
 

ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧ 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របេេ់ហព្រះរាជអាជ្ញា អន្តរជ្ញតិេតីរីេំណ ំសរឿង០០៣ 

នៅថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧ សហព្រះរាជអាជ្ញា ជ្ញតិ និងអនតរជ្ញតិ បានដាក់ដីកាសននិដាា នស្ថា រររបស់ែលួន 

កនុងសាំណ ាំនរឿង០០៣ ពាក់រ័នធនឹងកិច្ចនស ៊ើបសួរន ៊ើ មាស ម ត។ ដីកាសននិដាា នស្ថា ររព្តូវបាននច្ញនដាយសហព្រះ

រាជអាជ្ញា នៅនរ បិទកិច្ចនស ៊ើបសួរ នដាយនសន៊ើឲ្យសហនៅព្កមនស ៊ើបអនងេតបញ្ជូនជនព្តូវនោទនៅជាំន ាំជព្មះ ឬ

ន ៊ើកខ ងការនោទព្បកាន់។ នៅកនុងសាំណ ាំនរឿង០០៣ សហព្រះរាជអាជ្ញា ទាំងរីរបានដាក់ដីកាសននិដាា នស្ថា ររ

ដាច់្នដាយខែករីគ្នន  នដាយឆលះុបញ្ច ាំងទសសនៈែ សគ្នន អាំរីថានត៊ើសហនៅព្កមនស ៊ើបអនងេតព្តូវនច្ញដីកាបញ្ជូន

នរឿងនៅជាំន ាំជព្មះព្បឆ្ាំងនឹង មាស ម ត ខដរឬយ៉ា ងណា។  

 វិននថ្ៃក្កនុង អវវវតវក ខច្ងថា នទះបីជ្ញដីកាសននិដាា នស្ថា រររបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា ព្តូវបានដាក់ជ្ញការសមាៃ ត់

ក៏នដាយ ក៏សហព្រះរាជអាជ្ញា  អាច្បនញ្ចញនូវនសច្កតីសនងេបអាំរីនគ្ន បាំណងថ្ននសច្កតីសននិដាា នរបស់ែលួនជូន

ស្ថនរណជនបានខដរ។ នដ៊ើមបីជ្ញព្បនយជនថ៍្នតមាល ភារដ ់ស្ថនរណជន សហព្រះរាជអាជ្ញា អនតរជ្ញតិ សូម

ៃត ់ជូននូវនសច្កតីសនងេបរ័ត៌មានដូច្ខាងនព្កាមខដ មាននៅកនុងដីកាសននិដាា នស្ថា រររបស់ែលួន ទកទ់ងនឹងកិច្ច

នស ៊ើបសួរកនុងសាំណ ាំនរឿង មាស ម ត។ សូមអនកអានព្ជ្ញបថា នសច្កដីសនងេបខាងនព្កាមននះ មិនរាប់បញ្ជូ នូវទ

សសនៈរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា ជ្ញតិ (ខដ ព្តូវបានសនងេបនៅកនុងនសច្កតីសនងេបជ្ញស្ថនរណៈដាច់្នដាយ

ខែក) និងនមនវីការពារកដី នហ៊ើយក៏មិនខមនមាននច្តនាឆលះុបញ្ច ាំងអាំរីទសសនៈរបស់សហនៅព្កមនស ៊ើបអនងេត

ខដរ នដាយស្ថររួកគ្នត់នឹងន្វ៊ើការកាំណត់ន ៊ើបញ្ា ទាំងអស់ននះនដាយរួកគ្នត់ផ្ទក្  ់។  

នរ ននះ ដីកាសននិដាា នស្ថា រររបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា  បានដាក់នហ៊ើយ។  



នមនវីការពារកតី មាស ម ត នឹងមានឱកាសនឆល៊ើយតបនៅនឹងដីកាសននិដាា នទាំងននះជ្ញមួយនឹងទសសនៈរបសែ់លួន

អាំរីច្ាប់ និងភ័សតតុាង។ បនាក្ ប់មក វាអាព្ស័យន ៊ើសហនៅព្កមនស ៊ើបអនងេតខដ នឹងព្តូវសនព្មច្ថានត៊ើ មាស 

ម ត ព្តូវដាក់ឲ្យសាិតនៅនព្កាមយ តាត ្ិការប គ្គ របស់ អវវវតវក ឬយ៉ា ងណា និងថានត៊ើការនស ៊ើបអនងេតននះបាន

បង្ហា ញឲ្យន ៊ើញអាំរីការទទួ ែ សព្តូវរបស់គ្នត់ ច្ាំនពាះឧព្កិដាកមមនានាខដ សាិតនៅកនុងយ តាត ្ិការរបស់ អវវវ

តវក ដ ់បទដាា នខដ តព្មូវនដ៊ើមបីនោទព្បកាន់គ្នត់ និងបញ្ជូនែលួនគ្នត់នៅជាំន ាំជព្មះ ឬយ៉ា ងណា។ ដូច្គ្នន នៅនឹង

ជនព្តូវនោទ និងជនជ្ញប់នោទទាំងអស់នៅ អវវវតវក ខដរ មាស ម ត នៅខតរកាការសនមតថាគ្នម ននទសដខដ 

ខដ វានឹងព្តូវអស់ ខតនៅនរ ណាខដ រិរ ទធភាររបស់គ្នត់ព្តូវបានរកន ៊ើញនៅនរ សវនាការ និងព្តូវបាន

តមេ ់តាមរយៈបណត ឹងស្ថទ កេណាមួយប៉ា នណាណ ះ។ 

យ តាត ្ិការប គ្គ  

ដីកាសននិដាា នស្ថា រររបសស់ហព្រះរាជអាជ្ញា អនតរជ្ញតិអះអាងថា មានភ័សតតុាងបញ្ជ ក់ថា មាស ម ត គឺ្ទាំងជ្ញ 

