ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ិកា
ឆ ឆ្នាំ២០១៧
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របេ់េហព្រះរាជអាជ្ញាអន្ត រជ្ញតិេតីរីេំណំសរឿង០០៣
នៅថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ិកា
ឆ ឆ្នាំ២០១៧ សហព្រះរាជអាជ្ញាជ្ញតិ និងអនតរជ្ញតិ បានដាក់ដីកាសននិដាានស្ថារររបស់ែួ ន
ល
កនុងសាំណាំនរឿង០០៣ ពាក់រ័នន
ធ ឹងកិច្ចនស៊ើបសួរន ៊ើ មាស មត។ ដីកាសននិដាានស្ថាររព្តូវបាននច្ញនដាយសហព្រះ
រាជអាជ្ញានៅនរ បិទកិច្ចនស៊ើបសួរ នដាយនសន៊ើឲ្យសហនៅព្កមនស៊ើបអនងេតបញ្ជូ នជនព្តូវនោទនៅជាំនាំជព្មះ ឬ
ន ៊ើកខ ងការនោទព្បកាន់។ នៅកនុងសាំណាំនរឿង០០៣ សហព្រះរាជអាជ្ញាទាំងរីរបានដាក់ដីកាសននិដាានស្ថាររ
ដាច្់នដាយខែករីគ្នន

នដាយឆលះុ បញ្ចង
ាំ ទសសនៈែសគ្ននអាំរីថានត៊ើសហនៅព្កមនស៊ើបអនងេតព្តូវនច្ញដីកាបញ្ជូ ន

នរឿងនៅជាំនាំជព្មះព្បឆ្ាំងនឹង មាស មត ខដរឬយ៉ាងណា។
វិននថ្ៃក្កនុង អវវវតវក ខច្ងថា នទះបីជ្ញដីកាសននិដាានស្ថារររបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាព្តូវបានដាក់ជ្ញការសមាៃត់
ក៏នដាយ ក៏សហព្រះរាជអាជ្ញា អាច្បនញ្ច ញនូវនសច្កតីសនងេបអាំរីនគ្ន បាំណងថ្ននសច្កតីសននិដាានរបស់ែួ ន
ល ជូន
ស្ថនរណជនបានខដរ។ នដ៊ើមបីជ្ញព្បនយជន៍ថ្នតមាលភារដ ់ស្ថនរណជន សហព្រះរាជអាជ្ញាអនតរជ្ញតិ សូម
ៃត ់ជូននូវនសច្កតីសនងេបរ័ត៌មានដូច្ខាងនព្កាមខដ មាននៅកនុងដីកាសននិដាានស្ថារររបស់ែួ ន
ល

ទក់ទងនឹងកិច្ច

នស៊ើបសួរកនុងសាំណាំនរឿង មាស មត។ សូមអនកអានព្ជ្ញបថា នសច្កដីសនងេបខាងនព្កាមននះ មិនរាប់បញ្ជូ នូវទ
សសនៈរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាជ្ញតិ

(ខដ ព្តូវបានសនងេបនៅកនុងនសច្កតីសនងេបជ្ញស្ថនរណៈដាច្់នដាយ

ខែក) និងនមនវីការពារកដី នហ៊ើយក៏មិនខមនមាននច្តនាឆលះុ បញ្ចង
ាំ អាំរីទសសនៈរបស់សហនៅព្កមនស៊ើបអនងេត
ខដរ នដាយស្ថររួកគ្នត់នឹងន្វ៊ើការកាំណត់ន ៊ើបញ្ាទាំងអស់ននះនដាយរួកគ្នត់ផ្ទក្ ់។
នរ ននះ ដីកាសននិដាានស្ថារររបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា បានដាក់នហ៊ើយ។

នមនវីការពារកតី មាស មត នឹងមានឱកាសនឆល៊ើយតបនៅនឹងដីកាសននិដាានទាំងននះជ្ញមួយនឹងទសសនៈរបស់ែួ ន
ល
អាំរីច្ាប់ និងភ័សតា
តុ ង។ បនាក្ប់មក វាអាព្ស័យន ៊ើសហនៅព្កមនស៊ើបអនងេតខដ នឹងព្តូវសនព្មច្ថានត៊ើ មាស
មត ព្តូវដាក់ឲ្យសាិតនៅនព្កាមយតាត្ិការបគ្គ របស់ អវវវតវក ឬយ៉ាងណា និងថានត៊ើការនស៊ើបអនងេតននះបាន
បង្ហាញឲ្យន

៊ើញអាំរីការទទួ ែសព្តូវរបស់គ្នត់ ច្ាំនពាះឧព្កិដក
ា មមនានាខដ សាិតនៅកនុងយតាត្ិការរបស់ អវវវ

តវក ដ ់បទដាានខដ តព្មូវនដ៊ើមបីនោទព្បកាន់គ្នត់ និងបញ្ជូ នែលួនគ្នត់នៅជាំនាំជព្មះ ឬយ៉ាងណា។ ដូច្គ្នននៅនឹង
ជនព្តូវនោទ និងជនជ្ញប់នោទទាំងអស់នៅ អវវវតវក ខដរ មាស មត នៅខតរកាការសនមតថាគ្នមននទសដខដ
ខដ វានឹងព្តូវអស់ ខតនៅនរ ណាខដ រិរទធភាររបស់គ្នត់ព្តូវបានរកន

៊ើញនៅនរ សវនាការ និងព្តូវបាន

តមេ ់តាមរយៈបណតឹងស្ថទកេណាមួយប៉ានណា
ណ ះ។

យតាត្ិការបគ្គ
ដីកាសននិដាានស្ថារររបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអនតរជ្ញតិអះអាងថា មានភ័សតា
តុ ងបញ្ជក់ថា មាស មត គ្ឺទង
ាំ ជ្ញ
“នមដឹកនាាំជ្ញន់ែពស់”ៃង និងទាំងជ្ញជនមានក់កនុងច្ាំនណាមជនទាំងឡាយខដ

