
ការសមម្លា បប់អអ្នកសារពព័ត៌៌មនននៅកអ្នកងឆអ្ន ឆ្នាំ ១៩៩៣

១៩៩៤

• នលោក  ទទូច  ជាមងង្គល (១០មមថកន) គគជានមពនន្ធនយកបបចឆ្នាំសបប ហហ៍ននកាសសត អនបរាគមនហ៍។ គាតប់បតត្រូវនគរកនឃឃញនដោយ
សនម្លាបប់នមងមនរបបួសបកប់ឆឆឆងតាមផម្លាទូវទទបកក្រុងភអ្នឆ្នាំនពញ  មងង្គលបតត្រូវបនបញញទូ ននទៅមននទរនពទទ្យនហឃយបន  សាម្លា បប់ននៅនថថ្ងៃបនន បប់
(១១មមថកន)។ មមនមនមទូលនហតកចច្បាសប់លោសប់នឡឃយចឆ្នាំនពពោះការសាម្លា បប់របសប់គាតប់ បបទូលទសបនអពោះអាងថា គាតប់ជាជននបគាពោះនន
ឧបទនវនហតកចរាចណហ៍  (របយការណហ៍ មបួយបនបញញ កប់ថា  បបទូលទសបនរាយការណហ៍ អឆ្នាំពទមទូលនហតកននការ  សាម្លា បប់ននពោះថា  ជា
ករណទ មបទូតទូបកកជាមបួយនឆងឡានតាកប់សកទ)។  នទពោះបទជាយប ងណាកក៏នដោយមនការនសកឃបអនងងេ្កតមបួយបនបងង្ហា ញ  ថាវាមមនអាច
នទៅរបួចនទសដែលថាខម្លាបួនរបសប់គាតប់បនបកកយប ងខម្លា ឆ្នាំងនមងគាគ្មា នរបបួសនផផ្សេងនទទៀតននពោះ  នហឃយមបទូតទូរបសប់គាតប់មមនមន  ការខទូចខត
ននពោះ។ អនបរាគមនហ៍ ធម្លា បប់បននចញនទូវអតត្ថបទមបួយសដែលទកប់ទងនឆងអឆ្នាំនពឃពកករលបួយរបសប់រដោដ្ឋា ភមបលនមងមននបទ  នយធ។ មន
របយការណហ៍ មបួយចឆ្នាំនបួនបនបងង្ហា ញថាការសាម្លា បប់របសប់មងង្គលននពោះគគមនជាបប់ទកប់ទងនទៅនឆងអតត្ថបទទឆ្នាំងននពោះ  នហឃយគាគ្មា ន
អអ្នកណាមអ្ន កប់បតត្រូវបនចបប់ខម្លាបួនននពោះនទទកប់ទងនឆងការសាម្លា បប់របសប់មងង្គល។



• នលោក នបួន ចនប់ (៦កញញ )  -នបួន ចនប់ គគជានមពនន្ធនយក ននកាសសត សនមម្លាងយកវជនសខគ្មារ បតត្រូវបនបញប់សមម្លា បប់នដោយខគ្មា នប់
កាឆ្នាំនភម្លាឃងមមនសាង្គ លប់មកខ  ពទរនកប់ននៅចឆ្នាំកណាប លរាជធនទភអ្នឆ្នាំនពញ។ រដោដ្ឋា ភមបលបននថាងេ្ក លនទសចឆ្នាំនពពោះការសមម្លា បប់ននពោះ  សតបន
បពមនថា “មនកាសសតកអ្នកងបសក្រុកមបួយចឆ្នាំនបួន បនចកពោះផផ្សាយជានបចឃនដែងទកប់ទងនទៅនឆងអតត្ថបទនចទបបកានប់គាគ្មា ន នហតកផល
នទៅកានប់នមដែឆកនឆ្នាំរដោដ្ឋា ភមបល បកគង្គលនផផ្សេងនទទៀត នមង មននបទមបួយចឆ្នាំនបួននទទៀតថាជាបប់ទកប់ទងនមងបញង្ហា ននពោះបញង្ហា ននពោះ”។ ននៅកអ្នកង
សខ  កញញ  បបទូលទសបននធធឃការចបប់ខម្លាបួនជនសងផ្សេព័យពទរនកប់  បបកសនបនចៅបកមនសកឃបអនងងេ្កតបននចញនសចកបទសថម្លាងការណហ៍ មមន
យលប់បពមអឆ្នាំពទការសារភាពរបសប់ននជនសងផ្សេព័យមអ្ន កប់កអ្នកងចឆ្នាំនណាមជនសងផ្សេព័យទឆ្នាំងពទរសដែលបតត្រូវបនបងងមតបងងឆ្នាំ  នហឃយនសអ្នឃរសកឆ្នាំ
នអាយមនការនសកឃបអនងងេ្កតបសនត្ថមនទទៀត។  នសចកបទសថម្លាងការណហ៍ មបួយបននធធឃការរ មពោះគនប់ចឆ្នាំនពពោះអាជាជ្ញា ធររដោដ្ឋា ភមបលនមងបនចកពោះ
ផផ្សាយនទូវអតត្ថបទអឆ្នាំពទមននបទរដោដ្ឋា ភមបលជាបប់ទកប់ទងជាមបួយអឆ្នាំនពឃពកករលបួយ។ នបួន  ចនប់  បនទទបួលការហាមឃាតប់ជានបចឃនដែង
នមងការគឆ្នាំរាមកឆ្នាំសហងសមម្លា បប់អនមមកននការបគបដែណប បប់របសប់គាតប់ទកប់ទងនឆងអឆ្នាំនពឃពករលបួយននរដោដ្ឋា ភមបល។

