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«របាយការណ៍េសងេរ»
សប្កាមការៃឹកនា ាំររេ់សោកនាយករៃឋមស្រនតីហុ នង្េន េិទ្ធិមនុ េសសៅកនុងប្រសទ្េកមពុជាធាលក់ោ ាំកាលច្ុោះ។

សរសទោះក
ច្ច
ន ាំ១៩៩១ និងរៃឋធមមនុញ្ាកមពុជាឆ្ន ាំ១៩៩៣ ម្ពនង្ច្ងយ៉ៃងជាក់ច្ាេ់
ើ
ិ ប្ពមេនតិភាពទ្ីប្កុងបា៉ៃរេឆ្
ី
ាំ ួ យអភិវឌឍន៍ររ់ពាន់ោនៃុ ោល ង្ៃលកនងសនាោះបានច្ាំណាយយ៉ៃង
នូ វរទ្រញ្ាត្េត
ិត ីពីេិទ្ធិមនុ េស និងជន
ុ

េនធឹកេនាធរ់សៅសលើង្ទនករសច្ចកសទ្េសលើកេាួយនីត្រៃឋ
ធ ុ ោការកតី កមពុ
ិ េិទ្ធិមនុ េស និងកាំង្េទ្ប្មង់ប្រព័នត្
ជាកាំពុងសបាោះពួ យប្ត្ឡរ់លយសប្កាយយ៉ៃងសលឿនសឆ្ពោះសៅរករររឯករកស។

សលបឿនដនការធាលក់ោ ាំកាលច្ុោះសនោះ ក៏បានសធវឱ្យកសប្ក
ករ
និងេិទ្ធិជាមូ លោឋន ង្ៃល
ើ
ើ ាំសពើកៃល់ ប្រជាធរសត្យយ
ិ
ម្ពនង្ត្េាំរកសប្ៅសនាោះសទ្ៀត្ទង។

កនុងឆ្ន ាំកនង
ល សៅ រេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិប្ត្ូវបានរ ាំោយ សហើយប្រធានរេរកសសនោះ រឺសោក កឹម េុ ខា ប្ត្ូវ

បានចារ់ោក់រុកថា កបត្់ជាត្ិ ង្ៃលជារទ្សចាទ្មនប្ត្
មប្ត្ូ
វ។ ច្ាំង្េកសោក េម រងស ី សមៃឹកនា ាំសាែរនិកដន
ិ
ឹ
រេរកសេសស្រងាគោះជាត្ម្ព
ពីរទ្ប្ពហមទ្េឌ
ិ ន ក់សទ្ៀត្ ប្ត្ូវបានសចាទ្ប្រកាន់ និងកាត្់សទេទាួនៗ ររ់មនអេ់
ិ
សហើយសៃម
ើ បសរច្ព
ី ការជារ់ពនធនាោរ សោកបាននិរសទ្េខ្លួនសៅសៅសប្ៅប្រសទ្េចារ់តា ាំងពីឆ្ន ាំ២០១៦។
ី
ាំ ត្តរទ្ការទាយ។
កនុងង្ខ្កញ្ជា ឆ្ន ាំ២០១៧ ប្ពឹត្តរ័ប្ត្ ឌឹ សខ្មរូ ឌា សៃលី (The Cambodia Daily) ប្ត្ូវរងខច្
ិ
ិ

រនាារ់មកកនុងឧេភា ឆ្ន ាំ ២០១៨ ម្ពចេ់កាង្េត្ ភនសាំ ពញរ៉ៃុេិ៍ ត ប្ត្ូវបានោរេងេត្់សោយរោឋភ-បាលកមព
ិ
ុ ជាឲ្យ
លក់កាង្េត្សនោះ សៅឲ្យប្កុមហុ នម្ព៉ៃសឡេុ ី ង្ៃលម្ពនច្ាំេងសមប្ត្ភាពជាមួ
យសោក ហុ ន ង្េន។
ី

រោឋភិបាលបានសច្ញរញ្ជ
វទ្យ
ជ រិទ្វទ្យ
ិ ុ សអហវអឹម (FM) កនុងប្េុ ក ង្ៃលទាយរនតកមមវធ
ិ ររេ់
ិ ុ អាេុ ីសេរ ី (RFA)
ី
ាំ ួ ន
និងេាំសឡងេហរៃឋអាសមរក
ល និងសចាទ្
ិ (VOA)។ អត្ីត្អនកយកព័ត្៌ម្ពនអាេុ ី សេរព
ី ី រនាក់ ប្ត្ូវបានចារ់ឃុខ្
ប្រកាន់តាមទ្ាំសនើងច្ត្ត
ិ ពីរទ្លួ ច្ទតល់ព័ត្៌ម្ពនសៅឲ្យរៃឋររសទ្េ។

េាំសឡងរោះរន់
ទ ាំងអេ់ ប្ត្ូវបានខាាត្សច្ញពីប្រព័នទ
ធ សពវព័ត្៌ម្ពនកនុងប្រសទ្េ។ រុ រល
គ ិក ៥នាក់ ដនេម្ពរម
ិ

ការពារេិទ្ធិមនុ េស និងការអភិវឌឍន៍សៅកមពុជា សៅកាត្់ថា អាៃហុ ក (ADHOC) ង្ៃលជាអងគការមួ យទ្ទ្ួល
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ាំ សណា
បានការសោរពខ្ពេ់ ប្ត្ូវបានចារ់ោក់រុក ង្ៃលអនកទ ាំង ៥ រច្ចុរបនន ប្ត្ូវបានអនុ ញ្ជាត្ឲ្យសៅសប្ៅឃុ រ
ត ោះ
អាេនន រង់ចា ាំការជប្មោះកីសនាោះ
រឺជាេាំេុាំសរឿងសចាទ្ប្រកាន់រងេរស់ ៅសោយមូ លសហត្ុ នសយបាយ។ ជាការ
ត

ស្លយត្រ
អងគការេិទ្ធិមនុ េសនានា និងរណា
រោឋភបាលកមព
ត្ពិនិត្យរាំរទ្េ
ត អនករោះរន់
ើ
ិ
ិ
ើ
ិ
ិទ្ធិ
ុ ជា បានសធវការប្ត្ួ
ខ្លួនឯងកនុងការរសញ្ច ញមត្ិ សៃម
ើ បសរច្សច្ញព
ី សោលសៅេុ ីរររេ់រោឋភបាល។
ិ
ី

រញ្ីជ ដនករេីវយប្រគរសលើេិទ្ិ ធ និងសេរភាពជាម
ូ លោឋន សៅង្ត្រនម្ព
ត នជារ់ជានិច្។
ច
ី
សោក ហុ ន ង្េន បានកាលយជានាយករៃឋមស្រនតីតា ាំងពីឆ្ន ាំ ១៩៨៥ សហើយចារ់តា ាំងពីឆ្ន ាំ ២០១៥ បានកាលយជា

ើ មូ
ប្រធានរេរកសប្រជាជនកមពុជា (CPP) ង្ៃលប្ររ់ប្រងអាំណាច្តា ាំងពីឆ្ន ាំ ១៩៧៩។1 សោយសោក រូស៉ៃ រត្
គេសរ (Robert Mugabe) សមៃក
(Zimbabwe) ធាលក់ពីអាំណាច្បាត្់សៅ ឥឡូវសនោះ រឺ
ឹ នា ាំប្រសទ្េហសមបារសវ
ី

សោក ហុ ន ង្េន ជាសមៃឹកនា ាំម្ពនក់សៅកនុងច្ាំសណាមប្បា ាំនាក់ ង្ៃលៃឹកនា ាំផ្ដាច្់ការយូ រជាងសរកនុងពិភពសោក។ ៃូ ច្
ោននឹងជនផ្ដាច្់ការៃដទ្សទ្ៀត្ង្ៃរ សោក ហុ ន ង្េន បាននិយយអាំពីខ្លួនឯងថា សោកជាមនុ េសទ្ីរី សហើយ
បានពាយមសលើកៃសាំ កងខ្ល
ើ ួ នឯងថា ជារុ រគលអសាចរយម្ពនរុ េយសលើសរ សោយបានោក់ស្មោះខ្លួនឯងសៅ
ាំ ួ យពីប្រភព
តាមសាោសរៀនររ់រយខ្នង (ង្ៃលសាោសរៀនទ ាំងសនាោះប្ត្ូវបានកសាងសឡើងសោយលុ យជន
នានា)។ សោរមងារររេ់ សោកជាភាសាង្ខ្មរ រឺ "េសមាច្អរគមគសេនារត្ីសត្សជា ហុ ន ង្េន" ង្ៃលរក

េប្ម្ពយមកភាសាធមមតាថា េសមតច្ សមទ្័ពកាំពូល ៃ៏មគខាល ាំងកាលអសាចរយប្រករសោយរត្ិរុ េ និងជ័យ

ជមនោះ។ សោក ហុ ន ង្េន រច្ចុរបននពាក់េ័កិឲ្យខ្ល
ត
ួ នឯងជាឧត្ាមសេនីយ៍ ផ្ដេយម្ពេប្បា ាំទុត្សលខ្ជាអមត្ៈ។
កតាតង្ៃលជរាំ ុញសោក ហុ ន ង្េន ចាត្់វធានការរស្រងា
េ រ រងាាញថា ោត្់ និងរេរកសប្រជាជនកមពុជាភ័យ
ិ

ខាលច្ថា សរម
ើ ិនសប្រើធម៌សៅតង្ររសនោះសទ្ ពួ កសរប្បាកៃជាមិនឈនោះការសបាោះសឆ្នត្ ង្ៃលប្ត្ូវបានកាំេត្់សធវើសៅង្ខ្
កកេោ ឆ្ន ាំ ២០១៨ សនាោះសឡើយ។ រេរកសេស្រងគជាត្ិបានឈនោះសឆ្នត្សោយមនបានសប្ោងទ្ុ
ក កាលពីកនុង
ិ
សពលសបាោះសឆ្នត្ជាត្ិ ឆ្ន ាំ ២០១៣ សរើសទោះជាម្ពនភាពលាំសអៀងជាប្រព័នធ ជារច្នាេមព័នធ និងការរនលាំយ៉ៃង

ាំ
េសមបមកត
មប្រកាឃុ
ី ជ័យជមនោះរេរកសសនោះបានសកើត្សឡើងមាងសទ្ៀត្ សៅកនុងការសបាោះសឆ្នត្សប្ជើេសរេប្កុ
ើ
ឹ
ើ ។
េងាេត្់ ឆ្ន ាំ ២០១៧។ អនកសបាោះសឆ្នត្ជាពលរៃឋកមពុជាសៅតាមជនរទ្ និងយុ វជន ង្ៃលម្ពនអប្តាភាររយ

1

លោកហ៊ុនសែនបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្តនរីលៅថ្ងៃទី 14 សែមករាឆ្នាំ1985 បនាាប់ពីរយៈលពលែាីថ្នក្លរក្លន់តាំសែងជានាយករដ្ឋមន្តនរីែរីទី លរក្លយមរែ

ភាពរបែ់លោកនាយករដ្ឋមន្តនរីចាន់ ែ៊ុី កន៊ុងសែធ្នូឆ្នាំ 1984។
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សកើនសឡើងកនុងច្ាំសណាមពលរៃឋេរុរ បានោ ាំប្ទ្រេរកសប្រឆ្ ាំងយ៉ៃងខាល ាំងកាល។ ប្រជាពលរៃឋកមពុជាភារ

សប្ច្ើន មិនខ្ុេពីប្រជាពលរៃឋសៅប្រសទ្េៃដទ្សទ្ៀត្សទ្ កាលសរើបានរេ់ សៅសប្កាមរររផ្ដាច្់ការប្ជក់សប្ជញ
យូ រសហើយសនាោះ រឺពួ កសរសប្េកឃ្លនច្ង់ផ្ដលេ់រូ រខា
ា ល ាំងណាេ់។

សោក ហុ ន ង្េន ស្លើយត្រថា ការច្ូ លរួមកនុងនសយបាយប្រឆ្ ាំង និងរោះរន់
សោក រោះរន់
រេរកសប្រជាជន
ិ
ិ
កមពុជា ឬរោះរន់
រោឋភិបាល រឺជាទ្ប្មង់កបត្់ជាត្ិសហើយ។ សពលង្ៃលោមនភេតុតាងេប្ម្ពរ់ការសចាទ្ប្រកាន់
ិ

សនោះ សោក ហុ ន ង្េន បានខ្ាំរសងេើត្ឈុ ត្ឆ្កជារៃិវត្តពេ៌មួ យសឡើង សៃើមបសចាទ្េហរៃឋ
អាសមរក
ិ មគ
ី
អាំណាច្ររសទ្េ និងអងគការមនង្មនរោ
ការ
ឋ ភិបាលសទសងសទ្ៀត្ថា ម្ពនរសប្ម្ពងទាួលរ ាំលាំរជរោឋភបាល។
ិ
ិ
វយប្រគរអនករោះរន់
ធន
ង ់ធរង ង្ររសនោះ ង្ៃលសកត្សឡ
ិ
ើ
ើងចារ់តា ាំងពីការសធវើរៃឋប្រគរកម្ពចត្់ដៃរូ រោឋភបាល
ិ

ច្ប្មុោះសៅឆ្ន ាំ ១៩៩៧ (រឺរេរកសរជានិយម ហុ នេុ
វ
ិនរុ ិច្ ៃឹកនា ាំសោយប្ពោះអងគម្ពចេ់ នសរត្ាម រេឫទ្ធិ)

សនាោះ រឺជាេញ្ជារងាាញឲ្យសឃើញពីការៃឹកនា ាំររេ់សោក ហុ ន ង្េន ង្ៃលមិនច្ូ លច្ត្ត
ិ លទ្ធិប្រជាធរសត្យយ
ិ
ពហុ រកស ជាយូ រមកសហើយ។

អងគការឃ្លសាំ មើលេិទ្ធិមនុ េស បានច្ងប្កងទ្ុ កជាឯកសារនូ វកាំេត្់ប្តារ ាំសោភរាំពានេិទ្ធិមនុ េសធងន់ធរង ររេ់
ាំ
សោក ហុ ន ង្េន តា ាំងពីមុ នៗ មក។ ចារ់តា ាំងពីសពលសោក ហុ ន ង្េន សឡើងកាន់អណា
ច្មក ម្ពនអនក

ប្រឆ្ ាំង អនកកាង្េត្ សមៃឹកនា ាំេហជីព មនុ េសសទសងសទ្ៀត្ររ់រយនាក់ ប្ត្ូវបានសរេម្ពលរ់សប្កាមសហត្ុ ទលន
សយបាយ។ សទោះជាកនុងករេីជាសប្ច្ន
ន ង្ៃលទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវកនុងការេម្ពលរ់សនាោះកាី ក៏ោមន
ើ សរបានសាគល់ អក
ករេីណាមួ យ ប្ត្ូវបានសេុ ើរអសងេត្ និងកាត្់សទេយបានម៉ៃត្់ច្ត្់សទ្ រឺសរទ្ុកឱ្យអនកសនាោះសៅរួច្ខ្លួនសោយ

ាំ ុ េោក់ ប្ត្ូវបានសរកាត្់ឱ្យជារ់សទេ ឯ
សេរង្ត្មា
ង។ ករេីខ្លោះ អនកសកោះដកកា ាំសភើង
ល ឬអនកង្ៃលសរទ្ម្ពលក់កហ
ី
ថានក់សលើសរទ្ុកឲ្យសៅសោយមនអាច្រ៉ៃ
ោះពាល់ បាន។ អនករោះរន់
ជាសប្ច្ននាក់
ប្ត្ូវបានចារ់ខ្ួ ន
ល វយៃ ាំ យយី
ិ
ិ
ើ

រ ាំខាន និងរាំភត្រាំ
ភ័យ ៃូ ច្ជារុ រល
គ ិកេិទ្ធិមនុ េស សមៃក
ម រ េកមមជន និងេម្ពជិកេហជព
ឹ នា ាំកមក
ី េកមម
ិ

ាំ ន់លីម និងមនុ េសមួ យច្ាំនួនសទ្ៀត្ ង្ៃលរសញ្ច ញមត្ិតាម
ជនខាងៃធ
ី ីល េម្ពជក
ិ អនកេរសេររលុក (blogger) ជនា

អនឡញ (Online) ជាសៃើម។ ត្ុ ោការង្ៃលសៅសប្កាមការប្ត្ួត្ប្តាររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជា បានសចាទ្
ប្រកាន់មនុ េសង្ៃលមិនបានប្រប្ពឹត្តខ្ុេ ឬសចាទ្ប្រកាន់តាមសហត្ុ ទលនសយបាយររ់រយនាក់។

ាំ
សពលង្ៃលសោក ហុ ន ង្េន ៃក
ច្បាន រតាមរយៈការ
ឹ នា ាំការរស្រងាេរទ ាំងសនោះ សហើយសៅរនតកាន់អណា
ឺ
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រសងេើត្ប្កុមេមមិត្តសឃ្រសៅសៅកនុងជួ រកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្ សៃើមបអនុ
ជ ររេ់ ោត្់។
ី វត្តទ្េសនៈ និងរញ្ជ

សោក ហុ ន ង្េន សធវើង្ររសនោះតាមរយៈការៃសាំ ឡើងរុ េយេ័កិៃល់
មនុ េសង្ៃលសសាមោះេម័ប្រនឹងោត្់ ជាជាង
ា
ការៃសាំ ឡើងតាមប្កេួ ងសាែរ័នង្ៃលសរបានរសប្មើការឲ្យតាមទលូវការ ៃូ ច្ជាទគន កងរជអាវុធហត្ែ និង
នររបាលជាសៃម
ើ ។

របាយការេ៍សនោះ សរៀរររ់លមអិត្អាំពីមស្រនតីជាន់ខ្េ
ព ់កុ ងកម្ព
ន
ល ាំងេនិ េុ
ត ខ្ច្ាំនួន ១២ នាក់ ង្ៃលរ ាំសោភេិទ្ធិ
មនុ េសធងន់ធរង សៅកនុងប្រសទ្េកមពុជា ចារ់តា ាំងពីទ្េវត្សរ ៍ឆ្ន ាំ ១៩៧០ រហូ ត្មកៃល់ រច្ចុរបនន៖
•
•

នាយឧត្ាមសេនីយ៍ ផ្ដេយម្ពេ៤ រ៉ៃុល សាសរឿន អរគសមរញ្ជ
ជ ការដនកងសយធពលសខ្មរភូ មនា
ិ

នាយឧត្ាមសេនីយ៍ ផ្ដេយម្ពេ៤ រន់ រីម អរគសមរញ្ជ
ជ ការរងដនកងសយធពលសខ្មរភូ មិនា និងជា
នាយសេនាធការច្ប្មុ
ោះ
ិ

•

នាយឧត្ាមសេនីយ៍ ផ្ដេយម្ពេ ៤ សៅ េុ ខា អរគសមរញ្ជ
ជ ការរងដនកងសយធពលសខ្មរភូ មនា
ិ និងជា
សមរញ្ជ
ជ ការកងរជអាវុធហត្ែសលើដទាប្រសទ្េ

•
•

នាយឧត្ាមសេនីយ៍ ផ្ដេយម្ពេ៤ សនត្ សាសវឿន អរគេង
ន ការនររបាលជាត្ិ

ឧត្ាមសេនីយ៍ ឯកផ្ដេយម្ពេ៣ ជា ម៉ៃន សមរញ្ជ
ជ ការរងកងទ្័ពសជើងសោក និងជាសមរញ្ជ
ជ ការសយធ
ភូ មភារទ្
ិ
ី៤

•

ឧត្ាមសេនីយ៍ ឯកផ្ដេយម្ពេ៣ រុ ន សេង សមរញ្ជ
ជ ការរងកងទ្័ពសជង
ជ ការកង
ើ សោក និងជាសមរញ្ជ
សយធភូ មភារទ្
ិ
ី៥

•

ឧត្ាមសេនីយ៍ ឯកផ្ដេយម្ពេ៣ សជឿន េុ វេណថា សមរញ្ជ
ជ ការរងកងទ្័ពសជើងសោក និងជាសមរញ្ជ
ជ ការ
សយធភូ មភារទ្
ិ
ី២

•

ឧត្ាមសេនីយ៍ ឯកផ្ដេយម្ពេ៣ ចារ ភកតី នាយរងសេនាធការច្ប្មុ
ោះដនកងសយធពលសខ្មរភូ មនា
ិ
ិ និង
ជាសមរញ្ជ
ជ ការកងពលត្ូ ច្ទ្័ពពិសេេ្ប្ត្សយង៩១១

•

ឧត្ាមសេនីយ៍ ឯកផ្ដេយម្ពេ៣ រ ័ត្ន ប្សាង សមរញ្ជ
ជ ការរងកងរជអាវុធហត្ែសលើដទាប្រសទ្េ និងជាសម
រញ្ជ
ជ ការកងរជអាវុធហត្ែរជធានីភនសាំ ពញ

•

នាយឧត្ាមសេនីយ៍ ផ្ដេយម្ពេ៤ េុ ខ្ ទល អរគេង
ន ការរងនររបាលជាត្ិ និងជាអរគនាយកអសនាត
ប្រសវេន៍
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•

នាយឧត្ាមសេនីយ៍ ផ្ដេយម្ពេ ៤ ម៉ៃក់ ជីត្ូ អរគេង
ន ការរងនររបាលជាត្ិ និងជាអរគសលខាធិការរងដន
អាជាាធរជាត្ប្រយុ
ទ្ប្ធ រឆ្ ាំង សប្រឿងសញៀន និង
ិ

•

នាយឧត្ាមសេនីយ៍ ផ្ដេយម្ពេ៤ ជួ ន េុ វេណ អរគេង
ន ការរងនររបាលជាត្ិ និងជាេនងការនររបាល
រជធានីភនសាំ ពញ។

រុ រល
គ ទ ាំង ១២ រូរសនោះ រឺជា្អឹងខ្នងរង្ងអកដនរររនសយបាយផ្ដាច្់ការ រ ាំសោភេិទ្ធិមនុ េស ង្ៃលសធវឱ្យការ
ើ

ាំ ង
ប្ររ់ប្រងអាំណាច្ររេ់សោក ហុ ន ង្េន រត្ង្ត្ផ្ដ
ា ច្់ការ។ ម្ពនក់ៗដនរុ រល
គ ទ ាំងសនោះ េុ ទ្ង្ធ ត្ម្ពនទ្ាំនាក់ទ្ន
ឹ
ាំ ងផ្ដាល់ ខ្ួ នជ
នសយបាយ និងទ្ាំនាក់ទ្ន
ត្
ល
ិ េនិទ្ធនឹងសោក ហុ ន ង្េន ង្ៃលជួ យសធវើឱ្យប្បាកៃថា កងទ្័ព

កងអាវុធហត្ែ និងនររបាល រាំសពញត្ួ នាទ្ីនសយបាយមួ យធានាៃល់ ការប្ររ់ប្រងអាំណាច្ររេ់រេរកស
ប្រជាជនកមពុជារនតសៅមុ ខ្។ ពួ កសរម្ពនក់ៗ េុ ទ្ង្ធ ត្រសប្មើអាជីពការងារសៅកនុងរោឋភិបាល ង្ៃលទ្ទ្ួលបាន

ាំ ាំងង្ៃលមនអាច្ពនយល់
ប្បាក់ង្ខ្េមរួ រ សហើយសៅម្ពនប្ទ្ពយេមបត្តិអាលិកបា
បានយ៉ៃងសប្ច្ើនេសមបមសទ្ៀត្។
ិ
ើ
ាំ
សរសទោះជាម្ព
ងឱ្យរៃឋ ជាជាង
ន ក់ៗដនរុ រល
គ ទ ាំង ១២ រូរសនោះ ម្ពនការទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវខាងទលូវច្ារ់ត្ណា
ើ

ត្ាំណាងឲ្យរេរកស សហើយប្ត្ូវរាំសពញត្ួ នាទ្ីររេ់ខ្ួ នសោយម
ល
ិនលាំសអៀង និងសោយអពាប្កឹត្កាី ក៏រល់
េកមមភាពជាច្ាំហ រឺពួ កសរសធវើកនុងលកខេៈនិយមរេរកសខាល ាំងង្ត្មង
ា ។ រុ រល
គ ទ ាំង ១២ រូរសនោះ ជា

ាំ ុ ត្
េម្ពជិករេៈកម្ពមធការកណា
ខ្េ
ា លររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជា ង្ៃលជារេៈកម្ពមធការជាន់
ព ់ រទ
ិ
ិ
េប្ម្ពរ់សធវើសោលនសយបាយរេរកស។ េម្ពជក
ា លរេរកស ប្ត្ូវង្ត្អនុ វត្តរល់
ិ រេៈកម្ពមធការកណា
ិ
សោលនសយបាយររេ់រេរកស។ ការត្ប្មូវរសរៀរសនោះ រឺជារញ្ជ
ា ទ្ាំនាេ់សៅនឹងរទ្ោឋនេិទ្ធិមនុ េស

អនតរជាត្ិ។ តាមសោលការេ៍ កងកម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធម្ពនេិទ្ធិសបាោះសឆ្នត្ និងម្ពនេិទ្ធិរសញ្ច ញមត្ិឯកជន

ររេ់ខ្ួ ន
សពញការងារវជា
ៀងនសយបាយសទ្ សរម
សចានោះ
ល រ៉ៃុង្នតកុ ងសពលរាំ
ន
ល ពួ កសរមនអាច្លសមអ
ិ ជ ជីវររេ់ខ្ួ ន
ិ
ើ នៃូ
ិ
សាធារេជននឹងសមលសឃ
ើ រេរកសមួ យសនោះ ឬមួ យសនាោះ
ើ
ើញថា កងកម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធទ ាំងសនាោះកាន់សជង
សហើយ។ ការសធវើង្ររសនោះ ក៏ជាការរ ាំសោភម្ពប្តា ៩ ដនច្ារ់កមពុជាេាីពីលកខនិ កៈទ្ូ
សៅច្ាំសពាោះសយធនដនកង
ត
ិ
សយធពលសខ្មរភូ មិនា (ឆ្ន ាំ ១៩៩៧) ង្ៃរ ង្ៃលង្ច្ងថា "សយធិនប្ត្ូវម្ពនអពាប្កឹត្ភាពកនុងមុ ខ្នាទ្ី កនុង

េកមមភាពការងារ និងគមឃ្ត្់ការសប្រើមុ ខ្ងារ និងេម្ពារររេ់រៃឋ សៃើមបេកមម
ភាពនសយបាយណាមួ យ"។
ី
ការរ ាំសោភរាំពាន ង្ៃលអនកទ ាំង ១២ រូរ ជារ់ពាក់ព័នធ រួមម្ពនអាំសពើរ ាំសោភេិទ្ធិមនុ េស ឧប្កៃឋ
ិ កមមេស្រងាគម

និងឧប្កៃឋ
ិ កមមប្រឆ្ ាំងមនុេសជាត្ិ ង្ៃលបានប្រប្ពឹត្តតា ាំងពីទ្េវត្សរ ៍ឆ្ន ាំ ១៩៧០ រហូ ត្មកៃល់ រច្ចុរបនន។ ភារ
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សប្ច្ើនដនអនកទ ាំង ១២នាក់សនោះ បានជារ់ពាក់ព័នន
ធ ឹ ងការសប្រើប្បាេ់កម្ពល ាំងមិនចា ាំបាច្់ ប្ជុលហួ េប្រម្ពេ

ង្ៃលរហូ ត្សពលខ្លោះសធវើឱ្យសាលរ់អក
ន ង្ៃលត្វ៉ៃ ប្រឆ្ ាំងភាពមិនប្រប្កត្ីដនការសបាោះសឆ្នត្ ង្ៃលមិនសេរ ី និងមិន

ប្ត្មប្ត្ូ
វ ប្រឆ្ ាំងការររអូ
ច្។
រុ រល
ា ប្បាក់ឈួ លត្
ន
គ ទ ាំងសនោះ ភារសប្ច្ន
ឹ
ឹ េៃីធីល ការរ ាំសោភេិទ្ធិការងារ និងរញ្ជ
ិ
ើ
ក៏ពាក់ព័នន
ប្រឆ្ ាំងនឹងពលរៃឋធមមតា ៃូ ច្ជាការររ
ធ ឹ ងការរ ាំសោភរាំពាន ង្ៃលមនង្មនជានសយបាយទងង្ៃរ
ិ
ឹ
ាំសោភរាំពាន ការេម្ពលរ់ ការសធវើទរុេកមម និងការឃុ ឃ្
ាំ ង
ាំ តាមអាំសពើច្ិត្ត។ អនកទ ាំងសនោះខ្ោះ
អូ េៃីធីសោយរ
ល
ល
បានច្ូ លរួមសៅកនុងរររង្ខ្មរប្កហម រ៉ៃុល ពត្ ច្សនាលោះពីង្ខ្សមសា ឆ្ន ាំ ១៩៧៥ ៃល់ ង្ខ្មករ ឆ្ន ាំ ១៩៧៩។

រុ រល
គ ទ ាំងអេ់សនោះ េុ ទ្ង្ធ ត្ម្ពនត្ួ នាទ្ីសរៀងៗខ្លួន កនុងរយៈសពលរនតរនាារ់៖ េម័យសាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្
កមពុជា ពីង្ខ្មករ ឆ្ន ាំ ១៩៧៩ ៃល់ ង្ខ្សមសា ឆ្ន ាំ ១៩៨៩ េម័យរៃឋកមពុជាពីង្ខ្សមសា ឆ្ន ាំ ១៩៨៩ ៃល់ ង្ខ្មលុ
ិ
នា ឆ្ន ាំ ១៩៩៣ ររ់ទ ាំងេម័យ អុ នតាក់ (UNTAC) ប្ររ់ប្រងប្រសទ្េពីង្ខ្មនា
ី ឆ្ន ាំ ១៩៩២ ៃល់ ង្ខ្មលុ
ិ នា ឆ្ន ាំ
១៩៩៣ េម័យរោឋភិបាលអនតរកាល និងរនតមករជរោឋភិបាលកមពុជា ពីង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ ១៩៩៣ រហូ ត្មក
ៃល់ េម័យរច្ចុរបនន។

ម្ពនក់ៗដនរុ រល
គ ទ ាំង ១២ រូរសនោះ គក់ៃូច្ជាអងគរកសផ្ដាល់ ររេ់ សោក ហុ ន ង្េន។ អនកទ ាំង១២ រូរេុ ទ្ង្ធ ត្ជ ាំ
ពាក់រុេរុ េយសោក ហុ ន ង្េន ច្ាំសពាោះត្ួ នាទ្ីមុ ខ្ត្ាំង្េងជាន់ខ្េ
ព ់ ង្ៃលសរម្ពនកនុងកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្។
ាំ ងផ្ដាល់ ខ្ួ នជាមួ
ពួ កសរម្ពនទ្ាំនាក់ទ្ន
យសោក ហុ ន ង្េន ររ់ទ្េវត្សរ ៍មកសហើយ សហើយពួ កសរម្ពន្នាៈ
ល

រ ាំសោភរាំពានេិទ្ធិមនុ េសសៃើមបសោក
ហុ ន ង្េន។ សោក រ៉ៃុល សាសរឿន និងសោករន់ រម
ិកដន
ី រជាេម្ពជ
ឺ
ី
ឧរករេ៍េនតិេុ ខ្សយធាង្ខ្មរប្កហម ៃូ ច្សោក ហុ ន ង្េន ង្ៃរ។ អនកទ ាំងរី េុ ទ្ង្ធ ត្ជាកម្ពមភបាលង្ខ្ម
រ
ិ

ប្កហមសៅភូ មភាររូ
ពា៌។ សោក ហុ ន ង្េន បាន្លងសៅប្រសទ្េសវៀត្ណាម សៅឆ្ន ាំ ១៩៧៧ សហើយបាន
ិ

កាលយជារុ រល
គ រនលឹោះេាំខាន់មួយរូរសៅកនុងអងគការចាត្់តា ាំងសយធា និងប្កុមសទសងសទ្ៀត្ ង្ៃលទ្ាំនុករប្មុង
ាំងររររ៉ៃុល ពត្។ សោក ហុ ន ង្េន បានសធវជារៃឋ
សោយសវៀត្ណាមកនុងឆ្ន ាំ ១៩៧៨ សៃើមបប្រឆ្
មស្រនតីការ
ើ
ី

័
ររសទ្េសៅកនុងរររសាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា វយសកម
ងជាងសរសលើពិភពសោក។ សោក រ៉ៃុល សាសរឿន
ាំ ន់មួយង្ៃរកនុងមុ ខ្ត្ាំង្េង ង្ៃលោ ាំប្ទ្
ង្ៃលសៅៃល់ ប្រសទ្េសវៀត្ណាម សៅកនុងឆ្ន ាំ ១៩៧៨ ក៏ជាត្ួ អងគេខា

ាំ ួ យការ
សោយសវៀត្ណាម សៅេម័យសនាោះ។ សោក សៅ េុ ខា សោក ជា ម៉ៃន និង សោក សជឿន េុ វនាែ ជាជន
សោក ហុ ន ង្េន និងសប្កាយមកកាលយជាេម្ពជិកកងកម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធកនុងអងគភាពត្ូ ច្មួ យ ង្ៃលសោក
ហុ ន ង្េនរសងេើត្សឡើងសៅសពលសនាោះង្ៃរ។ ច្ាំង្េកសោក រន់ រម
ី សោក សនត្ សាសវឿន និង សោកេុ ខ្

ាំ ិ ត្សោក ហុ ន ង្េន យ៉ៃងសគច្ណាេ់សៅសៃម
ទល បានកាលយជាមនុ េសជន
ើ ទ្េវត្សរ ៍ឆ្ន ាំ ១៩៩០ សហើយ
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ាំ ិ ត្សោក ហុ ន ង្េ សៅពាក់កណា
៉ៃ ងសគច្ណាេ់បានកាលយជាជន
សោក ចារ ភកាី វញយ
ា លទ្េវត្សរ ៍សនាោះ
ិ

រឺសៅសពលោត្់សៃើរត្ួ នាទ្ីេាំខាន់សៅកនុងការសធវរៃឋ
ើ ប្រគរររេ់សោក ហុ ន ង្េន សៅឆ្ន ាំ ១៩៩៧។ រឯសោក
ី
ជួ ន េុ វេណ និង រ ័ត្ន ប្សាង រជាកូ
នសៅររេ់សោក រន់ រម
ឺ
ី ង្ៃលតាមរយៈសោករន់ រម
ី សនោះសហើយសទ្ើរ
ាំ ងជាមួ យសោក ហុ ន ង្េន។
ពួ កសរម្ពនទ្ាំនាក់ទ្ន
ាំ
ាំ ននានា សៅកុ ងេម
័យង្ខ្រម ប្កហម
រទ្រសោភរ
ពា
ន
ឧត្ាមសេនីយ៍ ពីររូរ ង្ៃលម្ពនកាំេត្់ប្តាពីការរ ាំសោភេិទ្ធិមនុ េសយូ រជាងសរ រសោក
រ៉ៃុល សាសរឿន និង
ឺ
រន់ រម។
អនកទ ាំងពីរជាេម្ពជក
ម
ិ ឧរករេ៍ដនកងេនតិេុ ខ្សយធារកសកុ មុ យន
ី
ិ េតកមពុជាររេ់ រ៉ៃុល ពត្

ាំ
(ង្ៃលសរសាគល់ ថា ង្ខ្មរប្កហម)។ កនុងសពលកាំពុងកាន់អណា
ច្ ង្ខ្មរប្កហមជាអនកទ្ទ្ួលខ្ុ េប្ត្ូវច្ាំសពាោះការ

ាំ ួ នប្រម្ពេពី ១ោន ២ង្េននាក់ សៅ ២ោន ៨ង្េននាក់ សោយសារការេម្ពលរ់ អត្់
សាលរ់ររេ់ពលរៃឋច្ន
ាំ ឺ។ ច្ាំនួនសនោះ រឺច្សនាលោះពី ១៣ និង ៣០ភាររយដនពលរៃឋេរុរ។ កនងសនាោះ ក៏ររ់ច្ូលទ ាំងការ
បាយ និងជង
ុ
សាលរ់ពាក់ព័នន
ធ ឹ ងកាទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវររេ់សោក រ៉ៃុល សាសរឿន និងសោក រន់ រម
ី សៅកង្នលងេនតិេុ ខ្ររេ់

ង្ខ្មរប្កហម ង្ៃលជាមេឌលេួ រច្សមលើយ សធវើការធងន់ និងេម្ពលរ់សចាល។ សោក រ៉ៃុល សាសរឿន ជាអនុ សលខាដន
សេនាធិការសយធាភូ មិភាររូ ពា៌ ង្ៃលប្ររ់ប្រងសលើមនាីរេនតិេុ ខ្ត្ាំរន់ ស្មោះ េ-៧៩។ សោក រន់ រីម ជា
ប្រធានមនាីរេនតិេុ ខ្ប្េុ កត្បូងឃមុាំ ដនត្ាំរន់ ២១។

ាំ
ាំ ន សៅកុ ងេម
័យសាធារេរៃប្ឋ រជាម្ពនិត្កមុ ជា
អសាំ ពើរសោភរ
ពា
ន
ព និងេម័យរៃក
ឋ មុ ជា
ព
សោលនសយបាយ និងការអនុ វត្តររេ់ង្ខ្មរប្កហម បានសធវឱ្យសខ្ា
ច្ខាា ាំេងម
គ កមពុជា សហើយរងេលកខេៈងាយ
ើ

ប្េួ លេប្ម្ពរ់ជ័យជមនោះដនការ្លនពានររេ់សវៀត្ណាម សៅកនុងង្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ ១៩៧៨ និង្នសៅរសងេើត្បាន
រររសាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា សៅកនុងង្ខ្មករ ឆ្ន ាំ ១៩៧៩។ រោឋភបាលលម
ម
រញ្ចូ លង្ត្
ី នង្មនោក់
ិ
ិ

សោក រ៉ៃុល សាសរឿន និង រន់ រីម រ៉ៃុសណាណោះសទ្ រឺម្ពនអត្ីត្ង្ខ្មរប្កហមសៅប្ររ់ជាន់ថានក់សទសងៗសទ្ៀត្។ កនុង

សនាោះ ក៏ម្ពនសោក ហុ ន ង្េន ង្ៃលជាេម្ពជិកឧរករេ៍េនតិេុ ខ្សយធាង្ខ្មរប្កហមម្ពនក់ង្ៃរ។ សោក ហុ ន
ង្េន ធាលរ់ជាសមរញ្ជ
ោេ់សៅកនុងត្ាំរន់
ជ ការសយធាង្ខ្មរប្កហមសៅសពលសនាោះ ង្ៃលសៃរើ ត្ួ នាទ្ីមនច្ាេ់
ិ
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ង្ៃលម្ពនឧប្កិៃឋកមមប្រឆ្ ាំងមនុេសជាត្ិបានសកើត្សឡើង។
សាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា ប្ត្ូវបានប្រយុ ទ្ប្ធ រឆ្ ាំងសោយប្កុមង្ខ្មរប្កហម ង្ៃលបានង្កទ្ប្មង់ សហើយ

រនតប្រយុ ទ្តា
ធ មរសរៀរទ្័ពដប្ពប្រឆ្ ាំងនឹងរោឋភបាលកមព
ិ
ុ ជាជារ់រហូ ត្ ចារ់ពីឆ្ន ាំ១៩៧៩ ៃល់ ឆ្ន ាំ១៩៩៨ ជា

សពលង្ៃលរ៉ៃុលពត្ សាលរ់ និងកនុងសពលង្ៃលច្លនាង្ខ្មរប្កហមង្រកបាក់ និងៃួ លរលាំ។ រររសាធារេរៃឋ
ប្រជាម្ពនិត្កមពុជា ក៏ប្ត្ូវបានប្រយុ ទ្ប្ធ រឆ្ ាំងសោយច្លនាអក
ន ត្េូ មិនង្មនកុ មុ យន
ម
ិ េតសទសងសទ្ៀត្ ង្ៃលសរ
សាគល់ ស្មោះថា រេេិរសរួររួមជាត្កមព
អពាប្កត្
ការ
សៅ
ិ ុ ជា សៃើមបឯករជយ
ឹ េនតិភាព និងេហប្រត្រត្ត
ិ
ិ
ី

កាត្់ថា ហុ នេុ
វ
ិនរុ ច្
ិ (FUNCINPEC) ង្ៃលប្ត្ូវបានរសងេើត្សឡើងសៅឆ្ន ាំ១៩៨១ សោយអត្ត្ប្ពោះមគកសប្ត្
ី

េសមាច្ប្ពោះនសរត្ាមេីហនុ សហើយរនាារ់មករេេិរសសនោះប្ត្ូវបានៃក
ឹ នា ាំសោយរុប្តាររេ់ប្ពោះអងគរប្ពោះអងគ
ឺ
ម្ពចេ់នសរត្ាមរេឫទ្ធិ។

រររឯករកស ដនរររសាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា ប្ត្ូវបានរសងេើត្សឡើង និងពប្ងឹងការប្ររ់ប្រងអាំណាច្

ាំ ុ ាំជប្មោះ និងតាមប្រព័នធ
ររេ់ខ្ួ នតាមរយៈនសយបាយោក់
រុកទ្ូទ ាំងប្រសទ្េសោយោមនការសចាទ្ប្រកាន់ ឬជន
ល
ាំ ាំងសនាោះជាសប្ច្ើននាក់បានសាលរ់
សធវទរុ
េកមមអក
ន ជារ់ឃុង្ាំ ទនកនសយបាយររ់ពាន់នាក់។ ជនជារ់ឃុទ
ើ
ាំ ង
ាំ ៃ៏អាប្កក់ហួេប្រម្ពេទ ាំងសនាោះ។
សោយសារការសធវើបារ និងសាែនភាពឃុ ឃ្

ប្រវត្តរុ
គ ១០រូរ កនុងច្ាំសណាម ១២រូរ សៅកនុងរបាយការេ៍សនោះ រឺជារ់ពាក់ព័នអ
ធ សាំ ពើរ ាំសោភទ ាំងសនោះ តាម
ិ រល
រយៈត្ួ នាទ្ីររេ់ខ្ួ ន
ប្រជាម្ពនិត្កមពុជា និងរនតមករររ
ល សៅកនុងសេវសទសងៗ ទ ាំងសៅកុ ងរររសាធារេរៃឋ
ន

រៃឋកមពុជា ៃូ ច្ជាកនុងង្ទនកនសយបាយ សយធា ង្ទនកប្សាវប្ជាវចារកិច្ច និងអងគភាពនររបាល សហើយង្ទនកទ ាំង
សនោះ ជាសាែរ័នមូ លោឋនង្ៃលបាននា ាំអក
ន ទ ាំងសនាោះមកកាន់ត្ួនាទ្ីកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្សលច្សធាល សៅកនុងសពល

រច្ចុរបននសនោះ។ អាំសពើរ ាំសោភរាំពាននានា ប្ត្ូវបានប្រប្ពឹត្តសឡើងសៅកនុងការរស្រងាេរអនកសងើរត្វ៉ៃ មនសពញច្
ត្ត
ិ
ិ នឹង
ាំ ង
ាំ ង្ទនក
រររសាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា សោយម្ពនសវៀត្ណាមជាខ្នងរង្ងអកទង រឺម្ពនការឃុ ឃ្

នសយបាយតាមអាំសពើច្ិត្ត និងការសធវើទរុេកមមជាប្រចា ាំសៅពននា
ធ ោរសខ្ត្ត ង្ៃលឋិត្សៅសប្កាមអាំណាច្សោក
រ៉ៃុល សាសរឿន សៅជាអភិបាលសខ្ត្តសនាោះ។ ពនធនាោរប្កុងភនសាំ ពញសៅសពលសនាោះ ម្ពនសោក សនត្ សាសវឿន
ជាមស្រនតីនររបាលជាន់ខ្េ
ព ់។ សហើយឧរករេ៍េនតិេុ ខ្នសយបាយររេ់ប្កេួ ងមគដទាសពលសនាោះ ម្ពន
សោក េុ ខ្ ទល ជាកម្ពមភបាលេាំ
ខាន់មួយរូរសៅទ្ីសនាោះង្ៃរ។
ិ
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ាំ
ាំ នសៅកុ ងអ
ាំ ុ ងេម័យ អុ នតាក់ (UNTAC)
អសាំ ពើរសោភរ
ពា
ឡ
ន
សៅឆ្ន ាំ ១៩៩១ រៃឋកមពុជា និង ហុ នេុ
មុ យន
វ
ម
ិនរុ ច្
ិ (FUNCINPEC) ង្ៃលជាប្កុមអនកត្េូ មនង្មនកុ
ិ
ិ េតទ្ីពីរ

(មួ យសទ្ៀត្ ររេេ
ឺ
ិរសជាត្ិរ ាំសោោះប្រជាពលរៃង្ឋ ខ្មរ (KPNLF) និងប្កុមង្ខ្មរប្កហម រ៉ៃុល ពត្ បានរួមោនច្ុ ោះហត្ែ
សលខាសលើកច្ច
ិ ប្ពមសប្ពៀងទ្ីប្កុងបា៉ៃរេ
ី ង្ៃលជាកច្ច
ិ ប្ពមសប្ពៀងមួ យេាីពីៃសាំ ណាោះប្សាយនសយបាយរួមដន

ជសម្ពលោះកមពុជា។ កនុងសនាោះ ម្ពនរោឋភបាលអនត
រជាត្ិច្ាំនួន ១៨ ប្រសទ្េសទសងសទ្ៀត្ ក៏បានច្ុ ោះហត្ែសលខាសលើកច្ច
ិ
ិ

ប្ពមសប្ពៀងសនោះង្ៃរ។ កច្ច
ា ោះអាេនន
ិ ប្ពមសប្ពៀងទ្ីប្កុងបា៉ៃរេ
ី ម្ពនង្ច្ងអាំពីអាេត្តិការងារររេ់ អាជាាធររសណា
ាំ ប្រោរ់អាវុធសៅ
ររេ់អងគការេហប្រជាជាត្ិសៅប្រសទ្េកមពុជា (សៅកាត្់ថា អុ នតាក់) សៃើមបរី ាំសាយកម្ពលង

តាមត្ាំរន់ភារសប្ច្ើនររេ់កមពុជា និងប្ររ់ប្រងផ្ដាល់ នូវង្ទនកេាំខាន់ៗ ង្ទនករៃឋបាលង្ៃលម្ពនសពលសនាោះ សៃើមប ី
រសងេត្
ើ ររយកាេនសយបាយអពាប្ក
ត្មួ
យេប្ម្ពរ់ឱ្យអងគការេហប្រជាជាត្ិសរៀរច្ាំការសបាោះសឆ្នត្ ង្ៃលសធវើ
ិ
ឹ
សឡើងសៅង្ខ្ឧេភា ឆ្ន ាំ១៩៩៣ សនាោះ។

សៅកនុងេម័យ អុ នតាក់ ប្រវត្តិអនកទ ាំង ១២ រូរ បានពាក់ព័នសធ ប្ច្ើនកនុងអាំសពើហិងានសយបាយររេ់ររររៃឋ

កមពុជា ង្ៃលររ់ទ ាំងឃ្ត្កមន
ម សយបាយ។ សោលសៅដនអាំសពើហិងា និងឃ្ត្កមម រឺរេរកសហុ នេុ
វ
ិនរុ ច្
ិ
និងអនកនសយបាយប្រឆ្ ាំងអហិងាសទសងសទ្ៀត្ សៃម
ើ បកាំ
ី េត្់ទ្ិេសៅធានាឱ្យរេរកសប្រជាជនកមពុជាឈនោះ
កនុងការសបាោះសឆ្នត្ ង្ៃលសរៀរច្ាំសោយអងគការេហប្រជាជាត្ិ សៅង្ខ្ឧេភា ឆ្ន ាំ ១៩៩៣ សនាោះ។ តាមរបាយ
ការេ៍មួ យររេ់អុ នតាក់ រងាាញថា ររររៃឋកមពុជា ជាអនកទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវច្ាំសពាោះប្ពឹត្តិការេ៍េម្ពលរ់អក
ន

នសយបាយប្រឆ្ ាំងច្ាំនួន ៣៩ ករេី ង្ៃលបានសធវើឱ្យម្ពនសប្ោោះថានក់មនុ េសច្ាំនួន ៤៦ នាក់ និងការេម្ពលរ់
២៥ នាក់សទសងសទ្ៀត្។ សោលរាំេងេាំខាន់ដនការេម្ពលរ់សនោះ រឺសៃើមបរាំ
ភ័យពលរៃឋ។ សហើយក៏ម្ពន
ិ
ី ភត្រាំ

ករេីេម្ពលរ់មនុ េសភាលមៗរនាារ់ពីចារ់ឃ្ត្់ខ្ួ នពួ
កសរង្ៃរ ង្ៃលកនុងសនាោះម្ពនជនរងសប្ោោះេរុរ៤០នាក់។
ល
របាយការេ៍សនាោះក៏បានរយរញ្ជី ករេីរ ាំសោភរាំពានររេ់រៃឋកមពុជាររ់រយករេីសទ្ៀត្ រួមម្ពនការបាត្់

ខ្លួនសោយរងខាំ និងការសធវើទរុេកមមទង។ ត្ួ សលខ្សៅកនុងរបាយការេ៍សនោះ មិនបានរយច្ាំនួនករេីរ ាំសោភ

រាំពានឱ្យអេ់ សទ្ ពីសប្ពាោះអុ នតាក់ មនអាច្សេុ
ជ ក់បានថា នរណា
ិ
ើរអសងេត្បានប្ររ់ករេីសឡើយ ឬក៏អាច្រញ្ជ
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ជាអនកទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវច្ាំសពាោះករេីទ ាំងអេ់ ង្ៃលមិនបានសេុ ើរអសងេត្សនោះង្ៃរ។2
សទោះជាយ៉ៃងសនោះកាី សៅកនុងការសបាោះសឆ្នត្ រេរកស ហុ នេុ
វ
ិនរុ ច្
ិ បានឈនោះសលើរេរកសប្រជាជនកមពុជា។
ាំ េ់លទ្ធទល
រ៉ៃុង្នតប្កុមរេរកសប្រជាជនកមពុជា ង្ៃលៃឹកនា ាំសោយសោក ហុ ន ង្េន រាំរមសប្រហ
ើ ិ ងាជទ

សបាោះសឆ្នត្។ សោយឈរសលើមូ លោឋនសនោះ រេរកសប្រជាជនកមពុជា ក៏បានទមទរសោយសជារជ័យឱ្យអងគ
ការេហប្រជាជាត្ិរសងេើត្េមព័នភា
ធ ពេហនាយករៃឋមស្រនតី រវងហុ នេុ
វ
ិនរុ ិច្-េុ ីភីភី (FUNCINPEC-CPP)

សោយឱ្យេសមាច្ប្កុមប្ពោះជានាយករៃឋមស្រនតីទ្ី១ សហើយសោក ហុ ន ង្េន ជានាយករៃឋមស្រនតីទ្ី២។ សរសទោះងារ
ើ
សនោះម្ពនន័យខ្ុេោនរនតិច្រនតួច្កតី ក៏ម្ពនក់ៗ ម្ពនអាំណាច្ខាងទលូវច្ារ់ៃូច្ោន។

ាំ
ាំ នចារតា
់ ងព
ាំ ី េម័យអុ នតាក់ (ឆ្ន ាំ ១៩៩៣ រហូត្មកៃល់រច្ុ របន
ការរសោភរ
ពា
)ន
ច
រនាារ់ពីអាជាាធរអុ នតាក់ ចាកសច្ញសៅឆ្ន ាំ ១៩៩៣ អាំសពើហិងានសយបាយររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជា
ាំងនឹងអនកសារព័ត្៌ម្ពនរោះរន់
បានរសញ្ច ញផ្ដេសភលងមា
ងសទ្ៀត្។ សនាោះរការប្រឆ្
និងរេរកសជាត្ិង្ខ្មរ ង្ៃល
ើ
ឺ
ិ

សទ្ើររសងេើត្លមី និងៃក
មស្រនតីប្កេួ ងហិរញ្ាវត្ែុររេ់រេរកស ហុ នេុ
វ
ឹ នា ាំសោយសោក េម រងសុ ី ជាអត្ត្រៃឋ
ី
ិនរុ ច្
ិ
ប្ត្ូវបានសរកាំេត្់សោលសៅតាមសធវឃ្ត្ជារនត
រនាារ់។ េមព័នភាពេហនាយករៃឋមស្រនតីង្ៃលប្ត្ូវបានសរៀរច្ាំ
ើ
សឡើង សៅឆ្ន ាំ ១៩៩៣ សនាោះ បានរញ្ច រ់សៅឆ្ន ាំ ១៩៩៧ រឺសៅសពលង្ៃលសោក ហុ ន ង្េន រសេាញប្ពោះអងគ
ម្ពចេ់ នសរត្ាម រេឫទ្ធិ សច្ញពីអាំណាច្តាមរយៈរៃឋប្រគរ។

ភារសប្ច្នដនរុ
រល
គ ទ ាំង ១២ រូរ បានជារ់ពាកព័នន
ធ ឹ ងអាំសពើហិងានសយបាយពីឆ្ន ាំ ១៩៩៣ ៃល់ ឆ្ន ាំ ១៩៩៨
ើ
ជាពិសេេ សោក រន់ រម
ី សោក ចារ ភកាី សោក ជា ម៉ៃន សោក រុ ន សេង សោក សជឿន េុ វនាែ សោក

សនត្ សាសវឿន និង សោក សៅ េុ ខា។ ភារសប្ច្ើនដនរុ រល
គ ទ ាំងសនោះ បានសៃើរត្ួ នាទ្ីយ៉ៃងេាំខាន់សៅកនុងរៃឋ
ប្រគរររេ់សោក ហុ ន ង្េន សៅដលងទ្ី៥ និងទ្ី៦ ង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ ១៩៩៧ ប្រឆ្ ាំងប្ពោះអងគម្ពចេ់ នសរត្ាម

រេឫទ្ធិ ង្ៃលជានាយករៃឋមស្រនតីទ្ី១ និងរេរកសហុ នេុ
ប្ពោះអងគ។ រៃឋប្រគរសនោះ បានេម្ពលរ់
វ
ិនរុ ច្ររេ់
ិ

េម្ពជក
ទុត្ច្ាំសពាោះរេរកសរជានិយមច្ាំនួនជាង១០០នាក់។ កនុងរបាយការេ៍ររេ់
ិ ង្ៃលម្ពនភកាភាពរាំ
ី
2

អាជាាធ្រអនររក្លលែហរបជាជាតិលៅកមពជា
៊ុ របាយក្លរែ៍ច៊ុងលរក្លយ (អ៊ុនតាក់) របែ់អងគភាពសននកែិទិធមន៊ុែស សែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩៣។
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ការយល័
យេិទ្ធិមនុ េសអងគការេហប្រជាជាត្ិ ង្ខ្េីគ ឆ្ន ាំ ១៩៩៧ បានច្ងប្កងឯកសារអនកសាលរ់ថា ម្ពន
ិ
ច្ាំនួន ៤១ នាក់ សហើយថា ច្ាំនួនសនោះ អាច្ម្ពនៃល់ ៦០ នាក់ ង្ៃលប្ត្ូវបានសរេម្ពលរ់សោយសហត្ុ ទល

នសយបាយសប្ៅប្រព័នត្
ការ
ធ ុ ោការ រនាារ់ពីរៃឋប្រគរសហើយ។3 ត្ាំណាងពិសេេររេ់អរគសលខាធការអងគ
ិ

ើ (Thomas Hammarberg) ង្លលង
េហប្រជាជាត្ិ េប្ម្ពរ់េិទ្ធិមនុ េសប្រចា ាំសៅកមុ ជា
ព សោក លូ ម្ព៉ៃេ ង្ហមម្ព៉ៃសររ
សប្កាយមកសទ្ៀត្ថា កនុងសហត្ុ ការេ៍សនាោះ ម្ពនមនុ េសររ់េិរនាក់ ប្ត្ូវបានសរប្រគរជីវត្ភា
ិ ល មៗសប្កាយការ
ចារ់ឃ្ត្់ខ្ួ ន
ប្រគរ។
ល ករេីឃ្ត្កមម និងករេីបាត្់ខ្ួ នសប្កាយរៃឋ
ល

ការេម្ពលរ់សនាោះ បានរណា
ា លឱ្យអនកនសយបាយប្រឆ្ ាំង និងេកមមជននិរសទ្េខ្លួនសៅសប្ៅប្រសទ្េសោយ
ាំ ី អាយុ ជវី ត្ររេ់
សារបារមាអព
ខ្ួ ន។
សទោះៃូ សច្នោះកាី អនកនសយបាយបានប្ត្ឡរ់មកប្រសទ្េវញ
ល
ិ
ិ សប្កាមការ

េប្មរេប្មួលច្រចាសោយប្រសទ្េជរ៉ៃុន េហរៃឋអាសមរក
ិ និងអងគការេហប្រជាជាត្ិ សៃើមបច្ូ
ី លរួមការសបាោះ
សឆ្នត្ សៅង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ ១៩៩៨ ង្ៃលជាៃសាំ េើរការសបាោះសឆ្នត្មួ យប្រករសោយហិងា និងម្ពនរុ េវរត្ត
ិ ិ។

រៃឋប្រគរឆ្ន ាំ ១៩៩៧ និងេនលឹកសឆ្នត្សៅឆ្ន ាំ ១៩៩៨ សនាោះ បានរនតឱ្យម្ពនការសបាោះសឆ្នត្រៃឋេភាសប្កាមការ

សកងរនលរាំ រេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជាសៅឆ្ន ាំ ២០០៣, ២០០៨ និងឆ្ន ាំ ២០១៣។ រេរកសប្រជាជនកមពុជា
ាំ
អោះអាងថា ខ្លួនបានឈនោះសោយពិត្ប្បាកៃ ប្េរសពលង្ៃលរេរកសកាន់អណា
ច្មួ យសនោះ បានរនារ

ឥទ្ធិពលរេរកសហុ នេុ
ោះ កនុងសពលង្ៃលជីវត្នសយបាយ
វ
ិ
ិ
ិនរុ ច្
ិ សហើយទាល់េមបទននសយបាយឱ្យវញខ្ល
ររេ់រេរកសរជានិយមមួ យសនោះរប្មុងនឹងសាលរ់សៅសហើយសនាោះ។

ាំ
សទោះជាយ៉ៃងណា ការសកាតរកាតរ់អណា
ច្បានសនោះ មិនបានសធវើឱ្យសោក ហុ ន ង្េន និងរេរកសប្រជាជន

កមពុជាអេ់ម្ពនឧរេរគប្រឆ្ ាំងនឹងខ្លួនសឡើយ។ សហើយសនោះក៏មនបានរញ្ឈរ់
ពួកសរពីការពឹងង្ទអកសលើការលូ ត្
ិ
័ សលើកមមករ
ាំ
ោេ់អណា
ច្សេៃឋកិច្ចររេ់ខ្ួ ន
ល តាមរយៈប្កុមអនកម្ពនអាំណាច្ររអូ
ី ីល និងការសកងប្រវញ្ច
ឹ េៃធ

សរងច្ប្ក ង្ៃលម្ពនប្បាក់ង្ខ្ត្ច្សនាោះង្ៃរ។
ពីឆ្ន ាំ ១៩៩៨ សៅៃល់ ឆ្ន ាំ ២០០៨ ឧរេរគង្ទនកនសយបាយច្ាំសពាោះ
ិ
សោក ហុ ន ង្េន និងរេរកសប្រជាជនកមពុជា រការសលច្សច្ញវត្ត
ម្ពនរេរកស េម រងសុ ី (SRP) ង្ៃល
ឺ
3

ក្លរិយាល័យឧតរមែនងក្លរអងគក្លរែហរបជាជាតិទទួលបនា៊ុ កែិទធិមន៊ុែសរបចាាំកមព៊ុជា (COHCHR) "អន៊ុែសរែៈជូនរាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា
៊ុ ៖ ភែរ៊ុតាង

ថ្នក្លររបហារជីវត
ិ លរៅចាប់ ក្លរលធ្វើទារ៊ុែកមម និងក្លរបាត់ែាួន ចាប់តាាំងពីថ្ងៃទី 2-7 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 1997" ថ្ងៃទី 21 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 1997 ទាំព័រទី 2 ។
http://cambodia.ohchr.org/WebDOCs/DocStatements/1997/Statement_21081997E.pdf (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី 31 សែត៊ុោឆ្នាំ 2012 ។)
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ម្ពនប្រជាប្រិយភាព និងសច្ោះង្ត្រកធាំ
ិ រឺ
ី ធាត្់សឡើង។ ឧរេរគង្ទនកេងគមច្ាំសពាោះសោក ហុ ន ង្េនវញ

រេរកស េម រងសុ ី រងាាញខ្លួនកាន់ង្ត្ខាល ាំងសឡើងច្ូ លរួមកនុងបាត្ុ កមមត្វ៉ៃ ជាមួ យមគជនប្រឆ្ ាំងនឹងការបាត្់
់ ីធីល និងទាោះេង្មបង សហើយជាញឹកញារ់សនាោះ រឺរេរកសប្រឆ្ ាំងមួយសនោះ ច្ូ លរួមជាមួ យកមមករសរង
រងៃ
ច្ប្កង្ៃលៃក
ន និងលកខខ្េឌការងារឲ្យបានលអប្រសេើរ។
ឹ នា ាំសោយេហជព
ី សធវកូ
ើ ៃកមមទមទរប្បាក់ឈួ ល
កនុងឆ្ន ាំ ២០១២ សោក េម រងសុ ី ប្រធានរេរកសេម រងស ី និងសោក កឹម េុ ខា ប្រធានរេរកសេិទ្ធិ

មនុ េស បានប្ច្បាច្់រេរកសទ ាំងពីររញ្ចូ លោនសៅជារេរកសង្ត្មួ យ សោយោក់ស្មោះថា រេរកស

េសស្រងាគោះជាត្ិ (Cambodian National Rescue Party or CNRP) សៃម
ត្ជាមួ យរេរកសប្រជាជនកមពុជា កនុង
ើ បប្រកួ
ី
ការសបាោះសឆ្នត្ សៅឆ្ន ាំ ២០១៣។ ការសបាោះសឆ្នត្សនោះម្ពនលកខេៈមនប្រប្កត្
ិ
ីជាប្រព័នធ សហើយក៏មនសេរ
ិ
ី និង

យុ ត្ិធម៌
ង្ៃរ។ រេរកសប្រជាជនកមពុជាអោះអាងពីជ័យជមនោះរនតិច្រនតួច្ (ប្រសកៀកប្រកិត្ោន) ង្ៃលសធវើឱ្យសោក
ត
ាំ
ហុ ន ង្េន សៅកាន់អណា
ច្ៃង្ៃល។

ាំ
កង្ាំ េទ្ប្មង់កងកម្ពលងេន
ត ុ ខ្ ង្ៃលម្ពននិនានការនសយបាយ ពិត្ជាសៅមិនរួច្
ិេ
សោក ហុ ន ង្េន និងរេរកសប្រជាជនកមពុជា រត្ង្ត្ព
ជ ការទ ាំង ១២ រូរ និងសមរញ្ជ
ជ ការ
ឹ
ឹ ងង្ទអកសលើសមរញ្ជ
ជាន់ខ្េ
ព ់ សទសងសទ្ៀត្ សៅកនុងកងកម្ពល ាំងសយធា រជអាវុធហត្ែ និងនររបាល ង្ៃលជាប្រធានរទ្ដនរបាយ

ការេ៍សនោះ។ និនានការសនោះ ប្ត្ូវបានរូ េរញ្ជ
ជ ក់យ៉ៃងច្ាេ់ កនុងមគេននិបាត្ររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុ
ជា សៅឆ្ន ាំ ២០១៥ ជាពិសេេ ការសកនសឡ
ជ ការកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្ ឬកងប្រោរ់អាវុធ និង
ើ
ើងច្ាំនួនសមរញ្ជ

មស្រនតីរោឋភបាលសទសងសទ្ៀត្
ង្ៃលទ្ទ្ួលរនាុកង្ទនកេនតិេុ ខ្សៅកនុងរេៈកម្ពមធការកណា
ា លររេ់រេរកស
ិ
ិ

័នទ្
ប្រជាជនកមពុជា (េូ មសមលឧរេមព
ធ ី ១)។ តាមការរេនាររេ់អងគការឃ្លសាំ មលេ
ើ
ើ
ិទ្ធិមនុ េសយូ ង្មនដរ ៉ៃត្៍វច្ឆ
(Human Rights Watch) យ៉ៃងសគច្ណាេ់ម្ពនមស្រនតី ៨០ រូរ ប្ត្ូវបានសររញ្ចូ លរង្នែម។ សៅមគេននិបាត្
រកស កនុងង្ខ្មករ ឆ្ន ាំ ២០១៨ ង្ៃលប្ត្ូវអនុ ម័ត្ង្ទនការរកសេប្ម្ពរ់ការសបាោះសឆ្នត្ជាត្ិឆ្ន ាំ ២០១៨ ក៏ម្ពន

រញ្ចូ លរុ រល
គ ិកដនកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្េនធឹកេនាធរ់ង្ៃរ។ កនុងសនាោះ រឺម្ពនមស្រនតីសយធា ៦៤ នាក់ ភារសប្ច្ន
ើ

4
ជាថានក់ឧត្ាមសេនីយ៍ សទ សនោះសរើតាមឯកសារង្ៃលអងគការឃ្លសាំ មលេ
ើ
ិទ្ធិមនុ េសយូ ង្មនដរ ៉ៃត្៍វច្ឆបានសឃើញ។

4

ម៊ុិចដ្ឋរា៉ា និងអាណាលងបបាលី "រងវង់ខាងកន៊ុងរបែ់គែបកសរបជាជនកមពជាបានរី
កចលរមើនលៅម៊ុែ លែោយជាងរបលទែចិននិងលវៀតណាម" ក្លសែត
៊ុ
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សោក ហុ ន ង្េន បានប្រកាេ "ការសរាជាាច្ិត្តោច្់ខាត្" រកាេែិរភាពេណា
ា រ់ធានរ់នសយបាយសៅកមពុជា
សៃើមបឱ្យោត្់
អាច្កាលយជានាយករៃឋមស្រនតីរនតសទ្ៀត្ សប្កាយការសបាោះសឆ្នត្ ង្ៃលកាំេត្់សធវើសៅឆ្ន ាំ២០១៨។5
ី

សយងតាមប្រវត្តិពីអត្ត្កាល
និងត្ួ នាទ្ីរច្ចុរបននកាលររេ់ពួកសរ រឺថា សោក ហុ ន ង្េន ពឹងង្ទអកសលើសម
ី

រញ្ជ
ជ ការទ ាំង ១២រូរសនោះ និងកូ នសៅររេ់ ពួកសរ សៃម
ើ បប្រប្ព
ឹ ត្តអសាំ ពើរ ាំសោភេិទ្ធិមនុ េស សៅសពលណាចា ាំបាច្់
ី
េប្ម្ពរ់ង្ត្អាំណាច្ និងទលប្រសយជន៍សេៃឋកិច្ចររេ់ពួកសរ។ ភាពសប្ោោះថានក់សនោះ រឺបាន្លុោះរញ្ជ
ច ាំងទ ាំង

តាមរយៈកាំេត្់ប្តាេកមមភាពរ ាំសោភរាំពានេិទ្ធិមនុ េសររេ់ពួកសរយូ រមកសហើយ ក៏ៃូច្ជាកនុងរររទ្ដន
ិ
ការសបាោះសឆ្នត្ឆ្ន ាំ ២០១៣ និងការសបាោះសឆ្នត្ ង្ៃលកាំេត្់សធវសៅឆ្
ន ាំ ២០១៨ ង្ៃរ។ មគបាត្ុ កមមសោយ
ើ

េនតិវធ
ត្ម្ពនសប្កាយការសបាោះសឆ្
ន ត្ឆ្ន ាំ ២០១៣ ប្រឆ្ ាំងការរនាំេ
ល នលឹកសឆ្នត្សោយរេរកសប្រជាជន
ិ បានសក
ី
ើ
កមពុជា សហើយការសធវកូ
ន ក៏បានសកត្សឡ
ើ ៃកមមប្ទ្ង់ប្ទយធាំលីម ទមទរឱ្យៃសាំ ឡើងប្បាក់ឈួ ល
ើ
ើងង្ៃរ។ ការរ៉ៃុនរ៉ៃង

ាំ ាំងសនោះ ជួ នកាលរងេឱ្យេងគម
ទ ាំងកាំសរលររេ់កងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្ សៃើមបទ្រ់
ី សាេត្់ និងរស្រងាេរការប្រមូ លទាុទ
វកវរ
ង្ៃលសធវើឱ្យកងេនតិេុ ខ្សលើកយកជាមូ លសហត្ុ សៃើមបស្ល
កវរសនាោះសោយអាំ
សពើហិងាហួ េ
ឹ
ឹ
ើ
ី យត្រភាពវ

ាំបាច្់ ង្ៃលរណា
សហត្ុ រួមម្ពនទ ាំងការសប្រកម្ព
េស។ ជាលទ្ធទល ម្ពនមនុ េស
ល ាំងមនចា
ា លបាត្់រង់ជីវត្មនុ
ិ
ើ
ិ

ាំ ួ ន ៧នាក់ សៅសៃម
សាលរ់ច្ន
ើ ឆ្ន ាំ ២០១៤។ រេរកសប្រជាជនកមពុជា សថាេលសទេការត្វ៉ៃ និងកូ ៃកមមទ ាំងសនាោះ
ថា ជាង្ទនការររេ់រេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ (CNRP) ញុោះញង់ឱ្យម្ពន "រៃិវត្តពេ៌"។ តា ាំងពីសពលសនាោះមក

សោក ហុ ន ង្េន និងរេរកសប្រជាជនកមពុជា ចារ់សទាើមយុ ទ្នា
ធ ការរ ាំសោភេិទ្ធិមនុ េសសោយសៅមុ ខ្េញ្ជា
សៅរករេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ និងប្រព័នទ
ធ សពវទាយ ប្ពមទ ាំងេងម
គ េុ ីវល
ិ សោយអោះអាងថា សនោះជាវធាន
ិ

ាំ យម្ពន រៃវិ ត្តន៍ពេ៌ ង្ៃលថាសរម
ការចា ាំបាច្់កុ ងការរងា
សាេត្់សទ្ រៃវិ ត្តន៍ពេ៌នឹងអាច្សកត្សឡ
ន
េ រកុ ឱ្
ើ នត្រ់
ិ
ើ
ើង
ាំ នលឹកសឆ្នត្ទង។
ពាក់ព័នន
ធ ឹ ងការសបាោះសឆ្នត្សៅឆ្ន ាំ ២០១៨ ររ់ទ ាំងការត្វ៉ៃ ប្រឆ្ ាំងនឹងការលួ ច្រនលេ

របាយការេ៍សនោះ ចារ់សទាើមសឡើងសោយម្ពនប្រវត្តិលមអត្អាំ
ពីកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្រីង្ទនកេាំខាន់ ង្ៃលម្ពនសៅ
ិ

រហូ ត្មកៃល់ េពវដលងសនោះ រកងទ្័
ព កងរជអាវុធហត្ែ និងនររបាល។ ការវវឌឍដនង្ខ្សរញ្ជ
ជ ររេ់ពួកសរ េូ ម
ិ
ឺ
ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍សែមករាថ្ងៃទី 22 ឆ្នាំ 2018 https://www.phnompenhpost.com/national-politics/cpp-inner-circle-expands-dwarfing-chinas-and-vietnams
(ចូលលមើលថ្ងៃទី 24 សែមករាឆ្នាំ 2018) ។ នរល់ឲ្យកនងលកខ
ែែឌ ថ្នក្លររកោក្លរែម្ងៃត់ ចាប់ងតចមាងលលើឯកសារម្ងនលៅជាមួយអងគក្លរឃ្ាាំលមើលែិទធិ
៊ុ
មន៊ុែស យូសមនរា៉ា យវ៉ាចឆ។
5

ែលមរចលតលជាហ៊ុនសែន របក្លែថាបឹងបររផ្ត
ូ រ ច់ដ្ឋច់ខាត លដ្ើមបីក្លរពារែនរិភាព ែថិតភាពនលយាបាយ និងក្លរអភិវឌ្ឍន៍។ ែលមរចលតលជាថា ម្ងនក្លរ

អភិវឌ្ឍន៍របលែើរជាងម្ងនចោចលលកើតល

ើង, ថ្ងៃទី៧ សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 2016, http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/25913-2016-06-07-02-13-

56.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី ៧ សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 2016) ។
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សមើលកនុងឧរេមព័នទ្
ធ ី ២, ៣, និងទ្ី ៤។ ឧរេមព័នសធ នោះ រនតសោយប្រវត្តិរុ រល
គ ទ ាំង១២ រូរ។ របាយការេ៍សនោះ
ាំ ួ យ និងរោឋ
រឺរញ្ច រ់សោយការទាល់អនុ សាេន៍ ជូ នៃល់ រជរោឋភិបាលកមពុជា អងគការេប្រជាជាត្ិ ម្ពចេ់ជន

ភបាលសទសងៗសទ្ៀត្
េប្ម្ពរ់សធវើកាំង្េទ្ប្មង់ង្ទនកកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្។ អនុ សាេន៍ទ ាំងសនោះ ប្ត្ូវបានសធវើសឡើង
ិ
តាមការរងាាញពីភាពររជ័យដនកច្ច
េហរមន៍អនតរជាត្ិសៅកនុងវេ័
ិ យសនោះ ង្ៃលទ្ទ្ួល
ិ ប្រងង្ប្រងររេ់
ឹ

ាំ ុ ត្ េប្ម្ពរ់ការសលើកេាួយ និងការពារេិទ្ធិមនុ េស
សាគល់ ថា ការង្កទ្ប្មង់ង្ទនកេនតិេុ ខ្ រឺម្ពនសារេាំខាន់រទ

សៅប្រសទ្េកមពុជា។ ប្រេិនសរម
ត ខ្ម្ពនវជា
ិ ជ ជីវៈ សហើយជនរ ាំសោភរាំពានេាំខាន់ៗមិន
ើ ិនសធវើឱ្យកងកម្ពល ាំងេនិ េុ

បានទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវេមប្េរសទ្សនាោះ លទ្ធភាពង្កទ្ប្មង់លទ្ធិប្រជាធរសត្យយម្ពនត្
ច្ត្ួ
ច្ ឬការង្កទ្ប្មង់រច្នា
ិ
ិ
េមព័នណា
មួ យសៅប្រសទ្េកមពុជា ពិត្ជាមិនអាច្សៅរួច្សទ្។
ធ

ាំ ូ ក ១៤ េប្ម្ពរ់អនុ សាេន៍សពញសលញទ ាំងប្េុង។
េូ មសមើលជព
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វិធីសាស្រេត
របាយការេ៍សនោះ សយងសៅតាមការេម្ពាេន៍ផ្ដាល់ រួមម្ពនមស្រនតីេុ ីវល
ព ់ររេ់រេរកស
ិ និងសយធាជាន់ខ្េ
ប្រជាជនកមពុជា េម្ពជិកសយធា និងនររបាល មស្រនតីរជការ សៅប្កម ប្ពោះរជអាជាា អនកការទ្ូត្ររសទ្េនិង
កមពុជា អនកកាង្េត្ររសទ្េ និងកមពុជា និងអនកសធវការង្ទន
កេិទ្ិម
ធ នុ េស អនកេិកា ប្ពមទ ាំងអក
ន ៃដទ្សទ្ៀត្
ើ

ង្ៃលកនុងច្ាំសណាមអនកទ ាំងសនាោះ ក៏បានទតល់ប្រភពព័ត្៌ម្ពនសោយសរកច្ាំ
ហ និងឯកសារសទសងៗសទ្ៀត្ររេ់ពួក
ើ
សរ។ សលើេពីសនោះសទ្ៀត្ របាយការេ៍សនោះ ពឹងង្ទអកខាល ាំងសៅសលើឯកសារសបាោះពុ មទ
ព ាយ សហើយកនុងករេីខ្លោះ

ក៏ពឹងង្ទអកឯកសារ ង្ៃលមិនបានសបាោះពុ មទ
ព ាយ ជាភាសាអង់សរលេ ភាសាង្ខ្មរ សវៀត្ណាម ច្ិន និងបារ ាំង រួម
ទ ាំងរបាយការេ៍សារព័ត្៌ម្ពនតាមអុ នធ
សេត្
និងសបាោះពុ មទ
ព ាយ តាមសេៀវសៅនិងទ្េសនាវៃាី និងឯក
ី
ឺ

សារង្ៃលបានទសពវទាយ ឬោក់សៅកនុងរេណសារដនរោឋភបាលកមព
សោយអងគ
ិ
ិ
ុ ជា និងរោឋភបាលៃដទ្សទ្ៀត្
ការេហប្រជាជាត្ិ និងអងគការេិទ្ធិមនុ េសកនុងប្េុ ក និងអនតរជាត្។
ិ ឯកសារទ ាំងសនោះរួមម្ពនទ្ិននន័យមូ ល

ោឋន ង្ៃលបានរសងេើត្ជាមូ លោឋនេប្ម្ពរ់របាយការេ៍េតីពីេិទ្ធិមនុ េស និងឯកសារសបាោះពុ មទ
ព ាយពាក់ព័នធ
នានាសៅកមពុជា ចារ់តា ាំងពីទ្េវត្សរ ៍ឆ្ន ាំ១៩៨០ រហូ ត្មកៃល់ សពលរច្ចុរបនន និងេែិត្សៅកនុងការច្ងប្កងជា

៉ៃ (Human Rights Watch)។ អត្ែរទ្ដនរទ្
ឯកសារ ជាមួ យអងគការឃ្លសាំ មលេ
ើ
ិទ្ធិមនុ េសអនតរជាត្ិយូ ង្មនដរ ៉ៃត្៍វច្ឆ
េម្ពាេន៍ជាសប្ច្នម្ពនសៅកន
ើ
ើ
ិទ្ធិមនុ េសអនតរជាត្ិ យូ ង្មនដរ ៉ៃត្៍វច្ឆ ។
ុ ងរញ្ចី ឯកសារររេ់អងគការឃ្លសាំ មលេ

សោយសារង្ត្កាំសេើនោរេងេត្់ររេ់រោឋភិបាលសៅសលើអងគការេិទ្ធិមនុ េសកនុងប្េុ ក រួមទ ាំងការចារ់ខ្ួ ន
ល
តាមង្ត្អាំសពើច្ត្ត
គ ិកររេ់ពួកសរ ព័ត្៌ម្ពនជាក់ោក់ពី
ិ និងការរ ាំសោភរាំពានសលើរូ ររងកាយសៅសលើរុ រល

ាំ ួ េឱ្យស្មោះច្ាំៗដនអងគការ
ប្រភពអងគការទ ាំងសនោះ ប្ត្ូវបានលុ រសច្ញពីរបាយការេ៍សនោះ។ សហត្ុ ៃូច្សនោះ ជន

ទ ាំងសនាោះ សយងសប្រ
ឃ្
ជ ក់ពីប្រភពឯកសារររេ់ពួកសរ។
ើ បសយងឬរញ្ជ
ើ
ើ ល ថា «អងគការេិទ្ធិមនុ េសកនុងប្េុ ក»សៃម
ី
សោយសារង្ត្ការរ ាំសោភរាំពានសៅសលើេកមមភាពនិយមេិទ្ិម
ធ នុ េស សារព័ត្៌ម្ពន និងការប្សាវប្ជាវមន
ិ

ប្រកាន់រកសនសយបាយៃដទ្សទ្ៀត្សៅកនុងប្រសទ្េកមពុជា ស្មោះអនកេាំភាេន៍ អនកទាល់រទ្េាំភាេន៍ និងអត្ត
េញ្ជាេព័ត្៌ម្ពនអាំពីពួ កសរ អនកនិពនធមនរងា
កសរពីការេងេឹក ង្ៃលអាច្
ា ញជូ នសទ្ រសៃ
ើ បការពារពួ
ិ
ឺ ម
ី

សកើត្ម្ពនពីអាជាាធរ សោយរួមទ ាំងសោក ហុ ន ង្េន និងសមរញ្ជ
ជ ការកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្ជាន់ខ្េ
ព ់ ង្ៃលជា
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ប្រធានរទ្ដនរបាយការេ៍សនោះ។ ការម្ពនប្រភពព័ត្៌ម្ពនមិនសពញសលញណាមួ យ សៅកនុងសលខ្សយង រឺ
ាំងសនោះ។
សៃើមបការពារប្រភពទ
ី

ៃូ ច្ោនសនោះទងង្ៃរ ព័ត្៌ម្ពនមួ យច្ាំនួនររេ់ អងគការឃ្លសាំ មលេ
ើ
ិទ្ធិមនុ េសអនតរជាត្ិ យូ ង្មនដរ ៉ៃត្៍វច្ឆ ក៏បានទញ
យកពីប្រព័នទ
ធ សពវទាយតាមអុ ិនធឺរង្េត្ជាភាសាសវៀត្ណាម និងភាសាង្ខ្មរ ង្ៃលបានសបាោះពុ មទ
ព ាយលមីៗ
៍ ង្ៃល
សនោះ និងប្រភពព័ត្៌ម្ពនតាមអុ ីនធឺេិត្សទសងសទ្ៀត្ ប្ត្ូវបានៃកប្េង់យកមកោក់កុ ងរបាយការេ
ន
កនុងករេីខ្លោះប្រង្ហលជាង្លងម្ពនសៅសលើអុ នធ
េ
ី
ឺ ិ ត្ត្សៅសទ្ៀត្សហើយ។

16

អង្គការឃ្លមាំ មល
៉ៃ វច្ឆ | មិថុនា ២០១៨
ើ សិទិិធមនុសសយូមមនររត៍

សាវតា
ាំ
់អាវុធកមុ ជាឆ្
កងកម្ពលងប្រោរ
ព
ន ាំ ១៩៧៨ ៃល់រច្ុ របន
ច
ន
ាំ ុ ល
៉ៃ ពត្ មុនង្ខ្មករ ឆ្ន ាំ ១៩៧៩
ការរោះសបារប្រឆ្ងរ
កងសយធពលសខ្មរភូ មនា
កេនងរនតពីកងទ្័ពរៃវិ ត្តន៍ប្រជាជន
ិ រច្ចុរបននររេ់រជរោឋភបាលកមព
ិ
ឺ
ុ ជា រជាអន

កមពុជា ដនសាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា ង្ៃលបានរសងេើត្សឡើងសៅឆ្ន ាំ១៩៧៩ សប្កាយពីការ្លនពានដន
កងទ្័ពសវៀត្ណាមមកសលើប្រសទ្េកមពុជា ង្ៃលនា ាំឱ្យម្ពនការៃួលរលាំដនរេរកសកុ មុ យន
ម
ី េតកមពុជា (CPK)
ង្ៃលសរនិយមសៅថា រររង្ខ្មរប្កហម។

កងទ្័ពរៃិវត្តន៍ប្រជាជនកមពុជា បានសកើត្សច្ញពីកងកម្ពល ាំងទ្័ពដប្ពប្រឆ្ ាំងនឹងការប្ររ់ប្រងររេ់ង្ខ្មរប្ក

ហម។ ប្កុមរោះសបារទ ាំងសនោះ បានសធវើប្រត្ិរត្តិការសៅប្ពាំប្រទ្ល់ កមពុជាជាមួ យសវៀត្ណាម ឡវ និងដល តា ាំងពី

ាំ
មុ នរេរកសកុ មុ យន
ច្សៅដលងទ្ី ១៧ ង្ខ្សមសា ឆ្ន ាំ ១៩៧៥ សៅ
ម
ី េតកមពុជា(CPK) ង្ខ្មរប្កហមសឡើងកាន់អណា
ាំ ូ ងប្ត្ូវបានរសងេើត្សឡើងសៅដលងទ្ី
សទ្ៀត្។ សប្កាមការជួ យឧរត្ែមរា រេ់សវៀត្ណាម អងគភាពទលូវការជាសលើកៃរ
២២ ង្ខ្សមសាឆ្ន ាំ ១៩៧៨។

ាំ ូ ងសរ ង្ៃលបានសរៀរច្ាំ និងៃឹកនា ាំកងកម្ពល ាំង និងអងគភាពទ ាំងសនោះ រជាពួ
កនុងច្ាំសណាមប្រជាជនកមពុជាៃរ
ក
ឺ
កុ មុ យន
ម
ិ េតង្ៃលបានច្ាំណាយសពលជាសប្ច្ើនឆ្ន ាំសៅប្រសទ្េសវៀត្ណាម ង្ៃលអនកខ្លោះបានសៅរេ់សៅទ្ីសនាោះ

តា ាំងពីឆ្ន ាំ១៩៥៤ ច្ាំង្េកអនកខ្លោះសទ្ៀត្បានរត្់សរច្ខ្លួន ឬរាំង្រកខ្លួនសច្ញពីង្ខ្មរប្កហមរ៉ៃុល ពត្ មុ នង្ខ្សមសា
ឆ្ន ាំ ១៩៧៥។ សនោះររ់រញ្ចូ លទ ាំងមស្រនី រោ
ត ឋ ភិបាលកមពុជានាសពលអនារត្ ៃូ ច្ជាសោក ង្រ៉ៃន េុ វេណ សោក
ចាន់ េុ ី សោក ខាង សារន
ិ សោកេយ ង្កវ និងរូ លង។ សប្កាយមក ក៏ម្ពនការច្ូ លរួមពីអនកង្ៃលបានរត្់

សចាលរកសកុ មុ យន
អន
ម
ិ េតកមពុជារង្នែមសទ្ៀត្ ង្ៃលភារសប្ច្នរ
ើ
ឺ ករត្់សរច្ពីការសបាេេាំអាត្ររេ់ង្ខ្មរប្កហម ។

