ថ្ងៃទី ២ ខែ កកកដា ឆ្នាំ២០១៨

សេចក្តីថ្លែងការណ៍សោយេហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជ្ញតិ េតរ
ី ីេណ
ំ ំសរឿង ០០៤
នៅថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា និងថ្ងៃទី៤ ខែមិងុនា ឆ្នាំ២០១៨ សហព្រះរាជអាជ្ញាជ្ញតិ និងអនតរជ្ញតិ បានដាក់ដីកា
សននិដាានស្ថាររកនុងសាំណាំនុ រឿង០០៤ នរៀងៗែលួន ទាក់ទងនឹងកិច្ចនសុ៊ើបសួរន ៊ើ យឹម ទិតយ។ វិធានថ្ទៃកនុងថ្នអងគ
ជាំនុាំជព្មះវិស្ថមញ្ញកនុងតុលាការកមពជ្ញ
ុ
(អ.វ.ត.ក) ខច្ងថា ដីកាសននិដាានស្ថារររបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា
ព្តូវដាក់ជ្ញការសម្ងៃត់ បុខនតសហព្រះរាជអាជ្ញាអាច្បង្ហាញដ ់ស្ថធារណជនបាននូវនសច្កតីសនងេបរីនោ
បាំណងថ្នដីកាសននិដាានរបស់ែួ ន
ល ។

ជ្ញទ ព្បនោជន៍ដ ់តម្ងលភារច្ាំន ះច្ាំណាប់អារមមណ៍ជ្ញស្ថធារណៈ

សហព្រះរាជអាជ្ញាអនតរជ្ញតិ (“ស.រ.អ”) សូមទត ់ជូននូវនសច្កតីសនងេបអាំរីដីកាសននិដាានស្ថារររបស់ោត់
ដូច្ខាងនព្កាម។

នសច្កតីសនងេបននះ

មិនរាប់បញ្ចូ ទសសនៈយ ់ន

៊ើញរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាជ្ញតិនទ

(ខដ បានន្វ៊ើនសច្កតីសនងេបកនុងនសច្កតីសនងេបនដាយខែក) ឬរបស់នមធាវីការ រកតីននាះខដរ និងនទាះបីជ្ញ
នៅកនុងករណីណាក៏នដាយ

ក៏មិនម្ងននច្តនានដ៊ើមបីឆះលុ បញ្ចង
ាំ រីមតិនោប ់របស់សហនៅព្កមនសុ៊ើប

អនងកតខដរខដ រួកោត់នឹងន្វ៊ើការកាំណត់ន ៊ើបញ្ាទាាំងននះនដាយផ្ទៃ ់ែួ ន
ល របស់រួកោត់។
នសច្កតីសននិដាានរបស់ ស.រ.អ សតីរីយុត្តត្ិការរបស់ អ.វ.ត.ក ន ៊ើ យឹម ទិតយ
ច្ាប់ព្រប់ព្រង អ.វ.ត.ក ខច្ងថា តុលាការម្ងនយុត្តត្ិការន ៊ើបុរគ ណាម្ងនក់បានឲ្យខតបុរគ ននាះជ្ញ “នម
ដឹកនាាំជ្ញន់ែពស”់ ឬ ជនទាាំងឡាយខដ

“ទទួ ែុសព្តូវែពស់បាំទុត” ច្ាំន ះឧព្កិដក
ា មមខដ បានព្បព្រឹតនត ដាយ

ខែមរព្កហម។ ស.រ.អ សននិដាានថា ត្តមទសសនៈយ ់ន

៊ើញរបស់ោត់នដាយខទែកន ៊ើភ័សត្ត
តុ ង យឹម ទិតយ

រឺជ្ញ “នមដឹកនាាំជ្ញន់ែពស់” កមពជ្ញ
ុ ព្បជ្ញ្ិបនតយយទង និងជ្ញជនម្ងនក់ថ្នជនទាាំងឡាយខដ

“ទទួ ែុសព្តូវ

ែពស់បាំទុត”ទង ច្ាំន ះឧព្កិដក
ា មមខដ បានព្បព្រឹតនត ៅកនុងរបបននះ សព្ម្ងប់មូ នហតុដូច្បានសនងេបខាង
នព្កាម។

យឹម ទិតយ រឺជ្ញកម្ងមភិបា ដ៏ម្ងនអាំណាច្បាំទុតម្ងនក់នៅកនុងបកសកុមយ
មុ នីសកមពជ្ញ
ុ (“ប.ក.ក”) នដាយកាន់
មុនតាំខណងជ្ញន់ែពស់ជ្ញនព្ច្៊ើននៅទូទាង
ាំ ភូមិភារច្ាំនួនរីរ ដូនច្នះោត់ព្តួតព្ត្តន ៊ើច្ាំខណកដ៏្ាំថ្នព្បជ្ញជនសរុប
របស់កមពជ្ញ
ុ ព្បជ្ញ្ិបនតយយ។
នៅកនុងអាំែុងនរ ដាំបូងថ្នរបបននះ យឹម ទិតយ រឺជ្ញបុរគ ម្ងនអាំណាច្ម្ងនក់នៅភូមិភារនិរតី នដាយបាននែ៊ើង
រីអនុន ខាព្សុករិ រីវង់ ដ ់ន ខាព្សុក និងបនាៃប់មកនទៀតបាននែ៊ើងជ្ញអនុន ខា និងន ខាតាំបន់១៣។
ោត់បានព្តួតព្ត្តបណា
ត ព្សុកនានាខដ ម្ងនមនៃីរសនតិសុែ

និងទីត្តង
ាំ សម្ងលប់មនុសសជ្ញនព្ច្៊ើនសាិតនៅកនុង

ននាះ។ ព្បខហ ជ្ញកនុងឆ្នាំ១៩៧៧ នៅនរ ខដ ថានក់ដឹកនាាំមជឈិម ប.ក.ក បានចាប់នទត៊ើមន្វ៊ើការនបាស
សម្ងែតកម្ងមភិបា របស់ែួ ន
ល ផ្ទៃ ់នៅភូមិ យ័រយននាះ យឹម ទិតយ ក៏បាននែ៊ើងព្រប់ព្រងអាំណាច្នៅន ៊ើខទនកដ៏
្ាំថ្នភូមិភារ យ័រយ រួមម្ងន តាំបន់១, ២, ៣, ៤ និងតាំបន់៧ នហ៊ើយោត់ជ្ញច្ុងនព្កាយក៏ព្តូវបានខតងត្តាំងជ្ញ
អនុន ខាភូមិភារ។ ជ្ញការបខនាម ោត់បានន្វ៊ើជ្ញន ខាភូមិភារសតីទី នៅនរ អវតតម្ងន ត្តមុក ខដ ជ្ញ
មនុសសច្ូ ច្ិតនត ្វ៊ើដាំនណ៊ើរនៅខាងនព្ៅតាំបន់ជ្ញញឹកញាប់។ ត្តមរយៈមុែតាំខណងទាាំងននះ យឹម ទិតយ បាន
បញ្ា និងជួយសព្មួ ដ ់ឧព្កិដក
ា មមនានា ខដ ជ្ញ ទធ ទ

