
េសចក�ីែថ�ងករណ រួ  
 

មា �ក់ ស ាកប់ ្រ�ំព�កំ ាំា រងបបួបរេាេពលា៉ះទងា បចគាះាដាហ្�ាបរេឡុ��ពលំ ាងក

�ពល�ំបរាទ់�បបាងាះេប

 

ៃថ�ទី១២ ែខវចិ�ិក  ឆ ា២០១៣៖ េន រ្កួិមេញេ ករបេទងងិចចឆ េ�េដិងហងងកួរកេកង

ចក ញិងកងកក� ាងរ�របដវប់  ែវុេកេួកកញករបេទងងិចចឆ ្ីរែញចួ េទពីងងកងកក� ាង

រ�របដវប់ ែវុរដលប ញួករែញចួ  ញិងកងួ រ�្ុវជ េ់រដ� េឆកេ ដួុកឆ កបម� រប ញិងសបងីិច 

៧ នកបងររស េនខរ័កញមេ កឆបងកមងញីជឆាេ្ម។ 
 

(រច�បរ្ញឆ�្៖ េនេ� ចួិុួិម េងងកុីកវប លញេ់រដរច�បរ្ញឆ�្ចាញរញេឆកររស ញិង

ម� រប  គេឆកររសកញចាញរញ ៩ នកប េ�េចរបកាេជ�ដង េដដេរ�្ុវជចាញរញ ៣០នកប ីរវលញ

ចរបខ�រញ ញិង្េសងសចាញរញ ៧ េងងីរវលញា បី្េកេ។ះ 
 

ន រ្កេនេ កួរកេកងចក េេសេិុ រែដុ ៦០០ នកប លញ្នសួែដក រ្ញ្ីេកងចក

រសបេឆកទាងេនេ េ កញបេ ដ�ជ ញរសបសេួ�ចនេកវជួ មញ�ី េវដួ្ែីសរងកកេញ�ក ួញណ្ី

សាណកបកម�ជ ជិលុ។ កួរកទាងេនេ លញេ់រដល បីកួរេសបេមេ្ុ ៣ែខកញ�ងួកេដដេ េ េ ដុ

កទួទែវុួិញទញបលញេ�េដមេ េវដួ្េី់រដ� ុក�ខរ័កររសបេឆកទាងេនេកញ�្

រេសដេេដង កកវបច�ទួទ� រដឲរប ាីែរងនេកវជលុែវុេទដរែីងលាងថរី។ កែដក រ្ញ

ួិញលញែដ � េេនេេទ េ�េកួរកីរវលញកាងមា បីេ�េញ លុរមរា រល បីកួររែដុ រួេ

េនកប ញិងលាងកកេនែក្មរ ញស�រងកញមេ។ �្លញ រីងលញេកដញេេដង េនេ្ុែវុកងួ

ល បីកលញ្នសួបមចញលាង ញិងរបេទងងិច� រួេញ លុ។ ញ លុលញលមបទរកេ េ ដុ

កងួ ល បីក ែវុ�ករេដ� េ� កញេាេ ដ្ដិងហេកដីេេដង រណ� ុ� ថេញ� រួេ ញិង បួប បី្ីេ ៉ង

រសបញ លុ ីរវលញវបីរាត� ម។ 
 

កួរក ញិងេឆកេ ដួុ ែវុកញកជេ �័ ច លញ បីចបុកឆបងវី�ស�រងកញមេ។ ួមញ�ី

ញ លុចាញរញ លានកប លញ បីលួេឆកទាងេនេចបុកឆបងវី� ញិងលញងេេ េ ដុួញបស រួេចាញរញ

េនទីេនេ។ េ�េកខរងសួឹេា្ីេាេ ដ្ដិងហេនកឆបងវី� កងួ េឆកីងប លញចរបេត�ដួ របវបាថរេ េ ដុ

កងួ ួមញ�ីញ លុ ែវុរន� របួកលញ បីចបុកឆបងរញ�របរចចកបេមេន័ងកឆបង។ 
 



េនេ្ុចបងរដ� របៃញេាេ ដ្ដិងហេ ដុកទី រួេ កងួកួរក រួេកងួ លញ ាមេ េដដេកងួេឆក

ីងបលញចរបេត�ដួកី ា់េេដងេ ដុស្ីចាញរញៃញល បីក េ�េកញកចបុរួ ្ីរ�្ុវជសបែក្័ង 

ញិងេឆកេ ដួុ។ 
 

េ�េកងួ រ�្ុវជែវុខរងសួឹ ្នសួទួ�បេទរ  ួមញ�ីញ លុករបេនកប លញ

�កប្រេេនេ ដុមរ ញមិីេនេ េនេ្ុែវុួមញ�ីរសបេងងកសដរ��ីិ ញិងួមញ�ីសិទិិ

