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ឯកឧត្តមកិតិ្តនីតិេកសលបណ្ឌិ ត ប៊ិន ឈនិ ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី្របចកំរ 

រដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុកទីស្តកីរគណៈរដ្ឋម្រន្តី និងជ្របធន្រកមុករងរ ជរ ្ឋ ភបិល
ស្រមប់្រទ្រទង់ដំេណើ រករអងគជនំុំជ្រមះវិ មញញកនងុតុ ករកមពុជ (អ .វ.ត.ក. ) 

កនងុពិធី្របកស ល្រកម របសអ់ងគជំនុំជ្រមះ ដំបូងៃន អ .វ.ត.ក.  
សណំុំេរឿង០០២ ដំ ក់កលទី២ ្របឆងំនឹង ននួ ជ នងិ េខៀវ សផំន 

 3   
 ៃថងេនះ ែដលជៃថង្របកស ល្រកមៃនសំណំុេរឿង០០២ ដំ ក់កលទី២ គឺជៃថង្របវត្តិ- 
្រស្តមួយេទៀត ស្រមប់្របជជនកមពុជេយងី និងស្រមប់មនុស ជតិទងំមូល ពក់ព័នធនឹងដំេណីរ

ករែស្វងរកយុត្តិធម៌េនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ៃនឧ្រកិដ្ឋកមម្រពហមទណ្ឌ ជតិ និងអន្តរជតិ។ េនកនុងរយៈកល
ជិតបួនទសវត រ ៍ ចប់ ងំពីរបបកមពុជ្របជធិបេតយយេ កត់ថ «របបែខមរ្រកហម» ្រតូវបនផ្តួល
រលំំេនៃថងទី០៧ ែខមក  ឆន ១ំ៩៧៩ មក កមពុជេយងី មិនែដលមនករ ទ ក់េសទីរកនុងករែស្វងរក
យុត្តិធម៌ម្តង េឡយី េដីមបបីញច ប់និទណ្ឌ ភពចំេពះឧ្រកិដ្ឋកមម ែដលបន្រប្រពឹត្តេនកនុងរបប ៣ឆន  ំ៨
ែខ និង២០ៃថង ែដលេធ្វីឱយ្របជជនរបស់េយងី ប់ ននក់បនបត់បង់ជីវតិ។ 
 ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ េ្រកមករដឹកនដ៏ំឈ្ល សៃវបំផុតរបស់សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ 
ហ៊នុ ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ បនបេងកីតអងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញកនុង
តុ ករកមពុជ(អ.វ.ត.ក.) េ យបនអេញជ ីញអងគករសហ្របជជតិ ឱយចូលរមួជមួយេយងីេនកនុង
តុ ករជតិ ែដលមនចរកិលកខណៈជអន្តរជតិ និងមនករចូលរមួពីសហគមន៍អន្តរជតិ គឺជកិចច
ខិតខំ្របឹងែ្របងមួយមិនធ្ល ប់មនពីមុន។ េគលបំណងរបស់េយងី គឺេដីមបែីស្វងរកយុត្តធិម៌កនុង
្រកបខ័ណ្ឌ សន្តិភព េសថរភពនេយបយ និងប្រងួបប្រងួមជតិ ែដលជមេធយបយដ៏សំខន់មួយកនុង
ករេគរព និងករចងចដំល់ជនរងេ្រគះទងំអស់ េដីមបជួីយព្រងឹងនីតិរដ្ឋេនកនុង្របេទសរបស់េយងី 
និងេដីមបធីនកំុឲយមនេ កនដកមមែបបេនះេកីតេឡងី ជថមីេនទីេនះ ឬេនទី ៗទងំអស់េន
កនុងពិភពេ កេនះ។ 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
ជតិ  សន  ្រពះម ក ្រត 

