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1

1

ក្ិចចដហំ ណើរការនីតិ វិធី

2

[១៣:៣៣:២៤]

3

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

4

អងគយ
រ ចះ!

5

អងគជំនំជក្មះក្បកាសបនតកិចចដំរណើ កា នីតិ វិធីសវនាកា ។ សវនាកា រៅថ្ងៃរនះ អងគជំនំជក្មះ

6

រធេើសវនាកា រឆលើយតប បស់សវក្ពះរាជអាជាារៅនឹងកា ដាក់បង្ហាញឯកសា គនលឹះ

7

កា ពា កតី រខៀវ សំផន ពាក់ព័នន
ា ឹងអងគរវតតួនាទី បស់ជនជាប់រោទ។

8
9
10

រដាយក្ករមរមធាវី

ក្កឡាបញ្ជ ីសវនាកា កញ្ញា ជា សីវវ័ង រេើងរាយកា ណ៍អំពីសាថនភាពវតតមន អវតតមនភាគី
និងបគគេវដេអងគជំនំជក្មះរកាះអរញ្ជ ើញឲ្យចូេ ួមរៅកែរងកិចចដំរណើ កា សវនាកា រសៀេរនះ។
ក្កឡាបញ្ជ ៖ី
សូមរគ្ន ពរលាកក្បធាន សក្មប់សវនាកា រៅថ្ងៃរនះ ក្កឡាបញ្ជ ីកត់សមគេ់រ

11

ើញថា ក្គប់

12

ភាគីទ្ធង
ំ អស់ថ្នរ ឿងកដីរនះ មនវតតមន រេើកវេងវតរលាក វិចទ័ កូរប៉ា រមធាវីអនត ជាតិកា ពា កដីឲ្យ

13

រលាក នួន ជា វដេបានជូនដំណឹងមកថា នឹងអវតតមនរៅសវនាកា រសៀេរនះរដាយមូេរវតសខ

14

ភាព។ រដាយវេករលាក នួន ជា មនវតតមនរៅបនាប់

15

រលាករសែើសំេះបង់សិទាិមនវតតមនរដាយផ្ទាេ់ពីបនាប់សវនាកា រៅថ្ងៃរនះ។

16

រលាក នួន ជា បានក្បគេ់ដេ់ក្កឡាបញ្ជ ី ួចរវើយ។

17
18

ំខួ ន
ល ខាងរក្កាមសាេសវនាកា រនះ រដាយ
េិខិតេះបង់សិទាិ បស់

សូមអ គណរលាកក្បធាន។
ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

19

អ គណកញ្ញា ជា សីវវ័ង។ ជាដំបូងរនះ អងគជំនំជក្មះសរក្មចរេើសំរណើសំ បស់ជនជាប់

20

រោទ នួន ជា ជាមនសិន។ អងគជំនំជក្មះបានទទួេេិខិតសំេះបង់សិទាិចូេ ួមសវនាកា រដាយផ្ទា េ់

21

កែរងបនាប់សវនាកា រនះ បស់ជនជាប់រោទ នួន ជា ចះថ្ងៃទី០៥ វខ មករា ឆ្ែំ២០១៧ វដេបានបញ្ញជក់

22

ថា រដាយគ្នត់មនបញ្ញាសខភាពឈឺកាេ ឈឺចរងកះ មិនអាចអងគយ
រ យូ បាន មិនអាចផចង់អា មមណ៍បាន

23

យូ និង រដើមបីមនេទាភាពចូេ ួមសវនាកា រៅថ្ងៃខាងមខឲ្យមនក្បសិទាភាព ខលួនសំេះបង់សិទាិចូេ

24
25

ួម និង មនវតតមនរដាយផ្ទាេ់កែរងបនាប់សវនាកា រៅថ្ងៃទី០៥ វខ មករា ឆ្ែំ ២០១៧។
បានរ

ើញកំណត់រវតពិនិតយសខភាពជនជាប់រោទ នួន ជា វដេរធេើរេើងរដាយក្គូរពទយក្បោំ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែរងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែរងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែរងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែរងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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2

1

កា ពិនិតយពាបាេវងទ្ធំសខភាពជនជាប់រោទរៅ អ.វ.ត.ក ចះថ្ងៃទី០៥ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧ បានកត់

2

សមគេ់ពីសាថនភាពសខភាព បស់រលាក នួន ជា រៅថ្ងៃរនះ ថាមនអាកា ៈឈឺចរងកះរពេអងគយ
រ និង

3

វិេមខ របើសិនជាអងគយ
រ យូ និងបានផដេ់អនសាសន៍ថា សូមឲ្យអងគជំនំជក្មះអនញ្ញាតឲ្យរលាក នួន ជា

4

ចូេ ួេតាមដានកិចចដំរណើ កា សវនាកា ពីបនាប់មួយសថិតរក្កាមសាេសវនាកា រនះ។

5

ដាឋនរនះ

6

ជនជាប់រោទ នួន ជា ចូេ ួមតាមដានកិចចដំរណើ កា សវនាកា ពីចមៃយពីបនាប់

7

សាេសវនាកា រនះ

8

រនះ។

9

និងរយងតាមបទបបញ្ាតិថ្ត នវិធាន៨១(៥)ថ្នវិធានថ្ផាកែរងអ.វ.ត.ក

វផែករេើមូេ-

អងគជំនំជក្មះអនញ្ញាតឲ្យ
ំខួ លនមួយសថិតរក្កាម

តាម យៈឧបក ណ៍រសាតទសសន៍សក្មប់ យៈរពេសវនាកា រពញមួយ រសៀេ

រវើយបង្ហគប់ឲ្យបគគេិកវផែករសាតទសសន៍ភាជប់ក្បព័នរា សាតទសសន៍សក្មប់ជនជាប់រោទ

10

ជា

11

សក្មប់ រសៀេរនះ។

អាចចូេ ួម

និងតាមដានកិចចដំរណើ កា សវនាកា

នួន

កែរងអំេរងរពេថ្នកិចចដំរណើ កា សវនាកា

12

រវើយ បាទជាបនដរៅរនះ អងគជំនំជក្មះផតេ់រវទិកាជូនរៅសវក្ពះរាជអាជាា រដើមបីរធេើកា រឆលើយ

13

តបរៅនឹងបណ្ណ
ត ឯកសា គនលឹះវដេដាក់បង្ហាញរដាយក្ករមសវរមធាវីកា ពា កតី រខៀវ សំផន កាេពី

14

មសិេមិញ។

15

[១៣:៣៦:៣៩]

16

រលាក នីកឡា
ូ ស គូមវជន៖

17

សូមអ គណរលាកក្បធាន។ <>ជក្មបសួ រលាក រលាកក្សីរៅក្កម។ កាេពីមសិេមិញ

18

រមធាវីកា ពា កតី រខៀវ សំផន បានចំណ្ណយរពេយ៉ាងរក្ចើននិយយអំពីរគ្នេនរយបាយ បស់ថាែក់

19

រ ិតថា វាជា
ដឹកនាំបកសកមមយ
រ នីសក
ត មពជា
រ រវើយបាន<>កា ពា ដេ់រគ្នេនរយបាយទ្ធំងអស់រនះ។ ខាំគ

20

កា សមក្សបមួយវដេរមធាវីកា ពា កតី រខៀវ សំផន រេើករេើងអំពីចំណចទ្ធំងអស់រនះ រក្ពាះ រខៀវ

21

សំផន បាន< ួមចំវណកកែរងកា បរងកើត និងផសពេផាយ>រគ្នេនរយបាយទ្ធំងអស់រនះ រៅរពេវដេ

22

គ្នត់រធេើ<សនា កថា និងវគគ>បណតរះបណ្ណ
ត េ<>កមមភិបាេ<នានារនាះ>។ កា យេ់ខសមួយវដេ

23

រមធាវីកា ពា កតីបានបង្ហាញគឺថា ពួករគបាន<រេើកយកទេហីក ណ៍៍ថា បប>វែឹង<ពំ>មនរចតនា<រធេើ

24

ឲ្យមនសសជួបរក្គ្នះទ ភិកស ដាច់បាយ រក្ពាះវតមនបំណងកសាង>រសដឋកិចច <រដាយសងឃឹមថានឹង

25

បរងកើនទិនផ
ែ េក្សូវ>។<ខាងក្ពះរាជអាជាាមិនវដេរេើកយកក ណីអក
ែ វដេដាច់រពាះសាលប់ថា

រគ្នេ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែរងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែរងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែរងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែរងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01481409

E1/516.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែរងតលាកា កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៦
សំណំរ ឿងក្ពវមទណឌរេខៈ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី0៥ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

3

1

បំណងក្បកបរដាយមនសិកា បស់ថាែក់ដឹកនាំវខម ក្កវមរេើយ>។ រគ្នេជំវ បស់រយើងគឺថា<ថាែក់

2

ដឹកនាំទ្ធង
ំ រនះ រធេើមិនដឹងមិនឮ> ជាពិរសសចំរពាះកា ឈឺោប់ បស់ក្បជាជន គឺថាពួករគក្បក្ពឹតច
ត ំរពាះ

3

ក្បជាជន<ដូចសតេធាត>

4

ប៉ាវនតរគ<មិនវដេខេេ់ខាេយពីរសចកតីសាលប់ បស់សតេទ្ធង
ំ រនាះ ក៏ដូចជាកូនៗ បស់រគវដ >។ <រនះមិន

5

ខសគ្នែពីរគ្នេនរយបាយ បស់បកសកមមយ
រ នីសក
ត មពជា
រ វដេតមកេ់ជី វិត

6

គឺរគរក្បើក្បាស់សិទាិជាមចស់

ជាតិ

8

ទ ភិកស ដាច់រពាះ និង>កាលយរៅជាទ្ធសក ។

10

និងកិតិស
ត ័ពា បស់ថាែក់ដឹកនាំថ្ន

បបរនាះ។ រដាយរគរជឿថារគទ្ធំងអស់គ្នែជាអែករចញមខរចញមត់កែរងចេនាបដិវតតន៍រៅរេើឆ្កអនត

7

9

គឺរគមិនចង់ឲ្យរគ្នក្កបី<>វែឹង<ង្ហប់>រទ

វដេវួសឆ្ៃយពីអតថក្បរយជន៍ បស់ក្បជាជនកមពជា
រ

ជំ ញឲ្យ>ក្បជាជន<ធាលក់ចូេរៅកែរង

[១៣:៣៨:៣៧]
រមធាវីកា ពា កតីបានរេើកអំពីចំណចមួយរទៀតវដេនិយយថា៖ “មជឈិមមិន<មនសមតថភាព>

11

ក្គប់ក្គង<រទ>រក្ពាះរេខាភូមិភាគ<ដូច>ជារសតចក្តាញ់<រៅរវើយ>”

12

វេីេីព សសត។ ប៉ាវនតក្បសិនរបើរយើងរមើេរៅកែរងរសៀវទ្ធំងមូេ បស់ វេីេីព សសត < វិញ> ក៏ដូចជា

13

សកខីកមម បស់គ្នត់រៅកែរងសំណំរ ឿង០០២/០១ គ្នត់មិនបាននិយយថា មជឈិម<មិន>ក្គប់ក្គងរៅរេើ

14

រគ្នេនរយបាយរនាះ<ឯណ្ណ។

15

00396491, <ភាសា>បារាំងមនរេខ 00639820 គឺមិនមនភាសាវខម រនាះរទ គឺនិយយថា៖

16

“រេខាភូមិភាគវដេរមដឹកនាំផងរនាះ <រក្កាយមក> កែរងតួនាទីជារសតចក្តាញ់តាមរខតត គឺរសាមះក្តង់

17

ជាមួយមជឈិម បស់បកសកមមយ
រ នីសក
ត មពជា
រ <ណ្ណស់។” ដូរចែះរវើយ រពេវដេគ្នត់ពិភាកាជាមួយពួក

18

រគអំពីវខសបរណ្ណ
ត យកា ង្ហ ក៏ដូចជាក្បធានតំបន់ ឬរៅហ្វេយរខតតតាមរខតតនានា> គឺគ្នត់បានបញ្ញជក់

19

ចាស់រៅកែរងរសៀវរៅ បស់គ្នត់ ក៏ដូចជារៅកែរងសកខីកមម បស់គ្នត់ថា រមភូមិភាគ<ទ្ធំងរនះ>រគ្ន ព

20

<រធេើតាមអែកដឹកនាំ បស់មជឈិម>។ <តាមពិតរៅ> ដឋមនញ្ា ឬក៏េកខនិក
ត ៈ បស់បកសកមមយ
រ នីសក
ត មពជា
រ

21

បានបញ្ញជក់ចាស់ថា រតើកា បញ្ញជវែឹងវាមនេកខណៈយ៉ាងរម៉ាច។ រៅកែរងមក្តា២៧ <>និយយអំពី

22

តួនាទី បស់កងទ័ព<>។ <រដាយខាំគ
រ ិតថាមនកំវសកែរងកា វាយអតថបទ រវើយភាសាអង់រគលស ដូចជា

23

មិនសូវក្តូវរវយាក ណ៍ផង រមើេមិនយេ់ អ៊ីចឹង>ខាំ<
រ គិតថា>សវកា ីខំអា
ារ ន<ឯកសា រដើម មក្តា

24

២៧ ជាភាសាវខម > ។

25

អេីវដេគ្នត់និយយរនាះ>

រដាយបានដកក្សង់សមតី

គឺរៅទំព័ <ជាភាសាអង់រគលសរេខ>

កញ្ញា សង ឆវ័ន៖ត

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែរងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែរងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែរងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែរងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01481410

E1/516.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែរងតលាកា កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៦
សំណំរ ឿងក្ពវមទណឌរេខៈ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី0៥ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

1
2

ខាំបា
រ ន ខាំដ
រ កក្សង់រចញពីឯកសា E3/-ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

3
4

4

កំអាេទ្ធន់! កំអាេ់ទ្ធន់! អរញ្ជ ើញរលាកក្សី អង់តា វគីសរស!
កញ្ញា អង់តា វគស
ី រស៖

5

សូមអភ័យរទ្ធសរលាកសវក្ពះរាជអាជាា

ខាំច
រ ង់ដឹងថារតើរលាកសវក្ពះរាជអាជាារយងរៅ

6

រេើឯកសា មួយណ្ណវដ ?