ួញបសកា ប្ង្នសួសកុ�្លញ រីង។ េនេ្ុែវុកងកក� ាងរ�របដវប់ ចរបេត�ដួេវដួក

កងួ ល បីក កងួករសិទិិួញបស លញ្នសួែថកហសបវីចិ�្ួមញ�ីញ លុែវុចកបេមខ�រញ

ឯងកឆបងរញ�រប។ របបែញ�ដ�ជ ់ ប្ាលញេរដលសប្ កសេញេកឆបងករញចេ�្លញ រីង េវដួ្តីញេ ក

េ�េដមេសញ�ិវ ិ់ ីេនេេទ។ 
 

�េចដញនទីរន� រប្ីកងកក� ាងរ�របដវប់ េ់រដវាេរដ ្ីមរ ញ រទរបល លញ�កបេវដួ្រីមរា រ

ល បីកេនកឆបងវី�។ េនេ្ុលមបចរបែរកែតង ញិងចរបម កងួួមញ�ីញ លុលញរររប បីេ 

កកងួល បីក។ រ�្ុវជលញ របវបាថរេ េ ដុួមញ�ីែវុកញែខុកក ញិងួមញ�ីទាងេនេលញ

េ ដសវបាថរទាងេនេ របេ េ ដុកងួល បីកវមិ។ �េចដញនទីរន� របួកេទពី ួមញ�ីញ លុកកលញត� សប

រ�បេ�េេរដចរបកាេជ�ដង្ិីួ�ង េ�េចរបេត�ដួលមបកាេជ�ដង AK-47 ញិងកាេជ�ដងៃវ។ 
 

េនខរមេនេ ួមញ�ីញ លុទាងលា នកប ែវុលញ�របកឆបងវី� លញ បីេចម ញិងលញលមប

េ េ ដុេករងមាទងបកឆ កបែវុចរ ញដវប់ កឆបងៃវេនកឆបងវី�េនេតងែវ។ 
 

េាេ ដ្ដិងហ�ថរីេនេ លញេកដីេេដងេសបេមេ្ុរែដុមិី ១៥ នទី។ រន� រប្ីកញក

របេទងងិចចឆ សបង �័ ាងក�  រ�្ុវជួ រេចាញរញ លញងររសេ�េចរបកាេជ�ដង។ េឆកេ ដួុកឆ កប

េតរ េ េេង សបខបួ ដេប ៤៩  ឆ ា �ដមីវកុកបវបេនតហស�រងកញមេ លញម� របេនួញ�ីេ្ទ 

រន� រប្ីងររសេ�េចរបកាេជ�ដងេនចាទរង េាេបងេ្ុល បីកួរ។ របសកឆ កបេទពី សចិីកឆបងមច ញ

�្់�ញប់�េ�េចរបកាេជ�ដងេនចាទរង។ របសលា រួេនកបេតងេទពី លញងររសេ�េចរប

កាេជ�ដង ញិងកា ប្ងសកក្នលុេនួញ�ីេ្ទ ួិី��្ែខរ សបេវពី។ រ�្ុវជចាញរញ ្ីនកបេតង

េទពី កា ប្ង្នលុេនួញ�ីេ្ទ ្េកបសបួម។ ួមញ�ីញ លុចាញរញ ្ីនកបេតងេទពី ីរវលញកេ

ករណ ៍ កា ប្ង្នលុ្ីក ប្ុែតងរងែបទរកែជឆក ញិងកឹុីរវលញងររសេ�េវបាថរ។ 
 

េាេ ដ្ដិងហេ ដុកទីរី លញេកដីេេដង�� ួភ បួញេ្ុៃថ�ីងបរញ�ិច េនេ្ុែវុួមញ�ីកងកម

ដវប់ ដីចករបេនកប ីរវលញ�កបួករែញចួ េនទីលាងេកដីេដ បី។ េនខរមែវុកងួ េឆកីងបលញ



វកា� េន � េ ួមញ�ីកងកមដវប់ ដីច លញេ់រដករមរា រេ�េដិងហេ េ ដុេឆកទាងេនេ េ�េ

លមប់សរញរងែបទរកែជឆក ញិង ចរបកាេជ�ដង្ិីរែញចួ េទពី េវដួ្ីរាែរកេឆកទាងេនេ។ កងួួមញ�ីទាង

េនេលញ បីេវមលួ ញិងចរបេឆកល បីកេករងភទាងេនេេ ចិេដ� ដួត�បវ រចងេវាេ ដុេឆកទាងេនេ

សបង់�ញប់� េដដេរន� របួកលញចរបខ�រញរ�្ុវជ ញិង្េសងសរែដុ ៣០ នកប់េងង។ 

 

