ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នំ២០២២
សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មានក្នុងនាមេហប្ពះរាជអាជ្ញា
ថ្ងៃពនេះ អង្គជំនុំជម្រេះតុលាការកំេូលបានតរកល់ការផ្តន្ទាពោសពលើ ពែៀវ សំផ្ន - ម្ររុែរដ្ឋថ្នរររករពជា
ុ ម្រជាធិរ
ពតយ្យ និង្ជាពរដ្ឹកន្ទំជាន់ែពស់រំផ្ុតម្ននក់ថ្នរររខែែរម្កហរ - សម្ម្នរ់ អំពេើម្រល័យ្េូជសាសន៍ ឧម្កិដ្ក
ឋ រែម្រឆ្ំង្
រនុសសជាតិ និង្ការរំពលាភ្រំពានយ៉ាង្ធៃន់ធរៃ ពលើអនុសញ្ញាទីម្កុង្ហសឺខែវ ឆ្នំ១៩៤៩។ ការផ្តន្ទាពោសោំង្ពនេះពាក់
េ័នន
ធ ឹង្ការម្រហារជី វិតពម្ៅម្រេ័នត
ធ ុលាការពៅទូោង្
ំ ម្រពទសពលើអក
ន ោំង្ឡាយ្ខដ្លរររពន្ទេះសនែត់ថាជាអនកម្រឆ្ំង្
នឹង្រររែលួន រួរោំង្រុរស ស្តសតី និង្កុម្នរជាង្ ១២ ០០០ ន្ទក់ ខដ្លម្តូវបានពេពធវើោរុែករែ និង្សម្នលរ់ពៅកនុង្រនាីរ
សនតិសុែស-២១ (ទួលខសលង្) ពៅកណ្ត
ត លរាជធានីភ្ំពន េញ ការដាក់កនុង្រនាីរឃុំឃង្
ំ ពដាយ្ែុសច្បារ់ពលើរុេល
គ ខដ្លពេ
សនែត់ថាជាខ្ែង្
ំ ពៅកនុង្រនាីរសនតិសុែពៅទូោង្
ំ ម្រពទសករពជា
ុ ការដាក់ម្រជាជនឲ្យពៅជាោសករពៅតារការដាឋន និង្
សហករែ៍ពៅទូោង្
ំ ម្រពទស

ការពរៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ពដាយ្រង្ខំ

និង្ការរង្ខំឲ្យរួរដ្ំពែកកនុង្ររិរទថ្នការពរៀរ

អាពាហ៍េិពាហ៍ពដាយ្រង្ខំ ការពធវើទុករ
ខ ុកពរនញពលើេុទធសាសនិកជន និង្សហេរន៍ចារ ក៏ដ្ូច្បជាអតីតរស្តនតីរររសា
ធារែៈរដ្ឋខែែរ និង្យ្ុទធន្ទការម្រល័យ្េូជសាសន៍សំពៅម្រឆ្ំង្នឹង្ជាតិេនាពុ វៀតណ្តរខដ្លតាំង្ទីលំពៅយ្ូររកពហើយ្
ពៅកនុង្ម្រពទសករពជា
ុ ។
ពៅម្ករថ្នអង្គជំនុំជម្រេះតុលាការកំេូលបានតរកល់ការរកពឃើញជាពម្ច្បើនខដ្លពធវើព ើង្ពដាយ្ពៅម្ករថ្នអង្គជំនុំជម្រេះ
សាលដ្ំដ្ូង្ពៅកនុង្សាលម្ករលរអិតយ៉ាង្លអិតលអន់ររស់េួកពេ ខដ្លម្ននច្បំនួនរហូតដ្ល់ពៅ ៣៩០០ ទំេ័រជាភាសា
ខែែរ។ សាលដ្ីការែតឹង្សាទុកថ្ខ ងៃពនេះ និង្សាលម្ករអង្គជំនុំជម្រេះសាលាដ្ំរូង្ ម្ននការរកពឃើញជាពម្ច្បើនអំេីជពម្ៅ
និង្ទំហំថ្នឧម្កិដ្ក
ឋ រែខដ្លម្រម្េឹតពត ដាយ្រររខែែរម្កហរេី ឆ្នំ១៩៧៥ ដ្ល់ឆ្នំ១៩៧៩។ ពរដ្ឹកន្ទំរកសកុរយ្
ែុ និសក
ត រពជា
ុ
រួរោំង្ ពែៀវ សំផ្ន បានហារឃត់ការម្រតិរតតិសាសន្ទោំង្អស់ បានជពរលៀសម្រជាជនពច្បញេីទីម្កុង្ និង្ទីម្រជុំជន
ន្ទន្ទររស់ម្រពទសករពជា
ុ និង្បានដាក់ម្រជាជនររស់ែួ ន
ល ឲ្យពៅជាោសករ បានលុររំបាត់លុយ្ និង្ផ្ារ និង្ បាន
ដាក់ម្រជាជនជាសរូហភាេពដាយ្រង្ខំ។