“ទទួ ែសព្តូវែពស់បាំៃត” ថ្នរបប

កមពជ្ញ
ុ ព្បជ្ញ្ិបនតយយច្ាំនពាះឧព្កិដក
ា មមនានាខដ បានព្បព្រឹតនត ៅច្ននាលះថ្ងៃទី១៧ ខែនមស្ថ ឆ្នាំ១៩៧៥ និងថ្ងៃទី៦
ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៩ ខដ សាិតនៅកនុងនិយមន័យថ្នច្ាប់ អវវវតវក ដូនច្នះ គ្ឺសិត
ា នព្កាមយតាត្ិការបគ្គ របស់
អវវវតវក។
ដីកាសននិដាានច្ងអុ បង្ហាញថា នៅកនុងរបបកមពជ្ញ
ុ ព្បជ្ញ្ិបនតយយ មាស មត បានកាន់មែតាំខណងនយន និង
ននយបាយថានក់ែពស់ជ្ញនព្ច្៊ើន ទាំងនៅថានក់ជ្ញតិនិងថានក់តាំបន់ ខដ បានន្វ៊ើឲ្យគ្នត់កាលយជ្ញនមដឹកនាាំជ្ញន់ែពស់ និង
ជ្ញជនដ៏មានអាំណាច្មានក់ថ្នរបបននះ។ មាស មត បានន្វ៊ើជ្ញនមបញ្ជការជ្ញន់ែពស់នយនរួច្ជ្ញនព្សច្កនុងខែនម
ស្ថ ឆ្នាំ១៩៧៥ នរ ខែមរព្កហមនែ៊ើងកាន់អាំណាច្។ នៅកនុងអាំែុងនរ ថ្នរបបននះ គ្នត់ព្តូវបានតាំនែ៊ើងមែ
តាំខណងខៃនកនយន និងននយបាយកាន់ខតែពស់ខងមនទៀត។ មាស មត បាននព្ប៊ើព្បាស់នូវសិទធិអាំណាច្រីតួនាទីដ៏
មានឥទធិរ ខដ កាន់ខតនក៊ើននែ៊ើងននះ

នដ៊ើមបីអនវតតឧព្កិដក
ា មមដូច្បាននរៀបរាប់នៅកនុងដីកាសននិដាានរបស់សហ

ព្រះរាជអាជ្ញាអនតរជ្ញតិ។
ោប់រីឆ្នាំ១៩៧៥-១៩៧៩ មាស មត គ្ឺជ្ញន ខាកងរ ្ាំ ១៦៤ ខដ ជ្ញកងរ ្ាំដ៏្ាំជ្ញងនគ្នៅកនុងកងទ័រ
បដិវតតន៍កមពជ្ញ
ុ ។ កងរ ្ាំ ១៦៤ មានទ័ររហូតដ ់ ១០,០០០នាក់ និងរួមបញ្ចូ ទាំងកងទ័រនជ៊ើងទឹករបស់កមពុ
ជ្ញព្បជ្ញ្ិបនតយយ។ កនុងនរ ដាំណា គ្នន មាស មត កាន់មែតាំខណងជ្ញន ខាតាំបន់សយ
វ ័តកាំរង់នស្ថម ខដ

មានជនសី វិ រី៨០០០-៩០០០នាក់ សាិតនៅនព្កាមសិទធិអាំណាច្របស់គ្នត់ផ្ទក្ ់។ នព្កាយមកនទៀត នៅកនុង
អាំែុងនរ ថ្នការនបាសសមាអតថ្ៃក្កនុងរបស់កមពជ្ញ
ុ ព្បជ្ញ្ិបនតយយ មាស មត ក៏ព្តូវបានៃត ់សិទធិអាំណាច្ន ៊ើ
តាំបន់យ៉ាង្ាំថ្នតាំបន់សយ
វ ័ត ៥០៥ (នែព្តព្កនច្ះ)។ នៅថានក់ជ្ញតិ វិញ មាស មត ព្តូវបានខតងតាាំងកនុងគ្ណៈ
មជឈិម បកក។ បនាក្ប់មកកនុងឆ្នាំ១៩៧៨ គ្នត់បានកាលយជ្ញអនន ខាថ្នអគ្គបញ្ជការកងទ័របដិវតតកមពជ្ញ
ុ ខដ
ជ្ញមែតាំខណងនយនដ៏សាំខាន់បាំៃតមួយនៅកនុងកមពជ្ញ
ុ ព្បជ្ញ្ិបនតយយ

ខដ មានសិទធិអាំណាច្នច្ញបញ្ជដ ់

អងគភារកងទ័របដវិ តតន៍កមពជ្ញ
ុ ទាំងអស់នៅទូទង
ាំ ព្បនទសទាំងមូ ។ តាមទសសនៈរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអនតរ
ជ្ញតិ នដាយស្ថរឋាននតរសកតិកនុងជួរកងទ័រនិងននយបាយរបស់គ្នត់ មាស មត គ្ឺជ្ញមនសសមានក់កនុងច្ាំនណាមក
មាមភិបា ដ៏មានអាំណាច្ និងមានឥទធិរ បាំៃត ឬ “នមដឹកនាាំជ្ញន់ែពស់” ខដ សាិតនៅន ៊ើកាំរូ ថ្នឋានានព្កម
បកក។
ដីកាសននិដាានរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអនតរជ្ញតិក៏បានអះអាងៃងខដរថា មាស មត គ្ឺជ្ញបគ្គ មានក់ខដ សាិត
កនុងច្ាំនណាមបគ្គ ថ្ន “ជនទាំងឡាយខដ ទទួ ែសព្តូវែពស់បាំៃត” ច្ាំនពាះឧព្កិដក
ា មមខដ បានព្បព្រឹតនត ៅកនុង
កមពជ្ញ
ុ ព្បជ្ញ្ិបនតយយ។ មែតាំខណងថ្នការទទួ ែសព្តូវរបស់ មាស មត បានៃត ់នូវ ទធភារឲ្យគ្នត់អាច្ន្វ៊ើ
ការរួមច្ាំខណកជ្ញដាំកាំភួនច្ាំនពាះឧព្កិដក
ា មមខដ បានព្បព្រឹតព្ត បឆ្ាំងនឹងព្បជជនសី វិ កមពជ្ញ
ុ