“នមដឹកនាាំជ្ញន់ែពស់”ៃង និងទាំងជ្ញជនមាន ក់កនុងច្ាំនណាមជនទាំងឡាយខដ  “ទទួ ែ សព្តូវែពស់បាំៃ ត” ថ្នរបប

កមពជុ្ញព្បជ្ញ្ិបនតយយច្ាំនពាះឧព្កិដាកមមនានាខដ បានព្បព្រឹតតនៅច្ននាល ះថ្ងៃទី១៧ ខែនមស្ថ ឆ្ន ាំ១៩៧៥ និងថ្ងៃទី៦ 

ខែមករា ឆ្ន ាំ១៩៧៩ ខដ សាិតនៅកនុងនិយមន័យថ្នច្ាប់ អវវវតវក ដូនច្នះ គឺ្សាិតនព្កាមយ តាត ្ិការប គ្គ របស់ 

អវវវតវក។  

ដីកាសននិដាា នច្ងអ ុបង្ហា ញថា នៅកនុងរបបកមពជុ្ញព្បជ្ញ្ិបនតយយ មាស ម ត បានកាន់ម ែតាំខណងនយន និង

ននយបាយថាន ក់ែពស់ជ្ញនព្ច្៊ើន ទាំងនៅថាន ក់ជ្ញតិនិងថាន ក់តាំបន់ ខដ បានន្វ៊ើឲ្យគ្នត់កាល យជ្ញនមដឹកនាាំជ្ញន់ែពស់ និង

ជ្ញជនដ៏មានអាំណាច្មាន ក់ថ្នរបបននះ។ មាស ម ត បានន្វ៊ើជ្ញនមបញ្ជ ការជ្ញន់ែពស់នយនរួច្ជ្ញនព្សច្កនុងខែនម

ស្ថ ឆ្ន ាំ១៩៧៥ នរ ខែមរព្កហមនែ៊ើងកាន់អាំណាច្។ នៅកនុងអាំែុងនរ ថ្នរបបននះ គ្នត់ព្តូវបានតាំនែ៊ើងម ែ

តាំខណងខៃនកនយន និងននយបាយកាន់ខតែពស់ខងមនទៀត។ មាស ម ត បាននព្ប៊ើព្បាស់នូវសិទធិអាំណាច្រីតួនាទីដ៏

មានឥទធិរ ខដ កាន់ខតនក៊ើននែ៊ើងននះ នដ៊ើមបីអន វតតឧព្កិដាកមមដូច្បាននរៀបរាប់នៅកនុងដីកាសននិដាា នរបស់សហ

ព្រះរាជអាជ្ញា អនតរជ្ញតិ។ 

ោប់រីឆ្ន ាំ១៩៧៥-១៩៧៩ មាស ម ត គឺ្ជ្ញន ខាកងរ ា្ំ ១៦៤ ខដ ជ្ញកងរ ា្ំដ៏ ា្ំជ្ញងនគ្នៅកនុងកងទ័រ

បដិវតតន៍កមពជុ្ញ។ កងរ ា្ំ ១៦៤ មានទ័ររហូតដ ់ ១០,០០០នាក់ និងរួមបញ្ចូ ទាំងកងទ័រនជ៊ើងទឹករបស់កមពុ

ជ្ញព្បជ្ញ្ិបនតយយ។ កនុងនរ ដាំណា គ្នន  មាស ម ត កាន់ម ែតាំខណងជ្ញន ខាតាំបន់សវយ័តកាំរង់នស្ថម ខដ 



មានជនស ីវិ រី៨០០០-៩០០០នាក់ សាិតនៅនព្កាមសិទធិអាំណាច្របស់គ្នត់ផ្ទក្  ់។ នព្កាយមកនទៀត នៅកនុង

អាំែុងនរ ថ្នការនបាសសមាអ តថ្ៃក្កនុងរបស់កមពជុ្ញព្បជ្ញ្ិបនតយយ មាស ម ត ក៏ព្តូវបានៃត ់សិទធិអាំណាច្ន ៊ើ

តាំបន់យ៉ា ង ា្ំថ្នតាំបន់សវយ័ត ៥០៥ (នែព្តព្កនច្ះ)។ នៅថាន ក់ជ្ញតិវិញ មាស ម ត ព្តូវបានខតងតាាំងកនុងគ្ណៈ

មជឈិម បកក។ បនាក្ ប់មកកនុងឆ្ន ាំ១៩៧៨ គ្នត់បានកាល យជ្ញអន ន ខាថ្នអគ្គបញ្ជ ការកងទ័របដិវតតកមពជុ្ញ ខដ 

ជ្ញម ែតាំខណងនយនដ៏សាំខាន់បាំៃ តមួយនៅកនុងកមពជុ្ញព្បជ្ញ្ិបនតយយ ខដ មានសិទធិអាំណាច្នច្ញបញ្ជ ដ ់

អងគភារកងទ័របដិវតតន៍កមពជុ្ញទាំងអស់នៅទូទាំងព្បនទសទាំងមូ ។ តាមទសសនៈរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា អនតរ

ជ្ញតិ នដាយស្ថរឋាននតរសកតិកនុងជួរកងទ័រនិងននយបាយរបស់គ្នត់ មាស ម ត គឺ្ជ្ញមន សសមាន ក់កនុងច្ាំនណាមក

មាម ភិបា ដ៏មានអាំណាច្ និងមានឥទធិរ បាំៃ ត ឬ “នមដឹកនាាំជ្ញន់ែពស់” ខដ សាិតនៅន ៊ើកាំរូ ថ្នឋានាន ព្កម 

បកក។ 

ដីកាសននិដាា នរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា អនតរជ្ញតិក៏បានអះអាងៃងខដរថា មាស ម ត គឺ្ជ្ញប គ្គ មាន ក់ខដ សាិត

កនុងច្ាំនណាមប គ្គ ថ្ន “ជនទាំងឡាយខដ ទទួ ែ សព្តូវែពស់បាំៃ ត” ច្ាំនពាះឧព្កិដាកមមខដ បានព្បព្រឹតតនៅកនុង

