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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទ្ំរ័េ i 
 

បញ្ជលី ម្ ះអែកនយិាេ៖ 

ភាសាអដេានលស្បើ លេើកអេងតតមានកាេបញ្ជជ ក់ចសេង្ចទ្ៀតលៅកែុងស្បតិោ់ឹក 

 

 

អនកនយិាយ ភាសា 

លៅស្កម ក្ាក់ គឹមសាន (ស្បធានអង្គប ចេ) តខែេ 

លោក រាំ រ៊ុគង់ អេម់ 

លោកស្រី េីម  លងវៀន អង់លគេរ 

លោក លរង ប ៊ុនឃាង អេម់ 

លោក នីកូឡារ គូមអជន អង់លគេរ 

លោក កូលមន លេននី អង់លគេរ 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 1 

រិចចដហំណើរការនតីិវិធ ី1 

[០៩:៥៧:០៦] 2 

ស្បធានអងគប៊ុល់៖ 3 

ស្បករលបើករវនាក់ជាអសាធា់ូៈ!  4 

ជាកិែចោប់លនដើមរូមអលញ្ជើញលោកលមធាវី ឬលោកស្រីលមធាវីលដើមប ដូ ៊ឹងលេើងអងេងលរែកដី 5 

រនែិដាា ន់បរ់េេួន។ 6 

(រស្មក់េៈលរេេេី) 7 

បាទៗ! រូមអលញ្ជើញលោកលមធាវីលដើមប តូ ៊ឹង់ដាបបលវូីលេើងលធ្វើលរែកតីរនែិដាា ន់បរ់េេួន។ 8 

រូមអលញ្ជើញ!  9 

លោក រាំ រ៊ុគង៖់ 10 

អងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះជាទីលោ់រ! េ្ុាំល ម្ ះ រាំ រ៊ុគង់ េ្ុាំបង្ហា ញេេួនកែុងនាមលដើមប តូ ៊ឹង់ដាបបលវូី 11 

លៅកែុងរាំូ៊ុាំល់ឿង០០៤ អនែកទី១ េ្ុាំរូមអ់គ៊ុូអងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះអដេបានអន៊ុញ្ញា តឲ្យអែកដាក់ពាកយរ៊ុាំ 12 

តាំងេេួនជាលដើមប តូ ៊ឹង់ដាបបលវូីអដេទទួេ់ងនេប ះពាេ់កែុងរាំូ៊ុាំល់ឿងលនះ មនឱករលធ្វើលរែកតី 13 

រនែិដាា នរតីរីតួនាទី់បរ់ អ.វ.ត.ក លៅកែុងស្បរ័នាែាប់កមពជុា។ លរែកតីរនែិដាា ន់បរ់លេើងេ្ុាំលៅកែុងថ្ងៃ 14 

លនះលផាត តស្ត៊ឹមរាំូួ់ថាលតើរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតលៅកែុងលរែកតីរនែិដាា ន់បរ់េេួនអដេថា អ៊ុ៊ឹម អែម 15 

រ៊ុាំរថិតកែុងេ៊ុតត ធិ្ក់ប៊ុគគេថ្ន អ.វ.ត.ក លនាះរលស្មែលដាេមនកាំហ្៊ុរ និងមិនរម មិនមនលហ្ត៊ុនេ 16 

អាំរីតួនាទី់បរ់ អ.វ.ត.ក លៅកែុងស្បរ័នាែាប់កមពជុាអដ់ ឬយា ងណា អដេវហ្ួររីអដនអាំណាែ17 

ត៊ុោក់លនះ។ ក់បកស្សាេលៅកែុងដីកដាំលណាះស្សាេអាំរីែាប់ អ.វ.ត.ក លដាេដកលែញអាំណាែ 18 

ត៊ុោក់កមពជុាលៅកែុងក់លបើករវនាក់លេើល់ឿងកតីស្បឆាំងលៅន៊ឹងរេ់ដាេេួនឯងែាំលពាះស្រ៊ឹតតិក់ូ៍ណា 19 

មួេអដេបានលកើតលេើងលៅែលនាេ ះឆែ ាំ១៩៧៥ ដេ់ ឆែ ាំ១៩៧៩ គឺនទេុន៊ឹងលោេក់ូ៍អធិ្បលតេយភារ20 

កមពជុាលហ្ើេ។ កែុងនាមជា់ដាអធិ្បលតេយមួេ ស្រះរាជាណាែស្កកមពជុាមនរិទាិកាំូត់បទបបញ្ាតិត21 

ែាប់ និងរកមមភារ់បរ់ស្បជារេ់ដាេេួន។ ក់បកស្សាេ់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតលេើឯក-22 

សា់បលងេើត អ.វ.ត.ក គឺនទេុលៅន៊ឹងកតរវកិែច់បរ់ស្បលទរកមពជុាកែុងក់នតេ់រាំូងជូនជន់ងលស្ោះ 23 

ថ្នឧស្កិដខកមមលឃា់លៅលៅលស្កមែាប់់បរ់នងេេួននងអដ់។ ដីកដាំលណាះស្សាេមិនតស្មូវឲ្យលធ្វើក់ 24 

វេតថ្មេអាំរីតួនាទី់បរ់ត៊ុោក់កែុងស្រុកកែុងក់កាំូត់េ៊ុតត ធិ្ក់ប៊ុគគេថ្ន អ.វ.ត.ក លេើក់ូី អ៊ុ៊ឹម 25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 2 

អែម កែុងលនាះលទ។ លទ្ធះបីជាយា ងលនះកតី លដាេសា់បញ្ញា លោទលនះស្តូវបានលេើកលេើងនាលរេលនះ ដូលែែះ1 

វមនសា់ៈរាំខាន់ែាំលពាះកូនកតី់បរ់លេើងេ្ុាំ អដេជាអែកដាក់ពាកយបត៊ឹងរ៊ុាំតាំងេេួនជាលដើមប តូ ៊ឹង់ដាបបលវ2 

ូី លហ្ើេវក៏ជាបញ្ញា អដេប ះពាេ់ដេ់លក់ដាំអូេ់បរ់ត៊ុោក់លនះនងអដ់។ ដូលែែះលេើងេ្ុាំរូម3 

លោ់រលរែើរ៊ុាំលោកស្បធាន ក៏ដូែជាលៅស្កមស្ប៊ឹកាជាតិ និងអនត់ ជាតិ រលស្មែលេើកាំហ្៊ុរថ្នលរែកដី4 

រលស្មែ់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេត លេើបញ្ញា លនះកែុងដីកដាំលណាះស្សាេអដេស្តូវបដ៊ឹងឧទា់ូ៍មក5 

លនះ។ េ្ុាំន៊ឹងលធ្វើលរែកដីរនែិដាា នជូនលោកស្បធាន ក៏ដូែជាលៅស្កមជាតិ និងអនត់ ជាតិ អាំរីបញ្ញា6 

អធិ្បលតេយភារកមពជុានាលរេបនដិែលទៀតលនះ លហ្ើេរហ្ភាត់បរ់េ្ុាំលោកស្រី េីម  លងវៀន ន៊ឹងលេើក7 

លេើងនូវទេហីក់ូ៍់បរ់លដើមប ដូ ៊ឹង់ដាបបលវូីអាំរីក់បកស្សាេរនាិរញ្ញា  និងស្បវតតិថ្នក់ែ់ោកិែច8 

ស្រមលស្រៀង និងែាប់ អ.វ.ត.ក នងអដ់។ 9 

ក់វិភាគលៅកែុងដីកដាំលណាះស្សាេ លេើេ៊ុតដ ធិ្ក់ប៊ុគគេ់បរ់ អ.វ.ត.ក កែុងអនែកទី១  (រូម10 

លទ្ធរ) កែុងអនែកទី២.១ លធ្វើលេើងកែុងលោេបាំូងរារាាំងដាែ់ខាតមិនឲ្យត៊ុោក់កមពជុាអន៊ុវតតេ៊ុតដ ធិ្ក់11 

លេើឧស្កិដាកមមណាមួេ ឬឧស្កិដាកមមទ្ធាំងអរ់អដេបានស្បស្រ៊ឹតតលៅកែុងែលនាេ ះអេលមសា ឆែ ាំ១៩៧៥ ដេ់អេ12 

មករា ឆែ ាំ១៩៧៩ លទ្ធះបីជាល់ឿងកដីលនាះរថិតលៅកែុងអដនរមតថកិែចមនកាំូត់ថ្ន អ.វ.ត.ក ក៏លដាេ។ 13 

អាំណាែត៊ុោក់កមពជុាកែុងក់លបើករវនាក់លេើល់ឿងកដីស្បឆាំងន៊ឹងប៊ុគគេអដេមិនរថិតលៅលស្កម14 

 វិសាេភារថ្នេ៊ុតដ ធិ្ក់មនកាំូត់ថ្ន អ.វ.ត.ក គឺជាបញ្ញា អដេស្តូវរលស្មែលដាេត៊ុោក់កមពជុាេេួន15 

ឯង មិនអមនលដាេ អ.វ.ត.ក ជាអែករលស្មែលនាះលទ។  16 

ក់បកស្សាេេ៊ុតដ ធិ្ក់ថ្នអ.វ.ត.ក កែុងេកខូ ៈមួេអដេដកហ្ូតត៊ុោក់កមពជុានូវអាំណាែ 17 

់បរ់េេួនកែុងក់លោទស្បកន់ជនណាមែ ក់រីរម័េអេម់ស្កហ្ម និងជាក់លស្ជៀតអស្ជតរិទាិអធិ្បលតេយ18 

់បរ់ស្បលទរកមពជុាកែុងក់លោទស្បកន់រេ់ដា់ បរ់េេួន ែាំលពាះអាំលរើអដេស្តូវបានស្បស្រ៊ឹតតលេើងលៅកែុង19 

ទ៊ឹកដី់បរ់េេួន លៅលរេក់លស្ជៀតអស្ជកអបបលនះមិនមនលែតនាលធ្វើលេើងលៅលស្ៅវិសាេភារថ្នក់20 

ស្បគេ់ភា់កិែចមនកាំូត់ជូន អ.វ.ត.ក។ ែាប់និងកិែចស្រមលស្រៀង អ.វ.ត.ក គឺជាេទានេថ្នក់21 

រិភាកា់េៈលរេជាលស្ែើនឆែ ាំ លហ្ើេអដេកែុងភាសាែារ់ោរ់អាំរីអដនកាំូត់ថ្នេ៊ុតដ ធិ្ក់ អ.វ.ត.ក 22 

លរែកដីរលស្មែណាមួេអដេកស្មិតអាំណាែត៊ុោក់កមពជុា មិនគួ់បកស្សាេបានលេើេ ស្បរិនលបើ23 

ោម នបទបបញ្ាតតិណាមួេអដេែារ់ោរ់ នទេុរីលនះលទ។  24 

លៅកែុងលនាះអដ់ លេើងមនឯកអគគរាជ់ដា លដវីដ លរហ្វ័់ អដេជាភាគីែ់ោបលងេើត អ.វ.ត.ក 25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 3 

បានរងេត់ធ្ៃន់អាំរីសា់ៈរាំខាន់ថ្នអធិ្បលតេយភារកមពជុាែាំលពាះរាជ់ដាា ភិបាេកមពជុាកែុងអាំេុងលរេកិែច1 

រិភាកា។ កែុងអាំេុងលរេែ់ោ ឯកអគគរាជ់ដា លរហ្វ័់ បានរងេត់ធ្ៃន់ថា ក់លោទស្បកន់ោ់ីអេម់2 

ស្កហ្មថាែ ក់លស្កមគឺជាបញ្ញា រស្មប់់ដាា ភិបាេកមពជុាជាអែករលស្មែលៅលស្កេក់បលងេើត អ.វ.ត.ក។ 3 

ឯកអគគរាជទូតរ៊ុាំស្បឈមន៊ឹងគាំនិតអេវងលយាបេ់ោែ លេើែាំូ៊ុែលនះលទ អាស្រ័េលហ្ត៊ុលនះ វមិនមនលហ្ត៊ុ4 

នេលទអដេអងគក់រហ្ស្បជាជាតិ និងរាជ់ដាា ភិបាេកមពជុាមនលែតនាឲ្យ អ.វ.ត.ក ដកេ៊ុតដ ធិ្ក់5 

ទ្ធាំងអរ់លែញរីត៊ុោក់កមពជុាលេើ់េៈកេថ្នរកមមភារស្រហ្មទ ឌូ  រីលស្ពាះអាំណាែលនះអតងអតទ៊ុក6 

ជូន់ដាា ភិបាេកមពជុា និងត៊ុោក់កមពជុាជាអែករលស្មែ។ 7 

ដូលែែះក់បកស្សាេលៅកែុងដីកដាំលណាះស្សាេ អាំរីែាប់ និងកិែចស្រមលស្រៀង អ.វ.ត.ក វនាាំឲ្យ8 

មនេទានេមិនរមលហ្ត៊ុនេ លធ្វើឲ្យបាត់បង់អធិ្បលតេយភារកមពជុា លដាេសា់វជាក់ដកហ្ូតរិទាិ9 

រែូេ់បរ់កមពជុាកែុងក់ោត់អែងរកមមភារលៅលេើទ៊ឹកដី់បរ់េេួន និងអាំលរើអដេស្តូវស្បស្រ៊ឹតតលដាេ10 

រេ់ដា់ បរ់េេួន លដាេោម នក់េេ់ស្រមជាក់ោក់រីកមពជុាលេើក់ូីលនះលេើេ។ លេើងកត់រមគ េ់ថា 11 

លមធាវីក់ពា់កដីបានបញ្ញជ ក់យា ងែារ់លៅកែុងលរែកដីរនែិដាា នជាោេេកខូ ៍អកស់់បរ់េេួនថាលមធាវី 12 

ក់ពា់កដីស្រមទទួេេក និងឯកភារជា់ួមជាមួេន៊ឹងលមធាវីលដើមប ដូ ៊ឹង់ដាបបលវូីថា មនអតត៊ុោក់13 

កែុងស្រុកប ៊ុលណាណ ះអដេអាែកាំូត់ជាសាថ រ់លេើវិសាេភារថ្នេ៊ុតដ ធិ្ក់បរ់េេួន ែាំលពាះឧស្កិដាកមមថ្ន14 

េ៊ុគរម័េអេម់ស្កហ្ម (លរែកដីរលស្មែ់បរ់លមធាវីក់ពា់ស្តង់កថាេ ឌូ ទី៦)។ ដីកដាំលណាះស្សាេ15 

ទទួេសាគ េ់ថា ក់បកស្សាេលៅេ៊ុតត ធិ្ក់់បរ់ អ.វ.ត.ក កែុងេកខេ ឌូ អបបលនះ គឺលរមើន៊ឹងក់នដេ់ 16 

និទ ឌូ ភារែាំលពាះអតីតអេម់ស្កហ្មទ្ធាំងមូេ។ ក់បកស្សាេអដេបាននដេ់និទ ឌូ ភារែាំលពាះោ់ីជា17 

អេម់ស្កហ្មទ្ធាំងអរ់អបបលនះ គឺនទេុន៊ឹងកតរវកិែចរនាិរញ្ញា ់បរ់កមពជុា និង់ំលោភរិទាិ់បរ់ជន់ង18 

លស្ោះលៅលស្កម់ដាធ្មមន៊ុញ្ាថ្នស្រះរាជាណាែស្កកមពជុា។ កមពជុាមនកតរវកិែចនដនាទ លទ្ធរ និងបញ្ជូនជន19 

ណាមែ ក់អដេស្បស្រ៊ឹតតក់់ំលោភធ្ៃន់ធ្ៃ់ លៅលស្កមអន៊ុរញ្ញា ទីស្កុងហ្សឺអូវ អន៊ុរញ្ញា ស្បឆាំងន៊ឹងអាំលរើ20 

ស្បេ័េរូជាសារន៍ និងអន៊ុរញ្ញា ស្បឆាំងន៊ឹងទ្ធ់៊ុូកមមអដេកតរវកិែចលនះ ស្តូវបានអងគជាំន៊ុាំជស្មះ21 

សាោដាំបូងទទួេសាគ េ់លៅកែុងរាំូ៊ុាំល់ឿង០០២ នងអដ់។ ក់ស្រមលស្រៀងណាមួេអដេអាែហាម22 

ឃាត់ែាំលពាះក់នដនាទ លទ្ធរប៊ុគគេទ្ធាំងឡាេណាអដេបាន់កល ើញលៅកែុងទ៊ឹកដីកមពជុា ថាបានស្បស្រ៊ឹតត23 

ឧស្កិដាកមមធ្ៃន់ធ្ៃ់ ថ្នក់លធ្វើទ្ធ់៊ុូកមម អាំលរើស្បេ័េរូជាសារន៍ ឬក់់ំលោភធ្ៃន់ធ្ៃ់ លៅលេើអន៊ុរញ្ញា    24 

ទីស្កុងហ្សឺអូវ គឺ់ំលោភលេើេកខេ ឌូ នានាលៅកែុងរនាិរញ្ញា លនះ លដើមបីនដនាទ លទ្ធរ ឬបញ្ជូនេេួនជនទ្ធាំង25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 4 

លនាះែាំលពាះក់ស្បស្រ៊ឹតតបទលេមើរទ្ធាំងលនាះលហ្ើេ។ 1 

ក់លេើកអេងលទ្ធរដេ់ោ់ីទ្ធាំងអរ់ ក៏់ំលោភរិទាិ់បរ់ជន់ងលស្ោះ លៅលស្កម់ដាធ្មមន៊ុញ្ាថ្ន2 

ស្រះរាជាណាែស្កកមពជុានងអដ់។ ់ដាធ្មមន៊ុញ្ាថ្នស្រះរាជាណាែស្កកមពជុាឆែ ាំ១៩៩៣ ធានាែាំលពាះក់ -- 3 

ែាំលពាះស្បជារេ់ដា់ បរ់េេួននូវរិទាិកែុងក់បដ៊ឹងប់ិហា់ បដ៊ឹងតវ៉ា  និងបដ៊ឹងទ្ធមទ្ធ់រាំូងជួរជ៊ុេក់4 

េូែខាតអដេបណាដ េមករីអាំលរើេ៊ុរែាប់់បរ់អងគក់់ដា និងទទួេសាគ េ់អាំណាែរែូេ់បរ់ត៊ុោក់5 

លដើមបីក់ពា់រិទាិលរ់ីភារ់បរ់ស្បជារេ់ដានងអដ់។ ក់រលស្មែលៅកែុងដីកដាំលណាះស្សាេលេើ 6 

េ៊ុតត ធិ្ក់ផាដ ែ់ម៊ុេ់បរ់ អ.វ.ត.ក គឺជាក់ដកហ្ូតរីត៊ុោក់កមពជុាលៅម៊ុេង្ហ់រែូេទ្ធាំងអរ់លនះ។ 7 

់ដាធ្មមន៊ុញ្ាកមពជុា ក៏បានដាក់បញ្ចូេយា ងែារ់ោរ់នូវកតរវកិែចរដីរីរិទាិមន៊ុរស ់ួមទ្ធាំង8 

កតរវកិែចនានា់បរ់េេួនលៅលស្កមកតិករញ្ញា រដីរីរិទាិរេ់ដា និងរិទាិនលយាបាេ។ អន៊ុរញ្ញា រដីរីក់9 

ក់ពា់ប៊ុគគេស្គប់់ូបរីក់បាត់េេួនលដាេបងខាំ និងកតិករញ្ញា អនត់ ជាតិរដីរីរិទាិរេ់ដា និងរិទាិលរដា-10 

កិែច រងគមកិែច និងវបបធ្ម៌នងអដ់។ លទ្ធះបីជារហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតបានរនយេ់ថា ក់់ំលោភលេើ11 

បទដាា នរិទាិមន៊ុរសមិនអាែតស្មូវឲ្យមនក់ទទួេេ៊ុរស្តូវអនែកស្រហ្មទ ឌូ ក៏លដាេ ក៏បទដាា នរិទាិ12 

មន៊ុរសទ្ធាំងលនះ តស្មូវឲ្យមនេ៊ុតតិធ្ម៌ដេ់ជន់ងលស្ោះ និងរិទាិទទួេបានដាំលណាះស្សាេស្បកបលដាេ13 

ស្បរិទាភារនងអដ់។ លៅលរេអដេរិទាិ់បរ់រួកលគស្តូវ -- ដូែជា រិទាិ់រ់រានមនជីវិត រិទាិលរ់ីភារ 14 

និងរិទាិលរ់ីភារ់ួែន៊ុតរីក់លធ្វើទ្ធ់៊ុូកមម ស្រមទ្ធាំងក់ស្បស្រ៊ឹតតលឃា់លៅ ស្តូវបាន់ំលោភលដាេជាក់   15 

ោក់។ 16 

កែុងក់ូីអដេកិែចស្រមលស្រៀងបលងេើត អ.វ.ត.ក ស្តូវបានបកស្សាេតមមលធ្ាបាេមួេលដើមបី17 

ហាមឃាត់ក់បដ៊ឹងតវ៉ាណាមួេលៅកែុងត៊ុោក់ជាតិ ក់បកស្សាេលនះ គឺជាក់់ំលោភលេើកតរវកិែច18 

និងរិទាិ់បរ់ជន់ងលស្ោះកែុង់ដាធ្មមន៊ុញ្ាថ្នស្រះរាជណាែស្កកមពជុា និងរនាិរញ្ញា លដើមបីអរវង់កឧបា-19 

ស្រ័េ និងដាំលណាះស្សាេកែុងត៊ុោក់ជាតិនងអដ់។ លេើររីលនះលៅលទៀត ក់បលងេើតេ៊ុទាសាស្ររត20 

រស្មប់និទ ឌូ ភារទូេាំទូោេែាំលពាះឧស្កិដាកមមធ្ៃន់ធ្ៃ់ តម់លបៀបអដេបានលេើកលេើងលៅកែុងដីក21 

ដាំលណាះស្សាេន៊ឹងលធ្វើឲ្យអាប់អួ់ដេ់លក់ដាំអូេ់បរ់ត៊ុោក់លនះ ស្រមទ្ធាំងលធ្វើឲ្យប ះពាេ់យា ងធ្ៃន់ធ្ៃ់22 

ដេ់នេស្បលយាជន៍់បរ់ជន់ងលស្ោះអដេកាំរ៊ុងអតអរវង់កេ៊ុតតិធ្ម៌ និងរាំូងរស្មប់ឧស្កិដាកមមទ្ធាំង23 

អរ់លនះ។ 24 

ែាំលពាះបញ្ញា ជាបឋម អ.វ.ត.ក អាែនិយាេអតែាំលពាះេ៊ុតត ធិ្ក់់បរ់ អ.វ.ត.ក គឺមិនអមន25 

D308/3/1/19/1.201549540



អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 5 

ត៊ុោក់ជាតិលនាះលទ។ លៅកែុងរាំូ៊ុាំល់ឿង ០០១ អងគជាំន៊ុាំជស្មះសាោដាំបូងបានទទួេសាគ េ់ថា មិនមន1 

េ៊ុតត ធិ្ក់វិនិែឆ័េលៅលេើរកមមភារសាថ ប័នដថ្ទលទ។ មនន័េថាមិនមនអេស់េៈថ្នអាំណាែ់វង អ.វ.2 

ត.ក និងត៊ុោក់ជាតិលទ ប ៊ុអនតក់បកស្សាេលៅកែុងដីកដាំលណាះស្សាេលៅលេើេ៊ុតត ធិ្ក់់បរ់ អ.វ.ត3 

.ក បានជាំ់៊ុញដេ់កស្មិតស្រាំអដន់វង អ.វ.ត.ក និង ត៊ុោក់ជាតិ។ លទ្ធះបីជាកាំហ្៊ុរឆ្គងលនះ ោម ននេ4 

ប ះពាេ់ផាទ េ់លេើត៊ុោក់កមពជុាក៏លដាេ ក៏ស្តូវអតមនក់អកតស្មូវអដ់ លដាេសា់កាំហ្៊ុរឆ្គងលនះមន5 

ក់ពាក់រ័នាលៅន៊ឹងក់បកស្សាេអាំរីេ៊ុតត ធិ្ក់ប៊ុគគេថ្នត៊ុោក់លនះ លហ្ើេកាំហ្៊ុរឆ្គងលនះរាប់បញ្ចូេ6 

នង ក់បកស្សាេេ៊ុរអាំរីែាប់អដេស្គប់ស្គងត៊ុោក់លនះនងអដ់។ ស្បរិនលបើលេើងទ៊ុកឲ្យមនកាំហ្៊ុរ 7 

ឆ្គងលនះ លនាះលគអាែេកវលៅលស្បើស្បារ់ជាស្បភរែាប់គួ់ឲ្យលជឿជាក់បានលៅកែុងកិែចដាំលូើ់ក់នីតិវិធ្ី8 

នាលរេអនាគត អដេអាែប ះពាេ់ដេ់ក់ទ្ធមទ្ធ់់បរ់ជន់ងលស្ោះទ្ធាំងឡាេអដេមិនអាែអរវង់ក9 

េ៊ុតតិធ្ម៌ និងដាំលណាះស្សាេលៅែាំលពាះម៊ុេ អ.វ.ត.ក បាន។ បញ្ញា ថាលតើត៊ុោក់កមពជុាមន ឬក៏មិនមន10 

រមតថភារខាងសាថ ប័ន និងរមតថភារខាងនេូវែាប់លដើមបីជាំន៊ុាំជស្មះក់ូីទ្ធាំងលនះអដ់ឬអត់លនាះ គបបី  11 

ជាបញ្ញា អដេស្តូវទ៊ុកឲ្យរាជ់ដាា ភិបាេកមពជុា និងស្បរ័នាត៊ុោក់់បរ់ស្បលទរកមពជុាមួេលនះ ជាអែក12 

រលស្មែ។ រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតមិនគបបីរលស្មែបញ្ញា លនះជាំនួររួកលគលទ ជារិលររលដាេសា់ 13 

មនកាំហ្៊ុរឆ្គងលៅកែុងក់រាំអាងលហ្ត៊ុលៅកែុងលរែកតីរលស្មែ។ លេើររីលនះលៅលទៀត ស្បរិនលបើលរែកតី14 

រលស្មែលនះ ស្តូវទ៊ុកលោេលដាេមិនមន ក់អកតស្មូវលនាះលទ វន៊ឹងលធ្វើឲ្យអាប់អួ់ដេ់លក់ដាំអូេ់បរ់ 15 

អ.វ.ត.ក លដាេក់បង្ហា ញឲ្យល ើញថាមនក់ោាំស្ទរីត៊ុោក់លនះែាំលពាះនិទ ឌូ ភារយា ងទូេាំទូោេ 16 

រស្មប់ឧស្កិដាកមមដ៏ធ្ៃន់ធ្ៃ់ បាំន៊ុត គឺនិទ ឌូ ភារអដេភាគីនានាអដេបានែូេ់ួមបលងេើត អ.វ.ត.ក លនះមិន17 

មនបាំូងលធ្វើដូលែែះលេើេ។ អាស្រ័េលហ្ត៊ុលនះកាំហ្៊ុរអងគលហ្ត៊ុ និងអងគែាប់ែាំលពាះក់បកស្សាេលៅ18 

លេើេ៊ុតត ធិ្ក់ប៊ុគគេ់បរ់ អ.វ.ត.ក ស្តូវអតេកមកលដាះស្សាេលៅកែុងសា់ណា់បរ់លេើងេ្ុាំ អ.ប.ជ 19 

គឺជាលវទិក់ដ៏រមស្របអតមួេគត់ រស្មប់លដាះស្សាេកាំហ្៊ុរលនះ។  20 

បាទ អ  ៊ីែ៊ឹងេ្ុាំបាទរ៊ុាំឲ្យ -- រ៊ុាំក់អន៊ុញ្ញា តរីលោកស្បធានលដើមបីឲ្យរហ្ភាតេ្ុាំលោកស្រី េីម  21 

លងវៀន លដើមបីលធ្វើក់ លធ្វើបទបង្ហា ញបនត។ បាទ រូមអ់គ៊ុូ។ 22 

[១០:១៦:៣៥] 23 

ស្បធានអងគប៊ុល់៖ 24 

បាទ រូមអលញ្ជើញលោកស្រី េីម  លងវៀន លេើងលធ្វើលរែកតីរនែិដាា នបនត។ 25 
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លោកស្រី េមី  លងវៀន៖ 1 

រូមអ់គ៊ុូលោកស្បធាន។ េ្ុាំល ម្ ះថា លងវៀន ជារហ្លមធាវីតាំណាងលដើមប តូ ៊ឹង់ដាបបលវូី។  2 

ក់បកស្សាេ់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតលៅលេើេ៊ុតត ធិ្ក់ប៊ុគគេ់បរ់ អ.វ.ត.ក អដេ3 

ដកលែញនូវេ៊ុតត ធិ្ក់ត៊ុោក់ជាតិលនះ គឺវស្បឆាំងន៊ឹងអធិ្បលតេយភារកមពជុា និងែាប់កមពជុា។ គឺថា 4 

វមិនអមនស្ត៊ឹមអតស្បឆាំងន៊ឹងអធិ្បលតេយភារកមពជុា និងែាប់កមពជុាលនាះលទ វក៏នទេុលៅន៊ឹងក់បក5 

ស្សាេស្បកបលៅលដាេលហ្ត៊ុនេថ្នែាប់បលងេើត អ.វ.ត.ក និងកិែចស្រមលស្រៀងនងអដ់។ ក់រលស្មែែិតត 6 

់បរ់ -- ក់រិោ់ណាអដេថាែាប់ អ.វ.ត.ក ហ្ែ៊ឹង គឺមិនរាប់បញ្ចូេនូវេ៊ុតត ធិ្ក់ប៊ុគគេ ឬក៏េ៊ុតត ធិ្-7 

ក់បទលេមើរពាក់រ័នាលៅន៊ឹងេ៊ុតត ធិ្ក់លរេលវោ់បរ់ អ.វ.ត.ក លនាះលទ។ ដូែអដេរហ្លៅស្កម 8 

លរ៊ុើបអលងេតបានលេើកលេើងលហ្ើេពាក់រ័នាលៅន៊ឹងក់លេើកអេងលទ្ធរ និងក់អន៊ុលស្ោះលទ្ធរ ពាក់រ័នា 9 

លៅន៊ឹងឧស្កិដាកមមអដេស្បស្រ៊ឹតតលៅកែុង់បបអេម់ស្កហ្ម។ លរែកតីរនែិដាា នទ្ធាំងអរ់លនះ គឺពាក់រ័នាលៅន៊ឹង 10 

ក់រលស្មែថាលតើ អ៊ុ៊ឹម អែម រថិតលៅកែុងេ៊ុតត ធិ្ក់ប៊ុគគេ់បរ់ អ.វ.ត.ក អដ់ឬក៏យា ងណា? គឺលេើក 11 

លេើងថាែាប់ទ្ធាំងអរ់លនះ គឺថាមិនោាំបាែ់ លហ្ើេវេ៊ុរលៅន៊ឹងែាប់លដាេមូេលហ្ត៊ុដូែខាងលស្កម12 

លនះ។ ទី១ ក់បកស្សាេែាប់ អ.វ.ត.ក ផាត ែ់ម៊ុេលដាេរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេត គឺមិនមនក់ោាំស្ទ13 

ណាមួេលៅកែុងែាប់បលងេើត អ.វ.ត.ក ឬកិែចស្រមលស្រៀងលនាះលទ។ ទី២ ក់បកស្សាេ់បរ់រហ្14 

លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេត គឺវនទេុោែ លៅន៊ឹងកមមវតថ ុ និងលោេបាំូងថ្នឯកសា់ស្គ៊ឹះទ្ធាំងអរ់លនះ។ ទី៣   15 

លរែកតីរនែិដាា ន់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតលៅលេើែាប់លនះ គឺថាវមនលែតនាែារ់ណារ់ពាក់-16 

រ័នាលៅន៊ឹងក់ែ់ោលៅលេើស្បវតតិសាស្ររត់ បរ់ អ.វ.ត.ក ជារិលររក់បលងេើតឲ្យមនក់ទទួេេ៊ុរស្តូវ17 

ែាំលពាះឧស្កិដាកមមទ្ធាំងអរ់លនះ មិនអមនក់បលងេើតឲ្យមននិទ ឌូ ភារដ៏ទូេាំទូោេលនាះលទ។ លហ្ើេែ៊ុង18 

លស្កេេទានេថ្នក់បកស្សាេលនះ វនាាំឲ្យមនរញ្ញា ូថា អងគក់រហ្ស្បជាជាតិ គឺលគមនក់19 

េេ់ស្របកែុងក់បលងេើត អ.វ.ត.ក ោាំស្ទឲ្យមនក់ស្គបដ ដូ ប់ទ្ធាំងលៅលេើនិទ ឌូ ភាររស្មប់ឧស្កិដា20 

កមមធ្ៃន់ធ្ៃ់  ់ួមទ្ធាំងក់់ំលោភរីរាំណាក់់ដាលនាះនងអដ់។ លមធាវីក់ពា់កដីលៅកែុងសា់ណាជាោេ21 

េកខូ ៍អកស់េេួន រ៊ុាំឲ្យអងគជាំន៊ុាំជស្មះបកស្សាេលៅលេើេ៊ុតដ ធិ្ក់់បរ់ត៊ុោក់កមពជុា លៅលេើឧស្កិដា22 

កមមនារម័េអេម់ស្កហ្ម។ លដាេសា់អតកាំហ្៊ុរអងគែាប់ និងអងគលហ្ត៊ុយា ងជាក់អរដង អដេស្បស្រ៊ឹតត23 

លេើងរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេត លនះគឺជាបញ្ញា រមគុសាម ញណារ់ លហ្ើេលនះគឺជារិទាិ់បរ់អងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំ24 

ជស្មះកែុងក់អន៊ុវតតនូវរិទាិអាំណាែតមនេូវត៊ុោក់លដើមបីរិនិតយលមើេលេើងវិញលៅលេើកាំហ្៊ុរទ្ធាំងអរ់25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 7 

លនះ។  1 

កែុងនាមឲ្យជន់ងលស្ោះ ក៏ដូែលដើមប ដូ ៊ឹង់ដាបបលវូី លេើងលរែើរ៊ុាំឲ្យអងគជាំន៊ុាំជស្មះលដាះស្សាេនូវ2 

អវីអដេលេើងបានលេើកលេើង។ ជាលោេក់ូ៍ ថាលនះជាក់លស្ជៀតអស្ជកដ៏ធ្ៃន់លៅលេើរិទាិជាមូេដាា ន3 

់បរ់ជន់ងលស្ោះ និងលដើមប ដូ ៊ឹង់ដាបបលវូីលៅែាំលពាះម៊ុេត៊ុោក់លនះ ក៏ដូែត៊ុោក់ដថ្ទលទៀត។ 4 

លហ្ត៊ុដូលែែះលហ្ើេ ថា អ.វ.ត.ក មិនស្តូវលដើ់តួជាំនួរឲ្យត៊ុោក់កមពជុាកែុងក់អន៊ុវតតេ៊ុតដ ធិ្ក់លៅលេើ5 

