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ថ្ងៃទី១២  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 1 

 

រិចចដហំណើរការនតីិវិធ ី1 

(លៅស្កមែូេកែុងបនទប់រវនាក់) 2 

[១០:០១:១៥] 3 

ស្បធានអងគប៊ុល់៖ 4 

រូមអលញ្ជើញអងគេុែ៊ុះ! 5 

េ្ុាំរូមស្បករលបើករវនាក់។ ជាបនដលៅលនះ     លេើងបនដរវនាក់តាមកមមវិធ្ីអដេបានស្គង6 

ទ៊ុក។ អ  ៊ីែ៊ឹងរូមអលញ្ជើញលមធាវីក់ពា់ឲ្យជនជាប់លោទជាតិ និងអនត់ ជាតិ លេើងអងេងរីលរែកដីរនែិដាា ន7 

់បរ់េេួន។ រូមអលញ្ជើញបាទ!  8 

លោក ប ៊ិត សា ងេ៊ឹម៖ 9 

រូមលោ់រឯកឧតតមស្បធាន រូមលោ់រស្កុមស្ប៊ឹកាអងគលៅស្កម។ រួរដីលោក លោកស្រី អែក10 

នាង កញ្ញា ទ្ធាំងអរ់អដេមនវតតមនកែុងរវនាក់លនះ។ េ្ុាំ ប ៊ិត សា ងេ៊ឹម ជារហ្លមធាវីជាតិ 11 

តាំណាងឲ្យអែកស្រី អ៊ុ៊ឹម អែម។ េ្ុាំបានែូេជារមជិកគូៈលមធាវីថ្នស្រះរាជាណាែស្កកមពជុា ឆែ ាំ12 

១៩៩៧ និងជាលមធាវីជាតិតាំណាងឲ្យអែកស្រី អ៊ុ៊ឹម អែម កេរីអេធ្ែូ ឆែ ាំ២០១៣។ លនះគឺជារហ្លមធាវី13 

អនត់ ជាតិ់បរ់េ្ុាំ ល ម្ ះ លវញ ហ្សកដាហ្ស។ លោក ហ្សកដាហ្ស ស្តូវបានអន៊ុញ្ញា តឲ្យអន៊ុវតតវិជាជ ជីវៈ14 

លមធាវីលៅែស្កភរអង់លគេរ និងលៅស្បលទរអវេ កែុងឆែ ាំ១៩៩៥ និងបានទទួេជាលមធាវីឃ្វ ីនលោនរ ៊ុេ 15 

តាាំងរីឆែ ាំ២០១៣។ ោត់ជាលមធាវីតាំណាងឲ្យអែកស្រី អ៊ុ៊ឹម អែម រីអេកកកដា ឆែ ាំ២០១៦។  16 

[១០:០៤:០៨] 17 

ម៊ុនន៊ឹងលនដើម េ្ុាំរូមជស្មបជូនដេ់អងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះ ស្រមទ្ធាំងភាគីទ្ធាំងអរ់លមតាត ស្ជាបថា អែក18 

ស្រី អ៊ុ៊ឹម អែម បានរលស្មែលស្ជើរេកក់មិនបង្ហា ញេេួនកែុងរវនាក់លនះ លហ្ើេក៏មិនបានល់ៀបែាំ19 

លរែកដីអងេងក់ូ៍ណាមួេឲ្យលេើងេ្ុាំអានជាំនួរអែកស្រីអដ់។ ក់លធ្វើដូលែែះ មិនអមនមនន័េថា អែកស្រី20 

ោម នក់លោ់រែាំលពាះត៊ុោក់លេើេ។ លដាេសា់អតក់ោប់អា់មមូ ៍រីរាំណាក់សា់រ័ត៌មននានា និង21 

លដាេគិតលៅដេ់បញ្ញា រនដិរ៊ុេនង លទើបអែកស្រីរលស្មែថា ឲ្យលមធាវីក់ពា់កដីអែកស្រី។ អែកស្រីលៅអត22 

បនដទទូែរីក់ោម នលទ្ធរកាំហ្៊ុរ ែាំលពាះរាេ់ក់លោទស្បកន់ទ្ធាំងលនាះលេើ់ូបអែកស្រី។ ដូលែែះ ថ្ងៃលនះេ្ុាំ23 

ន៊ឹងលធ្វើក់ល េ្ើេតបែាំលពាះលមធាវីតាំណាងអតីតអែកដាក់ពាកយរ៊ុាំតាាំងេេួនជាលដើមប តូ ៊ឹង់ដាបេលវូីពាក់រ័នា24 

ន៊ឹងទេហីក់ូ៍នានា អដេរួកោត់បានលេើកលេើងទ្ធក់ទងន៊ឹងជាំហ្់់បរ់ អ.វ.ត.ក លៅកែុងស្បរ័នាែាប់25 
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កមពជុា។ េ្ុាំស្តូវក់លរេស្បអហ្េជាង១លម ង លដើមេីបង្ហា ញនូវលរែកតីល េ្ើេតបលនះ។ រ៊ុាំអន៊ុញ្ញា តលមធាវី 1 

រហ្លមធាវីអនត់ ជាតិ់បរ់េ្ុាំលស្បើស្បារ់លរេលវោលៅរេ់ លដើមេីន៊ឹងលធ្វើក់ល េ្ើេែាំលពាះប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍2 

់បរ់រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិស្បឆាំងន៊ឹងដីកដាំលណាះស្សាេ។  3 

តលៅលនះ អន៊ុញ្ញា តឲ្យេ្ុាំស្តេប់មក់ករាំអាងលហ្ត៊ុមួេែាំនួនអដេបានលេើកលេើងលដាេលមធាវី 4 

តាំណាងអតីតអែកដាក់ពាកយរ៊ុាំតាាំងេេួនជាលដើមប តូ ៊ឹង់ដាបេលវូី ទ្ធក់ទងន៊ឹងទេហីក់ូ៍នានា់បរ់រួក5 

ោត់លេើជាំហ្់់បរ់ អ.វ.ត.ក កែុងស្បរ័នាែាប់កមពជុា។ និយាេឲ្យេេីលៅ ទ្ធាំងលៅកែុងសា់ណាោេ-6 

េកខូ ៍អកស់អដេរួកោត់បានដាក់លៅែាំលពាះម៊ុេអងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះ (រូមលទ្ធរ) ឯកសា់ D308/319 7 

និងសា់ណាផាទ េ់មត់លេើបញ្ញា លនះកេរីមសិេមិញ  លមធាវីតាំណាងអតីតអែកពាកយរ៊ុាំតាាំងេេួនជាលដើម8 

ប តូ ៊ឹង់ដាបេលវូីបានតវ៉ា លេើែាំូ៊ុែរី់ធ្ាំៗ។ មួេ ទី១ថា រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតមិនគួ់លធ្វើក់9 

រលងកតទ្ធក់ទងន៊ឹងជាំហ្់់បរ់ អ.វ.ត.ក លៅកែុងស្បរ័នាែាប់កមពជុាកែុងដីកដាំលណាះស្សាេ់បរ់រួក10 

ោត់លនាះលទ។ និងទី២ថា ក់រលងកត់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតែាំលពាះបញ្ញា អដេថាត៊ុោក់ជាតិ11 

់បរ់កមពជុាេវះេ៊ុតាត ធិ្ក់លេើជនថ្ដដេ់អេម់ស្កហ្ម គឺជាក់ភ័នតស្ែេាំ។  12 
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អនែកលេើមូេដាា នថ្នែាំូ៊ុែទ្ធាំងរី់លនះ     លមធាវីតាំណាងអតីតអែកដាក់ពាកយរ៊ុាំតាាំងេេួនជាលដើម14 

ប តូ ៊ឹង់ដាបេលវូីបានរនែិដាា នលៅស្តង់កថាេ ឌូ ៣២ ថ្នសា់ណាោេេកខូ៍អកស់់បរ់រួកោត់15 

អដេមនេេ៊ឹមសា់ដូលែែះ េ្ុាំរូមដកស្រង់ដូែតលៅ៖ “កស្មិតអដេត៊ុោក់កមពជុាសាមញ្ាមនរមតថភារ16 

លេើនេូវែាប់ និងសាថ ប័នកែុងក់លដាះស្សាេឧស្កិដាកមមកែុងរម័េអេម់ស្កហ្ម គឺជាបញ្ញា មួេអដេស្តូវ17 

ស្បគេ់ដេ់ត៊ុោក់ទ្ធាំងលនាះឲ្យរលស្មែលដាេេេួនឯង” ែប់ក់ដកស្រង់។ ក់រនែិដាា នលនះ គឺជា18 

រាំូួ់មួេអដេស្តូវរួ់តាាំងរីដាំបូងមក។ លបើរិនជាជាំហ្់់បរ់លមធាវីតាំណាងអតីតអែកដាក់ពាកយរ៊ុាំ19 

តាាំងេេួនលដើមប តូ ៊ឹង់ដាបេលវូីរិតជាថា ត៊ុោក់ជាតិ់បរ់កមពជុាអតឯង គួ់អតអាែកាំូត់រីវិសាេ20 

ភារថ្នអដនរមតថកិែចផាទ េ់េេួន លេើឧស្កិដាកមមកែុងរម័េអេម់ស្កហ្មលនាះអមន លហ្ត៊ុអវីបានជារួកោត់21 

ោាំបាែ់ស្តូវលរែើរ៊ុាំអងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះឲ្យនតេ់ជាដាំលណាះស្សាេកែុងល់ឿងលនះ? លតើវមិនអមនរលស្មែ (រូម22 

លទ្ធរ) លតើវមិនអមនរស្មប់ត៊ុោក់សាមញ្ា់ បរ់កមពជុាលទឬ អដេស្តូវលធ្វើក់រលស្មែលដាេេេួនឯង23 

លនះ?  24 

ជាំហ្់់បរ់លេើងេ្ុាំ ន៊ឹងេមែិតជូន គឺមនដូែោងលស្កម។ អងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះមិនអមនជាអងគភារ25 
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រមស្របលដើមេីលធ្វើក់កាំូត់ដាែ់ណាត់អតឯកឯង (រូមលទ្ធរ) លេើបញ្ញា ថាលតើត៊ុោក់សាមញ្ា់ បរ់1 

កមពជុាមន ឬមិនមនរមតថកិែចកែុងក់កត់លរែកដីលេើរាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ អដេបានស្បស្រ៊ឹតតលៅកែុង2 

រម័េអេម់ស្កហ្មលនាះលទ។ ដូលែែះលមធាវីតាំណាងអតីតអែកដាក់ពាកយរ៊ុាំតាាំងេេួនជាលដើមប ដូ ៊ឹង់ដាបេ-   3 

លវូបីានបកស្សាេេ៊ុរនូវលោេបាំូង់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត កែុងក់អដេរួកោត់លធ្វើក់4 

 វិភាគលេើបញ្ញា េ៊ុតាដ ធិ្ក់់បរត់៊ុោក់សាមញ្ា់ បរ់កមពជុា ែាំលពាះឧស្កិដាកមមកែុងរម័េអេម់ស្កហ្ម។ 5 

លោេបាំូង់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត គឺមិនអមនជាក់ែងកតរវកិែចអវីដេ់ត៊ុោក់កមពជុាលនាះ6 

លទ ប ៊ុអនដលដើមេីឲ្យេេ់ និងគូរបញ្ញជ ក់ឲ្យលឃ្ើញនូវភាររមលហ្ត៊ុរមនេថ្ន្នាទ ន៊ុរិទាិ់បរ់រួកោត់។ 7 

បញ្ញា លនះមនល់ឿងអតប ៊ុ ណូ ៊ឹង លហ្ើេអដេគួ់អតជាស្បធានបទថ្នក់បដ៊ឹងឧទា់ូ៍ ឬរ៊ុាំលធ្វើក់អកអស្ប។ 8 
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លទ្ធះកែុងកេៈលទរៈណាក៏លដាេ លបើតាមធ្មមតា មិនថាតាមមលធ្ាបាេណាក៏លដាេ ស្បរិនលបើ10 

ស្តូវក់ោាំបាែ់មលធ្ាបាេទ្ធាំងលនាះ គបេីស្តូវរិោ់ណាលដាេភារស្បេ័តែស្បអេងលៅលេើលែតនាអដេ11 

បានអងេងលេើងយា ងែារ់រីរាំណាក់សាថ ប័នថ្ន -- រីរាំណាក់សាថ ប័នមួេែាំនួន់បរ់កមពជុា។ ក់លស្ជើរ12 

េកក់កត់លទ្ធរលេើឧស្កិដាកមមកែុងរម័េអេម់ស្កហ្មអតលៅែាំលពាះម៊ុេ អ.វ.ត.ក ប ៊ុលណាណ ះ។ អងគប៊ុល់13 

ជាំន៊ុាំជស្មះមិនអមនជាអងគភាររមស្រប លដើមេីនដេ់ជាដាំលណាះស្សាេអដេបានលរែើរ៊ុាំលដាេលមធាវី14 

តាំណាងអតីតអែកដាក់ពាកយរ៊ុាំតាាំងេេួនជាលដើមប ដូ ៊ឹង់ដាបេលវូីលនាះលទ។  15 

អន៊ុញ្ញា តឲ្យេ្ុាំស្តេប់លៅែាំូ៊ុែទី១។ លមធាវីតាំណាងអតីតអែកដាក់ពាកយរ៊ុាំតាាំងេេួនជាលដើម16 

ប ដូ ៊ឹង់ដាបេលវូី លរែើរ៊ុាំអងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះឲ្យេ៊ុបលោេទរសនៈ់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត 17 

ទ្ធក់ទងន៊ឹងបញ្ញា េ៊ុតាដ ធិ្ក់ត៊ុោក់សាមញ្ា់ បរ់កមពជុា លេើឧស្កិដាកមមកែុងរម័េអេម់ស្កហ្ម។ លស្ៅរី18 

កមមវតថ ុនិងលោេបាំូងថ្នក់េេ់លឃ្ើញលនសងៗ អដេរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតបានបង្ហា ញឲ្យលឃ្ើញ 19 

លមធាវីតាំណាងអតីតអែកដាក់ពាកយរ៊ុាំតាាំងេេួនជាលដើមប ដូ ៊ឹង់ដាបេលវូីបានោត់ទ៊ុកថា អងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះ20 

គួ់ែងកតរវកិែច អ.វ.ត.ក និងលធ្វើក់ស្បករថា មនអតត៊ុោក់កមពជុាេេួនឯងប ៊ុលណាណ ះ អដេមិនស្ត៊ឹម21 

អតជាអែកកាំូត់ វិសាេភារថ្នេ៊ុតាដ ធិ្ក់លេើឧស្កិដាកមមកែុងរម័េអេម់ស្កហ្មលនាះលទ ប ៊ុអនតអងមទ្ធាំង22 

អាែបង្ហា ញរីទរសនៈអវីក៏លដាេលេើបញ្ញា េ៊ុតាដ ធិ្ក់ ជា់ួមលៅកថាេ ឌូ ៣១ថ្នឯកសា់ D308/3/1/9 23 

លមធាវីតាំណាងអតីតអែកដាក់ពាកយរ៊ុាំតាាំងេេួនជាលដើមប ដូ ៊ឹង់ដាបេលវូីបានអះអាងថា លរែកដីរលងកត24 

់បរ់លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតរារាាំង េ្ុាំរូមដកស្រង់៖ “ត៊ុោក់កមពជុាធ្មមតាយា ងែារ់ោរ់មិនឲ្យលដាះ25 
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ស្សាេលដាេេេួនឯង មិនថាត៊ុោក់ទ្ធាំងលនះ អាែអន៊ុវតតេ៊ុតាត ធិ្ក់កែុង់េៈលរេលនះ បានអដ់ឬអត់1 

លនាះលទ” ែប់ក់ដកស្រង់។ 2 

លទ្ធះជាយា ងណាកដី វែារ់ណារ់ថា ក់លរែើរ៊ុាំលនះ ឥតស្បលយាជន៍លទ។ ម៊ុេង្ហ់់បរ់អងគប៊ុល់3 

ជាំន៊ុាំជស្មះមិនអមនលដើមេីលធ្វើក់រលស្មែលេើបញ្ញា  ថាលតើត៊ុោក់សាមញ្ា់ បរ់ត៊ុោក់កមពជុាមន ឬមិន4 

មនរមតថកិែចលេើឧស្កិដាកមមកែុងរម័េអេម់ស្កហ្មលេើេ។ ក់ប ៊ុនប ងណាមួេលដើមេីកស្មិតស្រាំអដន5 

រមតថកិែច់បរ់ត៊ុោក់កមពជុា តាម់លបៀបអដេលមធាវីតាំណាងអតីតអែកដាក់រ៊ុាំតាាំងេេួនជាលដើមប ដូ ៊ឹង6 

់ដាបេលវូីបានលរែើលេើង និងមិនស្ត៊ឹមអតហ្ួរលហ្ត៊ុប ៊ុលណាណ ះលទ អងមទ្ធាំងក់់ំលោភលេើរិទាិអធិ្បលតេយ7 

ភារ់បរ់ស្បលទរកមពជុាលេើក់កាំូត់េ៊ុតាត ធិ្ក់ែាប់ស្រហ្មទ ឌូ ់បរ់េេួន រាប់បញ្ចូេទ្ធាំងរិទាិ់បរ់8 

ត៊ុោក់ជាតិ កែុងក់កាំូត់េេួនឯង ថាលតើរួកលគមន ឬមិនមនរមតថកិែចលេើឧស្កិដាកមមកែុងរម័េអេម់9 

ស្កហ្ម។  10 

[១០:១៧:១៩] 11 

រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតមិនបានប ៊ុនប ងដកត៊ុោក់សាមញ្ា់ បរ់ត៊ុោក់កមពជុាលែញរី12 

េ៊ុតាត ធិ្ក់បាំលរញបអនថមណាមួេលេើេ ស្បរិនជាមនេ៊ុតាត ធិ្ក់អបបលនាះអមន។ ទី១ ជាក់េេ់13 

ស្ែេាំទ្ធាំងស្រុងកែុងក់អះអាងថា រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតបានប ៊ុនប ងដកត៊ុោក់កមពជុាលែញរីេ៊ុតាត14 

ធិ្ក់បាំលរញបអនថមណាមួេ អដេត៊ុោក់ទ្ធាំងលនះអាែន៊ឹងមនលៅលេើឧស្កិដាកមមកែុងរម័េអេម់ស្កហ្ម15 

(រូមលទ្ធរ)។ លដាេរិោ់ណាលៅលេើទិដាភាររម់មយនានា ក់រលងកត់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើប16 

អលងកតលៅកែុងដីកដាំលណាះស្សាេទ្ធក់ទងន៊ឹងជាំហ្់់បរ់ អ.វ.ត.ក កែុងស្បរ័នាែាប់កមពជុា គឺមិនមន17 

េកខូ ៈជាលរែកដីស្បករ ឬលរែកដីរលស្មែលនាះលទ។ ក់រលងកតទ្ធាំងលនាះ ជាអនែកថ្នក់វេតថ្មេរី18 

រមតថកិែចផាទ េ់េេួន់បរ់រួកោត់។ មិនមនអវីលៅកែុងកាំូត់រមគ េ់ទ្ធាំងលនាះ ឬក៏មនក់បញ្ញជ ក់លហ្ត៊ុ19 

នេណាមួេ អដេបង្ហា ញឲ្យលឃ្ើញថា រួកោត់មនបាំូងែងកតរវកិែចត៊ុោក់សាមញ្ា់ បរ់កមពជុា 20 

និងលធ្វើក់រារាាំងត៊ុោក់ទ្ធាំងលនាះ មិនឲ្យលស្បើស្បារ់ប៊ុរវរិទាិ់បរ់េេួនកែុងក់រលស្មែ ឬក៏កាំូត់់ងវង់21 

អដនេ៊ុតាត ធិ្ក់់បរ់រួកោត់លេើឧស្កិដាកមមកែុងរម័េអេម់ស្កហ្មលេើេ។ 22 

ដូែអដេបានលេើកលេើងលៅកែុងកថាេ ឌូ ៧ និងកថាេ ឌូ ៨ ថ្នសា់ណាជាោេេកខូ៍អកស់23 

់បរ់លេើងេ្ុាំ ឯកសា់ D308/3/1/18 ក់វិភាគ់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតែាំលពាះជាំហ្់់បរ ់  24 

អ.វ.ត.ក កែុងស្បរ័នាែាប់កមពជុា មិនបានរ់លរ់កែុង់លបៀបអដេឲ្យេកលៅអន៊ុវតតបានលេើបញ្ញា ណា25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

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

ថ្ងៃទី១២  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 5 

 

មួេលស្ៅអតអាំរីវិសាេភារថ្នេ៊ុតាត ធិ្ក់ប៊ុគគេថ្ន អ.វ.ត.ក លេើេ។ មិនមនអវីលៅកែុងលរែកតីរាំអាង1 

លហ្ត៊ុ ឬក៏អនែកលនសងលទៀតថ្នដីកដាំលណាះស្សាេអដេអន៊ុញ្ញា តឲ្យមនក់រនែិដាា នថា លៅស្កម រហ្2 

លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតមនលោេបាំូងេកលៅអន៊ុវតតលស្ៅរីបញ្ញា វិសាេភារ េ៊ុតាត ធិ្ក់ប៊ុគគេតាមន័េ3 

ដ៏តូែែលងែៀតលនាះលទ។ លនះមិនអមនជាំទ្ធរ់ថាអាែន៊ឹងមិនមនពាក់រ័នាជាមួេបញ្ញា លនសងៗលទៀត បូក់ួម4 

ទ្ធាំងបញ្ញា ទ្ធាំងឡាេណាអដេពាក់រ័នាលៅន៊ឹងបញ្ញា េ៊ុតាត ធិ្ក់ថ្នត៊ុោក់សាមញ្ា់ បរ់កមពជុា។ 5 

លទ្ធះជាយា ងណាក៏លដាេ ស្ទ៊ឹរតី ឬក់់ំរ៊ឹងទ៊ុកនូវសាថ នក់ូ៍អនាគត មិនស្បាកដស្បជា មួេមិនអាែ6 

បងកឲ្យមនបញ្ញា លោទមួេអដេគួ់អតស្តូវបានលធ្វើក់រិនិតយលេើងវិញ ឬលដាះស្សាេលដាេអងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំ7 

ជស្មះលេើេ ក៊ុាំថាដេ់លៅក់បងកឲ្យមនក់រនែិដាា នថា លនះគឺជាលែតនា់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត8 

លនាះ។  9 

[១០:២២:១៣] 10 

រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតមិនបានរារាាំងត៊ុោក់សាមញ្ា់ បរ់កមពជុាមិនឲ្យលដាះស្សាេលេើ11 

រាំូ៊ុាំ -- លេើរាំូួ់លោទរតីរីេ៊ុតាត ធិ្ក់បាំលរញបអនថម់បរ់ត៊ុោក់ទ្ធាំងលនាះលទ។ ទី២ គឺជាក់ភ័នត 12 

ស្ែេាំនងអដ់កែុងក់អះអាងថា ក់រលងកត់បររ់ហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតតាមរិតរារាាំងត៊ុោក់13 

សាមញ្ា់ បរ់កមពជុាមិនឲ្យលធ្វើក់វិនិែឆ័េលេើរាំូួ់លោទ រតីរីបញ្ញា េ៊ុតាត ធិ្ក់បាំលរញបអនថម់បរ់14 

ត៊ុោក់ទ្ធាំងលនះ។ តាមធ្មមតា ស្បរិនលបើត៊ុោក់សាមញ្ា់ បរ់កមពជុារលស្មែថា េេួនមនរមតថកិែច 15 

កែុងក់កត់កតីលេើឧស្កិដាកមមកែុងរម័េអេម់ស្កហ្មអដេរថិតលៅលស្ៅេ៊ុតាត ធិ្ក់់បរ់ អ.វ.ត.ក អមន 16 

ត៊ុោក់ទ្ធាំងលនាះន៊ឹងោម នែាំូងកតរវកិែចភាជ ប់ លដាេសា់អតក់វិភាគ់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត 17 

លៅកែុងដីកដាំលណាះស្សាេលទ លហ្ើេក៏ោម នកតរវកិែចភាជ ប់ន៊ឹងលរែកតីរលស្មែលស្កេៗមកលទៀត ឬលដាេ 18 

សា់អតលរែកតីស្បករហាមឃាត់លដាេអងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះរតីរីបញ្ញា លនះអដ់។  19 

កេរីលរេកនេងលៅ អងគជាំន៊ុាំជស្មះមួេែាំនួនលៅកែុង អ.វ.ត.ក មនឱករបានលែញលរែកតី20 

រលស្មែលេើបញ្ញា ទាំនាក់ទាំនង់វង អ.វ.ត.ក និងត៊ុោក់សាមញ្ា់ បរ់កមពជុា។ ដូែលេើងេ្ុាំបានកត់21 

រមគ េ់លៅស្តង់កថាេ ឌូ ៦ថ្នសា់ណាោេេកខូ ៍អកស់ ឯកសា់លេេ D308/3/1/18 លៅកែុង22 

រាំូ៊ុាំល់ឿង០០១ ទ្ធាំងអងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះ និង អងគជាំន៊ុាំជស្មះសាោដាំបូងបានរលស្មែថា ោម នទាំនាក់ទាំនង23 

អាំណាែណាមួេ់វងត៊ុោក់ទ្ធាំងរី់ ពាក់រ័នាន៊ឹងបញ្ញា េ៊ុតាត ធិ្ក់លនាះលទ។ ជារិលររ អងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំ24 

ជស្មះបានរលស្មែលៅកែុងរាំូ៊ុាំល់ឿង០០១ េ្ុាំរាំលៅលេើឯកសា់លេេ C5/45 ស្តង់កថាេ ឌូ ១៧ េ្ុាំដក25 

D308/3/1/19/2.101550007



អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

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

ថ្ងៃទី១២  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 6 

 

ស្រង់៖ “លេើងមិនលឃ្ើញមនបទបេញ្ាតតិណាមួេអដេអែងអាំរីទាំនាក់ទាំនង់វង អ.វ.ត.ក ជាសាថ ប័ន1 

ត៊ុោក់ជាមួេន៊ឹងសាថ ប័នត៊ុោក់ដថ្ទលទៀតកែុង់ែនារមព័នាត៊ុោក់កមពជុាលេើេ” ែប់ក់ដកស្រង់។ 2 

ស្រលដៀងោែ លនះអដ់ ោម នបទបេញ្ាតតិែាប់ណាមួេលៅកែុងស្កមស្រហ្មទ ឌូ កមពជុា ឬស្កមនីតិវិធ្ីស្រហ្មទ ឌូ3 

កមពជុាអែងថា ត៊ុោក់កមពជុាស្តូវមនែាំូងកតរវកិែចជាប់លដាេលរែកដីរលស្មែនានា់បរ់ អ.វ.ត.ក 4 

លនាះលទ។  5 

គួ់ឲ្យកត់រមគ េ់នងអដ់ថា ក់បង្ហា ញលនះស្តូវបានទទួេសាគ េ់់ួែលហ្ើេរីរាំណាក់លមធាវី6 

តាំណាងអតីតអែកដាក់ពាកយរ៊ុាំតាាំងេេួនជាលដើមប ដូ ៊ឹង់ដាបេលវូី លដាេរួកោត់បានលយាងជារាំអាងលៅ7 

កែុងកថាេ ឌូ ៤ ថ្នសា់ណាោេេកខូ ៍អកស់់បរ់េេួន ឯកសា់លេេ D308/3/1/9។ លេើងេ្ុាំមិនដ៊ឹង8 

លទថាលតើលហ្ត៊ុអវីឥេូវលនះ ស្សាប់អតរួកលគលស្ជើរេកជលស្មើរលធ្វើជាមិនដ៊ឹងនូវអវីអដេរួកោត់បានទទួេ9 

សាគ េ់លហ្ើេ លហ្ើេអប់ជាដកេេួនលែញវិញលដើមេីរវះអរវងរ៊ុាំក់អនតរាគមន៍រីអងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះ។  10 

[១០:២៧:៣៩] 11 

អាស្រ័េលហ្ត៊ុលនះ ស្របតាមក់អះអាង់បរ់លេើងេ្ុាំកែុងកថាេ ឌូ ៥ ថ្នសា់ណាជាោេ12 

េកខូ ៍អកស់ ឯកសា់ D308/3/1/18។ លមធាវីតាំណាងអតីតអែកដាក់ពាកយរ៊ុាំតាាំងេេួនជាលដើមប ដូ ៊ឹង13 

់ដាបេលវូីបាននិយាេបស្រញ្ញច រ់ោែ  មា ងលៅ រួកោត់តវ៉ាថា ក់រលងកត់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើប14 

អលងកតទ្ធក់ទងន៊ឹង (រូមលទ្ធរ) ទ្ធក់ទងន៊ឹងរមតថកិែច់បរ់េេួន មនអាន៊ុភារែងកតរវកិែចត៊ុោក់15 

សាមញ្ា់ បរ់កមពជុា កែុងេកខូ ៈមួេអដេអាែរារាាំងត៊ុោក់ទ្ធាំងលនាះ មិនឲ្យលដាះស្សាេលេើរាំូួ់16 

លោទរដីរីបញ្ញា េ៊ុតាដ ធិ្ក់បាំលរញបអនថម់បរ់េេួន។ អតមា ងវិញលៅ លមធាវីតាំណាងអតីតអែកដាក់ពាកយ17 

រ៊ុាំតាាំងេេួនជាលដើមប ដូ ៊ឹង់ដាបេលវូីបានលធ្វើក់ដកស្រង់ឲ្យស្របោែ ន៊ឹងក់ូីេ៊ុតដិសាស្ររដអដេថា ក់18 

ែងែេុបង្ហា ញជាែាំូ៊ុែជាក់ោក់ និងស្បាកដស្បជាថា អ.វ.ត.ក និងត៊ុោក់សាមញ្ា់ បរ់កមពជុា គឺជា19 

អងគភារដាែ់លដាេអេករីោែ  អដេលរែកដីរលស្មែថ្នត៊ុោក់ទ្ធាំងរី់លនះ មិនស្តូវបានែងកតរវកិែច់វង20 

ោែ ន៊ឹងោែ លេើេ។ ក់លរែើរ៊ុាំអបបលនះ គឺជាក់ជាន់ដានេេួនឯង លដាេនិយាេនទេុោែ  លហ្ើេមិនអាែ21 

ទទួេបានក់អន៊ុញ្ញា តឲ្យបញ្ចុះបញ្ចូេតាម់លបៀបដូលែែះបានលទ។ អងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះមិនមនកតរវកិែច22 

ស្តូវលធ្វើក់រិោ់ណាលេើលរណា់ីេ មូិនស្បាកដស្បជា ដូែជាលមធាវីតាំណាងអតីតអែកដាក់ពាកយរ៊ុាំតាាំង23 

េេួនជាលដើមប ដូ ៊ឹង់ដាបេលវូីបានបង្ហា ញលនាះលទ។  24 

ទី៣ ដូែបានតវ៉ា លៅកែុងកថាេ ឌូ ៩ថ្នសា់ណាជាោេេកខូ ៍អកស់ ឯកសា់D308/3/1/18 25 
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អងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះបានរលស្មែតាាំងរីេូ់យា់ណារ់មកលហ្ើេថា មិនមនក់តស្មូវឲ្យអងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះ1 

ស្តូវលធ្វើក់រិោ់ណា ឬនដេ់មតិលយាបេ់អូនាាំជារិលររណាមួេលេើលរណា់ីេ អូបបសាម នៗដូលែែះ2 

លទ។ ក់រិត មិនអមនម៊ុេង្ហ់់បរ់អងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះលនាះលទ អដេស្តូវលធ្វើក់អវកអញកតាម់េៈលរណា3 

 ់ ីេ ូមិនស្បាកដស្បជានដេ់ឲ្យដេ់លមធាវីតាំណាងអតីតអែកដាក់ពាកយរ៊ុាំតាាំងេេួនជាលដើមប ដូ ៊ឹង់ដាបេលវូី4 

ែាំលពាះក់ូីអដេថា កមពជុាអាែន៊ឹងរលស្មែរីក់អន៊ុវតតេ៊ុតាត ធិ្ក់លេើឧស្កិដាកមមកែុងរម័េអេម់ស្កហ្ម5 

នាលរេអនាគតលេើេ។ លមធាវីតាំណាងអតីតអែកដាក់ពាកយរ៊ុាំតាាំងេេួនជាលដើមប ដូ ៊ឹង់ដាបេលវូីបានរវះ6 

អរវងរ៊ុាំឲ្យមនមលធ្ាបាេមួេ គឺលពាេគឺអងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះលធ្វើក់ស្បករថា បញ្ញា េ៊ុតាត ធិ្ក់បាំលរញ7 

បអនថម់បរ់ត៊ុោក់សាមញ្ាកមពជុា ទ៊ុកឲ្យត៊ុោក់ទ្ធាំងលនះលដាះស្សាេេេួនឯង លដាេអនែកលេើ (រូម8 

លទ្ធរ) លដាេអនែកលេើលរណា់ីេ  ូមិនស្បាកដស្បជា និងស្បង៊ុេស្បថានរ៊ុទាសាធ្។  9 

[១០:៣២:៣៥] 10 

លមធាវីតាំណាងអតីតអែកដាក់ពាកយរ៊ុាំតាាំងេេួនជាលដើមប ដូ ៊ឹង់ដាបេលវូី  បានអះអាងលៅកែុង11 

កថាេ ឌូ ៣១ ថ្នសា់ណាោេេកខូ ៍អកស់់បរ់រួកោត់ដូលែែះថា េ្ុាំដកស្រង់៖ “ត៊ុោក់កមពជុាអាែ12 

រលស្មែថា ់ដាធ្មមន៊ុញ្ាឆែ ាំ១៩៩៣ ថ្នស្រះរាជាណាែស្កកមពជុាអន៊ុញ្ញា តឲ្យ ឬក៏រ៊ឹងអតតស្មូវឲ្យមនក់13 

កត់លទ្ធរលដាេផាទ េ់នូវបទលេមើរអដេស្តូវបានទទួេសាគ េ់លស្កមែាប់ស្រហ្មទ ឌូ  ទាំលនៀមទមេ ប់អនត់14 

ជាតិរស្មប់ឧស្កិដាកមមកែុងរម័េអេម់ស្កហ្ម” ែប់ក់ដកស្រង់។ រួកោត់ថា ត៊ុោក់កមពជុា េ្ុាំដក15 

ស្រង់៖ “អាែរលស្មែអន៊ុញ្ញា តឲ្យមនក់កត់លទ្ធរែាំលពាះឧស្កិដាកមមលដាេអនែកលេើបទបេញ្ាតតិនានា16 

អដេស្តូវបានអន៊ុវតត (រូមលទ្ធរ) អដេស្តូវបានអន៊ុម័តបនាទ ប់រីក់ស្បស្រ៊ឹតតឧស្កិដាកមមទ្ធាំងលនាះ” ែប់ក់17 

ដកស្រង់។ ឬថា រូមដកស្រង់៖ “តលៅថ្ងៃម៊ុេ កមពជុារ៊ឹងអតអាែអន៊ុម័តែាប់បអនថមលដើមេីនដេ់េ៊ុតាត ធិ្18 

ក់កន់អតែារ់ោរ់បអនថមលទៀត ដេ់ត៊ុោក់ជាតិ់បរ់ (រូមលទ្ធរ) ដេ់ត៊ុោក់ជាតិ់បរ់េេួន19 

លេើឧស្កិដាកមមកែុងរម័េអេម់ស្កហ្ម” ែប់ក់ដកស្រង់។  20 

ជាក់អរដង ទ្ធាំងលៅកែុងសា់ណាោេេកខូ ៍អកស់ និងសា់ណាផាទ េ់មត់់បរ់លមធាវី21 

តាំណាងអតីតអែកដាក់ពាកយរ៊ុាំតាាំងេេួនជាលដើមប ដូ ៊ឹង់ដាបេលវូី េកោនមិនបានលធ្វើក់ែងែេុ (រូម22 

លទ្ធរ) េកោនមិនបានលធ្វើក់បងែេុបង្ហា ញឲ្យលឃ្ើញថា លរណា់ីេ ូអដេរួកោត់បានលេើកលេើងលនះ គឺ23 

ជាលរណា់ីេ ូអដេមនភារែារ់ោរ់ លហ្ើេបែចបុេនែកាំរ៊ុងបងកហានីភ័េលេើរិទាិអធិ្បលតេយភារ24 

ណាមួេ់បរ់កមពជុា ឬរិទាិណាមួេ កែុងែាំលណាមរិទាិនានាអដេមនភាជ ប់ជាមួេអតីតអែកដាក់ពាកយ25 
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រ៊ុាំតាាំងេេួនជាលដើមប តូ ៊ឹង់ដាបេលវូី។ មនល់ឿងជាលស្ែើនអាែន៊ឹងលកើតលេើងនាលរេអនាគត លតើអងគប៊ុល់1 

ជាំន៊ុាំជស្មះស្តូវអតរាក់ល់ឿងរា៉ា វ ទ្ធាំងអរ់លនះ លហ្ើេបលងកើតដាំលណាះស្សាេស្របែាប់រិបេនិមិតតលដើមេី2 

ក់ពា់លេើក់ភ័េោេ ែទ៊ុកជាម៊ុន អដេមនលរេណាមួេលនាះ ល់ឿងរា៉ា វទ្ធាំងលនះអាែន៊ឹងលកើតមនលេើង3 

លៅលរេអនាគតអដ់ឬយា ងណា។  4 

លមធាវីតាំណាងអតីតអែកដាក់ពាកយរ៊ុាំតាាំងេេួនជាលដើមប តូ ៊ឹង់ដាបេលវូី បានបកស្សាេេ៊ុររី5 

លោេបាំូងថ្នក់វិភាគ់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតលេើជាំហ្់់បរ់ អ.វ.ត.ក កែុងស្បរ័នាែាប់  6 

កមពជុា។  េូៈអដេជាំហ្់់បរ់លេើងេ្ុាំ គឺថាអងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះមិនអមនជាអងគភាររមស្របលដើមេីនតេ់7 

តាមនូវអវីអដេភាគីបានលរែើរ៊ុាំ។ េ្ុាំរ៊ុាំស្តេប់លៅកន់ែាំូ៊ុែទី២ អដេេ្ុាំបានលេើកលេើងម៊ុនលនះ។ និយាេ8 