កមពជុ្ញព្បជ្ញ្ិបនតយយ។ ម ែតាំខណងថ្នការទទួ ែ សព្តូវរបស់ មាស ម ត បានៃត ់នូវ ទធភារឲ្យគ្នត់អាច្ន្វ៊ើ

ការរួមច្ាំខណកជ្ញដ ាំកាំភួនច្ាំនពាះឧព្កិដាកមមខដ បានព្បព្រឹតតព្បឆ្ាំងនឹងព្បជជនស ីវិ កមពជុ្ញ ប គ្គ ិកនយនថ្ន

កងទ័របដិវតតន៍កមពជុ្ញរាប់ពាន់នាក់ និងជនបរនទស ជ្ញរិនសសគឺ្ជនជ្ញតិនវៀតណាម និងថ្ង។ 

សហព្រះរាជអាជ្ញា អនតរជ្ញតិក៏បានន ៊ើកអាំរីការព្រួយបារមភថានត៊ើ ការបញ្ជូន មាស ម ត នៅជាំន ាំជព្មះនឹងនាាំឲ្យ

មានៃ ប៉ាះពា ់យ៉ា ងណាននាះៃងខដរ កនុងការ “ខសវងរកយ តតិ្ម៌ និងៃសះៃាជ្ញតិ នសារភារ សនតិភារ និងសនតិ

ស ែជ្ញតិ”។ សហព្រះរាជអាជ្ញា អនតរជ្ញតិបានកត់សាំគ្ន ់ថា ការកាត់នទស និងការៃតនាក្ នទសដាក់រនធនាគ្នរ

មួយជ ីវិតខដ បានដាក់នៅកនុងសាំណ ាំនរឿង០០១(ព្បឆ្ាំងនឹង កាាំង នហេកអា៊ា វ នៅ ឌ ច្) និងសាំណ ាំនរឿង០០២/០១ 

(ព្បឆ្ាំងនឹង នួន ជ្ញ និងនែៀវ សាំៃន) មិនមានអន ភារអវិជជមាននៅន ៊ើការៃសះៃាជ្ញតិ នសារភារ សនតិភារ ឬ

សនតិស ែជ្ញតិនែ៊ើយ ប៉ា ខនតៃក្យុនៅវិញព្តូវបាននកាតសរនស៊ើរជ្ញញឹកញាប់ច្ាំនពាះអន ភារជ្ញ វិជជមានជ្ញនព្ច្៊ើនរបស់

វា រួមទាំងការៃត ់ជូនដ ់ជនរងនព្គ្នះថ្នរបបខែមរព្កហមនៅកមពជុ្ញ នូវវិននការយ តតិ្ម៌ែលះៗៃងខដរ។ ជ្ញង

ននះនទៀត គ្នម នព្បតិកមមអវិជជមានរីស្ថនរណជនច្ាំនពាះការបង្ហា ញ មាស ម ត និងជនសងស័យដថ្ទនទៀតខដ 

ព្តូវបានដាក់ឲ្យសាិតនព្កាមកិច្ចនស ៊ើបសួរកនុងសាំណ ាំនរឿង០០៣ និង០០៤ ននាះនែ៊ើយ។  



សហព្រះរាជអាជ្ញា អនតរជ្ញតិនជឿថា ដីកាបញ្ជូនែលួន មាស ម ត នៅជាំន ាំជព្មះ នឹងមិនប៉ាះពា ់ដ ់ការៃសះៃា

ជ្ញតិ នសារភារ សនតិភារ ឬ សនតិស ែជ្ញតិនៅកមពជុ្ញនែ៊ើយ។ ៃក្យុមកវិញ នយ៊ើងនជឿថា កិច្ចែិតែាំព្បឹងខព្បងនដ៊ើមបី

ដាក់ឲ្យនមដឹកនាាំជ្ញន់ែពសថ់្នកមពជុ្ញព្បជ្ញ្ិបនតយយ ឲ្យទទួ ែ សព្តូវច្ាំនពាះឧព្កិដាកមមដ៏រង្ហគ  ច្ាំនពាះសកមមភារ

របស់រួកនគ្ នឹងបនងេ៊ើនទាំន កចិ្តតស្ថនរណជនឲ្យមានជាំននឿយ៉ា ងម តមាាំថា ប គ្គ ដ៏មានឥទធរ មិនអាច្នគ្ច្នវះ

ជ្ញនរៀងរហូតរីការទទួ ែ សព្តូវច្ាំនពាះឧព្កិដាកមមនានានែ៊ើយ និងថាយ តតិ្ម៌នឹងព្តូវសនព្មច្បាន។ 

ការទទួ ែ សព្តូវខៃនកព្រហមទណឌ  

នៅកនុងដីកាសននិដាា នស្ថា រររបស់ែលួន សហព្រះរាជអាជ្ញា អនតរជ្ញតិបានៃត ់ការវិភាគ្នៅន ៊ើភ័សតតុាងនានាខដ 

ព្បមូ បាននៅកនុងនរ នស ៊ើបសួរ និងការរនយ ់មួយទក់ទងនឹងមូ នហត  ខដ នប៊ើតាមទសសនៈរបស់គ្នត់ ថា

នហត អវីបានជ្ញវាបានកាំណត់អាំរីការទទួ ែ សព្តូវរបស់ មាស ម ត ច្ាំនពាះឧព្កិដាកមម្ ៃន់្ៃរនានាខដ សាិតនៅ

នព្កាមយ តាត ្ិការរបស់ អវវវតវក នៅនឹងបទដាា នោាំបាច់្ខដ ព្តូវនាាំែលួនគ្នត់នៅជាំន ាំជព្មះ។ 

សហព្រះរាជអាជ្ញា អនតរជ្ញតិន ៊ើកទែហីករណ៍ថា មាស ម ត គួ្រព្តូវបញ្ជូនែលួននៅជាំន ាំជព្មះ និងកាត់នសច្កតីច្ាំនពាះ

