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ជំនុំជម្រះក្តហី ៅដំណាក្់កាលរីរ
សាធារណៈ
សំណំរ ឿងរេខ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ
នងៃទី០៩ ខែរក្រា ឆ្ន២
ំ ០១៧
ហ ៉ោ ង្ ០៩:០៣នាទី
សវនាការហលើក្ទី៤៩៧
រៅក្កមសាលាដំបង
ូ ៖
រៅក្កម និេ ណន ជាក្បធាន
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កញ្ញា ម៉ាដារេណា រវេវសុី
(Ms.Maddalena Ghezzi)
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(Judge Claudia FENZ)
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រៅក្កម យ៉ា សខន

(Mr. Vincent de wilde d’ESTMAEL)

រៅក្កម វសង់ម៉ាក ឡាវវន៍
(Judge Jean-Marc LAVERGNE)
រៅក្កម យូ ឧតតរា

រលាក ក្សា៊ា តនៈ
រលាក រេេ េីសាក់ (Mr. Dale Lysak)
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រៅក្កម ធូ មណី (បក្មុង)
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រលាក រខៀវ សំផន

(Judge Martin KAROPKIN)
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ូ ៖
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ា
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រលាក វិទទ័ កូរប៉ា(Mr.Victor KOPPE)
រមធាវីកា ពា ជនជាប់រោទ រខៀវ សំផន៖

រមធាវីតណា
ំ
ងរដើមបណដង
ឹ ដឋបបរវណី៖
រលាក ររជ អងេ

រលាក គង់ សំអន

រលាកក្សី ម៉ា ី វេី ូដ(៍ Ms.Marie GUIRAUD)

កញ្ញា អង់តា វេីសរស (Ms. Anta GUISSE)

រលាក វង គឹមសួន

រមធាវីក្បោំកា រលាក រខៀវ សំផន៖
រលាកក្សី ទូទ វ េ័កស

រលាកក្សី សីន សវន
វផែកក្គប់ក្គងតលាកា ៖

រលាក ខេវីន រសានដឺស៍

រលាក អ៊ាទ អ ណ

(Mr Calvin SAUNDERS)

រលាកក្សី សួ សទ្ធា វី
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ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

បញ្ជ រី ្
ា ះអែកនិយយ៖
ភាសាវដេបានរក្បើ រេើកវេងវតមនកា បញ្ញជក់រផសងរទៀតនៅកែុងក្បតិោ ឹក

អែកនិយយ

ភាសា

រៅក្កម និេ ណន (ក្បធានអងេជំនំ)

វខា

រៅក្កម វសង់ម៉ាក ឡាវវន៍

បារាំង

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍

អង់រគលស

រលាក វិទទ័ កូរប៉ា

អង់រគលស

រលាក រេេ េីសាក់

អង់រគលស

រលាកក្សី ក្រី យង
ំ កា

អង់រគលស

កញ្ញា អង់តា វេីសរស

បារាំង

រលាកក្សី ម៉ា ី វេី ូដ៍

បារាំង

រលាកក្សី វិន សធានី (2-TCW-1042)

វខា

i
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ii

ឧបសរព័នធ

ការសួរសំណួរហៅសាក្សី៖ ហលាក្ម្សី េុិន សុធានី (2-TCW-1042)
សួ រដាយក្បធានអងេជំនំ រផដើមរី .............................................................................ទំរ័

៣

សួ រដាយរលាក វិទទ័ កូរប៉ា រផដើមរី.........................................................................ទំរ័

៦

សួ រដាយរលាក រេេ េីសាក់ រផដើមរី .....................................................................ទំរ័ ៤០
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1

1

ក្ិចចដហំ ណើរការនីតិ វិធី

2

(រៅក្កមទូេកែុងបនាប់សវនាកា )

3

[០៩:០៤:២១]

4

ក្បធានអងេជន
ំ ៖ំ

5

អងេយ
ុ ទះ!

6

អងេជំនំជក្មះក្បកាសបនតកិទចដំរណើ កា នីតិ វិធីសវនកា ។ សវនាកា រៅថ្ងៃរនះ អងេជំនំជក្មះរធេើ

7

សវនាកា សាដប់សកខីកមាសាកសីវដេមន វសសនាម

8

រ ៀបទំបញ្ជ ីរ្
ា ះងាីថ្នរ្
ា ះអែកជាប់ឃំរៅមនាី សនតិសខស-២១ វដេកា ិយេ័យសវរៅក្កមរសើប

9

អរងេតអនត ជាតិបានរ ៀបទំកនលងមក។

10
11
12

2-TCW-1042

ពាក់រ័នន
ា ឹង វិធីសាស្តសតកែុងកា

ក្កឡាបញ្ជ ីសវនាកា កញ្ញា ជា សីវវ័ង រេើងរាយកា ណ៍អំរិសាថនភារវតតមន អវតតមន ភាគី
និងបគេេវដេអងេជំនំជក្មះរកាះអរញ្ជ ើញឲ្យទូេ ួមរៅកែុងកិទចដំរណើ កា សវនាកា ថ្ងៃរនះ។
ក្កឡាបញ្ជ ៖ី

13

សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន សក្មប់សវនាកា រៅថ្ងៃរនះ ក្កឡាបញ្ជ ីកត់សមេេ់រឃើញថា ក្គប់ភាគី

14

ទ្ធំងអស់ថ្នរ ឿងកដីរនះ មនវតតមន។ រដាយវេករលាក នួន ជា មនវតតមនរៅបនាប់ឃំខួ ន
ល ខាងរក្កាម

15

សាេសវនាកា រនះ រដាយរលាករសែើសំេះបង់សិទាិមនវតតមនរដាយផ្ទាេ់រីបនាប់សវនាកា រៅថ្ងៃរនះ។

16

េិខិតេះបង់សិទាិ បស់រលាក នួន ជា បានក្បគេ់ដេ់ក្កឡាបញ្ជ ី ួទរវើយ។ សាកសីវដេក្តូវមកផដេ់

17

សកខីកមារនះ មន វសសនាម 2-TCW-1042 សាកសីបានបញ្ញជក់ថា តាមសមតថភារវដេគ្នត់ដឹង គឺ

18

គ្នត់មិនមនទំនាក់ទំនងញាតិរលាវិត ឬញាតិរនាជាមួយនឹងជនជាប់រោទទ្ធំងរី ូប គឺរលាក នួន ជា

19

និងរលាក រខៀវ សំផន ឬភាគីរដើមបណដឹង ដឋបបរវណីវដេក្តូវបានទទួេសាេេ់រៅកែុងរ ឿងកដីរនះរទ។

20

សាកសីបានរធេើសមបងរៅទំរពាះមខរលាកតាដំបងវដក ួទរវើយកាេរីថ្ងៃទី១៥ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៦

21

រវើយសាកសី និង មស្តនតីទាប់ថ្នកា ិយេ័យសវរៅក្កមរសើបអរងេត មនវតតមនរៅបនាប់ ង់ោំ ង់ោំ

22

កា រកាះរៅរីអងេជំនំជក្មះ។

23
24
25

សូមអ គណរលាកក្បធាន។
ក្បធានអងេជន
ំ ៖ំ
អ គណកញ្ញា ជា សីវវ័ង។

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

2

ជាដំបូងរនះ អងេជំនំជក្មះសរក្មទរេើសំរណើសំ បស់ជនជាប់រោទ នួន ជា ជាមនសិន។ អងេ

2

ជំនំជក្មះបានទទួេេិខិតសំេះបង់សិទាិទូេ ួមសវនាកា រដាយផ្ទាេ់កែុងបនាប់សវនាកា រនះ

3

ជាប់រោទ នួន ជា ទះថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧ វដេបញ្ញជក់ថា រដាយគ្នត់មនបញ្ញាសខភារ ឈឺ

4

កាេ ឈឺទរងេះ មិនអាទអងេយ
ុ យូ បាន មិនអាទផចង់អា មាណ៍បានយូ និង រដើមបីមនេទាភារទូេ ួម

5

សវនាកា រៅថ្ងៃខាងមខឲ្យមនក្បសិទាភារ ខលួនសំេះបង់សិទាិទូេ ួម និងមនវតតមនរដាយផ្ទាេ់កែុង

6

បនាប់សវនាកា

7

ពាេ់ថ្នកា េះបង់សិទាិរនះថា កា េះបង់សិទាិរនះមិនអាទបកក្សាយថា ជាកា េះបង់សិទាិ បស់ខួ ន
ល

8

កែុងកា កាត់រសទកដីរដាយយតតិធម៌ ឬក៏សិទាិកែុងកា ជំទ្ធស់រៅនឹងភសតតា
ុ ងកែុងកា ដាក់បង្ហាញ ឬដាក់ជូន

9

តលាកា រនះ ក្គប់ររេរវលាថ្នសវនាកា រេើ ូបខលួនរេើយ។

10

បស់ជន

រៅថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧។ រមធាវីកា ពា កដី បស់ខួ ន
ល បានក្បាប់អំរីផេប៉ាះ

[០៩:០៧:០៩]
បានរឃើញកំណត់រវតរិនិតយសខភារជនជាប់រោទ នួន ជា វដេរធេើរេើងក្គូររទយក្បោំកា

11
12

រិនិតយរាបាេ វងទ្ធំសខភារជនជាប់រោទរៅអ.វ.ត.ក ទះថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧ បានកត់

13

សមេេ់រីសាថនភារសខភារ បស់រលាក នួន ជា រៅថ្ងៃរនះ ថាមនអាកា ៈឈឺទរងេះ ជាក្បោំ របើ

14

អងេយ
ុ យូ កាន់វតឈឺខាលង
ំ និងបានផដេ់អនសាសន៍ថា សូមឲ្យអងេជំនំជក្មះអនញ្ញាតឲ្យរលាក នួន ជា

15

ទូេ ួមតាមដានកិទចដំរណើ កា សវនាកា រីបនាប់មួយសថិតរៅរក្កាមសាេសវនាកា ។ វផែករេើមូេដាឋន

16

រនះ និងរយងតាមបទបបញ្ាតិថ្ត នវិធាន៨១(៥) ថ្នវិធានថ្ផាកែុង អ.វ.ត.ក អងេជំនំជក្មះអនញ្ញាតឲ្យជន

17

ជាប់រោទ នួន ជា ទូេ ួមតាមដានកិទចដំរណើ កា សវនាកា រីទមៃយ រីបនាប់ឃំខួ ន
ល មួយសថិតរក្កាម

18

សាេសវនាកា រនះ តាម យៈឧបក ណ៍រសាតទសសន៍សក្មប់ យៈររេសវនាកា ររញមួយថ្ងៃរនះ។

19

បង្ហេប់ឲ្យបគេេិកវផែករសាតទសសន៍ភាជប់ក្បរ័នរា សាតទសសន៍សក្មប់ជនជាប់រោទ នួន ជា អាទ

20

ទូេ ួមនិងតាមដានកិទចដំរណើ កា សវនាកា រីទមៃយកែុងអំេុងររេថ្នកិទចដំរណើ កា សវនាកា សក្មប់

21

ថ្ងៃរនះ។

22
23

រវើយជាបនតរនះ បង្ហេប់ឲ្យមស្តនតី ដឋបាេតលាកា អរញ្ជ ើញសាកសី ួមទ្ធំងមស្តនតីទាប់ បស់កា ិយ
េ័យសវរៅក្កមរសើបអរងេត ទូេមកកាន់កវនលងផដេ់សកខីកមាកែុងបនាប់សវនាកា ។

(មស្តនតីតលាកា នាំសាកសីទូេកែុងបនាប់សវនាកា )

24
25

[០៩:០៩:៥០]

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

01486681
អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧

E1/517.1

សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

1

កា តាំងសំណួ រដាយរៅក្កម

2

សួ រដាយក្បធានអងេជន
ំ ៖ំ

3
4

3

ស៖ បាទ រវើយសួសីរដ លាកក្សីសាកសី រតើរលាកក្សីរ្
ា ះអី?
រលាកក្សី វន
ិ សធានី៖

5

ឆ៖ សួសីរដ លាករៅក្កម និងអងេជំនំជក្មះ នាងខាំរុ ្
ា ះ វិន សធានី។

6

ស៖ បាទ អ គណ វិន សធានី។ រតើរលាកក្សីរកើតរៅថ្ងៃវខឆ្ែំណា?

7

ឆ៖ នាងខាំរុ កើតរៅថ្ងៃទី០៥ វខមករា ឆ្ែំ១៩៨៤។

8

ស៖ រតើទីកវនលងកំរណើត បស់រលាកក្សី រៅទីកវនលងណាវដ ?

9

ឆ៖ នាងខាំរុ កើតរៅសង្ហេត់រេខ៣ ក្កុងភែំររញ។

10

ស៖ ទះទីេំរៅសរេថ្ងៃ បស់រលាកក្សី ស់រៅទីកវនលងណា?

11

ឆ៖ នាងខាំរុ ៅសង្ហេត់បឹងសាឡាង ខណឌទួេរគ្នក ក្កុងភែំររញ។

12

ស៖ រវើយរលាកក្សីរធេើកា ង្ហ អីវដ សរេថ្ងៃរនះ ឬក៏ក្បកបមខ ប អេីវដ សរេថ្ងៃរនះ?

13

ឆ៖ នាងខាំជា
ុ អតីតអែក វិភាគរៅៗកា ិយេ័យសវរៅក្កមរសើបអរងេត។ សរេថ្ងៃរៅទំរន ។

14

ស៖ បាទ អ គណ។ រវើយឪរកបរងេើត បស់រលាកក្សីរ្
ា ះអី? រវើយមដយបរងេើត បស់

15

រលាកក្សីរ្
ា ះអី?

16
17
18

ឆ៖ ឪរក បស់នាងខាំរុ ្
ា ះ វន
ិ សខម គ្នត់សាលប់រវើយ។ មដយនាងខាំរុ ្
ា ះ ក្បាក់ រអង
គ្នត់រៅផាះ។
[០៩:១១:២៣]

19
20

ស៖ រលាកក្សីមនបដីរវើយរៅ? រវើយរបើមន បដីរលាកក្សីរ្
ា ះអី រវើយមនកូនប៉ានាាន
នាក់?

21

ឆ៖ ក្គួសា បស់នាងខាំរុ ្
ា ះ េុង ប៊ានេទ រវើយនាងខាំម
ុ នកូនមែក់ កូនក្បុស។

22

ស៖ បាទ អ គណ រវើយតាម បាយកា ណ៍ក្កឡាបញ្ជ ីសវនាកា អមាញ់មិញរនះថា តាម

23

សមតថភារវដេរលាកក្សីដឹង គឺរលាកក្សីមិនមនជាប់ទំណងញាតិរលាវិត ឬញាតិរនាជាមួយនឹងជន

24

ជាប់រោទទ្ធំងរី ូប រលាក នួន ជា និងរលាក រខៀវ សំផន ក៏ដូទជាបគេេទ្ធំងឡាយក្តូវបានទទួេយក

25

ជារដើមបណដឹង ដឋបបរវណីកែុងរ ឿងកដីរនះរទ។ រតើ បាយកា ណ៍រនះរិតជាក្តឹមក្តូវវដ ឬរទ?

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

01486682

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

1

ឆ៖ ោស រលាកក្បធាន ក្តឹមក្តូវ។

2

ស៖ រវើយ បាយកា ណ៍ដវដេថា

3

រធេើសមបងទំរពាះអែកតាដំបងវដក

កាេរីថ្ងៃទី១៥ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៦កនលងមក ួទរវើយ។ រតើក្តឹមក្តូវវដ រទ?

4
5

រលាកក្សីបានរធេើកា

4

ឆ៖ ោស រលាកក្បធាន ក្តឹមក្តូវ។
[០៩:១២:៣២]

6

ស៖ បាទ តរៅរនះរយើងក្បាប់អំរីសិទាិ។ បាទ រីសិទាិ និងក ណីយកិទចកែុងឋានៈជាសាកសីរៅ

7

កែុងកិទចដំរណើ កា សវនាកា

8

រលាកក្សីមនសិទាិមិនរធេើសកខីកមាក្បឆ្ំងនឹងខលួនឯង រវើយមិនរឆលើយតបរៅនឹងសំណួ ឬក៏ បស់ភាគី ឬ

9

ក៏រៅក្កមវដេសួ វដេអាទនាំឲ្យខសរៅនឹងេកខខណឌកំណត់ រដាយសវរៅក្កមរសើបអរងេតអនត -

10

ជាតិ

11

E443.3/3។

វដេបានជូនដំណឹងដេ់អងេជំនំជក្មះ

អំរីក ណីយកិទច

12

រលាក វិន សនី កែុងឋានៈជាសាកសី រលាកក្សីមនសិទាិកែុងកា រធេើ --

កែុងឋានៈជាសាកសី

និងភាគី ួទរវើយ

រលាកក្សីរឆលើយ

ឯកសា

E443/1.1

រវើយនិង

ក្តូវវតរឆលើយតបរៅនឹងរាេ់សំណួ

13

ទ្ធំងឡាយ វដេភាគី ឬរៅក្កមថ្នអងេជំនំជក្មះសួ ទំរពាះរលាកក្សី រេើកវេងវតសំណួ ណាវដេនាំ

14

ឲ្យទរមលើយតបដាក់រិ ទាភាររេើខួ ន
ល ឯង

15

សវរៅក្កមរសើបអរងេតអនត ជាតិ ឯកសា E442/1.1 រវើយនិង E443/1/3។ រវើយកែុងឋានៈជា

16

សាកសីក្តូវវតរឆលើយវតកា ណ៍ណាវដេរិត វដេរលាកក្សីបានរធេើ បានដឹង បានរឃើញ រវើយនិងមន

17

បទរិរសាធន៍កែុងកា ង្ហ ទងក្កងឯកសា

18

ស-២១ វដេពាក់រ័នន
ា ឹងសំណួ ភាគី ឬរៅក្កមថ្នអងេជំនំជក្មះសួ ទំរពាះរលាកក្សី។ រវើយរលាកក្សី

19

វិន សធានី រៅក្កមរសើបអរងេតអនត ជាតិបានដាក់េកខខណឌរេើកា ផដេ់សកខីកមា បស់រលាកក្សី រដើមបី

20

កា ពា នូវភារសមៃត់ថ្នកិទចរសើបអរងេតវដេកំរងដំរណើ កា ។ រតើរលាកក្សីដឹង និងយេ់អំរីេកខខណឌ

21

ទ្ធំងរនះវដ ឬរទ?

ឬទរមលើយរនាះនាំឲ្យ ំរលាភរេើេកខខណឌវដេបានកំណត់រដាយ

រធេើបញ្ជ ីងីជ
ា ន ងរក្គ្នះ ឬក៏អក
ែ វដេជាប់ឃរំ ៅមនាី សនតិសខ

22

ឆ៖ ោស រលាកក្បធាន ខាំយ
ុ េ់រីេកខខណឌទ្ធំងអស់រនះ។

23

ស៖ បាទ អ គណ រវើយតរៅរទៀតរនះ សូមសួ រៅមស្តនតីទាប់ បស់អងេ បស់សវរៅក្កម

24
25

រសើបអរងេតអនត ជាតិ។ រវើយរតើមស្តនតីទាប់វឹង
ែ រលាក រលាកក្សី ឬក៏កញ្ញា? រ្
ា ះអីវដ ?
[០៩:១៥:២០]

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

01486683

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

1

រលាកក្សី ក្រីយង
ំ កា ជី ម
ី ៉ា ៖

2
3

ខាំរុ ្
ា ះ ក្រីយង
ំ កា។ ខាំជា
ុ មស្តនដីទាប់ បស់កា ិយេ័យសវរៅក្កមរសើបអរងេត។
ក្បធានអងេជន
ំ ៖ំ

4
5

បាទ អ គណ។ រវើយរលាកក្សីរ ៀបកា រៅ ឬក៏រៅេីវ?
រលាកក្សី ក្រីយង
ំ កា ជី ម
ី ៉ា ៖

6
7

សូមអភ័យរទ្ធសរលាកក្បធាន ខាំសា
ុ ដ ប់មិនទ្ធន់ ប៉ាវនតខំស
ាុ ូមរឆលើយទះ គឺថា ខាំម
ុ នក្គួសា រវើយ។
ក្បធានអងេជន
ំ ៖ំ

8
9

5

បាទ អ គណ។ រវើយសូមបញ្ញជក់សាជាងាីរេើង វិញ រក្ពាះភាគីនិងសាធា ណជនថា អែកអងេយ
ុ
វកប សាកសីគឺរលាកក្សី

ក្រីយង
ំ កា

ជី ីម៉ា

ជាមស្តនដីទាប់វដេកំរងបំររញកា ង្ហ រៅកា ិយេ័យ

10

រៅក្កមរសើបអរងេតអនដ ជាតិ

11

យេ់រឃើញថាមិនសម មយកែុងកា ឲ្យសាកសីរឆលើយតប វដេនាំឲ្យប៉ាះពាេ់ដេ់កិទចរសើបសួ

12

ដំរណើ កា រវើយរលាកក្សីក៏បានយេ់អំរីេកខខណឌវដេបានកំណត់រដាយសវរៅក្កមរសើបអរងេត

13

អនដ ជាតិវដ ?

14

[០៩:១៦:៣៣]

15

ក្បធានអងេជន
ំ ៖ំ

16

រវើយកញ្ញានឹងអាទមនសិទាជ
ិ ំទ្ធស់រៅនឹងសំណួ ណាមួយវដេគ្នត់
វដេកំរង

រលាកក្សី វិន សធានី អងេជំនំជក្មះបានទទួេសំរណើរីរលាកក្សី តាម យៈអងេភារគ្នំពា

17

សាកសី និងអែកជំនាញថា រលាកក្សីបានរសែើសរំ ក្បើក្បាស់កំរយូទ័ កែុងអំេុងររេវដេរលាកក្សីផេ
ដ ់សកខី-

18

កមារដើមបីឲ្យកា រយងរៅរេើបញ្ជ ីឯកសា អិទវសេថ្នបញ្ជ ីរ្
ា ះអែកជាប់ឃំឃង
ំ រៅមនាី សនដិសខស-

19

២១ វដេរ ៀបទំរេើងរដាយកា ិយេ័យសវរៅក្កមរសើបអរងេត។ រវើយអងេជំនំជក្មះបានសាដប់មតិ

20

រយបេ់ បស់ភាគីរេើនីតិ វិធីរនះកាេរីថ្ងៃទ១
ី ៥ វខធែូ ឆ្ែំ២០១៦ រវើយមិនមនភាគីណាមួយជំទ្ធស់

21

រេើយ។ រវតដូរទែះអងេជំនំជក្មះអនញ្ញាតឲ្យរលាកក្សីរក្បើក្បាស់កំរយូទ័ វដេរៅទេ់មខរលាកក្សីរៅ

22

កែុងបនាប់សវនាកា រនះ។ អងេជំនំជក្មះសូមបញ្ញជក់ដេ់រលាកក្សីថា កែុងកា រក្បើក្បាស់កំរយូទ័ វដេរៅ

23

ទេ់មខរលាកក្សីរនះ អងេជំនំជក្មះនឹងអនញ្ញាតឲ្យរលាកក្សីអាទរក្បើក្បាស់វតបញ្ជ ីឯកសា រី ប៉ារណា
ា ះ

24

ទី១ គឺបញ្ជ ីអិទវសេថ្នបញ្ជ ីងី ា ថ្នរ្
ា ះអែកជាប់ឃំរៅមនាី សនដិសខស-២១ វដេបានរ ៀបទំរេើងរដាយ

25

កា ិយេ័យសវរៅក្កមរសើបអរងេត រវើយទី២ គឺបញ្ជ ីអិទវសេថ្នឯកសា វដេបានរក្បើក្បាស់កែុង

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

01486684

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

6

1

កា បរងេើតបញ្ជ ីងីថ្ា នអែកជាប់ឃំរៅមនាី ស-២១រនាះ។ រវើយឯកសា អិទវសេរនះ អងេជំនំជក្មះបាន

2

បញ្ចូ េ -- អ៎! បានបញ្ជូ នរៅភាគី ួទរវើយកាេរី រសៀេថ្ងៃសក្ក ទី០៦ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧។ រវើយ

3

ឯកសា ទ្ធំងរនះអងេជំនំជក្មះក៏បានដាក់បញ្ចូ េរៅកែុង រៅរេើរអក្កង់កំរយូទ័ រៅទេ់មខរលាកក្សីរនះ

4

ួទរវើយ។

5

ឯកសា ទ្ធំងរី ក្បរភទរនះ គឺមនរេខ E393.2 និង E393.3។ រវើយរៅររេណាវដេ

6

រលាកក្សីរឆលើយតបនឹងសំណួ វដេតក្មូវឲ្យរលាកក្សីរយងរៅរេើបញ្ជ ីឯកសា អិទវសេ សូម

7

រលាកក្សីបញ្ញជក់ថា រតើរលាកក្សីរយងរៅកូរឡានណាមួយ ឬក៏កូរឡានរេខប៉ានាាន រដើមបីសក្មួេដេ់

8

ភាគីនិងអងេជំនំជក្មះអាទតាមទ្ធន់ និងអាទរឆលើយតប បស់រលាកក្សីបាន។ រវើយម៉ាាងរទៀត សូម

9

រលាកក្សីបញ្ញជក់រេខ បស់សំណរំ ឿង០០២ គឺរេខ E បស់ឯកសា នីមួយៗផង ក្បសិនរបើមន។

10

រវើយកែុងកា តាំងសំណួ រដញរដាេទំរពាះសាកសី ូបរនះ អនវតតតាមបទបបញ្ាតិថ្ត ន វិធាន៩១ សាួន

11

ថ្ន វិធានថ្ផាកែុង អងេជំនំជក្មះផដេ់រវទិកាជូនរៅសវរមធាវីកា ពា កដី នួន ជា សួ រដញរដាេសាកសី ូប

12

រនះមនភាគីដថ្ទរទៀតថ្នរ ឿងកដី។ រវើយរមធាវីទ្ធង
ំ រី ក្កុម គឺមនរី វគេថ្នថ្ងៃសវនាកា កែុងកា សួ រដញ

13

រដាេទំរពាះសាកសី ូបរនះ។ បាទ សូមអរញ្ជ ើញ!

14

[០៩:១៩:២០]

15

រលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

16

សូមអ គណរលាកក្បធាន។ សូមជក្មបសួ រលាក រលាកក្សី រៅក្កម។

17

កា តាំងសំណួ រដាយសវរមធាវីកា ពា កដី

18

សួ រដាយរលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

19

ស៖ សូមជក្មបសួ រលាកក្សីសាកសី! ខាំម
ុ នសំណួ មួយទំនួនវដេក្តូវសួ រលាកក្សីរៅររេ

20

ក្រឹករនះ រវើយនិងបនដរៅវគេទី២ បនដរទៀត។ ជាដំបូង ខាំស
ុ ូមោប់រផដើមសួ អំរីសំណួ មួយទំនួនទ្ធក់ទង

21

រៅនឹងក្បវតតិ បស់រលាកក្សី។ រតើរលាកក្សីអាទក្បាប់អងេជំនំជក្មះបានរទថា រលាកក្សីបានសិកាអំរី

22

អេីវដ រវើយសញ្ញាបក្តទងរក្កាយវដេរលាកក្សីបានទទួេវែឹងជាសញ្ញាបក្តអេីវដ ?

23
24
25

រលាកក្សី វន
ិ សធានី៖
ឆ៖ សូមជក្មបអងេជំនំជក្មះ

នាងខាំរុ ៀនរៅ

បញ្ច ប់កា សិកាវផែកទាប់រៅសាលា

រៅ

សាកេវិទាេ័យនីតិសាស្តសដ -- ភូមិនន
ា ត
ី ិសាស្តសដ និង វិទាសាស្តសដរសដឋកិទច រៅឆ្ែំ២០០៦។

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

01486685

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

7

1

ស៖ សូមអ គណរលាកក្សី។ រតើបទរិរសាធន៍អាជីរ បស់រលាកក្សី មនររេវដេកា ិយ-

2

េ័យសវរៅក្កមរសើបអរងេតរក្ជើសរ ីសរលាកក្សីវឹង
ែ រតើរលាកក្សីមនបទរិរសាធន៍កា ង្ហ អេីវដ ?

3

ឆ៖ នាងខាំជា
ុ បគេេិកជាប់កិទចសនារៅមជឈមណឌេឯកសា

រវើយនាងខាំរុ ធេើរៅកែុងគរក្មង

4

មួយវដេមនរ្
ា ះថា “គរក្មងជំ ញឲ្យមនកា ទទួេខសក្តូវ” រៅកែុងមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ។

5

រវើយនិងបនាាប់មករទៀត គឺនាងខាំុ -- រៅកែុងគរក្មងវែឹង គឺនាងខាំរុ ធេើកា ក្សាវក្ជាវរៅរេើ រធេើបទ

6

សមាសន៍ជាមួយនឹងអតីតអែកវដេ ស់រានមនជី វិតរៅសម័យរក្កាយ បបវខា ក្កវម ជារិរសសកមា

7

ភិបាេវខា ក្កវមរៅទូទ្ធង
ំ ក្បរទស។ រវើយបនាាប់មករទៀត បាននាងខាំោ
ុ ប់រផដើមទូេរៅកែុងកា ិយ -

8

េ័យសវរៅក្កមរសើបអរងេតវផែកខាងវិភាគ កែុងក្កុម វិភាគ ោស។

9
10
11
12

[០៩:២១:៣៧]
ស៖ រតើរលាកក្សីរធេើកា ឲ្យមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ វែឹង យៈររេប៉ានាានឆ្ែំមនររេរលាក
ក្សីមករធេើកា រៅកែុងកា ិយេ័យសវរៅក្កមរសើបអរងេត?
ឆ៖ នាងខាំោ
ុ ប់រផដើមរធេើកា រៅមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ

តាំងរីឆ្ែំ២០០៤

វូតដេ់ឆ្ែំ

13

២០១២។ បនាាប់មករទៀត នាងខាំបា
ុ នមករធេើកា រៅកា ិយេ័យសវរៅក្កមរសើបអរងេត ជាវផែកខាង

14

ក្កុមក្បឹកា -- ជាអែកទីក្បឹកាវផែក វិភាគ រីឆ្ែំ២០១៤ ដេ់ ឆ្ែំ២០១៦។

15

ស៖ រតើរលាកក្សីក្តូវបានកា ិយេ័យសវរៅក្កមរសើបអរងេតរក្ជើសរ ីសឲ្យមកបំររញ

16

កា ង្ហ វតរៅរេើបញ្ជ ី

17

កា ង្ហ វែឹងវមនរទ?

គឺបញ្ច ីវដេរយើងនឹងជវជកគ្នែរៅររេបនដិទរទៀតរនះ

គឺរតើរធេើកា វតរៅរេើ

18

ឆ៖ រៅកែុងអំេុងររេរធេើបញ្ជ ី -- បញ្ជ ីស-២១ បស់សវរៅក្កមរសើបអរងេតរនះ គឺនាងខាំុ គឺ

19

រធេើវតបញ្ជ ីវឹង
ែ រទ មនតួនាទីជាទីក្បឹកាវផែក វិភាគ រៅកែុង រវើយគឺនាងខាំរុ ធេើវតបញ្ជ ីរទ អត់មនពាក់រ័នា

20

នឹងអីរផសងរទៀតរទ។

21

ស៖ អ៊ាទ
៊ី ឹងក្តឹមក្តូវរទ

ក្បសិនរបើជាខាំន
ុ ិយយថា

រលាកក្សីរធេើកា ជាមួយនឹងបញ្ជ ី បស់ខាង

22

កា ិយេ័យសវរៅក្កមរសើបអរងេត គឺរផ្ទដតវតរៅរេើសំណំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ រទ អ៊ា៊ីទឹងវមនរទ?

23

ឆ៖ នាងខាំរុ ធេើវតបញ្ជ ីស-២១ រវើយបញ្ជ ី -- ោស នាងខាំរុ ធេើវតបញ្ជ ីវឹង
ែ រទ រវើយ--។

24

ស៖ អ៊ាទ
៊ី ឹងបានន័យថា រលាកក្សីមិនដឹងថារលាកក្សីរធេើកា ឲ្យសំណំរ ឿង<0០៣>, <០០៤>

25

រទ វមនរទ? ខាំរុ ឃើញថា រលាកក្សីកំរងរិភាកាជាមួយមស្តនដីទាប់។ អ៊ា៊ីទឹងរតើកា ង្ហ បស់រលាកក្សីកែុង

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

01486686

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

1

8

នាមជាអែក វិភាគវែឹង គឺ វិភាគវតរៅរេើសំណំរ ឿង <0០៣>, <០០៤> រទ រតើវមនរទ?

2

ឆ៖ នាងខាំរ
ុ ិភាកាជាមួយមស្តនដីទាប់ បស់នាងខាំរុ ដាយសា វត

បញ្ជ ី បស់នាងខាំរុ ធេើរនះ

គឺ

3

សក្មប់វត រខស -- ក ណី ០៣ និង០៤។ គឺជារគ្នេបំណងរីដំបូងវដេនាងខាំទ
ុ ូេមកកា ិយេ័យ

4

សវរៅក្កមរសើបអរងេត។ អ៊ា៊ីទឹងនាងខាំរុ ធេើវតបញ្ជ ីរទ គឺអត់មនពាក់រ័នជា
ា មួយអេីរផសងរទៀតរទ។

5

[០៩:២៥:០០]

6

ស៖ អទ
៊ា៊ី ឹង ខាំអា
ុ ទនិយយបានថា រលាកក្សីគឺរធេើកា ទទួេខសក្តូវជាមួយសវរៅក្កមរសើប

7

អរងេតអនត ជាតិ គឺមិនវមនទទួេខសក្តូវជាមួយនឹងសវរៅក្កមរសើបអរងេតជាតិរទ។ រតើអ៊ា៊ីទឹងវមន

8

រទ?

9

ឆ៖ នាងខាំរុ ធេើកាឲ្យកា ិយេ័យសវរៅក្កមរសើបអរងេតអនត ជាតិ។

10

ស៖ អ គណរលាកក្សី។ ឥេូវរនះ ខាំន
ុ ឹងរិភាកាអំរី វិធីសាស្តសត<សក្មប់រធេើបញ្ជ ី> គឺរៅកែុង

11

ទំណទទូរៅជាដំបូងសិន។

រតើរលាកក្សីអាទក្បាប់អងេជំនំជក្មះបានរទ

ថារតើមនមនសសប៉ានាាននាក់

12

វដេរធេើកា ជាមួយរលាកក្សីរៅកែុងកា រ ៀបទំបញ្ជ ីវឹង
ែ ឬមួយក៏មនវតរលាកក្សីវតមែក់រទ វដេ<>

13

ក្បមូេទងក្កងបញ្ជ ីទ្ធង
ំ អស់រនាះ?

14

ឆ៖ នាងខាំរុ ធេើបញ្ជ ីរនះ គឺរក្កាមកា -- រក្កាមរយបេ់រីក្បធានក្កុម បស់នាងខាំុ គ្នត់រ្
ា ះ

15

វី ូត វេជ
ុ ីវរា រវើយគ្នត់ជាក្បធានក្កុមវផែក វិភាគ រៅររេវដេនាងខាំក
ុ ំរងវតរធេើកា ។ រវើយគ្នត់

16

ជាអែករ ៀបទំឯកសា ក្បមូេទងក្កង រវើយនាងខាំជា
ុ អែករធេើ។ អ៊ា៊ីទឹងបានន័យថា មនវតគ្នត់ និងខាំុ វត

17

រី នាក់រទ។
ស៖ កា រិតរៅ រលាកក្សីរឆលើយនូវសំណួ <បនាាប់> បស់ខំាុ ួទរៅរវើយ។ រៅកែុងអនសស

18
19

ណៈ បស់កា យ
ិ េ័យសវរៅក្កមរសើបអរងេត បគេេមែក់រ្
ា ះ វី ូត វេជ
ុ ីវរា បាននិយយថា ជា

20

ក្បធានក្កុម វិភាគ គឺឯកសា

21

ក្កងឯកសា ឬមួយក៏គ្នត់មនតួនាទីជាក្បធាន គឺក្គ្នន់វតរិនិតយរមើេជា ួមវតប៉ារណា
ា ះរទ?

<E393.1>។ រតើគ្នត់បានទូេ ួមយ៉ាងសកមារៅកែុងកា ក្បមូេផដំទ
ុ ង

22

ឆ៖ រលាក វេជ
ុ ីវរា គ្នត់មនតួនាទីក្គ្នន់វតក្បមូេឯកសា បានន័យថា ក្បមូេេីស បញ្ជ ី

23

េីស រី េី.សី.រខម រីទួេវសលង ឬរីកវនលងណាវដេគ្នត់មនរៅកែុង រខសហ្វេេ រវើយខាំម
ុ ិនអាទេក

24

ទូេកែុង រខសហ្វេេ បាន។ អ៊ា៊ីទឹងគ្នត់ជាអែកក្បមូេ រវើយខាំជា
ុ អែករធេើឲ្យផ្ទាេ់ខួ ន
ល ។

25

[០៩:២៧:៤៣]

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

01486687

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

1

9

ស៖ ខាំន
ុ ឹងបនដសួ រលាកក្សីអំរីទំណទវែឹងរៅររេបនដិទរទៀតរនះ ប៉ាវនដឥេូវរនះ ខាំទ
ុ ង់សួ អំរី

2

រលាក វេជ
ុ ីវរា បនដ។ រតើរលាកក្សីដឹងថា រតើគ្នត់មនក្បវតតិកា សិកា ឬក៏ក្បវតតិបទរិរសាធន៍កា ង្ហ

3

យ៉ាងដូទរមដទវដ ?

4

ឆ៖ តាមវដេនាងខាំដ
ុ ឹង ររេវដេខាំម
ុ ករធេើកា រៅសវក្រះរាជអាជាា -- អ៎! សវរៅក្កម

5

រសើបអរងេតវផែកខាងវិភាគ គឺគ្នត់ជាក្បធានក្កុមវផែកខាងវិភាគ។ អ៊ា៊ីទឹងរក្ីរីរនះ គឺនាងខាំអ
ុ ត់បានដឹង

6

រទ។
ស៖ សំណួ ទងរក្កាយអំរីរលាក វេជ
ុ ីវរា រតើរលាកក្សីដឹងរទ រតើគ្នត់រទះអាន ឬក៏ស រស

7
8

ភាសាវខា រទ?

9

ឆ៖ តាមអេីវដេនាងខាំធា
ុ ល ប់រធេើកា ជាមួយគ្នត់ គឺគ្នត់អត់រទះភាសាវខា រទ។

10

ស៖ រលាកក្សីបានបញ្ញជក់ ួទរៅរវើយមនរនះ

ប៉ាវនដឥេូវរនះ

ខាំទ
ុ ង់ឲ្យរលាកក្សីបញ្ញជក់ឲ្យ

11

េមែិតបវនថមរទៀត រតើរលាកក្សីក្បាប់បានរទថា រតើឯកសា វដេរលាកក្សីរិនិតយ រវើយនិងរក្ជើសរ ីស

12

វែឹង រតើឯកសា ទ្ធំងអស់ន៎ង គឺទទួេបានមករីកវនលងណាវដ ?

13
14
15

ឆ៖ ឯកសា វដេនាងខាំរ
ុ ិនិតយមននឹងយកមកដាក់រៅកែុងបញ្ជ ី បស់នាងខាំរុ នះ

គឺមករីមជឈ-

មណឌេឯកសា កមពជា
ុ និងសា មនាី ទួេវសលង។
[០៩:២៩:៥២]

16

ស៖ រតើរលាកក្សីក្បមូេឯកសា មករីក្បភរវតរី រនះរទ វមនរទ?

17

ឆ៖ រៅកែុងបញ្ជ ី បស់នាងខាំុ មនវតរី រនះរទ វដេជាក្បភររទញរី -- រៅកែុង េីស បស់

18

នាងខាំុ មនវតក្បភរវតរី រនះរទ។

19

ស៖ រដើមបីឲ្យទាស់<១០០ភាគ យ>រលាកក្សីនិយយថា “ក្បភរទមបង” <អ៊ាទ
៊ី ឹង> វអាទ

20

មនក្បភរ<រេើសរីរី រនះ។> រដើមបីឲ្យទាស់១០០ភាគ យន៎ង គឺថាក្បភរ -- គឺឯកសា ១៣.៣៨៣

21

វែឹង គឺមនក្បភរមកវតរីមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ និង សា មនាី ទួេវសលងរទ អ៊ា៊ីទឹងវមនរទ?

22

ឆ៖ ោស ក្តឹមក្តូវរវើយ គឺមនវតរី វែឹងរទ។

23

ស៖ រតើរលាកក្សីទះរៅដេ់ទួេវសលង រៅដេ់មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ឬមួយក៏រលាកក្សី

24

ទទួេឯកសា ១៣.៣៨៣វែឹង រដាយរគយកមកឲ្យទករៅរេើតរលាកក្សី ឬក៏រ ៀបទំរៅកែុងកំរយូ ទ័

25

រលាកក្សីទកជាមន? រតើរលាកក្សីទះរៅផ្ទាេ់ ឬក៏រលាកទទួេបានរីរគបនត?

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

01486688

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

10

1

ឆ៖ ជាដំបូង គឺក្បធានក្កុម បស់នាងខាំគ្ន
ុ ត់បានក្បគេ់បញ្ជ ី çេីសç។ គឺបានន័យថា បញ្ជ ី

2

çេីសç គ្នត់ វដេខូេិទបានរីមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ តាម -- មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ តាម

3

យៈរវបសាយ រវើយគ្នត់មនេីសមួយ វដេគ្នត់ ីរខេះរៅមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ
រដើមបីយក
គឺនាងខាំរុ ធេើរៅតាមេកខយូមិន

4

ឯកសា វែឹងយកមករក្បើក្បាស់។

5

មួយៗវែឹង។ អ៊ា៊ីទឹងបានន័យថា មនវតសូវវេ តរី វែឹងរទ វដេនាងខាំយ
ុ កមក រវើយនាងខាំម
ុ ិនអាទ --

6

ជាទូរៅគឺនាងអត់មនេទាភារកែុងកា ទះរៅផ្ទាេ់រទសក្មប់មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ

7

ក្បមូេឯក-សា វែឹង។ ររេខលះ ឯកសា ខលះមនរៅកែុង រអស.អឹម.េី

8

ក្គ្នន់វតជាអែករមើេរៅរេើឯកសា វដេរធេើរៅតាមបញ្ជ ីវដេគ្នត់បានក្បគេ់ឲ្យ

9

េកខណៈជា រយើង យកវតអែករទ្ធស បញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសទូេ។ រវើយបនាាប់មករទៀត គឺនាងខាំបា
ុ នរៅទួេ

10

វសលងរៅររេទងរក្កាយ រសាប -- អារេើកទងរក្កាយរនះ គឺរៅកែុង ក្បវវេជាវខ២ វខ៣ វែឹង នាង

11

ខាំបា
ុ នទះរៅទួេវសលងផ្ទាេ់រដើមបីរិនិតយរមើេឯកសា មួយទំនួន

12

វដេមនកា ខេះទរនាលះ រក្ីរីវឹង
ែ គឺអត់មនរទ។

13

បនាាប់រីនាងខាំរុ មើេេីសវែឹងរវើយ

វដេគ្នត់

ួទរៅរវើយ។ អ៊ា៊ីទឹងនាងខាំុ
វតបញ្ជ ីវឹង
ែ វមន

រដើមបីបញ្ចូ េរៅកែុងបញ្ជ ី បស់នាងខាំុ

[០៩:៣៣:១៣]

14

ស៖ រតើរលាកក្សី ឬក៏រលាក វេជ
ុ ីវរា វែឹង គឺបានរៅយកឯកសា ទាប់រដើមរដាយផ្ទាេ់យក

15

មកកា ិយេ័យសវរៅក្កមរសើបអរងេតវដ ឬរទ? គឺបានន័យថា រៅយករដាយផ្ទាេ់រីមជឈមណឌេ

16

ឯកសា កមពជា
ុ ឬក៏រីទួេវសលងយកមកផ្ទាេ់វដ ឬរទ?

17

ឆ៖ ជាទូរៅ គ្នត់ជាក្បធានក្កុមវផែក វិភាគ។ អ៊ា៊ីទឹងគ្នត់មនតួនាទីមួយ គឺក្បវមក្បមូេឯក-

18

សា ទ្ធំងអស់វឹង
ែ មិនថារៅ េី.សី.រខម ឬក៏រៅខាងទួេវសលង ឬក៏កវនលងណារផសង។ រវើយរួកខាំម
ុ ន

19

ុ ះរៅផ្ទាេ់ក៏មន គ្នត់នឹងដឹកនាំកែុងក្កុម រវើយនិងសមជិកក្កុម រៅជាមួយ
ជាក្កុម អ៊ា៊ីទឹងមិនវមន ខាំទ

20

គ្នែ។ អ៊ា៊ីទឹងគ្នត់ជាអែកក្បវមក្បមូេឯកសា ទ្ធំងអស់សក្មប់កា ិយេ័យ បស់នាង -- សក្មប់េីស

21
22

បស់នាងខាំុ រដើមបីឲ្យនាងខាំអា
ុ ទរមើេៗវបាន។
ស៖ ខាំយ
ុ េ់ ប៉ាវនតខំទ
ាុ ង់ឲ្យទាស់ <>រលាកក្សីរក្បើពាកយថា “ក្បមូេ”។ រតើវមនន័យថា

23

រគបញ្ជូ នទិនន
ែ ័យតាម<ក្បរ័ន>
ា េីជីងេរីមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ <>មកខាងកា ិយេ័យសវ

24

រៅក្កមរសើបអរងេតវមនរទ?

25

ឆ៖ ទំរពាះបញ្ញារនះនាងខាំអ
ុ ត់ដឹងរទ រក្ពាះអីគ្នត់ជាអែករធេើ។

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

01486689

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

1

[០៩:៣៤:៥៥]

2
3

11

ស៖ ឥេូវរនះខាំស
ុ ួ រលាកក្សីអ៊ី៊ារទះវិញ

រតើរលាកក្សីធាលប់ទទួេរដាយផ្ទាេ់ថ្ដ

នូវឯកសា

ទាប់រដើម ជាឯកសា ស-២១ វដ ឬរទ?

