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ម ៉ោ ង ០៩:៣០នាទី 

 
 

រៅក្កមជនំ ជំក្មះ៖  

 រៅក្កម គង់ ក្សរ៊ីម ជាក្រធាន 

 រៅក្កម យ៉ា  ណា ិន 

 រៅក្កម ហ្វ៊ីេ៊ីព រ៉ារ៉ា៉ូហ្ា (Judge Phillip Rapoza) 

 រៅក្កម រោម សិ ិវឌ្ឍ 

 រៅក្កម ចាន់ក្ា ន៊ីហាេ ចាយ៉ា ស ៊ីញរហ្ 

 (Judge Chandra Nilhal JAYASINGHE) 

 រៅក្កម ម ៉ុង មន្នីចរិយា 

 រៅក្កម ស ៊ីន  ិទ្ធ (រក្មរង) 

 រៅក្កម ផ្លូរិន្ស៍ ដេដផ្ល វ័រឈិន្-ម ៉ុមបា 
(Judge Florence N. MWACHANDE-MUMBA) 

ក្កទ្ារញ្ជ ៊ី៖           

  រោក ោ៊ា  រ ៉ា  

  រោក ផន រ ឿន 

 រោកក្ស៊ី ភ៊ីស ម៉ា រេេន៊ី (Ms. Peace Malleni) 

កា  យិេយសសហ្ក្ពះរជជ្ញជា៖ ៖ 

  រោកស្សី ជា លាង 

  រោក ស្រ៊ា  រតន្ៈ 

  រោកក្ស៊ី រហ្រេន រវើសន រ (Ms.Helen Worsnop) 

 ដលាក ហ្វឺហ្កេ រហ្កនយ  (Mr.Fergal GAYNOR) 

ជនជារ់រចាទ្៖ 

 រោក រខៀវ សំផន 

ដមធាវកីារពារកដដីលាក ដ ៀវ សផំ្ន្ 

 ដលាក គង់ សំអ៉ុន្ 

 ដលាកក្ស៊ី អង់តា ហ្គ៊ីសរស (Ms. Anta GUISSE )  

ដមធាវតីណំាងដេើមបណ្ត ងឹរេឋបបដវណ្៖ី 

 រោក រពជ អងគ 

 រោកក្ស៊ី ហាវ េ់ហ្គរន៊ី រេរណាត  

 (Mrs. Falguni Debnath) 

 រោកក្ស៊ី ក្ទ្៊ី ក្សរ៊ីនណា 
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  ដលាក ហ៉ុង គឹមសួន្ 

  ដលាក ដៅ ជ៉ុន្ធី 

  រោក គ៊ីម រម៉ាងឃ៊ី 

  ដលាក វវ៉ែន្ ដៅ 

  រោកក្ស៊ី ក្គ៊ីសទ៊ីន ម៉ា ទ្៊ីណ៉ូ  

   ( Ms. Christine Martineau) 

រោកក្ស៊ី ម៉ា ទ្៊ីន ហ្ាកកាំង  

   (Ms. Martine Jacquin)  

ផ្ផែកក្គរ់ក្គងត ោកា ៖ 

 រោកក្ស៊ី សួ ស ទ្ធធ វើ 
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អងគជំន ំជក្មះ វិោមញ្ក្កែរងត ោកា កមុរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេៈ ក្រកាសោេេ៊ីកា 

សំណ ំរ ឿងក្ពហ្មទ្ណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                            

ថ្ងៃទ្៊ី២២ ផ្ខកញ្ញក្  ឆ្ែ ំ២០២២  ទ្ំពយ  i 
រញ្ជ ៊ីរ ម្ ះអែកនយិស៖ 

ភាោផ្េេបានរក្រើ រេើកផ្េងផ្តមនកា រញ្ញជ ក់រផេងរទ្ៀតរៅកែរងក្រតិចា ឹក 

 

 

អនកនយិស ភារ 

រៅក្កម គង់ ស្សរីម (ក្រធានអងគជំន្៉ុំ) វ ែរ 

ក្កឡារញ្ជ៊ី ផ្ខម  
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ក្កែរងត ោកា កមុរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេៈ ក្រកាសោេេ៊ីកា 
សំណ ំរ ឿងក្ពហ្មទ្ណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ងៃទ្៊ី២២  ផ្ខកញ្ញក្   ឆ្ែ ំ២០២២  ទ្ំពយ  1 

កិ្ចចដំហណើរការនតីិវិធ ី1 

(រៅក្កមច៉ូេកែរងរនទរ់សវនាកា ) 2 

ក្រធានអងគជំន ៖ំ 3 

  បាទ្ ស៉ូមអរញ្ជើញអងគរសច ះ! 4 

តាងនាមអងគកា សហ្ក្រជាជាតិ តាងនាមក្រជារស្តសរផ្ខម  ថ្ងៃរនះអងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេ5 

ថ្នអងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ក្កែរងតោកា កមុរជាសក្មរ់កាត់រសចកដ៊ីឧក្កិេឋកមម ផ្េេបានក្រក្ពឹតររេើងកែរង6 

អំេរងរពេថ្ន ររកមុរជាក្រជា ិររតសយ ក្រកាសរនរ -- ក្រកាសោេេ៊ីកាោា ព រេើរណដ ឹងោទ្ កខ7 

 រស់ រខៀវ សំផន រខៀវ សំផន និងសហ្ក្ពះរជជ្ញជា៖ កែរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២។  8 

សមសភាពក្ករមក្រឹកាជំន ំជក្មះរៅេផ្េេ រ៉ា ផ្នររេើកផ្េងផ្តរៅក្កម ម៉ា៉ូ ើន ហាឌ្៊ីងកាេ ក ផ្េេ9 

បានស ំោផ្េងព៊ី អ.វ.ត.ក រហ្ើសអងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេបានរញ្ចូេរៅក្កមជំនួស -- រៅក្កម10 

រក្មរង ហ្វ៊ីេ៊ីព រ៉ា រ៉ា៉ូហ្ា រេើមប៊ីរនរកិចចេំរណើ កា ន៊ីតិវិ ៊ី។ ខ៖រំស៉ូមជក្មរផងផ្េ រៅក្កម ហ្វ៊ីេ៊ីព       11 

រ៉ារ៉ា៉ូហ្ា បានតាមានន៉ូវកិចចេំរណើ កា និតិវិ ៊ីរៅអងគជំន ំជក្មះរនះរៅរពេសវនាកា  និងសំណ ំរ ឿង 12 

០០២/០២រនះតាំងព៊ីរេើម ហ្៉ូតមកេេ់រពេរនះ។ េ៉ូរចែះ គាត់មនសិទ្ធិក្គរ់ក្គាន់កែរងកា រនរសវនាកា 13 

រេើសំណ ំរ ឿងរនះ។ 14 

ក្កឡារញ្ជ៊ីស៉ូមរសកា ណ៍អំព៊ីវតរមន រស់ភាគ៊ី និងរមធាវើ។ បាទ្ ស៉ូមអរញ្ជើញ! 15 

[០៩:៣៣:២២] 16 

ក្កឡារញ្ជ ៊ី៖ 17 

បាទ្ ស៉ូមរគា ពក្រោសន៍ឯកឧតរមក្រធាន និងក្ករម ឯកឧតរម រោកជំទ្ធវ ក្ករមក្រឹកាអងគជំន ំ18 

ជក្មះទ្ធងំអស់។ ភាគ៊ីទ្ធងំអស់មនវតរមនក្គរ់ ៉ូរ រហ្ើសជន -- ោា នភាពស ខភាព រស់ជនជារ់19 

រចាទ្ រខៀវ សំផន រៅក្ពឹករនះមនេំនឹងេអរងគួ  ផ្េេគាត់ -- អន ញ្ញក្ តឱ្យគាត់ជ្ញចច៉ូេ ួមសវនាកា 20 

បាន រាសតាមានកា ផ្ក្រក្រួេោា នភាពស ខភាព រស់គាត់រាសក្ករមផ្ងទ្ធសំ ខភាពផ្ទទ េ់។ ស៉ូម21 

រគា ពអ គ ណ។ 22 

ក្រធានអងគជំន ៖ំ 23 

រ ឿងកដ៊ីរចចររបនែរនះ រៅថា សំណ ំរ ឿងរេខ០០២ ពាក់ពយនធរៅនឹងក្ពឹតរិកា ណ៍ថ្ក្ពថ្ផេរំផ តមួស24 

ចំនួនផ្េេបានរកើតរេើងកែរងចំរណាមមហារោកនាេកមម និងមហ្នររសកែរងក្រវតរិោស្តសរមន សេជាតិ។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ក្កែរងត ោកា កមុរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេៈ ក្រកាសោេេ៊ីកា 
សំណ ំរ ឿងក្ពហ្មទ្ណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ងៃទ្៊ី២២  ផ្ខកញ្ញក្   ឆ្ែ ំ២០២២  ទ្ំពយ  2 

រៅចរនាេ ះព៊ីថ្ងៃទ្៊ី១៧ ផ្ខរមោ ឆ្ែ ំ១៩៧៥ េេ់ថ្ងៃទ្៊ី០៦ ផ្ខមករ ឆ្ែ ំ១៩៧៩ រកេក មមរសន៊ីសដកមុរជា ផ្េេ1 

ក្តូវបានោគ េ់ថាជា“ផ្ខម ក្កហ្ម” បានក្គរ់ក្គងក្ររទ្សកមុរជា ផ្េេរក្កាសមកក្តូវបានររ ូរៅជាកមុរជា 2 

ក្រជា ិររតសយ។ រក្កាសព៊ីេរណដ ើមបានអំណាច រកេក មមរសន៊ីសដកមុរជាបានអន វតររេិរស  -- រេិវតរ3 

សងគមនិសមទ្៉ូទ្ធងំក្ររទ្សតាម សៈក្ទ្ឹសដ៊ី មហារោតរផ្ទេ ះ មហាអោច  យ កែរងរគាេរំណងកោង4 

ក្ររទ្ស កា ពា ព៊ីខ្ម ងំសក្តូវ និងផ្កផ្ក្រក្រជាជនទ្ធងំក្សរងឱ្យកាេ សជាសងគមកមមក  កសិក ផ្ខម  មួស5 

េ៉ូចៗគាែ  និងគាម នកា ក្រតិរតរិោសនា។ កែរងអំេរងរពេថ្ន ររកមុរជាក្រជា ិររតសយ ក្រជាជន ស ៊ីវិេ6 

ក្តូវបានេកសិទ្ធិរស ើភាពជាម៉ូេាឋ ន និងាក់ឱ្យសាិតរៅរក្កាមអំរពើរោ រៅហួ្សក្រមណរេើ -- 7 

ផ្េេ ើករេាេ។ វរប ម៌ភយសខ្េ ចមនអតាិភាពក្គរ់ទ្៊ីកផ្នេងផ្េេ សៈ -- តាម សៈកា សមេ រ់ក្ទ្ង់8 

ក្ទ្ធស ំ កា រ វើទ្ធ  ណកមម អំរពើហិ្ងា កា រ វើទ្ កខរ ករមែញ កា រ ៀរជ្ញពាហ្៍ពិពាហ៍្រាសរងខំ កា រ វើ9 

កា រាសរងខំ កា រ វើឱ្យបាត់ខេួនរាសរងខំ និងអំរពើអមន សេ ម៌េថ្ទ្រទ្ៀត។ រក្កាមកា ក្គរ់ រស់រកេ10 

ក មមរសន៊ីសដកមុរជា ផ្េេសាិតកែរងចំរណាម រររោ រៅហ្ួសរហ្ត ជាងរគរំផ តរៅកែរងសតវតេ ៍ទ្៊ី២០ 11 

បានរណារ េឱ្យមនកា បាត់រង់ជ៊ីវិតក្រជាជនកមុរជាក្រមណព៊ី ១,៥ រៅ ២ោននាក់។ 12 

[០៩:៣៥:៥៤] 13 

រ ឿងកដ៊ីរនះមនទ្ំហ្ំ ំរ ង និងសមរក្គោម ញ។ កា រំផ្រកេ៊ីកាេំរណាះក្ោសកែរងសំណ ំរ ឿង ០០២ 14 

ក្តូវបាន -- តក្មូវឱ្យមនកា ជំន ំជក្មះព៊ី រនររនាទ រ់គាែ រេើរទ្រចាទ្ាច់រាសផ្េកព៊ីគាែ សក្មរ់ជនជារ់15 

រចាទ្រួននាក់េ៉ូចគាែ  ផ្េេវិធានកា រនះរ វើរេើងសក្មរ់រគាេរំណងថ្នកា ក្គរ់ក្គងកា ជំន ំជក្មះ ក្ពម16 

ទ្ធងំស ខភាព វ័សចាស់ជរ រស់ជនជារ់រចាទ្។ ជនជារ់រចាទ្រ៊ីនាក់កែរងចំរណាមរួននាក់ផ្េេក្តូវបាន17 

រចាទ្ក្រកាន់កនេងមក បានទ្ទ្ួេម ណភាព។ ឯកោ ភាគរក្ចើនកែរងសំណ ំរ ឿងក្តូវបានរកផ្ក្រជារ៊ី18 

ភាោផេូវកា  រស់ អ.វ.ក.ត.។ រក្ៅព៊ីកា ក្រឈមជារក្ចើនរនះ ពិភពរោកបានជួរក្រទ្ះជំងឺឆ្េងក៉ូវើេ-19 

១៩ ផ្េេតក្មូវឱ្យកិចចខិតខំក្រឹងផ្ក្រងយ៉ា ងខ្េ ងំកែរងេកខណៈរទ្ផ្រន និងថ្ឆ្ែក្រឌ្ិតព៊ីសំណាក់រ គគេិក20 

ន៊ីមួសៗថ្នោា រយនត ោកា កែរងកា រនរន៊ីតិវិ ៊ីរ ឿងកដ៊ីឱ្យេំរណើ កា រៅម ខ រាសគាម នកា ជ្ញក់ខ្នកែរងកា 21 

រចញោេេ៊ីការនះ។  22 

ជ្ញក្សយសរហ្ត រនះ រញ្ញា ផ្ផែកន៊ីតិវិ ៊ី ផ្ផែកអងគរហ្ត  និងអងគចារ់ផ្េេជ្ញចររឹងោទ្ កខបានក្តូវ 23 

បានពិចា ណាក្តឹមក្តូវ និងសរក្មចរាសរៅក្កមទ្ធងំអស់ថ្នអងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេ។ រផ្នាមរេើ24 

រនះ រាសពិចា ណារេើរញ្ញា ស ខភាព និងវ័សចាស់ជរ រស់ជនជារ់រចាទ្ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ក្កែរងត ោកា កមុរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេៈ ក្រកាសោេេ៊ីកា 
សំណ ំរ ឿងក្ពហ្មទ្ណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ងៃទ្៊ី២២  ផ្ខកញ្ញក្   ឆ្ែ ំ២០២២  ទ្ំពយ  3 

ចាត់ទ្ កថា ជាកា ចំាបាច់កែរងកា ធានាថា ោេេ៊ីកាក្តូវក្រកាសឱ្យបានឆ្រ់ ហ្យស។ 1 

ោេេ៊ីកាកែរងរ ឿងកដ៊ីរនះជារ់ពាក់ពយនធរៅនឹង រខៀវ សំផន ផ្េេក្តូវបាន ករឃើញថាបានទ្ទ្ួេ2 

ខ សក្តូវផ្ផែកក្ពហ្មទ្ណឌ សក្មរ់តួនាទ្៊ី រស់គាត់ ពាក់ពយនធរៅនឹងផ្ខម ក្កហ្មរក្កាសព៊ីកា ជំន ំជក្មះ សៈ3 

រពេយ៉ា ងស៉ូ ។ ោេេ៊ីការនះមនកក្មស់ររ់ សទ្ំពយ ។ ស៉ូមក្រកាសរសចកដ៊ីសរងខរផ្េេគ៉ូសរញ្ញជ ក់4 

ផ្តកា សេ់រឃើញសំខ្ន់ៗ និងកា សរក្មច រស់អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេផ្ផែកសរក្មចរសចកដ៊ីថ្នរ ឿង5 

កដ៊ីរនះរ៉ា រណាណ ះ។ ោេេ៊ីការពញរេញនឹងមនតាមរក្កាសកែរងរពេឆ្រ់ៗ រនាទ រ់ព៊ីេំរណើ កា ថ្នកា ផ្ក6 

សក្មួេនិងកា រកផ្ក្រក្តូវបានរញ្ចរ់។ មនផ្តោេេ៊ីកាជាោសេកខណ៍អកេ មនសំជ្ញងរហ្ត រពញ7 

រេញរ៉ា រណាណ ះផ្េេជ្ញចមនជ្ញន ភាពចងកាតពវកិចចផេូវចារ់។ 8 

[០៩:៣៨:៣១]  9 

រខៀវ សំផន បានរកើតរៅកែរងរខតរោវ សរ ៀង កែរងឆ្ែ ំ១៩៣១ និងជា -- មនជ្ញជ៊ីពជាអែក10 

នរយបាសេប៊ីេាញេ៏ស៉ូ េង់កែរងកមុរជា។ គាត់បានកាេ សជាសមជិកថ្នក្ករមអែករឆ្វងនិសមរញ្ក្វនរផ្ខម 11 

ផ្េេសិការៅទ្៊ីក្ករងបា៉ា  ិសកែរងទ្សវតេ ៍១៩៥០ ខណៈរពេផ្េេគាត់កំព ងរនរកា សិការៅោកេវិទ្ា12 

េយសថាែ ក់រណឌ ិតកែរងក្ររទ្សបារំង។ រៅច ងរក្កាស គាត់បានរេចរធាេ យ៉ា ងឆ្រ់ ហ្យសកែរងអំេរងរពេថ្ន13 

 ររកមុរជាក្រជា ិររតសយ កាន់ការ់តួនាទ្៊ីជាន់ខុស់នានាកែរងរកេក មមរសន៊ីសដកមុរជា  ួមទ្ធងំជាក្រធាន   14 

គណៈក្រធាន េឋ និងជាក្រម ខ េឋ។  15 

រៅថ្ងៃទ្៊ី១៦ ផ្ខ វិចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨ អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងថ្នអងគ អ.វ.ត.ក បានរចញោេ16 

ក្កម រស់ខេួនកែរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ជារសចកដ៊ីសរងខរ និងបានជ៉ូនេំណឹងេេ់ភាគ៊ីរៅថ្ងៃទ្៊ី២៨ ផ្ខម៊ីនា 17 

ឆ្ែ ំ២០១៩ រាសបានសេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន មនពិ  ទ្ធភាពព៊ីរទ្ឧក្កិេឋកែរងឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេ18 

ជាតិថ្នអំរពើមន សេោត អំរពើសមេ រ់ ង្គគ េ កា និ រទ្ស កា ាក់ឱ្យរៅជាទ្ធសក  កា ាក់កែរងមនទ៊ី ឃ ំ19 

ោងំ កា រ វើទ្ធ  ណកមម កា រ វើទ្ កខរ ករមែញរាសោ ម៉ូេរហ្ត នរយបាស ោសនា និងព៉ូជោសន៍ 20 

និងអំរពើអមន សេ ម៌េថ្ទ្រទ្ៀតផ្េេក្តូវបានកំណត់ច ិតេកខណៈថា ជាកា រ វើឱ្យបាត់ខេួនរាសរងខំ កា 21 

ផ្ទេ ស់ទ្៊ីរាសរងខំ កា រ ៀរជ្ញពាហ្៍ពិពាហ៍្រាសងខំ កា  ំរោភរសពសនាវៈកែរងរ ិរទ្ថ្នកា រ ៀរជ្ញពាហ្៍22 

ពិពាហ្៍រាសរងខំ និងកា វាសក្រហា រេើរសចកដ៊ីថ្ងេងែូ  រស់មន សេ។ រខៀវ សំផន បាន -- ក្តូវបាន23 

សរក្មចាក់ពិ  ទ្ធភាពផងផ្េ  ព៊ីរទ្ក្រេយសព៉ូជោសន៍តាម សៈកា សមេ រ់សមជិកក្ករមជនជាតិរវៀត-24 

ណាម និងកា  ំរោភរំពាន ៃន់ ៃ រេើអន សញ្ញក្ ទ្៊ីក្ករងហ្េឺផ្ណវ េ៉ូចជាអំរពើមន សេោតគិតទ្ កជាម ន 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ក្កែរងត ោកា កមុរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេៈ ក្រកាសោេេ៊ីកា 
សំណ ំរ ឿងក្ពហ្មទ្ណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ងៃទ្៊ី២២  ផ្ខកញ្ញក្   ឆ្ែ ំ២០២២  ទ្ំពយ  4 

កា រ វើទ្ធ  ណកមម កា រ វើបារផ្េេរងករាសរចតនាន៉ូវពយសនកមម និងកា ឈឺចារ់ ៃន់ ៃ រេើ ៉ូរកាស ឬ1 

ស ខភាព និងកា េកហ្៉ូតរាសរចតនាព៊ីរឈេ ើសសឹក ឬជនស ៊ីវិេន៉ូវសិទ្ធិទ្ទ្ួេបានកា ជំន ំជក្មះក្តឹមក្តូវ 2 

និងរទ្ៀងទ្ធត់ និងកា ឃ ំោងំខ សចារ់ជនស ៊ីវិេ។  3 

[០៩:៤០:៥៤] 4 

អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបានសេ់រឃើញថា ររើរទ្ធះរ៊ី រខៀវ សំផន ព ំបានក្រក្ពឹតរឧក្កិេឋកមម5 

រនះរាសផ្ទទ េ់ក៏រាស ក៏គាត់ក្តូវទ្ទ្ួេខ សក្តូវផ្ផែកក្ពហ្មទ្ណឌ ចំរពាះរទ្ឧក្កិេឋទ្ធងំរនះរាសោ ជា6 

ផ្ផែកមួសថ្នសហ្ឧក្កិេឋ ួម និងតាម សៈកា ជួសទ្ំន ករក្មរង។ អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបានាក់រទ្ធស 7 

រខៀវ សំផន ជារ់ពនធនាគា អស់មួសជ៊ីវិត  ួមរញ្ចូេគាែ ជាមួសរទ្ធសអស់មួសជ៊ីវិតផ្េេបានាក់កែរង8 

សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និងបានរង្គគ រ់ថា ជនជារ់រចាទ្ក្តូវទ្ទ្ួេរទ្ធសទ្ធងំរនះក្តួតគាែ ផ្តមួស។ អងគជំន ំ9 

ជក្មះោោេំរ៉ូងបានទ្ទ្ួេសកផ្ផែកខេះថ្នសំរណើ រស់រេើមរណដ ឹង េឋរបរវណ៊ីស ំសំណងផេូវចិតរ និង10 

សម៉ូហ្ភាព ក្ពមទ្ធងំបានសេ់ក្ពមរៅរេើកា ោងសង់សររូ មេឹកកា ចងចំារៅឃ ំជាក់ោកចំ់នួន ១៣ 11 

គរក្មង។ រខៀវ សំផន និងសហ្ក្ពះរជជ្ញជា៖  បានាក់ោ ណារណដ ឹងោទ្ កខ និងោ ណាតររ ៀងៗ12 

ខេួន រហ្ើសសហ្រមធាវើនាមំ ខតំណាងរេើមរណដ ឹង េឋរបរវណ៊ី បានាក់ោ ណាជាោសេកខណ៍អកេ 13 

ជំនួសឱ្យរេើមរណដ ឹង េឋរបរវណ៊ី។  14 

[០៩:៤២:០៨] 15 

រណដ ឹងោទ្ កខ រខៀវ សំផន បានរេើករេើងថា ោេក្កមអងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបានក្រក្ពឹតរ 16 

កំហ្ សចំនួន ១៨២៤ និងបានជំទ្ធស់រៅនឹងោេក្កមអងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងទ្ធងំម៉ូេ។ កា រ វើ17 

េ៉ូរចែះ គាត់បានរចាទ្ក្រកាន់កំហ្ សកែរងកា រចញ និងកា ក្រកាសោេក្កមរាសអងគជំន ំជក្មះោោ18 

េំរ៉ូង និងបានរចាទ្ក្រកាន់កំហ្ សផងផ្េ  ពាក់ពយនធរៅនឹងភាពក្តឹមក្តូវថ្នកិចចេំរណើ កា ន៊ីតិវិ ៊ី  វិោេ19 

ភាពថ្នកិចចរស ើរសួ តាមផេូវត ោកា  និងកា ជំន ំជក្មះរទ្ឧក្កិេឋម៉ូេាឋ ន និងរញ្ញា ថ្នកា ទ្ទ្ួេខ សក្តូវ20 

ក្ពហ្មទ្ណឌ ជាេកខណៈរ គគេ។ គាត់បានអះជ្ញងថា កំហ្ សទ្ធងំរនាះតក្មូវឱ្យរេិរស កា ាក់ពិ  ទ្ធភាព 21 

និងរទ្ធសផ្េេបានាក់មករេើ ៉ូរគាត់។ រទ្ធះជាយ៉ា ងណាកដ៊ី អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេកត់សមគ េ់22 

ថា រខៀវ សំផន ព ំបានរ វើកា ជំទ្ធសរ់ៅនឹងកា សេ់រឃើញជាក់ោក ់រស់អងគជំន ំជក្មះពាក់ពយនធរៅនឹង23 

រទ្រចាទ្ថ្នកា  ំរោភរំពាន ៃន់ ៃ រេើអន សញ្ញក្ ទ្៊ីក្ករហ្េឺផ្ណវ។ ររើរទ្ធះរ៊ី រណដ ឹងោទ្ កខ រស់គាត់24 

រយងរៅរេើកំហ្ សជារក្ចើន ផ្េេរចាទ្ក្រកាន់អំព៊ីស ចចភាពទ្៉ូរៅថ្នកិចចេំរណើ កា ន៊ីតិវិ ៊ីរៅចំរពាះម ខ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ក្កែរងត ោកា កមុរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេៈ ក្រកាសោេេ៊ីកា 
សំណ ំរ ឿងក្ពហ្មទ្ណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ងៃទ្៊ី២២  ផ្ខកញ្ញក្   ឆ្ែ ំ២០២២  ទ្ំពយ  5 

អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូង ផ្េេរនះក៏អន វតរផងផ្េ ចំរពាះកា ពិចា ណា រស់អងគជំន ំជក្មះអំព៊ីរទ្រចាទ្1 

រនាះក៏រាស រណដ ឹងោទ្ កខ រស់គាត់ផ្េេពាក់ពយនធរៅនឹងកា  ំរោភរំពាន ៃន់ ៃ រេើអន សញ្ញក្ ទ្៊ីក្ករង2 

ហ្េឺផ្ណវក្តូវបានកក្មិតក្តឹមកំហ្ សផ្េេបានរចាទ្ក្រកាន់ទ្ធងំរនាះផ្តរ៉ា រណាណ ះ។  3 

[០៩:៤២:០៨] 4 

សហ្ក្ពះរជជ្ញជា៖ បានរេើកទ្េហ៊ីក ណ៍ផ្តមួសគត់ថ្នរណដ ឹងោទ្ កខ រាសបានជំទ្ធស់រៅនឹង5 

កា សរក្មច រស់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងផ្េេថា កា  ួមរភទ្រាសរងខំកែរងរ ិរទ្ថ្នកា រ ៀរជ្ញពាហ៍្6 

ពិពាហ្៍រាសរងខំព ំផ្មនជារទ្រេមើសឧក្កិេឋកែរងឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេជាតិ ថ្នអំរពើអមន សេ ម៌េថ្ទ្7 

រទ្ៀតកែរងក ណ៊ីផ្េេជន ងរក្គាះជារ  ស។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេបានោដ រ់ោ ណាផ្ទទ េ់មត់8 

 រស់ភាគ៊ីរេើរណដ ឹងោទ្ កខ រៅថ្ងៃទ្៊ី១៦ េេ់ថ្ងៃទ្៊ី១៩ ផ្ខស៊ីហា ឆ្ែ ំ២០២១។ រនាទ រ់មក អងគជំន ំជក្មះ9 

បានងសរៅរ វើកា ពិភាកាសរក្មច រហ្ើសរៅថ្ងៃរនះ អងគជំន ំជក្មះរចញោេេ៊ីកា រស់ខេួនរេើរណដ ឹង10 

ោទ្ កខទ្ធងំព៊ី  ផ្េេនឹងក្រកាស ួមជាមួសគាែ រាសោ ក្តូវបានរញ្ចរ់រពញរេញកែរងោេេ៊ីកាជា11 

ោសេកខណ៍អកេ ។  12 

រាសោ កា ជំទ្ធស់ថ្នរណដ ឹងោទ្ កខមនចំនួនរក្ចើនផ្េេបានរេើករេើងរាស រខៀវ សំផន 13 

កែរងសវនាកា រនះ ស៉ូមក្រកាសផ្តរសចកដ៊ីសរក្មចសរងខរ រសចកដ៊ីសរងខរថ្នកា សេ់រឃើញ និងកា 14 

សរក្មចទ្ធកទ់្ងរៅនឹងកា ជំទ្ធស់ទ្ធងំរនះផ្េេមនេកខណៈចក្មូងចក្មសជាពិរសសរ៉ា រណាណ ះ។ កា 15 

សេ់រឃើញ និងកា សរក្មច រស់អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេទ្ធក់ទ្ងរៅនឹងរណដ ឹងោទ្ កខទ្ធងំព៊ី រនះ 16 

ក្តូវបានរង្គា ញរៅកែរងោេេ៊ីការពញរេញជាោសេកខណ៍អកេ  ផ្េេនឹងជ៉ូនេំណឹងកែរងរពេសម17 

ក្សរ។ ខ៖រំស៉ូមរញ្ញជ ក់ោជាងម៊ីថា មនផ្តោេេ៊ីការពញរេញជាោសេកខណ៍អកេ រ៉ា រណាណ ះផ្េេ18 

មនជ្ញន ភាពផេូវចារ់។ កា សរងខរអំព៊ី -- ថ្នកា ជំទ្ធស់ រស់ រខៀវ សំផន រេើរណដ ឹងោទ្ កខនឹងក្តូវ19 