បទព្ប ័យរូជស្ថសន៍ន ៊ើព្កុមជនជ្ញតិនវៀតណាម នៅកនុងព្បនទសកមពជុ្ញ ច្ាំនពាះឧព្កិដាកមមព្បឆ្ាំងមន សសជ្ញតិ 

កនុងរូបភារជ្ញអាំនរ៊ើមន សសឃាត ការសមាល ប់រង្ហគ   ការន្វ៊ើឲ្យនៅជ្ញទសករ ការដាក់កនុងមនក្ីរ  ាំឃាាំង ការន្វ៊ើ

ទរ ណកមម ការន្វ៊ើទ កេម កនមនញ និងអាំនរ៊ើអមន សស្ម៌នៃសងៗនទៀត (ជ្ញរិនសស ការព្បព្រឹតតនដាយអមន សស្ម៌ 

ការន្វ៊ើឲ្យបាត់ែលួននដាយបងេាំ អាពាហ៍រិពាហ៍នដាយបងេាំ និងការរំនោភនសរសនាវៈនៅកនុងបរិបទថ្នអាពាហ៍រិពា

ហន៍ដាយបងេាំ) និងការបាំពារបាំពានយ៉ា ង្ៃន់្ៃរនៅន ៊ើអន សញ្ា ទីព្កុងហសឺខណវឆ្ន ាំ១៩៤៩។ 

កិច្ចនស ៊ើបសួរខដ នផ្ទដ តនៅន ៊ើតួនាទីរបស់ មាស ម ត នៅកនុងការនបាសសមាអ តរបស់ បកក ជ្ញច្មបងគឺ្នៅន ៊ើ 

កងរ ា្ំថ្នកងទ័របដិវតតន៍កមពជុ្ញ រួមទាំងកងរ ា្ំរបស់គ្នត់ផ្ទក្  ់ គឺ្កងរ ា្ំ ១៦៤ និងកងរ ា្ំ ១១៧ 

ខដ មានមូ ដាា ននៅកនុងតាំបន់ ៥០៥ មនក្ីសនតិស ែច្ាំនួនរីរ និងទីតាាំងការដាា ន នហ៊ើយនឹងតាំបន់បងេបនងេ៊ើនៃ 

កសិកមមជ្ញនព្ច្៊ើនកខនលងនៅតាំបន់សវយ័តកាំរង់នស្ថម ព្រមទាំងឧព្កិដាកមមខដ បានព្បព្រឹតតព្បឆ្ាំងជនទាំងឡាយ

ខដ នគ្បានោប់ែលួនរីសម ព្ទ និងរីនកាះនានាខដ បានទមទរនដាយកមពជុ្ញព្បជ្ញ្ិបនតយយ។ កិច្ចនស ៊ើបសួរ

ខដ បានបនងេ៊ើតនែ៊ើងនូវភ័សតតុាងខដ គួ្រឲ្យនជឿជ្ញក់បានថា មាស ម ត បានអន ញ្ា តឲ្យមានការបញ្ជូនែលួនជន

រងនព្គ្នះរបស់គ្នត់ជ្ញនព្ច្៊ើន នៅកាន់មនក្ីរសនតិស ែ ា្ំជ្ញងនគ្ និងដ៏អនស្ថច្បាំៃ តរបស់កមពជុ្ញព្បជ្ញ្ិបនតយយ គឺ្ 

ស-២១ នៅភនាំនរញ ខដ នគ្បានដឹងឮថារួកគ្នត់ព្តូវបាន  ាំឃាាំងកនុង កេែណឌ ដ៏អមន សស្ម៌ ន្វ៊ើទរ ណកមម 



និងសមាល ប់នោ ។ ឧព្កិដាកមមរបស់ មាស ម ត មិនខមននៅដាច់្ឆ្ៃ យរីនគ្ ឬក៏មិនជ្ញប់ទក់ទងគ្នន ននាះខដរ ប៉ា ខនត 

វាគ្ឺជ្ញឧព្កិដាកមមខដ បាននក៊ើតនែ៊ើងជ្ញបនតបនាក្ ប់នៅទូទាំងងិរនវោថ្នកមពជុ្ញព្បជ្ញ្ិបនតយយទាំងមូ  ខដ ជ្ញ

ខៃនកថ្នការន្វ៊ើទ កេប កនមនញជ្ញព្បរ័នធនៅន ៊ើព្បជ្ញជន។   

1. ការនបាសសមាអ តកងរ ា្ំ ១៦៤៖ មាស ម ត បានអន មតិ និងបានអន វតតនគ្ន ននយបាយ បកក 

នដ៊ើមបនីបាសសមាអ តអនកខដ នគ្នៅថា “ខាម ាំង” រីកនុងជួរថ្នកងទ័របដិវតតន៍កមពជុ្ញ នដាយការអន វតតការ

នបាសសមាអ តជ្ញព្បរ័នធន ៊ើកងរ ា្ំ ១៦៤ របស់ែលួនឯងផ្ទក្  ់ តាមរយៈការកាំណត់អតតសញ្ា ណ ការ

ោប់ែលួន ការ  ាំឃាាំង ការន្វ៊ើឲ្យនៅជ្ញទសសករ និងការសមាល ប់កមាម ភិបា ជ្ញនព្ច្៊ើនខដ នគ្សងស័យ

ថា មិននស្ថម ះព្តង់ច្ាំនពាះនមដឹកនាាំ បកក។ មាស ម ត ជ្ញអនកខដ បាននម៊ើ ការែ សព្តូវន ៊ើការដាក់កនុង

មនក្ីរ  ាំឃាាំងថ្នជនរងនព្គ្នះជ្ញនព្ច្៊ើននាក់នៅកនុងមនក្ីរ  ាំឃាាំងរបស់ែលួនផ្ទក្  ់ថ្នកងរ ា្ំ ១៦៤ រួមទាំង

អនកនៅវតតឥនក្ញ្ា នកនុងទីព្កុងកាំរង់នស្ថម វតតទឹកស្ថប និងសក្ឹងហាវ និងបានព្បគ្ ់ប គ្គ ិកកងរ ា្ំ 