ឲ្យែាំគឺថាលមធាវីតាំណាងអតីតអែកដាក់ពាកយរ៊ុាំតាាំងេេួនជាលដើមប តូ ៊ឹង់ដាបេលវូី បានលធ្វើក់បកស្សាេ9 

េ៊ុររីបាំូង់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតលេើជាំហ្់ អ.វ.ត.ក លៅកែុងស្បរ័នាែាប់កមពជុា។ រួកោត់10 

អះអាងថា លរែកតីរលងកត់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតមិនស្ត៊ឹមស្តូវ លហ្ើេថារហ្លៅស្កមលរ៊ុើប11 

អលងកតបានរាយាមដកេកេ៊ុតាត ធិ្ក់លែញរីត៊ុោក់សាមញ្ា់ បរ់កមពជុា រស្មប់លធ្វើក់វិនិែឆ័េលទ្ធរ 12 

លេើឧស្កិដាកមមកែុងរម័េអេម់ស្កហ្ម។ ស្បាកដណារ់ គឺោម នល់ឿងដូលែែះលកើតលេើងលេើេ និយាេឲ្យេេីលៅ 13 

ស្បរិនលបើលមធាវីតាំណាងអតីតអែកដាក់ពាកយរ៊ុាំតាាំងេេួនជាលដើមប តូ ៊ឹង់ដាបេលវូីទទួេសាគ េ់ថា រហ្14 

លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតមនភា់កិែចធានាថា ជនស្តូវលោទស្តូវរថិតលៅកែុងអដនេ៊ុតាត ធិ្ក់ប៊ុគគេ់បរ់ អ.វ.15 

ត.ក លនាះ រួកោត់ស្តូវអតទទួេសាគ េ់ថា បញ្ញា េ៊ុតាត ធិ្ក់ថ្នត៊ុោក់សាមញ្ា់ បរ់កមពជុា គឺជាបញ្ញា16 

ពាក់រ័នាអដេរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតស្តូវអតលធ្វើក់វេតថ្មេលដើមេីឲ្យេេ់រី្នាទ ន៊ុរិទាិ់បរ់េេួន។  17 

[១០:៣៩:២៤] 18 

ជាក់រិតណារ់ និងជាក់ស្បអកកមិនបានលេើេថា រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតមនកតរវកិែច 19 

កែុងក់ធានាឲ្យបានថា អែកស្រី អ៊ុ៊ឹម អែម រិតជារថិតកែុងេ៊ុតាត ធិ្ក់ប៊ុគគេ់បរ់ អ.វ.ត.ក លទើបអែកស្រី20 

កេ េជាប៊ុគគេអដេរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតអាែបញ្ជូនរាំូ៊ុាំល់ឿង់បរ់អែកស្រីលៅកត់លទ្ធរបាន។ 21 

មស្តា៥.៣ ថ្នកិែចស្រមលស្រៀង់បរ់ អ.វ.ត.ក អែងថា៖ “ វិសាេភារថ្នក់លរ៊ុើបអលងកត គឺស្តូវបាន22 

កាំូត់ស្ត៊ឹមអតលៅលេើលមដ៊ឹកនាាំជាន់េពរ់ និងអែកទទួេេ៊ុរស្តូវេពរ់បាំន៊ុតែាំលពាះឧស្កិដាកមមអដេបាន23 

ស្បស្រ៊ឹតតកែុងរម័េអេម់ស្កហ្ម។” ស្រលដៀងោែ លនះ មស្តា៦.៣ ថ្នកិែចស្រមលស្រៀង់បរ់ អ.វ.ត.ក បាន24 

អែងថា វិសាេភារថ្នក់លោទស្បកន់ គឺស្តូវបានកាំូត់ស្ត៊ឹមអតែាំលពាះស្បលភទមន៊ុរសដូែោែ ។” ស្បរិន25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 
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លបើរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតេេ់ថា ជនស្តូវលោទមិនរថិតលៅកែុងស្បលភទប៊ុគគេទ្ធាំងរី់ោងលេើលនាះលទ 1 

លនាះក់លោទស្បកន់ទ្ធាំងអរ់ស្តូវអតទមេ ក់លោេ។ 2 

កែុងប់ិបទថ្នរាំូ៊ុាំល់ឿង០០៤/១ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិបានអះអាងលៅកែុងលរែកដីរនែិ-3 

ដាា ន់បរ់េេួនថា អែកស្រី អ៊ុ៊ឹម អែម គឺជាប៊ុគគេមែ ក់រថិតកែុងស្បលភទអែកទទួេេ៊ុរស្តូវេពរ់បាំន៊ុតែាំលពាះ4 

ឧស្កិដាកមមអដេបានស្បស្រ៊ឹតតលៅកែុងរម័េអេម់ស្កហ្ម។ បានលរែកដីថា រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតស្តូវ5 

បានតស្មូវឲ្យលធ្វើក់កាំូត់នូវវកយររទថ្នពាកយ “ទទួេេ៊ុរេពរ់បាំន៊ុត” លដើមេីលធ្វើក់វេតថ្មេថាលតើអែក6 

ស្រី អ៊ុ៊ឹម អែម រថិតលៅកែុងអដនេ៊ុតាដ ធិ្ក់ប៊ុគគេ់បរ់ អ.វ.ត.ក អដ់ឬយា ងណា? ម៊ុនន៊ឹងលធ្វើក់7 

រលស្មែលរែកដីណាមួេ លេើធាត៊ុរាំោន់ថ្នរាំូ៊ុាំល់ឿង់បរ់អែកស្រី ជារិលររគឺម៊ុនលរេរួកោត់ស្តូវ8 

រលស្មែែិតតថាលតើស្តូវបនដ ឬមិនបនដដាំលូើ់ក់ជាំន៊ុាំជស្មះលេើរាំូ៊ុាំល់ឿងលនះ។ 9 

[១០:៤៣:០៧] 10 

ឥេូវលនះ ស្គប់ោែ លៅ អ.វ.ត.ក រ៊ុទាអតបានេេ់ថា ក់វេតថ្មេលេើពាកយ “ក់ទទេួេ៊ុរស្តូវ11 

េពរ់បាំន៊ុត” គឺជាបញ្ញា ្នាទ ន៊ុរិទាិមួេ់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត លដើមេីរួកោត់រលស្មែម៊ុនន៊ឹងលធ្វើ12 

ក់កាំូត់លេើបញ្ញា លនសងលទៀត។ លៅកែុងរាំូ៊ុាំល់ឿង០០១ អងគជាំន៊ុាំជស្មះត៊ុោក់កាំរូេបានរលស្មែលៅ13 

កែុងសាេដីកលេើប ដូ ៊ឹងសាទ៊ុកខដូលែែះថា ឯកសា់ F28 ស្តង់កថាេ ឌូ ៦២ េ្ុាំដកស្រង់៖ “ទ្ធាំងជន14 

រងស័េ និងអ.វ.ត.ក មិនអាែបង្ហា ញថាលតើជនរងស័េ គឺជាអែកទទួេេ៊ុរស្តូវេពរ់បាំន៊ុត ឬមិនអមន15 

លដាេសា់អន៊ុលោមលៅតាមេកខូ ៈវិនិែឆ័េែារ់ោរ ់អ់ូបិេ និងរវ័េភារបានលេើេ” ែប់ក់ដក16 

ស្រង់។ និយាេមា ងលទៀត េកខេ ឌូ ដ៏សាមញ្ាថ្នស្បលភទអែកទទួេេ៊ុរស្តូវេពរ់បាំន៊ុត គឺវតស្មូវឲ្យមន17 

ក់លស្បើ្នាទ ន៊ុរិទាិយា ងលស្ែើន។ កែុងរាំូ៊ុាំល់ឿង០០១ អងគជាំន៊ុាំជស្មះត៊ុោក់កាំរូេក៏បាន់ំឭកលេើងវិញ18 

នងអដ់ លៅកែុងកថាេ ឌូ ៨០ ថ្នសាេដីកលេើប ដូ ៊ឹងសាទ៊ុកខដូលែែះថា ឯកសា់ F28 ក់អន៊ុវតត្ នាទ ន៊ុ19 

រិទាិ់បររ់ហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត និងក់វេតថ្មេលេើពាកយ “ក់ទទួេេ៊ុរស្តូវេពរ់បាំន៊ុត” ស្តូវអត20 

លធ្វើលេើងលដាេរ៊ុទាែិតត អនែកតាមក់វិនិែឆ័េស្បកបលដាេវិជាជ ជីវៈស្ត៊ឹមស្តូវ។ លនះគឺជាអវីអដេរហ្21 

លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតបានលធ្វើយា ងស្ត៊ឹមស្តូវ ក់េេ់លឃ្ើញលនះ មិនអដេស្តូវបានជាំទ្ធរ់មដងណាលេើេរី22 

ភាគីថ្នរាំូ៊ុាំល់ឿង ០០៤/១ បូក់ួមទ្ធាំងរហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិ និងលមធាវីតាំណាងអតីតអែកដាក់23 

ពាកយរ៊ុាំតាាំងេេួនជាលដើមប ដូ ៊ឹង់ដាបេលវូី។  24 

លៅកែុងកថាេ ឌូ មួេែាំនួនតាាំងរីដាំបូងទីថ្នដីកដាំលណាះស្សាេ់បរ់ោត់ រហ្លៅស្កមលរ៊ុើប25 
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ថ្ងៃទី១២  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 10 

 

អលងកតបានែងស្កងនូវក់ វិភាគនេូវែាប់ជាធ្់មន អន៊ុវតតលេើេ៊ុតាត ធិ្ក់ប៊ុគគេលៅ អ.វ.ត.ក និងបាន1 

លដាះស្សាេលេើកតាត មួេែាំនួនទ្ធក់ទងន៊ឹងក់កាំូត់រីស្រាំអដនថ្នពាកយ “ក់ទទួេេ៊ុរស្តូវេពរ់បាំន៊ុត”។ 2 

កែុងន័េលនះ រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតបានលធ្វើក់វិភាគយា ងហ្មត់ែត់កែុងែាប់ អ.វ.ត.ក និងក់បក3 

ស្សាេ់បរ់អងគជាំន៊ុាំជស្មះត៊ុោក់កាំរូេកែុងរាំូ៊ុាំល់ឿង ០០១។ រួកោត់បានវិភាគលេើលោេក់ូ៍4 

 វិមតិរងស័េអដេបានស្បលយាជន៍ដេ់ជនជាប់លោទ។ រួកោត់បានវិភាគលេើ់លបៀបលធ្វើលរែកដីរលស្មែ5 

លៅកែុង់ែនារមព័នាថ្ន់បបកមពជុាស្បជាធិ្បលតេយ និងវិភាគរីជាំហ្់់បរ់ អ.វ.ត.ក លៅកែុងស្បរ័នាែាប់6 

កមពជុា។ លមធាវីតាំណាងអតីតអែកដាក់ពាកយរ៊ុាំតាាំងេេួនជាលដើមប ដូ ៊ឹង់ដាបេលវូី មិនអាែជាំទ្ធរ់តាម7 

់លបៀបរមលហ្ត៊ុនេណាមួេថា ក់រិោ់ណាមលេើជាំហ្់់បរ់ អ.វ.ត.ក លៅកែុងស្បរ័នាែាប់កមពជុា8 

មិនអមនជាក់រិោ់ណាអដេមនភារពាក់រ័នា ឬក៏ថារហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតលធ្វើលេើងលដាេមិនបាន9 

រិនិតយរិែ័េឲ្យបានស្ត៊ឹមស្តូវ លៅលរេរួកោត់បានរលស្មែថា វមនឥទាិរេលេើលរែកដីរលស្មែជា់ួម10 

់បរ់េេួនលេើបញ្ញា េ៊ុតាត ធិ្ក់។  11 

[១០:៤៨:៤៩] 12 

ក់អះអាងថា វជាល់ឿងមិនរម់មយ និងថាវជាក់រាយាមដកេ៊ុតាត ធិ្ក់បអនថមបាំលរញរី13 

ត៊ុោក់សាមញ្ា់ បរ់កមពជុាលេើឧស្កិដាកមមកែុងរម័េអេម់ស្កហ្ម ជាក់លបាះជាំហានហ្ួរឆៃ េស្ជុេ14 

លរក។ វហាក់ដូែជាេកពាកយលរែន៍យា ងធ្មមតា ស្រមទ្ធាំងកមមវតថនុិងលោេបាំូងថ្នវិធ្ីសាស្ររត់ បរ់15 

រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត លហ្ើេបងវិេដាាំែ៊ុះលស្កមអ  ៊ីែ៊ឹង។  16 

ដូែលេើងេ្ុាំបានលេើកលេើងកែុងកថាេ ឌូ ៧ និងកថាេ ឌូ ៨ ថ្នសា់ណាជាោេេកខូ ៍អកស់ 17 

ក់រលងកត់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតលេើជាំហ្់់បរ់ អ.វ.ត.ក លៅកែុងស្បរ័នាែាប់កមពជុា មិនមន18 

អវីលេើររីក់បង្ហា ញឲ្យលឃ្ើញនូវវិធ្ីសាស្ររតមធ្យ័ត និងស្បកបលដាេភារស្បេ័តែស្បអេង ែាំលពាះបញ្ញា19 

េ៊ុតាត ធិ្ក់លេើេ។ ក់រលងកតទ្ធាំងលនះ បានអន៊ុញ្ញា តឲ្យរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតស្តិះ់ិះរិោ់ណាលេើ20 

េ៊ុតាត ធិ្ក់់បរ់ អ.វ.ត.ក កែុងប់ិលវូពាក់រ័នា និងកាំូត់រមគ េ់េពរ់ លហ្ើេបនាទ ប់មករលស្មែថា 21 

ក់រលងកតទ្ធាំងលនះ មននេប ះពាេ់លេើអដនរមតថកិែចរួកោត់លទ។ គឺជាក់រិោ់ណាអដេមនក់22 

រមស្របលដើមេី្នដេ់ក់រិោ់ណារលស្មែ និងលធ្វើក់ស្ោនលោេបទលោទ។  23 

រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតបាន បញ្ញជ ក់យា ងែារ់លៅកែុងដីកដាំលណាះស្សាេ់បរ់រួកោត់ថា24 

ក់វិភាគែាំលពាះបញ្ញា េ៊ុតាត ធិ្ក់ត៊ុោក់សាមញ្ា់ បរ់កមពជុា លេើបទឧស្កិដាកមមកែុងរម័េអេម់ស្កហ្ម25 
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ថ្ងៃទី១២  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 11 

 

ស្តូវបានលធ្វើលេើងលដើមេីវេតថ្មេេ៊ុតាត ធិ្ក់ប៊ុគគេ់បរ់ អ.វ.ត.ក និងទ្ធញជាកាំូត់ថ្នស្បលភទក់ទទួេ1 

េ៊ុរស្តូវេពរ់ប ៊ុលណាណ ះ។ លៅកែុងកថាេ ឌូ ២៥ ថ្នដីកដាំលណាះស្សាេ់បរ់េេួន រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត2 

បានបញ្ញជ ក់យា ងែារ់ថា រាំូួ់លោទគឺលៅស្តង់ថាលតើអវតតមនថ្នេ៊ុតាត ធិ្ក់បាំលរញបអនថម់បរ់3 

ត៊ុោក់សាមញ្ាកមពជុាលេើឧស្កិដាកមមកែុងរម័េអេម់ស្កហ្ម រ៊ុាំដកស្រង់ “មនឥទាិរេមកលេើក់អន៊ុ4 

វតត្ នាទ ន៊ុរិទាិ់បរ់លេើងពាក់រ័នាន៊ឹងេ៊ុតាត ធិ្ក់ប៊ុគគេលទ” ែប់ក់ដកស្រង់។ ក់អវកអញករិភាកា5 

់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតលៅលេើបញ្ញា កងវះេ៊ុតាត ធិ្ក់ថ្នត៊ុោក់សាមញ្ា់ បរ់កមពជុា គឺស្បាកដ6 

ណារ់ថា វជាក់ែងែេុបង្ហា ញោាំបាែ់មួេអដេ េ្ះុបញ្ញច ាំងឲ្យលឃ្ើញរីលហ្ត៊ុនេថ្នលរែកតីរលស្មែ7 

់បរ់រួកោត់អដេថាអែកស្រី អ៊ុ៊ឹម អែម រថិតលៅលស្ៅអដនេ៊ុតាត ធិ្ក់ប៊ុគគេ់បរ់ អ.វ.ត.ក។  លបើ8 

លទ្ធះបីជាមនក់រិតដូែបានកត់រមគ េ់លៅកែុងកថាេ ឌូ ២៥ ថ្នដីកដាំលណាះស្សាេ់បរ់ោត់ ដក9 

ស្រង់៖ “វថាអាែន៊ឹងមនគមេ តនិទ ឌូ ភារជាោេ ាំង” ែប់ក់ដកស្រង់។ វជាក់រលស្មែជាមូេដាា ន10 

អដេមិនអាែលទើបអតន៊ឹងេ៊ុរឥេូវ   លដាេស្ោន់អតលមធាវីតាំណាងអតីតអែកដាក់ពាកយរ៊ុាំតាាំងេេួនជាលដើម11 

ប តូ ៊ឹង់ដាបេលវូីែង់បានទិដាភារេ៊ុរោែ លេើេ។ លនះគឺជាែាប់ មិនអមនបញ្ជីជលស្មើររស្មប់លស្ជើរ12 

បានតាមែិតតលនាះលទ។  13 

[១០:៥៤:០១] 14 

តាមរិតស្បរិនលបើរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត មិនបានរិោ់ណាលេើបញ្ញា ថាលតើត៊ុោក់សាមញ្ា15 

់បរ់កមពជុាអាែមន ឬមិនមនេ៊ុតាត ធិ្ក់លនាះលទ លហ្ើេថាលតើឥទាិរេអវីេេះអាែលកើតលែញរី់លបៀប16 

អដេរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតេេួនឯងបានលស្បើជាមលធ្ាបាេរស្មប់លធ្វើក់វេតថ្មេេ៊ុតាត ធិ្ក់ប៊ុគគេ17 

់បរ់ អ.វ.ត.ក។ ដូែលនះវអាែស្តូវបាននតេ់េទាភារដេ់ភាគីនានាលធ្វើក់ជាំទ្ធរ់តវ៉ា លេើក់អដេរហ្18 

លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតមិនបានេកេទានេថ្នគមេ តនិទ ឌូ ភារ លៅលធ្វើក់រិោ់ណាលៅកែុងក់រលស្មែ19 

ែិតត់ បរ់រួកោត់លទ។ និយាេមា ងលទៀត វអាែស្តូវបានលបើកែាំហ្ឲ្យភាគីទ្ធាំងអរ់លធ្វើក់ទ្ធមទ្ធ់ថា 20 

ក់រលស្មែស្ោនលោេនូវបទលោទស្បកន់ស្បឆាំងន៊ឹងអែកស្រី អ៊ុ៊ឹម អែម លដាេសា់អតបញ្ញា ថ្នក់េវះ21 

េ៊ុតត-- (រូមលទ្ធរ) លដាេសា់អតបញ្ញា ថ្នក់េវះេ៊ុតាដ ធិ្ក់ប៊ុគគេ ស្តូវបាន់ងនេប ះពាេ់លដាេក់22 

េកោនមិនបានេកែិតតទ៊ុកដាក់លេើបញ្ញា ពាក់រ័នា លហ្ើេតរីលនះ អាែទទួេក់វិនិែឆ័េ មនរាំអាង23 

លហ្ត៊ុជាោេេកខូ ៍អកស់មួេបាន។  24 

លដាេក់េកែិតតទ៊ុកដាក់ និងស្បេ័តែស្បអេងេពរ់អបបលនះ ស្តូវបានរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

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

ថ្ងៃទី១២  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 12 

 

បាំលរញលហ្ើេលនាះ វអេងមនលទៀតលហ្ើេនូវក់លបើកែាំហ្រស្មប់ភាគីណាមួេកែុងក់អដេរួកលគ1 

ស្ោន់អតបង្ហា ញរីែាំូង់ែង់បាននូវអាក់ៈោងលស្ៅ លដាេលស្បើមូេដាា នប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ដូលោែ ះបានលទ។ 2 

មិនបានថាក់ែង់បានលនាះជាអវីលនាះលទ វែារ់ណារ់ថា លោេបាំូង់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើប3 

អលងកត គឺស្ោន់អតលធ្វើក់វេតថ្មេ លហ្ើេលៅទីបាំន៊ុត គឺលធ្វើក់កាំូត់នូវែ់ិតេកខូ ៈថ្ន្នាទ ន៊ុរិទាិ់បរ់4 

រួកោត់។ វមិនបានោាំស្ទអវីលនសងរីលនះ ក៊ុាំថាលេើេនិយាេលៅដេ់ក់ដកហ្ូតនូវប៊ុរវរិទាិ់បរ់ត៊ុោក់5 

សាមញ្ាកមពជុា។ លបើលទ្ធះណាជារហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតបានលធ្វើេ៊ុរកែុងក់រនែិដាា នថា ត៊ុោក់កមព-ុ6 

ជា ត៊ុោក់សាមញ្ា់ បរ់កមពជុាេវះេ៊ុតាដ ធិ្ក់ក៏លដាេ ក៏បនទកុធ្ៃន់ថ្នក់់កលឃ្ើញ់បរ់រួកោត់ គឺលៅ7 

ស្តង់អតថា លតើត៊ុោក់សាមញ្ា់ បរ់កមពជុាមន ឬោម នេ៊ុតាដ ធិ្ក់ មិនបានជះឥទាិរេដេ់ក់អន៊ុវតតថ្ន8 

្នាទ ន៊ុរិទាិ់បរ់េេួនដូែលម ែេេះ ទ្ធក់ទងន៊ឹងបញ្ញា េ៊ុតាដ ធិ្ក់ប៊ុគគេ? 9 

[១០:៥៨:២២] 10 

លមធាវីតាំណាងអតីតអែកដាក់ពាកយរ៊ុាំតាាំងេេួនជាលដើមប ដូ ៊ឹង់ដាបេលវូី ហាក់ដូែជាមិនបង្ហា ញរី11 

ក់ជាំទ្ធរ់ន៊ឹងក់់កលឃ្ើញលនះ ឬលបើមិនដូលោែ ះលទ ក៏លធ្វើក់លរែើឲ្យលឃ្ើញថា ក់់កលឃ្ើញទ្ធក់ទងន៊ឹង12 

ក់អន៊ុវតតនូវរិទាិអធិ្បលតេយភារ់បរ់កមពជុា នាាំឲ្យលរែកដីរលស្មែ់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត13 

មនកាំហ្៊ុរកែុងក់ទមេ ក់ក់លោទស្បកន់លេើអែកស្រី អ៊ុ៊ឹម អែម។ សាថ ប័ននានា់បរ់កមពជុាបានកាំូត់14 

់ួែលហ្ើេ រីក់ោម នេ៊ុតាដ ធិ្ក់បាំលរញបអនថមរស្មប់ឧស្កិដាជនកែុងរម័េអេម់ស្កហ្ម។  15 

ឥេូវលនះេ្ុាំរូមែាំូ៊ុែទី៣ និងជាែាំូ៊ុែែ៊ុងលស្កេ។ លមធាវីតាំណាងអតីតអែកដាក់ពាកយរ៊ុាំតាាំង16 

េេួនជាលដើមប ដូ ៊ឹង់ដាបេលវូីបានអះអាងលៅកែុងសា់ណាជាោេេកខូ ៍អកស់ដូលែែះថា៖ “រហ្លៅ17 

ស្កមលរ៊ុើបអលងកតបានេាំេែះអេែងលធ្វើយា ងណាឲ្យមនក់ដាក់ជាំនួរ នូវក់េេ់លឃ្ើញ់បរ់ត៊ុោក់18 

សាមញ្ាកមពជុាលេើបញ្ញា េ៊ុតាដ ធិ្ក់់បរ់រួកលគ ជាមួេន៊ឹងក់េេ់លឃ្ើញ់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើប19 

អលងកតវិញ។ ដូែអដេបានលេើកលេើងកែុងកថាេ ឌូ ១៤ ដេ់កថាេ ឌូ ៣៥ ថ្នសា់ណាជាោេេកខូ ៍20 

អកស់់បរ់លេើងេ្ុាំ ក់អះអាង់បរ់លមធាវីតាំណាងអតីតអែកដាក់ពាកយរ៊ុាំតាាំងេេួនជាលដើមប ដូ ៊ឹង់ដា21 

បេលវូីមិនបានបង្ហា ញលដាេភរតតុាងអដេអាែ់កបានលនាះលទ។ ក់វិភាគលេើក់អន៊ុវតតរីម៊ុន និងនា22 

លរេបែចបុេនែ គឺជាក់ែងែេុបង្ហា ញឲ្យលឃ្ើញថា ក់រិតលៅសាថ ប័ន់បរ់ស្បលទរកមពជុាបានរិោ់ណា23 

ទ៊ុកជាេូ់មកលហ្ើេ ថាមិនមនេ៊ុតាត ធិ្ក់ (រូមលទ្ធរ) ន៊ឹងមិនមនេ៊ុតាត ធិ្ក់បាំលរញបអនថមលេើបញ្ញា24 

លនះលទ។ ជាក់អរដងសាថ ប័នកមពជុាមួេែាំនួនបានេិតេាំអន៊ុវតតនូវរិទាិអធិ្បលតេយភារ់បរ់េេួនកែុងក់កត់25 
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រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 

ថ្ងៃទី១២  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 13 

 

លទ្ធរអតីតអេម់ស្កហ្ម លដាេបានរិោ់ណាលេើកតាត នានា ់ួមមនដូែជា ក់នសះនាជាតិ រថិ់ភារ1 

នលយាបាេ ឬលដើមេីនេស្បលយាជន៍េ៊ុតតិធ្ម៌។ លនះគឺជាទរសនៈលៅកែុងអាំេុងលរេថ្នកិែចែ់ោ់បរ់    2 

អ.វ.ត.ក លហ្ើេវលៅអតជាទរសនៈមួេ់កាដេ់ររវថ្ងៃលនះ។  3 

់បបអេម់ស្កហ្មបានលកើតលេើងជាង៤០ឆែ ាំកនេងមកលហ្ើេ សាថ ប័នកមពជុាជាលស្ែើនបានបង្ហា ញរី4 

ភារសាទ ក់លរទើ់់បរ់េេួនលេើគាំនិតថ្នក់ែង់នដនាទ លទ្ធរបអនថម លស្ៅអតរីប៊ុគគេមួេែាំនួនអដេមនរាំូ៊ុាំ5 

ល់ឿងលៅែាំលពាះម៊ុេ អ.វ.ត.ក ់ួែលហ្ើេ។ សាថ ប័នទ្ធាំងលនះបាននដេ់ទមៃន់លៅលេើភារោាំបាែ់ថ្នក់6 

នសះនាជាតិរស្មប់ស្បលទរមួេ លស្កេលរេមនជលមេ ះ ដូែជាកមពជុាលនះ។ លៅឆែ ាំ២០១០ រាជ់ដាា ភិ7 

បាេកមពជុាដូែជាបានអាំពាវនាវលៅកន់អគគលេោអងគរហ្ស្បជាជាតិថា ន៊ឹងោម នក់កត់លទ្ធរបអនថម8 

លទៀតលនាះលទ លេើអតីតអេម់ស្កហ្ម។ នទេុរីជាំហ្់់បរ់លមធាវីតាំណាងអតីតអែកដាក់ពាកយរ៊ុាំតាាំងេេួនជា9 

លដើមប ដូ ៊ឹង់ដាបេលវូី។ លៅកែុងកថាេ ឌូ ១៧ ដេ់២៥ ថ្នសា់ណាជាោេេកខូ៍អកស់់បរ់រួក10 

ោត់ ជាំហ្់លនះស្តូវបានទទួេេក់ួែលហ្ើេ រីរាំណាក់ថ្នកិែចែ់ោ់បរ់ អ.វ.ត.ក ដូែអដេបាន11 

ល់ៀបរាប់លៅកែុងែលមេើេតបជាោេេកខូ ៍អកស់់បរ់លេើងេ្ុាំ លៅកន់លមធា វីតាំណាងអតីតអែកដាក់12 

ពាកយរ៊ុាំតាាំងេេួនជាលដើមប ដូ ៊ឹង់ដាបេលវូី (ឯកសា់ D308/3/1/18 លៅកថាេ ឌូ ១៦ ដេ់២២)។   13 

[១១:០៤:១៩] 14 

ស្កុមអែកជាំនាញស្តូវបានអតងតាាំងលដាេអងគក់រហ្ស្បជាជាតិ លដើមេីវេតថ្មេនូវេទាភារអដេ15 

អាែនាាំេកអេម់ស្កហ្មមកកត់កដីបានរនែិដាា នថា ក់កត់លរែកដីលេើជនថ្ដដេ់អេម់ស្កហ្មភាគលស្ែើន 16 

ន៊ឹងមិនអាែរា៉ាប់់ងលៅ់ួែ ទ្ធាំងអនែកហ្ិ់ញ្ាវតថ ុ និងរមា ់ៈ អដេវអាែជាក់រាាំងរទះដេ់ក់នសះនា17 

ជាតិ លៅថា ក់ទទួេេ៊ុរស្តូវ់បរ់ជនថ្ដដេ់ថាែ ក់លស្កម គឺជាបញ្ញា ែាប់ដ៏រមគុសាម ញមួេ។ ស្កុម18 

អែកជាំនាញបានបអនថមលទៀតថា រ៊ុាំដកស្រង់៖ “ក់ជាំន៊ុាំជស្មះថាែ ក់ជាតិលដើមេីល់ៀបែាំលស្កមែាប់កមពជុា គឺ19 

មិនអាែលធ្វើលៅបានលទ” ែប់ក់ដកស្រង់។ ភាគីថ្នកិែចែ់ោ អ.វ.ត.ក អដេជារាជ់ដាា ភិបាេកមពជុា និង20 

អងគក់រហ្ស្បជាជាតិបានេ៊ុបលោេនូវក់បលងកើតេនតក់បញ្ជូនលៅកន់ត៊ុោក់សាមញ្ា់ បរ់កមពជុា 21 

លបើលទ្ធះណាជាត៊ុោក់ទ្ធាំងលនាះ មនែាំលូះដ៊ឹងរីេនតក់ទ្ធាំងឡាេអដេមនលៅកែុងត៊ុោក់ឧស្កិដា22 

កមមអនត់ ជាតិ រស្មប់អតីតេូលហាគ សាេ វី និងត៊ុោក់ឧស្កិដាកមមអនត់ ជាតិរស្មប់ស្បលទរ់វ៉ា ន់ដាក៏23 

លដាេ។  24 

មនរាំូួ់រួ់លោទលេើង ថាលតើភរតតុាងអវីេេះនាាំឲ្យលមធាវីតាំណាងអតីតអែកដាក់ពាកយរ៊ុាំតាាំង25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

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

ថ្ងៃទី១២  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 14 

 

េេួនជាលដើមប តូ ៊ឹង់ដាបេលវូីរាំអាងលេើ លដើមេីកត់េេ់នូវក់ែងែេុបង្ហា ញ ឬក៏ភារមិនែារ់ណារ់1 

ណាមួេលៅកែុងក់អន៊ុវតតលរេបែចបុេនែអដេស្តូវបានអន៊ុវតតលដាេស្បលទរកមពជុា កែុងកថាេ ឌូ ២៦ 2 

ដេ់កថាេ ឌូ ២៨ ថ្នសា់ណាោេេកខូ ៍អកស់់បរ់រួកោត់ រួកោត់បានអះអាងថា េ្ុាំរ៊ុាំដកស្រង់៖ 3 

“រាជ់ដាា ភិបាេកមពជុាបានបនតលេើកលេើងរីក់ស្បេ៊ុទាស្បឆាំងន៊ឹងនិទ ឌូ ភារ អដេល់ឿងរាំោន់រស្មប់4 

ក់លដាះស្សាេម់តក់បរ់អេម់ស្កហ្ម” ែប់ក់ដកស្រង់។ មកលធ្វើជាភរតតុាងលដើមេីបញ្ញជ ក់ថា ក់កត់5 

លទ្ធរលៅកស្មិតថាែ ក់ជាតិ គឺអាែលធ្វើលៅបាន លហ្ើេថា រ៊ុាំដកស្រង់៖ “់ហ្ូតមកដេ់លរេលនះ ក់រិត6 

ជាក់អរតងអដេថាោម នក់លរ៊ុើបអលងកត ឬក់កត់លទ្ធរ មិនអមនមនន័េថា ក់លរ៊ុើបអលងកត ឬក់កត់7 

លទ្ធរទ្ធាំងលនាះមិនអាែលធ្វើលៅ់ួែជាេកខូ ៈនេូវែាប់លនាះលទ” ែប់ក់ដកស្រង់។ លមធាវីតាំណាងអតីត8 

អែកដាក់ពាកយរ៊ុាំតាាំងេេួនជាលដើមប តូ ៊ឹង់ដាបេលវូីបានបអនថមថា ស្តង់កថាេ ឌូ ២៨ដេ់៣១ ថ្នសា់ណា9 

ោេេកខូ ៍អកស់ ថាក់េេ់លឃ្ើញ់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត គឺនទេុន៊ឹងែាប់កមពជុា រីលស្ពាះ10 

ត៊ុោក់កមពជុាអាែរលស្មែលៅលរេអនាគត លដើមេីអន៊ុញ្ញា តឲ្យមនក់កត់លទ្ធរលេើឧស្កិដាកមមកែុង11 

រម័េអេម់ស្កហ្ម។  12 

[១១:០៨:៥៣] 13 

រាំអាងលហ្ត៊ុទ្ធាំងលនះ ជារាំអាងលហ្ត៊ុអដេមនភារស្រលរែស្ររិេ លហ្ើេលៅទីបញ្ចប់លៅគឺ14 

មិនអាែអនទងឲ្យលជឿជាក់បានលទ ដូែអដេលេើងេ្ុាំបានលេើកលេើងកែុងសា់ណាជាោេេកខូ ៍អកស់ 15 

ស្តង់កថាេ ឌូ ២៣ ដេ់៣៥ “លៅបនាទ ប់រីក់លធ្វើលរែកតីស្ពាងកិែចស្រមលស្រៀងអដេនាាំឲ្យមនក់កលកើត      16 

អ.វ.ត.កមក សាថ ប័ន់ដាពាក់រ័នាទ្ធាំងអរ់បានស្បតិបតតិតាមស្រមៗោែ  លដាេឥតស្រលរែស្ររិេលេើេ។” 17 

ែាំូ៊ុែជាក់ោក ់ ភារអរកមមថ្ននីតិបញ្ាតតិលៅកមពជុា ទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងត៊ុោក់សាមញ្ា់ បរ់េេួន លដើមេី18 

អន៊ុញ្ញា តឲ្យមនក់កត់លទ្ធរលេើឧស្កិដាកមមកែុងរម័េអេម់ស្កហ្មលៅកស្មិតជាតិជាលមល់ៀនមួេ។ ជា19 

ឧទ្ធហ្់ូ៍ េូៈអដេអាជ្ាេ៊ុកេរស្មប់ក់កត់លទ្ធរលេើឧស្កិដាកមមថាែ ក់ជាតិបានរស្ងីកលៅ៣០20 

ឆែ ាំតាម់េៈកិែចស្រមលស្រៀង់វងអងគក់រហ្ស្បជាជាតិ និងរាជ់ដាា ភិបាេកមពជុា កែុងលោេបាំូង21 

លដើមេីលធ្វើក់កត់លទ្ធរអតីតអេម់ស្កហ្មលៅែាំលពាះម៊ុេ អ.វ.ត.ក មិនមនក់្នដេ់កិែចស្រមលស្រៀង22 

ដូលែែះណាមួេបានលធ្វើលេើងទ្ធក់ទងន៊ឹងមស្តា៦១០ ថ្នស្កមនីតិវិធ្ីស្រហ្មទ ឌូ កមពជុាលនាះលទ។ និយាេ23 

មា ងលទៀត ត៊ុោក់សាមញ្ាថាែ ក់ជាតិ់បរ់កមពជុាលៅអតស្បកន់េកអាជ្ាេ៊ុកេកាំូត់ស្ត៊ឹម់េៈ24 

លរេ១០ឆែ ាំ រស្មប់ក់កត់លទ្ធរលេើបទឧស្កិដានានា។ ដូលែែះលនះគឺជាភរដតុាងដ៏រ៊ុីរង្ហវ ក់ និងយា ង25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

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

ថ្ងៃទី១២  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 15 

 

ែារ់ោរ់ អដេបង្ហា ញឲ្យលឃ្ើញថា កមពជុាមិនមនបាំូងនតេ់ឲ្យត៊ុោក់សាមញ្ា់ បរ់េេួននូវេ៊ុតាដ1 

ធិ្ក់អដេតស្មូវឲ្យលធ្វើក់កត់លទ្ធរលេើឧស្កិដាកមមកែុងរម័េអេម់ស្កហ្មលនាះលេើេ។ 2 

អមជាមួេន៊ឹងអរកមមលនះ អវតតមនថ្នេ៊ុតាដ ធិ្ក់បាំលរញបអនថម ក៏ស្តូវបានបញ្ញជ ក់បអនថមលេើ3 

ក់អន៊ុវតត់ បរ់ត៊ុោក់កមពជុាអរ់់េៈលរេ៣០ឆែ ាំកនេងលៅ។ ោម នក់កត់លទ្ធរលេើអតីតអេម់ស្កហ្ម 4 

ែាំលពាះឧស្កិដាកមមអដេបានស្បស្រ៊ឹតតលេើងកែុងអាំេុងលរេពាក់រ័នាលនះលទ។ កែុងែាំលណាមរាំូ៊ុាំល់ឿងអដេ់ក5 

បានជាសាធា់ូៈែាំនួន២៥៥ក់ូី អដេបានជាំន៊ុាំជស្មះលហ្ើេលដាេត៊ុោក់កាំរូេ់បរ់កមពជុា គឺមិន6 

មនរាំូ៊ុាំល់ឿងណាមួេអដេពាក់រ័នាន៊ឹងឧស្កិដាកមមកែុងរម័េអេម់ស្កហ្មលនាះលទ។ 7 

[១១:១២:៥៧] 8 

លៅកែុងអាំូះអាំណាងផាទ េ់មត់កេរីមសិេមិញ លមធាវីតាំណាងអតីតអែកដាក់ពាកយរ៊ុាំតាាំងេេួន9 

ជាលដើមប ដូ ៊ឹង់ដាបេលវូី បានលរែើរ៊ុាំឲ្យអងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះបញ្ញជ ក់ថា ជាំហ្់់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើប10 