សូមឲ្យជួយផដេ់រេខឯកសា វែឹងផង។

7

វេីេីព សសត ឬក៏ជារសៀវរៅណ្ណ ឬក៏<តាម>ERN <វដេរលាកផតេ់ដេ់ពួករយើង ឬក៏ដកក្សង់

8

រចញពី>ឯកសា <រផសងមួយរទៀត?

9

<រទ>។

រក្ពាះខាំររ ជឿថាកែរង>កា រឆលើយតប

<រតើរៅកែរង>រសៀវរៅ បស់

គឺមិន<>មនដាក់ឯកសា ងមី

<រដាយរវតថាក្ពះរាជអាជាាបានរសែើសេ
ំ ះបង់សិទាិកែរងកា ដាក់បង្ហាញឯកសា រេើបញ្ញា

10

រ ង់ដឹង<ឲ្យចាស់ថា>ឯកសា វែឹង <និងចង់ដឹងថារតើក្ពះរាជអាជាាដកក្សង់យកមកពី
រនះ។>អ៊ីចឹងខាំច

11

ឯកសា ណ្ណមួយ។>

12

[១៣:៤១:១៨]

13

រលាក នីកឡា
ូ ស គូមវជន៖

14

សវកា ីខំន
ារ ឹងផដេ់ឯកសា គឺE3/214។ ខាំស
រ ូមបញ្ញជក់ថា <ជំវ បស់>រមធាវីកា ពា កដី<គឺ

15

ចង់រេើកពីជាឯកសា >ងម<
ី ទ្ធំងក្សរងវតមតង គឺថារយើងខាំម
រ ិនអាចបង្ហាញឯកសា ងមីវដេទ្ធស់រៅនឹង>

16

ទេហីក ណ៍ បស់រមធាវីកា ពា កដីរនាះរទ<។ កែរងសវនាកា ឯកសា > រមធាវីកា ពា កដី រខៀវ សំផន

17

<មិន>បានបង្ហាញនូវឯកសា <រទ

18

អ៊ីចឹង> រយើងក៏រក្គ្នងនឹងបង្ហាញឯកសា ងមីដូចគ្នែរនាះវដ ។

19
20

ពួករគវប ជារេើកឯកសា >ងមី< វិញ

កែរងកា រឆលើយតប បស់ខួ ន
ល

កញ្ញា អង់តា វគស
ី រស៖
ខាំច
រ ង់ឲ្យសវក្ពះរាជអាជាានិយយចាស់ ថាឯកសា ងមណ្ណ
ី
វដេរយើងបានរក្បើក្បាស់<កែរងកា

21

រឆលើយតប>រនាះ? រពេវដេរយើងរឆលើយតបរនាះ <>គឺថារយើងវតងវតរក្បើក្បាស់ឯកសា វដេសវក្ពះ

22

រាជអាជាាបានរក្បើរទ រយើងមិនវដេយកឯកសា ងមយ
ី កមករឆលើយរទ។ អ៊ីចឹងរលាករេើករេើងវែឹង គឺមិន

23

ក្តឹមក្តូវរទ ថាអេីវដេរយើងរធេើកា ពីអតីតកាេនុ៎ង រពេវដេរយើងរឆលើយតបរៅនឹងឯកសា បស់សវ

24

ក្ពះរាជអាជាារនាះ។ អ៊ីចឹងថ្ងៃរនះសវក្ពះរាជអាជាាអត់មនបានក្បាប់រយើងរសាះថា ខលួនចង់រក្បើក្បាស់

25

ឯកសា ណ្ណខលះ <សក្មប់សវនាកា ថ្ងៃរនះរេើយ>។

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែរងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែរងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែរងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែរងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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រ
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1

[១៣:៤២:២៤]

2

រលាក នីកឡា
ូ ស គូមវជន៖

3

<រលាក រលាកក្សីរៅក្កម> ខាំម
រ ិនទ្ធន់នឹករ

5

ើញរៅរេើយរនាះរទ <រក្ពាះថារមធាវីបានសួ ខាំរ

4

ភាលមៗវតមតង>។

5

ចរនាលះ វតខសពីពួករគ ខាងរយើងខាំក្រ តូវរធេើបទបង្ហាញឯកសា រៅថ្ងៃបនាាប់។ ដូរចែះរយើងក្តូវចំណ្ណយ

6

រពេរវលារពេក្ពឹក រវើយរពេលាៃចក្តូវរ ៀចំឯកា ជាបនតរទៀត។ ខាំម
រ ិនដឹងថារវតអេីបានជារមធាវី

7

កា ពា កតីក្តូវកា ឯកសា រនាះរទ។ រពេអានសក្មង់ ខាំន
រ ឹងបញ្ញជក់ជាមួយវដ រវើយ>។

8

<រយើងមិនមនរពេដូច>រមធាវីកា ពា កដី<រនាះរទ

វដេពួករគមនរពេរវលា

កញ្ញា អង់តា វគស
ី រស៖

9

រលាកក្បធាន

រវតផេវដេសវក្ពះរាជអាជាាមិនមនឯកសា រយងថ្នចរមលើយវដេរយើង

10

បាន<ផតេ់រដាយវផែករេើ>ឯកសា <នានារនាះ>រដាយសា វត<គ្នត់មិនមនរសាះ។

11

រយើងរឆលើយតបរៅកាន់ក្ពះរាជអាជាា

12

បង្ហាញ>វតប៉ារណ្ណ
ា ះ<។ ពាក់ព័នន
ា ឹង យៈរពេខសគ្នែមួយថ្ងៃរដើមបីរក្តៀមខលួនរឆលើយតប បស់រយើង វិញ គឺ

13

ថារៅរពេមួយវដេកា រឆលើយតបក្តូវបានអនញ្ញាតឲ្យរធេើកែរងរពេ រសៀេបនាាប់ពីខាងក្ពះរាជអាជាា

14

បានបង្ហាញឯកសា រគ្នេ បស់ពួករគ។>រវើយឥេូវរនះគ្នត់<ពាយមថ្េេកមិនចង់>បង្ហាញឯក-

15

សា រៅកែរង<វផែក>រនះ។ រវើយគ្នត់<រធេើដូរចែះគឺមិនក្តឹមក្តូវរទ>។ ខាំស
រ ូមជំទ្ធស់រៅនឹង<កា ដាក់

16

បង្ហាញឯកសា ងមីៗរទៀត។ របើតាម>រគ្នេកា ណ៍<គឺថារយើងរឆលើយតបរៅនឹងឯកសា ទ្ធំងឡាយណ្ណ

17

វដេបានដាក់បង្ហាញរៅចំរពាះមខភាគីទ្ធង
ំ អស់ដូចវដេរយើធាលប់រធេើ>វតប៉ារណ្ណ
ា ះ<>។ <ខាំម
រ ិនដឹងថា

18

រវតអេីបានជាគ្នត់មនសិទាិរធេើដូរចែះរៅថ្ងៃរនះ វដេរយើងមិនវដេមនរសាះពីមន>។

19

[១៣:៤៤:០៤]

20

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖

រាេ់រពេវដេ

រយើងបាន>រក្បើក្បាស់ឯកសា <វដេខាងក្ពះរាជអាជាាបានដាក់

21

រមធាវី រតើរលាកក្សីយេ់ក្សបរទ រៅកែរងបទបង្ហាញ បស់រលាកក្សី គឺ<រលាកក្សីបង្ហាញ>

22

វួសពីឯកសា ធមមតា វដេ<បង្ហាញពីតួនាទី បស់ជនជាប់រោទវដ ឬរទ?>។ រលាកក្សី<ោប់រផតើម

23

ជវជកវវកវញកកា ពា កតី រវើយរយើងោំសាតប់រលាកក្សីរដាយមិនបាន ំខានរលាកក្សីរេើយ។ រក្កាយ

24

មករលាកក្សីនិយយអំពីរគ្នេនរយបាយ

25

ចូេរៅចំណចចរងែៀត រវើយខាំគ
រ ិត>ថារលាកក្សី <ខលួនឯងផ្ទាេ់ក៏ទទួេសាគេ់ថា រៅរពេវដេោប់

រវើយរផ្ទតតរេើ>តួនាទី បស់ជនជាប់រោទ<វដេកាន់វត

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែរងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែរងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែរងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែរងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01481412

E1/516.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែរងតលាកា កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៦
សំណំរ ឿងក្ពវមទណឌរេខៈ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី0៥ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

6

1

រផតើម រលាកក្សីបាន ំឭកដេ់រយើងថា៖“ខាំន
រ ឹងចូេរៅដេ់ចំណចជាក់លាក់សីអ
ត ំពី>តួនាទី បស់ជនជាប់

2

រោទបនតរៅរទៀត”។

3

កញ្ញា អង់តា វគស
ី រស៖

4

ខាំម
រ ិនយេ់ក្សបជាមួយរលាកក្សីរៅក្កម រវេនស៍ រទ <វដេ>ថាខាំររ ធេើវួសក្កបខ័ណឌថ្នវគគ

5

សវនាកា រយើងរនាះ។

6

ពាក់ព័នរា ៅនឹងរគ្នេនរយបាយរនាះ គឺអងគជំនំជក្មះខលួនឯងរទវដេនិយយថា រពេវដេរយើងបង្ហាញ

7

ឯកសា ពាក់ព័នន
ា ឹងតួនាទីវឹង
ែ រយើងអាចបង្ហាញឯកសា ពាក់ព័នន
ា ឹងរគ្នេនរយបាយបាន។ អ៊ីចឹងខាំរ

8

<ក្គ្នន់វត>រធេើតាមរសចកដីវណនាំ បស់អងគជំនំជក្មះរទ<។ ខាំោ
រ បា
ំ នថា> ខាំ<
រ >រយងរៅរេើ<ឯក-

9

សា >ពាក់ព័នរា ៅនឹងទីតាង
ំ កា ដាឋនរនាះ<ខាំររ ភលចកាេប ិរចេទបាត់រៅរវើយ>។ រពេរនាះ រពេវដេ

10

ា ឹងរគ្នេ
<សវភាតា បស់ខំារ រលាករមធាវី> វវកវគន គ្នត់ចង់រក្បើឯកសា ចង់បង្ហាញឯកសា ពាក់ព័នន

11

នរយបាយ រពេនង
ុ៎ អងគជំនំជក្មះបានក្បាប់រមធាវី វវកវគន <>ក៏ដូចជាភាគីថា ោំរក្កាយរៅ កំៗរធេើ

12

រពេវែឹងអី

13

រ ិនវមន
នរយបាយទូរៅ គួ វតទកបង្ហាញសក្មប់វគគសីព
ត >
ី តួនាទី បស់ជនជាប់រោទ< វិញ>។ អ៊ីចឹងខាំម

14

រធេើរសចកដីសនែិដាឋនបញ្ច ប់អីរទ

15

រក្ចើន រដើមបីដកក្សង់ឯកសា ខាំដ
រ ឹងថា វាធញក្ទ្ធន់ណ្ណស់រៅរពេវដេរយើងរធេើកា ង្ហ វបបវែឹងរនាះ។

16

រវើយខាំព
រ ាយមបង្ហាញឲ្យបានចាស់ អច
៊ី ឹងខាំយ
រ េ់ថាមិន អងគជន
ំ ជ
ំ ក្មះមិនគួ ណ្ណអនញ្ញាតឲ្យសវ

17

ក្ពះរាជអាជាារធេើវួសពីអីវេ ដេអងគជំនំជក្មះបានកំណត់រនាះរទ។

18

រវើយ ភាគីអត់អាចរធេើអ៊ីចឹងបានរទ ខាំក
រ ៏មិនដឹងថា របៀបអច
៊ី ឹងមកពីមនមកវដ ។ <ខាំររ ៅវតជំទ្ធស់

19

ដវដេ។>

20

ខាំបា
រ ន ំឭករៅរដើមសវនាកា រវើយថារៅរពេវដេរយើងចង់បង្ហាញឯកសា

<រវើយបង្ហគប់ឲ្យរផ្ទតតកា យកចិតទ
ត កដាក់រេើវផែកកា ដាឋនរៅបានរវើយ

ខាំម
រ ិនចង់ចំណ្ណយរពេរក្ចើនរទ

រ ឿងរគ្នេ

រវើយខាំបា
រ នចំណ្ណយរពេមសិេមិញ

រវើយគ្នត់រធេើវបបវែឹងគឺៗ

វាខស

រលាក នីកឡា
ូ ស គូមវជន៖

21

ខាំស
រ ូមបញ្ញជក់ថា ឯកសា វដេរយើងខាំររ ធេើគឺមិនវមនជាឯកសា ងមីរនាះរទ គឺជាឯកសា វដេមន

22

រៅកែរងសំណរំ ឿងក្សាប់ ួចរៅរវើយ <វដេរយើងបានរយងកនលងមក ប៉ាវនត ឯកសា ទ្ធំងរនះជាឯក-

23

សា សក្មប់រឆលើយតប។>

24
25

[១៣:៤៦:៣០]

(រៅក្កមពិភាកាគ្នែ)

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែរងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែរងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែរងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែរងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01481413

E1/516.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែរងតលាកា កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៦
សំណំរ ឿងក្ពវមទណឌរេខៈ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី0៥ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

1

[១៣:៥១:០១]

2

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

7

3

បាទ អងគជំនំជក្មះក្បគេ់ភា ៈជូនរៅរលាករៅក្កម វសង់ម៉ាក ឡាវវន៍ រដើមបីរធេើកា សរក្មច

4

រដាះក្សាយបញ្ញាវដេមនកា វខេងគ្នែ វាងសវក្ពះរាជអាជាា ជាមួយនឹងរមធាវីកា ពា កដីរលាក រខៀវ

5

សំផន រេើករេើងបញ្ញាអមាញ់មិញរនះ។

6
7

សូមអរញ្ជ ើញរលាករៅក្កម វសង់ម៉ាក ឡាវវន៍!
រៅក្កម វសង់ម៉ាក ឡាវវន៍៖

8

សូមអ គណរលាកក្បធាន។

រមធាវីកា ពា កដីជំទ្ធស់រៅនឹងកា រក្បើក្បាស់រដាយសវក្ពះរាជ

9

អាជាានូវឯកសា រផសង រក្ៅពីឯកសា វដេរមធាវីកា ពា កដី រខៀវ សំផន បានបង្ហាញកែរងសវនាកា សដីពី