4

ឆ៖ នាងខាំស
ុ ូមជក្មបថា នាងខាំម
ុ ិនវដេ។

5

ស៖ សូមអ គណរលាកក្សី។ រតើរលាកក្សីធាលប់ដឹង ឬក៏រលាក វេជ
ុ ីវរា ធាលប់ក្បាប់រលាកក្សី

6

រទថា រៅទួេវសលង ឬក៏មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ មនកា ទះបញ្ជ ីមួយទំនួន <មនរៅទីរនាះ>វដេ

7

រគអនញ្ញាតឲ្យ<ក្កុមរលាកក្សីអាទយេ់រីឃលមួយវដេរៅថា “វខសសង្ហេក់ថ្ន>កា កាទកឯកសា ”

8

<ឬ>ជាភាសាអង់រគលស រៅថា “រឆន អូវេ ខូស សាដេី”។ <រនះជាពាកយទាប់ រវើយរលាកក្សីក៏ជា

9

រមធាវីវដ ។ អ៊ា៊ីទឹង ក្បវវេជារលាកក្សីអាទរទះឃលរនះ “រឆន អូវេ ខូស សាតេី”។>

10

ឆ៖ សក្មប់នាងខាំុ នាងខាំរុ ៅរេើបញ្ជ ីវដេមនរៅកែុងកំរយូទ័

រវើយរក្ីរីរនះ គឺនាងខាំរ
ុ ិត

11

ជាមិនដឹងថា របៀបទកដាក់ឯកសា ឬក៏យ៉ាងរម៉ាទ គឺនាងខាំអ
ុ ត់ដឹង។ ប៉ាវនតរយងរៅតាមបទរិរសាធន៍

12

វដេរធេើរៅរេើេីស នាងខាំដ
ុ ឹងថា ឯកសា រនះជាឯកសា បស់សម័យវខា ក្កវម ឬក៏មិនវមន រវើយ

13

នាងខាំស
ុ ូមជក្មបអងេជំនំជក្មះថា នាងខាំរុ ក្បើពាកយរី ទី១ ឯកសា មកសា មនាី ទួេវសលង ទី១ -- មួយ

14

រទៀត គឺឯកសា មករីស-២១។ បានន័យថា របើសិនជាឯកសា វែឹងមករីសា មនាី ទួេវសលង គឺជា

15

បគេេ បស់សា មនាី វែឹងគ្នត់ជាអែករធេើរក្កាយឆ្ែំ១៩៧៩ ប៉ាវនតរបើសិនឯកសា វែឹង គឺសេ់រី បបវខា

16

ក្កវម នាងខាំោ
ុ ត់ទកថាជាឯកសា ស-២១។ វតប៉ាណា ឹង ខសរីវឹង
ែ គឺនាងខាំអ
ុ ត់ដឹង។

17
18

[០៩:៣៧:៣៥]
ស៖ រលាកក្សីសាកសី

រតើមនដំរណើ កា ណាមួយវដេក្កុម បស់រលាកក្សី

ក្កុមរលាកក្សី

19

អាទក្តួតរិនិតយអំរីយថាភារថ្នឯកសា ឬមួយក៏ថា រដាយសា វតឯកសា វែឹងមករីមជឈមណឌេឯក-

20

សា កមពជា
ុ ឬក៏មករីសា មនាី ទួេវសលងវែឹង <រទើបរលាកក្សី ឬក៏កា ិយេ័យរលាកក្សីោត់ទកថា>

21

ឯកសា វែឹងជាឯកសា ទាប់រដើម? ដូរទែះ ខាំទ
ុ ង់សួ ថារតើរលាកក្សីរធេើយ៉ាងណារដើមបីឲ្យដឹងថា ឯក-

22

សា វដេរលាកក្សី វិភាគវែឹង គឺជាឯកសា ស-២១?

23

ឆ៖

ជាទូរៅ ឯកសា ស-២១ រវើយនិងឯកសា រផសងខសរីស-២១ រយើងរមើេ --មនទក្មង់។

24

របើសក្មប់នាងខាំផ្ទ
ុ ា េ់ រក្ពាះនាងខាំរុ ធេើវតបញ្ជ ីអែករទ្ធសទូេ។ អ៊ា៊ីទឹងនាងខាំអា
ុ ទរមើេដឹងថា

25

កា រធេើវឹង
ែ របៀបថ្នកា ទះរ្
ា ះ ខូេឹម ថ្នកា ទះរ្
ា ះ របៀប វងប រវើយនិង ជួនកាេមនអាទ

របៀបថ្ន

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

01486690

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

12

1

សីរញរីអក
ែ វដេទទួេទូេរទៀត។ អ៊ា៊ីទឹងនាងខាំអា
ុ ទដឹងថាបញ្ជ ីរនះគឺមករីណា ប៉ាវនតដេ់ររេសួ ខាំអ
ុ ៊ីទ
៊ា ឹង

2

ខាំម
ុ ិនដឹងរឆលើយថាយ៉ាងរម៉ាទ ដេ់បង្ហាញបញ្ជ ីមក ខាំអា
ុ ទក្បាប់ង្ហយក្សួេជាង។

3

ស៖ ខាំន
ុ ឹងរេើកនូវឯកសា ជាក់លាក់រៅររេខាងមខរនះ ប៉ាវនតឥេូវរនះ ខាំទ
ុ ង់សួ រលាកក្សី
រតើក្កុម បស់រលាកក្សីរធេើយ៉ាងណារដើមបីបង្ហាញថា

4

អ៊ារ៊ី ទះ វិញ។

5

<រិត>ជាឯកសា មករីស-២១<វមន>? មិន<ក្គ្នន់វតកំណត់ថា>ជាឯកសា មករីមជឈមណឌេឯក-

6

សា កមពជា
ុ
ឬក៏ទួេវសលង<ប៉ារណា
ា ះរទ>។ <និយយម៉ាាងរទៀត> រតើរលាកក្សីរធេើយ៉ាងណារដើមបី

7

បង្ហាញថា ឯកសា វែឹង <រិត>ជាឯកសា <រទញ>មករីស-២១<រិតវមន>?

8

ឯកសា វដេរលាកក្សី វិភាគវែឹង

[០៩:៣៩:៥៥]

9

ឆ៖ សក្មប់ក្កុមនាងខាំុ គឺឯកសា ទ្ធំងអស់គឺក្កុមនាងខាំជា
ុ មួយនឹងរលាកក្បធាន បស់ក្បធាន

10

ក្កុមនាងខាំជា
ុ អែកក្បមូេ វតនាងខាំរុ មើេថារតើឯកសា រនះមករីស-២១ ឬមករីសម័យរផសង? គឺនាងខាំុ

11

ជាអែករក្ជើសរ ីសរដាយខលួនឯង អត់មនអែករផសងរទ។
ស៖ <>រលាកក្សី<មិន>បានរឆលើយរៅនឹងសំណួ <> បស់ខំា<
ុ ទ្ធំងក្សុង>រៅរេើយរទ។

12
13

រលាកក្សីមនឯកសា ជាក់លាក់មួយទំនួនរៅកែុងថ្ដ ឬក៏មនឯកសា <ងតទមលង>ជាេី.ជី.ងេ។ រតើ

14

រលាកក្សី<មនវិធីសាស្តសតអខ
ីេ លះក្តូវបង្ហាញ>រដើមបី<>បញ្ញជក់ឲ្យទាស់ថាឯកសា រៅកែុងថ្ដរនាះរិតជា

15

ឯកសា មករីស-២១? <និយយម៉ាាងវិញរទៀត> រធេើរម៉ាទរទើបរលាកក្សីដឹងថា វមិនវមនជាឯកសា

16

វដេរគវកលងបនលំ ឬក៏រធេើរក្កាយឆ្ែំ១៩៧៩រនាះរទ។ រធេើរម៉ាទរទើបអាទដឹងបាន?

17

ឆ៖

រយងរៅតាមបទរិរសាធន៍វដេនាងខាំធា
ុ ល ប់រធេើរីមនរៅមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ជាមួយ

18

នឹងអេីវដេនាងខាំរុ ធេើរៅកា ិយេ័យសវរៅក្កមរសើបអរងេត។ នាងខាំរុ ផ្ទដតរៅរេើវតឯកសា បញ្ជ ីអក
ែ

19

រទ្ធសទូេ។ អ៊ា៊ីទឹងជាទូរៅរៅស-២១ រគមនកាេទក្មង់រគដាក់បញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសទូេ រវើយនិងមន

20

ខូេឹម រវើយនិងមនវងប ក្បរភទថ្នកា ស រស ជាវងប

21

ឯកសា វែឹងគឺជាឯកសា ស-២១។ រដាយសា វតទី១ វមនភារទំណាស់។ ទី២ រទ្ធះជាវរៅកែុងរសេន

22

កែុងកំរយូទ័ វដេជាៗរសេន ឬក៏ជាកូរីក៏រដាយ ប៉ាវនតនាងខាំរុ ជឿជាក់ថា វមនទក្មង់ខសរីឯកសា វដេ

23

សម័យឥេូវ រវើយនិងខសរីទក្មង់ឯកសា វដេមករីមនាី រផសង។ អ៊ាទ
៊ី ឹងមនាី ស-២១ រគមនទក្មង់

24
25

របៀបថាវ រយើងរមើេ រយើងអាទដឹងថា

បស់ឯកសា រគ។
[០៩:៤២:៣៣]

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

01486691

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

1

ស៖ ខាំយ
ុ េ់រវើយ

13

ខាំម
ុ ិនវមនជជីក កខសក្តូវរៅរេើ<ទក្មង់>ឯកសា <ណា>ខលះ<រនាះរទ

2

រវើយខាំក
ុ ៏មិនបានសួ រីកា រក្បើក្បាស់រមពអកស វដ >។

3

ងាី។> ខាំស
ុ ួ ថា រតើកា ិយេ័យ បស់រលាកក្សី<រធេើរម៉ាទរទើបដឹងថាឯកសា ណាមួយ> ជាឯកសា ក្តូវ

4

បានរគក្ពាងរេើងរៅមនថ្ងៃ០៧ មករា ១៩៧៩?

5
6

<ខាំស
ុ ួ វតមតងរទៀតរទ

ខាំន
ុ ឹងទូេក្បធានបទ

ឆ៖ នាងខាំស
ុ ូមបញ្ញជក់មង
ដ រទៀត កែុងបញ្ជ ី បស់នាងខាំុ គឺមិនបានរាប់បញ្ចូ េឯកសា វដេមន ឬ
ក៏រក្កាយសម័យវខា ក្កវម ជារិរសស គឺឯកសា រៅស-២១។

7

ស៖ អ៊ាទ
៊ី ឹង

8

សម័យកាេរនាះ?

9

ឆ៖

រតើរលាកក្សីកំណត់យ៉ាងរម៉ាទវដ ថា

ឯកសា ណាមួយជាឯកសា វដេវមករី

ជាទូរៅសក្មប់បញ្ជ ី បស់នាងខាំុ រគមនដាក់រៅខាងរេើកាេបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសទូេ។ អ៊ា៊ីទឹង

10

ុ ិនដឹងថារគរក្បើពាកយយ៉ាងរម៉ាទរទ ប៉ាវនតសក្មប់បញ្ជ ីវដេនាងខាំបា
ុ ន
ធមាតា របើសិនជាសម័យមននាងខាំម

11

រធេើ ឯកសា វដេនាងខាំរុ ក្ជើសរ ីសមក ភាគរក្ទើនគឺនាងខាំយ
ុ កបញ្ជ ីវដេអែករទ្ធសទូេ ឬក៏មនេូរហ្វេ

12

បស់ស -- មនាី ស-២១។ រវើយឯកសា ខលះក៏វអាទអត់មន ប៉ាវនតរយើងរមើេរៅតាមសាញ។ បានន័យ

13

ែ រធេើ។ អ៊ា៊ីទឹងនាងខាំអា
ុ ទដឹង។
ថា របៀបថ្នកា រធេើបញ្ជ ី និងររេខលះមនទះវតថរេខារីអក

14

[០៩:៤៥:០០]

15

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖

16

ខាំ<
ុ >សំសួ បញ្ញជក់ឲ្យបានទាស់លាស់រដើមបីឲ្យមនសណា
ដ ប់ធាែប់រៅកែុងដំរណើ កា នីតិ វិធី

17

រនះ។

18

រវើយវជាឯកសា វដេរគរទើបវតវែឹងរធេើរក្កាយឆ្ែំ១៩៧៩រនាះវដ ឬរទ?

19

អែកណាជាអែករធេើរទ<។>

20
21
22
23
24
25

រតើរលាកក្សីមនបានរក្បើក្បាស់ឯកសា ណាមួយដាក់ទូេមកកែុងបញ្ជ ី

វដេរលាកក្សីរធេើរនះ

មិនបាទ់គិតថាឯកសា រនះ

រលាកក្សី វន
ិ សធានី៖
នាងខាំស
ុ ូមជក្មបអងេជំនំជក្មះថា អត់មនរទ។
រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖
ដូរទែះ សួ បញ្ញជក់ឲ្យបានទាស់ ឯកសា វដេរលាកក្សីបានរក្បើក្បាស់គឺជាឯកសា វដេរគរធេើ
រេើងរៅទរនាលះឆ្ែំ៧៥ ដេ់ ៧៩ អ៊ា៊ីទឹងវមនរទ?
រលាកក្សី វន
ិ សធានី៖

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

01486692

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

1

14

ោស រលាកក្បធាន។

2

[០៩:៤៦:០០]

3

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖

4

<មន>សំណួ មួយ<>រទៀតវដេនឹងក្តូវសួ រលាកក្សី<ទំនងរៅវតជាសំណួ របើក

គឺថា>

5

រតើកា ិយេ័យ បស់រលាកក្សី ឬក៏រលាកក្សីផ្ទាេ់រនះ មនបំររញកិទចកា ណាមួយវដេក្តូវរិនិតយឲ្យ

6

បានទាស់លាស់<ថារតើឯកសា វដេ>រលាកក្សី<កំរង>រធេើកា វិភាគ<>រិតជាឯកសា វដេក្តូវរគ

7

រធេើរេើងរៅទរនាលះរីឆ្ែំ១៩៧៥ រៅដេ់ ៧៩? ឬក៏ក្គ្នន់វតទទួេបានឯកសា មក រលាកក្សីរ ៀបជាបញ្ជ ី

8

វតមដង?

9

រលាកក្សី វន
ិ សធានី៖

10

នាងខាំក្ុ គ្នន់វតរិនិតយរមើេឯកសា ទ្ធំងអស់រនាះមននឹងដាក់ទូេរៅកែុងបញ្ជ ី បស់នាងខាំ។
ុ អ៊ា៊ីទឹង

11

ឯកសា វដេនាងខាំបា
ុ នដាក់បញ្ជូ េទ្ធំងអស់ គឺឯកសា រៅទរនាលះឆ្ែំ៧៥ ដេ់ ៧៩ វដេជាឯកសា

12

សម័យវខា ក្កវម ជារិរសសគឺឯកសា បស់មនាី ស-២១។

13

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖

14

<ប៉ាវនត>រលាកក្សីរធេើកា សនែិដាឋន<>អាក្ស័យវតរៅរេើ<រ័ត៌មនមនរៅកែុងឯកសា ទ្ធំង

15

រនាះ

រវើយរលាកក្សីមិនបានវិភាគរកាសេយវិទ័យ>ឯកសា <ផង?>

16

សំណួ រនះមិនទាស់លាស់រទ អ៊ា៊ីទឹងខាំស
ុ ួ រេើង វិញ។ រៅររេរលាកក្សីថា រលាកក្សីរក្បើក្បាស់វត

17

ឯកសា វដេរធេើរេើងរៅទរនាលះ ឆ្ែំ៧៥ ដេ់ ៧៩។ រលាកក្សីនិយយដូរទែះ រដាយសា វតកាេប ិរទេទ

18

រៅរេើឯកសា ទ្ធំងរនាះ គឺជាឯកសា វដេទះកាេប ិរទេទទរនាលះ ៧៥ រៅ ៧៩ អ៊ា៊ីទឹងវមនរទ? ឬក៏ថា

19

មនអែកណាមែក់រៅកែុងក្កុមកា ង្ហ បស់រលាកក្សី

20

ផ្ទាត់រវើយ មនៗរក្បើបរទចករទសណារផសងរទៀតវដ ឬរទ?

21

[០៩:៤៨:១៦]

22

រលាកក្សី វន
ិ សធានី៖

23

នាងខាំរ
ុ ិនិតយរៅរេើឯកសា រៅតាម របៀប

ខាំរុ មើេរៅហ្វក់បីដូទជាថា

យកឯកសា វែឹងមករិនិតយរមើេរវើយ

រផាៀង

និងកាេប ិរទេទ បស់ឯកសា រៅទរនាលះឆ្ែំ៧៥

24

ដេ់ ៧៩។ ខសរីរនះ គឺនាងខាំអ
ុ ត់មនបានរក្បើបរទចករទសអីរផសងខសរីវឹង
ែ រទ។ ប៉ាវនដរយងរៅរេើ

25

ទក្មង់ថ្នកា រធេើឯកសា ទ្ធំងរនាះ។

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

01486693

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

1

15

សួ រដាយរលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

2

ស៖ ខាំស
ុ ូមសួ បនដរីរលាកក្សីរៅក្កម។ អ៊ា៊ីទឹង <ទះក្បសិនរបើថាឯកសា រនាះមិនមន>កាេ

3

ប ិរទេទ<រៅ វិញ? រតើរលាកក្សីក្គ្នន់វតរធេើកា សនែិដាឋនថា រដាយសា រគឲ្យរលាកក្សីសការីឯកសា

4

រនាះ អ៊ា៊ីទឹងវទាស់ជា>ឯកសា <>មករីស-២១<រវើយ>?

5

រលាកក្សី វន
ិ សធានី៖

6

ឆ៖ នាងខាំរ
ុ ិនិតយទ្ធំងអស់។ បានន័យថា រមើេទ្ធំងទក្មង់ថ្នឯកសា រមើេកាេប ិរទេទ រមើេ

7

េូរហ្វេ ឬក៏មនជាវតថរេខា បស់មនាី ស-២១ រីបគេេិកស-២១ រមើេទ្ធំងកាេប ិរទេទ រីរក្ពាះររេ

8

ខលះ របើសិនជារយើងរឹងពាក់វតរៅរេើកាេប ិរទេទ អាទមនកា ភាន់ក្ទេំវដ ជួនកាេគ្នត់អាទក្ទេំ

9

ដាក់៧៩ ទិតអីក៏អាទមនវដ ។ អ៊ា៊ីទឹងនាងខាំុ មិនវមនរឹងវតរៅរេើកាេប ិរទេទថ្នឯកសា គឺរមើេទ្ធំង

10

អស់។ បានន័យថា ទ្ធំង របៀបថ្នកា រធេើ របៀបវងប។ បានន័យថា របៀបទក្មង់ថ្នកា ស រស វែឹង វ

11

ជាេកខណៈសម័យវខា ក្កវម រវើយមនទ្ធំងមនាី ស-២១ រៅរីរេើ ឬក៏អាទររេខលះមនសីរញ បស់

12

អែកវដេបានរធេើឯកសា វែឹង ឬក៏អក
ែ បានទទួេឯកសា វែឹង រវើយមនរួកគ្នត់រៅរីរក្កាយ។

13

[០៩:៥០:២២]

14

ស៖ រតើរលាកក្សីអាទវញករីគ្នែ វងឯកសា រីស-២១ និងឯកសា ដូទជាមករីមនាី សនដិសខ

15

កងរេ ឬក៏មនាី សនដិសខ<ថាែក់ភូមិភាគ មករី>ថាែក់ក្សុក ឬមនាី សនដិសខថាែក់ណាមួយ <អីជារដើម>

16

។ <រតើ>រលាកក្សីវញកឲ្យដាទ់រីគ្នែបានរដាយ របៀបណាវដ ?

17

ឆ៖ ជាទូរៅ ដំបូងបំផត គឺរយើងរមើេទក្មង់ខាងរេើថ្នឯកសា ។ បានន័យថា សក្មប់នាងខាំុ

18

គឺរធេើវតបញ្ជ ីមករីស-២១។ អ៊ា៊ីទឹងជាទូរៅមនេូរហ្វេខាងរេើដាក់ “មនាី ស-២១” រវើយនិងមនទំណង

19

រជើងថា ជាបញ្ជ ីអែករទ្ធសទូេ ឬបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសបញ្ជូ នរៅណា អ៊ា៊ីទឹង។ អាវែឹងទី១ សក្មប់នាងខាំវុ ដេ

20

នាងខាំរុ ធេើ រវើយនាងខាំរុ ក្ជើសរ ីសយក។ ទី២ ទ្ធក់ទងនឹងបញ្ជ ីវដេមករីខាង របៀបថាមករីតំបន់តាម

21

អីវឹង
ែ គឺរគមនសាញ បស់រគរផសងរទៀត។ អ៊ា៊ីទឹង នាងខាំអា
ុ ទវបងវទកដាទ់ វងបញ្ជ ីរី វែឹង ខសគ្នែ។

22

រលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

23

ឥេូវ សូមសួ បញ្ញជក់ឲ្យទាស់លាស់ រលាកក្បធាន។ រយើងខាំស
ុ ូមកា អនញ្ញាតផដេ់នូវកក្មង

24

ឯកសា មួយ <វដេ>រយើងខាំបា
ុ នរ ៀបទំសក្មប់សាកសី< ូបរនះ>។ បាទ វដេមនឯកសា មួយទំនួន

25

រវើយរយើងខាំក
ុ ៏សូមកា អនញ្ញាតោក់បញ្ញចង
ំ រៅរេើរអក្កង់កំរយូទ័ ផងវដ ។

រៅររេវដេកំរងវត

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

01486694

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

1
2

<រិភាការេើ>ឯកសា រនះ គឺថារយើងខាំម
ុ នសំណួ បនដរៅរទៀតវដ ។
ក្បធានអងេជន
ំ ៖ំ

3
4

16

បាទ អងេជំនំជក្មះអនញ្ញាត។
សួ រដាយរលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

5

ស៖ សក្មប់ភាគីដថ្ទរទៀត ឧទ្ធវ ណ៍ដំបូង បស់ខំាុ រលាកក្សីសាកសី រលាកក្សីនឹងរឃើញ

6

រៅកែុងកក្មងឯកសា រនះរវើយ។ គឺមនរេខរ ៀងទី១ ឯកសា E3/9850, E3/2093, E3/10416។

7

រលាកក្សីសាកសី

8

ឯកសា E3/9850 រវើយនិងសូមបញ្ញចង
ំ រៅរេើរអក្កង់ជាមនសិន រដើមបីឲ្យរលាកក្សីយេ់នឹងសំណួ

9

រតើរលាកក្សីអាទ ករឃើញឯកសា ទ្ធំងបីវដេជាឧទ្ធវ ណ៍រនះរទ?

បស់ខំ។
ាុ រយើងខាំយ
ុ េ់ថា ទ្ធំងអស់រនះគឺជាឧទ្ធវ ណ៍ថ្នឯកសា

គឺខំស
ាុ ូម

រដាយមិនមនឯកសា រយងណា

10

មួយបញ្ញជក់ថាវមករីស-២១ ឬក៏មិនមនដាក់ទំណងរជើងណា េូរហ្វេណា ថាបញ្ញជក់ជា េូរហ្វេមក

11

រីខាងស-២១រនាះរទ។ បាទឥេូវឯកសា E3/9850 មនរៅរេើរអក្កង់រវើយ។ <រយើងសូមោប់រផតើម

12

ឯកសា រនះទះ។>

13

ាុ ួ ថា រតើ<រធេើដូទរមតទរទើប រលាក
<និងរេខទ្ធំងឡាយរៅស-២១>រនាះរទ។ អ៊ា៊ីទឹង សំណួ បស់ខំស

14

ក្សីរធេើកា កំណត់បានថា>ឯកសា <មួយវែឹង>រិតជាឯកសា មករីស-២១<>?

15

[០៩:៥៤:២២]

16

រលាកក្សី វន
ិ សធានី៖

តាម យៈសវកា ីវខា បស់ខំរាុ នះ

មិនមនអេីរយងពាក់រ័នរា ៅនឹងក្បរភទអកស

17

ឆ៖ នាងខាំស
ុ ូមបញ្ញជក់ថា ឯកសា រនះរិតជាមករីស-២១។ រក្ពាះគ្នត់ គឺជាបញ្ជ ីអែករទ្ធស

18

ទូេរៅថ្ងៃទី។ អ៊ា៊ីទឹងបានន័យថា បញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសទូេក្បោំថ្ងៃ។ រដាយរយងរៅរេើ ទី១ គ្នត់រក្បើរ្
ា ះ

19

រដើម។ រក្ពាះសម័យរយើងឥេូវ រគអត់រក្បើរ្
ា ះរដើម រគរក្បើនាមក្តកូេនិងរគ្នតតនាម ទី១។ រៅតាម

20

ទក្មង់ វងប ថ្ន របៀបរក្បើរ្
ា ះរៅរក្ី អាយ រភទ មករី។ ជាទូរៅ សម័យរយើងឥេូវ រគអត់រក្បើ

21

ពាកយ “មករីរទ” រក្បើអីរផសង។ វតសក្មប់កែុងវងបវែឹង គឺរគរក្បើ “មករី” និងជារិរសស “តួនាទី”។

22

រក្បើ “នាទី” រគអត់រក្បើ“តួនាទី”រទ។ សម័យឥេូវ រគអាទរក្បើតួនាទី ឬរក្បើពាកយអីរផសង។ ទី១ សំរៅ

23

រៅរេើ វងប ទី២ គឺសំរៅរៅរេើ ខូេឹម។ របៀបរក្បើថ្នខូេឹម បស់ឯកសា វែឹង គឺមនេកខណៈខស

24

រីបនាាត់ ខូេឹម ឹមវែឹង គឺវខសរីឯកសា វដេរផសងរទៀត។ រវើយខាំុ នាងខាំស
ុ ូមជក្មបថា ឯកសា

25

ក្បរភទរនះមនរក្ទើនណាស់រៅកែុងបញ្ជ ី បស់នាងខាំុ រដាយសា វតវជាបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសទូេ។

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

01486695

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

1
2
3

ស៖ <រតើតាមវិធីណាវដ

17

វដេ>រលាកក្សី<មិនបញ្ចូ េេទាភារ វដេថាមិនមនមនាី សនតិ-

សខណាមួយរក្បើក្បាស់ទក្មង់ឯកសា ដូទគ្នែរបះបិទរនះ>?
[០៩:៥៦:០៩]

4

ឆ៖ របើសិនជាឯកសា វែឹងជា -- របើសិនជាអ៊ា៊ីទឹង ខាំរ
ុ ិបាករឆលើយណាស់ រក្ពាះវអត់មនឯក-

5

សា បង្ហាញ រដើមបីក្សួេរនយេ់ ប៉ាវនតក្តង់តាមបទរិរសាធន៍វដេនាងខាំធា
ុ ល ប់រធេើ គឺជាទូរៅ រគមនទក្មង់

6

ខសរីទក្មង់មនាី ស-២១។

7

ស៖ ខាំបា
ុ ន<រេើកឧទ្ធវ ណ៍មយ
ួ
រវើយបាន>បង្ហាញ<រលាកក្សីនូវ>ឯកសា

E3/9850

8

<វដេគ្នានផ្ទលកសញ្ញាេូរហ្វេ ស-២១ វតរលាកក្សីថា រដាយសា វតរលាកក្សីរមើេ>ទក្មង់<អីជា

9

រដើម។េ។ វក្បាកដជាឯកសា ស-២១វមន>។ អ៊ា៊ីទឹងសំណួ បស់ខំរាុ នះ សូមសួ រលាកក្សីមង
ដ រទៀត

10

ថារតើ<តាមវិធីណាវដេ>រលាកក្សី<មិនបានបញ្ចូ េ>េទាភារ<វដេថា អាទមនឯកសា មករីមនាី

11

សនតិសខដថ្ទរទៀតដូទជា ស-២២, ស-២៣ អាទថា មករីមនាី សនតិសខតាមរខតតវដេមនទក្មង់ដូទគ្នែ

12

របះបិទរនះ>?

13

ឆ៖ នាងខាំស
ុ ូមជក្មបមដងរទៀតរៅតាមបទរិរសាធន៍ វដេខាំធា
ុ ល ប់រធេើឯកសា ទ្ធក់ទងនឹងបញ្ជ ី

14

ស-២១។ បានន័យថាទ្ធក់ទងនឹងបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសទូេ។ អ៊ា៊ីទឹងរមើេរៅតាមទក្មង់ក្បរភទថ្នឯកសា ។

15

ទក្មង់វឹង
ែ ទង់សំរៅរេើថា របៀបថ្នកា ស រស

16

ក្កាំងតាោន់ ឬក៏គកអីរផសងរទៀត រគមនទក្មង់រផសងមួយរទៀត មិនវមនជាទក្មង់វបបវែឹងរទ។

17
18

រវើយសក្មប់អក
ែ គក ឧទ្ធវក ណ៍ដូទជាគករៅ

[០៩:៥៧:៥៨]
ស៖ ឥេូវខាំទ
ុ ូេរៅ<ឧទ្ធវ ណ៍មួយរទៀត រៅក្តង់រេខរី

កែុងសំណំឯកសា បស់រលាក

19

ក្សី។ រលាកក្បធាន រនះរៅកែុងឯកសា E3/10398។ រលាកក្សីសាកសី ឯកសា មួយរនះ ក៏គ្នានផ្ទលក

20

សញ្ញាេូរហ្វេ បស់មនាី ស-២១ វដ ប៉ាវនត វមនសញ្ញា>“ បបេន់នេ់” <រេើកឯកសា រនះ>។

21
22
23

<រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖>
<សូមបញ្ញចង
ំ រេើរអក្កង់មក។>
<សួ រដាយរលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖>

24

បាទ <មនរេខ> ឯកសា <E3/10398> ឯកសា រនះ<មិនមនផ្ទលកសញ្ញា>ស-២១ អី

25

រនាះរទ ក្គ្នន់វត<រយង>ថា អតីត< បប>េន់ នេ់ <ប៉ារណា
ា ះ។> សូមបញ្ញចង
ំ រៅរេើរអក្កង់

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

01486696

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

1

18

<បនតិទរទៀតរនះ>។

2

បាទឯកសា រៅកែុងកក្មងឯកសា <រៅក្តង់>រេខរ ៀងទី៤។

ក្បវវេជាវអាទមនភារ

3

ក្ទបូកក្ទបេ់រៅនឹងរេខរ ៀងក៏ថាបាន។

4

E3/10398 បាទសូមបញ្ញចង
ំ រៅរេើឯកសា ។ ឯកសា រនះអត់មននិយយរយងថាជាឯកសា មករី

5

ស-២១ អីរនាះរទ ក្គ្នន់វតមនស រស ថា “អតីត< បប>េន់ នេ់”។ សំណួ បស់ខំស
ាុ ួ ថា របើអ៊ី៊ាទឹង

6

រតើរលាកក្សីរធេើរម៉ាទរទើបអាទដឹងថាវជាឯកសា មករីស-២១?

7
8
9

វតឯកសា

ា ះអែក
ឆ៖ នាងខាំស
ុ ូមជក្មបថា កែុងឯកសា រនះ រគដាក់ឆ្ែំ១៩៧៧ កំណត់ -- “បញ្ជ ីកត់រ្
រទ្ធសក្បោំឆ្ែំ” អត់ៗមនរឃើញដាក់ថា “អតីតទ្ធហ្វន េន់ នេ់”។
[១០:០១:០៥]
ស៖ ខាំស
ុ ួ រលាកក្សីវតមដងថា រតើរលាកក្សីរធេើរម៉ាទបានដឹងថាឯកសា E3/10398 ជាឯកសា

10
11

រយើងនឹងរិនិតយរមើេររេឈប់សក្មក

មករីស-២១?

12

ឆ៖ សក្មប់នាងខាំុ នាងខាំគ
ុ ិតថា ឯកសា រនះក្គ្នន់វតជាកំណត់រវតមួយ បស់អក
ែ កាន់បញ្ជ ី

13

ុ ូមជក្មបថា
ប៉ាវនតរៅកែុងបញ្ជ ី បស់នាងខាំុ ខាំគ
ុ ិតថាអត់បានរក្បើឯកសា រនះរទ ទី១។ ទី២ នាងខាំស

14

រ្
ា ះរៅកែុងបញ្ជ ីរនះរិតជារ្
ា ះអែករទ្ធសរៅស-២១វមន រីរក្ពាះរ្
ា ះរួកគ្នត់ខំធា
ាុ ល ប់បានរឃើញរី

15

មនមក ប៉ាវនតសក្មប់នាងខាំគ
ុ ិតថាឯកសា រនះក្គ្នន់វតគ្នត់ស រស ក្ពាង អែកៗវដេស រស វែឹងគឺ

16

ស រស ក្ពាងសក្មប់ថ្វជាឯកសា ទូេកែុងកំរយូទ័ ។ រវើយគ្នត់រក្បើក្កដាសរៅសម័យេន់ នេ់ វមន

17

ប៉ាវនតក្គ្នន់វតជាក្កដាស មិនវមនឯកសា វែឹងរទ គឺគ្នត់ស រស ថ្ដផ្ទាេ់ខួ ន
ល រដើមបីថ្វទូេកែុងកំរយូទ័

18

កែុង របៀបអងេេ
ុ ីរេខសម័យរនាះវតប៉ាណា ឹង។

19

ប៉ាវនតនាងខាំអ
ុ ត់បានរក្បើឯកសា វែឹងរទ។ សូមជក្មប។

--

វតរ្
ា ះ បស់រួកគ្នត់រៅកែុងេីស បស់នាងខាំវុ មន។

20

ស៖ ខាំខា
ុ ល ទវតខាំសា
ុ ដ ប់មិនយេ់នូវអេីៗវដេរលាកក្សីបានរឆលើយមួយ យៈរនះមក។ <ប៉ាវនត កនលង

21

មក រនះជា>ឯកសា រៅកែុងបញ្ជ ីវដេរលាកក្សីរ ៀបទំ<> ជារិរសសបញ្ជ ី បស់រលាកក្សីរេខរ ៀង

22

គឺ១៩៦៨<។

23

សខម។ ខាំម
ុ ិនយេ់ថារវតអេីបានជារលាកក្សីអាទកំណត់ថាឯកសា រនះជាឯកសា មករីស-២១?

<វវម>

(សក្មក យៈររេខលី)

24
25

រលាកក្សី>បានរក្បើឯកសា រនះរយងរៅរេើរ្
ា ះអែករទ្ធសមែក់រ្
ា ះ

[១០:០៣:៥៥]

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

01486697

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

1

19

រលាក រេេ េីសាក់៖

2

សូមអ គណរលាកក្បធាន។ ខាំម
ុ ិនដឹងថា រតើរមធាវីកា ពា កដីបានផដេ់រេខរយងរីកា ិយេ័យ

3

សវរៅក្កមរសើបអរងេតរៅឲ្យគ្នត់ឬក៏អត់រទ? រេខយករីសវរៅក្កមរសប
ើ អរងេតគឺ ១៩៦៨ <របើ

4

សិនណារលាករមើេកែុងឯកសា វែឹង រលាកនឹងរឃើញ>បវនថមរៅរេើឯកសា វដេរមធាវីកំរងវតសួ

5

រនះ យ៉ាងរហ្វទណាស់ក៏មនកំណត់ក្តារីស-២១ បីរផសងរទៀតវដេបានស រស រីរ្
ា ះអែករទ្ធស ូប

6

រនះវដ ។

7

សួ រដាយរលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

8

ស៖ <វែឹងអាទជាបញ្ញារវើយ វត>ខាំ<
ុ >បានរយងរៅរេើរេខរ ៀង ១៩៦៨រនាះរទ។ រលាក

9

ក្សីសាកសី សំណួ បស់ខំរាុ ៅវតដវដេរទ ថារវតអេបា
ី នជារលាកក្សីហ្វ
៊ា នរក្បើឯកសា មួយរនះរធេើជា

10

ក្បភរឯកសា រៅកែុងបញ្ជ ីវដេរលាកក្សីរ ៀបទំ? រវើយោត់ទកវថាជាឯកសា មករីស-២១ រៅបាន

11

រនាះ?

12

រលាកក្សី វន
ិ សធានី៖

13
14
15
16

ឆ៖ សូមឲ្យរលាករេើករេខរ ៀងរៅកែុងបញ្ជ ី បស់នាងខាំម
ុ ង
ត រទៀត រដើមបីនាងខាំរ
ុ ិនិតយរេើង វិញ
រក្ពាះខាំុ កអត់ទ្ធន់រឃើញ។
ក្បធានអងេជន
ំ ៖ំ
សំំណួ ដូទផាយ
ុ គ្នែជាមួយនឹងទរមលើយ។ ទរមលើយគ្នត់ថាអត់ក្តូវរក្បើក្បាស់ឯកសា រនះរយងរធេើជា

17

មូេដាឋន

18

ទងែេ
ុ អំរីទំណទវដេថាមនបញ្ជ ី រក្ពាះឥេូវគ្នត់ថាអត់មនរទ គ្នត់អត់រក្បើក្បាស់ឯកសា វែឹងរធេើជា

19

ុ គ្នែ រវើយអស់រលាករៅវត
មូេដាឋនថ្នបញ្ជ ីជំរ ឿនអែករទ្ធសងាីរៅមនាី សនដិសខស-២១រទ។ អ៊ា៊ីទឹងវផាយ

20

សួ ដវដេ វដូទជាផាយ
ុ ជាមួយនឹងទរមលើយ បស់គ្នត់ ថាអត់ គ្នត់អត់រក្បើផង។

21

រធេើកែុងបញ្ជ ី បស់គ្នត់រទ

រវើយរលាកថាមនរៅកែុងបញ្ជ ីក្តូវបញ្ញជក់ភសដតា
ុ ងរដើមបីឲ្យគ្នត់

សួ រដាយរលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

22

ស៖ ខាំម
ុ ិនគិតថាដូរទែះរទ ប៉ាវនដរបើសិនណា<>រលាកក្សីសាកសីរមើេរៅរេើកំរយូទ័ បស់រលាក

23

ក្សីរៅ រមើេរេខរ ៀង១៩៦៨ រៅកែុងទក្មង់អិទវសេ បស់រលាកក្សីរនាះ រវើយរលាកក្សី<នឹង>

24

រឃើញឯកសា រនះគឺថាក្តូវបានយកមករក្បើក្បាស់វមន។ រៅកែុងកា រ ៀបទំរេខរ ៀង រ្
ា ះអែករទ្ធស

25

មែក់រ្
ា ះ វវម សខម រនាះ។ របើរលាកក្សីរមើេរៅរេើរេខរ ៀងរៅរេើបញ្ជ ីរលាកក្សីទំរនាះ<កែុង

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

01486698

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

1
2

រេខរ ៀង>675 រលាកក្សី ករឃើញរទ?
រលាកក្សី វន
ិ សធានី៖

3
4

20

ឆ៖ នាងខាំរុ ៅវត កមិនទ្ធន់រឃើញ។
[១០:០៧:២០]

5

ស៖ <កំឲ្យមនបញ្ញារទៀតរនាះ រយើងយករេខរ ៀងមួយ>រៅកែុងទក្មង់អិទវសេវដេរលាក

6

ក្សីរ ៀបទំ គឺរេខរ ៀង១៩៦៨ អែករទ្ធសរ្
ា ះ វវម សខម។ រវើយក្បភរវដេោត់ទកថា រ្
ា ះ

7

រនះរិតជាអែករទ្ធសវមនរនាះ <ខាំដ
ុ ឹងថា រលាកក្សីបានរក្បើក្បាស់>ឯកសា E3/10398 សំណួ ខាំស
ុ ួ

8

ថា រវតរម៉ាទបានជារលាកក្សីហ្វ
៊ា នកំណត់ថា ឯកសា រនះជាឯកសា មករីស-២១?

9
10

ឆ៖ នាងខាំស
ុ ូមបញ្ញជក់មង
ដ រទៀត រៅកែុងបញ្ជ ី បស់នាងខាំុ គ្នត់រេខរ ៀងទី១៩៦៨ គ្នត់រ្
ា ះ
វីង សខម។ វមនអត់?

11

ស៖ ក្តឹមក្តូវរវើយរលាកក្សី។

12

ឆ៖ ប៉ាវនដរៅកែុងបញ្ជ ី បស់នាងខាំុ មនរេខ -- រៅកែុងបញ្ជ ី បស់នាងខាំុ ដូទជាអត់មន ឯក-

13

សា វែឹងរទ ទី១។ ទី២ នាងខាំបា
ុ នរិនិតយរមើេឯកសា រដើមវដេរលាកបានផដេ់ឲ្យ គឺអត់មនរ្
ា ះ

14

គ្នត់រៅកែុងវែឹងវដ ។
ស៖ ខាំ<
ុ មិនទាស់រសាះ ថារតើវ>ខសឆេង<ក្តង់ណារៅ ប៉ាវនត>រយើងនឹងរិនិតយរេើង វិញរៅ

15
16
17

ររេឈប់សក្មក។
រលាក រេេ េីសាក់៖
បញ្ញាក្បវវេជារដាយសា

18

សាកសីគ្នត់រមើេបញ្ជ ី<សំរៅរដើម បស់គ្នត់ អាទថារលាកក្សី

19

សាកសីរមើេរៅរេើបញ្ជ ីវដេមន>រេខរ ៀងមករីមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ រនាះក៏ថាបាន <រវើយ

20

ឯកសា បស់មជឈមណឌេរនះមនរេខ>E3/10398 គឺ<ជា>ឯកសា D14825<។ អ៊ា៊ីទឹង វោំបាទ់

21

វដ

22

សក្មប់រគ្នេបំណងថ្នកា សួ បញ្ញជក់រផាៀងផ្ទាត់រៅរេើឯកសា <រនះ។> ក្បវវេជារមធាវីកា ពា

23

កដីគួ វត<រយងរៅរេើរេខរ ៀងទ្ធំងរី ថ្នឯកសា េី.សី.រខម>វតមដង<រៅ រទើបរលាកក្សីសាកសីអាទ

24

រឆលើយនឹងសំណួ រនះបាន>។

25

-- ខាំដ
ុ ឹងថា រយើងបានបរងេើតសំរៅបញ្ជ ីរដាយមនបវនថមរេខអីក្សីុ E3 វតវជាកា ោំបាទ់>

[១០:០៩:៥០]

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

01486699

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

1

21

រលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

2

<ខាំម
ុ ិនទាស់ថា ខាំយ
ុ េ់រលាកសវក្រះរាជអាជាារនាះរទ។> រលាកក្បធាន <កនលងមក>រយើង

3

បានរក្បើរេខរ ៀងរីទក្មង់ជាអទ
ិ វសេរនះ យូ មករវើយ។ គឺមនរេខរ ៀង -- តាំងរីរេខរ ៀងទី១

4

ុ នាតថា របើសិនខាំរុ យងរៅរេើ>បញ្ជ ីអិទវសេ វដេ
ដេ់រេខរ ៀង<១៥.១០២>។ បាទ អ៊ា៊ីទឹង <ខាំស

5

មនរេខរ ៀង<ទ្ធំងវែឹង

6

<បញ្ជ ីរនះ>។

7

រលាក រេេ េីសាក់៖

វទាស់សក្មប់រលាកក្សីសាកសីជាង

រីរក្ពាះរលាកក្សី>ជាអែករ ៀបទំ

8

<បញ្ញារកើតរេើង>មិនវមន<រដាយ>រេខរ ៀង<បញ្ជ ី>រីកា ិយេ័យសវរៅក្កមរសើបអរងេត

9

<រនាះរទ វតរលាកសួ សាកសីថារតើគ្នត់បានរក្បើឯកសា រេខ>E3/10398 ឬយ៉ាងណា <អ៊ា៊ីទឹងរៅ

10

គ្នត់អាទមក ករមើេកែុងរេខរ ៀងឯកសា េី.សី.រខម វតមួយ អ៊ា៊ីទឹងរវើយ រទើបគ្នត់មិនរឃើញមន

11

ដាក់រេខអីក្សីុ អីនឹង ដូទជា E3/10398ç>

12

រលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

13

ុ េ
ដ ់កក្មងឯកសា
<របើអ៊ីទ
៊ា ឹង វ>មិនក្តឹមក្តូវរទរលាកសវក្រះរាជអាជាា ង <រីរក្ពាះ> ខាំផ

14

ឲ្យគ្នត់រនះមួយដំវតមដង<រវើយ>។ គ្នត់មនរៅរីខាងមខគ្នត់រវើយរតើ គ្នត់មនឯកសា រៅទំរពាះ

15

មខជាក្កដាសរវើយ អ៊ា៊ីទឹងគ្នត់អត់បានជំទ្ធស់<រេើឯកសា វែឹង>ជាមួយនឹងខាំរុ ទ។

16

រលាក រេេ េីសាក់៖

17

<មិនវមនរទ -- រមើេរៅរេើបញ្ជ ី បស់គ្នត់ រលាកបានសួ គ្នត់ថារតើគ្នត់មនរក្បើរ័ត៌មនមន

18

រៅកែុងរសៀវរៅបញ្ជ ីគ្នត់វដ រទ> អទ
៊ា៊ី ឹងរនាះគឺ <ខាំគ
ុ ិតថា>រៅកែុងបញ្ជ ី បស់គ្នត់រនះ គឺមនវតរេខរី

19

ខាងមជឈមណឌេឯកសា រទ អត់មនរេខឯកសា E3 រទ<រលាក>។

20

[១០:១១:១៧]

21

សួ រដាយរលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

22

ស៖ រមធាវីកា ពា កដីក្កុម រខៀវ សំផន គឺថាមនសនាដនទិតវ
ត ឹង
ែ គឺថាផដេ់ឯកសា រីមជឈ

23

មណឌេឯកសា កមពជា
ុ មកឲ្យខាំុ គឺD14825 -- អ៎! មិនវមនក្កុម រខៀវ សំផន ជួយខាំរុ ទ <គឺ>ក្កុម<ខាំុ

24

រសាះ, សូមរទ្ធស>។ អ៊ា៊ីទឹង រលាកក្សីសូមរមើេរេខឯកសា រីមជឈមណឌេឯកសា

25

រទ្ធះបីជាផដេ់ឯកសា បញ្ញជក់ជូនគ្នត់អំរីឯកសា រីមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ <កតី> ក៏ហ្វក់រមើេរៅ

D14825។

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

01486700

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

22

1

សាកសីរៅវតមនភារក្ទបូកក្ទបេ់រៅរេើយ<។> រលាកក្បធាន <ទះយ៉ាងរម៉ាទបានជាសាកសីមិនមន

2

បញ្ជ ី អិទវសេ វែឹង>?

