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េសចុពីសេង�្  

េស េ ជ ទ្សស�ាងេសពង�សឹពីស់�ត�ុ�ទងម សយរ្សណ�២៥ឆ� ទ ។�េនេបលអងងកឃរ ទេ ឹលសត់សត

ឹ�ទស្ (Human Rights Watch) ប��តយយជ ាឹយួតុ�ទងេបលារី ាឹយ�នព តុុកព លឆ� ទ ២០១៣�

ួតអងងទយយាងេសសញឹសស ត�េនុ�ទងសា�ច្សណរ ាឹយុ�ទងា�ីន�ទេបេព�រ្េ់សុឹ�ទជ ។ 

ួតប�េេ្ា ត្រប ត្រ ួតុសទីចត�� ្ឹីម តេដយេដេ សេអចយេននឹផរូមនន �តងយុេទ

ល តុេអយយាេុកព លសរស ត្យុេទពច�េធ�ម�ទេរ ្របសតេឡងម តេ ។ 

ថីៗេ�ះកសត្សតួតប�ារ្រ្បលេទជលទបុជង ទឹ�យាងនរ ទង�។ េនេដឹាខម តចត�ក�ឆ� ទ�២០១២�

ឆ ទសា�ច្ប�រ្ឹូលួត�េនេបលរ្ាលលបីអ ត់ត ទឹ�រ្នធត្ីសលដ�អេឹ តុ  បាា តុ�អូប

សា �ប�ឹុដលតន�ទេបេ�េដឹីចូលាឹ ុ�ទង តុច�រ្ទទ ទុបូល្សតសសគឹរ្ជជតអសទីអេគ�យេ��អស �អ 

ាដលប�េផពឹេនពថស់ី១៩�ាខម តច�តក ។ េគ តឹ�ប��តយយរប ត្ េស េ អទបីឹូលេលទឃទទខរា�េ់ ។ េន

ារីេនះ�េគប�ច ត្ួតដ តុុ�ទងឡ�ធទ ាឹយ ាដលស�ផផទុអ�ុ េផ្ងា ត្សត្ន តុ ដូចជអ�ុ ុសទីផរូម

េន់ អ�ុសទទម���តងេុងអនរនឹចតេ�� ឹថ�លត ។  

េគប�ដ្ុបាុួតនឹថយ�ពេទក�តអួ្សតដ� នតបល ាឹយេនជយរុាង�េក ះ ឱកសខខទទ�ាដល

តឹ�ាឹ�ជគទុ� ប�សនួេ់ ា្ទា�ពាដលេគអះអងរជុា�រងសរស ត្ប្បល��តងសព �ីតសឹម

អ�ុអសសយេលេរគគងេេញ� ។�ដូច �ួ �្ងអ�ុេផ្ងេ់េេនុ�ទងថយ�ពាដ�េស េ តឹ�រមឹកក

ប្បលកអសសយេលេរគគងេេញ�េ់ ។�បី ទឹ�ឹុ�ួតរ ត្ប� តុេរគគងេេញ�រ្េន់ “យាសា ”  

េឹទេល�នឹី� ាដ េបលួតស�ម សយទ់ងត ា្ទា�ពួតស�េស់�ភបេដយប�យ ត្េរ ្្េរគគង

េេញ� ា្�ឆ� ទឹុេលយ�េដយសកនទងចតពេដយខរា�ង ។� 

ួតប�េេ្ា ត្រប ត្អងងកឃរ ទេ ឹលសត់សតឹ�ទស្រ ទ្គងលតុឹណ� លប�នយ�តងេធ�ប្ូ្ ួត របឹ

មទងអ�ុជ ត្ឃទទឃទងេ់េ ។� ា្ទន �អ ត់តេរកយឹុ�ួត�តងអ�ុជ ត្ឃទទឃទង ាឹយចទ�ា� ប�េ្ពជខ

ចតពលាចត៖�“ខខទទរមទ�្ងកនយ�្ង ទពត តឹ�ប�េ់” ួតប��តយយប�តលត ។ នយ ត្ ាឹយ�បាុេគ
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ប�ាលុម� េចេបី្�ផ្ តេដុ  េលយអ�ុខរះប�េេរ ះ្ងនងេរងតេចេាច�។� ា្ទា�ព�េស េ តឹ�

អចេេេចេបីាខ្លាស្នរ េននងេល្ងប�� កុរឹមឆ ទា តុ�្ងដទ្ងអគងីស�ី ្កព លេអយួត

រ តុឹុដីម តេ ។�្នផ ត្ឹុ�បាុអ�ុ យឹប�នយដទួតយាងសយមលូស�រ ត្ ។ ាស�ុ េឡង េគប�

្�ពេធ�់ណ� ុឹឹុេលូ្ ួតេ់េ ។ 

 