រររពនេះបានេាយររំខរកច្បំែង្ម្េួសារខររម្រថ្េែី

ពដាយ្បានរង្ខំ

រនុសសរិនសាគល់គ្ននឲ្យពរៀរអាពាហ៍េិពាហ៍នឹង្គ្នែ និង្រួររស់ជារួយ្គ្ននពម្ការការេំរារកំខហង្ថ្នការសង្សឹក។ រររ
ពនេះបានសម្នលរ់េលរដ្ឋសូត
ល ម្តង្់រារ់រុឺនន្ទក់ឥតរង្អង្់។

ពៅកនុង្កិច្បចែិតែំម្រឹង្ខម្រង្ដ្៏ែុសឆ្គង្ពដ្ើរបីរពង្កើតជាឋានសួេ៌កសិករែ

វាបានចាត់រនុសសរារ់លានន្ទក់ឲ្យពធវើការពលើ

េពម្ម្នង្ដាំដ្ុេះម្សូវ និង្ម្រេ័នធា
ធ រាសាស្តសតខដ្លេិបាកអនុវតតពៅបាន។ ម្រជាជនភាេពម្ច្បើនរិនម្ននអាហារម្េរ់ម្គ្នន់
និង្រិនបានទទួលជំនួយ្ខផ្នកពវជជសាស្តសដម្តឹរម្តូវ

ពហើយ្រនុសសរារ់ខសនន្ទក់បានសាលរ់ពដាយ្សារកង្វេះអាហារូរតថរភ

និង្ការហត់ពនឿយ្ខដ្លពជៀសរិនអាច្បពច្បៀសបាន។
ទំហំថ្នឧម្កិដ្ក
ឋ រែោង្
ំ ពនេះម្ននទំហំធំពធង្រិនអាច្បវាស់ខវង្បាន។ ពៅច្បំពពាេះរុែឧម្កិដ្ក
ឋ រែខររពនេះ គ្នែនតុលាការណ្ត
អាច្បផ្តល់យ្ុតិធ
ត រ៌ពេញពលញដ្ល់ជនរង្ពម្គ្នេះោំង្អស់ ពហើយ្ក៏រិនអាច្បដាក់អក
ន ខដ្លទទួលែុសម្តូវោំង្អស់ឲ្យទទួល
ែុសម្តូវច្បំពពាេះឧម្កិដ្ក
ឋ រែោង្
ំ ពន្ទេះបានខដ្រ។ រ៉ាុខនតពដាយ្សារការែិតែំម្រឹង្ខម្រង្ររស់សហការីជាតិ និង្ អនតរជាតិជា
ពម្ច្បើន ខដ្លបានែិតែំពធវើការពដ្ើរបីជួយ្ពៅម្ករ និង្តំណ្តង្ភាេីការពារកតី ភាេីអយ្យការ និង្ពដ្ើររែតឹង្រដ្ឋរបពវែី
អស់រយ្ៈពេលជាពម្ច្បើនឆ្នំរកពនេះ