បគ្គ ិកនយនថ្ន

កងទ័របដិវតតន៍កមពជ្ញ
ុ រាប់ពាន់នាក់ និងជនបរនទស ជ្ញរិនសសគ្ឺជនជ្ញតិនវៀតណាម និងថ្ង។
សហព្រះរាជអាជ្ញាអនតរជ្ញតិក៏បានន ៊ើកអាំរីការព្រួយបារមភថានត៊ើ ការបញ្ជូ ន មាស មត នៅជាំនាំជព្មះនឹងនាាំឲ្យ
មានៃ ប៉ាះពា ់យ៉ាងណាននាះៃងខដរ កនុងការ “ខសវងរកយតតិ្ម៌ និងៃសះៃាជ្ញតិ នសារភារ សនតិភារ និងសនតិ
សែជ្ញតិ”។ សហព្រះរាជអាជ្ញាអនតរជ្ញតិបានកត់សាំគ្ន ់ថា ការកាត់នទស និងការៃតនាក្នទសដាក់រនធនាគ្នរ
មួយជី វិតខដ បានដាក់នៅកនុងសាំណាំនរឿង០០១(ព្បឆ្ាំងនឹង កាាំង នហេកអា៊ាវ នៅ ឌច្) និងសាំណាំនរឿង០០២/០១
(ព្បឆ្ាំងនឹង នួន ជ្ញ និងនែៀវ សាំៃន) មិនមានអនភារអវិជជមាននៅន ៊ើការៃសះៃាជ្ញតិ នសារភារ សនតិភារ ឬ
សនតិសែជ្ញតិនែ៊ើយ ប៉ាខនតៃយ
ក្ុ នៅវិញព្តូវបាននកាតសរនស៊ើរជ្ញញឹកញាប់ច្ាំនពាះអនភារជ្ញ វិជជមានជ្ញនព្ច្៊ើនរបស់
វា រួមទាំងការៃត ់ជូនដ ់ជនរងនព្គ្នះថ្នរបបខែមរព្កហមនៅកមពជ្ញ
ុ
នូវ វិននការយតតិ្ម៌ែលះៗៃងខដរ។ ជ្ញង
ននះនទៀត គ្នមនព្បតិកមមអ វិជជមានរីស្ថនរណជនច្ាំនពាះការបង្ហាញ មាស មត និងជនសងស័យដថ្ទនទៀតខដ
ព្តូវបានដាក់ឲ្យសាិតនព្កាមកិច្ចនស៊ើបសួរកនុងសាំណាំនរឿង០០៣ និង០០៤ ននាះនែ៊ើយ។

សហព្រះរាជអាជ្ញាអនតរជ្ញតិនជឿថា ដីកាបញ្ជូ នែលួន មាស មត នៅជាំនាំជព្មះ នឹងមិនប៉ាះពា ់ដ កា
់ រៃសះៃា
ជ្ញតិ នសារភារ សនតិភារ ឬ សនតិសែជ្ញតិនៅកមពជ្ញ
ុ នែ៊ើយ។ ៃក្យ
ុ មកវិញ នយ៊ើងនជឿថា កិច្ចែិតែាំព្បឹងខព្បងនដ៊ើមបី
ដាក់ឲ្យនមដឹកនាាំជ្ញន់ែពសថ្់ នកមពជ្ញ
ុ ព្បជ្ញ្ិបនតយយ ឲ្យទទួ ែសព្តូវច្ាំនពាះឧព្កិដក
ា មមដ៏រង្ហគ ច្ាំនពាះសកមមភារ
របស់រួកនគ្ នឹងបនងេ៊ើនទាំនកច្ិតស្ថ
ត នរណជនឲ្យមានជាំននឿយ៉ាងមតមាាំ ថា បគ្គ ដ៏មានឥទធរ មិនអាច្នគ្ច្នវះ
ជ្ញនរៀងរហូតរីការទទួ ែសព្តូវច្ាំនពាះឧព្កិដក
ា មមនានានែ៊ើយ និងថាយតតិ្ម៌នឹងព្តូវសនព្មច្បាន។

ការទទួ ែសព្តូវខៃនកព្រហមទណឌ
នៅកនុងដីកាសននិដាានស្ថារររបស់ែួ ន
ល

សហព្រះរាជអាជ្ញាអនតរជ្ញតិបានៃត ់ការវិភាគ្នៅន ៊ើភ័សតា
តុ ងនានាខដ

ព្បមូ បាននៅកនុងនរ នស៊ើបសួរ និងការរនយ ់មួយទក់ទងនឹងមូ នហត ខដ នប៊ើតាមទសសនៈរបស់គ្នត់ ថា
នហតអវីបានជ្ញវាបានកាំណត់អាំរីការទទួ ែសព្តូវរបស់ មាស មត ច្ាំនពាះឧព្កិដក
ា មម្ន
ៃ ់្រៃ នានាខដ សាិតនៅ
នព្កាមយតាត្ិការរបស់ អវវវតវក នៅនឹងបទដាានោាំបាច្់ខដ ព្តូវនាាំែួ ន
ល គ្នត់នៅជាំនាំជព្មះ។
សហព្រះរាជអាជ្ញាអនតរជ្ញតិន ៊ើកទែហីករណ៍ថា មាស មត គ្ួរព្តូវបញ្ជូ នែលួននៅជាំនាំជព្មះ និងកាត់នសច្កតីច្ាំនពាះ
បទព្ប ័យរូជស្ថសន៍ន ៊ើព្កុមជនជ្ញតិនវៀតណាម នៅកនុងព្បនទសកមពជ្ញ
ុ ច្ាំនពាះឧព្កិដក
ា មមព្បឆ្ាំងមនសសជ្ញតិ
កនុងរូបភារជ្ញអាំនរ៊ើមនសសឃាត ការសមាលប់រង្ហគ

