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សរាប់ការចេញផាយបន្ទា ន់ 
 
កម្ពុជា ៖ ការកាតទ់ោសសម្រង្សុ ីបំផ្លា ញជំទ ឿប្រជាធិបទតយ្យ 
 
ការកាត់ចោសចមដឹកន្ទបំកសរបឆាងំបង្ហា ញពីការរតួតរារបកបដោយចរតិនដោបាយ 
ចលើរបព័នធតុលាការ 
 
(ញូវយ៉ក ថ្ថៃទី២៤ ខែកញ្ញា  ឆាា ២ំ០១០) - អងគការឃ្លល ចំមើលសិទិធមនុសសបាននិយាយចៅថ្ថៃចនះថា 
ការកាត់ចោសេុងចរកាយចលើចលាក សម រងសុ ីចមដឹកន្ទបំកសរបឆាងំចៅកមពុជា ចលើបទចោទរបកាន់
ានខបបខផនជានចយាបាយ បង្ហា ញឲ្យច ើញយ៉ាងេាស់ថា រដ្ឋា ភិបាលរបស់ន្ទយករដាមន្រនតីហុ៊នខសន 
ខលងោប់អារមមណ៍នឹងជចំនឿរបជាធិបចតយយតចៅចទៀតចហើយ។ ចលាក  សម រងសុ ីរតូវបានចេកាត់
ចោសដ្ឋក់េុកេនួំន ១០ ឆាា  ំកាលពីថ្ថៃទី២៣ ខែកញ្ញា  ឆាា ២ំ០១០ ចលើបទចោទរបកាន់សតីពីការផាយ
ព័ត៌ានមិនពិត និងការខកលងបនលំខផនទី។ 
 
អងគការឃ្លល ចំមើលសិទិធមនុសស បានជរុំញឲ្យរបធាន្ទធិបតី បារ៉៉ក់ អូបាា៉ របាប់ចៅហុ៊នខសន ចៅចពល
ខដលពួកចេជួបគ្នា ចៅថ្ថៃចនះថា ឧបបតតិចហតុចនះនឹងេរំ៉មកខំហងដល់ជនួំយ និងទនំ្ទក់ទនំង  
អនតរជាតិជាមួយរបចទសកមពុជា ជាពិចសសរបសិនចបើរដ្ឋា ភិបាលែកខានោត់វធិានការបន្ទា ន់ ចដើមប ី  
លប់ចោលវធិានការោងំឡាយខដលបផំ្លល ញចសរភីាពសខមតងមតិ ចសរភីាព ជួបរបជុ ំ និងសាេម។   
ដោក អូបាា៉ ានកាលវភិាេជួបរបជុជំាមួយចមដឹកន្ទសំាេមរបជាជាតិអាសីុអាចេាយ៍ (អាស៊៊ន) 
ចៅកាុងទីរកុងញូវយ៉ក កនុងកឡុំងដពលដែលដេែឹកនាទំាងំដនះចូលរួេកនុងមហាសាិបាតរបស់អងគការ
សហរបជាជាតិ។ 
 
ដោកររី សូភី រឆីាតសុន ន្ទយកសតីទីរបោទំវីបអាសីុរបស់អងគការឃ្លល ចំមើលសិទិធមនុសស ាន  
របស៊សន៍ថា “ចលាករបធាន្ទធិបតី អូបាា៉ និងចមដឹកន្ទពិំភពចលាកដខទចទៀត ោបំាេ់រតូវឲ្យចលាក
ហុ៊ន ខសន និងរដ្ឋា ភិបាលរបស់ចលាកដឹងថា ការជិះចសះខលងថ្ដចន្ទះេឺេប់ចហើយ។ កមពុជាមិនអាេ
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កាត់ចោស ចមដឹកន្ទបំកសរបឆាងំឲ្យជាប់េុក ១០ឆាា ំ  េចំោះការសខមតងមតិចដ្ឋយសនតិវធិី ចដ្ឋយគ្នម ន  
បងករឲ្យានផលវបិាកធៃន់ធៃរចន្ទះបានចឡើយ។”  
 
តុលាការបានកាត់ចោសចលាក រងសុ ីចមដឹកន្ទបំកសរបឆាងំាងំពីឆាា ១ំ៩៩៨មក េចំោះការផសពវផាយ
ខផនទីមួយខដលអះអាងបង្ហា ញថា រពំខដន របដទរកមពុជាជាមួយរបដទរចវៀតណាមរតូវបានចេ
រកំិល។ ការជនំុំជរេះចោស រតូវបានរបរពឹតតដៅចដ្ឋយបិទបាងំពីស៊ធារណជន ថវីចបើ ស៊លរកមរតូវបាន
អានចដ្ឋយចៅរកម ខក ស៊ែន ថា “អចំពើរបរពឹតតចដ្ឋយជនចលមើស បានចធវើឲ្យប៉ះោល់យ៉ាងធៃន់ធៃរ  
ដល់កិតតិយសរបស់រដ្ឋា ភិបាល។” ចលាក  រងសុ ីខដលបាននិរចទសែលួនឯងចៅចរៅរបចទស អរ់រយៈ 
ដពលដពញមួយឆាា ចំៅឆាា ចំនះ របឈមនឹងការចាប់ដ្ឋក់េុក របសិនចបើគ្នត់វលិរតឡប់មកកមពុជាវញិ។ 
 
