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ម្បកាសសាលម្ក្រក្នុង្សំណុំហរឿង្ ០០២/០២ 

 

រៅក្កមសាលាដបំងូ៖ 

 រៅក្កម និេ ណ ន  ជាក្បធាន  

 រៅក្កម កលូឌា រវេនស៍ (Judge Claudia FENZ) 

 រៅក្កម យ៉ា  ស ខន 

 រៅក្កម វសង់ម៉ា ក ឡាវវន៍  

 (Judge Jean-Marc LAVERGNE) 

 រៅក្កម យូ  ឧតតរា 

 រៅក្កម ធូ មណី (បក្មុង) 

 រៅក្កម ម៉ា ទីន ខា   បគីន (បក្មុង) 

 (Judge Martin KAROPKIN) 
ក្កឡាបញ្ជសីាលាដបំងូ៖ 

រលាកក្សី វស ក េវ ឌ្ឍី 

 រលាក េឹម ស  យវ ង 

 រលាកក្សី រសេីន   ីរវ ត (Ms. Celine Rivat) 

 កញ្ញា  ជា ស ីវវ័ង 

 រលាក មីរេន ចូវ នស ី វ ចច 

 (Mr. Milan Jovancevic) 

 រលាក អ ីេីន័  រគលឌី្ស ហ្វ្រេ យ  

 (Mr. Elinor Gladys Fry) 

កា ចយេយ័សវក្រះរាជអាជាា ៖ 

  រលាកក្សី ជា លាង 

  រលាក នីកូឡាស គូមវជន                           

(Mr. Nicolas KOUMJIAN) 
  រលាក រសង ប  នឃាង 

 កញ្ញា  ស ង ឆវ័ន ត 

 រលាក  វីរេលមម សមីត (Mr. William SMITH) 

 រលាក វងំសង់ វ យដ៍ រដសាម ឯេ  

 (Mr. Vincent de wilde d’ESTMAEL) 
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 រលាក ក្សា   តនៈ 

 រលាក ក្ាវីស រេ  (Mr. Travis FARR) 

ជនជាបរ់ោទ៖ 

 រលាក នួន ជា 

 រលាក រខៀវ សំផន 

រមធាវកីា ពា កតជីនជាបរ់ោទ 

 រលាក ស ន អ  ណ 

 រលាក  វ ចចទ័  កូរប៉ា (Mr.Victor KOPPE) 

 រលាកក្សី ដូ ីន ជិន (Ms. Doreen CHEN) 

 រលាក គង់ សំអ ន 

 កញ្ញា  អង់ា វគីសរស (Ms. Anta GUISSE)  

រមធាវតីណំាងរដើមបណដ ងឹ ដឋបបរវណី៖ 

 រលាក ររជ អងគ 

 រលាកក្សី ម៉ា  ី វគី  ូដ៍(Ms.Marie GUIRAUD) 

 រលាក រឡា ជ នធី 

 រលាក សំ ស គង់ 

 រលាក វ ង គឹមសួន 

 រលាក វវ ន រៅ 

 រលាក គឹម រម៉ាងឃី 

 រលាកក្សី រជត វណណ េី 

 រលាកក្សី ទី ក្សុីនណា 

 រលាកក្សី ស ីន ស វ ន 

 រលាក ហ្វ្វេង់ស័  ររគ ក្ទ ី

 (Mr.Francoise GAUTRY) 

វផែកក្គបក់្គងត លាកា ៖ 

 រលាកក្សី សួ ស ទ្ធា វ ី

 រលាកក្សី េី ស ផេ 
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ថ្ងៃទី១៦ វខ វចចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨  ទំរ័  i 
បញ្ជរី ម្ ះអែកនយិយ៖ 

ភាសាវដេបានរក្បើ រេើកវេងវតមនកា បញ្ញជ ក់រផសងរទៀតរៅកែុងក្បតិោ ឹក 

 

 

អែកនយិយ ភាសា 

រៅក្កម និេ ណ ន (ក្បធានអងគជំន ំ) វខម  
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សំណ ំរ ឿងក្រវមទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                          

ថ្ងៃទី១៦ វខ វចចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨  ទំរ័  1 

ក្ិចចដហំណើរការនតីិវិធី 1 

[០៩:២៩:២០] 2 

(រៅក្កមចូេកែុងបនទប់សវនាកា ) 3 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 4 

អងគយុច ះ! 5 

ថ្ងៃរនះ ថ្ងៃស ក្ក ទី១៦ វខវចចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងថ្នអងគជំន ំជក្មះវចសាមញ្ា6 

កែុងត លាកា កមពជុា ក្បកាសបនដកិចចដំរណើ កា សវនាកា ជាសាធា ណៈ ក្បកាសសាេក្កមវចនិចិ័យរេើ7 

សំណ ំរ ឿង០០២/០២ វដេជាវគគរី  ថ្នសំណ ំរ ឿង០០២ ច ះថ្ងៃទី១៩ វខកញ្ញា  ឆ្ែ ំ២០០៧ អ.វ.ត.ក/អជ8 

សដ វដេមនជនជាប់រោទរ ម្ ះ នួន ជា រកើតរៅថ្ងៃទី០៧ វខកកកដា ឆ្ែ ំ១៩២៦ និង រខៀវ សំផន រកើត9 

រៅថ្ងៃទី២៧ វខកកកដា ឆ្ែ ំ១៩៣១។  10 

ក្កឡាបញ្ជីសវនាកា  រលាកក្សី វស ក េវ ឌ្ឍី រ ើងរាយកា ណ៍អំរីសាា នភារវតតមន អវតតមន 11 

ភាគីវដេក្តូវបានអរញ្ជើញឲ្យចូេ ួមរៅកែុងកិចចដំរណើ កា សវនាកា រៅក្រឹករនះ។  12 

[០៩:៣១:២៤] 13 

ក្កឡាបញ្ជ៖ី 14 

សូមរោ ររលាកក្បធាន សក្មប់សវនាកា រៅថ្ងៃរនះ ក្កឡាបញ្ជីកត់សមគ េ់រឃើញថា ក្គប់ 15 

ភាគីទ្ធងំអស់រនះថ្នរ ឿងកដីរនះ មនវតតមន។ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ 16 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 17 

បាទ អ គ ណរលាកក្សី វស ក េវ ឌ្ឍី។  18 

ម ននឹងចូេដេ់កា ក្បកាសសាេក្កម អងគជំន ំជក្មះសរក្មចរេើសំរណើស ំ បស់ នួន ជា ជាម ន19 

សិន។ អងគជំន ំជក្មះបានទទួេេិខិតស ំេះបង់សិទាិចូេ ួមកែុងសវនាកា រដាយផ្ទទ េ់កែុងបនទប់សវនាកា 20 

រនះ  បស់ជនជាប់រោទ នួន ជា ច ះថ្ងៃទី១៦ វខវចចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨ វដេបានបញ្ញជ ក់ថា រដាយោត់មន21 

បញ្ញា ស ខភារ ឈឺកាេ ឈឺចរងកះ មិនអាចអងគយុយូ បាន និងមិនអាចផចង់អា មមណ៍បានយូ  រវើយខលួន22 

ោត់ស ំេះបង់សិទាិចូេ ូម និងមនវតតមនរដាយផ្ទទ េ់រៅកែុងបនទប់សវនាកា រៅក្រឹកថ្ងៃទី១៦ វខវចចិិកា 23 

ឆ្ែ ំ២០១៨។  24 

បានរឃើញកំណត់រវត រិនិតយស ខភារ បស់ជនជាប់រោទ នួន ជា វដេរធេើរ ើងរដាយក្គូររទយ25 
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អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ ក្បកាសសាេក្កមកែុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២  
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ក្បោកំា រិនិតយ រាបាេ វងទ្ធសំ ខភារជនជាប់រោទរៅ អ.វ.ត.ក ច ះថ្ងៃទី១៦ វខវចចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨ 1 

បានកត់សមគ េ់អំរីសាា នភារស ខភារ បស់រលាក នួន ជា រៅថ្ងៃរនះថា មនអាកា ៈឈឺខែង ឈឺចរងកះ 2 

រធងរធាង មិនអាចអងគយុយូ បាន ចង្វេ ក់របះដូងរដើ មិនសូវរទៀងទ្ធត់ និងឈឺរពាះ និងបានផដេ់អន 3 

សាសន៍ថា រលាក នួន ជា អាចចូេ ួមសវនាកា កែុង យៈររេខលី រៅាមសាា នភារជាក់វសដង។ រដាយ4 

វផែករេើមូេដាឋ នរនះ និងរយងាមបទបបញ្ាតតិថ្នវចធាន៨១(៥) ថ្នវចធានថ្ផទកែុង អ.វ.ត.ក អងគជំន ំជក្មះ5 

សរក្មចឲ្យជនជាប់រោទ នួន  ជា ចូេ ួមកែុងសវនាកា កែុង យៈររេខលី និងបនាទ ប់មក អន ញ្ញា តឲ្យជន6 

ជាប់រោទ នួន ជា ចូេ ួម និងាមដានកិចចដំរណើ កា សវនាកា ក្បកាសសាេក្កមរេើសំណ ំរ ឿង7 

០០២/០២ រីចមៃ យ គឺរីបនទប់ឃ ំខលួនមួយ សាិតរៅរក្កាមសាេសវនាកា រនះ ាម យៈឧបក ណ៍រសាត8 

ទសសន៍សក្មប់ យៈររេសវនាកា ក្បកាសសាេក្កមរៅក្រឹករនះ។  9 

[០៩:៣៣:៣៦] 10 

រវើយោប់រីររេវដេរលាក នួន ជា មិនអាចអងគយុបានទីរនះ រវើយជក្មបរលាក នួន ជា 11 

ថាកែុងឱកាសណាវដេរលាកមិនអាចអងគយុបាន រយើងនឹងអន ញ្ញា តឲ្យរលាកអាចច ះរៅាមដានកិចច12 

ដំរណើ កា សវនាកា រៅបនទប់រីខាងរក្កាម ក្ោន់វតរេើកថ្ដសញ្ញា ក្បាប់រយើង រវើយនិងរយើងឲ្យ បង្វគ ប់13 

ឲ្យអន  កសមនទី ឃ ំឃាងំវដេរៅជិត នួន ជា ជួយសក្មបសក្មួេ និងនាោំត់ច ះរៅរក្កាម រវើយនិង14 

ជួយសក្មបសក្មួេោត់ផង។ រវើយបង្វគ ប់ឲ្យប គគេិកវផែករសាតទសសន៍ ភាជ ប់ក្បរ័នារសាតទសសន៍15 

សក្មប់ជនជាប់រោទ នួន ជា អាចចូេ ួម និងាមដានកិចចដំរណើ កា សវនាកា ក្បកាសសាេក្កមរី16 

ចមៃ យ កែុងអំ ុងររេដំរណើ កា សវនាកា រៅក្រឹករនះ។  17 

រដាយវ ករលាក រខៀវ សំផន អងគជំន ំជក្មះអន ញ្ញា តឲ្យអងគយុរៅវកប កវនលងរមធាវី បស់ខលួន 18 

 វូតដេ់ររេណារៅក្កមអងគជំន ំជក្មះបង្វគ ប់ឲ្យអន  កសមនទី ឃ ំឃាងំនាខំលួនរលាក មកអងគយុរៅម ខ19 

រាងរឈើ ម ខរាងក្កចករសះ វដេរៅរីម ខអងគជំន ំជក្មះ។ រវើយអងគជំន ំជក្មះក៏អន ញ្ញា តផងវដ  ឲ្យ20 

រលាកអាចោករចញរីបនទប់សវនាកា រៅបនទប់ទឹកបាន កែុងក ណីមនតក្មូវកា រក្បើក្បាស់បនទប់ទឹក 21 

រដាយមិនោបំាច់ស ំកា អន ញ្ញា តរីអងគជំន ំជក្មះរទ។  22 

អងគជំន ំជក្មះសូម ំឭកដេ់ភាគី និងសាធា ណជនផងវដ ថា ររេរនះអងគជំន ំជក្មះក្បកាសនូវ23 

រសចកដីសរងេបថ្នសាេក្កមវតប៉ា រណាណ ះ រដាយសំអាងរវត វដេមនអាន ភារាមផលូវចាប់ គឺជា24 

សំអាងរវត វដេស រស ររញរេញជាលាយេកេណ៍អកស រៅកែុងសាេក្កម វដេមនជាភាសាវខម  25 
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អងគជំន ំជក្មះវចសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ ក្បកាសសាេក្កមកែុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២  

សំណ ំរ ឿងក្រវមទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                          

ថ្ងៃទី១៦ វខ វចចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨  ទំរ័  3 

ភាសាអង់រគលស និងភាសាបារំាង វដេអងគជំន ំជក្មះនឹងរចញរៅកែុងររេសមក្សបខាងម ខ។ និងសូម1 

ជក្មបផងវដ ថា រៅកែុងរសចកដីសរងេបរនះ អងគជំន ំជក្មះនឹងរក្បើពាកយ អ.វ.ត.ក ជាអកស កាត់ជំនួស2 

ឲ្យពាកយថា “អងគជំន ំជក្មះ វចសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា”។  3 

[០៩:៣៦:០០] 4 

តរៅរនះរយើងនឹងក្បកាសនូវរសចកដីសរងេបថ្នសាេក្កមរេើសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ វដេមន5 

ខលឹមសា ដូចខាងរក្កាមរនះ៖ 6 

រសចកដីរផតើម និងក្បវតតិសំណ ំរ ឿងរដាយសរងេប។ ជាបញ្ញា បឋម អងគជំន ំជក្មះកត់សមគ េ់ថា 7 

កែុងចំរណាមបញ្ញា ទ្ធងំឡាយ ភាគីបានរេើករ ើងអំរីបញ្ញា នានា ពាក់រ័នានឹងកា ជូនដំណឹងអំរីកា រោទ8 

ក្បកាន់ និង វចសាេភារថ្នសំណ រំ ឿង០០២/០២ រដាយអងគជំន ំជក្មះរដាះក្សាយរេើសំរណើស ំទ្ធងំអស់9 

រនះ រដាយេមែិតរៅកែុងសាេក្កមររញរេញជាលាយេកេណ៍អកស ។ សំណ ំរ ឿង០០២ ពាក់រ័នានឹង10 

កា ទទួេខ សក្តូវ បស់ នួន ជា និង រខៀវ សំផន ចំរពាះឧក្កិដឋកមមវដេបានក្បក្រឹតតរៅកែុងអំ ុង បប11 

កមពជុាក្បជាធិបរតយយ ោប់ថ្ងៃទី១៧ វខរមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៥  វូតដេ់ថ្ងៃទី០៦ វខមករា ឆ្ែ ំ១៩៧៩។ 12 

រក្កាយរីសវរៅក្កមរស ើបអរងកតបានរចញដីកាដំរណាះក្សាយ ច ះថ្ងៃទី១៥ វខកញ្ញា  ឆ្ែ ំ២០១០ វដេ13 

បានបញ្ចប់កា រស ើបសួ ាមផលូវត លាកា  រដាយរក្បើ យៈររេអស់ជិត៣ឆ្ែ ំមក នួន ជា និង រខៀវ សំផន 14 

ក្តូវបានបញ្ជូនមកជំន ំជក្មះ។  15 

រីដំបូងរ ើយសំណ ំរ ឿងរនះ មន ួមបញ្ចូេជនជាប់រោទរី នាក់រផសងរទៀត គឺ រអៀង ធី  ចទា និង 16 

រអៀង សា ី។ រៅកែុងឆ្ែ ំ២០១១ កិចចដំរណើ កា នីតិវចធីក្បឆំ្ងនឹង រអៀង ធី ចទា ក្តូវបានផ្ទែ ក រវើយបទ17 

រោទក្បកាន់ទ្ធងំឡាយក្បឆំ្ងនឹង ូបោត់ក្តូវបានបំវបករចញរីសំណ ំរ ឿង បនាទ ប់រីអងគជំន ំជក្មះ ក18 

រឃើញថា ោត់មិនមនសមបទ្ធក្គប់ក្ោន់រដើមបីចូេ ួមកែុងសវនាកា  រដាយសា វតជំងឺវរងេងវង្វេ ន់សាម  តី 19 

វដេរចះវតវចវតតន៍រៅម ខ។ រអៀង ធី ចទា បានទទួេម ណភារ រៅកែុងឆ្ែ ំ២០១៥។ រអៀង សា ី វដេជា20 

សាេ មី បស់ោត់បានទទួេម ណភារ២ឆ្ែ ំម ន រពាេគឺរៅឆ្ែ ំ២០១៣។ ម ណភារ បស់ជនជាប់រោទ21 

ទ្ធងំរី នាក់ នាឲំ្យ ំេត់បណដ ឹងអាជាា  និងបណដ ឹង ដឋបបរវណីទ្ធងំអស់ ក្បឆំ្ងនឹងរួកោត់ចំរពាះម ខ    22 

អ.វ.ត.ក។  23 

[០៩:៣៨:៣៣] 24 

សវនាកា បឋមកែុងសំណ ំរ ឿង០០២ ក្តូវបានរធេើរ ើងោប់រីថ្ងៃទី២៧ ដេ់ថ្ងៃទី៣០ វខមិង នា ឆ្ែ ំ25 
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អងគជំន ំជក្មះវចសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ ក្បកាសសាេក្កមកែុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២  

សំណ ំរ ឿងក្រវមទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                          

ថ្ងៃទី១៦ វខ វចចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨  ទំរ័  4 

២០១១។ រៅវខកញ្ញា  ឆ្ែ ំ២០១១ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានបំវបកកិចចដំរណើ កា នីតិវចធីរៅកែុង1 

សំណ ំរ ឿង០០២ រៅជាកា ជំន ំជក្មះតូចៗ មួយចំនួន រដាយសា វតទំវំ និងភារសមគុសាម ញថ្នដីកា2 

ដំរណាះក្សាយ ក្រមទ្ធងំបញ្ញា វ័យោស់ និងស ខភារ បស់ជនជាប់រោទ។ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង3 

បានកក្មិតវចសាេភារសក្មប់កា ជំន ំជក្មះវគគដំបូងថ្នសំណ ំរ ឿង០០២ វដេោប់រីររេរនាះមកក្តូវ4 

បានរៅថា ជាសំណ ំរ ឿង០០២/០១ ក្តឹមឧក្កិដឋកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ វដេក្តូវបានរោទក្បកាន់5 

ថា បានក្បក្រឹតតពាក់រ័នានឹង ទី១ កែុងអំ ុងកា ជរមលមសក្បជាជនរចញរីទីក្កុងភ្ែំររញរៅថ្ងៃទី១៧ វខ  6 

រមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៥ ក្តូវបានរៅថា “កា ផ្ទល ស់ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី១”។ និងទី២ កែុងអំ ុង7 

កា ផ្ទល សទ់ីេំរៅក្បជាជនរៅាមជនបទរផសៗរទៀត កែុងក្បរទសកមពជុា ោប់រីវខកញ្ញា  ឆ្ែ ំ១៩៧៥ 8 

 វូតដេ់វខធែូ ឆ្ែ ំ១៩៧៧ ក្តូវបានរៅថា “កា ផ្ទល សទ់ីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី២”។ និងច ង9 

រក្កាយ ទ្ធក់ទងនឹងកា រោទក្បកាន់ អំរីកា សមល ប់អតីតអែក ដឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដឋវខម រៅទួេ10 

រពាធិ៍ថ្ក្ជ។ អងគជំន ំជក្មះបានកក្មិតវចសាេភារសក្មប់កា ជំន ំជក្មះទី២ រៅកែុងសំណ ំរ ឿង០០២ ក្តូវ11 

បានរៅថា “សំណ ំរ ឿង០០២/០២” ក្តឹមឧក្កិដឋកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ កា បំពា បំពានយ៉ា ងធៃន់ធៃ 12 

រេើអន សញ្ញា ទីក្កុងវសឺវណវ ឆ្ែ ំ១៩៤៩ និងឧក្កិដឋកមមក្បេ័យរូជសាសន៍វដេក្តូវបានរោទក្បកាន់ថា 13 

បានក្បក្រឹតតរៅាមសវក ណ៍ ាមកា ដាឋ នកា ង្វ  ាមមនទី សនដិស ខ និងទីកវនលងសមល ប់មន សសមួយ14 

ចំនួន  ួមទ្ធងំមនទី សនដិស ខស-២១ និងរជើងឯក។ ពាក់រ័នានឹងកា កំណត់រោេរៅរេើក្កុមមន សសជាក់15 

លាក់មួយចំនួន គឺជនជាតិោម ជនជាតិរវៀតណាម រ ទាសាសនិក និងអតីតអែក ដឋកា ថ្ន បបសាធា ណ16 

 ដឋវខម  កា រ ៀបអាពាវ៍រិពាវ៍ និងរៅកែុងប ចបទថ្នជរមល ះក្បដាប់អាវ ធជាមួយរវៀតណាម។  17 

[០៩:៤១:០៩] 18 

រៅថ្ងៃទី២៧ វខក មភៈ ឆ្ែ ំ២០១៧ អងគជំន ំជក្មះបានបិទកិចចដំរណើ កា នីតិវចធីពាក់រ័នានឹងអងគ19 

រវត រផសងរទៀត រៅកែុងដីកាដំរណាះក្សាយថ្នសំណ ំរ ឿង០០២ វដេមិនក្តូវបានដាក់បញ្ចូេរៅកែុង20 

សំណ ំរ ឿង០០២/០១ ឬសំណ ំរ ឿង០០២/០២ រនះ។ រៅថ្ងៃទី១៧ វខត លា ឆ្ែ ំ២០១៤ អងគជំន ំជក្មះបាន21 

ោប់រផដើមដំរណើ កា សវនាកា រេើអងគរសចកដី រៅកែុងសំណ ំរ ឿង០០២/០២។ កែុងអំ ុងសវនាកា រេើ22 

ភ្សដាុងវដេមន យៈររេ២៤វខ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានសាដ ប់សកេីកមម បស់ប គគេចំនួន ១៨៥23 

នាក់ វដេ ួមមន សាកសីចំនួន ១១៤នាក់ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណីចំនួន ៦៣នាក់ និងអែកជំនាញចំនួន ៨24 

នាក់។ ឯកសា ភ្សតាុងជិត ៥.០០០ឯកសា  ក្តូវបានយកមករិនិតយរដញរដាេ និងទទួេដាក់បញ្ចូេ25 
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អងគជំន ំជក្មះវចសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ ក្បកាសសាេក្កមកែុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២  

សំណ ំរ ឿងក្រវមទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                          

ថ្ងៃទី១៦ វខ វចចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨  ទំរ័  5 

រៅកែុងសំណ ំរ ឿង។ រដាយស  បរៅ ឯកសា ទ្ធងំបីភាសាផលូវកា មនចំនួនជាង ៨២.០០០ ទំរ័  រៅ1 

កែុងសំណ ំរ ឿង០០២/០២ វតមួយ។  2 

រដាយសា វតសំណ ំរ ឿង០០២/០១ និងសំណ ំរ ឿង០០២/០២ មនរេខសំណ ំរ ឿងដូចោែ  ឯក3 

សា ភ្សតាុងស  ប ួមមន ចំនួន ១០.០០០ឯកសា  វដេមនជាង ៣០៤.០០០ ទំរ័ ។  សវនាកា រេើ4 

ភ្សតាុងកែុងសំណ ំរ ឿង០០២/០២ បានបញ្ចប់រៅថ្ងៃទី១១ វខមករា ឆ្ែ ំ២០១៧ បនាទ ប់រីបានរបើកសវនា-5 

កា អស់ យៈររេចំនួន ២៧៤ថ្ងៃ។ រសចកដីសនែិដាឋ នផ្ទទ េ់មត់បិទបញ្ចប់កិចចរិភាការដញរដាេក្តូវបាន6 

រធេើរ ើងរៅកែុងវខមិង នា ឆ្ែ ំ២០១៧។  7 

[០៩:៤៣:០៧] 8 

កា រោទក្បកាន់ក្បឆំ្ងនឹងជនជាប់រោទ៖ រៅកែុងអំ ុងោប់រីថ្ងៃទី១៧ វខរមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៥ 9 

ដេ់ថ្ងៃទី០៦ វខមករា ឆ្ែ ំ១៩៧៩ នួន ជា ក្តូវបានរោទក្បកាន់ថា ជាអន រេខាបកសក មមយុនីសដកមពជុា 10 

ជាសមជិកររញសិទាិថ្នគណៈកមម ធិកា មជឈិម និងគណៈកមម ធិកា អចិថ្ហ្វ្នតយ៍បកស ជាក្បធានសភា11 

តំណាងក្បជាជន រវើយររេខលះ ជានាយក ដឋមហ្វ្នតីសដីទីថ្ន ដាឋ ភិ្បាេកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ រខៀវ   12 

សំផន ក្តូវបានរោទក្បកាន់ថា មនតួនាទីជារក្ចើនកែុងបកសក មមយុនីសដកមពជុា និងកែុង បបកមពជុាក្បជា 13 

ធិបរតយយ រដាយធាល ប់រធេើជាក្បធានគណៈក្បធាន ដឋផង។ ោត់ក៏ក្តូវបានរោទក្បកាន់ថា ជាក្បធានមនទី 14 

នរយបាយ ៨៧០ និងជាសមជិកគណៈកមម ធិកា អចិថ្ហ្វ្នតយ៍ បស់បកសក មមយុនីសដកមពជុា។  15 

ជនជាប់រោទទ្ធងំរី  ូបក្តូវបានរោទក្បកាន់ថា បានក្បក្រឹតតឧក្កិដឋកមមជារក្ចើន ក្បឆំ្ងនឹង16 

មន សសជាតិ កា បំពា បំពានយ៉ា ងធៃន់ធៃ រៅរេើអន សញ្ញា ទីក្កុងវសឺវណវ និងឧក្កិដឋកមមក្បេ័យរូជ17 