ប៊ុគគេទ្ធាំងឡាេណាអដេមិនរថិតលៅកែុងវិសាេភារ់បរ់ អ.វ.ត.ក លនាះលទ។  6 

េ្ុាំន៊ឹងរូមលេើងលៅនិយាេល់ឿងដ៏រមគុសាម ញពាក់រ័នាលៅន៊ឹងរមតថកិែច់បរ់ អ.ប.ជ។ លមធាវី7 

ក់ពា់កដីបានជាំទ្ធរ់តវ៉ាថា អងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះ គឺជាលវទិកដ៏រមស្របមួេ។ លេើងបាននិយាេថា អងគ8 

ប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះ គឺជាលវទិករមស្របលដើមបីលដាះស្សាេលៅលេើដីកដាំលណាះស្សាេ់បរ់រហ្លៅស្កម9 

លរ៊ុើបអលងេត។ មូេលហ្ត៊ុែមបង លនះគឺថាលនះគឺជាប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងលៅន៊ឹងកាំហ្៊ុរនេូវែាប់ស្បស្រ៊ឹតត10 

លេើងលដាេរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេត កែុងក់បកស្សាេលៅលេើែាប់់បរ់ អ.វ.ត.ក រដីអាំរីេ៊ុតដ ធិ្ក់11 

អនែកប៊ុគគេ។ អងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះ គឺថាស្តូវបានោត់តាំងលដាេែាប់រដីអាំរីក់បលងេើត អ.វ.ត.ក ថាជា12 

ត៊ុោក់ជាន់េពរ់លដើមបីរលស្មែលៅលេើកាំហ្៊ុរអងគែាប់ ឬអងគលហ្ត៊ុលដាេសា់អតក់អន៊ុវតតនូវម៊ុេង្ហ់13 

ត៊ុោក់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេត។ សា់ៈរាំខាន់ថ្នលរែកដីរនែិដាា ន់បររ់ហ្លៅស្កមលរ៊ុើប14 

អលងេត មិនស្តូវបាំលនេើរលនាះលទ ក់េេ់ល ើញលនះ គឺថា លៅកែុងហ្វូតូូត គឺអនែកទ្ធាំងស្រុងថ្នដីក15 

ដាំលណាះស្សាេអដេអាែេកមកអន៊ុវតតបាន លៅកែុងកថាេ ឌូ ២៦ លហ្ើេអដេរហ្លៅស្កមលរ៊ុើប16 

អលងេតបាន់កល ើញអាំរីេ៊ុតដ ធិ្ក់់បរ់ត៊ុោក់ជាតិ កែុងក់រលស្មែភាេ មៗពាក់រ័នាលៅលេើេ៊ុតដ ធិ្ក់17 

ប៊ុគគេ លៅលេើ អ៊ុ៊ឹម អែម អដេលរែកដីរលស្មែលនះ គឺថាស្តូវបានបដ៊ឹងឧទា់ូ៍។ លហ្ើេក់េេ់ល ើញ18 

ទ្ធាំងអរ់លនះ ់ដាកមពជុា ក៏ដូែសាធា់ូជនកមពជុា ក៏ដូែជាជនកមពជុាអដេជាជន់ងលស្ោះ គឺថាមិនស្តូវ19 

បានទ៊ុកលោេលដាេសា់អត អ.វ.ត.ក មនជាំហ្់ស្បករថា ត៊ុោក់ជាតិលនះស្តូវបានដកហ្ូតនូវ 20 

េ៊ុតដ ធិ្ក់លដើមបីរលស្មែលៅលេើឧស្កិដាកមមណាមួេ។ អ  ៊ីែ៊ឹងដីកដាំលណាះស្សាេលនះគឺថា ស្តូវេកមក21 

លដាះស្សាេឲ្យមនហ្មត់ែត់។  22 

មូេលហ្ត៊ុែមបងមួេថ្នសា់ណា់បរ់លេើងេ្ុាំ គឺថារាំអាងលហ្ត៊ុ់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើប23 

អលងេត គឺពាក់រ័នាលៅន៊ឹងក់បកស្សាេលនះ។ េ្ុាំរូមែូេលៅដេ់រាំអាងលហ្ត៊ុលនះអតមដង។ កិែចស្រម24 

លស្រៀងទីស្កុង វីអេន គឺមនអែងលៅកែុងមស្ត១ ថ្នអន៊ុរញ្ញា លនះ លហ្ើេអន៊ុរញ្ញា លនះក៏ស្តូវអតបកស្សាេ25 
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ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 8 

លៅតមន័េែាំៗ់បរ់វរដីអាំរីកមមវតថ ុ និងលោេបាំូងអតមដង អដេមនេកមកអែងលៅកែុងកិែចស្រម1 

លស្រៀង់បរ់ អ.វ. -- ់វង អ.វ.ត.ក លហ្ើេវមិនស្គបដ ដូ ប់លៅលេើេ៊ុតត ធិ្ក់ប៊ុគគេអដេរថិតលៅលស្ៅ2 

េ៊ុតត ធិ្ក់់បរ់ត៊ុោក់លនះលទ។ ែាប់រដីអាំរីក់បលងេើត អ.វ.ត.ក ក៏ដូែជាកិែចស្រមលស្រៀងនិយាេអាំរី3 

ក់ស្បស្រ៊ឹតតលៅលេើប៊ុគគេ ឬឧស្កិដាកមមអដេរថិតលៅខាងលស្ៅេ៊ុតត ធិ្ក់់បរ់សាោកដីលនះ។ ទី២ មិន4 

មនបទបបញ្ាតតិណាមួេអដេលរមើន៊ឹងក់លេើកអេងលោេនូវរិទាិស្របលៅតម់ដាធ្មមន៊ុញ្ា ក៏រិទាិអាំណាែ 5 

មនជាមួេស្សាប់់បរ់ត៊ុោក់ជាតិអដេមនអែងយា ងែារ់លៅកែុងេិេិតត៊ុបក់ូ៍ អ.វ.ត.ក ទ្ធាំង6 

លនះអដ់។ លេើររីលនះលៅលទៀត ក់មិនមនេកខេ ឌូ ជាបឋមណាមួេ ឬក៏ក់ េនតក់បញ្ជូនលៅកែុង7 

េិេិតត៊ុបក់ូ៍លនះ វោាំស្ទលៅដេ់អភ័េឯករិទាិអតមដង លហ្ើេកែុងលនាះក៏មនដាក់បញ្ចូេលៅកែុង  8 

េកខនតិកៈ់បរ់ត៊ុោក់អាដហ្៊ុកលនះនងអដ់។ ក៏ប ៊ុអនតបទបបញ្ាតតិអដេស្គបដ ដូ ប់លៅលេើត៊ុោក់ អាដ9 

ហ្៊ុកលនះ គឺវស្គបដ ដូ ប់លៅលេើ់ូបវនតប៊ុគគេទ្ធាំងអរ់ លដាេមិនគិតអាំរីត៊ុោក់ជាតិណាមួេលនាះលទ។ 10 

ប ៊ុអនតក់ូីលនះ មិនអមនជាក់ូីលៅ អ.វ.ត.ក លេើងលនះលទ។ ក់បកស្សាេ់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើប11 

អលងេត ក៏នទេុលៅន៊ឹងលោេបាំូង និងកមមវតថថុ្នេិេិតត៊ុបក់ូ៍់បរ់អ.វ.ត.ក លនះអដ់។ ែារ់បាំន៊ុត12 

លនាះ គឺែាប់បលងេើត អ.វ.ត.ក និងកិែចស្រមលស្រៀងបានបញ្ញជ ក់ថា អ.វ.ត.ក ស្តូវបានល់ៀបែាំលេើងឲ្យកេ េ13 

លៅជាត៊ុោក់មួេអដេមនេ៊ុតត ធិ្ក់មនកស្មិត និងផាដ ែ់ម៊ុេលៅលេើក់ូីអដេស្គបដ ដូ ប់លៅលេើ14 

លមដ៊ឹកនាាំជាន់េពរ់ថ្ន់បបកមពជុាស្បជាធិ្បលតេយ និងអែកទទួេេ៊ុរស្តូវេពរ់បាំន៊ុតរស្មប់ឧស្កិដាកមម 15 

អនត់ ជាតិ និងឧស្កិដាកមមជាតិអដេបានស្បស្រ៊ឹតតលៅែលនាេ ះរីថ្ងៃ១៧ លមសា ៧៥ ដេ់ ០៦ មករា ៧៩។ 16 

លហ្ើេក់រលស្មែអបបលនះ វនទេុលៅន៊ឹងលោេបាំូងថ្នែាប់បលងេើត អ.វ.ត.ក និងកិែចស្រមលស្រៀងអត 17 

មដង។ ជារិលររពាក់រ័នាលៅន៊ឹងនិទ ឌូ ភារថ្នតួនាទី់បរ់អតីតអេម់ស្កហ្ម ដូែអដេបានរលស្មែលេើង18 

លដាេ រ.ែ.រ។ លរែកដីរនែិដាា នស្បកបលហ្ត៊ុនេអតមួេគត់លនាះ គឺថាត៊ុោក់កមពជុា គឺស្គបដ ដូ ប់19 

លៅលេើឧស្កិដាកមមអដេមិនរថិតលៅកែុងេ៊ុតត ធិ្ក់ប៊ុគគេ ឬជាេ៊ុតត ធិ្ក់លរេលវោ់បរ់សាោកដីលនះ20 

លទ។ 21 

បនាទ ប់មកេ្ុាំនិយាេអាំរីក់ែ់ោ ស្បវតតិថ្នក់ែ់ោបលងេើត អ.វ.ត.ក លេើងនិយាេថា ស្បវតតិថ្ន22 

ក់ែ់ោលនះ គឺមិនបានោាំស្ទលៅដេ់លរែកដីរនែិដាា នលៅលេើក់បកស្សាេ់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើប23 

អលងេត ជារិលររឯកអគគ់ ដាទូត លដវីដ លរហ្វ័់ អដេបានដ៊ឹកនាាំ -- រហ្់ដាអាលម់ិកេិតេាំស្ប៊ឹងអស្បង24 

បលងេើត អ.វ.ត.ក លៅកែុងលរេោត់កន់តួនាទីជាឯកអគគ់ ដាទូតរស្មប់ឧស្កិដាកមមរស្រង្ហគ មែលនាេ ះរីឆែ ាំ៩៧ 25 
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ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 9 

លៅដេ់២០០១ អដេជាមន៊ុរសមែ ក់ពាក់រ័នាយា ងខាេ ាំង លហ្ើេជារិលររលៅថ្ងៃទី០៦ កញ្ញា  ២០០៧ គឺថា1 

លដវីដ លរហ្វ័់ ោត់បានបង្ហា ញលៅកែុងកិែចស្រមលស្រៀងជាមួេលរែកដីរនែិដាា ន់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើប2 

អលងេត ពាក់រ័នាលៅន៊ឹងនេប ះពាេថ្ន អ.វ.ត.ក។ េ្ុាំរូម់ំឭកលេើងវិញ អាំរីក់ែ់ោពាក់រ័នាលៅន៊ឹង3 

េ៊ុតត ធិ្ក់ប៊ុគគេ់បរ់សាោកដីលនះ អដេជាដាំលូើ់ក់មួេែាំណាេលរេជាលស្ែើនឆែ ាំ លហ្ើេលរែកដី4 

អងេងក់ូ៍់បរ់ោត់ហ្ែ៊ឹង គឺថាមនលៅកែុងរាំូ៊ុាំល់ឿងលហ្ើេ គឺលរែកដីអងេងក់ូ៍ហ្ែ៊ឹង េ្ុាំរូមដក5 

ស្រង់ែាំូ៊ុែរាំខាន់ៗអដេោាំស្ទលៅដេ់រហ្សា់ណា់បរ់លេើងេ្ុាំ។ ឯកអគគ់ ដាទូត លរហ្វ័់ បាន6 

និយាេថា កែុងក់ែ់ោលេើងអតងអតនិយាេអាំរីអែកអដេរថិតលៅខាងលស្កមេ៊ុតត ធិ្ក់លនះ គឺមិនមន7 

ក់បដិលរធ្អាំរីដាំលូើក់លជឿនលេឿនលៅម៊ុេ លដើមបីទទួេសាគ េ់អាំរីក់បរាជ័េ់បរ់ត៊ុោក់កមពជុា8 

លដើមបីនតនាទ លទ្ធររួកលគកេរីអតីតកេលនាះលទ។ េ្ុាំរូម់ំឭកលេើងវិញថា លេើងនតនាទ លទ្ធរអតោ់ីអដេ9 

ជាថាែ ក់ដ៊ឹកនាាំជាន់ទ្ធបអេម់ស្កហ្មលនាះលទ។ លតើែាប់កមពជុាពាក់រ័នាលដាេ់លបៀបណា លហ្ើេជារិលររ10 

រមតថភារ់បរ់ត៊ុោក់ជាតិអាែពាក់រ័នាលដាេ់លបៀបណា។ លហ្ើេែាំូ៊ុែែ៊ុងលស្កេគឺថា អែកែ់ោ11 

កមពជុា និងអងគក់រហ្ស្បជាជាតិមិនបានលេើកលេើងលនសងរីលនះលទ។ ឯកអគគ់ ដាទូត លដវីដ លរហ្វ័់ បាន12 

រងេត់ធ្ៃន់លៅលេើប៊ុរវកថាថ្នកិែចស្រមលស្រៀង អ.វ.ត.ក លដាេលេើកលេើងថាលដើមបីលោេបាំូង គឺលដើមបី13 

បលងេើត  អ.វ.ត.ក លហ្ើេលធ្វើក់នតនាទ លទ្ធរអរវង់កេ៊ុតតិធ្ម៌ជូនជន់ងលស្ោះ។ លហ្ើេែាំូ៊ុែលនះគឺថាមិន14 

បានេកមកអែងឲ្យបានែារ់ោរ់លៅកែុងដីកដាំលណាះស្សាេលនាះលទ។ លៅលរេអដេលមធាវីក់ពា់កតី 15 

មនបាំូងថាក់ង្ហ់ល់ៀបែាំជាបឋមក៏ដូែជាក់ង្ហ់ជាបនតបនាទ ប់លនាះ គឺថាវជាេ៊ុតត ធិ្ក់់បរ់16 

ត៊ុោក់ជាតិលៅលេើរម័េអេម់ស្កហ្ម។ លមធាវីក់ពា់កតីមិនបានលេើកលេើងអាំរីភរតតុងអដេថាស្គប17 

ដ តូ ប់ វបានស្គបដ តូ ប់លៅលេើនិទ ឌូ ភារទ្ធាំងលនះលនាះលទ។ លោេបាំូង់បរ់លគ គឺមិនមនបាំូង18 

ថាឲ្យេកេ៊ុតត ធិ្ក់ទ្ធាំងអរ់លនះមកដាក់ជាំនួរលៅលេើេ៊ុតត ធិ្ក់ត៊ុោក់ជាតិលនាះលទ លេើកអេងអត19 

ក់ូីមួេ ែាំនួនកស្មិត លហ្ើេលដាេសា់លៅលរេលនាះគឺថា រមតថភារត៊ុោក់ជាតិក៏មនកស្មិតនង20 

អដ់។ ដូែរហ្ភាត់បរ់េ្ុាំបានេេ់ស្របលហ្ើេ ់ដាជាភាគីគឺកមពជុាលនះ គឺមិនែង់ឲ្យមនក់លស្ជៀត21 

អស្ជកលៅលេើេ៊ុតត ធិ្ក់់បរ់ត៊ុោក់ជាតិលនាះលទ។ លៅលរេអដេលេើងរិនិតយលៅលេើស្បវតតិែ់ោ់វង22 

កមពជុា និងអងគក់រហ្ស្បជាជាតិ លរេលនាះលេើងល ើញថា អវីអដេលៅលស្ៅរីេ៊ុតត ធិ្ក់លនះគឺថា អាែ23 

ន៊ឹងនតេ់េ៊ុតត ធិ្ក់លៅឲ្យត៊ុោក់ជាតិ អដេអាែអែកនតេ់លៅឲ្យត៊ុោក់ជាតិជាអែកជាំន៊ុាំជស្មះ។  24 

ែាំូ៊ុែរាំខាន់មួេអដេ េ្ុាំលេើកលេើងលនះគឺថា អងគក់រហ្ស្បជាជាតិន៊ឹងមិនដាក់ទ ឌូ កមមលៅ25 
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ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 10 

លេើលរែកតីរលស្មែណាមួេអបបលនះលនាះលទ។ អ  ៊ីែ៊ឹងក់េេ់ល ើញ់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតលនះ1 

គឺថាអងគក់រហ្ស្បជាជាតិ គឺថាបានេេ់ស្រប លហ្ើេមិននតេ់ឲ្យនិទ ឌូ ភារកែុងេកខូ ៈមួេទូេាំ2 

ទូោេលស្កេរីលកើតស្រ៊ឹតតិក់ូ៍លនាះលហ្ើេរស្មប់ឧស្កិដាកមមដ៏ធ្ៃន់ធ្ៃ់ លនាះលទ លហ្ើេអងគក់រហ្3 

ស្បជាជាតិមិនបានែូេ់ួមលៅកែុងក់នតេ់ក់ោាំស្ទណាមួេលៅដេ់និទ ឌូ ភារណាមួេលនាះលទ លហ្ើេ4 

មនឧស្កិដាកមមធ្ៃន់ៗជាលស្ែើន លហ្ើេឧស្កិដាកមមទ្ធាំងអរ់លនះបាន់ំលោភលៅលេើែាប់អនត់ ជាតិ ជារិលររ5 

ពាក់រ័នាលៅន៊ឹងក់ទទួេេ៊ុរស្តូវ អដេនតេ់រាំូងលៅដេ់ជន់ងលស្ោះ អ.វ.ត.ក គឺមនេ៊ុតត ធិ្ក់6 

់បរ់េេួន។ អងគជាំន៊ុាំជស្មះសាោដាំបូង លៅកែុងលរែកតីរលស្មែរតីអាំរីអរ៊ុរេភារថ្នក់លេើកអេង7 

លទ្ធរលៅឲ្យ លអៀង សា់ី តម់េៈស្រះរាជស្កមលេើកអេងលទ្ធរមួេ លហ្ើេក៏បានលេើកលេើងនងអដ់8 

ថាក់លេើកអេងលទ្ធរលនាះគឺថាវ់ំលោភលៅដេ់ែាប់ទាំលនៀមទមេ ប់អនត់ ជាតិ។ បអនថមលៅលេើលនះ9 

លទៀត េិេិតូបក់ូ៍អនត់ ជាតិ ដូែជា អន៊ុរញ្ញា ស្បឆាំងន៊ឹងទ្ធ់៊ុូកមម អន៊ុរញ្ញា ទីស្កុងហ្សឺអូវ លហ្ើេ10 

អន៊ុរញ្ញា ស្បឆាំងន៊ឹងអាំលរើស្បេ័េរូជសារន៍លធ្វើក់នតនាទ លទ្ធរយា ងធ្ៃន់។ ់ដាជាភាគីថ្នរនាិរញ្ញា ទ្ធាំង11 

អរ់លនះមិនអាែង្ហកលែញរីកតរវកិែចែាំលពាះក់លេើកអេងលទ្ធរជានេូវក់ណាមួេ ឬែាប់អដេបាន12 

កាំូត់លេើងលដើមបីនតេ់នូវនិទ ឌូ ភារ ែាំលពាះក់ស្បស្រ៊ឹតតឧស្កិដាកមមធ្ៃន់ធ្ៃ់ លនាះលទ។ ែាំូ៊ុែលនះស្តូវបាន13 

អងគជាំន៊ុាំជស្មះសាោដាំបូងលេើកលេើងលៅកែុងរាំូ៊ុាំល់ឿង០០២ លៅកែុងក់រលស្មែអាំរីស្រះរាជស្កម ឆែ ាំ14 

១៩៩៦ អដេជាក់លេើកអេងលទ្ធរឲ្យ លអៀង សា់ី។ ជាក់់ំលោភធ្ៃន់ធ្ៃ់ លៅលេើអន៊ុរញ្ញា ទីស្កុងហ្សឺ15 

អូវ ឬក៏ក់លធ្វើទ្ធ់៊ុូកមមអដេវស្បឆាំងលៅន៊ឹងកតរវកិែច់បរ់កមពជុាទ្ធាំងស្រុង កែុងក់នដនាទ លទ្ធរ16 

ឧស្កិដាកមមទ្ធាំងអរ់លនះ ជារិលររ មស្ត៣១ ថ្ន់ដាធ្មមន៊ុញ្ាកមពជុា។ 17 

ក់មិនមនក់នតនាទ លទ្ធរលដាេត៊ុោក់ជាតិ វមិនលរមើោែ លៅន៊ឹង មិនមនន័េថា ជាក់ោាំស្ទ18 

លៅដេ់ក់លេើកអេងលទ្ធរលនាះលទ។ លហ្ើេក់លយាងលៅលេើក់មិនមនក់នតនាទ លទ្ធរលដាេត៊ុោ-19 

ក់ជាតិលនះោប់តាំងរីក់បលងេើត អ.វ.ត.ក មក អដេជាក់ោាំស្ទលៅដេ់ក់បកស្សាេ់បរ់រហ្20 

លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតលៅលេើេ៊ុតដ ធិ្ក់ផាដ ែ់ម៊ុេ់បរ់ អ.វ.ត.ក។ ក់លេើកលេើងលទ្ធរ គឺវជាល់ឿងមួេ21 

អដេមិនោាំបាែ់រស្មប់ត៊ុោក់លនះលទ លដាេសា់ថា កមពជុាររវថ្ងៃលនះថាលតើមនឆ្នទៈនលយាបាេ ឬ22 

រមតថភារលដើមបីនដនាទ លទ្ធរតម់េៈត៊ុោក់ជាតិ តម់េៈែាប់អដេលេើងបានលរែើរ៊ុាំឲ្យលោក លោក23 

ស្រីលៅស្កមលធ្វើក់វិនិែឆ័េលៅកែុងថ្ងៃលនះអតមដង។ ក់មិនមនក់នតនាទ លទ្ធរលដាេត៊ុោក់ជាតិលនះ គឺ24 

លហ្ើេស្បអហ្េជាលដាេសា់អត អ.វ.ត.ក លនះកាំរ៊ុងអតស្បតិបតតិក់លៅលេើេ ប ៊ុអនដែាំូ៊ុែលនះ លេើងមិន25 
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ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 11 

ស្តូវ លហ្ើេនិយាេអាំរីេ៊ុតដ ធិ្ក់ត៊ុោក់ជាតិលៅកែុងរាំូ៊ុាំល់ឿងលនះលទ។  1 

ដូលែែះ អងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះស្តូវរិភាកាអាំរីបញ្ញា ែាប់ ថាលតើក់ស្បស្រ៊ឹតតកាំហ្៊ុរអងគែាប់លដាេ     2 

ក.រ.ែ.រ លនះ គឺថាវមននេប ះពាេ់ដេ់ត៊ុោក់ជាតិ និងេ៊ុតដ ធិ្ក់់បរ់ អ.វ.ត.ក យា ងណា 3 

អដ់។ ភាគីលៅែាំលពាះម៊ុេ អ.វ.ត.ក លនះជាក់អន៊ុវតតជាក់អរដង គឺបានទទួេសាគ េ់នូវេទាភារថ្នក់4 

នដនាទ លទ្ធរលដាេត៊ុោក់ជាតិែាំលពាះឧស្កិដាកមមអដេស្បស្រ៊ឹតតលេើងលដាេអេម់ស្កហ្ម។ សាោដាំបូងលនះ 5 

លៅកែុងរាំូ៊ុាំល់ឿង០០២ បានទទួេសាគ េ់ថាជាលោេក់ូ៍ ក់នតនាទ លទ្ធរតម់េៈត៊ុោក់ជាតិ 6 

ែាំលពាះឧស្កិដាកមមនារម័េអេម់ស្កហ្មលនះ លៅអតជាេទាភារមួេលៅតមនេូវែាប់អដេអាែលធ្វើលៅ    7 

បាន។ លហ្ើេែាំូ៊ុែហ្ែ៊ឹងវអាែពាក់រ័នាលៅន៊ឹងក់នតនាទ លទ្ធរលដាេត៊ុោក់ជាតិលៅលរេអនាគត។ 8 

លហ្ើេអងគជាំន៊ុាំជស្មះសាោដាំបូងក៏បានបដិលរធ្ក់នតនាទ លទ្ធរណាមួេលដាេត៊ុោក់ជាតិ លដាេសា់9 

អតភរដតុងទ្ធាំងអរ់លនះកាំរ៊ុងអតរថិតលៅកែុងកិែចដាំលូើ់ក់នីតិវិធ្ី់បរ់ អ.វ.ត.ក។ ទ្ធាំងលមធាវីក់ពា់10 

កដីក៏ដូែោែ  បានទទួេសាគ េ់អាំរីេទាភារថ្នក់នតនាទ លទ្ធរលដាេត៊ុោក់ជាតិ អដេបានលរែើរ៊ុាំឲ្យមន11 

ក់ធានាដូែោែ លនះអដ់រស្មប់សាកសី់បរ់េេួន។ ភាគីទ្ធាំងអរ់លៅកែុងត៊ុោក់លនះ គឺលៅកែុងក់អន៊ុវតត12 

ជាក់អរដង់ហ្ូតមកដេ់ររវថ្ងៃលនះ គឺថាស្រះរាជអាជ្ាលៅកែុងត៊ុោក់ជាតិ គឺថាគឺ អាែរិោ់ណា13 

ែាំលពាះែាំូ៊ុែលនះបាន លដើមបីរនែិដាា នលៅដេ់សា់ណា់បរ់លេើងេ្ុាំ គឺថាមិនស្តូវ -- រហ្លៅស្កមលរ៊ុើប14 

អលងេតលនះ គឺថាមិនស្តូវ់ំលោភលៅដេ់អធិ្បលតេយភារ់បរ់់ដាជាភាគីលនាះលទ។ លនះគឺ ែាំូ៊ុែលនះមិន15 

អមនជាែាំូ៊ុែែស្មូងែស្មរលទ រូមបីអតលមធាវីក់ពា់កដីក៏ទទួេសាគ េ់អដ់ ថាមនអតត៊ុោក់ជាតិលទ 16 

លទើបអាែរលស្មែជាែ៊ុងលស្កេែាំលពាះកស្មិតថ្នេ៊ុតដ ធិ្ក់់បរ់េេួន លៅលេើឧស្កិដាកមមនារម័េអេម់   17 

ស្កហ្ម។ 18 

រិទាិជាមូេដាា ន ក៏ដូែជានេស្បលយាជន៍់បរ់ជន់ងលស្ោះ ក៏ដូែជាលដើមប ដូ ៊ឹង់ដាបបលវូី គឺ19 

លេើងបានលេើកលេើងយា ងែារ់លហ្ើេថា ស្តូវអតលដាះស្សាេ លដើមបីបញ្ញា នេស្បលយាជន៍លនះ គឺស្តូវអត20 

្នលៅដេ់ក់លដាះស្សាេលៅលេើែាំូ៊ុែលនះ ជារិលររលដើមបីជានេស្បលយាជន៍ថ្នេ៊ុតដិធ្ម៌។  21 

អងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះ គឺជាលវទិកអដេរមស្របអតមួេគត់អដេស្តូវលដាះស្សាេបញ្ញា  កាំហ្៊ុរនេូវ22 

ែាប់។ លេើងលរែើរ៊ុាំឲ្យលោក លោកស្រីលៅស្កមលដាះស្សាេកាំហ្៊ុរទ្ធាំងអរ់លនះលៅកែុងដាំលណាះស្សាេ23 

លដាេស្បករថា ត៊ុោក់ជាតិកមពជុា គឺមនរមតថភារនេូវែាប់ និងលដើមបីលធ្វើក់នតនាទ លទ្ធរឧស្កិដាកមម24 

រម័េអេម់ស្កហ្មអដេស្តូវរលស្មែលេើងលដាេស្រះរាជាណាែស្កកមពជុា និងលដាេត៊ុោក់ជាតិ។ 25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 12 

លហ្ើេទី២ េ៊ុតដ ធិ្ក់់បរ់ អ.វ.ត.ក មិនអាែេកមកជាំនួររិទាិអាំណាែ់បរ់ត៊ុោក់ជាតិលនះបាន1 

លទ។  2 

េ្ុាំរូមបញ្ចប់លរែកដីរនែិដាា ន់បរ់លេើង លដាេសា់អតអងគជាំន៊ុាំជស្មះ -- អងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះបាន3 

នដេ់លរេលវោមួេលម ងមកឲ្យខាងស្កុមលេើងេ្ុាំ លហ្ើេលេើងេ្ុាំលរែើរ៊ុាំថា ន៊ឹងលស្បើស្បារ់លរេលវោលដើមបី4 

លធ្វើក់លឆ្េើេតបណាមួេអដេលរេលវោអដេលៅលរររេ់រី់េៈលរេមួេលម ង អដេត៊ុោក់បាន5 

នដេ់មកដេ់លេើងេ្ុាំ។ 6 

ស្បធានអងគប៊ុល់៖ 7 

រាំូូមរ់់បរ់លោកស្រីលមធាវី លេើងបានអែងលៅកែុងលរែកដីជូនដាំូ៊ឹង់បរ់លេើង់ួែអរ់8 

លហ្ើេ លេើងបានរលស្មែ់ួែលហ្ើេ ដូលែែះអត់មនក់លឆ្េើេឆ្េងលេើលរែកដីរនែិដាា ន់បរ់លោកស្រីលទ  9 

បាទ។ អ  ៊ីែ៊ឹងរូមអ់គ៊ុូបាទ។ 10 

ជាបនតរូមអលញ្ជើញរហ្ស្រះរាជអាជ្ាជាតិលេើងអងេងលរែកដីរនែិដាា ន់បរ់េេួន។  11 

រូមអលញ្ជើញបាទ! 12 

លោក លរង ប ៊ុនឃាង៖ 13 

បាទ រូមអ់គ៊ុូឯកឧតដមស្បធាន។ 14 

រូមលោ់រ់រឯកឧតដមស្បធានស្កុមស្ប៊ឹកាជាំន៊ុាំជស្មះ ថ្នអងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះ លោកលៅស្កមស្កុម15 

ស្ប៊ឹកាថ្នអងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះ ់ួមទ្ធាំងភាគីទ្ធាំងអរ់អដេមនវតតមនលៅទីលនះ។ េ្ុាំល ម្ ះ លរង ប ៊ុនឃាង 16 

ជារហ្ស្រះរាជអាជ្ា់ង តាំណាងឲ្យរហ្ស្រះរាជអាជ្ាជាតិ លដើមបីែូេ់ួមលៅកែុងនីតិវិធ្ីថ្នប ដូ ៊ឹង17 

ឧទា់ូ៍លនះ។ 18 

លយាងតមប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍់បរ់រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិ អដេបានដាក់កេរីថ្ងៃទី០៩ អេ19 

រីហា ឆែ ាំ២០១៧ បានបដ៊ឹងជាំទ្ធរ់លៅន៊ឹងដីកដាំលណាះស្សាេអដេលែញលដាេរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេត20 

កេរីថ្ងៃទី១០ អេកកេដា ឆែ ាំ២០១៧ អដេលៅកែុងប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍លនាះ បានលេើកលេើងអាំរីកាំហ្៊ុរអងគ21 

លហ្ត៊ុ និងកាំហ្៊ុរអងគែាប់់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតកែុងក់លែញដីកដាំលណាះស្សាេលនះ និងបាន22 

លេើកលេើងអាំរីទេហីក់ូ៍មួេែាំនួន ស្រមទ្ធាំងបានលរែើឲ្យអងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះអកអស្បកាំហ្៊ុរអងគែាប់ និង23 

អងគលហ្ត៊ុទ្ធាំងលនាះ។ ជាមួេោែ លនះអដ់ លៅកែុងប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍លនះ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិក៏បាន24 

លរែើរ៊ុាំឲ្យអងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះបញ្ជូនរាំូ៊ុាំល់ឿងលនះ ស្តេប់លៅរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតវិញ លដាេអូនាាំ25 
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រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 13 

ឲ្យរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតលធ្វើក់វេតថ្មេលេើងវិញ ថាលតើ អ៊ុ៊ឹម អែម រថិតលៅកែុងេ៊ុតត ធិ្ក់ប៊ុគគេថ្ន1 

អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុាអដ់ឬយា ងណា? ឬជាជលស្មើរមា ងលទៀត រហ្ស្រះរាជអាជ្ា2 

អនត់ ជាតិលរែើរ៊ុាំឲ្យអងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះេេួនឯងផាទ េ់ លធ្វើក់វេតថ្មេល់ឿងកដីលនះលេើងវិញ លដាេរិោ់ណា3 

លេើកាំហ្៊ុរអងគែាប់ និងកាំហ្៊ុរអងគលហ្ត៊ុទ្ធាំងអរ់អដេមនលៅកែុងប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍លនះ។ 4 

លៅលរេលនះតាំណាងរហ្ស្រះរាជអាជ្ាជាតិរូមលេើកលេើងអាំរីអាំូះអាំណាងមួេែាំនួនទ្ធក់ទង5 

លៅន៊ឹងល់ឿងកដីលនះ លហ្ើេជាបឋម តាំណាងរហ្ស្រះរាជអាជ្ាជាតិ រូមលេើកលយាងអាំរីស្បវតតិស្តួរៗថ្ន6 

ល់ឿងកដីលនះ លហ្ើេអដេ្ន់ហ្ូតមកដេ់ដាំណាក់កេនាលរេរវនាក់នាលរេលនះនងអដ់។ ទ្ធក់ទង7 

លៅន៊ឹងក់អេវងលយាបេ់់បរ់រហ្ស្រះរាជអាជ្ាលេើរាំូ៊ុាំល់ឿងលនះ ល ើញថា លៅថ្ងៃទី១៨ អេវិែឆិក ឆែ ាំ8 

២០០៨ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាជាតិ និងរហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិ បានរិភាកាោែ លេើបញ្ញា អេវងលយាបេ់9 

ោែ  អាំរីក់បដ៊ឹងលោទជនរងស័េងមីបអនថមលទៀត លនសងរីជនរងស័េអដេមនស្សាប់លៅអងគជាំន៊ុាំជស្មះ10 

 វិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា អដេលៅកត់ថា អ.វ.ត.ក លដើមបីបញ្ជូនលៅរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតឲ្យ11 

លបើកក់លរ៊ុើបរួ់។ កែុងលនាះ ជាំហ្់់បរ់រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិ គឺមនបាំូងដាក់ដីករនែិដាា ន12 

បញ្ជូនល់ឿងឲ្យលរ៊ុើបរួ់ងមីែាំនួនរី់ ឲ្យលបើកក់លរ៊ុើបអលងេតលេើជនរងស័េបអនថមរស្មប់រាំូ៊ុាំល់ឿងលេេ 13 

០០៣ និងរាំូ៊ុាំល់ឿងលេេ ០០៤។ បនាទ ប់រីបានរិោ់ណាេអិតេអន់់ួែមក រហ្ស្រះរាជអាជ្ាជាតិេេ់14 

ល ើញថា មិនស្តូវលបើកក់លរ៊ុើបអលងេតលេើជនរងស័េបអនថមលនសងរីជនរងស័េអដេមនស្សាប់ថ្នរាំូ៊ុាំ15 

