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ប្បមទិសកមព ុជា 

 

រដ្ឋា ភិបាលនាយករដ្ាមន្ត រ្ ី ហ ៊ុ្ សែ្ បា្ចាប់ផ រ្ ើមផ វ្ ើការវាយប្បហារថ្មី 

ផលើែិទិិធម ៊្ុែសផៅកន ុងប្បផទិែកមព ុជា ជាពិផែែចាបព់ីពាក់កណ្តរ លទីិ ២ ន្ឆ្ន ាំ ២០១៥ ផដ្ឋយចាប់ 

្ិងឃ៊ុាំ ខ្ល ួ្  ែមាជិកគណបកស្ផោបាយ ្ិងែកមមជ្ ប្បឆ្ាំង 

្ិងបា្អ ៊្ុម័តច្បាប់ថ្មីដ្៏សាហាវែរ ីពីអងគការផប្ៅរដ្ឋា ភិ-បាល (អករ) 

សដ្លរដ្ឋា ភិបាលបា្ប្បញាប់ប្បញាល់បញ្ជ ូ្ ច្បាប់ែរ ីពី អករ ផៅរដ្ាែភា ផៅនថ្ៃទីិ ១៣ សខ្កកកដ្ឋ ។ 

ច្បាប់មា្ច្បរតិបន្តរក បដ្នទិផទិៀត ក៏ប្តវូបា្ប្បកាែឲ្យផប្បើ ឬបា្ផែន ើផ ើង កន ុងផ្េះរមួមា្ ច្បាប់ 

ឬបទិបញ្ជា  ែរ ីពីអ៊ុី្ថ្ឺរសណត (Internet) ដូ្ច្បសដ្លផោក ហ ៊ុ្ សែ្ បា្ដ្ឹកនាាំតាំងពី ឆ្ន ាំ ១៩៨៥ មក 

ផ វ្ ើឲ្យប េះពាល់កា្់សតខ្ល ាំងផ ើងផលើែិទិិធម ៊្ុែសជាមូលដ្ឋា ្នានា ។ 

ផោក ែម រងសស ី ផមដ្ឹកនាាំប្បឆ្ាំង បា្ប ៊ុ្ប ងបផងក ើតផ ើង្ូវ “វបប្៌មែ ទ្នា” ជាមួយផោក 

ហ ៊ុ្ សែ្ ្ិងគណបកសប្បជាជ្ (គបក) កា្់អាំណ្តច្ប 

សតការ ត្ ចួ្បផ រ្ ើមគាំ្ិតរបែ់គាត់ខ្កខ្្មិ្បា្ទិប់សាក ត់ការចាប់ខ្ល ួ្  ឬការវាយប្បហារផលើការប្បឆ្ាំង 

បា្ផទិ ផហើយផៅនថ្ៃទីិ ១៣ សខ្វចិ្បឆ ិកា ឆ្ន ាំ ២០១៥ 

ដ្ីកាចាប់ខ្ល ួ្ ផដ្ឋយផហត៊ុ្ល្ផោបាយមួយប្តវូបា្ចាត់ផ ើងផដ្ើមបីចាប់របូគាត់ 

ផដ្ឋយឈរផលើមូលដ្ឋា ្ន្ការ រ្នាទ ផោែច្បាំផពាេះការែាំ សដ្ងមតិផដ្ឋយែ រ្ ិវ ិ្ ីរបែ់គាត់ ផៅកន ុងឆ្ន ាំ ២០១១ 

។ 



ការរបឹអូែដ្ី ល្ ីផៅសតប រ្ផកើតមា្ផៅកន ុងឆ្ន ាំ ២០១៥ 

្ិងអាំផពើព៊ុករលួយផៅសតប រ្ផកើ្ផ ើងជាលាំដ្ឋប់ ។ ប្បផទិែកមព ុជាជាប្បផទិែភាគីន្អ ៊្ុែញ្ជា  អ.ែ.ប. 

ែរ ីពីជ្ផភៀែខ្ល ួ្  សតអាជាា ្រ មិ្ប្ពមច្ប៊ុេះបញ្ា ីពួកម ៊ុងតញា ផវៀតណ្តមសែវងរកែិទិិធប្ជកផកា្ជាង 