បណា
ត
ឲ្យម្ងនការព្បព្រឹតអ
ត ាំនរ៊ើយុង ន ងកនុង

ព្ទង់ព្ទាយ្ាំនៅភូមិភារ យ័រយ។ ជ្ញមួយោនននះខដរ យឹម ទិតយ នៅរកាអាំណាច្របស់ោត់ និងម្ងនឥទធិរ
ជ្ញប់រហូតមកកនុងតាំបន់១៣ថ្នភូមិភារនិរតី ជ្ញទីកខនលងខដ ខទនការឧព្កិដក
ា មមដូច្ោន ព្តូវបានអនុវតតនដាយ
សម្ងជិកថ្នសហឧព្កិដក
ា មមរួមដូច្ោន។
យឹម ទិតយ ក៏ជ្ញជនម្ងនក់កនុងច្ាំនណាម “ជនទាាំងឡាយខដ ទទួ ែុសព្តូវែពស់បាំទុត” ច្ាំន ះឧព្កិដក
ា មមខដ
បានព្បព្រឹតនត ៅកនុងកមពជ្ញ
ុ ព្បជ្ញ្ិបនតយយទងខដរ រួមទាាំងអាំនរ៊ើព្ប ័យរូជស្ថសន៍ទង នហ៊ើយោត់បាននដ៊ើរតួ
នាទីសាំខាន់កនុងការព្បព្រឹតឧ
ត ព្កិដក
ា មមទាង
ាំ ននះ។ យឹម ទិតយ បានជួយបនងក៊ើតឲ្យនច្ញជ្ញរូបរាង និងន្វ៊ើឲ្យកាន់ខត
ដុះដា នូវនោ ននោបាយឧព្កិដនា
ា នា ព្រមទាាំងបានធានាថា នោ ននោបាយទាាំងននាះព្តូវបានអនុវតត
នដាយអនកនៅនព្កាមបង្ហគប់របស់ោត់។ ត្តមទសសនៈរបស់ ស.រ.អ ម្ងនភ័សត្ត
តុ ងបង្ហាញអាំរីការ ក់រ័នធ
នដាយផ្ទៃ ់របស់ យឹម ទិតយ ជ្ញមួយនឹងឧព្កិដក
ា មមទាង
ាំ ននាះ និងរួមម្ងនទាាំងភ័សត្ត
តុ ងខដ បង្ហាញថា ែលួនោត់
ផ្ទៃ ់ធាលប់នច្ញបញ្ាឲ្យសម្ងលប់។
នសច្កតីសននិដាានរបស់ ស.រ.អ ច្ាំន ះឧព្កិដក
ា មម និងការទទួ ែុសព្តូវរបស់ យឹម ទិតយ
ស.រ.អ ទាញអាំណះអាំណាងថា យឹម ទិតយ រួរខតព្តូវបាននចាទព្បកាន់នាែ
ាំ ួ ន
ល នៅជាំនុាំជព្មះច្ាំន ះឧព្កិដក
ា មមថ្ន
អាំនរ៊ើព្ប ័យរូជស្ថសន៍ន ៊ើជនជ្ញតិនវៀតណាម និងព្កុមខែមរនព្កាមនៅកមពជ្ញ
ុ
និងច្ាំន ះឧព្កិដក
ា មមព្បឆ្ាំង
មនុសសជ្ញតិថ្នការន្វ៊ើមនុសសឃាត ការសម្ងលប់រង្ហគ

ការន្វ៊ើឲ្យនៅជ្ញទាសករ ការនិរនទស ការដាក់កនុងមនៃីរ

ុាំឃាង
ាំ ការន្វ៊ើទារុណកមម ការន្វ៊ើទុកប
េ ុកនមនញ និងអាំនរ៊ើអមនុសស្ម៌នទសងៗនទៀត (ជ្ញរិនសស ការន្វ៊ើបាប
នដាយអមនុសស្ម៌ ការបញ្ាូ ននដាយបងេាំ អា ហ៍រិ ហ៍នដាយបងេាំ អាំនរ៊ើរំនលាភនសរសនាវៈកនុងបរិបទថ្ន
អា ហ៍រិ ហ៍ ការរំនលាភនសរសនាវៈ និងអាំនរ៊ើហិងាទលូវនភទនព្ៅអា ហ៍រិ ហ៍នដាយបងេាំ និងការបាត់
ែលួននដាយបងេាំ)។
ភ័សត្ត
តុ ងខដ ព្បមូ បានកនុងនរ នសុ៊ើបអនងកតបានកាំណត់អាំរីការរួមច្ាំខណករបស់ យឹម ទិតយ នៅកនុងសហ
ឧព្កិដក
ា មមនៅភូមិភារនិរតី និង យ័រយ ទាក់ទងនឹងមនៃីរសនតិសុែច្ាំនួន១៧កខនលង ទីត្តង
ាំ សម្ងលប់មនុសស៨
កខនលង ការដាានការង្ហរនដាយបងេាំ៤កខនលង និងទីត្តង
ាំ បខនាម៣នទៀត (នរាងច្ព្កសករសកាំរង់រ ់

ុាំរាាំងនកសី

និងអាំនរ៊ើហិងាទលូវនភទកនុងព្សុកបាណន់។ ភ័សត្ត
តុ ងកនុងសាំណាំនុ រឿងបញ្ាក់ថា ឧព្កិដក
ា មមនានាព្តូវបានព្បព្រឹតត
នែ៊ើងកនុងរនបៀបព្សនដៀងោននបះបិទនៅទូទាង
ាំ ភូមិភារខដ
សនតិសុែ អនកជ្ញប់