សាសន៍ ាម យៈកា ចូេ ួមកែុងសវឧក្កិដឋកមម ួម។  18 

[០៩:៤៤:២៨] 19 

ជនជាប់រោទក្តូវបានរគយេ់ថា មនរោេបំណង ួមថ្នសវឧក្កិដឋកមម ួមជាមួយនឹងរមដឹកនាំ20 

ជាន់ខពស់រផសងៗរទៀតដូចជា ប៉ា េ រត ជារេខាបកសក មមយុនីសដកមពជុា, ស ន រសន ជាក្បធានរសនា    21 

ធិកា  និង  ស់ ញឹម ជារេខាភូ្មិភាគ រដើមបីអន វតតបដិវតតន៍សងគមនិយមឆ្ប់ វ័សរៅកែុងក្បរទស  22 

កមពជុាាម យៈដំរណើ កា  មររលាតរផ្ទល ះ មរអសាច  យ និងរដើមបីកា ពា បកសក្បឆំ្ងនឹងខាម ងំាម23 

ក្គប់មរធាបាយវដេោបំាច់។ ជនជាប់រោទក្តូវបានរោទក្បកាន់រទៀតថា រដើមបីសរក្មចរោេបំណង24 

 ួមរនះ ជនជាប់រោទបានរ ៀបចំបរងកើតនូវរោេនរយបាយចំនួនក្បា ំ  ួមជាមួយអែកចូេ ួមកែុងសវ25 
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អងគជំន ំជក្មះវចសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ ក្បកាសសាេក្កមកែុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២  

សំណ ំរ ឿងក្រវមទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                          

ថ្ងៃទី១៦ វខ វចចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨  ទំរ័  6 

ឧក្កិដឋកមម ួមរផសងៗរទៀត វដេកា អន វតតរោេនរយបាយរនះ បានបណាដ េឲ្យ និង/ឬ មនឧក្កិដឋកមម1 

នានា វដេក្តូវបានរោទក្បកាន់រៅកែុងសំណ ំរ ឿង០០២/០២ រវើយវដេជនជាប់រោទមនរចតនា2 

ក្បក្រឹតត។  3 

រោេនរយបាយទ្ធងំរនះមន៖ ១) កា ផ្ទល ស់ទីេំរៅក្បជាជនមដងរវើយមដងរទៀតរចញរីទីក្កុង4 

និងទីក្បជ ំជនរៅកាន់ទីជនបទ រីទីជនបទមួយរៅកាន់ទីជនបទមួយរទៀត។ ២) កា បរងកើតនិងដំរណើ 5 

កា សវក ណ៍ និងកា ដាឋ នកា ង្វ ។ ៣) កា បរងកើតនិងដំរណើ កា  បស់មនទី សនដិស ខ និងទីាងំ6 

សមល ប់មន សស។ ៤) កំណត់រោេរៅរេើក្កុមមន សសជាក់លាក់មួយចំនួន  ួមទ្ធងំជនជាតិោម ជនជាតិ7 

រវៀតណាម រ ទាសាសនិក និងអតីតអែក ដឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដឋវខម   ួមទ្ធងំអែក ដឋកា ស ីវចេ និង8 

ទ្ធរន ក្រមទ្ធងំក្កុមក្គួសា  បស់រួករគ។ និង ៥) កា រចញបទបញ្ញជ សដីរីកា រ ៀបអាពាវ៍រិពាវ៍ 9 

ជនជាប់រោទក៏ក្តូវបានរោទក្បកាន់វងមរទៀតថា បានរ ៀបចំវផនកា បញ្ញជ  ញុះញង់ ជួយ និងជំ  ញឲ្យ10 

មនឧក្កិដឋកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ កា បំពា បំពានយ៉ា ងធៃន់ធៃ រេើអន សញ្ញា ទីក្កុងវសឺវណវ និង11 

ឧក្កិដឋកមមក្បេ័យរូជសាសន៍ វដេបានរ ៀបរាប់ខាងរេើ។ រេើសរីរនះរទៀត ជនជាប់រោទក៏ក្តូវបាន12 

រោទក្បកាន់ថា ក្តូវទទួេខ សក្តូវកែុងនាមជាថាែ ក់រេើផងវដ ។ 13 

[០៩:៤៦:៥០] 14 

នាររេរនះ អងគជំន ំជក្មះនឹងរ ៀបរាប់អំរីបទរោទក្បកាន់នានា វដេក្តូវវបងវចករៅាម15 

រោេនរយបាយ។ យ៉ា ងណាក៏រដាយ រដាយសា វតកា ផ្ទល ស់ទីេំរៅក្បជាជនក្តូវបានរោទក្បកាន់រៅ16 

កែុងសំណ ំរ ឿង០០២/០២ ពាក់រ័នាវតនឹងកា ក្បក្រឹតតចំរពាះជនជាតិោមរនាះ រោេនរយបាយរនះនឹង17 

ក្តូវយកមករិនិតយ រិភាកា វតរេើចំណ ចពាក់រ័នានឹងជនជាតិោមប៉ា រណាណ ះ។ វចសាេភារថ្នបទរោទ18 

ក្បកាន់នានា វដេទ្ធក់ទងនឹងសំណ ំរ ឿង០០២/០២  ួមមន កា រោទក្បកាន់រេើអងគរវត នានាពាក់រ័នា19 

នឹងកា ទទួេខ សក្តូវ បស់ជនជាប់រោទ ចំរពាះឧក្កិដឋកមមដូចតរៅរនះ៖  20 

ពាក់រ័នានឹងកា បរងកើត និងដំរណើ កា សវក ណ៍ និងកា ដាឋ នកា ង្វ  ជនជាប់រោទក្តូវបាន21 

រោទក្បកាន់រីឧក្កិដឋកមមក្បឆំ្ងមន សសជាតិ កា រធេើមន សសឃាត កា សមល ប់ ង្វគ េ កា រធេើឲ្យរៅជា22 

ទ្ធសក  កា រធេើទ កេប ករមែញរដាយមូេរវត នរយបាយ អំររើអមន សសធម៌រផសងៗរទៀត រក្កាមទក្មង់23 

ជាកា ប៉ាះពាេ់ដេ់រសចកដីថ្ងលងែ ូ បស់មន សស និងអំររើអមន សសធម៌រផសងៗរទៀត រក្កាមទក្មង់ជាកា 24 

បាត់ខលួនរដាយបងេំ។  25 

E1/529.101589649



អងគជំន ំជក្មះវចសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ ក្បកាសសាេក្កមកែុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២  

សំណ ំរ ឿងក្រវមទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                          

ថ្ងៃទី១៦ វខ វចចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨  ទំរ័  7 

ពាក់រ័នានឹងកា បរងកើត និងដំរណើ កា  បស់មនទី សនដិស ខ និងទីាងំសមល ប់មន សស ជនជាប់រោទ1 

ក្តូវបានរោទក្បកាន់រីឧក្កិដឋកមមក្បឆំ្ងមន សសជាតិ ាម យៈកា រធេើមន សសឃាត កា សមល ប់ ង្វគ េ 2 

កា រធេើឲ្យរៅជាទ្ធសក  កា ដាក់កែុងមនទី ឃ ំឃាងំ កា រធេើទ្ធ  ណកមម កា រធេើទ កេប ករមែញរដាយមូេ3 

រវត នរយបាយ អំររើអមន សសធម៌រផសងៗរទៀត រក្កាមទក្មង់ជាកា ប៉ាះពាេ់ដេ់រសចកដីថ្ងលងែ ូ បស់4 

មន សស និងអំររើអមន សសធម៌រផសងៗរទៀត រក្កាមទក្មង់ជាកា បាត់ខលួនរដាយបងេំ។  5 

[០៩:៤៨:៣៩] 6 

ពាក់រ័នានឹងកា កំណត់រេើក្កុមរោេរៅជាក់លាក់ ជនជាប់រោទក្តូវបានរោទក្បកាន់អំរី ទី១ 7 

ពាក់រ័នានឹងជនជាតិោម ឧក្កិដឋកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ាម យៈកា រធេើមន សសឃាត កា សមល ប់8 

 ង្វគ េ កា ដាក់កែុងមនទី ឃ ំឃាងំ កា រធេើទ្ធ  ណកមម កា រធេើទ កេប ករមែញរដាយមូេរវត នរយបាយ និង9 

សាសនា អំររើអមន សសធម៌រផសងៗរទៀត រក្កាមទក្មង់ជាកា ប៉ាះពាេ់ដេ់រសចកដីថ្ងលងែ ូ បស់មន សស 10 

អំររើអមន សសធមរ៌ផសងៗរទៀត រក្កាមទក្មង់ជាកា បាត់ខលួនរដាយបងេំ និងឧក្កិដឋកមមក្បេ័យរូជសាសន៍11 

រដាយកា រធេើមន សសឃាត។ ទី២ ពាក់រ័នានឹងជនជាតិរវៀតណាម ឧក្កិដឋកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ាម12 

 យៈកា រធេើមន សសឃាត កា សមល ប់ ង្វគ េ កា និ រទស កា រធេើទ កេប ករមែញរដាយមូេរវត រូជសាសន៍ 13 

កា បំពា បំពានយ៉ា ងធៃន់ធៃ រេើអន សញ្ញា ទីក្កុងវសឺវណវ ឆ្ែ ំ១៩៤៩ ាម យៈកា រធេើមន សសឃាតរដាយ14 

រចតនា កា រធេើទ្ធ  ណកមម កា រធេើបាបរដាយអមន សសធម៌ កា បងករដាយរចតនាឲ្យមន បួសធៃន់ធៃ  ឬឲ្យ15 

មនកា ឈឺោបដ់េ់រាងកាយ ឬស ខភារ កា ដកវូតរដាយរចតនារីរឈល ើយសឹក ឬជនស ីវចេនូវសិទាិ16 

ទទួេបានកា កាត់រទ្ធសរដាយយ តតិធម៌ និងរទៀងទ្ធត់ កា និ រទសជនស ីវចេរដាយខ សចាប់ កា ឃ ំខលួន17 

ជនស ីវចេរដាយខ សចាប់ និងឧក្កិដឋកមមក្បេ័យរូជសាសន៍រដាយកា រធេើមន សសឃាត។ ទី៣ ពាក់រ័នា18 

នឹងរ ទាសាសនិក ឧក្កិដឋកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ាម យៈកា រធេើមន សសឃាត និងកា រធេើទ កេប ករមែញ19 

រដាយមូេរវត សាសនា។ ទី៤ ពាក់រ័នានឹងអតីតអែក ដឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដឋវខម   ួមទ្ធងំអែក ដឋកា 20 

ស ីវចេ និងទ្ធរន និងក្កុមក្គួសា  បស់រួករគ ឧក្កិដឋកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ាម យៈកា រធេើ21 

មន សសឃាត និងកា រធេើទ កេប ករមែញរដាយមូេរវត នរយបាយ។ ពាក់រ័នានឹងកា រចញបទបញ្ញជ សដីរី22 

កា រ ៀបអាពាវ៍រិពាវ៍ ជនជាប់រោទក្តូវបានរោទក្បកាន់រីឧក្កិដឋកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិាម    23 

 យៈ អំររើអមន សសធម៌រផសងៗរទៀត រក្កាមទក្មង់ជាកា រ ៀបអាពាវ៍រិពាវ៍រដាយបងេំ និងកា  ំរលាភ្24 

ផលូវរភ្ទរៅកែុងប ចបទកា រ ៀបអាពាវ៍រិពាវ៍រដាយបងេំ។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវចសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ ក្បកាសសាេក្កមកែុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២  

សំណ ំរ ឿងក្រវមទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                          

ថ្ងៃទី១៦ វខ វចចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨  ទំរ័  8 

[០៩:៥០:៥៩] 1 

សំអាងរវត សំខាន់ៗ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង៖ អងគជំន ំជក្មះនឹងរេើករ ើងអំរីសំអាង2 

រវត  និងសំអាងចាប់ទ្ធក់ទងនឹងទីាំងឧក្កិដឋកមមនីមួយៗ រដាយសា វតវពាក់រ័នានឹងរោេនរយបាយ3 

វដេក្តូវបានរោទក្បកាន់រៅកែុងសំណ ំរ ឿង០០២/០២រនះ។ បនាទ ប់មក អងគជំន ំជក្មះនឹងរេើករ ើងអំរី4 

សវឧក្កិដឋកមម ួម ម នររេរេើករ ើងអំរីរសចកដីសនែិដាឋ នរផសងៗ ពាក់រ័នានឹងកា ទទួេខ សក្តូវ បស់5 

ជនជាប់រោទ នួន ជា និង រខៀវ សំផន។ ម នររេរេើករ ើងអំរីទីាងំឧក្កិដឋកមម ជាបឋម អងគជំន ំ6 

ជក្មះនឹងរេើករ ើងអំរីធាត ផសទំូរៅថ្នឧក្កិដឋកមមក្បឆំ្ងមន សសជាតិ និងកា បំពា បំពានយ៉ា ងធៃន់ធៃ រេើ7 

អន សញ្ញា ទីក្កុងវសឺវណវ ឆ្ែ ំ១៩៤៩។  8 

អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា ោប់ាងំរីថ្ងៃទី១៧ វខរមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៥ និងបនដយ៉ា ងររច9 

ណាស់ដេ់ថ្ងៃទី០៦ វខមករា ឆ្ែ ំ១៩៧៩ ជាររេរវលាសាិតរក្កាមយ ាត ធិកា ថ្នសំណ ំរ ឿង០០២/០២ 10 

រនាះ មនកា វយក្បរ ជាទូរៅ និងជាក្បរ័នាក្បឆំ្ងនឹងក្បជាជនស ីវចេកមពជុា។ កា វយក្បរ 11 

បានរកើតរ ើងកែុងទក្មង់ជារក្ចើន វដេកែុងរនាះកា ជរមលមសក្បជាជនរដាយបងេំ កា រធេើមន សសឃាត   12 

កា សមល ប់ ង្វគ េ កា បាត់ខលួនរដាយបងេំ កា រធេើឲ្យប៉ាះពាេ់ដេ់រសចកដីថ្ងលងែ ូ បស់មន សស និងកា រធេើកា 13 

ទ កេប ករមែញរដាយមូេរវត នរយបាយ។ កា វយក្បរ រនះ បានបណាដ េឲ្យក្បជាជនស ីវចេរាប់14 

លាននាក់ កែុងក្បរទសកមពជុា ងរក្ោះ រវើយរធេើឲ្យជនរភ្ៀសខលួនជារក្ចើន ត់រគចរៅក្បរទសជិតខាង។ 15 

កា វយក្បរ រនះ ក្តូវបានរធេើរ ើងរដើមបីជំ  ញ និងអន រលាមាមរោេនរយបាយ និងវផនកា  បស់16 

បកសក មមយុនីសដ កែុងកា កសាងសងគមនិយម និងកា កា ពា ក្បរទស។  17 

[០៩:៥៣:០២] 18 

អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថា កា វយក្បរ រនះមនក្ទង់ក្ទ្ធយធំ ទ្ធងំវផែកវចសាេភារភូ្មិសាហ្វ្សត 19 

ក៏ដូចជា ចំនួនជន ងរក្ោះ។ អងគជំន ំជក្មះក៏យេ់រឃើញផងវដ ថា កា វយក្បរ រនះមនេកេណៈជា20 

ក្បរ័នា រដាយសា វតឧក្កិដឋកមមវដេមនវចសាេភារ និងទំវំធំវបបរនះ មិនអាចក្តូវបានរធេើរ ើងរដាយ21 

ោម នកា រក្ោងទ ករនាះរ ើយ រវើយក្តូវរធេើរ ើងរដើមបីជំ  ញ និងអន រលាមាមរោេនរយបាយ បស់22 

បកស។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា កា វយក្បរ រនះ មនរោេរៅក្បឆំ្ងក្បជាជនស ីវចេកែុង23 

ក្បរទសកមពជុា។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញរទៀតថា កា វយក្បរ ក្តូវរធេើរ ើងរដាយមូេរវត 24 

នរយបាយ ជាតិសាសន៍ ជាតិរនា ុ រូជសាសន៍ និងសាសនា រវើយថា មនទនំាក់ទំនង វងកា វយ25 
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អងគជំន ំជក្មះវចសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ ក្បកាសសាេក្កមកែុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២  

សំណ ំរ ឿងក្រវមទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                          

ថ្ងៃទី១៦ វខ វចចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨  ទំរ័  9 

ក្បរ  និងអំររើវដេបានក្បក្រឹតត។ អងគជំន ំជក្មះក៏យេ់រឃើញផងវដ ថា នួន ជា និង រខៀវ សំផន បាន1 

ដឹងអំរីកា វយក្បរ រនះ រវើយថា រួកោត់ទ្ធងំរី នាក់បានដឹងអំរីអំររើ បស់ខលួន គឺជាវផែកមួយថ្ន2 

កា វយក្បរ រនះ។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា អតាិភារថ្នជរមល ះក្បដាប់អាវ ធអនដ ជាតិ វងរវៀត-3 

ណាម និងកមពជុាក្បជាធិបរតយយ មនោប់ាំងរីវខឧសភា ឆ្ែ ំ១៩៧៥  វូដេ់ថ្ងៃទី០៦ វខមករា ឆ្ែ ំ4 

១៩៧៩។ 5 

[០៩:៥៤:៣៣]  6 

ទ្ធក់ទងនឹងកា បំពា បំពានយ៉ា ងធៃន់ធៃ រេើអន សញ្ញា ទីក្កុងវសឺវណវ ឆ្ែ ំ១៩៤៩ វដេបានរោទ7 

ក្បកាន់រៅមនទី សនដិស ខ ស-២១ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា ជន ងរក្ោះថ្នឧក្កិដឋកមមរនះ គឺជាក្បជា8 

ជនស ីវចេរវៀតណាម ឬរឈល ើយសឹករវៀតណាម។ រវត រនះ រួករគជាប គគេវដេក្តូវទទួេបានកា 9 

កា ពា រីអន សញ្ញា ទីក្កុងវសឺវណវ។ ផទយុរៅវចញ ចំរពាះឧក្កិដឋកមមវដេបានរោទក្បកាន់រៅមនទី សនដ-ិ10 

ស ខអូ កវនសង អងគជំន ំជក្មះមិនអាចរជឿជាក់ឲ្យវួសរីវចមតិសងស័យបានរទថា ជនជាតិោរា យជា11 

ប គគេវដេទទួេបានកា ពា ាមអតាន័យថ្នអន សញ្ញា ទីក្កុងវសឺវណវរនាះ។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញ12 

ថា ឧក្កិដឋកមមនានាវដេក្បក្រឹតតរៅរេើប គគេវដេទទួេបានកា កា ពា រៅមនទី សនដិស ខ ស-២១ មន13 

ទំនាក់ទំនងយ៉ា ងជិតសែិទារៅនឹងជរមល ះក្បដាប់អាវ ធ វងកមពជុាក្បជាធិបរតយយ និងរវៀតណាម។  14 

អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញរទៀតថា នួន ជា និង រខៀវ សំផន បានដឹងរីអតាិភារថ្នជរមល ះក្បដាប់15 

អាវ ធជាមួយរវៀតណាម រវើយថា រួករគទ្ធងំរី  ូបបានដឹងអំរីឋានៈជាប គគេវដេក្តូវទទួេបានកា 16 

កា ពា  បស់ជន ងរក្ោះរៅមនទី សនដិស ខ ស-២១។ 17 

[០៩:៥៦:០០] 18 

ប ចបទក្បវតតិសាហ្វ្សដ៖ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថា កែុងឆ្ែ ំ១៩៥៩ ទូ សាម ត, ប៉ា េ 19 

រត និង នួន ជា បានោប់រផដើមដំរណើ កា បរងកើតបកសក មមយុនីសដកមពជុាងមីមួយ រដើមបីរគចរចញរីឥទាិរេ20 

 បស់រវៀតណាម វដេមនច ចតេកេណៈជាបកសក មមយុនីសដឥណឌូ ចិន។ រោេកា ណ៍ក្គឹះ បស់បកសរនះ 21 

គឺក្បជាធិបរតយយក្បមូេផតុំ និងម៉ា កស-រ នីននិយម។ សនែិបាតបកសរេើកទី១ ក្តូវបានរធេើរ ើងោប់រីថ្ងៃ22 

ទី៣០ វខកញ្ញា  ដេ់ថ្ងៃទី០២ វខត លា ឆ្ែ ំ១៩៦០ វដេរៅកែុងររេរនាះ មនកា អន ម័តេកេនដិកៈបកស 23 

និងមនកា រក្ជើសាងំគណៈកមម ធិកា ដឹកនា។ំ ទូ សាម ត ក្តូវបានរក្ជើសាងំជារេខាបកស ចំវណក 24 

នួន ជា ក្តូវរក្ជើសាងំជាអន រេខាបកស។ ប គគេទ្ធំងរី នាក់រនះក្តូវបានរក្ជើ01សាងំរៅកែុងគណៈ  25 
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អងគជំន ំជក្មះវចសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ ក្បកាសសាេក្កមកែុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២  

សំណ ំរ ឿងក្រវមទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                          

ថ្ងៃទី១៦ វខ វចចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨  ទំរ័  10 

កមម ធិកា អចិថ្ហ្វ្នដយ៍ជាមួយនឹង ប៉ា េ រត កែុងនាមជាសមជិកររញសិទាិ រវើយ រអៀង សា ី ជា1 

សមជិករក្តមម។ ស ន រសន, រសា ភឹ្ម និង ាម៉ា ក ក៏បានចូេ ួមកែុងសនែិបាតរនាះវដ  រដាយ ស ន 2 

រសន និង រសា ភឹ្ម ក្តូវបានរក្ជើសាងំជាសមជិករក្តមមរៅកែុងគណៈកមម ធិកា អចិថ្ហ្វ្នដយ៍។ វន រវ ត 3 

ក្តូវបានរក្ជើសាងំរៅកែុងគណៈកមម ធិកា មជឈិម ជាមួយនឹង ទូ សាម ត, នួន ជា, ប៉ា េ រត, រអៀង 4 

សា ី និង ស ន រសន។ រៅកែុងសនែិបាតបកសរេើកទី២ រៅវខក មភៈ ឆ្ែ ំ១៩៦៣ ប៉ា េ រត ក្តូវបានរក្ជើស5 

ាងំជារេខាបកស រៅររេវដេ ទូ សាម ត បានបាត់ខលួន ចំវណក នួន ជា រៅវតជាអន រេខាបកស 6 

រវើយកា រក្បើក្បាស់វិងានរយបាយ និងវិងាបដិវតតន៍ក្តូវបានបញ្ញជ ក់សាជាងមីរទៀត។  រអៀង សា ី 7 

និង រសា ភឹ្ម ក្តូវបានដំរ ើងឋានៈជាសមជិកររញសិទាិរៅកែុងគណៈកមម ធិកា អចិថ្ហ្វ្នតយ៍ ចំវណក វន 8 

រវ ត,  ស់ ញឹម, ស ន រសន និង ាម៉ា ក ក្តូវបានរក្ជើសាងំកែុងគណៈកមម ធិកា មជឈិម។  9 

[០៩:៥៨:១០] 10 

រៅកែុងសនែិបាតបកសរេើកទី៣ វដេក្តូវបានរធេើរ ើងរៅកែុងវខកញ្ញា  ឆ្ែ ំ១៩៧១ បានបញ្ញជ ក់សា11 

ជាងមីអំរីមោ៌យ ទាសាហ្វ្សដ បស់បកស វដេក្តូវបានអន ម័តរៅកែុងសនែិបាតបកសរេើកទី១ និងរេើកទី២។ 12 

រនះជារេើកទី១ វដេ រខៀវ សំផន បានចូេ ួមរៅកែុងសនែិបាតបកស រវើយោត់ក្តូវបានរក្ជើសាងំរៅ13 

កែុងគណៈកមម ធិកា មជឈិមបកសក មមយុនីសដកមពជុា កែុងនាមជាសមជិកបក្មុង  ួមជាមួយនឹង ជូ រជត, 14 

វក រក និង ក យ ធួន។  វូតដេ់ឆ្ែ ំ១៩៦៩ រសដឋកិចចរៅកែុងក្បរទសកមពជុាបានធាល ក់ច ះ រវើយមនភារ15 

មិនចាស់អំរីថារតើកមពជុាអាចនឹងធាល ក់ចូេកែុងសហ្វ្ង្វគ មរៅកែុងក្បរទសរវៀតណាមវដ  ឬយ៉ា ងណា។  16 

របើរទ្ធះបីជា សរមដច នររាតតម សីវន  មនរោេនរយបាយអរាក្កឹតជាផលូវកា ក៏រដាយ។ ោប់រីឆ្ែ ំ17 

១៩៦៩ មក ភារវិនររច កា ទមល ក់ក្ោប់វបក បស់សវ ដឋអារម ចករៅកែុងក្បរទសកមពជុា បាន  ញ18 

ក្ោនឲ្យកងទ័ររវៀតណាមខាងរជើង កាន់វតខិតចូេមកកែុងក្បរទសកមពជុា វដេរធេើឲ្យវចបតតិរនះកាន់វត19 

មនភារានតឹងវងមរទៀត។ រៅកែុងឆ្ែ ំ១៩៧០ េន់ នេ់ រក្កាមកា ោកំ្ទរីសវ ដឋអារម ចក បានរធេើ ដឋ20 

ក្បរ ទមល ក់សរមដច នររាតតម សីវន  វដេរៅររេរនាះក្ទង់កំរ ងសាិតរៅរក្ៅក្បរទសកមពជុា។ 21 

សរមដច នររាតតម សីវន  រក្កាយមកបានបរងកើត ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា វដេជា ចនាសមព័នា22 

នរយបាយមួយរដើមបីក្បយ ទាក្បឆំ្ងនឹងអែកទមល ក់ក្រះអងគ។ រៅកែុងវខឧសភា ឆ្ែ ំដវដេរនាះ សរមដច 23 

នររាតតម សីវន  រដាយមនកា ោកំ្ទយ៉ា ងរសៃមមសាៃ ត់រីបកសក មមយុនីសដកមពជុា បានបរងកើត ដាឋ ភិ្បាេ 24 