ពទើរម្ននវិធានការយ្ុតិធ
ត រ៌សម្ម្នរ់រនុសសរារ់លានន្ទក់ខដ្លបានទទួលរង្ពម្គ្នេះ

និង្បាត់រង្់ជី វិតពដាយ្សាររររខែែរម្កហរ។
ពៅថ្ងៃម្រវតតិសាស្តសតពនេះ ពយ្ើង្ទទួលសាគល់នូវភាេកាលហានររស់សាកសី និង្ជនរង្ពម្គ្នេះជាពដ្ើររែតឹង្រដ្ឋរបពវែីរារ់
រយ្ន្ទក់ ខដ្លបានពច្បញរកផ្តល់ភ្័សតា
តុ ង្ដ្ល់តុលាការពនេះ។ កនុង្ការពធវើដ្ូពច្បនេះ រនុសសជាពម្ច្បើនម្តូវរំឮកព ើង្ វិញនូវម្េឹតិ ត
ការែ៍ខដ្លពធវើឲ្យេួកពេម្ននការឈឺចារ់ និង្ទុកពខ វទន្ទជាខ្លង្
ំ ។ ជាេិពសស ពយ្ើង្ទទួលសាគល់អក
ន រស់រានម្ននជី វិតេី
អំពេើហឹង្ាផ្លូវពភ្ទ ខដ្លយ្ល់ម្េរផ្តល់ភ្័សតា
តុ ង្ ពហើយ្ម្តូវរំឮកព ើង្ វិញនូវការឈឺចារ់ខដ្លបានរំពលាភ្យ៉ាង្ធៃន់ធរៃ
ដ្ល់ពសច្បកតីថ្ងលងរូន ផ្ទាល់ែួ ន
ល ររស់េួកពេ។ ពរើគ្នែនភាេកាលហានររស់េួកពេពទ ពៅម្ករថ្នតុលាការពនេះនឹង្រិនទទួលបាន
ភ្័សតា
តុ ង្ម្េរ់ម្គ្នន់ខដ្លម្ននសារៈសំខ្ន់កនុង្ការរង្ហាញការេិតោក់ទង្នឹង្ឧម្កិដ្ក
ឋ រែខដ្លបានម្រម្េឹតពត ើង្ពដាយ្ខែែរ
ម្កហរពន្ទេះព ើយ្។
ពយ្ើង្សូរអរេុែច្បំពពាេះម្រជាជនករពជា
ុ ោំង្អស់ សម្ម្នរ់ការច្បូលរួរររស់េួកពេកនុង្កិច្បចដ្ំពែើរការនីតិ វិធី ខដ្លម្នន
ច្បំនួនជាង្ ២៣០ ០០០ ន្ទក់ កនុង្ច្បំពណ្តរេួកពេោំង្ពន្ទេះ បានរកតុលាការពនេះពដាយ្ផ្ទាល់ ពដ្ើរបីតារដានកិច្បចដ្ំពែើ
ការនីតិ វិធីេីសាលសាធារែៈ។
ថ្ងៃពនេះ ពយ្ើង្ក៏ទទួលសាគល់ផ្ង្ខដ្រនូវការែិតែំម្រឹង្ខម្រង្ររស់ម្រជាជនករពជា
ុ និង្ររពទសជាពម្ច្បើនន្ទក់ ខដ្លបានពធវើ
ការពដាយ្រិនពច្បេះពនឿយ្ហត់ ោំង្រុន និង្កនុង្អំ ុង្ពេលដ្ំពែើរការោំង្រូលថ្នតុលាការពនេះ ពដ្ើរបីកំែត់ទីតាង្
ំ រកា
ទុក និង្ វិភាេរញ្ជ ីព្
ែ េះអនកពោសរារ់ពាន់ន្ទក់ កំែត់ពហតុកិច្បចម្រជុំ ការទំន្ទក់ទំនង្ថ្ផ្ាកនុង្ ការពបាេះេុរផ្
ព ាយ្ និង្
រូរងត ខដ្លរពង្កើតព ើង្ពដាយ្អាជាាធរខែែរម្កហរែលួនឯង្។ កំែត់ម្តាសហសរ័យ្ោំង្ពន្ទេះម្តូវបានដ្កម្សង្់ និង្
េឹង្ខផ្អកពលើពដាយ្ម្េរ់ភាេីោង្
ំ អស់។ េួកវាេឺជាម្រភ្េថ្នភ្័សតា
តុ ង្ម្ននតថ្រលរិនអាច្បេែន្ទបាន ខដ្លតុលាការពនេះ
អាច្បេឹង្ខផ្អកពដាយ្សុវតថិភាេកនុង្កិច្បចែិតែំម្រឹង្ខម្រង្ររស់ែួ ន
ល ពដ្ើរបីរង្ហាញការេិតអំេីឧម្កិដ្ក
ឋ រែខដ្លម្ននការពរៀរច្បំ