៣០០ នាក់ ផដ្ើមបីកាំណត់អាំពីផែច្បករ ីសថ្លងរបែ់ពួកផគ 

្ិងបា្ចាប់បញ្ជ ូ្ ភាល មៗផៅប្បផទិែផវៀតណ្តមវញិ ោ ងផហាច្បណ្តែ់ច្បាំ្ួ្ ៥៤ នាក់ ។ 

ការកាត់មោស នងិ្ការវាយប្បហារ មោយមេតុផលនមោបាយ 

 ផៅនថ្ៃទីិ ១៣ សខ្កកកដ្ឋ ត៊ុោការប្ក សងភន ាំផពញមួយ 

បា្ផបើកការផែ៊ុើបអផងកតមួយផដ្ើមបីពចិារណ្តពីបទិផចាទិប្បកា្់អាំពកីារបរហិារផករ្ រ 

្ិងការផប្ជៀសប្ជកចូ្បលកិច្បចការត៊ុោការ ប្បឆ្ាំងផោក ្ី ច្បរោិ អនកលបីផ ម្ េះមាន ក់ន្ អករ 

សដ្លផោកបា្ផលើកផ ើង្ូវបញ្ជា ឯករាជយភាពរបែត់៊ុោការ កន ុងករណីន្ការរបឹអូែដ្ី ល្ ីមួយ ។ 

ផៅនថ្ៃទីិ ២១ សខ្កកកដ្ឋ អនកផរៀបច្បាំរបែ់គណបកសែផន្តរគ េះជាតិ (គែជ) ១១ នាក់ 

កន ុងែវនាការតាំងពីឆ្ន ាំ ២០១៤ ច្បាំផពាេះបទិផចាទិប្បកា្់ផដ្ឋយវាយផ ម្ េះទូិងែគ រ អាំពីការដ្ឹកនាាំ 

្ិងការចូ្បលរមួ កន ុង”ក៊ុបកមម”ប្បឆ្ាំងរដ្ឋា ភិបាល ប្តវូបា្ រ្នាទ ផោែ ្ិងកាត់ផោែ 

ផដ្ឋយត៊ុោការប្ក សងភន ាំផពញមួយ ឲ្យជាប់គ៊ុកព ី៧ ផៅ ២០ ឆ្ន ាំ ។ 

ផោេះបីជាព៊ុាំមា្ភែត ុតងោក់ទិិ្ដ្ល់ពួកផគច្បាំផពាេះអាំផពើឧប្កិដ្ាណ្តមួយក៏ផដ្ឋយ 

ក៏ពួកផគប្តវូបា្រកផឃើញថាជាអនកទិទួិលខ្៊ុែប្តវូច្បាំផពាេះហឹងារបែ់ហវ ងូមហាជ្សដ្លបា្្ុ្េះផ ើង 

ផៅផពលកមាល ាំងែ រ្ ិែ៊ុខ្រដ្ឋា ភិបាលបា្វាយបាំ សបកបាត៊ុកមមផដ្ឋយែ រ្ ិវ ិ្ ីដ្ឹកនាាំផដ្ឋយ គែជ 

ែ៊ុាំឲ្យផបើកផ ើងវញិ”ែួ្ផែររ ភាភាព”កន ុងទីិប្ក សងភន ាំផពញ ផៅនថ្ៃទីិ ១៥ សខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៤ ។ 

ការ រ្នាទ ផោែប្តវូបា្នាាំមក្ូវការប្ពមា្ជា ល្ វូការ សដ្លថាែមាជិករដ្ាែភាជាប់ផឆ្ន តន្ គែជ ៧ 

នាក់ ក៏ប្តវូបា្ជាប់ផចាទិពីបទិក៊ុបកមមោក់ទិិ្ផៅ្ឹងឧបទិវវផហត៊ុដ្សដ្លផនាេះ 

្ឹងអាច្ប រ្នាទ ផោែឲ្យជាប់គ៊ុក្ងសដ្រ ផោេះបីពួកផគមា្អភ័យឯកែិទិិធែភាក៏ផដ្ឋយ។ បនាទ ប់ពីផនាេះ 

ផោក ហ ៊ុ្ សែ្ បា្ផកាេះប្បជ៊ុាំបិទិោវ រន្មន្ត រ្ ីកមាល ាំងែ រ្ ិែ៊ុខ្ គបក កាំពូលៗ ប្បមាណ ៥០០០ នាក់ 

សដ្លកន ុងផពលផនាេះគាត់បា្ផច្បញ “បញ្ជា ដ្ឋច់្បខ្ត” ថាកមាល ាំងែ រ្ ិែ៊ុខ្ប្តវូ 



“ធានាថា្ឹងមិ្ប្តវូឲ្យមា្បដ្ិវតរ ិ្៍ព័ណ”ផៅកមព ុជា ផដ្ឋយ “កាំផទិច្បការប្បប្ពឹតររបែ់ប្ក សម ឬគណបកស 