១៦៤ យ៉ា ងនហាច្ណាស់ច្ាំនួន ៦៧នាក់ នៅឲ្យមនក្ីរស-២១។ អនកដថ្ទជ្ញនព្ច្៊ើននទៀតព្តូវបានន្វ៊ើឲ្យនៅ

ជ្ញទសករនៅតាមការដាា នជ្ញនព្ច្៊ើននៅកនុងតាំបន់សវយ័តកាំរង់នស្ថម។  

2. មនក្ីរសនតិស ែវតតឥនក្ញ្ា ន គឺ្ជ្ញមនក្ីរ  ាំឃាាំងមួយខដ បានន្វ៊ើព្បតិបតតិការនដាយកងរ ា្ំ ១៦៤ ខដ 

មានទីតាាំងសាិតនៅច្មាៃ យព្បខហ រីរគី្ែូខម៉ាព្តរីទីស្ថន ក់ការកងរ ា្ំ និងៃក្ះរបស់ មាស ម ត នៅកនុង

ព្កុងកាំរង់នស្ថម។ អតីតវតតននះព្តូវបាននគ្នព្ប៊ើជ្ញមនក្ីរ  ាំឃាាំង ខដ មាន កេណៈដ៏អមន សស្ម៌បាំៃ ត 

ការន្វ៊ើទរ ណកមមនិងការសមាល ប់។ មានអនកនទសែលះមិនព្តូវបាននគ្សមាល ប់នៅនឹងកខនលងនទ ខតៃក្យុនៅ

 វិញព្តូវបានបញ្ជូននៅមនក្ីរសនតិស ែស-២១ នដ៊ើមបីន្វ៊ើទរ ណកមមបខនាម និងសមាល ប់នោ ។ 

3. មនក្ីរសនតិស ែទឹកស្ថប គឺ្ជ្ញគ្ កទីរីរនៅកនុងតាំបន់សវយ័តកាំរង់នស្ថម ខដ  មាស ម ត និងអនកនៅនព្កាម

បង្ហគ ប់របស់គ្នត់បានដាក់ទណឌ កមមដ ់អនកខដ នម៊ើ ន ៊ើញថាជ្ញ“ខាម ាំង”ថ្នរដាកមពជុ្ញព្បជ្ញ្ិបនតយយ។ 

ប គ្គ ិកនយន និងព្បជ្ញជនស ីវិ  ព្តូវបាននគ្ដាក់ឲ្យនៅជ្ញទសករនៅកនុងសហករណ៍ជិតខាងននាះ 

អតីតមន្តនតីរដាការ  ន់ ន ់ និងរួកជនបរនទសខដ ព្តូវបានោប់ែលួននៅតាមសម ព្ទ ព្តូវបានដាក់កនុង

មនក្ីរ  ាំឃាាំង សាិតនៅនព្កាម កេែណឌ អមន សស្ម៌ ការន្វ៊ើទរ ណកមម និងព្តូវបានសមាល ប់នោ ។ ជន

រងនព្គ្នះជ្ញនព្ច្៊ើនខដ បានយកនៅកាន់ទឹកស្ថបគឺ្ព្តូវបានសមាល ប់នោ នៅនរ នៅដ ់កខនលងននាះ។ 



ស្ថកសររាប់រយនាក់ព្តូវបាននគ្ន ៊ើញនៅទីជិតខាងមនក្ីរសនតិស ែននាះ នៅនព្កាយរបបកមពជុ្ញព្បជ្ញ្ិ

បនតយយ ខដ ជ្ញនព្ច្៊ើនបានកប់នៅកនុងរនដដ រាក់ៗនៅនព្កាមនដ៊ើមទ នរន និងនដ៊ើមស្ថវមា៉ា វ។  

4. ការដាា នរ កមមនៅសក្ឹងហាវ៖ គឺ្ជ្ញបណដុ ាំការដាា នរ កមម និងឧបករណ៍សព្មួ ពាក់រ័នធ ខដ បាន

ដាំនណ៊ើរការនដាយកងរ ១៦៤ នៅភាគ្ខាងនជ៊ើងថ្នតាំបន់កាំរង់នស្ថម។ នៅតាមទីកខនលងទាំងននះ មាស 

ម ត និងអនកនៅនព្កាមបង្ហគ ប់បានបងេាំរួកទហានរំស្ថយថ្នកងរ ១៦៤ ឲ្យន្វ៊ើការរហូតដ ់បាក់

កមាល ាំងនៅកនុង កេែណឌ អមន សស្ម៌ ខដ មានតថ្មលនសម៊ើនឹងឧព្កិដាកមមព្បឆ្ាំងមនសសជ្ញតិថ្នការន្វ៊ើឲ្យ

នៅជ្ញទសករ។ កមមករទាំងននះបានរស់នៅនព្កាមការគ្ាំរាមកាំខហងជ្ញប់ជ្ញព្បោាំ នដាយការដាក់កនុង

មនក្ីរ  ាំឃាាំង ការន្វ៊ើទរ ណកមម និងការសមាល ប់នោ នៅតាមគ្ កមូ ដាា ន ខដ ជ្ញមនក្ីរសនតិស ែមួយ

កនុងច្ាំនណាមមនក្ីរសនតិស ែដថ្ទនទៀតនៅកាំរង់នស្ថម ឬមួយនៅកនុងករណីែលះនទៀត គឺ្នៅ ស-២១។ 

5. ការដាា នរ កមមនៅតាំបន់រាម៖ គឺ្ជ្ញតាំបន់ៃ ិតកមមកសិៃ ច្មបង នៅនព្កាមការព្តួតព្តារបស់ មាស 

ម ត ខដ រួកទហានរំស្ថយ និងព្បជ្ញជនស ីវិ  ព្តូវបានដាក់ឲ្យនៅជ្ញទសករនៅនព្កាម កេែណឌ

អមន សស្ម៌ កនុងនគ្ន បាំណងនដ៊ើមបីឲ្យន្វ៊ើខព្សច្ាំការសព្មាប់របបកមពជុ្ញព្បជ្ញ្ិបនតយយ និងស្ថងសង់