ឧទហរេ៍ កនុងង្ខ្ឧេភា ឆ្ន ាំ១៩៧៨ អត្ត្អនុ
ប្រធានវរៈសេនាធការកណា
ត លង្ខ្មរប្កហមត្ាំរន់រូពា៌ទ្ី២១ រឺ
ី
ិ
សោក ហុ ន ង្េន ង្ៃលបានសៅសវៀត្ណាមតា ាំងពីង្ខ្មលុ
ិ នាឆ្ន ាំ១៩៧៧ ក៏បានច្ូ លរួមទងង្ៃរ។ ចារ់តា ាំងពីង្ខ្
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កញ្ជា ឆ្ន ាំ១៩៧៨ អងគការចាត្់តា ាំងប្រឆ្ ាំងនឹងង្ខ្មរប្កហមរ៉ៃុល ពត្សៅកនុងប្រសទ្េសវៀត្ណាម ប្ត្ូវបានច្ូ លរួម
សោយអត្ីត្េមមិត្តទគនៃដទ្សទ្ៀត្ដនកងទ្័ពង្ខ្មរប្កហមសៅភារខាងសកើត្ ង្ៃលកនុងសនាោះម្ពនេមមិត្ត
អត្ត្អនុ
ប្រធានអរគសេនាធការដនភូ
មភាររូ
ពា៌សោក សហង េាំរន
ី
ិ
ិ
ិ និង សោក រ៉ៃុល សាសរឿន។

ខ្េៈការសរៀរច្ាំរសងេើត្នូ វទ្ីរញ្ជ
ជ ការោឋនមួ យេប្ម្ពរ់រញ្ជ
ជ អងគភាពនានាដនកងទ្័ពកមពុជា មិនទន់បាន

េសប្មច្សពញសលញសៅសឡើយ កងទ្័ពសវៀត្ណាមបានសរើកការវយ្លនពានប្ទ្ង់ប្ទយធាំ សៃើមបទា
ី ួ លរលាំ

រររង្ខ្មរប្កហមរ៉ៃុលពត្ សៅដលងទ្ី ២៥ ង្ខ្ធនូឆ្ន ាំ១៩៧៨ សហើយបានៃសេើ ត មកាន់ការ់ទ្ីប្កុងភនសាំ ពញសៅដលងទ្ី ៧
ង្ខ្មករឆ្ន ាំ ១៩៧៩។6

សោយមិនសអើសពើនឹងការច្ូ លរួមប្រឹងង្ប្រងររេ់អក
ន ៃដទ្ សោក ហុ ន ង្េន បានអោះអាងថា កងសយធពលសខ្

ាំ ួ យការមួ យច្ាំនួន
មរភូ មនា
ិ រច្ចុរបនន ម្ពនសៃើមកាំសេើត្សៅកនុងកងកម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធកមពុជា សោយោត្់ និងជន
បានជួ យរសងេើត្ច្ាំេុោះឱ្យរេៈរញ្ជ
ជ ការ “៥៧៨” ង្ៃលបានរសងេើត្សឡើងសៅង្ខ្ឧេភា ឆ្ន ាំ១៩៧៨ ង្ៃលម្ពន
សោក ហុ ន ង្េន ជាសមរញ្ជ
ជ ការសយធាដនរេៈរញ្ជ
ជ ការ។7 សនោះប្ោន់ង្ត្ជាង្ទនកមួ យដនរច្នាេមព័នធ

រញ្ជ
ពសវៀត្ណាម។ កងទ្័ពររេ់រេៈរញ្ជ
ជ ការធាំជាងសរមួ យ ង្ៃលៃឹកនា ាំសោយមស្រនី កងទ្័
ត
ជ ការ រួមម្ពន

កងឯកភាពត្ូ ច្ៗមួ យច្ាំនួនដនកងវរសេនាត្ូ ច្ ៃូ ច្ជាកងវរសេនាត្ូ ច្សលខ្១២៥ កងវរសេនាត្ូ ច្សលខ្២៤៦

និងកងវរសេនាត្ូ ច្សលខ្២០៧ ង្ៃលប្ត្ូវបានរសងេើត្សឡើងសៅដលងទ្ី២០ ង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ១៩៧៨។ សទោះជាយ៉ៃងក៏

6

លោក បិន ឃឺណាន របបប៉ា៊ុលពត ៖ ក្លររបណាាំងរបសជងអាំណាចនិងក្លររបល័យពូជសាែន៍លៅកមព៊ុជា លរក្លមរបបសែមររកហម 1975-78 (លបាោះព៊ុមព

លលើកទី 3) (New Haven: សារព័ត៌ម្ងនសាកលវិទាល័យលយលឆ្នាំ 2008), ទាំព័រ 392-411, 440-442; លោក Timothy Carney, "កងកម្ងាាំងរបដ្ឋប់អាវ៊ុធ្
របែ់លហងែាំរន
ិ និងត៊ុលយភាពលយាធាលៅកន៊ុងរបលទែកមព៊ុជា លលែ) ទិនាន៊ុបបវតរិនលយាបាយអនររជាតិ"16 លលែ 3: ឆ្នាំ 1986) ទាំព័រទី 153-160 ។ សប៉ាន
ែ៊ុវែណ និងនាងសាវ៊ុន, សប៉ានែ៊ុវែណ ៖ ជីវរបវតរិែលងខបនិងប៊ុពវលហត៊ុថ្នជាតិនិងម្ងត៊ុភាពកមព៊ុជា (pen svoan chivapravoat neung bophahet cheat

meatophoum Kampuchea( (ែ៊ុីងល ៖ ភាសាសែមរ ឆ្នាំ 2002) ទាំព័រ 129-154; ក្លសែតភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ពីថ្ងៃទី 16 ដ្ល់ថ្ងៃទី 29 សែឧែភាឆ្នាំ 1997 "

http://www.phnompenhpost.com/national/pen-sovann-out-settle-old-scores, បានចូលដ្ាំលែើរក្លរលៅថ្ងៃទី 12 សែត៊ុោ ឆ្នាំ 2012; លហងែាំរន
ិ , ែលមរច

មហាពញ្ញាចរកី លហង ែាំរ ិន (s amdech akkeakmohaponheachakrei heng samrin អារយធ្ម៌ ឆ្នាំ :ភនាំលពញ) (2013) ទាំព័រទី 99-152; Merle L. Pribbenow II

"លរឿងនិទានឧតរមលែនីយ៍របាាំរូប ៖ ក្លរឈ្លានពានរបែ់លវៀតណាមលៅកមព៊ុជា" ទិនាន៊ុបបវតរិរបវតរិសាស្រែរលយាធា លលែ)70 ៖ សែមករាឆ្នាំ 2006) ទាំព័រ 459484 ។
7

ហ៊ុនសែន សងាងែ៊ុនារកថាលៅែួបលលើកទី 4 ថ្នទិវាអតីតយ៊ុទធជនកមព៊ុជាថ្ងៃទី 21 សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 2011 http://cnv.org.kh/address-at-the- 4th-anniversary-

of-cambodian-veterans-day/ (ចូលលមើលថ្ងៃទី 28 សែែីហាឆ្នាំ 2012) ។ ហ៊ុនសែន មតិលយាបល់សដ្លបានលរជើែលរើែ លៅឯក្លររបារពធែួបឆ្នាំទី"4 ថ្ន
អតីតយ៊ុទធជនកមពជា
៊ុ ថ្ងៃទី "21 សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 2011 ។ http://cnv.org.kh/selected-comments-at-the- celebration-of-the-4th-anniversary-of-thecambodian-war-veterans/ (ចូលលមើលថ្ងៃទី 28 សែែីហាឆ្នាំ 2012)។
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សោយ ពួ កសរមិនម្ពនកម្ពល ាំងសពញសលញសទ្ សហើយច្ាំនួនកម្ពល ាំងទគនសប្កាមរញ្ជ
ជ ររេ់សោក ហុ ន ង្េន
ង្ៃលប្ត្ូវបានចាត្់តា ាំងឲ្យទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវកនុងការប្រយុ ទ្សធ ៅកនុងង្ទនកខាងសកើត្ដនទ្សនលសមរងគ រឺម្ពនប្ត្ឹមង្ត្
១០០ នាក់រុ ស៉ៃ ណាណោះ។8

ពលទគនទ ាំងសនោះ និងអងគភាពៃដទ្សទ្ៀត្ ង្ៃលបានរសងេើត្សឡើងសប្កាមការជួ យឧរត្ែមរា រេ់សវៀត្ណាម

កនុងអាំឡុងសពលសេេេល់ ដនឆ្ន ាំ១៩៧៨ និងមុ នដលងទ្ី៧ ង្ខ្មករឆ្ន ាំ១៩៧៩ បានច្ូ លរួមជាង្ទនកត្ូ ច្មួ យសៅ
កនុងការ្លនពានររេ់សវៀត្ណាម។ សហើយេប្ម្ពរ់សោលរាំេងសឃ្េនា កងទ្័ពសវៀត្ណាមខ្លោះបានង្កលង

ខ្លួនជាកងទ្័ពកមពុជា សធវេកមម
ភាពប្ត្ួេប្តាយទលូវេប្ម្ពរ់កសាំ េើត្ដនសាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា (PRK)
ើ

។9 កងកម្ពល ាំងទ ាំងសនោះសប្កាយមកបានរសងើត្
េ ជាង្ទនកេនូលដនកងសយធាសប្កាយដលង៧មករ ររេ់សាធារេរៃឋ
ប្រជាម្ពនិត្កមពុជា (PRK) ។ សទោះជាយ៉ៃងណា រេៈរញ្ជ
ជ ការ ៥៧៨ ប្ត្ូវបានរ ាំោយ។10 សៅដលងទ្ី ២៥ ង្ខ្

វច្ឆ
ម យទ្ទ្ួលរនាុកកច្ច
ិ កា
ិ ឆ្ន ាំ១៩៧៨ សោក ហុ ន ង្េន ប្ត្ូវបានចាត្់តា ាំងជាលីឲ្
ិ ការយុ វជនសៅកនុងអងគការចាត្់

តា ាំងនសយបាយប្រឆ្ ាំងនឹងរ៉ៃុលពត្ ង្ៃលសរសៅង្ត្ោក់រញ្ចូ លោនសៅសវៀត្ណាម កនុងប្ោសនាោះ។11 សរសទោះជា
ើ
កងទ្័ពសវៀត្ណាមៃសេើ ត មបានទ្ីប្កុងភនសាំ ពញពីង្ខ្មរប្កហមរ៉ៃុល ពត្ សៅដលងទ្ី៧ មករ ឆ្ន ាំ១៩៧៩ក៏សោយ ក៏
អនារត្សមៃឹកនា ាំរររសាធារេរៃប្ឋ រជាម្ពនិត្កមពុជា ង្ៃលម្ពនសោក ហុ ន ង្េន និងកម្ពមភិបាលសទសង

8

ែ៊ុនារកថាសាធារែៈលដ្ឋយហ៊ុនសែនថ្ងៃទី 22 សែែីហាឆ្នាំ 2016https://www.facebook.com/hunsencambodia/videos/1078918852156611/ (ចូល

លមើលថ្ងៃទី 24 សែែីហាឆ្នាំ 2016).
9

អនាមិក, នោយតាម Facebook ("BTC I. ក្លររាំលដ្ឋោះ ជាំពូកទី "11: កមព៊ុជា លលែ)29) "(BTC I. " Giai Phóng "Chuong Xi: Campuchia [#29])16 សែ

ែីហាឆ្នាំ 2015, https://www.facebook.com/notes/vi%E1%BB%87t-nam/btc-i-gi%E1%BA%A3i-ph%C3%B3ng-ch%C6%B0%C6%A1ng-xicampuchia-29/501606653255069/ (ចូលលមើលថ្ងៃទី 20 សែធ្នូឆ្នាំ 2015) ។
10

"ជាសននកមួយថ្នរបវតរិសាស្រែរសដ្លមិនអាចបាំលភាចបាន" (M9t phan lich sU' không the lãng quên, Quân đ9i nhân dân [QDND]), January 2, 2012,

http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/khoa-hoc-nghe-thuat-quan-su/mot-phan-lich-su-khong-the-lang-quen-/171869.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 21
សែមករាឆ្នាំ 2016) ។ "Re: កងទ័ពែម័រគចិតរលវៀតណាមនិងអនកជាំនាញលយាធាលៅកនង
៊ុ K ៖ ចលមាើយ # 16, បល្ហោះលៅថ្ងៃ 4 សែមិង៊ុនា 2010,"

http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?PHPSESSID=2snlb039tfo3tjtvbc6hhtb212&topic=16326.msg229387#msg2293 87 (ចូលលមើលថ្ងៃទី 4
សែមករាឆ្នាំ 2015) ។ "ឯកសារែរង់ដ្ឋរ កងទ័ពែម័រគចិតរលវៀតណាមនិងអនកជាំនាញខាងលយាធាលៅតាំបន់ :K (II)" (Tài li�u chuein: Quân tình nguy�n và
Chuyên gia quân s11 Vi�t Nam tqi K [II]), ថ្ងៃទី 7 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 2014 http://nguoidongbang.blogspot.com/2014/11/tai-lieu-chuan-quan-tinh-nguyenva_7.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 4 សែមករាឆ្នាំ 2015) 3: លវទិក្លសាម " សាម - គាក - (Kỳ 3: Ke vai sát cánh trong hoqn nqn), Quân đ9i nhân dân, ថ្ងៃទី 27 សែធ្នូឆ្នាំ
2013, http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/35-nam-ngay-quan-tinh-nguyen-viet-nam-giup-nhan-dan-campuchia-thoat-khoi- hoa-diet-

chung/ky-3-ke-vai-sat-canh-trong-hoan-nan/280706.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 5 សែមករាឆ្នាំ 2015); Carney, ទាំព័រ "កងទ័ពរបដ្ឋប់អាវ៊ុធ្របែ់លហងែាំរន
ិ "
ទី166 ។
11

សប៉ានែ៊ុវែណ, ជីវរបវតរិែលងខប ទាំព័រ.148 ។
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សទ្ៀត្េែិត្សៅកនុងប្រសទ្េសវៀត្ណាមសៅសឡើយ រហូ ត្ៃល់ ច្ុងង្ខ្មករ ឬសៃើមង្ខ្កុ មៈា ឆ្ន ាំ១៩៧៩ សៅសពល
ង្ៃលសវៀត្ណាម បានៃឹកពួ កសរតាមយនតសគោះមកកមពុជា សៃើមបចារ់
សទតើមច្ូ លរួមសៅកនុងការប្ររ់ប្រង
ី
ប្រសទ្េ។ សោក ហុ ន ង្េន ប្ត្ូវបានង្ត្ងតា ាំងជារៃម
ឋ ស្រនតីការររសទ្េ។

អាំឡុងសពលមួ យទ្េវត្សរ ៍សប្កាយមក សយងតាមកាំេត្់ប្តាទលូវការររេ់សវៀត្ណាម និងកមពុជា កងទ្័ពសវៀត្
ណាមម្ពនវត្តម្ពនសៅសលើទ្ឹកៃីកមពុជាម្ពនច្ាំនួន ២០០,០០០នាក់ (ពីរង្េននាក់) និងមស្រនតីសវៀត្ណាម ១០,

០៩៥ នាក់ (មួ យមុ នសៅេ
និងជួ យសាែរនារច្នាេ
ឺ
ិរប្បា ាំនាក់) ោក់ពប្ងាយសៅទ្ូទ ាំងប្រសទ្េ សៃើមបការពារ
ី
មព័នរធ រេ់រររសាធារេៈរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា រួមទ ាំងរេកម្ពមធការមជឈ
មរកស
ប្កេួ ងរៃឋថានក់ជាត្ិ សខ្ត្ត
ិ
ឹ
12
ប្កុង និងជាពិសេេ សៅកនុងង្ទនកសយធា េនតិេុ ខ្ និងង្ទនកកច្ច
ិ ការររសទ្េ។ ការពិសប្ោោះសយរល់ កច្ច
ិ ការ

េាំខាន់ៗកប្មិត្ខ្ពេ់រវងសាធារេៈរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា និងសមៃឹកនា ាំសវៀត្ណាមបានសធើសឡ
វ ើងញឹកញារ់។
ាំ ូ ងៗ មស្រនតីង្ខ្មរដនរររលមីសនោះ រព
យ៉ៃងសគច្ណាេ់កុ ងប្ោៃ
រ
ន
ឺ ឹ ងង្ទអកសេាើរង្ត្ទ ាំងប្េុងសលើសវៀត្ណាម។ ៃូ ច្

ាំ ញការររេ់ សយងសធវ
កាំេត្់ប្តាររេ់សវៀត្ណាមរងាាញថា “កម្ពមភបាល
និងជនា
អវ
ង្ររយ៉ៃងទ ាំងអេ់
ិ
ើ
ើ ៗប្ររ់
ី

ាំ ូ ល
សោយសធវជាសមទង
និងអនករសប្មើទង កនុងៃសាំ េើរការកសាងរររលមម
ធ ី ថានក់កព
ី ួ យ រជួ
ើ
ឺ យសរៀរច្ាំរច្នាេមព័នព
រហូ ត្ៃល់ ថានក់សប្កាម”។13 ប្រវត្តិកាំេត្់ប្តាររេ់មស្រនតីសវៀត្ណាមសទសងសទ្ៀត្ក៏រ ាំលឹកង្ៃរថា សវៀត្ណាមបាន

ជួ យរសងេើត្កងកម្ពល ាំងេនិ េុ
រេរកសកមពុជាទក់
ា ខ្ ង្ៃលច្ាំេុច្សនោះប្ត្ូវបានរញ្ជ
ជ ក់កុ ងប្រវត្ត
ន
ន
ិដទាកុ ងររេ់
ទ្ងនឹងកងទ្័ពនិងនររបាល។14

និយយពីមស្រនតីសវៀត្ណាម ង្ៃលរាំសពញភារកច្ច
យររេ់ប្កុមប្រការេៈរៃឋ
មស្រនតី
ន
ិ សៅកមពុជា ឯកសារដទាកុ ងមួ
ឹ

12

Huỳnh Anh Dũng, “កាំែត់ែម្ងគល់អាំពីកមព៊ុជា )1975-1991)” (Ghi chép ve Campuchia [1975-1991]),

http://vietsuky.wordpress.com/2012/12/01/220-ghi-chep-ve-campuchia-1975-1991-1/ (បានចូលដ្ាំលែើរក្លរលៅថ្ងៃទី 20 សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 2015) ។ គែបកស
របជាជនកមពជា,
របវតរិថ្នក្លរតែូនិងក្លរអភិវឌ្ឍន៍ថ្នម្ងត៊ុភូមិកមពជា
លវៀតណាមពីឆ្នាំ -1989 ដ្ល់ឆ្នាំ 2013 (pravoat ney kar ta-sou
៊ុ
៊ុ និងទាំនាក់ទាំនងកមពជា
៊ុ

neung aphivoat meatophoum kampuchea neung tumneak-tumnorng kampuchea- vietnam pi chhnam 1989 dal chhnam 2013) (រាជធានីភនាំលពញឆ្នាំ 2015)
ទាំព័រទី 8-9, 221-230
13
14

Huỳnh Anh Dũng, កាំែត់ែម្ងគល់អាំពីកមពជា
៊ុ (1975-1991).

Nguyen Văn Hong, ែន្ត្គមសដ្លមិនរតូវក្លរ :Memoir មួយ (Cu9c Chie'n Tranh Bat Bu9c: Hoi Uc) (Ho Chi Minh City: Nhà Xuat Ban Tre, 2004), p.99;

Tran Xuân Ban, et al., របវតរិថ្នកងពលលងមើរលជើងទី 7 (1966-2006) (Lich sU' SU đoàn b9 binh 7 [1966-2006]),

http://www.quansuvn.net/index.php?topic=4304.120 របវតរិថ្នកងពលតូចទី 7 (1966-2006); Tran Bá Điem, et al., របវតរិថ្នកងពលលងមើរលជើងទី 330 /
តាំបន់លយាធា 9 (1976-2001) (ក្លរសចកចាយថ្នាកង(
ន៊ុ (Lich SU' SU Đoàn B9 Binh 330 Quân Khu 9 [1976-2001] [LUu ành N9i B9]) (Ha Noi: Nhà xuat ban
quân đôi nhân dân, 2004), pp.84-116; CPP, របវតរិថ្នក្លរតែូ, pp.39-52
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ដនសាធារេៈរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា និយយថា “សយើងរួ រង្ត្ពិភាកាកិច្ចការទ ាំងអេ់ ជាមួ យេមមិត្តទ្ី

ាំ ញការ)ររសទ្េឱ្យបានម៉ៃត្់ច្ត្់។ រល់ ការងារសៅប្ររ់ជាន់
ប្រឹកា។ លលឹងង្លលងមត្ិសយរល់ ររេ់ទ្ីប្រឹកា(ជនា

ថានក់ និងប្ររ់ង្ទនកទ ាំងអេ់ សយងរួ
រង្ត្ពិភាកាជាមួ យទ្ីប្រការរសទ្េ
សៃើមបឱ្យម្ពនការឯកភាពោ
ន កនុងកមម
ើ
ឹ
ី
15
វធ
ព ់ររេ់ សាធារេរៃឋប្រជា
ិ ី និងង្ទនការេកមមភាពប្រចា ាំេបាតហ៍ និងប្រចា ាំង្ខ្ ” ។ មស្រនតីេនតិេុ ខ្ជាន់ខ្េ

ម្ពនិត្កមពុជាមួ យរូរ បានរ ាំឭកថា “ការេនានាោនរវងមស្រនតីសវៀត្ណាម និងមស្រនតីកមពុជា ពិត្ជាម្ពន ក៏រុ ៉ៃង្នតអីវ
ង្ៃលទ្ីប្រឹកា (សវៀត្ណាម) និយយសច្ញមក សយើងប្ត្ូវង្ត្សធវើតាម”។16

័ រៃវិ ត្ន
ការរសងើត្
េ កងទ្ព
ត ៍ប្រជាជនកមុ ជា
ព (RPAFK)
ការច្ូ លមកៃល់ កមពុជាពីប្រសទ្េសវៀត្ណាមមុ នមស្រនតីកមពុជាៃដទ្សទ្ៀត្ រសោក
ង្រ៉ៃន េុ វេណ សលខាទ្ីមួ យដន
ឺ
រកសកុ មុ យន
ម
ម
ី េតកមពុជា ង្ៃលកាលសនាោះ សៅង្ត្ជាអងគការេម្ពងត្់ដនរកសកុ មុ យន
ិ េតររេ់ សាធារេរៃឋប្រជា

ម្ពនិត្កមពុជា ង្ៃលបានសលច្មុ ខ្កនុងឆ្ន ាំ១៩៨១ ជារកសប្រជាជនរៃិវត្តន៍កមពុជា (RPPK) ង្ៃលម្ពនេម្ពជិក

ង្ត្ ៨៣៥ នាក់រុ ៉ៃសណាណោះសៅសពលសនាោះ។ រហូ ត្មកៃល់ ពាក់កណា
ត លទ្េវត្សរ ៍ឆ្ន ាំ១៩៨០ សទ្ើរេម្ពជិកររេ់
រកសប្រជាជនរៃវិ ត្តន៍កមពុជា អាច្ប្រៃប្ាំ រេងជាមួ យច្ាំនួនមស្រនតីសវៀត្ណាមសៅកនុងប្រសទ្េ។17

សៅឆ្ន ាំ១៩៧៩ មុ នសពលង្ៃលរកសប្រជាជនរៃិវត្តន៍កមពុជារងាាញខ្លួន សោក ង្រ៉ៃន េុ វេណ រឺជារៃឋមស្រនតី

ាំ ូ ងសរ និងជាអរគសមរញ្ជ
ប្កេួ ងការពារជាត្ិដនសាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជាៃរ
ជ ការកងទ្័ពរៃិវត្តន៍ប្រជា
ជនកមពុជា។18 រនាារ់មកសោកបានកាលយជាប្រធានប្កុមប្រកាដនប្កុ
មប្រការៃឋ
មស្រនតី(រៃឋមស្រនតី) រហូ ត្ៃល់ ដលង
ឹ
ឹ

15

Evan Gottesman, របលទែកមព៊ុជាបនាាប់ពីសែមររកហម ៖ លៅខាងកនងនលយាបាយកសាងជាតិ
(New Haven: សារព័ត៌ម្ងនសាកលវិទាល័យលយ៉ាល
៊ុ

2002) ទាំព័រ 143-144 ។
16

លោកបសរបដ្ អាដ្ឋាំែ៍ ែម្ងាែជាមួយែ៊ុិន សែនថ្ងៃទី 20 សែឧែភាឆ្នាំ 2002 ។

17

សប៉ានែ៊ុវែណ សប៉ានែ៊ុវែណ ៖ ែលងខបជីវរបវតរិ, ទាំព័រ 155-157; សាធារែរដ្ឋរបជាម្ងនិតកមព៊ុជា (PRK)"ក្លរែលរមចចិតរលលើបញ្ញ
ហ របែ់កម្ងមភិបាល"

(sechkdey samrech ampi panhaha kammaphibal) ច៊ុោះហតថលលខា លលខាទី"1" ច៊ុោះក្លលបរិលចឆទតាមបរិបទដ្ល់លដ្ើមឆ្នាំ 1979 ។ SPK [ទីភានក់្រសារ

ព័ត៌ម្ងននាវក្លររបែ់
រដ្ឋឋភិបាលដ្ូចសដ្លបានតាមដ្ឋនលៅកនងក្លរដ្កស្ែង់
ខាងលរក្លមលនោះនិងលរក្លមក្លរនោយរបែ់រកែួងនោយព័ត៌ម្ងនែហរដ្ឋអាលម
ូ
៊ុ
រិក ថ្ងៃទី 3 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 1979) ។ គែបកសរបជាជនកមព៊ុជា, របវតរិថ្នក្លរតែូ, ទាំព័រ 188, 20-21
18

SPK, 19 មករា 1979; សប៉ានែ៊ុវែណ, ជីវរបវតរិែលងខប, ទាំព័រ 16 ។ វិទយ៊ុទីរកុងភនាំលពញថ្ងៃទី 6 សែមករាឆ្នាំ 1979 (សដ្លរតូវបានតាមដ្ឋននិងដ្កស្ែង់ពីក្លរ

នរល់ជូនលដ្ឋយលែវាកមមព័ត៌ម្ងនបរលទែរបែ់អាលមរិក។
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ង្ៃលសរកាំចាត្់ោត្់សច្ញសៅដលងទ្ី ២ ធនូ ឆ្ន ាំ១៩៨១ ជាសពលង្ៃលសោកប្ត្ូវបានចារ់ខ្ួ ន។
សោក ង្រ៉ៃន
ល

េុ វេណ សចាទ្ថា សោក ហុ ន ង្េន បានសៃើរត្ួ នាទ្ីយ៉ៃងេាំខាន់កុ ងការចារ់
ខ្ួ នសោកសៅកន
ន
ល
ុ ងទ្ីប្កុងភនសាំ ពញ
19
សហើយរញ្ជូ នសៅោក់ពនធនាោរអេ់ជាសប្ច្ើនឆ្ន ាំសៅកុ ងប្រសទ្េសវៀត្ណាម។
ន

ាំ
កនុងអាំឡុងសពលកាន់អណា
ច្ៃ៏ខ្ីររេ់
ោត្់ សោក ង្រ៉ៃន េុ វេណ បានសធវើការជាមួ យសវៀត្ណាម សៃើមបកសាង
ល
ី
កងទ្័ពរៃិវត្តន៍ប្រជាជនកមពុជា(RPAFK) ចារ់ពីប្កេួ ងការពារជាត្ិ ច្ុ ោះរហូ ត្ៃល់ កងពលធាំ និងអងគភាពត្ូ
20
ច្ៗសៅប្ររ់កប្មត្។
សៅខាងភារកមព
ពូលររេ់កង
ិ
ី ុ ជា ការងារសនោះប្ត្ូវបានអនុ វត្តសោយអរគសេនាធការកាំ
ិ

ទ្័ពរៃវិ ត្តន៍ប្រជាជនកមពុជា ង្ៃលេែិត្សៅសប្កាមប្កេួ ងការពារជាត្។
ិ ប្កេួ ងការពារជាត្ិ ប្ត្ូវបានង្រងង្ច្ក
សៅជារអងគ
ភាពេាំខាន់ៗកនុងរររសាធារេៈរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា៖ អរគសេនាធការ
អរគេង
ន ការោឋន
ី
ិ

នសយបាយ និងអរគេង
ន ការភេតុភា។21 អរគេង
ន ការោឋននសយបាយ ទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវកនុងការធានាភាពសសាមោះ
ាំ
ប្ត្ង់ររេ់កងកម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធច្ាំសពាោះរកសកាន់អណា
ច្ កនុងសោលសៅេសប្មច្ឲ្យបានការប្ត្ួត្ប្តាង្ទនក
ាំ ូ លរហូ ត្សៅៃល់ ថានក់សប្កាម។22
នសយបាយ ១០០ ភាររយសលើកងទ្័ព ចារ់ពីថានក់កព

ាំ ូ ងសរ ជាសមអរគសេនាធិការ រឺសោក េយ ង្កវ ង្ៃលប្ត្ូវបានជន
ាំ ួ េភាលមសៅ
អនកង្ៃលប្ត្ូវបានសរង្ត្ងតា ាំងៃរ
23
ពាក់កណា
ង្ខ្សេងាវក់
ត លឆ្ន ាំ១៩៨១ សោយសោក ខាង សារន
ិ
ិ រ៉ៃុង្នតសប្កាយមក បានរនតត្ង្ាំ េងសនោះវញ។

រញ្ជ
ជ ការប្ត្ូវបានរសងេើត្សឡើង ង្ៃលម្ពនកងពលធាំដនកងទ្័ពរៃិវត្តន៍ប្រជាជនកមពុជា ថានក់ជាត្ិ និងអងគភាព

ឯកសទ្េត្ូ ច្ៗ សហើយកងកម្ពល ាំងរៃិវត្តន៍ប្រជាជនកមពុជាថានក់ប្កុងនិងសខ្ត្ត ប្ត្ូវបានោក់អមនិងឲ្យេែិត្សប្កាម
24
ប្កេួ ងការពារជាត្ិ និងអរគសេនាធការ។
អរគសេនាធការរាំ
សពញមុ ខ្ងារជាទ្ីរញ្ជ
ជ ការោឋនកណា
ត លររេ់
ិ
ិ

19

"សប៉ានែ៊ុវែណ លចញលដ្ើមបីលដ្ឋោះស្សាយពិនចាែ់
ា៊ុ
វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី "21 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 1981 ។ សប៉ានែ៊ុវែណ, ជីវរបវតរិែលងខប, ទាំព័រ.215-217;

ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី 16 ដ្ល់ថ្ងៃទី 29 សែឧែភា ឆ្នាំ 1997 ។
20
21

22

វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 18 សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 1980 ខានី ទាំព័រទី "កងទ័ពរបដ្ឋប់អាវ៊ុធ្របែ់លហងែាំរ ិន"157-167

សប៉ានែ៊ុវែណ, ជីវរបវតរិែលងខប ទាំព័រ.215; SPK, ថ្ងៃទី៣ សែលមសា 1979; SPK ថ្ងៃទី 26 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ1979; វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី30 សែមករាឆ្នាំ1989 ។
វិទយ៊ុភនាំលពញ 22, ថ្ងៃទី 8 សែធ្នូឆ្នាំ 1979; SPK, ថ្ងៃទី 1 សែមីនាឆ្នាំ 1980; វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 5 សែមិនាឆ្នាំ 1980 ។ វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 23 សែលមសាឆ្នាំ 1980 វិទយ៊ុ

ភនាំលពញថ្ងៃទី 26 សែលមសាឆ្នាំ 1980 គែបកសរបជាជនកមព៊ុជា, របវតរិសាស្រែរថ្នក្លរតែូ, p.22 ។
23

វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 8 សែលមសាឆ្នាំ 1979, សប៉ានែ៊ុវែណ, ជីវរបវតរិែលងខប, ទាំព័រ 155-157; សាធារែរដ្ឋរបជាម្ងនិតកមព៊ុជា (PRK) លែចករីែលរមចចិតរលលើ

[“បញ្ញ
ហ ថ្នែមមតិត្ n.d.] ; SPK ថ្ងៃទី 3 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 1979; វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 9 សែត៊ុោឆ្នាំ 1981
24

វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 4 សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 1982 ។ វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 16 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 1982 ។ វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 19 សែមីនាឆ្នាំ 1981 ។
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ប្កេួ ងេប្ម្ពរ់េប្មរេប្មួលរល់ កិច្ចការប្រចា ាំដលទ
ង ាំងអេ់ ររ់រញ្ចូ លទ ាំងការសច្ញរញ្ជ
ជ សៅកងកម្ពល ាំង
ប្រោរ់អាវុធ។25

រ៉ៃុង្នត កងកម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធថានក់សប្កាមជាត្ិ ប្េរសពលោនសនោះង្ៃរ ក៏េិត្សប្កាមប្រព័
នប្ធ ររ់ប្រងររេ់
ែ

“រេៈរញ្ជ
ជ ការឯកភាព” ៃឹកនា ាំសោយរេរកសប្រចា ាំមូលោឋន និងប្រធានរៃឋបាលមូ លោឋនង្ៃលទ្ទ្ួល
ខ្ុេប្ត្ូវសធវើេកមមភាពជាមួ យនររបាល និងកងជីវពលសៅេមរភូ មិសប្កាយ។26 សនោះ្លុោះរញ្ជ
ច ាំងពីការពិត្

ង្ៃលថា រង្នែមសលើត្ួ នាទ្ីប្រយុ ទ្សធ ៅេមរភូ មររេ់
ខ្ួ ន
ល កនុងការវយប្រគរេាំេល់ ង្ខ្មរប្កហមរ៉ៃុលពត្ កង
ិ
ទ្័ពរៃវិ ត្តនប្៍ រជាជនកមពុជាក៏ទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវទងង្ៃរសលើ “េណា
ត រ់ធានរ់និងេនតិេុ ខ្សាធារេៈ។”27

រច្នាេមព័នន
ធ សយបាយ និងសយធាភារសប្ច្ើនររេ់សាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជាប្ត្ូវបានសរសរៀរច្ាំឱ្យ

ប្េរតាមសពលសវោង្ៃលរៃឋធមមនុញ្ាររេ់ សាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា ប្ត្ូវបានអនុ ម័ត្កនុងង្ខ្មលុ
ិ នា

ឆ្ន ាំ១៩៨១។ សៅសពលង្ៃលង្ខ្មរប្កហមសធវើេស្រងាគមទ្័ពដប្ពសៅតាមរសណា
ត យប្ពាំង្ៃនដល សោយម្ពនការោ ាំប្ទ្

ផ្ដាល់ ពីប្រសទ្េដល និងច្ន
ិ សហើយយ៉ៃងសគច្ណាេ់ ម្ពនការោ ាំប្ទ្សោយប្រសយលពីេហរៃឋអាសមរក
ិ ច្ប្ក
់ េ និងប្រសទ្េៃដទ្សទ្ៀត្ រៃឋធមមនុញ្ាបានកាំេត្់រកសប្រជាជនរៃិវត្តន៍កមពជា (RPPK) ថាជា
ភពអងសរល
ុ

ាំ
“កម្ពល ាំងផ្ដាល់ ង្ៃលៃឹកនា ាំទ ាំងប្េុងនូ វរល់ ភារកិច្ចរៃិវត្តន៍សៅកនុងប្រសទ្េ”។ រៃឋធមមនុញ្ាកេ
ត្់ថា ប្រធាន

ប្កុមប្រការៃឋ
ដនសាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា រជាអរគ
សមរញ្ជ
ជ ការដនកងកម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធ រ៉ៃុង្នតពុាំម្ពន
ឹ
ឺ
ង្ច្ងអាំពីអាំណាច្រញ្ជ
ជ សឡើយ។

ាំ
រៃឋធមមនុញ្ក
ត្់អាេត្តិដនប្កុមប្រឹការៃឋមស្រនាីររេ់សាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា ថាជារោឋភបាលា េ
ិ

“ជាអងគការប្ររ់ប្រងសោយផ្ដាល់ សលើវេ័
ិ យេងគម និងៃឹកនា ាំពប្ងឹងសេៃឋកិច្ចជាត្ិសោយផ្ដាល់ ” ។ ប្កុមប្រឹកា

25
26

វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 5 សែមីនាឆ្នាំ 1984

សាធារែរដ្ឋរបជាម្ងនិតកមព៊ុជា (PRK) គែៈរគប់រគងកិចចក្លរបកសរាជធានីភនាំលពញ អន៊ុែសរែៈលយាគយល់គាន ៖" កាំែត់លហត៊ុជាោយលកខែ៍

អកសរថ្នកិចចរបជ៊ុាំគែៈបញ្ញ
ា ក្លរឯកភាពរកុង" 333 KoABPh-DA, ថ្ងៃទី 18 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 1982 ។ វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 6 សែឧែភាឆ្នាំ 1988; រដ្ឋកមព៊ុជា )SOC),
អន៊ុរកឹតយលលែ 73 អនរក ច៊ុោះថ្ងៃទី 11 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ1989។ អងគក្លរែហរបជាជាតិ (អ.ែ.ប) របាយក្លរែ៍ែរីពីលបែកកមមសែវងយល់របែ់អងគក្លរែហ“
របជាជាតិែរីពីរចនាែមព័នធបចចបបនន
និងក្លរអន៊ុវតររដ្ឋបាលលៅកមពជាចាប់
ពីថ្ងៃទី24 សែលមសាដ្ល់ថ្ងៃទី9 សែឧែភាឆ្នាំ1990” សែមិង៊ុនាឆ្នាំ1990 ទាំព័រ47 ។
៊ុ
៊ុ

អងគក្លរែហរបជាជាតិ "លបែកកមមែាង់មតិ ែហរបជាជាតិរបចាាំលៅកមពជា
ិ លៅកនងរដ្ឋ
កមពជា
៊ុ ៖ ែនរិែ៊ុែសាធារែៈនិងនគរបាលែ៊ុីវល
៊ុ
៊ុ ទាំព័រទី "29 ទាំព័រ
31 ។ សាធារែរដ្ឋរបជាម្ងនិតកមពជា
៊ុ (PRK)។
27

SPK ថ្ងៃទី 3 សែលមសាឆ្នាំ 1979
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ាំ ម្ពល ាំងទ្័ព” ប្ពមទ ាំង
រៃឋមស្រនាី ក៏ទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវ “ពប្ងឹង និងរសងេើនច្ាំនួនកងកម្ពល ាំងការពារជាត្ិ” និង “ប្រមូ លទតុក
ាំបាច្់នានាសៃើមបការពារជាត្
ាំ ី អាំណាច្ររេ់
“ចាត្់វធានការចា
ិ
ិ” ក៏រុ ង្៉ៃ នតរៃឋធមមនុញ្ាមិនបានង្ច្ងច្ាេ់ោេ់អព
ី
ប្កុមប្រការៃឋ
មស្រនតីកនុងការរញ្ជ
ជ និងប្ត្ួត្ប្តាសលើកងទ្័ពសឡើយ។28
ឹ

័ រៃិវត្ន
កងទ្ព
ត ៍ប្រជាជនកមុ ជា
ព រនាារ់ពីសោក ង្រ៉ៃន េុវេណ
សោយសារង្ត្ការរ៉ៃោះទ្ងគិច្ោនជាមួ យអាជាាធរសវៀត្ណាមសលើសោលនសយបាយ ង្ៃលប្ត្ូវរនតសធវើររេ់សាធា

ាំ ួ េសោយសោក ចាន់ េុ ី ជានាយករៃឋមស្រនតី។
រេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា សោក ង្រ៉ៃន េុ វេណ ប្ត្ូវបានោក់ជន
សោក ចាន់ េុ ី ជាអត្ីត្ទគនសជើងចាេ់ ង្ៃលសានក់សៅយូ រអង្ងវងកនុងប្រសទ្េសវៀត្ណាមម្ពនក់សទ្ៀត្ និង
ង្ៃលបានកាន់ការ់ត្ង្ាំ េង ររេ់ សោក ង្រ៉ៃន េុ វេណ ជារៃឋមស្រនតីការពារជាត្ិ មុ នសពលសរៃកសោកង្រ៉ៃន

េុ វេណសច្ញ។29 រនាារ់មក ោត្់បានប្ររល់ ត្ង្ាំ េងសនោះសៅសោក រូ លង ខ្េៈង្ៃលសោក េយ ង្កវ សៅ

ជាប្រធានអរគសេនាធការ
ង្ៃលសៃរើ ត្ួ នាទ្ីសលច្សធាលជាងមុ ន រនាារ់ពីការកាំចាត្់សោក ង្រ៉ៃន េុ វេណ សច្ញ។30
ិ
ត្ាំង្េងអរគសមរញ្ជ
ប្រធានសេនាធការត្ាំ
រន់រូពា៌ររេ់រេរកសកុ មុ យ
ជ ការ ង្ៃលកាន់ការ់សោយអត្ត្អនុ
ម
ី
ិ

នីេតកមពុជារឺសោក សហងេាំរន
ិ ង្ៃលជាប្រធានប្កុមប្រឹការៃឋដនសាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា រឺជាក់ង្េតង
ាំ ូ ល” រប្កេួ
ប្ោន់ង្ត្ជាត្ាំង្េងពិធការង្ត្រ៉ៃ
ងការពារជាត្ិ និង
ុ សណាណោះ។31 ត្ួ នាទ្ីដនការសច្ញ “រញ្ជ
ជ ពីថានក់កព
ី
ឺ
អរគសេនាធការ
ជាអនករនតសៃរើ ត្ួ ៃង្ៃល កនុងសនាោះរូមទ ាំងការប្ត្ួត្ប្តាសលើសមរញ្ជ
ជ ការសយធាត្ាំរន់នានា ង្ៃល
ិ
ប្ត្ូវបានសរៀរច្ាំេប្មួលសៅពាក់កណា
ប្រងកងកម្ពល ាំងសខ្ត្ត ឱ្យប្េរោននឹង
ត លទ្េវត្សរ ៍ឆ្ន ាំ១៩៨០ សៃម
ើ បប្ររ់
ី
រេៈរញ្ជ
ជេ ការឯកភាពមូ លោឋនង្ៃលបានសរៀរច្ាំមុនសហើយសនាោះ។32 ង្ខ្សេងាវក់ប្ររ់ប្រងសនោះ បានផ្ដត្់

អត្ីត្កម្ពមភិបាលកងទ្័ពរកសកុ មុ យន
ម
ី េតកមពុជាត្ាំរន់រូពា៌ ៃូ ច្ជាសោក សហង េាំរន
ិ និងសោក រ៉ៃុលសាសរឿន
សច្ញទុ ត្ពីការប្ត្ួត្ប្តាកងទ្័ព។

28
29
30
31
32

សាធារែរដ្ឋរបជាម្ងនិតកមពជា
៊ុ (PRK) "រដ្ឋធ្មមន៊ុញ្ាថ្នសាធារែរដ្ឋរបជាម្ងនិតកមពជា
៊ុ ម្ងរតា "4, 59, 64, 66 ថ្ងៃទី 27 សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 1981
វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 22 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 1981 SPK ថ្ងៃទី 2 សែមករាឆ្នាំ 1985

វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 13 សែធ្នូឆ្នាំ 1983 វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 2 សែមករាឆ្នាំ 1982
ែូមលមើល ឧទាហរែ៍ វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 31 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 1984

វិទយ៊ុភនាំលពញ, លៅថ្ងៃទី 16 សែត៊ុោឆ្នាំ 1984, វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 9 សែលមសាឆ្នាំ 1982, ខានី ទាំព័រ "កងកម្ងាាំងរបដ្ឋប់អាវ៊ុធ្របែ់លហងែាំរ ិន"166 ។
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អង្គការឃ្លមាំ មល
៉ៃ វច្ឆ | មិថុនា ២០១៨
ើ សិទិិធមនុសសយូមមនររត៍

សៅដលងទ្ី ១០ ង្ខ្កុ មៈា ឆ្ន ាំ ១៩៨២ សាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា បានប្រកាេច្ារ់េី ព
ត ី “ការសរៀរច្ាំ និងការ
ាំ ិត្សៅកនុងរៃឋធមមនុញ្ា ឆ្ន ាំ១៩៨១។ ច្ារ់សនោះរញ្ជ
ប្រប្ពឹត្តសៅដនប្កុមប្រឹការៃឋមស្រនតី” ង្ៃលម្ពនសរៀរររ់លអ
ជ ក់
ថា ប្កុមប្រការៃឋ
មស្រនតីដនសាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា ប្ររ់ប្រងប្ត្មង្ត្វ
េ័
ិ យសេៃឋកិច្ច និងេងគម សោយ
ឹ
ឹ
មនបានង្ច្ងព
ជ ណាមួ យសលើកងទ្័ព និងកងកម្ពល ាំងៃដទ្សទ្ៀត្សទ្។33 រញ្ជ
ជ ក់រនតពីច្ារ់សនោះ ក៏
ិ
ី អាំណាច្រញ្ជ
ម្ពន “សេច្កតីប្រកាេេតីពីប្រព័នកា
ធ រងារកនុងរេៈកម្ពមធិការអច្ិដស្រនតយ៍ដនប្កុមប្រឹការៃឋមស្រនតី“ ច្ុ ោះកាល

ររសច្ឆ
ិ ទ្ដលងទ្ី ៣១ ង្ខ្មិនា ឆ្ន ាំ ១៩៨២ សរៀរររ់ថា ប្កុមប្រឹការៃឋមស្រនតី ជារោឋភិបាលង្ទនកសេៃឋកិច្ច និងេងគម

ជាច្មបង។ សទោះជាយ៉ៃងណា សេច្កតប្រកាេសនាោះ
បានោក់ប្កេួ ងមគដទាឲ្យេែិត្សៅសប្កាមការៃឹកនា ាំររេ់
ី
ប្រធានប្កុមប្រការៃឋ
មស្រនតី (នាយករៃឋមស្រនតី) រសោក
ចាន់ េុ ី រ៉ៃុង្នតមនបានោក់
ប្កេួ ងការពារជាត្ិឱ្យេែិត្
ឹ
ឺ
ិ

សប្កាម ប្រធានប្កុមប្រការៃឋ
មស្រនតីសទ្។ សហត្ុ ៃូសច្នោះ រៃឋមស្រនតីប្កេួ ងការពារជាត្ិ (កាលសណាោះរឺ សោក រូ លង)
ឹ
ម្ពនអាំណាច្េវ័យភាពសេមើមុ ខ្សេមើម្ពត្់នឹងនាយរៃឋមស្រនតី។34

័ រៃិវត្ន
កងទ្ព
ហុ ន ង្េន
ត ៍ប្រជាជនកមុ ជាសប្កាមសោក
ព
សោក ចាន់ េុ ី បានទ្ទ្ួលមរេៈភាពសៅដលងទ្ី ៣១ ង្ខ្ធនូឆ្ន ាំ១៩៨៤។35 េមមត្ត
ិ ហុ ន ង្េន ង្ៃលម្ពន

ប្រសទ្េសវៀត្ណាមសៅពីសប្កាយ បានទ្ទ្ួលត្ាំង្េងជាប្រធានប្កុមប្រការៃឋ
មស្រនតីសៅដលងទ្ី១៤ ង្ខ្មករ ឆ្ន ាំ
ឹ

១៩៨៥ និងជានាយករៃឋមស្រនតីកមពុជាតា ាំងពីសពលសនាោះមក ។36 រនាារ់ពីច្ូ លកាន់មុខ្ត្ាំង្េងមក សោក ហុ ន
ង្េនបានពប្ងឹងរង្នែមនូ វេិទ្ធិអាំណាច្ររេ់ អរគសេនាធិកា តាមរយៈអនុ ប្កឹត្យមួ យ ង្ៃលរញ្ជ
ជ ក់រង្នែមនូ វ
អាំណាច្រញ្ជ
ជ ររេ់អរគសេនាធការសល
ិ
ើកងកម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធររេ់សាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា

ាំ ួ េ
(PRK)ទ ាំងអេ់។37 សោក េយ ង្កវ ប្ត្ូវបានៃកសច្ញពីត្ាំង្េងជាប្រធានអរគសេនាធិការ សហើយជន
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សាធារែរដ្ឋរបជាម្ងនិតកមព៊ុជា (PRK) ថ្ងៃទី "ចាប់ែរីពីអងគក្លរនិងែកមមភាពរបែ់ទីែរីក្លរគែៈរដ្ឋមន្តនរី " (10 សែក៊ុមាៈឆ្នាំ 1982)

សាធារែរដ្ឋរបជាម្ងនិតកមព៊ុជា (PRK) "លែចករីរបក្លែែរីពីរបព័នធក្លរ្រថ្នគែៈកម្ងមធ្ិក្លរអចិថ្ន្តនរយ៍ថ្នគែៈរដ្ឋមន្តនរី" ថ្ងៃទី 01 សែមីនាឆ្នាំ 1982
SPK ថ្ងៃទី 2 សែមករាឆ្នាំ 1985 ។

បទែម្ងាែ Brad Adams ជាមួយលោកគង់ គាាំ ថ្ងៃទី 23 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ1999 វិទយ៊ុទីរកុងភនាំលពញ, ថ្ងៃទី 14 សែមករាឆ្នាំ 1985; ចាប់ពីសែកញ្ញាឆ្នាំ 1993 -

[98] លោកហ៊ុនសែនគឺជានាយករដ្ឋមន្តនរីជាលលើកដ្ាំបូងជាមួយែលមរចនលរាតរមរែឬទធិរហូតដ្ល់ក្លរបោះលបាររបែ់លោកហ៊ុនសែនកន៊ុងសែកកកដ្ឋឆ្នាំ 1997
លហើយបនាាប់មកជាមួយអ៊ុឹងហួត។
37

សាធារែរដ្ឋរបជាម្ងនិតកមព៊ុជា (PRK) អន៊ុរកឹតយលលែ 25 អនរកច៊ុោះថ្ងៃទី 20 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 1985
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សោយ សោក កុ យ រុ នថា ង្ៃលប្ត្ូវបានត្ាំសឡើងឋានៈជារៃឋមស្រនតីប្កេួ ងការពារជាត្ិ សៅង្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ១៩៨៦។
សោក ង្ក រឹមយ៉ៃន បានកាលយជាប្រធានអរគសេនាធិការ។38

សៅង្ខ្េីគឆ្ន ាំ ១៩៨៨ សវៀត្ណាម បានៃកកងទ្័ពពាក់កណា
ខ្ួ នសច្ញព
ត ល និងមស្រនតីភារសប្ច្នររេ់
ល
ើ
ី កមពុជា
សហើយសវៀត្ណាមបានសេនើៃល់ រររសាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា (PRK) ឲ្យសធវើកិច្ចប្ពមសប្ពៀងេនតិភាព

ជាមួ យពួ កង្ខ្មរប្កហម និងជាមួ យភារីេប្ត្ូវសទសងសទ្ៀត្ រ៉ៃុង្នតរររសាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា មិនយល់
ាំងខ្ួ នឯងជាប្រធានប្កុ
ប្ពម សហើយសពលសនាោះសោក ហុ ន ង្េន បានសច្ញសេច្កតប្រកាេតា
មប្រការៃឋ
មស្រនតី
ល
ី
ឹ

“ទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវៃក
ឹ នា ាំផ្ដាល់ កងកម្ពល ាំងសយធា និងការងារេនតិេុ ខ្" សោយកាត្់រនែយអាំណាច្រៃឋមស្រនតីប្កេួ ង
់ េង់សយធា។ សៅង្ខ្ធន ឆ្ន ាំ១៩៨៨ េម
ការពារជាត្ិ មកប្ត្មង្ត្ជាមនុ
េសទ្ទ្ួលខ្ុ េប្ត្ូវខាងសាងេងេាំ
ឹ
ូ

មិត្តហុ ន ង្េនបានៃឹកនា ាំការសេើសរសរៀរច្ាំ
រច្នាេមព័នសធ យធាសឡើងវញ
ិ សោយឱ្យសោក សទ្ៀ បាញ់ សឡើងកាន់
ើ

ការ់ត្ង្ាំ េងជួ េសោក កុ យ រុ នថា ជារៃឋមស្រនតីប្កេួ ងការពារជាត្ិ តា ាំងពីសពលសនាោះរហូ ត្មក។ សោក រ៉ៃុល
39
៉ៃ ន ង្ៃលជាប្រធានអរគសេនាធការ។
សាសរឿន សឡើងកាន់ការ់ត្ង្ាំ េងជួ េសោក ង្ក រមយ
ឹ
ិ

កនុងច្ាំសណាមត្ួ អងគនានា ង្ៃលបានសលច្សធាលសៅកនុងវេ័
ិ យសយធា និងការពារជាត្ិកនុងឆ្ន ាំ ១៩៨៦-១៩៨៨

ម្ពនង្ត្សោក រ៉ៃុល សាសរឿន ជាអត្ីត្អនករត្់សចាលជួ រភូ មិភាររូ ពា៌ដនរកសកុ មុ យន
ម
ី េតកមពុជា ង្ៃលម្ពនទ្ាំនាក់
ទ្ាំនងជាមួ យសោក ហុ ន ង្េន។40 សោក កុ យ រុ នថា បានសៃើរសច្ញពីង្ខ្មរប្កហមសហើយបានចាកសច្ញសៅ
សវៀត្ណាមមុ នឆ្ន ាំ១៩៧៥។ សោកសទ្ៀ បាញ់ ជាជនជាត្ិភារត្ច្ដលបានចាកសច្ញព
ិ
ី ជួ រង្ខ្មរប្កហមសៅឆ្ន ាំ

១៩៧៤ សហើយបានសភៀេខ្លួនសៅប្រសទ្េដលសៅឆ្ន ាំ១៩៧៥។ សោក សទ្ៀ បាញ់ បានច្ូ លរួមជាមួ យប្កេួ ង
ការពារជាត្ិររេ់សាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្សៅឆ្ន ាំ១៩៧៩ សហើយសប្កាយមកកាលយជារៃឋមស្រនតីប្កេួ ង

41
ដប្រេេីយ៍ ទ្ូររមនារមន៍ និងៃឹកជញ្ជូ ន មុ នសពលវលប្ត្ឡរ់
មកប្កេួ ងការពារជាត្ិវញ។
សោក ង្ក
ិ
ិ

38
39

វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 22 សែធ្នឆ្
ូ ន ាំ 1985; SPK ថ្ងៃទី 11 សែធ្នឆ្
ូ ន ាំ 1986 ។

លោកហួង អាញ់ដ្៊ុង, កាំែត់ែម្ងគល់អាំពីកមពជា
របវតរិថ្នក្លរតែូ, ទាំព័រ 14-15 ។ ភនាំលពញវិទយ៊ុ, ថ្ងៃទី 20
៊ុ (1975-1991) ។ គែបកសរបជាជនកមពជា,
៊ុ

សែែីហា ឆ្នាំ 1988 ។
40

អាជាាធ្រអនររក្លលែហរបជាជាតិលៅកមព៊ុជា (អ៊ុនតាក់) "របាយក្លរែ៍ែរីពីក្លរែម្ងាែន៍របែ់បា៉ាន់ថ្ង, ែឹមលសាភ័ន, ភួងែ៊ុីលនន សកគឺមយា៉ា ន និងញឹក

ហួន "ថ្ងៃទី 3 សែែីហាឆ្នាំ 1993 ។
41

ែឹមែ៊ុវា៉ាត បដ្ិវតដន៍លៅភូមិដ្ឋច់ស្ែយាល: លរឿងទាបាញ់ (ភនាំលពញ ៖ រាហូ ឆ្នាំ 2009) ទាំព័រ 157-158
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រឹមយ៉ៃន មិនម្ពនជីវប្រវត្តិសច្ញពីង្ខ្មរប្កហមសទ្។42 ោត្់ង្រលកពីសរសៅកនុងជួ រសយធាដនសាធារេរៃឋប្រជា

ម្ពនិត្កមពុជា។ ោត្់ធាលរ់ជាសមរញ្ជ
ជ ការវយប្រយុ ទ្ប្ធ រឆ្ ាំងនឹងទ្័ពដប្ពង្ខ្មរប្កហម រ៉ៃុល ពត្ សៅភារពាយ័ ពយ
ដនប្រសទ្េកមពុជា សហើយរនាារ់មកកាលយជាសលខាធការរេៈកម្ព
រកសប្រជាជនរៃិវត្តន៍កមពុជា
ម ធការររេ់
ិ
ិ
ាំ ង។43
និងជាប្រធានរៃឋបាលសខ្ត្តបាត្់ៃរ

សោក រ៉ៃុល សាសរឿន ង្ៃលជានាយសេនាធិការ ម្ពនអាំណាច្រញ្ជ
ជ សលើកងកម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធទ ាំងប្េុងររេ់
សាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា និងជាត្ួ ឯកសយធាៃ៏ម្ពនអាំណាច្រាំទុត្សៅង្កបរសោក ហុ ន ង្េនផ្ដាល់ ។44
ាំ ងគភាព
ការពិត្សនោះ ប្ត្ូវបានរញ្ជ
ដនការប្រមូ
លទតុអ
ជ ក់រងាាញជាសាធារេៈសៅសពលោត្់សធវើជាអធរត្
ិ
ី

ាំ ង
ាំ ន់ ថានក់សខ្ត្ត និងថានក់មូលោឋនង្ៃលសៅសពលជួ រជុ ម
សយធាថានក់ជាត្ិ ថានក់ត្រ
ត ៗ ោត្់បានសច្ញរទ្រញ្ជ
ជ
សយធានិងសារង្េនា ាំនសយបាយៃល់ សយធាទ ាំងអេ់សនាោះ។45

ាំ
់អាវុធប្រជាជនកមុ ជា
កងកម្ពលងប្រោរ
ព រៃក
ឋ មុ ជា
ព និងអាជាាធររសណា
ត ោះអាេនអ
ន ងកា
គ រេហប្រជា
ជាត្ិសៅកមុ ជា
ព (អុ នតាក់)

កនុងការសរៀរច្ាំៃកកងទ្័ពសវៀត្ណាមរង្នែមសទ្ៀត្ និងការប្រុងសប្រៀរេាំររ់កច្ច
ិ ប្ពមសប្ពៀងេនតិភាពង្ៃលអាច្
សកើត្ម្ពន រួមទ ាំងង្ខ្រម ប្កហម និងកងកម្ពល ាំងត្េូ ប្រោរ់អាវុធៃដទ្សទ្ៀត្ សៅកនុងង្ខ្សមសាឆ្ន ាំ១៩៨៩ េមមិត្ត
ប្រមុ ខ្រៃឋ សហង េាំរន
ម ួ យ ង្ៃលង្ប្រកាលយរររសាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា
ិ បានប្រកាេរៃឋធមមនុញ្ាលីម
សៅជារៃឋកមពុជា (SOC)។46 សយងតាមរៃឋធមមនុញ្ាលីសម នាោះ រកសប្រជាជនរៃិវត្តន៍កមពុជា សៅង្ត្ជា "កម្ពល ាំង
ៃក
(សោក សហង េាំរន)
គ និងរៃឋកមពុជា" ។47កនុងនាមជាប្រធានប្កុមប្រការៃឋ
ឹ នា ាំេងម
ឹ
ិ សៅង្ត្ជា “អរគសម

42

Michael Vickery, កមព៊ុជា ៖ នលយាបាយលែដ្ឋកិចចនិងែងគម (ទីរកុង

ែម្ងាែ "ែូវា៉ាត បដ្ិវតរន៍ pp.127-139 ។
43
44
45

៊ុងដ្៍: លន្តហវនភីនលនធ្័រឆ្នាំ 1986) ទាំព័រ 80-82; អ៊ុនតាក់ "

Nguyen Van Hng, ែន្ត្គមសដ្លមិនរតូវក្លរ, ទាំព័រ 99; វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 13 សែត៊ុោឆ្នាំ 1985 SPK ថ្ងៃទី 25 សែត៊ុោឆ្នាំ 1985
PRK អន៊ុរកឹតយលលែ 25 អនរក ច៊ុោះថ្ងៃទី 20 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 1985 ។ អ៊ុនតាក់ "របាយក្លរែ៍ែរីពីក្លរែម្ងាែន៍។ "

វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 29 សែមករាឆ្នាំ 1990 វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 31 សែែីហាឆ្នាំ 1990 វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 30 សែមករាឆ្នាំ 1990 ភនាំលពញ វិទយ៊ុរាជធានីភនាំលពញ, ថ្ងៃទី

11 សែមករាឆ្នាំ 1992; វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 6 សែែីហាឆ្នាំ 1990 វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 28 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 1990 ។
46
47

លោកហួង អាញ់ដ្៊ុង កាំែត់ែម្ងគល់អាំពីកមពជា
៊ុ (1975-1991) ។

រដ្ឋធ្មមន៊ុញ្ាថ្នរដ្ឋកមពជា
៊ុ (រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា) ម្ងរតា 4 ថ្ងៃទី 30 សែលមសាឆ្នាំ 1989 ។ ភនាំលពញវិទយ៊ុថ្ងៃទី 5 សែឧែភាឆ្នាំ 1989 ។
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រញ្ជ
វកងទ្័ពប្រជាជនកមពុជា (CPAF) រ៉ៃុង្នតមុខ្
ជ ការ” សនាោះ រឺជាអវីង្ៃលរៃឋធមមនុញ្ា បានកាំេត្់សឡើងវញនូ
ិ

ងារង្ទនកេនតិេុ ខ្សយធាររេ់ប្កុមប្រឹការៃឋ ប្ត្ូវបានកាំេត្់មកសៃើរត្ួ នាទ្ីជាអនក ”េាំសរច្” ត្សមលើងឋារនតេ័កេ

និងប្ររល់ រងាវន់សលើកទ្ឹកច្ត្ត
មស្រនាី។”48 ប្កុមប្រការៃឋ
ិ ៃល់ មស្រនតីសយធាតាម "អនុ សាេន៍ររេ់ប្កុមប្រការៃឋ
ឹ
ឹ

មស្រនាីរនតប្ររ់ប្រងសោយផ្ដាល់ សលើេងគម និងថានក់ៃក
ជាត្ិ។49 សៅកនុងវេ័
ិ យសយធា
ឹ នា ាំដនកច្ច
ិ ការងារអភវឌឍន៍
ិ
ប្កុមប្រឹការៃឋមស្រនាីសៅង្ត្ទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវច្ាំសពាោះ "ការពប្ងឹង និងការរសងេើនកងកម្ពល ាំងការពារជាត្ិ” "អនុ វត្តការ

ាំ ងកម្ពល ាំងទ្័ព" និង "ចាត្់វធានការចា
ាំបាច្់សទសងសទ្ៀត្ សៃើមបការពារប្រសទ្េជាត្
ប្រមូ លទតុក
ិ
ិ" រ៉ៃុង្នត រៃឋធមមនុញ្ាលីម
ី
ៃូ ច្រៃឋធមមនុញ្ាចាេ់ង្ៃរ សៅង្ត្មនបានង្ច្ងជាក់
ោក់នូវអាំណាច្រញ្ជ
ជ និងអាំណាច្ប្ររ់ប្រងររេ់ប្កុម
ិ
ប្រការៃឋ
មស្រនតីសៅសលើកងទ្័ពសឡើយ។50
ឹ

សៅង្ខ្កកេោឆ្ន ាំ ១៩៨៩ រៃឋកមពុជា (SOC) បានអនុ ម័ត្ច្ារ់មួយេតីពី “ ការង្កេប្មួលអងគការចាត្់តា ាំង ត្ួ

នាទ្ី និងភារកិច្ចររេ់ប្កេួ ងការពារជាត្ិ” ។51 ច្ារ់សនោះបានង្ច្ងថា ប្កេួ ង "ៃឹកនា ាំ និងប្ររ់ប្រងកងទ្័ព

ប្ររ់ប្រសភទ្” សហើយប្ត្ូវ “េហការជាមួ យកម្ពល ាំងនររបាល សៃើមបការពារេនត
ត រ់ធានរ់េងគម”
ិ េុ ខ្ និងេណា
ី
ាំ
រ៉ៃុង្នតអណា
ច្ទ ាំងសនោះសៅង្ត្អនុវត្តតាមរយៈអរគរញ្ជ
ជ ការៃង្ៃល។52

សៅង្ខ្កុ មៈា ឆ្ន ាំ១៩៩២ រៃឋកមពុជា (SOC) បានសច្ញសេច្កតីេសប្មច្មួ យឱ្យស្មោះថា “សេច្កតីេសប្មច្េតីពី

ាំ ួ េច្ារ់ឆ្ន ាំ១៩៨២ ររេ់សាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពជាេតីពីការ
ប្រព័នកា
មស្រនតី" ជន
ធ រងារដនប្កុមប្រការៃឋ
ឹ
ុ
ាំ ូ ង
ប្រប្ពឹត្តសៅររេ់រេៈរៃឋមស្រនតី។ ជាលមម
ត សទ្ៀត្ សេច្កតីេសប្មច្សនោះបានពេ៌នារោឋភិបាល ជាសលើកៃរ
ី ង

ាំ ុ ត្ថាជា "អងគការប្ររ់ប្រងេងគម និងសេៃឋកច្ច
និងេាំខាន់រទ
ិ " ក៏រុ ង្៉ៃ នត វបានទតល់េិទ្ធិអាំណាច្ៃល់ នាយករៃឋ
មស្រនតី ឱ្យៃឹកនា ាំការងារសយធា និងេនតិេុ ខ្កមពុជា សោយង្ច្ករ ាំង្លកការទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវជាមួ យរៃឋមស្រនតីការពារ
ជាត្ិ សោក សទ្ៀ បាញ់ រ៉ៃុង្នតពុាំបានទតល់ការទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវង្ទនកេនតិេុ ខ្ឱ្យសោក េ សខ្ង ង្ៃលជារៃឋមស្រនតី

ប្កេួ ងមគដទាលីម (ជារអូនដលលររេ់សោក ជា េុ ីម) ង្ៃលជាអត្ត្ង្ខ្ម
រប្កហមភូ មភាររូ
ពា៌ និងជាអនកប្ររ់ប្រង
ី
ិ
48
49
50
51
52

SOC "រដ្ឋធ្មមន៊ុញ្ា" ម្ងរតា 62 ។ វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 5 សែឧែភាឆ្នាំ 1989; SOC "រដ្ឋធ្មមន៊ុញ្ា" ម្ងរតា 60 ។ វិទយ៊ុភនាំលពញ ថ្ងៃទី៥ សែឧែភា ឆ្នាំ 1989
SOC "រដ្ឋធ្មមន៊ុញ្ា" ម្ងរតា 64 ។ វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 5 សែឧែភាឆ្នាំ 1989។
SOC "រដ្ឋធ្មមន៊ុញ្ា" ម្ងរតា 66 ។ វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 5 សែឧែភាឆ្នាំ 1989។
SPK ថ្ងៃទី 15 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 1989។

SOC "ចាប់ែរីពីក្លរសកតរមូវរបែ់អងគក្លរតួនាទីនិងភារកិចចថ្នរកែួងក្លរពារជាតិ" ថ្ងៃទី 20 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 1989។ អ៊ុនតាក់ "របាយក្លរែ៍ែរីពីក្លរ

ែម្ងាែន៍។ "
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ជនេុ ីវលសជ
ត ខ្។53 ច្ារ់មួយ
ិ
ើងចាេ់ររេ់រកសប្រជាជនកមពុជា ង្ៃលមិនម្ពនរទ្ពិសសាធខាងកម្ពល ាំងេនិ េុ
សទ្ៀត្អនុ ម័ត្សៅង្ខ្សមសាឆ្ន ាំ១៩៩២ ង្ៃលម្ពនប្រេិទ្ធិភាពប្េសៃៀងោនសនោះ បានរញ្ជ
ជ ក់ពីរញ្ជ
ា សនោះ។54

សាែនភាពសនោះសកត្សឡ
ើ
ើងប្េរសពលង្ៃលអាជាាធរអនតរកាលេហប្រជាជាត្សៅកមព
ិ
ុ ជា (អុ នតាក់) បានចារ់សទតើ

មោក់ពប្ងាយសៅង្ខ្មីនាៃល់ សមសាឆ្ន ាំ ១៩៩២ សោយម្ពនអាេត្តិពីកិច្ចប្ពមសប្ពៀងទ្ីប្កុងបា៉ៃរេនាង្ខ្ត្ុ
ោ
ី
ឆ្ន ាំ ១៩៩១ សៃើមបរី ាំសាយកងកម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធនានាររេ់កមពុជា និងរសងេើត្ការប្ររ់ប្រងសោយផ្ដាល់ សលើវេ័
ិ
យេាំខាន់ៗររេ់ អងគការចាត្់តា ាំងរៃបា
ឋ លង្ៃលម្ពនប្សារ់ រួមទ ាំង "ប្កេួ ងការពារជាត្"ិ ទង។ ប្ររ់យ៉ៃង

ទ ាំងអេ់ប្ត្ូវបានកាំេត្់ សៃម
ើត្ររយកាេនសយបាយអពាប្ក
ត្យ
ើ បរសងេ
ិ
ឹ េប្ម្ពរ់ការសបាោះសឆ្នត្ ង្ៃលសរៀរច្ាំ
ី
សោយអងគការេហប្រជាជាត្ិ ង្ៃលបានប្បារពធសធវើសៅង្ខ្ឧេភាឆ្ន ាំ១៩៩៣។55 ៃសាំ េើរការសនោះ ប្ត្ូវបានសរ
េនមត្់ថា ប្ត្ូវប្ររ់ប្រងសោយប្កុមការងារសយធាច្ប្មុោះង្ៃលរសងេើត្សឡើងសោយអុ នតាក់ (MMWG) សោយ

ម្ពនការច្ូ លរួមពី កងទ្័ពប្រជាជនកមពុជា (CPAF) និងកងកម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធររេ់ង្ខ្មរប្កហមរ៉ៃុលពត្ និង
ប្កុមមនង្មនកុ
មុ យន
ម
ព និងអនករជានិយមហុ នេុ
វ
ិ
ិ េតប្រឆ្ ាំងរេរកសប្រជាជនកមុ ជា
ិនរុ ិច្។ រ៉ៃុង្នត ពួ កង្ខ្មរ

ប្កហមមនបានសោរពតាមក
ច្ច
រនាារ់
ល
ិ
ិ េនាររេ់ខ្ួ នង្ៃលម្ពនង្ច្ងកន
ិ ប្ពមសប្ពៀងទ្ីប្កុងបា៉ៃរេសនាោះសទ្។
ី
ុ ងកច្ច
មកសទ្ៀត្ រៃឋកមពុជា (SOC) ក៏មិនរកាការសរតជាាច្ិត្តររេ់ខ្ួ នច្ាំ
សពាោះការរ ាំសាយកងទ្័ពង្ៃរ។ ពួ កង្ខ្មរប្កហម
ល
បានរនតេស្រងាគមទ្័ពដប្ពប្រឆ្ ាំងនឹងរៃឋកមពុជា និងង្ៃលសប្កាយមក សោយម្ពនការយល់ ប្ពមពីអុ នតាក់

ាំងនឹងង្ខ្មរប្កហម។ ការសបាោះសឆ្នត្បានសកត្សឡ
រៃឋកមពុជាបានចារ់សទាើមប្រត្រត្ត
ការសយធាប្រឆ្
ិ
ិ
ើ
ើងច្ាំសពលម្ពន
ជសម្ពលោះប្រោរ់អាវុធ។56

ច្ាំសពាោះការរ៉ៃុនរ៉ៃងររេ់អុ នតាក់ សៃើមបប្ត្ួ
ី ត្ពិនិត្យកងទ្័ពប្រជាជនកមពុជា(CPAF) រេរកសប្រជាជនកមពុជា

បានវយត្ដមលប្ត្ូវថា ការរ៉ៃុនរ៉ៃងសនោះនា ាំឱ្យររជ័យច្ាំសពាោះ "ប្រព័នរ
ធ កសង្ត្មួ យ" ររេ់ខ្ួ ន
ល ង្ៃលម្ពនការយធ
ិ
ិ
រសត្យយ “ប្ររ់ប្រងរច្នាេមពនធេងគមពីសលើៃល់ បាត្សប្កាម” ង្ៃល “រញ្ចូ លោនជាធលុងមួ យ នា ាំឱ្យអុ នតាក់មន
ិ
53

អ៊ុនតាក់ "អនកសដ្លលៅកន៊ុងរដ្ឋកមពជា:
គែបកសរបជាជនកមព៊ុជា" ថ្ងៃទី 14 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 1992; SOC, លែចករីែលរមចលលើរបព័នធក្លរ្រថ្នទីែរីក្លរគែៈ
៊ុ

រដ្ឋមន្តនរ,ី 97 / SSR, ថ្ងៃទី 2 សែក៊ុមាៈឆ្នាំ 1992, ចាំែ៊ុច 1, 11 ។
54

SOC "ចាប់ែរីពីក្លរលរៀបចាំនិងក្លររបរពឹតរលៅថ្នគែៈរដ្ឋមន្តនរី" ថ្ងៃទី 6 សែលមសាឆ្នាំ 1992។

55

អែប UN, "របលទែកមព៊ុជា: អ៊ុនតាក់", http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/untacbackgr2.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 3 សែមករា,

2009) ។
56

លោក Peter Bartu "" បកសពួកទី 5 ": អងគក្លរែហរបជាជាតិលៅកមព៊ុជាឆ្នាំ 1991-1993" (សារតាែាឹករឹតសដ្លមិនបាននសពវនោយ), ទាំព័រ 129-183
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អាច្សប្ជៀត្ច្ូ លប្ត្ួត្ប្តាបាន” សហើយរច្នាេមពនង្ធ ររសនោះក៏ ”អាច្ទ្រ់ទ្ល់ អីៗក៏
វ បានយ៉ៃងងាយប្េួ លង្ៃរ។”57
ជាក់ង្េតង សោក ហុ ន ង្េន និងសោក រ៉ៃុល សាសរឿន បានរនតប្ររ់ប្រងសពញទ្ីសលើកងទ្័ពប្រជាជនកមពុជា

(CPAF) រឯសោក
ង្ក រមយន
ង្ៃលសោក រ៉ៃុល សាសរឿន ម្ពនត្ាំង្េងធាំជាងសៅកនុងឋានានុ ប្កមរេរកស
ី
ឹ

ាំ ងជាមួ យអុ នតាក់ តាមរយៈប្កុមការងារសយធា
ប្រជាជនកមពុជាសនាោះ ប្ត្ូវបានចាត្់តា ាំងឱ្យសធជាមស្រនត
ើវ
ី ទ្ាំនាក់ទ្ន
ច្ប្មុោះ (MMWG) ររេ់ខ្ួ ន
ល ។ សេច្កតីេសប្មច្ច្មបងសៅប្កុមការងារសយធាច្ប្មុោះ (MMWG) ជាពិសេេ

សេច្កតីេាំសរច្ទក់ទ្ងនឹងសរឿងនសយបាយេាំខាន់ៗ ង្ៃលប្ត្ូវសធវើសឡើង ប្ត្ូវង្ត្ម្ពនការយល់ ប្ពមពីសោក រ៉ៃុល

៉ៃ ន ថាសៅសពល
សាសរឿន។ ការសធវរសរៀរសនោះ
ក៏សោយសារង្ត្សោក ហុ ន ង្េន បានចាត្់ទ្ុក សោក ង្ក រមយ
ើ
ឹ
ខ្លោះ “ទ្ន់ប្ជាយ” សៅច្ាំសពាោះមុ ខ្អុ នតាក់ និងរេរកសហុ នេុ
វ
ីនរុ ច្
ិ ង្ៃលប្រការសនោះអាច្រងេរជាសប្ោោះថានក់
ៃល់ ររកសរកសប្រជាជនកមពុជា។58

ាំ
់អាវុធប្រជាជនកមុ ជា
កងកម្ពលងប្រោរ
ព សប្កាមេហនាយករៃម
ឋ ស្រនី ត
រេរកសហវុនេុ ិនរុ ិច្ (FUNCINPEC) និងដៃរូ ច្រាំ ុោះររេ់ខ្ួ ន
ល ង្ៃលម្ពនរេរកសប្រជាធិរសត្យយសេរ ី

និយមពុ ទ្សា
ធ េនា (BLDP) បានឈនោះ ៦៨ អាេនៈកនុងច្ាំសណាម ១២០ សៅអសៅកន
ី
ុ ងការសបាោះសឆ្នត្អុ នតាក់។
សោកនាយករៃឋមស្រនតី ហុ ន ង្េន និងរេរកសប្រជាជនកមពុជា បានរាំរមកាំង្ហងរាំង្រកយកសខ្ត្តភារខាង

សកត្ច្ាំ
នួន ៧ និងរាំទុ ោះេស្រងា
វបានសធវជាដៃរូ
សេមើោនសៅកនុងរោឋភិបា
ា
គ មេុ ីវលសឡ
ិ
ិ ប្រេិនសរពួ
ើ
ើងវញ
ើ កសរមនប្ត្ូ
ិ
ើ
លលមី រួមទ ាំងការរកាទ្ុកៃង្ៃលនូ វការប្ររ់ប្រងប្ត្ួត្ប្តាសលើកងសយធា និងកងរ៉ៃូលីេ។ សយងតាមសោក

ឧត្តមសេនីយ៍ ច្ន សាន់ឌឺេុ ន (John Sanderson) សមៃឹកនា ាំដនេម្ពេភាពសយធាអុ នតាក់ “ ប្រេិនសរើម្ពន
សររសងាើរឱ្យៃឹងថា សោក ហុ ន ង្េន ជាសមសកាលងដនការរាំរមរាំង្រកខ្លួនសនាោះ ោត្់ប្រង្ហលជាមនអាច្កា
លយ
ិ
ជាេហនាយករៃឋមស្រនតីសទ្”។59

ត្សៅសនោះរឺជាអវីង្ៃលង្រកធាលយសប្កាយមក។ សៅដលងទ្ី ៣ ង្ខ្មិលុ នាឆ្ន ាំ ១៩៩៣ ប្ពោះបាទ្េសមតច្ ប្ពោះនសរត្តម

57
58

នឹមែូវា៉ាត លគាលនលយាបាយឈ្នោះឈ្នោះរបែ់ែលមរចលតលជាហ៊ុនសែនកនងបរិ
បទអនររជាតិ (ភនាំលពញរាជយឆ្នាំ 2012) ទាំព័រទី 22 ។)
៊ុ

អ៊ុនតាក់ "នរណាជាអនកណា" អ៊ុនតាក់ "របាយក្លរែ៍ែរីពីក្លរែម្ងាែន៍" ែរម្ងប់ឧទាហរែ៏ជាក់ោក់ែូមលមើលវិទយ៊ុរាជធានីភនាំលពញថ្ងៃទី 11 សែមិង៊ុ

នាឆ្នាំ 1993 ។
59

Brad Adams ែម្ងាែតាមទូរែ័ពាជាមួយលោកឧតរមលែនីយ៍លោក John Sanderson, ថ្ងៃទី 18 សែធ្នឆ្
ូ ន ាំ 2001 ។
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េីហនុ (មិនទន់សឡើងសសាយរជសលើកទ្ី២សទ្រហូ ត្ៃល់ ង្ខ្កញ្ជា១៩៩៣) បានប្រកាេរោឋភិបាលច្ប្មុោះ

រសណា
ត ោះអាេននមួយររេ់រេរកសហវុនេុ ិ នរុ ិច្ និងរេរកសប្រជាជនកមពុជា។ សោយោមនអាំណាច្ទលូវ

ច្ារ់ សហើយជាក់ង្េតង សោយោមនការពិសប្ោោះសយរល់ ជាមួ យរុ ប្តាររេ់ប្ពោះអងគ រឺសមៃឹកនា ាំរេរកសហុ វន
េុ ិនរុ ច្ប្ពោះអងគ
ម្ពចេ់ នសរត្តម រេឫទ្ធិ ប្ពោះបាទ្េីហនុ បានសធវការជាមួ
យរេរកសប្រជាជនកមពុជា ង្ត្ង
ិ
ើ

តា ាំងប្ពោះអងឯ
គ ងជាប្រមុ ខ្រៃឋ ជានាយករៃឋមស្រនតី និងឧត្តមសមរញ្ជ
ជ ការជាន់ខ្េ
ព ់ដនកងកម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធកមពុ
ជា។

60

ាំ េ់ររេ់មជឈោឋនជាត្ិ និងអនតរជាត្ិជារនត
រោឋភិបាលសនោះ ប្ត្ូវបានរ ាំសាយវញភា
ល មៗសប្កាមការជទ
ិ

រនាារ់ រ៉ៃុង្នតេសមតច្េីហនុ សៅង្ត្ជាសមរញ្ជ
ជ ការជាន់ខ្េ
ព ់ដនកងទ្័ពកមពុជាច្ប្មុោះភារី ង្ៃលប្ត្ូវបានប្រកាេ
61
សៅពីដលងទ្ី ១០ ង្ខ្មលុ
ជ ក់យ៉ៃងច្ាេ់ថា ប្ពោះអងគនឹងមនរញ្ជ
ជ សលើកងកម្ពល ាំង
ិ នា។ រ៉ៃុង្នាប្ពោះេីហនុ បានរញ្ជ
ិ

ណាមួ យសឡើយ។62

រនតិច្សប្កាយមក រោឋភបាលរសណា
ត ោះអាេននមួយ ប្ត្ូវបានរសងេើត្សឡើងសោយម្ពនប្ពោះអងគម្ពចេ់នសរត្តមរេ
ិ
ឫទ្ធិនិងសោកហុ ន ង្េន ជាេហប្រធាន។ េសមតច្េីហនុ បានោក់ពួកសរជាេហរញ្ជ
ជ សលើ "កងកម្ពល ាំង

ាំ ួ យ កងកម្ពល ាំងរ៉ៃូលីេ និងកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ប្រោរ់អាវុធជាត្កមព
ា ខ្កមពុជា" ង្ៃលកនុងសពល
ិ ុ ជា កងកម្ពល ាំងជន

ជាមួ យោនសនោះ ប្កេួ ងការពារជាត្ិ និងប្កេួ ងមគដទា ក៏ម្ពនជាេហរៃឋមស្រនតីង្ៃរ។63 ពួ កសរភាលមៗបានចារ់
៉ៃ ន ប្ត្ូវបានង្ត្ងតា ាំងជាសមរញ្ជ
សទតើមសច្ញរទ្រញ្ជ
ជ រួមោន។64 សោក ង្ក រមយ
ជ ការដនអរគសេនាធិការ អម
ឹ
65
សោយអរគរញ្ជ
ជ ការរងរឺឧត្ាមសេនីយ៍ មកពីរេរកសហវុនេុ ិនរុ ច្
ិ និងរេរកសប្រជាជនកមពុជា។

កងសយធពលសខ្មរភូមិនក
)ន
ា មុ ជា
ព (១៩៩៣-មករច្ុ របន
ច
សៅដលងទ្ី ២១ ង្ខ្កញ្ជាឆ្ន ាំ ១៩៩៣ រៃឋធមមនុញ្ល
ា ម
ីម ួ យសប្កាយេម័យអុ នតាក់ ប្ត្ូវបានអនុ ម័ត្រសងេើត្ប្ពោះរជា

60
61
62
63
64
65

វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 3 សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 1993

វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 4 សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 1993; វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 13 សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 1993; វិទយ៊ុទីរកុងភនាំលពញថ្ងៃទី 11 សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 1993
វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 22 សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 1993

វិទយ៊ុទីរកុងភនាំលពញថ្ងៃទី 2 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 1993

វិទយ៊ុទីរកុងភនាំលពញថ្ងៃទី 6 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 1993; វិទយ៊ុទីរកុងភនាំលពញថ្ងៃទី 16 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 1993

វិទយ៊ុទីរកុងភនាំលពញ, ថ្ងៃទី 4 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 1993; រដ្ឋឋភិបាលបលណា
រ ោះអាែននកមពជា
៊ុ (PGC) លរកត ថ្ងៃទី 5 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 1993
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ណាច្ប្កកមពុជាសលើកទ្ី២។ រៃឋធមមនុញ្ាង្ច្ងថា ប្ពោះមគកសប្ត្ រឺជាអរគសមរញ្ជ
ជ ការកាំពូលដនកងសយធពល

សខ្មរភូ មិនា។ យ៉ៃងណាក៏សោយ ប្េរតាមសោលការេ៍ទ្ូសៅង្ៃលថា "ប្ពោះមគកសប្ត្ ប្ទ្ង់ប្រងរជយេមបត្តិ
ាំ
រ៉ៃុង្នតប្ទ្ង់មនកាន់
អណា
ច្" និងរៃឋធមមនុញ្ាកង្៏ ច្ងទងង្ៃរថា កងកម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធទ ាំងសនោះ ប្ត្ូវេែិត្សៅ
ិ

សប្កាមរញ្ជ
ជ ររេ់សមរញ្ជ
ជ ការកាំពូលមួ យរូរ ង្ៃលប្ត្ូវបានង្ត្ងតា ាំងោច្់សោយង្ឡក។66 រៃឋធមមនុញ្ា ក៏បាន
ោក់រោឋភិបាល ឲ្យទ្ទ្ួលរនាុកការពារជាត្ិ និងធានា “េណា
ត រ់ធានរ់ និងេនតិេុ ខ្សាធារេៈ" ទងង្ៃរ។67
ម្ពប្តា ២ ដនច្ារ់េីព
ត ី ការសរៀរច្ាំ និងការប្រប្ពឹត្តិសៅដនរេៈរៃឋមស្រនតី អនុ ម័ត្ដលងទ្ី ២០ កកេោ ឆ្ន ាំ១៩៩៤
ង្ច្ងថា រោឋភបាល
“ប្ររ់ប្រង រញ្ជ
ទគន រ៉ៃូលីេ និងកងកម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធៃដទ្សទ្ៀត្
ជ និងសប្រប្បាេ់
ិ
ើ

ប្ពមទ ាំងប្ររ់ប្រងការៃក
ម ពររេ់ពួកសរ” ។ សោយោមនង្ច្ងរញ្ជ
ជ ក់ពីឯកឬពហុ នាយករៃឋមស្រនតីទ្ី
ឹ នា ាំេកមភា
មួ យ រឺេសមតច្ប្កុម ប្ពោះនសរត្តម រេឫទ្ធិ និង នាយករៃឋមស្រនតីទ្ីពីរ រឺសោក ហុ ន ង្េន ម្ពនអាំណាច្សេមើោន

ាំ
សៅកនុងរោឋភបាលច្ប្មុ
ោះ។ ម្ពប្តា៩ ដនច្ារ់សនោះ ទតល់អណា
ច្ៃល់ នាយករៃឋមស្រនតី (ឯកឬេហ) អាច្ “រញ្ជ
ជ
ិ
េកមមភាពទ ាំងអេ់ររេ់រជរោឋភបាលសល
ិ យ ” ។ ម្ពប្តា ១៩ ង្ច្ងថា ឧរនាយករៃឋមស្រនាី សធវើ
ិ
ើ ប្ររ់វេ័

េកមមភាពប្េរតាមប្រត្ភូ
ដស្រនត
យ៍ររេ់នាយករៃឋមស្រនតី និងអាច្េសប្មច្ច្ត្ត
ឹ នា ាំ
ិ កមមមនអច្
ិ
ិ
ិ ទក់ទ្ងនឹងការៃក
ជាទ្ូសៅសលើរោឋភិបាលបាន ទល់ ង្ត្ម្ពនការយល់ ប្ពមពីនាយករៃឋមស្រនតីរ៉ៃុសណាណោះ។ ម្ពប្តា១៥ បានទតល់ឱ្យ

នាយករៃឋមស្រនតីនូ វអាំណាច្ង្ត្ងតា ាំង សទារ និងៃកសច្ញ “មស្រនតីសយធាជាន់ខ្េ
ព ់ ” និងមស្រនតីៃដទ្សទ្ៀត្សោយមិន
ចា ាំបាច្់សយងសលើអាំណាច្ៃដទ្សទ្ៀត្សឡើយ។68 ការរកប្សាយទ្ិៃឋភាពច្ារ់ដនម្ពប្តាសនោះររេ់រេរកស

ប្រជាជនកមពុជាតា ាំងពីសពលសនាោះមក បានោក់ឱ្យសោក ហុ ន ង្េន " រញ្ជ
ជ ផ្ដាល់ " សលើកងកម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធ
70
និងនររបាល។ 69 កងកម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធ ម្ពន “កងទ្័ពសជង
ើ សោក កងទ្័ពអាកាេ និងកងទ្័ពសជង
ើ ទ្ឹក” ។

66

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា រដ្ឋធ្មមន៊ុញ្ាថ្នរពោះរាជាណាចរកកមព៊ុជា" ថ្ងៃទី ២១ សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1993 (ម្ងរតា 23)។ វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 30 សែកញ្ញា ដ្ល់ ថ្ងៃទី

5 សែត៊ុោ ឆ្នាំ 1993
67
68

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា "រដ្ឋធ្មមន៊ុញ្ា" (ម្ងរតា 52) ។ វិទយ៊ុភនាំលពញ ថ្ងៃទី 30 សែកញ្ញា ដ្ល់ ថ្ងៃទី 5 សែត៊ុោ ឆ្នាំ 1993។

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា
៊ុ )RGC( រពោះរាជរកមលលែ 02 / នែ /94 ថ្ងៃទី 20 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 1994 រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា ចាប់ែរីពីក្លរលរៀបចាំនិងក្លររបរពឹតរ"

ថ្ងៃទី "លៅថ្នគែៈរដ្ឋមន្តនរី 20 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 1994 ។
69

អ៊ុិន លយឿន, Droite de la Fonction Publique (ភនាំលពញ ឆ្នាំ2013) ទាំព័រទី 314-315 ។

70

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា
៊ុ (RGC) រពោះរាជរកមលលែ ចែ/រកម 1197/05 ថ្ងៃទី 6 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 1997 ។
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សៅង្ខ្មករ ឆ្ន ាំ១៩៩៦ អាំណាច្ខាងទលូវច្ារ់ររេ់ប្កេួ ងការពារជាត្ិ ប្ត្ូវបានកាំេត្់សៅកនុងច្ារ់េសងខរ

មួ យ ង្ៃលសៅកនុងច្ារ់សនាោះង្ច្ងថា ប្កេួ ងសនោះម្ពន "េមត្ែកិច្ចៃឹកនា ាំ និងប្ររ់ប្រងកនុងវេ័
ិ យការពារជាត្ិ"

ាំ ី អាំណាច្ប្ររ់ប្រងសៅសលើកងកម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធសសាោះសឡើយ ង្ៃលជាក់ង្េតង
រ៉ៃុង្នតមនបានង្ច្ងជាក់
ោក់អព
ិ

ណាេ់រទ្ុ
ឺ កច្សនាលោះប្រសគង សៅង្ច្ងលាំអត្សៅកន
ិ
ុ ងច្ារ់រៃឋបាលសទសងសទ្ៀត្ និងទ្ុកឱ្យការអនុ វត្តន៍ជាទ្ម្ពលរ់
សៅម្ពនៃង្ៃល។71

ការរសងេើត្សនោះ សធវសឡ
ជ ក់ថា អរគសេនាធិការ ជាអងគភាពកាំពូល”
ើ ើងតាមច្ារ់រៃឋបាលជារនតរនាារ់ ង្ៃលរញ្ជ
ៃក
ជ ផ្ដាល់ ” ដនកងពលធាំ និងកងពលត្ូ ច្អនតររមន៍នានា រួមទ ាំងអងភា
គ ពេប្ម្ព ាំងង្ៃលម្ពនមូល
ឹ នា ាំរញ្ជ

72
ោឋនសៅជុ វាំ ញរជធាន
ិ
ី ភនសាំ ពញ ៃូ ច្ជាកងពលត្ូ ច្សលខ្ ៧០ និងកងពលត្ូ ច្សលខ្៩១១។ សប្ៅពីម្ពនសេវ

សេនាធិការជាសប្ច្ើន ៃូ ច្ជាការយល័
យចារកមមទ្ី២ និងប្កុមប្សាវប្ជាវសេុ ើរការេ៍េម្ពងត្់ អរគសេនាធិការ
ិ

ាំ ញពិសេេមួ យច្ាំនួន ៃូ ច្ជារញ្ជ
ទ្ទ្ួលរនាុកប្ររ់ប្រងទ្ីរញ្ជ
ជ ការកងកម្ពល ាំងប្រយុទ្ជ
ធ នា
ជ ការកងកម្ពល ាំងពិសេ
េ។73 អរគសេនាធការក៏
ម្ពនត្ួ នាទ្ី "ៃឹកនា ាំរញ្ជ
នួន៦សៅកមពុជាទងង្ៃរ។74
ជ ការផ្ដាល់ " សលើសយធាភូ មភារច្ាំ
ិ
ិ
អនុ ប្កឹត្យររេ់នាយករៃឋមស្រនតី ច្ុ ោះដលងទ្ី ២៤ ង្ខ្វច្ឆ
ជ ក់ពីការម្ពនត្ាំរន់សយធាច្ាំនួន ៦
ិ ិកាឆ្ន ាំ ១៩៩៣ បានរញ្ជ
ង្ៃល “ោក់សប្កាមការៃឹកនា ាំរញ្ជ
ជ ផ្ដាល់ ពីអរគសេនាធិការ” និងង្ទនកប្រត្ិរត្តិការេឹក “េែិត្សប្កាម“ សយធភូ មិ

76
ភារទ ាំងសនាោះ។75 ពួ កសររញ្ជ
និងម្ពនអាំណាច្សលើ "ង្ទនកប្រត្រត្ត
ជ កងពលធាំ ឬ កងពលត្ូ ច្ររេ់ភូមភារ
ិ
ិ
ិ

ការេឹករង" ង្ៃលភារសប្ច្នប្ត្ូ
វបានសរៀរច្ាំជាង្ទនកេឹករងសខ្ត្ា និងជួ នកាលជាង្ទនកេឹករងប្េុ ក។77 ពួ កសរ
ើ

បានង្ច្ករ ាំង្លកកិច្ចការរញ្ជ
ជ ជាមួ យអភិបាលមូ លោឋន តាមរយៈរេៈប្រធានដនរេៈរញ្ជ
ជ ការឯកភាព
71
72

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា
៊ុ (RGC), ចាប់ែរីពីក្លរបលងកើតរកែួងក្លរពារជាតិ ថ្ងៃទី"24 សែមករាឆ្នាំ 1996 ។ លយឿន, Droite, ទាំព័រ 321-312 ។

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា
៊ុ (RGC), អន៊ុរកឹតយលលែ 35 អនរក។ , កកកដ្ឋ 14, 1994; រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា, អន៊ុរកឹតយលលែ 64 អនរក។ , ថ្ងៃទី 20 សែត៊ុោឆ្នាំ

1994; រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា, អន៊ុរកឹតយលលែ 51 អនរក។ ែីហា 25 1994; រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា
៊ុ (RGC) រពោះរាជរកឹតយលលែនែ / រកត /1097/211, ថ្ងៃទី
28 សែត៊ុោឆ្នាំ 1997។
73
74

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា
៊ុ (RGC), អន៊ុរកឹតយលលែ 17 អនរកច៊ុោះថ្ងៃទី 18 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 1993 ។ របភពដ្សដ្ល Ibid.