រាះក្ោសតាមេំារ់េំរាសខ្ងរក្កាម។ 20 

[០៩:៤៥:៤៥] 21 

កា រចាទ្ក្រកាន់កំហ្ សទ្ធក់ទ្ងរៅនឹងភាពក្តឹមក្តូវថ្នកិចចេំរណើ កា ន៊ីតិវិ ៊ី។ រញ្ញា រឋម រខៀវ 22 

សំផន បានជំទ្ធស់ថា តាម សៈកា ខកខ្នកែរងកា រចញោេក្កមជាោសេកខណ៍អកេ មនសំជ្ញង23 

រហ្ត រពញរេញរៅថ្ងៃផ្េេរសចកដ៊ីសរក្មចសរងខរោេក្កមក្តូវបានក្រកាស អងគជំន ំជក្មះោោ24 

េំរ៉ូងបានក្រក្ពឹតរកំហ្ សអងគចារ់ ៃន់ ៃ ផ្េេរ វើឱ្យកា ក្រកាសោេក្កមរនាះគាម នស ពេភាព និងមិន25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ក្កែរងត ោកា កមុរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេៈ ក្រកាសោេេ៊ីកា 
សំណ ំរ ឿងក្ពហ្មទ្ណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ងៃទ្៊ី២២  ផ្ខកញ្ញក្   ឆ្ែ ំ២០២២  ទ្ំពយ  6 

រគា ពតាមវិធានរញ្ក្តរិ។ រផ្នាមរេើរនាះ គាត់បានអះជ្ញងថា រៅក្កមថ្នអងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបាន1 

អន វតរហួ្សវិោេភាពថ្នកា ជំន ំជក្មះ រស់ខេួន រៅរពេផ្េេោេក្កមមនសំជ្ញងរហ្ត រពញរេញ2 

ក្តូវបានជ៉ូនេំណឹង និងជ្ញក្សយស -- និងថាជ្ញក្សយសរហ្ត រនះ ផ្ផែកេថ្ទ្រទ្ៀតថ្នរណដ ឹងោទ្ កខ រស់គាត់3 

ក្តូវចាត់ទ្ កជាអោ រង់ ព៊ីរក្ពាះពិ  ទ្ធភាព ឬគាម ន -- ភាពគាម នរទ្ធស រស់គាត់ព ំក្តូវបានជំន ំជក្មះក្តឹម4 

ក្តូវតាមចារ់។ 5 

[០៩:៤៦:៤៨] 6 

អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេកត់សមគ េ់ថា រខៀវ សំផន បានេឹងចាស់ោស់អំព៊ីរចតនា រស់7 

អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងកែរងកា រចញោេក្កមសរងខរផ្េេសំជ្ញងរហ្ត រពញរេញជាោសេកខណ៍8 

អកេ នឹងក្តូវជ៉ូនេំណឹងតាមរក្កាស។ អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបានជ៉ូនេំណឹងជាោធា ណៈអំព៊ី9 

រចតនា រស់ខេួន និងបានផរេ់រពេរវោក្គរ់ក្គាន់េេ់ភាគ៊ី ជាពិរសសជនជារ់រចាទ្កែរងកា រេើកកា 10 

ជំទ្ធស់ណាមួស រ៉ា ផ្នរព ំមនកា រេើករនាះរេើស។ វិធាន១០២(១) ថ្នវិធានថ្ផទកែរងផ្ចងថា ោេក្កមក្តូវ11 

ផ្តរចញ និងក្រកាសកែរងសវនាកា ជាោធា ណៈមួស និងថារសចកដ៊ីសរងខរថ្នកា សេ់រឃើញ និងផ្ផែក12 

សរក្មចរសចកដ៊ីក្តូវផ្តជ្ញនខ្េ ងំៗរាសក្រធាន ឬរៅក្កមថ្នអងគជំន ំជក្មះរនាះ។  វិធានេ៉ូចគាែ រនះបាន13 

ផ្ចងផងផ្េ ថា ក្កឡារញ្ជ៊ីក្តូវផរេ់ចារ់ចមេងថ្នោេក្កមេេ់ភាគ៊ី និងធានាថា ោេក្កមក្តូវបាន14 

ផេពវផាសរាសកា ិយេយស េឋបាេតាមមរ ាបាសសមក្សរ។ រទ្ធះជាយ៉ា ងណាកដ៊ី ព ំមនកា ផ្ចង15 

ជាក់ោក់ថា កា ផរេ់ ឬកា ផេពវផាសោេក្កមក្តូវផ្តរ វើរេើងរៅថ្ងៃផ្តមួស ថ្នសវនាកា ជាោធា -16 

ណៈរនាះរេើស។ ជាក់ផ្សដង រនះជាកា អន តរន៍ មមតាកែរងរ ឿងកដ៊ីក្ពហ្មទ្ណឌ អនរ ជាតិផ្េេមនទ្ំហ្ំផ្ររ17 

រនះផ្េេក្តូវបាន -- ផ្េេក្តូវរចញោេក្កមសរងខរផ្ទទ េ់មត់ជាម ន រាសអន ញ្ញក្ តឱ្យកា រញ្ចរ់ន៉ូវ18 

កា ផ្កសក្មួេ ឬ/និង េំរណើ កា ថ្នកា រកផ្ក្ររពញរេញ។ 19 

[០៩:៤៨:២៨] 20 

ោេក្កមអងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងក្តូវបានរចញ និងក្រកាសក្សរតាមចារ់រៅថ្ងៃទ្៊ី១៦ ផ្ខ 21 

 វិចិិកា ឆ្ែ ំ២០១៨ ជាទ្ក្មង់រសចកដ៊ីសរងខរ ររើរទ្ធះរ៊ីជាោេក្កមរពញរេញជាោសេកខណ៍អកេ 22 

ក្តូវបានជ៉ូនេំណឹង និងផេពវផាសរៅថ្ងៃទ្៊ី២៨ ផ្ខម៊ីនា ឆ្ែ ំ២០១៩ សិទ្ធិ រស់ រខៀវ សំផន កែរងកា ពិនិតយ 23 

រេើរសចករ៊ីសរក្មចផ្េេជាម៉ូេាឋ នថ្នកា ាក់ពិ  ទ្ធភាព និងកា ាក់រទ្ធសរេើ ៉ូរគាត់ រៅផ្តមនស -24 

ពេភាពទ្ធងំក្សរង រក្កាសរពេកា ជ៉ូនេំណឹង និងកា ផេពវផាសោេក្កម េ៉ូចបានរង្គា ញតាម សៈ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ក្កែរងត ោកា កមុរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេៈ ក្រកាសោេេ៊ីកា 
សំណ ំរ ឿងក្ពហ្មទ្ណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ងៃទ្៊ី២២  ផ្ខកញ្ញក្   ឆ្ែ ំ២០២២  ទ្ំពយ  7 

កា ជំន ំជក្មះរចចររបនែរេើរណរ ឹងោទ្ កខ រស់គាត់ក្រឆំ្ងនឹងោេក្កមអងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងរនះ។ 1 

ជ្ញក្សយសរហ្ត រនះ ោ ណា រស់ រខៀវ សំផន ទ្ធក់ទ្ងនឹងរញ្ញា រនះក្តូវរេិរស រចាេ។ 2 

[០៩:៤៩:២២] 3 

រខៀវ សំផន បានរេើករេើងរផ្នាមថា រពញមួសអំេរងរពេថ្នកិចចេំរណើ កា ន៊ីតិវិ ៊ីជំន ំជក្មះកែរង4 

សំណ ំរ ឿង០០២/០២ សិទ្ធិជាម៉ូេាឋ ន រស់គាត់ផ្េេក្តូវបានទ្ទ្ួេោគ េ់រាសក្ករខយណឌ គតិស តរ រស់ 5 

អ.វ.ត.ក ព ំក្តូវបានរគា ពរាសោ េទ្ធផេថ្នវិ ៊ីោស្តសរេរមអៀង រស់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងកែរង6 

កា អន វតររគាេកា ណ៍ផ្ណនាថំ្នកិចចេំរណើ កា ន៊ីតិវិ ៊ីនិង វិធាន សដ៊ីព៊ីភសររតាង។ រខៀវ សំផន អះជ្ញងថា 7 

 វិ ៊ីោស្តសរផ្េេមនកំហ្ សជាម៉ូេាឋ នបាននាឱំ្យអងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូង ំរោភរំពានេផ្េេៗ រេើ8 

សិទ្ធិភាគរក្ចើន រស់គាត់កែរងកា ទ្ទ្ួេបានកា ជំន ំជក្មះក្តឹមក្តូវ ផ្េេរណាដ េឱ្យមនកំហ្ សជារក្ចើន9 

កែរងអំេរងរពេថ្នកា ជំន ំជក្មះ។ កា រចាទ្ក្រកាន់ រស់គាត់អំព៊ីភាពេរមអៀងបានពនាេ តរផ្នាមេេ់កា 10 

រំផ្រកសំណ ំរ ឿង០០២  រស់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូង។ គាត់បានអះជ្ញងថា ជ្ញន ភាពក្តួតគាែ កំហ្ ស11 

ទ្ធងំរនះ បានរ វើឱ្យកា ជំន ំជក្មះទ្ធងំម៉ូេរៅជាមិនស តរិ ម៌ និងបានរសែើស ំអងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេ12 

រេិរស កា ាក់ពិ  ទ្ធភាព និងរទ្ធស រស់គាត់។ 13 

ខ្ងរក្កាមរនះ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេកត់សមគ េ់ថា ពាក់ពយនធរៅនឹងកា អះជ្ញង រស់14 

គាត់អំព៊ីភាពេរមអៀងព៊ីសំណាក់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូង រខៀវ សំផន បានរេើកក្ចំផ្េេន៉ូវកា រចាទ្15 

ក្រកាន់ រស់គាត់ព៊ីម នផ្េេថា ោេក្កមអងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងកែរងសំណ ំរ ឿងរេខ០០២/០១ បាន16 

រ រ វិនិចិយសពិ  ទ្ធភាព រស់គាត់កែរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ និងបានអះជ្ញងថា ជាកា ផ្េេព ំជ្ញចរ វើរៅ17 

បានសក្មរ់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងកែរងកា មិនរអើរពើរៅរេើកា សរក្មច រស់ខេួនកែរងរ ឿងកដ៊ីព៊ីម ន រៅ18 

រពេសរក្មចថា រតើក្តូវជំន ំជក្មះសំណ ំរ ឿងរនររនាទ រ់េ៉ូចរមរច។ ទ្ធងំរនះព ំផ្មនជារញ្ញា ងម៊ីរនាះរទ្ និង19 

កនេងមកជាកមមវតារថ្នសំរណើ រស់ រខៀវ សំផន ស ំរដឹងេិតចិតររៅក្កមអងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូង និងអងគ20 

ជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេកែរងឆ្ែ ំ២០១៤ និង ២០១៩ រផេងៗគាែ ។  21 

ក្ករមក្រឹកាថ្នរៅក្កមផ្េេក្តូវបានរក្ជើសតាំងជាពិរសសបានពិចា ណារពញរេញ និងបាន22 

រេិរស កា រចាទ្ក្រកាន់អំព៊ីភាពេរមអៀងរនះ។ រាសោ ព ំមនអំណះអំណាងងម៊ីផ្េេមនម៉ូេាឋ ន23 

ក្គរ់ក្គាន់គាកំ្ទ្កា ជំទ្ធស់សចចធា ណ៍ថ្នអនាគតិ រស់រៅក្កម អំណះអំណាងរនះក្តូវរេិរស រចាេ24 

រាសព ំចំាបាច់ពិនិតយរផ្នាមរទ្ៀត។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ក្កែរងត ោកា កមុរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេៈ ក្រកាសោេេ៊ីកា 
សំណ ំរ ឿងក្ពហ្មទ្ណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ងៃទ្៊ី២២  ផ្ខកញ្ញក្   ឆ្ែ ំ២០២២  ទ្ំពយ  8 

[០៩:៥២:០៥] 1 

កា រចាទ្ក្រកាន់រផ្នាមរទ្ៀត រស់ រខៀវ សំផន ផ្េេថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងមនភាព2 

េរមអៀងតាម សៈកា ពិនិតយភសររតាងផ្េេរនះបានរ វើឱ្យមនកា  ំរោភរំពានេថ្ទ្រទ្ៀតរេើសិទ្ធិទ្ទ្ួេ3 

បានកា ជំន ំជក្មះក្តឹមក្តូវនិងភាពក្តឹមក្តូវថ្នកិចចេំរណើ កា ន៊ីតិវិ ៊ី ក្តូវបានរេិរស ក្រហាក់ក្រផ្ហ្េ4 

គាែ រាសោ ព ំមនម៉ូេាឋ នគាកំ្ទ្។ សក្មរ់សំជ្ញងរហ្ត រពញរេញ ក្តូវបានពនយេ់កែរងោេេ៊ីកាជា5 

ោសេកខណ៍អកេ ។  កា រចាទ្ក្រកាន់កំហ្ សទ្ធក់ទ្ងរៅនឹងវិោេភាពថ្នកិចចរស ើរសួ តាមផេូវ6 

ត ោកា  និងកា ជំន ំជក្មះ៖ 7 

ទ្ធក់ទ្ងរៅនឹងកា រចាទ្ក្រកាន់ រស់គាត់សដ៊ីព៊ីវិោេភាពថ្នកា ជំន ំជក្មះ រខៀវ សំផន -- រខៀវ 8 

សំផន បានរេើកកា ជំទ្ធស់សំខ្ន់ៗក្បាំចំណ ចពាក់ពយនធរៅនឹងវិោេភាពថ្នកិចចរស ើរសួ តាមផេូវ9 

ត ោកា និងកា ជំន ំជក្មះ េ៉ូចជាថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងមនកំហ្ សអងគចារ់រាសោ ៖ ១) 10 

កំណត់ច ិតេកខណៈថ្នសំរណើ រស់គាត់ពាក់ពយនធរៅនឹងវិោេភាពថ្នកិចចរស ើរសួ ថាជា អញ្ក្ក្តកមម11 

ាក់សឺតរពេតាមវិធាន៨៩ ថ្នវិធានថ្ផទកែរង និងបានសេ់រឃើញថា អញ្ក្ក្តកមមរនះព ំជ្ញចទ្ទ្ួេសកបាន12 

២) រេិរស រេើអំណះអំណាង រស់គាត់ពាក់ពយនធរៅនឹងេកខណៈព ំក្គរ់ក្គាន់ ថ្នរទ្រចាទ្រេើ ៉ូរគាត់13 

រាសោ ខវះភាពចាស់ោស់, ៣) កា មិនរអើរពើរេើអំណះអំណាង រស់គាត់ផ្េេរេើករេើងថា អងគ14 

ជំន ំជក្មះព ំបានវិនិចិយសអងគរហ្ត ផ្េេព ំក្តូវបានទ្ទ្ួេសក និងព ំក្តូវបានកំណត់ផ្ផែកចារ់រាសរៅក្កម 15 

-- សហ្រៅក្កមរស ើរអរងកត ផ្េេរនះបានរណារ េឱ្យអងគជំន ំជក្មះក្រក្ពឹតរហួ្សវិោេភាពថ្នកា ជំន ំ16 

ជក្មះ, ៤) កា រចញោេក្កមផ្ផអករេើអងគរហ្ត ផ្េេអងគជំន ំជក្មះបានវិនិចិយស ួចរេ់រហ្ើសកែរងសំណ ំ17 

រ ឿ០០២/០១ ឬរេើអងគរហ្ត ផ្េេអងគជំន ំជក្មះបានេករចញព៊ីសំណ ំរ ឿង០០២/០២ និងអងគរហ្ត 18 

សក្មរ់រញ្ចរ់កិចចេំរណើ កា ន៊ីតិវិ ៊ី និង ៥) ពិចា ណារេើភសររតាងផ្េេពាក់ពយនធ រ៉ា ផ្នររៅរក្ៅវិោេ-19 

ភាពអំព៊ីអងគរហ្ត ផ្េេអងគជំន ំជក្មះព ំតក្មូវឱ្យរ វើកា ជំន ំជក្មះ។  20 

ខ្ងរក្កាមរនះជាកា សរងខរកា សេ់រឃើញអងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេ ពាក់ពយនធរៅនឹងកា  21 

ជំទ្ធស់ទ្ធងំក្បារំនាះតាមេំារ់េំរាស។ 22 

[០៩:៥៤:៣៨] 23 

ពាក់ពយនធរៅនឹងអំណះអំណាងទ្៊ីមួស រស់គាត់ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេសេ់ក្សរជាមួស24 

នឹងសហ្ក្ពះរជជ្ញជា៖ ថា រាសោ  រខៀវ សំផន បានជំទ្ធស់រៅនឹងវិោេភាពជំន ំជក្មះ រស់អងគជំន ំ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ក្កែរងត ោកា កមុរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេៈ ក្រកាសោេេ៊ីកា 
សំណ ំរ ឿងក្ពហ្មទ្ណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ងៃទ្៊ី២២  ផ្ខកញ្ញក្   ឆ្ែ ំ២០២២  ទ្ំពយ  9 

ជក្មះោោេំរ៉ូង រាសផ្ផអករេើកា រចាទ្ក្រកាន់កំហ្ សផ្ផែកន៊ីតិវិ ៊ីកែរងេ៊ីកាេំរណាះក្ោស ព ំផ្មនជា1 

ស តារ  ិកា  រស់អងគជំន ំ -- អ.វ.ត.ក េ៉ូចរនះកា ជំទ្ធស់ រស់គាត់ព ំសាិតកែរងវិោេភាពថ្នស តារ  ិកា 2 

ាច់ខ្ត និងជ្ញក្សយសរេើកា ផ្កតក្មូវតាម សៈកា ជ៉ូនេំណឹងក្គរ់ក្គាន់អំព៊ីរទ្រចាទ្។ ជ្ញក្សយសរហ្ត 3 

រនះ អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងព ំមនកំហ្ សកែរងកា រញ្ញជ ក់ថា អញ្ក្ក្តកមម រស់ រខៀវ សំផន ក្តូវសាិត4 

រក្កាមកាេរ ិរចទិ្ថ្នកា កំណត់កែរងវិធាន ៨៩(១) ថ្នវិធានថ្ផទកែរង។ 5 

ចំរពាះអណំះអំណាងទ្៊ីព៊ី  អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេ កព ំរឃើញកំហ្ សកែរងកា រេិរស 6 

 រស់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងន៉ូវោ ណា រស់គាត់ពាក់ពយនធរៅនឹងរទ្រចាទ្ព ំក្គរ់ក្គាន់ និងក្រឆំ្ង7 

នឹងគាត់ រាសោ កងវះភាពចាស់ោស់ រហ្ើសសក្មរ់សំជ្ញងរហ្ត រពញរេញក្តូវបានពនយេ់កែរង8 

ោេេ៊ីការនះ។ 9 

ចំរពាះអំណះអំណាងទ្៊ីរ៊ី អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេសេ់រឃើញថា អងគជំន ំជក្មះោោ10 

េំរ៉ូងព ំមនកំហ្ សអងគចារ់កែរងកា កំណត់ន៉ូវវិោេភាពថ្នកា ជំន ំជក្មះរេើអងគរហ្ត ផ្េេមនកែរងេ៊ីកា11 

េំរណាះក្ោស។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេពិចា ណារេើអំណះអំណាងផ្ផែកអងគរហ្ត  អងគចារ់12 

 រស់ រខៀវ សំផន ពាក់ពយនធរៅនឹងវិោេភាពថ្នកា ជំន ំជក្មះ រស់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូង និងសេ់13 

រឃើញថា រខៀវ សំផន ព ំបានរង្គា ញកំហ្ សណាមួសព៊ីសំណាក់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងរេើស រហ្ើស14 

សក្មរ់រហ្ត ផេរពញរេញ ក្តូវបានពនយេ់រៅកែរងោេេ៊ីការនះ។ 15 

[០៩:៥៦:៣៤] 16 

ចំរពាះអំណះអំណាងទ្៊ីរួន អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេព ំរជឿជាក់ថា អងគជំន ំជក្មះោោ17 

េំរ៉ូងមនកំហ្ សរាសោ កា រចញោេក្កមផ្ផអករេើអងគរហ្ត  ផ្េេអងគជំន ំជក្មះបានវិនិចិយស ួច18 

រហ្ើសកែរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឬអងគរហ្ត ផ្េេអងគជំន ំជក្មះបានេករចញព៊ីសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ និង19 

សក្មរ់កា រញ្ចរ់កិចចេំរណើកា ន៊ីតិវិ ៊ីរនាះរទ្ រហ្ើសសក្មរ់រហ្ត ផេរពញរេញ ក្តូវបានពនយេ់រៅ20 

កែរងោេេ៊ីការនះ។ 21 

ច ងរក្កាស ចំរពាះអំណះអំណាងទ្៊ីក្បាផំ្េេថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងមនកំហ្ សអងគចារ់22 

រាសោ កា អន វតរវិ ៊ីោស្តសរផ្ផអករេើក្រវតរិោស្តសរ កែរងកា ពិចា ណារេើភសររតាងរក្ៅវិោេភាព 23 

រ៉ា ផ្នរជារ់ពាក់ពយនធអំព៊ីអងគរហ្ត ផ្េេអងគជំន ំជក្មះព ំតក្មូវឱ្យជំន ំជក្មះ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេ កព ំ24 

រឃើញកំហ្ សរៅកែរងកា សនែិាឋ ន រស់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងផ្េេថា អងគជំន ំជក្មះជ្ញចសំជ្ញងរៅ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ក្កែរងត ោកា កមុរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេៈ ក្រកាសោេេ៊ីកា 
សំណ ំរ ឿងក្ពហ្មទ្ណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ងៃទ្៊ី២២  ផ្ខកញ្ញក្   ឆ្ែ ំ២០២២  ទ្ំពយ  10 

រេើភសររតាងរក្ៅវិោេភាពថ្នស តារ  ិកា រពេរវោ ឬភ៉ូមិោស្តសរថ្នេ៊ីកាេំរណាះក្ោសសក្មរ់1 

រគាេរំណងតិចតួចកែរងកា រំភេឺរ ិរទ្ណាមួស រាសរង្គា ញតាម សៈកា សនែិាឋ នអំព៊ីធាត ផេថំ្នអំរពើ2 

រេមើសផ្េេបានរកើតរេើងកែរងអំេរងរពេរនាះ ឬរង្គា ញន៉ូវេំនាថំ្នអំរពើគិតទ្ កជាម ន។  3 

[០៩:៥៨:០១] 4 

កា រចាទ្ក្រកាន់កំហ្ សពាក់ពយនធរៅនឹងរទ្ឧក្កិេឋជាម៉ូេាឋ ន៖ ទ្ធក់ទ្ងរៅនឹងផ្ផែកសេ់រឃើញ5 

ពាក់ពយនធរៅនឹងខេឹមោ ថ្នរ ឿងកដ៊ីក្រឆំ្ងនឹង រខៀវ សំផន េ៉ូចជា រទ្ឧក្កិេឋផ្េេ រខៀវ សំផន ក្តូវបាន6 

សរក្មចាក់ពិ  ទ្ធភាព។  7 

អំរពើមន សេោតកែរងឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេជាតិ៖ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេសរងកតរឃើញ8 

ថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបានអន វតរន៉ូវរទ្ាឋ នអតររនាមយតិថ្នរចតនាក្ររយេ រៅរពេវាសតថ្មេ9 

រេើអងគរហ្ត ពាក់ពយនធរៅនឹងអំរពើមន សេោតកែរងឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេជាតិ េ៉ូចបានរ វើរេើងកែរង10 

សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រហ្ើសអងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេបានតមកេ់ន៉ូវរណដ ឹងោទ្ កខកែរងរ ឿងកដ៊ីរនាះ។ 11 

រខៀវ សំផន បានអះជ្ញងថា រទ្ាឋ នរនះព ំក្តឹមក្តូវរាសោ ព ំមនអតាិភាពកែរងចារ់ទ្ំរនៀមទ្មេ រ់អនរ 12 

ជាតិកែរងឆ្ែ ំ១៩៧៥ និងរផ្នាមថា គាត់ព ំបានេឹងជាម នបានអំព៊ីកា កំណត់និសមនយសរនាះថា មនចារ់13 

ផ្ចង ឬជារទ្រេមើសរៅរពេរនាះរេើស។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេព ំសេ់ក្សរជាមួសនឹង -- 14 

ជាមួសរេើចំណ ចរនះ និងសនែិាឋ នថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងព ំមនកំហ្ ស។  15 

រខៀវ សំផន បានអះជ្ញងថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងមនកំហ្ សកែរងកា សេ់រឃើញថា អងគ-- 16 

អំរពើមន សេោតកែរងឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេជាតិ ក្តូវបានរង្គា ញរៅសហ្ក ណ៍ក្តាំកក់ កា ាឋ នទ្ំនរ់17 

រ វើកា ទ្ំនរ់ក្តពាងំងម កា ាឋ នរ វើកា ទ្ំនរ់១មករ និងកា ាឋ នោងសង់ក្ពោនសនររហាះរខតរកំពង់ឆ្ែ ំង18 

ផ្េេបានផ្ផអកកែរងផ្ផែកខេះរេើអំរពើអសកមមរេមើស រាសគាម នកា ររងកើតកា សេ់រឃើញជាម នថា មន19 

កាតពវកិចចក្តូវរ វើេ៉ូរចាែ ះ។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេសនែិាឋ នថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងព ំមន20 

កំហ្ ស។ រញ្ញា ថារតើ អំរពើមន សេោតក្តូវបានរង្គា ញរៅកា ាឋ នខ្ងរក្កាមរនះ ផ្េ ឬរទ្។  21 

១) សហ្ក ណ៍ក្តាកំក់ រខៀវ សំផន បានអះជ្ញងថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងមនកំហ្ សអងគ22 

រហ្ត រាសបានសេ់រឃើញថា មនមន សេោេ រ់រាសោ កា អត់ជ្ញហា  កា ខវះកា ផ្ង កាម៉ូេាឋ ន23 

ផ្ផែករវជជោស្តសររៅសហ្ក ណ៍ក្តាកំក់ និងមនកំហ្ សកែរងកា សេ់រឃើញថា កក្មិតផ្េេជាេកខខណឌ24 

តក្មូវក្តូវបានរង្គា ញ។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេសនែិាឋ នថា រខៀវ សំផន ខកខ្នកែរងកា រង្គា ញ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ក្កែរងត ោកា កមុរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេៈ ក្រកាសោេេ៊ីកា 
សំណ ំរ ឿងក្ពហ្មទ្ណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ងៃទ្៊ី២២  ផ្ខកញ្ញក្   ឆ្ែ ំ២០២២  ទ្ំពយ  11 

កំហ្ សព៊ីសំណាក់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូង។  1 

២) កា ាឋ នរ វើកា ទ្ំនរ់ក្តពាងំងម៖ រខៀវ សំផន បានអះជ្ញងថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងមន2 

កំហ្ សកែរងកា វាសតថ្មេរេើរញ្ញា ថារតើអងគ -- ជ្ញជា៖   បានក្រក្ពឹតរកែរងកក្មិតផ្េេជាេកខខណឌ តក្មូវថ្ន3 

រចតនា ពាក់ពយនធរៅនឹងកា ោេ រ់មន សេរៅកា ាឋ នរ វើកា ទ្ំនរ់ក្តពាងំងម រាសោ មនកតារ ផ្េេហួ្ស4 

ព៊ីកា ក្គរ់ក្គង រស់ពួករគផ្េេនារំៅ កេកខខណឌ  រណារ េឱ្យមនមន សេោេ រ់រៅទ្៊ីរនាះផ្េ  ឬយ៉ា ង5 

ណា។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេបានវិភាគអំណះអំណាងរនះ និងកា សេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជក្មះ6 

ោោេំរ៉ូង និងសនិែាឋ នថា រខៀវ សំផន ខកខ្នកែរងកា រង្គា ញកំហ្ សព៊ីសំណាក់អងគជំន ំជក្មះោោ 7 

េំរ៉ូង។  8 

[១០:០១:៣៥] 9 

៣) កា ាឋ នរ វើកា ទ្ំនរ់១មករ៖ រខៀវ សំផន បានអះជ្ញងថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងមន10 

កំហ្ សកែរងកា សេ់រឃើញថា អំរពើមន សេោតផ្េេបានរកើតរេើងរៅកា ាឋ នរ វើកា ទ្ំនរ់១មករ 11 

រាសោ កា ាក់េកខខណឌ  ស់រៅ និងរ វើកា ង្គ   ួមទ្ធងំកងវះថាែ ំរពទ្យ និងថាអែករ វើកា បានោេ រ់12 

រាសោ រក្គាះថាែ ក់នានា។ គាត់បានអះជ្ញងផងផ្េ ថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងមនកំហ្ សកែរងកា 13 

សេ់រឃើញថា ចា ើបានេឹងថា ព ំមនរសបៀង និងថាែ ំរពទ្យក្គរ់ក្គាន់ និងរៅផ្តជំ  ញឱ្យពួករគរំរពញ14 

េកខខណឌ កា ង្គ រនាះ។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេសនែិាឋ នថា រខៀវ សំផន ខកខ្នកែរងកា រង្គា ញ15 

កំហ្ សព៊ីសំណាក់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូង។  16 

៤) កា ាឋ នោងសង់ក្ពោនសនររហាះរខតរកំពង់ឆ្ែ ំង៖ រខៀវ សំផន បានអះជ្ញងថា អងគជំន ំ17 

ជក្មះោោេំរ៉ូងមនកំហ្ សកែរងកា សេ់រឃើញថា កា ោេ រ់រាសោ កា ាក់េកខខណឌ រនាះក្តូវបាន18 

ក្រក្ពឹតររេើងកែរងកក្មិតផ្េេជាេកខខណឌ តក្មូវថ្នរចតនា ព៊ីរក្ពាះមនកតារ ផ្េេហួ្សព៊ីកា ក្គរ់ក្គង19 

 រស់ពួករគ ផ្េេបានរងកឱ្យមនេកខខណឌ ផ្រររនាះរកើតរេើងរណារ េឱ្យមនមន សេោេ រ់។ អងគជំន ំ20 

ជក្មះត ោកា កំព៉ូេសនែិាឋ នថា រខៀវ សំផន ខកខ្នកែរងកា រង្គា ញកំហ្ សព៊ីសំណាក់អងគជំន ំជក្មះ21 