10

ឯកសា គនលឹះ។ <វតយ៉ាងណ្ណកតី> របើរមធាវីកា ពា កដីរយងរៅរេើបទពិរសាធន៍ ឬក៏ទមលប់ពីោស់

11

រនាះ គឺអងគជំនំជក្មះមិនវដេបានក្ោនរោេថា មិនឲ្យរក្បើក្បាស់ឯកសា រផសងយកមករឆលើយតបរៅ

12

នឹងឯកសា បង្ហាញរដាយរមធាវីកា ពា កដីរនាះរទ។ ដូរចែះ កែរងន័យរនះ កា ជំទ្ធស់រនះមិនមនមូេដាឋន

13

<ខាលង
ំ រនាះ>រទ។ ពិតណ្ណស់ថា កែរងទមលប់អនវតតពីមនមក គឺភាគីវដេចង់រក្បើក្បាស់ឯកសា វែឹង គួ

14

វតក្បាប់ភាគីរផសងជាមន។ ក៏ប៉ាវនដរដើមបីឲ្យមនសមធម៌រនាះ គឺថា យៈរពេ<កំណត់>ថ្នកា រឆលើយតប

15

រៅនឹងកា បង្ហាញឯកសា <គនលឹះ> បស់រមធាវីកា ពា កដី រខៀវ សំផន <>គឺ<មន យៈរពេខលី។ រពេ

16

រវលារនាះគឺរៅ> រសៀេមសិេមិញ រវើយនិងក្ពឹកថ្ងៃរនះ។ អ៊ីចឹងសវក្ពះរាជអាជាា គ្នត់ពិបាកកែរង

17

កា រធេើបញ្ជ ីឯកសា រដើមបីផេ
ដ ់ជូនរមធាវីកា ពា កដី រខៀវ សំផន <ឲ្យបានមនវែឹង>។ក៏ប៉ាវនដរទ្ធះជាយ៉ាង

18

ណ្ណក៏រដាយរនាះ សវក្ពះរាជអាជាា គ្នត់អាចយកឯកសា រផសង យកមករឆលើយតបរៅនឹងឯកសា បាន

19

រវើយរពេនុ៎ង រមធាវីកា ពា កដីវឹង
ែ ក៏អាចរធេើមតិអតាថធិបាយរៅរេើឯកសា បវនថម វដេសវក្ពះ

20

រាជអាជាាយកមករក្បើរដើមបីរឆលើយតបផងវដ ។ អ៊ីចឹង វាអាក្ស័យរៅរេើរពេរវលាវដេសវក្ពះរាជ

21

អាជាាគ្នត់រឆលើយ ថារតើគ្នត់ចប់រៅរពេណ្ណរនាះ រវើយរបើរមធាវីកា ពា កដីចង់រធេើមតិអតាថធិបាយវែឹង

22

អាចរធេើបានរៅ រសៀេរនះរនាះ។

23

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

24
25

អរញ្ជ ើញបនដរទៀត រលាកសវក្ពះរាជអាជាាអនត ជាតិ។
[១៣:៥៣:៣៦]

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែរងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែរងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែរងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែរងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01481414

E1/516.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែរងតលាកា កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៦
សំណំរ ឿងក្ពវមទណឌរេខៈ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី0៥ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

1

8

កញ្ញា សង ឆវ័ន៖ត

2

ោស រលាកក្បធាន ខាងសវក្ពះរាជអាជាាដកក្សង់យកពីឯកសា E3/214 រៅក្តង់ERN ជា

3

ភាសាវខម 0005303344 និងERN ជាភាសាអង់រគលស 00184046, ជាភាសាបារាំង 00292933។

4

រនះជាេកខនិក
ដ ៈបកសកមមយ
រ នីសក
ដ មពជា
រ រៅក្តង់ជំពូកទី៦ អំពីកងទ័ពបដិវតត ក្តង់មក្តា២៧។ ខាំដ
រ កក្សង់

5

៖ “កងទ័ពបដិវតតកមពជា
រ ទ្ធំងបីក្បរភទ ក្សួច តំបន់ ឈល ប ក្តូវសថិតរៅរក្កាមកា ដឹកនាំផ្ទដច់មខ ដាច់ខាត

6

និងក្គប់វផែក បស់បកសកមមយ
រ នីសក
ដ មពជា
រ ។” បញ្ច ប់កា ដកក្សង់។

7

រលាក គង់ សំអន៖

8

បាទ សូមអ គណរលាកក្បធាន។ ខាំច
រ ង់រធេើសំណូមព ខលីមួយ ទ្ធក់ទងរៅនឹងកា ដាក់ឯកសា ងមី

9

រនះ។ ដូចរលាករៅក្កម ឡាវវន៍ គ្នត់បានមនក្បសាសន៍អមាញ់មិញ កា ដាក់ឯកសា ងមីគួ វតផដេ់

10

រពេរវលា២៤រម៉ាងសក្មប់ឲ្យភាគីតាមដានរៅរេើឯកសា ទ្ធំងរនាះ។ ដូរចែះ របើថា យៈរពេឥេូវ

11

រនះ វាខលីសក្មប់សវក្ពះរាជអាជាាកែរងកា ដាក់ឯកសា

12

មកភាគី វិញថារតើឯកសា ណ្ណខលះ វដេសវក្ពះរាជអាជាាមនបំណងចង់ដាក់តាំង រដើមបីឲ្យរយើងមន

13

ឱកាសពិនិតយរៅរេើឯកសា រនាះ រក្តៀមរដើមបីរឆលើយតបផង។ របើមិនអ៊ីចឹងរទ វាអាចមនកា េំបាក

14

សក្មប់រយើងកែរងកា រឆលើយតបរៅសវក្ពះរាជអាជាា វិញ វដេតាមជាក់វសដងរយើងរ

15

មួយៗវាមនវវង រវើយរក្ចើនទំព័

16

សា និង ទីតាង
ំ វដេក្តូវដកក្សង់ជាក់លាក់ផងមក របើសិនជាអាចរធេើបាន។បាទ សូមអ គណ។

17

គួ វតមនរពេរវលាឥេូវសក្មប់ឲ្យដំណឹង

ើញរវើយឯកសា

វដេវាពិបាកកែរងកា ពិនិតយផង។ អ៊ីចឹងសូមឲ្យផដេ់អាចរ្
ម ះឯក

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

18

បាទ ក្តឹមក្តូវរវើយ អាវែឹងធមមតារយើងកា ដាក់បង្ហាញឯកសា គឺទ្ធង
ំ ឯកសា គនលឹះ ទ្ធំងឯក-

19

សា ទូរៅវដេជាឯកសា ភសតតា
រ ង រយើងក្តូវដាក់រេខសមគេ់ឯកសា រវើយនិងទំព័ ឯកសា រដាយ

20

បញ្ញជក់រេខ ERN ទ្ធំងបីភាសា ឬក៏យ៉ាងរហ្វចណ្ណស់ពី ភាសាវដេរក្បើក្បាស់រៅកែរងតលាកា រនះ។

21

វែឹងបញ្ញាទី១។

22
23

[១៣:៥៦:០៦]
បញ្ញាទី២ រយើងបានឯកភាពរៅថ្ផាកែរងអងគជំនំជក្មះបានកំណត់ ួចរវើយអមាញ់មិញរនះ។

24

ទី១ បញ្ញជក់ថា ឯកសា វដេបានរក្បើក្បាស់រៅទីរនះ អងគជំនំជក្មះអនញ្ញាត -- មិនអនញ្ញាតឲ្យរក្បើ

25

ក្បាស់ឯកសា ងមីរទ គឺឯកសា វដេមនរៅកែរងសំណំរ ឿងចំណ្ណត់ថាែក់ E3

ួចរវើយ។ រវើយបញ្ញា

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែរងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែរងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែរងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែរងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01481415

E1/516.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែរងតលាកា កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៦
សំណំរ ឿងក្ពវមទណឌរេខៈ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី0៥ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

9

1

រឆលើយតប បស់ភាគី រមធាវីកា ពា កដី រខៀវ សំផន និង មនឱកាសសមក្សបសក្មប់កា រឆលើយតបរៅ

2

នឹង -- កត់សមគេ់រៅនឹងកា វដេរេើករេើង បស់ខាងសវក្ពះរាជអាជាាចំរពាះបញ្ញារនះរៅកែរងអំេរង

3

រពេសមក្សបណ្ណមួយ ក្បសិនអាចរធេើបាន។ រៅ រសៀេរនះ គឺនឹងរធេើរៅចងរម៉ាង រយើងនឹងសួ បញ្ញា

4

វែឹងរវើយ របើសិនជារធេើមិនបានរទ រយើងនឹងមនឱកាសណ្ណមួយ រយើងនឹងកំណត់រពេរវលារដើមបីថ្េ

5

ទ្ធំងរពេរវលា ទ្ធំង យៈរពេ រដើមបីរធេើកា រឆលើយតបចងរក្កាយពាក់ព័នន
ា ឹងកា រក្បើក្បាស់ឯកសា កែរង

6

កា រឆលើយតបរៅនឹងឯកសា គនលឹះវដេបានដាក់បង្ហាញ រដាយសវរមធាវីកា ពា កដីរខៀវ សំផន កាេពី

7

មសិេរនាះ។

8
9
10

បាទ សូមអរញ្ជ ើញបាទ!
[១៣:៥៧:២៥]
រលាក នីកឡា
ូ ស គូមវជន៖

11

សូមអ គណ<រលាកក្បធាន>។

12

<រសៀវរៅ បស់>វបន រ

ៀ និន ក៏ក្តូវបានរមធាវីកា ពា កដីដកក្សង់កែរងឯកសា

E3/1593

13

គ្នត់បាននិយយអំពីបញ្ញាវដេរយើងឮរក្ចើនដង ួចមករវើយ

14

មជឈិមបានបរងកើតកងទ័ព<ផ្ទាេ់ខួ ន
ល > រដាយដករចញពី<កងទ័ព>ភូមិភាគ រវើយភូមិភាគមិនមនកា

15

ជំទ្ធស់រេើយ រដាយរគអនញ្ញាតឲ្យ<កងទ័ពទ្ធំងរនាះមក>។ ដូរចែះ កា រនះបង្ហាញថា សិទាិអំណ្ណច

16

រវើយបញ្ញារនាះ

បស់មជឈិម <ក្គបដណតប់>រេើភូមិភាគ ជាពិរសសគឺរៅកែរងរសៀវរៅ បស់ រ

គឺថារៅកែរងឆ្ែំ៧៥

ៀ និន រៅក្តង់ទ័ព៩៤

17

<ERNភាសា>អង់រគលសមន<រេខ> 01150044, <ជាភាសា>បារាំង<រេខ> 00638829 និង

18

ភាសាវខម មនរេខ 00637499។ រវើយបវនថមពីរេើរនះ មនកា បង្ហាញអំពីឥទាិពេ បស់មជឈិមរៅ

19

រេើរគ្នេនរយបាយ គឺរគ្នេនរយបាយ<ដវដេ>វដេរយើងបានរ

20

ក្បរទស គឺរៅ<រពញ> បបកមពជា
រ ក្បជាធិបរតយយ កែរងរនាះ គឺកា បរងកើតសវក ណ៍ កា បងខំឲ្យក្បជា

21

ជនចូេកែរងសវក ណ៍ កា បងខំឲ្យក្បជាជនវូប ួម កា េបបំបាត់រោេ ូបិយវតថរ កា េបបំបាត់

22

រោេទីផា

23

ក្បណិប័តន៍សាសនា កា រ ៀបចំរដាយបងខំរៅទូទ្ធង
ំ ក្បរទស កា វបងវចកក្បជាជនរៅជាក្បជាជនងមី

24

និងក្បជាជនមូេដាឋន ឬក៏ជាក្បជាជនរពញសិទាិ ឬក៏ក្បជាជនរក្តៀម កា ក្សង់ក្បវតតិ ូប និងកា សេ័យ

25

ទិរតៀនជារដើម។

ើញ ក្តូវបាន<អនវតត>រៅទូទ្ធង
ំ

កា ផសឹកក្ពះសងឃ រៅកែរងក្គប់ភូមិភាគ ក្គប់តំបន់ទ្ធង
ំ អស់ កា ហ្វមឃាត់ <>មិនឲ្យ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែរងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែរងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែរងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែរងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01481416

E1/516.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែរងតលាកា កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៦
សំណំរ ឿងក្ពវមទណឌរេខៈ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី0៥ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

1

10

[១៣:៥៩:២៩]

2

គឺថា មិនមនភាពខសគ្នែរេើយ រវើយមួយរទៀត គឺថាទកក៏មិនចំរណញ ដករចញក៏មិនខាត ក៏
វដេថាជីករមមក្តូវជីកទ្ធំងឫសជារដើមវែឹង

3

ដូចជារគ្នេគំនិតរផសងៗ

4

ក្បរទសវតមដង <ជាកា អនវតតដវដេៗ> គឺក្បជាជនបាត់ខួ ន
ល <រៅរពេរគ>រៅរៅរ ៀនសូក្តជារដើម

5

រនាះ។ រវើយរយើងរ

6

សំរេងថ្នកា កាប់សមលប់ រៅតាមកវនលងរផសងៗ>ទូទ្ធង
ំ ក្បរទស។ <ពិតណ្ណស់ថា ថាែក់ដឹកនាំតាម

7

ក្សរក តំបន់ ភូមិភាគ មន>សិទាិអំណ្ណច<ខាលង
ំ វតសិទាិអំណ្ណចរនះ ក៏រគទទួេបានពីថាែក់>មជឈិមជា

