី ម៉ា ី វគី ដ
ូ ៖៍

25

ួមមនកា >របើកសវនាកា អសាធា ណៈ<>ពាក់កណ្ណ
ដ េ

សូមអ គណរលាកក្បធាន។ ខាំម
ុ នកា កត់សមគេ់ខលីមួយ រដើមបីពនយេ់អំពីរគ្នេជំវ បស់

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448069

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

1

រដើមបណដឹង ដឋបបរវណី។

2

ឧទវ ណ៍ជូនអងគជំនំជក្មះ

3

ព័នរធ ៅនឹងពយសនកមាវដេពួកគ្នត់បានទទួេ ង គឺគួ វតរធេើជាអសាធា ណៈ របើសិនជារយើងរគ្ន ពរៅ

4

ា បស់អងគជំនំជក្មះរនាះ។ រវើយរយើងមនផេក្បរយជន៍ផ្ទាេ់ រយើងេង់រធេើយ៉ាង
តាមអនសាសន៍ងីៗ

5

ណ្ណឲ្យរដើមបណដឹង ដឋបបរវណីទង
ំ អស់ក្តូវបានសាដប់េរមលើយជាសាធា ណៈ។ រយើងគ្នំក្ទរយបេ់ បស់

6

សវក្ពះរាជអាជាាអនត ជាតិ

7

អ.វ.ត.ក រយើងរនះ។ ក្បសិនរបើរយើងរគ្ន ពរៅតាមអនសាសន៍វដេអងគជំនំជក្មះបានោក់ជូនរៅកែុង

8

រសេកដីសរក្មេ បស់ខួ ន
ល រនាះ គឺថាក្បវវេជាសវនាកា រយើងពាក់កណ្ណ
ដ េរនាះ ក្តូវវតរធេើជាអសា-

9

ធា ណៈ

10

េំរពាះរយើងខាំុ

22

គឺសាធា ណភាពថ្នកា ជំនំជក្មះមនសា ៈសំខាន់ណ្ណស់។

គឺថារដើមបណដឹង ដឋបបរវណីពាក់កណ្ណ
ដ េវដេក្តូវបានសាដប់េរមលើយពាក់

ពាក់ព័នរធ ៅនឹងសា ៈសំខាន់ជាក់លាក់ថ្នសាធា ណភាពថ្នសវនាកា រៅ

រវើយគ្នានន ណ្ណមែក់អាេតាមោនសវនាកា បានរទៀតរទ

របើគិតវតពីអសាធា ណៈ វូត

ុ
រនាះ។ អ៊ីេឹងវបងកជាបញ្ញាសំខាន់ណ្ណស់សក្មប់រយើងខាំ។

11

<បានអានរេើង វិញនូវរសេកតីសរក្មេ បស់អងគជំនំជក្មះ គឺឯកសា > E319/7 រនះ វដេមន

12

បញ្ញជក់អំពីអនសាសន៍វឹង
ែ គឺថារយើង -- វអាេរ្លើយតបរៅនឹងកងេេ់ក្សបេាប់ បស់សវរៅក្កម

13

រសើបអរងកតអនត ជាតិ។ ដូរេែះ ភាគីទង
ំ អស់ក៏ដូេជា អងគជំនំជក្មះអាេោត់ជារេខរៅនឹងឯកសា

14

វដេដករេញពីសំណំរ ឿង០០៣, ០០៤ វដេយកមកោក់េូេរៅកែុងសំណំរ ឿង<០០២/០២>រយើង

15

រនះ។ រៅរពេវដេរយើងោក់ជារេខអ៊ីេឹង សាធា ណជនគ្នត់អត់អាេដឹងថា <កំណត់រវតសាដប់

16

េរមលើយ>ណ្ណរេញពីសំណំរ ឿង០០៣, ០០៤ រទ។

17

[១០:២៤:២៣]
អ៊ីេឹងរយើងអាេបនដសវនាកា បាន

18

រយើងអាេរក្បើក្បាស់ឯកសា វែឹង

រោយរយើងរក្បើរេខងាី

19

វដេអងគជំនំជក្មះោក់ជូនកែុងសំណំរ ឿង០០២/០២។ អ៊ីេឹងោប់ពីរពេវែឹងរៅ គឺអែកកាវសត សាកសី

20

ឬក៏សាធា ណជនអត់ដឹងថា កំណត់រវតវែឹងរេញមកពីសំណំរ ឿង០០៣, ០០៤ រទ រក្ពាះរយើងមន

21

រេខងាីរៅរវើយ។ អ៊ីេឹងក្បវវេជាមនកា ំឭកឲ្យភាគីរៅថា រធេើរម៉ាេភាគីក្តូវរគ្ន ពរៅតាមវិធាន

22

វដេមនរៅកែុងឯកសា E319/7។ <វតយ៉ាងណ្ណកតី>រយើងគិតថា ក្បសិនរបើភាគី និង អងគជំនំជក្មះ

23

រគ្ន ព< វិធាន>រនាះ គឺអត់មនបញ្ញាអីពាក់ព័នរធ ៅនឹងភាពជាកា សមៃត់វឹង
ែ ថ្នព័ត៌មនវដេដករេញ

24

មកពីសំណំរ ឿង ០០៣, ០០៤ រនាះរទ។

25

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448070

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

1
2

23

អរញ្ជ ើញរលាកក្សីរៅក្កម កលូឌា រវេនស៍!
រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖
អងគជំនំជក្មះបានដឹងរវើយអំពីបញ្ញាថ្នកា របើកសវនាកា ជាអសាធា ណៈ

3

និងជាសាធា ណៈ

4

ប៉ាវនដខំាេ
ុ ង់<រធេើកា កត់សមគេ់>ថា

5

រនះ។ ខាំេ
ុ ង់ដឹងថារតើវប៉ាះពាេ់អីវេ ដ រៅដេ់រសេកដីសរក្មេពីខាងរដើម <ក្តង់េំណេ២(គ) “វដេ

6

ហាមមិនឲ្យ>បងាាញនូវអតតសញ្ញាណថ្នសំណំរ ឿង០០៣ និង០០៤” <ពីរក្ពាះ របើសិនរលាកសាតប់

7

សាកសី វតមិនបានបរញ្ច ញរ្
ា ះក៏រោយ រវើយរលាកថា ខាំន
ុ ឹងរធេើសវនាកា អសាធា ណៈ ពីរក្ពាះខាំក្ុ តូវ

8

សាតប់កិេចសមាសន៍កែុងសំណរំ ឿង០០៣ និង០០៤ អ៊ីេឹង អតតសញ្ញាណសាកសីរនាះក្តូវបានបងាាញ ួេរៅ

9

រវើយ។ ដូរេែះ រតើវមនន័យថារគមិនអាេោក់សំរណើ វកវក្បរសេកតីសរក្មេរដើមរទ ឬអី?> ប៉ាវនដ

10

រសេកដីសរក្មេពីខាងរដើមរនះក្តូវបានសវក្ពះរាជអាជាាគ្នំក្ទរវើយ។ កា វដេខាំរុ េើករេើងយ៉ាងដូរេែះ

11

គឺថាសវរៅក្កមរសើបអរងកតបានបញ្ញជក់ថា

12

០០៣

13

<េំរពាះអងគជំនំជក្មះវិញ>

14

រោទ ប៉ាវនតរយើងកំពង្នមកដេ់ដំណ្ណក់កាេរនះរវើយ>។ ជាពិរសសរបើសិនណ្ណពាក់ព័នរធ ៅនឹង

15

សវនាកា ណ្ណមួយ<វដេសំខាន់រេើសអេីៗទំងឡាយ រយើងនឹងក្តូវផ្ទែក ផ្ទែករោយសា វត>ឯកសា

16

ថ្នភ័សតា
ដុ ងរោះបនាក
ុ <វែឹងវតមតង

17

អរងកត គ្នត់មិនយេ់ក្សបរៅនឹងកា អនវតតថ្នរសេកដីសរក្មេ បស់អងគជំនំជក្មះរនះ<>។

និង០០៤រនះទំងក្សុងវតមដង

18

[១០:២៧:១៤]

19

រលាក រេេ េីសាក់៖

20

ពីរដើមមកវែឹងគឺខាងសវក្ពះរាជអាជាាគ្នំក្ទរៅនឹងេំណ្ណត់កា

គ្នត់េង់បិទមិនឲ្យរក្បើក្បាស់ឯកសា រេញពីសំណំរ ឿង

<រវើយទកសំរណើសំរក្បើក្បាស់ឯកសា រនាះមួយវេកសិន>។

ដុ ងរោះបនាក
ុ
ជាពិរសសពាក់ព័នរធ ៅនឹងឯកសា <>ភ័សតា

ឬមា៉ា ងវិញរទៀត

<វជាបញ្ញា

កែុងក ណី>របើសិនណ្ណជាសវរៅក្កមរសើប

ខាំស
ុ ូមនិយយអំពីរសេកដីសរក្មេ<មន> បស់អងគជំនំជក្មះ<សិន។>រយើង<យេ់រផសងេំរពាះ

21

រសេកតីសរក្មេនឹង។>ឥេូវវែឹងសូមក្តេប់រៅរក្កាយបនដិេ

22

ណ្ណវដ ។ រៅ<>រពេកិេចសមាសន៍ពាក់ព័នរធ ៅនឹងសវនាកា ដំណ្ណក់កាេរនះ ជាពិរសសរៅក្តាំកក់

23

រៅក្កម ហាម៉ាន គ្នត់ថាក្តូវរធេើកា បងាាញឯកសា ទំងរនះរៅរក្កាមកាេៈរទសៈជាក់លាក់ណ្ណមួយ

24

វតប៉ារណ្ណ
ា ះ។

25

តលាកា <យ៉ាងណ្ណ>រនាះរទ។ រយើងខាំបា
ុ នោក់សា ណ្ណជូនអងគជំនំជក្មះ េមលងជូនរៅសវរៅក្កម

ប៉ាវនដរយើងមិនដឹងថារតើជំវ បស់រៅក្កម

ថារតើបញ្ញារនះវរកើតរេើងរោយ របៀប

ហាម៉ាន

ក្តូវបានយកមកអនវតតរៅកែុង

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448071

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

24

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

1

រសើបអរងកត បញ្ញជក់ថារតើកា រក្បើក្បាស់ឯកសា ក្តូវដំរណើ កា រោយ របៀបណ្ណ ជាពិរសសរៅរពេ

2

រយើងរក្បើក្បាស់រៅកែុងសវនាកា ជាសាធា ណៈរនាះ។ រយើងក៏ក្តូវគិតអំពីកា លាក់កា ណ៍ មិនបងាាញ

3

នូវអតតសញ្ញាណ បស់សាកសីកែុងសំណំរ ឿង០០៣ និង០០៤រនាះវដ ។<រក្កាយមករទៀត អងគជំនំជក្មះ

4

បានរេញរសេកតីសរក្មេមួយ

5

សរក្មេ បស់អងគជំនំជក្មះ ឯកសា <E319/7> រៅ<ថ្ងៃទី២៤> វខធែូ ឆ្ែំ២០១៤ រៅកែុងកថាខណឌ៦

6

រយើងរ

7

េកខណ៍អកស ទំងរនះ គឺថាអាេក្តូវយកមករក្បើក្បាស់កែុងសវនាកា ជាសាធាណៈបាន។

8
9

គឺទទួេយកនីតិ វិធីរនាះ។>

ដូរេែះរៅរពេវដេខាំបា
ុ នអានរសេកដី

ើញថា មនកា បញ្ញជក់យ៉ាងេាស់លាស់ ទទួេសាគេ់ថា កំណត់រវតសាដប់េរមលើយជាលាយ

[១០:២៨:៥៦]
រយើងខាំក
ុ ៏បាន<ផតេ់េាប់េមលងមួយអំពី>នីតិ វិធីជូនរៅឲ្យសវរៅក្កមរសើបអរងកតរមើេ

10

រវើយ<ពួករគ>មិនជំទស់រៅនឹង<កា រក្បើក្បាស់កំណត់រវតសាដប់េរមលើយទំងអស់រនាះ

11

ដំរណើ កា នីតិ វិធីសវនាកា ជាសាធា ណៈរនាះ>រទ។

12

េកខខណឌក្បាំវដេក្តូវវតរគ្ន ព។ ទី១ រៅរពេរក្បើក្បាស់កំណត់រវតសាដប់េរមលើយ វដេរកើតរេញពី

13

សំណំរ ឿង០០៣, ០០៤ មិនក្តូវបងាាញនូវអតតសញ្ញាណ បស់វរទ។ <ក្តង់េំណេ ២(ខ)> មិនមន

14

ភាគីណ្ណមួយក្តូវបងាាញ <--> គឺបងាាញវត<កំណត់រវតសាតប់េរមលើយ ឬកិេចសមាសន៍ វដេមន

15

រេខឯកសា >រៅកែុងសំណំរ ឿង០០២រនះវតប៉ារណ្ណ
ា ះ។

16

មិនក្តូវបងាាញរ្
ា ះអែកវដេក្តូវរគសមាសគឺសាកសីជាសាធា ណៈរនាះរទ។

17

េំណេ(

18

០០៣ <ឬ០០៤> មកសួ សាកសីមួយរផសង គឺថារយើងក្តូវវតរក្បើបានវត វសសនាមរទ មិនក្តូវរក្បើ

19

ក្បាស់រ្
ា ះសាកសីមួយរផសងមកសួ សាកសីរៅេំរពាះមខអងគជំនំជក្មះរនាះរទ។ <កា កំវិតេងរក្កាយ

20

ក៏ក្សរដៀងគ្នែវដ

21

មកពីសវរៅក្កមរសើបអរងកតមិនបាេ់បញ្ញជក់េាស់លាស់អំពីកាេប ិរេេទអេីរនាះរទ។ រនះគឺជានីតិ វិធី

22

វដេរយើងបាន<យេ់ រវើយក៏ជានីតិ វិធីវដេបាន>អនវតតកនលងមក<រវើយ> រោយមិនោំបាេ់របើក

23

សវនាកា ជាអសាធា ណៈរនាះរទ

24

០០៣ ឬ០០៤>។ ក.ស.េ.ស បានដឹងអំពីេំណេរនះរវើយ គ្នត់បានតាមោនកិេចដំរណើ កា នីតិ វិធីជា

25

រ ៀងរាេ់ថ្ងៃវដ ។ រវើយរបើសិនរមើេរៅ ប៉ាវនតរៅថ្ងៃ០៥ មនកា សវមដងនូវកា ក្ពួយបា មារនាះ រតើ

រៅកែុង

រវើយបនាាប់មកអងគជំនំជក្មះក៏ោក់រេញនូវ

ឯ<េំណេ>៣<(គ)>

រយើងទំងអស់គ្នែ

រវើយបនាាប់មករទៀត

) ពាក់ព័នរធ ៅនឹងកា រក្បើក្បាស់េរមលើយ យកេរមលើយ បស់សាកសីមួយរផសងរេញពីសំណំរ ឿង

គឺ>រយើងរយងវតកំណត់រវតសាដប់េរមលើយណ្ណមួយវដេថា ជាកំណត់រវតរេញ

<រៅរពេណ្ណមនកំណត់រវតសាតប់េរមលើយសាកសីកែុងសំណំរ ឿង

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448072

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

1

25

រយើងក្តូវរោះក្សាយអំពីកា ក្ពួយបា មាឬក៏អត់?

2

<>ដូរេែះ<ជំវ > បស់រយើងខាំ<
ុ ជារ ឿងសាមញ្ា គឺថាវក្គប់ក្គ្នន់រវើយ ំឭកភាគីឲ្យក្បកាន់

3

ខាជប់កាតពេកិេច បស់ខួ ន
ល ។ ដូរេែះ> រលាកក្សីរៅក្កម រវេនស៍ វមិនមនអេីវក រយើងរធេើយ៉ាងណ្ណកំឲ្យ

4

វកវក្បរៅអេីវដេបានអនវតតកនលងមករក្េើនរពក <រវើយនីតិ វិធីកនលងមកទំនងដូេជាក្គប់ក្គ្នន់រវើយ>។

5

រនះគឺជាេរមលើយខលី បស់ខំារុ ៅនឹងសំណួ បស់រលាកក្សីរៅក្កម។ សូមអ គណ។

6

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖

7

បញ្ញាគឺថារយើងមនរៅក្កម សវរៅក្កមរសើបអរងកតងាីរនះ វដេគ្នត់មនទសសនៈរផសង។

8

[១០:៣១:៣៩]

9

រលាក រេេ េីសាក់៖

10

សូមអ គណរលាកក្សីរៅក្កម

<វដេបាន> ំឭកខាំព
ុ ីេំណេរនះ។<ខាំន
ុ ឹងនិយយេំណេរនះ

11

វដ ។> ខាំម
ុ នមតិពី

12

រវើយ។ រយើងខាំ<
ុ > មិនអាេរៅរសៃៀម មិនៗៗ វយជួង<រនាះរទ។ កា យេ់រ

13

អាេរេញរសេកតីសរក្មេមួយ ឲ្យទញរ ឿងវែឹងងយរក្កាយ គឺរធេើរៅមិន ួេរនាះរទ។ ឯកសា ទំង

14

រនាះក្តូវបានយកមករក្បើជាមួយនឹងសាកសីទំងឡាយកែុងកិេចដំរណើ កា រនះកនលងមកយូ រវើយ។>ដូរេែះ

15

<បញ្ញា>ជាក់លាក់រនាះគឺថា <រតើកិេចសមាសន៍វដេរៅរសសសេ់ក្តូវោក់បងាាញវដ ឬយ៉ាងណ្ណ។>

16

ខាំ<
ុ អាេោក់សំរណើជូនរលាកក្សីរៅក្កម រវេនស៍ គឺខំាជា
ុ មនសស>មនសទិដិន
ឋ ិយម<មែក់វដ ។ ខាំរុ ជឿ

17

ថារៅក្កម បូវេនេ័ >នឹងសរក្មេរៅរេើបញ្ញារនះ <រោយវផែក>រៅរេើអងគរសេកដី បស់វ។ ខាំយ
ុ េ់

18

ថា គ្នត់<នឹង>មិន<ហាមក្បាម>កិេចសមាសន៍សាដប់េរមលើយទំងអស់រនាះវតមដងរនាះរទ <។ េរមលើយគឺ

19

សាមញ្ាណ្ណស់

20

តលាកា រនះរេើយ>។ រនះគឺអាក្ស័យរៅរេើភាគីទង
ំ អស់រៅកែុងកិេចដំរណើ កា នី តិ វិធីរនះ វដេក្តូវ

21

<រធេើឲ្យគ្នត់យេ់> ទញជំវ បស់គ្នត់ ថាឯកសា រនះ<ក្តូវោក់>បងាាញជាសាធា ណៈ ប៉ាវនតវមិន

22

ប៉ាះពាេ់រៅដេ់កិេចរសើបអរងកតរនាះរទ រយើងក្តូវវតរោះក្សាយបញ្ញារនះឯង។ ប៉ាវនតរយើងក្តូវវញកឲ្យ

23

ោេ់ពីគ្នែ <រវើយ>អងគជំនំជក្មះជាអែកទទួេខសក្តូវកែុងកា កំណត់ ថារតើឯកសា ទំងអស់រនះក្តូវ

24

រក្បើរោយ របៀបរម៉ាេ? រវើយរៅក្កម <បូវេនេ័ > គ្នត់<ក៏>ទទួេខសក្តូវេំរពាះសាថនភាពថ្នកា

25

បងាាញព័ត៌មនរៅនឹងកា រសើបអរងកតរៅរពេខាងមខ<ផងវដ >។ ដូរេែះ ខាំយ
ុ េ់រ

ទក់ទងរៅនឹងកា រក្បើក្បាស់កំណត់រវតសាដប់េរមលើយវដេបានបងាាញ ួេមក
ើញ វដេថារៅក្កម

រោយសា សំរណើ បស់រៅក្កមមែក់រនះមិនក្តូវបានរគ្ន ពឲ្យបានរពញរេញរៅកែុង

ើញថា <រយើង

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448073

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

26

1

បរញ្ច ញ>ក្បតិកមា<ក្ជុេរពករវើយ>រៅកែុងតលាកា រនះ កាេពីថ្ងៃេនា<>ទី០៥ វខតលា <>ពី

2

<បី>សបាដវ៍មន<។ ក្តង់រនះ> ខាំ<
ុ ក៏>រសែើសំវដ ថាក្តូវផដេ់ឱកាសឲ្យរយើងខាំ<
ុ ផង រដើមបីឲ្យរយើង

3

ពាយម>រោះក្សាយជាមួយនឹងសវរៅក្កមរសើបអរងកត<រេើបញ្ញារក្បើក្បាស់ោក់បងាាញឯកសា

4

ជាេំវរៅ>ថ្ងៃមខ<រទៀត រោយមិនោំបាេ់រធេើសវនាកា អសាធា ណៈភាលមៗរនាះរទ។>

5

[១០:៣៤:១២]

6

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖

7

រលាកក្បធានរទើបវត<ក្បាប់>មកខាំឲ្
ុ យ<រលាកជួយ>បញ្ញជក់< វិធីសា្សត បស់រលាកេំរពាះ>

8

សាកសី<>វដេក្តូវេូេមករនះ រលាករសែើសំឲ្យមនសវនាកា ជាសាធា ណៈអ៊ីេឹងរអា៎ កែុងកា សួ រដញ

9

រោេសាកសី ូបរនះ

<រវើយផ្ទែករៅរពេណ្ណដេ់រពេេរមលើយ បស់សាកសីរនាះពាក់ព័នន
ធ ឹង>សំណំ

10

រ ឿង០០៣ <ឬ>០០៤ ជាពិរសស<េរមលើយ>ពាក់ព័នរធ ៅនឹងឯកសា ថ្នកំណត់រវតសាដប់េរមលើយជូន

11

មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ <។ រតើអេ
៊ី ឹងវមនរទ>?

12

<រលាក នីកឡា
ូ ស គូមវជន៖>

13

<រលាក

រលាកក្សីរៅក្កម>

រយើងខាំ<
ុ សូមផតេ់រយបេ់>ថា

<របើសិនណ្ណបំវប >កិេច

14

ដំរណើ នីតិ វិធីវដេបានអនវតតកាេកនលងមក

15

េរមលើយវដេមិនសីសងាេក់គ្នែពីកិេចសមាសន៍ បស់រៅក្កមរសើបអរងកត

16

បានផដេ់េរមលើយ<ឲ្យអែករសើបអរងកត មកពី>តលាកា រនះ<រោយមិនបងាាញថា សំណំរ ឿងមួយណ្ណ

17

ជាសំណំរ ឿងមួយណ្ណឬយ៉ាងរម៉ាេ>?