ោោេំរ៉ូង។  22 

៥) មនទ៊ី សនរិស ខភែំរក្កាេ៖ អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបានសេ់រឃើញថា មនកា ោេ រ់មន សេ23 

ព៊ី នាក់បានរកើតរេើងរៅមនទ៊ី សនរិស ខភែំរក្កាេផ្េេរនះជ្ញចរសមើនឹងអំរពើមន សេោតកែរងឧក្កិេឋកមម24 

ក្រឆំ្ងមន សេជាតិ។ អែកទ្៊ីមួស គឺជាអែកជារ់ឃ ំរ ម្ ះ រហ្ ើស ផ្េេអងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបាន25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ក្កែរងត ោកា កមុរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេៈ ក្រកាសោេេ៊ីកា 
សំណ ំរ ឿងក្ពហ្មទ្ណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ងៃទ្៊ី២២  ផ្ខកញ្ញក្   ឆ្ែ ំ២០២២  ទ្ំពយ  12 

សេ់រឃើញថា ក្តូវបានសមេ រ់រាសសនរិស ខផ្េេយមរៅទ្៊ីរនាះ។ អែកទ្៊ីព៊ី ជាអែកជារ់ឃ ំរ ម្ ះ ទ្៉ូច 1 

ផ្េេបានោេ រ់រាសោ េកខខណឌ េ៏ជ្ញក្កក់ថ្នកា ឃ ំោំងផ្េេគាត់បានទ្ទ្ួេ ង។ រខៀវ សំផន បាន2 

អះជ្ញងថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងមនកំហ្ សរាសោ បានសេ់រឃើញថា អំរពើមន សេោតទ្ធងំ3 

ព៊ី រនះក្តូវបានរង្គា ញហួ្សព៊ីវិមតិសងេយស។  4 

[១០:០៣:៥៥] 5 

អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេពិចា ណារឃើញថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងមនកំហ្ សកែរងកា 6 

សេ់រឃើញពាក់ពយនធរៅនឹងកា ោេ រ់ រស់ រហ្ ើស និង ទ្៉ូច រាសោ បានផ្ផអករាសចាស់ោស់រៅ7 

រេើចរមេើសជាោសេកខណ៍អកេ  រស់ោកេ៊ីផ្េេបានទ្ទ្ួេម ណភាព ផ្េេ រខៀវ សំផន ព ំជ្ញចសួ 8 

រេញរាេបាន។ ជ្ញក្សយសរហ្ត រនះ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេរេិរស កា សេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំ9 

ជក្មះោោេំរ៉ូងពាក់ពយនធរៅនឹងអំរពើមន សេោតកែរងឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេជាតិរៅមនទ៊ី សនរិស ខភែំ10 

រក្កាេ។  11 

កា សមេ រ់ ង្គគ េកែរងឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេជាតិ កា សមេ រ់ ង្គគ េជនជាតិចាម៖ អងគជំន ំ12 

ជក្មះោោេំរ៉ូងបានសេ់រឃើញថា អំរពើមន សេោតកែរងឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេជាតិក្តូវបានរង្គា ញ 13 

ទ្ធក់ទ្ងរៅនឹងកា សមេ រ់រាសរចតនាជនជាតិចាមរៅមនទ៊ី សនរិស ខអ៉ូ ក្តកួន កែរងឆ្ែ ំ១៩៧៧ និងមនទ៊ី 14 

សនរិស ខភ៉ូមិក្ទ្ធ កែរងឆ្ែ ំ១៩៧៨។ អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងព ំជ្ញចរង្គា ញចំនួនជាក់ោក់ រស់ជន ង15 

រក្គាះ រ៉ា ផ្នរបានរជឿជាក់ថា ជនស ៊ីវិេ ជនជាតិចាម កែរងចំនួនេ៏រក្ចើនក្តូវបាននារំៅមនទ៊ី សនរិស ខទ្ធំងព៊ី 16 

រនះ។  17 

[១០:០៥:១៩] 18 

អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបានសេ់រឃើញថា អំរពើមន សេោតរនះរំរពញតាមេកខខណឌ តក្មូវ19 

ថ្នកា សមេ រ់កែរងក្ទ្ង់ក្ទ្ធស ំ និងជាផ្ផែកថ្នក្រតិរតរិកា កា ោេ រ់មន សេេ៉ូចៗគាែ ។ អងគជំន ំជក្មះ20 

ោោេំរ៉ូងបានកំណត់ថា កា ោេ រ់ -- កា សមេ រ់ ង្គគ េកែរងឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេជាតិបានក្សូរ21 

រញ្ចូេអំរពើមន សេោតកែរងឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេជាតិ និងបានសរក្មចាក់ពិ  ទ្ធភាពផ្តព៊ីរទ្សមេ រ់ 22 

 ង្គគ េរ៉ា រណាណ ះ។ រខៀវ សំផន បានជំទ្ធស់រៅនឹងភាពក្គរ់ក្គាន់ថ្នភសររតាងផ្េេរង្គា ញថា កា សមេ រ់23 

រនាះបានរកើតរេើងរៅភ៉ូមិក្ទ្ធ និងវតរអ៉ូ ក្តកួន។ រទ្ធះជាយ៉ា ងណាកដ៊ី អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេព ំចាត់24 

ទ្ កកា សេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងថា ព ំសមរហ្ត ផេរេើស។ រខៀវ សំផន បានជំទ្ធស់25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ក្កែរងត ោកា កមុរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេៈ ក្រកាសោេេ៊ីកា 
សំណ ំរ ឿងក្ពហ្មទ្ណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ងៃទ្៊ី២២  ផ្ខកញ្ញក្   ឆ្ែ ំ២០២២  ទ្ំពយ  13 

រផ្នាមរៅរេើរញ្ញា ថារតើេកខខណឌ អំព៊ីតួរេខសក្មរ់កា សមេ រ់ ង្គគ េក្តូវបានរំរពញ ផ្េ ឬយ៉ា ងណា 1 

រាសោ អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងព ំបានរង្គា ញន៉ូវចំនួនជាក់ោក់ រស់ជន ងរក្គាះ។ អងគជំន ំជក្មះ2 

ត ោកា កំព៉ូេពិចា ណារឃើញថា អងគរហ្ត បានគាំក្ទ្កា សនែិាឋ ន រស់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងផ្េេ 3 

ថា កា សមេ រ់កែរងក្ទ្ង់ក្ទ្ធស ំបានរកើតរេើង។ ច ងរក្កាស រខៀវ សំផន បានជំទ្ធស់រៅនឹងរញ្ញា ថារតើ4 

មនរចតនាសមេ រ់កែរងក្ទ្ង់ក្ទ្ធស ំផ្េ ឬយ៉ា ងណា រ៉ា ផ្នរអងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេ កព ំរឃើញកំហ្ ស5 

កែរងកា សេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងរេើស។ 6 

[១០:០៦:៥៨] 7 

កា សមេ រ់ ង្គគ េជនជាតិរវៀតណាម៖ រខៀវ សំផន បានរចាទ្ក្រកាន់កំហ្ សជារក្ចើនផ្ផែកអងគ8 

រហ្ត  និងអងគចារ់ កែរងកា សេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងពាក់ពយនធរៅនឹងកា សមេ រ់ជន9 

ជាតិរវៀតណាមកែរងរខតរោវ សរ ៀង កែរងផ្េនទ្ឹកកមុរជាក្រជា ិររតសយ រខតរ -- កែរងរខតរកំពង់ឆ្ែ ំង រៅ10 

វតរខាច់ និងរខតរក្ករចះ ក្ពមទ្ធងំមនទ៊ី សនរិស ខអ៉ូ កផ្នេង និងបានរេើករេើងថា អំរពើមន សេោត និង11 

កា សមេ រ់ ង្គគ េកែរងឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេជាតិព ំជ្ញចក្តូវបានរង្គា ញទ្ធក់ទ្ងរៅនឹងកា សមេ រ់ទ្ធងំ12 

រនះរេើស។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេសនែិាឋ នថា រខៀវ សំផន ខកខ្នកែរងកា រង្គា ញថា អងគជំន ំ13 

ជក្មះោោេំរ៉ូងមនកំហ្ សកែរងកា សេ់រឃើញថា កា សមេ រ់បានរកើតរេើងរៅទ្៊ីតាងំខ្ងរេើ។ 14 

ទ្ធក់ទ្ងរៅនឹងរញ្ញា ថារតើកា សមេ រ់រនះជ្ញចរសមើនឹងកា សមេ រ់ ង្គគ េ ផ្េ ឬយ៉ា ងណា។ អងគជំន ំជក្មះ15 

ត ោកា កំព៉ូេ កព ំរឃើញកំហ្ សណាមួសកែរងកា កំណត់តួរេខ រស់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងអំព៊ីកា 16 

សមេ រ់ផ្េេបានក្រក្ពឹតររេើងរៅទ្៊ីតាងំជារក្ចើន រាសោ កា សេ់រឃើញផ្េេថា កា សមេ រ់រនាះគឺ17 

ជាផ្ផែកថ្នក្រតិរតរិកា សមេ រ់មន សេផ្តមួស។ 18 

[១០:០៨:២៦] 19 

កា ាក់ឱ្យរៅជាទ្ធសក កែរងឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេជាតិ៖ រខៀវ សំផន បានជំទ្ធស់រៅនឹង 20 

រញ្ញា ថារតើកា ាក់ឱ្យរៅជាទ្ធសក កែរងឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេជាតិ បានរកើតរេើងរៅមនទ៊ី សនរិស ខភែំ21 

រក្កាេ ផ្េ ឬយ៉ា ងណា និងបានរចាទ្ក្រកាន់ថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងក្តឹមផ្តតក្មូវឱ្យជំន ំជក្មះរេើ22 

កា ាក់ឱ្យរៅជាទ្ធសក រៅទ្៊ីតាងំមួសកផ្នេងរ៉ា រណាណ ះ គឺក-១១ កែរងមនទ៊ី សនរិស ខភែំរក្កាេ និងថាភសររ-23 

តាងថ្នកា ាក់ឱ្យរៅជាទ្ធសក រៅ ក-១១ ព ំមនេកខណៈក្គរ់ក្គាន់។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេ24 

សនែិាឋ នថា រខៀវ សំផន ខកខ្នកែរងកា រង្គា ញន៉ូវកំហ្ សណាមួសព៊ីសំណាក់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូង 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ក្កែរងត ោកា កមុរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេៈ ក្រកាសោេេ៊ីកា 
សំណ ំរ ឿងក្ពហ្មទ្ណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ងៃទ្៊ី២២  ផ្ខកញ្ញក្   ឆ្ែ ំ២០២២  ទ្ំពយ  14 

ទ្ធក់ទ្ងនឹងរញ្ញា រនះ។  1 

កា និ រទ្សកែរងឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេជាតិ៖ អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបានសេ់រឃើញថា 2 

រខៀវ សំផន មនពិ  ទ្ធភាពព៊ីរទ្ឧក្កិេឋកែរងឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេជាតិថ្នអំរពើនិ រទ្សជនជាតិរវៀត-3 

ណាមរចញព៊ីសហ្ក ណ៍ក្សរកក្តាកំក់ និង រខតរថ្ក្ពផ្វង។ រខៀវ សំផន បានជំទ្ធស់ផង -- នឹងកា 4 

សនែិាឋ ន រស់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងផ្េេថា ជនជាតិរវៀតណាមក្តូវបាននិ រទ្សរចញព៊ីសហ្ក ណ៍5 

ក្តាកំក់ឆ្េងកាត់ក្ពំក្រទ្េ់ជាតិ ក្ពមទ្ធងំរខតរថ្ក្ពផ្វង។ រខៀវ សំផន បានជំទ្ធស់ផងផ្េ  រៅរេើភាពក្គរ់6 

ក្គាន់ថ្នភសររតាងផ្េេរង្គា ញថា មនរចតនានិ រទ្សជនជាតិរវៀតណាម។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេ7 

ពិចា ណារឃើញថា រខៀវ សំផន ខកខ្នកែរងកា រង្គា ញកំហ្ សណាមួសព៊ីសំណាក់អងគជំន ំជក្មះោោ8 

េំរ៉ូង។ 9 

[១០:១០:១០] 10 

កា រ វើទ្ធ  ណកមមកែរងឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេជាតិ៖ រខៀវ សំផន បានជំទ្ធស់រៅនឹងភាពក្គរ់11 

ក្គាន់ថ្នភសររតាងផ្េេក្តូវបានសំជ្ញងរាសអងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូង កែរងកា រង្គា ញរទ្ឧក្កិេឋកែរង12 

ឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេជាតិថ្នកា រ វើទ្ធ  ណកមមជនជាតិចាមរៅភ៉ូមិក្ទ្ធ។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា 13 

កំព៉ូេ កព ំរឃើញកំហ្ សព៊ីសំណាក់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូង និងសនែិាឋ នថា រខៀវ សំផន ខកខ្នកែរង14 

កា រង្គា ញថា កា សេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងផ្េេថា ជនជាតិចាមក្តូវបានរ វើទ្ធ  ណ-15 

កមមរនាះ គឺជាកា សេ់រឃើញផ្េេគាម នត ោកា សមរហ្ត ផេណាមួសជ្ញចរ វើរៅបានរនាះរេើស។ 16 

កា រ វើទ្ កខរ ករមែញកែរងឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេជាតិ៖ រខៀវ សំផន បានអះជ្ញងថា តាមចារ់17 

ទ្ំរនៀមទ្មេ រ់អនរ ជាតិឆ្ែ ំ១៩៧៥ កា រ វើទ្ កខរ ករមែញកែរងឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេជាតិតក្មូវឱ្យមន18 

រគាេរំណងេករ គគេផ្េេក្តូវបានកំណត់រគាេរៅរចញព៊ីសហ្គមន៍ផ្េេពួករគ ស់រៅជាមួសចា ើ19 

រនាះ ឬរចញព៊ីសងគមមន សេជាតិផ្ទទ េ់។ កែរងសំណ ំរ ឿង -- កែរងោេេ៊ីកាសំណ ំរ ឿង០០១ អងគជំន ំជក្មះ20 

ត ោកា កំព៉ូេបានរាះក្ោសរញ្ញា រនះ និងបានសនែិាឋ នថា កែរងរគាេរំណងព ំផ្មន -- រនាះព ំផ្មនជា21 

ធាត ផេថំ្នកា រ វើទ្ កខរ ករមែញតាមចារ់ទ្ំរនៀមទ្មេ រ់អនរ ជាតិកែរងឆ្ែ ំ១៩៧៥ រេើស។ រទ្ធះជាយ៉ា ងណា22 

កដ៊ី រខៀវ សំផន បានទ្ទ្៉ូចស ំឱ្យមនកា អន វតរក្បាសចាកព៊ីកា សេ់រឃើញេំរ៉ូង រស់អងគជំន ំជក្មះ23 

ត ោកា កំព៉ូេ ផ្េេបានផ្ផអករេើកា វិភាគរៅរេើស តរិោស្តសររក្កាសសស្តង្គគ មរោករេើកទ្៊ីព៊ី ។ ចំរពាះ24 

រញ្ញា រនះ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេរេិរស កែរងកា រ វើេ៉ូរចាែ ះ។ ជាេទ្ធផេ រខៀវ សំផន ខកខ្នកែរង 25 
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កា រង្គា ញន៉ូវកំហ្ សព៊ីសំណាក់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូង។ 1 

[១០:១២:០៩] 2 

រខៀវ សំផន បានរចាទ្ក្រកាន់ផងផ្េ ថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងមនកំហ្ សអងគចារ់កែរងកា 3 

កំណត់ច ិតេកខណៈរេើកា ក្រក្ពឹតរេ៉ូចគាែ ៗ ជាពិរសសរៅរេើក្ករមរ គគេមួសក្ររភទ្ថា ជាកា រ ើស4 

រអើងជាក់ផ្សដង។ គាត់បានអះជ្ញងថា កា រ ើសរអើងរាសក្ររយេ គឺជារគាេគំនិតងម៊ីៗថ្នសិទ្ធិមន សេ5 

ផ្េេព ំតក្មូវ -- ព ំក្តូវបានចាត់ទ្ កថា ជាកា រ ើសរអើងជាក់ផ្សដងកែរងចារ់ទ្ំរនៀមទ្មេ រ់អនរ ជាតិកែរងឆ្ែ ំ 6 

១៩៧៥។ ទ្ធក់ទ្ងរៅនឹងកា អះជ្ញងរនះអងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេសនែិាឋ នជាសរងខរេ៉ូចខ្ងរក្កាម៖ 7 

កា រ វើទ្ កខរ ករមែញផ្ផែកនរយបាសរេើជនជាតិចាម៖ អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបានសេ់រឃើញ8 

ថា ជនជាតិចាមក្តូវបានកំណត់រគាេរៅផ្ផអករេើម៉ូេរហ្ត នរយបាស និងក្តូវបានេករចញរេើមប៊ី9 

រំផ្រកសហ្គមន៍ រស់ពួករគ។ រខៀវ សំផន បានជំទ្ធស់រៅនឹងកា សេ់រឃើញរនះ និងបានអះជ្ញងថា 10 

អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងខកខ្នកែរងកា រង្គា ញថា កា ផ្ទេ ស់ទ្៊ីក្រជាជនបានរ៉ាះពាេ់ជាពិរសស ឬយ៉ា ង11 

រហាចណាស់ជាចមបងរៅរេើជនជាតិចាម និងេ៉ូរចែះកា រ ើសរអើង -- ជាកា រ ើសរអើង។ ក្រហាក់12 

ក្រផ្ហ្េគាែ រនះផ្េ  រខៀវ សំផន បានអះជ្ញងថា ព ំមនភសររតាងរង្គា ញថា កែរងអំេរងរពេថ្នកា ផ្ទេ ស់ទ្៊ី13 

រនាះ ជនជាតិចាមក្តូវបានក្រក្ពឹតររៅរេើខ សផ្រេកព៊ីអែកេថ្ទ្រទ្ៀត ផ្េេតាមកា អះជ្ញង រស់គាត់ គឺជា14 

រទ្ាឋ នថ្នអងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេបានរក្រើក្បាស់កែរងសំណ ំរ ឿង០០២/០១ ទ្ធក់ទ្ងរៅនឹងក្រជាជន15 

ងម៊ី។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេសនិែាឋ នថា រខៀវ សំផន បានរកក្ោសព ំក្តឹមក្តូវរេើស តរិោស្តសរថ្ន16 

សំណ ំរ ឿង០០២/០១។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេសេ់រឃើញថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបានអន វតរ 17 

រទ្ាឋ នផេូវចារ់ក្តឹមក្តូវកែរងកា កំណត់ថា រតើកា រ វើទ្ កខរ ករមែញបានរកើតរេើងផ្េ  ឬយ៉ា ងណា។ រខៀវ 18 

សំផន បានជំទ្ធស់ផងផ្េ រៅរេើរញ្ញា ថារតើ ធាត ផេអំតររនាមយតិក្តូវបានរង្គា ញក្តឹមក្តូវរាសអងគជំន ំ19 

ជក្មះោោេំរ៉ូងផ្េ ឬយ៉ា ងណា។ និងបានអះជ្ញងថា ព ំមនម៉ូេាឋ នរ ើសរអើងសក្មរ់កា ផ្ទេ ស់ទ្៊ីជន20 

ជាតិចាមរេើស។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេពិចា ណារឃើញថា អំណះអំណាងរនះខកខ្នកែរងកា 21 

រង្គា ញថា កា សេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងពាក់ពយនធរញ្ញា រនះមនេកខណៈព ំសមរហ្ត   22 

ផេ។ រខៀវ សំផន ច ងរក្កាសបានជំទ្ធស់ថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងមនកំហ្ សកែរងកា វាសតថ្មេរេើ23 

រញ្ញា ថា រតើភាព ៃន់ ៃ ថ្នអំរពើរ ើសរអើងជ្ញចរសមើនឹងកា រ វើទ្ កខរ ករមែញ ផ្េ ឬយ៉ា ងណា។ អងគជំន ំជក្មះ24 

ត ោកា កពំ៉ូេពិចា ណារឃើញថា អំរពើរនះ្នេេ់កក្មិតផ្េេជាេកខខណឌ តក្មូវថ្នភាព ៃន់ ៃ ផ្េេ25 
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ជ្ញចរសមើនឹងកា រ វើទ្ កខរ ករមែញផ្ផែកនរយបាសកែរងឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេជាតិ។ អំណះអំណាង រស់ 1 

រខៀវ សំផន ពាក់ពយនធនឹងកា រ វើទ្ កខរ ករមែញផ្ផែកនរយបាសរេើជនជាតិចាម ក្តូវរេិរស រចាេ។ 2 

កា រ វើទ្ កខរ ករមែញផ្ផែកនរយបាសរេើសក្តូវពិត ឬតាមកា សនមត៖ រខៀវ សំផន បានជំទ្ធស់3 

រៅនឹងភាពផ្េេជ្ញចកំណត់ក្ករមរគាេរៅថាជាសក្តូវពិត ឬតាមកា សនមត រស់រកេក មមរសន៊ីសដកមុរជា 4 

ទ្ធក់ទ្ងរៅនឹងកា សេ់រឃើញថ្នកា រ វើទ្ កខរ ករមែញផ្ផែកនរយបាសរៅមនទ៊ី សនរិស ខស-២១ និងមនទ៊ី 5 

សនរិស ខអ៉ូ កផ្នេង។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេបានរាះក្ោសរញ្ញា រនះកែរងសំណ ំរ ឿង ០០១ និង6 

សំណ ំរ ឿង០០២/០១ និងបានសនែិាឋ នថា កា រ វើទ្ កខរ ករមែញផ្ផែកនរយបាសក្តូវបានសេ់ថា ជាកា 7 

 ួមរញ្ចូេោា នកា ណ៍ផ្េេចា ើបានកំណត់រគាេរៅរេើក្ករមតាមកា សនមតទ្៉ូេំទ្៉ូោស រាសគាម នកា 8 

អរងកតរមើេទ្សេនៈនរយបាស រស់រ គគេផ្េេពាក់ពយនធរនាះរេើស។ េ៉ូរចែះ អងគជំន ំជក្មះត ោកា 9 

កំព៉ូេបានរញ្ញជ ក់សកេទ្ធភាពថា កា រ វើទ្ កខរ ករមែញកែរងឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេជាតិជ្ញចកំណត់10 

រគាេរៅរេើក្ករមក្រម៉ូេផដរំរាសគាម នកា កំណត់អតរសញ្ញក្ ណ ឬ ររៀរវា ៈ ួមគាែ រេើស។ ជ្ញក្សយស11 

រហ្ត រនះ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេរេិរស អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ផ្េេថា សក្តូវពិត ឬ12 

តាមកា សនមត រស់រកេក មមរសន៊ីសដកមុរជា ព ំផ្មនជាក្ករមផ្េេជ្ញចកំណត់បានក្គរ់ក្គាន់សក្មរ់កា 13 

សេ់រឃើញអំព៊ីកា រ វើទ្ កខរ ករមែញផ្ផែកនរយបាសរេើស។ 14 

[១០:១៦:៤៦] 15 

កា រ វើទ្ កខរ ករមែញផ្ផែកនរយបាសរៅសហ្ក ណ៍ និងមនទ៊ី សនរិស ខ។ ១) សហ្ក ណ៍ក្តាកំក់៖ 16 

រខៀវ សំផន អះជ្ញងថា ព ំមនភសររតាងក្គរ់ក្គាន់កែរងកា សេ់រឃើញថា អត៊ីតទ្ធហានរៅ -- និងអែក 17 

 េឋកា ថ្ន ររោធា ណ េឋផ្ខម ក្តូវបានរ វើទ្ កខរ ករមែញរៅសហ្ក ណ៍ក្តាំកក់ រាសោ ម៉ូេរហ្ត    18 

នរយបាស។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេសនែិាឋ នថា រខៀវ សំផន ខកខ្នកែរងកា រង្គា ញកំហ្ សណា19 

មួសព៊ីសំណាក់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងពាក់ពយនធរញ្ញា រនះ។ ២) កា ាឋ នរ វើកា ទ្ំនរ់ក្តពាងំងម៖ រខៀវ 20 

សំផន រេើក -- បានរេើករេើងថា អំរពើថ្នកា រ វើទ្ កខរ ករមែញផ្េេរចាទ្ជារញ្ញា រនះរៅកា ាឋ នរ វើកា 21 

ទ្ំនរ់ក្តពាងំងម ក្តូវផ្តជាកា េកក្រជាជនងម៊ីរចញព៊ីតួនាទ្៊ីេឹកនា ំ និងកា ផ្េេពួករគក្តូវបានតាមាន22 

រាសក្រជាជនម៉ូេាឋ នរ៉ា រណាណ ះ ផ្េេតាមកា អះជ្ញង រស់គាត់ថា ព ំក្គរ់ក្គាន់កែរងកា សេ់រឃើញថា 23 

សិទ្ធិជាម៉ូេាឋ នរនាះក្តូវបាន ំរោភរំពាន ឬថាេកខខណឌ តក្មូវថ្នភាព ៃន់ ៃ រេើមប៊ីររងកើតឱ្យបានជាកា 24 

រ វើទ្ កខរ ករមែញកែរងឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេជាតិ ក្តូវបានរំរពញរេើស។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ក្កែរងត ោកា កមុរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេៈ ក្រកាសោេេ៊ីកា 
សំណ ំរ ឿងក្ពហ្មទ្ណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ងៃទ្៊ី២២  ផ្ខកញ្ញក្   ឆ្ែ ំ២០២២  ទ្ំពយ  17 

សនែិាឋ នថា រខៀវ សំផន ខកខ្នកែរងកា រង្គា ញន៉ូវកំហ្ សណាមួសព៊ីសំណាក់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូង1 

ពាក់ពយនធរញ្ញា រនះ។ ៣) កា ាឋ នរ វើកា ទ្ំនរ់១មករ៖ រខៀវ សំផន បានអះជ្ញងថា អងគជំន ំជក្មះោោ2 

េំរ៉ូងមនកំហ្ ស ១) អងគរហ្ត កែរងកា សនែិាឋ នថា អតាិភាពថ្នកា រ ើសរអើងរេើក្រជាជនងម៊ីរៅកា ាឋ នរ វើ3 

កា ទ្ំនរ់១មករ, ២) អងគចារ់រាសោ កា រញ្ញជ ក់ន៉ូវអតាិភាពថ្នសិទ្ិធជាម៉ូេាឋ នកែរងកា ទ្ទ្ួេបាន4 

កា ក្រក្ពឹតររៅរេើរសមើភាពគាែ , ៣) កំហ្ សអងគចារ់និងអងគរហ្ត តាម សៈកា សេ់រឃើញថា កា 5 

ក្រក្ពឹតររៅរេើរនាះបាន ំរោភរំពានរេើសិទ្ធិជាម៉ូេាឋ ន រស់ក្រជាជនងម៊ីកែរងកា ទ្ទ្ួេបានកា ក្រក្ពឹតរ6 

រៅរេើរសមើភាពគាែ  និង ៤) កំហ្ សអងគចារ់រាសោ កា ខកខ្នកែរងកា គ៉ូសរង្គា ញន៉ូវកក្មិតផ្េេជា7 

េកខខណឌ តក្មូវថ្នភាព ៃន់ ៃ ផ្េេចំាបាច់ក្តូវរំរពញសក្មរ់អំរពើជាម៉ូេាឋ នផ្េេក្តូវបានកំណត់ច ិត8 

េកខណៈថា ជាកា រ វើទ្ កខរ ករមែញ។ សក្មរ់សំជ្ញងរហ្ត រពញរេញ ក្តូវពនយេ់ -- ក្តូវបានពនយេ់9 

កែរងោេេ៊ីការនះ។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេសនែិាឋ នថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងមនកំហ្ សកែរង10 

កា សេ់រឃើញអំព៊ីអតាិភាពថ្នសិទ្ធិទ្ទ្ួេបានកា ក្រក្ពឹតររៅរេើរសមើភាពគាែ រៅកែរងចារ់សនធិសញ្ញក្  ឬ11 

ទ្ំរនៀម -- ចារ់សនធិសញ្ញក្  ឬទ្ំរនៀមទ្មេ រ់អនរ ជាតិផ្េេក្តូវបាន ំរោភរំពាន និងជ្ញក្សយសរហ្ត រនះ12 

រេិរស កា ាក់ពិ  ទ្ធភាពរេើគាត់ព៊ីរទ្រ វើទ្ កខរ ករមែញផ្ផែកនរយបាសរេើក្រជាជនងម៊ីរៅកា ាឋ នរ វើ13 

កា ទ្ំនរ់១មករ។  14 

[១០:២០:០០] 15 

រខៀវ សំផន បានអះជ្ញងផងផ្េ ថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបានសំជ្ញងរៅរេើភសររតាងមិន16 

ក្គរ់ក្គាន់កែរងកា សេ់រឃើញថា អត៊ីតទ្ធហាន និងអែក េឋកា ថ្ន ររោធា ណ េឋផ្ខម ក្តូវបានរ វើទ្ កខ17 

រ ករមែញរាសោ ម៉ូេរហ្ត នរយបាសរៅកា ាឋ នរ វើកា ទ្ំនរ់១មករ។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេ18 

សនែិាឋ នថា រខៀវ សំផន ខកខ្នកែរងកា រង្គា ញន៉ូវកំហ្ សណាមួសព៊ីសំណាក់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូង19 

ពាក់ពយនធរៅនឹងរញ្ញា រនះ។ ៤) មនទ៊ី សនរិស ខ ស-២១៖ រខៀវ សំផន បានអះជ្ញងថា អងគជំន ំជក្មះោោ20 

េំរ៉ូងមនកំហ្ សកែរងកា សេ់រឃើញថា អំរពើផ្េេកំណត់រគាេរៅរេើសក្តូវពិត ឬតាមកា សនមត រស់21 