េគនយខខទទ�តង ទពតដូចនយេសះអ�� ្ង ។�នយា ាឹយ ទពត កុេតាសុេលយ�។ 

អ�ុយឹស� តុប��តយយរ៖��“អេពមាអ�ងេដឹីេអយេចះេេ�េួបម ត�សយុ�ទង

ឹណ� ល”… ខខទទប�អង�េគ ទុទេអយនយ ។�េបលេនះខខទទប�គតរខរា�ខខទទាលងជ

ឹ�ទស្េ់េេលយ ។ 

 

េស េ ជ ត្ឃទទអសតយរេបលរ្ាលល្ីាខ ។�េមះ្ីួតប�យ ត្េរ ្របសតេរគគងេេញ�អសតេបល

យូឹុេលយ� ទឹ�ជ ត្ឃទទេនឹណ� លឱកសខខទទ�ួតប�ច ត្េផពឹេរ ្របសតេរគគងេេញ�េឡងម តេ

េរកយេបលេដះាលង តឹ�យូ ា្ទន ��៖ 

  

ខខទទតា�ាេដយសេគនយខខទទេបលេនុ�ទងឹណ� ល ។�ឥឡូមខខទទលតកមអសត ាឹយ

ទុ ា្ទងុ�ទង ាឹយពថស ។�េ ្ខខទទស�លទយ�ខខទទ តុ សា  ។�ខខទទខ្ងកសត�បីេរពះបាុេគប�

ចត ទ់ុេយងដូចស�អ�� ្ង ។ 

 

្ច�ទ្��េ�ះ�ឹណ� លឃទទឃទងេរគគងេេញ�ស�ចទ�ា�របទ្ី បររយ់ូមទងរ្េ់សុឹ�ទជ�ាដលជាឹ ឃទទ

ឹ�ទស្រ្ាលល ១០០០ ន តុ មទង ទ្ស��សពី��តង ទុស ុ�ទងេបលា ាឹយ ជឹធតឹ�។�ភគេរច�រឹមប�

ឃទទឃទងបី្ីេទរបទឹ ាយាខ�េមះ្ីកឃទទឃទងខរះស�យរេបល�លូដលត ១៨ ាខ កុេដយ ។�េយង
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នឹស�តត្សតដ� នតបល ឹ�ទស្ចទ�ា�រ្សណ ២២០០ន តុរឹមប�ជ ត្ឃទទេនុ�ទងឹណ� លមទងេនះ

េបេ ាឹយឆ� ទ ២០១២។ អ�ុជ ត្ឃទទភគេរច�ជ ទ្សេុង អយទបី ១៨ ឆ� ទ�េទ ២៥ ឆ� ទ ា្ទា�ព ុ�ទង

ចទេកឹចទ�ា�សទ្ �ស� ទុសយាងេយចកសត ១០%  ។ 

េនុ�ទងឹណ� លមទងេ�ះ មទណុឹ �តងរ្រប្ពុ ឹយងតឃ�ង�ជេឿងធឹន�េលយរឹមប�េរ ្ជក    

ផពនផ េមសផង �តងជាផ�ុ ជរ្ចទព� “ុឹម តធី” ផងាដ ។� ទ្គងលតុប�ាងនទងអ�ុ ជ ត្ឃទទខរះេធ�ជឆ ទ