អលងកត គឺមនកាំហ្៊ុរលដាេសា់ថា អងគក់រហ្ស្បជាជាតិន៊ឹងមិនលធ្វើក់ដាក់ទ ឌូ កមម ឬក៏នតេ់ក់11 

អន៊ុញ្ញា តឲ្យមនលេើក់លេើកអេងលទ្ធរែាំលពាះឧស្កិដាកមមធ្ៃន់ធ្ៃ់ លនាះលទ។  ែាំូ៊ុែរាំោន់ថ្នអាំូះ12 

អាំណាងលនះ គឺថាក់លេើកអេងលទ្ធរតាមស្រ៊ឹតតិលហ្ត៊ុអបបលនះ នទេុន៊ឹងកតរវកិែច់បរ់កមពជុា លស្កម13 

ែាប់អនត់ ជាតិ។ ក់លេើកលេើងដូលែែះ គឺជាក់បង្ហា ញនូវភារង្ហេស្រួេស្ជុេែាំលពាះក់ល េ្ើេតប14 

់បរ់រហ្គមន៍អនត់ ជាតិលៅលេើសាថ នក់ូ៍លស្កេជលមេ ះ អដេមនទស្មង់ជារមីក់ជាគូៗ ឬោម ន15 

េទាភារ ឬែាំូ៊ុែកណាដ េណាមួេរស្មប់រិោ់ណាបាន លពាេគឺឲ្យអតមនក់លោទស្បកន់ គឺ16 

រ៊ុទាអតោម នអាូតតិ លហ្ើេក់លេើកអេងលទ្ធរ គឺជាល់ឿងមិនស្របែាប់។ លទ្ធះជាយា ងណាកដី ក់រិត17 

គឺមិនអមនមនអតរឬលមម លនាះលទ ដូែបានលេើកលេើងលៅកែុងែលមេើេតប់បរ់លេើងេ្ុាំ ស្តង់កថាេ ឌូ ១៧  18 

(រូមលទ្ធរ) កថាេ ឌូ ១៤ និង១៥ ក់អន៊ុវតត់ បរ់់ដាបាន េ្ះុបញ្ញច ាំងឲ្យលឃ្ើញថា ក់លេើកអេងលទ្ធរ 19 

លដាេភារស្ត៊ឹមស្តូវ គឺជាក់ូីស្របែាប់ថ្នដាំលូើ់ក់សាដ ់នីតិរមេទ្ធលៅកែុងសាថ នក់លស្កេជលមេ ះ។ 20 

តាមរិតបញ្ញា លនះ ស្តូវបានទទួេេកលដាេក់រិោ់ណាតាមនេូវត៊ុោក់។ លៅកែុងលរែកដីរលស្មែ ឆែ ាំ21 

១៩៩៨ ់បរ់ត៊ុោក់េ៊ុតតិធ្ម៌ថ្នែស្កភរអង់លគេរ និងស្បលទរអវេ លៅកែុងរាំូ៊ុាំល់ឿង រីូូលរ 22 

៣០៨/៣/១/១៨.១.៤ ERN អង់លគេរ 01540854 ដេ់ 55 ស្តង់កថាេ ឌូ ១៥ ថ្នែលមេើេ់បរ់លេើង23 

េ្ុាំ។ លៅស្កម េេដ៍ បានកត់រមគ េ់រី េ្ុាំដកស្រង់៖ “ក់អន៊ុវតតយា ងទូេាំទូោេថ្នក់លេើកអេង24 

លទ្ធរ ែាំលពាះជនអដេបានស្បស្រ៊ឹតតស្បឆាំងមន៊ុរសជាតិ” ែប់ដកស្រង់។ លរែកដីរលស្មែ់បរ់លៅស្កម25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

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

ថ្ងៃទី១២  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 16 

 

អដេបនដរលងកតលឃ្ើញយា ងែារ់ថា េ្ុាំដកស្រង់៖ “មនេេះបានទ្ធាំងទទួេក់អន៊ុលស្ោះលទ្ធររីអងគក់1 

រហ្ស្បជាជាតិតាមមលធ្ាបាេលដើមេីសាដ ់រនដិភារ និងសាដ ់់ដាា ភិបាេេាំនាាំស្បជាធិ្បលតេយ។ រាំោន់2 

បាំន៊ុត លៅស្កម េេដ៍ បានរលងកតលឃ្ើញថា វមិនអមនជាក់អងេងថា ក់លេើកអេងលទ្ធរទ្ធាំងលនះ គឺ3 

ជាក់លធ្វើនទេុន៊ឹងែាប់អនត់ ជាតិ កែុងក់េកោនមិនបានកត់លទ្ធរជនថ្ដដេ់លនាះលទ និងថាក់អន៊ុវតត4 

់បរ់់ដាបែចបុេនែលនះ មិនោាំស្ទកតរវកិែចកែុងក់កត់លទ្ធររាេ់រាូំ ៊ុាំល់ឿងលទ។”  ែប់ក់ដកស្រង់។ 5 

ស្បាកដណារ់ ក់អះអាង់បរ់លមធាវីអតីតអែកដាក់ពាកយរ៊ុាំតាាំងេេួនជាលដើមប ដូ ៊ឹង់ដាបេលវូីទ្ធក់ទង6 

ន៊ឹងក់លេើកអេងលទ្ធរ មិនទទួេបានក់ោាំស្ទទ្ធាំងលៅកែុងក់អន៊ុវតត់ បរ់់ដា ឬែាប់អនត់ ជាតិលេើេ។ 7 

លទ្ធះជាយា ងណាក៏លដាេ ក៏លមធាវីតាំណាងអតីតអែកដាក់ពាកយរ៊ុាំតាាំងេេួនជាលដើមប ដូ ៊ឹង់ដាបេលវូីគួ់8 

ែងោាំថា អវតតមនថ្នេ៊ុតាត ធិ្ក់បអនថមបាំលរញ ដូែអដេបានគូរបញ្ញជ ក់លៅកែុងលរែកដីអងេងក់ូ៍ និង9 

ក់អន៊ុវតត់ បរ់សាថ ប័ននានា់បរ់កមពជុាប ៊ុនាម នឆែ ាំមកលនះ មិនអមនមនន័េថា ជន់ងលស្ោះថ្ន់បបអេម់10 

ស្កហ្ម គឺស្តូវបានបាំលភេែលោេលនាះលេើេ។ ក់លោទស្បកន់តាមបទស្រហ្មទ ឌូ  គឺជាអនែកមួេថ្ន11 

ដាំលូើ់ក់នសះនាជាតិ។  12 

[១១:១៩:៣៣] 13 

សាថ ប័នកមពជុាបានអន៊ុវតតយា ងរកមមកែុងក់ស្បគេ់ក់ង្ហ់តាម់ូបភារេ៊ុរៗោែ  ់ួមមនដូែជា 14 

់លបៀបមិនអមនជាក់កត់លទ្ធរ និងមិនអមនតាមេកខូ ៈែាប់ ស្រមទ្ធាំងមលធ្ាបាេលនសងៗលទៀត 15 

លដើមេីលធ្វើយា ងណាឲ្យបានទទួេបានេ៊ុតតិធ្ម៌រស្មប់ជន់ងលស្ោះ។ ឧទ្ធហ្់ូ៍ គឺមនកមមវិធ្ីមួេែាំនួន16 

ស្តូវបានបលងកើតលេើងលដើមេីនតេ់ក់អប់់ំ និងក់ោាំស្ទជន់ងលស្ោះ អដេមលធ្ាបាេរស្មប់លធ្វើក់សាត ់17 

នីតិរមេទ្ធ ទ្ធក់ទងន៊ឹងស្រ៊ឹតតិក់ូ៍នានាអដេបានលកើតលេើងអាំេុងរម័េអេម់ស្កហ្ម។ កែុងែាំលណាម 18 

កមមវិធ្ីទ្ធាំងលនាះ ស្ករួងលទរែ់ូ៍បានរហ្ក់ជាមួេមជឈម ឌូ េឯកសា់កមពជុា កែុងក់លបើក 19 

មជឈម ឌូ េរនតិភារអនេង់អវងលដើមេីឧទិទរដេ់ក់ែងោាំ ក់នសះនា និងក់កសាងរនតិភារលៅកែុង 20 

តមបនក់់ពា់ែ៊ុងលស្កេមួេកែុងែាំលណាមតាំបន់ក់ពា់លនសងលទៀត់បរ់អេម់ស្កហ្ម និងជាតាំបន់់បរ់21 

តាម ៊ុក។ 22 

មនគាំនិតនតួែលនតើមមួេែាំនួនលនសងលទៀត ់ួមមនក់អកទស្មង់លៅកែុងកមមវិធ្ីរិកាោប់តាាំងរីឆែ ាំ23 

២០០៨មក ស្ករួងអប់់ំេ៊ុវជន និងកីឡា ស្រមទ្ធាំងមជឈម ឌូ េឯកសា់កមពជុាបានអន៊ុវតតគលស្មងដ៏ធ្ាំៗ 24 

លៅទូទ្ធាំងស្បលទរលដើមេីអកទស្មង់កមមវិធ្ីរិកា់បរ់សាោ លហ្ើេបានបអនថមវគគរិកាលេើស្បវតតិសាស្ររត 25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

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

ថ្ងៃទី១២  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 17 

 

អេម់ស្កហ្មលៅកស្មិតមធ្យមរិកា និងលៅសាកេវិទាេ័េ ស្រមទ្ធាំងបាននតេ់ក់ហ្វ៊ឹកហ្វឺនដេ់ស្គូ1 

បលស្ងៀនមធ្យមរិកា និងសាស្រសាត ោ់យជាលស្ែើននាក់លទៀត។ ងមីៗលនះអន៊ុរស់ូៈថ្នក់លយាគេេ់ោែ2 

មួេបានស្តូវែ៊ុះហ្តថលេោ់វងស្ករួងអប់់ំ េ៊ុវជន និងកីឡា និងមជឈម ឌូ េឯកសា់កមពជុារស្មប ់3 

គលស្មងឆែ ាំ២០១៨ ដេ់ឆែ ាំ២០២២ លដើមេីនតេ់ក់អូនាាំរី់ េ្ុាំរ៊ុាំដកស្រង់៖ “ វិធ្ីសាស្ររតបលស្ងៀនស្បវតតិ4 

សាស្ររតតាមអបបទាំលនើប និងមនស្បរិទាភារកែុងក់បលស្ងៀន និងល់ៀនរីស្បវតតិសាស្ររតថ្ន់បបកមពជុាស្បជា 5 

ធិ្បលតេយ” ែប់ក់ដកស្រង់ រស្មប់ជូន (រូមលទ្ធរ) នតេ់ជូនដេ់ស្គូបលស្ងៀនមធ្យមរិកា និង    6 

សាស្រសាត ោ់យលៅទូទ្ធាំងស្បលទរ។ លោេលៅថ្នគលស្មងលនះ គឺលដើមេី េ្ុាំដកស្រង់៖ “ធានាឲ្យរិរសនិង7 

និរសិតទូទ្ធាំងស្បលទរទទួេបានែាំលូះដ៊ឹង និងក់េេ់ដ៊ឹងអាំរីស្បវតតិសាស្ររតកមពជុាស្បជាធិ្បលតេយឲ្យ8 

កន់អតរ៊ុស្ក៊ឹតលៅ (រូមលទ្ធរ) ក៏ដូែជាអប់់ំប តូុ ះបណាត េឥ់ិយាបទថ្នក់អត់ឱន ក់លយាគេេ់ោែ  9 

អធ្ាស្រ័េោែ  និងក់នសះនា” ែប់ក់ដកស្រង់។  10 

[១១:២៣:៣៦] 11 

រ់៊ុបមក ជន់ងលស្ោះរី់បបអេម់ស្កហ្មមិនស្តូវបានបាំលភេែលោេលនាះលទ េូៈស្បជារេ់ដា12 

អដេមនក់គិតរមលហ្ត៊ុរមនេ និងមនេ៊ុតតិធ្ម៌អាែន៊ឹងមិនេេ់ស្របែាំលពាះស្បរិទាភារថ្នក់ 13 

េកែិតតទ៊ុកដាក់លនះ និងវិធ្ីសាស្ររតលនះក៏លដាេ ក៏លគមិនអាែលេើកលេើងថាកមពជុាោម នរិទាិលធ្វើក់រលស្មែ 14 

ទ្ធាំងលនាះអដ់។ រាំោន់ជាងលនះលៅលទៀត រស្មប់លោេបាំូងបែចបុេនែ វមិនអមនជាក់រាំអាងរម15 

លហ្ត៊ុរមនេកែុងក់អដេថា ក់បកស្សាេ់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតលេើក់អន៊ុវតតអធិ្បលតេយ16 

ភារ់បរ់ស្បលទរកមពជុាគឺមិនស្ត៊ឹមស្តូវ ក៊ុាំថាលេើេថាក់លេើកលេើងលនះ វនាាំឲ្យដីកដាំលណាះស្សាេោម ន 17 

រ៊ុរេភារ ស្បារោករីបទដាា នអដេបាន់ំរ៊ឹងទ៊ុក។ 18 

លរែកដីរនែិដាា ន រ់៊ុបលរែកដីមក លរែកដីរនែិដាា ន់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត ោម នភារឥត19 

រមលហ្ត៊ុនេលេើេ លហ្ើេក់រលងកត់បរ់រួកោត់ទ្ធក់ទងន៊ឹងជាំហ្់់បរ់ អ.វ.ត.ក លៅកែុងស្បរ័នា20 

ែាប់កមពជុាលសាតលទៀត ក៏មិនបានលធ្វើលៅលដាេឥតរ៊ុែ់ិតភារអដ់។ រួកោត់ស្ោន់អតបានអងេងលេើងនូវ21 

ក់រិតរីភារោាំបាែ់អដេតស្មូវឲ្យមនែាំលពាះនិេមន័េថ្នេ៊ុតាដ ធិ្ក់ប៊ុគគេលៅ អ.វ.ត.ក លហ្ើេជា22 

េទានេក៏បានរលស្មែលធ្វើក់ស្ោនលោេបទស្បកន់ស្បឆាំងន៊ឹងអែកស្រី អ៊ុ៊ឹម អែម លដាេសា់អតេវះេ៊ុតាដ23 

ធិ្ក់ប៊ុគគេ។ 24 

អងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះមិនមនម៊ុេង្ហ់រស្មប់នដេ់ជាមលធ្ាបាេ អដេបានលរែើលដាេលមធាវីតាំណាង25 

D308/3/1/19/2.101550019



អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

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

ថ្ងៃទី១២  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 18 

 

អតីតអែកដាក់ពាកយរ៊ុាំតាាំងេេួនជាលដើមប ដូ ៊ឹង់ដាបេលវូី អដេរ៊ុាំឲ្យអងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះស្បករថា ត៊ុោក់ 1 

សាមញ្ា់ បរ់កមពជុាអាែលធ្វើក់លដាះស្សាេបាននូវបញ្ញា លោទ រដីរីេ៊ុតាដ ធិ្ក់បាំលរញបអនថមលេើឧស្កិដា2 

កមមកែុងរម័េអេម់ស្កហ្ម។ លនះជាក់បកស្សាេេ៊ុរលេើតួនាទី់បរ់អងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះ និងេកខេ ឌូ ថ្ន3 

លរែកដីរលស្មែ់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត។ ក់រលងកត់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតមិនបាន4 

បណាដ េឲ្យមនរយរនកមមអវីដេ់អតីតអែកដាក់ពាកយរ៊ុាំតាាំងេេួនជាលដើមប ដូ ៊ឹង់ដាបេលវូីលេើេ លហ្ើេ5 

ក៏ោម នេេ៊ឹមសា់រយរនកមមអវីមួេ អដេធានា អដេអាែធានាឲ្យមនក់លធ្វើអនតរាគមន៍រីអងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះ6 

លេើេ។  7 

េ្ុាំរូមអ់គ៊ុូអងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះ។ ឥេូវលនះេ្ុាំរូមអន៊ុញ្ញា តស្បគេ់តួនាទីបនដដេ់រហ្លមធាវី8 

អនត់ ជាតិ់បរ់េ្ុាំ លដើមេីលធ្វើក់ល េ្ើេតបលៅន៊ឹងប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍់បររ់ហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិ ស្បឆាំង9 

ន៊ឹងដីកដាំលណាះស្សាេ។ 10 

[១១:២៨:០៨] 11 

ស្បធានអងគប៊ុល់៖ 12 

រូមអ់គ៊ុូលោកលមធាវី លហ្ើេរូមអលញ្ជើញលមធាវីក់ពា់ឲ្យជនជាប់លោទអនត់ ជាតិលេើង13 

អងេងលរែកដីរនែិដាា ន់បរ់េេួន។ រូមអលញ្ជើញ! 14 

ចោក លវញ ហ្សកដាហ្ស៖ 15 

ជស្មបរួ់លោកស្បធាន លោកលៅស្កម ក៏ដូែជាអរ់លោក លោកស្រីទ្ធាំងអរ់លៅកែុងបនទប់16 

រវនាក់។ លរេអដេលៅលរររេ់លនះ េ្ុាំន៊ឹងលេើកេកែលមេើេតបលៅន៊ឹងប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ ជារិលររ17 

េ្ុាំលេើកេករាំអាងលហ្ត៊ុអតមដង ជារិលររអនែកោងអងគលរែកដី-- 18 

ស្បធានអងគប៊ុល់៖ 19 

រូមផាែ កមួេនាទី ឬរី់នាទីលដើមេីដូ់រ៊ុីរី។ បាទ រូមផាែ ករិន! 20 

លោក លវញ ហ្សកដាហ្ស៖ 21 

(ោម នក់បកអស្ប) 22 

(រស្មក់េៈលរេេេី) 23 

ស្បធានអងគប៊ុល់៖ 24 

រូមអលញ្ជើញបនដលទៀតបាទ! 25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

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

ថ្ងៃទី១២  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 19 

 

ចោក លវញ ហ្សកដាហ្ស៖ 1 

រូមអ់គ៊ុូលោកស្បធាន។ លរែកដីរលស្មែ អងគលរែកដីអនែកប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍លនះគឺថា រហ្ស្រះ2 

រាជអាជ្ាេកោនមិនបានបង្ហា ញលេើបទដាា នថ្នក់រិនិតយលេើងវិញ ជាំនួរឲ្យក់អន៊ុវតតនូវបទដាា នរិនិតយ3 

លេើងវិញ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាបានលរែើរ៊ុាំឲ្យអងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះដាក់ជាំនួរមកវិញ ដាក់ជាំនួរលៅលដាេក់4 

 វិនិែឆ័េ់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត។ លេើងេ្ុាំមនរាំអាងលហ្ត៊ុែាំនួនស្បាាំមួេ។ ទី១ េ្ុាំរូមលេើកេក5 

នូវបទដាា នថ្នក់រិនិតយលេើងវិញ ម៊ុនន៊ឹងែូេលៅដេ់រាំអាងលហ្ត៊ុទី១។ លោេក់ូ៍ពាក់រ័នាលៅន៊ឹង6 

បទដាា នថ្នក់រិនិតយលេើងវិញលនះ គឺមនលៅកែុងកថាេ ឌូ ១០ថ្នប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍។ កថាេ ឌូ ១០លនះ រូម7 

ដកស្រង់៖ “អងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះបាន់កលឃ្ើញថា មនេ៊ុទាសាស្ររតត៊ុោក់អនត់ ជាតិរដីអាំរីប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ 8 

គឺថាលបើមនកាំហ្៊ុរអងគែាប់ស្តូវអតេកមករិនិតយសាជាងមីលដើមេីរិោ់ណា ថាលតើលរែកដីរលស្មែអងគ9 

ែាប់ស្ត៊ឹមស្តូវអដ់ ឬក៏អត់។ លហ្ើេក៏ដូែជាកាំហ្៊ុរអងគលហ្ត៊ុអដេស្តូវេករិនិតយលេើងវិញ ថាលតើវអាែ10 

្នលៅដេ់ក់រលស្មែលៅលេើអងគលហ្ត៊ុែាំលពាះម៊ុេអដ់ ឬក៏អត់។”  11 

[១១:៣០:៥៥] 12 

កែុងក់ល េ្ើេតបលៅន៊ឹងរហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិលនះ លហ្ើេក៏បានលេើកេកេកខេ ឌូ រមគុ13 

សាម ញមួេែាំនួនលៅកែុងកថាេ ឌូ ៤ ថ្នក់ល េ្ើេតប។ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាបានលេើកលេើងថា លៅលរេ14 

អដេត៊ុោក់ជាន់េពរ់អន៊ុវតតនូវ្នាទ ន៊ុរិទាិ់បរ់េេួន អដេរាំអាងលៅលេើកាំហ្៊ុរ លហ្ើេនិងក់បកអស្ប15 

ែាប់អដេមិនបានស្ត៊ឹមស្តូវ ក៏ដូែជាក់្នលៅដេ់ក់រលស្មែលៅលេើអងគលហ្ត៊ុ។ ែាំូ៊ុែលនះ គឺថា16 

មិនស្ត៊ឹមស្តូវលទ។ មិនអាែជួេអវីបានលទ លដាេសា់ថាមិនបានលេើកលេើងនូវស្បលភទថ្នកាំហ្៊ុរអងគែាប់ 17 

ឬស្បលភទថ្នកាំហ្៊ុរអងគលហ្ត៊ុ អដេប ះពាេ់លៅដេ់លរែកដីរលស្មែតាម្នាទ ន៊ុរិទាិលនាះលទ។ លហ្ើេរហ្18 

ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិបានលេើកលេើងថា រាេ់កាំហ្៊ុរអងគែាប់ ឬអងគលហ្ត៊ុ លទ្ធះបីជាវធ្ៃន់ធ្ៃ់  ឬមិន19 

ធ្ៃន់ធ្ៃ់ ក៏លដាេ ក៏ស្តូវអតបញ្ជូនលរែកដីរលស្មែតាម្នាទ ន៊ុរិទាិលនះ ឲ្យរលស្មែលេើងវិញ។ លហ្ើេលៅកែុង20 

ក់ូីលនះ គឺលរែកដីរលស្មែពាក់រ័នាថា អ៊ុ៊ឹម អែម មិនរថិតលៅកែុងែាំលណាមអែកទទួេេ៊ុរស្តូវេពរ់បាំន៊ុត21 

លនាះលទ។  22 

លយាងលៅតាមរហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិ ទ្ធាំងអរ់លនះតស្មូវឲ្យមនក់បញ្ញជ ក់អាំរីកាំហ្៊ុរ23 

អងគែាប់ ឬក៏អងគលហ្ត៊ុ លហ្ើេអងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះស្តូវអតលធ្វើអនតរាគមន៍ លហ្ើេដូែអដេបានបញ្ញជ ក់លៅកែុង24 

កថាេ ឌូ ៣ ថ្នប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ រូមដកស្រង់៖ “កាំហ្៊ុរអងគែាប់ ឬអងគលហ្ត៊ុអដេស្ត៊ឹមស្តូវលនាះ លបើវ25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

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

ថ្ងៃទី១២  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 20 

 

មនលនាះ គឺស្តូវបញ្ជូនរាំូ៊ុាំលនាះ ស្តេប់លៅរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត ឬក៏អងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះ គឺថាអាែ1 

ន៊ឹងវេតថ្មេលេើងវិញលៅលេើក់ូីលនះអតមដង។” លៅកែុងសា់ណា់បរ់លេើង គឺវមិនមនវិធ្ីសាស្ររតអវី2 

ធ្ៃន់ធ្ៃ់ ពាក់រ័នាលៅន៊ឹងែាប់ ឬក៏ថាបទដាា នថ្នប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍់បររ់ហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិលនាះលទ។ 3 

ក់េកោនមិនបានបង្ហា ញអាំរីកាំហ្៊ុរអងគែាប់ ឬក៏អងគលហ្ត៊ុ និងក់រនយេ់ថាលតើវប ះពាេ់លៅដេ់4 

លរែកដីរលស្មែទ្ធាំងអរ់យា ងណាលនាះ លនាះគឺជាកាំហ្៊ុរអតអនែកោងរមា ់ៈអដេមិនអាែបាំលភេែបាន5 

លនាះលេើេ។  6 

រ់៊ុបមក មិនមនត៊ុោក់អនត់ ជាតិ ឬត៊ុោក់កូនកត់ណាមួេ ឬដាំលូើ់ក់ប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍7 

លធ្វើក់អបបលនះលនាះលទ។ ដូែេ្ុាំបានលេើកលេើងលៅកែុងែលមេើេតប់បរ់លេើងេ្ុាំ កថាេ ឌូ ១០១។ ត៊ុោក់8 

ជាន់េពរ់ស្បអហ្េជាអាែមនក់ស្ោនលោេ លហ្ើេស្បអហ្េជាន៊ឹងមិនេកមករិោ់ណាលៅលេើក់9 

ជាំទ្ធរ់តវ៉ា  ឬក៏វេតថ្មេថាភរតតុាងពាក់រ័នាទ្ធាំងលនះ គឺថាមិនមនទមៃន់ស្ត៊ឹមស្តូវ ឬមិនបានវេតថ្មេឲ្យ10 

បានស្ត៊ឹមស្តូវ ឬក៏មិនអាែស្តូវបានបកស្សាេតាមេកខូ ៈរិលររណាមួេលនាះលទ។  11 

[១១:៣៤:៣៤] 12 

អ.ប.ជ ដូែអដេ អ.ប.ជ បានរលស្មែរីម៊ុន់ួែមកលហ្ើេ ទេហីក់ូ៍ រូមដកស្រង់៖ “អដេ13 

មិនរកដ ន៊ុរេបណាដ េឲ្យមនក់ប ះពាេ់លៅដេ់លរែកដីរលស្មែអដេ់ងក់ជាំទ្ធរ់ អដេស្តូវលធ្វើក់14 

រិនិតយលេើងវិញ ឬលធ្វើក់អកអស្បលនះ អាែស្តូវបានបដិលរធ្លោេភាេ មៗ ឬក៏មិនស្តូវបានេកមក15 

រិោ់ណាលៅលេើអងគលរែកដី់បរ់វលទ។” េកខេ ឌូ អដេស្ត៊ឹមស្តូវពាក់រ័នាលៅកែុងែលមេើេតប់បរ់លេើង16 

ស្តង់កថាេ ឌូ ១០ លេើងបាន់ំឭកលេើងវិញ អាំរីលរែកតីរលស្មែ ក.រ.ែ.រ លៅកថាេ ឌូ ៩ អដេថាក់17 

វេតថ្មេលៅលេើេកខេ ឌូ ថ្នអែកទទួេេ៊ុរស្តូវជាន់េពរ់លៅលេើអនែកេ៊ុតាត ធិ្ក់ប៊ុគគេលៅ អ.វ.ត.ក គឺជា18 

លរែកតីរលស្មែតាម្នាទ ន៊ុរិទាិដ៏ទូេាំទូោេ។ ប ៊ុអនតមិនមនក់វេតថ្មេទ្ធាំងស្រុងលនាះលទ អងគជាំន៊ុាំ19 

ជស្មះត៊ុោក់កាំរូេ ក៏បានរលស្មែតមកេ់វិធ្ីសាស្ររតលនះអដ់។  20 

លយាងលៅតាមមូេដាា នលនះ លមធាវីក់ពា់កតីជាំទ្ធរ់តវ៉ាថា អ.ប.ជ អាែរលស្មែលៅលេើ្នាទ ន៊ុ21 

រិទាិ គឺស្តូវអតរលស្មែអតឲ្យបានស្ត៊ឹមស្តូវលៅតាម្នាទ ន៊ុរិទាិ់បរ់េេួនអតប ៊ុលណាណ ះ។ លមធាវីក់ពា់កតីបាន22 

លេើកលេើងថា លៅកែុងរាំូ៊ុាំល់ឿង០០២ លរែកតីរលស្មែរតីរីប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍អដេលរែើរ៊ុាំឲ្យអរវង់កភរត-ុ23 

តាងលដាះបនទកុលៅកែុងឃាេ ាំងនទកុឯកសា់់ួម គឺឯកសា់ D164/3/6 កថាេ ឌូ ២៦ “រ៊ុាំឲ្យរិនិតយលរែកតី24 

រលស្មែតាម្នាទ ន៊ុរិទាិ់បររ់ហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត ប ៊ុអនតមិនឲ្យរលស្មែជាំនួររហ្លៅស្កមលរ៊ុើប25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

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

ថ្ងៃទី១២  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 21 

 

អលងកតលនាះលទ។” បញ្ចប់ក់ដកស្រង់។ 1 

ែាំូ៊ុែោប់លនតើមលនះ ជាែាំូ៊ុែមួេអដេស្តូវោប់លនតើមរិនិតយលមើេនូវអវីអដេត៊ុោក់កាំរូេបាន2 

លេើកលេើងអាំរី្នាទ ន៊ុរិទាិពាក់រ័នាលៅន៊ឹងជនជាប់លោទលៅត៊ុោក់លនះ។ កែុងរាំូ៊ុាំល់ឿង០០១ ឯកសា់ 3 

F28 កថាេ ឌូ ៧០ រ៊ុាំដកស្រង់៖ “ដូែអដេត៊ុោក់ អាេ.រ៊ុី.ធី្.វ៉ាេ និង អាេ.រ៊ុី.ធី្.អ័់ ជនជាប់4 

លោទលៅែាំលពាះម៊ុេ អ.វ.ត.ក មិនអាែបដិលរធ្ែាំលពាះេ៊ុតាត ធិ្ក់់បរ់សាោដាំបូងលដាេសា់ រហ្5 

លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតមិនបានកស្មិតអាំរីក់លោទស្បកន់ែាំលពាះលមដ៊ឹកនាាំជាន់េពរ់ ឬអែកទទួេេ៊ុរស្តូវ6 

ជាន់េពរ់ លដាេមិនបានបង្ហា ញឲ្យលឃ្ើញថា រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតហ្ែ៊ឹងគឺថាបាន់ំលោភ្នាទ ន៊ុរិទាិ7 

់បរ់េេួនលនាះលទ”។ ដូែអដេបានលេើកលេើងលៅកែុងកថាេ ឌូ ៨០ ថ្នលរែកតីរលស្មែដអដេលនះ រ៊ុាំដក8 

ស្រង់៖ “ស្រះរាជអាជ្ាតទេ់ន៊ឹងស្រីម  សាោឧទា់ូ៍់បរ់ត៊ុោក់ លអរ.រ៊ុី.លអរ.អិេ បានកត់9 

រមគ េ់ថា មនក់ូីមួេែាំនួនលនាះគឺស្តូវបានរលស្មែតាម្នាទ ន៊ុរិទាិ” រ៊ុាំដកស្រង់ “លដាេក់លធ្វើ10 

រលស្មែស្ត៊ឹមស្តូវ និងស្បកបលដាេវិជាជ ជីវៈ” ឬក៏អាែនិយាេមា ងលទៀតបានថា ដូែអដេបានលេើកលេើង11 

លៅកែុងែលមេើេតប ់បរ់លេើងលៅកថាេ ឌូ ១៤ លហ្ើេដូែបានរលស្មែលៅកែុងរាំូ៊ុាំល់ឿង០០២ គឺលរែ12 

កតីរលស្មែលៅលេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍់បរ់លមធាវីក់ពា់កតី លរែើរ៊ុាំឲ្យលធ្វើក់លរ៊ុើបអលងកតលៅលេើអែកស្រី 13 

លអៀង ធី្់ិទា គឺឯកសា់ D353/2/3 កថាេ ឌូ ៨ រតីអាំរីក់អន៊ុវតត្ នាទ ន៊ុរិទាិ់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើប14 

អលងកត។  15 

[១១:៣៨:៣៣] 16 

លៅកែុងកថាេ ឌូ ១១ លមធាវីក់ពា់កតីក៏បានែងែេុបង្ហា ញនូវេ៊ុតតិសាស្ររត់ បរ់អងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះ 17 

អដេលេើកលេើងថា តាមក់រិនិតយលមើេ់បរ់ត៊ុោក់ជាន់េពរ់លៅលេើលរែកតីរលស្មែតាម្នាទ ន៊ុរិទា ិ 18 

គឺថា លឃ្ើញថាមច រ់ប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍បានបង្ហា ញថាមនកាំហ្៊ុរមួេកែុងែាំលណាមកាំហ្៊ុរបីស្បលភទ គឺ19 

កាំហ្៊ុរអងគែាប់អដេលធ្វើឲ្យលរែកតីរលស្មែលនាះ គឺថារ៊ុាំមនរ៊ុរេភារ លហ្ើេលរែកតីរលស្មែហ្ែ៊ឹងគឺ 20 

ជាក់អន៊ុវតតនូវ ជាក់បាំលរញេ៊ុតតិធ្ម៌មួេមិនបានស្ត៊ឹមស្តូវ ឬថាលរែកតីរលស្មែលនាះមិនរមលហ្ត៊ុ21 

នេអដេ ក.រ.ែ.រ េកោនមិនបានអន៊ុវតត្ នាទ ន៊ុរិទាិ់បរ់េេួនលនាះលទ។ អ  ៊ីែ៊ឹងកាំហ្៊ុរអងគែាប់ ឬ 22 

កាំហ្៊ុរអងគលហ្ត៊ុគឺជាក់ូីមួេោាំបាែ់បាំន៊ុត លហ្ើេអដេលរែកតីរលស្មែលនះអាែន៊ឹងស្តូវោត់ទ៊ុកថា រ៊ុាំ23 

មនរ៊ុរេភារ។ អាែនិយាេមា ងលទៀតបាន កាំហ្៊ុរអតមួេម៊ុេ ឬក៏់ួមោែ លនះ ស្តូវអតមនលរែកតី24 

រលស្មែ អដេរលស្មែលេើងលដាេមិនបានស្ត៊ឹមស្តូវ មិនមនរ៊ុែ ់ ិតភារលនាះ ឬក៏ថាលដាេក់់ំលោភ25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

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

ថ្ងៃទី១២  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 22 

 

លៅលេើ្នាទ ន៊ុរិទាិ់បរ់េេួន។ ដូែ ក.រ.រ បាទឥេូវដកស្រង់៖ “វតស្មូវឲ្យមនេកខេ ឌូ ស្តួតោែ រី់” 1 

លនះគឺជាបទដាា នត៊ុោក់ជាន់េពរ់អដេអន៊ុញ្ញា តឲ្យ អ.ប.ជ លធ្វើអនតរាគមន៍លដាេមនកស្មិត។  2 

លេើររីលនះលៅលទៀត រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិគឺថា បានជាំទ្ធរ់តវ៉ាថា រហ្លៅស្កមលរ៊ុើប3 

អលងកតគឺថាបានបកស្សាេែាប់មិនបានស្ត៊ឹមស្តូវលនាះលទ។ រួកលគបានជាំទ្ធរ់តវ៉ាតាម់េៈភាររម4 

លហ្ត៊ុនេ់បរ់លមធាវីក់ពា់កដី លទ្ធះបីជាមនមូេដាា នែាប់ លរែកដីរលស្មែលៅលេើមូេដាា នែាប់កដី គឺ5 

ថាមិនមនេទាភាររស្មប់ឲ្យភាគីបដ៊ឹងឧទា់ូ៍ ឬក៏ អ.ប.ជ ហ្ែ៊ឹងរិនិតយលមើេលេើង វិញលនាះលទ លេើក6 

អេងអតបង្ហា ញែារ់ថា លរែកដីរលស្មែលនាះគឺលធ្វើលេើងលដាេក់់ំលោភ្នាទ ន៊ុរិទាិ។ បទដាា នលនះ េ៊ុះ7 

ណាអតអងគជាំន៊ុាំជស្មះជាន់េពរ់លនះ ់កលឃ្ើញថាមនក់់ំលោភ្នាទ ន៊ុរិទាិ ឬក៏ថាវអាែប ះពាេ់8 

លដាេសា់អតក់រលស្មែស្បកបលដាេមនកាំហ្៊ុរលនាះ។ វតស្មូវឲ្យភាគីកដ ប់បញ្ញា លនះឲ្យបាន លហ្ើេ9 

បង្ហា ញនូវលរែកដីរលស្មែឲ្យបានែារ់ ថាលតើកាំហ្៊ុរទ្ធាំងអរ់លនាះវមនលដាេ់លបៀបណា។ 10 

[១១:៤១:៤៦] 11 

លេើងគឺថាមនែាំូ៊ុែនទេុរីែាំូ៊ុែលនះ។ លទ្ធះបីជាមូេដាា នអងគែាប់ថ្នលរែកដីរលស្មែលនះមន12 

ទមៃន់យា ងណាក៏លដាេ គឺថាមិនមនេទាភារណាអដេឲ្យភាគីអាែជាំទ្ធរ់តវ៉ា លៅន៊ឹងប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ ៍ 13 

ឬក៏ អ.ប.ជ គឺថាជាំទ្ធរ់លៅន៊ឹងក់រិនិតយលេើងវិញលនាះលទ លេើកអេងអតមនក់បង្ហា ញថា មិនមន14 

កាំហ្៊ុរអងគែាប់ ឬលរែកដីរលស្មែអដេមនកាំហ្៊ុរលៅលេើអងគែាប់ ឬអងគលហ្ត៊ុណាមួេ។ 15 

រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិបានលេើកលេើងអាំរីបទដាា នថ្នក់រិនិតយលេើងវិញ អដេមនអែងលៅ16 

កែុងកថាេ ឌូ ១១ ថ្នក់ល េ្ើេតប។ លៅកថាេ ឌូ ៩ ថ្នក់ល េ្ើេតបលនាះ គឺថាវមិនស្របលៅន៊ឹងក់អន៊ុ17 

វតត់ បរ់ត៊ុោក់អនត់ ជាតិលនាះលទ។ ជាេទានេរហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិបានជាំទ្ធរ់តវ៉ាថា ទី១ 18 

រាេ់កាំហ្៊ុរអងគែាប់ គឺអន៊ុញ្ញា តឲ្យអងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះអន៊ុវតតនូវ្នាទ ន៊ុរិទាិ់បរ់េេួនជាំនួរលៅបាន លហ្ើេ19 

ជាជលស្មើរមួេលទៀត រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិលេើកលេើងថា អ.ប.ជ “មនអាំណាែមកជាមួេ20 