ុាំព្តូវបាននរដាក់កនុងមនៃីរ

យឹម ទិតយ បានន្វ៊ើព្បតិបតតិការ។ នៅត្តមមនៃីរ

ុាំឃាង
ាំ នដាយោមនដាំនណ៊ើរការច្ាប់ព្តឹមព្តូវ និងជ្ញញឹកញាប់

ព្តូវបាននរដាក់ឲ្យសាិតនព្កាមការន្វ៊ើបាបនដាយអមនុសស្ម៌ខដ រួមម្ងន

កេែណឌរស់នៅោមនអនាម័យ

ោមនអាហារព្រប់ព្ោន់ អាំនរ៊ើហិងាទលូវកាយ និងោមនការខងទាាំងនវជាស្ថស្រសតព្រប់ព្ោន់។ នៅឯការដាានការង្ហរ
នដាយបងេាំ កមមកររស់នៅនព្កាម កេែណឌថ្នភារជ្ញទាសករ។ រួកនរោមនសិទធិនសរីភារអវីទាង
ាំ អស់ រួកនរ
ព្តូវបានទត ់ការង្ហរដ៏ ាំបាក នដាយនរបានរំរឹងទុកថា នឹងបាំនរញបានត្តមច្ាំនួនខដ នរបានកាំណត់ខដ នរ
មិនព្បាកដថាអាច្ន្វ៊ើបាន ន្វ៊ើការខបបអមនុសស្ម៌ជ្ញនព្ច្៊ើននម្ងងជ្ញមួយអាហារ ការសព្ម្ងក ឬការខងទាាំ
ខទនកនវជាស្ថស្រសតមិនព្រប់ព្ោន់។ ទាាំងនៅមនៃីរសនតិសុែ និងទាាំងនៅការដាានការង្ហរនដាយបងេាំ មនុសសជ្ញនព្ច្៊ើន
បានស្ថលប់នដាយស្ថរ កេែណឌរស់នៅ និងការង្ហរោងអាព្កក់។ មនុសសនព្ច្៊ើន ន់នាក់ ព្តូវបានសម្ងលប់
នដាយោមនដាំនណ៊ើរការត្តមទលូវតុលាការ។

ឧព្កិដក
ា មមនៅភូមិភារនិរតី ខដ

យឹម ទិតយ ព្តូវទទួ ែុសព្តូវ

តាំបន់ ១៣
1. មនៃីរសនតិសុែវតតព្រះធាតុ រឺជ្ញរុកមួយសាិតនព្កាមការព្តួតព្ត្តរបស់រណៈព្សុករិ រីវង់ ជ្ញទីកខនលងខដ
បាន

ុាំឃាង
ាំ ខែមរនព្កាម និង “ព្បជ្ញជន ១៧ នមស្ថ” ជ្ញនព្ច្៊ើននាក់។ យឹម ទិតយ ធាលប់បានសួរច្នមល៊ើយ អនក

ជ្ញប់

នុាំ ដាយផ្ទៃ ់នៅន ៊ើទីត្តង
ាំ ននះ។ ោងនហាច្ណាស់ ក៏ចាប់ត្តាំងរីឆ្នាំ១៩៧៦មកខដរ ខដ ខែមរ

ព្កហម

បានអនុវតតការកាប់សម្ងលប់នៅវតតព្រះធាតុនដាយន្វ៊ើនែ៊ើងជ្ញនរៀងរា ់សបាតហ៍។

នព្ោះព្បខហ

ម្ងនជងរង

៩០០នាក់ ព្តូវបានបាន់ព្បម្ងណថាព្តូវបានសម្ងលប់នៅមនៃីរសនតស
ិ ុែននះខតមួយរត់។

2. នៅឯទីត្តង
ាំ សម្ងលប់មនុសសវតតអងគញ
ុ កនុងព្សុករិ រីវង់ ជនរងនព្ោះខដ នរបានសម្ងលប់ រួមម្ងនទាាំងកុម្ងរ
រីអងគភារនានាខដ រស់នៅច្ាំណះុ ឲ្យនជ៊ើងវតតននះ ខែមរនព្កាមខដ នរបញ្ាូ នមករីភាំនន រញ ខែមរនព្កាមខដ
នរជនមលៀសមករីនវៀតណាម និងអតីតទាហាន

ន់ ន ់។

រឺជ្ញទីត្តង
ាំ សម្ងលប់មនុសសសាិតកនុងព្សុករិ រីវង់។ ឆ្នាំ១៩៧៧ និងឆ្នាំ១៩៧៨ ខែមរ

3. វតតខសលង និងភូមិព្

នព្កាមមួយច្ាំនួន្ាំខដ ព្តូវបាននរនិរនទសរីនវៀតណាម

ព្តូវបានបញ្ាូ ននដាយបងេាំនៅកាន់ភូមិទាង
ាំ ននះ

នហ៊ើយក៏បានសម្ងលប់នចា ។
4. នៅមនៃីរសនតិសុែព្កាាំងត្តចាន់កនុងព្សុកព្ត្តាំកក់ អនកជ្ញប់
ន់ ន ់ និងព្កុមព្រួស្ថររបស់រួកនរ កម្ងមភិបា

ុាំ រួមម្ងន “រួក១៧នមស្ថ” អតីតមស្រនតីរដាការ

ប.ក.ក និង “ព្បជ្ញជនមូ ដាាន”។ នៅឆ្នាំ១៩៧៦

ម្ងនខែមរនព្កាម និង “ព្បជ្ញជន១៧នមស្ថ” ព្តូវបានជនមលៀសមករីព្សុករី រីវងសនៅព្កាាំងត្តចាន់។ មនៃីរ
សនតិសុែព្តូវបានរំខានរុករាននដាយសតវ ែិតនស្ថមកនព្ោកច្ថ្ព្ង នហ៊ើយអនកនទាសព្តូវបានដាក់ឲ្យសាិតនៅ
នព្កាមអាំនរ៊ើហិងាខាងរាងកាយជ្ញប់ជ្ញព្បចាាំ។
នហ៊ើយអនកជ្ញប់

អនកនទាសជ្ញនព្ច្៊ើនព្តូវបានទទួ រងនូវអាំនរ៊ើទារុណកមម

ុាំជ្ញស្រសតីមួយច្ាំនួនព្តូវបាននររំនលាភនសរសនាវៈ។ អនកនទាសជ្ញនព្ច្៊ើន ន់នាក់ព្តូវបាន

សម្ងលប់នៅព្កាាំងត្តចាន់ នហ៊ើយម្ងនអនកនទាសមួយច្ាំនួនតូច្បុនណា
ណ ះខដ នៅរស់រានម្ងនជី វិត។
5. មនៃីរសនតិសុែវតតអងគព្សីមុនី ន និងទីកខនលសម្ងលប់មនុសសថ្ព្រសុែុន សាិតនៅកនុងព្សុកនកាះអខណែត។ ជនរង
នព្ោះខដ បានជ្ញប់

ុាំនៅវតតននាះ រួមម្ងន “ព្បជ្ញជន១៧នមស្ថ” អតីតមស្រនតីរដាការ

ន់ ន ់ និងព្កុម

ព្រួស្ថររបស់រួកខែមរនព្កាម ខដ ព្តូវបាននរជនមលៀសនដាយបងេាំរីទីព្កុងភនាំនរញ និងរីព្កុងត្តខកវ។ រួក
អនកជ្ញប់