េរងផរូមក�ាដលនយដទអ�ុេ ់្ចូលថីជេ្ុក ត្ ។�កនយដទេលូ្ ាងកយដកេឃេេេដយ

ទ្គងលតុ� ទ់�ងជប�េ ុេឡងជេយៗ ។�េក ះ� ា្��ាដលស�អយទរ្ាលល ២០ ឆ� ទេរ យ ប�

យខទសាេនេបលេដុា�យតេ្េ្េយ�េលយរឹមប�េអយលូ�េលដី��តងងកនយដទ�្ង  

ទ់េយ់្ុេកះស ូជេរច�ដងេដយឆ ទ�។ សទរុឹ�ជ�សពីអយទរ្សណ�៤៥�ឆ� ទ�រឹមប�ឆ ទនយ�្ង

ដទ្ងេដយសាសទទេទ្ងង�ត្តេង ។�ួត�តយយរ ទឹខសត្សតួតេលឹអសតយរេបលជ

េរច�អ ត់តេរកយឹុ ។�អស ទ្ អយទរ្សណ�៣០ ឆ� ទេរ យ ប�េឃេនយុឹណ� ល ាឹយយុ

ងដូងនយអ�ុ ជ ត្ឃទទជ ាឹយស� តុេ់េយាងនរ ទងលូដលតប តុងដូង ។ 

អងងកឃរ ទេ ឹលសត់សតឹ�ទស្�ប�េធ�កសមរជមអទបីឹណ� លឃទទឃទងេរគគងេេញ�េនុឹ�ទជ នទងបីឆ� ទ 

២០០៩ ។�ដ� នតបលុឹ�ទជ ប�្រ� េក តឹ�េអេបេដយ ួ �េឹនព �ចទេពះសទខសលភបឹ�ទស្ា ត្

ព�តន តុ�ាដលភគេរច�ជអ�ុរឹមេតេចេបីសងងឹ�ាឹ ស� ទុសជេរច�ផង ាដលដ� នតបលប�

្��ូ �េទក�តឹណ� លមទងេនះ�េអយ់ ា់លងក ទ្ព�យាងសយម នឹេគ�្ុេឃេ ។� ទុលទស

ទុ ទ្តុ ទុ ា្ទុដូចជកេដខទសទយ�េនុ�ទងលទយតេ្េ្មយ�� កុសូរខទសពុតេបលេរចញងេន

េបលយតុូ��អច្កព លឲតអ�ុជ ត្ឃទទ់ ា់លង់ណ� ុឹដកពរបពផ្ ។� 

ួ �អ�ីគាឲតភ�តរចឡទេ់រ�ឹណ� លមទងេ�ះ ួ � ទ្ណងាយអ�ុអសសយេលេរគគងេេញ�េឡយ  ។ 

ផផទយេទម តេ�អងងកឃរ ទេ ឹលសត់សតឹ�ទស្ ប�ុេឃេរឹណ� លមទងេ�ះ�គឺជឹេធ្បយសរស ត្

ដ តុឃទទបាុអ�ុេរ ្េរគគងេេញ� �តងអ�ុាដលសង្សយរេរ ្េរគគងេេញ� េដយច តុេសេចល��តង

េដយស តុច�រ្្ងារ្ង �តងពថរចទកយស� ទ់លទតចជងកនទខរា�បាុេគេទកតេមសុ�ទងរ្បស�ស

យទពតធឹ៌��តងដ តុុ�ទងប�សនួ ។�េមះ្ីច្ ត្រ្ឆទងេរគគងេេញ�្ច�ទ្��េនុឹ�ទជ�ស�កន
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េដយ�ីតម តធីធទ់ូេយ ាឹយចទ�ា�ូច�េដឹីកព ទុទឲតឹ�ទស្រឹមេគ្ង�ត្ង�ទឲតចូលុ�ទងឹណ� លឃទទ