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា (RGC), អន៊ុរកឹតយលលែ 12 អែរក ច៊ុោះថ្ងៃទី 24 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 1993 PGC, រកឹតយ, 5 កកកដ្ឋ 1993; (KOC) "បញ្ាី មន្តនរីជាន់ែពែ់

ទទួលបនា៊ុកក្លរិយាល័យនិងអងគភាពលរក្លមប៊ុគគលិកទូលៅ សែវិចឆិក្លឆ្នាំ "1995។
75

របភពដ្សដ្ល

Ibid.
76
របភពដ្សដ្ល Ibid.
77
របភពដ្សដ្ល Ibid.
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នូ វអាំណាច្ប្ររ់ប្រងសលើកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្ទ ាំងអេ់សៅកនុងត្ាំរន់ប្ត្ួត្រប្តាររេ់ពួកសរ។78 ការច្ូ លរួមររេ់

កងសយធពលសខ្មរភូ មិនាសៅកនុងកិច្ចការេនាិេុ ខ្សៅប្ររ់កប្មិត្ទ ាំងអេ់ ប្ត្ូវបានង្ច្ងសៅកនុងលកខនិ កៈមួ
យ
ត

សោយប្រកាេថា “កនុងកាលៈសទ្េៈចា ាំបាច្់ កងសយធពលសខ្មរភូ មនា
ិ អាច្ច្ូ លរួមកនុងកិច្ចការពារេនាិេុ ខ្សា
ធារេៈ” ។79

កនុងរោឋភិបាលរសណា
ត ោះអាេនន និងរោឋភិបាលង្ៃលរសងេើត្សោយរៃឋធមមនុញ្ាឆ្ន ាំ១៩៩៣ េសមតច្ប្កុមប្ពោះ

ាំ
នសរត្តមរេឫទ្ធិ និងសោក ហុ ន ង្េន ប្ត្ូវបានង្ត្ងតា ាំងៃណា
លោនជាេហសមរញ្ជ
ជ ការជាន់ខ្េ
ព ់ ដនកង

ាំង្លកអាំណាច្ោនររេ់រេរកសហុ នេុ
កម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធ និងនររបាល។80 សៅកនុងរររទ្ដនការង្ច្ករ
វ
ិ
ិន
រុ ច្
ជ ការកង
ិ និងរេរកសប្រជាជនកមពុជាសនោះ សោក រ៉ៃុល សាសរឿន ប្ត្ូវោឈរ់ពីត្ាំង្េងអរគសមរញ្ជ

ទ្័ព ង្ៃលត្ាំង្េងសនោះប្ត្ូវបានប្ររល់ ឱ្យសៅសោក ង្ក រឹមយ៉ៃន វញ។
អនុ ប្រធានទ្ី១ ររេ់ោត្់ពីរេ
ិ

រកសហុ នេុ
មសេនីយ៍ ញុឹក រុ នដ្ និងអនុ ប្រធានទ្ី ២ មកពីរេរកសប្រជាជនកមពុជា សោក
វ
ិនរុ ច្
ិ រឧត្ត
ឺ
រ៉ៃុល សាសរឿន ។81

ៃូ ច្ង្ៃលសរៀរររ់លមអិត្ខាងសប្កាមសនោះ សៅសៃើមង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ១៩៩៧ សោក រ៉ៃុល សាសរឿន និងមស្រនតីជាន់ខ្េ
ព ់
ររេ់កងទ្័ពប្រជាជនកមពុជា (CPAF) ៃដទ្សទ្ៀត្ ង្ៃលសសាមោះប្ត្ង់នឹងសោក ហុ ន ង្េន បានសធវើរៃឋប្រគរ

ាំបាច្់
សប្កាមការៃឹកនា ាំររេ់សោក ហុ ន ង្េនប្រឆ្ ាំងនឹងរេរកសហុ នេុ
សោយសជឿជាក់ថា វមនចា
វ
ិនរុ ច្។
ិ
ិ
សសាោះសនាោះ សោក សទ្ៀ បាញ់ និងសោក ម្ពេ េុ ភា បានសប្ជេ
នច្ូ
លរួម។ រៃឋប្រគរង្ៃលបានៃក
ើ សរេម
ើ
ិ

អាំណាច្េសមាច្ប្កុមប្ពោះ នសរត្តមរេឫទ្ធិ ជានាយករៃឋមស្រនតីទ្ីមួ យ បានេម្ពលរ់មស្រនតីជាន់ខ្េ
ព ់ររេ់ហុ វនេុ ិន
រុ ិច្ជាសប្ច្ើននាក់ និងបានរសេតញសោក ញឹក រុ នដ្ និងសមៃឹកនា ាំសយធាហុ នេុ
វ
ិ
ិនរុ ិច្ ង្ៃលសៅម្ពនជីវត្

ជាសប្ច្ននាក់
សទ្ៀត្ឱ្យរត្់សភៀេខ្លួនសៅប្ពាំង្ៃនដល សធវជាទ្័
ពដប្ពត្េូ ប្រឆ្ ាំង (សោកហុ ន ង្េន) អេ់រយៈសពល
ើ
ើ
ជាងមួ យឆ្ន ាំ។ រៃឋប្រគរដលង៥-៦ កកេោ ក៏បានរសេតញមស្រនតីហវុនេុ ិនរុ ច្
ិ និងរូ ប្រង្ជងនសយបាយជាសប្ច្ន
ើ

78

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា (RGC) អន៊ុរកឹតយលលែ 22 អាែរៈថ្ងៃទី 9 សែឧែភាឆ្នាំ 1994 រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា )RGC) អន៊ុរកឹតយលលែ 156 អនរក។ បកថ្ងៃ

ទី 31 សែមីនាឆ្នាំ 2014។
79

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា
៊ុ (RGC) រពោះរាជរកម chs/រកម 1197/05 ថ្ងៃទី 6 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 1997។

80

PGC, រកឹតយ, 2 កកកដ្ឋ 1993។

81

PGC, រកឹតយ, 5 កកកដ្ឋ 1993; KOC "បញ្ាីមន្តនរីជាន់ែពែ់។ "
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សទ្ៀត្ង្ៃលប្រឆ្ ាំងនឹងរេរកសប្រជាជនកមពុជាឲ្យនិរសទ្េខ្លួនសច្ញសប្ៅប្រសទ្េ។ ទ ាំងអេ់សនោះ បានសធវើឲ្យ
ម្ពនការផ្ដលេ់រូ រនូ
ត វត្ុ លយភាពអាំណាច្សៅកនុងជួ ររៃឋបាលេុ ីវល
ត ខ្ សៃើមបរាំ
ិ និងកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ី សពញច្ិត្ត

សោក ហុ ន ង្េន និងរេរកសប្រជាជនកមពុជា សោយោក់ពួកសរឱ្យសរៀរច្ាំការសបាោះសឆ្នត្ជាត្ិ ង្ៃលោមន

សេរ ី និងោមនយុ ត្ធម៌
សៅកនុងង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ១៩៩៨ ង្ៃលពួ កសរបានអោះអាងថា សៃម
ើ បទត
ិត
ី ួ លរេរកសហុ វនេុ ិន
រុ ិច្ និងរេរកសេមរងសុង្ៃលកាំ
ពុងសលច្សធាល។
ី

សៅដលងទ្ី ៣០ ង្ខ្វច្ឆ
ន ាំ ១៩៩៨ សោក ហុ ន ង្េន បានកាលយជានាយករៃឋមស្រនតីង្ត្ម្ពនក់ឯង។ សៅសពលសនាោះ
ិ កាឆ្
ិ
សោក ហុ ន ង្េន បានកាំចាត្់សចាលមស្រនតីហុ វនេុ ិនរុ ច្សច្ញអេ់
ទ ាំងប្េុងពីអាំណាច្រេៈរញ្ជ
ជ ការ
ិ

សទោះរីជា មស្រនតីហុ នេុ
វ
ិនរុ ិច្មួ យច្ាំនួនត្ូ ច្កាន់ត្ង្ាំ េងពិធីការសៅម្ពនសៅសឡើយកតី។ ច្ាំេុច្សនោះ ប្ត្ូវបានសរ

សមលសឃ
ើ
ើ ញកនុងរងវង់សយធាររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជាថា ជាការរញ្ច រ់នូវេម័យកាលដន "ការសច្ញរទ្
រញ្ជ
ោេ់" និងក៏ជាការចារ់សទតើមេម័យកាលដនការធានាឱ្យម្ពន “េមត្ែកិច្ចៃក
ជ មនច្ាេ់
ឹ នា ាំង្ត្ម្ពនក់សៅទ្ូ
ិ
ទ ាំងប្រសទ្េ” ។82 សៅង្ខ្កុ មៈា ឆ្ន ាំ១៩៩៩ សោក ហុ ន ង្េន បានចារ់សទតម
ិ សហើយ
ើ សរៀរច្ាំរច្នាេមព័នសធ ឡើងវញ
បានផ្ដលេ់រូ ររញ្ជ
ត
ជ ការសយធារង្នែមសទ្ៀត្។ ប្កេួ ងការពារជាត្ិ សៅង្ត្ចាត្់តា ាំងឲ្យ "ៃឹកនា ាំ និងប្ររ់ប្រងសលើ
វេ័
ជ ការសោយផ្ដាល់ " សលើអងគភាពសយធា ឬសាែនរ័ន
ិ យការពារជាត្ិ” រ៉ៃុង្នតសៅង្ត្ោមនអាំណាច្ "ៃឹកនា ាំរញ្ជ

ាំ
ង្ៃលរញ្ជ
វបានទតល់អណា
ច្ ឱ្យរាំសពញការងារសប្រើរុ រល
ជ អងគភាពទ ាំងសនោះ។ ប្កេួ ងការពារជាត្ិ ក៏មនប្ត្ូ
គ ិក
ិ
83
េាំខាន់ៗសឡើយ ៃូ ច្ជាការប្រមូ ល និងវភារព័
ត្៌ម្ពនជាសៃម
ិ
ើ ។

ទាុយសៅវញ
ជ ផ្ដាល់ សលើកងសយធពលសខ្មរភូ មិនា ប្ត្ូវបានោក់ឱ្យេែិត្សៅសប្កាមរញ្ជ
ជ ការ
ិ ការៃឹកនា ាំរញ្ជ
កាំពូលង្ត្មួ យ ង្ៃលបានរសងេើត្សឡើងលមី សោយប្ច្បាច្់រញ្ចូ លអរគសេនាធការកាំ
ពូលពីមុ ន ច្ូ លសៅកនុង
ិ

រញ្ជ
ើត្ជាអងគការចាត្់តា ាំងង្ត្មួយ ៃក
ជ ការកាំពូលង្ៃលម្ពនពីមុ ន សៃម
ជ ការកាំពូល
ើ បរសងេ
ឹ នា ាំសោយសមរញ្ជ
ី

ររេ់កងសយធពលសខ្មរភូ មនា
ជ ការកាំពូល សមរញ្ជ
ជ ការរងកាំពូល សមរញ្ជ
ជ ការ និងសម
ិ ។ ជារួម ទ ាំងសមរញ្ជ
រញ្ជ
ជ ការរងមួ យច្ាំនួនដនអរគសមរញ្ជ
ជ ការច្ប្មុោះ ង្ៃលប្ត្ូវបានោក់ស្មោះលមី ប្ត្ូវបានសរង្ត្ងតា ាំងជាកាល

ៃឹកនា ាំរញ្ជ
ជ សលើរញ្ជ
ជ ការកងទ្័ព រញ្ជ
ជ កងសជើងទ្ឹក កងទ្័ពអាកាេ កងពលធាំ និងកងពលត្ូ ច្អនតររមន៍ដន

82

ែ៊ុវតថ,ិ លគាលនលយាបាយឈ្នោះឈ្នោះ-, ទាំព័រ 267-268

83

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា
៊ុ )RGC), អន៊ុរកឹតយលលែ 37 អនរក, 16 សែក៊ុមាៈ 1999។
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កងសយធពលសខ្មរភូ មិនា និងការយល័
យអរគសេនាធិការជាន់ខ្េ
ព ់ ជាសប្ច្ើន រួមទ ាំងនាយកោឋនប្សាវប្ជាវ
ិ

និងសេុ ើរការេ៍។84 អងគភាពកងសយធពលសខ្មរភូ មិនាមួយច្ាំនួន ប្ត្ូវបានប្រមូ លទាុសាំ ៅជាប្កុមលមី សហើយកង

85
ឯភាពសទសងសទ្ៀត្ ប្ត្ូវបានសរៀរច្ាំ និងចាត្់តា ាំងសឡើងវញ។
សៅកនុងការសរៀរច្ាំសនោះ រញ្ជ
ជ ការកងទ្័ពប្ត្ូវបាន
ិ

ាំ
ទតល់អណា
ច្កប្មត្មធយមខ្ល
ោះ សលើសយធភូ មិភារ និងកងពលត្ូ ច្អនតររមន៍ ង្ៃលម្ពនមូ លោឋនសៅតាមសខ្ត្ត
ិ
ជាសប្ច្ើន សោយមិនបានភាជរ់ជាមួ យកងពលណាមួ យររេ់កងសយធពលសខ្មរភូ មិនាសទ្។86 សទោះជាយ៉ៃង
ណាក៏សោយ អរគសេនាធការច្ប្មុ
ោះ ប្ត្ូវបានសររសងេើត្សឡើងសោយម្ពនអាំណាច្សប្ច្ើនជាងអរគសេនាធិការ
ិ

កាំពូលពីមុ នសៅសទ្ៀត្ និងសប្ច្នជាងអងគ
ភាពរញ្ជ
ជ ការៃដទ្សទ្ៀត្ទ ាំងអេ់។ សោក ហុ ន ង្េនបានេងេត្់ធន
ង ់
ើ
ាំងប្េុង" ររេ់ កងកម្ពល ាំងប្រោរ់
ថា សេនាធការច្ប្មុ
ោះសនោះប្ត្ូវបានរសងេើត្សឡើង សៃម
វ "ភកាភាពទ
ើ បធានានូ
ិ
ី
ី
អាវុធច្ាំសពាោះ "រុ ពវសហត្ុ ជាត្"ិ កនុងការ "រកានិងពប្ងឹង..េែិរភាព េនតិេុ ខ្និងេណា
ត រ់ធានរ់េងគម"។87

៉ៃ ន ប្ត្ូវបានង្ត្ងតា ាំងជា
ច្ាំសពាោះមូ លសហត្ុ នសយបាយង្ទាកុ ងរេរកសប្រជាជនកមព
ន
ិ សោក ង្ក រមយ
ឹ
ុ ជាវញ
សមរញ្ជ
រុោះលមី និង
ជ ការកាំពូលលមី ខ្េៈសោករ៉ៃុល សាសរឿន ប្ត្ូវបានង្ត្ងតា ាំងជាសមរញ្ជ
ជ ការអរគសេនាធការច្ាំ
ិ
ជាសមរញ្ជ
ជ ការរងកាំពូល។ 88 ច្ាំេុច្សនោះរញ្ជ
ជ ក់បានថា សៅសពលអវត្តម្ពនសោក ង្ក រឹមយ៉ៃន សនាោះសោក
រ៉ៃុល សាសរឿននឹងទ្ទ្ួលត្ួ នាទ្ីដនអរគសមរញ្ជ
ជ ការកាំពូល ប្ពមជាមួ យនឹងត្ាំង្េងជាសមរញ្ជ
ជ ការនាយសេនា
ាំ េ់ និងមនបានច្ូ
៉ៃ ន ង្ៃលបានជទ
ធការច្ប្មុ
ោះ។ 89 សោកង្ក រមយ
លរួមកនុងការសធវើរៃឋប្រគរឆ្ន ាំ១៩៩៧
ិ
ឹ
ិ

សនាោះ ប្ត្ូវបានសរនិយយថា ខ្វោះអាំណាច្រញ្ជ
ជ សោក រ៉ៃុល សាសរឿន ង្ៃលជាអនករញ្ជ
ជ កងកម្ពល ាំងសយធាេាំ

ខាន់ៗ ច្ូ លរួមកនុងរៃឋប្រគរ។ សៅកនុងការអនុ វត្តជាក់ង្េតង អាំណាច្រញ្ជ
ជ កងសយធពលសខ្មរភូ មនា
ិ េែិត្សៅ

ជាមួ យសោក រ៉ៃុល សាសរឿន សោករន់ រឹម ង្ៃលជាមនុ េសង្ៃលសោក ហុ ន ង្េន សជឿទ្ុកច្ិត្តយូរអង្ងវងមក
ាំ ន់សៅកនុងរៃឋប្រគរ ១៩៩៧ ប្ពមទ ាំងសមរញ្ជ
សហើយ និងជាអនកបានច្ូ លរួមៃ៏េខា
យ
ជ ការសយធភូ មភារមួ
ិ

ច្ាំនួនសទ្ៀត្។ ពួ កសរទ ាំងអេ់ សនោះ បានធានាៃល់ ការរនតត្ង្ាំ េងររេ់សោក ហុ ន ង្េន ជានាយករៃឋមស្រនតី។
84
85
86

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា
៊ុ (RGC), រពោះរាជរកឹតយលលែ នែ/រល /0199/21 ថ្ងៃទី 24 សែក៊ុមាៈឆ្នាំ 1999។
ែ៊ុវតថិ Sowath, លគាលនលយាបាយឈ្នោះ ឈ្នោះ - ទាំព័រ 269-270។

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា (RGC), រកែួងក្លរពារជាតិ “ងតផ្តាល់ែាួនរបែ់មន្តនរីជាន់ែពែ់កងលយាធ្ពលលែមរភូមិនា ឆ្នាំ2002” ។ សាថនទូតអាលមរិករបចាាំ

កមព៊ុជាឆ្នាំ “កងលយាធ្ពលលែមរភូមិនា ឆ្នាំ2003”។
87
88
89

គែបកសរបជាជនកមពជា,
របវតរិសាស្រែរថ្នក្លរតែូលនោះ, ទាំព័រ 182-185 ។
៊ុ

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា (RGC) រពោះរាជរកឹតយលលែនែ / រតូវ /0199/22 ថ្ងៃទី 24 សែក៊ុមាោះ ឆ្នាំ1999។

KOC, ក្លរពាររាជាណាចរកកមព៊ុជា 2000 ៖ ែនរិែ៊ុែនិងក្លរអភិវឌ្ឍន៍ ភនាំលពញ៖ ឆ្នាំ 2000) ទាំព័រ 462 ។
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សៅដលងទ្ី៩ ង្ខ្វច្ឆ
ជ ការរងដនកង
ិ ិកាឆ្ន ាំ ១៩៩៩ សោក ហុ ន ង្េន បានង្ត្ងតា ាំងសោក រន់ រីម ជាសមរញ្ជ
90
៉ៃ ន ប្ត្ូវបានៃកសច្ញពីសម
សយធពលសខ្មរភូ មនា
ិ ។ សៅដលងទ្ី២២ ង្ខ្មករ ឆ្ន ាំ២០០៩ សោក ង្ក រមយ
ឹ

ាំ ួ េសោយរ៉ៃុល សាសរឿន។ សោក រន់ រមប្ត្ូ
រញ្ជ
វ
ជ ការកាំពូលដនកងសយធពលសខ្មរភូ មនា
ិ សហើយប្ត្ូវបានជន
ី
បានង្ត្ងតា ាំងជានាយអរសគ េនាធិការច្ប្មុោះ។ សមរញ្ជ
ជ ការរងជាន់ខ្េ
ព ់រង្នែម និងលមីមួយច្ាំនួនប្ត្ូវបាន

ាំ ន់
ង្ត្ងតា ាំង រួមទ ាំងសោក ហុី ង រុ ន សហៀង និងសោក សៅ េុ ខា ង្ៃលទ ាំងពីរនាក់សនោះរឺជាអនកសៃើរត្ួ េខា
សៅកនុងការសធវើរៃឋប្រគរ។91

កងសយធពលសខ្មរភូមន
ច
ន
ិ ា (RCAF) រច្ុ របន
កងសយធពលសខ្មរភូ មនា
ិ េពវដលងសនោះ ម្ពនេម្ពេភាពកងទ្័ពសជើងសោក សជើងទ្ឹក និងសជើងអាកាេ។ ការ

េិកាមួ យពិនិត្យសមលយុ
ទ្សា
បានកត្់េម្ពគល់ សឃើញថា ការ
ធ ស្រេាការពារជាត្ឆ្
ើ
ិ ន ាំ ២០១៣ ររេ់រោឋភបាល
ិ

ង្កេប្មួលរច្នាេមព័នដធ នរច្នាេមព័នរ
ធ ញ្ជ
ជ ការកាំពូលររេ់ខ្ួ នសៅឆ្
ល
ន ាំ ១៩៩៩ បានរនសល់ ទ្ុកនូ វ “ការប្ត្ួត្េុ ី
ោនសលើត្ួ នាទ្ី ការទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវ និងការចាត្់តា ាំងការងារ” និងកងវោះនិយមន័យទក់ទ្ងនឹងរទ្រញ្ជ
ជ សច្ញ

េមរភូ មិ។92 សទោះជាយ៉ៃងណា ចារ់តា ាំងពីឆ្ន ាំ ២០១២មក ប្រព័នទ
ធ សពវទាយព័ត្៌ម្ពនង្ៃលប្ររ់ប្រង និងេនិទ្ធ
ជាមួ យរេរកសប្រជាជនកមពុជា បានសច្ញទាយអត្ែរទ្េិកាពិនិត្យសមលសឡ
យេតីពីរច្នាេមព័នធ
ិ
ើ
ើងវញមួ
សយធា ង្ៃលបានរងាាញថា សៅកនុងអរគសេនាធការកាំ
ពូល/អរគសេនាធិការច្ប្មុោះ នាយសេនាធការសោក
ិ
ិ
រន់ រម
ជ សលើកងសយធពលសខ្មរភូ មនា
ធ សពវទាយ
ី ជាអនកម្ពនអាំណាច្រញ្ជ
ិ សលើេលុ រសលើសរឯង។ ប្រព័នទ

ទ ាំងអេ់សនាោះ រញ្ជ
ជ ក់ថា សមរញ្ជ
ជ ការកាំពូលសោក រ៉ៃុល សាសរឿន និងសមរញ្ជ
ជ ការកងទ្័ពសជើងសោកសោក

ម្ពេ េុ ភា ម្ពនអាំណាច្ត្ច្ត្ួ
ច្ សហើយថា រៃឋមស្រនតីការពារជាត្ិសោក សទ្ៀ បាញ់ វញម្ពនអាំ
ណាច្រនតិរនាួច្
ិ
ិ
ឬោមនអាំណាច្រញ្ជ
ជ ផ្ដាល់ ង្ត្មតង។93

90
91
92
93

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា (RGC) រពោះរាជរកឹតយលលែនែ / រតក /1199/192 ថ្ងៃទី 9 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 1999។
រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា
៊ុ (RGC), រាជរកឹតយលលែ នែរ/កត /010/061 ថ្ងៃទី 22 សែមករាឆ្នាំ 2009។

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា (RGC), ក្លរពិនិតយយ៊ុទធសាស្រែរក្លរពារជាតិឆ្នាំ 2013 (ភនាំលពញ ថ្ងៃទី 4 សែធ្នូ ឆ្នាំ 2012) ទាំព័រទី 12 ។

របព័នធនសពវនោយសដ្លរតូវបានរតួតពិនិតយ រួមបញ្ូច លរបព័នធអនឡាញដ្ូចជា ទូរទែសន៍បាយ័ន, នគរវតរ, រែមីកមពជា
៊ុ (CEN), លដ្ើមអាំពិល (DAP), លក្លោះ

ែនរិភាព និងលន្តហវែញូលអសា (ភាសាសែមរ)
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ការវភារសល
រេរកសប្រជាជន
ិ
ើមុ ខ្ត្ាំង្េងនានាររេ់ េម្ពជិកភាពដនរេៈកម្ពមធិការមជឈមរកសររេ់
ិ
កមពុជា ង្ៃលបានពប្ងីកសោយេម្ពជវសាមញ្ា
រេរកស កនុងង្ខ្មករ-កុ មៈា ឆ្ន ាំ ២០១៥ បានរងាាញថា
ិ

រង្នែមពីសលើការម្ពនកងរជអាវុធហត្ែ កងទ្័ពសជង
ើ សោក និងកងទ្័ពអាកាេ ក៏ម្ពនកងសយធពលសខ្មរ

ភូ មិនា ង្ៃលម្ពនអងគភាពកងទ្័ពសជើងសោក ម្ពនជាអាទ្ិ៍ កងពលធាំអនតររមន៍សលខ្ ២ កងពលធាំអនតររមន៍
សលខ្ ៣ ប្កុមអងគរកសររេ់នាយករៃឋមស្រនតី (ង្ៃលសរសាគល់ ជាទលូវការថាជាទ្ីរញ្ជ
ជ ការអងគរកស) កងពលត្ូ ច្

អនតររមន៍សលខ្៧០ កងពលត្ូ ច្អនតររមន៍សលខ្៩១១ កងពលត្ូ ច្អនតររមន៍ទ្ី១ កងពលត្ូ ច្អនតររមន៍
សលខ្១១ កងពលត្ូ ច្អនតររមន៍ទ្ី ១៤ កងវរសេនាត្ូ ច្សយធាភូ មភារព
ិ
ិ សេេសលខ្៣ និង ៤ កងវរសេនា
ធាំសយធាភូ មភារសលខ្
៤២ និងកងកម្ពល ាំងប្រត្រត្ត
ការេ
២ សលខ្ ២១ និង
ិ
ិ
ិ
ឹករង កងពលធាំសយធាភូ មភារ
ិ

កងកម្ពល ាំងប្រត្ិរត្តិការេឹករង និងកងកម្ពល ាំងភូមិភារប្រត្ិរត្តិការេឹករងទ្ី៣ កងពលត្ូ ច្សលខ្៤១ និង៤២

ដនយុ ទ្ភ
ធ ូ មភារទ្
ធ ូ មភារ
ិ
ី៤ និងកងកម្ពល ាំងប្រត្ិរត្តិការេឹករង និងកងពលត្ូ ច្សលខ្៥១ ៥២ និង៥៣ដនយុ ទ្ភ
ិ
ទ្ី៥ និងកងកម្ពល ាំងប្រត្រត្ត
ការេ
ិ
ិ
ឹករង។ សហើយសៅង្ខ្េីគឆ្ន ាំ ២០១៧ កងពលត្ូ ច្អនតររមន៍សលខ្១២៨
ាំ ួ យឲ្យសយធភូ មភារ១
ជន
ក៏ប្ត្ូវបានសររសងេើត្សឡើង ោក់រញ្ចូ លកនុងកងវរសេនាធាំសលខ្៤២។94
ិ

ការសរៀរច្ាំសៅកនុងវេ័
ជ ការកាំពូល ជាទលូវ
ិ យការពារសយធា ៃូ ច្ង្ៃលសោក រ៉ៃុល សាសរឿន បានពេ៌នាថា រញ្ជ
ការរជា
ឺ “សាែរ័នកាំពូលសៅកនុងឋានានុ ប្កមដនកងសយធពលសខ្មរភូ មនា
ិ ” និង “ជាមូ លោឋនេប្ម្ពរ់េប្មរ

េប្មួលរវងអរគសេនាធការ
និងប្កេួ ងការពារជាត្ិ” ក៏រុ ង្៉ៃ នត “រញ្ជ
ជ ការដនកងទ្័ពទ ាំងមូល” សៅង្ត្ជា “ការ
ិ

95
ាំ ួ យការឲ្យសោក សទ្ៀ បាញ់ ក៏បានពនយល់ ទងង្ៃរថា
ទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវររេ់អរគសេនាធការ។”
នាយទគនជន
ិ

ខ្េៈ ង្ៃលអរគសេនាធិការេែិត្សប្កាមរងាគរ់ររេ់ប្កេួ ងការពារជាត្ិ រ៉ៃុង្នតអរគសេនាធិការឯករជពីប្ក

េួ ង។ ៃូ ច្ោនសនោះង្ៃរ សទោះរជាអរគ
សេនាធិការេែិត្សៅ “សប្កាមរងាគរ់” រញ្ជ
ជ ការកាំពូលក៏សោយ ក៏វសៅង្ត្
ី
ាំ
កាតរ់អណា
ច្ “រញ្ជ
និងជា
ជ និងប្ររ់ប្រងកងកម្ពល ាំងទ្័ពទ ាំងអេ់” រួមទ ាំងកងទ្័ពកនុងសយធភូ មភារ
ិ
94

ែលមរចលតលជាហ៊ុនសែនកាំព៊ុងលធ្វើដ្ាំលែើរលៅែួរែ៊ុែកងទ័ពលៅលយាធ្ភូមិភាគទី១ លែតរែាឹងសរតង លដ្ើមបីលដ្ឋោះស្សាយក្លរលាំបាករបែ់កងកម្ងាាំងរបដ្ឋប់

អាវ៊ុធ្ ថ្ងៃទី16 សែែីហាឆ្នាំ 2017 http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/62887-2017-08-16-01-38-39.html (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី 16
សែែីហាឆ្នាំ 2017 )។
95

"របលទែកមព៊ុជា ៖ គែបកសពរងីកក្លររតួតរតាលលើកងកម្ងាាំងែនរិែ៊ុែ លចញនោយលៅថ្ងៃទី "4 សែក៊ុមាៈឆ្នាំ 2015 "https://www.hrw.org/news/2015/

02/04/cambodia-party-extends-control-security - កម្ងាាំង ប៉ា៊ុលសាលរឿនយ៊ុទធសាស្រែរ DFID របែ់ែលមរចលតលជា ហ៊ុន សែន ភនាំលពញ) ៖ លបាោះព៊ុមព 4 ឆ្នាំ
2014) ទាំព័រ 32 ។
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រច្នាេមព័នធ ង្ៃលទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវសោយផ្ដាល់ េប្ម្ពរ់ “កិច្ចេហការជាមួ យកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្ [ៃដទ្សទ្ៀត្]
សៃើមបការពារន
ត រ់ធានរ់េងគម ” ។96
ិ ងរកាេណា
ី

ាំ
់អាវុធ
ការប្ត្ួត្ប្តារង្នម
ែ ររេ់រេរកសប្រជាជនកមុ ជាសល
ព
ើ កងកម្ពលងប្រោរ
សទោះរជាសោក
ហុ ន ង្េន បានច្ុ ោះហត្ែសលខាសលើកច្ច
ី
ិ ប្ពមសប្ពៀងេនតិភាពបា៉ៃរេកន
ី
ុ ងនាមរេរកសប្រជាជន
កមពុជា សហើយសទោះជាបានសរតជាារញ្ច រ់ការប្ររ់ប្រងររេ់រកសសលើកងកម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុ ធ និងសាែរ័នរៃឋៃដទ្
់សចាលការប្ត្ួត្ប្តាសលើសយធាសឡើយ (ឬនររបាល
ក៏សោយ ក៏រេរកសប្រជាជនកមពុជាមនង្ៃលសបាោះរង
ិ

ត្ុ ោការ ឬមស្រនតីរៃឋៃដទ្សទ្ៀត្សឡើយ)។ មស្រនតីសយធាជាន់ខ្េ
ព ់កាលយជាេម្ពជិករេៈកម្ពមធិការអច្ិដស្រនតយ៍ និង

ាំ
ជារេៈកម្ពមធិការមជឈមរកសដនរេរកសប្រជាជនកមព
ិ
ុ ជា និងច្ូ លរួមកនុងកិច្ចប្រជុ ររេ់រេរកស។ ការអនុ
វត្តង្ររសនោះ បានកាលយសៅជាការសរកច្ាំ
ហ និងទលូវការសៅកនុងរ៉ៃុនាមនឆ្ន ាំច្ុងសប្កាយសនោះ។
ើ

សៅដទាកុ ងរេរកសប្រជាជនកមព
ន
ុ ជា សៅង្ត្រនតោក់អាទ្ិភាពខ្ពេ់សលើការពប្ងីកច្ាំនួនមស្រនតី និងទគនសៅ
កនុងកងកម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធ សោយមិនរញ្ចូ លទគន ឬមស្រនតីណាមកពីរេរកសៃដទ្សទ្ៀត្សទ្ រ៉ៃុង្នតសរើ

េម្ពជិកមកពីរកសសទសងៗ ង្ៃលបានច្ុ ោះច្ូ លជាមួ យរេរកសប្រជាជនកមពុជា សទ្ើរអនុ ញ្ជាត្។97 មស្រនតីជាន់

ខ្ពេ់ដនកងសយធពលសខ្មរភូ មនា
ោះរន់ រម
ិ ៃូ ច្ជាសមអរគសេនាធការច្ប្មុ
ិ
ឹ បានច្ូ លរួមជាសាធារេៈជាអនក

ៃក
លោឋនរកស ចារ់តា ាំងពីរេរកសប្រជាជន
ឹ នា ាំប្កុមការងារររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជា សៃម
ើ បកសាងមូ
ី
កមពុជា បានររជ័យសៅកនុងការសបាោះសឆ្នត្ឆ្ន ាំ ២០១៣។98 ការងារសនោះប្ត្ូវបានពប្ងីក រនាារ់ពីេម្ពជរេ

៉ៃ ងច្ាំហ រួម
រកសប្រជាជនកមពុជា ពីង្ខ្មករៃល់ ង្ខ្កុ មៈា ឆ្ន ាំ២០១៥ សៃើមបអនុ
ត
ី វត្តន៍ការផ្ដលេ់រូ រនសយបាយយ

ម្ពនការសលើកកមពេ់ការៃឹកនា ាំរេរកសប្រជាជនកមុ ជាររេ់
សោក ហុ ន ង្េន និងច្ាំសណាមទគនកនុងការ
ព
ប្រមូ លទតុសាំ រៀរច្ាំកងទ្័ព។99

96

ែ៊ុវតថ,ិ លគាលនលយាបាយឈ្នោះឈ្នោះ, ទាំព័រ 55-56។

97

គែបកសរបជាជនកមពជា,
របវតរិសាស្រែរថ្នក្លរតែូ , ទាំព័រ 289។
៊ុ

98

"នាយឧតរមលែនីយ៍គន់គីម អលញ្ាើញជាអធ្ិបតីកន៊ុងពិធ្ីនសពវនោយសារាចរលលើកទី ៣៨ ថ្នគែៈកម្ងមធ្ិក្លរកណា
រ លរបែ់គែបកសរបជាជនកមព៊ុជា។ "

ថ្ងៃទី 6 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 2015, http://beta.nokorwatnews.com/?p=31306#sthash.ePX98Ga3.dpuf (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី 26 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 2015) ។
99

"លោក អ៊ុងែាំខាន់ ច៊ុោះលៅសារប់ែកមមភាពនិងរបាយក្លរែ៍ លទធនលរបែ់មន្តនរីបកសលៅកន៊ុងស្ែុកដ្ងទង់ (ថ្ងៃទី20 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 2015)” http: //
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ការរងាាញអាំណាច្រញ្ជ
ជ ខ្ពេ់ទុត្សលខ្ររេ់សោក ហុ ន ង្េន សលើកងសយធពលសខ្មរភូ មិនា បានសធវើសឡើង

ាំ ន ក់ៃឹកនា ាំកងទ្័ព ង្ៃលសោកបានសកាោះប្រជុ សាំ ៅដលងទ្ី ២៣ ង្ខ្កកេោឆ្ន ាំ ២០១៥ សៅទ្ី
សៅកនុងសពលប្រមូ លទតុថា
សានក់ការផ្ដាល់ ខ្ួ នររេ់
សោក សៅទ្ួលប្កសាាំងកនុងសខ្ត្តកណា
ល
ត ល ង្ៃលម្ពនមស្រនតីកងទ្័ពជាន់ខ្េ
ព ់ កងរជ
អាវុធហត្ែ កងទ្័ពសជើងទ្ឹក កងទ្័ពអាកាេ និងមស្រនតីរ៉ៃូលិេ ពីប្ររ់ទ្ិេទ្ីកនុងប្រសទ្េកមពុជាមកច្ូ លរួម។
សយងតាមប្រព័នទ
ធ សពវទាយង្ៃលជិត្េនិទ្ធនឹងរេរកសប្រជាជនកមពុជា ពួ កសរទ ាំងអេ់ជាថានក់ៃឹកនា ាំ

100
ត្ាំណាងឱ្យកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
កនុងឱ្កាេសនោះ សោក ហុ ន
ា ខ្ច្ាំនួន ១៨០,០០០ នាក់ (មួ យង្េនប្បា ាំរមុ
ី ន)។
ឺ

ង្េន បានកាំេត្់និយមន័យ៦ច្ាំេុច្ដន"ភារកច្ច
ន ការពារ
ិ ររេ់កងកម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធ" កនុងសនាោះរួមទ ាំងង្ទក
ជាត្ិ និងង្ទនកេនតិេុ ខ្នសយបាយកនុងដទាប្រសទ្េ។ ទក់ទ្ិននឹងង្ទនកេនតិេុ ខ្នសយបាយកនុងដទាប្រសទ្េ

សោក ហុ ន ង្េន បានសច្ញ “រទ្រញ្ជ
ជ ោច្់ខាត្” ថា កងកម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធប្ត្ូវង្ត្ "ធានាថានឹងោមនរៃិវត្ត

៉ៃ ខាងសកត្។
ពេ៌" សៅកនុងប្រសទ្េកមពុជាសទ្ ង្ៃលសោកេាំសៅច្លនានានាប្រឆ្ ាំងរោឋភបាលសៅអ
រឺ ុរ
សោក
ិ
ើ
រញ្ជ
ជ ក់ថា កងទ្័ពប្ត្ូវង្ត្ "កាំចាត្់សចាលេកមមភាពទ ាំងឡយណារងសេ ឡើងសោយប្កុមណាមួ យ ឬរកសណា

មួ យ ”ង្ៃលប្ត្ូវបានចាត្់ថា “ខ្ុេច្ារ់”។101 សារព័ត្៌ម្ពនេនិទ្ធនឹងរេរកសប្រជាជនកមពុជា បានរយការេ៍
ថា អវីង្ៃលសោក ហុ ន ង្េន និយយអាំពី "រៃិវត្តពេ៌" សនាោះ រឺជាការអោះអាងថា រេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ
102
ាំ ួ យ សៃើមបទា
(CNRP) ម្ពនរាំសរងញុោះញង់ឲ្យម្ពនការត្វ៉ៃ ៃ៏ធម
ី ួ លរ ាំលាំោត្់។

រៃឋមស្រនតីការពារជាត្ិសោក សទ្ៀ បាញ់ បាននិយយរនារតាមរញ្ជ
ជ ររេ់សោក ហុ ន ង្េន សៅកាន់សម

រញ្ជ
ជ ការកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្សៅកនុងេុ នរា កថាសប្កាយមកសៅដលងទ្ី២៨ ង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ២០១៥ សោយរង្នែមថា
ង្ទនការសធវើរៃិវត្តពេ៌ររេ់រេរកសប្រឆ្ ាំងកនង
ល មក បានសធវើឱ្យោត្់ “ខ្ឹងយ៉ៃងខាល ាំង” សហើយថាឥឡូវសនោះ
103
វចា ាំបាច្់សៃើមប ី "ប្ររ់ប្រងលទ្ធិប្រជាធរសត្យយ
"សៅកនុងប្រសទ្េកមពុជា សៃើមបរងា
ិ
ិ
ី េ រភាពអនាធរសត្យយ។

www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/95545-2015-07-20-07-17-29.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 20 សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ 2015)។
100

វិភាគ ៖" ប៊ុរែខាាាំងលតលជាហ៊ុនសែន លលើកយកយ៊ុទធសាស្រែររបឆ្ាំងបដ្ិវតរពែ៌និងរកោភាពែៃប់សាៃត់ (ថ្ងៃទី 23 កកកដ្ឋ 2015,)” http: //www.dap-

news.org) ។ .com / 2011-06-14-02-39-55 / 95757-2015-07-23-07-58-54.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 23 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 2015)
101

ែលមរចហ៊ុនសែន ថ្ងៃលៅរ៍ទី) "ភារកិចចកងកម្ងាាំងរបដ្ឋប់អាវ៊ុធ្"23 កកកដ្ឋឆ្នាំ 2015)

102

វិភាគ" :ប៊ុរែខាាាំងលតលជាហ៊ុនសែន លលើកយកយ៊ុទធសាស្រែររបឆ្ាំងបដ្ិវតរពែ៌និងរកោភាពែៃប់សាៃត់ ថ្ងៃទី) "23 កកកដ្ឋ 2015, http: //www.dap-

news.org) ។ .com / 2011-06-14-02-39-55 / 95757-2015-07-23-07-58-54.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 23 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 2015)
103

"លទៀបាញ់រឮ
ាំ កលពលលវោម៊ុនក្លររពមលរពៀងនលយាបាយ។ " កមពជាលឌ្លី
ថ្ងៃទី 29 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ២០១៤ ) https://www.cambodiadaily.com/news/tea៊ុ
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សៅដលងទ្ី២៩ ង្ខ្កកេោ សោក ជា ោរ៉ៃ សមរញ្ជ
ជ ការរងជាន់ខ្េ
ព ់ដនកងសយធពលសខ្មរភូ មិនា បានង្លលងសៅ

ាំ ស្រនតីសយធា និងនររបាលថា ពួ កសរប្ត្ូវង្ត្ការពាររេរកសប្រជាជនកមពជា ប្រឆ្ ាំងនឹងរេ
កាន់កិច្ចប្រជុ ម
ុ
ាំ
រកសេសស្រងាគោះជាត្ិ និងរកាទ្ុកសោក ហុ ន ង្េនឱ្យសៅកាន់អណា
ច្ ពីសប្ពាោះ "កងទ្័ពជាររេ់រេរកស

ប្រជាជនកមពុជា" សហើយសោក ហុ ន ង្េន រឺជាអនក "ច្ញ្ច
រេ
ត ល ៃក
ជ " រេ
ឹ នា ាំ និងរញ្ជ
ិ ឹ មរបាច្់
ី
ុ ត ោះរណា

រកសប្រជាជនកមពុជា។104 សមរញ្ជ
ជ ការកងរជអាវុធហត្ែ សោកសៅ េុ ខា រឺេែិត្កនុងច្ាំសណាមសមរញ្ជ
ជ ការរង
មួ យរូរដនកងសយធពលសខ្មរភូ មិនា ង្ៃលបានច្ូ លរួមកនុងរទ្រងាាញររេ់សោក ជា ោរ៉ៃ ។105

រនាារ់ពីេុ នរា កថាដលងទ្ី ២៣ ង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ២០១៥ ររេ់សោក ហុ ន ង្េនមក ពួ កសមរញ្ជ
ជ ការកាំពូលៗដនកង

សយធពលសខ្មរភូ មិនា និងសមរញ្ជ
ជ ការកងរអាវុធហត្ែកមពុជា បានរងាាញភាពលាំសអៀងនសយបាយររេ់ពួក
សរយ៉ៃងេង្មាងខ្ពេ់ៃល់ កប្មិត្មួ យង្ៃលមិនធាលរ់ម្ពន សោយបានច្ុ ោះទសពវទាយជាសាធារេៈយ៉ៃងទ្ូលាំ

ទ្ូោយសៅកនុងប្រព័នទ
ធ សពវទាយររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជាសទ្ៀត្ទង។ ច្ាំសណាមអនកសលច្សធាលរាំទុត្កនុង
ការរងាាញឥទ្ធិពលប្ត្ួត្ប្តាររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជាសៅសលើង្ទនកសយធាសនាោះ រឺម្ពនសោក រ៉ៃុល សា
សរឿន ង្ៃលជាសមរញ្ជ
ជ ការកាំពូលដនកងសយធពលសខ្មរភូ មនា
ជ ការអរគសេនាច្ប្មុោះ
ិ សោក រុ ន រម
ី សមរញ្ជ

និងសោក សៅ េុ ខា សមរញ្ជ
ជ ការកងរជអាវុធហត្ែសលើដទាប្រសទ្េ។ ពួ កសរបានរងាាញខ្លួនសៅកនុងពិធីជរ់

សលៀងនានាសោយឈរង្ទអកសាលកេញ្ជាររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជា សៃើមបទសពវ
ទាយសោលនសយបាយ
ី

រេរកស និងប្ត្ួត្ពិនិត្យ និងជរាំ ុញការអនុ វត្តនស៍ ោលនសយបាយរកស។ ពួ កសរ និងសមរញ្ជ
ជ ការជាន់ខ្េ
ព ់ដន
កងសយធពលសខ្មរភូ មនា
រេរកសប្រជាជនកមពុជា កនុងប្ពឹត្តិ
ិ ររេ់
ិ ៃដទ្សទ្ៀត្ ក៏ម្ពនត្ួ នាទ្ីជាម្ពចេ់កមមវធ
ី
ការេ៍សាវរមន៍េម្ពជិករេរកសង្ៃលបានសប្ជើេសរេលម
ីៗ រួមទ ាំងការទ្ទ្ួលពួ កអនកច្ុ ោះច្ូ លរេរកស
ើ
ប្រជាជនកមពុជា ពីរេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិទង។106

banh-recalls-time-before-political-detente-89845/ (ចូលលមើលថ្ងៃទី29 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 2015)។ “របម៊ុែក្លរពារជាតិលបរជាារគប់រគងលទធិរបជាធ្ិបលតយយ”

ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ថ្ងៃទី 29 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 2015 http://www.phnompenhpost.com/national-defence-chief-vows-control-democracy (ចូលលមើលថ្ងៃទី 29 សែកកក
ដ្ឋឆ្នាំ 2015)
104

លោកផ្តកយម្ងែបួនជាតារា៉ា ថាកងទ័ពជាទ័ពរបែ់បកសរបជាជនកមពជា"
ថ្ងៃទី 29 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 2015, http://www.rfa.org/khmer/news/politics/Dara៊ុ

said- RCAF-belong-to-CPP-07282015235842.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 29 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 2015)
105

"លមកងលយាធ្ពលលែមរភូមិនាម្ងនក់ របក្លែថាកងទ័ពជាកមមែិទធិរបែ់គែបកសរបជាជនកមព៊ុជា" (ថ្ងៃទី 29 កកកដ្ឋ 2015, http://vodhotnews.com/

31138) (ចូលលមើលថ្ងៃទី 29 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 2015។)
106

"ប៉ា៊ុល សាលរឿន សងាងែ៊ុនារកថាែាំខាន់ៗែរីពីតថ្មាថ្នែនរិភាពដ្ល់ែកមមជនយ៊ុវជនថ្នែហព័នធយ៊ុវជនកមពជារាជធានី
ភនាំលពញ ថ្ងៃទី)"24 សែែីហាឆ្នាំ
៊ុ

2012) 2015, http: //www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/97747-2015-08-24-05-26-18.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 24 សែែីហាឆ្នាំ 2015); "ឧតរម
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អង្គការឃ្លមាំ មល
៉ៃ វច្ឆ | មិថុនា ២០១៨
ើ សិទិិធមនុសសយូមមនររត៍

កនុងអាំឡុងសពលរ៉ៃុនាមនង្ខ្រនតរនាារ់កុ ងឆ្
ន
ន ាំ២០១៥ រទ្រញ្ជ
ជ ររេ់ហុ នង្េន សៃើមបទ្រ់
ី សាេត្់ការរាំរមកាំង្ហង

ង្ៃលសរេនមត្់ថា ជារៃិវត្តពេ៌សនាោះ ប្ត្ូវបានទសពវទាយតាមរយៈង្ខ្សេងាវក់រញ្ជ
ជ សៅកាន់សយធភូ មភារ
ិ
និងអងគភាពកងទ្័ពកនុងត្ាំរន់សទសងៗ និងអងគភាពកងរជអាវុធហត្ែ រហូ ត្ៃល់ ទគនកប្មត្សខ្ត្ត
និងប្េុ
ិ
ក។107 សោក រ៉ៃុល សាសរឿន និងសមរញ្ជ
ជ ការកងរជអាវុធហត្ែៃដទ្សទ្ៀត្ ក៏បានប្បារ់ពួកសរង្ៃរថា ប្កុម

នសយបាយប្រឆ្ ាំងសោក ហុ ន ង្េន រឺជា "មនុ េសមិនសសាមោះប្ត្ង់ និងោមនេីលធម៌" ជាជនង្ៃល “ង្ត្ងង្ត្
ាំ វនាវឲ្យទតួលរ ាំលាំរជរោឋភបាល”
រសងេើត្សរឿងរ៉ៃ វ រាំដភលសរឿងរ៉ៃ វ និងសប្រប្រជាព
។108
ើ
ិ លុ ត្កន
ិ ុ ងសច្នាអាប្កក់អពា
ិ

លែនីយ៍គន់គីមអលញ្ាើញជាអធ្ិបតីសារប់ប៊ុពវកថាលលើក្លរវិវឌ្ឍន៍និងក្លររីកចលរមើនរបែ់គែបកសរបជាជន "http[://beta.nokorwatnews.com/??p=
35802#sthash.HjoUNsQH.dpuf (ចូលលមើលថ្ងៃទី 25 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 2015); គែៈកម្ងមធ្ិក្លរមជឈឹមបកស ច៊ុោះជួយលែតរសាវយលរៀង លធ្វើក្លរជួបរបជ៊ុាំលដ្ើមបី
របមូលលទធនលថ្នក្លរអន៊ុវតរន៍ក្លតពវកិចច, http://beta.nokorwatnews.com/?p=36006#sthash.Xo3PHURJ.dpuf (ចូលលមើលថ្ងៃទី 26 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 2015)
។ "លៅែ៊ុខានរល់ែ៊ុនារកថាែាំខាន់ៗែរីពីតួនាទីរបែ់កងរាជអាវ៊ុធ្ហតថកងក្លរសងរកោែនរ
ន៊ុ
ិភាពនិងលែថរភាព ថ្ងៃទី)"25 សែែីហាឆ្នាំ 2015) http:

//www.cambodiadaily.com/news/lao-sakha-two-bapakatha- //www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/97629-2015-08-22-04-15-28 (ចូលលមើល
ថ្ងៃទី 25 សែែីហាឆ្នាំ 2015)" លៅែ៊ុខា ែម្ងជិកគែៈកម្ងមធ្ិក្លរកណា
រ ល ចូលរួមលធ្វើជាអធ្ិបតីកងក្លររបជ៊ុ
ន៊ុ
ាំពិនិតយលទធនលថ្នែកមមភាពក្លរ្រ "ថ្ងៃទី
29 សែែីហាឆ្នាំ 2015, http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39 ។ -55 / 98065-2015-08-29-03-02-08.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 29 សែែីហាឆ្នាំ
2015); ែម្ងជិកគែបកសែលន្ត្គោះជាតិជាង 500 នាក់បានចូលរួមជីវភាពនលយាបាយជាមួយគែបកសរបជាជនលៅលែតរឧតររម្ងនជ័យ " ថ្ងៃទី 5 សែ
ែីហាឆ្នាំ 2012) 2015, http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55 / 96302-2015-08-01-04-58-09.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 1 សែែីហាឆ្នាំ 2015) ។
"ម្ងែែ៊ុភា អលញ្ាើញរបក្លែទទួលសាគល់ែម្ងជិកងមីចាំនួន 800 នាក់លៅកន៊ុងែែឌសែនែ៊ុែ” (ថ្ងៃទី 22 សែែីហាឆ្នាំ 2015) http://www.dap-news.com/
2011-06-14-02-39-55 / 97618-2015-08-22-03-12-27.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 22 សែែីហាឆ្នាំ 2015)។
107

"ពិធ្ីនសពវនោយអន៊ុសាែន៍ែលមរចលតលជាដ្ល់តាំបន់ែឹករងលែតរកាំពង់ធ្ាំ ថ្ងៃទី) "4 សែែីហាឆ្នាំ 2015) http://kampucheathmey.com/kpt/?p = 49999

(ចូលលមើលថ្ងៃទី 4 សែែីហាឆ្នាំ 2015)។ "អភិបាលលែតរតាសកវរបាប់កងទ័ពឱ្យលរតៀមែាួនលដ្ើមបីបន្ត្កបអនកសដ្លលរបើបដ្ិវតរពែ៌លដ្ើមបីនលរាំ
រួ
លាំរាជរដ្ឋឋភិបា

ល" (ថ្ងៃទី 11 សែែីហាឆ្នាំ 2014), http: // www ។ khmerhn.com / /www.dap-news.com/2011- 06-14-02-39-55 / 96898-2015-08-11-08-37-12.html
(ចូលលមើលថ្ងៃទី11 សែែីហាឆ្នាំ 2014)។ កងកម្ងាាំងរបដ្ឋប់អាវ៊ុធ្ រតូវសតលគារពតួនាទីនិងភារកិចច 6 ចាំែ៊ុចរបែ់ែាួន កនងក្លរក្លរពារែនរ
ិែ៊ុែនិងែណា
រ ប់
៊ុ
ធានប់។ ថ្ងៃទី 18 សែែីហាឆ្នាំ 2015 http: // kampucheathmey.com/kpt/?p = 58048 (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី 18 សែែីហាឆ្នាំ 2015); "ក្លរនសពវនោយ
ក្លតពវកិចចចាំនួន 6 ចាំែ៊ុចដ្ល់ទាហានរបែ់ែលមរចលតលជាហ៊ុនសែន នាយករដ្ឋមន្តនរី ថ្ងៃទី) "6 សែែីហាឆ្នាំ 2015)

http://kampucheathmey.com/kpt/?p=58142 (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី 18 សែែីហាឆ្នាំ 2015); "លមបញ្ញ
ា ក្លរកងទ័ព ៖ កងលយាធ្ពលលែមរភូមិនារតូវសតក្លរពារ
រដ្ឋឋភិបាលស្ែបចាប់ ថ្ងៃទី) "25 សែែីហាឆ្នាំ 2015) http://www.dap-news.com/2011-06-14 -02-39-55 / 97856-2015-08-25-10-31-59.html (ចូល
លមើលថ្ងៃទី 25 សែែីហាឆ្នាំ 2015)។ "លទៀវិញជួបពិភាកោជាមួយែម្ងជិកែភាមែឌល កនងស្ែុ
កមែឌលែីម្ង "ថ្ងៃទី 29 សែត៊ុោ ឆ្នាំ 2015, http://dap៊ុ
news.com/2011-06-14-02-39-55/98079-2015-08)។ - 29-05-27-09.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 29 សែែីហាឆ្នាំ 2015)។
108

"ឧតរមលែនីយ៍ជាតារា៉ា និងកងទ័ពលៅលលើរបាសាទរពោះវិហារ ប្ហញពីក្លរគាាំរទដ្ល់យនរក្លរែលមរចលតលជាហ៊ុនសែន លដ្ើមបីលដ្ឋោះស្សាយបញ្ញ
ហ រពាំសដ្ន"

ថ្ងៃទី 21 សែែីហាឆ្នាំ 2015, http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/97546-2015-08-21-02-58-54.html (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី 21 សែែីហាឆ្នាំ
2015 ); "ឧតរមលែនីយ៍ជាតារា៉ា ៖ កនងកងទ័
ពែមរភូមិម៊ុែ របក្លែគាាំរទយា៉ា ងលពញទាំហឹង ដ្ល់យនរក្លរលដ្ឋោះស្សាយបញ្ញ
ហ រពាំសដ្នជាមួយបណា
រ របលទែ
៊ុ
ជិតខាងរបែ់ែលមរចលតលជាហ៊ុនសែន" ថ្ងៃទី 22 សែែីហាឆ្នាំ 2015។ http: //www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/97631-2015-08-22-04-30-

01.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 22 សែែីហាឆ្នាំ 2015); "នគរបាល កងរាជអាវ៊ុធ្ហតថ ប្ហញក្លរគាាំរទដ្ល់ ហ៊ុនសែនលលើបញ្ញ
ហ សននទី" កមពជាលឌ្លី
ថ្ងៃទី 24 សែ
៊ុ
ែីហាឆ្នាំ 2015 https://www.cambodiadaily.com/news/police- military-show-support-for-hun-sen-on-maps-issue-92354 / (ចូលលមើលថ្ងៃទី 24 សែ
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សៅដលងទ្ី៩ ង្ខ្កញ្ជាឆ្ន ាំ ២០១៥ សោក សាយ ឈុ ាំ អនុ ប្រធានរេរកសប្រជាជនកមពុជា បានង្េនា ាំយ៉ៃង

េម្ពងត្់ថា កងកម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធតាមមូ លោឋន ង្ៃលមនទន់
បានសធវៃូ
ិ
ើ សច្នោះ ប្ត្ូវង្ត្សច្ញសេច្កតីង្លលងការេ៍

ាំ រររេ់សោក ហុ ន ង្េនេតីពីរញ្ជ
ជាសាធារេៈ សៃម
ា ប្ពាំង្ៃន។109 សមរញ្ជ
ជ ការកាំពូលសោក រ៉ៃុល
ើ បោ
ី ាំប្ទ្ជហ
សាសរឿន បានរនារតាមសេច្កតីង្លលងការេ៍សនោះសៅដលងង្ត្មួ យ សោយវយប្រគរមនុ េសររេ់រេរកស

េសស្រងាគោះជាត្ង្ៃលរ
ោះរន់
សោក ហុ ន ង្េន ថាជា “ប្កុមមនុ េសអេីលធម៌ ង្ៃលនិយយកុ ហក និងមួ ល
ិ
ិ

111
ាំ ាំប្ទ្ពីអងគភាពមូ លោឋនបាន
រងាេច្់ការពិត្”។110 រនាារ់មក សោក សៅ េុ ខា ក៏បានសធវតាម។
ការសេនើេុ ោ
ើ

សច្ញជាលទ្ធទល។112 ការង្េនា ាំកងកម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធឲ្យសធវើេកមមភាពប្រឆ្ ាំងនឹងប្កុមប្រឆ្ ាំងប្ត្ូវបានសរ

សធវើមតងសហើយមតងសទ្ៀត្ រសញ្ច ញេាំសឡងរាំរមកាំង្ហងកាន់ង្ត្សប្ច្ើនសៅឆ្ន ាំ ២០១៦ ជាពិសេេរនាារ់ពីម្ពនការ
ត្វ៉ៃ សោយេនតិវធ
ល និងការសចាទ្
ិ ីត្ូ ច្មួ យៃឹកនា ាំសោយេងគមេុ ីវល
ិ កនុងង្ខ្ឧេភាប្រឆ្ ាំងនឹងការចារ់ខ្ួ ន

ប្រកាន់ង្ៃលម្ពនច្រត្នសយបាយសល
ធ ឹ ងេកមមភាពររេ់ពួក
ិ
ើអនកការពារេិទ្ធិមនុ េសច្ាំនួនប្បា ាំនាក់ ពាក់ព័នន
សរប្រឆ្ ាំងការរ ាំសោភេិទ្ិម
ធ នុ េស។

113

ែីហាឆ្នាំ 2015); "ក្លរពារដ្ឋច់ខាត មិនឱ្យម្ងនបដ្ិវតរពែ៌កន៊ុងរពោះរាជាណាចរកកមព៊ុជា" ថ្ងៃទី 28 សែែីហាឆ្នាំ 2015 http://beta.nokorwatnews.com/?p=
43321 # sthash.Qsg1l4Lf.dpuf (ចូលលមើលថ្ងៃទី 28 សែែីហា ឆ្នាំ 2015)។
109

គែបកសរបជាជនកមពជា
៊ុ "ជរម្ងបជូនរបធានគែៈកមមក្លររាជធានីលែតរ "46/15 លចកែ (លបាោះរតា លៅថ្ងៃទី ("ែម្ងៃត់"9 សែកញ្ញាឆ្នាំ 2015 ឯកសារ

របែ់អងគក្លរឃ្ាាំលមើលែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនរា៉ា យវ៉ាចឆ។
110

"កងទ័ពលថាកលលទាែដ្ឋច់អហ្ក អនកប្កច់ បងខូចរាជរដ្ឋឋភិបាលកន៊ុងែាំែ៊ុាំលរឿងសននទីនិងរពាំសដ្ន" (ថ្ងៃទី 10 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 2015) (ចូលលមើលថ្ងៃទី 10 សែ

កញ្ញាឆ្នាំ 2015) "របម៊ុែកងទ័ព ជាំរ៊ុញឲ្យលយាធាទាាំងអែ់ ទប់សាកត់ឲ្យបានដ្ឋច់ខាតនូវប៊ុគគលណា សដ្លម្ងននិនានក្លរ បងករអរិភាពចាំលពាោះជាតិ សាែនា

និងែងគម" ថ្ងៃទី 15 សែកញ្ញាឆ្នាំ 2015, http: //www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/99154-2015 -09-15-07-43-36.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 15 សែ
កញ្ញាឆ្នាំ 2015) ។
111

"នាទីរបែ់នាយឧតរមលែនីយ៍ លៅែ៊ុខា គាាំរទចាំលពាោះែលមរចអគគមហាលែនាធ្ិបតីលតលជាហ៊ុនសែន "http://beta.nokorwatnews.com/?p =46981

#sthash.PB9s8aXb.dpuf (ចូលលមើលថ្ងៃទី 13 សែកញ្ញាឆ្នាំ 2015)។
112

ឧតរមលែនីយ៍រតីវា៉ាសារិទធ លមបញ្ញ
ា ក្លរកងរាជអាវ៊ុធ្ហតថ លែតរតបូងឃមាំ៊ុ របក្លែគាាំរទលែចករីសងាងក្លររបែ់ែលមរចលតលជាហ៊ុនសែនែរីអាំពីបញ្ញ
ហ រពាំសដ្ន"

។ hun sen sdei ampi banhaha prum-den), [nd], http://beta.nokorwatnews.com/?p=47619#sthash.Wi4lvNCp.dpuf (ចូលលមើលថ្ងៃទី 16 សែកញ្ញាឆ្នាំ
2015)។
113

"របលទែកមព៊ុជា ៖ រតូវបញ្ឈប់យ៊ុទធនារតួតពិនិតយនិងដ្ឋក់កាំហិតែិទិធ និងក្លរលចាទរបក្លន់សដ្លម្ងនក្លរជាំរ៊ុញខាងនលយាបាយ សដ្លគាំរាមកាំសហងដ្ល់

ក្លរ្រែិទិធមន៊ុែស" លចញនោយលៅរារតីថ្ងៃទី 3 សែឧែភាឆ្នាំ 2016 អងគក្លរឃ្ាាំលមើលែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនរា៉ា យវ៉ាចឆ
https://www.hrw.org/news/2016/05/03/cambodia-cease- campaign-curtail-rights-monitoring.
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ាំ ង
ាំ រសណា
សៅសពលរោឋភិបាលសប្រើប្បាេ់ការឃុ ឃ្
ត ោះអាេនន ការរាំរមកាំង្ហង និងការរាំភិត្រាំភ័យៃដទ្សទ្ៀត្
សៃើមបរស្រងា
េ រការត្វ៉ៃ ទ ាំងសនោះ កូ នប្រុេសៅររេ់សោក ហុ ន ង្េន រឺសោក ហុ ន ម្ព៉ៃនិត្ ង្ៃលជាេម្ពជិក
ី

រេៈកម្ពមធការមជឈ
មរកស
និងជាអរគនាយកដនអរគនាយកោឋនប្សាវប្ជាវចារកច្ច
ិ
ិ ប្កេួ ងការពារជាត្ិ សៅទ្ី
ិ

រញ្ជ
ជ ការកាំពូលដនកងសយធពលសខ្មរភូ មនា
ិ បានរងាាញទ្ិៃឋភាពជាទលូវការអាំពីសហត្ុ អីវសទ្ើរចា ាំបាច្់ង្ៃលប្ត្ូវ
សធវើៃូ សចានោះ។ សៅកនុងរទ្េម្ពាេន៍មួយ ង្ៃលសច្ញទាយសៅសៃើមង្ខ្មិលុ នា ឆ្ន ាំ២០១៦ សោក ហុ ន ម្ព៉ៃនិត្

បានរញ្ជ
ជ ក់ថា សៅសពលការសបាោះសឆ្នត្លមីសៅកមពុជាមកៃល់ អាជាាធរមិនប្ត្ូវអនុ ញ្ជាត្ឱ្យអងគការមិនង្មនរោឋ

ាំ ួ ច្ៗ រជាការ
ភបាល
"ប្រមូ លទតុប្ាំ រជាជនសធវច្លនារាំ
ពានសលើរោឋភបាលសទ្"
សោយពនយល់ ថា "ការប្រមូ លទតុត្
ិ
ើ
ិ
ឺ

ចារ់សទតម
ប្រងវសទ្ វនឹង្នសៅៃល់ បាត្ុ កមមកាន់ង្ត្ធាំសឡើងៗ "។ សោក
ើ មួ យ សហើយប្រេិនសរម
ើ នអាច្ប្ររ់
ិ

ហុ ន ម្ព៉ៃនិត្ បានរង្នែមថា "ពួ កអនកត្វ៉ៃ សជង
ន
ើ ចាេ់ ប្ត្ូវបានសរសាគល់ ច្ាេ់ទ ាំងសៅកុ ងប្រសទ្េកមព
ុ ជា ទ ាំងសៅ
សប្ៅប្រសទ្េ ច្ាំសពាោះការត្វ៉ៃ ញឹកញារ់ររេ់ពួកសរ សលើរញ្ជ
ា ៃីធីល េិទ្ធិមនុ េស ឬរញ្ជ
ា ប្រជាធិរសត្យយ"។114

សៅដលងទ្ី៤ ង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ២០១៦ ឧរនាយករៃឋមស្រនតី និងជារៃឋមស្រនតីប្កេួ ងការពារជាត្ិ ឧត្តមសេនីយ៍ សទ្ៀ បាញ់

បានរ ាំលឹកសឡើងវញថា
សោលនសយបាយការពារជាត្ររេ់
រជរោឋភបាល
ត្ប្មូវឱ្យកងសយធពលសខ្មរភូ មនា
ិ
ិ
ិ
ិ
រ ាំងខ្រ
ា ់ "រៃិវត្តពេ៌" ង្ៃលជាការរនតោរពេ៌ខាល ាំងសឡើងៗររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជាសៅសលើរល់
បាត្ុ កមមអហិងាទ ាំងអេ់។115

សៅដលងទ្ី ៥ ង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ២០១៦ សយងសៅតាមរបាយការេ៍តាមប្រព័នទ
ធ សពវទាយ ង្ៃលប្ររ់ប្រងសោយ
រេរកសប្រជាជនកមពុជា សោក រ៉ៃុល សាសរឿន សមរញ្ជ
ជ ការកាំពូល បានអាំពាវនាវសៅកនុងកច្ច
ិ ប្រជុ សាំ រៀរច្ាំ

ង្ទនការមួ យសៅកនុងរញ្ជ
ជ ការកាំពូល “សោយសេនើឱ្យសយធាទ ាំងមូលប្ត្ូវង្ត្កាំចាត្់ និងរាំបាត្់សចាលជារនាាន់

នូ វជនណាម្ពនក់ និងរុ រល
គ ទ ាំងអេ់ង្ៃលម្ពនរាំនិត្ច្ង់រាំផ្ដលញេនតិភាព សធវើឱ្យម្ពនច្ោច្លកនុងេងគមកមពុ
ជា"។ សោក រ៉ៃុល សាសរឿន បានរនតសទ្ៀត្ថា ប្ររ់អងគភាពសយធា ប្ត្ូវច្ូ លរួមកនុងការរងាេររល់ រទ្សលមើេ

ប្រឆ្ ាំងនឹងសោលនសយបាយ និងកមមវធ
រជរោឋភបាល។
សលើេពីសនោះសទ្ៀត្ សោកឧត្តម
ិ នសយបាយររេ់
ី
ិ

114

"របធានលែ៊ុើបអលងកតនិយាយអាំពីក្លរតវា៉ា និងក្លរផ្តាែ់បរូររបប", ថ្ងៃទី 1 សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 2016, http://www.khmertimeskh.com/news/25624/intelligence-

chief-talks-about-protests-and-regime-change/ (ចូលលមើលថ្ងៃទី 2 សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 2016)។
115

"មន្តនរីកងលយាធ្ពលលែមរភូមិនា រតូវបានរបាប់ឲ្យក្លរពាររដ្ឋឋភិបាល "ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ថ្ងៃទី 5 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 2016, http://www.phnompenhpost.com/

national/rcaf-officials-told-protect-govt) ចូលលមើលថ្ងៃទី 6 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 2016)។
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សេនីយរូរសនោះបាននិយយេងេត្់ធន
ង ់ថា "កងទ្័ពប្ត្ូវច្ូ លរួមជាមួ យប្រជាពលរៃឋតាមមូ លោឋននីមួ យៗ

សៃើមបពប្ងឹ
ងសាមរគីភាពជាត្ិ សៃើមបទ្រ់
ី
ី សាេត្់ទន់សពលសវោនូ វកងកម្ពល ាំងប្ជុលនិយម ង្ៃលជរាំ ុញឱ្យម្ពន
អេែិរភាពសៅកនុងេងគមជាត្ិ សហើយជាពិសេេ ទ្រ់សាេត្់ឱ្យបានោច្់ខាត្នូ វការរងេភាពច្ោច្ល ឬ

116
េកមមភាពណាង្ៃលម្ពនរាំនិត្ច្ង់រាំផ្ដលញេនតិភាព រប្ត្ូ
ឺ វង្ត្រាំបាត្់សចាលភាលមៗ។" កនុងច្ាំសណាមសម

រញ្ជ
ជ ការរងកាំពូលៗង្ៃលម្ពនវត្តម្ពនសៅកនុងអងគប្រជុ សាំ នាោះង្ៃរ រឺសោក រន់ រម
ី និងសោក ហុី ង រុ នសហៀង
ង្ៃលអនកទ ាំងពីរបានោ ាំប្ទ្ភាលមៗច្ាំសពាោះេុ នរា កថាររេ់សោក សទ្ៀ បាញ់ និងសោក រ៉ៃុល សាសរឿន។117

របាយការេ៍មួ យ ង្ៃលប្ត្ូវបានរងាាញៃល់ េននិបាត្រេៈមជឈមរកសប្រជាជនកមព
ិ
ុ ជា សៅដលងទ្ី១៩ ង្ខ្កកេ

ោឆ្ន ាំ ២០១៦ បានអាំពាវនាវឱ្យរេរកស ចារ់យកប្ររ់ឱ្កាេ សៃម
កៃ៏ខាល ាំងកាលប្រឆ្ ាំងនឹងរេរកស
ើ បវយលុ
ី
ាំ
ាំ ប្រោរ់អាវុធ”។118
ប្រឆ្ ាំងតាមរយៈ “ការរនតពប្ងឹងឧរករេ៍រៃឋអណា
ច្ ជាពិសេេ រសប្រ
ប្បាេ់
កងកម្ពលង
ឺ
ើ

េកាតនុ ពលដនកងកម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធ កនុងការៃឹកនា ាំរស្រងាេរខាងនសយបាយសៅទ្ូទ ាំងប្រសទ្េ ប្ត្ូវបានសលើក
កមពេ់ ចារ់តា ាំងពីង្ខ្កញ្ជា ឆ្ន ាំ២០១៥ តាមរយៈការចារ់សទតើមសឡើងវញ
ិ និងការឲ្យសធវើេកមមភាព និងពប្ងីក
េម្ពរមអត្ត្យុ
ទ្ជ
ធ នកមពុជា ង្ៃលកនុងសនាោះ សោក ហុ ន ង្េន ជាប្រធាន សហើយសោក រន់ រមជាអរគ
ី
ី

សលខា។ េម្ពរមង្ៃលម្ពនេម្ពេភាពសយធាង្ត្ោមនអាវុធសនោះ ម្ពនប្រេិទ្ធិភាពជាអងគការមគជន។ សៅ

ង្ខ្មិលុ នា ឆ្ន ាំ២០១៦ េម្ពរមសនោះបានអោះអាងថា ម្ពនេម្ពជិកច្ាំនួន ៧២,២៥០នាក់ (ប្បា ាំពីរមុ ឺនពីរពាន់ពីរ
រយគេិរ) សោយម្ពនរច្នាេមព័នធ ឋានានុ ប្កមដនរេៈកម្ពមធការ
និងសាខាសៅកប្មត្ជាត្
ិ
ិ
ិ សខ្ត្ត ប្កុង

116

"របម៊ុែកងទ័ព ៖ វាចាាំបាច់លដ្ើមបីបាំបាំបាត់និងលោះបង់ប៊ុគគលម្ងនក់ណាសដ្លម្ងនចិតរគាំនិតចង់បាំផ្តាញែនរិភាព" (http://bayontv.com.kh/archives/

71756, 5 កកកដ្ឋ 2016) (ចូលលមើលសែកកកដ្ឋ 6 ឆ្នាំ 2016) "ទប់សាកត់ែកមមភាព សដ្លម្ងនគាំនិតលធ្វើឱ្យែូចែនដិភាពលៅកមព៊ុជា" http://beta.nokorwatnews.
com/?p=108665, ថ្ងៃទី 10 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 2016 (ចូលលមើលថ្ងៃទី 10 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 2016)។
117

"របម៊ុែកងទ័ព ៖ វាចាាំបាច់លដ្ើមបីល៊ុបបាំបាត់និងលោះបង់ប៊ុគគលម្ងនក់ណា សដ្លម្ងនគាំនិតគឺចង់បាំផ្តាញែនរិភាព" (http://bayontv.com.kh/archives/

71756, 5 កកកដ្ឋ 2016 (ចូលលមើលសែកកកដ្ឋ 6 ឆ្នាំ 2016)។ "ទប់សាកត់ែកមមភាព សដ្លម្ងនគាំនិតលធ្វើឱ្យែូចដ្ល់ែនរិភាពលៅកមពជា។
" http://beta.
៊ុ

nokorwatnews.com/?p=108665, July 10, 2016 (ចូលលមើលថ្ងៃទី 10 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 2016) "ឧតរមលែនីយ៍ហ៊ុីងប៊ុនលហៀង ៖ ទាហានគឺជាអនក បលរមើរបជាជ
ន។ រគប់ទីកសនាងសដ្លម្ងនកងទ័ព ពួកលគរតូវសតលធ្វើសតលអ លដ្ើមបីជួយដ្ល់របជាជន " ថ្ងៃទី 6 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 2016 http: //www.freshnewsasia.com/index.
php/en/28287-2016-07-06-09-00 -11.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 6 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 2016)។ "ឧតរមលែនីយ៍គន់គម
ី បានច៊ុោះលលើកទឹកចិតរដ្ល់មន្តនដីលៅតាមរពាំសដ្ន
កមព៊ុជាថ្ង ថ្ងៃទី "9 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 2016 http://dap- news.com/kh/%E1%9E%96%E1%9F%90%E1%9E%8F%E1%9F%8C%E1%9E%98%E1%9E%
B6%E1%9E%93%E1%9E%80%E 1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%84%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A% E1%9E
%91%E1%9F%81%E1%9E%9F/10154.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 9 សែកកកដ្ឋ 2016) ។
118

គែៈកម្ងមធ្ិក្លរមជឈិម គែបកសរបជាជន "របាយក្លរែ៍ែរីពីែភាពក្លរែ៍ទូលៅកនងឆម្ងែទី
១ និងទិែលៅភារកិចចរបែ់គែបកសឆម្ងែទី២ ឆ្នាំ
៊ុ

២០១៦" ថ្ងៃទី 19 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 2016។
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ាំ 119 ៃូ ច្ោននឹងសៅថានក់កព
ាំ ូ លង្ៃរ េម្ពរមសនោះប្ត្ូវបានៃឹកនា ាំសៅឯកប្មិត្មូ លោឋន តាមរយៈ
ប្េុ កនិងឃុ ។
មស្រនតីកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្ ង្ៃលភារសប្ច្ើនជាទគន ក៏រុ ង្៉ៃ នតក៏ម្ពននររបាល និងកងរជអាវុធហត្ែទងង្ៃរ
ង្ៃលជួ យសោយអាជាាធររៃឋម្ពនអាំណាច្ជានររបាលយុ ត្ធម៌
។120 ច្ាំង្េកសៅរជធានីភនសាំ ពញ ប្រធាន
ិត

េម្ពរម រសោក
ជួ ន េុ វេណ ង្ៃលជាសមនររបាលរជធានី និងអនុ ប្រធានេម្ពរម រសោក
រ ័ត្ន ប្សាង
ឺ
ឺ

ង្ៃលជាសមរញ្ជ
ជ ការកងរជអាវុធហត្ែរជធានី ។ អនកទ ាំងពីររឺជាអនកការពារសោក រន់ រីម ជាយូ រអង្ងវង