ទីស្ដកីរគណៈរដ្ឋម្រន្តី 
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 រហូតមកទល់េពលេនះ អ.វ.ត.ក. បនបញច ប់ជ ថ ពរនូវសណំុំេរឿងចំនួនបី រមួមន៖ ទី១ -សណំុំ
េរឿង ០០១ ចំេពះពិរុទធជន កងំ ហកកិ ៊ វ េ ឌុច ែដលបន និងកំពុងអនុវត្តេទសអស់មួយជីវតិេន
ពនធនគរ ទី២ - សំណំុេរឿង ០០២ ដំ ក់កលទី១ ចំេពះជនជប់េចទ នួន ជ និងេខៀវ សំផន 
ែដល្រតូវបនអងគជំនំុជ្រមះតុ ករផ្តនទ េទសឱយជប់ពនធនគរអស់មួយជីវតិ កលពីៃថងទី២៣ ែខវចិឆិក 
ឆន ២ំ០១៦កន្លងមកេនះ និងទី៣-សណំុំេរឿង០០៤/១ ចំេពះជនសង យ័ អឺុម ែចម ែដល្រតូវបនេលីក
ែលងករេចទ្របកន់ កលពីែខមិថុន ឆន ២ំ០១៨កន្លងមកេនះ។ 

 ចំេពះសំណំុេរឿង០០២ ដំ ក់កលទី២ អងគជំនំុជ្រមះ ដំបូង បនេធ្វសីវនកររយះ
េពលសរុប ចំនួន ២៨៣ៃថង េលីភស្តុ ងពក់ព័នធនឹងបទេចទ្របកន់ស្តីពីឧ្រកិដ្ឋកមម្របឆងំមនុស ជតិ 
អំេពី្របល័យពូជ សន៍ និងករបំពរបំពនយ៉ងធងន់ធងរេលីអនុសញញ ទី្រកុងហ ែឺណវ ្របឆងំនឹងជន
ជប់េចទ នួន ជ និង េខៀវ សំផន។ កនុងអំឡុងេពលសវនករេនះ អងគជំនំុជ្រមះ ដំបូងបន ្ត ប់
សកខីកមមពីបុគគលសរុបចំនួន ១៨៥ នក់ កនុងេនះ មន ក បីញជ ក់អងគេហតុចំនួន ១១៤ នក់ េដីម   
បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណីចំនួន ៦៣ នក់ និងអនកជំនញចំនួន ៨ នក់។ សវនករេនះ មនករចប់ រមមណ៍
យ៉ងខ្ល ងំពី ធរណជន េ យមន ធរណជនចូលរមួ ្ត ប់ និង ម នសវនករេនះេ យ
ផទ ល់សរុបចំនួន ៨២ ៧៨០ នក់។ សំណំុេរឿង០០២ ្រតូវេគចត់ទុកថជ «សំណំុេរឿងសំខន់ជងេគ
បង្អស់េនកនុង វ ៃន្របព័នធយុត្តិធម៌អន្តរជតិ ចប់ ងំពីករជំនំុជ្រមះក្តីេននូរមិេបី៊ក (Nurem-
berg) ្របេទស ល្លឺម៉ង់» េ យេហតុថ ក្តីបនេចទ្របកន់េមដឹកនជំន់ខពស់របបកមពុជ
្របជធិបេតយយ ែដលេនមនជិវតិចំនួនបួនរូបែតម្តង។ គួរឱយេ ក ្ត យ ជនជប់េចទចំនួន២នក់ គឺ 
េ ក េអៀង រ ី និងេ ក្រសី េអៀង ធីរទិធ មិនបនរស់េនេដីមប្ីរបឈមមុខជមួយតុ ករេទ       
ខណៈែដលជនរងេ្រគះជេ្រចីនេទៀត ក៏បន ចកេ កេ យពំុបនេឃញីយុត្តិធម៌ស្រមប់ពួកេគ
េនេឡយី។ 
 ជមួយគន េនះែដរ េ្រកពីទិដ្ឋភពយុ ្ត ធិករ អ.វ.ត.ក. ក៏សេ្រមចបននូវសមិទធិផលមិនែមនែផនក
តុ ករមួយចំនួនេទៀត រមួមន៖ 
ទី១. េករដំែណល(Legacy) របស់ អ.វ.ត.ក ្រតូវបនចត់ទុកជក ្ត ដ៏សំខន់បំផុតែដលគួរែថរក