រគមខវតសួ ថា>

រតើអែកឯង

ដំរណ្ណះក្សាយវដេេែគឺថា រយើងក្តូវកា រពេរវលាសួ រដញរោេបនដរៅមខសិនរមើេ៍ ថារតើ

18
19

<រវើយរបើសិនមនរគក្តូវកា រយងកំណត់រវតសាតប់

ក្តូវកា របើកសវនាកា ជាអសាធា ណៈរៅក្តង់វផែកណ្ណ ឬក៏យ៉ាងដូេរមដេរនាះ។

20

[១០:៣៥:២២]

21

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

22

បាទ រវើយបញ្ញាវដេរយើងពិភាការនះ គឺជាសំរណើសទ
ំ ី២ បស់ក្កុមរមធាវីកា ពា កដី រខៀវ

23

សំផន រទ ប៉ាវនតវហាក់ដូេជាក្គបបណដប់រៅរេើសំរណើសំ បស់សវក្ពះរាជអាជាាអនដ ជាតិរៅរេើបញ្ញា

24

រនះ ួេរវើយ។ សួ ថារតើសវក្ពះរាជអាជាាអនដ ជាតិវឹង
ែ មនេង់បញ្ញជក់រៅរេើសំរណើសំ បស់ខួ ន
ល

25

វដ ឬរទ ពាក់ព័នជា
ធ មួយនឹងសាធា ណភាព ឬអសាធា ណភាពថ្នដំរណើ កា សវនាកា នារពេខាងមខ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448074

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

27

1

ពាក់ព័នជា
ធ មួយនឹងឯកសា េំនួនពី វដេអងគជំនំជក្មះបានរេញ គឺឯកសា េះថ្ងៃទ២
ី ៤ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៤

2

វដេជាមូេោឋនក្គឹះថ្នដំរណើ កា សវនាកា ពីមន វូតមកដេ់បេចប
ុ បនែ

3

ទមទ សូមឲ្យបនដអនវតតនូវខលឹមសា ថ្នរសេកដីវណនាំអនវតតតាមេិខិតរនះឲ្យបានោេ់ណ្ណត់រៅ រវើយ

4

ជាជាងរក្បើក្បាស់រៅកែុងកា បវនថមវដេមនទមៃន់តឹង ឹងនូវឯកសា E319/7/3។ សួ ថា រតើសវក្ពះ

5

រាជអាជាាមនបញ្ញាេង់រេើករេើងនូវសំរណើសំ បស់រលាកផ្ទាេ់វដ ឬរទ ឬក៏សំរណើសំរនាះក្តូវបានរោះ

6

ក្សាយ ួេរវើយ រោយសា វសំរណើក្សបគ្នែ ដូេគ្នែរៅនឹងសំរណើសំ បស់សវរមធាវីកា ពា កដីរលាក

7

រខៀវ សំផន?

8

រលាក នីកឡា
ូ ស គូមវជន៖

9
10
11

វដេភាគីពាក់ព័នរធ ផសងរទៀត

ទក់ទងរៅនឹងឯកសា E319/7/3 គឺឯកសា E319/7/3 រយើងខាំម
ុ ិនមនរសែអ
ើ ីប
េ វនថមរៅរេើ
ឯកសា រនះរទៀតរទ។
[១០:៣៧:១៨]

(រៅក្កមពិភាកាគ្នែ)

12
13

[១០:៣៧:៤៧]

14

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
បាទ សូមអ គណនូវរាេ់មតិរយបេ់ បស់ភាគី

15

វដេបានរេើករេើងពាក់ព័នជា
ធ មួយនឹងកិេច

16

ដំរណើ កា នីតិ វិធីនារពេខាងមខ វដេមនបញ្ញាសាគ
ុ សាាញ រោយសា ពាក់ព័នជា
ធ មួយនឹងកិេចដំរណើ

17

កា ថ្នសវនាកា ជាសាធា ណភាព បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើសំណរំ ឿង០០២/០២ ពាក់ព័នជា
ធ

18

មួយនឹងឯកសា មួយេំនួនយកពីសំណរំ ឿង០០៣, ០០៤ មកបញ្ចូ េរនះ វដេមនបញ្ញាសាគ
ុ សាាញ

19

ល ផ្ទាេ់វដេទទួេខសក្តូវគឺ
រោយសា ពាក់ព័នជា
ធ មួយនឹងអងគភាពមួយរទៀត គឺអងគភាពផ្ទាេ់ជាសាមីខួ ន

20

សវរៅក្កមរសើបអរងកតអនដ ជាតិ។ វតរទះបីយ៉ាងណ្ណក៏រោយ

21

រយបេ់ បស់ភាគីវដេពាក់ព័នន
ធ ឹងបញ្ញារនះ។

22

ខាងក្បព័នរធ សាតទសសន៍។

23
24
25

អងគជំនំជក្មះអ គណេំរពាះមតិ

រវើយអាេរបើកជាសាធា ណភាពរេើង វិញេះរលាក

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
បាទ ឥេូវរនះរោយសា បញ្ញាមនេំរពាះមខ រវើយអងគជំនំជក្មះក្តូវរេើកយកបញ្ញារនះរៅ
ពិនិតយពិោ ណ្ណសរក្មេជាមនឲ្យបានេាស់លាស់ជាមនសិន មននឹងដំរណើ កា នីតិ វិធស
ី វនាកា ។

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448075

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

28

1

រវើយរពេរវលាក៏រៅសេ់តិេតួេវដ រទរៅកែុងដំរណើ កា សវនាកា ក្ពឹករនះ។ រវើយរបើរធៀបជាមួយ

2

នឹងរពេរវលាវដេអងគជំនំជក្មះក្តូវកា យករៅពិនិតយពិោ ណ្ណសរក្មេ

3

មត់នារពេខាងមខរនះ រដើមបីឲ្យដំរណើ កា សាដប់សកខីកមាសាកសីវដេមន វសសនាម 2-TCW-996

4

បានក្បក្ពឹតរត ៅ រនាះអងគជំនំជក្មះសរក្មេថា សវនាកា រៅក្ពឹករនះគឺផ្ទែកក្តឹមរនះសិន រវើយសវនា-

5

កា រេើករៅបនដរធេើរៅ រសៀេរនះ រោយោប់រផដើមពីរម៉ាងមួយនិងសាមសិបនាទីរៅ។ រវើយរពេរនាះ

6

អងគជំនំជក្មះនឹងសរក្មេអំពី វិធីសា្សដកែុងកា សវនាកា សួ រដញរោេ សាដប់សកខីកមាសាកសីវដេមន

7
8

វសសនាម 2-TCW-996

11

ួមនិងបញ្ញាដថ្ទរទៀតវដេភាគីបានរេើករេើងរៅក្ពឹករនះ រដើមបីឲ្យបាន

េាស់លាស់ទង
ំ អស់គ្នែ រវើយរយើងនឹងអាេដំរណើ កា រៅរោយ េូន។

9
10

រេញរសេកដីសរក្មេផ្ទាេ់

រវើយបងាគប់ឲ្យអន កសមនាី

ំឃង
ំ នាំខួ ន
ល រលាក រខៀវ សំផន រៅកាន់បនាប់ ង់ោខា
ំ ងរក្កាម

ល គ្នត់ក្តេប់េូេ ួមសវនាកា វិញរៅកែុងបនាប់សវនាកា រនះរៅ
សាេសវនាកា រនះ និងបងាគប់ឲ្យនាំខួ ន
រសៀេរនះឲ្យបានមនរម៉ាងមួយកនលះ។

12

សក្មកេះ!

13

(សវនាកា សក្មកោប់ពីរម៉ាង ១០:៤០នាទី វូតដេ់រម៉ាង ១៣:៣៤នាទី)

14

(សវនាកា បនតជាសាធា ណៈរៅរម៉ាង ១៣:៣៥នាទី)

15

[១៣:៣៥:២៥]

16

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

17

អងគយ
ុ េះ!

18

អងគជំនំជក្មះក្បកាសបនតកិេចដំរណើ កា នីតិ វិធីសវនាកា ។ សវនាកា តរៅរនះ អងគជំនំជក្មះនឹង

19

រធេើសវនាកា សាតប់សកខីកមាសាកសី វដេមន វសសនាម 2-TCW-996 ដូេវដេបានរក្គ្នងទក។ ប៉ាវនត

20

មននឹងដំរណើ កា សាតប់សកខីកមា ូបរនាះ

21

រេើងរោយភាគីកាេពីក្ពឹកមិញ គឺមួយ គឺសំពនា ដំរណើ កា នីតិ វិធី និងរម

22

រគ្នេកា ណ៍វណនាំ វដេមនកា វកវក្បសតីពីកា រក្បើក្បាស់កំណត់រវតថ្នកា សាតប់េរមលើយកែុងសំណំ

23

រ ឿង០០៣ និង០០៤។

អងគជំនំជក្មះក៏សូមសរក្មេផ្ទាេ់មត់រេើសំរណើសំវដេរធេើ
ភាព ឬក៏វកសក្មួេ

24

អងគជំនំជក្មះបានទទួេសំរណើសំ បស់សវរមធាវីកា ពា កតី រខៀវ សំផន សំពនា រពេកិេច

25

ដំរណើ កា នីតិ វិធីជំនំជក្មះ វូតដេ់រពេបញ្ច ប់សវនាកា រេើបណតឹងសាទកខរៅេំរពាះមខអងគជំនំជក្មះ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448076

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

29

1

តលាកា កំពូេ រេើសំណំរ ឿង០០២/០១។ អងគជំនំជក្មះយេ់រ

2

សមក្សបអាេោប់រផតើមក្បធានបទកា ក្បក្ពឹតរត ៅរគ្នេរៅជាក់លាក់េំរពាះជនជាតិរវៀតណ្ណម ួេរវើយ

3

ពីរក្ពាះថាភាគីបានេូេ ួមរៅកែុងកិេចដំរណើ កា នីតិ វិធីទង
ំ រនះជារក្េើនឆ្ែំមករវើយ

4

អំេុងរពេរសើបអរងកត និងរៅកែុងសំណំរ ឿង០០២/០១ផងវដ ។ មា៉ា ងវិញរទៀត អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់

5

ថា រមធាវីកា ពា កតីពំោំបាេ់ក្តូវដឹងថា អែកជំនាញណ្ណមែក់ ឬក៏អក
ែ ជំនាញទំងឡាយណ្ណវដេអងគជំនំ

6

ជក្មះបានរក្ជើសរ ីសឲ្យមកផតេ់សកខីកមារេើក្បធានបទមនរនះ

7

សាកសីរផសងរទៀតរេើក្បធានបទរនះរេើយ។

8

ើញថា ភាគីគួ បានរក្តៀមរ ៀបេំខួ លន

ួមទំងរៅកែុង

មនរពេភាគីអាេរក្តៀមរ ៀបេំសាតប់

[១៣:៣៧:៣៨]

9

រទះបីជាយ៉ាងរនះកតី អងគជំនំជក្មះកត់សមគេ់រ

ើញថា ភាគីកំពង ង់ោឲ្
ំ យអងគជំនំជក្មះតលា-

10

កា កំពូេបញ្ញជក់ឲ្យបានេាស់ជាងរនះមន អំពីេំណេថ្នបណតឹងសាទកខ វដេរក្គ្នងនឹងរធេើសវនាកា ។

11

រវតដូរេែះ អងគជំនំជក្មះកត់សមគេ់រ

12

រ ៀបេំខួ ន
ល ។

ើញថា ភាគីក្តូវកា រពេរវលារក្េើនបវនថមរទៀត រដើមបីរក្តៀម

13

វផែករេើមូេោឋនរនះ អងគជំនំជក្មះយេ់ក្ពមផតេ់ យៈរពេមួយសបាតវ៍បវនថមរទៀត រពាេគឺ

14

ោប់ពីថ្ងៃទី០២ ដេ់ថ្ងៃទី០៥ វខវិេិកា
េ ជូនដេ់ភាគីរដើមបីរក្តៀមខលួនសក្មប់េូេ ួមសវនាកា រេើបណតឹង

15

សាទកខ។

16

សាកសីវដេពីដំបូងរក្គ្នងមកផតេ់សកខីកមារៅថ្ងៃពធ និងថ្ងៃសក្កកែុងសបាតវ៍រនះ ពំអាេមកផតេ់សកខីកមា

17

បានរនាះរទ។ រយងរោយរវតផេរនះ អងគជំនំជក្មះនឹងសាតប់សកខីកមាសាកសីវដេមន វសសនាម

18

2-TCW-996 និងសាកសី 2-TCW-868 រវើយនឹងពនា រពេសវនាកា វូតដេ់ថ្ងៃទី៣០ វខ វិេិកា
េ

19

ឆ្ែំ២០១៥។

20

មា៉ា ងវិញរទៀត

រេើបញ្ញាទី២

អងគភាពគ្នំពា សាកសី

និងអែកជំនាញបានជូនដំណឹងមកអងគជំនំជក្មះថា

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងទទួេបានសំរណើសំវកសក្មួេ

ឬរធេើរម

ភាពរេើ

21

រសេកដីវណនាំ

វដេបានវកវក្បសតីពីកា រក្បើក្បាស់កំណត់រវតថ្នកា សាតប់េរមលើយរៅកែុងសំណំរ ឿង

22

០០៣ និង០០៤ ផងវដ ។ អងគជំនំជក្មះកំពងពិោ ណ្ណសា ណ្ណនានា បស់ភាគី និងេរមលើយតប បស់

23

សវរៅក្កមរសើបអរងកតអនត ជាតិរេើបញ្ញារនះ។ រោយសា វតសាកសី 2-TCW-996 និង 2-TCW-

24

868 ទំងពី ូបរនះមនរពេទំរន និងរក្តៀមខលួន ួេជារក្សេរដើមបីផេ
ត ់សកខីកមារនាះ អងគជំនំជក្មះយេ់

25

រ

ើញថា កា សាតប់សកខីកមាសាកសីទង
ំ ពី ូបរនះ រៅរពេរនះ គឺជាក្បរយជន៍ថ្នកា រ ៀបេំសវនាកា

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448077

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

1
2
3

30

រៅតាមេំោប់េំរោយ និងក្បកបរោយក្បសិទធភាព។
[១៣:៣៩:៥០]
អងគជំនំជក្មះយេ់រ

ើញថា វជាកា ក្តឹមក្តូវកែុងកា រគ្ន ពរៅតាមរសេកដីវណនាំវដេបានវក

4

សក្មួេ ឯកសា E319/7/3 វូតដេ់រពេណ្ណវដេអងគជំនំជក្មះមនឱកាសពិោ ណ្ណឲ្យបានរពញ

5

រេញរេើបញ្ញារនះ។

6

រវតដូរេែះ អងគជំនំជក្មះនឹងសាដប់សកខីកមាសាកសីវដេមន វសសនាម 2-TCW-996 ទំង

7

ក្សុងជាអសាធា ណៈ រវើយសំណួ វដេរោទសួ េំរពាះសាកសី 2-TCW-868 ទក់ទិននឹងឯកសា កែុង

8

សំណំរ ឿង០០៣ និង ០០៤ គួ វតទក វូតដេ់េងបញ្ច ប់ថ្នកា ផដេ់សកខីកមា បស់គ្នត់ វដេក្តូវរធេើ

9

រេើងកែុងសវនាកា អសាធា ណៈ។

ក៏ប៉ាវនតរដើមបីអាេឲ្យសវនាកា ទំងរនះ

10

កក្មិតអតិប មរនាះ

11

អរងកតអនត ជាតិ

12

ផសពេផាយជាសាធា ណៈបាន។

13

បញ្ញារនះ នឹងផដេ់ជូនភាគីរៅកែុងរពេសមក្សបឆ្ប់ៗខាងមខរនះ។

មនេកខណៈសាធា ណៈ

អងគជំនំជក្មះរក្កាយពីមនកា ពិរក្គ្នះរយបេ់ជាមួយនឹងសវរៅក្កមរសើប

នឹងរកាសេបក្បតិោ ឹកថ្នសវនាកា សាធា ណៈរនះ

រដើមបីអាេឲ្យក្បតិោ ឹករនះ

េរមលើយតបជាក់លាក់ បស់អងគជំនំជក្មះរៅនឹងសំរណើ បស់ភាគីរេើ

14

បាទ ជាបនតរៅរនះ អងគជំនំជក្មះរផដើមរធេើសវនាកា ជាសមៃត់កែុងកា សាដប់សកខីកមាសាកសីវដេ

15

មន វសសនាម 2-TCW-996។ រវតដូរេែះ ទី១ គឺសម
ូ ក្បព័នស
ធ ំរេង រសាតទសសន៍ផ្ទដេ់សំរេងរៅ

16

សាធា ណជន ួមទំងរៅកវនលងសក្មប់អក
ែ សា ព័ត៌មនផង។ រវើយទី២ វផែកខាងអែករ ៀបេំសណ្ណ
ដ ប់

17

ធាែប់រៅកែុងសាេសវនាកា

18

អងគជំនំជក្មះរធេើសវនាកា អសាធា ណៈ

19

វប៉ាះពាេ់ដេ់សមតថភាព

20

សវនាកា ។

21
22

សូមឲ្យនាំក្បាប់រៅសាធា ណជនឲ្យោករេញពីសាេសវនាកា ធំ រដើមបី
ពីរក្ពាះរយើងមិនអាេដំរណើ កា រោយវិធីបិទវំងននបានរទ

និងេទធភាពបកវក្បភាសា បស់អងគភាពបកវក្បភាសាផ្ទាេ់មត់រៅកែុង

បនតរៅរនះ សូមម្នតី ដឋបាេតលាកា អរញ្ជ ើញសាកសី ួមទំងរមធាវីក្បឹកាសាកសីមកកាន់កវនលង
ផដេ់សកខីកមារៅកែុងបនាប់សវនាកា ។

23

(កា ពយូ សវនាកា ជាសាធា ណៈរៅរម៉ាង ១៣:៤៣ នាទី)

24

(សវនាកា អសាធា ណៈបនតរៅរម៉ាង ១៣:៤៤ នាទី)

25

(សាកសីេូេកែុងបនាប់សវនាកា )

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448078

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

1

[១៣:៤៤:០៦]

2

កា តាំងសំណួ រោយរៅក្កម

3

សួ រោយក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

4
5

31

ស៖ សួសីរដ លាកសាកសី រតើរលាករលាករ្
ា ះអី?
រលាក [2-TCW-996]៖

6

្៖ បាទ ខាំបា
ុ ទរ្
ា ះ [2-TCW-996]។

7

ស៖ អ គណរលាក[2-TCW-996]។ រតើរលាករកើតរៅថ្ងៃវខឆ្ែំណ្ណ រលាកោំវដ រទ? កំអាេ

8

ទន់ៗៗ សាដប់សិនណ្ណ
៎ ! សាដប់សំណួ ឲ្យបានសិន គិតបនតិេរៅ អាវែឹងជាឱកាសេែសក្មប់រយើងគិត

9

រដើមបីរ្លើយតបឲ្យបានក្តឹមក្តូវផងណ្ណ
៎ ។ រលាករកើតរៅថ្ងៃវខឆ្ែំណ្ណ រលាកោំវដ រទ?

10

្៖ ខាំរុ កើតរៅឆ្ែំ១៩៥៧។

11

ស៖ អ គណ។ រវើយទីកវនលងកំរណើត បស់រលាក រលាករកើតរៅទីកវនលងណ្ណ?

12

្៖ ខាំរុ កើតរៅភូមិ កកកកកកកក កកកកកកកកក កកកកកកកកក កកកកកកកកកកកក។

13

ស៖ អ គណ។ រវើយេះទីេំរៅសពេថ្ងៃរនះ រតើរលាក ស់រៅទីកវនលងណ្ណ?

14

្៖ រៅភូមិកកកកកក កកកកកកកកក កកកកកកកកក កកកកកកកកកកក។

15

ស៖ រលាកក្បកបមខ ប អីសពេថ្ងៃរនះ?

16

្៖ រធេើវក្ស។

17

ស៖ ឪពកបរងកើត បស់រលាករ្
ា ះអេី? រវើយមតយបរងកើត បស់រលាករ្
ា ះអី?

18

្៖ ឪពកខាំបា
ុ ទរ្
ា ះ ក កក។ មតយរ្
ា ះ ក កកក។

19

[១៣:៤៦:១៣]

20

ស៖ េះក្បពនធ បស់រលាករ្
ា ះអី? រវើយរលាកមនកូនប៉ានាាននាក់?

21

្៖ ក្បពនធខំាបា
ុ ទរ្
ា ះ កកក កកកកក។ មនកូនេំនួនក្បាំនាក់។

22

ស៖ អ គណរលាក [2-TCW-996]។ តាម បាយកា ណ៍ បស់ក្កឡាបញ្ជ ីសវនាកា កាេពី

23

ក្ពឹកមិញថា តាមសមតថភាពវដេរលាកអាេដឹងបាន គឺថារលាកមិនមនេំណងញាតិរលាវិត ឬក៏

24

ញាតិពនធជាមួយនឹងជនជាប់រោទពី ូប នួន ជា និង រខៀវ សំផន រទ រវើយក៏ដូេជាបគគេវដេក្តូវបាន

25

ទទួេយកជារដើមបណតឹង ដឋបបរវណីរៅកែុងរ ឿងកតីរនះរទ។ រតើកា ណ៍រនះពិតវមនវដ រទ?

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448079

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

1

្៖ ពិតវដ ។

2

ស៖ ពិតវដ

32

រម៉ាេ? ឥេូវរលាក -- សួ ថារលាករតើមនញាតិរលាវិតៗ គឺេំណងញាតិ

3

រលាវិត ឬក៏ញាតិពនធ ជាសាេ់ថ្ងល វដេរលាកមនពាក់ព័នជា
ធ សាេ់ញាតិរលាវិត ឬក៏ជាសាេ់ថ្ងលវឹង
ែ

4

ជាមួយនឹងជនជាប់រោទ នួន ជា និង រខៀវ សំផន និងបគគេទំងឡាយវដេទទួេយកជារដើមបណតឹង

5

ដឋបបរវណីកែុងរ ឿងកតីរនះរទ តាមវដេរលាកដឹង រតើមនវដ ឬរទ?

6

្៖ អត់មនរទ។

7

ស៖ អ គណ។

8

រលាកបានសបងរៅេំរពាះមខអែកតា

ដំបងវដក រៅពីខាងរកើតសាេសវនាកា រនះ ួេរវើយ។ រតើពិតវមនវដ រទ?