3

រលាកក្សី វន
ិ សធានី៖

4

ឆ៖ នាងខាំស
ុ ូមជក្មបថា រ្
ា ះ បស់គ្នត់ដំបូងបំផត គឺមិនវមនយកឯកសា រនះមករក្បើរទ។

5

នាងខាំបា
ុ ន ករឃើញរ្
ា ះគ្នត់រវើយ។ គឺដំបូងបំផត យកៗបញ្ជ ីអែករទ្ធសទូេសិន។ បនាាប់មករទៀត

6

ក្គ្នន់វតឯកសា រនះ ទង់បញ្ញជក់ថា រ្
ា ះគ្នត់បានរេទរេើងរៅកែុងបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសមួយវដេស រស

7

រដាយថ្ដ។ រវើយនាងខាំស
ុ ូមបញ្ញជក់ថា បានន័យថាគ្នត់មនរ្
ា ះរៅកែុងបញ្ជ ីអែករទ្ធសទូេ ួទរវើយ។

8

អ៊ា៊ីទឹងបាននាងខាំប
ុ វនថមរយងរេើឯកសា វដេមនអែករទ្ធសទូេក្សាប់ រវើយនិងគ្នត់បានរធេើបញ្ជ ីមួយ

9

រទៀត គឺរៅកែុងបញ្ជ ីរនះ រគបញ្ញជក់ថាគ្នត់បានរធេើឯកសា រវើយ។ បានន័យថា គ្នត់ក្តូវបានសួ ទរមលើយ

10

ាុ ង់ជក្មប
ួទរវើយ រដាយមនឯកសា ប៉ានាាន រៅកែុងរនះ-- ោស គ្នត់បានរធេើទំនួន១១ទាប់។ ប៉ាវនដខំទ

11

ថា រយងរៅរេើឯកសា ដំបូង មិនវមនយក ក្គ្នន់វតបញ្ញជក់ថា គ្នត់បានទូេរៅកែុងស-២១។ រវើយ

12

ឯកសា រនះ គឺស រស រដាយថ្ដ រីអែករធេើកា ស-២១។

13

[១០:១៣:៤៤]

14

ស៖ អទ
៊ា៊ី ឹង រលាកក្សីសនាតរទឬឥេូវរនះ រលាកក្សីកំរងវតរធេើកា សនាតរដាយខលួនឯង ឬយ៉ាង

15

ណា?

16

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖

17

ខាំស
ុ ូមរធេើអនតរាគមន៍បនដិទ។

រតើមនអេី<រផសងរទ

រក្ីរីអងេរវតវដេថារ្
ា ះរនះមនរៅ

18

កែុង>ឯកសា រនះ <រវើយរធេើ>ឲ្យរលាកក្សីកំណត់ថា<>ឯកសា <រនះ រធេើរៅកែុងមនាី ស-២១ រៅ>

19

ទរនាលះរី៧៥ រៅ៧៩ ឬក៏រលាកក្សីក្គ្នន់វតថា រឃើញរ្
ា ះគ្នត់វឹង
ែ រ្
ា ះគ្នត់វឹង
ែ វសីសង្ហេក់គ្នែ

20

រៅនឹងរ្
ា ះគ្នត់វដេមនរៅកែុងឯកសា ណាមួយរផសងរទៀត រវើយក៏សនាតអ៊ា៊ីទឹងរៅវតមដង ឬយ៉ាង

21

ណា?

22

[១០:១៤:៣៥]

23

រលាកក្សី វន
ិ សធានី៖

24

ទី១ នាងខាំរ
ុ ឹងពាក់រៅរេើរ្
ា ះវដេគ្នត់មនដំបូង រៅកែុងបញ្ជ ី “ស”។ បានន័យថា បញ្ជ ីអក
ែ

25

រទ្ធសទូេ។ បនាាប់មករទៀត ទក្មង់ថ្នកា ស រស បស់អក
ែ ស រស ទះ -- អែកទះរ្
ា ះ បស់អក
ែ

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

01486701

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

23

1

រទ្ធស។ ទក្មង់ថ្នកា ស រស បស់គ្នត់ រវើយនិង របៀបខូេឹម វដេគ្នត់បានរ ៀបទំ ួទជារក្សទ ដូទ

2

រៅកែុងទក្មង់ថ្នអងេេ
ុ ីរេខវដេគ្នត់បានថ្វ គឺទក្មង់ដូទគ្នែ គឺមនរ្
ា ះរដើម រ្
ា ះវក្ប និង តួនាទី។

3

រវើយអេីវដេសំខាន់មួយរទៀតគឺបញ្ញជក់ថាទំនួនឯកសា

4

រទ្ធសទូេ ឬក៏ទំនួនឯកសា វដេគ្នត់បានរឆលើយនឹងអេីវដេរគបានសួ ។ រនះគឺជាអេីវដេនាងខាំដ
ុ ឹងរៅ

5

តាមឯកសា វដេនាងខាំបា
ុ នរឃើញ។

6

គឺអក
ែ រទ្ធសជារក្ទើនក្តូវមនទំនួនឯកសា អែក

ក្បធានអងេជន
ំ ៖ំ

7

បាទអ គណ។ បាទអ គណរក្ទើន។ ឥេូវរនះដេ់ររេសក្មករវើយ អងេជំនំជក្មះក្បកាស

8

សក្មកោប់រីររេរនះតរៅ

9

សវនាកា ។

10

មស្តនតី ដឋបាេតលាកា

វូតដេ់រម៉ាងដប់កនលះ សូមបរញ្ជ ើញទូេ វិញ រដើមបីបនតកិទចដំរណើ កា

សក្មបសក្មួេផដេ់កវនលងសក្មករៅបនាាប់ ង់ោស
ំ ក្មប់សាកសី ដេ់

11

សាកសី ូបរនះ ួមទ្ធំងមស្តនតីទាប់ថ្នកា ិយេ័យសវរៅក្កមរសើបអរងេត និងឲ្យអរញ្ជ ើញគ្នត់ក្តេប់មក

12

កាន់កវនលងផដេ់សកខីកមាកែុងបនាាប់សវនាកា រនះវិញ រនះរៅរវលារម៉ាងដប់កនលះ។

13
14

សក្មកទះ!
ក្កឡាបញ្ជ ៖ី

15

សូមអរញ្ជ ើញរក្កាកឈ !

16

(សវនាកា សក្មករីរម៉ាង ១០:១៦ នាទី ដេ់រម៉ាង ១០:៣៣នាទី)

17

[១០:៣៣:២៥]

18

ក្បធានអងេជន
ំ ៖ំ

19

អងេយ
ុ ទះ!

20

អងេជំនំជក្មះក្បកាសបនដកិទចដំរណើ កា នីតិ វិធីសវនាកា

21
22
23

និងផដេ់រវទិកាជូនរៅសវរមធាវី

កា ពា កដី នួន ជា រដើមបីបនដកា តាំងសំណួ រដញរដាេទំរពាះសាកសី។
រលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖
សូមអ គណរលាកក្បធាន។

ខាំម
ុ នបញ្ញា<ខលី>មួយវដេមិនពាក់រ័នន
ា ឹងសកខីកមារនះរទ<មន

24

ររេខាំរុ ៅមខរទៀត។ រលាកក្បធាន រតើ>អងេជំនំជក្មះបានដឹង ួទរវើយ<រៅ>អំរស
ី កខីកមាតាម វីរដអូ

25

បស់សាកសីរៅថ្ងៃវសែក<?> ដូរទែះ ខាំស
ុ ួ រដើមបីរក្តៀមេកខណៈសក្មប់ក្កុម បស់រយើងខាំ។
ុ សូមរលាក

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

01486702

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

1
2

ក្បធានជួយបញ្ញជក់។
ក្បធានអងេជន
ំ ៖ំ

3
4

បាទ រសៀេវែឹង ឬក៏ថ្ងៃវសែករទើបអងេជំនំជក្មះជក្មបជូនបាន។
រលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

5
6

24

សូមអ គណរលាកក្បធាន។
សួ រដាយរលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

7

ស៖ សូមជក្មបសួ សាជាងារី លាកក្សីសាកសី។ ឥេូវរនះ ខាំស
ុ ូម<ង្ហករទញនិយយរីឧទ្ធ-

8

វ ណ៍រេើឯកសា មួយទំនួនសិន>។

9

ក្តួសៗ>អំរីក្បវតតិ ូប បស់រលាកក្សី ក៏ដូទជា វិធីសាស្តសដក្សាវក្ជាវទូរៅ ក៏ដូទជាយថាភារ ក៏ដូទជាកា

10

កាេរីមនៗររេរយើងឈប់សក្មក

កាទកដាក់ឯកសា ។ ឥេូវរនះខាំស
ុ ូមបនដរៅក្បធានបទងាីមួយរទៀត

រយើងបានរិភាកា<គ្នែ

គឺកា រក្ជើសរ ីសឯកសា

ជា

11

រិរសសថារតើឯកសា ក្បរភទណាវដេបានរក្បើក្បាស់<។ ខាំស
ុ ូម ំឭកសាជាងាី>

ទ្ធក់ទងរៅនឹងអន

12

សស ណៈ បស់កា ិយេ័យសវរៅក្កមរសើបអរងេតវដេរលាកក្សីបានរិនិតយឯកសា ១៣.៣៨៣។

13

ុ រ្
ា ះដេ់រៅ ១៥.០០០ បាលយ> ប៉ាវនត<>
<ប៉ាវនត រដើមបីបរងេើតបានជាបញ្ជ ីឯកសា អិទវសេ មនផាក

14

រលាកក្សីបានរក្បើក្បាស់ឯកសា ៨៧១។
<ជាបឋម> ខាំទ
ុ ង់សួ រលាកក្សីថា រតើតួរេខ១៣.៣៨៣វែឹង រតើរធេើយ៉ាងណារទើបបានរៅ

15
16

ររេទងរក្កាយរៅសេ់ក្តឹមវត៨៧១<>វដេរលាកក្សីបានរក្បើក្បាស់សក្មប់បញ្ជ ី បស់រលាកក្សី

17

រនាះ?

18

រលាក រេេ េីសាក់៖

19

រលាកក្បធាន ខាំស
ុ ូមសួ បនដិទ រតើតួរេខ៨៧១វែឹង ខាំម
ុ ិនជំទ្ធស់រទ ប៉ាវនតខំក្ាុ គ្នន់វតទង់ឲ្យរមធាវី

20

រនយេ់ថា រតើគ្នត់ទទួេបានតួរេខ៨៧១ វែឹងបានមករីណា រដើមបីឲ្យអងេជំនំជក្មះនិងភាគីបានយេ់។

21
22

រលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖
<>មិនវមនខាំជា
ុ អែកស រស <ឯកសា វែឹង>រទ

គឺឯកសា <E443/1.2>គឺជាឯកសា អន-

23

សស ណៈ បស់កា ិយេ័យសវរៅក្កមរសើបអរងេត<។ រទញរីឯកសា រនះរវើយ វដេខាំបា
ុ នទទួេ

24

តួរេខរនះ អ៊ា៊ីទឹងគឺថា> មិនវមនខាំជា
ុ អែកបរងេើតតួរេខរនះរទ។

25

សួ រដាយរលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

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

01486703

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

25

1

ស៖ ដូរទែះ ខាំទ
ុ ង់ឲ្យរលាកក្សីជក្មបក្បាប់អងេជំនំជក្មះថា រតើឯកសា ១៣.៣៨៣ វែឹង --

2

ឥេូវខាំស
ុ ួ អ៊ា៊ីរទះ វិញ។ រតើរលាកក្សីរធេើយ៉ាងណារទើបបាន្នមកដេ់ឯកសា វត ៨៧១ រនះ រតើរលាក

3

ក្សីវផែករៅរេើ វិធីសាស្តសដអីរដើមបីរក្ជើសរ ីសឯកសា មកសេ់ក្តឹមវត ៨៧១ ឯកសា រនាះ?

4

[១០:៣៧:២៨]

5

រលាកក្សី វន
ិ សធានី៖

6

ឆ៖ នាងខាំស
ុ ូមជក្មបថា រៅកែុងបញ្ជ ី បស់នាងខាំុ គឺរក្ជើសរ ីសដំបូងបំផត គឺទំនួន -- គឺបញ្ជ ី

7

អែករទ្ធសទូេ។ អ៊ា៊ីទឹងបានន័យថា អែករទ្ធសទូេមនតាមឆ្ែំ ឆ្ែំ១៩៧៦, ៧៧, ១៩៧៨ និងរៅទង

8

រក្កាយថ្ន១៩៧៩។ អ៊ា៊ីទឹងបញ្ជ ីទ្ធង
ំ អស់រនះ គឺនាងខាំយ
ុ កវតទំនួនអែករទ្ធសទូេ។ ដំបូងបំផតវដេនាងខាំុ

9

ក្តូវរធេើ គឺរក្ជើសរ ីសយកបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសទូេកែុងទំរណាមឯកសា ទ្ធំងអស់វឹង
ែ ។ រវើយឯកសា វដេ

10

៨៧១ ឯកសា រយងរៅកែុងបញ្ជ ី បស់នាងខាំុ គឺរយងរៅរេើបញ្ជ ី បស់នាងខាំវុ ដេបាន ករឃើញទំនួន

11

មនសសទំនួនប៉ាណា ឹង រវើយរយងតាមឯកសា ទំនួនប៉ាណា ឹង។ បានន័យថា រៅកែុងបញ្ជ ី បស់នាងខាំរុ យង

12

ប៉ាណា ឹង។ ប៉ាវនតនាងខាំស
ុ ូមជក្មបថា ឯកសា មួយទំនួនរផសងរទៀត គឺនាងខាំអ
ុ ត់ទ្ធន់បាន -- ទង់និយយ

13

ែ រទ្ធសទូេ។
ថា រយើងរធេើវតទំនួនអែករទ្ធសទូេរទ។ អ៊ាទ
៊ី ឹងបញ្ជ ីអក

14

ស៖ រដាយមិននិយយឲ្យបានជាក់លាក់ ឬក៏រេើកអំរីទំនួនជាក់លាក់<រនាះ> ខាំរុ ៅវតមិនយេ់

15

<បានក្គប់ក្ជុងរក្ជាយរទ>។ រៅររេវដេ<រលាកក្សី>ទងក្កងបញ្ជ ី ឬក៏តារាងអិទវសេ វែឹង

16

រលាកក្សីបាន<ផ្ទត់រោេ>ឯកសា ក្បវវេជា១២.៥០០ជាងឯរណាះ។ ដូរទែះ <រតើរលាកក្សីអាទ

17

រនយេ់បានរទ> ថារវតអេីបានជារលាកក្សីមិនរក្បើក្បាស់<ដំ>ឯកសា ភាគរក្ទើន<សក្មប់>ទងក្កង

18

បញ្ជ ី បស់ ក.ស.ទ.ស បស់រលាកក្សីរៅ<>?

19

[១០:៣៩:២៣]

20

ឆ៖ នាងខាំស
ុ ូមបញ្ញជក់មង
ដ រទៀត គឺបញ្ជ ីរនះដំបូង បានន័យថា អេីវដេរយើងក្តូវយកគឺបញ្ជ ីទំនួន

21

អែករទ្ធសទូេ បញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសទូេ។ បញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសទូេរៅតាមឆ្ែំ គឺនាងខាំវ
ុ ូក
េ ខឹស រផ្ទតតរៅរេើឆ្ែំ។

22

បានន័យថានាងខាំរុ ធេើរីឆ្ែំ៧៦, ៧៦ អែករទ្ធសទូេ មកឆ្ែំ១៩៧៧ អែករទ្ធស -- បញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសទូេ

23

រវើយកែុងទំរណាមបញ្ជ ី គឺដំបូងបំផតវដេនាងខាំរុ ក្ជើសរ ីសគឺបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសទូេ។ រយងតាមបញ្ជ ីអក
ែ

24

រទ្ធសទូេរទើបបានរយើងោប់រផដើម ករ័ត៌មនរផសងរទៀត

25

ឧទ្ធវ ណ៍ ដូទរលាកបានរេើករ្
ា ះ អមាញ់មិញអ៊ា៊ីទឹង គ្នត់មនរេខរ ៀងទី រៅកែុងបញ្ជ ី បស់នាង

វដេទ្ធក់ទងជាមួយនឹងបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធស។

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

01486704

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

26

1

ខាំគ្ន
ុ ត់មនរេខរ ៀងទី១៩៦៨។ ដំបូងបំផត គឺនាងខាំក្ុ តូវយកទំនួនរ្
ា ះអែករទ្ធសទូេ។ បានន័យថា

2

យកមកឯកសា មួយវដេបង្ហាញថាបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសឆ្ែំ១៩៧៦។

3

រ្
ា ះរៅកែុងបញ្ជ ីស-២១ បានន័យថាគ្នត់ក្តូវបានទះរ្
ា ះរៅកែុងមនាី ស-២១ ួទជារក្សទ រទើបបាន

4

នាងខាំុ ករ័ត៌មនបវនថម វដេទ្ធក់ទងជាមួយនឹងគ្នត់ រីរក្ពាះររេខលះរៅឆ្ែំ១៩៧៦ អែកវដេរធេើបញ្ជ ី

5

អែករទ្ធសទូេគ្នត់អត់ទាស់។ បានន័យថា គ្នត់សួ វតរ្
ា ះរវើយតួនាទីអី មករីណា វតប៉ាណា ឹងទប់

6

រវើយអត់មនអីរទៀត។ អ៊ា៊ីទឹង រយើង ករ័ត៌មនបវនថមទ្ធក់ទងនឹងគ្នត់។ រនះគឺជា វិធីសាស្តសដវដេនាងខាំុ

7

រធេើ។ បានន័យថានាងខាំរុ ធេើរៅតាមេំដាប់េំរដាយថ្នឆ្ែំ បនាាប់មករទៀតគឺបញ្ញជក់ទាស់ថាគ្នត់រិតជា

8

បានទូេស-២១ រវើយបានរយើង ករ័ត៌មនបវនថម។

9

បនាាប់រី ករឃើញថា

គ្នត់បានជាប់

[១០:៤១:២៥]

10

ស៖ ខាំម
ុ ិនទាស់ថាខាំយ
ុ េ់អីវេ ដេរលាកក្សីរឆលើយ<រនាះរទ> វតឥេូវខាំស
ុ ួ អ៊ា៊ីរទះវិញ។ ខាំស
ុ ូម

11

រយងរៅរេើអនសស ណៈ បស់កា ិយេ័យ<>សវរៅក្កមរសើបអរងេតអនដ ជាតិ គឺ <E393.1> គឺ

12

ជាអនសស ណៈវដេរផាើជូនរៅក្កម គង់ ក្សុីម, និេ ណន រៅឆ្ែំ -- រៅ<ថ្ងៃទី៣០>វខមីនា ឆ្ែំ<>

13

២០១៦ វដេនិយយអំរី វិធីសាស្តសដ<រក្បើក្បាស់ ក្តង់>ទំណទរេខ៤ គឺបានស រស ដូទតរៅរនះ។ ជា

14

ួម គឺឯកសា ១៣.៣៨៣ ក្តូវបានយកមករិនិតយរមើេ រវើយឯកសា ទ្ធំងអស់រនះ ក្តូវបានកំណត់ជា

15

ក្បរភទដូទតរៅរនះ៖ ក) តារាងអែករទ្ធសស-២១ <(រ ៀបទំទះបញ្ជ ីក្បោំថ្ងៃ ឬក្បោំវខ)>, ខ) គឺ

16

ក្បវតតិ ូប បស់អក
ែ រទ្ធសស-២១, គ) កំណត់ក្តាស-២១ រ ៀបទំរដាយបគេេិកស-២១ ទ្ធក់ទងរៅនឹង

17

សាថនភារ បស់អក
ែ រទ្ធស, ឃ) បញ្ជ ីអែករទ្ធសស-២១ វដេក្តូវបានសួ ទរមលើយ គឺ(បញ្ជ ីសួ ទរមលើយ),

18

ង) គឺបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសវដេក្តូវបានសមលប់។ ដូរទែះ គឺវមនក្បាំក្បរភទរផសងៗគ្នែវដេរយើងរមើេរឃើ

19

ញ។ ដូរទែះខាំទ
ុ ង់សួ ថា រតើជាកា ក្តឹមក្តូវរទវដេថា ឯកសា ១៣.៣៨៣ អាទក្តូវបានបំវបករៅជា

20

ក្បរភទទ្ធំងក្បាំ

21

វដេអាទវបងវទករៅជាក្បរភទទ្ធំងក្បាំរនះ?

ឬមួយក៏មនវតឯកសា វដេរលាកក្សីរក្បើក្បាស់សក្មប់តារាងអិទវសេប៉ារណា
ា ះរទ

22

ឆ៖ នាងខាំស
ុ ូមជក្មបថា ឯកសា មួយមឺនបីពាន់បី យ -- មួយមឺនបីពាន់ជាងវែឹង គឺនាងខាំុ

23

ក្គ្នន់វតរិនិតយរមើេ។ កែុងទំរណាមឯកសា ១៣.០០០ជាង រក្កាយរីរិនិតយរមើេរទើបបាននាងខាំម
ុ នវត

24

ឯកសា ៨៧១ឯកសា ប៉ារណា
ា ះ វដេយកមករក្បើកែុងេីស បស់នាងខាំ។
ុ រវើយកែុងអនសស ណៈ បស់

25

រៅក្កមរសើបអរងេត បស់នាងខាំុ វដេគ្នត់បានរទញកាេថ្ងៃទី៣០ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦រនះ គឺជា ក្បរភទ

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

01486705

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

1
2

27

ឯកសា ទ្ធំងក្បាំរនះ គឺរទញរីបញ្ជ ី បស់នាងខាំ។
ុ បានន័យថារទញរីឯកសា ទំនួន៨៧១។
[១០:៤៤:៣៣]

3

ស៖ ឥេូវ ខាំស
ុ ួ អ៊ា៊ីរទះវិញ ក្បវវេជាខាំស
ុ ួ រលាកក្សីមិនទាស់<តាមរមើេ៍> ខាំស
ុ ំរទ្ធសផង

4

រលាកក្សី។ ឥេូវរនះ ខាំរុ េើកឧទ្ធវ ណ៍មួយ គឺទរមលើយសា ភារ បស់អក
ែ រទ្ធស។ រតើទរមលើយ <>អែក

5

រទ្ធស<ទ្ធំង>វែឹងមន<បញ្ចូ េរៅ>កែុងឯកសា <ទ្ធំង>១៣.៣៨៣វែឹងវដ ឬរទ?

6

ក្គ្នន់វតរឆលើយថា ោស ឬក៏មិនវមនរៅបានរវើយ។

7

ឆ៖ នាងខាំរុ ក្បើវតបញ្ជ ីទរមលើយសា ភារមករីមនាី

សូមរលាកក្សី

-- មករីសា មនាី ទួេវសលង និងវជា --

8

សក្មប់នាងខាំុ គឺរគរក្បើ ដូទជារគដាក់ថា ទំណងរជើង រគដាក់ថា រៅកែុងបញ្ជ ី បស់សា មនាី ទួេវសលង

9

វែឹង គ្នត់ដាក់ថា ទរមលើយសា ភារជនជាតិថ្ង ជនជាតិរវៀតណាម ឧទ្ធវ ណ៍។ ប៉ាវនដតាមរិត ររេ

10

វដេនាងខាំរ
ុ ិនិតយរមើេឯកសា វែឹង គឺដូទជាក្បវតតិ ូប។ អ៊ា៊ីទឹង នាងខាំយ
ុ ករៅ -- គឺនាងខាំម
ុ ិនបានរក្បើ

11

ទរមលើយសា ភារអែករទ្ធសស-២១រទ។
ស៖ សូមរលាកក្សីក្គ្នន់វតរឆលើយថា ោស ឬក៏មិនវមនបានរវើយ។ ទរមលើយសា ភារ បស់អក
ែ

12
13

រទ្ធស រតើទរមលើយសា ភារវែឹងមនរៅកែុងតួរេខ ១៣.៣៨៣<។ មន> ឬក៏អត់?

14
15

ឆ៖ រលាកទង់សំរៅរេើថា រក្បើទ្ធង
ំ អស់ ឬក៏យ៉ាងរម៉ាទ។ ខាំអ
ុ ត់ទាស់។
[១០:៤៦:៤៨]

16

ស៖ <មិនវមនអ៊ា៊ីទឹងរទ> ទំរពាះខាំទ
ុ ាស់ណាស់ថា រដើមបីឲ្យរលាកក្សីអាទរធេើបញ្ជ ីអិទវសេ

17

វែឹង រលាកក្សីរក្បើក្បាស់ឯកសា ៨៧១ ប៉ាវនដរលាកក្សីរិនិតយឯកសា <>រក្ទើន<ជាងវែឹងវដ > គឺ

18

ក្បវវេជា<១៣.៥០០>ឯរណាះ<>។ <សំណួ ខាំគ
ុ ឺថា> ឯកសា

19

ទរមលើយសា ភារវដ ឬរទ?

<១៣.៥០០>វែឹង មនទ្ធំង

20

ឆ៖ មនវតបញ្ជ ីទរមលើយសា ភារ។

21

ស៖ រតើ<រលាកក្សី>អាទ<ជួយ>បញ្ញជក់បានរទថា កែុងឯកសា <ទ្ធំង>១៣.៣៨៣វែឹង

22
23

មនទរមលើយសា ភារប៉ានាានវដ ?
ឆ៖ នាងខាំស
ុ ូមបញ្ញជក់មង
ដ រទៀតថា នាងខាំរុ ក្បើបញ្ជ ីទរមលើយសា ភារវដេរធេើរដាយសា មនាី

24

ទួេវសលង។

មិនវមនរក្បើទរមលើយសា បស់បគេេមែក់យកមកដាក់កែុងវែឹងរទ។

គឺរៅកែុងបញ្ជ ីវដេ

25

បគេេិកទួេវសលងគ្នត់បានរធេើ គឺមនបញ្ជ ីរ្
ា ះទ្ធំងអស់វឹង
ែ គឺនាងខាំរុ ក្បើបញ្ជ ីរ្
ា ះ បស់បគេេិកទួេ

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

01486706

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

1
2

វសលងវដេរធេើសក្មប់ទងក្កងវដេរឆលើយសា ភារ។
រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖

3
4
5

28

ខាំទ
ុ ង់ឲ្យរលាកក្សីបញ្ញជក់បនដិទ។ អ៊ា៊ីទឹងរលាកក្សីនិយយអំរីឯកសា មួយវដេរ ៀបរាប់ជាបញ្ជ ី
នូវទរមលើយសា ភារ មិនវមនជាឯកសា ថ្នទរមលើយសា ភារវដេស រស រទ។ អ៊ា៊ីទឹងវមនរទ?
រលាកក្សី វន
ិ សធានី៖

6

ោស ក្តឹមក្តូវរវើយ។

7

[១០:៤៨:៤៩]

8

សួ រដាយរលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

9

ស៖ រតើរលាកក្សីអាទនិយយបានរទ ថាក្បវវេប៉ានាានវដ ថ្នទរមលើយសា ភារវដេមនវែឹង

10

រតើមនទរមលើយសា ភារ បស់អក
ែ រទ្ធសប៉ានាានវដេមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ
ឬក៏សា មនាី ទួេវសលង

11

មនរនាះ?

12

រលាកក្សី វន
ិ សធានី៖

13

ឆ៖ នាងខាំស
ុ ូមបញ្ញជក់មង
ដ រទៀត គឺនាងខាំរុ ក្បើបញ្ជ ីវដេបគេេិកទួេវសលងបានរធេើ។ បានន័យថា

14

បញ្ជ ីទរមលើយសា ភារវដេបគេេិកទួេវសលងបានរធេើ រវើយមនរេខរ ៀង រេខរៅកែុង ERN រេខរៅ

15

កែុង រខសហ្វេេគឺ E3/2775 រនះគឺជាបញ្ជ ីទរមលើយសា ភារ។ នាងខាំរុ ក្បើបញ្ជ ីទរមលើយសា ភារ។

16

ស៖ ខាំទ
ុ ាស់រវើយ។ <>ខាំទ
ុ ង់សួ ថា កែុងររេរលាកក្សីរី ឆ្ែំ ឬក៏ថា២៤វខន៎ង<កែុងកិទចកា

17

វដេរលាកក្សីបរក្មើកា ជាអែក វិភាគ> រតើរលាកក្សីបា៉ាន់ក្បមណថារតើទរមលើយសា ភារមនប៉ានាាន? គឺ

18

ទរមលើយសា ភារវដេរៅ -- វដេមនរៅមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ឬក៏មនសា មនាី ទួេវសលងន៎ង

19

ណា
៎ ? រតើរលាកក្សីអាទបា៉ាន់ក្បមណរមើេថា រតើមនទំនួនក្បវវេប៉ានាានវដ ?

20

ឆ៖ រៅកែុងបញ្ជ ី បស់នាងខាំុ រយងរៅតាមឯកសា E3/393.3 គឺជាឯកសា រយង បស់រៅ

21

កែុងបញ្ជ ី បស់នាងខាំវុ ដេមនទំនួន៨៧១។ រៅកែុងបញ្ជ ីរនាះរគបញ្ញជក់ថា មនថាយងេ គឺជាទំណង

22

រជើង បស់ឯកសា វែឹងរគដាក់ថា “ជាទរមលើយសា ភារ” កែុងរនាះមនទំនួន២៧។ រលាកអាទរមើេរៅ

23

កែុងបញ្ជ ីវដេមន៨៧១េកខយូមិន វដេ បស់ខំវ
ាុ ឹង
ែ រលាករឃើញរវើយថាមន២៧ វដេរគដាក់ទំណង

24

រជើងថា ជាបញ្ជ ី ជាទរមលើយសា ភារ។ ប៉ាវនតររេវដេរយើងរមើេរៅខាងកែុងឯកសា វែឹង គឺមនភាគ

25

រក្ទើនគឺជាក្បវតតិ ូប បស់អក
ែ រទ្ធស រក្ពាះគ្នត់រធេើរៅឆ្ែំ៧៦។

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

01486707

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

1

29

[១០:៥២:៣៦]

2

ស៖ រដើមបីឲ្យទាស់

គឺថារលាកក្សីមិនទ្ធន់បានរឆលើយសំណួ បស់ខំរាុ ទ

ប៉ាវនតរលាកក្សីបាន

3

<ទទួេសាេេ់ថា រលាកក្សីបានរក្បើ>ទរមលើយសា ភារ<រៅកែុងតារាងបញ្ជ ី ក.ស.ទ.ស>។ ប៉ាវនតខំទ
ាុ ង់

4

ដឹងថា រតើមនទរមលើយសា ភារប៉ានាាន? ឥេូវរនះខាំស
ុ ួ អ៊ារ៊ី ទះវិញ គឺមនអែកក្បវតតិវិទូមួយ ូប ក៏ដូទជាអែក

5

ជំនាញ<រៅកែុងតលាកា រនះ>គឺរលាក ដាវីដ រឆនដ៍េ័ គ្នត់បានស រស <រសៀវរៅ>អំរីស-២១ គឺ

6

E3/1684 ខាំ<
ុ រយងរៅរេើ ERN>អង់រគលស 00192685, វខា 001981835, បារាំង 00357268។

7

គ្នត់រយងរៅរេើ គឺថាតាមកា ក្សាវក្ជាវ បស់គ្នត់គឺមនក្បវវេជា ៤.៣០០ទរមលើយសា ភារ វដេ

8

រគ ករឃើញ។

9

អាទគ្នំក្ទវដ <រទ?>

10

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖
ថារតើរៅររេណាវដ ?

11
12

រលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

13
14

ថារតើតួរេខវែឹងវអាទជាតួរេខមួយវដេរលាកក្សីគិតថា<រលាកក្សី>ក្បវវេជា

ខាំគ
ុ ិតថា រៅររេវដេគ្នត់ស រស វែឹងគឺ -- សំរទ្ធស ខាំន
ុ ឹងផតេ់ឆ្ែំរៅររេបនតិទរទៀតរនះ។
រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖
គឺថារលាកគួ វត កឲ្យរឃើញថា រតើរៅឆ្ែំណា រដើមបីមនររេវដេរលាកសួ រៅអែកជំនាញ --

15
16

រៅសាកសី។

17

សួ រដាយរលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖
ស៖ គឺវមន គឺអក
ែ ជំនាញ ក៏ដូទជាក្បវតតិវិទូ<រលាក រឆនដ៍េ័ >

18

រៅររេវដេគ្នត់

19

<ក្សាវក្ជាវបណា សា

20

វែឹង <គ្នត់បានរេើករេើងថា>មនទរមលើយសា ភារ៤.៣០០ វដេរគ ករឃើញ<កនលងមក>។ ខាំទ
ុ ង់

21

សួ ថា រតើរលាកក្សីអាទគ្នំក្ទវដ ឬរទ ឬក៏ថាអាទថា រលាកក្សីយេ់ថាវជាតួរេខរេខសមក្សបវដ

22

ឬរទ កែុងររេវដេរគស រស ថាមន៤.៣០០ទរមលើយសា ភាររនាះ?

23

[១០:៥៥:០១]

24

រលាកក្សី វន
ិ សធានី៖

25

គឺររេវដេគ្នត់>ស រស រសៀវរៅ <>រៅររេវដេគ្នត់របាះរមពរសៀវរៅ

ឆ៖ នាងខាំស
ុ ូមបញ្ញជក់ថា

រៅកែុងបញ្ជ ីអែករទ្ធសទួេវសលង វដេរធេើរដាយបគេេិកសា មនាី

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

01486708

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

30

1

ទួេវសលង គ្នត់មនៗទំនួន គឺក្បវវេ៤.០០០វែឹង ប៉ាវនតនាងខាំស
ុ ូមជក្មបមដងរទៀតថា នាងខាំម
ុ ិនបាន

2

ក្គ្នន់វតរយើងយកេីស បានន័យថាយកបញ្ជ ីទរមលើយសា ភារវដេបគេេិកទួេវសលងបានរធេើមករផាៀងជា

3

មួយនឹងបញ្ជ ី បស់នាងខាំវុ ដេមន។ គឺនាងខាំរុ ធេើេីស ួទរាេ់ រទើបបាននាងខាំុ ក យកបញ្ជ ី បស់បគេេិក

4

ទួេវសលងយកមករផាៀងថារតើរ្
ា ះអែកទ្ធំង៤.០០០ជាងរៅកែុងបញ្ជ ីទរមលើយសា ភារ បស់បគេេិកទួេ

5

វសលងវែឹង មនរៅកែុងបញ្ជ ី បស់នាងខាំឬ
ុ អត់ ទី១។ ទី២ ធមាតាអែករទ្ធសទូេ រវើយនិងអែករទ្ធសរទញ

6

គឺខសគ្នែ។ អ៊ា៊ីទឹងនាងខាំម
ុ ិនអាទក្បាប់ថា ទំនួនប៉ារណា ះក្គប់ ទំនួនប៉ារណា ះក្គប់ៗអត់ នាងខាំរុ យងរៅរេើ

7

ឯកសា វដេនាងខាំបា
ុ ន ករឃើញ។

8
9
10

[១០:៥៦:១៥]
ស៖ ខាំគ
ុ ិតថា ខាំស
ុ ួ -រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖

11

<ខាំស
ុ ូមរាយមជារេើកទងរក្កាយទះ>។ រតើរលាកក្សី វូតមកដេ់ថ្ងៃវឹង
ែ
រតើរលាកក្សី

12

បានរឃើញថាមនទរមលើយសា ភារប៉ានាាន<វដ >រៅស-២១ ឬក៏រៅមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ? <រតើ

13

រលាកក្សីដឹង ឬមិនដឹងរទ?> មិនោំបាទ់គិតបញ្ជ ីរទ <រតើមនរគក្បាប់រលាកក្សីរទ រតើរលាកក្សីមន

14

បានរាប់សក្មប់រវតផេណាមួយវដ រទ?>

15

ទរមលើយសា ភារប៉ានាានវដេរៅសេ់? រលាកក្សីអាទរឆលើយថា< “មិនដឹង” ក៏មិនអីវដ >។

16
17
18
19

រតើរលាកក្សីដឹងថា វូតមកដេ់បទចប
ុ បនែវឹង
ែ

វមន

រលាកក្សី វន
ិ សធានី៖
ឆ៖ នាងខាំស
ុ ូមជក្មបថា

នាងខាំអ
ុ ត់ដឹង រក្ពាះនាងខាំអ
ុ ត់បានរិនិតយរៅរេើទរមលើយសា ភារ

បស់បគេេមែក់រៅកែុងមនាី ស-២១ទ្ធំងអស់រៅរេើយរទ។
សួ រដាយរលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

20

ស៖ ឥេូវរនះទាស់រវើយ សូមអ គណរលាកក្សី។ ក្បភររ័ត៌មនមួយរទៀត<រនាះ> គឺ ូប

21

ងតរៅស-២១<។ ក្តង់រនះ>មិនមនបង្ហាញរៅកែុងអនសស ណៈ បស់កា ិយេ័យសវរៅក្កមរសើប

22

អរងេត<ទះ>ថ្ងៃទី៣០ មីនា រនាះរទ ប៉ាវនតរតើរលាកក្សីរៅកែុងររេវិភាគ <មន>រក្បើក្បាស់ ូបងតរដើមបី

23

្នដេ់កា សនែិដាឋន<អីវដ រទ?>

24

១៣.៣៨៣ <វដេរលាកក្សីបានបានវិភាគ>វដ ឬរទ?

25

ថារតើ ូបងត<វែឹងជាវផែកមួយ>

<>កែុងទំរណាមឯកសា

ឆ៖ នាងខាំស
ុ ូមជក្មបថា នាងខាំម
ុ ិនទ្ធន់បានរិនិតយរមើេរទ។

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

01486709

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

1

31

[១០:៥៨:២២]

2

ស៖ <>សួ សំណួ ដវដេ

ទ្ធក់ទងរៅនឹង<>ទរមលើយសា ភារ<>។

រតើរលាកក្សីអាទ

3

<ជួយ>បញ្ញជក់បានរទថា រតើមន ូបងត<>អែករទ្ធសប៉ានាាន<សនលឹក> វដេក្តូវបានរគ ករឃើញ ឬក៏

4

មនរៅកែុង<បណា សា បស់>មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ
ឬក៏រៅបណា សា បស់សា មនាី ទួេវសលង

5

? រតើរលាកក្សីដឹងរទថារតើមន ូបងតអែករទ្ធសប៉ានាានវដ វដេមនរៅសេ់?
ឆ៖ ទំរពាះបញ្ញា ូបងត នាងខាំរ
ុ ិតជាមិនដឹង។

6
7

រលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

8

រលាកក្បធាន <ខាំស
ុ ូមសួ សរងខបរទ។> ឥេូវរនះ ខាំម
ុ ននូវបញ្ជ ី ូបងត <ឬរសៀវរៅវដេមន

9

ូបងតរី>ស-២១ <រៅកែុង>ឯកសា E3/9837 គឺរយើងបានរក្បើក្បាស់ជាញឹកញាប់ ួទមករវើយរៅ

10

កែុងររេសួ រដញរដាញ<សាកសី>។ ដូរទែះ ខាំស
ុ ូមអនញ្ញាតរីរលាកក្បធាន រដើមបីក្បគេ់នូវបញ្ជ ី ូបងត

11

រនះ រដើមបីឲ្យសាកសីគ្នត់រិនិតយរមើេ រវើយរដើមបីអះអាងថា គ្នត់មិនវដេបានរក្បើក្បាស់នូវបញ្ជ ី ូបរនះ

12

រទ <ឬក៏គ្នត់ធាលប់រក្បើវដ >។ សូមរលាកក្បធានអនញ្ញាត។

13

ក្បធានអងេជន
ំ ៖ំ

14
15

បាទ អងេជំនំជក្មះអនញ្ញាត។
សួ រដាយរលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

16

ស៖ <ដូទ>រលាកក្សី<បានរឃើញក្សាប់រវើយ

រនះ>មិនក្តឹមវត<ជា> ូបងត<ប៉ារណា
ា ះ>

17

រទ រៅខាងរក្កាយខែង ូបងតវែឹងក៏មនរ័ត៌មនពាក់រ័នរា ៅនឹងកាេប ិរទេទ <និងក្បវតតិ ូបសរងខប>

18

ផងវដ ។ រតើរលាកក្សីធាលប់វដេបានរក្បើក្បាស់ ូបងតទ្ធំងរនះរៅកែុងកា វិភាគ បស់រលាកក្សីរនាះវដ

19

ឬរទ?

20

រលាកក្សី វន
ិ សធានី៖

21
22
23
24
25

ឆ៖ នាងខាំស
ុ ូមបញ្ញជក់មង
ដ រទៀតគឺអត់វដ រទ។

រយងរៅរេើអនសស ណៈវដេរៅក្កមរសើប

អរងេតបានដាក់ឲ្យ គឺនាងខាំអ
ុ ត់បានរិនិតយរមើេបញ្ជ ី ូបងតទ្ធំងអស់រនះរទ។
[១១:០១:១៥]
ស៖ ទះ ូបងតទ្ធំងរនះជាមួយនឹងរ័ត៌មនរៅខាងរក្កាយ ូបងតរនះ

រតើរលាកក្សីធាលប់រឃើញ

ូបងតទ្ធំងរនះរីមនមកវដ ឬរទ?

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

01486710

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

1

ឆ៖ នាងខាំធា
ុ ល ប់រឃើញនូវសា មនាី ទួេវសលង

32

ប៉ាវនតអត់ោំថា ូបងតមួយណាជាមួយណារទ។

2

រនះគឺជាបទរិរសាធន៍វដេនាងខាំបា
ុ នរធេើ ប៉ាវនតសក្មប់វត ូបងតតូទៗរវើយមនអកស រៅខែងរនះ គឺនាង

3

ខាំម
ុ ិនវដេបានរឃើញរីមនរទ។

4

ស៖ រតើរលាកក្សីអាទបញ្ញជក់បានឬរទថារវតអេីបានជាកា ិយេ័យសវរៅក្កមរសើបអរងេត

5

រនះមិនរាប់បញ្ចូ េ ូបងតទ្ធំងរនះ <រៅកែុង>ទិនន
ែ ័យ<សក្មប់ វិភាគ? រតើរលាកក្សីមនដឹងអំរីដំរណើ

6

កា ថ្នកា សរក្មទមិនបញ្ចូ េ>រ័ត៌មន<>រៅកែុងកា រ ៀបទំបញ្ជ ីរនាះ<វដ រទ>? <>

7

ឆ៖ នាងខាំស
ុ ូមជក្មបថា នាងខាំរុ ធេើវតបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសទូេ រវើយររេរវលា បស់នាងខាំម
ុ ន

8

កំណត់ គឺមន យៈររេវតរី ឆ្ែំ។ អ៊ា៊ីទឹងបញ្ជ ីនីមួយៗថ្នអែករទ្ធសទូេ គឺមន យៈររេកំណត់។ បាន

9

ន័យថាឆ្ែំ៧៦

ខាំក្ុ តូវរធេើទរនាលះររេប៉ានាានវខវដេខាំក្ុ តូវរធេើឲ្យរវើយ

រវើយមនកា ក្បយ័តែក្បវយង

10

ជាមួយនឹងឯកសា ។ អ៊ា៊ីទឹងនាងខាំអ
ុ ត់មនររេរវលាក្គប់ក្គ្នន់រដើមបីបានរិនិតយរមើេ ូបងតបនដរទៀតរទ

11

អ៊ា៊ីទឹងគឺរៅកែុងអនសស ណៈ បស់រៅក្កមរសើបអរងេត បស់នាងខាំុ គឺគ្នត់បានបញ្ញជក់រវើយថា អត់មន

12

រៅកែុងខូេឹមទ្ធំងក្បាំវឹង
ែ គឺអត់មនកា រិនិតយរមើេ ូបងតរទ រដាយសា ររេរវលាមនកំណត់។

13

ស៖ <ថា>ខាំយ
ុ េ់<ក៏បាន ថាខាំអ
ុ ត់យេ់ក៏បាន>។ <រលាកក្សីសាកសី ខាំម
ុ ន>សំណួ មួយ

14

រផសងរទៀត

15

រសៀវរៅទះ>បញ្ជ ីរីស-២១ <រតើរលាកក្សីដឹងវដ រទ?> រតើរលាកក្សីធាលប់រឃើញរសៀវរៅ<រដើម>ទះ

16

បញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសរណ៌ទឹកក្កូទរនះវដ ឬរទ?

19

អងេជំនំជក្មះបានទទួេឯកសា <រដើម

រណ៌ទឹកក្កូទ

ជា

ឆ៖ សូមរលាកយកឯកសា រយង ឬក៏បង្ហាញឲ្យនាងខាំបា
ុ នដឹងទាស់ ថាឯកសា មួយណា

17
18

មនររេឈប់សក្មករនះ

បញ្ជ ីរណ៌ទឹកក្កូទ?
[១១:០៤:១៧]

20

ស៖ រលាកក្បធាន ក្បវវេជារលាកក្បធានរៅោំរវើយរៅមនររេឈប់សក្មក ខាំបា
ុ នរសែើ

21

សរំ ៅថ្ងៃទងរក្កាយ សូមឲ្យខាងវផែក វី.ស៊ាទ្ធ
ូ ក់ទងជាមួយនឹងសាកសី រដើមបីឲ្យបង្ហាញនូវរសៀវរៅទះបញ្ជ ី

22

អែករទ្ធសរណ៌ទឹកក្កូទ <វដេអែកងតកនជនជាតិអាេលឺម៉ាង់ បានផតេ់មករយើង> ប៉ាវនតសំរណើសំរនាះគឺ

23

ថាមកដេ់ររេរនះអត់ទ្ធន់បានយកបញ្ជ ីរនះមកបង្ហាញសាកសីរទ។ អ៊ា៊ីទឹង <ខាំស
ុ ូមរសែើវតមតងរៅឲ្យខាង

24

វផែកក្គប់ក្គងតលាកា

25

រសៀវរៅទះបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសរដើមវដេរណ៌ទឹកក្កូទវែឹង<បង្ហាញគ្នត់>

ួមជាមួយ>ខាងវផែក វី.ស៊ាូ

<កែុងររេសក្មកអាហ្វ ថ្ងៃក្តង់រនះ>ឲ្យយក
រដើមបី<គ្នត់បានដឹងសាទ់រ ឿង

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

33

ថារតើរយើងកំរងវតនិយយអំរីអីខ
េ លះ>។

2

ឥេូវ ខាំទ
ុ ូេរៅបញ្ញាទូរៅនិយយអំរីតួរេខវិញមដង។ <រយើងបាននិយយគ្នែអំរីតួរេខរនះរី

3

មនមតងរវើយ។> រលាកក្សីសាកសី រលាកក្សីមនបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសទូេវែឹង<ស ប> ១៥.១០២នាក់

4

ក្តឹមក្តូវវដ ឬរទ? វដេតាមរលាកក្សីក្សាវក្ជាវរនះ គឺមនអែករទ្ធស ទំនួន ១៥.១០២នាក់ ក្តូវបានរគ

5

នាំខួ ន
ល មកទូេស-២១ និងឃំខួ ន
ល រៅស-២១រនាះ?