មកសហើយ។ សរទ ាំងពីរប្ត្ូវបានសលើករនតុរកនុងត្ាំង្េងសនោះ សៅកនុងពិធីមួ យង្ៃលសោក រន់ រីមសធវើជាអធិរ
121
ត្។
ការោក់រញ្ចូ លអត្ត្សយធា
និងអត្ត្នររបាល
សៅកនុងេម្ពរមសៃើមបសធវ
ភាពររេ់េម្ពរម
ី
ី
ី
ើ
ី េកមម

បានសរៀរច្ាំសធវសឡ
ងសប្កាមអាំណាច្រញ្ជ
ជ ការកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្ ង្ត្មតង។122
ើ ើងសៅទ្ូទ ាំងកាំរត្ថា
ិ ន ក់ជាត្ង្ត្មត
ិ
ការលាំសអៀងឥត្ោក់សលៀមររេ់ សមរញ្ជ
ជ ការកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្សនោះ បានរនតសធវើសៅឡុងសពលរេរកស

ាំ ុ ងឆ្
ប្រជាជនកមពុជា រសងេើនេនាុោះយុ ទ្នា
ធ ការសបាោះសឆ្នត្ឃុ ក
ន
ន ាំ២០១៧ និងការសបាោះសឆ្នត្ជាត្សៅឆ្
ន ាំ២០១៨។
ិ
សៅដលងទ្ី ៤ ង្ខ្វច្ឆ
ន ាំ ២០១៦ នាយឧត្តមសេនីយ៍ ឥត្ សារ៉ៃ ត្់ អរគសមរញ្ជ
ជ ការរងដនកងសយធពលសខ្មរ
ិ កាឆ្
ិ

ភូ មនា
យ៉ៃង
ជ ឲ្យមស្រនតីកងសយធពលសខ្មរភូ មនា
ិ ង្ៃលទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវង្ទនកហវឺកហវឺនសយធា បានរញ្ជ
ិ សធវអវ
ើ ៗប្ររ់
ី
សៃើមបធានាថា
កងកម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធ "ប្ត្ូវង្ត្ប្រឆ្ ាំងោច្់ខាត្" ច្ាំសពាោះរល់ េកមមភាពង្ៃលចាត្់ទ្ុកថា
ី

"ម្ពនរាំេងរាំផ្ដលញេនតិេុ ខ្ េណា
ត រ់ធានរ់ល អ និងេែិរភាពេងគម"។123 រួ នដលងសប្កាយមក ឧរនាយករៃឋមស្រនតី
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ែម្ងគមអតីតយ៊ុទធជនកមព៊ុជា លលែ)1 ៖ ឆម្ងែទី 1 ឆ្នាំ 2016) ។

"ពិធ្ីទទួលសាគល់ែម្ងែភាពគែៈកម្ងមធ្ិក្លរអតីតយ៊ុទធជនកមពជា"
ថ្ងៃទី15 សែធ្នូឆ្នាំ2015, http://beta.nokorwatnews.com/?p=66243#sthash
៊ុ
.eG1vtvi2.dpuf (ចូលលមើលថ្ងៃទី16 សែធ្នូ ឆ្នាំ2015)។ "ឯកឧតរម ឧតរមលែនីយ៍គន់គីម អលញ្ាើញជាអធ្ិបតីកងពិ
ន៊ុ
ធ្ីទទួលសាគល់គែៈកម្ងមធ្ិក្លរែែឌដ្ល្ក "
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ឆ្នាំ 2015 "កិចចរបជ៊ុាំែម្ងគមអតីតយ៊ុទធជនលែតរកាំពង់ចាម លដ្ើមបីពរងឹងគ៊ុែភាពក្លរ្ររបែ់ែន
ាួ ថ្ងៃទី6 សែមករា ឆ្នាំ 2016 http://kampucheathmey.
com/kpt/?p=138593 (ចូលលមើលថ្ងៃទី 8 សែមករាឆ្នាំ 2016)។ របធានែម្ងគមអតីតយ៊ុទធជនកមព៊ុជាលៅលែតរកាំពង់ឆ្នាំងបានលលើកល

ើងពីអតថរបលយាជន៍ថ្ន

ក្លរសាាប់ ដ្ល់ែម្ងជិករគួសារអតីតយ៊ុទធជនពីរនាក់លៅកនងែែ
ឌ ចាំនួនពីរថ្ងៃទី 8 សែមករាឆ្នាំ 2016 http://kampucheathmey.com/kpt/?p=142917 (ចូល
៊ុ

លមើលថ្ងៃទី 9 សែមករាឆ្នាំ 2014) )។ គែៈកម្ងមធ្ិក្លរស្ែុកអនាង់សវងថ្នែម្ងគមអតីតយ៊ុទធជនកមព៊ុជារតូវបានលរៀបចាំឱ្យម្ងនពិធ្ីនរល់អតថរបលយាជន៍ ែរម្ងប់

ក្លរសាាប់ដ្ល់រកុមរគួសាររបែ់មន៊ុែសបីនាក់សដ្លបានសាាប់លៅថ្ងៃទី 29 សែមករាឆ្នាំ 2016 http://kampucheathmey.com/kpt/?p=163897 (ចូលលមើលថ្ងៃទី

29 សែមករាឆ្នាំ 2016)។ ជួនសារ៊ុន រតូវបានសតងតាាំងជារបធានងមីថ្នែម្ងគមអតីតយ៊ុទធជនលៅកមព៊ុជា ែែៈអភិបាលលែតរជារបធានកិតដិយែ។ ថ្ងៃទី 8 សែ
មិង៊ុនាឆ្នាំ 2016, http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/26051-2016-06-08-14-17-16.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 8 សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 2016)។
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"លោកឧតរមលែនីយ៍ជួនែ៊ុវែណ រតូវបានសតងតាាំងជារបធានែម្ងគមអតីតយ៊ុទធជនរាជធានីភនាំលពញ ែែៈលពលសដ្លលោកឧតរមលែនីយរ័តនស្សាង

ជាអន៊ុរបធាន ថ្ងៃទី15 សែកញ្ញា ឆ្នាំ2015 http://dap-news.com/2011 -06-14-02-39-55 / 99183-2015-09-15-11-03-38.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី15 សែកញ្ញាឆ្នាំ
2015)
122

"លោក គន់គីមជួបែម្ងជិកអតីតយ៊ុទធជននិងចូលនិវតរន៍ជាង 200 នាក់លៅស្ែុកស្ែីែនធរ ថ្ងៃទ"ី 2 សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ 2016 http: //www.dap-

news.com/kh/%E1%9E%96%E1%9F%90% E1% 9E% 8F% E1% 9F% 8C% E1% 9E% 98% E1% 9E% B6% E1% 9E% 93% E1% 9E% 80% E 1% 9% 92% E1% 9E%
93% E1 E1% 9A% E1% 9E% 91% E1% 9F% 81% E1% 9E% 9E% 96% E1% 9F% 81% E1% 9E% 9F / 6956.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 3 សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 2016)
123

"ឧតរមលែនីយ៍ឥតសារា៉ា ត់ ៖ កងលយាធ្ពលលែមរភូមិនាគាាំរទនិងក្លរពារែកមមភាពទាាំងអែ់ សដ្លស្ែបតាមចាប់" ថ្ងៃទី4 សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ2016

46

អង្គការឃ្លមាំ មល
៉ៃ វច្ឆ | មិថុនា ២០១៨
ើ សិទិិធមនុសសយូមមនររត៍

ាំ ព
័ កនុងទ្ិវកង
និងរៃឋមស្រនតីប្កេួ ងការពារជាត្ិ ឧត្តមសេនីយ៍ សទ្ៀបាញ់ បានពនយល់ ប្បារ់សៅកាន់ពិធីប្រមូ លទតុទ្
សយធពលសខ្មរភូ មិនា ង្ៃលម្ពនការច្ូ លរួមសោយឧត្តមសេនីយ៍ សមរញ្ជ
ជ ការកាំពូលរ៉ៃុល សាសរឿន កនុង

ច្ាំសណាមមស្រនតីជាន់ខ្េ
ព ់ៃដទ្សទ្ៀត្ថា "រេរកសប្រឆ្ ាំង" ប្ត្ូវទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវច្ាំសពាោះកច្ច
ិ ប្រងង្ប្រងកន
ឹ
ុ ងការ

រសងេើត្អសេែរភាព។ សោក សទ្ៀបាញ់ បានេរសេើរកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ា ខ្ង្ៃលបានររ ាំងេកមភា
ម ពទ ាំងសនោះ
តាមរយៈការរស្រងាេរទន់សពលសវោសលើបាត្ុ កមម និងការត្វ៉ៃ ។124

សៅកនុងពិធមួ
សធវការអាំ
ពាវនាវៃល់ រុរល
គ ិកកង
ី យសៅដលងទ្ី២ ង្ខ្កុ មៈា ឆ្ន ាំ២០១៧ រៃឋមស្រនតីការពារជាត្បានរនត
ិ
ើ

ាំ យសជឿសលើការញុោះញង់ររេ់រេរកសប្រឆ្ ាំង”។125 សោក សទ្ៀ បាញ់ បានរោះិ
កម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធទ ាំងអេ់ “កុ ឱ្
់
រន់ជនទ ាំងឡយង្ៃលសោកថា បានសប្រើ "លបច្
ិ
ិ យយពីសានដៃដនការ
ិ " និង " ញុោះញង" និងថា មនបានន
អភិវឌឍន៍ប្រសទ្េ សហើយសោកប្បារ់សៅកាន់កម្ពល ាំងសយធាថា ប្ត្ូវសប្ត្ៀមខ្លួនរញ្ឈរ់ "ពយុោះេងឃរ" រឺកម្ពល ាំង
ប្រមូ លទតុង្ាំ ៃលច្ង់ផ្ដលេ់រូ រត កនុងរររទ្សបាោះសឆ្
ន ត្នាសពលខាងមុ ខ្ សោយពនយល់ ថា "នសយបាយង្ត្ងង្ត្
ិ

មកលងសយង
និយយសៅកនុងរររទ្មួ
យសទ្ៀត្ សោក សទ្ៀ បាញ់ និយយច្ាំៗសលើ
ា ៃល់ សយង"។
ើ និងរងេរញ្ជ
ើ
ិ
រេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិង្ត្មតង សោយង្លលងថា "សយងព
ើ
ិ ចារណាកម្ពល ាំង [ររេ់ សយង]
ើ រឺជាកម្ពល ាំងង្ៃលអាច្
ាំ យរេរកសប្រឆ្ ាំងមួយសនោះ អនុ វត្តរេ
ាំ
រញ្ឈរ់ ឬររ ាំងកុឲ្
ងប្បាថានររេ់វបានងាយប្េួ ល" ។126

សៅដលងទ្ី៧ ង្ខ្កុ មាៈ ឆ្ន ាំ២០១៧ កងសយធពលសខ្មរភូ មនា
ិ និងរ៉ៃូលីេ ប្ត្ូវបានប្ររល់ ភារកច្ច
ិ សោយរោឋភិ

បាល ឱ្យទ្រ់សាេត្់ “រៃវិ ត្តពេ៌” សៅកនុង "ង្ទនការេកមមភាព" ររេ់ “រេៈកម្ពមធការអនត
រប្កេួ ងមួ យសៃម
ើ បី
ិ
សោោះប្សាយកូ ៃកមម និងបាត្ុ កមមតាមសោលសៅទ ាំងអេ់”។127 សរេកកមមសនោះ ប្ត្ូវបានសរៀរច្ាំជាទលូវការកនុង

http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/internationalnews/38618-2016-11- 04-08-13-35.html (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី4 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 2016)។
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ឧបនាយករដ្ឋមន្តនដីលទៀបាញ់ ៖ លទាោះបីម្ងនអែថិរភាពនលយាបាយ បងករលដ្ឋយពួករបឆ្ាំងយា៉ា ងណាក៏លដ្ឋយ ក៏លែដ្ឋកិចចលៅសតរកោបានលអឥតលខាចោះ" ថ្ងៃ

ទី 8 សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ2016 http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/ 38883-2016-11-08-05-31-48.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 8 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 2016)
លទៀបាញ់ ៖ ែពវថ្ងៃលនោះ លបើបញ្ញ
ហ នលយាបាយលកើតល ើងលៅរបលទែកមព៊ុជា កងទ័ពមិនអាចឈ្រលែៃៀមបានលទ") ថ្ងៃទី 2 សែក៊ុមាៈឆ្នាំ 2017 http://dapnews.com/kh/%E1%9E%96%E1%9F%90 E1% 9E% 9F% E1% 9E% 80% E% 1% 9F% 92% E1% 9E% 93%% E1% 9E% 8F% E1% 9F% 8C% E1% 9E% 98% E1% 9E%
125

B6% E1% 9E% E1% 9E% 96% E1% 9E% 91% E1% 9F / 28116 ។ html (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី 2 សែក៊ុមាៈឆ្នាំ 2017)
126

"លោកបាញ់រពម្ងនអាំពី" ែយល់ពយ៊ុោះែងឃរាថ្នក្លរផ្តាែ់បរូរ "ភនាំលពញប៉ា៊ុែរ៍ថ្ងៃទី6 សែក៊ុមាៈឆ្នាំ 2017 http://www.phnompenhpost.com/national/banh-

warns-hurricane-change (ចូលលមើលថ្ងៃទី 7 សែក៊ុមាៈឆ្នាំ 2017)
127

"រដ្ឋរបហារពែ៌ែថិតលៅលលើរលបៀបវារៈរបែ់រកុម៖ ក្លសែត "ភនាំលពញប៉ា៊ុែរ៍ថ្ងៃទី 7 សែក៊ុមាៈឆ្នាំ 2017 ។

http://www.phnompenhpost.com/national/colour-coup-groups-agenda (ចូលលមើលថ្ងៃទី 8 សែក៊ុមាៈឆ្នាំ 2017)
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រទ្រញ្ជ
ជ ោច្់សោយង្ឡកមួ យច្ាំសពាោះកងសយធពលសខ្មរភូ មិនា។128
សៅពាក់កណា
សពាោះអនក
ត លង្ខ្កុ មៈា ឆ្ន ាំ២០១៧ សោក ហុ ន ង្េនបានសទតើមសប្រើភាសាប្ពម្ពនធងន់ៗសឡើងវញច្ាំ
ិ
ាំ ូ នាមនៃល់ ពួកសរ “ឲ្យសរៀរច្ាំ
ទ ាំងឡយ ង្ៃលោត្់សចាទ្ប្រកាន់ថា បានរសញ្ឆ ោះង្ទនការរៃវិ ត្តន៍ សោយឲ្យៃរ

មឈូ េឲ្យសហើយសៅ” និងបាននិយយរង្នែមថា ោត្់មិន “និយយសលងសទ្”។129 សៅច្ុ ងង្ខ្សនាោះ នាយករៃឋ
មស្រនតីបានោេ់ សត្ឿនៃល់ អក
ន ង្ៃលរិត្ថា ខ្លួនអាច្យកឈនោះការសបាោះសឆ្នត្ប្រឆ្ ាំងនឹងរេរកសប្រជាជន

កមពុជា។ សោកហុ ន ង្េន ថាពួ កទ ាំងសនាោះកាំពុងង្ត្ "យល់ េរត"ិ ពីសប្ពាោះកនុងដៃររេ់ ោត្់ម្ពនកងទ្័ព ង្ៃល
៉ៃ ម នក៏សោយ”។130 សោក សទ្ៀ បាញ់ បាន
េែិត្សប្កាមការរញ្ជ
វរង់ដលលរុ នា
ជ ឱ្យ "ការពារេនតិភាព ... មនថាប្ត្ូ
ិ

សច្ញការរាំរមថា កងសយធពលសខ្មរភូ មិនា មនអនុ
ញ្ជាត្ឱ្យម្ពនការអាំពាវនាវជាសាធារេៈឱ្យម្ពនពាកយ
ិ
សសាលក “ការផ្ដលេ់រូ រ”
ត ង្ៃលបានសប្រើប្បាេ់សោយអនកោ ាំប្ទ្រេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ ង្ៃលបានអាំពាវនាវកនុង

131
ាំ ួ េសោក ហុ ន ង្េន សោយេម រងសសនាោះសទ្។
យុ ទ្នា
ធ ការសឃ្េនាសបាោះសឆ្នត្ជាត្ឆ្
ិ ន ាំ២០១៣ សៃើមបជ
ី ន
ុី

សៅកនុងរររទ្សនោះ
លវកាជាត្
ើនេប្ម្ពរ់កងកម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធ
ិ
ិ
ិេប្ម្ពរ់ឆ្ន ាំ២០១៧ ប្ត្ូវបានរោឋភបាលរសងេ
ិ
132
ជត្
សនោះរជាង្ទន
កមួ យដន
ិ ២០ភាររយសលើេឆ្ន ាំ២០១៦ សោយរសងេើនៃល់ ៤៦៤ ោនៃុ ោលរអាសមរក។
ិ
ឺ

និនានការជាក់ង្េតងកនុងការរសងេើនលវកាសល
ល សៅសពលង្ៃលលវកាសយធា
ិ
ិ យសយធាតា ាំងពីឆ្ន ាំ២០០៦មកសមោះ
ិ
ើវេ័
128

"រកែួងក្លរពារជាតិរបក្លែថាកងទ័ពគឺលដ្ើមបីក្លរពារែនរិភាពរបែ់របលទែកមព៊ុជា និងរបឆ្ាំងនឹងបដ្ិវតរពែ៌" 2 មីនា 2017,

http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/48535-2017-03-02-06-00-53.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 2 សែមីនាឆ្នាំ 2017)
129

អងគក្លរឃ្ាាំលមើលែិទិធមន៊ុែស៖ របាប់ពួកលគថា ែាាំច
៊ុ ង់ែម្ងាប់ពួកលគ ៖ ពីរទែវតសរ៍ថ្ននិទែឌភាព លរក្លមក្លរដ្ឹករបែ់លោក ហ៊ុន សែន លៅកមពជា
៊ុ

(2012) https://www.hrw.org/report/2012/11/13/tell-them-i-want- ទាំព័រ 40; "ែលមរចលតលជានឹងអត់ឱ្នជនណាម្ងនក់សដ្លបាំផ្តាញែនរិភាព "ថ្ងៃទី 13 សែ
ក៊ុមាៈឆ្នាំ 2017 http://dap-news.com/kh/%E1%9E%96%E1%9F%90%E1%9E%8F%E1%9F%8C%E1%
9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%84%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%
9E%9A%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F/29136.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 13 សែក៊ុមាៈឆ្នាំ 2017)
130

"ែលមរចលតលជា៖ អនកែាោះនិយាយថាលៅលពលម្ងនជ័យជាំនោះលៅឆ្នាំ 2018 ពួកលគនឹងបន្ត្កបអនកសដ្លមិនបានទទួលលទធនល" ថ្ងៃទី 22 សែក៊ុមាៈឆ្នាំ 2017

http://dap-news.com/kh/%E1%9E%96%E1%9F%90%E1%9E%8F%E1%9F%8C%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%80%E 1%9F%92%E1%9E%93%
E1%9E%BB%E1%9E%84%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F/30015.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 22 សែក៊ុមាៈឆ្នាំ 2017) ។
"ែលមរចលតលជា ហ៊ុន សែនបានរបក្លែមរងលទៀតអាំពីក្លរក្លរពារែនរិភាពរបែ់របលទែកមព៊ុជា លទាោះកនងតថ្មា
ណាក៏លដ្ឋយ។
៊ុ
131

"ឯកឧតរមលទៀបាញ់នឹងមិនអន៊ុញ្ញាតឱ្យសស្ែកថ្នក្លរផ្តាែ់បរូរ! ផ្តាែ់បរូរ! ជាដ្ឋច់ខាត សដ្លនឹងនាាំឲ្យែវោះែនរិភាពលៅកន៊ុងរបលទែកមព៊ុជា ថ្ងៃទី 25 សែ

ក៊ុមាៈឆ្នាំ 2017 http: // dap-news.com/kh/%E1%9E%96%E1%9F%90%E1%9E%8F%E1%9F E1% 9E% 80% E% 1% 9F% 92% E1% 9E% 93% E1% 9E% BB% E1%
9E%% E1% 9E% 9E% 84% E1% 9E% 94% E1% 9F% 92% E1% 9E% 9A% E1% 9E% 91% E1% 9F% 81% E1% 9E% 9F / 30423.html (លមើលថ្ងៃ 25 សែក៊ុមាៈឆ្នាំ 2017)
132

“ម្ង៉ា សែតជរមុញក្លរចាំណាយែរម្ងប់កងកម្ងាាំងរបដ្ឋប់អាវ៊ុធ្។ ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ថ្ងៃទ1
ី 4 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 2016 http://www.phnompenhpost.com/

national/manet-touts-spending-boost-armed-forces (ចូលលមើលថ្ងៃទី14 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 2016)។
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សពលសនាោះម្ពនប្ត្ឹមត្ដមល៧៥.៧ ោនៃុ ោលរអាសមរក។
ខ្េៈការរសងេើនខ្លោះដនលវកាសៅកន
ិ
ិ យសនោះ សរអាច្
ិ
ុ ងវេ័

ពនយល់ សោយសារម្ពនការរ៉ៃោះទ្ងគិច្អាវុធសៅតាមប្ពាំង្ៃនជាមួ យប្រសទ្េដល រ៉ៃុង្នតសោលរាំេងច្មបងកនុងការ
រសងេើនលវកាជារនត
រនាារ់េប្ម្ពរ់វេ័
កងសយធពលសខ្មរភូ មនា
ិ
ិ យសយធាគក់ សៃើមបធានាថា
ិ នឹងឈរសៅខាង
ី
“រេរកសប្រជាជនកមពុជា” ប្រឆ្ ាំងនឹងរេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ ជាពិសេេសៅកនុងរររទ្ដនការសបាោះសឆ្
ន ត្។133
ិ

ៃូ ច្មុ នការសបាោះសឆ្នត្ជាត្ិឆ្ន ាំ២០១៣ង្ៃរ សៅច្ុ ងឆ្ន ាំ២០១៦ មស្រនតីេនតិេុ ខ្ជាន់ខ្េ
ព ់បានចារ់សទតើមអនុ វត្ត
េកមមភាពពប្ងឹងមូ លោឋនររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជាសៅតាមសខ្ត្ត។ សមរញ្ជ
ជ ការរងកាំពូល ឧត្តម

ាំ ង បាន
សេនីយ៍ ជា ោរ៉ៃ កនុងអាំឡុងសពលសធវៃ
ន សបាោះសឆ្នត្សៅសខ្ត្តបាត្់ៃរ
ើ សាំ េើរសៅង្ច្កអាំសណាយៃល់ អក

សឃ្េនាថា សោក ហុ ន ង្េន មនប្ត្
មង្ត្ជានាយករៃឋ
មស្រនតីរ៉ៃុសណាណោះសទ្ រ៉ៃុង្នតក៏ជាប្រធានរេរកសប្រជាជន
ិ
ឹ
កមពុជាទងង្ៃរ។134

េកមមភាពង្ររសនោះ បានសកនសឡ
មរកសប្រជាជនកមព
ើ
ើងរនាារ់ពីេននិេីទ្រេៈកម្ពមធការមជឈ
ិ
ិ
ុ ជា សៅង្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ
២០១៦ ង្ៃលប្ត្ូវបានសរចាត្់ទ្ុកថា ជាេម្ពជវសាមញ្ា
រេរកស ង្ៃលយុ ទ្សា
ធ ស្រេតររេ់រេរកសសនោះ
ិ

ាំ ងាេត្់ឆ្ន ាំ២០១៧ និងការសបាោះសឆ្នត្ជាត្ិឆ្ន ាំ២០១៨ ប្ត្ូវបាន
បានរសងេើត្សឡើងេប្ម្ពរ់ឈោះ
ន ការសបាោះសឆ្នត្ឃុ េ

ប្រកាេ។ យុ ទ្សា
ធ ស្រេតសនោះ បានេងេត្់ធន
ង ់សៅសលើសារេាំខាន់ររេ់ សមៃឹកនា ាំរេរកសប្រជាជនកមុ ជា
ព ង្ៃល
ប្ត្ូវច្ុ ោះសៅមូ លោឋន សៃើមបពប្ងឹ
ង និងសលើកកមពេ់ការោ ាំប្ទ្េប្ម្ពរ់រេរកស។135
ី
133

"កនងលពលម្ងនែនរ
ិភាព ក្លរចាំណា យលយាធារបែ់កមពជា
៊ុ
៊ុ លកើនល

ើង "ថ្ងៃទី24 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 2016 ។

https://www.cambodiadaily.com/news/peacetime-cambodia-military-spending-soars-120934/ (ចូលលមើលថ្ងៃទី 24 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 2016)
134

"លោកបែិឌ តជា ដ្ឋរា៉ា ទទួលបានទឹករបាក់លរចើនជាង១០ ោនលរៀលពីមូលនិធ្ិែលមរចរកឡាលហាម លដ្ើមបីរបគល់ជូនស្រែរីសដ្លបាននរល់កាំលែើត និង

រគួសារចាំនួន ៥៦ រគួសារ សដ្លបានសាាប់លៅឃ៊ុាំកក់ឃាំម៊ុ )"ថ្ងៃទី 28 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 2016) http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/403872016-11-28-09-22-18.html, (ចូលលមើលថ្ងៃទី 28 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 2016)។ ែរម្ងប់ែកមមភាពរបែ់ឧតរមលែនីយ៍ អ៊ុក គឹមលក រដ្ឋលលខាធ្ិក្លររកែួង

មហាថ្នា ែូមលមើល "រកុមក្លរ្រស្ែុកងមលគាលរបែ់គែបកសរបជាជនកមពជា
៊ុ ជួបជ៊ុាំបូកសារ៊ុបលទធនលក្លរ្រ ច៊ុោះបញ្ាីអនកលបាោះលឆ្នត និងនសពវនោយ

សែនាាំមួយចាំនួន" សែធ្នូ ថ្ងៃទី12 ឆ្នាំ 2016។ http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/41492-2016-12-12-02-58-57.html (លមើលថ្ងៃទី12
សែធ្នូឆ្នាំ 2016)។
135

គែបកសរបជាជនកមពជានឹ
ងលធ្វើែននិែីទគែៈកម្ងមធ្ិក្លរកណា
រ លលលើកទី 40 របែ់ែនកន
ាួ
ងែបា
ថ្ងៃទី 7 សែធ្នឆ្
រ ហ៍ទី 3 ថ្នសែធ្នលនោះ
៊ុ
៊ុ
ូ
ូ ន ាំ 2016

http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/41072-2016- 12-07-00-18-52.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 7 សែធ្នូឆ្នាំ 2016)។ គែបកសរបជាជនកមព៊ុជា
រតូវលធ្វើមហាែននិបាតវិសាមញ្ាលៅពាក់កណា
រ លសែធ្នឆ្
ូ ន ាំ 2013 (ថ្ងៃទី 6 សែធ្នូឆ្នាំ 2016) http: // dap-news.com/kh/%E1%9E%96%E1%9F%90%E1%9E% 9E%

93% E1% 9E% 80% E% 1% 9% 92% E1% 9E% 93% E1% 9E 9E% 9E% 9E% 9E% 9E% E1% 9F% 92% E1% 9E% 9A% E1% 9E% 91% E1% 9F% 81% E1% 9E% B% e%
q%% 9F/23285.html (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី 6 សែធ្នូឆ្នាំ 2016)។ គែបកសរបជាជនកមព៊ុជាលធ្វើែម្ងជវិសាមញ្ា លៅពាក់កណា
រ លសែធ្នូ ថ្ងៃទី 6 សែធ្នូឆ្នាំ 2016
http: // dap-news.com/kh/%E1%9E%96%E1%9F%90%E1%9E%8F%E1%9F%8C%E1%9E%98% E1% 9E% B6% E1% 9E% 93% E1% 9E% 80%E1% 9F%

92%E1%9E%93%E1%9%%E1% 9E% 94 % E1% 9F% 92% E1% 9E% 9A% E1% 9E% 91% E1% 9F% 81% E1% 9E% 9F / 23285.html (បានចូលដ្ាំលែើរក្លរលៅថ្ងៃទី

6 សែធ្នឆ្
ូ ន ាំ 2016); ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ថ្ងៃទី 8 សែធ្នឆ្
ូ ន ាំ 2016 http://www.phnompenhpost.com/national/cpp-congress-map-out-election-plan (ចូលលមើលថ្ងៃទី 8 សែ
ធ្នឆ្
ូ ន ាំ 2016)។
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សោយម្ពនសោក ហុ ន ង្េនជាអធិរត្ី ប្រត្ិភូ រកសច្ាំនួន១,៨៦០ នាក់ (មួ យពាន់ប្បា ាំរីរយហុ កេិរ) បាន

ច្ូ លរួមកនុងេននិបាត្ រួមទ ាំងេម្ពជិករេៈកម្ពមធិការមជឈម៤៩៥នាក់
ទង។136 សោក សហង េាំរន
ិ ប្រធាន
ិ

កត្ត
ប្ត្ូវបានអនុញ្ជាត្ឱ្យមក “ររ ាំង”
ិ យេបានេបលកន
ិ
ី
ុ ងេុ នរា កថាររេ់ សោកថានឹង "ោមនអាំណាច្រសាច្"
ការអភវឌឍន៍
ររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជាសទ្។137 សៅកនុងកច្ច
ិ
ិ ពិភាកាអាំពី “ការពប្ងឹងរង្នែមដនកាំង្ពង

ាំ ី "ការង្លរកាៃ៏រង
ការពារប្រសទ្េ” ររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជា សេច្កតីង្លលងការេ៍ បានរូ េរញ្ជ
ជ ក់អព
ឹ
ម្ព ាំដនសេរែ ភាពនសយបាយ និងេណា
ា រ់ធានរ់ និងេនតិេុ ខ្សាធារេៈ" ង្ៃលេននិបាត្សនោះនិយយថា កិច្ច
ាំ នទតល់នូវកម្ពល ាំងជរាំ ុញរង្នែមសទ្ៀត្។ កនងនាមជាប្រធានរេរកស សោក ហុ ន ង្េន បានរញ្ជ
ប្រជុ បា
ជ ឱ្យ
ុ
េម្ពជក
ិ រកសទ ាំងអេ់ "ចារ់សទតម
ើ សធវើេកមមភាពឲ្យកាន់ង្ត្ខាល ាំងកាលរង្នែមសទ្ៀត្ សឆ្ពោះសៅកាន់មូលោឋន"

ទក់ទ្ងនឹងការសបាោះសឆ្នត្ឆ្ន ាំ២០១៧ និង២០១៨។138 រទ្រញ្ជ
ជ សនោះ ក៏េសាំ ៅរួមរញ្ចូ លទ ាំងសមរញ្ជ
ជ ការជាន់

ខ្ពេ់ (បាត្ដៃកខ្វក់ទ ាំង១២រូរ) ង្ៃលជាប្រធានរទ្ដនរបាយការេ៍សនោះ ក៏ៃូច្ជាកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្ និងកង
ប្រោរ់អាវុធៃដទ្ជាសប្ច្ើនសទ្ៀត្។139
136

"រពឹកលនោះគែបកសរបជាជនកមព៊ុជា លធ្វើែននិែីទគែៈកម្ងមធ្ិក្លរកណា
រ លលៅលក្លោះលពរជ" (ថ្ងៃទី 17 សែធ្នឆ្
ូ ន ាំ 2016)

http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/41992-2016-12-17-05 -46-17.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 17 សែធ្នូឆ្នាំ 2016); លទធនលថ្នែននិែីទ
គែៈកម្ងមធ្ិក្លរមជឈិមបកសលលើកទី 40 ថ្នអាែតរិទី 5 ថ្ងៃទី18 សែធ្នូ ឆ្នាំ 2016 http: // dap-news.com/kh/%E1%9E%96%E1%9F%90%E1%9E%8F

E1% 9E% 80% E% 1% 9% 92% E1% 9E% 93% E1% 9E% បីបី %E1% 9F% 8C% E1% 9E% 98% E1% 9E% B6% E1% 9E% 93% E1% 9E%
9E% 9E% 9F% 81% E1% 9E% 9F / 24371.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី18 សែធ្នឆ្
ូ ន ាំ 2011) 2016)។
137

"ែលមរចលហងែាំរន
ិ ែងឃឹមថា របជាជនកមព៊ុជានឹងបនររបគល់អាំណាចឱ្យគែបកសរបជាជនកមព៊ុជាដ្ឹកនាាំរបលទែ" ថ្ងៃទី 17 សែធ្នូឆ្នាំ 2016។

http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/41998-2016-12-17-04-52-16.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 17 សែធ្នូឆ្នាំ 2016)
138

ែលមរចលតលជាហ៊ុនសែនបញ្ញ
ា ឱ្យែម្ងជិកគែបកសរបជាជនកមពជាបលងក
ើនច៊ុោះមូលដ្ឋឋន "ថ្ងៃទី 18 សែធ្នូឆ្នាំ 2016 http://www.freshnewsasia.
៊ុ

com/index.php/en/localnews/42083-2016-12-18-11-45-29.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 18 សែធ្នឆ្
ូ ន ាំ 2016)
139

ែូមលមើលសននកនីមួយៗខាងលរក្លម "លែៀវែ៊ុភ័ន្តករសចកអាំលណាយដ្ល់របជាពលរដ្ឋជាង 100 រគួសារសដ្លរងក្លរឈ្ឺចាប់លដ្ឋយក្លរែវោះខាតលៅឃ៊ុាំងកូវ

ស្ែុកកាំពង់រតសបក ថ្ងៃទី 24 សែធ្នូឆ្នាំ 2016។ http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/42523-2016-12-24-10-57-35.html (ចូលលមើល

លៅថ្ងៃទី 24 សែធ្នូឆ្នាំ 2016)។ ឧតរមលែនីយ៍ឯកម្ង៉ា លឈ្ឿននិងលោកស្ែីអ៊ុកម្ង៉ា លីជីក្ល អលញ្ាើញជាអធ្ិបតីែននិែីទគែៈកម្ងមធ្ិក្លរបកសឃ៊ុាំ ែូទិពា ស្ែុកថ្រព
ឈ្រ។ ថ្ងៃទី 24 សែធ្នូឆ្នាំ 2016, http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/42526-2016-12-24-14-43-31.html (បានលមើលលៅថ្ងៃទី 24 សែ
ធ្នូឆ្នាំ 2016) ។ យ៊ុវជនគែបកសរបជាជនលៅលែតរថ្ប៉ាលិន ជួបជ៊ុាំែិក្លខសាោលដ្ើមបីរបមូលក្លរ្រឆ្នាំ2016 និងទិែលៅអន៊ុវតរក្លរ្រឆ្នាំ2017។ ថ្ងៃទី 27
សែធ្នូ ឆ្នាំ 2016 http: //www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/42718-2016-12-27-09-41-55.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 27 សែធ្នូឆ្នាំ 2016) ។

"លោក។ លោកលម៉ាងែាំននលរៀបចាំែននិបាតបូកែរ៊ុបលទធនលក្លរ្រនិងកមមវធ្
ិ ីនលយាបាយរបែ់គែបកសរបជាជនកន៊ុងែ្កត់រកុងបាវិត។ ថ្ងៃទី 31 សែធ្នូ
ឆ្នាំ 2016 http: // dapnews.E1% 9E% 9E% 9E% 98% E1% 9E% B6% E1% 9E% 93% E1% 9E% E1% 9E% 96% E1% 9F% 90% E1% 9E%

8F% E1% 9F% 8C% % 80%E1% 9F% 92% E1% 9E% 93% E1% 9E% B% E1% 9E% 84% E1% 9E% 94% E1% 9F% 92% EE% 9E% 9A%
E1% 9E% 91% E1% 9%% 81% E1% 9E% 9F / 25448.html (បានលមើលលៅថ្ងៃទី 31 សែធ្នឆ្
ូ ន ាំ 2016)។ (ចូលលមើលថ្ងៃទី 24 សែធ្នឆ្
ូ ន ាំ 2016) ។ ឧតរម

លែនីយ៍ឯកម្ង៉ា លឈ្ឿននិងលោកស្ែីអ៊ុកម្ង៉ា លី អលញ្ាើញជាអធ្ិបតីកងពិ
ន៊ុ
ធ្ីែននិបាតថ្នគែៈកម្ងមធ្ិក្លរបកសឃ៊ុាំ ែូទិប ស្ែុកថ្រពឈ្រ ថ្ងៃទី 24 សែធ្នឆ្
ូ ន ាំ 2016
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កងរជអាវុធហត្ង្ែ ខ្រម ទ្េវត្សរ ៍ ១៩៨០ ៃល់រច្ុ របន
ច
ន
កងរជអាវុធហត្ែ (GRK) ម្ពនសៃើមកាំសេើត្ជាសាែរ័នសៅកនុងកងវរសេនាធាំសលខ្៧០ ង្ៃលម្ពនមូ លោឋនសៅ
ភនសាំ ពញររេ់សាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា ង្ៃលវជាកងវរសេនាត្ូ ច្នររបាលសយធា។ យ៉ៃងណាក៏

សោយ កងវរសេនាត្ូ ច្នររបាលសយធាសនោះ ង្ៃលម្ពនយុ តាតធការង្ត្សៅសល
ិ
ើកម្ពល ាំងសយធាប្ត្ូវបានរ ាំោយ
140
សៅង្ខ្ត្ុ ោ ឆ្ន ាំ១៩៩១ សៅសពលម្ពនកិច្ចប្ពមសប្ពៀងេនតិភាពទ្ីប្កុងបា៉ៃរេេត
ី
ីពីកមពុជា។

កងរជអាវុធហត្ែង្ៃលជាកងកម្ពល ាំងនររបាលសយធា ម្ពនយុ តាែធិការសលើជនេុ ីវល
គ ិកសយធា ប្ត្ូវ
ិ និងរុ រល
បានរសងេើត្សឡើងសោយប្កត្យច្ុ
ោះកាលររសច្ឆ
ឹ
ិ ទ្កនុងង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ១៩៩៣ ង្ៃលចារ់សទាើមសោយម្ពនការសរកវរគ
ើ

រេ
ត លពិសេេៃល់ កងកម្ពល ាំងសនោះ។141 ការរសងេើត្កងរជអាវុធហត្ែ ប្ត្ូវបានសលើកទ្ឹកច្ត្ត
ិ សោយអុ ន
ុ ត ោះរណា
ាំ ូ ងបារ ាំងក៏បាន
ាំង ង្ៃលៃរ
តាក់ ង្ៃលោ ាំប្ទ្សោយេសមច្
ត ប្ពោះេីហនុ សហើយប្ត្ូវបានទតល់លវកាសោយបារ
ិ

ទតល់ការរេ
ើត្កងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត លទងង្ៃរ។ សោលរាំេងររេ់បារ ាំង រការរសងេ
ត ខ្អពាប្កឹត្យពី
ឺ
ុ ត ោះរណា

នសយបាយ និងម្ពនវជា
ច្ប្ពោះ នសរត្តម េីហនុ ។ ក៏រុ ង្៉ៃ នត មុ នសពលកង
ិ ជ ជីវៈខ្ពេ់ េប្ម្ពរ់ស្លយត្រសៅេសមត
ើ
កម្ពល ាំងលសីម នោះអាច្សរកប្រត្
រត្ត
ការបាន
េសមតច្ប្ពោះនសរត្តម េីហនុ ប្ត្ូវបានផ្ដត្់សច្ញពីឆ្កសយបាយ។
ើ
ិ
ិ

សោក ហុ ន ង្េន និងរេរកសប្រជាជនកមពុជា បានរនាុច្រងាអក់ និងស្លៀត្ឱ្កាេអូ េទញសាែរ័នកងរជ
អាវុធហត្ែសលើដទាប្រសទ្េ មករសប្មើសោលសៅនសយបាយផ្ដាល់ ខ្ួ នររេ់
ពួកសរ សហើយមិនយូ ររ៉ៃុនាមន ក៏បាន
ល

ាំ ុ ត្ររេ់ពួកសរ េប្ម្ពរ់សប្រប្បាេ់
សជារជ័យកនុងការសធវឱ្យកងរជអាវុ
ធហត្ែ កាលយជាកម្ពល ាំងហឹ កហវ
វ
អ ទ
ើ
ឺ នៃ៏លរ
ើ
142
ប្រឆ្ ាំងនឹងេប្ត្ូវនសយបាយររេ់ ខ្ួ នសៅវ
ញ។
ល
ិ

។ http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/42526-2016-12-24-14-43-31.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 24 សែធ្នូឆ្នាំ 2016) ។ "យ៊ុវជនគែ
បកសរបជាជនលែតរថ្ប៉ាលិន ជួបរបជ៊ុាំគានបូកសារ៊ុបលទធនលក្លរ្រឆ្នាំ 2016 និងទិែលៅអន៊ុវតរឆ្នាំ2017, ថ្ងៃទី 27 សែធ្នូឆ្នាំ 2016

http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/42718-2016-12-27-09-41-55.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 27 សែធ្នូឆ្នាំ 2016) ។ "លោកមឹង ែាំនន
របារពធែននិបាតបូកែរ៊ុបលទធនលក្លរ្រ និងកមមវ ិធ្ីនលយាបាយរបែ់គែបកសរបជាជនលៅកន៊ុងែ្កត់ នានាកន៊ុងរកុងបាវិត ថ្ងៃទី 31 សែធ្នូឆ្នាំ 2016
http://dap-news.com/kh/%E1%9E%96%E1%9F%90%E1%9E%8F%E1%9F%8C%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%80%E

1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%84%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F/25448.html (ចូល
លមើលថ្ងៃទី 31 សែធ្នូឆ្នាំ 2016)។
140
141
142

អ៊ុនតាក់ (UNTAC) ែម្ងែភាគលយាធា "ក្លរលរៀបចាំថ្នរកែួងក្លរពារជាតិ[ "n.d.] រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា
"n.d.]
៊ុ "ក្លលបបវតរិថ្នកងរាជអាវ៊ុធ្ហតថកមពជា[
៊ុ
រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា "ក្លលបបវតរិថ្នកងរាជអាវ៊ុធ្ហតថ" រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា )RGC អន៊ុរកឹតយលលែ (11 អនរក ថ្ងៃទី 8 សែមីនាឆ្នាំ1994។

លោកភីធ្ឺបាទូ (Peter Bartu) “ឯកសារភាាប់លលែ គ ចាំលពាោះរបាយក្លរែ៍នលយាបាយកមព៊ុជា" ថ្ងៃទី 19 សែកញ្ញាឆ្នាំ 2004; លោកសរបដ្ អាដ្ឋមែ៍
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អង្គការឃ្លមាំ មល
៉ៃ វច្ឆ | មិថុនា ២០១៨
ើ សិទិិធមនុសសយូមមនររត៍

កងរជអាវុធហត្ែសលើដទាប្រសទ្េ ប្ត្ូវបានេសម្ពពធជាទលូវការកនុងង្ខ្វច្ឆ
ជ ការររេ់
ិ ិកា ឆ្ន ាំ១៩៩៣ សប្កាមរញ្ជ

សោកង្កវ សាមួ ន ង្ៃលម្ពនសោក សៅ េុ ខា ជាសមរញ្ជ
ជ ការរង។143 សោក ង្កវ សាមួ ន ជាសមរញ្ជ
ជ ការកង
ាំ ួ េោត្់ រជាអត្
រជអាវុធហត្ែប្ត្ូវបានផ្ដលេ់ សច្ញកនុងង្ខ្ឧេភា ឆ្ន ាំ១៩៩៤ ង្ៃលអនកជន
ត្សមរញ្ជ
ជ ការកងវរ
ឺ
ី
សេនាធាំសលខ្៧០ ស្មោះសរៀង សាវុធ។144 កម្ពល ាំងលីដម នកងរជអាវុធហត្ែជាសប្ច្ើននាក់ង្ៃលមកជាមួ យសោក
សរៀងសាវុធ រឺសច្ញមកពីកងវរសេនាធាំចាេ់ ង្ៃលពួ កសរសនាោះ កាលពីច្ុ ងឆ្ន ាំ១៩៩១ ធាលរ់បានច្ូ លរួមកនុង

ប្រត្រត្ត
ការេ
ិ
ិ
ឹកជាមួ យរ៉ៃូលីេរស្រងាេរការរោះសបារប្រឆ្ ាំងនឹងរេរកសប្រជាជនកមពុជាសៅកនុងទ្ីប្កុង ង្ៃល
សពលសនាោះ រណា
ត លឲ្យមនុ េស ៦ នាក់សាលរ់សោយប្ោរ់កា ាំសភង
ើល និងមួ យច្ាំនួនសទ្ៀត្សាលរ់សោយសារង្ត្ការ
សប្រប្បាេ់
កម្ពល ាំងហួេប្រម្ពេ។145 កម្ពល ាំងលដីម នកងរជអាវុធហត្ែ រសប្ជ
ើេសរេជាព
ើ
ឺ
ើ
ិ សេេសច្ញមកពីកងវរ

សេនាត្ូ ច្សយធាសលខ្២៤៦ ររេ់កងវរសេនាធាំសលខ្៧០ ង្ៃលជាអងគភាពរសងេើត្សឡើងសៅសវៀត្ណាម កនុង
ង្ខ្មលុ
ជ កការររេ់សោក ហុ ន ង្េន និងសវៀត្ណាម និងខ្លោះមកពីកងនររបាល
ិ នា ឆ្ន ាំ ១៩៧៨ សប្កាមរញ្ជ
សយធា ង្ៃលសរបានរ ាំសាយពីកងវរសេនាធាំសលខ្៧០ (សៅង្ខ្ត្ុ ោ ឆ្ន ាំ១៩៩២)។146

អនកសទសងសទ្ៀត្ ប្ត្ូវបានសប្ជើេសរេសច្ញព
ធ ៣ "A-3" ររេ់
ើ
ី អត្ីត្េម្ពជិកកងនររបាលសយធាប្រយុ ទ្អា

ប្កេួ ងមគដទាដនរររសាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា និងប្កុមប្រត្រត្ត
ិ
ិររេ់អងគភាពេាំងាត្់ប្កុមអា "A-

Team" ររេ់ពួកសរ។147 នររបាលប្រយុ ទ្រធ រេ់សាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា ង្ៃលបានរសងេើត្សៅង្ខ្មនា
ី
(Brad Adams) បានែម្ងាែន៍មន្តនរីគែបកសរបជាជនកមព៊ុជា មន្តនរីកងលយាធ្ពលលែមរភូមិនា មន្តនរីលយាធាបារាាំងនិងអូស្រសាដលី សដ្លម្ងនមូលដ្ឋឋនលៅ
កមព៊ុជា និងមន្តនរីរដ្ឋឋភិបាលបារាាំង សដ្លម្ងនមូលដ្ឋឋនលៅកមព៊ុជានិងបា៉ា រីែ។
143

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា,
អន៊ុរកឹតយលលែ 17 អនរក ច៊ុោះថ្ងៃទី 18 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ1993 ។ រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា
៊ុ
៊ុ )RGC) អន៊ុរកឹតយលលែ 77 អនរក ច៊ុោះថ្ងៃទី 21

សែធ្នឆ្
ាំ 994។ កងកម្ងាាំងរបដ្ឋប់អាវ៊ុធ្របែ់ “ទាំព័រលហង ែាំរន
ិ ១”
ូ ន1
144

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា " ក្លលបបវតរិ"ថ្នកងរាជអាវ៊ុធ្ហតថ រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា, អន៊ុរកឹតយលលែ 11 អនរក ច៊ុោះថ្ងៃទី 8 សែមីនាឆ្នាំ1994; រាជរដ្ឋឋភិបាល

កមព៊ុជា(RGC) អន៊ុរកឹតយលលែ 51 អនរក ថ្ងៃទី 25 សែែីហាឆ្នាំ 1994។
145

ក្លរិយាល័យឧតរមែនងក្លរអងគក្លរែហរបជាជាតិទទួលបនា៊ុកែិទិធមន៊ុែស (COHCHR), កាំែត់លហត៊ុថ្នាកន៊ុងលៅក្លន់ក្លរិយាល័យលែតដនិងរកុមរតួត

ពិនិតយតាមដ្ឋនក្លរលបាោះលឆ្នត1998; អងគក្លរលលើកសលងលទាែអនររជាតិ "រដ្ឋកមព៊ុជា ៖ ក្លរអភិវឌ្ឍែិទិធមន៊ុែស ថ្ងៃទី១ សែត៊ុោ ឆ្នាំ១៩៩១ ដ្ល់ថ្ងៃទី៣១ សែ
មករាឆ្នាំ១៩៩២" (ASA23 / 02/92) សែលមសា 1992។
146

"សននកថ្នរបវតរិសាស្រែរ " និង "កងទ័ពែម័រគចិតរលវៀតណាម (កងទ័ពលជើងលគាកលវៀតណាម)” បានច៊ុោះនោយលៅកន៊ុងលវបសាយ

http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=16326.160;wap2 (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី 7 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 2014); Carney " កងកម្ងាាំងរបដ្ឋប់អាវ៊ុធ្ “លហង
ែាំរន
ិ ទាំព័រ១៦០” ។ បទែម្ងាែន៍ជាមួយមន្តនរីជាន់ែពែ់របែ់ កងរាជអាវ៊ុធ្ហតថ, លៅរាជធានីភនាំលពញ ថ្ងៃទី 30 សែែីហាឆ្នាំ 2013។
147

ែម្ងាែន៍ជាមួយមន្តនរីជាន់ែពែ់ថ្នកងរាជអាវ៊ុធ្ហតថ (GRK) ថ្ងៃទី10 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ1995, COHCHR, រកដ្ឋែរពាងគាមនចាំែ ងលជើង (របវតរិរលាំ ោភែិទធិ
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ឆ្ន ាំ១៩៨៦ និងសធវើប្រត្ិរត្តិការរហូ ត្ៃល់ ង្ខ្វច្ឆ
ិ ិកាឆ្ន ាំ១៩៩១ បានប្រប្ពឹត្ាអសាំ ពើេម្ពលរ់មនុ េសសប្ៅប្រព័នធ

ត្ុ ោការ សោយមូ លសហត្ុ នសយបាយ កនុងអាំឡុងសពលរស្រងាេរេកមមភាពរោះសបារសៅច្ុ ងទ្េវត្សរ ៍ឆ្ន ាំ១៩៨០
និងសៃើមទ្េវត្សរ ៍ឆ្ន ាំ១៩៩០។ ការរ ាំសោភរាំពានទ ាំងសនោះ ជួ នកាលប្ត្ូវបានសធវសឡ
ើ ើងសោយម្ពនការេប្មរ
េប្មួលជាមួ យទគន និងនររបាលសាមញ្ាកុ ង
ន “កងកម្ពល ាំងច្ប្មុោះ” ររេ់សាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្

កមពុជា។148 កម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធដនប្កុមអា "A-Team" ង្ៃលរួមម្ពនរុ រល
គ ិកង្ៃលបានផ្ដលេ់ ពីកងវរសេនាត្ូ ច្
សលខ្៧០ ជាពិសេេកងវរសេនាត្ូ ច្សលខ្២៤៦ និងអត្ីត្កងវរសេនាត្ូ ច្នររបាលសយធា បានសធវើឃ្ត្

149
មស្រនតីរេរកសហវ៊ុ នេុ ិនរុ ច្
ិ និងមស្រនតីរកសប្រឆ្ ាំងសទសងៗសទ្ៀត្ អាំឡុងសពលដនការសបាោះសឆ្នត្ឆ្ន ាំ១៩៩៣។

កម្ពល ាំងជាសប្ច្នកន
សច្ញពីអត្ត្នររបាល
ើ ុ ងជួ រកងរជអាវុធហត្ែលីម រសងេើត្សៅឆ្ន ាំ១៩៩៣ រជាេម្ពភាពចាេ់
ឺ
ី

ប្រយុ ទ្ង្ធ ៃលសរសធវឲ្យរេ់
សឡើងវញ
ិ ឬអាច្និយយម៉ៃាងសទ្ៀត្ថា សាែរ័នកងរជអាវុធហត្ែលីម រឺជាកង្នលងង្ៃល
ើ
អត្ីត្រុ រល
គ ិក ឬកម្ពល ាំងប្កុមអា "A-Team"រកសឃើញការងារលមី និងជាកង្នលងេប្ម្ពរ់ទ្ទ្ួលភារកិច្ចលី។
ម 150

ប្េរសៅនឹងការសរៀរច្ាំច្ប្មុោះរវងរេរកសហវ៊ុ នេុ ិនរុ ច្-រេរកសប្រជាជនកមព
ិ
ុ ជា ង្ទអកតាមលទ្ធទលសបាោះ

សឆ្នត្ កងរជអាវុធហត្ែបានោក់រញ្ចូ លមនុ េស និងមស្រនតីហុ នេុ
យច្ាំនួនសៅកនុងកងកម្ពល ាំងសនោះ សោយ
វ
ិនរុ ច្មួ
ិ
មស្រនតីខ្លោះពីរេរកសរជានិយមសនោះម្ពនអាំណាច្រញ្ជ
ជ សទ្ៀត្ទង។ ក៏រុ ង្៉ៃ នត ការពិត្ជាក់ង្េតង កងរជអាវុធហត្ែ
ាំ ូ ងមកសមលោះ។151
េែិត្សៅសប្កាមការប្ររ់ប្រងររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជា ចារ់តា ាំងពីការចារ់សទតើមៃរ

លវីសរតាមទល
ើ
ិ កមពុជា (RCAF) ជាង្ទនកមួ យសប្កាយការសបាោះសឆ្នត្ ប្ត្ូវរយការេ៍
ូ វការ កងសយធពលសខ្មរភូ មនា
សៅអងគភាពរញ្ជ
ពូលក៏សោយច្ុ ោះ ក៏កងរជអាវុ ធហត្ែសៅង្ត្ម្ពន
ជ ផ្ដាល់ ររេ់ខ្ួ ន
ល ៃូ ច្ជាអរគសេនាធការកាំ
ិ

េវ័យភាពពីអងគភាពរញ្ជ
ជ សនោះ សហើយប្ត្ូវបានសរ “ោក់ឲ្យេែិត្សប្កាមរញ្ជ
ជ ផ្ដាល់ ររេ់ នាយករៃឋមស្រនតី (េហ
នាយករៃឋមស្រនតី កនុងអាេត្តិ១៩៩៣)” ង្ៃលអាំណាច្ និងវសាលភាពដនេកមម
ភាពររេ់ពួកសរ ប្ត្ូវបាន
ិ

មន៊ុែសលៅកមព៊ុជា ថ្ងៃទី ៤ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០០៤)។
148

គែបកសរបជាជនកមព៊ុជា, របវតរិថ្នក្លរតែូ, ទាំព័រ 48; COHCHR, រកដ្ឋែរពាងមិនម្ងនចាំែងលជើង, ថ្ងៃទី 4 សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 2004; វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 2

សែត៊ុោឆ្នាំ1990 វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 11 សែត៊ុោឆ្នាំ 1990។
149

COHCHR, រកដ្ឋែរពាងគាមនចាំែងលជើង, ថ្ងៃទី4 សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ 2004។

150

បទែម្ងាែន៍ជាមួយមន្តនរីជាន់ែពែ់កងរាជអាវ៊ុធ្ហតថ (GRK) ថ្ងៃទី 30 សែែីហាឆ្នាំ 2013។ "លរបែិតអាំពាវនាវ ឱ្យដ្កកងរាជអាវ៊ុធ្ហតថ, ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ពី

ថ្ងៃទី 21 សែវិចឆិក្លដ្ល់ថ្ងៃទី 4 សែធ្នូឆ្នាំ 1997 ។ COHCHR, កាំែត់លហត៊ុថ្នាកន៊ុង លៅក្លន់ក្លរិយាល័យលែតដនិងរកុមឃ្ាាំលមើលក្លរលបាោះលឆ្នត ឆ្នាំ1998។
151

ែម្ងាែន៍ជាមួយនាយកងរាជអាវ៊ុធ្ហតថជាន់ែពែ់ ថ្ងៃទី 10 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 1995។
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ាំ
កាំេត្់។ កងរជអាវុធហត្ែ ប្ត្ូវបានសរទតល់អណា
ច្ឲ្យអនុ វត្តការងារជានររបាលយុ ត្ិធម៌
និងរៃឋបាលសៅទ្ូ
ត
ទ ាំងប្រសទ្េ សៃើមបរស្រងា
េ ររទ្ឧប្កិៃឋ និងរកាេណា
ា រ់ធានរ់សាធារេៈ ង្ៃលការងាររស្រងាេរសនោះ សរសធវើទ ាំង
ី
ាំងពីរ រទ
សៅសលើរុ រល
គ ិកសយធា និងទ ាំងជនេុីវល
ល
គ ិក
ិ សហើយតាមង្រររទ្សនោះ សរអាច្ចារ់ខ្ួ នទ
ឺ ាំងរុរល

សយធា ទ ាំងជនេុីវល
ិ និងប្ររល់ ពួកសរយកសៅឃុ ាំសប្កាមអាំណាច្ត្ុ ោការ សៃម
ើ បត្ុ
ី ោការសេុ ើរអសងេត្និង

ាំ ុ ាំជប្មោះ។ សៅសប្កាមរញ្ជ
ជន
ជ ការនាយករៃឋមស្រនតី កងរជអាវុធហត្ែ ក៏ប្ត្ូវបានសរអនុ ញ្ជាត្ឱ្យសច្ញកម្ពល ាំង និង
ាំ
អនុ វត្តអណា
ច្ររេ់ពួកខ្លួន តាមការសេនើេុ រាំ រេ់ប្កេួ ងមគដទា ប្កេួ ងការពារជាត្ិ និងប្កេួ ងៃដទ្សទ្ៀត្
រួមទ ាំងតាមរយៈប្រត្រត្ត
ការេ
ិ
ិ
ឹកពិសេេ។

ទ្ីសានក់ការកណា
ត លកងរជអាវុធហត្ែ ប្ត្ូវបានៃក
ជ ការង្ត្ម្ពនក់ ង្ៃលរាំសពញត្ួ នាទ្ីសោយ
ឹ នា ាំសោយសមរញ្ជ

ការពិសប្ោោះសយរល់ ជាមួ យនាយករៃឋមស្រនតី (េហនាយករៃឋមស្រនតី)។ សមរញ្ជ
ជ ការកងកម្ពល ាំងកងរជអាវុធហត្ែ
ប្ររ់ប្រងផ្ដាល់ សលើទ្ីរញ្ជ
ជ ការ “កម្ពល ាំងដទប្ា រសទ្េ” ង្ៃលប្ត្ូវបានោក់ពប្ងាយកងកម្ពល ាំងជាសទ្ៀងទត្់សៅជុ ាំ
វញប្រសទ្េ
ទ្ីរញ្ជ
ជ ការកងកម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធច្ល័ ត្ ម្ពនោក់ពប្ងាយសៅប្ររ់ទ្ីកង្នលង និងអងគភាពទ្ី
ិ

រញ្ជ
ការសៅទ្ូ
ទ ាំងប្រសទ្េ កនុងករេីដនសោលសៅប្រត្រត្ត
ការ
រជា
ជ ការនររបាលសយធា ង្ៃលប្រត្រត្ត
ិ
ិ
ិ
ិ
ឺ
រុ រល
គ ិកសយធា។152

សៅប្ោច្ុ ងសប្កាយ ទ្ីរញ្ជ
ជ ការអរគសេនាធិការ ប្ត្ូវបានសរសរៀរច្ាំជាប្បា ាំេង
ន ការោឋន ៖ េនងការោឋនព័ត្៌ម្ពន
និងេនតិេុ ខ្ េនងការោឋនង្ទនការប្រត្រត្ា
ការ
េនងការោឋនប្សាវប្ជាវ និងយុ ត្ធម៌
េនងការោឋនង្េវងរក
ិ
ិ
ិត

153
ប្រភពកម្ពល ាំង និងេនងការោឋនភេតុភារ និងរសច្ចកវជា
ទ្េឌ
ជ ក់សៅកនុងប្កមនីត្វិ ធ
ិ ជ ។ រនាារ់ពីការរញ្ជ
ិ ប្ពហម
ី

ឆ្ន ាំ ២០០៧ ង្ៃលង្ច្ងថា កងរជអាវុធហត្ែ ម្ពនអាំណាច្ៃូ ច្នររបាលេុ ីវល
ិ បានជប្មុញឲ្យមស្រនតីកងរជ

154
អាវុធហត្ែ ៃកហូ ត្អាំណាច្ពីនររបាលេុ ីវល។
សេនាធិការកងរជអាវុធហត្ែប្កុង និងសខ្ត្ត ប្ត្ូវបានោក់
ិ

152

ប៉ា៊ុល សាលរឿន, យ៊ុទធសាស្រែរ DFID, ទាំព័រ 32 ។ រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា,
អន៊ុរកឹតយលលែ 09 អនរក ថ្ងៃទី 22 ក៊ុមាៈ 1994។ រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា
៊ុ
៊ុ )RGC)

អន៊ុរកឹតយលលែ 77 អនរក ច៊ុោះថ្ងៃទី 21 សែធ្នឆ្
ូ ន ាំ 1994 ។ រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា,
៊ុ " ក្លលបបវតរិ "ថ្នកងរាជអាវ៊ុធ្ហតថ
153
154

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា
៊ុ (RGC), អន៊ុរកឹតយលលែ 136 អនរកបក ថ្ងៃទី25 សែែីហាឆ្នាំ 2009។

"រាំលឹកែួបអន៊ុែោវរីយ៍លលើកទី 22 និងបញ្៊ុច ោះបធ្មមែីោសាងែង់អាគារបញ្ញ
ា ក្លរដ្ឋឋនរាជអាវ៊ុធ្ហតថលលើថ្នារបលទែ"ថ្ងៃទី 14 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 2015

http://beta.nokorwatnews.com/?p=33153#sthash.TtDOhdmU.dpuf (ចូលលមើលថ្ងៃទី14 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 2015)។ រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា
ិ ី
៊ុ (RGC) រកមនីតិវធ្
រពហមទែឌថ្នរពោះរាជាណាចរកកមពជា)2007),
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=240881, ជាំពូក 2-4 (ចូលលមើលថ្ងៃទី10 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ
៊ុ

2015) លោកែាីវ ហីឌ្ឹ (Steve Heder) "កមព៊ុជាកនងឆ្
ន ាំ2010 ក្លរពរងឹងបសនថមរបែ់ហ៊ុនសែន" ក្លរែាង់មតិអាែ៊ុី លលែ51 លលែ 1 សែសែមករា/ក៊ុមាៈ2011)
៊ុ
ទាំព័រ 208-209។
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សប្កាម "ការៃឹកនា ាំរញ្ជ
ជ សោយផ្ដាល់ ពីរញ្ជ
ជ ការ"ដនកងរជអាវុធហត្ែថានក់ជាត្ិ ខ្េៈពួ កសរ (កងរជអាវុធ

ាំ 155 ក៏រុ ង្៉ៃ នត ៃូ ច្នររបាល និងកងទ្័ព
ហត្ែប្កុង និងសខ្ត្ត) ប្ររ់ប្រងសលើកងរជអាវុ ធហត្ែសៅថានក់ប្េុ ក និងឃុ ។
ាំងសនោះង្ៃរ កងរជអាវុធហត្ែមូលោឋន ប្ត្ូវរយការេ៍សៅរេៈរញ្ជ
សៅកប្មត្ទ
ជ ការឯកភាពប្កុង សខ្ត្ត
ិ

និងប្េុ ក ង្ៃលៃក
បាលដនង្ៃនៃទ
យ៉ៃង ពី
ឹ នា ាំសោយអភបាលរៃឋ
ី ាំងសនោះ ង្ៃលម្ពនអាំណាច្រស្រងាេរអវៗប្ររ់
ិ
ី
ច្លនាប្រឆ្ ាំងប្រោរ់អាវុធ េកមមភាពប្ពហមទ្េឌធមមតា ង្ៃលសរចាត្់ទ្ុកថា ជាការរាំរមកាំង្ហងៃល់
េណា
ា រ់ធានរ់សាធារេៈ។156

ិ៍ត
សោក សរៀង សាវុធ ម្ពនសករស្
ជាអនកោ ាំប្ទ្ៃ៏សសាមោះេម័ប្រររេ់រេរកសប្រជា
ម ោះលបលាញខាងអាប្កក់
ី

ជនកមពុជា និងជាអនករ ាំសោភរាំពានេិទ្ធិមនុ េសៃ៏ធន
ង ់ធរង ម្ពនក់។ ប្រសទ្េបារ ាំងបានទល
ត ់ ការរេ
ត ល
ុ ត ោះរណា
ាំ ូ ងៗ។ រ៉ៃុង្នត ទ្ីប្រឹកាសយធា
និងទតល់មូលនិធិៃល់ ប្រត្ិរត្កា
ិត រជាសប្ច្ើនររេ់កងរជអាវុធហត្ែ សៅសៃើមឆ្ន ាំៃរ

ជាន់ខ្េ
យសោក
ព ់បារ ាំងង្ៃលឈរសជើងសៅកមពុជា សៅសពលសនាោះនិយយថា "សយងម្ពនរញ្ជ
ា ជាសប្ច្នជាមួ
ើ
ើ
់
សរៀង សាវុធ។ ោត្់ប្ត្ូវបានង្ត្ងតា ាំងសោយរេរកសប្រជាជនកមុ ជា។
ប្រសទ្េបារ ាំងច្ងបាននរណាម្ព
ព
ន ក់
ាំ ូ ងមកសមល៉ៃោះ។"157
ិ៍ា
សទសងសទ្ៀត្ង្ៃលម្ពនសករស្
ម ោះលអជាងសនោះ។ សយើងបានៃឹងអាំពីោត្់តា ាំងពីៃរ
មស្រនតីជាន់ខ្េ
ព ់បារ ាំងម្ពនក់សទ្ៀត្សៅសពលសនាោះ បាននិយយថា ប្រសទ្េបារ ាំង បានៃឹងភាលមៗថា សោក សរៀង
សាវុធ រជារញ្ជ
ា ធងន់ធរង ។ សយងៃ
ព ់ ដនប្កុមអា (A-Teams) ។ មស្រនតីសវៀត្
ឹងថា ោត្់ជាអត្ត្េម្ពជ
ិកជាន់ខ្េ
ឺ
ើ
ី
ាំ ូ ង ពីសប្ពាោះពួ កសរមនច្ូ
ណាម បានប្បារ់មស្រនតីបារ ាំងអាំពីសោក សរៀង សាវុធ តា ាំងពីៃរ
លច្ត្ត
ិ
ិ ោត្់ង្ៃរ។

បារ ាំងៃឹងពីត្ួ នាទ្ីររេ់ោត្់សៅកនុងអាំសពើហឹងា សហើយថា សោក សរៀង សាវុធ ជារ់ពាក់ព័នជា
ធ មួ យពួ កម្ព៉ៃហវី
យ៉ៃ តាមរយៈរនង្លបងកាេុ ីេូ សហើយោត្់ជាអនកទតល់លុយកខ្វក់ទ ាំងសនោះឱ្យសៅសោក ហុ ន ង្េន។ រ៉ៃុង្នត
វបានេុ ីសពល ២ សៅ ៣ ឆ្ន ាំ េប្ម្ពរ់រោឋភិបាលបារ ាំង សៃើមបទ្ទ្ួ
ី លសាគល់ ទ ាំងប្េុងនូ វត្ួ នាទ្ីររេ់សោក
សរៀង សាវុធ សៅកនុងអាំសពើហិងានិងអាំសពើពុ ករលួ យ។158

155

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា, អន៊ុរកឹតយលលែ 09 អនរក, ថ្ងៃទី 2 ក៊ុមាៈ ឆ្នាំ1994; រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា )RGC) អន៊ុរកឹតយលលែ 56 អនរក ច៊ុោះថ្ងៃទី 21 សែកញ្ញា

ឆ្នាំ1994 ។ រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា )RGC) អន៊ុរកឹតយលលែ 44 អនរកបក ថ្ងៃទី 27 សែឧែភាឆ្នាំ1995។
156

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា,
អន៊ុរកឹតយលលែ 11 អនរក ថ្ងៃទី 8 សែមិនា 1994; រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា
៊ុ
៊ុ )RGC) អន៊ុរកឹតយលលែ 22 អនរក ថ្ងៃទី 9 សែឧែភាឆ្នាំ

1994; រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា, "ក្លលបបវតរិថ្នរាជកងរាជអាវ៊ុធ្ហតថ។) រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា
៊ុ " RGC) អន៊ុរកឹតយលលែ 156 អនរកបក ថ្ងៃទី 31 សែមីនា ឆ្នាំ
2014 ។
157

សរបដ្ អាដ្ឋមែ៍ (Brad Adams) ែម្ងាែន៍ជាមួយមន្តនរីលយាធាបារាាំង សដ្លែ៊ុាំមិនបលញ្ចញលឈ្លមោះ លរពាោះគាត់មិនម្ងនក្លរអន៊ុញ្ញាតឱ្យនិយាយជាសា

ធារែៈ លៅថ្ងៃទី 29 សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 2001។
158

សរបដ្ អាដ្ឋមែ៍ (Brad Adams) ែម្ងាែន៍ជាមួយមន្តនរីជាន់ែពែ់បារាាំង សដ្លែ៊ុាំមិនបលញ្ចញលឈ្លមោះទីរកុងបា៉ា រីែ ថ្ងៃទី13 សែត៊ុោឆ្នាំ 2000។
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សយងសៅតាមមស្រនតីជាន់ខ្េ
ព ់បារ ាំងម្ពនក់ ង្ៃលឈរសជើងសៅកមពុជាសៅសពលសនាោះ “មស្រនតីអមសាែនទ្ូត្បារ ាំង
ង្ទនកនររបាល និងសយធាការពារជាត្ិ បានេរសេររបាយការេ៍ជាសប្ច្ើនអាំពីសោក សរៀង សាវុធ។

ាំ ូ ងសមល៉ៃោះ។
ាំ ី សោកសរៀង សាវុធ តា ាំងពីៃរ
ឯកអរគរៃឋទ្ូត្បារ ាំងសោក សឡ លីៃិច្ (Le Lidec) បានៃឹងទ ាំងអេ់អព
៉ៃ ទ្ីនី (Martini Club) និងបាន
សោក សរៀង សាវុធ រជាម្ព
ច េ់រនប្េីទ ាំងអេ់ង្ៃលម្ពនទ្ីតា ាំងសៅជត្
ិ កលរម្ព
ឺ
ឹ

ច្ូ លរួមកនុងការជួ ញៃូ រសប្រឿងសញៀន សៅឆ្ន ាំ ១៩៩៥ ៃល់ ១៩៩៦ ។ ោត្់ក៏ជួញៃូ រសកមងប្េីង្ៃរ។ ោត្់ប្ោន់ង្ត្
ាំ ូ ងដន
ជាជនយូ កូងម្ពនក់ សហើយោមនរុ េេមបត្តិវជា
ិ ជ ជីវៈអវីទល់ ង្ត្សសាោះ។ រ៉ៃុង្នា បារ ាំងប្ត្ូវការោត្់សៅសៃើមៃរ
រសប្ម្ពងសនោះ (រសងេើត្អងគភាពកងរជអាវុធហត្ែ)។159 សប្កាយមក បារ ាំងបានសេើឱ្យសោក
ហុ ន ង្េន ៃក
ន

ាំ ររេ់ោត្់បានវយប្រគរបាញ់ សបាោះជាសាធារេៈយ៉ៃងទ្ូលាំ
សោក សរៀង សាវុធ សច្ញរនាារ់ពីកងកម្ពលង
ទ្ូោយសៅសលើទាោះររេ់មស្រនតីនររបាលកមពុជាជាន់ខ្េ
ព ់មួយរូរសៅភនសាំ ពញ ង្ៃលប្ត្ូវបានសរសចាទ្ថា រណា
ត
ាំ ូ លពីការជួ ញៃូ រសប្រឿងសញៀន។ “សោក សឡ លីៃិច្ (Le Lidec) ច្ង់ឱ្យៃក
លមកពីជសម្ពលោះសលើប្បាក់ច្េ

សោក សរៀង សាវុធសច្ញ រនាារ់ពីោត្់បាញ់ សបាោះសៅសលើទាោះររេ់ សោក សហង សៅ។ សនោះរជាសរឿងធង
ន់ធរង ច្ុ ង
ឺ
160
សប្កាយ ង្ៃលរួ រឲ្យសអៀនខាមេ់ហួេប្រម្ពេ ប្រេិនសរសធវ
អនុ ប្រធានសោក
ឹងមនឮសរឿងសនោះ”។
ើ ម
ើ នៃ
ិ
ិ

សរៀង សាវុធ រឺសោក សៅ េុ ខាប្ត្ូវបានង្ត្ងតា ាំងជាអក
ន េនងត្ាំង្េងសោក សរៀង សាវុធ។ សរតាមមស្រនត
ើ
ី

161
ៃង្ៃល បារ ាំងក៏ៃឹងង្ៃរថា សោក សៅ េុ ខា ក៏ "ពាក់ព័នក
ធ ុ ងរទ្សលម
ន
ើេប្ពហមទ្េឌ និងអាំសពើហិងាង្ៃរ"។

ជាប្រមុ ខ្សេនាធការដនកងរជអាវុ
ធហត្ែសលើដទាប្រសទ្េ ង្ៃលម្ពនអាំណាច្រញ្ជ
ជ ផ្ដាល់ សលើកងរជអាវុធហត្ែ
ិ
អនតររមន៍ច្ល័ ត្សលើដទាប្រសទ្េ ង្ៃលរួមម្ពនកងសលមរើ សជង
ើ កងរលពាេង្ៃក និងកងសទច្ប្កយនយនត

សោក សៅ េុ ខា ទ្ទ្ួលបានការសពញច្ត្ត
ិ ខាល ាំងសឡើងខាងនសយបាយ ពីសោក ហុ ន ង្េន ជាពិសេេសប្កាយ
ពីសោកបានចារ់ខ្ួ នសោយផ្ដ
ល
ា ល់ នូវមស្រនតីកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្េាំខាន់ៗររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជា ង្ៃល
បានរ៉ៃុនរ៉ៃងសធវើរៃឋប្រគរមនបានេសប្មច្
សៃើមបរសេ
ត ញសោក ហុ ន ង្េន និងេសមតច្ប្កុមប្ពោះ នសរត្តម
ិ
ី
រេឫទ្ធិ សៅដលងទ្ី២ ង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ១៩៩៤ ។162
159

សរបដ្ អាដ្ឋមែ៍ (Brad Adams) ែម្ងាែន៍ជាមួយមន្តនរីបារាាំងសដ្លែ៊ុាំមិនបលញ្ចញលឈ្លមោះថ្ងៃទី 21 សែឧែភាឆ្នាំ 2001។

160

ដ្ូចខាងលលើដ្សដ្ល Ibid.

161

ដ្ូចខាងលលើដ្សដ្ល Ibid.