ុាំព្តូវបានសម្ងលប់ជ្ញនរៀងរា ់ថ្ងៃនៅថ្ព្រសុែុន នហ៊ើយស្ថកសីបានបាន់ព្បម្ងណថាម្ងនមនុសស

រាប់ ន់នាក់ព្តូវបានសម្ងលប់នៅទីកខនលងននាះ។

ឧព្កិដក
ា មមនៅភូមិភារ យ័រយ ខដ

យឹមទិតយ ព្តូវទទួ ែុសព្តូវ

តាំបន់១
6. មនៃីរសនតិសុែោស់ព្កែ ព្តូវបានបនងក៊ើតនែ៊ើងនៅនដ៊ើមឆ្នាំ១៩៧៨។ នរអាច្ដាក់អក
ន នទាសបានរហូតដ ់
នៅ៣០០នាក់ រួមម្ងន សម្ងជិកអតីតរបប

ន់ ន ់ និងព្កុមព្រួស្ថររបស់រួកនរ, កមមភិបា ភូមិភារ

យ័រយនិងព្កុមព្រួស្ថររបស់រួកនរ និង “ព្បជ្ញជន១៧នមស្ថ”។ ការសម្ងលប់ជ្ញនព្ច្៊ើនបាននក៊ើតនែ៊ើងនៅ
ទីកខនលងននាះ រួមម្ងនោងនហាច្ណាស់ ការសម្ងលប់រង្ហគ ច្ាំនួនបីដង ខដ កនុងមែងៗម្ងនអនកនទាស ៧៥

នាក់ ឬនព្ច្៊ើនជ្ញងននះ។ នៅនព្កាយរបបកមពជ្ញ
ុ ព្បជ្ញ្ិបនតយយ ម្ងនស្ថកសរមនុសសរាប់រយនាក់ព្តូវ
បាននរន

៊ើញកប់កនុងរនដ
ែ នៅទីកខនលងននាះ។

7. សហករណ៍្ិបតីកនុងព្សុកោស់ព្កែ ខដ ព្តូវបានព្រប់ព្រងនដាយ យឹម ទិតយ ម្ងនទីកខនលងរ កមម
នដាយបងេាំមួយច្ាំនួន ម្ងនមនៃីរ

ុាំឃាង
ាំ ច្ាំនួនបួនោងតិច្ និងទីកខនលងសម្ងលប់មនុសសមួយច្ាំនួន។ រ ករ

រាប់ ន់នាក់រីតាំបន់១ និងតាំបន់៤ រួមម្ងន អតីតកមមភិបា ភូមិភារ យ័រយ និងព្កុមព្រួស្ថរបស់រួកនរ
រួកខែមរនព្កាម និង “ព្បជ្ញជន១៧នមស្ថ” បានន្វ៊ើការន ៊ើសជ្ញនព្ច្៊ើននម្ងងនៅត្តមសហករណ៍នដាយម្ងន
ការសព្ម្ងកតិច្តួច្។ រួកអនកខដ មិនអាច្ន្វ៊ើបានត្តម កេែណឌតព្មូវការង្ហររបស់ ប.ក.ក ព្តូវបាននរ
ចាត់ទុកថាជ្ញ “ខាមង
ាំ ” និងព្តូវបាននបាសម្ងែត “ព្តូវបាននរៀនសូព្ត” ឬ ព្តូវបានសម្ងលប់នចា ។ រួកកម្ងម
ភិបា ភូមិភារ យ័រយខដ ព្តូវបានបញ្ចុះសកែិនៅទូទាង
ាំ តាំបន់១ ព្តូវបានន្វ៊ើឲ្យនៅជ្ញទាសករ ឬព្តូវ
បានដាក់នៅកនុងមនៃីរ

ុាំឃាង
ាំ នៅភូមិទួ នមៃស និងជ្ញនព្ច្៊ើននាក់ព្តូវបានសម្ងលប់នចា ។ នៅមនៃីរសនតិ

សុែ្ិបតី រួកអនកនទាសព្តូវបាននរន្វ៊ើទារុណកមម នហ៊ើយនៅជិតច្ប់របប រួកអនកនទាសខដ នៅនសស
ស ់ទាង
ាំ អស់ព្តូវបាននរសម្ងលប់នចា ។ នៅភូមិរា៉ា ោងនហាច្ណាស់ ម្ងនស្ថកសរមនុសស២០០នាក់
ព្តូវបាននរន

៊ើញនៅជិតកខនលងមនៃីរ

ព្តូវបានបាត់ែួ ន
ល និងមិនព្តូវបាននរន

ុាំឃាង
ាំ និងនៅខកបរមនៃីរសនតិសុែមួយនៅភនាំត្តងុក រួកអនកនទាស
៊ើញមែងនទៀតនែ៊ើយ។

8. ទាំនប់កងាតកនុងព្សុកសខងក រឺជ្ញទីកខនលងរ កមមមួយខដ រណៈតាំបន់ រួមម្ងន យឹម ទិតយ ទងននាះ បាន
ព្តួតរិនិតយជ្ញប់ជ្ញព្បចាាំ។ យឹម ទិតយ បានព្តួតរិនិតយទីកខនលងននាះនៅ ក់កណា
ែ
ខែកកកដា ឆ្នាំ១៩៧៧
និងសូមបីខតត្តាំងរីមុននរ ខដ ោត់បាននៅន្វ៊ើទសសនកិច្ចទាំនប់ និងនប៊ើកកិច្ចព្បជុាំនៅទីននាះនៅនទៀត។
រ កររាប់រយនាក់ និងអាច្ម្ងនរហូតដ ់នៅរាប់ ន់នាក់ រួមម្ងន រួកកម្ងមភិបា ភូមិភារ យ័រយ
ខដ ព្តូវបានបញ្ចុះសកែិ បានន ៊ើកទាំនប់ននាះ។ អនកខដ តែូញខតែរ អនកខដ ន្វ៊ើមិនបានត្តមកូត្ត ឬអនក
ខដ យកមាប
ូ អាហារនដាយមិនម្ងនការអនុញ្ញត ព្តូវបានចាប់ែួ ន
ល ឬក៏សម្ងលប់នចា ។ ការស្ថលប់បាន
នក៊ើតនែ៊ើងជ្ញប់ជ្ញព្បចាាំ។ បខនាមន ៊ើននះ រួកកម្ងមភិបា ភូមិភារ យ័រយនៅរណៈតាំបន់១ និងព្កុម
ព្រួស្ថរ និងអនកនព្កាមបង្ហគប់របស់រួកនរ ព្តូវបានចាប់ែួ ន
ល នៅទីកខនលងននាះ និងយកនៅកាន់មនៃីរ