ល់ឿងលេេ ០០១ និងរាំូ៊ុាំល់ឿងលេេ ០០២ លនាះលទ ប ៊ុអនតក់ូីលនះ មិនអាែលដាះស្សាេ និងឯកភារោែ16 

បានលទ ់វងរហ្ស្រះរាជអាជ្ាជាតិ និងរហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិ លទើបរហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិ17 

បានរលស្មែនាាំេកក់ូីអេវងលយាបេ់ោែ លនះលៅែាំលពាះម៊ុេអងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះលដើមបីោត់ក់បនតតមនីតិ18 

 វិធ្ីជាធ្់មនតល់ៀងមក។ ជាបនាទ ប់មកលទៀត គឺអងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះបាននតេ់ឱករឲ្យរហ្ស្រះរាជអាជ្ា19 

ជាតិ និងរហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិ ដាក់លរែកតីរនែិដាា នលនសងៗលដើមបីលេើកអាំរីអាំូះអាំណាងតមក់20 

េេ់ល ើញល់ៀងៗេេួន អដេកែុងលនាះរហ្ស្រះរាជអាជ្ាជាតិ បានលេើកលេើងអាំរីមូេលហ្ត៊ុនានា អដេជា21 

់ួម គឺមិនឯកភារជាមួេន៊ឹងដីករនែិដាា នបញ្ជូនល់ឿងឲ្យលរ៊ុើបរួ់បអនថម និងដីករនែិដាា នបញ្ជូនល់ឿងឲ្យ22 

លរ៊ុើបរួ់ងមីលនាះលទ លពាេគឺរថិតកែុងរាំូ៊ុាំល់ឿងលេេ ០០៣ និងរាំូ៊ុាំល់ឿងលេេ ០០៤ ់បរ់រហ្ស្រះ23 

រាជអាជ្ាអនត់ ជាតិលនាះលទ។ លហ្ើេរហ្ស្រះរាជអាជ្ាជាតិ ក៏បានដាក់ឯកសា់លយាងមួេែាំនួនអដេជា24 

លោេបាំូងរាំខាន់ថ្នក់បលងេើត អ.វ.ត.ក លនះ ជារិលររឯកសា់អដេទ្ធក់ទងន៊ឹងកិែចរិភាកា់បរ់25 

D308/3/1/19/1.201549549



អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 
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ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 14 

់ដារភាជាតិថ្នស្រះរាជាណាែស្កកមពជុា និងកិែចរិភាកា់វង់ដាា ភិបាេកមពជុា និងអងគក់រហ្ស្បជា1 

ជាតិអាំរីក់បលងេើត អ.វ.ត.ក លនះនងអដ់។ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាជាតិបានដាក់លរែកតីរលងេតលនះ លដាេ2 

បានលេើកលេើងថា រហ្ស្រះរាជអាជ្ាជាតិលៅអត់កាជាំហ្់ថា ជនរងស័េអដេមនល ម្ ះកែុងដីក3 

រនែិដាា នបញ្ជូនល់ឿងឲ្យលរ៊ុើបរួ់ងមី និងដីករនែិដាា នបញ្ជូនល់ឿងឲ្យលរ៊ុើបរួ់បអនថមលនាះ អដេកែុងលនាះ  4 

់ួមមន អ៊ុ៊ឹម អែម នងអដ់លនាះ មិនអមនជាប៊ុគគេរី់ស្បលភទអដេស្តូវនាាំមកកត់លទ្ធរលៅ អ.វ.ត.ក     5 

លេើេ។ លពាេគឺ អ៊ុ៊ឹម អែម មិនរថិតលៅកែុងេ៊ុតត ធិ្ក់ប៊ុគគេ់បរ់ អ.ត.វ.ក លទ។ ក់លេើកលេើងអបប6 

លនះ គឺរហ្ស្រះរាជអាជ្ាជាតិបានលយាងលៅតមែាប់រដីរីក់បលងេើតឲ្យមន អ.វ.ត.ក អដេតស្មូវឲ្យ7 

ត៊ុោក់លនះលធ្វើក់វិនិែឆ័េលទ្ធរ និងជាំន៊ុាំជស្មះលេើលមដ៊ឹកនាាំជាន់េពរ់កមពជុាស្បជាធិ្បលតេយ និងជន8 

ទ្ធាំងឡាេណាអដេទទួេេ៊ុរស្តូវេពរ់បាំន៊ុត ែាំលពាះឧស្កិដាកមម និងក់់ំលោភយា ងធ្ៃន់ធ្ៃ់ លេើែាប់   9 

កមពជុា អដេពាក់រ័នាន៊ឹងអាំលរើឧស្កិដា ក់់ំលោភលេើែាប់មន៊ុរសធ្ម៌អនត់ ជាតិ និងទមេ ប់អនត់ ជាតិ និង10 

ក់់ំលោភលៅលេើអន៊ុរញ្ញា អនត់ ជាតិ អដេកមពជុាទទួេសាគ េ់ លហ្ើេបានស្បស្រ៊ឹតតកែុងអាំេុងថ្ងៃទី១៧ អេ 11 

លមសា ឆែ ាំ១៩៧៥ និងដេ់ថ្ងៃទី០៦ អេមករា ឆែ ាំ១៩៧៩។  12 

លយាងតមែាប់លនះ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាជាតិបានស្បកន់ជាំហ្់ថា ជនស្តូវលោទទ្ធាំងអរ់អដេ13 

មនល ម្ ះកែុងរាំូ៊ុាំល់ឿងលេេ ០០៤ មិនរថិតកែុងេ៊ុតត ធិ្ក់ប៊ុគគេ់បរ់ អ.វ.ត.ក លនាះលទ។ លេើររី14 

លនះលទៀត លបើលេើងរិនិតយលៅលេើកិែចស្រមលស្រៀង់វងរាជ់ដាា ភិបាេកមពជុា និងអងគក់រហ្ស្បជាជាតិ ក៏15 

បានកាំូត់យា ងែារ់អាំរីលោេបាំូងថ្នក់បលងេើតត៊ុោក់លនះ គឺលដើមបីវិនិែឆ័េលទ្ធរអតលៅលេើលម16 

ដ៊ឹកនាាំជាន់េពរ់កមពជុាស្បជាធិ្បលតេយ និងជនទ្ធាំងឡាេអដេទទួេេ៊ុរស្តូវេពរ់បាំន៊ុត ែាំលពាះឧស្កិដាកមម17 

អដេរថិតកែុងេ៊ុតត ធិ្ក់់បរ់ អ.វ.ត.ក ដូែមនអែងលៅកែុងែាប់រដីរីក់បលងេើត អ.វ.ត.ក លនះអដ់។  18 

[១០:៤៨:៥២] 19 

ក់ូ៍លនះ បង្ហា ញឲ្យល ើញថា ទ្ធាំងែាប់ អ.វ.ត.ក និងកិែចស្រមលស្រៀងបានែងអេុបង្ហា ញអាំរី 20 

តួនាទី់បរ់ជនរងស័េ អដេន៊ឹងស្តូវេកមកលធ្វើក់វិនិែឆ័េលទ្ធរ គឺមនអតរី់ស្បលភទដូែបញ្ញជ ក់ខាង21 

លេើលនះ។ ែាំអូកតួនាទី់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម មិនរថិតកែុងែាំលណាមជនរី់ស្បលភទអដេស្តូវេកមកវិនិែឆ័េ22 

លរែកដីលៅ អ.វ.ត.ក លនះលទ។  23 

រូមកត់រមគ េ់អដ់ថា លៅកែុងកិែចរិភាកាលដើមបីកាំូត់លស្ជើរល់ីរេកជនរងស័េលដើមបីលនដើម24 

ក់លោទស្បកន់រីដាំបូងលនាះ គឺរហ្ស្រះរាជអាជ្ាទ្ធាំងរី់បានេេ់ស្របនិងឯកភារោែ  កែុងក់លស្ជើរ25 

D308/3/1/19/1.201549550



អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 15 

ល់ីរជនរងស័េែាំនួនស្បាា់ំ ូបលដើមបីលធ្វើក់លោទស្បកន់ដាក់ជូនលៅរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតលដើមបីលបើក1 

ក់លរ៊ុើបរួ់។ លហ្ើេមូេលហ្ត៊ុថ្នក់លស្ជើរល់ីរជនរងស័េទ្ធាំងស្បាា់ំ ូបលនាះ គឺលដាេសា់ជនរងស័េ2 

ទ្ធាំងលនះ ស្តូវបានរហ្ស្រះរាជអាជ្ាកាំូត់ថាជាលមដ៊ឹកជាន់េពរ់ថ្ន់បបកមពជុាស្បជាធិ្បលតេយ និងជន3 

ទ្ធាំងឡាេអដេទទួេេ៊ុរស្តូវេពរ់បាំន៊ុតែាំលពាះឧស្កិដាកមមអដេរថិតលៅកែុងេ៊ុតត ធិ្ក់់បរ់ អ.វ.ត.ក។ 4 

លៅកែុងលរេលនាះ ក់កាំូត់ជនរងស័េស្បាា់ំ ូបខាងលេើលនះ ់ួមមនគឺ នួន ជា, លេៀវ រាំនន, លអៀង សា់ី5 

, លអៀង ធី្់ិទា និង កាំង លហ្េកអា វ លៅ រ៊ុែ ថាជាលមដ៊ឹកនាាំជាន់េពរ់កមពជុាស្បជាធិ្បលតេយ និងជាជន6 

ទ្ធាំងឡាេអដេទទួេេពរ់បាំន៊ុត លយាងលៅតមែាប់។ 7 

ក់កាំូត់អបបលនះ គឺរហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិបានេេ់ -- (រូមលទ្ធរ) ក់កាំូត់អបប8 

លនះគឺរហ្ស្រះរាជអាជ្ាជាតិបានេេ់ល ើញថា រួកោត់មនតួនាទីែមបងៗអដេ់ួមមនដូែខាងលស្កម9 

៖ លោក នួន ជា គឺជាអន៊ុលេខាបកសថ្នបកសកមមេុនីរដកមពជុា ជារមជិកអែិថ្ស្រនដេ៍ថ្នបកសក៊ុមមេុនីរដ10 

កមពជុា និងជាស្បធានរភាតាំណាងស្បជាជនថ្ន់បបកមពជុាស្បជាធិ្បលតេយ និងមនតួនាទីលនសងៗលទៀត11 

នងអដ់។ ែាំលពាះលោក លេៀវ រាំនន គឺជាស្បធានគូៈស្បធាន់ដា និងជារមជិកគូៈកមម ធិ្ក់12 

មជឈិមបកសក៊ុមមេុនីរដកមពជុា និងមនតួនាទីលនសងៗលទៀតនងអដ់។ ែាំលពាះលោក លអៀង សា់ី គឺជា13 

រមជិកអែិថ្ស្រនដេ៍ថ្នបកសក៊ុមមេុនីរដកមពជុា ជាឧបនាេក់ដាមស្រនដី និងជា់ដាមស្រនដីស្ករួងក់ប់លទរ 14 

ស្រមទ្ធាំងមនតួនាទីលនសងៗលទៀតនងអដ់។ ែាំលពាះលោកស្រី លអៀង ធី្់ិទា គឺជារមជិកមជឈិមបកសថ្ន15 

បកសក៊ុមមេុនីរដ និងជា់ដាមស្រនដីស្ករួងរងគមកិែចថ្ន់ដាា ភិបាេកមពជុាស្បជាធិ្បលតេយ ស្រមទ្ធាំងមនតួនាទី16 

លនសងៗលទៀតនងអដ់។ ែាំលពាះឯ កាំង លហ្េកអា វ លៅ រ៊ុែ គឺជាស្បធានមនទី់រនដិរ៊ុេរ-២១ អដេជា17 

មនទី់រនដិរ៊ុេមនេកខូ ៈរិលររជាងលគកែុង់បបកមពជុាស្បជាធិ្បលតេយ លហ្ើេនិងមនតួនាទីលនសងៗ18 

លទៀតនងអដ់។  19 

[១០:៥២:០០] 20 

នទេុលៅវិញ អ៊ុ៊ឹម អែម អដេមនល ម្ ះលៅកែុងរាំូ៊ុាំល់ឿងលនះ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាជាតិេេ់21 

ល ើញ មិនរថិតកែុងតួនាទីជាលមដ៊ឹកនាាំជាន់េពរ់កមពជុាស្បជាធិ្បលតេយ និងមិនអមនជាអែកទទួេេ៊ុរស្តូវ22 

េពរ់បាំន៊ុតែាំលពាះឧស្កិដាកមមអដេរថិតកែុងេ៊ុតត ធិ្ក់បរ់ អ.វ.ត.ក លនាះលទ។  23 

លបើលេើងស្កលេកលៅលមើេលោេបាំូងថ្នក់បលងេើតែាប់ អ.វ.ត.ក និងកិែចស្រមលស្រៀង គឺមន24 

េកខូ ៈរិលររ េ៊ុររីែាប់ទូលៅ មនន័េថា ែាប់ អ.វ.ត.ក និងកិែចស្រមលស្រៀង គឺបានកស្មិតទ្ធាំង25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 16 

េ៊ុតដ ធិ្ក់លរេលវោ និងេ៊ុតត ធិ្ក់ប៊ុគគេ លពាេគឺមិនអន៊ុវតតដូែលោេក់ូ៍ថ្នែាប់ស្រហ្មទ ឌូ ទូលៅ1 

លទ លស្ពាះថា លោេក់ូ៍ែាប់ស្រហ្មទ ឌូ ទូលៅ គឺប ដូ ៊ឹងអាជ្ាស្តូវឲ្យមនក់អន៊ុវតតែាំលពាះប៊ុគគេទ្ធាំង2 

អរ់អដេបានស្បស្រ៊ឹតតបទលេមើរ។ នទេុលៅវិញ ែាំលពាះែាប់ អ.វ.ត.ក និងកិែចស្រមលស្រៀង បានកស្មិតឲ្យ3 

លធ្វើក់វិនិែឆ័េលទ្ធរអតលេើជនរី់ស្បលភទ អដេបានស្បស្រ៊ឹតតឧស្កិដារថិតកែុងេ៊ុតដ ធិ្ក់ អ.វ.ត.ក។ លេើរ4 

រីលនះលទៀតែាប់ អ.វ.ត.ក និងកិែចស្រមលស្រៀង  គឺមនលោេបាំូងលធ្វើក់កត់លរែកដី លដាេមនក់ 5 

នាភាជ ប់លៅន៊ឹងក់នសះនា បស្ងួបបស្ងួមជាតិ និងជារិលររ លដើមបីទ៊ុកជាលក់ដាំអូេឲ្យអែកជាំនាន់6 

លស្កេបានដ៊ឹងអាំរីស្រ៊ឹតតិក់ូ៍ជូ់ែត់ និងសាហាវេង់ ែ ងថ្ន់បបកមពជុាស្បជាធិ្បលតេយ និងលដើមបី7 

លែៀរវងក៊ុាំឲ្យមនអាំលរើអបបលនះលកើតមនលេើងតលទៀត។  8 

មា ងវិញលទៀត ល ើញថា លបើរិនជាោាំបាែ់ស្តូវលធ្វើក់ វិនិែឆ័េលរែកដីលៅលេើជនរងស័េែាំនួន9 

លស្ែើនលនាះ ស្បអហ្េជាែាប់មិនោាំបាែ់ស្តូវកាំូត់េ៊ុតដ ធិ្ក់ប៊ុគគេអតស្ត៊ឹមរី់ស្បលភទប ៊ុលណាណ ះលទ គឺ10 

អាែន៊ឹងមនលស្ែើនស្បលភទលទៀត។ លហ្ើេែាំលពាះេ៊ុតដ ធិ្ក់លរេលវោ ក៏មិនអមនមនស្ត៊ឹមអត់បបកមពជុា11 

ស្បជាធិ្បលតេយប ៊ុលណាណ ះអដ់ គឺអាែមនតាំងរីជាំនាន់ម៊ុនៗមកលមេ ះ។ ជាតួយា ង លេើងលមើេលៅឧស្កិដាកមម12 

អដេបានស្បស្រ៊ឹតតលេើងលៅកែុងស្បលទរកមពជុា មិនអមនមនអតកែុងអាំេុងលរេថ្ន់បបកមពជុាស្បជាធិ្បលត-13 

េយលនាះលទ គឺមនតាំងរីរម័េសាធា់ូ់ដាអេម់ អដេដ៊ឹកនាាំលដាេលោក េន់ នេ់ មកលមេ ះ។ លេើង14 

ដ៊ឹងលហ្ើេថា កែុង់បបសាធា់ូ់ដាអេម់ក៏មនក់ទមេ ក់ស្ោប់អបកយា ងលស្ែើនរនា៊ឹករនាា ប់ និងបណាត េ15 

ឲ្យមន៊ុរសយា ងលស្ែើនរនា៊ឹករនាា ប់ សាេ ប់ រិក់ភារ និងបណាត េឲ្យស្ទរយរមបតិត នទះរអមបងស្បជាជន16 

ស្តូវេូែខាតយា ងដាំូាំជាលស្ែើននងអដ់។ ដូលែែះក់កាំូត់់បរ់ែាប់ អ.វ.ត.ក និងកិែចស្រមលស្រៀង មិន17 

បានបាំលរញលៅតមលោេក់ូ៍ថ្នែាប់ស្រហ្មទ ឌូ ទូលៅលនាះលទ។ លហ្ើេមូេលហ្ត៊ុរាំខាន់ថ្នក់កត់18 

លរែកតីលៅ អ.វ.ត.ក លនះ គឺមននាភាជ ប់ជាមួេន៊ឹងក់ស្រួេបា់មភជារិលររ់បរ់អងគក់រហ្ស្បជា19 

ជាតិែាំលពាះបញ្ញា រថិ់ភារ រនតិរ៊ុេ់បរ់ស្បលទរកមពជុា។ លដាេសា់អតក់ស្រួេបា់មភជារិលររលនះ20 

លហ្ើេ លទើបរហ្ស្រះរាជអាជ្ាជាតិស្បកន់ជាំហ្់គិតគូ់ដេ់ក់បស្ងួបបស្ងួមជាតិ រថិ់ភារ រនតិភារ 21 

និងរនតិរ៊ុេ ម៊ុនន៊ឹងលធ្វើក់បត៊ឹងលោទស្បកន់។ ដូលែែះល ើញថា ជាំហ្់់បរ់រហ្ស្រះរាជអាជ្ាជាតិែាំលពាះ22 

ក់លរ៊ុើបរួ់បឋម អដេលធ្វើលេើងលដាេរហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិ និង់ហ្ូតដេ់បិទកិែចលរ៊ុើបរួ់23 

់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេត គឺរហ្ស្រះរាជអាជ្ាជាតិេេ់ល ើញថា ជនស្តូវលោទអដេមនលៅកែុង24 

រាំូ៊ុាំល់ឿងលេេ ០០៤/១ លនះមិនរថិតកែុងេ៊ុតត ធិ្ក់់បរ់ អ.វ.ត.ក លទ។ តម់េៈក់េេ់ល ើញលនះ25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 17 

លហ្ើេ លទើបរហ្ស្រះរាជអាជ្ាជាតិ មិនស្ត៊ឹមអតមិនែូេ់ួមកែុងកិែចនីតិវិធ្ីលរ៊ុើបអលងេតបឋមជាមួេរហ្1 

ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិប ៊ុលណាណ ះលទ គឺអងមទ្ធាំងបញ្ញជ ក់អាំរីជាំហ្់អេវងលយាបេ់ោែ ជាមួេរហ្ស្រះរាជ2 

អាជ្ាអនត់ ជាតិនងអដ់។  3 

[១០:៥៧:២២] 4 

ទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងក់អេវងលយាបេ់ោែ លនះគឺថា  បនាទ ប់រីរហ្ស្រះរាជអាជ្ាបានដាក់លរែកតរនែិដាា ន 5 

និងអាំូះអាំណាងនានា់ួែមក អងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះបានលធ្វើក់រិភាកាោែ លដើមបីរលស្មែលរែកតី   ក៏ប ៊ុអនតអងគ6 

ប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះមិនអាែរលស្មែលរែកតីបានលទ លដាេសា់មិនទទួេបាននូវរាំលេងោាំស្ទរីលៅស្កមបួន់ូប7 

យា ងតិែលដើមបីលធ្វើក់រលស្មែលេើក់អេវងលយាបេ់ោែ លនះ។ ដូលែែះមនន័េថា ក់បញ្ជូនដីករនែិដាា ន8 

បញ្ជូនល់ឿងឲ្យលរ៊ុើបរួ់លនះលដើមបីលបើកក់លរ៊ុើបរួ់ មិនអមនលធ្វើលេើងលដាេលរែកតីរលស្មែ អដេទទួេ9 

បានរាំលេងស្គប់ស្ោន់រីលៅស្កមថ្នអងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះលទ លពាេគឺលធ្វើលៅតមវិធាន៧១(៤) ថ្នវិធានថ្នទកែុង10 

អតប ៊ុលណាណ ះ។ ងវីតបិតអតមនក់បញ្ជូនដីករនែិដាា នបញ្ជូនល់ឿងឲ្យលរ៊ុើបរួ់លនះក៏លដាេ ក៏បនាទ ប់រីក់11 

លរ៊ុើបរួ់់ហ្ូតមកដេ់ដាំណាក់កេលនះ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាជាតិលៅអតេេ់ល ើញថា ជនជាប់លោទ12 

អដេមនល ម្ ះលៅកែុងរាំូ៊ុាំល់ឿងលនះ មិនរថិតកែុងេ៊ុតត ធិ្ក់ប៊ុគគេ់បរ់ អ.វ.ត.ក លេើេ។ ក់េេ់13 

ល ើញលនះ គឺមនស្របោែ ជាមួេន៊ឹងលរែកតីរលស្មែ់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេត អដេបានរលស្មែ14 

ថា អ៊ុ៊ឹម អែម មិនរថិតកែុងេ៊ុតត ធិ្ក់ប៊ុគគេ់បរ់ អ.វ.ត.ក លេើេ។  15 

[១០:៥៩:១០] 16 

 រ់៊ុបលរែកតីមក គឺរហ្ស្រះរាជអាជ្ាជាតិមនជាំហ្់យា ងែារ់ លដាេលយាងលៅតមែាប់ 17 

រតីរីក់បលងេើត អ.វ.ត.ក និងកិែចស្រមលស្រៀង់វងរាជ់ដាា ភិបាេកមពជុា និងអងគក់រហ្ស្បជាជាតិ គឺ 18 

មនអតជនជាប់លោទអដេមនស្សាប់លៅ អ.វ.ត.ក អតប ៊ុលណាណ ះ អដេជាលមដ៊ឹកនាាំជាន់េពរ់ និងជាអែក 19 

អដេទទួេេ៊ុរស្តូវេពរ់បាំន៊ុតែាំលពាះឧស្កិដាកមមអដេបានលកើតលេើងកែុង់បបកមពជុាស្បជាធិ្បលតេយ អដេ 20 

រថិតកែុងេ៊ុតត ធិ្ក់ប៊ុគគេ់បរ់ អ.វ.ត.ក។ តម់េៈក់េេ់ល ើញអបបលនះលហ្ើេ លទើបរហ្ស្រះរាជ 21 

អាជ្ាជាតិមនក់អេវងលយាបេ់ជាមួេរហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិលៅស្គប់ដាំណាក់កេែាំលពាះក់ 22 

កាំូត់ជនរងស័េបអនថមលនះ។ លេើររីលនះលទៀត លបើលេើងល ើញថា លេើងរិនិតយល ើញថា ោម នលោេ23 

ក់ូ៍ែារ់ោរ់ណាមួេកែុងក់កាំូត់អាំរីស្បលភទអដេជាលមដ៊ឹកនាាំជាន់េពរ់ ឬជាជនទ្ធាំងឡាេ24 

អដេទទួេេ៊ុរស្តូវេពរ់បាំន៊ុតលនាះលទ។ តួយា ង លបើលេើងរិនិតយលៅលមើេលរែកដីស្បកររ័ត៌មន់បរ់25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 18 

រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិកនេងមក បានបញ្ញជ ក់ថារហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិន៊ឹងមិនលធ្វើក់លរ៊ុើប1 

អលងេតលេើជនរងស័េបអនថមលនសងលទៀតលនាះលទ លហ្ើេក៏បានបញ្ញជ ក់ថារាំូ៊ុាំល់ឿងលនះ គឺជារាំូ៊ុាំល់ឿង2 

ែ៊ុងលស្កេនងអដ់។ តម់េៈលរែកដីស្បកររ័ត៌មនលនះល ើញថា ក់វេតថ្មេ់ បរ់រហ្ស្រះរាជ3 

អាជ្ាអនត់ ជាតិកែុងក់លស្ជើរល់ីរជនរងស័េលដើមបីេកមកលធ្វើក់វិនិែឆ័េលទ្ធរ គឺហាក់ដូែជា មិនមន4 

លោេក់ូ៍ែារ់ោរ់កែុងក់លស្ជើរល់ីរលនាះលទ។  5 

លហ្ត៊ុដូលែែះលហ្ើេ លទើបរហ្ស្រះរាជអាជ្ាជាតិេេ់ល ើញថា អ.វ.ត.ក គួ់អតនដេ់អាទិភារ 6 

លៅលេើក់វិនិែឆ័េលទ្ធរជនជាប់លោទអដេមនស្សាប់ទ្ធាំងលនះ  លដើមបីបាំលរញឲ្យបានស្គប់ស្ោន់ែាំលពាះ7 

អាូតតិ់បរ់េេួន លស្ពាះថាែាប់អ.វ.ត.ក និងកិែចស្រមលស្រៀង បានគិតទ៊ុកជាម៊ុន់ួែលហ្ើេ អាំរីក់   8 

 វិនិែឆ័េលទ្ធរអដេស្តូវលធ្វើអតលៅលេើប៊ុគគេមួេែាំនួនតូែប ៊ុលណាណ ះ។  9 

[១១:០១:៣២] 10 

ជារិលររ លៅកែុងកិែចស្រមលស្រៀងតម់េៈប៊ុរវកថា អដេបានលយាងលរែកដីរលស្មែែិតតលេេ11 

៥៧/២២៧ ែ៊ុះថ្ងៃទី១៨ អេធ្ែូ ឆែ ាំ២០០២ ់បរ់មហារនែិបាតអងគក់រហ្ស្បជាជាតិ ទ្ធក់ទងន៊ឹងក់12 

កត់លរែកដីលៅលស្កមែាប់កមពជុានូវឧស្កិដាកមមអដេស្បស្រ៊ឹតតលេើងលៅកែុង់បបកមពជុាស្បជាធិ្បលតេយ គឺ13 

អងគក់រហ្ស្បជាជាតិបានទទួេសាគ េ់ក់ស្រួេបា់មភយា ងជាក់ោក់ អាំរីក់ស្រួេបា់មភលរញែាប់14 

់បរ់រាជ់ដាា ភិបាេ និងស្បជាជនកមពជុា កែុងក់អរវង់កេ៊ុតតិធ្ម៌ ក់បស្ងួបបស្ងួមជាតិ រថិ់ភារ រនដិ-15 

ភារ និងរនដិរ៊ុេ។  16 

លនដើមលែញរីក់ទទួេសាគ េ់លនះលហ្ើេ ែាប់រដីរីក់បលងេើត អ.វ.ត.ក និងកិែចស្រមលស្រៀងបាន17 

តស្មូវឲ្យរហ្ស្រះរាជអាជ្ាលស្ជើរល់ីរេកប៊ុគគេអតរី់ស្បលភទប ៊ុលណាណ ះ មកលធ្វើក់វិនិែឆ័េលរែកដី គឺលម18 

ដ៊ឹកនាាំជាន់េពរ់ថ្ន់បបកមពជុាស្បជាធិ្បលតេយ និងជនទ្ធាំងឡាេអដេទទួេេ៊ុរស្តូវបាំន៊ុតែាំលពាះឧស្កិដា19 

កមម និងក់់ំលោភយា ងធ្ៃន់ធ្ៃ់ លៅលេើែាប់ស្រហ្មទ ឌូ កមពជុា ក់់ំលោភលៅលេើែាប់មន៊ុរសធ្ម៌អនត់ -20 

ជាតិ និងទមេ ប់អនត់ ជាតិ។ ស្រមទ្ធាំងក់់ំលោភលេើអន៊ុរញ្ញា អនត់ ជាតិអដេស្បលទកមពជុាទទួេសាគ េ់ 21 

លហ្ើេបានស្បស្រ៊ឹតតកែុងអាំេុងថ្ងៃ១៧ អេលមសា ឆែ ាំ១៩៧៥ ដេ់ថ្ងៃទី០៦ អេមករា ឆែ ាំ១៩៧៩។ 22 

[១១:០៣:១៧] 23 

លហ្ត៊ុដូលែែះ តាំណាងរហ្ស្រះរាជអាជ្ាជាតិេេ់ល ើញថា អ៊ុ៊ឹម អែម មិនរថិតលៅកែុងេ៊ុតត -   24 

ធិ្ក់ប៊ុគគេអដេស្តូវេកលធ្វើក់វិនិែឆ័េលរែកដីលេើេ។ 25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 19 

ដូលែែះ រូមឯកឧតតមស្បធានស្កុមស្ប៊ឹកាថ្នអងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះ និងលៅស្កមថ្នអងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះ1 

ទ្ធាំងអរ់ លមតត រលស្មែតមេេ់ក់រលស្មែលរែកដីលេើកអេងលោទស្បកន់ អ៊ុ៊ឹម អែម លៅតមែាប់2 

លដាេអន៊ុលស្ោះ។ បាទរូមអ់គ៊ុូ។  3 

ស្បធានអងគប៊ុល់៖ 4 

  រវនាក់លៅស្រ៊ឹកលនះ លេើង្នដេ់ក់រស្មកជាបលណាដ ះអារនែ លហ្ើេលេើងន៊ឹងបនដរវ-5 

នាក់លៅលម ងដប់បី និងសាមរិបនាទីលទៀត។ ដូលែែះ ស្បកររស្មក។  6 

  រូមអ់គ៊ុូ។ 7 

  (រវនាក់រស្មករីលម ង ១១:០៤ នាទី ដេ់លម ង ១៣:២៩ នាទី) 8 

[១៣:២៩:០១] 9 

ស្កឡាបញ្ជ៖ី 10 

រូមអលញ្ជើញលស្កកឈ់! 11 

ស្បធានអងគប៊ុល់៖ 12 

រូមអលញ្ជើញអងគេុែ៊ុះ! 13 

រូមោប់លនដើមលធ្វើក់ង្ហ់។  14 

ជាបឋមរូមអលញ្ជើញលោកស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិលធ្វើលរែកដីរនែិដាា ន។ រូមអលញ្ជើញ! 15 

លោក នកីឡូារ គមូអជន៖ 16 

រូមអ់គ៊ុូលោកស្បធាន លហ្ើេនិងរូមជស្មបរួ់លោក លោកស្រីលៅស្កម លហ្ើេនិងភាគី17 

លមធាវីក់ពា់កដី លហ្ើេនិងរហ្លរវិក់បរ់េ្ុាំទ្ធាំងអរល់នះថ្នក់ិយាេ័េរហ្ស្រះរាជអាជ្ា។ 18 

ឥេូវលនះេ្ុាំរូមអន៊ុញ្ញា តជស្មបថា េ្ុាំលជឿជាក់ថា អ៊ុ៊ឹម អែម គឺជាបគគេមែ ក់កែុងែាំលណាមអែក19 

ទទួេេ៊ុរស្តូវេពរ់បាំន៊ុតថ្នបទឧស្កិដា់ បបកមពជុាស្បជាធិ្បលតេយ លហ្ើេលៅលស្កមែាប់បលងេើត អ.វ.ត20 

.ក លហ្ើេនិងកិែចស្រមលស្រៀង់វង់ដាា ភិបាេកមពជុា និងអងគក់រហ្ស្បជាជាតិ។ លដាេលហ្ត៊ុថា ភារ21 

ធ្ៃន់ធ្ៃ់ ថ្នអាំលរើ លហ្ើេនិងភារធ្ៃន់ធ្ៃ់ ថ្ននេប ះពាេ់ថ្នអាំលរើ់បរ់ោត់ទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងជន់ងលស្ោះរាប់ពាន់22 

នាក់ថ្នបទឧស្កិដាលនាះ។ 23 

[១៣:៣០:៥៦] 24 

លហ្ើេេ្ុាំរូមជស្មបថា គឺថាកែុងនេស្បលយាជន៍ថ្នេ៊ុតតិធ្ម៌ លហ្ើេនិងកែុងនេស្បលយាជន៍ថ្នក់25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 20 

នសះនាជាតិអដេលេើងស្តូវទទួេេ៊ុរស្តូវ ឲ្យោត់ទទួេេ៊ុរស្តូវែាំលពាះអវីអដេោត់បានលធ្វើ លហ្ើេក់1 

បញ្ជូនល់ឿងោត់លៅជាំន៊ុាំជស្មះ គឺអាែជាក់នាាំមកនូវេ៊ុតតិធ្ម៌ ដូែជា ក់ូី នួន ជា, លេៀវ រាំនន លហ្ើេ2 

និង រ៊ុែ អដេថានាាំមកនូវេ៊ុតតិធ្ម៌ លហ្ើេនិងនាាំឲ្យមនលក់ដាំអូេត៊ុោក់រស្មប់កមពជុាលៅថ្ងៃ3 

អនាគត និងជនជាំនាន់លស្កេនងអដ់។ លដើមបីនិយាេលដាេរលងខប គឺថាបទឧស្កិដាអដេស្បស្រ៊ឹតតលដាេ4 

់បបលឃា់លៅលនះ មិនអាែន៊ឹងលកើតមនលេើងលនាះលទ។ ដូែជាប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍លនះ ដូែេ្ុាំបានលេើកលេើង 5 

គឺថាោត់ជាជនទទួេេ៊ុរស្តូវ មិនអមនជាបញ្ញា លៅកែុងប ដូ ៊ឹងសាទ៊ុកខឧទា់ូ៍លនះលទ។ លៅកែុងប ដូ ៊ឹង6 

ឧទា់ូ៍លនះ ទ្ធាំងរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតបានលធ្វើលរែកដីរលស្មែតមទរសនៈ់បរ់រួកោត់ លហ្ើេ 7 

អ៊ុ៊ឹម អែម គឺថាមិនរថិតលៅកែុងប៊ុគគេអដេទទួេេ៊ុរស្តូវ លហ្ើេមិនអមនជាជនលមដ៊ឹកនាាំជាន់េពរ់អដេ8 

លេើងមិនតវ៉ា លទ ប ៊ុអនតោត់ជាជនអដេទទួេេ៊ុរស្តូវេពរ់បាំន៊ុត ប ៊ុអនតប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍លនះ គឺថាមិនអមន9 

អនអកលេើថា េ្ុាំមិនេេ់ស្របលៅលេើលរែកដីរលស្មែលនាះលទ ប ៊ុអនតអនអកលេើអងគលហ្ត៊ុអដេថា លៅលរេដីក10 