• នលោក  ចនប់  ដោរា (៨ធអ្នទូ)  -ចនប់ ដោរា គគជាអអ្នកកាសសតននកាសសតជាភាសាសខគ្មារ  នកាពោះសនបមភាពនមងសារពព័តមនដែនទនទទៀត
សដែរ គាតប់បតត្រូវបននគបញប់សមម្លា បប់ននៅភាគខងនកឃត នខតបកឆ្នាំពងប់ចម ជាកសនម្លាងសដែលគាតប់ផឆកជាមបួយនលោកវ ទរនសនទយឯក សា
តប់នសសឿន។ គាតប់បតត្រូវបននគបញប់ចឆ្នាំនបួនពទរបគាបប់បតងប់ខអ្នង នបកាយពទការបញប់  បបទូលទសបននធធឃការសនអ្នមដោអ្ន ន ជននលគ្មាឃសបននបបឃ
កាឆ្នាំនភម្លាឃងខម្លាទ  K59  (9mm)  នមងនធធឃការលបបញប់ចមថ្ងៃ ញ១សមបបតពទជនរងនបគាពោះ។ បកសបួងមហានផនបននធធឃការ  ចបប់ខម្លាបួននលោកវ ទរ
នសនទយឯក សាតប់នសសឿន សដែលបននផថ្ងៃឃរលមខមតគឆ្នាំរាមកឆ្នាំសហងពទរ  នទៅកានប់កាសសត  (នកាពោះសនបមភាព នមង  បពបនឆ្នាំសារ)  នមង
ភមរ មយរបសប់នលោក ចនប់ ដោរា។ នទពោះបទជាយប ងណាកក៏នដោយនលោកវ ទរនសនទយឯកបតត្រូវបននដោពោះសលងវ មញ ននៅកអ្នកងសខ ឧសភា
ឆអ្ន ឆ្នាំ១៩៩៥ បនន បប់តកលោការនខតបនដោពោះសលងគាតប់នដោយសារគាគ្មា នភព័តបកតាងបគបប់បគានប់នដែឃមមទនធធឃការនចទ បបកានប់។