ណ្ត” សដ្លគិតថា “ខ្៊ុែច្បាប់” ។ 

 ផៅនថ្ៃទីិ ៤-៥ សខ្ែីហា បនាទ ប់ពីការអាំពាវនាវជាសាធារណៈរបែ់ ផោក ហ ៊ុ្ សែ្ 

ឲ្យចាប់សថ្មផទិៀត្ូវពួកោាំងឡាយណ្តសដ្លប្តវូបា្ផចាទិថាទិទួិលខ្៊ុែប្តវូកន ុងអាំផពើហឹងាផៅែួ្ផែរ ភាភា

ពផៅសខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ ២០១៤ ្គរបាលបា្ចាប់ឃ៊ុាំែកមមជ្ គែជ ៣ នាក់ 

សដ្លផប្កាយមកប្តវូបា្ជាប់ផចាទិពីបទិចូ្បលរមួកន ុងអវ ីសដ្លអេះអាងថាជាក៊ុបកមម 

ររ ភាឯដ្ីកាចាប់ខ្ល ួ្ ប្តវូបា្ផ វ្ ើផ ើងែប្មាប់អនកដ្នទិផទិៀត ។ ផៅនថ្ៃទីិ ១៣ សខ្ែីហា ផោក ហ ៊ុ្ សែ្ 

បា្ផច្បញបញ្ជា ឲ្យចាបផ់ោក ហ៊ុង ែ៊ុខ្ហួរ ែមា ជិកប្ពឹទិធែភាមកពីគណបកសប្បឆ្ាំង 

សដ្លពីប ៊ុនាម ្នថ្ៃម៊ុ្បា្បផរា េះឃល ីបវ ភាផដ្អូកន ុងទិាំព័រផហវែប ៊ុកកន ុងផនាេះមា្ស ន្ក្ិោយអាំពីប្ពាំ សដ្្កមព ុ

ជា-ផវៀតណ្តម  ្ិងការដ្កប្ែង់ផច្បញពីការបកសប្បមិ្ប្តឹមប្តវូន្ ែ ធ្ ិែញ្ជា មិតរភាពកមព ុជា-ផវៀតណ្តម 

ឆ្ន ាំ ១៩៧៩ ។ ផដ្ឋយមិ្ខ្វល់អាំពីអភ័យឯកែិទិិធែភារបែ់ែមាជិកប្ពឺទិធែភារបូផ្េះ កងកមាល ាំងែ រ្ ិែ៊ុខ្ 

“ប្បឆ្ាំងផភរវកមម” ផប្កាមបញ្ជា របែ់កូ្ប្បសាផោក ហ ៊ុ្ សែ្ បា្ឃ៊ុាំខ្ល ួ្ គាត់ ។ 

ការចាប់ខ្ល ួ្ ម ៊្ុែសសថ្មផទិៀតបា្ផ វ្ ើប រ្ច្បផនាល េះពីច្ប៊ុងសខ្ែីហា ្ិងផដ្ើមសខ្ត៊ុោ ឆ្ន ាំ២០១៥ 

កន ុងរមួមា្្ិែសិតមាន ក់សដ្លបា្បផរា េះតមផហវែប ៊ុក្ូវសារគាាំពារ“បដ្ិវតរ ិ្៍ព័ណ”។ 

 ផៅនថ្ៃទីិ ២៦-២៧ សខ្ត៊ុោ បនាទ ប់ពីការគាាំប្ទិជាសាធារណៈរបែ់ផោក ហ ៊ុ្ សែ្ 

ឲ្យដ្ឹកនាាំផ វ្ ើបាត៊ុកមមប្បឆ្ាំង គែជ ែមាែភាពអងគភាពកងអងគរកសនាយករដ្ាមន្ត រ្ ី 

្ិងអនកឯផទិៀតកន ុងែផមលៀកបាំពាក់ែ៊ុីវលិ បា្វាយប្បហារោ ងផ្រផៅផៅផលើែមាជិករដ្ាែភា គែជ 

ពីរនាក់ ផៅខ្ងផប្ៅបរផិវណរដ្ាែភា ។ ម ៊្ុែសបីនាក់ប្តវូបា្ចាប់ខ្ល ួ្  

្ិងបា្ផចាទិប្បកា្់ថាជាប់ពាក់ព័ ធ្កន ុងការវាយប្បហារ 

សតពួកអនកជាប់ពាក់ព័ ធ្ដ្នទិផទិៀតសដ្លប្តវូបា្ថ្តជាប់មិ្ប្តវូបា្នាាំខ្ល ួ្ ផៅដ្ឋក់ឃ៊ុាំ្ងផទិ។ 