ស្សាប់លដើមេីបញ្ជូនដីកដាំលណាះស្សាេស្តេប់លៅ ក.រ.ែ.រ វិញ លដើមេីឲ្យលធ្វើក់វេតថ្មេលៅលេើ21 

កាំហ្៊ុរអងគែាប់ និងកាំហ្៊ុរអងគលហ្ត៊ុលនះ។” បញ្ចប់ក់ដកស្រង់។ 22 

រួកោត់ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិលនះ បានជាំទ្ធរ់តវ៉ាថា វប ះពាេ់លៅដេ់កាំហ្៊ុរអងគ23 

ែាប់ គឺថាអាែកស្មិតែាំលពាះលរែកដីរលស្មែលដើម។ លហ្ើេរ់៊ុបមក វអាែលកើតមនលេើងលដាេសា់អត24 

ក់បកស្សាេែាប់មិនស្ត៊ឹមស្តូវ ជារិលររលរែកដីរនែិដាា នពាក់រ័នាលៅន៊ឹងអងគលហ្ត៊ុ ឬក៏ក់អន៊ុវតតនូវ25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

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

ថ្ងៃទី១២  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 23 

 

្នាទ ន៊ុរិទាិ់បរ់េេួន។ លេើងេេ់ស្របជាមួេសា់ណាលនះ វែារ់លហ្ើេគឺថា លៅកស្មិតអនត់ ជាតិ1 

ទ្ធមទ្ធ់ឲ្យមនកតាក រតាន៊ុម័ត លដើមេីឲ្យអងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះរលស្មែថា វមនេកខូៈរមស្របលដើមេី2 

រិនិតយលមើេលរែកដីរលស្មែលនះ។ លហ្ើេេ៊ុតដិសាស្ររដអនត់ ជាតិបានបង្ហា ញឲ្យលឃ្ើញថា កាំហ្៊ុរអងគែាប់3 

ស្តូវអតលធ្វើឲ្យលរែកដីរលស្មែលនាះ គឺថារ៊ុាំមនរ៊ុរេភារ។ លបើរ៊ុាំដូលែែះលទ វគឺជាក់់ំលោភលៅលេើ្នាទ ន៊ុ4 

រិទាិលហ្ើេ។ ដូែអដេលេើងបានលឃ្ើញកេរីមសិេមិញ រាេ់កាំហ្៊ុរអងគែាប់ ឬក៏អងគលហ្ត៊ុ គឺអាែ5 

្នលៅដេ់ក់អកអស្ប ឬក៏ក់វេតថ្មេលេើងវិញលៅលេើលរែកដីរលស្មែលនាះបាន។ រីមសិេមិញ 6 

រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនដ់ ជាតិ បានលគែលវះមិនបានលេើកលេើងអាំរីបទដាា ន់បរ់ត៊ុោក់ជាន់េពរ់លនះ។ 7 

តាម់េៈប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍លនះ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិមិនបានបង្ហា ញ ថាលតើមនកាំហ្៊ុរណាេេះ8 

អដេមនលៅកែុងរាំអាងទី១ លៅដេ់ទី៦ ស្បរិនណាវមនក់់ំលោភលៅលេើ្នាទ ន៊ុរិទាិអបបលនះ អមន9 

លនាះ។  10 

[១១:៤៥:៤៦] 11 

លយាងលៅតាមរហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិ ស្បរិនណាជារហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតបានលធ្វើឲ្យ12 

មនកាំហ្៊ុរអងគែាប់ ទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងក់កាំូត់និេមន័េ ក់រមេ ប់់ង្ហគ េ ឬក៏ក់បាត់េេួនលដាេបងខាំ13 

លៅកែុងមូេដាា នទី៤  គឺថាវមននេប ះពាេ់លៅលេើលរែកដីរលស្មែលនះ។  អ  ៊ីែ៊ឹងលេើងអាែោប់លនដើម14 

រិនិតយលមើេលេើងវិញ។ មិនអមនថាស្តូវរិនិតយលមើេថា ក់អន៊ុវតតឲ្យបានស្ត៊ឹមស្តូវអតែាប់លនាះលទ គឺថា15 

ស្តូវរិនិតយលមើេលៅលេើេ៊ុតាត ធិ្ក់លនះទ្ធាំងស្រុងលេើងវិញអតមដង។ លយាងលៅតាមរហ្ស្រះរាជអាជ្ា16 

អនត់ ជាតិ លបើរិនជាមនក់់កលឃ្ើញនូវអងគលហ្ត៊ុ បង្ហា ញថាមនជន់ងលស្ោះរាប់ពាន់នាក់ ែាំលពាះបទ17 

លេមើរជាក់ោក់ណាមួេ មិនអមនស្ោន់អតមួេពាន់មួេនាក់លនាះលទ។ លរេហ្ែ៊ឹងលេើងស្តូវអតរិនិតយ18 

លមើេលៅលេើលរែកដីរលស្មែលនាះទ្ធាំងមូេលេើងវិញ។ លហ្ើេនេវិបាកថ្នលរែកដីរលស្មែ ស្ររតីអដេមន19 

វ័េជិត៨០ឆែ ាំលហ្ើេ ស្បឈមម៊ុេលៅន៊ឹងភារស្បទូរដរាេណាមួេ គឺោត់អាែមនរិទាិមកែូេ់ួមលៅ20 

កែុងកិែចដាំលូើ់ក់នីតិវិធ្ី លហ្ើេអដេលរែកដីរលស្មែលនះ វមិនប ះពាេ់លៅដេ់លរែកដីរលស្មែជាែ៊ុង21 

លស្កេលនាះលទ ពាក់រ័នាលៅន៊ឹងបញ្ញា េ៊ុតាត ធិ្ក់ប៊ុគគេលនះ។  22 

ដូលែែះ លៅកែុងមូេដាា នទី១ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិមិនបានបង្ហា ញអាំរីបទដាា នថ្នក់រិនិតយ23 

លេើងវិញ់បរ់ត៊ុោក់ជាន់េពរ់លទ។ លហ្ើេទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងមូេដាា នទី២ រូមដកស្រង់៖ “គឺរហ្ស្រះ24 

រាជអាជ្ាអនត់ ជាតិេកោនមិនបានលេើកលេើងអាំរីក់លោទស្បកន់មួេែាំនួន អដេមនលៅកែុងដីក25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

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

ថ្ងៃទី១២  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 24 

 

រនែិដាា នសាថ រ់់បរ់រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិ” បញ្ចប់ក់ដកស្រង់។ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាបាន1 

រនែិដាា នលៅលេើមូេដាា នរាំអាងលហ្ត៊ុទី២ មិនអមនអតស្ត៊ឹមអតបទដាា នថ្នក់រិនិតយលេើងវិញលដាេសាោ2 

ឧទា់ូ៍លទ។ រូមដកស្រង់៖ “លរែកដីរលស្មែ់បរ់ ក.រ.ែ.រ ទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងក់ទទួេេ៊ុរស្តូវ3 

់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម គឺថាមិនស្ត៊ឹមស្តូវលទ ទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងក់លោទស្បកន់អដេមនលៅកែុងដីករនែិដាា ន4 

សាថ រ់់បរ់រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិ។ រាំអាងលហ្ត៊ុទី៣ និងទី៤ លនាះគឺថា ថាលតើរហ្លៅស្កម5 

លរ៊ុើបអលងកតបានស្បស្រ៊ឹតតកាំហ្៊ុរអងគែាប់អមនអដ់ ឬក៏យា ងណា។” លហ្ើេទ្ធក់ទង -- ដូែោែ លនះអដ់ លៅ6 

កែុងរាំអាងលហ្ត៊ុទី៥ និងទី៦ ក៏ដូែោែ អដ់។ លៅកែុងប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ គឺថាបានលស្ជើរល់រីេកកាំហ្៊ុរមួេ7 

ែាំនួនមកលេើកលេើងេកមកនិយាេលៅកែុងប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍។ លហ្ើេលៅកែុងលនាះ មនក់បង្ហា ញថា 8 

លរែកដីរលស្មែ់បរ់ ក.រ.ែ.រ លនាះគឺថាជាក់រលស្មែេ៊ុរអតមដង។ ដូែអដេេ្ុាំបានលេើកលេើងោង9 

លដើមលនាះ គឺថាលនះគឺជាលោេបាំូងមួេអដេរហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិ ោត់ែង់ជាំទ្ធរ់តវ៉ា លៅន៊ឹង10 

ក់ូីលនះអតមដង។  11 

[១១:៤៩:២៥] 12 

លរែកដីរលស្មែ់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតកែុងក់ូីលនះ មនលៅកែុងកថាេ ឌូ ៣៨ និង13 

៣៩ ថ្នដីកដាំលណាះស្សាេ។ ប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍លនះ បានលេើកលេើងថា លតើមនប៊ុគគេណាមែ ក់បានែូេ់ួម14 

ែាំអូកស្បស្រ៊ឹតតក់រមេ ប់់ង្ហគ េអដ់ឬក៏អត់។ ភារធ្ៃន់ធ្ៃ់ ថ្នរកមមភារ់បរ់ប៊ុគគេលនាះ ក់ប ះពាេ់15 

លៅដេ់តួនាទីនេូវក់់បរ់ប៊ុគគេណាមែ ក់លៅកែុងឋានាន៊ុស្កម់បរ់អេម់ស្កហ្ម ក៏ដូែជាកស្មិតអដេជន 16 

លេមើរបានែូេ់ួមែាំអូកលដើមេីរលស្មែលៅលេើលោេនលយាបាេ និង/ឬ ក់អន៊ុវតតជាក់អរតងអតមតង។  17 

រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតបាន្នដេ់ក់លធ្វើលរែកតីរលស្មែ លដាេរាំអាងលៅលេើែាំូ៊ុែបួន18 

រាំោន់។ មួេ ទី១ គឺរកមមភារអដេស្តូវបានេកមកលោទស្បកន់ែាំលពាះ អ៊ុ៊ឹម អែម ឬក៏ថាលដាេកស្មិត19 

ស្ត៊ឹមអត ស្រុកមួេ។ ទី២ គឺមនក់លេើកលេើងថាោត់គឺជាលេោស្រុក ជារមជិកគូៈតាំបន់ ក៏ប ៊ុអនត20 

លៅកែុងស្បលទរលនះមនលេោស្រុកហ្ែ៊ឹងដេ់លៅរាប់ពាន់នាក់ឯលណាះ។ ទី៤ ែាំនួនជន់ងលស្ោះអដេពាក់21 

រ័នាលៅន៊ឹងឧស្កិដាកមមអដេលោទស្បកន់មកលេើ់ូបោត់លៅកែុង់បបកមពជុាស្បជាធិ្បលតេយ គឺមិនស្គប់22 

ស្ោន់លដើមេីបាំលរញេកខេ ឌូ រតីអាំរីេ៊ុតាត ធិ្ក់ប៊ុគគេលនះលទ។ លោេបាំូងណាមួេ ែង់េកមកដាក់23 

ជាំនួរនូវក់អន៊ុវតតនូវ្នាទ ន៊ុរិទាិ់បររ់ហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត ស្តូវអតបង្ហា ញឲ្យលឃ្ើញឲ្យបានែារ់24 

អាំរីកាំហ្៊ុរទ្ធាំងអរ់លនះជាម៊ុនរិន។  25 
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ថ្ងៃទី១២  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 25 

 

លៅកែុងសា់ណា់បរ់លេើងេ្ុាំ ប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍លនះមិនបានជាំទ្ធរ់តវ៉ា លៅន៊ឹងែាំូ៊ុែអដេេ្ុាំលេើក1 

លេើងទ្ធាំងអរ់លនះលទ មិនបានបាំលរញេកខេ ឌូ ដូែេ្ុាំលេើកលេើងលទ។ ឥេូវេ្ុាំរ៊ុាំែូេលៅមូេដាា នរាំអាង2 

លហ្ត៊ុទី១លនះ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិបានជាំទ្ធរ់តវ៉ា រិលររពាក់រ័នាលៅន៊ឹង លៅកែុងកថាេ ឌូ ១២ 3 

និងកថាេ ឌូ ១៣ថ្នប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍។ កថាេ ឌូ ១២ ថ្នប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍អដេបានអះអាងថា រ៊ុាំដកស្រង់4 

៖ “ក.រ.ែ.រ េកោនមិនបានរិោ់ណាលៅដេ់ក់លោទស្បកន់លៅលេើអងគលហ្ត៊ុអដេរហ្លៅស្កម5 

លរ៊ុើបអលងកតបានទទួេ ឬក៏ទេហីក់ូ៍់បររ់ហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិអដេបានលេើកលេើងលៅកែុងដីក6 

រនែិដាា នសាថ រ់់បរ់េេួន ថាលតើមនភរតតុាង វោាំស្ទលៅដេ់ក់ទទួេេ៊ុរស្តូវអនែកស្រហ្មទ ឌូ ់បរ ់7 

អ៊ុ៊ឹម អែម ែាំលពាះឧស្កិដាកមមដ៏ធ្ៃន់ធ្ៃ់ លនះអដ់ឬក៏អត់។ ក.រ.ែ.រ លនះបានអះអាងថា រួកោត់មិនោាំបាែ់ 8 

នតេ់នូវរាំអាងលហ្ត៊ុណាមួេែាំលពាះក់ទទួេេ៊ុរស្តូវ់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម លទ លដាេសា់ថារហ្លៅស្កម 9 

លរ៊ុើបអលងកតេេួនឯងលនះ មិនបានលោទស្បកន់ អ៊ុ៊ឹម អែម ែាំលពាះបទលេមើរទ្ធាំងអរ់លនះ ឬជាមួេន៊ឹង10 

ទស្មង់ថ្នក់ទទួេេ៊ុរស្តូវណាមួេលនាះលទ។”  11 

[១១:៥៣:២០] 12 

លហ្ើេលដើមេីរិនិតយលៅលេើក់លេើកលេើងទ្ធាំងអរ់លនះ លៅកែុងកថាេ ឌូ ២៤៤ ដេ់២៤៦ ថ្នដីក13 

ដាំលណាះស្សាេ លហ្ើេអវីអដេ ក.រ.ែ.រ បានលធ្វើ និងអវីអដេ ក.រ.ែ.រ េកោនមិនបានលធ្វើ ដូែអដេ14 

រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិបានលេើកលេើង។ កថាេ ឌូ ២៤៤ ដេ់២៤៦ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិ15 

បានលេើកលេើងែារ់លហ្ើេ ទី១ គឺថា ក.រ.ែ.រ បានរនែិដាា នថា គឺមិនអន៊ុញ្ញា តឲ្យលោទស្បកន់ អ៊ុ៊ឹម 16 

អែម ែាំលពាះឧស្កិដាកមមទូេាំទូោេអដេបានស្បស្រ៊ឹតតលេើររីទស្មង់ថ្នក់ទទួេេ៊ុរស្តូវដូែអដេបាន17 

លោទស្បកន់លនាះលទ។ ប ៊ុអនត ក.រ.ែ.រ លៅកែុងកថាេ ឌូ ២៤៦ បានលេើកលេើងែារ់លហ្ើេថា ក.រ.ែ18 

.រ មិនបានលធ្វើមិនដ៊ឹងមិនឮែាំលពាះក់លោទស្បកន់ទ្ធាំងលនះលទ។ ដូែអដេ ក.រ.ែ.រ បានលេើកលេើង 19 

រ៊ុាំដកស្រង់៖ “លទ្ធះបីជា អ៊ុ៊ឹម អែម ស្តូវបានលោទស្បកន់ែាំលពាះក់លោទស្បកន់ទ្ធាំងអរ់លនះ លដាេរី20 

រាំណាក់រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិក៏លដាេ លតើវលៅអតរថិតលៅោងលស្ៅេ៊ុតាត ធិ្ក់់បរ់ អ.វ.ត.ក ឬ21 

យា ងណា។ គឺថាលេើងស្តូវអតនតេ់អតភរតតុាងពាក់រ័នាន៊ឹងទីតាាំងឧស្កិដាកមមលៅកែុងតាំបន់៥ អដេមិនស្តូវ22 

បានេកមកលោទស្បកន់ែាំលពាះ អ៊ុ៊ឹម អែម លនាះលទ។” បញ្ចប់ក់ដកស្រង់។ កថាេ ឌូ ២៤៧ថ្នដីក23 

ដាំលណាះស្សាេ ក.រ.ែ.រ បានបញ្ញជ ក់ែារ់លហ្ើេអាំរីក់វិភាគ់បរ់ោត់ជាេមែិត។ រ់៊ុបមកលៅ24 

កែុងកថាេ ឌូ ២៤៥ បញ្ញា អងគែាប់ គឺថាមិនអាែលោទស្បកន់ អ៊ុ៊ឹម អែម នូវអវីអដេមិន -- មិនអាែ25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

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

ថ្ងៃទី១២  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 26 

 

បញ្ជូន អ៊ុ៊ឹម អែម លៅជាំន៊ុាំជស្មះលដាេមិនមនបទលេមើរបទលោទស្បកន់មកលេើ់ូបោត់លនាះលទ។ ទី១ ថា1 

លតើ អ៊ុ៊ឹម អែម រថិតលៅកែុងេ៊ុតាដ ធិ្ក់បរ់ អ.វ.ត.ក អដ់ឬក៏អត់? កថាេ ឌូ ២៤៧ គឺថាបញ្ញជ ក់ែារ់2 

លហ្ើេ រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតបានរលស្មែយា ងែារ់ថា ស្បរិនលបើ អ៊ុ៊ឹម អែម ស្តូវបានលោទស្បកន់ 3 

គឺថាលោទស្បកន់លដាេលយាងលៅលេើអងគលហ្ត៊ុ។ លនះគឺមនលៅកែុងលរែកដីរលស្មែជាែ៊ុងលស្កេ់បរ់4 

រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត។ 5 

[១១:៥៦:១៦] 6 

ទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងទីតាាំងឧស្កិដាកមមរី់លៅស្រុកលកះអអ ដូ ត កែុងតាំបន់១៣ វតតអងគរិ់ីម៊ុនី និងទីតាាំង7 

រមេ ប់មន៊ុរសថ្ស្ររ៊ុេ៊ុន គឺថាលគបាន់កលឃ្ើញថា លៅកែុងស្រុកហ្ែ៊ឹង អ៊ុ៊ឹម អែម មិនមនរិទាិអាំណាែអវី8 

លដាេផាទ េ់លនាះលទ លហ្ើេក៏មិនពាក់រ័នាលៅន៊ឹងក់ស្បស្រ៊ឹតតឧស្កិដាកមមទ្ធាំងលនះអដ់។ លហ្ើេទី២ ទ្ធក់ទង9 

លៅន៊ឹងទីតាាំងឧស្កិដាកមមរី់លៅភូមិភាគពាេ័រយ គឺលៅវតតែាំក់េែុ់  និងក់ដាា នស្តពាាំងងម មនទីតាាំងលៅរ៊ុី10 

រ៊ុន៊ុន និងលៅ -- លៅស្រុករ៊ុីរ៊ុន៊ុន និងលៅភែាំស្រុក កែុងតាំបន់៥ គឺក់ពាក់រ័នា់ បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម លនាះគឺ11 

មនេកខូ ៈមិនែារ់ោរ់លទ។ លហ្ើេរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតបានបកស្សាេែាំូ៊ុែលនះយា ងេែិត12 

លៅកែុងកថាេ ឌូ ២៤៧ ដេ់២៨០។ រ់៊ុបមក ក.រ.រ ក់អះអាង់បរ់ ក.រ.រ លៅកែុងកថាេ ឌូ ១២13 

ថ្នប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ រូមដកស្រង់៖ “គឺ ក.រ.ែ.រ េកោនមិនបានរិោ់ណាលៅលេើក់លោទស្បកន់14 

អនែកអងគលហ្ត៊ុទ្ធាំងអរ់លនាះ” គឺមិនស្ត៊ឹមស្តូវលនាះលទ។ លបើរិនូជាលគបានអានដីកដាំលណាះស្សាេឲ្យ15 

បានលរញលេញលៅគឺថា គឺក.រ.ែ.រ បានរិោ់ណាយា ងែារ់ លហ្ើេក៏បានបដិលរធ្នូវក់លោទ16 

ស្បកនអ់នែកអងគលហ្ត៊ុមួេែាំនួននងអដ់ លដើមេី្នលៅដេ់ក់វេតថ្មេអាំរីបញ្ញា េ៊ុតាដ ធិ្ក់ប៊ុគគេ។ 17 

លហ្ើេជារិលររគឺ ក.រ.ែ.រ បាន់កលឃ្ើញថា វមនទាំនាក់ទាំនងមិនស្គប់ស្ោន់លទ ់វងអែកទ្ធាំងលនាះ 18 

់វងបទលេមើរទ្ធាំងអរ់លនាះជាមួេន៊ឹង អ៊ុ៊ឹម អែម លដាេលយាងលៅលេើក់ជាប់ទ្ធក់ទងន៊ឹង។ លហ្ើេ   19 

ក.រ.ែ.រ ក៏បានរិនិតយលមើេលេើងវិញលៅលេើភរដតុាង ទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងទីតាាំងឧស្កិដាកមម គឺទីតាាំងឧស្កិដា20 

កមមលៅកែុងតាំបន់១៣ ថ្នភូមិភាគនិ់តី លៅកែុងតាំបន៥់ថ្នភូមិភាគពាេ័រយ អដេទីតាាំងឧស្កិដាកមមទ្ធាំងលនះ21 

មិនស្តូវបានេកមកលោទស្បកន់ស្បឆាំងន៊ឹង អ៊ុ៊ឹម អែម លទ។” បញ្ចប់ក់ដកស្រង់។ រហ្លៅស្កមលរ៊ុើប22 

អលងកត គឺថាបានបកស្សាេយា ងអវងឆៃ េ ប ៊ុអនដបាន្នដេ់ក់លធ្វើលរែកដីរនែិដាា នលនះ លដាេសា់អត23 

កងវះទាំនាក់ទាំនង់វងឧស្កិដាកមមទ្ធាំងអរ់លនះ ជាមួេន៊ឹងក់ទទួេេ៊ុរស្តូវ់បរ់ោត់។  24 

អាស្រ័េលហ្ត៊ុលនះ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិ មិនអមនអតបកស្សាេដីកដាំលណាះស្សាេលនះ25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

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

ថ្ងៃទី១២  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 27 

 

េ៊ុរលទ ប ៊ុអនដេកោនមិនបានបង្ហា ញកាំហ្៊ុរអងគែាប់ ឬេកោនមិនបានបង្ហា ញអាំរីក់់ំលោភ្នាទ ន៊ុរិទាិ1 

លនាះលទ។ ក់អានដីកដាំលណាះស្សាេមិនបានស្ត៊ឹមស្តូវលនះ គឺក៏បានអបងអែករាំអាងលហ្ត៊ុទី១ ហ្ែ៊ឹងលៅ2 

ជាបីអនែកតូែៗលទៀត គឺក់លោទស្បកន់លនះ គឺស្តូវបាន់កលឃ្ើញថាមិនជាប់ពាក់រ័នាលនាះអដ់ មិនបាន3 

ជាប់ពាក់រ័នាលនាះលទ។ លហ្ើេក៏មិនបាន់កលឃ្ើញអវីឲ្យលេើររីលនះលនាះអដ់។ 4 

លទ្ធះជាយា ងណាក៏លដាេ លដើមេីនេស្បលយាជន៍ថ្នភារលរញលេញ លេើងរូមរិនិតយលមើេលៅ 5 

លេើក់លេើកលេើងអាំរីលោេក់ូ៍់បររ់ហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិលៅកែុងកថាេ ឌូ ១១ ដេ់២២ថ្ន6 

ប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ មនន័េថា ក.រ.ែ.រ លនះមនកាំហ្៊ុរកែុងក់រលស្មែថា ក់លោទស្បកន់លៅកែុង7 

ដីករនែិដាា នបញ្ជូនល់ឿងឲ្យលរ៊ុើបរួ់បឋមលនាះ ស្តូវអតលោទស្បកន់លេើកេកមកបង្ហា ញលៅកែុងដីក8 

ដាំលណាះស្សាេ។ 9 

លោកស្បធាន េ្ុាំល់ៀបន៊ឹងែូេលៅអនែកបនដលៅលទៀតលហ្ើេ ប ៊ុអនដេ្ុាំលមើេលម ងលៅលឃ្ើញថាដេ់10 

លម ងលហ្ើេ លតើេ្ុាំគួ់បនដលៅលទៀត ឬក៏យា ងណា? 11 

ស្បធានអងគប៊ុល់៖ 12 

លោក លរែកដីរនែិដាា ន់បរ់លោកលៅអវងឆៃ េតលៅ? 13 

ចោក លវញ ហ្សកដាហ្ស៖ 14 

បាទ លោកស្បធានលៅអវងឆៃ េ។ 15 

ស្បធានអងគជាំន៊ុាំ៖ 16 

ដូលែែះេ្ុាំរូមស្បករផាែ ករវនាក់ លហ្ើេលេើងបនដលៅលទៀតលៅលម ងមួេសាមរិបនាទី។ បាទ17 

រូមបិទផាែ ក។ 18 

(រវនាក់រស្មករីលម ង ១២:០១ នាទី ដេ់លម ង ១៣:៣០ នាទី) 19 

 20 

[១៣:៣៣:៤៨] 21 

ស្បធានអងគប៊ុល់៖ 22 

រូមអលញ្ជើញអងគេុែ៊ុះ បាទ! 23 

រូមអលញ្ជើញលោកលមធាវីក់ពា់ឲ្យជនជាប់លោទ អនត់ ជាតិលេើងលធ្វើលរែកដីរនែិដាា នបនដ រូម24 

អលញ្ជើញបាទ។ 25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

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

ថ្ងៃទី១២  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 28 

 

លោក លវញ ហ្សកដាហ្ស៖ 1 

រូមលោ់រលោកស្បធាន លោកលៅស្កមជាទីលោ់រ លដើមេីបញ្ចប់លរែកដីរនែិដាា នទ្ធក់ទងអាំរី2 

មូេដាា នទី១ អដេល េ្ើេតបលៅន៊ឹងរហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិ អដេនិយាេថារហ្លៅស្កមលរ៊ុើប3 

អលងកតមនកាំហ្៊ុរ្គងកែុងក់់កលឃ្ើញថា ក់លោទស្បកន់លៅកែុងដីករនែិដាា នបឋមហ្ែ៊ឹង គឺថាមិនបាន4 

ជាអនែកមួេថ្នដីកដាំលណាះស្សាេ លហ្ើេលេើងបានបញ្ញជ ក់ លហ្ើេេមែិតលៅកែុងែលមេើេតប់បរ់លេើង5 

លហ្ើេ េ្ុាំមិនេមែិតទីលនះលទ។ ប ៊ុអនដគួ់កត់រមគ េ់ថា រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិ គឺថាោាំស្ទរាំូួ់6 

មួេ គឺថា លហ្ើេជារិលររគឺនិយាេអាំរីក់ជូនដាំូ៊ឹងរីបទលោទស្បកន់ គឺរហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់7 

ជាតិលេើកអបបលនះ គឺមិនស្ត៊ឹមស្តូវលទ។ គឺអនែកលៅលេើ តាមតងកមម់ បរ់ោត់លនាះ គឺថាក់ជូនដាំូ៊ឹងរី8 

បទលោទលនាះ គឺមិនមនតថ្មេជានីតិវិធ្ី លហ្ើេមិនស្តូវតាមទស្មង់អបបបទនីតិវិធ្ីកែុងក់បដ៊ឹងលនាះលទ។ រី9 

មសិេមិញ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិបានអះអាងថា ក់ជូនដាំូ៊ឹងរីក់លោទស្បកន់ គឺមិនអមនជា10 

លរែកដីរលស្មែមនរាំអាងលហ្ត៊ុលទ។ លហ្ើេលៅកែុងឯកសា់លនះ គឺថាវទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងេកខូ ៈរិលររ11 

ថ្ននីតិវិធ្ី ប ៊ុអនដលទ្ធះយា ងណាកដី គឺថា អ.វ.ត.ក បានរលស្មែលេើរាំលូើអបបលនះលៅកែុងល់ឿងកដី០០២។ 12 

ដូែអដេបានកត់រមគ េ់លៅកែុងល់ឿងកដី០០២ គឺថាដីកអដេស្ោនលោេរាំលូើលនាះគឺ D298/2 កថា13 

េ ឌូ ១៣។ ក់ជូនដាំូ៊ឹងរីក់លោទស្បកន់ គឺមិនអមនជាបញ្ញា នីតិវិធ្ីទស្មង់អបបបទលនះលទ ប ៊ុអនដវជា14 

លរែកដីរលស្មែត៊ុោក់អដេលធ្វើលេើងលដាេរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត។ លៅលរេអដេេេួនបាន់កលឃ្ើញ15 

ថា ភរតតុាងអដេមិនស្របោែ ទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងក់ទទួេេ៊ុរស្តូវស្រហ្មទ ឌូ ស្បឆាំងន៊ឹងប៊ុគគេណាមែ ក់។ 16 

ែប់លរែកដីដកស្រង់។   17 

[១៣:៣៦:៣១] 18 

ដូែអដេអងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះរលស្មែលៅកែុងប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍លដើមេីលរែើរ៊ុាំនូវ គឺឯកសា់ D14/13 19 

កថាេ ឌូ ៣៦ គឺក់លរ៊ុើបអលងកត់បរ់ត៊ុោក់ គឺស្តូវបានបញ្ចប់លៅលរេរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត 20 

រូមដកស្រង់៖ “គឺបានបញ្ចប់អាំលរើអដេមនភារោាំបាែ់ លដើមេីបញ្ញជ ក់នូវក់រិតទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងអងគលហ្ត៊ុ 21 

អដេបានអែងលៅកែុងដីករនែិដាា នបញ្ជូនល់ឿងឲ្យលរ៊ុើបរួ់បឋម ឬបអនថម ម៊ុនន៊ឹងវេតថ្មេថាលតើស្គប់22 

ស្ោន់លដើមេីបញ្ជូនជនជាប់លោទរងស័េលៅជាំន៊ុាំជស្មះលនាះ ឬក៏មិនស្គប់ស្ោន់លនាះលទ។” ែប់លរែកដីដក23 

ស្រង់លនាះ។  24 

លៅកែុងល់ឿងកដី០០២ លៅកែុង D447 គឺថាកថាេ ឌូ  រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតគឺបានរលស្មែ គឺ25 
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អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

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

ថ្ងៃទី១២  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 29 

 

ថាបានល េ្ើេតបលៅ ថាភរតតុាង រូមដកស្រង់៖ “គឺស្គប់ស្ោន់ លហ្ើេនិងមនភាររ៊ុីរង្ហវ ក់ ទ្ធក់ទង1 

ន៊ឹងកស្មិតមួេ អាំរីតថ្មេជាភរតតុាង” ែប់លរែកដីដកស្រង់។ អន៊ុលោមតាមវិធាន៣៧(១) អងគជាំន៊ុាំជស្មះ2 

សាោដាំបូងស្តូវអតរីទទួេរាំូ៊ុាំល់ឿងរីរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត គឺងលៅកែុងលរែកដីរលស្មែ គឺថា3 

ប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹង គឺD29/29 គឺកថាេ ឌូ ១០៤, ១០៧ គឺដីកដាំលណាះស្សាេបាននិយាេអាំរី4 

ក់លោទស្បកន់ លេើកអេងអតអងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះបានរិនិតយលមើេក់កាំូត់នូវបទលោទអដេមនអែង5 

លៅកែុងដីកដាំលណាះស្សាេ។ ដូលែែះលៅលរេអដេក់លរ៊ុើបអលងកតហ្ែ៊ឹងបានបញ្ចប់លៅកែុងល់ឿងអដេលោទ6 

ស្បកន់ រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតបានអន៊ុវតតនូវ លមើេអាំលរើទ្ធាំងអរ់អដេោាំបាែ់ លដើមេីបញ្ញជ ក់នូវក់រិត7 

ទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងអងគលហ្ត៊ុអដេមនអែងលដាេរហ្ស្រះរាជអាជ្ា លហ្ើេនិងលៅកែុងដីករនែិដាា នបអនថម8 

់បរ់េេួន។  9 

[១៣:៣៨:៥៦] 10 

អងគលហ្ត៊ុអដេថា អ៊ុ៊ឹម អែម មិនស្តូវបានលោទស្បកន់នូវបទលេមើរអដេបានលោទ លស្ៅរីលៅកែុង11 

ក់ូី អ.វ.ត.ក លនាះ គឺែងែេុបង្ហា ញថា រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតមិនបានេេ់ស្រម លហ្ើេ់កមិន12 

លឃ្ើញថា ភរតតុាងស្គប់ស្ោន់បង្ហា ញថា គួ់អតលោទស្បកន់លៅលេើោត់ ឬក៏ោត់មនក់ទទួេេ៊ុរស្តូវ13 

លៅលេើស្រហ្មទ ឌូ  លៅលេើក់លោទស្បកន់ ឬក៏លរែកដីជូនដាំូ៊ឹងអាំរីបទលោទ។ លនះលហ្ើេគឺជាក់ូី14 

ែារ់ោរ់ល េ្ើេស្តូវលៅតាមែាប់។ លៅកែុងកថាេ ឌូ ១៤ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិបានអះអាងថា 15 

រូមដកស្រង់៖ “ក់កាំូត់បទលោទលេើងវិញ អងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះបានលឃ្ើញថា គឺបទឧស្កិដាមិនស្តូវបាន16 

លោទរីម៊ុនលទ គឺមិនបានបញ្ចូេលៅកែុងដីកដាំលណាះស្សាេ ស្តូវបអនថមលៅកែុងដីកដាំលណាះស្សាេនូវ17 

ប ដូ ៊ឹងសាទ៊ុកខ។ លដាេលហ្ត៊ុថា ក់លោទស្បកន់រីអងគលហ្ត៊ុស្តូវបានដាក់បញ្ចូេលៅកែុងលរែកដីរនែិដាា ន18 

បឋម់បរ់រហ្ស្រះរាជអាជ្ា។  19 

រហ្ស្រះរាជអាជ្ាក៏បានរ៊ឹងអនែកលៅលេើលរែកដីរលស្មែលេើប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងល់ឿង20 

កដី រ៊ុែ។ រូមដកស្រង់ គឺថាលនះគឺជាឧទ្ធហ្់ូ៍ដ៏េែបាំន៊ុត គឺជនរងស័េអាែន៊ឹងស្តូវបានបញ្ជូនលៅជាំន៊ុាំ21 

ជស្មះអាំរីបទលេមើរអដេមិនស្តូវបានលោទស្បកន់។ លទ្ធះជាយា ងណាកដី ក់រ៊ឹងអនែកលៅលេើមតិលនះ គឺ22 

មិនែាំសាែ់ល់ឿងលទ លៅកែុងល់ឿងកដី០០១ គឺអងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះបានបអនថមលៅលេើបទលេមើរថាែ ក់ជាតិអាំរីអាំលរើ23 

ទ្ធ់៊ុូកមម ក់រមេ ប់ កែុងក់ូី រ៊ុែ។ ប ៊ុអនដកែុងក់ូីលនះ គឺថា គឺជាទស្មង់ថ្នបទលេមើរមួេ អដេថា24 

អងគលហ្ត៊ុហ្ែ៊ឹងស្តូវបានរិោ់ណា លហ្ើេបទលេមើរស្តូវបានស្ោនលោេ គឺលដាេសា់កងវះភរតតុាង និង25 

D308/3/1/19/2.101550031



អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

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

ថ្ងៃទី១២  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 30 

 

ភារែារ់ោរ់។ លៅកែុងក់ូីលនះ លបើមិនដូលែែះលទ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាបានលរែើលៅអងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះ1 

លដើមេីឲ្យរិនិតយលមើេឲ្យមនក់លរ៊ុើបអលងកតសាជាងមីលេើងវិញលនាះ។ លនះគឺតស្មូវឲ្យមនក់វេតថ្មេ2 

េែិតេែន់អវងឆៃ េលទៀត គឺក់វេតថ្មេលេើងវិញដ៏េមែិតនូវក់ង្ហ់អដេជាក់ង្ហ់មិនតស្មូវឲ្យលធ្វើលដាេ3 

អងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះមិនបានអន៊ុញ្ញា តឲ្យលធ្វើអបបលនាះលទ និយាេរីក់កាំូត់បទលេមើរលេើងវិញលនាះ។  4 

[១៣:៤១:៣៧] 5 

 ឥេូវលនះ េ្ុាំែូេលៅមូេដាា នទី២។ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិបាននិយាេថា រហ្លៅស្កម6 

លរ៊ុើបអលងកតមនកាំហ្៊ុរ្គងកែុងអងគែាប់កែុងក់អងគលហ្ត៊ុនងអដ់ អដេថាមិនលោទស្បកន់ អ៊ុ៊ឹម អែម 7 

លនាះ លហ្ើេនិងអនែកលៅលេើអងគលហ្ត៊ុអដេមិនបានលោទស្បកន់លនាះ។ ក់អានដ៏ស្ត៊ឹមស្តូវនូវដីកដាំលណាះ8 

ស្សាេលនាះ គឺថាលៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតមិនបានមនកាំហ្៊ុរ្គងអបបលនាះលទ គឺោត់មិនបានទ៊ុកលោេអងគ9 

លហ្ត៊ុទ្ធាំងអរ់លនាះលទ។ រួកោត់បានរិោ់ណា លហ្ើេបាន់កលឃ្ើញថា លហ្ើេមិនបានតស្មូវឲ្យរួកោត់10 

អកលរែកដីរលស្មែ់បរ់ោត់លនាះលទ។ ដូលែែះ លនះជាជាំហ្់មួេែារ់់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត ជា11 

ជាំហ្់នេូវែាប់ អដេថា អ៊ុ៊ឹម អែម មិនអាែស្តូវបានលោទស្បកន់អនែកលេើអងគលហ្ត៊ុលនាះលទ។ គឺមិនអាែ12 

មនក់តវ៉ាណាមួេទ្ធក់ទងលៅថារហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតនដេ់អតក់រិនិតយស្តួរៗលេើភរតតុាង លេើ13 

អងគលហ្ត៊ុលនាះ។  14 

និយាេអាំរីក់មិនមនភារស្បរិទាភារអាំរីក់ែូេ់ួម់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម លហ្ើេនិងភារធ្ៃន់ធ្ៃ់ ថ្ន15 