9
10

រវើយតាម បាយកា ណ៍ក្ពឹកមិញថា

្៖ ពិតវមន។
[១៣:៤៨:០៤]

11

ស៖ រលាក [2-TCW-996] រៅរពេរនះរលាកបានទទួេជំនួយរមធាវីក្បឹកាសាកសីវដេអងគ

12

ជំនំជក្មះ បានផតេ់ឲ្យតាម យៈអងគភាពគ្នំពា សាកសី និងអែកជំនាញតាមសំរណើ បស់រលាក គឺរលាក

13

រមធាវីក្បឹកា គឺរលាករមធាវី េេ ផ្ទ ី។

14

្៖ (មិនឮសំរេង)

15

ស៖ តរៅរនះរយើងក្បាប់អំពីសិទធិ និងក ណីយកិេចកែុងនាមរលាកជាសាកសីរៅេំរពាះមខអងគជំនំ

16

ជក្មះ។ រលាក អំពីសិទធិ រលាក [2-TCW-996] កែុងនាមរលាកជាសាកសីរៅកែុងកិេចដំរណើ កា នីតិ វិធី

17

េំរពាះមខអងគជំនំជក្មះរនះ

18

អតាថធិបាយវដេនាំឲ្យោក់ពិ ទធភាពរេើខួ ន
ល ឯង។

19

រោយសា វត េរមលើយ ឬអំណះអំណ្ណង បស់រលាករនាះ នាំឲ្យរលាកនឹងក្តូវទទួេ ងកា រោទក្បកាន់។

រលាកអាេបដិរសធកែុងកា រ្លើយតបរៅនឹងសំណួ

ឬកា សំឲ្យរលាករធេើ

សិទធិមិនរធេើសកខីកមាក្បឆ្ំងនឹងខលួនឯង

មនន័យថា

20

អំពីក ណីយកិេច រលាក [2-TCW-996] កែុងនាមរលាកជាសាកសី ក្តូវផតេ់សកខីកមារៅេំរពាះ

21

មខអងគជំនំជក្មះ ក្តូវវតរ្លើយតបរាេ់សំណួ ទំងឡាយ វដេភាគី ឬរៅក្កមថ្នអងគជំនំជក្មះសួ េំរពាះ

22

រលាក រេើកវេងវតសំណួ ណ្ណវដេនាំឲ្យេរមលើយតប ឬកា រធេើអតាថធិបាយ បស់រលាក នាំឲ្យោក់ពិ ទធ

23

ភាពរេើខួ ន
ល ឯង ដូេរយើងក្បាប់អំពីសិទធិេំរពាះរលាក ួេរវើយ អមាញ់មិញរនះ។ រវើយកែុងនាមរលាក

24

ជាសាកសី ក្តូវវតរ្លើយឲ្យកា ណ៍ណ្ណវដេពិត វដេរលាកបានដឹង បានឮ បានរ

25

ក៏ធាលប់មនបទពិរសាធន៍ជួបក្បទះ

ើញ បានធាលប់េងោំ ឬ

ឬបានរធេើកា សរងកតរោយផ្ទាេ់នូវក្ពឹតិរត វត

ឬរវតកា ណ៍

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448080

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

1

ទំងឡាយ

2

វដេពាក់ព័នន
ធ ឹងសំណួ វដេភាគី ឬរៅក្កមថ្នអងគជំនំជក្មះសួ េំរពាះរលាក។

33

3

រលាក [2-TCW-996] រតើរលាកវដេធាលប់ផេ
ត ់សកខីកមា ឬផតេ់កិេចសមាសន៍ជាមួយនឹងអែក

4

រសើបអរងកតថ្នកា ិយេ័យសវរៅក្កមរសើបអរងកតវដ ឬរទ កនលងមក? រវើយក្បសិនរបើមន រធេើ

5

ប៉ានាានដង រវើយរធេើរៅទីកវនលងណ្ណ?

6

[១៣:៥០:០៥]

7

្៖ ទី១ រធេើរៅផាះខាំ។
ុ ទី២រទៀត រធេើពី ដង រេើកទី២ រធេើរៅផាះខាំវុ ដ ។

8

ស៖ បាទ អ គណ។ រវើយរៅមនរពេេូេមកេំរពាះមខអងគជំនំជក្មះនារពេរនះ រតើរលាក

9
10

បានពិនិតយរមើេ

ឬក៏បានអាននូវកំណត់វដេរលាកបានផដេ់េរមលើយនារពេមន

ជាមួយនឹងអែករសើប

អរងកតថ្នកា ិយេ័យសវរៅក្កមរសើបអរងកត រដើមបី ំឭកកា េងោំរនាះវដ ឬរទ?

11

្៖ ខាំបា
ុ ន ំឭកខលះៗ បានោំខលះ មនរភលេខលះ។

12

ស៖ រវើយតាមសមតថភាពវដេរលាកអាេដឹង និងេងោំ រតើរលាកអាេបញ្ញជក់បានវដ រទថា

13

កំណត់រវតសាដប់េរមលើយវដេរលាកបានអាន រដើមបី ំឭកកា េងោំរនាះ វពិតជាក្តឹមក្តូវ វសីសងាេក់

14

គ្នែ ក្សបគ្នែរៅនឹងេរមលើយវដេរលាកបានរធេើកិេចសមាសន៍ជាមួយនឹងអែករសើបអរងកតកាេពីរពេៗមន

15

រនាះវដ ឬរទ?

16
17

្៖ វដេរធេើកា កំណត់រវត ពិតជាក្តឹមក្តូវ។
ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

18

បាទ រវើយកែុងកា សួ រដញរោេេំរពាះសាកសី ូបរនះ អនវតតតាមបទបបញ្ាតិថ្ត នវិធាន៩១សាួន

19

ថ្នវិធានថ្ផាកែុង អងគជំនំជក្មះផដេ់រវទិកាជូនរៅសវរមធាវីកា ពា កដី នួន ជា សួ រដញរោេសាកសី

20

[2-TCW-996] មនភាគីដថ្ទរទៀតថ្នរ ឿងកដី។ រវើយរមធាវីមន យៈរពេមួយវគគថ្នសវនាកា កែុងកា

21

សួ រដញរោេសាកសី ូបរនះ។ សូមអរញ្ជ ើញបាទ!

22

[១៣:៥២:០៩]

23

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

24

បាទ សូមអ គណរលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម។ រតើក្តឹមក្តូវរទរលាកក្បធាន វដេ

25

ថារមធាវីកា ពា កដីមនពី វគគ មួយវគគមួយក្កុម? ខាំេ
ុ ង់សួ ថា មួយក្កុមមួយវគគ ពី ក្កុមពី វគគ។ រោយ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448081

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

34

1

សា ខាំស
ុ ួ វបបរនះ ក្បវវេជាក្កុមរមធាវីកា ពា រលាក រខៀវ សំផន ក្តូវកា រពេវត១៥នាទី <រៅ

2

២០នាទី>។

3

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

4

បាទ សូមបញ្ញជក់ថា រលាក រខៀវ សំផន ក៏មនមួយវគគដូេគ្នែ ប៉ាវនតរោយសា កនលងមក គ្នត់

5

ទមទ សស
ំ ួ រក្កាយ។ អ៊ីេឹងរវើយ បានរយើងបញ្ញជក់ឲ្យេាស់លាស់បញ្ញារនះ។ រទះបីយ៉ាងណ្ណក៏

6

រោយ គឺរយើងថ្េរពេរវលាពី វគគដូេគ្នែ ក្គ្នន់វតសំំណួ គឺសួ មន រវើយនិងេំវណក រខៀវ សំផន វដេ

7

គ្នត់ធាលប់ទមទ គឺសូមសួ រក្កាយរគបងែស់។ កែុងក ណីវដេរមធាវីកា ពា កដី នួន ជា រសែើសំសាដប់

8

សកខីកមាសាកសី ឬអែកជំនាញ ឬរដើមបណដឹង -- ឬអែកជំនាញណ្ណមួយ ប
ូ អ៊ីេឹងរវើយ បានរយើងអនវតត

9

អ៊ីេឹង។ ប៉ាវនតរទះបីយ៉ាងណ្ណ គឺរៅវតពី វគគសក្មប់រមធាវីទង
ំ ពី ក្កុមរនះ បាទ។

10

[១៣:៥៣:១២]

11

រលាក គង់ សំអន៖
រលាកក្បធាន រោយសា ខាងក្កុមរមធាវី នួន ជា អាេក្តូវកា រពេរវលារក្េើន ដូរេែះរយើងបាន

12
13
14
15
16
17

វេករពេពីក្កុមរមធាវីកា ពា រលាក រខៀវ សំផន រៅឲ្យក្កុម នួន ជា ខលះ។ បាទ សូមអ គណ។
ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
សូមអរញ្ជ ើញបាទ!
រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖
បាទ ជាងាីមង
ដ រទៀត អ គណរលាកក្បធាន។

18

កា តាំងសំណួ រោយសវរមធាវីកា ពា កដី

19

សួ រោយរលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

20

ស៖ រលាក [2-TCW-996] ជក្មបសួ ! ខាំរុ ្
ា ះ វិេទ័

កូរប៉ា ជាសវរមធាវីអនត ជាតិ

21

កា ពា កដីរលាក នួន ជា។ ខាំម
ុ នសំណួ ខលះសក្មប់សួ រៅកាន់រលាករៅ រសៀេរនះ។ ដំបូង ខាំស
ុ ូមសួ

22

រលាកអំពីេំនួនកិេចសមាសន៍វដេរលាកបានរ្លើយ។ រលាកបានរ្លើយថា រលាកបានរ្លើយេំនួនពី ដង។

23

រតើក្តឹមក្តូវរទ

24

មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ។ ក្តឹមក្តូវវដ រទ?

25

កិេចសមាសន៍មង
ដ រនាះ គឺរលាកបានរ្លើយជូនអងគកា មួយរ្
ា ះ រៅថា េី.សី.រខម

រលាក [2-TCW-996]៖

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448082

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

35

1

្៖ បាទៗ។

2

ស៖ រវើយកិេចសមាសន៍មួយរេើករទៀត គឺរលាកបានរ្លើយជូនម្នតីរសើបអរងកត បស់សវ

3

រៅក្កមរសើបអរងកតអនត ជាតិថ្ន អ.វ.ត.ក គឺសាលាកដីវខា ក្កវមរនះវតមដង។ រតើក្តឹមក្តូវរទ?

4

្៖ ពិតជាក្តឹមក្តូវ។

5

ស៖ ដូរេែះរលាក [2-TCW-996] ខាំស
ុ ូមសួ រៅរលាកអំពី យៈរពេមនឆ្ែំ១៩៧៥ គឺមនវខា

6

ក្កវមេូេកាន់កាប់អំណ្ណេ រតើរលាកអាេជក្មបជូនអងគជំនំជក្មះបានរទ រលាកសថិតរៅឯណ្ណវដ

7

រៅមន<ថ្ងៃទី១៧ រមសា>ឆ្ែំ ១៩៧៥?

8

[១៣:៥៥:២៣]

9

្៖ មនឆ្ែំ១៩៧៥ ខាំបា
ុ ទ ស់រៅកែុងបនាក
ុ វម៉ាឪ កែុងនាមកូនសិសស។

10

ស៖ រតើរពេរនាះរលាក ស់រៅជិតភូមិមួយរ្
ា ះ ភូមិរបា៉ាយសំររាង រលាកសាគេ់រទ?

11

្៖ ខាំបា
ុ ទសាគេ់។

12

ស៖ រតើរលាកអាេរៅនឹករ

13

ើញបានរទ

អែកណ្ណរធេើជាក្បធានភូមិរបា៉ាយសំររាងរនះ

រៅមន

<ថ្ងៃ១៧>វខរមសា ១៩៧៥?

14

្៖ ក្បធានភូមិរបា៉ាយសំររាង ខាំបា
ុ ទអត់សាគេ់រទ។

15

ស៖ រដើមបីជាក្បរយជន៍ដេ់ភាគីដថ្ទ គឺសំណួ រេខ៨ ថ្នកំណត់រវតសាដប់េរមលើយ បស់គ្នត់

16

រលាកសាកសីមនសសរ្
ា ះ <រភើម> រវើយ<>កូនក្បសា ក្បុសរ្
ា ះ ី របើខំស
ាុ ូមអធាក្ស័យ វក្កង

17

រលាខាំអា
ុ នរ្
ា ះជាភាសាវខា មិនេាស់ ប៉ាវនតរលាកៗនឹករ

18

រនះ?

ើញរទ រ្
ា ះទំងពី ខាំរុ េើកអមាញ់មិញ

19

្៖ រ

20

ស៖ េះរលាករៅោំអីខ
េ លះវដ ពីមនសសពី នាក់រនះ? រតើអែកទំងពី នាក់រនះ ជាអែកណ្ណ? រវើយ

21
22
23
24
25

ើញ ខាំបា
ុ ន ករ

ើញរ្
ា ះពី រនាះ។

រពេរនាះគ្នត់រធេើអី?េ
្៖ មនសសទំងពី នាក់រនាះ រ្
ា ះ ី រនះក្តូវជាកូនក្បសា រលាករមភូមិ<រភើម>រនាះ រមភូមិ
<រភើម> ក្តូវជាឪរកាក។
ស៖ រតើរលាកធាលប់បានរ
ឬក៏ថារតើរលាកៗៗមនរ

ើញអែកទំងពី េូេ ួមពាក់ព័នជា
ធ មួយនឹងកងទ័ពវខា ក្កវមវដ រទ?

ើញគ្នត់<រធេើសកមាភាពជាមួយវខា ក្កវម

ឬក៏រ

ើញគ្នត់រធេើអីខ
េ លះេំរពាះ>

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448083

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

1

កងទ័ពវខា ក្កវម<វដេោប់ខួ ន
ល បាន>វដ រទ?

2
3

36

្៖ ខាំបា
ុ នរ

ើញ រ្
ា ះរលាក ី រនះស័កិ៣
ត គ្នត់បានរពើបក្បទះជាមួយនឹងកងទ័ពវខា ក្កវម

សម័យ៧៣។

4

ស៖ របើខំជ
ាុ ួយ ំឭកដេ់កា េងោំ បស់រលាក និងអាននូវអេីវដេរេើករេើងរៅកែុងេរមលើយរេខ

5

៨ ថ្នកំណត់រវតសាដប់េរមលើយ បស់រលាក រលាកបានរ្លើយដូេតរៅថា៖

6

ទហានេន់ នេ់ <ធាលប់វយក្បយទធ ក្បឆ្ំងនឹងទ័ពវខា ក្កវម> រវើយកាត់កាេកងទ័ពវខា ក្កវម។

7

រវតដូរេែះឯង បានជាវខា ក្កវមោប់គ្នត់រវើយយកគ្នត់រៅសមលប់រោេ។ សំណួ សួ ថា៖ ខលួន

8

រលាកផ្ទាេ់រនះវដេរ

9

បានរ

ើញរ្
ា ះ

“ ី រនះជាអតីតស័កដិ៣

ី រនះ កាត់កាេកងទ័ពវខា ក្កវមរោយផ្ទាេ់វដ រទ? រ្លើយ៖ ខាំុ

ើញរោយផ្ទាេ់រពេរនាះ គឺថារលាក

ី រនះ<>ោប់វខា ក្កវមយកមកភូមិ បស់គ្នត់រវើយ

10

កាត់កាេ។ រវើយដេ់រក្កាយវខរមសា ៧៥ វខា ក្កវមក៏ោប់ ី រនះរវើយសងសឹក វិញរៅ។”

11

អ៊ីេឹងរលាកនឹករ

្៖ ខាំបា
ុ ទនឹករ

12
13
14

ើញដេ់រ ឿងរនះរទ រលាកសាកសី?
ើញ ស័កដិ៣ រលាក ី រនះបានវយជាមួយកងទ័ពវខា ក្កវម បានកាត់កាេ

ាុ ទ។
ទហានវខា ក្កវមពី នាក់ យួ កាត់ភូមិខំបា
[១៤:០០:១៦]

15

ស៖ រលាកដឹងរទថា រវតអេីបានជាគ្នត់កាត់កាេកងទ័ពវខា ក្កវម?

16

្៖ ខាំដ
ុ ឹងមិនដេ់រទ ពីរក្ពាះសម ភូមិរៅខាងថ្ក្ព ខាងតបូងភូមឆ្
ិ ៃ យរាប់គីេូ។

17

ស៖ <រតើរលាកដឹងថា-->

18

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

19

ផ្ទែកៗតិេរលាកៗ វិេទ័ កូរប៉ា!

20

សូមអរញ្ជ ើញរលាករៅក្កម វសង់ម៉ាក ឡាវវន៍!

21

រៅក្កម វសង់ម៉ាក ឡាវវន៍៖

22

សូមអភ័យរទសរលាករមធាវី កូរប៉ា រដើមបីជាក្បតិោ ឹកសវនាកា រនាះ គឺរលាករយងរៅរេើ

23

ឯកសា <E313/19.3.18(សីក)> គឺរយើងរៅកែុងសវនាកា អសាធា ណៈ ដូរេែះខាំស
ុ ូមឲ្យរលាករយង

24

បញ្ញជក់រេខឯកសា ឲ្យបានេាស់រដើមបីឲ្យភាគីអាេតាមបាន។

25

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448084

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
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ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

1
2

បាទ សូមអ គណរលាករៅក្កម ឡាវវន៍។
សួ រោយរលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖
ស៖ សំណួ បស់ខំគ
ាុ ឺអ៊ីរេះរលាកសាកសី។ រតើរលាកដឹងថា កា អនវតតកាត់កាេកងទ័ព

3
4
5

វខាក្កវមរៅរពេរនាះ រតើរគរធេើអ៊ីេឹង រគកាត់កាេកងទ័ពវខា ក្កវមវែឹងញឹកញាប់វដ រទ?
រលាក [2-TCW-996]៖

6
7

37

្៖

យៈរពេរនាះអត់ៗបានអនវតតញឹកញាប់រទ រ

ើញវតមដងគត់វដេថ្វគ្នែធំ។

[១៤:០១:៥៧]

8

ស៖ សំណួ េងរក្កាយរៅរេើក្បធានបទរនះ ខាំស
ុ ូមកា អនញ្ញាតពីរលាកក្បធានបងាាញ ប
ូ ងត

9

រេញពីរសៀវរៅមួយកាេឲ្យសាកសីរមើេ គឺឯកសា E3/9 មិនមនជាភាសាវខា រទ រៅក្តង់ទំព័ ថ្ន

10

ERN ជាភាសាអង់រគលស<00396327, បារាំង00639638 គឺរេញពីរសៀវរៅ បស់វេីេីព សសត។ >

11

អែកបកវក្ប៖
សូមអធាក្ស័យរលាកក្បធាន រមធាវីអានរេខ ERN ញាប់រពករលាកក្បធាន។

12
13

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

14
15
16

រលាករមធាវីអានរេខ ERN ឯកសា អំមិញមដងរទៀត រក្ពាះញាប់រពកបកវក្បភាសាអត់ទន់
រទ។
រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

17

បាទ រលាកក្បធានគឺឯកសា E3/9 រសៀវរៅ បស់ វេេ
ី ីព សសត ERN ជាភាសាអង់រគលស

18

00396327, បារាំង 00639638។ ដូេខាំបា
ុ នជក្មបរវើយគឺថា មិនទន់មនកា បកវក្បជាភាសាវខា

19

រទរលាកក្បធាន។

20

[១៤:០៣:០១]

21

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

22
23

បាទ អងគជំនំជក្មះអនញ្ញាត!
រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

24

រវើយរយើងខាំក
ុ ៏សូមកា អនញ្ញាតបញ្ញចង
ំ រៅរេើរអក្កង់កំពយូទ័ ផងវដ

25

ជក្មះបងាគប់រៅខាងវផែក រអ. វី រដើមបីបញ្ញចង
ំ រៅរេើរអក្កង់កំពយូទ័ ផងវដ ។

ដូរេែះសូមឲ្យអងគជំនំ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448085

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

38

1
2

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

3

បាទ ខាងវផែករសាតទសសន៍បងាាញឯកសា ូបភាពរៅរេើរអក្កង់ទូ ទសសន៍តាមសំរណើសំ បស់

4

រមធាវី វិេទ័ កូរប៉ា។

5

សួ រោយរលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

6

ស៖ ខាំដ
ុ ឹងរវើយរលាកសាកសី ថាវយូ យ ណ្ណស់មករវើយ ប៉ាវនតរលាកនិយយថា ី រនះបាន

7

ោប់ រវើយនិងកាត់កាេកងទ័ពវខា ក្កវមរនះយួ នឹងថ្ដវតមដង។ រលាកសាកសី រតើមនសសមែក់រនះ

8

វដេកំពងវតយួ កាេមនសសរនះ រមើេរៅក្សរដៀង ឬក៏ថាដូេនឹងរ្
ា ះ ី រនះរទ?

9

រលាក [2-TCW-996]៖

10
11

្៖ ខាំង
ុ ងឹត រមើេអត់រ
ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

12

រ្លើយៗ!

13

រលាក [2-TCW-996]៖

14

្៖ វដេយួ រនះអត់ដូេរទ។

15

[១៤:០៤:៥២]

16

សួ រោយរលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

17
18
19

ើញ។ មិនដូេរទ រ្លើយថារម៉ាេ?

ស៖ វតអេីវដេរលាករទើបវតរ ៀបរាប់រនះថា អំពីសកមាភាពកាត់កាេកងទ័ពរនះ រមើេរៅ ូប
រៅកែុងរសៀវរៅរនះផង។ រតើសកមាភាពថ្នកា កាត់កាេវែឹង <ដូេគ្នែនឹង ូបរនះរទ>?
រលាក [2-TCW-996]៖

20

្៖ កាត់កាេក្តឹមក រវើយយួ សក់ ោប់សក់យួ បងាាញអែកក្សុក។

21

ស៖ សូមអ គណរលាកសាកសី ខាំស
ុ ូមេូេរៅក្បធានបទងាីមួយរទៀត។ រលាកបានបញ្ញជក់រៅ

22

កែុងេរមលើយ បស់រលាករ្លើយជូនមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ រលាកថា រលាកេរនាលះពី៧៥ រៅដេ់៧៩

23

រលាករធេើកា មួយ យៈវដ រៅកែុងមនាី រពទយមួយមួយ យៈវដ ។ ក្តឹមក្តូវវដ រទ?

24

្៖ បាទ ខាំម
ុ ិនបានរៅរធេើកា កវនលងមនាី រពទយរទ។

25

ស៖ បាទ អ៊ីេឹងរលាកមិនធាលប់រធេើកា រៅរពទយរៅថា អនលង់<សា > រទអេ
៊ី ឹងវមនរទ? <>

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448086

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

1
2

39

្៖ បាទៗ ខាំបា
ុ នរៅោំបាយរៅមនាី រពទយអនលង់សា មដង ខាំរុ ភលេ។ អត់បានរធេើរពទយ ោក់ថាែំ
ោក់អីរទ។

3

ស៖ ខាំស
ុ ូមជួយបងាាញ វក្កងរលា
៎ រលាកវរភលេ គឺឯកសា <E3/9076>, ERN ជាភាសាវខា

4

00728880 ដេ់ 81 គឺថាមន ERN ជាភាសាអង់រគលស 00731179 <>រវើយ<អែករសើបអរងកត>

5

មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ រនាះបានសួ រៅរលាក៖

6

រៅរដករៅមនាី រពទយរៅអនលង់សា <វមនរទ? រវើយរលាករ្លើយថា> “ពិតវមន, គឺ<ទទួេខសក្តូវ

7

រ ឿងបាយ,>រយើងមនគ្នែបីនាក់<រមើេកា ខសក្តូវរៅទីរនាះ”>។

8

រ្លើយជូនមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ យ៉ាងដូរេែះ?