ផប្កាយមក គែជ បា្ឈប់ចូ្បលប្បជ៊ុាំរដ្ាែភា ផដ្ឋយផលើកផ ើងអាំពីការប្ពួយបារមភច្បាំផពាេះែ រ្ ិែ៊ុខ្ ។ 

 ផៅនថ្ៃទីិ ១៣ សខ្វចិិ្បឆកា បនាទ ប់ពីការប្ពមា្មរងផហើយមរងផទិៀតរបែ់ផោក ហ ៊្ុ  សែ្ 

សដ្លថាផោក ែម រងសស ី អាច្ប្ឹងប្តវូប្បឈម្ឹងការកាត់ផោែពីបទិប្ពហម ទ័ិណឌ  ត៊ុោការប្ក សងភន ាំផពញ 



បា្ផច្បញបញ្ជា ចាប់ខ្ល ួ្ ផ វ្ ើផ ើងដ្៏យឺតោ វផដ្ើមបីអ ៊្ុវតរផែច្បករ ីែផប្មច្បរបែ់ត៊ុោការមួយ កន ុងសខ្មីនា 

ឆ្ន ាំ ២០១៣ បញ្ជា ក់អាំពីការ រ្នាទ ផោែឲ្យជាប់គ៊ុក ២ ឆ្ន ាំ ោក់ទិិ្ផៅ្ឹងការផចាទិប្បកា្់ផលើរបូផោក 

ែម រងសស ី ផដ្ឋយរដ្ាមន្ត រ្ បី្កែួងការបរផទិែកមព ុជា ផហា ណ្តាំហ៊ុង 

សដ្លបា្ថាគាត់ជាប់ពាក់ព័ ធ្ជាមួយឧប្កិដ្ា

កមមប្បប្ពឹតរផ ើងផៅកន ុងផពលពួកសខ្មរប្កហមកា្់អាំណ្តច្បកន ុងប្បផទិែកមព ុជា ។ ត៊ុោការកាំពូលបារាាំង 

ផដ្ឋយផលើកផ ើងអាំពីបទិដ្ឋា ្ែិទិិធម ៊្ុែសអ រ្ រជាតិ ក ល្ងមកបា្ែផប្មច្បថាអតា ្ិបាយោាំងផ្េះ 

គឺជាការប្បប្ពឹតរប្ែបច្បាប់ ្ូវផែរ ភាភាពកន ុងការែាំ សដ្ងមតិ ។ ផៅនថ្ៃទីិ ១៩ សខ្វចិិ្បឆកា ្ិងនថ្ៃទីិ ១ សខ្ ន្  ូ

ត៊ុោការប្ក សងភន ាំផពញ សដ្លបា្កាំណត់ផគាលផៅផលើរបូគាត់ជាម៊ុ្ 

ប្ពមជាមួយែកមមភាពឧប្កិដ្ាសដ្លបា្ផលើកផ ើងផដ្ឋយវាយផ ម្ េះទូិងែគ របស ា្មផទិៀតផនាេះ 

បា្ផចាទិប្បកា្់ផដ្ឋយកាំបាាំងម៊ុខ្គាត់ ថាបា្ឃ៊ុបឃិតជាមួយែមាជិកប្ពឹទិធែភា ហ៊ុង ែ៊ុខ្ហួរ 

កន ុងការប ល្ ាំដ្ឋក់កន ុងផហវែប ៊ុក 

ផហើយបា្ផកាេះផៅរបូគាត់ឲ្យផ ល្ ើយច្បាំផពាេះការផចាទិប្បកា្់អាំពីការផប្បើទិាំព័រផហវែប ៊ុករបែ់គាត់ផ្ទទ ល់ 

ផដ្ើមបីបរហិារផករ រ្ ប្បធា្កិតរ ិយែ គបក ផហង ែាំរ ិ្  ។ 

ចាប់ោកក់ាំេតិសង្គមសុីវលិ 

 ច្បាប់ថ្មីែរ ីពី អករ រ្ល់ឲ្យដ្ល់អាជាា ្របដ្ិផែ្ផដ្ឋយបាំពា្ ្ូវការច្ប៊ុេះបញ្ា ីឲ្យ អករ 

្ិងបញ្ឈប់ពួកផគសតមរង ។ ច្បាប់ផ្េះមា្ផគាលផៅផៅផលើែផមលងប្បឆ្ាំងន្ែងគែ៊ុី វលិ 

្ិងអាច្បផ វ្ ើឲ្យអ រ្រាយោ ង ៃ្្់ ៃ្រដ្ល់ែមបោន្ែមាគម្ិងអងគការផប្ៅរដ្ឋា ភិបាលកន ុងប្ែ សក 