ឃទងេរគគងេេញ� កុេដយ� កុកនមទងេ�ះ តឹ�ង្សទេ់ េលយ ួ �អ�ុកេអេបដ្ងឮេឡយ�។ 

កខ�ះកកពេដយ តុច�ដទេណ ករ្ឹរឹមនឹផរូមច្ ត្ ស��សយរឹណ� លមទងេ�ះ កុជុា�រងដក

រយសបលសរស ត្ឃទទឃទងឹ�ទស្ាដលអជខ ធុឹ�ទជចត ទ់ុបាុេគជ�“ឹ�ទស្េគ តឹ�ចងតប�” ដូច

ជអ�ុ ួ �ផផះសាឹង�អ�ុសទទម��េុងអនរនឹចតេ�� ឹថ�លត�អ�ុុសទីផរូមេន់��តងឹ�ទស្ាដលស� 

រឹមេគេឃេរស�សឹ�ភបខទសេគនងផរូមចតព� នងកម តមព�េ ។ ឹ�ទស្រ្េន់េ�ះរឹមប�ឃទទឃទង

ុ�ទងក្បរ� ្ឹពងស� ល ាដលេ ុេឡងជេ្ុេយ ទឹ�េបលស� តុច�រ្ទទធទៗេលច ទឹខសត� ុ�ទងេបល

់ស្� តុច�្សតអ�ុ ទឹខអ�ុក្េ់ស ។ 

កុ ា្ទា�ព�ឹណ� លមទងេនះ តឹ�រួ�តាជ់ីុា�រងរយសបលសរស ត្អជខ ធ្��ូ លុ�ទងេរកល �ូម�

ាដលេគចត ទ់ុរគារមឹ្ដតេសធ ា្ទេកា ះេ់�ឹណ� លមទងេ�ះយ តុ្ីដូចជស� ទ្ណងេដឹីេរ ្

របសសរស ត្ផពនផ េមសឹ�ទស្ាដលេគចត ទ់ុរស�កខ�ះននងសីលធឹ៌ េដយសកេរ ្

េលេរគគងេេញ�� េដយសជអ�ុ ួ �ផផះសាឹង� អ�ុ សទទម�� អ�ុ ុសទីផរូមេន់ ។ 

ា្�ឆ� ទ ទឹ��អងងកឃរ ទេ ឹលសត់សតឹ�ទស្�ប�េបះបទឹ�ផមយបយកណេ ាឹយេរកឹចទណងេងរ 

“ាសុដចតជ ត្ាខ្េនរង” ៖�កច ត្ខរា�ខទសច្ ត្�កឃទទឃទងេដយ ួ �យេលច្ ត្��តងមទណុឹ 

អ�ុ េរ ្របសតេរគគងេេញ�េនុឹ�ទជ  ។ យេល្់សសា ស�េជ ាឹយឹ�ទស្ាដលរ ត្ជ ត្េនុ�ទង

ឹណ� លឃទទឃទងេរគគងេេញ��បីឆ� ទ ២០០៦ ដលត�២០០៨�បយកណេ ប�លទអតអទបីក ទេេន ទ្ព�

េផ្ងៗ�ាឹ ស�កនយ�តង ទពត កនយដទ�់ណ� ុឹេឃេេ�លតងមផរូមេន់��តងកេធ�បលុឹេដយ

្ង�ទ ។ 

បយកណេ េលុេ�ះ គឺាផ�ុេល្់សសា ស�េជ ាឹយឹ�ទស្ ៣៣ ន តុ�ាដលរ ត្ប�ជ ត្ឃទទេនុ�ទង

ឹណ� លនទងបីេបលេនះឹុ �ចេនរ ះព តុុកព លឆ� ទ ២០១១ �តងព តុុកព លឆ� ទ ២០១៣អ ។�កឃទទ

ឃទងេដយ តឹ�យេលច្ ត្ �តងេដយ ួ � តុច�ដទេណ ករ្ឹរឹមនឹច្ ត្េនា្�ព ដូច �ួ �្ង

បយកណេ េលុ ទឹ�ាដ� ួ �អ�ុ កស� តុាដលអងងកឃរ ទេ ឹលសត់សតឹ�ទស្ប�សសា ស�េ ប�ា្

េឹម�ី េេរុឹ  រឹមប�្��ូ �េទក�តទេកេរកយេបលច ត្ខរា�� ុ�ទងេបលាដលបាុេគ ទុបទង
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ជ ត្ឃទទេនុ�ទងឹណ� លេឡយ ។ មទណុឹេនុ�ទងឹណ� លមទងេ�ះ�េនា្�ពេ ុស�ផងាដ ។�អី