8

អែកក្បគេ់សិទាិឲ្យ<វដ >។ ដូរចែះ រវើយគឺថាសិទាិអំណ្ណច<ដ៏ធំ> បស់ពួករគ<វដេបគគេ ឬក៏ ដឋ

9

មនរនាះ គឺជាអំណ្ណចសមលប់មនសស។> រយើងដឹង<តាម>ឯកសា <ដ៏េបីមួយ គឺ>E3/12 វដេជា

10

រសចកតីសរក្មច បស់គណៈមជឈិមថ្ងៃទី៣០ មីនា ៧៦ និយយអំពីសិទាិកែរងកា ករមាច សិទាិកែរងកា ករមាច

11

កែរងនិងរក្ៅជួ

12

<ជាវផែកឯករាជយ> រវើយនិង<>ក្បគេ់រៅដេ់គណៈអចិថ្្នតយ៍<។ ចំវណក>ខាងទ័ព< វិញ រគ

13

ក្បគេ់ឲ្យរសនាធិកា វិញ>។ ទេហីក ណ៍មួយរទៀត បស់រមធាវីកា ពា កតី គឺថាជនជាប់រោទ រខៀវ

14

សំផន មិនបានដឹងអំពីអីវេ ដេរកើតរេើងរៅកែរងភូមិភាគ ឬក៏កា ឈឺោប់ បស់ក្បជាជន ក៏ដូចជាកា អត់

15

ឃាលន បស់ក្បជាជនរៅតាមទីជនបទរនាះរេើយ។ ប៉ាវនតសរមតចនររាតតមសីវន បាននិយយអំពីកា រធេើ

16

ដំរណើ បស់<ក្ទង់>ជាមួយ រខៀវ សំផន រវើយឯកសា មួយបានបង្ហាញ គឺជាឯកសា វដេរេើករេើង

17

រៅកែរងកា សា ណ្ណបញ្ច ប់កា ពិភាការដញរដាេ<កែរងសំណំរ ឿង០០២/០១ ឯកសា > E3/3113R គឺ

18

ោប់រផតើមរម៉ាងនាទី២៩:៣២ វដេសរមតច សីវន បាន<មនបនាូេ>ថា “តាំងពីៗវខកញ្ញា ឆ្ែំ៧៥

19

ដេ់វខរមសា ឆ្ែំ៧៦ ខាំក
រ ែរងនាមជាក្បមខ ដឋបានរធេើដំរណើ ទូទ្ធង
ំ ក្បរទសកមពជា
រ ជាមួយនឹង រខៀវ សំផន

20

។ ខាំររ

21

រពេវដេក្ពះចនា ះវែឹងក្បជាជនគ្នត់មិនអាចរគងបានរទ រគមិនឲ្យរដកបានរនាះរទ។ ក្បជាជនក្តូវវត

22

រធេើកា ។ ខាំររ

23

រពាត <>សវណតក <ឬជួនកាេ>លាយជាមួយសលឹករឈើ <ឬរដើមរចក>គឺកា ចំណីអាហ្វ វាយ៉ាប់

24

ណ្ណស់។”

25

ើញរៅទូទ្ធង
ំ

ើញជាទូរៅ <រគ>វតងវតមនកា ោក់រភលង ោក់សំរេងខាលង
ំ ៗ <រដើមបីក្គបរេើ

គឺរគផតេ់សិទាិរៅដេ់ភូមិភាគ

ើញថាតាម

គឺរយើងរ

ំគឺជាជំ ំក្បមូេផតំ។
រ ខាំររ

ើញថាក្បជាជនវូបអេី រវើយរ

រវើយមជឈិមគឺក្បគេ់រៅដេ់គណៈ<មនាី >មជឈិម

ើញថារតើរគរធេើកា ទ្ធំងយប់ទ្ធំងថ្ងៃរដាយ របៀបណ្ណ រៅ

ើញថាមិនមនអងក

គឺថាអងក រគយកមកលាយជាមួយ

[១៤:០២:៤៣]

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែរងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែរងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែរងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែរងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01481417

E1/516.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែរងតលាកា កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៦
សំណំរ ឿងក្ពវមទណឌរេខៈ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី0៥ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

11

1

វេីេីពសសត ក៏បាននិយយផងវដ អំពីកា សមាសជាមួយសរមតច<ឪ> គឺរៅទំព័ <ភាសា>

2

អង់រគលស 00396541, បារាំង 00639894 វដេនិយយអំពីកា រធេើដំរណើ រនាះ គឺសរមតច សីវន បាន

3

ក្បាប់ វេីេីព សសត ថា “ក្បជា<រា្សត>ខាំក្រ តូវបានរគរធេើឲ្យរៅជារគ្នក្កបី”។

4

ណ្ណយ៉ាន់ ោន់ដា ក៏បាននិយយផងវដ អំពីចំណចរនះ។ គឺនិយយអំពីសរមតច សីវន វដេ

5

និយយអំពីកា រធេើដំរណើ <> គឺឯកសា E3/2376 គឺ “សក្តូវបងបែូន”។ អង់រគលសមនរេខ 00192

6

413, បារាំងមនរេខ 00237089, វខម មនរេខ 00191564 វដេគ្នត់និយយ<>អំពីសរមតច

7

សីវន វដេពាយមរចញចង់ៗរចញពីឡាន រវើយៗរពេរនាះគឺ រខៀវ សំផន បានមកក្បាប់សរមតច

8

មិនឲ្យរចញពីឡានរនាះរេើយ។ រក្ៅពីរនះរមធាវីកា ពា កតី រខៀវ សំផន ក៏បាននិយយអំពីកា ក្បក្ពឹតត

9

ចំរពាះក្បជាជនងមី គឺមិនវមនជារគ្នេនរយបាយ បស់មជឈិមរនាះរទ ប៉ាវនតវាជាអេីវដេរធេើរេើងរដាយ

10

ក្បជាជនរៅតាមតំបន់ វដេរធេើរេើងរដាយខលួនឯង។ ប៉ាវនត<ជាដំបូង>ខាំ<
រ សូមសួ សិនថា>រវតអេីបាន

11

ជាក្បជាជនងមីរនះក្តូវបានរគបញ្ជូ នរៅតាមទីជនបទ រដើមបីរៅវចក ំវេក បបអាហ្វ ជាមួយក្បជាជន

12

វដេមនរៅទីរនាះ គឺថាពួករគមិនវមនរៅរដាយខលួនឯងរនាះរទ <ក្តង់រនះរវើយ>គឺវាជារគ្នេនរយ

13

បាយមជឈិម។ ដូចវដេ រខៀវ សំផន បានក្បាប់កាវសតញូវយ៉ាកវងមស៍ គឺ E3/687 គឺអតថបទវដេរបាះ

14

ពមពរៅថ្ងៃ០៩ កកកដា ១៩៨២ អង់រគលសមនរេខ 00122280, បារាំងមនរេខ 00622450 និងភាសា

15

វខម មនរេខ 00651187 គឺគ្នត់បាននិយយថា ក្បជាជនកមពជា
រ រាប់លានក្តូវបានរគបញ្ជូ នរចញពី

16

ភែំរពញរៅទីជនបទវដេវាជារសចកដីសរក្មច ួម គឺអតថបទបាននិយយថា រខៀវ សំផន ទទួេសាគេ់អំពី

17

ចំណចទ្ធំងអស់រនះ។ រគសួ ថារតើគ្នត់បានចូេ ួមកែរងកា សរក្មចរនះ ឬក៏អត់។ រលាក រខៀវ សំផន

18

បានរសើចខសឹបៗ រវើយនិយយជាភាសាបារាំងវដេមនន័យថា “បាទ ពិតរវើយ”<>។ រៅកែរងទសស-

19

នាវដដីទង់បដិវតតន៍ E3/742 គឺទសសនាវដដីបដិវតត<រេខរចញផាយ>វខរមសា ឆ្ែំ<១៩៧៧> ភាសា

20

អង់រគលសមនរេខ 00478505, បារាំងមនរេខ 00499763 និងភាសាវខម មនរេខ 00062997 គឺ

21

រៅក្តង់ចំណចទី៣ គឺបានបញ្ញជក់ថា “<>ក្តូវ<វបងវចកសមសភាព>កែរងសវក ណ៍ <ឲ្យចាស់

22

លាស់ កំ>ឲ្យ<ក្ចបូកក្ចបស់>រទៀត។” គឺរគរ ៀបចំអំពីសមសធាតបី គឺសមជិករពញសិទាិ បស់សវ

23

ក ណ៍ សមជិករក្តៀម រវើយនិងសមជិករផាើ។ រខៀវ សំផន ក៏<មនបំណងពនយេ់>រៅកែរងរសៀវរៅ

24

បស់គ្នត់វដ គឺ<ឯកសា >E3/16 <មនចំណងរជើងថា “ពិោ ណ្ណអំពីក្បវតតិសា្សតកមពជា
រ ”>ទំព័

25

ភាសាវខម 00380469, អង់រគលស 00498286, បារាំងមនរេខ 00643892 គឺរខៀវ សំផន បាន

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែរងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែរងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែរងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែរងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01481418

E1/516.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែរងតលាកា កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៦
សំណំរ ឿងក្ពវមទណឌរេខៈ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី0៥ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

12

1

<ស រស >ថា៖ “រនះគឺជារគ្នេកា ណ៍ក្បរងក្បយ័តែ <កំឲ្យភាែក់ង្ហ បស់ក្បរទសខលះ អាចចូេមក>

2

សី ូង<អំណ្ណច>បដិវតតន៍កមពជា
រ <បាន>។ ដូរចែះ <ក្តូវវតកាតប់>ក្បវតតិ ូប បស់បគគេមែក់ៗ រវើយ

3

<>រដើមបីកមមភិបាេ និងកសិក <ង្ហយកាតប់ក្បវតតិ ូបមែក់ៗ វិធីវដេង្ហយ>បំផតរនាះ គឺក្តូវបំវបក

4

ពួករគរៅជាក្បជាជនងមី និងក្បជាជនោស់”។ <រវតអេី? រតើ>រវតអេីបានជារលាក រខៀវ សំផន គិត

5

ថាវាោំបាច់វដេក្តូវ ក្បសិនរបើគ្នត់គិតថា ោំបាច់ក្តូវ<>ក្បក្ពឹតរត សមើគ្នែ រវតអីោបា
ំ ច់ក្តូវបំវបកឲ្យ

6

មនភាពខសគ្នែ វាង ក្បជាជនងមី និងក្បជាជនោស់។” រវតអេីបានជាទសសនាវដដីទង់បដិវតតវដេថាៗ

7

រមដឹកនាំ<ជាន់ខពស់ បង្ហគប់ឲ្យសវក ណ៍>វបងវចករៅជាក្បជាជនរពញសិទាិ ក្បជាជនបក្មរង និង

8

ក្បជាជនរផាើរនាះ<?> គឺរគបរងកើតឲ្យមន<វណា ភាព>ទី២<សក្មប់>ក្បជាជនងមី<ទ្ធំងអស់>។

9
10

[១៤:០៧:៥៩]
រៅកែរងកា បង្ហាញពីមសិេមិញ

រមធាវីកា ពា កដីបានរយងរៅរេើមក្តាមួយវដេ

<រ ីេ>

11

រប៊ីកគល័ គ្នត់បាន កែរងរសៀវរៅ បស់គ្នត់ រៅថា “<វភែកមែស់>”។ ទ្ធំងក្ករមរមធាវីកា ពា កដី រខៀវ

12

សំផន និងក្ករម នួន ជា ក៏បានយកមករយង<ឯកសា មួយរនះវដ>។ <ខាំស
រ ូមបញ្ញជក់ក្បាប់ថា>

13

ែ និពនា រវើយមិនបានបង្ហាញអំពីកា សិកា
រសៀវរៅរនះ មិនបានបង្ហាញអំពីគណវឌ្ឍិណ្ណមួយ បស់អក

14

ក្សាវក្ជាវរដើមរនាះវដ ។<តាមពិតរៅ រនះក្គ្នន់វតជានិរកខបបទមួយប៉ារណ្ណ
ា ះ។> អ៊ីចឹងរបើ រយើងរមើេ

15

ក្បវតតិ ូប បស់គ្នត់រៅចងបញ្ច ប់ថ្នរសៀវរៅរនាះ គឺគ្នត់ថាជាអែកងត ូបឲ្យខាងសា ព័ត៌មនអស់ យៈ

16

រពេជារក្ចើនឆ្ែំ។ ក៏ប៉ាវនដ រប៊ីកគល័ បាន<រេើករ ឿងរាវ>រក្ចើន<វដេផាយ
រ ពីកា រេើករេើង បស់> រខៀវ

17

សំផន <រវើយបង្ហាញយ៉ាងចាស់អំពី>កា ទទួេខសក្តូវ បស់<>ថាែក់មជឈិម។<>គឺឯកសា E3/7

18

333, ERN <ជាភាសាអង់រគលស រេខ>0០100224។ រលាក រប៊ីកគល័ បានស រស ថា៖ “មជឈិមយ៉ាង

19

រហ្វចណ្ណស់ក៏ <ក្ករម>ប៉ាេ ពត <ទទូច>ថារគ្នេនរយបាយរនះនិយយរេើករេើង<>ក្តឹមក្តូវ

20

<រវើយ>រទ្ធះ<បីរក្កាយមករទៀតដឹងថា>ខសក៏រដាយ។

21

បញ្ញារទ <រវើយមនះ>អនវតតរគ្នេនរយបាយរនះ វដេជារគ្នេនរយបាយមួយអនវតតមិនរកើត<ក៏

22

រដាយ>។ <ផាយ
រ រៅវិញរគសតីបរនាាសអែកវដេក្តូវអនវតតរគ្នេនរយបាយរនាះរៅវិញ។>កមមភិបាេ

23

<ណ្ណហ្វនរចញមខ> ិះគន់<មគ្ន៌>មជឈិម<កែរងរគ្នេបំណងវកេមែ

24

ក្បកាន់ថាជាជន>កបត់រៅវិញ”។ ដូរចែះមជឈិមបានធានាថា រគ្នេនរយបាយវដេបរាជ័យវែឹងក្តូវវត

25

អនវតត<រេើវផែកណ្ណមួយ រដាយបដិរសធរាេ់កា ជំទ្ធស់ ឬរាេ់កា សួ កមូេរវតថ្នកា បរាជ័យ

<មជឈិម>មិនចង់ទទួេសាគេ់ថា

វាមន

វប ជាទទួេ ងកា រោទ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែរងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែរងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែរងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែរងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01481419

E1/516.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែរងតលាកា កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៦
សំណំរ ឿងក្ពវមទណឌរេខៈ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី0៥ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

13

1

រនាះ>។<>រមធាវីកា ពា កដីបានចំណ្ណយរពេរវលាជារក្ចើនមសិេមិញ

2

វដេថាបណ្ណ
ដ ក្បរទសទ្ធំងអស់<មនបំណងរធេើនីវ ័ណកមមទំនិញ។

3

រសដឋកិចច ីកចរក្មើនរជឿនរេឿន។ រនះជារ ឿងធមមតារវើយ <រយើង>មិនបាច់សួ រនាះរទ។ ប៉ាវនត<អេីវដេ

4

រយើងឆៃេ់រនាះគឺ>គឺរតើរៅរពេវដេក្បជាជនខលួនកំពងវតអត់ឃាលន រវតអីក៏នាក្ំ សូវអងក រចញរៅរក្ៅ

5

ក្បរទស<រៅវិញ>? <រតើមនអេីរទៀត វដេសំខាន់ជាងកា >ផតេ់រសបៀងអាហ្វ ឲ្យក្បជាជន<មន

6

ជី វិត> ស់រៅរៅ<>?