9

<“រតើ>រលាកទទួេខសក្តូវកែុងកា យកអែកជំងឺ

ក្តឹមក្តូវវដ រទ

វដេរលាកបាន

[១៤:០៧:៥៦]

10

្៖ ពិតជាក្តឹមក្តូវវមន រៅអនលង់សា ។

11

ស៖ រតើរោយសា ថារលាកគឺជាមនសសមែក់កែុងេំរណ្ណមបីនាក់ រធេើកា រៅមនាី រពទយអនលង់សា

12

វែឹង មខងា បស់រលាករធេើអីវេ ដ ?

13

្៖ ខាំជា
ុ អែកោំបាយឲ្យអែកជំងឺ។

14

ស៖ េះរលាកមនរធេើអីរេ ទៀតវដ រក្ៅពីោបា
ំ យ?

15

្៖ អត់បានរធេើអីរេ ទ រៅោំវតបាយ។

16

ស៖ រៅរពេរនាះ រតើរលាកសាគេ់ថាែំវដេរគយកមកវេកជូនមនាី រពទយ រដើមបីវេកជូនអែកជំងឺ

17

រក្បើក្បាស់ រលាកសាគេ់មខថាែំរទ រពេរនាះ?
្៖ ខាំបា
ុ ទអត់បានសាគេ់រទ។ រ

18
19

មកវេកោយអែកជំងឺ ខាំបា
ុ នរ

20

ើញវតថាែំអាេម៍ទនាយមូេៗ ក្កេិេក្កេុញរនាះ រគយក

ើញ។

ស៖ ខាំន
ុ ឹងសួ រៅរលាកអំពីកា ពាបាេអែកជំងឺរៅកា ោឋនទំនប់ក្តពាំងងារៅរពេរក្កាយ

21

ប៉ាវនតសួ ទូរៅអំពីថាែំរពទយសិន។ រតើជាទូរៅរគវេកថាែំអីេឲ្យអែកជំងឺ រៅរពេវដេមនអែកជំងឺ រទះបីជា

22

រៅកវនលងណ្ណកដី ឬក៏រៅកា ោឋនរេើកទំនប់កីត រលាកដឹងរទរគវេកថាែំអីវេ ដ ឲ្យអែកជំងឺ?

23
24
25

[១៤:០៩:៥៥]
្៖ របើរៅកវនលងមនាី រពទយកងេេ័ត អត់មនថាែំអាេម៍ទនាយរទ មនថាែំកមលំង ថាែំសម័យ
រយើង ដូេជា ថាែំគីណូបឺ ល ថាែំកមលំងក្គ្នប់ក្កវមរនាះ ដឹងជាថាែំអីខំអ
ាុ ត់សូវសាគេ់។ របើរៅរពទយអនលង់សា

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448087

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

1

40

មន ថាែំអាេម៍ទនាយខលះ ថាែំកមលំងខលះក្គ្នប់ក្កវមៗរនាះ។

2

ស៖ រដើមបីជួយដេ់កា េងោំ បស់រលាក គឺថារលាកបានរ្លើយជូនមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ

3

ERN <ភាសាអង់រគលស> គឺ 00731170, វខា 00728868។ រលាកបាននិយយអំពីថាែំវដេវេកជូន

4

អែកជំងឺដូេជា វីតាមីនរបកំផិេ
ល រវើយនិងថាែំបា៉ារារសតាម៉ាេរេខ៣០០។ រលាកោំរទថា រលាកបាន

5

រ្លើយអំពីរ្
ា ះថាែំទង
ំ ពី មខរនះរៅមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ?

6

្៖ ខាំបា
ុ ទ ពិតជាបានរ្លើយវមន ដឹងវមន។

7

ស៖ េះរក្ៅពីរ្
ា ះពី មខរនះ មនរ្
ា ះអេីរទៀតវដ ? រតើមនរគ កាទកថាែំរៅទីរនាះរក្េើន

8

រទ? <រតើមនឃលង
ំ ធំមួយ សក្មប់ោក់ឱសងទំងអស់រនាះវដ ឬរទ? រតើមន>អេី<ខលះ> រលាកអាេ

9

រ ៀបរាប់ជាទូរៅបវនថមពីរេើរ្
ា ះថាែំទង
ំ ពី មខរនះបានរទ?

10
11

្៖ ខាំបា
ុ ទមិនបានរាយរាប់រក្េើនរទ រក្ពាះខាំបា
ុ ទអត់សាគេ់មខថាែំ រវើយមិនវមនជាមខនាទីផង
ខាំបា
ុ ទផង។
ស៖ ខាំស
ុ ូមសួ រលាកអំពីកា រក្បើក្បាស់ថាែំរពទយជាក់លាក់រៅកែុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

12
13

រៅភូមិភាគពាយ័ពយ។

14

D366/7.1.479 ជាឯកសា រេញមកពីក្កសួងពាណិជជកមា <រៅថ្ងៃទី១៤ វខសីហា>ឆ្ែំ១៩៧៦ ERN

15

ជាភាសាអង់រគលស 00233531, វខា 0072602 -- បាទគឺវខា 00072602។

16

[១៤:១៣:១៥]

17

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

រលាកក្បធាន

ខាំន
ុ ឹងរយងរៅឯកសា

18

ផ្ទែកបនតិេរលាករមធាវី វិេទ័ កូរប៉ា!

19

សូមអរញ្ជ ើញរលាករៅក្កម វសង់ម៉ាក ឡាវវន៍!

20
21
22
23

D366/7.1.479

បាទគឺឯកសា

រៅក្កម វសង់ម៉ាក ឡាវវន៍៖
រលាករមធាវី កូរប៉ា រតើឯកសា រនះទទួេយករៅកែុងសំណំរ ឿងរវើយឬរៅ? រវើយរលាកបាន
ោក់សំរណើសំរដើមបីឲ្យអងគជំនំជក្មះទទួេយកឯកសា រនះ ួេរវើយឬរៅ?
រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

24

<ខាំម
ុ ិនទន់ក្បាកដរទ> ខាំជ
ុ ក្មបឲ្យក្តង់ រលាករៅក្កម<>រយើងខាំបា
ុ នោក់រៅរេើអីនធឺរវេស

25

រវើយ។ វអត់មនរេខ<>E3 <អរ៊ី ទ។ ក្តឹមក្តូវរវើយ> រលាករៅក្កម <>ខាំក
ុ ៏មិនេាស់វដ <អំពី

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448088

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

1
2

ឯកសា មួយរនះ របើសិនរលាករៅក្កមមិនយេ់ទស់អីរទ ខាំស
ុ ូមក្តេប់រៅរក្កាយវិញ>។
រៅក្កម វសង់ម៉ាក ឡាវវន៍៖

3
4
5

រៅរពេវដេរលាកអាេបំភឺបា
ល ន គឺរទើបរលាកអាេយកសំណួ មកសួ ពាក់ព័នន
ធ ឹងឯកសា វែឹង
បាន រលាករមធាវី!
រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

6

ខាំម
ុ ិនរក្បើក្បាស់ឯកសា វែឹងរទ

7

ប៉ារណ្ណ
ា ះ។

8

សួ រោយរលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

11

14
15

ក្គ្នន់វតសួ ពីរ្
ា ះថាែំរពទយមួយេំនួនវត

រៅថា រ្
ា ះគល័ ូគីន រលាកសាគេ់រទ?
រលាក [2-TCW-996]៖
្៖ ខាំបា
ុ ទអត់សាគេ់រទ។ ខាំរុ ៅោំវតបាយ វផែកខាងោំបាយ អត់ដឹង។

12
13

រលាករៅក្កម

ស៖ កែុងឋានៈរលាកជាក្បធានមនាី រពទយ រតើរលាកដឹងថា មនថាែំរពទយមកពីេិនរនាះណ្ណ
៎ រគ

9
10

41

[១៤:១៥:០៤]
ស៖ អេ
៊ី ឹងរលាកអត់ដឹងរទ អំពីកា រក្បើក្បាស់ថាែំសងកូវរៅរពេវដេរលាករធេើកា រៅមនាី រពទយ
រនាះ អ៊ីេឹងវមនរទ?

16

្៖ ខាំបា
ុ នរ

17

ស៖ េះរលាកដឹងអេីវដេអំពីកា ពាបាេេំរពាះក្គុនោញ់រៅមនាី រពទយរនាះ រគពាបាេរោយ

18
19
20

ើញវតរពទយរដើ វេកអែកជំងឺ។

វិធីណ្ណ?
្៖ ខាំបា
ុ ទអត់បានេងោំ រវើយអត់បានតាមរមើេរពទយអែកពាបាេជំងឺរទ។ ខាំវុ ផែកខាងោំ
បាយរផសង។

21

ស៖ ឥេូវរនះខាំន
ុ ឹងសួ រៅរលាករោយយក បាយកា ណ៍មួយ គឺរៅឯកសា E3/160 រលាក

22

ក្បធាន គឺ បាយកា ណ៍មកពីតំបន់៥ <ថ្នភូមិភាគពាយ័ពយ>។ រាយកា ណ៍អំពីក្ពឹតិកា
ត ណ៍េរនាលះពីថ្ងៃទី

23

០៤ រមសា ១៩៧៧ រៅដេ់ថ្ងៃទី<២៩ វខរមសា> ឆ្ែំ១៩៧៧ ERN ជាភាសាអង់រគលស 00143452,

24

វខា 00008497 ដេ់ 99។ ឥេូវខាំម
ុ ិនមនកា បកវក្បជាភាសាបារាំងរទ មិនមន ERN ជាបារាំងរទ។

25

រលាកសាកសី ខាំស
ុ ូមអានសក្មង់មួយឲ្យរលាកសាតប់។ រវើយខាំស
ុ ួ រមើេ ថារតើរលាកយេ់យ៉ាងរម៉ាេវដ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448089

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

42

1

មនក្បតិកមាតបយ៉ាងរម៉ាេវដ រៅនឹង បាយកា ណ៍រនះ វដេនិយយថា៖ “រគបានោក់ថាែំឲ្យក្បជាជន

2

រវើយក៏រគបាញ់ថាែំក្គុនោញ់វដ <រៅកែុងភូមិភាគវែឹង>។ រវើយមកដេ់ថ្ងៃរនះជំងឺក្គុនោញ់ ធាលក់េះ

3

យ៉ាងរក្េើន របើរទះណ្ណក្បជាជនរៅមនកា ្លងជំងឺរនះក៏រោយ។ រៅភូមិភាគរផសងៗរទៀតគឺថា ជំងឺ

4

រាក ូស <ខយេ់ោប់> និងក្គុន<ញាក់>រនះ គឺ<មនជាងរគ>។” រលាកសាកសី ខាំន
ុ ិយយអំពី យៈ

5

រពេមួយ ក្បវវេជារពេរនាះរលាករធេើកា រៅកា ោឋនទំនប់ក្តពាំងងាវដ ។ រតើកា វដេអានប៉ារណា ះ

6

រលាកោំរទអំពីជំងឺក្គុនោញ់ និងជំងឺដថ្ទៗរទៀត? រតើក្តឹមក្តូវវដ រទ?
្៖ បាទ ពិតជាក្តឹមក្តូវ។ ជំងឺក្គុនោញ់មនខលះ ជំងឺរាក ូសមនខលះ បនតបនាាប់។ ក្គុនោញ់

7
8

មិនសូវមនរទកែុងក្កុមខាំបា
ុ ទវដ រៅ។
ស៖ រលាកោំរទថា <រតើ>ថាែំរពទយផតេ់មកពីេិន រដើមបីកា ពាបាេជំងឺក្គុនោញ់ <សក្មប់

9
10

កមាក បស់>រលាក <វែឹង មនក្បសិទធភាព ឬក៏អត់រទ>?

11

[១៤:១៨:២៦]

12

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

13

សាកសីកំអាេទន់រ្លើយតប!

14

អរញ្ជ ើញសវក្ពះរាជអាជាា ងអនត ជាតិ!

15
16

រលាក វំងសង់ វយដ៍ រដសាាឯេ៖
រលាកក្បធានខាំគ
ុ ិតថាមនកា ភ័នក្ដ េេំមួយេំនួន

ពីរក្ពាះថារមធាវីកា ពា កតី

គ្នត់និយយថា

17

កមាក ទទួេបានថាែំក្បឆ្ំ ងនឹងជំងឺក្គុនោញ់។ ក៏ប៉ាវនតគ្នត់ សាកសីគ្នត់មិនបាននិយយអ៊ីេឹងរទ។ គឺថា

18

មន បាយកា ណ៍ជាទូរៅវដេថាមនកា ោក់ថាែំ។

19

ទទួេបានថាែំរទ។ អ៊ីេឹងរមធាវីកា ពា កតីគួ វតរ ៀបេំសំណួ រេើង វិញ រដើមបីឲ្យសួ រៅបានក្តឹមក្តូវ។

20
21
22
23
24
25

អ៊ីេឹងមិនវមនមនន័យថា

ក្គប់កមាក ទំងអស់

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖
រលាកក្បធាន ខាំម
ុ ិននិយយអំពីកា ោក់ថាែំរទ និយយអំពីថាែំពាបាេជំងឺក្គុនោញ់។ គឺថាខាំម
ុ ិន
ក្តូវបានអនញ្ញាតឲ្យដកក្សង់វផែកណ្ណជាក់លាក់រេញពីឯកសា រនះរទ ក្គ្នន់វតសួ ទូរៅបាន។
សួ រោយរលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖
ស៖ ដូរេែះរលាកសាកសី កែុងឋានៈរលាកជាក្បធានកងេេ័តរៅកា ោឋនទំនប់ក្តពាំងងា រវើយ
កែុងឋានៈរលាកជាក្បធានមនាី រពទយ រតើរលាកដឹងជាទូរៅថាមន<>ក្គ្នប់ថាែំ<ពាបាេជំងឺក្គុនោញ់>

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448090

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

1

មកពីក្បរទសេិន<វដេផតេ់ឲ្យក្បជាជន ថារតើថាែំរនះមនក្បសិទធភាពវដ >រនះ រទ?

2

[១៤:២០:០៥]

3

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

4

សាកសីកំអាេទន់រ្លើយតប!

5

សូមអរញ្ជ ើញ រលាករមធាវី -- រលាករៅក្កម វសង់ម៉ាក ឡាវវន៍!

6

43

រៅក្កម វសង់ម៉ាក ឡាវវន៍៖

7

ខាំឮ
ុ រលាករមធាវី កូរប៉ា សួ ដវដេៗថា វន៎រលាកសាកសីរនះជាក្បធានមនាី រពទយ រវើយរបើសិនជា

8

មិនក្េេំរទ ខាំអ
ុ ត់បានសាដប់ឮអ៊ីេឹងរទ។ អ៊ីេឹងរតើឋានៈគ្នត់ជាក្បធានមនាី រពទយរនះ រលាករមធាវីបាន

9

មកពីណ្ណវដ ដឹងមកពីណ្ណវដ ?

10

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖
ខាំ<
ុ យកេរមលើយពីមន បស់គ្នត់ វដេរ្លើយជាមួយ>មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ <មកតទេ់សួ

11
12

គ្នត់ គ្នត់ក្បាប់ថា គ្នត់>មនគ្នែបីនាក់ ទទួេខសក្តូវរៅមនាី រពទយរនាះ។ គ្នត់ក្បវវេជាមិនអាេ

13

ដឹងអំពីថាែំរពទយទំងរនះបានរទ ប៉ាវនតអាេមនអែកដថ្ទ ជាអែកទទួេខសក្តូវខាងថាែំរពទយ។ <ខាំគ
ុ ិតថា ខាំុ

14

អាេសួ សំណួ រនះបាន។>

15

រៅក្កម វសង់ម៉ាក ឡាវវន៍៖

16

<ខាំម
ុ ិនវមនមិនឲ្យរលាកសួ សំណួ រនាះរទ--> ខាំ<
ុ ក្គ្នន់វត>គិតថា រយើងមិនអាេនិយយថា

17

គ្នត់ជាក្បធានមនាី រពទយបានរទ<។ ខាំក
ុ ៏បានអានកិេចសមាសន៍ បស់គ្នត់ជាមួយនឹង េី.សី.រខម រវើយ

18

រ

19

ធ ីនឹងតំវណងជាក្បធានមនាី រពទយរនះទេ់វតរសាះ។
អ៊ីេឹងវអត់មនពាក់ព័នអ

ើញថា> តាមេរមលើយ បស់គ្នត់វឹង
ែ គ្នត់ជាអែកទទួេបនាក
ុ ខាងោំបាយ សលមប
ូ ា អាហា រនាះរទ។

20

[១៤:២១:២៧]

21

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

22
23
24
25

រលាកថា ខាំ<
ុ >អាេសំណួ បាន អ៊ីេឹងខាំស
ុ ូមសួ រេើង វិញអ៊ីេឹង។
សួ រោយរលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖
ស៖ រលាកសាកសី រលាកដឹងអំពីក្បសិទធភាពថាែំ<ពាបាេជំងឺក្គុនោញ់ បស់>េិន<វដេ>រគ
វេករៅឲ្យ<កមាក >រៅឯកា ោឋនរេើកទំនប់ ឬក៏វេកឲ្យអែករផសងៗរទៀតវដ ឬរទ?

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448091

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

1

រលាក [2-TCW-996]៖
្៖ ខាំបា
ុ ទបានដឹង មិនបានរដើ វេកោយពាសណ្ណ ពាសណីរទ ទេ់វតមនឈឺថាកត់ ឬរៅសំ

2
3

រគ រទើបរគវេកឲ្យខលះ មិនបានក្គប់ក្គ្នន់រទ ថាែំសងកូវរនាះ។

4
5

ស៖ សូមរ ៀបសំណួ រេើង វិញឲ្យបានជាក់លាក់បនតិេ។ ថារតើមនកមលំងណ្ណ<មែក់>រៅកែុង
កងេេ័ត បស់រលាក <រៅទំនប់ក្តពាំងងា>ធាលក់ខួ ន
ល ឈឺ រោយសា វតជំងឺក្គុនោញ់វដ រទ?
្៖ រៅកែុងកងខាំបា
ុ ទ អត់សូវមនក្គុនោញ់រទ មនមដងមកេ រាក ូសបនតិេបនតេ
ួ រវើយនិង

6
7

ក្គុនរៅដបនតិេបនតេ
ួ បាត់។

8
9
10

ស៖ សូមបនតរៅមខរទៀត។ សួ រលាកអំពីេកខខណឌរៅកា ោឋនទំនប់ក្តពាំងងា។ សូមរលាក
បញ្ញជក់ជូនតលាកា <រោយសរងខបរមើេ៍>រៅរពេរលាកោប់រផដើមរធេើកា រៅកា ោឋនទំនប់ក្តពាំងងា
រលាកមនតួនាទីជាអេីវដ ?
្៖ ខាំបា
ុ ទៗរៅកងេេ័ត ក្កុមយវជន រគបានោត់តាង
ំ ឲ្យខាំរុ ធេើជារមកងេេ័តតំបន់៥ រធេើជា

11
12
13

កង យ។
[១៤:២៣:៤៥]

14
15

ស៖ រតើរលាករៅោំបានេាស់លាស់រទថា រៅរពេណ្ណរលាកោប់រផដើមរៅរធេើកា រៅកា ោឋន
ទំនប់ក្តពាំងងា?

16
17

44

្៖ ខាំបា
ុ ទរៅរធេើកា រៅអាងក្តពាំងងា

ោប់រផដើមពីឆ្ែំ១៩៧៦

ពាក់កណ្ណ
ដ េរដើមឆ្ែំ១៩៧៦

ដេ់៧៧។
ស៖ ខាំស
ុ ូមបញ្ញជក់កាេប ិរេេទឲ្យបានេាស់លាស់។ មនកា បងាាញថា កា ោឋនទំនប់ក្តពាំង

18
19

ងាវឹង
ែ ោប់រផដើមរៅថ្ងៃទី១៤ កមាៈ ៧៧ ឬក៏រៅ<ថ្ងៃទី១៦>វខកមាៈ ៧៧។ រតើកែុងកាេប ិរេេទទំងពី

20

រនះ មួយណ្ណ?
្៖ រដើមឆ្ែំ១៩៧៦ ទំនប់អាងក្តពាំងងាបានជីករេើកទំនប់ ពាក់កណ្ណ
ដ េរដើមឆ្ែំពី ពាន់ --

21
22
23

៧៦។
ស៖ រតើរលាករៅោំ<>រម៉ាងកា ងា

វដេកមលំងរៅកែុងកង<េេ័ត> បស់រលាករធេើកា រនះ

24

រទ? រតើកមលំង បស់រលាកោប់រផដើមរធេើកា ពីរម៉ាងប៉ានាាន រវើយឈប់រៅរម៉ាងប៉ានាាន រៅឯកា ោឋនទំនប់

25

ក្តពាំងងា?

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448092

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

1
2

45

្៖ បាទ ខាំបា
ុ ទ កាេកមលំងរធេើកា រៅអាងក្តពាំងងា រគកំណត់ឲ្យរយើងវ ក៣វម៉ាក្តគូប ទំង
ខាំុ ទំងអែករៅពីរក្កាមខាំបា
ុ ទ។ របើមិនបាន៣វម៉ាក្តគូបរទ រគមិនឲ្យរយើងរេើងរទ។

3

ស៖ <រតើ>ោប់រផដើមរធេើកា ពីរម៉ាងប៉ានាាន

4

សក្មក<ប៉ានាានដងកែុងមួយថ្ងៃ?

5

មួយថ្ងៃ?

6

ដេ់រម៉ាងប៉ានាាន<វដ >?<>រវើយមនឈប់

ោប់រផតើមកា ងា រៅរម៉ាងប៉ានាាន?>ឈប់សក្មកប៉ានាានដងវដ កែុង

្៖ កែុងរគកំណត់ឲ្យ៣វម៉ាក្តគូបរនាះ រគមិនបានកំណត់ថា អែកវដេមិន ួេក៏មិនរេើង អែក

7

វដេ ួេរម៉ាងបីកនលះ ឬរម៉ាងបួន ក៏ ួេ ក្តូវរៅកវនលងរ ៀងៗខលួន អែកវដេមិនទន់ ួេគឺថារៅ។ វតភាគ

8

រក្េើន ួេពីរម៉ាងបីកនលះជាង។ ទទឹង១វម៉ាក្ត បរណ្ណ
ដ យ៣វម៉ាក្ត ជរក្ៅកនលះវម៉ាក្ត។

9
10

ស៖ រតើកមលំង បស់រលាក កមលំងរៅកែុងកង បស់រលាកោប់រផដើមរធេើកា រៅរពេក្ពឹកវែឹង ពី
រម៉ាងប៉ានាាន?
្៖ កមលំង បស់ខំបា
ាុ ទ វដេរេញរៅរធេើកា ោប់ពីរម៉ាងក្បាំពី រៅដេ់រម៉ាងបីកនលះ រម៉ាងបី

11
12

កនលះជាង ជិតបួនអីខលះក៏មន មិនរទៀង។

13

ស៖ រវើយេះ របើកមលំង បស់រលាករធេើកា ួេរាេ់ រគក្តូវរធេើអីរេ ទៀតវដ ?