ុាំឃាង
ាំ

រួមទាាំង ស-២១ នៅភនាំនរញនទៀតទង។
9. នៅនរាងច្ព្កសករសកាំរង់រ ់កនុងព្សុកសខងក យឹម ទិតយ បានដាក់ជាំនួសព្បធាននរាងច្ព្កនដាយកម្ងមភិ បា
ភូមិភារនិរតី។ នៅនដ៊ើមខែវិច្ិកា
ឆ ឆ្នាំ១៩៧៧ កម្ងមភិបា

យ័រយខដ ធាលប់បានបាំន រីនៅកនុងរណៈនរាង

ច្ព្កទាាំងអស់ព្តូវបាននបាសសម្ងែត។ ខែមរនព្កាម និងរួកកមមករនវៀតណាម ព្តូវបានដាក់កនុងមនៃីរ

ុាំ

ឃាាំង នហ៊ើយបនាៃប់មក ព្តូវបានបញ្ាូ ននៅសម្ងលប់នចា ។
10. នៅមនៃីរសនតិសុែបាណន់ និងែនងរូ កនុងព្សុកសខងក បុរគ ខដ ព្តូវបានជ្ញប់

ុាំឃាង
ាំ នដាយមិនម្ងននីតិ

វិ្ីព្តឹមព្តូវត្តមច្ាប់ និងព្តូវបាននរន្វ៊ើទារុណកមម។ កម្ងមភិបា និរតីបានជាំនួសកម្ងមភិបា
នៅមនៃីរសនតិសុែបាណន់ កនុងឆ្នាំ១៩៧៧។ រួកអនកជ្ញប់

ុាំឃាង
ាំ រួមម្ងន អតីតមស្រនតីរដាការ

យ័រយ

ន់ ន ់ រួក

កម្ងមភិបា ភូមិភារ យ័រយ រួកនវៀតណាម “ព្បជ្ញជន១៧នមស្ថ” និង រួកកមមករមករីទីកខនលងរ កមម
នដាយបងេាំនៅទាំនប់កងាត។ នៅបាណន់ ម្ងនមនុសសជ្ញនព្ច្៊ើនរហូតដ ់នៅ ៥០០នាក់ ព្តូវបានជ្ញប់នៅ
កនុង

ុាំ នហ៊ើយការសម្ងលប់នចា ម្ងននក៊ើតនែ៊ើងជ្ញនរៀងរា ់ថ្ងៃ។ នៅឆ្នាំ១៩៧៨ រួកកម្ងមភិបា និរតីបាន

ផ្ទលស់បូរែ អនកនទាសខដ នៅរស់រានម្ងនជី វិតទាាំងអស់នៅកាន់មនៃីរសនតិសុែែនងរូ

ជ្ញកខនលងខដ ការ

សម្ងលប់រង្ហគ ន ៊ើរួកអនកនទាសបាននក៊ើតម្ងននែ៊ើង។
តាំបន់២
11. មនៃីរសនតិសុែភូមិវា

ព្តូវបានព្តួតរិនិតយនដាយរណៈព្សុកបាកាន និងព្តូវបាននព្ប៊ើព្បាស់នដ៊ើមបី

ុាំឃាង
ាំ

រួក“ខាមង
ាំ ”ថ្នកមពជ្ញ
ុ ព្បជ្ញ្ិបនតយយ ដូច្ជ្ញ ខែមរនព្កាម និងរួកជនមលៀសភូមិភារបូ ៌ ។ រួកអនកនទាសព្តូវ
បាននរន្វ៊ើទារុណកមម និងអនកនទាសព្សីមួយច្ាំនួនព្តូវបានរំនលាភនសរសនាវៈមុននឹងសម្ងលប់នចា ។ ការ
សម្ងលប់មនុសសបាននក៊ើតនែ៊ើងជ្ញនរៀងរា ់យប់ និងព្កុមមនុសសខដ ម្ងនច្ាំនួន ៤០០នាក់ និង ១៧០០នាក់
ខដ បានបញ្ាូ នមករីភូមិភារបូ ៌

នៅជិតច្ុងបញ្ច ប់ថ្នរបបននះ។

ព្តូវបានសម្ងលប់នចា នៅភូមិវា

ជ្ញសរុប ម្ងនមនុសសរាប់ ន់នាក់ព្តូវបានសម្ងលប់នចា នៅទីកខនលងននះ។
12. នៅមនៃីរសនតិសុែស្ថវយព្ជុាំកនុងព្សុកបាកាន អនកនទាសជ្ញនព្ច្៊ើន ន់នាក់ព្តូវបានចាប់
អតីតកម្ងមភិបា ភូមិភារ យ័រយ អតីតទាហាន

ន់ ន ់ និងព្កុមព្រួស្ថររបស់រួកនរ ខែមរនព្កាម អនក

ជនមលៀសភូមិភារបូ ៌ និង “ព្បជ្ញជន១៧នមស្ថ”។ រួកអនកជ្ញប់
នទាស“្ៃន់”

ុាំឃាង
ាំ
រួមម្ងន

ព្តូវបាននរចាក់នស្ថនៅកនុង“រុកងងឹត”ោមនបងែួច្

ុាំព្តូវបាននរន្វ៊ើទារុណកមម និងអនក
នដាយអស់រយៈនរ យូរ។

នរបាន់

ព្បម្ងណថាម្ងនអនកនទាសរាប់ ន់នាក់ព្តូវបានសម្ងលប់នៅខកបរៗទីកខនលងសម្ងលប់ថ្ព្រភារ។
13. នៅទីត្តង
ាំ សម្ងលប់មនុសសទួ នសះញូវ និងថ្ព្រព្កនៅ កនុងព្សុកបាកាន រួកខែមរនព្កាម និងនព្កាយមក រួក
អនកជនមលៀសភូមិភារបូ ៌

ព្តូវបាននរព្បមូ ទែាំជ្ញ
ុ ដាំណាក់កា

និងសម្ងលប់នចា ោងរង្ហគ ។ ខែមរ

ព្កហម បានតនមល៊ើងនព្កា បនណា
ែ ះអាសនន នដ៊ើមបីដាក់ជនរងនព្ោះមុននឹងសម្ងលប់នចា ។ បនាៃប់រីការ

