
 
 

 
 

 
 

លលខៈ០០៣២ គ.ប.ខ.យ.ស 
កិចចប្បជុពិំសេេពីទីប្កុង េតុកេតុន រដឋការលីហ្វ័ញ៉៉ 

ថ្ងៃទី២២ ខែមិងុនា ឆ្នា ២ំ០០៨ 

សេចកតខីងែងការណ៍ពិសេេ 
 គណៈកម្មា ធិការប្បប្ពឹត្តិកមាខែារ សដើមបយុីត្តិធម៌ និងេមធម៌ (Cambodian Action Committee for 
Justice & Equity) េូមសធវើការប្បកាេសកោ លសោេជាសាធារណៈចសំោះេកមាភាព និងគនិំត្នសោបាយ
ដ៏សមា កែវក់ របេ់រដ្ឋឋ ភិបាលប្កុងភាសំពញ ថ្នគណបកសប្បជាជនកមពុជា ខដលបានបសងោើត្សរឿងប្បឌិត្ សោយ
សៅជាបទឧប្កិដឋេិបបនិមាិត្ សដើមបេីឡុំត្គរំាមកខំហ្ងនូវជីវភាពនសោបាយរបេ់ សោក េម រងសុ ី ខដល
ជាេម្មជិកេភាត្ណំាងរាស្រេតនិងជាប្បធាន គណបកសេមរងសុ។ី រដ្ឋឋ ភិបាលប្កុងភាសំពញខដលដឹកនា ំ
សដ្ឋយសោក ហុ៊្ន ខេន បានសធវើការសោទប្បកាន់មនុេសសដ្ឋយគ្មា នសហ្តុ្ផលប្តឹ្មប្តូ្វ និងគ្មា នមូលដ្ឋឋ ន
គតិ្យុត្តិណាមួយ ខដលោចសោយទទួលយកបាន។ 
 ចសំោះកណីោងំឡាយ ខដលតុ្ោការ និងរដ្ឋឋ ភិបាលប្កុងភាសំពញបាននឹងកពុំងសោទប្បកាន់ 
សោក េម រងសុ ីនិងគណៈបកសេមរងសុ ីសនាះ គណៈកម្មា ធិការប្បប្ពឹត្តិកមាខែារ សដើមបយុីត្តិធម៌ និងេមធម៌ 
(Cambodian Action Committee for Justice & Equity) េូមសធវើការបកោប្កាត្ និងប្សាយបភំែឺតាមរយៈ
លទធផលថ្នការអសងោត្ និងប្សាវប្ជាវដូចត្សៅ៖ 

1. ករណីសោទក គណៈបកសេមរងសុ ីជាអាកបសងោើត្ចលនា CFF និងចលនាខែារមហានគរ៖ 
គឺជាសរឿងមិនពិត្ ពីសប្ោះសៅកាុងតុ្ោករតុ្ោការ សពលកាត់្សោេ ឈុន ោ៉េិទធ បានសារភាពក 

«CFF គឺបសងោើត្សឡើង និងបញ្ជា ប្បតិ្បត្តិការ មិនម្មនជាប់ោក់ទងជាមួយ បុគគល ឬប្កុមណាសទ គឹម្មនខត្
ែែួនគ្មត់្ (ឈុន ោ៉េិទធ) ខត្ម្មា ក់គត់្»។  

សមា ះ ឡឹក បុ៊នញ៉ណ បនាា ប់ពីប្តូ្វបានអងគការេហ្ប្បជាជាតិ្ ទទួលបនាុកជនសភៀេែែួន ទោំក់
មិនផតល់េិទធិសោយកាុងឋានៈជាជនសភៀេែែួន  គឺបានបសំរ ើការងារជាេង៉ំាត់្ កាុងប្កុមោរកមាពិសេេរបេ់
រដ្ឋឋ ភិបាលប្កុងភាសំពញ ទទួលបញ្ជា និងសប្កាមការដឹកនារំបេ់ ឧត្តមសេនីយ៍ ម៉ុល សរឿប និងខដលសប្បើប្បាេ់