១៩៩៦

• នលោក ធនប់ បបកនលទ  (១៨ ឧសភា) ធនប់ បបកនលទ គគជាអអ្នកសនសរនសទៀវនភៅ នមងជាអតទតអអ្នកនបពោះពកមម្ពផផ្សាយននកាសសតបបឆឆ្នាំង
ឧតបមគតទសខគ្មារ។ គាតប់កក៏ជាអអ្នកគាឆ្នាំបទសដែលនលចនធម្លា មបួយរទូបរបសប់គណបកផ្សេ សមរងផ្សេក ទ  សញញ តមសខគ្មារផងសដែរ។ គាតប់បននចញពទ
ផនពោះរបសប់គាតប់កអ្នកងទទបកក្រុងភអ្នឆ្នាំនពញននៅនមប ង ១០នមង៣០នទទបពឆក នមងបននហៅមបទូតទូឌកប។ មបតទូបននបឃកនទៅផម្លាទូវ៩៥ នហឃយមន
មបទូតទូមបួយនផផ្សេងនទទៀតជមពោះនដោយបករសពទរនកប់ នដោយមអ្ន កប់ជាអអ្នកនបឃក នមងមអ្ន កប់នទទៀតជាអអ្នបញប់ ធនប់ បបកនលទ ចឆ្នាំនបួនពទរបគាបប់បតត្រូវ ចឆ្នាំ
បទត្រូង  នមង  បគាបប់ទទបទបតងប់នដែខងឆធង  គាតប់បនដែបួលធម្លា កប់នទៅនបកាមនហឃយអអ្នករតប់មបទូតទូឌកបបនជមពោះនទៅបតប់។  នយងនទៅតាម
របយការណហ៍ មបួយរបសប់អងង្គការនលឃកសលងនទសអនបរជាតម បបទូលទសបននទៅវតបសដែលជាកសនម្លាងតឆ្នាំកលប់សពគាតប់ នមងបនកាយ
យកបគាបប់កាឆ្នាំនភម្លាឃងនចញពទសាកសពរបសប់គាតប់។ ននពោះគគជាការបឆ្នាំបមទនទូវភព័សបកតាង នហឃយកក៏គាគ្មា នអអ្នកណាមអ្ន កប់បតត្រូវបនចបប់យក
ខម្លាបួន  កក៏ដែទូចជាយកមកកាតប់នទសនឡឃយ។ មកននពលការសាម្លា បប់របសប់នលោក ធនប់  បបកនលទ  បតត្រូវបននចទពទបទបរ មហានករ បហ៍ នមង
ផផ្សាយពព័តមនមមនពមតសបមបប់រ មពោះគនប់រដោដ្ឋា ភមបល ននៅកអ្នកងអតត្ថបទ លមខមត នមងរទូបថម្លាកកនផផ្សេងៗ។



១៩៩៧

• នលោក ចមបត ដែបួងដោរាវកទន្ធ (៣០មមន) ចមបត ដែបួងដោរាវកទន្ធ គគជាអអ្នកកាសសតនន កាសសតអអ្នកបបយកទន្ធ។ គាតប់បតត្រូវបននគសមម្លា បប់
កអ្នកង ការបឆ្នាំផនកពោះបគាបប់សបកនដែននៅនថថ្ងៃ ទទ៣០ មមន ឆអ្ន ឆ្នាំ ១៩៩៧ ខណណៈសដែលនពលសដែលគាតប់កឆ្នាំពកងរងចឆ្នាំយកពព័តមនពទការបបជកឆ្នាំ
នន គណបកផ្សេសញញ តមសខគ្មារននៅខងនបក្រៅរដែដ្ឋាសភាជាតម សដែលជាកសនម្លាងសដែលនលោកបបធនគណបកផ្សេបបឆឆ្នាំង សម រងផ្សេក ទ  កឆ្នាំពកង
នមយយ។  មនសាកផ្សេទជានបចឃនបនបបបប់ថាមនបគាបប់សបកចឆ្នាំនបួន៤បគាបប់បតត្រូវបននបពោះចទូលនទៅកអ្នកងហធទូងមនកសផ្សេ។  នយងនទៅ
តាមរបយការណហ៍ សមទន្ធមនកសផ្សេរបសប់អងង្គការ លទកាដែទូកអ្នកងឆអ្ន ឆ្នាំ ២០០៤ មនមនកសផ្សេចឆ្នាំនបួន១២នកប់បនសាម្លា បប់ នមង ២០០នកប់
នទទៀតរងរបបួស។ មនសាកផ្សេទជានបចឃនបនរាយការណហ៍ ថាកងកមម្លា ឆ្នាំងបបដោបប់អាវកធយប ងនបចឃន( ជាអងង្គរកផ្សេនលោកហបកន សសននមង
កងពលតទូចនលខ ៧០) បនអនកញញ តនអាយមនកសផ្សេពទរនកប់គបប់បគាបប់សបកចទូល។ នយងនទៅតាមបបភពរដោដ្ឋា ភមបល អានមរ មច
សដែលជារបយការណហ៍ ផលមតនដោយបកក្រុម  FBI   កអ្នកងការបឆ្នាំផនកពោះបគាបប់សបក  នមងការសបជតសបជកជាបនបបនន បប់  ននកងយកទន្ធពល
នលខ  ៧០។  របយការណហ៍ ននពោះកក៏បនចងឆកលបងង្ហា ញសដែរថាបបទូលទសកមម្ពកជាមនចឆ្នាំនណពោះដែឆងជាមកនននការនវបបហារននពោះផង
សដែរ។