បទឧស្កិដា ទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងទីតាាំងឧស្កិដាលៅកែុងតាំបន់៥ អដេមិនស្តូវបានលោទស្បកន់ អ៊ុ៊ឹម អែម លទ។ គឺ16 

ក់អដេលៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតរលស្មែអបបលនះ គឺស្ត៊ឹមស្តូវលៅតាមនីតិវិធ្ីែាប់ លហ្ើេរួកោត់មនរិទាិ17 

ស្ត៊ឹមស្តូវកែុងក់បដ៊ឹងឧទា់ូ៍់បរ់រហ្ស្រះរាជអាជ្ាលនាះ។ ប ៊ុអនដក់អះអាងអបបលនះ គឺមិនែាំសាែ់ល់ឿង18 

អដ់។ រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតបានបញ្ញជ ក់ថា រួកោត់បានរិោ់ណាលេើអងគលហ្ត៊ុអដេមិនបានលោទ19 

ស្បកន់ លហ្ើេតាមរិតរហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិអះអាងថា លៅកែុងកេៈលទរៈអបបលនះ ទ្ធេ់អត20 

មនក់តវ៉ា អដេរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតមិនបាននដេ់រាំអាងលហ្ត៊ុរម់មយ។  21 

ដូែអដេលេើងបានលឃ្ើញែារ់ោរ់លៅកែុងក់តវ៉ា លៅកែុងប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ រហ្ស្រះរាជអាជ្ា22 

អនត់ ជាតិ ោត់បានស្ោនលោេមួេ លដាេបង្ហា ញថារហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតមិនបាននដេ់រាំអាងលហ្ត៊ុ23 

ស្គប់ស្ោន់ លហ្ើេគឺជាក់េកោនមិនបាននដេ់រាំអាងលហ្ត៊ុ គឺជាកតាត រលស្មែផាដ ែ់ម៊ុេលៅលេើអាំណាែ24 

្នាទ ន៊ុរិទាិ់បរ់ោត់។ លទ្ធះជាយា ងលនះក៏លដាេ រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតស្តូវឲ្យបង្ហា ញអាំរីលរែកដី25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

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

ថ្ងៃទី១២  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 31 

 

រលស្មែមនរាំអាងលហ្ត៊ុលនាះ ដូែជាលៅកែុងវិធាន៦៦(៤) ជាលដើមលនាះ។ វិធានលនាះ បានអែងថា លៅ1 

លរេអដេលែញដីកដាំលណាះស្សាេ រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត គឺមិនស្តូវែងកតរវកិែចលៅតាមរាំលូើ2 

់បរ់រហ្ស្រះរាជអាជ្ាលទ។ មា ងវិញលទ រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតមិនែងកតរវកិែចស្តូវជាប់លៅលេើ 3 

-- ែងកតរវកិែចលៅលេើដីកដាំលណាះស្សាេ អនែកលៅរាំលូើ ឬដីករនែិដាា នលនាះលទ។  4 

[១៣:៤៤:៥៦] 5 

លរែកដីរលស្មែ់បរ់អងគជាំន៊ុាំជស្មះត៊ុោក់កាំរូេ់បរ់ អ.វ.ត.ក លនាះ គឺបានរិនិតយលឃ្ើញថា6 

លរែកដីរលស្មែទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងែាប់រិទាិមន៊ុរសស្បោាំតាំបន់ ឬក៏អនត់ ជាតិ ទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងត៊ុោក់រិទាិ7 

មន៊ុរសអនត់ ជាតិ ដូលែែះក់អដេមិនបានបាំលរញនូវរាំអាងលហ្ត៊ុលនាះ គឺមិនអមនជាមូេលហ្ត៊ុរស្មប់បដ៊ឹង8 

ឧទា់ូ៍លនាះលទ។ លរែកដីរលស្មែលនះគឺេកមករីល់ឿងកដី០២ លៅកែុងប ដូ ៊ឹងសាទ៊ុកខ គឺ F36 អដេលេើង9 

េកជាបអងែក។ លេើររីលនះលៅលទៀត មូេលហ្ត៊ុទី២ ក៏ដូែជាមូេលហ្ត៊ុលនសងលទៀតអដ់ លៅកែុងក់ូី10 

អដេបានលេើកលេើងលៅកែុងក់អះអាង ក់ទ្ធមទ្ធ់លនាះ រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតក៏បាន អដេថា 11 

រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតមិនបាននដេ់រាំអាងលហ្ត៊ុ គឺថារូមឲ្យ ថាលតើកាំហ្៊ុរ្គងអងគលហ្ត៊ុ និងអងគ12 

ែាប់លនាះ គឺវមូេដាា នជាក់រលស្មែដាែ់ណាត់នូវ្នាទ ន៊ុរិទាិអដ់ឬលទ។ លនះមិនអមនជាតួនាទី់បរ់អងគ13 

ប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះលដើមេីលធ្វើអវីអដេជាក់ង្ហ់់បរ់រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិលនាះលទ។  14 

លដើមេីរិោ់ណាេមែិតអាំរីអងគលហ្ត៊ុអដេរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត ស្តូវបានលោទស្បកន់ថាេក15 

ោនមិនបានរិោ់ណា លនាះរហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិកាំូត់នូវស្បលភទ៥។ ទី១ គឺក់លបាររមែ ត16 

ភូមិភាគពាេ័រយ។ ២) អាពាហ្៍រិពាហ្៍លដាេបងខាំលៅតាំបន់១៣ និងតាំបន់៥។ ៣) ក់លធ្វើទ៊ុកខប៊ុកលមែញ17 

ស្បឆាំងជនជាតិលវៀតណាមលៅកែុងតាំបន់៥។ ៤) បទឧស្កិដាស្បឆាំងន៊ឹងអេម់លស្កមលៅកែុងតាំបន់១៣ លហ្ើេ18 

និង៥) បទឧស្កិដាដថ្ទជាលស្ែើនលទៀត អដេរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតបានទទួេ។  19 

[១៣:៤៧:០៦] 20 

ទី១ លេើងនិយាេអាំរីក់លោទស្បកន់លៅកែុងភូមិភាគនិ់តី។ កថាេ ឌូ ១៤៣ ដេ់កថាេ ឌូ21 

១៤៥ គឺនិយាេរីតួនាទី់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម លៅកែុងតាំបន់ភូមិភាគពាេ័រយ។ រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតបាន22 

វេតថ្មេ លហ្ើេនិងបានវេតថ្មេ ដូែអដេក់លោទស្បកន់់បរ់រហ្ស្រះរាជអាជ្ា លហ្ើេក៏បាន23 

រនែិដាា នថា តួនាទី់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម គឺោត់ស្ោន់អតជាស្បធានរមគមនា់ីតាំបន់១៣។ ដូលែែះរ៊ុាំដកស្រង់៖ 24 

“ោត់ទទួេេ៊ុរស្តូវក់អប់់ំនលយាបាេដេ់នា់ីលៅកែុងស្រុកនានា លៅកែុងតាំបន់១៣។” អនែកលេើក់់ក25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

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

ថ្ងៃទី១២  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 32 

 

លឃ្ើញលនះ រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតបានរនែិដាា នលដាេមនរាំអាងលហ្ត៊ុ ដូែអដេេ្ុាំបានលេើកលេើងលៅ1 

មូេដាា ន ៤ និង៥ ថា អ៊ុ៊ឹម អែម មិនបានែូេ់ួមលៅកែុងក់លធ្វើលរែកដីរលស្មែលៅស្រុកលកះអអ ដូ ត2 

លនាះលទ។ លហ្ើេលេើងរូមជស្មបថា គឺមិនមនភរតតុាងអដេថាអែកស្រី អ៊ុ៊ឹម អែម ពាក់រ័នាលៅន៊ឹង3 

ក់ង្ហ់ន៊ឹងវតតអងគរិ់ីមេី លហ្ើេនិងថ្ស្ររ៊ុេ៊ុនលនាះលទ លៅកែុងភូមិភាគនិ់តី។ ទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងក់់ក4 

លឃ្ើញលនះ គឺថាក់់កលឃ្ើញអដេថា អ៊ុ៊ឹម អែម មិនបានពាក់រ័នាលៅកែុងក់លធ្វើលរែកដីរលស្មែលៅភូមិ5 

ភាគនិ់តីលនាះ។ រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតមិនស្តូវបានតស្មូវឲ្យវេតថ្មេជាេមែិត និងភរតតុាងនានា 6 

អដេទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងបទឧស្កិដាអដេ់ងក់លោទស្បកន់លៅភូមិភាគនិ់តី លហ្ើេនិងទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងអវី7 

អដេ អ៊ុ៊ឹម អែម មិនស្តូវបានលោទស្បកន់លនាះអដ់។  8 

[១៣:៤៩:០៤] 9 

ទី២ លេើងនិយាេអាំរីក់លោទស្បកន់មួេែាំនួនលៅភូមិភាគពាេ័រយ។ រហ្ស្រះរាជអាជ្ា  10 

អនត់ ជាតិអះអាងថា រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតគឺមនកាំហ្៊ុរ្គងអងគែាប់អដេមិនបានលេើកលេើងរីក់11 

អះអាងថា ទី១ គឺក់លបាររមែ តភូមិភាគពាេ័រយ។ ទី២ គឺក់ល់ៀបក់លដាេបងខាំលៅតាំបន់៥។ ទី៣ គឺ12 

អាំលរើលធ្វើទ៊ុកខប៊ុកលមែញជនជាតិលវៀតណាមលៅតាំបន់៥។ លហ្ើេ៤) គឺបទឧស្កិដាលនសងលទៀត លៅកែុងភូមិភាគ13 

ពាេ័រយ។ មដងលទៀត គឺរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត គឺមិនបានទទួេនូវអងគលហ្ត៊ុទ្ធាំងលនះលទ លៅកែុងរាំូ៊ុាំ14 

ល់ឿង។  15 

និយាេអាំរីតថ្មេភរតតុាងទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងេ៊ុតាត ធិ្ក់ប៊ុគគេវិញ គឺរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតបាន16 

រិនិតយលមើេអាំរីតួនាទី និងអាំណាែ់បរ់ោត់លៅភូមិភាគលនះ។ រ៊ុាំដកស្រង់៖ “អាំណាែ់បរ់នាងទ្ធក់ទង17 

លៅន៊ឹងតាំបន់លនះ អវីអដេលកើតលេើងលៅវតតែាំក់េែុ់  ក់ដាា នស្តពាាំងងម ទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងក់មន៊ុរសសាេ ប់ 18 

លហ្ើេនិងលៅក់ដាា នស្រះលនស្តស្រះជាលដើម។” លហ្ើេលេើងបាននដេ់ែលមេើេតបេមែិតទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងក់19 

អះអាង់បរ់រហ្ស្រះរាជអាជ្ាលនះ។  20 

ឥេូវលនះ លេើងន៊ឹងល េ្ើេតបទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងលរែកដីរនែិដាា ន់បរ់រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិរី21 

មសិេមិញ ទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងក់លបាររមែ តភូមិភាគពាេ័រយលនាះ។ ទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងក់លបាររមែ តភូមិ22 

ភាគពាេ័រយ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិបានអះអាងថា លៅកែុងដីកដាំលណាះស្សាេ រហ្លៅស្កម23 

លរ៊ុើបអលងកតបានលធ្វើក់់កលឃ្ើញដ៏មិនស្ត៊ឹមស្តូវ គឺស្ោន់អតជាក់ល់ៀបរាប់ មិនអមនជាក់់កលឃ្ើញអបប24 

 វិភាគលៅលេើបទឧស្កិដាអដេស្តូវបានស្បស្រ៊ឹតតលនាះលទ។ ទី១ គឺនិយាេអាំរីក់រិនិតយលេើដីកដាំលណាះ25 
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អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

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

ថ្ងៃទី១២  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 33 

 

ស្សាេបង្ហា ញថា រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតបានរិនិតយលមើេភរតតុាងទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងក់ពាក់រ័នា់ បរ់ 1 

អ៊ុ៊ឹម អែម លៅន៊ឹងក់លបាររមែ តភូមិភាគពាេ័រយយា ងេមែិត លហ្ើេក់វេតថ្មេលនះ គឺមនក់2 

រិោ់ណា គឺក់ទាំនាក់ទាំនង់បរ់ោត់ជាមួេ តាម ៊ុក និងតួនាទី់បរ់នាង។ នទេុលៅន៊ឹងអវីអដេអះអាង 3 

លដាេរហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិ លៅកែុងកថាេ ឌូ ២៤ រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតមិនបានរនែិដាា នថា 4 

អែកស្រី អ៊ុ៊ឹម អែម រ៊ុាំដកស្រង់៖ “បានដ៊ឹកនាាំ និងែូេ់ួម” និងអវីអដេរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតបាន5 

ល់ៀបរាប់ថា គឺជាក់ង្ហ់រស្មបរស្មួេដ៏ែមេងអដេជាក់លបាររមែ តភូមិភាគពាេ័រយលនាះលទ។ 6 

លៅកស្មិតេពរ់បាំន៊ុត រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតបាន់កលឃ្ើញថា ោត់បានដ៊ឹកនាាំក់បញ្ជូនកមម ភិបាេ7 

និ់តីលៅភូមិភាគពាេ័រយ។  8 

កែុងក់ូីណាក៏លដាេ អដេបានវេតថ្មេ កថាេ ឌូ ១៥៨ ដេ់១៦០ ថ្នដីកដាំលណាះស្សាេ គឺ9 

អ៊ុ៊ឹម អែម បានកន់តាំអូងតូែជាងលនះឆៃ េណារ់ អដេជា -- គឺដូែជាលេោស្រុកស្រះលនស្តស្រះ លៅ10 

កែុងភាគលស្ែើនថ្នរម័េកេ មិនអមនជាតួនាទីដ៊ឹកនាាំលៅភូមិភាគពាេ័រយលទ។ ភរតតុាងមិនបានបង្ហា ញ 11 

រីក់ែូេ់ួមលៅន៊ឹងបទឧស្កិដាទ្ធាំងអរ់លនាះលទ។ លដាេសា់ថា តួនាទី់បរ់ោត់មនកស្មិតអដេ់ក12 

លឃ្ើញលនាះ គឺមិនមន -- លៅស្កមរិោ់ណាអងគលហ្ត៊ុណាអាែន៊ឹងថាោត់បានែូេ់ួមបទឧស្កិដាលៅកែុង13 

តាំបន់អដេនាាំឲ្យោត់មនេ៊ុតាត ធិ្ក់ប៊ុគគេលនាះលទ។ អាស្រ័េលហ្ត៊ុលនះ លរែកដីទ្ធមទ្ធ់់បរ់រហ្ស្រះ14 

រាជអាជ្ាអនត់ ជាតិលនាះ ថារហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតេកោនមិនបានរិោ់ណាបទឧស្កិដា លហ្ើេក៏មន15 

កាំហ្៊ុរ្គងមិនបានបង្ហា ញអាំរីលរែកដីរនែិដាា នដ៏គួ់ឲ្យរមលហ្ត៊ុនេលនាះ។  16 

[១៣:៥៣:៣២] 17 

ឥេូវលនះ េ្ុាំែូេលៅដេ់អាពាហ្៍រិពាហ្៍លដាេបងខាំ  គឺថាលៅកែុងតាំបន់១៣ ភូមិភាគនិ់តី។ គួ់កត់18 

រមគ េ់កែុងក់រិនិតយថា ក់អះអាង់បរ់រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិថា រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត19 

េកោនមិនបានរិោ់ណាភរតតុាងអដេថា ក់ទទួេេ៊ុរស្តូវ់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម ែាំលពាះក់ល់ៀបក់លដាេ20 

បងខាំលៅតាំបន់១៣ ភូមិភាគនិ់តី។ ក់រិត គឺក់ូីទ្ធាំងមូេ់បរ់រហ្ស្រះរាជអាជ្ា គឺមិនពាក់រ័នាលៅ21 

ន៊ឹងក់ពាក់រ័នា់ បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម កែុងអាពាហ្៍រិពាហ្៍លដាេបងខាំភូមិភាគនិ់តីលនះ គឺរថិតលៅកែុងអវីមួេ22 

អដេេ្ុាំដកស្រង់ថា គឺបងខាំឲ្យនា់ីលកមងៗលៅកែុងតាំបន់១៣ ល់ៀបក់ជាមួេលយាធារិក់។ លហ្ើេកែុង23 

ក់ូីហ្ែ៊ឹង កែុងឱករមួេែាំនួន គឺមនក់ល់ៀបក់លដាេបងខាំលកើតលេើង ប ៊ុអនដមិនបាននិយាេលៅកែុង 24 

អតថនេ័អដេមនន័េអដេថា អ៊ុ៊ឹម អែម លនាះ មនក់ពាក់រ័នាលៅកែុងល់ឿងលនះលទ។ ដូែអដេអវីមនក់25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

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

ថ្ងៃទី១២  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 34 

 

ពាក់រ័នា ក់លោទស្បកន់មួេអដេោម នភរតតុាងោាំស្ទ ទី១ គឺមិនពាក់រ័នាលៅន៊ឹងអវីអដេលកើតលេើងលៅកែុង1 

តាំបន់ភូមិភាគនិ់តីលទ ប ៊ុអនដអវីលកើតលេើងលៅសាវ េលៅកែុងភូមិភាគពាេ័រយ។  2 

ភរតតុាងគឺមិនអាែបង្ហា ញថា អាែន៊ឹងមនតថ្មេជាភរតតុាងស្គប់ស្ោន់ស្ត៊ឹមស្តូវលទ លហ្ើេក៏មិន3 

មនភាររ៊ុីរង្ហវ ក់ លហ្ើេជាភរតតុាងអដេជាពាកយែោមអារា៉ាមោម នស្បភរ។ លៅកែុងកថាេ ឌូ ២៨ថ្ន4 

ប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ ថារហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតស្តូវអតរិោ់ណាទាំនាក់ទាំនងភរតតុាងអដេថា អ៊ុ៊ឹម អែម 5 

ដ៊ឹកនាាំេ៊ុទានាក់អាពាហ្៍រិពាហ្៍លដាេបងខាំលៅតាំបន់១៣ លហ្ើេក់ូ៍លនះ ស្តូវអតរិោ់ណាលដើមេីវេ6 

តថ្មេថាលតើ អ៊ុ៊ឹម អែម រថិតលៅកែុងេ៊ុតាត ធិ្ក់ប៊ុគគេថ្នត៊ុោក់លនះអដ់ឬអត់។ លនះគឺមិនអមនជាក់7 

រនែិដាា នស្ត៊ឹមស្តូវលនាះលទ។ លៅទីបាំន៊ុត នទេុរីអវីអដេអះអាងមសិេមិញថា រ៊ុេ ់៊ុំ គឺស្តូវបានរ៊ឹងអនែករី់8 

ដងលៅកែុងដីកដាំលណាះស្សាេ អដេលោទជាបញ្ញា លនាះ។ ក់ូ៍លនះ គឺមិនអាែប ះពាេ់ដេ់វិធ្ីសាស្ររត9 

់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតលនាះលទ។ ដូែអដេអវីកាំូត់លេើងលដាេរដង់ដា់អនត់ ជាតិ។ រហ្10 

លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតមិនែងកតរវកិែចថា ស្តូវទទួេេកក់ ឬក៏បដិលរធ្លៅលេើអវីអដេជាែលមេើេអត11 

មួេលនាះលទ។  12 

[១៣:៥៦:៣៦] 13 

ទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងក់ល់ៀបក់លដាេបងខាំ លៅតាំបន់៥ ភូមិភាគពាេ័រយ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់14 

ជាតិអះអាងថា រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតបានេកោនមិនបានរិោ់ណាភរតតុាងទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងក់15 

ទទួេេ៊ុរស្តូវ់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម លេើអាពាហ្៍រិពាហ្៍លដាេបងខាំលៅទីតាាំងឧស្កិដាកមម លហ្ើេនិងអាំណាែ16 

់បរ់ោត់ ដូែជាលៅក់ដាា នទាំនប់សាព នអស្រង លហ្ើេក់ដាា នទាំនប់ស្តពាាំងងម លៅភូមិភាគពាេ័រយ។ លនះ17 

គឺជាអនែកអដេរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតបានរិោ់ណាអរ់លហ្ើេ។ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិបាន18 

លេឿនលរក លហ្ើេមិនទទួេលជាគជ័េកែុងក់លស្បើភរតតុាងលៅកែុងវិធី្សាស្ររត់ បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើប19 

អលងកតលទ។ ដូលែែះ លៅកែុងកថាេ ឌូ ៣៥ លៅកែុងក់ល េ្ើេតប អដេថារហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតមិនបាន20 

់កលឃ្ើញជាក់ោក់អាំរីអាពាហ្៍រិពាហ្៍លដាេបងខាំ។ លៅកែុងកេៈលទរៈមួេែាំនួន គឺជាក់េកោនដ៏21 

ស្ត៊ឹមស្តូវ អដេអាែន៊ឹងមននេប ះពាេ់លៅលេើក់រស្មែជាែ៊ុងលស្កេ។  22 

ទី១ រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតបានរិនិតយលមើេភរតតុាងអដេទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងក់ពាក់រ័នា់ បរ់ 23 

អ៊ុ៊ឹម អែម លៅកែុងភូមិភាគនិ់តី ភូមិភាគពាេ័រយ យា ងេែិតេែន់។ លនះគឺជាសាថ នភារបញ្ញា ដ៏រិលររ។ 24 

បញ្ញា ទី២ លទ្ធះបីទ៊ុកលោេបញ្ញា ដ៏រាំោន់លនះកដី ភរតតុាងអដេភាជ ប់ អ៊ុ៊ឹម អែម លៅន៊ឹងអាពាហ្៍រិពាហ្៍25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

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

ថ្ងៃទី១២  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 35 

 

លដាេបងខាំលៅភូមិភាគពាេ័រយ គឺលរដើងណារ់ តិែតួែណារ់។ ទី១ គឺទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងក់ដាា នទាំនប់សាព ន1 

អស្រងលនាះ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាបានលេើកលេើងលៅកែុងកថាេ ឌូ ២៦៩ លៅកែុងដីករនែិដាា នែ៊ុងលស្កេ2 

់បរ់េេួនលដាេបញ្ញជ ក់លៅលេើែលមេើេ់បរ់ អរន រ៊ុន៊ុន អដេោាំស្ទក់អះអាងថា ក់ល់ៀបក់លដាេ3 

បងខាំលកើតលេើងលៅកែុងក់ដាា នលនះ។ ដូែអដេលកើតលេើងលៅកែុងកថាេ ឌូ ៥៨ ថ្នក់ល េ្ើេតប លដើមប ដូ ៊ឹង4 

់ដាបេលវូី អែកដាក់ពាកយរ៊ុាំតាាំងេេួនជាលដើមប ដូ ៊ឹង់ដាបេលវូីមិនបានល េ្ើេដាក់ អ៊ុ៊ឹម អែម អាំរី5 

អាពាហ្៍រិពាហ្៍លដាេបងខាំលនះលទ។  6 

ជាងមីមដងលទៀត គឺថា គឺមសិេមិញ ក់អះអាង អរន រ៊ុន៊ុន ស្តូវបានរ៊ឹងអនែកលេើបួនឱករលៅ7 

កែុងដីកដាំលណាះស្សាេទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងបញ្ញា អដេមិនទ្ធក់ទង មិនអាែលធ្វើឲ្យប ះពាេ់ដេ់វិធ្ីសាស្ររតវេ8 

តថ្មេ់ បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតលេើភរតតុាងលទ។ រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតមនរិទាិទ្ធាំងស្រុង9 

ទទួេេក ឬក៏ស្ោនលោេទ្ធាំងស្រុង លបើេេួនលធ្វើដូលោែ ះ តាមវិធី្ដ៏រមស្រប។ បញ្ញា ទី២ ទ្ធក់ទងលៅន៊ឹង10 

ស្តពាាំងងម ភរតតុាងអាំរីក់ល់ៀបក់លដាេបងខាំ  គឺមិនពាក់រ័នាលៅន៊ឹងក់វេតថ្មេ់ បរ់រហ្លៅស្កម11 

លរ៊ុើបអលងកតលេើេ៊ុតាត ធិ្ក់ប៊ុគគេលទ។ រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតបាន់កលឃ្ើញថា  លដាេសា់អត អ៊ុ៊ឹម 12 

អែម បានលធ្វើទរសនកិែចលៅទីតាាំងលនាះ គឺវិសាេភារថ្នក់ពាក់រ័នាអាំណាែ់បរ់ោត់លេើបញ្ញា លនាះ គឺ13 

មិនែារ់លទ។ ែប់លរែកដីដកស្រង់។ 14 

[១៤:០០:០៨] 15 

លនះគឺជាក់់កលឃ្ើញ គឺរហ្ស្រះរាជអាជ្ាមិនបានតទេ់ន៊ឹងក់់កលឃ្ើញលនះលទ។ ភរតតុាង16 

អតងមួេអាំរីភារទ្ធក់ទង លហ្ើេនិងតថ្មេជាភរតតុាងអដេពាក់រ័នាលៅន៊ឹងក់ែូេ់ួម់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម គឺ17 

ដាំលូើ់ក់ថ្នស្បស្រ៊ឹតតលៅអាំរីក់អាពាហ្៍រិពាហ្៍លនាះគឺថា ងង លធ្ឿេ បាននិយាេថា ោត់បានលឃ្ើញ 18 

អ៊ុ៊ឹម អែម បានលធ្វើជាអធិ្បតីភារលៅកែុងក់ល់ៀបក់លៅភូមិភាគពាេ័រយ លហ្ើេនិងអែកលស្កមអាំណាែ 19 

លដើមេីតាមដានអែកអដេល់ៀបក់់ួែលហ្ើេ លដើមេីឲ្យ់ួមដាំលូកជាលដើមលនាះ។  20 

តាមនិេមន័េ លេើងទទួេសាគ េ់ថា លៅស្កមអដេអែកវិនិែឆ័េអងគលហ្ត៊ុ គឺថាសាកសីអបបលនះ អត21 

មួេមិនអាែនដេ់ភរតតុាងស្គប់ស្ោន់ ់ឹងមាំរ៊ុីរង្ហវ ក់ ឬក៏ភរតតុាងរ៊ុីរង្ហវ ក់ លដើមេីអវីអដេែារ់ជាង22 

ក់អះអាងអតមួេអាំរីតថ្មេភរតតុាង អាំរីអាំលរើអដេលោទស្បកន់។ ដាំលូើ់ក់ថ្នអាំលរើអដេបនដលរញមួេ23 

់បបលនាះ លៅភូមិភាគលនសងៗ អដេថាក់ល់ៀបក់ អាពាហ្៍រិពាហ្៍ឲ្យមន៊ុរសរី់គូ ឬក៏១០០គូលនាះ មិន24 

ជាក់រមស្របលទ គឺវជាក់រលស្មែលេើ្នាទ ន៊ុរិទាិ គឺអវីអដេេេួនបានរ៊ឹងអនែកលៅលេើភរតតុាង ប ៊ុអនដ25 
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ក់ូីលនះ គឺភរតតុាងអតមួេតូែគត់។ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិមិនបានបង្ហា ញអាំរីកាំហ្៊ុរ្គង ឬក៏1 

ក់បាំពាន្នាទ ន៊ុរិទាិលនាះលេើេ។  2 

អាស្រ័េដូលែែះ គឺថាមូេដាា នទី២លនាះ គឺដាក់មិនស្ត៊ឹមស្តូវលៅតាមមូេដាា នលនាះលទ។ លហ្ើេលេើង3 

រនែិដាា ន អដេរនែិដាា នថា រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតគឺរិនិតយភរតតុាងស្គប់អនែកទ្ធាំងអរ់ លហ្ើេលធ្វើ4 

លរែកដីរលស្មែស្គប់ស្ោន់ ឬក៏មា ងលទៀត គឺបញ្ញា ថ្នក់វេតថ្មេលេើភរតតុាងអាំរីបទឧស្កិដា។ កេៈ 5 

លទរៈនានា លៅលរេអដេរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតវេតថ្មេអាំរីអាំណាែ លហ្ើេបាន់កលឃ្ើញែារ់6 

ោរ់ លហ្ើេោត់មិនមនកតរវកិែចលដើមេីរិោ់ណាលេើបទឧស្កិដាទ្ធាំងមូេលនាះលទ។ វិសាេភារ លហ្ើេ7 

និងសាថ នទមៃន់ មិនទ៊ុកជាបញ្ញា រាំោន់លទ លទ្ធះបីវមនភារធ្ៃន់ធ្ៃ់ ធ្ាំយា ងណាកដី។ កេៈលទរៈ ទ្ធក់ទង8 

លៅន៊ឹងអាំលរើឧស្កិដា់ បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម លនាះ គឺថាមិនគួ់ឲ្យលជឿជាក់បាន។ រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតក៏មិន9 

មនកតរវកិែចស្តូវនដេ់មូេដាា នរស្មប់ក់ស្ោនលោេ។ នទេុលៅវិញ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិ10 

មនកតរវកិែចកែុងក់លធ្វើលស្ែើនជាងអវីអដេក់លេើកលេើងរីភរតតុាងមួេែាំនួនតូែ លហ្ើេបង្ហា ញឲ្យែារ់ 11 

ថា លដើមេីឲ្យលៅស្កមរលស្មែេ៊ុររីហ្ែ៊ឹងលៅបាន។ អវីអដេជាវិធ្ីសាស្ររតលនាះ អដេអាែនាាំលៅ់កក់12 

បាំពានលៅលេើ្នាទ ន៊ុរិទាិ។ លហ្ើេមូេដាា នទី២ គបេីស្តូវបានស្ោនលោេ រីលស្ពាះោម នមូេដាា នស្គប់ស្ោន់13 

លនាះលទ។  14 

[១៤:០៤:០៦] 15 

ទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងមូេដាា នទី៣ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិបានលេើកលេើងថា លៅកែុងកថាេ ឌូ16 

៣៨ លៅ៤០ លៅកែុងប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ហ្ែ៊ឹងថា រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតបានមនកាំហ្៊ុរ្គងរី់។ មួេ គឺ17 

កាំហ្៊ុរ្គងអងគែាប់ អដេរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត់កលឃ្ើញថា លែតនាបទឧស្កិដាថ្នក់រមេ ប់់ង្ហគ េ18 

លនាះ គឺថាគឺជាកាំហ្៊ុរ្គងអងគលហ្ត៊ុ អដេថាមិន់កលឃ្ើញថា អ៊ុ៊ឹម អែម មិនមនលែតនាលដើមេីរមេ ប់19 

់ង្ហគ េលនាះ។  20 

ក់អះអាង់បរ់លមធាវីក់ពា់កដីលៅកែុងមូេដាា នទី៣លនះ គឺលេើងបាននិយាេលៅកែុងក់ែល េ្ើេ21 

តប់បរ់លេើង។ លហ្ើេមូេដាា នទី២ ក៏ស្តូវបដិលរធ្លោេអដ់ តាមមតិ់បរ់លមធាវីក់ពា់កដី។ រហ្22 

លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតមិនបានេ៊ុរ្គងលទ កែុងក់អរវង់កលែតនា។ ទី៣ លមធាវីក់ពា់លេើកលេើងថា 23 

បញ្ញា លនះរាំោន់បាំន៊ុតថ្នក់ល េ្ើេតបលេើង លទ្ធះបីជាមនកាំហ្៊ុរ្គងអងគលហ្ត៊ុែារ់លៅកែុងក៏លដាេ ក៏24 

រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិមិនបានបង្ហា ញភរតតុាងថា អាែន៊ឹងមនេកខូ ៈធ្ៃន់ធ្ៃ់ អដេអាែស្ោន25 
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លោេលរែកដីរនែិដាា ន់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតអដ់។ ដូលែែះលមធាវីក់ពា់កដី រូមជស្មបថា លបើ1 

រិនជាបទឧស្កិដាថ្នក់រមេ ប់់ង្ហគ េលនាះ ស្តូវបានកាំូត់និេមន័េតាម់លបៀបមួេអដេលមធាវី2 

ក់ពា់លេើកលេើងថា លទ្ធះបីជាមនកាំហ្៊ុរ្គងលៅកែុងក់កាំូត់និេមន័េក់រមេ ប់់ង្ហគ េ ក៏មិន3 

អាែន៊ឹងលធ្វើឲ្យដីកដាំលណាះស្សាេស្តូវមនរាំអាងលហ្ត៊ុលេើរលនះអដ់។ ដូលែែះេ្ុាំ លេើងនិយាេរីបញ្ញា ទី២ 4 

និងទី៣ អាំរីនិេមន័េថ្នលែតនាឧស្កិដា ថាលតើមនកាំហ្៊ុរ្គងអដេវមនេកខូ ៈធ្ៃន់ធ្ៃ់ អដេអាែលធ្វើឲ្យ5 

ផាេ រ់បដូ់លរែកដីរលស្មែហ្ែ៊ឹងអដ់ឬលទ? ទី១ លេើងលេើកលេើងថា រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតមិនមន6 

កាំហ្៊ុរ្គងកែុងក់កាំូត់រីលែតនាឧស្កិដាអាំរីក់រមេ ប់់ង្ហគ េលនាះលទ។ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិ7 

លនាះ អះអាងថាគឺអនែកលៅលេើទរសនៈមិនែារ់ោរ់មួេែាំនួន អដេោត់ែ៊ុែេកមករីដីកដាំលណាះ8 

ស្សាេ។ លៅកែុងកថាេ ឌូ ៧៩ ថ្នែលមេើេតប់បរ់លេើង គឺថារហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតបានលយាងលៅ9 

់កលរែកដីរលស្មែ់បរ់អងគជាំន៊ុាំជស្មះត៊ុោក់កាំរូេអាំរីលែតនាឧស្កិដា គឺក់បងកនូវក់ឈឺោប់ដ៏ធ្ៃន់ធ្ៃ់10 

ឬក៏បលងកើតនូវសាថ នភារ់រ់លៅអដេនាាំឲ្យមនក់ឈឺោប់លៅលេើស្បជាជនកែុងកស្មិតធ្ាំ។  11 

[១៤:០៧:៣១] 12 

ឥេូវលនះ លេើងលមើេក់អានលៅលេើដីកដាំលណាះស្សាេអដេនិយាេថារហ្លៅស្កមលរ៊ុើប13 

អលងកតមនលែតនា គឺបានលធ្វើក់វេតថ្មេអាំរីក់ទទួេេ៊ុរស្តូវ់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម អាំរីក់ូីស្តពាាំងងម14 

លនាះ។ ជារិលររ គឺក់វេតថ្មេលៅលេើលរែកដីរលស្មែ់បរ់ត៊ុោក់កាំរូេអដេរលស្មែថា បង្ហា ញ15 

ថា ក់រមេ ប់រមជិក់បរ់ស្កុម គឺអវីអដេជាលែតនា់បរ់ោ់ីលនាះ គឺមិនពាក់រ័នាលៅន៊ឹង ថាលតើោត់16 

ស្បាកដជាមនលែតនាែង់ឲ្យមនអបបលនាះលទ។ ែង់លរែកដីស្រង់។ លហ្ើេក់ស្ោន់អតដ៊ឹងថា ដ៊ឹងអបប17 

លនះ គឺដ៊ឹងរីក់សាេ ប់អបបលនះ  គឺមិនស្គប់ស្ោន់លទ គឺលៅកែុងដីកដាំលណាះស្សាេ កថាេ ឌូ ៦៨។  18 

លស្ៅរីក់លេើកលេើង់បរ់រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិ អដេនទេុរីកថាេ ឌូ ៤៥ថ្នប ដូ ៊ឹង19 

ឧទា់ូ៍ គឺធាត៊ុលែតនាពាក់រ័នាលៅន៊ឹងក់រមេ ប់់ង្ហគ េ គឺជាបញ្ញា ពាក់រ័នាលៅន៊ឹងក់ដ៊ឹងថា ក់រមេ ប់20 

ហ្ែ៊ឹងគឺវលកើតមនលេើង លហ្ើេបានបនដែូេ់ួមលៅកែុងក់រមេ ប់លនាះ។ បញ្ចប់ក់ដកស្រង់។ ដូែអដេ21 

បានលេើកលេើងលៅកែុងលជើងទាំរ័់ថ្នប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍់បរ់រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិ កថាេ ឌូ ៤៥ អដេ22 

ថាធាត៊ុលែតនា រ៊ុាំដកស្រង់៖ “អាែវេ៊ុររីក់ែូេ់ួមផាទ េ់់បរ់ជនជាប់លោទ” ប ៊ុអនដជនជាប់លោទ  23 

រ៊ុាំដកស្រង់៖ ស្តូវអតដ៊ឹងយា ងែារ់ថា ក់ែូេ់ួមលនះ ន៊ឹងនាាំឲ្យមនក់ស្បស្រ៊ឹតតឧស្កិដាកមមណាមួេ” 24 

បញ្ចប់ដកស្រង់។ 25 
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ដូែអដេបានកត់រមគ េ់លដាេត៊ុោក់កាំរូេថ្នត៊ុោក់ អាេ.រ៊ុី.ធី្.អ័់ លៅកែុងល់ឿងកដី     1 

កហ្សុលីរម  និង អាអប តរ៊ុីនណាដា។ បញ្ញា ថាលតើលែតនាលនះ អាែេកមករាំអាងលៅកែុងលរែកដី2 

រលស្មែថ្ន្នាទ ន៊ុរិទាិ់បរ់ត៊ុោក់បានអដ់ឬលទ? លហ្ើេថាលតើស្តូវអន៊ុវតត្ នាទ ន៊ុរិទាិលនះលដាេ់លបៀប3 

ណា ពាក់រ័នាលៅន៊ឹងភរតតុាងអដេអាែមនលនាះ?  លហ្ើេក់ដ៊ឹងរីកេៈលទរៈលនសងៗអដេបានបង្ហា ញ4 

លដាេភរតតុាងពាក់រ័នាលៅន៊ឹងក់ដាា នទាំនប់ស្តពាាំងងម លហ្ើេនិងភារធ្ៃន់ធ្ៃ់ ថ្នបញ្ញា អដេរហ្លៅស្កម5 

លរ៊ុើបអលងកតអនត់ ជាតិបានស្បឈមម៊ុេលនាះ។ លមធាវីក់ពា់កដីរូមលេើកលេើងថា បញ្ញា លនះ អាែស្តូវបាន6 