្ិងអ រ្រជាតិជាផប្ច្បើ្ ក៏ដូ្ច្បជាច្បលនាគាាំពារដ្ល់ែហគម្៍មូលដ្ឋា ្ 

ផដ្ើមបផី វ្ ើការផដ្ឋយប្បែិទិធភាពកន ុងប្បផទិែកមព ុជា ។ 

ការដ្ឋក់កាំហិតដ្ល់ពួកផគផលើែិទិិធផែរ ភាភាពកន ុងការផ វ្ ើែមាគម 

សដ្លផៅហួែពីប្ពាំ សដ្្អ ៊្ុញ្ជា ត រ្ល់ឲ្យផដ្ឋយច្បាប់ែិទិិធម ៊្ុែសអ រ្ រជាតិ ។ ច្បាប់ រ្ល់ដ្ល់ប្កែួងមហាន ទ្ 

ប្កែួងការបរផទិែ ្ិងប្កែួងដ្នទិផទិៀត ផដ្ឋយគាម ្ច្បផនាល េះ ្ូវអាំណ្តច្បមិ្ឈរផលើច្បាប់ 

ផដ្ើមបីបាំបិទិែមាជិកប្ក សម ្ិងអងកការកន ុងប្ែ សក្ិងបរផទិែ 

ផដ្ឋយគាម ្ការទិប់ទិល់ផដ្ឋយការពិ្ិតយផ ើងវញិផដ្ឋយត៊ុោការ ្ិង រ្ល់ដ្ល់ពួកផគ 

្ូវការហាម្ត់ដ្ល់ការបផងក ើត អករ ថ្មី ។ ការផ្េះតប្មូវឲ្យប្ក សមផ វ្ ើការច្ប៊ុេះបញ្ា ី 



ផដ្ើមបបី្បតិបតរ ិការផប្កាមកាតពវកិច្បចកាំណត់ផដ្ឋយប្ែពិច្បប្ែពិល ន្”អពាប្កិតភាព្ផោបាយ” 

ផដ្ឋយដ្ឋក់ទ័ិណឌ កមមជាការរំោយ្ិងថាជាឧប្កិដ្ាកមមែកមមភាពរបែ់ប្ក សមគាម ្ការច្ប៊ុេះបញ្ា ី ។ 

 ផៅនថ្ៃទីិ ១៩ សខ្ែហីា 

រដ្ឋា ភិបាលបា្ផច្បញអ ៊្ុប្កិតយមួយតផមល ើងថាន ក់ដ្លល់កខ រ្ ិកៈន្អងគភាពប្បឆ្ាំងឧប្កិដ្ាកមមបផច្បចកវជិាា  

្ិង រ្ល់អាំណ្តច្បឲ្យអងគភាពផ្េះ “ផែ៊ុើបអផងកត ្ិងចាត់វធិា្ការណ៍ 

ប្ែបផៅ្ឹងច្បាប់ោក់ទិង្ឹងអាំផពើតមរយៈអ៊ុី្ថ្ឺរសណតន្ការញសេះញង់ ការផជរប្បមាថ្ 

ការផរ ភាែផអើងពូជសាែ្៍ ្ិងជាំនា្់ន្ច្បលនាែងគម” ជាពិផែែអវ ីសដ្លនាាំផៅដ្ល ់“បដ្ិវតរ ិ្៍ព័ណ” ។ 

 ផៅនថ្ៃទីិ ៣០ សខ្វចិិ្បឆកា រដ្ឋា ភិបាលបា្ដ្ឋក់ផែច្បករ ីប្ពាងច្បាប់ទូិរគមនាគម្៍ជូ្រដ្ាែភា ផោេះ

បីជាផ វ្ ើោ ងដូ្ផច្បនេះគាម ្សច្បងផៅកន ុងរផបៀបវារៈន្ការប្បជ៊ុាំរដ្ាែភាក៏ផដ្ឋយ ។ 

ផែច្បករ ីប្ពាងមិ្សដ្លប្តវូបា្ដ្ឋក់ឲ្យពិភាកាផដ្ឋយអងគការែងគមែ៊ុីវលិមា្ពាក់ព័ ធ្ោល់សតផសាេះ ផហើយ 

គបក បា្អ ៊្ុម័តច្បាប់ផ្េះ កន ុងផពលអវតរមា្ន្ គែជ ដូ្ផច្បនេះវាគាម ្ការពិភាកាផដ្ឋយរដ្ាែភាផទិ ។ 

ច្បាប់ផ្េះបា្ រ្ល់ដ្ល់អាជាា ្ររដ្ឋា ភិបាល្ូវអាំណ្តច្បមិ្ឈរផលើច្បាប់ ផច្បញបញ្ជា ឲ្យការ ភាទូិរគមនាគម្៍ 