រកេក មមរសន៊ីសដកមុរជា គឺជាកា រ ើសរអើងជាក់ផ្សដង និងបានអះជ្ញងថា កា ចារ់ខេួនកែរងក្ទ្ង់ក្ទ្ធស ំបាន22 

រង្គា ញថា រនះជាកា មិនរ ើសម ខ។  23 

គាត់បានអះជ្ញងថា កែរងសំណ ំរ ឿង០០១ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេបានរេិរស កា សេ់ 24 

រឃើញ រស់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងសដ៊ីព៊ីកា រ វើទ្ កខរ ករមែញផ្ផអករេើម៉ូេាឋ ននរយបាស -- ផ្ផអករេើ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ក្កែរងត ោកា កមុរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេៈ ក្រកាសោេេ៊ីកា 
សំណ ំរ ឿងក្ពហ្មទ្ណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ងៃទ្៊ី២២  ផ្ខកញ្ញក្   ឆ្ែ ំ២០២២  ទ្ំពយ  18 

ម៉ូេរហ្ត នរយបាស រាសោ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេបានសេ់រឃើញថាព ំមនេកខណៈវិនិចិយស1 

សដ៊ីព៊ីភាពជ្ញចកំណត់បានជាក់ោក់ ក្តូវបានអន វតរកែរងកា កំណត់រគាេរៅរេើជន ងរក្គាះ។ រខៀវ    2 

សំផន បានអះជ្ញងថា ភសររតាងកែរងសំណ ំរ ឿង០០២/០២ គាម នអវ៊ីខ សគាែ ផ្េេគាកំ្ទ្កា សេ់រឃើញរផេង3 

គាែ កែរងសំណ ំរ ឿងរនះរទ្។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេសនែិាឋ នថា កា ពិតផ្េេថា ក្រជាជនក្តូវបាន4 

ចារ់ខេួនកែរងក្ទ្ង់ក្ទ្ធស ំព ំបានររំងកា សេ់រឃើញអំព៊ីកា រ វើទ្ កខរ ករមែញរាសោ ម៉ូេរហ្ត នរយ-5 

បាស េររណាមនសមជិកថ្នក្ករមរគាេរៅក្តូវបានចារ់ខេួន រាសោ ផ្តពួករគសាិតកែរងក្ករម  6 

រគាេរៅរនាះ។ កា រេិរស  រស់អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេន៉ូវកា ាក់ពិ  ទ្ធភាពព៊ីរទ្រ វើទ្ កខរ ក7 

រមែញរាសោ ម៉ូេរហ្ត នរយបាសកែរងសំណ ំរ ឿង០០១ មនេកខណៈជាក់ោក់ចំរពាះ ឌ្ ច រ៉ា រណាណ ះ។ 8 

រខៀវ សំផន ព ំបានរង្គា ញថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងមនកំហ្ សកែរងកា សេ់រឃើញថា អំរពើរនាះគឺ9 

ជាកា រ ើសរអើង។ ៥) មនទ៊ី សនរិស ខអ៉ូ កផ្នេង៖ រខៀវ សំផន បានអះជ្ញងថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូង10 

មនកំហ្ សកែរងកា សេ់រឃើញថា កា រ វើទ្ កខរ ករមែញបានរកើតរេើងរៅមនទ៊ី សនរិស ខអ៉ូ កផ្នេង និងថា11 

ជាសំខ្ន់ភសររតាងផ្េេបានសំជ្ញងរៅរេើរនាះ ព ំបានរង្គា ញអំព៊ីកា ក្រក្ពឹតររាសរ ើសរអើងរេើស។ 12 

អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេពិចា ណារឃើញថា រខៀវ សំផន ខកខ្នកែរងកា រង្គា ញន៉ូវកំហ្ សព៊ី13 

សំណាក់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូង។  14 

[១០:២២:៥៣] 15 

កា រ វើទ្ កខរ ករមែញផ្ផែកោសនា៖ អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបានររងកើតកា សេ់រឃើញផ្ផែកអងគ 16 

ចារ់ពាក់ពយនធរៅនឹងកា រ វើទ្ កខរ ករមែញរាសោ ម៉ូេរហ្ត ោសនាជាព៊ី ផ្ផែក កែរងោេក្កមអងគជំន ំ17 

ជក្មះោោេំរ៉ូង។ ផ្ផែកទ្៊ីមួស ជាពិរសសទ្ធក់ទ្ងរៅនឹងកា ក្រក្ពឹតររៅរេើជនជាតិចាមរៅកា ាឋ ន18 

រ វើកា ទ្ំនរ់១មករ និងទ្៊ីព៊ី  ទ្ធក់ទ្ងរៅនឹងកា ក្រក្ពឹតររៅរេើជនជាតិចាមទ្៉ូរៅ។ ពាក់ពយនធរៅនឹង19 

កា ាឋ នរ វើកា ទ្ំនរ់១មករ អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបានសេ់រឃើញថា អែករ វើកា ជនជាតិចាមបាន20 

ទ្ទ្ួេ ងកា រ ើសរអើងរាសោ ពួករគក្តូវបានរងខំឱ្យរ ិរភាគោច់ក្ជូក ហាមោត់កា អ ិាឋ ន និង21 

កា និយសភាោកំរណើត រស់ខេួន។ ទ្ធក់ទ្ងរៅនឹងកា ក្រក្ពឹតររៅរេើជនជាតិចាមទ្៉ូរៅ អងគជំន ំជក្មះ22 

ោោេំរ៉ូងបានសេ់រឃើញថា កា ហាមោត់នានា និងកា ហាមោត់ផ្ផែកវរប ម៌ក្តូវបានាក់កំហិ្ត 23 

 ួមទ្ធងំកា ហាមោត់កា អ ិាឋ នរេ់ថ្ងៃ កា រងខំឱ្យរ ិរភាគោច់ក្ជូក កា រងខំឱ្យរសេៀកសរមេៀក     24 

រំពាក់ និងកាត់សក់េ៉ូចជនជាតិផ្ខម  កា រងខំឱ្យនិយសផ្តភាោផ្ខម  និងកា េ តគមុ៊ី ជ្ញេ់គ៉ូ ៉ាជ្ញន និង 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ក្កែរងត ោកា កមុរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេៈ ក្រកាសោេេ៊ីកា 
សំណ ំរ ឿងក្ពហ្មទ្ណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ងៃទ្៊ី២២  ផ្ខកញ្ញក្   ឆ្ែ ំ២០២២  ទ្ំពយ  19 

កា   ះរ ើវិហា អ ៊ីោេ ម ឬរក្រើក្បាស់សក្មរ់រគាេរំណងមិនពាក់ពយនធោសនា។  1 

អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងរជឿជាក់ថា កា  ឹតតបិតរនះគឺជាកា រ ើសរអើង និងក្តូវបានក្រក្ពឹតដ2 

រាសរចតនាគិតទ្ កជាម នកែរងកា រ ើសរអើងរេើជនជាតិចាម រាសោ ផ្តកា ក្រតិរតរិោសនា និង3 

វរប ម៌ រស់ពួករគ។ រខៀវ សំផន បានជំទ្ធស់រៅនឹងភាពក្គរ់ក្គាន់ថ្នភសររតាងផ្េេរង្គា ញថា អំរពើ4 

រ ើសរអើងមួសចំនួនបានរកើតរេើងរៅកា ាឋ នរ វើកា ទ្ំនរ់១មករ និងកផ្នេងរផេងរទ្ៀតកែរងកមុរជា។ គាត់5 

បានអះជ្ញងផងផ្េ ថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងមនកំហ្ សរាសោ ខកខ្នកែរងកា ពិចា ណារេើ6 

រញ្ញា ថារតើកា  ឹតតបិតរេើរស ើភាពផ្ផែកោសនា ក្តូវបានអន ញ្ញក្ តកែរងចារ់ផ្េ ឬយ៉ា ងណា។ អងគជំន ំ7 

ជក្មះត ោកា កំព៉ូេសនែិាឋ នថា រខៀវ សំផន ខកខ្នកែរងកា រង្គា ញកំហ្ សព៊ីសំណាក់អងគជំន ំជក្មះ8 

ោោេំរ៉ូងពាក់ពយនធរញ្ញា រនះ។  9 

[១០:២៥:០៩] 10 

រខៀវ សំផន បានអះជ្ញងថា អំរពើរ ើសរអើងព ំមនអតាិភាព រាសោ មនកា អន វតររសមើភាពគាែ11 

ចំរពាះក្រជាជនក្គរ់ ៉ូរ។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេ ំឭកថា កា រ ើសរអើងជាក់ផ្សដងបានរកើតរេើង12 

រៅរពេមនេទ្ធផេមិនរសមើគាែ សក្មរ់ក្ករមជាក់ោក់មួស តាម សៈកា អន វតរទ្៉ូរៅថ្នអំរពើអកមម ឬ 13 

អសកមម។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេ កព ំរឃើញកំហ្ សណាមួសកែរងកា សនែិាឋ ន រស់អងគជំន ំជក្មះ14 

ោោេំរ៉ូងផ្េេថា ជនជាតិចាមជាចមបង និងជាពិរសសបានទ្ទ្ួេ ងផេរ៉ាះពាេ់ រាសោ កា 15 

  ឹតតបិតផ្ផែកោសនា និងវរប ម៌។ េ៉ូរចែះអតាិភាពថ្នកា រ ើសរអើងជាក់ផ្សដង -- េ៉ូរចែះមនអតាិភាពថ្ន16 

កា រ ើសរអើងជាក់ផ្សដង។ រខៀវ សំផន បានអះជ្ញងថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងមនកំហ្ សកែរងកា 17 

សេ់រឃើញថា មនកា  ំរោភរេើសិទ្ធិជាម៉ូេាឋ ន ព៊ីរក្ពាះកា  ឹតតបិតផ្ផែកោសនា និងវរប ម៌ព ំបាន18 

 ំរោភរំពានរេើសិទ្ធិណាមួសផ្េេអងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបានរយងរៅរេើរៅកែរងកា សេ់រឃើញ19 

ផ្ផែកចារ់ រស់ខេួន និងបានកត់សមគ េ់ថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងព ំបានសេ់រឃើញថា សិទ្ធិខ្ង20 

រស ើភាពផ្ផែកោសនាក្តូវបាន ំរោភរំពានទ្ធក់ទ្ងរៅនឹងកា ក្រក្ពឹតររៅរេើជនជាតិចាមទ្៉ូរៅ រេើក21 

ផ្េងផ្តរៅកា ាឋ នរ វើកា ទ្ំនរ់១មកររ៉ា រណាណ ះ។  22 

[១០:២៦:៤២] 23 

អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេកត់សមគ េ់រឃើញថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបានរញ្ញជ ក់ថា អងគ 24 

ជំន ំជក្មះបានសេ់រឃើញថា សិទ្ធិថ្នរសចកដ៊ីថ្ងេងែូ  រស់រ គគេក្តូវបាន ំរោភរំពានរាសោ កា  ឹត 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ក្កែរងត ោកា កមុរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេៈ ក្រកាសោេេ៊ីកា 
សំណ ំរ ឿងក្ពហ្មទ្ណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ងៃទ្៊ី២២  ផ្ខកញ្ញក្   ឆ្ែ ំ២០២២  ទ្ំពយ  20 

តបិតផ្ផែកោសនា និងវរប ម៌ផ្េេរចាទ្ក្រកាន់ជារញ្ញា រនាះ និងថាកា សេ់រឃើញរនះមនេកខណៈ1 

សមរហ្ត ផេ។ ជ្ញក្សយសរហ្ត រនះ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេរេិរស អំណះអំណាង រស់ រខៀវ  2 

សំផន។ រខៀវ សំផន បានជំទ្ធស់ផងផ្េ  រៅរេើរញ្ញា ថារតើមនរចតនាកែរងកា រ ើសរអើងផ្ផែក ផ្ផអករេើ3 

ម៉ូេរហ្ត ោសនាផ្េ  ឬយ៉ា ងណា។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេពិចា ណារឃើញថា រខៀវ សំផន ខក4 

ខ្នកែរងកា រង្គា ញកំហ្ សព៊ីសំណាក់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងពាក់ពយនធរញ្ញា រនះ។ អងគជំន ំជក្មះោោ5 

េំរ៉ូងបានសេ់រឃើញថា រទ្ឧក្កិេឋកែរងឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេជាតិថ្នកា រ វើទ្ កខរ ករមែញផ្ផែកោសនា6 

រេើព ទ្ធោសនិក ក្តូវបានរង្គា ញរៅសហ្ក ណ៍ក្តាំកក់។ ជាពិរសស អងគជក្មះោោេំរ៉ូងសេ់7 

រឃើញថា ក្ពះសងឃព ទ្ធោសនាជាង១០០អងគ ក្តូវបានក្រម៉ូេផដរំរៅវតរអងគ កា និងក្តូវបានរងខំឱ្យោ8 

ចាកសិកាខ រទ្។  9 

[១០:២៨:០៤] 10 

អងគជំន ំជក្មះបានពិចា ណារឃើញថា កា សំរៅរៅរេើក្ពះសងឃថា ជាេងកូវ ឬ ជារឈេ ើង និង11 

កា ក្រកាសរេិរស ោសនាក្ពះព ទ្ធថា ជាអរិសជំរនឿ និងក្ពះព ទ្ធរេិមក្គាន់ផ្តជាស ៊ីម៉ាង់ត៍ បាន12 

រង្គា ញន៉ូវរចតនារ ើសរអើងព៊ីរក្កាសេំរណើ កា រនាះ។ អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបានរញ្ញជ ក់រផ្នាមទ្ថា 13 

និមិតរ ៉ូរតំណាងក្ពះព ទ្ធោសនាក្តូវបានរំផេិចរំផ្ទេ ញ និងវតរជ្ញរមក្តូវបានរក្រើក្បាស់សក្មរ់រគាេ14 

រំណងមិនពាក់ពយនធោសនាទ្ធងំទ្៉ូរៅ ក្សរក -- ទ្៉ូទ្ធងំក្សរកក្តាកំក់។ អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបាន15 

សនែិាឋ នថា ភសររតាងបានរង្គា ញអំព៊ីកា េ ររំបាត់ទ្ធងំក្សរងន៉ូវកា ក្រតិរតរិោសនាក្ពះព ទ្ធ ផ្េេរនះ16 

ជាកា វាសក្រហា ជានិ នរ ៍ និងតាមកា រ ៀរចំក្រឆំ្ងនឹងោសនា ផ្េេក្តូវបានចាត់ទ្ កថា ព ំសម17 

ក្សរជាមួសនឹងកា អន វតរថ្នរេិវតរន៍។ រាសផ្ផអករេើកា ពិចា ណាទ្ធងំរនះ អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូង18 

រជឿជាក់ថា ផេរ៉ាះពាេ់ផេូវចិតរ និងចិតរោស្តសរព៊ីក្ពឹតរិកា ណ៍រនះបាន ំរោភរំពានរេើសិទ្ធិជាម៉ូេាឋ ន19 

កែរងកា កក្មិត ៃន់ ៃ ក្រហាក់ក្រផ្ហ្េគាែ រៅនឹងរទ្ឧក្កិេឋេថ្ទ្រទ្ៀត កែរងឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេជាតិ។ 20 

រខៀវ សំផន បានរេើករេើងថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងមនកំហ្ សកែរងកា សេ់រឃើញថា កា រ វើទ្ កខ21 

រ ករមែញផ្ផែកោសនា ក្តូវបានរង្គា ញ និងបានអះជ្ញងថា ព ំមនភសររតាងក្គរ់ក្គាន់ពាក់ពយនធរៅនឹងផេ22 

រ៉ាះពាេ់ផេូវចិតរ ឬ ៉ូរកាសរាសោ កា រ វើទ្ កខរ ករមែញរេើព ទ្ធោសនិករេើស។  23 

[១០:២៩:៥០] 24 

រផ្នាមរេើរនះគាត់បានអះជ្ញងថា រាសគាម នភសររតាងរង្គា ញអំព៊ីកា ក្រក្ពឹតររាសរ ើសរអើងរេើ 25 

F1/13.101712080



អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ក្កែរងត ោកា កមុរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេៈ ក្រកាសោេេ៊ីកា 
សំណ ំរ ឿងក្ពហ្មទ្ណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ងៃទ្៊ី២២  ផ្ខកញ្ញក្   ឆ្ែ ំ២០២២  ទ្ំពយ  21 

ក្ពះសងឃ ព ទ្ធោសនា និងព ទ្ធោសនិក អែកទ្ធងំរនះក្តូវបានក្រក្ពឹតររៅរេើេ៉ូចក្រជាជនេថ្ទ្រទ្ៀតផ្េ ។ 1 

អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេសនែិាឋ នថា រខៀវ សំផន ព ំបានរង្គា ញកំហ្ សណាមួសព៊ីសំណាក់អងគជំន ំ2 

ជក្មះោោេំរ៉ូងពាក់ពយនធរញ្ញា រនះ។  3 

កា រ វើទ្ កខរ ករមែញផ្ផែកព៉ូជោសន៍៖ អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបានសេ់រឃើញថា កែរងឧក្កិេឋ4 

កមមក្រឆំ្ងមន សេជាតិថ្នកា រ វើទ្ កខរ ករមែញផ្ផែកព៉ូជោសន៍រេើជនជាតិរវៀតណាមក្តូវបានរង្គា ញរៅ5 

សហ្ក ណ៍ក្តាកំក់ មនទ៊ី សនរិស ខស-២១ មនទ៊ី សនរិស ខអ៉ូ កផ្នេង រខតរថ្ក្ពផ្វង និងរខតរោវ សរ ៀង។ 6 

អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបានសេ់រឃើញថា រទ្ឧក្កិេឋរនះក្តូវបានក្រក្ពឹតររេើងជាផ្ផែកថ្នរគាេនរយ-7 

បាសកំណត់រគាេរៅរេើជនជាតិរវៀតណាម សក្មរ់កា ចាត់ទ្ កជាសក្តូវរពញមួសអំេរងរពេថ្ន8 

 ររកមុរជាក្រជា ិររតសយ ជាពិរសសសក្មរ់កា និ រទ្សរៅម នផ្ខរមោ ឆ្ែ ំចិត -- ១៩៧៧  និង9 

សក្មរ់កា ករមទចរាសោ ជាក្ករមព៉ូជោសន៍រក្កាសមក ព៊ីរក្ពាះជនជាតិរវៀតណាមក្តូវបានចាត់ទ្ ក10 

ថា ជាសក្តូវរក្គាះថាែ ក់រំផ តេេ់ ររកមុរជាក្រជា ិររតសយ។ រខៀវ សំផន បានជំទ្ធស់រៅនឹងរញ្ញា ថា11 

រតើកា រ វើទ្ កខរ ករមែញផ្ផែកព៉ូជោសន៍បានរកើតរេើងរៅទ្៊ីតាងំខ្ងរេើផ្េ ឬយ៉ា ងណា។ អងគជំន ំជក្មះ12 

ត ោកា កំព៉ូេពិចា ណារឃើញថា រខៀវ សំផន ខកខ្នកែរងកា រង្គា ញកំហ្ សព៊ីសំណាក់អងគជំន ំជក្មះ13 

ោោេំរ៉ូង។ 14 

[១០:៣១:៤០] 15 

អំរពើអមន សេ ម៌េថ្ទ្រទ្ៀតកែរងឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេជាតិ៖ រខៀវ សំផន បានជំទ្ធស់រៅនឹង 16 

រញ្ញា ថារតើអងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបានវាសតថ្មេក្តឹមក្តូវរេើរគាេកា ណ៍ន៊ីតាន ក៉ូេភាព ផ្េ ឬយ៉ា ង17 

ណា រៅរពេអងគជំន ំជក្មះបានសេ់រឃើញថា ជនជារ់រចាទ្ជ្ញចេឹងជាម នបានថាមនចារ់ផ្ចង និង18 

ជារទ្រេមើសកែរងនយសទ្៉ូរៅថា អំរពើអមន សេ ម៌េថ្ទ្រទ្ៀតរនះបានាក់រទ្ធសបានកែរងឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ង19 

មន សេជាតិក្តឹមឆ្ែ ំ១៩៧៥។ រយងតាម រខៀវ សំផន ថា ជាកា ព ំក្គរក់្គាន់កែរងកា និយសថា អំរពើ20 

អមន សេ ម៌េថ្ទ្រទ្ៀតជ្ញចេឹងជាម នបានថា មនចារ់ផ្ចង រាសោ អំរពើក្ររភទ្រនះជ្ញចក្គរេណដ រ់21 

កា ក្រក្ពឹតររក្ចើនក្ររភទ្។ ផទរសរៅវិញ រខៀវ សំផន បានអះជ្ញងថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងគរប៊ីបាន22 

កំណត់ជាក់ោក់ន៉ូវកា ក្រក្ពឹតរផ្េេរចាទ្ក្រកាន់ជារញ្ញា  -- ផ្េេរចាទ្ជារញ្ញា រនះ និងបានពិនិតយរៅ23 

រេើរញ្ញា ថារតើអំរពើរនះក្តូវបានកំណត់និសមនយសថាជារទ្រេមើសរៅរពេរនាះផ្េ ឬយ៉ា ងណា។ អងគជំន ំ24 

ជក្មះត ោកា កំព៉ូេពិចា ណារឃើញថា រខៀវ សំផន បានសេ់ព ំក្តឹមក្តូវអំព៊ីកា អន វតររគាេកា ណ៍ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ក្កែរងត ោកា កមុរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេៈ ក្រកាសោេេ៊ីកា 
សំណ ំរ ឿងក្ពហ្មទ្ណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ងៃទ្៊ី២២  ផ្ខកញ្ញក្   ឆ្ែ ំ២០២២  ទ្ំពយ  22 

ន៊ីតាន ក៉ូេភាពពាក់ពយនធរៅនឹងអំរពើអមន សេ ម៌េថ្ទ្រទ្ៀត។ អវ៊ីផ្េេតក្មូវគឺថារតើជនជារ់រចាទ្ជ្ញចេឹង1 

ជាម នបានន៉ូវអំរពើអមន សេ ម៌េថ្ទ្រទ្ៀតក្ររភទ្រនះថា មនចារ់ផ្ចង និងជារទ្រេមើសផ្េ ឬរទ្ ផ្េេ2 

អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបានសេ់រឃើញកែរងក ណ៊ីរនះ។  ជាេទ្ធផេ ព ំមនកំហ្ ស។  3 

[១០:៣៣:២៥] 4 

រខៀវ សំផន បានអះជ្ញងផងផ្េ ថា អំរពើរនាះក្តូវផ្ត ំរោភរំពានកា ហាមោត់ជាក់ោក់5 

ផ្េេមនផ្ចងកែរងេិខិត រក ណ៍សដ៊ីព៊ីសិទ្ិធមន សេផ្េេជ្ញចរសមើនឹងអំរពើអមន សេ ម៌េថ្ទ្រទ្ៀត។ កែរង6 

សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេបានអន វតរតាមវិ ៊ីោស្តសរផ្េេបានរក្រើក្បាស់រាស7 

អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងថ្នត ោកា  ជ្ញស. ៊ី.ស ៊ី.វា៉ាស កែរងរ ឿងកដ៊ី គ៉ូររក្រគិក ផ្េេបានភាជ រ់ទ្ំនាក់8 

ទ្ំនងអំរពើអមន សេ ម៌េថ្ទ្រទ្ៀតរៅនឹងអំរពើផ្េេ ំរោភរំពានរេើសិទ្ធិជាម៉ូេាឋ នពាក់ពយនធរៅនឹង9 

មន សេជាតិ េ៉ូចបានកំណត់កែរងេិខិត រក ណ៍គតិស តរអនរ ជាតិ។ រទ្ធះជាយ៉ា ងណាកដ៊ី អងគជំន ំជក្មះ10 

ត ោកា កំព៉ូេបានពនយេ់ថា ព ំមនេកខខណឌ តក្មូវថា អំរពើជាក់ោក់ក្តូវផ្តជារទ្រេមើសចាស់ោស់11 

រក្កាមចារ់អនរ ជាតិរេើស រាសោ រនះជ្ញចរ វើឱ្យរគាេគំនិតថ្នអំរពើអមន សេ ម៌េថ្ទ្រទ្ៀតផ្េេជា12 

ក្ររភទ្មិនជាក់ោក់ផ្េងមនភាពចំាបាច់។ ជ្ញក្សយសរហ្ត រនះ ោ ណា រស់ រខៀវ សំផន ពាក់ពយនធ13 

រញ្ញា រនះ ក្តូវរេិរស រចាេ។ 14 

កា រ វើឱ្យបាត់ខេួនរាសរងខំ៖ រខៀវ សំផន បានជំទ្ធស់រៅនឹងកា សេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជក្មះ15 

ោោេំរ៉ូងផ្េេថា អំរពើផ្េេក្តូវបានកំណត់ច ិតេកខណៈថា ជាកា រ វើឱ្យបាត់ខេួនរាសរងខំ ក្តូវបាន16 

រង្គា ញរៅសហ្ក ណ៍ក្តាំកក់ មនទ៊ី សនរិស ខក្កាងំតាចាន់ និងមនទ៊ី សនរិស ខភែំរក្កាេ។ សក្មរ់សំជ្ញង17 

រហ្ត រពញរេញក្តូវបានពនយេ់កែរងោេេ៊ីការនះ។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេសនែិាឋ នថា អងគជំន ំ18 

ជក្មះោោេំរ៉ូងបានរង្គា ញរាសក្តឹមក្តូវថា រទ្ឧក្កិេឋកែរងឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេជាតិថ្នអំរពើ19 

អមន សេ ម៌េថ្ទ្រទ្ៀត តាម សៈអំរពើផ្េេក្តូវបានកំណត់ច ិតេកខណៈថាជាកា រ វើឱ្យបាត់ខេួនរាស20 

រងខំ បានរកើតរេើងរៅក្តាំកក់ ក្កាងំតាចាន់ និងភែំរក្កាេ។ 21 

កា រ ៀរជ្ញពាហ្៍ពិពាហ៍្រាសរងខំ៖ អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបានសេ់រឃើញថា រទ្រញ្ញជ ថ្ន22 

កា រ ៀរជ្ញពាហ្៍ពិពាហ៍្គឺជាផ្ផែកមួសថ្នរគាេនរយបាស រស់រកេក មមរសន៊ីសដកមុរជា ផ្េេបានររងកើត23 

រេើង និងបានអន វតររេើមប៊ីសរក្មចរគាេរៅរេិវតរន៍សងគមនិសមកែរងកមុរជា។ រគាេនរយបាសរនះជារ់24 

ពាក់ពយនធរៅនឹងកា ក្រក្ពឹតររទ្ឧក្កិេឋកែរងឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេជាតិថ្នអំរពើអមន សេ ម៌េថ្ទ្រទ្ៀតតាម25 
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អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេៈ ក្រកាសោេេ៊ីកា 
សំណ ំរ ឿងក្ពហ្មទ្ណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ងៃទ្៊ី២២  ផ្ខកញ្ញក្   ឆ្ែ ំ២០២២  ទ្ំពយ  23 

 សៈអំរពើផ្េេក្តូវបានកំណត់ច ិតេកខណៈរាសអងគជំន ំជក្មះថា ជាកា រ ៀរជ្ញពាហ្៍ពិពាហ៍្រាស1 

រងខំ និងកា  ំរោភរសពសនាវៈកែរងរ ិរទ្ថ្នកា រ ៀរជ្ញពាហ្៍ពិពាហ៍្រាសរងខំ។ អងគជំន ំជក្មះោោ2 

េំរ៉ូងបាន ករឃើញថា រខៀវ សំផន មនពិ  ទ្ធភាពរាសោ បានក្រក្ពឹតរអំរពើអមន សេ ម៌េថ្ទ្រទ្ៀតទ្ធងំ3 

រនះផ្េេជារទ្ឧក្កិេឋថ្នឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេជាតិតាម សៈសហ្ឧក្កិេឋកមម ួម។ 4 

[១០:៣៦:៣១]  5 

រខៀវ សំផន បានជំទ្ធស់រៅនឹងកា ាក់ពិ  ទ្ធភាពរេើគាត់សក្មរ់រទ្ឧក្កិេឋទ្ធងំរនះ រាស6 

ផ្ផអករេើរទ្រញ្ញជ ថ្នរគាេនរយបាសរ ៀរជ្ញពាហ្៍ពិពាហ៍្ និងបានអះជ្ញងថា ជាកា  ំរោភរំពានរេើ7 

រគាេកា ណ៍ន៊ីតាន ក៉ូេភាព និងបានជំទ្ធស់រៅនឹងកា សេ់រឃើញផ្ផែកអងគរហ្ត  និងជំទ្ធស់រៅនឹង8 

ភាព ៃន់ ៃ ថ្នអំរពើរនាះ។ សហ្ក្ពះរជជ្ញជា៖ បានរ វើរណដ ឹងោទ្ កខក្រឆំ្ងនឹងកា សេ់រឃើញ រស់អងគ9 

ជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូង ផ្េេបានេកជន ងរក្គាះជារ  សថ្នកា  ំរោភរសពសនាវៈរចញព៊ីរ ិរទ្ថ្នកា 10 

រ ៀរជ្ញពាហ្៍ពិពាហ៍្រាសរងខំ។  11 

 កា រ ៀរជ្ញពាហ្៍ពិពាហ៍្រាសរងខំ និងកា  ំរោភរសពសនាវៈកែរងរ ិរទ្ថ្នកា រ ៀរជ្ញពាហ្៍12 

ពិពាហ្៍រាសរងខំ៖ រខៀវ សំផន បានអះជ្ញងថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងមនកំហ្ ស កែរងកា  -- រាស13 

បានសំជ្ញងរៅរេើរ ឿងកដ៊ីស តរិោស្តសរក្ពហ្មទ្ណឌ អនរ ជាតិកែរងកា រង្គា ញន៊ីតាន ក៉ូេភាពថ្នកា រ ៀរ14 

ជ្ញពាហ្៍ពិពាហ៍្រាសរងខំ និងខកខ្នកែរងកា រញ្ញជ ក់ថារតើអំរពើរនាះបាន ំរោភរំពានសិទ្ធិជាម៉ូេាឋ ន15 