េងងកសួរញិែខរមាេរញ ញិងកកសិទិិួ ញបស ុីកវប ញិងួមឲួរ័ុេរប ាចឹរបសករប

សដ ួញណ សបួេ់រដករវិេស់េ ដុកេរដលសបេាេ ដ្ដិងហ�កបចឆ ងងដ�ជ ់ ញិងរ�្ុវជ។ 

កីរីរសបដ�ជ ់ែវុួិញេសរដចឆ � រួេកងួល បីកនៃថ�េញេ លញះ�បេរប� ាង� េេដមញបវ

 រ្ី�ិករណ ៃថ�ទី១៥ ែខកប�   ឆ ា២០១៣ ែវុកងកក� ាងសញ�ិសបខ លញីរីេ�េេរដដិងហលមប 

់សរញរងែបទរកែជឆក ញិងចរបកាេជ�ដង្ិី េ�េួិញេ ដស បួខ េ េ ដុកងួ េឆកីងប េាេបងេ្ុកកស�េ

ចកចរណ  ែវុរងាេេដងេ�េលាងរិទត�បវកកកងួល បីក េនេ ដុមរ ញដកសកឹុថឆ បុ ែវុ

រណ� ុ� េឆកេ់រដវាេរដ �េទពងទ បីកឆ កបល បីរងបមីវ ិី ។ សកួរ�្រសបួមញ�ីញ លុៃថ�េញេ  គួិញ

ខបសចឆ ្ីៃថ�ួ បញេទ ែវុញ លុរមរា រេ�េរង�ាេ េ ដុួញបស របបរែវុេនកឆបងរេិវរេនេ 

េ�េួិញ រីួែីកួរកេកងចកែវុេ់រដល បីកួរេនេេទ។ កងួ ករសិទិិួញបស លញេេដមេា្ី

�្ខរងសួឹរសបកងកមដវប់ ដីច រ�្ុវជមួដ� ែវុីរវលញងេវា� សបង់�ញប់� េដដេ

ញិងរណ� ុ� តួសបងេចដញួកេ ដុវី ញិងមបល ាងរងវី�។ ដមីវកស�បីីងបកឆ កប ីរវលញលមប

ម� រប ញិងួញបស�េចដញនកបេតងេទពីងររស់�ញប់�េ�េចរបកាេជ�ដង ែវុេញេ�េមកនវកួរ

រួេែវុលញេកដីេេដង្ីកេរដលសបកក� ាងេ�េួិញចាលចប ញិងួិញេសរដចឆ េ ញរងកងួ េឆកីងប ញិង

ររែ ម្ីខរេ័ី័ងះញ�មរសបដ�ជ ់កឆបងកែសរងកវាេណេដមេេ�េសញ�ិវ ិ់ ីេ េ ដុមច ញ

ករណ នៃថ�េញេ។ 
 

ណុី ្ីេបក នេិកេងងកសួរញិែខរមាេរញ ញិងកកសិទិិួ ញបស ុីកវប លញកញ

រមសញណ៍៖ “េាេ ដ្ដិងហ ញិងកម� របរសបដមីវកស�បីីងបនៃថ�េញេ  គ�់ទដរណ រួេៃញក

រមរា រសបងដិងហរសបញ លុ។ កេញបវី�សិទិិរសបួញបសកឆ កបកឆបងករ បួុត�បាេ�េេដិងហ 

ញិងករេដ�មសាេុងរសបេឆកណកឆ កប េវដួ្ទីទរុលញមីវ�្ុីរេសដ ួិញ រ� ក� េ�

 រ្ី�ិករណ ដបីវ បុម� របេនេេទ។ នេិកេងងក ុីកវប លញរញ�េទពី៍៖ “េ�េួិញកក 