តមដ្ឋ្ផដ្ឋយែមាៃ ត់ ្ិងកត់ប្តទូិរគមនាគម្៍ 

្ិងដ្ឋក់គ៊ុកប្បជាពលរដ្ាច្បាំផពាេះការផប្បើប្បាែទូិរគមនាគម្៍ 

តមសបបសដ្លខ្ល ួ្ កាំណត់ថាមា្ផប្គាេះថាន ក់ដ្ល់ “ែ រ្ ិែ៊ុខ្ជាតិ” ។ 

ការឃុាំែល នួមោយមនិឈរមលើចាប់ ោរណុកមម និង្ប្បប្រឹតតកមមយង្ឈ់នង្ដទទិមទិៀត 

 អាជាា ្រ ជាពិផែែផៅកន ុងទីិប្ក សងភន ាំផពញ បា្ផបាែែាំអាតវថិ្ីមរងផហើយមរងផទិៀត 

សដ្លបា្ចាបឃ់៊ុាំខ្ល ួ្ កន ុងច្បាំ្ួ្រាប់រយនាក់ ្ូវពួកអនកផែបផប្គឿងផញៀ្ ម ៊្ុែសគាម ្ទីិលាំផៅ 

ពួកអនកែ៊ុាំោ្ ផកមងតមចិ្បផញ្ច ើមថ្នល់ ពួកអនកផ វ្ ើការ ល្ វូផភទិ ្ិងម ៊្ុែសពិការ ... 

ផៅកន ុងអវ ីសដ្លផគផៅថាមណឌ លពាបាលផប្គឿងផញៀ្ ្ិងសារ រ្ីតិែមបោែងគម ។ 

ពួកអនកជាប់ឃ៊ុាំមិ្សដ្លបា្ផឃើញផមធាវ ភា ឬត៊ុោការ ោលស់តផសាេះ 

ឬក៏មា្ឱកាែណ្តមួយផដ្ើមបីតវា៉ា អាំពីភាពប្ែបច្បាប់ន្ការឃ៊ុាំខ្ល ួ្ ពួកផគ ។ ពួកអនកជាប់ឃ៊ុាំមិ្

សដ្លបា្ទិទួិលការបណត ុ េះបណ្តរ ល ឬការពាបាលែ៊ុខ្ភាពផទិ ្ិងបា្ប្បឈមម៊ុខ្្ឹងការផ វ្ ើោរ៊ុណកមម 



ប្បប្ពឹតរកមមយង់ឃនង ្ិងការរំផោភដ្នទិផទិៀត រមួមា្ ផៅកន ុងមណឌ លមួយច្បាំ្ួ្ ការផ វ្ ើការ

ររផដ្ឋយបងខ ាំ ្ិងផៅកន ុងឆ្ន ាំ ២០១៥ ោ ងផហាច្បណ្តែ់ម ៊្ុែស ៣ នាក់បា្សាល ប់ 

កន ុងកាលៈផទិែៈគួរឲ្យែងស័យ ។  

តុលាការខែមរប្កេម 

 ផែច្បករ ីសថ្លងការណ៍សាធារណៈជាផប្ច្បើ្ផ វ្ ើផ ើងផដ្ឋយមន្ត រ្ ីកមព ុជា 

្ិងការផបាេះព៊ុមព្ាយចាបផ់ រ្ើមផៅកន ុងសខ្មិថ្៊ុនា ឆ្ន ាំ ២០១៥ 

ន្ឯកសារែមាៃ ត់របែ់ត៊ុោការនាផពលក ល្ងមក 

បា្បរា ញឲ្យផឃើញ្ូវករណីជាផប្ច្បើ្ន្ការមិ្ែហការរបែ់រដ្ឋា ភិបាល 

ជាមួយអងគជាំ ៊្ុាំជប្មេះវសិាមញ្ាកន ុងត៊ុោការកមព ុជា (អវតក) ផដ្ឋយមា្ជាំ្ួយរបែ ់អ.ែ.ប. 