និ រទសមួយវដេមនរ ម្ ះថា “រាជ ដាឋ ភិ្បាេ ួប ួមជាតិកមពជុា”។ រខៀវ សំផន គឺជាឧបនាយក ដឋ  25 

E1/529.101589653



អងគជំន ំជក្មះវចសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ ក្បកាសសាេក្កមកែុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២  

សំណ ំរ ឿងក្រវមទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                          

ថ្ងៃទី១៦ វខ វចចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨  ទំរ័  11 

មហ្វ្នតី និងជា ដឋមហ្វ្នតីកា ពា ជាតិថ្នរាជ ដាឋ ភិ្បាេ ួប ួមជាតិកមពជុា វដេាម យៈតួនាទីរនះ ោត់បាន1 

រដើ តួរធេើជាអែកសក្មបសក្មួេទំនាក់ទំនង វង សរមដច នររាតតម សីវន  និង ប៉ា េ រត។  ដាឋ ភិ្បាេ2 

 ួប ួមជាតិកមពជុាមិនមនអំណាចជាក់វសដងរៅកែុងក្បរទសកមពជុារ ើយ របើរទ្ធះបីជា សរមដច នររាតតម 3 

សីវន  រៅបនដមនឥទិារេរេើឆ្កអនត ជាតិក៏រដាយ។ ាមរិតរៅ បកសក មមយុនីសដកមពជុារទវដេជា4 

អែកទទួេខ សក្តូវរេើកា តស ូក្បដាប់អាវ ធរៅកែុងក្បរទសកមពជុា។  5 

ថាែ ក់ដឹកនាបំកសក មមយុនីសដកមពជុា មនរោេនរយបាយតឹង   ឹងកែុងកា  កាកា សមៃ ត់ រវើយ6 

មិនបង្វា ញអតតសញ្ញា ណ បស់រួករគជាសាធា ណៈរ ើយ។ រួករគនិយមរក្បើពាកយ “អងគកា ” វដេជា7 

ពាកយមិនចាស់លាស់ និងជាពាកយបិទបាំង សំរៅជាសាា ប័នវដេបានដឹកនាកំ្បរទស រវើយវដេក្បជា8 

ជនធមមាយេ់ថា មនអំណាចក្គប់ក្គងរេើក្បរទសទ្ធងំមូេ។ រួករគវងមទ្ធងំបានរក្បើក្បាស់ប គគេ9 

សាធា ណៈវដេទទួេបានកា រោ រ ដូចជា រខៀវ សំផន និងសរមដច នររាតតម សីវន  ទ្ធងំកែុងក្បរទស 10 

និងរេើឆ្កអនត ជាតិ រដើមបីជាកា បិទបាងំចំរពាះសកមមភារ និងរោេនរយបាយ បស់រួករគ។  11 

រៅក្រឹកថ្ងៃទី១៧ វខរមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៥ កងកមល ំងបកសក មមយុនីសដកមពជុាបានចូេកែុងទីក្កុង12 

ភ្ែំររញ កែុងនាមជាកងកមល ំងក្បដាប់អាវ ធក្បជាជន ំរដាះជាតិកមពជុា រវើយបានោប់រផដើមបរណដ ញ13 

ក្បជាជនឲ្យោករចញរីទីក្កុងភ្ែំររញភាល មៗ វដេជាកា ោប់រផដើម បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ 14 

[១០:០២:០៦] 15 

សវក ណ៍ និងកា ដាឋ នកា ង្វ ៖ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា កែុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ16 

មនរោេនរយបាយបរងកើត និងដំរណើ កា សវក ណ ៍ និងកា ដាឋ នកា ង្វ  វដេក្តូវបានោត់ទ កជា17 

ឧបក ណ៍សំខាន់សក្មប់កា តស ូវណណ ៈ និងមនរោេរៅបរងកើតកមល ំងរេកមម និងកមល ំងផេិត បស់18 

ក្បជាជន រក្កាមកា ក្គប់ក្គងយ៉ា ងតឹង   ឹង។ ទីាងំឧក្កិដឋកមមវដេជាវផែកមួយថ្នសំណ ំរ ឿង០០២/០២ 19 

គឺសវក ណ៍ក្ាកំក់ កា ដាឋ នកា ង្វ ទំនប់ក្តពាងំងម កា ដាឋ នកា ង្វ ទំនប់១មករា និងកា ដាឋ នសាងសង់20 

ក្រលានយនដររះកំរង់ឆ្ែ ំង។ 21 

ចំរពាះសវក ណ៍ក្ាកំក់ វដេសាិតរៅកែុងក្សុកក្ាកំក់ តំបន់១៣ ភូ្មិភាគនិ តី (បចចបុបនែរខតត22 

ាវកវ) អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា ក្បជាជនក្តូវបានរគបងេំរដាយរចតនាឲ្យរធេើកា ង្វ រក្កាម23 

ប ចយកាសថ្នកា ក្គប់ក្គង កា គំរាមកំវវង ភារភ័្យខាល ច កា អត់អារ  និងរ ីសរអើង។ កងេះ24 

អារ ខាល ងំបានរកើតមនរក្ចើនដងរៅកែុងក្សុកក្ាំកក់ រវើយបានរធេើឲ្យមន សសសាល ប់។ មន សសជារក្ចើន25 
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អងគជំន ំជក្មះវចសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ ក្បកាសសាេក្កមកែុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២  

សំណ ំរ ឿងក្រវមទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                          

ថ្ងៃទី១៦ វខ វចចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨  ទំរ័  12 

បានសាល ប់រដាយសា វតកងេះអារ ូបតាមភ រធេើកា បាក់កមល ំង និងមនជំងឺ។ ក្បជាជនងមីវដេមករីទីក្កុង 1 

និងទី ួមរខតត ខ សរីក្បជាជនមករីតំបន់ជនបទ វដេរគរៅថា “ក្បជាជនមូេដាឋ ន ឬក្បជាជនោស់” 2 

រនាះ បានទទួេ ងផេប៉ាះពាេ់ទ្ធងំរនះជារិរសស។ រេើសរីរនះរទៀត ក្បជាជនបានសាល ប់កែុងមនទី 3 

ររទយក្សុក កែុងចំរណាមទីាងំដថ្ទៗរទៀត រដាយសា វតកា រាបាេមិនសមក្សប កងេះអារ ូបតាមភ 4 

និងកា រធេើកា បាក់កមល ំង។  5 

អងគជំន ំជក្មះក៏យេ់រឃើញវដ ថា មន សសជារក្ចើននាក់បានបាត់ខលួនរៅកែុងក្សុកក្ាំកក់ រដាយ6 

ោម នដំរណើ កា ាមផលូវចាប់ វដេាម យៈដំរណើ កា រនះ ក្បជាជនអាចវសេង ក និងទទួេបាន7 

រ័ត៌មនយ៉ា ងក្តឹមក្តូវអំរីរជាគវសនាសាច់ញាតិ បស់ខលួន។ សាា នភាររនះបានបរងកើតឲ្យមនប ចយ-8 

កាសភ័្យខាល ច និងភារមិនចាស់លាស់ជាបនដរទៀត។ រេើសរីរនះរទៀត កា ក្បតិបតតិសាសនា និង    9 

វបបធម៌ក្បថ្រណីក្តូវបានេ បបំបាត់រដាយបងេំរៅក្សុកក្ាកំក់។ អងគជំន ំជក្មះក៏យេ់រឃើញថា ក្បជា10 

ជនក្តូវបានរគក្គប់ក្គងទ្ធងំផលូវកាយ និងផលូវចិតត រដាយសា ថា រួករគក្តូវបាន ឹតតបិតរស ីភារកែុងកា 11 

រដើ រវើ  ក្តូវចូេ ួមក្បជ ំទិរតៀន សេ័យទិរតៀន បាត់បង់ ចនាសមព័នាក្គួសា វដេមន និងទទួេ ងកា 12 

គំរាមកំវវងថា នឹងបញ្ជូនរៅអប់ ំ ោប់ខលួន ឬបាត់ខលួន។  ទរងេើទ្ធងំរនះ គឺជាកា បំពាក់បំប៉ាន កា គំរាម13 

កំវវង កា  ឹតតបិតរស ីភារកែុងកា រដើ រវើ  កា រធេើរេកមមរដាយបងេំ កា ភ័្យខាល ច និងអំររើវិងា14 

វដេសាិតរក្កាមកា ក្គប់ក្គងយ៉ា ងតឹង   ឹង។ 15 

[១០:០៥:១៣] 16 

ចំរពាះកា ដាឋ នកា ង្វ ទំនប់ក្តពាងំងម វដេសាិតរៅតំបន់៥ ភូ្មិភាគពាយ័រយ (បចចបុបនែរខតត17 

បនាទ យមនជ័យ) អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា អែករធេើកា ក្តូវបានរគបងេំឲ្យសង់ទំនប់មួយ និងអាងសដកុ18 

ទឹករី  វដេជា ចនាសមព័នាសំណង់ ួមមួយ វដេដំរណើ កា  វូតមកដេ់សរេថ្ងៃរនះ រវើយរៅវតមន19 

ក្ទង់ក្ទ្ធយរដើមដវដេ។ អែករធេើកា រៅទំនប់រនះោម នជរក្មើសអេីរផសង រក្ៅរីក្តូវរធេើកា រដាយមិនគិតរី20 

សាា នភារអាកាសធាត  ក្តូវរធេើកា ធៃន់ជារក្ចើនរម៉ា ង មិនក្តូវបានរគអន ញ្ញា តឲ្យមនថ្ងៃឈប់សក្មក 21 

ក្តូវបានរមកងាមដានជាក្បោ ំ រដើមបីរិនិតយរមើេថា រតើរួករគបំររញកា ង្វ បានប៉ា នាម ន និងក្តូវដាក់22 

រិន័យរបើសិនជារួករគមិនបានសរក្មចកា ង្វ ាមវផនកា ។ អែករធេើកា ក្តូវរគគំរាមកំវវងថា នឹងក្តូវ23 

សមល ប់ ឬក្តូវបាត់ខលួន ឬក្តូវរគកាត់បនាយ បបអារ របើរួករគមនអាកបបកិ ចយវដេរគោត់ទ កថា24 

ក្បឆំ្ងនឹងអងគកា  ឬរបើរួករគមិនសរក្មចភា កិចចវដេបានក្បគេ់ឲ្យ។ សាកសីបានរឃើញអែករធេើកា 25 
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អងគជំន ំជក្មះវចសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ ក្បកាសសាេក្កមកែុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២  

សំណ ំរ ឿងក្រវមទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                          

ថ្ងៃទី១៦ វខ វចចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨  ទំរ័  13 

ក្តូវបានរគសមល ប់រៅនឹងម ខ រវើយក្តូវបានរគគំរាមកំវវងថា នឹងក្តូវរគសមល ប់វដ  របើមិនក្បឹង     1 

រធេើកា ។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា កា សាល ប់រៅកា ដាឋ ន មិនក្តឹមវតបណាដ េមករីេកេខណឌ កា ង្វ  2 

និងេកេខណឌ  ស់រៅេំបាករវទនាប៉ា រណាណ ះរទ ប៉ា វនដវងមទ្ធងំរដាយសា វតកា សមល ប់រដាយរចតនាផង3 

វដ ។  4 

[១០:០៧:០០] 5 

ចំរពាះកា ដាឋ នទំនប់១មករា វដេសាិតរៅតំបន៤់២ និង៤៣ ភូ្មិភាគកណាដ េ (អតីតភូ្មិភាគ6 

ឧតត ោស់ បចចបុបនែរខតតកំរង់ធំ) អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា េកេខណឌ កា ង្វ  និងេកេខណឌ  ស់រៅ7 

មនភារេំបាករវទនាដូចោែ  ខេះអារ  និងមនកា រាបាេមិនក្គប់ក្ោន់ដូចោែ  អែករធេើកា រៅទីរនាះ8 

ោម នជរក្មើសអេីរ ើយ រវើយរួករគក្តូវរគបងេំឲ្យរធេើផទយុនឹងឆនទៈ បស់ខលួន និងរក្កាមេកេខណឌ េំបាកខាល ងំ9 

បំផ ត វដេជារវត បណដ េឲ្យសាល ប់កែុងក ណីខលះ។ រេើសរីរនះរទៀត អែករធេើកា ខលះក្តូវបានរគសមល ប់10 

រដាយរចតនា។ វតតបារាយណ៍ជាន់វដករៅវកប រនាះ ជាកវនលងវដេរគបាន ករឃើញអដឋិធាត  និងសរមលមក11 

បំពាក់ជារក្ចើនរក្កាយ បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយដួេ េំ ក្តូវបានរគរក្បើក្បាស់រធេើជាកវនលងឃ ំឃាងំ 12 

និងសមល ប់មន សស អែករធេើកា ក្តូវបានរគរផទ រីកា ដាឋ នកា ង្វ ទំនប់១មករា រៅកវនលងរនាះ រវើយក្តូវ13 

បានរគសមល ប់ ចំវណកឯអែករធេើកា ខលះរទៀត បានបាត់ខលួនវតមដង។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញរទៀតថា ជន14 

ជាតិោម និងក្បជាជនងមី ក្តូវបានរគរ ីសរអើងខាល ងំរៅកា ដាឋ នកា ង្វ រនះ។ កែុងអំ ុងសាងសង់ អែករធេើ15 

កា រៅកា ដាឋ នទំនប់១មករា មនចំនួនរាប់ម ឺននាក់ គឺចរនាល ះរី២០.០០០ រៅ ៤០.០០០នាក់ កែុងររេ16 

កា ង្វ មមញឹកបំផ ត។  17 

[១០:០៨:៤២] 18 

ចំរពាះកា ដាឋ នសាងសង់ក្រលានយនដររះកំរង់ឆ្ែ ំង វដេសាិតរៅតំបន់៣១ ភូ្មិភាគបសចិម 19 

(បចចបុបនែរខតតកំរង់ឆ្ែ ំង) អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា អែករធេើកា រៅកា ដាឋ នរនះ គឺជាកងទ័រមករីាម20 

បណាដ កងរេថ្នកងទ័របដិវតតន៍កមពជុា។ កា ង្វ វដេរួករគរធេើ គឺសក្មប់រោេបំណងរយធា។   21 

រទ្ធះជាយ៉ា ងណាក៏រដាយ អែករធេើកា ក្តូវរគរក្បើឲ្យរធេើកា ង្វ ដូចជាទ្ធសក  និងមិនអាចក្បវកកមិនរធេើ22 

កា ង្វ បានរ ើយ របើមិនដូរោែ ះរទ រួករគទទួេ ងកា គំរាមកំវវង រវើយកែុងក ណីខលះបាត់ខលួន។ រួក23 

រគទទួេដំណឹងថា អែកមិនរោ រាមកា វណនានំឹងក្តូវដករចញ ឬសមល ប់រោេ។ អងគជំន ំជក្មះយេ់24 

រឃើញរទៀតថា អែករធេើកា ក្បឈមម ខនឹងេកេខណឌ កា ង្វ ោម នស វតាិភារ និងក្តូវរគបងេំឲ្យរធេើកា ង្វ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវចសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ ក្បកាសសាេក្កមកែុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២  

សំណ ំរ ឿងក្រវមទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                          

ថ្ងៃទី១៦ វខ វចចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨  ទំរ័  14 

រក្ចើនរម៉ា ង រដាយោម នអារ ក្គប់ក្ោន់ វដេជារវត រធេើឲ្យមន សសជារក្ចើនសាល ប់។ កងទ័រមករីភូ្មិ1 

ភាគបូព៌ា និងកងទ័រវដេរមដឹកនាកំ្តូវបានរគោត់ទ កថាជាជនកបត់ ក្តូវរធេើកា ង្វ ធៃន់ ឬក្បកបរដាយ2 

រក្ោះថាែ ក់ខាល ងំ រដើមបីកសាងខលួន ជារិរសស កា វយងមមនរនិភ័្យខពស់ រវើយអែករធេើកា រសទើ វតោម ន3 

មរធាបាយអេីរដើមបីកា ពា ខលួនរ ើយ។ ជីវចត បស់រួករគក្តូវបានោត់ទ កដូចជាឧបក ណ៍រក្បើក្បាស់ រៅ4 

ទីបំផ ត អែករធេើកា ជារក្ចើនអែកបានបាត់ខលួន រដាយោម នដំណឹង និងវេងរឃើញរៅកា ដាឋ នកា ង្វ រទៀត។ 5 

ចំវណកឯអែករផសងរទៀត ក្តូវបានរគោប់ខលួន រវើយរក្កាយមកក៏បាត់ខលួន ឬក្តូវរគបញ្ជូនរៅមនទី       6 

សនដិស ខ ស-២១។  7 

អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា ឧក្កិដឋកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ដូចតរៅរនះ ក្តូវបានក្បក្រឹតត8 

ទ្ធក់ទងនឹងកា បរងកើត និងដំរណើ កា សវក ណ៍ និងកា ដាឋ នកា ង្វ ។ ឧក្កិដឋកមមទ្ធំងរនាះមន កា រធេើ9 

មន សសឃាត កា រធេើឲ្យរៅជាទ្ធសក  កា រធេើទ កេប ករមែញរដាយមូេរវត នរយបាយ អំររើអមន សស10 

ធម៌រផសងៗរទៀត រក្កាមទក្មង់ជាកា ប៉ាះពាេ់ដេ់រសចកដីថ្ងលងែ ូ បស់មន សស និងអំររើអមន សសធម៌រផសង11 

ៗរទៀត រក្កាមទក្មង់ជាកា បាត់ខលួនរដាយបងេំ។  12 

[១០:១១:១០] 13 

មនទី សនដិស ខ និងទីាងំសមល ប់មន សស៖ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា កែុង បបកមពជុាក្បជាធិប14 

រតយយ មនរោេនរយបាយបរងកើត និងដំរណើ កា មនទី សនដិស ខ និងទីាងំសមល ប់មន សស រដើមបីកំណត់15 

អតតសញ្ញា ណ ោប់ខលួន ដាក់ឲ្យរៅដាច់រដាយវ ក និងករមទចអែកវដេរគោត់ទ កថាជាខាម ងំ ក្បរភ្ទ16 

ធៃន់ធៃ បំផ ត។ ទីាំងឧក្កិដឋកមមវដេជាវផែកមួយថ្នសំណ ំរ ឿង០០២/០២ គឺមនទី សនដិស ខ ស-២១  ួម17 

ទ្ធងំទីាងំសមល ប់មន សសរជើងឯក មនទី សនដិស ខក្កាងំាោន់ មនទី សនដិស ខអូ កវនសង និងមនទី សនដិស ខ 18 

ភ្ែំរក្កាេ។ ចំរពាះមនទី សនដិស ខ ស-២១ វដេសាិតរៅវចទាេ័យរញាយ៉ា ត កែុងទីក្កុងភ្ែំររញរសទើ វត19 

ររញមួយ បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា មនទី សនដិស ខ ស-២១ បានោប់រផដើម20 

ដំរណើ កា យូ បំផ តរៅវខត លា ឆ្ែ ំ១៩៧៥។ មនទី សនដិស ខ ស-២១ មនម ខង្វ ចមបងកែុងកា ឃ ំខលួន21 

បកេជន និងយ ទាជនបដិវតតន៍វដេក្តូវរគសងស័យថាជាខាម ងំ។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា អែកជាប់ឃ ំ22 

រៅមនទី សនដិស ខ ស-២១ ក្តូវរគឃ ំឃាងំរដាយោម នកា កា ពា ាមនីតិវចធីចាប់រ ើយ រវើយេកេខណឌ23 

ឃ ំឃាងំមនសភារគួ ឲ្យអារណាចអាធ័ម វដេជារវត រធេើឲ្យអែកជាប់ឃ ំខលះសាល ប់។ តបិតវតអែកជាប់24 

ឃ ំខលះក្តូវរគរក្បើឲ្យរធេើកា ជាបរណាដ ះអាសនែ វតអែកជាប់ឃ ំរសទើ វតទ្ធងំអស់ ក្តូវបានរគសួ ចរមលើយ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវចសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ ក្បកាសសាេក្កមកែុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២  

សំណ ំរ ឿងក្រវមទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                          

ថ្ងៃទី១៦ វខ វចចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨  ទំរ័  15 

រដាយរក្បើវចធីរធេើបាបខ សៗោែ  ម ននឹងនាយំករៅសមល ប់រោេ។  1 

អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា អែកជាប់ឃ ំក្តូវរគនារំៅបនទប់សួ ចរមលើយទ្ធងំថ្ដជាប់រខាែ ះ បិទម ខ 2 

និងរជើងជាប់ក្ចវក់កែុងររេសួ ចរមលើយ។ រិធីសួ ចរមលើយ ួមមន កា វយដំនឹងដំបង ក្រនង់ ឆក់វខស  3 

រភ្លើង  ំពាត់ និងឧបក ណ៍រផសងៗរទៀត កា ក្គបកាេនឹងងង់បាល សទិកឲ្យងប់ដរងាើម កា យកកំណាត់  ំម ខ 4 

ោក់ទឹកក្តជាក់រីកំរសៀវ និងកា ដកក្កចកថ្ដ ក្កចករជើង។ អែកជាប់ឃ ំខលះបានសាល ប់រក្កាយរីក្តូវបាន5 

រគបូម្មរចញយករៅរាបាេកងទ័របដិវតតន៍កមពជុាវដេបាន ង បួស។  6 

[១០:១៣:៣៦] 7 

អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញរទៀតថា យ៉ា ងររចណាស់អែកជាប់ឃ ំចំនួន ១១.៧៤២នាក់ ក្តូវបាន8 

សមល ប់រៅមនទី សនដសិ ខ ស-២១ ឬរៅជ ំវចញរនាះ និងរៅរជើងឯក។ ឧទ្ធវ ណ៍រៅរជើងឯក អែកជាប់9 

ឃ ំក្តូវរគសមល ប់រដាយវយនឹងវដកក្តង់កញ្ចឹងក  ួចអា -កនឹងកាបំិត រវើយសាកសរក្តូវរគវះរពាះ 10 

និងកប់កែុង រដដ សាកសរ ួម។ អងគជំន ំជក្មះក៏យេ់រឃើញវដ ថា មនកា វណនាផំ្ទទ េ់រីថាែ ក់រេើ  ួម11 

ទ្ធងំ នួន ជា និងស ន សន ឲ្យសមល ប់អែកជាប់ឃ ំ ឬក្កុមអែកជាប់ឃ ំ។ កែុងចំរណាមអែកឃ ំរៅមនទី     12 

សនដិស ខ ស-២១ មនបកេជនសំខាន់ៗ ដូចជា  ស់ ញឹម និង វន រវ ត ក្រមទ្ធងំអតីតអែក ដឋកា ថ្ន បប13 

សាធា ណ ដឋវខម  ដូចជាទ្ធរន និងជនស ីវចេរវៀតណាម។ បញ្ជីអែកជាប់ឃ ំថ្នមនទី សនដិស ខ ស-២១ ក៏14 

បង្វា ញឲ្យរឃើញផងវដ ថា ក ម ជារក្ចើនក្តូវបានរគឃ ំឃាងំ និងសមល ប់រៅមនទី សនដិស ខរនះ និងរៅ15 

រជើងឯក រៅររញមួយ បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ 16 

[១០:១៥:០០] 17 

មនទី សនដិស ខក្កាាំោន់ វដេសាិតរៅក្សុកក្ាកំក់ ខាងេិចក្កុងាវកវ ក្តូវបានបរងកើតរ ើងរៅ18 

ឆ្ែ ំ១៩៧៣ និងបនដដំរណើ កា ររញមួយ បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា អែក19 

ជាប់ឃ ំរៅមនទី សនដិស ខរនះ ក្តូវបានឃ ំខលួនរដាយោម នកា កា ពា ាមនីតិវចធីចាប់ និងរក្កាមេកេខណឌ20 

គួ ឲ្យខាល ច ក្តូវរគបងេំឲ្យអងគយុរដាយជាប់រខាែ ះនឹងក្ចវក់ ួមោែ ជាជួ  រេើកក្មេអោ ឃ ឃំាងំ។ អែក21 

ជាប់ឃ ំមួយចំនួន វដេភាគីជាក្បជាជនងមីក្តូវរគសមល ប់ភាល មៗ រក្កាយរីក្តូវបានបញ្ជូនដេ់មនទី សនដិស ខ22 

ក្កាងំាោន់ រដាយោម នកា សួ ចរមលើយរ ើយ។ អែកជាប់ឃ ំជារក្ចើនរទៀត ក្តូវបានសួ ចរមលើយ យៈររេ23 

រី បីសបាដ វ៍រក្កាយរីកា មកដេ់។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា ជារ ឿយៗ កា សួ ចរមលើយរៅមនទី   24 

សនដិស ខក្កាងំាោន់មន កា វយដំ កា ទ្ធត់ធាក់ និងកា រធេើឲ្យងប់ដរងាើមរសទើ សាល ប់ រវើយកា រធេើបាប25 

E1/529.101589658



អងគជំន ំជក្មះវចសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ ក្បកាសសាេក្កមកែុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២  

សំណ ំរ ឿងក្រវមទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                          

ថ្ងៃទី១៦ វខ វចចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨  ទំរ័  16 

វបបរនះ បានបណាដ េឲ្យអែកជាប់ឃ ំខលះបានសាល ប់។ អែកជាប់ឃ ំជារក្ចើនក៏បានបាត់ខលួនផងវដ ។ អងគជំន ំ1 

ជក្មះយេ់រឃើញរទៀតថា មន បបកា ង្វ សក្មប់អែកជាប់ឃ ំមួយចំនួនតូច--  2 

រលាក វ ចចទ ័ ករូប៉ា៖ 3 

រលាកក្បធាន រលាក នួន ជា ស ំរៅបនទប់រៅខាងរក្កាម។ 4 

[១០:១៦:៣៤] 5 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 6 

អរញ្ជើញៗ! រៅច ះរលាក នួន ជា! រវើយអន  កសមនទី ឃ ំឃាងំនាោំត់ច ះរៅរក្កាម រៅឲ្យោត់7 

ាមដានកិចចដំរណើ កា សវនាកា រីចមៃ យ រយើងបានបញ្ញជ ខាងវផែកក្បរ័នារសាតទសសន៍ ួចរវើយ។ 8 

បាទ រយើងបនដរៅរទៀត។  9 

អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញរទៀតថា មន បបកា ង្វ សក្មប់អែកជាប់ឃ ំមួយចំនួនតូច វដេក្តូវ10 