ទុក និងផ្តលទុ់កឱយស្រមប់មនុស ជំនន់េ្រកយ ែដលរមួមន៖ ករចងច ំនិងករទប់ ក ត់របប
្របល័យពូជ សន៍(Remembrance and Non-Recurrence) និងករអប់រ ំ ក៏ដូចជករ        
ក ងសមតថភព និងករព្រងឹង ថ ប័ន កនុងវសិ័យយុត្តិធម៌។ នេពលថមីៗេនះ ជរ ្ឋ ភិបល
បនកំណត់យកៃថងទី២០ ឧសភ ជេរៀង លឆ់ន  ំជ «ទិ ជតិៃនករចងច ំ »  និងជៃថងឈប់
ស្រមក ធរណៈ។ 

ទី២.អ.វ.ត.ក ្រតូវបនទទួល គ លជ់អន្តរជតិថជតុ ករកូនកត់គំរូមួយ ស្រមប់េធ្វីករវនិិចឆ័យ
នូវឧ្រកឹដ្ឋកមម និងករសម្ល ប់រងគ ល។ ្របេទសខ្លះ កំពុងសថតិកនុងដំ ក់កលគិតគូរ និង



ទំព័រទ3ី 

្របេទសខ្លះេទៀត បន និងកំពុងបេងកីតជបេណ្តី រៗ ដូចជបង់ក្ល េដស ្រសីលងកករ េកនយ៉ 
េសេណកល់ និង ្រហកិក ្ត ល ជេដីម។ 

ទី៣.ជនរងេ្រគះ្របមណ៤០០០នក់ ្រតូវបនទទួល គ ល់ជេដីមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី (Civil 
Parties) េនកនុងសំណំុេរឿង០០២ េហយីក៏្រតូវបនអនុញញ ត្តឱយចូលរមួេ យផទ ល់េនកនុង
ដំេណីរករជ្រមះក្តី ្រពមទងំមនសិទធិទមទរសណំងផ្លូវចិត្ត និងជសមូហភព (Moral and 
Collective Reparations)។ ្រតង់ចំណុចេនះ អ.វ.ត.ក បនផ្តល់ជគំរូមួយ និងក្ល យជជំ ន
នមុំខដ៏សំខន់ជងេគ េបីេ្របៀបេធៀបេទនឹងតុ ករ ្រពហមទណ្ឌ អន្តរជតិដ៏ៃទេទៀត។ 

ទី៤. ធរណជនកមពុជជងកន្លះ ននក់ បនមកេឃញីដំេណីរករែស្វងរកយុត្តិធម៌េន         
អ.វ.ត.ក េ យផទ ល ់ឬ មរយៈសកមមភពផ ព្វផ យ(Outreach Activities) ែដលេរៀបចំ
េ យែផនកកិចចករ ធរណៈ អងគភពគពំរជនរងេ្រគះ និងសហេមធវនីមុំខតំ ងេដីម
បណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី។ 

ទី៥.មជឈមណ្ឌ លតមកលឯ់ក រចបប់ (ម.ត.ឯ.ច) ពក់ព័នធនឹង អ.វ.ត.ក. ្រតូវបនបនបេងកីត
េឡងី ងំពីចុងឆន ២ំ០១៥ ែដលមនតួនទីតមកល់ឯក រចបប់ និងឯក រពក់ព័នធស្ដីពី
ដំេណីរករជំនំុជ្រមះក្ដីរបស់អ.វ.ត.ក. ស្រមប់ឱយ ធរណជន អនក្រ វ្រជវជតិ និងអន្តរ-
ជតិ មកសិក ែស្វងយល់។ 