ករណីចនះេឺជាខផាកមួយថ្នយុទធន្ទការឥតរ៉ថយ និងយូរលង់របឆាងំនឹង ចលាក រងសុ។ី កាលពី
ថ្ថៃទី២៧ ខែមករ៉ តុលាការខែរតស៊វ យចរៀង បានកាត់ចោសចលាក  រងសុ ីនិងអាកភូមិពីរន្ទក់ចមម ះ 
ាស រសី និង  រពហម ជា ពីបទញុះញង់ឲ្យានការចរ ើសចអើងពូជស៊សន៍ និងបផំលិេបផំ្លល ញ
បចង្ហគ លរពំខដនចៅាមរពំខដនកមពុជា-ចវៀតណាម។ ការកាត់ចោសចន្ទះ ខផែកចលើឧបបតតិចហតុកាុង
ខែតុលា ឆាា ២ំ០០៩ ែណៈចពលខដលចលាក រងស ីជួយអាកភូមិកាុងខែរតស៊វ យចរៀងដកបចង្ហគ លកណំត់ 
រពំខដនសីា ខដលពួកចេបានអះអាងថា បានចបាះេូលកាុងទឹកដីរបស់របចទសកមពុជា។ 
 
ចលាកររី រឆីាតសុន ានរបស៊សន៍ថា “ការកាត់ចោស  ចលាក រងសុ ីបានន្ទយំកយុទធន្ទការរបស់
ដោក ហុ៊នខសន កាុងការចធវើទុកខបុកចមាញអាករះិេន់ ចៅកាន់ស្ថា នភាពែ៏រជុលហួរដហតុបផុំតេួយ 
និងបង្ហា ញោ៉ងចារ់ពីការរតួតរារបស់រដ្ឋា ភិបាលចលើរបព័នធតុលាការ។ ម៉ាងចទៀត អាជាា ធរ  
កមពុជា ជាទាល ប់ខតងខតរកចពល ដែើេបចីរបើរបារ់ប៉ូលីស និងតុលាការ ដោយវាយរបហារអាករះិេន់ 
ប៉ុខនត មិនខដលបានោប់ែលួន ឬកាត់ ដទារជនោងំឡាយណាខដលបានវាយរបហារដៅចលើអនករះិេន ់
ែូចគ្នន ទាងំចនះដទ ខដលការវាយរបហារជាញឹកញយរហូតដល់ស៊ល ប់ក៏ាន។”    
 
អងគការឃ្លល ចំមើលសិទិធមនុសស បានជរុំញឲ្យសហរដាអាចមរកិ សហេមន៍អឺរ ៉ុប ជប៉ុន និងាា ស់ជនួំយ 
សខំាន់ៗដថ្ទចទៀត ឲ្យោត់វធិានការដផនកការទូតឲ្យខាល ងំកាល  ច្លើយតបេចំោះការកាត់ចោសរបឆាងំនឹង
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ដោក រងសុ ីរួមោងំការអោំវន្ទវដល់ឯកអេគរ៉ជទូតរបស់ែលួន ដោយបង្ហា ញពីរបតិកេមរបស់ពួកចេ។ 
ាា ស់ជនួំយបានបរោិា េថវកិារបាណជា៥០ ភាេរយថ្នថវកិារបស់រដ្ឋា ភិបាលកមពុជា។  
 
ោប់ាងំពីចពលខដលចលាក រងសុ ីបចងកើតេណបកសនចយាបាយរបស់ចលាកកាុងឆាា ១ំ៩៩៥េក ចលាក
រងសុ ី បានទទួលរងនូវអចំពើប៉ុនប៉ងចធវើឃ្លត អចំពើេរំ៉មកខំហង បភំិតបភំ័យ ករណីរពហមទណឌ  និង  
ករណីរដាបបចវណីជាចរេើន។ ចៅថ្ថៃទី៣០ ខែមីន្ទ ឆាា ១ំ៩៩៧ ការវាយរបហារចដ្ឋយរគ្នប់ខបកថ្ដ  
មកចលើការជួបរបជុខំាងនចយាបាយខដលគ្នត់កពុំងខតខថលងដៅកាន់ដនាះ បានសាល ប់មនុសសេនួំន  
១៦ន្ទក់ និងចធវើឲ្យរបួស  ១៥០ន្ទក់។ ជីវតិរបស់ចលាករងសុ ីរតូវបានជួយសចន្រង្ហគ ះ ែណៈចពលខដល  
កាល ងំ រគ្នប់ផាុ ះចពញទហឹំងបានជះេកចលើអងគរកសមួយរូប កាុងេចំណាមអងគរកសោងំឡាយរបស់ 
ចលាក។ 
 