14

្៖ អែកវដេបាន ួេរាេ់មនរគ រេញរៅររាងកវនលងររាងរដកមនរគ ខលះរដើ កកាដម កវងកប

15
16

កណដុ យកមកទករធេើជាមាប
ូ ។
[១៤:២៨:១៥]

17

ស៖ រតើរគមនអនញ្ញាតឲ្យឈប់សក្មកបាយថ្ងៃក្តង់រទ?

18

្៖ រម៉ាងដប់មួយថ្ងៃក្តង់ រយើងក្តូវរេើងវូបបាយក្ពឹក មដងគត់។

19

ស៖ រតើបាយថ្ងៃក្តង់វឹង
ែ

20
21
22
23
24
25

គិតថា យៈរពេឈប់វូបរពេបាយថ្ងៃក្តង់រនាះ យៈរពេប៉ានាាន

រម៉ាងវដ ?
្៖ បាយថ្ងៃក្តង់វូប ួេ

វដេរយើងរគកំណត់ឲ្យ

វូប ួេរយើងរៅវតមដង

អត់មនរពេ

សក្មករទ។ ទេ់វត របើអែកវដេមិន ួេ ដេ់វតរម៉ាងក្បាំលាៃេ គឺថាក្តូវវត ួេវតមដង។
ស៖ រតើរៅរពេខលះវោំបាេ់

វដេរលាកក្តូវឲ្យកមលំង បស់រលាកបនតរធេើកា វូតដេ់យប់

ងងឹតរទ?
្៖ បាទ អត់មនរធេើកា ដេ់រៅយប់រទ។ រទះបីថា អែកវដេរៅសេ់មែក់ពី នាក់មិន ួេ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448093

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

1

បរងាើយក៏ គែីគ្នែរគៗជួយទំងខាំទ
ុ ង
ំ រគ រដើមបីយកសរក្មេបានរៅកវនលងទំងអស់គ្នែ។

2
3

ស៖ រៅរពេរលាកក្តួតក្តាកមលំង បស់រលាករៅកា ោឋនទំនប់ក្តពាំងងា រតើរលាកវដេបងខំឲ្យ
កមលំង បស់រលាករធេើកា វូតដេ់ដួេសនលប់អីវដ រទ?

4

្៖ ខាំបា
ុ ទអត់វដេរ

5

ស៖ រតើរលាកធាលប់វដេបានរ

ើញមនរទកែុងកងរយើងខាំ។
ុ

6

រោយសា វតអស់កមលំងរនាះវដ រទ?

7

្៖ ខាំបា
ុ ទមិនវដេរ

8
9

ើញកមលំងពីវផែករផសង

ើញកងអែករផសងៗ រ

<រៅកា ោឋនទំនប់វឹង
ែ >ដួេសនលប់អី

ើញដួេនឹងវភែករទ ក៏ប៉ាវនតឮមត់រគថាខយេ់គ ឬ

មនខយេ់ោប់ខលះៗវដ ។
[១៤:៣១:១៣]

10
11

ស៖ រតើរលាកធាលប់វយដំកមលំង បស់រលាកអីរទវដ រទ រៅរពេរធេើកា រៅឯកា ោឋនទំនប់
ក្តពាំងងាវឹង
ែ ?

12

្៖ ខាំបា
ុ ទអត់វដ មនរទ ពីរក្ពាះកមលំងរធេើកា រវើយមនរម៉ាងកំណត់។

13

ស៖ រតើរលាកធាលប់បានរ

14

រ

15

អស់ពីថ្ដពីរជើង?

ើញរោយផ្ទាេ់វភែកនូវក្ពឹតិកា
ត ណ៍ណ្ណមួយ រតើរលាកធាលប់វដេបាន

ើញរគរធេើទ ណកមាវយដំ ូបរាងកាយកមលំងពេក ណ្ណមែក់វដ រទ

16

្៖ ខាំបា
ុ ទអត់វដេរ

រោយសា វតរធេើកា មិនបាន

ើញរទ ក៏ប៉ាវនតឮកងរផសងៗអែកមនរផសងឮថាមន អត់វដេថ្វដំរទ ឮវត

17

ក្គ្នន់វតថា ខយេ់គ ខយេ់ដួេមន កែួត។

18

ស៖ រតើរលាកធាលប់បានរ

19

46

ើញកា សមលប់រោយរេតនាណ្ណមួយ រៅកវនលងណ្ណក៏បានវដ ឲ្យវត

រៅឯកា ោឋនទំនប់ក្តពាំងងា រលាកធាលប់វដេរ

ើញរទ?

20

្៖ ខាំបា
ុ ទអត់វដេរ

21

ស៖ រតើរលាកធាលប់ឮថា មនរគសមលប់ពេក រៅកែុងរពេរធេើកា រៅឯកា ោឋនទំនប់ក្តពាំងងា

22

រនាះវដ រទ?

23
24
25

ើញរទរៅនឹងកា សមលប់រៅអាងក្តពាំងងា។

្៖ ខាំបា
ុ ទអត់វដេរ

ើញផ្ទាេ់រទ ឮវតេោមអារាមថា ក៏ប៉ាវនតខំាុ រណះខាំអ
ុ ត់បានរ

ើញ។

[១៤:៣៣:២៨]
ស៖ ឥេូវរនះខាំស
ុ ូមសួ រៅរលាកអំពីក្បធានកងេេ័ត<>រ្
ា ះ

តាវេ់ រលាកសាគេ់គ្នត់

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448094

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

1

47

រទ?

2

្៖ ខាំបា
ុ ទសាគេ់ តាវេ់ ជាក្បធានកងេេ័តតំបន់៥។

3

ស៖ រលាករៅោំអីខ
េ លះរទៀតវដ អំពី តាវេ់ រនះរក្ៅពីក្គ្នន់វតសាគេ់រទ រលាកោំសីខ
ែ លះរទៀត

4

វដ ?
្៖ ខាំអ
ុ ត់បានោំអីផង។ ដឹងវតគ្នត់ក្បធានកង -- ដឹងវតគ្នត់ក្បធានេេ័តតំបន់៥ ក៏ដឹងវត

5
6

ប៉ារណ្ណ
ា ះឯង។

7

ស៖ រលាកធាលប់វដេឮមនសសមែក់រ្
ា ះ តាជាេ វដ រទ?

8

្៖ ខាំបា
ុ ទឮ។

9

ស៖ អេ
៊ី ឹង តាជាេ ជាអែកណ្ណវដ ?

10

េ មិនទន់ក្បតិបតតិកា )
្៖ (មីក្កូវូន

11

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
កំអាេទន់ៗរ្លើយ!

12
13

រលាក [2-TCW-996]៖

14
15

្៖ តាជាេ គឺជាកូន តាញឹម។
សួ រោយរលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

16
17

ស៖ េះរលាកសាគេ់ក្បពនធ តាជាេ រទអេ
៊ី ឹង ក្បពនធ តាជាេ រ្
ា ះអេី?
[១៤:៣៥:១១]

18

្៖ ខាំបា
ុ ទអត់សាគេ់រទ ក្បពនធ តាជាេ រនាះ។

19

ស៖ អេ
៊ី ឹងរលាកសាគេ់<>ឪពករកាក តាជាេ រទ គឺឪពក បស់ក្បពនធ តាជាេ <រតើ>រលាក

20

សាគេ់រទ?

21
22
23
24
25

្៖ ខាំម
ុ ិនវដេរ

ើញ មិនវដេឮរទ ក្គ្នន់វតឮរគថា តាជាេ ក្តូវជាកូនក្បសា បស់ រសា

ភឹម។
ស៖ ខាំឮ
ុ តាមកា បកវក្បមកថា ញឹម។ វតរលាករ្លើយថា ភឹម រទ។ ក្តឹមក្តូវរទ រសា ភឹម
វែឹង មិនវមនរទ?
្៖ រសា ភឹម ជាពករកាក បស់ តាជាេ។ តាញឹម រលាកពក បស់ តាជាេ។

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448095

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

1
2

48

ស៖ សំណួ េងរក្កាយពាក់ព័នន
ធ ឹងរ្
ា ះមនសសរនះ រលាកវដេឮសូ មនសសមែក់រ្
ា ះ
តាវឹងស វដ រទ?

3

្៖ ខាំបា
ុ ទឮរ្
ា ះ តាវឹងស ជាគណៈតំបន់៥។

4

ស៖ រតើរៅរពេមួយរនាះ រលាកដឹងរទថា តាវេ់, តាវឹងស រវើយនិង តា<ឆ្ង> មែក់វដ

5

អែកទំងបីក្តូវបានរគោប់ខួ ន
ល រៅរពេរនាះ រលាកបានដឹងរ ឿងរនះរទ?

6

្៖ ខាំបា
ុ ទ រគោប់ពីថ្ងៃណ្ណ ខាំអ
ុ ត់បានដឹងរទ រក្ពាះខាំរុ ៅវតនឹងទំនប់ក្តពាំងងាវឹង
ែ ឯង។

7

ស៖ រតើវអាេរទថា ពួកគ្នត់ទង
ំ បីនាក់ក្តូវបានោប់ខួ ន
ល រៅកែុងវខមិងនា ១៩៧៧?

8

[១៤:៣៧:៥៨]

9

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

10

សាកសីកំអាេទន់រ្លើយតប!

11

សូមអរញ្ជ ើញសវក្ពះរាជអាជាា ងអនត ជាតិ!

12

រលាក វំងសង់ វយដ៍ រដសាាឯេ៖

13

បាទ សូមអ គណរលាកក្បធាន។ ខាំម
ុ នបញ្ញា<តូេមួយ>ជាមួយនឹងសំណួ ខាំឮ
ុ និយយរ្
ា ះ

14

តាវេ់ រវើយនិង តាវឹងស រវើយរ្
ា ះទី៣ ខាំឮ
ុ តាោន់ <ជាភាសាបារាំង។ ខាំម
ុ ិនគិតអ៊ីេឹងរទ> ដូេ

15

ជាមិនវមនរ្
ា ះ តាោន់ វែឹងរទ។ អ៊ីេឹងរបើសិនជារលាករមធាវី គ្នត់និយយថារ្
ា ះ តាជាេ វដេ

16

ជាកូន បស់ ស់ ញឹម វែឹង ខាំគ
ុ ិតថា គ្នត់មិនអាេនិយយឲ្យយេ់ថា មនសសទំងបីនាក់វដេគ្នត់រេើក

17

រេើងរនះ ក្តូវបានោប់ខួ ន
ល រៅកែុងរពេជាមួយគ្នែរទ គ្នត់គួ វតវញកសំណួ វែឹងឲ្យបានោេ់ពីគ្នែ។

18

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

19

ុ មិនបានសំរៅរៅរេើ> តាជាេ< វដេជាកូន
<>កា បកវក្ប<រធេើឲ្យខាំវុ រងេងរវើយ។> ខាំ<

20

ក្បុស បស់ ស់ ញឹម រនាះរទ ពីរក្ពាះគ្នត់ក្តូវបាន>ោប់ខួ ន
ល រៅកែុងឆ្ែំ៧៨ តាជាេរនះ។ <តាមពិត ខាំុ

21

និយយអំពី តាឆ្ង> តាវឹងស, តាវេ់ បីនាក់រនះ អត់និយយ តាជាេ រទ។

22

សួ រោយរលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

23
24
25

ស៖ ឥេូវរនះ ខាំក
ុ ក្មិតក្តឹម តាវេ់, តាវឹងស សិនបានរវើយ។ រលាកសាកសី រតើក្តឹមក្តូវរទ
ថា អែកទំងពី នាក់រនះក្តូវបានោប់ខួ ន
ល កែុងវខមិងនា ១៩៧៧?
[១៤:៣៩:១៤]

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448096

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

1

49

រលាក [2-TCW-996]៖

2

្៖ ពិតជាក្តឹមក្តូវវមន វដេបានោប់រៅឆ្ែំ១៩៧៧។

3

ស៖ រលាកដឹងរទថា រវតអីបានជាអែកទំងពី រនះក្តូវបានរគោប់ខួ ន
ល ?

4

្៖ ខាំបា
ុ ទអត់ដឹងរទ។

5

ស៖ រលាកដឹងថារតើ តាវេ់ និង តាវឹងស មនវផនកា រដើមបីរធេើអីម
េ ួយរទ រលាកដឹងរទ?

6

្៖ ខាំបា
ុ ទដឹងខលះ ក៏ប៉ាវនតអត់េាស់កា រទ ក៏ប៉ាវនតដឹងវតតក្មុយវដេរៅរមកងរមអីរៅក្បជំ

7

ុ ទថាជា ពួកអែករាេ់គ្នែរនះសទធវតអែកស័កដិ៣
រៅយប់រម៉ាងដប់ពី ឬរម៉ាងមួយយប់។ គ្នត់រៅពួកខាំបា

8

ក៏ប៉ាវនតខំាបា
ុ ទថា មិនដឹងគ្នត់សំរៅរៅេំកវនលងណ្ណ ខាំក
ុ ៏រៅរកាង មិនសូវសីជរក្ៅកែុងកា និយយសដី បស់

9

គ្នត់រទ។
ស៖ រតើរលាកដឹងថា វផនកា រនាះជាវផនកា អេីវដ រលាក? រតើរគ្នេបំណង បស់ តាវេ់ និង

10
11

តាវឹងស វែឹងេង់រធេើអីវេ ដ ជាមួយនឹងវផនកា រនះ?

12

្៖ វផនកា បស់ តាវឹងស និង តាវេ់ ខាំម
ុ ិនអាេយេ់បានរទ។

13

ស៖ ខាំស
ុ ូម ំឭកកា េងោំ បស់រលាក

រលាកសាកសីឯកសា

E3/9076

អង់រគលសគឺ

14

<00731172> វខា 00728870 ដេ់71 រលាកនិយយអំពីវផនកា សមៃត់<មួយ>។ “រៅរពេរនាះ

15

មនវផនកា មួយ រវើយខាំខា
ុ ល េណ្ណស់វផនកា វែឹង<[...]>វផនកា <វែឹងគឺរៅ>ភែំកូនវខលង វដេជា

16

វផនកា សមៃត់<មួយ>។” របើខំអា
ាុ នេំណេរនះរវើយរៅ រតើវជួយ ំឭកដេ់កា េង់ោំ បស់រលាករទ?

17

[១៤:៤១:៥៩]

18

្៖ ខាំបា
ុ ទេងោំខលះ ក៏ប៉ាវនតមិនសូវដឹងថា រគក្តូវរធេើវបបបទរៅយ៉ាងណ្ណរទៀត ក៏ប៉ាវនតមិនដឹង

19

ថា គ្នត់មនគរក្មងយ៉ាងណ្ណរទ រក្ពាះគ្នត់រៅរៅមកពួកខាំវុ ដេរៅរៅក្បជំរនាះ សទធ វតថា “ពួក

20

អែករាេ់គ្នែ មិតឯ
ត ងសទធវតស័កដិ៣ ថ្ងៃអនាគត”។

21
22

ស៖ រតើថា “ពួកអែកឯងទំងអស់គ្នែសទធវតស័កដិ៣” <រតើ>គ្នត់េង់និយយថារម៉ាេវដ <រតើ>
រលាក<េងោំ>រទ?

23

្៖ ខាំបា
ុ ទអត់យេ់ន័យ បស់គ្នត់និយយរទ។

24

ស៖ ខាំស
ុ ូមជួយ ំឭកកា េងោំ បស់រលាក គឺទំព័ ដវដេ ERN ដវដេរទរលាកក្បធាន។ រគ

25

សួ រលាកថា៖ “រតើមនវផនកា វមនរទ? ថា៖ មនវផនកា បំពាក់អាវធដេ់កមលំងកងេេ័ត <ប៉ាវនត

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448097

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

50

1

វអត់ទន់រធេើរៅ ួេ។> សមា ៈព័សភា
តុ មកដេ់រៅរវើយ។ <ដំរណើ កា >វផនកា រនះ<មិនដឹង រយើង

2

មិនអាេ>និយយរ ឿងរនះ<បានរទ។ វេាស់ណ្ណស់។ ដូរេែះរវើយ រយើងមិននិយយរទ។>” រតើរនះគឺ

3

ជាអេីវដេរលាកបានរ្លើយជូនអែករសើបអរងកតថ្នមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ វមនរទ រលាកសាកសី?

4

្៖ បាទ ខាំបា
ុ ននិយយខលះៗវមន ក៏ប៉ាវនតរ ឿងរនះអត់េាស់កា ថារធេើ ឬមិនរធេើយ៉ាងណ្ណរទ។ ក៏

5

ប៉ាវនតអក្ងឹង រវើយនិងក្ទនាប់រជើង បបកមពជា
ុ
រគរៅបូពា៌រនាះ ក្ទនាប់រជើងោក់វខសរនាះ គឺថារ

6

ដឹកមកឲ្យពួកកងេេ័តវមន វតកែុងរ ឿងសពាេអាវធអត់មន។

7

[១៤:៤៤:០៤]

8
9

ស៖ រតើកា េងោំ បស់រលាករៅរពេរនាះ តាវេ់ មនវផនកា បំពាក់អាវធរៅដេ់កមលំង
កងេេ័ត រគ្នេបំណងអីវដ វដេគ្នត់មនបំណងបំពាក់ការំ ភលើងរៅដេ់កមលំងកងេេ័តរនះ?
្៖ ខាំអ
ុ ត់ដឹងពីរ ឿងវផនកា គ្នត់បំពាក់អាវធរៅឲ្យកងេេ័តរទ

10
11

ក្បវវេជាមនក៏មិនដឹង វអត់េាស់កា ។ រ

12

រ

13

ក៏ប៉ាវនតគរក្មងផងគ្នត់

ើញវតក្ទនាប់រជើង រវើយនិងអក្ងឹង វតកាំរភលើងអត់ទន់

ើញបំពាក់រទ។

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

14
15

ើញ

អ គណរលាករមធាវី។ បាទ ឥេូវរនះ ដេ់រពេសក្មករវើយ អងគជំនំជក្មះក្បកាសសក្មក
ោប់ពីរពេរនះតរៅ វូតដេ់រម៉ាងបី សូមអរញ្ជ ើញេូេ វិញ រដើមបីបនតកិេចដំរណើ កា សវនាកា ។

16

ម្នតី ដឋបាេតលាកា សក្មបសក្មួេផតេ់កវនលងសក្មករៅបនាប់ ង់ោស
ំ ក្មប់សាកសី

17

សាកសី ូបរនះរៅកែុងអំេុងរពេឈប់សក្មក និងឲ្យអរញ្ជ ើញគ្នត់

18

កវនលងផតេ់សកខីកមាកែុងបនាប់សវនាកា រនះ រៅរវលារម៉ាងបី។

ួមទំងរមធាវីក្បឹកាសាកសីមកកាន់

19

សក្មកេះ!

20

(សវនាកា សក្មកពីរម៉ាង ១៤:៤៥ នាទី ដេ់រម៉ាង ១៥:០៣ នាទី)

21

[១៥:០៣:៣១]

22

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

ដេ់

23

អងគយ
ុ េះ!

24

អងគជំនំជក្មះក្បកាសបនតកិេចដំរណើ កា នីតិ វិធីសវនាកា រវើយនិងផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមសវ

25

រមធាវីកា ពា កដីរលាក នួន ជា រដើមបីមនឱកាសបនតកា តាំងសំណួ រដញរោេេំរពាះសាកសី។

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448098

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

1

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

2
3

51

សូមអ គណរលាកក្បធាន។
សួ រោយរលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

4

ស៖ រលាកសាកសី មនរពេឈប់សក្មករនះ រយើងនិយយគ្នែអំពីវផនកា សមៃត់។ វផនកា

5

សមៃត់<មួយ> រដើមបីបំពាក់អាវធរៅដេ់កមលំងកងេេ័ត។ សំណួ បស់ខំស
ាុ ួ ថា រតើមនមូេរវតអេី

6

វដេនាំឲ្យមនវផនកា សមៃត់្នរៅ កកា បំពាក់អាវធដេ់កមលំងកងេេ័តរនះ?

7

រលាក [2-TCW-996]៖

8

្៖ ខាំបា
ុ ទដឹងអត់ដេ់រទ កែុងកា បំពាក់អាវធរនះ។

9

ស៖ បាទ ខាំស
ុ ូមជួយ ំឭកដេ់កា េងោំ បស់រលាកបនតិេ។ រៅកែុងកំណត់រវតសាដប់េរមលើយ

10

បស់រលាក

ឯកសា

E319/19.3.18,

ERN

ជាភាសាអង់រគលស

<01044804>,

វខា

11

<01003885> -- គឺសណ
ំ ួ ៗ រេខ៤៨ និង៤៩។ សំណួ ពីម្នតីរសើបអរងកតសួ ដូេតរៅ៖ “រលាក

12

និយយអំពីកា រ ៀបេំវផនកា េមែិតមួយវដេរលាកនិយយថា តាវឹងស មនវផនកា យកសមជិក

13

ទំងអស់វដេរធេើកា រៅកងេេ័តឲ្យរធេើជាទហាន

14

ពនយេ់ក្បាប់អំពីក្ពឹតិកា
ត ណ៍រនះបានរទ? រលាករ្លើយរៅនឹងសំណួ ៤៩ដូេតរៅ៖ ថាកាេរនាះ រគបាន

15

រក្តៀមរ ៀបេំឧបក ណ៍សមា ៈ

16

ក្បជំរៅរពេយប់រម៉ាងដប់ពី ឬរម៉ាងមួយ។ រវើយ តាវឹងស បានក្បកាសក្បាប់ពួកកងេេ័តថា អែក

17

ទំងអស់គ្នែនឹងកាលយរៅជាស័កដិ៣ រៅរពេខាងមខ។ ខាំគ
ុ ិតថា គ្នត់និយយអំពីកា រ ៀបេំឲ្យពួករយើង

18

រៅជាកងទ័ព រដើមបីក្បឆ្ំងនឹងពួកវខា ក្កវម។” រតើរលាករៅោំថា រលាកបានរ្លើយសំណួ វដេខាំុ

19

កំពងវតអានឲ្យរលាកសាដប់រនះរទ?