• នលោក នពបជ អកឆម (៤ ឧសភា) នពបជ អកឆម គគជាអអ្នកបនចច្ចេកទសមបួយរទូប (នហឃយកក៏ជាអអ្នកផផ្សាយនទូវរបយការណហ៍ មបួយចឆ្នាំនបួនផង
សដែរ)  ននៅទទូរទសផ្សេនហ៍ជាតមននៅកអ្នកងនខតបបពពោះសទហនក។  គាតប់បតត្រូវបននគសមម្លា បប់កអ្នកងការវាយបបហារននៅសាត្ថ នទយទទូរទសផ្សេនហ៍  មន
បករសពកប់របឆ្នាំងមកខចឆ្នាំនបួន៧នកប់នដោយបបដោបប់នដោយអាវកធ  AK-47s  យប ងនហាចណាសប់បគាបប់រាប សកត  B-40  ចឆ្នាំនបួនពទរបគាបប់
បនដោកប់បឆ្នាំសបកអាគារ។ នពបជ អកឆម បតត្រូវបនបញប់សមម្លា បប់ចឆ្នាំនបួនពទរបគាបប់បតងប់នពពោះ នមងបនសាម្លា បប់ននៅនថថ្ងៃបនន បប់។ មនកសផ្សេពទរ
នកប់នទទៀតបនរងរបបួសកអ្នកងការវាយបបហារ នមងសមម្ភា រណៈដែនទនទទៀតកអ្នកងសាត្ថ នទយហ៍បតត្រូវបនបឆ្នាំផម្លា ញនចល។ ននៅមកននថថ្ងៃសដែលគាតប់
សាម្លា បប់  មនការនសអ្នឃរសកឆ្នាំពទនទៅកានប់សាត្ថ នទយហ៍ពទសឆ្នាំណាកប់បបទូលទសជានប់ខម្ពសប់កអ្នកងការចកប់ផផ្សាយសនមម្លាងននគណបកផ្សេ  ហកមនសកមនបកមច
បបកសនបបតត្រូវបនសាត្ថ នទយហ៍បដែមនសធ។ គាគ្មា នអអ្នកណាមអ្ន កប់បតត្រូវបនចបប់ខម្លាបួនទកប់ទមននឆងនហតកការណហ៍ ននពោះនទ។

• នលោក មបកចនឆទៀល សកខន ដែកក សកខន (៧កកងេ្កដោ) មបកចនឆទៀល សកខន នកឃតននៅកអ្នកងបបនទសកមម្ពកជា នមងបននទៅរសប់ននៅកអ្នកង
បបនទសកាណាដោ  គាតប់បនបតលបប់មកបបនទសកមម្ពកជាវ មញកអ្នកងឆអ្ន ឆ្នាំ  ១៩៩៥  សដែលគាតប់គគជាអអ្នកផផ្សាយពព័តមននមងជាបគត្រូ
បនបងង្រៀនភាសាអងប់នគម្លាស  ននៅនពលសដែលគាតប់កឆ្នាំពកងថតយករទូបភាពរបសប់ទហានលបួចយករបសប់របរពទផផ្សារ  គាតប់បតត្រូវបននគ
ទហានមអ្ន កប់បញប់ចឆ្នាំជងង្គងប់  នដែឃមមទជាការបពមនកអ្នកងការថតរទូប។  ទហានមអ្ន កប់ននពោះបនបញប់សមម្លា បប់គាតប់ននៅចឆ្នាំនពពោះមកខ
ភរ មយនមងបងនថម្លាបបក្រុសរបសប់គាតប់ នហឃយគាគ្មា នអអ្នកណាមអ្ន កប់បតត្រូវបនចបប់ខម្លាបួនរ គកក៏ដោកប់នទសនឡឃយ។