បផងក ើតផ ើងផដ្ើមបកីាត់ផោែពួកអនកទិទួិលខ្៊ុែប្តវូជាងផគច្បាំផពាេះឧប្កិដ្ាកមមប្បប្ពឹតរផ ើងផដ្ឋយសខ្មរប្កហ

មកន ុងឆ្ន ាំ ១៩៧៥-១៩៧៩ ។ 

ផៅផពលសដ្លរដ្ឋា ភិបាលអ ៊្ុញ្ជា តឲ្យផ វ្ ើការវ ិ្ ិច្បឆ ័យផែច្បករ ីអតីតផមដ្ឹកនាាំពីរនាក់ន្រដ្ឋា ភិបាលសខ្មរប្កហ

ម ្ួ្ ជា ្ិង ផខ្ៀវ ែាំ្្ ពីបទិឧប្កិដ្ាកមមប្បឆ្ាំងម ៊្ុែសជាតិ ឧប្កិដ្ាកមមប្បល័យពូជសាែ្៍ 

្ិងឧប្កិដ្ាកមមែន្តរគ ម 

រដ្ឋា ភិបាលបា្បដ្ផិែ្មិ្ឲ្យផៅប្កមផែ៊ុើបអផងកតសតងតាំងផដ្ឋយអគគផលខ្្កិារ 

អ.ែ.ប.ផច្បញបញ្ជា ឲ្យចាប់ខ្ល ួ្ អតីតផមដ្ឹកនាាំសខ្ម រប្កហមពីរនាក់ផទិៀត គឺ មាែ ម៊ុត ្ិង អ៊ុឹម សច្បម ។ 

ការណ៍ផ្េះបា្រំផោភផលើកិច្បចប្ពមផប្ពៀងរវាង អ.ែ.ប-កមព ុជា ផដ្ើមបីបផងក ើត អវតក 

្ិងបា្ប រ្ទិាំផនារប្បឆ្ាំងតាំងពីយូរមកផហើយរបែ ់ផោក ហ ៊ុ្ សែ្ 

ផដ្ើមបីឲ្យផ វ្ ើការកាត់ផោែបស ា្មផទិៀត ។ ការមិ្ែហការរបែ់រដ្ឋា ភិ  បាល 

បា្ប េះពាល់ ៃ្្់ ៃ្រដ្ល់លទិធភាពផែ៊ុើបអផងកតផលើជ្ែងស័យណ្តសដ្លផោក ហ ៊ុ្ សែ្, សដ្ល 

ខ្ល ួ្ គាត់ផ្ទទ ល់ក៏ជាអតីតផមបញ្ជា ការសខ្មរប្កហមសដ្រផនាេះ, មិ្ច្បង់ឲ្យនាាំខ្ល ួ្ ពួកផគមកកា្់ត៊ុោការ ។   

រួកអនកខសែ ង្រកសិទិិធ ប្រកមកាន និង្រនម ៀសែល នួ 



 តាំងពីច្ប៊ុងឆ្ន ាំ ២០១៤ មក 

ច្បរ រ្ន្ពួកអនកសែវងរកែិទិិធប្ជកផកា្របែ់ជ្ជាតិភាគតិច្បម ៊ុងតញា មកពីផវៀយណ្តម 

បា្មកដ្ល់ប្បផទិែកមព ុជា ។ ពួកផគភាគផប្ច្បើ្ប្បតិបតរ ិប្គឹែរសាែនា 

សដ្លអាជាា ្រផវៀតណ្តមចាត់ទិ៊ុកថាជាសាែនា “ច្បនប្ង” ។ ផៅផដ្ើមឆ្ន ាំ ២០១៥ 

ប្បផទិែកមព ុជាបា្ទិទួិលសាគ ល់ ១៣ នាក់ ថាជាជ្ផភៀែខ្ល ួ្  

សតបា្បដ្ិផែ្មិ្ រ្ល់ឲ្យពួកម ៊ុងតញា ជាង ៣០០ នាក់ផទិៀត 

ច្ប៊ុេះបញ្ា ីជាពួកអនកសែវងរកែិទិិធប្ជកផកា្ផទិ ។ ោ ងផហាច្បណ្តែ់ពួកផគ ៥៤ នាក់ 

ប្តវូបា្ចាប់បញ្ជ ូ្ ឲ្យប្ត ប់ផៅប្បផទិែផវៀតណ្តមវញិ ផដ្ឋយរំផោភអ ៊្ុែញ្ជា ែរ ពីជី្ផភៀែខ្ល ួ្  

ររ ភាឯពួកអនកផ្សងផទិៀតសដ្លកាំព៊ុងែា ិតផៅកន ុងប្បផទិែកមព ុជា 

បា្ប្បឈមម៊ុខ្្ឹងការគាំរាមកាំ សហងន្ការបញ្ជ ូ្ ប្ត ប់វញិដូ្ច្បពួកអនកខ្ងផលើ 

ផហើយពួកអនកខ្លេះបា្ែផប្មច្បចិ្បតរជផប្មើែសដ្លលាជាងបាំ្៊ុត 

ផនាេះគឺវលិប្ត ប់ផៅផវៀតណ្តមវញិផដ្ឋយែម ប័្គចិ្បតរ ។ 

 ផៅកន ុងសខ្មិថ្៊ុនា ឆ្ន ាំ ២០១៥ រដ្ឋា ភិបាលបា្អ ៊្ុវតរតមការផដ្ឋេះដូ្រជាមួយប្បផទិែអូន្តសារ លី 