20
21
22
23
24
25

រដើមបីវយក្បឆ្ំងវខា ក្កវម។

រៅឃលង
ំ កែុងកា ោឋនក្តពាំងងា< ួេរាេ់រវើយ>

រតើរលាកអាេ

រវើយនិងមនកា

[១៥:០៦:២៣]
្៖ ខាំបា
ុ ទដឹង ក៏ប៉ាវនតដឹងវអត់េាស់កា ក្គ្នន់វតក្បវវេ។ ខាំម
ុ ិនដឹងថា គ្នត់មនវផនកា
យ៉ាងណ្ណរទ ខាំបា
ុ ទអត់ដឹង។
ស៖ រតើរវតអេីបានគ្នត់<រសែើ>រៅរលាក និងអែកដថ្ទរទៀត កមលំងរៅកែុងកងដថ្ទរទៀត ឲ្យ
កាលយរៅជាទហាន រដើមបីវយក្បឆ្ំងនឹងវខា ក្កវម?
្៖ គ្នត់បាននិយយក្បាប់រៅអែករៅខាងរក្កាមគ្នត់ថា អែកមិតទ
ត ង
ំ អស់គ្នែនឹងអាេកាលយជា

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448099

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

1

52

ស័កដិ៣ មិតរា
ត េ់គ្នែនឹងអាេជាស័កដិ៣រៅ យៈរពេខាងមខ ក៏ប៉ាវនតគ្នត់និយយកំបតក្តឹមវែឹងឯង។

2

ស៖ ខាំយ
ុ េ់រវើយអំពីថា អែកទំងអស់នឹងកាលយរៅជាស័កដិ៣រនះ។ វតសំណួ ខាំស
ុ ួ ថា រវតអេី

3

បានជា តាវឹងស និង តាវេ់ ពាយមអូសទញរលាក និងអែកដថ្ទរទៀត? សូមដកក្សង់ “ក្បយទធ

4

ក្បឆ្ំងជាមួយនឹងវខា ក្កវម វិញ” បិទកា ដកក្សង់។ រវតអីបានជាដូរេែះ?
្៖ ខាំដ
ុ ឹងមិនេាស់វដ កែុងកា វដេគ្នត់នាខ
ំ ំ។
ាុ គ្នត់ក្គ្នន់វតបងាាញពីរ ឿងថា ថ្ងៃអនាគតនឹង

5
6

ថា អែករាេ់គ្នែនឹងអាេរៅកាលយរៅជាអែកស័កដិ៣ មិនដឹងគ្នត់សំរៅេំរៅ កអេីមួយ។

7

ស៖ ឥេូវខាំសា
ុ កេបងពាយមជួយ ំឭកដេ់កា េងោំ។ សំណួ ៥០ថា តាមខាំយ
ុ េ់សំណួ គឺ

8

ថា៖ “កមាភិបាេពាយ័ពយេង់<វយ>ក្បឆ្ំងជាមួយកមាភិបាេនិ តី វមនរទ? រលាករ្លើយថា៖ បាទ

9

អ៊ីេឹងវមនរវើយ។”

10

កមលំងនិ តី វមន

11

រទ?

12

រដើមបីក្បយទធជាមួយនឹង

្៖ គ្នត់មិនបាននិយយក្បាប់ថា បំពាក់អាវធក្បុងបកវយកងទ័ពកមាភិបាេនិ តីរទ គ្នត់
មិនបាននិយយរសាះ។ គ្នត់ក្គ្នន់វតថា អែករាេ់គ្នែនឹងកាលយរៅជាស័កដិ៣ខាងមខ។
ស៖ រលាករៅនឹករ

15
16

ជារគ្នេបំណងបំពាក់អាវធកមលំងកងេេ័ត

[១៥:០៨:៤៣]

13
14

រតើរនះ

ើញរទថា កមាភិបាេមកពីភូមិភាគនិ តី បានរៅដេ់ភូមិភាគពាយ័ពយរៅ

រពេណ្ណវដ រេើកដំបូង?

17

្៖ រេើកដំបូងបងែស់រៅឆ្ែំ រដើមឆ្ែំ៧៧។

18

ស៖ រលាកោំរទថា មន យៈរពេប៉ានាានវខវដ មនរពេរគោប់ខួ ន
ល តាវឹងស និង តាវេ់ រៅ

19

មនរពេវដេកមាភិបាេនិ តីវឹង
ែ មកដេ់រនះ? រលាកអាេោំរទ ប៉ានាានសបាដវ៍ ប៉ានាានវខ ប៉ានាានឆ្ែំ

20

វដេកមាភិបាេភូមិភាគនិ តីបានមកដេ់រេើកដំបូង មនរពេោប់ខួ លន តាវេ់ និង តាវឹងស

21

មិងនា ១៩៧៧?
្៖ ខាំម
ុ ិនបានេងោំពីថ្ងៃោប់រទ ថ្ងៃទីប៉ានាានៗខាំអ
ុ ត់បានេងោំរទ ក្គ្នន់វតដឹងឆ្ែំ១៩៧៧ រគ

22
23
24
25

រៅវខ

ោប់គ្នត់ ក៏មិនវដេ មិនដឹងថាោប់រៅកវនលងណ្ណរទៀត។
[១៥:១០:៣២]
ស៖ ខាំស
ុ ូមជួយ ំឭកដេ់កា េងោំមង
ដ រទៀត

រៅកែុងេរមលើយ បស់រលាក

ជូនមជឈមណឌេ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448100

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

53

1

ឯកសា កមពជា
ុ គឺ 00731172, វខា ERN 00728872។ សំណួ សួ ថា៖ “រតើកមាភិបាេនិ តីមកដេ់

2

មន ឬក៏មកដេ់រពេវដេមនវផនកា រនាះរវើយ? រលាករ្លើយថា៖ រក្កាយមនកិេចក្បជំអំពីវផនកា

3

សមៃត់រនះរវើយ គឺយូ

4

រោយសា វតវបកកា ណ៍អំពីវផនកា រនះ។”

5

វផនកា រនាះរកើតយូ វដ រវើយ គឺរក្កាយកា មកដេ់ បស់>កមាភិបាេនិ តី<។ រតើខំយ
ាុ េ់អ៊ីេឹង ក្តឹម

6

ក្តូវវដ រទ? វផនកា វែឹងរកើតរេើងមនកា មកដេ់ពួកវែឹង>?

7
8

មួយ យៈរពេដ៏យូ រទើបវដេភូមិភាគនិ តីមកៗដេ់ រវើយោប់ពួករយើង
<ក្តង់រនះ

ដូេជាមិនេាស់រសាះ។

រលាកនិយយថា

្៖ វផនកា ក្បជំ ួេយូ បានៗកងទ័ពនិ តីោប់កមាភិបាេពាយ័ពយ ដូេជា តាវេ់ ោប់មន
និ តីមក។

9

ស៖ ខាំយ
ុ េ់មិនបានេាស់លាស់រទ។ ខាំស
ុ ូមសួ រលាកបំវបករៅជាបីេំណេ។<>សួ អំពីកា

10

មកដេ់ បស់កមាភិបាេនិ តី កិេចក្បជំអំពីវផនកា សមៃត់ និងរពេោប់ខួ លន តាវឹងស និងតាវេ់។

11

បាទ អ៊ីេឹងសូមឲ្យរលាករ ៀបរាប់អំពីេំណេទំងបីរនះ ឲ្យោេ់ៗពីគ្នែ។
្៖ រពេកមាភិបាេនិ តីមកដេ់ ឮវតោប់ តាវឹងស ោប់ តាជាេ ួេបានោប់ តាវេ់

12
13

តាមរក្កាយ ក៏មិនដឹងរៅោប់រៅកវនលងណ្ណ។

14

ស៖ ខាំព
ុ ាយមជាេងរក្កាយមដងរទៀត។

រតើ យៈរពេេរនាលះពីរពេកិេចក្បជំសមៃត់រៅដេ់

15

រពេោប់ខួ ន
ល តាវឹងស និង តាវេ់ េរនាលះពីរពេមនកិេចក្បជំសមៃត់ និងរពេោប់ខួ ន
ល តាវឹងស និង

16

តាវេ់ រតើេរនាលះរពេវែឹងមន យៈរពេប៉ានាានវខ?

17
18
19
20

[១៥:១៣:២៤]
្៖ េរនាលះរពេវដេក្បជំសមៃត់រក្កាយមករទៀត យៈរពេយូ ក្បវវេជា៣វខ មិនវមន
ោប់ភាលមៗរនាះរទ។
ស៖ អ គណរលាកសាកសី។ រលាកក៏បាននិយយអំពីឃលង
ំ មួយរៅកា ោឋនទំនប់ក្តពាំងងា ថា

21

សមា ៈទំងអស់រនាះ<មន>រៅកែុងឃលង
ំ រនាះ< ួេ>រវើយ។

22

ឃលង
ំ សថិតរៅកវនលងណ្ណថ្នកា ោឋនរនាះវដ ?

23
24
25

្៖ ខាំអ
ុ ត់បានរ

រតើរៅឯកា ោឋនទំនប់ក្តពាំងងាវឹង
ែ

ើញឃលង
ំ រទ។ សមា ៈវដេដឹកមក គឺថាយករៅោក់កវនលង តាវេ់ វតមដង

រៅនឹងអាងក្តពាំងងា។
ស៖ រលាកោំរទថា រៅកែុងកិេចក្បជំវឹង
ែ មនវតតមនប៉ានាាននាក់វដ ? ២០នាក់ ៥០នាក់ ឬក៏ ុ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448101

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

1

<រាប់ យ>នាក់? រលាកសូមរលាកបងាាញពីតួរេខ ថ្នវតតមនរពេក្បជំសមៃត់វឹង
ែ បានរទ?

2
3

54

្៖ ខាំស
ុ ូមជក្មបថា វតតមនវដេមនរៅអងគក្បជំយប់រម៉ាងដប់ពី

ឬរម៉ាងមួយរនាះ មិន

រទៀងរនាះ មនក្តឹមរមកងធំ រវើយវ រសនាតូេក្បវវេជាបួនក្បាំដណដប់នាក់។

4

ស៖ រលាករៅោំរ្
ា ះមនសសណ្ណជាក់លាក់វដ រទ គឺអក
ែ វដេេូេ ួមក្បជំសមៃត់រនាះ?

5

្៖ ខាំរុ ៅោំខលះ មន បា៉ាន់ ឈួង, រ្
ា ះ រៅ៉ា (នា ី) រៅភូមិដូនវេង រវើយរ្
ា ះ ផន រនាះ

6

បានសាលប់រវើយ, មនរ្
ា ះ សាន រៅរខតតរសៀមរាប ក៏ប៉ាវនតសពេថ្ងៃមិនដឹងថា ស់ ឬសាលប់។

7
8

ស៖ រតើក្តឹមក្តូវវដ រទថា រៅរពេរគថា រលាកគឺរគបានបំពាក់អាវធឲ្យរលាករដើមបីឲ្យកាលយ
រៅជាកងកា ពា បស់ តា<ឆ្ង>។ រលាករៅោំរទ រវើយរតើវក្តឹមក្តូវវដ រទ?

9
10

្៖ មិនទន់ក្តឹមក្តូវរទ រ្
ា ះវដេៗថារនាះ។
[១៥:១៦:៣៨]

11

ស៖ ខាំស
ុ ូមរ ៀបសំណួ រេើង វិញ។ រតើ តា<ឆ្ង> ធាលប់វដេក្បគេ់អាវធខលីឲ្យរលាករទ?

12

្៖ តាឆ្ង មិនវដេសាគេ់ មិនវដេក្បគេ់អាវធឲ្យខាំរុ ទ។

13

ស៖ ខាំស
ុ ូមអានេរមលើយ បស់រលាក<រ្លើយជូនមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ >ឲ្យរលាកសាដប់គឺ

14

00731156, វខា 00728848 ដេ់ 49។ “តា<ឆ្ង> េូេេិតខ
ត ំាុ គ្នត់យកខាំឲ្
ុ យរៅរធេើកា រៅឯកង

15

រវើយគ្នត់ក៏បានឲ្យកាំរភលើងខលីមួយរដើមមកខាំវុ ដ ។” រតើក្តឹមក្តូវរទ?

16

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

17

កំអាេទន់ៗ!

18

រ្លើយ! អរញ្ជ ើញរ្លើយ!

19

រលាក [2-TCW-996]៖

20
21

្៖ តាឆ្ង បានយកខាំម
ុ ករៅជាមួយគ្នត់ រៅផាះគ្នត់រោយសា ខាំុ រ
សួ រោយរលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

22
23
24
25

ើញខាំរុ ៅតូេ។

ស៖ វតខាំស
ុ ួ ថា គ្នត់មនបានក្បគេ់ការំ ភលើងខលីមួយរដើមឲ្យរលាករទ មនរពេរលាកោប់រផដើម
រធេើកា រៅកា ោឋនទំនប់ក្តពាំងងា?
ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
សាកសីកំអាេទន់រ្លើយតប!

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448102

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

1

55

សូមអរញ្ជ ើញសវក្ពះរាជអាជាា ងអនដ ជាតិ!

2

[១៥:១៨:៥៨]

3

រលាក វំងសង់ វយដ៍ រដសាាឯេ៖

4

បាទ សូមអ គណរលាកក្បធាន។ មិនវមនជាកា ជំទស់រទ អមាញ់មិញ<រមធាវីកា ពា កតី

5

បាន>និយយពីវផនកា រៅក្តពាំងងា<យ៉ាងេាស់> រវើយបនាាប់មករទៀត គ្នត់សួ សំណួ មួយរទៀត

6

ទក់ទងនឹងកាំរភលើង។ អ៊ីេឹងគឺរបើខំម
ាុ ិនក្េេំរទ គ្នត់និយយរពេរវលាខសគ្នែរវើយ។ អេ
៊ី ឹងសូមឲ្យ

7

<រលាករមធាវីកា ពា កតី>បញ្ញជក់ឲ្យេាស់<ជាងវែឹងរមើេ៍> រដើមបីឲ្យសាកសីវឹង
ែ គ្នត់យេ់ថារតើរយើង

8

កំពងវតនិយយអំពីរពេរវលាណ្ណវដ ។

9

ក្គប់ក្គង បស់ តាឆ្ង វែឹងវមិនក្តូវរទ គ្នត់រៅរក្កាមកា ក្គប់ក្គង បស់ តាវេ់ រៅរេើយរទ។

10

រវើយកា និយយវដេថា

គ្នត់រនាះសថិតរៅរក្កាមកា

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖
រនះជាកា ផដេ់សកខីកមាពីសំណ្ណក់តំណ្ណងសវក្ពះរាជអាជាារទ។

11

ខាំស
ុ ួ ថា <រតើ>គ្នត់មន

12

<>បំពាក់ការំ ភលើងរទរេើកដំបូងរនះ? រវើយរតើគ្នត់រៅវតយកកាំរភលើងវែឹងរៅតាមខលួនរទ រៅរពេេូេ

13

ុ ួ អំពីវតពីរ ឿងកាំរភលើងខលីរទ។
ក្បជំវឹង
ែ ? ខាំេ
ុ ង់សួ អ៊ីេឹង។ បាទ រដើមបីឲ្យេាស់លាស់ ខាំស

14

សួ រោយរលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖
ស៖ រតើរលាកធាលប់បានទទួេកាំរភលើងខលីពី តាឆ្ង រទ?

15
16

រលាក [2-TCW-996]៖

17
18
19
20

្៖ ខាំបា
ុ ទអត់វដេបានទទួេរទ។
[១៥:២០:១៦]
ស៖ ដូរេែះសក្មង់វដេខាំរុ ទើបអានឲ្យរលាកសាតប់

វដេរលាករ្លើយជូនមជឈមណឌេឯកសា

កមពជា
ុ មិនក្តឹមក្តូវរទ គឺថារលាកមិនធាលប់វដេបានទទួេកាំរភលើងខលីពី តាឆ្ង រទ។ អ៊ី េឹងវមនរទ?

21

្៖ បាទ។

22

ស៖ រតើរលាកមនោំអែកណ្ណខលះរទៀតវដ រទ រលាកមនដឹងថាអែកវដេេូេ ួមរៅកែុងកិេចក្បជំ

23
24
25

សមៃត់វឹង
ែ មនយកអាវធរៅតាមខលួនរទ?
្៖ អែកវដេេូេ ួមក្បជំសមៃត់រនាះអត់មនអាវធរទ រក្ពាះមនវតបងគីវ កដី រវើយនិងេប
ដងវ កវតប៉ារណ្ណ
ា ះឯង។

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448103

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

1

ស៖ រលាករៅនឹករ

56

ើញរទ ថារវតអេីបានជារលាក និងអែកដថ្ទរទៀតរនះក្តូវបានរគរៅឲ្យ

2

រៅេូេក្បជំរៅកែុងវផនកា សមៃត់វឹង
ែ ? រវតអេីបានជា តាវេ់ និង តាវឹងស ឲ្យរៅឲ្យរលាកេូេ

3

រៅក្បជំសមៃត់រដើមបីរក្តៀមេកខណៈបំពាក់អាវធបះរបា រនាះវដ រទ?

4

្៖ ខាំបា
ុ ទេូេរៅ ដូេជាមិននិយយពីរ ឿងក្បជំ ឬក៏ោក់វផនកា អីរសាះ ក្គ្នន់វតគ្នត់

5

និយយដូេរាងកំវបលងរេងតិេ អីបនតិេ ដូេជាមិនទន់របើកអងគក្បជំឲ្យធំកំភួនរទ ក្គ្នន់វតរៅកងតូេ

6

កងធំឲ្យរៅ និយយ របៀបរដើ រេងផង រសើេផង។

7

ស៖ រតើក្តឹមក្តូវវដ រទ ថាវផនកា សមៃត់រនះមិនបានអនវតតរទ ក្តឹមក្តូវរទ?

8

្៖ ពិតជាក្តឹមក្តូវវមន។

9

ស៖ រវើយរតើរលាកដឹងរទ មនរវតផេអេីវដេនាំឲ្យវផនកា សមៃត់រនះ មិនអាេ្នរៅ

10

អនវតតបាន?
្៖ ខាំបា
ុ ទដឹងអត់ដេ់រទ។

11
12

[១៥:២២:៤៤]

13

ស៖ រតើរលាកធាលប់ឮ ឬក៏ដឹងឮអំពីេិខិតមួយវដេ តាជាេ រផាើរៅឲ្យ រសា ភឹម វដ រទ?

14

្៖ ខាំបា
ុ ទដឹងឮ។ ក៏ប៉ាវនតកា ណ៍រនាះមិនដឹងជាពិត ឬមិនពិត ឮដំណឹងថា តាជាេ ត់ឯកសា

15

ព័ត៌មនរនាះរៅឪរកាកគ្នត់ រៅភូមិភាគបូពា៌រនាះ ឮថារគោប់បាន។

16

ស៖ សូមអានេរមលើយរេខរ ៀងទី៥១ បស់រលាក រៅកែុងកំណត់រវតសាតប់េរមលើយ៖ “សួ ៖

17

រតើរវតអេីក៏វផនកា មិនអាេរធេើរៅបាន? រតើកមាភិបាេមកពីនិ តីដឹងមន ឬក៏អត់? រលាករ្លើយដូេត

18

រៅ៖ បញ្ញារនះអាេវបកកា ណ៍ រោយសា

19

នី សា រនាះ ក្តូវបានរគោប់ខួ ន
ល រវើយកមាភិបាេនិ តីក៏រដើ ោប់ខួ លនមនសសពីកវនលងមួយរៅមួយ គឺ

20

<វខា ក្កវមបាន>ោប់កមលំងវដេរគសថិតរៅកែុងភូមិភាគពាយ័ពយ រវើយនិងភូមិភាគបូពា៌<វដេក្គប់

21

ក្គង់រោយ រសា ភឹម>។ រោយសា រសា ភឹម គឺជាដនលង បស់ តាញឹម រវើយ តាជាេ ជាកូន<ក្បុស

22

បស់ ញឹម។ ដំបូង រគោប់ភាគរក្េើនកមាភិបាេភូមិភាគបូពា៌ រវើយ>អ៊ីេឹងរក្កាយមក កមាភិបាេ

តាជាេ បានឲ្យនី សា មែក់យកសំបក្តមួយរៅ រវើយ

23

និ តីវឹង
ែ ក៏មកដេ់ <រវើយោប់ខួ ន
ល អែករៅ>ភូមិភាគពាយ័ពយ <គឺ ួមមនអែក>រៅកែុងកងេេ័ត<

ំ

24

និងក្សុក>។” រតើរលាកបានព័ត៌មនទំងអស់រនះមកពីណ្ណ វដេថាវផនកា រនះមិនអាេអនវតតរៅបាន

25

<>រោយសា វត តាជាេ ឲ្យនី សា មែក់យកសំបក្តវបកកា ណ៍រៅ? រលាកដឹងរ ឿងរនះមកពីណ្ណ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448104

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

1

វដ ?
្៖ (មីក្កូវូន
េ មិនទន់ក្បតិបតតិកា )

2
3

[១៥:២៤:៥៦]

4

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

5
6

កំអាេទន់ៗ!
រលាក [2-TCW-996]៖

7
8
9

្៖ ខាំស
ុ ងស័យថាក្បវវេជាវបកកា ណ៍

ស៖ វតសំណួ ខាំស
ុ ួ ថា រតើរធេើរម៉ាេបានជារលាកដឹង ឬក៏ន ណ្ណក្បាប់រលាកថានី សា បស់
តាជាេ រនះក្តូវបានោប់ខួ ន
ល រៅរពេវដេ តាជាេ ឲ្យសំបក្តមួយេាប់យករៅឲ្យ រសា ភឹម?
្៖ ខាំបា
ុ ទអត់បានរ

ើញផ្ទាេ់រទ ឮពីមួយតមួយរៅកែុងកងេេ័តរនាះ។ ឮថារគោប់នី សា

បានវបកកា ណ៍ តាជាេ យករៅភូមិភាគបូពា៌។

14
15

ស៖ ប៉ាវនតរតើសា វែឹងវវបកកា ណ៍

្៖ ខាំបា
ុ ទអត់ដឹងរទ ពីរក្ពាះខាំអ
ុ ត់បានរ

17

រក្កាយ។ ប៉ាវនតឮថារគោប់បានៗនី សា

18

ក្បដូេសាាន។

20
21
22
23

រោយសា វតរេេឮនូវខលឹមសា ព័ត៌មនរេញពីសំបក្ត

វដេយកពីភូមិភាគពាយ័ពយរៅ<ភូមិភាគ>បូពា៌វែឹង រតើ<ខលឹមសា អេីខលះជាបញ្ញា>?

16

19

បានជា

សួ រោយរលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

12
13

រោយសា វតរគោប់នី សា រនាះបាន

វផនកា រនះវរៅអត់ ួេ។

10
11

57

ើញ អត់ដឹងថ្ងៃរផាើ អត់បានរ

ើញ ឮវតព័ត៌មន

តាជាេ យករៅភូមិភាគបូពា៌រនាះរៅ ក៏ខំក្ាុ គ្នន់វតនិយយ

[១៥:២៦:៥០]
ស៖ រតើរលាក -- សំរលាកជួយ ំឭកដេ់កា េងោំ បស់រលាកជាងាីរមើេ៍ រតើអក
ែ ណ្ណជាអែក
ក្បាប់រលាកអំពីរ ឿងវែឹង?
្៖ អែកវដេក្បាប់ខំបា
ាុ ទមិនមនកា េងោំរទ។

ខាំរុ ៅកែុងេំរណ្ណមពីមួយរៅមួយរៅកែុងកង

េេ័តដូេគ្នែវែឹងឯង។

24

ស៖ ប៉ាវនតបវនថមរៅរេើ គឺថា វជារ ឿងមិនធមាតារទវដេភូមិភាគមួយរផាើសា រៅឲ្យភូមិភាគ

25

មួយរទៀត។ តាជាេ ជាកូនក្បសា បស់ រសា ភឹម។ រៅរពេវដេកមលំងរគនិយយតាមកងេេ័តឮតៗ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448105

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

58

1

គ្នែអ៊ីេឹង វជារ ឿងមួយធមាតា ឬក៏ជារ ឿងមួយេវមលកវដេ<>រគឮក្គប់គ្នែថា នី សា តាជាេ ក្តូវ

2

បានរគោប់ខួ ន
ល វែឹង?
្៖ រយើងដឹងព័ត៌មនរនាះរោយសា រគោប់នី សា បាន

3

ខសឹបរខសៀវគ្នែរយើងរោយរៅកែុងកា

4

ក្បយ័តែ ខលបខាលេវដ ។ ក៏ប៉ាវនតឮមកេោមអារាមរេះវតវូៗមក ឮថាពិតក្បាកដថារគោប់វមន។ ក៏ប៉ាវនត

5

ពាកយរនះមិនដឹងរេញមកពីណ្ណរទ។ វឮតៗគ្នែ ខាំក
ុ ៏ឮពីរគវដ ។

6
7

ស៖ រតើពាកយេោមអារាមវែឹងមនបាននិយយេមែិត ពនយេ់េមែិតថារវតអេីបានជារគោប់
ខលួននី សា វែឹង គឺរដើមបីបញ្ឈប់កា អនវតតវផនកា សមៃត់វឹង
ែ ?