ញិងែថកហសញ�ិ�្មបញរ�្ុវជ ដ�ជ ់ែរ�េរដលសបេាេ ដ្ដិងហែវុួិញចាលចបេ វមិ 

េ�េរណ� ុ� កញកម� រប ញិងររសេកដីេេដង។ េេដងខជបាកញកេមកម� េសបង �័ ាងចាេកេ



សកួរ�្ែវុ រ� រេន� សរសបរបបុីស ញិងសារប ួ្វ បុកម�ជ ជិលុ កឆបងក្ិញិី ៍េ ដីេឆក

ទាងេនេលញេញបវី�ី រនទីកករ�្ុវជកួរប� ញិងសិទិិរសបេឆកទាងេនេែវែេទ។” 
 

េងងក ុីកវប សបួេាកវនវវ បុដ�ជ ់ សបួេេកេួល� េ់រដកេសបដរេេងាីឯកកម េ េ ដុ

កេរដលសបកក� ាងដរសេដ បី ញិងចរបកាេជ�ដង្ិីេញេ។ េឆកែវុកេេដម៍�េឆកទទរុខបសីរវ

េ ដុក ាេេជសិទិិួ ញបស ីរវែីទទបុខបសីរវចាេកេ បួខចឹរប េដដេកមរសមបសកខបច័ី ីរវ

ែីត�ុ បេ មញងេចេ ញិងកងួ �មរសបេឆកទាងេនេ។ រែញចួ ្ីេ ដុេញេេទពី កចរបខ�រញរ�

្ុវជចាញរញ ២៩ នកប ញិង្េសងស ១២ េងង  រែីីរវលញ្ិញិី េេដងវមិ េដដេសិទិិរសបេឆកទាង

េនេ រែីីរវេច្ េដដេញិងកេបាខ�រញរសបេឆកទាងេនេ  រែីែតកីេ ដុជស�បលង�កបែស�ង។ 
 

េេក េួរញ បីេ រងញែតឆកកួរវ ិ់ ីសិទិិករៃញួមឲួរ័ុេរប ាចឹរបសករបសដ ួញណ 

លញកញរមសញណ៍៖ “ល បីកួររសបកួរកេកងចក េេសេិុ លញចបុវ បុេមេ្ុ រីែខេដដេ 

េដដេេរងេញេ  រែីីរវលញេ�េដមេ េនេ្ុេញេ េ�េក កួកាែដង ញិងករមរា រេ 

េ ដុកួរក ួិញលញេ�េដមេរបែ រសបកួរកេនេេទ។ កម�ជ ជិលុ ីរវែីេរ��ជ ចិី�សបង បួីកា

៍ ញរងេ�េដមេរបែ  េញេ ញិងងន៍ញិងកញកចរបខ�រញ ញិងេចទរកញបត�បវ បីេកេ េ ដុ

ដ�ជ ់ណែវុទទរុខបសីរវេ ដុកម� រប ញិងងររសេញេ”។ 

 

 

សករប ្ី័កញរែញចួ  សបួទកបទង៖ 

• េេក េា សាដី េឆក រប ងរេច�កេទសេសបដរេេងាី  ៃញេងងក ុីកវបល ទបស្�េុខ៖ ០១២ 

៣២៧ ៧៧០ 

• េេក េួរញ បីេ រងញែតឆកកួរវ ិ់ ីសិទិិករៃញួមឲួរ័ុេរប ាចឹរបសករបសដ ួញណ

ល ទបស្�េុខ៖ ០១២ ៩២១ ៩៦១ 

 