7

េ
<ឆ្ែំ១៩៧៦> ERN
ទរងេើ បស់ខួ ន
ល រទៀតផង>។ <>រៅកែរង<ទសសនាវដដី>ទង់បដិវតត<>ចះវខវិចិកា

8

រនះគឺឯកសា <E3/139> គឺវខម ERN 00064966, អង់រគលស 00455284, បារាំង 00491920

9

“រយើងក្តូវវតនាំក្សូវរចញបានរាប់ យពាន់រតាន រៅកែរងឆ្ែំ១៩៧៦។ េទាភាពវដេរយើង វដេនាំក្សូវ

10
11

និយយអំពីកា នាំក្សូវរចញ
វាក្បាកដជាេែណ្ណស់>រធេើឲ្យ

ថាែក់ដឹកនាំមជឈិមរនាះដឹងអំពីបញ្ញាវែឹង<រវើយពួករគវងមទ្ធំងមនអំនួតនូវ

រចញរនាះ រក្កាយពី<>ស្ង្ហគម<ពិភពរលាកទ្ធំងមូេ ង>ឥទាិពេយ៉ាងខាលង
ំ <>។”
[១៤:១១:១៥]
រខៀវ សំផន ខលួនគ្នត់ផ្ទាេ់រនះ រៅកែរងសនា កថារៅថ្ងៃទី១៥ <វខរមសា ឆ្ែំ១៩៧៧> គឺឯក-

12
13

សា វដេរេើកពីមសិេមិញ E3/201, ERN ជាភាសាអង់រគលស 00419513, បារាំង 00612166, វខម

14

00292805។<រនះជាសនា កថា វដេ> រខៀវ សំផន បាននិយយ<រៅកាន់កងទ័ព>ថា៖ “រនះគឺជារម

15

រ ៀនមួយដ៏មហ្វអសាច យ ជាបទពិរសាធន៍ដ៏មហ្វអសាច យ<មួយ>។ រៅកែរងឆ្ែំ៧៦ រយើងរដាះក្សាយ

16

បញ្ញា< បស់រយើង>

17

<ក្បមូេ>ទិនផ
ែ េេែ<សក្មប់>ឆ្ែំ៧៧។ ឥេូវរនះ រយើងអាចចិញ្ចឹមក្បជាជន<តាមកា វបងវចក

18

និង<អាច>បំរពញ<តាម>វផនកា ផេិតកមម។

ជាេទា ផេ

<>រយើងបាន

បបអាហ្វ បានក្គប់ក្គ្នន់ពី ដឋ>។<>រយើង<រៅ>សេ់ក្សូវអងក <>សក្មប់នារំ ចញផងវដ ។”

19

រវើយ នួន ជា រនាះក៏<អួតអាង>អំពីកា នាំអងក រចញរនាះវដ រៅថ្ងៃទី<១៦> មករា ១៩៧៧

20

រៅរពេវដេគ្នត់វងលងសនា កថារៅកាន់កងទ័ព ឯកសា E3/191, ERN ជាភាសាអង់រគលសគឺ S000

21

04076, វខម 00649947, បារាំង <00623113>។ បងធំទី២ បស់បកសនិយយថា៖ “<>ក្បជាជន

22

រយើងមន<>វូបក្គប់ក្គ្នន់<។ ក្សបរពេជាមួយគ្នែរនះវដ >រយើង<>មន<ផេិតផេក្សូវរេើស

23

តក្មូវកា ចំនួន>១៥០ពាន់រតានសក្មប់សក្មប់នារំ ចញផងវដ ។

24

<សរក្មចបានតាម>វផនកា ឆ្ែំ១៩៧៦ <ទ្ធំងក្សរង>។”

25

<ចំណច>រនះមនន័យថារយើង

[១៤:១៣:០៩]

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែរងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែរងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែរងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែរងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01481420

E1/516.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែរងតលាកា កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៦
សំណំរ ឿងក្ពវមទណឌរេខៈ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី0៥ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

1

<>រៅកែរងរសៀវរៅ វបន រ

14

ៀ និន<>ឯកសា <>E3/1593, <ERN ជាភាសា>បារាំង

2

<មនរេខ> 00639160, អង់រគលស 01150196, វខម 00637932<> គ្នត់បាននិយយថា៖ “មន

3

ជន<រភៀសខលួន> និងអែក ស់រានមនជី វិតបាននិយយថា មនអងក ជារក្ចើនក្តូវបានរគដឹករៅក្បរទស

4

ចិន រទ្ធះបីជាមន<>ភាពអត់ឃាលន<កំពងរាតតាត>យ៉ាងខាលង
ំ រៅកែរងក្បរទសក៏រដាយ។” <រគ>ថា

5

រៅកែរងឆ្ែំ<១៩៧៨

6

<រៅឆ្ែំមន >រៅបណ្ណ
ត ក្បរទសមួយចំនួន ដូចជា យូរហ្វគសាល វី ម៉ាដាហ្វកសាក និងវងកងជារដើម។”

កមមភិបាេ>កមពជា
រ ក្បជាធិបរតយយ<បាន>នាំ<រចញ>អងក <>១០០ពាន់រតាន

7

ឯកសា មួយរផសងរទៀត វដេជាឯកសា បានមកពីរលាក េឹមគិន សមាសជាមួយនឹង ទ្ធត់

8

<រធឿន> គឺឯកសា E3/10665។ <>ទ្ធត់ រធឿន <>ជាកូនចិញ្ចឹម បស់ ស់ ញឹម <ពំមន ERN

9

ជាភាសាបារាំងរទ> ERN ជាភាសាវខម

01168475, អង់រគលស 01156820 គ្នត់បាននិយយថា

10

< ស់ ញឹម ងៃូ ថា៖> “ចំនួនក្សូវ<រនះក្តូវ>យករៅឲ្យអងគកា <តាម>វផនកា កំណត់ រទ្ធះបីជា

11

ក្បជាជន<>មនវតបប វូបក៏រដាយ<។ ក្សូវក៏មិនមនផង មនអីយករៅកិន>។” រវើយ ទ្ធត់

12

រធឿន បាន<បនត>ថា៖ “រនះរវើយគឺជាវផនកា បស់មជឈិម របើសិនណ្ណមិនមនអងក រៅឲ្យមជឈិមឲ្យ

13

បានក្គប់វផនកា រទ រគរោទថារយើងកបត់រវើយ។”

14
15

[១៥:១៥:១៣]
រវើយរលាក វបន រ

ៀ និន រៅកែរងរសៀវរៅ បស់គ្នត់ដវដេ<វដេខាំបា
រ នដកក្សង់មនរនះ>

16

ក្តង់ទំព័ <ERNជាភាសាបារាំង រេខ 01105217>, <ជាភាសា>វខម <រេខ 00637991>។

17

<គ្នត់បានដកក្សង់ពីក្បជាជនោស់មែក់រ្
ម ះ> សាវី <>បាននិយយថា៖ “កមមភិបាេភូមិភាគនិ តី

18

បានរោទរៅខាងភូមិភាគពាយ័ពយ <ពីកា ឲ្យក្បជាជនវូបបប

19

ប៉ាវនតរក្កាយមករពេរគមកកាន់កាប់ រគឲ្យរយើងវូបតិចជាងមនរៅរទៀត>”។

20

រៅរពេវដេក្សូវ អងក មនប ិបូ

<ផាយ
រ ពីជំវ បស់>ក្ករមរមធាវីកា ពា កដី រខៀវ សំផន បានជំទ្ធស់ពីមសិេមិញថា មជឈិមវែឹង

21

គឺថាមិនបានទទួេអេីវដេរកើតរេើងរៅភូមិភាគរនាះរទ

រវើយភូមិភាគវែឹងវតងវត<មិន>លាក់បំបាង
ំ

22

នូវអេីវដេរកើតរេើងរៅកែរងភូមិភាគ បស់ខួ ន
ល <។

23

E3/179 វដេជាសា ទូ រេខរផាើរៅមជឈិមពីមនាី ៥៦០ រៅថ្ងៃទី២៩ <វខឧសភា ឆ្ែំ១៩៧៧> គឺមនាី

24

ភូមិភាគពាយ័ពយ។ រៅ<ខាងរក្កាម>វផែក<ទី២៖>សាថនភាពក្បជាជន <ចំរពាះភាសាទ្ធំងអស់វឹង
ែ

25

មនខលឹមសា ដូចតរៅ៖>។ “ជីវភាព បស់រៅ បស់ក្បជាជនគឺមនកា ខេះខាត<រៅកែរងតំបន់ជារក្ចើន>

រយើងមនឯកសា រៅកែរងសំណំរ ឿង>

គឺឯកសា

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែរងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែរងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែរងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែរងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01481421

E1/516.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែរងតលាកា កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៦
សំណំរ ឿងក្ពវមទណឌរេខៈ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី0៥ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

15

1

។ រៅកែរងតំបន់១, ២, ៤, ៦ និង ៧ ក្បជាជន<>អត់មនអីវូប<រទ។ អែករៅសម ភូមិរក្កាយវូប

2

បប រាវៗ ីឯអែករៅសម ភូមិមខវិញមន បបវូប វូតដេ់ពី កំប៉ាងកែរងមួយថ្ងៃ។>”

3

[១៥:១៦:៤៩]

4

សា ទូ រេខមួយរទៀតវដេរផាើរដាយ ស់ ញឹម រៅថ្ងៃទី១១ <វខឧសភា ឆ្ែំ១៩៧៨> គឺ<>

5

មួយវខមនរពេគ្នត់ក្តូវបានោប់ខួ ន
ល បញ្ជូ នរៅស-២១។ <>គឺជាឯកសា E3/950 <រៅចំណចទី២>

6

គ្នត់និយយថា៖ “កា ខេះខាតរៅកែរងភូមិភាគរនះ គឺមនរៅកែរងតំបន់១, ៤ និង ៥ <ទ្ធំងអស់តំបន់៥>

7

ខេះ<ជាងរគ ួចមកតំបន់>១ និងតំបន់៤។ <តំបន់៥ថា ខេះទ្ធំងបួន>ក្សរក។” <ទូ រេខរនាះបនតរទៀត

8

ចះបនតិចថា៖ រយើងរ

9

១៩៧៨។”> អ៊ីចឹងរៅកែរងវខឧសភា ឆ្ែំ១៩៧៨ ស់ ញឹម បានជូនព័ត៌មនសា ទូ រេខមកមជឈិមឲ្យ

10

មជឈិមបានដឹងអំពីបញ្ញារនះ ក៏ប៉ាវនតរយើងដឹងថារទ្ធះជាយ៉ាងរនះកដី មជឈិមរៅវតបនតនាក្ំ សូវរចញរៅរក្ៅ

11

ក្បរទសដវដេ”។

ើញថាមនអងក វដេអងគកា បញ្ជូ នមករនាះ នឹងអស់កែរងថ្ងៃទី១០ វខឧសភា ឆ្ែំ

12

<មន បាយកា ណ៍ពី រទៀត ទទួេបានពីកវនលងរផសងគ្នែកែរងក្បរទស គឺ>ឯកសា E3/1060 គឺ

13

ជា បាយកា ណ៍មកពីកងពេ៨០១ ចះថ្ងៃទី២៩ <វខមីនា ឆ្ែំ១៩៧៧> ERN ជាភាសាអង់រគលស

14

00574313, បារាំង <00529407>, វខម

15

<ចំនន
ួ >បី<រៅសវក ណ៍៣៦> គឺក្បជាជនមនភាពអត់ឃាលនតាំងពីវខកមាៈ ឆ្ែំ១៩៧៧” <ដូចគ្នែ

16

រនាះវដ ក៏បានរេើករេើងពី>សវក ណ៍រេខ<>៣៥<ផងវដ >។

<00231374>។

បាយកា ណ៍រនះនិយយថា ភូមិ

17

ឯកសា E3/918 ជាសា ទូ រេខមកពី វស រផាើជូនគណៈ៨៧០ ចះថ្ងៃទី១០ <វខមករា ឆ្ែំ

18

១៩៧៨> កថាខណឌទី២<រមើេពីរក្កាម គ្នត់បានរាយកា ណ៍ថា៖> “រៅតំបន់<>ក្ពះ វិហ្វ <>កវនលង

19

ភាគរក្ចើន<>កំពងវតក្បឈមនឹងភាពអត់ឃាលន។” ដូរចែះរយើងរ

20

ទទួេបានព័ត៌មនរនាះរទ មជឈិម ួមមន រខៀវ សំផន <និង>នួន ជា<។ ពួកគ្នត់គួ វតបានរ

21

ចាស់ជាង>សរមដច នររាតតម សីវន បានទត<>រ

22
23

ើញ

ើញអំពីសាថនភាព<ទ ភិកស បស់ក្បជានរា្សត

បស់ក្ពះអងគ រៅរទៀត។> ពួករគ<>ជាអែកក្គប់ក្គងអំពីកា ោត់វចងក្សូវអងក ។
[១៤:១៩:២៩]