ពដាយ្ពច្បតន្ទ និង្ជាម្រេ័នរធ រស់ថានក់ដ្ឹកន្ទំថ្នរររខែែរម្កហរ។ ភ្័សតា
តុ ង្សហសរ័យ្ពន្ទេះ េឺជាឧរសេគខដ្លរិន
អាច្បកាត់ថ្ងលបានច្បំពពាេះអនកោំង្ឡាយ្ណ្តខដ្លថ្ងៃណ្តរួយ្អាច្បខសវង្រកការកាត់រនថយ្ទំហំ

និង្លកខែៈជាម្រេ័នថ្ធ ន

ឧម្កិដ្ក
ឋ រែោង្
ំ ពន្ទេះ។ សាលដ្ីកាសាថេរថ្ងៃពនេះ និង្សាលម្ករពផ្សង្ពទៀតកនុង្ពរឿង្កតីពនេះ និង្ពៅកនុង្សំែំពុ រឿង្រុនៗ
ររស់វា េឺសំែំពុ រឿង្ ០០២/០១ និង្សំែំពុ រឿង្ ០០១ នឹង្ឈរជាពរៀង្រហូតពធវើជាកំខេង្ម្រឆ្ំង្នឹង្ពសើព រីនិយ្រ។
តុលាការពនេះបានរួរច្បំខែកខដ្លរិនអាច្បកាត់ថ្ងលបានដ្ល់កិច្បចែិតែំម្រឹង្ខម្រង្ជាសកល

កនុង្ការម្រយ្ុទធម្រឆ្ំង្នឹង្

និទែឌភាេច្បំពពាេះឧម្កិដ្ក
ឋ រែម្ទង្់ម្ោយ្ធំដ្៏ពឃរពៅ។ វាបានេម្ង្ឹង្ការពគ្នរេនីតិរដ្ឋពៅករពជា
ុ និង្បានជួយ្េាបាល
ររួសេីអតីតកាល ខដ្លអនុញ្ញាតឲ្យម្រជាជនថ្នម្រពទសពនេះសំ ឹង្ពឆ្ពេះពៅអន្ទេតម្រករពដាយ្សុទិដ្ិន
ឋ ិយ្រ។ វាបាន
េម្ង្ឹង្ពគ្នលការែ៍ខដ្លថា អនកោំង្ឡាយ្ខដ្លទទួលែុសម្តូវច្បំពពាេះអំពេើពឃរពៅ រិនអាច្បពេច្បផ្ុតេីយ្ុតិធ
ត រ៌ជា
ពរៀង្រហូតបានព ើយ្ ពហើយ្នឹង្ម្តូវដាក់ឲ្យទទួលែុសម្តូវ៕