• នលោក អបទូ  សានរសឿន (១៤តកលោ)  អបទូ  សានរសឿន គគជាអអ្នកសារពព័តមនននកាសសត សនមម្លាងរានសប ននៅនពលននពោះគាតប់បនសាម្លា បប់
កាសសតននពោះបតត្រូវបននសកឃបអនងងេ្កតពទការគឆ្នាំរាមយកននៅផផ្សារធឆ្នាំថគ្មាទ  ភអ្នឆ្នាំនពញ។នហឃយសនបមសកខគគជានគាលនដៅននការនសកឃបអនងងេ្កត
របសប់កាសសតននពោះ។ គាតប់បតត្រូវបននគអទូសនទៅផម្លាទូវ  នដោយគាតប់បនសចកចយកាសសតរបសប់គាតប់នទៅកានប់អអ្នកលកប់កាសសតននៅ
ផផ្សារធឆ្នាំថគ្មាទននពោះនមងបតត្រូវបននគបញប់សមម្លា បប់។ របយការណហ៍ ជាផម្លាទូវការមបួយបននអាយដែឆងថាគាតប់មនជាតមបសវ ឆងនមងបតត្រូវ  បន



សមម្លា បប់នដោយសារវ មវាទសលមងសកទសង។  សហគមនហ៍អអ្នកកាសសតកមម្ពកជាបញញ កប់ថា  គាតប់បតត្រូវបននគសមម្លា បប់នដោយសារការ
រាយការណហ៍ របសប់កាសសតរបសប់គាតប់ បបទូលទសបនចបប់ខម្លាបួនសនបមសកខសដែលបនបញប់សមម្លា បប់ អបទូ សានរសឿន បបកសនបគាតប់បតត្រូវបននគ
នដោពោះសលងវ មញនហឃយកក៏គាគ្មា នការបបឆងផបលប់អធទទឆ្នាំងអសប់។

២០០៣

• នលោក  ឈរ ចមបតធរ មទន្ធ (១៨តកលោ)  ឈរ  ចមបតធរ មទន្ធគគជានមពនន្ធនយករងននសាត្ថ នទយហ៍វ មទទ្យកតាបពហគ្មា  របសប់គណបកផ្សេ  រាជា
នមយម ហកមនសកមនបបកច តាបពហគ្មាបតត្រូវបនសាង្គ លប់ជាវ មទទ្យករ មពោះគនប់នលោកហបកន សសន។ ននៅនមប ង ៨នមង១៥នទទបពឆក ឈរ ចមបតធរ មទន្ធ
បន ចតរថយនបរបសប់គាតប់ចមថ្ងៃ យបបមណ ពទរនទៅបទ  សមបបតពទសាត្ថ នទយហ៍វ មទទ្យកតាបពហគ្មា  មបទូតទូហកងដោមប ក នស១២៥ មបួយនបគគ្រឿង
បន  បញប់តឆ្នាំរងប់ពទនបកាយ។គណបកផ្សេ  សម  រងផ្សេក ទ  នមង  ហកមនសកមនបបមច  បនបបឆងថាវាជាការវាយបបហារសផអ្នកននយបយ។
CCHR  បននធធឃការនសកឃបអនងងេ្កតយប ងសកទជនបម្រៅទកប់ទងនមងការសមម្លា បប់គគនដោយសារសតគាតប់គគជាអអ្នកកាសសត។គាគ្មា ន
អអ្នកណាមអ្ន កប់បតត្រូវ បនចបប់ខម្លាបួនរ គដោកប់នទសចឆ្នាំនពពោះនរសឿងកបទននពោះនទ។

២០០៨

• នលោក ឃឆម សឆ្នាំបទូរ  (១១កកងេ្កដោ) គទម សឆ្នាំបទូរគគជាអអ្នកកាសសតននគណបកផ្សេបបឆឆ្នាំងសមរងផ្សេក ទ មនសមការសខគ្មារ គាតប់បនសរនសរ
ជា ញឆកញយអឆ្នាំពទការនចទបបកានប់អឆ្នាំនពឃពកករលបួយរបសប់រដោដ្ឋា ភមបល នហឃយបននធធឃការរ មពោះគនប់យប ងខម្លា ឆ្នាំងខម្លា ឆ្នាំងចឆ្នាំនពពោះនលោក ហបកន
សសន នមងគណបកផ្សេបបជាជនកមម្ពកជា។ ននៅនថថ្ងៃទទ ១១ កកងេ្កដោ ឆអ្ន ឆ្នាំ ២០០៨ គទម សឆ្នាំបទូរ បតត្រូវបននគបញប់បទបគាបប់ ននៅនពលសដែល
គាតប់កឆ្នាំពកងនបឃកបរមបតទូជាមបួនមងកទូនបបក្រុសអាយក  ២១ឆអ្ន ឆ្នាំ សដែលបតត្រូវបននគបញប់ពទរបគាបប់ផងសដែរននៅខណណៈនពលសដែលនគ សបសក
នទៅកានប់សាកសពរបសប់ឪពកកនគផងសដែរ។ ខគ្មា នប់កាឆ្នាំនភម្លាឃងពទររទូបននពោះបននបបឃកាឆ្នាំនភម្លាឃងសដែលគាគ្មា នសនមម្លាង K-49។ គទម សឆ្នាំបទូរ បន
សាម្លា បប់នឆងកសនម្លាងភាម្លា មៗ  ខណណៈនពលសដែលកទូនបបក្រុសគាតប់បនសាម្លា បប់ននៅនថថ្ងៃបនន បប់នបកាយបញញទូ ននទៅមននទរនពទទ្យ។  មននបទ  បបទូលទ
សបននមយយថា ពបួកនគមមនបនសាងេ្ក លប់រ គនឃឃញអតបសញញ ណរបសប់ឃាតករទឆ្នាំងននពោះនទ។