ព្បរ័នធនព្ស្ថច្ព្សរទឹក(ឧទហរណ៍ ទាំនប់ ខព្រកជីក)។ អនកន្វ៊ើការព្តូវបានោប់ែលួននដាយស្ថរ 

“កាំហ ស” បនតិច្បនក្ួច្ខដ នគ្បាននម៊ើ ន ៊ើញ នហ៊ើយនិង ឬមួយព្តូវបានសមាល ប់នោ នៅទីកខនលង

សមាល ប់មួយនៅខកបរននាះ ឬមនក្ីរសនតិស ែ ស-២១។   

6. ការនបាសមាអ តកងរ ១១៧ និង តាំបន៥់០៥៖ មាស ម ត ព្តូវបានោត់តាាំងនដាយនមដឹកនាាំ បកក ឲ្យ

ទទួ ែ សព្តូវន ៊ើកងរ ១១៧ និង តាំបន៥់០៥ (នែព្តព្កនច្ះ) នៅខែវិច្ឆិកា ឆ្ន ាំ១៩៧៨។ គ្នត់បាន

នបាសសមាអ តកងរ  និងនមដឹកនាាំតាំបន់រីម ន នដាយបានបញ្ជូនរួកននាះភាគ្នព្ច្៊ើននៅកាន់ស-២១ ខដ 

ជ្ញកខនលងរួកគ្នត់ព្តូវបាននគ្ន្វ៊ើទរ ណកមម និងសមាល ប់នោ ។ នព្កាយមក មាស ម ត បានោត់តាាំងនម

បញ្ជ ការកងវរៈនសនា ា្ំថ្នកងរ ១៦៤ របស់គ្នត់ ន្វ៊ើជ្ញន ខាទាំងកងរ  និងតាំបន់ នហ៊ើយបាននាាំ

យកនូវកងទ័រកងរ ១៦៤ នៅកាន់ទីកខនលងននាះ។ កងកមាល ាំងរបស់ មាស ម ត បានបនតនបាសសមាអ ត

រួកថាន ក់នព្កាម រួមមាន ព្បនន  ាំថ្នតាំបន់៥០៥ ព្បជ្ញជនស ីវិ  និងរួកយ ទធជនកងរ ១១៧។ មាស 

ម ត ក៏បានបនតការវាយព្បហារព្ប ័យរូជស្ថសន៍ៃងខដរ ព្បឆ្ាំងនឹងជនជ្ញតិនវៀតណាម នដាយបាន

បញ្ជូនជនជ្ញតិនវៀតណាមខដ បានោប់ែលួននៅព្កនច្ះនៅកាន់ ស-២១។    



7. ការនបាសមាអ តកងរ ថ្នកងទ័របដិវតតកមពជុ្ញដថ្ទនទៀត៖ មាស ម ត បានសព្មបសព្មួ ជ្ញមួយនឹង

អគ្គនសនា្ិការ នមបញ្ជ ការកងរ មជឈិម និងកងវរៈនសនា ា្ំឯករាជ នដ៊ើមបីអន វតតខៃនការឧព្កិដា

នបាសសមាអ តកងទ័របដិវតតកមពជុ្ញ នដាយការោប់ែលួន ការដាក់កនុងមនក្ីរ  ាំឃាាំង ការន្វ៊ើទរ ណកមម និង

ការសមាល ប់សមាជិកកងរ មជឈិម និងកងវរនសនា ា្ំឯករាជយថ្នកងទ័របដិវតតកមពជុ្ញ ខដ ព្តូវបាន      

សងស័យថាជ្ញជនកបត់ ឬនប៊ើរ ាំននាះនទ ថាជ្ញខាម ាំងរបស់ បកក នដាយរ ាំមានកិច្ចដាំនណ៊ើរការនីតិវិ្ីតាម

ច្ាប់ណាមួយនែ៊ើយ។ មាស ម ត បានអន វតតខៃនការននាះនៅតាមការព្បជ ាំនយននានា និងអន វតតវា

នៅកនុងតាំបន់ផ្ទក្  ់ែលួនរបស់គ្នត់។ កនុងឋានៈជ្ញអនកចូ្ រួមច្ាំខណកដ៏សាំខាន់កនុងសហឧព្កិដាកមមរួមននះ 

មាស ម ត មានការទទួ ែ សព្តូវច្ាំនពាះអនកនទសថ្នកងទ័របដិវតតកមពជុ្ញដថ្ទនទៀត ជ្ញង ៤វ៨០០ នាក់ 

បខនាមនៅន ៊ើរួកខដ មករីកងរ  ១៦៤ និង ១១៧ ៃង ខដ ព្តូវបានបញ្ជូននៅកាន់ ស-២១។  

8. ឧព្កិដាកមមខដ បានព្បព្រឹតតព្បឆ្ាំងនឹងរួកជនខដ ព្តូវបានោប់ែលួន នដាយកងទ័រនជ៊ើងទឹកកមពជុ្ញព្បជ្ញ 

្ិបនតយយនៅកនុងសម ព្ទ និងនៅតាមនកាះខដ បានអះអាងនដាយកមពជុ្ញព្បជ្ញ្ិបនតយយ៖ កនុងឋានៈជ្ញ

នមបញ្ជ ការកងទ័រនជ៊ើងទឹកកមពជុ្ញព្បជ្ញ្ិបនតយយ មាស ម ត បានចូ្ រួមយ៉ា ងសកមមនៅកនុងការនផ្ទដ ត

នគ្ន នៅនៅន ៊ើការោប់ែលួន ការដាក់កនុងមនក្ីរ  ាំឃាាំង ការន្វ៊ើទរ ណកមម និងការសមាល ប់ជនរងនព្គ្នះ

រាប់ពាន់នាក់ រួមមាន ជនជ្ញតិនវៀតណាម ថ្ង និងជនបរនទសដថ្ទនទៀត ខដ ព្តូវបានោប់ែលួននៅកនុង