រ ាំដួ ថ្នរបបខែមរព្កហម រនដ
ែ នានាខដ ន រនរញនៅនដាយស្ថកសរ ព្តូវបាននររកន

៊ើញនៅទី

កខនលងច្ាំនួនរីរកខនលង ខដ ម្ងនមនុសសរាប់ ន់នាក់ព្តូវបាននរបាន់ព្បម្ងណថាព្តូវបានសម្ងលប់នចា ។
14. នៅទីត្តង
ាំ សម្ងលប់មនុសសវតតច្័នរៃ ងសីកនុងព្សុកបាកាន កម្ងមភិបា ខែមរព្កហមបានន្វ៊ើព្បតិបតតិការសម្ងលប់
រង្ហគ ថ្នរួកអនកជនមលៀសភូមិភារបូ ៌ នៅច្ុងឆ្នាំ១៩៧៨។ រួកអនកមូ ដាានព្តូវបានបងេាំឲ្យកប់ស្ថកសរ
ខដ បាន់ព្បម្ងណថាម្ងនសរុប ២០០០នាក់ នៅកនុងរនដ
ែ ស្ថកសររួមនៅភូមិកូននត្តនត។
15. រួកកម្ងមភិបា ភូមិភារនិរតី បានព្បព្រឹតជ្ញ
ត នព្ច្៊ើន ដូច្ជ្ញ អាំនរ៊ើហិងាខាងទលូវនភទនៅព្សុកបាកាន នដាយ
រុាំបានដាក់ទណឌកមមនែ៊ើយ។ អនកព្បព្រឹតប
ត ទន ម៊ើសបាននិោយអួតនកែងកាែងរីឧព្កិដក
ា មមទូវល នភទរបស់ែួ ន
ល
ោងច្ាំហរ និងបនងក៊ើនការនកងយកទ ព្បនោជន៍រីមុែតាំខណងសិទធិអាំណាច្របស់រួកនរ នដ៊ើមបីរំនលាភ
នសរសនាវៈន ៊ើស្រសតី មុននរ រួកនរបញ្ាឲ្យសម្ងលប់។ ការរំនលាភនសរសនាវៈព្តូវបាននក៊ើតនែ៊ើង ស
នរញ ជ្ញរិនសស កនុងកាំែុងនរ ថ្នការសម្ងលប់រង្ហគ របស់រួកខែមរនព្កាម និងរួកអនកជនមលៀសភូមិភារបូ
៌ នៅជិតច្ុងបញ្ច ប់ថ្នរបបននាះ។
តាំបន់៣
16. មនៃីរសនតិសុែវតតរិ រីរមយ

នៅកនុងព្សុកភនាំសាំនៅ

ព្តូវបានស្ថងសង់នែ៊ើងនៅច្ុងឆ្នាំ១៩៧៧

១៩៧៨ និងទៃក
ុ អនកនទាសនព្ច្៊ើនរហូតដ ់ ២០០នាក់ រួមទាាំងអតីតមស្រនតីរដាការរបប

ឬនដ៊ើមឆ្នាំ

ន់ ន ់ និងកម្ងមភិ

បា ភូមិភារ យ័រយ។ អនកនទាសព្តូវបានន្វ៊ើទារុណកមម និងបងេាំឲ្យន្វ៊ើការ្ៃន់ និងសម្ងលប់នចា ។
ស្ថកសររាប់រយនាក់ព្តូវបាននររកន

៊ើញនៅវតតននះ និងនៅត្តមព្ជ ងខកបរៗននាះ នព្កាយនរ របប

ននាះបានដួ រ ាំ។ មិនម្ងនអនកនទាសណាម្ងនក់ព្តូវបាននរដឹងថារួច្ជី វិតរីមនៃីរសនតិសុែននះនែ៊ើយ។
តាំបន់ ៤
17. នៅកនុង

ុាំរាាំងនកសី និង

ជ្ញរិនសស ទាហាន
ភារ យ័រយ

ុាំកាំរង់នព្រៀង ម្ងនមនុសសរាប់ ន់នាក់មករីតាំបន់ ៤ ទាាំងមូ
ន់ ន ់ កម្ងមភិបា

ព្តូវបានសម្ងលប់

យ័រយ និងខែមរនព្កាម។ នៅកាំរង់នព្រៀង កម្ងមភិ បា ភូមិ

ខដ ព្តូវបានដកនច្ញរីដាំខណង

ព្តូវបានបងេាំឲ្យន្វ៊ើការកនុង កេែណឌដូច្ជ្ញទាសករ។

មនុសសរាប់ ន់នាក់ រួមទាាំងកម្ងមភិបា ភូមិភារ យ័រយ ជនជ្ញតិនវៀតណាម និងខែមរនព្កាម ព្តូវបាន
ែលួន ន្វ៊ើទារុណកមម និងបងែត់អាហារ នៅមនៃីរសនតិសុែកាច្់រនទះ និងមនៃីរសនតិសុែស្ថលាព្ត្តវ។

ុាំ

18. នៅមនៃីរសនតិសុែវតតសនមតច្ កនុងព្សុកបាក់ព្

អតីតសម្ងជិកថ្នរបប

ន់ ន ់ រាប់ ន់នាក់ និងព្កុម

ព្រួស្ថររបស់រួកនរ កម្ងមភិបា ភូមិភារ យ័រយ និងព្កុមព្រួស្ថររបស់រួកនរ ជនជ្ញតិនវៀតណាម និង
ខែមរនព្កាម និង “ព្បជ្ញជន ១៧នមស្ថ” ព្តូវបានសម្ងលប់។ ការសម្ងលប់រង្ហគ
រា ់ថ្ងៃ។ រនដ
ត កប់សរច្ាំនួន១១ ព្តូវបានរកន

បាននក៊ើតម្ងននែ៊ើងនសៃ៊ើរខត

៊ើញនៅជុាំ វិញរុកននះ នដាយរនដ
ត ្ាំជ្ញងនរបាំទុតម្ងន

ស្ថកសររី ២០០០ នៅ ៣០០០។
តាំបន់ ៧
19. រុកន ែ ៨ កនុងព្សុកកនណតៀងបាន

ុាំអតីតទាហាន

ន់ ន ់ និងព្កុមព្រួស្ថររបស់រួកនរ និងអនក

ជនមលៀសមករីភូមិភារបូ ៌ និងភនាំនរញ។ អនកនទាសជ្ញនរឿយៗព្តូវទទួ រងទារុណកមម។ ការសម្ងលប់
នក៊ើតម្ងននែ៊ើងជ្ញនរៀងរា ់យប់ នហ៊ើយស្រសតីជ្ញនព្ច្៊ើនព្តូវបានរំនលាភនសរសនាវៈមុននរ សម្ងលប់។ រនដ
ត
ស្ថកសររួមជ្ញនព្ច្៊ើនខដ ព្តូវបានរកន