162

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា
៊ុ (RGC), ជីវរបវតរិឯកឧតរមនាយឧតរមលែនីយ៍ ផ្តកយម្ងែបួនលៅែ៊ុខា។ អងគក្លរែហរបជាជាតិ, ក្លរិយាល័យតាំណាងអគគ

លលខាធ្ិក្លររបចាាំកមព៊ុជា )UNOSGRC) "កងលយាធ្ពលលែមរភូមិនាកមព៊ុជាឆ្នាំ "1995; ែម្ងាែន៍ជាមួយមន្តនរីជាន់ែពែ់ថ្នកងរាជអាវ៊ុធ្ហតកង ថ្ងៃទី 10 សែ
វិចឆិក្ល ឆ្នាំ1995។ ក្លសែតដ្ាំែឹងលពលរពឹក ថ្ងៃទី 5 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 1994; បទែម្ងាែន៍ជាមួយលៅែ៊ុខាថ្ងៃទី 11 សែធ្នឆ្
ូ ន ាំ 2007 ។
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សោយៃឹងថា ោត្់ងាយរងសប្ោោះកនុងការៃកពីអាំណាច្សោយកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ា ខ្ ង្ៃលប្ររ់ប្រងសោយរេ
រកសប្រជាជនកមពុជា ចារ់តា ាំងពីសពលសនាោះមក សោកហុ ន ង្េន បានង្ប្រកាលយកងរជអាវុធហត្ែ ឱ្យសៅជា

ាំ ន់រទ
ាំ ុ ត្េប្ម្ពរ់ប្ទ្ប្ទ្ង់ការកាន់អណា
ាំ
សាែរ័នៃ៏េខា
ច្ររេ់ោត្់។163 ត្ួ នាទ្ីរររេ់កងរជអាវុធហត្ែ ប្ត្ូវបាន
ាំ ន់ររេ់កងកម្ពល ាំងដនកងរជអាវុធហត្ែ ជាពិសេេ កង
សលើកកមពេ់រង្នែមសទ្ៀត្ សោយសារមុ ខ្ងារៃ៏េខា

កម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធង្ៃលៃឹកនា ាំសោយសោក សៅ េុ ខា សប្កាយមកបានសៃើរត្ួ នាទ្ីសៅកនុងការសធវើរៃឋប្រគរង្ខ្
កកេោ ឆ្ន ាំ១៩៩៧ ររេ់សោក ហុ ន ង្េន កសមាច្សចាលរេរកសហុ នេុ
វ
ិនរុ ច្។
ិ

ជារងាវន់សលើកទ្ឹកច្ត្ត
ិ សៅដលងទ្ី២៤ ង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ១៩៩៧ សោក សៅ េុ ខា ប្ត្ូវបានង្ត្ងតា ាំងជាទ្ីប្រការរេ់
ឹ

សោក ហុ ន ង្េន ង្ៃលម្ពនឋានៈសេមើរអនុ រៃឋសលខាធិការ។164 កនុងង្ខ្ឧេភា ឆ្ន ាំ១៩៩៩ សោក សៅ េុ ខាប្ត្ូវ
បានង្ត្ងតា ាំងជាសមរញ្ជ
ជ ការកងរជអាវុធហត្ែសលើដទាប្រសទ្េ ង្ៃលោត្់ម្ពនត្ាំង្េងសនោះចារ់តា ាំងពីសពល
សនាោះរហូ ត្មក។165 រនាារ់មកសទ្ៀត្ សៅង្ខ្មករ ឆ្ន ាំ២០០៩ សោក សៅ េុ ខា ប្ត្ូវបានង្ត្ងតា ាំងជាអរសគ ម
166
រញ្ជ
ជ ការរងកងសយធពលសខ្មរភូ មនា
ិ ។

នគរបាលកមពជាឆ្
ន ាំ ពី១៩៧៩ ៃល់រច្ចរបនន
ុ
ុ
ប្កេួងមគដទា និងនររបាលសាធារេរៃប្ឋ រជាម្ពនិត្កមុ ជា
ព (PRK)
សាែរ័នរ៉ៃូលីេកមពុជាេពវដលងសនោះ ប្ត្ូវបានរសងេើត្សឡើងសៅដលងទ្ី៧ ង្ខ្មករ ឆ្ន ាំ១៩៧៩ សៅសពលរររសាធារ
េរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា ចារ់កសាំ េើត្សឡើង។167 រៃឋមស្រនតីប្កេួ ងមគដទាទ្ីមួ យររេ់សាធារេរៃឋប្រជាម្ព

163

UNOSGRC "របាយក្លរែ៍របចាាំសែែរម្ងប់ សែឧែភាឆ្នាំ 1996" ។

164

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា (RGC), រពោះរាជរកឹតយលលែ ឆែ/រកត/ 0797/88 ថ្ងៃ២៤ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ១៩៩៧។

165
166
167

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា
៊ុ (RGC), "លៅ ែ៊ុខា ផ្តកយម្ងែបួន។ "

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា (RGC), រពោះរាជរកឹតយលលែនែរ/កត /010/061 ថ្ងៃទី 22 សែមករាឆ្នាំ 2009។

ហ៊ុនសែន “ក្លរសងាងែ៊ុនារកថាលៅែួបលលើកទី 65 ថ្នក្លរបលងកើតនគរបាលជាតិ” ថ្ងៃទី16 សែឧែភា ឆ្នាំ 2010 ។ http://cnv.org.kh/?p=1151 (ចូលលមើល

ថ្ងៃទី 30 សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 2010)។
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និត្កមពជា រឺសោក ជា េុ ីម ប្រធានរេរកសប្រជាជនកមពុជា ង្ៃលបានសាលរ់កុ ងឆ្
ន
ន ាំ២០១៥។ សោក ប្ត្ូវ

បានសរទ្ទ្ួលសាគល់ ថា ជាអនកនា ាំមុខ្កនុងការសរៀរច្ាំ និងរសងេើត្កម្ពល ាំងរ៉ៃូលីេសនោះ។168 សោក ជា េុ ីម ជាអត្ីត្
េមមត្ត
ម
ិ សមៃឹកនា ាំង្ខ្រម ប្កហមសៅត្ាំរន់រូពា៌ដនរកសកុ មុ យន
ី េតកមពុជា (CPK) និងម្ពនជារ់ពាក់ព័នសធ ៅកនុង

ឧប្កៃឋ
ង ់ធរង សៅទ្ីសនាោះ មុ នសពល្លងង្ៃនច្ូ លសៅកនុងប្រសទ្េសវៀត្ណាម កនុងឆ្ន ាំ១៩៧៨ សហើយបានច្ូ ល
ិ កមមធន
169
រួមប្រឆ្ ាំងការៃឹកនា ាំររេ់រុ ៉ៃល ពត្ ដនរកសកុ មុ យន
ម
ិ េតកមពុជា។

សៅកនុងប្ោង្ៃលម្ពនការរាំរមកាំង្ហងង្ទនកសយធាសៅសលើរររសាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា ពីកម្ពល ាំងទ្័ព
ាំ
ដប្ពង្ខ្មរប្កហម ប្កេួ ងមគដទាដនសាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា ក៏ប្ត្ូវបានសរទតល់អណា
ច្ឱ្យ "សរៀរច្ាំ
រញ្ជ
ជ និងៃឹកនា ាំ" ប្ររ់កប្មិត្ដនកងកម្ពល ាំងនររបាលប្រជាជន។ ទ ាំងសនោះ ប្ត្ូវបានសរកាំេត្់ថា ជា "កង

កម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធង្ៃលជាកមមេិទ្ធិររេ់រកស" ង្ៃលប្ត្ូវបានចាត្់តា ាំងសៃើមប ី "ការពារេនតិេុ ខ្នសយបាយ"
និង "រកាេណា
ត រ់ធានរ់េងគម" សោយការប្រយុ ទ្ប្ធ រឆ្ ាំងនឹងេប្ត្ូវនសយបាយ និងឧប្កៃឋ
ិ កមមធមមតាររេ់

សាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា។ កាលសនាោះ ប្កេួ ងមគដទាក៏ទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវទងង្ៃរកនុងការធានាភាពសសាមោះ
ប្ត្ង់ ង្ទនកនសយបាយររេ់នររបាលដនរកសប្រជាជនរៃវិ ត្តន៍កមពុជា និងម្ពនអាំណាច្រញ្ជ
ជ ឱ្យរ៉ៃូលីេចារ់

ាំ ួ ន
ខ្លួន ឃ្ត្់ខ្ួ ន
ល ឃុ ខ្
ល េួ រច្សមលើយ និងកសាងេាំេុាំសរឿងទលូវច្ារ់ និងោក់រុក “ជនសោលសៅ” ង្ៃលសរសចាទ្ពី
រទ្សលមើេនសយ បាយ និងរទ្ឧប្កៃឋ
ិ សាមញ្ាជាទ្ូសៅ។ ប្កេួ ងសនោះទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវច្ាំសពាោះមុ ខ្ប្កុមប្រការៃឋ
ឹ

មស្រនតីររេ់សាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា កនុងការរាំសពញការងារ និងេសប្មច្ភារកច្ច
ិ ទ ាំងអេ់ ង្ៃលរួមម្ពន
ការៃសាំ ឡើងេកតិ ការរញ្ចុ ោះេកតិ ការសទារ និងការរសេតញមស្រនតីនររបាល តាមរងាគរ់ររេ់ប្កុមប្រកា
ង្ៃល
ឹ

ៃឹកនា ាំសោយសោក ហុ ន ង្េន ចារ់ពីង្ខ្មករ ឆ្ន ាំ១៩៨៥ រនាារ់ពីកាំចាត្់សោក ង្រ៉ៃន េុ វេណ សច្ញសៅឆ្ន ាំ

១៩៨១ និងការសាលរ់ររេ់សោក ចាន់ េុ ី សៅឆ្ន ាំ១៩៨៤។ សៃើមបអនុ
ល ប្កេួ ងសនោះប្ត្ូវបាន
ី វត្តការងារររេ់ខ្ួ ន
ង្រងង្ច្កជា ៧ នាយកោឋន រួមទ ាំងនាយកោឋនេនតិេុ ខ្ប្រជាជន និងនាយកោឋននររបាលប្រជាជន។170

168

“របវតរិសាស្រែរថ្នអគគមហាធ្មមលពាធ្ិសាលជាែ៊ុីម " (ថ្ងៃទី 11 សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 2015) http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55 / 92837-2015-

06-08- 10-10-39.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 8 សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 2015); ហ៊ុនសែន “សងាងែ៊ុនារកថាលៅែួបលលើកទី 65 ថ្នក្លរបលងកើតនគរបាលជាតិ” ថ្ងៃទី 16 សែឧែ
ភាឆ្នាំ 2010 ។ http://cnv.org.kh/?p=1151 (ចូលលមើលថ្ងៃទី 30 សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 2010)។
169

"កមព៊ុជា ៖ ក្លរសាាប់របែ់ជា ែ៊ុីម ប្ហញពីក្លរបរាជ័យរបែ់ត៊ុោក្លរសែមររកហម" ក្លរលចញនោយព័ត៌ម្ងនរបែ់អងគក្លរឃ្ាាំលមើលែិទធិមន៊ុែស, ថ្ងៃទី 8

សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 2015។ https://www.hrw.org/news/2015/06/08/cambodia-chea-sim-death - show-failing-khmer-rouge-court ។
170

សាធារែរដ្ឋរបជាម្ងនិតកមពជា
៊ុ (PRK), អន៊ុរកឹតយលលែ 04 អនក ច៊ុោះថ្ងៃទី 11 សែមករាឆ្នាំ 1983។
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ើ សិទិិធមនុសសយូមមនររត៍

សទោះរីជាប្កេួ ងម្ពនអាំណាច្សលើនររបាលសៅថានក់ជាត្ិក៏សោយ ក៏សៅថានក់ប្កុង ខ្េឌ ប្េុ ក ឃុ ាំ និងកប្មិត្
សប្កាមៗសទ្ៀត្ នររបាលប្កេួ ងមគដទាប្ត្ូវេហការជាមួ យថានក់ៃឹកនា ាំរកសប្រជាជនរៃិវត្តន៍កមពុជាសៅទ្ី

សនាោះង្ៃរ។171 អាំណាច្ររេ់រេរកស និងអាំណាច្រៃឋ សលើកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្ ប្ត្ូវបានពប្ងីកៃល់ សយធាទង

ង្ៃរ សហើយការៃក
ជ ការឯកភាព” ង្ៃលប្ររ់ប្រង និងេប្មរេប្មួលកច្ច
ឹ នា ាំម្ពនប្រេិទ្ធិភាពតាមរយៈ “រេៈរញ្ជ
ិ
ប្រត្ិរត្តិការរួមោនជាញឹកញារ់សោយ”កងកម្ពល ាំងច្ប្មុោះ” មកពីអងគភាពេនតិេុ ខ្សទសងៗោន។172

ាំ ូ ងរងអេ់េប្ម្ពរ់ការសប្ជើេសរេច្ូ
លកខេៈវន
ល និងៃសាំ ឡើងរុ េយេកតសៅកន
ិ ិ ច្ឆ័យៃរ
ើ
ិ
ឺ
ុ ងជួ រនររបាល រភាព

សសាមោះប្ត្ង់ខាងនសយបាយ និងសៅពាក់កណា
ត លទ្េវត្សរ ៍ឆ្ន ាំ១៩៨០ មស្រនតីនររបាលម្ពនៃល់ ជាង ១០,០០០
នាក់ (មួ យមុ ឺន)។ ពួ កសរប្ត្ូវបានប្ររល់ ភារកិច្ចរស្រងាេររល់ ប្កុមអនកប្រឆ្ ាំងរររសាធារេរៃប្ឋ រជាម្ពនិត្

កមពុជា និងវត្តម្ពនសវៀត្ណាមសៅកមពុជា កនុងសនាោះ ម្ពនប្កុមង្ខ្មរប្កហម ឬក៏ប្កុមសទសងសទ្ៀត្ រួមទ ាំង “េប្ត្ូវ
រទ្មុ
ខ្” សៅកនុងជួ រររេ់សាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជាខ្លួនឯង។173
ិ

សៅកនុងការអនុ វត្តជាក់ង្េតង ច្ាំេុច្សនោះម្ពនន័យថា នររបាលម្ពនទ្ិេសៅកាំចាត្់សចាលខាម ាំងរប្រសភទ្
រឺ
ី
ខាម ាំងរោះសបារប្រោរ់អាវុធ ប្កុមប្រឆ្ ាំងង្ៃលម្ពនអងកា
រគ
គ រចាត្់តា ាំងរ៉ៃុង្នតអហឹងា និងប្កុមប្រឆ្ ាំងេនិ វត ធ
ិ ជារុ
ី

ល។ ការរស្រងាេរររេ់នររបាលង្ររសនោះ ប្ត្ូវបានសធវើសឡើងជាប្រចា ាំ ង្ៃលជាការរ ាំសោភរាំពានសលើេិទ្ធិមនុ េស
ាំ ង
ាំ តាម
រួមម្ពនទ ាំងការសធទរុ
េកមម និងការប្រប្ពឹត្តង្រររនាាររសនាែក អមនុ េសធម៌ ឬសឃ្រសៅ ការឃុ ឃ្
ើវ

អាំសពើច្ិត្ត សោយោមនការសចាទ្ប្រកាន់ ឬេវនាកា ឬការកាត្់សេច្កតីសោយអយុ ត្ិធម៌
។ ការសធវើទរុេកមម ប្ត្ូវ
ត

ាំ ក់ទ្ន
ាំ ងររេ់ពួកសរសៅអនកៃដទ្ទ ាំងប្េុងខ្េៈកាំពុងេួ រ
បានអនុ វត្តជាទ្ូសៅសលើអនកជារ់ឃុាំ សោយផ្ដតច្់ទ្នា
ច្សមលើយ ការោក់ឲ្យឯសកាពីពិភពសោកខាងសប្ៅ និងេូ មបង្ត្ព
ី អនកសទេរួមោនក៏សោយ ជាញឹកញារ់រឺោក់
ី
ាំ ងជាមួ យសាច្់ញាត្ិ ជាធមមតា ប្ត្ូវេែិត្សប្កាមការោក់កហ
ាំ ិ ត្យ៉ៃងធងន់ធរង
សៅកនុង “រុ កងងិត្” ការទ្ាំនាក់ទ្ន
ាំ ង
ាំ អនកសទេ។ ត្ុ ោការប្ត្ូវបានសប្រើប្បាេ់ ជាឧរករេ៍រាំរមកាំង្ហងប្រឆ្ ាំងនឹងអនក
កនុងអាំឡុងសពលឃុ ឃ្
ាំ
សទេទ ាំងឡយណា ង្ៃលមិនប្ពមសារភាពសប្កាមការសធវើទរុេកមម។ រ៉ៃូលិេបានប្បារ់ជនជារ់ឃុថា
171

សាធារែរដ្ឋរបជាម្ងនិតកមពជា
ា ែរីពីក្លរតែូរបឆ្ាំងនឹងពួកអនករបឆ្ាំងនឹងបដ្ិវតរន៍ និងក្លរសងរកោែនដិែ៊ុែ និងែ
៊ុ (PRK), "មតិសែនាាំនិងបទបញ្ញ

ណា
រ ប់ធានប់លអកន៊ុងសាថនភាពងមី" 1979; សាធារែរដ្ឋរបជាម្ងនិតកមពជា
៊ុ (PRK), លែចករីែលរមចលលែ 143 ែរច, ថ្ងៃទី 20 សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ1981; សាធារែ
រដ្ឋរបជាម្ងនិតកមពជា
៊ុ (PRK), អន៊ុរកឹតយលលែ 04 អនក ច៊ុោះថ្ងៃទី 11 សែមករា ឆ្នាំ1983។
172

សាធារែរដ្ឋរបជាម្ងនិតកមព៊ុជា (PRK), គែៈកម្ងមធ្ិក្លររគប់រគងកិចចក្លរបកសរាជធានីភនាំលពញ "ក្លរលឆាើយឆាងអមបញ្ញ
ា ៖ កាំែត់លហត៊ុជា

ោយលកខែ៍អកសរថ្នកិចចរបជ៊ុាំគែៈបញ្ញ
ា ក្លរឯកភាពរាជធានីភនាំលពញ" 333 KoABPh-DA, ថ្ងៃទី 18 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 1982 ។
173

គែបកសរបជាជនកមពជា,
របវតរិថ្នក្លរតែូ, ទាំព័រ 41-52 ។
៊ុ
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ប្រេិនសរពួ
ឱ្កាេ
"សារភាព" ត្ុ ោការប្រជាជនរៃិវត្តន៍ នឹងកាត្់សទេពួ កសរឱ្យជារ់
ើ កសរមនសប្រ
ិ
ើ

ពនធនាោររយៈសពលយូ រ ជាសរៀងរហូ ត្ ឬឱ្យសាលរ់ង្ត្មតង។ អនកសទេង្ៃលប្ត្ូវបានសោោះង្លងឱ្យម្ពនសេរភាព
ី
ប្ត្ូវបានរ៉ៃូលីេប្ពម្ពនមនឱ្យន
ង្ៃលជារទ្សលមើេង្ៃលរ៉ៃូលីេបានប្រប្ពឹត្តសៅសល
ិ
ិ យយអាំពីការសធវបារ
ើ
ិ
ើពួ ក
សរ ឬនិយយពីការឈចារ់
សរម
សច្នោះសទ្នឹងចារ់ខ្ួ នមកវ
ញ។
សយងតាមអត្ត្មស្រនត
ល
ិ
ឺ
ើ នៃូ
ិ
ី
ី រររសាធារេរៃឋ

ប្រជាម្ពនិត្កមពុជា នររបាលមិនប្ត្ូវបានោក់សទេច្ាំសពាោះការសធវើទរុេកមម ឬការសធវើបារអនកជារ់ឃុាំសឡើយ
សរសទោះរ
ជាម្ពនរទ្រញ្ា
ត្ច្ារ់
ឲ្យោក់សទេច្ាំសពាោះអាំសពើង្ររសនោះក៏សោយ។ ទាុយសៅវញ
ិ ការោក់វន័
ិ យ
ើ
ី
ិត

ជួ នកាលប្ត្ូវបានសធវើសឡើងប្រឆ្ ាំងនឹងនររបាលណា ង្ៃលសយរយល់ ម្ពនច្ិត្តេសណា
ត េប្រេី ឬនររបាល
ណាម្ពនមសនាេសញ្ច ត្នាជាមួ យអនកសទេ ៃូ ច្ជាការអនុ ញ្ជាត្ឱ្យអនកសទេទក់ទ្ងជាមួ យសាច្់ញាត្ិ នា ាំ

យកមាូរអាគរ ឬថានសាំ ពទ្យ។ រត្ប្ត្
មពាក់
កណា
ត លទ្េវត្សរ ៍ឆ្ន ាំ១៩៨០ ម្ពនអនកសទេនសយបាយជាង៥000
ិ
ឹ
ាំ ង
ាំ សៅកនុងរររសាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា ភារសប្ច្នដនពួ
នាក់ (ប្បា ាំពាន់) ប្ត្ូវបានជារ់ឃុឃ្
កសរេែិត្
ើ
ាំ ួ នសោយរ៉ៃ
សប្កាមការឃុ ខ្
ល
ូ លិេ។174

ចារ់តា ាំងពីឆ្ន ាំ១៩៨១មក ប្កេួ ងមគដទាប្ត្ូវបានៃឹកនា ាំសោយេមមិត្តមស្រនតីជាន់ខ្េ
ព ់រកសប្រជាជនរៃិវត្តន៍
ាំ ងជាប្រវត្តសាស្រេត
កមពុជា ង្ៃលមនម្ពនប្រវត្ត
សៅនឹងសោកហុ ន ង្េនសឡើ
ិ
ិជាង្ខ្មរប្កហម និងោមនទ្ាំនាក់ទ្ន
ិ
យ។175 សៅកនុងង្ខ្កកេោឆ្ន ាំ ១៩៨៩ សោក ហុ ន ង្េន បានច្ុ ោះហត្ែសលខាសលើអនុ ប្កត្យមួ
យ ង្ៃលកាំេត្់
ឹ

សឡើងវញនូ
វមុ ខ្ងារររេ់ប្កេួ ងមគដទា សោយកាត្់រនែយសប្ច្ន
វអាំណាច្
ិ
ិ
ើ និងសរៀរច្ាំរច្នាេមព័នសធ ឡើងវញនូ
ជាក់ោក់ររេ់ខ្ួ នសល
ល
ើរ៉ៃូលីេ។ ភារកិច្ចច្មបងររេ់ប្កេួ ងសនោះ រឺសៅង្ត្ការពារអវីង្ៃលប្ត្ូវសរសៅថា “េនតិ
េុ ខ្នសយបាយនិងេណា
ត រ់ធានរ់េងគម” សៃើមបទ្រ់
ន ង្ៃល ”សធវើេកមមភាពប្រឆ្ ាំង ឬរាំផ្ដលញរៃឋ” និង
ី សាេត្់អក

រស្រងាេរឧប្កៃឋ
ិ ជនទ្ូសៅ។ ប្កេួ ងខ្លួនឯងសៅង្ត្ម្ពនអាំណាច្ជាត្ិ សៃើមបសេុ
ិ កមម
ី ើរអសងេត្ និងប្សាវប្ជាវឧប្កៃឋ
ចារ់ខ្ួ ន
ល ឃ្ត្់ខ្ួ នន
ល ិ ងកសាងករេីប្ពហមទ្េឌ ប្រឆ្ ាំងនឹងសោលសៅ និងយកករេីពិសេេតាមសេច្កតី
ង្េនា ាំជាក់ោក់ររេ់ប្កុមប្រឹការៃឋមស្រនតីររេ់រៃឋកមពុជា (SOC)។

ប្កេួ ងមគដទា បានបាត្់រង់អាំណាច្រញ្ជ
ជ សៅសលើនររបាលថានក់សប្កាមជាត្ិ ង្ត្អាច្សៅរកាភារកច្ច
ិ ៃូច្ជា
ការហវឹកហវឺននររបាល និងប្ត្ួត្ពិនិត្យការងារររេ់ពួកសរ។ សៅកនុងរររទ្សនោះ
រ៉ៃូលីេប្កុង សខ្ត្ា ប្េុ ក និង
ិ
174

អងគក្លរលលើកសលងលទាែអនររជាតិ កាំែត់ែម្ងគល់សដ្លម្ងនចាំែងលជើងថា "ពនធនាគារកន៊ុងរបបសាធារែៈរដ្ឋរបជាម្ងនិតកមព៊ុជា ថ្ងៃទី "4 សែែីហា

ឆ្នាំ1986 លរៀបចាំែរម្ងប់អងគក្លរលលើកសលងលទាែអនររជាតិ ក្លរដ្ឋក់ពនធនាគារនិងក្លរលធ្វើទារ៊ុែកមមនលយាបាយ (ASA 23/05/87) (ទីរកុង
ឆ្នាំ1987)។
175

៊ុងដ្៍ ៖សែមិង៊ុនា

ក្លសែតលអលែពក្ល (SPK) ថ្ងៃទី 17 សែត៊ុោឆ្នាំ 1981; SPK, 18 មីនា 1986; Vickery, Kampuchea, ទាំព័រ 80។
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ាំ ួ យអនតររមន៌ ប្ត្ូវបានោក់សប្កាម "ការប្ររ់ប្រងផ្ដាល់ " ររេ់ អាជាាធរសៅកប្មិត្ទ ាំង
ឃុ /ាំ េងាេត្់ និងកងជន

សនាោះ រួមជាមួ យកងទ្័ព និងកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្សទសងសទ្ៀត្ង្ៃលប្ត្ូវបានោក់សប្កាមរេៈរញ្ជ
ជ ការឯកភាព។
រ៉ៃូលីេសប្កាមរញ្ជ
ជ ការង្ររសនោះ សោោះប្សាយទ ាំងេនិ េុ
ត ខ្នសយបាយ និងសរឿងប្ពហមទ្េឌទ្ូសៅ។176

កនុងសពលជាមួ យោនសនោះ ប្កេួ ងមគដទាប្ត្ូវបានពប្ងីកសៅជានាយកោឋនច្ាំនួន ២០ ង្ៃលម្ពនពីរេាំខាន់
រាំទុត្េប្ម្ពរ់ការអនុ វត្តការងាររ៉ៃូលីេនសយបាយពិសេេររេ់ប្កេួ ង ម្ពនជាអាទ្ិ៍ “នាយកោឋនប្រឆ្ ាំងចារ
កមម” (ការពារនសយបាយទ្ី១) និង “នាយកោឋនប្រឆ្ ាំងប្កុមប្រត្
(ការពារនសយបាយទ្ី២)។ និង
ិ ក
ិ រិ យ”
ិ

នាយកោឋនោច្់សោយង្ឡកមួ យ ង្ៃលម្ពនអាំណាច្ជានររបាលជាត្ទក់
ទ្ងនឹងឧប្កិៃឋកមមទ្ូសៅ រទ្ទ្ួ
ល
ិ
ឺ
ាំ ញត្ូ ច្តាច្ៗ ៃូ ច្ជាឧប្កិៃឋកមមប្ពហមទ្េឌ និងឧប្កិៃឋកមមសេៃឋកិច្ច។177
ខ្ុេប្ត្ូវសលើអងគភាពជនា

៉ៃ ី េ
អុ នតាក់ ប្កេួងមគដទា និងរូ ល
អនុ ប្កត្យររេ់
រៃឋកមពុជា (SOC) ង្ៃលបានប្រកាេជាទលូវការភាលមៗរនាារ់ពីការច្ុ ោះហត្ែសលខាសលើកច្ច
ឹ
ិ ប្ពម
ាំ ី ការទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវជាទ្ូសៅររេ់ ប្កេួ ងមគដទា
សប្ពៀងទ្ីប្កុងបា៉ៃរេឆ្
ន ាំ១៩៩១ បានរញ្ជ
ជ ក់សាជាលមីអព
ី

ច្ាំសពាោះ "ការការពារេនតិេុ ខ្នសយបាយ" និង "េណា
ា រ់ធានរ់សាធារេៈ" ក៏រុ ង្៉ៃ នតប្កេួ ងសនោះសៅង្ត្មិនម្ពន
អាំណាច្សោយផ្ដាល់ សលើរ៉ៃូលីេថានក់សប្កាមជាត្។
ជ សលើកងកម្ពល ាំងរ៉ៃូ
ិ រ៉ៃុង្នត ប្កេួ ងមគដទាសៅង្ត្រកាការរញ្ជ
លីេឯកសទ្េង្ៃលសរបានរសងេើត្សឡើងកាលពីមុ ន រួមទ ាំងរ៉ៃូលីេង្ៃលទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវកនុងការរស្រងាេរ

េកមមភាពប្រឆ្ ាំងនឹងរៃឋកមពុជា (SOC)។ កនុងច្ាំសណាមសនាោះ វសៅង្ត្ម្ពននាយកោឋនច្ាំនួន ២០ ង្ៃលកនុង

សនាោះម្ពន៤នាយកោឋន ង្ៃលម្ពនភារកិច្ចជានររបាលនសយបាយពិសេេររេ់ ជាត្ិ ង្ៃលប្ត្ូវបានសរសរៀរច្ាំ
ចាត្់តា ាំងដទក
“កងកម្ពល ាំងរកាេនិ េុ
ា ុ ងជា
ន
ត ខ្នសយបាយ” ១, ២, ៣ និង ៤ ។178

176

វិទយ៊ុភនាំលពញ ថ្ងៃទី 6 សែឧែភា ឆ្នាំ1988 ថ្ងៃទី10 សែឧែភា ឆ្នាំ1988; រដ្ឋកមពជា
៊ុ )SOC) អន៊ុរកឹតយលលែ 73 អនរកច៊ុោះថ្ងៃទី11 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ1989។ យូអិន

(UN) "របាយក្លរែ៏លបែកកមមសែវងរកក្លរពិតថ្នអងគក្លរែហរបជាជាតិែរីពីរចនាែមព័នធបចចបបនន
និងក្លរអន៊ុវតររដ្ឋបាលលៅកមពជាថ្ងៃ
ទី 24 សែលមសាដ្ល់
៊ុ
៊ុ
ថ្ងៃទី 9 សែឧែភាឆ្នាំ1990" សែមិង៊ុនាឆ្នាំ1990 ទាំព័រ 47 ។ លបែកកមមសាាបែាង់របែ់អងគក្លរែហរបជាជាតិលៅកមពជា
៊ុ ៖ ែនរិែ៊ុែសាធារែៈ និង
នគរបាលែ៊ុីវល
ិ លៅកន៊ុងរដ្ឋកមពជា
៊ុ ទាំព័រទី "29 ទាំព័រ 31។
177
178

រដ្ឋកមព៊ុជា )SOC), អន៊ុរកឹតយលលែ 73 អនរកច៊ុោះថ្ងៃទី 11 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 1989។
រដ្ឋកមព៊ុជា )SOC) អន៊ុរកិតយ 26 អនរក ថ្ងៃទី១ សែវិចឆិក្លឆ្នាំ១៩៩១។
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រួមជាមួ យនាយកោឋនអងគរកស កម្ពល ាំងង្ៃលការពារេនិ េុ
ត ខ្នសយបាយទ ាំងសនាោះ េែិត្សៅសប្កាមអនុ រៃឋមស្រនតី
ប្កេួ ងមគដទាសោក េុ ិន សេន ជាអនុ ប្រធានម្ពនក់កុ ងច្ាំ
សណាមអនុ ប្រធានរួ ននាក់អមរៃឋមស្រនតីប្កេួ ង
ន

មគដទារសោក
េុ ិន េុ ង។ សោក េុ ិន សេន និងសោកេុ ិន េុ ង រឺជាអត្ត្ង្ខ្ម
រប្កហមពីត្ាំរន់រូពា៌ ង្ៃល
ឺ
ី

បាន្លងច្ូ លសៅប្រសទ្េសវៀត្ណាមកនុងឆ្ន ាំ១៩៧៧។ កនុងតារងរយនាមលមី ប្កុមការពារេនតិេុ ខ្នសយបាយ

ទ្ី១ ទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវច្ាំសពាោះអវីង្ៃលសរសៅថា "ការប្រឆ្ ាំងនឹងវទ្ធ
ិ ងសនា" ង្ៃលម្ពនន័យថា "ប្រយុ ទ្ប្ធ រឆ្ ាំងរេ
រកសៃដទ្ ឬប្កុមសទសង" រួមទ ាំងការោក់ពប្ងាយអងគភាពច្ល័ ត្ជសប្មេសៅប្ររ់
ទ្ីកង្នលងកនុងដទាប្រសទ្េ។
ើ

នាយកោឋនការពារេនតិេុ ខ្នសយបាយទ្ី២ ទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវច្ាំសពាោះ “ប្រមូ លព័ត្៌ម្ពនេម្ពងត្់”។ នាយកោឋន
ការពារេនតិេុ ខ្នសយបាយទ្ី៣ ទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវសលើអសនាតប្រសវេន៍ និងរញ្ជ
ា ពាក់ព័ន។
ធ នាយកោឋនការ

ការពារេនតិេុ ខ្នសយបាយទ្ី៤ ជាទ្ូសៅទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវកនុងការការពារពិធការៃ
សាំ ឡើងរុ េយេកតិ និងពិធជួ
ី
ី រ

ជុ រាំ រេ់រៃឋកមពុជា (SOC) ច្ាំង្េកឯនាយកោឋនអងគរកសង្ៃលោច្់សោយង្ឡកពីសនោះ ប្ត្ូវទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវច្ាំសពាោះ
ការការពាររុ រល
គ និងប្កុមរុ រល
គ ជាក់ោក់ណាមួ យ។ ជាមួ យោននឹងនាយកោឋនេនតិេុ ខ្នសយបាយទ ាំង

រួ នររេ់ប្កេួ ងសនោះ ម្ពនមស្រនតីរ៉ៃូលិេច្ាំនួន ៤,៦៥០ នាក់ (រួ នពាន់ប្បា ាំមួយរយគេិរ) កនុងច្ាំសណាមមស្រនតីរ៉ៃូ
ាំពីរពាន់ប្បា ាំមួយរយង្រ៉ៃត្រួ ន) ង្ៃលជាកម្ពល ាំងប្ររ់ប្រសភទ្សៅទ្ូទ ាំងប្រ
លីេ ៤៧,៦៨៤ នាក់ (រួ នមុ នប្បា
ឺ
សទ្េ។179 រ៉ៃូលីេប្កុង, សខ្ត្ានិងប្េុ ក ប្ត្ូវអនុ វត្តមុខ្ងារេនាិេុ ខ្នសយបាយត្ាំរន់ររេ់ ខ្ួ ន
ល ង្ៃលសរៀរច្ាំជា
ការយល័
យសៅតាមេនងការនររបាលប្េុ ក សខ្ត្ត ប្កុង និងអធការោ
ឋ នសរៀងៗខ្លួន។180
ិ
ិ

ប្កេួ ងមគដទា ក៏សៅង្ត្ម្ពននាយកោឋនរទ្សលមើេប្ពហមទ្េឌ និងរទ្សលមើេសេៃឋកច្ច
ិ ង្ៃលសផ្ដតត្សលើឧប្កៃឋ
ិ

កមមទ្ូសៅង្ៃលធងន់ធរង រួមទ ាំងរទ្ឧប្កៃឋ
ិ កមមទក់ទ្ងនឹងប្ទ្ពយេមបត្តិ និងសប្រឿងសញៀន។ នររបាលប្ពហមទ្េឌ
ទ្ូសៅ និងប្ពហមទ្េឌសេៃឋកិច្ច សៅថានក់សប្កាមជាត្ិ ប្ត្ូវបានោក់ឲ្យសមើលង្លការយល័
យជាមួ យេនងការ
ិ
នររបាល និងអធិការោឋននររបាលសៅទ្ីសនាោះ។181

អាេត្តដនក
ច្ច
អុ នតាក់ កនុងការអនុ វត្តការប្ររ់ប្រងសោយផ្ដាល់ សលើ
ិ
ិ ប្ពមសប្ពៀងេនតិភាពទ្ីប្កុងបា៉ៃរេេប្ម្ពរ់
ី
មុ ខ្ងារជាក់ោក់នានាររេ់រៃឋកមពុជា (SOC) រេរកសប្រឆ្ ាំងហុ នេុ
វ
ីនរុ ិច្ និងអត្ីត្អាំណាច្រៃឋបាលទ្័ព

179

អងគក្លរែហរបជាជាតិ “ក្លរែាង់មតិរបែ់អងគក្លរែហរបជាជាតិ” ទាំព័រ 5-6, 14-15, 26, 28-31 និង 40-41។

180

អងគក្លរែហរបជាជាតិ លបែកកមម"សាាបែាង់របែ់អងគក្លរែហរបជាជាតិ ឧបែមព័នធ "3 និង 4; អ៊ុនតាក់ (UNTAC) "បញ្ាីលឈ្លមោះអាជាាធ្ររបែ់រដ្ឋឋភិ

បាលរដ្ឋកមព៊ុជាែនងក្លរដ្ឋឋន” អ៊ុនតាក់” “នគរបាលលែតរបនាាយម្ងនជ័យ "21 សែឧែភាឆ្នាំ 1993។
181

អងគក្លរែហរបជាជាតិ លបែកកមម"សាាបែាង់របែ់អងគក្លរែហរបជាជាតិ ឧបែមព័នធ "3 និង 4; ែនងក្លរដ្ឋឋន"នគរបាលលែតរបនាាយម្ងនជ័យ " ថ្ងៃ

ទី21 សែឧែភាឆ្នាំ 1993។
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ដប្ពៃដទ្សទ្ៀត្ សៅកនុងប្រសទ្េកមពុជានាសពលសនាោះ រួមទ ាំង “េនតិេុ ខ្សាធារេៈ” ទងង្ៃរ។182 សរេកកមម
េាង់មត្ិររេ់អងគការេហប្រជាជាត្ិ ង្ៃលបានសធវើទ្េសនកិច្ចសៅទ្ីប្កុងភនសាំ ពញ សៅង្ខ្វច្ឆ
ិ ិកាៃល់ ង្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ
១៩៩១ បានរកប្សាយច្ាំេុច្សនោះថា ប្កេួ ងមគដទាក៏ប្ត្ូវរួមរញ្ចូ លសប្កាមការប្ររ់ប្រងររេ់អុ នតាក់

ង្ៃរ។183 ក៏រុ ង្៉ៃ នត មុ នការមកៃល់ ដនអុ នតាក់ រេរកសប្រជាជនកមពុជា បានសរៀរច្ាំសឡើងវញនូ
វង្ទនកខ្លោះររេ់
ិ
រៃឋបាលរៃឋកមពុជា (SOC) ររេ់ខ្ួ ន។
រញ្ជ
ល
ា សនោះ រឺថាសៅច្ុ ងង្ខ្មករ ឆ្ន ាំ១៩៩២ រេរកសប្រជាជនកមពុជា
បានរសងេើត្ប្កេួ ងលមីមួយ ោក់ស្មោះថា ប្កេួ ងេនតិេុ ខ្ជាត្ិ សោយរាំង្រកខ្លួនសច្ញពីប្កេួ ងមគដទា ជា

មួ យមុ ខ្ងារការពារេនតិេុ ខ្នសយបាយ និងង្លរកាមុ ខ្ងារេណា
ា រ់ធានរ់សាធារេៈ។184 ច្ាំង្េកប្កេួ ង

មគដទាង្ៃលប្ត្ូវបានកាត្់រនែយទ្ាំហាំ ម្ពនរៃឋមស្រនតីេ សខ្ង ជាជនេុ ីវល
ិ ទ្ទ្ួលខ្ុ េប្ត្ូវកនុងការរសងេើត្សោល
នសយបាយ ការរេ
ទ្ងសៅនឹងការសរៀរច្ាំដនរៃឋបាលង្ៃន
ត ល អធការក
ិ
ិច្ច និងេកមមភាពេែិត្ទក់
ិ
ុ ត ោះរណា

ៃី។185 សោក េ សខ្ង ង្ៃលបានកាន់ត្ង្ាំ េងជារៃឋមស្រនតីប្កេួ ងមគដទារហូ ត្មកៃល់ េពវដលង រឺម្ពនត្ួ នាទ្ី
ៃូ ច្ោនៃង្ៃល។

រឯរៃឋ
មស្រនាីប្កេួ ងេនតិេុ ខ្ជាត្ិ រឺសោក េុ ិ ន េុ ង សោយម្ពនសោក េុ ិន សេន ជាអនុ រៃឋមស្រនតី។186 អត្ត្
ី
ី
ាំ ុ ត្សនាោះ រនាយកោ
នាយកោឋនការពារេនតិេុ ខ្នសយបាយ ប្ត្ូវបានទតល់ស្មោះលម។
ខាន់រទ
ឋន
ី អវង្ៃលេាំ
ី
ឺ

ការពារេនតិេុ ខ្នសយបាយទ្ី១ (សៅថា េ២១) ង្ៃលឥឡូវសនោះសៅថា ជានាយកោឋនប្រឆ្ ាំងសភរវកមម និង
នាយកោឋនការពារេនតិេុ ខ្នសយបាយសលខ្ទ្ី២ (សៅថា េ២២) ង្ៃលឥឡូវសនោះសៅថា នាយកោឋន

ប្សាវប្ជាវចារកិច្ច។187 តាមច្ារ់ អនុ ប្រធាន និងមស្រនតីេនតិេុ ខ្ជាត្ិសទសងៗជាសប្ច្ើនសទ្ៀត្ររេ់នាយកោឋន
ម្ពនអាំណាច្នរបាលយុ ត្ធម៌
រ៉ៃុង្នតមស្រនតីប្កេួ ងមគដទាមនម្ពនអាំ
ណាច្សនោះសទ្។188
ិត
ិ

182
183
184
185

អងគក្លរែហរបជាជាតិ “កមពជា
៊ុ ៖ អ៊ុនតាក់ (UNTAC)។

អងគក្លរែហរបជាជាតិ លបែកកមម"សាាបែាង់របែ់អងគក្លរែហរបជាជាតិ " ទាំព័រ ៤ ។
វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 30 សែមករាឆ្នាំ 1992។

ក្លសែត SPK ថ្ងៃទី31 សែមករា ឆ្នាំ1992; អ៊ុនតាក់, "នរណាជានរណា", អ៊ុនតាក់, "បញ្ាីលបកខជនថ្នរកែួងមហាថ្នាថ្នរដ្ឋកមព៊ុជា ថ្ងៃទី "12 សែែីហាឆ្នាំ

1992 ។
186
187

អ៊ុនតាក់ "លែៀវលៅមគគលទា
៊ុ ែក៏ទូរែ័ពារបែ់រដ្ឋលលែ 14 សែកញ្ញាឆ្នាំ1992"; UNTAC, "នរណាជានរណា "។

អ៊ុនតាក់ "បញ្ាីឋាននររែករិថ្នរកែួងែនរិែ៊ុែជាតិ " លោក ម៉ាក់ ជីតូ, លិែិតជូនចាំលពាោះអនកនិពនធនាយក "ក្លរអោះអាងគាមនក្លរទទួលែ៊ុែរតូវ បានលធ្វើឱ្យ

អងគក្លរក្លរពារែិទិធ ទទួលបានក្លរទទួលសាគល់តិចតួច" ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ថ្ងៃទី 16 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 2012 php / 2012111659766 / National- news / recklessclaim-rights-organization-little-credit.html (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី 16 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 2012) ។
188

រដ្ឋកមព៊ុជា (SOC), ចាប់ែរីពីនីតិវ ិធ្ីរពហមទែឌ ថ្ងៃទី 29 សែមករាឆ្នាំ 1993។
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១៩៩៣ ៖ ប្កេួងមគដទា និងនររបាលដនរជរោឋភិបាលកមុ ជា
ព
សប្កាមការៃឹកនា ាំដនរោឋភិបាលច្ប្មុោះរសណា
ា ោះអាេនន រនាារ់ពីការសបាោះសឆ្នត្អុ នតាក់ សៅង្ខ្ឧេភាឆ្ន ាំ

១៩៩៣ ប្កេួ ងមគដទា និងប្កេួ ងេនតិេុ ខ្ជាត្ិ ប្ត្ូវបានប្ច្បាច្់រញ្ចូ លោនសឡើងវញសៅជាប្កេួ
ងមគដទា
ិ
និងេនាិេុ ខ្ជាត្ង្ត្មួ
យរត្់ ង្ៃលម្ពនេហប្រធានពីរេរកសហវុនេុ ិនរុ ច្
ិ
ិ រឺប្ពោះអងគម្ពចេ់ សរត្តម

រេឫទ្ធិ និងពីរេរកសប្រជាជនកមពុជា រឺសោក ហុ ន ង្េន សធវជាេហរៃឋ
មស្រនតី។189 រេរកសនីមួ យៗ បាន
ើ
ង្ត្ងតា ាំងអនុរៃឋមស្រនាីម្ពនក់ ឱ្យរាំសពញកិច្ចការប្កេួ ងប្រចា ាំដល។
ង សោក េុ ិន សេន ប្ត្ូវបានង្ត្ងតា ាំងពីរេ
រកសប្រជាជនកមពុជា។190

កនុងនាមជាេហរៃឋមស្រនតី សោក ហុ ន ង្េន បានចាត្់ទ្ុក "េនតិេុ ខ្សាធារេៈ" ជាអាទ្ិភាពសោយេងេត្់ធន
ង ់
សលើត្ួ នាទ្ីររេ់នររបាលរហូ ត្ៃល់ កប្មិត្ឃុ ាំ សៃើមបធានាការរស្រងា
េ រនូ វអវីង្ៃលោត្់សៅថា "ពួ កប្ជុលនិយម
ី
ជន ពួ កឱ្កាេនិយម និងអនកង្កលងរនលាំ" ង្ៃលសោកបានសចាទ្ប្រកាន់ថា កាំពុងរ ាំខានេនិ េុ
ត ខ្។191

រនាារ់ពីការប្រកាេឱ្យសប្ររៃឋ
ើ ធមមនុញ្ាដនប្ពោះរជាណាច្ប្កកមពុជាសៅង្ខ្កញ្ជា ឆ្ន ាំ១៩៩៣ និងការរសងេើត្រជ

រោឋភិបាលកមពុជា រួមោនរវងរេឫទ្ធិ និងហុ នង្េន ជានាយករៃឋមស្រនតីទ្ីមួ យ និងទ្ីពីរ សោកេ សខ្ង ពីរេ
រកសប្រជាជនកមពុជា និងសោក យូ ហុ កប្រី មកពីរេរកសរជានិយមហុ នេុ
វ
ិនរុ ិច្ បានកាលយជាេហរៃឋ

មស្រនតីប្កេួ ងមគដទា សោយម្ពនសោក អុ ម
ឹ ឈុ នលីម ពីរេរកសប្រជាជនកមពុជា និងមស្រនតីមួ យរូរសទ្ៀត្ពី
ាំ ូ ងសរររេ់ប្កេួ ងសនោះ និងរនាារ់មករម្ពនសោក
ហុ នេុ
េុ ិន សេន
វ
ើ ៃរ
ិនរុ ច្
ិ ជារៃឋសលខាធការព
ិ
ី ររូរសៃម
ឺ

ាំ ូ ងររេ់ ប្កេួ ងសនោះង្ៃរ។192
ជាមួ យមស្រនតីហុ នេុ
វ
ិនរុ ិច្មួ យរូរសទ្ៀត្ប្ត្ូវបានង្ត្ងតា ាំងជាអនុរៃឋសលខាធិការៃរ

189

"រពោះអងគម្ងចែ់នលរាតរមរែឫទធិ ែរីពីក្លររតួតពិនិតយក្លរពារជាតិ, រកែួងមហាថ្នា "ក្លសែត AFP, រកុងភនាំលពញ ថ្ងៃទី 22 សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 1993 ។

190

វិទយ៊ុរាជធានីភនាំលពញ លៅថ្ងៃទី 19 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 1993។ លោកែ៊ុិនែ៊ុង រតូវបានជាំនួែលដ្ឋយលោក ែ៊ុិន ែិន បនាាប់ពីែ៊ុីនែ៊ុងបានចូលរួមលៅកន៊ុង

"ក្លរបាំសបកែាន
វ៊ុ
ិនប៊ុិច និងអ៊ុនតាក់ លដ្ើមបីឲ្យយល់
ួ "សកាងក្លាយមួយរបែ់គែបកសរបជាជន លៅសែមិង៊ុនា ឆ្នាំ1993 លដ្ើមបីដ្ឋក់ែម្ងពធ្ែលមរចែីហន៊ុ ហនែ៊ុ
រពមលលើរដ្ឋឋភិបាលចរមុោះ។ ហ៊ុនសែន បានល៊ុបលចាលែ៊ុិនែ៊ុងលលើលលែថា ែ៊ុិនែ៊ុងនិងអនកលនសងលទៀត បានលធ្វើែកមមភាពលដ្ឋយគាមនក្លរយល់រពមពី

ហ៊ុនសែននិងគែបកសរបជាជន។ លរក្លយមក ែ៊ុិនែ៊ុងបានែងែឹកលដ្ឋយក្លរប៉ា៊ុនប៉ាងរដ្ឋរបហារ លៅថ្ងៃទី 2 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ1994 សដ្លបានបរាជ័យ។ ែ៊ុិ
នែ៊ុងបានលភៀែែានលៅរបលទែថ្ង។
ួ
191
192

វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 18 សែែីហាឆ្នាំ 1993។

វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 29 សែត៊ុោឆ្នាំ1993, រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា
៊ុ )RGC) រកឹតយ, ថ្ងៃទី 1 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 1993 ។
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សៅដលងទ្ី២០ ង្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ១៩៩៣ េសមតច្ប្កុមប្ពោះ នសរត្តម រេឫទ្ធិ និងសោក ហុ ន ង្េន បានច្ុ ោះហត្ែសលខា

សលើអនុ ប្កត្យលម
ម
យដនប្កេួ ងមគដទាម្ពន “េមត្ែកច្ច
ជ ក់ថា ការយល័
ី ួ យ សោយរញ្ជ
ឹ
ិ
ិ ប្ររ់ប្រងប្ររ់រៃឋបាល
សខ្ត្តប្កុងទ ាំងមូល ប្ររ់ប្រងនររបាលជាត្ិកមពុជា និងការពារេនតិេុ ខ្ជាត្ិ និងេណា
ត រ់ធានរ់សាធារេៈ

ប្ពមទ ាំងេុវត្ែិភាពររេ់ប្រជាពលរៃឋ” ដនប្ពោះរជាណាច្ប្ក។ អាំណាច្ប្ររ់ប្រងមូ លោឋនររេ់ប្កេួ ងសនោះ

រួមម្ពនការប្រមូ លទ្ិននន័យេែិត្ិ ៃូ ច្ជា ទ្ិននន័យអនកច្ុ ោះស្មោះអនកសបាោះសឆ្នត្ និងព័ត្៌ម្ពនេតីពីជនររសទ្េសៅ
ាំ ម្ពល ាំងេនិ ត
កនុងប្រសទ្េ ការទ្ទ្ួលរបាយការេ៍ជាសទ្ៀងទត្់ និងេាំសេើជាក់ោក់ពីរៃឋបាលមូ លោឋនេុ ក
េុ ខ្ឱ្យសធវេកមម
ភាព និងការលុ រសចាលរទ្រញ្ជ
ជ ររេ់ប្កុង និងសខ្ត្តសៅសពលចា ាំបាច្់។ ពួ កសរប្ត្ួត្ពិនិត្យ
ើ
តាមោន និងទ្ទ្ួលពាកយរេឹ ត ងពីប្រជាពលរៃឋ អាំពីេកមមភាពររេ់ប្កុងនិងសខ្ត្ត រ៉ៃុង្នតមនង្មនអាំ
ពី
ិ

៉ៃ ីេសទ្។193 សៅង្ខ្មករឆ្ន ាំ១៩៩៦ រទ្របញ្ាត្ិដនអនុ
េកមមភាពររេ់រូ ល
ប្កឹត្យសនោះប្ត្ូវបានរញ្ជ
ត
ជ ក់ជាលមីសៅ

កនុងច្ារ់លីម ង្ៃលបានង្ច្ងសឡើងវញនូ
វអាំណាច្ទ្ូសៅររេ់ប្កេួ ង រ៉ៃុង្នាបានទ្ុកច្ាំេុច្លាំអត្ជាក់
ោក់នានា
ិ
ិ
194
សៅកនុងអនុ ប្កត្យ
ច្ារ់រៃឋបាលលមីសនោះ បានរកាទ្ុកនូ វខ្លឹម
ឹ និងច្ារ់រៃឋបាលោច្់សោយង្ឡកសទសងសទ្ៀត្។

សារច្ារ់ររេ់រររសាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា ង្ៃលង្រងង្ច្កនររបាល ជាថានក់កណា
ត ល និងថានក់
សប្កាមជាត្ិ។ នររបាលថានក់កណា
ត ល រឺេាំសៅៃល់ ”ប្កេួ ងមគដទា” ង្ៃលជួ នកាលសៅថា រ៉ៃូលីេដន
នាយកោឋនកណា
ត លពិសេេ ឬនាយកោឋនរង។195

សយងតាមអនុ ប្កឹត្យឆ្ន ាំ១៩៩៣ អាំណាច្រ៉ៃូលីេជាក់ោក់ររេ់ប្កេួ ងមគដទា រួមម្ពន ការសេុ ើរអសងេត្

ាំ ុ ាំជប្មោះ រូ កនឹងការ
ឧប្កិៃឋ ការចារ់ខ្ួ ន
ល និងការឃុ ាំខ្ួ ន
ល និងការរញ្ជូ នឯកសារេាំេុាំសរឿង និងភេតុតាងសៅជន
ាំ ក់ទ្ន
ាំ ង និងប្ត្ួត្ពិនិត្យការសប្រប្បាេ់
ការពារប្ពាំង្ៃនប្រសទ្េ និងង្ខ្សរនាាត្់ទ្នា
អាវុធ និងប្ោរ់រ ាំសេវទុ ោះ។
ា
ើ

រច្នាេមព័នរធ រេ់ការយល័
យប្កេួ ង រួមម្ពនអរគនាយកោឋននររបាលជាត្ិ ង្ៃលៃឹកនា ាំសោយមស្រនី មួ
ត យរូរ
ិ

193
194
195

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា
៊ុ )RGC) អន៊ុរកឹតយលលែ 16 អនរក ថ្ងៃទី ២០ សែធ្នូ 1993 ។

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា )RGC) រពោះរាជរកមលលែ នែ/រកម/0196/08 ថ្ងៃទី 24 សែមករាឆ្នាំ 1996។

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា
៊ុ )RGC) "អន៊ុរកឹតយលលែ 27 អនរកបក ថ្ងៃទី 30 សែមករាឆ្នាំ 2009 "អាជាាធ្រថ្ងរបគល់ ឱ្យអាជាាធ្រកមព៊ុជានូវឃ្តកសែមរម្ងនក់សដ្ល

បានលចារបាន់និងបាញ់ែម្ងាប់ជនជាតិជប៉ា៊ុនម្ងនក់" Khmerload ថ្ងៃទី 4 សែឧែភាឆ្នាំ2013, http://www.khmerload.com/news/13106 (ចូលលមើលថ្ងៃទី 20
សែឧែភាឆ្នាំ 2013) ។ "ជនថ្ដ្ដ្ល់ពីរនាក់និងជនែមគាំនិតបីនាក់សដ្លជាប់ឃ៊ុាំកងករែ
ន៊ុ
ី បាន់ម៉ាូតូ និងែម្ងាប់" ថ្ងៃទី 30 សែត៊ុោឆ្នាំ 2012,
http://www.yolprom.com/news/20121030-349 (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី១ សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 2012)។
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ង្ៃលបានទ្ទ្ួលត្ាំង្េងលមីសទ្ើររសងេើត្ រឺអរគនាយកនររបាលជាត្ិ េែិត្សប្កាមនាយកោឋនសនោះ ម្ពនអងគភាព
នររបាលអនតររមន៍ និងនាយកោឋនកណា
ា លច្ាំនួនប្បា ាំ។ នាយកោឋនកណា
ា លទ ាំងប្បា ាំសនាោះ រឺនាយកោឋន
កណា
ត លនររបាលប្ពាំង្ៃន នាយកោឋនេណា
ត រ់ធានរ់សាធារេៈ នាយកោឋនកណា
ត លង្ទនកយុ ត្ធម៌
ិត
(នាយកោឋននររបាលយុ ត្ិធម៌
) នាយកោឋនកណា
ត
ត លង្ទនកេនតិេុ ខ្ និងនាយកោឋនកណា
ត លង្ទនក

មសធាបាយ ង្ៃលនាយកោឋននីមួ យៗៃឹកនា ាំសោយប្រធានម្ពនក់ ង្ៃលម្ពនឋានៈសេមើនឹងអរគនាយករងដន

នររបាលជាត្ិ ។ សយងតាមអងគការសលខ្ង្ៃលជាង្ទនកមួ យដនអនុ ប្កត្យ
ឹ អរគនាយកោឋននររបាលជាត្ិ ម្ពន

ាំ
ាំ
រនាាត្់អណា
ច្ប្ររ់ប្រងសៅសលើេនងការនររបាលរជធានី និងសខ្ត្ត សហើយតាមរយៈង្ខ្សរនាាត្់អណា
ច្សនោះ ក៏
ប្ររ់ប្រងត្ៗសៅសលើអធិការោឋននររបាលប្េុ ក និងរ៉ៃុេិ៍ន
ត ររបាលរៃឋបាលឃុ ាំ រ៉ៃុង្នតនាយកោឋនកណា
ត ល ពុ ាំ
ម្ពនអាំណាច្ង្ររសនោះសទ្។ អាំណាច្ររេ់ពួកសរ រសៅសល
គ ិកសប្កាមរងាគរ់កុ ងនាយកោ
ន
ឋ ររេ់ ខ្ួ ន
ល
ឺ
ើង្ត្រុ រល
ផ្ដាល់ ង្ត្រ៉ៃុសណាណោះ។196

សៅសពលសនាោះ ត្ាំង្េងរ៉ៃូលិេជាសប្ច្ើន រួមទ ាំងអរនា
គ យកនររបាលជាត្ិទង សៅង្ត្មិនទន់ម្ពនអនកច្ូ ល

រាំសពញ ឬអនកកាន់ការសៅសឡើយ ទ្ុកឱ្កាេឲ្យសោក េុ ិន សេន សៅទ្ទ្ួលរនាុកយ៉ៃងម្ពនប្រេិទ្ធភាពសលើ

197
នររបាលថានក់ជាត្។
រួមដៃជាមួ យ សោក េុ ិន េុ ង ោត្់ (េុ ិន សេន) បានសៃើរត្ួ យ៉ៃងេាំខាន់កុ ងការរ៉ៃ
ន
ុន
ិ

រ៉ៃងសធវើរៃឋប្រគរប្រឆ្ ាំងនឹង សោក ហុ ន ង្េន និងប្ពោះអងគម្ពចេ់នសរត្តម រេឫទ្ធិ សៅដលងទ្ី២ ង្ខ្កកេោឆ្ន ាំ

១៩៩៤ ង្ៃលការរោះសបារប្រោរ់អាវុធសនាោះទ្ទ្ួលបានការោ ាំប្ទ្ពីសោក ជា េុ ីម ប្រធានរេរកសប្រជាជន
កមពុជា និងសោក េ សខ្ង រៃឋមស្រនតីប្កេួ ងមគដទា ង្ៃលការជរាំ ុញឲ្យសធវៃូ
ើ សច្នោះ ពីសប្ពាោះង្ត្ពួ កសរខ្កច្ត្ត
ិ មន
ិ
សពញច្ត្ត
ោះ។
ព ់ង្ៃលពួ កសរបានទ្ទ្ួលកនុងរោឋភបាលច្ប្មុ
ិ នឹងត្ាំង្េងជាន់ខ្េ
ិ

196

លៅលរក្លមនាយកដ្ឋឋនកណា
រ លែនរិែ៊ុែ ម្ងននាយកដ្ឋឋនបួនគឺ ៖ ព័ត៌ម្ងនទូលៅ អតីត)ែ22), របឆ្ាំងលភរវកមម អតីត ែ២១, ជនបរលទែនិងអងគ

រកស។ លៅលរក្លមនាយកដ្ឋឋនកណា
រ លយ៊ុតដិធ្ម៌ ម្ងនបីគឺ ៖ នគរបាលរបឆ្ាំងបទឧរកិដ្ឋកមម នគរបាលលែដ្ឋកិចច និងនគរបាលបលចចកលទែនិងវិទាសាស្រែរ។
លៅលរក្លមនាយកដ្ឋឋនកណា
រ លសាធារែៈ ម្ងននាយកបួននាយកដ្ឋឋនគឺ ៖ ែនរិែ៊ុែែងគម និងែណា
រ ប់ធានប់សាធារែៈ នគរបាលក្លរពារ និង
នគរបាលរដ្ឋបាល។ រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា (RGC) អន៊ុរកឹតយលលែ 16 អនរកច៊ុោះថ្ងៃទី 20 សែធ្នូឆ្នាំ 1993។
197

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា
៊ុ (RGC), អន៊ុរកឹតយលលែ 16 ច៊ុោះថ្ងៃទី 20 សែធ្នឆ្
ូ ន ាំ 1993។
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ជាលទ្ធទលដនរៃឋប្រគរររជ័យ សោក េុ ិ ន េុ ង បានសភៀេខ្លួនសៅប្រសទ្េសវៀត្ណាម សហើយរនាារ់មក

សៅប្រសទ្េដល ជាកង្នលងង្ៃលោត្់សៅទ្ីសនាោះអេ់សពលជាសប្ច្ើនឆ្ន ាំ ខ្េៈង្ៃលសោក េុ ិន សេនប្ត្ូវបានសរ

ចារ់ខ្ួ ន
ល និងជារ់រុក។ ទាោះររេ់ សោក ជា េុ ីម ប្ត្ូវបានហុ ៊ុំព័ទ្ ធ ង្ត្សោក ហុ ន ង្េនប្ត្ូវបានសររញ្ចុ ោះរញ្ចូ ល

មនឱ្យចារ់
ខ្ួ នោត្់
។ សោក ជា េុ ីម និងេ សខ្ង បានបាត្់រង់អាំណាច្យ៉ៃងសប្ច្នសៅកន
ល
ិ
ើ
ុ ងរេរកសប្រជាជន
កមពុជា សោយរួមទ ាំងការប្ត្ួត្ប្តាសលើនររបាលង្ៃលសៅសេេេល់ ។198

សៅកនុងរររទ្សនោះ
ច្ារ់ច្ុោះដលងទ្ី២០ ង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ១៩៩៤ េតីពីការសរៀរច្ាំ និងការប្រប្ពឹត្តសៅដនទ្ីេតីការរ
ិ

េៈរៃឋមស្រនតី បានង្ច្ងសៅកនុងម្ពប្តាទ្ី២ថា រោឋភបាល
"ប្ត្ួត្ប្តា រញ្ជ
កងទ្័ព នររបាល និង
ជ និងសប្រប្បាេ់
ិ
ើ
កងកម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធៃដទ្សទ្ៀត្ និងប្ររ់ប្រងការៃក
ម ពររេ់ពួកសរ។199" ម្ពប្តា៩ បានទតល់
ឹ នា ាំេកមភា
អាំណាច្ៃល់ នាយករៃឋមស្រនតីឱ្យ “រញ្ជ
ជ េកមមភាពទ ាំងអេ់ររេ់រជរោឋភបាលកន
ិ យទ ាំងអេ់។”
ិ
ុ ងប្ររ់វេ័

ម្ពប្តាទ្ី១៥ បានប្ររល់ ឲ្យនាយករៃឋមស្រនតីនូ វអាំណាច្ង្ត្ងតា ាំង សទារ និងៃកសច្ញមស្រនតីសយធា “ជាន់ខ្េ
ព ់” និង
មស្រនាីៃដទ្សទ្ៀត្ សោយមិនចា ាំបាច្់សយងសៅអាជាាធរៃដទ្សទ្ៀត្។200 ការរកប្សាយទលូវច្ារ់ររេ់រេរកស
ាំ នររបាល និងកង
ប្រជាជនកមពុជាសលើច្ារ់សនោះ បានោក់ឱ្យនាយករៃឋមស្រនតីជាអនករញ្ជ
ជ “ផ្ដាល់ ” សលើកម្ពលង
កម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធ តា ាំងពីសពលសនាោះមក។201

អនុ ប្កត្យច្ុ
ោះដលងទ្ី២៣ ង្ខ្េីគ ឆ្ន ាំ១៩៩៤ ង្ៃលច្ុ ោះហត្ែសលខាសោយប្ពោះអងគម្ពចេ់ រេឫទ្ធិ និង សោក ហុ ន
ឹ
ង្េន បានរុោះសរប្កេួ
ងមគដទា សហើយប្ររល់ ត្ង្ាំ េងអរគនាយកនររបាលជាត្ិ ឱ្យសៅសោក ហុ ក ឡង់ឌី
ើ
តាមជសប្មេផ្ដ
សោក ហុ ន ង្េន។ អនុ ប្កត្យសនោះ
បានង្ច្ងថា នាយកោឋននររបាលររេ់
ា ល់ ខ្ួ នររេ់
ល
ើ
ឹ

ប្កេួ ង ប្ត្ូវេែិត្សប្កាមសោក ហុ ក ឡងឌី ង្ត្ម្ពនក់រត្់ រួមរញ្ចូ លទ ាំងនររបាលអនរ
ត រមន៍ នររបាលប្រឆ្ ាំង

សប្រឿងសញៀន នររបាលប្ពាំង្ៃនសោក នររបាលប្ពាំង្ៃនទ្ឹក និងនររបាលប្ពាំង្ៃនរសច្ចកសទ្េ។202 រនតរនាារ់
មកសទ្ៀត្ នាយកោឋននររបាលប្កេួ ងមគដទាង្ៃលបានរសងេើត្រង្នែមទ ាំងអេ់ ប្ត្ូវបានសរោក់សប្កាមការ

ប្ររ់ប្រងតាមវធ
រួមទ ាំងនររបាលសទ្េច្រេ៍ នររបាលការពារឧត្តុនិយម នររបាលការពារការជួ ញ
ិ សនោះ
ី

198

សរបដ្ អាដ្ឋមែ៍ )Brad Adams), "ក្លររបារពធែួបគរមប់ថ្នក្លរប៉ា៊ុនប៉ាងក្លរដ្ួលរលាំរបបកមព៊ុជារបជាធ្ិបលតយយ" លែមបូឌាលដ្លីថ្ងៃទី 2 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ

2014, https://www.cambodiadaily.com/opinion/marking-the-anniversary-of-cambodian-coupempt- 62966/ ( ចូលលមើលថ្ងៃទី 4 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 2014) ។
199
200

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា (RGC), រពោះរាជរកមលលែ 02 / នែ /94 ថ្ងៃទី 20 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 1994។

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា
៊ុ (RGC), "ចាប់ែរីពីក្លរលរៀបចាំនិងក្លររបរពឹតរលៅថ្នគែៈរដ្ឋមន្តនរី ថ្ងៃទី "20 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 1994។

201

លយឿន, ចាប់, ទាំព័រ 324-315។

202

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា
៊ុ (RGC), អន៊ុរកឹតយលលែ 94 អនរក ច៊ុោះថ្ងៃទី 23 សែែីហាឆ្នាំ 1994។

67

អង្គការឃ្លមាំ មល
៉ៃ វច្ឆ | មិថុនា ២០១៨
ើ សិទិិធមនុសសយូមមនររត៍

ៃូ រមនុ េស និងការពារអនីត្ជន
និងរញ្ជ
ជ ការោឋនរញ្ជ
ជ ការពារ។203
ិ
ការង្ត្ងតា ាំងមស្រនី កងកម្ព
ត
ល ាំងេនិ េុ
ត ខ្សៅថានក់ជាន់ខ្េ
ព ់ទ ាំងសនោះ សៅង្ត្ជារុ ពវេិទ្ធិររេ់ នាយករៃឋមស្រនាី សហើយ
នាយកោឋនកណា
ត លប្កេួ ងមគដទាទ ាំងរួន ប្ត្ូវបានោក់សៅកនុងប្រសភទ្ោច្់សោយង្ឡកពីោន សោយមន
ិ

ង្មនេែិត្សប្កាមការៃឹកនា ាំទ ាំងប្េុងររេ់អរគសមរញ្ជ
ជ ការនររបាលជាត្ិសទ្។ នាយកោឋនកណា
ត លទ ាំងរួន

សនាោះ រនររបាលេនត
នររបាលេណា
ត រ់ធានរ់សាធារេៈ និងមសធាបាយ។204 សៃម
ើ បី
ឺ
ិ េុ ខ្ ររបាលយុ ត្ធម៌
ិត
ប្ត្ួត្សលើកងកម្ពល ាំងដនង្ទក
ន សទសងៗទ ាំងឡយររេ់ប្កេួ ង និងសៃើមបសធវ
ី ើឱ្យសោក េ សខ្ង ច្ុ ោះសខ្ាយ សោក

ហុ ន ង្េន បានជរាំ ុញឱ្យម្ពន “ទ្ីប្រកាេប្ម្ពរ់
ប្កេួ ងមគដទា និងកច្ច
ល រឺ
ឹ
ិ ការេនតិេុ ខ្ជាត្”ិ ផ្ដាល់ ររេ់ ខ្ួ ន

សោក ង្អម េាំអាន ង្ៃលប្ត្ូវបានសរង្ត្ងតា ាំងសៅកាន់ប្កេួ ងមគដទា។205 សៅឆ្ន ាំ១៩៩៥ សោក ហុ ន ង្េន
បានទ្ទ្ួលសជារជ័យកនុងការង្ត្ងតា ាំងសោក ង្អម េាំអាន ជារៃឋសលខាធការប្កេួ
ងមគដទា ង្ៃលត្ាំង្េង
ិ

សនោះបាន្ក់យកអាំណាច្ពីមុ នៗររេ់មស្រនតីជាន់ខ្េ
ព ់រេរកសប្រជាជនកមពុជា ម្ពនៃូ ច្ជាសោក េុ ិន េុ ង

និង សោក េុ ិន សេន។ ចារ់ពីសពលសនាោះមក សោក ង្អម េាំអាន បានកាលយជារៃឋសលខាធិការជាន់ខ្េ
ព ់ សៅ
កនុងប្កេួ ង ជាត្ាំង្េងង្ៃលោត្់កាន់ការ់រហូ ត្ៃល់ ដលងមរេភាពររេ់ោត្់សៅង្ខ្មីនា ឆ្ន ាំ២០១៨។206

សយងតាមការេសប្មច្ច្ត្ត
េ សខ្ង ៃក
ឹ នា ាំ និងចាត្់ង្ច្ងជាទលូវការនូ វ "េកមមភាព
ិ ឆ្ន ាំ២០០៦ សទោះរជាសោក
ី
ទ ាំងអេ់" ររេ់ប្កេួ ងក៏សោយ ក៏សោកមិនម្ពន "ការប្ររ់ប្រងផ្ដាល់ " សលើកម្ពល ាំងរ៉ៃូលីេ សហើយជាពិសេេ
មិនម្ពនអាំណាច្ប្ររ់ប្រងសលើង្ទនកេនតិេុ ខ្កណា
ត លររេ់ប្កេួ ងសទ្។ ទាុយសៅវញ
ិ រៃឋសលខាធិការសោក
ង្អម េាំអាន ម្ពនេិទ្ធិអាំណាច្ "ជួ យ" ោត្់ទក់ទ្ងនឹងមុ ខ្ងាររញ្ជ
ជ ទ ាំងពីរ។207 ប្រការសនោះ បានធានា

203
204

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា
៊ុ (RGC), រពោះរាជរកឹតយលលែ នែ /0610/467 ថ្ងៃទី 8 សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 2010។

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា (RGC) អន៊ុរកឹតយលលែ 135 អនរកបក ែដីពីក្លរសតងតាាំងនិងក្លរលនារ តាំសែងនគរបាលជាតិ ថ្ងៃទី 29 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 1996។ រាជរ

ដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា (RGC), អន៊ុរកឹតយលលែ 94 អនរក ថ្ងៃទី 23 ែីហា 1994 ។
205

បទែម្ងាែន៍ជាមួយអតីតមន្តនរីជាន់ែពែ់រកែួងមហាថ្នា ថ្ងៃទ1
ី 7 សែត៊ុោ ឆ្នាំ1997 (PGC), អន៊ុរកឹតយលលែ 02 អនរក ថ្ងៃទី17 សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ1993 ។

"ក្លរផ្តាែ់បរមន្តនរ
រូ
ីប៉ាូលីែសដ្លជាប់ឃ៊ុាំឃ្ាំង "រែមីកមពជា
៊ុ (Reaksamei Kampuchea) ថ្ងៃទី20 សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ1994 ។
206

"របភពអាំពីក្លរផ្តាែ់បរូររកែួងក្លរពារជាតិ សដ្លអាចលធ្វើលៅបាន "រែមីកមព៊ុជា ថ្ងៃទី 19 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 1995។ បទែម្ងាែន៍ជាមួយអតីតមន្តនរីជាន់ែពែ់

រកែួងមហាថ្នា ថ្ងៃទី 17 សែត៊ុោឆ្នាំ 1997, http://www.interior.gov.kh/en/structure-chart (ចូលលមើលថ្ងៃទី 29 សែធ្នូឆ្នាំ 2014)។ "ជាឧតរមលែនីយ៍និងជា
រដ្ឋប៊ុរែែនរិភាព សអមែាំអាន បានសាាប់លៅរពឹករពលឹមថ្ងៃទី 24 សែមីនាឆ្នាំ 2018" ថ្ងៃទី 24 សែមីនាឆ្នាំ 2014, https: //www.dapnews.com/kh/bls/68219.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 25 សែមីនាឆ្នាំ 2018 ) ។
207

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា
៊ុ (RGC) លែចករីែលរមច 494 ែែរ ថ្ងៃទី 26 សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 2006។
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អាំណាច្ររេ់សោក ង្អម េាំអាន សៃើមបច្ុ
ជ ង្ៃលម្ពនកាំរត្ខ្ព
ិ េ់សៅកាន់នររបាល
ី ោះហត្ែសលខាសលើរទ្រញ្ជ
ថានក់កណា
ត ល។208

សោក ហុ ក ឡុងឌី ង្ៃលបានៃឹកនា ាំប្កុមនររបាលច្ូ លរួមសធវើរៃឋប្រគរសៅង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ១៩៩៧ (សោក េ

សខ្ងបានរៃិសេធមនច្ូ
លរួម) សៅង្ត្ជាអរគនាយកនររបាល សហើយរនាារ់មកជាអរគេង
ន ការនររបាលជាត្ិ
ិ
រហូ ត្ៃល់ សាលរ់កុ ងសហត្ុ
ការេ៍ធាលក់ឧទ្ធម្ពារច្ប្កកនុងង្ខ្វច្ឆ
ន
ិ កា
ិ ឆ្ន ាំ២០០៨ ង្ៃលរនាារ់មកត្ាំង្េងសនោះប្ត្ូវ
បានរសពញសោយកមួយប្រសារប្រុេររេ់សោក ហុ ន ង្េន រសោក
សនត្ សាសវឿន។209
ឺ
ប្កេួងមគដទដា នរជរោឋភិបាលកមុ ជា
ព និងនររបាលរច្ុ របន
ច
ន
តាមទលូវច្ារ់ និងតាមការអនុ វត្តជាក់ង្េតង អរគេង
ន ការនររបាលជាត្ិ សោក សនត្ សាសវឿន បានង្ច្ករ ាំង្លក

អាំណាច្រញ្ជ
ជ សលើនររបាលថានក់កណា
ត ល ជាមួ យសោក ង្អម េាំអាន។210 ៃូ ច្ោននឹងសប្កាមរររសាធារេ
រៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជាង្ៃរ សោកក៏ង្ច្កអាំណាច្រញ្ជ
ជ សលើនររបាលប្កុង សខ្ត្ត និងនររបាលមូ លោឋនៃដទ្

សទ្ៀត្ ជាមួ យអភិបាលសខ្ត្ត ប្កុង និងឃុ ាំ កនុងង្ៃនេមត្ែភាពររេ់ខ្ួ ន
ល កនុងនាមជាប្រធានរេៈរញ្ជ
ជ ការឯក

ភាព សលើកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
មឆ្
ា ខ្ទ ាំងអេ់ កនុងត្ាំរន់រៃឋបាលររេ់ពួកសរ។211 រត្ប្ត្
ន ាំ២០១៤ ច្ាំនួននររបាល
ិ
ឹ
េរុរសៅកនុងប្រសទ្េកមពុជា ប្ត្ូវបាននិយយជាទលូវការថា ម្ពន ៥២,០០០នាក់ (ប្បា ាំមុឺនពីរពាន់)។212 សៅង្ខ្

ាំ ួ ន ៤,៥០០ (រួ នពាន់ប្បា ាំរយ)
កុ មៈា ឆ្ន ាំ២០១៦ សោក ហុ ន ង្េន បានរញ្ជ
រល
ជ ឱ្យសប្ជេ
គ ិករ៉ៃូលីេលមីច្ន
ើ សរេរុ
ើ
ាំ ួ េរ៉ៃូលីេង្ៃលបានចាកសច្ញពីការងារចារ់តា ាំងពីឆ្ន ាំ២០១៤ សោយ
ាំពីរង្ខ្ សៃើមបជ
នាក់កុ ងរយៈសពលប្បា
ន
ី ន
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រកុមចាប់ជរមិតសដ្លរតូវបានចាប់ែាួនលៅភនាំលពញនឹងរតូវនិរលទែ, ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ ថ្ងៃទី 8 សែមករាឆ្នាំ 2013,

http://www.phnompenhpost.com/national/%E2%80%98extortionists%E2%80%99-arrested-phnom- penh-be-deported (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី 10 សែ
មករាឆ្នាំ 2013)។
209

"ឧតរមលែនីយ៍លនត សាលវឿន កមួយរបសាររបែ់លោកហ៊ុនសែន រតូវបានលគយកលធ្វើជាលមប៉ាូលីែ "ែលមាងែហរដ្ឋអាលមរិ ជាភាសាសែមរ ថ្ងៃទី 11 សែវិចឆិ

ក្លឆ្នាំ 2008 https://khmerisation.wordpress.com/2008/11/12/gen-neth-savoeun-hun-sens-nephew-in-law-tapped-as-police-chief/ ចូល)លមើលថ្ងៃទី
25 សែែីហាឆ្នាំ 2012)។
210

អងគជាំន៊ុាំជរមោះវិសាមញ្ាកងត៊ុ
ន៊ុ
ោក្លរកមព៊ុជា (ECCC( "កាំែត់ែម្ងគល់លលើកិចចរបជ៊ុាំជាមួយរបធាននិងអន៊ុរបធានគែៈកមមក្លរែនរិែ៊ុែ" ថ្ងៃទី 29 សែ

ែីហាឆ្នាំ 2006 ។
211

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា (RGC), អន៊ុរកឹតយលលែ 22 អនរក ច៊ុោះថ្ងៃទី 9 សែឧែភា ឆ្នាំ1994, រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា (RGC) អន៊ុរកឹតយលលែ 156 អនរកបក

ច៊ុោះថ្ងៃទី 31 សែមីនាឆ្នាំ 2014 ។
212

គែបកសរបជាជនកមពជា,
របវតរិថ្នក្លរតែូ, ទាំព័រ 188 ។
៊ុ
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អង្គការឃ្លមាំ មល
៉ៃ វច្ឆ | មិថុនា ២០១៨
ើ សិទិិធមនុសសយូមមនររត៍

ាំបាច្់ សៃើមប ី “រកាេណា
និយយថា សនោះរជាការចា
ត រ់ធានរ់សាធារេៈ” និងសៃើមប ី “េនតិេុ ខ្េងគម”។213 រត្
ឺ
ិ
៉ៃ ីេសៅទ្ូទ ាំងប្រសទ្េរឺ ៥៨,១៩៨ នាក់ (ប្បា ាំមុន
ប្ត្មង្ខ្ធន
ឹ
ឺ ប្បា ាំរពាន់
ី
ូ ឆ្ន ាំ២០១៧ ត្ួ សលខ្ទលូវការេប្ម្ពរ់រូ ល
ាំពីរពាន់ ប្បា ាំររយសៅេ
មួ យរយសៅេិរប្បា ាំរ)ី កនុងសនាោះម្ពន ១៧,៨៩៧ នាក់ (មួ យមុ នប្បា
ឺ
ី
ិរប្បា ាំពីរ) សៅ
កប្មត្កណា
ត ល។214
ិ

សយងតាមប្កមនីត្ិវធ
ត លេនតិេុ ខ្ និង
ិ ីប្ពហមទ្េឌឆ្ន ាំ២០០៧ ប្រធាន និងអនុ ប្រធានដននាយកោឋនកណា

នាយកោឋនកណា
ត លៃដទ្មួ យច្ាំនួនសទ្ៀត្ រួ មទ ាំងប្រធាន និងអនុ ប្រធានដននាយកោឋនសប្កាមរងាគរ់ររេ់

ពួ កសរ និងនាយកោឋនមួ យច្ាំនួនសទសងសទ្ៀត្ ប្ពមទ ាំងរុរល
យសទសងៗ សប្កាមរងាគរ់
គ ិកង្ៃលៃឹកនា ាំការយល័
ិ
នាយកោឋនសទសងៗោន រឺជាមស្រនតីនររបាលយុ ត្ធម៌
ទ ាំងអេ់ ង្ៃលម្ពនយុ តាតធការកាំ
រត្ជាត្
។
និង
ិត
ិ
ិ
ិ អភបាល
ិ
ាំ នរទ្ និងប្កុង ក៏ជាមស្រនាីនររបាលយុ ត្ិធម៌
អភបាលរងរជធាន
ង្ៃរ រ៉ៃុង្នតម្ពន
ត
ិ
ី សខ្ត្ត និងខ្េឌ និងសមឃុ ជ

យុ តាតធិការង្ត្កនុងមូ លោឋនររេ់ខ្ួ នរ៉ៃ
ល ុ សណាណោះ។ ច្ាំង្េក រៃឋមស្រនតីប្កេួ ងមគដទា សៅង្ត្មិនម្ពនអាំណាច្ង្ទនក
នររបាលយុ ត្ធម៌
ៃង្ៃល។215
ិត

ាំ ី រសទ្ៀត្ប្ត្ូវបានរសងេើត្សឡើង សនាោះរឺ អរគនាយកោឋនលមច្
ាំ ួ នពីរ៖ មួ យ
សៅង្ខ្សមសា ឆ្ន ាំ២០១៤ រច្នាេមព័នធ
ធ ព
ី ន

េប្ម្ពរ់ជនអសនាតប្រសវេន៍ ឧ. (ប្ររ់ប្រងសលើជនររសទ្េ) ង្ៃលៃឹកនា ាំសោយឧត្ម
ត សេនីយ៍ េុខ្ ទល និងមួ យ
សទ្ៀត្េប្ម្ពរ់អត្តេញ្ជាេ (ឧ. ឯកសារអត្តេញ្ជាេកមពុជា រួមទ ាំងឯកសារេប្ម្ពរ់សប្រើប្បាេ់កុ ងប្រសទ្េ
ន
និងលិខ្ិត្្លងង្ៃន) ង្ៃលៃឹកនា ាំសោយឧត្តមសេនីយ៍ ស ៉ៃ ចាន់ោរ៉ៃ ។216
213

"នគរបាលជាតិពរងឹង ‘ែនរិែ៊ុែ’ លដ្ឋយម្ងននគរបាលងមី ៤,៥០០ នាក់ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ថ្ងៃទី "12 សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ 2016

http://www.phnompenhpost.com/national-police-bolster-security-4500-new-cops (ចូលលមើលថ្ងៃទី 13 សែក៊ុមាៈឆ្នាំ 2016); “រកែួងមហាថ្នាពនយល់
ព័ត៌ម្ងនអាំពីក្លរលរជើែលរើែកងកម្ងាាំងប៉ាូលីែជាតិចាំនួន 4,500 បសនថមលទៀត ថ្ងៃទី"12 សែក៊ុមាៈឆ្នាំ 2016" http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-3955/108830-2016 -02-12-14-24-27.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 13 សែក៊ុមាៈឆ្នាំ 2016)
214
215

របាយក្លរែ៍ច៊ុងលរក្លយប្ហញថា កមពជាម្ងនមន្តនរ
ីនគរបាលជាតិ ជិត៦ម៊ុឺននាក់ លៅទូទាាំងរបលទែ។
៊ុ

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា
៊ុ (RGC), រកមនីតិវ ិធ្ីរពហមទែឌថ្នរពោះរាជាណាចរកកមព៊ុជា (2007), ម្ងរតា 60, 67, 68,

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=240881 (ចូលលមើលថ្ងៃទី 10 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 2015) ។ ក្លរអន៊ុវតរកនាងមកគឺថា នាយកដ្ឋឋនកណា
រ លនិង
នាយកដ្ឋឋនថានក់លរក្លម ក៏ម្ងនអាំណាចែាោះលលើក្លរិយាល័យប៉ាូលីែរកុងនិងរកុង ជាមួយនឹងម៊ុែ្រទទួលែ៊ុែរតូវដ្ូចគាននងសដ្រ រតង់ថាវាក៏ែថិតលៅលរក្លម
អាំណាចរបែ់ែនងក្លរនគរបាលរាជធានីនិងលែតរសដ្រ។ ែូមលមើលឧទាហរែ៍ អងគក្លរលលែសដ្លបលងកើតល

ើងលដ្ឋយរកែួងមហាថ្នា ម្ងនអគគែនងក្លរនគរ

បាលជាតិ នាយកដ្ឋឋនកណា
រ លនគរបាលយ៊ុតរិធ្ម៌ នាយកដ្ឋឋនរបឆ្ាំងឧរកិដ្ឋកមមលែដ្ឋកិចច ក្លរិយាល័យប៉ាូលីែលែតរ/រកុងរបឆ្ាំងឧរកិដ្ឋកមមលែដ្ឋកិចច” លលើ
រចនាែមព័នធថ្ននគរបាលរបឆ្ាំងឧរកិដ្ឋកមមលែដ្ឋកិចច " [n.d. ]ប៉ា៊ុសនរច៊ុោះក្លលបរិលចឆទតាមបរិបទរហូតដ្ល់ឆ្នាំ 2014 ។
216

"រាជរដ្ឋឋភិបាលែលរមចបលងកើតអគគនាយកដ្ឋឋនអលនាររបលវែន៍និងអតរែញ្ញាែប័ែណ" ថ្ងៃទី 2 សែលមសាឆ្នាំ 2014, http: //www.dap-news.com/2011-

06-14-02-39-55/84120-2014-04-02 -07-49-59.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 5 សែលមសាឆ្នាំ 2014); ពិធ្ីែលម្ងពធ្អគគនាយកដ្ឋឋនចាំនួន២ និងពិធ្ីសតងតាាំងអគគ
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អរគនាយកោឋនលមីទ ាំងពីរសនោះរសងេើត្សឡើងសោយប្ច្បាច្់រញ្ចូ លប្កេួ ងមគដទាង្ៃលម្ពនប្សារ់ជាមួ យអងគ

ភាពនររបាលមួ យច្ាំនួន រសងេើត្ជាអងគភាពពិសេេង្ៃលម្ពនឋានៈប្រគក់ប្រង្ហលនឹងប្កេួ ង។ អរគនាយក
ោឋនទ ាំងពីរប្ត្ូវបានរញ្ជ
ជ ក់ថា ជាសាែរ័នោច្់សោយង្ឡកពីនររបាលជាត្ិ សរើសទោះជាទលូវការសៅង្ត្ជាង្ទនក

មួ យររេ់ប្កេួ ងមគដទាក៏សោយច្ុ ោះ រ៉ៃុង្នតមនោក់
ឱ្យេែិត្សៅសប្កាមសោក េ សខ្ង ជារៃឋមស្រនតីសនាោះសឡើយ។
ិ
រាំនិត្ទតួច្សទតើមេាំខាន់ៗមួ យសទ្ៀត្នាសពលលមីៗសនោះ រការរសងេ
ើត្សឡើងវញ
ិ ង្ៃលចារ់សទតើមកនុងង្ខ្េីគ ឆ្ន ាំ
ឺ
២០១៥ នូ វកងកម្ពល ាំងមួយ ង្ៃលប្េសៃៀងនឹងនររបាលប្រយុ ទ្អា
ធ ៣ (A3) ង្ៃលសរបានរសងេើត្កនុងរររ

សាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា កាលពីឆ្ន ាំ ១៩៨៦ និងរនាារ់មកប្ត្ូវបានសររ ាំោយសចាលជាទូ វការសៅឆ្
ល
ន ាំ
១៩៩១។ សៅខ្េៈ ប្កុមអា៣ (A3) ប្ត្ូវបានរសងេើត្សឡើងជាកងកម្ពល ាំងសយធា សៃម
ទ្ន
ធ ឹ ងពួ កង្ខ្មរ
ើ បប្រយុ
ី

ប្កហម កម្ពល ាំងរ៉ៃូលីេលមីង្ៃលម្ពនស្មោះថា "កម្ពល ាំងអនរ
ត រមន៍ពិសេេ " សនោះប្ត្ូវបានរសងេើត្សឡើង សៃើមប ី

ប្រយុ ទ្ប្ធ រឆ្ ាំងនឹងេប្ត្ូវនសយបាយប្េរច្ារ់ និងេប្ត្ូវេាំខាន់ៗររេ់រោឋភបាល។
ជាមួ យេមត្ែភាពកនុង
ិ
ការសប្រើ "អាវុធសលមើរសជើង" រួមទ ាំងកា ាំសភងឈល
របាញ់ េុ ីរទង កម្ពល ាំងពិសេេសនោះ ប្ត្ូវបានោក់ឱ្យច្ូ លរួមប្ពម
ើល

នាយកនិងជារបធានបែិឌ តែភានគរបាលកមព៊ុជានា ថ្ងៃទី 23 សែលមសាឆ្នាំ 2014 ។ http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/85236-2014-

04-23-10-24-47.html (បានលមើលថ្ងៃទី១ សែឧែភាឆ្នាំ២០១៤); "នាយកថ្ននាយកដ្ឋឋនអលនាររបលវែន៍និងអតរែញ្ញាែប័ែណងមីៗបានចូលែបងែចាច" លែ
មបូឌាលដ្លីថ្ងៃទី 25 សែលមសាឆ្នាំ 2014 http://www.cambodiadaily.com/news/heads-of-new-departments-of-immigration-identification-sworn-in 57344 / (ចូលលមើលថ្ងៃទី 25 សែលមសាឆ្នាំ 2014); "ឯកឧតរមឧតដមលែនីយ៍ឯកឌ្ីវ ិជាារតូវបានសតងតាាំងជារបធាននាយកដ្ឋឋនកណា
រ លែនរិែ៊ុែ” លៅថ្ងៃទី 8
សែែីហាឆ្នាំ 2014។ លរក្លមលនោះ នាយកកាំពូលរបែ់ពួកលគលរបើអាំណាចរួមគានជាមួយអភិបាលស្ែុក និងលមបញ្ញ
ា ក្លរប៉ាូលីែជ៊ុាំវ ិញក្លរ្រអលនាររបលវែន៍និង
ឯកសារអតរែញ្ញាែប៉ាូលីែកន៊ុងលែតរនិងរកុង សដ្លជាទូលៅរតូវបានរគប់រគងលដ្ឋយែនងក្លររងែនងក្លររងលៅថានក់ទាាំងលនោះ។ "លែចករីរបក្លែលនារនិង

ក្លរសតងតាាំងអន៊ុរបធានែនងក្លររងលៅលែតរបនាាយម្ងនជ័យ ថ្ងៃទី "25 សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 2014 " http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/893012014-06-25-12-50-54.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 25 សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 2014) ។ ឯកឧតរមែ៊ុែនលបានចូលរួមកន៊ុងក្លរសតងតាាំងែនងក្លររងទទួលបនា៊ុកសននកអលនារ
របលវែន៍លៅែនងក្លរដ្ឋឋននគរបាលលែតររពោះែីហន៊ុ ថ្ងៃទី28 សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ2014។ http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/89503-2014-0628-05-28-08.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 29 សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 2014)។ "ពិធ្ីរបក្លែលនារនិងសតងតាាំងតាំសែងនិងតលមាើងឋនៈែករិដ្ល់ មន្តនរីនគរបាលលែតរសាវយ
លរៀងថ្ងៃទី "19 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 2014 "http://www.nokorwatnews.com/detailnews.php?newsid=43132&mnu=2&cid=4 (accessed July 30, 2014); "ឧតរម
លែនីយ៍ែ៊ុែ នល បានដ្ឹកនាាំរកុមក្លរ្រច៊ុោះរតួតពិនិតយនិងសាាបែាង់ជាជាតិលវៀតណាមសដ្លរែ់លៅបឹងទលនាសាប" ថ្ងៃទី24 សែែីហាឆ្នាំ 2014 ។

http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/93545-2014-08-24-03-40-26.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 24 សែែីហាឆ្នាំ 2014); "នាយកដ្ឋឋនអលនាររបលវ
ែន៍ថ្នរកែួងមហាថ្នា រិោះគន់យា៉ាងខាាាំងលលើក្លរបន្ត្កបជនជាតិលវៀតណាម សដ្លសានក់លៅែ៊ុែចាប់ចាំនួន ១២ នាក់ថ្ងៃទី "30 សែត៊ុោឆ្នាំ2014។
http://nokorwatnews.com/detailnews.php?newsid=46502&mnu=2&cid=4#sthash.ubVTo4Sl.dpbs (ចូលលមើលថ្ងៃទី 3 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 2014) ។ "នាយក
ដ្ឋឋនអលនាររបលវែន៍ នសពវនោយក្លរ្រអលនាររបលវែន៍លៅឯែនងក្លរលែតរលពាធ្ិសាត់ ទី "14 សែមករាឆ្នាំ 2015, http://www.dap-news.com/2011-06-1402-39-55/102828-2015-01-14-02-58-59.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 20 សែមករាឆ្នាំ 2015) ។ "ឧតរមលែនីយ៍ែ៊ុែនល អគគនាយករងអលនាររបលវែន៍ របគល់រង
យនរនិងក៊ុាំពយូទ័រ ែនងក្លរលែតរកាំពង់ែពឺ និងលែតរកណា
រ ល" ថ្ងៃទី10 សែក៊ុមាៈឆ្នាំ 2015, http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/86109-2015-0210- 07-18-33.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី12 សែក៊ុមាៈឆ្នាំ2015)។
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ោនជាមួ យកងទ្័ពកនុងការ “រងាេរសាែនភាពអាប្កក់ " ង្ៃលអាច្ប្ត្ូវបានរងេសឡើងសោយ "ពួ កអមិត្ត" ររេ់រោឋ

ភិបាល និងអនកៃដទ្ ង្ៃលម្ពននិនានការប្រឆ្ ាំង សៅសពលនររបាលសាមញ្ា មិនអាច្ប្ររ់ប្រងសាែនភាពង្ររ
សនោះបាន។217

I.