សម ព្ទឆ្ៃ យរីនកាះថ្នព្បនទសកមពជុ្ញ និងនៅន ៊ើនកាះរបស់ែលួន។ ការសមាល ប់បាននក៊ើតនែ៊ើងនៅតាម   

សម ព្ទ ឬនៅតាមនកាះរបស់កមពជុ្ញណាមួយ នៅតាមច្ាំការទ នរន ឬច្ាំការដូងណាមួយ នៅកនុងតាំបន់

សវយ័តកាំរង់នស្ថម ឬមួយក៏នៅមនក្ីរ ស-២១។    

នសកដីសននិដាា នរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា អនតរជ្ញតិ បានអះអាងបខនាមនទៀតថា ភ័សតតុាងបង្ហា ញអាំរីការទទួ ែ ស

ព្តូវខាងព្រហមទណឌ របស់ មាស ម ត ច្ាំនពាះអាពាហ៍រិពាហ៍នដាយបងេាំ និងការរំនោភនសរសនាវៈនៅតាំបន់

សវយ័តកាំរង់នស្ថម និងច្ាំនពាះអាំនរ៊ើព្ប ័យរូជស្ថសន៍ថ្នជនជ្ញតិនវៀតណាម នៅពាសនរញតាំបន់ខដ សាិតនៅ

នព្កាមការព្គ្ប់ព្គ្ងរបស់គ្នត់។  ជ្ញរិនសស ភ័សតតុាងបង្ហា ញថា៖  

1. អាពាហ៍រិពាហ៍នដាយនដាយបងេាំ និងការរំនោភនសរសនាវៈ៖ កនុងតាំបន់សវយ័តកាំរង់នស្ថម មាស ម ត 

និងអនកនព្កាមបង្ហគ ប់របស់គ្នត់បានអន វតតនគ្ន ននយបាយ បកក នដាយបងេាំមន សសឲ្យនរៀបអាពាហ៍ 

រិពាហ៍ និងបងេាំជនរងនព្គ្នះឲ្យរួមសង្ហវ សនៅកនុងអាពាហ៍រិពាហ៍នដាយបងេាំ នដាយរ ាំមានការយ ់ព្រម



នដាយនសរីរបស់រួកនគ្ននាះនែ៊ើយ ខដ បនងេ៊ើតបានជ្ញការរំនោភនសរសនាវៈ។ គូ្ព្សករជ្ញនព្ច្៊ើនមិន

បានទទួ នូវការជូនដាំណឹងជ្ញម នរីការៃស ាំៃគុាំខដ ជិតនក៊ើតមាននែ៊ើងននះនទ ឬបានទទួ ដ៏តិច្តួច្បាំៃ ត 

នហ៊ើយន្តសតីមួយច្ាំនួនព្តូវបានបងេាំឲ្យនរៀបអាពាហ៍រិពាហ៍ជ្ញមួយនឹងប រស ខដ បាននព្ជ៊ើសនរីសនដាយ

របបននះ ខដ ជួនកា ជ្ញយ ទធជនរិការខដ រួកគ្នត់មិននល ប់បានន ៊ើញរីម ន។ មាស ម ត ក៏បានដាក់

ឲ្យអន វតតៃងខដរនូវវិនន ខដ ថាគូ្ព្សករងមីព្តូវរួមដាំខណកជ្ញមួយគ្នន នដ៊ើមបបីនងេ៊ើតកូន។ បនាក្ ប់រីរិ្ី

នរៀបអាពាហ៍រិពាហ៍នដាយបងេាំ “គូ្ព្សករងមី” ជ្ញញឹកញាប់ ព្តូវបានតាមដាននម៊ើ នដាយអនកនៅនព្កាម

បង្ហគ ប់របស់ មាស ម ត នដ៊ើមបីឲ្យព្បាកដថា រួកនគ្បានរួមសង្ហវ សជ្ញមួយគ្នន  ខដ បងេាំឲ្យទាំងប រស 

ទាំងន្តសតីរួមនភទជ្ញមួយគ្នន  នដាយរ ាំមានការយ ់ព្រមនដាយនសរីរបស់ថ្ដគូ្មាន ក់ ឬទាំងរីរនាក់នែ៊ើយ។ 

ការបងេាំឲ្យមន សសពាក់រ័នធកនុងទាំនាក់ទាំនងៃលូវនភទនដាយគ្នម នការយ ់ព្រមនដាយនសរី ឬមិនអាច្ន្វ៊ើបាន 

ព្តូវបានោត់ទ កថាជ្ញអាំនរ៊ើរំនោភនសរសនាវៈ នហ៊ើយនៅកនុងទសសនៈរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា អនតរជ្ញតិ 

មាស ម ត និងអនកនៅនព្កាមបង្ហគ ប់របស់គ្នត់ បានព្បព្រឹតតនូវឧព្កិដាកមមននះ។ 

2. អាំនរ៊ើព្ប ័យរូជស្ថសន៍ន ៊ើជនជ្ញតិនវៀតណាម៖ ថាន ក់ដឹកនាាំ បកក បានោត់ខច្ងឲ្យមានការនបាសមាអ

តព្កុមជ្ញតិរនធនុវៀតណាមឲ្យអស់ទាំងព្សុងរីកមពជុ្ញព្បជ្ញ្ិបនតយយ នដាយជ្ញដាំបូង ភាគ្នព្ច្៊ើនតាមរ

យៈការបញ្ជូនែលួនអនកទាំងននាះឲ្យវិ ព្តែប់នៅកាន់ព្បនទសនវៀតណាមវិញ និងនៅឆ្ន ាំ១៩៧៧ នដាយ

ការសមាល ប់ជនជ្ញតិនវៀតណាមទាំងអស់ខដ នៅនសសស ់កនុងព្បនទសកមពជុ្ញ។ យ ទធនាការថ្នអាំនរ៊ើ

ព្ប ័យរូជស្ថសន៍ នដាយការសមាល ប់នានា រួមមាន ការសមាល ប់អនកននស្ថទស ីវិ ជ្ញនព្ច្៊ើននាក់ និងជន