ផដ្ើមបតីាំងទីិលាំផៅថ្មីឲ្យដ្លជ់្ផភៀែខ្ល ួ្ មួយច្បាំ្ួ្ សដ្លជាប់ឃ៊ុាំផៅផលើផកាេះណូរ ូ

សតលកខណៈែមបតរ ិែប្មាប់ជ្ផភៀែខ្ល ួ្ ផៅកន ុងប្បផទិែកមព ុជា មា្ភាពមិ្ប្គប់ប្គា្់ 

សដ្លមា្សតជ្ផភៀែខ្ល ួ្  ៤ នាក់ប ៊ុផណ្តណ េះែ៊ុខ្ចិ្បតរមកតាំងទីិលាំផៅថ្មី ។ ផៅកន ុងសខ្កញ្ជា  

មាន ក់កន ុងច្បាំផណ្តម ៤ នាក់ផ្េះ បា្ែផប្មច្បចាកផច្បញពីប្បផទិែកមព ុជាវញិ ។ 

តួអង្គអនតរជាតគិនល ឹឹះៗ 

 ប្បផទិែចិ្ប្ ផវៀតណ្តម ជប ៊ុ្ ្ិង កូផរ៉ាខ្ងតបូ ង 

គឺជាប្បផទិែនាាំម៊ុខ្ផគន្ការវ ិ្ ិផោគកន ុងប្បផទិែកមព ុជា កន ុងឆ្ន ាំ ២០១៥ ររ ភាឯប្បផទិែជប ៊ុ្ 

ែហភាពអឺរ៉ា៊ុប ្ិង ែហរដ្ាអាផមរកិ គឺជាប្បផទិែ រ្លជ់ាំ្ួយនាាំម៊ុខ្ផគ ។ ប្បផទិែផវៀតណ្តម 

គឺជាគូក្ែាំខ្្់ឆ្ៃ យដ្ឋច់្បពីផគឯង ែាំខ្្់ជាងផគបាំ្៊ុត កន ុងបញ្ជា ែ រ្ ិែ៊ុខ្ ប រ្ផដ្ឋយប្បផទិែចិ្ប្ ។ 

ែហរដ្ាអាផមរកិបា្ រ្លក់ារហវ ឹកហវ ឺ្ផោធាផដ្ឋយមា្      កប្មិត ។ ែហរដ្ាអាផមរកិ 

គឺជាប្បផទិែ្ិោយផដ្ឋយឥតែាំនច្បជាងប្បផទិែដ្នទិផទិៀត អាំពីការរំផោភែិទិិធម ៊្ុែសកន ុងប្បផទិែកមព ុជា 

។ ែហភាពអឺរ៉ា៊ុប ក៏បា្ផ វ្ ើអតា ្ិបាយជាសាធារណៈមរងមាក ល្ងសដ្រ 



អាំពីបញ្ជា រំផោភែិទិិធម ៊្ុែសកន ុងប្បផទិែកមព ុជា ្ិងប្បផទិែដ្នទិផទិៀតផែទ ើរសតោាំងអែ់ែា ិតផៅផែៃ ៀមសាៃ ត់ 

។ 

 ្នាគារពិភពផោកសដ្លបា្ពយួ រកមច ីថ្មីឲ្យប្បផទិែកមព ុជា កន ុងឆ្ន ាំ ២០១១ ផដ្ឋយសាររដ្ឋា ភិបាល

បា្បផណរ ញប្បជាជ្ផច្បញផដ្ឋយបងខាំ 

តមសបបជាការរំផោភផលើផគាល្ផោបាយរបែ់្នាគារពិភពផោក 

បា្ពិចារណ្តប រ្ការ រ្ល់ហិរញ្ាបបោ្ែប្មាប់ស្្ការដ្ី ល្ ីរបែ់រដ្ឋា ភិបាល កន ុងឆ្ន ាំ ២០១៥ 

សតផៅផពលែរផែរផ្េះផៅមិ្ោ្់បា្ រ្ល់ឲ្យផទិ ។ ្នាគារមិ្បា្្ិោយអវ ីជាសាធារណៈ 

អាំពីការបន្តរក បរបែ់រដ្ឋា ភិបាលផលើពួកអនកតែ ូ មតិន្ែិទិិធដ្ី ល្ ីផទិ ។       

  