បានរគរក្បើរដើមបីជាក្បរយជន៍បកស រវើយកែុងក ណីជារក្ចើនរួករគក្តូវបានសមល ប់រោេផងវដ ។  11 

មនទី សនដិស ខអូ កវនសងវដេសាិតរៅតំបន់១០២ ភូ្មិភាគឦសាន (បចចបុបនែរខតត តនគិ ី) ក្តូវ12 

បានបរងកើតរ ើងរៅច ងឆ្ែ ំ១៩៧៦ និងរដើមឆ្ែ ំ១៩៧៧ រវើយបនដដំរណើ កា ររញមួយ បបកមពជុាក្បជា 13 

ធិបរតយយ។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា មនទី សនដិស ខអូ កវនសងក្តូវរគរក្បើជាជំនួយដេ់មនទី សនដិស ខ 14 

ស-២១ សក្មប់ឃ ំខលួន និងេត់ដំអែកក្បក្រឹតតកំវ សក្សាេមករីភូ្មិភាគឦសាន ចំវណកឯកមម ភិ្បាេ15 

ជាន់ខពស់ បស់បកសក មមយុនីសដកមពជុា និងកមម ភិ្បាេថ្នកងរេ ៨០១ វដេក្តូវបានោប់ខលួនមករីភូ្មិ16 

ភាគឦសាន ក្តូវរគបញ្ជូនរៅឃ ំខលួន និងសមល ប់ជាញឹកញាប់រៅមនទី សនដិស ខ ស-២១។ ោប់រីពាក់17 

កណាដ េឆ្ែ ំ១៩៧៧មក ជនស ីវចេវដេមិនមនតំវណងជាន់ខពស់  ួមទ្ធងំអែករធេើកា មករីសវក ណ ៍18 

និងសវជីរចមក  រៅស ូរៅទូទ្ធងំភូ្មិភាគឦសាន ក៏ក្តូវបានរគឃ ំខលួនរៅមនទី សនដិស ខអូ កវនសងផង19 

វដ ។  20 

[១០:១៨:១៥] 21 

អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា េកេខណឌ ថ្នកា ឃ ំខលួនមនភារខ សោែ  វងអែកវដេក្តូវបានរោទ22 

ក្បកាន់ថា បានក្បក្រឹតដកំវ សធៃន់ និងអែកក្បក្រឹតតកំវ សក្សាេ ហ្វ្សដី និងក ម ។ អែកវដេរគោត់ទ កថា23 

រក្ោះថាែ ក់ ក្តូវរគដាក់ក្ចវក់ ឬរខាែ ះជាប់ វូតកែុងអោ ឃ ំឃាងំដាច់រដាយវ ក។ អែកក្បក្រឹតតកំវ ស24 

ក្សាេ ក៏ដូចជាហ្វ្សដីនិងក ម  មិនក្តូវបានរគដាក់រខាែ ះ ក្ចវក់ ឬមិនក្តូវបានដាក់កែុងមនទី ឃ ំឃាងំ     25 

E1/529.101589659



អងគជំន ំជក្មះវចសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ ក្បកាសសាេក្កមកែុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២  

សំណ ំរ ឿងក្រវមទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                          

ថ្ងៃទី១៦ វខ វចចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨  ទំរ័  17 

រ ើយ។ អងគជំន ំជក្មះក៏យេ់រឃើញថា អែកជាប់ឃ ំក្តូវរគសួ ចរមលើយាម យៈកា វយដំ កា ទ្ធត់ធាក់ 1 

និងកា ឆក់វខសរភ្លើង រដាយរក្បើវខសទូ ស័រទ ឬមរធាយក្បរក់ក្បវវេ។ អងគជំន ំជក្មះមិនអាចរជឿឲ្យ2 

វួសរីវចមតិសងស័យថា អែកជាប់ឃ ំវដេរគគិតថា មិនអាចវកវក្បបាន ក្តូវរគសមល ប់ទ្ធងំអស់រដាយ3 

ោម នកា រេើកវេងរនាះរទ ប៉ា វនដអងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថា កា សមល ប់រិតជារកើតមនវមន។ រេើសរីរនះ 4 

រទៀត អែកខលះសាល ប់រដាយសា េកេខណឌ ថ្នកា ឃ ំខលួន។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញរទៀថា ជនជាតិោរា យ5 

យ៉ា ងររចណាស់១០០នាក់ វដេកែុងរនាះ ួមមនទ្ធងំប  ស ក ម  ហ្វ្សដីក្បវវេក្បានំាក់ ក្តូវរគឃ ំខលួន6 

រៅមនទី សនដិស ខអូ កវនសង រៅពាក់កណាដ េឆ្ែ ំ១៩៧៧។ រក្កាយរីក្តូវបានឃ ំខលួនរៅមនទី សនដិស ខរនះ 7 

បានក្បវវេជាមួយសបាដ វ៍ ជនជាតិោរា យទ្ធងំរនាះ ក្តូវបានរគរក្បើរេសបរណដ ើ រចញរីកវនលងឃ ំ8 

ឃាងំ  ួចនារំៅសមល ប់រោេ។ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថា បទបញ្ញជ ឲ្យសមល ប់ជនជាតិោរា យ ក្តូវបាន9 

បញ្ជូនាម យៈ ស ន រសន និង សូ សារ ឿន  រមបញ្ញជ កា កងរេ ៨០១  រដាយមនកា ចូេ ួមរី      10 

គណៈកមម ធិកា អចិថ្ហ្វ្នតយ៍ថ្នបកសក មមយុនីសតកមពជុា រៅឲ្យប គគេិករៅមនទី សនតិស ខរនះរដើមបីអន វតត។ 11 

រទ្ធះជាយ៉ា ងណាក៏រដាយ អងគជំន ំជក្មះមិនអាចរជឿឲ្យវួសរីវចមតិសងស័យថា ជនជាតិោរា យវដេ12 

ទំនងជាអតីតទ្ធរនថ្ន បបសាធា ណ ដឋរវៀតណាមខាងតបូង ឬក្តូវបានរគសនមតវបបរនះ គឺជាជន13 

វដេក្តូវទទួេបានកា កា ពា  កែុងអតាន័យថ្នអន សញ្ញា ទីក្កុងវសឺវណវរនាះរ ើយ។ 14 

[១០:២០:៤៣] 15 

មនទី សនតិស ខភ្ែំរក្កាេសាិតរៅតំបន់ ១០៥ បចចបុបនែរខតត តនគិ ី(ស ីក) មនមនទី  ក-១៧ និង ក-16 

១៨ គ កភ្ែំរក្កាេ និងកវនលងកប់សាកសរក្តពាងំក្រីង។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា រ ំមនកា កា ពា 17 

ាមក្បរ័នាត លាកា  ឬាមនីតិវចធីចាប់រទ រៅររេោប់ខលួនអែកវដេក្តូវបានរគសនមតថាជាអែករទ្ធស 18 

និងររេឃ ំខលួនរួករគនាររេរក្កាយមករៅមនទី សនតិស ខភ្ែំរក្កាេ រវើយរៅកែុងអំ ុងររេរនាះ រួករគ19 

ក្តូវបានបងេំឲ្យរធេើកា ។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញរទៀតថា អែកជាប់ឃ ំមែ ក់បានសាល ប់រដាយសា វត20 

េកេខណឌ ថ្នកា ឃ ំខលួន រវើយអែកឃ ំមែ ក់រទៀត ក្តូវរគសមល ប់រដាយរចតនា។ រទ្ធះជាយ៉ា ងរនះកតី អងគ21 

ជំន ំជក្មះមិនអាច កភ្សតាុងបង្វា ញឲ្យរឃើញថា រតើកវនលងកប់សាកសរក្តពាងំក្រីងក្តូវបានរគរក្បើ22 

សក្មប់កប់សាកសរអែកជាប់ឃ ំទ្ធងំរនាះ ឬយ៉ា ងណារនាះរទ។ រេើសរីរនះរទៀត រទ្ធះបីជាអងគជំន ំ23 

ជក្មះរជឿថា ក្តពាងំក្រីងរិតជាកវនលងកប់សាកសររៅកែុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយក៏រដាយ ក៏អងគ24 

ជំន ំជក្មះមិនអាចសនែិដាឋ នថា ក្តពាងំក្រីងក្តូវរគរក្បើជាទីាងំសមល ប់មន សសបានរ ើយ។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវចសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ ក្បកាសសាេក្កមកែុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២  

សំណ ំរ ឿងក្រវមទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                          

ថ្ងៃទី១៦ វខ វចចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨  ទំរ័  18 

អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា ឧក្កិដឋកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិដូចតរៅរនះ ក្តូវបានក្បក្រឹតតពាក់1 

រ័នានឹងកា បរងកើត និងដំរណើ កា  បស់មនទី សនតិស ខ និងទីាងំសមល ប់មន សស។ ឧក្កិដឋកមមទ្ធងំរនាះ ួម2 

មន កា រធេើមន សសឃាត កា សមល ប់ ង្វគ េ កា រធេើឲ្យរៅជាទ្ធសក  កា ដាក់កែុងមនទី ឃ ំឃាងំ កា រធេើ3 

ទ្ធ  ណកមម កា រធេើទ កេប ករមែញរដាយមូេរវត នរយបាយ និងអំររើអមន សសធម៌រផសងៗរទៀតរក្កាម4 

ទក្មង់ជាកា ប៉ាះពាេ់ដេ់រសចកតីថ្ងលងែ ូ បស់មន សស នងិអំររើអមន សសធម៌រផសងៗរទៀត រក្កាមទក្មង់ 5 

ជាកា បាត់ខលួនរដាយបងេំ។ អងគជំន ំជក្មះនឹងរេើករ ើងអំរីកា សនែិដាឋ ន បស់ខលួនទ្ធក់ទង នឹងកា បំពា 6 

បំពានយ៉ា ងធៃន់ធៃ រៅរេើអន សញ្ញា ទីក្កុងវសឺវណវ វដេបានក្បក្រឹតតរៅមនទី សនតិស ខ ស-២១ រដាយ7 

បង្វា ញអំរីកា ក្បក្រឹតតរេើជនជាតិរវៀតណាម។ 8 

[១០:២០:៥៩] 9 

កា កំណត់រោេរៅរេើក្កុមមន សសជាក់លាក់៖ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា រៅកែុង បបកមពជុា 10 

ក្បជាធិបរតយយ មនរោេនរយបាយកំណត់រោេរៅរេើក្កុមមន សសដូចតរៅរនះ រដើមបីបរងកើតសងគម11 

មួយវដេមិនរជឿរេើសាសនា និងមនេកេណៈវតមួយរដាយោម នកា វបងវចកវណណ ៈ ាម យៈ កា េ ប12 

បំបាត់នូវភារខ សោែ ខាងជាតិរនា ុជាតិ សាសនា រូជសាសន៍ វណណ ៈ និងវបបធម៌។ ក្កុមទ្ធងំរនាះ ួមមន 13 

ជនជាតិោម ជនជាតិរវៀតណាម រ ទាសាសនិក ក្រមទ្ធំងអតីតអែក ដឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដឋវខម  ( ួម14 

ទ្ធងំអែក ដឋកា ស ីវចេ និងទ្ធរន) និងក្កុមក្គួសា  បស់រួករគ។ 15 

ជនជាតិោម៖ ទ្ធក់ទងនឹងជនជាតិោម អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា រក្កាយកា បះរបា រៅ16 

រកាះផេ កែុងវខកញ្ញា  ឆ្ែ ំ១៩៧៥ និងរៅសាេ យឃាល ងំ កែុងវខត លា ឆ្ែ ំ១៩៧៥ ក្បជាជនោមរៅភូ្មិភាគ17 

បូព៌ា ភាគរក្ចើនជាអែក ស់រៅាមដងទរនលរមគងគ ក្តូវបានរគបញ្ជូនឲ្យរៅ ស់រៅវបកវខាកោែ  រៅភូ្មិ18 

ភាគកណាត េ (អតីតភូ្មិភាគឧតត ោស់)។ ជនជាតិោម ក្តូវបានកងទ័របដិវតតន៍ក មមយុនីសតកមពជុា19 

បញ្ជូនរចញ រដាយោម នកា យេ់ក្រម និងរក្កាមកា គំរាមកំវវងថានឹងោត់ទ កជាខាម ងំ របើរួករគមិន 20 

សាត ប់បញ្ញជ ។ រទ្ធះបីជាកា បំវបករនះ គឺជាវផែកមួយថ្នកា ជរមលមសក្បជាជនកែុងក្ទង់ក្ទ្ធយធំ រីភូ្មិភាគ21 

បូព៌ារៅភូ្មិភាគកណាដ េ (អតីតភូ្មិភាគឧតត ោស់) កែុងរោេរៅដាក់រក្ង្វយក្បជាជនរៅទូទ្ធងំ22 

ក្បរទសកមពជុាក៏រដាយ ក៏អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា ជនជាតិោមរៅភូ្មិភាគបូព៌ាក្តូវបានកំណត់ជា23 

រោេរៅជាក់លាក់ រដាយសា វតកា បះរបា ក្បឆំ្ងនឹងកា  ឹតតបិតរីម ន រេើសាសនា ក្បថ្រណី និង24 

វបបធម៌ោម។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញរទៀតថា រគមិនក្តឹមវតជរមលមសជនជាតិោមរីកវនលងរដើមរៅ25 
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អងគជំន ំជក្មះវចសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ ក្បកាសសាេក្កមកែុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២  

សំណ ំរ ឿងក្រវមទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                          

ថ្ងៃទី១៦ វខ វចចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨  ទំរ័  19 

កវនលងងមីរដើមបីបំររញរសចកតីក្តូវកា ខាងកមល ំងរេកមមកែុងក្សុកប៉ា រណាណ ះរទ គឺវងមទ្ធំង បំវបកជនជាតិ1 

ោមឲ្យ ស់រៅរាយបា៉ាយរៅាមភូ្មិវខម  រដើមបី ំលាយសវគមន៍ជនជាតិោម និងក្ចបាច់បញ្ចូេរួករគ2 

ជាមួយនឹងក្បជាជនកមពជុា។ រវត ដូរចែះ ជនជាតិោមក្តូវបានកំណត់ជារោេរៅ មិនវមនជាប គគេរទ 3 

ប៉ា វនតវផែករេើសមជិកក្កុម បស់រួករគ។ 4 

[១០:២៥:៣៧] 5 

រេើសរីរនះរទៀត អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា ក្បជាជនោមបានទទួេ ងកា រ ីសរអើង6 

ឧទ្ធវ ណ៍ រៅកា ដាឋ នកា ង្វ ទំនប់១មករា រួករគក្តូវបានបងេំឲ្យវូបសាច់ក្ជូក រវើយក្តូវបានរារំាង7 

មិនឲ្យរោ របូជាសាសនា និងនិយយភាសាោមរ ើយ។ អងគជំន ំជក្មះក៏យេ់រឃើញផងវដ ថា បកស8 

ក មមយុនីសតកមពជុាបានដាក់កំវិតរេើកា ក្បណិប័តន៍សាសនា និងវបបធម៌ោម រៅក្សុកក្កូចឆ្ម   ាមទី9 

ាងំជារក្ចើនកែុងភូ្មិភាគកណាត េ (ភូ្មិភាគឧតត ោស់) និងាមទីាំងនានារផសងរទៀតរៅកែុងក្បរទស10 

កមពជុា ររញមួយ បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ កា ដាក់កំវិតវបបរនះ ួមមន កា រមសំយ ងំជា11 

រ ៀងរាេ់ថ្ងៃ កា បងេំជនជាតិោមឲ្យវូបសាច់ក្ជូក ក្រមទ្ធងំរសលមកសរមលមកបំពាក ់ និងកាត់សក់ដូច12 

ក្បជាជនវខម  កា បងេំឲ្យនិយយវតភាសាវខម  ក៏ដូចជា កា ដ តគមពី អាេ់គូ  អាន និងកា ច ះ  ះរ ីក្រះ13 

 វចរ  ឬកា រក្បើក្បាស់ក្រះវចរ សក្មប់រោេបំណងខ សរីកា បួងសួង។ អែក ឹងទទឹងក្តូវរគោប់ខលួន 14 

និង/ឬ សមល ប់រោេ។ 15 

រេើសរីរនះរទៀត អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា មន សសជារក្ចើន  ួមទ្ធំងជនជាតិោមភាគរក្ចើន16 

មករីក្សុកកងមស (បចចបុបនែរខតតកំរង់ោម) តំបន់ ៤១ ភូ្មិភាគកណាត េ (អតីតភូ្មិភាគឧតត ោស់) 17 

ក្តូវរគោប់យករៅសមល ប់រៅវតតអូ ក្តកួន កែុងឆ្ែ ំ១៩៧៧។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញរទៀតថា រៅឆ្ែ ំ18 

១៩៧៨ ក្បជាជនោមភាគរក្ចើនមករីក្សុកក្កូចឆ្ម   (បចចបុបនែរខតតកំរង់ោម) ក្តូវរគោប់យករៅមនទី 19 

សនតិស ខភូ្មិក្ទ្ធ កែុងក្សុកក្កូចឆ្ម  ដវដេ រវើយរៅទីរនាះ សមជិកក្កុមោមក្តូវបានរគរិនិតយរផទមង20 

ផ្ទទ ត់។ អែកវដេរគោត់ទ កថាជាោម ក្តូវរគសមល ប់ ចំវណកឯអែកវដេមិនវមនជាោម ក្តូវរគទ កឲ្យ21 

 ួចជីវចត។ អងគជំន ំជក្មះក៏យេ់រឃើញផងវដ ថា បញ្ញជ ឲ្យកំណត់រោេរៅរេើជនជាតិោមរៅភូ្មិភាគ22 

កណាត េ (អតីតភូ្មិភាគឧតត ោស់) និងជារិរសស រៅតំបន់ ៤១ រចញមករីថាែ ក់រេើ។ អងគជំន ំជក្មះក៏23 

យេ់រឃើញវដ ថា បញ្ញជ ឲ្យកំណត់រោេរៅរេើជនជាតិោមរៅភូ្មិភាគបូព៌ា និងជារិរសស រៅក្សុក24 

ក្កូចឆ្ម   រចញមករីថាែ ក់រេើ។ ងេីតបិតវតអងគជំន ំជក្មះមិនអាចកំណត់ចំនួនជន ងរក្ោះបានជាក់លាក់ក៏25 
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អងគជំន ំជក្មះវចសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ ក្បកាសសាេក្កមកែុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២  

សំណ ំរ ឿងក្រវមទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                          

ថ្ងៃទី១៦ វខ វចចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨  ទំរ័  20 

រដាយ ក៏អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថា ជនស ីវចេោមជារក្ចើន ក្តូវរគនាយំករៅមនទី សនតិស ខវតតអូ ក្តកួន 1 

និងមនទី សនតិស ខភូ្មិក្ទ្ធ  ួចក្តូវបានរគសមល ប់រោេកែុងក្ទង់ក្ទ្ធយធំ។ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថា ោ ី2 

រៅមនទី សនតិស ខវតតអូ ក្តកួន និងមនទី សនតិស ខភូ្មិក្ទ្ធ បានបង្វា ញរីសាា នភារផលូវចិតតកែុងកា ក្បេ័យរូជ3 

សាសន៍ជនជាតិោម វដេក្តូវបានរគ ករឃើញថា ក្តូវបានរគសមល ប់រៅទីរនាះ។ អងគជំន ំជក្មះយេ់4 

រឃើញរទៀតថា រៅឆ្ែ ំ១៩៧៨ ជនជាតិោមមករីក្សុកក្កូចឆ្ម  ក្តូវរគោប់យករៅមនទី សនតិស ខភូ្មិក្ទ្ធ 5 

ឃ ំខលួនាមទំរនើងចិតត និងដកវូតសិទាិទទួេបានកា ដំរណើ កា កាត់កតីាមផលូវចាប់ រវើយរៅទីរនាះ 6 

អែកខលះក្តូវបានរគសួ ចរមលើយ និងវយដំ។ 7 

[១០:២៩:២៧] 8 

រវត ដូរចែះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា ឧក្កិដឋកមមក្បេ័យរូជសាសន៍ និងឧក្កិដឋកមមក្បឆំ្ង9 

នឹងមន សសជាតិ ក្តូវបានក្បក្រឹតតរេើជនជាតិោម រក្កាមទក្មង់ជាកា រធេើមន សសឃាត កា សមល ប់ ង្វគ េ 10 

កា ដាក់កែុងមនទី ឃ ំឃាងំ កា រធេើទ្ធ  ណកមម កា រធេើទ កេប ករមែញរដាយមូេរវត នរយបាយ និងកា រធេើ11 

ទ កេប ករមែញរដាយមូេរវត សាសនា និងអំររើអមន សសធម៌រផសងៗរទៀតរក្កាមទក្មង់ជាកា ជរមលមស12 

រដាយបងេំ។ 13 

ជនជាតិរវៀតណាម ចំរពាះជនជាតិរវៀតណាម អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា ោប់រីឆ្ែ ំ១៩៧៥ 14 

ដេ់ច ងឆ្ែ ំ១៩៧៦ មនរោេនរយបាយថាែ ក់ជាតិសំរៅបរណត ញជនជាតិរវៀតណាមវដេ ស់រៅ15 

ក្បរទសកមពជុា។ រោេនរយបាយរនះក្តូវបានអន វតត រក្កាយរីមនកា ក្រមរក្រមងោែ ជាមួយអាជាា ធ     16 

រវៀតណាម។ កមម ភិ្បាេវខម ក្កវមបានរ ៀបចំ និងឃាល រំមើេកា ដឹកជញ្ជូនក្បជាជនរវៀតណាមរៅក្រំ17 

វដនរវៀតណាមាមកាណូត និង ងយនត។ បតី ឬក្បរនាជាជនជាតិវខម វដេមនក្គួសា ចក្មុះជាតិសាសន៍18 

ក្តូវរៅកមពជុា។ អងគជំន ំជក្មះក៏យេ់រឃើញវដ ថា ថាែ ក់រេើ បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា បានបញ្ញជ ឲ្យ 19 

កំណត់អតតសញ្ញា ណជនជាតិរវៀតណាម រវើយរក្កាយមក ោប់រីវខរមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៥ ថាែ ក់រក្កាមបាន20 

រ ៀបចំបញ្ជីរ ម្ ះនិងក្បវតដិ ូប  ួចបញ្ជូនរៅថាែ ក់រេើ រដើមបីោត់វចធានកា បនតរទៀត។ ោប់រីឆ្ែ ំ១៩៧៥21 

មក បកសក មមយុនីសតកមពជុាបានោត់ទ កថា ក្បសិនរបើក្គួសា ណាមនមត យជាជនជាតិរវៀតណាម 22 

រវើយឪរ កជាវខម រនាះ ក្តូវបញ្ជូនមត យ និងកូនៗរៅក្បរទសរវៀតណាម រដាយទ កឪរ ក។ ក្សរដៀងោែ23 

រនះវដ  ក្បសិនរបើក្គួសា ណាមនឪរ កជាជនជាតិរវៀតណាម រវើយមត យជាវខម  ក្តូវបញ្ជូនឪរ ករៅ24 

ក្បរទសរវៀតណាមវចញ រដាយទ កមត យ និងកូនៗរៅក្បរទសកមពជុា។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា ជន25 
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អងគជំន ំជក្មះវចសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ ក្បកាសសាេក្កមកែុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២  

សំណ ំរ ឿងក្រវមទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                          

ថ្ងៃទី១៦ វខ វចចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨  ទំរ័  21 

ជាតិរវៀតណាមវដេរចញរីរខតតថ្ក្រវវង រខតតសាេ យរ ៀង និងក្សុកក្ាកំក់ កែុងឆ្ែ ំ១៩៧៥ និងឆ្ែ ំ១៩៧៦ 1 

ក្តូវបានរគបងេំឲ្យរធេើវបបរនះកែុងប ចយសបងេិតបងេំ។ 2 

អងគជំន ំជក្មះក៏យេ់រឃើញវដ ថា មនភ័្សតាុងបង្វា ញរីក ណីជាក់លាក់មួយចំនួនថ្នកា 3 

សមល ប់ជនស ីវចេរវៀតណាម  ឧទ្ធវ ណ៍ រៅរខតតសាេ យរ ៀង កែុងឆ្ែ ំ១៩៧៨ កែុងវដនទឹកកមពជុាក្បជា 4 

ធិបរតយយ រក្កាយវខរមសា ឆ្ែ ំមួយពាន់-- និងវខឧសភា ឆ្ែ ំ១៩៧៧ និងរៅថ្ងៃទី១៩ វខមីនា ឆ្ែ ំ១៩៧៨, 5 

រៅរខតតកំរង់ឆ្ែ ំង កែុងឆ្ែ ំ១៩៧៧, រៅវតតខាច់ (រខតតរសៀមរាប) រៅច ងឆ្ែ ំ១៩៧៨ និងរៅក្ករចះ កែុង6 

វខកញ្ញា  ឆ្ែ ំ១៩៧៨។ កា សមល ប់រដាយរចតនាក្ទង់ក្ទ្ធយធំទ្ធងំរនះ ក្តូវបានរ ៀបចំរ ើងជាក្បរ័នា និង7 

កំណត់រោេរៅរៅរេើជនជាតិរវៀតណាម។ កែុងក ណីនីមួយៗ ជនជាតិរវៀតណាមក្តូវបានរគកំណត់8 

រោេរៅមិនវមនជាប គគេរទ គឺរដាយសា វតសមជិកក្កុម បស់រួករគ និងរដាយសា វតរួករគក្តូវ9 

បានសនមតថា ជាជនជាតិរវៀតណាម។  ក ណីទ្ធងំរនះបានរកើតរ ើងរក្កាមរោេនរយបាយ បស់បកស10 

ក មមយុនីសតកមពជុា កែុងរោេបំណងជាក់លាក់រៅរេើក្កុមជនជាតិរវៀតណាម  ួមទ្ធងំជនស ីវចេផង។ 11 