6
7
8

[១១:០៦:០២]
ឆ៖ នាងខាំស
ុ ូមជក្មបមដងរទៀតគឺ បញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធស បស់នាងខាំម
ុ នវតទំនួន ១៥.១០១នាក់ មិន
វមន ១៥.១០២ រទ។ រវើយរនះ គឺជាទំនួនវដេអែករទ្ធសទូេ រវើយនិង-- ោស។

9

ស៖ ជាកំវស បស់ខំរាុ វើយ គឺ១៥.១០១នាក់។ រលាកក្សីបាន<ក្សង់>ទំនួនទ្ធំងអស់រនះ<>

10

ល កាេប ិរទេទយក
ដាក់<>រៅតាមកូរឡាននីមួយៗ<ថ្នបញ្ជ ីក.ស.ទ.ស> ដូទជា កាេប ិរទេទោប់ខួ ន

11

រៅសមលប់រោេ រវើយរបើរលាកក្សីមនររេរិនិតយរមើេទក្មង់អិទវសេ បស់រលាកក្សី ក៏មិនបញ្ញា

12

អេីវដ ។ រតើរលាកក្សីរនះអាទបញ្ញជក់ជូនអងេជំនំជក្មះបានរទ ថាអែករទ្ធសស បទ្ធំងអស់ ១៥.១០២

13

នាក់រនះ គឺមនវតអែករទ្ធស៥.៥១២នាក់រទ វដេមនបញ្ញជក់អំរីកាេប ិរទេទសមលប់រោេ<?> រតើ

14

រលាកក្សីអាទ<បញ្ញជក់បានរទ ថា>កា គណនា បស់រយើងខាំរុ នះក្តឹមក្តូវឬរទ<>?

15

ឆ៖ នាងខាំស
ុ ូមបញ្ញជក់ថា ឯកសា វដេមនទំនួនអែករទ្ធសសាលប់ មនទំនួនប៉ានាានរនះគឺនាងខាំុ

16

វផែករៅរេើឯកសា រដើម។ បានន័យថា ឯកសា បញ្ជ ីអែករទ្ធសទូេ គឺរធេើរៅតាមេំដាប់េំរដាយ។

17

បនាាប់មករទៀត

18

បញ្ជូ នរៅករមាទ ឬក៏បញ្ជូ នរៅសមលប់។ រវើយរៅកែុងតារាងវដេរលាកបានបង្ហាញអមាញ់មិញរនះ

19

រដាយសា វតនាងខាំម
ុ នររេរវលាកំណត់ អ៊ា៊ីទឹងឯកសា បញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសសមលប់ គឺនាងខាំម
ុ ិនបានរផ្ទដត

20

ទ្ធំងក្សុងរៅកែុងបញ្ជ ីវឹង
ែ រទ

21

រវើយបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសសមលប់ មនក ណីមួយ វដេនាងខាំ-ុ - មនក ណីមួយទំនួនរទៀតវដេនាងខាំបា
ុ ន

22

យកមករក្បើរដើមបីរយងរៅរេើឯកសា ។ បានន័យថាបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសទូេ។ បនាាប់មករទៀត គឺនាងខាំុ

23

រយងរៅរេើកាេប ិរទេទវដេមនសមលប់ខលះ ប៉ាវនដតាមអេីវដេនាងខាំោ
ុ បា
ំ ន នាងខាំុរក្បើខាលង
ំ ជាងរគ គឺ

24

រៅឆ្ែំ១៩៧៨ វខធែូ គឺបញ្ជ ីអែករទ្ធសទូេមិនមន មនវតថ្ងៃទី១រទ អ៊ា៊ីទឹងថ្ងៃទី១ ថ្ងៃទី២។ អ៊ា៊ីទឹង បនាាប់រី

25

ថ្ងៃទី១ ទី២ គឺអត់មនបញ្ជ ីអែករទ្ធសទូេរទ គឺមនវតបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសសមលប់។ អ៊ា៊ីទឹងនាងខាំរុ ក្បើ បញ្ជ ីអក
ែ

រទើបបានរយើងវសេង កបញ្ជ ីវដេមនកំណត់ក្តា បស់អក
ែ រទ្ធសវដេបានបញ្ញជក់ថា

គឺនាងខាំរុ ផ្ទដតសំខាន់បំផត

គឺបញ្ជ ីទំនួនអែករទ្ធសវដេទូេស-២១។

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាទខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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34

1

រទ្ធសសមលប់រៅកែុងវខធែូ។ អាវែឹងអេីវដេនាងខាំោ
ុ ។
ំ អ៊ា៊ីទឹងបានន័យថា បញ្ជ ីវមនេកខណៈវបបវែឹង

2

បានន័យថា ដំបូងបំផត គឺនាងខាំក្ុ តូវ កបញ្ជ ីអែករទ្ធសទូេរៅតាមថ្ងៃវខឆ្ែំ។ បនាាប់មករទៀត របើសិនជា

3

ក ណីដូទជា វខធែូ ឆ្ែំ១៩៧៨ គឺបញ្ជ ីអែករទ្ធសទូេ មនវតថ្ងៃទី១ ទី២ ដូទជា -- ោស វតប៉ាណា ឹង បញ្ជ ី

4

អែករទ្ធសទូេ។ អ៊ា៊ីទឹងមនវតរយើងក្តូវរក្បើបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសសមលប់។ ប៉ាវនដខសរីវឹង
ែ គឺមិនមនរទ។ អ៊ា៊ីទឹង

5

អេីវដេរលាកបានរឃើញរៅកែុងតារាង បស់នាងខាំុ អាទរមើេរយង រមើេរៅតាមរេខរយងវដេនាង

6

ខាំបា
ុ នដាក់រៅកែុងវែឹង។

7

[១១:០៩:៤៧]

8

ស៖ <ខាំយ
ុ េ់ថា>ក្បវវេជាមន<ភារេរមែៀងតូទ>មួយ ក៏ប៉ាវនដនិយយក្តួសៗរៅ គឺថា

9

រតើក្តឹមក្តូវវដ ឬរទ រយងរៅតាមបញ្ជ ីវដេរលាកក្សីបានរ ៀបទំរនះ គឺថាក្បវវេជាអែករទ្ធស មួយ

10

ភាគបីវតប៉ារណា
ា ះ ថ្នទំនួនអែករទ្ធសរៅទួេវសលងស បទ្ធំងអស់វឹង
ែ រគមនស រស កាេប ិរទេទយក

11

រៅសមលប់ អ៊ា៊ីទឹងវដ ឬរទ?

12
13
14
15
16

រលាក រេេ េីសាក់៖
រលាកក្បធាន ខាំស
ុ ូមជំទ្ធស់រៅនឹងសំណួ រនះ។ សាកសីរទើបវតបានរឆលើយរវើយថាគ្នត់មិនបាន
រិនិតយ<យ៉ាងវាត់ទត់>រៅរេើបញ្ជ ីយករៅ -- យកអែករទ្ធសរៅសមលប់រោេរនាះរទ។ អ៊ា៊ីទឹងសំណួ
បស់គ្នត់រនះ គឺថាវមិនសមក្សបរៅនឹងអេីវដេសាកសីបានរឆលើយមករវើយរនាះរទ។
រលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

17

ខាំម
ុ ិនយេ់ក្សបជាមួយនឹងកា កត់សមេេ់រនះរទរលាកក្បធាន។ រទ្ធះបីអក
ែ ណាយករៅសមលប់

18

កដី <ឬមិនយករៅសមលប់កី>
ត វគឺថាជាកា សនែិដាឋន<រទេភាគ>។ អ៊ា៊ីទឹង <ខាំដ
ុ ូទជាមិនទាស់រសាះថា

19

រតើ ទង់មនន័យយ៉ាងរម៉ាទវដេថា រលាកក្សីសាកសីមិន>បានរធេើកា វិភាគក្គប់ក្ជុងរក្ជាយ<រនាះ>។ ខាំុ

20

នឹងទូេមកសួ ទំណទរនះរទៀត របើ<រយើង>មនររេរវលា។

21

<ប៉ាវនត>សំណួ បស់ខំា<
ុ គឺសាមញ្ារទ ខាំទ
ុ ង់>សួ ថា <តាមកា គណនា បស់រយើង --> តាម

22

ទក្មង់អិទវសេ បស់គ្នត់រនះ រតើក្តឹមក្តូវវដ ឬរទវដេថាអែករទ្ធសមនវតមួយភាគបីរទ <រវើយខាំុ

23

គិតថា រនះជាទរមលើយវដេគ្នត់អាទរឆលើយបាន។ សំណួ ខាំក្ុ សួេរទ អែករទ្ធសទូេ>ស បទ្ធំងអស់

24

<១៥.១០២នាក់> រវើយសំណួ ខាំស
ុ ួ ថាក្តឹមក្តូវរទ មនវតអែករទ្ធស៥.៥១២នាក់រទ វដេមនស

25

រស កាេប ិរទេទសមលប់រោេ<>ក្តឹមក្តូវវដ ឬក៏អត់?

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

01486713

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

1

ក្បធានអងេជន
ំ ៖ំ
រវើយសំណួ រនះសាកសីអាទរឆលើយបាន។ បដិរសធរៅរសទកដីជំទ្ធស់ បស់សវក្រះរាជអាជាា ង

2
3
4

អនត ជាតិ។
រលាកក្សី វន
ិ សធានី៖

5
6
7

ឆ៖ រិតជាក្តឹមក្តូវ រីរក្ពាះនាងខាំម
ុ ិនបានរផ្ទដតរៅរេើបញ្ជ ីអែករទ្ធសសមលប់រទ គឺរផ្ទតតរៅ
រេើអក
ែ រទ្ធសទូេស-២១។
សួ រដាយរលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

8
9

35

ស៖ <ខាំន
ុ ឹងមិនរេើកឧទ្ធវ ណ៍ វត>តាម យៈតួរេខ៥.៥១២នាក់ <ទំនងមនមនសស>៧៦
នាក់<វដេ>មិនក្តូវបានរគយករៅសមលប់រោេរទ

<វតបាន>សាលប់រដាយសា វតជំងឺតមេត់រៅវិញ

10

រទ។ សំណួ ខាំជា
ុ ទូរៅរនាះ សួ ថា របើសិនណាមនអែករទ្ធសមែក់ ណាមែក់សាលប់រដាយសា ជំងឺ រតើ

11

រលាកក្សីបានយករ្
ា ះអែករទ្ធសរនាះ យកមករ ៀបរៅកែុងបញ្ជ ី រវើយោត់ទំណាត់ថាែក់ថា ជាអែក

12

រទ្ធសវដេក្តូវបានរគយករៅសមលប់រោេវដ ឬរទ?

13

[១១:១៣:១៣]

14

ឆ៖ ជាទូរៅ រៅកែុងបញ្ជ ីសមលប់ មនបញ្ជ ីខលះ រគបញ្ញជក់ថា ឧទ្ធវ ណ៍ថ្ងៃទី០១ វខ០១ ៧៨។

15

គ្នត់មនមនសស១០០នាក់ក្តូវករមាទ។ ប៉ាវនដរៅកែុងវែឹង មនក្បាំនាក់វដេរគណូ តរៅខាងទងថ្នឯក-

16

សា វដេរ្
ា ះរួកគ្នត់វឹង
ែ ថាក្តូវបានសាលប់រដាយសា ជំងឺ។ អាវែឹង គឺអីវេ ដេខាំធា
ុ ល ប់បានរឃើញ។

17

ប៉ាវនដសក្មប់នាងខាំផ្ទ
ុ ា េ់ បញ្ជ ី បស់នាងខាំរុ ធេើរៅរេើឯកសា បញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសទូេ។ អ៊ា៊ី ទឹង របើសិនជារៅ

18

រេើឯកសា អែករទ្ធសទូេវែឹង រគណូ តថារៅខាងទងថា រ្
ា ះ“ក”វែឹង បានសាលប់រវើយ រដាយសា

19

ជំងឺ។ អ៊ា៊ីទឹងនាងខាំអា
ុ ទមនរយងរៅតាម ីរវេើ ិន -- រយងរៅរេខរយង -- អេីវដេរ័ត៌មនរៅកែុង

20

បញ្ជ ី បស់ឯកសា រដើម។ សក្មប់នាងខាំឲ្
ុ យរមើេរៅរេើបញ្ជ ីឈឺ ឬក៏បញ្ជ ីករមាទរនះ គឺនាងខាំម
ុ ិនបាន

21

រិនិតយឲ្យដិតដេ់រទ។ របើយកេែ រលាកអាទជួយរេើកឯកសា បង្ហាញរៅរដើមបីនាងខាំក្ុ សួេរនយេ់ជាង។

22

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖

23

ក៏ប៉ាវនដ រតើក្តឹមក្តូវវដ ឬរទវដេថារលាកក្សីរនះ មិនបានយករ្
ា ះអែករទ្ធសវដេសាលប់រដាយ

24

សា ជំងឺវឹង
ែ រៅដាក់បញ្ចូ េកែុងបញ្ជ ី បស់រលាកក្សីថា ជាអែករទ្ធសវដេរគយករៅសមលប់រទ? រលាក

25

ក្សី<មិនបានស បថា>អែករទ្ធស<វដេសាលប់ទ្ធង
ំ អស់គឺរដាយកា សមលប់រទ>

ក៏ប៉ាវនដរបើមនក ណី

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

01486714

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

36

1

អែករទ្ធសសាលប់រដាយសា ជំងឺ <រតើ>អែកក្សីរាប់បញ្ចូ េថាជាអែករទ្ធស<សាលប់រដាយសា ជំងឺ រវើយ

2

អែកវដេ>រគយករៅសមលប់ <អែកក្សីបានរធេើដាក់កំណត់សមេេ់យ៉ាងដូរោែះ>វដ <រទ?> ដូទរគសួ

3

វែឹងឬក៏អត់?

4

[១១:១៥:០៤]

5

ក្បធានអងេជន
ំ ៖ំ

6
7

អរញ្ជ ើញរៅក្កម វសង់ម៉ាក ឡាវវន៍!
រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖

8

<ខាំស
ុ ូមទរមលើយសក្មប់ក្បតិោ ឹកផង>។ <រតើខំន
ាុ ិយយអ៊ា៊ីទឹងក្តឹមក្តូវរទ?> រតើអីវេ ដេខាំស
ុ ួ

9

រលាកក្សី ក្តឹមក្តូវវដ ឬរទ? កាេណារលាកក្សីក្គ្នន់វតងក់កាេ់មកសំរៅអងេជំនំជក្មះអ៊ា៊ីរទះ <>គឺ

10

ថាមិនមនកែុងក្បតិោ ឹករទ អ៊ា៊ីទឹងសំរឆលើយវតមតង។ រីរក្ពាះថាអ៊ា៊ីទឹងសក្មប់ក្បតិោ ឹក ខាំរុ ឃើញគ្នត់ងក់

11

<កាេ។ ដូរទែះ រលាកក្សី>យេ់ក្សបរៅតាមសំណួ បស់ខំាុ ឬយ៉ាងរម៉ាទ?

12

សួ រដាយរលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

13
14

ស៖ ខាំម
ុ ិន<គិត>ថាគ្នត់យេ់សំណួ <រនាះរទ។ សូមមស្តនតីវផែកទាប់ជួយក្បាប់គ្នត់ផង។>
រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖
អ៊ា៊ីទឹងខាំស
ុ ួ មតងរទៀត រតើរលាកក្សីវញកដាទ់រីគ្នែរទ វងអែករទ្ធសវដេសាលប់រដាយជំងឺ និងអែក

15
16
17

រទ្ធសវដេសាលប់រដាយសា រគយករៅសមលប់រោេ?
រលាកក្សី វន
ិ សធានី៖

18

ឆ៖ នាងខាំស
ុ ូមបញ្ញជក់ថា របើសិនជាឯកសា វែឹងបង្ហាញថារ្
ា ះ“ក” ខាងរេើរគដាក់ទំណង

19

រជើងបញ្ជ ីករមាទ មែក់វឹង
ែ រៅកែុងរ្
ា ះវែឹង រៅកែុងបញ្ជ ីករមាទ ប៉ាវនតមនកំណត់សមេេ់មួយរៅខាង

20

ទងរ្
ា ះ បស់គ្នត់ថា គ្នត់ក្តូវបានសាលប់រដាយសា ជំងឺ ឬក៏ក ណីអីមួយ គឺនាងខាំបា
ុ នរធេើ។ ប៉ាវនតឲ្យ

21

នាងខាំវុ ញកឲ្យដាទ់ វងឯកសា ថា អែកសាលប់រដាយសា ជំងឺ គឺមិនអាទរាប់ទូេកែុងករមាទ ឬករមាទរ ៀប

22

រាប់កែុងបញ្ជ ី នាងខាំម
ុ ិនបានវវកវញករទ រយងរៅរេើឯកសា វដេនាងខាំបា
ុ នរិនិតយរមើេ។

23

ក្បធានអងេជន
ំ ៖ំ

24
25

អរញ្ជ ើញរលាករៅក្កម វសង់ម៉ាក ឡាវវន៍!
[១១:១៦:៤៤]

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

01486715

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

1

37

រៅក្កម វសង់ម៉ាក ឡាវវន៍៖

2

សំអ គណរលាកក្បធាន។ បាទ រដើមបីឲ្យរយើងយេ់ទ្ធំងអស់គ្នែ<ទាស់> រៅកែុងបញ្ជ ីវដេ

3

រលាកក្សី វិន សធានី រធេើរនាះអត់មនកូរឡានណាមួយវដេបញ្ញជក់ថា អែករទ្ធសរនាះក្តូវ<>បាន

4

ករមាទឬក៏អត់រទ ក៏ប៉ាវនតកែុងឯកសា រយង គឺគ្នត់បាននិយយសំរៅរៅដេ់ឯកសា វដេរគបញ្ញជក់ថា

5

អែករទ្ធសវែឹងក្តូវបាន<>ករមាទរោេ ឬក៏ឈឺសាលប់។ អ៊ាទ
៊ី ឹងកែុងក ណីខលះវែឹង រគដាក់ទំណងរជើងថា

6

“បញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសករមាទ” ក៏ប៉ាវនតរគមនបញ្ជ ីបវនថមរទៀតថា តាមរិតរៅ អែករទ្ធស<ខលះ>វែឹងមិនវមន

7

ុ េ់អ៊ី៊ាទឹងក្តឹមក្តូវ
សមលប់រដាយសា វតកា ករមាទរទ <គឺសាលប់>រដាយសា វតជំងឺរៅវិញរទ។ អ៊ាទ
៊ី ឹងខាំយ

8

រទ?

9

រលាកក្សី វន
ិ សធានី៖

10
11

ោស រលាកក្បធាន។
សួ រដាយរលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

12

ស៖ អ៊ាទ
៊ី ឹងគឺថា ជាកា ក្បរសើ គួ វតរេើកយកជាឧទ្ធវ ណ៍ណាមួយ។ រលាកក្សីសាកសី ខាំស
ុ ំ

13

រយងរៅរេើ<សំណ>
ំ ឯកសា < បស់រលាកក្សី ជាឧទ្ធវ ណ៍>រេខរ ៀងទី<៧ និង៨>រៅកែុងក្កូ

14

ណូ ឯកសា ជូនរលាកក្សីគឺ E3/3181 និង E3/8460។ បាទ ជួយវកតក្មូវខាំផ
ុ ង របើសិនជាខាំរុ េើករេើង

15

មិនបានក្តឹមក្តូវ។ <ទ្ធំង>រនះគឺរ្
ា ះអែករទ្ធសវដេសាលប់រនាថ្ងៃទី<០៣ វខ>តលា ឆ្ែំ<១៩៧៧>

16

រដាយសា ជំងឺ។ វតរទ្ធះជាយ៉ាងណាក៏រដាយ<>តាមរលាកក្សីវឹង
ែ គឺថា បានស រស មកដាក់ថារគ

17

យករៅសមលប់រោេ រៅររេ<រៅ>ស-២១។ អ៊ា៊ីទឹងខាំស
ុ ួ ឲ្យទាស់វតមតងគឺ ឯកសា

18

រយើងរឃើញថាមនអែករទ្ធសរ្
ា ះ <រៅ ញឹប> រៅ <វងម មន>រៅកែុងទក្មង់អិទវសេ បស់

19

រលាកក្សី គ្នត់មនរេខរ ៀង៣៤៧៦

20

<១៩៧៧>។ បាទ រនះគឺជាឧទ្ធវ ណ៍មួយឲ្យជាក់ទាស់រវើយ។ អែករទ្ធសមែក់<>ក្បុសអាយ៣៩

21

<រៅ ញឹប> រៅ <វងម ជាសមជិកវផែករិធីកា មនាី ប-១> គឺកាេប ិរទេទនាំខួ លនទូេរៅថ្ងៃទី០១

22

រមសា ៧៧ ប៉ាវនតគ្នត់ក៏<សាលប់>រដាយសា ជំងឺរៅថ្ងៃទី០៣ តលា ១៩៧៧។ ក៏ប៉ាវនតរៅកែុងបញ្ជ ី បស់

23

រលាកក្សីៗដាក់ថា ក្តូវបានរគយករៅសមលប់រៅថ្ងៃទី០៣ តលា ៧៧ <>ថាយករៅសមលប់រៅវិញ។

24

អ៊ា៊ីទឹងរលាកក្សីអាទរនយេ់អំរីអក
ែ រទ្ធសមែក់រនះបានរទ?

25

E3/3181

រវើយកាេប ិរទេទយករៅសមលប់រៅថ្ងៃទី០៣ តលា

ឆ្ែំ

[១១:២០:០៣]

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

01486716

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

1
2
3

38

រលាកក្សី វន
ិ សធានី៖
ឆ៖ នាងខាំស
ុ ូមបញ្ញជក់មង
ដ រទៀត រៅកែុងបញ្ជ ី បស់នាងខាំុ គ្នត់មនរេខទី ៣៤៧៦ គ្នត់រ្
ា ះ
រៅ ញឹប វមនឬអត់?

4

ស៖ បាទ គ្នត់រ្
ា ះវែឹងរវើយ។

5

ឆ៖ រតើរលាកអាទរេើកឯកសា វដេរលាកទង់បង្ហាញរេខៗឯកសា មដងរទៀតបានរទ រក្ពាះ

6
7
8
9
10

នាងខាំុ កអត់ទ្ធន់រឃើញ?
ស៖ រៅកែុងកក្មងឯកសា បស់រលាកក្សីវឹង
ែ គឺខំដា
ាុ ក់ឯកសា រេខ៧ គឺ E3/3181។
រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖
<រតើវឹង
ែ ជា>ឯកសា រយងរៅរេើអក
ែ រទ្ធសវដេសាលប់រដាយឈឺ<វមនរទ?>
សួ រដាយរលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

11

បាទ រលាកក្សីរៅក្កម គឺឯកសា E3/3181 <ជាបញ្ជ ី រៅថា “>រ្
ា ះអែករទ្ធស<ង្ហប់>

12

រៅថ្ងៃទី០៣ តលា ១៩៧៧ <“វផែកឈឺង្ហប់”>។ អ៊ាទ
៊ី ឹងរវើយបានខាំ<
ុ រេើកឧទ្ធវ ណ៍មួយ>រ្
ា ះ

13

រៅ ញឹប <រៅ វងម> រភទក្បុស អាយ៣៩ <យករទញរី>ក្កសួងកា ប រទស រវើយមខង្ហ បស់

14

គ្នត់ជាសមជិក<វផែករិធីកា >រៅ<មនាី >ប-១ បានទូេ<>រៅថ្ងៃទី<០១ វខរមសា> ៧៧ ឯរៅ

15

បញ្ជ ី បស់កា ិយេ័យសវរៅក្កមរសើបអរងេត <គ្នត់រៅ>រេខរ ៀង៣៤៧៦ រវើយដាក់ថា<“កាេ

16

ប ិរទេទករមាទរៅថ្ងៃទី០៣ វខតលា ៧៧”>។

17

ស៖ អ៊ាទ
៊ី ឹងសំណួ បស់ខំាុ ថារតើ<វជាកំវសមួយឬ? រនះរបើរយើងសនាតថា>អែករទ្ធសវដេ

18

សាលប់រដាយជំងឺរនះ គឺោប់ទំណាត់ក្បរភទរផសងរីអក
ែ រទ្ធសវដេក្តូវបានរគយករៅសមលប់រោេ ឬក៏

19

យ៉ាងណា?

20

រលាកក្សី វន
ិ សធានី៖

21

ឆ៖ រយងរៅរេើឯកសា វដេនាងខាំបា
ុ នរិនិតយរមើេ រៅខាងរេើរគដាក់ថា “រ្
ា ះអែករទ្ធស

22

ង្ហប់ ថ្ងៃទ៣
ី វខតលា ឆ្ែំ១៩៧៧ រដាយសា ជំងឺ”។ អ៊ា៊ីទឹងរៅកែុងៗរយងរេើឯកសា វែឹង នាងខាំដា
ុ ក់

23

ជាភាសាអង់រគលសថា ក្តូវបានសាលប់រដាយសា ជំងឺរៅថ្ងៃទី៣ វខតលា ឆ្ែំ១៩៧៧ រដាយសា វតឯកសា

24

បានបង្ហាញ។ អ៊ា៊ីទឹងរលាកថា ឲ្យខាំវុ បងវទកឲ្យដាទ់ វងអែករទ្ធសវដេក្តូវបានសមលប់ និងអែករទ្ធស

25

វដេង្ហប់រដាយសា ជំងឺ រក្ពាះអីកែុងវែឹងរគក្បាប់ថា “អែករទ្ធសង្ហប់រដាយសា ជំង”ឺ ។

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

01486717

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

1

39

[១១:២៣:០២]

2

ស៖ ក្បវវេជារលាកក្សីមនបញ្ជ ី ក.ស.ទ.ស ខសរីរីបញ្ជ ីវដេខាំវុ មន ប៉ាវនតរបើខំរាុ មើេរេខ

3

រ ៀង៣៤៧៦ ខាំរុ មើេរៅអត់មនរឃើញោប់ទំណាត់ក្បរភទ ថាបគេេរនះសាលប់រដាយសា ជំងឺរនាះរទ។

4

អ៊ា៊ីទឹងរលាកក្សីអាទរនយេ់រីទំណទរនះបានរទ?

5

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖

6
7
8

រតើរយើងអាទបញ្ញចង
ំ អេីវដេរលាករមធាវីរេើករេើងរនះ រៅរេើរអក្កង់បានរទរដើមបីរក្បៀបរធៀប
គ្នែ?
រលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

9
10

វហ្វក់ដូទជារិបាកបនតិទ កែុងកា ដាក់រៅរេើរអក្កង់រនះ។ ខាំ-ុ រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖
គឺរដើមបីទង់រក្បៀបរធៀប ថារយើងមនបញ្ជ ីវឹង
ែ ដូទៗគ្នែ បញ្ជ ីវតមួយរទ កំឲ្យក្ទេំ។

11
12

រលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

13

បាទ <ខាំគ
ុ ិតថា មនបញ្ជ ីវតមួយរទ> រដាយសា វតររេរវលា ខាំស
ុ ូមទូេរៅក្បធានបទមួយងាី

14

រទៀត វដេជាក្បធានបទមួយសំខាន់សក្មប់ក្កុម បស់រយើងខាំុ <បនាាប់មក ោំរយើងក្តេប់មកនិយយ

15

រ ឿងរនះរទៀត>។

16

[១១:២៤:១៨]

17

សួ រដាយរលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

18

ស៖ រនះគឺជាសថិតិមួយ<>រផសងរទៀត

វដេខាំរុ មើេរៅរឃើញថាមនកា គួ ឲ្យោប់អា មាណ៍

19

វមនវទន។ រតើវក្តឹមក្តូវវដ ឬរទ វដេថាកែុងទំរណាមអែករទ្ធស<១៥.១០២នាក់> អែករទ្ធសទំនួន

20

៧០០នាក់ក្តូវបានរ ៀបទំជាបញ្ជ ី

21

រទ្ធសទ្ធំង៧០០នាក់វឹង
ែ គឺមនអែករទ្ធសវត២០២នាក់<ក្តូវបានក្សង់ថា>ជាក្បរនា<? និយយម៉ាាង

22

រទៀត កែុងក្បរភទអែករទ្ធស “ជាក្បរនា” វដេ>មនតួនាទីរៅកែុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយវែឹង។

23

<ទំនួន២០០នាក់ កែុងទំរណាមមនសស ១៥.០០០នាក់ ក្តូវបានក្សង់ គឺជាក្បរនាអក
ែ រទ្ធសរផសង។ អ៊ា៊ីទឹង

24

រតើទំនួនក្បហ្វក់ក្បវវេរនះ រលាកក្សីអាទជួយបញ្ញជក់បានវដ រទ>?

25

ថាជាក្បរនា បស់អែករទ្ធសរផសងរទៀត។

រវើយកែុងទំរណាមអែក

ឆ៖ នាងខាំស
ុ ូមជក្មបអងេជំនំជក្មះឲ្យដឹងថា រយងរៅរេើឯកសា វដេនាងខាំម
ុ ន បានន័យ

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

01486718
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អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

40

1

ថារបើសិនជាបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធស ឬក៏ឯកសា ណាវដេបញ្ញជក់ថា រ្
ា ះ “ក” វដេមន -- រ្
ា ះ “ក” ជា

2

ក្បរនា បស់រ្
ា ះ “ខ” អ៊ា៊ីទឹងរទើបបានមនរៅកែុងបញ្ជ ី បស់នាងខាំុ ប៉ាវនតរបើឲ្យថាទំនួនប៉ានរនះ គឺកែុង

3

ទំរណាមទំនួនប៉ានរនះមនវត២០០អី ឧទ្ធវ ណ៍អ៊ី៊ាទឹង នាងខាំរ
ុ ិតជាមិនបាន វិភាគឲ្យសីជរក្ៅរៅកែុង

4

េីស បស់នាងខាំរុ ទ។

5

[១១:២៦:១៨]

6

រលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖
បាទ ខាំយ
ុ េ់រវើយ។ រលាកក្បធាន ខាំម
ុ នសំណួ រក្ទើនរទៀត ក៏ប៉ាវនតខំទ
ាុ កររេរវលាឲ្យក្កុម

7
8
9

រមធាវីកា ពា កដី រខៀវ សំផន វែឹងបាន១៥នាទី រៅ ២០នាទី អ៊ា៊ីទឹងខាំស
ុ ូមបញ្ច ប់ក្តឹមរនះសិន។
ក្បធានអងេជន
ំ ៖ំ

10
11
12

បាទ អ គណ។ ជាបនដរៅរនះផដេ់រវទិកាជូនរៅតំណាងសវក្រះរាជអាជាារដើមបីមនឱកាស
សួ រដញរដាេទំរពាះសាកសី។
រលាក រេេ េីសាក់៖

13

សូមអ គណរលាកក្បធាន។

14

កា តាំងសំណួ រដាយសវក្រះរាជអាជាា

15

សួ រដាយរលាក រេេ េីសាក់៖

16

ស៖ សួសរីដ លាកក្សីសាកសី ខាំស
ុ ូមសួ បនដរីបញ្ញារនះ។ ថាអែករទ្ធសវដេសាលប់រដាយសា ជំងឺ

17

រនះគឺក្តូវរគោត់ទករដាយក្បរភទណា? រីរក្ពាះរយើងមនទរនាលះក្បរហ្វងកវនលងវែឹងវមន។ រៅកែុងបញ្ជ ី

18

ក.ស.ទ.ស បាទ បញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសរ ៀបទំរេើងរដាយ ក.ស.ទ.ស កូរឡានទងរក្កាយដាក់ថា “កំណត់

19

សមេេ់”រនាះ គឺរតើរបើសិនណាជាមនអែករទ្ធសសាលប់រដាយសា ជំងឺ មិនវមនសាលប់រដាយសា រគយក

20

រៅករមាទរោេរនាះ អ៊ា៊ីទឹងកូរឡានមួយវដេដាក់ថា “កំណត់សមេេ់”វែឹង គឺជាកូរឡានមួយសក្មប់

21

បញ្ញជក់អំរីទំណទទ្ធំងអស់រនះឬ យ៉ាងណា?

22

[១១:២៧:៥២]

23

រលាកក្សី វន
ិ សធានី៖

24

ឆ៖ នាងខាំស
ុ ូមជក្មប រិតជាក្តឹមក្តូវ បញ្ញជក់ថាគ្នត់សាលប់រដាយសា ជំងឺ ឬក៏គ្នត់ក្តូវបាន

25

រគយករៅសមលប់។ ប៉ាវនតរបើសិនជាគ្នត់ក្តូវបានរគយករៅសមលប់រដាយកែុងបញ្ជ ីវង
ឹែ មិនមនរយងរៅ

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

01486719

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

41

1

តាមឯកសា រដើម មិនមនកំណត់សមេេ់អីរីបគេេរៅកែុងបញ្ជ ីវឹង
ែ គឺ នាងខាំម
ុ ិនបានដាក់រៅកែុងកំណត់

2

សមេេ់ បស់នាងខាំរុ ទ។

3

ស៖ រលាកក្សីបានរេើករេើងរក្ទើនរេើករក្ទើនសារវើយ

រលាកក្សីរផ្ទដតវតរៅរេើបញ្ជ ីអក
ែ

4

រទ្ធសទូេរទ។ ប៉ាវនតកែុងក ណីវដេរលាកក្សី ករឃើញមនឯកសា រយងរៅរេើអែករទ្ធសវដេសាលប់

5

រដាយសា ជំងឺ រតើក្តឹមក្តូវវដ ឬរទ វដេតាម របៀបរធេើកា បស់រលាកក្សីរនះ គឺៗរគក្តូវមនកូរឡាន

6

មួយបញ្ញជក់អំរីកាេប ិរទេទយករៅសមលប់

7

មនអែករទ្ធសវែឹងមិនវមនរគយករៅសមលប់រទ

8

រនាះ? រតើខំយ
ាុ េ់អ៊ី៊ាទឹង ក្តឹមក្តូវវដ រទ? កនលងមក រនះជាកា អនវតត បស់រលាកក្សីកែុងក ណី>មនអែក

9

រទ្ធសសាលប់រដាយសា ជំង<
ឺ >?

<រវើយរគដាក់កំណត់សមេេ់រៅកែុងកូរឡានវដេថា
វតជា>អែករទ្ធសវដេសាលប់រដាយសា ជំងឺ<រៅថ្ងៃ

10

ឆ៖ សក្មប់នាងខាំគ
ុ ឺ ដំបូងបំផតគឺរយងរៅរេើឯកសា រដើម។ របើសិនរៅកែុងឯកសា រដើម

11

បញ្ញជក់ថា រួកគ្នត់សាលប់រដាយជំងឺ ឬក៏សាលប់រដាយសា បញ្ញាអេីមួយ គឺមនបញ្ញជក់រៅកែុងខាងណូ ត រៅ

12

កែុងកំណត់សមេេ់ បស់នាងខាំ។
ុ ប៉ាវនតរបើក ណីវដេគ្នត់ -- រៅកែុងបញ្ជ ីសមលប់វតមដង គឺរគបញ្ញជក់ថា

13

ថ្ងៃរនះ បញ្ជ ីរគដាក់ខាងរេើទំណងរជើងខាងរេើ គឺដាក់ថាបញ្ជ ីករមាទ ឬបញ្ជ ីសមលប់រៅថ្ងៃរនះៗវតមដង។

14

អ៊ា៊ីទឹងនាងខាំរុ យងរេើអាវែឹងវតមដង ដាក់រៅកែុងកូរឡានសមលប់។ ប៉ាវនតរបើក ណីមនកំណត់សមេេ់ គឺ

15

នាងខាំដា
ុ ក់រៅកែុងកំណត់សមេេ់ បស់នាងខាំុ ដូទវដេរលាកបានក្ជាប។

16
17

[១១:៣០:០០]
ស៖ សូមអ គណរលាកក្សីសាកសី។ <ខាំស
ុ ូមក្តេប់រៅរក្កាយបនតិទ> ខាំម
ុ នសំណួ រី បីសួ

18

បនដពាក់រ័នរា ៅនឹងក្បធានបទ

19

វដេរលាកក្សីរ ៀបរាប់អំរីដំរណើ កា <ថ្នកា ទទួេបានឯកសា

20

អស់រនះ រលាកក្សីបានបញ្ញជក់ថា រលាកក្សីមិនបានរៅមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ រដាយផ្ទាេ់រទ ក៏

21

ប៉ាវនដ រនះរបើសិនជាខាំសា
ុ ដ ប់តាមកា បកវក្បមិនក្ទេំរទ រលាក<ក្សី>ថារៅកែុងវខកមាៈ ឬវខមីនា រលាក

22

ក្សីបានរៅរិនិតយរមើេឯកសា រៅសា មនាី ទួេវសលង។ រតើរលាកក្សីអាទជក្មបជូនអងេជំនំជក្មះបាន

23

រទ រតើវមនកាេៈរទសៈអីវដេវនាំឲ្យរលាកក្សីរនះ រៅរិនិតយឯកសា ទ្ធំងរនាះ ដេ់សា មនាី ទួេ

24

វសលងវតមដង រវើយរៅរិនិតយរនាះ រៅរិនិតយកែុងឆ្ែំណាវដ ?

25

វដេរមធាវីកា ពា កដីបានយកមកសួ រលាកក្សី ួទរវើយ។

ឆ៖ នាងខាំស
ុ ូមជក្មបមដងរទៀត

រៅររេ

និង>កា ក្តួតរិនិតយឯកសា ទ្ធំង

គឺនាងខាំបា
ុ នរៅរិនិតយឯកសា ផ្ទាេ់រៅសា មនាី ទួេវសលង

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

01486720

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

42

1

ក្បវវេជាវខកមាៈ ដេ់វខមីនា រៅឆ្ែំ២០១៦ មននឹងបញ្ជ ី បស់ខំក្ាុ តូវបានបញ្ជូ នមកខាងសវនាកា ។

2

អ៊ា៊ីទឹងរៅកែុងអំេុងររេវែឹង គឺនាងខាំរុ ៅរមើេឯកសា ទ្ធក់ទងរៅនឹងក្បវតតិ ូប រីរក្ពាះរៅមជឈមណឌេ

3

ឯកសា កមពជា
ុ មនក្បវតតិ ូបដូទគ្នែ ប៉ាវនដរយើងអត់បានរៅរមើេឯកសា រដើម ថារតើវ ូបរាងយ៉ាងរម៉ាទ។

4

អ៊ា៊ីទឹងនាងខាំរុ ៅរិនិតយក្បវតតិ ូបអែករទ្ធសផ្ទាេ់រៅសា មនាី ទួេវសលងរដាយមន

5

ធី.រអស.អិេ

6

បញ្ចូ េរៅស-២១វដ ឬរទ ទី១។

7

រដើមបីរិនិតយរផាៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងេីស បស់នាងខាំុ

រគរេខ

រតើរ្
ា ះ បស់រួកគ្នត់

ទះជារេខ
ក្តូវបាន

[១១:៣២:០៤]

8

ទី២ មូេរវតវដេនាងខាំរុ ៅរិនិតយរមើេរដាយសា វតបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសទូេ មនភារ បានន័យ

9

ថាររេខលះឯកសា វោស់ វយូ អ៊ា៊ីទឹងអាទ បា៉ាត់ បា៉ាយខលះ។ អ៊ា៊ីទឹងរដើមបីកំឲ្យមនកា ខេះទរនាលះនូវទំនួន

10

អែករទ្ធសវដេបានទូេស-២១ រយងរៅរេើក្បវតតិ ូបវដេគ្នត់បានរធេើរៅសា មនាី-- រៅមនាី ស-២១។

11

អ៊ា៊ីទឹងនាងខាំរុ ៅរមើេក្បវតតិ ូបទ្ធំងអស់វឹង
ែ រដាយផ្ទាេ់។
ស៖ ខាំស
ុ ូមសួ បនដពាក់រ័នរា ៅនឹងដំរណើ កា

12
13

ពាក់រ័នរា ៅនឹងបញ្ជ ីឯកសា វដេបានទងក្កង

វូតរៅដេ់ ១៣.៣៨៣ឯកសា រនះ។ <រតើខំអា
ាុ ទយេ់ក្តឹមក្តូវវដ រទ វដេថា>ក្បធានខាងវផែក

14

ក្កុម វិភាគ បស់ ក.ស.ទ.ស <បានទងក្កងបញ្ជ ីវឹង
ែ វផែកតាមរគវទំរ័ បស់>មជឈមណឌេឯកសា

15

កមពជា
ុ <>? <រតើរនះជាក្បភរវដេគ្នត់បានទងក្កងបញ្ជ ីវឹង
ែ ឬ?> រលាកក្សីសាកសី សូមរលាកក្សី

16

រឆលើយោស ឬក៏រទ អ៊ា៊ីទឹងរៅមិនអាទក្តឹមងក់កាេ់អ៊ី៊ាទឹងបានរទ។

17

ឆ៖ ោស រលាកក្បធាន ក្តឹមក្តូវ។

18

ស៖ រៅកែុងររេរលាកក្សីរិនិតយរមើេឯកសា ទ្ធំងអស់រនះ

រតើមនកា រ ៀបទំទងក្កងបញ្ជ ី

19

មករីស-២១ រទ្ធះបីជាបញ្ជ ីទូេ បញ្ជ ីយករៅសមលប់ក៏រដាយ វដេថាវជាភសដតា
ុ ងមួយវដេមនរៅ

20

កែុងសំណំរ ឿង០០២រនះ រតើយ៉ាងរម៉ាទវដ ?

21

[១១:៣៤:១៥]

22

ឆ៖ រយងរៅតាមបញ្ជ ីវដេក្បធានក្កុម បស់នាងខាំគ្ន
ុ ត់បានទងក្កង គឺមនខលះជាឯកសា មក

23

រីឯកសា ០០១, ០២ វដេមន ួទរក្សទមករវើយរៅកែុង រអស.អឹម.េី។ អ៊ា៊ីទឹងនាងខាំក្ុ គ្នន់វតរិនិតយ

24

រមើេឯកសា ទ្ធំងអស់វឹង
ែ រវើយវសេង ករ័ត៌មនវដេពាក់រ័នជា
ា មួយនឹងអែករទ្ធសទូេ។

25

ស៖ រតើរលាកក្សីដឹងរទ រតើមនកា ខិតខំក្បឹងវក្បងណាមួយរដើមបីធានាថា<រាេ់>បញ្ជ ី<អែក

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

01486721

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

43

1

រទ្ធស>មកស-២១ <>ជាភសដតា
ុ ង<កែុងសំណំរ ឿង ០០១ និង ០០២ មន>ដាក់ទូេរៅកែុងបញ្ជ ីធំ ួម

2

វតមដង មននឹងឲ្យរលាកក្សីរិនិតយរនាះ?

3

ឆ៖ ខាំអ
ុ ត់ទ្ធន់យេ់សំណួ សូមសួ មដងរទៀត។

4

ស៖ រយើងបានរិភាកា<រេើឯកសា >ទំនួន ១៣.៣៨៣

<វដេបានរិនិតយ> ួទ<>រវើយ

5

<រវើយ>រលាកក្សីបានបញ្ញជក់ថា ឯកសា ទ្ធំងអស់រនះ <ក្តូវ>រ ៀបទំ<ទងក្កង>រដាយ<ក្បធាន

6

ក្កុម វិភាគយករីរគវទំរ័ > បស់មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ។ ដូរទែះ ខាំទ
ុ ង់សួ ថារតើវមនកា រិនិតយ

7

រមើេរៅកែុងសំណំរ ឿង០០១ និង០០២ វដ ឬរទ រដើមបី<បង្ហាញ>កំណត់ក្តា<ឯកសា >ស-២១<ទ្ធំង

8

អស់> ឬមួយក៏រលាកក្សីវផែកវតរៅរេើឯកសា ១៣.៣៨៣ វដេទទួេបានវតរីរគវទំរ័ បស់មជឈ-

9

មណឌេឯកសា កមពជា
ុ <ប៉ារណា
ា ះ ឬយ៉ាងណា>?

10

ឆ៖ នាងខាំស
ុ ូមជក្មបថា កែុងឯកសា ១៣.៣៨៣ឯកសា ទ្ធំងអស់រនះ គឺបូកបញ្ចូ េនឹងឯក-

11

សា វដេខាង វដេបានដាក់ទូេរៅកែុងក ណី០១, ០២វដ គឺនាងខាំបា
ុ ន ីវយូ ç បានរិនិតយរមើេ។ ប៉ាវនដ

12

នាងខាំស
ុ ូមជក្មបថា ទំរពាះបញ្ជ ីសមលប់ ឧទ្ធវ ណ៍ដូទរៅឆ្ែំ៧៦, ៧៧ អ៊ា៊ីទឹង នាងខាំក្ុ បវវេជាមិន

13

បានរិនិតយរមើេទ្ធំងក្សុងរទ គឺរដាយសា ររេរវលាមនកំណត់។

14

[១១:៣៧:០០]

15

ស៖ ឥេូវរនះ ខាំក្ុ តូវបនដរៅក្បធានបទងាី គឺខំទ
ាុ ង់សួ អំរីដំរណើ កា កែុងកា រជៀសវងរីកា កត់

16

ក្តានូវតួរេខជាន់គ្នែ។ អនសស ណៈ បស់រៅក្កម បូរេនេ័ គឺកថាខណឌ៦ <កែុងឯកសា E393.1>

17

បានបញ្ញជក់ដូទតរៅរនះ៖

18

ក្កវម ក្តូវបានបញ្ចូ េរៅកែុងបញ្ជ ីអែករទ្ធសស-២១។ សក្មប់កា ស រស រ្
ា ះភាសាវខា រៅជា

19

ភាសាអង់រគលស ខាងមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ បានរក្បើ -- គឺរយើងរក្បើក្បាស់ក្បរ័នស
ា រស អកស រៅ

20

មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ

21

ជាន់គ្នែ បស់អក
ែ រទ្ធស។” ដូរទែះ រតើរលាកក្សីអាទរនយេ់បានរទ ទំរពាះវិធីសាស្តសត បស់រលាកក្សី រតើ

22

រលាកក្សីរក្បើក្បាស់ វិធីសាស្តសតអីេ

23

រ្
ា ះអែករទ្ធសរៅកែុងបញ្ជ ី បស់ខាងមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ?