24
25

ើញរវើយ មិនវមនថាមជឈិមមិនបាន

ឯកសា <មួយរទៀតវដេរមធាវីរក្បើក្បាស់កាេពីមសិេមិញ> E3/230 <ក្តង់រេខរ ៀងទី៧>
រយើងរ

ើញរវើយ រនះគឺគណៈអចិថ្្នតយ៍មនកិចចក្បជំវឹង
ែ គឺសមមិតត វវម ក៏មនវតតមនចូេ ួមក្បជំ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែរងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែរងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែរងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែរងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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រ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៦
សំណំរ ឿងក្ពវមទណឌរេខៈ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ
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ថ្ងៃទី0៥ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧
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1

<រវើយគ្នត់ក៏បានចូេ ួមកែរងកា សរក្មចចិត>
ត វបងវចកក្សូវអងក មនរៅកវនលង<ជាក់លាក់មួយចំនួន

2

។ តាមត--> មស មត <>និងរៅតំបន់២៥ <បញ្ញជក់ថា>មជឈិម<មនអំណ្ណច>កែរងកា វចកអងក ។

3

ឯកសា <មួយរទៀតវដេខាំររ េើករេើងរដាយសរងខប

រវើយ>រមធាវីកា ពា កដីយកមករក្បើពី

4

មសិេមិញ<វដ > គឺ E3/222 កិចចក្បជំ បស់គណៈអចិថ្្នដយ៍មួយរទៀតគឺរៅថ្ងៃទី១៥ <វខឧសភា ឆ្ែំ

5

១៩៧៦។> របៀបវា ៈ<វតមួយគត់វដេរគរេើករេើង>វែឹងគឺនិយយអំពីបញ្ញាកា ពា ជាតិ។ រវើយខាំរ

6

យេ់រ

7

បានចូេ ួមក្បជំរវើយ <>គ្នត់ក៏បាន< ួមចំវណកកែរង>វផែក<>កា ពា ជាតិវងមរទៀតផង។

ើញថា វាគួ ឲ្យោប់អា មមណ៍ណ្ណស់ រ

ើញ វវម çសមមិតវត វម គឺ រខៀវ សំផនç គឺថាគ្នត់

8

ចងបញ្ច ប់ថ្នកា បង្ហាញឯកសា កាេពីមសិេមិញ រមធាវីកា ពា កដីបានជំទ្ធស់ថា រខៀវ សំផន

9

អត់បានដឹងអេីទ្ធេ់វតរសាះអំពីស-២១ រៅកែរងអំេរងកមពជា
រ ក្បជាធិបរតយយ។ រអៀង ធី ិទា រនះក៏បាន

10

បញ្ញជក់ផងវដ ថា គ្នត់មិនបានដឹងអំពី<កា ោប់មនសសបញ្ជូ នមកកាន់>មនាី សនដិសខស-២១ រនះរទ។

11

<គ្នត់ក៏បញ្ញជក់ថារនាះជាកា ក្បឌ្ិត បស់រវៀតណ្ណម។> រអៀង ធី ិទា បាននិយយថា គ្នត់និង រខៀវ

12

សំផន <បានរមើេឯកសា អំពី ស-២១ ខណៈរពេវដេរគទ្ធំងពី នាក់រៅទីក្ករងឡាហ្វវានកែរងឆ្ែំ

13

១៩៨០ រក្កាយពី បបវខម ក្កវមដួេ េំ>ឯរណ្ណះ។ ប៉ាវនត រខៀវ សំផន រនះកែរងរសៀវរៅ បស់គ្នត់គឺ

14

E3/18 “<ពិោ ណ្ណអំពី>ក្បវតតិសា្សដកមពជា
រ <>” <រដាយក្បាប់ថាគ្នត់បានដឹងរៅរពេរវលារផសងពី

15

រនះរៅវិញ>។ គ្នត់បានអះអាងថា<គ្នត់មិនបានដឹងពីវតតមនថ្នមនាី រនះរទ ទ្ធេ់វតគ្នត់បានរ

16

ភាពយនតឯកសា បស់>

17

<រទើបគ្នត់ដឹងពីទីកវនលងរនាះ>។ <ភាពយនតរនាះមិនវមនោក់បញ្ញចង
ំ រៅទសវតស ៍ឆ្ែំ៨០ ឯណ្ណ>គឺ<>

18

រក្កាយ<យូ >វមនវទន<>រក្កាយពីដំរណើ គ្នត់រៅទីក្ករង<ឡាហ្វវាន>។ <រយើងរ

19

កា ពា កតីបានបង្ហាញតាម យៈ> រអៀង ធី ិទា <គឺ> រខៀវ សំផន រនះកវករវើយ<>។ <គ្នត់ថា

20

ទ្ធេ់វតបានរមើេរ ឿង បស់ ិទាី បា៉ាន់ រទើបគ្នត់ដឹងពីស-២១ របើតាម> រអៀង ធី ិទា បាននិយយថា បាន

21

<រមើេឯកសា > ស-២១ ជាមួយគ្នែនឹង រខៀវ សំផន រៅទីក្ករង<ឡាហ្វវាន>។

22

ើញ

ិទាី <បា៉ាន់ មនចំណងរជើងថា>“ស-២១<> ç ម៉ាសីនសមលប់មនសស”

ើញថា រមធាវី

[១៤:២២:០៣]

23

ក៏ប៉ាវនតអក
ែ វដេមនតួនាទីមួយដូច រខៀវ សំផន <>ជា<មនសសរៅកែរង>វង់មួយជាមួយនឹង

24

ប៉ាេ ពត គ្នត់ជាមនសសវដេ ប៉ាេ ពត ទកចិតត គ្នត់ជាគណៈក្បធាន ដឋ <គ្នត់ជាសមជិកខទា កាេ័យ

25

ពាណិជជកមម រវើយជារ ឿយៗ>គ្នត់<>មនវតតមនចូេ ួមក្បជំ<>ជាមួយនឹងគណៈអចិថ្្នតយ៍<អ៊ីចឹង

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែរងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែរងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែរងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែរងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01481423
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែរងតលាកា កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៦
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1

គ្នត់ជាមនស>វតមែក់គត់<រៅកែរងក្បរទសកមពជា
រ វដេ>មិនដឹងអំពីកា ោប់ខួ ន
ល ទ្ធេ់វតរសាះ <រវើយ

2

អ៊ីចឹង វាមិនគួ រជឿរទ>។ ឯកសា មួយ<កែរងចំរណ្ណមឯកសា >វដេរមធាវីកា ពា កដីបានរេើករេើង

3

រនាះគឺ កិចចសមាសន៍ជាមួយនឹង<>ខូ វណា ី វដេជាអែករធេើកា រៅក្កសួងសងគមកិចចជាមួយ រអៀង ធី ិទា។

4

ល រដាយ របៀប
គ្នត់រនះក្តូវបាន រអៀង ធី ិទាកា ពា ។ គ្នត់បាននិយយថារតើគ្នត់បានដឹងពីកា ោប់ខួ ន

5

ណ្ណរនាះ។ ERN ជាភាសាអង់រគលស 00442654, បារាំង 00614084, វខម 00602364។ គ្នត់បាន

6

ពនយេ់<យ៉ាង>េមែិតអំពីកា ោប់ខួ ន
ល កយ ធួន រវើយនិង<រ្
ម ះ ជួន> វដេជាអនក្បធានមនាី

7

ពាណិជជកមម រវើយនិងអេីវដេក្បជាជននិយយថា <មូេរវតវដេរគោប់>អែកទ្ធំងពី <នាក់រនាះ>។

8

<គ្នត់រ ៀបរាប់ក្បវវេជាពី បីទំព័ >រៅក្តង់ទំព័ <>វដេ<>គ្នត់ក៏បាននិយយអំពីកា

9

ោប់ខួ ន
ល វូ នឹម <>ថា៖ “វូ នឹម <និងបញ្ញាជនជារក្ចើននាក់រទៀតទ្ធំងរៅកែរង និងមកពីរក្ៅក្បរទស

10

ក្តូវរគោប់ខួ ន
ល ”>។ <គ្នត់រេើករេើងពីអក
ែ ទ្ធំងរនាះ។> រតើរធេើរម៉ាចបានជា<ខូ វណា ី>ដឹងអំពកា
ី ោប់

11

ខលួន វូ នឹម <វដេជនមែក់រនះសថិតរៅកែរងចំរណ្ណមជនបាត់ខួ ន
ល ទ្ធំងបី វដេជាសមជិក ដឋសភា រវើយ

12

ក៏ជាអែកសែិទានឹងរលាក រខៀវ សំផន ផងវដ ។ ចះរវតអេីបានជា រខៀវ សំផន>វដេជាមិតភ
ត កដិជិតដិត

13

ល <>រនះទ្ធេ់វតរសាះ<?>។
ជាមួយ<គ្នត់>អត់ដឹងកា ោប់ខួ ន

14

រ្
ម ះ> ប៉ាង់ <បនាាប់ពីរគោប់> វន រវត < ួចមក>។ រវើយអែកទ្ធំងអស់រនះ រខៀវ សំផន <សាគេ់

15

រទៀតផង។> រវតអេីបាន ខូ វណា ី វែឹង<>ដឹង រវើយ រខៀវ សំផន អត់ដឹងរសាះ<អ៊ីចឹង?>។

16

គ្នត់ក៏បាននិយយអំពី<កា ោប់ខួ ន
ល

[១៤:២៤:១២]

17

អ៊ីចឹង រខៀវ សំផន គឺគ្នត់មិនមនភាពរសាមះក្តង់ជាមួយ<អងគជំនំជក្មះ និងជាមួយ>ក្បជាជន

18

កមពជា
រ រទ <វដេថា>គ្នត់មិនដឹង<>អំពីកា របាសសមែត <ឬ>កា ោប់ <ឬកា បាត់>ខលួនណ្ណមួយ

19

រនាះ<>។ សូមបីកា ោប់ខួ ន
ល រៅតាម<តំបន់>ក៏ក្តូវរាយកា ណ៍ជូនមជឈិមវដ <។> ឯកសា E3/232

20

វដេជាកំណត់រវតក្បជំគណៈអចិថ្្នដយ៍ចះថ្ងៃទី០៨ <វខមីនា ឆ្ែំ១៩៧៦>, ERN អង់រគលស 0018

21

2628, វខម 00017116, បារាំង 00323932។ កំណត់រវតរនះនិយយថា រមដឹកនាំមកភូមិភាគឧតត

22

សមមិតត រក្សង, តំបន់១០៣ សមមិតត វង់, តំបន់១០៦ សមមិតត សត បាន<មក>រាយកា ណ៍ជូនថាែក់

23

ដឹកនាំបកសរៅទីក្ករងភែំរពញ ួម កែរងរនាះ ួមមនកា រាយកា ណ៍ជូន នួន ជា និង រខៀវ សំផន រវើយនិង

24

បានរាយកា ណ៍អំពីកា ោប់ខួ ន
ល

25

នានា។ កិចចសមាសន៍មួយរទៀតជាមួយនឹង រខៀវ សំផន គឺឯកសា E3/608, ERN ជាភាសាវខម

រវើយនិងចំនួនក្បជាជនវដេធាលក់ខួ ន
ល ឈឺយ៉ាងរក្ចើនរៅតាមកា ដាឋន

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែរងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែរងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែរងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែរងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01481424

E1/516.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែរងតលាកា កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៦
សំណំរ ឿងក្ពវមទណឌរេខៈ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី0៥ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

18

1

<00635929>, បារាំង 00632566, អង់រគលស 00419841។ អែកសមាសបាន<រេើក>ថាមន<>

2

ក្បជាជន៨០០ពាន់<>នាក់<សាលប់>រក្កាយពីស្ង្ហគម<សី វិេ។ កា រោទក្បកាន់រនះមនដូចជាកា រធេើ

3

ទកខបករមែញពីវខម ក្កវមមករេើបគគេជារក្ចើន ូប រដាយសា រវតផេនរយបាយ> រវើយ រខៀវ

4

រ <ក្បជាធិបរតយយ>ក្តូវ
សំផន បានរឆលើយថា “<ជន>កបត់ទ្ធង
ំ <រនាះ>វដេ<សថិត>រៅកែរង<>កមពជា

5

<កាត់រទ្ធសក្បហ្វ ជី វិត>រវើយ។”<រនះគឺជាចរមលើយ បស់គ្នត់កែរងកិចចសមាសន៍តបរៅនឹងអែកសា -

6

ព័ត៌មនអីតាេីមែក់។>

7

[១៤:២៦:១៩]

8

ឯកសា E3/628 គឺជាកិចចសមាសន៍មួយរទៀត តាំងពី<យូ មករវើយ ខាំគ្ន
រ ម នកាេប ិរចេទជាក់

9

លាក់កែរងថ្ដរទ វតវារកើតរេើង>កែរងឆ្ែំ១៩៨០មករមល៉ាះ។ ERN ជាភាសាអង់រគលស 00524517, វខម

10

00709544, បារាំង 00740914។ រគបានសួ រខៀវ សំផន ថា “រតើ<>ក្បជាជនប៉ានាមន<ក្តូវបាន

11

សមលប់កែរងកា រធេើបដិវតតន៍ បស់រលាក>?”