ផ្េ ឬយ៉ា ងណា និងខកខ្នកែរងកា ពិចា ណារេើន៊ីតាន ក៉ូេភាពថ្នកា រ ៀរជ្ញពាហ៍្ពិពាហ្៍រាសរងខំ16 

រក្កាម ររេថ្ទ្រទ្ៀតសដ៊ីព៊ីក្គួោ  និងកែរងកមុរជាព៊ីឆ្ែ ំចិតក្បា-ំ- ១៩៧៥ េេ់ ឆ្ែ ំ១៩៧៩ និងខកខ្នកែរង17 

កា ពិចា ណាក្តឹមក្តូវរេើរគាេកា ណ៍សដ៊ីព៊ីអតាិភាពក្រហាក់ក្រផ្ហ្េគាែ  កែរងកា វាសតថ្មេរេើភាព18 

 ៃន ់ៃ ក្រហាក់ក្រផ្ហ្េគាែ ថ្នកា រ ៀរជ្ញពាហ្៍ពិពាហ៍្រាសរងខំរៅកែរងរពេជរមេ ះេថ្ទ្រទ្ៀត។សក្មរ់19 

សំជ្ញងរហ្ត រពញរេញក្តូវបានពនយេ់កែរងោេេ៊ីការនះ។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេរេិរស      20 

អំណះអំណាងទ្ធងំអស់រនះ។ 21 

[១០:៣៨:២១] 22 

រខៀវ សំផន បានអះជ្ញងរផ្នាមរទ្ៀតថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងមនកំហ្ សកែរងកា  -- កែរង 23 

 វិ ៊ីោស្តសរ រស់ខេួនកែរងកា ពិចា ណារៅរេើកា  ំរោភរសពសនាវៈកែរងរ ិរទ្ថ្នកា រ ៀរជ្ញពហ៍្ពិពាហ្៍24 

រាសរងខំ។ សហ្ក្ពះរជជ្ញជា៖ បានរដឹងោទ្ កខរេើអវ៊ីផ្េេខេួនបានអះជ្ញងថា ជាកំហ្ សរៅកែរងវិ ៊ី-   25 
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ោស្តសរ រស់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងពាក់ពយនធរៅនឹងជន ងរក្គាះជារ  សថ្នកា  ួមរភទ្រាសរងខំ កែរង1 

រ ិរទ្ថ្នកា រ ៀរជ្ញពាហ៍្ពិពាហ្៍រាសរងខំ។ ជាពិរសស សហ្ក្ពះរជជ្ញជា៖ បានរយងរៅរេើកា 2 

សេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងសដ៊ីព៊ីធាត ផេថំ្នអំរពើអមន សេ ម៌េថ្ទ្រទ្ៀត ពាក់ពយនធរៅនងឹ3 

អំរពើផ្េេក្តូវបានរចាទ្ក្រកាន់ថា ជាកា  ំរោភរសពសនាវៈកែរងរ ិរទ្ថ្នកា រ ៀរជ្ញពាហ្៍ពិពាហ៍្រាស4 

រងខំ និងបានអះជ្ញងថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងខកខ្នកែរងកា ររងកើតកា សេ់រឃើញសមក្សរពាក់5 

ពយនធរៅនឹងរទ្ពិរោ ន៍ថ្នជន ងរក្គាះជារ  សថ្នឧក្កិេឋកមមរនះ។  6 

[១០:៣៩:៣១] 7 

អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេសនែិាឋ នថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងមនកំហ្ សកែរងកា ពាយម8 

កំណត់ធាត ផេថំ្នកា  ំរោភរសពសនាវៈរៅកែរងកា វិភាគ រស់ខេួន។ ផទរសរៅវិញ អងគជំន ំជក្មះោោ9 

េំរ៉ូងគរប៊ីបានពិចា ណាផ្តរេើអំរពើផ្េេក្តូវបានរចាទ្ក្រកាន់ផ្េេបានរកើតរេើង ផ្េេជាអំរពើថ្នកា  ួម10 

រភទ្រាសរងខំ វាងជន ងរក្គាះទ្ធងំរ  សនិងស្តសរ៊ី ផ្េេក្តូវបានរងខំឱ្យរ ៀរជ្ញពាហ្៍ពិពាហ្៍។ អងគជំន ំ11 

ជក្មះត ោកា កំព៉ូេសេ់រឃើញរផ្នាមរទ្ៀតថា កា ក្រក្ពឹតររាសរងខំរនះ បាន ំរោភរំពានចាស់12 

ណាស់រេើសិទ្ធិសដ៊ីព៊ីរ៉ូ ណភាពផ្ផែក ៉ូរកាស និងរសចកដ៊ីថ្ងេងែូ  រស់មន សេផ្េេជា  មនរៅចរនាេ ះឆ្ែ ំ13 

១៩៧៥ េេ់ ឆ្ែ ំ១៩៧៩  និងមនេកខណៈ ៃន់ ៃ ក្រហាក់ក្រផ្ហ្េគាែ រនាះ។ េ៉ូរចែះ អងគជំន ំជក្មះ14 

ត ោកា កំព៉ូេសនែិាឋ នថា អំរពើរនះផ្េេក្តូវបានពិពណ៌នាក្តឹមក្តូវថា ជាកា  ួមរភទ្រាសរងខំកែរង    15 

រ ិរទ្ថ្នកា រ ៀរជ្ញពាហ្៍ពិពាហ្៍រាសរងខំសាិតកែរងវិោេភាពថ្នរទ្ឧក្កិេឋកែរងឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ង16 

មន សេជាតិថ្នអំរពើអមន សេ ម៌េថ្ទ្រទ្ៀត។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេរំភេឺថា ជន ងរក្គាះថ្នកា  ួម17 

រភទ្រាសរងខំមនទ្ធងំរ  ស និងស្តសរ៊ី។ ផ្ផអកតាមកា វិភាគរនះ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេទ្ទ្ួេសក18 

រណដ ឹងោទ្ កខ រស់សហ្ក្ពះរជជ្ញជា៖ ពាក់ពយនធរៅនឹងកំហ្ សកែរងវិ ៊ីោស្តសរ រស់អងគជំន ំជក្មះោោ19 

េំរ៉ូងចំរពាះជន ងរក្គាះជារ  ស។  20 

[១០:៤១:១៣] 21 

េកខណៈ និងកា អន វតររគាេនរយបាសរ ៀរជ្ញពាហ្៍ពិពាហ្៍៖ រខៀវ សំផន បានរេើកកា 22 

ជំទ្ធស់ផ្ផែកអងគរហ្ត រផេងៗរៅនឹងកា សេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូង សដ៊ីព៊ីរគាេរំណង23 

ថ្នរគាេនរយបាសរ ៀរជ្ញពាហ្៍ពិពាហ៍្ េ៉ូចជា កា ររងកើនក្រជាជន និងក្គរ់ក្គងទ្ំនាក់ទ្ំនងផេូវរភទ្។ 24 

គាត់បានរចាទ្ក្រកាន់អំព៊ីភាពផទរសគាែ  វាងរគាេរំណងទ្ធងំព៊ី  និងបានអះជ្ញងថា កា  ឹតតបិតទ្ំនាក់25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ក្កែរងត ោកា កមុរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេៈ ក្រកាសោេេ៊ីកា 
សំណ ំរ ឿងក្ពហ្មទ្ណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ងៃទ្៊ី២២  ផ្ខកញ្ញក្   ឆ្ែ ំ២០២២  ទ្ំពយ  25 

ទ្ំនងផេូវរភទ្រ  ស និងស្តសរ៊ី គឺផទរសរៅនឹងរគាេរំណងររងកើត -- ររងកើនចំនួនក្រជាជន។ រខៀវ សំផន 1 

បានជំទ្ធស់ផងផ្េ  រៅនឹងកា សេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងផ្េេថា រគាេកា ណ៍រកេ2 

ក មមរសន៊ីសដកមុរជាថ្នកា សមយក្គចិតររ ៀរជ្ញពាហ្៍ពិពាហ្៍ក្តូវបានអន វតរព ំក្តឹមក្តូវជាក់ផ្សដង ក្ពមទ្ធងំកា 3 

សេ់រឃើញអំព៊ីកា រ ៀរជ្ញពាហ្៍ពិពាហ៍្ រស់អត៊ីតរយ ិនពិកា  និងពិ ៊ីរ ៀរជ្ញពាហ៍្ពិពាហ្៍។ អងគជំន ំ4 

ជក្មះត ោកា កំព៉ូេរេិរស រេ់កា ជំទ្ធស់ទ្ធងំអស់រនះ។ សក្មរ់សំជ្ញងរហ្ត រពញរេញ ក្តូវបាន5 

ពនយេ់រៅកែរងោេេ៊ីកាជាោសេកខណ៍អកេ ។  6 

ក្រហាក់ក្រផ្ហ្េគាែ រនះ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេរេិរស កា អះជ្ញង រស់ រខៀវ សំផន 7 

ផ្េេថា ព ំមនរគាេនរយបាសថ្ន ួមរភទ្រាសរងខំ ក្ពមទ្ធងំរេិរស កា  -- រេិរស  រស់គាត់ផ្េេ8 

ថា កា  ួមរភទ្ក្តូវបានរងខំ។ សក្មរ់សំជ្ញងរហ្ត រពញរេញ ក្តូវបានពនយេ់កែរងោេេ៊ីកាជាោស9 

េកខណ៍អកេ រនះ។  10 

[១០:៤២:៤៨] 11 

រខៀវ សំផន បានជំទ្ធស់ផងផ្េ  រៅរេើកា សេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងសដ៊ីព៊ីរទ្12 

រញ្ញជ រចញព៊ីថាែ ក់រេើឱ្យរ ៀរជ្ញពាហ្៍ពិពាហ៍្រនះ  បាសកា ណ៍សដ៊ីព៊ីកា រ ៀរជ្ញពាហ្៍ពិពាហ្៍រៅថាែ ក់រេើ 13 

និង បាសកា ណ៍សដ៊ីព៊ីកា តាមានកា  ួមេំរណកថ្នជ្ញពាហ្៍ពិពាហ៍្ ក្ពមទ្ធងំកា ជារ់ពាក់ពយនធផ្ទទ េ់ខេួន14 

គាត់កែរងកា រញ្ញជ  -- កែរងរទ្រញ្ញជ រ ៀរជ្ញពាហ្៍ពិពាហ៍្។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេសនែិាឋ នថា រខៀវ 15 

សំផន កែរងក ណ៊ីេ៏រក្ចើនរេើសេរ់ បានរំថ្ភេោេក្កមអងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូង និងភសររតាងទ្ធក់ទ្ង16 

នឹងរញ្ញា រនះ។ ជ្ញក្សយសរហ្ត រនះ ោ ណា រស់គាត់ក្តូវរេិរស រចាេ។  17 

កា សេ់រឃើញផ្ផែកអងគចារ់សដ៊ីព៊ីធាត ផេអំំរពើអមន សេ ម៌េថ្ទ្រទ្ៀត៖ អងគជំន ំជក្មះោោ18 

េំរ៉ូងបានសេ់រឃើញថា អំរពើផ្េេក្តូវបានរចាទ្ក្រកាន់ថា ជាកា រ ៀរជ្ញពាហ៍្ពិពាហ្៍រាសរងខំ និង19 

ជាកា  ំរោភរសពសនាវៈកែរងកា រ ៀរជ្ញពាហ្៍ពិពាហ៍្រាសរងខំបានរកើតរេើង។ ទ្ធក់ទ្ងរៅនឹងកា រ ៀរ20 

ជ្ញពាហ្៍ពិពាហ៍្រាសរងខំ អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបានពិចា ណារឃើញថា កា ឈឺចារ់ផ្ផែក ៉ូរកាស 21 

និងផេូវចិតរ ៃន់ ៃ  បានរងករៅរេើរ គគេតាម សៈកា គំរមកំផ្ហ្ងរងខិតរងខំឱ្យរ ៀរជ្ញពាហ្៍ពិពាហ៍្22 

ជាមួសអែកផ្េេខេួនព ំផ្េេោគ េ់ និងភយសខ្េ ចក្តូវបានរងករេើងរេើមប៊ីាក់សមុ រេើពួករគឱ្យ ួមេំរណក23 

កា រ ៀរជ្ញពាហ្៍ពិពាហ៍្ និងបានសេ់រឃើញថា អំរពើរនាះក្តូវបានក្រក្ពឹតររាសរចតនា។ ជ្ញក្សយស24 

រហ្ត រនះ អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងរជឿជាក់ថា អំរពើផ្េេក្តូវបានចាត់ទ្ កថា ជាកា រ ៀរជ្ញពាហ៍្  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ក្កែរងត ោកា កមុរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេៈ ក្រកាសោេេ៊ីកា 
សំណ ំរ ឿងក្ពហ្មទ្ណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ងៃទ្៊ី២២  ផ្ខកញ្ញក្   ឆ្ែ ំ២០២២  ទ្ំពយ  26 

ពិពាហ៍្រាសរងខំ ក្តូវបានរង្គា ញ និងបានរំរពញតាមេកខខណឌ ថ្នអំរពើអមន សេ ម៌េថ្ទ្រទ្ៀត។ ពាក់1 

ពយនធ-- 2 

ក្រធានអងគជំន ៖ំ 3 

បាទ្ ស៉ូមនាគំាត់រៅរនទរ់ទ្ឹក រហ្ើសកា ក្រកាសផ្ទអ ករនដិច ចំាគាត់ក្តេរ់មក វិញ ស ំរនដ! បាទ្ 4 

ស៉ូមអរញ្ជើញ!  5 

[១០:៤៥:០០] 6 

(សវនាកា សក្មក សៈរពេខេ៊ី) 7 

[១០:៤៩:៤៥] 8 

ក្រធានអងគជំន ៖ំ 9 

  ខ៖រំស៉ូមក្រកាសរនដ។  10 

ពាក់ពយនធរៅនឹងអំរពើផ្េេក្តូវបានរចាទ្ក្រកាន់ថា ជាកា  ំរោភរសពសនាវៈកែរងរ ិរទ្ថ្នកា 11 

រ ៀរជ្ញពាហ៍្ពិពាហ្៍រាសរងខំ អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបានសេ់រឃើញថា កា  ំរោភរសពសនាវៈ12 

បានរកើតរេើងពាក់ពយនធរៅនឹងជន ងរក្គាះជាស្តសរ៊ី និងបានរងកកា ឈឺចារ់ ឬពយសនកមម ៃន់ ៃ រេើ ៉ូរកាស 13 

ឬផេូវចិតរ។ ជាេទ្ធផេ ផ្ផអកតាមេកខណៈផ្េេរ វើឱ្យរ៉ាះពាេ់េេ់ជន ងរក្គាះជារ  ស កា  ួមរភទ្14 

រាសរងខំក៏ជាអំរពើអមន សេ ម៌ផងផ្េ ។ 15 

រទ្ធះជាយ៉ា ងណាកដ៊ី ទ្ធក់ទ្ងរៅនឹងជន ងរក្គាះជារ  សថ្នកា  ួមរភទ្រាសរងខំកែរងរ ិរទ្ថ្ន16 

កា រ ៀរជ្ញពាហ្រ៍ាសរងខំ -- ជ្ញពាហ្ព៍ិពាហ្៍រាសរងខំ អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបានសនែិាឋ នថា ផ្ផអក 17 

រេើកាេៈរទ្សៈ ពួករគព ំជ្ញចក្តូវបានចាត់ទ្ កថា ជាជន ងរក្គាះថ្នកា  ំរោភរសពសនាវៈរេើស។ អងគ18 

ជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបានពិចា ណារេើរញ្ញា ថា រតើជន ងរក្គាះជារ  សរនាះបានឆ្េងកាត់រទ្ពិរោ ន៍19 

ថ្នអំរពើហិ្ងាផេូវរភទ្កែរងកក្មិត ៃន់ ៃ ក្រហាក់ក្រផ្ហ្េគាែ ផ្េ ឬយ៉ា ងណា។ អងគជំន ំជក្មះបានសនែិាឋ ន20 

ថា ររើរទ្ធះរ៊ីជាពួករគបានឆ្េងកាត់អំរពើហ្ិងាផេូវរភទ្ផ្េេជាកា  ំរោភរំពានរេើរសចកដ៊ីថ្ងេងែូ  រស់21 

មន សេក៏រាស ក៏ព ំមនភសររតាងរង្គា ញចាស់ោស់ពាក់ពយនធរៅនឹងភាព ៃន់ ៃ ថ្នអំរពើក្ររភទ្រនះ និង22 

ផេរ៉ាះពាេ់រេើជន ងរក្គាះជារ  សរេើស។ ជ្ញក្សយសរហ្ត រនះ អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបានសនែិាឋ ន23 

ថា ធាត ផេថំ្នអំរពើអមន សេ ម៌េថ្ទ្រទ្ៀត ព ំក្តូវបានរង្គា ញទ្ធក់ទ្ងរៅនឹងជន ងរក្គាះជារ  សថ្នកា  24 

 ួមរភទ្រាសរងខំកែរងរ ិរទ្ថ្នកា រ ៀរជ្ញពាហ៍្ពិពាហ្៍រាសរងខំ។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ក្កែរងត ោកា កមុរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេៈ ក្រកាសោេេ៊ីកា 
សំណ ំរ ឿងក្ពហ្មទ្ណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ងៃទ្៊ី២២  ផ្ខកញ្ញក្   ឆ្ែ ំ២០២២  ទ្ំពយ  27 

អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេបានពិនិតយរេើភសររតាងរៅចំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូង និង1 

សនែិាឋ នថា ជាក់ផ្សដងមនភសររតាងក្គរ់ក្គាន់កែរងកា គាកំ្ទ្រសចកដ៊ីសនែិាឋ នថា ជន ងរក្គាះជារ  សបាន2 

ឆ្េងកាត់ផេរ៉ាះពាេ់ក្រហាក់ក្រផ្ហ្េគាែ នឹងជន ងរក្គាះជាស្តសរ៊ី ផ្េេបានឆ្េងកាត់កា រងខំឱ្យ ួមរភទ្កែរង3 

រ ិរទ្ថ្នកា រ ៀរជ្ញពាហ្៍ពិពាហ្៍រាសរងខំ។ ជាេទ្ធផេរឃើញថា កា  ួមរភទ្រាសរងខំគឺជាអំរពើ4 

អមន សេ ម៌ចំរពាះជន ងរក្គាះជារ  ស ផ្េេជាកតារ មួសអងគជំន ំជក្មះបានពិចា ណា និងបាន -- និង5 

ទ្ទ្ួេសករណដ ឹងោទ្ កខ រស់សហ្ក្ពះរជជ្ញជា៖ ពាក់ពយនធរៅនឹងវិ ៊ីោស្តសរ រស់អងគជំន ំជក្មះោោ6 

េំរ៉ូងចំរពាះជន ងរក្គាះជារ  ស។ 7 

[១០:៥២:៤២] 8 

រខៀវ សំផន បានអះជ្ញងថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបានក្រក្ពឹតរកំហ្ សរៅកែរងកា សេ់9 

រឃើញផ្េេបានររងកើតរេើងសដ៊ីព៊ីធាត ផេសំតាន មយតថ្នកា រ ៀរជ្ញពាហ្៍ពិពាហ៍្រាសរងខំ និងកា ខកខ្ន10 

កែរងកា ពិចា ណារេើរ ិរទ្ថ្នកា រ ៀរជ្ញពាហ្៍ពិពាហ៍្ផេផំគរំតាមក្រថ្ពណ៊ី ផ្េេតាមកា រេើករេើង11 

 រស់គាត់ មនេកខណៈេ៉ូចគាែ រៅនឹងកា រ ៀរជ្ញពាហ្៍ពិពាហ្៍រក្កាម ររកមុរជាក្រជា ិររតសយ និង12 

កែរងកា សេ់រឃើញផ្េេអងគជំន ំជក្មះបានររងកើតរេើងសដ៊ីព៊ីកា  ងទ្ កខ ឬពយសនកមម ៃន់ ៃ រេើ ៉ូរកាស ឬ13 

ផេូវចិតរកែរងក ណ៊ីរ គគេរផេងៗរនាះ។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេរេិរស អំណះអំណាងន៊ីមួសៗរនះ។ 14 

រផ្នាមរេើរនះ កា ជំទ្ធស់ រស់ រខៀវ សំផន ព ំមនម៉ូេាឋ នគាកំ្ទ្ក្គរ់ក្គាន់ពាក់ពយនធរៅនឹងភសររតាង15 

ផ្េេរង្គា ញអំព៊ីរទ្ពិរោ ន៍រ គគេផ្េេឆ្េងកាត់ពយសនកមមរនាះ។ រខៀវ សំផន បានរេើកកា សនែិាឋ ន16 

មួសផ្រររផេងផ្េេព ំមនភសររតាងគាកំ្ទ្ និងបានរំថ្ភេភសររតាង និងោេក្កមអងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូង 17 

ឬក្តឹមផ្តមិនសេ់ក្សរជាមួសនឹងកា សេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូង រាសគាម នកា រេើក18 

រង្គា ញកំហ្ សណាមួសរេើស។   19 

[១០:៥៤:០៤] 20 

រនាទ រ់មក រខៀវ សំផន បានជំទ្ធស់រៅនឹងកា សេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងសដ៊ីព៊ី21 

ជន ងរក្គាះជាស្តសរ៊ីថ្នអំរពើផ្េេក្តូវបានរចាទ្ក្រកាន់ថា ជាកា  ំរោភរសពសនាវៈកែរងរ ិរទ្ថ្នកា រ ៀរ22 

ជ្ញពាហ៍្ពិពាហ្៍រាសរងខំ។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេ កព ំរឃើញកំហ្ សកែរងកា សេ់រឃើញ រស់23 

អងគជំន ំជក្មះពាក់ពយនធរញ្ញា រនះ។ សហ្ក្ពះរជជ្ញជា៖ បានជំទ្ធស់ផងផ្េ រៅនឹងកា សេ់រឃើញ រស់អងគ24 

ជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងពាក់ពយនធរៅនឹងជន ងរក្គាះជារ  សកែរងរ ិរទ្ថ្នអំរពើផ្េេក្តូវបានរចាទ្ក្រកាន់ថា 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ក្កែរងត ោកា កមុរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេៈ ក្រកាសោេេ៊ីកា 
សំណ ំរ ឿងក្ពហ្មទ្ណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ងៃទ្៊ី២២  ផ្ខកញ្ញក្   ឆ្ែ ំ២០២២  ទ្ំពយ  28 

ជាកា  ំរោភរសពសនាវៈកែរងរ ិរទ្ថ្នកា រ ៀរជ្ញពាហ៍្ពិពាហ្៍រាសរងខំ។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា 1 

កំព៉ូេ ំឭកកា សេ់រឃើញ រស់ខេួនថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងមនកំហ្ សកែរងកា ពាយមរង្គា ញន៉ូវ2 

ធាត ផេថំ្នកា  ំរោភរសពសនាវៈពាក់ពយនធរៅនឹងជន ងរក្គាះជារ  ស ផទរសរៅវិញគរប៊ីបានពិចា ណាផ្ត3 

រេើរញ្ញា ថារតើ អំរពើផ្េេក្តូវបានរចាទ្ក្រកាន់ថ្នកា  ួមរភទ្រាសរងខំរនាះ បានរកើតរេើងកែរងរ ិរទ្ថ្ន4 

កា រ ៀរជ្ញពាហ្៍ពិពាហ៍្រាសរងខំផ្េ ឬយ៉ា ងណា។ រក្កាសព៊ីបានពិនិតយរេើភសររតាងរៅចំរពាះម ខអងគ5 

ជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូង អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេសនែិាឋ ថា មនភសររតាងក្គរ់ក្គាន់កែរងកា គាកំ្ទ្6 

រសចកដ៊ីសនែិាឋ នផ្េេថា អំរពើផ្េេក្តូវបានរចាទ្រនះថ្នកា  ួមរភទ្រាសរងខំកែរងរ ិរទ្ថ្នកា រ ៀរ7 

ជ្ញពាហ្៍ពិពាហ៍្រាសរងខំជាក់ផ្សដងបានរកើតរេើង។  8 

រខៀវ សំផន បានអះជ្ញងថា អងគរហ្ត  -- អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងក្រក្ពឹតរកំហ្ សកែរងកា សេ់9 

រឃើញ រស់ខេួនសដ៊ីព៊ីពយសនកមមផ្េេក្តូវបានឆ្េងកាត់រាសជន ងរក្គាះជាស្តសរ៊ីជារក្ចើននាក់ និងបានរចាទ្10 

ក្រកាន់កំហ្ សផងផ្េ កែរងកា ខកខ្នពិចា ណារេើភសររតាមួសចំនួនេថ្ទ្រទ្ៀត។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា 11 

កំព៉ូេសេ់រឃើញថា អំណះអំណាងទ្ធងំរនះព ំមនម៉ូេាឋ នគាកំ្ទ្ក្គរ់ក្គាន់។ រខៀវ សំផន បានរំថ្ភេ    12 

ភសររតាង ឬក្តឹមផ្តមិនសេ់ក្សរជាមួសនឹងកា សេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូង រាសគាម ន13 

កា រង្គា ញកំហ្ សណាមួសរេើស។  14 

[១០:៥៦:២៧] 15 

អំរពើក្រេយសព៉ូជោសន៍៖ អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបានសេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន -- ជន16 

ជាតិរវៀតណាម គឺជាក្ករមព៉ូជោសន៍ ជាតិពនធរ ផ្េេក្តូវបានកា ពា កែរងអំេរងរពេថ្នស តារ  ិកា េ៊ីកា17 

រញ្ជូនរៅជំន ំជក្មះ។ រនាទ រ់ព៊ីបានកំណត់ថា ក្ករមជនជាតិរវៀតណាមសាិតកែរងចំរណាមជន ងរក្គាះថ្ន18 

រទ្ឧក្កិេឋកែរងឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេជាតិ អំរពើមន សេោត និងកា សមេ រ់ ង្គគ េ និងថារកេក មមរស 19 

ន៊ីសរកមុរជាបានកំណត់រគាេរៅរេើពួករគរាសោ ពួករគជាជនជាតិរវៀតណាម រាសមនរចតនា20 

ករមទចក្ករមរនះ អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងរជឿជាក់ថា អំរពើក្រេយសព៉ូជោសន៍ក្តូវបានរង្គា ញ។ រខៀវ 21 

សំផន បានរេើករេើងថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងមនកំហ្ សកែរងកា សនែិាឋ នថា កា សមេ រ់ជនជាតិ22 

រវៀតណាមបានរកើតរេើង ឬថាកា សមេ រ់រៅអ៉ូ កផ្នេង ស-- មនទ៊ី ស-២១ និងកែរងផ្េនទ្ឹកកមុរជាក្រជា23 

 ិររតសយ  ួមទ្ធងំផ្ផអ៉ូ រឈើទ្ធេ ក្តូវបានក្រក្ពឹតររៅរេើសមជិកថ្នក្ករមផ្េេក្តូវបានកា ពា ។ គាត់24 

បានអះជ្ញងថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងមនកំហ្ សរាសោ ខកខ្នកែរងកា កំណត់ថារតើមនរចតនា25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ក្កែរងត ោកា កមុរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេៈ ក្រកាសោេេ៊ីកា 
សំណ ំរ ឿងក្ពហ្មទ្ណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ងៃទ្៊ី២២  ផ្ខកញ្ញក្   ឆ្ែ ំ២០២២  ទ្ំពយ  29 

រំផ្ទេ ញក្ករមផ្េេក្តូវបានកា ពា ទ្ធងំម៉ូេ ឬផ្ផែកខេះ ក្ពមទ្ធងំរញ្ញា ថារតើមនរចតនារំផ្ទេ ញក្ករមផ្េេ1 

ក្តូវបានកា ពា រនាះផ្េ ឬយ៉ា ងណា។  2 

អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេ កព ំរឃើញមនកំហ្ សកែរងកា សេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជក្មះ3 

ោោេំរ៉ូងពាក់ពយនធរៅនឹងកា សមេ រ់ជនជាតិរវៀតណាមកែរងរខតរោវ សរ ៀង ផ្េនទ្ឹកកមុរជាក្រជា ិរ-4 

រតសយ រខតរកំពង់ឆ្ែ ំង វតរខាច់ និងរខតរក្ករចះ។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេសនែិាឋ នថា អងគជំន ំជក្មះ5 

ោោេំរ៉ូងបានគ៉ូសរញ្ញជ ក់ក្តឹមក្តូវន៉ូវចារ់ជា  មនពាក់ពយនធរៅនឹងអំរពើក្រេយសព៉ូជោសន៍។ រផ្នាម 6 

រេើរនះ កែរងកា កំណត់ថា ធាត ផេអំតររនាមយតិថ្នអំរពើក្រេយសព៉ូជោសន៍តាម សៈកា សមេ រ់ ក្តូវបាន7 

រង្គា ញ អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបានសំជ្ញងក្តឹមក្តូវរេើកតារ នានារផ្នាមរៅរេើទ្ំហំ្ថ្នអំរពើរោ រៅ 8 

េ៉ូចជា អតាិភាពថ្នរគាេនរយបាសកំណត់រគាេរៅរេើជនជាតិរវៀតណាមកែរងកា ចាត់ទ្ កជាសក្តូវ9 

រពញមួសអំេរងរពេថ្ន ររកមុរជាក្រជា ិររតសយ។ េ៉ូរចែះ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេសេ់រឃើញថា 10 

អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ព ំមនម៉ូេាឋ នគាំក្ទ្ និងក្តូវរេិរស រចាេពាក់ពយនធរៅនឹងអំរពើ11 

ក្រេយសព៉ូជោសន៍។ សក្មរ់សំជ្ញងរហ្ត រពញរេញក្តូវបានពនយេ់កែរងោេេ៊ីការនះ។ 12 

[១០:៥៩:២០] 13 

កា រចាទ្ក្រកាន់កំហ្ សទ្ធក់ទ្ងរៅនឹងកា ទ្ទ្ួេខ សក្តូវ ផ្ផែកក្ពហ្មទ្ណឌ ជាេកខណៈរ គគេ។   14 