អ�ុជ ត្ឃទទឃទងមទងឡយ�ប�រប ត្អងងកឃរ ទេ ឹលសត់សតឹ�ទស្រ បាុេគប�ងកនយដទ�កនយ

យាងនរ ទង�្ង ទ់យេយ់្ុេងស ូ ់ណ� ុឹេដយ្ង�ទេអយលូ�េលដីរុបស� យេនុ�ទងេណព ់្ុ

ស�ទយ�ក ទេេនផរូមេន់��តងក្ង�ទឲតេអយេធ�បលុឹ ។ 

ឹណ� លឃទទឃទងេរគគងេេញ�េនុឹ�ទជ�ស�សភបខទស �ួ បីុា�រង ាឹយេទុា�រង ាឹយ។�េនាផ�ុ ខរះព�

រ្េ់ស ឹណ� ល �ដូចជ ឹណ� លឱកសខខទទ�ាដលស�តេនន�ទេបេអ�ស�្ងខ�សត�សក� �ដូចប�សនួ 

ស�តេនជយរុាង ។�ចទាណុុា�រងេ់េ�ឹណ� លអចស�តេនុ�ទង្ តេមណ្�� កដ� ��គបល� 

ុងាអមទធល� ។�ស�ឹណ� ល ាឹយ� ទុបទងាស�តេរកឹករគ ត្រគងព�់ី្�� កដ� �េយេខព ។ 

តឹ�រឹណ� លរ្េន់កេ់ អ�ុជ ត្ឃទទរឹមប�ច តុេសេនេបលយ ត្ឲតេនុ�ទង្�ផ ត្ាដលស�

សក� �ដូច្នផ យមយ��េលយេនេបលរប្ុ�បាុេគរឹមប�្ង�ទឲតយតរបណា្្មយ�ដក

េ�ឿយលត េនេល់ីរ ចថយ�ព  ់ីរ សរស ត្េដុា�េយុ�ទង្ តេមណឹណ� ល ។ េនឹណ� លខរះ

េ់េ េបល ទ់េ�ាដលេនសលតេបលពថស�គឺជកចទកយេបលដកឥរ្េយ�េ�េដយាឡុអ�ុ ជ ត្ឃទទ

ខរះ់ ា់ល្�� េអយេធ�ករេនុ�ទងសា�្ា�រ  ចបរ� �បយព�ឹណ� ល ។�អ�ុាដល្ដតេសធ តឹ�របឹ

េធ�កអច�្ង់ ា់លងកនយដទ�។ 

អងងកឃរ ទេ ឹលសត់សតឹ�ទស្ប�ដ្ងរ ឹណ� ល ាឹយចទ�ា�ប�្ង�ទេអយអ�ុជ ត្ឃទទសងសងតអួថី

េនេល់ីរ ុ�ទងឹណ� ល  ្��ូ �ជុងបលុឹេអយេទសងតផផះ�េលយចទាណុេនឹណ� ល ាឹយេផ្ង

េ់េេគេអយាយសងតសក� ួថី ាឹយ ។�អីអ�ុជ ត្ឃទទឃទង ាឹយចទ�ា�េនន�ទេបេ ប��តយយរ

បាុេគប�ជ ត្ព តុបស�សុ �ទងកេធ�សទណងតេនផផះ្សតនយុឹណ� លុ�ទងេបលេនះ ។ 

ច ត្នទងបីឆ� ទ ២០១០ ឹុ�ចទ�ា�ឹណ� លេនរ្េ់សុឹ�ទជប�ថយចទះបី ១១ ុា�រងុ�ទងឆ� ទ ២០១០�ឹុ

រ្ឹ ៨ ុា�រងុ�ទងឆ� ទ ២០១៣ ។�េមះ្ីេលទផល ត្់ម�  តឹ�រឹមប�រ្កសជសណរុពី� ុឹ�ទជ

ប� ត្់ម� ឹណ� ល ាឹយ�គឺ�“ឹណ� លសព យទម�ីតសឹមេចឹេេ” ស�តេនន�ទេបេ េរកយកផ្ប�

ផមយភរ ឹៗ �ូមបយកណេ “ាសុដចតជ ត្ាខ្េនរង”  េលយប� ត្់ឹណ� លូចៗ បីាថឹេ់េ ។ 
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េមះ្ីយាងក កុេដយ ចទ�ា�ឹ�ទស្សទ្ ាដលជ ត្េនុ�ទងឹណ� លមទងអសតេនះេនេថដាដល�

េលយក ត្់ឹណ� ល្ីុា�រងនងេល រឹមប�ទ�ាសេដយេ ្ុអួថី ាឹយសរស ត្ដ តុ�សពីេន

ឹណ� លឱកសខខទទ ។�ក�តាគាឲតរបបយបឹាជងេ�ះេទេ់េ គឺកាដលដ� នតបលប�រ្កសាផ�

កសងតឹណ� ល “ជត”ប្បលេរគគងេេញ� ាឹយេនេខពរបះសីល�ទ� កុ ា្ទា�ព លូដលតព តុុកព លឆ� ទ 

២០១៣ េ�ះ�កសងសងតេន តឹ�ម�តច ត្េផពឹដទេណ កេនេឡយេ់�។�ន តឹ�ច្សតេ់រ េេមេ

កឹ�ាដលុឹ�ទជប�ម តុ់ងសទទលត��្ម�សរស ត្សងសងតឹណ� ល ាដលប�េរួងេ�ះ�បតជ

�្ងផពលតឲត យាងកេ់�។ 

េយងនឹ ត់���សយ្សតដ� នតបល យាងេយចកសតស�អ�ុ ជ ត្ឃទទឃទងស� តុុ�ទង ១០ ន តុ ុ�ទង

ឹណ� ល គឺជ ទុសអយទេរកឹ ១៨ ឆ� ទ ។ ទុសខរះអចេរ ្េរគគងេេញ��ចទាណុ ទុសដព់េ់េគឺជ

េុងអនរនឹចតេ�� ឹថ�លត ាដល តឹ�េរ ្របសតេរគគងេេញ�� ា្ទា�ពរឹមជ ត្ឃទទេនុ�ទងឹណ� លេរកយ

េបលរ្ត្ពតក “េបសសទអដងម តថី”។ ទុសរ្យឹ ទឹខ�្ងក ទេេនដូចឹ�ទស្ចសតាដ�ុ�ទងេបល

ជ ត្ឃទទ៖�បាុេគជ ត្ឃទទុ�ទង្�ផ្ តជ ាឹយឹ�ទស្ចសត រឹមប�្ង�ទេអយេធ�កយតរបណយាងេ�ឿយ

លត��តងយតុា� ស់ប�េលយបាុេគ់ ា់លងក ទេេន�ាឹ ស�រ្រប្ពុ ឹេឃេេ�អឹ�ទស្ធឹ៌�

្េន� ុ្នផ ្��តងមទណុឹ កុស�ាដ ។ 

ឧមលណេ   ទចងត�ជ ទុសទ់ងត�ួតប�ជ ត្ុ�ទងឹណ� លរគ ត្រគងេដយេយេខពេកះ ទុង�អសតយរ

េបល ១៨ ាខ ។�េគប�ច តុេសេអយួតេនុ�ទង្�ផ្ ត ាឹយ�ដ តុរចន តុភ� ត្�្ងេងារគុ�ទងអ ត់ត់ី

ាឹយព�កឃទទខរា� ។�េរកយឹុេគេអយួតយតរបណាលតរប្ុ ។�បាុមយ�ប��តយយរប ត្

ួតរ កយតឲតា្ុេេស�្ងាយួតេអយជសះេសយបីេរគគងេេញ� ។�មយ�ប�នយដទ

ួតេដយសួតេដុល តុ េបលេគឲតួតេបសសទាឹេនុ�ទង្នផ យ ។ 

កច ត្្ង�ទឹ�ទស្េអយចូល “ប្បល” េនុ�ទងឹណ� លឃទទឃទងេរគគងេេញ��គឺ ទេេនសត់សតឹ�ទស្

េរច�រ្ក្សតបាុេគ�ាឹ ស�កកពបីកច ត្ខរា� �តងកឃទទឃទងេដយ ួ �យេលច្ ត្�តងរ្

រប្ពុ ឹេឃេេ�អឹ�ទស្ធឹ៌��តង្េន� ុ្នផ ្។ ុឹម តធីាដល តឹ�ា្ងាចុា្្េ�ះ� ទេេនេលសត់សត

ុ�ទងច្ ត្អ�ពជត�សពីបី់ ា់លប�ុរ តឹសទខភបាដលស�សពងតដខ�សត ទ្ផទាដលអច់ ា់លប��។ 
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កប្បលេម�ស�សពមទងអសត�គាាស�លុ�ណរម ត់ ្ស�សព �តងេម�ស�សព សឹស្ �តងស� 