៊ើញនៅកនុងតាំបន់ននះបង្ហាញថា ម្ងនមនុសសរាប់ ន់នាក់ព្តូវបាន

សម្ងលប់នៅទីត្តង
ាំ ននះ។
20. ទីត្តង
ាំ សម្ងលប់មនុសសវា បាក់ជញ្ា ីង កនុងព្សុកកនណតៀង ព្តូវបាននព្ប៊ើព្បាស់ចាប់រីឆ្នាំ១៩៧៨ មក នដ៊ើមបី
សម្ងលប់មនុសសកនុងច្ាំនួននព្ច្៊ើន ខដ ព្តូវបានបញ្ាូ ននដាយបងេាំរីភូមិភារបូ ៌

មកកាន់

ុាំនានានៅជិតៗ

ននាះកនុងព្សុកកនណតៀង។ អនកជនមលៀសមករីភូមិភារបូ ៌ មិនតិច្ជ្ញងមួយ ន់នាក់ ព្តូវបានសម្ងលប់នៅទី
ត្តាំងននះ នហ៊ើយស្រសតីជ្ញនព្ច្៊ើនព្តូវនររំនលាភនសរសនាវៈមុននរ សម្ងលប់។

ឧព្កិដក
ន មមនៅភូមិភារនិរតី និង យ័រយ ខដ

យឹម ទិតយ ព្តូវទទួ ែុសព្តូវ

1. អាំនរ៊ើព្ប ័យរូជស្ថសន៍៖ យឹម ទិតយ បានអនុវតតខទនការរបស់ ប.ក.ក នដ៊ើមបីកនមៃច្ព្កុមជនជ្ញតិនវៀត
ណាមកនុងព្បនទសកមពជ្ញ
ុ
ត្តមរយៈការសម្ងលប់ជ្ញតិរនធនុ វៀតណាម។ ជ្ញខទនកថ្នយុទធនាការណ៍ននះ ខែមរ
ព្កហមក៏បានកាំណត់នោ នៅខែមរនព្កាមទងខដរ នដាយន ៊ើកនែ៊ើងថា រួកនរម្ងន “កា យួនែលួនខែមរ”។
ខែមរនព្កាមព្តូវបាននាាំមកកាត់ត្តមព្រុាំខដនច្ូ មកកាន់ព្សុករិ រីវង់ នៅនរ ខដ

យឹម ទិតយ ទទួ បនៃក
ុ

តាំបន់ននះ បនាៃប់មករួកនរព្តូវបានសម្ងលប់រង្ហគ ។ នៅភូមិភារ យ័រយ នព្កាយនរ ខដ

យឹម ទិតយ

មកដ ់ និងកម្ងមភិបា ភូមិភារនិរតីបានព្រប់ព្រងភូមិភារននះ ខែមរនព្កាមព្តូវបានសម្ងលប់ជ្ញព្បរ័នធ ជ្ញ
រិនសស នៅព្សុកបាកាន។

2. ការនបាសសម្ងែតកម្ងមភិបា ភូមិភារ យ័រយ និងព្កុមព្រួស្ថររបស់រួកនរ និងអនកនព្កាមបង្ហគប់៖ យឹម
ទិតយ បានន្វ៊ើការជ្ញមួយ ត្តមុក និងកម្ងមភិបា ភូមិភារនិរតីនទសងៗនទៀតនដ៊ើមបីន្វ៊ើការ “នបាសសម្ងែត”
ជ្ញព្បរ័នធ ទាាំងកម្ងមភិបា សុី វិ

និងនោធាថ្នភូមិភារ យ័រយ នច្ញរីមុែតាំខណងដឹកនាាំរបស់រួកនរ។

រួកនរបានចាត់ទុកកម្ងមភិបា

យ័រយថាជ្ញ “ខាមង
ាំ ” ឬជ្ញជនកបត់ និងបានចាប់ែួ ន
ល បាន

ុាំឃាង
ាំ រួកអនក

ទាាំងននាះ និងច្ុងបញ្ច ប់បានសម្ងលប់រួកនរនចា ។ អនកទាាំងឡាយណាខដ ជ្ញប់ទាក់ទងជ្ញមួយនឹងកម្ងម
ភិបា ខដ ព្តូវបានដកនច្ញរីតាំខណងទាាំងននាះ ក៏ព្តូវបាននរចាត់ទុកថាជ្ញ “ជនកបត់” ទងខដរ ដូនច្នះ
អនកនព្កាមបង្ហគប់ និងព្កុមព្រួស្ថររបស់រួកនរជ្ញនព្ច្៊ើនក៏ទទួ រងនូវនជ្ញរវាសនាដូច្ោនននះខដរ។ ែណៈ
ខដ មនុសសជ្ញនព្ច្៊ើនព្តូវបានសម្ងលប់នៅកនុងភូមិភារ យ័រយ ឯកស្ថររុក ស-២១ ខដ នៅនសសស ់
បង្ហាញថា ចាប់រីថ្ងៃទី១ ខែមិងុនា ឆ្នាំ១៩៧៧ រហូតដ ់ច្ុងបញ្ច ប់ថ្នរបបននាះ ោងនហាច្ណាស់ម្ងន
មនុសស ១០១០ នាក់ មករីភូមិភារ យ័រយ ព្តូវបានបញ្ាូ ននៅកាន់រុកនៅភនាំនរញ។
3. អា ហ៍រិ ហ៍នដាយបងេាំ និងការរំនលាភនសរសនាវៈ៖ យឹម ទិតយ បានរួមច្ាំខណកកនុងនោ ននោបាយ
បងេាំឲ្យព្បជ្ញជនកមពជ្ញ
ុ នរៀបការ និងរួមសង្ហវសនដ៊ើមបីបនងក៊ើនច្ាំនួនព្បជ្ញជនឲ្យបានឆ្ប់រហ័ស។ នៅតាំបន់
១ (ព្សុកសាំែូត និងនរាងច្ព្កសករសកាំរង់រ ់) និង តាំបន់៤ (