តួនាទ្៊ីនិងកា ទ្ទ្ួេខ សក្តូវ រស់ រខៀវ សំផន កែរងអំេរងរពេថ្ន ររកមុរជាក្រជា ិររតសយ៖ រខៀវ សំ15 

ផន បានជំទ្ធស់រៅនឹងកា សេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងអំព៊ីតួនាទ្៊ី និងកា ទ្ទ្ួេខ សក្តូវ16 

កែរងអំេរងរពេថ្ន ររកមុរជាក្រជា ិររតសយ។ កា សេ់រឃើញជារក្ចើនរនះរ៉ូក ួមជាមួសនឹងភសររតាង17 

េថ្ទ្រទ្ៀត ររងកើតបានជាម៉ូេាឋ នថ្នកា សេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូង អំព៊ីកា  ួមចំផ្ណក 18 

រចតនា និងកា េឹង រស់គាត់កែរងសហ្ឧក្កិេឋកមម ួម។  19 

អងគជំន ំជក្មះត ោកា កពំ៉ូេបានកត់សមគ េ់ថា អំណះអំណាងជារក្ចើន រស់ រខៀវ សំផន ព ំ20 

មនម៉ូេាឋ នគាកំ្ទ្។ គាត់ក្តឹមផ្តរេើកកា រកក្ោសជាជរក្មើសមួសរផេងថ្នអងគរហ្ត  និងចបិចសកផ្ត21 

ផ្ផែកខេះ និងមិនរអើរពើផ្ផែកពាក់ពយនធជារក្ចើនថ្នភសររតាង និងខកខ្នកែរងកា រង្គា ញថា កា វាសតថ្មេ រស់22 

អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងរេើភសររតាងព ំមនេកខណៈសមរហ្ត ផេរនាះ។ ឧរនាសក េឋមស្តនរ៊ីថ្នរជ ាឋ23 

ភិបាេ ួរ ួមជាតិ និងក្រធានថ្នគណៈក្រធាន េឋ៖ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេតមកេ់កា សេ់រឃើញ24 

 រស់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងផ្េេថា កែរងនាមជាឧរនាសក េឋមស្តនរ៊ីថ្នរជ ាឋ ភិបាេ ួរ ួមជាតិ រខៀវ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ក្កែរងត ោកា កមុរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេៈ ក្រកាសោេេ៊ីកា 
សំណ ំរ ឿងក្ពហ្មទ្ណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ងៃទ្៊ី២២  ផ្ខកញ្ញក្   ឆ្ែ ំ២០២២  ទ្ំពយ  30 

សំផន បានជំ  ញ ររៀរវា ៈរកេក មមរសន៊ីសដកមុរជាតាម សៈកា ជ្ញនរសចកដ៊ីផ្ងេងកា ណ៍ោ ពយត៌មនថ្ន1 

សមជជាត ិជាពិរសស ផ្ខរមោ ឆ្ែ ំ១៩៧៥ និងសមជជាតិរេើកទ្៊ីរ៊ី ផ្ខ ែូ ឆ្ែ ំ១៩៧៥។ កា ផ្េេអងគ2 

ជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងព ំជ្ញចកំណត់រញ្ញា ថារតើក្ពឹតរិកា ណ៍រនះ បានរកើតរេើងពិតក្បាកេ ផ្េ ឬយ៉ា ងណា3 

រនាះ ព ំជារ់ពាក់ពយនធរៅនឹងកា ពិតផ្េេព ំជ្ញចជំទ្ធស់បានថា កា ជ្ញន រស់ រខៀវ សំផន ន៉ូវរសចកដ៊ីផ្ងេង4 

កា ណ៍រនះក្តូវបានចាក់ទ្ ក -- ចាក់ផាសតាមវិទ្យរ និងថារនះជាកា ជំ  ញមគ៌ារកេ។  5 

[១១:០១:៣៣] 6 

អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេរេិរស អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ផ្េ ផ្េេថា អងគជំន ំ7 

ជក្មះោោេំរ៉ូងព ំជ្ញចសំជ្ញងរៅរេើរសចកដ៊ី -- សកមមភាព រស់គាត់ជាក្រធាន េឋ ជាក្រធានគណៈ8 

ក្រធាន េឋ ព៊ីរក្ពាះតួនាទ្៊ីរនះក្តឹមផ្តជានិមិតរ ៉ូរ រាសោ គាត់បានសេ់ក្ចេំរេើោ ៈសំខ្ន់ថ្នកា 9 

ពិពណ៌នា រស់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូង។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេរេិរស ផងផ្េ  រេើំអំណះ10 

អំណាង រស់ រខៀវ សំផន ផ្េេថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងព ំបានរអើរពើរៅរេើភសររតាងផ្េេថា រកេ11 

ក មមរសន៊ីសដព ំបានផរេ់ទ្ំន កចិតររេើគាត់រេើស។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេបានរេិរស ផងផ្េ  ន៉ូវ   12 

អំណះអំណាងក្ចំផ្េេ រស់គាត់ផ្េេថា គាត់មិនជ្ញច ួមចំផ្ណកកែរងរគាេរំណង ួមតាម សៈកា 13 

រំរពញកាតពវកិចចកា ទ្៉ូត និងជាទ្៉ូរៅតាម សៈកា ជំ  ញមគ៌ារកេក មមរសន៊ីសដកមុរជារៅកែរងស នទ កថា14 

 រស់គាត់ ព៊ីរក្ពាះតាមកា អះជ្ញង រស់គាត់ថា រនះព ំផ្មនជារទ្រេមើសរាសខេួនឯងរនាះរទ្ គឺថាគាត់15 

ក្តឹមផ្តបានគាកំ្ទ្សកមមភាពសេូតក្តង់រ៉ា រណាណ ះ។ កា សេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបាន16 

រង្គា ញក្គរ់ក្គាន់ថា ស នទ កថា រស់ រខៀវ សំផន បានជំ  ញរគាេនរយបាសរេមើស រស់រកេក មមរស  17 

ន៊ីសដជារក្ចើនរផេងៗ។  18 

[១១:០៣:០៨] 19 

ររើរទ្ធះរ៊ីជា អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេសេ់ក្សរជាមួសនឹង រខៀវ សំផន ផ្េេថា អងគជំន ំ20 

ជក្មះោោេំរ៉ូងមនកំហ្ សរាសោ បានសនមតព ំក្តឹមក្តូវថា ស នទ កថាផ្ងេងរៅសមយសក្រជ ំរេើកទ្៊ី21 

មួស រស់សភាតំណាងក្រជាជនជា រស់គាត់ក៏រាស ក៏កំហ្ សទ្ធងំរនះព ំបានរណាដ េឱ្យមនភាពមិន22 

ស តរិ ម៌ផ្េ  រាសោ កំហ្ សរនះព ំផ្មនសំខ្ន់រំផ តផ្េេខវះមិនបាន ចំរពាះកា សនែិាឋ នពាក់ពយនធ រស់23 

អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងរេើស។ សមជិកភាពកែរងគណៈមជឈិម៖ រខៀវ សំផន បានទ្ទ្ួេោគ េ់ថា 24 

គាត់ េំរ៉ូងគឺជាសមជិករក្មរង និងរក្កាសមកជាសមជិករពញសិទ្ធិថ្នគណៈមជឈិម។ តាមទ្សេនៈ25 
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 រស់គាត់ថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងមនកំហ្ សរាសោ  ១) ពនាេ តសិទ្ធិអំណាច រស់គាត់ -- 1 

 រស់គណៈអចិថ្ស្តនរស៍ ២) កា សនមតរសចករ៊ីសរក្មច រស់គណៈអចិថ្ស្តនរស៍ថាជា រស់គណៈមជឈិម ៣) 2 

កា រឆ្េៀតឱ្កាស -- រាសរឆ្េៀតឱ្កាស កំណត់កាេរ ិរចទិ្ថ្នកា ច៉ូេ ួម រស់គាត់ជាសមជិករពញ3 

សិទ្ធិថ្នគណៈមជឈិម រេើមប៊ីាក់គាត់ឱ្យមនកា ជារ់ពាក់ពយនធរៅកែរងរសចករ៊ីសរក្មចគណៈមជឈិមច ះថ្ងៃទ្៊ី 4 

៣០ ផ្ខម៊ីនា ឆ្ែ ំ១៩៧៦ និង ៤) កា សេ់រឃើញព ំក្តឹមក្តូវថា គាត់បានច៉ូេ ួមកែរងសមជរកេ។ អងគជំន ំ5 

ជក្មះត ោកា កំព៉ូេរេិរស អំណះអំណាងទ្ធងំរនះ។ សក្មរ់សំជ្ញងរហ្ត រពញរេញ ក្តូវបាន6 

ពនយេ់កែរងោេេ៊ីការនះ។  7 

[១១:០៤:៥១] 8 

អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេទ្ទ្ួេសកអំណះអំណាង រស់គាត់ផ្េេថា ព ំផ្មនរេ់ទ្៉ូ រេខ9 

ផ្េេបានរផ៖ើរៅមជឈិមរកេ បានរៅេេ់ថ្េសមជិកគណៈអចិថ្ស្តនរស៍ទ្ធងំអស់គាែ រនាះរទ្ រ៉ា ផ្នរសនែិាឋ ន10 

ថា គាត់បាន ក្តូវបានផរេ់ពយត៌មនរាសោ ជាសមជិកមនទ៊ី ៨៧០។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេ11 

ពិចា ណារេើោ ណា រស់ រខៀវ សំផន ទ្ធក់ទ្ងរៅនឹងរសចកដ៊ីសរក្មចចំនួនរួន រស់មជឈិម ១) រសច12 

ករ៊ីសរក្មច ផ្ខឧសភា ឆ្ែ ំ១៩៧២ ឱ្យរិទ្ផា  រញ្ឈរ់កា រក្រើក្បាស់េ ស និងរ ៀរចំសហ្ក ណ៍កែរង13 

តំរន់ ំរាះ ២) រសចករ៊ីសរក្មចរៅពាក់កណាដ េឆ្ែ ំ១៩៧៤ ឱ្យរិទ្រញ្ចរ់កា ច៉ូេជាសមជិករកេរេើមប៊ី14 

ររំងគិញមិនឱ្យរក្ជៀតច៉ូេកែរងរកេ ៣) រសចករ៊ីសរក្មច ផ្ខមិង នា ឆ្ែ ំ១៩៧៤ ឱ្យរ វើកា វាសសក្មរកច ង15 

រក្កាស និងកា ជរមេៀសទ្៊ីក្ករងភែំរពញកែរង េ៉ូវក្បាងំឆ្ែ ំ១៩៧៤ េេ់ ១៩៧៥  និង ៤) រសចករ៊ីសរក្មចថ្ងៃ16 

ទ្៊ី៣០ ផ្ខម៊ីនា ឆ្ែ ំ១៩៧៦  រស់គណៈមជឈិមពាក់ពយនធរៅនឹងរញ្ញា មួសចំនួន។  17 

[១១:០៦:១២] 18 

អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេ ព ំរឃើញមនកំហ្ សរៅកែរងកា សេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជក្មះ19 

ោោេំរ៉ូង ឬរៅកែរងរសចកដ៊ីសនែិាឋ នផ្េេថា រខៀវ សំផន បានេឹងអំព៊ីរសចកដ៊ីរក្មចទ្ធងំរ៊ីរេើកេំរ៉ូង20 

រនាះ ផ្េេមនម៉ូេាឋ ន ឹងមំកែរងភសររតាងរេើស។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេ កព ំរឃើញកំហ្ សកែរង21 

កា សេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងផ្េេថា គណៈមជឈិមបានផ្តងតាំង រខៀវ សំផន ន៉ូវតួ22 

នាទ្៊ីក្រធានគណៈក្រធាន េឋ។ ក្រហាក់ក្រផ្ហ្េគាែ រនះផ្េ  អងគជំន ំជក្មះព ំរឃើញមនរហ្ត ផេក្តូវ23 

រក្ជៀតផ្ក្ជកកែរងកា សេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងផ្េេថា រខៀវ សំផន បាន ួមចំផ្ណកកែរង24 

រគាេរំណង ួមតាម សៈកា សេ់ក្ពមរៅនឹងខេឹមោ ថ្នរសចកដ៊ីសរក្មចរនាះ។ រផ្នាមរេើរនះ កា 25 
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ថ្ងៃទ្៊ី២២  ផ្ខកញ្ញក្   ឆ្ែ ំ២០២២  ទ្ំពយ  32 

សនែិាឋ ន រស់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងផ្េេថា គាត់បានច៉ូេ ួមកែរងសមជរកេរេើកទ្៊ីរួន និងទ្៊ីក្បាំ1 

មនភសររតាងក្គរ់ក្គាន់គាកំ្ទ្។  2 

វតរមននិងកា ច៉ូេ ួមកែរងកិចចក្រជ ំ រស់គណៈអចិថ្ស្តនរស៍៖ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេ កព ំ3 

រឃើញកំហ្ សកែរងកា សនែិាឋ ន រស់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងផ្េេថា កា ច៉ូេ ួមញឹកញារ់ រស់ រខៀវ 4 

សំផន កែរងកិចចក្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនរស៍បានផរេ់ឱ្យគាត់ន៉ូវតួនាទ្៊ីពិរសសកែរងរកេ។ គាត់ក្តឹមផ្តរេើកកា 5 

រកក្ោសមួសរផេងអំព៊ីភសររតាង និងរេើកក្ចំផ្េេន៉ូវអំណះអំណាងថ្នកា ជំន ំជក្មះព៊ីសំណ ំរ ឿង ០០២6 

/០១ និង ០០២/០២ រាសគាម នកា រង្គា ញថា រសចកដ៊ីសនែិាឋ ន រស់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងព ំសម7 

រហ្ត ផេ។ 8 

[១១:០៨:០២] 9 

អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ផ្េេថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងមនកំហ្ សរាសោ កា 10 

ាក់ឱ្យគាត់ទ្ទ្ួេខ សក្តូវតាម សៈកា ច៉ូេ ួមកែរងកិចចក្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនរស៍ព ំមនម៉ូេាឋ នគាកំ្ទ្រេើស។ 11 

ផទរសរៅនឹងោ ណា រស់គាត់ អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងព ំបានសនែិាឋ នពក្ង៊ីករញ្ចូេកា ច៉ូេ ួម រស់12 

គាត់យ៉ា ងសកមមកែរងកិចចក្រជ ំព៊ី ផ្េេគាត់បានច៉ូេ ួមកែរងរពេរផេងគាែ  ឬកែរងកា រ វើរសចកដ៊ីសរក្មច និង13 

ព ំបានាក់ឱ្យគាត់ទ្ទ្ួេខ សក្តូវផ្ផអករេើម៉ូេាឋ នរនះរេើស។ រខៀវ សំផន បានជំទ្ធស់រៅនឹងកា សេ់14 

រឃើញ រស់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងផ្េេថា គាត់បាន ួមចំផ្ណកកែរងផ្ផនកា  ួមតាម សៈកិចចក្រជ ំ    15 

គណៈអចិថ្ស្តនរស៍ពិភាកាអំព៊ីក្ពោនសនររហាះរខតរកំពង់ឆ្ែ ំង។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេទ្ទ្ួេ16 

ោគ េ់ថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងមនកំហ្ សកែរងកា សេ់រឃើញថា គាត់បានច៉ូេ ួមកែរងកិចចក្រជ ំ រៅ17 

ថ្ងៃទ្៊ី០៩ ផ្ខត ោ ឆ្ែ ំ១៩៧៥ រ៉ា ផ្នរកំហ្ សរនះព ំបានរណារ េឱ្យមនភាពមិនស តរិ ម៌រនាះរទ្។  18 

[១១:០៩:១៤] 19 

អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេ កព ំរឃើញកំហ្ សកែរងកា កំំណត់ច ិតេកខណៈថ្នភសររតាងពាក់ពយនធ20 

រៅនឹងកិចចក្រជ ំព៊ី េថ្ទ្រទ្ៀត ផ្េេពិភាកាអំព៊ីក្ពោនសនររហាះរខតរកំពង់ឆ្ែ ំង។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា 21 

កំព៉ូេ កព ំរឃើញកំហ្ សរៅកែរងកា សំជ្ញង រស់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងកែរងចំរណាមរនាះរៅរេើកា 22 

អះជ្ញង រស់ រអៀង ោ ើ កែរងកា សេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន មនវតរមនកែរងកិចចក្រជ ំផ្ខកញ្ញក្  ឆ្ែ ំ 23 

១៩៧៥ ផ្េេពិភាកាអំព៊ី កសិកមម ភាពរំងសៃួត និងឧសាហ្កមម។ រខៀវ សំផន បានរេើករេើងថា អងគ24 

ជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងមនកំហ្ សរាសោ បានផ្ងេងផ្ផអករៅរេើរគាេកា ណ៍ក្រជា ិររតសយក្រម៉ូេ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ក្កែរងត ោកា កមុរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេៈ ក្រកាសោេេ៊ីកា 
សំណ ំរ ឿងក្ពហ្មទ្ណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ងៃទ្៊ី២២  ផ្ខកញ្ញក្   ឆ្ែ ំ២០២២  ទ្ំពយ  33 

ផដរំ កែរងកា សេ់រឃើញថា គាត់បានរ វើអនររគមន៍កែរងកិចចក្រជ ំ រស់គណៈមជឈិម និងគណៈអចិថ្ស្តនរស៍។ 1 

អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេសនែិាឋ នថា អងគជំន ំជក្មះ -- អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងព ំបានសំជ្ញងរៅ2 

រេើរគាេកា ណ៍ក្រជា ិររតសយក្រម៉ូេផដរំកែរងកា ាក់ឱ្យ រខៀវ សំផន ទ្ទ្ួេខ សក្តូវចំរពាះរសចកដ៊ី3 

សរក្មចគណៈមជឈិម រ៉ា ផ្នររេើសមជិកភាពរពញរេញកែរងរនាះ។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេព ំរឃើញ4 

មនកំហ្ សកែរងវិ ៊ីោស្តសររនះរទ្។ រាសោ អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងព ំបានសេ់រឃើញថា អងគជំន ំ -- 5 

រខៀវ សំផន បានច៉ូេ ួមកែរងសកមម -- បានច៉ូេ ួមយ៉ា ងសកមមកែរងកិចចក្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនរស៍ ោ ណា 6 

 រស់គាត់ផ្េេថា គាត់ជ្ញចរ វើអនររគមនប៍ានរនាះចាត់ទ្ កជាអោ រង់។ 7 

តួនាទ្៊ីរនាទ រ់រនេ៖ំ រខៀវ សំផន បានជំទ្ធស់រៅនឹងកា សំជ្ញង រស់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូង8 

រៅរេើភសររតាង រស់ ផ្អម រអឿន និង ឯក រហ្ន កែរងកា សេ់រឃើញថា គាត់បាននិយសអំព៊ីខ្ម ងំកែរង9 

អំេរងរពេថ្នវគគរណដរ ះរណាដ េនរយបាសផ្េេរ វើរេើងរៅរ  ើក៊ីឡា(ក-៦) និង រៅវិទ្ាោា នររចចក-10 

រទ្សមិតរភាពកមុរជា-ស៉ូរវៀត (ក-១៥)។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេពិនិតយរេើភសររតាង និង កព ំរឃើញ11 

កំហ្ សកែរងកា វាសតថ្មេ រស់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងរេើស។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេរេិរស 12 

ោ ណា រស់ រខៀវ សំផន ផ្េេថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងព ំបានរអើរពើរេើភសររតាងេថ្ទ្រទ្ៀត រស់13 

ោកេ៊ីផ្េេចរមេើស រស់ពួករគបានគាកំ្ទ្កា សនែិាឋ នថា គាត់ជារ់ពាក់ពយនធរៅនឹងវគគរណដរ ះរណាដ េ    14 

នរយបាស។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេរេិរស អំណះអំណាង រស់គាត់ផ្េេថា ចរមេើសពាក់ពយនធ15 

រៅនឹងផ្ផនកា រសេឋកិចចទ្៉ូរៅ រស់រកេក មមរសន៊ីសដកមុរជា ជ្ញចជាកា  ួមចំផ្ណកយ៉ា ងរក្ចើនកែរងសហ្16 

ឧក្កិេឋកមម ួម។ 17 

[១១:១២:១៣] 18 

អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេរេិរស ោ ណា រស់ រខៀវ សំផន ផ្េេថា អងគជំន ំជក្មះោោ19 

េំរ៉ូងមនកំហ្ សកែរងកា សេ់រឃើញថា គាត់បានច៉ូេ ួមមនទ៊ី ៨៧០ កែរងផ្ខត ោ ឆ្ែ ំ១៩៧៥។ គាត់បាន20 

រេើកក្ចំផ្េេន៉ូវអំណះអំណាងផ្េេក្តូវបានរេិរស រាសអងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេកែរងសំណ ំរ ឿង21 

រេខ០០២/០១ និងខកខ្នកែរងកា រង្គា ញឱ្យរជឿជាក់បានថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងមនកំហ្ ស។  22 

ទ្៊ីព៊ី  អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេរេិរស កា អះជ្ញង រស់ រខៀវ សំផន ផ្េេថា អងគជំន ំជក្មះោោ 23 

េំរ៉ូងបានរំរផេើសភសររតាងពាក់ពយនធរៅនឹងតួនាទ្៊ី រស់គាត់កែរងមនទ៊ី ៨៧០។ 24 

រខៀវ សំផន បានជំទ្ធស់រៅរេើរៅនឹងកា សេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងអំព៊ីតួនាទ្៊ី 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ក្កែរងត ោកា កមុរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេៈ ក្រកាសោេេ៊ីកា 
សំណ ំរ ឿងក្ពហ្មទ្ណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ងៃទ្៊ី២២  ផ្ខកញ្ញក្   ឆ្ែ ំ២០២២  ទ្ំពយ  34 

 រស់គាត់កែរងជំនួញ និងពាណិជជកមម រស់កមុរជាក្រជា ិររតសយ។ កា ជំទ្ធស់ក្រហាក់ក្រផ្ហ្េគាែ រនះ1 

ជារក្ចើនក្តូវបានរេិរស រចាេរាសអងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេកែរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រាសោ 2 

គាត់ក្តឹមផ្តរេើកកា រកក្ោសមួសរផេងថ្នភសររតាង។ រខៀវ សំផន បានចាត់ទ្ កខេួនគាត់ថាមនតួនាទ្៊ី3 

ត៉ូចតាចខ្ងររចចករទ្សកែរងគណៈកមម  ិកា ពាណិជជកមម។ ោ ណារនះក្តូវរេិរស រចាេក្រហាក់4 

ក្រផ្ហ្េគាែ ផ្េ ។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេព ំរឃើញមនកំហ្ សរៅកែរងកា សំជ្ញងរហ្ត  រស់អងគ5 

ជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងរេើភសររតាង រស់ សគឹម េមរត, ស ិន គ ជ រៅ រ៊ា៊ិត ររឿន រៅ រ៊ា៊ិត ណា។ 6 

[១១:១៤:០៥] 7 

អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេព ំបានចាត់ទ្ កថា ជាកា ព ំសមរហ្ត ផេផ្េេអងគជំន ំជក្មះោោ8 

េំរ៉ូងបានសនែិាឋ នថា រខៀវ សំផន បានេឹងអំព៊ីខេឹមោ ថ្នេិខិតចំនួនព៊ី ផ្េេបានរផ៖ើរៅឱ្យគាត់រាស 9 

អងគកា រេើកផ្េងរទ្ធសអនរ ជាតិ កែរងឆ្ែ ំ១៩៧៧ និង ១៩៧៨ រាសោ កា ទ្ំនាក់ទ្ំនង រស់គាត់កែរង10 

ផ្ផែកខេះជាមួសនឹង រអៀង ោ ើ និងក្កសួងកិចចកា រ រទ្ស។ 11 

សហ្ឧក្កិេឋកមម ួម៖ អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបានសេ់រឃើញថា ក្តឹមថ្ងៃទ្៊ី១៧ ផ្ខរមោ ឆ្ែ ំ 12 

១៩៧៥ និងបានរនរ ហ្៉ូតយ៉ា ងរហាចណាស់េេ់ថ្ងៃទ្៊ី០៦ ផ្ខមករ ឆ្ែ ំ១៩៧៩ រខៀវ សំផន បាន ួម13 

ចំផ្ណករគាេរំណង ួមរេមើសកែរងកា អន វតរឆ្រ់ ហ្យសរេិវតរសងគមនិសមកែរងកមុរជា តាម សៈ ក្ទ្ឹសដ៊ី14 

មហារោតរផ្ទេ ះ មហាអោច  យ។ រយងតាមអងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបានឱ្យេឹងថា រគាេរំណង ួមគឺ15 

ជារទ្រេមើស ព៊ីរក្ពាះមនទ្ំនាក់ទ្ំនងយ៉ា ងសអិតេមួតជាមួសនឹងរគាេនរយបាសផ្េេជារ់ពាក់ពយនធរៅ16 

នឹងកា ក្រក្ពឹតររទ្ឧក្កិេឋ។ រគាេនរយបាសរនះគឺជា ១) កា ររងកើត និងក្រតិរតរិសហ្ក ណ៍ និង17 

កា ាឋ នរ វើកា  ២) កា ររងកើតនិងក្រតិរតរិមនទ៊ី សនរិស ខ និងទ្៊ីតាងំសមេ រ់មន សេ ៣) កា កំណត់រគាេ18 

រៅរេើក្ករមជាក់ោក់ ៤) រទ្រញ្ញជ ថ្នកា រ ៀរជ្ញពាហ្៍ពិពាហ្៍។ អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបានកំណត់19 

រផ្នាមរទ្ៀតថា រខៀវ សំផន បាន ួមចំផ្ណកយ៉ា ងសកមម -- យ៉ា ងសំខ្ន់េេ់កា ក្រក្ពឹតររទ្ឧក្កិេឋផ្េេ20 

បានក្រក្ពឹតររាសកមម ភិបាេរកេក មមរសន៊ីសដកមុរជាកែរងវិោេភាពថ្នសំណ ំរ ឿង០០២/០២ និងថា គាត់21 

បាន ួមចំផ្ណករចតនាជាមួសនឹងរមេឹកនាជំាន់ខុស់េថ្ទ្រទ្ៀតកែរងសហ្ឧក្កិេឋកមម ួមតាម សៈកា ច៉ូេ ួម 22 

និងកា ក្រក្ពឹតរឧក្កិេឋកមមផ្េេបាន ួមរញ្ចូេតាម សៈរគាេរំណង ួម។ ជ្ញក្សយសរហ្ត រនះ អងគជំន ំ23 

ជក្មះោោេំរ៉ូងបានសេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន មនពិ  ទ្ធភាពរាសោ កា ក្រក្ពឹតរតាម សៈសហ្24 

ឧក្កិេឋកមម ួមន៉ូវរទ្ក្រេយសព៉ូជោសន៍ ឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេជាតិ និងកា  ំរោភរំពាន ៃន់ ៃ រេើ 25 
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អន សញ្ញក្ ទ្៊ីក្ករងហ្េឺផ្ណវ។ 1 

[១១:១៦:៤០] 2 

រខៀវ សំផន បានរេើករេើងថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងមនកំហ្ សអងគចារ់ និងអងគរហ្ត ជា3 

រក្ចើនកែរងកា កំណត់រគាេរំណង ួម រស់រមេឹកនាជំាន់ខុស់ រស់កមុរជាក្រជា ិររតសយថាជារទ្រេមើស4 

។ គាត់បានជំទ្ធស់រៅនឹងកា ចាត់ទ្ កថា ជារទ្រេមើសចំរពាះរគាេនរយបាសន៊ីមួសៗ រស់រកេក មមរស5 

ន៊ីសដកមុរជា។ គាត់បានជំទ្ធស់រផ្នាមរទ្ៀតថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងមនកំហ្ សរៅរពេសេ់រឃើញ6 

ថា គាត់បាន ួមចំផ្ណកទ្ិេឋភាពរេមើសថ្នរគាេរំណង ួម និងថាគាត់បាន ួមចំផ្ណកសំខ្ន់េេ់រគាេ7 

រំណងរនះ  ក្ពមទ្ធងំកែរងកា សេ់រឃើញថា គាត់មនរចតនាច៉ូេ ួមរគាេរំណង ួម និងកែរងរទ្ឧក្កិេឋ8 

ផ្េេរៅព៊ីរក្កាសរគាេរំណងរនាះ។  9 

កា រចាទ្ក្រកាន់មួសចំនួន រស់ រខៀវ សំផន អំព៊ីកំហ្ សជារ់ពាក់ពយនធរៅនឹងកា រញ្ញជ ក់ រស់ 10 

អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងអំព៊ីចារ់ផ្េេជ្ញចអន វតរបានចំរពាះសហ្ឧក្កិេឋកមម ួម។ ជាឧទ្ធហ្ ណ៍ គាត់11 

បានរេើករេើងកែរងចំរណាមរនាះថា អំរពើអសកមមរេមើសព ំក្គរ់ក្គាន់កែរងកា រង្គា ញន៉ូវកា ច៉ូេ ួមកែរង12 

រគាេរំណង ួម និងថានាក់ទ្ំនងផ្េេជាេកខណៈតក្មូវ -- េកខខណឌ តក្មូវ ក្តូវផ្តមនអតាិភាព វាង13 

សមជិកសហ្ឧក្កិេឋកមម ួមជាមួសនឹងចា ើផ្ទទ េ់ទ្ធងំអស់ ថ្នសហ្ -- ថ្នឧក្កិេឋកមមមិនក្តឹមផ្តមែ ក់រនាះ14 

រទ្។ សក្មរ់សំជ្ញងរហ្ត រពញរេញ ក្តូវបានពនយេ់កែរងោេេ៊ីការនះ។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេ15 

បានរេិរស អំណះអំណាង រស់អងគជំន ំ --  រស់ រខៀវ សំផន ពាក់ពយនធរៅនឹងរញ្ញា រនះ រាសោ ខក16 