រលងខបដូែោងលស្កមលនះ។ លៅកែុងកេៈលទរៈអដេមនក់រមេ ប់គឺថា ស្រ៊ឹតតក់ូរ៍មេ ប់ជាក់អរដង7 

អមនអទនបានលកើតមនលេើង លហ្ើេស្តូវបានល់ៀបែាំលេើងលដាេោ់ីអដេបានលោទស្បកន់លនះ។  8 

ដូលែែះ លគតស្មូវថា ោម នក់រមេ ប់ហ្ែ៊ឹង គឺជាស្ទង់ស្ទ្ធេធ្ាំ លហ្ើេវស្តូវេ៊ុររីស្រ៊ឹតតិក់ូ៍9 

រស្មប់ប៊ុគគេណាមែ ក់អដេមនេកខូ ៈជាស្ទង់ស្ទ្ធេតូែអបបលនះ។ បញ្ញា  ថាលតើជនស្តូវលោទបានដ៊ឹង 10 

និងមនបាំូង លហ្ើេអាែស្តូវបានោក់លេៀម ឬក៏បងកឧបរគគអដ់ឬយា ងណា។ ដូលែែះ វទ្ធមទ្ធ់ឲ្យ11 

មនលែតនាជាម៊ុន។ ដូែអដេរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតបានធានាលៅលេើក់វេតស្មូវ ថាលតើស្តូវអត12 

មនលែតនាជាែ៊ុងលស្កេ។ លនះគឺអវីអដេរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតបានរលស្មែ លហ្ើេអដេថាប៊ុគគេ13 

ណាអដេែូេ់ួម ឬក៏មនបាំូងរមេ ប់កែុងស្ទង់ស្ទ្ធេ ឬក៏បងករយរនកមមអនតរាេធ្ៃន់ធ្ៃ់ លៅដេ់់ូបរាង14 

កេ អាែោត់ទ៊ុកថា ជាក់បាំនេិែផាេ ញយា ងធ្ៃន់ធ្ៃ់ លៅលេើែាំនួនស្បជារេ់ដាលនាះ។  15 

[១៤:១២:២៩] 16 

រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត គឺថាបានលស្បើស្បារ់នូវេកខេ ឌូ តស្មូវឲ្យបានដ៊ឹងជាម៊ុន លដើមេីលដាះ17 

ស្សាេបញ្ញា លនះ។ ក់រមេ ប់លៅទីតាាំងលនះ គឺថាបានអន៊ុវតតជាេូ់មកលហ្ើេ លហ្ើេស្បអហ្េជាអាែ18 

ស្តូវបានរមេ ប់លដាេោ់ីដថ្ទៗលទៀត ដូែអដេមនលៅកែុងដីកដាំលណាះស្សាេ កថាេ ឌូ ២៨៨។ ក់19 

់កថា អ៊ុ៊ឹម អែម មនអាំណាែនេូវក់លៅលេើក់ដាា នទាំនប់ស្តពាាំងងម លនះបលងកើតលៅជាវិមតិរងស័េពាក់20 

រ័នាលៅន៊ឹងេកខូ ៈថ្នក់រមេ ប់។ ក់កាំូត់អតតរញ្ញា ូោ់ី លហ្ើេជាែ៊ុងលស្កេទាំនាក់ទាំនង់បរ់21 

លោកស្រី អ៊ុ៊ឹម អែម ទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងក់ស្រ៊ឹតតិក់ូ៍រមេ ប់លនសងៗ ក៏ដូែជាលោេបាំូងទូលៅ់បរ់22 

ោត់ លហ្ើេនិងអវីអដេោត់បានលផាដ តក់េកែិតតទ៊ុកដាក់លនះ។  23 

លហ្ត៊ុដូលែែះ ដូែអដេបានលេើកលេើងលៅកែុងកថាេ ឌូ ៨ ថ្នែលមេើេតប រ៊ុាំដកស្រង់៖ “លរែកដី24 

រនែិដាា ន់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត គឺថាមិនអមនមនបាំូងបង្ហា ញនូវធាត៊ុនស ាំងមីថ្នែាប់លនាះលទ។ 25 

D308/3/1/19/2.101550040



អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

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

ថ្ងៃទី១២  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 39 

 

ក់រិត វជាវិធ្ីសាស្ររតមួេរមស្របលៅកែុងកេៈលទរៈអដេបាន់កលឃ្ើញជាក់អរដងលៅកែុងទីតាាំងលនះ1 

អតមដង លៅភែាំស្តេូងលនះអតមដង។” ទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងលោេក់ូ៍មនរិ់៊ុទាភារលនះ គឺវិធ្ីសាស្ររត់ បរ់2 

រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត គឺក់ដ៊ឹងឮស្បកបលដាេលហ្ត៊ុនេ ថាលៅក់ដាា នទាំនប់ស្តពាាំងងមអតប ៊ុលណាណ ះ។ 3 

ធាត៊ុលែតនារមេ ប់ក់់ង្ហគ េលនះ  គឺថាមិនអាែបាំលរញេកខេ ឌូ  លដាេមិនមនភរតតុាងលែតនាជាម៊ុន4 

លនាះបានលទ។ 5 

លៅកែុងកថាេ ឌូ ៤៧ ដូែអដេរហ្ស្រះរាជអាជ្ាបានជាំទ្ធរ់តវ៉ា  ពាក់រ័នាលៅន៊ឹងក់លស្បើស្បារ់6 

់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតនូវលែតនាជាម៊ុន អដេលេើកលេើងថា វេ៊ុរលៅន៊ឹងនេូវែាប់ លហ្ើេនិង7 

អងគលហ្ត៊ុនងអដ់។ ទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងែាំូ៊ុែលនះ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិបានលេើកលេើងថា នទេុលៅ8 

ន៊ឹងក់ល់ៀបរាប់ថ្នក់រមេ ប់លៅក់ដាា នស្តពាាំងងម់ បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម លៅភែាំស្តេូង។ លនះគឺជាស្រ៊ឹតតិក់ូ៍9 

មួេដាែ់លដាេអេក។ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិអះអាងថា លនះវេ៊ុររីក់់កលឃ្ើញអនែកអងគលហ្ត៊ុ10 

់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតលៅភែាំស្តេូង ç មនទី់រនដិរ៊ុេភែាំស្តេូង អដេថារិទាអិាំណាែ់បរ់ អ៊ុ៊ឹម 11 

អែម គឺថាមនលៅទូលៅអតមដង។ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិបានលេើកលេើងថា ក់ែូេ់ួមពាក់រ័នា12 

់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម លហ្ើេនិងធាត៊ុលែតនា់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម គឺបានបង្ហា ញយា ងែារ់លៅកែុងអងគលហ្ត៊ុអដេ13 

បាន់កលឃ្ើញលៅកែុងដីកដាំលណាះស្សាេ។ ក៏ប ៊ុអនដដូែអដេ -- គឺថាតាមរិត អ៊ុ៊ឹម អែម គឺថារហ្ស្រះ14 

រាជអាជ្ាអនត់ ជាតិលេើកលេើងថា មនរិទាិអាំណាែទូលៅលៅមនទី់រនដិរ៊ុេភែាំស្តេូង។  15 

[១៤:១៦:០៧] 16 

លហ្ើេបញ្ញា ពាក់រ័នាលៅន៊ឹងលែតនា់បរ់ោត់លនះ គឺជាល់ឿងមួេរាំោន់ណារ់។ ក៏ប ៊ុអនដលៅកែុង17 

ក់អរវងេេ់យា ងលនះ មនក់ពាក់រ័នាជាក់អរដងអតមដងលៅន៊ឹងបញ្ញា ដ៏ទូេាំទូោេថ្នក់ទទួេេ៊ុរ18 

ស្តូវអនែកស្រហ្មទ ឌូ អដេបានស្បស្រ៊ឹតតលៅមនទី់រនដិរ៊ុេភែាំស្តេូង ់ួមទ្ធាំងបញ្ញា ធាត៊ុលែតនាពាក់រ័នាលៅន៊ឹង19 

ក់រមេ ប់់ង្ហគ េ។ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិេកោនមិនបានរនយេ់ពាក់រ័នាលៅន៊ឹងកេៈលទរៈ20 

អដេរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតបាន់កលឃ្ើញ អដេ់កលឃ្ើញថាក់រមេ ប់លនះ គឺថាលកើតមនលេើងេូ់21 

មកលហ្ើេ អាែរមេ ប់លដាេមន៊ុរសេ៊ុរៗោែ ស្បាាំបីនាក់ឯលណាះ។  22 

រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិហ្ែ៊ឹង េេួនោត់ហ្ែ៊ឹងបានលេើកលេើងយា ងអវងឆៃ េអាំរីលរេលវោថ្ន23 

ក់កប់រមេ ប់លៅទីកអនេងលនះ។ លបើរិនណាជាលេើងលមើេលៅលេើកេៈលទរៈជាក់ោក់មួេែាំនួន គឺ24 

ថារកមមភារ និងអាំលរើ់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម លនះ ស្តូវបានអន៊ុញ្ញា តឲ្យមនក់ជះឥទាិរេអដេតស្មូវឲ្យមន25 
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អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

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

ថ្ងៃទី១២  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 40 

 

ធាត៊ុលែតនា។ ដូែអដេបានលេើកលេើងលៅកែុងសាេដីករាំូ៊ុាំល់ឿង០០២/០១ ឯកសា់ F36 កថាេ ឌូ1 

៥២១ ក់រមេ ប់់ង្ហគ េតស្មូវឲ្យមនក់រាប់ជាែាំនួន តស្មូវឲ្យមនក់ល់ៀបែាំយា ងរាំោន់អាំរីលែតនាថ្ន2 

េទានេបណាដ េមករីក់បាំនេិែបាំផាេ ញលនាះ រីតាម់េៈោ់ី។ អ  ៊ីែ៊ឹងថា -- ែាំូ៊ុែរាំោន់លនាះ ថាលតើ3 

លែតនាដ៊ឹងជាម៊ុនហ្ែ៊ឹង លហ្ត៊ុអវីបានជាវជាែាំូ៊ុែមួេរាំោន់ែាំលពាះកេៈលទរៈលៅែាំលពាះម៊ុេលនះ។ 4 

ពាក់រ័នាន៊ឹងក់់កលឃ្ើញថា អ៊ុ៊ឹម អែម បានបញ្ញជ ឲ្យរមេ ប់អែកលទ្ធរលៅមនទី់រនដរិ៊ុេភែាំស្តេូង5 

ែាំនួនមួេលេើក ក៏ប ៊ុអនដរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតមិនបាន់កលឃ្ើញថាបញ្ញជ លនះ ថាជាបញ្ញជ មួេជាទមេ ប់6 

លទ។ នទេុលៅវិញ រាំអាងទ្ធាំងរី់ ទ្ធាំងលៅកែុងដីកដាំលណាះស្សាេកដី   គឺថាមនក់លេើកលេើងថា មន7 

កេៈលទរៈមួេបញ្ញជ ឲ្យរមេ ប់អែកលទ្ធរែាំនួនបួននាក់។ លៅកែុងដីកដាំលណាះស្សាេ កថាេ ឌូ ២០១, 8 

២១២ គឺថាមនក់កប់រមេ ប់ជាទូលៅបានលកើតមនលេើងជាងជិត២ឆែ ាំ លដាេ --។ ដូលែែះស្តូវអតមន9 

ក់់កឲ្យលឃ្ើញថា  ោត់មនក់បញ្ញជ ជាទូលៅ មនលែតនាជាម៊ុន។ ដូែោែ លនះអដ់ ែ់ិតេកខូ ៈថ្នក់10 

កប់រមេ ប់លដាេស្តួរៗលនះ វមនក់ជាប់ពាក់រ័នា  ប ៊ុអនដវក៏វតស្មូវឲ្យមនធាត៊ុលែតនាជាមួេនង11 

អដ់។ ទ្ធាំងរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត   ទ្ធាំងលមធាវីក់ពា់កដី  មិនបាន់កលឃ្ើញថាក់រមេ ប់លៅមនទី់12 

រនដិរ៊ុេស្តេូង គឺលធ្វើលេើងលដាេអលនេើលនាះលទ។ នទេុលៅវិញ រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបបានរិោ់ណាថា កេៈ13 

លទរៈអងគលហ្ត៊ុជាក់អរដងលនះ ជារិលររ គឺបានអូរបនាេ េលរេលវោយា ងអវង។  14 

[១៤:១៩:៥១] 15 

ទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងឧស្កិដាកមមអដេបានលេើកលេើងលៅកែុងកថាេ ឌូ ៨២ ថ្នែលមេើេតប គឺថាក់លេើក16 

លេើង់បរ់រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិហ្ែ៊ឹង គឺជាក់េេ់ស្ែេាំលទ ក៏ប ៊ុអនដ លហ្ើេមា ងលទៀតគឺថាែាំូ៊ុែ17 

លនះមិនស្ត៊ឹមស្តូវលទ។ រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតកែុងក់ូីលនះ មិនអមនអតមែ ក់ឯងលទ ពាក់រ័នាលៅន៊ឹង18 

ែាប់អនត់ ជាតិលនាះ។ បញ្ញា ថាលតើធាត៊ុលែតនាលៅកែុងកេៈលទរៈមួេែាំនួន វមនទាំហ្ាំប ៊ុនាម ន ពាក់រ័នា19 

លៅន៊ឹងក់រមេ ប់លនះ លដាេសា់អត់េៈលរេលវោេូ់ ក៏ដូែជាោ់ីអាែមនលស្ែើននាក់។ តាមរិតលៅ 20 

ភារដាែ់លដាេអេក ឬក៏ទ្ធាំងលៅ ជារិលររគឺលៅត៊ុោក់ អាេ.រ៊ុី.ធី្.អ័់ បានរលស្មែលៅលេើបញ្ញា21 

លនះ។ ឯកសា់ D308/3/1/11.1.18 ស្តង់កថាេ ឌូ ៣៩៦ អងគជាំន៊ុាំជស្មះសាោឧទា់ូ៍ គឺលៅស្តង់22 

កថាេ ឌូ ៨០៥។ កតាត ពាក់រ័នាមួេែាំនួន គឺស្តូវ់កឲ្យលឃ្ើញពាក់រ័នាលៅន៊ឹងក់រមេ ប់់ង្ហគ េ ់ួមទ្ធាំង23 

លរេលវោថ្នក់កប់រមេ ប់លនាះនងអដ់។ លហ្ើេជារិលររ គឺេ៊ុតាត ធិ្ក់ថ្នលរេលវោ គឺថាវជា24 

បញ្ញា មួេរាំោន់អដេបង្ហា ញអាំរីធាត៊ុលែតនាលនះនងអដ់។  25 
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ថ្ងៃទី១២  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 41 

 

ទី២ លហ្ើេេ្ុាំគិតថា ក់ូីទ្ធាំងអរ់លនះ េ្ុាំលេើកលេើងមករីត៊ុោក់ អាេ.រ៊ុី.ធី្.វ៉ាេ។ ែាំូ៊ុែ1 

ទី២ ថ្នក់លេើកលេើងមនក់ូីមួេលទៀត មនស្រ៊ឹតតិក់ូ៍មួេដាែ់លដាេអេក លហ្ើេលរេលវោក៏2 

េ៊ុរោែ  ោ់ីក៏េ៊ុរៗោែ  ថាលតើលគអរវង់កធាត៊ុលែតនាលដាេ់លបៀបណា? លៅត៊ុោក់ អាេ.រ៊ុី.ធី្.អ័់ 3 

ឯកសា់ 308/3/1/11.1.5 លៅស្តង់កថាេ ឌូ ៥៧៦ អងគជាំន៊ុាំជស្មះត៊ុោក់កាំរូេហ្ែ៊ឹង បានរលស្មែថា4 

សាោដាំបូងកែុងល់ឿងកដីអប េដាាំលនះ គឺមិនបាន់កលឃ្ើញថា ក់រមេ ប់លនាះលធ្វើលេើងលដាេោ់ីលនសងៗោែ  5 

លហ្ើេមន់េៈលរេេូ់លនាះលទ។ ស្រលដៀងោែ លនះនងអដ់ លៅកែុងក់ូី់បរ់ អប តរព័់ គឺឯកសា់ លៅ6 

ស្តង់កថាេ ឌូ ៣៨៦ អងគជាំន៊ុាំជស្មះត៊ុោក់កាំរូេ់កលឃ្ើញថា ក់រមេ ប់់ង្ហគ េលនាះ គឺមិនស្តូវបាន់ក7 

លឃ្ើញលទ គឺមិនបាន់កលឃ្ើញ លៅកែុង់េៈលរេ២អេ ់កមិនលឃ្ើញអាំរី់េៈលរេថ្នក់រមេ ប់លនាះលទ។  8 

រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត មិនអមនមនរិទាិរលស្មែលៅលេើអងគលហ្ត៊ុទ្ធាំងអរ់លនះអតប ៊ុលណាណ ះលទ 9 

លៅលរេអដេរលស្មែលៅលេើលៅភែាំស្តេូងលនាះ។ កែុងក់ូីលនះ រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត េកខេ ឌូ10 

អដេស្តូវទ្ធមទ្ធ់ឲ្យបង្ហា ញលនាះ គឺស្តូវបង្ហា ញអាំរីធាត៊ុលែតនា ប ៊ុអនដមនក់បង្ហា ញ -- លៅកែុងកថាេ ឌូ11 

៤៨ ថ្នក់ល េ្ើេតប ពាក់រ័នាលៅន៊ឹងក់រមេ ប់់ង្ហគ េ។  12 

[១៤:២៤:២៧] 13 

តាមរិតលៅ គឺថាវមនដាំលណាះស្សាេមួេពាក់រ័នាលៅន៊ឹងេ៊ុតាត ធិ្ក់ អដេអេសរង្ហវ ក់ថ្នេ៊ុតាត14 

ធិ្ក់មនលៅកែុងល់ឿងកដីសាដ ហ្គិែ លហ្ើេនិងែូហ្គិែ លៅត៊ុោក់ អាេ.រ៊ុី.ធី្.វ៉ាេ អដេលៅកែុងសា់ណា15 

់បរ់លេើងគឺថាបានោាំស្ទលៅដេ់វិធ្ីសាស្ររត់ បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត។ ឧទ្ធហ្់ូ៍ លៅត៊ុោក់ 16 

អាេ.រ៊ុី.ធី្.វ៉ាេ “គឺលៅឆែ ាំ១៩៩៩ កថាេ ឌូ  បានរលស្មែោាំស្ទលៅលេើវិធ្ីសាស្ររត់ បរ់អងគជាំន៊ុាំជស្មះ17 

ត៊ុោក់កាំរូេ។ លដាេបានលស្បើស្បារ់នូវក់បង្ហា ញឲ្យលឃ្ើញនូវក់រមេ ប់ស្ទង់ស្ទ្ធេធ្ាំ” បញ្ចប់ក់18 

ដកស្រង់។ ដូែអដេអងគជាំន៊ុាំជស្មះសាោដាំបូងបានលេើកលេើង អងគជាំន៊ុាំជស្មះដាំបូងែារ់លហ្ើេថា មីរ៊ុីេឺ19 

 វិក គឺបានដ៊ឹងអាំរីរហ្ឧស្កិដាកមម់ ួមអដេស្បស្រ៊ឹតតក់រមេ ប់អដេមនស្ទង់ស្ទ្ធេដ៏ធ្ាំអបបលនះ។ ស្បរិន20 

ជាវអាែបង្ហា ញលៅបាន គឺថាលេើង -- ប ៊ុអនដលនះគឺជាក់វេស្បហា់ជាទូលៅមួេ ប ៊ុអនដមិនហ្ួររីស្រាំអដន 21 

លនះលទ។  22 

លៅកែុងសាេស្កម់បរ់អបេកហ្សូន អអន ែូហ្គិែ គឺ IT 0260T ឯកសា់ D308/3/1/11.1.5 23 

ស្តង់កថាេ ឌូ ៥៧៦។ ោាំស្ទវិធ្ីសាស្ររតលៅកែុងល់ឿងកដីវ៉ារ៊ុីតែូ វិក រូមដកស្រង់៖ “សាោដាំបូងថ្នលៅកែុង24 

ល់ឿងកដីលស្ប តមីនលនះ បាន់កលឃ្ើញថា មីេូរូវិក លនះបានដ៊ឹងអាំរីរកមមភារ់បរ់ជនជាប់លោទ លហ្ើេវ25 
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តស្មូវថា ជនជាប់លោទលនះ ស្តូវអតមនធាត៊ុលែតនាកែុងក់ស្បស្រ៊ឹតតឧស្កិដាកមមទ្ធាំងលនះ។” មនន័េថា អងគ1 

ជាំន៊ុាំជស្មះសាោដាំបូងថ្នត៊ុោក់លនះ     គឺថាបានលស្បើស្បារ់វិធ្ីសាស្ររតស្បហាក់ស្បអហ្េោែ លៅន៊ឹងវិធ្ី2 

សាស្ររតអដេលស្បើស្បារ់លៅែាំលពាះម៊ុេត៊ុោក់លេើងលនះ។ រីលស្ពាះឧស្កិដាកមមលនះ អាែស្តូវបានេកមក3 

វេតថ្មេលេើងវិញបាន លដើមេីឲ្យវស្របោែ លៅន៊ឹងលោេក់ូ៍ថ្នក់រលស្មែថា មនរិ់៊ុទាភារ។  4 

េ្ុាំរូមែូេលៅអនែកទី២ថ្នរាំអាងលហ្ត៊ុទី៣។ ប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍់បររ់ហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិ5 

មិនពាក់រ័នាលៅន៊ឹងេទានេទូលៅថ្នក់រលស្មែលៅកែុងដីកដាំលណាះស្សាេលនាះលទ។ លទ្ធះបីជាមន6 

កាំហ្៊ុរអងគែាប់កដី រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិេកោនមិនបានជាំទ្ធរ់តវ៉ា  ឬក៏បង្ហា ញឲ្យលឃ្ើញថា វ7 

្នលៅដេ់ក់់ំលោភលេើ្នាទ ន៊ុរិទាិពាក់រ័នាលៅន៊ឹងលរែកដីរលស្មែ់ងក់ជាំទ្ធរ់លនះលទ។ បញ្ចប់ក់8 

ដកស្រង់។ រាំោន់បាំន៊ុតលនាះ ដូែអដេបានលេើកលេើងលៅកែុងែលមេើេតប់បរ់លមធាវីក់ពា់កដី កថា9 

េ ឌូ ៨៧ គឺដូែតលៅលនះ ក់រមេ ប់លៅមនទី់រនដរិ៊ុេភែាំស្តេូង អដេរហ្ស្រះរាជអាជ្ាបាននិយាេថា 10 

វលរមើន៊ឹងក់រមេ ប់់ង្ហគ េ គឺស្តូវបានរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតេកទីតាាំងឧស្កិដាកមមលនះ េកមក11 

រិោ់ណាលហ្ើេវេតថ្មេថា វជាឧស្កិដាកមមស្បឆាំងមន៊ុរសជាតិ ជាឧស្កិដាកមមស្បឆាំងមន៊ុរសជាតិថ្ន12 

អាំលរើមន៊ុរសឃាតលនាះ។  13 

[១៤:២៨:៤៣] 14 

ែាំូ៊ុែលនះ មនរ់លរ់លៅកែុងដីកដាំលណាះស្សាេ កថាេ ឌូ ២៨៥ ដេ់២៨៨។ រហ្15 

លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតបានរិោ់ណាអាំរីក់រមេ ប់ទ្ធាំងអរ់ ក៏ដូែជាក់សាេ ប់អដេបណាដ េមករីភារ16 

អត់ឃាេ នលៅមនទី់រនដិរ៊ុេភែាំស្តេូង គឺលរែើន៊ឹងក់រមេ ប់អដេជាឧស្កិដាកមមស្បឆាំងមន៊ុរសជាតិលហ្ើេ។ 17 

កែុងន័េលនះ គឺថាវជាែាំូ៊ុែមួេរាំោន់អដេរហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិលេើកលេើងេកមកបញ្ញា18 

ែាំលពាះក់រលស្មែ់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត លៅកថាេ ឌូ ៣២៣ ថ្នដីកដាំលណាះស្សាេ។ រូម19 

ដកស្រង់៖ “វអាែមនែ់ិតេកខូ ៈនេូវែាប់លស្ែើនអនែកលៅលេើអងគលហ្ត៊ុដូែោែ  លហ្ើេអន៊ុញ្ញា តឲ្យមន20 

ក់លោទស្បកន់លស្ែើនបទលេមើរ លហ្ើេក៏អាែមន្នលៅដេ់ក់នដនាទ លទ្ធរជនជាប់លោទលស្ែើននាក់21 

អដ់ លហ្ើេអដេរាំោន់លនាះ គឺវពាក់រ័នាលៅន៊ឹងភារធ្ៃន់ធ្ៃ់ ថ្នរកមមភារ់បរ់ -- វមិនមនអវីពាក់រ័នា22 

លៅន៊ឹងរកមមភារធ្ៃន់ធ្ៃ់ ៗ់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម លនាះលទ។ ថាលតើលបើរិនណា វពាក់រ័នាលៅន៊ឹងឧស្កិដាកមម23 

ស្បឆាំងមន៊ុរសជាតិ លតើវអាែបង្ហា ញនូវធាត៊ុនស ាំនេូវែាប់ងមីអដ់ ឬក៏យា ងណា? លហ្ើេែាំូ៊ុែលនះ វអាែ24 

មនសាថ នទមៃន់លៅលេើឧស្កិដាកមមលនះអដ់ ឬក៏យា ងណា?” 25 
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កតាដ រាំោន់បាំន៊ុតអដេរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតបានេកមករិោ់ណា ពាក់រ័នាលៅន៊ឹងក់វេ1 

តថ្មេលៅលេើេ៊ុតាត ធិ្ក់ប៊ុគគេ គឺែាំនួនជន់ងលស្ោះ។ រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតបានលេើកលេើងថា មន2 

ែាំនួនអែកសាេ ប់ស្បអហ្េជា២.០០០នាក់ លៅមនទី់រនដិរ៊ុេភែាំស្តេូង។ ហ្ែ៊ឹងលៅលរេអដេ្នលៅដេ់3 

ក់រលស្មែលៅលេើេ៊ុតាត ធិ្ក់ប៊ុគគេហ្ែ៊ឹង ់កលឃ្ើញថា មនក់រមេ ប់ស្បមូជា ជន់ងលស្ោះ4 

ស្បមូជា២.០០០នាក់។ អាែនិយាេមា ងលទៀត អដេរហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិបានលរែើរ៊ុាំឲ្យអងគ5 

ប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះលនាះ គឺថាមិនអាែរនាេ តក់លោទស្បកន់លៅលេើ អ៊ុ៊ឹម អែម ឬក៏ថាង្ហកលែញមិនលោទ6 

ស្បកន់លមដ៊ឹកនាាំជាន់េពរ់ណាមួេ់បរ់អេម់ស្កហ្មលនាះលទ។ ស្បរិនណាជាមនកាំហ្៊ុរអងគែាប់ ថា7 

ែាំូ៊ុែស្តង់លនះ គឺថាគឺជាែាំូ៊ុែមួេអដេស្តូវលធ្វើក់វេតថ្មេជាែ៊ុងលស្កេលហ្ើេ។  8 

ឥេូវ េ្ុាំរូមែូេលៅដេ់មូេដាា នអងគលហ្ត៊ុទី៤។ លៅកែុងរាំលូើរ៊ុាំ់បរ់លេើង រហ្លៅស្កម9 

លរ៊ុើបអលងកតគឺថាមិនបានស្បស្រ៊ឹតតកាំហ្៊ុរអងគែាប់លទ លៅលរេអដេកាំូត់អាំរីបទលេមើរលនះ។ លហ្ើេទី២ 10 

លទ្ធះបីជាមនកាំហ្៊ុរអងគ -- លទ្ធះបីកាំហ្៊ុរអងគែាប់ស្តូវបាន់កលឃ្ើញក៏លដាេ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់11 

ជាតិេកោនមិនបានបង្ហា ញឲ្យលឃ្ើញ ឬក៏បង្ហា ញកាំហ្៊ុរអងគែាប់ណាមួេអដេពាក់រ័នាលៅន៊ឹងក់12 

រលស្មែជា់ួមលនះអដ់។  13 

[១៤:៣២:៤៥] 14 

ពាក់រ័នាលៅន៊ឹងែាំូ៊ុែទី១ លៅកែុងរាំលូើរ៊ុាំ់បរ់លេើង រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិបានបក15 

ស្សាេមិនស្ត៊ឹមស្តូវែាំលពាះវិធ្ីសាស្ររត់ បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត ែាំលពាះឧស្កិដាកមមថ្នក់រមេ ប់16 

់ង្ហគ េ និងក់បាត់េេួន។ ទី១ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិបកស្សាេវិធ្ីសាស្ររតថ្ននិេមន័េថ្នឧស្កិដា17 

កមមថ្នក់បាត់េេួនលដាេបងខាំហ្ែ៊ឹង មិនបានស្ត៊ឹមស្តូវលទ។ ដូែលេើងលឃ្ើញ គឺថាមនក់ោាំស្ទតិែតួែ18 

ណារ់រស្មប់ក់រនែិដាា ន់បរ់រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិ ពាក់រ័នាលៅន៊ឹងឧស្កិដាកមមថ្នក់បាត់េេួន19 

លដាេបងខាំលនះ។ ក៏ប ៊ុអនដលៅលរេអដេលេើងរិោ់ណា គឺថាលៅក់ោាំស្ទលនះ គឺថាវមនេកខូ ៈជា  20 

អបេប់ម លហ្ើេមិនអកអស្បលៅលដាេេទានេថ្នលរែកដីរលស្មែលនះលទ ទី១។ កថាេ ឌូ ៧៤ ក.រ.ែ.រ 21 

លនះ គឺថាបានលេើកលេើងអាំរីែាប់លនះយា ងស្ត៊ឹមស្តូវ លហ្ើេនិងបានរលស្មែថា និេមន័េថ្នអាំលរើ22 

អមន៊ុរសធ្ម៌អដេ -- និេមន័េថ្នអាំលរើអមន៊ុរសធ្ម៌់បរ់អងគជាំន៊ុាំជស្មះត៊ុោក់កាំរូេអដេវរថិតលៅ23 

លស្កមឧស្កិដាកមមស្បឆាំងមន៊ុរសជាតិ លហ្ើេអដេបាន់កលឃ្ើញថា ក់បាត់េេួនហ្ែ៊ឹង អដេស្ោន់អត់ក24 

លឃ្ើញក់បាត់េេួនហ្ែ៊ឹង អាែឲ្យលរមើន៊ឹងអាំលរើអមន៊ុរសធ្ម៌លហ្ើេ។ លៅកែុងរាំលូើរ៊ុាំ់បរ់លេើង លគមិន25 
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អាែជាំទ្ធរ់តវ៉ាបានលទ កេណាលេើកលេើងអាំរីបញ្ញា ែាប់េកមកនិយាេ គឺវិធី្សាស្ររត់ បរ់រហ្1 

លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតលេើកលេើងអាំរីបញ្ញា កាំហ្៊ុរអងគែាប់លនះ គឺមិនស្ត៊ឹមស្តូវលទ។  2 

ទី២ លៅកែុងកេៈលទរៈមួេែាំនួនែាំលពាះម៊ុេលនះ រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតមិនអាែស្តូវ់ងក់3 

 ់ ិះគន់ អដេថាមិន -- ថាលតើបានរិោ់ណាលៅលេើភរតតុាងែាំលពាះស្គួសា់់បរ់ជនអដេបានបាត់េេួន ឬក៏4 

ស្តូវលគរួ់ែលមេើេ ឬក៏អាែរួ់អាំរីលជាគវរនា ឬក៏ទីកអនេង់បរ់អែកបាត់េេួនលនាះបានអដ់ឬលទ? លៅកែុង5 

រាំូ៊ុាំល់ឿងទី២ គឺ F36 ក់រលស្មែថាលតើមនអាំលរើបលងកើតលេើងជាអាំលរើអមន៊ុរសធ្ម៌អដ់លទ តស្មូវល់ឿងកដី6 

លនាះមនក់វិភាគលៅលេើនេប ះពាេ់អាំលរើលៅលេើជន់ងលស្ោះ អដេថាអាំលរើេេួនឯងលនះគឺទ្ធក់ទងលៅ7 

ន៊ឹងជាបទឧស្កិដាស្បឆាំងមន៊ុរសជាតិអដ់ឬលទ? លេើងមិនអាែអះអាងលដាេរមស្របថា គឺបញ្ញា ថាលតើ8 

មនភរដតុាង ថាលតើស្កុមស្គួសា់បានរួ់អាំរីអែកបាត់េេួនអដ់លនាះឬលទលនាះ? គឺមិនអមនជាបញ្ញា ពាក់រ័នា9 

លទ លហ្ើេក៏មិនអមនមនតថ្មេជាភរដតុាង ថាលតើអងគលហ្ត៊ុលនាះមនក់បញ្ញជ ក់ែារ់ោរ់អាំរីមន10 

លែតនារតាន៊ុម័ត ឬអតតលនាម័ត់បរ់អាំលរើលនាះអដ់ឬលទ?  11 

[១៤:៣៥:៥៧] 12 

ទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងមូេដាា នទី៣ គឺកេណាលេើងរិនិតយអាំរីលែតនាឧស្កិដា គឺជាក់ង្ហ់េាំបាក 13 

លហ្ើេនិងអវងឆៃ េ អដេលេើងរហ្ស្រះរាជអាជ្ាមិនគបេីស្តូវបានអន៊ុញ្ញា តឲ្យអាែដ៊ឹកថ្ដលៅស្កមលរ៊ុើប14 

អលងកតឲ្យរលស្មែអបបលម ែ អដេតាមអវីអដេេេួនែង់បានលនាះលទ គឺទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងក់វេតថ្មេលេើ្នាទ15 

ន៊ុរិទាិ់បរ់រួកោត់។ ដូលែែះគឺលេើងោម នែមៃេ់អវីលទ គឺរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតបានបញ្ញជ ក់យា ងែារ់16 

លដាេេេួនឯង យា ងែារ់ោរ់លេើបញ្ញា លនះ។ លេើងអាែថាលៅកែុងកថា ឌូ ២៩៤ ថ្នដីកដាំលណាះ17 

ស្សាេ រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតបានកត់រមគ េ់ថា រ៊ុាំដកស្រង់៖ “ក់បដិលរធ្រាំលូើកែុងក់បង្ហា ញ18 

ភរដតុាងអាំរីទីកអនេង លហ្ើេនិងលជាគវរនា់បរ់ជន់ងលស្ោះលនាះ គឺជាធាត៊ុនស ាំរាំោន់ថ្នបទឧស្កិដា។ 19 

លទ្ធះជាយា ងណាកដី វិធ្ីរិនិតយលនះគឺទ្ធាំងស្រុង គឺបង្ហា ញអាំរីអងគលហ្ត៊ុលនះ គឺមិនអាែបាំលរញលៅតាមក់20 

បាត់េេួនលដាេបងខាំជានិេមន័េទាំលនើបលនាះលទ។ លនះជា មិនអមនជាធាត៊ុនស ាំអដេថា ប៊ុគគេគបេីអត់ក21 

រ័ត៌មនអាំរីអែកបាត់េេួនលនាះថាជាធាត៊ុនស ាំលទ។ រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតោត់ទ៊ុកភរដតុាងលនះលៅកែុង  22 

កេៈលទរៈអដេទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងទីតាាំងឧស្កិដា ថាជាបញ្ញា ដ៏រាំោន់កែុងក់បង្ហា ញអាំរីក់បាំលរញនូវធាត៊ុ23 

នស ាំថ្នអាំលរើអមន៊ុរសលនសងលទៀត។ លហ្ើេជារិលររលៅលទៀត គឺថាក់រិោ់ណាឲ្យរួកោត់អបងអែក 24 

លហ្ើេក់បាត់េេួនលដាេបងខាំ ដាែ់លែញរីឧស្កិដាកមមលនសងលទៀត ដូែជាក់ដាក់រនានាោ់ លហ្ើេនិង25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

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

ថ្ងៃទី១២  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 45 

 

មន៊ុរសឃាតជាលដើម។ 1 

ដូែអដេលមធាវីក់ពា់កដីបានលេើកលេើងលៅកែុងកថាេ ឌូ ៩៨ ់បរ់េេួន លទ្ធះបីនិេមន័េដ៏មិន2 

ែារ់ោរ់ទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងបទឧស្កិដាតាមនិេមន័េោរ់លនាះ គឺថាក៏អាែមិនលបើកេទាភារឲ្យរហ្3 

លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតហ្ែ៊ឹង គឺរនែិដាា នថា អវីដូែអដេរហ្ស្រះរាជអាជ្ាលេើកលេើងថា ថាក់បាត់េេួនហ្ែ៊ឹង4 

គឺបាំលរញលៅតាមធាត៊ុនស ាំថ្នបទឧស្កិដាលនាះលទ។ រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតស្តូវអតលជឿជាក់ថា អាំលរើលដាេ5 

លែតនា ឬក៏ក់េកោនណាមួេអដេនាាំឲ្យមនក់បាត់េេួន បណាដ េឲ្យមនក់ឈោឺប់នេូវែិតតធ្ៃន់ធ្ៃ់  6 

រាងកេធ្ៃន់ធ្ៃ់  ឬក់់ង់បួរអដេជាក់បាំពានលៅលេើរិទាិជាមូេដាា នអដេបងកឲ្យមនក់ឈឺោប់  7 

ឬ់ង់បួររាងកេនេូវែិតតធ្ៃន់ធ្ៃ់  អដេរថិតលៅកែុងបទឧស្កិដាស្បឆាំងមន៊ុរសអដេបានអែងនិេមន័េ8 

លនាះ។ លៅកែុងន័េលនះ េ្ុាំរូមបញ្ញជ ក់ថា ក់អន៊ុវតតនូវលោេក់ូ៍វិធ្ីសាស្ររដភរដតុាងអដេលោទជា9 

បញ្ញា ថាលតើប៊ុគគេមួេែាំនួនស្តូវរួ់់កទីកអនេងអែកអដេបាត់េេួនមួេៗលនាះ រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត10 

បានរិោ់ណា លហ្ើេនិងលោ់រលៅតាមលោេក់ូ៍អដេមនអែងលៅកែុងនីតិវិធ្ីដ៏ស្ត៊ឹមស្តូវ់ួែលហ្ើេ។ 11 