ដាំលណាះស្សាេលែញមកដាំបូង ដូែអដេលោកស្រីលៅស្កមស្ជាបលហ្ើេថា គឺថាមនមូេលហ្ត៊ុ រាំអាង11 

លហ្ត៊ុេេីៗ អដេេេួនបញ្ញជ ក់ថា ន៊ឹងនដេ់រាំអាងលហ្ត៊ុលៅលរេលស្កេ លហ្ើេលៅលរេអដេលេើងបានរួ់12 

ថា លតើលេើងអាែបដ៊ឹងឧទា់ូ៍បានឬមិនបាន លេើងរ៊ុាំលរេអានឲ្យលស្ែើនលដើមបីេេ់ថា លតើអវីអដេជាមូេ13 

ដាា ន? គឺមនអតអាន់ួែរិនលនាះលទ លទើបអដេលេើងល ើញមូេដាា នអដេមនអែងលៅកែុងរាំអាងលហ្ត៊ុថ្ន14 

ដីកដាំលណាះស្សាេ លទើបអដេលេើងអាែកាំូត់កាំហ្៊ុរអងគែាប់ លហ្ើេនិងកាំហ្៊ុរអងគលហ្ត៊ុមួេែាំនួន15 

លនាះ អដេតមទរសនៈ់បរ់លេើង ដូែអដេេ្ុាំន៊ឹងរនយេ់ គឺអាែន៊ឹងប ះពាេ់លៅដេ់លរែកដីរលស្មែ16 

់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេត ថាលតើ អ៊ុ៊ឹម អែម គឺថារថិតលៅកែុងជនអដេទទួេេ៊ុរស្តូវបាំន៊ុតអដ់ឬលទ 17 

លនាះ?  18 

[១៣:៣៣:១៨] 19 

ដូលែែះលេើងែារ់លហ្ើេថា រួកោត់អនអកលៅលេើ -- លរែកដីរលស្មែ់បរ់ោត់អតលេើអតមួេអនែក 20 

ឬក៏ថា អនែកលៅលេើក់បកស្សាេែាប់អដេមនកាំហ្៊ុរ លហ្ើេនិងអនអកលេើក់់កល ើញខាងអងគលហ្ត៊ុ21 

 វិញ គឺមនម៊ុេតាំអូង់បរ់ោត់មួេែាំនួន អដេថា មិនមនលៅស្កមអងគជាំន៊ុាំជស្មះណាអដេអាែ22 

រលស្មែអបបលនាះបានលទ លបើលមើេអងគលហ្ត៊ុរីតួនាទី់បរ់ោត់លៅ គឺស្បាកដជារលស្មែថា ោត់ទទួេ23 

េ៊ុរស្តូវលហ្ើេ។ លហ្ើេតមរិតលនាះ គឺអវីជារដង់ដា់ថ្នក់រិនិតយលនះ រិនិតយលេើងវិញលនាះ គឺថាអដេ24 

លមធាវីនិយាេជាញ៊ឹកញាប់ គឺថាប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍់បរ់រហ្ស្រះរាជអាជ្ា គឺមិនស្បឆាំងលៅន៊ឹងឆ្នាទ ន៊ុរិទាិ 25 
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អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 21 

់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតថា លតើោត់ទទួេេ៊ុរស្តូវលនាះឬលទ? ប ៊ុអនតលេើងមនក់រិភាកា់បរ់1 

អងគជាំន៊ុាំជស្មះត៊ុោក់កាំរូេអាំរីក់ូី រ៊ុែ អដេថាមិនបាន -- អដេបានបញ្ញជ ក់ថា វមិនមនស្រាំអដន2 

ែារ់ោរ់លទ គឺថាអាែន៊ឹងស្តូវបដ៊ឹងឧទា់ូ៍បានស្បរិនលបើបាំពានលៅលេើវិជាជ ជីវៈថ្នក់ជាំន៊ុាំជស្មះថ្នក់3 

រលស្មែ លហ្ើេក៏មិនមនស្រាំអដនែារ់ោរ់កាំូត់លនាះអដ់។ ប ៊ុអនតលរែកដីរលស្មែអនអកលេើឆ្នាទ ន៊ុរិទាិ4 

អដេអនអកលៅលេើក់បកស្សាេែាប់មិនស្ត៊ឹមស្តូវលនាះ គឺថាមិនស្ត៊ឹមស្តូវ ក៏ដូែោែ ន៊ឹងអងគលហ្ត៊ុលនាះអដ់ 5 

លហ្ើេក៏អាែន៊ឹងលធ្វើឲ្យលរែកដីរលស្មែ់បរ់លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតហ្ែ៊ឹងលៅជាោម នរ៊ុរេភារ។ ដូលែែះ6 

លហ្ើេលទើបបានលេើងលធ្វើប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងលរែកដីលស្មែ់បរ់ោត់ លដើមបី់កល ើញថា លដាេរួក7 

ោត់បានមិនលអើលរើន៊ឹងែាប់មួេែាំនួន អដេអែងលៅកែុងែាប់អនត់ ជាតិ លហ្ើេនិងែាប់់បរ់េេួនឯងអដេ8 

េេួនទទួេសាគ េ់កែុងលរែកដីរលស្មែម៊ុនៗ់ួែមកលហ្ើេលនាះអដ់។ 9 

ជាមូេដាា ន គឺថាមនេកខូៈវិនិែឆ័េបីអដេថា លរែកដីរលស្មែឆ្នាទ ន៊ុរិទាិលនះ អាែន៊ឹងស្តូវ10 

បដិលរធ្លោេ គឺថាលៅកែុងល់ឿងរូរ៊ុីេ លៅកែុង លៅថ្ងៃទ១ី៧ លមសា ឆែ ាំ២០០៧ លៅត៊ុោក់ អាេ.រ៊ុី11 

.ធី្.វ៉ាេ កថាេ ឌូ ១៤។ អងគជាំន៊ុាំជស្មះលនាះរលស្មែថា អាែន៊ឹងបដិលរធ្លោេក់លស្បើស្បារ់ឆ្នាទ ន៊ុរិទាិ12 

លនាះ គឺថាលបើរិនជាលគ់កល ើញថា បានអនអកលេើក់បកស្សាេមិនស្ត៊ឹមស្តូវលេើែាប់អភិបាេ លហ្ើេ13 

និងអនអកលេើលរែកដីរនែិដាា នេ៊ុរែារ់ស្កអេតលេើអងគលហ្ត៊ុ។ លហ្ើេត៊ុោក់ អាេ.រ៊ុី.ធី្.អ័់ ឬ14 

ត៊ុោក់់វ៉ា ន់ដា លៅកែុងល់ឿងកដី អ ៊ុនវិន ិនរី គឺលរែកដីរលស្មែលេើក់លោទស្បកន់ គឺថ្ងៃទី១៦  វិែឆិក ឆែ ាំ15 

២០១១ គឺថាកថាេ ឌូ ៦ ត៊ុោក់លនាះបញ្ញជ ក់ថា អងគជាំន៊ុាំជស្មះន៊ឹងបដិលរធ្លោេនូវលរែកដីរលស្មែ16 

់បរ់សាោដាំបូង លដាេអនអកលេើឆ្នាទ ន៊ុរិទាិហ្ែ៊ឹង លបើរិនជាលរែកដីរលស្មែលនាះអនអកលេើក់បកស្សាេ17 

េ៊ុរលៅលេើែាប់អភិបាេ លហ្ើេអនអកលៅលេើកាំហ្៊ុរឆ្គងថ្នលរែកដីរនែិដាា នលេើអងគលហ្ត៊ុ។ លហ្ើេទី២ គឺ18 

ថា លដាេសា់លរែកដីរនែិដាា នលនាះគឺមិនស្ត៊ឹមស្តូវ គឺថាវមនភារេ៊ុរោែ  ស្តូវអតបង្ហា ញអាំរីកាំហ្៊ុរ19 

់បរ់ត៊ុោក់ជាន់លស្កមអដេលេើងរិនិតយល ើញថា គឺមនអតលរែកដីរលស្មែអដេ អែកអដេអរវង់ក20 

ក់រិតមិនអាែលធ្វើលរែកដីរលស្មែអបបលនះលទ លទើបបានលេើងស្បករមិនបាន ដូែអដេលេើងមនលរែកដី21 

រនយេ់ក់លេើកលេើងមូេដាា នេ៊ុរអាំរីក់ូីលនះ។ 22 

[១៣:៣៧:០៨] 23 

គឺថាែាំូ៊ុែទី៣គឺថាៗ ទី៣ គឺទ្ធេ់អតក់រលស្មែលនាះគឺមិនរមលហ្ត៊ុនេហ្ួរលហ្ត៊ុ អដេ24 

បលងេើតបានជាក់បាំពានលៅលេើឆ្នាទ ន៊ុរិទាិ់បរ់សាោដាំបូង។ ដូលែែះលហ្ើេគឺមិនទ្ធក់ទងលៅលេើក់25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 22 

បាំពានឆ្នាទ ន៊ុរិទាិលទ គឺប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍់បរ់លេើង គឺអនអកលេើកាំហ្៊ុរអងគែាប់ និងកាំហ្៊ុរអងគលហ្ត៊ុ។ 1 

លៅកែុងក់លឆ្េើេតប់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អឆ្ម គឺថាលឆ្េើេបញ្ញា មួេែាំនួន ដូែជារដង់ដា់ថ្នក់ប ដូ ៊ឹង2 

ឧទា់ូ៍ លៅកែុងកថាេ ឌូ ១៣ អដេរួកោត់បានដាក់លនាះ ោត់បានដកស្រង់លរែកដីរលស្មែមិនស្ត៊ឹមស្តូវ 3 

គឺលរែកដីរលស្មែ់បរ់ត៊ុោក់សាោដាំបូង គឺកែុងល់ឿងកដី០០២ ថ្ងៃទី០២ ១២ គឺ D16/6 លៅកែុងកថា4 

េ ឌូ ២៦ និយាេថា លៅកែុងក់លស្បើនូវបញ្ញា ឆ្នាទ ន៊ុរិទាិ បញ្ញា មិនថាលតើសាោឧទា់ូ៍ស្រម ឬមិនស្រម5 

លនាះ ប ៊ុអនដថាលតើអងគជាំន៊ុាំជស្មះបានលស្បើឆ្នាទ ន៊ុរិទាិស្ត៊ឹមស្តូវកែុងក់រលស្មែលនាះអដ់ឬលទ? 6 

លដើមបីន៊ឹងតវ៉ា  លនាះគឺថាលរែកដីរលស្មែអបបលនះ គឺថាអែកបដ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្តូវអតបង្ហា ញថាអងគជាំន៊ុាំ7 

ជស្មះ គឺថាបានលស្បើលោេក់ូ៍មិនស្ត៊ឹមស្តូវ ឬក៏ែាប់អដេពាក់រ័នាហ្ែ៊ឹងមិនស្ត៊ឹមស្តូវ លដើមបីលស្បើឆ្នាទ ន៊ុ8 

រិទាិ់បរ់េេួន ឬក៏មិនបានងេ៊ឹងអងេងឲ្យបានស្គប់ស្ោន់នូវក់រិោ់ណា់អដេពាក់រ័នា ឬក៏បានមនកាំហ្៊ុរ9 

ឆ្គងលេើអងគលហ្ត៊ុអដេេេួនេកមកលស្បើរលស្មែឆ្នាទ ន៊ុរិទាិលនះ។ ដូលែែះគឺថា លនះជាមូេលហ្ត៊ុថ្នប ដូ ៊ឹង10 

ឧទា់ូ៍់ បរ់លេើងេ្ុាំ គឺកាំហ្៊ុរអងគែាប់ និងកាំហ្៊ុរអងគលហ្ត៊ុ។ លហ្ើេលេើងន៊ឹងរិនិតយលមើេថាលតើ11 

កាំហ្៊ុរឆ្គងហ្ែ៊ឹង គឺថាេ៊ុរឆ្គងធ្ៃន់ គឺអេ៊ុតតិធ្ម៌ខាេ ាំង គឺថាអាែន៊ឹងអដេបង្ហា ញថា េេួនមិនលស្បើឆ្នាទ ន៊ុរិទាិ12 

់បរ់េេួនឲ្យស្ត៊ឹមស្តូវលទ។ មួេលទៀត គឺថាមិនជាមូេដាា នថ្នប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍់បរ់លទ លេើងនិយាេថា 13 

លៅកែុងកាំហ្៊ុរអងគែាប់ ឬក៏កាំហ្៊ុរថ្នអងគលហ្ត៊ុលនះ គឺថាកាំហ្៊ុរទ្ធាំងលនះអាែលធ្វើឲ្យលរែកដីរលស្មែ14 

់បរ់រួកោត់ហ្ែ៊ឹង គឺោម នរ៊ុរេភារ។ ដូលែែះលេើងរិនិតយលមើេលៅលេើ ោត់ល់ៀបរាប់រីក់ង្ហ់់បរ់ោត់ 15 

លហ្ើេនិងថាលតើវេតថ្មេរីតួនាទី លហ្ើេនិង អ៊ុ៊ឹម អែម និងអែកដថ្ទលទៀត ថាអាែជាជនទទួេេ៊ុរស្តូវ16 

អដ់ឬអត់ គឺថាោត់បានរិនិតយលមើេមួេែាំនួន គឺោត់បានរិភាកាលៅកែុងកថាេ ឌូ ៣៨ជាលដើមលនាះ។ 17 

លហ្ើេរិនិតយលមើេអាំលរើលតើអវីជាបទឧស្កិដាលៅកែុងអាំលរើ់បរ់ោត់។ ទី២ រួកោត់លមើេនេប ះពាេ់ នេ18 

 វិបាកថ្នអាំលរើឧស្កិដាលនះលៅលេើជន់ងលស្ោះ។  19 

[១៣:៤០:២៤] 20 

លហ្ើេលៅកែុងកថាេ ឌូ ៣៩ តមរិតតួនាទី់បរ់ោត់អដេជនរងស័េបានកន់លនាះគឺថា គឺជា21 

បញ្ញា ពាក់រ័នា គឺតាំអូងកន់អតេពរ់ គឺថាេទាភារអដេោត់អាែន៊ឹងលស្បើឥទាិរេលេើលោេនលយាបាេ22 

ទ្ធាំងឡាេលនាះបាន។ ដូលែែះ លេើងេេ់ស្របជាមួេន៊ឹងអវីអដេលៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតន៊ឹងបានស្បកន់េក 23 

អវីអដេោត់លធ្វើលនាះលតើជាបទឧស្កិដាអដេឬលទ? បាទ លបើរិនជាដូលោែ ះអមនថាលតើតួនាទី់បរ់ោត់ដូែលមតែ? 24 

ថាលតើលដាេផាទ េ់ ឬយា ងលម ែ? លតើនេវិបាកយា ងដូែលមតែ ថាលតើលៅលេើជន់ងលស្ោះ លតើរួកលគឈឺោប់25 

D308/3/1/19/1.201549558



អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 
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ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 23 

ដូែលមតែ? អ  ៊ីែ៊ឹងគឺថាលបើរួកលគទទួេនេវិបាក ក់ឈឺោប់់ហ្ូតដេ់មនលៅកែុងរងគមអេម់បែចបុបនែជា1 

លដើមហ្ែ៊ឹង។ លហ្ើេអងគជាំន៊ុាំជស្មះសាោដាំបូងបញ្ញជ ក់ថា លបើក់េកខានមិនបានរិនិតយលមើេនេវិបាកថ្ន2 

ក់លបាររមអ តភូមិភាគពាេ័រយលនាះ គឺថាៗមនកមម ភិបាេ១០០០នាក់ ស្តូវបានលបាររមអ តលៅកែុង3 

ភូមិភាគពាេ័រយ។ លនះជាអវីអដេរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតបានអះអាងថា ោត់បានទទួេរាំូ៊ុាំល់ឿង4 

ហ្ែ៊ឹង គួ់អតបានវេតថ្មេ លហ្ើេនិង់កឲ្យល ើញក់ទទួេេ៊ុរស្តូវែាំលពាះនេវិបាកលនះ។  5 

[១៣:៤១:៥៣] 6 

បញ្ញា មួេលទៀតលនាះ អដេលេើងលេើកលេើងលៅកែុងប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍់បរ់លេើង គឺថាអាពាហ្៍7 

រិពាហ្៍លដាេបងខាំ។ រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតបាន់កល ើញភរតតុងមួេែាំនួន ភរតតុងលដាេផាទ េ់អាំរី8 

សាកសី អាំរីក់ល់ៀបក់លដាេបងខាំ អាំរី អ៊ុ៊ឹម អែម ថាបានមនតួនាទីលៅកែុងក់ល់ៀបក់លដាេបងខាំ។ 9 

លហ្ើេគួ់ឲ្យោប់អា់មមូ ៍ណារ់អដេរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតបាន់កល ើញថា អ៊ុ៊ឹម អែម ទទួេេ៊ុរ10 

ស្តូវ ភរតតុងបង្ហា ញថាោត់ទទួេេ៊ុរស្តូវ គឺថាអាែន៊ឹងស្គប់ស្ោន់លដើមបញ្ជូនលៅជស្មះ។ ែាំលពាះអាំលរើ11 

មួេលទៀត គឺដាក់ឲ្យលៅជាទ្ធរក់ ដូែជាក់ូីលៅសាព នអស្រង។ លៅក់ដាា នសាព នអស្រង លេើងមន   12 

ភរតតុងផាទ េ់រីជន់ងលស្ោះថ្នក់ល់ៀបក់លដាេបងខាំ គឺ អរន រ៊ុន៊ុន ោត់បានល ើញលគល់ៀបែាំមន៊ុរស13 

មួេែាំនួនឲ្យល់ៀបក់ លហ្ើេ អ៊ុ៊ឹម អែម ោត់ជាអែកល់ៀបែាំលៅកែុងក់ដាា នលៅកអនេង លហ្ើេនិងសាកសី14 

មួេលទៀត ងង លធ្ឿេ លហ្ើេោត់ក៏ស្តូវបានលគបងខាំឲ្យល់ៀបក់អដេជាមួេន៊ឹងបតីស្បរនា៨៥គូលនសង 15 

លទៀតលៅសាព នអស្រង លហ្ើេលគគាំរាមកាំអហ្ងថាន៊ឹងរមេ ប់ោត់ លបើោត់មិនស្រមល់ៀបក់។ លហ្ើេ16 

ស្បធានកង់បរ់ោត់បានស្បាប់ោត់ថា ស្តូវតមដានគូស្រក់ងមីលនាះលដើមបីឲ្យស្បាកដថាលគ់ួមដាំលូកោែ  17 

អដ់ឬអត់ លបើអត់លទលគន៊ឹងរមេ ប់លោេ។ ដូលែែះ ែាំលពាះេ្ុាំអវីអដេលស្ជើរល់ីរបតីស្បរនាឲ្យគួ់ល់ៀបែាំបតី18 

ស្បរនាលនាះ គឺថាលហ្ើេឲ្យបលងេើតកូនលទៀតលនាះ គឺៗជាក់បង្ហា ញយា ងែារ់ណារ់អាំរីក់ដាក់ឲ្យលៅ 19 

ទ្ធរក់ គឺែាប់លនាះបង្ហា ញថា ក់លស្បើអាំណាែលៅលេើប៊ុគគេលដាេោប់ប៊ុគគេលនាះជាកមមរិទាិ់បរ់េេួន 20 

ថាឲ្យល់ៀបក់ជាមួេមន៊ុរសែអមេក លដើមបីឲ្យមនកូនជាមួេប៊ុគគេអដេេេួនមិនសាគ េ់លនាះ។ លនះជា 21 

ឧទ្ធហ្់ូ៍ែារ់អាំរីក់លធ្វើឲ្យស្បជាជនកេ េលៅជាទ្ធរក់់បរ់អេម់ស្កហ្ម។ លហ្ើេរហ្លៅស្កម22 

លរ៊ុើបបាន់កល ើញអបបលនះ គឺថា អ៊ុ៊ឹម អែម ោត់បានទទួេដាំូ៊ឹងរីក់លោទស្បកន់បញ្ញជ ក់រីល់ឿងលនះ 23 

គឺថា គឺមន បទឧស្កិដាលនះលកើតលេើងលៅកែុងទីតាំងអដេោត់បានលធ្វើក់ ោត់ទទួេេ៊ុរស្តូវ។ ប ៊ុអនតលេើង24 

លមើេដីកដាំលណាះស្សាេ គឺថាលេើងលធ្វើ  វ៊ុតតរ៊ុឺែ គឺថា់កពាកយ “ក់ល់ៀបក់” គឺថាលៅដីកដាំលណាះ25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 24 

ស្សាេមិនមនែាំូ៊ុែណាមួេអដេរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតបានរិោ់ណាលេើអាពាហ្៍រិពាហ្៍លដាេ1 

បងខាំលនាះលទ ប ៊ុអនតតមរិត ដូែជា ងង លធ្ឿេ លហ្ើេនិងជន់ងលស្ោះមែ ក់លទៀតថ្នបទឧស្កិដាលនះ លនះជា2 

កាំហ្៊ុរឆ្គងថ្នអងគែាប់អដេលេើងនិយាេថា អដេអាែន៊ឹងលធ្វើឲ្យរលស្មែរួកោត់ោម នរ៊ុរេភារ។  3 

[១៣:៤៤:៥៤] 4 

លតើដូែលមដែអាំរីតួនាទី តាំអូង់បរ់ោត់? រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតបានលធ្វើកាំហ្៊ុរឆ្គងរី់ទ្ធក់ 5 

ទងលៅន៊ឹងម៊ុេតាំអូង់បរ់ោត់ គឺថារហ្លរវិក់បរេ្់ុាំ គឺន៊ឹងនិយាេបអនថមលទៀតអាំរីបញ្ញា លនះ លហ្ើេ6 

ភរដតុងបង្ហា ញថា អ៊ុ៊ឹម អែម គឺមនតួនាទីជាលេខាស្រុកលកះអអ ដូ ត លហ្ើេោត់ជារមជិកថ្នគូៈ7 

តាំបន១់៣ លហ្ើេលបើលេើងរិនិតយលមើេ គឺថាបនទកុដ៏ធ្ៃន់អាំរីក់បង្ហា ញភរតតុង់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើប8 

អលងេតហ្ែ៊ឹង បង្ហា ញថា គឺថាមិនមនលៅស្កម ឬក៏អែកវិនិែឆ័េអងគលហ្ត៊ុណាអាែន៊ឹងរលស្មែដូែរួកោត់9 

លទ អនអកលេើភរតតុងអដេមន។ លេើងបានល ើញែលមេើេ់បរ់ោត់លៅកែុងអេសអាត់រាំលេងអដេោត់10 

រមភ រឲ្យមជឈម ឌូ េឯកសា់កមពជុា ោត់និយាេអាំរីតួនាទី់បរ់ោត់ លហ្ើេោត់បានអងេងបញ្ញជ ក់ថា 11 

ោត់លយាងរី់ដង គឺថាោត់ៗជាលេខាស្រុកលកះអអ ដូ ត លហ្ើេោត់ជារមជិកគូៈស្រុក -- គូៈ12 

តាំបន១់៣អដ់ ោត់ថា លហ្ើេោត់ស្តូវបានលគដាក់ជាំនួររមជិករីម៊ុន់បរ់ោត់។ ដូលែែះ គឺថាវស្គប់13 

ស្ោន់អាែន៊ឹងបញ្ជូនក់ូីោត់លៅលៅជាំន៊ុាំជស្មះ លដាេសា់ោត់មនតាំអូងេពរ់អបបលនះ។ 14 

[១៣:៤៦:៣១] 15 

លដាេសា់ោត់ជាអភិបាេ ឬក៏លេខាស្រុកលកះអអ ដូ ត លហ្ើេោត់និយាេថា តសាន គឺជា16 

អន៊ុ់បរ់ោត់លទ។ ឥេូវលនះលេើងដ៊ឹងថា អាំរីក់លរ៊ុើបអលងេតទ្ធាំងអរ់់បរ់ត៊ុោក់លនះគឺថាឋានាន៊ុ17 

ស្កមអេម់ស្កហ្ម ់លបៀបអដេលគដ៊ឹកនាាំទូទ្ធាំងស្បលទរ គូៈ់បរ់លគហ្ែ៊ឹង គឺមនមន៊ុរសបី់ូប។ មួេ់ូប18 

ជាលេខា លហ្ើេរី់់ូបលទៀត លបើរិនជា លបើោត់ជាមនអន៊ុលហ្ើេ ោត់ស្តូវអតជាលេខាលហ្ើេ ោត់ជា19 

ស្បធានលហ្ើេ។ លហ្ើេ អ៊ុ៊ឹម អែម ោត់ស្បាប់មជឈម ឌូ េឯកសា់កមពជុាថា តសាន ជាអន៊ុ់បរ់ោត់។ 20 

ក់លយាងបកស្សាេឲ្យែារ់លៅរមដីលនះ គឺថាោត់គឺជាលេខាលៅកែុងគូៈស្រុក អដេលៅកែុងលនាះ21 

មនលេខា លៅលស្កម -- អន៊ុលេខាលៅលស្កមលេខាលនាះឯង។ 22 

ជាងមីមដងលទៀត គឺម៊ុេតាំអូងទ្ធាំងអរ់លនះ គឺជាមនភារពាក់រ័នាលៅន៊ឹងលរែកដីរលស្មែលេើ  23 

េ៊ុតត ធិ្ក់ប៊ុគគេ់បរ់ោត់។ លហ្ើេលៅកែុងកថាេ ឌូ ៣៩ រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតបាននិយាេលហ្ើេ 24 

គឺថាវមនភារពាក់រ័នាអដេនាាំឲ្យោត់មនអាំណាែ ឬមិនមនអាំណាែលៅលេើក់អន៊ុវតតលោេនលយា-25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 25 

បាេលនាះ។ េ្ុាំន៊ឹងអានកថាេ ឌូ ៣៩ ប ៊ុអនតេ្ុាំ -- ដូលែែះ គឺថាតាំអូងកន់អតេពរ់លៅកែុងឋានាន៊ុស្កម គឺ1 

រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតស្តូវអតរិោ់ណា លេើងេេ់ស្របបញ្ញា លនះ។ លដាេលហ្ត៊ុថា កេណា2 

តាំអូងកន់អតេពរ់ គឺថា គឺជាមនភវនីេភារ អដេថាោត់មនក់ទទួេេ៊ុរស្តូវលដាេសា់ោត់ន៊ឹង3 

អន៊ុវតតនូវលោេនលយាបាេថ្ន់បបលនាះ។ ដូលែែះ លតើអវីជាដាំលណាះស្សាេ ជាឧបាស្រ័េរស្មប់កាំហ្៊ុរ4 

ឆ្គងអងគែាប់ និងកាំហ្៊ុរអងគលហ្ត៊ុអបបលនះលនាះ? លៅកែុងល់ឿងកដី ហាឡាេូលវគ ជាលរែកដីរលស្មែ់បរ់5 

ត៊ុោក់ អាេ.រ៊ុី.ធី្.វេ មនលរែកដីក់រលស្មែជាលស្ែើន គឺជាលរែកដីរលស្មែលេើប ដូ ៊ឹងបនាទ ន់6 

ទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងក់ទទួេេកកាំូត់លហ្ត៊ុសាដ ប់ែលមេើេជនជាប់លោទ គឺថ្ងៃទី១៩ អេរីហា ឆែ ាំ២០០៥ 7 

កថាេ ឌូ ៦៤ សាោឧទា់ូ៍និយាេថា៖ “សាោឧទា់ូ៍អាែជាំនួរនូវក់លស្បើឆ្នាទ ន៊ុរិទាិ់បរ់េេួនលៅ8 

ជាំនួរ់បរ់សាោដាំបូង ស្បរិនលបើេេួនគិតថាមនភារោាំបាែ់ន៊ឹងលធ្វើអបបលនាះ” លហ្ើេកែុងក់ូីធ្មមត9 

ពាក់រ័នាលៅន៊ឹងភរតតុង គឺថាអាែន៊ឹងបញ្ជូនបញ្ញា លៅត៊ុោក់ថាែ ក់លស្កមវិញ លហ្ើេអាែន៊ឹងបញ្ញជ ក់ថា 10 

ឲ្យោត់ក់បនតសាជាងមីលេើងវិញ ឬក៏យា ងណា? 11 

[១៣:៣៩:៤០] 12 

អាលនះលៅកែុងល់ឿងកដី មីេូរូវិែ លៅថ្ងៃទី១៨ លមសា ឆែ ាំ២០០២ កថាេ ឌូ ៦ សាោឧទា់ូ៍ថ្ន13 

អងគជាំន៊ុាំជស្មះហ្ែ៊ឹងលនាះ បញ្ញជ ក់ថា លរេអដេេេួនលជឿជាក់លេើកាំហ្៊ុរឆ្គងអាំរីក់លស្បើឆ្នាទ ន៊ុរិទាិ់បរ់14 

សាោដាំបូង គឺថាអាែន៊ឹងេូែស្បលយាជន៍ដេ់ភាគីអដេតវ៉ា រីបញ្ញា លនះ គឺថា េេួនអាែន៊ឹងដាក់ជាំនួរ15 

លរែកដីរលស្មែឆ្នាទ ន៊ុរិទាិ់បរ់េេួនលៅត៊ុោក់លទៀតលនាះលបើោាំបាែ់។ ក់ូីេ៊ុតដិសាស្ររដ គឺថានិយាេ16 

អាំរីដាំលណាះស្សាេ ឬក៏ឧបាស្រ័េរី់ គឺថាលបើល ើញកាំហ្៊ុរឆ្គងអងគែាប់ និងអងគលហ្ត៊ុែាប់លហ្ើេ លគ17 

អាែលស្បើឆ្នាទ ន៊ុរិទាិជាំនួរលេើលរែកដីរលស្មែម៊ុនលនាះ។ លហ្ើេអនអកលៅលេើមូេដាា នអដេលរែកដីរលស្មែ18 

លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតបានលធ្វើលនាះ គឺថាអងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះអាែន៊ឹង អាែរលស្មែលដាេេេួនឯងថា អ៊ុ៊ឹម អែម 19 

មនក់ទទួេេ៊ុរស្តូវ ជាជនទទួេេ៊ុរស្តូវ គឺថាអាែន៊ឹងរលស្មែអនអកលៅលេើ រិនិតយលមើេកាំហ្៊ុរឆ្គង20 

អងគលហ្ត៊ុ និងអងគែាប់ ឬក៏អាែបញ្ជូនស្តេប់លៅលៅស្កមលនាះ លដើមបីឲ្យរិនិតយលេើងវិញ សាជាងមីលេើង   21 

 វិញ។  22 

[១៣:៥១:១២] 23 

បាទមូេដាា នទី១ ថ្នប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍់បរ់េ្ុាំអដេលេើងនិយាេលៅកែុងប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍់បរ់លេើង 24 

គឺទ្ធក់ទងថាលតើលៅកែុងដីកដាំលណាះស្សាេលនាះ រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេត គបបីរិនិតយអងគលហ្ត៊ុទ្ធាំង25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 26 

អរ់អដេេេួនបានទទួេ តម់េៈដីករនែិដាា នបញ្ជូនល់ឿងឲ្យលរ៊ុើបរួ់បឋម ឬក៏មិនបអនថម ឬក៏េេួនអាែ1 

មិនលអើលរើបាន លហ្ើេស្តូវអតលែញលរែកដីរលស្មែអដេមនរាំអាងលហ្ត៊ុនង។ លហ្ើេកែុងក់ូីអដេេេួន2 

មិនអាែលោទស្បកន់ជនរងស័េលដាេអងគលហ្ត៊ុលនាះ ស្តូវអតមនរាំអាង។ ប ៊ុអនតលៅកែុងស្បរ័នាកមពជុា 3 

លេើងមនលៅស្កមលរ៊ុើបអលងេត ឬក៏ស្បរ័នាលៅស្កមលរ៊ុើបរួ់ វេ៊ុររីអាេេឺម ង់ េ៊ុររីស្បរ័នាេាំមិនេ លនាះ4 

គឺថាលេើងមនស្បរ័នាកមពជុា អដេហាក់ដូែជាស្រលដៀងលៅន៊ឹងស្បលទរបារាាំង អដេលេើងមនស្បរ័នា5 

ែាប់ស្រលដៀងោែ ។ លនះគឺជាលោេក់ូ៍អដេមូេដាា ន អដេលេើងមនលៅកែុងកមពជុា់បរ់លេើង គឺថា6 

លៅកែុងស្បរ័នាលៅស្កមលរ៊ុើបរួ់ គឺលៅស្កមលរ៊ុើបអលងេត ទទួេនូវអងគលហ្ត៊ុរីស្រះរាជអាជ្ា លហ្ើេេេួនមន7 

កតរវកិែច េេួនមិនមនឆ្នាទ ន៊ុរិទាិលដើមបីទ៊ុកលោេលទ គឺេេួនមនកតរវកិែចន៊ឹងលរ៊ុើបអលងេត លហ្ើេនិងនតេ់8 

លរែកដីរលស្មែលដាេមនរាំអាងលហ្ត៊ុ លហ្ើេនិងបង្ហា ញថាលតើអងគលហ្ត៊ុលនាះបង្ហា ញស្ត៊ឹមស្តូវ ដូែក់9 

លោទស្បកន់ ឬលោទអដ់ឬអត់។ លៅកែុងវិធាន៥៥ ថ្នវិធានថ្នទកែុងអែងែារ់ថា ក់លរ៊ុើបអលងេតលៅកែុង10 

រភាលរ៊ុើបរួ់ គឺជាក់ូោីាំបាែ់ខានមិនបាន លហ្ើេគឺមិនមនេ៊ុតដិសាស្ររដមករីស្បលទរបារាាំង អដេ11 

លេើងនិយាេរីលរែកដីរលស្មែ់បរ់ត៊ុោក់បារាាំង រីត៊ុោក់វិនិែឆ័េគឺ គួរឺកតរយុង លហ្ើេគឺលេើង12 

ន៊ឹងនិយាេ គឺទី១ អដេលេើងដាក់បញ្ចូេ គឺល់ឿងកដីអដេឆែ ាំ១៩៦៩ គឺប ដូ ៊ឹងសាទ៊ុកខលេេ 69/91612 គឺ13 

លេើងមនកថាេ ឌូ  គឺថាដូែជាលៅកែុង -- ដូែៗោែ លៅកែុងលរែកដីរលស្មែ គឺថារាប់រីលស្កមលៅគឺ ទី៣ 14 

រីលស្កម។  15 

[១៣:៥៣:៥៥] 16 

េ្ុាំន៊ឹងនិយាេេេ៊ឹមសា់់ួមលៅកែុងកថាេ ឌូ លនាះមនន័េដូែលមដែ មិនអានជាភាសាបារាាំងជូនលទ 17 

រិបាក។ និយាេថា “អងគជាំន៊ុាំសាោឧទា់ូ៍ ឬក៏អងគជាំន៊ុាំជស្មះថ្នក់លោទស្បកន់លនាះ គឺបាននិយាេថា 18 

គឺថាត៊ុោក់សាោឧទា់ូគឺ៍ អាែន៊ឹងបដិលរធ្លោេនូវលរែកដីរលស្មែអដេបានលធ្វើ កែុងក់ូីអដេ19 

លបើមិនបានរលស្មែលៅលេើអងគលហ្ត៊ុអដេភាគីលដើមប ដូ ៊ឹង់ដាបបលវូីបានជាំទ្ធរ់។ លហ្ើេបនាទ ប់មកបនដ20 