ខ្នកែរងកា រង្គា ញន៉ូវកំហ្ សផ្េេជ្ញចរដឹងោទ្ កខបាន។ 17 

[១១:១៨:៣៤]  18 

េកខណៈរេមើសថ្នរគាេរំណង ួម៖ រខៀវ សំផន បានជំទ្ធស់េផ្េេៗរៅនឹងកា ផ្េេអងគជំន ំ19 

ជក្មះោោេំរ៉ូងបានសនែិាឋ នថា ផ្ផនកា រេិវតរសងគមនិសម រស់រកេក មមរសន៊ីសដកមុរជា មនេកខណៈ 20 

រេមើស។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេ ំឭកថា រេើមប៊ីឱ្យ្នេេ់កក្មិតថ្នកា ទ្ទ្ួេខ សក្តូវផ្ផែកក្ពហ្ម21 

ទ្ណឌ  រគាេរំណង ួមផ្េេជាកមមវតារថ្នសកមមភាពផ្ផនកា  វាងរ គគេមួសចំនួន ក្តូវផ្តមនច ិត   22 

េកខណៈរេមើស កែរងនយសថា ជ្ញចរសមើនឹង ឬពាក់ពយនធរៅនឹងកា ក្រក្ពឹតរឧក្កិេឋកមម។ រខៀវ សំផន អះជ្ញង23 

ថា រគាេរំណងថ្នកា អន វតរឆ្រ់ ហ្យសរេិវតរសងគមនិសមកែរងកមុរជា ព ំផ្មនជារទ្រេមើស រ៉ា ផ្នរផទរស24 

រៅវិញជារញ្ញា នរយបាសស ទ្ធោ ។ កា កំណត់ច ិតេកខណៈផ្រររនះព ំបានរអើរពើទ្ធងំក្សរងរេើកា 25 
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ពិតថា ផ្ផនកា ជាម៉ូេាឋ ន គឺក្តូវរក្រើក្បាស់មរ ាបាសចំាបាច់រេើមប៊ីសរក្មចរេិវតរសងគមនិសមកែរង1 

ក្ររទ្ស  ួមទ្ធងំឧក្កិេឋ-- រទ្ -- ក្ពមទ្ធងំឧក្កិេឋកមមផ្េេក្តូវបានក្រក្ពឹតរកែរងក្ទ្ង់ក្ទ្ធស ំរេើក្រជាជន2 

កមុរជាកែរងអំេរងរពេថ្នេំរណើ កា អន វតររនាះ។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេពិចា ណារឃើញថា រទ្ធះ3 

រ៊ីពាយមពក្ង៊ីកកា ក្សរមើក្សថ្មយ៉ា ងណា ក៏ព ំជ្ញចរជឿបានថា រេិវតរន៍រកេក មមរសន៊ីសដកមុរជាក្តូវបាន4 

អន វតររាសមនកដ៊ីរមតារ  ឬគិតគ៉ូ េេ់ស ខទ្ កខក្រជាជនរេើស។ ររើរទ្ធះរ៊ីជារេិវតរសងគមនិសមជ្ញច5 

មនអតាិភាព និងបានផរេ់អតាក្ររយជន៍េេ់សងគមរាសគាម នកា រងាូ ្ម ឬសកមមភាពរេមើសក៏6 

រាស ក៍រនះព ំជ្ញចអន វតរបានចំរពាះរ ឿងករ៊ីរចចររបនែរនះរេើស។ ជ្ញក្សយសរហ្ត រនះ កា រចាទ្ក្រកាន់7 

 រស់គាត់អពំ៊ីកំហ្ សពាក់ពយនធរៅនឹងវិ ៊ីោស្តសរ រស់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងកែរងកា កំណត់េកខណៈ8 

រេមើសថ្នរគាេរំណង ួមក្តូវរេិរស រចាេ។  9 

[១១:២០:៤៩] 10 

រខៀវ សំផន បានរេើករផ្នាមរទ្ៀតថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងសេ់ព ំក្តឹមក្តូវរេើសញ្ញក្ ណ11 

 រស់រកេក មមរសន៊ីសដកមុរជាអំព៊ីសក្តូវ និងបានរង្គា ញព ំក្តឹមក្តូវន៉ូវអតាិភាពថ្នរគាេនរយបាសេ រ12 

រំបាត់សក្តូវតាមមនទ៊ី សនរិស ខ និងទ្៊ីតាងំសមេ រ់មន សេ។ គាត់បានអះជ្ញងថា កំហ្ ស រស់អងគជំន ំ13 

ជក្មះោោេំរ៉ូងបានររំងកា សនែិាឋ នផ្េេថា រទ្ឧក្កិេឋកែរងរឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេជាតិក្តូវបាន14 

ក្រក្ពឹតររេើងរៅមនទ៊ី សនរិស ខស-២១ ក្កាំងតាចាន់ អ៉ូ កផ្នេង និងមនទ៊ី សនរិស ខភែំរក្កាេ និងបាន15 

អះជ្ញងេផ្េេថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងខកខ្នកែរងកា ពិចា ណារេើភសររតាងកែរងរ ិរទ្ក្តឹមក្តូវ 16 

និងេ៉ូចជារ ិរទ្ថ្នកា ក្រទ្៉ូសរ៉ាសក្រារ់ជ្ញវ  ជាមួសនឹង ររ េន់ នេ់ និងរក្កាសមកជាមួសនឹង17 

ក្ររទ្សរវៀតណាម។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេបានពិនិតយរេើងវិញយ៉ា ងហ្មត់ចត់រេើភសររតាងទ្ធក់18 

ទ្ងរៅនឹងវិ ៊ីោស្តសរ រស់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូង ចំរពាះសក្តូវពិត និងតាមកា សនមត រស់រកេ19 

ក មមរសន៊ីសដកមុរជា និងបានសនែិាឋ នថា អំណះអំណាង រស់គាត់ព ំមនម៉ូេាឋ នគាំក្ទ្ក្គរ់ក្គាន់។  20 

[១១:២២:២៣] 21 

កា រចាទ្ក្រកាន់ រស់គាត់អំព៊ីកំហ្ សកែរងកា សេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូង ពាក់22 

ពយនធរៅនឹងអតាិភាព និងេកខណៈរេមើសថ្នរគាេនរយបាសររងកើត និងក្រតិរតរិមនទ៊ី សនរិស ខ និងទ្៊ីតាងំ23 

សមេ រ់មន សេកែរងអំេរងរពេថ្ន ររកមុរជាក្រជា ិររតសយ ក្តូវរេិរស រចាេ។ ទ្ធក់ទ្ងរៅនឹងកា 24 

ររងកើតសហ្ក ណ៍ និងកា ាឋ នរ វើកា  រខៀវ សំផន បានជំទ្ធស់រៅនឹងកា សនែិាឋ ន រស់អងគជំន ំជក្មះ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ក្កែរងត ោកា កមុរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេៈ ក្រកាសោេេ៊ីកា 
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ថ្ងៃទ្៊ី២២  ផ្ខកញ្ញក្   ឆ្ែ ំ២០២២  ទ្ំពយ  37 

ោោេំរ៉ូងផ្េេថា រគាេនរយបាសរនះមនទ្ំនាក់ទ្ំនងយ៉ា ងសអិតេមួតជាមួសនឹងរគាេរំណង ួម 1 

និងពាក់ពយនធរៅនឹងកា ក្រក្ពឹតររទ្ឧក្កិេឋកែរងឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេជាតិ។ គាត់បានជំទ្ធស់កែរងចំរណាម2 

រនាះថា  អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបានកំណត់ច ិតេកខណៈព ំក្តឹមក្តូវរេើកា តក្មង់ទ្ិស ផ្ផែកនរយ-3 

បាស រស់រកេក មមរសន៊ីសដកមុរជាទ្ធក់ទ្ងរៅនឹងសហ្ក ណ៍ រាសោ កា រមើេផ្តមខ ងៗ -- ផ្តផ្ផែកៗ4 

ថ្នឯកោ ផេូវកា  រស់រកេក មមរសន៊ីសដកមុរជាព៊ីក្ជរងសដ៊ីព៊ីសក្តូវ ផ្េេជាកា ាក់រនទរក រ៉ា ផ្នរព ំបានរអើរពើ5 

រេើភសររតាងរាះរនទរកផ្េេរង្គា ញកដ៊ីបា មភជាេររចំរពាះក្រជាជន។  6 

[១១:២៣:៥៣] 7 

ររើរទ្ធះរ៊ីរនះ ព ំមនភាពចំាបាច់កែរងកា រយងរៅរេើភសររតាងន៊ីមួសៗ រៅកែរងកំណត់ក្តាជំន ំ8 

ជក្មះក៏រាស ក៏អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងជាក់ផ្សដងបានរយងរៅរេើឯកោ ភាគរក្ចើនផ្េេ រខៀវ   9 

សំផន បានចងអរេរង្គា ញរនាះផ្េ ។ កា រកក្ោសមួសផ្រររផេងរទ្ៀត រស់គាត់រេើឯកោ ទ្ធងំរនះ 10 

ព ំក្គរ់ក្គាន់កែរងកា រេិរស  កា សនែិាឋ ន រស់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងផ្េេបានផ្ផអករេើកា រក11 

ក្ោសសមរហ្ត ផេ និងក្តឹមក្តូវ រស់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងរេើឯកោ េផ្េេរនាះរេើស។ កា 12 

រចាទ្ក្រកាន់ រស់គាត់អំព៊ីកំហ្ សពាក់ពយនធរៅនឹងអតាិភាព និងេកខខណឌ  -- េកខណៈរេមើសថ្នរគាេ13 

នរយបាសកែរងកា ររងកើត និងក្រតិរតរិសហ្ក ណ៍ និងកា ាឋ នរ វើកា កែរងអំេរងរពេថ្ន ររកមុរជាក្រជា14 

 ិររតសយក្តូវរេិរស រចាេ។  15 

រគាេនរយបាសកំណត់រគាេរៅក្ករមជាក់ោក់ និងរទ្រញ្ញជ រ ៀរជ្ញពាហ៍្ពិពាហ៍្៖ ទ្ធក់ទ្ង16 

រៅនឹងរគាេនរយបាសកំណត់រគាេរៅក្ករមជាក់ោក់ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេសនែិាឋ នថា រខៀវ 17 

សំផន ព ំបានរង្គា ញថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងមនកំហ្ សកែរងកា សេ់រឃើញថា រគាេនរយបាស18 

កំណត់រគាេរៅយ៉ា ងទ្៉ូេំទ្៉ូោសរេើព ទ្ធោសនិក ជនជាតិចាម ជនជាតិរវៀតណាម ឬអត៊ីតទ្ធហាន 19 

និងអែក េឋកា ថ្ន ររោធា ណ េឋផ្ខម ។ សក្មរ់សំជ្ញងរហ្ត រពញរេញ ក្តូវបានពនយេ់កែរងោេ20 

េ៊ីកាជាោសេកខណ៍អកេ ។  21 

ទ្ធក់ទ្ងរៅនឹងរគាេនរយបាសសដ៊ីព៊ីរទ្រញ្ញជ រ ៀរជ្ញពាហ៍្ពិពាហ្៍ រខៀវ សំផន បានរេើក22 

រេើងថា ជាកា ព ំក្តឹមក្តូវ -- ជាកា ព ំជ្ញចរ វើរៅ ួច កែរងកា រង្គា ញអតាិភាពថ្នរគាេនរយបាសរេមើស23 

ពាក់ពយនធរៅនឹងកា រ ៀរចំ កា រ ៀរជ្ញពាហ្៍ពិពាហ៍្រាសរងខំ និងកា ក្រក្ពឹតរថ្នកា  ំរោភរសពសនាវៈ24 

កែរងរ ិរទ្រនះ។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេរេិរស អំណះអំណាងរនះ។ សក្មរ់សំជ្ញងរហ្ត រពញ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ក្កែរងត ោកា កមុរជា 
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ថ្ងៃទ្៊ី២២  ផ្ខកញ្ញក្   ឆ្ែ ំ២០២២  ទ្ំពយ  38 

រេញ ក្តូវបានពនយេ់កែរងោេេ៊ីការនះ។ កា រចាទ្ក្រកាន់កំហ្ ស រស់គាត់កែរងកា សេ់រឃើញពាក់ពយនធ1 

រៅនឹងអតាិភាព និងេកខខណឌ រេមើសថ្នរគាេនរយបាសាក់រទ្រញ្ញជ រ ៀរជ្ញពាហ៍្ពិពាហ្៍កែរងអំេរង2 

រពេថ្ន ររកមុរជាក្រជា ិររតសយក្តូវរេិរស រចាេ។  3 

[១១:២៦:២៧] 4 

កា  ួមចំផ្ណក រស់ រខៀវ សំផន៖ រញ្ញា ចំាបាច់ព៊ី េថ្ទ្រទ្ៀតថ្នសហ្ឧក្កិេឋកមម ួម គឺជារ់ពាក់5 

ពយនធរៅនឹងកា  ួមចំផ្ណក រស់ រខៀវ សំផន និងរចតនា រស់គាត់កែរងកា ច៉ូេ ួមកែរងរគាេរំណង ួម6 

រេមើស។ រខៀវ សំផន បានរេើករេើងថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបានសេ់រឃើញព ំក្តឹមក្តូវថា កា គាំ7 

ក្ទ្ រស់គាត់ កា ច៉ូេ ួម ឬ/និង កា  ួមចំផ្ណកកែរងទ្ិេឋភាពថ្នរគាេរំណង ួមផ្េេព ំផ្មនជារទ្រេមើស 8 

កែរងកា អន វតររេិវតរសងគមនិសមកែរងកមុរជា មនេកខណៈក្គរ់ក្គាន់រង្គា ញន៉ូវកា  ួមចំផ្ណកេេ់កា 9 

ក្រក្ពឹតរឧក្កិេឋកមមនានា ផ្េេជ្ញចពាក់ពយនធជាមួសនឹងរគាេរំណងរនាះ។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេ10 

 ំឭកថា កា  ួមចំផ្ណករនះជ្ញចរ វើរេើងតាមទ្ក្មង់ជារក្ចើន និងេ៉ូចបានកំណត់ព៊ីេំរ៉ូងរាសអងគជំន ំ11 

ជក្មះត ោកា កពំ៉ូេ ស៉ូមប៊ីសកមមភាពផ្េេតាមភិនភាគខ្ងរក្ៅព ំជារ់ពាក់ពយនធរៅនឹងកា ក្រក្ពឹតរ12 

ឧក្កិេឋកមមក៏រាស ក៏ជ្ញចក្តូវបានសកមកពិចា ណារៅរពេកំណត់រេើរញ្ញា ថារតើជនជារ់រចាទ្បាន ួម13 

ចំផ្ណកសំខ្ន់ផ្េ ឬយ៉ា ងណា។ ជ្ញក្សយសរហ្ត រនះអងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេរេិរស អំណះអំណាង14 

 រស់ រខៀវ សំផន ផ្េេថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងព ំជ្ញចពិចា ណារេើសកមមភាពផ្េេតាមភិនភាគ15 

ខ្ងរក្ៅបានកំណត់រគាេរៅរេើកា អន វតររេិវតរសងគមនិសម ផ្េេខ សព៊ីកា ក្រក្ពឹតររទ្ឧក្កិេឋជាក់16 

ោក ់ រៅរពេកំណត់ថា គាត់បាន ួមចំផ្ណកយ៉ា ងសំខ្ន់េេ់កា ជំ  ញរគាេរំណង ួមរេមើសថ្នសហ្17 

ឧក្កិេឋកមម ួមរនាះ។  18 

[១១:២៨:១៩] 19 

ក្រហាក់ក្រផ្ហ្េគាែ រនះផ្េ  អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេរេិរស ោ ណា រស់ រខៀវ សំផន 20 

ផ្េេបានរេើករេើងថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងជាចំាបាច់បានាក់ឱ្យគាត់ ទ្ទ្ួេខ សក្តូវជាក្ករម ឬ21 

ពិ  ទ្ធភាព រស់សមគម ព៊ីរក្ពាះតាមកា ពិនិតយរៅរេើោេក្កមអងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងរឃើញថា 22 

អងគជំន ំជក្មះចាស់ណាស់បានផ្ផអករេើកា សនែិាឋ ន រស់ខេួនអំព៊ីកា  ួមចំផ្ណកសំខ្ន់កែរងសហ្ឧក្កិេឋ23 

កមម ួមរៅរេើសកមមភាព ឬអំរពើផ្ទទ េ់ខេួន រស់គាត់ ផ្េេខ សគាែ ព៊ីអំរពើ រស់អែកេថ្ទ្។ កា រចាទ្ក្រកាន់24 

 រស់ រខៀវ សំផន អំព៊ីកំហ្ សពាក់ពយនធរៅនឹងកា  ួមចំផ្ណកសំខ្ន់ រស់គាត់កែរងរគាេរំណង ួមរេមើស 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ក្កែរងត ោកា កមុរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេៈ ក្រកាសោេេ៊ីកា 
សំណ ំរ ឿងក្ពហ្មទ្ណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ងៃទ្៊ី២២  ផ្ខកញ្ញក្   ឆ្ែ ំ២០២២  ទ្ំពយ  39 

ថ្នសហ្ឧក្កិេឋកមម ួម ក្តូវរេិរស រចាេ។  1 

កា េឹងនិងរចតនា រស់ រខៀវ សំផន៖ ទ្ធក់ទ្ងរៅនឹងរញ្ញា ថារតើគាត់បានេឹង និងមនរចតនា2 

ចង់ឱ្យកា ក្រក្ពឹតរឧក្កិេឋកមមជាម៉ូេាឋ នរកើតរេើងតាម សៈរគាេរំណង ួម ផ្េ ឬយ៉ា ងណា រខៀវ សំផន 3 

បានជំទ្ធស់រៅនឹងកា សេ់រឃើញរនះ និងបានរផ្នាមថា រគាេរំណង ួមរនះព ំផ្មនជារទ្រេមើស។ រខៀវ 4 

សំផន ព ំបានរេិរស ថា គាត់ជា -- គាត់និងសមជិកេថ្ទ្រទ្ៀតថ្នក្ករមរនាះ បាន ួមចំផ្ណករចតនា ួម5 

កែរងកា ផ្ក្រកាេ សក្ររទ្សកមុរជារៅជាសងគមរ វើកសិកមមគាម នកា ផ្រងផ្ចកវណណ ៈ ខេួនទ្៊ីពឹងខេួន តាម សៈ6 

រេិវតរសងគមនិសម រ៉ា ផ្នរគាត់រៅផ្តទ្ទ្៉ូចថា ពួករគព ំផ្េេមនរំណងក្រក្ពឹតររទ្ឧក្កិេឋជាេកខណៈ7 

រ គគេ ឬជាក្ករម និងថា រគាេរំណង ួម រស់ពួករគមនេកខណៈសេូតក្តង់ និងរេើមប៊ីអតាក្ររយជន៍8 

ក្រជាជនកមុរជាទ្ធងំម៉ូេ។ រខៀវ សំផន បានអះជ្ញងថា រទ្ឧក្កិេឋណាមួសផ្េេជ្ញចរកើតរេើងកែរង9 

េំរណើ កា ថ្នកា អន វតររគាេរំណង ួម ព ំជារ់ពាក់ពយនធ និងបានរកើតរេើងរាសគាត់ព ំបានេឹង ឬបាន10 

ច៉ូេ ួម។  11 

[១១:៣០:៣០] 12 

តាមកា ពិនិតយរេើោេក្កមអងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងរឃើញថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបាន13 

ពិនិតយរពញរេញ និងបានអន វតរេកខខណឌ តក្មូវអតររនាមយតិថ្នសហ្ឧក្កិេឋកមម ួមសក្មរ់រទ្ឧក្កិេឋ14 

ន៊ីមួសៗផ្េេបានរចាទ្ក្រកាន់រនាះ។ រផ្នាមរេើរនះ អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបានពិនិតយរញ្ញា រនះទ្ធក់15 

ទ្ងរៅនឹងកា េឹង រស់ រខៀវ សំផន ផ្េេក្តូវបានាក់ឱ្យទ្ទ្ួេខ សក្តូវកែរងនាមជារមេឹកនាជំាន់ខុស់ 16 

និងអែកច៉ូេ ួមយ៉ា ងសកមមរៅកែរងោា រយនផ្េេជាររះេ៉ូងថ្នរកេក មមរសន៊ីសរកមុរជា និងមនទ្ំនាក់ទ្ំនង17 

យ៉ា ងជិតសែិទ្ធជាមួសរមេឹកនាកំំព៉ូេៗរនាះ។ រាសផទរសព៊ីកា អះជ្ញង រស់ រខៀវ សំផន ផ្េេថា អងគ18 

ជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបានាក់កា ទ្ទ្ួេខ សក្តូវផ្ផែកក្ពហ្មទ្ណឌ តាម សៈអំរពើ រស់អែកេថ្ទ្មករេើគាត់19 

រាសព ំក្តឹមក្តូវ។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេសេ់រឃើញថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបានពិចា ណា 20 

-- បានសនែិាឋ នរចតនា រស់គាត់រចញព៊ីសកមមភាព និងអំរពើផ្ទទ េ់ រស់គាត់។  21 

អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេសរងកតរឃើញថា កែរងកា សនែិាឋ នថា រខៀវ សំផន មនធាត ផេ ំ22 

អតររនាមយតិតក្មូវរក្កាមសហ្ឧក្កិេឋកមម ួម អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបានពិចា ណាចាស់ោស់ថា គាត់23 

បានេឹងរាសផ្ទទ េ់រៅរពេអំរពើ -- អំព៊ីកា ក្រក្ពឹតរឧក្កិេឋកមម និងបាន ួមចំផ្ណករចតនាកែរងកា ក្រក្ពឹតរ 24 

ជាមួសនឹងសហ្សមជិកសហ្ឧក្កិេឋកមម ួមេថ្ទ្រទ្ៀត។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ក្កែរងត ោកា កមុរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេៈ ក្រកាសោេេ៊ីកា 
សំណ ំរ ឿងក្ពហ្មទ្ណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ងៃទ្៊ី២២  ផ្ខកញ្ញក្   ឆ្ែ ំ២០២២  ទ្ំពយ  40 

កំហ្ សមួសចំនួនផ្េេ រខៀវ សំផន រចាទ្ក្រកាន់ពាក់ពយនធរៅនឹងកា សេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំ1 

ជក្មះោោេំរ៉ូងអំព៊ីកា េឹង រស់គាត់រៅរពេរនាះ និងរចតនា ួមកែរងកា ក្រក្ពឹតរឧក្កិេឋកមមតាមសហ្2 

ក ណ៍និងកា ាឋ នរ វើកា  មនទ៊ី សនរិស ខ និងរេើក្ករមជាក់ោក់ េ៉ូចជា ជនជាតិចាម ព ទ្ធោសនិក និងជន3 

ជាតិរវៀតណាម និងអត៊ីតអែក េឋកា ថ្ន ររោធា ណ េឋផ្ខម  ក្តូវរេិរស រចាេ។ សក្មរ់សំជ្ញង4 

រហ្ត រពញរេញ ក្តូវបានពនយេ់កែរងោេេ៊ីកាជាោសេកខណ៍អកេ ។ 5 

[១១:៣២:៥៥] 6 

អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេរេិរស ក្រហាក់ក្រផ្ហ្េគាែ រនះផ្េ ន៉ូវអំណះអំណាង រស់ រខៀវ 7 

សំផន ផ្េេថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងមនកំហ្ សកែរងកា សនែិាឋ នថា គាត់បានេឹង និងមនរចតនា8 

កែរងកា ក្រក្ពឹតរឧក្កិេឋកមមកែរងកា ាក់រញ្ញជ រ ៀរជ្ញពាហ្៍ពិពាហ្៍។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេបានរាះ9 

ក្ោសរៅកែរងោេេ៊ីការពញរេញជាោសេកខណ៍អកេ ន៉ូវអំណះអំណាង  រស់ រខៀវ សំផន ផ្េេ10 

គាកំ្ទ្កា រេើករេើងទ្ធងំរនះ ផ្េេភាគរក្ចើនថ្នអំណះអំណាងរនះ ក្តឹមផ្តជាកា រកក្ោសមួសផ្ររ11 

រផេងរេើភសររតាង។ អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន អំព៊ីកំហ្ សរនះ ក្តូវរេិរស រចាេ។ 12 

ភាពជ្ញចអន វតរបានថ្នកា ទ្ទ្ួេខ សក្តូវសហ្ឧក្កិេឋកមម ួមរេើរទ្ឧក្កិេឋផ្េេបានក្រក្ពឹតររេើង13 

រាសរចតនាក្ររយេ៖ រាសោ រញ្ញា  -- រាសោ ជារញ្ញា ច ងរក្កាសពាក់ពយនធរៅនឹងសហ្ឧក្កិេឋ14 

កមម ួម អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេបានកំណត់តាមគំនិតផរួចរផរើម រស់ខេួនថា អងគជំន ំជក្មះោោ15 

េំរ៉ូងបានកំណត់ -- បានក្រក្ពឹតរកំហ្ សកែរងកា រញ្ញជ ក់ និងអន វតរចារ់ទ្ធក់ទ្ងរៅនឹងកា ទ្ទ្ួេខ ស16 

ក្តូវសហ្ឧក្កិេឋកមម ួមសក្មរ់រទ្ឧក្កិេឋផ្េេក្តូវបានក្រក្ពឹតររាសរចតនាក្ររយេ។ ររើរទ្ធះរ៊ីជាព ំ17 

មនភាគ៊ីណាមួសបានរេើករញ្ញា រនះរៅរណដ ឹងោទ្ កខក៏រាស ក៏រទ្ធះជាយ៉ា ងណាកដ៊ីអងគជំន ំជក្មះ18 

ត ោកា កំព៉ូេចាត់ទ្ កថា ជាកា ចំាបាច់កែរងកា រាះក្ោសរញ្ញា រនះរាសោ មនោ ៈសំខ្ន់ទ្៉ូរៅ19 

សក្មរ់ស តរិោស្តសរ រស់ អ.វ.ត.ក.ផ្េ ។  20 

[១១:៣៤:៣៨] 21 

អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបានកំណត់ថា េកខខណឌ តក្មូវថ្នកក្មិតរចតនារក្កាមសហ្ឧក្កិេឋកមម22 

 ួមទ្ក្មង់មួសគឺរចតនាក្ររយេ -- និងថារចតនាក្ររយេ -- (មដងរទ្ៀត) អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូង23 

បានកំណត់ថា េកខខណឌ តក្មូវថ្នកក្មិតរចតនារក្កាមសហ្ឧក្កិេឋកមម ួមទ្ក្មង់មួស គឺរចតនាផ្ទទ េ់ និង24 

ថារចតនាក្ររយេ ព ំក្គរ់ក្គាន់សក្មរ់កា សេ់រឃើញអំព៊ីសហ្ឧក្កិេឋកមម ួមចំរពាះម ខ អ.វ.ត.ក 25 
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រនាះរទ្។ ជាេទ្ធផេ អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបានសនែិាឋ នថា រទ្ឧក្កិេឋថ្នអំរពើមន សេោតកែរង1 

ឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេជាតិផ្េេក្តូវបានក្រក្ពឹតររេើងរាសរចតនាក្ររយេ ព ំសាិតកែរងរគាេរំណង2 

 ួមថ្នសហ្ឧក្កិេឋកមម ួម និងជ្ញក្សយសរហ្ត រនះបានរ វើរេើង -- បានរ វើកា វិភាគរេើកា ទ្ទ្ួេខ សក្តូវ3 

 រស់ រខៀវ សំផន ចំរពាះរទ្ឧក្កិេឋរនះរក្កាមទ្ំហ្ ំ -- រក្កាមទ្ក្មង់ថ្នកា ទ្ទ្ួេខ សក្តូវថ្នកា ជួស4 

ទ្ំន ករក្មរងជំនួសវិញ។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេសេ់រឃើញថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងមន5 

កំហ្ សរាសោ ព ំបានរអើរពើរេើកា កំណត់ រស់អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេកែរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ 6 

ផ្េេថា ជនជារ់រចាទ្ជ្ញចក្តូវបានាក់ឱ្យទ្ទ្ួេខ សក្តូវសក្មរ់រទ្ឧក្កិេឋផ្េេព ំផ្មនជារចតនាផ្ទទ េ់ 7 

រ៉ា ផ្នរក្តូវបាន ួមរញ្ចូេតាម សៈរគាេរំណង ួមថ្នសហ្ឧក្កិេឋកមម ួម។  8 

ទ្ធក់ទ្ងនឹងរញ្ញា រនះ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេ ំឭកកា សេ់រឃើញ រស់ខេួនកែរងសំណ ំរ ឿង 9 

០០២/០១ថា កា ទ្ទ្ួេខ សក្តូវរក្កាមសហ្ឧក្កិេឋកមម ួមសក្មរ់រទ្ឧក្កិេឋផ្េេព ំសាិតកែរងរគាេរំណង10 

 ួម េ៉ូចជាសហ្ឧក្កិេឋកមម ួមទ្ក្មង់ទ្៊ីរ៊ី ព ំផ្មនជាកា  -- ព ំផ្មនជាផ្ផែកថ្នចារ់ទ្ំរនៀមទ្មេ រ់អនរ ជាតិ11 

កែរងឆ្ែ ំ១៩៧៥ និងថា កា ទ្ទ្ួេខ សក្តូវរក្កាមសហ្ឧក្កិេឋកមម ួមចំរពាះម ខ អ.វ.ត.ក ជ្ញចក្តឹមផ្តមន12 

អតាិភាពសក្មរ់រទ្ឧក្កិេឋផ្េេសាិតកែរងវិោេភាពថ្នរគាេរំណង ួមរ៉ា រណាណ ះ។ អងគជំន ំជក្មះោោ13 

េំរ៉ូងបានសនែិាឋ នរាសព ំក្តឹមក្តូវថា ក្តឹមផ្តកា េឹងជាម នថាមនកា ក្រក្ពឹតររទ្ឧក្កិេឋ រទ្ឧក្កិេឋរនាះ14 

ជាសវយសក្រវតរិព ំសាិតកែរងវិោេភាពថ្នរគាេរំណង ួមរេើស។ រនះជាកា ព ំរអើរពើរៅរេើោា នកា ណ៍15 