“មនវតអែករទ្ធសវដេអាទកំណត់អតតសញ្ញាណបានរៅកែុងឯកសា វខា

គឺរយើងរាយម<អស់រីសមតថភារ>រជៀសឲ្យបានរីកា ស រស រ្
ា ះ

រដើមបីរជៀសវង

ឬក៏កាត់បនថយជាអតិប មនូវកា ស រស ជាន់គ្នែ

24

ឆ៖ រយងរៅរេើរ្
ា ះ ទី១ នាងខាំរុ យងរៅរេើឯកសា រដើម។ ទី២ រៅកែុងរ្
ា ះ នាងខាំម
ុ ិន

25

វមនមនវតរ្
ា ះរទ គឺមនរ្
ា ះ មនរ្
ា ះរៅរក្ី មនតួនាទី រវើយនិងមនទីកវនលងោប់មករី

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

01486722
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អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧
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1

ណា រវើយនិង-- គឺរ័ត៌មនទ្ធំងអស់វដេរៅរេើតារាង បស់នាងខាំុ គឺនាងខាំបា
ុ នបញ្ចូ េ។ បនាាប់មក

2

រទៀត របើសិនជាមនឯកសា រផសងរទៀតវដេបង្ហាញ ថាមនរ្
ា ះគ្នត់ ឬក៏រ្
ា ះក្សរដៀងគ្នែ គឺនាងខាំុ

3

មិនវមនរមើេរៅរេើវតរ្
ា ះរទ គឺបានន័យថា ធមាតាភាសាវខា រយើងមនរ្
ា ះឪរក រ្
ា ះក្តកូេ

4

បស់ឪរក យកមកដាក់ជារ្
ា ះ បស់ខួ ន
ល ឯងក៏មន។ អ៊ា៊ីទឹងនាងខាំរុ យងរៅរេើបទរិរសាធន៍វដេនាង

5

ខាំធា
ុ ល ប់មនរៅមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ទ្ធក់ទងនឹងកា វសេង ករ្
ា ះមនសសវបបរនះ គឺនាងខាំរ
ុ ិនិតយ

6

រមើេរៅរេើរ្
ា ះ រ្
ា ះរដើម រ្
ា ះក្តកូេ និងនាមខលួន។ ទី២ គឺរ្
ា ះរៅរក្ី។

7

[១១:៣៩:២៦]

8

អែកខលះ ររេវដេរយើងរិនិតយរមើេប៉ាណា ឹង អត់ក្គប់ក្គ្នន់រទ រដើមបីបង្ហាញថា មនសសមែក់មន

9

រ្
ា ះជាន់ឬអត់។ អ៊ា៊ីទឹងរយើងរៅរមើេមខង្ហ បស់គ្នត់ ទីកវនលងោប់ខួ ន
ល រវើយនិងររេរវលា កាេ

10

ប ិរទេទមួយរទៀត។ រវើយជាទូរៅ រ្
ា ះវខា រយើងមនកា ភ័នក្ត ទេំ រដាយសា វតមនររេខលះ គ្នត់

11

រ្
ា ះរដើម រវើយនិងរ្
ា ះបដិវតតន៍ ជួនកាេគ្នត់ក្ទបេ់ទូេគ្នែ។ ឧទ្ធវ ណ៍រ្
ា ះរៅ -- រ្
ា ះ

12

ឧទ្ធវ ណ៍ដូទរ្
ា ះគ្នត់អំមិញ រ្
ា ះ វីង សខម រៅ “ក” ឧទ្ធវ ណ៍។ ជួនកាេ គ្នត់មិនវមន

13

ដាក់ វីង សខម រៅ“ក” រទ។ គ្នត់ដាក់រ្
ា ះ វីង ក រៅ សខម។ រនះគឺជាភារក្កឡាប់ទះ

14

ក្កឡាប់រេើងថ្នរ្
ា ះភាសាវខា ។ អ៊ា៊ីទឹងនាងខាំន
ុ ឹងវសេង កវ ប៉ាវនតជាទូរៅ កែុងវរ័ត៌មនទ្ធំងអស់វឹង
ែ

15

គឺក្តូវវតមនរី រៅបីទំណទវដេដូទគ្នែ រទើបបាននាងខាំក
ុ ត់សមេេ់ថា គ្នត់គឺក្តូវវតជាមនសសមែក់ ឬក៏

16

មនសសរផសងគ្នែ រី ឬបីរ័ត៌មនរៅកែុងកូរឡានមួយៗវដេនាងខាំបា
ុ នដាក់វឹង
ែ ។ បានន័យថា រ្
ា ះរៅ

17

រក្ី រ្
ា ះ ក -- រ្
ា ះរៅរក្ីរ្
ា ះរដើម មខង្ហ តួនាទី រវើយនិងររេោប់ខួ លន និងថ្ងៃវដេោប់

18

ខលួន។ អ៊ា៊ីទឹងគឺ ទរនាលះវែឹង គឺមនបីរៅបួនទំណទវដេដូទគ្នែ រទើបបាននាងខាំយ
ុ កមកដាក់ថាគ្នត់រិតជា

19

មនរ្
ា ះជាន់វមន។

20

[១១:៤១:០១]

21

ស៖ ឥេូវរនះរយើងរផ្ទតត<ជាក់ទាស់> ថារតើរលាកក្សីរក្បើក្បាស់ក្បរ័នយ
ា ៉ា ងណារដើមបីរទៀស

22

វងរីកា ជាន់គ្នែ? ខាំ<
ុ កត់សមេេ់>ថា រលាកក្សី<បាន>រជាគជ័យ<រដាយ> ករឃើញនូវកា បញ្ជូ េ

23

រ្
ា ះជាន់គ្នែរាប់ យនាក់រៅកែុងបញ្ជ ី<រដើម ស-២១> បស់ ក.ស.រ។ រវើយខាំោ
ុ ប់អា មាណ៍<រេើ វិធី

24

វដេ>រលាកក្សី<>សរក្មទបានេទាផេរនះ។ រៅររេវដេរលាកក្សីរឃើញរ្
ា ះអែករទ្ធស<ងា>
ី

25

រៅកែុងបញ្ជ ីវឹង
ែ ណា
៎

រតើរលាកក្សីមនក្បរ័នអ
ា ីរេ ដើមបីវឆករមើេរ្
ា ះ<ទ្ធំងវែឹងរទ

គឺរ្
ា ះ>វដេ

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាទខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
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ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

45

1

បានបញ្ជូ េ< ួទរវើយ> ឬមួយក៏ថារតើរលាកក្សី<អាទរនយេ់>ជាទូរៅរៅររេវដេរលាកក្សីបាន

2

ជួបរ្
ា ះ<អែក>រទ្ធសងាី <>រដើមបីរិនិតយ<រផាៀតផ្ទាត់>រមើេថា រតើរ្
ា ះងាីវឹង
ែ វមន ួទរវើយ ឬ

3

ក៏មិនទ្ធន់មនរទ រៅកែុងតារាងអិទវសេរនាះ?

4

ឆ៖ ជាទូរៅនាងខាំរុ ផ្ទតតរៅរេើឯកសា រដើម “បញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសទូេ” ទី១។ ទី២ រៅរបើមនអែក

5

-- របើសិនជាមនរ្
ា ះងាីមក គឺរយងរៅរេើឯកសា រដើម គឺរយើងអត់ទ្ធន់អាទសនាតថា គ្នត់វឹង
ែ មន

6

រ្
ា ះជាន់រីររេណាមករទ។

7

ា ះអែកណារៅកែុងបញ្ជ ី បស់នាងខាំុ រដាយរយងរៅរេើវតតមន
រឃើញថា គ្នត់រិតជាជាន់ជាមួយអែក រ្

8

វដេគ្នត់បានផតេ់ និងបង្ហាញរៅកែុងបញ្ជ ី បស់នាងខាំ។
ុ អ៊ា៊ីទឹងរាេ់ឯកសា បញ្ជ ីរ្
ា ះ បស់នាងខាំុ គឺ

9

ក្តូវវតបញ្ញជក់ថាមនឯកសា រផសងមួយរទៀត។ ជាទូរៅបញ្ជ ី បស់នាងខាំម
ុ ិនអាទមនឯកសា រទររេ

10

ខលះ។ បានន័យថា ជាទូរៅមនឯកសា រក្ទើនរេើសរីមួយ។ ប៉ាវនតររេខលះនាងខាំម
ុ ិនអាទយករ្
ា ះអែក

11

ទ្ធំងអស់វឹង
ែ យកមក ីរវេើ ិនរក្ទើនររក យកឯកសា រយងរក្ទើន។ អ៊ាទ
៊ី ឹងនាងខាំក្ុ គ្នន់ជក្មបថា នាងខាំុ

12

មិនអាទរឹងវផែករៅរេើវតឯកសា មួយរទ របើសិនជាក ណីោបា
ំ ទ់។ បានន័យថា ឧទ្ធវ ណ៍រេើកវេង

13

វតរៅឆ្ែំ១៩៧៨ វខធែូ វដេគ្នត់មនវតបញ្ជ ីសមលប់ រីរក្ពាះវរៅទងឆ្ែំ រវើយអ៊ា៊ី ទឹងវមនវតឯកសា

14

វតមួយៗរទ។ រវើយរបើសិនជាខសរីវឹង
ែ គឺរយងរៅរេើឆ្ែំ។ អ៊ា៊ីទឹងខាំរ
ុ ឹងពាក់រៅរេើឆ្ែំ៧៥, ៧៦

15

៧៧ រ ឿងរៅរេើឯកសា រដើម។ នាងខាំស
ុ ំបញ្ញជក់ថា រាេ់រ្
ា ះជាន់ ឬមិនជាន់ គឺរឹងពាក់រៅរេើឯក-

16

សា រដើម។ ប៉ាវនតនាងខាំស
ុ ំជក្មបថា កែុងបញ្ជ ី បស់នាងខាំផ្ទ
ុ ា េ់ ក៏មិនក្បាកដថាមិនមនរ្
ា ះជាន់វដ

17

រដាយសា វតរយើងមនឯកសា រផសងគ្នែ រវើយនិងរ្
ា ះរយងដូទជា ខាំបា
ុ នជក្មបអ៊ា៊ីទឹងថា ភាសា

18

វខា រយើង រ្
ា ះឪរក នាមក្តកូេ និងនាមខលួន ជួនកាេ រវើយរ្
ា ះបដិវតតន៍អាទក្ទេំក្ទបេ់គ្នែ។

19

ំ ។
អ៊ា៊ីទឹងនាងខាំក្ុ តូវក្បយ័តែក្បវយងខាលង

20

ប៉ាវនតរៅររេវដេឯកសា មួយរទៀតបានបង្ហាញ

រយើងនឹងអាទ ក

[១១:៤៣:៥២]

21

ស៖ រដើមបីឲ្យទាស់ថាខាំយ
ុ េ់អីវេ ដេរលាកក្សីនិយយ រលាកក្សីបានបញ្ញជក់រក្ទើនដងថា ក្បភរ

22

ទមបង បស់រលាកក្សីកែុងកា ទងក្កង <តារាង និងបញ្ជ ីរ្
ា ះអែករទ្ធស គឺ>ក្តូវរៅរមើេកំណត់ក្តា

23

<វដេរៅថា>បញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសទូេ។ កែុងក ណីវដេរលាកក្សីរមើេរៅរេើឯកសា ដថ្ទរទៀត រវើយ

24

រឃើញរ្
ា ះអែករទ្ធស មនររេវដេរលាកក្សីបញ្ចូ េរៅកែុងបញ្ជ ីវឹង
ែ គឺថារលាកក្សីរៅរិនិតយរមើេ

25

សិន ថារតើរ្
ា ះវែឹងមនរៅកែុងបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសទូេវមន ឬក៏មិនវមន។ រតើអ៊ី៊ាទឹងវមនរទ? ថារតើរលាក

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាទខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
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ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

1

ក្សីរធេើវបបរនះវមនរទ រដើមបីរទៀសវង<ឬកាត់បនថយ>រ្
ា ះជាន់គ្នែរនាះ?

2
3

46

ឆ៖ ោស រលាកក្បធាន ក្តឹមក្តូវ។
ក្បធានអងេជន
ំ ៖ំ

4

បាទ អ គណ។ ឥេូវរនះដេ់ររេសក្មកថ្ងៃក្តង់រវើយ អងេជំនំជក្មះក្បកាសសក្មកោប់រី

5

ររេរនះតរៅ វូតដេ់រម៉ាងមួយកនលះ រសៀេរនះសូមអរញ្ជ ើញទូេ វិញរដើមបីបនដកិទចដំរណើ សវនាកា ។

6

រវើយ ប៉ាវនតអងេជំនំជក្មះមននឹងសក្មកក៏សូមជក្មបជូនដេ់រមធាវីកា ពា កដី រខៀវ សំផន រវើយនិង

7

ា ះអែករទ្ធសទូេមនាី ស-២១
ភាគីថ្នរ ឿងកដីថាទំរពាះរសៀវរៅរណ៌ទឹកក្កូទវដេកត់ក្តាក្បោំថ្ងៃអំរីរ្

8

រនាះវផែកខាងក្គប់ក្គងសំណរំ ឿង និងអងេភារគ្នំពា សាកសីនិងអែកជំនាញ នឹងយកមកបង្ហាញជូនសាកសី

9

រិនិតយរៅកែុងអំេុងររេសក្មកថ្ងៃក្តង់។

10

បាទ រវើយបង្ហេប់ឲ្យមស្តនដី ដឋបាេតលាកា សក្មបសក្មួេជាមួយនឹង -- សក្មបសក្មួេផដេ់

11

កវនលងសក្មកសក្មប់សាកសី ដេ់សាកសី ូបរនះរៅកែុងររេសក្មកថ្ងៃក្តង់ រវើយនិងឲ្យអរញ្ជ ើញគ្នត់

12

ួមទ្ធំងមស្តនដីទាប់កា ិយេ័យសវរៅក្កមរសើបអរងេតមកកាន់កវនលងផដេ់សកខីកមាកែុងបនាប់សវនាកា

13

រនះរៅ រសៀេរនះរៅរវលារម៉ាងមួយកនលះ។

14

បង្ហេប់ឲ្យអន កសមនាី ឃំឃង
ំ នាំខួ ន
ល រលាក រខៀវ សំផន រៅកាន់បនាប់ ង់ោខា
ំ ងរក្កាមសាេ

15

សវនាកា

និងបង្ហេប់ឲ្យនាំខួ ន
ល គ្នត់ក្តេប់ទូេ ួមសវនាកា រៅកែុងបនាប់សវនាកា រនះ វិញ រៅ រសៀេ

16

រនះឲ្យបានមនរម៉ាងមួយកនលះ។

17

សក្មកទះ!

18

(សវនាកា សក្មករីរម៉ាង ១១:៤៦ នាទី ដេ់រម៉ាង ១៣:៣០ នាទី)

19

[១៣:៣០:៣៦]

20

ក្បធានអងេជន
ំ ៖ំ

21

អងេយ
ុ ទះ!

22

អងេជំនំជក្មះក្បកាសបនដកិទចដំរណើ កា នីតិ វិធីសវនាកា ។ រវើយមននឹងផដេ់រវទិកាជូនរៅភាគី

23

អងេជំនំជក្មះសូមជក្មបជូនដំណឹងដេ់ភាគីថ្នរ ឿងកដី

និងសាធា ណជនក្ជាបថា

សាកសីវដេមន

24

វសសនាម 2-TCW-946 វដេអងេជំនំជក្មះបានកំណត់កាេវិភាគសវនាកា ថាសាដប់សកខីកមា បស់

25

គ្នត់តាមក្បរ័នរា សាតទសសន៍រីក្បរទសអាេលឺម៉ាង់ រៅ រសៀេថ្ងៃទី១០ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧ រនាះ វូត

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

ដេ់ររេរនះ គឺរយើងដឹងកំណត់ថា មិនអាទក្បក្រឹតរត ៅបានរទ ឯរ័ត៌មនរផសងរទៀត រីក ណីសាកសី

2

2-TCW-946 រនះ អងេជំនំជក្មះនឹងជក្មបជូនដំណឹងជា -- រៅភាគីជាបនដបនាាប់កែុងររេឆ្ប់ៗខាង

3

មខរនះ។

4
5
6

រវើយសាកសីបានរិនិតយរមើេឯកសា វដេបានកត់ក្តាបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសទូេ

រទញ-ទូេរៅមនាី

ស-២១ រសៀវរៅរណ៌ទឹកក្កូទ ួទរវើយឬរៅ?
រលាកក្សី វន
ិ សធានី៖

7

សូមជក្មបរលាកក្បធាន នាងខាំបា
ុ នរិនិតយរមើេ ួទរវើយ។ នាងខាំបា
ុ នទទួេឯកសា រនះ ជាៗ

8

ហ្វតកូរី មករីមស្តនដីទាប់មនរៅវខធែូ រដាយនាងខាំម
ុ ិនបានរមើេជាទាប់រដើមរទ ប៉ាវនដអំេុងររេរម៉ាង

9

សក្មករនះ នាងខាំបា
ុ នរៅរិនិតយ ួទរាេ់រវើយ។

10

ក្បធានអងេជន
ំ ៖ំ
បាទ អ គណ។ សូមអរញ្ជ ើញរលាកក្សីរមធាវី អង់តា វេីសរស!

11
12

កញ្ញា អង់តា វេស
ី រស៖

13

សូមអធាក្ស័យរលាកក្បធាន <ខាំស
ុ ូមកាត់បនតិទ>។ ជាភាសាបារាំង ជាភាសាអង់រគលស រយើង

14

យេ់មិនសូវទាស់ពាក់រ័នន
ា ឹងសាកសីវដេរក្គ្នងទកសក្មប់ថ្ងៃវសែក។ ដូរទែះ សូមរលាកក្បធានបញ្ញជក់

15

មដងរទៀត រយើងមិនដឹងថារតើសាកសីវឹង
ែ គ្នត់មិនមកវតមដង ឬក៏គ្នត់មករៅដំណាក់កាេរក្កាយ រលាក

16

ក្បធាន កា បកវក្បដូទជាមិនសូវទាស់<រសាះ>។

17

ក្បធានអងេជន
ំ ៖ំ
បាទ

18

ថ្ងៃវសែកវដេកាេវិភាគសក្មប់សាដប់គ្នត់រៅថ្ងៃវសែកវែឹង

មិនអាទរធេើរៅបានរទ។

19

ទំរពាះរ័ត៌មនរផសងរទៀតរីគ្នត់វឹង
ែ អងេជំនំជក្មះនឹងជក្មបជូនភាគីជារក្កាយ រដាយសា មូេរវត

20

វូតដេ់ររេរនះ រយើងបានទទួេរ័ត៌មនតិទតួទ រវើយកំរងវតដំរណើ កា ក្បាក្ស័យទ្ធក់ទងគ្នែឲ្យ

21

ក្បាកដថារតើមនេទាភារអាទសាដប់សកខីកមា បស់គ្នត់បាន ឬក៏អត់។ វអត់ទ្ធន់ទាស់។ អ៊ា៊ីទឹងរវើយ

22

រយើងផដេ់រ័ត៌មនប៉ាណា ឹង

23

កាន់វតេែ រវើយបានបរណដើ ៗររេណា អងេជំនំជក្មះក្តូវសរក្មទថាយ៉ាងរម៉ាទរនាះ អងេជំនំជក្មះនឹង

24

ជក្មបជូនភាគីជាបនដបនាាប់។ អាទទំនង អាទបានរទ។ វអត់ទ្ធន់ទាស់ឥេូវ ថារតើសាដប់ ឬក៏មិន

25

សាដប់

រវើយនិងក្បឹងវក្បងរដើមបីទទួេរ័ត៌មនរីសាកសី ូបរនះឲ្យបានកាន់វតឆ្ប់

រីរក្ពាះបញ្ញាសថិតរៅដំណាក់កាេកំរងវតរធេើកា ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នត់

រវើយេទាផេរនះ

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

រយើងក្បឹងវក្បងរធេើអស់រីេទាភាររវើយ ប៉ាវនដេទាផេ វមិនបានដូទអេីវដេរយើងបានគិតរនាះរទ។

2
3

បាទ ជាបនដរនះ ផដេ់រវទិកាជូនរៅតំណាងសវក្រះរាជអាជាា រដើមបីបនដកា តាំងសំណួ រដញ
រដាេទំរពាះសាកសី។

4

[១៣:៣៤:២០]

5

រលាក រេេ េីសាក់៖

6
7

48

សូមអ គណរលាកក្បធាន។
សួ រដាយរលាក រេេ េីសាក់៖

8

ស៖ សូមជក្មបសួ រលាកក្សីសាកសី។ រលាកក្សីបាននិយយរក្ទើនដងរវើយ រៅររេក្រឹក

9

មិញថា រលាកក្សីបានទងក្កងបញ្ជ ី បស់ ក.ស.ទ.ស <គឺបញ្ជ ី>អែករទ្ធស<ស-២១>ទំនួន១៥.១០១

10

<នាក់>វដេជាបញ្ជ ីអែករទ្ធសទូេរនាះ ថារតើរលាកក្សីអាទក្បាប់បានរទថា ទំនួន<ក្បហ្វក់ក្បវវេ

11

ប៉ានាាននាក់ ឬ ប៉ានាានភាគ យ> កែុងទំរណាម<ទំនួន ១៥.១០០>នាក់វឹង
ែ <វដេក្សង់រទញរីបញ្ជ ីទូេ

12

ស-២១ រវើយ>ថារតើប៉ានាានភាគ យ<ទទួេបានរី>ក្បភរដថ្ទរទៀតរនាះ<រក្ីរីបញ្ជ ីទូេរនះ>?

13

ឆ៖ នាងខាំស
ុ ូមជក្មបថា

នាងខាំម
ុ ិនបានវិភាគរៅរេើ

ថារតើឯកសា វដេមនទំនួន៨៧១

14

ឯកសា មករីប៉ានាានភាគ យអែករទ្ធសទូេ ប៉ានាានភាគ យមករីឯកសា រផសងរទៀតរទ។ នាងខាំអ
ុ ត់បាន

15

វិភាគរទ សូមអភ័យរទ្ធស។

16
17
18

ស៖ <ប៉ាវនត>រលាកក្សីមនបានរិនិតយរមើេ រវើយដាក់បញ្ចូ េរៅកែុង រស្តសពតសីត នូវបញ្ជ ី
<ទូេ>អែករទ្ធស<ជាមន>សិន<?> រតើរលាកក្សី<រក្បើ> វិធីសាស្តសត<វែឹងឬ>?
ឆ៖ សក្មប់ វិធីសាស្តសតវដេនាងខាំបា
ុ នរធេើ គឺដំបូងបំផត

គឺនាងខាំរុ ផ្ទដតរៅរេើបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធស

19

ទូេ។ អ៊ា៊ីទឹងឯកសា ទ្ធំងឡាយណាវដេទ្ធក់ទងនឹងបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសទូេ រៅឆ្ែំ៧៥, ៧៦, ៧៧ និងឆ្ែំ

20

៧៨ ឬក៏៧៩ គឺនាងខាំរុ ផ្ទដតរេើឯកសា ទ្ធំងអស់វឹង
ែ ។ បានន័យថា ធមាតាបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសទូេមនទំនួន

21

បញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសទូេក្បោំថ្ងៃ ក្បោំវខ ក្បោំឆ្ែំ។ អ៊ា៊ីទឹងមនជាេកខណៈវបបវែឹង នាងខាំអា
ុ ទ វេូកខឹស

22

មួយៗ បនាាប់មករទៀត បាននាងខាំុ កឯកសា រផសងរទៀត វដេមនរៅកែុង ខូេឹម បនាាប់មករទៀត ដូទ

23

ថា ក្បវតតិ ូប ឬក៏ជាបញ្ជ ីអីរផសងរទៀត រក្ីរីបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសទូេ។

24
25

ស៖ ដូរទែះ ខាំទ
ុ ង់សួ រលាកក្សីថា រៅររេវដេរលាកក្សីរិនិតយរៅរេើបញ្ជ ី<ទូេ>អែករទ្ធស
<ទ្ធំងរនាះ> ួទរៅរវើយ<>

រតើរលាកក្សីអាទ<បា៉ាន់សាានបានរទ>ថា

រតើ<មនទំនួនអែករទ្ធស>

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

01486727

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧
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1

ប៉ានាាន<នាក់វដ ? រតើរលាកក្សីអាទក្បាប់រយើងបានរទថា> ភាគ<រក្ទើន>ថ្ន<មនសស>កែុងទំរណាម

2

<រ្
ា ះទ្ធំង

3

<សូម>រលាកក្សី<ជួយផតេ់ទរមលើយតាមកា ទងោំ បស់រលាកក្សីមក>?

4

១៥.១០០>នាក់វឹង
ែ <>ភាគរក្ទើន<រលាកក្សីទទួេបានរីបញ្ជ ីអែករទ្ធស

វមនរទ>?

[១៣:៣៧:២៨]

5

ឆ៖ សូមអភ័យរទ្ធស នាងខាំម
ុ ិនអាទផដេ់ឲ្យបានរទ។ រក្ពាះអីឯកសា រយើងរឹងពាក់រៅរេើ

6

ឯកសា វដេមន រវើយនាងខាំម
ុ ិនបានវិភាគរៅរេើប៉ានាានភាគ យវដេទំនួនអែករទ្ធសទូេ ប៉ានាានភាគ

7

ុ ូមបញ្ញជក់មួយវដ
យវដេយកមក ខនក្តូ បញ្ជ ីរផសងរទៀត រក្ីរីបញ្ជ ីអែករទ្ធសទូេ។ រីរក្ពាះនាងខាំស

8

ថា ធមាតាបញ្ជ ីឯកសា អែករទ្ធសទូេ មនររេខលះមនកា ខេះទរនាលះឯកសា ។ ដូរទែះ នាងខាំរ
ុ ឹងរៅរេើ

9

ឯកសា រដើម -- ដំបូងផត គឺបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសទូេ ថ្ងៃទី០១, ទី០២ វូតដេ់ថ្ងៃទី៣០ថ្នវខ បនាាប់មក

10

រទៀត បាននាងខាំរ
ុ ិនិតយរមើេរៅរេើបញ្ជ ីឯកសា ជាក្បោំវខ ថ្នវខ១។ បានន័យថា វខមករា អ៊ា៊ីទឹង មន

11

ថ្ងៃទី០១ វូតដេ់ថ្ងៃ៣០ និងមនបញ្ជ ីក្បោំវខថ្នអែករទ្ធសទូេ។ របើសិនជាក ណីវដេមិនមន នាង

12

ខាំស
ុ ូមរេើកជាក់វសដង រៅវខរមសា ឆ្ែំ១៩៧៧ រីទរនាលះរីថ្ងៃទី១៩ ដេ់ថ្ងៃទី៣០ វខវែឹង គឺអត់មនបញ្ជ ី

13

អែករទ្ធសទូេរទ។ នាងខាំរុ ក្បើបញ្ជ ីរផសង បានន័យថាបញ្ជ ីកាដប់ ួម បស់អក
ែ រទ្ធស ឬបញ្ជ ីអីរផសង រដើមបី

14

មកជំនួសរៅកវនលងវដេខេះទរនាលះ។ រដាយរយងរៅរេើឯកសា រដើមវដេរយើងបានរឃើញ។

15

[១៣:៣៩:០០]

16

ស៖ ឥេូវរនះខាំស
ុ ួ រលាកក្សីរផសងអ៊ា៊ីរទះវិញ រ័ត៌មនវដេរយើងទទួេបានរៅកែុងអនសស ណៈ

17

បស់រៅក្កម បូរេនេ័ គឺបានបញ្ញជក់ថា រលាកក្សីរធេើកា រេើគរក្មងរនះក្បវវជា២៤វខ។ រលាកក្សី

18

ោំរទ ថារតើរលាកក្សីទំណាយររេប៉ានាានវខ កែុងទំរណាម២៤វខវែឹង កែុងកា រិនិតយរមើេរៅរេើបញ្ជ ី

19

<ទូេ>អែករទ្ធស< ោប់រីបញ្ជ ីរដើមរគ វូតដេ់បញ្ជ ីទងរក្កាយរគបងែស់>?

20

ឆ៖ តាមបទរិរសាធន៍វដេនាងខាំរុ ធេើទ្ធក់ទងនឹងបញ្ជ ីរនះ

រៅឆ្ែំ១៩៧៦

នាងខាំរុ ក្បើ យៈ

21

ក្បវវេជាកនលះឆ្ែំ រីរក្ពាះឯកសា វែឹង វមនេកខណៈក្ទបេ់។ បានន័យថា មនទំនួនអែករទ្ធស --

22

ថ្ងៃវដេ -- បញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសទូេ ក្ទបេ់ជាមួយនឹងបញ្ជ ីកាដប់ ួម បស់អក
ែ រទ្ធស រវើយនិងអាទក្ទបេ់

23

ជាមួយនឹងអេីរផសងរទៀត។ បញ្ជ ីរផសងរទៀត រក្ីរីបញ្ជ ីវដេនាងខាំរុ ៀបរាប់។ បានន័យថា មនរៅកែុង

24

អនសស ណៈ រវើយរនះគឺជាអេីវដេនាងខាំុ បទរិរសាធន៍នាងខាំុ។ បនាាប់មករទៀត រៅឆ្ែំ៧៧ រនះនាងខាំុ

25

រផ្ទតតរៅរេើឯកសា វដេមន។

ឆ្ែំ១៩៧៧

បញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសទូេមនេកខណៈទាស់លាស់ជាងបញ្ជ ី

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

01486728

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័
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50

1

កាេឆ្ែំ៧៦

2

ោប់ខួ ន
ល ឬកវនលងវដេអែករទ្ធសទូេ។ អ៊ា៊ីទឹងរួកគ្នត់មនេកខណៈរ ៀប យថ្នបញ្ជ ី។ បានន័យថា ៧៧

3

មនេកខណៈទាស់លាស់។ ប៉ាវនតជាអកសេ រដាយសា ៧៧ រៅវខរមសាវែឹង គឺវបាត់ៗទំនួនបញ្ជ ីអែក

4

រទ្ធសទូេ។ រៅ ដូទវដេនាងខាំជ
ុ ក្មបអំមិញវែឹងគឺថ្ងៃទី១៩ ដេ់ថ្ងៃទី៣០។ អ៊ា៊ីទឹងនាងខាំក្ុ តូវវត ក

5

ឯកសា រផសងរដើមបីសាប់ផត រដើមបីគ្នក្ំ ទរៅរេើ រតើមនៗអែករទ្ធសទូេរិតអត់រៅថ្ងៃវឹង
ែ រៅទរនាលះ

6

ថ្ងៃវឹង
ែ រក្ពាះវអត់មនទំនួនររេវដេរយើងរធេើតាមថ្ងៃ។ រដាយខាំុ នាងខាំបា
ុ ន ករឃើញបញ្ជ ីកាតប់អក
ែ

7

រទ្ធស មនន័យថាមនជាតារាង រវើយបញ្ជ ីកាតប់អក
ែ រទ្ធសវែឹង បានបង្ហាញថាអែករទ្ធសមករីកវនលង

8

ណាៗ រៅទូេរៅថ្ងៃវឹង
ែ ។ អ៊ា៊ីទឹងនាងខាំន
ុ ឹងវសេង កឯកសា រផសងរទៀត រដើមបីគ្នក្ំ ទ រតើអាវែឹងវរិត

9

អត់? អ៊ា៊ីទឹងនាងខាំុ កឯកសា វដេបង្ហាញរីបញ្ជ ីកាតប់អែករទ្ធសវែឹង រទើបបាននាងខាំអា
ុ ទដាក់បាន ទី១។

10

រដាយសា ថារួកគ្នត់អក
ែ វដេរធេើបញ្ជ ីវឹង
ែ មនបទរិរសាធន៍កែុងកា សួ នាំរ្
ា ះកវនលង

[១៣:៤១:១២]

11

ទី២ ទ្ធក់ទងនឹងឆ្ែំ៧៨ ក៏អ៊ី៊ាទឹងវដ ៧៨ គ្នត់រ ៀប យតាមេំដាប់េំរដាយ។ បានន័យថា អែក

12

វដេរធេើបញ្ជ ីវឹង
ែ គ្នត់មនបទរិរសាធន៍កែុងកា រធេើបញ្ជ ី។ អ៊ា៊ីទឹងរ្
ា ះ បស់រួកគ្នត់គឺមនទាស់លាស់។

13

បាន ន័យថា ថ្ងៃវខឆ្ែំ បានន័យថា ថ្ងៃទី០១ បញ្ជ ីអែករទ្ធសទូេ និងមនបញ្ជ ីស បក្បោំវខ និងមនបញ្ជ ី

14

ស បក្បោំឆ្ែំ។ អ៊ា៊ីទឹងនាងខាំអា
ុ ទង្ហយ វតរេើកវេងវត ឆ្ែំវខធែូ ឆ្ែំ៧៨រទ វដេមនបញ្ញជ។ ោស

15

រវើយ--អ៊ា៊ីទឹងនាងខាំគ
ុ ិតថា រយងរៅរេើឯកសា វដេមនក្សាប់ រទើបបាននាងខាំអា
ុ ទនិយយថា របើៗ

16

ឲ្យនាងខាំក
ុ ំណត់ថា ប៉ានាានឆ្ែំ ប៉ានាានវខ វដេនាងខាំបា
ុ នរធេើ គឺររេខលះរយើងរមើេឯកសា សិន។ បនាាប់

17

មករទៀត រយើងសរក្មទទិតថា
ត ឯកសា វែឹង គឺដំបូងបំផត គឺរផ្ទតតរៅឯកសា អែករទ្ធសទូេ។ បនាាប់

18

មករទៀត បានរយើង កឯកសា រផសងៗតាមេំដាប់េំរដាយ។ អ៊ា៊ីទឹងឆ្ែំ៧៧, ៧៨ នាងខាំទ
ុ ំណាយររេ

19

ក្បវវេជាជិតមួយឆ្ែំ។ រវើយកនលះឆ្ែំរទៀត គឺ ៧៨ ទង៧៨ រដើមទូេជិត៧៩វែឹង រវើយនិងវសេង ក

20

ឯកសា រៅទួេវសលង។

21

ស៖ សូមអ គណ។

<ទរមលើយរនះរិតជាជួយបានរក្ទើនវដ ។>

ឥេូវរនះខាំទ
ុ ង់សួ រៅរេើ

22

ឯកសា មួយទំនួនរទៀតវដេវដេបង្ហាញរដាយរមធាវីកា ពា កដីកា រីក្រឹកមិញ គឺទ្ធក់ទងរៅនឹងសំណួ

23

វដេសួ ថា រតើឯកសា វដេរលាកក្សីរិនិតយវែឹងមនក្បភររីស-២១ ឬក៏អត់? រវើយខាំម
ុ ិនដឹងថារតើ

24

រលាកក្សីមនក្កូណូរនាះរៅសេ់វដ

25

E3/9850 ç E3/9850 គឺជាឯកសា វដេរគរោទសួ រៅរេើសាកសីរៅររេក្រឹកមិញរនះ។ សំរលាក

ឬអត់រនាះរទ ប៉ាវនតខំស
ាុ ំអនញ្ញាតរីក្បធាន រដើមបីផេ
ត ់ឯកសា

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

01486729

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

1

ក្បធានអនញ្ញាត។

2

[១៣:៤២:១៨]

3

ក្បធានអងេជន
ំ ៖ំ

4
5

51

បាទ អងេជំនំជក្មះអនញ្ញាត។
សួ រដាយរលាក រេេ េីសាក់៖

6

ស៖ រនះគឺជាឯកសា ទី១វដេរមធាវីកា ពា កតី នួន ជា បានបង្ហាញ រវើយបានសួ រលាកក្សី

7

កាេរីក្រឹកមិញរនះ<គឺ> E3/9850 គឺជាឯកសា មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ វដេជាបញ្ជ ីរ្
ា ះអែក

8

រទ្ធសទូេថ្ងៃ១៦ មករា ១៩៧៧។ រវើយខាំបា
ុ ន<គូសរណ៌>រៅកែុង<កូរឡាន>ទី១ <រេើបញ្ជ ីទូេ>

9

អែករទ្ធស<> គឺ ឯកសា ជា បស់មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ
D01167។ រតើរលាកក្សីបានសរងេត

10

រឃើញរទ ថាវមនឯកសា ដថ្ទរទៀត ដូទជា-- មនេកខណៈដូទឯកសា រនះវដ

11

រ ៀបរាប់អំរីអគ្ន

ឬក៏កវនលងវដេរគឃំអែករទ្ធសរនាះ? <កែុងកូរឡានទី១ ក្តង់កវនលង>រនះ<ទំនង>

12

រ ៀបរាប់អំរីអគ្ន

ឬក៏កវនលងវដេ<រួករគ>ឃំអក
ែ រទ្ធស<>។ <តាមកា រិនិតយរផាៀតផ្ទាត់ឯកសា >

13

រតើរលាកក្សីធាលប់រឃើញថាឯកសា ដថ្ទៗរទៀត<ដូទគ្នែរៅនឹងឯកសា រនះរទ? រតើរនះជាកា អនវតតទូរៅ

14

>វដ ឬរទ?

15

រលាកក្សី វន
ិ សធានី៖

16
17

ឆ៖ ោស ក្តឹមក្តូវរវើយរលាកក្បធាន នាងខាំធា
ុ ល ប់រឃើញ។ រវើយឯកសា រនះមនរក្ទើនរទៀត
រីរក្ពាះឯកសា រនះ គឺជាបញ្ជ ីរ្
ា ះអែករទ្ធសទូេរៅថ្ងៃទី។ បានន័យថា អែករទ្ធសទូេក្បោំថ្ងៃ។
ស៖

18
19
20

វដេមនតារាង

ឯកសា ទី២ វដេរមធាវីកា ពា កដីនួន ជា បានសួ គឺ E3/10398 រលាកក្បធាន ខាំស
ុ ូម

អនញ្ញាតផដេ់ឯកសា រនះជូនរៅសាកសីផងវដ ។ សូមរលាកក្បធានអនញ្ញាត។
ក្បធានអងេជន
ំ ៖ំ

21

អងេជំនំជក្មះអនញ្ញាត!

22

[១៣:៤៥:៥០]

23

សួ រដាយរលាក រេេ េីសាក់៖

24

ស៖ ឯកសា រនះ ក្បវវេជារលាកក្សី<រៅ>ោំ គឺជាបញ្ជ ីស រស ថ្ដ<រ្
ា ះ>អែករទ្ធស

25

គឺមនរ្
ា ះ <វឹង> សខម វដេរយើងបានរិភាកាកាេរីក្រឹកមិញរនះ <រៅក្តង់>រេខ១៩៦៨ រៅ

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

01486730

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

52

1

កែុងបញ្ជ ី បស់ក.ស.ទ.ស។ រយើងបានរធេើកា ក្សាវក្ជាវរៅកែុងតារាង<បញ្ជ ី> បស់ ក.ស.ទ.ស រៅ

2

ររេ<សក្មកអាហ្វ ថ្ងៃក្តង់ រវើយរយើងរឃើញថា អែករទ្ធសមែក់រនះគឺជាឧទ្ធវ ណ៍វតមួយគត់>

3

រៅកែុងបញ្ជ ី ក.ស.ទ.ស <កែុងទំរណាមអែករទ្ធស>១៥.០០០នាក់<>វដេក្តូវបានដកក្សង់។ រវើយខាំុ

4

ទង់បញ្ញជក់ឲ្យបានទាស់បនតិទ<រដើមបីខំអា
ាុ ទយេ់បាន>ថា

5

សខម មនរៅកែុងបញ្ជ ី បស់ ក.ស.ទ.ស ក៏ដូទជាមនរៅកែុងបញ្ជ ី<ទូេ>អែករទ្ធស<> រវើយបញ្ជ ី

6

ស រស ថ្ដរនះ<ក្តូវបានដកក្សង់ រវើយ>ជាអេីវដេរលាកក្សីរៅថា ជាឯកសា <ផសំ> រដើមបីគ្នក្ំ ទ

7

<រ័ត៌មនបវនថមអំរី>អែករទ្ធស<មែក់រនះ>។ រតើអ៊ី៊ាទឹងវមនរទ?

រតើក្តឹមក្តូវរទ

ថាអែករទ្ធស

<វឹង>

8

ឆ៖ ក្តឹមក្តូវរវើយរលាក រក្ពាះឯកសា រដើមវដេបង្ហាញថា វីង សខម គ្នត់បានទះរ្
ា ះ

9

រៅកែុងបញ្ជ ីមួយរទៀត វដេបង្ហាញរីបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសទូេ បនាាប់មករទៀត នាងខាំក
ុ ែុង កូរឡាន បស់គ្នត់

10

វែឹង គឺរដាយសា អត់មនរ័ត៌មនរីតួនាទី។ នាងខាំទ
ុ ង់បង្ហាញរីតួនាទីវដេជាអតីតសាស្តសាតោ យមករី

11

អារម ិកអ៊ា៊ីទឹងរៅ នាងខាំបា
ុ នដាក់រៅកែុងខំមិន វដេៗនាងខាំបា
ុ នស រស ួទរវើយ ថានាងខាំុបវនថម

12

រ័ត៌មន បស់គ្នត់ទូេរៅកែុងវែឹង រដើមបីក្គ្នន់វតឲ្យបានក្ជាបថា រ្
ា ះគ្នត់មន ួទរវើយ រវើយរយើង

13

ក្គ្នន់វតបវនថមតួនាទី បស់គ្នត់ វដេរយើងដឹងទាស់ថាគ្នត់មករីអារម ិក។

14

[១៣:៤៨:០៤]

15

ស៖ រៅកែុងឯកសា វដេខាំក្ុ បគេ់ជូនផង

រវើយវដេរមធាវីកា ពា កដីបានសួ វដ <កាេរី

16

ក្រឹកមិញរនះ> គឺE3/10398 <វឹង> សខម<ជា>រ្
ា ះរៅទំរ័ <ទី១២ ERN> វខា មនរេខ

17

01160038។ ខាំបា
ុ នគូសរណ៌រដើមបីឲ្យរលាកក្សីរិនិតយរមើេរវើយ។ អេីវដេខាំទ
ុ ង់សួ គឺថារលាកក្សី

18

បាននិយយ<សរងខបអំ>រីរ្
ា ះរនះ កាេរីក្រឹកមិញវដ ។ គឺថារៅតារាងទី២ ទងរក្កាយ <កែុងឯក-

19

សា រនះ>ក្បសិនរបើរយើងរមើេទំរ័ ទី១ វដេ<មនទំណងរជើងថា “រេខឯកសា ” រវើយអែករទ្ធស

20

មែក់ៗមនរេខរ ៀង បស់ខួ លន។ សូមរទ្ធស មនរេខកែុងឯកសា វែឹង សក្មប់ វឹង> សខម គឺ

21

<មនរេខស បទ្ធំងអស់>កែុងឯកសា ដេ់រៅ១១ឯរណាះ។ <ខាំទ
ុ ង់សួ ថា> រតើរលាកក្សីធាលប់រឃើញ

22

កំណត់ក្តា<>ស-២១ វដេមនតារាងវបបរនះវដ ឬរទ? រវើយវដេតាមកា រិនិតយ បស់រលាកក្សីថា

23

រតើតារាងវែឹងរគរធេើរដើមបីអី?េ

24
25

ឆ៖ រយងរៅតាមបទរិរសាធន៍ បស់នាងខាំុ នាងខាំស
ុ ូមជក្មបថា តារាងរនះ គឺជាតារាងទំនួន
ឯកសា

រវើយអែកវដេរធេើតារាងរនះ គ្នត់មនរ្
ា ះរៅរក្ី ខាំអ
ុ ត់ដឹងរ្
ា ះរិតក្បាកដគ្នត់យ៉ាង

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

រម៉ាទរទ។ គ្នត់រ្
ា ះ ក្តូវ រវើយគ្នត់ជាអែកខាងក្គប់ក្គងឯកសា ។ បានន័យថា ឲ្យវតអែករទ្ធសវដេ

2

ទូេ គឺក្តូវវតក្គប់ក្គង់ ក្តូវវតមនទំនួនឯកសា ប៉ាវនតនាងខាំធា
ុ ល ប់ -- សក្មប់រ្
ា ះគ្នត់ វដេរ្
ា ះ

3

វីង សខម រនះ គឺនាងខាំម
ុ ិនដឹងថា រតើឯកសា បស់គ្នត់មនទំនួន១១ដូទអេីវដេរៅកែុងឯកសា បញ្ញជក់

4

វែឹងៗរទ។ រដាយសា បស់រយើង នាងខាំុ វេូកខឹស -- នាងខាំរុ ផ្ទដតរៅរេើវតបញ្ជ ីអែករទ្ធសទូេ។ អ៊ា៊ីទឹង

5

ររេខលះវដេមនរ័ត៌មនបវនថមរទើបនាងខាំប
ុ វនថម របើអត់រទ ររេខលះនាងខាំម
ុ ិនបានបវនថមទ្ធំងក្សុង។

6

ឧទ្ធវ ណ៍ដូទឯកសា រនះ

7

វដេមនរៅកែុងបញ្ជ ីវឹង
ែ ទ្ធំងអស់រទមនវតគ្នត់មែក់រទ។

8

វដេគ្នត់បង្ហាញវែឹង

គឺមិនបានបវនថមរ័ត៌មនទ្ធំងអស់ទំនួនអែករទ្ធស

[១៣:៥០:២៨]

9

ស៖ និយយអំរីបញ្ញាអែករទ្ធសវដេមនកំណត់ក្តារក្ទើនរៅស-២១រនាះ រៅកែុងតារាងរស្តសពត

10

សីត បស់រលាកក្សី<មនទរនាលះ>វដេរលាកក្សី<ផតេ់រេខ>រយងរៅរេើឯកសា គ្នំក្ទ<ទ្ធំងបួន។

11

ដូរទែះ រៅក្តង់កូរឡានសូនយ> មនអកស “អូ” < វូត>ដេ់អកស “< វី>” <រដាយមនទំណងរជើង

12

ដាក់ថា> “ឯកសា បស់មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ” <មនរេខឯកសា > ក្រមទ្ធំងរេខ ERN

13

រវើយ<រលាកក្សីមនទរនាលះសក្មប់បំររញដេ់រៅបួនដង>។ ដូរទែះ ខាំទ
ុ ង់សួ ថា រតើរលាកក្សីធាលប់

14

រឃើញអែករទ្ធសណាវដេមនឯកសា គ្នំក្ទរេើសរីបួនវដ ឬរទ?