លៅមស្តមួេលទៀតថ្នស្កមនីតិវិធ្ីស្រហ្មទ ឌូ វិញគឺថា អាែន៊ឹងស្តូវបញ្ជូនល់ឿងកដីលនះលៅលៅស្កមលរ៊ុើប21 

អលងេតវិញ ឬក៏លស្បើមស្ត២០១, ២០២ និង ២០៤ អាែន៊ឹងលធ្វើក់លរ៊ុើបអលងេតលដាេេេួនឯងលៅលេើអងគ22 

លហ្ត៊ុទ្ធាំងអរ់លនាះ។ លនះជាក់ូីត៊ុោក់សាោឧទា់ូ៍អដេលគអែងលនាះ គឺថាគបបីអតបញ្ជូនលៅ23 

លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតវិញ កេណាលៅស្កមអលងេតលនាះមិនបានអលងេតរិោ់ណាទ្ធាំងអរ់ដូែអដេលដើម 24 

ប តូ ៊ឹង់ដាបបលវូីបានលធ្វើលទ។ លហ្ើេលៅកែុងែ៊ុងឆែ ាំ១៩៩៩ គឺត៊ុោក់ គួរឺកតរយុង ហ្ែ៊ឹងនិយាេគឺថា 25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 27 

លរទើ់អតដូែោែ  គឺថាៗមនន័េដូ់ លរទើ់អតដូែោែ  េ្ុាំមិនអានលេើងវិញលទ គឺរហ្លៅស្កម -- លៅស្កមលរ៊ុើប1 

អលងេតេកខានមិនបានអងគលហ្ត៊ុ ដូែអដេលដើមប តូ ៊ឹង់ដាបបលវូីលេើកលេើង លោទលេើងលទ គឺជាកាំហ្៊ុរ2 

ថ្នអងគែាប់ លហ្ើេដាំលណាះស្សាេលនាះគឺថាៗ ស្តូវអងគជាំន៊ុាំជស្មះសាោឧទា់ូ៍គឺស្តូវបញ្ជូនលៅលៅស្កម3 

លរ៊ុើបអលងេតលដើមបីឲ្យរលស្មែលេើបញ្ញា អងគលហ្ត៊ុលនះ លរ៊ុើបអលងេតលេើងវិញ ឬក៏សាោឧទា់ូ៍េេួនឯង4 

ហ្ែ៊ឹងគឺអាែន៊ឹងបនត លនទ់ លៅឲ្យលៅស្កមណាមួេបនតលេើលរ៊ុើបអងគលហ្ត៊ុអដេមិនបានលរ៊ុើបអលងេតលនាះ។ 5 

លហ្ើេលរែកតីដកស្រង់មួេលទៀត ក៏មនេេ៊ឹមសា់ដូែោែ លនាះអដ់ លៅកែុងលរែកតីរលស្មែ់បរ់អងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំ6 

ជស្មះលៅកែុងល់ឿងកតី រ៊ុែ ស្បឆាំងន៊ឹង រ៊ុែ ០០១លនាះ បានបញ្ញជ ក់ថា លរែកតីរលស្មែអដេរនែិដាា នលេើកិែច7 

លរ៊ុើបរួ់ទ្ធាំងមូេគឺបានស្បករថា ដីកដាំលណាះស្សាេលនាះមនលរែកតីរនែិដាា នអាំរីអងគលហ្ត៊ុ និងអងគ8 

ែាប់អដេទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងអាំរី លហ្ើេកមមវតថទុ្ធាំងអរ់អដេស្តូវលរ៊ុើបរួ់។  9 

ដូលែែះកតរវកិែច់បរ់ត៊ុោក់កមពជុា ក៏ដូែជា អ.វ.ត.ក ដូែជាលោកស្បធានស្ជាបលហ្ើេ គឺថា 10 

លរែកតីរលស្មែមួេលនះ គឺថាស្តូវលធ្វើលេើងលដាេមនកាំហ្៊ុរឆ្គងអដេថា អ.វ.ត.ក េេួនឯងអតងអតលគ11 

លោេអភែកមករីត៊ុោក់ជាតិលដើមបីអរវង់កក់អូនាាំថាលតើត៊ុោក់លនះរលស្មែដូែលមតែលៅកែុងនីតិវិធ្ី 12 

លហ្ើេលេើងក៏មិនែង់ឲ្យ អ.វ.ត.ក លនះបលងេើតជាក់ូីេ៊ុតតិសាស្ររតជាែាប់គាំ់ូលៅកែុងដីកដាំលណាះស្សាេ13 

អដេថាលៅស្កមអលងេតអាែទ៊ុកលោេអងគលហ្ត៊ុមួេែាំនួន លហ្ើេលធ្វើលរែកតីរលស្មែលដាេមិននតេ់ឱករ14 

ឲ្យភាគីបានតវ៉ា  ឬក៏បានដ៊ឹងរីមូេដាា នលដាេោម នរាំអាងលហ្ត៊ុលនាះឯង។  15 

[១៣:៥៧:៤៩] 16 

លេើងគិតថា ក់លេើកអេងអដេបង្ហា ញអាំរីវិធាន អដេថាវិធានតស្មូវឲ្យលៅស្កមមនកតរវកិែច 17 

អដេថាស្តូវលោ់រលៅតមដីកបញ្ជូនល់ឿងឲ្យលរ៊ុើបរួ់បឋម និងបអនថមលនាះ គឺថាមិនអាែទ៊ុកលោេលទ 18 

គឺថា គឺមនវិលសាធ្នកមមងមីៗ គឺថាវិធាន៦៦រទួន។ វិធានគឺថាលៅកែុង អែងគឺថា ជាេកខូ ៈរិលររថ្ន 19 

ត៊ុោក់លនះ គឺសាោកតីអេម់ស្កហ្មលេើងនិយាេអាំរីបទឧស្កិដាអដេមនទាំហ្ាំធ្ាំលធ្ង អដេលេើងលរ៊ុើប20 

អលងេតស្គប់បទឧស្កិដាទ្ធាំងអរ់អដេអេម់ស្កហ្មបានស្បស្រ៊ឹតតលៅកែុងក់ូីជាក់ោក់ណាមួេក៏លដាេ 21 

អដេកែុងដាំលូើ់ក់លនាះគឺថា លបើរិនជាលេើងស្តូវលធ្វើទ្ធាំងអរ់ លេើងរិបាកន៊ឹងបញ្ចប់អាូតតិក់ង្ហ់22 

់បរ់លេើង ប ៊ុអនតលេើងកត់បនថេ ប ៊ុអនតលេើងលមើេក់ក់ពា់ ប ៊ុអនតលេើងមនក់រិភាកាលដញលដាេខាេ ាំង 23 

លៅកិែចស្បជ៊ុាំលរញអងគ ថាលតើលោេក់ូ៍លៅកែុងក់លរ៊ុើបអលងេតលដាេលៅស្កមលរ៊ុើបថាលតើ ស្តូវលរ៊ុើប24 

អលងេតទ្ធាំងអរ់ ឬក៏អាែន៊ឹងទ៊ុកលដាេអេកហ្ែ៊ឹងដូែលមតែលៅលរេអដេែប់លរ៊ុើបអលងេតលនាះ ប ៊ុអនតលេើង25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 28 

បានរិនិតយលមើេល ើញថា គឺថាអាែន៊ឹងលធ្វើលេើងបនាទ ប់រីលៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតបានជូនដាំូ៊ឹងលៅភាគី 1 

លហ្ើេបានសាត ប់ភាគីទ្ធាំងអរ់ទ្ធក់ទងន៊ឹងអងគលហ្ត៊ុអដេមិនបានអលងេតលនាះ លហ្ើេអាែន៊ឹងលកើតលេើងកែុង 2 

ក់ូីលនាះ លហ្ើេលបើរិនលបើមនជូនដាំូ៊ឹង គឺភាគីអាែបត៊ឹងឧទា់ូ៍ន៊ឹងលរែកតីរលស្មែលនាះបាន។ លនះ 3 

គឺជា លរហ្វហាេ ត គឺថាវិធានក់ក់ពា់អដេលេើងបានលធ្វើ។ ដូលែែះគឺថាលៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតមិនបានលធ្វើ 4 

ដូលោែ ះលទ គឺថា លបើរិនជាមិនបានជូនដាំូ៊ឹងអាំរីបទឧស្កិដាបនាទ ប់រីេេួនបញ្ចប់កិែចលរ៊ុើបរួ់លនាះ គឺថា 5 

លហ្ើេមិនបានល ើញថាមនរិោ់ណា ឬក៏បញ្ញជ ក់លៅកែុងដីកដាំលណាះស្សាេលនាះលទ។ លនះគឺជាកាំហ្៊ុរ6 

មួេ េទានេលែញរីកាំហ្៊ុរលនះ គឺថា គឺមនន័េថា រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតមិនបាននដេ់ឱករឲ្យ7 

រហ្ស្រះរាជអាជ្ាបានសាដ ប់បានតទេ់លនាះលទ។ ភាគីលនសងលទៀតក៏ដូែោែ អដ់ អាំរីអងគលហ្ត៊ុណាអដេេេួន8 

ទមេ ក់លោេ អងគលហ្ត៊ុណាអដេេេួនមិនេកមកវេតថ្មេលនាះបាទ។ 9 

[១៤:០០:២៥] 10 

លមធាវីក់ពា់កដីបានបញ្ញជ ក់ថា រហ្ស្រះរាជអាជ្ាគួ់អតបានបដ៊ឹងឧទា់ូ៍លៅលេើលរែកដីជូន11 

ដាំូ៊ឹងរីក់លោទស្បកន់លនាះ រីលស្ពាះថាអងគលហ្ត៊ុទ្ធាំងលនាះ មិនមនបញ្ញជ ក់លៅកែុងដីករនែិដាា នបឋម 12 

ឬក៏បអនថមលនាះលទ ប ៊ុអនតលនះជាក់រិត គឺថាមនក់លោទស្បកន់លនាះ គឺថាមិនរាេេមអិតទ្ធាំងអរ់លនាះ 13 

ស្គប់អងគលហ្ត៊ុលនាះលទ ប ៊ុអនតអាែន៊ឹងបអនថមជាបនតបនាទ ប់លនាះលៅតមអដេក់ូី។ លេើងលមើេលរែកដីជូន14 

ដាំូ៊ឹងលៅកែុងក់ូីលនះ គឺថាលៅកែុងក់ូី ០០១, ០០២ គឺថាក់ជូនដាំូ៊ឹងរីក់លោទស្បកន់លនាះ គឺ15 

មិនមនរាំអាងលហ្ត៊ុលទ។ មិនបានអនអកលៅលេើភរតតុង លហ្ើេមិនបានបញ្ញជ ក់រិភាកាថា លោទស្បកន់16 

លេើបទលនះ មិនលោទស្បកន់លេើបទលនាះលទ។ លហ្ើេអ  ៊ីែ៊ឹង គឺថាលរែកដីរលស្មែ់បរ់លៅស្កម ហាមិន 17 

លោទស្បកន់ អ៊ុ៊ឹម អែម កាំបាាំងម៊ុេហ្ែ៊ឹង អាហ្ែ៊ឹងគឺមនលរែកដីរលស្មែលនះអមន លហ្ើេលេើងមនជា18 

ឧបរមព័នាលៅកែុងលនះ គឺលេើងមនកមមវតថអុាំរីប ដូ ៊ឹងសាទ៊ុកខ ប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម លនះឯង។ 19 

[១៤:០១:៤៧] 20 

លហ្ើេមិន -- លៅកែុងជូនដាំូ៊ឹងលស្កេមកលនះ គឺថាមិនមនបញ្ញជ ក់រីរាំអាងលហ្ត៊ុ។ លហ្ត៊ុអវី21 

បានមិនលោទស្បកន់លេើអងគលហ្ត៊ុលនះ អាំរីក់កប់រមេ ប់កមម ភិបាេភូមិភាគពាេ័រយ គឺថាមិនបាន22 

លយាងលៅ់កភរតតុង លហ្ើេលៅកែុងលរែកដីជូនដាំូ៊ឹងល់ឿងកដី ០០១, ០០២ កដី គឺមិនអមនជាលរែកដី23 

រលស្មែអដេស្តូវបដ៊ឹងឧទា់ូ៍លនាះលទ អ  ៊ីែ៊ឹងគឺថាលនះជាក់ូីអដេរាំខាន់បាំន៊ុត អដេថាអាែន៊ឹងលោទជា24 

បញ្ញា ឲ្យមនជាកាំហ្៊ុរអងគែាប់លនាះ។ 25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 29 

ជាំហ្់់បរ់លមធាវីក់ពា់កដីអដេថា ឧស្កិដាកមមអដេមិនស្តូវបានលោទស្បកន់ពាក់រ័នាលៅន៊ឹងអងគ1 

លហ្ត៊ុអដេរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេត អដេបានទទួេ គឺថាមិន់ំលោភបាំពានលៅលេើលោេក់ូ៍ជា2 

សា់វនតលនាះលទ ប ៊ុអនតស្តូវអតនដេ់លហ្ត៊ុនេ។ លៅកែុងដីកដាំលណាះស្សាេស្ោន់អតលេើកលេើងនូវមូេលហ្ត៊ុ3 

ថ្នលរែកដីរលស្មែ់បរ់េេួន។ លៅកែុងលរែកដីរលស្មែរដីរីប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងលៅន៊ឹងរាំូ៊ុាំល់ឿង ០០១ 4 

គឺល់ឿងកដី រ៊ុែ អងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះបានលេើកលេើងថា បាទ េ្ុាំរូម់ំឭកលេើងវិញ លនះគឺជាបទដាា នអនត់ ជាតិ5 

អដេថារាេ់លរែកដីរលស្មែ់បរ់សាថ ប័នត៊ុោក់ទ្ធាំងអរ់តស្មូវឲ្យមន ស្តូវមនរាំអាងលហ្ត៊ុ។  6 

[១៤:០៣:២៤] 7 

លៅកែុងកថាេ ឌូ ៣៨ គឺថារហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតអាែស្ោនលោេបទលោទ ឬក៏អាែន៊ឹង8 

បញ្ជូនល់ឿង បញ្ជូនជនស្តូវលោទលនះ គឺេកមកជាំន៊ុាំជស្មះលដាេអន៊ុលោមលៅតមវិធាន៦៧(៤)។ លោក9 

លោកស្រីលៅស្កម ែាំូ៊ុែមួេលទៀតអដេេ្ុាំែង់លេើកលេើង គឺថាលមធាវីក់ពា់កដី គឺថាមិនបាន ស្តូវបាន10 

លធ្វើអនតរាេលដាេសា់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតលៅលរេអដេរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតលែញដីក11 

ដាំលណាះស្សាេលស្កេរីសាដ ប់រីភាគីទ្ធាំងអរ់់ួែមក គឺជារិលររលស្កេៗ និងពាក់រ័នាលៅន៊ឹងអងគលហ្ត៊ុ12 

អដេរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតបានទទួេ។ មនែាំូ៊ុែមួេែាំនួនអដេស្តូវែងោាំនងអដ់ បាំអូកថ្ន   13 

ភរតតុងមួេ លនះគឺជាក់បកស្សាេ់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតលទ ់ហ្ូតដេ់លរេដីកដាំលណាះ14 

ស្សាេស្តូវបានលែញលនះ គឺជា -- បាទ លហ្ើេលមធាវីក់ពា់កដី គឺជារិទាិ់បរ់េេួនកែុងក់ពា់កដី់បរ់    15 

េេួន។  16 

ឯកសា់D283 កែុងកថាេ ឌូ ២ អដេពាក់រ័នាលៅន៊ឹងរាំលូើ់បរ់លមធាវីក់ពា់កដីរ៊ុាំឲ្យបង្ហា ញ17 

នូវស្បតិោ់ឹកអដេមិនមនក់លករេ៊ុបនូវល ម្ ះសាកសី ជារិលររអវីៗទ្ធាំងអរ់ ឯកសា់អវីៗទ្ធាំងអរ់18 

អដេពាក់រ័នាលៅន៊ឹង អ៊ុ៊ឹម អែម លនាះ កែុងកថាេ ឌូ ២។ លហ្ើេកែុងកថាេ ឌូ ៣ រាំលូើរ៊ុាំលនះគឺថាោាំបាែ់19 

ណារ់លដើមបធីានាលៅដេ់រិទាិទទួេបានក់ជាំន៊ុាំជស្មះលដាេេ៊ុតដិធ្ម៌់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម លដើមបីរស្មប20 

រស្មួេឲ្យបានស្គប់ស្ោន់ដេ់ក់ល់ៀបែាំក់ពា់េេួន់បរ់ោត់ និងរិនិតយលមើេសាកសីអដេសាកសីដាក់21 

បនទកុទ្ធាំងអរ់។  22 

បញ្ញា លៅក់ដាា នស្តពាាំងងម គឺថាមិនអមនអតជាទីកអនេងអតមួេលទ លហ្ើេ អ៊ុ៊ឹម អែម មិនស្តូវបាន 23 

លោទស្បកន់រីក់ដាា នស្តពាាំងងមលនះលទ។ តមក់រិតោត់ស្តូវបាន គួ់ស្តូវបានលោទស្បកន់អាំរីក់ដាា ន24 

ស្តពាាំងងមលនះអដ់នងអដ់។ ប ៊ុអនតអប់មិនស្តូវបានលោទស្បកន់លៅវិញ។ 25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 30 

រី់អេលស្កេក់បិទកិែចលរ៊ុើបរួ់លៅលេើរាំូ៊ុាំល់ឿងលនះ អ៊ុ៊ឹម អែម បានដាក់រាំលូើរ៊ុាំលៅរហ្1 

លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេត រ៊ុាំឲ្យលធ្វើលម ភារលៅលេើកិែចរមភ រន៍ពាក់រ័នាលៅន៊ឹងក់ដាា នស្តពាាំងងម ក៏ដូែជា2 

វតតែាំក់េែុ់  មនទី់រនដិរ៊ុេវតតែាំក់េែុ់ ។ លនះគឺឯកសា់ D298.4។ អ៊ុ៊ឹម អែម បានជាំទ្ធរ់តវ៉ាថា កិែច3 

រមភ រនទ៍្ធាំងអរ់លនះគួ់ស្តូវោត់ទ៊ុកជាលម ៈ លហ្ើេដកលែញរីរាំូ៊ុាំល់ឿងលៅ។ ោត់បាននិយាេថា 4 

ដីករនែិដាា នសាថ រ់់បរ់រហ្ស្រះរាជអាជ្ា គួ់អតលេើកេកមកនិយាេអនែកណាមួេអដេបានលធ្វើ5 

លម ភារលនាះលហ្ើេ ឬោត់ទ៊ុកជាលម ៈ។ ដូលែែះ អ៊ុ៊ឹម អែម ់ំរ៊ឹងថារហ្ស្រះរាជអាជ្ាគឺថាមិនលោទ6 

ស្បកន់លៅលេើក់ទីតាំងឧស្កិដាកមមទ្ធាំងអរ់លនះលទ លដាេសា់អតោត់េេ់ល ើញថាោត់អាែន៊ឹងស្តូវបាន 7 

លោទស្បកន់ លហ្ើេជារិលររលមធាវីក់ពា់កដីលផាដ តក់េកែិតតទ៊ុកដាក់លៅលេើក់បទលោទរាំខាន់ៗ8 

ទ្ធាំងលនះ។ 9 

[១៤:០៧:៣៤] 10 

លោក លោកស្រីលៅស្កម ឧទ្ធហ្់ូ៍អដេេអបាំន៊ុតលនាះគឺថា ជនរងស័េ ជនស្តូវ ឬក៏ជនស្តូវ11 

លោទ អាែស្តូវបានលោទស្បកន់លេើងវិញ លនះគឺជាលរែកដីរលស្មែ់បរ់អងគជាំន៊ុាំជស្មះប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះលៅ12 

កែុងប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍់បរ់ រ៊ុែ លៅកែុងកថាេ ឌូ ១០៦ អងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះគឺថាបានលេើកលេើងអាំរីបទលេមើរ13 

អដេមិនស្តូវបានលោទស្បកន់ គឺពាក់រ័នាលៅន៊ឹងែាប់ជាតិ ក់លធ្វើមន៊ុរសឃាត លហ្ើេនិងអាំលរើ14 

ទ្ធ់៊ុូកមម។ លទ្ធះបីជា រ៊ុែ មិនស្តូវបានលោទស្បកន់ន៊ឹងបទលេមើរទ្ធាំងលនះក៏លដាេ ក៏ប ៊ុអនតអងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំ15 

ជស្មះបានវិភាគថា បទលេមើរជាតិគឺថា វអញកលែញដាែ់រីោែ ់វងឧស្កិដាកមមស្បឆាំងមន៊ុរសជាតិ លហ្ើេ16 

ក៏ស្តូវបានរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតេកមកលោទស្បកន់។ លហ្ើេអងគប៊ុល់ជស្មះលៅលរេលនាះ ក៏បាន17 

រលស្មែលធ្វើក់អកអស្បដីកលោទស្បកន់ លដាេរាប់បញ្ចូេនូវបទលេមើរទ្ធាំងអរ់លនះនងអដ់ លបើលទ្ធះបីជា18 

ក់លរ៊ុើបអលងេតលនាះមិនបានលរ៊ុើបអលងេតលៅលេើបទលេមើរមន៊ុរសឃាត លហ្ើេនិងក់លធ្វើទ្ធ់៊ុូកមមលនះ19 

ក៏លដាេ។ ប ៊ុអនដលៅកែុងកថាេ ឌូ ១០៦  វិធានថ្នទកែុងគឺថាស្បលមើេលមើេអាំរីេទាភារអដេថាែ់ិតេកខូ ៈ20 

ថ្ននេូវែាប់ថ្នអាំលរើឧស្កិដាលនាះ គឺថាវអកអស្បលៅកែុងអាំេុងរវនាក់ ជារិលររលៅកែុងកិែចដាំលូើ់ក់ 21 

អបបលនះគឺថាវមិនប ះពាេ់លៅដេ់រិទាិ់បរ់ជនស្តូវលោទលទ លៅកែុងមស្ត៣៥ថ្នស្កមនីតិវិធ្ីស្រហ្ម-22 

ទ ឌូ លៅកមពជុា លដាេសា់ថា ោត់មនឱករលដើមបីក់ពា់េេួនែាំលពាះបទលេមើរជាក់ោក់អដេលោទជា23 

ងមីទ្ធាំងលនះលៅកែុងកិែចដាំលូើ់ក់នីតិវិធ្ីជាំន៊ុាំជស្មះ។  24 

[១៤:០៩:៤៨] 25 
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អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 31 

លៅទីលនះ លេើងនិយាេោែ អតរីដីកដាំលណាះស្សាេលទ លេើង -- អ៊ុីនដាេមិន គឺដីកបញ្ជូនល់ឿង1 

លៅជាំន៊ុាំជស្មះលនះគឺវពាក់រ័នាលៅន៊ឹងក់ លមធាវីលនះ គឺស្តូវអតល់ៀបែាំេេួនលដើមបីក់ពា់កូនកតី់បរ់េេួន។ លៅ2 

លរេអែកណាមែ ក់ស្តូវបានលោទស្បកន់ អ  ៊ីែ៊ឹងគឺថាលគស្តូវអតអតែូេ់ួមលៅកែុងកិែចដាំលូើ់ក់នីតិវិធ្ី លគ3 

មនរិទាិទទួេបានក់ជូនដាំូ៊ឹងអាំរីក់លោទស្បកន់លៅកែុងដីកដាំលណាះស្សាេ។ បាទ លដើមបីោប់លនតើម4 

កិែចដាំលូើ់ក់នីតិវិធ្ីលៅលរេអដេជនជាប់លោទមនេទាភារែូេមករាំូ៊ុាំល់ឿងបាន ដូែជាក់ូ ី5 

អ៊ុ៊ឹម អែម ស្តូវបានលោទលរេលនះគឺថា ោត់បានដ៊ឹងអាំរីដីកបញ្ជូនល់ឿងឲ្យលរ៊ុើបរួ់បឋម ក៏ដូែជាដីក6 

បញ្ជូនល់ឿងឲ្យលរ៊ុើបរួ់បអនថម។ អ  ៊ីែ៊ឹងែាំូ៊ុែស្តង់លនះ គឺថាមិនមនក់់ំលោភរិទាិ់ បរ់ជនជាប់លោទ7 

ស្តង់ែាំូ៊ុែណាមួេលនាះលទ។ ដូលែែះជាំហ្់់បរ់លេើងេ្ុាំគឺថារហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតមិនបានរិោ់ណា8 

លៅលេើឧស្កិដាកមមអដេមិនស្តូវបានេកមកលោទស្បកន់ែាំលពាះ អ៊ុ៊ឹម អែម។ ប ៊ុអនតរហ្លៅស្កមលរ៊ុើប9 

អលងេតក៏គួ់េកមករ់លរ់លៅកែុងដីកដាំលណាះស្សាេអដ់ ថាលហ្ត៊ុអីបានជាបទលេមើរទ្ធាំងអរ់លនះមិន10 

ស្តូវបានេកមកលោទស្បកន់យា ងដូលែែះ។ អ  ៊ីែ៊ឹងលៅកែុងដីកដាំលណាះស្សាេោត់អាែរ់លរ់អ  ៊ីែ៊ឹង។  11 

េ្ុាំេេ់ល ើញថា ែាំូ៊ុែលនះអន៊ុវតតទ្ធាំងត៊ុោក់អនត់ ជាតិ ក៏ដូែលៅកែុងត៊ុោក់ជាតិ ក៏ប ៊ុអនត12 

រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតហាក់បីដូែជាលធ្វើមិនដ៊ឹងមិនឮែាំលពាះបទលេមើរទ្ធាំងលនះលៅកែុងអាំេុងលរេថ្ន13 

កិែចលរ៊ុើបរួ់់បរ់េេួន។ ែាំូ៊ុែលនះគឺថាវប ះពាេ់លៅដេ់េ៊ុតត ធិ្ក់ប៊ុគគេលហ្ើេ លហ្ើេលេើងក៏និយាេ 14 

ោែ អាំរីភារធ្ៃន់ធ្ៃ់ ថ្នអាំលរើឧស្កិដា ក៏ដូែជាក់ប ះពាេ់រីអាំលរើឧស្កិដាទ្ធាំងអរ់លនះលៅលេើជន់ងលស្ោះ។  15 

រូមអ់គ៊ុូលស្ែើនលោកលៅស្កម េ្ុាំរ៊ុាំស្បគេ់តួនាទីលនះ លៅឲ្យរហ្ក់ី់បរ់េ្ុាំ លហ្ើេលបើមន 16 

រាំូួ់អី គឺថា េ្ុាំលស្តៀមន៊ឹងលឆ្េើេ។  17 

[១៤:១២:៣៨] 18 

លោក កលូមន លេនន៖ី 19 

ជស្មបរួ់លោកស្បធាន លោកលៅស្កម ក៏ដូែជាអរ់លោក លោកស្រីទ្ធាំងអរ់ េ្ុាំន៊ឹងលេើក20 

លេើងអវីអដេលៅលរររេ់រីក់លេើក់បរ់រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិ និយាេអាំរីកាំហ្៊ុរអងគែាប់21 

និងអងគលហ្ត៊ុលៅកែុងមូេដាា ន លៅកែុងរាំអាងលហ្ត៊ុទី២ និងទី៦ ពាក់រ័នាលៅន៊ឹងក់េកខាន់បរ់ ក.រ.ែ22 

.រ លដើមបីលដាះស្សាេក់លោទស្បកន់មួេែាំនួនលៅកែុងដីករនែិដាា នឲ្យលរ៊ុើបរួ់បឋម និងដីករនែិដាា ន 23 

បញ្ជូនល់ឿងឲ្យលរ៊ុើបរួ់បអនថម កែុងលនះ់ួមទ្ធាំងក់លោទបអនថម លោទស្បកន់លៅលេើក់ទទួេេ៊ុរស្តូវ24 

់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម ក់លបាររមអ តលៅភូមិភាគពាេ័រយ ក់ល់ៀបក់លដាេបងខាំ លហ្ើេនិងក់កាំូត់25 
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អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 32 

លោេលៅជាក់ោក់ ក៏ដូែជាក់លធ្វើទ៊ុកខប៊ុកលមែញលៅលេើជនជាតិភាគតិែ និងឧស្កិដាកមមដថ្ទលទៀតលៅ 1 

ក់ដាា នមួេែាំនួន។ ឥេូវេ្ុាំរូមលេើកលេើងនិយាេអាំរីក់លបាររមអ ត និងក់ល់ៀបក់លដាេបងខាំ។ 2 

ែាំូ៊ុែរី់លនះគឺថាមនលៅកែុងសា់ណាជាោេេកខូ ៍អកស់់បរ់លេើង លហ្ើេលេើងេ្ុាំក៏លេើកលេើង   3 

ភរតតុងេមអិតអដេោាំស្ទលៅដេ់ក់លោទស្បកន់លៅលេើ អ៊ុ៊ឹម អែម លនាះក៏អាែ់កល ើញលៅកែុង     4 

សា់ណា់បរ់រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិនងអដ់។ ទី១ ក.រ.ែ.រ មិនបានរិោ់ណាក់ទទួេេ៊ុរ5 

ស្តូវ់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម ែាំលពាះេទានេថ្នក់លបាររមអ តលៅភូមិភាគពាេ័រយអដេ្នដេ់ក់លធ្វើ   6 

លរែកតីរលស្មែ់បរ់េេួនថាលតើោត់រថិតលៅកែុងអែកទទួេេ៊ុរស្តូវេពរ់បាំន៊ុតរស្មប់ឧស្កិដាកមមកែុងរម័េ7 

កមពជុាស្បជាធិ្បលតេយអដ់ឬក៏យា ងណា។ ដីកដាំលណាះស្សាេវមនបង្ហា ញនូវក់េេ់ល ើញមួេែាំនួន8 

ទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងក់លបាររមអ ត លហ្ើេនិងនិយាេពាក់រ័នារិោ់ណាលៅដេ់ក់លបាររមអ តជាេមអិត9 

លៅលរេអដេបញ្ជូន អ៊ុ៊ឹម អែម រីភូមិភាគនិ់តីលៅកន់ភូមិភាគពាេ័រយ។ ក.រ.ែ.រ េកខានមិនបាន 10 

នតេ់ទមៃន់ លហ្ើេក៏មិនបានរិោ់ណាលៅលេើែាំូ៊ុែរាំខាន់ៗលៅកែុងលរែកតីរលស្មែ់បរ់េេួន ជារិលររ11 

ពាក់រ័នាលៅន៊ឹងភារធ្ៃន់ធ្ៃ់ ថ្នឧស្កិដាកមមទ្ធាំងលនះ លេើងមិនបានបា ន់ស្បមូរីែាំនួនស្បជាជនអដ់បាន12 

រមេ ប់ លហ្ើេដូែជាឧទ្ធ់ហ្ូ៍ ក់លស្បើស្បារ់ទ្ធ់៊ូុ កមមស្បឆាំងមកលេើជន់ងលស្ោះលដាេក់លបារ13 

រមអ តលនាះក៏មិនបានលេើកលេើងេកមកនិយាេនងអដ់។ អ៊ុ៊ឹម អែម ទទួេសាគ េ់លៅកែុងកថាេ ឌូ ៥៥ 14 

ថ្នែលមេើេតប់បរ់ោត់ថា ដីកដាំលណាះស្សាេហ្ែ៊ឹង គឺោត់បានដ៊ឹកនាាំកមម ភិបាេរីភូមិភាគពាេ័រយ15 

ហ្ែ៊ឹងលៅកន់ -- រីនិ់តីលៅកន់ភូមិភាគពាេ័រយ។ អ៊ុ៊ឹម អែម អះអាងលៅកែុងកថាេ ឌូ ៥៦ថា “ក.រ.ែ.រ 16 

បានអះអាងនូវក់អះអាង់បរ់ោត់ លហ្ើេថាោត់លដើ់តួនាទីយា ងរាំខាន់លៅទីលនាះ”។ ប ៊ុអនតលៅកែុងដីក17 

ដាំលណាះស្សាេរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតមិនបានរិោ់ណាឧស្កិដាកមម អដេបណាដ េមករីរកមមភារ 18 

់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម លហ្ើេនិងកមម ភិបាេមករីភូមិភាគនិ់តី អដេោត់ដ៊ឹកនាាំលៅទីលនាះអដ់។ ក់ស្ោន់អត19 

បញ្ជូនស្បជាជនរីភូមិភាគមួេលៅភូមិភាគមួេ រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតបាន់កល ើញថា លៅកែុងកថា20 

េ ឌូ ១៥៦ ថ្នដីកដាំលណាះស្សាេ អ៊ុ៊ឹម អែម បានដ៊ឹកនាាំស្កុមស្គួសា់៥០០ លៅស្បាាំមួេស្គួសា់ លហ្ើេនិង21 

ទ្ធហាន៣០០ លៅ៥០០នាក់រីតអកវ លៅកន់ភូមិភាគពាេ័រយ លដាេឈប់លៅភែាំលរញ ដ៊ឹកនាាំកមម ភិបាេ22 

ទ្ធាំងអរ់លនះ លដើមបីលៅជួប ប ៊ុេ រត។ អ៊ុ៊ឹម អែម លនះគឺក៏បានលធ្វើក់កិែចក់រមភ រន៍ លហ្ើេលេើកលេើង23 

អាំរីទាំនាក់ទាំនង់បរ់ោត់ជាមួេ ប ៊ុេ រត លដាេលេើកថា ប ៊ុេ រត បានឲ្យោត់លៅជួបផាទ េ់លៅលរេ24 

អដេោត់មកឈប់រស្មកលៅភែាំលរញ។ 25 

D308/3/1/19/1.201549568



អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 33 

[១៤:១៦:៣១] 1 

អ  ៊ីែ៊ឹងក់លេើកលេើងលនះ ដូែជាក់អះអាង់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម ថា ប ៊ុេ រត បានក់ពា់ោត់ហ្ែ៊ឹង2 

មិនឲ្យលគោប់េេួនលទ។ លស្ៅរីក់អះអាង់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម លៅកែុងែលមេើេតប់បរ់ោត់លៅកែុងកថាេ ឌូ3 

៥ និងកថាេ ឌូ ៨៩ គឺថាអែកកមម ភិបាេជាង១០០នាក់ គឺមនឋានៈស្បហាក់ស្បអហ្េន៊ឹងោែ ហ្ែ៊ឹង បាន4 

អះអាងលៅកែុងែលមេើេតប់បរ់ោត់លៅន៊ឹងដីករនែិដាា នសាថ រ់ អដេលៅទីលនាះ គឺថាោត់កន់ម៊ុេតួនាទី5 

ជាលស្ែើនមួេែាំនួន។ ដីក់ដាំលណាះស្សាេហ្ែ៊ឹង គឺបានបង្ហា ញអាំរីេទានេថ្នក់លេើងកន់កប់អាំណាែ6 