  គណៈកម្មា ធិការប្បប្រឹត្តិកម្ាខ្ខារ ល ើម្បយុីត្តិធម្ ៌និងសម្ធម្ ៌
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សមា ះប្កុម (code name) «Q 101» សហ្ើយបានសធវើការបងោប់ែែួនកាុងចសំណាមពលរដឋជាជនសភៀេែែួនខែារសៅ
កាុងប្បសទេថ្ងជាយូរណាេ់មកសហ្ើយ។ ឡឹក បុ៊នញ៉ណ បានបញ្ចុ ះបញ្ចូ ល សហ្ងរ៉ាន់ សដ្ឋយយកបុណយ
េកតិ ឋានៈ និងប្បាក់ មកទិញទឹកចិត្ត។ សប្កាយមកោងំពីរនាក់ បានេហ្ការបសងោើត្បញ្ាី សមា ះខកែងកាែ យ 
ខដលសមា ះោងំអេ់សៅកាុងបញ្ាី សនាះ េុទធខត្ជាជនរងសប្គ្មះខដលកពុំងរត់្សគចពីការេោំប់ ការោប់ចង 
និងការរសំោភេិទធិ ពីរដ្ឋឋ ភិបាលប្កុងភាសំពញ សហ្ើយបាននិងកពុំងេុេិំទធប្ជកសកាន ជាជនសភៀេែែួនពី
ការោិល័យ អងគការេហ្ប្បជាជាតិ្ កាុងប្បសទេថ្ង។ បចចុបបនាសនះរដ្ឋឋ ភិបាលប្កុងភាសំពញបានកពុំងសោយ 
ឡឹក បុ៊នញ៉ណ យកប្បាក់ ឋានៈ និងបុណយេកតិ មកសធវើជានុយអូេោញ និងទិញទឹកចិត្ត អតី្ត្ៈទីប្បឹកា 
សារព័ត៌្ម្មននិងជាអតី្ត្ៈេម្មជិកគណបកសេមរងសុ ី សៅកាុងចសំណាមជនសភៀេែាួនខែារសៅកាុងប្បសទេថ្ង 
សោយមកសចញមុែសារភាពនិោយសរឿងប្បឌិត្សដើមបទីោំក់កហុំ្េសោយគណៈបកសេមរងសុ ី ម្មនជាប់
ោក់ទងជាមួយចលនា CFF។ 

ចលនាខែារ មហានគរៈ 
សមា ះ ច័ណឌ  តារាវាេនា ប្បធានចលនាខែារមហានគរ គឺជាកាួយប្បសាររបេ់សោក សាយ ឈុ ំ

អគគសលខាធិការ ថ្ន គណៈបកសប្បជាជនកមពុជា។ ចលនាសនះបសងោើត្សឡើងសដ្ឋយសោក សាយ ឈុ ំនិងផតល់
ងវកិា ប្ពមោងំជួយគ្មបំ្ទនិងជរុំញេកមាភាពសដ្ឋយ សោក ហុ្ក ឡង់ឌី កាុងសគ្មលបណំងបស្រញ្ជា ត្ចូល 
ដ្ឋក់បនាុកបខនែម សដើមបបីផំ្លែ ញ គណៈបកសេមរងសុ ីសៅមុនសពលសបាះសឆ្នា ត្ ឆ្នា ២ំ០០៨។ 

2. ករណីសោទក េម រងសុ ីសរៀបចខំផនការេោំប់ ហុ៊្ន ខេន សៅខែប្ត្សេៀមរាប៖ 
មិនខមន េម រងសុ ី សរៀបចខំផនការេោំប់ ហុ៊្ន ខេន សទ គឺតាមពិត្ ហីុ្ង បុ៊នហ៊ាង អនុប្បធាន

ែុទធកាល័យ និងជាសមបញ្ជា ការ កងអងគរក័ស របេ់ សោក ហុ៊្ន ខេន ខដលបានសរៀបចខំផនការណ៍េោំប់ 
សោក េម រងសុ ី។ កាុងចសនាែ ះឆ្នា  ំ២០០៤ និងឆ្នា  ំ២០០៥ ហីុ្ង បុ៊នហ៊ាង បានសប្បើមនុេសជនិំត្របេ់ែែួនម្មា ក់
សមា ះ ប្េ៊ុន ម្មនឋានៈជាវារៈសេនីយសោ ជាបញ្ជា ការកងអនតរាគមន៍ពិសេេ ថ្នកងអងគរក័ស ហុ៊្ន ខេន 
និងខដលម្មនរហ័្េនាមក ផ្លោ យប្ពឹក សោយមកោក់ទងជាមួយនិងប្កុមអាកោត់្ខចងកងការោរ សោក 
េម រងសុ ីសដ្ឋយបញ្ចុ ះបញ្ចូ លសោយរងាវ ន់ជារងយនតងាី និងប្បាក់េុទធចនូំន ២៥ មឺុនដុោែ ។  

ខផនការខដល ហីុ្ង បុ៊នហ៊ាង សរៀបចេំោំប់ េម រងសុ ីម្មនបីចណុំចេខំាន់គឺៈ ១) បញ្ចូ លមនុេស
ចនួំនបីនាក់ ខដលជា ឃាត្កថ្ដដល់ សោយសៅសធវើការកាុងនាយកដ្ឋឋ នេនតិេុែ ថ្នគណៈបកស េម រងសុ ីនិង
ជរុំញសោយកាែ យជាកងការោរផ្លា ល់របេ់ សោក េម រងសុ ី។ ២) សរៀបចខំផនការបងោរសហ្តុ្សោយសកើត្ម្មន
នូវភាពប្ចបូកប្ចបល់ កាុងទីកខនែងណាមួយ ខដលម្មនវត្តម្មន េម រងសុ ី ចូលរួម។ ៣) សៅកាុងសពលខដល