15

តារាងរស្តសពតសីត បស់រលាកក្សីវឹង
ែ គឺកក្មិតក្តឹមវត<ឯកសា រយង>បួនវតប៉ានន៎ង?

<របើដូរទែះវមន>

រវតអេីបានជា

16

ឆ៖ នាងខាំស
ុ ូមជក្មបថា កែុងទំរណាមឯកសា ទ្ធំង ១៣.៣៨៣ឯកសា ទ្ធំងអស់រនាះ រួក

17

គ្នត់នឹងមនរ្
ា ះរក្ទើនដងជាងបួនដងរៅរទៀត។ ប៉ាវនតរដាយសា វតររេរវលា បស់នាងខាំម
ុ នកំណត់

18

គឺនាងខាំរុ ធេើរៅតាមថាមស៍ឡាញ បានន័យថា យៈររេ -- ឧទ្ធវ ណ៍នាងខាំដ
ុ ូទជាឯកសា រនះ គឺរៅ

19

ឆ្ែំ៧៦។

អ៊ា៊ីទឹងកែុងទរនាលះររេឆ្ែំ៧៦

នាងខាំអា
ុ ទ កបានទំនួនឯកសា ប៉ានាានវដេទ្ធក់ទងនឹងរ្
ា ះ

20

បស់រួកគ្នត់ នាងខាំបា
ុ ន -- ររេខលះនាងខាំបា
ុ នក្តឹមវតរិនិតយរមើេដឹងថារ្
ា ះគ្នត់ រួកគ្នត់មន

21

រវើយមនរ័ត៌មនដូទគ្នែ នាងខាំម
ុ ិនបានបញ្ចូ េរៅកែុងបញ្ជ ី បស់នាងខាំរុ ទ។ ប៉ាវនតរបើសិនជាក ណីវដេ

22

មនបវនថម ដូទរ្
ា ះ ឧទ្ធវ ណ៍គ្នត់កាេរីដំបូង រ្
ា ះ វីង សខម វែឹងគ្នត់ជាអែករទ្ធសមករី

23

តាថ្េ បានវតប៉ាណា ឹង វអត់មនរ័ត៌មនបវនថម រវើយរៅកែុងឯកសា វដេនាងខាំបា
ុ នរឃើញរនះគឺមន

24

បវនថមថា គ្នត់ជាសាស្តសាដោ យមករីអារម ិក។ អ៊ាទ
៊ី ឹងនាងខាំក្ុ តូវវតបវនថម រវើយដាក់រៅកែុងកំណត់

25

ទំណាំ បស់នាងខាំថា
ុ
នាងខាំបា
ុ នបវនថមរ័ត៌មនរនះ រយងតាមឯកសា រនះរៅកែុងរ្
ា ះ បស់មែក់ --

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

01486732

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

1
2

54

បស់ៗបគេេវែឹង។
[១៣:៥២:៤៦]

3

ស៖ បញ្ញាដថ្ទរទៀតវដេរោទសួ ទ្ធក់ទងរៅនឹងតារាងរស្តសពតសីត រវើយនិង<កូរឡានរៅ>

4

ជួ <បនាាប់ រៅកែុង រស្តសពតសីត មនអកស “W” មនទំណងរជើងថា “រេខ ERN ថ្នទំរ័ វដេពាក់

5

រ័ន”ា រវើយជាទូរៅ ឯកសា >មនរេខ ERN <វដេរទញរីឯកសា ក្បភររផសងៗរទៀត រក្ីរី

6

ឯកសា ជាក់លាក់ វដេរគក្សង់រធេើបញ្ជ ី។> ដូរទែះ ខាំទ
ុ ង់សួ ថា <រតើមនមូេ>រវតអេីបាន<ជាមន

7

កូរឡានជាប់អកស “W” រវើយមន>រេខ ERN <ថ្នទំរ័ ពាក់រ័ន>
ា ?

8

ឆ៖ សក្មប់រេខ ERN ជាទូរៅនាងខាំយ
ុ ករក្បើមក -- នាងខាំបា
ុ នរមើេឯកសា វដេមករី

9

ក ណី០៣ -- ០១ និង ០២ (សូមរទ្ធស) រដាយសា ឯកសា រនះគឺមកក ណី០១ និង០២ រទើបបានមន

10

រេខ ERN។ រវើយររេរនាះ ក្បធានក្កុម បស់នាងខាំុ គ្នត់បានអនញ្ញាតឲ្យខាំរុ ក្បើក្តឹមវតរេខ ERN

11

ជាៗទំរ័ ជារេខទំរ័ ។ បានន័យថារេខ ERN ជារេខទំរ័ អ៊ាទ
៊ី ឹងគ្នត់អនញ្ញាតឲ្យនាងខាំរុ ក្បើក្តឹមវត

12

រេខទំរ័ ។ អ៊ា៊ីទឹងនាងខាំប
ុ វនថម ERN បានន័យថា 00 ប៉ានាានអ៊ា៊ីទឹង រៅកែុងក ណីវដេនាងខាំប
ុ វនថម

13

រ័ត៌មន។ ប៉ាវនតក ណីវដេររេវដេនាងខាំរ
ុ ិនិតយរមើេថា ឯកសា វែឹងរ្
ា ះមែក់វឹង
ែ មនរ័ត៌មន

14

អាទដូទគ្នែជាមួយនឹងឯកសា វដេនាងខាំបា
ុ នរមើេមន ួទរវើយ អ៊ាទ
៊ី ឹងនាងខាំអ
ុ ត់បានបវនថម។ រវើយ

15

នាងខាំស
ុ ូមជក្មបថា មនឯកសា ជារក្ទើនមិនវមន -- បានន័យថា មិនវមនមនវតបគេេមែក់រនះរទ

16

វដេមនឯកសា មដង -- បួនដង។ មនអែករផសងរទៀតមនរក្ទើន ប៉ាវនតរដាយសា វតររេរវលានាងខាំុ

17

មនកំណត់ នាងខាំរុ ផ្ទដតរៅរេើបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសទូេ។ អ៊ា៊ីទឹងនាងខាំក
ុ ំណត់រៅតាមឆ្ែំ តាមររេរវលា

18

អ៊ា៊ីទឹង នាងខាំម
ុ ិនអាទបវនថម មនររេរវលារដើមបីរមើេរួកគ្នត់រក្ទើនជាងវែឹងរទៀតរទ។

19
20

[១៣:៥៤:៥៣]
ស៖ ក្បធានបទទងរក្កាយវដេខាំទ
ុ ង់រិភាកាជាមួយរលាកក្សីរៅថ្ងៃរនះ

គឺទ្ធក់ទងរៅនឹង

21

មូេរវតវដេរមធាវីបានរេើករេើង ួទមករវើយវដ

រវើយរេើករេើងជាញឹកញាប់រៅកែុងកិទចដំរណើ

22

កា នីតិ វិធីរនះ គឺថាទង់ដឹងរវតផេថា រវតអេីបានជាមនអែករទ្ធសវត៥.៥១២ប៉ារណា
ា ះ វដេ<មន

23

កាេប ិរទេទករមាទរៅកែុងតារាងបញ្ជ ី បស់ ក.ស.ទ.ស> រវើយរលាកក្សីក៏បានបញ្ញជក់រដាយក្តួសៗ

24

វដ កាេរីក្រឹកមិញ រក្ពាះថា រលាកក្សី<រផ្ទតតវត>រៅរេើបញ្ជ ី<ទូេ>រ្
ា ះអែករទ្ធស<ជាទមបង>

25

រវើយមិនមនររេរវលាក្គប់ក្គ្នន់កែុងកា រិនិតយរមើេរៅរេើបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសវដេក្តូវបានសមលប់។ <អេី

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

វដេខាំទ
ុ ង់បញ្ញជក់គឺថា> រតើខំយ
ាុ េ់ក្តឹមក្តូវរទ វដេថារលាកក្សីមិនមនររេរវលាក្គប់ក្គ្នន់កែុងកា

2

រិនិតយរៅរេើបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធស<វដេ>ក្តូវ<ករមាទ

3

បញ្ចូ េរៅកែុងតារាងរស្តសពតសីត បស់រលាកក្សីរនាះ<រទ>?

រវើយ>រលាកក្សីមិនមនររេក្គប់ក្គ្នន់រដើមបី

4

ឆ៖ ោស រលាកក្បធានក្តឹមក្តូវ។

5

ស៖ រដាយសា វតរមធាវីកា ពា កដីរេើករ ឿងរនះ ជារ ឿងធំ ដូរទែះ ខាំទ
ុ ង់បង្ហាញនូវបញ្ជ ីអក
ែ

6

រទ្ធសក្តូវបានសមលប់ រវើយនិងរិនិតយរមើេទ្ធំងអស់គ្នែ រវើយនិងសួ ថារតើវអាទ ថារតើតារាងរនះ

7

ក្តូវបានបញ្ចូ េរៅកែុងតារាង ស-២១ បស់ ក.ស.ទ.ស វដ ឬក៏អត់?

8

រលាកក្បធាន ខាំស
ុ ូមអនញ្ញាតផដេ់ឯកសា E3/8463 គឺERN វខា មនរេខ 00016040 ដេ់

9

<16074>, អង់រគលសមន <01032508> ដេ់ 2536 គឺជាបញ្ជ ីស-២១ វដេមនទំណងរជើងថា

10

“<បញ្ជ ី>អែករទ្ធសក្តូវបានករមាទថ្ងៃ២៧ ឧសភា ៧៨”។ ដូរទែះ ខាំស
ុ ំកា អនញ្ញាតរីរលាកក្បធានរដើមបី

11

ក្បគេ់ឯកសា រនះ ជូនរៅដេ់សាកសី។

12

ក្បធានអងេជន
ំ ៖ំ

13

អងេជំនំជក្មះអនញ្ញាត។

14

[១៣:៥៧:៤៩]

15

សួ រដាយរលាក រេេ េីសាក់៖

16

ស៖ ឯកសា វដេខាំក្ុ បគេ់ជូនសាកសីរនះ គឺជាបញ្ជ ីវដេមនរ្
ា ះថា “<បញ្ជ ី>អែករទ្ធស

17

ក្តូវបានករមាទថ្ងៃ ២៧ ឧសភា ៧៨”។ បញ្ជ ីរនះគឺទះ<រៅខាងទង>ថ្ងៃទី<២៩> ឧសភា រវើយមន

18

រ្
ា ះ<អែករទ្ធស>៥៨២នាក់<>វដេក្តូវបានរគបញ្ជូ នរៅសមលប់។ រវតផេវដេខាំស
ុ ួ អំរីតារាង

19

មួយរនះ ខាំម
ុ ិនដឹងថារតើរលាកក្សីអាទ<ក្សង់រ័ត៌មនបាន ឬមិនបានរៅកែុង រស្តសពតសីត បស់រលាកក្សី

20

ប៉ាវនតរបើរលាកក្សី ករ័ត៌មនបាន សក្មប់កាេប ិរទេទថ្ងៃទី២៧ វខឧសភា ឆ្ែំ១៩៧៨ កែុងកូរឡានកាេ

21

ប ិរទេទករមាទ រៅកែុង>រស្តសពតសីត<> បស់ ក.ស.ទ.ស < វិញរនាះ រលាកក្សីនឹងរឃើញ> មនវតអែក

22

រទ្ធស១០៧ប៉ារណា
ា ះ វដេក្តូវ<កត់ក្តាទករៅកែុងកាេប ិរទេទកូរឡានករមាទរនះ។ បញ្ជ ីរនះមនរ្
ា ះ

23

ទំនួន>៥៨២<រ្
ា ះ។ រវតផេវដេខាំោ
ុ ប់រផតើមបញ្ជ ីរនះ គឺរៅររេ>រយើង< ករមើេរ្
ា ះ រវើយ

24

ក្សង់រ័ត៌មន គឺរយើងរឃើញមនកាេប ិរទេទសមលប់ មនអែករទ្ធសទំនួន>១០២នាក់ <ដំបូង គឺរៅ

25

៦ទំរ័ ដំបូងក្តូវបានកត់ក្តាកាេប ិរទេទករមាទ ទះថ្ងៃទី២៧ វខឧសភា ឆ្ែំ១៩៧៨។ រវើយអែកវដេរៅ

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

សេ់គឺមិនមនកា ប ិរទេទរទ។> ដូរទែះ <ខាំទ
ុ ង់សួ ថា រវតអេីបានជាអ៊ា៊ីទឹង? រតើ>រលាកក្សីអាទោំ

2

<ឯកសា រនះ>រទ<? រតើរលាកក្សីរៅោំរទ ថា>រវតអេីបានជារលាកក្សីមិនអាទ<>កត់ក្តាថ្ងៃអក
ែ

3

រទ្ធសទ្ធំង <៥៨០នាក់> រនាះ?

4

រលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

5

រលាកក្បធាន ខាំស
ុ ូមជំទ្ធស់រៅនឹងសំណួ រនះ។ រក្ពាះថាឯកសា វខា

<>មិនមន<វតមួយ

6

រនាះរទ វត>ជាកា ទងក្កងឯកសា វខា ជារក្ទើន។ ដូរទែះ កា យក<បញ្ជ ី>វតមួយមកបង្ហាញ<សាកសី

7

រដាយបញ្ជ ីរនាះមនកាេប ិរទេទជាក់លាក់ ខាំថា
ុ >ជាកា បង្ហាញវដេមិនក្តឹមក្តូវ។

8

ថា> ខាំ<
ុ មនកា េំបាក>រមើេឯកសា <រដើមជា>ភាសាវខា <ប៉ាវនត>ឯកសា <វដេមនរេខ> E3

9

<តាមរិត វសីសង្ហេក់គ្នែរៅនឹងឯកសា ជារក្ទើនរទៀត វដេមនទក្មង់រផសងៗគ្នែ។េ>។<>ដូរទែះ

10

<ទាស់ណាស់

ខាំជ
ុ ំទ្ធស់រៅនឹងសំណួ រនះ រដាយសា វតវបង្ហាញនូវអេីវដេជាកា មិនក្តឹមក្តូវ។

11

[១៤:០០:៥៥]

12

រលាក រេេ េីសាក់៖

13

ខាំស
ុ ូមបញ្ញជក់ថា រនះជាកា និយយមិនក្តឹមក្តូវ។ រក្ពាះថា ខាំប
ុ ញ្ញជក់ទាស់រីរេខ ERN ួទ

14

រវើយ រវើយវជាកា វផែកមួយថ្នឯកសា E3/8463 <សីសង្ហេក់គ្នែរៅនឹង>បញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសជារក្ទើន

15

<រទៀត គឺថាវក្តឹមក្តូវរវើយ។> រវើយERN វដេខាំបា
ុ នដកក្សង់ គឺជាបញ្ជ ី -- គឺជារេខ ERN

16

វដេបានបង្ហាញរីបញ្ជ ីវតមួយប៉ារណា
ា ះ<> គឺ<ជាបញ្ជ ី>អែករទ្ធស <មនទំណងរជើងថា “បញ្ជ ីអក
ែ

17

រទ្ធសក្តូវករមាទរៅ>ថ្ងៃទី២៧ ឧសភា ៧៨”។ គឺមនរីរេខ១ ដេ់រេខ៥៨២ រវើយមនកាេ

18

ប ិរទេទទាស់លាស់។ <ទាស់ណាស់ រនះជាឯកសា ដ៏ក្តឹមក្តូវ ជាក្បធានបទសក្មប់សំណួ រនះ>

19

រវើយខាំបា
ុ នសួ េទ <យ៉ាងទាស់អំរីបញ្ជ ីរនះ> ួទមករវើយ<វដ ដូទរលាក រលាកក្សីរៅក្កមអាទ

20

ទងោំ។ ដូរទែះ រយើងមនមូេដាឋនទាស់មួយសក្មប់>សាកសួ សាកសី ូបរនះ អំរីបញ្ជ ីមួយរនះ។

21
22
23
24
25

ក្បធានអងេជន
ំ ៖ំ
បាទ អងេជំនំជក្មះគិតថាសំណួ រនះអាទសួ បាន រវើយអងេជំនំជក្មះបដិរសធនូវរសទកដីជំទ្ធស់
បស់រមធាវីកា ពា កដី រលាករមធាវី វិទទ័ កូរប៉ា។
សាកសីរឆលើយតបនឹងសំណួ បស់សវក្រះរាជអាជាា ងអនត ជាតិ។
រលាកក្សី វន
ិ សធានី៖

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

01486735

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

1

57

ឆ៖ សូមរលាកអាទជួយរ ៀបសំណួ មដងរទៀត រដើមបីង្ហយក្សួេនាងខាំរុ ឆលើយ។

2

[១៤:០២:២៨]

3

សួ រដាយរលាក រេេ េីសាក់៖

4

ស៖ ជារិរសសសំណួ បស់ខំទ
ាុ ំរពាះបញ្ជ ីមួយរនះ ក្បសិនរបើរលាក -- របើរយើងរមើេវតរ្
ា ះ

5

១០២នាក់ គឺមនរៅ៦ទំរ័ ដំបូង។ ទំរ័ ទី១ ដេ់ទំរ័ ទី៦។ ឯកាេប ិរទេទសមលប់រោេរៅថ្ងៃទី២៧

6

ឧសភា ៧៨ ក៏មន<កែុងរស្តសពតសីត បស់រលាកក្សីវដ > ប៉ាវនដអក
ែ រទ្ធសរក្កាយៗ គឺថាមិនបានដាក់

7

បញ្ចូ េរៅរេើបញ្ជ ីរនះរទ។

8

រដើមបីរិនិតយ រផាៀងផ្ទាត់បញ្ជ ីវដេយករៅករមាទរោេវែឹងឲ្យអស់រនាះរទ។ រតើរលាករៅោំ រលាកក្សី

9

រៅោំរទថារវតអេីបានជាកាេប ិរទេទរៅករមាទរោេវែឹង គឺថាយកមកបញ្ញជក់វតសក្មប់អក
ែ រទ្ធស

10

អ៊ា៊ីទឹងរវើយរលាកក្សីក៏បានបញ្ញជក់វដ ថា

រលាកក្សីមិនមនររេរវលា

វត១០០នាក់<ដំបូង>ប៉ារណា
ា ះ?

11

ឆ៖ នាងខាំគ
ុ ិត តាមអេីវដេនាងខាំបា
ុ នរមើេ បញ្ជ ី បស់នាងខាំុ បានន័យថា ដំបូងបំផតនាងខាំរុ ក្បើ

12

បញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសទូេ។ រៅររេវដេខាំរុ ក្បើ ួទរវើយ មនទំនួនថ្ងៃ។ កែុងថ្ងៃវដេបញ្ជ ីសមលប់រនាះ រគមន

13

ណូ ត ថារៅខាងទងវែឹង រគដាក់ ថ្ងៃទីប៉ានាាន។ អ៊ា៊ីទឹងនាងខាំវុ ឆកទ្ធំងអស់។ បានន័យថា របើសិនជាគ្នត់

14

មនទំនួនថ្ងៃដូទគ្នែ ររេខលះនាងខាំអ
ុ ត់បានបញ្ចូ េរទ រដាយសា វតទំនួនទ្ធំងអស់គឺដូទ -- បានន័យថា

15

គ្នត់ទនែិន័យមនរវើយ វតនាងខាំអា
ុ ទមនររេក្គប់ក្គ្នន់កែុងកា រធេើ ទី១។ ទី២ សក្មប់ឯកសា រនះវត

16

មដង នាងខាំស
ុ ូមជក្មបថា ររេវដេរយើងរមើេរៅរេើ េីស ថាថ្ងៃទី២៧ ឆ្ែំ -- វខឧសភា ឆ្ែំ១៩៧៨

17

ររេវដេរយើង វេីេធ័ វតប៉ាណា ឹង វរទញវត១០០ជាងរទ។ ប៉ាវនដកែុងេីស ឯកសា រដើម វមនរេើស

18

វែឹង។ បានន័យថា នាងខាំរុ យងរៅរេើឯកសា រផសងរទៀត។ មិនវមន -- ជួនកាេកែុងថ្ងៃសមលប់វឹង
ែ

19

មិនក្បាកដថា រ្
ា ះអស់វឹង
ែ មនវតមួយថ្ងៃវឹង
ែ រទ អាទមនរី ថ្ងៃ ររេវដេរយើង វេីេធ័ វត២៧

20

វខឧសភា ៧៨ រទញវតទំនួនប៉ាណា ឹង។ អ៊ា៊ីទឹងអាទមនរ្
ា ះវែឹងដវដេ វតរៅអាទថ្ងៃ២៨ ឬក៏ថ្ងៃអី ខាំុ

21

អត់ទាស់។ ប៉ាវនតក្គ្នន់ខំទ
ាុ ង់ជក្មបថា តាមរធេើវដេនាងខាំធា
ុ ល ប់រធេើ ថ្ងៃសមលប់មិនវមនមនវតមួយរទ

22

ជួនកាេរៅតាមអែកវដេរធេើេីស រធេើបញ្ជ ីរទៀត។ ជួនកាេគ្នត់អាទដាក់ថ្ងៃៗទងរក្កាយវដេគ្នត់បាន

23

រធេើវឹង
ែ គឺថ្ងៃ២៩អ៊ា៊ីទឹងរៅ រៅកែុងេីស។ វតសក្មប់នាងខាំផ្ទ
ុ ា េ់គឺ អេីវដេនាងខាំបា
ុ ន ីវយូ គឺរៅតាម

24

ឯកសា វដេមនក្សាប់។

25

ក្សរដៀងគ្នែ ឬក៏ខសរីវឹង
ែ ។ ឬក៏ថា នាងខាំទ
ុ ង់ជក្មបថា ររេខលះរបើសិនជារ្
ា ះវែឹងគ្នត់មនរវើយ

អ៊ា៊ីទឹងនាងខាំគ
ុ ិតថា

អារនះវអាទមនឯកសា មួយរទៀត

វដេដាក់ថ្ងៃ

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

01486736

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

58

1

នាងខាំអ
ុ ត់បញ្ជូ េរទ រដាយសា វតរយើងអត់វូក
េ ខឹសរៅរេើបញ្ជ ីសមលប់។ រវើយមួយរទៀត ររេខលះក៏

2

ជាកំវសផ្ទាេ់ខួ ន
ល វដ រក្ពាះអីរយើងអត់ោទ្ធ
ំ ង
ំ អស់។ រវើយនិយយឲ្យក្តង់គឺ អត់មនររេរវលាក្គប់

3

ក្គ្នន់ រដើមបីរផ្ទតតរៅរេើបញ្ជ ីសមលប់។ បានន័យថា នាងខាំុ ីវយូវ របើសិនជារួកគ្នត់មនរ្
ា ះរវើយ គឺ

4

នាងខាំម
ុ ិន -- មនររេក្គប់ក្គ្នន់រដើមបីបញ្ជូ េបញ្ជ ីសមលប់ នាងខាំប
ុ ញ្ចូ េ។ ប៉ាវនតររេខលះនាងរធេើបាន

5

ពាក់កណា
ដ េទី អាទររេរវលាកំណត់រយើងក្តូវផ្ទលស់បូ ត រធេើបនតរៅឯកសា មួយរផសងរទៀត រដើមបីរយើង

6

មូវ័េ រវីត រៅមខរទៀត ោស។

7

[១៤:០៦:៣៩]

8

ស៖ ខាំយ
ុ េ់រវើយរីបញ្ញារនះ។ បាទ រដើមបីក្បតិោ ឹកគឺថា រយើងក៏វសេង កកាេប ិរទេទថ្ងៃទី

9

២៨ ឧសភា ៧៨ រនាះវដ ។ ថារតើមនកាេប ិរទេទរនះវដ ឬក៏អត់? រមើេរៅ ករមើេរៅអត់រឃើញ

10

មនរទ។ អ៊ា៊ីទឹង <រលាកក្សីបានក្ជាបក្សាប់រវើយ> អែករទ្ធស<ទ្ធំងអស់៥៨២>នាក់រៅរេើបញ្ជ ីរនះ

11

វតជាង៤០០នាក់ គឺថាមិនមនរឃើញបញ្ញជក់អំរីកាេប ិរទេទករមាទរោេរទ។ ខាំស
ុ ំបង្ហាញឧទ្ធវ ណ៍

12

រី បីជូន។ បាទ រដើមបីរិនិតយទ្ធំងអស់គ្នែរមើេ ថារតើវមនអេីរកើតរេើងរៅដេ់កាេប ិរទេទករមាទរោេ

13

រនះ ឬក៏អត់? រលាកក្បធាន គឺមនបញ្ជ ីករមាទរោេទំនួនបួនរៅកែុងឯកសា E3/2285 ç E3/2285

14

រយើងខាំស
ុ ំកា អនញ្ញាតផតេ់ឯកសា រដើមរនះរៅឲ្យសាកសីរិនិតយរមើេ រវើយខាំន
ុ ឹងផតេ់ ERN រៅតាម

15

រក្កាយ មួយៗរៅតាមរនាះ។

16

ក្បធានអងេជន
ំ ៖ំ

17

បាទ អងេជំនំជក្មះអនញ្ញាត។

18

(មស្តនតីតលាកា យកឯកសា ជូនសាកសី)

19

សួ រដាយរលាក រេេ េីសាក់៖

20

ស៖ បាទ សក្មប់ក្បតិោ ឹកគឺឯកសា ទ្ធំងបួនរនះ វដេបានផតេ់ជូនរៅសាកសីមនដូទតរៅ

21

ឯកសា ទ្ធំងបួនរនះគឺរទញមករីឯកសា E3/2285។ បញ្ជ ីទី១ ជាបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសករមាទ រៅថ្ងៃទី០៩

22

<វខធែូ> ១៩៧៧ ERN ជាភាសាវខា 00009293 ដេ់ <9302> រវើយអង់រគលស 00873605 ដេ់

23

633។

24

00009147 ដេ់ 9162, អង់រគលស 00873281 ដេ់ 320។ ឯកសា ទី ៣ ជាបញ្ជ ីអែករទ្ធសករមាទរៅ

25

ថ្ងៃទី០៣ វខសីហ្វ ៧៧ វខា 00009247 ដេ់ 9254, អង់រគលស 00873521 ដេ់ 540។ ឯកសា ទី

<ឯកសា >ទី២

គឺបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសករមាទរៅថ្ងៃទី១៥

តលា

៧៧

ERN

ជាភាសាវខា

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

01486737

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

59

1

<៤ និងទងរក្កាយរគ> ជាបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសករមាទ<>រៅថ្ងៃទី២០ កកេដា ១៩៧៧, វខា 00009226

2

ដេ់ 9233, អង់រគលស 00873466 ដេ់ 486។ រលាកក្សីសាកសីមូេរវតវដេខាំផ
ុ េ
ដ ់បញ្ជ ីអែករទ្ធស

3

ករមាទរោេទ្ធំងបួនបញ្ជ ីរនះ។ ទី១ បញ្ជ ីករមាទរោេរៅថ្ងៃទី០៩ វខធែូ ៧៧ គឺមនអែករទ្ធស៣០១នាក់

4

វដេបានសមលប់រោេរៅកែុងថ្ងៃរនាះ <រវើយររេរយើងក្សង់រ័ត៌មនដាក់ថ្ងៃទី០៩ វខធែូ ឆ្ែំ១៩៧៧

5

កែុងកូរឡានកាេប ិរទេទករមាទ បស់បញ្ជ ី ក.ស.ទ.ក វតរយើងមិនរឃើញ>មន<កា កត់ក្តា>អែករទ្ធស

6

<ជាមួយនឹងកាេប ិរទេទករមាទរសាះ>។ ទី២ គឺបញ្ជ ីអែករទ្ធសករមាទរោេរៅថ្ងៃទី១៥ តលា ១៩៧៧

7

វដេបានបញ្ញជក់ថា មនអែករទ្ធសរៅដេ់៤១៨នាក់ សមលប់រោេរៅថ្ងៃរនះ។ រៅររេវដេរយើងខំ

8

វសេង កកាេប ិរទេទ ថ្ងៃទី១៥ តលា ៧៧ រៅក្តង់កូរឡានមួយនិយយអំរីកាេប ិរទេទករមាទវែឹង គឺ

9

មនវតអែករទ្ធស១២នាក់ប៉ារណា
ា ះ វដេបានសមលប់រោេរៅថ្ងៃទី ១៥ តលា ៧៧ រនះ។

10

[១៤:១១:៣១]

11

បញ្ជ ីទី៣ ជាបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធស<រីវផែកបងវ៊ាយ វក្ស> ករមាទរោេរៅថ្ងៃទី០៣ សីហ្វ ១៩៧៧

12

វដេមនអែរទ្ធស ២២៩នាក់ សមលប់រោេរៅថ្ងៃរនាះ ប៉ាវនតដេ់ ករមើេរៅរឃើញថាមនអែករទ្ធសវត

13

ក្បាំបីនាក់រទ វដេក្តូវបានសមលប់រោេ រៅកែុងកាេប ិរទេទវដេបញ្ញជក់អំរីររេរវលាសមលប់រោេ

14

<រៅកែុងកូរឡាន

15

សមលប់រោេរៅថ្ងៃទី២០ <វខកកេដា> ឆ្ែំ១៩៧៧ រនះគឺរមើេរៅរឃើញរៅកែុងបញ្ជ ីអក
ែ -- បញ្ជ ី បស់

16

ក.ស.ទ.ស ករៅរឃើញមនវតក្បាំរី នាក់រទ។ <ទំណទទ្ធំងអស់រនះ> រលាកក្សី<រេើករេើង>ថា

17

រដាយសា វតរលាកក្សីមិនរផ្ទដតកា ង្ហ វែឹង <រវើយ>រដាយមិនមនររេរវលា<ក្គប់ក្គ្នន់> អ៊ា៊ីទឹង

18

<រទើបរលាកក្សី>មិនបាន<បញ្ចូ េ>កាេប ិរទេទករមាទរោេ<រៅកែុងកូរឡានទ្ធំងរនាះ>។ រតើក្តឹម

19

ក្តូវវដ ឬរទថា <មូេរវតវដេ>មិនមនកាេប ិរទេទករមាទរោេសក្មប់អក
ែ រទ្ធសរាប់ យនាក់រៅ

20

រេើបញ្ជ ីរនះ រនះរដាយសា វតរលាកក្សី<>មិនមនររេរវលា<ក្គប់ក្គ្នន់ រវើយរដាយសា វតកា ង្ហ

21

រលាកក្សីមិនរផ្ទតតរេើវឹង
ែ > ឬក៏យ៉ាងណា?

22
23

ក.ស.ទ.ស>។

បញ្ជ ីទី៤ <ជាបញ្ជ ីទងរក្កាយរគ>គឺមនអែករទ្ធស<>២៣១នាក់

រលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖
រយើងខាំស
ុ ូមជំទ្ធស់រៅនឹងសំណួ រនះ ជាកា សួ នាំមខរវើយ។ ខាំក
ុ ៏បានគណនាបរណដើ ៗជាមួយ

24

នឹង<រលាកសវក្រះរាជអាជាា>វែឹងវដ

25

<គិត>ក្តួសៗ<រៅ

អមាញ់មិញរនះ។ <របើសិនណាជាគ្នត់គិតក្តូវ> អ៊ា៊ីទឹង

រគក្តូវបវនថមទំនួនមួយពាន់រទៀតទូេរៅកែុងបញ្ជ ីករមាទរនះ

ដូទទំនួនក្ពាងៗថ្ន

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

01486738

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

60

1

ទំនួនេលាដ៍កាេមនសសវដេរលាកអែកជំនាញ វទាី បានវិភាគ វតទំនួនរនះខសគ្នែឆ្ៃយណាស់រីទំនួន

2

១៥.០០០ នាក់>។ អ៊ា៊ីទឹងកា សួ សំណួ ហ្វក់បីដូទជាសួ នាំមខរៅឲ្យសាកសីរឆលើយថា <មន>កា <>

3

បាត់<ទំនួនមួយ ដូរទែះ តាមរិតមន>កា <>សមលប់<មនសសដេ់រៅ១៥.០០០ រីរក្ពាះកា គិតរនះ គឺ

4

មិនក្តឹមក្តូវរទ>។ មូេរវតរនះឯងបានជាខាំជ
ុ ំទ្ធស់។

5

[១៤:១៣:៤៥]

6

សួ រដាយរលាក រេេ េីសាក់៖

7

ស៖ បាទ ខាំុ ីករាយនឹងសួ សំណួ របើករៅដេ់សាកសី ូបរនះវតមដង។ អេីវដេរមធាវីកា ពា កដី

8

រេើករេើងមិនក្តឹមក្តូវរទ។ តាម យៈបញ្ជ ីករមាទរោេទំនួនក្បាំរនះ ដូទ<ខាំបា
ុ នបង្ហាញជូនតលាកា មក

9

រវើយ គឺ>មន<បវនថមកាេប ិរទេទករមាទទំនួន ១.៦៥០>នាក់ <វងមរេើទំនួន ៥.៥០០ នាក់ វដេ

10

មនក្សាប់>។ <ទំនួន>រនះ<មនវតរៅកែុង>បញ្ជ ីទំនួនក្បាំរនះរទ។ <រនះជាកា ោប់រផតើម រវើយោំ>

11

ជំទ្ធស់តវរៅនឹងសំណួ រនះ រៅររេរក្កាយបាន។ សំណួ ខាំក្ុ គ្នន់វតសួ គ្នត់អទ
៊ី៊ា ឹងរទ។ ថារវតអេី

12

បានជាកាេប ិរទេទករមាទរោេរនះ មិនមនស រស រៅរេើកាេប ិរទេទករមាទរោេ បស់បញ្ជ ី ក.ស

13

.ទ.ស អ៊ា៊ីទឹង?

14

រលាកក្សី វន
ិ សធានី៖

15

ឆ៖ នាងខាំស
ុ ូមជក្មបថា ឯកសា ទ្ធំងបួនវដេរលាកសវក្រះរាជអាជាាក្បគេ់ឲ្យនាងខាំរុ នះ

16

គឺជាបញ្ជ ីសមលប់ រវើយបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសវដេករមាទ រគរៅអែករទ្ធស រ្
ា ះអែករទ្ធសករមាទគឺរៅតាម

17

ថ្ងៃ រៅតាមវខ វតនាងខាំុ ឧទ្ធវ ណ៍ដូទរៅ ថ្ងៃទី០៩ វខធែូ ឆ្ែំ១៩៧៧ កែុងបញ្ជ ីរនះ រលាកថាមនវត

18

ទំនួនមនសសវដេតិទបំផត វដេបានបង្ហាញរៅកែុងបញ្ជ ី បស់នាងខាំ។
ុ រដាយសា វតនាងខាំរ
ុ ិនិតយរៅរេើ

19

រ្
ា ះ បស់រួកគ្នត់វតនាងខាំម
ុ ិនបានបញ្ចូ េរ័ត៌មនឲ្យៗរៅតាមខូេឹមវែឹង រក្ពាះនាងខាំក្ុ តូវកា ទំណាយ

20

ររេរវលារក្ទើនទី១។

21

[១៤:១៥:២៤]

22

ទី២ នាងខាំស
ុ ូមជក្មបថា រៅវខរមសា ឆ្ែំ១៩៧៨ រីថ្ងៃទ១
ី ៩ ដេ់ថ្ងៃ៣០ អត់មនបញ្ជ ីអក
ែ

23

រទ្ធសទូេរទ។ អ៊ា៊ីទឹងនាងខាំម
ុ នវតរមើេរៅតាមថ្ងៃវឹង
ែ បានន័យថារេខរ ៀងទី១ វដេគ្នត់រ្
ា ះ វង

24

សំកេ គ្នត់ក្តូវបានទូេរៅកែុងមនាី ស-២១ រៅថ្ងៃទី២៨ វខរមសា ឆ្ែំ១៩៧៧។ អ៊ាទ
៊ី ឹងនាងខាំដ
ុ កយកវត

25

រ្
ា ះគ្នត់ រវើយអែករផសងរទៀត មិនវមននាងខាំម
ុ ិនយកទិតទ
ត កដាក់រៅកែុងបញ្ជ ីវង
ឹែ រទ។ នាងខាំម
ុ ន

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

01486739

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

61

1

កា នាត់ណាស់រៅររេវដេរឃើញបញ្ជ ីវឹង
ែ វមនទំនួនរាប់ យនាក់ ប៉ាវនតរដាយសា ររេរវលាខាំម
ុ ន

2

កំណត់ អ៊ា៊ីទឹងនាងខាំស
ុ ំខាន់បំផត គឺរជៀសវងកា ជាន់រ្
ា ះគ្នែ រដាយសា វតបញ្ជ ីសមលប់ ររេខលះ

3

រ្
ា ះវមិនដូទគ្នែ ឬក៏ក្សរដៀងគ្នែនឹងបញ្ជ ីទូេរទ។ អ៊ា៊ីទឹងរដើមបីរជៀសវងកា ជាន់រ្
ា ះគ្នែ វងបញ្ជ ី

4

ុ ំណាយ
សមលប់ និងបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសទូេ គឺនាងខាំក្ុ តូវក្បយ័តែក្បវយង ទំណទទី១។ ទី២ របើសិនជានាងខាំទ

5

ររេរវលារៅរេើបញ្ជ ីសមលប់ទ្ធង
ំ បួន វដេរលាកក្រះរាជអាជាាបានបង្ហាញអំមិញរនះ នាងខាំទ
ុ ំណាយ

6

ររេរវលារក្ទើនជាងវដេនាងខាំប
ុ ញ្ចូ េបញ្ជ ីរ្
ា ះអែករទ្ធសទូេ រីរក្ពាះរ្
ា ះអែករទ្ធសសមលប់ រយើង

7

ក្តូវរិនិតយទ្ធំងអស់ ទ្ធំង១៥.០០០នាក់រ្
ា ះវែឹង រយើងក្តូវរិនិតយមដងមួយៗ រដាយរិនិតយរៅរេើរ័ត៌-

8

មនវដេមនរៅកែុងបញ្ជ ី។ អ៊ា៊ីទឹងនាងខាំទ
ុ ំណាយររេរវលារក្ទើនជាងបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសទូេ។ អ៊ា៊ីទឹងនាងខាំុ

9

រជៀសវងនូវកា ជាន់រ្
ា ះគ្នែ រទើបបាននាងខាំម
ុ ិនអាទ -- ឧទ្ធវ ណ៍ ដូទថ្ងៃទី០៩ វខធែូ ៧៧ នាងខាំម
ុ ិន

10

ឹែ រទ រដាយសា វត
អាទបង្ហាញថារ្
ា ះទ្ធំង១០០នាក់ ១.០០០នាក់វឹង
ែ វដេគ្នត់ក្តូវបានសមលប់ថ្ងៃវង

11

មនររេរវលាកំណត់។

12

[១៤:១៧:១៦]

13

ស៖ បាទ សូមអ គណ ខាំយ
ុ េ់ទាស់រវើយ។ ខាំ<
ុ ទង់បញ្ញជក់ឲ្យរលាកក្សីបានយេ់ថា ខាំ>
ុ មិន

14

វមននិយយថា អែករទ្ធសជារក្ទើនរនះ គឺរម៉ាទក៏មិនដាក់កាេប ិរទេទករមាទវែឹងរៅរេើបញ្ជ ីវដេរលាក

15

ក្សីរ ៀបទំអ៊ីទ
៊ា ឹង។ ខាំក្ុ គ្នន់វត<ទង់និយយ>ថា <កាេប ិរទេទករមាទ មិនមនរសាះសក្មប់អក
ែ ទ្ធំង

16

រនះ។ ខាំម
ុ ិនសងស័យអីរទ តាមកា រិនិតយឯកសា បស់រលាកក្សី រេើបញ្ជ ីទូេ រឃើញថា រួករគទ្ធំង

17

វែឹងក្តូវបានកត់ក្តាទកតាមវិធីវឹង
ែ >។ រតើខំាយ
ុ េ់រនះក្តឹមក្តូវវដ ឬរទវដេថា រដាយសា វតរលាកក្សី

18

<ក្គ្នន់វត>មិនមនររេរវលារដើមបីទូេរៅរិនិតយរមើេ<បញ្ជ ី>ករមាទរោេ<ទ្ធំងអស់វឹង
ែ

19

បញ្ចូ េកាេប ិរទេទករមាទ>សក្មប់អក
ែ រទ្ធសមែក់ៗ រដាយសា វត<រ ឿង>ររេរវលារនះឯង អ៊ា៊ីទឹង

20

វមនរទ?

21
22

ឆ៖ ោស រលាកក្បធានក្តឹមក្តូវ។
រលាក រេេ េីសាក់៖

23

សូមអ គណរក្ទើនរលាកក្សីវដេបានទំណាយររេរវលារ ៀបទំទងក្កងនូវបញ្ជ ីរនះ។

24

រយើងខាំអ
ុ ស់សំណួ រវើយរលាកក្បធាន។ សូមអ គណ។

25

រវើយ

ក្បធានអងេជន
ំ ៖ំ

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

01486740

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

1
2

បាទ អ គណ។ ជាបនដរនះផដេ់រវទិកាជូនរៅសវរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណដឹង ដឋបបរវណី
រដើមបីមនឱកាសសួ រដញទំរពាះសាកសី ូបរនះ។

3

[១៤:១៨:៤២]

4

រលាកក្សី ម៉ា ី វេី ដ
ូ ៖៍

5
6
7

62

សូមអ គណរលាកក្បធាន។ សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន រលាក រលាកក្សី រៅក្កមទ្ធំងអស់រយើង
ខាំអ
ុ ត់មនសំណួ រទរលាកក្បធាន។
ក្បធានអងេជន
ំ ៖ំ

8

បាទ

អ គណ។

រវើយទងរក្កាយផដេ់រវទិកាជូនរៅរមធាវីកា ពា កដី

រវើយរលាករមធាវី

9

កា ពា កតីរលាក វិទទ័ កូរប៉ា មនអីសួ សាកសីបញ្ញជក់អំរីបញ្ញារសៀវរៅរេឿងវដ ឬរទ? -- រសៀវរៅ

10

រណ៌ទឹកក្កូទវដ ឬរទ? រក្ពាះក្រឹកមិញដូទជាមនសំណួ រៅរសសសេ់។ រលាករមធាវី វិទទ័ កូរប៉ា?

11

ពាក់រ័នន
ា ឹងបញ្ជ ីៗអែករទ្ធសរទញទូេវដេមនរៅកែុងរសៀវរៅរណ៌ទឹកក្កូទ?

12

រលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

13

បាទ អ៊ា៊ីទឹងរវើយរលាកក្បធាន។ ខាំរុ ៅក៏មនសំណួ រៅរសសសេ់វដេ<មិនទ្ធន់បាន>សួ

14

បវនថមរក្ទើន<កាេរីក្រឹកមិញ>។ ប៉ាវនតរបើគិតរៅតាមេំដាប់េំរដាយ គឺឲ្យក្កុមរមធាវីកា ពា កដី រខៀវ

15

សំផន រនះគ្នត់សួ មនសិន របើសេ់ររេរវលាវែឹងគឺថា ខាំន
ុ ឹងសួ រៅតាមរក្កាយ។ រនះេំដាប់េំរដាយ

16

<ដ៏ក្តឹមក្តូវ>សក្មប់ថ្នកា សួ វបបរនះរលាកក្បធាន។

17

[១៤:២០:០០]

18

កញ្ញា អង់តា វេស
ី រស៖

19
20

សូមអ គណរលាកក្បធាន។ ខាំស
ុ ូមជក្មបភាលមៗវតមដងថា ខាំម
ុ នសំណួ ខលីៗរទ បនដិទបនដួទរទ
រដើមបីសួ បញ្ញជក់<នូវអេីវដេរលាកក្សីសាកសីបានរឆលើយកាេរីក្រឹកមិញ>។

21

កា តាំងសំណួ រដាយសវរមធាវីកា ពា កដី

22

សួ រដាយកញ្ញា អង់តា វេស
ី រស៖

23

ស៖ ជក្មបសួ រលាកក្សីសាកសី ខាំស
ុ ូមសួ បញ្ញជក់រី ពាក់រ័នន
ា ឹងអេីវដេរលាកក្សីបានរឆលើយរី

24

ក្រឹកមិញ

អំរីឯកសា វដេរលាកក្សីបានទទួេរដើមបីរធេើបញ្ជ ីមួយរនះ។

ជារិរសស

រលាកក្សីបាន

25

បញ្ញជក់ថា រលាកក្សីបានរឃើញឯកសា វដេមន េូរហ្វេ ស-២១ រវើយនិងមនឯកសា រផសងរទៀត

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

រនាះអត់មនេូរហ្វេអីរទ។ ក៏ប៉ាវនដរលាកក្សីសាេេ់ ដឹងថា ឯកសា រនាះមករីស-២១ រដាយសា វត

2

ឯកសា វែឹងមន របៀបស រស អីវឹង
ែ រមើេរៅគឺអាទដឹងវតមដង។ អ៊ា៊ីទឹងខាំទ
ុ ង់សួ អ៊ា៊ីរទះថា រៅររេ

3

វដេក្បធានរលាកក្សីផេ
ដ ់ឯកសា ជូនរលាកក្សីវឹង
ែ

4

រផសងរក្ីរីស-២១ រទ?