 វូតដេ់ច ងឆ្ែ ំ១៩៧៦ ជនជាតិរវៀតណាមក្តូវរគកំណត់រោេរៅរដើមបីបរណត ញរចញ និងរដើមបីករមទច 12 

ោប់រីវខរមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៧ មក។ 13 

[១០:៣៣:១៤] 14 

ទ្ធក់ទងនឹងកា ក្បក្រឹតតរេើជនជាតិរវៀតណាមវដេក្តូវបានឃ ំខលួនរៅមនទី សនតិស ខស-២១ អងគ15 

ជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា ជនស ីវចេ និងទ្ធរនរវៀតណាមរាប់ យនាក់ក្តូវបានសមល ប់រក្កាយរីសួ 16 

ចរមលើយ រដាយរក្បើវចធីបងេិតបងេំ និង ងនូវេកេខណឌ េំបាករវទនា រៅមនទី សនតិស ខ  ស-២១។ អែកវដេ17 

ក្តូវបានរគសមល ប់ជាជនស ីវចេ ឬរឈល ើយសឹករវៀតណាម វដេជាជនក្តូវបានទទួេបានកា កា ពា 18 

ាមអន សញ្ញា ទីក្កុងវសឺវណវ ឆ្ែ ំ១៩៤៩។ ចរមលើយសា ភារវដេយករីអែកជាប់ឃ ំជាជនជាតិរវៀត-19 

ណាម ក្តូវរគច ះផាយកែុងឯកសា នានា បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយ កែុងរោេរៅបង្វា ញអំរី “កា 20 

ល្ នពាន”  បស់រវៀតណាមមករេើកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញរទៀតថា អែក21 

ជាប់ឃ ំជាជនជាតិរវៀតណាមវដេចូេមកមនទី សនតិស ខ ស-២១ មិនទទួេបានកា កា ពា ាមនីតិវចធី 22 

ឬសិទាិវដេក្តូវឲ្យរួករគកា ពា ខលួនបានរៅរក្កាយររេោប់ខលួន ក្តូវបានរគដកវូតដំរណើ កា មួយ23 

វដេក្សរដៀងនឹងកា កាត់កតីរដាយយ តតិធម៌ រវើយក្តូវរគបងេំឲ្យរឆលើយសា ភារថាជាគិញ ម នររេក្តូវ24 

បានរគសមល ប់។ ទ្ធរន និងជនស ីវចេរវៀតណាមទ្ធងំអស់ វដេចូេមកមនទី សនតិស ខ ស-២១ ក្តូវរគ25 
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អងគជំន ំជក្មះវចសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ ក្បកាសសាេក្កមកែុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២  

សំណ ំរ ឿងក្រវមទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                          

ថ្ងៃទី១៦ វខ វចចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨  ទំរ័  22 

រោទថាជាគិញ និងោត់ទ កថាជាខាម ងំ។ រជាគវសនា បស់អែកជាប់ឃ ំទ្ធងំរនាះ ក្តូវបានសនែិដាឋ នទ កជា1 

ម ន រដាយសា ជាច ងរក្កាយ រួករគទ្ធងំអស់ក្តូវបានសមល ប់រោេ។ 2 

ដូរចែះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា ឧក្កិដឋកមមក្បេ័យរូជសាសន៍ និងឧក្កិដឋកមមក្បឆំ្ងមន សស3 

ជាតិ ាម យៈកា រធេើមន សសឃាត កា សមល ប់ ង្វគ េ កា និ រទស កា រធេើទ កេប ករមែញរដាយមូេរវត 4 

រូជសាសន៍ ក្តូវបានក្បក្រឹតតរេើជនជាតិរវៀតណាម។ រេើសរីរនះរទៀត រដាយ ំឭកអំរីអតាិភារថ្ន5 

ជរមល ះក្បដាប់អាវ ធអនត ជាតិវដេកំរ ងរកើតមនរៅររេរនាះ  វងកមពជុាក្បជាធិបរតយយ និងរវៀត-6 

ណាម ោប់រីវខឧសភា ឆ្ែ ំ១៩៧៥ និងឋានៈទទួេបានកា កា ពា  បស់ជន ងរក្ោះ អងគជំន ំជក្មះយេ់7 

រឃើញថា កា បំពា បំពានយ៉ា ងធៃន់ធៃ ជារក្ចើនរេើអន សញ្ញា ទីក្កុងវសឺវណវ ក៏ក្តូវបានក្បក្រឹតតផងវដ 8 

រេើក្កុមរនះ រៅមនទី សនតិស ខ ស-២១  ួមទ្ធងំកា រធេើមន សសឃាតរដាយរចតនា កា រធេើទ្ធ  ណកមម កា 9 

រធេើបាបរដាយអមន សសធម៌ កា បងករដាយរចតនាឲ្យមន បួសធៃន់ធៃ  ឬឲ្យមនកា ឈឺោប់ដេ់រាងកាយ 10 

ឬស ខភារ កា ដកវូតរដាយរចតនានូវសិទាិទទួេបានកា កាត់រទ្ធសរដាយយ តតិធម៌ និងរទៀងទ្ធត់ និង11 

កា ឃ ំខលួនរដាយខ សចាប់។ 12 

[១០:៣៦:១១] 13 

រ ទាសាសនិក៖ ចំរពាះកា ក្បក្រឹតតរេើរ ទាសាសនិក វដេបទរោទទ្ធងំរនះ ក្តូវបានកក្មិតក្តឹម14 

វតសវក ណ៍ក្ាកំក់។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា ក្រះរ ទាសាសនាក្តូវបានរមឃាត់ និមិតត ូប15 

តំណាងឲ្យក្រះរ ទាក្តូវបានបំផលិចបំផ្ទល ញ រវើយវតតអារាមមិនក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យរក្បើសក្មប់រោេ16 

បំណងសាសនារទៀតរទ។ អងគជំន ំជក្មះក៏យេ់រឃើញផងវដ ថា ក្រះសងឃជាង១០០អងគ ក្តូវបានរគ17 

ក្បមូេយករដាយរចតនាយករៅដាក់រៅវតតអងគ កា និងបងេំឲ្យសឹក។ ក្រះសងឃក៏ក្តូវរគបងេំឲ្យសឹករៅ18 

ាមវតតរផសងៗរទៀត រវើយក ណីខលះ ឆលះុបញ្ញច ងំអំរីេំនាទំូរៅរៅទូទ្ធងំក្សុកក្ាកំក់។ ងេីតបិតវត      19 

ភ័្សតាុងមិនអន ញ្ញា តឲ្យអងគជំន ំជក្មះសនែិដាឋ នឲ្យបានចាស់លាស់ អំរីចំនួនក្រះសងឃវដេលាោក 20 

សិកាេ បទស  បរៅក្សុកក្ាកំក់ក៏រដាយ ក៏អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា មនភ័្សតាុងអាចឲ្យរជឿទ កចិតត21 

បាន និងបង្វា ញថា ក្រះសងឃរាប់ យអងគក្តូវបានរគផសឹករៅាមឃ ំនានា។ រចតនារ ីសរអើងរៅរី22 

រក្កាយដំរណើ កា រនះ ក្តូវបានបញ្ញជ ក់រដាយកា រៅក្រះសងឃថាជា “រតនញា៉ា ” ឬជា “រឈល ើង” សងគម 23 

និងកា ក្បកាសបដិរសធក្រះរ ទាសាសនា រដាយថាជាអបិយជំរនឿស ទាសាធ និងថា ក្រះរ ទាបដិម 24 

“ក្ោន់វតជាស ីម៉ាងត៍ប៉ា រណាណ ះ”។ រវត ដូរចែះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា ឧក្កិដឋកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សស25 
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អងគជំន ំជក្មះវចសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ ក្បកាសសាេក្កមកែុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២  

សំណ ំរ ឿងក្រវមទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                          

ថ្ងៃទី១៦ វខ វចចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨  ទំរ័  23 

ជាតិ ាម យៈកា រធេើទ កេប ករមែញរដាយមូេរវត សាសនា ក្តូវបានក្បក្រឹតតរ ើងរេើរ ទាសាសនិក។ 1 

[១០:៣៧:៥៧] 2 

អតីតអែក ដឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដឋវខម ៖ ចំរពាះអតីតអែក ដឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដឋវខម  វដេ3 

បទរោទក្បកាន់ក្តូវបានកក្មិតក្តឹមវតសវក ណ៍ក្ាកំក់ កា ដាឋ នកា ង្វ ទំនប់ ១មករា មនទី សនតិស ខ 4 

ស-២១ និងមនទី សនតិស ខក្កាំងាោន់ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា ក្កុមរនះក្តូវបានរគរធេើទ កេប ករមែញ5 

រៅាមទីាងំឧក្កិដឋកមមទ្ធងំបួន។ ឧទ្ធវ ណ៍ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា រៅកែុងក្សុកក្ាកំក់ ភាល ម6 

ៗរក្កាយថ្ងៃ១៧ វខរមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៥ អតីតទ្ធរន និងនគ បាេថ្ន បបសាធា ណ ដឋវខម  ក្តូវបានរគ7 

សក្មិតសក្មំងរៅវតតចំបា៉ា  រវើយរក្កាយរីបានក្បាប់អតតសញ្ញា ណ បស់ខលួន ួចរវើយ រួករគជារក្ចើន8 

ក្តូវបាននាយំករៅ  ួចបាត់ខលួន។ ដំរណើ កា ដូចោែ រនះ បានរកើតរ ើងរៅាមកវនលងរផសងៗរទៀតកែុង9 

ក្សុកក្ាកំក់។ ងេីតបិតវតមនវផនកា ចាស់លាស់កែុងកា របាសសមែ ត និងសមល ប់អតីតទ្ធរន និង10 

អែក ដឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដឋវខម  រៅក្សុកក្ាកំក់ រក្កាយថ្ងៃទី១៧ វខរមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៥ ក៏រដាយ ក៏11 

យ៉ា ងររចណាស់ រៅររេមួយរនាះ មនកា ផសរេផាយមិនឲ្យប៉ាះពាេ់អតីតទ្ធរន ោប់រីស័កតិ១ 12 

ដេ់ស័កតិ៥។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា រទ្ធះជាយ៉ា ងរនះកតី រក្កាយមក អតីតទ្ធរន និងអែក ដឋកា 13 

ថ្ន បបសាធា ណ ដឋវខម  ក្តូវបានរគកំណត់រោេរៅសាជាងមីមតងរទៀត រវើយោប់ខលួននិងសមល ប់។ 14 

ក្គួសា អតីតទ្ធរនជារក្ចើនក្តូវរគករមទចរៅឃ ំរររេ កែុងវខឧសភា ឆ្ែ ំ១៩៧៧ រវើយក្បតិបតតិកា 15 

សមល ប់រដាយកា រ ៀបចំ ក្តូវបានរធេើរ ើងរៅក្សុកក្ាកំក់ ោប់រីវខរមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៧ រដាយមនមន សស16 

ជារក្ចើនក្តូវរគយករៅមនទី សនតិស ខក្កាងំាោន់។ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថា អែកទ្ធំងរនះក្តូវរគកំណត់17 

រោេរៅ រដាយវផែករេើតួនាទីរៅកែុង បបម ន បស់រួករគរិតក្បាកដ ឬក៏ាមកា សនមត។ 18 

[១០:៤០:១១] 19 

អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា ឧក្កិដឋកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ាម យៈកា រធេើទ កេប ករមែញ20 

រដាយមូេរវត នរយបាយក្តូវបានក្បក្រឹតតរៅសវក ណ៍ក្ាកំក់ រីថ្ងៃទី២០ វខរមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៥ ដេ់21 

ច ងវខឧសភា ឆ្ែ ំ១៩៧៥ និងរីរដើមឆ្ែ ំ១៩៧៧ ដេ់ថ្ងៃទី០៦ វខមករា ឆ្ែ ំ១៩៧៩ រៅកា ដាឋ នទំនប់១ មក22 

រា មនទី សនតិស ខ ស-២១ និងមនទី សនតិស ខក្កាងំាោន់។ រេើសរីរនះរទៀត អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា 23 

ឧក្កិដឋកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិក្តូវបានក្បក្រឹតតរេើអតីតអែក ដឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដឋវខម  រៅមនទី 24 

សនតិស ខ ស-២១ និងមនទី សនតិស ខក្កាងំាោន់។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវចសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ ក្បកាសសាេក្កមកែុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២  

សំណ ំរ ឿងក្រវមទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                          

ថ្ងៃទី១៦ វខ វចចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨  ទំរ័  24 

កា រចញបទបញ្ញជ សតីរីកា រ ៀបអាពាវ៍រិពាវ៍៖ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា មនរោេ1 

នរយបាយរៅទូទ្ធងំក្បរទសកមពជុា កែុងកា កំណត់បទបញ្ញជ រេើកា កសាងក្គួសា  និងកា រ ៀប2 

អាពាវ៍រិពាវ៍ វដេក្តូវកមម ភិ្បាេបកសអន វតតរៅាមបណាត ញ ដឋបាេ និងអងគភាររយធាក្គប់ជាន់3 

ថាែ ក់។ បកសក មមយុនីសតកមពជុាបានបរងកើតរោេនរយបាយរនះរ ើង រដើមបីឲ្យបកសអាចជំនួសតួនាទី បស់4 

ឪរ កមត យកែុងកា រក្ជើសរ ីសគូក្សក សមក្សប រវើយបងេំប  សនិងហ្វ្សតីឲ្យរ ៀបកា នឹងោែ  និងបងេំឲ្យ5 

បរងកើតកូនកែុងរោេបំណងបរងកើនចំនួនក្បជាជនកែុងក្បរទស កែុង យៈររេរី១០ឆ្ែ ំ រៅ១៥ឆ្ែ ំ ខាងម ខ។ 6 

[១០:៤១:៤៥] 7 

អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា កា រ ៀបអាពាវ៍រិពាវ៍ាមកា រ ៀបចំកែុងវបបធម៌កមពជុាមន 8 

ភារខ សោែ រីកា រ ៀបអាពាវ៍រិពាវ៍រដាយបងេំរៅកែុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ វដេក្តូវបានរោទ9 

ក្បកានរ់ៅកែុងដីកាដំរណាះក្សាយ។ កា រ ៀបអាពាវ៍រិពាវ៍ាមកា រ ៀបចំរៅកែុងវបបធម៌កមពជុាម ន10 

 បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ក្តូវបានរធេើរ ើងរដាយវផែករេើកា រជឿទ កចិតតោែ រៅវចញរៅមក  វងកូនៗ 11 

និងឪរ កមត យវដេជាអែករក្ជើសរ ីសគូក្សក ឲ្យកូន រវើយមិនមនចំណ ចរនះរទ រៅររេវដេបកស12 

បានមកជំនួសតួនាទីជាឪរ កមត យ រៅកែុងកា រ ៀបចំអាពាវ៍រិពាវ៍រនាះ។ ភ័្សតាុងវដេមនរៅ13 

ចំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះ បង្វា ញយ៉ា ងចាស់អំរីកា អន វតតរៅកែុងអំ ុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ 14 

វដេមិនបានឆលះុបញ្ញច ងំទ្ធេ់វតរសាះអំរីកា រ ៀបអាពាវ៍រិពាវ៍ាមក្បថ្រណី រដាយក្គួសា  បស់15 

អនាគតបតីក្បរនារនាះមិនបានចូេ ួមទ្ធេ់វតរសាះរៅកែុងកា ច ោ សវគមន៍មិនក្តូវបានឲ្យចូេ ួម 16 

មិនមនក្បថ្រណីកែុងរិធីរ ៀបអាពាវ៍រិពាវ៍ រវើយសាមីខលួនយេ់ក្រមរ ៀបកា រដាយកា ភ័្យខាល ចបកស17 

ដាក់ទណឌ កមម។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា អាជាា ធ  បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយបានរ ៀបចំអាពាវ៍18 

រិពាវ៍រៅក្គប់ររេរវលាកែុង បបរនះ និងរៅាមទីាំងភូ្មិសាហ្វ្សតជារក្ចើនរៅទូទ្ធងំក្បរទសកមពជុា។ 19 

ប គគេទ្ធងំឡាយបានរ ៀបអាពាវ៍រិពាវ៍រៅកែុងប ចយកាសភ័្យខាល ច រវើយរៅកែុងក ណីភាគរក្ចើន 20 

កា ក្រមរក្រមងរៅម នររេ ឬកែុងអំ ុងរិធីរ ៀបអាពាវ៍រិពាវ៍ វដេបានរេើករ ើងរនាះ មិនវមនជា21 

កា យេ់ក្រមរិតក្បាកដរ ើយ។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា រក្កាយរិធីរ ៀបអាពាវ៍រិពាវ៍ ជាធមមា22 

អាជាា ធ បានរ ៀបចំឲ្យបតី ក្បរនាងមីរថាម ងរនាះផសដំំរណកជាមួយោែ រៅកែុងទីាងំកំណត់មួយ រក្កាមកា 23 

ាមដានរីកងឈលប ជារិរសស រដើមបីឲ្យមនកា  ួមរភ្ទ។ ទ្ធងំប  ស និងហ្វ្សតីយេ់ថា រួករគក្តូវបានរគ24 

បងេំឱយ ួមរភ្ទជាមួយបតី ឬក្បរនាងមីរថាម ង បស់រគ រវត ដូរចែះ រួករគបានរធេើផទយុរីឆនទៈ បស់រួករគ។ បតី25 
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អងគជំន ំជក្មះវចសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ ក្បកាសសាេក្កមកែុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២  

សំណ ំរ ឿងក្រវមទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                          

ថ្ងៃទី១៦ វខ វចចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨  ទំរ័  25 

ក្បរនាវដេក្តូវបាន ករឃើញថា មិនបាន ួមរភ្ទ ក្តូវបានយករៅអប់  ំ ឬគំរាមកំវវងថានឹងទទួេ1 

ទណឌ កមម ឬក្តូវបានរគសមល ប់រោេ។  2 

អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា ឧក្កិដឋកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ាម យៈអំររើអមន សសធម៌រផសង3 

ៗរទៀតរក្កាមទក្មង់ជាកា រ ៀបអាពាវ៍រិពាវ៍រដាយបងេំ និង ំរលាភ្ផលូវរភ្ទរៅកែុងប ចបទថ្នកា រ ៀប4 

អាពាវ៍រិពាវ៍រដាយបងេំ ក្តូវបានក្បក្រឹតតរ ើង។  5 

[១០:៤៤:៤៦] 6 

សវឧក្កិដឋកមម ួម អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា រៅថ្ងៃទី១៧ វខរមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៥ និងបនត យ៉ា ង7 

ររចណាស់  វូតដេ់ថ្ងៃទី០៦ វខមករា ឆ្ែ ំ១៩៧៩ រមដឹកនាជំាន់ខពស់បកសក មមយុនីសតកមពជុាមួយចំនួន8 

មនរោេបំណង ួមកែុងកា អន វតតបដិវតតន៍សងគមនិយមកមពជុាឲ្យបានរេឿន ាម យៈ “មររលាត9 

រផ្ទល ះ មរអសាច  យ” វដេក្តូវបានបរងកើតរ ើង រដើមបីកសាងនិងកា ពា ក្បរទសរីខាម ងំ រវើយផ្ទល ស់បត ូ10 

ក្បជារេ ដឋឱយកាល យរៅជា សងគមកមមក -កសិក  វដេមនជាតិសាសន៍វខម វតមួយ។ រោេបំណង ួម11 

រនះ ក្តូវបានអន វតតក្គប់ររេកែុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយរដាយបណាត ញ ដឋបាេទ្ធងំមូេ បស់បកស 12 

និងរេខាភូ្មិភាគ តំបន់ ក្សុក និងថាែ ក់មូេដាឋ ន និងកមម ភិ្បាេបកសក មមយុនីសតកមពជុា ាម យៈកា 13 

អន វតតយ៉ា ងររចណាស់រោេនរយបាយចំនួនក្បា។ំ  14 

រោេនរយបាយវដេក្តូវបានរ ៀបចំ និងអន វតតរ ើងរដើមបីសរក្មចរោេបំណង ួម គឺ ១) កា 15 

ផ្ទល ស់ទីេំរៅក្បជាជនមតងរវើយមតងរទៀតរីទីក្បជ ំជន និងទីក្កុង រៅកាន់តំបន់ជនបទ ក្រមទ្ធងំរីទី16 

ជនបទមួយរៅកាន់ទីជនបទមួយរទៀត។ ២) កា បរងកើត និងដំរណើ កា សវក ណ៍ និងកា ដាឋ នកា ង្វ  ។ 17 

៣) កា បរងកើត និងដំរណើ កា មនទី សនតិស ខ និងទីកវនលងសមល ប់មន សស រដើមបីកំណត់អតតសញ្ញា ណោប់18 

ខលួន ដាក់ឲ្យរៅដាច់រដាយវ ក និង “ករមទច” អែកវដេក្តូវបានរគោត់ទ កថាជាក្បរភ្ទខាម ងំធៃន់ធៃ បំផ ត 19 

និងរដើមបីអប់ ំ “សមសធាត មិនេែ”។ ៤) កា កំណត់រោេរៅរៅរេើក្កុមជាក់លាក់  ួមទ្ធងំ ជនជាតិ20 

ោម និងរវៀតណាម រ ទាសាសនិក និងអតីតអែក ដឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដឋវខម   ួមទ្ធងំ អែក ដឋកា ស ី21 

 វចេ ទ្ធរន និងក្កុមក្គួសា  បស់រួករគ។ និង ៥) កា រចញបទបញ្ញជ សតីរីកា រ ៀបអាពាវ៍រិពាវ៍។ 22 

អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា រោេនរយបាយទ្ធងំរនះមនទំនាក់ទំនងខាល ងំរៅនឹងរោេបំណង ួម 23 

រវើយមនកា ក្បក្រឹតតឧក្កិដឋកមម។ រវត ដូរចែះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា រោេបំណង ួមរនះមន24 

េកេណៈឧក្កិដឋ។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវចសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ ក្បកាសសាេក្កមកែុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២  

សំណ ំរ ឿងក្រវមទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                          

ថ្ងៃទី១៦ វខ វចចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨  ទំរ័  26 

អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញរទៀតថា រោេបំណងរនះ គឺជារោេបំណង ួមរៅកែុងចំរណាម1 

មន សសជារក្ចើន  ួមទ្ធងំរមដឹកនាជំាន់ខពស់  ប៉ា េ រត, នួន ជា, រខៀវ សំផន, រអៀង សា ី, រអៀង ធី ចទា, 2 

ស ន រសន និង វន រវ ត ( វូតដេ់ររេោប់ខលួនរៅច ងឆ្ែ ំ១៩៧៨) ក្រមទ្ធងំរេខាភូ្មិភាគ  ួមទ្ធងំ  3 

ាម៉ា ក, វក រក, ក យ ធួន ( វូតដេ់ររេមនកា ឃ ំខលួនកែុងផទះរៅពាក់កណាត េឆ្ែ ំ១៩៧៦), ជូ រជត 4 

( វូតដេ់ររេមនកា ោប់ខលួនរៅកែុងវខមីនា ឆ្ែ ំ១៩៧៨),  ស់ ញឹម ( វូតដេ់ររេមនកា ោប់ខលួន5 

រៅកែុងវខឧសភា ឬវខមិង នា ឆ្ែ ំ១៩៧៨) និង រសា ភឹ្ម ( វូតដេ់ររេរធេើអតតឃាតរៅវខមិង នា ឆ្ែ ំ6 

១៩៧៨)។ រមដឹកនាជំាន់ខពស់ បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុាបានក្តួតរិនិតយផ្ទទ េ់រៅរេើកា អន វតតរោេ7 

នរយបាយជារក្ចើន និងបានរក្បើក្បាស់ោ ីផ្ទទ េ់ឲ្យក្បក្រឹតតឧក្កិដឋកមម រដើមបីសរក្មចរោេបំណង ួម8 

រនះ។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា ជាកា ក្តឹមក្តូវវដេថា សមជិកសវឧក្កិដឋកមម ួមរនះ ក្តូវបាន9 

កំណត់ឲ្យទទួេខ សក្តូវរេើឧក្កិដឋកមមទ្ធងំរនះ។ 10 

[១០:៤៨:៤០] 11 

កា ទទួេខ សក្តូវក្រវមទណឌ ជាេកេណៈប គគេ បស់ជនជាប់រោទ។ រៅររេរនះ អងគជំន ំ12 

ជក្មះរិនិតយរមើេកា សនែិដាឋ ន បស់ខលួន ទ្ធក់ទងនឹងកា ទទួេខ សក្តូវ បស់ នួន ជា និង រខៀវ សំផន 13 

 វចញមតង។ កា ទទួេខ សក្តូវ បស់ នួន ជា អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា កែុងនាមជាប គគេមែ ក់វដេមន14 

តួនាទីនាមំ ខកែុងកា កសាងមូេដាឋ នក្គឹះសក្មប់ បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ នួន ជា បានចូេ ួមសនែិ-15 

បាតបកស និងកិចចក្បជ ំគណៈកមម ធិកា មជឈិម និងគណៈកមម ធិកា អចិថ្ហ្វ្នតយ៍បកស ោប់រីររេោប់រផតើម16 

កា រធេើបដិវតតន៍ វូតមក។ នួន ជា ក្តូវបានរក្ជើសាងំជាអន រេខាបកសរៅកែុងវខកញ្ញា  ឆ្ែ ំ១៩៦០ 17 

រវើយបានបនតកាន់ម ខតំវណងរនះរៅក្គប់ររេកែុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ ោត់ក៏ជាសមជិក18 