គទណភប ។�សត់សតឹ�ទស្�របឹមទងរុឹសីលធឹ៌េប់ត យេលឹូលដ� �រគ្ះព�ក់ ា់លសង លតសត់សត

ស�សយភប��តងស�សយសេរឹច �តងសរសទន�តព�កុភបេដយ់ ា់លដ្ងបស៌ស�ជ ទឹ� ។�កប្

បលេដយ្ង�ទចទេពះអ�ុ អសសយេលេរគគងេេញ��គាអ�ទមពាុ�ទងស� �ភបស�ម ត្ ពតម តសឹ��

ា្ទេកា ះ��តងាដលស�កកពជ តុេ តុ េដឹីនរស� ទ្ណងឲត ទ្គងលេនះរឡ ត្េទុស� �

ភប ាឹយាដលស�ស�សយភប េលកសេរឹច់ ា់លយុកប្បលេដយខរា�ង ។�កប្បលេនះ

កុគាាស�យរេបលខរី��តងស�ក ទុណតេបលយាងច្សតេសត��តងគា់ ា់លប�កបត�តតេឡង

ម តេជរ្ចទ េដយអជខ ធុាត ាឹយ�។ ុ�ទងុណី ួ �ក ទ្េបេលុ�ខណ� េ�ះ� កុ ួ �យទពតុឹេធ�

កប្បលេដយ្ង�ទេឡយ�។  

កច តុេសឃទទឃទង� ួ �ផផះសាឹង អ�ុ ុសទីផរូមេន់�េុងអនរនឹចតេ�� ឹថ�លត� ឹ�ទស្ាដល

ស� រឹមេគេឃេរស�សឹ�ភបខទសេគ េនុ�ទងឹណ� លឃទទឃទងេរគគងេេញ� ួ �ឹូលដ� �អ�ីមទង

អសតនឹច្ ត្អ�ពជត ។ 

ក ទេេនេលច្ ត្អ�ពជតជឹូលដ� �មទងេ�ះ�ស��សយរ ទ្គងលមទងអសតាដល ទុបទងជ ត្ឃទទឃទង

ុ�ទងឹណ� លឃទទឃទងេរគគងេេញ�េនុឹ�ទជ�គារមឹប�េដះាលងភរ ឹ��តងេដយ ួ �លុ�ខណ�  ។�េដឹី

េួប�កព��តង ទ្េបេសត់សតសទខភប្សតអ�ុ អសសយេលេរគគងេេញ��ដ� នតបលគាបរងីុក

់ ា់លប��ូមកប្បលេរគគងេេញ�េដយសសរគចតព �តងស�ឹូលដ� �ុ�ទងសលគឹ�េ នឹយរ

រុសាងសទននតបល េដយស�កចូលាឹ បីអងងក តឹ�ាឹ�ដ� នតបលស�សឹ�ភប ។�កបរងីុេស

នប្បលេដយសសរគចតពេ�ះ� តឹ�ាឹ�ជ ទ្េលុ�ខណ� រឹឹមឲតសរស ត្ ត្់ឹណ� លេនះេ់ ។ 

ច្ ត្ុឹ�ទជ �តងច្ ត្អ�ពជត កុរឹឹមឲតេអយអជខ ធេសទ្អេង�បយកណេ ាដលអចេឿ ទ់ុចតព

ប��សពីបីមទណុឹ �តងរ្រប្ពុឹយងតឃ�ងដព់េ់េ �តងដ តុេមសនងម ត�សយ  នទខរា�អ�ុ់ ា់ល

ខទសរឹមេទកតេមស េដយសឹស្ ។�អជខ ធុឹ�ទជ តឹ�ប�ចតម ត�កា្្េ�ះេ់�េរកយ

េបលផ្ប�ផមយបយកណេ �“ាសុដចតជ ត្ាខ្េនរង”  ។�ជថីឹពងេ់េ�អងងកឃរ ទេ ឹលសត់សតឹ�ទស្ 
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សូឹអទពមនមដលតអជខ ធុឹ�ទជេអយេធ�កេសទ្អេង�ជ្នផ �តាផ�ុេលបយកណេ សពីបីមទណុឹ 