លស្ៅរីលេើកលេើងនូវបញ្ញា លនះ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិបកស្សាេេ៊ុរអាំរីក់អះអាង់បរ់12 

លមធាវីក់ពា់កដី លហ្ើេនិង វិធ្ីសាស្ររដ់ បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត។ លមធាវីក់ពា់កដីមិនបានអះអាង13 

ដូែអដេអះអាងលៅកែុងកថាេ ឌូ ៥២ថ្នក់ល េ្ើេតប រូមដកស្រង់៖ “លគមិនអាែរនែិដាា នថា ក់បាត់14 

េេួនអាែបងកឲ្យមនក់ឈឺោប់ធ្ៃន់ធ្ៃ់ លេើនេូវែិតត ឬ់ូបរាេលនាះលទ។” រហ្ស្រះរាជអាជ្ាបានលេើកលេើង15 

 វិធ្ីសាស្ររដ គឺរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត អវីអដេ់កលឃ្ើញលនាះគឺ លហ្ើេនិងថាជាលមើេ់ំេងរីភារ16 

សាមញ្ាអដេលមធាវីក់ពា់លេើកលេើងរីលោេជាំហ្់់បរ់លេើង។ 17 

[១៤:៤០:២៩] 18 

អវីអដេលេើកលេើងលៅថ្ងៃលនះ គឺថាលេើកលេើងរីក់វិភាគមួេែាំនួនលស្ែើននូវអងគលហ្ត៊ុអដេស្តូវក់ 19 

លហ្ើេលេើងរិនិតយលមើេអវីអដេរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតបានរលស្មែ។ ក់វេតថ្មេអាំរីលែតនាឧស្កិដា 20 

និងអាំលរើឧស្កិដាអដេជាធាត៊ុនស ាំថ្នក់បាត់េេួនលដាេបងខាំហ្ែ៊ឹង គឺវពាក់រ័នាអវីោេ ាំងជាងក់ោប់េេួន លហ្ើេ21 

និងក់បាត់េេួន់បរ់កមមក់ ជារិលររលៅសាព នអស្រង ក់ដាា នទាំនប់សាព នអស្រងជាលដើម។ 22 

លគមិនអាែរនែិដាា នថា ក់ោប់េេួន លហ្ើេនិងក់បាត់េេួន អាែបាំលរញធាត៊ុនស ាំថ្នបទឧស្កិដា23 

លដាេរវ័េស្បវតតិលទ។ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិ គឺមិនបានរិោ់ណាស្ត៊ឹមស្តូវលៅលេើក់ល េ្ើេតប24 

កថាេ ឌូ ៥២់បរ់លេើង គឺថាអះអាងអតមួេគត់ អដេថាក់រនែិដាា ន ក់បាត់េេួនលនាះ គឺបងកនូវក់25 
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ថ្ងៃទី១២  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 46 

 

ឈឺោប់េេួនរាងកេ នេូវែិតតធ្ៃន់។ ប ៊ុអនដអងគជាំន៊ុាំជស្មះត៊ុោក់កាំរូេលៅកែុងល់ឿងកដី០២/១លនាះ គឺថា អាំលរើ1 

អមន៊ុរសធ្ម៌លនសងលទៀតដូែជា បានរលស្មែលេើក់ជលមេៀរទីស្កុងភែាំលរញ គឺក់បាំពានលៅលេើរិទាិលរ់ី2 

ភារ រិទាិរនដិរ៊ុេប៊ុគគេ លហ្ើេនិងលរ់ីភារលធ្វើដាំលូើ់និង់រ់លៅ គឺវបានប ះពាេ់លៅលេើរិទាិ់ួែន៊ុតរី3 

អាំលរើលឃា់លៅ អមន៊ុរសធ្ម៌ និងបនាទ បបលនាថ ក។ ដូលែែះគឺវអាែបងកឲ្យប ះពាេ់ដេ់នេូវែិតត និងនេូវកេ 4 

លហ្ើេក៏មិនអាែ អដេបលងកើតបានជាក់វេស្បហា់លេើលរែកដីថ្ងេងេូ់ មន៊ុរស គឺល់ឿងកដី០០២/១ F36 5 

កថាេ ឌូ ៦៥៦។ លៅកែុងល់ឿងកដី គឺអាែបញ្ញជ ក់ថា គឺមិនមនលៅស្កមរមលហ្ត៊ុនេណាមួេអាែ6 

រលស្មែលនសងរីលនះលទ។ គឺថាក់ជលមេៀរទីស្កុងភែាំលរញ អាែន៊ឹងជាក់បាំពានលេើរិទាិលនាះលទ ប ៊ុអនដមិន7 

អាែន៊ឹងគួ់ឲ្យភ្ាក់លនែើេលនាះលទ គឺភរដតុាងបង្ហា ញថា ក់ជលមេៀរេេួន ក់បាត់េេួន ក់ោប់េេួន និងក់8 

ឃ្៊ុាំេេួន គឺវអាែន៊ឹងលស្បៀបលធ្ៀបបានលៅន៊ឹងក់បាត់េេួនលដាេបងខាំលនាះអដ់។ 9 

[១៤:៤៣:១៤] 10 

រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិលេើកលេើងលៅកែុងកថាេ ឌូ ៥១ ់បរ់ប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ រ៊ុាំដកស្រង់៖ 11 

“ក់ឈឺោបន់េូវែិតតែាំលពាះជន់ងលស្ោះលៅសាព នអស្រង គឺមិនេ៊ុរោែ រីអវីលៅកែុងវិសាេភារល់ឿងកដី០០២/12 

០១លទ”។ លនះគឺជាក់អះអាងមិនមនមូេដាា នស្គប់ស្ោន់លនាះលទ កែុងក់បង្ហា ញរីក់ស្បស្រ៊ឹតតបទឧស្កិដា13 

លនាះលទ លហ្ើេក៏មិនអាែស្គប់ស្ោន់លដើមេី់ិះគន់លរែកដីរលស្មែ់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតកែុងក់ូី14 

លនះអដ់។ លដើមេីអរវង់កក់អះអាងលនះ គឺថារហ្ស្រះរាជអាជ្ាមិនបានបង្ហា ញ គឺថាអងគលហ្ត៊ុទ្ធក់ទង15 

លៅន៊ឹងក់ោប់េេួន លហ្ើេនិងក់បាត់េេួនលៅសាព នអស្រងលនាះ គឺថាវមនភារធ្ៃន់ធ្ៃ់  ឬក៏បងកនូវក់ឈឺ16 

ោប់នេូវែិតតដូែលមដែលនាះ។ ដូលែែះវ លេើងន៊ឹងរាេនូវអងគលហ្ត៊ុមួេែាំនួនលៅកែុងក់លេើកលេើង់បរ់    17 

លេើង។ លៅកែុងក់ូីអងគលហ្ត៊ុលៅកែុងល់ឿងកដីលនះ គឺលេើងអះអាងលៅ លេើង់កលឃ្ើញថា ដូែោែ ន៊ឹងរហ្18 

លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតលៅកែុងអងគជាំន៊ុាំជស្មះសាោដាំបូង ល់ឿងកដី០០២ គឺថា់កលឃ្ើញថាយា ងលហាែណារ់19 

មន៊ុរស២ោននាក់ ស្តូវបានជលមេៀរលដាេបងខាំលែញរីភែាំលរញ លហ្ើេនិងមនកេៈលទរៈបាំភិតបាំភ័េ20 

លឃា់លៅ លហ្ើេលដាេមិនមនក់ស្បាប់ដាំូ៊ឹងជាម៊ុន លហ្ើេលៅកែុង់ដូវលៅដ ោេ ាំង មិនមនទ៊ឹក មិនមន21 

លរេៀងអាហា់ មិនមនទីជស្មក មិនមនក់អងទ្ធាំរ៊ុេភារ អដេ់កលឃ្ើញលៅកែុងសាេដីក F36 កថា22 

េ ឌូ ៦៥៥។ 23 

ដូែោែ លនះអដ់ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិលៅកែុងកថាេ ឌូ ៩៥, ៩៦ ់បរ់េេួន ដូែអដេលេើង24 

បាននិយាេលៅកែុងក់ល េ្ើេតប់បរ់លេើង ោត់ស្តូវអតលធ្វើឲ្យបានលស្ែើនជាងអវីអដេអះអាងថា រហ្25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

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

ថ្ងៃទី១២  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 47 

 

លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតបានេ៊ុរ្គងអាំរីថារមជិកស្កុមស្គួសា់ មិនបានរួ់អាំរីលជាគវរនា ឬក៏ទីកអនេង1 

់បរ់អែកបាត់េេួនលនាះ ថាជាធាត៊ុនស ាំ។  រួកោត់ស្តូវអតលធ្វើឲ្យបានលស្ែើនជាងលនះ អដេថាលៅកែុងកេៈ 2 

លទរៈដ៏លស្ែើន់បរ់់បបអេម់ស្កហ្ម ក់តស្មូវឲ្យប៊ុគគេមែ ក់ៗរួ់រ័ត៌មនរីអងគក់ គឺមិនរមស្រប3 

លនាះលទ។ ក់រនែិដាា នអបបលនះ គឺអនែកលេើក់រនមតេេួនឯង។ អន៊ុលោមលៅតាមរហ្ស្រះរាជអាជ្ា គឺ4 

ថាមិនអាែន៊ឹងេកជាបអងែកបានលនាះលទ។ 5 

ដូែអដេបានរនយេ់លដាេអងគជាំន៊ុាំជស្មះត៊ុោក់កាំរូេ លៅកែុងល់ឿងកដី០០២/០១ សាេដីក 6 

F36 កថាេ ឌូ ៥៨៦ បានរលស្មែថាលតើអាំលរើជាក់ោក់បលងកើតបានជាអាំលរើអមន៊ុរសធ្ម៌លនសងលទៀតអដ់ឬ7 

លទ តស្មូវឲ្យមនក់វិភាគក់ូីរិលររនីមួេៗ ជារិលររ គឺនេប ះពាេ់ថ្នអាំលរើលៅលេើជន់ងលស្ោះ 8 

លហ្ើេនិងថាលតើអាំលរើេេួនឯងលនាះ គឺអាែន៊ឹងបលងកើតបានជាបទឧស្កិដាស្បឆាំងន៊ឹងមន៊ុរសជាតិអដ់ឬលទ។ 9 

រាំោន់ជាងលនះលៅលទៀត និយាេអាំរីអនែកទី២ ថ្នក់ល េ្ើេតបលៅន៊ឹងមូេដាា នទី៤ ដូែអដេអះអាងលៅ10 

កែុងកថាេ ឌូ ៩៩់បរ់ លទ្ធះបីជាកាំហ្៊ុរអងគែាប់លកើតលេើង ដូែអដេលេើកលេើងលៅកែុងមូេដាា នទី៣ 11 

រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអះអាងរីភរដតុាងថា វនាាំឲ្យមនក់បាំពានលៅលេើ្នាទ ន៊ុរិទាិ ពាក់រ័នាលៅន៊ឹង12 

លរែកដីរលស្មែ់ងក់ជាំទ្ធរ់លនាះលទ។  13 

[១៤:៤៧:២៦] 14 

ដូែោែ ន៊ឹងមូេលហ្ត៊ុទី៣អដ់ ក់កាំូត់បទលោទលៅលេើអងគលហ្ត៊ុដអដេ គឺមិនបានបង្ហា ញរី15 

សាថ នទមៃន់ថ្នអាំលរើ់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម លទ គឺនិយាេអាំរីបញ្ញា លនះលៅកែុងកថាេ ឌូ ៣០២ថ្នដីកដាំលណាះ16 

ស្សាេ គឺមិនអាែន៊ឹង់ងក់ជាំទ្ធរ់លដាេរហ្ស្រះរាជអាជ្ាបានលនាះលទ លទ្ធះបីជារហ្លៅស្កមលរ៊ុើប17 

អលងកតមនកាំហ្៊ុរ្គងកែុងក់រួ់់កធាត៊ុនស ាំបអនថមក៏លដាេ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាក៏បានេកោនមិនបាន18 

លេើកលេើងថាលតើលដាេ់លបៀបដូែលមដែ ទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងភារទ្ធាំងមូេថ្នបទឧស្កិដាអដេស្តូវេកមក19 

រិោ់ណាលនាះ។ ជារិលររ គឺភារទ្ធាំងស្រុងថ្នបទឧស្កិដាថ្នអាំលរើស្បឆាំងមន៊ុរសជាតិ លហ្ើេនិងមន៊ុរស20 

ឃាតអដេស្តូវបានល់ៀបរាប់យា ងេមែិតលៅកែុងកថាេ ឌូ ៦៧ និង៧០ថ្នដីកដាំលណាះស្សាេ់ួែលហ្ើេ។ 21 

លហ្ើេក់កាំូត់បទលោទនូវក់បាត់េេួនលដាេបងខាំហ្ែ៊ឹង គឺមិនបានមននេប ះពាេ់តិែតួែលៅលេើក់22 

កាំូត់រីេ៊ុតាដ ធិ្ក់ប៊ុគគេអតប ៊ុលណាណ ះ។ លនះគឺជាក់ស្រួេបា់មាោងស្ទ៊ឹរដី និេមន័េថ្នក់បាត់េេួន23 

លដាេបងខាំ គឺជាអាំលរើអមន៊ុរសធ្ម៌លនសងលទៀត។ លនាះគឺថាអាំលរើលែតនា ឬក៏ក់េកោនអដេបណាដ េឲ្យ24 

មនក់ឈឺោប់នេូវកេ នេូវែិតតធ្ៃន់ធ្ៃ់  ឬក៏់ង់បួរ គឺថាបលងកើត ឬក៏វជាន់ោែ  រាំោន់លៅលេើបទឧស្កិដា 25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

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

ថ្ងៃទី១២  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 48 

 

ដូែជាក់រមេ ប់ ជាបទឧស្កិដាស្បឆាំងមន៊ុរសជាតិ តាមរិតដូែជាមនអែងលៅកែុងដីកដាំលណាះស្សាេ1 

់ួែលហ្ើេ។ លនះគឺជាលោេក់ូ៍ដ៏រាំោន់   ជាមូេដាា នដ៏រាំោន់អដេរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតបាន2 

លផាត តអា់មមូ ៍ោេ ាំង ថាមនក់លរ៊ុើបអលងកតទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងក់បាត់េេួន។ ដូែអដេបានកត់រមគ េ់លដាេ3 

រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតលៅកថាេ ឌូ ២០៣ រ៊ុាំដកស្រង់៖ “មនភរដតុាងដ៏លស្ែើនថា រេក់ស្តូវបាន4 

ោប់េេួន គឺេកលៅបាត់ លហ្ើេនិងបាត់េេួនលែញរីមនទី់លនាះ លហ្ើេអែកទ្ធាំងអរ់លនាះអដេបាត់េេួនរី5 

ក់ដាា នអាែស្តូវបានលគរមេ ប់។” មា ងវិញលទៀត រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតបានលដាះស្សាេរីអាំលរើលនះ 6 

គឺអងគលហ្ត៊ុលនះជាក់ូីអដេថាទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងក់ដាក់ឃ្៊ុាំលនះ គឺជាអាំលរើឧស្កិដា។ កាំហ្៊ុរ្គងអងគែាប់ 7 

គឺជាកាំហ្៊ុរ្គងថ្នក់កាំូត់អងគលហ្ត៊ុលនាះ គឺមិនប ះពាេ់ជារាំោន់លៅលេើលរែកដីរលស្មែ លហ្ើេក៏មិន8 

អាែលធ្វើឲ្យលរែកដីវេតថ្មេែ៊ុងលស្កេលនាះលៅជាោម នរ៊ុរេភារលនាះអដ់។ 9 

[១៤:៥០:៤៨] 10 

ឥេូវលនះែូេលៅដេ់មូេដាា នទី៥ និងទី៦។ មូេដាា នទ្ធាំងអរ់លនះ និយាេអាំរីក់អះអាងថា 11 

រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតមនកាំហ្៊ុរ្គងអងគលហ្ត៊ុ និងអងគែាប់ អដេ អ៊ុ៊ឹម អែម ោត់បានស្បស្រ៊ឹតតលៅ12 

ភូមិភាគនិ់តី លដើមេីរលងខបលរែកដីរនែិដាា នែាំលពាះម៊ុេអងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះ់បរ់េេួនក៏លដាេ លហ្ើេនិងអវី13 

អដេស្រះរាជអាជ្ាលេើករីមសិេមិញលនាះក៏លដាេ ទ្ធាំងរី់ ោត់បានអះអាងថា អនែកលេើក់រិោ់ណាដ៏14 

ស្ត៊ឹមស្តូវគឺមិនមនត៊ុោក់ដ៏រមលហ្ត៊ុនេណាមួេ។ លដើមេីរលងខប ទ្ធាំងលរែកដីរនែិដាា នោេេកខូ ៍15 

អកស់ែាំលពាះម៊ុេអងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះ លហ្ើេនិងក់រនែិដាា នផាទ េ់មត់លេើបញ្ញា លនះកេរីមសិេមិញ អដេ16 

រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអះអាងថា គឺក់រិនិតយស្ត៊ឹមស្តូវលេើភរដតុាង គឺោម នត៊ុោក់ណាអាែន៊ឹង់កលឃ្ើញ17 

ថា អ៊ុ៊ឹម អែម បានកន់តាំអូងអដេមនកស្មិតលៅភូមិភាគនិ់តី គឺស្ោន់អតជាស្បធានរមគមនា់ីតាំបន់18 

១៣។ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិអះអាងថាមួេ គឺមិនមនលៅស្កមរមលហ្ត៊ុរមនេណាមួេអដេ19 

អាែន៊ឹងេកោន មិនបាន់កលឃ្ើញថា អ៊ុ៊ឹម អែម ជាលេោស្រុកលកះអអ ដូ តលនាះលទ។ លហ្ើេរហ្20 

លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតបានេកោនមិនបានវេតថ្មេស្ត៊ឹមស្តូវលេើភរដតុាងលៅកែុងដីកដាំលណាះស្សាេអដេ21 

មនរាំអាងលហ្ត៊ុ។ ទី២ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាបានអះអាងថា មិនមនលៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតរមលហ្ត៊ុនេ22 

ណាមួេអដេអាែន៊ឹងេកោនមិនបាន់កលឃ្ើញថា អ៊ុ៊ឹម អែម មិនអមនជារមជិកគូៈកមម ធិ្ក់លៅ23 

តាំបន់១៣លនាះលទ។ លហ្ើេេកោនមិនបានលយាងលៅ់កភរដតុាងអដេពាក់រ័នាលនាះ។  24 

ជារិលររ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិបានលេើកលេើងរីបញ្ញា អងគលហ្ត៊ុេ៊ុរជាប់រី់។ ទី១ គឺ25 
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អះអាងថា បទរមា រន៍ អ៊ុ៊ឹម អែម ជាមួេមជឈម ឌូ េឯកសា់កមពជុា គឺមិនស្តូវបានវេតថ្មេស្ត៊ឹម1 

ស្តូវ។ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិអះអាងថា ភរដតុាងបង្ហា ញថា អ៊ុ៊ឹម អែម ោត់បានទទួេសាគ េ់2 

លដាេោម នេកខេ ឌូ ថាោត់បានកន់តួនាទីជាលេោស្រុកលកះអអ ដូ ត លហ្ើេរមជិកថ្នគូៈតាំបន់3 

១៣។ ទី២ ោត់អះអាងថា ែលមេើេ់បរ់សាកសីអដេរ៊ុីរង្ហវ ក់ោែ លស្ែើន លហ្ើេអាែន៊ឹងលធ្វើឲ្យេេ់ស្ែេាំ 4 

លហ្ើេមិនបង្ហា ញស្ត៊ឹមស្តូវអាំរីក់រិោ់ណា់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត លៅកែុងដីកដាំលណាះស្សាេ។ 5 

អន៊ុលោមតាមរហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិ ែលមេើេទ្ធាំងអរ់លនះ គឺស្គប់ស្ោន់ រ៊ុីរង្ហវ ក់អដេថា អ៊ុ៊ឹម 6 

អែម បានែារ់ណារ់លដាេោម នែមៃេ់ថា អ៊ុ៊ឹម អែម គឺជាលេោស្រុកលកះអអ ដូ ត លហ្ើេនិងរមជិក7 

ថ្នគូៈតាំបន់១៣។ 8 

អនែកតាមមូេដាា នកាំហ្៊ុរ្គងអងគលហ្ត៊ុរី់លនះ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិលរែើថា លៅកថាេ ឌូ9 

ដអដេលនះ រ៊ុាំដកស្រង់៖ “គឺជាក់វេតថ្មេជាងមីអាំរីក់ទទួេេ៊ុរស្តូវ់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម សាជាងមី តាម10 

ទស្មង់រហ្កមមឧស្កិដាកមម់ ួម ទ្ធក់ទងន៊ឹងឧស្កិដាកមមលៅភូមិភាគនិ់តី” ែប់លរែកដីដកស្រង់។ លៅកែុង11 

លេើងន៊ឹងបាំភេឺនូវែាំូ៊ុែរី់ ទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងមូេដាា នទី៥លនះ និងទី៦ អដេបង្ហា ញថាក់អះអាង់បរ់12 

រហ្ស្រះរាជអាជ្ា លហ្ើេនិងរាំលូើជាបនដបនាទ ប់ រ៊ុាំឲ្យមនក់វេតថ្មេជាងមីអាំរីក់ទទួេេ៊ុរស្តូវ13 

់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម តាមរហ្ឧស្កិដាកមម់ ួមែាំលពាះបទឧស្កិដាអដេបានស្បស្រ៊ឹតតលៅកែុងភូមិភាគនិ់តី លដើមេី14 

ស្ោនលោេនូវអងគលរែកដីលនាះ។ ទី១  គឺថារហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិេកោនមិនបានលេើកលេើងអាំរី 15 

រដង់ដា់ប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្ត៊ឹមស្តូវអដេលេើកលេើងលៅកែុងមូេដាា ន៥ និង៦។ ក់េកោនលនះ គឺលធ្វើឲ្យទេហី-16 

ក់ូ៍់បរ់ោត់មិនអាែលធ្វើឲ្យមននេប ះពាេ់លៅលេើលរែកដីរនែិដាា ន់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត17 

លេើេ៊ុតាដ ធិ្ក់ប៊ុគគេបានលទ។ បញ្ញា ទី២ លេើងរូមជស្មបថា រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតបានអន៊ុម័ត18 

លដាេស្បុងស្បេ័តែលៅលរេអដេោត់រ៊ឹងអនែកលៅលេើែលមេើេ់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម រី រី.រ៊ុី.លេម លនាះគឺបាន19 

រិនិតយលមើេភរដតុាងទ្ធាំងមូេលៅកែុងរាំូ៊ុាំល់ឿង ម៊ុនន៊ឹងដេ់លរែកដីរាេក់ូ៍ទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងក់លោទ20 

ស្បកន់់បរ់រហ្ស្រះរាជអាជ្ាលនាះ។  21 

[១៤:៥៦:៤៤] 22 

ក់វេតថ្មេលៅលេើែលមេើេមជឈម ឌូ េឯកសា់កមពជុា លហ្ើេនិងែលមេើេ់បរ់សាកសីនានា23 

អដេថាមនភាររ៊ុីរង្ហវ ក់លនាះ គឺជាវិធ្ីសាស្ររដរមហ្ត៊ុនេទ្ធាំងស្រុងមួេរស្មប់ក់់កលឃ្ើញ់បរ់24 

រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត។ និយាេលដាេរ់៊ុប រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិបានលេើកលេើងអាំរីក់25 
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អះអាងអដេមនវិក់ៈកែុងទស្មង់ លហ្ើេនិងមនកាំហ្៊ុរ្គងលៅកែុងសា់ធាត៊ុ លដាេថាេេួនេកោនមិន1 

បានបញ្ញជ ក់អាំរីថាដូែលមដែអដេរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត ក់់កលឃ្ើញ់បរ់ោត់លនាះពាក់រ័នាលៅន៊ឹង2 

ម៊ុេតាំអូង់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម-- 3 

ស្បធានអងគប៊ុល់៖ 4 

រូមលរែើរស្មកមួេ ឬរី់នាទី លដើមេីបដូ់ រី.វី.រី។  5 

(រស្មក់េៈលរេេេី) 6 

រូមអលញ្ជើញបនដលទៀតបាទ! 7 

ចោក លវញ ហ្សកដាហ្ស៖ 8 

រូមអ់គ៊ុូលោកស្បធាន។ ឥេូវលនះេ្ុាំស្តេប់លៅែាំូ៊ុែទី១ ់បរ់េ្ុាំ វិញ។ រហ្ស្រះរាជអាជ្ា9 

បានេកោនមនិបានអះអាងអាំរីរដង់ដា់ដ៏ស្ត៊ឹមស្តូវថ្នក់រិនិតយលេើងវិញ។ លៅកែុងមូេដាា ន៥ និង៦ 10 

រហ្ស្រះរាជអាជ្ាបានលេើកលេើងថា រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតបានមនកាំហ្៊ុរ្គងអងគលហ្ត៊ុ លហ្ើេ11 

ោត់អះអាងថាេ្ុាំ គឺលៅកថាេ ឌូ ៥៨ថ្នប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍៖ “គឺថាមិនមនលៅស្កមរមលហ្ត៊ុនេណាអដេ12 

ថាមិនេេ់ថា អ៊ុ៊ឹម អែម ជាលេោស្រុកលកះអអ ដូ ត។ លហ្ើេលៅកថាេ ឌូ មួេលទៀត គឺថាមិនមន13 

លៅស្កមរមហ្ត៊ុនេណាអដេមិនអាែ់កលឃ្ើញថា ោត់ជារមជិកថ្នគូៈតាំបន់១៣លនាះលទ” ែប់14 

លរែកដីដកស្រង់។ លទ្ធះយា ងណាកដី រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិមិនបានអះអាងថាលតើរដង់ដា់អដេ15 

តស្មូវឲ្យមនក់រិនិតយលេើង ថាលតើស្តូវ់កឲ្យលឃ្ើញ ឲ្យែារ់ថាទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងមូេដាា នទ្ធាំងអរ់លនះ 16 

លដើមេីន៊ឹងលថាក េលទ្ធរជនរងស័េថ្នប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍លនះ។  ក់េកោនមិនបានរិនិតយលមើេថ្នលរែកដី17 

រលស្មែទ្ធក់ទងលនះ គឺរួកោត់មិនអាែបង្ហា ញរីភារពាក់រ័នាលៅន៊ឹងក់វេតថ្មេជាទូលៅ់បរ់រហ្18 

លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត។ លហ្ើេក៏មិនអាែឲ្យអងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះកាំូត់ថាលតើកាំហ្៊ុរ្គងហ្ែ៊ឹងដូែលមដែ 19 

ស្បរិនលបើមន លតើអវីេេះ? លតើវមនក់ប ះពាេ់ដេ់លរែកដីរលស្មែទូលៅដូែលមដែ? ទ្ធាំងមូេហ្ែ៊ឹងលទ? 20 

[១៥:០០:១០] 21 

គឺរហ្ស្រះរាជអាជ្ាេេួនឯង កែុងក់រនយេ់ថាលតើនេប ះពាេ់លេើលរែកដីរលស្មែ់ួមលនាះដូែ22 

លមដែ? ឬក៏រូមឲ្យ -- អត់ឲ្យអងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះហ្ែ៊ឹងលថាក េលទ្ធរលរែកដីរលស្មែលនាះ លហ្ើេលធ្វើក់វេ23 

តថ្មេទ្ធាំងស្រុងទ្ធាំងលេើងវិញ ទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងក់លេើកលេើងរីកាំហ្៊ុរលនះ។ អងគលហ្ត៊ុអដេថា រហ្ស្រះ24 

រាជអាជ្ាអនត់ ជាតិមិនបានលេើកលេើងលនះ គឺថាអាែបង្ហា ញអាំរីទាំហ្ាំអដេថាេេួនមិនបានលេើកលេើងឲ្យ25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

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

ថ្ងៃទី១២  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 51 

 

ែារ់អាំរីកាំហ្៊ុរ្គងអដេនាាំឲ្យមនវិក់ៈ លរែកដីវេតថ្មេ។ អវីអដេោត់លធ្វើលៅទីបញ្ចប់លនាះ កេ1 

លនាះគឺលដាេមិនមន អដេោត់មិនបានកាំូត់អាំរីរដង់ដា់ប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍លនាះ គឺមិនបលងកើតអវីលស្ែើនជាង2 

រាំលូើលៅអងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះ លដើមេីរិនិតយលមើេប ដូ ៊ឹងលនះឲ្យបានទ្ធន់លរេ។ លហ្ើេែង់ឲ្យអងគប៊ុល់ហ្ែ៊ឹង3 

ដាក់ជាំនួរលរែកដីរលស្មែ់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត លដាេទរសនៈ់បរ់េេួន។ លៅកែុងល់ឿងកដី០២ 4 

គឺ D1/61/1.136។  5 

ឥេូវលនះេ្ុាំស្តេប់លៅែាំូ៊ុែទី២ ែ៊ុងលស្កេ់បរ់េ្ុាំ។ វិធ្ីសាស្ររដ់ បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើប6 

អលងកតពាក់រ័នាលៅន៊ឹងក់ស្បមូេភរដតុាង។ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិអះអាងថា វិធ្ីសាស្ររដ់ បរ់7 

រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតកែុងក់អរវង់កភរដតុាងលនះ គឺលោទជាបញ្ញា  លហ្ើេមិនមនអែកវិនិែឆ័េអងគ8 

លហ្ត៊ុស្បកបលដាេលហ្ត៊ុនេណាមួេអាែរលស្មែអបបលនះអដ់។ លទ្ធះជាយា ងណា ដូែអដេបានលេើក9 

លេើងលៅកែុងកថាេ ឌូ ១០៧ ដេ់១០៧ ថ្នែលមេើេតប លៅលរេអដេ -- បាទគឺកថាេ ឌូ ១០៧ ដេ់១០៩ 10 

អដេរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតគឺបានអន៊ុវតតេកវិធ្ីសាស្ររដមួេអដេរមស្រប និងស្បកបលដាេក់11 

ស្បុងស្បេ័តែ លៅលរេអដេលយាងលៅលេើែលមេើេអដេបានមករីមជឈម ឌូ េឯកសា់កមពជុា និងបាន12 

វេតថ្មេស្បកបលៅលដាេលហ្ត៊ុនេលៅលេើក់រមា រជាមួេ អ៊ុ៊ឹម អែម រីរាំណាក់មជឈម ឌូ េ    13 

ឯកសា់កមពជុា។  14 

[១៥:០៣:០០] 15 

លហ្ើេពាក់រ័នាលៅន៊ឹងក់មិនមនក់កត់លទ្ធរ គឺថាពាក់រ័នាលៅន៊ឹងវិមតិរងស័េ បានជាលោេ16 

ក់ូ៍ថ្នវិមតិរងស័េ បានជាស្បលយាជន៍ថ្នជនជាប់លោទលនះ ក៏បានរលស្មែយា ងស្ត៊ឹមស្តូវអដ់។ ដូលែែះ17 

ទី១ លេើងេ្ុាំរូមបញ្ញជ ក់ថា ក់រិោ់ណា់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតពាក់រ័នាលៅន៊ឹងភរដតុាងដ៏លស្ែើន18 

អដេបានមករីមជឈម ឌូ េឯកសា់កមពជុា តាម់េៈែាប់រដីរីក់បលងកើតអ.វ.ត.ក។ កថាេ ឌូ ១០៣19 

ដេ់១០៨ ថ្នដីកដាំលណាះស្សាេ ក.រ.ែ.រ បានវិភាគតថ្មេភរដតុាងលៅលេើែលមេើេទ្ធាំងអរ់លនាះ។ 20 

លស្ៅរីកាំូត់លហ្ត៊ុសាដ ប់ែលមេើេសាកសី ជារិលររពាក់រ័នាលៅន៊ឹងកាំូត់លហ្ត៊ុសាដ ប់ែលមេើេអដេបាន21 

បលងកើតលេើងលដាេក់ិយាេ័េរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតលនះអតមដង។ ែលមេើេអដេបានមករីមជឈម ឌូ េ 22 

ឯកសា់កមពជុា ក៏ដូែជាកិែចរមា រន៍អដេលធ្វើលេើងរហ្ស្រះរាជអាជ្ា និងពាកយរ៊ុាំតាាំងេេួនជាលដើម23 

ប ដូ ៊ឹង់ដាបេលវូី។ ទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងែលមេើេរីមជឈម ឌូ េឯកសា់កមពជុា រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត24 

បានកត់រមគ េ់ថា កថាេ ឌូ ១០៤ថ្នដីកដាំលណាះស្សាេ ថាែលមេើេអដេមជឈម ឌូ េឯកសា់កមពជុា25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

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

ថ្ងៃទី១២  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 52 

 

ទទួេបាន រ៊ុាំដកស្រង់៖ “គឺថាវមនក់ពាក់រ័នាជាបឋមអដេអាែឲ្យជាំទ្ធរ់តវ៉ា  លហ្ើេក៏អាែលជឿ1 

ជាក់បាន” បញ្ចប់ក់ដកស្រង់។ ក៏ប ៊ុអនដរួកលគបានទទួេសាគ េ់ រូមដកស្រង់៖ “ែលមេើេទ្ធាំងអរ់លនះ គឺ2 

បលងកើតលេើងលដាេមិនមនក់ធានាតាមនេូវត៊ុោក់ និងជានេូវក់អដេែ់ិតេកខូៈថ្នកាំូត់លហ្ត៊ុ3 

សាដ ប់ែលមេើេទ្ធាំងអរ់លនះ” បញ្ចប់ក់ដកស្រង់។ 4 

[១៥:០៥:៤៨] 5 

កថាេ ឌូ ១០៨ ថ្នដីកដាំលណាះស្សាេរនែិដាា នលៅលេើក់វិភាគលៅលេើភរដតុាង តថ្មេថ្នភរដុ6 

តាងថ្នែលមេើេទ្ធាំងអរ់លនះអតមដង។ រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតបានរលស្មែថា រ៊ុាំដកស្រង់៖ “រ់៊ុបមក 7 

និងក់ងេ៊ឹងអងេងលៅលេើក់រិោ់ណាទ្ធាំងអរ់លនះ កាំូត់លហ្ត៊ុសាដ ប់ែលមេើេអដេបលងកើតលេើងលដាេ8 

ក់ិយាេ័េរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត ក៏ដូែជាស្បតិោ់ឹករវនាក់ គឺថាវមនតថ្មេជាភរដតុាងេពរ់9 

ជាងែលមេើេអដេល់ៀបែាំលេើងលដាេសាថ ប័នដថ្ទលទៀត។” ពាក់រ័នាលៅន៊ឹងែាំូ៊ុែែ៊ុងលស្កេលនះ វិធ្ីសាស្ររដ10 

ស្បកបលដាេក់ស្បេ័តែលនះស្តូវបានរលស្មែលេើងរស្មប់លធ្វើក់វេតថ្មេ លហ្ើេរ័ត៌មនអដេមនលៅ11 

កែុងលនាះ ក៏ស្តូវបានេកមកលយាងលនាះ គឺថាមនរ៊ុីរង្ហវ ក់ោែ ជាមួេន៊ឹងស្បភរភរដតុាងដថ្ទលទៀត។ លៅ12 

កែុងសា់ណា់បរ់លេើងេ្ុាំ គឺថាវិធ្ីសាស្ររដទ្ធាំងអរ់លនះគឺថាមិនមនកាំហ្៊ុរអីលទ។  13 

កថាេ ឌូ ១០៧ ដេ់១២០ ថ្នែលមេើេតប់បរ់លេើង លេើងបានលេើកលេើងេមែិត ថាលតើរហ្14 

លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតលេើកលេើងែារ់ប ៊ុនណាអដ់ អដេថាកាំូត់លហ្ត៊ុថ្នក់សាដ ប់ែលមេើេអដេបលងកើត15 

លេើងលដាេក់ិយាេ័េរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត ស្បតិោ់ឹកថ្នកិែចដាំលូើ់ក់នីតិវិធ្ីរវនាក់ គឺថាវ16 

មនភារ មនរែចធា់ូ៍ថ្នភារគួ់ឲ្យលជឿជាក់បានយា ងេពរ់។ លហ្ើេែលមេើេដថ្ទលទៀត ដូែជាែលមេើេ17 

មកមជឈម ឌូ េឯកសា់កមពជុា ស្តូវបានេកមកលស្បើស្បារ់យា ងស្បុងស្បេ័តែ ស្តូវបានេកមករាំអាង18 

យា ងស្បុងស្បេ័តែ លហ្ើេវក៏រ៊ុីរង្ហវ ក់ោែ ជាមួេន៊ឹងស្បភរដថ្ទលទៀតអដ់។ 19 

[១៥:០៦:៣៨] 20 

ក៏ប ៊ុអនដលៅកថាេ ឌូ ៥៩ ថ្នក់ល េ្ើេតប់បរ់ោត់ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិបានលធ្វើក់21 

ជាំទ្ធរត់វ៉ាថា លមធាវីក់ពា់កដីហ្ែ៊ឹងបកស្សាេដីកដាំលណាះស្សាេលនះេ៊ុរ លៅលរេអដេលេើកលេើងថា 22 

រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតបានរលស្មែថា ែលមេើេអដេបានរីមជឈម ឌូ េឯកសា់អាែលយាងបាន េក23 

មករាំអាងបានអតកែុងក់ូីអដេវរ៊ុីរង្ហវ ក់ោែ លៅន៊ឹងស្បភរភរដតុាងថ្ដលទៀត។ រហ្ស្រះរាជអាជ្ា24 

អនត់ ជាតិបានអះអាងលៅកែុងដីកដាំលណាះស្សាេ រ៊ុាំដកស្រង់៖ “គឺមិនមនក់រលស្មែណាមួេឲ្យបាន25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

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

ថ្ងៃទី១២  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 53 

 

ែារ់ោរ់លនាះលទ” បញ្ចប់ក់ដកស្រង់។ រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតមិនបានលយាងឲ្យបានែារ់ោរ់1 

លៅលេើែលមេើេអដេមជឈម ឌូ េឯកសា់បានស្បមូេមក លៅលរេអដេរហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិ2 