ទី៦.្របវត្តិ ្រស្តស្តីពីរបបែខមរ្រកហម ្រតូវបន ក់បញចូ លកនុងកមមវធិិសិក ថន ក់ទី១២ ក្រមិតវទិយ
ល័យ ស្រមប់ឱយសិស  និងយុវជនជំនន់េ្រកយេធ្វីករសកិ ែស្វងយល់អំពី្របវត្តិ ្រស្តដ៏េខម
ងងឹតរបសខ្លួន។ 

ទី៧.ទស នទនស្តីពីរដ្ឋបលតុ ករ ែដលយកគំរូ ម អ.វ.ត.ក ្រតូវបនបេងកីតេឡងី និងបញចូ ល
េទកនុងចបប់អងគករទងំបីៃន្របព័នធយុត្តិធម៌ និង្រតូវបន ក់ឱយអនុវត្តេន្របព័នធតុ ករ     
ជតិ។ បចចុបបននេនះ តុ ករជតិ្រគប់លំ ប់ថន ក់មនអងគភពអចិៃ្រន្តយមួ៍យ េ ថ «រដ្ឋបល 
តុ ករ»េដីមបេីធ្វីឱយេស ធរណៈែផនកយុត្តិធម៌កន់ែតមន្របសិទធិភពដល់អនកេ្របី្របស់។ 

 

 េទះបីជដំេណីរករកត់េសចក្តីរបស់អ.វ.ត.ក. បន្រប្រពឹត្តេទយូរជងកររពឹំងទុក និងរហូត
មកទល់េពលេនះ បនចំ យថវកិអស់្របមណ ២៩៧ នដុ ្ល រ េមរកិ ែដលទទួលបនពី ជ- 
រ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងពីប ្ត ្របេទសផ្តល់ជំនួយជង៣៥្របេទសេទៀតផងក៏េ យ ក៏្រគប់ភគីពក់
ព័នធទងំអស់ រមួមនៈ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ អងគករសហ្របជតិ និងប ្ត ្របេទសផ្តល់ជំនួយទងំ
អស់ បនសំែដងទស នះដូចគន ថ «អ.វ.ត.ក. បន និងកំពុងសេ្រមចបននូវសមិទធផលទងំែផនកយុ ្ត -
ធិករ និងមិនែមនែផនកយុ ្ត ធិករយ៉ងេ្រចីន»។ ជងេនះេទេទៀត អ.វ.ត.ក. ក៏បន និងកំពុងបន ល់
ទុកេករដំែណលដ៏ល្អេនកនុងសងគមកមពុជ េហយីក៏បនេផទរចំេណះដឹង និងបទពិេ ធពី អ.វ.ត.ក េទ
តុ ករជតិ និង ថ ប័នរ ្ឋ ភិបលពក់ព័នធេផ ងេទៀតផងែដរ ្រពមទងំបេងកីតបនជយុត្តិ ្រស្តមួយ
ចំនួន (Jurisprudences) ស្រមប់រមួចំែណកេទកនុង្របព័នធយុត្តិធម៌អន្តរជតិ។ កនុងរយៈេពល្របឆំន  ំ



ទំព័រទ4ី 

 
ចុងេ្រកយេនះ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បនបេងកនីវភិគទនថវកិជលំ ប់ដល់ អ.វ.ត.ក និងបនផ្តល់
ថវកិស្រមប់េបីក្របក់េបៀវត ជូនបុគគលិកជតិយ៉ងតិចចំនួន ៦ ែខេរៀង ល់ឆន  ំ បែនថមេទនឹងករ
ទទួល ៉ ប់រងចំ យ១០០% េទេលីចំ យ្របតិបត្តិកររបស់តុ ករ ចប់ ងំពីករបេងកីត        
អ.វ.ត.ក. េនឆន ២ំ០០៦មក។ រហូតមកទល់េពលេនះ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បនរមួចំែណកជថវកិ
បដិភគ និងជសមភ រដល់ អ.វ.ត.ក. ែដលមនទឹក្របក់សរបុ ៤៦,៨ នដុ ្ល រ េមរកិ ែដលជប់    
ចំ ត់ថន ក់ទី២ បនទ ប់ពី្របេទសជបុ៉ន (ចំនួន៨៥,៨ នដុ ្ល រ េមរកិ)។ 
 ខញុ ំសូមេឆ្ល តយកឱកសេនះ សែម្តងនូវករេកតសរេសីរយ៉ង្រជលេ្រជជូនចំេពះអនកទងំ 
យែដលបនចូលរមួចំែណកេនកនុងដំេណីរករេនះ រមួមន េច្រកម ្រពះ ជ ជញ  េមធវ ី ម្រន្តី