សាែ នភាពប្ចបូកប្ចបល់ សកើត្សឡើង គឺសឆែៀត្បញ្ចូ លនូវកោំងំអនតរាគមន៍ពិសេេ សធវើការខឆកសឆ ចូលសោយ
បានសកៀកែែួន េម រងសុ ីសហ្ើយបនែំេោំប់ សោក េម រងសុ ីសដ្ឋយេង៉ំាត់្។ 

ខផនការសនះគឺបានអនុវត្ត សៅថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នា ២ំ០០៥ កាុងសពលខដល េម រងសុ ីសធវើដសំណើ រសៅ
ចូលរួមសវទិកា ប្បជាធិបសត្យយ សៅវត្តជពូំវន័ត ែណ័ឌ ដសងាោ  ប្កុងភាសំពញ ខដលសពលសនាះ ហីុ្ង បុ៊នហ៊ាង បាន
សរៀបចបំញ្ចូ លមនុេសចនួំនពីរនាក់ ពីចណុំចវត្តទឹកកែ  តាមបសណាត យផែូវេហ្ព័នធរុេសុ ី ខត្ប្តូ្វបរាជ័យ 
សដ្ឋយសារម្មនប្កុមអាករត់្ម៉ូតូ្ឌុប និងប្បជាពលរដឋ បានចូលមកសប្ចើនសពក ខដលជាសហ្តុ្សធវើសោយមនុេស
របេ់ ហីុ្ង បុ៊នហ៊ាង មិនោចចូលសៅជិត្ េម រងសុ ីបាន។ 

3. ករណីវវិាទ រវាង េម រងសុ ីនិង សហា ណាហុំ្ង៖ 
វវិាទរវាង េម រងសុ ី និង សហា ណាហុំ្ង គឺមិនប្តូ្វយកសដ្ឋះប្សាយកាុង តុ្ោការ ប្កុងភាសំពញសទ។ 

ករណីសនះគឺប្តូ្វខត្ប្បគល់សៅសោយ សាោកតីខែារប្កហ្ម ខដលជា អងគជនំុំជរំះវេិមញ្ញកាុងតុ្ោការកមពុជា 
ទទួលបនាុកជាអាកសដ្ឋះប្សាយ សប្ោះក ម្មនខត្សាោកតីខែារ ប្កហ្មសទខដលម្មនេិទធិសបើកការសេុើបអសងោត្
សោក សហា ណាហុំ្ង អពីំភាពជាប់ោក់ព័នធនិងតួ្រនាទីជាប្បធានមនាីរេនតិបាល(គុក) បឹងប្ត្ខបក ខដល
ពលរដឋខែារគ្មា នសោេចនួំន ៨០០នាក់បានប្តូ្វេោំប់។ ម្មនខត្េហ្ប្ពះរាជអជាា  ថ្នសាោកតី ខែារប្កហ្ម
សទ ខដលម្មនេិទធិសេាើេុសំោយរដឋេភា ដកអភ័យឯកេិទធិេភា ពីសោក សហា ណាហុំ្ង និងសោក េម 
រងសុ ី សដើមបសីបើកផែូ វសោយេហ្សៅប្កមសេុើបអសងោត្ សបើកការអសងោត្ និងដសំណើ រការកតី។ 

គណកម្មា ធិការប្បប្ពឹត្តិកមាខែារ សដើមបយុីត្តិធម៌ និងេមធម៌ េូមបភំែឺបខនែមក សោក សហា ណាហុំ្ង
មិនប្តឹ្មខត្ម្មនតួ្រនាទីជា ប្បធានមនាីរេនតិបាល (គុក) បឹងប្ត្ខបក កាុងេម័យខែារប្កហ្មសទ គឺខងមោងំជា
អាកបញ្ជា  ោប់ចង និងេោំប់ោ៉ងរងាគ ល សៅសលើ អតី្ត្ៈសោធាខែារប្កហ្ម ខដលសប្កាមការប្គប់ប្គង
របេ់ ឃឹម បូ និងពលរដឋខែារជាសប្ចើនោន់នាក់ សៅភូមិភាគបូោ៌ កាលពីសៅកាុងោក់កណាត ល ថ្នឆ្នា ំ
១៩៧៧ ផងខដរ។ 

ជ. ប្កុមប្បឹកានាយក 

 
សនួ សសររីដ្ឋា  

 ផសពវផាយសារធារណៈ ជូនពលរដឋ និងបណាត ញសារព័ត៌្ម្មន,      ប្បធានសបេកមា 