5

រលាកក្សីធាលប់មនឯកសា មករីមនាី សនដិសខ

រលាកក្សី វន
ិ សធានី៖

6

ឆ៖ នាងខាំស
ុ ូមជក្មបថា មន។ ឯកសា មនកែុងទំរណាមឯកសា

១៣.៣៨៣ឯកសា

7

វដេនាងខាំបា
ុ នរិនិតយ គឺមនឯកសា វដេមករីមនាី សនដិសខរផសង និងមនឯកសា រក្កាយ៧៩ ក៏មន

8

វដ ។ អ៊ា៊ីទឹងមនទក្មុះ។ ប៉ាវនដនាងខាំុ រក្ជើសរ ីសយកមកដាក់រៅកែុងឯកសា បស់-- កែុងបញ្ជ ី បស់នាង

9

ខាំុ គឺវតបញ្ជ ីអែករទ្ធសទូេស-២១។

10
11

[១៤:២១:៤២]
ស៖ ដូរទែះមនន័យថា រលាកក្សីរិនិតយឯកសា

យកវតស-២១រទ។ អ៊ា៊ីទឹង ឯកសា វដេ

12

រលាកក្សីអត់រិនិតយវែឹង ឯកសា វដេរលាកក្សីក្ោនរោេថាមិនពាក់រ័នស
ា -២១ វែឹង រលាកក្សីមន

13

រិរក្គ្នះរយបេ់ជាមួយរម ឬក៏ក្បធាន បស់រលាកក្សីរទ <ឬ>ថា<មននីតិ វិធីណាវដេកំណត់ថា>

14

ឯកសា វែឹង<>អត់ពាក់រ័នស
ា -២១ រទគួ វតទករោេ ឬក៏យ៉ាងរម៉ាទ ឬក៏រលាកក្សីសរក្មទខលួនឯងអត់

15

សួ រយបេ់រីក្បធានរទ?

16

ឆ៖ នាងខាំស
ុ ូមជក្មបថា

រាេ់ឯកសា ទ្ធំងអស់វដេនាងខាំម
ុ ននឹងសរក្មទថា

ជាឯកសា

17

ស-២១ ឬក៏មិនវមន គឺនាងខាំម
ុ នវតរិភាកាជាក្កុម។ បានន័យថា រីក្បធានក្កុម បស់នាងខាំផ្ទ
ុ ា េ់

18

ជាមួយនឹងរៅកែុងសមជិករៅកែុងក្កុម។ ឧទ្ធវ ណ៍ដូទជា ឯកសា វដេមករីក្កាំងតាោន់។ អ៊ា៊ីទឹងរគ

19

មនដាក់រៅខាងរក្កាម គ្នត់ ណូ ត ថាតាោន់ មនសីរញ ខាងរក្កាមអ៊ា៊ីទឹង។ រវើយជាទូរៅ គឺទក្មង់

20

ឯកសា ស-២១ ខសរីទក្មង់ឯកសា វដេមករីមនាី គករផសង។

21

ស៖ រលាកក្សីរទើបវតនិយយរីក្កាំងតាោន់ ទះរក្ីរីឯកសា មករីក្កាំងតាោន់ រលាកក្សី

22

នឹករឃើញរ្
ា ះមនាី សនដិសខរផសងរទៀតរទ រលាកក្សីបានទទួេឯកសា មករីមនាី សនដិសខណាខលះរផសង

23

រទៀត រៅោំរ្
ា ះរទ?

24

ឆ៖ នាងខាំរ
ុ ិបាកកែុងកា រឆលើយ របើសិនជារលាកក្សីអាទរេើកឯកសា ឲ្យនាងខាំរុ មើេ នាងខាំន
ុ ឹង

25

អាទក្បាប់ថា ឯកសា វែឹងយ៉ាងរម៉ាទ រីរក្ពាះររេខលះ នាងខាំន
ុ ិយយអ៊ា៊ីទឹងវដូទជាកែុងកា សាាន អត់

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាទខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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ុ
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ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

1

ទាស់។

2

[១៤:២៣:៤២]

3

ស៖ អ៊ាទ
៊ី ឹងខាំទ
ុ ង់សួ អ៊ា៊ីរទះវិញ។

ឥេូវរក្កាយរីរិភាកាគ្នែកែុងក្កុមរវើយវែឹង

64

រលាកក្សី

4

សរក្មទថា ឯកសា វែឹងមិនវមនជាឯកសា ស-២១ រទ។ អ៊ា៊ីទឹង រលាកក្សីក៏សរក្មទថា អត់រធេើកា

5

ពាក់រ័នន
ា ឹងឯកសា វែឹងរទ។ អ៊ា៊ីទឹង-- របើអ៊ីទ
៊ា ឹង ទះអែករផសងរទៀត រៅកែុងក្កុមវែឹង មិនវមនវតរលាក

6

ក្សីរទ អែករផសងរទៀត មនរធេើកា រៅរេើឯកសា វដេមិនពាក់រ័នន
ា ឹងស-២១ វែឹងរទ?

7

ឆ៖ នាងខាំស
ុ ូមជក្មបថា នាងខាំរុ ធេើវតបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសទូេ ស-២១។ អ៊ា៊ីទឹងសក្មប់ឯកសា

8

វដេមករីកវនលងរផសង រវើយសមជិកក្កុមជាអែករធេើ នាងខាំម
ុ ិនដឹងថា គ្នត់រធេើខាងរម៉ាទ នាងខាំអ
ុ ត់ដឹង

9

រក្ពាះជារ ឿងកា ង្ហ បស់គ្នត់។ កា ង្ហ បស់នាងខាំគ
ុ ឺ រមើេឯកសា ថាឯកសា វែឹងមករី ស-២១

10

រវើយបញ្ចូ េរៅកែុងបញ្ជ ី បស់នាងខាំុ រដាយរយងរៅរេើអក
ែ រទ្ធសទូេ រវើយមនេំដាប់េំរដាយថ្ន

11

-- រៅកែុងរមម៉ាូ -- រៅកែុងអនសញ្ញាវដេរៅក្កមបានដាក់ឲ្យ។ អ៊ា៊ីទឹងរលាកក្សីអាទក្ជាបបានរ ឿង

12

វែឹង។

13

ស៖ ទំណទទងរក្កាយវដេខាំទ
ុ ង់សួ បញ្ញជក់ រលាកក្សី។ រលាកក្សីបាននិយយថា រលាកក្សី
បានក្បមូេឯកសា ជាង

15

រលាកក្សីមនបានអាន សិការៅរេើទរមលើយ បស់បគេេិកស-២១ ដូទជា េទ, វីម វ៊ាយ អីរដើមរនះ។

16

<រតើ>រលាកក្សីមនបានយកទរមលើយ បស់រួកគ្នត់វឹង
ែ <មកទងក្កងជា>ឯកសា វែឹង <ឬក៏អត់>

17

រទ<?> រក្ពាះថា េទ វែឹង ររេវដេសវរៅក្កមរសើបអរងេតសួ ទរមលើយគ្នត់ ឬក៏រៅររេវដេគ្នត់

18

ផដេ់សកខីកមារៅកែុងសំណំរ ឿង០០១ ឬក៏០០២វែឹង រយើងដឹងថា គ្នត់បានរធេើមតិអតាថធិបាយរៅរេើ

19

ុ ង់ដឹងថា រលាកក្សីមនបានសិការៅរេើទរមលើយបគេេិកស-២១ ទ្ធំង
ឯកសា មួយទំនួន។ អ៊ា៊ីទឹង ខាំទ

20

អស់វឹង
ែ រដើមបីរធេើកា តាក់វតងបញ្ជ ីវឹង
ែ រទ?

21

១៣.០០០រដើមបីរធេើបញ្ជ ី។

អ៊ា៊ីទឹងខាំទ
ុ ង់ដឹងថា

14

រក្ីរីឯកសា ទ្ធំងអស់វឹង
ែ

[១៤:២៦:០១]

22

ឆ៖ នាងខាំស
ុ ូមជក្មបថា នាងខាំម
ុ ិនបានរធេើ មិនបានវិភាគ ឬក៏យកអេីវដេទ្ធក់ទងនឹងបគេេិក

23

ថ្នមនាី ស-២១រទ។ គឺនាងខាំរុ ធេើរៅរេើវតបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសទូេ។ បញ្ជ ី បានន័យថា សំរៅរេើបញ្ជ ី។

24

រទ្ធះជាបញ្ជ ីសួ ទរមលើយ ឬបញ្ជ ីកាដប់អក
ែ រទ្ធស ក៏ជាបញ្ជ ី។ នាងខាំរុ ផ្ទដតរៅរេើបញ្ជ ី។

25

កញ្ញា អង់តា វេស
ី រស៖

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាទខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

1
2
3

រលាកក្បធាន ខាំអ
ុ ស់សំណួ រវើយ រវើយរលាករមធាវី គង់ សំអន អត់មនសំណួ អីរទ។
អ៊ា៊ីទឹង ររេរវលារសសសេ់ សូមអនញ្ញាតក្បគេ់ជូនរមធាវី នួន ជា។
រលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

4
5

65

បាទ សូមអ គណរលាកក្បធាន។
សួ បនតរដាយរលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

6

ស៖ បាទ ជក្មបសួ សាជាងាីរលាកក្សីសាកសី។ រលាកក្បធាន ក៏បានរេើករេើងជាសរងខបមក

7

រវើយ

8

ស-២១។ រតើរលាកក្សីអាទជក្មបជូនតលាកា <អេីខលះ អំរី>រសៀវរៅ<កត់ក្តា>រណ៌ទឹកក្កូទ<រនះ?

9

>រលាកក្សី<បានរឃើញវរវើយ។

10

ទំរពាះកា ករឃើញ បស់រលាកក្សី

11

ពាក់រ័នរា ៅនឹងរសៀវរៅបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសរណ៌ទឹកក្កូទ

វទំនងជាឯកសា មករីមនាី សនដិសខ

ថារតើ>រសៀវរៅរណ៌ទឹកក្កូទរនះ<មនផេប៉ាះពាេ់

ឬវកវក្ប

ឬថាឯកសា រនះមនក្បរយជន៍តិទតួទសក្មប់កា ង្ហ > វិភាគ

បស់រលាកក្សីរនាះ?

12

[១៤:២៧:៤៩]

13

រលាកក្សី វន
ិ សធានី៖

14

ឆ៖ នាងខាំស
ុ ូមជក្មបថា ឯកសា រណ៌ទឹកក្កូទ គឺជាបញ្ជ ីកាដប់អក
ែ រទ្ធស ួម។ គឺជាតារាង

15

បញ្ជ ីកាដប់អក
ែ រទ្ធស ួម។ ប៉ាវនដរៅកែុងខាងរេើវឹង
ែ គឺរគដាក់ថា “បញ្ជ ីកាដប់អក
ែ រទ្ធស ួម”។ វតតាមរិត

16

វជាតារាងកាដប់អក
ែ រទ្ធស ួម។ រដាយស បថា ថ្ងៃទី១ មនទំនួនអែករទ្ធសប៉ានាានវដេទូេរៅមនាី

17

ស-២១។ រវើយនាងខាំស
ុ ូមជក្មបថា អែកវដេស រស រៅរេើបញ្ជ ីកាដប់អក
ែ រទ្ធស ួមរនះ គ្នត់រ្
ា ះ

18

វ៊ា រវើយនាងខាំម
ុ នបញ្ជ ីដូទគ្នែអ៊ា៊ីទឹងវដ ប៉ាវនដមិនវមនជាឯកសា រដើមរទ រដាយនាងខាំរុ យង -- នាងខាំុ

19

គិតថា រៅកែុងបញ្ជ ី បស់នាងខាំក
ុ ៏បានរក្បើក្បាស់បញ្ជ ីវឹង
ែ មួយទំនួនរវើយ។ វតរដាយមនរវតថរេខា

20

បស់ វ៊ា ប៉ាវនដកែុងបញ្ជ ីរនះ គឺអត់មនវតថរេខា បស់ វ៊ា ប៉ាវនដនាងខាំរុ ជឿជាក់ថា គឺជាបញ្ជ ីវតមួយ។

21

រដាយគ្នត់មួយបញ្ជូ នរៅខាងថាែក់រេើ បស់គ្នត់ រវើយមួយរទៀត

22

រទ្ធស ួមក្បោំថ្ងៃ។

គឺគ្នត់ទកខលួនឯង។ គឺបញ្ជ ីកាដប់អក
ែ

23

ស៖ រយើងអាទបញ្ញជក់ថា តាមរិតរៅគឺអ៊ា៊ីទឹងរវើយ មនទំរ័ វតមួយទំនួនរៅកែុងរសៀវរៅ

24

េកប៊ាក រនះ វដេក្តូវបានដាក់រៅកែុងសំណំរ ឿង។ <ប៉ាវនត រយើង កបានវតរី ឬបីទំរ័ ប៉ារណាាះ រនះរបើខំាុ

25

មិនក្ទេំរទ។ រតើក្តឹមក្តូវវដ រទ វដេថារសៀវរៅកត់ក្តារនះ

វូតមកទេ់ឥេូវ ទ្ធំងសា មនាី ទួេ

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

01486744
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អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

66

1

វសលង ទ្ធំងេី.សី.រខម ទ្ធំងតលាកា រនះ អាទទូេរមើេកា ដកក្សង់បានវតមួយទំនួនតូទរៅកែុងរសៀវ-

2

រៅរនះវតប៉ារណា
ា ះ?> អ៊ា៊ីទឹង ឬក៏យ៉ាងណា?

3

[១៤:២៩:៤៧]

4

ឆ៖ នាងខាំស
ុ ូមជក្មបថា

រៅកែុងបញ្ជ ីរណ៌ទឹកក្កូទរនះ

គឺវផែកខលះវដេនាងខាំបា
ុ នរិនិតយ ួទ

5

រវើយ គឺមនេកខណៈដូទគ្នែ ប៉ាវនដមនវតថរេខា បស់ វ៊ា។ អ៊ា៊ីទឹងនាងខាំស
ុ ូមជក្មបមដងរទៀតថា បញ្ជ ី

6

រនះ គឺបញ្ជ ីវដេ វ៊ា គ្នត់ទកខលួនឯងសក្មប់ក្គប់ក្គងរៅកែុងមនាី ស-២១។ រវើយបញ្ជ ីមួយរទៀតគឺគ្នត់

7

បញ្ជូ នរៅឲ្យក្បធាន បស់គ្នត់ ទំណទមួយ។ រវើយមួយរទៀត នាងខាំស
ុ ូមជក្មបថា រៅទំរ័ ទង

8

រក្កាយថ្នបញ្ជ ីរណ៌រេឿង -- រណ៌ទឹកក្កូទរនះ គឺមិនវមនជាអកស បស់ វ៊ា រទ។

9

ស៖ បាទ ខាំស
ុ ួ បនតរីសំណួ ខាងរដើម បស់ខំ។
ាុ រតើរលាកក្សីមនររេរវលាក្គប់ក្គ្នន់ រដើមបី

10

វិភាគរៅរេើរសៀវរៅេកប៊ាករនះ<>រដើមបីសក្មបសក្មួេបញ្ជ ី បស់រលាកក្សីឲ្យវក្សបគ្នែរៅតាម

11

បញ្ជ ីរនាះវដ ?

12

រដើមបីរ ៀបទំវឲ្យក្តូវគ្នែរនះ?

13

រតើរលាកក្សីមនររេរវលាក្គប់ក្គ្នន់រទ

ឆ៖ នាងខាំស
ុ ូមជក្មបមតងរទៀតថា

រៅកែុង យៈររេប៉ានាានសបាតវ៍ទងរក្កាយ

បញ្ជ ីរនះមនទំណងរជើងថា

“បញ្ជ ីកាតប់អក
ែ រទ្ធស ួម”

14

កាតប់កមលំងអែករទ្ធស។ អ៊ា៊ីទឹងបានន័យថា ជាតារាងវដេ វ៊ា គ្នត់យកមករមើេថា រតើមនអែករទ្ធស

15

ប៉ានាានទូេកែុងថ្ងៃរនះ មករីវផែកណាខលះ។ អ៊ា៊ីទឹងរៅកែុងតារាងទ្ធំងអស់រនះក្គ្នន់វតជាតួរេខ រវើយមន

16

រៅណូ តខាងរក្កាយថ្នបញ្ជ ីរនះ រគបញ្ញជក់ថា អែករ្
ា ះ “ក” ឬរ្
ា ះ “ខ” គ្នត់បានសាលប់រដាយសា

17

ជំងឺ។ រក្ីរីរនះគឺមិនមនជាអេីរផសងរទៀតរទ។ អ៊ា៊ីទឹងនាងខាំស
ុ ូមជក្មបថា កា សមលប់រដាយជំងឺ នាងខាំុ

18

របើសិនជាមនរៅកែុងរ្
ា ះតារាងបញ្ជ ីអែករទ្ធសទូេ ួទរាេ់ គឺនាងខាំម
ុ ិនបានបញ្ចូ េរិនិតយរមើេ បញ្ចូ េ

19

រៅកែុងបញ្ជ ី បស់នាងខាំរុ ទ។

20
21

[១៤:៣២:០១]
ស៖ បាទ

សំណួ សួ ភាជប់រីសណ
ំ ួ បស់សវក្រះរាជអាជាារៅ រសៀេរៅមនរនះបនតិទរនះ

22

គ្នត់បានបង្ហាញរលាកក្សីនូវបញ្ជ ីរ្
ា ះអែករទ្ធសវដេរគរោទថា ក្តូវបានយករៅករមាទរោេ បាទ

23

អាទថាក្តូវបានយករៅករមាទរោេកែុងឆ្ែំ១៩៧៧ ឬ៧៨។ រវើយសវក្រះរាជអាជាា ងបានសួ រៅ

24

រលាកក្សីថា រលាកក្សីយេ់ក្សបជាមួយនឹងគ្នត់វដ ឬរទ ថារលាកក្សីគ្នានររេរវលា<ក្គប់ក្គ្នន់>

25

រដើមបីបវនថមកាេប ិរទេទករមាទ<អែករទ្ធស>រោេរៅកែុងបញ្ជ ីវដេរលាកក្សីជាអែករ ៀបទំរនះរទ។

ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវ៖ អតថបទរៅកែុងទរនាលះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មូវ រដើមបីធានាឲ្យមនភារក្សបគ្នែ វងក្បតិោ ឹកកែុងភាសាទ្ធំងបី។ ក្បតិោ ឹកក្តូវបានវកតក្មូវ វផែករៅរេើភាសារដើមវដេមនរៅ
កែុងវខសអាត់សំរេង។ ក្បតិោ ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មូវទ្ធំងរនះអាទខសរីកា បកវក្បផ្ទាេ់មត់រៅកែុងទូបកវក្ប និងទូបកវក្បបនត។
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អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

67

1

បាទ ខាំខា
ុ ល ទវតខាំយ
ុ េ់មិនបានទាស់ថា មូេរវតអីបានរលាកក្សីថា រលាកក្សីមិនមនររេរវលាក្គប់

2

ក្គ្នន់រដើមបីបំររញកិទចកា រនះឲ្យទប់សរេក្គប់រនាះ? រតើបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសវដេរគយករៅករមាទរោេវែឹង

3

<និង>កាេប ិរទេទយករៅករមាទរោេវែឹងប៉ានាានវដ ?

4

រវត<អី>ក៏<>រលាកក្សីមិនអាទក្គ្នន់វតធីកៗរៅកែុងក្បអប់ណាមួយ

5

រោេ>។ រវតក៏មិនមនររេរវលាក្គប់ក្គ្នន់ រក្ពាះរលាកក្សីធាលប់រធេើកា បានដេ់រី ឆ្ែំឯរនាះ?

6

រវើយរលាកក្សីរធេើកា រៅទីរនះរី ឆ្ែំវដ
<ក្តង់កាេប ិរទេទករមាទ

[១៤:៣៣:៣៧]
ឆ៖ នាងខាំស
ុ ំជក្មបអងេជំនំជក្មះឲ្យបានដឹងវដ ថា

7

កា ង្ហ បស់នាងខាំុ

គឺបញ្ជូ េបញ្ជ ីអក
ែ

8

រទ្ធសទូេស-២១។ អ៊ា៊ីទឹងនាងខាំរុ ធេើរៅតាមររេរវលា។ បានន័យថា រៅឆ្ែំ៧៥, ៧៦ រតើមនអែករទ្ធស

9

ទូេប៉ានាាន រៅឆ្ែំ៧៧ ទូេប៉ានាាន គឺជាឯកសា វដេនាងខាំក្ុ តូវយកមករក្បើដំបូងរគ។ បនាាប់មកគឺរយើង

10

នឹងរិនិតយរៅរមើេឯកសា រផសងរទៀត រដើមបីរតើឯកសា

11

កា បាត់បង់។ អ៊ា៊ីទឹងនាងខាំម
ុ ិនអាទមនររេក្គប់ក្គ្នន់រដើមបីរមើេបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសសមលប់។ មូេរវតគឺ

12

រដាយសា វតនាងខាំម
ុ នកា បា មា

13

ររេវតមួយ។ ររេខលះរ្
ា ះមនសសមែក់វឹង
ែ អាទមនរី ។ អ៊ា៊ីទឹងនាងខាំបា
ុ មាជាងរគ ររេវដេរយើង

14

សរក្មទទិតរត ធេើឲ្យភាលមៗរៅរេើបញ្ជ ីសមលប់ គឺរយើងក្តូវរិនិតយ រយើងក្តូវកា ររេរវលារក្ទើនជាងបញ្ជ ី

15

អែករទ្ធសទូេ។

16

សមលប់ រដាយសា វតនាងខាំបា
ុ មា គឺទំនួន ររេខលះរ្
ា ះអាទមនកា ភាន់ក្ទេំ រវើយតួនាទី រវើយនិង

17

ររេរវលា។ អ៊ា៊ីទឹងនាងខាំបា
ុ មាជាងរគ គឺមន ខាលទមនកា ជាន់រ្
ា ះគ្នែ រីរក្ពាះអែកវដេបញ្ចូ េរៅ

18

កែុងបញ្ជ ី បស់នាងខាំម
ុ នន័យថា អែកវែឹងបានទូេ ស-២១។ វតមិនក្បាកដថាគ្នត់ក្តូវបានសមលប់ ទី១។

19

ទី២ រនះគឺនាងខាំបា
ុ មាជាងរគគឺជាន់រ្
ា ះគ្នែ។ ទី២ គឺនាងខាំម
ុ ិនមនររេក្គប់ក្គ្នន់រដើមបីរមើេនូវបញ្ជ ី

20

សមលប់ទ្ធង
ំ អស់វដេរៅកែុងក ណី០១, ០២ ទ្ធំងអស់ រក្ពាះអាទ នាងខាំបា
ុ មារ ឿងជាន់គ្នែ។

21

-- រក្ពាះអីឯកសា សម័យវខា ក្កវមវមន

កា វដេរយើងរក្បើទំនួនអែករទ្ធសទូេ

អ៊ា៊ីទឹងសក្មប់នាងខាំផ្ទ
ុ ា េ់

ទី១

រវើយនិងបញ្ជ ីសមលប់កែុង

គឺនាងខាំថា
ុ មិនមនររេក្គប់ក្គ្នន់រដើមបីរមើេបញ្ជ ី

[១៤:៣៥:៤២]

22

ស៖ ខាំខា
ុ ល ទវតខាំសា
ុ ដ ប់មិនយេ់រទ។ រលាកក្សីជាអែករ ៀបទំបញ្ជ ីទូេ <មនរ្
ា ះថា “កាេ

23

ប ិរទេទករមាទ”> មិនវមន<ក្តឹមវត>រិនិតយរមើេវតរេើកាេប ិរទេទោប់ខួ ន
ល <និងក្បវតតិ ូបរនាះ>រទ

24

<>ប៉ាវនតរគបានក្បាប់រលាកក្សីឲ្យរ ៀបដាក់កូរឡានមួយ ដាក់ថា“កាេប ិរទេទករមាទរោេ” ដូរទែះខាំគ
ុ ិត

25

ថា រលាកក្សីមនរវតផេអាទរជឿបានថា អែកណាវដេក្តូវបានរគយករៅសមលប់រោេវែឹងរលាក

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

ក្សីក៏ដាក់កាេប ិរទេទរៅកែុងកូរឡានរនាះរៅ។ វតខាំរុ ៅវតមិនយេ់ថា រវតអេីបានជារលាកក្សីមិន

2

ដាក់កាេប ិរទេទសមលប់រោេសក្មប់អក
ែ រទ្ធសដថ្ទរទៀតរនាះ រៅកែុងបញ្ជ ីរនះផងវដ ។ អ៊ា៊ីទឹងរមើេ

3

រៅហ្វក់ដូទជារៅវតរិបាកយេ់រៅរេើយ។

4

រលាក រេេ េីសាក់៖

5

សាកសីគ្នត់បានរាយមរឆលើយ<អស់រីសមតថភារ>នូវសំណួ <ដវដេរនះ>

ដេ់ររេឥេូវ

6

រលាកមកសួ <ដវដេរទៀត។> សាកសីរនយេ់ ួទមករវើយ វដេរធេើឲ្យសាកសីោបា
ំ ទ់ក្តូវវតទំណាយ

7

ររេរក្ទើន <ក្តេប់រៅរធេើកា ង្ហ យ៉ាងរម៉ាទ បញ្ញជក់ឲ្យទាស់ថា បញ្ជ ីទ្ធង
ំ រនាះមិនជាន់គ្នែ រវើយវសេង

8
9
10

ករ្
ា ះ។ ខាំគ
ុ ិតថា រនះជាសំណួ ក្ទំវដេ រក្ពាះសាកសីបានរនយេ់ ួទរវើយ>។
[១៤:៣៧:២៩]
រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖

11

ខាំយ
ុ េ់ក្សប ប៉ាវនតក្បវវេជាខាំទ
ុ ង់សំណួ មួយរដើមបីជួយបាន។

12

រតើតាង
ំ រីដំបូងមក

រតើរលាកក្សីសាកសីមនររេរវលាកំណត់ថាក្តូវបញ្ច ប់<កិទចកា រនះ>រៅ

13

ររេណា<រទ>? <រៅររេរលាកក្សីទទួេបានកិទចកា វែឹង ក្តូវតាក់វតងបញ្ជ ីវឹង
ែ > រតើក្បធាន

14

បស់រលាក<ក្សី>វែឹងមនក្បាប់អំរីកាេប ិរទេទថា ក្តូវរធេើកា ង្ហ ឬក៏មនកា កំណត់ថាក្តូវរធេើកា

15
16

ង្ហ រនះក្តឹមថ្ងៃរនះ វខរនះវដ ឬរទ? <រតើមនររេកំណត់ជាក់លាក់វដ រទ?>
រលាកក្សី វន
ិ សធានី៖

17
18

ោស នាងខាំម
ុ នររេកំណត់។
រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖

19

<ររេផតកំណត់ ឬររេតិទ?> រៅររេវដេខាំន
ុ ិយយថា < យៈររេផតកំណត់>វែឹងបាន

20

ន័យថា មនអែកក្បាប់រលាកក្សីថាក្តូវបញ្ច ប់រៅក្តឹមថ្ងៃរនះ វខរនះ ឧទ្ធវ ណ៍ថ្ងៃ៣០ តលា ២០១៦

21

ឬក៏សីជា
ែ រដើមវែឹង។ រតើរគមនកំណត់កាេប ិរទេទកំណត់ថាក្តូវរធេើក្តឹមថ្ងៃរនះ វខរនះវដ ឬរទ ឬក៏អត់

22

មនរទ?

23

[១៤:៣៨:៣១]

24

រលាកក្សី វន
ិ សធានី៖

25

នាងខាំស
ុ ូមជក្មបថា នាងខាំម
ុ ន យៈររេកំណត់ ប៉ាវនតកំណត់ជាឆ្ែំ។ បានន័យថា របើសិនជា

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

នាងខាំរុ ធេើបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសទូេរៅឆ្ែំ១៩៧៥-៧៦ ឧទ្ធវ ណ៍ អ៊ា៊ីទឹងនាងខាំម
ុ ន យៈកំណត់ថ្នវខ ប៉ានាានវខ

2

វដេនាងខាំក្ុ តូវបញ្ច ប់វ។

3

កំណត់។ បនាាប់អំរីនាងខាំទ
ុ ប់អក
ែ រទ្ធសរៅឆ្ែំ៧៦ នាងខាំប
ុ ញ្ចូ េបនដរៅឆ្ែំ៧៧។ អ៊ាទ
៊ី ឹងនាងខាំក្ុ តូវវតគិត

4

រវើយនិងរិភាកាជាមួយនឹងក្បធានក្កុម បស់នាងខាំថា
ុ នាងខាំម
ុ នឯកសា ទំនួនប៉ារណា ះរៅឆ្ែំ៧៧ អ៊ា៊ីទឹង

5

នាងខាំក្ុ តូវទំណាយររេប៉ានាានរដើមបីរមើេឯកសា វែឹង

6

ទូេ រវើយមនររេរវលាកំណត់មួយ។ អ៊ា៊ីទឹងរៅររេវដេនាងខាំប
ុ ញ្ច ប់រីមួយឆ្ែំ៧៥, ៧៦, ៧៧

7

វូតដេ់ ៧៩ នាងខាំបា
ុ ន -- ទងរក្កាយបំផតគឺនាងបានរៅរមើេឯកសា ផ្ទាេ់រៅទួេវសលង រៅសា

8

មនាី ទួេវសលង រទើបបានជាររេទងរក្កាយវដេក្បធានក្កុម បស់នាងខាំបា
ុ នក្បាប់ថា វទប់សរេក្គប់

9

រវើយវដេេីសវែឹងគួ វតបញ្ច ប់។

10

[១៤:៣៩:៤៨]

11

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖

រវើយរតើមួយថ្ងៃនាងខាំអា
ុ ទរមើេឯកសា បានប៉ានាាន?

រនះជា យៈររេ

រវើយឲ្យទាស់ថាឯកសា វែឹងគឺជាអែករទ្ធស

ក្បសិនរបើខំាយ
ុ េ់មិនខសរទ គឺថាកា រ ៀបទំវឹង
ែ រៅមិនទ្ធន់ររញរេញរៅរេើយ រដាយសា វត

12
13

កិទចសនា បស់រលាកក្សីបញ្ច ប់។

មិនទ្ធន់ទប់ក្គប់ក្គ្នន់

គឺបានន័យថា

14

រលាកក្សីរៅមិនទ្ធន់បានបញ្ចូ េទិនន
ែ ័យរៅកែុងតារាងសាថរ ឲ្យបានក្គប់ក្គ្នន់រនាះរទ។

ដូរទែះអាទថា

15

រវតផេ មួយកែុងទំរណាមរវតផេនានាគឺថា កិទចសនា បស់រលាកក្សីបានបញ្ច ប់ ក្តូវបញ្ច ប់អ៊ី៊ាទឹង

16

វមនរទ? <រតើរនះជារវតផេវតមួយ ឬក៏មនរវតផេណារផសងរទៀតរទ? ឬខាំស
ុ ួ រនះ វរក្ទើនររក

17

កែុងសំណួ វតមួយ?>

18

រៅររេវដេខាំន
ុ ិយយថា

រលាកក្សី វន
ិ សធានី៖

19

រវតផេទមបងគឺនាងខាំម
ុ នររេរវលាកំណត់ បានន័យថា បញ្ជ ី បស់នាងខាំក្ុ តូវបានក្បគេ់ជូន

20

រៅសវនាកា រៅថ្ងៃ៣០ វខមីនា ឆ្ែំ២០១៦។ អ៊ា៊ីទឹង បញ្ជ ីវឹង
ែ នាងខាំន
ុ ិយយឲ្យរសាាះក្តង់ គឺនាងខាំម
ុ ិន

21

បានរិនិតយសារដើម វិញរទ

22

បានន័យថា ររេវដេនាងខាំរុ ធេើទប់ឆ្ែំ៧៦ នាងខាំរ
ុ ិនិតយរេើង វិញរៅឆ្ែំ៧៦។ រវើយនាងខាំន
ុ ិយយឲ្យ

23

រសាាះក្តង់ គឺររេខលះមនកា វអ៊ារ ី មនកា ភាន់ក្ទេំ ជួនកាេអាទខសវដ រដាយសា វតរយើងមិនបាន

24

រិនិតយរេើង វិញនូវបញ្ជ ីរនះ។

25

រដាយសា វតររេរវលាមនកំណត់។ អ៊ា៊ីទឹងនាងខាំអា
ុ ទរិនិតយបានកែុងឆ្ែំ។

[១៤:៤១:១៣]

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

01486748

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

1

70

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖

2

<របើខំម
ាុ ិនក្ទេំរទ>

អ៊ា៊ីទឹងរលាកក្សីទង់និយយថា

បញ្ជ ីរនះក្តូវដាក់ជូនតលាកា រៅថ្ងៃ៣០

3

មីនា គឺថា រទ្ធះបីជាបញ្ជ ីវឹង
ែ ដេ់កក្មិតណាក៏រដាយ រធេើបានដេ់កក្មិតណាក៏រដាយទប់មិនទប់ក៏រដាយ

4

ក៏ក្តូវដាក់បញ្ជូ នមកតលាកា វដ ។ រតើរលាកក្សីទង់និយយអ៊ា៊ីទឹងវមនរទ? <រដាយសា រលាកក្សីមិន

5

មនររេរៅរមើេទ្ធំងអស់រទ រទើបកា ង្ហ វែឹងមិនររញរេញ។ រតើរលាកក្សីទង់និយយអ៊ា៊ីទឹងឬ?>

6

រលាកក្សី វន
ិ សធានី៖

7

នាងខាំទ
ុ ង់បញ្ញជក់បវនថមថា មិនវមនអ៊ា៊ីទឹងរទ គឺមនន័យថារយើងបានរិនិតយរៅរេើបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធស

8

ទូេរៅឆ្ែំ៧៥, ៧៦, ៧៧,៧៨ និង ៧៩ រៅតាមឯកសា វដេរយើងបានរិនិតយ ួទរវើយ។ អ៊ា៊ីទឹងនាងខាំុ

9

បានរិនិតយបញ្ជ ីអែករទ្ធសទូេ វតនាងខាំស
ុ ូមជក្មបថា បញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសសមលប់ គឺនាងខាំម
ុ ិនបានរិនិតយ

10

ុ ន
ទ្ធំងក្សុងរទ។ អ៊ា៊ីទឹងជារវតវដេឯកសា វែឹងគឺមនវត ក្បគេ់ជូនតលាកា រៅតាមអេីវដេនាងខាំបា

11

រធេើ។

12

[១៤:៤២:១៤]

13

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖

14

ខាំទ
ុ ង់សួ ថា រវតអេី? រលាកក្សីរឆលើយថា រដាយសា ររេរវលា។ រវើយអេីវដេខាំស
ុ ួ បនដរៅ

15

រទៀត រវតអេីបានជាមិនមនររេរវលា គឺថារដាយសា វតកិទចសនាបញ្ច ប់ ឬក៏រដាយសា <អេីរផសង

16

រទៀត? ខាំម
ុ ិនដឹងថាក្តូវរ ៀបឃលយ៉ាងរម៉ាទឲ្យក្តូវរទ រនះជាសំណួ ក្សួេរទ។> ខាំម
ុ ិនវមនសួ រី វិធីសា

17

ស្តសដក្សាវក្ជាវរទ ប៉ាវនដខំទ
ាុ ង់សួ ថា រវតអេីបានជារលាកក្សី<>ក្តូវដាក់នូវបញ្ជ ីមួយវដេមិនទ្ធន់បាន

18

ទប់សរេក្គប់រៅរេើយរនាះ?

19

រលាកក្សី វន
ិ សធានី៖

20
21

ោស ក្តឹមក្តូវរវើយរលាកក្សីរៅក្កម គឺនាងខាំម
ុ ិនមនររេរវលាក្គប់ក្គ្នន់។
រលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

22

ឲ្យខាំស
ុ ូមបញ្ច ប់ក្បធានបទមនររេរយើងឈប់សក្មកបនដិទរលាកក្បធាន។

23

[១៤:៤៣:១៣]

24

សួ រដាយរលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

25

ស៖ រវតផេអេីក៏រដាយអែកក្សីសាកសី ខាងក្រះរាជអាជាាបានរេើកអំរីទំណទរនះ រវើយរយើង

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

01486749

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

71

1

ក៏<ទនាឹង ង់ោំ>សា ណាបញ្ច ប់កា រិភាការដញរដាេ<រេើក្បធានបទ បស់រួករគវដ ។ តាមរិត> គឺ

2

<>មនអែករទ្ធស<រក្ទើនជាងទំនួន> ៥.៥១២នាក់ ក្តូវបានរគសមលប់ ដូទវដេរលាកក្សីបានបញ្ញជក់

3

អ៊ា៊ីទឹង។ គឺថា ក្បសិនរបើរយើងគិតរៅរេើសអា
ំ ងរវតវបបសមាតិកមា រវើយវដេរយើងសនាតថាក្រះរាជ

4

អាជាានិយយក្តឹមក្តូវ រវើយឧទ្ធវ ណ៍ វដេគ្នត់រេើករេើង អំរីទំនួនអែកក្តូវបានរគសមលប់រនាះ គឺ

5

អាទក្បវវេជា ៦.៦០០ជាង រនាះ ថារតើរលាកក្សីអាទក្បាប់បានរទថា តួរេខ<រនះអាទជាតួរេខ

6

ក្បហ្វក់ក្បវវេ?> មិនវមន ៥.៥០០រទ គឺក្បវវេជា ៦.៥០០។ ឬមួយក៏ថា កា ង្ហ បស់រលាក

7

ក្សីមិនបានទប់សរេក្គប់រទគឺ តួរេខ អែកវដេក្តូវបានរគសមលប់អាទរកើនរៅដេ់ ១៥.០០០រនាះ។ រតើ

8

រលាកក្សីអាទក្បាប់បានរទ

9

បានររញរេញរនាះ វមិនបានររញរេញដេ់កក្មិតណាវដ ?

រតើទំនួនអែកវដេក្តូវបានរគសមលប់រៅកែុងបញ្ជ ី បស់រលាកក្សីវឹង
ែ វមិន
<រតើវជាទំណទមួយវដេសវក្រះ

10

រាជអាជាាក្បាប់>ថា <វទប់ក្តឹមវែឹង វរេើងបនតិទ អីជារដើម? ខាំគ
ុ ិតថា វជាសំណួ វដេគួ ឲ្យោប់

11

អា មាណ៍?>

12

រលាក រេេ េីសាក់៖

13

រលាកក្បធាន ខាំម
ុ ិនជំទ្ធស់<រទ របើសិនណារគសួ វបបរនះ ថា “រតើរលាកក្សី>មនមូេដាឋន

14

<មួយរទ រដើមបី>ផដេ់សំអាង<ឲ្យសមរវតផេមកតលាកា រនះថា រតើមនមនសសប៉ានាាននាក់មនរៅ

15

កែុងបញ្ជ ីករមាទរនះ?” ប៉ាវនត ខាំគ
ុ ិតថា> វោំបាទ់វដេរយើងក្តូវវតធានាថា សាកសីមិនក្តូវបានរគរសែើសំឲ្យ

16

រធេើកា ទ្ធយសាានអំរី<ទំនួន>អែករទ្ធស<វដេមនរៅកែុងបញ្ជ ីករមាទទ្ធំងរនាះរទ។

17

កា ពា កតី បានបញ្ញជក់អ៊ី៊ាទឹងថា រយើងកំរងសថិតរៅកែុងដំរណើ រនះ រដាយទំនួនកាន់វតរកើន វូតដេ់រៅ>

18

រក្ទើនជាង<៦.៦០០>ជារដើមរទៀតរនាះ។ <ប៉ាវនត សាកសីមិនគួ រេើកទឹកទិតឲ្
ត យសាានៗរនាះរទ។>

19

[១៤:៤៥:៤៣]

20

រលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

ដូទរលាករមធាវី

21

ខាំយ
ុ េ់ក្សប<រៅនឹងកា ជំទ្ធស់រនះ របើសិនជាក ណី>សាកសី<រផសងរី ូប>គ្នត់<។ វតរនះជា

22

សាកសីវដេបំររញ>កា <ង្ហ >ជាមួយនឹងខាងរៅក្កមរសើបអរងេត បស់តលាកា ។ រវើយស-២១ គឺ

23

ជាទីតាង
ំ ឧក្កិដក
ឋ មារៅកែុង -- រហ្វទណាស់ក៏រៅកែុងសំណំរ ឿង០០៣ផងវដ ។ ដូរទែះ កែុងនាមជាអែក

24

វិភាគភសតតា
ុ ង គ្នត់គួ វតមនរយបេ់ខលះ ថារតើតួរេខវែឹង វអាទខពស់ជាង<៥.៥១២> ឬមួយក៏ថា

25

វរៅក្តឹមវតក្បវវេ<៦.៥០០>អីរនាះរទ។ រដាយសា វតគ្នត់ជាអែក វិភាគ គ្នត់រធេើកា ឲ្យកា ិយ-

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

01486750

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

72

1

េ័យសវរៅក្កមរសើបអរងេត។ ដូរទែះ គឺគ្នត់មនេទា ភារ ឬក៏គ្នត់មនសមតថភារទ្ធក់ទងរៅនឹងកា

2

បា៉ាន់ក្បមណរៅរេើតួរេខមួយរនះ។

3

រលាក រេេ េីសាក់៖

4

ខាំទ
ុ ង់បញ្ញជក់រេើង វិញថា រៅក្កម បូរេនេ័ បានបញ្ញជក់ ួទរវើយ <រីវដនកំណត់ថា >សាកសី

5

រនះ

6

រទ>។ រវតដូរទែះរវើយ រយើងមិនអាទសួ អំរីទសសនៈ បស់គ្នត់ <ថារតើទំនួនរនាះរកើនដេ់កក្មិតណា

7

រនាះរទ>។ <រវើយ>រមធាវីកា ពា កដីមិនគួ សួ ថារតើតួរេខវែឹង វទប់ក្តឹម<៦.៥០០។ រយើងតាម

8

បញ្ជ ីទ្ធង
ំ ក្បាំវដេខាំប
ុ ង្ហាញ មនទំនួនអែករទ្ធសដេ់រៅ ៧.០០០នាក់ វតរបើសិន រយើងបវនថមបញ្ជ ីរទៀត

9

រនាះ ទំនួនកាន់វតរកើនរេើងជាក់ជាមិនខាន-->

10

មិនវមនជាសាកសីអក
ែ ជំនាញរទ<>វដេរយើងមិនអាទសំរយបេ់

ឬក៏សួ អំរីរយបេ់<រីគ្នត់

រលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

11

បាទ មិនអីរទ ក្បសិនរបើរៅររេវដេរយើងោប់រផដើមសវនាកា ដំបូង <ប៉ាវនត>រយើងោប់រផដើម

12

តាំងរី៩ឆ្ែំ <កនលះ>មនវែឹង រយើងបានរធេើកា សិកាឲ្យបានេមែិតស-២១<>គឺថា<មនសវនាកា >

13

ស-២១ <សក្មប់>សំណំរ ឿង០០១ ប៉ាវនដឥេូវវែឹង រយើងវប ជាមកដេ់<ទំណទមួយ រដាយសនាតថា

14

មនទំនួនរក្ទើនជាងវែឹង>។

15

[១៤:៤៧:៣៩]

16

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖

17

ឥេូវវែឹងរយើងកាត់ឲ្យខលី។ ឥេូវ រលាកក្សីសាកសី រតើរលាកក្សីរជឿជាក់ខួ ន
ល ឯងវដ ឬរទ ថាទំនួន

18

មនសសវដេក្តូវបានរគសមលប់រៅស-២១វែឹង អាទមនដេ់កក្មិតណាវដ ? ក្បសិនរបើរលាកក្សីអាទ

19

មនជំរនឿរជឿជាក់ រវើយអាទបា៉ាន់ក្បមណបាន រលាកក្សីក្បាប់ថា បាន។ របើមិនបាន ក្បាប់ថាមិន

20

បាន។

21
22
23

រលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖
ខាំគ
ុ ិតថា គ្នត់ទង់រិភាកាជាមួយមស្តនតីទាប់សិន។
រលាកក្សី វន
ិ សធានី៖

24

នាងខាំស
ុ ូមជក្មបថា នាងខាំម
ុ ិនវមនជាអែកជំនាញរៅមនាី ស-២១រទ។ អ៊ា៊ីទឹង នាងខាំម
ុ ិនបាន

25

វិភាគរៅរេើបញ្ជ ី បស់នាងខាំថា
ុ រតើអក
ែ សាលប់ទ្ធង
ំ រនាះ មន ឬអត់ ទី១។ ទី២ នាងខាំស
ុ ូមផដេ់ក្តឹមវត

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

01486751

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

1
2

សកខីកមាជាអែកសាកសីអងេរវត។
រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖

3

អ៊ា៊ីទឹង រយើងសរងខបរៅ គឺថាសាកសី គ្នត់ថា គឺគ្នត់រឆលើយថា <មិនអាទ គឺ>គ្នត់មិនមនទំនក

4

ទិតក្ត គប់ក្គ្នន់កែុងកា បញ្ញជក់អំរីតួរេខអែកវដេក្តូវបានរគសមលប់រនាះរៅស-២១រទ។

5

បានន័យថា រលាកក្សីមិនអាទផដេ់អំរីតួរេខបាន។

6

[១៤:៤៩:២១]

7

រលាកក្សី វន
ិ សធានី៖

8
9
10

73

អ៊ា៊ីទឹងវមនរទ?