ឧត្តមសេនីយរ
៍ ុល សាសរឿន សមរញ្ជ
ា ការកាំពល
ូ ដនកងសោធពល
សខ្មរភូមន
ិ ទ

ាំ
ជាមួយង្ខ្រម ប្កហម ឆ្ន១៩៦៨-១៩៧៨
៉ៃ សកត្សៅដលង
សយងតាមជវី ប្រវត្តររេ់
ោត្់ជាមស្រនតីេម័យង្ខ្មរប្កហម សោក រ៉ៃុល សាសរឿន សៅម៉ៃម វុ ន
ទ្ី១៨
ិ
ើ
ង្ខ្មនា
ង ឃុ ដាំ ប្ជធាំ ប្េុ ករម្ពេង្ហក សខ្ត្តសាវយសរៀង។ ោត្់បានច្ូ លរួមកនុង
ី ឆ្ន ាំ ១៩៤៨ សៅភូ មដប្ពអស្រងេ
ិ
ច្លនាង្ខ្មរប្កហមសៅង្ខ្មីនា ឆ្ន ាំ ១៩៦៨ និងបានកាលយជាេម្ពជិកររេ់រកសកុ មុ យន
ម
ិ េតកមពុជា សៅឆ្ន ាំ

១៩៧១។218 រនាារ់ពីជ័យជមនោះររេ់ ង្ខ្មរប្កហមសៅង្ខ្សមសា ឆ្ន ាំ១៩៧៥ ោត្់រឺជាេម្ពជិក សហើយរនាារ់មក
ក៏សឡើងជាអនុ ប្រធានអរគសេនាធការសយធភូ
មភាររូ
ពា៌ ររេ់រកសកុ មុ យន
េប្ត្ូវសលើ
ម
ិ
ិ
ី េតកមពុជា សមលការខ្ុ
ើ
ការយល័
យេនតិេុ ខ្ត្ាំរន់ ង្ៃលម្ពនស្មោះថា េ៧៩ (S79) ជាកង្នលងង្ៃលេម្ពជក
ិ សយធាជាសប្ច្នសៅ
ិ
ើ
ាំ ួ នសោយោ
ភូ មភាររូ
ពា៌ ប្ត្ូវបានសរសចាទ្ប្រកាន់ពីរទ្កបត្់រៃវិ ត្តន៍ និងចារ់ឃុខ្
ល
ម នការសចាទ្ប្រកាន់ ឬការ
ិ

កាត្់កីត និងជាញឹកញារ់ ប្ត្ូវបានសរសធវើទរុ េកមម កនុងអាំឡុងសពលេួ រច្សមលើយ សហើយសប្កាយមក ប្ត្ូវបានសរ

217

"អគគែនងក្លរដ្ឋឋននគរបាលជាតិ នឹងបលែរញកងកម្ងាាំងនគរបាលណា សដ្លមិនបានចូលរួមជាលទៀងទាត់កងក្លរហវ
ន៊ុ
ឹកហវឺន" ថ្ងៃទី 15 សែត៊ុោឆ្នាំ

2015 http://kampucheathmey.com/kpt/?p=88126 (ចូលលមើលថ្ងៃទី 15 សែត៊ុោឆ្នាំ 2015)។ "កងកម្ងាាំងនគរបាលជាតិ លរៀនយ៊ុទធសាស្រែរពីកងវរលែនា
តូចលលែ911" ថ្ងៃទី16 សែត៊ុោឆ្នាំ 2015, https://www.cambodiadaily.com/news/national-police-force-learn-tactics- from-911-brigade-97355 / (ចូល
លមើលលៅថ្ងៃទី17 សែត៊ុោឆ្នាំ2015)
218

មជឈមែឌលឯកសារកមពជា
៊ុ ឯកសារលលែ I08276 "ជីវរបវតរិរបែ់លោកម៉ាមវ៉ា៊ុន លៅ ប៉ា៊ុលសាលរឿនរបធាននលយាបាយថ្នភូមិភាគបូពា៌"

http://www.d.dccam.org/Database/Lod/details.php?keyword=&numRecords= 100 & ទាំព័រ =530 & idnum = I08276 & lang = eng (ចូលលមើលថ្ងៃ
ទី22 សែកញ្ញាឆ្នាំ 2012); លៅលលើប័ែណច៊ុោះលឈ្លមោះបលណា
រ ោះអាែននឆ្នាំ 2017 ថ្ងៃសែឆ្នាំកាំលែើតរបែ់គាត់រតូវបានលគច៊ុោះលៅថ្ងៃទី18 សែែីហាឆ្នាំ1949 (ឯកសារ
05-703-073)។ ក្លរមិនដ្ឹង ឬសកាងបនាាំអាយ៊ុលលើឯកសារនាូវក្លរ គឺជាលរឿងធ្មមតាលៅកនងរបលទែកមព
ជា
អាចរតូវបានទទួល
៊ុ
៊ុ ដ្ូលចនោះថ្ងៃសែឆ្នាំកាំលែើតនាវក្លរ
ូ
យកតាមតាំថ្លចាំលពាោះម៊ុែ។ ដ្ូលចនោះកនងរបាយក្លរែ
៍ លនោះ ថ្ងៃសែឆ្នាំកាំលែើតទាាំងអែ់ ម្ងនលកខែៈែមបតរិរគប់រគាន់ជានាវក្លរ។
៊ុ
ូ

72

អង្គការឃ្លមាំ មល
៉ៃ វច្ឆ | មិថុនា ២០១៨
ើ សិទិិធមនុសសយូមមនររត៍

ាំ ប្ម្ពរ់ "ការសរៀនេូ ប្ត្សឡើងវញ"។
ប្រគរជីវត្តាមអាំ
សពើច្ិត្ត ឬឃុ េ
ការសរៀនេូ ប្ត្សឡើងវញ
ិ
ិ
ិ សកើត្សឡើងសៅ
កង្នលងង្ៃលប្ររ់ប្រងសោយសោក រ៉ៃុល សាសរឿន។219

សៅសពលរ៉ៃុល ពត្ អរគសលខារកសកុ មុ យន
អាត្ និងេម្ពលរ់មនុ េសជាទ្ូសៅ
ម
ើ សធវការសបាេេាំ
ិ េតកមពុជា ចារ់សទតម
ើ
សៅភូ មិភាររូ ពា៌ កនុងង្ខ្ឧេភា ឆ្ន ាំ១៩៧៨ សោក រ៉ៃុល សាសរឿនបានរត្់សរច្ខ្លួនច្ូ លសៅកនុងដប្ព ជាទ្ីង្ៃល

ោត្់បានពាយមសរៀរច្ាំប្កុមប្រោរ់អាវុធ សៃើមបសងើ
ី រប្រឆ្ ាំងសៅនឹងការសបាេេាំអាត្ និងការេម្ពលរ់ប្រជា

ជនយ៉ៃងរងាគលសៅភូ មភាររូ
ពា៌សោយពួ កង្ខ្មរប្កហមរ៉ៃុល ពត្។220 សៅសពលការរោះសបារសនោះររជ័យ ោត្់
ិ

បានសភៀេខ្លួនសៅប្ជកសកានកនុងប្រសទ្េសវៀត្ណាម សៅង្ខ្កញ្ជា ឆ្ន ាំ១៩៧៨ សោយច្ូ លរួមជាមួ យអត្ត្េម
ី
មិត្តហុ ន ង្េន សយធាភូ មិភាររូ ពា៌។221

កុ ងរររសាធារេរៃ
ប្ឋ រជាម្ពនិត្កមុ ជា
ន
ព ១៩៧៩-១៩៩១
សៅសពលរររសាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា ចារ់កសាំ េើត្ សៅង្ខ្មករ ឆ្ន ាំ១៩៧៩ សោករ៉ៃុល សាសរឿន
បានកាលយជាប្រធានរៃឋបាល សខ្ត្តតាង្កវ និងជាប្រធានរកសកុ មុ យន
ម
ិ េតររេ់រកសប្រជាជនរៃវិ ត្តន៍កមពុជា

(រកសប្រជាជនរៃវិ ត្តន៍កមពុជា)សៅទ្ីសនាោះ។222 ោត្់បានទ្ទ្ួលប្រសយជន៍ពីសោលនសយបាយសវៀត្ណាម កនុង
ការសប្ជើេសរេអត្
ម
ើ
ីត្កម្ពល ាំងទគនររេ់រកសកុ មុ យន
ី េតកមពុជា ង្ៃលម្ពន្នាៈកនុងការេហការ កនុងការ

223
កសាងរររសាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា សោយមនរ
ត្ព
ិ
ិ
ី ត្ួ នាទ្ីររេ់ពួកសរសៅកនុងរររង្ខ្មរប្កហម។

សៅកនុងេមត្ែភាពទ ាំងសនោះ សោក រ៉ៃុល សាសរឿន បានសមលការខ្ុ
េប្ត្ូវសលើការរសងេើត្ និងសលើកច្ច
ការ
ើ
ិ ប្រត្រត្ត
ិ
ិ
219

ឯកសាររបែ់រដ្ឋឋភិបាលែហរដ្ឋអាលមរិក "SUBJ IIR 6 024 055 97 / បទែម្ងាែន៍ជាមួយល

៉ា ភូក អតីតអន៊ុរបធានបណា
រ ញនារសារក៊ុមយនី
ម៊ុ
ែរសែមរ

រកហមតាំបន់បូពា៌" Kiernan, របបប៉ា៊ុលពត, ទាំព័រ 395; បទែម្ងាែន៍ជាមួយអតីតយ៊ុទធជនសែមររកហមលៅតាំបន់បូពា៌ថ្ងៃទី 15 សែលមសាឆ្នាំ1981 និងថ្ងៃទី 26
សែឧែភាឆ្នាំ 1981 ជ៊ុាំរល៊ុ ាំ ៅអ៊ុីដ្ឋង (Khao I Dang) របលទែថ្ង។
220

បទែម្ងាែន៍ជាមួយអតីតែមមិតរសម៉ានចាន់ តាំបន់បូពា៌, រាជធានីភនាំលពញថ្ងៃទី 6 សែែីហាឆ្នាំ1990។

221

Kiernan, របបប៉ា៊ុលពត, ទាំព័រ 392-411, 440-442; Carney ទាំព័រទី "កងទ័ពរបដ្ឋប់អាវ៊ុធ្របែ់លហងែាំរ ិន" 153-160។ ជីវរបវតរិែលងខបរបែ់សប៉ាន

ែ៊ុវែណ ទាំព័រ 129-154; "សប៉ានែ៊ុវែណលចញលដ្ើមបីលដ្ឋោះស្សាយពិនចាែ់
ា៊ុ
ក្លសែត "ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ពីថ្ងៃទី 16 ដ្ល់ថ្ងៃទី 29 សែឧែភាឆ្នាំ 1997។ លហងែាំរន
ិ , រពោះ
អម្ងចែ់ដ្៏ឧតដម, ទាំព័រ 99-152; Pribbenow "ឧតរមលែនីយ៍ទាាំង 5 រូប" ទាំព័រ 459-484 ។
222
223

វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 2 សែលមសាឆ្នាំ 1980, ភនាំលពញ SPK ថ្ងៃទី 26 សែមិង៊ុនាឆ្នាំ1984 និងថ្ងៃទី 13 សែមករាឆ្នាំ1987។
លហាគតសមន, កមព៊ុជាបនាាប់ពីសែមររកហមទាំព័រ 68, 75 ។
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ាំ ង
ាំ ជាកង្នលងង្ៃលប្រជាជនង្ៃលជារ់សចាទ្ពីការប្រឆ្ ាំងនឹង
ដនប្រព័នេ
ធ នតិេុ ខ្សខ្ត្ត រួមទ ាំងកង្នង
ល ឃុ ឃ្

សាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា និងការកាន់ការ់ររេ់សវៀត្ណាម ប្ត្ូវបានសរចារ់ឃុសាំ ោយោមនការសចាទ្
ាំ ុ ាំជប្មោះ។ អនកខ្លោះប្ត្ូវបានសរសចាទ្ប្រកាន់ថា ជារ់ពាក់ព័នន
ប្រកាន់ ឬោមនការជន
ធ ឹ ងយុ ទ្នា
ធ ការទ្័ពដប្ពង្ខ្មរ

ប្កហមប្រឆ្ ាំងនឹងសាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា ឬប្កុមអនកត្េូ មនង្មនកុ
មុ មយនីេតប្រឆ្ ាំងនឹងសាធារេ
ិ
រៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា ខ្េៈង្ៃលអនកជារ់ឃុសាំ ទសងៗសទ្ៀត្ ប្ត្ូវបានសរសចាទ្ប្រកាន់ពីរទ្ប្រឆ្ ាំងនសយបាយ

ាំ ង
ាំ សៅកនុងពនធនាោរសខ្ត្តតាង្កវ។ មនុ េសជា
ង្ៃលអហិងា។ អនកសទេនសយបាយររ់រយនាក់ ប្ត្ូវបានឃុ ឃ្
់ រង សៃើមបឱ្យពួ
សប្ច្ន
កសរ “សារភាព” ថាជា “រ៉ៃុល ពត្” (ង្ខ្មរប្កហម)។224
ើ ប្ត្ូវទ្ទ្ួលរងការសធវទរុ
ើ េកមមយ៉ៃងធងនធ
ី

ាំ ី រយៈសពលយូ ររ៉ៃុណាណង្ៃលអនកសទេនឹងប្ត្ូវឃុ ឃ្
ាំ ង
ាំ ប្ត្ូវបានសធវើសឡើងសោយរេៈកម្ពមធិ
ការេសប្មច្ច្ត្ត
ិ អព

225
ការសខ្ត្តង្ៃលៃក
រេៈកម្ពមធការ
ក៏ប្ត្ួត្ប្តាសលើពនធនាោរ ង្ៃលប្រត្រត្ត
ឹ នា ាំសោយសោក រ៉ៃុល សាសរឿន។
ិ
ិ
ិ

ការសៅថានក់ប្េុ កទងង្ៃរ។226

សោយង្លលងប្រកាេថា សពញច្ិត្តនឹងការរាំសពញត្ួ នាទ្ីររេ់សោក រ៉ៃុល សាសរឿនសៅកនុងសខ្ត្តតាង្កវ សោក
ហុ នង្េន បានសធវឱ្យអត្
ត្េមម
ត្ត
ម
ើ
ី
ិ រកសកុ មុ យន
ី េតកមពុជាត្ាំរន់រូពា៌ម្ពនក់សនោះ កាលយជាអនុ រៃឋ

មស្រនតីប្កេួ ងការពារជាត្ិ និងជាសមអរគសេនាធការដនកងកម្ព
ល ាំងប្រោរ់អាវុធររេ់សាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្
ិ

កមពុជា សៅង្ខ្េីគ ឆ្ន ាំ១៩៨៨ ង្ៃលជាង្ទនកមួ យដនការសលើកទ្ឹកច្ត្ត
ិកង្ខ្មរប្កហមជាសប្ច្ននាក់
ិ អត្ត្េម្ពជ
ី
ើ
ឲ្យច្ូ លសៅកនុងត្ាំង្េងេាំខាន់ៗររេ់សាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា។227 ការសលើកេាួយប្ត្ូវបានរនតសធវើ

សោយការត្ាំសឡើងេកតិររេ់សោក រ៉ៃុល សាសរឿនសៅង្ខ្សមសា ឆ្ន ាំ១៩៨៩ សៅកាន់រេៈកម្ពមធិការមជឈម
ិ និង
ការយល័
យនសយបាយររេ់រកសប្រជាជនរៃវិ ត្តន៍កមពុជា។228 រនាារ់ពីការរតូរស្មោះពីរេរកសប្រជាជន
ិ
រៃិវត្តន៍កមពុជា មកជារេរកសប្រជាជនកមពុជាកនុងឆ្ន ាំ១៩៩១ សោក រ៉ៃុល សាសរឿនបានកាលយជាេម្ពជិករ
េៈកម្ពមធការអច្
ដស្រនត
យ៍ររេ់រកស។229
ិ
ិ

224

គែៈកម្ងមធ្ិក្លរលមធាវីែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ (LCIHR), កាំែត់ែម្ងគល់ពីបទែម្ងាែន៍ជាមួយអតីតអនកលទាែលៅគ៊ុកលែតរតាសកវ, រពាំសដ្នថ្ង-កមព៊ុជា

ថ្ងៃទី 2 សែមីនាឆ្នាំ1985 បានលរៀបចាំែរម្ងប់ LCIHR, Kampuchea: After the Worst កមព៊ុជា៖ បនាាប់ពីអារកក់បាំន៊ុត (ញូវយ៉ាកឆ្នាំ1985)។
225

LCIHR, កាំែត់ែម្ងគល់លលើក្លរឃ៊ុាំែននលយាបាយសដ្លមិ
ាួ
នទាន់បានបញ្ញ
ា ក់ លៅកនងរបបសាធារែរដ្ឋ
របជាម្ងនិតកមព៊ុជា, សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ1984, បាន
៊ុ

លរៀបចាំែរម្ងប់ LCIHR, កមព៊ុជា ៖ បនាាប់ពីអារកក់បាំន៊ុត ។
226
227
228
229

ាំ ុត្។
LCIHR, កាំែត់ែម្ងគល់សដ្លម្ងនចាំែងលជើងថា "ចាំនួនជនជាប់ឃ៊ុាំ", សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ1984, បានលរៀបចាំែរម្ងប់ LCIHR, កមព៊ុជា៖ រនាារ់ពីអាប្កក់រទ
វិទយ៊ុភនាំលពញ ថ្ងៃទី 17 សែលមសាឆ្នាំ 1993។ វិទយ៊ុភនាំលពញ ថ្ងៃទី 20 សែែីហាឆ្នាំ 1988។ សាព័តម្ងន SPK ថ្ងៃទី 23 សែែីហាឆ្នាំ 1988។
វិទយ៊ុ 228 ភនាំលពញ លៅថ្ងៃទី 11 សែលមសាឆ្នាំ 1989។
វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 11 សែមករាឆ្នាំ 1992។
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ជាសមអរគសេនាធការកាំ
ពូល សោក រ៉ៃុល សាសរឿន ម្ពនអាំណាច្រញ្ជ
ជ សលើកងកម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធដន
ិ

់
សាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជាទ ាំងមូល។230 សោយ្លុោះរញ្ជ
ច ាំងនូវសារៈេាំខាន់ររេ់ខ្ួ នសៅកន
ល
ព ់
ុ ងរងវងៃ៏ខ្េ
ាំ
រាំទុត្ដនរេរកសកាន់អណា
ច្ ោត្់ប្ត្ូវបានសរចាត្់ទ្ុកថា ជាឥេសរជនៃ៏ម្ពនឥទ្ធិពលរាំទុត្សៅកនុងកង

កម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធ។231 ៃូ សច្នោះ ោត្់រករយន
ជ សលើកងកម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធ កនុងការចារ់មនុ េស
ី
ឹ ងអាំណាច្រញ្ជ
ពាក់ព័នន
ធ ឹ ងនសយបាយោក់រុក ង្ៃលជាការអនវត្តន៍ង្ៃលោត្់ធាលរ់បានសធវើសៅសខ្ត្តតាង្កវ ៖ សោយការឃុ ាំ
ឃ្ាំងតាមអាំសពើច្ត្ត
ិ ីត្ុ ោការ និងម្ពនលកខេៈជាទរុេកមម ឬទ្េឌកមមសៅរសៅ
ិ រាំពានសលើនីត្វិ ធ

ាំ ន់ សខ្ត្ត និងកង
អមនុ េសធម៌ ឬរនាាររសនាែក ង្ៃលអនុ វត្តសៅកនុងមូ លោឋនសយធា សៅកប្មត្ជាត្
ិ
ិ ថានក់ត្រ
អងគភាព។232

ាំ ង
ាំ សៅកង្នលងសយធាសលើជនេងស ័យខាងនសយបាយ ជាទ្ូសៅសេាើរង្ត្ោមនការសចាទ្ប្រកាន់ ឬការ
ការឃុ ឃ្
ាំ ង
ាំ សោយង្ទអកសលើមូ លោឋនដនការសចាទ្
កាត្់សេច្កតទល់
ង្ត្សសាោះ សហើយអនកសទេជាសប្ច្ើន ប្ត្ូវបានឃុ ឃ្
ី

ប្រកាន់មិនប្ត្ឹមប្ត្ូវ និងរាំសទលើេ ឬជាការសចាទ្ង្កលងកាលយសលើេកមមភាពប្រឆ្ ាំង។ រញ្ជ
ា ទ ាំងសនោះ ជាញឹកញារ់
សកត្សច្ញព
រឱ្យទ្ុកច្ត្ត
េកមម លកខខ្េឌហិងាដនការ
ើ
ី ភេតុតាងង្ៃលមនរួ
ិ
ិ ង្ៃលសកត្សច្ញព
ើ
ី ការសធវទរុ
ើ

ាំ
ាំ ង
ាំ និងទ្ប្មង់ដនការរងខិត្រងខៃដទ្សទ្ៀត្
ជារ់ឃុឃ្
ង្ៃលប្ត្ូវបានសរសធវសៅសល
ើ
ើជនេងស ័យនសយបាយ និងជន
ាំ ង
ាំ សយធាប្រប្ពឹត្តសៅសោយងាយប្េួ ល
េងស ័យៃដទ្សទ្ៀត្ជាធមមតា។233 ការសធវើទរុេកមមសៅកនុងមនាីរឃុ ឃ្
ាំ ក់ទ្ន
ាំ ងពីពិភពសោកខាងសប្ៅ េូ មបង្ត្ព
ក៏សោយសារអនកសទេប្ត្ូវបានសរផ្ដតច្់ទ្នា
ី អនកសទេោនឯងក៏មិន
ី

ាំ ងនឹងោនង្ៃរ សៅកនុងអាំឡុងសពលកាំពុងេួ រច្សមលយ
ាំ ុ ង
ឱ្យម្ពនទ្ាំនាក់ទ្ន
ន
ើ ។ ជាសរឿយៗ អនកសទេប្ត្ូវសរោក់ឃុក
“រុ កងងឹត្” េប្ម្ពរ់រយៈសពលយូ រ។234

230
231
232

សាធារែរដ្ឋរបជាម្ងនិតកមពជា
៊ុ (PRK) អន៊ុរកឹតយលលែ 25 អនរក ច៊ុោះថ្ងៃទី 20 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 1985។
អ៊ុនតាក់ "របាយក្លរែ៍ែរីពីក្លររបជ៊ុាំជាមួយធ្ូ ង៊ុន "ថ្ងៃទី 21 សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 1992។

អងគក្លរលលើកសលងលទាែអនររជាតិ, កាំែត់ម្ងនចាំែងលជើងថា "ពនធនាគារលៅកនងរបបសាធារែរដ្ឋ
របជាម្ងនិតកមពជា(PRK)"
ថ្ងៃទី 4 សែែីហា
៊ុ
៊ុ

ឆ្នាំ1986, លរៀបចាំែរម្ងប់អងគក្លរលលើកសលងលទាែអនររជាតិ , ក្លរដ្ឋក់ពនធនាគារនលយាបាយ។
233

អងគក្លរលលើកសលងលទាែអនររជាតិ, កាំែត់ែម្ងគល់សដ្លម្ងនចាំែងលជើងថា "គាំរូមួយថ្នក្លរចាប់ែាួននិងក្លរដ្ឋក់គ៊ុកនលយាបាយ ថ្ងៃទី "25 សែែីហា

ឆ្នាំ 1986, លរៀបចាំែរម្ងប់អងគក្លរលលើកសលងលទាែអនររជាតិ, ក្លរនរនាាលទាែនលយាបាយ។
234

អងគក្លរលលើកសលងលទាែអនររជាតិ កាំែត់ែម្ងគល់សដ្លម្ងនចាំែងលជើងថា "ពនធនាគារលៅកន៊ុងរបបសាធារែរដ្ឋរបជាម្ងនិតកមព៊ុជា (PRK) "ថ្ងៃទី 4

សែែីហាឆ្នាំ 1986 លរៀបចាំែរម្ងប់អងគក្លរលលើកសលងលទាែអនររជាតិ, ក្លរដ្ឋក់ពនធនាគារនលយាបាយ។
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កនុងច្ាំសណាមភារកច្ច
សោក រ៉ៃុល សាសរឿន ង្ៃលជាអរគសមរញ្ជ
លខ្ុេ
ជ ការជាន់ខ្េ
ព ់ រការទ្ទ្ួ
ិ ជាសប្ច្នររេ់
ើ
ឺ
ប្ត្ូវច្ាំសពាោះ "េនងការប្សាវប្ជាវ" ឬ អងគភាពសេុ ើរការេ៍េម្ពងត្់ ង្ៃលជាង្ទនកេាំខាន់មួយ ង្ៃលប្ត្ូវបានសរ

សៅតាមកូ ៃរុ យ១០១ (Q101)។ រុ យ១០១ (Q101) ចាត្់ង្ច្ងរណា
ត ញភានក់ងារ ង្កលងខ្លួនជាមនុ េសសាមញ្ា

សោយកាំេត្់ប្កុមេប្ត្ូវង្ៃលសរបានេងស ័យ ង្ៃលប្រត្រត្ត
ការររេ់
មស្រនតីសេុ ើរការេ៍សយធា ប្ត្ូវបានសរទត
ិ
ិ
ាំ
ាំ ួ ន
ល់ អណា
ច្ឲ្យឃុ ខ្
រួម
ល និងេួ រច្សមលើយ។235 រុ យ១០១ ម្ពនអាំណាច្រញ្ជ
ជ ចារ់ខ្ួ នសៅពាេសពញប្រសទ្េ
ល
ទ ាំងេកមភា
ម ពទ ាំងឡយង្ៃលសរេងស ័យថា ជាេកមមភាពេប្ត្ូវសៅកនុងជួ រកងកម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធ និង

ប្កេួ ងការពារជាត្ិ ក៏ៃូច្ជាមនុ េសសទសងសទ្ៀត្ង្ៃលេកមមភាពររេ់ពួកសរ បានរ៉ៃោះពាល់ ៃល់ សយធា។ ៃូ ច្
ាំ ង
ាំ នសយបាយៃដទ្សទ្ៀត្ង្ៃរ អនកង្ៃលេែិត្កនុងការឃុ ឃ្
ាំ ង
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អនកជារ់ឃុឃ្
សោយោមនការសចាទ្ប្រកាន់ ឬការកាត្់កីសឡ
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៉ៃ សាសរឿន និងអុ នតាក់ឆ្ន១៩៩១-១៩៩៣
ាំ
រុ ល
សោក រ៉ៃុល សាសរឿន សៅង្ត្េែិត្កនុងត្ាំង្េងអាំណាច្សយធា តាមរយៈការសបាោះសឆ្នត្ង្ៃលសរៀរច្ាំសោយអងគ

ការេហប្រជាជាត្ិ សៅកាត្់ថា អុ នតាក់ សៅង្ខ្ឧេភា ឆ្ន ាំ១៩៩៣។ សោកក៏ម្ពនឥទ្ធិពលយ៉ៃងខាល ាំងសៅសលើ
សខ្ត្តតាង្កវទងង្ៃរ។ សៅទ្ីសនាោះ ក៏ៃូច្ជាសៅកង្នលងៃដទ្សទ្ៀត្កនុងប្រសទ្េកមពុជាង្ៃរ រេរកសប្រជាជនកមពុ
ជា បានរស្រងាេរកច្ច
អុ នតាក់ ង្ៃលបានខ្ិត្ខ្ាំរសងេើត្ររយកាេនសយបាយអពាប្ក
ត្យ
ិ ខ្ិត្ខ្ាំប្រងង្ប្រងររេ់
ឹ
ិ
ឹ
េប្ម្ពរ់ការសបាោះសឆ្នត្។237 សោក រ៉ៃុល សាសរឿន ជាសរកខជនឈរស្មោះសបាោះសឆ្នត្សលខ្១ សៅសខ្ត្តតាង្កវ

និងបានជួ យប្ររ់ប្រងេកមមភាពយុ ទ្នា
ធ ការ ររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជាសៅទ្ីសនាោះ សោយប្រត្ិរត្តិការ

តាមកងសយធា រ៉ៃូលីេ និងរៃឋបាលេុ ីវល
ិ ង្ៃលប្ត្ួត្ប្តាសោយរេរកសប្រជាជនកមពុជា សៃើមបអនុ
ី វត្តន៍នូវ

“ការពប្ងឹងមូ លោឋន" ររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជា។238 ៃល់ ទ្ីរញ្ច រ់ ការប្ត្ួត្ប្តាររេ់ រេរកសប្រជាជន
235

សាធារែរដ្ឋរបជាម្ងនិតកមព៊ុជា(PRK) អន៊ុរកឹតយលលែ 25 អនរក ច៊ុោះថ្ងៃទី 20 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 1985។ អ៊ុនតាក់ ែម្ងែភាគលយាធា រចនាែមព័នធកម្ងាាំង" ៖

កងកម្ងាាំងរបដ្ឋប់អាវ៊ុធ្រដ្ឋកមព៊ុជា (SOC)" ថ្ងៃទី 16 សែកញ្ញាឆ្នាំ 1992, ទាំព័រ 5-7។
236

អងគក្លរលលើកសលងលទាែអនររជាតិ (“ក្លរលធ្វើបចចបបនន
ភាពលលើអនកលទាែនលយាបាយ” AI/23/001/1991) សែមីនា ឆ្នាំ1991; អងគក្លរលលើកសលងលទាែអនររ
៊ុ

ជាតិ, កាំែត់លហត៊ុសដ្លម្ងនចាំែងលជើងថា "ក្លរចងរកងទិននន័យែរីពីពនធនាគារ/ជាំរ ាំ ប៊ុគគលិក និងអងគភាព ឬអងគក្លរចាត់តាាំងសដ្លម្ងនអាំណាចអន៊ុវតរក្លរ
ចាប់ចង និងក្លរែួរចលមាើយ" សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ1986, លរៀបចាំែរម្ងប់អងគក្លរលលើកសលងលទាែអនររជាតិ, ក្លតដ្ឋក់លទាែនលយាបាយ, អងគក្លរលលើកសលងលទាែ
អនររជាតិ, កាំែត់ែម្ងគល់ម្ងនចាំែងលជើងថា "អាជាាធ្រទូទាាំងរបលទែ អន៊ុវតរក្លរចាប់ែាួនខាងនលយាបាយកន៊ុងសាធារែរដ្ឋរបជាម្ងនិតកមព៊ុជា" ថ្ងៃទី 28
សែែីហាឆ្នាំ1986, លរៀបចាំែរម្ងប់អងគក្លរលលើកសលងលទាែអនររជាតិ, ក្លរដ្ឋក់ពនធនាគារសននកនលយាបាយ។
237

អ៊ុនតាក់ "របាយក្លរែ៍ែរីពីក្លរែម្ងាែន៍”

238

គែបកសរបជាជន “បលជ
ា លបកខជន” ៖ តាសកវ[ "n.d.]។ អ៊ុនតាក់ (UNTAC) "របាយក្លរែ៍ែរីពីក្លរែម្ងាែន៍” អ៊ុនតាក់ “អន៊ុសាែន៍ែរម្ងប់

76

អង្គការឃ្លមាំ មល
៉ៃ វច្ឆ | មិថុនា ២០១៨
ើ សិទិិធមនុសសយូមមនររត៍

កមពុជាសៅសលើសយធាសខ្ត្ត ប្ត្ូវបានរត្រនត
ឹ
ឹ ង ការសឃ្េនាររេ់មស្រនតី និងមនុ េសររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុ
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ភូ មិ និងៃឹកនា ាំសាងេង់អាោររេរកស េកមមភាពយុ ទ្នា
ធ ការសបាោះសឆ្នត្ និងអនុ វត្តការឃ្លសាំ មលេម្ពជ
ិក
ើ
ដនប្រជាពលរៃឋ ង្ៃលពួ កសរេងស ័យថា បានោ ាំប្ទ្រេរកសហុ នេុ
វ
ិនរុ ច្
ិ រេរកសសេរន
ី ិ យមប្ពោះពុ ទ្ ធ
សាេនា និងប្កុមប្រឆ្ ាំងៃដទ្សទ្ៀត្។239

កច្ច
ការសោយង្ទអ
កសលើកងកម្ពល ាំងច្ប្មុោះដនប្រត្រត្ត
ការរួ
មោនសោយកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្ទ ាំងអេ់ នររ
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ិ
ិ
ិ
ិ
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ី សាេត្់ និងរស្រងាេរេកមមភាពរេរកសប្រឆ្ ាំង

ប្េរច្ារ់សោយ រួមទ ាំងប្រត្ិរត្តិការេម្ពងត្់សោយអងគភាពង្ៃលសរសៅថា ប្កុមអា “A teams”។ ទ្ិៃឋភាព

មួ យសទ្ៀត្ររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជា រឺ "ការពប្ងឹងមូ លោឋន” សៅសខ្ត្តតាង្កវរការសប្រ
ប្បាេ់
"កម្ពល ាំង
ឺ
ើ
ាំ ួ យជាជនេុ ីវល
ប្រត្កមម
" ប្រឆ្ ាំងនឹងរេរកសប្រឆ្ ាំង។ ទ ាំងសនោះរួមម្ពនកងជន
ភាព
ិ ង្ៃលបានសធវេកមម
ិ
ើ

៉ៃ ីេ រ៉ៃុង្នតពួកសរមនរងា
ាំ ងជាមួ យនឹង
ប្រឆ្ ាំងនឹងប្កុមប្រឆ្ ាំង តាមការញុោះញង់ររេ់រូ ល
ា ញថា ម្ពនទ្ាំនាក់ទ្ន
ិ
រ៉ៃូលីេសទ្។240

សប្កាមការឃ្លសាំ មើលររេ់ សោក រ៉ៃុល សាសរឿន យុ ទ្នា
ធ ការសឃ្េនាសបាោះសឆ្នត្ឆ្ន ាំ១៩៩៣ សៅសខ្ត្តតាង្កវ

ម្ពនលកខេៈពិសេេសោយការសធវើឃ្ត្េម្ពជិក និងអនកោ ាំប្ទ្ររេ់រេរកសហុ នេុ
វ
ី នរុ ច្
ិ និងេម្ពជិក

និងអនកោ ាំប្ទ្ររេ់រេរកសប្រជាធរសត្យយសេរ
ន
ធ េនា រួមទ ាំងការវយប្រគរប្ោរ់ង្រក
ិ
ី ិ យមប្ពោះពុ ទ្សា
241
និងការចារ់ខ្ួ នតាមអាំ
សពើច្ត្ត
ល
ិ ដនេកមមជនប្រឆ្ ាំង។

៉ៃ សាសរឿន និងភាលមៗសប្កាយសពលអុ នតាក់ ឆ្ន១៩៩៣-១៩៩៦
ាំ
រុ ល

លបែកកមមរតួតពិនិតយ” ថ្ងៃទី 25 លមសា 1993។
239

អ៊ុនតាក់ “ក្លររកលឃើញរបែ់រកុមរតួតពិនិតយ៖ បញ្ញ
ហ លយាធា "ថ្ងៃទី14 សែលមសាឆ្នាំ 1993។ ក្លររកលឃើញរបែ់រកុមរតួតពិនិតយ

240

អ៊ុនតាក់ ឯកសារ"លែតរតាសកវ"ថ្ងៃទី 15 សែមិនា ឆ្នាំ1993 ទាំព័រទី 1-2។ ែូមលមើលនងសដ្ររកុមក្លរ្ររគប់រគងអ៊ុនតាអន៊ុសា ែន៍ែរម្ងប់

"លបែកកមមរតួតពិនិតយថ្ងៃទី25 សែមីនា ឆ្នាំ1993 និងរកុមក្លរ្ររគប់រគងអ៊ុនតាក់ “កិចចរបជ៊ុាំសននក្លររតួតពិនិតយរកុម2 - អាំពិល" [n.d]។
241

ែម្ងែភាពលបាោះលឆ្នតអ៊ុនតាក់ របាយក្លរែ៍"CC&E/លែតរតាសកវ "ថ្ងៃទី5 សែមករា ឆ្នាំ1993 ។ ែម្ងែភាពលបាោះលឆ្នតអ៊ុនតាក់ របាយក្លរែ៍"

CC&E/លែតរតាសកវ "ថ្ងៃទី15 សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ1993។ សននកព័ត៌ម្ងន/អប់រ ាំរបែ់អ៊ុនតាក់ "សាវតាលែតរតាសកវ[ "n.d. ] អ៊ុនតាក់ "រកុមរតួតពិនិតយ"សែមិនាឆ្នាំ1993។
អ៊ុនតាក់ "ឧបបតិលហត៊ុ និងបញ្ញ
ហ ពាក់ព័នធនឹងដ្ាំលែើរក្លរលបាោះលឆ្នត "ថ្ងៃទី27 សែត៊ុោ ឆ្នាំ1993។
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រនាារ់ពីការសបាោះសឆ្នត្សរៀរច្ាំសោយអុ នតាក់ និងការរសងេើត្រោឋភិបាលច្ប្មុោះ សោក រ៉ៃុល សាសរឿន ប្ត្ូវបាន

រញ្ចុ ោះេ័កេសៅជាសមរញ្ជ
ជ ការរងដនអរគសេនាធិការដនកងសយធពលសខ្មរភូ មិនាលីម (RCAF) សៃើមបទ្ុ
ី កកង្នលងឱ្យ
242
អនកង្ត្ងតា ាំងលីៗ
ម ពីរេរកសរេរកសហុ នេុ
វ
ីនរុ ច្
ិ ។

ាំងនឹងសោក ហុ ន ង្េន និង
កនុងអាំឡុងសពលរៃឋប្រគរររជ័យ ររេ់សមៃឹកនា ាំរេរកសប្រជាជនកមុ ជាប្រឆ្
ព
េសមតច្ប្កុមប្ពោះ នសរត្តមរេ ឫទ្ធិ សៅង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ១៩៩៤ អរគសេនាធិការង្ៃលេម្ពេភាពភារសប្ច្ើន

សសាមោះប្ត្ង់នឹងេហនាយករៃឋមស្រនតី សហើយសោក រ៉ៃុល សាសរឿន រជាមស្រនត
ឺ
ី ពីរេរកសប្រជាជនកមពុជាង្ៃលោ ាំ
ប្ទ្េហនាយករៃឋមស្រនតីទ ាំងពីរខាល ាំងរាំទុត្។243 ប្រការសនោះ បានសធវើឱ្យឥទ្ធិពលនសយបាយររេ់សោក រ៉ៃុល សា
សរឿន សកនសឡ
ើ
ើងជាលមី ង្ៃលបានទាល់ឱ្យោត្់នូវអាំណាច្ប្ររ់ប្រងកាន់ង្ត្សប្ច្នសឡ
ើ
ើងៗ សៅសលើអងគភាពកង
សយធពលសខ្មរភូ មិនា ង្ៃលនិយមរេរកសប្រជាជនកមពុជា និងកម្ពល ាំងរុយ១០១ (Q101)។244

កនុងអាំឡុងសពលសនោះ កងសយធពលសខ្មរភូ មិនាម្ពនជារ់ពាក់ព័នន
ធ ឹ ងការរ ាំសោភរាំពានេិទ្ធិមនុ េសជាសប្ច្ើន
័ ន
ាំងនឹងពួ ករោះសបារង្ខ្មរប្កហមង្ៃលសៅសេេ
ង្ៃលជាសរឿយៗពាក់ពន
ការសយធាង្ៃលរនត
សធវប្រឆ្
ធ ឹ ងប្រត្រត្ត
ិ
ិ
ើ
េល់ ឬពាក់ព័នន
ធ ឹ ងអាំសពើប្រប្ពឹត្តររេ់មស្រនតី និងយុ ទ្ជ
ធ នររេ់កងសយធពលសខ្មរភូ មិនា កនុងការររអូ
ឹ េប្ទ្ពយ
ាំ សពាោះប្រជាជនង្ៃលទមទរេទ្ធកាន់ការ់ៃីធល នង
េមបត្តិ ររេ់អក
ន ៃដទ្ និងការរសេតញសច្ញសោយរងខច្ាំ
ិ ិ
ី ិ
តាមរយៈការលក់ៃសី ៅឱ្យអនកវន
ិ ិ សយរររសទ្េ ជាសៃម
ើ ។ ទគនដនកងសយធពលសខ្មរភូ មនា
ិ ក៏បានច្ូ ល

រួមកនុងការការ់េម្ពលរ់ និងការរ ាំសោភសេពេនវែ ៈ។ មស្រនតីសេុ ើរការេ៍សយធា ជាពិសេេ បានរសងេើត្មេឌល
ាំ ង
ាំ េម្ពងត្់ ង្ៃលម្ពនការសធវទរុ
ឃុ ឃ្
េកមម និងេម្ពលរ់មនុ េស សទ្ៀត្ទង។245
ើ

ាំ ុ ត្ខ្លោះ ប្ត្ូវបានប្រប្ពឹត្តសោយអងគភាពអនតររមន៍ររេ់កងសយធពលសខ្មរ
អាំសពើរ ាំសោភរាំពានៃ៏អាប្កក់រទ

ភូ មិនា ង្ៃលស្លើយ្លងសោយផ្ដាល់ សៅកាន់អរគសេនាធិការកាំពូល។ ៃូ ច្សៅកនុងេម័យសាធារេរៃឋប្រជាម្ព

ាំ ួ នសោយខ្ុ
និត្កមពុជាង្ៃរ ជាញឹកញារ់មនុ េសប្ត្ូវបានឃុ ខ្
េច្ារ់ សោយោមនការសចាទ្ប្រកាន់ ឬការកាត្់កីត
ល

242

PGC, លរកត, 5 កកកដ្ឋ 1993; KOC "បញ្ាីមន្តនរីជាន់ែពែ់។"

243

លក្លោះែនរិភាពថ្ងៃទី 28 សែកញ្ញាឆ្នាំ 1994។

244

បទែម្ងាែន៍ជាមួយញឹក ប៊ុនថ្ឆ, ភនាំលពញថ្ងៃទី 14 សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ1995។

245

អងគក្លរឃ្ាាំលមើលែិទធិមន៊ុែស យូសមនរា៉ា យវ៉ាចឆ, របលទែកមពជាលៅែន្ត្
គ ម (ញូវយ៉ាក1995), ទាំព័រ 77-78; អងគក្លរលលើកសលងលទាែអនររជាតិ រពោះរាជា"
៊ុ

ណាចរកកមពជា
៊ុ ៖ ក្លរងយច៊ុោះក្លរលគារពែិទធិមន៊ុែស) "ASA 23/02/96) សែឧែភាឆ្នាំ 1996 ទាំព័រ 33 ។
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សោយោរពេ៌តាមង្ត្អាំសពើច្ិត្តសៅសលើជនរងសប្ោោះថា ជា “ង្ខ្មរប្កហម”។ អនកជារ់ឃុាំខ្ោះ
ល ប្ត្ូវបានសរេម្ពលរ់
ភាលមៗសៅទ្ីវល។246

កនុងច្ាំសណាមកងសយធពលសខ្មរភូ មិនា ង្ៃលរ ាំសោភរាំពានខាល ាំងរាំទុត្ រឺកងេឹករងសលខ្េ៩១ (S91) ររេ់
ាំ ង ង្ៃលម្ពនទ្ីតា ាំងេិត្សៅកន
រុ យ១០១ កនុងសខ្ត្តបាត្់ៃរ
៥ ។ អងគភាពេ៩១ ម្ពនេម្ពេ
ែ
ិ
ុ ងសយធភូ មភារ

ភាពមកពីទ្ីរញ្ជ
មភារ
៥ ង្ៃលេុ ទ្ង្ធ ត្ជាម
ជ ការរុ យ១០១ សៅរជធានីភនសាំ ពញ និងពីអរគសេនាធការសយភូ
ិ
ិ
ស្រនតីជាន់ខ្េ
ព ់ររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជា ។247 តាមរយៈរណា
ត ញទ ាំងពីរសនោះ ពួ កសររយការេ៍សៅអរគ
សេនាធិការកាំពូល និងជាពិសេេ សៅសោក រ៉ៃុល សាសរឿន។248

រនាារ់ពីការសបាោះសឆ្នត្ង្ខ្ឧេភា ឆ្ន ាំ១៩៩៣ អងគភាពេ៩១ បានសផ្ដតត្សលើការចារ់ពប្ងត្់ ទរុេកមម និង

់ប្បាក់សោោះ និងការសធវើ
ាំ ួ ញ សៃម
ការេម្ពលរ់សប្ៅប្រព័នត្
ធ ុ ោការ រទ្ឧប្កៃឋ
ន ជន
ើ បឱ្យរង
ិ ទ្ូសៅ ការចារ់ពប្ងត្់អក
ី

ឃ្ត្អនកោ ាំប្ទ្ង្ខ្រម ប្កហម។ ការេម្ពលរ់បានរនតរហូ ត្ៃល់ យ៉ៃងសគច្ណាេ់ង្ខ្មករ ឆ្ន ាំ១៩៩៤ ខ្េៈង្ៃល
ាំ ង
ាំ ខ្ុេច្ារ់ និងការជរាំ ត្យកប្បាក់
ការឃុ ឃ្
បានរនតម្ពនរហូ ត្ៃល់ ពាក់កណា
យេិ
ត លឆ្ន ាំសនាោះ។ ការយល័
ិ
ិ

ទ្ិម
បានរយការេ៍លទ្ធទលដន
ធ នុ េសររេ់អងគការេហប្រជាជាត្ិសៅកមពុជា និងអងគការមនង្មនរោ
ឋ ភបាល
ិ
ិ

ាំៃល់ អរគសេនាធការកាំ
ការសេុ ើរអសងេត្ររេ់ពួកសរសៅកាន់រោឋភិបាល។ រោឋភបាលបានង្េនា
ពូល ឱ្យនា ាំជន
ិ
ិ
សលមើេង្ៃលប្ត្ូវបានសចាទ្ប្រកាន់សៅរកយុ ត្ិធម៌
រ៉ៃុង្នតមិនម្ពនេកមមភាពសនាោះសកើត្សឡើងសឡើយ។249 សប្កាមការ
ត
់ សាធារេៈ រោឋភបាលសពលសនាោះ
ោរេងេត្ជា
បានរសងេើត្រេៈកម្ពមការសេុ ើរអសងេត្ពិសេេមួ យ រ៉ៃុង្នត
ិ

246

អងគក្លរលលើកសលងលទាែអនររជាតិ, "ក្លរវាយរបហារលដ្ឋយទាហានលលើអនកភូមិបនាាយ ឃ៊ុាំរកគរ ស្ែុករកលចោះ លែតររកលចោះ" (AI Index ASA 23/04/94)

ថ្ងៃទី 21 សែលមសា ឆ្នាំ1994។ អងគក្លរលលើកសលងលទាែអនររជាតិ "អនកភូមិបីនាក់ (មិនសាគល់លឈ្លមោះ) ពីភូមិែីោ បឹងកាំពីងពួយ លែតរបាត់ដ្ាំបង) "AI Index
ASA 23/05/94) ថ្ងៃទី 16 សែឧែភា ឆ្នាំ1994។ អងគក្លរឃ្ាាំលមើលែិទធិមន៊ុែស យូសមនថ្រ៉ាត៍វ ៉ាចឆ, របលទែកមព៊ុជាលៅែន្ត្គម (ញូវយ៉ាក1995), ទាំព័រ 58-64; អងគ
ក្លរលលើកសលងលទាែអនររជាតិ រពោះរាជាណាចរកកមព៊ុជា" ៖ ក្លរងយច៊ុោះក្លរលគារពែិទធិមន៊ុែស"(ASA 23/02/96) សែឧែភា ឆ្នាំ1996 ទាំព័រ 38 ។ អងគក្លរ
លលើកសលងលទាែអនររជាតិ រពោះរាជាណាចរកកមព៊ុជា" ៖ លៅសតរង់ចាាំយ៊ុតរិធ្ម៌ ៖ ក៊ុម្ងរលៅរក្លាំងកនរួង) "ASA 23/005/2002) សែកញ្ញា ឆ្នាំ 2002។
247

អងគក្លរឃ្ាាំលមើលែិទធិមន៊ុែស, របលទែកមព៊ុជាលៅែន្ត្គម ញូវយ៉ាក ៖ 1995, ទាំព័រ 67-69។ ក្លរិយាល័យឧតរមែនងក្លរទទួលបនាកែិ
ទិធមន៊ុែស, បទ
៊ុ

ែម្ងាែន៍ជាមួយញឹកប៊ុនថ្ឆ, ថ្ងៃទី13 សែមករា ឆ្នាំ2004 ។
248

បទែម្ងាែន៍ជាមួយញឹក ប៊ុនថ្ឆ ភនាំលពញថ្ងៃទី 14 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 1995។

249

អងគក្លរឃ្ាាំលមើលែិទធិមន៊ុែស, របលទែកមព៊ុជាលៅែន្ត្គម ញូវយ៉ាក) ៖ 1995), ទាំព័រ 77-78។ អងគក្លរលលើកសលងលទាែអនររជាតិ រពោះរាជាណាចរកកមព៊ុ"

ជា ៖ ក្លរងយច៊ុោះក្លរលគារពែិទធិមន៊ុែស) "ASA 23/02/96) សែឧែភា ឆ្នាំ1996 ទាំព័រ 33 ។
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សទោះរីជារេៈកម្ពមការបានរកសឃើញតាមការសចាទ្ប្រកាន់ទ ាំងសនាោះក៏សោយ ជាការពិត្ ក៏ោមននរណាម្ពនក់
ប្ត្ូវបាននា ាំខ្ួ នមកកាត្់
សទេ ច្ាំសពាោះឧប្កិៃឋកមមររេ់អងគភាពេ៩១ង្ៃរ។250
ល

ាំ ុ ត្ររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជា ង្ៃលោ ាំ
កនុងឆ្ន ាំ១៩៩៦ សោក រ៉ៃុល សាសរឿន រឺជាមស្រនតីសយធាជាន់ខ្េ
ព ់ រទ
ប្ទ្េាំសេើររេ់សោក ហុ ន ង្េន កនុងការចាត្់វធានការប្រោរ់
អាវុធប្រឆ្ ាំងនឹងហុ នេុ
វ
ិ
ិនរុ ច្
ិ ជាពិសេេ

សៃើមប ី “រ ាំោយ” កាលម្ព៉ៃេុ ីនសយធាររេ់រេរកសសនោះ។251 សោក រ៉ៃុល សាសរឿន ក៏បានសៃើរត្ួ យ៉ៃងេាំខាន់

កនុងការអនុ វត្តការេសប្មច្ច្ត្ត
ិ ររេ់សោក ហុ ន ង្េន កនុងការពប្ងឹងត្ាំង្េងសយធាររេ់រេរកសប្រជាជន
៉ៃ ងខាល ាំងកុ ងការរញ្ច
កមពុជា សៃម
វ
ន
ើ បទ្រ់
ិនរុ ច្
ិ សោយការខ្ិត្ខ្ាំប្រងង្ប្រងយ
ឹ
ី ទ្ល់ នឹងហុ នេុ
ុ ោះរញ្ចូ លអូ េទញសម
រញ្ជ
ជ ការសយធាង្ខ្មរប្កហម តាមរយៈការច្រចារសោយេម្ពងត្់ ង្ៃលជរាំ ុញឱ្យពួ កសរផ្ដតច្់សច្ញពីការៃឹកនា ាំ
252
៉ៃ ពត្ និងច្ូ លរួមជាមួ យកងសយធពលសខ្មរភូ មនា
ររេ់រុ ល
ិ រេរកសប្រជាជនកមពុជា។
ិ ជាេម្ពជក

កនុងច្ាំសណាមសមរញ្ជ
ជ ការង្ខ្មរប្កហមទ្ីមួ យ ង្ៃលសោក រ៉ៃុល សាសរឿនបានរញ្ចុ ោះរញ្ចូ លឱ្យច្ុ ោះច្ូ ល រឺសោក
ង្កវ ពង់ សៅកនុងង្ខ្កុ មៈា ឆ្ន ាំ១៩៩៦ សហើយប្ត្ូវបានង្ត្ងតា ាំងជាសមរញ្ជ
ជ ការរងដនសយធភូ មិភារ ៣ ។253

សោក រ៉ៃុល សាសរឿន ក៏បានៃឹកនា ាំប្កុមសយធារេរកសប្រជាជនកមពុជា ង្ៃលសប្កាយមកបានទាួច្សទាើមឱ្យ

ាំ ងជាមួ យអត្ត្ឧរនាយករៃឋ
ម្ពនការពិភាកាជាមួ យសមរញ្ជ
មស្រនតីទ្ទ្ួល
ជ ការង្ខ្មរប្កហម ង្ៃលម្ពនទ្ាំនាក់ទ្ន
ី
៍ ឲ្យម្ពនការច្ុ ោះច្ូ ល
រនាុកកច្ច
ិ ការររសទ្េដនរររង្ខ្មរប្កហម រឺសោក សអៀង សារ ី និងបានរសងេើត្ប្ពឹត្តការេ
ិ

ររេ់ពួកសរ សហើយរនាារ់មក ម្ពនសោក សអៀង សារ ី ខ្លួនឯង ក៏បានច្ុ ោះច្ូ ល សៅកនុងង្ខ្េីគ ឆ្ន ាំ១៩៩៦។254
250

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា )RGC) លែចករីែលរមចលលែ 74 ែែរ ច៊ុោះថ្ងៃទី 11 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 1994។ អងគក្លរឃ្ាាំលមើលែិទធិមន៊ុែស, របលទែកមព៊ុជាលៅ

ែន្ត្គម ញូវយ៉ាក ៖ 1995), ទាំព័រ 77-78។ អងគក្លរលលើកសលងលទាែអនររជាតិ រពោះរាជាណាចរកកមពជា
៊ុ " ៖ ក្លរងយច៊ុោះក្លរលគារពែិទធិមន៊ុែស) "ASA
23/02/96) សែឧែភា ឆ្នាំ1996 ទាំព័រ 33 ។
251

UNOSGRC "របាយក្លរែ៍របចាាំសែ ែរម្ងប់សែឧែភាឆ្នាំ 1996" ។

252

UNOSGRC "របាយក្លរែ៍របចាាំែបារហ៍ទី 92 សដ្លរគបដ្ែដប់លលើរយៈលពលចាប់ពីថ្ងៃទី 20 ដ្ល់ 26 ឧែភា 1996" ។ UNOSGRG, "របាយក្លរែ៍

របចាាំសែ ែរម្ងប់សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ1996" ែម្ងាែន៍ជាមួយលោកប៉ា៊ុលសាលរឿនថ្ងៃទី 28 សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ1997។
253

វិទយ៊ុភនាំលពញ ថ្ងៃទី 15 សែែីហាឆ្នាំ 1996។ UNOSGRC "របាយក្លរែ៍របចាាំសែែរម្ងប់សែត៊ុោឆ្នាំ 1996" "អនកច៊ុោះចូលសែមររកហម ែ៊ុាំតាំសែងកនងរដ្ឋ
ឋ
៊ុ

ភិបាល" រែមីកមព៊ុជាថ្ងៃទី 22 សែែីហា ឆ្នាំ1996។
254

UNOSGRC "របាយក្លរែ៍របចាាំែបារហ៍ទី103 រគបដ្ែរប់រយៈលពលពីថ្ងៃទី 2 ដ្ល់ថ្ងៃទី 8 សែកញ្ញាឆ្នាំ1996" វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 8 សែ

ែីហាឆ្នាំ 1996 ។ "សែមររកហមច៊ុោះចូលជាន់ែពែ់ តាមក្លររាយក្លរែ៍មកថា ែថិតលៅទីរកុងបាងកក "AFP ភនាំលពញថ្ងៃទី 8 សែែីហា

ឆ្នាំ1996។ UNOSGRC, JW "ករែីច៊ុោះចូល ៖ និយាយជាមួយវរៈលែនីយ៍វងសគីមហានថ្ងៃទី "14 សែែីហាឆ្នាំ1996។ UNOSGRC "របាយ
ក្លរែ៍របចាាំែបារហ៍ទី 103 រគបដ្ែរប់រយៈលពលចាប់ពីថ្ងៃទី 2 ដ្ល់ថ្ងៃទី 8 សែកញ្ញា ឆ្នាំ1996" ។ ក្លរិយាល័យថ្នមជឈមែឌ លែិទធិ
មន៊ុែសរបែ់អងគក្លរែហរបជាជាតិ (COUNCHR) បានលធ្វើបទែម្ងាែន៍លៅភូមិដ្ូង ឃ៊ុាំភនាំម្ង៉ាថ្
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ាំ
សៅេម័យរៃប្ឋ រគរង្ខ្កកោ
ររេ់សោក ហុ ន ង្េន
េ ឆ្ន១៩៩៧
ាំ ួ េសោក ហុ ន ង្េន សៃម
សៅង្ខ្មលុ
ន
ើ បនា
ិ នា ឆ្ន ាំ១៩៩៧ សោក រ៉ៃុល សា សរឿន បានពប្ងឹងកច្ច
ិ ប្រងង្ប្រងជ
ឹ
ី ាំ

យកកងទ្័ព និងសមៃក
ព ់
ឹ នា ាំង្ខ្រម ប្កហមទ ាំងអេ់ មកកាន់រេរកសប្រជាជនកមពុជា សលើកង្លងង្ត្មស្រនតីជាន់ខ្េ
ដនរកសកុ មុ យន
ម
ិ េតកមពុជារីរូរររេ់ង្ខ្មរប្កហម រឺ រ៉ៃុល ពត្ នួ ន ជា និងតា ម៉ៃុក។ សោក រ៉ៃុល សា សរឿន

ពនយល់ ថា ការរញ្ចុ ោះរញ្ចូ លពួ កង្ខ្មរប្កហមទ ាំងសនាោះ ឱ្យច្ូ លជាេម្ពជិករេរកសប្រជាជនកមពុជា រឺវធ
ិ ី

ទញយកកម្ពល ាំងឱ្យមកោ ាំប្ទ្ ៃូ ច្ោននឹងរូរសោក និងអត្ត្ង្ខ្ម
រប្កហមៃដទ្សទ្ៀត្ ង្ៃលម្ពនមុ ខ្ត្ាំង្េងកនុង
ី

រេរកសប្រជាជនកមពុជាង្ៃរ។ សោកក៏បានប្រកាេទងង្ៃរថា សៃម
ា ប្រឈមង្ៃលសកត្សច្ញ
ើ បទ្រ់
ើ
ី សាេត្់រញ្ជ
ពីការរ៉ៃុនរ៉ៃងររេ់រេរកសហុ នេុ
វ
ីនរុ ច្
ិ កនុងការប្រកួ ត្ប្រង្ជងជាមួ យរេរកសប្រជាជនកមពុជា េប្ម្ពរ់

ការសរៀរច្ាំការសបាោះសឆ្នត្រៃឋេភា ង្ៃលសប្ោងសធវើសៅង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ១៩៩៨ សនាោះ “វប្ត្ូវង្ត្ម្ពនេស្រងាគមត្ូ ច្មួ យ
មុ នការសបាោះសឆ្នត្” ង្ៃលសនោះជាការរងាាញថា រេរកសប្រជាជនកមពុជា ម្ពនង្ទនការចារ់ខ្ួ ននាយករៃឋ
ម
ល
ស្រនតីទ្ី១ េសមតច្ប្កុមប្ពោះ នសរត្តម រេឫទ្ធិ ង្ៃលភាលមៗសប្កាយមក ប្ពោះអងគក៏បានប្រញារ់ប្រញ៉ៃ ល់ សភៀេខ្លួន
សច្ញពីប្រសទ្េកមពុជា។

សោក រ៉ៃុល សាសរឿន រជាមស្រនត
ព ់ររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជា ង្ៃលប្រសកៀកសាមជា មួ យ
ឺ
ី សយធាជាន់ខ្េ
សោក ហុ ន ង្េន កនុងការសធវរៃឋ
វ
ើ ប្រគរប្រឆ្ ាំងនឹងរេរកសហុ នេុ
ិនរុ ច្កាលព
ិ
ី ដលងទ្ី៥-៦ ង្ខ្ កកេោ ឆ្ន ាំ

១៩៩៧។ ជានសយបាយ រៃឋប្រគរសនោះបានត្ប្មង់សោលសៅសៅរកប្ពោះអងគម្ពចេ់ នសរត្តមរេឫទ្ធិ រ៉ៃុង្នតជា
សោលសៅសយធា រឺត្ប្មង់សៅអរគសមរញ្ជ
ជ រងទ្ី១ ឧត្តមសេនីយ៍ ញឹក រុ នដ្ ង្ៃលរញ្ជ
ជ កងកម្ពល ាំងហុ នេុ
វ
ី
នរុ ច្
ពូល។
ជ ការង្ៃលម្ពនង្ត្ស្មោះររេ់សោក រ៉ៃុល សាសរឿន សៅកនុងអរគសេនាធការកាំ
ិ និងជាសមរញ្ជ
ិ

ឆ្នាំ 1996 ។ UNOSGRC, "របាយក្លរែ៍របចាាំសែែរម្ងប់សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 1996" COHCHR, "និយាយជាមួយអ៊ុ៊ុំវា៉ាន់ ថ្ងៃទី "26 សែមករាឆ្នាំ
1997។ COHCHR, "អ៊ុ៊ុំវា៉ាន់, ភូមិដ្ូង, ម្ង៉ា ថ្

ថ្ងៃទី "26 សែមករាឆ្នាំ 1997។ COHCHR "អ៊ុីលឈ្ៀន) អតីតលមបញ្ញ
ា ក្លរកងពលធ្ាំលលែ 415

ថ្នកមព៊ុជារបជាធ្ិបលតយយ, អភិបាលរកុងថ្ប៉ាលិន, ថ្ងៃទី 27 សែមករាឆ្នាំ 1997។ ក្លរិយាល័យឧតរមែនងក្លរទទួលបនា៊ុកែិទិធមន៊ុែស

(COHCHR) "លោក រពាំ ែូ អភិបាលរងលែតរបនាាយម្ងនជ័យ អតីតលមបញ្ញាក្លរកងពលតូច 519 រាជធានីភនាំលពញ ថ្ងៃទី "22 សែមករាឆ្នាំ
1997; វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 16 សែែីហាឆ្នាំ 1996; COHCHR "Phon Phaen (អតីតលមបញ្ញ
ា ក្លរកងពលធ្ាំ 705 ថ្នកមព៊ុជារបជាធ្ិបលតយយ,
បចច៊ុបបននអភិបាលស្ែុកែាំលៅលូនខាងលិច 250" ថ្ងៃទី 25 សែមករាឆ្នាំ1997។
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សោក រ៉ៃុល សាសរឿន បានសៅជាមួ យសោក ហុ ន ង្េន និងសមរញ្ជ
ជ ការកលយុ ទ្រធ ៃឋប្រគរ រន់ រីម សៅ

សពលង្ៃលសោក ហុ ន ង្េន ប្រកាេថា េម្ពជិកដនកាលម្ព៉ៃេុ ីនហុ នេុ
វ
ីនរុ ិច្ង្ៃលសោកច្ង់ “កសមាច្ឱ្យ

សារេូ នយ” តា ាំងពីឆ្ន ាំ១៩៩៦ មកសនាោះ ប្ត្ូវង្ត្ “សបាេេាំអាត្សច្ញឱ្យអេ់” ង្ៃលពាកយទ ាំងសនោះប្ត្ូវបានង្ខ្មរ
ាំ ួ េឱ្យពាកយថា ‘េម្ពលរ់’ ។255
ប្កហមសប្រជ
ើ ន

ាំ សធវរៃឋ
ខ្េៈសោក រន់ រម
ជ ជាពិសេេ
ី េប្មរេប្មួលកម្ពលង
ើ ប្រគរ សោក រ៉ៃុល សាសរឿនក៏បានសច្ញរញ្ជ
ៃល់ សោក ង្កវ ពងស ង្ៃលជាង្ខ្មរប្កហមសទ្ើរច្ុ ោះច្ូ លលមីៗ ឲ្យសធវើការវយប្រគរជារនតរនាារ់ សោយសប្រើអងគ

ភាពកងកម្ពល ាំងពិសេេ ង្ៃលភារសប្ច្នជាកម្ព
ល ាំងច្ុោះច្ូ ល។ កងកម្ពល ាំងររេ់ សោក បានសរកការវយប្រគរ
ើ
ើ
់ ឺភារខាងលិច្រជធានីភនសាំ ពញ ្លងកាត្់ទ្ីប្កុងសៅទ្ិេខាងសកត្។
សបាេេម្ពអត្សច្ញពីកាំពងេព
កងទ្័ពររេ់
ើ

សោក ង្កវ ពងស បានវយប្រគរត្ាំរន់មូលោឋនេាំខាន់ៗររេ់ សោក ញឹក រុ នដ្ សៅភារខាងលិច្រជធានី
ាំ
និងរនាារ់មកវយប្រគរសលើលាំសៅឋានររេ់សោក ញឹក រុ នដ្សៅកនុងទ្ីប្កុង មុ នសពលរងខឱ្យោត្់
និងមស្រនតី

ហុ នេុ
វ
ីនរុ ិច្ង្ៃលសេេេល់ ពាយមរត្់សរច្ខ្លួនសៅដលងទ្ី៦ ង្ខ្កកេោ សោយម្ពនការសៃញតាមពីសប្កាយជា
រ់។256 សទោះរីជាសោក ញឹក រុ នដ្ បានរត្់សច្ញ សហើយបានសធវៃ
ើ សាំ េើរតាមទលូវររេ់សោកសៅកាន់ប្រសទ្េ
ដលសហើយកតី ក៏កងទ្័ពររេ់សោក ង្កវ ពងស បានចារ់ខ្ួ នមស្រនត
ល
ព ់ររេ់រេរកសហុ នេុ
វ
ី ជាន់ខ្េ
ិនរុ ច្
ិ រួមទ ាំង
257
េម្ពជិកអរគសេនាធិការកាំពូលទង សហើយពួ កសរប្ត្ូវបានប្រគរជីវត្។
សយងតាមរបាយការេ៍េិទ្ធិ
ិ

មនុ េសររេ់អងគការេហប្រជាជាត្ិ ប្រចា ាំកមុ ជា
ព ច្ុ ោះកាលររសច្ឆ
ិ ទ្ ដលងទ្ី២២ ង្ខ្េីគ ឆ្ន ាំ១៩៩៧ ពួ កសរេែិត្
កនុងច្ាំសណាមជនរងសប្ោោះង្ៃលប្ត្ូវបានេម្ពលរ់សចាលយ៉ៃងសគច្ណាេ់ ៤១ នាក់ និង “អាច្រហូ ត្ៃល់ ៦០
នាក់” ង្ៃលរងសប្ោោះ កនុងការេម្ពលរ់សប្ៅប្រព័នត្
ធ ុ ោការ សោយមូ លសហត្ុ ខាងនសយបាយ” រនាារ់ពីរៃឋ
ប្រគរ។258 មស្រនាីរេរកសហុ វនេុ ីនរុ ច្ង្ៃលសរចារ់
បានមួ យច្ាំនួន ប្ត្ូវបានសរនា ាំសៅឲ្យសោក រ៉ៃុល
ិ

255

បទែម្ងាែន៍ជាមួយប៉ា៊ុល សាលរឿន ថ្ងៃទី 28 សែមិង៊ុនាឆ្នាំ1997។ បទែម្ងាែន៍ជាមួយហ៊ុន សែន លៅភនាំលពញថ្ងៃទី 21 សែកញ្ញាឆ្នាំ 2007 ែូមលមើល

ECCC, ក្លរិយាល័យែហលៅរកមលែ៊ុើបអលងកត(“ដ្ីក្លបិទ”) D427 ភាសាអង់លគាែទាំព័រ (48, 51, 58, 188, 202-5, 233-4, 266) ។
256

លោកសរបដ្ អាដ្ឋមែ៍ (Brad Adams) ែម្ងាែន៍ជាមួយអតីតមន្តនរីសាថនទូតអាលមរិក លៅសែលមសា ឆ្នាំ2000 ជាមួយ Brad Adams ។ លោក Brad

Adams ែម្ងាែជាមួយមន្តនរីលយាធាអូស្រសារលី សដ្លឈ្រលជើងលៅកមពជាលពលម្ងនរដ្ឋ
របហារ, ថ្ងៃទី 17 សែធ្នូឆ្នាំ 2001 ។ ែម្ងាែជាមួយមន្តនរីកងលយាធ្ពល
៊ុ
លែមរភូមិនា ែ៊ុម
ាំ ិនបលញ្ចញលឈ្លមោះ ឆ្នាំ 2001 ។ Brad Adams ែម្ងាែជាមួយមន្តនរីលយាធានិងមន្តនរីែ៊ុីវ ិលគែបកសរបជាជនកមពជា
៊ុ មន្តនរីអងគក្លរែហរបជា
ជាតិ អនកស្ែុកលៅមូលដ្ឋឋន។ ែម្ងាែន៍ជាមួយលោកហ៊ុនសែននា ថ្ងៃទី21 សែកញ្ញា ឆ្នាំ2007។
257

COHCHR, "ក្លរពិនិតយពតបទែម្ងាែន៍ ថ្ងៃទី 28 សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ1997" ថ្ងៃទី 4 សែែីហាឆ្នាំ 1997; COHCHR "ែម្ងាែជាមួយសាកែពអងគរកសលោក

ញឹក ប៊ុនថ្ឆ អាយ៊ុ 29 ឆ្នាំ លៅថ្ងៃទី 18 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 1997" ថ្ងៃទី 20 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 1997។
258

អងគក្លរឃ្ាាំលមើលែិទិធមន៊ុែស “របាប់ពួកលគថា ែាាំច
៊ុ ង់ែម្ងាប់ពួកលគ” ៖ ពីរទែវតសរ៍ថ្ននិទែឌភាពលៅកនងរបលទែកមព
៊ុ
៊ុជារបែ់លោកហ៊ុនសែន 2012

https://www.hrw.org/report/2012/11/13/tell-them-i-want-kill-them/two-decades-impunity-hun-sens-cambodia, ទាំព័រ 40 ។
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សាសរឿន មុ នសពលពួ កសរបាត្់ខ្ួ ន។
ល 259

៉ៃ សាសរឿន ជានាយសេនាធការរនា
ាំ
រុ ល
ា រ់ពីរៃប្ឋ រគរ ឆ្ន១៩៩៧-២០០៩
ិ
រនាារ់ពីរៃឋប្រគរ សោក រ៉ៃុល សាសរឿន ប្ត្ូវបានទតល់រងាវន់ សោយការៃសាំ ឡើងត្ាំង្េងរង្នែមជាទ្ីប្រការរេ់
ឹ
អរគសមរញ្ជ
ជ ការកាំពូលររេ់កងសយធពលសខ្មរភូ មនា
ិ (រច្ចុរបនន េប្ម្ពរ់សោក ហុ នង្េន ម្ពនក់រត្់ ង្ៃល

ម្ពនឋានៈេកតិសេមើរៃឋមស្រនតី)។260 កនុងង្ខ្កុ មៈា ឆ្ន ាំ ១៩៩៩ សោក រ៉ៃុល សាសរឿនប្ត្ូវបានង្ត្ងតា ាំងជាប្រធានអរគ
សេនាធិការច្ប្មុោះ និងជាសមរញ្ជ
ជ ការរងជាន់ខ្េ
ព ់ររេ់កងសយធពលសខ្មរភូ មិនា។261 ចារ់តា ាំងពីសនោះមក

អាំណាច្ពិត្សលើកងសយធពលសខ្មរភូ មនា
រ៉ៃុល សាសរឿន សោករន់ រីម និងពួ កសមរញ្ជ
ជ ការសយធ
ិ រសោក
ឺ

ភូ មភារមួ
យច្ាំនួន ង្ៃលបានសរតជាាធានារួមោនកនុងការរកាត្ាំង្េងនាយករៃឋមស្រនតីររេ់សោក ហុ ន ង្េន។262
ិ
កនុងទ្េវត្សរ ៍សប្កាយមកសទ្ៀត្ ការរ ាំសោភជាសប្ច្នប្ត្ូ
វបានប្រប្ពឹត្តសោយអងគភាពកងសយធពលសខ្មរភូ មនា
ើ
ិ

ង្ៃលេែិត្សប្កាមការរញ្ជ
ជ ផ្ដាល់ ដនអរគសេនាធិការច្ប្មុោះររេ់សោក រ៉ៃុល សាសរឿន ឬស្លើយត្រតាមរញ្ជ
ជ កង
ទ្័ពសជង
ើ សោក សជង
ើ អាកាេ ឬកងនាវ។ ការរ ាំសោភរួមម្ពន ការចារ់រ ាំសោភសេពេនវែ ៈ ការេម្ពលរ់សប្ៅ

ាំ តាមអាំសពើច្ិត្ត និងការសធវើទរុេកមម ឬការសធវើទ្ុករ
ប្រព័នត្
ធ ុ ោការ ឬការរ៉ៃុនរ៉ៃងេម្ពលរ់ ការឃុ ាំឃ្ង
ខ ុ កសមនញ

263
ាំ ង
ាំ ឬឃ្ត្់ខ្ួ នសោយសយធា។
ធងន់ធរង ៃដទ្សទ្ៀត្សៅសលើប្រជាពលរៃឋង្ៃលសរបានឃុ ឃ្
អងគភាពង្ៃលពាក់
ល

ព័នរធ ួមម្ពន កងពលធាំសលមរើ សជង
ើ សលខ្២ កងពលត្ូ ច្សលមរើ សជង
ើ សលខ្៧០ កងពលត្ូ ច្ពិសេេ្័ប្ត្សយងសលខ្

៩១១ កងពលត្ូ ច្សលមើរសជើងសលខ្១ កងពលត្ូ ច្អនតររមន៍ពិសេេសលខ្១១ កងពលត្ូ ច្អនតររមន៍សលខ្១២
និងកងពលត្ូ ច្អនតររមន៍សលខ្១៤។ សៅសប្កាមរញ្ជ
ជ ការកាំពូលរួមោន និងសប្កាមរញ្ជ
ជ ររេ់អរគសេនាធការ
ិ

ច្ប្មុោះ រឺម្ពនអងគភាពប្សាវប្ជាវ និងចារកមម ង្ៃលសរសៅង្ត្សាគល់ ថា ជារុ យ១០១ (Q១០១) ។264 អងគភាពកង
សយធពលសខ្មរភូ មនា
ធ ៏កាន់ង្ត្សប្ច្នសឡ
ិ ជារ់ពាក់ព័នក
ើ
ើងៗកនុងការច្ាមយកៃីធយ
ីល ៉ៃ ងហឹងា ម្ពនទ ាំងការររ
ឹ
259

ឯកសាររបែ់ COHCHR "ែម្ងាែជាមួយ ]ល៊ុប[ ថ្នរកុងកាំពតទី ]ល៊ុប[ 15 សែលមសា ឆ្នាំ 1998 ។ "

260

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា,
រពោះរាជរកឹតយលលែ ដ្ែ/រកត/0897/148 ថ្ងៃទី 11 សែែីហាឆ្នាំ 1997។
៊ុ

261
262

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា (RGC), រពោះរាជរកឹតយលលែ ដ្ែរ /ពត/0199/22 ថ្ងៃទី 24 សែក៊ុមាោះ ឆ្នាំ1999 ។

សរបដ្ អាដ្ឋមែ៍ (Brad Adams) បទែម្ងាែន៍ជាមួយថានក់លរក្លមលោកប៉ា៊ុលសាលរឿនលៅទីរកុងបា៉ា រីែឆ្នាំ 2004។

263

ពីរបភពដ្សដ្ល Ibid.

264

បញ្ញ
ា ក្លរជាន់ែពែ់កងលយាធ្ពលលែមរភូមិនាទី264, "ក្លរចាត់សចងបញ្ញ
ា ក្លរជាន់ែពែ់ថ្នកងលយាធ្ពលលែមរភូមិនា ឆ្នាំ "2006 ។ "តាំសែងែាំខាន់ៗ

ែរម្ងប់កូនរបុែនាយករដ្ឋមន្តនរី", ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍, ថ្ងៃទី 16 សែមករាឆ្នាំ 2012, http://www.phnompenhpost.com/national/key-postpremier%E2%80%99s-son (ចូលលមើលថ្ងៃទី 22 សែត៊ុោឆ្នាំ 2015) ។
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ាំ ួ េឱ្យមស្រនតីសយធា ឬមស្រនតីរោឋភបាល
អូ េយកៃី សៃើមបសប្រ
ឬេប្ម្ពរ់លក់ៃូរ
ិ
ី ើប្បាេ់ សោយអងគភាពខ្លួនឯងជន

265
ឬទតល់ជាេមបទនៃល់ ប្កុមហុ នឯកជន ឬការរួមរញ្ចូ លោនដនអនកទ្ទ្ួលទលជាសប្ច្ន។
សៅសពលខ្លោះ ពួ ក
ើ

សរបានោក់ពប្ងាយរងាេរការសធវបាត្ុ
កមមររេ់កមមករ ៃូ ច្ង្ៃលកងពលត្ូ ច្សលខ្៩១១ បានសធវកាលព
ើ
ើ
ី ង្ខ្
ឧេភា ឆ្ន ាំ២០០៦ ។266

ឧរបត្តសហត្ុ
សទសងៗសទ្ៀត្ សៅកនុងេម័យកាលសនោះ ក៏ទក់ទ្ងសៅនឹងទលប្រសយជន៍ផ្ដាល់ ខ្ួ នររេ់
សោក
ល
ិ

រ៉ៃុល សាសរឿនទងង្ៃរ។ ឧទហរេ៍កនុងឆ្ន ាំ ២០០៤ ពួ កទគនង្ៃលយមៃីររេ់សោក រ៉ៃុល សាសរឿន សៅ
ាំ ៉ៃ ងធងន់ធរង សៅសលើរុ រេម្ពនក់ ង្ៃលបានសរកម៉ៃ
ខ្េឌ ៤ ដនសខ្ត្តប្ពោះេីហនុ បានវយៃយ
ូ ត្ូកាត្់សលើៃីររេ់
ើ
សោក រ៉ៃុល សាសរឿន។ ទគនម្ពនក់នាក់កុ ងច្ាំ
សណាមពួ កសរ សប្កាយមកបានរាំរមេម្ពលរ់ស្រេតីម្ពនក់ង្ៃល
ន
េងស ័យថា បានសឃើញសហត្ុ ការេ៍សនោះ។267

៉ៃ សាសរឿន ជាសមរញ្ជ
ាំ ូ លដនកងសយធពលសខ្មរភូមន
ាំ ី ឆ្ន២០០៩
ាំ
សោក រុ ល
ជ ការកព
ិ ា ចារ់តាងព
សៅង្ខ្មករ ឆ្ន ាំ២០០៩ សោក រ៉ៃុល សាសរឿន ប្ត្ូវបានង្ត្ងតា ាំងជាសមរញ្ជ
ជ ការកាំពូលររេ់កងសយធពល

ាំ ួ េសោក រ៉ៃុល សាសរឿន ជាសមអរគសេនាធការច្ាំ
សខ្មរភូ មនា
រុោះ។268 កនុងអាំឡុង
ិ ខ្េៈង្ៃលសោក រន់ រម
ី ជន
ិ
រវងង្ខ្មករឆ្ន ាំ ២០០៩ និងការសបាោះសឆ្នត្ជាត្សល
ិ
ើកសប្កាយ សៅដលងទ្ី ២៨ ង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ២០១៣ សយងតាម

ត្ួ សលខ្ង្ៃលបានច្ងប្កងសឡើងសោយអនកឃ្លសាំ មលេ
ធ នុ េស សៅកមពុជា បានឱ្យៃង
ឹ ថា ច្ាំនួនដនការរ ាំសោភ
ើ
ិទ្ិម
េិទ្ធិមនុ េស និងការរ ាំសោភរាំពានសទសងៗសទ្ៀត្ ពាក់ព័នន
ធ ឹ ងកងសយធពលសខ្មរភូ មិនា បានលយច្ុ ោះរនតិច្។

យ៉ៃងណាក៏សោយ ពួ កសរសៅង្ត្រនតពាក់ព័នកា
ធ រេម្ពលរ់សប្ៅប្រព័នត្
ធ ុ ោការ និងការរ៉ៃុនរ៉ៃងេម្ពលរ់ ការសធវើ
269
ទរុេកមម និងការរ ាំសោភធន
ង ់ធរង សទសងៗ និងជួ នកាលការររអូ
ី សោយហ
ឹ េៃធ
ីល
ិ ងា។

265

ពីរបភពដ្សដ្ល Ibid.

266

ពីរបភពដ្សដ្ល Ibid.

267

ពីរបភពដ្សដ្ល Ibid.