ការន្វ៊ើឲ្យនៅជ្ញទសករ ការដាក់កនុងមនក្ីរ

ាំឃាង
ាំ ការន្វ៊ើ

ទរណកមម ការន្វ៊ើទកេមកនមនញ និងអាំនរ៊ើអមនសស្ម៌នៃសងៗនទៀត (ជ្ញរិនសស ការព្បព្រឹតនត ដាយអមនសស្ម៌
ការន្វ៊ើឲ្យបាត់ែួ ន
ល នដាយបងេាំ អាពាហ៍រិពាហ៍នដាយបងេាំ និងការរំនោភនសរសនាវៈនៅកនុងបរិបទថ្នអាពាហ៍រិពា
ហ៍នដាយបងេាំ) និងការបាំពារបាំពានយ៉ាង្ៃន់្រៃ នៅន ៊ើអនសញ្ាទីព្កុងហសឺខណវឆ្នាំ១៩៤៩។
កិច្ចនស៊ើបសួរខដ នផ្ទដតនៅន ៊ើតួនាទីរបស់ មាស មត នៅកនុងការនបាសសមាអតរបស់ បកក ជ្ញច្មបងគ្ឺនៅន ៊ើ
កងរ ្ាំថ្នកងទ័របដិវតតន៍កមពជ្ញ
ុ
រួមទាំងកងរ ្ាំរបស់គ្នត់ផ្ទក្ ់ គ្ឺកងរ ្ាំ ១៦៤ និងកងរ ្ាំ ១១៧
ខដ មានមូ ដាាននៅកនុងតាំបន់ ៥០៥ មនក្ីសនតិសែច្ាំនួនរីរ និងទីតាាំងការដាាន នហ៊ើយនឹងតាំបន់បងេបនងេ៊ើនៃ
កសិកមមជ្ញនព្ច្៊ើនកខនលងនៅតាំបន់សយ
វ ័តកាំរង់នស្ថម
ខដ នគ្បានោប់ែួ ន
ល រីសមព្ទ

ព្រមទាំងឧព្កិដក
ា មមខដ បានព្បព្រឹតព្ត បឆ្ាំងជនទាំងឡាយ

និងរីនកាះនានាខដ បានទមទរនដាយកមពជ្ញ
ុ ព្បជ្ញ្ិបនតយយ។

កិច្ចនស៊ើបសួរ

ខដ បានបនងេ៊ើតនែ៊ើងនូវភ័សតា
តុ ងខដ គ្ួរឲ្យនជឿជ្ញក់បានថា មាស មត បានអនញ្ាតឲ្យមានការបញ្ជូ នែលួនជន
រងនព្គ្នះរបស់គ្នត់ជ្ញនព្ច្៊ើន នៅកាន់មនក្ីរសនតិសែ្ាំជ្ញងនគ្ និងដ៏អនស្ថច្បាំៃតរបស់កមពជ្ញ
ុ ព្បជ្ញ្ិបនតយយ គ្ឺ
ស-២១ នៅភនាំនរញ ខដ នគ្បានដឹងឮថារួកគ្នត់ព្តូវបាន

ាំឃាង
ាំ កនុង កេែណឌដ៏អមនសស្ម៌ ន្វ៊ើទរណកមម

និងសមាលប់នោ ។ ឧព្កិដក
ា មមរបស់ មាស មត មិនខមននៅដាច្់ឆ្ៃយរីនគ្ ឬក៏មិនជ្ញប់ទក់ទងគ្ននននាះខដរ ប៉ាខនត
វាគ្ឺជ្ញឧព្កិដក
ា មមខដ បាននក៊ើតនែ៊ើងជ្ញបនតបនាក្ប់នៅទូទង
ាំ ងិរនវោថ្នកមពជ្ញ
ុ ព្បជ្ញ្ិបនតយយទាំងមូ

ខដ ជ្ញ

ខៃនកថ្នការន្វ៊ើទកេបកនមនញជ្ញព្បរ័ននធ ៅន ៊ើព្បជ្ញជន។
1. ការនបាសសមាអតកងរ ្ាំ ១៦៤៖ មាស មត បានអនមតិ និងបានអនវតតនគ្ន ននយបាយ បកក
នដ៊ើមបីនបាសសមាអតអនកខដ នគ្នៅថា “ខាមង
ាំ ” រីកនុងជួរថ្នកងទ័របដិវតតន៍កមពជ្ញ
ុ នដាយការអនវតតការ
នបាសសមាអតជ្ញព្បរ័ននធ ៊ើកងរ ្ាំ ១៦៤ របស់ែួ ន
ល ឯងផ្ទក្ ់ តាមរយៈការកាំណត់អតតសញ្ាណ ការ
ោប់ែួ ន
ល ការ

ាំឃាង
ាំ ការន្វ៊ើឲ្យនៅជ្ញទសសករ និងការសមាលប់កមាមភិបា ជ្ញនព្ច្៊ើនខដ នគ្សងស័យ

ថា មិននស្ថមះព្តង់ច្ាំនពាះនមដឹកនាាំ បកក។ មាស មត ជ្ញអនកខដ បាននម៊ើ ការែសព្តូវន ៊ើការដាក់កនុង
មនក្ីរ