12

១០.០០០នាក់រទ។” អ៊ីចឹង អេីវដេគ្នត់អះអាងអំពីកា មិនដឹង កា ោប់ខួ ន
ល <និងកា កាប់សមលប់>រៅ

13

រ រៅវិញ មនក្គ្នមួយគ្នត់ក្បាប់អក
ែ សា ព័ត៌មនខណៈវដេគ្នត់រធេើជាតំណ្ណង
រពេ<រនាះរទ>។ <ផាយ

14

វខម ក្កវមវដេរៅរសសសេ់រនាះ>ថា ក្បវវេជា១០.០០០នាក់រទ<ក្តូវ>បានសមលប់រៅកែរង បប

15

រនាះ។ រៅកែរងកិចចសមាសន៍គ្នត់ បស់គ្នត់ជាមួយ សាីវ រវដឌ្័ រៅកែរងឆ្ែំ១៩៨០ គឺឯកសា E3/203,

16

ERN ជាភាសាអង់រគលស <00424013>, បារាំង 00434232, វខម 00385409<(សីក)>។ រខៀវ

17

សំផន

18

ឥណូឌ ចិន បស់ខួ ន
ល ។ <ោប់តាង
ំ ពីរពេរនាះមក ពីមួយឆ្ែំរៅមួយឆ្ែំ> ភាែក់ង្ហ ទ្ធំងអស់<រនាះកាន់វត

19

រក្ចើនរេើង រវើយ>ទទួេតួនាទីសំខាន់<>ៗ អែកខលះទទួេបនាក
រ ទទួេកាន់កាប់មខង្ហ ជារមភូមិភាគ

20

រវើយរគោប់រផដើម<បងខូចមគ្ន៌ បស់រយើង>។<វាមនរគ្នេបំណងវាយរយើងពីខាងកែរងមកវិញ។ ប៉ាវនត

21

រយើងវាយវាជាប់ជាក្បោំ ក្បឆ្ំង និងរារាំងមវិចតា
េ ពួកវា។> មកដេ់ឆ្ែំ១៩៧៧, <១៩៧៨ រទើប>

22

រយើងបានោត់វចងរដាះក្សាយ<ជាមួយពួកវា>ចប់សពេក្គប់<ជាសាថព > រវើយ<នាំយកសណ្ណ
ត ប់ធាែប់

23

ឲ្យ>ក្បរទសជាតិ<រេើង> វិញ។” <សាតប់រៅឮ>ដូច នួន ជា និង ប៉ាេ ពត និយយពនយេ់អំពីកា

24

សមលប់កមមភិបាេជាន់ខពស់មួយចំនួនផងវដ ។ រនះ រខៀវ សំផន <>គឺថាបង្ហាញរវើយ ថាគ្នត់បានដឹង

25

ចាស់ណ្ណស់ អំពីមគ្ន៌ បស់ប៉ាេ ពត រនះ រវើយនិងមូេរវតថ្នកា សមលប់កមមភិបាេជាន់ខពស់រៅ

បានបញ្ញជក់ថា

“រវៀតមិញរនះ

គ្នត់និយយថា

“អេីវដេខាំអា
រ ចនិយយគឺ<>មិនរេើសពី

បានបរងកើតភាែក់ង្ហ រដើមបីបរក្មើរគ្នេបំណង<យទាសា្សត>

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែរងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែរងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែរងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែរងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01481425

E1/516.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែរងតលាកា កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៦
សំណំរ ឿងក្ពវមទណឌរេខៈ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី0៥ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

1
2

19

ទូទ្ធង
ំ ក្បរទសរនាះ។
[១៤:២៨:៤២]

3

រៅទំព័ បនាាប់ថ្នកិចចសមាសន៍រនះផងវដ <>រវដឌ្័ សួ <គ្នត់ថា “រតើ>រៅកែរងឆ្ែំ<១៩៧៥

4

ពួករនាះប៉ានាមនភាគ យ>មនឋានៈខពស់ៗរៅកែរងជួ បកស <>រៅថាែក់<គណៈ>មជឈិម <ឬរៅគណៈ>

5

អចិថ្្នតយ៍វឹង
ែ ?” <រវដឌ្័ សួ សំរៅរៅរេើភាគ យថ្នភាែក់ង្ហ រវៀតណ្ណមវដេ រខៀវ សំផន និយយ

6

សំរៅមនរនះ។> គ្នត់រឆលើយថា “<មន>រក្ចើនណ្ណស់។ <ជិតពាក់កណ្ណ
ត េ>រៅកែរងគណៈមជឈិមវែឹង

7

<រវើយ>ជាងពាក់កណ្ណ
ដ េ<>រៅគណៈអចិថ្្នតយ៍<>។” <ដូរចែះ រខៀវ សំផន ដឹងចាស់ណ្ណស់ពី

8

កា >រសើបអរងកតរដាយ<សនតិសខ រដាយសនតិបាេ>ស-២១ រដើមបីរធេើយតតិកមមរៅដេ់កា កាប់សមលប់

9

ទ្ធំងអស់រនះ វដេថារគសមលប់រនាះ គឺសមលប់វតភាែក់ង្ហ រស.អី.អា<> និងភាែក់ង្ហ យួនរទ។

10

ឯកសា E3/3169 អតថបទ បស់ សាីវ រវដឌ្័ ផងវដ និយយអំពីតួនាទី បស់ រខៀវ សំផន។

11

<>ខាំ<
រ រជឿថា ខាងរមធាវីកា ពា កតីក៏បានដកក្សង់អតថបទរនះផងវដ កាេពី>មិសេមិញ< ឬក៏អត់រទ

12

វត>រៅក្តង់រេខរយងរជើងទំព័ ៥០ថ្នអតថបទរនះ<រលាក> រវដឌ្័ គ្នត់បាន<ស រស >ថា “អែក

13

វដេមនមខ តួនាទីសំខាន់ៗ១៦នាក់ <រៅកែរងរាជ ដាឋភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
រ (្វគង
ុ ) និងអែករៅ

14

កែរង> ណសិ ស ួម ួបជាតិកមពជា
រ <(វេង
រ ) វដេរលាក> រខៀវ សំផន <មនទំនួេខសក្តូវវដ មន>

15

ក្បាំបួន<នាក់ក្តូវរគយករៅសមលប់។” ក្បាំបួននាក់>កែរងចំរណ្ណម១៦ <វដេ រខៀវ សំផន មនទំនួេ

16

ខសក្តូវរៅកែរង ្វគង
ុ និងវេង
រ <>ក្តូវបានរគសមលប់រោេអស់។ <វតគ្នត់បញ្ញជក់ថាគ្នត់មិនបានដឹង

17

ពីកា កាប់សមលប់ និងកា បាត់ខួ ន
ល រនាះរៅវិញ>។

18
19

[១៤:៣០:២៨]
រៅកែរងរសៀវរៅ<វេីេីព សសត >វដេរមធាវីបានរេើកវដ

គឺ E3/9, អង់រគលសមនរេខ

20

00396574, វខម មនរេខ 01152652 <(សីក)>, បារាំងមនរេខ 00639935។ គឺគ្នត់បានស -

21

រស ថា <“ចរមលើយ>សា ភាពថ្នអំរពើកបត់ គឺក្តូវកា ោំបាច់សក្មប់មនសសដូចជា រអៀង សា ី និង រខៀវ

22

សំផន ឲ្យគ្នត់អានរៅកែរងកា ក្បជំ<សមៃត់កែរងជួ បកស រដាយថា>អងគកា មនវភែករក្ចើនដូចជាវភែក

23

មែស់ គឺមិនមនអេីអាចរគចផតពីកា <តាមដាន> បស់អងគកា បានរេើយ។” ដូរចែះ វេីេីព សសត បាន

24

បញ្ញជក់ថា រខៀវ សំផន បានអាននូវចរមលើយសា ភាពទ្ធំងអស់។ កា សមលប់រនះ <ទ្ធំងរៅមជឈិម និង>

25

រៅតាមភូមិភាគ គឺ<> រខៀវ សំផន <ជាតួអងគដ៏សំខាន់> រក្ពាះគ្នត់ជាអែករេើកកមពស់ <និងកា ពា >

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែរងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែរងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែរងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែរងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01481426

E1/516.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែរងតលាកា កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៦
សំណំរ ឿងក្ពវមទណឌរេខៈ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី0៥ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

20

1

រគ្នេនរយបាយ បស់បកស<។>

រៅកែរងរសចកដីវងលងកា ណ៍<ខួបក្បោំឆ្ែំ> បស់គ្នត់ថ្ងៃ១៥

<វខ

2

រមសា ឆ្ែំ១៩៧៧> គឺ E3/201, អង់រគលសមនរេខ 00419517, វខម មនរេខ 00292813 និង

3

បារាំងមនរេខ 00612172។រខៀវ សំផន បាន<វងលង>ថា៖“រយើងក្តូវវតរេើកកមពស់សាម តី ក្បរង

4

ំ ពីក្គប់ទីកវនលង ទ្ធំងកែរងក្បរទស និង រក្ៅក្បរទស។”
ក្បយ័តែបដិវតតន៍ក្គប់រពេរវលាក្បឆ្ំងជាមួយខាមង

5

រវើយរៅកែរងសនា កថាឆ្ែំបនាាប់ គឺឯកសា E3/562,អង់រគលសមនរេខ S00010563, វខម

6

មនរេខ 00249989 និងបារាំងមនរេខ 00280379។ រខៀវ សំផន បានក្បាប់កមមភិបាេជារក្ចើន

7

<វដេមនសមតថកិចចរៅតាមភូមិភាគ តាមក្សរក និង

8

រេខ៥ ករមាចទ្ធំងក្សរងរៅភាែក់ង្ហ បស់ពួក<្
ល នពាន ពួក>វាតទីនិយម <រវៀតណ្ណមសាហ្វវថ្ក្ព

9

ថ្ផស វដេមនរៅកែរងអងគភាព ក្ពមទ្ធំង>ទឹកដី<ក្បរទស>កមពជា
រ <រយើង>។ ទី៦ ករមាច<ឲ្យអស់

10

ំ ថា៖ “រយើងក្គប់គ្នែរបតជាា>ដូចតរៅរនះ។

រាេ់>ភាែក់ង្ហ រស.អី.អា ។ ទី៩ ករមាច<>ខាមង
ំ <ក្គប់ ូបភាពទ្ធំងអស់>។
រលាក

11

រលាកក្សីរៅក្កម

<រយើងរជឿថា

មន>ឯកសា

<និងភសតតា
រ ងទ្ធំងឡាយរក្ចើន

12

ណ្ណស់>រៅកែរងសំណំរ ឿង <វដេមិនក្តឹមវត>បង្ហាញថា រខៀវ សំផន <បាន>ដឹង<អំពីកា កាប់

13

សមលប់>ប៉ារណ្ណ
ា ះរទ<>ប៉ាវនតគ្នត់<ក៏>បានចូេ ួមយ៉ាងសកមម <ជួយ>សក្មបសក្មួេ <រវើយនិង

14

ញរះញង់>យ៉ាងសកមមដេ់<យទានាកា កាប់សមលប់រនះ>រនះ។
សូមវងលងអំណ គណចំរពាះអងគជំនំជក្មះ វដេបានយកចិតទ
ត កដាក់សាដប់។ សូមអ គណ។

15
16

[១៤:៣៣:៤១]

17

កញ្ញា អង់តា វគស
ី រស៖

18

រលាកក្បធាន ខាំម
រ នកា កត់សមគេ់មួយពាក់ព័នន
ា ឹងអេីវដេបានរកើតរេើងរៅថ្ងៃរនះ រៅចំរពាះ

19

មខអងគជំនំជក្មះ។ ខាំគ
រ ិតថា រយើងទ្ធំងអស់គ្នែមិនវមនរឆ្តេៃង់រទ។ រយើងដឹងចាស់ សវក្ពះរាជ

20

អាជាា

21

គឺគ្នត់ពាយមប៉ាះប៉ាូវនូវកា ខកខាន បស់គ្នត់កែរងកា មិនបានបង្ហាញឯកសា ពាក់ព័នន
ា ឹងតួនាទី

បស់ រខៀវ សំផន រវើយភសតតា
រ ងជាក់វសដងបំផតរនាះ គឺថាជារក្ចើនរេើករក្ចើនសា សវក្ពះរាជអាជាា

22

បាននិយយ

បានរេើករេើងរៅឯកសា មួយចំនួន។

ខាំ<
រ យ៉ាងរហ្វចណ្ណស់មន>ឯកសា បី

វដេ

23

<រេើករេើងវា>រយើងបានបង្ហាញកាេពីមសិេមិញ <តាមពិតមិនក្តឹមក្តូវរទ> រយើងអត់បានបង្ហាញ

24

ឯកសា វែឹងរទ<>។ ដូរចែះ ថ្ងៃរនះរយើងមិនអាចរឆលើយតបបានរៅនឹងកា កត់សមគេ់ បស់សវក្ពះ

25

រាជអាជាា ដូចវដេអងគជំនំជក្មះឲ្យរយើងរធេើរៅថ្ងៃវឹង
ែ រទ។ ខាំអា
រ ចនិយយរដាយខលីថា រវតអេីបានរយើង

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែរងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែរងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែរងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែរងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01481427

E1/516.1

អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែរងតលាកា កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៦
សំណំរ ឿងក្ពវមទណឌរេខៈ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី0៥ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

21

1

មិនអាចរធេើបាន។ គឺរយើងក្តូវវតមនឯកសា ជាមន បញ្ជ ីឯកសា ជាមន មនរេខ ERN មនរេខ

2

ឯកសា ជាមន មនរពេវដេសវក្ពះរាជអាជាាគ្នត់រធេើកា បង្ហាញ។ អ៊ីចឹងរយើង ទ្ធេ់វតរយើងដឹងមន

3

បានរយើងអាចពិនិតយរមើេបាន រយើងរមើេថារតើប ិបទវែឹងយ៉ាងរម៉ាច រគស រស រពេវែឹងយ៉ាងរម៉ាច

4

រវើយរបើឲ្យរពេវតប៉ានាមននាទីវាឲ្យរយើងរឆលើយតបវែឹង រ

5

កា រឆលើយតបរៅនឹងកា រសែើសំ បស់ រៅក្កម ឡាវវន៍ ឲ្យរយើងរឆលើយរៅ រសៀេរនះ។ អច
៊ី ឹងរយើងរធេើមិន

6

បានរទ ពាក់ព័នរា ៅនឹងឯកសា វដេសវក្ពះរាជអាជាាបានរេើករេើងមនរនះអមាញ់មិញរនះ រវើយ

7

សវក្ពះរាជអាជាាអមាញ់មិញរនះមិនវមនវតជាកា រឆលើយតបរៅនឹងឯកសា បស់រយើងរទ

8

ពាយមប៉ាះប៉ាូវរៅអេីវដេគ្នត់មិនបានបង្ហាញពាក់ព័នន
ា ឹងតួនាទី បស់រលាក រខៀវ សំផន រនាះ។ រវើយ