8
9

្៖ ោប់រផតើមពីរពេរនាះមក រគក៏ោប់រផតើមោប់ តាជាេ ោប់អីវូ វវមកបនតបនាាប់មក
តាំងពីរ ឿងវដេោប់បានរនាះមក ោប់មកបនតៗគ្នែ វូតដេ់ថាែក់រក្កាម។

10
11

ស៖ រតើរលាកវដេធាលប់ឮ តាញឹម ç ស់ ញឹមç ឪពក បស់ តាជាេ ធាលប់យក បស់ ប ពី
ភូមិភាគបូពា៌មកកាន់ភូមិភាគពាយ័ពយវដ រទ?
្៖ ខាំបា
ុ ទអត់វដេរ

12
13
14
15
16
17
18

ើញរទ។

[១៥:២៩:៣៦]
ស៖ រតើរលាកធាលប់ឮថា

ស់ ញឹម យកវសបករជើងៗកមពជា
ុ រយើងពីភូមិភាគបូពា៌មកវេកដេ់

កមលំងកងេេ័តរៅភូមិភាគពាយ័ពយវដ រទ?
្៖ អត់ឮថា យកមកពីភូមិភាគបូពា៌មកវេករទ។ ក្ទនាប់រជើងរនាះ រគរៅក្ទនាប់រជើងបូពា៌
វតមដង អត់មនរ្
ា ះភូមិភាគរទ ក្ទនាប់រជើងបូពា៌ រគរៅក្ទនាប់រជើង បបវខា ក្កវម។
ស៖

បាទ ខាំុ ករមើេ៎ វក្កងរលាអាេ ំឭកដេ់កា េងោំរលាកបាន។ <តាមេរមលើយ បស់

19

រលាកជាមួយ េី.សី.រខម> រលាកសាកសី <>ERN ជាភាសាអង់រគលស 00731172, វខា 00728870

20

។ អែករសើបអរងកតបានសួ រៅរលាកដូេតរៅ៖ “រតើគ្នត់ (តាញឹម) រធេើដំរណើ មកញឹកញាប់ ឬក៏មិន

21

វដេរទ? រលាករ្លើយថា៖ រៅរពេវដេមនវផនកា វែឹង គ្នត់រធេើដំរណើ មកជាញឹកញាប់។ រក្កាយ

22

មក គ្នត់មកទំងថ្ងៃទង
ំ យប់ ជួនកាេមករពេ រសៀេ គឺជួនកាេមករពេលាៃេ រពេខលះ ជួនមក

23

រម៉ាងពី <យប់>។ រវើយសួ ថា៖ រវតអីបានគ្នត់មកទីរនាះ? រលាករ្លើយថា៖

24

វសបករជើងផ្ទាត់កមពជា
ុ ពីភូមិភាគបូពា៌មកវេកឲ្យកងេេ័ត។ រវើយអែករសើបអរងកត មជឈមណឌេឯក-

25

សា កមពជា
ុ ក៏សួ រទៀត៖ អូ៎! វសបករជើងផ្ទាត់? គឺថាវសបករជើងសាែតៗ យកមកវេកឲ្យរយើង។ រៅរពេ

ស់ ញឹម យក

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448106

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

59

1

វែឹង រយើងមនវផនកា រវើយ។ ខាំខា
ុ ល េណ្ណស់ េំរពាះវផនកា សមៃត់រនះ។” រលាកសាកសី េំណេក្តង់

2

រនះ ហាក់បីដូេជាថា វសបករជើងផ្ទាត់វដេ ស់ ញឹម យកមកពីភូមិភាគបូពា៌រនះ<>វជាប់ពាក់ព័នរធ ៅ

3

នឹងវផនកា សមៃត់។ រតើវក្តឹមក្តូវវដ រទ ឬក៏ខំយ
ាុ េ់ខស?

4

[១៥:៣១:៥២]

5

្៖ មិនក្តឹមក្តូវរទ ពីរក្ពាះក្ទនាប់រជើងរនះ មិនវមនយកពីភូមិភាគបូពា៌មករទ គឺថាក្ទនាប់

6

រជើងរ្
ា ះ “ក្ទនាប់រជើងបូពា៌” វតមដង រគរៅក្ទនាប់រជើងបូពា៌

7

ក្កវម។ ក៏ប៉ាវនត តាវេ់ បាន រគបានដឹកមកដេ់កវនលង តាវេ់ ៗយកមកវេកោយឲ្យកងេេ័តតំបន់

8

បប បស់វខា ក្កវម កងទ័ពវខា

បស់ផងគ្នត់។

9

ស៖ បាទ ខាំទ
ុ ទួេយកេរមលើយ បស់រលាកថា វជារ ឿងវេកោយជូនកមលំងកងេេ័តជារ ឿង

10

ធមាតារទ។ ប៉ាវនត<រលាកផ្ទាេ់ ហាក់ដូេជាភាជប់វសបករជើងរនះផ្ទាត់ជាមួយនឹងវផនកា សមៃត់។> រតើ

11

វសបករជើងផ្ទាត់បូពា៌រនះ <វដេយកមករោយ ញឹម មន>ជាប់ពាក់ព័នរធ ៅនឹងអេី<រៅនឹង>វផនកា

12

<ោប់រផតើមបំពាក់អាវធ>រងើបបះរបា អីវដ រទ?
្៖ ខាំដ
ុ ឹងមិនដេ់រទ គរក្មង បស់អក
ែ ខាងរេើ។ ខាំដ
ុ ឹងថា ក្គ្នន់វតសងស័យ វអត់េាស់កា

13
14

មិនដឹងថា រគមនកា ក្កឡាប់ោក់ ឬយ៉ាងណ្ណ ខាំក
ុ ៏ដឹងមិនដេ់វដ អត់ហាននិយយ។

15

ស៖ ខាំស
ុ ូមសួ សំណួ មួយេំនួនបវនថមរទៀតរៅរេើកិេចក្បជំសមៃត់រនះ។ រលាកសាកសី តាវេ់

16

រៅរពេវដេគ្នត់និយយអំពីក្កម វដករកះ អាវយឺតសៗ គឺថានឹងក្តូវវេកជូនឲ្យថាែក់ដឹកនាំ។ រលាក

17

នឹករ

18
19

ើញេំណេរនះរទ?

[១៥:៣៣:៥៤]
្៖ ខាំបា
ុ ទនឹករ

ើញ។ ក្ទនាប់រជើង វដករកះ អាវយឺត វេកឲ្យពួករមកងៗ។ រៅរពេវដេ

20

គ្នត់វេកោយ ួេ គ្នត់ក្បាប់ រដើ រេងផង កំវបលងផង គ្នត់និយយរដើ ផង អត់មនអងគយ
ុ រទ គ្នត់រដើ

21

េងែេ
ុ
គ្នត់ថា ពួកមិតឯ
ត ងទំងអស់គ្នែ អនាគតរៅនឹងកាលយរៅសទធ វតស័កដិ៣ទំងអស់។ ខាំក
ុ ៏មិនបាន

22

ោប់អា មាណ៍រៅរេើ ូបគ្នត់។

23

ស៖ ដូរេែះរលាកទទួេសាគេ់ថា វសបករជើងផ្ទាត់ ក៏ដូេជាវដករកះ គឺថាក្តូវបានវេកោយ វត

24

វេកោយសក្មប់វតថាែក់ដឹកនាំរទ។ រតើរលាកេង់និយយថារម៉ាេវដ រៅរពេថាវេកឲ្យវតថាែក់ដឹកនាំ

25

រនាះ? រតើថាែក់ដឹកនាំកក្មិតណ្ណវដេរគនឹងក្តូវវេក វដេរគបានវេកវសបករជើង រវើយនិងវដករកះទំង

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448107

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

1

60

រនះរៅឲ្យ?

2

្៖ វេកឲ្យពីក្តឹមឋានៈកងតូេរេើងរៅដេ់វ រសនាតូេ រសនាធំ។

3

ស៖ រៅកែុងសក្មង់ដវដេវដេរលាកបានរ្លើយ រលាករ្លើយថា តាវេ់ រក្បៀបរធៀបអំពីកា

4

រក្ជើសរ ីសកមលំងរៅកែុងកងេេ័តរនះ ដកក្សង់៖ “គឺរធេើឲ្យដូេរៅនឹងអេីវដេកងទ័ពរធេើ”។ ដូរេែះរលាក

5

រ្លើយថា រៅរពេវដេគ្នត់និយយរក្កាយេប់ក្បជំវបបកំវបលងរនះ<ជាមួយនឹងកមាភិបាេគ្នែគ្នត់> គឺ

6

រក្បៀបរធៀបថា <កា រក្ជើសរ ីស>កងេេ័តរនះ ក្តូវរធេើ<ឲ្យ>ដូេអេីវដេកងទ័ពរធេើវដ ។ រតើរលាកេង់

7

និយយថារម៉ាេកវនលងរនះ?

8
9

្៖ ខាំស
ុ ំរៅវដេភាសាវដេគ្នត់និយយរនាះ
បំពាក់ឲ្យកងេេ័ត បស់រយើងខាំ។
ុ

10
11

ស៖ រៅរពេវដេរលាកនិយយវបបរនះ រតើរលាកេង់មនន័យថា គ្នត់រ ៀបេំកា បះរបា ឲ្យ
មន េនាសមព័នដ
ធ ូេរៅនឹង េនាសមព័នក
ធ ងទ័ពវដ ។ អ៊ីេឹងវមនរទ?

12

[១៥:៣៦:៤៦]

13

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

14

កំអាេទន់រ្លើយតប!

15

អរញ្ជ ើញសវក្ពះរាជអាជាា ងអនត ជាតិ!

16
17
18
19

ខាំស
ុ ងស័យថាក្បវវេជាអាេថានឹងយកមក

រលាក វំងសង់ វយដ៍ រដសាាឯេ៖
ខាំស
ុ ូមជំទស់រៅនឹងពាកយរពេន៍វដេបានរក្បើក្បាស់គឺពាកយថា“បះរបា ”។ សាកសីមិនបានិយយ
អំពីពាកយ “បះរបា ” រទ។ ដូរេែះ សូមរមធាវីកា ពា កដីកំរក្បើពាកយរនះថាជាពាកយ បស់សាកសីរនាះ។
រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

20

ក្បវវេជាសវក្ពះរាជអាជាាអាេរក្ជើសរ ីសពាកយឲ្យខាំរុ ក្បើវតមដងរៅ <រោយោប់រផតើមរេញ

21

ពីកងទ័ពរងើបរេើងក្បឆ្ំងនឹងវខា ក្កវម អាវធ> សមព័នក
ធ ងទ័ព <>វសបករជើង។ អ៊ីេឹងសូមក្ពះរាជ

22

អាជាា កពាកយណ្ណមកោក់ឲ្យខាំរុ ក្បើេំវតមដងរៅ។ <រលាកក្បធាន ខាំរុ ៅោំសាតប់។>

23
24
25

រលាក វំងសង់ វយដ៍ រដសាាឯេ៖
ខាំម
ុ ិនេង់រ្លើយរទរលាកក្បធាន

គឺរមធាវីកា ពា កដីគ្នត់សួ សំណួ មកឲ្យខាំុ

រវើយខាំក្ុ គ្នន់វត

ជំទស់រៅនឹងពាកយរពេន៍ បស់គ្នត់ ក្គ្នន់វតសំឲ្យគ្នត់រ ៀបេំសំណួ រេើង វិញ។ អ៊ីេឹងខាំម
ុ ិនេង់ឲ្យគ្នត់

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448108

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

1

61

សួ មកខាំុវិញរទ។

2

[១៥:៣៨:០៤]

3

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

4

រលាកក្បធាន ដូេមែក់ៗបានក្ជាបរវើយ គឺថាភាសាអង់រគលស បស់ខំគ
ាុ ឺវរៅមនកក្មិតវដ ខាំុ

5

រេះវតក្តឹមពាកយថា “ ីវបេលាន” វែឹងឯង “បះរបា ” វែឹងឯង មិនដឹងរក្បើអីឲ្
េ យជំនួសវែឹងរទៀតរទ។

6

<របើសិនមនអែកណ្ណរេះ ជួយក្បាប់ខំផ
ាុ ង?>

7

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖

8

សូមបញ្ញជក់អំពីអីវេ ដេតំណ្ណងសវក្ពះរាជអាជាារេើករេើងឲ្យេាស់លាស់។

រលាក<េង់>

9

និយយថា <>រមធាវីកា ពា កដី<កំពងបញ្ញជក់អំពីពាកយ>“ ីវបេលាន ç បះរបា ”រនះ ឬក៏យ៉ាងរម៉ាេ?

10

<របើសិនមិនទន់ដេ់ដំណ្ណក់កាេវែឹងរទ រមធាវីកា ពា កតីមិនក្តូវរក្បើពាកយវែឹងរទ។ រតើខំាយ
ុ េ់វឹង
ែ

11

ក្តឹមក្តូវវដ រទ?>

12

រលាក វំងសង់ វយដ៍ រដសាាឯេ៖

13

រនះជាកា បកក្សាយរមធាវីកា ពា កដីេំរពាះអងគរវតមួយេំនួន វដេហាក់ដូេជាមិនបងាាញឲ្យ

14

រ

15

សាកសីគ្នត់មិនវដេនិយយថាមនកា បះរបា រទ។ គ្នត់ក្គ្នន់វតនិយយថាមនវផនកា មួយ វដេជា

16

ក្បវវេជាវផនកា បំពាក់អាវធកងេេ័ត

17

និយយអំពីពាកយថា “បះរបា ” ទេ់វតរសាះ រវើយសវរមធាវីកា ពា កដី គ្នត់យកពាកយ “បះរបា ”

18

រនះមករក្បើ។ <ខាំគ
ុ ិតថា រយើងមិនក្តូវរក្បើពាកយរនះរៅដំណ្ណក់កាេរនះរទ ឬកែុងក ណីណ្ណក៏រោយ មិន

19

ក្តូវរក្បើជាមួយនឹងសាកសីមែក់រនះរទ។>

20

ើញេាស់តាម យៈសកខីកមា បស់សាកសី ូបរនះ។ អ៊ីេឹងគ្នត់បកក្សាយតាមពាកយ បស់គ្នត់ រវើយ

ក៏ប៉ាវនតគ្នត់មិនដឹងព័ត៌មនេមែិតរទ។

អ៊ីេឹងគ្នត់អត់មន

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

21

ខាំវុ រងេងរវើយរលាកក្បធាន។ ខាំុ កពាកយជំនួសពាកយរនះ កមិនបាន កនឹកមិនរ

ើញ។ រោយ

22

សា វតកែុងរសៀវរៅរក្បើពាកយរនះវដ

23

ក្បាស់រៅកែុងសាថនភាពកងទ័ពទំងអស់<រៅកែុងពិភពរលាក នារពេបេចប
ុ បនែរនះ> គឺនិយយអំពីកា

24

បះរបា <ក្បោប់អាវធ>។ ខាំព
ុ ិតជានឹកមិនរ

25

<ជាពាកយ “បះរបា ”>។ ក្បវវេជាពាកយរនះគឺថា រគរក្បើ

ើញថា ក្តូវរក្បើពាកយអេីជំនួសពាកយរនះរទ។

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448109

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

1
2
3

អរញ្ជ ើញ! រវើយអាេរក្បើក្តឹមកក្មិតវផនកា ឬក៏គរក្មងវផនកា បានរវើយ រក្ពាះរយើងសាដប់
យូ រវើយ ដូេជាកក្មិតក្តឹមវតគរក្មងមនវផនកា គរក្មងកា ប៉ារណ្ណ
ា ះ។
សួ រោយរលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

4

ស៖ រលាកសាកសី ខាំស
ុ ូមក្តេប់មករក្កាយបនដិេ។ វផនកា រនាះ រតើវផនកា រនះគិតថានឹងក្តូវ

5

អនវតតកែុងេកខណៈវបបជាកងទ័ព

6

វដេនឹងក្តូវអនវតតកែុងេកខណៈ របៀបជាកងទ័ពរនាះ?

7

[១៥:៤១:១០]

8

រលាក [2-TCW-996]៖

ឬក៏យ៉ាងរម៉ាេរៅរពេវដេរលាកនិយយថា

9

្៖ បាទ ខាំក្ុ គ្នន់វតសងស័យ ក្បវវេ រក្ពាះវអត់ទន់រ

10

ាុ ិនទន់ថាកងទ័ព រក្ពាះវអត់ទន់រ
ក្បវវេជាបំពាក់រៅជាកងទ័ព ក៏ខំម

11

រមើេរៅសងស័យ។

12

62

មនវផនកា រវើយ

ើញ គរក្មងតាមខាំក្ុ បវវេ
ើញ។ ក្គ្នន់វតគរក្មងតាម

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

13

រលាកក្បធាន រៅខេះ២០នាទីរទៀតរម៉ាងបួនរវើយ<។ ខាំបា
ុ នកត់សមគេ់រ

ើញថា រោយសា

14

វត>រសេកដីសរក្មេ បស់<អងគជំនំជក្មះ រយើងបានោប់រផតើមតាំងសំណួ យឺត២០នាទី។ របើសិនអងគជំនំ

15

ជក្មះអនញ្ញាត ខាំស
ុ ូមបញ្ច ប់រៅរម៉ាង០៤:០០ បនាាប់មក សវភាតាខាំ>
ុ ក្កុមរលាករមធាវីកា ពា កដី

16

រខៀវ សំផន ក៏សូមរក្បើរពេ២០នាទីរទៀតវដ សក្មប់ក្ពឹកវសែក។

17

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
បាទ អរញ្ជ ើញ!

18
19

សួ រោយរលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

20

ស៖ រលាកសាកសី

ខាំស
ុ ូមេូេរៅនិយយអំពីកា ទំនប់ក្តពាំងងា

រោយសា ថាជាសវនាកា

21

អសាធា ណៈ ខាំក្ុ បវវេជាអាេអានរ្
ា ះបគគេរនះឲ្យេំរ្
ា ះវតមដងរវើយ។ រលាកសាគេ់មនសស

22

មែក់រធេើកា រៅកា ោឋនទំនប់ក្តពាំងងារ្
ា ះ បា៉ាន់ ឈួង រលាកសាគេ់រទ?

23

[១៥:៤២:៤៥]

24

រលាក [2-TCW-996]៖

25

្៖ ខាំបា
ុ ទសាគេ់។

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448110

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

1
2

ស៖ ក្បវវេជាខាំអា
ុ នខសរវើយ

ក៏ប៉ាវនតរពេវដេរលាកនិយយអំពីវតតមនអែករៅក្បជំរៅ

កែុងកិេចក្បជំអំពីវផនកា សមៃត់រនះ រតើមនវតតមន បា៉ាន់ ឈួង រនះវដ រទ?

3
4

63

្៖ កែុងក្បជំយប់រនាះមន បា៉ាន់ ឈួង ដូេខាំរា
ុ យរាប់ខាងមខរនាះមន ខាំោ
ុ ំមិនអស់វដេវយូ
រពក។ សាគេ់វត បា៉ាន់ ឈួង មួយេាស់ រវើយនិងមិតនា
ត ី រៅ៉ា រនាះរៅសពេថ្ងៃវឹង
ែ មួយវដ ។

5

ស៖ រលាកដឹងរទ បា៉ាន់ ឈួង សពេថ្ងៃរនះរៅ ស់រានមនជី វត
ិ រទ?

6

្៖ ខាំបា
ុ ទដឹងដំណឹង បា៉ាន់ ឈួង រៅ ស់ក៏ប៉ាវនតគ្នត់អត់សូវមនសខភាពេែរទ។

7

ស៖ បាទ

ខាំយ
ុ េ់រវើយរលាកសាកសី។

បា៉ាន់

ឈួង

ក៏ក្តូវ<សួ >រោយអែករសើបអរងកត

8

មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ សួ អំពីកា បះរបា រនះវដ ។ រវើយ បា៉ាន់ ឈួង រេើករេើងអំពីរ្
ា ះ រវង

9

សំ ិន។ បា៉ាន់ឈួង រេើករេើងពីរ្
ា ះ រវង សំ ិន រនះ េះរលាក វិញនឹករ

ើញរទ រ្
ា ះរនះ?

10

្៖ ខាំបា
ុ ទអត់វដេឮរទរ្
ា ះរនាះ។

11

ស៖ រតើក្តឹមក្តូវរទថា បា៉ាន់ ឈួង រនះរបើគិតអំពីកែុង េនាសមព័នអ
ធ ំណ្ណេរនះ បា៉ាន់ ឈួង ធំជាង

12
13
14
15
16
17
18

រលាក។ អ៊ីេឹងឬក៏អត់រទ?
[១៥:៤៤:៤៤]
្៖ ពិតវមនរវើយ បា៉ាន់ ឈួង រៅកែុងកងេេ័តគ្នត់ជាៗកងវ រសនាតូេ គ្នត់កាដប់វ័យ
កណ្ណ
ដ េ គ្នត់អត់បានកាដប់យវជនរទ គ្នត់កាន់ពួកវ័យកណ្ណ
ដ េវដេរគរ ៀបកា ឲ្យ។
ស៖ រៅកែុងកង បស់រលាក រតើរគមនរគ្នេនរយបាយអេីវដ េំរពាះក្បជាជនងាី? រៅកែុងកង
បស់រលាក រតើ<មន>ក្បជាជនងាី និងក្បជាជនោស់<វដ រទ>?
្៖ ខាំបា
ុ ទអត់វដេឮរគក្សាវក្ជាវថា កអីរទ។

រគយូ ៗរៅ

មនរគេះអរងកត

រគ កពួក

19

និសសិត ពួកអែករេះដឹងខពស់ៗ ក៏ប៉ាវនតខំាបា
ុ ទរៅកែុងរនាះ ខាលេមនបងបែូនជរមលៀសរៅ ស់រៅជាមួយខាំវ
ុ ឹង
ែ

20

ខាលេមនជាប់ ខាំរុ េះវតគយគន់ក្បាប់រគវដ កំឲ្យនិយយអីរផតសផ្ទតស។

21

ស៖ រតើខួ ន
ល រលាកផ្ទាេ់ធាលប់វដេបញ្ញជឲ្យក្បជាជនងាីរធេើកា ធៃន់ធៃ ជាងក្បជាជនោស់រទ ដូេជា

22

បងខំឲ្យជីកដី វ កដី េំបាកេំបិនជាងក្បជាជនោស់ ឬក៏ក្បជាជនទំងពី ក្បរភទរនះរធេើកា ដូេវតគ្នែរទ?