ការយិាល័យសហព័នធចសុើបអចងកតរបស់សហរដាអាចមរកិ ខដលបានចធវើការចសុើបអចងកតពីចរោះខត
របជាពលរដាអាចមរកិាងំមួយរូប ទទួលរងរបួសកាុងការវាយរបហារចន្ទះ បានរកច ើញថាកងអងគរកស
របស់ចលាកហុ៊នខសន បានជាប់ោក់ព័នធនឹងការវាយរបហារចដ្ឋយរគ្នប់ខបកចន្ទះ ប៉ុខនតរដ្ឋា ភិបាល
កមពុជាបានែកខានចសុើបអចងកត ឬន្ទែំលួនជនខដលទទួលែុសរតូវចៅកាត់ចោស។ 
 
មន្រនតីរដ្ឋា ភិបាលជាន់ែពស់ បាន ោក់ពាកយបណ្តឹ ងខដលានការជរុំញខាងនចយាបាយ មតងចហើយមតង 
ចទៀត របឆាងំនឹងចលាក រងសុ ី កាុងចពលប៉ុន្ទម នឆាា ថំមីៗចនះ។ អភ័យឯកសិទិធតណំាងរ៉ន្រសតរបស់ចលាក 
រតូវបានចេដកហូតកាុងខែកុមភះ ឆាា ២ំ០០៩ បន្ទា ប់ពី ដោក ហុ៊នខសន ដ្ឋក់ោកយបណ្តឹ ងពីបទបរហិា
ចករ តរ៍បឆាងំនឹងរូបចលាកេចំោះការចោទចលាកហុ៊នខសនពីអចំពើពុករលួយ។ អភ័យឯកសិទិធរបស់  
ចលាក រងសុ ីរតូវបានចេផតល់មកវញិបន្ទា ប់ពីេណបកសរបស់ចលាកបង់របាក់ពិន័យេនួំន ២៥០០ 
ដុលាល រអាចមរកិ។ ចៅថ្ថៃទី១៩ ខែវេិឆិកា ឆាា ២ំ០០៩ អភ័យឯកសិទិធរបស់ចលាករតូវបានចេដកហូតមតងចទៀត 
ោក់ទងនឹងករណីបចង្ហគ លរពំខដន។ 
 
ការប៉ុនប៉ងមួយចផសងចទៀតចដើមបដី្ឋក់េុកចលាក រងសុ ីេឺចកើតចឡើងកាលពីកាុងខែធាូ  ឆាា ២ំ០០៥ ែណៈ
ចពលខដលគ្នត់រតូវបានចេកាត់ចោសដ្ឋក់េុក ១៨ខែ ពីបទបរហិារចករ តខ៍ដលានលកខណៈ 
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នចយាបាយ យ៉ាងេាស់រកខឡត។ ចលាក រងសុ ីបានចេញចរៅរបចទសចៅចពលចន្ទះ។ ចរកាមការគ្នប
សងកត់ជាអនតរជាតិ ហុ៊ន  ខសន បានយល់រពមចដំពាះការផតល់នូវការចលើកខលងចោស កាុងដែកុមភះ 
ឆាា ២ំ០០៦។ 
 
ដោកររី រឆីាតសុន ានរបស៊សន៍ថា “អស់ រយៈចពលដ៏យូរហួសចហតុចពកចហើយ ខដលាា ស់  
ជនួំយដធវើជាមិនែឹងេិនលឺ អពីំការរ៉រ៉ងំ បនទុចបង្ហែ ក ់ កាន់ខតអារកក់ចៅ  ៗ ចដំពាះ សិទិធ  និង 
របជាធិបចតយយកាុងរបចទសកមពុជា។ របសិនចបើពួកចេ ដៅបនតមិនបចចាញរបតិកមមដទ ដនាះ ពួកចេនឹង 
ភាា ក់ែលួនដឡើងចៅថ្ថៃណាមួយ ចហើយនិងដឹងថា កមពុជារបាកដជារបហាក់របខហលនឹងរបចទសភូា។ 
វាជាចពចលវលាសរាប់អាកការទូតចរកាកឈរចឡើង និងចធវើការរបាណ្ចមើល។”  
 