�តងរ្រប្ពុឹយងតឃ�ងមទងេ�ះ �តងសូឹេអយកតេមសអ�ុរ្រប្ព្ ់េលស ។� 

េក ះ�របទ អីអ�ុជ ត្ឃទទស� តុ�ប��តយយរបាុេគប�យលតអទបីឹូលេលទអ�ីប�ជកប្បល

េរគគងេេញ�្សតុឹ�ទជ ស�ស� �ភបដកាស�អរុ តុ ាដលេគេ ឹលេឃេយាងច្សត �តង ួ �អ�ុ

ក់ ា់លខទសរឹមអ�ីមទងអសត អច�្ង្�ពប� ។ េដយរ ត្ជ ត្ឃទទឃទងអសតយរេបល្ីាខុ�រះេន 

ឹណ� លឱកសខខទទ កលបីេដឹឆ� ទ ២០១៣�ួតប�េារយា្្រយៗរ�៖ “បីេរពះេយង ួ �សត់សតអ�ីមទង

អសត” ៕ 
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អ�ទសស�េ 

ចទេពះាដ� នតបលុឹ�ទជ0

1  

• េដះាលងឹ�ទស្មទងអសតាដលជ ត្េនុ�ទងឹណ� លឃទទឃទងេរគគងេេញ��េដយក្�ពឃទទឃទង

បាុេគ តឹ�អចេធ�យទពតុឹប�េដយាផ�ុេលឹូលដ� �ច្ ត្  សទខភបេ់ ។ 

• ត្់ឹណ� លឃទទឃទងេរគគងេេញ�េនុឹ�ទជជស� ប�េដយសឹណ� លមទងេនះ ដ តុឹ�ទស្

េដយ ទេេនច្ ត្អ�ពជត ។ 

• េ� ុភរ ឹាលតកេេ្ចទសងសងតឹណ� ល”ជត”ប្បលកេេញ�េរគគងេេញ� ។ 

• នឲតស�កេសទ្អេង� ាឹយជ្នផ �ត លតចត �តង តឹ�លទេអេង�របឹមទងកតេមសសឹ

ស្អ�ុ ាដល់ ា់លខទសរឹមចទេពះ្់ ទេេនធស�តធស�ម តុ់ង�្ងឹណ� លឃទទឃទងេរគគងេេញ��

ាឹ ស�កច ត្ខរា�េដយ តឹ�យេលច្ ត្ កេធ�មទណុឹ� រ្រប្ពុឹ  កដ តុ់ណ� ុឹ

ាដលេឃេេ�អឹ�ទស្ធឹ៌� ្េន� ុ្នផ ្ �តងកឲតេធ�បលុឹេដយ្ង�ទ ។  

• ្�្ ត្កច ត្ខរា�  កឃទទខរា�េដយ តឹ�យេលច្ ត្�អ�ុ េរ ្េរគគងេេញ���តងអ�ុេផ្ងេ់េ 

ាដលេគចត ទ់ុរជឹ�ទស្�“ តឹ�ចងតប�” ដូចជ� ួ �ផផះសាឹង អ�ុសទទម��េុងអនរ

នឹចតេ�� ឹថ�លត�អ�ុុសទីផរូមេន់��តងឹ�ទស្ាដលស� រឹមេគេ ឹលេឃេរស�សឹ�ភប

ខទសេគ ។ 

ចទេពះរុសាងសទននតបល 

• បរងីុេសនប្បលកអសសយេលេរគគងេេញ�េដយសសរគចតព �តងស�ឹូលដ� �ុ�ទងសល-

គឹ�េ�តងនរកប្បលា្្េ�ះសឹស្នឹេម�ស�សព �តងរមឹនឹ្់ដ� �អ�ពជត។ 

ចទេពះដ� នតបលេមេកឹ 

                                  
1 ជបតេសសអជខ ធជតរ្យទ់សរ្ឆទងេរគគងេេញ��រុសាងកពជត�រុសាងឹយពផផ�រុសាងសងងឹ តុច��អីយទ់ស��យទម�ីតសឹម��តងសេា�ី
ន�ទេបេ ។ 
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• ទុទផពលតឹូល�តធត�កាយេេ្ចទុឹម តធី� សុឹភប ាដលសទេដផពលតទ�ាយដលតាផ�កឹណ� ល

ឃទទឃទងេរគគងេេញ�រ� តុ ”ជត” េនុឹ�ទជ�� ឹណ� លឃទទឃទងេរគគងេេញ�េ់េអ ាដល

រ់រ់ងតដលតេួល�េយបយ� ុឹម តធីមទងឡយាដល ទេេនច្ ត្អ�ពជត ាឹ ស�កយឹ

របឹបលុឹេដយ្ង�ទ ។ 

ចទេពះក តយលសយរ្ចទរ្េ់សព�ភ� តុរអងងកសលរ្ជជត �តងស� សតទ�ាយេ់�ភគី �តងបលទភគី

្សតុ ឹ�ទជ 

• អទពមនមជសណរ�ឲតេដះាលងភរ ឹឹ�ទស្មទងអសតាដល ទុបទងជ ត្ុ�ទងឹណ� លឃទទឃទង 

េរគគងេេញ�េនុឹ�ទជ ។ 

• អទពមនមជសណរ េអយ្�� ត្ក ទេេនសត់សតឹ�ទស្ាដលេ ុេឡងុ�ទងឹណ� លឃទទឃទង 

េរគគងេេញ�េនុឹ�ទជ�េធ�កេសទ្អេង�គាឲតេឿ ទ់ុចតពប��តង តឹ�លទេអេង េលកេច់

រ្ក�តរស� ទេេន្េនឹណ� លមទងេ�ះ��តងឲតអ�ុ់ ា់លខទសរឹមចទេពះក ទេេន់ ា់ល

គណេ�យតភបផងាដ�។ 

ចទេពះស� �់ូ្េ់ស �តងភ� តុរអងងកសលរ្ជជត រ្ចទន�ទេបេ 

• ទឹ�េបល តុច�រ្ទទអ�ពជត  ់ស្� តុច�្សតអ�ុ ទឹខអ�ុក្េ់ស�េធ�កអទពមនមជស

ណរ�ដលតដ� នតបលុឹ�ទជ ទុទេធ� តុច�រ្ត្ពតក “េបសសទអនឹដងម តថី” រ្ឹូលអ�ុេរ ្េរគគង

េេញ��� ួ �ផផះសាឹង អ�ុសទទម� អ�ុុសទីផរូមេន់�េុងអនរនឹចតេ�� ឹថ�លត��តង

ឹ�ទស្ាដលស� រឹមេគេ ឹលេឃេរស�សឹ�ភបខទសេគ�។ 

• ្េង�រុាឹករ�ាដលស�សសសភប ទ្គងលតុជ�តខ�សតស� �់ូ្េ់ស��តងភ� តុរអងង

កសលរ្ជជត ស�ភ តុច�សរឹ្សរឹបលកស ូឹតាឹ  េដឹី្រ� តុ តុច�រ្ត្ពតក្សត

អជខ ធុឹ�ទជ ទុទេអយ “េបសសទអនឹដងម តថី” េន ទឹ�េបលស� តុច�រ្ទទអ�ពជត� ់ស្�

្សតអ�ុ ទឹខអ�ុ ក្េ់ស��តងដ តុសស� ធេអយេដះាលងភរ ឹ ទ្គងលមទងឡយាដលរឹម

ប�ឃទទឃទងេដយ ួ �យេលផរូមច្ ត្ាដលជល់សផលព� តុច�រ្ត្ពតកា្្េ�ះ ៕ 
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