ររញសិទិាមួយ ូបផងវដ  ទ្ធងំកែុងគណៈកមម ធិកា មជឈិម និងគណៈកមម ធិកា អចិថ្ហ្វ្នតយ៍ថ្នបកសក មមយុ-19 

នីសតកមពជុា ក្រមទ្ធងំជាក្បធានគណៈកមម ធិកា អចិថ្ហ្វ្នតយ៍ថ្នសភាតំណាងក្បជាជន។ នួន ជា បានចូេ20 

 ួមកែុងកិចចក្បជ ំសំខាន់ៗទ្ធងំអស់ រវើយក៏ចូេ ួមរៅកែុងកា សរក្មចចិតតសំខាន់ៗទ្ធងំអស់ បស់បកស 21 

រៅកែុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ ររញមួយ បបរនះ នួន ជា រៅវតជាឥសស ជនដ៏សំខាន់មួយរៅ22 

កែុងបកសក មមយុនីសតកមពជុា រដាយោត់គឺជាប គគេថ្ដសាត ដ៏ំរសាម ះក្តង់ បស់ ប៉ា េ រត។ រេើសរីរនះរទៀត 23 

នួន ជា ក្តូវបានវតងាំងឲ្យជំនួស ប៉ា េ រត រធេើជានាយក ដឋមហ្វ្នតីសតីទី រៅររេវដេ ប៉ា េ រត ស ំកា 24 

អន ញ្ញា តសក្មកជាផលូវកា ោប់រីវខកញ្ញា  ឆ្ែ ំ១៩៧៦  វូតដេ់ វខកញ្ញា  ឆ្ែ ំ១៩៧៧។ រដាយសា វត   25 
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អងគជំន ំជក្មះវចសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ ក្បកាសសាេក្កមកែុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២  

សំណ ំរ ឿងក្រវមទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                          

ថ្ងៃទី១៦ វខ វចចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨  ទំរ័  27 

តួនាទីខពង់ខពស់រៅកែុងថាែ ក់ដឹកនា ំបស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា នួន ជា រធេើកា ក្គប់ក្គងរេើសកមមភារទ្ធងំ1 

អស់ បសប់កសរដាយរេើសរីតួនាទី និងកា ទទួេខ សក្តូវ វដេក្តូវបានក្បគេ់ឲ្យោត់ជាផលូវកា រៅកែុង2 

 បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយរៅរទៀត។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា រៅកែុងគណៈកមម ធិកា អចិថ្ហ្វ្នតយ៍ 3 

នួន ជា និង ប៉ា េ រត មនអំណាចរធេើរសចកតីសរក្មចច ងរក្កាយ បសប់កស។ កែុងឋានៈជាអន រេខាបកស 4 

កា ក្គប់ក្គង បស់ោត់ មិនវមនមនក្តឹមវតកា រធេើរសចកតីសរក្មចវផែកនរយបាយប៉ា រណាណ ះរទ ប៉ា វនតមន5 

 វូតដេ់វផែក ដាឋ ភិ្បាេ និង ដឋបាេ បស់ បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ  ួមទ្ធងំ កិចចកា រយធាផង  6 

វដ ។ រវត ដូរចែះរវើយ  អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថា នួន ជា មិនក្តឹមវតបានោកំ្ទ ួមោែ រេើរោេបំណង7 

 ួមប៉ា រណាណ ះរទ ប៉ា វនត ោត់បានរដើ តួនាទីយ៉ា ងសំខាន់រៅកែុងកា បរងកើត និងក្គប់ក្គងរេើដំរណើ កា ថ្ន8 

រោេបំណង ួមរនាះវដ ។ 9 

[១០:៥១:៤៨] 10 

កា ោកំ្ទ បស់ នួន ជា រេើរោេបំណង ួមវដេោត់បានចូេ ួមបរងកើតរ ើង គឺមិនមនកា វក្ប11 

ក្បួេរទកែុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយរនាះ។ ោត់បានបនតអន វតត និងផសរេផាយរីរោេបំណង ួមរនះ 12 

រដាយកាត ប់យ៉ា ងតឹងវណន រៅរេើកា អះអាងវដេក្តូវបានបរងកើតរ ើងយ៉ា ងក្បុងក្បយ័តែរដាយបកស13 

ក មមយុនីសតកមពជុា ាម យៈកា រឃាសនា និងសកមមភារបណតុ ះបណាត េនានា។ នួន ជា ទទួេខ សក្តូវ14 

ជាចមបងរៅរេើបញ្ញា រផសងៗវដេពាក់រ័នានឹងកា រឃាសនា និងកា អប់ ំកសិក  កមម ភិ្បាេ និង15 

សមជិកបកសរផសងរទៀត រដាយរផ្ទត តជារិរសសរៅរេើរោេនរយបាយសំខាន់ៗ និងរោេនរយ-16 

បាយរសដឋកិចច បសប់កស។ រៅកែុងតួនាទីរនះ នួន ជា បានវងលងស នទ កថា និងដឹកនាវំគគរ ៀនសូក្តសក្មប់17 

កមម ភិ្បាេមករីាមតំបន់រផសងៗទ្ធងំរៅកែុងក្កុងភ្ែំររញ និងរៅកវនលងរផសងៗរទៀតកែុងក្បរទសកមពជុា 18 

 ួមទ្ធងំសវក ណ៍ និងកា ដាឋ នកា ង្វ ផងវដ ។ នួន ជា គឺជាអែកនិរនាដ៏សំខាន់មែ ក់ថ្នទសសនាវដតីអប់ ំ19 

រ ម្ ះថា “ទង់បដិវតតន៍” វដេជាឧបក ណ៍រឃាសនាចមបង បស់បកសកែុងកា ផសរេផាយយ៉ា ងរទៀង20 

ទ្ធតន់ូវស នទ កថាវដេ ប៉ា េ រត, នួន ជា និង រខៀវ សំផន បានវងលង។ នួន ជា បានចូេ ួមរៅកែុងកិចច21 

ក្បជ ំគណៈកមម ធិកា អចិថ្ហ្វ្នតយ៍ វដេកែុងអំ ុងររេរនាះមនកា រិភាការៅរេើយ ទាវចធីអំរីអេីវដេក្តូវ22 

លាតក្តដាង និងអេីវដេក្តូវ កាកា សមៃ ត់ រវើយកា  កាកា សមៃ ត់គឺជាសមសធាត សំខាន់ថ្នកា 23 

រឃាសនាដ៏មនក្បសិទាភារមួយ។ នួន ជា ទទួេខ សក្តូវជាចមបងរៅរេើបញ្ញា រផសងៗវដេពាក់រ័នានឹង24 

កា រឃាសនា និងកា អប់ កំសិក  កមម ភិ្បាេ និងសមជិកបកសរផសងរទៀត រដាយរផ្ទត តជារិរសសរៅ25 
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អងគជំន ំជក្មះវចសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ ក្បកាសសាេក្កមកែុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២  

សំណ ំរ ឿងក្រវមទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                          

ថ្ងៃទី១៦ វខ វចចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨  ទំរ័  28 

រេើរោេកា ណ៍សំខាន់ៗ និងរោេនរយបាយរសដឋកិចច បស់បកស។ កា ទទួេខ សក្តូវជាផលូវកា  បស ់1 

នួន ជា ខាងវផែករឃាសនាកា  និងបញ្ញា ពាក់រ័នានឹងកា អប់ ំ  ួមទ្ធងំកិចចកា  វចន័យ សីេធម៌ បស់កមម2 

ភិ្បាេ និងបញ្ញា សនតិស ខថ្ផទកែុងរផសងៗរទៀត ក្រមទ្ធំងសភារកា ណ៍ខាម ងំជាទូរៅផងវដ  រដាយោត់3 

បានជំ  ញឲ្យវវកម ខ និងកមច ត់ខាម ងំ។ ដូរចែះអងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថា ាម យៈតួនាទី បស់ោត់រៅកែុង4 

យ ទានាកា រឃាសនា និងយ ទាវចធីរផសងៗ ក៏ដូចជាកា បណតុ ះបណាត េកមម ភិ្បាេទ្ធំងម ន និងរក្កាយវខ5 

រមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៥ នួន ជា បានរដើ តួនាទីយ៉ា ងសំខាន់កែុងកា អន វតត និងផសរេផាយរោេបំណង ួម6 

រនះ។ 7 

[១០:៥៤:៤៦] 8 

មា៉ាងវចញរទៀត អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា កា ចូេ ួមចំវណក បស់ នួន ជា រៅកែុងកា 9 

ក្បក្រឹតតឧក្កិដឋកមម មនរេើសរីកា បរងកើតរោេនរយបាយ កា អន វតត និងផសរេផាយរោេបំណង ួម10 

ាម យៈកា រឃាសនា និងកា អប់ ំ។ នួន ជា បានអន វតតរោេបំណង ួមរដាយផ្ទទ េ់ និងបានចូេ ួម11 

យ៉ា ងសកមមកែុងកា របាសសមែ តកមម ភិ្បាេបកសក មមយុនីសតកមពជុា។ ោត់មិនក្តឹមវតជួយរ ៀបចំរធេើកា 12 

របាសសមែ តភូ្មិភាគពាយ័រយ ភូ្មិភាគកណាត េ (អតីតភូ្មិភាគឧតត ោស់) និងភូ្មិភាគបូព៌ាប៉ា រណាណ ះរទ 13 

ោត់វងមទ្ធងំបានចូេ ួមរដាយផ្ទទ េ់រៅកែុងកា ក្តួតរិនិតយរៅរេើមនទី សនតិស ខ ស-២១ និងរបាស14 

សមែ តសមជិកសំខាន់ៗ បស់បកស ដូចជា  ស់ ញឹម វដេជារេខាភូ្មិភាគពាយ័រយជារដើម។ 15 

ទ្ធក់ទងនឹងមនទី សនតិស ខ ស-២១ ឯកសា នាសម័យរនាះ ជារិរសស ចរមលើយសា ភារ បស់អែក16 

ជាប់ឃ ំ បង្វា ញថា ោប់ាងំរីររេមនទី សនតិស ខ ស-២១ ដំរណើ កា ដំបូង នួន ជា បានដឹង និងចូេ ួម17 

រៅកែុងកា ោប់ខលួន កា ឃ ំខលួន កា រធេើទ្ធ  ណកមម និងកា សមល ប់កមម ភិ្បាេវដេក្តូវបានកំណត់ជា18 

រោេរៅសក្មប់កា របាសសមែ ត។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញរទៀតថា នួន ជា បានបំររញតួនាទីជា19 

អែកក្គប់ក្គងផ្ទទ េ់រេើ កាំង រវកកអា វ រៅ ឌ្ ច ោប់រីថ្ងៃទី១៥ វខសីរ ឆ្ែ ំ១៩៧៧ បនាទ ប់រី ស ន 20 

រសន បានោករចញរៅសម ភូ្មិ រៅភូ្មិភាគបូព៌ា  វូតដេ់ររេដួេ េំថ្ន បបកមពជុាក្បជាធិបរត21 

យយ រៅរដើមវខមករា ឆ្ែ ំ១៩៧៩។ រៅកែុងម ខនាទីរនះ នួន ជា បានជួបក្បជ ំជារទៀងទ្ធត់ជាមួយ ឌ្ ច និង22 

ផតេ់កា វណនានំានា  ួមទ្ធំងកា វណនាទំ្ធក់ទងនឹងអែកជាប់ឃ ំសំខាន់ៗមួយចំនួន។ នួន ជា បានទទួេ 23 

និងអានចរមលើយសា ភាររីមនទី សនតិស ខ ស-២១ រវើយរៅររេោត់យេ់រឃើញថាោបំាច់ ោត់បញ្ញជ24 

ឲ្យវកតក្មូវ។ រេើសរីរនះរទៀត អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា នួន ជា សាិតរៅកែុងចំរណាមអែកវដេរធេើ25 
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អងគជំន ំជក្មះវចសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ ក្បកាសសាេក្កមកែុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២  

សំណ ំរ ឿងក្រវមទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                          

ថ្ងៃទី១៦ វខ វចចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨  ទំរ័  29 

រសចកតីសរក្មចចិតតថា ក្តូវោប់ខលួនន ណាខលះ រដើមបីបញ្ជូនរៅមនទី សនតិស ខ ស-២១។ នួន ជា បានបញ្ញជ1 

ឱយសមល ប់មន សសមួយក្កុមៗជារក្ចើននាក់ ដូចជា អែកទ្ធំងឡាយវដេបានមកដេ់មនទី សនតិស ខ ស-២១ 2 

រដាយសា វតកា របាសសមែ តភូ្មិភាគបូព៌ា រៅកែុងឆ្ែ ំ១៩៧៨ និងអែកវដេក្តូវបានឃ ំខលួនរដាយផ្ទទ េ់3 

រៅមនទី សនតិស ខ ស-២១ ម នររេរបាះបង់មនទី រនះរោេ ក្រមទ្ធងំប គគេជាក់លាក់មួយចំនួនរទៀត។ 4 

រដាយសា វតកងទ័ររវៀតណាមបានសក្មុកចូេក្កុងភ្ែំររញភាល មៗ និងកា របាះបង់រោេមនទី សនតិស ខ 5 

ស-២១ ទ្ធងំតក់ក្កវេ់រៅកែុងវខមករា ឆ្ែ ំ១៩៧៩ មិនមនកា ប៉ាះពាេ់អេីរទរៅរេើឯកសា ថ្ផទកែុង6 

 បស់មនទី រនះ វដេរ ៀបរាប់េមែិតអំរីដំរណើ កា មនទី សនតិស ខ រដាយឯកសា ទ្ធងំរនាះសាិតរៅទីកវនលង7 

ដវដេ។ រក្កាយមក នួនជា បានសតីបរនាទ ស ឌ្ ច រដាយសា វតមិនបានបំផ្ទល ញឯកសា ទ្ធងំរនាះរោេ។ 8 

[១០:៥៨:០៧] 9 

ស  បមកវចញ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា នួន ជា បានចូេ ួមកែុងរោេបំណង ួមថ្នសវ10 

ឧក្កិដឋកមម ួម។ នួន ជា បានចូេ ួមរ ៀបចំបរងកើត អន វតត និងផសរេផាយរោេបំណង ួមរនះ ាម យៈ11 

កា រនយេ់ជាសាធា ណៈ កា ឯកភារ និងជំ  ញរោេនរយបាយឧក្កិដឋ បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា។ 12 

ោត់បានរធេើដូរចែះាម យៈតួនាទីដឹកនាកំែុងនាមជាថ្ដសាត  ំបស់ ប៉ា េ រត ជាអន រេខាបកសក មមយុនីសត 13 

កមពជុា និងជាសមជិកររញសិទាិថ្នគណៈកមម ធិកា មជឈិម និងគណៈកមម ធិកា អចិថ្ហ្វ្នតយ៍បកស និងាម14 

 យៈកា ចូេ ួមយ៉ា ងសកមម បស់ោត់កែុងកា រឃាសនា និងកា អប់ ំ។ រេើសរីរនះរទៀត ាម យៈកា 15 

ចូេ ួមរដាយផ្ទទ េ់ និងយ៉ា ងទូេំទូលាយ បស់ោត់កែុងកា របាសសមែ ត និងដំរណើ កា  បស់មនទី សនតិ-16 

ស ខ ស-២១ នួន ជា បានអន វតតរោេបំណង ួមរនះរដាយរក្បើអនត កា ី ដូចជា ឌ្ ច និងោ ីផ្ទទ េ់រផសងៗ17 

រទៀត ដូចជា ប គគេិកមនទី សនតិស ខ ស-២១ ជាឧបក ណ៍ថ្នសវឧក្កិដឋកមម ួម។ អាក្ស័យរវត រនះ 18 

អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា នួន ជា បានចូេ ួមចំវណកយ៉ា ងសំខាន់រៅកែុងកា ក្បក្រឹតតឧក្កិដឋកមម វដេ19 

សាិតរៅកែុងវចសាេភារថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២។ មា៉ាងវចញរទៀត ដូចបានរ ៀបរាប់ខាងរេើមករវើយ-- 20 

បាទ អងគជំន ំជក្មះសក្មកបនតិចរដាយសា អស់ឌី្ស។  21 

បាទ រវើយអរញ្ជើញរ ៀបចំខាងអែកបរចចករទសរ ៀបចំ រវើយឲ្យបានឆ្ប់ និងរាយកា ណ៍ក្បាប់22 

ខាុំវចញ រដើមបីបនតកិចចដំរណើ កា សវនាកា តរៅរទៀត។ 23 

(សក្មក យៈររេខលី)  24 

[១១:០០:២៣] 25 
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អងគជំន ំជក្មះវចសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ ក្បកាសសាេក្កមកែុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២  

សំណ ំរ ឿងក្រវមទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                          

ថ្ងៃទី១៦ វខ វចចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨  ទំរ័  30 

បាទ បនតរៅរទៀត។ 1 

មា៉ាងវចញរទៀត ដូចបានរ ៀបរាប់ខាងរេើមករវើយ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា នួន ជា មន2 

រចតនា វដេជារចតនា ួម បស់សមជិកសវឧក្កិដឋកមម ួមរផសងៗរទៀត  ួមទ្ធងំ រចតនាជាក់លាក់ និង3 

រចតនារ ីសរអើង វដេជាេកេខណឌ កំណត់កែុងកា ក្បក្រឹតតឧក្កិដឋកមមរផសងៗ វដេសាិតរៅកែុងរោេ4 

បំណង ួម រេើកវេងវតឧក្កិដឋកមមមួយប៉ា រណាណ ះ។ អងគជំន ំជក្មះមិនអាចកំណត់ ឬ សនែិដាឋ នរីរចតនា5 

ក្បេ័យរូជសាសន៍ បស់ នួន ជា ទ្ធក់ទងនឹងជនជាតិោមរនាះរទ រវើយក៏មិនអាចសនែិដាឋ នឲ្យវួស6 

រីវចមតិសងស័យថា នួន ជា បានដឹងថា អំររើក្បេ័យរូជសាសន៍ក្តូវបានក្បក្រឹតតរ ើងក្បឆំ្ងនឹងជនជាតិ7 

ោមវដ ។ យ៉ា ងណាក៏រដាយ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថា នួន ជា យ៉ា ងររចណាស់ ក៏មនរវត ផេ8 

ដឹងថា អំររើក្បេ័យរូជសាសន៍ក្តូវបានក្បក្រឹតត ឬរក្ោងនឹងក្បក្រឹតតរេើជនជាតិោម។ 9 

អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា នួន ជា បានក្បក្រឹតតាម យៈសវឧក្កិដឋកមម ួម៖ ក) ឧក្កិដឋកមម 10 

ក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ាម យៈកា រធេើមន សសឃាត កា សមល ប់ ង្វគ េ កា និ រទស កា រធេើឲ្យរៅជា 11 

ទ្ធសក  កា ដាក់កែុងមនទី ឃ ំឃាងំ កា រធេើទ្ធ  ណកមម កា រធេើទ កេប ករមែញរដាយមូេរវត នរយបាយ កា 12 

រធេើទ កេប ករមែញរដាយមូេរវត សាសនា និងកា រធេើទ កេប ករមែញរដាយមូេរវត រូជសាសន៍ និងអំររើ13 

អមន សសធម៌រផសងៗរទៀតរក្កាមទក្មង់ជាប៉ាះពាេ់ដេ់រសចកតីថ្ងលងែ ូ បស់មន សស អំររើអមន សសធម៌  14 

រផសងៗរទៀតរក្កាមទក្មង់ជាកា បាត់ខលួនរដាយបងេំ អំររើអមន សសធម៌រផសងៗរទៀត រក្កាមទក្មង់ជាកា 15 

ជរមលមសរដាយបងេំ អំររើអមន សសធម៌រផសងៗរទៀតរក្កាមទក្មង់ជាកា រ ៀបអាពាវ៍រិពាវ៍រដាយបងេំ 16 

និងកា  ំរលាភ្ផលូវរភ្ទរៅកែុងប ចបទថ្នកា រ ៀបអាពាវ៍រិពាវ៍រដាយបងេំ។ ខ) ឧក្កិដឋកមមក្បេ័យរូជ17 

សាសន៍ ាម យៈកា រធេើមន សសឃាតរេើសមជិកថ្នក្កុមជាតិ ជាតិរនា ុរូជសាសន៍រវៀតណាម និង គ) 18 

កា បំពា បំពានយ៉ា ងធៃន់ធៃ រៅរេើអន សញ្ញា ទីក្កុងវសឺវណវ ឆ្ែ ំ១៩៤៩ ាម យៈ កា រធេើមន សសឃាត19 

រដាយរចតនា កា រធេើទ្ធ  ណកមម កា រធេើបាបរដាយអមន សសធម៌ កា បងករដាយរចតនាឲ្យមន បួសធៃន់ធៃ  20 

ឬឲ្យមនកា ឈឺោប់ដេ់រាងកាយ ឬស ខភារ កា ដកវូតរដាយរចតនា នូវសិទាិទទួេបានកា កាត់21 

រទ្ធសរដាយយ តតិធម៌ និងរទៀងទ្ធត់ និងកា ឃ ំខលួនរដាយខ សចាប់រៅមនទី សនតិស ខ ស-២១ ក្បឆំ្ងនឹង22 

ប គគេទ្ធងំឡាយវដេក្តូវទទួេបានកា កា ពា ក្សបាមអន សញ្ញា ទីក្កុងវសឺវណវ ឆ្ែ ំ១៩៤៩។  23 

អាក្ស័យរវត រនះ អងគជំន ំជក្មះសរក្មចផតនាទ រទ្ធសចំរពាះកា ក្បក្រឹតតឧក្កិដឋកមមាម យៈសវ24 

ឧក្កិដឋ ួម ក្តង់ចំណ ចវដេ នួន ជា មនរចតនារដាយផ្ទទ េ់ រចតនារ ីសរអើង និងរចតនាជាក់លាក់ ដូច 25 
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អងគជំន ំជក្មះវចសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ ក្បកាសសាេក្កមកែុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២  

សំណ ំរ ឿងក្រវមទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                          

ថ្ងៃទី១៦ វខ វចចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨  ទំរ័  31 

រចតនា បស់សមជិកសវឧក្កិដឋកមម ួមរផសងរទៀតវដ ។ 1 

[១១:០៣:៣២] 2 

រេើសរីរនះរទៀត ពាក់រ័នានឹងកា សមល ប់រៅសវក ណ៍ កា ដាឋ នកា ង្វ  និងមនទី សនតិស ខ3 

រដាយសា វតរចតនារដាយក្បរយេ (វដេមិនសាិតកែុងរោេបំណង ួម) អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា 4 

នួន ជា បានជួយ និងជំ  ញឲ្យក្បក្រឹតតឧក្កិដឋកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ាម យៈកា រធេើមន សសឃាត5 

វដេក្តូវបានអន វតតរដាយរចតនារដាយក្បរយេ រៅសវក ណ៍ក្ាកំក់ កា ដាឋ នកា ង្វ ទំនប់ ១មករា 6 

កា ដាឋ នកា ង្វ ទំនប់ក្តពាងំងម កា ដាឋ នសាងសង់ក្រលានយនតររះកំរង់ឆ្ែ ំង មនទី សនតិស ខស-២១ មនទី 7 

សនតិស ខក្កាងំាោន់ និងមនទី សនតិស ខភ្ែំរក្កាេ។ កែុងកាេៈរទសៈបចចបុបនែរនះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញ8 

ថា កា ក្បក្រឹតដ បស់ នួន ជា ក្តូវបានោត់ទ កថា ជាទក្មង់ថ្នកា ជួយ និងជំ  ញ។ ោត់បានផតេ់កា 9 

រេើកទឹកចិតត និងកា ោកំ្ទផលូវចិតត រដាយរេើកទឹកចិតតឲ្យកមម ភិ្បាេបកសក មមយុនីសតកមពជុា អន វតតរោេ10 

នរយបាយ បស់មជឈិមបកសយ៉ា ងរកលមវកាល  ាម យៈតួនាទីដ៏សំខាន់ បស់ោត់កែុងកា រឃាសនា ក្រមទ្ធំង11 

កា បង្វា ញខលួនជារក្ចើនរេើករៅកែុងកិចចក្បជ ំ និងវងលងស នទ កថារៅកែុងវគគអប់ ំរៅទូទ្ធងំក្បរទស។  12 

អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា  ទរងេើរនះមនឥទាិរេយ៉ា ងខាល ងំរេើកា ក្បក្រឹតតឧក្កិដឋកមម រវើយ 13 

នួន ជា បានដឹងអំរីរ ឿងរនះ។ អាក្ស័យរវត រនះ អងគជំន ំជក្មះសរក្មចផតនាទ រទ្ធសចំរពាះកា ជួយ និង14 

ជំ  ញឲ្យមនកា ក្បក្រឹតតឧក្កិដឋកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ាម យៈកា រធេើមន សសឃាតរដាយរចតនា15 

រដាយក្បរយេ រៅទីាងំវដេរកើតមនឧក្កិដឋកមមខាងរេើទ្ធងំរនះ។  16 

[១១:០៥:២៤] 17 

ជាច ងរក្កាយ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា នួន ជា បានរក្បើអំណាចសរក្មចចិតតច ងរក្កាយ18 

ជាមួយនឹង ប៉ា េ រត រវើយមនសិទាិអំណាចកែុងកា ដាក់វចន័យសមជិកថាែ ក់រក្កាមរៅកែុងបកស និងរៅ19 

កែុងជួ រយធា។ រវត ដូរចែះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា នួន ជា ក្តូវទទួេខ សក្តូវកែុងនាមជាថាែ ក់រេើ20 

ចំរពាះឧក្កិដឋកមមទ្ធងំអស់ វដេបានក្បក្រឹតតរ ើងាមរោេនរយបាយឧក្កិដឋ បស់បកសក មមយុនីសត   21 

កមពជុាវដេសាិតរៅកែុងវចសាេភារថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២។ ឧក្កិដឋកមមទ្ធងំរនះ  ួមបញ្ចូេទ្ធងំឧក្កិដឋ22 