នភៀសែលួនខដ ព្តូវបានោប់នៅឯសម ព្ទនដាយកងកមាល ាំងនជ៊ើងទឹករបស់ មាស ម ត។ នៅច្ននាល ះឆ្ន ាំ

១៩៧៥ និង ១៩៧៩ មាស ម ត បាននច្ញបញ្ជ ថា អនកនទសនវៀតណាមខដ បានោប់ែលួននៅឯសម ព្ទ

ព្តូវសមាល ប់នោ នៅនឹងកខនលង ឬព្តូវយកមកដីនគ្នក និងបញ្ជូននៅសមាល ប់នោ ។ មិនដូច្ជ្ញរួកអនក

នទសថ្ងននាះនទ ខដ ជីវិតរបស់រួកនគ្នៅនរ ែលះអាច្ព្តូវបានច្រោសព្មាប់កខនលងណាខដ កមពជុ្ញ

ព្បជ្ញ្ិបនតយយនម៊ើ ន ៊ើញថាជ្ញៃ ច្ាំនណញខាងនសដាកិច្ចកនុងការន្វ៊ើដូនោន ះ ការស្ថល ប់យ៉ា ងជ្ញក់ោក់

ខដ បានកាំណត់ឲ្យរួកនវៀតណាមខដ ព្តូវបានោប់ែលួននៅឯសម ព្ទ ឬខដ សាិតនៅនព្កាមការ

ព្គ្ប់ព្គ្ងរបស់ មាស ម ត នៅនែតតព្កនច្ះ បញ្ជ ក់ឲ្យន ៊ើញថា រួកនគ្ព្តូវបានសមាល ប់នដាយស្ថរខតរួក

នគ្ព្គ្នន់ខតជ្ញជនជ្ញតិនវៀតណាមប៉ា នណាណ ះ។ 

  



ដីកាសននិដាា នស្ថា រររបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា អនតរជ្ញតិមានច្ាំនួន ៣២០ ទាំរ័រ ខដ ជ្ញការវិភាគ្ន ៊ើអងគនសច្កដី

អមនដាយកាំណត់សមាគ  ់ច្ ងអតាបទច្ាំនួនជ្ញង ៤២០០ ខដ ន ៊ើកនយងភ័សតតុាងខដ ព្បមូ បាននៅកនុងអាំែុង

ថ្នកិច្ចនស ៊ើបសួរ។ ភ័សតតុាងននះមានច្ាំនួនព្បមាណជ្ញ ៧០០០ ឯកស្ថរ  និងសមាភ រៈនស្ថតទសសន៍ នដាយរួម

បញ្ចូ ទាំងកាំណត់នហត ថ្នការស្ថត ប់ច្នមល៊ើយព្បមាណជ្ញ ១០០០ ឯកស្ថរ, ពាកយស ាំតាាំងែលួនជ្ញនដ៊ើមបណត ឹងរដា

បបនវណីខដ បានដាក់នៅកនុងសាំណ ាំនរឿង០០៣ ព្បមាណជ្ញ ៦៥០ និងឯកស្ថរសហកា  បកក និង កមពជុ្ញ

ព្បជ្ញ្ិបនតយយជ្ញនព្ច្៊ើន បញ្ជីអនកនទស ស-២១ បទសមាភ សន៍របស់មជឈមណឌ  ឯកស្ថរកមពជុ្ញ ព្បតិោរឹកសវ

នាការរីសាំណ ាំនរឿង០០១, ០០២/០១ និង០០២/០២ រូបងត ខៃនទី នសៀវនៅ និងអតាបទសិកាព្ស្ថវព្ជ្ញវជ្ញន់

ែពស់ជ្ញនព្ច្៊ើន។ សហព្រះរាជអាជ្ញា អនតរជ្ញតិមានបាំណងនសន៊ើស ាំឲ្យសហនៅព្កមនស ៊ើបអនងេតដាក់ដីកាសននិដាា ន

ស្ថា រររបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា  និងច្នមល៊ើយតបរបស់នមនវីការពារកតីនៅនឹងស្ថរណាទាំងននាះ ជ្ញស្ថនរណៈ 

នៅនព្កាយនរ មានការនកាស  បសមព្សបនដ៊ើមបីការពារសនតិស ែ និងសិទធិជ្ញឯកជនរបស់ស្ថកសី និងជនរង

នព្គ្នះ។  

សូមរមលឹកច្ាំនពាះអនកអានថា ព្គ្ប់ជនសងស័យ និងជនព្តូវនោទ ឬប គ្គ ខដ បានបញ្ជូននៅជាំន ាំជព្មះទាំងអស់ គឺ្

ព្តូវបានសនមតថាគ្នម ននទស ន ៊ើកខ ងខត និងរហូតទ ់ខតរិរ ទធភាររបស់រួកគ្នត់ព្តូវបានបង្ហា ញសកេីកមមឲ្យ

ហួសរីវិមតិសងស័យនៅកនុងត ោការ និងព្តូវបានតមេ ់នដាយបណដ ឹងស្ថទ កេណាមួយ។ 

  

សព្មាប់រ័ត៌មានបខនាម សូមទក់ទង៖ 

នោកព្សី ហាយ៉ា ត ់អាប៊ា-ូស្ថនែស   នោក ននព្ត ភន្តតាត   

មន្តនតីរ័ត៌មានស្ថនរណៈ     មន្តនតីនាាំពាកយស្ថោកតីខែមរព្កហម 

ទូរស័រក្ច្ ័តៈ +៨៥៥ (០)១២ ៤៨៨ ៩៣៦   ទូរស័រក្ច្ ័តៈ +៨៥៥ (០)១២ ៤៨៨ ១៥៦  

ស្ថរនអែិច្ព្តូនិកៈ abusaleh@un.org   ស្ថរនអែិច្ព្តូនិកៈ neth.phektra@eccc.gov.kh 
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