លនះ ក.រ.ែ.រ បាន់កល ើញលៅកែុងកថាេ ឌូ ១៥៣ ថាលស្កេរី អ៊ុ៊ឹម អែម និងកមម ភិបាេភូមិភាគ7 

និ់តីលៅដេ់ថា ទ្ធហាន និងជនរ៊ុីវិេភូមិពាេ័រយស្តូវបានោប់េេួន និង ៊ុាំេេួនលៅកែុងមនទី់រនតិរ៊ុេលៅ  8 

ទូទ្ធាំងភូមិភាគពាេ័រយអតមដង និងក៏ដូែជា ៊ុាំេេួនលៅមនទី់រនតិរ៊ុេរ-២១ លហ្ើេស្តូវបានោត់តាំងឲ្យលៅ9 

លធ្វើក់លៅតមក់ដាា ននានា ក៏ដូែជា លដើមបីលធ្វើក់អប់់ំអកអស្ប។ ដីកដាំលណាះស្សាេបនតដេ់កថាេ ឌូ10 

១៨៥ ថា អ៊ុ៊ឹម អែម និងកមម ភិបាេភូមិភាគនិ់តីបានស្តួតស្តលៅលេើតាំបន់១៥ គឺស្តួតស្តលៅលេើរហ្- 11 

ក់ូ៍ស្រុក  ៊ុាំ ក៏ដូែជាលៅកស្មិតតាំបន់អដ់។  12 

[១៤:១៨:០០] 13 

លេើងបានដ៊ឹងនូវអវីអដេលកើតលេើងលៅដេ់កមម ភិបាេអដេស្តូវបានោប់េេួន លនះលដាេសា់អត 14 

ឯកសា់អដេលៅលរររេ់រីរ-២១។ រហ្ក់ីបាន េ្ុាំបានបញ្ញជ ក់លហ្ើេកមម ភិបាេភូមិភាគពាេ័រយ15 

អដេបញ្ជូនលៅរ-២១ គឺស្បអហ្េជា១០០០នាក់ អដេភាគលស្ែើនថ្នអែកទ្ធាំងលនះ គឺថាបាន ស្តូវបានកត់16 

ស្តថា បានែូេមករ-២១ លៅែលនាេ ះរីអេមិង៊ុនា ៧៧ ដេ់អេឧរភា ៧៨ អដេជាអាំេុងលរេ អ៊ុ៊ឹម  17 

អែម លនះដ៊ឹកនាាំក់លបាររមអ តលៅកែុងភូមិភាគមួេលនះ។ អញ ម លអន អដេជាអែកងត់ូបលៅរ-២១ 18 

ស្តូវបាន ក.រ.ែ.រ រួ់ថា លហ្ើេោត់ក៏បានស្បាប់មជឈម ឌូ េឯកសា់កមពជុាអដ់ថា អ៊ុ៊ឹម អែម លនះ19 

បានរមេ ប់មន៊ុរសរាប់ពាន់នាក់លៅកែុងលេតតបាត់ដាំបង។ ោត់បានជស្មបលៅរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេត 20 

គឺឯកសា់ D119/124 ស្តង់ែលមេើេ៣៦ រ៊ុាំដកស្រង់៖ “េ្ុាំនិយាេហ្ែ៊ឹង លដាេសា់យាេអែម លនះគឺជា21 

លមដ៊ឹកនាាំលៅកអនេងលនាះ លហ្ើេស្បជាជនជាលស្ែើនបានសាេ ប់លៅកអនេងអដេោត់ស្គប់ស្គង។ លៅរ-២១ េ្ុាំ22 

បានដ៊ឹងថា ស្បជាជនជាលស្ែើនលគបានបញ្ជូនមករីតាំបន់៥ លៅលរេលនាះ គឺថាមនក់ោប់េេួនកន់អតលស្ែើន23 

លេើងៗ លៅភូមិភាគពាេរយក៏ដូែោែ ភូមិភាគបូព៌ា ក៏ដូែជាភូមិភាគដថ្ទលទៀត អដេកមម ភិបាេរីភូមិភាគ24 

និ់តីហ្ែ៊ឹង គឺបានលៅជាំនួរកមម ភិបាេលៅភូមិភាគទ្ធាំងលនាះ។ 25 
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ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 34 

[១៤:១៩:៣១] 1 

លេើងក៏ដ៊ឹងរីកាំូត់ស្តលៅរ-២១ ជារិលររនូវអវីអដេលកើតលេើងមនលេើងលៅដេ់ប៊ុគគេទ្ធាំង2 

ឡាេអដេ អ៊ុ៊ឹម អែម បានលៅជាំនួរលៅថាែ ក់ស្រុក និងថាែ ក់តាំបន់។ លៅថាែ ក់ស្រុកដូែរហ្លៅស្កមលរ៊ុើប3 

អលងេតបាន់កល ើញកែុងកថាេ ឌូ ១៥៨ថ្នដីកដាំលណាះស្សាេ។ តលម ង អដេជាមករីស្រុកស្រះលនស្តស្រះ 4 

លេខាស្រុកស្រះលនស្តស្រះស្តូវបានោប់េេួនបញ្ជូនមករ-២១ លស្កេរីយាេអែម លៅដេ់។ លហ្ើេលៅ5 

កែុងបញ្ជីលនះ លេើងមនែលមេើេសា់ភារ់បរ់ តលម ង។ លហ្ើេលៅកែុងន័េលនះ រហ្លៅស្កមលរ៊ុើប6 

អលងេតបានលយាងលៅកថាេ ឌូ ១១០ ថ្នដីកដាំលណាះស្សាេ់បរ់េេួន លដាេរាំអាងថា តមក់េេ់7 

ល ើញ់បរ់អងគជាំន៊ុាំជស្មះសាោដាំបូងកែុងរាំូ៊ុាំល់ឿង០០២ គឺឯកសា់ 26/12 គឺលរែកដីរលស្មែរដីអាំរី8 

ក់ជាំទ្ធរ់លៅលេើបញ្ជីឯកសា់។ លនះបញ្ញជ ក់ថា តលម ង ស្តូវបានរមេ ប់លៅកែុងអេត៊ុោ ឆែ ាំ១៩៧៧ 9 

អដេោត់់ងក់ឈឺោប់លនាះស្បអហ្េជា៤អេលៅរ-២១។  10 

[១៤:២០:៤៦] 11 

រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតមិនបានលយាងលៅល ម្ ះ លសាម អាត អដេជាលេខាស្រុកស្រះលនស្ត 12 

ស្រះលទ ប ៊ុអនដឯកសា់អដេលរររេ់ គឺ លសាម អាត ក៏ស្តូវបានបញ្ជូនលៅ រ-២១ លស្កេរី អ៊ុ៊ឹម អែម 13 

លៅដេ់។ លហ្ើេ់បាេក់ូ៍រួ់ែលមេើេលៅរ-២១ លនះ លសាម អាត ថ្ងៃទី០១ រីហា ឆែ ាំ១៩៧៧ រ៊ុាំ14 

ដកស្រង់៖ “ក់លធ្វើទ្ធ់៊ុូកមមលនះគឺថាសាហាវថ្ស្រថ្នសណារ់ លហ្ើេលធ្វើទ្ធ់៊ុូកមមអរ់់េៈលរេជា15 

លស្ែើនអាទិតយ” លហ្ើេប ៊ុអនតោត់ស្ទ្ធាំលហ្ើេមិនលឆ្េើេអវីលទ មិនលឆ្េើេអវីទ្ធេ់អតលសាះអរ់ជាលស្ែើនរបាដ ហ្៍។ 16 

លៅថាែ ក់តាំបន់ រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតបាន់កល ើញលៅកែុងកថាេ ឌូ ១៦២ ពាក់រ័នាលៅ -- អដេ17 

បង្ហា ញភរដតុងថា រមជកិតាំបន់៥ គឺតលហ្ឿង ឬ តហ្ងស ស្តូវបានោប់េេួនលដាេ អ៊ុ៊ឹម អែម និង   18 

តម ៊ុក។ តលហ្ឿង មនកត់ស្តលៅរ-២១ លហ្ើេោត់បានែូេលៅដេ់រ-២១ លៅថ្ងៃទី២២ មិង៊ុនា 19 

១៩៧៧។ រូមអកតស្មូវ តហ្៊ឹងស។ 20 

[១៤:២២:០៨] 21 

លៅកែុងកថាេ ឌូ ១៦៣ ថ្នដីកដាំលណាះស្សាេ គឺថា អ៊ុ៊ឹម អែម លស្កេមកកេ េលៅជាអន៊ុលេខា22 

តាំបន៥់។ តម់េៈកាំូត់ស្តរីរ-២១ គឺថា ត់ិន លនះក៏ស្តូវបាននដេ់ែលមេើេសា់ភារ លហ្ើេស្តូវបាន23 

លគរមេ ប់លោេលៅរ-២១អដ់។ ភរដតុងបានបង្ហា ញថា កមម ភិបាេភូមិភាគពាេ័រយដថ្ទលទៀតលនះ 24 

បានោប់េេួន បានបាត់េេួន ឬក៏ស្តូវបានរមេ ប់លៅកែុងទ៊ឹកដីភូមិភាគពាេ័រយលនាះអតមដង។ ឧទ្ធហ្់ូ ៍  25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 35 

ភ៊ុាំ លឃា អដេជារមជិកកែុងគូៈស្រុកស្រះលនស្តស្រះ លហ្ើេបានជស្មបជូនរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេត 1 

គឺឯកសា់ D219/23 ស្តង់ែលមេើេ៤៧ និង៥២ដេ់៥៣ និយាេអាំរីក់ោប់េេួនកមម ភិបាេភូមិភាគ  2 

ពាេ័រយ លៅថាែ ក់ភូមិភាគ ថាែ ក់តាំបន់ ថាែ ក់ស្រុក និងថាែ ក់ ៊ុាំ លដាេលោទរួកោត់រីអាំលរើ រួកអែកទ្ធាំងលនាះ3 

រីអាំលរើកបត់ជាតិ លហ្ើេនាាំេេួនេកលែញលៅបាត់លៅ។ 4 

អ៊ុីវ ម រា៉ា  អដេលធ្វើក់លៅកែុងកងែេ័តលៅកែុងស្រុកស្រះលនស្តស្រះ គឺបានជស្មបជូន ក.រ.ែ.រ 5 

ឯកសា់ D119/154 ែលមេើេ៣០ គឺថាកមម ភិបាេភូមិភាគពាេ័រយអដេ់រ់លៅកែុងភូមិ និងអដេលធ្វើជា6 

ស្បធានភូមិ ស្បធាន ៊ុាំហ្ែ៊ឹង ស្តូវបានោប់េេួនេកលៅរមេ ប់លោេ លដាេរួកកមម ភិបាេមករីភូមិភាគ7 

និ់តី។ េត រួេ អដេជាអែកលធ្វើក់លៅកែុងកងែេ័តលៅក់ដាា នទាំនាាំងងពក គឺឯកសា់ D119/144 8 

ែលមេើេ៣៧ រ៊ុាំដកស្រង់៖ “អែកទ្ធាំងអរ់លនាះស្តូវបានកមម ភិបាេភូមិភាគនិ់តីោប់េេួនេកលៅរមេ ប់9 

លោេ លស្កេមកស្បរនានិងកូន់បរ់រួកោត់ហ្ែ៊ឹង ក៏ស្តូវបានស្បមូេេកលៅរមេ ប់លោេអដ់”។ 10 

[១៤:២៤:១៧] 11 

លោក លោកស្រីលៅស្កម រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតមិនបានរិោ់ណាអាំរីភារធ្ៃន់ធ្ៃ់ លៅកែុង12 

ដីកដាំលណាះស្សាេ់បរ់េេួនលទ។ អ៊ុ៊ឹម អែម បានក់ពា់ក់េកខាន់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេត 13 

លដើមបីលគែលែញរីក់ទទួេេ៊ុរស្តូវ់បរ់ោត់។ លហ្ើេជារិលររលដាេជាំទ្ធរ់លៅកែុងកថាេ ឌូ ៥៦ ថា14 

ែាំូ៊ុែេមអិតថ្នឧស្កិដាកមមអដេវនទេុលៅន៊ឹងែ់ិតេកខេ ឌូ រាំខាន់ៗ គឺមិនរ៊ុីែង្ហវ ក់ោែ  លហ្ើេមិនរថិត15 

លៅកែុងេ៊ុតដ ធិ្ក់់បរ់ត៊ុោក់លនះលទ។ អ៊ុ៊ឹម អែម មិនបានរនយេ់ថាលហ្ត៊ុអីបានោត់េេ់ថាក់ោប់16 

េេួន ក់ ៊ុាំលដាេេ៊ុរែាប់ ក់បាត់េេួនលដាេបងខាំ ក់ស្បស្រ៊ឹតតលដាេអមន៊ុរសធ្ម៌ ក់លធ្វើទ្ធ់៊ុូកមម ក់17 

រមេ ប់លស្ៅនេូវែាប់។ លនះគឺ ស្ោន់អតជាភារេមអិត ពាក់រ័នាលៅន៊ឹង ស្តួរៗលៅន៊ឹងក់ទទួេេ៊ុរស្តូវ18 

់បរ់ោត់។ អ៊ុ៊ឹម អែម ជាំទ្ធរ់តវ៉ាថា លបើរិនជាអែកទទេួសាគ េ់ថាក់ែូេ់ួម់បរ់ប៊ុគគេណាមែ ក់លៅ19 

កែុងរកមមភារឧស្កិដា អែកមិនស្តូវែូេ់ួមែាំអូកលៅកែុងេទានេថ្នឧស្កិដាកមមែាំលពាះអែកទ្ធាំងលនាះលទ។ 20 

លហ្ើេវក៏ ជារិលររគឺែាំូ៊ុែពាក់រ័នាលៅន៊ឹងតួនាទី លហ្ើេន៊ឹងភារធ្ៃន់ធ្ៃ់ ថ្នឧស្កិដាកមម។  21 

រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតបានេេ់ល ើញថា អ៊ុ៊ឹម អែម បានែូេ់ួមលៅកែុងក់លបាររមអ ត22 

ប ៊ុនាម នលេើកអដ់ ជាមួេន៊ឹងក់េកខានរិោ់ណាែាំលពាះ េទានេឧស្កិដាលៅលរេអដេវេតថ្មេលៅលេើ23 

ក់ទទួេេ៊ុរស្តូវ់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម ក៏ដូែជាលោេបាំូងថ្នេ៊ុតត ធិ្ក់ប៊ុគគេ លបើរិនណាលេើងរិនិតយ24 

លៅកាំហ្៊ុរលនះអតមួេអភេតលេើងន៊ឹងល ើញលហ្ើេ។  25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 36 

[១៤:២៦:០៦] 1 

បាទ ែាំូ៊ុែមួេលទៀត គឺរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតបានទទួេអងគលហ្ត៊ុលនះលហ្ើេ ប ៊ុអនតមិនបាន2 

េកមករលស្មែលៅកែុងដីកដាំលណាះស្សាេលទ គឺក់ល់ៀបក់លដាេបងខាំលនះឯង។ ដីករនែិដាា នសាថ រ់ 3 

់បរ់រហ្ស្រះរាជអាជ្ាបាននិយាេអាំរីក់ល់ៀបក់លដាេបងខាំ ប ៊ុអន តដីកដាំលណាះស្សាេមិនបាននិយាេ4 

ែាំូ៊ុែណាអតមួេម ត់ទ្ធេ់អតលសាះពាក់រ័នាន៊ឹងក់ល់ៀបក់លដាេបងខាំ។ អ៊ុ៊ឹម អែម បានលេើកលេើងលៅ 5 

កែុងកថាេ ឌូ ៦១ ថ្នែលមេើេតប់បរ់ោត់ េ្ុាំរ៊ុាំដកស្រង់៖ “ក.រ.ែ.រ គឺថាមនឆ្នាទ ន៊ុរិទាិស្ត៊ឹមស្តូវ6 

អដេស្តូវនតេ់ក់ោាំស្ទ ឬមិននតេ់តថ្មេភរតតុងអវីទ្ធេ់អតលសាះលៅន៊ឹងភរតតុងអដេទមេ ក់កាំហ្៊ុរមក 7 

លេើ អ៊ុ៊ឹម អែម ែាំលពាះក់ល់ៀបក់លដាេបងខាំលនះ” បញ្ចប់ក់ដកស្រង់។ ប ៊ុអនត ក.រ.ែ.រ លនះមិនបានលធ្វើ 8 

ក់រលស្មែលៅលេើែាំូ៊ុែលនះ។ អ៊ុ៊ឹម អែម បលងេើតក់េេ់ល ើញលនះលដើមបីលជៀរវងែាំូ៊ុែរែូេលនះ 9 

អដេលៅកែុងប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍់បរ់រហ្ស្រះរាជអាជ្ា។ លដាេសា់អតក់េកខានទ្ធាំងអរ់លនះ ក់បក10 

ស្សាេអដេអាែលធ្វើលៅបានលនះ គឺថារហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតមិនបានេកភរតតុងលនះេកមករិោ់-11 

ណាលៅកែុងេ៊ុតត ធិ្ក់់បរ់េេួនលនាះលទ។ ជារិលររលៅកែុងលរែកតីរលស្មែពាក់រ័នាលៅន៊ឹងេ៊ុតត ធិ្ក់12 

ប៊ុគគេ សាកសីមួេែាំនួនហ្ែ៊ឹងគឺបានមកនតេ់ល់ឿងរា៉ា វយា ងែារ់ស្កអេតពាក់រ័នាលៅន៊ឹងក់ែូេ់ួមពាក់រ័នា13 

់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម លៅកែុងក់ល់ៀបក់លដាេបងខាំ។  14 

ងង លធ្ឿេ គឺឯកសា់ D119/131 ស្តង់ែលមេើេ៥៦ រ៊ុាំដកស្រង់៖ “លគបងខាំេ្ុាំឲ្យល់ៀបក់ជាមួេ15 

បតី់បរ់េ្ុាំ េ្ុាំអត់ធាេ ប់អដេបានសាគ េ់ោត់លទរីម៊ុន។ មនគូស្រក់៨៥គូ ល់ៀបក់លៅកែុងឆែ ាំ១៩៧៧”។ 16 

លៅែលមេើេ៧០លនាះ គឺកិែចរមភ រន៍ជាមួេន៊ឹង ងង លធ្ឿេ ដអដេ រ៊ុាំដកស្រង់៖ “យាេអែម លនះោត់17 

បានលៅស្តួតរិនិតយលមើេរិធី្ល់ៀបក់ទ្ធាំងមូេលនះអតមតង”បញ្ចប់ក់ដកស្រង់។ ងង លធ្ឿេ បានស្បាប់18 

លៅ រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតលៅែលមេើេ៧៣ថា ោត់ស្តូវបានលគគាំរាមកាំអហ្ងថាេកលៅរមេ ប់លោេ19 

លបើបដិលរធ្មិនស្រមល់ៀបក់។ លហ្ើេោត់ក៏បានលេើកលេើងលៅកែុងែលមេើេ៧៧, ៨០ និង ៨១ ថា លមកង20 

់បរ់ោត់បានស្បាប់ោត់ថា អ៊ុ៊ឹម អែម បានបញ្ញជ ឲ្យល់ៀបក់បតីស្បរនា លហ្ើេនិងឲ្យតមដានលដើមបីធានា21 

ថាលស្កេរីល់ៀបក់់ួែហ្ែ៊ឹងគូស្រក់ហ្ែ៊ឹង គឺមនក់់ួមរង្ហវ រជាមួេន៊ឹងោែ  លបើមិនអ  ៊ីែ៊ឹងលទេ្ុាំេកលៅ22 

រមេ ប់លោេលហ្ើេ។ រ៊ុាំដកស្រង់ គឺថា៖ “មនស្ររតីរី់បីនាក់ស្តូវបានឈេបេកលៅរមេ ប់លោេលដាេ23 

សា់អតរួកលគមិនបាន់ួមដាំលូកជាមួេោែ ” បញ្ចប់ក់ដកស្រង់។  24 

[១៤:២៩:២៩] 25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 37 

ពាក់រ័នាលៅន៊ឹងភរតតុងលេើជន់ងលស្ោះលដាេក់ល់ៀបក់លដាេបងខាំ ដូែជា ងង លធ្ឿេលនះ គឺ1 

អដេបានលេើកលេើងលៅកែុងលៅកែុងកថាេ ឌូ ៦០ គឺថា មិនមនត៊ុោក់ស្បកបលដាេលហ្ត៊ុនេណាមួេ 2 

អាែរាំអាងលៅលេើអងគលហ្ត៊ុលនះបានលទ។ រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតបានលយាងលៅកែុងដីកដាំលណាះ3 

ស្សាេ់បរ់េេួនែាំនួនស្បាាំដងលៅកែុងក់េេ់ល ើញពាក់រ័នាលៅន៊ឹងក់ដាា នស្តពាាំងងម អដេថាឈេបរថិត 4 

លៅលស្កមក់ស្តួតស្ត់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម លហ្ើេ អ៊ុ៊ឹម អែម ជាអែកបញ្ញជ ឲ្យរមេ ប់ ក៏ប ៊ុអនតរហ្លៅស្កម5 

លរ៊ុើបអលងេតលនះ គឺថាអត់មនបានលេើកេករមដី់បរ់ ងង លធ្ឿេ លនះមកេកមករាំអាងអវីបនដិែ6 

លសាះ។ អ៊ុ៊ឹម អែម អះអាងលៅកែុងកថាេ ឌូ ៦១ ថាភរតតុងលនះ មិនស្គប់ស្ោន់ មិនធ្ៃន់ធ្ៃ់ ស្គប់ស្ោន់    7 

ឬមិនរ៊ុីែង្ហវ ក់ោែ  លដើមបីោាំស្ទលៅដេ់ក់លោទស្បកន់មកលេើក អ៊ុ៊ឹម អែម លនះលទ។ ក៏ប ៊ុអនត ងង លធ្ឿេ   8 

ភរតតុង់បរ់ ងង លធ្ឿេ លនះ គឺថាមនភារធ្ៃន់ធ្ៃ់  និង រ៊ុីែង្ហវ ក់ោែ ទ្ធាំងស្រុង អដេមនលៅកែុង9 

កាំូត់លហ្ត៊ុសាដ ប់ែលមេើេសាកសី។ លនះគឺជាលេើកដាំបូង អដេល់ឿងរា៉ា វពាក់រ័នាលៅន៊ឹក់ល់ៀបក់លដាេបងខាំ 10 

និងក់់ំលោភលៅលេើស្ររតីវ័េលកមងមែ ក់។ ក់ែូេ់ួមពាក់រ័នា់ បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម គឺលគថារកខីកមម់ បរ់ជន11 

់ងលស្ោះពាក់រ័នាលៅន៊ឹងឧស្កិដាកមមលនះ គឺវរ៊ុីែង្ហវ ក់ោែ ជាមួេន៊ឹងសាកសីដថ្ទលទៀត។ 12 

[១៤:៣១:១២] 13 

ភរតតុងអដេបានមករីជន់ងលស្ោះក៏ដូែសាកសីអដេបានរបងលនាះ គឺថាវអាែលឆ្េើេតបលៅ14 

ន៊ឹងបទដាា នថ្នក់ ថ្នភវនីេលហ្ត៊ុអដេអាែអន៊ុវតតបានលៅកែុងដីកដាំណាក់កេថ្នកិែចនីតិវិធី្ថ្នក់លោទ15 

ស្បកន់លនះ។ អរន រ៊ុន៊ុន អដេលធ្វើក់លៅកែុងកងែេ័តលៅសាព នអស្រងលនះ គឺឯកសា់ D219/516 16 

ែលមេើេ៥១ គឺអែកលៅកែុងកង់បរ់ោត់ហ្ែ៊ឹង គឺថាស្តូវបានបងខាំឲ្យល់ៀបក់ និងរ៊ុាំដកស្រង់៖ “លហ្ើេក់17 

ល់ៀបក់លនះ លកើតមនលេើងលៅលស្កមអធិ្បតីភារ់បរ់ យាេអែម” បញ្ចប់ក់ដកស្រង់។ ស្បជាជន18 

មិនអាែបដិលរធ្មិនល់ៀបក់បានលទ រីលស្ពាះថា លបើថាបដិលរធ្មិនល់ៀបក់លគន៊ឹងលោទស្បកន់ថា រួក19 

ោត់ជាខាម ាំង។ អរន រ៊ុន៊ុន លនះក៏បាននដេ់រកខីកមមលៅកែុងរាំូ៊ុាំល់ឿង ០០២/០១ ពាក់រ័នាលៅន៊ឹងក់ល់ៀប20 

ក់លដាេបងខាំលៅឯសាព នអស្រង ក់ដាា នសាព នអស្រង លៅលរេអដេោត់ល់ៀបរាប់អាំរីប៊ុ់រស្ររតីអដេស្តូវ21 

បានលគកត់រក់ លហ្ើេេកលៅល់ៀបក់លនាះ។ លហ្ើេ អរន រ៊ុន៊ុន ក៏បាននិយាេថា អ៊ុ៊ឹម អែម បាន22 

លៅរិនិតយលមើេក់ដាា នសាព នអស្រងលនះ ជាញ៊ឹកញាប់ គឺលជើងទាំរ័់៣៨១ និង៥៨៩ លហ្ើេកែុងលនាះមន23 

ក់បាត់េេួនមន៊ុរសជាលស្ែើនលៅសាព នអស្រងលនះនងអដ់។ ប ៊ុអនត ក.រ.ែ.រ មិនបានលយាងលៅលេើភរតតុង24 

់បរ់ អរន រ៊ុន៊ុន ពាក់រ័នាលៅន៊ឹងក់ល់ៀបក់លដាេបងខាំលទ។ លៅកែុងកថាេ ឌូ ៥៨ ថ្នែលមេើេ់បរ់25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 38 

ោត់ អ៊ុ៊ឹម អែម មនបាំូងកត់បនថេលធ្វើលម ែឲ្យមនក់ែ៊ុះងេនូវរកខីកមម់ បរ់សាកសី អរន រ៊ុន៊ុន 1 

លៅកែុងរាំូ៊ុាំល់ឿង ០០២លនះ។ លនះ គឺជាលែតនាមួេែារ់ោរ់លៅកែុងក់ោក់កាំបាាំង ឬក៏លធ្វើលម ែលធ្វើ2 

ឲ្យភរតតុងស្បឆាំងមកលេើ់ូបោត់ហ្ែ៊ឹងមនក់ែ៊ុះលេាេ។ 3 

[១៤:៣៣:៣៣] 4 

រ៊ុេ ់ំ អដេមករីភូមិភាគនិ់តីអដ់ លៅកែុងឯកសា់ D119/108 ែលមេើេ១០៨ ថាស្ររតីលៅកែុង5 

កង់បរ់ោត់ស្តូវបានែូេ់ួមស្បជ៊ុាំ លហ្ើេ អ៊ុ៊ឹម អែម អូនាាំស្ររតីទ្ធាំងលនាះឲ្យល់ៀបក់ ជារិលររ គឺថា6 

ល់ៀបក់ជាមួេទ្ធហានអដេរិក់លជើង។ លហ្ើេលៅកែុងែលមេើេ់បរ់ រ៊ុេ ស្រាំ គឺែលមេើេ១១០ ស្បរិន7 

លបើ រ៊ុាំដកស្រង់៖ “ស្បរិនលបើអែកណាមែ ក់បដិលរធ្រាំលូើរ៊ុាំល់ៀបក់លនះ គឺថារួកលគរិតជាន៊ឹងស្តូវបាន8 

ោប់េេួនលហ្ើេ” បញ្ចប់ក់ដកស្រង់។ 9 

រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតបានលយាងលៅលេើភរតតុង់បរ់ រ៊ុេ ស្រាំ ែាំនួនរី់ដង លៅកែុងដីក10 

ដាំលណាះស្សាេអដេថា អ៊ុ៊ឹម អែម បានែូេ់ួមស្បជ៊ុាំលៅកែុងភូមិភាគនិ់តីពាក់រ័នាលៅន៊ឹងក់បងអង់ក់11 

លបាររមអ តមួេអលនេើ ទ៊ុកមួេអលនេើរិនលៅកែុងភូមិភាគ តាំបន់៥ ភូមិភាគពាេ័រយ ក៏ប ៊ុអនតរហ្លៅស្កម12 

លរ៊ុើបអលងេតលនះ គឺមិនបានលយាងលៅលេើភរតតុង់បរ់ រ៊ុេ ់៊ុំ អាំរីក់ល់ៀបក់លដាេបងខាំលនះលទ។ ក់13 

អះអាង់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម លៅកែុងកថាេ ឌូ ៥១ ថ្នែលមេើេ់បរ់ោត់ គឺថាភរតតុង់បរ់ រ៊ុេ ់៊ុំ ហ្ែ៊ឹងគឺ14 

ថាមិនមនអតថន័េស្ត៊ឹមស្តូវ ឬមិនមនតថ្មេជាភរតតុងលទ។ ប ៊ុអនតក់វេតថ្មេ់ បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម ភរដ-ុ15 

តងលនះ វមនសាថ នមួេអដេជាក់ស្បឆាំងលៅន៊ឹងភរដតុងស្បឆាំងលៅន៊ឹង់ូបោត់។ អ៊ុ៊ឹម អែម េកខាន16 

មិនបានលេើកលេើងមកនិយាេអាំរីក់ែូេ់ួម់បរ់ោត់ លៅកែុងក់ល់ៀបក់លដាេបងខាំលនះលទ។ សាកសី 17 

បី់ូប ស្រ៊ឹតតិក់ូ៍ែាំនួនេ៊ុរៗោែ បី គឺបានែងអេុបង្ហា ញក់ែូេ់ួមពាក់រ័នា់ បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម លៅកែុងក់18 

ល់ៀបក់លដាេបងខាំ និងក់់ួមលភទលដាេបងខាំរីអងគក់លដាេផាទ េ់លៅលេើអែកែូេ់ួមទ្ធាំងអរ់លនាះ។ 19 

ក់ែូេ់ួមពាក់រ័នា់ បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម លៅកែុងក់ល់ៀបក់លដាេបងខាំ គឺជាអាំលរើអមន៊ុរសធ្ម៌ គឺស្តូវបាន20 

រិោ់ណា ថាលតើ អ៊ុ៊ឹម អែម រថិតលៅកែុងេ៊ុតដ ធិ្ក់ប៊ុគគេ់បរ់សាោកដីលនះអដ់ឬលទ? រហ្លៅស្កម21 

លរ៊ុើបអលងេតមិនបានលធ្វើដូលែែះលទ លនះគឺជាកាំហ្៊ុរអងគែាប់រ៊ុទាសាធ្។ 22 

[១៤:៣៦:១១] 23 

លោក លោកស្រីលៅស្កម រាំអាងលហ្ត៊ុទី៣ និងទី៤ ពាក់រ័នាន៊ឹងកាំហ្៊ុររហ្លៅស្កមលរ៊ុើប24 

អលងេតអដេមិនបានកាំូត់និេមន័េែាប់ឲ្យបានែារ់ោរល់ៅកែុងរាំអាងលហ្ត៊ុទី៣លនះ និងក៏ដូែជា25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 39 

លៅកែុងរាំអាងលហ្ត៊ុទី៤។ លៅកែុងកថាេ ឌូ ២២ ថ្នែលមេើេ់បរ់ោត់ អ៊ុ៊ឹម អែម បាននិយាេថា រហ្1 

លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេត លៅកែុងប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេត គឺពាក់រ័នាលៅន៊ឹងកាំហ្៊ុរ2 

់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតអដេមិនអន៊ុវតតែាប់អដេបានកាំូត់លហ្ើេលនះឲ្យបានស្ត៊ឹមស្តូវលនាះ3 

លទ។ 4 

ឥេូវេ្ុាំរូមនិយាេអាំរីរាំអាងលហ្ត៊ុទី៣រិន អដេរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតេកខានមិនបានឲ្យ5 

អ៊ុ៊ឹម អែម លនះទទួេេ៊ុរស្តូវែាំលពាះឧស្កិដាកមមថ្នក់រមេ ប់់ង្ហគ េលៅភែាំស្បុរ។ គឺលៅកែុងកថាេ ឌូ ២៨៨ 6 

គឺថាស្តូវអតបង្ហា ញអាំរីធាត៊ុលែតនាជាម៊ុន េកខេ ឌូ ថ្នធាត៊ុលែតនាជាម៊ុនរិន ម៊ុនរស្មបឧ់ស្កិដាកមមថ្ន7 

ក់រមេ ប់់ង្ហគ េ ជារិលររពាក់រ័នាលៅន៊ឹងមនទី់រនដិរ៊ុេភែាំលស្កម។ អដេថាវមិនែារ់លទ រ៊ុាំដកស្រង់8 

៖ “វមិនែារ់ ស្បរិនណាជាក់រមេ បហ់្ែ៊ឹងគឺស្តូវបានលធ្វើលេើងលដាេមនលែតនាជាម៊ុនលៅកែុងឧស្កិដា9 

កមមដ៏ទូេាំទូោេលនះ”។ 10 

[១៤:៣៧:៥៤] 11 

បាទ លៅកែុងក់ូីប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ លៅកែុងកថាេ ឌូ ៥៥១, ៥៥២ និង៥៥៤ ថ្នសាោកាំរូេ   12 

អ.វ.ត.ក គឺដូែោែ ន៊ឹងត៊ុោក់ អាេ.រ៊ុី.ធី្.វ៉ាេអដ់ សាោឧទា់ូ៍លៅកែុងល់ឿងកដី សាដ នីរ៊ុីក លហ្ើេនិង 13 

សាាំស្ប ៊ីនជីូិន គឺសាោឧទា់ូ៍រលស្មែថា គឺថាលោ់រគឺថា អាែមូេលហ្ត៊ុថ្នក់រមេ ប់់ង្ហគ េលនាះ 14 

គឺថាបង្ហា ញភរដតុងលដាេអងគលហ្ត៊ុដាែ់លដាេអេកលដាេក់ លហ្ើេមិនោាំបាែ់មនមូេដាា នែាប់15 

តស្មូវឲ្យោ់ីបលងេើតបានជាលែតនាលដើមបីរមេ ប់មន៊ុរសលដាេ់ង្ហគ េលនាះលទ។ 16 

ក.រ.ែ.រ ក៏បានលស្បើនូវលែតនាជាម៊ុនលនាះ គឺថាលេើកលេើងនូវកថា -- គឺបញ្ញជ ក់អាំរីក់អននក់17 

គិតទ៊ុកជាម៊ុនលដើមបីឲ្យមនក់កប់រមេ ប់់ង្ហគ េលកើតលេើង គឺថាលែតនាលដើមបីក់បដូ់នូវលែតនាលនះ គឺ18 

នទេុរីលោេបាំូងថ្នត៊ុោក់លនះ គឺថាលៅកែុងកថាេ ឌូ ៤១៨, ៤១៩ លៅកែុងលរែកដីសាេស្កមសាោ19 

ដាំបូង គឺត៊ុោក់កាំរូេលៅកែុងប ដូ ៊ឹងសាទ៊ុកខហ្ែ៊ឹងបានស្ោនលោេទេហីក់ូ៍អដេថា ជនជាប់លោទបាន20 