ផ្េេកា ក្រក្ពឹតរឧក្កិេឋកមមរនាះ ក្តូវបានសេ់ក្ពមជា ួម និងរាសរចតនាព៊ីសំណាក់អែកច៉ូេ ួមថ្នសហ្16 

ឧក្កិេឋកមម ួមទ្ធងំអស់។ កែរងោា នភាពរនះ រាសោ អែកច៉ូេ ួមសហ្ឧក្កិេឋកមម ួមទ្ធងំអស់បាន ួម17 

ចំផ្ណកកា ឯកភាព រស់ខេួនពាក់ពយនធរៅនឹងកា ក្រក្ពឹតរឧក្កិេឋកមមរាសរចតនាក្ររយេ កែរងកា ជំ  ញ18 

រគាេរំណង ួម ឧក្កិេឋកមមរនាះក្តូវបាន ួមរញ្ចូេតាម សៈរគាេរំណង ួមរនាះ។  19 

[១១:៣៧:៥៦] 20 

កំហ្ ស រស់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបាននារំៅ កកា កំណត់ថា អំរពើមន សេោតផ្េេក្តូវ21 

បានក្រក្ពឹតររេើងរាសរចតនាក្ររយេរៅតាមទ្៊ីតាងំខ្ងរក្កាមរនាះ ព ំសាិតកែរងវិោេភាពថ្នរគាេ22 

រំណង ួម េ៉ូចជា សហ្ក ណ៍ក្តាកំក់ កា ាឋ នរ វើកា ទ្ំនរ់១មករ កា ាឋ នរ វើកា ទ្ំនរ់ក្តពាងំងម 23 

កា ាឋ នោងសង់ក្ពោនសនររហាះរខតរកំពង់ឆ្ែ ំង មនទ៊ី សនរិស ខស-២១ មនទ៊ី សនរិស ខក្កាងំតាចាន ់ និង24 

មនទ៊ី សនរិស ខភែំរក្កាេ។ អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបានកំណត់ថា រខៀវ សំផន មនពិ  ទ្ធភាពរាសោ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ក្កែរងត ោកា កមុរជា 
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កា ជួសទ្ំន ករក្មរងអំរពើមន សេោតទ្ធងំរនាះរាសរចតនាក្ររយេ។ សក្មរ់សំជ្ញងរហ្ត រពញ1 

រេញ ក្តូវបានពនយេ់កែរងោេេ៊ីការនះ។  2 

អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេសេ់រឃើញថា រទ្ឧក្កិេឋកែរងឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេជាតិថ្នអំរពើ 3 

មន សេោតរាសរចតនាក្ររយេរៅតាមទ្៊ីតាំងទ្ធងំរនះ ក្តូវបាន ួមរញ្ចូេតាម សៈរគាេរំណង ួម4 

ថ្នសហ្ឧក្កិេឋកមម ួម និងថា រខៀវ សំផន បាន ួមចំផ្ណកយ៉ា ងសកមម -- យ៉ា ងសំខ្ន់េេ់រគាេរំណង5 

រនាះរាសបាន ួមចំផ្ណករចតនាកែរងកា ក្រក្ពឹតរឧក្កិេឋកមមរនះ ខណៈរពេបានេឹងអំព៊ីភវន៊ីសភាពខុស់6 

ថ្នកា ោេ រ់រនាះ។  7 

មនទ៊ី សនរិស ខភែំរក្កាេ ក្តូវបានេករចញព៊ីកា វិភាគរនះ ព៊ីរក្ពាះេ៉ូចបានពិភាកាខ្ងរេើ អងគ8 

ជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេបានរេិរស កា សេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងផ្េេថា រទ្ឧក្កិេឋ9 

កែរងរទ្ឧក្កិេឋក្រឆំ្ងមន សេជាតិថ្នអំរពើមន សេោត ក្តូវបានរង្គា ញពាក់ពយនធនឹងទ្៊ីតាងំរនាះ។ ជ្ញក្សយស10 

រហ្ត រនះ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេរ វើកា ផ្កផ្ក្រទ្ក្មង់ថ្នកា ទ្ទ្ួេខ សក្តូវព៊ីកា ជួសទ្ំន ករក្មរង11 

រៅជាសហ្ឧក្កិេឋកមម ួម សក្មរ់រទ្ឧក្កិេឋកែរងឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេជាតិថ្នអំរពើមន សេោតរាស12 

រចតនាក្ររយេរៅសហ្ក ណ៍ក្តាកំក់ កា ាឋ នរ វើកា ទ្ំនរ់១មករ កា ាឋ នរ វើកា ទ្ំនរ់ក្តពាងំងម 13 

កា ាឋ នោងសង់ក្ពោនសនររហាះរខតរកំពង់ឆ្ែ ំង មនទ៊ី សនរិស ខស-២១ និងមនទ៊ី សនរិស ខក្កាំងតាចាន់។ 14 

ជ្ញក្សយសរហ្ត រនះ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេព ំរ វើកា ពិចា ណារៅរេើកា រេើករេើងេថ្ទ្រទ្ៀត រស់ 15 

រខៀវ សំផន ពាក់ពយនធរៅនឹងកា ជួសទ្ំន ករក្មរងរេើស។  16 

[១១:៤០:៣២] 17 

កា ាក់រទ្ធស៖ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេ ំឭកថា រខៀវ សំផន រចចររបនែកំព ងអន វតររទ្ធស18 

ជារ់ពនធនាគា អស់មួសជ៊ីវិតផ្េេជារទ្ធសអតិរ មរៅចំរពាះម ខ អ.វ.ត.ក  ផ្េេបានាក់រាសអងគ19 

ជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងកែរងសំណ ំរ ឿងរេខ០០២/០១ និងក្តូវបានតមកេ់រៅេំណាក់កាេរណដ ឹងោទ្ កខ។ 20 

រាសោ សំណ ំរ ឿង០០២/០១ និងសំណ ំរ ឿង០០២/០២ ផ្េេក្តូវបានរចាទ្ក្រកាន់ាច់រាសផ្េកព៊ី21 

គាែ  រ៉ា ផ្នររកើតរចញព៊ីេ៊ីការញ្ជូនរៅជំន ំជក្មះផ្តមួសផ្េេក្តូវបានរំផ្រកកិចចេំរណើ កា ន៊ីតិវិ ៊ី រេើមប៊ីអតា-22 

ក្ររយជន៍ង្គសក្សួេចាត់ផ្ចងកា ជំន ំជក្មះ និងរាសផ្ផអករេើរញ្ញា ស ខភាព និងវ័សចាស់ជរ រស់23 

ជនជារ់រចាទ្ទ្ធងំអស់។ ររើរទ្ធះរ៊ីជាមនទ្ំនាក់ទ្ំនងគាែ ក៏រាស ក៏រ ឿងកដ៊ីរនះបានរាះក្ោសរាសអងគ24 

រហ្ត រផេងគាែ ផ្េេក្តូវបានវិនិចិយសកែរងកា ជំន ំជក្មះចំនួនព៊ី  ផ្េេររងកើតឱ្យមនផ្ផែកសរក្មចរសចកដ៊ីាច់25 
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រាសផ្េកព៊ីគាែ  ផ្េេន៊ីមួសៗក្តូវតក្មូវឱ្យមនកា ាក់រទ្ធសរផេងគាែ  រនាទ រ់ព៊ី ករឃើញពិ  ទ្ធភាព។ 1 

សក្មរ់រហ្ត ផេរនះ អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងបានាក់រទ្ធស រខៀវ សំផន ឱ្យជារ់ពនធនាគា អស់មួស2 

ជ៊ីវិតសក្មរ់រទ្ឧក្កិេឋផ្េេគាត់ក្តូវបានសរក្មចាក់ពិ  ទ្ធភាព កែរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ រហ្ើសអងគ3 

ជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេតមកេ់កា ាក់រទ្ធសរនះ។  4 

អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេចាត់ទ្ កកា ាក់រទ្ធសអស់មួសជ៊ីវតិ ផ្េេបានរ វើរេើងកែរងសំណ ំ5 

រ ឿង០០២/០២ ជាកា សមក្សរ រាសផ្ផអករេើកាេៈរទ្សៈទ្ធងំអស់  ួមទ្ធងំក្ពឹតរិកា ណ៍េ៏មហារោក6 

នាេកមម និងវិោេភាពថ្នពយសនកមមផ្េេបានរងករេើងរាស រខៀវ សំផន។ រទ្ធះជាយ៉ា ងណាកដ៊ី កែរង 7 

កាេៈរទ្សៈរនះ រាសរផ្នាមរៅរេើកា តមកេ់រទ្ធសជារ់ពនធនាគា អស់មួសជ៊ីវិតកែរងរ ឿងកដ៊ីរនះ អងគ8 

ជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេតមកេ់រសចកដ៊ីសរក្មច រស់អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងផ្េេបានាក់រទ្ធសជារ់9 

ពនធនាគា អស់មួសជ៊ីវិតកែរងរ ឿងកដ៊ីរចចររបនែ ក្តួតគាែ ជាមួសរៅនឹងរទ្ធសាក់ពនធនាគា អស់មួសជ៊ី វិត10 

ផ្េេបានាក់ -- ផ្េេបានក្រកាសកែរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ក្សរតាមមក្តា១៣៨ ថ្នក្កមក្ពហ្មទ្ណឌ11 

កមុរជា។  12 

[១១:៤៣:១៤] 13 

រទ្ធះជាយ៉ា ងណាកដ៊ី រខៀវ សំផន បានរេើកកា ជំទ្ធស់ជារក្ចើនរៅនឹងភាពក្តឹមក្តូវថ្នកា ាក់14 

រទ្ធសរាសអងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងកែរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២។ រខៀវ សំផន បានអះជ្ញងថា អងគជំន ំ15 

ជក្មះោោេំរ៉ូងមនកំហ្ សកែរងកា ពិពណ៌នារគាេរំណងរឋមថ្នកា ាក់រទ្ធស និងថាអងគជំន ំជក្មះ16 

ោោេំរ៉ូងមនកំហ្ សកែរងកា វាសតថ្មេអំព៊ីភាព ៃន់ ៃ ថ្នរទ្ឧក្កិេឋតាម សៈកា ាក់រញ្ចូេកា វិភាគ17 

 រស់ខេួនន៉ូវរទ្ឧក្កិេឋផ្េេគាត់ព ំក្តូវបានរចាទ្ក្រកាន់ និងថាអងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងមនកំហ្ សកែរង18 

កា វាសតថ្មេរេើកតារ ទ្មៃន់រទ្ធស  ួមទ្ធងំកា គិតរញ្ចូេព៊ី េងន៉ូវតួនាទ្៊ី រស់គាត់ថ្នសិទ្ធិអំណាច និង19 

ឥទ្ធិពេថា ជាកតារ ទ្មៃន់រទ្ធសទ្ធក់ទ្ងរៅនឹងភាព ៃន់ ៃ ថ្នរទ្ឧក្កិេឋ និងច ងរក្កាស អងគជំន ំជក្មះ20 

ោោេំរ៉ូងមនកំហ្ សកែរងកា វាសតថ្មេរេើកតារ សក្មេរទ្ធស។ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេបាន21 

ពិចា ណារាសហ្មត់ចត់ន៉ូវកា អះជ្ញងន៊ីមួសៗទ្ធងំរនាះ និងចាត់ទ្ កថា គាម នម៉ូេាឋ នគាកំ្ទ្។ ក ណ៊ី22 

រេើកផ្េងផ្តមួសគត់ គឺកា អះជ្ញងថា អងគជំន ំជក្មះោោេំរ៉ូងមនកំហ្ សកែរងកា វាសតថ្មេរេើភាព23 

 ៃន់ ៃ ថ្នរទ្ឧក្កិេឋផ្េេក្តូវបានក្រក្ពឹតររេើង រាសបាន ួមរញ្ចូេរទ្ឧក្កិេឋផ្េេ រខៀវ សំផន ព ំក្តូវ24 

បានរចាទ្ក្រកាន់ និងគិត -- និងកា គិតរញ្ចូេព៊ី េងថ្នតួនាទ្៊ី រស់ រខៀវ សំផន ថ្នសិទ្ធិអំណាច និង 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ក្កែរងត ោកា កមុរជា 
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ឥទ្ធិពេ។ ររើរទ្ធះជា អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេសរក្មចថា កា រ វើេ៉ូរចាែ ះគឺជាកំហ្ សក៏រាស ក៏អងគ1 

ជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេសនែិាឋ នថា កែរងកាេៈរទ្សៈថ្នរ ឿងកដ៊ីរនះ កា ពិចា ណារនាះព ំបានរណាដ េឱ្យ2 

កា ក្រកាសរទ្ធសច ងរក្កាសរៅជាព ំសមក្សរ ឬមិនស តរិ ម៌ណាមួសរេើស។ 3 

[១១:៤៥:២១] 4 

ផ្ផែកសរក្មចរសចកដ៊ី៖ រយងតាមសំជ្ញងរហ្ត ខ្ងរេើ អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេសរក្មច៖ 5 

រាសអន រោមមក្តា ៤(១)(ខ) ថ្នកិចចក្ពមរក្ពៀង អ.វ.ត.ក មក្តា ១៤ងម៊ី(១)(ខ) និង ៣៦ងម៊ី ថ្នចារ់6 

សដ៊ីព៊ីកា ររងកើត អ.វ.ត.ក និងវិធាន ១១១ ថ្នវិធានថ្ផទកែរង កត់សមគ េ់រេើោ ណាជាោសេកខណ៍7 

អកេ ន៊ីមួសៗ រស់ភាគ៊ីរេើរណដ ឹងោទ្ កខ និងអំណះអំណាងផ្េេបានរង្គា ញរៅរពេសវនាកា ថ្ងៃទ្៊ី8 

១៦ េេ់ ទ្៊ី១៩ ផ្ខស៊ីហា ឆ្ែ ំ២០២១។ ទ្ទ្ួេសកផ្ផែកខេះ និងរេិរស ផ្ផែកខេះ ថ្នរណដ ឹងោទ្ កខ រស់ 9 

រខៀវ សំផន ផ្េេកែរងរនាះ ពាក់ពយនធរៅនឹងអងគរហ្ត ថ្នកា ោេ រ់ផ្េេបានរកើតរេើងរៅសហ្ក ណ៍10 

ក្តាកំក់ កា ាឋ នរ វើកា ទ្ំនរ់ក្តពាងំងម កា ាឋ នរ វើកា ទ្ំនរ់១មករ កា ាឋ នោងសង់ក្ពោនសនររហាះ11 

រខតរកំពង់ឆ្ែ ំង មនទ៊ី សនរិស ខស-២១ និងមនទ៊ី សនរិស ខក្កាំងតាចាន់។ រេិរស កា ាក់ពិ  ទ្ធភាពរេើ រខៀវ 12 

សំផន ព៊ីរទ្ជួសទ្ំន ករក្មរង រៅកែរងឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេជាតិថ្នអំរពើមន សេោត រាសរចតនា13 

ក្ររយេ  និងផ្កផ្ក្រក្ររភទ្គតិស តរថ្នរទ្រេមើស រាសសរក្មចាក់ពិ  ទ្ធភាពរេើ រខៀវ សំផន ព៊ីរទ្14 

មន សេោតរាសរចតនាក្ររយេ រៅកែរងឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេជាតិតាម សៈសហ្ឧក្កិេឋកមម ួម  15 

 វិញ។  16 

[១១:៤៧:១០] 17 

ពាក់ពយនធរៅនឹងអងគរហ្ត ថ្នកា ោេ រ់ផ្េេបានរកើតរេើងរៅមនទ៊ី សនរិស ខភែំរក្កាេ។ រេិរស  18 

កា ាក់ពិ  ទ្ធភាពរេើ រខៀវ សំផន ព៊ីរទ្មន សេោត រៅកែរងឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេជាតិ។ ពាក់ពយនធ19 

រៅនឹងអងគរហ្ត ថ្នកា រ វើទ្ កខរ ករមែញរៅកា ាឋ នរ វើកា ទ្ំនរ់១មករ៖ រេិរស  កា ាក់ពិ  ទ្ធភាពរេើ 20 

រខៀវ សំផន ព៊ីរទ្រ វើទ្ កខរ ករមែញរាសោ ម៉ូេរហ្ត នរយបាសរៅកែរងឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេជាតិ21 

រេើក្រជាជនងម៊ី។ ពយនធរៅនឹងអងគរហ្ត ថ្នកា សមេ រ់ជនជាតិចាមផ្េេបានរកើតរេើងរៅភ៉ូមិក្ទ្ធ វតរអ៉ូ 22 

ក្តកួន និងកា សមេ រ់ជនជាតិរវៀតណាមកែរងរខតរោវ សរ ៀង កែរងផ្េនទ្ឹក រស់កមុរជាក្រជា ិររតសយ 23 

កែរងរខតរកំពង់ឆ្ែ ំង រៅវតរខាច់ និងរខតរក្ករចះ ក្ពមទ្ធងំមនទ៊ី សនរិស ខអ៉ូ កផ្នេង៖ តមកេ់ កា ាក់ពិ  ទ្ធ24 

ភាពរេើ រខៀវ សំផន ព៊ីរទ្កា សមេ រ់ ង្គគ េ រៅកែរងឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេជាតិ។ ពាក់ពយនធរៅនឹងអងគ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ក្កែរងត ោកា កមុរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេៈ ក្រកាសោេេ៊ីកា 
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ថ្ងៃទ្៊ី២២  ផ្ខកញ្ញក្   ឆ្ែ ំ២០២២  ទ្ំពយ  45 

រហ្ត ថ្នកា រ វើកា រាសរងខំ រស់អែកជារ់ឃ ំរៅមនទ៊ី សនរិស ខភែំរក្កាេ៖ តមកេ់កា ាក់ពិ  ទ្ធភាពរេើ 1 

រខៀវ សំផន ព៊ីរទ្កា ាក់ឱ្យរៅជាទ្ធសក  រៅកែរងឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេជាតិ។ 2 

[១១:៤៨:៤៦] 3 

ពាក់ពយនធរៅនឹងអងគរហ្ត ថ្នកា និ រទ្សក្រជាជនរវៀតណាមរចញព៊ីក្សរកក្តាកំក់ និងព៊ីរខតរថ្ក្ព4 

ផ្វង៖ តមកេ់ កា ាក់ពិ  ទ្ធភាពរេើ រខៀវ សំផន ព៊ីរទ្កា និ រទ្សជនជាតិរវៀតណាម រៅកែរងឧក្កិេឋកមម5 

ក្រឆំ្ងមន សេជាតិ។ ពាក់ពយនធរៅនឹងអងគរហ្ត ថ្នកា រ វើបារផេូវចិតរ និងផេូវកាសរេើជនជាតិចាមរៅភ៉ូមិ6 

ក្ទ្ធ៖ តមកេ់ កា ាក់ពិ  ទ្ធភាពរេើ រខៀវ សំផន ព៊ីរទ្កា រ វើទ្ធ  ណកមម រៅកែរងឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេ7 

ជាតិ។  8 

ពាក់ពយនធរៅនឹងអងគរហ្ត ថ្នកា ក្រក្ពឹតររៅរេើជនជាតិចាម និងកា ចាត់ទ្ កថាជាសក្តូវពិត ឬ9 

តាមកា សនមត រស់រកេក មមរសន៊ីសដកមុរជា  ួមទ្ធងំអត៊ីតទ្ធហាន និងអែក េឋកា ថ្ន ររោធា ណ េឋផ្ខម  10 

និងក្រជាជនងម៊ីរៅសហ្ក ណ៍ក្តាកំក់ កា ាឋ នរ វើកា ទ្ំនរ់ក្តពាងំងម កា ាឋ នរ វើកា ទ្ំនរ់១មករមិនជារ់11 

ពាក់រៅនឹងក្រជាជនងម៊ី កា ាឋ នោងសង់ក្ពោនសនររហាះរខតរកំពង់ឆ្ែ ំង មនទ៊ី សនរិស ខ ស-២១ មនទ៊ី 12 

សនរិស ខក្កាងំតាចាន់ មនទ៊ី សនរិស ខអ៉ូ កផ្នេង និងមនទ៊ី សនរិស ខភែំរក្កាេ៖ តមកេ់ កា ាក់ពិ  ទ្ធភាពរេើ 13 

រខៀវ សំផន ព៊ីរទ្កា រ វើទ្ កខរ ករមែញរាសោ ម៉ូេរហ្ត នរយបាស រៅកែរងឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេ14 

ជាតិ។ ពាក់ពយនធរៅនឹងអងគរហ្ត ថ្នកា រ ើសរអើងរេើជនជាតិចាម៖ តមកេ់កា ាក់ពិ  ទ្ធភាពរេើ រខៀវ សំ15 

ផន  ព៊ីរទ្កា រ វើទ្ កខរ ករមែញរាសោ ម៉ូេរហ្ត ោសនាកែរងឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេជាតិ។ ពាក់ពយនធ16 

រៅនឹងអងគរហ្ត ថ្នកា រ ើសរអើងចំរពាះព ទ្ធោសនិក និងក្ពះសងឃថ្នព ទ្ធោសនា៖ តមកេ់ កា ាក់ពិ  ទ្ធ17 

ភាពរេើ រខៀវ សំផន ព៊ីរទ្កា រ វើទ្ កខរ ករមែញរាសោ ម៉ូេរហ្ត ោសនារៅកែរងឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ង18 

មន សេជាតិ។ 19 

ពាក់ពយនធរៅនឹងអងគរហ្ត ថ្នកា រ ើសរអើងជនជាតិរវៀតណាមរៅសហ្ក ណ៍ក្តាកំក់ មនទ៊ី សនរិ-20 

ស ខស-២១ មនទ៊ី សនរិស ខអ៉ូ កផ្នេង និងរខតរថ្ក្ពផ្វង និងោវ សរ ៀង៖ តមកេ់កា ាក់ពិ  ទ្ធភាពរេើ រខៀវ 21 

សំផន ព៊ីរទ្កា រ វើទ្ កខរ ករមែញរាសោ ម៉ូេរហ្ត ព៉ូជោសន៍ រៅកែរងឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេជាតិ។ 22 

ពាក់ពយនធរៅនឹងអងគរហ្ត ថ្នកា រ វើឱ្យបាត់ខេួនរៅសហ្ក ណ៍ក្តាកំក់ មនទ៊ី សនរិស ខក្កាំងតាចាន់  23 

និងមនទ៊ី សនរិស ខភែំរក្កាេ៖ តមកេ់កា ាក់ពិ  ទ្ធភាពរេើ រខៀវ សំផន ព៊ីរទ្អំរពើអមន សេ ម៌េថ្ទ្រទ្ៀត  24 

រៅកែរងឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេជាតិ តាម សៈអំរពើផ្េេក្តូវបានចាត់ទ្ កថាជាកា រ វើឱ្យបាត់ខេួនរាស  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ក្កែរងត ោកា កមុរជា 
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រងខំ។ 1 

ពាក់ពយនធរៅនឹងអងគរហ្ត ថ្នកា ផ្ទេ ស់ទ្៊ីរាសរងខំជនជាតិ -- ពាក់ពយនធរៅនឹងអងគរហ្ត ថ្នកា 2 

ផ្ទេ ស់ទ្៊ីរាសរងខំជនជាតិចាមកែរងអំេរងរពេថ្នកា ផ្ទេ ស់ទ្៊ីរាសរងខំ ផ្ទេ ស់ទ្៊ីេំរៅក្រជាជនេំណាក់3 

កាេទ្៊ីព៊ី ៖ តមកេ់កា ាក់ពិ  ទ្ធភាពរេើ រខៀវ សំផន ព៊ីរទ្អំរពើអមន សេ ម៌េថ្ទ្រទ្ៀត កែរងឧក្កិេឋកមម4 

ក្រឆំ្ងមន សេជាតិ តាម សៈអំរពើផ្េេក្តូវបានចាត់ទ្ កថាជាកា ផ្ទេ ស់ទ្៊ីរាសរងខំ។ 5 

ពាក់ពយនធរៅនឹងអងគរហ្ត ថ្នកា រ ៀរជ្ញពាហ្៍ពិពាហ៍្រាសរងខំ និងកា  ួមរភទ្រាសរងខំ កែរង   6 

រ ិរទ្ថ្នកា រ ៀរជ្ញពាហ្៍ពិពាហ្៍រាសរងខំ ថ្នរគាេនរយបាសរទ្រញ្ញជ រ ៀរជ្ញពាហ្៍ពិពាហ្ទ៍្៉ូទ្ធងំ7 

ក្ររទ្ស៖ តមកេ់កា ាក់ពិ  ទ្ធភាពរេើ រខៀវ សំផន ព៊ីរទ្អំរពើអមន សេ ម៌េថ្ទ្រទ្ៀតកែរងឧក្កិេឋកមម8 

ក្រឆំ្ងមន សេជាតិ តាម សៈអំរពើថ្នកា រ ៀរជ្ញពាហ្៍ពិពាហ្៍រាសរងខំ និងកា  ំរោភរសពសនាវៈ និង9 

រផ្នាមរេើរនះព៊ីរទ្អំរពើអមន សេ ម៌េថ្ទ្រទ្ៀត រៅកែរងឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេជាតិកែរងទ្ក្មង់ថ្នអំរពើ10 

ហិ្ងាផេូវរភទ្ផ្េេក្តូវបានចាត់ទ្ កថាជាកា  ួមរភទ្រាសរងខំ កែរងរ ិរទ្ថ្នកា រ ៀរជ្ញពាហ្៍ពិពាហ្៍11 

រាសរងខំពាក់ពយនធរៅនឹងជន ងរក្គាះជាស្តសរ៊ី។ 12 

ទ្ទ្ួេសកផ្ផែកខេះថ្នរណដ ឹងោទ្ កខ រស់សហ្ក្ពះរជជ្ញជា៖  និងសក្មចាក់ពិ  ទ្ធភាពរេើ រខៀវ  13 

សំផន ព៊ីរទ្អំរពើអមន សេ ម៌េថ្ទ្រទ្ៀតកែរងឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ងមន សេជាតិ តាម សៈអំរពើថ្នកា រ ៀរ14 

ជ្ញពាហ្៍ពិពាហ៍្រាសរងខំ និងរផ្នាមរេើរនះព៊ីរទ្អំរពើអមន សេ ម៌េថ្ទ្រទ្ៀតកែរងឧក្កិេឋកមមក្រឆំ្ង15 

មន សេជាតិកែរងទ្ក្មង់ថ្នអំរពើហិ្ងាផេូវរភទ្ ផ្េេក្តូវបានចាត់ទ្ កថាជាកា  ួមរភទ្រាសរងខំកែរងរ ិរទ្16 

ថ្នកា រ ៀរជ្ញពាហ្៍ពិពាហ៍្រាសរងខំពាក់ពយនធរៅនឹងជន ងរក្គាះជារ  ស។ 17 

[១១:៥៣:៤១] 18 

ពាក់ពយនធរៅនឹងអងគរហ្ត ថ្នកា សមេ រ់រាសរចតនា កា រ វើទ្ធ  ណកមម អំរពើអមន សេ ម៌ កា 19 

រងកឱ្យមនកា ឈឺចារ់ ឬពយសនកមម ៃន់ ៃ រេើ ៉ូរកាសឬស ខភាព កា េកហ្៉ូតរឈេ ើសសឹក ឬជនស ៊ីវិេ20 

ន៉ូវសិទ្ធិទ្ទ្ួេបានកា ជំន ំជក្មះក្តឹមក្តូវ និងរទ្ៀងទ្ធត់ និងកា ឃ ំោងំខ សចារ់រេើជនស ៊ីវិេ៖ តមកេ់ 21 

កា ាក់ពិ  ទ្ធភាព រខៀវ សំផន ព៊ីរទ្ ំរោភរំពាន ៃន់ ៃ រេើអន សញ្ញក្ ទ្៊ីក្ករងហ្េឺផ្ណវ។ 22 

ពាក់ពយនធរៅនឹងអងគរហ្ត ថ្នកា សមេ រ់ជនជាតិរវៀតណាម៖  តមកេ់កា ាក់ពិ  ទ្ធភាពរេើ រខៀវ  23 

សំផន ព៊ីរទ្ក្រេយសព៉ូជោសន៍។ 24 

ក្រកាសតមកេ់កា ក្រកាសរទ្ធស ាក់ពនធនាគា អស់មួសជ៊ី វិតរេើ រខៀវ សំផន  រស់អងគជំន ំ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិោមញ្ក្កែរងត ោកា កមុរជា 
អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេៈ ក្រកាសោេេ៊ីកា 
សំណ ំរ ឿងក្ពហ្មទ្ណឌ រេខៈ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក                                                                                                                             

ថ្ងៃទ្៊ី២២  ផ្ខកញ្ញក្   ឆ្ែ ំ២០២២  ទ្ំពយ  47 

ជក្មះោោេំរ៉ូង។ ក្រកាសថា រទ្ធសាក់ពនធនាគា អស់មួសជ៊ីវិតកែរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ រនះ ក្តូវ1 

អន វតរក្តួតគាែ  ជាមួសនឹងរទ្ធសាក់ពនធនាគា អស់មួសជ៊ីវិតរៅកែរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១។ 2 

រង្គគ រ់ថា រខៀវ សំផន ក្តូវសាិតរៅកែរងមនទ៊ី ឃ ំោងំ អ.វ.ត.ក  ង់ចំាកា រចញោេេ៊ីកាមន3 

សំជ្ញងរហ្ត រពញរេញ និងកា រញ្ចរ់ន៉ូវកា រ ៀរចំសក្មរ់កា រផទ រាសអន រោមតាមចារ់រៅ4 

ពនធនាគា ផ្េេគាត់ក្តូវរនរអន វតររទ្ធស រស់គាត់។ 5 

 ក្រធានអងគជនំ ៖ំ 6 

ស៉ូមមស្តនរ៊ីពនធនាគា នាជំនជារ់រចាទ្រៅទ្៊ីកផ្នេងឃ ំខេួនវិញ!  7 

អងគជំន ំជក្មះត ោកា កំព៉ូេក្រកាសរិទ្សវនាកា !  8 

ក្កឡារញ្ជ ៊ី៖ 9 

ស៉ូមអរញ្ជើញរក្កាកឈ ! 10 

(សវនាកា សក្មករៅរម៉ា ង ១១:៥៥នាទ្៊ី) 11 
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