23

្៖ បាទ ក្បជាពេ ដឋទង
ំ ពី ក្បរភទរនះ គឺថាមិនថា១៧រមសា មិនថា ំរោះរទ គឺថាកា ងា

24

ដូេវដេគ្នែ ៣វម៉ាក្តគូបដូេវតគ្នែ។ សូមបីវតរមកងរនាះ ក៏មនសវក្ងក ដងវ ក ៣វម៉ាក្តគូបដូេវតគ្នែ។

25

ស៖ រវើយថារតើក្បជាជនងាី និងក្បជាជនោស់ទទួេបានថាែំសងកូវ ទទួេ បបអាហា បានដូេ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448111

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

1

ៗគ្នែវដ រទ?

2
3
4

64

្៖ ទទួេបាន បបអងគកា កំណត់ពី កំប៉ាង

ក្ពឹកលាៃេ

លាៃេមួយ ក្ពឹកមួយ វតអត់បានោំ

ឯកជនរទ ោំ ួម។
[១៥:៤៧:៤៨]

5

ស៖ ប៉ាវនតសំណួ បស់ខំពា
ាុ ក់ព័នរធ ៅនឹងេំណីអាហា

ថាែំរពទយ គឺថាមិនមនកា វេកខសៗគ្នែ

6

រទ គឺវេកដូេៗវតគ្នែរទ ទំងថាែំសងកូវ ទំង បបអាហា វងក្បជាជនងាី និងក្បជាជនោស់។ រតើ អ៊ីេឹង

7

ឬក៏យ៉ាងណ្ណ?

8
9

្៖ ក្តឹមក្តូវរវើយ គឺថាវេកតាម វេកតាមអែកជំងឺ មិនថាងាី មិនថាោស់រទ ឲ្យវតជំងឺ អែក
កងកមលំង េេ័តរនាះ មិនរ ីសមខ។

10

ស៖ រៅេរមលើយ បស់គ្នត់រ្លើយជូនមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ
គឺឯកសា

E3/9094 បា៉ាន់

11

ឈួង រ្លើយក្តង់ ERN អង់រគលស 00728673, វខា 00734075 និងបារាំង <01123635> គឺបានសួ

12

អំពីក្បជាជន<១៧រមសា> រវើយគ្នត់រ្លើយដូេតរៅ៖ “របើសិនណ្ណ<មិនមនបងកកមលំងឲ្យវបកបាក់

13

រទ> រយើងក្សឡាញ់<ពួករគ>ដូេបងបែូន បស់រយើងវដ ។” រតើខួ ន
ល រលាកផ្ទាេ់រនះ រលាកមនទសសនៈ

14

ក្សឡាញ់ក្បជាជនងាីវដ រទ?
្៖ ខាំបា
ុ ទ អែក១៧ អែករមសា ដូេវតបងបែូនងាីវដេជរមលៀសរៅពីភំរែ ពញ វដេរៅឯរណ្ណះ

15
16

ក្សឡាញ់ដូេវតគ្នែ ដូេរាប់អានគ្នែ វូតដេ់វបកបាក់គ្នែ យំឱបគ្នែ។

17
18
19
20

ស៖ រតើក្តឹមក្តូវវដ រទ<>តាវេ់ <មន>រេខា<មែក់ វដេជា>ក្បជាជនងាី?
[១៥:៥០:២៧]
្៖ កែុងេិតត តាវេ់ ខាំម
ុ ិនវដេបានគ្នត់គំរាមកំវវងឮថា អែកណ្ណ គឺថាោក់វតវផនកា មក
៣វម៉ាក្តគូបមក ដឹងវត៣វម៉ាក្តគូប។ គ្នត់អត់វដេមករបៀតផង រៅរេើវតរមកងតូេកងធំវឹង
ែ ឯង។

21

ស៖ សំណួ ខាំុ រតើរលាកដឹងថា រសាៀន បស់ តាវេ់ ជាក្បជាជនងាី ឬក៏ជាក្បជាជនោស់?

22

្៖ រសាៀន បស់ តាវេ់ វដេវតងបូកសថិតិវម៉ាក្តគូបរនាះ គឺបងបែូនងាី អែកមកពីភំរែ ពញ។ ខាំោ
ុ ំ

23

រ្
ា ះមិនបាន។ គ្នត់រ ៀនបានខពស់ណ្ណស់ មិតនា
ត ីរនាះ។

24

ស៖ េះ តាវេ់ ៗជាបញ្ញាជនវដ រទ? តាវេ់ មនេំរណះដឹងខពង់ខពស់វដ រទ?

25

្៖ តាមខាំបា
ុ ទដឹង ថ្នជីវក្បវតតិគ្នត់ៗរេះរក្េើន។ គ្នត់រេញពីនិសសិត សា្សាតោ យផង តាមខាំុ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448112

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

1

65

ដឹងគ្នត់។

2

ស៖ េះ តាវឹងស? តាវឹងស ជាក្គូ ឬក៏ជាសា្សាតោ យអីវដ ឬរទ?

3

្៖ តាវឹងស ខាំបា
ុ ទអត់ោំពីរ ឿងជីវក្បវតតិរទ។ ខាំបា
ុ នវតសាគេ់។ ក៏ប៉ាវនតរគតំបន់៥ គ្នត់រៅវត

4

កវនលងតំបន់ រយើងអត់បានរៅសូវរបៀតបតរគ។

5
6

ស៖ រតើរលាកអាេជក្មបជូនអងគជំនំជក្មះបានរទអំពីក្បពនធ បស់ តាវេ់? រតើក្បពនធ តាវេ់
សពេថ្ងៃរៅ ស់វដ រទ?
្៖ បាទ ខាំបា
ុ ទដឹង។ វតដឹងមកយូ រវើយ ក៏ប៉ាវនតសពេថ្ងៃមិនដឹងថា ស់ ឬសាលប់។ សពេថ្ងៃរៅ

7
8

មខ្
ែ ង ក៏ប៉ាវនតមិនដឹងថាគ្នត់រៅ ឬមិនរៅ ភូមិមខ្
ែ ង ក្សុកភែំក្សុក។

9

ស៖ រតើរ្
ា ះគ្នត់រនាះរ្
ា ះ យយ<គិន> ឬក៏ ជា <គិន>?

10
11
12
13

្៖ រ្
ា ះវេ គិន។ ខាំរុ ៅគ្នត់វតបង គិនៗ។ រ្
ា ះបង គិន ក្បពនធ តាវេ់។
[១៥:៥៣:៥៨]
ស៖ រវើយរបើខំយ
ាុ េ់មិនក្េេំរទ ្សតីវដេរលាករទើបរេើករ្
ា ះមនរនះវដ រ្
ា ះ នា ី រៅ៉ា។
រតើនា ី រៅ៉ា រៅ ស់រានមនជី វិតវដ រទ?

14

្៖ នា ី រៅ៉ា រៅភូមិដូនវក្េង សពេថ្ងៃគ្នត់ោស់កាន់វតខាលង
ំ រវើយ រៅ ស់។

15

ស៖ រៅរពេរនាះ រតើរលាកមនដឹងថា មនកា វយដំសួ េរមលើយរៅ<ផាះ>តាវេ់ រទ? គឺ

16
17
18
19
20

អែកវដេរគក្តូវបានរគោប់ខួ លនរគយករៅសួ េរមលើយ<>?
្៖ ខាំអ
ុ ត់វដេបានដឹងរទ មិនវដេរ

ើញកវនលងថាកវនលង តាវេ មនគក ឬកវនលងសនតិសខ

អត់មនរទ។
រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖
រលាកក្បធាន ខាំអា
ុ េនឹងបញ្ច ប់មនរម៉ាងបនតិេរវើយ <ខាំម
ុ នសំរណើផ្ទាេ់មត់មយ
ួ > ពាក់ព័នធ

21

រៅនឹង វិធាន៨៤ កថាខណឌ៣ គឺឯកសា វដេខាំរុ េើករេើងខាងរដើមគឺ D366/7.1.479 <ជាឯកសា

22

វដេខាំស
ុ ូមរេើកមកសួ សាកសី។> ដូេខាំបា
ុ នជក្មបជូនរវើយ គឺឯកសា មកពីក្កសួងកសិកមា -- មក

23

ពីក្កសួងពាណិជជកមា េះវខសីហា ១៩៧៦។ <តាមកា អនវតតពីមនរោយភាគី ក៏ដូេជា ូបខាំផ្ទ
ុ ា េ់ គឺ>

24

ខាំស
ុ ូមរសែើ<ផ្ទាេ់មត់>ឲ្យអងគជំនំជក្មះរមតាតទទួេយកឯកសា រនះ<ជាភសតតា
ុ ងផង។>

25

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448113

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

1

66

រតើរដើមបីឲ្យអងគជំនំជក្មះទទួេយកបាន រតើវមនកា ពាក់ព័នអ
ធ ីវេ ដ ?

2

[១៥:៥៦:១១]

3

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

4

<ជាបឋម> វជាឯកសា រេញរៅសម័យកាេរនាះ <រវើយវក៏មនរៅកែុងសំណំរ ឿងក្សាប់

5

>។

ឯកសា រនះ

6

វេកោយថាែំរពទយ <ជាពិរសស>ទប់សាកត់ជំងឺក្គុនោញ់ <ជាឱសងវដេបានមកពីក្បរទសេិន> ថាែំ

7

រពទយ<រនះ ួមមន>ថាែំគល័ ូគីន និងក្ពីម៉ាគីន <រវើយឯកសា រនះក៏រេើករេើងអំពីេំនួនក្គ្នប់ថាែំ>វដេ

8

បានវេករៅតាមភូមិភាគនីមួយៗ រវើយដូេវដេអងគជំនំជក្មះក្ជាបរវើយថាបញ្ញាជំងឺក្គុនោញ់រនះ គឺ

9

វតងវតរេើករេើង វូតរៅក្គប់កា ោឋនកា ងា ទំង<ឡាយ>។ អេ
៊ី ឹងឯង<អេីវដេគួ ឲ្យោប់អា មាណ៍

10

បវនថមរទៀតរនាះ គឺរយើងដឹងថា>ទំងគល័ ូគីន ទំងក្ពីម៉ាគីន ជាក្បរភទថាែំរពទយវដេរគកំពងវតរក្បើ

11

ក្បាស់ វូតដេ់សពេថ្ងៃរនះឯង<។ គួ ឲ្យោប់អា មាណ៍ផងវដ

12

<ទទួេពាន ងាេន់ណូវបេ រោយសា ពួករគបាន ករ

13

ដឹង

14

ក្បរទសេិន>

15

ស្ងាគមរៅរវៀតណ្ណមផងវដ ។

16

សម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ <>រដើមបីទប់សាកត់ និងពាបាេជំងឺក្គុនោញ់<មិនឲ្យ ីករាេោេ>។

17

ដូរេែះ<>ទក់ទងរៅនឹងសាថនភាព<កា ងា

18

ឯកសា រនះគួ ឲ្យោប់អា មាណ៍ខាលង
ំ >។ យ៉ាងដូរេែះឯង រទើបខាំរុ សែើសំរោយផ្ទាេ់មត់ ឲ្យអងគជំនំជក្មះ

19

រមតាតទទួេយកឯកសា រនះ។

ថាែំរពទយរនះ

20

[១៥:៥៨:២៦]

21

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

22
23
24
25

និយយអំពីកា វេកោយថាែំសងកូវ។ វពាក់ព័នរធ ៅនឹងទសសនៈ ពាក់ព័នរធ ៅនឹងកា

វដេ>អែក វិទាសា្សតរវជជសា្សតេិន

ើញ>ថាែំ<ក្បឆ្ំងជំងឺក្គុនោញ់រនះ>។ តាមខាំុ

<ក្តូវបាន>រគរធេើកា សិកាក្សាវក្ជាវ<រោយ>សមៃត់<រៅឆ្ែំ១៩៦៧

រក្កាមកា ដឹកនាំ បស់<រលាកក្បធាន>រៅ៉ា<។>
<រវើយរក្កាយមករទៀត

រៅកែុង

ថាែំរពទយរនះក៏ក្តូវរក្បើក្បាស់កែុង

រគបានរក្បើក្បាស់យ៉ាងរក្េើន>

និង>សខភាព បស់ក្បជាជន<>ជាទូរៅ<

រៅកែុង

ខាំគ
ុ ិតថា

ភាគីដថ្ទរទៀត មនអេីពាក់ព័នធ កត់សមគេ់ ឬក៏មនមតិរយបេ់អីេ ពាក់ព័នន
ធ ឹងសំរណើសំ បស់
រលាករមធាវី វិេទ័ កូរប៉ា កែុងកា ឲ្យអងគជំនំជក្មះទទួេយកឯកសា អមាញ់មិញរនះវដ ឬរទ?
រលាក វំងសង់ វយដ៍ រដសាាឯេ៖
សូមអ គណរលាកក្បធាន។ អេីវដេរយើងគិតរនាះ គឺឯកសា រនះ គឺជាឯកសា រៅកែុងសំណំ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448114

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

67

1

រ ឿងតាំងពីយូ ណ្ណស់មករវើយ។ <អេ
៊ី ឹងរវើយ> រមធាវីកា ពា កដី គួ វតោក់រៅកែុងបញ្ជ ីឯកសា តាំង

2

ពីមន រវើយគ្នត់គួ វតមនសំរណើតាង
ំ ពីមន រដើមបីទទួេយកឯកសា រនះ<គឺមនសវនាកា រនះ> រវើយ

3

គ្នត់មិនរធេើអ៊ីេឹងរទ។ រវើយឥេូវរនះ គឺរយើងរគ្ន ពរៅតាមកា សរក្មេ បស់អងគជំនំជក្មះ ថារតើឯក

4

សា រនះអាេរគ្ន ពតាមេកខណៈវិនិេ័យ
េ ថ្នកា ទទួេយកតាមវិធាន៨៧(៤) ឬក៏អត់។ រយើងមិនមន

5

កា ជំទស់អីរេ ៅនឹងកា ទទួេយកឯកសា រនះ រោយអងគជំនំជក្មះរនាះរទ។ ក៏ប៉ាវនតខំក្ាុ គ្នន់វតសូម ំឭក

6

អំពីនីតិ វិធី ថារយើងក្តូវវតរគ្ន ពនីតិ វិធី ពីរក្ពាះថាឯកសា រនះ មិនវមនជាឯកសា ងាីវដេរទើបវត ក

7

រ

8

រយើងមិនជំទស់រទ ប៉ាវនតសូមឲ្យមនកា រគ្ន ពនីតិ វិធ<
ី បេចប
ុ បនែផង>។ សូមអ គណរលាកក្បធាន។

9

ើញ ឬក៏ឯកសា វដេរ

រលាក រពជ អងគ៖

10
11
12

បាទ សូមរគ្ន ពរលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សីរៅក្កម សក្មប់ខាងរដើមបណដឹង ដឋបបរវណី
ក៏មិនមនជំទស់េំរពាះកា ទទួេយកឯកសា រនះវដ ។ សូមអ គណរលាកក្បធាន។
[១៦:០០:១៥]

(រៅក្កមពិភាកាគ្នែ)

13
14

[១៦:០១:៥៩]

15

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

16
17

ើញរៅរពេវដេសួ សាកសីរទ គឺមនតាំងពីយូ រវើយ។ ជារគ្នេកា ណ៍ គឺ

សូមអរញ្ជ ើញរៅក្កម វសង់ម៉ាក ឡាវវន៍!
រៅក្កម វសង់ម៉ាក ឡាវវន៍៖

18

រលាករមធាវី កូរប៉ា ខាំស
ុ ំកា បំភឺ ល មួយពីរក្ពាះថា រយើងទំងអស់គ្នែក្បវវេជាមិនទន់មនរពេ

19

ពិនិតយរមើេឯកសា វែឹងរទ។ រតើរលាកអាេបញ្ញជក់បានរទថា ឯកសា វែឹងពាក់ព័នវធ តថាែំគល័ ូគីន ឬក៏

20

មនថាែំក្បរភទរផសងរទៀត? រវើយកែុងឯកសា វែឹងមនបញ្ញជក់រទថា គល័ ូគីនវែឹង រគរក្បើជាឱសង

21

ក្បឆ្ំងនឹងជំងឺក្គុនោញ់រនាះ? កែុងឯកសា វែឹងមនបញ្ញជក់អីខលះពីបញ្ញាជំងឺក្គុនោញ់វឹង
ែ ?

22

រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

23

បាទ រលាករៅក្កម ឡាវវន៍ ឯកសា រនះ និយយអំពីថាែំរពទយមកពីក្បរទសេិន <។ ដូេខាំរុ េើក

24

រេើងជាភាសាអង់រគលស ួេរវើយ ឱសងរនះមន>ពី ក្បរភទ<គឺមន>គឺគល័ ូគីន និងក្ពីម៉ាគីន។ ថាែំ

25

រពទយទំងពី ក្បរភទរនះ គឺថាែំរពទយពាបាេ និងកា ពា កំឲ្យមនជំងឺក្គុនោញ់ វដេមកដេ់សពេថ្ងៃរនះ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448115

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

1
2

ក៏រគរៅវតរក្បើក្បាស់ថាែំរពទយពី មខរនះវដ ។
[១៦:០៣:២៥]

(រៅក្កមពិភាកាគ្នែ)

3
4

[១៦:០៤:១៧]

5

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖

6
7

68

សូមរលាកនិយយពីរេខឯកសា មដងរទៀតរមើេ៍!
រលាក វេ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

8

គឺឯកសា D366/7.1.479 ERN ជាភាសាអង់រគលស 00233530 និងវខា 00072601។ ដូេ

9

ខាំបា
ុ នជក្មបរវើយ រនះគឺជា ឯកសា រនះជាឯកសា រដើម បស់ខាងកា ិយេ័យសវក្ពះរាជអាជាារទ

10

<វដេបានរសែើសំរៅក្កមរសើបអរងកត រដើមបីោក់ឲ្យទទួេយកឯកសា រនះរៅកែុងសំណំរ ឿង។ រនាះ

11

រវើយរទើបបានមនកា ោក់រេខឯកសា វបបវែឹង។

12

អាជាារទ>។

13
14

តាមពិត

វជាឯកសា រដើម បស់សវក្ពះរាជ

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
អ គណ។ រវើយរដើមបីក្បរយជន៍យតតិធម៌ អងគជំនំជក្មះសរក្មេទទួេយកឯកសា

15

E366/7.1.479 ជាឯកសា ភ័សតា
តុ ងរៅកែុងសំណរំ ឿងកដី០០២ រនះតាមសំរណើសំ បស់សវរមធាវី

16

កា ពា កដីរលាក នួន ជា។

17

បាទ ឥេូវរនះដេ់រពេសក្មករវើយ អងគជំនំជក្មះក្បកាសផ្ទែកកិេចដំរណើ កា សវនាកា

18

សក្មប់ថ្ងៃរនះក្តឹមរនះ សវនាកា រេើករៅបនដរធេើរៅថ្ងៃវសែក ថ្ងៃអងាគ ទី២៧ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥ ោប់

19

រផដើមពីរម៉ាងក្បាំបួនក្ពឹក។

20

សាកសី [2-TCW-996] បញ្ច ប់ រវើយនិងរផដើមសាដប់សកខីកមាសាកសី 2-TCW-868 ពាក់ព័នន
ធ ឹងអងគរវត

21

កា ក្បក្ពឹតរត ៅរេើរគ្នេរៅជាក់លាក់េំរពាះជនជាតិរវៀតណ្ណម។

22

តាមរពេរវលាកំណត់រនះ។

23

សវនាកា រៅថ្ងៃវសែករនះ

អងគជំនំជក្មះនឹងបនដរធេើសវនាកា សាដប់សកខីកមា

សូមភាគីក្ជាបនិងអរញ្ជ ើញេូេ ួម

អងគជំនំជក្មះអ គណរលាក [2-TCW-996] ដំរណើ កា សវនាកា សាដប់សកខីកមា បស់រលាក

24

កែុងឋានៈជាសាកសីរៅមិនទន់េប់រៅរេើយរទ

25

រៅក្ពឹកថ្ងៃវសែករទៀត

អងគជំនំជក្មះរកាះអរញ្ជ ើញរលាកឲ្យមកបនដផេ
ដ ់សកខីកមា

វដេនឹងោប់រផដើមពីរម៉ាងក្បាំបួន។

រវើយអងគជំនំជក្មះក៏សូមអ គណេំរពាះ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01448116

E1/356.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៣៣៧
សំណំរ ឿងក្ពវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី២៦ វខតលា ឆ្ែំ២០១៥

69

1

រលាក េេ ផ្ទ ី រមធាវីក្បឹកាសាកសី រវើយរពេរនះរលាកអាេសក្មកបានរវើយ។ រវើយអងគជំនំ

2

ជក្មះក៏អរញ្ជ ើញរលាកមកេូេ ួមក្បឹកាសាកសី [2-TCW-996] រៅថ្ងៃវសែករទៀតវដ ។

3

រវើយម្នដី ដឋបាេតលាកា សក្មបសក្មួេជាមួយនឹងបគគេិកថ្នអងគភាពគ្នំពា សាកសី និងអែក

4

ជំនាញកែុងកា ជូនរលាក [2-TCW-996] ក្តេប់រៅកាន់ទីកវនលងវដេគ្នត់សាែក់រៅ វិញ រវើយនិងសូម

5

ឲ្យអរញ្ជ ើញគ្នត់ឲ្យក្តេប់មកេូេ ួមសវនាកា វិញរៅថ្ងៃវសែក វដេនឹងោប់រផដើមពីរម៉ាងក្បាំបួនក្ពឹក។

6

រវើយបងាគប់ឲ្យអន កសមនាី

ំឃង
ំ នាំខួ ន
ល ជនជាប់រោទទំងពី ប
ូ នួន ជា និង រខៀវ សំផន

7

រៅកាន់មនាី

8

រៅថ្ងៃវសែកឲ្យបានមនរម៉ាងក្បាំបួនក្ពឹក។

9
10

ល គ្នត់ក្តេប់មកេូេ ួមសវនាកា
ំឃង
ំ ថ្ន អ.វ.ត.ក វិញេះ រវើយនិងបងាគប់ឲ្យនាំខួ ន

សក្មកេះ៕

(សវនាកា ផ្ទែករៅរម៉ាង ១៦:០៧ នាទី)

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងេរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទំងរនះអាេខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