កមមក្បេ័យរូជសាសន៍ ាម យៈកា រធេើមន សសឃាតរេើសមជិកថ្នក្កុមជាតិរនាោុម និងសាសនា។ 23 

យ៉ា ងណាក៏រដាយ រដាយយេ់រឃើញថា ទីមួយ នួន ជា ក្តូវទទួេខ សក្តូវរដាយផ្ទទ េ់ចំរពាះបទរេមើស24 

ទ្ធងំរនះ ាម យៈកា ចូេ ួម បស់ោត់រៅកែុងសវឧក្កិដឋកមម ួម រេើកវេងវតឧក្កិដឋកមមក្បេ័យរូជ25 
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អងគជំន ំជក្មះវចសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ ក្បកាសសាេក្កមកែុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២  

សំណ ំរ ឿងក្រវមទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                          

ថ្ងៃទី១៦ វខ វចចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨  ទំរ័  32 

សាសន៍រេើជនជាតិោម និងឧក្កិដឋកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ាម យៈកា រធេើមន សសឃាតវដេបាន1 

ក្បក្រឹតតរដាយរចតនារដាយក្បរយេ ដូចបានបញ្ញជ ក់ចាស់ខាងរេើ រវើយទីរី  នួន ជា ក្តូវទទួេខ ស2 

ក្តូវចំរពាះកា ជួយ និងជំ  ញឲ្យមនកា ក្បក្រឹតតឧក្កិដឋកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ាម យៈកា រធេើ3 

មន សសឃាតវដេបានក្បក្រឹតតរដាយរចតនារដាយក្បរយេ អងគជំន ំជក្មះសរក្មចផតនាទ រទ្ធសរក្កាម4 

ទក្មង់ថ្នកា ទទួេខ សក្តូវ បស់ថាែ ក់រេើចំរពាះឧក្កិដឋកមមក្បេ័យរូជសាសន៍ ាម យៈកា រធេើមន សស5 

ឃាតរេើសមជិកថ្នក្កុមជាតិរនាោុម និងសាសនា។ ចំរពាះចំណ ចរផសងៗរទៀត អងគជំន ំជក្មះបាន6 

រិោ ណារេើតួនាទី បស់ នួន ជា រៅកែុងកា កំណត់រទ្ធស។ 7 

[១១:០៧:១៣] 8 

កា ទទួេខ សក្តូវ បស់ រខៀវ សំផន។ រៅឆ្ែ ំ១៩៧១ រខៀវ សំផន បានកាល យជាសមជិករក្តមម9 

ថ្នគណៈកមម ធិកា មជឈិមបកសក មមយុនីសតកមពជុា រវើយរៅឆ្ែ ំ១៩៧៦ ោត់បានកាល យជាសមជិកររញ10 

សិទាិ។ រៅឆ្ែ ំ១៩៧០ រខៀវ សំផន ក្តូវបានវតងាងំជាអន ក្បធាន ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា និងជាអគគ11 

រមបញ្ញជ កា កងកមល ំងក្បដាប់អាវ ធក្បជាជន ំរដាះជាតិកមពជុា។ ជាក់វសតង រខៀវ សំផន រ ំមនអំណាច12 

វផែករយធារដាយផ្ទទ េ់រនាះរ ើយ រវើយ ប៉ា េ រត ឯរណាះរទ វដេទទួេបនទកុរេើកងកមល ំងក្បដាប់13 

អាវ ធក្បជាជន ំរដាះជាតិកមពជុារនាះ។ រខៀវ សំផន ក៏បានកាន់តំវណងជាឧបនាយក ដឋមហ្វ្នតី និងជា ដឋ 14 

មហ្វ្នតីកា ពា ជាតិថ្នរាជ ដាឋ ភិ្បាេ ួប ួមជាតិកមពជុាផងវដ ។ រក្កាយររេដួេ េំទីក្កុងភ្ែំររញ កែុងវខ15 

រមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៥ រខៀវ សំផន បាន កាតួនាទី បស់ខលួនជាឧបនាយក ដឋមហ្វ្នតី  ដឋមហ្វ្នតីកា ពា ជាតិ និងជា16 

អគគរមបញ្ញជ កា កងកមល ំងក្បដាប់អាវ ធក្បជាជន ំរដាះជាតិកមពជុា។ ដូរចែះរវើយ ោត់បានបនតបំររញ17 

ម ខង្វ កា ទូតមួយចំនួន ដូចជា កា ជួបជាមួយគណៈក្បតិភូ្ប រទសវដេមករធេើទសសនកិចចរៅកមពជុា 18 

និងកា ដឹកនាគំណៈក្បតិភូ្កមពជុារៅរធេើទសសនកិចចរៅប រទស។ 19 

រៅកែុងវខត លា ឆ្ែ ំ១៩៧៥ គណៈកមម ធិកា អចិថ្ហ្វ្នតយ៍ថ្នបកសក មមយុនីសតកមពជុាបានវតងាំង 20 

រខៀវ សំផន ឲ្យទទួេខ សក្តូវវផែក “ ណសិ ស និងរាជ ដាឋ ភិ្បាេ និងពាណិជជកមម ខាងបញ្ជី និងតថ្មល”។ 21 

កែុងអំ ុងវខត លា ឆ្ែ ំ១៩៧៥ រខៀវ សំផន បានកាល យជាសមជិកមួយ ូបកែុងចំរណាមសមជិករី  ូបថ្នមនទី  22 

៨៧០ វដេក្តួតរិនិតយរេើកា អន វតតរាេ់រសចកតីសរក្មច បស់គណៈកមម ធិកា អចិថ្ហ្វ្នតយ៍។ រទ្ធះបីជា23 

យ៉ា ងណា អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថា រខៀវ សំផន មិនធាល ប់បានរធេើជាក្បធានមនទី ៨៧០ ដូចវដេោត់ក្តូវ24 

បានរោទក្បកាន់រនាះរ ើយ។ រៅកែុងវខរមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៦ រខៀវ សំផន ក្តូវបានវតងាងំជាក្បធានគណៈ25 

E1/529.101589675



អងគជំន ំជក្មះវចសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ ក្បកាសសាេក្កមកែុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២  

សំណ ំរ ឿងក្រវមទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                          

ថ្ងៃទី១៦ វខ វចចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨  ទំរ័  33 

ក្បធាន ដឋ វដេក្ោន់វតជាតួនាទីនិមិតត ូបវតប៉ា រណាណ ះ រដាយោត់រ ំមនអំណាចវផែកក្បតិបតតិរនាះរ ើយ។ 1 

កែុងនាមជាក្បធានគណៈក្បធាន ដឋ រខៀវ សំផន បានបនតបំររញម ខង្វ វផែកកា ទូត និងកែុងរិធីកា    2 

រផសងៗ។ 3 

[១១:០៩:៤២] 4 

រខៀវ សំផន មិនធាល ប់ជាសមជិកគណៈកមម ធិកា អចិថ្ហ្វ្នតយ៍ថ្នបកសក មមយុនីសតកមពជុាជាផលូវកា មតង5 

ណារទ ប៉ា វនតោត់មនវតតមន និងបានចូេ ួមយ៉ា ងរទៀងទ្ធត់រៅកែុងកិចចក្បជ ំរផសងៗ បស់គណៈកមម ធិកា 6 

អចិថ្ហ្វ្នតយ៍បកសវដេមនកា រិភាការៅរេើបញ្ញា សំខាន់ៗ ទ្ធក់ទងនឹងរោេបំណង ួមរនះ។ កែុងនាម7 

ជាសមជិកគណៈកមម ធិកា មជឈិមបកស រខៀវ សំផន បានចូេ ួមរៅកែុងសនែិបាតបកសរេើកទីបី រេើកទី8 

បួន និងរេើកទីក្បាំ វដេបានអន ម័តរៅរេើរោេនរយបាយ បស់គណៈកមម ធិកា អចិថ្ហ្វ្នតយ៍បកស 9 

ទ្ធក់ទងនឹងមោ៌នរយបាយ ួម ក្សបរៅនឹងរោេនរយបាយក្បជាធិបរតយយក្បមូេផតុំ។ រខៀវ សំផន គឺ10 

ជាសមជិកររញសិទារិៅររេវដេគណៈកមម ធិកា មជឈមិបកសយេ់ក្រមក្បគេ់ “សិទាិករមទច” ឲ្យរៅ11 

បកសក មមយុនីសតកមពជុារៅថាែ ក់រក្កាមៗ។ កែុងនាមជាសមជិកររញសិទាិថ្នគណៈកមម ធិកា មជឈិមបកស12 

វដេមនសិទារិបាះរឆ្ែ ត រខៀវ សំផន បានចូេ ួមចំវណកកែុងកា អន ម័តអន សស ណៈ បស់គណៈកមម -13 

ធិកា មជឈិមបកសរៅពាក់កណាត េឆ្ែ ំ១៩៧៨ វដេរធេើកា អពំាវនាវឱយមនកា អាណិតអាសូ ចំរពាះជន14 

វដេក្តូវរគរបាកបរញិ្ញត ឲ្យរធេើជាគិញយួន វដេរនះជារោេនរយបាយមួយ វដេអងគជំន ំជក្មះយេ់15 

រឃើញថាោម នឥទាិរេជាក់វសតងរនាះរទ។ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថា រខៀវ សំផន មិនក្តឹមវតបានចូេ ួម16 

ោកំ្ទជាមួយអែករផសងរៅនឹងរោេបំណង ួមរនាះរទ ប៉ា វនតោត់បានោកំ្ទរៅរេើរោេបំណង ួមរនះជា17 

សាធា ណៈ រៅក្គប់ររេថ្ន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ 18 

[១១:១១:៣៣] 19 

រេើសរីរនះរទៀត អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា រៅកែុងទក្មង់មួយវដេបានបនតក្គប់ររេរវលា20 

កែុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ រខៀវ សំផន បានផសរេផាយ អះអាង និងយេ់ក្សបជាសាធា ណៈរៅ21 

រេើរោេបំណង ួមរនះ។ ោត់ជាក្បធានសនែិបាតជាតិវចសាមញ្ាមួយវដេបានរធេើរ ើងរៅរក្កាយថ្ងៃទី22 

១៧ វខរមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៥ រវើយបានចូេ ួមក្បជ ំរផសងៗ រៅវខឧសភា ឆ្ែ ំ១៩៧៥ រៅក្រះ វចរ ក្រះ23 

វកវម កត កែុងក្កុងភ្ែំររញ។ រេើសរីរនះរទៀត រខៀវ សំផន បាន កាមោ៌បកសរដាយបានដឹកនាវំគគ    24 

បំពាក់បំប៉ានរៅកែុងអងគមីទទិង និងវគគរ ៀនសូក្ត សក្មប់អែករផសងៗ  ួមទ្ធងំអែកវដេវចេក្ត ប់មករី25 

E1/529.101589676



អងគជំន ំជក្មះវចសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ ក្បកាសសាេក្កមកែុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២  

សំណ ំរ ឿងក្រវមទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                          

ថ្ងៃទី១៦ វខ វចចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨  ទំរ័  34 

ប រទស និងកមម ភិ្បាេក្កសួងពាណិជជកមម កែុងរោេបំណងរក្ងឹងសាម  តីសងគមនិយម បរងកើតអតត-1 

សញ្ញា ណកមមក -កសិក  និងរធេើឲ្យមនកា ោកំ្ទរោេនរយបាយបកសក មមយុនីសតកមពជុា។  2 

រៅខួបអន សាវ ីយ៍ថ្ងៃទី១៧ វខរមសា និងរៅក្រឹតតិកា ណ៍រផសងៗរទៀត រខៀវ សំផន បានរកាត3 

ស រសើ ជាសាធា ណៈចំរពាះរជាគជ័យ បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា រវើយបានរេើកទឹកចិតតឲ្យក្បជា4 

ជនោកំ្ទកមមវចធី បស់អងគកា  កែុងកា កសាង និងកា កា ពា  បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ រវត ដូរចែះ 5 

អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថា រខៀវ សំផន មិនក្តឹមវតមនកា ោកំ្ទ ួមរៅជាមួយអែករផសងរេើរោេបំណង6 

 ួមរនះប៉ា រណាណ ះរទ ប៉ា វនតកែុងនាមជារមដឹកនាជំាន់ខពស់ ោត់បានរេើកទឹកចិតតយ៉ា ងសកមម យ៉ា ងខាល ងំកាល  និង7 

ជាសាធា ណៈ បញ្ញជ ក់ និងោកំ្ទរោេបំណង ួមរនះ រៅកែុងក្បរទស និងរៅរេើឆ្កអនត ជាតិ។ រេើស8 

រីរនះរទៀត ាម យៈស នទ កថានិងរសចកតីវងលងកា ណ៍ជាសាធា ណៈជារក្ចើន បស់ោត់កែុងអំ ុងកមពជុា9 

ក្បជាធិបរតយយ រខៀវ សំផន បានរេើកទឹកចិតត និងញុះញង់ឱយមនកា អន វតតរោេនរយបាយរផសងៗ10 

 បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា។ 11 

[១១:១៣:៤៦] 12 

ស  បមក អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បានចូេ ួមរៅកែុងរោេបំណង ួម។ កែុង13 

នាមជាអែកតំណាងឲ្យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ រខៀវ សំផន បានោកំ្ទ និងជំ  ញរោេបំណង ួមរនះ 14 

រវើយបានរេើកទឹកចិតត ញុះញង់ និងផតេ់ភារក្សបចាប់ដេ់កា អន វតតរោេបំណង ួម ាម យៈ15 

រោេនរយបាយឧក្កិដឋ។ ោត់ក៏បានវណនាឲំ្យកមម ភិ្បាេអន វតតរោេនរយបាយទ្ធងំរនាះ រវើយរៅ16 

ររេជាមួយោែ រនាះ ោត់បានផតេ់េទាភារ និងក្គប់ក្គងរៅរេើរោេនរយបាយទ្ធងំរនាះផងវដ ។ 17 

អាក្ស័យរវត រនះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បានចូេ ួមចំវណកយ៉ា ងសំខាន់រេើកា 18 

ក្បក្រឹតតឧក្កិដឋកមម វដេកមម ភិ្បាេបកសក មមយុនីសតកមពជុាបានក្បក្រឹតតរ ើង រវើយសាិតរៅកែុងវចសាេ19 

ភារថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២។ 20 

[១១:១៤:៤១] 21 

មា៉ាងវចញរទៀត ដូចបានរ ៀបរាប់ខាងរេើ ួចមករវើយ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន 22 

មនរចតនា ួមជាមួយនឹងសមជិកសវឧក្កិដឋកមមរផសងៗរទៀត  ួមទ្ធងំ មនរចតនាជាក់លាក់ និង23 

រចតនារ ីសរអើង វដេជាេកេខណឌ កំណត់កែុងកា ក្បក្រឹតតឧក្កិដឋកមមវដេសាិតកែុងរោេបំណង ួម រេើក24 

វេងវតឧក្កិដឋកមមមួយប៉ា រណាណ ះ។ អងគជំន ំជក្មះមិនអាចកំណត់ ឬសនែិដាឋ នរីរចតនាក្បេ័យរូជសាសន៍25 

E1/529.101589677



អងគជំន ំជក្មះវចសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ ក្បកាសសាេក្កមកែុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២  

សំណ ំរ ឿងក្រវមទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                          

ថ្ងៃទី១៦ វខ វចចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨  ទំរ័  35 

 បស់ រខៀវ សំផន ទ្ធក់ទងនឹងជនជាតិោមបានរ ើយ។ 1 

ដូរចែះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បានក្បក្រឹតតាម យៈសវឧក្កិដឋកមម ួម៖ ក) 2 

ឧក្កិដឋកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ាម យៈ កា រធេើមន សសឃាត កា សមល ប់ ង្វគ េ កា និ រទស កា រធេើ3 

ឲ្យរៅជាទ្ធសក  កា ដាក់កែុងមនទី ឃ ំឃាងំ កា រធេើទ្ធ  ណកមម កា រធេើទ កេប ករមែញរដាយមូេរវត 4 

នរយបាយ កា រធេើទ កេប ករមែញរដាយមូេរវត សាសនា និងកា រធេើទ កេប ករមែញរដាយមូេរវត រូជ5 

សាសន៍ និងអំររើអមន សសធម៌រផសងៗរទៀតរក្កាមទក្មង់ជាកា ប៉ាះពាេ់ដេ់ រសចកតីថ្ងលងែ ូ បស់មន សស 6 

អំររើអមន សសធម៌រផសងៗរទៀតរក្កាមទក្មង់ជាកា បាត់ខលួនរដាយបងេំ អំររើអមន សសធម៌រផសងៗរទៀត7 

រក្កាមទក្មង់ជាកា ជរមលមសរដាយបងេំ អំររើអមន សសធម៌រផសងៗរទៀត រក្កាមទក្មង់ជាកា រ ៀប8 

អាពាវ៍រិពាវ៍រដាយបងេំ និងកា  ំរលាភ្ផលូវរភ្ទកែុងប ចបទថ្នកា រ ៀបអាពាវ៍រិពាវ៍រដាយបងេំ។ ខ) 9 

ឧក្កិដឋកមមក្បេ័យរូជសាសន៍ ាម យៈកា រធេើមន សសឃាតរេើសមជិកថ្នក្កុមជាតិ ជាតិរនា ុ និងរូជ10 

សាសន៍រវៀតណាម និង គ) កា បំពា បំពានយ៉ា ងធៃន់ធៃ រៅរេើអន សញ្ញា ទីក្កុងវសឺវណវឆ្ែ ំ១៩៤៩ ាម11 

 យៈកា រធេើមន សសឃាតរដាយរចតនា កា រធេើទ្ធ  ណកមម កា រធេើបាបរដាយអមន សសធម៌ កា បងករដាយ12 

រចតនាឲ្យមន បួសធៃន់ធៃ  ឬឲ្យមនកា ឈឺោប់ដេ់រាងកាយ ឬស ខភារ កា ដកវូតរដាយរចតនានូវ13 

សិទាិទទួេបានកា កាត់រទ្ធសរដាយយ តតិធម៌ និងរទៀងទ្ធត់ និងកា ឃ ំខលួនរដាយខ សចាប់រៅមនទី សនតិ-14 

ស ខ ស-២១ ក្បឆំ្ងនឹងប គគេទ្ធងំឡាយវដេក្តូវទទួេបានកា កា ពា រដាយអន សញ្ញា ទីក្កុងវសឺវណវ 15 

ឆ្ែ ំ១៩៤៩។ អាក្ស័យរវត រនះ អងគជំន ំជក្មះសរក្មចផតនាទ រទ្ធសចំរពាះកា ក្បក្រឹតតឧក្កិដឋកមម ាម យៈ 16 

សវឧក្កិដឋកមម ួម វដេ រខៀវ សំផន មនរចតនារដាយផ្ទទ េ់ រចតនារ ីសរអើង និងរចតនាជាក់លាក់ 17 

ដូចសមជិកសវឧក្កិដឋកមម ួមដថ្ទរទៀតវដ ។ 18 

[១១:១៧:១៧] 19 

រេើសរីរនះរទៀត ពាក់រ័នានឹងកា សាល ប់អែករធេើកា  និងកសិក រៅសវក ណ៍ រៅកា ដាឋ ន20 

កា ង្វ  និងរៅមនទី សនតិស ខ រដាយសា វតរចតនារដាយក្បរយេ (វដេមិនសាិតរៅកែុងរោេបំណង21 

 ួម) អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បានជួយ និងជំ  ញឲ្យមនកា ក្បក្រឹតតឧក្កិដឋកមមក្បឆំ្ង22 

នឹងមន សសជាតិ ាម យៈកា រធេើមន សសឃាតរៅសវក ណ៍ក្ាកំក់ កា ដាឋ នកា ង្វ ទំនប់ ១មករា 23 

កា ដាឋ នសាងសង់ទំនប់ក្តពាងំងម កា ដាឋ នសាងសង់ក្រលានយនតររះកំរង់ឆ្ែ ំង មនទី សនតិស ខ ស-២១ 24 

មនទី សនតិស ខក្កាងំាោន់ និងមនទី សនតិស ខភ្ែំរក្កាេ។ កែុងកាេៈរទសៈបចចបុបនែរនះ អងគជំន ំជក្មះយេ់25 
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អងគជំន ំជក្មះវចសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ ក្បកាសសាេក្កមកែុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២  

សំណ ំរ ឿងក្រវមទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                          

ថ្ងៃទី១៦ វខ វចចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨  ទំរ័  36 

រឃើញថា កា ក្បក្រឹតដ បស់ រខៀវ សំផន គួ វតក្តូវោត់ទ កថាជាទក្មង់ថ្នកា ជួយ និងជំ  ញ។ ោត់បាន1 

ផតេ់កា រេើកទឹកចិតត និងកា ោកំ្ទវផែកសាម  តី រដាយបានចូេ ួមរៅកែុងកិចចក្បជ ំ និងមនវតតមន ក្រម2 

ទ្ធងំវងលងស នទ កថារៅកែុងវគគរ ៀនសូក្តរៅទូទ្ធងំក្បរទស រដាយបានរេើកទឹកចិតតយ៉ា ងចំវ និងសកមម 3 

រវើយផតេ់កា ោកំ្ទវផែកសាម  តីដេ់កមម ភិ្បាេបកសក មមយុនីសតកមពជុាកែុងកា អន វតតរោេនរយបាយ4 

 បស់គណៈកមម ធិកា មជឈិមបកស។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា ទរងេើទ្ធងំរនះមនឥទាិរេយ៉ា ងខាល ងំរេើ5 

កា ក្បក្រឹតតឧក្កិដឋកមមទ្ធងំរនះ រវើយ រខៀវ សំផន បានដឹងអំរីរ ឿងរនះ។ រវត ដូរចែះ អងគជំន ំជក្មះ6 

សរក្មចផតនាទ រទ្ធសចំរពាះកា ជួយ និងជំ  ញឲ្យមនកា ក្បក្រឹតតឧក្កិដឋកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ាម  7 

 យៈកា រធេើមន សសឃាតរដាយរចតនារដាយក្បរយេ រៅាមទីាងំវដេរកើតមនឧក្កិដឋកមមខាងរេើ8 

ទ្ធងំរនះ។ 9 

[១១:១៩:០៣] 10 

ជាច ងរក្កាយ ភ័្សតាុងរ ំបានបង្វា ញដេ់កក្មិតមួយវដេថា រខៀវ សំផន បានជួយ និងសក្មប11 

សក្មួេយ៉ា ងសកមម រេើកា អន វតតរោេនរយបាយក្បេ័យរូជសាសន៍ក្បឆំ្ងនឹងជនជាតិោមរ ើយ។ 12 

អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថា រខៀវ សំផន មិនវមនជាថាែ ក់រេើកែុងន័យថា ោត់មនេទាភារទប់សាក ត់ ឬ ដាក់13 

ទណឌ កមមរេើកា ក្បក្រឹតតឧក្កិដឋកមមរនាះរទ។ រវត ដូរចែះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន មិន14 

ក្តូវទទួេខ សក្តូវចំរពាះឧក្កិដឋកមមក្បេ័យរូជសាសន៍ ាម យៈកា រធេើមន សសឃាតរេើសមជិកថ្ន15 

ក្កុមជាតិរនាោុម និងសាសនា រនាះរទ រវើយោត់ក៏មិនវមនជាអែកជួយ និងជំ  ញ និងជាថាែ ក់រេើវដ ។ 16 

សំណងចំរពាះរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី៖ រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីស  បចំនួន ៣.៨៦៥នាក់ ក្តូវ17 

បានទទួេសាគ េ់រៅកែុងរ ឿងកតីរនះ និងក្តូវបានបញ្ចូេរៅកែុងក្កុមរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណវីតមួយ កែុង18 

ររេជំន ំជក្មះវដេតំណាងរដាយសវរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី។ 19 

អងគជំន ំជក្មះកត់សមគ េ់រឃើញថា ជនជាប់រោទទ្ធងំរី នាក់កែុងសណំ ំរ ឿង ០០២ ក្តូវបាន20 

កំណត់ថាជាជនក្កីក្កោម នេទាភារ។ អន រលាមាមវចធានថ្ផទកែុង អ.វ.ត.ក សវរមធាវីនាមំ ខតំណាង21 

រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី អាចរសែើឲ្យអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងទទួេសាគ េ់នូវ វចធានកា សំណងជាក់លាក់22 

រនាះ។  វចធានកា ទ្ធងំរនាះក្តូវបានបរងកើត ឬកំណត់រ ើង រដាយមនកា សក្មបសក្មួេោែ ជាមួយនឹង23 

អងគភារោពំា ជន ងរក្ោះ កែុងរោេបំណងរធេើឲ្យមនកា ទទួេសាគ េ់យ៉ា ងក្តឹមក្តូវចំរពាះរយសនកមម24 

វដេរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីបានទទួេ ង រដាយសា វតកា ក្បក្រឹតតឧក្កិដឋកមមទ្ធងំឡាយវដេកំរ ងក្តូវ25 
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អងគជំន ំជក្មះវចសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ ក្បកាសសាេក្កមកែុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២  

សំណ ំរ ឿងក្រវមទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                          

ថ្ងៃទី១៦ វខ វចចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨  ទំរ័  37 

បានជំន ំជក្មះរៅកែុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ និងរធេើឲ្យមនកា ផតេ់ជាអតាក្បរយជន៍ដេ់រដើមបណត ឹង ដឋ1 

បបរវណី រដើមបីជាកា រដាះក្សាយចំរពាះរយសនកមមរនះ។ រៅកែុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ សវរមធាវីនាំ2 

ម ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីបានរសែើស ឲំ្យមនកា ទទួេសាគ េ់ាមផលូវត លាកា  ចំរពាះគរក្មង3 

ចំនួន១៤ ថាជាសំណងសមក្សបកែុងចំរណាមគរក្មងចំនួន១៨ វដេបានរសែើស ំរីដំបូង។ 4 

[១១:២១:៣៩] 5 

អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា ឧក្កិដឋកមមទ្ធងំឡាយវដេជនជាប់រោទក្តូវបាន ករឃើញថា មន6 