9

របើអងគជំនំជក្មះរៅវតឲ្យរយើងរឆលើយតបរៅនឹងកា បង្ហាញ បស់សវក្ពះរាជអាជាារៅថ្ងៃរនះ

10

គឺគ្នត់

គឺខំស
ារ ូម

ជក្មបរដាយក្តង់ថារយើងខាំម
រ ិនអាចរធេើបានរទរលាកក្បធាន។

11

[១៤:៣៦:០០]

12

រលាក នីកឡា
ូ ស គូមវជន៖

13

ើញថារយើងមិនអាចរធេើបានរទ។ អ៊ីចឹងរនះជា

រលាកក្បធានខាំស
រ ូមអនញ្ញាតរឆលើយតប។

ខាំក្រ បសិនរបើជាកា េែក្បសិនរបើរមធាវីកា ពា កតីអាច

14

បង្ហាញថារតើក្ពះរាជអាជាារេើកយកឯកសា ណ្ណវដេថារមធាវីកា ពា កតីមិនបានបង្ហាញរនាះ។ ខាំស
រ ូម

15

រេើកក ណីមួយរទៀត គឺរៅរម៉ាង<១១:២០:១៨ វិនាទី> <ថ្ងៃ៣០> វខរមសា <ឆ្ែំ២០១៥> គឺថា

16

រលាក េីសាក់<កត់សមគេ់ថា រមធាវីកា ពា កតីបានរក្បើក្បាស់>ឯកសា <ចំនួនពី >វដេ<>មិនមន

17

រៅកែរងបញ្ជ ីរទ ប៉ាវនត<គ្នត់ក្បាប់ថា គ្នត់>មិនមនកា ជំទ្ធស់<រមធាវីកែរងកា រក្បើក្បាសឯកសា >រនាះ

18

រេើយ។ រវើយខាំក
រ ៏សូមបញ្ញជក់ផងវដ ថាវាជាកា ពិបាកកែរងកា រឆលើយតបភាលមៗ រក្ពាះថាកែរងរពេកនលង

19

មក គឺថារយើងរក្គ្នងថារធេើរម៉ាងក្បាំបួន ប៉ាវនតរយើងបានទទួេកាេពីមសិេមិញរយើងបានទទួេរៅរម៉ាង

20

ក្បាំ<កនលះ> រសៀេ

21

វដេរគក្តូវរធេើបង្ហាញ។

22

ឱកាសកែរងកា អានឯកសា ទ្ធំងអស់រនាះរទ គឺរយើង<មនឱកាសអានពីរម៉ាងក្បាំកនលះ រសៀេ

23

មនរម៉ាងក្បាំបួននាក្ពឹកបនាាប់វតប៉ារណ្ណ
ា ះ អច
៊ី ឹង គ្នមនអេីគ្នប់ក្បរសើ ដេ់រយើងរទ>។ រវើយបវនថមពីរេើ

24

រនះរៅរទៀត ក្បសិនរបើជាកា ជួយបាន<រៅដេ់ក្ករមរមធាវីកា ពា កតី ខាំន
រ ឹង ីករាយ>ផតេ់នូវរសចកតី

25

ក្ពាងថ្នឯកសា វដេខាំររ ក្គ្នង

កាេពីមសិេ<មិញ>
ដូរចែះ

គឺថារគបានរមធាវីកា ពា កតីបានផតេ់ឯកសា យ៉ាងរក្ចើន

រយើងដូចគ្នែគឺរយើងមិនមនឱកាសទទួេបាន២៤រម៉ាង

ក៏ដូចជាបញ្ជ ីថ្នឯកសា វដេខាំររ ក្គ្នងរនះ

ឬក៏មិនមន
វូត

គឺខំបា
ារ នផតេ់ជូនដេ់រមធាវី

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែរងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែរងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែរងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែរងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។

01481428
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រ
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ថ្ងៃទី0៥ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

22

1

កា ពា កតីផងវដ ។ <រសចកតីក្ពាងរនះអាចជួយពួករគរៅរពេណ្ណមួយវដេពួករគចង់រធេើកា រឆលើយតប

2

។>

3

[១៤:៣៧:៤៤]

4

រលាក គង់ សំអន៖

5

បាទ សូមអ គណរលាកក្បធាន។ ខាំស
រ ូមបញ្ញជក់រដាយខលី ពីមូេរវតវដេថារយើងមិនអាចរធេើ

6

កា រឆលើយតបបានភាលមៗរៅរពេរនះ។

7

អមាញ់មិញរនះមនចំនួន២១ឯកសា

8

រយើង យ៉ាងរក្ចើនរវើយមនវតក្បាំឯកសា រទ យ៉ាងរក្ចើនវដេមនរៅកែរងបញ្ជ ី បស់រយើងវដេរយើង

9

បានបង្ហាញកាេពីមសិេមិញ។ ដូរចែះ ឯកសា វដេរេើករេើងយ៉ាងរក្ចើនរនះ វាទ្ធមទ្ធ ឲ្យរយើងពិនិតយ

10

រៅរេើឯកសា ជាក់លាក់ទ្ធង
ំ អស់រនាះ។ ឧទ្ធវ ណ៍ក្ពះរាជអាជាារេើករេើងអំពីថារលាក រខៀវ សំផន

11

បានរធេើដំរណើ ទសសនកិចចជាមួយសរមតចក្ពះនររាតតមសីវនពាសរពញថ្ផាក្បរទស។ បាទ រនះជាចំណច

12

មួយវដេរយើងក្តូវពិនិតយវដ រតើអត់មនឯកសា វែឹងប៉ានាមនដងវដេរៅកវនលងណ្ណខលះ

13

រ ក្បជាធិបរតយយ
រពញថ្ផាក្បរទសវែឹង វាអាចក្តឹមវតពី ដង បីដង ក៏មិនដឹងកែរងអំេរងរពេថ្ន បបកមពជា

14

ពីរក្ពាះវាមិនមនភាពជាក់លាក់ថាប៉ានាមនដងវែឹង រវើយរៅកវនលងណ្ណខលះឲ្យៗចាស់លាស់រទ។ ដូរចែះ

15

រគក្តូវកា រយើងពិនិតយរវើយថារតើសកមមភាពជាក់លាក់សីខ
ែ លះរៅរពេវដេគ្នត់បានរៅមតងរនាះបាទ។

16

[១៤:៣៩:៤៤]

17

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖

20
21

ខាំច
រ ង់បញ្ញជក់ថាឯកសា វដេក្ពះរាជអាជាាបានរេើក

រវើយឯកសា ទ្ធំងអស់រនាះឯកសា វដេមិនសថិតរៅកែរងបញ្ជ ី

វដេថាពាស

<រលាករមធាវី រយើងគិតថា អងគជំនំជក្មះមនក្គប់ទ្ធង
ំ ទេហីក ណ៍ រដើមបីរចញរសចកតីសរក្មច

18
19

ទី១

ថារៅរពេណ្ណរទើបរយើងទករពេឲ្យរលាកតបរឆលើយមកវិញ។>
ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ
អងគជំនំជក្មះមនបំណងសាតប់នូវមតិរយបេ់ បស់រលាកថា

រតើរលាកអាចរឆលើយតបរៅរពេ

22

ណ្ណ រវើយក្តូវកា រពេរវលាប៉ានាមន? ឥេូវរនះរលាកបានបង្ហាញ -- រមធាវីកា ពា កតី រខៀវ សំផន បាន

23

បង្ហាញរវើយថាខលួនគ្នមនេទាភាពរឆលើយតបរៅនឹងបណ្ណ
ត ឯកសា វដេដាក់បង្ហាញរដើមបីរឆលើយតបរៅនឹង

24

ឯកសា គនលឹះ បស់ខួ ន
ល វដេបានដាក់កាេពីមសិេមិញរទ។

25

រឆលើយតបចងរក្កាយ បស់សវរមធាវីកា ពា កតី រខៀវ សំផន រៅនឹងរសចកតីជំទ្ធស់ទ្ធង
ំ ឡាយ បស់

រវតដូរចែះអងគជំនំជក្មះសរក្មចថា

កា

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែរងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែរងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែរងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាចខសពីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែរងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែរងតលាកា កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៦
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ទំព័

ថ្ងៃទី0៥ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

23

1

សវក្ពះរាជអាជាាចំរពាះឯកសា គនលឹះ វដេបានដាក់រដាយសវរមធាវីកា ពា កតី រខៀវ សំផន រនាះរៅ

2

ថ្ងៃអង្ហគ រៅរក្កាយរពេវដេបញ្ច ប់នូវកា សាដប់សកខីកមមអក
ែ ជំនាញ រវឿន វទាី។

3

(រៅក្កមពិភាកាគ្នែ)

4

បាទ ចាស់លាស់រវើយណ្ណ
ុ៎ អ៊ីចឹងរយើងនឹងផដេ់ឱកាសរៅដេ់ថ្ងៃ១០ រវើយក្គប់ក្គ្នន់រទ រពេ

5

រវលាពីថ្ងៃរនះ រៅដេ់ថ្ងៃ១០ អាចរឆលើយតបបានរទ?

6

[១៤:៤០:៤៧]

7

កញ្ញា អង់តា វគស
ី រស៖

8

រលាកក្បធាន រនះជាអេីវដេរយើងយេ់។ អ៊ីចឹង រយើងរគ្ន ពរៅតាម<រពេរវលាវដេអងគជំនំ

9

ជក្មះកំណត់ឲ្យ>។ រលាកក្បធាន ខាំម
រ នសំណួ មួយវដ រតើរយើងអាចទទួេបានកា បញ្ញជក់អំពីវផនកា

10

សក្មប់សបាដវ៍រក្កាយរទ រលាកក្បធាន។ <ខាំស
រ ួ រនះ រដាយសា រយើងដឹងថា មិនមនសាកសីរៅថ្ងៃចនា

11

រទ រវើយ>ខាំដ
រ ឹងថា រវឿន វទា ី គឺ<មក>ថ្ងៃអង្ហគ ក្ពឹក< វិញ>។ អ៊ីចឹងមនសាកសីរផសងរទៀត<រៅ ង់ោំ

12

រវើយគ្នត់>ក្បវវេជាក្តូវមកផដេ់សកខីកមម<វដ >។ អ៊ីចឹង សូមរលាកក្បធាន រមតាដផដេ់វផនកា

13

សក្មប់សបាដវ៍រក្កាយផង រដើមបីឲ្យរយើងរ ៀបចំខួ ន
ល សក្មប់ចងសបាដវ៍រនះរលាកក្បធាន។

14

ក្បធានអងគជន
ំ ៖ំ

15

បាទ អ គណ រវើយរយើងមិនទ្ធន់អាចរឆលើយតបបានរៅរពេរនះរទ រដាយសា មនបញ្ញាផង

16

វដ រៅរពេចងបញ្ច ប់ថ្នកិចចពិភាការដញរដាេពិនិតយភសដតា
រ ងរនះ រវើយរយើងក៏ ង់ោំនូវេទាភាពរៅ

17

កែរងកា សកខីកមម សាដប់សកខីកមមសាកសីចងរក្កាយតាមសំរណើ បស់ភាគីផងវដ ។ ប៉ាវនដនីតិ វិធីមនសាថន-

18

ភាពសមគ
រ សាមញរដាយសា វាឆលងកាត់ក្បរទស ឆលងកាត់ពី ដឋមួយរៅ ដឋមួយ វដេមននីតិ វិធីសគ
មរ សាមញ។

19

អ៊ីចឹងរយើងនឹងជក្មបជូនភាគីឲ្យបានក្ជាបតាម យៈអីវម៉ាេឆ្ប់ៗ តាមវដេអាចរធេើរៅបាន កែរងក ណី

20

រធេើរៅមិនបានរនាះ ក៏ដូចគ្នែវដ អងគជំនំជក្មះនឹងជក្មបជូនដំណឹងដេ់ភាគីបានក្ជាប រវើយនិងរចញ

21

រសចកដីសរក្មចបញ្ច ប់ចងរក្កាយវតមដង។

22

បាទ រវើយសវនាកា រៅថ្ងៃរនះដេ់រពេឈប់សក្មករវើយ អងគជំនំជក្មះក្បកាសផ្ទែកកិចច

23

ដំរណើ កា សវនាកា សក្មប់ថ្ងៃរនះ ក្តឹមរនះ សវនាកា រេើករៅបនដរធេើរៅថ្ងៃចនា ទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ

24

២០១៧ វដេនឹងោប់រផដើមពីរម៉ាងក្បាំបួនក្ពឹក។ សវនាកា រៅថ្ងៃចនា ទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧ អងគជំនំ

25

ជក្មះនឹងរធេើសវនាកា សាដប់សកខីកមមសាកសី 2-TCW-1042 ទ្ធក់ទងរៅនឹងទ្ធក់ទងរៅនឹង វិធីសា្សដថ្ន
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អងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែរងតលាកា កមពជា
រ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៦
សំណំរ ឿងក្ពវមទណឌរេខៈ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំព័

ថ្ងៃទី0៥ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

1

កា រ ៀបចំបញ្ជ ីរ្
ម ះអែកជាប់

2

តាមរពេរវលាបានកំណត់រនះ។

3

បង្ហគប់ឲ្យអន កសមនាី
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ំឃាង
ំ រៅមនាី សនដិសខស-២១។ សូមភាគីក្ជាប និងអរញ្ជ ើញចូេ ួម

ំឃាង
ំ នាំខួ ន
ល ជនជាប់រោទទ្ធំងពី ូប រលាក នួន ជា និងរលាក រខៀវ សំ

4

ផន ក្តេប់រៅកាន់មនាី

5

រៅថ្ងៃចនា ទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧ ឲ្យបានមនរម៉ាងក្បាំបួនក្ពឹក។

ំឃាង
ំ ថ្នអ.វ.ត.ក វិញចះ និងបង្ហគប់ឲ្យនាំខួ លនគ្នត់ក្តេប់ចូេ ួមសវនាកា

6

សក្មកចះ៕

7

(សវនាកា ផ្ទែករៅរម៉ាង ១៤:៤៣ នាទី)
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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20
21
22
23
24
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ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែរងចរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភាពក្សបគ្នែ វាងក្បតិោ ឹកកែរងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
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