268

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា (RGC), រពោះរាជរកឹតយលលែ នែ /រភ /0109/069 ថ្ងៃទី 22 សែមករាឆ្នាំ 2009។

269

ពីរបភពដ្សដ្ល Ibid.
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កនុងអាំឡុងយុ ទ្នា
ធ ការសឃ្េនាសបាោះសឆ្នត្ ឆ្ន ាំ២០១៣ សោក រ៉ៃុល សាសរឿន បានរងាាញពីការប្រកាន់រកស

នសយបាយពិត្ប្បាកៃររេ់សោក សោយសធវើយុ ទ្នា
ធ ការជាសាធារេៈឱ្យរេរកសប្រជាជនកមពុជា សធវើជា

ប្រធានប្កុមការងាររេរកសេប្ម្ពរ់សខ្ត្តប្ពោះេីហនុ ។ សៅទ្ីសនាោះ សោកបានោេ់សត្ឿនអនកសបាោះសឆ្នត្ ឱ្យ
ាំ ួ េមកវញ
មនសោរពតាមការសឃ្េនាររេ់
រេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិង្ៃលជារកសប្រឆ្ ាំង និងជន
ិ ប្ត្ូវរួមោន
ិ

ាំ ុ ងសប្កាយ
ធានាការសបាោះសឆ្នត្ឲ្យរេរកសប្រជាជនឲ្យបានសប្ច្ើនកុ ោះករ។270 សោកបានៃឹកនា ាំការប្រមូលទតុច្
ដនយុ ទ្នា
ធ ការសខ្ត្តររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជា។271 សោកក៏បានសៅសមើលមូ លោឋននសយបាយចាេ់

ររេ់ោត្់សៅសខ្ត្តតាង្កវ សៃើមបោ
ី ាំប្ទ្សោក ហុ ន ង្េន និងសមៃឹកនា ាំកាំពូលៗៃដទ្សទ្ៀត្ររេ់រេរកសប្រជា
272
ជនកមពុជា សោយអោះអាងពីេមទ្ធ
ើ បប្រជាជនកមព
ិ ទលររេ់ ពួកសរសៃម
ី
ុ ជា។

ាំ ី ការង្កលង
រនាារ់ពីការសបាោះសឆ្នត្ សោក រ៉ៃុល សាសរឿនបានប្ចានសចាលការសចាទ្ប្រកាន់ង្ៃលរួ រឱ្យទ្ុកច្ិត្តអព

រនលាំ និងភាពមនប្រប្កត្
ដនការសបាោះសឆ្
ន ត្ង្ៃលបានសរៀរច្ាំសឡើងសោយរេរកសប្រជាជនកមពុជា និងបានោ ាំ
ិ
ី
ប្ទ្លទ្ធទលង្ៃលបានប្រកាេជាទលូវការថា ជាការពិត្ និងនិយយោ ាំប្ទ្ៃល់ ការចាត្់វធានការខាងទល
ិ
ូ វច្ារ់
273
រតឹងប្រឆ្ ាំងសោក េម រងសុ។
សោក រ៉ៃុល សាសរឿន បានសធវើជាអធិរត្ីកនុងការៃសាំ ឡើងទ្ីសានក់ការលមីររេ់
ី

ាំ ត្ិ ង្លលងពីការ
រេរកសប្រជាជនកមពុជា សៅសខ្ត្តប្ពោះេីហនុ និងបានរងាាញមុ ខ្សធាលសឡើង សៅឯពិធីជួ រជុ ជា
274
សកត្សឡ
ើ
ើងដនរេរកសប្រជាជនកមពុជា។

រនាារ់ពីការរស្រងាេរសោយហិងាសលើបាត្ុ ករ និងបាត្ុ កមមររេ់កមមករកាលពីដលងទ្ី ២ ៃល់ ដលងទ្ី ៣ ង្ខ្មករ
270

"លោក ប៉ា៊ុលសាលរឿន ៖ វាចាាំបាច់រតូវដ្ឹងពីរលបៀបរគប់រគងែម្ងជិកម្ងនក់ៗ លដ្ើមបីក៊ុាំឲ្យចាញ់លឃ្ែនារបែ់ បកសរបឆ្ាំង "ថ្ងៃទី 27 សែឧែភា,

http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55 /64813-2013-05-27-08-02-47.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 28 សែឧែភាឆ្នាំ 2013) ។
271

"លោកប៉ា៊ុលសាលរឿនដ្ឹកនាាំែម្ងជិកជាង ៦,០០០ នាក់កន៊ុងដ្ាំលែើរបញ្ចប់ក្លរលឃ្ែនាលបាោះលឆ្នតលៅលែតររពោះែីហន៊ុ ថ្ងៃទី"26 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 2013

http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/69186-2013 -07-26-10-15-54.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 26 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 2013) ។
272

"ឧតដមលែនីយ៍ប៉ា៊ុល សាលរឿនែលម្ងពធ្ដ្ឋក់ឱ្យដ្ាំលែើរក្លរែមិទធនលថ្រពកបាែ ថ្ងៃទី "3 សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 2013, http://www.dap-news.com/2011-06-14-

02-39-55/65229-2013-06-03-02 -51-02.html (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី 4 សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 2013) ។
273

ឧតរមលែនីយ៍ប៉ា៊ុល សាលរឿន គាាំរទលែចករីសងាងរបែ់រដ្ឋឋភិបាលលថាកលលទាែលោកែមរងស៊ុី "ថ្ងៃទី 7 សែលមសាឆ្នាំ 2014, http://www.dap-

news.com/2011-06-14-02-39-55 / 84466-2014-04-07- 07-11-12.html (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី 4 សែលមសាឆ្នាំ 2014)។
274

"ក្លររបក្លែលនារភារកិចចជារបធានគែបកសរបជាជនកមពជា
៊ុ លៅលែតររពោះែីហន៊ុ និងលែតរថ្រពសវង" ថ្ងៃទី 1 សែមីនាឆ្នាំ 2014 http: //www.dap-

news.com/2011-06-14-02-39-55 / 81908-2014-03-01-01-39-58.html (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី 2 សែមីនាឆ្នាំ 2014); "លទាោះបីជារបធានគែបកសមិនម្ងន
វតរម្ងនក៏លដ្ឋយ ក៏គែបកសរបជាជនកមពជារាំ
លឹកែួបលលើកទី 63 លៅកនងរចនាបទសដ្រ
លែមបូឌាលដ្លី "ថ្ងៃទី 30 សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 2014 ។
៊ុ
៊ុ

http://www.cambodiadaily.com/news/despite-party-president-absence-cpp-marks-63rd-anniversary in-style-62735 /(លមើលថ្ងៃទី1កកកដ្ឋឆ្នាំ 2016)។
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អង្គការឃ្លមាំ មល
៉ៃ វច្ឆ | មិថុនា ២០១៨
ើ សិទិិធមនុសសយូមមនររត៍

ឆ្ន ាំ២០១៤ សៅរជធានីភនសាំ ពញកនុងអាំឡុងសពលង្ៃលកងពលត្ូ ច្៩១១ និងកងពលត្ូ ច្៧០ បានច្ូ លរួមចារ់
ាំ ន់កមមកររងច្ប្ក សៅជាយរជធានីភនសាំ ពញ សោក រ៉ៃុល សាសរឿន បានេរសេើរសោក
ខ្លួន និងកាន់ការ់ត្រ

ហុ ន ង្េន េប្ម្ពរ់ការោ ាំប្ទ្ររេ់ោត្់ច្សាំ ពាោះការច្ូ លរួមច្ាំង្េកររេ់កងសយធពលសខ្មរភូ មនា
ន
ិ កុ ងការង្ល
រកា “េែិរភាពនិងេណា
ត រ់ធានរ់េងគម”។275 សៅង្ខ្កុ មៈា ឆ្ន ាំ ២០១៤ សោក ហុ ន ង្េនបានរញ្ចូ លោត្់សៅ

ាំងនឹងការត្វ៉ៃ ររេ់កមមករ ង្ៃលសរចាត្់ទ្ុក
កនុងរេកម្ពមធិការប្ររ់ប្រងមួ យទ្ទ្ួលរនាុកចាត្់វធានការប្រឆ្
ិ
ថា ខ្ុេច្ារ់។276

សៅឆ្ន ាំ ២០១៥ និងឆ្ន ាំ២០១៦ សោក រ៉ៃុល សាសរឿន បានរនតសធវើកិច្ចការសាធារេៈ កនុងនាមរេរកសប្រជា

ជនកមពុជា សោយសថាេលសទេរេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ កនុងរាំេងការពារេមទ្ធ
រេរកស
ិ ទលជាសប្ច្នររេ់
ើ
ប្រជាជនកមពុជា សហើយបានសកាត្េរសេើរច្ាំសពាោះការៃឹកនា ាំររេ់សោក ហុ ន ង្េន ង្ៃលបានប្ពម្ពនថា
ប្រេិនសររេរកសេសស្រងា
គ ោះជាត្ិ ពាយមកាំចាត្់សោករ៉ៃុល សាសរឿន សនាោះសោក រ៉ៃុល សាសរឿននឹងសកៀរររ
ើ
277
កងសយធពលសខ្មរភូ មនា
ើ បទ្រ់
ិ សៃម
ី សាេត្់ការពាតាមសនោះ។

សៅដលងទ្ី ៥ង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ ២០១៦ សយងតាមរបាយការេ៍ររេ់ប្រព័នទ
ធ សពវទាយ ង្ៃលប្ររ់ប្រងសោយរេ
រកសប្រជាជនកមពុជា សោក រ៉ៃុល សាសរឿន បានអាំពាវនាវៃល់ សយធាទ ាំងមូលថា សយធាប្ត្ូវកាំចាត្់សចាល
275

"អគគបញ្ញ
ា ក្លរជួបជ៊ុាំបូកសារ៊ុបក្លរ្រហវឹកហវឺនឆ្នាំ 2013" ថ្ងៃទី22 សែមករា 2014, http://edition.kpt-news.com/local-news/2977-2014-01-22-08-51-

50.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 22 សែមករាឆ្នាំ 2014) ។
276

លោកហ៊ុនសែនបានបសនថមលមបញ្ញ
ា ក្លរកងទ័ពលៅក្លន់គែៈកម្ងមធ្ិក្លររបឆ្ាំងកូដ្កមម "លែមបូឌាលដ្លីថ្ងៃទី 21 សែក៊ុមាៈឆ្នាំ 2014,

http://www.cambodiadaily.com/news/hun-sen-adds-armed-forces-chiefs-to-strike-committee- 52873 / (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី 26 សែក៊ុមាៈឆ្នាំ 2014) ។
277

"ឧតរមលែនីយ៍ប៉ា៊ុល សាលរឿន និងលោកអូែម្ង៉ា ន ហាសាន ជួបនិងជសជកគានជាមួយបងបអូនរបុែស្ែីបងបអូនឥសាាមរបម្ងែ 500 នាក់លៅលែតររពោះ

ែីហន៊ុ "ថ្ងៃទី 10 សែត៊ុោឆ្នាំ 2015 http://www.dap-news.com/2011-06-14-02 -39-55 / 96790-2015-08-10-03-36-06.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 10 សែ
ែីហាឆ្នាំ 2015)។ "លមបញ្ញ
ា ក្លរកងទ័ព ជាំរ៊ុញឱ្យកងលយាធាទាាំងអែ់ បិទម្ងត់ប៊ុគគលណាសដ្លនិនានក្លររបែ់លគ លធ្វើឱ្យម្ងនអែថិរភាពែរម្ងប់ជាតិនិង
ែងគម" ថ្ងៃទី 15 សែកញ្ញាឆ្នាំ 2015, http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39- 55 / 99154-2015-09-15-07-43-36.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 15 សែ

កញ្ញាឆ្នាំ 2015) ។ "កងទ័ពបានរបក្លែលថាកលលទាែចាំលពាោះអនកទាាំងឡាយសដ្លមួលប្កច់រដ្ឋឋភិបាលអាំពីករែីសននទីនិងរពាំសដ្ន" ថ្ងៃទី 10 សែកញ្ញាឆ្នាំ
2015 http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/98875-2015 -09-10-10-37-10.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 10 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 2015)។ ទីបញ្ញ
ា ក្លរជាន់
ែពែបា
់ នលក្លោះរបជ៊ុប
ាំ ូកសារ៊ុបក្លរ្រឆ្នាំ 2015 និងទិែលៅឆ្នាំ2016 (ចូលលមើលថ្ងៃទី 9 សែមករាឆ្នាំ 2016) ។ "របមូលនរាំ៊ុគានលៅលែតររពោះែីហន៊ុ លដ្ើមបីអបអរ
សាទរែួបអន៊ុែោវរីយ៍លលើកទី37 ថ្នទិវាជ័យជាំនោះ 7 មករា "ថ្ងៃទី 7 សែមករាឆ្នាំ 2016, http://kampucheathmey.com/kpt/?p=139775 (ចូលលមើលថ្ងៃទី 7

សែមករាឆ្នាំ 2016)"លោកប៉ា៊ុលសាលរឿន នរល់ក្លរសែនាាំអាំពីគ៊ុែតថ្មាថ្នែនរិភាពដ្ល់ែកមមជនែហព័នធយ៊ុវជនកមព៊ុជារាជធានីភនាំលពញ "ថ្ងៃទី 25 សែែីហា
ឆ្នាំ 2015, http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55 / 97747-2015-08-24-05-26-18.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 25 សែែីហាឆ្នាំ 2015); "ហ៊ុនសែន
រពម្ងនរកុមរបឆ្ាំង លដ្ឋយលរបើកងកម្ងាាំងរបដ្ឋប់អាវ៊ុធ្" លែមបូឌាលដ្លីថ្ងៃទី 20 សែត៊ុោឆ្នាំ 2015, https://www.cambodiadaily.com/news/hun-senwarns-opposition-of-backlash-by-armed-forces- 97603 / (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី 21 សែត៊ុោឆ្នាំ 2015)។
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ាំ ិ ត្ច្ង់រាំផ្ដលញេនតិភាព ង្ៃលរងេឱ្យម្ពនច្ោច្លេងគមសៅកនុង
ភាលមៗ នូ វរុ រល
គ ណា ង្ៃលម្ពនច្ិត្តរន

ប្រសទ្េកមពុជា និងៃូ ច្ោនសនោះ” សោយពនយល់ ថា កងទ្័ពប្ត្ូវង្ត្ "រសេតញពួ កកម្ពល ាំងប្ជុលនិយមឲ្យទន់សពល
សវោ ង្ៃលកាំពុងង្ត្ជរាំ ុ ញឱ្យម្ពនអេែិរភាពសៅកនុងេងគមជាត្ិ សហើយជាពិសេេ ប្ត្ូវទ្រ់សាេត្់ឲ្យបានោច្់

ខាត្នូ វការរ ាំសជរ
ើ រ ាំជួលដនភាពប្ច្រូ កប្ច្រល់ ឬេកមមភាពណាមួ យ ង្ៃលម្ពនសាមរត្ីច្ង់រាំផ្ដលញេនតិភាព រឺ
ប្ត្ូវង្ត្លុ ររាំបាត្់សចាលភាលមៗ។278

ចារ់តា ាំងពីច្ុ ងឆ្ន ាំ២០១៦ សោក រ៉ៃុល សាសរឿនេងេត្់ធន
ង ់សៅសលើត្ួ នាទ្ីេាំខាន់ៗររេ់កងសយធពលសខ្មរ

ភូ មនា
ន សោយទតល់ត្ដមលសលើការរកាេនតិភាពសៅកនុងប្រសទ្េ និង
ិ កនុងការង្លរកាេនតិេុ ខ្ និងេែិរភាពដទាកុ ង

អររុ េៃល់ ការៃក
ឹ នា ាំនិងសោលនសយបាយររេ់សោក ហុ ន ង្េន ង្ៃលសធវឲ្យកមព
ើ
ិ
ុ ជាម្ពនការអភវឌឍសេៃឋ
កិច្ច។279 សោកបានរញ្ជ
ជ ក់ថា ត្ួ នាទ្ីររេ់កងសយធពលសខ្មរភូ មិនា រួមម្ពន "ការរងាេរល់ រទ្សលមើេ "ង្ៃល
ទាុយនឹងេនតិេុ ខ្ និងសេែរភាពនសយបាយ។280 ឧទហរេ៍ សៅដលងទ្ី ១ ង្ខ្កុ មៈា ឆ្ន ាំ២០១៧ សោកបាន
ាំ ុ ងរករយ
ប្រកាេថា សៃើមបរាំ
ី
ី សពញសរេកកមមសនោះ និងសរេកកមមសទសងសទ្ៀត្ កងសយធពលសខ្មរភូ មិនាកព

281
នឹងអត្ែប្រសយជន៍ដនការអភវឌឍេនត
ិ
ិ ភាពររេ់កមពុជា ង្ៃលកាំពុងប្ត្ូវបានពប្ងឹង និងពប្ងីករង្នែមសទ្ៀត្។

278

"លមបញ្ញ
ា ក្លរកងទ័ព ៖ វាជាក្លរចាាំបាច់លដ្ើមបីល៊ុបបាំបាត់និងក្លរែាំអាតភាាមៗនូវប៊ុគគលណាសដ្លចិតរគាំនិតចង់លធ្វើឱ្យែូចែនដិភាព"

(http://bayontv.com.kh/archives/71756, ថ្ងៃទី 5 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 2016 (ចូលលមើលសែកកកដ្ឋ ថ្ងៃទី 6 សែឆ្នាំ 2016) "ទប់សាកត់ែកមមភាពសដ្លម្ងនគាំនិតលធ្វើឱ្យ
ែូចដ្ល់ែនរិភាពលៅកមព៊ុជា" (ថ្ងៃទី 10 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 2016) http://beta.nokorwatnews.com/?p=108665, (ចូលលមើលថ្ងៃទី 10 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 2016) ។
279

"លោកប៉ា៊ុលសាលរឿន ៖ កមព៊ុជាមិនរតឹមសតអាចសងរកោែនរិែ៊ុែថ្នាកន៊ុងប៉ា៊ុលណាណោះលទ សងមទាាំងជួយដ្ល់របតិបតរិក្លររកោែនដិភាពរបែ់អងគក្លរែហរបជា

ជាតិនងសដ្រ "ថ្ងៃទី 2 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 2016, http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/38427-2016- 11-02-07-05-17.html (ចូលលមើលលៅថ្ងៃ
ទី 2 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 2016)។ "លោកប៉ា៊ុលសាលរឿនលរៀបចាំកិចចរបជ៊ុាំនសពវនោយលទធនលក្លរ្រកន៊ុងរយៈលពល 9 សែដ្ាំបូងថ្នឆ្នាំ និងក្លតពវកិចចភាាមៗរបែ់ កងទ័ព
ថ្ងៃទី 3 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ2016, http: //www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/38528 -2016-11-03-08-35-05.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 3 សែវិចឆិក្ល

ឆ្នាំ2016)។ “ឧតរមលែនីយប៉ា៊ុលសាលរឿន ៖ កមពជាទទួ
លបានឯករាជយតាមរយៈម្ងគា៌ថ្នចលនាកងទ័ព និងរបធានបទលរក្លមក្លរដ្ឹកនាាំរបែ់ែលមរចនលរាតរម
៊ុ
ែីហន៊ុ” ថ្ងៃទី 8 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 2016, http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/38872- 2016-11-08-04-22-42.html (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី 8

សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 2016)។"ឧតរមលែនីយប៉ា៊ុលសាលរឿន ៖ ែនរិភាពគឺនយលៅនឹ
ា៊ុ
ងែន្ត្គម ប៉ា៊ុសនរលយើងទាាំងអែ់គានរតូវសតលផ្តរតលៅលលើលគាលបាំែងសតមួយលពាលគឺ
ក្លរសងរកោែនរិភាព” ថ្ងៃទី 22 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 2016, http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/ 39875-2016-11-22-03-48-13.html (ចូល
លមើលលៅថ្ងៃទី 22 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 2016) ។
280

"ឧតរមលែនីយប៉ា៊ុល សាលរឿន ជាំរ៊ុញពួកលមបញ្ញ
ា ក្លរកងទ័ពទាាំងអែ់ ឲ្យបនដយកចិតរទ៊ុកដ្ឋក់កសាងនិងពរងឹងវិធ្ីក្លរពារជាតិ លដ្ើមបីលធ្វើឱ្យពួកលគម្ងន

ភាពរឹងម្ងាំរគប់ទិដ្ឋភាព” 27 សែធ្នូឆ្នាំ 2016, http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews / 42701-2016-12-27-07-06-40.html (ចូលលមើល
លៅថ្ងៃទី 27 សែធ្នូឆ្នាំ 2016) ។
281

"ឧតរមលែនីយ៍ប៉ា៊ុលសាលរឿន ៖ របលទែលនោះម្ងនែនរិភាព នដល់ឱ្ក្លែឲ្យកងទ័ព ពរងឹងនិងពរងីកែមតថភាពរបែ់ែន,
ាួ ក្លរលធ្វើឱ្យវាម៊ុតស្ែួចជាងម៊ុន

"ថ្ងៃទី 1 សែក៊ុមាៈ, 2017, http://dap- news.com/kh/%E1%9E%96%E1%9F%90%E1%9E%8F%E1%9F%8C%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%

9E%93%E1%9E%80%E 1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%84%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1
%9F%81%E1%9E%9F/28048.html (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី 1 សែក៊ុមាៈឆ្នាំ 2017) ។
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ាំររេ់ជាត្ិ" កងសយធពលសខ្មរភូ មនា
សៅច្ុ ងង្ខ្កុ មាៈ សោកបានប្រកាេថា" ជា្អឹងខ្នងៃ៏រងម្ព
ឹ
ិ ប្ត្ូវសរតជាាទ្រ់

សាេត្់ោច្់ខាត្នូ វ "រៃវិ ត្តពេ៌។282 " សៅង្ខ្មីនាឆ្ន ាំ ២០១៦ សោកបានទ្ទ្ូច្ជាសាធារេៈថា ប្រជាពលរៃឋ
ទ ាំងអេ់ប្ត្ូវង្ត្ម្ពន "ជសាំ នឿមុ ត្ម្ព ាំ និងរងម្ព
”ាំ សលើភាពជាអនកៃឹកនា ាំររេ់ សោក ហុ ន ង្េន។283 សោកម្ពន
ឹ
ប្រសាេន៍កុ ងង្ខ្ម
នាថា
អនកណាង្ៃលសចាទ្ថា រោឋភបាល
ប្ត្ូវទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវច្ាំសពាោះការបាត្់រង់ទ្ឹកៃី
ន
ី
ិ

កមពុជាសៅឲ្យសវៀត្ណាម ប្ត្ូវង្ត្ "ចារ់ោក់រុកសោយមិនសលើកង្លងសឡើយ" ។284 សៅង្ខ្ៃង្ៃលសនាោះ រនាារ់ពី
ាំ ួ េ
សោកឧរនាយករៃឋមស្រនតី េុ ខ្ អាន ទ្ទ្ួលមរេភាព សោក រ៉ៃុល សាសរឿន ជារសណា
ត ោះអាេនន បានជន

ត្ាំង្េងមស្រនតីេុ ីវលជាន់
ខ្េ
ព ់សនោះ សោយសធវើជាប្រធានប្កុមការងារង្ៃលទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវកនុងសខ្ត្តតាង្កវអេ់រយៈ
ិ
សពលជាសប្ច្ើនង្ខ្ រង្នែមសលើការទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវង្ៃលម្ពនប្សារ់ររេ់ោត្់ េប្ម្ពរ់ការពប្ងឹងអាំណាច្ររេ់
រេរកសប្រជាជនកមពុជា សៅសខ្ត្តប្ពោះេីហនុ ៃូ សច្នោះសហើយម្ពនន័យថា ោត្់បានវលប្ត្ឡរ់
មកកាន់
ិ
ត្ាំង្េងង្ៃលម្ពនអាំណាច្សលើត្ាំង្េងនសយបាយររេ់សាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជាកនុងឆ្ន ាំ ១៩៨០
ង្ៃលជាត្ាំង្េងសៃើមររេ់ោត្់ កាលង្ៃលោត្់ជាប្រធានរកស និងរៃឋបាលសខ្ត្តតាង្កវ។285

សោក រ៉ៃុល សាសរឿន បានសធវើសេច្កតង្លល
ី ងការេ៍ជារនតរនាារ់ ោ ាំប្ទ្ៃល់ ការរស្រងាេរសលើរេរកសេសស្រងាគោះ

ជាត្ិ ង្ៃលបានចារ់សទតម
កម
ល
ើ ជាមួ យនឹងការចារ់ខ្ួ នសោក
ឹ នា ាំរេរកសសនោះកាលពីដលងទ្ី ៣ ង្ខ្
ឹ េុ ខា សមៃក
កញ្ជាឆ្ន ាំ ២០១៧ និងរនតរហូ ត្មកៃល់ រច្ចុរបនន។ ឧទហរេ៍ សៅដលងទ្ី១០ ង្ខ្ត្ុ ោ ឆ្ន ាំ២០១៧ សៅឯពិធី

282

ឧតរមលែនីយ៍ប៉ា៊ុលសាលរឿន ៖ កងទ័ពកមពជា
៊ុ រតូវសតក្លរពារែនដិភាពយា៉ា ងរឹងម្ងាំ និងរបឆ្ាំងនឹងបដ្ិវតរពែ៌ដ្ឋច់ខាត "ថ្ងៃទី 27 សែក៊ុមាៈឆ្នាំ 2017

http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/48277-2017-02-27-12-05 -08.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 27 សែក៊ុមាៈឆ្នាំ 2017)។
283

"ឧតរមលែនីយ៍ប៉ា៊ុលសាលរឿនបានទទូចឲ្យរបជាពលរដ្ឋទាាំងអែ់ ម្ងនលែចករីជាំលនឿយា៉ា ងរជាលលរៅនិងរឹងម្ងាំកន៊ុងក្លរដ្ឹកនាាំរបែ់ែលមរចលតលជាហ៊ុន

សែន កន៊ុងក្លរអភិវឌ្ឍនិងលលើកកមពែ់ជីវភាពរែ់លៅក្លន់សតរបលែើរល

ើង" ថ្ងៃទី 26 សែមិនាឆ្នាំ 2017 http://www.freshnewsasia.com/index.php/en

/localnews/50758-2017-03-26-07-21-24.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 27 សែមីនាឆ្នាំ 2017) ។
284

"ឧតរមលែនីយ៍ប៉ា៊ុលសាលរឿន នឹងដ្ឋក់ពនធនាគារអនកទាាំងឡាយសដ្លលចាទរាជរដ្ឋឋភិបាលពីក្លររបគល់ដ្ីឱ្យលវៀតណាម" ថ្ងៃទី 29 សែមីនាឆ្នាំ2017, http:

//www.dap-news.com/kh/%E1%9E%96%E1%9F%90%E1 E1% 9E% 80% E% 1% 9% 92% E1% 9E% 93% E1% E1% 9E% 98% E1% 9E%
B% e% q% E1% 9F% 92% E1% 9E% 9A% E1% 9E% 91% E1% 9F% 81% E1% 9E 9E% B% E1% 9E% 84% E1% 9E% 94% E1% 9F% 92%
% 9F / 33397.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 29 សែមីនាឆ្នាំ 2017) ។
285

"ឧតរមលែនីយ៍ប៉ា៊ុល សាលរឿនរតូវបានសតងតាាំងលដ្ឋយែលមរចលតលជា ជារបធានរកុមក្លរ្រថានក់កណា
រ ល លដ្ើមបីជួយលែតរតាសកវជាំនួែែលមរចែ៊ុែ អាន

ថ្ងៃទ2
ី 0 សែមីនា ឆ្នាំ2017 http: // dap-news.com/kh/%E1%9E%96 E1% 9E% 9%% E%% E% E% E% E% E% E% E9% E1% 9E% 93% E1%
9E% B% E1% 9E% 84% E1% 9E% 94% E1% 9F% 92% E1% 9E% 9A% E1% 9E% 91% E1% 9F% 81% E1% 9E% 9F / 32564.html (ចូល
លមើលថ្ងៃទី 20 សែមីនាឆ្នាំ 2017)។ "ែលមរចសាយ ឈ្៊ុាំ នឹងសតងតាាំងលោក ប៉ា៊ុល សាលរឿន ជារបធានរកុមក្លរ្រគែបកសរបជាជនកមពជា
៊ុ លដ្ើមបីជួយដ្ល់
លែតរតាសកវជាំនួែែលមរចែ៊ុែអាន" ថ្ងៃទី 22 សែមីនាឆ្នាំ 2017, http: // dap-news.com/kh/%E1% 9E% 96% E1% 9F% 90% E1% 9E% 8F% E1%

9F% 8C% E1% 9E% 98% E1% 9E% B6% E1% 9E% 93% E1% 9E% 80% E 1% 9F E1% 9E% 9E% 9F% 92% E1% 9E% 9A% E1% 9E%
91% E1% 9F% 81% 92% E1% 9E% 93% E1% 9E% B% E1% 9E% 84% E1% 9E% 94% E1% 9F% 92% % E1% 9E% 9F/ 32713.html (ចូល
លមើលថ្ងៃទី 22 សែមីនាឆ្នាំ 2017)។ "តួនាទីងមីរបែ់លមបញ្ញ
ា ក្លរកងលយាធ្ពលលែមរភូមិនា" ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ថ្ងៃទី 22 សែមីនាឆ្នាំ 2017,
http://www.phnompenhpost.com/national/new-role-rcaf-chief (ចូលលមើលថ្ងៃទី 22 សែមីនាឆ្នាំ 2017) ។

88

អង្គការឃ្លមាំ មល
៉ៃ វច្ឆ | មិថុនា ២០១៨
ើ សិទិិធមនុសសយូមមនររត៍

ប្រមូ លទតុសាំ មរញ្ជ
ជ ការកងសយធពលសខ្មរភូ មនា
ជ ការទ ាំងសនាោះឱ្យរសងើន
េ ការប្រុង
ិ សោកបានង្េនា ាំសមរញ្ជ

ាំងនឹង "មនុ េសង្ៃលម្ពនរាំនិត្មនលអ
ប្រយ័ ត្ន សៃម
" និង "ពួ កប្ជុលនិយម" ង្ៃលសោកបានប្ពម្ពនថា
ើ បប្រឆ្
ិ
ី

286
សៅង្ត្ម្ពនរាំេងរងេរ "េកមមភាពង្ៃលនា ាំមកនូវភាពវកវរសៅកន
ឹ
ុ ងេងគម"។ សៅកនុងការរសងាាោះសហវេរុ ក

រដលង
ើ បរកាេនត
ី សប្កាយមក សោកបានពនយល់ ថា "សៃម
ិ ភាព និងេនតិេុ ខ្ជាត្ិ កមពុជាប្រឆ្ ាំងោច្់ខាត្នឹង
ី

ាំ ិ ត្សនោះ រឺជាការរសងេើត្សហត្ុ
េកមមភាពណាមួ យ និងការសប្ជៀត្ង្ប្ជកកនុងកិច្ចការដទាកុ ងររេ់
ខ្ួ ន
ន
ល ង្ៃលទនត្់រន
ទលេប្ម្ពរ់ការង្រកបាក់សាមរគភាពជាត្
និងេិទ្ិម
ធ នុ េស កនុងសោលរាំេង
ី
ិ សប្កាមផ្ដលកប្រជាធរសត្យយ
ិ
រសប្មទលប្រសយជន៍
នសយបាយររេ់រុរល
គ ឬមនុ េស និងជនររសទ្េមួ យកាតរ់ត្ូច្។”287 កនុងអាំឡុង
ើ

េុ នរា កថាមួ យសៅកាន់វរគរេ
ត លសយធាសៅដលងទ្ី ២២ ង្ខ្ត្ុ ោឆ្ន ាំ២០១៤ សោក រ៉ៃុល សាសរឿន បាន
ុ ត ោះរណា
ប្រកាេថា ករេីយកច្ច
ល ាំងអនុវត្តរល់ េកមមភាព
ិ ច្មបងទ្ី១ ររេ់កងសយធពលសខ្មរភូ មនា
ិ រឺ "ការសប្រកម្ព
ើ
ង្ៃលចា ាំបាច្់ សៃើមបទ្រ់
ី សាេត្់រេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ និងប្កុម" ប្ជុលនិយម " ៃដទ្សទ្ៀត្ ពីការអនុ វត្តរសាំ រង
288
ការសធវរៃ
ិវត្តពេ៌ររេ់ពួកសរ។ សៅដលងទ្ី៦ ង្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៧ សោកបានសថាេលសទេសោក េម រងសុ ី
ើ

ង្ៃលបាននិរសទ្េខ្លួនសៅសប្ៅប្រសទ្េថា ជាជនកបត្់ជាត្ិ សហើយមតងសទ្ៀត្ បានប្រកាេថា កងសយធពលសខ្
មរភូ មិនានឹងមិនអនុ ញ្ជាត្ឱ្យម្ពនរៃិវត្តពេ៌សៅកមពុជាសទ្។289

286
287

លមដ្ឹកនាាំកងលយាធ្ពលលែមរភូមិនា អាំពាវនាវឲ្យលរតៀមែាួនរួចរាល់លៅថ្ងៃរពហែបតិ៍ទី 12 សែត៊ុោឆ្នាំ 2017។

នាយឧតរមលែនីយ៍ប៉ា៊ុលសាលរឿន ជាំរ៊ុញឲ្យទាហានទាាំងអែ់ រតូវចូលរួមក្លរពារបញ្ញ
ហ ែនរិែ៊ុែ ក្លរប៉ាលឆ្នតរពឹទធែភា និងប៉ាលឆ្នតែកលឲ្យបានលអ ក្លរប់

កម្ងាាំងឲ្យបាន និងលធ្វើឲ្យបាន។
288

នាយឧតរមលែនីយ៍ប៉ា៊ុលសាលរឿន ៖ កងលយាធ្ពលលែមរភូមិនារបឆ្ាំងដ្ឋច់ខាត និងមិនបលណា
រ យឲ្យរកុមរជុលនិយមណាមួយ ឬនរណាម្ងនក់ មកបាំនាិច

បាំផ្តាញែ៊ុែែនរិភាពរបែ់របជាជនកមព៊ុជាបានល
289

ើយ។

នាយឧតរមលែនីយ៍ប៉ា៊ុលសាលរឿន របក្លែមិនឲ្យបដ្ិវតរពែ៌លកើតល

ើងលៅកមព៊ុជាដ្ឋច់ខាត លហើយលៅលោកែមរងសីជាជនកបត់ជាតិ។
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II. ឧត្តមសេនីយគ
៍ ន់ គីម សមរញ្ជ
ា ការរងជាន់ខ្ពេដ់ នកងសោធពល
សខ្មរភូមន
ិ ទ អគគរញ្ជ
ា ការច្ប្មរុះដនកងសោធពលសខ្មរភូមន
ិ ទ
សោក រន់ រីម ជាមួយង្ខ្រម ប្កហម ១៩៧០-១៩៧៨
សោក រន់ រម
ទ្ូង ឃុ ប្ាំ េឡរ់ ប្េុ កត្បូងឃមុាំង្ៃលឥឡូវសនោះជាសខ្ត្តង្ៃលម្ពន
ី ម្ពនសៃើមកាំសេើត្សៅភូ មចាន់
ិ
ាំ ង់ចាម។290 ដលងកសាំ េើត្ជាទលូវការរសៅដលង
ស្មោះៃូ ច្ោនង្ៃលពីមុ នជាសខ្ត្តកព
ទ្ី ១ ង្ខ្មករ ឆ្ន ាំ១៩៥៤ ។291
ឺ
ោត្់រជាកងជ
វី ពលង្ខ្មរប្កហមសៅកនុងត្ាំរន់ភូមភាររូ
ពា៌ររេ់ខ្ួ ន
ល សហើយរនាារ់មកជាអងគរកសេប្ម្ពរ់
ឺ
ិ
សលខាធិការដនប្េុ កត្បូងឃមុាំ កនុងត្ាំរន់២១ កនុងភូ មិភាររូ ពា៌ ។292

រនាារ់ពីរកសកុ មុ យន
ម
ី េតកមពុជា ៃសេើ ត មអាំណាច្បានសៅង្ខ្សមសា ឆ្ន ាំ១៩៧៥ ោត្់បានកាលយជាប្រធាន

ាំ 293 កនុងត្ួ នាទ្ីសនោះ ោត្់ប្ត្ូវបានសរសចាទ្ថា ជាអនកប្ត្ួត្ពិនិត្យសលើការចារ់
ការយល័
យេនតិេុ ខ្ប្េុ កត្បូងឃមុ។
ិ
ខ្លួន ការសធវើទរុេកមម និងការប្រគរជីវត្េប្ត្ូ
វ ង្ៃលជារ់សចាទ្ថា ជាខាម ាំងរៃិវត្តន៍ សៅកនុងប្េុ កង្ៃលរួម
ិ

ាំ ុ ាំជប្មោះវសាមញ្ា
ម្ពនេម្ពជិកជនជាត្ិភារត្ច្ឥសា
កុ ងត្ុ
លការ
ល ម និងការរ ាំសោភរាំពានសទសងៗ ង្ៃលអងគជន
ន
ិ
ិ
កមពុជាោ ាំប្ទ្សោយអងកា
គ រេហប្រជាជាត្ិ បានអោះអាងថា ជាឧប្កៃឋ
ិ កមមប្រឆ្ ាំងមនុេសជាត្ិ និងអាំសពើប្រល័ យ
ពូ ជសាេន៍។294

290
291
292

បទែម្ងាែន៍ជាមួយរបជាពលរដ្ឋ មូលដ្ឋឋនកនងស្ែុ
កតបូងឃមាំ៊ុ អនកភូមិកន៊ុងតាំបន់ថ្នលែតរកាំពង់ចាម នាថ្ងៃទី 30 សែត៊ុោឆ្នាំ 2005។
៊ុ
បញ្ាីឯកសារ ច៊ុោះលឈ្លមោះអនកលបាោះបលណា
រ ោះអាែនន ឆ្នាំ 2017 លលែ 10-786-216។

បទែម្ងាែន៍ជាមួយ អ៊ុងផ្តន ថ្ងៃទី16 សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ 2001 បទែម្ងាែន៍ជាមួយ អតីតរកុមអនកតាំណាង CPK ស្ែុកតបូងឃមាំ៊ុ លៅរាជធានីភនាំលពញ ថ្ងៃទី 5

សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ 2011។
293

បទែម្ងាែន៍ែ៊ុីជាំលៅជាមួយ អតីតរកុមអនកតាំណាង CPK ស្ែុកតបូងឃមាំ៊ុ លៅរាជធានីភនាំលពញ ថ្ងៃទី 5 សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ 2011 លោក Henri Locard "តាំបន់ 20

លៅ 24 ភូមិភាគបូពា៌ បានអលងកតពីថ្ងៃទី 24-26 សែែីហា ឆ្នាំ 1993" បទែម្ងាែន៍ជាមួយរបជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋឋន រែ់លៅកន៊ុងស្ែុកតបូងឃម៊ុាំ ក្លលពីថ្ងៃទី 15
សែធ្នូ ឆ្នាំ 2014។
294

អងគជាំន៊ុាំជរមោះវិសាមញ្ា កនងត៊ុ
ោក្លរកមព៊ុជា )ECCC ឯកសារលលែ (D313/1.2.12; COHCHR "ព័ត៌ម្ងនពីអតីតអន៊ុរបធានពនធនាគារ លែតរកាំពង់ចាម
៊ុ

ថ្ងៃទី 23 សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ 1997" ថ្ងៃទី 30 សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ 1997 COHCHR "ក្លរអភិវឌ្ឍនលយាបាយ និងលយាធា ពាក់ព័នធនឹងរដ្ឋរបហារ" បទែម្ងាែន៍ជាមួយ

របជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋឋន កន៊ុងស្ែុកតបូងឃមាំ៊ុ ថ្ងៃទី 15 សែធ្នូ ឆ្នាំ 2014 ECCC ក្លរិយាល័យែហលៅរកមលែ៊ុើបអលងកត ) "ក្លរបិទបញ្ញ
ា "D427 អង់លគាែ ទាំព័រ (5558, 108-196។
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សោក រន់ រីម កុ ងរររសាធារេរៃ
ប្ឋ រជាម្ពនិត្កមុ ជា
ន
ព (PRK) និងរៃក
ឋ មុ ជា
ព (SOC) ១៩៧៩-១៩៩១
៉ៃ ពត្ សៅភូ មិភាររូ ពា៌កនុងង្ខ្ឧេភា
សោក រន់ រម
ី បានសរច្ទុ ត្ពីការសបាេេាំអាត្ជាទ្ូសៅមួ យររេ់រុ ល
ាំ ក
ឆ្ន ាំ១៩៧៨ សហើយក៏បានច្ូ លរួមជាមួ យង្ខ្មរប្កហមភូ មភាររូ
ពា៌សទសងសទ្ៀត្ ង្ៃលរ៉ៃុនរ៉ៃងប្រមូ លទាុអ
ន ត្េូ
ិ
ទ្រ់ទ្ល់ នឹងការសបាេេាំអាត្សនោះ។295

ៃូ ច្ោននឹងអត្ីត្េម្ពជិកង្ខ្មរប្កហមៃដទ្សទ្ៀត្ង្ៃរ សោក រន់ រីម បានទ្ទ្ួលប្រសយជន៍ពីសោលនសយបាយ
ររេ់សវៀត្ណាម កនុងការទតល់ការងារៃល់ អត្ត្ង្ខ្ម
រប្កហម សោយមនរ
ត្ព
ពួកសរ ៃររណា
ី
ិ
ិ
ី អត្ត្ភាពររេ់
ី
ពួ កសរបានរងាាញភាពសសាមោះប្ត្ង់នសយបាយររេ់ខ្ួ ន
ល ច្ាំសពាោះសាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា សហើយជា

ពិសេេ ប្រេិនសរពួ
ក
ា ី អត្ត្សមៃ
ឹ នា ាំត្ាំរន់រូពា៌ ង្ៃលកាន់មុខ្ត្ាំង្េងខ្ពេ់ កនុង
ើ កសរសពញច្ត្ត
ិ នឹងការឧរត្ែមព
ី
សាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា។296 ៃូ ច្ោនង្ៃរ ប្េរតាមសោលនសយបាយ ររេ់សាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្
កមពុជា សោក រន់ រម
ត្ង្ាំ េងសៅត្បូងឃមុាំសទ្ៀត្សទ្ សោយប្រជាពលរៃឋសៅទ្ីសនាោះ បានទមទរ
ី មនបានរនត
ិ

ឱ្យោក់ទ្េឌកមមោត្់ ច្ាំសពាោះការប្រប្ពឹត្ាររេ់ោត្់កុ ងនាមជាប្រធានការ
យល័
យេនតិេុ ខ្សៅត្ាំរន់២១ កនុង
ន
ិ
រររង្ខ្មរប្កហម។297

ាំ ួ េមកវញ
ជាជន
វបានសររញ្ជូ នសៅកាន់សខ្ត្តកណា
វបានសរ
ត ល ជាកង្នលងង្ៃលោត្់មនប្ត្ូ
ិ សោក រន់ រមប្ត្ូ
ី
ិ
សាគល់ សហើយសប្កាយមកក៏បានកាលយជារុ រគលិកេាំខាន់សៅទ្ីសនាោះ ម្ពនការទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវច្ាំសពាោះការចារ់ខ្ួ ន
ល
អនកនសយបាយ និងប្រត្រត្ត
ការពនធ
នាោរសខ្ត្ត និងកង្នលងសទសងសទ្ៀត្។298 សៅពាក់កណា
ត លទ្េវត្សរ ៍ឆ្ន ាំ
ិ
ិ
ាំ ួ នមនុ
១៩៨០ ពនធនាោរសខ្ត្តកណា
េសប្រម្ពេពីររយនាក់ សោយោមនការសចាទ្
ត ល សៅតាសមម បានឃុ ខ្
ល

ប្រកាន់ ឬកាត្់កីព
ត ី រទ្សលមើេនសយបាយ និងពីរទ្សចាទ្ប្ពហមទ្េឌ។299 ការសេុ ើរអសងេត្ប្ត្ូវបានសធវើសឡើងតាម

295

COHCHR "ព័ត៌ម្ងនពីអតីតអន៊ុរបធានពនធនាគារ លែតរកាំពង់ចាម ថ្ងៃទី 23 សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ 1997" ថ្ងៃទី 30 សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ 1997។

296

(សាធារែរដ្ឋរបជាម្ងនិតកមព៊ុជា) លែចករីែលរមចែរីពីបញ្ញ
ហ ថ្នរកុមក្លរ្រ ["n.d.] Gottesman: កមព៊ុជាបនាាប់ពីសែមររកហម ទាំព័រ 33, 46, 54, 60, 67-

68។
297

COHCHR "ព័ត៌ម្ងនពីអតីតអន៊ុរបធានពនធនាគារ លែតរកាំពង់ចាម ថ្ងៃទី 23 សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ 1997" ថ្ងៃទី 30 សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ 1997 COHCHR "ក្លរវិវតរន៍សននក

នលយាបាយ និងលយាធា ពាក់ព័នធនឹងរដ្ឋរបហារ"។
298

បទែម្ងាែន៍ជាមួយ អ៊ុង នន ថ្ងៃទី 16 សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ 2001 បទែម្ងាែន៍ អ៊ុនតាក់ជាមួយ ពិន ដ្ឋាំ ថ្ងៃទី 17 សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ 1992 ។

299

LCIHR, កាំែត់ែម្ងគល់ម្ងនចាំែងលជើងថា "ចាំនួនជនជាប់ឃ៊ុាំ" សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ 1984 បានលរៀបចាំែរម្ងប់ LCIHR៖ បនាាប់ពីសាថនភាពអារកក់បាំន៊ុត។
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ាំ ៉ៃ ងខាល ាំង។ អនកខ្លោះសទ្ៀត្បានសធវើអត្តឃ្ត្ ឬបាន
រយៈការសធវើទរុេកមម រឺជាទ្ម្ពលរ់ អនកខ្លោះប្ត្ូវបានសរវយៃយ
ាំ ឺសទសងៗ។300 អនកង្ៃលប្ត្ូវបានឃ្ត្់ខ្ន
សាលរ់ សោយសារការខ្វោះអាគរូរត្ែមា និងជង
ត ា ល់
ួ ល រួមម្ពនទ ាំងមស្រនី ផ្ដ

ររេ់សាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា ង្ៃលប្ត្ូវបានសរសចាទ្ពីរទ្ទក់ទ្ងជាមួ យពួ កអនកត្េូ មនង្មនកុ
មុ យ
ម
ិ
និេត ប្រឆ្ ាំងនឹងសាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា។301

សៅសពលម្ពនកិច្ចប្ពមសប្ពៀងទ្ីប្កុងបា៉ៃរេឆ្
ន ាំ១៩៩១ សោក រន់ រីម បានសធវើជាអភិបាលរងទ្ីមួ យដនសខ្ត្តក
ី

ណា
ត លរួច្សៅសហើយ និងជាេម្ពជិកថានក់ៃឹកនា ាំដនរេៈកម្ពមធការរេរកសប្រជាជនកមព
ត 302
ិ
ុ ជា ប្រចា ាំសខ្ត្។
ោត្់បានសៃរើ ត្ួ នាទ្ីយ៉ៃងេាំខាន់ កនុងអាំសពើហិងានសយបាយររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជា និងសធវការរាំ
ភត្
ើ
ិ
ាំ ោះកនងការសបាោះសឆ្នត្ពីរេរកសហន
រាំភ័យៃដទ្សទ្ៀត្សៅកនុងសខ្ត្ត កនុងសោលរាំេងធានាទញយកជ័យជន
ុ
ុវ
េុ ីនរុ ិច្ និងរេរកសប្រឆ្ ាំងៃដទ្សទ្ៀត្ កនុងការសបាោះសឆ្នត្ ង្ៃលសរៀរច្ាំសោយអងគការេហប្រជាជាត្ិ(អុ ន

តាក់) សៅង្ខ្ឧេភា ឆ្ន ាំ១៩៩៣។303 សយងតាមឯកសារអុ នតាក់ យុ ទ្វធ ធ
រេរកសប្រជាជនកមពុជាង្ររ
ិ ររេ់
ី
ាំ ូ ងដនអាំឡងសពលសបាោះសឆ្នត្ សៅកនងសខ្ត្តកណា
សនាោះ បានចារ់សទតម
ត ល កនុងសនាោះរួមម្ពនការប្រប្ពឹត្ត
ើ តា ាំងពីៃរ
ុ
ុ
ាំងៃដទ្សទ្ៀត្ពីនររបាល និងមស្រនតីរៃឋបាលររេ់
រ ាំសោភសលើរងកាយមនុ េស ការឃ្លសាំ មលរេរកសប្រឆ្
ើ

រេរកសប្រជាជនកមពុជា ការរិសៃេធមិនទ្ទ្ួលសាគល់ េិទ្ធិររេ់រេរកសប្រឆ្ ាំងកុ ងការរសងេ
ើត្ការយ
ន
ិ

ល័ យ និងការនិយយរាំសទលើេថា រេរកសនសយបាយប្រឆ្ ាំង ជាអនក “រ ាំខានេណា
ត រ់ធានរ់េងគម”។304 សពល
សវោសច្ោះង្ត្កនលងសៅ ក៏ម្ពនរបាយការេ៍កាន់ង្ត្សប្ច្នសឡ
ើ
ើងអាំពីការយយី និងការរាំភិត្រាំភ័យ និងឧរបត្តិ
សហត្ុ បាញ់ ប្រគរ និងឃ្ត្កមមជារនតរនាារ់ ង្ៃលកនុងសនាោះម្ពនរុ រល
គ ិកអាជាាធរមូ លោឋន នររបាល និង
សយធាររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជា ប្ត្ូវបានជារ់ពាក់ព័ន។
ធ 305 អុ នតាក់ក៏បានរយការេ៍ទងង្ៃរថា
300

LCIHR, កាំែត់ែម្ងគល់ម្ងនចាំែងលជើងថា "(សាធារែរដ្ឋរបជាម្ងនិតកមព៊ុជា) ក្លរដ្កស្ែង់" សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ 1984 បានលរៀបចាំែរម្ងប់ LCIHR៖ បនាាប់

ពីសាថនភាពអារកក់បាំន៊ុត។
301

LCIHR កាំែត់ែម្ងគល់ លលើបទែម្ងាែន៍ជាមួយ អតីតអនកលទាែកនងពនធ
នាគារលែតរកណា
រ ល ថ្ងៃទី 2 សែមីនា ឆ្នាំ 1985 លរៀបចាំែរម្ងប់ LCIHR,
៊ុ

បនាាប់ពីសាថនភាពអារកក់បាំន៊ុត។
302

អ៊ុនតាក់ “នរណា ជានរណា”

303

បទែម្ងាែន៍អ៊ុនតាក់ជាមួយ ពិន ដ្ឋាំ បទែម្ងាែន៍អ៊ុនតាក់ជាមួយ ក្លន ម្ង៉ា ន ថ្ងៃទី 2 សែឧែភា ឆ្នាំ 1993។

304

អ៊ុនតាក់ លែតរកណា
រ ល" របាយក្លរែ៍ែកមមភាព ពីថ្ងៃទី 8-16 សែែីហា ឆ្នាំ 1992" អ៊ុនតាក់ "លែតរកណា
រ ល របាយក្លរែ៍ ែកមមភាព ពីថ្ងៃទី 15-30

សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1992" អ៊ុនតាក់ លែតរកណា
រ ល" របាយក្លរែ៍ែកមមភាព ពីថ្ងៃទី 1-15 សែត៊ុោ ឆ្នាំ 1992" អ៊ុនតាក់ "របាយក្លរែ៍ែកមមភាព ែរម្ងប់លែតរក
ណា
រ ល ពីថ្ងៃទី 4-29 សែមករា ឆ្នាំ 1993។”
305

អ៊ុនតាក់ របាយក្លរែ៍ែកមមភាព" ែរម្ងប់លែតរកណា
រ ល ពីថ្ងៃទី 7 សែវិចឆិក្ល ដ្ល់ថ្ងៃទី 8 សែធ្នូ ឆ្នាំ 1992" អ៊ុនតាក់ "របាយក្លរែ៍ែកមមភាព លែតរក
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សោក រន់ រីមបានច្ូ លរួមកនុងការរសេតញសច្ញសោយរងខាំ អនុ វត្តការរុោះសរលាំ
ើ សៅោឋនររេ់ប្រជាពលរៃឋ

ង្លមទ ាំងបានរ៉ៃុនរ៉ៃងង្កលងរនលាំ រញ្ចុ ោះរញ្ចូ លជនរងសប្ោោះថា អុ នតាក់ជាអនកសៅពីសប្កាយការរសេតញរុោះសរទា
ើ ោះ
ររេ់ពួកសរ រ៉ៃុង្នតទ្នាឹមនឹងោនសនាោះសោក រន់ រមក៏
បានសេើឱ្
ន យង្ទនករ៉ៃូលីេេុ ីវលអ
ុ នតាក់ េហការជាមួ យ
ិ
ី

ខ្លួនសធវអនត
ររមន៍ប្រឆ្ ាំងពលរៃអ
ឋ ក
ន ត្វ៉ៃ ។306 ការរ៉ៃោះទ្ងគិច្ោនរវងអាជាាធរសខ្ត្ត និងប្រជាជន បានសកត្សឡ
ើ
ើ
ើង
ពីសរឿងជសម្ពលោះៃីធីល ង្ៃលជាប្រធានរទ្ ប្ត្ូវបានពិភាកាសប្ច្ើនរវងអុ នតាក់ និងសោក រន់ រឹម ង្ៃលជាសរឿង

់ រង សហើយជាសរឿយៗ ប្ត្ូវបានរៃិសេធសោយមស្រនតីសខ្ត្តច្សាំ ពាោះការទ្ទ្ួលសាគល់ ឯកសារៃីធីររេ់
ធងនធ
ប្រជាជន
ល
307
ាំ
ង្ៃលត្អូញង្ត្អរអាំពីការរងខឱ្យចាកសច្ញព
ី ៃីររេ់ពួកសរ។

សោក រន់ រម
ោះសប្កាយការសបាោះសឆ្នត្ឆ្ន ាំ ១៩៩៣
ី និងរោឋភបាលច្ប្មុ
ិ

សប្កាមការប្ពមប្ពាងោនសប្កាយការសបាោះសឆ្នត្ឆ្ន ាំ១៩៩៣ រោឋភបាលច្ប្មុ
ោះរវងហុ នេុ
វ
ិ
ិ នរុ ច្
ិ និងេុ ីភភ
ី ី
(FUNCINPE-CPP)បានប្ត្ូវរសងេើត្សឡើង។ អភិបាលរងរន់ រីម ប្រចា ាំសខ្ត្ក
ត ណា
ត លប្ត្ូវេែិត្សៅសប្កាម

អភបាលសខ្ត្ត
មកពីរេរកសហុ នេុ
កនុងសពលសនាោះង្ៃរ ោត្់ប្ត្ូវបានង្ត្ងតា ាំងជាមស្រនី ជាន់
ខ្េ
វ
ត
ព ់ររេ់
ិ
ីនរុ ច្។
ិ
នររបាលសខ្ត្ត។308 កនុងត្ាំង្េងទ ាំងសនោះ ោត្់បានរាំរមកាំង្ហងៃល់ មស្រនតីរេរកសហុ នេុ
ហ
វ
ិ នរុ ច្សោយច្ាំ
ិ
កនុងអាំឡុងសពលកច្ច
ិ ប្រជុ សាំ ទសងៗ។ កនុងខ្េៈសនាោះង្ៃរ ក៏បានប្រមូ លេកមមជនរេរកសប្រជាជនកមពុជា

សោយេម្ពងត្់សៅកនុងសខ្ត្ត សហើយរញ្ជ
ជ ឱ្យពួ កសរឃ្លសាំ មើលមស្រនតីហុ នេុ
វ
ិនរុ ិច្ និងេកមមជននសយបាយនានា
មកពីរេរកសប្រឆ្ ាំងត្ូច្ៗ។309

ាំ ួ យររេ់សោក ហុ ន ង្េន ង្ៃលបានចារ់សទតើមរសងេើត្ទ្ី
កនុងឆ្ន ាំ ១៩៩៤-៩៥ សោក រន់ រីម ជាឧរករេ៍ជន
សានក់ការលមី េប្ម្ពរ់េកមមភាពនសយបាយ និងសយធាររេ់ោត្់សៅកនុងត្ាំរន់ទ្ួលប្កសាាំងដនសខ្ត្តកណា
ត ល
ណា
រ ល ពីថ្ងៃទី 1 សែក៊ុមាៈ ដ្ល់ថ្ងៃទី 2 សែមីនា ឆ្នាំ 1993"; អ៊ុនតាក់ "របាយក្លរែ៍ែកមមភាព ែរម្ងប់លែតរកណា
រ ល ពីថ្ងៃទី 4 ដ្ល់ថ្ងៃទី 29 សែមករា ឆ្នាំ
1993" អ៊ុនតាក់ "ឧបបតិលហត៊ុ និងបញ្ញ
ហ នានា ពាក់ព័នធនឹងដ្ាំលែើរក្លរលបាោះលឆ្នត "ថ្ងៃទី 27 សែត៊ុោ ឆ្នាំ 1993 ។
306

អ៊ុនតាក់ "លែតរកណា
រ ល របាយក្លរែ៍ែកមមភាព ពីថ្ងៃទី 25 ដ្ល់ថ្ងៃទី 31 សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ 1992” ។

307

អ៊ុនតាក់ "លែតរកណា
រ ល របាយក្លរែ៍ែកមមភាព ពីថ្ងៃទី 15 ដ្ល់ថ្ងៃទី 30 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1992" អ៊ុនតាក់ "លែតរកណា
រ ល របាយក្លរែ៍ែកមមភាព ពីថ្ងៃ

ទី 1 ដ្ល់ថ្ងៃទី 15 សែត៊ុោ ឆ្នាំ 1992។
308

បទែម្ងាែន៍ជាមួយហ៊ុនសែន ថ្ងៃទី 21 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 2007។

309

. អ៊ុនតាក់ "បទែម្ងាែន៍ជាមួយ ចក់ សារិក " ថ្ងៃទី10 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1993 ។
93
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ង្ៃលប្ត្ូវបានសរសចាទ្ថា ជាង្ទនកមួ យដនការរញ្ជូ នមូ លនិធិបានមកពីការរាំរមទរប្បាក់ និងការេុ ីេាំេូក
កនុងប្េុ ក។310 សប្កាយពីសនាោះមក សោក ហុ ន ង្េន ម្ពនមូ លោឋនប្រឹោះប្រករសោយប្រេិទ្ធភាព សច្ញពី

ាំសៅឯទ្ួលប្កសាាំង ង្ៃលចារ់ពីសនាោះមក ោត្់ក៏បានៃឹកនា ាំកង
ររសវេង្ៃលម្ពនការការពារកាន់
ង្ត្រងម្ព
ិ
ឹ

កម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធររេ់កងសយធពលសខ្មរភូ មនា
ត ខ្ៃដទ្សទ្ៀត្ សប្កាមការប្ររ់ប្រង
ិ និងកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ាំ ទ ាំងសនាោះ។ 312
ររេ់ោត្់ផ្ដាល់ ។311 សខ្ត្តកណា
ត លក៏បានរសប្មើជាអាងេតុកេប្ម្ពរ់ការសប្ជើេសរេកងកម្ព
លង
ើ
សៅឆ្ន ាំ១៩៩៥ សោក រន់ រម
ី បានសរៀរច្ាំសារេាំខាន់មួយេតីពីការោ ាំប្ទ្ជាសាធារេៈៃល់ សោក ហុ ន

ង្េន រនាារ់ពីចារ់ឃុប្ាំ ពោះកាយេសមតច្ប្កុមឃុ ន នសរត្តម សេរវុី ធ រៃឋមស្រនតីប្កេួ ងការររសទ្េររេ់រេរកស
ហុ នេុ
ខាល ាំងរាំទុត្ម្ពនក់ររេ់នាយករៃឋមស្រនតីទ្ី២ ។313 សោក រន់ រីម ក៏បានសរៀរច្ាំ
វ
ិនរុ ិច្ ង្ៃលជាអនករោះរន់
ិ

ទ្ទ្ួលសោក ហុ ន ង្េន ឱ្យម្ពនការង្លលងេុ នរា កថាមួ យសៅសខ្ត្តកណា
ត ល ង្ៃលសពលសនាោះសោក ហុ ន ង្េន

បានរញ្ជ
ជ ឲ្យេម្ពេភាពរេរកសប្រជាជនកមពុជាពីកងសយធពលសខ្មរភូ មនា
ិ កងពលសលខ្៧០ អងគភាព
ចារកមមដនកងកម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធរញ្ជ
ជ ការកាំពូល រុ រល
គ ិកកងកម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធទ្ូសៅ ង្ទនកសេុ ើរការេ៍

៉ៃ ីេជាត្ិ និងកងរជអាវុធហត្ែសលើដទាប្រសទ្េ (GRK) ប្ត្ូវ"ចាត្់វធានការទ្ុ
និងប្រឆ្ ាំងសភរវកមម ររេ់រូ ល
កជា
ិ
មុ ន" សៃើមប ី "កាំចាត្់សចាលទ ាំងប្េុង" នូ វអវីង្ៃលោត្់សៅថា "ពួ កសភរវករ" ង្ៃលប្រឆ្ ាំងនឹងោត្់ រាំផ្ដលញ

"េាំរុកសភរវករ" សហើយេម្ពលរ់ពួកសរ ប្រេិនសរចា
ើ ាំបាច្់ សប្ពាោះថា ប្រេិនសរពួ
ើ កសរប្ត្ូវបានអនុ ញ្ជាត្ឱ្យរេ់
314
សៅ ពួ កសរអាច្ជា “ៃងេូវរាំផ្ដលញេងគម និងប្រសទ្េជាត្”។
សនោះជាការវវៃត
ិ មួយកនុងច្ាំសណាមេកមមភាព
ិ

ង្ៃលបានសកត្សឡ
ើ
ើងជាសប្ច្ន
ើ ង្ៃលប្ត្ូវបានេសងេត្សឃើញសោយអនកេសងេត្ការេ៍ជាសប្ច្ន
ើ ង្ៃលជាង្ទនកមួ យ
ដនការចារ់សទតើមររេ់ សោក ហុ ន ង្េន កនុងការ “ពប្ងីកពប្ងឹងកម្ពល ាំងរៃប្ឋ រគរប្រឆ្ ាំងនឹងរជរោឋភិបាល

310
311

កងវរលែនាតូចពិលែែ កងទ័ពទី 2 PM" កមពជាថ្ងៃ
លនោះ ថ្ងៃទី 29 សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ 1995 បទែម្ងាែន៍ជាមួយ ពិន ដ្ឋាំ ថ្ងៃទី 1 សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ 1997។
៊ុ

"ហ៊ុន សែន គាាំរទអនកច៊ុោះចូលពីនលរាតរម រែរិទធ លៅលពលក្លរមិនច៊ុោះែរមុងគានក្លន់សតរីកធ្ាំ” AFP តាលៅម ថ្ងៃទី 19 សែលមសា ឆ្នាំ1997 "លយាធាកមព៊ុជា

ែនាថារកោអពារកឹតយភាព ប៉ា៊ុសនរក្លរគាំរាមកាំសហងលៅសតម្ងន "Reuters រកុងភនាំលពញ ថ្ងៃទី27 សែលមសា ឆ្នាំ1997 "របលទែកមព៊ុជា៖ រដ្ឋរបហារសបបទន់
(Soft Coup) " លែដ្ឋវទ
ិ ូរ ថ្ងៃទី26 សែលមសា ឆ្នាំ1997។
312

អងគភាពអងគរកសលោក ហ៊ុន សែន "ែាំលែើរបាំលពញកងកម្ងាាំងចាំនួន 1.500 នាក់ លដ្ឋយលែនើែ៊ុាំ 283 នាក់ យកលចញពីរបតិបតរិក្លរែឹករងលយាធាភូមិ

ភាពលែតរកណា
រ ល) "135/97) ថ្ងៃទី 26 សែលមសា ឆ្នាំ 1997។
313

"ហ៊ុន សែន និយាយថា លរគាោះថានក់ឃ្តកមមលៅសតម្ងន" ក្លសែតដ្ឺលែមបូឌា លដ្លី ថ្ងៃទី 27 សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ 1995។

314

វិទយ៊ុភនាំលពញ, ថ្ងៃទី 26 សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ 1995។

94

អង្គការឃ្លមាំ មល
៉ៃ វច្ឆ | មិថុនា ២០១៨
ើ សិទិិធមនុសសយូមមនររត៍

ង្ៃលខ្លួនោត្់រឺជាង្ទនកមួ យដនរោឋភិបាលង្ៃរ កនុងសោលរាំេង” េាំសៅសៅរក “ការរាំផ្ដលញរេរកសប្រឆ្ ាំង
ទ ាំងអេ់មុនសពលការសបាោះសឆ្នត្ខាងមុ ខ្" ង្ៃលសប្ោងសធវើសៅឆ្ន ាំ១៩៩៨។315

ាំ ម្ពងត្់ររេ់សមៃក
សយងតាមកាំេត្់ប្តាអងគការេហប្រជាជាត្ិ កនុងកច្ច
ព
ឹ នា ាំរេរកសប្រជាជនកមុ ជា
ិ ប្រជុ េ

សៅង្ខ្សមសា ឆ្ន ាំ១៩៩៦ សោក រន់ រឹម បានង្លលងោ ាំប្ទ្សោក ហុ ន ង្េន ង្ៃលសេនើឱ្យកងកម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធ
សប្កាមការប្ររ់ប្រងររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជា សប្រើកម្ពល ាំងសៃើមបសោោះប្សាយជសម្ព
ល ោះជាមួ យហុ នេុ
វ
ិន
ី

316
រុ ច្។
សៅង្ខ្ឧេភា រនាារ់ពីសោក ហុ ន ង្េន បានប្បារ់េកមមជនរេរកសប្រជាជនកមពុជា សៅសខ្ត្ត
ិ

កណា
ត លថា សោកបានសប្ត្ៀមខ្លួនរួច្សហើយ សៃម
ជ ការររេ់សោកសៅកនុងសខ្ត្ត សៃម
ើ បសច្ញព
ើ បសប្រ
ី ទ្ីរញ្ជ
ី
ី ើ

“កណា
ត រ់ដៃង្ៃក” ប្រឆ្ ាំងនឹងរេរកសហុ នេុ
វ
ម ួ យង្ៃលៃក
ឹ នា ាំ
ិនរុ ច្
ិ និងរេរកសនសយបាយប្រឆ្ ាំងលីម
ាំង
សោយសោក េម រងសុសនាោះ
នររបាលង្ៃលោ ាំប្ទ្សោក រន់ រីម ក៏បានបាញ់ សៅសលើអាកាេ សៃើមបររ
ី
ី

រេរកសេមរងសុ ី មនឱ្យសធវ
េកមម
ភាព សៅកនុងសខ្ត្តសនោះ។317 របាយការេ៍ររេ់អងគការេហប្រជាជាត្បាន
ិ
ើ
ិ
សច្ញទាយថា រនាារ់មកសោក រន់ រម
ី បានកាលយជាជនដៃសៅររេ់ សោក ហុ ន ង្េន សហើយប្ត្ូវសោក
ហុ ន ង្េន ង្ត្ងតា ាំងទូ វការ
ជា“សរេកជនពិសេេ” ររេ់ោត្់។318
ល

រនាារ់ពីម្ពនការវយប្រគរសោយប្ោរ់ង្រកដៃ សៅពីដលងទ្ី ៣០ ង្ខ្មីនា ឆ្ន ាំ ១៩៩៧ សៅសលើបាត្ុ កមម ៃឹកនា ាំ
សោយសោក េម រងសុ ី ង្ៃលកនុងសនាោះមនុ េសយ៉ៃងសគច្ណាេ់១៦នាក់ប្ត្ូវបានេម្ពលរ់ និងសលើេពី១៥០
នាក់ សទ្ៀត្ប្ត្ូវបានរងររួ េ មស្រនតីការយល័
យសេុ ើរអសងេត្េហព័នអា
ធ សមរក
ិ
ិ (FBI) ង្ៃលបានមកប្រសទ្េ

ាំ ឹ ងអាំពីការសចាទ្ប្រកាន់ថា សោក រន់
កមពុជា សេុ ើរអសងេត្សលើសហត្ុ ការេ៍វយប្រគរសនាោះ ទ្ទ្ួលបានៃេ
រម
ការររ់
ប្ោរ់ង្រកសនោះ តាមរយៈជួ យធានាឲ្យជនសលមើេរួច្ទុ ត្ពីការ
ី ម្ពនជារ់ពាក់ព័នសធ ៅកនុងប្រត្រត្ត
ិ
ិ

ចារ់ខ្ួ ន
ក
ននាក់
សៅសខ្ត្តក
ល ។319 សប្កាយការវយប្រគរសនោះមក ការឃ្ត្់ខ្ួ នេម្ពជ
ល
ិ រេរកសេមរងសុជាសប្ច្
ើ
ី
315

“អាំលពើព៊ុករលួយបាំផ្តាញអនាគតកមពជា”
អូស្រសារលីច៊ុងែបារហ៍ ថ្ងៃទី 25 សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ 1995។
៊ុ

316

"របាយក្លរែ៍របចាាំសែែរម្ងប់សែឧែភាឆ្នាំ 1996"។

317

UNOSGRC របាយក្លរែ៍របចាាំែបារហ៍ លលែ 89 រគបដ្ែដប់រយៈលពលចាប់ពីថ្ងៃទី 27 សែលមសាដ្ល់ថ្ងៃ ទី 5 សែឧែភា ឆ្នាំ 1996" UNOSGRC

"របាយក្លរែ៍របចាាំែបារហ៍ លលែ 95 រគបដ្ែដប់រយៈលពលចាប់ពី ថ្ងៃទី 16 ដ្ល់ 23 សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ 1996”។
318

UNOSGRC "របាយក្លរែ៍របចាាំសែ ែរម្ងប់សែមករា ឆ្នាំ 1997" អតថបទ "ផ្តកយរពឹកចរក "វា៉ា

319

ថ្ងៃទី 14 សែែីហា ឆ្នាំ 1997។

ហនែ៊ុ
វ៊ុ
ិនប៊ុិច “របាយក្លរែ៍ពិលែែ” ថ្ងៃទី8 និង 14 សែឧែភា ឆ្នាំ 1997; លិែិតពី James P. Doran ែម្ងជិកប៊ុគគលិកវិជាាជីវៈ សននកកិចចក្លរអាែ៊ុីបូពា៌

លៅគែៈកម្ងមធ្ិក្លររពឹទធែភាអាលមរិក ែរីពីទាំនាក់ទាំនងបរលទែ លៅក្លន់ Jesse Helms របធានគែកម្ងមធ្ិក្លរ ទាំនាក់ទាំនងបរលទែ រពឹទធែភាែហរដ្ឋ

95

អង្គការឃ្លមាំ មល
៉ៃ វច្ឆ | មិថុនា ២០១៨
ើ សិទិិធមនុសសយូមមនររត៍

ណា
ត លក៏សកើត្ម្ពន។320

សោក រន់ រម
ី រៃប្ឋ រគរឆ្ន ាំ ១៩៩៧ និង ការសបាោះសឆ្នត្ឆ្ន ាំ ១៩៩៨
កនុងរ៉ៃុនាមនដលងមុនរៃឋប្រគរ កងកម្ពល ាំងសសាមោះប្ត្ង់នឹងសោក ហុ ន ង្េន បានៃកអាវុធពីកងអងគរកសការពារ

េសមតច្ប្កុមប្ពោះ នសរត្តម រេឫទ្ធិមួ យច្ាំនួនធាំ សហើយបានរាំរមកងកម្ពល ាំងង្ៃលសៅសេេេល់ ររេ់ប្ពោះអងគ
សោយការចារ់ខ្ួ ន
ល ប្រេិនសរើពួ កសរមិនប្ពមច្ុ ោះចាញ់ ។ ប្កុមររេ់ សោក ជា េុ ីម និង សោក េ សខ្ង ប្ពម

ទ ាំងេម័ន
ព ម
ធ ិត្តររេ់ពួកសរទ ាំងពីរសៅកនុងរេរកសប្រជាជនកមពុជា កនុងសនាោះម្ពនអរគសមរញ្ជ
ជ ការកងសយធ
៉ៃ ន ទងបានប្រឆ្ ាំងនឹងអាំសពើរោះសបារប្រោរ់អាវុធសនោះ។ រ៉ៃុង្នតសោក ហុ ន
ពលសខ្មរភូ មនា
ិ សោក ង្ក រមយ
ឹ

ង្េន ពឹងង្ទអកសលើកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
សពាោះោត្់ រួមម្ពនកងអងគរកសររេ់ោត្់ ប្កុមកង
ា ខ្ង្ៃលម្ពនភកាភាពច្ាំ
ី
321
ទ្័ពង្ៃលោ ាំប្ទ្ោត្់ កងរជអាវុធហត្ែ (GRK) និងរ៉ៃូលិេ សៃម
ើ បអនុ
ី វត្តេកមមភាពសនោះ។

សោក ហុ ន ង្េន បានរញ្ជ
ជ ឱ្យសធវរៃឋ
ើ ប្រគរសៅដលងទ្ី៥-៦ ង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ១៩៩៧ សច្ញពីមូ លោឋនទ្ួល

ប្កសាាំងររេ់ោត្់ កនុងសខ្ត្តកណា
ត ល ប្រឆ្ ាំងរេរកសហុ នេុ
វ
ិនរុ ច្
ិ និងក៏បានត្ប្មង់សោលសៅកាំចាត្់សនោះ

សៅសលើរេរកសេមរងសុង្ៃរ
។ សោក រន់ រម
ឹ សៅង្កបរសោក ហុ ន ង្េន សៃរើ ត្ួ ជាភូ ឈួយង្ទនកេឹក និងជា
ី
សមរញ្ជ
ជ ការង្ទនកយុ ទ្សា
ធ ស្រេត កនុងប្រត្ិរត្តិការប្រឆ្ ាំងនឹងអវីង្ៃលសោក ហុ ន ង្េនបានសថាេលសទេថា ជា
“កម្ពល ាំងអនាធរសត្យយ”
ង្ៃលោត្់សប្រើេប្ម្ពរ់អក
ន ប្រឆ្ ាំងនឹងោត្់ ។322 សោក រន់ រមបានរញ្ជ
ជ សៅអងគ
ិ
ី

ភាពរេរកសប្រជាជនកមពុជា ង្ៃលសសាមោះេម័ប្រនឹងសោក ហុ ន ង្េន ឲ្យសធវការវយប្រគរ
រួមទ ាំងកម្ពល ាំង
ើ
ង្ៃលេែិត្សប្កាមការប្ររ់ប្រងផ្ដាល់ ររេ់សោកទង។323 កនុងច្ាំសណាមអនកទ ាំងសនាោះ ម្ពនកងកម្ពល ាំងពីត្ាំរន់

អាលមរិក ថ្ងៃទី 21 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1999។
320
321
322
323

COHCHR "ក្លរចាប់ែាួនមន្តនរីគែបកសហវ៊ុនែ៊ុិនប៊ុិច សដ្លបានរាយក្លរែ៏ លៅតាមលែតរនានា[ "n.d. ]។
អងគក្លរឃ្ាាំលមើលែិទិធមន៊ុែសយូសមនថ្រ៉ាត៍វចឆ ” របាប់ពួលគថា ែាាំ៊ុចង់ែម្ងាប់ពួកលគ” ទាំព័រ40 ។
កិចចែម្ងាែន៍ជាមួយ ហ៊ុន សែន ថ្ងៃទី 21 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 2007

(Brad Adams) កិចចែម្ងាែជាមួយ មន្តនរីជាន់ែពែ់គែបកសរបជាជន និងកងកម្ងាាំងរបែ់គែបកសហវ៊ុនែ៊ុិនប៊ុិច និងមន្តនរីែ៊ុីវ ិល ថ្ងៃទី 27 សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ

1999 ថ្ងៃទី 23 ក៊ុមាៈ ឆ្នាំ 2000 និង ថ្ងៃទី 15 សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ 2000 ។ COHCHR "ព័ត៌ម្ងនពី ែាំ កននិថា និង លម្ង៉ា ញ ែ៊ុផ្តន "ថ្ងៃទី 19 សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ 1997 (Brad
Adams) បទែម្ងាែន៍ជាមួយមន្តនរីជាន់ែពែ់ របែ់កងលយាធ្ពលលែមរភូមិនា លៅថ្ងៃទី 1 សែមីនា ឆ្នាំ 2001 និង ថ្ងៃទី 15 សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ 2000។
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ប្រត្ិរត្តការេឹករង និងរ៉ៃូលីេសខ្ត្តកណា
ត ល។324 សាររញ្ជ
ជ ររេ់សោក ហុ ន ង្េន បានរញ្ជ
ជ ក់ថា ពួ កសរ
ប្ត្ូវង្ត្ “សបាេេាំអាត្” កម្ពល ាំងអនាធិរសត្យយ និងកាំចាត្់សចាលពួ កវឱ្យសាអត្ទ ាំងអេ់ ។ពាកយថា សបាេ
325
ាំ ួ េឱ្យពាកយថា “ប្រគរជីវត្”។
េាំអាត្ និងកាំចាត្់សចាលរជាពាកយង្ៃលង្ខ្ម
រប្កហមនិយមសប្រជ
ិ
ឺ
ើ ន

រៃឋប្រគរៃ៏សជារជ័យររេ់ សោក ហុ នង្េន ប្ត្ូវបានរនតសោយរលកដនការការ់េម្ពលរ់សប្ៅប្រព័នត្
ធ ុ ោការ
ការរូ ជាេពង្ៃលសរមិនសាគល់ អត្តេញ្ជាេ សៅកនុងសាែនភាពរួ រឱ្យេងស ័យ ការសធវើទរុេកមម និងការឃុ ាំ
326
ឃ្ាំងតាមអាំសពើច្ត្ត
ត ខ្ររេ់ហុ វនេុ ិនរុ ច្។
ិកដនកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ិ ។ ជនរងសប្ោោះភារសប្ច្ន
ើ រជាេម្ពជ
ឺ
ិ

សោក រន់ រម
ត ណា
ត ល។327
ី ទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវប្ររ់ប្រងសលើការតាមោនេកមមជនរេរកសប្រឆ្ ាំងសៅសខ្ត្ក

សាកេពមួ យច្ាំនួន ប្ត្ូវបានសរប្រទ្ោះសឃើញសៅមនឆ្
ង យពីទ្ួលប្កសាាំង។328 សាកេពៃដទ្សទ្ៀត្ ប្ត្ូវបានសរ
ិ
ប្រទ្ោះសឃើញសៅទ្ីតា ាំងសទសងសទ្ៀត្ កនុងសខ្ត្តកណា
ត ល ជាកង្នលងង្ៃលម្ពនការោក់ពប្ងាយកងកម្ពល ាំងង្ៃល
329
សសាមោះេមប្រច្ាំសពាោះសោក រន់ រម។
ី

ភាលមៗរនាារ់ពីរៃឋប្រគរ សោក រន់ រម
កណា
ត ល ក៏ម្ពនត្ួ នាទ្ីប្ររ់ ប្រង
ី សៅខ្េៈជាអភបាលរងសខ្ត្ត
ិ

រញ្ជ
ជ សលើកងសយធពលសខ្មរភូ មិនាង្លមសទ្ៀត្។330 សៅង្ខ្េីគ សោក ហុ ន ង្េន បានទតល់ឱ្យោត្់នូវឋានៈលមី
សទ្ៀត្ រឺឋានៈជារៃឋមស្រនតីរោឋភិបាល។331 ោត្់ក៏ បានទតល់ឲ្យទងង្ៃរនូ វត្ាំង្េងមួ យសទ្ៀត្រឺ “ជាទ្ីប្រឹកាកិច្ច

324

(Brad Adams) បទែម្ងាែជាមួយមន្តនរីអងគក្លរែហរបជាជាតិ និងមន្តនរីគែបកសរបជាជនជាលរចើន ឆ្នាំ 1997, 1998, 1999, 2000, 2001; (Brad

Adams) បទែម្ងាែជាមួយមន្តនរីប៉ាូលីែលែតរ ថ្ងៃទី 21 សែធ្នូ ឆ្នាំ 2002 ។
325

បទែម្ងាែន៍ជាមួយមន្តនរីជាន់ែពែ់គែបកសរបជាជនកមពជា
៊ុ ថ្ងៃទី 18 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 2004 បទែម្ងាែន៍ជាមួយ ហ៊ុន សែន ថ្ងៃទី 21 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 2007

ែូមលមើល ECCC ក្លរិយាល័យែហលៅរកមលែ៊ុើបអលងកត “ដ្ីក្លបិទ” (D427 English) ទាំព័រ 48, 51, 58, 188, 202-5, 233-4 និង 266 ។
326
327
328
329

អងគក្លរឃ្ាាំលមើលែិទិធមន៊ុែស "របាប់ពួកលគថា ែាាំច
៊ុ ង់ែម្ងាប់ពួកលគ” ទាំព័រ 40។
បទែម្ងាែន៍ជាមួយ ពិន ដ្ឋាំ រាជធានីភនាំលពញ ថ្ងៃទី 8 សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ 1997។

COHCHR "សាកែពទាហានអសែរតទឹក លៅទលនាបាសាក់ ពី 3 លៅ 5 នាក់ - កន៊ុងស្ែុកសាអង លែតរកណា
រ ល” ថ្ងៃទី 29 សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ 1997។

COHCHR "ព័ត៌ម្ងនពីលោកឧតរមលែនីយ៍ឯក អាំ ពិែិដ្ឋ លមបញ្ញ
ា ក្លររង ថ្នអងគភាព អនររាគមន៍អគគលែនាធ្ិក្លរ និងរបពនធរបែ់គាត់ "ថ្ងៃទី 20 សែ

កកកដ្ឋ ឆ្នាំ 1997; COHCHR "ព័ត៌ម្ងនពីរបពនធរបែ់ លោក លែរី ក៊ុែល ថ្ងៃទី 22 សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ 1997" ថ្ងៃទី 22 សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ 1997; COHCHR "ក្លរលចាទ
របក្លន់ពីឧរកិដ្ឋកមម លរៅរបព័នធចាប់ "ថ្ងៃទី 31 សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ 1997 COHCHR "លទធភាពថ្នក្លរ កាំែត់អតរែញ្ញាែ ថ្ន មន៊ុែសបីនាក់សដ្លរតូវបានលធ្វើ
ឃ្ត តាមបលណា
រ យនាវជាតិ
6A" ថ្ងៃទី 7 សែែីហា ឆ្នាំ 1997; COHCHR "ព័ត៌ម្ងនពី របភពហនែ៊ុ
វ៊ុ
ិនប៊ុិច "ថ្ងៃទី 8 សែែីហា ឆ្នាំ 1997; COHCHR "ែលងខប
ូ
ឃ្តកមមទាាំងបី លៅលលើនាូវជាតិលលែ 6A ឆាងក្លត់សាពនលរជាយច្វរ "ថ្ងៃទី 10 សែែីហា ឆ្នាំ 1997។
330
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ចរកវា៉ា ល ថ្ងៃទី 14 សែែីហា ឆ្នាំ 1997។
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ការទ្ូសៅ” ររេ់សោក ហុ ន ង្េន។332 សោក រន់ រីម បាន្ក់ឱ្កាេសប្រើប្បាេ់ ទ ាំងឋានានុប្កមង្ទនក

នសយបាយ និងសយធាររេ់ោត្់ង្ៃលកាន់ង្ត្ខ្ពេ់សនោះ រកលុ យពីការការ់សឈើទ ាំងប្េរច្ារ់ និងខ្ុេច្ារ់
ាំ ង់ចាម
សោយសប្រប្បាេ់
កងកម្ពល ាំងសយធាសយធភូមភារ
២ និង៤ កនុងការេហការជាមួ យអភបាលសខ្ត្ត
កព
ើ
ិ
ិ

សោក ហុ ន សេង ង្ៃលជារងប្រុេររេ់ សោក ហុ ន ង្េន និងសាច្់ញាត្ិសោក ហុ ន ង្េន ៃដទ្សទ្ៀត្។333
ទ ាំងសនោះ បានជួ យឱ្យសោក រន់ រម
យុទ្នា
ធ ការសឃ្េនាររេ់រេ
ិ
ី រសងេើនកម្ពល ាំង និងច្ាំនួនលវកាេប្ម្ពរ់

រកសប្រជាជនកមពុជា េប្ម្ពរ់ការសបាោះសឆ្នត្ជាត្សៅដលង
ទ្ី២៦ ង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ១៩៩៨ ង្ៃលបានសធវឱ្យរេរកស
ិ
ើ
ប្រជាជនកមពុជា អាច្ប្រង្ជងឈនោះ សមៃក
វ
ឹ នា ាំរេរកសហុ នេុ
ិនរុ ច្
ិ និងរេរកសេមរងសុ ី ង្ៃលសទ្ើរនឹង
រសងេើត្។ សទោះរីកាន់ត្ង្ាំ េងជាមស្រនតីសយធាជាន់ខ្េ
ព ់ ម្ពនក់ក៏សោយ ក៏សោក រន់ រីមបានសធវើយុ ទ្នា
ធ ការ

សឃ្េនាយ៉ៃងេវិត្សាវញេប្ម្ពរ់រេរកសប្រជាជនកមពុជា កនុងសខ្ត្តកណា
ត ល។334 កនុងយុ ទ្ធនាសឃ្េនា

សបាោះសឆ្នត្ម្ពនហវូងមនុ េសជាសប្ច្នច្ូ
លរួមោ ាំប្ទ្រេរកសហ៊ុ ន
វ េុ ិនរុ ច្
ើ
ិ និងរេរកសេមរងសុ ី សធវឱ្យប្រជា
ើ

ជនមួ យច្ាំនួនកនុងរេរកសប្រជាជនកមពុជាម្ពនការភាាក់សទអល
ើ និងប្ពួយបារមាសោយសារង្ត្ការសកនសឡ
ើ
ើងនូ វ

ច្ាំនួនអនកប្រឆ្ ាំងនឹងរេរកសប្រជាជនកមពុជា សហើយរេរកសមួ យសនោះក៏បានចារ់សទតើមសរៀរច្ាំ "សេណារយ៉ៃ
ី ូ
ាំ ុ ត្"។335 សៅពាក់កណា
េប្ម្ពរ់ករេីៃ៏អាប្កក់រទ
ត លង្ខ្កកេោ ច្លនាកងទ្័ពច្ាំេុោះរេរកសប្រជាជន

កមពុជា ក៏បានចារ់សទតើម។ សនាោះរឺជាការ្លុោះរញ្ជ
ព
ច ាំងដនការច្ល័ ត្ទ្័ពររេ់សោក រន់ រមដនេម្ពេភាពទ្័
ី

ច្ាំេុោះសោក ហុ ន ង្េន សៅកនុងកងសយធពលសខ្មរភូ មនា
ិ កងពលត្ូ ច្សលខ្៧០ និងសលខ្៩១១ សយធភូ មិ
ភារពិសេេ (រួមទ ាំងសខ្ត្ក
២ សោយសធវើសត្េតសាកលបងនួ វភាពសប្ត្ៀមខ្លួនរួច្
ត ណា
ត ល) និងសយធភូ មនភារ
ិ
ជាសប្េច្ កនុងករេីង្ៃលសោក ហុ ន ង្េន ជួ ររញ្ជ
ា នសយបាយ ។336 សៅមុ នដលងសបាោះសឆ្នត្ សោក ហុ ន
ាំងត្រត្សច្ញពីសខ្ត្តកណា
ង្េន បានរញ្ជ
ជ ឱ្យម្ពនការសរៀរច្ាំសៃើមបប្រឆ្
ត ល និងពីកង្នលងៃដទ្សទសងសទ្ៀត្
ី
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វិហារក្លតូលិកអាែ៊ុី ឯកសារលលែ 1/2000-16/01/2000: លោក Francois Ponchaud, "កមព៊ុជា :ចាំែ៊ុចមួយលលើសាថនភាពនលយាបាយ និងែងគម ចាប់

ពីថ្ងៃទី 1 សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ 1999 ដ្ល់ថ្ងៃទី 31 សែធ្នូ ឆ្នាំ 1999" សែមករា ឆ្នាំ 2001 ។
333
334
335
336

Global Witness, លៅដ្ល់ទីកសនាង ...អនាគតរបែ់របលទែកមព៊ុជាលៅលលើក្លរផ្តាែ់បរូរ សែមិនា ទីរកុង

៊ុងដ្៍ ឆ្នាំ1998។

COHCHR "របព័នធនសពវនោយ និងក្លរលបាោះលឆ្នត៖ ែថិតិសដ្លបានលធ្វើបចចបបនន
ភាព ថ្ងៃទី 23 សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ 1998។"
៊ុ

"ប៊ុរែខាាាំងកមព៊ុជា សដ្លម្ងនអារមមែ៍ថា កាំលៅថ្នគែបកសរបឆ្ាំង ឈ្នោះក្លរគាាំរទ " Reuters ភនាំលពញ ថ្ងៃទី 12 សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ 1998។

គែបកសែមរងស៊ុី "បែឹរ ងឧទធរែ៍លដ្ើមបីលអាយម្ងនដ្ាំលែើរក្លរលបាោះលឆ្នតសដ្លគាមនលយាធា” ភនាំលពញ ថ្ងៃទី 16 សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ 1998 បទែម្ងាែន៍

ជាមួយមន្តនរីជាន់ែពែ់គែបកសរបជាជនកមពជា
៊ុ ថ្ងៃទី 18 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 2004។
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ប្រេិនសរើរេរកសប្រឆ្ ាំងឈោះ
ន ការសបាោះសឆ្នត្។337
៍ សនោះ រេៈកម្ពមធការជាត្
សៅកនុងប្ពឹត្តការេ
សរៀរច្ាំ
ការសបាោះសឆ្នត្ ង្ៃលប្ររ់ប្រងសោយរេរកសប្រជាជន
ិ
ិ
ិ
កមពុជា បានប្រកាេថា រេរកសប្រជាជនឈនោះ ៤១ ភាររយដនការសបាោះសឆ្នត្ សេមើនឹង៦៤អាេនៈកនុង

ច្ាំសណាមអាេនៈច្ាំនួន ១២២ សៅកនុងេភាជាត្ិ។ រេរកសប្រជាជនកមពុជា ចាញ់ យ៉ៃងធងន់ធរង សៅមេឌល
សខ្ត្តកណា
ត ល ្លុោះរញ្ជ
ច ាំងពីការបាត្់រង់ប្រជាប្រិយភាពររេ់សោក រន់ រីម និងសោក ហុ ន ង្េន សៅទ្ី

ាំ េ់ទ ាំងប្េុង ទក់ទ្ងនឹងការររ់េនលឹកសឆ្នត្
សនាោះ។ រេរកសហវ៊ុ នេុ ិនរុ ច្
ិ និងរេរកសេមរងសុ ី បានជទ
និងការអនុ វត្តរូរមនតង្រងង្ច្កអាេនៈ សោយសចាទ្ប្រកាន់ថា ម្ពនការង្កលងរនលាំ និងការរកប្សាយមនប្ត្
ម
ិ
ឹ
ប្ត្ូវតាមរូរមនត។338 ជាការស្លយត្រ
អាជាាធរមូ លោឋនររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជា បានសធវយុ
ធ ការ
ើ
ើ ទ្នា

រ ាំខាន និង រាំរមកាំង្ហង ប្រឆ្ ាំងនឹងេកមមជនរេរកសហវ៊ុ នេុ ិនរុ ិច្ និងេកមមជនរេរកសេមរងសុ ី ញា
ុ ាំង
ឱ្យមនុ េសររ់រយនាក់ភ័យខាលច្រត្់សៅប្ជកសកានសៅការយល័
យរកសសៅតាមរណា
ត សខ្ត្ត និងទ្ីប្កុង។339 សៅ
ិ
សខ្ត្តកណា
ការរស្រងា
ភ័យសនោះ ប្ត្ូវបានសរៀរច្ាំសឡើង សោយ សោក រន់ រម
ត ល ប្រត្រត្ា
េ ររាំភត្រាំ
ិ
ិ
ិ
ី សោយម្ពន
ការសប្ជាមង្ប្ជងពីកងកម្ពល ាំងរ៉ៃូលិេ និងកងរជអាវុធហត្ែ។340

សៅដលងទ្ី១៨-១៩ ង្ខ្េីគ ឆ្ន ាំ១៩៩៨ រេរកសហុ នេុ
វ
ិនរុ ច្
ិ និងរេរកសេមរងសុ ី បានសេនើេុ ាំអាជាាធររជ
ធានីភនសាំ ពញ “សធវើបាត្ុ កមមសោយេនតិវធ
ម ធិ
ិ ី និងអហិងា” សៅដលងទ្ី២៣ ង្ខ្េីគ សៃើមបទមទរឱ្យរេៈកម្ព
ី
ការជាត្សរៀរច្ាំ
ការសបាោះសឆ្នត្ (រជរ) សោោះប្សាយរេឹ ត ងអាំពីការសបាោះសឆ្នត្។341 ជាការស្លើយត្រ “ រេៈ
ិ