ដ៊ឹងថាមនក់រមេ ប់ជាអនែកថ្នក់រមេ ប់កែុងរហ្ឧស្កិដាកមមស្ទង់ស្ទ្ធេធ្ាំលនាះ។ លហ្ើេមិនមនលៅ21 

កែុងេ៊ុតដិសាស្ររដ់ បរ់ អ.វ.ត.ក ឬក៏ត៊ុោក់អនត់ ជាតិលទអដេដាក់បញ្ចូេទ្ធាំងេកខេ ឌូ តស្មូវថ្នលែតនា22 

អដេថាស្តូវអតមនក់លស្ោងទ៊ុក លទ្ធះបីជាបទស្បេ័េរូជសារន៍លនាះក៏លដាេ គឺថា ប ៊ុអនតវទ្ធក់ទង23 

លៅន៊ឹងលែតនាឧស្កិដាលនាះ ត៊ុោក់ឧទា់ូ៍់បរ់ អាេ.រ៊ុី.ធី្.អ័់ លៅកថាេ ឌូ ២៦៦ បានរលស្មែថា 24 

ក់លរ៊ុើបអលងេត គឺថាមិនរវះអរវង់កលែតនាជាក់ោក់ម៊ុនក់ស្បស្រ៊ឹតតនូវអាំលរើលនាះលទ។ ដូែោែ លនះអដ់ 25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 40 

លៅកែុងល់ឿងកតី ស្គីរទីក លនាះគឺថា កថាេ ឌូ លៅកែុងលរែកតីរលស្មែ៥៧២ អាេ.រ៊ុី.ធី្.វ៉ាេ បានរលស្មែ1 

ថា គឺថាបទឧស្កិដាលនះគឺថាមិនោាំមនក់លស្ោងទ៊ុកលនាះលទ គឺអាែលគេេ់ជាម៊ុនបានថា លទ្ធះបីជាមន2 

លែតនាលៅលរេោប់លនតើមថ្នស្បតិបតតិក់លនាះ គឺមិនបាំផាេ ញស្កុមលនាះលទ ប ៊ុអនតលៅកែុងលោេបាំូងលរេ3 

លស្កេ គឺអាែន៊ឹងអន៊ុវតតនូវក់ស្បតិបតតិក់មនក់បាំផាេ ញលនាះ។ អងគជាំន៊ុាំជស្មះត៊ុោក់កាំរូេលៅកែុង4 

ល់ឿងកតី ០០២/០១ លៅកែុងកថា៥២៥ ថា៖ “ក់រមេ ប់់ ង្ហគ េ គឺជាទូលៅគឺក់រមេ ប់កែុងស្ទង់ស្ទ្ធេធ្ាំ 5 

លហ្ើេលនះគឺបានឆ្េះុបញ្ញច ាំងលៅកែុងលែតនាអាំលរើឧស្កិដា និងមនលែតនាឧស្កិដា។ ក់រមេ ប់ស្តូវអតលកើត6 

លេើងកែុងស្ទង់ស្ទ្ធេធ្ាំ លហ្ើេោ់ីស្តូវបានដ៊ឹងអាំរីក់កប់រមេ ប់ជាស្ទង់ស្ទ្ធេធ្ាំលនាះ” ែប់លរែកតីដក7 

ស្រង់។ លនះគឺជាមិនមនេកខេ ឌូ តស្មូវអដេថា ស្តូវអតោ់ីដ៊ឹងរីក់រមេ ប់ស្ទង់ស្ទ្ធេធ្ាំម៊ុនលរេអាំលរើ8 

ឧស្កិដាលនាះលកើតលេើងលនាះលទ។ អ៊ុ៊ឹម អែម បានបញ្ញជ ក់ថា លៅកែុងកថាេ ឌូ ៨០,៨៤ លៅកែុងែលមេើេ់បរ់9 

ោត់ថា ក់បទឧស្កិដារមេ ប់់ង្ហគ េគឺថាតស្មូវមនលែតនាជាម៊ុន គឺអាស្រ័េលៅលេើកេៈលទរៈថ្នល់ឿង10 

កតី ប ៊ុអនតមិនស្តូវបានោាំស្ទលដាេេ៊ុតតិសាស្ររតអវីលទ។ ឧស្កិដាលៅលស្កមែាប់ស្រហ្មទ ឌូ អនត់ ជាតិគឺមិនមន11 

ធាត៊ុនស ាំេ៊ុរៗោែ លៅតមប់ិបទលនាះលទ សាថ នភារមួេែាំនួនស្តូវបានបលងេើត គឺថាអាែន៊ឹងមនរតង់ដា់រី់ 12 

គឺថាទ្ធក់ទងលៅទស្មង់ថ្នក់ទទួេេ៊ុរស្តូវលហ្ើេ ដូែជា លដាេក់អន៊ុវតតមិនស្ត៊ឹមស្តូវលរមើភារោែ នូវ13 

ែាប់លដាេ អ.វ.ត.ក។ ដូលែែះ លេើងល ើញែារ់ថា រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតបានអន៊ុវតតនិេមន័េ14 

ស្ត៊ឹមស្តូវថ្នធាត៊ុនស ាំថ្នក់រមេ ប់់ង្ហគ េ េេួនអាែន៊ឹងល ើញថា អ៊ុ៊ឹម អែម គឺមនលែតនារមេ ប់មន៊ុរស15 

់ង្ហគ េលៅភែាំស្តេូង មនទី់រនតិរ៊ុេភែាំស្តេូង។ លបើលេើងលមើេដីកដាំលណាះស្សាេលនាះ គឺជាមនលរែកតី16 

រនែិដាា ននេូវែាប់អតមួេ អដេរមស្របលៅន៊ឹងក់់កល ើញអងគលហ្ត៊ុ់បរ់លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេត។  17 

[១៤:៤២:៣៩] 18 

រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេត គឺថាលធ្វើក់បា ន់ស្បមូលដាេមិនែារ់ោរ់គឺថាលៅពាក់កណាត េ19 

ឆែ ាំ១៩៧៧ និងមករា ១៩៧៩ គឺមនអែកលទ្ធរ២០០០នាក់ស្តូវបានរមេ ប់ លដាេអែកយាមរាប់់េនាក់20 

លទៀតសាេ ប់លដាេអត់អាហា់ និងមនជាំងឺ។ ក់រមេ ប់អបបលនះគឺថាមិនអមនរមេ ប់លដាេោម នទាំនាក់21 

ទាំនង គឺមិនអមនជាលហ្ត៊ុក់ូ៍ដាែ់លដាេអេកលនាះលទ។ វលកើតលេើងលៅទីកអនេងមួេ លហ្ើេរហ្22 

លៅស្កមអលងេតបាន់កល ើញថាលៅកថាេ ឌូ ២៨៨់បរេ់េួនថា មន៊ុរសជាលស្ែើនស្តូវបានលគរមេ ប់លដាេ23 

មូេលហ្ត៊ុអតមួេដូែោែ  គឺអាកបបកិ់ិយានទេុលៅន៊ឹងមលនាគមន៍វិជាជ  លហ្ើេនិងលោេនលយាបាេ់បរ់24 

បកសក៊ុមមេុនីរតកមពជុា”ែប់លរែកតីដកស្រង់។ 25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 
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[១៤:៤៣:៣៦] 1 

រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតបាន់កល ើញថា លៅកែុងកថាេ ឌូ ២០៨ ថា ក់កប់រមេ ប់លនាះ គឺ2 

លធ្វើលេើងជាស្បោាំ លហ្ើេអែកយាមលនាះបានអួតអាងលដាេេេួនឯងថាេេួនជាអែកបានរមេ ប់អែកលទ្ធរ អ៎! 3 

ស្បជាជនទ្ធាំងលនាះ។ ដីកដាំលណាះស្សាេបានបញ្ញជ ក់យា ងែារ់ថាោម នអវីលកើតលេើងលៅភែាំស្តេូងលដាេ 4 

ោម ន អ៊ុ៊ឹម អែម លនាះលទ។ អន៊ុលោមលៅតមក់់កល ើញ់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបល ើញ អ៊ុ៊ឹម អែម 5 

មនអាំណាែ់ួមទូលៅលេើភែាំស្តេូង លហ្ើេនិងបានស្តួតរិនិតយក់ស្បស្រ៊ឹតតស្បតិបតតិលនាះនង។ លហ្ើេោត់ 6 

បានអតងតាំង ទ៊ុាំ លរឿន ឲ្យលធ្វើជាស្បធានថ្នមនទី់រនតិរ៊ុេភែាំស្តេូង លហ្ើេោត់បានទទួេ់បាេក់ូ៍ រី 7 

ទ៊ុាំ លរឿន ហ្ែ៊ឹងជាល់ៀង ស្បោាំលដាេផាទ េ់េេួនថាលតើអែកណាន៊ឹងស្តូវបញ្ជូនលៅមនទី់ភែាំស្តេូងលនាះ លហ្ើេ 8 

អ៊ុ៊ឹម អែម បានល់ៀបែាំកិែចស្បជ៊ុាំលដើមបីរលស្មែរីក់ោប់េេួន លហ្ើេនិងក់កាំូត់ថាអែកណាអែកលទ្ធរធ្ៃន់ 9 

អែកលទ្ធរស្សាេ លហ្ើេ អ៊ុ៊ឹម អែម បានបញ្ញជ  ទ៊ុាំ លរឿន ឲ្យរមេ ប់អែកលទ្ធរ។ ទ៊ុាំ លរឿន លហ្ើេក៏ទទួេ10 

ថាោត់បានទទួេបញ្ញជ រី អ៊ុ៊ឹម អែម ឲ្យរមេ ប់មន៊ុរសបួននាក់ លហ្ើេរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតន៊ឹង11 

បញ្ញជ ក់លៅកែុងកថាេ ឌូ ២១២ លៅកែុងដីកដាំលណាះស្សាេថា ទ៊ុាំ លរឿន បានរមេ ប់ គឺថាអាែន៊ឹងអន៊ុវតត12 

លៅក់រមេ ប់លៅមនទី់រនតរិ៊ុេលនះ លហ្ើេគឺថាលេើងែារ់ណារ់ថា អាំរីភរតតុង អាំរីអាំណាែ់បរ់ 13 

អ៊ុ៊ឹម អែម ទូេាំទូោេថា មនអត អ៊ុ៊ឹម អែម លទជាអែករលស្មែអាំរីលជាគវរនាអែកជាប់ ៊ុាំទ្ធាំងអរ់លៅ14 

ភែាំស្តេូងលនាះ។  15 

[១៤:៤៥:២៧] 16 

លោក លោកស្រីលៅស្កម រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតបាន់កល ើញលៅកែុងកថាេ ឌូ ២៨៨ ថ្ន17 

ដីកដាំលណាះស្សាេ គឺថាមនក់កប់រមេ ប់មន៊ុរសជាង២០០០នាក់ន៊ឹងសាេ ប់លៅភែាំស្តេូង លហ្ើេបាន18 

លេើងដេ់កស្មិតថ្នក់រមេ ប់់ង្ហគ េអដេជាធាត៊ុនស ាំថ្នក់រមេ ប់ បទឧស្កិដារមេ ប។់ ដូលែែះ លនះគឺជា19 

ក់េ៊ុរឆ្គង់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតកែុងក់រលស្មែថា ស្តូវមនលែតនាជាម៊ុនលនាះ។ ដូលែែះ ក់20 

់កល ើញខាងអងគលហ្ត៊ុហ្ែ៊ឹង គឺបង្ហា ញែារ់ថា បង្ហា ញថា អ៊ុ៊ឹម អែម មនក់ទទួេេ៊ុរស្តូវលេើក់21 

កប់រមេ ប់់ង្ហគ េលៅមនទី់រនតិរ៊ុេភែាំស្តេូង។ 22 

ែូេលៅដេ់មូេដាា នទី៤ រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតមនកាំហ្៊ុរឆ្គងអងគែាប់លដាេេកខានមិន23 

បាន់កល ើញថា អ៊ុ៊ឹម អែម ទទួេេ៊ុរស្តូវបទឧស្កិដាអាំរីក់បាត់េេួនលដាេបងខាំ លហ្ើេនិងអាំលរើអមន៊ុរស24 

ធ្ម៌លៅក់ដាា នទាំនប់សាព នអស្រង។ ោត់បានអន៊ុវតតអតថន័េ ឬក៏និេមន័េែាប់លដាេមិនស្ត៊ឹមស្តូវែាំលពាះ25 

D308/3/1/19/1.201549577
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ធាត៊ុនស ាំថ្នបទលេមើរ។ បទឧស្កិដាលៅកែុងបញ្ញា លនះ គឺជាក់បាត់េេួនលដាេបងខាំ ជាអាំលរើអមន៊ុរសធ្ម៌ គឺជា1 

ធាត៊ុនស ាំនេូវែាប់អដេរថិតលៅកែុងអាំលរើអមន៊ុរសធ្ម៌ គឺជាអាំលរើ ឬក់េកខានអដេបងេឲ្យមនក់់ងលស្ោះ2 

រាងកេ ឬនេូវែិតតធ្ៃន់ធ្ៃ់  គឺអដេជាធាត៊ុនស ាំដ៏ធ្ៃន់ធ្ៃ់  ឬតមធ្មមតថ្នបទឧស្កិដាស្បឆាំងមន៊ុរសជាតិ។ 3 

រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតមិនបានអន៊ុវតតនិេមន័េលនះលទ នទេុលៅវិញលៅកែុងកថាេ ឌូ ៧៥ និង៧៦ ថ្ន4 

ដីកដាំលណាះស្សាេរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតបានរ៊ឹងអនអកលេើ និេមន័េថ្នក់បាត់េេួនលដាេបងខាំ អដេ5 

កាំូត់លដាេអងគជាំន៊ុាំជស្មះសាោដាំបូងលៅកែុងល់ឿងកដី ០០២/០១ លៅកែុងសាេស្កម ប ៊ុអនតមិនបានរិនិតយ6 

លមើេអងគលហ្ត៊ុអដេថា អងគជាំន៊ុាំជស្មះសាោកាំរូេ បាន់កល ើញថា សាោដាំបូងមនកាំហ្៊ុរអងគែាប់7 

កែុងក់រលស្មែអបបលនាះ។ ជាំន៊ុាំជស្មះសាោដាំបូងបានកាំូត់និេមន័េក់បាត់េេួនលដាេបងខាំហ្ែ៊ឹង គឺថា8 

ជាបទឧស្កិដាទាំលនើបថ្នក់បងខាំឲ្យបាត់េេួន នទេុលៅវិញបានលយាងលៅ់កធាត៊ុនស ាំថ្នអាំរីអមន៊ុរសធ្ម៌លនសង9 

លទៀត។  10 

[១៤:៤៧:៥២] 11 

លៅកែុងនិេមន័េ់បរ់សាោដាំបូង ស្បភរែាប់ស្តូវអត -- អាជ្ាធ្់ស្តូវអតមិនស្រមនដេ់ភរត-ុ12 

តងរ័ត៌មន រីទីកអនេងអែកអដេបាត់េេួន។ រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតអន៊ុវតតនិេមន័េលនះ លៅកែុងដីក13 

ដាំលណាះស្សាេលដាេ់កល ើញថាលៅកែុងកថាេ ឌូ ៣០២ ថាលៅលរេណាមនភរតតុងស្គប់ស្ោន់ថ្នក់14 

បាត់េេួន លហ្ើេមនក់ឆ្ៃេ់បនតិែបនតែួថា ស្កុមស្គួសា់ថ្នអែកអដេបាត់េេួនមិនអាែន៊ឹងទទួេរ័ត៌មនអាំរី15 

អែកអដេបាត់េេួនបាន។ ដូលែែះមិនមនភរតតុង មិនោាំបាែ់មនក់សាករួ់លៅលេើអាជ្ាធ្់អាំរីទីតាំងថ្ន16 

បទឧស្កិដាលនាះលទ។ រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតបានរនែិដាា នថា លដាេលហ្ត៊ុលនះអតមួេភរតតុងមិន17 

អន៊ុញ្ញា តឲ្យលេើងរនែិដាា នថា បទឧស្កិដាស្បឆាំងមន៊ុរសជាតិ លហ្ើេអដេជាបទអមន៊ុរសធ្ម៌លនសងលទៀត18 

ស្តូវបានលកើតលេើងរីក់បាត់េេួនលដាេបងខាំលៅក់ដាា នសាព នអស្រងលទ។ 19 

[១៤:៤៨:៥៧] 20 

អងគជាំន៊ុាំជស្មះសាោកាំរូេ លៅកែុងកថាេ ឌូ ៦៥៣ លៅកែុងសាេដីក់បរ់េេួនលនាះ គឺបាន21 

បញ្ញជ ក់ថា លបើអាជ្ាធ្់មិននដេ់រ័ត៌មនអាំរីទីកអនេងអែកបាត់េេួនលនាះលទ លហ្ើេ់កល ើញថា វមិនមន22 

ភារពាក់រ័នាលៅន៊ឹងធាត៊ុនស ាំលនាះថា លតើជាធាត៊ុនស ាំថ្នអាំលរើអមន៊ុរសធ្ម៌លនសងលទៀត ស្តូវបានបាំលរញលនាះ23 

លទ។ អងគជាំន៊ុាំជស្មះត៊ុោក់កាំរូេលៅកែុងកថាេ ឌូ ៥៨៩ បានល់ៀបរាប់រីវិធ្ី់បរ់សាោដាំបូង លដើមបី24 

កាំូត់បទលេមើរថ្នក់បាត់េេួនលដាេបងខាំលនះ ថាជាវិធ្ីអដេរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតបានអន៊ុវតតតម 25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 43 

លហ្ើេជាក់អន៊ុវតតអដេមិនស្ត៊ឹមស្តូវលៅតមែាប់។ រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតបានបញ្ញជ ក់យា ងែារ់1 

លៅកែុងកថាេ ឌូ ទី១០ លនាះ ដីកដាំលណាះស្សាេថា លហ្ើេមិនមនស្ទ៊ឹរដី អដេបញ្ញជ ក់ឲ្យរលស្មែតមឬ2 

មិនតមលៅអ.វ.ត.កលទ។ ប ៊ុអនតទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងភារែារ់ោរ់ និងឯករណាា នភារថ្នែាប់ ដូលែែះគឺថា3 

លបើរិនជាេេួនមិនបានលោ់រតមលរែកដីរលស្មែត៊ុោក់កាំរូេ េ៊ុះស្តណាអតេេួនបានមនឆ្នាទ ន៊ុរិទាិ។ 4 

លហ្ើេលៅកែុងសាេដីក់បរ់ត៊ុោក់កាំរូេ លទ្ធះបីជាក់មិនលោ់រលៅតមលនាះអដ់ លនាះគឺមនន័េ5 

ថារហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតក៏បានរ៊ឹងអនអកលៅលេើនិេមន័េ់បរ់អងគជាំន៊ុាំជស្មះត៊ុោក់កាំរូេ គឺនិយាេ6 

ថា គឺជាក់លធ្វើក់តម ប ៊ុអនតង្ហកលែញរីេ៊ុតដិសាស្ររដ់ បរ់ត៊ុោក់អងគជាំន៊ុាំជស្មះត៊ុោក់កាំរូេ។  7 

[១៤:៥០:៤៧] 8 

កាំហ្៊ុរឆ្គងគឺបានអន៊ុវតតនិេមន័េែាប់លដាេមិនស្ត៊ឹមស្តូវ លហ្ើេលេើងល ើញែារ់ថា អាែន៊ឹង9 

ល ើញក់ទទួេេ៊ុរស្តូវ់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម នូវក់បាត់េេួនមន៊ុរសលដាេបងខាំលៅសាព នអស្រង។ អ៊ុ៊ឹម អែម 10 

បានបញ្ញជ ក់លៅកែុងែលមេើេតប់បរ់េេួនកែុងកថាេ ឌូ ៩៨ថា លបើរិនមិនអាែន៊ឹងរនែិដាា នថា ក់បាត់េេួន11 

ហ្ែ៊ឹងមនក់ឈឺោប់នេូវែិតតនិងនេូវកេលនាះលទ ប ៊ុអនតលបើរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេត់កល ើញអងគលហ្ត៊ុថា 12 

លៅកែុងសាព នអស្រងហ្ែ៊ឹង លបើមនក់ូីបាត់េេួន គឺថាគឺអាែន៊ឹងទទួេ់ងនូវក់ឈឺោប់យា ងធ្ៃន់ធ្ៃ់ ។    13 

រិនិតយលមើេដីកដាំលណាះស្សាេរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេត បាន់កល ើញដូែខាងលស្កមលនះ ទ្ធក់ទងលៅ14 

ន៊ឹងក់ដាា នសាព នអស្រង។ អែកយាមកន់អាវ៊ុធ្ និងោម នអាវ៊ុធ្កដី គឺលមើេ ស្តួតលមើេអែកកមមក់លៅទីលនាះ 15 

លគបងខាំឲ្យអែកទ្ធាំងលនាះលធ្វើក់ លបើមិនលធ្វើក់លទ លគន៊ឹងស្តូវរមេ ប់។ គឺមនប់ិយាករភ័េខាេ ែលៅ16 

ក់ដាា នក់ង្ហ់ ក់ោប់េេួន លហ្ើេនិងក់បាត់េេួនកមមក់អតងអតលកើតលេើងជាទូលៅ។ មូេលហ្ត៊ុថ្នក់17 

ោប់េេួនរាប់បញ្ចូេទ្ធាំងលធ្វើក់មិនបាំលរញអននក់ ឬក៏ទាំនាក់ទាំនងស្គួសា់ អែកអដេស្តូវបាត់េេួន លហ្ើេ18 

និងអដេបាត់រីទីលនាះស្តូវបានលគរមេ ប់លៅមនទី់រនដិរ៊ុេភែាំស្តេូង។ ស្កុមស្គួសា់មិនអាែន៊ឹងកាំូត់រីទី19 

លជាគវរនា ឬទីកអនេង់បរ់រួកលគបានលទ។  20 

[១៤:៥២:២៨] 21 

ស្បធានអងគប៊ុល់៖ 22 

េ្ុាំរូមជស្មប រូមផាអ ករី់បីនាទីលដើមបីបដូ់រីរបាទ។ រូមផាអ ករី់ ឬបីនាទីលដើមបីបដូ់រីរ។ 23 

លោក កលូមន លេនន៖ី 24 

បាទ លោកស្បធាន។ 25 
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អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 44 

(រស្មក់េៈលរេេេី) 1 

ស្បធានអងគប៊ុល់៖ 2 

រូមអលញ្ជើញបនដលទៀតបាទ! 3 

លោក កលូមន លេនន៖ី 4 

រូមអ់គ៊ុូលោកស្បធាន។  5 

លោក លោកស្រីលៅស្កម ក់់កល ើញ់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេត គឺថាក់បកស្សាេ6 

មួេគត់អដេអាែលធ្វើលៅបាន គឺមនក់ឈឺោប់រាងកេនេូវែិតតយា ងធ្ៃន់ែាំលពាះអែកអដេបាត់េេួន ក៏7 

ែាំលពាះរមជិកស្កុមស្គួសា់អដេទនទ៊ឹង់ង់ោាំអដ់។ លបើោម នក់េ៊ុរឆ្គងនេូវែាប់ លដាេអន៊ុវតតធាត៊ុនស ាំមិន8 

ស្ត៊ឹមស្តូវអាំរីក់បាត់េេួនលដាេមិនបងខាំលទ រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេត ក់់កល ើញ់បរ់ោត់បានបង្ហា ញ9 

ថា គឺ អ៊ុ៊ឹម អែម ជាអែកទទួេេ៊ុរស្តូវែាំលពាះក់បាត់េេួនលដាេបងខាំលៅសាព នអស្រង។ ក់វេតថ្មេដ៏ស្ត៊ឹម10 

ស្តូវអដេថាលតើោត់មនក់ទទួេេ៊ុរស្តូវប៊ុគគេ គឺវស្តូវរថិតលៅលេើក់វេតថ្មេបទឧស្កិដា អដេោត់11 

ទទួេេ៊ុរស្តូវ លហ្ើេនិងតួនាទី់បរ់ោត់អដេោត់កន់លៅលរេលនាះ។ 12 

[១៤:៥៤:៣៤] 13 

បាទ មូេដាា នស្បាាំ និងស្បាាំមួេ់បរ់ប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍់បរ់រហ្ស្រះរាជអាជ្ា គឺនិយាេអាំរី14 

កាំហ្៊ុរឆ្គងអងគលហ្ត៊ុ់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេត អដេមិនបាន់កល ើញថា អ៊ុ៊ឹម អែម មិនអមនជា15 

លេខាស្រុកលកះអអ ដូ ត អដេតមរិត លហ្ើេលៅកែុងមូេដាា នទី៦ គឺ អ៊ុ៊ឹម អែម ជារមជិកថ្នគូៈ16 

តាំបន១់៣។ ក់់កល ើញអងគលហ្ត៊ុលនះគឺ អ៊ុ៊ឹម អែម មនតួនាទី លដាេមិនពាក់រ័នាលៅន៊ឹងភរតតុងអដេ17 

ប៊ុគគេអដេអាែដ៊ឹង។ លៅកែុងែលមេើេផាទ េ់់បរ់ោត់ អដេោត់លឆ្េើេលៅមជឈម ឌូ េឯកសា់កមពជុា គឺ18 

លៅកែុងរាំូ៊ុាំល់ឿងមន គឺ អ៊ុ៊ឹម អែម បានបញ្ញជ ក់យា ងែារ់ថា ោត់ជារមជិកថ្នគូៈស្រុកតាំបន់19 

១៣ លហ្ើេោត់ក៏មិនបានបញ្ញជ ក់រីេេ៊ឹមសា់អាំរីក់ទទួេសាគ េ់់បរ់ោត់លនាះលៅកែុងែលមេើេតប់បរ់20 

ោត់លទ។ លហ្ើេលៅកែុងបទរមភ រន៍លដាេរម័ស្គែិតត ោត់បានលឆ្េើេលៅមជឈម ឌូ េឯកសា់កមពជុា 21 

លហ្ើេអាែន៊ឹងជាក់បាំពានលៅលេើរិទាិមិនលឆ្េើេដាក់បនទកុេេួនឯង។ ក់ទទួេសាគ េ់់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម គឺ22 

វរ៊ុីែង្ហវ ក់លៅន៊ឹងអវីអដេបទរមភ រន៍់បរ់ក់ិយាេ័េរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេត ដីកដាំលណាះស្សាេ 23 

បានរនែិដាា នលដាេេ៊ុរលៅកែុងកថាេ ឌូ ១៤៣ ថា អ៊ុ៊ឹម អែម តួនាទី់បរ់ោត់លៅភូមិភាគនី់តិលនាះ គឺ24 

ស្ោន់អតជាស្បធានរមគមនា់ីតាំបន់១៣អតប ៊ុលណាណ ះ។ ដូលែែះគឺ អាែន៊ឹងបញ្ញា លនះមិនអដេបានរនយេ់លទ 25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 45 

គឺថាមិនមនប៊ុគគេណាអាែមនតាំអូងលស្ែើនជាងមួេកែុងលរេអតមួេលនាះលទ គឺថាមនឧទ្ធហ្់ូ៍1 

ជាលស្ែើនអដេថាប៊ុគគេមួេែាំនួនលៅកែុង់បបកមពជុាអដេមនតាំអូងលស្ែើនៗ កែុងលរេអតមួេលនាះអដ់។  2 

រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតេកខានមិនបានរិោ់ណាថាភរតតុងលៅលរេអដេវេតថ្មេទ្ធាំងមូេ 3 

លហ្ើេនិងស្ត៊ឹមស្តូវគឺថាអាែន៊ឹងរស្មបរស្មួេជាមួេអងគលហ្ត៊ុថា អ៊ុ៊ឹម អែម មនតួនាទីលស្ែើនជាងមួេ 4 

កែុងលរេអតមួេ។ មិនមនអែកវិនិែឆ័េលេើអងគលហ្ត៊ុអាែន៊ឹងរនែិដាា នដូែអដេរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេត 5 

រនែិដាា នអបបលនះលទ។ ឥេូវលនះរិនិតយលមើេមូេដាា នទីស្បាាំជាម៊ុន រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតបានេ៊ុរឆ្គង 6 

អងគលហ្ត៊ុលដាេ់កល ើញកែុងអងគលហ្ត៊ុលនាះថា កថាេ ឌូ ១៤៤ ថាភរតតុងមិនោាំស្ទក់អះអាងថា អ៊ុ៊ឹម 7 

អែម ជាលេខាស្រុកលកះអអ តូ តលនាះ។  8 

លោក លោកស្រីលៅស្កម អ៊ុ៊ឹម អែម ោត់និយាេលដាេេេួនឯងថា ោត់ជាលេខាស្រុកលកះ     9 

អអ តូ ត។ ែាំូ៊ុែខាងលស្កមលនះគឺជាបទរមភ រន៍៍ទី៣់បរ់ោត់ជាមួេន៊ឹង រី.រ៊ុី.លេម។ រ៊ុាំអន៊ុញ្ញា ត 10 

ោក់អេសអាត់ទី១។  11 

លោកស្បធាន លោកលៅស្កមលតើមនបានសាត ប់ឮវីលដអូ េ ីបមួេលនះអដ់លទ? 12 

[១៤:៥៨:៣២] 13 

(ក់បង្ហា ញឯកសា់ជារាំលេង) 14 

“រួ់៖ អែកស្គប់ស្គង (ឮមិនែារ់) លធ្វើបានោត់(ឮមិនែារ់)  លឆ្េើេ៖ អែកស្គប់ស្គងខាងលកះ 15 

អអ តូ តហ្ែ៊ឹងវទាំនារ់ោែ នង លហ្ើេលធ្វើក់ង្ហ់អត់ឯកភារោែ ។ ដេ់េ្ុាំលៅលៅលៅ ដកស្បធានហ្ែ៊ឹងលៅ 16 

គិ់ីវង់។ រួ់៖ អ  ៊ីែ៊ឹងកេលៅលកះអអ តូ តរីណាលគ? លឆ្េើេ៖ លទៀង ឥេូវោត់សាេ ប់លហ្ើេ។ រួ់៖ 17 

ល ម្ ះ លទៀង? លទៀង ោត់ដកលៅលៅគិ់ីវង់វិញ? លឆ្េើេ៖ ោរ លហ្ើេដេ់េ្ុាំលៅហ្ែ៊ឹងបីនាក់ តមួេលធ្វើ18 

រមជកិ លហ្ើេអន៊ុេ្ុាំហ្ែ៊ឹង មនបអូនថ្ងេ តម ៊ុក។ រួ់៖ អន៊ុរីណាលគ? លឆ្េើេ៖ តសាន បអូនថ្ងេតម ៊ុក។ 19 

រួ់៖ មនតសាន។ លបើអ  ៊ីែ៊ឹងកេអ  លកះអអ តូ តមនអ   មនតសាន។ លឆ្េើេ៖ មនតោន់។ រួ់៖ ត20 

ោន់។ មនបីនាក់ហ្ែ៊ឹង។ លឆ្េើេ៖ តោន់ ោត់ោរ់លហ្ើេ។” 21 

(បញ្ចប់ក់បង្ហា ញឯកសា់ជារាំលេង) 22 

[១៤:៥៩:៣២] 23 

លៅកែុងកិែចរមភ រន៍ដអដេហ្ែ៊ឹង អ៊ុ៊ឹម អែម ោត់និយាេថា ដាំបូងលគបានោត់តាំងលៅ-- ប ៊ុេ 24 

រត និងតម ៊ុក បានោត់តាំងោត់លៅស្រុកអងគ់ ជ័េ។ លៅលរេរួ់ថា លហ្ត៊ុអវីបានលគបញ្ជូន លោកស្រី 25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 46 

រីអងគ់ ជ័េលៅលកះអអ តូ ត? អ៊ុ៊ឹម អែម បានលឆ្េើេ រ៊ុាំដកស្រង់ “លដាេសា់អតេ្ុាំអាែបាំលរញអននក់ 1 

ក់បាន” បញ្ចប់ក់ដកស្រង់។ ដីកដាំលណាះស្សាេបានលយាងលៅលេើក់ទទួេសាគ េ់់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម 2 

អាំរីតួនាទី់បរ់ោត់ជាលេខាស្រុក ស្តង់កថាេ ឌូ ១៤៦ លហ្ើេលទ្ធះជាយា ងណាអដ់ គឺថារ់៊ុបលៅ គឺ3 

អ៊ុ៊ឹម អែម បានលធ្វើក់លៅកែុងស្រុកលកះអអ ដូ តអដេោត់ក៏ទទួេ -- លហ្ើេក៏ជាស្បធានអនែករមគម4 

នា់ីលៅកែុងតាំបន់១៣លនាះអដ់។ មិនមនក់ -- មិនមនអែកវិភាគអងគលហ្ត៊ុស្បកបលដាេលហ្ត៊ុនេណា5 

មួេអាែបកស្សាេែលមេើេ់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម លស្ៅរីលនះបានលទ។ អ៊ុ៊ឹម អែម បានបង្ហា ញថា លគបានបញ្ជូន6 

ោត់ លហ្ើេកែុងលនាះ ក៏មនមន៊ុរសបីនាក់លទៀត។ ទី១ គឺមន អ៊ុ៊ឹម អែម លហ្ើេនិងអន៊ុ់បរ់ោត់ល ម្ ះ 7 

តសាន និងតោន់ អដេជារមជិក។ មិនមនអវីគួ់ឲ្យរងស័េលទថា អ៊ុ៊ឹម អែម រិតជាលេខាស្រុកលកះ8 

អអ ដូ តលហ្ើេ។  9 

[១៥:០០:៥១] 10 

អ៊ុ៊ឹម អែម បានទទួេសាគ េ់អាំរីតួនាទី់បរ់ោត់ហ្ែ៊ឹង គឺថាវែង្ហវ ក់ោែ លៅន៊ឹងសាកសី រកខីកមម11 

់បរ់សាកសីមួេែាំនួន។ ប ៊ុអនដ ក.រ.ែ.រ លនះ េកខានមិនបានវេតថ្មេឲ្យបានស្ត៊ឹមស្តូវលៅលេើភរតតុង12 

លនះលទ។ សាកសី នាង អ ូែ លៅ តសាន គឺជាប៊ុគគេមែ ក់អដេ យាេអែម បានលេើកេកល ម្ ះលនះមក13 

និយាេរី់ដងលៅកែុងកិែចរមភ រន៍់បរ់ោត់ថា តសាន លនះ គឺជាអន៊ុស្បធាន់បរ់ោត់លៅលកះអអ តូ ត  14 

លហ្ើេយា ងលហាែណារ់ សាកសីបីនាក់បានបញ្ញជ ក់ជូនរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតថា នាង អ ូែ លៅ ត15 

សាន លនះ គឺរថិតលៅកែុងគូៈស្រុកលកះអអ តូ ត។ អ៊ុ៊ឹម អែម បានស្បាប់លៅមជឈម ឌូ េឯកសា់កមពជុា16 

ថា “រូសាន អាន៊ុ់បរ់េ្ុាំហ្ែ៊ឹង ោត់ទទួេខាងស្រុកប៊ឹង លៅជិតទ៊ឹកដីលវៀតណាមលៅវិញលទ”។ លហ្ើេលៅ17 