ាំឃាង
ាំ ថ្នជនរងនព្គ្នះជ្ញនព្ច្៊ើននាក់នៅកនុងមនក្ីរ

ាំឃាង
ាំ របស់ែួ ន
ល ផ្ទក្ ់ថ្នកងរ ្ាំ ១៦៤ រួមទាំង

អនកនៅវតតឥនក្ញ្ានកនុងទីព្កុងកាំរង់នស្ថម វតតទឹកស្ថប និងសក្ឹងហាវ និងបានព្បគ្ ់បគ្គ ិកកងរ ្ាំ
១៦៤ យ៉ាងនហាច្ណាស់ច្ាំនួន ៦៧នាក់ នៅឲ្យមនក្ីរស-២១។ អនកដថ្ទជ្ញនព្ច្៊ើននទៀតព្តូវបានន្វ៊ើឲ្យនៅ
ជ្ញទសករនៅតាមការដាានជ្ញនព្ច្៊ើននៅកនុងតាំបន់សយ
វ ័តកាំរង់នស្ថម។
2. មនក្ីរសនតិសែវតតឥនក្ញ្ាន គ្ឺជ្ញមនក្ីរ

ាំឃាង
ាំ មួយខដ បានន្វ៊ើព្បតិបតតិការនដាយកងរ ្ាំ ១៦៤ ខដ

មានទីតាង
ាំ សាិតនៅច្មាៃយព្បខហ រីរគ្ីែូខម៉ាព្តរីទីស្ថនក់ការកងរ ្ាំ និងៃក្ះរបស់ មាស មត នៅកនុង
ព្កុងកាំរង់នស្ថម។ អតីតវតតននះព្តូវបាននគ្នព្ប៊ើជ្ញមនក្ីរ

ាំឃាង
ាំ ខដ មាន កេណៈដ៏អមនសស្ម៌បាំៃត

ការន្វ៊ើទរណកមមនិងការសមាលប់។ មានអនកនទសែលះមិនព្តូវបាននគ្សមាលប់នៅនឹងកខនលងនទ ខតៃក្យ
ុ នៅ
វិញព្តូវបានបញ្ជូ ននៅមនក្ីរសនតិសែស-២១ នដ៊ើមបីន្វ៊ើទរណកមមបខនាម និងសមាលប់នោ ។
3. មនក្ីរសនតិសែទឹកស្ថប គ្ឺជ្ញគ្កទីរីរនៅកនុងតាំបន់សយ
វ ័តកាំរង់នស្ថម ខដ
បង្ហគប់របស់គ្នត់បានដាក់ទណឌកមមដ ់អក
ន ខដ នម៊ើ ន
បគ្គ ិកនយន និងព្បជ្ញជនសី វិ
អតីតមន្តនតីរដាការ
មនក្ីរ

មាស មត និងអនកនៅនព្កាម

៊ើញថាជ្ញ“ខាមង
ាំ ”ថ្នរដាកមពជ្ញ
ុ ព្បជ្ញ្ិបនតយយ។

ព្តូវបាននគ្ដាក់ឲ្យនៅជ្ញទសករនៅកនុងសហករណ៍ជិតខាងននាះ

ន់ ន ់ និងរួកជនបរនទសខដ ព្តូវបានោប់ែួ ន
ល នៅតាមសមព្ទ ព្តូវបានដាក់កនុង

ាំឃាង
ាំ សាិតនៅនព្កាម កេែណឌអមនសស្ម៌ ការន្វ៊ើទរណកមម និងព្តូវបានសមាលប់នោ ។ ជន

រងនព្គ្នះជ្ញនព្ច្៊ើនខដ បានយកនៅកាន់ទឹកស្ថបគ្ឺព្តូវបានសមាលប់នោ នៅនរ នៅដ ់កខនលងននាះ។

៊ើញនៅទីជិតខាងមនក្ីរសនតិសែននាះ នៅនព្កាយរបបកមពជ្ញ
ុ ព្បជ្ញ្ិ

ស្ថកសររាប់រយនាក់ព្តូវបាននគ្ន

បនតយយ ខដ ជ្ញនព្ច្៊ើនបានកប់នៅកនុងរនដ
ដ រាក់ៗនៅនព្កាមនដ៊ើមទនរន និងនដ៊ើមស្ថវមា៉ាវ។
4. ការដាានរ កមមនៅសក្ឹងហាវ៖ គ្ឺជ្ញបណដុាំការដាានរ កមម និងឧបករណ៍សព្មួ ពាក់រ័នធ ខដ បាន
ដាំនណ៊ើរការនដាយកងរ ១៦៤ នៅភាគ្ខាងនជ៊ើងថ្នតាំបន់កាំរង់នស្ថម។ នៅតាមទីកខនលងទាំងននះ មាស
មត

និងអនកនៅនព្កាមបង្ហគប់បានបងេាំរួកទហានរំស្ថយថ្នកងរ ១៦៤

កមាលាំងនៅកនុង កេែណឌអមនសស្ម៌

ឲ្យន្វ៊ើការរហូតដ ់បាក់

ខដ មានតថ្មលនសម៊ើនឹងឧព្កិដក
ា មមព្បឆ្ាំងមនសសជ្ញតិថ្នការន្វ៊ើឲ្យ

នៅជ្ញទសករ។ កមមករទាំងននះបានរស់នៅនព្កាមការគ្ាំរាមកាំខហងជ្ញប់ជ្ញព្បោាំ នដាយការដាក់កនុង
មនក្ីរ