ោស ក្តឹមក្តូវ។
ក្បធានអងេជន
ំ ៖ំ
បាទ រវើយអងេជំនំជក្មះអ គណរលាកក្សី វិន សធានី សវនាកា បស់សាដប់សកខីកមា --

11

រលាកដូទអស់រម៉ាងរវើយ! រម៉ាងររេរវលាដូទឲ្យរក្ទើនរេើសរីអីវេ ដេរក្គ្នងរវើយ។ រវើយរលាក

12

អត់បានសំរទ។ រលាក ររេរវលា រលាកគណនាខលួនឯងរទ រលាកថារៅរសសសេ់ រវើយអំមិញ

13

រមធាវីកា ពា កដី រខៀវ សំផន សួ បានប៉ានាានរី សំណួ រទ។ រវើយរលាកអត់បានសំបវនថមររេរវលា

14

ផង ដេ់ររេរយើងរធេើកា

15

រិោ ណារេើង វិញរមើេ៍។ រលាករធេើអីវេ ដេវមិនសមក្សប ដូរទែះ វមិនសម មយរទ។

16

បានរលាកោប់រផតើមរងើបឈ ។ ដូទជាមិនសមក្សបរទដឹង រលាករមធាវី

រលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

17

រលាកក្បធាន ខាំស
ុ ំរទ្ធសៗ វមនវទន។ <ខាំបា
ុ នរក្កាកឈ រដាយសា ខាំរុ មើេរៅររេរវលាថា

18

វជិតដេ់រម៉ាងសក្មករវើយ>រទើបខាំអ
ុ ងេយ
ុ ទះ។ រវើយមា៉ា ងរទៀត រមធាវីកា ពា កតី រខៀវ សំផន បាន

19

អនញ្ញាតផតេ់ររេរវលាមកខាងខាំ។
ុ រវើយខាំគ
ុ ិតថា វផនកា <សក្មប់> សាកសីវឹង
ែ គឺថា<ររញមួយ

20

ថ្ងៃ។ មន>រី <វគេ>សក្មប់ក្រះរាជអាជាា <រវើយ>រី <វគេ>សក្មប់រមធាវីកា ពា កតី។ រវើយខាំុ

21

គិតថា ខាំ<
ុ ក្គ្នន់វតបំររញររេថ្នវគេ>រៅសេ់ក្បវវេ២០នាទីរទៀត <របើសិនខាំម
ុ ិនក្ទេំរទ វតរបើខំាុ

22

យេ់>ខស <ក៏មិនអីវដ >។ សូមអ គណរលាកក្បធាន។

23

រលាក រេេ េីសាក់៖

24

រមធាវីកា ពា កតីនិយយខសរវើយ។ គ្នត់ត វូតរៅដេ់រម៉ាងដប់មួយ ហ្វសិប -- ដប់មួយថ្មា

25

ក្បាំ។ ដូរទែះ <គ្នត់បានរក្បើររេររញទ្ធំងរី វគេវឹង
ែ រវើយ។> រវើយគឺថា ក្បសិនរបើគ្នត់រសែើសំររេ

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

01486752

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

1

រវលាបវនថម

2

<រទ>។ ប៉ាវនតវជារ ឿងវដេមិនក្តឹមក្តូវវដេរមធាវីកា ពា កតីថា <ខលួន>មិនបានរក្បើក្បាស់<ររេ>

3

អស់រី វគេ បស់គ្នត់រនាះ គឺមិនក្តឹមក្តូវរទ។

4

គឺក្បវវេជាអងេជំនំជក្មះអាទផតេ់បាន។

74

ប៉ាវនតគ្នត់អត់បានរសែើសំររេរវលាបវនថម

រលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

5

បាទ ខាំទ
ុ ទួេសាេេ់ថា ខាំរុ ក្បើក្បាស់អស់វមន។ ឥេូវរនះ ខាំស
ុ ំអនញ្ញាតរសែើសំររេរវលាបវនថម។

6

[១៤:៥១:៤៨]

7

ក្បធានអងេជន
ំ ៖ំ

8

រលាកបវនថមប៉ានាានជាក់លាក់? ឥេូវនិយយឲ្យទាស់លាស់។ មិញរនះរយើងទាស់លាស់ណាស់

9

គឺ រលាករមធាវីកា ពា កតី រខៀវ សំផន រៅសេ់២០នាទី។ រដាយសា រយើងបានអូសររេរវលារីរម៉ាង

10

ដប់មួយ ខេះដប់ក្បាំនាទី វូតដេ់រម៉ាងមួយដប់មួយ សាមវសសិបក្បាំនាទីឯរណាះ។ រវើយររេរវលា

11

វដេក្តូវរសសសេ់អំមិញគឺ ៤០នាទីកែុងកា តាំងសំណួ រដញរដាេវដេក្បគេ់រៅឲ្យរមធាវីកា ពា

12

កតី។ រវើយឥេូវរនះ រលាកនិយយមួយរទៀតថារលាកសំ មិនដឹងថាប៉ានាានរទ រីរក្ពាះសំណួ គឺមនកា

13

រ ៀបទំសំណួ យ៉ាង រក្បើររេរវលាយ៉ាងរក្ទើនឲ្យសាកសីរឆលើយសាាន។ ឥេូវរលាកសំប៉ានាាន? ឥេូវទាស់

14

លាស់ រដើមបីឲ្យរយើងរធេើកា រិភាកាឲ្យបានទាស់លាស់។

15

រលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

16
17

រលាកក្បធាន ខាំរុ សែើសំក្តឹម២០នាទី។ ថារតើរលាកក្បធានអនញ្ញាតវដ ឬរទ? គឺថាខាំម
ុ នសំណួ
មួយទំនួនតូទរទរៅសេ់?

18

[១៤:៥២:៥២]

19

ក្បធានអងេជន
ំ ៖ំ

20
21
22
23
24
25

អនញ្ញាត រវើយសួ បនត វូតដេ់ទប់វតមតងរៅ។
រលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖
សូមអ គណរលាកក្បធាន។
សួ រដាយរលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖
ស៖ រលាកក្សីសាកសី ខាំស
ុ ំបនតរទៀត។ ខាំទ
ុ ូេរៅក្បធានបទងា<
ី ទ្ធំងក្សុង>។ រៅកែុងបញ្ជ ី
ក.ស.ទ.ស

បស់រលាកក្សី រលាកក្សីនិយយរក្ទើនដងអំរីបញ្ជ ី<អែករទ្ធស>ស-២១ វដេបានវក

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

01486753

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

75

1

សក្មួេងាី។ គឺជាបញ្ជ ីវដេរធេើរេើងរដាយបគេេិក ក.ស.រ វដេបានបង្ហាញ -- វដេមនរៅកែុងឯក-

2

សា បស់មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ផងវដ ។ រវើយបញ្ជ ី<អែករទ្ធស>ស-២១ វដេបានវកសក្មួេ

3

រនាះ គឺមនតួរេខ<ទូេ១២.២៧៣នាក់ ខសរីបញ្ជ ី បស់រលាកក្សីវដេមន> ១៥.១០១<នាក់>។

4

រតើរលាកក្សីអាទរនយេ់បានរទថា រតើវមនមូេរវតអេីរទើបមនភារខសគ្នែ វង<បញ្ជ ីទ្ធង
ំ រី រនះ>?

5

រលាកក្សី វន
ិ សធានី៖

6

ឆ៖

នាងខាំរុ ធេើកា រៅរេើបញ្ជ ីអែករទ្ធសទូេ និងបញ្ជ ីមួយទំនួនវដេរៅខាងមនាី ស-២១។ អ៊ា៊ីទឹង

7

រយងរៅរេើឯកសា ទ្ធំងអស់រនះ នាងខាំបា
ុ នទះៗរៅតាមឆ្ែំ។ សក្មប់ភារខសគ្នែ វងបញ្ជ ីទ្ធង
ំ រី

8

នាងខាំម
ុ ិនអាទបកក្សាយថាយ៉ាងរម៉ាទរទ រក្ពាះអែករធេើខសគ្នែ។ សក្មប់នាងខាំុ គឺនាងខាំរុ យងរៅរេើ

9

ឯកសា វដេនាងខាំបា
ុ ន ករឃើញ រវើយនាងខាំដា
ុ ក់បញ្ជូ េរៅកែុងបញ្ជ ី បស់នាងខាំ។
ុ បានន័យថា មនសស

10

មែក់ បញ្ជ ីរ្
ា ះមនសសមែក់អាទបញ្ជូ េរៅកែុងបញ្ជ ី បស់នាងខាំបា
ុ ន រដាយសា វតមនឯកសា រយង។

11

រវើយភារខសគ្នែរនះគឺ នាងខាំអ
ុ ត់អាទនិយយថា បញ្ជ ី បស់ខាងក្រះរាជអាជាាមន រវតអីបានតិទ

12

រវតអីបានរក្ទើនរទ រដាយសា វតភាគរក្ទើនថ្នបញ្ជ ីរនះ គឺនាងខាំរុ ក្បើរៅរេើអក
ែ រទ្ធសទូេ។

13
14

[១៤:៥៥:១១]
ស៖ ខាំយ
ុ េ់ ប៉ាវនតរលាកក្សីបានរឹងវផែកយ៉ាងរក្ទើនរៅរេើបញ្ជ ី បស់ ក.ស.រ សក្មប់តួរេខ

15

១៥.១០១ គឺថាមន <៩.៤៧៨ដង> វដេរលាកក្សីវផែករៅរេើបញ្ជ ី<អែករទ្ធស>វកសក្មួេស-២១

16

ងាី។ ប៉ាវនត ខាំទ
ុ ង់សួ ដូទតរៅរនះ ក្បសិនរបើរយើងគណនាឲ្យក្តឹមក្តូវ គឺមនតួរេខ៣៤០ វដេមន

17

ក្បភររ័ត៌មនវផែករៅរេើបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសវដេវកសក្មួេងាី។ គឺនិយយម៉ាាងរទៀតគឺបានន័យថា មន

18

ទិនន
ែ ័យ<ទូេ>៣៤០វតប៉ារណា
ា ះ វដេមនក្បភរមករីបញ្ជ ីវកសក្មួេងាី បស់ ក.ស.រ។ រតើរលាកក្សី

19

អាទរនយេ់បានរទ?

20
21
22
23

រលាក រេេ េីសាក់៖
ខាំស
ុ ូមឲ្យរមធាវីកា ពា កដីផេ
ដ ់ឧទ្ធវ ណ៍ថ្នកា រោទសួ វបបរនះ

រដើមបីឲ្យរយើងអាទរិនិតយ

រមើេរធៀបជាមួយបញ្ជ ី បស់ ក.ស.ទ.ស។
សួ រដាយរលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

24

ស៖ <កែុងខណៈ>ខាំក
ុ ំរងវតវសេង ក <ខាំស
ុ ូមរ ៀបសំណួ សាជាងាី រដើមបីឲ្យវមនេកខណៈ

25

ទូរៅជាងវែឹង>។ រតើជាកា ក្តឹមក្តូវរទ វដេថាទំនួនថ្នៗទិនន
ែ ័យបញ្ជ ីរ្
ា ះអែករទ្ធស គឺរក្បើក្បាស់វត

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

01486754

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

76

1

ក្បភររ័ត៌មនថ្នបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសវកសក្មួេងាី បស់ ក.ស.រ រនាះរទ។ រតើអ៊ី៊ាទឹងវមនរទ? <របើអទ
៊ា៊ី ឹងវមន

2

រវតអេី?>

3

រលាកក្សី វន
ិ សធានី៖

4
5

ឆ៖ នាងខាំរ
ុ ិតជាអត់យេ់សំណួ បស់រលាករមធាវី សូមសួ មដងរទៀត។
រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖

6
7
8

ខាំគ
ុ ិតថា ក្បសិនរបើរលាកអាទរេើកឧទ្ធវ ណ៍ វរធេើឲ្យកា សួ រដញរដាេវង្ហយក្សួេជាង
មន។
រលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

9

ឥេូវរនះខាំម
ុ នបញ្ជ ីរនះ ួទរវើយ។ ខាំរុ េើកឧទ្ធវ ណ៍តួរេខមួយ។ ឧទ្ធវ ណ៍ថា <រៅរេខ

10

រ ៀងទី>១៤៥៩ រេខ១៤៥៩ គឺអក
ែ រទ្ធសមករីខាងពាយ័រយ<រ្
ា ះ> េី សាមិន <រដាយមនទ្ធំង

11

កាេប ិរទេទទូេផង និងកាេប ិរទេទ>សមលប់<ផង>

12

សមេេ់បានបញ្ញជក់ថា បញ្ជ ី<អែករទ្ធស>វកសក្មួេស-២១

13

១៩៤៤។ ខាំអា
ុ ទឲ្យឧទ្ធវ ណ៍រក្ទើន ឧទ្ធវ ណ៍រេខ <១៦១៩១>, <១៤៦០>, <១៤៩២>,

14

<២១៨៤> រវើយនិងមួយរទៀត <៣៦០> អីជារដើមរនាះ។ ដូរទែះ ខាំទ
ុ ង់សួ ថា រតើជាកា ក្តឹមក្តូវរទ

15

វដេថាមនរក្ទើនដងវដេរលាកក្សីរក្បើក្បាស់ក្បភររ័ត៌មនសក្មប់អក
ែ រទ្ធសមួយៗ គឺរលាកក្សីរក្បើ

16

វតបញ្ជ ីរ្
ា ះអែករទ្ធសវកសក្មួេងាី បស់ ក.ស.រ?

17

[១៤:៥៩:០៣]

18

រលាក រេេ េីសាក់៖

រវើយបនាាប់មករទៀត

រយើងរមើេកំណត់

បស់ ក.ស.រ <មនបវនថម>រេខ

19

ខាំ<
ុ >មនឱកាសបានរិនិតយរមើេ<រេខរ ៀងទី១ គឺថាវជាកា ដកក្សង់ខស ថាមនរយងវត

20

រី>បញ្ជ ីរ្
ា ះ<> ក.ស.រ<>។ <រយើងមនឯកសា > ឧទ្ធវ ណ៍ ដូទជាកា រេើកយកអំរទ
ី រមលើយ

21

សា ភារ បស់ ស-២១ <ជាទរមលើយ បស់បគេេមែក់រនះ>។

22
23

សួ រដាយរលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖
ស៖ ខាំស
ុ ូមរនយេ់ឲ្យទាស់បនដិទ។ បាទ ឥេូវសូមទូេរៅរមើេកូរឡានមួយដាក់ថា “កំណត់

24

សមេេ់” <វដេមននិយយអំរីរេខ ERN និង>បញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធស<ស-២១>វដេបានវក បានរធេើកា

25

វកសក្មួេរដាយ ក.ស.រ។ រដាយសា វតរយើង <ក្បមូេឯកសា ទ្ធំងរនះ រទើប>បានជាខាំបា
ុ នតួរេខ

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

01486755

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

77

1

<>៣៧០រនះ។ ក្បវវេជាខាំអា
ុ ទរេើកឧទ្ធវ ណ៍មួយរផសងរទៀតឲ្យទាស់ជាងឧទ្ធវ ណ៍មនរនះ។

2

ឧទ្ធវ ណ៍រេខរ ៀង ៧.៧៥៣ ជាអែករទ្ធសមករីភូមិភាគពាយ័រយវដ រ្
ា ះ <នាទ រក្ទង> រវើយ

3

ក្បភរ<វតមួយគត់>វដេយកមកសំអាងរនះ<គឺ>បញ្ជ ី<>អែករទ្ធស<ស-២១>វដេបានវកវក្ប

4

រដាយ ក.ស.រ។ រវើយ<គ្នត់រៅក្តង់>រេខរ ៀង<> ៦០៤០។ អ៊ា៊ីទឹងសំណួ ខាំម
ុ ង
ដ រទៀត ថារតើក្តឹម

5

ក្តូវវដ ឬរទ ឬក៏ខំស
ាុ ួ រៅវខស ថាររេខលះរនាះឯកសា រយងសក្មប់បញ្ញជក់អំរីកាេប ិរទេទទូេ

6

វែឹង រលាកក្សីយកវតបញ្ជ ី បស់ ក.ស.រ វដេបានវកវក្បរនះមកសំអាងរទ អ៊ា៊ីទឹងឬក៏យ៉ាងណា?

7

រលាកក្សី វន
ិ សធានី៖

8

ឆ៖ នាងខាំស
ុ ូមរឆលើយទរមលើយ អេីវដេរលាករមធាវីបានរេើករេើងអមាញ់មិញរនះ មិនក្តឹមក្តូវ

9

រទ។ នាងខាំស
ុ ូមបញ្ញជក់ថា រៅកែុងកំណត់សមេេ់ បស់កវនលង កែុងបញ្ជ ី បស់នាងខាំុបានបញ្ញជក់ថា រេខ

10

រយង ERN ណាំប៊ា៊័ គឺ E -- ERN 0016144 គឺជារេខរយង។ អ៊ា៊ីទឹងរលាកអាទរមើេរៅរេើរេខ

11

រយងវែឹង គឺនាងខាំយ
ុ ករ្
ា ះវែឹងមករីរេខរយងវែឹង។ ប៉ាវនដសក្មប់ អូ.សី.ភី វដេនាងខាំដា
ុ ក់ខំថា
ាុ

12

បញ្ជ ី បស់ ក -- បញ្ជ ី បស់ អូ.សី.ភី គឺជារេខរ្
ា ះវដេគ្នត់បានរេទរេើងរៅកែុងបញ្ជ ី បស់សវ

13

ក្រះរាជអាជាារទ។ គឺជា

14

ក្គ្នន់វតជារេខរ ៀងវដេបញ្ញជក់ថារ្
ា ះវែឹងបានដូទគ្នែជាមួយនឹងរ្
ា ះ

បស់សវក្រះរាជអាជាាវដេគ្នត់មន ួទជារក្សទរៅកែុងបញ្ជ ី បស់គ្នត់ោស់។

នាងខាំម
ុ ិនបានយក

15

បញ្ជ ី បស់សវក្រះរាជអាជាាយកមករក្បើរទ ក្គ្នន់វតយកមករផាៀង ថារតើរ្
ា ះវែឹងមន បានរេទ

16

រេើងរៅកែុងបញ្ជ ី បស់សវក្រះរាជអាជាាវដ ឬអត់ ប៉ាវនដនាងខាំម
ុ ិនបានយកមករធេើជា ក្បភររដើមថ្នបញ្ជ ី

17

បស់នាងខាំរុ ទ នាងខាំស
ុ ូមជក្មបឲ្យទាស់។

18

[១៥:០២:២២]

19

រលាក រេេ េីសាក់៖

20

ខាំក
ុ ៏សូមបញ្ញជក់<ឯកសា រយង>

ERN

សក្មប់ឧទ្ធវ ណ៍ទ្ធង
ំ រី វដេរមធាវីបានផដេ់

21

អំមិញផង គឺថាមិនវមនមករីបញ្ជ ីក.ស.ររទ គឺជា ERN បង្ហាញរទញរីឯកសា មករីសម័យកាេរនាះ

22

ជាបញ្ជ ីមួយដ៏វវង <ប៉ាវនត វជា>បញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសវដេ<ក្តូវបានករមាទ>តាំងរីឆ្ែំ១៩៧៨ឯរណះ។ អ៊ា៊ីទឹង

23

<រេខរយង ERN រនះ គឺជាឯកសា សម័យរនាះ មិនវមនជា>បញ្ជ ី បស់ ក.ស.រ <រនាះរទ>។

24
25

សួ រដាយរលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖
ស៖ <ខាំស
ុ ូមរ ៀបសំណួ សាជាងា>
ី
រយើង<បាន ករឃើញ>អែករទ្ធសក្បវវេជា៣៧០នាក់

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

01486756

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

78

1

<>រៅកែុងបញ្ជ ីវដេរលាកក្សីរ ៀបទំ រៅកែុងកូរឡាន ដាក់ថា “កំណត់សមេេ់”។ គឺថាមនរយងវត

2

រៅរេើ<បញ្ជ ីអែករទ្ធសស-២១ វដេបានវកវក្បរដាយ> ក.ស.រ រទ។ អ៊ា៊ីទឹងឯងបានខាំស
ុ ួ ថា រតើរលាក

3

ក្សីអាទរនយេ់ជូនតលាកា បានរទថា វមនកាេៈរទសៈណាវដេតក្មូវឲ្យរលាកក្សីរក្បើក្បាស់ឯកសា

4

រយង វតឯកសា បស់ ក.ស.រ រៅររេវដេរលាកក្សីរ ៀបទំបញ្ជ ីរនះ?

5

[១៥:០៣:៣៥]

6

រលាកក្សី វន
ិ សធានី៖

7

ឆ៖ នាងខាំស
ុ ំជក្មបថា នាងខាំម
ុ ិនបានរក្បើឯកសា បស់សវក្រះរាជអាជាារទ គឺនាងខាំរុ យង

8

រៅរេើឯកសា រដើមវដេមនជា ERNណាំប៊ា៊័ ដូទវដេរៅកែុងខូេឹម វដេបង្ហាញថា ឯកសា រយង។

9

ឯកសា រដើមវដេមនរក្ទើន ដូទក្រះរាជអាជាាបានបញ្ញជក់អំមិញវែឹង គឺនាងខាំម
ុ ិនបានរក្បើបញ្ជ ីរ្
ា ះ

10

បស់សវរៅក្កម -- សវក្រះរាជអាជាារទ រដាយយកវតរេខរ ៀង រដើមបីបញ្ញជក់ថារ្
ា ះវែឹងបាន

11

រេទរេើងរៅកែុងបញ្ជ ី បបោស់ បស់ក្រះរាជអាជាា រវើយរតើវមនរៅកែុងបញ្ជ ី បស់នាងខាំឬ
ុ អត់ ប៉ាវនត

12

មិនបានយកជារេខរយងរទ។

13

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖

14

សំណួ បស់រលាកមិនក្តឹមក្តូវរទ រីរក្ពាះរលាកយកវតអែករទ្ធស<រី បី យនាក់ វដេមនរៅ

15

កែុងបញ្ជ ីរនះប៉ារណា
ា ះ រវើយតាមឧទ្ធវ ណ៍ បស់រលាកកនលងមក គឺមនរី ឧទ្ធវ ណ៍ទ្ធង
ំ រនះវប ជា

16

មនឯកសា បវនថមក្តូវបានរេើករេើងរៅវិញ>។ <ដូរទែះ វជាបញ្ញា។ កនលងមក មនឧទ្ធវ ណ៍វត

17

រី ប៉ារណា
ា ះ វតឧទ្ធវ ណ៍មយ
ួ បស់រលាក រលាករេើករេើងថា មនវតរី បី យនាក់។>

18
19

រលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖
ខាំយ
ុ េ់ក្សបអេីវដេរលាកក្សីរៅក្កមរេើករេើង។

ប៉ាវនតរយើងរិនិតយរមើេបញ្ជ ីអែករទ្ធសវដេ

20

រ ៀបទំរដាយ ក.ស.រ។ រយើងមនឯកសា រយងរៅរេើបញ្ជ ីរនះ<ក្បវវេ>៩.៤៧៨ រវើយរបើសិន

21

ណាជារយើងខាំរុ េើករេើងមិនក្តឹមក្តូវវដ ថា ទំនួន៣៤០នាក់ អែករទ្ធសទំនួន៣៤០នាក់រនះ គឺថារយង

22

វតរៅ<បញ្ជ ី> បស់ ក.ស.រ <វតមួយមខរនាះ> រទើបខាំទ
ុ ទួេសាេេ់ទំណទរនះ ខាំយ
ុ េ់ក្សប។ <សូម

23

ទកឲ្យខាំប
ុ ញ្ច ប់ក្បធានបទរនះសិន។>

24
25

សួ រដាយរលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖
ស៖ អទ
៊ា៊ី ឹងសំណួ បស់ខំស
ាុ ួ ថា អ៊ា៊ីទឹងសក្មប់បញ្ជ ីអែករទ្ធសទូេរនះ គឺថារលាកក្សីមិនបាន

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

01486757

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
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ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

79

1

យកបញ្ជ ី បស់កា ិយេ័យសវក្រះរាជអាជាាវដេបានរ ៀបទំរនាះ យកមករក្បើជាសំអាង<វតមួយមខ

2

រនាះ>រទ វមនរទ?

3

រលាកក្សី វន
ិ សធានី៖

4
5
6
7

ឆ៖ ោស ក្តឹមក្តូវ គឺនាងខាំម
ុ ិនបានយកបញ្ជ ី បស់កា ិយេ័យសវក្រះរាជអាជាាមករទ។
នាងខាំរុ យងរៅរេើឯកសា រដើម មិនវមនជាបញ្ជ ីវដេក្រះរាជអាជាាបានរធេើ ួទរវើយរទ។
[១៥:០៦:១៦]
ស៖ បាទ ខាំស
ុ ូមទូេក្បធានបទមួយរផសងរទៀត។ រលាកក្សីសាកសី មនឯកសា មួយទំនន
ួ

8

<រៅកែុងក្កូណូឯកសា រលាកក្សីរៅឧទ្ធវ ណ៍រេខ៦>

ដូទជាឯកសា

<E3/2272>

រៅកែុង

9

<រនាះបានរេើករេើងថា មនមនសសមែក់ក្តូវបាន> “ដករទញ”។ <របើសិនខាំន
ុ ិយយខស សូមជួយវក

10

ខាំផ
ុ ង គឺថារលាកក្សីបកក្សាយពាកយ> “ដករទញ” <ថាសមលប់។ រតើក្តឹមក្តូវវដ រទ?> របើអ៊ា៊ីទឹងវមន

11

ថា មូេរវតអីបានអ៊ា៊ីទឹង? បាទ គឺឯកសា E3/2272 ដូទជា ឡាទ វ ី ជារដើមរនះ រគដាក់កែុងអរានដ ៈ

12

មកថា “ដករទញ”។ គឺបញ្ជ ី បស់ ក.ស.ទ.ស វែឹង គឺ៤២៤៣ <>

13

ឆ៖ សូមរលាករមធាវីបញ្ញជក់រេខរ ៀងរៅកែុងបញ្ជ ី បស់នាងខាំម
ុ ង
ដ រទៀត។

14

ស៖ គឺឯកសា E3/2272។ ជាបញ្ជ ី បស់ ក.ស.ទ.ស គឺរេខរ ៀង៤២៤៣ រ្
ា ះ ឡាទ វ ី។

15

ឆ៖ នាងខាំស
ុ ូមបញ្ញជក់ឯកសា វដេរលាករមធាវីបានរេើកអំមិញ។ “ដករទញ” រៅកែុងបញ្ជ ី

16
17
18

មនន័យថា “ករមាទ” ឬក៏មនន័យថា “សមលប់”។
ស៖ ទះរវតអីបានជារលាកក្សីហ្វ
៊ា នកំណត់ថា

ពាកយថា

“ដករទញ”រនះ

គឺមនន័យថា

“សមលប់រោេ”រវើយ មនន័យថា “ករមាទ”រវើយ។

19

ឆ៖ រៅកែុងបញ្ជ ីឯកសា រនះ គឺរគមនស រស រៅខាងទងថ្នរ្
ា ះមែក់ រ្
ា ះ ឡាទ វ ី

20

រវើយណូ ត ខាងទង រវើយបញ្ញជក់ថា “ដករទញ” រៅជាមួយនឹងៗស រស ថ្ដណា
៎ ។ អ៊ា៊ីទឹង នាងខាំុ

21

បញ្ញជក់ថា មនន័យថា ក្គ្នន់វតកែុង ីម៉ាក កែុងកំណត់សមេេ់ បស់នាងខាំក្ុ គ្នន់វតបញ្ញជក់ថា បគេេមែក់

22

រនះ ក្តូវបាន “ដករទញ”។ មនន័យអ៊ា៊ីទឹង។ បានន័យថា ភាសាអង់រគលស នាងខាំរុ ក្បើពាកយថា “អទ
ិ រវស

23

សយូតធីត” រដើមបីង្ហយកែុងកា កៗពាកយ ក ង្ហយក្សួេសក្មប់កែុងកា ក។

24
25

ស៖

សំណួ ទងរក្កាយ បស់ខំាុ រលាកក្សី បាទ រៅកែុងក្កូណូឯកសា ឲ្យរលាកក្សីរិនិតយ

រមើេរនះគឺរេខ ឯកសា ១២ <គឺឯកសា E3/8648> មនរ្
ា ះអែករទ្ធសវដេរគបានរដាះវេងរៅ

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

01486758

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
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80

1

ថ្ងៃទី២៦ <វខវិទិកា
េ > ១៩៧៧ រីកងរេ៩២០វែឹង <ទះថ្ងៃទី០២ វខធែូ ឆ្ែំ១៩៧៧> ។ អ៊ា៊ីទឹងរបើខំាយ
ុ េ់

2

រៅកែុងវែឹង

3

រលាកក្សីមនឯកសា រនះរទ គឺៗ 8648 បាទ E3/8648 <>?

4

គឺថា

មនអែករទ្ធស១០០នាក់ក្តូវបានរគរដាះវេងរីស-២១<បីថ្ងៃបនាាប់រីថ្ងៃទូេ>។

[១៥:១១:១២]

5

ឆ៖ នាងខាំស
ុ ំបញ្ញជក់មង
ត រទៀត ឯកសា រនះទំណងរជើងថា “រ្
ា ះអែករដាះវេងរៅថ្ងៃទី២៦

6

វខវិទិកា
េ ឆ្ែំ១៩៧៨ មករីកងរេ៩២០” មិនវមនមករៅ -- អេីវដេនាងខាំសា
ុ ត ប់បាន គឺរៅវខធែូ អំមិញ

7

ជាភាសាវខា ។

8

ស៖ បាទ អ៊ា៊ីទឹងគឺថា ខាំន
ុ ិយយថា ថ្ងៃទី២៦ វខវិទិកា
េ <៧៧> រវើយអែករទ្ធសទ្ធំងអស់រនះ

9

ក្តូវបានរគរដាះវេង<> រវើយរយងតាមបញ្ជ ី បស់ ក.ស.ទ.ស ថាកែុងទំរណាមអែកវដេរគរដាះ

10

ុ ួ
វេងទ្ធំងអស់រនះគឺថា ៤៧នាក់ ក្តូវបានរគោប់ខួ ន
ល មកវិញ មកឃំខួ ន
ល រៅស-២១រេើង វិញ។ ទី១ ខាំស

11

ថា រវតអីបានជាមនបញ្ជ ីមួយដាក់ថា មនអែករទ្ធស១០០នាក់ ក្តូវបានរដាះវេងរៅវិញ? រវើយរៅ

12

ររេជាមួយវែឹងមនបញ្ជ ីមួយរទៀតដាក់ថា <អែករទ្ធស>៤៧<នាក់កែុងទំរណាមរនាះជា>អែករទ្ធស

13

<រៅ>ស-២១?

14

ឆ៖ នាងខាំស
ុ ំជក្មបមតងរទៀតថា ឯកសា

E3/8648 មនរ្
ា ះអែករដាះវេងរៅថ្ងៃទី២៦

15

វខវិទកា
ិេ
ឆ្ែំ១៩៧៧។ រវើយរលាកសួ ថា រវតអីបានជាមនអែកខលះក្តូវោប់មកវិញ រយងរៅរេើ

16

ឯកសា ។

17

[១៥:១៣:០៦]

18

ស៖ ខាំយ
ុ េ់រវើយអេីវដេរលាកក្សីរេើករេើងរនះ។ វមនរ ឿងរាវពាក់រ័នរា ៅនឹងបញ្ជ ីមួយរនះ

19

វដេរគបានទះផាយរៅតាមសា រ័ត៌មនរផសងៗ ថាមនឯកសា មួយរៅកែុងសំណំរ ឿង រវើយ យ

20

ឆ្ំង រលាកក្សីសាេេ់គ្នត់ទាស់រវើយ។ គ្នត់បានរក្បើក្បាស់បញ្ជ ីមួយរនះរធេើជាឧទ្ធវ ណ៍សក្មប់អក
ែ

21

រទ្ធសវដេរិតជារគក្តូវបានរដាះវេងរីស-២១វមន <ដូរទែះ រនះមិនវមនឧទ្ធវ ណ៍ក្ពាវៗរនាះរទ>គឺ

22

ថាមន<កា ទះផាយ ួទរវើយទំរពាះក ណីរនះ>។<> រវតអេីបានជារលាកក្សីហ្វ
៊ា នបញ្ញជក់ថា កែុង

23

ទំរណាមអែករទ្ធស១០០នាក់វដេរគរដាះវេងរៅវិញវែង
ឹ គឺមន៤៧នាក់ក្តូវបានរគោប់ខួ ន
ល រេើង វិញ?

24

ឆ៖ រយងរៅតាមឯកសា វដេនាងខាំបា
ុ នរិនិតយរមើេ អែករទ្ធសវដេរដាះវេង វដេដាក់

25

រៅកែុងបញ្ជ ីថា “បានរដាះវេងរៅថ្ងៃទី២៦ វខវិទិកា
េ
ឆ្ែំ១៩៧៧” ក្គ្នន់វតជាបញ្ជ ីមួយរទ។ ប៉ាវនតរៅ

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

01486759

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

1

ររេវដេនាងខាំុ កឯកសា រផសងរទៀតវដេបញ្ជ ីរ្
ា ះដូទគ្នែ

2

បញ្ញជក់ថាឯកសា រនាះ គឺរ្
ា ះមែក់វឹង
ែ ដវដេក្តូវបានោប់មកវិញ រដាយបញ្ញជក់ថា គ្នត់បានឃំខួ ន
ល

3

រៅមនាី ស-២១(ឃ)។

4

វដេមករីកងរេ៩២០

81

រវើយបាន

[១៥:១៥:០០]

5

ស៖ ខាំយ
ុ េ់រវើយ។ ខាំម
ុ ិនបានផដេ់ឯកសា រនះរៅឲ្យរលាកក្សី ក៏ប៉ាវនតនាយកមជឈមណឌេ

6

ឯកសា កមពជា
ុ បានរក្បើក្បាស់ឯកសា រនះ

7

គ្នត់ថា <តាមអតថបទទះផាយវែឹង ថា>អែករទ្ធសទ្ធំងអស់វឹង
ែ គឺក្តូវបានរគរដាះវេងរវើយ ខណឌ

8

ទប់វតមដង <>។

9

ដូទវដេរលាកក្សីរក្បើក្បាស់វដ ។

ជំវ បស់គ្នត់វង
ឹែ

រលាក រេេ េីសាក់៖

10

<ជាបឋម>

រមធាវី<មិនបានដកក្សង់អតថបទវែឹងក្តង់កវនលងណាមួយផង

រវើយក៏គ្នាន

11

និយយរៅកែុង>កូនរសៀវរៅមួយ<រនះរទ>។ មិនៗ មនបានបញ្ញជក់រទ សាកសី ូបរនះ គ្នត់ក្គ្នន់វត

12

រិនិតយបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធស ដូទគ្នត់រេើករេើងរវើយ គឺគ្នត់រិនិតយរមើេកាេប ិរទេទ វដេរគោប់ខួ ន
ល និង

13

កាេប ិរទេទវដេរគោប់ខួ ន
ល រេើង វិញ។ <ខាំដ
ុ ូទជាមិនយេ់ទ្ធេ់វតរសាះ វដេរមធាវី>តាំងសំណួ ឲ្យ

14

គ្នត់រឆលើយជំទ្ធស់ត<រៅនឹងកា អះអាង បស់> យ ឆ្ំង <វដេមិនបានរេើករេើងអំរីរ ឿងរាវមនសស

15

ទ្ធំងរនះ រក្កាយរីកាេប ិរទេទថ្នកា >រដាះវេង<រួករគ។> អ៊ាទ
៊ី ឹង <សំណួ រនះមិន>សមក្សបរទ។

16

[១៥:១៦:០៩]

17

រលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

18

ខាំន
ុ ឹងផដេ់អតថបទសា រ័ត៌មន E3 ទំរពាះកាវសតរខមបូឌារដេី ផដេ់ជូន<បនតិទរទៀតរនះ>។

19

មនសា រ័ត៌មន និង អតថបទសា រ័ត៌មនមួយទំនួនវែឹង < ួមទ្ធំងកូនរសៀវរៅវែឹង សទាវតបានរេើក

20

រេើងថា> អែករទ្ធសទ្ធំងអស់រនះ ក្តូវបានរគរដាះវេង។

21
22
23
24
25

<រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖>
<រលាកទង់សួ យ៉ាងរម៉ាទ? >
<រលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖>
សំណួ ខាំុ រលាកក្សីដឹងឧទ្ធវ ណ៍រនះទាស់លាស់រវើយ រវើយរលាកក្សីរវើយថា យ ឆ្ំង
បានជក្មបរៅខាងសា រ័ត៌មន ួទមករវើយ<អំរីកូនរសៀវរៅវែឹង>

រវើយដូទសវក្រះរាជអាជាា

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

01486760

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

1
2
3

ងគ្នត់រៅ អ៊ា៊ីទឹងថា ក្បូទឈ័

82

çជាកូនរសៀវរៅវែឹងç<មនរ័ត៌មនរទញមករី>ខាងមជឈមណឌេ

ឯកសា កមពជា
ុ <វដេអះអាងថា> អែករទ្ធសទ្ធំងអស់រនះ ក្តូវបានរគរដាះវេងរៅវិញរវើយ។
រលាក រេេ េីសាក់៖

4

<សំមង
ត រទៀត ខាំក្ុ គ្នន់វតទង់ឲ្យគ្នត់ដកក្សង់អតថបទរទញមកសិន។ ក្គប់អតថបទបានរេើករេើង

5

ថា មនរ ឿងរនះវមន វតមិនបានបញ្ញជក់ថា មនអេីរកើតរេើងទំរពាះរួករគរទ រក្កាយរីកាេប ិរទេទថ្ន

6

កា >រដាះវេង<រួករគ>?

7

រលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

8

<ឥេូវរនះ ខាំម
ុ នរេខ E3 ទ្ធំងរី ឲ្យរលាករវើយ។ រលាកក្បធាន វជាកូនរសៀវរៅ បស់

9

េី.សី.រខម វដេរ ៀបរាប់ គឺអីវេ ដេរយើងបានរេើករេើងរៅកែុង>ឯកសា E3/7326 រវើយនិងអតថបទ

10
11

រខមបូឌារដេី E3/3992។ ឥេូវខាំស
ុ ូមសួ សំណួ ទូរៅសិន។ រលាកក្សីសាកសី-ក្បធានអងេជន
ំ ៖ំ

12

អរញ្ជ ើញ!

13

បាទ អស់េីសងតសំរេង។

14

(សក្មក យៈររេខលី)

15

[១៥:១៨:០៤]

16

ក្បធានអងេជន
ំ ៖ំ

17

បាទ អរញ្ជ ើញតរៅរទៀតរលាករមធាវី រវើយរលាករមធាវីរេើស៧នាទីរវើយ តាមកា អនញ្ញាត

18

បស់រយើង។ មិនដឹងថារលាកមនររេ ក្តូវកា ររេរវលាប៉ានាានរទៀតរទ ប៉ាវនតអីវេ ដេរលាកសំ គឺ

19
20
21
22

រេើស ៧នាទីរវើយ។
រលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖
បាទ រលាកក្បធាន ខាំន
ុ ឹងសួ សំណួ ទងរក្កាយ។
សួ រដាយរលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖

23

ស៖ រលាកក្សីសាកសី រលាកក្សីមនបានដឹងរទ កូនរសៀវរៅមួយរៅ ក្បូទឈ័ រនះ រវើយ

24

រលាកក្សីមនបានដឹងខាងសា រ័ត៌មនរនះ<ថា ខាង េី.សី.រខម បាន>ទះផសរេផាយយ៉ាងទូេំទូលាយ

25

អំរី<អែករទ្ធសទ្ធំងវែឹង។ រតើរលាកក្សីមនដឹងអំរីកា ទះផាយតាមសា រ័ត៌មន ទ្ធក់ទងនឹង>កូន

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

01486761

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

1

រសៀវរៅមួយ បស់មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ <>រនះ វដ ឬរទ?

2

[១៥:១៩:០១]

3

រលាកក្សី វន
ិ សធានី៖
ឆ៖ នាងខាំរ
ុ ិតជាមិនបានដឹងរ ឿងរនះរទ ប៉ាវនតនាងខាំស
ុ ូមជក្មបថា អេីវដេនាងខាំរុ ឆលើយ និងអេី

4
5

វដេបញ្ជ ី បស់នាងខាំក្ុ តូវបានយកមករក្បើ គឺរយងរៅរេើឯកសា រដើម។

6
7

83

ស៖ ប៉ាវនតសំណួ ខាំម
ុ ិន-រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖

8

<រតើ>រលាកកំរងវតសួ <គ្នត់>ឲ្យរឆលើយរដាយសាានៗ<រៅរេើកា រទញរ័ត៌មន បស់ េី.សី.

9

រខម ឬ?>។ ឥេូវខាំស
ុ ួ វិញ។ <>រតើរលាកក្សីដឹងថា មនអែករទ្ធសណាក្តូវបានរគរដាះវេងរីស-

10
11

២១ រទ? <រនាះជាសំណួ ។>
រលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖
<រទ សំណួ មិនវមនអ៊ា៊ីទឹងរទ។>

12
13

រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍៖

14

<ប៉ាវនតវជាសំណួ វដេខាំោ
ុ ប់អា មាណ៍ទង់សួ ។

15

រទ?>

16

រលាកក្សី វន
ិ សធានី៖

17

រតើរលាកក្សីអាទរនយេ់រីទំណទរនះបាន

ឆ៖ រយងរៅតាមឯកសា វដេនាងខាំបា
ុ នរក្បើក្បាស់

18

នាងខាំុ

19

រទ្ធះជាមនបញ្ញជក់ថា ឯកសា រនះក្តូវបានរដាះវេង ដូទវដេរលាករមធាវីបានរេើករេើង ប៉ាវនដកា រិត

20

រួកគ្នត់ក្តូវបានយករៅឃំខួ ន
ល រៅកវនលងរផសង រវើយនិងបញ្ជូ នរៅសមលប់។

21
22

គឺមិនមនឯកសា ណាវដេក្តូវបាន

--

និងបានរិនិតយរមើេរៅកែុងបញ្ជ ី បស់

អែករទ្ធសវដេក្តូវបានរដាះវេងរទញរីស-២១រទ

សួ រដាយរលាក វទ
ិ ទ័ កូរប៉ា៖
ស៖ រតើរលាកក្សីសំអាង<រសទកតីសនែិដាឋន បស់រលាកក្សី>រៅរេើអីវេ ដ <>? <តាមរិតរៅ>

23

ខាងមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ

24

រទញនូវកូនរសៀវរៅមួយ<វែឹង> រយើងរៅ “ក្បូទឈ័ ” រនះ។

25

ឆ៖

គ្នត់រធេើរសទកដីសនែិដាឋនរផសងរីរលាកក្សី។

អ៊ា៊ីទឹងឯងបានជា<រគ>

រយងរៅតាមឯកសា វដេនាងខាំបា
ុ នរិនិតយរមើេរៅកែុងបញ្ជ ីអក
ែ រទ្ធសស-២១

បស់

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

01486762

E1/517.1

អងេជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកែុងតលាកា កមពជា
ុ
អងេជំនំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវនាកា រេើកទី៤៩៧
សំណំរ ឿងក្រវាទណឌរេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ

ទំរ័

ថ្ងៃទី០៩ វខមករា ឆ្ែំ២០១៧

1

84

នាងខាំុ រក្ីរីរនះគឺនាងខាំម
ុ ិនបានដឹងរទ គឺរយងរៅរេើឯកសា រដើមវដេនាងខាំបា
ុ ន ករឃើញ។

2

[១៥:២១:១០]

3

ក្បធានអងេជន
ំ ៖ំ

4

បាទ អងេជំនំជក្មះអ គណរលាកក្សី វិន សធានី សវនាកា សាដប់សកខីកមារលាកក្សី កែុងឋានៈ

5

ជាសាកសីនាររេរនះដេ់ទីបញ្ច ប់រវើយ

រវើយសកខីកមា បស់រលាកក្សីនឹងអាទ ួម វិភាគទ្ធនកែុងកា

6

វសេង កកា រិតកែុងរ ឿងកដី។ រវើយវតតមន បស់រលាកក្សីរៅ អ.វ.ត.ក រនះវេងមនភារោំបាទ់រទៀត

7

រវើយ រលាកក្សីអាទវិេក្តេប់រៅកាន់េំរៅដាឋន ឬក៏រគ្នេរៅណាវដេរលាកក្សីមនបំណងទង់

8

រៅបានរវើយ។

9

ទរក្មើន។ អងេជំនំជក្មះក៏សូមអ គណផងវដ

រវើយសូមរលាកក្សីមនសខភារេែ

ជួបវតសំណាងេែ

បានរសទកដីសខរសទកដី

រលាកក្សី ក្រីយង
ំ កា ជី ីម៉ា មស្តនដីទាប់កា ិយេ័យ

10

សវរៅក្កមរសើបអរងេត។ សវនាកា សាដប់សកខីកមាសាកសី វិន សធានី បានទប់រវើយ រវើយរលាក

11

ក្សីអាទសក្មកបានរវើយ។
រវើយមស្តនដី ដឋបាេសក្មបសក្មួេជាមួយនឹងបគេេិកថ្នអងេភារគ្នំពា សាកសី

12

និងអែកជំនាញ

13

កែុងកា ជូនរលាកក្សី វិន សធានី វិេក្តេប់រៅកាន់េំរៅដាឋន ឬក៏រគ្នេរៅណាវដេគ្នត់មនបំណង់

14

ទង់រៅបានរវើយ។
សវនាកា រៅថ្ងៃ ក្តូវដេ់ររេឈប់សក្មករវើយ អងេជំនំជក្មះក្បកាសផ្ទែកកិទចដំរណើ កា

15
16

សវនាកា សក្មប់ថ្ងៃរនះក្តឹមរនះ សវនាកា រេើករៅបនដរធេើរៅថ្ងៃវសែក ថ្ងៃអង្ហេ ទី១០ វខមករា ឆ្ែំ

17

២០១៧ ោប់រផដើមរីរម៉ាងក្បាំបួនក្រឹក។ រវើយសវនាកា រៅថ្ងៃវសែករនះ អងេជំនំជក្មះនឹងរធេើសវនាកា

18

បនដសាដប់សកខីកមាសាកសី អែកជំនាញ រវឿន វទាី បញ្ច ប់ រវើយនិងសាដប់រសទកដីតប បស់សវរមធាវី

19

កា ពា កតី រខៀវ សំផន រៅនឹងរសទកដីរឆលើយតប បស់សវរមធាវី -- សវក្រះរាជអាជាា ទំរពាះឯកសា

20

ពាក់រ័នន
ា ឹងអងេរវត តួនាទី បស់ជនជាប់រោទ វដេក្តូវបានដាក់បង្ហាញរដាយរមធាវីកា ពា កដី រខៀវ

21

សំផន។

22

រវើយបង្ហេប់ឲ្យអន កសមនាី ឃំឃង
ំ នាំខួ ន
ល ជនជាប់រោទទ្ធំងរី ូបក្តេប់រៅកាន់មនាី ឃំឃង
ំ

23

ថ្នអ.វ.ត.កវិញទះ និងបង្ហេប់ឲ្យនាំខួ ន
ល គ្នត់ក្តេប់ទូេ ួមសវនាកា រៅថ្ងៃវសែកឲ្យបានមនរម៉ាងក្បាំបួន

24

ក្រឹក។ សក្មកទះ៕

25

(សវនាកា ផ្ទែករៅរម៉ាង ១៥:២២ នាទី)

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