លរេអដេរួ់ តសាន លនះ តសាន មិនបានបដិលរធ្ថាោត់ជាអន៊ុស្បធាន់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម លនាះលទ។ 18 

ោត់បានស្បាប់លៅ ក.រ.ែ.រ កែុងឯកសា់ D119/82 ែលមេើេ៤៨ ថារ៊ុាំដកស្រង់៖ “បាទ ស្ត៊ឹមស្តូវ 19 

លហ្ើេ។ េ្ុាំលៅលធ្វើក់លៅប៊ឹងថ្ស្រលពព  និងទង់ោែ លដើមបីកសាង -- លដើមបីជីកស្បឡាេ”។ 20 

[១៥:០២:២៣] 21 

នាង អ ូែ លៅ តសាន លនះ បានលឆ្េើេថា ោត់ៗ មិនដ៊ឹងតួនាទី់បរ់ោត់ជាអវីនង។ គឺលដើមបីលធ្វើ22 

លម ែលគែលែញរីក់លោទស្បកន់ក់ស្បស្រ៊ឹតតឧស្កិដាកមមទ្ធាំងលនះ។ ជារិលររ លៅលរេអដេោត់នដេ់23 

រកខីកមមកែុងរាំូ៊ុាំល់ឿង០២/០១ ពាក់រ័នាលៅន៊ឹងគូៈកមម ធិ្ក់ស្រុកស្តាំកក់។ លៅលរេអដេោត់មិន24 

អាែបដិលរធ្អាំរីតួនាទី់បរ់ោត់កែុងគូៈកមម ធិ្ក់ស្រុកស្តាំកក់បាន។ នាង អ ូែ លៅ តសាន ក៏25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 47 

បានជស្មបលៅ ក.រ.ែ.រ ស្តង់ែលមេើេ២៧ ថា៖ “តោន់ ប៊ុគគេលនះ គឺថា អ៊ុ៊ឹម អែម ជាអែកលេើក1 

ល ម្ ះមកនិយាេថា ជារមជិកវ័េោរ់មែ ក់លៅកែុងគូៈស្រុកលកះអអ តូ ត”។ ហ្ែ៊ឹងអវីអដេតសាន 2 

បានលឆ្េើេជូនរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតថា តសាន គឺជារមជិកស្រុកលកះអអ តូ ត។ លៅលរេតសាន 3 

េេួនោត់ហ្ែ៊ឹង ោត់ដ៊ឹងថាោត់លៅឯស្រុកលកះអអ តូ ត។  4 

[១៥:០៣:២៥] 5 

ែាំូ៊ុែលនះ វកន់អតរ៊ុីោែ  រ៊ុីែង្ហវ ក់ោែ បអនថមលទៀត លៅលេើក់ទទួេសាគ េ់់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម។ 6 

លទ្ធះបីជាមនភរតតុងអបបលនះកដី ក.រ.ែ.រ ក់រាំអាងលៅលេើភរតតុង់បរ់ អ ូែ នាង អដេថា អ៊ុ៊ឹម 7 

អែម គឺជាស្បធានរមគមនា់ីតាំបន់១៣។ ក.រ.ែ.រ អដេបានភរតតុង -- អដេបានស្បស្រ៊ឹតតមកលេើ 8 

ភរតតុងលនះ មិនមនន័េអវីទ្ធេ់អតលសាះ។ ក.រ.ែ.រ មិនបានលដាះស្សាេអាំរីភារមិនរ៊ុីែង្ហវ ក់ោែ  9 

អដេថា នាង អ ូែ លៅ តសាន លនះ គឺរិតជាអន៊ុស្បធានរមគមនា់ីលៅតាំបន់១៣។ លរស្ជ ជ៊ឹម អដេ10 

ជាអន៊ុលេខាស្រុកស្តាំកក់បានជស្មបជូន ក.រ.ែ.រ លៅឯកសា់ D118/259 ស្តង់ែលមេើេ៤១ថា៖ 11 

“មនស្ររតីបីនាក់អដេទទួេបនទកុរមគមនា់ីលៅតាំបន់១៣។ កែុងលនាះមន អ៊ុ៊ឹម អែម, យាេប ូ និង12 

យាេនន”។ បអនថមេីរ លនះលៅលទៀត ក.រ.ែ.រ េកខានមិនបានរិោ់ណាលៅលេើភរតតុង់បរ់ 13 

រ៊ុេ ់៊ុន អដេជាអែកលធ្វើក់លៅកែុងស្រុកលកះអអ តូ តកែុងឆែ ាំ១៩៧៦ អដេបានជស្មបលៅ ក.រ.ែ.រ គឺ14 

ឯកសា់ D119/108 ស្តង់ែលមេើេ១០៥ ថា៖ “អ៊ុ៊ឹម អែម គឺជាលេខាស្រុកលកះអអ តូ ត លហ្ើេោត់បាន15 

លបើកអងគស្បជ៊ុាំអដេមនស្ររដីប៊ុ់រជាលស្ែើនែូេ់ួមស្បជ៊ុាំលៅស្រុកលកះអអ ដូ ត។ មិនមនក់បញ្ញជ ក់ណា16 

មួេលៅកែុងដីកដាំលណាះស្សាេអដេលេើកេកភរដតុងពាក់រ័នាលនះ េកមករិោ់ណាលនាះលទ តមរិត17 

លៅ ក.រ.ែ.រ បានលយាងលៅលេើភរដតុង់បរ់ រ៊ុេ ់៊ុំ លៅស្តង់កអនេងលនសងលៅវិញលទ អដេបង្ហា ញឲ្យ18 

ល ើញថា រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតរិោ់ណាថាកាំូត់លហ្ត៊ុសាដ ប់ែលមេើេ់បរ់ោត់ហ្ែ៊ឹង គឺថាអាែលជឿ19 

ជាក់បាន។ អ៊ុ៊ឹម អែម អះអាងលៅកែុងកថាេ ឌូ ១១៧ ថ្នែលមេើេតប់បរ់ោត់ ថាវមិនោាំបាែ់អដេ20 

រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតស្តូវដាក់បញ្ចូេែលមេើេ់បរ់ រ៊ុេ ់៊ុំ លនាះលទ លដាេសា់ថាលេើងស្តូវអតលយាង21 

លៅលេើបាំអូកថ្នភរដតុងទ្ធាំងអរ់លៅកែុងកាំូត់ស្តលនាះ។ ប ៊ុអនត គឺថាវមិនស្ត៊ឹមស្តូវទ្ធេ់អតលសាះ 22 

អដេថាអែកអរវង់កអងគលហ្ត៊ុណាមួេលនាះអាែដកហ្ូតលែញ លដាេមិនរិោ់ណាលៅលេើភរដតុងអដេ23 

គួ់ឲ្យលជឿជាក់បាន គឺថាដកលែញទ្ធាំងស្រុង លហ្ើេមិនរិោ់ណាលៅកែុងលរែកដីរនែិដាា ន់បរ់េេួនលទ។ 24 

[១៥:០៦:១១]    25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 48 

ក.រ.ែ.រ ក៏េកខានមិនរិោ់ណាលៅលេើភរដតុង់បរ់ ល់ៀេ រន លហ្ើេនិង លៅ លឆ្ង លនាះ1 

អដ់។ សាកសីទ្ធាំងបីលនះបាននដេ់នូវភរដតុងរ៊ុីែង្ហវ ក់ោែ អដេថា អ៊ុ៊ឹម អែម គឺជាលេខាស្រុកលៅកែុងតាំបន់2 

១៣លហ្ើេ។ អ៊ុ៊ឹម អែម អះអាងលៅកែុងែលមេើេតប់បរ់ោត់ស្តង់កថាេ ឌូ ១១០ ថា ក.រ.រ គឺថាលដើមបី3 

លែៀរវងក់រាំអាងលៅលេើភរដតុង់បរ់ ប ៊ុន លធ្ឿន លហ្ើេនិង លរស្ជ ជ៊ឹម ប ៊ុអនដមិនមនអវីអដេអាែ4 

លគែលែញរីក់រិតបានលនាះលទ។ ទី១ ប ៊ុន រួន បានជស្មបលៅ ក.រ.ែ.រ ឯកសា់ D119/149 ស្តង់5 

ែលមេើេ៣០ថា ោត់មិនធាេ ប់អដេបានលៅស្រុកលកះអអ ដូ តលទ។ អ៊ុ៊ឹម អែម អះអាងលៅកែុងកថាេ ឌូ6 

១១០ ថា ប ៊ុន លធ្ឿន បានលេើកលេើងថា អ៊ុ៊ឹម អែម មិនបានែូេ់ួមលៅអងគ់ ជ័េ កែុងនាមលេខាស្រុកហ្ែ៊ឹង 7 

គឺថាលនះមិនស្ត៊ឹមស្តូវលទ។ ប ៊ុន លធ្ឿន បានជស្មបជូន ក.រ.ែ.រ ថាោត់បានែូេ់ួមស្បជ៊ុាំកិែចស្បជ៊ុាំលៅ8 

ថាែ ក់តាំបន ់ លៅអងគ់ ជ័េ អដេ អ៊ុ៊ឹម អែម មនវតតមនលៅទីលនាះ លហ្ើេលេខា ៊ុាំទ្ធាំងអរ់ស្តូវបានោប់  9 

េេួន។ ោត់បានជស្មបលៅ ក.រ.ែ.រ ឯកសា់ D6.1.688, ERN ជាភាសាអង់លគេរ 00384406។ 10 

រូមដកស្រង់៖ “យាេអែម និយាេជាមួេរមមិតត់ បរ់ោត់អាំរីក់ោប់េេួនលេខា ៊ុាំទ្ធាំងអរ់លនាះ 11 

ោត់បាននិយាេថា រួកលនះគឺថាជាប់ពាក់រ័នាជាមួេន៊ឹងេួន” បញ្ចប់ក់ដកស្រង់។ 12 

[១៥:០៨:០០] 13 

ភរដតុង់បរ់ ប ៊ុន លធ្ឿន ដូលែែះគឺថាវពាក់រ័នាលៅន៊ឹងតួនាទី់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម លៅថាែ ក់តាំបន់ 14 

លហ្ើេនិងក់កាំូត់លោេលៅ់បរ់ោត់លៅលេើជនជាតិលវៀតណាមលៅកែុងតាំបន់អដេោត់ស្តួតស្ត។   15 

ក៏ប ៊ុអនតវហាក់បីដូែជាោត់មិនបាននិយាេ។ ប ៊ុអនតមនែាំូ៊ុែអដេមិនបាននិយាេអាំរីតួនាទីជាលេខា16 

ស្រុកលនាះលទ។ ទី២ លរស្ជ ជ៊ឹម បានស្បាប់លៅ ក.រ.ែ.រ ឯកសា់ D118/259 ែលមេើេ៣៩ថា គូៈ17 

កមម ធិ្ក់ស្រុកលកះអអ ដូ តមនល ម្ ះ លរៀង ជាលេខាស្រុក, តសាន ជាអន៊ុ។ ដូលែែះភរដតុង់បរ់ 18 

លរស្ជ ជ៊ឹម គឺថាវមិនរ៊ុីែង្ហវ ក់ោែ  ប ៊ុអនតអ  ៊ីែ៊ឹងៗភរដតុង់បរ់ លរស្ជ ជ៊ឹម គឺរ៊ុីែង្ហវ ក់ោែ លហ្ើេ លស្កេរី 19 

លរៀង បញ្ជូនលែញលៅ គឺថា អ៊ុ៊ឹម អែម លនះក៏បានលេើងលៅជាលេខាស្រុកលកះអអ ដូ ត។ លរស្ជ ជ៊ឹម ក៏20 

បានបញ្ញជ ក់នងអដ់ នាង អ ូែ លៅ តសាន លនះគឺជាអន៊ុលេខាស្រុកលកះអអ ដូ តលនះ គឺថាវរ៊ុីែង្ហវ ក់ោែ21 

លៅន៊ឹងក់ទទួេេ៊ុរស្តូវ់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម អាំរីតួនាទី់បរ់ោត់ផាទ េ់លៅកែុងស្រុកលកះអអ ដូ ត។ លៅ22 

លរេអដេលេើងបានវេតថ្មេឲ្យបានស្ត៊ឹមស្តូវ និងជា់ួមលៅ គឺថាភរដតុងបង្ហា ញយា ងែារ់លហ្ើេថា 23 

អ៊ុ៊ឹម អែម រិតជាលេខាស្រុកលកះអអ ដូ ត លហ្ើេមិនមនគឺថា អែកវិនិែឆ័េអងគលហ្ត៊ុស្បកបលដាេលហ្ត៊ុ24 

នេណាមួេ អាែេេ់ល ើញលនសងរីលនះបានលទ។  25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 49 

ឥេូវលនះលេើង រាំអាងលហ្ត៊ុទី៦ អដេជារាំអាងលហ្ត៊ុ់បរ់ ក.រ.រ។ ក.រ.ែ.រ មនកាំហ្៊ុរ1 

លៅកែុងក់េេ់ល ើញលៅកែុងកថាេ ឌូ ១៤៤ថា អ៊ុ៊ឹម អែម មិនមនជារមជិកគូៈតាំបន១់៣លនាះ។ 2 

បាទ ជាងមីមដងលទៀត អ៊ុ៊ឹម អែម បានទទួេថា ោត់ជារមជិកគូៈតាំបន់១៣។ អ៊ុ៊ឹម អែម បានស្បាប់លៅ3 

មជឈម ឌូ េឯកសា់កមពជុាដូែតលៅ រូមោក់នូវ េ ីបទី២។ 4 

[១៥:១០:១៧] 5 

  (ក់បង្ហា ញឯកសា់ជារាំលេង) 6 

“លឆ្េើេ៖ តសា ង េ្ុាំលនាះ រូលសាម លនាះ ោត់ថា រ៊ុីលៅ បានលគដាំលេើងេ្ុាំ ស្បគេ់ឲ្យេ្ុាំលធ្វើ។ រួ់៖ 7 

(ឮមិនែារ់)។ លឆ្េើេ៖ ប ៊ុនេ្ុាំលធ្វើហ្ែ៊ឹងតិែអដ់ មួេឆែ ាំអីហ្ែ៊ឹង។ តោត់ដកឲ្យមកលៅបាត់ដាំបង។ រួ់៖ 8 

(ឮមិនែារ់)។ លឆ្េើេ៖ ោរ លៅជាមួេេ្ុាំ។” 9 

(បញ្ចប់ក់បង្ហា ញឯកសា់ជារាំលេង) 10 

លោក កលូមន លេនន៖ី 11 

  អ៊ុ៊ឹម អែម លនះ ោត់បាននិយាេអាំរីក់ដាំលេើងប៊ុូយរ័កដិលនះ លដាេលស្បើពាកយលរែន៍ដូែលៅ  12 

រូមោក់នូវ េ ីបទី៣។  13 

 (ក់បង្ហា ញឯកសា់ជារាំលេង) 14 

“លទ េ្ុាំលធ្វើជាំនួរស្បធានេ្ុាំហ្ែ៊ឹង បានអតែូេជារមជកិលទណ៎ា។ រួ់៖ រមជកិតាំបន់? លឆ្េើេ៖ 15 

ោរ។” 16 

(បញ្ចប់ក់បង្ហា ញឯកសា់ជារាំលេង) 17 

[១៥:១១:២៥] 18 

លោក កលូមន លេនន៖ី 19 

អ៊ុ៊ឹម អែម ក៏បាននិយាេនងអដ់ ថាតម ៊ុក ជាអែកបញ្ជូនោត់រីតអកវលៅឲ្យលធ្វើ -- លៅលធ្វើក់លៅ20 

គូៈតាំបន់។ អ៊ុ៊ឹម អែម បានទទួេសាគ េ់ថា ោត់បាន -- លគបានដាំលេើងប៊ុូយរ័កដិឲ្យលៅជារមជិក21 

តាំបន១់៣ លហ្ើេោត់កន់តួនាទីលនះស្បអហ្េជាមួេឆែ ាំ ម៊ុនន៊ឹងលគបញ្ជូនលៅកន់ភូមិភាគពាេ័រយ អដេ22 

រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតបានល ើញ គឺថា តម ៊ុក បានបញ្ជូនោត់លៅភូមិភាគពាេ័រយលនាះ លដើមបីលធ្វើក់23 

លបាររមអ តលៅទីលនាះ។  24 

 វិធ្ីសាស្ររតអដេលោទលេើងជាបញ្ញា  លេើលេើងជាបញ្ញា លដាេរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតលនះ គឺថា25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 50 

អ៊ុ៊ឹម អែម លនះ បានបាំលនេើរែាំលពាះតួនាទី់បរ់ោត់ ជារិលររលៅកែុងកថាេ ឌូ ១៤៧ មិនមនក់លយាង 1 

លហ្ើេេកខានមិនបានរនយេ់ ថាលហ្ត៊ុអវីក៏មិនេកែាំូ៊ុែលនះេកមកល់ៀបរាប់នង។  2 

[១៥:១២:២៦] 3 

ែាំលពាះរាំអាងលហ្ត៊ុទី៥ វិញ ក.រ.ែ.រ មនកាំហ្៊ុរ មិនអមនថាលដាេសា់ថាមិនវេតថ្មេលៅ4 

លេើក់ទទួេសាគ េ់់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម លដាេផាទ េ់លនាះលទ ប ៊ុអនដក៏មិនរ៊ុីែង្ហវ ក់ោែ លៅន៊ឹងែលមេើេ់បរ់5 

សាកសីនងអដ់។ ក.រ.ែ.រ បានរនែិដាា នថា រនែិដាា នស្តង់កថាេ ឌូ ១៤៤ ថ្នដីកដាំលណាះស្សាេ     6 

ថា សាកសីយា ងលស្ែើនបាននដេ់នូវភរតតុងជាក់ោក់ថា អ៊ុ៊ឹម អែម គឺជាស្បធានរមគមនា់ី ជាជាង7 

រមជិកគូៈតាំបន់១៣។ ប ៊ុអនតមិនមននេលហ្ត៊ុណាមួេ ថាតួនាទីមួេលនះ វ -- ក់កន់តួនាទីមួេ 8 

វអាែេ៊ុបលោេ ឬឲ្យលគដកតួនាទី់បរ់ោត់លនសងលនាះលទ។ គឺថាទី១ គឺអ៊ុ៊ឹម អែម ោត់ដ៊ឹកនាាំស្ររតីលៅ9 

កែុងតាំបន់កែុងលរេអតមួេ អដេោត់ក៏ជារមជិកគូៈតាំបន់១៣អដ់។ ឧទ្ធហ្់ូ៍ លមឿង លវ៉ាត លនះ 10 

អដេជាកមម ភិបាេមែ ក់លៅកែុងតាំបន់១៣ បានស្បាប់ ក.រ.ែ.រ ឯកសា់ D119/83 ស្តង់ែលមេើេ១៨ 11 

រូមដកស្រង់៖ “យាេអែម គឺជាអន៊ុគូៈតាំបន់១៣ លហ្ើេទទួេបនទកុខាងអនែកស្ររតីលៅកែុងតាំបន់លនះ។ 12 

លេើងអាែនិយាេបានថា ោត់គឺជារមជិកគូៈអែិថ្ស្រនតេ៍តាំបន់១៣ក៏បានអដ់” បញ្ចប់ក់ដកស្រង់។ 13 

[១៥:១៣:៤៩] 14 

លមឿង លវ៉ាត លនះ ក៏បានលេើកលេើងនងអដ់ ស្តង់ែលមេើេ២០។ លៅលរេអដេោត់ែូេ់ួមស្បជ៊ុាំលៅ15 

គូៈតាំបន១់៣ គឺថាោត់អតងអតរ់លរ់លៅេែងរាំប៊ុស្ត អដេថាតលរឿន លន្ើជូនលៅ យាេអែម អដេ16 

ថាជូនរមមិតតនា់ី អែម រមជិកគូៈអែិថ្ស្រនតេ៍តាំបន់១៣។ លរស្ជ ជ៊ឹម អដេជាអន៊ុលេខាស្រុក17 

ស្តាំកក់បានស្បាប់លៅ ក.រ.ែ.រ ស្តង់ឯកសា់ D118/259 ែលមេើេ៤០ ថា លរស្ជ ជ៊ឹម បានគិតថា អ៊ុ៊ឹម 18 

អែម រូមដកស្រង់៖ “គឺថាោត់គឺជារមជិកគូៈតាំបន់ លហ្ើេក៏ទទួេេ៊ុរស្តូវអនែកស្ររតី រីលស្ពាះោត់19 

អតងអតលៅលធ្វើក់លៅតមស្រុកនានាកែុងតាំបន់១៣”។ អ៊ុ៊ឹម អែម រាយាមលធ្វើឲ្យអនតរាេលៅដេ់ភរតតុង20 

់បរ់ លរស្ជ ជ៊ឹម អដេលេើកលេើងស្តង់កថាេ ឌូ ១២៧ ថា លរស្ជ ជ៊ឹម បានស្បាប់លៅ ក.រ.ែ.រ ថា 21 

អ៊ុ៊ឹម អែម មិនអមនជាលេខាតាំបន់លទ ក៏ប ៊ុអនដរហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិមិនបានអះអាងថា អ៊ុ៊ឹម អែម គឺ22 

ជាលេខាតាំបន់លនាះលទ។ ប ៊ុអនដបានអះអាងថា ោត់គឺជារមជិកគូៈតាំបន់ លហ្ើេភរតតុង់បរ់ លរស្ជ 23 

ជ៊ឹម លនះ គឺថាវរ៊ុីែង្ហវ ក់ោែ អតមដង។ ប ៊ុន លធ្ឿន អដេជារមជិកគូៈកមមក់ ៊ុាំរនេងុបានជស្មបជូន 24 

ក.រ.ែ.រ ឯកសា់ D118/274 ែលមេើេ២៩។ រូមដកស្រង់៖ “លៅលរេលនាះ អវីៗទ្ធាំងអរ់ គឺថាជា25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 51 

រមៃ ត់ េ្ុាំស្ោន់អតឮថា តរូអវន ក់ដក តរូអវន លនះ គឺយាេអែម ស្បអហ្េជាលដាេសា់ោត់ជា1 

រមជិកតាំបន់។ មនបញ្ញា រី់ ទី១ ែារ់លហ្ើេពាក់រ័នាលៅន៊ឹងរាំូួ់និងែលមេើេ។ លៅលរេអដេោត់2 

និយាេរីថា តាំបន់១៤ហ្ែ៊ឹង គឺក់រិតតាំបន់១៣លទ។ លៅកែុងរម័េលនាះ អត់មនតាំបន់១៤ លទ។ លហ្ើេ 3 

តលរឿន ហ្ែ៊ឹង គឺជាលេខាតាំបន់១៣។ ទី២ ែលមេើេលនះឆ្េះុបញ្ញជ ក់ឲ្យល ើញយា ងែារ់ថា អ៊ុ៊ឹម អែម េេួន4 

ោត់បានទទួេសាគ េ់ថា លៅលរេអដេ តលរឿន ោកលែញរីតាំអូងលនាះ គឺថាោត់ក៏លេើងលៅជាជាំនួរ5 

ជារមជិកតាំបន់។ អ៊ុន រ៊ុភារ អដេជាកងទ័របកសក៊ុមមេុនីរតកមពជុាបានស្បាប់ ក.រ.ែ.រ លៅកែុង 6 

ឯកសា់ D118/78 ែលមេើេ៨។ រូមដកស្រង់៖ “េ្ុាំដ៊ឹង អ៊ុ៊ឹម អែម គឺជារមជិកគូៈតាំបន់១៣ 7 

លដាេសា់េ្ុាំល ើញ់ូបងត់បរ់ោត់ហ្ែ៊ឹងលៅកែុងទរសនាវដដី លៅកែុង់បបអេម់ស្កហ្ម។ លៅកែុង់ូបងត8 

ហ្ែ៊ឹង គឺោត់លរេៀកពាក់លខាអាវលមម ធ្មមត លហ្ើេឈ់អតមែ ក់ឯង។ លៅកែុង់ូបងតហ្ែ៊ឹងមនរ់លរ់ថា 9 

អ៊ុ៊ឹម អែម គូៈតាំបន់១៣។ 10 

[១៥:១៧:០២] 11 

រួន ម៊ុត អដេជាកមម ភិបាេភូមិភាគនិ់តីបានជស្មបជូនលៅរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតលៅស្តង់ 12 

ឯកសា់ D219/37 ែលមេើេ១៧ ថា អ៊ុ៊ឹម អែម គឺជារមជិកថ្នគូៈតាំបន់១៣។ រួន ម៊ុត ក៏បានលឆ្េើេ13 

ស្បាប់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតស្តង់ែលមេើេ១៨ រូមដកស្រង់៖ “េ្ុាំដ៊ឹង លហ្ើេេ្ុាំល ើញោត់លដាេសា់ថា 14 

ោត់ហ្ែ៊ឹងមកលបើកអងគស្បជ៊ុាំ លហ្ើេលធ្វើក់លៅកអនេងអដេេ្ុាំ់រ់លៅ” រូមដកបញ្ចប់។ រួន ម៊ុត ហ្ែ៊ឹងក៏15 

បានបអនថមស្តង់ែលមេើេ២៥ ថា “អ៊ុ៊ឹម អែម ស្តួតស្តលៅលេើតាំបន់តូែ អនែកតូែមួេលទ លៅកែុងតាំបន់ហ្ែ៊ឹង 16 

ដូែជា អនែកខាងកសាងស្បឡាេ អនែកខាងជីក អនែកខាងលេើកទាំនប់ ជីកស្បឡាេជាលដើម លហ្ើេនិងអនែក17 

ខាងលរដាកិែច។ ជ៊ឹម ស្ជាវ អដេលៅកង លធ្វើក់លៅកងែេ័តលនាះ បានស្បាប់លៅរហ្លៅស្កមលរ៊ុើប18 

អលងេតលៅស្តង់ឯកសា់ D119/13 ែលមេើេ៦ ថា អ៊ុ៊ឹម អែម -- រូមដកស្រង់៖ “មនតួនាទីលៅកែុងគូៈ19 

លេតតតអកវ” បញ្ចប់ក់ដកស្រង់។ ជ៊ឹម ស្ជាវ បានដ៊ឹងលនះ លដាេសា់ថា អ៊ុ៊ឹម អែម រូមដកស្រង់៖ 20 

“អតងអតឲ្យេ្ុាំលៅលៅស្បជាជនលៅកែុងភូមិ និង ៊ុាំ លដើមបីមកស្បជ៊ុាំលៅតមក់ដាា នកងែេ័ត។ 21 

[១៥:១៨:៣០] 22 

អ ៊ុេ លហ្ឿន អដេលធ្វើក់លៅកែុងស្រុកស្តាំកក់ បានស្បាប់លៅរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេត លៅឯក-23 

សា់ D193/8.2 ែលមេើេ១០ រូមដកស្រង់៖ “យាេអែម គឺថាមនឋានៈលេេ៣ លៅកែុងតាំបន់១៣    24 

តលរឿន គឺលេេ១, តម៊ុត លេេ២, តកឺ លេេ៣ លហ្ើេយាេអែម ហ្ែ៊ឹងមកជាំនួរ តកឺ” បញ្ចប់ក់25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 52 

ដកស្រង់។ គឺថារហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតមិនបានរិោ់ណាឲ្យបានេអិតេអន់លៅលេើភរតតុងទ្ធាំងអរ់1 

លនះលទ។ រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតេកខានមិនបានរិោ់ណាលៅលេើភរតតុង់បរ់ ម៊ុេ លអង អដេជា2 

លេខាស្រុកបលវេលៅកែុង់បបកមពជុាស្បជាធិ្បលតេយ។ ម៊ុេ លអង បានជស្មបជូនរហ្លៅស្កមលរ៊ុើប3 

អលងេតកែុងឯកសា់ D219/294 ែលមេើេ១២៧ រូមដកស្រង់៖ “េ្ុាំសាគ េ់យាេអែម មករីតអកវ លហ្ើេ4 

ោត់ជារមជិកតាំបន់១៣” បញ្ចប់ក់ដកស្រង់។ 5 

ក.រ.ែ.រ ក៏បាន -- ក៏េកខានមិនបានរិោ់ណាភរតតុង់បរ់ រ៊ុេ ់៊ុំ និង េ៊ឹម ថ្វ៉ា។ រ៊ុេ ់៊ុំ 6 

អដេលធ្វើក់លៅលកះអអ ដូ តលនាះ បានជស្មបជូន ក.រ.ែ.រ កែុងឯកសា់ D119/108 ែលមេើេ៤៥ 7 

រូមដកស្រង់៖ “យាេអែម គឺជាគូៈតាំបន់១៣ យាេអែម ទទួេេ៊ុរស្តូវក៊ុម់ៗ ស្ររដីកងក៊ុម់ កង8 

ស្ររដី ក៏ដូែជាកងប៊ុ់រៗតាំបន់១៣អដ់” បញ្ចប់លោកស្រី។ េ៊ឹម ថ្វ៉ា គឺជានី់សា់តាំបន់លៅកែុងលេតតតអកវ 9 

បានជស្មបជូន ក.រ.ែ.រ ស្តង់ឯកសា់ D219/636 ែលមេើេ៣៨ រូមដកស្រង់៖ “តទិតយ និង 10 

យាេអែម ទ្ធាំងអរ់ហ្ែ៊ឹងគឺលៅថាែ ក់តាំបន់លហ្ើេ”។ រូមបីអត អ៊ុ៊ឹម អែម េេួនឯងលៅកែុងកថាេ ឌូ ១៣០ 11 

ទទួេសាគ េ់ថា េ៊ឹម ថ្វ៉ា លនះបាននដេ់ភរដតុងលដាេផាទ េ់អដេមនតថ្មេទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងតួនាទី់បរ់ អ៊ុ៊ឹម 12 

អែម ជារមជិក់បរ់គូៈតាំបន់១៣។ ប ៊ុអនត ក.រ.ែ.រ លៅអតស្ោនលោេភរដតុងទ្ធាំងលនះលដាេ13 

មិនមនក់រនយេ់លហ្ត៊ុនេណាលេើេ។ 14 

[១៥:២១:០៦] 15 

លដើមបី្នដេ់លរែកដីរនែិដាា ន់បរ់ ក.រ.ែ.រ ថា អ៊ុ៊ឹម អែម មិនអមនជារមជិកគូៈ16 

តាំបន១់៣លនាះ លេើងស្តូវអតបដិលរធ្ក់ទទួេសាគ េ់់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម េេួនឯងផាទ េ់រិន អាំរីតួនាទី់បរ់17 

ោត់ លហ្ើេនិងបដិលរធ្ែលមេើេ់បរ់សាកសី១០នាក់អដេថា អ៊ុ៊ឹម អែម លនះគឺមនតួនាទីជារមជិក    18 

គូៈតាំបន១់៣ អដេជាតួនាទីមួេដាែ់លដាេអេករីតួនាទី់បរ់ោត់ជាស្បធានរមគមនា់ី។ លហ្ើេ19 

លតើល់ឿងរា៉ា វអវីអដេជាែលមេើេ់បរ់លដើមប ដូ ៊ឹង់ដាបបលវូីលនះ លេើងអាែេកមកលធ្វើលម ែឲ្យវរ៊ុីោែ  ថា 20 

អ៊ុ៊ឹម អែម គឺរិតជារមជិកតាំបន់១៣។  21 

ពាក់រ័នាលៅន៊ឹងត៊ុេយភារថ្នភវនីេភារ អដេថា អ៊ុ៊ឹម អែម គឺថាបានោក់លេៀមអាំរីតួនាទី់បរ់22 

ោត់កែុងរម័េអេម់ស្កហ្មថា ោត់មិនអមនជារមជិកតាំបន់១៣ ប ៊ុអនដោត់ស្ោន់អតនិយាេថា ោត់ជា23 

ស្បធានរមគមនា់ីកែុងតាំបន់អតប ៊ុលណាណ ះ ស្ត៊ឹមស្តូវលហ្ើេ ឬក៏ថា អ៊ុ៊ឹម អែម ដ៊ឹងអាំរីតួនាទី់បរ់ោត់ 24 

លហ្ើេទទួេសាគ េ់ស្បាប់មជឈម ឌូ េឯកសា់កមពជុាថា ោត់គឺរថិតលៅកែុងតាំបន់១៣ អដេវដាែ់រីតួនាទី25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១១  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 53 

់បរ់ោត់ជាស្បធានរមគមនា់ី។ មិនមនអែកអរវង់កអងគលហ្ត៊ុស្បកបលដាេលហ្ត៊ុនេណាមួេអាែ1 

វេតថ្មេលៅលេើភរដតុងឲ្យបានស្ត៊ឹមស្តូវ លហ្ើេអាែ្នដេ់ក់លធ្វើលរែកដីរនែិដាា ន ដូែក់រនែិដាា ន2 

់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេតលនាះលទ។ បាទែាំូ៊ុែលនះ គឺថាលេើងេ្ុាំរូមបញ្ចប់ក់លេើកលេើងលៅកែុង3 

ប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍លៅលេើដីកដាំលណាះស្សាេ់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងេត។ 4 

លហ្ើេលបើរិនណាមនរាូំ ួ់អវី គឺថាេ្ុាំលស្តៀម់ួែរាេ់លដើមបីលឆ្េើេលៅន៊ឹងរាំូួ់ទ្ធាំងលនាះ។ 5 

លហ្ើេលេើងេ្ុាំក៏រ៊ុាំស្បតិោ់ឹកអដេនូវ -- ស្បតិោ់ឹកនូវអវីអដេេ្ុាំបានលេើកលេើងអមាញ់មិញេកលៅលមើេ6 

នងអដ់។ 7 

[១៥:២៤:១៣] 8 

ស្បធានអងគប៊ុល់៖ 9 

លោកស្រះរាជអាជ្ា ែប់លហ្ើេលរែកដីរនែិដាា ន់បរ់លោក? អ  ៊ីែ៊ឹង-- 10 

លោក នកីឡូារ គមូអជន៖ 11 

រូមអ់គ៊ុូលោកស្បធាន។ លេើងេ្ុាំបានបញ្ចប់នូវសា់ណា់់បរ់លេើងេ្ុាំលហ្ើេ លបើរិនជា12 

លោកស្បធាន លោកលៅស្កមមនរាំូួ់អី េ្ុាំអាែន៊ឹងលឆ្េើេបាន។ 13 

ស្បធានអងគប៊ុល់៖ 14 

រួ់លដញលដាេអីតលៅលទៀតលទ លស្កេរីបានបញ្ចប់លរែកដីរនែិដាា ន។ អ  ៊ីែ៊ឹងរូមអ់គ៊ុូបាទ។  15 

អ  ៊ីែ៊ឹងមិនមនអវីអងមលទៀតលទ លហ្ើេេ្ុាំស្បករលៅលរេហ្ែ៊ឹងអតមដង រវនាក់លៅថ្ងៃលនះ គឺ16 

បញ្ចប់លៅលរេលនះ លហ្ើេលេើងបនដរវនាក់លៅស្រ៊ឹកអរអកតលៅលទៀតលៅលម ងដប់បាទ៕ 17 

(រវនាក់ផាអ កលៅលម ង ១៥:២៥ នាទី) 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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