ាំឃាង
ាំ ការន្វ៊ើទរណកមម និងការសមាលប់នោ នៅតាមគ្កមូ ដាាន ខដ ជ្ញមនក្ីរសនតិសែមួយ

កនុងច្ាំនណាមមនក្ីរសនតិសែដថ្ទនទៀតនៅកាំរង់នស្ថម ឬមួយនៅកនុងករណីែលះនទៀត គ្ឺនៅ ស-២១។
5. ការដាានរ កមមនៅតាំបន់រាម៖ គ្ឺជ្ញតាំបន់ៃ ិតកមមកសិៃ ច្មបង នៅនព្កាមការព្តួតព្តារបស់ មាស
មត ខដ រួកទហានរំស្ថយ និងព្បជ្ញជនសី វិ

ព្តូវបានដាក់ឲ្យនៅជ្ញទសករនៅនព្កាម កេែណឌ

អមនសស្ម៌ កនុងនគ្ន បាំណងនដ៊ើមបីឲ្យន្វ៊ើខព្សច្ាំការសព្មាប់របបកមពជ្ញ
ុ ព្បជ្ញ្ិបនតយយ និងស្ថងសង់
ព្បរ័ននធ ព្ស្ថច្ព្សរទឹក(ឧទហរណ៍

ទាំនប់

“កាំហស” បនតិច្បនក្ួច្ខដ នគ្បាននម៊ើ ន

ខព្រកជីក)។

អនកន្វ៊ើការព្តូវបានោប់ែួ ន
ល នដាយស្ថរ

៊ើញ នហ៊ើយនិង ឬមួយព្តូវបានសមាលប់នោ នៅទីកខនលង

សមាលប់មួយនៅខកបរននាះ ឬមនក្ីរសនតិសែ ស-២១។
6. ការនបាសមាអតកងរ ១១៧ និង តាំបន់៥០៥៖ មាស មត ព្តូវបានោត់តាង
ាំ នដាយនមដឹកនាាំ បកក ឲ្យ
ទទួ ែសព្តូវន ៊ើកងរ ១១៧ និង តាំបន់៥០៥ (នែព្តព្កនច្ះ) នៅខែវិច្ិកា
ឆ ឆ្នាំ១៩៧៨។ គ្នត់បាន
នបាសសមាអតកងរ

និងនមដឹកនាាំតាំបន់រីមន នដាយបានបញ្ជូ នរួកននាះភាគ្នព្ច្៊ើននៅកាន់ស-២១ ខដ

ជ្ញកខនលងរួកគ្នត់ព្តូវបាននគ្ន្វ៊ើទរណកមម និងសមាលប់នោ ។ នព្កាយមក មាស មត បានោត់តាាំងនម
បញ្ជការកងវរៈនសនា្ាំថ្នកងរ ១៦៤ របស់គ្នត់ ន្វ៊ើជ្ញន ខាទាំងកងរ

និងតាំបន់ នហ៊ើយបាននាាំ

យកនូវកងទ័រកងរ ១៦៤ នៅកាន់ទីកខនលងននាះ។ កងកមាលាំងរបស់ មាស មត បានបនតនបាសសមាអត
រួកថានក់នព្កាម រួមមាន ព្បនន

ាំថ្នតាំបន់៥០៥ ព្បជ្ញជនសី វិ

និងរួកយទធជនកងរ ១១៧។ មាស

មត ក៏បានបនតការវាយព្បហារព្ប ័យរូជស្ថសន៍ៃងខដរ ព្បឆ្ាំងនឹងជនជ្ញតិនវៀតណាម នដាយបាន
បញ្ជូ នជនជ្ញតិនវៀតណាមខដ បានោប់ែួ ន
ល នៅព្កនច្ះនៅកាន់ ស-២១។

7. ការនបាសមាអតកងរ ថ្នកងទ័របដិវតតកមពជ្ញ
ុ ដថ្ទនទៀត៖ មាស មត បានសព្មបសព្មួ ជ្ញមួយនឹង
អគ្គនសនា្ិការ នមបញ្ជការកងរ មជឈិម និងកងវរៈនសនា្ាំឯករាជ នដ៊ើមបីអនវតតខៃនការឧព្កិដា
នបាសសមាអតកងទ័របដិវតតកមពជ្ញ
ុ នដាយការោប់ែួ ន
ល ការដាក់កនុងមនក្ីរ

ាំឃាង
ាំ ការន្វ៊ើទរណកមម និង

ការសមាលប់សមាជិកកងរ មជឈិម និងកងវរនសនា្ាំឯករាជយថ្នកងទ័របដិវតតកមពជ្ញ
ុ
ខដ ព្តូវបាន
សងស័យថាជ្ញជនកបត់ ឬនប៊ើរាំននាះនទ ថាជ្ញខាមង
ាំ របស់ បកក នដាយរាំមានកិច្ចដាំនណ៊ើរការនីតិ វិ្ីតាម
ច្ាប់ណាមួយនែ៊ើយ។ មាស មត បានអនវតតខៃនការននាះនៅតាមការព្បជាំនយននានា និងអនវតតវា
នៅកនុងតាំបន់ផ្ទក្ ់ែួ ន
ល របស់គ្នត់។

កនុងឋានៈជ្ញអនកច្ូ រួមច្ាំខណកដ៏សាំខាន់កនុងសហឧព្កិដក
ា មមរួមននះ

មាស មត មានការទទួ ែសព្តូវច្ាំនពាះអនកនទសថ្នកងទ័របដិវតតកមពជ្ញ
ុ ដថ្ទនទៀត ជ្ញង ៤វ៨០០ នាក់
បខនាមនៅន ៊ើរួកខដ មករីកងរ