ុាំរាាំងនកសី និង

ុាំកាំរង់នព្រៀង) អនក

នព្កាមបង្ហគប់របស់ យឹម ទិតយ បាននរៀបច្ាំរិ្ីនរៀបអា ហ៍រិ ហ៍ជ្ញព្កុមឲ្យមនុសសរាប់រយនាក់ ខដ
ព្តូវបានទគទ
ូ ង
គ នដាយរបបននាះ នដាយមិនម្ងនការព្រងនព្រៀងនដាយនសរីនែ៊ើយ។ បនាៃប់មក រូព្សករទាាំង
ននាះព្តូវបាននររំរឹងថានឹងរួមសង្ហវស់ជ្ញមួយោន។ យឹម ទិតយ បានខងលងសនៃរកថានដាយផ្ទៃ ់នៅកនុងរិ្ី
អា ហ៍រិ ហ៍នដាយបងេាំមួយ ខដ ម្ងនរូព្សករច្ាំនួន ៣៨រូ នៅកនុងព្សុកសាំែូត ខដ នៅកនុងននាះោត់
បានព្បាប់រូព្សករទាាំងននាះថារួកនរ “ព្តូវនច្ះព្សឡាញ់ោន” បនាៃប់មកបានទត ់សម្ងារៈនដកឲ្យរួកនរ។
អនកខដ នរៀបការងមីៗព្តូវបានត្តមដាននដាយរួកឈ្ល ប នដ៊ើមបីធានាថារួកនរបានរួមសង្ហវស់ នហ៊ើយ យឹម
ទិតយ បានខណនាាំឲ្យថានក់នព្កាមរបស់ោត់ត្តមដានអព្ត្តកាំនណ៊ើតព្បចាាំខែ។ ជ្ញ ទធទ ថ្នវិធានការទាាំង
ននះ រូព្សករជ្ញនរឿយៗបានរួមនភទនដ៊ើមបីនច្ៀសវាងទណឌកមម្ន
ៃ ់្រៃ ។ ស.រ.អ អះអាងថា បុរស និងស្រសតី
ខដ ព្តូវបានបងេាំឲ្យរួមនភទនដាយមិនម្ងនការព្រមនព្រៀងរិតព្បាកដខបបននះបនងក៊ើតបានជ្ញការរំនលាភ
នសរសនាវៈ។
ជាំហានបនាៃប់កនុងនរឿងកតី យឹម ទិតយ
បច្ចប
ុ បននននះ ដីកាសននិដាានស្ថារររបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាបានដាក់រួច្នហ៊ើយ ដូនច្នះព្កុមនមធាវីការ រកតីម្ងន
ឱកាសនឆលយ
៊ើ តបជ្ញមួយនឹងទសសនៈរបស់ែួ ន
ល ន ៊ើអងគច្ាប់

និងភ័សត្ត
តុ ង។

បនាៃប់មកសហនៅព្កមនសុ៊ើប

អនងកតព្តូវសនព្មច្ថានត៊ើ យឹម ទិតយ សាិតនព្កាមយុត្តត្ិការបុរគ របស់ អ.វ.ត.ក ឬោងណា និងថានត៊ើ ការ
នសុ៊ើបអនងកតននះបានបង្ហាញអាំរីការទទួ ែុសព្តូវរបស់ យឹម ទិតយ ច្ាំន ះឧព្កិដក
ា មមទាង
ាំ ឡាយនៅកនុងយុត្តត្ិ
ការរបស់ អ.វ.ត.ក

ដ ់បទដាានខដ ព្តូវការនដ៊ើមបីនចាទព្បកាន់ និងបញ្ាូ នែលួនោត់នៅជាំនុាំជព្មះ ឬោង

ណា។ ដូច្ោននៅនឹងជនព្តូវនចាទ និងជនជ្ញប់នចាទនៅ អ.វ.ត.ក ខដរ យឹម ទិតយ ទទួ បានការសនមតថាោមន
នទាស ន ៊ើកខ ងខត និងរហូតទា ់ខតរិរុទធភារព្តូវបានបង្ហាញនៅនរ ជាំនុាំជព្មះ និងព្តូវបានតមក ់នដាយ
បណតឹងស្ថទុកណា
េ
មួយបុនណា
ណ ះ។
ដូច្បានរូសបញ្ាក់នៅកនុងដីកាសននិដាានស្ថារររបស់ែួ ន
ល ស.រ.អ នជឿជ្ញក់ថា ការបញ្ាូ នែលួន យឹម ទិតយ នៅ
ជាំនុាំជព្មះ នឹងមិនបះ

់ដ ់ការទសះទាជ្ញតិ នសារភារ សនតិភារ ឬសនតិសុែកនុងព្បនទសកមពជ្ញ
ុ ននាះនទ។

ោត់បានកត់សម្ងគ ់ថា ការកាត់ឲ្យជ្ញប់នទាស និងការដាក់នទាសជ្ញប់រនធនាោរមួយជី វិត ខដ ន្វ៊ើនែ៊ើងនៅ
កនុងសាំណាំនុ រឿង០០១ (ព្បឆ្ាំងនឹង កាាំង នហកកអា៊ាវ នៅ ឌុច្) និងសាំណាំនុ រឿង០០២/០១ (ព្បឆ្ាំងនឹង នួន ជ្ញ
និងនែៀវ សាំទន) មិនម្ងនទ បះ

់អ វិជាម្ងនន ៊ើការទសះទាជ្ញតិ នសារភារ សនតិភារ សនតិសុែកនុងព្បនទស

កមពជ្ញ
ុ នែ៊ើយ បុខនតទយ
ៃុ នៅវិញ ជ្ញនរឿយៗទទួ បានការនកាតសនស៊ើរច្ាំន ះទ វិជាម្ងនជ្ញនព្ច្៊ើនរបស់ែួ ន
ល
រួមម្ងនការទត ់ វិធានការយុតិ្
ត ម៌មួយច្ាំនួនដ ់ជនរងនព្ោះខែមរព្កហម។ ជ្ញងននះនទៀត មិនម្ងនព្បតិកមម
អវិជាម្ងនរីស្ថធារណជនច្ាំន ះការបង្ហាញថា យឹម ទិតយ និងជនសងស័យនទសងនទៀតព្តូវបាននសុ៊ើបអនងកតកនុង
សាំណាំនុ រឿង០០៣ និង០០៤ នែ៊ើយ។ ត្តមទសសនៈរបស់ ស.រ.អ ការែិតែាំព្បឹងខព្បងដាក់នមដឹកនាាំកមពជ្ញ
ុ
ព្បជ្ញ្ិបនតយយថានក់ែពស់ឲ្យទទួ ែុសព្តូវច្ាំន ះអាំនរ៊ើរបស់រួកនរទាាំងននាះ
ជនថា

នឹងបនងក៊ើនទាំនុកច្ិតស្ថ
ត ធារណ

ជនម្ងនឥទធិរ មិនអាច្នច្ៀសទុតរីការទទួ ែុសព្តូវជ្ញនរៀងរហូតច្ាំន ះឧព្កិដក
ា មមរបស់ែួ ន
ល បាន

នែ៊ើយ និងថាយុតិ្
ត ម៌អាច្សនព្មច្បាន។
សព្ម្ងប់រ័ត៌ម្ងនបខនាម សូមទាក់ទង៖
នលាក ននព្ត ភស្រកាត
ព្បធានខទនកកិច្ចការស្ថធារណៈនិង ជ្ញមស្រនតីនា ាំ កយថ្នស្ថលាកតីខែមរព្កហម
ទូរស័រ៖ៃ +៨៥៥ (០) ១២ ៤៨៨ ១៥៦
អុីខម ៖ NETH.Pheaktra@eccc.gov.kh