រិ  ទា បានរធេើឲ្យរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី និងជន ងរក្ោះជារក្ចើនរផសងរទៀត ទទួេ ងរយសនកមមយ៉ា ង7 

ខាល ងំវដេមិនអាចវស់បាន វដេ ួមមន កា ឈឺោបវ់ផែករាងកាយ កា ខាតបង់វផែករសដឋកិចច កា 8 

បាត់បង់រសចកតីថ្ងលងែ ូ កា បាក់សាតផលូវចិតត និងរសចកតីទ កេក្រួយរដាយសា វតកា ក្ពាត់ក្បាសនិរាស9 

សមជិកក្គួសា  ឬសាច់ញាតិរលាវិត។ 10 

អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា គរក្មងខាងរក្កាមរនះក្សបាមេកេខណឌ តក្មូវថ្នវចធាន២៣ សទួន11 

បួន ថ្នវចធានថ្ផទកែុង អ.វ.ត.ក រវត ដូរចែះ អងគជំន ំជក្មះសរក្មចទទួេយកគរក្មងទ្ធងំរនះ។ គរក្មង 12 

ទី១ គរក្មងទី២ និងគរក្មងទី៣ ពាក់រ័នានឹងទក្មង់ថ្នកា អប់ ំអំរីក្បវតតិសាហ្វ្សតវខម ក្កវម និងបទ13 

រិរសាធន៍ បស់រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី វដេមនរោេបំណងមិនឲ្យ បបវបបរនះរកើតរ ើងសាជាងមី។ 14 

គរក្មងទី៤ គរក្មងទី៥ គរក្មងទី៦ និងគរក្មងទី១២ គឺកា ចងក្កងឯកសា សតីរីបទរិរសាធន៍ បស់15 

រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី  ួមទ្ធងំជន ងរក្ោះវដេទទួេ ងកា ប៉ាះពាេ់រដាយកា ក្បក្រឹតតរេើជនជាតិោម 16 

កា ក្បក្រឹតតរេើជនជាតិរវៀតណាម និងកា រចញបទបញ្ញជ សតីរីកា រ ៀបអាពាវ៍រិពាវ៍ រដើមបីទប់សាក ត់17 

កា រកើតរ ើងវចញថ្នឧក្កិដឋកមមវដេកំណត់រោេរៅរៅរេើក្កុមទ្ធងំរនះ។ គរក្មងទី៧ គរក្មងទី៨ 18 

គរក្មងទី៩ និងគរក្មងទី១០  មលឹករីកា ចងោអំំរីកា ឈឺោប់ បស់រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីវដេអាច19 

ឲ្យសងគមទូរៅដឹងរ ឿងរា វទ្ធងំរនះ វដេផតេ់ជាមរធាបាយរធេើឲ្យរួកោត់អាចមនកា សៃប់អា មមណ៍។ 20 

គរក្មងទី១១ និងវផែកសតីរីកា វងទ្ធសំ ខភារថ្នគរក្មងទី១៣ ផតេ់កា វងទ្ធសំ ខភារផលូវចិតត និងផលូវ21 

កាយ រៅរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណី រដាយរផ្ទត តរេើកា សាត  នីតិសមបទ្ធ។ 22 

[១១:២៣:៤៣] 23 

អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា វផែកជាក់លាក់មួយថ្នគរក្មងទី១៣ វដេទ្ធក់ទងនឹងកា ោកំ្ទ24 

វផែកជីវភារ មនបំណងផតេ់អតាក្បរយជន៍ដេ់រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីកែុងទក្មង់សំណងជាងវចកាផ្ទទ េ់25 

E1/529.101589680



អងគជំន ំជក្មះវចសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ ក្បកាសសាេក្កមកែុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២  

សំណ ំរ ឿងក្រវមទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                          

ថ្ងៃទី១៦ វខ វចចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨  ទំរ័  38 

រៅប គគេមែ ក់ៗ។ រដាយសា វតកា ផតួចរផតើមទ្ធំងរនះសាិតរៅរក្ៅវចសាេភារថ្នវចធាន២៣ សទួនបួន 1 

(១) ថ្នវចធានថ្ផទកែុង អ.វ.ត.ក វដេវចងថា អងគជំន ំជក្មះអាចផតេ់ក្តឹមវតសំណងផលូវចិតត និងជាសមូវ2 

ភារវតប៉ា រណាណ ះ រវើយមិនមនសំណងជាងវចកាសក្មប់រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីរនាះរទ រវត ដូរចែះ អងគ3 

ជំន ំជក្មះមិនអាចអន ម័តរៅរេើគរក្មងទ្ធំងរនះ ថាជាវចធានកា សំណងបានរ ើយ។ រេើសរីរនះរៅ4 

រទៀត អងគជំន ំជក្មះមិនអាចអន ម័តរៅរេើគរក្មងទី១៥ វដេចង់ឲ្យមនកា ទទួេសាគ េ់រេើកា ឈឺ5 

ោប់វដេជនជាតិរដើមភាគតិចរៅរខតត តនគិ ី និងរខតតមណឌ េគិ ី បានទទួេ ង រដាយសា វតកា 6 

មក់ង្វយ កា រ ីសរអើង និងកា រធេើទ កេប ករមែញបានរទ។ អងគជំន ំជក្មះ មលឹកថា សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ 7 

មិនមនកា រោទក្បកាន់ទ្ធក់ទងនឹងកា កំណត់រោេរៅ កា រ ីសរអើង ឬកា រធេើទ កេប ករមែញរេើជន8 

ជាតិភាគតិច វដេ ស់រៅកែុងរខតត តនគិ ី និងរខតតមណឌ េគិ ីរ ើយ។ រទ្ធះបីជាបានទទួេសាគ េ់អំរី9 

គ ណតថ្មលថ្នគរក្មងរនះក៏រដាយ ក៏អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថា គរក្មងរនះមិនបំររញាមេកេខណឌ ថ្ន10 

 វចធាន២៣ សទួនបួន(១) ថ្នវចធានថ្ផទកែុង អ.វ.ត.ក រនាះរទ។ គឺថា វចធានកា សណំងក្តូវទទួេសាគ េ់ថា 11 

វជារយសនកមមវដេរកើតមនរ ើងរដាយសា វតកា ក្បក្រឹតតឧក្កិដឋកមម វដេជនជាប់រោទក្តូវបានផតនាទ12 

រទ្ធសប៉ា រណាណ ះ។ រវត ដូរចែះ អងគជំន ំជក្មះបដិរសធកា អន ម័តរេើគរក្មងរនះ។ 13 

[១១:២៥:៤៥] 14 

បាទ រសចកតីសរងេបថ្នសំអាងរវត  បស់អងគជំន ំជក្មះចប់ក្តឹមរនះ រវើយជាបនត រយើងនឹងអាន15 

វផែករសចកតីសរក្មច។ 16 

ម ននឹងចូេដេ់កា ក្បកាសនូវវផែកថ្នរសចកតីសរក្មច និងកា ផតនទរទ្ធស រវើយបង្វគ ប់ឲ្យអន  កស17 

មនទី ឃ ំឃាងំនាខំលួនរលាក រខៀវ សំផន រៅកាន់រឈើរាងម ខក្កចករសះ វដេរៅរីម ខអងគជំន ំជក្មះរនះ។  18 

(ជនជាប់រោទរដើ រៅកាន់រឈើរាងក្កចករសះ) 19 

[១១:២៨:៣៥] 20 

រលាក រខៀវ សំផន រតើរលាកអាចរក្កាកឈ បានមួយ យៈររេខលីវដ រទ? 21 

រលាក រខៀវ សំផន៖ 22 

បាទ ខាុំនឹងខំអស់េទាភារ បស់ខាុំ។ 23 

ក្បធានអងគជនំ ៖ំ 24 

បាទ ឥ ូវរនះ អងគជំន ំជក្មះនឹងក្បកាសវផែករសចកតីសរក្មច និងកា ផតនាទ រទ្ធស។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវចសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ ក្បកាសសាេក្កមកែុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២  

សំណ ំរ ឿងក្រវមទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                          

ថ្ងៃទី១៦ វខ វចចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨  ទំរ័  39 

អងគជំន ំជក្មះបដិរសធសំរណើ បស់ក្កុមរមធាវីកា ពា កតី រខៀវ សំផន វដេស ំឲ្យកក្មិតវចសាេ1 

ភារថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២។  2 

អងគជំន ំជក្មះសរក្មចផ្ទល ស់បត ូកា កំណត់បទរោទក្បកាន់ចំរពាះឧក្កិដឋមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ 3 

ាម យៈកា សមល ប់ ង្វគ េ រៅជាកា រធេើមន សសឃាត រដាយ ួមបញ្ចូេ រចតនារដាយក្បរយេពាក់រ័នា4 

នឹងកា សាល ប់វដេបានរកើតរ ើងរក្កាមេកេខណឌ  និងកាេៈរទសៈនានា វដេក្តូវបានក្បក្រឹតតរៅរេើជន5 

 ងរក្ោះរៅាមទីាងំឧក្កិដឋកមម ដូចតរៅរនះ៖ សវក ណ៍ក្ាកំក់ កា ដាឋ នកា ង្វ ទំនប់ ១មករា 6 

កា ដាឋ នកា ង្វ ទំនប់ក្តពាងំងម កា ដាឋ នសាងសង់ក្រលានយនតររះកំរង់ឆ្ែ ំង មនទី សនតិស ខ ស-២១ 7 

មនទី សនតិស ខក្កាងំាោន់ និងមនទី សនតិស ខភ្ែំរក្កាេ។ 8 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង ករឃើញថា ជនជាប់រោទ នួន ជា មនរិ  ទា វដេបានក្បក្រឹតតរៅរេើ9 

ទឹកដីថ្នក្បរទសកមពជុា ចរនាល ះរីថ្ងៃទី១៧ វខរមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៥  វូតដេ់ថ្ងៃទី០៦ វខមករា ឆ្ែ ំ១៩៧៩ 10 

ដូចបានរ ៀបរាប់រដាយសរងេបខាងរេើរនះ និងរដាយេមែិតរៅកែុងសាេក្កមជាលាយេកេណ៍អកស  11 

ាម យៈអំររើសកមម និងអកមមចំរពាះឧក្កិដឋកមមទ្ធងំឡាយដូចខាងរក្កាម៖  12 

[១១:៣០:២១] 13 

ឧក្កិដឋកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ាម យៈ កា រធេើមន សសឃាត កា សមល ប់ ង្វគ េ កា និ រទស 14 

កា រធេើឲ្យរៅជាទ្ធសក  កា ដាក់កែុងមនទី ឃ ំឃាងំ កា រធេើទ្ធ  ណកមម កា រធេើទ កេប ករមែញរដាយមូេ15 

រវត នរយបាយ កា រធេើទ កេប ករមែញរដាយមូេរវត សាសនា និងកា រធេើទ កេប ករមែញរដាយមូេរវត 16 

រូជសាសន៍ និងអំររើអមន សសធម៌រផសងៗរទៀត រក្កាមទក្មង់ជាកា ប៉ាះពាេ់ដេ់រសចកតីថ្ងលងែ ូ បស់17 

មន សស អំររើអមន សសធម៌រផសងៗរទៀតរក្កាម ទក្មង់ជាកា បាត់ខលួនរដាយបងេំ អំររើអមន សសធម៌រផសងៗ18 

រទៀតរក្កាមទក្មង់ជាកា ជរមលមសរដាយបងេំ អំររើអមន សសធម៌រផសងៗរទៀតរក្កាមទក្មង់ជាកា រ ៀប  19 

អាពាវ៍រិពាវ៍រដាយបងេំ និងកា  ំរលាភ្ផលូវរភ្ទរៅកែុងប ចបទថ្នកា រ ៀបអាពាវ៍រិពាវ៍រដាយបងេំ 20 

អន រលាមាមបទបបញ្ាតតិមក្ា៥ មក្ា២៩(ងមី) និងមក្ា៣៩(ងមី)ថ្នចាប់សតីរីកា បរងកើត អ.វ.ត.ក។  21 

កា បំពា បំពានយ៉ា ងធៃន់ធៃ រៅរេើអន សញ្ញា ទីក្កុងវសឺវណវ ាម យៈកា រធេើមន សសឃាត22 

រដាយរចតនា កា រធេើទ្ធ  ណកមម កា រធេើបាបរដាយអមន សសធម៌ កា បងករដាយរចតនាឲ្យមន បួស23 

ធៃន់ធៃ  ឬឲ្យមនកា ឈឺោប់ដេ់រាងកាយ ឬស ខភារ កា ដកវូតរដាយរចតនារីរឈល ើយសឹក ឬជន   24 

ស ីវចេ នូវសិទាទិទួេបានកា កាត់រទ្ធសរដាយយ តតិធម៌ និងរទៀងទ្ធត់ និងកា ឃ ំខលួនជនស ី វចេរដាយខ ស25 
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អងគជំន ំជក្មះវចសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ ក្បកាសសាេក្កមកែុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២  

សំណ ំរ ឿងក្រវមទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                          

ថ្ងៃទី១៦ វខ វចចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨  ទំរ័  40 

ចាប់ អន រលាមាមមក្ា៦ មក្ា២៩(ងមី) និងមក្ា៣៩(ងមី) ថ្នចាប់សតីរីកា បរងកើត អ.វ.ត.ក។ 1 

ឧក្កិដឋកមមក្បេ័យរូជសាសន៍ ាម យៈកា រធេើមន សសឃាតរេើសមជិកថ្នក្កុមជនជាតិរវៀត-2 

ណាម និងជនជាតិោម អន រលាមាមមក្ា៤ មក្ា២៩(ងមី) និងមក្ា៣៩(ងមី) ថ្នចាប់សតីរីកា 3 

បរងកើត អ.វ.ត.ក។ 4 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង  ករឃើញថា ជនជាប់រោទ រខៀវ សំផន មនរិ  ទាវដេបានក្បក្រឹតត 5 

រៅរេើទឹកដីថ្នក្បរទសកមពជុារៅចរនាល ះរីថ្ងៃទី១៧ វខរមសា ឆ្ែ ំ១៩៧៥  វូតដេ់ថ្ងៃទី០៦ វខមករា ឆ្ែ ំ6 

១៩៧៩ ដូចបានរ ៀបរាប់រដាយសរងេបខាងរេើ និងរដាយេមែិតរៅកែុងសាេក្កមលាយេកេណ៍អកស  7 

ាម យៈអំររើសកមម និងអកមម ចំរពាះឧក្កឹដឋកមមទ្ធំងឡាយដូចខាងរក្កាម៖ 8 

[១១:៣២:៤០] 9 

ឧក្កិដឋកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ាម យៈ កា រធេើមន សសឃាត កា សមល ប់ ង្វគ េ កា និ រទស 10 

កា រធេើឲ្យរៅជាទ្ធសក  កា ដាក់កែុងមនទី ឃ ំឃាងំ កា រធេើទ្ធ  ណកមម កា រធេើទ កេប ករមែញរដាយមូេ11 

រវត នរយបាយ កា រធេើទ កេប ករមែញរដាយមូេរវត សាសនា និងកា រធេើទ កេប ករមែញរដាយមូេរវត 12 

រូជសាសន៍ និងអំររើអមន សសធម៌រផសងៗរទៀតរក្កាមទក្មង់ជាកា ប៉ាះពាេ់ដេ់រសចកតីថ្ងលងែ ូ បស់13 

មន សស អំររើអមន សសធម៌រផសងៗរទៀតរក្កាមទក្មង់ជាកា បាត់ខលួនរដាយបងេំ អំររើអមន សសធម៌រផសងៗ14 

រទៀតរក្កាមទក្មង់ជាកា ជរមលមសរដាយបងេំ អំររើអមន សសធម៌រផសងៗរទៀត រក្កាមទក្មង់ជាកា រ ៀប15 

អាពាវ៍រិពាវ៍រដាយបងេំ និងកា  ំរលាភ្ផលូវរភ្ទរៅកែុងប ចបទថ្នកា រ ៀបអាពាវ៍រិពាវ៍រដាយបងេំ 16 

អន រលាមាមបទបបញ្ាតតិមក្ា៥ មក្ា២៩(ងមី) មក្ា៣៩(ងមី) ថ្នចាប់សតីរីកា បរងកើត អ.វ.ត.ក។ 17 

កា បំពា បំពានយ៉ា ងធៃន់ធៃ រៅរេើអន សញ្ញា ទីក្កុងវសឺវណវ ាម យៈកា រធេើមន សសឃាត18 

រដាយរចតនា កា រធេើទ្ធ  ណកមម កា រធេើបាបរដាយអមន សសធម៌ កា បងករដាយរចតនាឲ្យមន បួស19 

ធៃន់ធៃ  ឬឲ្យមនកា ឈឺោប់ដេ់រាងកាយ ឬស ខភារ កា ដកវូតរដាយរចតនារីរឈល ើយសឹក ឬជនស ី20 

 វចេ នូវសិទាិទទួេបានកា កាត់រទ្ធសរដាយយ តតិធម៌ និងរទៀងទ្ធត់ និងកា ឃ ំខលួនជនស ីវចេរដាយខ ស21 

ចាប ់អន រលាមាមមក្ា៦ មក្ា២៩(ងមី) និងមក្ា៣៩(ងមី) ថ្នចាប់សតីរីកា បរងកើត អ.វ.ត.ក។ 22 

[១១:៣៤:១៣] 23 

ឧក្កិដឋកមមក្បេ័យរូជសាសន៍ ាម យៈកា រធេើមន សសឃាតរេើសមជិកថ្នក្កុមជនជាតិរវៀត-24 

ណាម អន រលាមាមមក្ា៤ មក្ា ២៩(ងមី) និងមក្ា៣៩(ងមី) ថ្នចាប់សតីរីកា បរងកើត អ.វ.ត.ក។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវចសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ ក្បកាសសាេក្កមកែុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២  

សំណ ំរ ឿងក្រវមទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                          

ថ្ងៃទី១៦ វខ វចចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨  ទំរ័  41 

អងគជំន ំជក្មះ ករឃើញថា ជនជាប់រោទ នួន ជា និង រខៀវ សំផន មិនមនរិ  ទាភារចំរពាះបទ1 

រេមើសរផសងរទៀតរៅកែុងវចសាេភារថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ រនះរទ។ រវត ដូរចែះ អងគជំន ំជក្មះ2 

សរក្មចឲ្យជនជាប់រោទទ្ធងំរី នាក់ ួចផ តរីបទរោទក្បកាន់ អំរីបទរោទទ្ធងំរនះ។ 3 

អងគជំន ំជក្មះបានរិោ ណារៅរេើភារធៃន់ធៃ ថ្នឧក្កិដឋកមម  ួមទ្ធងំទំវំនិងភារសារវថ្ក្រថ្ផស 4 

ក៏ដូចជាចំនួន និងភារទន់រខាយ បស់ជន ងរក្ោះ វដេជនជាប់រោទក្តូវបាន ករឃើញថា មនរិ  ទា5 

ភារ  ួមទ្ធងំសាា នទមៃន់ និងសាា នសក្មេរទ្ធសនានាវដេពាក់រ័នា។  6 

អងគជំន ំជក្មះសរក្មចផតនាទ រទ្ធសជនជាប់រោទ នួន ជា ដាក់រនានាោ អស់មួយជីវចត។ រដាយ7 

រិោ ណារៅរេើកា ផតនាទ រទ្ធសដាក់រនានាោ អស់មួយជីវចតចំរពាះោត់ រៅកែុងសំណ រំ ឿង ០០២/០១  8 

អងគជំន ំជក្មះសរក្មច ួមបញ្ចូេោែ នូវកា ផតនាទ រទ្ធសទ្ធងំរី  រៅជាកា ផតនាទ រទ្ធសដាក់រនានាោ អស់9 

មួយជីវចត វតមួយ។ 10 

អងគជំន ំជក្មះសរក្មចផតនាទ រទ្ធសជនជាប់រោទ រខៀវ សំផន ដាក់រនានាោ អស់មួយជីវចត។  11 

[១១:៣៥:៤១] 12 

រដាយរិោ ណារៅរេើកា ផតនាទ រទ្ធសដាក់រនានាោ អស់មួយជីវចតចំរពាះោត់រៅកែុងសំណ រំ ឿង 13 

០០២/០១ អងគជំន ំជក្មះសរក្មច ួមបញ្ចូេោែ នូវកា ផតនាទ រទ្ធសទ្ធងំរី  រៅជាកា ផតនាទ រទ្ធសដាក់14 

រនានាោ អស់មួយជីវចត វតមួយ។  15 

ក្បកាសថា រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីវដេ ួមបញ្ចូេជាក្កុម វដេមនរ ម្ ះរៅកែុងបញ្ជីរ ម្ ះ16 

រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណីវដេជាឧបសមព័នា រិតជាបានទទួេ ងរយសនកមមវដេជាផេវចបាក -- 17 

អន ញ្ញា តឲ្យរលាក រខៀវ សំផន អងគយុច ះបាន! 18 

-- រិតជាទទួេ ងរយសនកមមវដេជាផេវចបាករដាយផ្ទទ េ់វដេរកើតរចញរីឧក្កិដឋកមមវដេ នួន 19 

ជា និង រខៀវ សំផន ក្តូវបាន ករឃើញថាមនរិ  ទា និងរដាយអន រលាមាមវចធាន២៣ សទួនបួន(ខ)(៣) 20 

ថ្នវចធានថ្ផទកែុង បស់ អ.វ.ត.ក អងគជំន ំជក្មះសរក្មចទទួេយកវផែកខលះថ្នសំរណើស សំំណងផលូវចិតត និង21 

ជាសមូវភារ ដូចមនវចងេមែិតរៅកែុងវផែកទី២១ ថ្នសាេក្កមជាលាយេកេណ៍អកស ។ អងគជំន ំ22 

ជក្មះសរក្មចទទួេយកនូវគរក្មងសំណងវដេមនេកេណៈសមក្សប និងវដេអាចអន វតតបានចំនួន 23 

១៤គរក្មង វដេទ្ធក់ទងនឹងទិវថ្នកា ចងោំចំរពាះជន ងរក្ោះ និងរិធី មលឹករផសងៗចំរពាះកា ឈឺោប់24 

វដេរួករគបានទទួេ ង វចធីរាបាេ ាម យៈកា ចងក្កងនូវសកេីកមម និងកា រាបាេជំងឺផលូវចិតតដេ់25 
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អងគជំន ំជក្មះវចសាមញ្ាកែុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ ក្បកាសសាេក្កមកែុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២  

សំណ ំរ ឿងក្រវមទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                          

ថ្ងៃទី១៦ វខ វចចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨  ទំរ័  42 

ជន ងរក្ោះ និងកា ាងំរិរ័ ណ៌ឯកសា  និងគរក្មងអប់ ំ។ អងគជំន ំជក្មះសរក្មចបដិរសធគរក្មង1 

សំណងវដេបានរសែើស ំចំនួនរី ។ មួយបដិរសធទ្ធងំក្សុង និងមួយរទៀតបដិរសធវផែកខលះ វដេមិនក្សប2 

ាមេកេខណឌ តក្មូវថ្នវចធាន២៣ សទួនបួន(ខ)(៣) ថ្នវចធានថ្ផទកែុង បស់ អ.វ.ត.ក ដូចមនវចងេមែិត3 

រៅកែុងវផែកទី២១ ថ្នសាេក្កមជាលាយេកេណ៍អកស ។ 4 

សាេក្កមរនះក្បកាសជាសាធា ណៈរៅកែុងសាេសវនាកា ធំថ្ន អ.វ.ត.ក រៅថ្ងៃទី១៦ វខ  5 

 វចចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨ រវើយរបើកផលូវឲ្យភាគីបតឹងសាទ កេាមកា កំណត់ថ្នវចធានថ្ផទកែុង បស់ អ.វ.ត.ក។  6 

[១១:៣៨:១៧] 7 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងសូមបញ្ញជ ក់ថា អន រលាមាមវចធាន១០៧(៤) ថ្នវចធានថ្ផទកែុង និង8 

មក្ា៨.៥ ថ្នរសចកតីវណនាអំន វតតសតីរីកា ដាក់ឯកសា រៅចំរពាះម ខ អ.វ.ត.ក   យៈររេកំណត់9 

សក្មប់កា ដាក់រសចកតីជូនដំណឹងរីបណត ឹងសាទ កេ។ ក្បសិនរបើមន នឹងក្តូវោប់រផតើមរាប់មួយថ្ងៃបនាទ ប់ 10 

ថ្នថ្ងៃក្បក្កតីទិន រក្កាយរីកា បញ្ជូននូវកា ជូនដំណឹងរីសាេក្កមជាលាយេកេណ៍អកស  វដេមន11 

សំអាងរវត ររញរេញជាភាសាវខម  និងភាសាផលូវកា ណាមួយរផសងរទៀត បស់ អ.វ.ត.ក វដេភាគី12 

នីមួយៗបានរក្ជើសរ ីស រដាយអន រលាមរៅាមមក្ា ២.២ ថ្នរសចកតីវណនាអំន វតត។ 13 

រលាករៅក្កម យូ  ឧតតរា មនមតិរដាយវ កពាក់រ័នានឹងឧក្កិដឋកមមក្បេ័យរូជសាសន៍វដេ14 

មនភាជ ប់ជាមួយនឹងសាេក្កម។  15 

អងគជំន ំជក្មះ ក្បកាសបិទបញ្ចប់សវនាកា រេើសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ក្តឹមរនះ។ 16 

រវើយបង្វគ ប់ឲ្យអន  កសមនទី ឃ ំឃាងំនារិំ  ទាជន រខៀវ សំផន និង នួន ជា ក្ត ប់រៅកាន់មនទី  17 

ឃ ំឃាងំ អ.វ.ត.ក វចញច ះ! 18 

សក្មកច ះ៕ 19 

ក្កឡាបញ្ជ៖ី 20 

  សូមអរញ្ជើញរក្កាយឈ ! 21 

(សវនាកា សក្មករៅរម៉ា ង ១១:៤០នាទី) 22 

 23 

 24 

 25 
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