១៦៤ និង ១១៧ ៃង ខដ ព្តូវបានបញ្ជូ ននៅកាន់ ស-២១។

8. ឧព្កិដក
ា មមខដ បានព្បព្រឹតព្ត បឆ្ាំងនឹងរួកជនខដ ព្តូវបានោប់ែួ ន
ល
នដាយកងទ័រនជ៊ើងទឹកកមពជ្ញ
ុ ព្បជ្ញ
្ិបនតយយនៅកនុងសមព្ទ និងនៅតាមនកាះខដ បានអះអាងនដាយកមពជ្ញ
ុ ព្បជ្ញ្ិបនតយយ៖ កនុងឋានៈជ្ញ
នមបញ្ជការកងទ័រនជ៊ើងទឹកកមពជ្ញ
ុ ព្បជ្ញ្ិបនតយយ មាស មត បានច្ូ រួមយ៉ាងសកមមនៅកនុងការនផ្ទដត
នគ្ន នៅនៅន ៊ើការោប់ែួ ន
ល ការដាក់កនុងមនក្ីរ

ាំឃាង
ាំ ការន្វ៊ើទរណកមម និងការសមាលប់ជនរងនព្គ្នះ

រាប់ពាន់នាក់ រួមមាន ជនជ្ញតិនវៀតណាម ថ្ង និងជនបរនទសដថ្ទនទៀត ខដ ព្តូវបានោប់ែួ ន
ល នៅកនុង
សមព្ទឆ្ៃយរីនកាះថ្នព្បនទសកមពជ្ញ
ុ

និងនៅន ៊ើនកាះរបស់ែួ ន
ល ។

ការសមាលប់បាននក៊ើតនែ៊ើងនៅតាម

សមព្ទ ឬនៅតាមនកាះរបស់កមពជ្ញ
ុ ណាមួយ នៅតាមច្ាំការទនរន ឬច្ាំការដូងណាមួយ នៅកនុងតាំបន់
សវយ័តកាំរង់នស្ថម ឬមួយក៏នៅមនក្ីរ ស-២១។
នសកដីសននិដាានរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអនតរជ្ញតិ បានអះអាងបខនាមនទៀតថា ភ័សតា
តុ ងបង្ហាញអាំរីការទទួ ែស
ព្តូវខាងព្រហមទណឌរបស់ មាស មត ច្ាំនពាះអាពាហ៍រិពាហ៍នដាយបងេាំ និងការរំនោភនសរសនាវៈនៅតាំបន់
សវយ័តកាំរង់នស្ថម និងច្ាំនពាះអាំនរ៊ើព្ប ័យរូជស្ថសន៍ថ្នជនជ្ញតិនវៀតណាម នៅពាសនរញតាំបន់ខដ សាិតនៅ
នព្កាមការព្គ្ប់ព្គ្ងរបស់គ្នត់។ ជ្ញរិនសស ភ័សតា
តុ ងបង្ហាញថា៖
1. អាពាហ៍រិពាហ៍នដាយនដាយបងេាំ និងការរំនោភនសរសនាវៈ៖ កនុងតាំបន់សយ
វ ័តកាំរង់នស្ថម មាស មត
និងអនកនព្កាមបង្ហគប់របស់គ្នត់បានអនវតតនគ្ន ននយបាយ បកក នដាយបងេាំមនសសឲ្យនរៀបអាពាហ៍
រិពាហ៍ និងបងេាំជនរងនព្គ្នះឲ្យរួមសង្ហវសនៅកនុងអាពាហ៍រិពាហ៍នដាយបងេាំ នដាយរាំមានការយ ់ព្រម

នដាយនសរីរបស់រួកនគ្ននាះនែ៊ើយ ខដ បនងេ៊ើតបានជ្ញការរំនោភនសរសនាវៈ។ គ្ូព្សករជ្ញនព្ច្៊ើនមិន
បានទទួ នូវការជូនដាំណឹងជ្ញមនរីការៃសាំៃាំខគុ ដ ជិតនក៊ើតមាននែ៊ើងននះនទ ឬបានទទួ ដ៏តិច្តួច្បាំៃត
នហ៊ើយន្តសតីមួយច្ាំនួនព្តូវបានបងេាំឲ្យនរៀបអាពាហ៍រិពាហ៍ជ្ញមួយនឹងបរស
របបននះ ខដ ជួនកា ជ្ញយទធជនរិការខដ រួកគ្នត់មិននលប់បានន

ខដ បាននព្ជ៊ើសនរីសនដាយ

៊ើញរីមន។ មាស មត ក៏បានដាក់

ឲ្យអនវតតៃងខដរនូវ វិនន ខដ ថាគ្ូព្សករងមីព្តូវរួមដាំខណកជ្ញមួយគ្នននដ៊ើមបីបនងេ៊ើតកូន។ បនាក្ប់រីរិ្ី
នរៀបអាពាហ៍រិពាហ៍នដាយបងេាំ “គ្ូព្សករងមី” ជ្ញញឹកញាប់ ព្តូវបានតាមដាននម៊ើ នដាយអនកនៅនព្កាម
បង្ហគប់របស់ មាស មត នដ៊ើមបីឲ្យព្បាកដថា រួកនគ្បានរួមសង្ហវសជ្ញមួយគ្នន ខដ បងេាំឲ្យទាំងបរស
ទាំងន្តសតីរួមនភទជ្ញមួយគ្នន នដាយរាំមានការយ ់ព្រមនដាយនសរីរបស់ថ្ដគ្ូមានក់ ឬទាំងរីរនាក់នែ៊ើយ។
ការបងេាំឲ្យមនសសពាក់រ័នក
ធ នុងទាំនាក់ទាំនងៃលូវនភទនដាយគ្នមនការយ ់ព្រមនដាយនសរី ឬមិនអាច្ន្វ៊ើបាន
ព្តូវបានោត់ទកថាជ្ញអាំនរ៊ើរំនោភនសរសនាវៈ នហ៊ើយនៅកនុងទសសនៈរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអនតរជ្ញតិ
មាស មត និងអនកនៅនព្កាមបង្ហគប់របស់គ្នត់ បានព្បព្រឹតន
ត ូវឧព្កិដក
ា មមននះ។
2. អាំនរ៊ើព្ប ័យរូជស្ថសន៍ន ៊ើជនជ្ញតិនវៀតណាម៖ ថានក់ដឹកនាាំ បកក បានោត់ខច្ងឲ្យមានការនបាសមាអ
តព្កុមជ្ញតិរនធនុ វៀតណាមឲ្យអស់ទង
ាំ ព្សុងរីកមពជ្ញ
ុ ព្បជ្ញ្ិបនតយយ នដាយជ្ញដាំបូង ភាគ្នព្ច្៊ើនតាមរ
យៈការបញ្ជូ នែលួនអនកទាំងននាះឲ្យវិ ព្តែប់នៅកាន់ព្បនទសនវៀតណាមវិញ និងនៅឆ្នាំ១៩៧៧ នដាយ
ការសមាលប់ជនជ្ញតិនវៀតណាមទាំងអស់ខដ នៅនសសស ់កនុងព្បនទសកមពជ្ញ
ុ ។