បានលេើកលេើង លហ្ើេនិងរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតលេើកេកមករាំអាងអតកែុងក់ូីណាអដេវរ៊ុ ី 3 

រង្ហវ ក់ោែ លៅន៊ឹងស្បភរដថ្ទលទៀតអតប ៊ុលណាណ ះ។ 4 

ដូែអដេេ្ុាំបានបញ្ញជ ក់លហ្ើេ លេើងបានបញ្ញជ ក់យា ងែារ់ោរ់លហ្ើេ តាម់េៈក់វិភាគលៅ5 

លេើក់រមា រលដាេអែករមា ររី់នាក់អដេបានរមា រអែកស្រី អ៊ុ៊ឹម អែម លនាះ។ រហ្លៅស្កម6 

លរ៊ុើបអលងកតលៅកែុងកថាេ ឌូ ១៣៩ ថ្នដីកដាំលណាះស្សាេ ដកស្រង់៖ “គឺថាមនែលមេើេរី់អដេ អ៊ុ៊ឹម 7 

អែម បានល េ្ើេជូនមជឈម ឌូ េឯកសា់កមពជុា។ ែលមេើេមួេ គឺនិយាេអាំរីេ៊ុវរនដិភារ។ ទីមួេលទៀត 8 

លេើងលៅថា សាម េេីងងូតស្បូដាករិន” អដេស្តូវបានេកមករិោ់ណាលៅកែុងដីកដាំលណាះស្សាេ9 

ស្បកបលដាេលហ្ត៊ុនេលនះ។  10 

[១៥:០៨:៣០] 11 

ភាររ៊ុីរង្ហវ ក់ោែ លៅន៊ឹងវិធ្ីសាស្ររដអដេបានលស្បើស្បារ់លៅកែុងរាំូ៊ុាំល់ឿង០០២ និងវិធានទូលៅ 12 

ថ្នក់វេតថ្មេភរដតុាងបានរនយេ់លៅកែុងអនែកលនះ លហ្ើេែលមេើេទ្ធាំងអរ់លនះ គឺថាមនតថ្មេភរដតុាង13 

ទ្ធបជាងកិែចរមា រន៍អដេលធ្វើលេើងលដាេក់ិយាេ័េរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត លហ្ើេភារឲ្យលជឿ14 

ជាក់បានថ្នែលមេើេទ្ធាំងអរ់លនះ ក៏ដូែជាតថ្មេថ្នភរដតុាងលនះ គឺស្តូវបានេកមកវេតថ្មេលដាេលយាង15 

លៅលេើភរដតុាងអដេមនលៅកែុងរាំូ៊ុាំល់ឿង។ លរែកដីរនែិដាា ន់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតលៅលេើ16 

តថ្មេថ្នភរដតុាងលនះ គឺអដេកែុងលនាះ់ួមមនទ្ធាំងែលមេើេរីមជឈម ឌូ េឯកសា់កមពជុា តាម់េៈក់ូី17 

េ៊ុតដិសាស្ររដ់ បរ់ អ.វ.ត.ក លៅកែុងរាំូ៊ុាំល់ឿង០០២។ 18 

មជឈម ឌូ េឯកសា់កមពជុា មិនអមនស្បមូេឯកសា់លនះលដើមេីេកមកលស្បើស្បារ់កែុងត៊ុោក់19 

ស្រហ្មទ ឌូ លនាះលទ។ លៅកែុងឆែ ាំ២០០៧ និងឆែ ាំ២០០៨ េ្ុាំលយាងឯកសា់ D123/1/5.1a អដេពាក់រ័នា20 

លៅន៊ឹងស្បវតតិសាស្ររដថ្នកមពជុាស្បជាធិ្បលតេយែលនាេ ះរីឆែ ាំ១៩៧៥ ដេ់ ឆែ ាំ១៩៧៩។ លហ្ើេលៅកែុងឆែ ាំ21 

២០១២ គឺឯកសា់ D123/5/1/5.1 “គ” អដេបានល់ៀបែាំ និងល់ៀបែាំលេើងលៅកែុងលរៀវលៅមគគលុទរ៍22 

លទរែ់ូ៍អាំរីអនេង់អវង។ បញ្ចប់ក់ដកស្រង់។  23 

[១៥:១០:២៦] 24 

ជាំនួរឲ្យក់ស្បឈមម៊ុេដូែោែ លៅន៊ឹងក់ូីេ៊ុតដិសាស្ររដអដេបាន់កលឃ្ើញលនះ លហ្ើេនិងលហ្ត៊ុ25 
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អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

រាំូ៊ុាំល់ឿងស្រហ្មទ ឌូ លេេៈ ០០៤/១/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៥០) 
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នេថាលហ្ត៊ុអវីបានជាែលមេើេអដេបានរីមជឈម ឌូ េឯកសា់កមពជុា អដេោត់ទ៊ុកថាមនតថ្មេភរដ-ុ1 

តាងេពរ់លៅបានលនាះ គឺបញ្ញា  គឺលនះគឺស្តូវបានលជៀរវងលហ្ើេ។ រ់៊ុបមកត៊ុោក់ស្បកបលៅលដាេ2 

លហ្ត៊ុនេណាមួេអដេបានបង្ហា ញអាំរីែាប់ ក៏ដូែជាអាំរីអងគលហ្ត៊ុហ្ែ៊ឹង គឺថាមនកតរវកិែចរលស្មែ3 

តាមវិធ្ីសាស្ររដលនះ លហ្ើេធានាថា ែលមេើេ់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម ល េ្ើេជូនមជឈម ឌូ េឯកសា់កមពជុា ស្តូវ4 

បានវេតថ្មេយា ងស្ត៊ឹមស្តូវ។  5 

តាមរាំលូើរ៊ុាំ់បរ់េ្ុាំ ក់វេតថ្មេ់ បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត ពាក់រ័នាលៅន៊ឹងក់កត់6 

រមគ េ់លៅលេើភរដតុាង មិនអមនជាក់់ិះគន់អបបលនះលទ។ លៅកែុងកថាេ ឌូ ១៤៤ថ្នដីកដាំលណាះ7 

ស្សាេ ក.រ.ែ.រ បានរលស្មែថា ភរដតុាងលៅកែុងរាំូ៊ុាំល់ឿង គឺថាបានោាំស្ទលៅដេ់ក់េេ់ស្រប8 

អដេថា អ៊ុ៊ឹម អែម លនះគឺជាលេោលៅស្រុកលកះអអ ដូ ត និងជារមជិកថ្នគូៈកមមក់ និងជា9 

រមជិកគូៈតាំបន់១៣លៅភូមិភាគនិ់តី អដេលៅកែុងភូមិភាគនិ់តីលនះ ោត់ស្ោន់អតជាស្បធាន10 

រមគមនា់ីកែុងតាំបន់១៣អតប ៊ុលណាណ ះ។ ដូលែែះតាមរាំលូើ់បរ់លេើងេ្ុាំ វិធ្ីសាស្ររដ់ បរ់រហ្លៅស្កម11 

លរ៊ុើបអលងកត គឺមិនអមនស្ោន់អតរមលហ្ត៊ុនេលនាះប ៊ុលណាណ ះលទ ក៏ប ៊ុអនដវជាឧទ្ធហ្់ូ៍មួេដ៏េែ ថាលតើ12 

ត៊ុោក់លនះគួ់អតលស្បើស្បារ់វិធ្ីសាស្ររដលនះលដាេ់លបៀបណាលដើមេីឲ្យវរ៊ុីរង្ហវ ក់ោែ លៅន៊ឹងភរដតុាងណា13 

មួេ។ លហ្ើេជារិលររលដាេសា់ភរដតុាងមួេែាំនួនលៅកែុងរាំូ៊ុាំល់ឿង គឺថាវមនភារមិនែារ់14 

ោរ់ អ  ៊ីែ៊ឹងៗស្តូវអតមនបាំលរញេកខេ ឌូ ថ្នភរដតុាង ម៊ុនន៊ឹង្នលៅដេ់ក់រនែិដាា នអាំរីតួនាទីណា15 

មួេ់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម លៅកែុងភូមិភាគនិ់តីលនាះ។ 16 

[១៥:១២:៥៧] 17 

ទី១ ែលមេើេ់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម ល េ្ើេជូនមជឈម ឌូ េឯកសា់កមពជុា បាននដេ់ភរដតុាងយា ងែារ់18 

ោរ ់ដូែអដេបានលេើកលេើងកេរីមសិេមិញលនាះ គឺជាភរដតុាងមួេជាក់ែារ់អតមដង។ ទ្ធក់ទងលៅ19 

ន៊ឹងតួនាទី់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម ថាជាលេោស្រុកលកះអអ ដូ ត រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតបានកត់រមគ េ់ថា 20 

រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិបានរាំអាងក់លោទស្បកន់់បរ់េេួន រ៊ុាំដកស្រង់៖ “ែលមេើេ់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម 21 

មួេ និងភរដតុាង់បរ់សាកសីមែ ក់ អាែ់កបានលៅកែុងឯកសា់ D308/3 ស្តង់កថាេ ឌូ ១៤៥ថ្នដីក22 

ដាំលណាះស្សាេ និងបនាទ ប់រីក់វិភាគលៅលេើែាំូ៊ុែទ្ធាំងរី់ រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតបានរនែិដាា នលៅ23 

លេើភរដតុាងថា ភរដតុាងលនះគឺមិនបានោាំស្ទលៅដេ់ក់លេើកលេើងលនះលទ។” 24 

រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិបានអះអាងថា កថាេ ឌូ ៥៩ថ្នប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍់បរ់េេួនថា រហ្25 
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លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត រ៊ុាំដកស្រង់៖ “េកោនមិនបានវេតថ្មេឲ្យបានស្ត៊ឹមស្តូវែាំលពាះកិែចរមា រន៍់បរ ់1 

អ៊ុ៊ឹម អែម អដេបានលេើកលេើងថា ោត់ជាលេោស្រុកលកះអអ ដូ ត” បញ្ចប់ក់ដកស្រង់។ លហ្ើេនិង2 

បានលេើកលេើងថា ែលមេើេ់បរ់ោត់ រ៊ុាំដកស្រង់៖ “ែារ់ោរណ់ារ់” បញ្ចប់ក់ដកស្រង់។ រហ្3 

ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិែងែេុបង្ហា ញកិែចរមា រន៍់បរ់ោត់ជាមួេមជឈម ឌូ េឯកសា់កមពជុា លដើមេី4 

ោាំស្ទដេ់ក់អះអាងថារហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតមនកាំហ្៊ុរ។ ទី១ គឺថាោត់ស្តូវបានោត់តាាំងលដាេ5 

អាជ្ាធ្់លេតតឲ្យទទួេេ៊ុរស្តូល់ៀបែាំស្បជាជនលៅស្រុកលកះអអ ដូ ត។ ទី២ ោត់គឺ អ៊ុ៊ឹម អែម ហ្ែ៊ឹង រ៊ុាំ6 

ដកស្រង់៖ “បានដ៊ឹកនាាំស្បជាជនលធ្វើក់លៅតាមអស្រ” បញ្ចប់ក់ដកស្រង់ “និងកអនេងដថ្ទលទៀតអដេរថិត7 

លៅលស្កមក់ស្គប់ស្គង់បរ់ោត់ជា់ួមអតមដង” បញ្ចប់ក់ដកស្រង់ លហ្ើេនិងបានជួេស្បជាជនលកះ8 

អអ ដូ តជាទូលៅ។ ែាំូ៊ុែទី៣ “ោត់ស្តូវបានបញ្ជូនលៅស្រុកលកះអអ ដូ ត លដាេសា់អតោត់បាំលរញ9 

អននក់បាន” បញ្ចប់ក់ដកស្រង់។ ែាំូ៊ុែទី៤ ោត់ែូេ់ួមពាក់រ័នាលៅកែុងក់បលងកើតលោេនលយាបាេ10 

លៅកែុងស្រុកលកះអអ ដូ ត។ 11 

[១៥:១៥:៣៤] 12 

 ក់រិនិតយស្បកបលៅលហ្ត៊ុនេលនះ គឺវោាំស្ទលៅដេ់ែាំូ៊ុែមួេែាំនួនពាក់រ័នាលៅន៊ឹងតួនាទី13 

់បរ់ោត់លនះ។ មិនមនត៊ុោក់ស្បកបលៅលដាេលហ្ត៊ុនេណាមួេ អាែ់កលឃ្ើញថា អ៊ុ៊ឹម អែម លនះ14 

កន់កប់ស្គប់ស្គងតួនាទីជាលេោស្រុកលកះអអ ដូ តលនាះលទ។ េូៈអដេរហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិ15 

កែុងកថាេ ឌូ ៦០ថ្នប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍់បរ់េេួនលនាះ គឺថា លោកស្រី អ៊ុ៊ឹម អែម ស្តូវបានលយាងលៅលេើ     16 

គូៈកមមក់ហ្ែ៊ឹង គឺថាោត់ទទួេេ៊ុរស្តូវ រូមដកស្រង់៖ “ោត់ទទួេេ៊ុរស្តូវស្រុកលកះអអ ដូ ត”។  17 

គឺថារហ្ស្រះរាជអាជ្ាបានេ៊ុបលោេនូវអងគលហ្ត៊ុអដេថា អ៊ុ៊ឹម អែម ោត់បានបញ្ញជ ក់យា ងែារ់រី18 

ោងលដើម ថាោត់មិនអមនជាលេោ រ៊ុាំដកស្រង់៖ “ោត់មិនអមនជាលេោស្រុកលទ” បញ្ចប់ក់ស្រង់។ 19 

តាមរិត រ៊ុាំដកស្រង់៖ “ោត់ទទួេបនទកុលៅនា់ី” (បញ្ចប់ក់ដកស្រង់) ែាំូ៊ុែលនះគឺោត់បង្ហា ញមួេ20 

អនែកជូនលៅកែុងកិែចរមា រន៍់បរ់ោត់ជាមួេមជឈម ឌូ េឯកសា់។ លនះគឺវអាែល េ្ើេតបលៅន៊ឹង21 

ែាំូ៊ុែថ្នតួនាទី់បរ់ោត់លនះមួេលហ្ើេ។ 22 

ដូែអដេលោកលៅស្កមបានលឃ្ើញលហ្ើេ គឺកិែចរមា រន៍លនះបានរួ់ថា លតើតួនាទី់បរ់លោក23 

ស្រី -- លតើលោកស្រីជាលេោស្រុក ឬលៅលរេលគបញ្ជូនលៅហ្ែ៊ឹង? គូៈកមមក់លនះគឺអត់លទ គូៈកមម24 

ក់លនះគឺមនមន៊ុរសបីនាក់ ប៊ុ់ររី់នាក់ ស្ររដីមែ ក់។ រួ់៖ លតើលគលៅថាគូៈស្រុកឬអត់លទ? ោរ 25 
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លហ្ើេេ្ុាំទទួេបនទកុស្ររដីលទ ោងស្រី។ ោរ អ  ៊ីែ៊ឹងលោកស្រីទទួេបនទកុស្ររដីឬ? អ៊ុ៊ឹម អែម ល េ្ើេ៖ ោរ 1 

េ្ុាំទទួេបនទកុស្ររដី លៅលេើស្ររដីទ្ធាំងអរ់។ 2 

[១៥:១៧:៥៧] 3 

ដូែអដេបានលឃ្ើញយា ងែារ់លហ្ើេ លោកស្រី អ៊ុ៊ឹម អែម ហ្ែ៊ឹងគឺថាបានជាំទ្ធរ់តវ៉ាយា ង4 

ែារ់ ថាោត់មិនអមនជាលេោស្រុកលកះអអ ដូ តលនាះលទ។ លហ្ើេែាំូ៊ុែលនះ គឺក់លេើកលេើង់បរ់5 

រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិថា រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតមនកាំហ្៊ុរកែុងក់វេតថ្មេលៅលេើែលមេើេ6 

់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម ជាមួេមជឈម ឌូ េឯកសា់ អដេថាោត់គឺជារមជិកថ្នគូៈតាំបន់១៣។ ជា7 

រិលរររហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិអះអាងកែុងកថាេ ឌូ ៧១ ដេ់៧៣ ថ្នប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍់បរ់េេួនថា 8 

លស្ៅរីក់ទទួេសាគ េ់់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម ថាស្តូវបានលគដាំលេើងឋានៈឲ្យកេ េលៅជារមជិកគូៈតាំបន់9 

១៣ អរ់់េៈលរេមួេឆែ ាំ រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតមិនបានោត់ទ៊ុកភរដតុាង មិនបានរិោ់ណាលៅ10 

លេើភរដតុាងលនះបអនថមលៅលទៀតលនាះលទ។ ដូលែែះេ្ុាំែង់បង្ហា ញថា  អនែកមួេថ្នកិែចរមា រន៍់បរ់ អ៊ុ៊ឹម 11 

អែម លៅកែុងឆែ ាំ២០១២។ រួ់៖ ដូលែែះរូមេីអតលរេអដេលោកស្រីលៅតាអកវ លោកស្រីលៅអតលធ្វើក់លៅ12 

ស្រុកលកះអអ ដូ តដអដេ អ  ៊ីែ៊ឹងអមនលទ? លោកស្រី អ៊ុ៊ឹម អែម៖ ោរ េ្ុាំលៅអតលធ្វើក់ឲ្យស្រុកលនាះ13 

ដអដេ។ រួ់៖ លោកស្រីមិនបានលធ្វើក់លៅថាែ ក់តាំបន់លទឬ? អ៊ុ៊ឹម អែម ល េ្ើេ៖ អត់លទ។ អែករមា រ៖ 14 

លៅលរេលនាះលតើតាំបន់ណា? តាំបន់១៣ឬ? អ៊ុ៊ឹម អែម ល េ្ើេថា៖ តាំបន់១៣។ ដូែអដេបានលឃ្ើញែារ់15 

លហ្ើេ ែលមេើេ់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម គឺថាវែារ់ជាងអវីអដេបានលេើកលេើងកេរីមសិេមិញលដាេរហ្16 

ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិ។ កេអដេរហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិ គឺថាមិនបានជាំទ្ធរ់តវ៉ា លៅន៊ឹងដាំលូើ់17 

ល់ឿងលនះលទ លដាេរហ្ស្រះរាជអាជ្ាស្ោន់អតែេិែេកែាំូ៊ុែអដេេេួនែង់បានអតប ៊ុលណាណ ះ លហ្ើេជា18 

រិលររែេិែេកអតវិធ្ីសាស្ររដណាមួេអដេេេួនែង់បាន ពាក់រ័នាដេ់វិធ្ីសាស្ររដ់ បរ់រហ្លៅស្កម19 

លរ៊ុើបអលងកត។ តាមក់រិតរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតបានលស្បើស្បារ់វិធ្ីសាស្ររដលនះ លដើមេីរមា រលនាះគឺ20 

ថាមនក់ស្បុងស្បេ័តែអមនអទន។  21 

[១៥:២០:៤៥] 22 

លេើររីលនះលៅលទៀត ទ្ធាំងលៅកែុងមូេដាា នរាំអាងទី៥ និង ៦ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិ23 

អះអាងថា រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតេកោនមិនបានវេតថ្មេភរដតុាង់បរ់សាកសីឲ្យបានស្ត៊ឹមស្តូវ 24 

អដេថាភរដតុាងទ្ធាំងលនាះគឺអាែឲ្យលជឿជាក់បាន ថាវរ៊ុីរង្ហវ ក់ោែ លៅន៊ឹងកិែចរមា រន៍់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម 25 
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ជាមួេមជឈម ឌូ េឯកសា់កមពជុា។ ក៏ប ៊ុអនតដូែអដេលេើងេ្ុាំបានជាំទ្ធរ់តវ៉ា លៅកែុងែលមេើេតប់បរ់1 

លេើង ស្តង់កថាេ ឌូ ១១០ ដេ់១១៨ ពាក់រ័នាលៅន៊ឹងមូេដាា នអងគលហ្ត៊ុទី៥ និងកថាេ ឌូ ១២១ ដេ់2 

១២៩ លៅកែុងរាំអាងលហ្ត៊ុទី៦។ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិបានលេើកលេើងអាំរី ថាមនវិធ្ីសាស្ររដ3 

ស្បកបលដាេក់លស្ជើរល់ីរ កែុងក់បង្ហា ញលៅលេើភរដតុាង ពាក់រ័នាលៅន៊ឹងភាររមលហ្ត៊ុនេ់បរ់4 

រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតលៅកែុងក់វេតថ្មេលៅលេើភរដតុាងកែុងរាំូ៊ុាំល់ឿងទ្ធាំងមូេ។ រីមិសេមិញ5 

រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិបានអានឲ្យលេើងសាដ ប់នូវបញ្ជីសាកសី អដេោត់អះអាងថា វរ៊ុីរង្ហវ ក់ោែ  6 

លដាេមិនមនអវីគួ់ឲ្យរងស័េថា អ៊ុ៊ឹម អែម ហ្ែ៊ឹងគឺជាលេោស្រុកលកះអអ ដូ ត និងជារមជិកគូៈ7 

តាំបន១់៣លហ្ើេ។ អ  ៊ីែ៊ឹងេ្ុាំរូមលេើកេកឧទ្ធហ្់ូ៍ទ្ធាំងរី់មកបង្ហា ញអាំរីកងវះអងគលរែកដីលៅកែុងក់8 

លេើកលេើងលនះ។  9 

[១៥:២២:២១] 10 

រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិបានអះអាងថា មិនមនក់បញ្ញជ ក់ថា លហ្ត៊ុអវីបានជាដីកដាំលណាះ11 

ស្សាេមិនបានរិោ់ណា រូមដកស្រង់េកភរដតុាងអដេមនទមៃន់ធ្ៃន់់បរ់ រ៊ុេ ់៊ុំ មករិោ់ណា។ 12 

លយាងលៅតាមរហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិ រ៊ុេ ់៊ុំ លនាះកែុងកិែចរមា រន៍់បរ់ោត់ គឺឯកសា់ 13 

D119/108 ស្តង់ែលមេើេ១០៥ បានបញ្ញជ ក់ថា អ៊ុ៊ឹម អែម លនាះគឺជាលេោស្រុកលកះអអ ដូ ត។ ក៏ប ៊ុអនតេ្ុាំ14 

រូមេកែលមេើេលនះមកល េ្ើេឲ្យស្តូវន៊ឹងប់ិបទវអតមដង។ ទី១ រ៊ុេ ់៊ុំ ហ្ែ៊ឹងបានលេើកលេើងលហ្ើេ េ្ុាំបាន15 

ដកស្រង់រីែលមេើេដអដេអដេរហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិបានលេើកលេើងមក គឺែលមេើេ១០៥ថ្នឯកសា់ 16 

D119/108 រ៊ុាំដកស្រង់៖ “េ្ុាំបានដ៊ឹងរីែាំូ៊ុែលនះថា លោកស្រី អ៊ុ៊ឹម អែម គឺជាលេោស្រុកលកះអអ ដូ ត 17 

រីបងស្រីៗ់បរ់ោត់ជាស្បធាននា់ីអដ់។” គឺថាដូែបានលឃ្ើញែារ់លហ្ើេ ល់ឿងរា៉ា វ់បរ់ រ៊ុេ ់៊ុំ លនះគឺ18 

មិនអវីលស្ៅរីជាភរដតុាងែោមអារា៉ាមប ៊ុលណាណ ះលទ។ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិែង់រាំអាង និងលេើក19 

េកមកបង្ហា ញជូនអងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះ ជារិលររភរដតុាងអដេពាក់រ័នា អដេវរ៊ុីរង្ហវ ក់ោែ  ស្តូវេក20 

ភរដតុាងណាអដេរ៊ុីរង្ហវ ក់ោែ លៅន៊ឹងមជឈម ឌូ េឯកសា់ មិនស្តូវេកភរដតុាងណាអដេភរដតុាង21 

ែោមអារា៉ាមលនាះលទ។  22 

ទី២ ពាក់រ័នាលៅន៊ឹងក់លេើកលេើង់បរ់ រ៊ុេ ់៊ុំ អាំរីតួនាទី់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម។ បាទក៏ស្តូវឲ្យមន23 

ក់បញ្ញជ ក់នងអដ់ រ៊ុេ ់៊ុំ បានលេើកលេើងជូនរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត េ្ុាំរូមដកស្រង់ស្តង់ែលមេើេ៧៨24 

៖ “លៅកែុងកិែចរមា រន៍ជាមួេមជឈម ឌូ េឯកសា់កមពជុា មនអែកជិតោងរី់បីនាក់់បរ់េ្ុាំមកែូេ25 
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់ួមអដ់ជាមួេេ្ុាំអដ់។ លហ្ើេលរេេេះលគរួ់រាំូួ់ហ្ែ៊ឹងមកេ្ុាំផាទ េ់អតមដង។ លហ្ើេេ្ុាំមិនដ៊ឹងនតេ់ែលមេើេ1 

យា ងណាលទលៅកែុងកិែចរមា រន៍លនះ។ សាកសីហ្ែ៊ឹងក៏បានលេើកលេើងថា ស្តង់ែលមេើេ១២លៅកែុងអាំេុង2 

លរេន៊ុុ៎ង គឺោត់លៅលកមងណារ់ គឺមិនអាែែងោាំអាំរីល ម្ ះអែកអដេលធ្វើក់លៅកែុងគូៈតាំបន់១៣លនាះ3 

លទ។ លៅកែុងប់ិបទលនះ គឺដូែអដេរហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិបានលេើកលេើងអាំរីល់ឿងរា៉ា វ់បរ់ រ៊ុេ ់៊ុំ 4 

លនាះគឺថាជាភរដតុាងមួេមនក់ជាប់ពាក់រ័នាយា ងេពរ់បាំន៊ុត។” បញ្ចប់ក់ដកស្រង់។  5 

[១៥:២៥:៣៥] 6 

ឧទ្ធហ្់ូ៍មួេលនសងលទៀត អដេរហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិបានលោទស្បកន់ថា រហ្7 

លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតមិនបានវេតថ្មេឲ្យបានស្ត៊ឹមស្តូវលនាះលទ ជារិលររឯកសា់ D118/274 ស្តង់8 

ែលមេើេ២៩។ ជាងមីមដងលទៀត រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិស្ោន់អតលេើកេកែាំូ៊ុែអដេេេួនែង់បាន រី9 

ែលមេើេលរញលេញមួេ់បរ់សាកសី់ូបលនះ លៅស្តង់ែលមេើេលេេ២៤ ោត់ល េ្ើេថា រ៊ុាំដកស្រង់៖ “េ្ុាំមិន10 

ោាំែារ់ថាលតើ អ៊ុ៊ឹម អែម ហ្ែ៊ឹងមនតួនាទីណាមួេលនសងលទៀត លស្ៅអតរីស្បធានរមគមនា់ីលទ លដាេ11 

សា់អតលៅកែុងអាំេុងលរេហ្ែ៊ឹង អវីៗទ្ធាំងអរ់គឺថាជាក់ោក់់ក់ូ៍រមៃ ត់។ េ្ុាំស្ោន់អតឮរូ់ថា ឮ12 

លដាេសា់លគដក តាលសាម លហ្ើេ យាេអែម ហ្ែ៊ឹងស្បអហ្េជាោត់ក៏កេ េលៅជារមជិកតាំបន់១៤” 13 

លេើងេេ់ស្របថា ប ៊ុន លធ្ឿន ហ្ែ៊ឹងនិយាេលនះគឺថារាំលៅលៅលេើតាំបន់១៣លហ្ើេ មិនអមនតាំបន១់៤លនាះ14 

លទ។  15 

ដូលែែះលដើមេីរ់៊ុបលៅលេើែលមេើេតប់បរ់លេើងេ្ុាំ គឺថាមនភរដតុាងជាលស្ែើនលទៀតអដេរហ្16 

លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតបានេកមកលស្បើស្បារ់។ េ៊ុររីរហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិ លនះមិនអមនជា17 

អាំលណាេ់បរ់រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត អដេស្តូវេកបាំអបកណាមួេថ្នភរដតុាងអដេរហ្លៅស្កម18 

លរ៊ុើបអលងកតលរញែិតត លទើបេកលនាះលទ។ តួនាទី់បរ់ោត់ គឺថាស្តូវរិនិតយលមើេភរដតុាងទ្ធាំងស្រុងអត19 

មដង។ រហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតក៏មិនអាែល េ្ើេតបលៅន៊ឹងស្គប់បាំអូកទ្ធាំងអរ់ថ្នែលមេើេ់បរ់សាកស ី20 

ស្គប់ែលមេើេទ្ធាំងអរ់បាន។ អតក់េកោនមិនបានលធ្វើអបបលនះ ក៏មិនបានលធ្វើឲ្យប ះពាេ់ដេ់លរែកដី21 

រលស្មែលនះអដ់។  22 

[១៥:២៨:១០] 23 

រ់៊ុបមក លៅកែុងមូេដាា នអងគលហ្ត៊ុ៥ និង៦ ោម នអវីស្ោន់អតជាក់បដ៊ឹងអតប ៊ុលណាណ ះ គឺថាបានលេើក24 

លេើងនូវែាំូ៊ុែមួេែាំនួនអដេរហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិ គឺថាែង់បដ៊ឹងឧទា់ូ៍អតប ៊ុ ណូ ៊ឹង មិនបានលេើក25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

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

ថ្ងៃទី១២  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 59 

 

លេើងែាំូ៊ុែេមែិតណាមួេលនាះលទ។ អ  ៊ីែ៊ឹងលេើកលេើងអតែាំូ៊ុែណាមួេលែាេៗអដេេេួនលរញែិតត និង1 

ែង់លេើកលេើងអតប ៊ុលណាណ ះ។ លហ្ើេមិនបានបង្ហា ញថាលតើរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកត លធ្វើក់វិភាគលៅលេើ2 

អងគលហ្ត៊ុ អងគែាប់ហ្ែ៊ឹង េ៊ុរជាក់អរដងហ្ែ៊ឹងលដាេ់លបៀបណា។ ហ្ែ៊ឹងមិនទ្ធន់គិតលៅលេើភរដតុាងទ្ធាំង3 

មូេថ្នលរែកដីរនែិដាា នលៅកែុងដីកដាំលណាះស្សាេ អដេមិនរថិតលៅកែុងេ៊ុតាដ ធិ្ក់់បរ់អ.វ.ត.ក នង។ 4 

រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិ     គឺថាេកោនមិនបានជាំទ្ធរ់តវ៉ា លៅលេើរាំអាងលហ្ត៊ុអដេមន5 

រ៊ុរេភាររី១លៅ៦ មិនបានលេើកេកមកជាំទ្ធរ់លទ។ ដូលែែះ អ  ៊ីែ៊ឹងរហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិលៅ6 

លរេលនះ គឺថាលរែើរ៊ុាំ គឺថាអាំពាវនាវ រ៊ុាំឲ្យមនអនតរាគមន៍រីអងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះលៅលេើដីកដាំលណាះស្សាេ7 

លនះ។ រហ្ភាតា់បរ់េ្ុាំ ក៏រូមឲ្យមនអនតរាគមន៍នងអដ់។ 8 

លោក ប ៊ិត សា ងេ៊ឹម៖ 9 

ឯកឧតតមស្បធាន អាំរីលរែកដីរនែិដាា នទ្ធក់ទងន៊ឹងក់រមៃ ត់។ លេើងេ្ុាំកត់រមគ េ់លឃ្ើញថា 10 

កេរីមសិេមិញ រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិបានលរែើរ៊ុាំដាក់ស្បតិោ់ឹកថ្នរវនាក់លៅែាំលពាះម៊ុេអងគ11 

ប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះជាសាធា់ូៈ-- 12 

[១៥:៣០:៣៧] 13 

ស្បធានអងគប៊ុល់៖ 14 

លោកលមធាវី លោកមនរិទាិអតនិយាេរីលរែកដីរនែិដាា ន់បរ់លោកអតប ៊ុលណាណ ះ លោកមិនអាែ15 

លេើករីអវីលស្ៅរីលរែកដីរនែិដាា ន់បរ់លោកលទ។  16 

លោក ប ៊ិត សា ងេ៊ឹម៖ 17 

េ្ុាំរូម -- ឯកឧតតមស្បធានរូមអន៊ុញ្ញា ត ស្តេប់លៅជូនរហ្លមធាវីអនត់ ជាតិ ជូនលរែកដី18 

រនែិដាា នលនះអ  ៊ីែ៊ឹង។ 19 

ចោក លវញ ហ្សកដាហ្ស៖ 20 

បាទ េ្ុាំរូមបញ្ញជ ក់លដាេរលងខប លដើមេីល េ្ើេតបលៅន៊ឹងរហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិអដេបាន21 

លេើករាំលូើលេើងរ៊ុាំស្បតិោ់ឹកថ្នរវនាក់លនះជាសាធា់ូៈលនាះ លហ្ើេលេើងរូមលរែើថា រវនាក់22 

ែាំលពាះម៊ុេអងគជាំន៊ុាំជស្មះលធ្វើលេើងជាអសាធា់ូៈ អដេទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងទេហីក់ូ៍អដេលេើងបានលេើក23 

លេើងគឺថាស្តូវ់កាក់រមៃ ត់គឺវអាែស្បឈមន៊ឹងលស្ោះថាែ ក់មួេែាំនួន លហ្ើេលបើក់លនទ់ លៅសាធា់ូៈ24 

ហ្ែ៊ឹង ទ្ធក់ទងលៅន៊ឹងល ម្ ះសាកសី លហ្ើេនិងែលមេើេ់បរ់រួកោត់ គឺថាវរថិតលៅកែុងកិែចលរ៊ុើបរួ់អដេ25 
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អងគជាំន៊ុាំជស្មះវិសាមញ្ាកែុងត៊ុោក់កមពជុា 

អងគប ចេជាំន៊ុាំជស្មះ: លេើប តូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ស្បឆាំងន៊ឹងដកីដាំលណាះស្សាេ 

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

ថ្ងៃទី១២  អេធ្ែូ  ឆែ ាំ២០១៧  ទាំរ័់ 60 

 

ជាក់រមៃ ត់លៅលេើេ។ លេើររីលនះលៅលទៀត ក់អះអាង់បរ់រហ្ស្រះរាជអាជ្ាអនត់ ជាតិលនាះ ជា1 

រិលររគឺអវីៗអដេលេើងេេ់ថា គឺជាេកខូ ៈរិលររអដេមនរកដ ន៊ុរេរស្មប់ក់ពា់រនតិរ៊ុេ2 

់បរ់សាកសីនានា លហ្ើេមនរកដ ន៊ុរេអដេអាែន៊ឹងលធ្វើឲ្យសាធា់ូជនេេ់ស្ែេាំ អដេអាែន៊ឹងលធ្វើ3 

ឲ្យប ះពាេ់ដេ់ក់រនដិរ៊ុេ់បរ់កូនកដី់បរ់េ្ុាំកែុងក់ស្គប់ស្គងនូវេ៊ុតដិធ្ម៌ អដេអាែរារាាំងដេ់ក់អរវង4 

់កេ៊ុតដិធ្ម៌។ ដូលែែះគឺថា លដើមេីធានារនដិរ៊ុេផាទ េ់េេួន់បរ់ អ៊ុ៊ឹម អែម លហ្ើេនិងក់ស្គប់ស្គងវិរ័េ5 

េ៊ុតដិធ្ម៌លដាេស្ត៊ឹមស្តូវ លហ្ើេក់មិនជូនដាំូ៊ឹងលៅសាធា់ូជនលនាះ គឺមិនជាោាំបាែ់លទ។ លហ្ត៊ុដូលែែះ6 

លហ្ើេ លេើងមិនោាំស្ទរាំលូើអដេរ៊ុាំឲ្យដាក់ស្បតិោ់ឹករវនាក់លនះជាសាធា់ូៈលទ។ នទេុលៅ វិញ7 

ស្បរិនលបើអងគប៊ុល់ជាំន៊ុាំជស្មះល េ្ើេតបោាំស្ទរាំលូើ់បររ់ហ្ស្រះរាជអាជ្ាវិញ លេើងេ្ុាំលរែើលដាេលោ់រ8 

ថា លេើងឲ្យមនក់ស្បុងស្បេ័តែ លហ្ើេនិងអដេបញ្ញជ ក់លដាេរហ្លៅស្កមលរ៊ុើបអលងកតលៅកែុងដីក9 

ដាំលណាះស្សាេ់បរ់ោត់ លដាេរ៊ុាំឲ្យមនក់លករេ៊ុបអនែកមួេែាំនួន អដេបញ្ញា រាំោន់ៗអដេពាក់10 

រ័នាលៅន៊ឹងក់រមៃ ត់អដេ់កានូវអតថស្បលយាជន៍ក់ូី់បរ់លេើងេ្ុាំ។ រូមអ់គ៊ុូ។ 11 

[១៥:៣៣:៣៤] 12 

លោក នកីឡូារ គមូអជន៖ 13 

លហ្ើេមិនមនែលមេើេលៅកែុងប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ៍ លនះជាបញ្ញា ងមីអដេលមធាវីក់ពា់លេើកលេើងលស្ៅ14 

រីទេហីក់ូ៍ប ដូ ៊ឹងឧទា់ូ។៍ លនះជាបញ្ញា ងមីមួេលទៀតលទ។ 15 

ស្បធានអងគប៊ុល់៖ 16 

ក់លេើក លេើងេ្ុាំបានជូនដាំូ៊ឹង់ួែលហ្ើេលៅកែុងដីកកាំូត់កេប់ិលែឆទកេែ៊ុះថ្ងៃទី១៤ អេ17 

 វិែឆិក ១៧ ថាមិនអន៊ុញ្ញា តឲ្យល េ្ើេតបលទ។ ដូលែែះលោកភាគីទ្ធាំងអរ់មនរិទាិអតលធ្វើលរែកដីរនែិដាា ន18 

់បរ់េេួនអតប ៊ុលណាណ ះ លហ្ើេែប់អតប ៊ុលណាណ ះ។  19 

រវនាក់់បរ់លេើងលៅថ្ងៃលនះ ្នដេ់ទីបញ្ចប់ លហ្ើេរវនាក់អដេលេើងបានកាំូត់់េៈ20 

លរេរី់ថ្ងៃបាន្នដេ់ទីបញ្ចប់ជាបូ់ិបូ់ូ៍ ដូលែែះេ្ុាំស្បករបិទរវនាក់៕ 21 

(រវនាក់ផាែ កលៅលម ង ១៥:៣៤ នាទី) 22 
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