២០១២

• នលោក នហង នសរ ទឧតបម (៩-១១ កញញ ) នហង នសរ ទឧតបម គគជាអអ្នកកាសសតនន កាសសតវ ទរណៈជនសខគ្មារ ននៅនខបរតនណៈគទរ ទ។ គាតប់
បតត្រូវ  បននគសាង្គ លប់ជាអអ្នករាយការណហ៍ ទកប់ទងនឆងសកមគ្មាភាពកាបប់នឈឃខកសចច្បាបប់។  នហងនសរ ទឧតបមបនរកនឃឃញននៅកអ្នកង
រថយនប  ធនប់ធឆ្នាំរបសប់គាតប់សដែលគាតប់ចតននៅចឆ្នាំការសាធ យចននទននៅកអ្នកងនខតបរតនណៈគទរ ទននបបនទសកមម្ពកជា។  ននៅនថថ្ងៃទទ១១  សខកញញ



ឆអ្ន ឆ្នាំ២០១២  ភរ មយរបសប់គាតប់បនរាយការណហ៍ ថាបបទរបសប់គាតប់បនបតប់ខម្លាបួនបនន បប់ពទគាតប់បតឡបប់មកពទបបជកឆ្នាំវ មញ។
នយងនទៅតាមនសចកបទ  សថម្លាងការណហ៍ របសប់អងង្គការ លទកាដែទូ  កអ្នកងការពមនមតទ្យរាងកាយគាតប់នឡឃងវ មញ ខម្លាបួនរបសប់គាតប់បតត្រូវបនកាបប់
យប ងតមចណាស៦ដែង។ ករណទ ឃាតកមគ្មាននពោះបតត្រូវបននគនជសឿថាជាករណទ ឃាតកមគ្មានដោយនចតននដោយបទពទ្យសមមតបមផន លប់ខម្លាបួន
របសប់គាតប់មមនបនបតប់  បងប់នឡឃយ។  នដោយនហតកករណទ រននពោះជាហមងផ្សាពទនចរ  បបទូលទសនននខតបរតនណៈគទរ ទបនចបប់ខម្លាបួនមនកសផ្សេ
ពទរនកប់ នដោយរងការនចទ បបកានប់ពទនរសឿងកបទឃាតកមគ្មារបសប់នលោក នហង នសរ ទឧតបម។ នលោក អានប់ បបកននហង (នហៅនបក្រៅ នអង)
នមងភមរ មយ  បសឆម  បសទ  (នហៅនបក្រៅ វ ទ)  ពបួកនគទឆ្នាំងពទរបតត្រូវបនបញញទូ ននទៅពនន្ធធនគារ  សដែលអអ្នកបសទ  បសឆម  បសទជាបប់នចទពទ
បទឧបកមដែដ្ឋា។  ននៅនថថ្ងៃទទ២៨  សទហា  ឆអ្ន ឆ្នាំ  ២០១៣  តកលោការនខតបរតនណៈគទរ ទបនទមម្លា កប់ការនចទបបកានប់បបឆឆ្នាំងពបួកនគទឆ្នាំងពទរ
នដោយនលោក នសរ ទ ឧតបម បតត្រូវបនសមម្លា បប់ននៅកអ្នកងផនពោះរបសប់ពបួកនគវ មញ។