យទធនាការថ្នអាំនរ៊ើ

ព្ប ័យរូជស្ថសន៍ នដាយការសមាលប់នានា រួមមាន ការសមាលប់អក
ន ននស្ថទសី វិ ជ្ញនព្ច្៊ើននាក់ និងជន
នភៀសែលួនខដ ព្តូវបានោប់នៅឯសមព្ទនដាយកងកមាលាំងនជ៊ើងទឹករបស់ មាស មត។ នៅច្ននាលះឆ្នាំ
១៩៧៥ និង ១៩៧៩ មាស មត បាននច្ញបញ្ជថា អនកនទសនវៀតណាមខដ បានោប់ែួ ន
ល នៅឯសមព្ទ
ព្តូវសមាលប់នោ នៅនឹងកខនលង ឬព្តូវយកមកដីនគ្នក និងបញ្ជូ ននៅសមាលប់នោ ។ មិនដូច្ជ្ញរួកអនក
នទសថ្ងននាះនទ

ខដ ជី វិតរបស់រួកនគ្នៅនរ ែលះអាច្ព្តូវបានច្រោសព្មាប់កខនលងណាខដ កមពជ្ញ
ុ

ព្បជ្ញ្ិបនតយយនម៊ើ ន

៊ើញថាជ្ញៃ ច្ាំនណញខាងនសដាកិច្ចកនុងការន្វ៊ើដូនោនះ ការស្ថលប់យ៉ាងជ្ញក់ោក់

ខដ បានកាំណត់ឲ្យរួកនវៀតណាមខដ ព្តូវបានោប់ែួ ន
ល នៅឯសមព្ទ
ព្គ្ប់ព្គ្ងរបស់ មាស មត នៅនែតតព្កនច្ះ បញ្ជក់ឲ្យន
នគ្ព្គ្នន់ខតជ្ញជនជ្ញតិនវៀតណាមប៉ានណា
ណ ះ។

ឬខដ សាិតនៅនព្កាមការ

៊ើញថា រួកនគ្ព្តូវបានសមាលប់នដាយស្ថរខតរួក

ដីកាសននិដាានស្ថារររបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអនតរជ្ញតិមានច្ាំនួន ៣២០ ទាំរ័រ ខដ ជ្ញការវិភាគ្ន ៊ើអងគនសច្កដី
អមនដាយកាំណត់សមាគ ់ច្ងអតាបទច្ាំនួនជ្ញង ៤២០០ ខដ ន ៊ើកនយងភ័សតា
តុ ងខដ ព្បមូ បាននៅកនុងអាំែុង
ថ្នកិច្ចនស៊ើបសួរ។ ភ័សតា
តុ ងននះមានច្ាំនួនព្បមាណជ្ញ ៧០០០ ឯកស្ថរ

និងសមាភរៈនស្ថតទសសន៍ នដាយរួម

បញ្ចូ ទាំងកាំណត់នហតថ្នការស្ថតប់ច្នមល៊ើយព្បមាណជ្ញ ១០០០ ឯកស្ថរ, ពាកយសាំតាង
ាំ ែលួនជ្ញនដ៊ើមបណតឹងរដា
បបនវណីខដ បានដាក់នៅកនុងសាំណាំនរឿង០០៣ ព្បមាណជ្ញ ៦៥០ និងឯកស្ថរសហកា

បកក និង កមពជ្ញ
ុ

ព្បជ្ញ្ិបនតយយជ្ញនព្ច្៊ើន បញ្ជ ីអក
ន នទស ស-២១ បទសមាភសន៍របស់មជឈមណឌ ឯកស្ថរកមពជ្ញ
ុ ព្បតិោ រឹកសវ
នាការរីសាំណាំនរឿង០០១, ០០២/០១ និង០០២/០២ រូបងត ខៃនទី នសៀវនៅ និងអតាបទសិកាព្ស្ថវព្ជ្ញវជ្ញន់
ែពស់ជ្ញនព្ច្៊ើន។

សហព្រះរាជអាជ្ញាអនតរជ្ញតិមានបាំណងនសន៊ើសាំឲ្យសហនៅព្កមនស៊ើបអនងេតដាក់ ដីកាសននិដាាន

ស្ថារររបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា និងច្នមល៊ើយតបរបស់នមនវីការពារកតីនៅនឹងស្ថរណាទាំងននាះ ជ្ញស្ថនរណៈ
នៅនព្កាយនរ មានការនកាស បសមព្សបនដ៊ើមបីការពារសនតិសែ និងសិទធិជ្ញឯកជនរបស់ស្ថកសី និងជនរង
នព្គ្នះ។
សូមរមលឹកច្ាំនពាះអនកអានថា ព្គ្ប់ជនសងស័យ និងជនព្តូវនោទ ឬបគ្គ ខដ បានបញ្ជូ ននៅជាំនាំជព្មះទាំងអស់ គ្ឺ
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