ចបប់ និងបុគគលិកតុ ករទងំអស់ គឺទងំខងភគីជតិ និងអន្តរជតិ ្រពមទងំ្របជជន និងប ្ត  
រ ្ឋ ភិបលននែដលបនផ្តល់ថវកិ េពលគឺមិត្តរបស់ ក្តី។ ខញុក៏ំសូមែថ្លងអំណរគុណ និងេកត-
សរេសរីដល់ អ.ស.ប ែដលបនខនះែខនងជួយកនុងដំេណីរករ ក្តែីខមរ្រកហម ងំពីករក ងចបប់
រហូតដល់េពលេនះ េ យបនបញជូ នេបសកជនសំខន់ៗមកពិភក ជមួយ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ។ 
សកខកីមមជក់ែស្តង េនេពល្របកស ល្រកមេលីសណំុំេរឿង០០២ ដំ ក់កលទី២េនះ ឯកឧត្តម 
អគគេលខធិករ អងគករសហ្របជជតិ បនបញជូ នឯឧត្តម អគគេលខធិកររង Miguel de Serpa 
Soares អនកជំនញករចបប់ដ៏ចំ នមកចូលរមួ ្ត ប់ ែដលញងំឱយករ្របកស ល្រកមនេពល
េនះកន់ែតអធិកអធមៃ្រកែលង។ ជពិេសស ខញុក៏ំសូមេគរពែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជបំផុត
ចំេពះ សេម្ដចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្ត ី ៃន្រពះ ជ -ច្រក
កមពុជ ែដលែតងែតយកចិត្តទុក ក់គ្ំរទដល់ ល់ដំេណីរករទងំ យរបស់ ក្ត ី ចប់ ងំពី
គំនិតផ្តួចេផ្តមីកនុងករបេងកតីតុ ករ និងបន្តគ្ំរទទងំែផនក ថវកិ និងសមភ រដល់ អ.វ.ត.ក. កនុង         
បុព្វេហតុៃនករចងច្ំរបវត្តិ ្រស្ត ក៏ដូចជចូលរមួព្រងឹង និងែថរក សន្តភិព ករប្រងួបប្រងួមជតិ      
ករផ ះផ ជតិ និងករអភិវឌ សងគមកមពុជឱយបនរងឹម ំ និងសថតិេសថរជយូរអែង្វង ស្រមប់មនុស ប់
ជំនន់េទមុខេទៀត។ 
 ជទីបញច ប់ ខញុ ំសូមជ្រមបជូនដល់អនកែដលរស់ នមនជិវតិពីរបបកមពុជ្របជធិបេតយយថ៖ 
ៃថងេនះ ្របជជនកមពុជ និងពិភពេ កទងំមូល សូមរឭំកចងចដំល់អនកែដលបនែចក នេទ ្រពម
ទងំអនកែដលរងេ្រគះ េ យ រឧ្រកិដ្ឋកមមៃនរបបេនះ។ េយងីសងឃមឹថករជំនំុជ្រមះក្តី និងករ
េចញ ល្រកមៃនសំណំុេរឿង ០០២ ដំ ក់កលទី២នេពលេនះ ពិតជ ចរែំលកករឈចឺប់ និង
ទុកខេវនរបស់អស់េ ក េ ក្រសបីនខ្លះជក់ជពំុខន៕ 
 
ជធនីភនំេពញ ៃថងទី១៦ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៨ 