រញ្ជ
ជ ការ” រជធានីភនសាំ ពញររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជា រួមទ ាំងេង
ន ការនររបាលរជធានីភនសាំ ពញ សោក
ាំ សទ្ៀងទត្់ សៃើមបសរៀរច្ាំ
ាំ ន សោយ
សនត្ សាសវឿន បានសទតើមប្រជុ ជា
ង្ទនការ រសរៀរការពារ និងរស្រងាេរការជួ រជុ ោ
ី
សធវតាមរញ្ជ
ជ ផ្ដាល់ ររេ់ សោក ហុ ន ង្េន សោក រន់ រម
ើ
ី សមនររបាលជាត្ិ សោក ហុ ក ឡងឌី និងសម

337

COHCHR, "អន៊ុែសរែៈ " ថ្ងៃទី 16 សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ 1998។

338

អងគក្លរវិបតិរអនររជាតិ "ក្លរលបាោះលឆ្នតលៅរបលទែកមព៊ុជា" ថ្ងៃទី 10 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998។

339

អងគក្លរឃ្ាាំលមើលែិទិធមន៊ុែស យូសមនថ្រ៉ាត៍វចឆ "របលទែកមពជា៖
ែកមមជនគែបកសរបឆ្ាំងក្លាយជាលគាលលៅែងែឹកលរក្លយក្លរលបាោះលឆ្នត " ថ្ងៃទី 10
៊ុ

សែែីហា ឆ្នាំ 1998។
340

អងគក្លរែ៊ុមសន្តហវល (COMFREL) និងនិកហវិក (NICFEC)៖បញ្ាីលឈ្លមោះរដ្ឋែភាអាែតរិទី 3 ឆ្នាំ 2003-2008 (ភនាំលពញ :សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 2005) ទាំព័រ 93។

341

គែបកសែមរងស៊ុី "ជូនចាំលពាោះអភិបាលរាជធានីភនាំលពញ" ថ្ងៃទី 18 សែែីហា ឆ្នាំ 1998។ គែបកសហនែ៊ុ
វ៊ុ
ិនប៊ុិក និងគែបកសែមរងស៊ុី "ជូនចាំលពាោះ

អភិបាលរាជធានីភនាំលពញ "ថ្ងៃទី 19 សែែីហា ឆ្នាំ 1998។
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រញ្ជ
កងកម្ពល ាំងេនិ ត
ជ ការរងកងរជអាវុធហត្ែជាត្ិសោក សៅ េុ ខា។342 សទោះជាម្ពនការខ្ិត្ខ្ាំប្រងង្ប្រងររេ់
ឹ

េុ ខ្សខ្ត្ត ជាពិសេេពីនររបាលសខ្ត្តកណា
ត ល និងប្កុមកងអាវុធហត្ែ សៃម
ន ោ ាំប្ទ្រេរកសហុ ន
វ
ើ បទ្រ់
ី សាេត្់អក
េុ ិនរុ ច្
េស ១០,០០០ (មួ យ
វ
ិ និងអនកោ ាំប្ទ្រេរកសេមរងសុ ី មិនឱ្យច្ូ លមកកនុងរជធានីភនសាំ ពញកតី ក៏ហូ ងមនុ

មុ ន)នាក់
មកពីទ្ីប្កុង និងទ្ីជនរទ្ បានមកច្ូ លរួមបាត្ុ កមមសៅដលងទ្ី២៣ ង្ខ្េីគ សៅកនុងទ្ីប្កុងភនសាំ ពញ។343
ឺ
សៅដលងទ្ី២៤ ង្ខ្េីគ អនកោ ាំប្ទ្រេរកសប្រឆ្ ាំង បានចារ់សទតើមអងគុយសៅេួ នច្ារវត្តរទ្ុមវត្តីទ្ល់ មុខ្អាោរ
344
េភាជាត្ិ (ង្កបរប្ពោះររមរជវ ាំង)ង្ៃលប្ត្ូវបានសរេនមត្់ោក់ថា "ទ្ីោនប្រជាធរសត្យយ"។
សៅដលងទ្ី២៦
ិ

ង្ខ្េីគ ប្រព័នទ
ធ សពវទាយោ ាំប្ទ្រេរកសប្រជាជនកមុ ជា
ព បានរយការេ៍ថា អនកោ ាំប្ទ្៤០,០០០ (រួ នមុ ន)
ឺ

ាំងនឹងបាត្ុ កមម សហើយរេរកសប្រជា
នាក់ររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជា បានសប្ត្ៀមខ្លួនជាសប្េច្ សៃើមបប្រឆ្
ី
៉ៃ សនាោះ។345
ជនកមពុជាសៅសខ្ត្តកណា
ត ល បានេនាថា នឹងសរៀរច្ាំកងកម្ពល ាំងឱ្យបានទ្ាំហាំរុ ន

សោយមិនសអើសពើច្ាំសពាោះរញ្ជ
ា សនោះ និងការរាំរមកាំង្ហងសទសងៗសទ្ៀត្ បាត្ុ ករអនកោ ាំប្ទ្រេរកសប្រឆ្ ាំង បាន

ចារ់សទាើមង្ហរកបួនជារនតរនាារ់ សហើយបាត្ុ កមមប្ទ្ង់ប្ទយធាំសៅរជធានីភនសាំ ពញកាន់ង្ត្រកសាយភាយ
ខ្េៈ
ី
ាំ ន់ង្ត្សប្ច្នសឡ
ង្ៃលម្ពនការប្រមូ លទាុកា
អាំពាវនាវឱ្យសោក ហុ ន ង្េន ច្ុ ោះសច្ញ
ើ
ើងសៅទ្ីោនប្រជាធរសត្យយ
ិ
ពីត្ាំង្េង។346 សៅដលងទ្ី៧ ង្ខ្កញ្ជា ឆ្ន ាំ១៩៩៨ ប្ោរ់ង្រកដៃរប្ោរ់
ប្ត្ូវបានសរប្រង្វងច្ូ លសៅកនុងររសវេ
ី
ិ

សរហោឋនង្ៃលោមនមនុ េសរេ់សៅររេ់សោក ហុ ន ង្េន សៅកណា
ត លរជធានីភនសាំ ពញ។ អងគការេហប្រជា

ជាត្ិ បានេននិោឋនថា ការវយប្រគរសនោះទ្ាំនងជាប្ត្ូវបានសរៀរច្ាំសឡើងសោយសោក ហុ ក ឡងឌី សៃើមបរសងេ
ើត្
ី
សលេរស្រងាេរេកមមភាពត្វ៉ៃ ររេ់រេរកសប្រឆ្ ាំង។347 ភាលមៗសប្កាយសហត្ុ ការេ៍រាំទុ ោះប្ោរ់
ង្រក សោក
ា

342
343

បទែម្ងាែន៍ជាមួយ មន្តនរីជាន់ែពែ់គែបកសរបជាជនកមព៊ុជា ថ្ងៃទី 18 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 2004។

COHCHR "របាយក្លរែ៏តាមដ្ឋន តាមទូរែ័ពា ពីលែតរកណា
រ ល "ថ្ងៃទី23 សែែីហា ឆ្នាំ 1998។ "មន៊ុែសរាប់ពាន់នាក់ របឆ្ាំងនឹងក្លរហាមឃ្ត់ និង

ក្លរចូលរួមក្លរតវា៉ា លៅកមពជា
៊ុ "Reuters ថ្ងៃទី 23 សែែីហា ឆ្នាំ 1998។
344

គែបកសែមរងស៊ុី "មន៊ុែសរាប់ពាន់នាក់ បានចាប់លនរើមចូលឧទាន"ថ្ងៃទី 24 សែែីហា ឆ្នាំ 1998 "ក្លររបឆ្ាំងលៅកមព៊ុជា កន៊ុងក្លរតវា៉ា របឆ្ាំងនឹងក្លរលបាោះ

លឆ្នត "Reuters ភនាំលពញ ថ្ងៃទី 24 សែែីហា ឆ្នាំ 1998" ក្លរតវា៉ា ចាំលពាោះក្លរលបាោះលឆ្នតលៅកមព៊ុជា លៅសតបនរលកើតល

ើង លៅលរៅរដ្ឋែភា"។ AFP ភនាំលពញ ថ្ងៃទី

24 សែែីហា ឆ្នាំ 1998។
345

"គែបកសរបឆ្ាំងកមពជា
៊ុ លៅរបក្លន់ជាំហររឹងម្ងាំែែៈរបឈ្មនឹងសាថនក្លរគួរលអាយភ័យខាាច "Reuters ភនាំលពញ ថ្ងៃទី 26 សែែីហា ឆ្នាំ 1998 ក្លរ

របាស្ែ័យទាក់ទងផ្តាល់ែនពី
ាួ
Demelza Stubbings ថ្នអងគក្លរលលើកសលងលទាែអនររជាតិ ថ្ងៃទី 26 សែែីហា ឆ្នាំ 1998។
346

"ប៊ុរែខាាាំងកមព៊ុជា អាំពាវនាវឱ្យម្ងនក្លរ រួបរួមលដ្ឋោះស្សាយវិបតរិរាាំថ្រ៉ា "AFP លែៀមរាប ថ្ងៃទី 3 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998 "ក្លររបុងរបយ័តនរបែ់ែលមរចែីហន៊ុ

លលើក្លរចាប់អារមមែ៍អាំពីក្លរលបាោះលឆ្នត" Reuters ភនាំលពញ ថ្ងៃទី 4 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998។ "ក្លររបឆ្ាំងកន៊ុងសែមីនា លៅកមព៊ុជា និយាយអាំពីកូនលសារសាាប់ "
Reuters ភនាំលពញ ថ្ងៃទី 6 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998។ "គែបកសរបឆ្ាំងកមព៊ុជា អាំពាវនាវឱ្យ ហ៊ុន សែន ច៊ុោះលចញពីតាំសែង "កយូដ្ូ ភនាំលពញ ថ្ងៃទី 6 សែកញ្ញា ឆ្នាំ
1998។ "ពលរដ្ឋកមព៊ុជា 15 000 នាក់ របឆ្ាំងនឹង ហ៊ុន សែន ក្លលពីសែមីនា" អូស្រសារលី ថ្ងៃទី 7 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998។
347

COHCHR "ក្លរវាយរបហារលដ្ឋយរគាប់សបកថ្ដ្ លៅលលើលាំលៅដ្ឋឋនរបែ់ លោក ហ៊ុន សែន ថ្ងៃទី 7 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998" ថ្ងៃទី 3 សែធ្នូ ឆ្នាំ 1998។
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ហុ ន ង្េន បានប្រកាេថា ប្ពឹត្តិការេ៍សនោះរឺជាត្ឹកតាងរញ្ជ
ជ ក់ថា រេរកសហុ នេុ
វ
ិនរុ ិច្ និងរេរកស

េមរងសុ ី ពិត្ជាបានរ៉ៃុនរ៉ៃង “សធវើរៃិវត្តន៍ ៃូ ច្ជារៃឋប្រគរ ពិត្ប្បាកៃ”។348 ោត្់បានប្រកាេថា ពួ កបាត្ុ ករ

ប្ត្ូវង្ត្ចាកសច្ញពីទ្ីោនប្រជាធរសត្យយ
សហើយបាត្ុ កមមសទសងសទ្ៀត្ ប្ត្ូវង្ត្រញ្ច រ់សៅពាក់កណា
ត លអប្ធាប្ត្
ិ

សហើយថា "ៃល់ សពលសវោ សៃម
ខ្ួ នសមសខា
ល
ល ងអនកសរៀរច្ាំបាត្ុ កមមទ ាំងអេ់សនោះសហើយ "។349 រនាារ់មក កង
ើ បចារ់
ី
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រនាារ់ សទោះរីម្ពនប្រត្រត្ត
ការព
ិ
ិ
ី កម្ពល ាំងច្ប្មុោះលមី និងហិងាក៏សោយ។

់
សរសទោះជាសមៃ
ក
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“លោក ហ៊ុន សែន ថ្នរបលទែកមព៊ុជា បលនាាែគែបកសរបឆ្ាំង ចាំលពាោះរគាប់សបកថ្ដ្" Reuters, លែៀមរាប ថ្ងៃទី 7 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998។

"ឩសានវាទថ្នបញ្ញ
ហ ដ្ាំបូងលៅកមព៊ុជា ែរម្ងប់បាត៊ុករសដ្លរតូវសបកសែាក "AFP ភនាំលពញ ថ្ងៃទី 7 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998។ "អនកតវា៉ា លៅកមពជា
៊ុ រតូវបានែម្ងាប់

លៅលពលប៉ាូលីែបាំសបកបាត៊ុកមម "AFP ភនាំលពញថ្ងៃទី 7 កញ្ញា ឆ្នាំ 1998។ "នាោះរបែ់លមដ្ឹកនាាំកមព៊ុជារតូវវាយរបហារ "AFP ភនាំលពញថ្ងៃទី 7 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998។
350

"ែមរងស៊ុី ថ្នកមព៊ុជា ម្ងនលែរីភាព។ អនករបឆ្ាំនឹង ហ៊ុន សែន" ភនាំលពញ ថ្ងៃទី 8 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998។ នគរបាល"បន្ត្កបក៊ុបបកមម លៅលបាែែាំអាតអនក

តវា៉ា របឆ្ាំងកមព៊ុជា "AFP ភនាំលពញ ថ្ងៃទី 8 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998 "នគរបាលបន្ត្កបក៊ុបបកមមកមព៊ុជា បាំសបកហវូងអនករបឆ្ាំង ហ៊ុន សែន "AFP ភនាំលពញ ថ្ងៃទី 8 សែ
កញ្ញា ឆ្នាំ 1998 ។ "នគរបាលបន្ត្កបក៊ុបបកមម បាំសបកបាត៊ុកមម លៅកមព៊ុជា "AP ភនាំលពញ ថ្ងៃទី 8 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998 ។ "ប៉ាូលិែបាំសបកបាត៊ុកកមម "លៅកមព៊ុជា
AP ភនាំលពញ ថ្ងៃទី 8 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998 ។ អងគក្លរឃ្ាាំលមើលែិទិធមន៊ុែស “អងគក្លរឃ្ាាំលមើលែិទិធមន៊ុែស លថាកលលទាែ អាំលពើហិងោ និងក្លរបន្ត្កបរបែ់

នគរបាល របឆ្ាំងនឹងបាត៊ុករ លៅកមព៊ុជា ថ្ងៃទី 9 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998។ នគរបាល" និងរកុមមន៊ុែសប៉ាោះទងគិចគាន លៅថ្ងៃទីបី លៅកមព៊ុជា "New York Times, ថ្ងៃ
ទី9 សែកញ្ញា ឆ្នាំ1998។ "រពោះែងឃរតូវបានលគបាញ់ែម្ងាប់ ែែៈសដ្លប៉ាូលិែប៉ាោះទងគិច ជាមួយរកុមអនកតវា៉ា លៅរាជធានីថ្នរបលទែកមព៊ុជា "AFP ភនាំលពញ
ថ្ងៃទី 9 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998។ "ហវូងបាត៊ុកមមរបមូលនរ៊ុាំល

ើងវិញ ដ្៊ុតបលញ្ឆោះលៅកសនាងសដ្លរពោះែងឃរតូវបានបាញ់" AP ភនាំលពញ ថ្ងៃទី 9 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998។

"បាត់ែាួនរពោះែងឃ របសហលជាសាាប់” VOA ថ្ងៃទី 9 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998។ "ឱ្ក្លែរម្ងប់កមព៊ុជាអាប់អួរ ប៉ា៊ុសនរលៅសតម្ងនករីែងឃឹម "Reuters ភនាំលពញ ថ្ងៃទី 9
សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998 "រពោះែងឃសាាប់ កន៊ុងក្លរប៉ាោះទងគិច លៅកមព៊ុជា "BBC ភនាំលពញ ថ្ងៃទី 9 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998 "រពោះែងឃសែមរ រតូវបានវាយដ្ាំ ភ័យខាាច ឈ្ប់
បនរ "Reuters ភនាំលពញ ថ្ងៃទី 15 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998 "កងលយាធាកមព៊ុជា បានលបើកនាូវល

ើងវិញ លរក្លយពីក្លរតវា៉ា "ក្លរនោយរបែ់អូស្រសារលី ភនាំលពញ ថ្ងៃទី 9 សែ

កញ្ញា ឆ្នាំ 1998។ "ម្ងនក់បានរតូវរបួែ លៅលពលប៉ាូលីែកមព៊ុជាលបើកក្លរបាញ់របហារ លៅលលើអនកតវា៉ា សដ្លរឹងទទឹង "AFP ភនាំលពញ ថ្ងៃទី 10 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998

។ របជាជនកមព៊ុជា" ប៉ាោះទងគិចជាមួយប៉ាូលីែ ែរម្ងប់ថ្ងៃទីបួន កនងក្លររបឆ្ាំ
ងនឹង ក្លរហាម ឃ្ត់ក្លររបមូលនរាំ៊ុគាន "AFP ភនាំលពញ ថ្ងៃទី 10 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998
៊ុ
។ "ក្លរប៉ាោះទងគិចគាន បានសបកសែាកលៅជិតវាាំង "Reuters ភនាំលពញ ថ្ងៃទី 10 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998។ "នគរបាល កាំចាត់ពួកអនកតវា៉ា កមពជា
៊ុ "AP ភនាំលពញ ថ្ងៃទី 10 សែ
កញ្ញា ឆ្នាំ 1998។ "មន៊ុែសរាប់ពាន់នាក់ លៅតាមដ្ងនាវូ កនងរាជធានី
ភនាំលពញ សស្ែកអបអរចាំលពាោះែនរិភាព "ញូវយ៉ាកសងមែ៍ ថ្ងៃទី 11 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998។
៊ុ

"ក្លររបឆ្ាំងនឹងរដ្ឋឋភិបាលយា៉ា ងធ្ាំ ក្លលពីសែមីនា រតូវបានបាំសបក លៅកមព៊ុជា "Reuters ភនាំលពញ ថ្ងៃទី 10 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998។ "ក្លរតវា៉ា របែ់របជាជនកមពជា
៊ុ
បានលធ្វើឱ្យម្ងនមន៊ុែសរាប់ពាន់នាក់ លៅតាមដ្ងនាវនានាថ្នរាជធានី
"AFP ភនាំលពញ ថ្ងៃទី 10 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998។
ូ
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អង្គការឃ្លមាំ មល
៉ៃ វច្ឆ | មិថុនា ២០១៨
ើ សិទិិធមនុសសយូមមនររត៍

សៅសលើប្កុមអនកត្វ៉ៃ ប្រឆ្ ាំង និងអនកសៅជិត្កង្នលងសកត្សហត្ុ
ខ្លោះសាលរ់ និងររួ េ សហើយរ៉ៃូលិេ និងកងអាវុធ
ើ
ហត្ែ បានចារ់មនុ េសររ់េិរនាក់ សហើយរងាខ ាំងមួយច្ាំនួនមនឱ្យអន
កណាច្ូ លជួ រ។351 បាត្ុ កមមបានរនត
ិ

សោយម្ពនការប្រយុ ទ្ោ
ធ ន តាមទលូវ ពីមុ ខ្ ពីសប្កាយ រហូ ត្ៃល់ ដលងទ្ី១៥ ង្ខ្កញ្ជា សៅសពលកងកម្ពល ាំងសោក ហុ ន
ាំងប្េុងសៅសលើៃងទលូវទ ាំងអេ់។352ៃល់ សពលសនោះ យ៉ៃងសគច្ណាេ់ម្ពន
ង្េន បានប្ររ់ប្រងសឡើងវញទ
ិ

មនុ េស ២១ នាក់ប្ត្ូវបានេម្ពលរ់ កនុងសនាោះម្ពនពីរនាក់ប្រងច្ីវរជាប្ពោះេងឃ និង៦០នាក់សទសងសទ្ៀត្យ៉ៃងត្ិច្
353
ររួ េធងនង្់ ៃលប្ត្ូវការពាបាលសៅមនាីរសពទ្យ សហើយកនុងសនាោះ១៦ នាក់រងររួ េសោយប្ោរ់កា ាំសភង
ើល ។

ាំ
សោក រន់ រម
ី ឆ្ន១៩៩៩-២០១២

351

"រកុមប៉ាូលីែរបែ់ហ៊ុក

ងឌ្ី លធ្វើែកមមភាព បនាាប់ពីលទៀ បាញ់ បដ្ិលែធ្ "ភនាំលពញប៉ា៊ុែដិ៍ ពីថ្ងៃទី12-17 សែកញ្ញា ឆ្នាំ1998។ បទែម្ងាែន៍ជាមួយមន្តនរី

គែបកសរបជាជនជាន់ែពែ់ ថ្ងៃទី18 សែកញ្ញា ឆ្នាំ2004។ "បាត៊ុកមមបានរីករាលដ្ឋលលពញរាជធានីភនាំលពញ "ភនាំលពញប៉ា៊ុែដិ៍ ថ្ងៃទី12 សែកញ្ញា ឆ្នាំ1998។ លែច
ករីសងាងក្លរែ៍របែ់ ជា ែ៊ុីម របធានរដ្ឋែភា "ថ្ងៃទី 13 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998។ បទែម្ងាែន៍ជាមួយមន្តនរីគែបកសរបជាជនជាន់ែពែ់ ថ្ងៃទី 18 សែកញ្ញា ឆ្នាំ
2004។ "មន៊ុែសម្ងនក់បានសាាប់ លៅលពលសដ្លហវងបាត៊ុ
ករ កាំព៊ុងលដ្ើរកបួន" Reuters ភនាំលពញ ថ្ងៃទី 11 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998។ "នគរបាលបានបញ្ញ
ា ឱ្យឆមក់ និង
ូ
លបាែែម្ងអតសាកែព "វីអូលអ ភនាំលពញ ថ្ងៃទី 11 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998។ "អនកតវា៉ា ម្ងនក់លទៀតរតូវបានលគែម្ងាប់ កងបាត៊ុ
ន៊ុ
កមម លៅកមពជា
៊ុ "Kyodo ភនាំលពញ ថ្ងៃទី

11 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998។ "ម្ងនក់រតូវបានែម្ងាប់ និងរងរបួែជាលរចើននាក់ លៅលពលអនកគាាំរទគែបកសប៉ាោះទងគិចគាន លៅកមព៊ុជា "AP ភនាំលពញ 11 កញ្ញា 1998។
"រកុមអនកតវា៉ា កមព៊ុជា បានរបយ៊ុទធគាន លៅលពលសដ្លរពោះមហាកសរត អាំពាវនាវ លដ្ើមបីែនរិភាព "AFP ភនាំលពញ ថ្ងៃទី 12 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998។ "ក្លរតវា៉ា ធាាក់ចូល
លៅកន៊ុងែន្ត្គមដ្៏កែវក់” The Australia ថ្ងៃទី 12 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998។ “អនកគាាំរទរដ្ឋឋភិបាល ទឹកជាំនន់រាជធានី" Reuters ភនាំលពញ ថ្ងៃទី 12 សែកញ្ញា ឆ្នាំ

1998។ "បាត៊ុកមមលៅកមព៊ុជា” វីអូលអ ភនាំលពញ ថ្ងៃទី 12 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998។ "អាំលពើហឹងោលធ្វើឱ្យែកខាន ដ្ល់សននក្លររបមូលនរ៊ុាំគានលៅកមព៊ុជា "ថ្ងៃទី 12 សែកញ្ញា

ឆ្នាំ 1998។ យា៉ា ងលហាចណាែ់មន៊ុែស"5 នាក់រតូវរងរបួែ លៅលពលកបួនបាត៊ុកមមបានប៉ាោះទងគិចគានលៅតាមដ្ងនាូវ"។ AFP ភនាំលពញ ថ្ងៃទី12 កញ្ញា ឆ្នាំ1998។
"ពួកបាត៊ុករកមព៊ុជារបយ៊ុទធគាន លៅលពលសដ្លរពោះមហាកសរតអាំពាវនាវ លដ្ើមបីែនរិភាព "AFP ភនាំលពញ ថ្ងៃទី 12 កញ្ញា1998។ "រពោះអងគម្ងចែ់រែឫទធិ សែនាាំ
ឱ្យម្ងនក្លរែរមុោះែរមួល"APភនាំលពញ ថ្ងៃទី13 កញ្ញា ឆ្នាំ1998។ "អនកគាាំរទរដ្ឋឋភិបាល សែមីនា លៅកមព៊ុជា "AP ភនាំលពញថ្ងៃទី13 កញ្ញា ឆ្នាំ1998។
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"រកុមគាាំរទរដ្ឋឋភិបាលរបដ្ឋប់លដ្ឋយអាវ៊ុធ្ ទាមទារនាវកន
វ ិញ "AFP ភនាំលពញ ថ្ងៃទី 13 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998។ "ដ្ាំណាក់ក្លលធ្ាំៗ កន៊ុងថ្ែមីនា
ូ ងរាជធានី
៊ុ

របែ់រដ្ឋធភិបាល លៅកមព៊ុជា "Reuters ភនាំលពញ ថ្ងៃទី 13 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998 ។ ក្លរតវា៉ា "លៅសតបនរ ែែៈសដ្លគែបកសរបឆ្ាំងកមព៊ុជា សែវងរកក្លរពិភាកោ
ជាមួយ រពោះមហាកសរត "AFP ភនាំលពញ ថ្ងៃទី 14 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998។ ែកមមជនកមពជា
៊ុ " រតូវលគវាយដ្ាំ ចាប់ែាួន "AP ភនាំលពញ ថ្ងៃទី 14 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998។
"ក្លរអាំពាវនាវរបែ់ រែរិទធ ដ្ល់អនកគាាំរទឱ្យបញ្ឈប់ "Reuters ភនាំលពញ ថ្ងៃទី 14 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998។ "ប៉ាូលីែកមពជាបាញ់
លដ្ើមបីបាំសបកហវងអន
កតវា៉ា "
៊ុ
ូ

Reuters ភនាំលពញ ថ្ងៃទី 14 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998។ "35 នាក់ រតូវចាប់ែន
ាួ កនងលពលបន្ត្
ក បបាត៊ុករ លៅកមព៊ុជា "Kyodo ភនាំលពញ 14 កញ្ញា 1998។ "ែកមមជនកមព៊ុ
៊ុ
ជា រតូវលគវាយដ្ាំ ចាប់ែន
ាួ "AP ភនាំលពញថ្ងៃទី 14 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998។ "ែកមមជនកមពជា
ថ្ងៃទី "14 សែ
៊ុ ដ្សងហរកបួន របឆ្ាំងហ៊ុនសែន លៅតាមដ្ងនាវនានា
ូ

កញ្ញា ឆ្នាំ 1998។ គែបកសរបឆ្ាំង" និយាយថា កមពជាលៅ
"ចាំន៊ុចផ្តាែ់បរ"ងវ
រូ ីលបើម្ងនអាំលពើហិងោតាមដ្ងនាូវសតលរចើនក៏លដ្ឋយ ។ "AFP ភនាំលពញ ថ្ងៃទី 14 សែ
៊ុ
កញ្ញា ឆ្នាំ 1998។ "គែបកសកមពជាដ្ថ្ទលទៀត
យល់រពមជួបរបជ៊ុាំ "AP ភនាំលពញ ថ្ងៃទី 14 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998។ អងគក្លរលលើកសលងលទាែអនររជាតិ "ក្លរភ័យ
៊ុ

ខាាចថ្នក្លរលធ្វើទារ៊ុែកមម / ក្លរភ័យខាាចចាំលពាោះែ៊ុវតថិភាព /ភាពភ័យខាាចថ្នក្លរបាត់ែន
ាួ " (ASA23/25/98) ថ្ងៃទី 15 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998។ "រាជធានីកមព៊ុជា
ែៃប់សាៃត់ លរក្លយពីក្លរតវា៉ា "Reuters ភនាំលពញ ថ្ងៃទី 15 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998។ "រាជធានីភនាំលពញម្ងនភាពែៃប់សាៃត់ ភាពតានតឹង ក្លរបនរកិចចពិភាកោ "
Reuters ភនាំលពញ ថ្ងៃទី 15 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998។
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"លែចករីសងាងក្លរ របែ់លោកឯកអគគរដ្ឋទូត Thomas Hammarberg អនកតាំណាង ពិលែែ ថ្នអគគលលខាធ្ិក្លរអងគក្លរែហរបជាជាតិ ទទួលបនាកែិ
ទធិ
៊ុ

មន៊ុែសលៅកមព៊ុជា” ទីរកុងញូវយ៉ាក ថ្ងៃទី 16 សែកញ្ញា ឆ្នាំ1998។ "អងគក្លរែហរបជាជាតិ រពួយបារមាយា៉ាងខាាាំងចាំលពាោះក្លរសាា ប់ និងក្លរបាត់បង់លៅកមព៊ុជា "
Reuters ភនាំលពញ ថ្ងៃទី 16 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998។ “ក្លរសាាប់លកើនល

ើង” វីអូលអ ភនាំលពញ ថ្ងៃទី 18 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998។ អងគក្លរលលើកសលងលទាែអនររជាតិ រពោះ"

បាត៊ុកមម :រាជាណាចរកកមពជា
៊ុ រតូវបានកលមាច លដ្ឋយលរបើកងកម្ងាាំងលលើែ ល៊ុប) "ASA23/26/98) ថ្ងៃទី 22 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998។
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អង្គការឃ្លមាំ មល
៉ៃ វច្ឆ | មិថុនា ២០១៨
ើ សិទិិធមនុសសយូមមនររត៍

សោយអោះអាងថា រេរកសប្រជាជនកមពុជា បានឈនោះការសបាោះសឆ្នត្សៅឆ្ន ាំ១៩៩៨ សោក ហុ ន ង្េន បាន
ង្ត្ងតា ាំងសោក រន់ រីម ជាសមរញ្ជ
ជ ការរងជាន់ខ្េ
ព ់ររេ់កងសយធពលសខ្មរភូ មិនា សៅង្ខ្វច្ឆ
ិ ិកា ឆ្ន ាំ

១៩៩៩។354 សោក រន់ រម
ធ នុ េសៃ៏លបស្
ម ោះ រ៉ៃុង្នតសោក ហុ ន ង្េន បានពនយល់ ថា
ី ជាជនរ ាំសោភេិទ្ិម
ី

355
ោមនសហត្ុ ទលអវង្ៃលោត្់
រួរយកកាំេត្់ប្តារ ាំសោភេិទ្ធិមនុ េសររេ់សោក រន់ រម
ី
ី មកពិចារណាសទ្។

សៅមុ នការសបាោះសឆ្នត្េភាជាត្ិរនាារ់ ង្ៃលប្រប្ពឹត្តសៅសៅដលងទ្ី ២៧ ង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ២០០៣ សោក រន់ រីម

សៃើរត្ួ នាទ្ីយ៉ៃងេាំខាន់កុ ងការសរៀរច្ាំ
ង្ទនការយថាសហត្ុ ទ្ុកជាមុ ន ររេ់សោក ហុ ន ង្េន សៃើមបសោោះប្សាយ
ន
ី
តាមមសធាបាយសយធា ឬសរៀរច្ាំទ្រ់ទ្ល់ នឹងការរាំរមកាំង្ហងខាងនសយបាយសៅសលើអាំណាច្ររេ់សោក
ហុ ន ង្េន តាមរយៈេនលឹកសឆ្នត្ ឬតាមរយៈបាត្ុ កមមប្ទ្ង់ប្ទយធាំកុ ងអាំ
ឡុងសពល និងសប្កាយសពលសបាោះ
ន

សឆ្នត្។ ចារ់ពីសពលទ្ទ្ួលបានទលប្រសយជន៍ផ្ដាល់ ខ្ួ នកាន់
ង្ត្សប្ច្ន
ល
ត សទ្ៀត្ ក៏បាន
ី ង
ើ សោក រន់ រម
ី ជាលមម

រួមច្ាំង្េកកាន់ង្ត្សប្ច្ើនសៅកនុងយុ ទ្នា
ធ ការសឃ្េនាររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជា ង្ៃលជាង្ទនកមួ យជួ យ

ឱ្យោត្់សឡើងអាំណាច្រុ េយេ័កកា
េ ន់ង្ត្ខ្ពេ់ប្ត្ង្ៃត្ជាងសរ សរសប្រៀរសធៀរសៅន
ព ់ ដនរេរកស
ើ
ឹ ងមស្រនតីជាន់ខ្េ
ប្រជាជនកមពុជាសទសងសទ្ៀត្។356

កនុងឆ្ន ាំ២០០៩ សោក រន់ រីម ប្ត្ូវបានសឡើងឋានៈជាសមអរគសេនាធិការច្ប្មុោះដនកងសយធពលសខ្មរភូ មិនា

សហើយចារ់តា ាំងពីសពលសនាោះមក ោត្់បានទ្ទ្ួលរនាុកង្ទនកកងទ្័ព កងទ្័ពសជើងទ្ឹក និងទ្័ពអាកាេ។357 កនុង
ឆ្ន ាំ២០០៩សនោះង្ៃរ ោត្់ក៏បានកាលយជាេម្ពជក
ដស្រនត
យ៍ដនរេៈកម្ពមធការមជឈ
មរកស
ិ រេៈកម្ពមធការអច្
ិ
ិ
ិ
ិ

ប្រជាជនកមពុជា ជាសាែរ័នកាំពូល ង្ៃលរសងេើត្សោលនសយបាយររេ់រកសជាទលូវការ។358 ទ ាំងសនោះ បាន្លុោះ
រញ្ជ
ច ាំងពីការភ័យខាលច្ររេ់នាយករៃឋមស្រនតីង្ៃលថា សរើោមនរុ រេៃូ ច្ រន់ រីមសៅកនុងត្ាំង្េងខ្ពេ់សនោះសទ្

ោត្់អាច្បាត្់រង់អាំណាច្។359 សៅសពលង្ៃលសោក ហុ ន ង្េន បានសលើកសឡើងកនុងេុ នរា កថាមួ យសៅកាន់

354

“លគារពអធ្ិបលតយយភាពរបែ់លយើង” Asiaweek.com (www.asiaweek/magazine/99/1126/nat.cambodia2.hunsen.html), ថ្ងៃទី 26 សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ 1999

(ចូលលមើលថ្ងៃទី 21 សែែីហា ឆ្នាំ 2012)។
355

លោក Francois Ponchaud "របលទែកមពជា
៊ុ :ចាំែ៊ុចលៅលលើសាថនភាពនលយាបាយ និងែងគម ពីថ្ងៃទី 1 សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ 1999 ដ្ល់ថ្ងៃទី 31 សែធ្នូ ឆ្នាំ

1999" វិហារក្លតូលិកអាែ៊ុី ឯកសារលលែ 1/2000-16/01/2000: សែមករា ឆ្នាំ 2001។
356
357

បទែម្ងាែជាមួយ មន្តនរីជាន់ែពែ់គែបកសរបជាជនកមព៊ុជា ថ្ងៃទី 18 សែកញ្ញា ឆ្នាំ 2004។

លោក Steve Heder "កមព៊ុជាកនងឆ្
ន ាំ 2010: ក្លរពរងឹងបសនថម របែ់ែលមរច ហ៊ុន សែន "Asian Survey Vol 51 លលែ 1 (មករា ក៊ុមាៈ/2011) ទាំព័រ 208។
៊ុ

358

http://www.cpp.org.kh/site/struture/12/3 ចូលលមើលថ្ងៃទី 3 សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ 2013)។

359

"មន្តនរីកងលយាធ្ពលលែមរភូមិនាកមពជា
"ដ្ឺលែបូឌាលដ្លី ថ្ងៃទី 11 សែលមសា ឆ្នាំ 2011។
៊ុ
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កងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្ សៅកនុងង្ខ្កុ មៈា ឆ្ន ាំ២០១១ សោកបានេនមត្់ថា ប្រត្ិរត្តិការររេ់រេរកសប្រជាជន

កមពុជា ប្ត្ូវង្ត្រិត្ថា “េនតិភាព េនតិេុ ខ្ េណា
ត រ់ធានរ់េងគម និងសេែរភាព ម្ពនភាពទុ យប្េួ យ ង្ៃលអាច្
ង្ប្រកាលយសៅជាភាពវកវរ
ប្ររ់សពលសោយមនអាច្ទ្េសទយជាមុ
នបានសទ្”។ ោត្់បានប្ពម្ពនថា ប្ត្ូវង្ត្
ឹ
ិ
ាំងរញ្ជ
ម្ពនវធានការរ
ត្ទ្ុ
កជាមុ ន សៃម
ា ទ ាំងសនោះ។360
ិ
ើ បររ
ិ
ី

ាំ ី សនាោះមក
សៅកុ ងការសបាោះសឆ្
ន
ន ត្ឆ្ន ាំ ២០១៣ និងចារ់តាងព
ការសកើនសឡើងដនអាំសពើហិងា សោយកងសយធពលសខ្មរភូ មិនា និងកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្ៃដទ្សទ្ៀត្ កនុងឆ្ន ាំ

២០១២ គក់ៃូច្ជា បានសរៀរច្ាំសឡើង សៃើមបធានាជ័
យជមនោះៃ៏ធសាំ ធងេប្ម្ពរ់រេរកសប្រជាជនកមពុជាកនុងការ
ី

សបាោះសឆ្នត្េភាជាត្ិ ង្ៃលបានសប្ោងទ្ុកសៅដលងទ្ី២៨ ង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ២០១៣ ង្ៃលកនុងសនាោះរេរកសេសស្រងាគោះ
ជាត្ិ សទ្ើរបានរសងេើត្លមី ៃក
ឹ នា ាំសោយសោក េម រងសុ ី ប្រធាន និងសោក កម
ឹ េុ ខា អនុ ប្រធានទ្ាំនងជា
ាំ 361
ប្រឈមនឹងរញ្ជ
ា ៃ៏ធ។

សោក រន់ រីមម្ពនត្ួ នាទ្ីេាំខាន់ កនុងការអនុ វត្តេកមមភាព សោលនសយបាយរកស កនុងអាំឡុងសពលយុ ទ្នា
ធ

ការសបាោះសឆ្នត្ ឆ្ន ាំ ២០១៣។ ោត្់ជាប្រធានមេឌលររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជា – ប្កុមការងារសៃើមបច្ុ
ី ោះ
360

ហ៊ុន សែន “សងាងែ៊ុនារកថា កនងពិ
ធ្ីបិទែននិបាតបូកែរ៊ុប ឆ្នាំ 201០ និងទិែលៅ ឆ្នាំ 2011 - ែននិែិទ "ថ្ងៃទី 24 សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ ២០១១។http://www
៊ុ

.cnv.org.kh/2011_releases/24feb11_stocktaking_moi_speech.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 1 សែមីនា ឆ្នាំ 2011) ហ៊ុន សែន មតិលយាបល់សដ្លបាន"លរជើលរើែ
លៅលពលបិទែននិបាទរបចាាំឆ្នាំ 2010 របែ់រកែួងមហាថ្នា និង ែននិែីទែរីពីក្លរកាំែត់ទិែលៅឆ្នាំ 2011" ថ្ងៃទី 24 សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ 2011 ។ http://www.

cnv.org.kh/2011_releases/24feb11_stocktaking_moi_comments.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 1 សែមីនា ឆ្នាំ 2011)។ ហ៊ុន សែន “សងាងែ៊ុនារកថា កនងពិ
ធ្ីអប
៊ុ
អរសាទរែួបលលើកទី 100 ថ្នទិវានារីអនររជាតិ 8 មីនា" ថ្ងៃទី 7 សែមីនា ឆ្នាំ 2011។ http://www.cnv.org.kh/2011_releases/07mar11_100th_
women_day_speech.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី ២៩ សែមីនា ឆ្នាំ 2011)។
361

អងគក្លរឃ្ាាំលមើលែិទធិមន៊ុែស របាយក្លរែ៍ពិភពលោក (2013), (ញូវយ៉ាក អងគក្លរឃ្ាាំលមើលែិទធិមន៊ុែស ឆ្នាំ 2013) កមព៊ុជា http://www.hrw.org/world-

report/2013/country-chapters/cambodia?page=1; “លែចករីសងាងក្លរែ៍រួម របែ់គែបកសែមរងស៊ុី និងគែបកសែិទធិមន៊ុែស” ថ្ងៃទី 17 សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ
2012។ http://www.nationalrescueparty.org/en/our_party/(accessedAugust22, 2012); ”ចលនារបជាធ្ិបលតយយ ថ្នក្លរែលន្ត្គោះជាតិ”
http://www.nationalrescueparty.org/our_party/cdmn/ (ចូលលមើលថ្ងៃទី 22 សែែីហា ឆ្នាំ 2012) កមព៊ុជា: ក្លរលកើនល

ើងថ្នអាំលពើហិងោក្លរលរបើត៊ុោក្លរែ៊ុែ

ក្លរបន្ត្កបពីលរក្លយក្លរលបាោះលឆ្នតថានក់ជាតិ ឆ្នាំ 2013" ក្លរលចញនោយព័ត៌ម្ងន របែ់អងគក្លរឃ្ាាំលមើលែិទិធមន៊ុែស ថ្ងៃទី 1 សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ 2013។
http://www.hrw.org/news/2013/02/01/cambodia- escalating-violence-misuse-courts; “គែបកសរបឆ្ាំងធ្ាំ ចាំនួនពីរលៅកមពជាបានចូ
លរួមកម្ងាាំងគាន
៊ុ

របកួតរបសជងនឹង ក្លររគប់រគងអាំណាច 27 ឆ្នាំរបែ់ លោកនាយករដ្ឋមន្តនរី ហ៊ុន សែន លៅឯក្លរលបាោះលឆ្នតទូលៅមួយលៅសែកកកដ្ឋខាងម៊ុែ” ប៊ុរែម្ងនក់ បាន
និយាយក្លល ថ្ងៃព៊ុធ្ទី 2 សែត៊ុោ ឆ្នាំ 2012។ http://live.channelnewsasia.com/news/asiapacific/afp_asiapacific/cambodia-s-two-main-oppositionparties-team- up-to-fight-pm-hun-sen/333298.html (លចញលៅថ្ងៃទី 10 សែត៊ុោ ឆ្នាំ 2012) “អនកវិភាគនិយាយថា ក្លររចបាច់បញ្ូច លគាន រវាងគែបកស
របឆ្ាំង ម្ងនឱ្ក្លែឈ្នោះ” វីអូលអ ថ្ងៃទី 28 សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ 2012។ http://www.voacambodia.com/content/opposition-merger-means-a-chance-to-winanalyst-says-160700365/1405480.html (លចញលៅថ្ងៃទី 28 សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ 2012)។
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ជួ យសខ្ត្តឩត្តរម្ពនជ័យ ង្ៃលោត្់បានឈរស្មោះជាសរកខជនរេរកសប្រជាជនកមពុជា និងបានសធវើយុ ទ្នា
ធ
ការយ៉ៃងប្រុងប្រយ័ ត្ន េប្ម្ពរ់ខ្ួ នោត្់
និងេប្ម្ពរ់រេរកស។362
ល

កមពុជាប្ត្ូវបានធាលក់ច្ូលកនុងវរត្ត
សទ្ សៅឆ្ន ាំ
ធ នុ េស សោយោមនការសបាោះសឆ្នត្សោយសេរ ី និងយុ ត្ធម៌
ិ េ
ិ ិទ្ិម
ិត
២០១៣ កនុងសនាោះ រេរកសប្រជាជនកមពុជា បានប្ររ់ប្រងរេៈកម្ពមធិការជាត្ិសរៀរច្ាំការសបាោះសឆ្នត្

(រ.ជ.រ) សធវឲ្យរេរកសប្រជាជនកមព
ើ
ុ ជាឈនោះ ៦៨ អាេនៈ ទ្ល់ នឹង ៥៥ អាេនៈ ររេ់ រេរកសេសស្រងាគោះ
ជាត្។
ធ លសបាោះសឆ្នត្ង្ៃលប្រកាេ
ិ ភាលមៗសនាោះ រេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ បានប្រកាេសរតជាាត្វ៉ៃ ប្រឆ្ ាំងលទ្ទ

សោយរ.ជ.រ សនាោះ តាមរយៈការសធវើបាត្ុ កមមប្ទ្ង់ប្ទយធាំប្រឆ្ ាំងនឹងរេរកសប្រជាជនកមពុជា ៃូ ច្កាលពីឆ្ន ាំ
ាំ ូ ង
៍ សនាោះ សោក ហុ ន ង្េន ក៏បានសច្ញរងាាញខ្លួនជាសាធារេៈសលើកៃរ
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“ឯកឩតរម គន់ គីម និងភរិយាគាត់ លគៀង ចាន់ឌ្ី គន់ គីម ជួបជ៊ុាំ និងជសជកជាមួយរបជាពលរដ្ឋ និងែម្ងគមនារី លៅកន៊ុងរកុងែាំលរាង លែតរឧតររម្ងន

ជ័យ" ថ្ងៃទី 19 សែ មិង៊ុនា ឆ្នាំ 2013។ http://kpt-news.com/local-news/29563-2013-06-19-08-09-08.html (លចញលៅថ្ងៃទី 2០ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ 2013) “គែ
កម្ងមធ្ិក្លរលរៀបចាំក្លរលបាោះលឆ្នត លចញបញ្ាីលឈ្លមោះជានាូវក្លរ របែ់លបកខជនគែបកសរបជាជន ឈ្រលឈ្លមោះែរម្ងប់ក្លរលបាោះលឆ្នត ជាែម្ងជិករដ្ឋែភាកន៊ុង

ឆ្នាំ 2013 "ថ្ងៃទី 4 សែឧែភា ឆ្នាំ 2013 http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/63399-2013-05-04-08-32-18.html (លចញលៅថ្ងៃទី 4 សែឩែ
ភា ឆ្នាំ 2013)។ “ឯកឩតរម គន់ គីម និងភរិយា គាត់ លគៀង ចាន់ឌ្ី គន់ គីម ជួបជ៊ុាំ និងជសជកជាមួយរបជាពលរដ្ឋ និងែម្ងគមនារី លៅទីរកុងែាំលរាង លែតរ
ឧតររម្ងនជ័យ" ថ្ងៃទី 19 សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ 2013 http://kpt-news.com/local-news/29563-2013-06-19-08-09-08.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 20 សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ 2013)
”គែៈកម្ងមធ្ិក្លរបញ្ញ
ា ក្លរបរងួបបរងួម ថ្នែមរភូមិម៊ុែ បានបូកែរ៊ុបក្លរ្រ រយៈលពលរបាាំមួយសែថ្ន ឆ្នាំ 2013 និងនរល់កិតរិយែ ដ្ល់លមបញ្ញ
ា ក្លរកង

ទ័ពជួរម៊ុែ "ថ្ងៃទី 19 សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ 2016 ។ http://kpt-news.com/local-news/29529-2013-06-19-03-01-02.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 19 សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ 2016);
“លោក គន់ គីម ច៊ុោះមកពរងឹងគែបកស លៅលែតរឧតររម្ងនជ័យ" ថ្ងៃទី 3 សែឧែភា ឆ្នាំ 2013។ http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-3955/63355-2013-05-03-08-51-01.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 3 សែឧែភា ឆ្នាំ 2013)។ “លោក គន់ គីម ច៊ុោះលៅជសជកជាមួយែម្ងជិកគែបកស” (), ថ្ងៃទី 16
សែមករា ឆ្នាំ 2013។ http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/56103-2013-01-16-08-29-52.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 21 សែមករា ឆ្នាំ 2013)។
“លោក គន់ គីម ជួបជ៊ុាំ និងជសជកជាមួយែម្ងជិកបកស កនងឃ៊ុ
ាំចន
ាំ ួន 3 ថ្នស្ែុកអនាង់សវងក្លលពីថ្ងៃទី 2 សែឧែភា ឆ្នាំ 2013។ http://www.dap៊ុ
news.com/2011-06-14-02-39-55/63286-2013-05-02-08-36-47.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 3 សែឧែភា ឆ្នាំ 2013)។
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ែលមដចលតលជា៖ គាមនអនកណាម្ងនែិទធិមកបងខាំឱ្យហ៊ុន សែនច៊ុោះលចញពីអាំណាចបានលទ, ថ្ងៃទី31 សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ2013; http://kptnews.

com/index.php?option=com_content&view=article&id=31558:2013-07-31-13-14-25&catid=1:latest&Itemid=65
(accessed July 31, 2013); “នាយករដ្ឋមន្តនរី៖ លយើងក៏អាចបាត៊ុកមមបានសដ្រ,” ក្លសែតភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍, ថ្ងៃទី 26 សែ ក៊ុមាៈ ឆ្នាំ 2014,
http://www.phnompenhpost.com/national/we-can-protest-too-pm (ចូលលមើលថ្ងៃទី29 សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ2014)។
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ជាអនករងេ ឬញុោះញង់ឱ្យម្ពន ”អេែិរភាពេងគម” សៅកនុងប្រសទ្េកមពុជា។366
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លវទិក្លគែបកសែលន្ត្គោះជាតិ រតូវបានរាំខាន លៅកន៊ុងលែតរកាំពង់ចាម។ (LICADHO), Flash News, ថ្ងៃទី 26 សែមករា ឆ្នាំ 2014។ http://www.licadho-

cambodia.org/flashnews.php?perm=32 ចូលលមើលថ្ងៃទី 30 សែមករា ឆ្នាំ ២០១៤។ គែបកសរបឆ្ាំង ៖ ជនែ៊ុីវ ិលរារាាំងមន្តនរី បកសែលន្ត្គោះជាតិ លៅតាម

ដ្ងនាូវ កន៊ុងលែតរឧតររម្ងនជ័យ ជាលយាធាបងកប់" ថ្ងៃ 9 សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ 2014។ http://vodhotnews.com/22025 (ចូលលមើលថ្ងៃទី10 សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ 2014)។ វីលដ្អូ
បីលរឿងជាកមមែិទធរបែ់ អងគក្លរក្លរឃ្ាាំលមើលែិទធិមន៊ុែស។
365

អងគក្លរឃ្ាាំលមើលែិទិធមន៊ុែស យូសមនថ្រ៉ាត៍វចឆ៖ "ក្លរដ្ឋក់ពាកយ របែ់អងគក្លរឃ្ាាំលមើលែិទិធមន៊ុែស លដ្ើមបីពិនិតយលមើលល

ើងវិញ នូវរបលទែកមព៊ុជា លដ្ឋយ

គែៈកម្ងមធ្ិក្លរែិទិធមន៊ុែសជាម៊ុន ម៊ុនលពលអន៊ុម័តបញ្ាីបញ្ញ
ហ "ថ្ងៃទី 6 សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ 2014។ http://www.hrw.org/news/2014/06/06/human-rightswatch- submission-review-cambodia-human-rights-committee.
366

បញ្ញ
ា ក្លរដ្ឋឋនកងលយាធ្ពលលែមរភូមិនា“ អងគក្លរថ្នបញ្ញ
ា ក្លរដ្ឋឋនលែមរភូមិនា” ២០០៦; Brad Adams,“ កងពលតូច ៩១១ ម្ងនរបវតរិលឃ្រលៅ

ម៊ុនកូដ្កមមលរាងចរកក្លត់លដ្រ” ដ្ឺលែមបូឌាលដ្លីថ្ងៃទី ៩ សែមករាឆ្នាំ ២០១៤ http://www.hrw.org/news/2014/01/09/brigade-911-hadbrutalhistory-garment-factory-strike (ចូលលមើលថ្ងៃទី ២២ សែមករាឆ្នាំ ២០១៤(; “ លៅលពលសដ្លវិែ័យក្លត់លដ្រលធ្វើកូដ្កមម Loom, ទាហានបានឃ្ាាំលមើល
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សោក រន់ រម
ី បានរនតសច្ញសេច្កតង្លល
ី ងការេ៍ង្ររសនោះ កនុងឆ្ន ាំ២០១៥ និង២០១៦ រញ្ជូ នសារៃូ ច្ោនសៅ
រុ រល
គ ិកសយធា និងជនេុ ីវល
ន
ឋ នកងសយធពល
ិ ង្ៃលកនុងឱ្កាេទ ាំងសនាោះ សោកសេលៀកពាក់កុ ងឯកេណា
សខ្មរភូ មនា
ឋ នរេរកសប្រជាជនកមពុជាទង។ ៃូ ច្ជា សៅសពលច្ុ ោះពប្ងឹងរេរកស
ិ ទង និងកនុងឯកេណា

ប្រជាជនកមពុជាមូ លោឋន សៅសខ្ត្តឧត្តរម្ពនជ័យ សោក រន់ រីម សេលៀកពាក់ឯកេណា
ឋ នរេរកសប្រជាជន

កមពុជា ខ្េៈចារ់សទតើមយុ ទ្នា
រត្
កន
ធ ការសឃ្េនាសបាោះសឆ្នត្សៅទ្ីសនាោះ។367 សោក រន់ រម
ី ក៏បានសធវជាអធ
ើ
ិ
ី ុង
លរាងចរក” លែមបូឌាលដ្លីថ្ងៃទី ២៧ សែក៊ុមាោះឆ្នាំ ២០១៤ ttp://www.cambodiadaily.com/archives/as-garment-sector-strikes-loomsoldierswatch-over-factories-53275/ (នាយឧតរមលែនីយ៍ គន់ គីម និងនាយឧតរមលែនីយ៍ ជា តារា របជ៊ុាំក្លរ្រនសពវនោយឆ្នាំ២០១៣ និងទិែលៅអន៊ុវតរ បនរ
ដ្ល់លមបញ្ញ
ា ក្លរកងឯកភាពែមរភូមិម៊ុែ) ថ្ងៃទី ៨ សែក៊ុមាោះឆ្នាំ ២០១៤ http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/80503-2014-02-08-06-3948.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី ៨ សែក៊ុមាោះឆ្នាំ ២០១៤ ។(គែៈបញ្ញ
ា ក្លរែមរភូមិកមព៊ុជាថ្ង) ជូនពរែលមរចលតលជា ថ្ងៃទី៤ លមសា ២០១៤

http://www.cen.com.kh/localnews/show_detail/19?token=ODJhOWJjNm (ចូលលមើលថ្ងៃទី ៧ សែលមសា ឆ្នាំ ២០១៤ ។ ឧតរមលែនីយ៍(គន់ គីម ែលម្ងពធ្
អគារសាលរបជ៊ុាំ កងពលតូចលលែ៨ លតលជា ថ្ងៃទី១២ សែលមសា ២០១៤។ http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/84844-2014-04-12-0629-45.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី ១៣ សែលមសា ឆ្នាំ ២០១៤ ។ នាយឧតរមលែនីយ៍ (គន់ គីម អលញ្ាើញកិចចរបជ៊ុាំពរងីកក្លរ្រលែនាធ្ិក្លរចរមុោះកងទ័ព )
http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/85065-2014-04-21-06-55-20.html, ថ្ងៃទី ២១ សែលមសា ឆ្នាំ ២០១៤ ។ នាយឧតរមលែនីយ៍ គន់ គីម
ច៊ុោះែួរែ៊ុែទ៊ុកខកងទ័ព លៅអងគភាពកងពលតូចលលែ៥២ ថ្ងៃទី ៣ សែឧែភា ឆ្នាំ ២០១៤ http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/85840-

2014-05-03-04-03-26.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី ៣ សែឧែភា ឆ្នាំ ២០១៤ ។(នាយឧតរមលែនីយ៍ គន់ គីម ច៊ុោះពិនិតយលមើលក្លរអភិវឌ្ឍន៍មជឈមែឌលលយាធ្ិន
ពិក្លរលៅកាំពត ថ្ងៃទី ៩ សែឧែភា ឆ្នាំ ២០១៤ http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/88146-2014-06-09-08-47-27.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 9
សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ ២០១៤(។ គែបកសរបជាជនកមពជាលែតរ
ឧតរម្ងនជ័យ បានរបជ៊ុាំបូកសារ៊ុបលទធនលលបាោះលឆ្នត លរជើែលរើែរកុមរបឹកោរាជធានី លែតរ រកុង
៊ុ

ស្ែុក ែែឌ អាែតរិទី២ ថ្ងៃទី ២៩ សែឧែភា ឆ្នាំ ២០១៤ http://edition.bayontv.com.kh/bayontv-national-news/26676-2014-05-29-13-46-38.html
(ចូលលមើលថ្ងៃទី ២៩ សែឧែភា ឆ្នាំ ២០១៤។( គែៈបញ្ញ
ា ក្លរែមរភូមិកមពជាថ្ង
លែនើរឲ្យចាត់ក្លរតាមនាវចាប់
ចាំលពាោះលោក ែម រងសី ថ្ងៃទី ៧ សែលមសា
៊ុ
ូ
ឆ្នាំ ២០១៤ http://www.cen.com.kh/localnews/show_detail/19?token=ZWY2YWYzMm (ចូលលមើលថ្ងៃទី ៨ សែលមសា ឆ្នាំ ២០១៤(។
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អាវរ្របែ់ែលមដចលតលជា និងែលមដចកិតរិរពឹទធបែិឌ តបានបនរជូនដ្ល់កងទ័ពលៅថ្ប៉ាលិន, លចញនោយថ្ងៃទី 5 សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ 2015។

http://kampucheathmey.com/kpt/?p=99118 (ចូលលមើលថ្ងៃទី 5 សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ 2015)។ "នាយឧតរមលែនីយ៍ គន់ គីម នាាំយកអាវរ្នដល់ជូនកងទ័ពលជើង
ទឹក" លចញនោយថ្ងៃ ទី 15 សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ 2015 http://beta.nokorwatnews.com/?p=59964 (ចូលលមើលថ្ងៃទី 16 សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ 2015)។ "លោក គន់ គីម
ែរលែើរក្លរែិតែាំរបែ់មន្តនរីរកុមក្លរ្រគែបកសរបជាជន ស្ែុកអនាង់សវង" ថ្ងៃទី 24 សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ 2016 http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-3955/109705-2016-02-24-06-59-36.html លចញនោយថ្ងៃទី 24 សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ 2016 (ចូលលមើលថ្ងៃទី 24 សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ 2016)។ "លែតរឧតររម្ងនជ័យអបអរែួប
លលើកទី 37 ថ្នទិវាជ័យជាំនោះ 7 មករា" លចញនោយថ្ងៃទី10 សែមករា ឆ្នាំ 2016 http://kampucheathmey.com/kpt/?p=138577 (ចូលលមើលថ្ងៃទី 12 សែមករា

ឆ្នាំ 2016)។ "លោក គន់ គីម របជ៊ុាំនសពវនោយលែចកដីែលរមចចិតររ បែ់អងគែននិបាតគែៈកម្ងមធ្ិក្លរកណា
ដ លគែបកសរបជាជនលលើកទី 39 " លចញនោយ
ថ្ងៃទី 24 សែមករា ឆ្នាំ 2016 http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/107519---------cpp---.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 24 សែមករា ឆ្នាំ 2016)។
"លោក គន់ គីម រាំឭកដ្ល់មន្តនរីសដ្លែថិតលៅលរក្លមអាំណាចរបែ់គាត់ ពួកលគរតូវសតសែវងយល់ ពីទ៊ុកខលសាករបែ់របជាពលរដ្ឋលៅកនងមូ
លដ្ឋឋន"។
៊ុ

http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/110067-2016-02-29-00-56-26.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 29 សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ 2016) ។ "ថានក់ដ្ឹកនាាំគែបកស
របជាជនលែតរឧតររម្ងនជ័យ លរៀបចាំកិចចរបជ៊ុាំបូកែរ៊ុបក្លរ្រ ឆ្នាំ 2015 លដ្ើមបីពរងឹងក្លរ្រតាមមូលដ្ឋឋន ថ្ងៃទី "13 សែធ្នូ ឆ្នាំ 2015។

http://beta.nokorwatnews.com/?p=65620#sthash.bafm2ukj.dpuf (ចូលលមើលថ្ងៃទី 15 សែធ្នូ ឆ្នាំ 2015) "ឧតរមលែនីយ៍ គន់ គីម អលញ្ាើញជាអធ្ិបតី កនង
៊ុ
ពិធ្ីរបជ៊ុាំរបចាាំសែ លដ្ើមបីបូកែរ៊ុបក្លរ្រ គែបកសរបជាជន ែរម្ងប់សែលមសា និងដ្ឋក់លគាលលៅលៅម៊ុែ ែរម្ងប់សែមីនា” ថ្ងៃទី30 សែលមសា ឆ្នាំ 2016។

http://beta.nokorwatnews.com/?p=91856 (ចូលលមើលថ្ងៃទី 1 សែឧែភា ឆ្នាំ 2016)។ "លោក គន់ គីម ចូលរួមកនងកិ
ចចរបជ៊ុាំបូកែរ៊ុបលទធនលក្លរ្រគែ
៊ុ
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ពិធីសាវរមន៍ច្សាំ ពាោះអនកង្ៃលប្ត្ូវបានសររយការេ៍ថា បានចាកសច្ញពីរេរកសប្រឆ្ ាំងមកច្ូលកនុងរេ
រកសប្រជាជនកមពុជាង្ៃរ។368

ការវយប្រគរៃ៏សាគវសឃ្រសៅ កាលពីដលងទ្ី២៦ ង្ខ្ត្ុ ោ ឆ្ន ាំ២០១៥ សៅសលើេម្ពជិករៃឋេភាដនរេ
រកសប្រឆ្ ាំងពីររូរ រឺសោក រង់ េុ ភា និងសោក ញ៉ៃ យ ច្ាំសរន
ើ ពីរេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ ប្ត្ូវបានសធវើសឡើង

សោយមស្រនតីចារកមមរីនាក់ មកពីមូ លោឋនកងអងគរកសររេ់សោក ហុ ន ង្េន ៃឹកនា ាំរញ្ជ
ជ សោយឧត្តមសេនីយ៍

ាំ ិ ត្ទង និងជាអនកការពារសោក រន់ រម
ឯក សឌៀង សារុន ង្ៃលជាមនុ េសជន
ី ជាយូ រមកសហើយទង។ ការវយ
ប្រគរសនោះ បានសកត្សឡ
ធ ឹ ងបាត្ុ កមមង្ៃលសរៀរច្ាំសឡើង សោយរេរកសប្រជាជនកមពុជា ទមទរ
ើ
ើងពាក់ព័នន

ឱ្យអនុ ប្រធានរេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ សច្ញពីត្ាំង្េងជាអនុ ប្រធានទ្ី១ រៃឋេភា វជាប្រត្រត្ា
ការមួ
យ ង្ៃល
ិ
ិ
អងគភាពកងអងគរកស និងអងគការចាត្់តា ាំងយុវជនរកសប្រជាជនកមពុជា សៃើរត្ួ នាទ្ីយ៉ៃងេាំខាន់។369 កនុង

៍ សនោះ សោក រន់ រម
ាំ
ប្ពឹត្តការេ
ច្ជាសប្ច្នត្ួ
នាទ្ី កនុងសនាោះសោកសៃើរត្ួ នាទ្ីជាសមអរគ
ិ
ី ខ្លួនឯងអនុ វត្តន៍អណា
ើ
សេនាធការច្ប្មុ
ោះដនកងសយធពលសខ្មរភូ មនា
ដស្រនត
យ៍ររេ់
ិ
ិ ទង កនុងនាមជាេម្ពជិករេៈកម្ពមធការអច្
ិ
ិ
រេរកសប្រជាជនកមពុជា ទ្ទ្ួលរនាុកកច្ច
ិ
ិ ការនសយ បាយរកសសោយផ្ដាល់ និងរៃឋបាលេុ ីវលកន
ុ ងង្ទនក

សយធភូ មិនភារ ៤ ទង និងកនុងត្ួ នាទ្ីជាអនុ ប្រធានរេៈរញ្ជ
ជ ការឯកភាពររេ់កងសយធពលសខ្មរភូ មិនា
េប្ម្ពរ់េមរភូ មិប្ពាំង្ៃនកមពុជា-ដល ជាកង្នលងង្ៃលអងគភាពកងអងគរកសម្ពនមូ លោឋនសៅទ្ីសនាោះ សហើយបាន
ាំប្ទ្ការទមទរឱ្យៃកសោក កម
សច្ញញត្តមួ
ល
ិ
ិ យពីប្បាសាទ្ប្ពោះវគរកន
ឹ
ុ ងនាមមស្រនតី និងកងទ្័ពររេ់ខ្ួ នោ
េុ ខា សច្ញពីត្ាំង្េងជាអនុ ប្រធានទ្ី១រៃឋេភា។370

បកស លៅស្ែុកអនាង់សវង" ថ្ងៃទី 25 សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ 2016។ http://beta.nokorwatnews.com/?p=80031 (ចូលលមើលថ្ងៃទី 26 សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ 2016)។
368

អូន ភាព "គែបកសក្លន់អាំណាចបានអោះអាងពីក្លរច៊ុោះចូលដ្៏លរចើនលនសងលទៀត" ដ្ឺលែមបូឌាលដ្លី ថ្ងៃទី 28 សែធ្នូ ឆ្នាំ 2015។

https://www.cambodiadaily.com/news/ruling-party-claims-another-mass-defection-104015/ (ចូលលមើលថ្ងៃទី 29 សែធ្នូ ឆ្នាំ 2015)។
369

អងគក្លរឃ្ាាំលមើលែិទិធមន៊ុែស; កមព៊ុជា៖អូែទាញលចញពីឡាន លហើយវាយដ្ាំ (Draged and Beaten): (តួនាទីរបែ់រដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា កន៊ុងសែត៊ុោ ឆ្នាំ

2015 ក្លរវាយរបហារលៅលលើអនកនលយាបាយគែបកសរបឆ្ាំង )ថ្ងៃទី 26 សែឧែភា ឆ្នាំ 2016)។ https://www.hrw.org/report/2016/05/26/dragged-andbeaten/cambodian- governments-role-october-2015-attack-opposition.
370

“ឧតរមលែនីយ៍ គន់ គីម តាំណាងឲ្យមន្តនរីទាាំងអែ់ មន្តនរីគាមនលបែកកមម និងទាហាន លែនើែ៊ុាំែលមរច លហង ែាំរ ិន ឱ្យដ្ក លោក កឹម ែ៊ុខា” ថ្ងៃទី 26 សែ

ត៊ុោ ឆ្នាំ 2015។ http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/101417-2015-10-26-09-04-53.html ចូលលមើលថ្ងៃទី 26 សែត៊ុោ ឆ្នាំ 2016។
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ាំ
ការប្រមូ លទតុប្ាំ រឆ្ ាំងសោក កឹម េុ ខា ក៏បានសធវសឡ
ច្នសយបាយសប្កាមការ
ើ ើងសៅត្ាំរន់សយធា និងរៃឋអណា

ប្ររ់ប្រងររេ់សោក រន់ រីម ង្ៃរ ៃូ ច្ជាកនុងឃុ សាំ ោកមន ប្េុ ករនាាយអាំពិល សខ្ត្តឧត្តរម្ពនជ័យ នារសេៀល
ដលងទ្ី ២៦ ង្ខ្ត្ុ ោ។ សៅសពលសនាោះ សរេសងេត្សឃើញេម្ពជិកសយធាពីររូរកនុងឯកេណា
ឋ នសយធា ប្រោរ់

សោយអាវុធធន់ធន
ង ់ មកពីកងពលធាំអនតររមន៍សលខ្ ២ ដនកងសយធពលសខ្មរភូ មនា
ិ និងអនកសេលៀកេាំសលៀក
រាំពាក់េុីវល
ិ េាំង្ៃងការត្វ៉ៃ ប្រឆ្ ាំងនឹងសោក កឹម េុ ខា។ សហើយអនកត្វ៉ៃ ខ្លោះសទ្ៀត្ ក៏បានអាំពាវនាវឱ្យម្ពនការ
រសេតញសោក េម រងសុ ី ប្រធានរេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ សច្ញពីរៃឋេភាទងង្ៃរ។371

សៅឆ្ន ាំ២០១៦ សោក រន់ រម
ជ ការច្ប្មុោះដនកងសយធពលសខ្មរ
ី បានរនតកាន់ត្ួនាទ្ីររេ់ោត្់ជាសមរញ្ជ

ភូ មនា
ជ ង្ៃល
ិ ដនសមៃក
ឹ នា ាំកាំពូលររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជាទង សៃម
ើ បសច្ញរទ្រញ្ជ
ិ ទង និងជាេម្ពជក
ី

ម្ពនច្រត្នសយបាយៃល់
អងគភាពនានាសោយផ្ដាល់ ង្ៃលសៅសប្កាមអាំណាច្ររេ់ោត្់។ ឧទហរេ៍៖ សោក
ិ
រន់ រីម បានង្េនា ាំកងពលត្ូច្អនតររមន៍សលខ្១ កាលពីង្ខ្ឧេភាថា ប្ត្ូវង្ត្េហការជាមួ យអាជាាធរ

មូ លោឋន សៃើមប ី “ប្រឆ្ ាំងោច្់ខាត្ច្ាំសពាោះអនកទ ាំងឡយណាង្ៃលម្ពនលបច្
ិ និងរសងេើត្ភាពច្ោច្ល” ង្ៃល
372
ជាទ្សងវើប្ត្ូវចាត្់ទ្ុកថា សធវឱ្យខ្ូ
ច្ប្រសយជន៍ៃល់ រោឋភបាល។
ៃូ ច្ោនសនោះង្ៃរ ោត្់បានង្េនា ាំប្កុមសយធា
ើ
ិ

សយធភូ មភារ
១ “មនអនុ
ញ្ជាត្ឱ្យម្ពនរៃិវត្តពេ៌ សោយមនុ េសអាប្កក់មួយកាតរ់ត្ូច្ មករាំង្រករាំបាក់
ិ
ិ

រសងេើត្ភាពច្ោច្ល ឬ សធវើឱ្យម្ពនអេែិរភាព”។373 សៅដលងទ្ី ៨ ង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ ២០១៦ ោត្់បានង្េនា ាំកងពល

ធាំអនតររមន៍សលខ្៣ ឱ្យអនុ វត្តរទ្រញ្ជ
ជ សមរញ្ជ
ជ ការកាំពូល សច្ញដលងទ្ី៥ ង្ខ្កកេោ ររេ់សោក រ៉ៃុល សាសរឿន
សៃើមប ី “កាំចាត្់ និងលុ ររាំបាត្់សចាល” អនកង្ៃលម្ពនរាំនិត្ប្រឆ្ ាំង។374 សៅដលងៃង្ៃលសនាោះង្ៃរ សោក រន់ រម
ី

371

"របជាពលរដ្ឋ និង រកុមបាត៊ុករ លែតរឧតររម្ងនជ័យ ក្លរដ្កលោក កឹម ែ៊ុខា លចញពីតាំសែងអន៊ុរបធានរដ្ឋែភា” ថ្ងៃទី 26 សែត៊ុោ ឆ្នាំ 2015។

http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/101420-2015-10-26-09-09-05.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 26 សែត៊ុោ ឆ្នាំ 2016)។ "គែបកសរបជាជន
លែតរឧតររម្ងនជ័យ គាាំរទែកមមភាព លដ្ើមបីតវា៉ា ចាំលពាោះក្លរដ្ក កឹម ែ៊ុខា ពីអន៊ុរបធានរដ្ឋែភា "ថ្ងៃទី 26 សែត៊ុោ ឆ្នាំ 2016។ http://www.dapnews.com/2011-06-14-02-39-55/101424-cpp-.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 26 សែត៊ុោ ឆ្នាំ 2015)។ “របជាពលរដ្ឋ និងទាហានជាង 500 នាក់ លៅស្ែុក
បនាាយអាំពិល បានដ្ឋក់ញតរិ លែនើែ៊ុាំឱ្យដ្កលោក កឹម ែ៊ុខា លចញពីតាំសែងអន៊ុរបធានទី 1 ថ្នរដ្ឋែភា” ថ្ងៃទី 26 សែត៊ុោ ឆ្នាំ 2015។
http://kampucheathmey.com/kpt/?p=93686 (ចូលលមើលថ្ងៃទី 26 សែត៊ុោ ឆ្នាំ 2015)។
372

ឧតរមលែនីយ៍ គន់ គីម អលញ្ាើញជាអធ្ិបតី កងពិ
ន៊ុ
ធ្ីកិចចរបជ៊ុាំបូកែរ៊ុប ក្លរ្រគែបកសរបជាជន របចាាំសែលមសា និងដ្ឋក់លគាលលៅលឆ្ពោះលៅម៊ុែ

ែរម្ងប់សែឧែភា" ថ្ងៃទី 27 សែលមសា ឆ្នាំ2016។ http://beta.nokorwatnews.com/?p=91856 (ចូលលមើលថ្ងៃទី 1 សែឧែភា ឆ្នាំ2016)។ "ឧតរមលែនីយ៍គន់
គីម ចូលរួមកិចចរបជ៊ុាំ លដ្ើមបីពិនិតយលមើលលទធនលថ្នក្លរ្រអនររាគមន៍ របែ់កងពលតូចលលែ 1" ថ្ងៃទី 10 សែឧែភា ឆ្នាំ 2015។
http://beta.nokorwatnews.com/?p=95033 (ចូលលមើលថ្ងៃទី 11 សែឧែភា ឆ្នាំ 2016)។
373

"ឧតរមលែនីយ៍ គន់ គីម យកអាវលភាៀង ជូនដ្ល់កងទ័ព សដ្លក្លរពារសែសរពាំសដ្ន កន៊ុងលែតរែាឹងសរតង "ថ្ងៃទី 17 សែឧែភា ឆ្នាំ 2016។

http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/24302-2016-05-16-11-59-10.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 18 សែឧែភា ឆ្នាំ 2016)។
374

“ឧតរមលែនីយ៍ គន់ គីម នរល់ឋានៈដ្ល់មន្តនរី លៅែមរភូមិម៊ុែរពាំសដ្នកមពជា
៊ុ ថ្ង -” ថ្ងៃទី 8 កកកដ្ឋ ឆ្នាំ 2016។
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ប្ត្ូវបានអសញ្ជើ ញឱ្យច្ូ លរួមតាមង្ខ្សវសៃអូ
កុ ងក
ន
ន
ី
ិច្ចប្រជុ ប្ាំ រចា ាំេបាតហ៍ កុ ងទ្
ីេតីការរេរៃឋមស្រនតីជាមួ យសោក
ហុ ន ង្េន ង្ៃលមិនធាលរ់ម្ពនពីមុ នមក ង្ៃលការច្ូ លរួមសនោះវបានសលើកមុ ខ្ម្ពត្់នសយបាយររេ់ោត្់
កាន់ង្ត្ខ្ពេ់ប្ត្ង្ៃត្ង្លមសទ្ៀត្។375

សៅឆ្ន ាំ២០១៦ៃង្ៃល កនុងេមត្ែកិច្ចររេ់ ោត្់ជាអរគសលខាធិការដនេម្ពរមអត្ីត្យុ ទ្ធជនកមពុជា ង្ៃលម្ពន

អាំណាច្ទ្ូទ ាំងប្រសទ្េ សោក រន់ រីម បានសធវើៃសាំ េើរប្ររ់កង្នលង សៃើមបោក់
រទ្រញ្ជ
ជ ៃល់ េម្ពជិកររេ់ខ្ួ ន
ល
ី
់
ឲ្យ “ប្រឆ្ ាំងោច្់ខាត្នូ វទ្សងវើទ ាំងឡយ” ង្ៃលរោឋភបាលចាត្់
ថា "ជារសាច្ង្ៃលញ
ិ
ី
ុ ោះញងនា ាំសៅៃល់ ការ

ង្រកបាក់េងគមជាត្ិ"។ ោត្់រញ្ជ
ជ ក់ប្បារ់ពួកសរថា វជាកាត្ពវកច្ច
ិ េម្ពរមង្ៃលប្ត្ូវសោរព
ិ ររេ់េម្ពជក

តាម សៃម
វអនុ ញ្ជាត្ឱ្យមនុ េសមួ យកាតរ់ត្ូច្ង្ៃលម្ពន
ើ ប ី “រកាេនតិភាព” សៅកនុងប្រសទ្េកមពុជា សោយ “មនប្ត្ូ
ិ
ាំ ល ញវសឡើយ។376"
រាំេងអាប្កក់រផ្ដ

សៅច្ុ ងឆ្ន ាំ២០១៦ សោក រន់ រម
ី បានរ ាំលឹកសឡើងមតងសទ្ៀត្អាំពីត្ួ នាទ្ីររេ់សយធា ថាជាកម្ពល ាំងេប្ម្ពរ់រកា
នូ វអវង្ៃលោត្់
ចាត្់ទ្ុកថាជា “េនតិេុ ខ្ និងេណា
ត្់
ត រ់ធានរ់លរអ រេ់េងគមជាត្ិ”។ សោក រន់ រមបានេងេ
ី
ី
ធងន់សលើត្ួ នាទ្ីររេ់សោកជាប្រត្ិភូ ររេ់ សោក ហុ ន ង្េន កនុងការធានារាំសពញត្ួ នាទ្ីសយធាសនោះ សហើយ

៉ៃ ត្់ច្សាំ ពាោះអនកទ ាំងឡយណាង្ៃលប្រប្ពឹត្ាមន
េនាថា កងសយធពលសខ្មរភូ មនា
ិ នឹង "ប្រឆ្ ាំងយ៉ៃងមុ ងម្ព
ឺ
ិ
សសាមោះប្ត្ង់ និងោមនេីលធម៌ ង្ៃលង្ត្ងប្រឌិត្សរឿងឥត្ឈរ់ឈរ សៃម
លុ
ើ បមួ
ើ
ិ ត្កន
ិ ុង
ី លរងាេច្់ និងសធវប្រជាភ

៉ៃ រ៉ៃងទតួលរ ាំលាំរជរោឋភបាល"
រាំេងអាប្កក់រុ ន
"តាមរូរភាពប្ទ្ង់ប្ទយណាមួ យក៏សោយ" ប្ត្ូវង្ត្ប្រឆ្ ាំង
ិ

http://beta.nokorwatnews.com/?p=108418 (ចូលលមើលថ្ងៃទី 9 សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ 2016)។
375

“ឧតរមលែនីយ៍ គន់ គីម អន៊ុរបធានបញ្ញ
ា ក្លរជាន់ែពែ់ និងជាអគគលមបញ្ញ
ា ក្លរកងទ័ពចរមុោះ ចូលរួមែននិបាត លពញអងគ តាមរយៈ (ក្លររបជ៊ុាំតាមវីលដ្អូ)

លៅទីែរីក្លរគែរដ្ឋមន្តនរី ថ្ងៃទី 8 សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ 2016។ http://beta.nokorwatnews.com/?p=108289 (ចូលលមើលថ្ងៃទី 9 សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ 2016)។
376

"ឧតរមលែនីយ៍ គន់ គីម អាំពាវនាវឱ្យអតីតយ៊ុទធជន បនររួបរួមគានជាធ្ា៊ុងមួយ" ថ្ងៃទី 1 សែែីហា ឆ្នាំ 2016។ http://dap-news.com/kh/%E1%9E%96%

E1%9F%90%E1%9E%8F%E1%9F%8C%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%80%E 1%9F%92%E1%9E%93%E1% 9E%

BB%E1%9E%84%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F/12191.htm l (ចូលលមើលថ្ងៃទី 1 សែែីហា
ឆ្នាំ 2016)។ "លោក គន់ គីម ជួបែម្ងជិកែម្ងគមអតីតយ៊ុទធជន និងអនកចូលនិវតរន៍ ជាង 200 នាក់ លៅស្ែុកស្ែីែនធរ"។ http://whttp://www.dapnews.com/kh/%E1%9E%96%E1%9F%90%E1%9E%8F%E1%9F%8C%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%80%E 1%9F%
92%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%84%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F/6956.html
(ចូលលមើលថ្ងៃទី 2 សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ 2016)។

110

អង្គការឃ្លមាំ មល
៉ៃ វច្ឆ | មិថុនា ២០១៨
ើ សិទិិធមនុសសយូមមនររត៍

ោច្់ខាត្។377 សៅង្ខ្សមសា ឆ្ន ាំ២០១៧ ោត្់បានរញ្ជ
ជ ក់ច្សាំ ពាោះកងទ្័ពសជើងទ្ឹកដនកងសយធពលសខ្មរភូ មិនា
ថា សនោះក៏ជាការងារររេ់ពួកសរង្ៃលប្ត្ូវរាំសពញទងង្ៃរ។378

ាំ ី ត្ួ នាទ្ីររេ់េម្ពរមអត្ីត្យុ ទ្ជ
សោក រន់ រីម បានសរៀរររ់អព
ធ ន សោយអាំពាវនាវឱ្យេម្ពជិកទ ាំងអេ់

ច្ូ លរួមជាមួ យោនសៃម
ើ បរកាេនត
ើ បទ្រ់
ិ ភាពនិង “ភាពេងរ់សាងត្់” និង“សធវអវ
ើ ីង្ៃលប្ត្ូវសធវើ” សៃម
ី
ី សាេត្់ការផ្ដលេ់រូ រត
សជារជ័យដនសោលនសយបាយររេ់ សោក ហុ ន ង្េន។379 ោត្់បានពនយល់ ថា សនោះរួមរញ្ចូ លទ ាំងការសធើវ
េកមមភាពជា "ភានក់ងារ ជាង្ភនក និងជាប្ត្សច្ៀក" ដនកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ា ខ្ សៅថានក់មូលោឋនតាមរណា
ត សខ្ត្ត

នានា និងទក់ទ្ងោនជាមួ យអនកសៅភនសាំ ពញ។380 ោត្់បានង្េនា ាំអត្ត្យុ
ទ្ជ
ធ ន ឱ្យសឃើញសោក ហុ ន ង្េន
ី
ថាជា "សមៃឹកនា ាំង្ៃលម្ពនរុេេមបត្តិពីធមមជាត្ិ និងសពារសពញសៅសោយរុ េធម៌ និងេរបុរេធម៌។381

377

"ឧតរមលែនីយ៍ គន់ គីម យកអាវលភាៀង លៅសចកជូន កងកម្ងាាំងរបដ្ឋប់អាវ៊ុធ្ កន៊ុងលែតរកាំពង់ឆ្នាំង" ថ្ងៃទី 4 សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ 2016។ http://www.freshnew

sasia.com/index.php/en/localnews/38620-2016-11-04-08-42-42.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 4 សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ 2016)។ "ឧតរមលែនីយ៍ គន់ គីម រាំឭកកងទ័ព
លជើងទឹក ឱ្យលចញលៅក្លរពារ អធ្ិបលតយយភាព សដ្នដ្ី” ថ្ងៃទី 26 សែមីនា ឆ្នាំ 2017។ http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/507522017-03-26-06-18-52.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 26 សែមីនា ឆ្នាំ 2017)។
378

កងទ័ពលជើងទឹក ថា ក្លរពារឯក"ភាពជាតិ" ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ ថ្ងៃទី 5 សែលមសា ឆ្នាំ 2017។ http://www.phnompenhpost.com/national/navy- told-defend-

national-unity (ចូលលមើលថ្ងៃទី 6 សែលមសា ឆ្នាំ 2017)។
379

ឧតរមលែនីយ៍ គន់ គីម ជួបពិភាកោជាមួយ និងសាកែួរ ែ៊ុែទ៊ុកខ អតីតយ៊ុទធជនកមព៊ុជាចាំនួន 535 នាក់ លៅលៅរកុងលពាធ្ិ៍សាត់" លៅថ្ងៃទី 4 សែវិចឆិក្ល

ឆ្នាំ 2016។ http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/38622-2016-11-04-08-38-08.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 4 សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ 2016)។ "ឧតរម
លែនីយ៍ គន់ គីម សចកអាវអាវលភាៀងជាង 4.000 អាវ ជាអាំលណាយពីែលមរច លតលជា ហ៊ុន សែន និងែលមរចកិតរិរពឹទធបែិឌ ត ដ្ល់អងគភាពទ័ព ក្លរពាររពាំ

សដ្ន” ថ្ងៃទី 6 សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ 2016។ http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/38746-2016-11-06-13-33-34.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 6 សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ
2016)។ "ឧតរមលែនីយ៍ គន់ គីមៈ លគាលនលយាបាយ ឈ្នោះឈ្នោះរបែ់ែលមរចលតលជា បានលធ្វើឱ្យកមព៊ុជាបញ្ចប់ែន្ត្គម និងម្ងនភាពែនិទធិសានល របកបលដ្ឋយ
ភាពែៃប់សាៃត់ និងែនរិភាព" ថ្ងៃទី 8 សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ 2016។ http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/38736-2016-11-06-08-18-30.html
(ចូលលមើលថ្ងៃទី 8 សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ 2016)។ "ឧតរមលែនីយ៍ គន់គីម ៖ អតីតយ៊ុទធជនគឺជាវីរប៊ុរែពិតរបែ់លយើង អាជាាធ្ររគប់លាំដ្ឋប់ រតូវសតយកចិតរទ៊ុកដ្ឋក់

ចាំលពាោះពួកលគ" ថ្ងៃទី 20 សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ 2016។ http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/39716-2016-11-20-02-26-56.html (ចូលលមើលថ្ងៃ
ទី 20 សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ 2016) ។
380

”ឧតរមលែនីយ៍ គន់ គីម ជសជកជាមួយ និងជូនដ្ាំែឹងអាំពីក្លរនរល់លាំលៅដ្ឋឋនចាំនួន 4 ដ្ល់អតីតយ៊ុទធជន លៅលែតរលែៀមរាប" ថ្ងៃទី 11 សែធ្នូ ឆ្នាំ 2016។

http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/41481-2016-12-11-16-55-28.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 11 សែធ្នូ ឆ្នាំ 2016)។ "ឧតរមលែនីយ៍ គន់
គីម ជួប និងជសជកជាមួយអតីតយ៊ុទធជន លៅលែតររពោះែីហន៊ុ និងែលរមចចិតរសាងែង់នាោះចាំនួន 4 ែរម្ងប់អតីតយ៊ុទធជនរកីរកលាំបាក" ថ្ងៃទី 25 សែមីនា
ឆ្នាំ 2017។ http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/50693-2017-03-25-07-27-00.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 25 សែមីនា ឆ្នាំ 2017)។
លោក សកប ជ៊ុតិម្ង លោក ម៉ាម ប៊ុនលហង និងលោក បា៉ា ែ៊ុជាតិវងស នរល់ងវិក្លរចាំនួន 73 ោនលរៀល លដ្ើមបីលដ្ឋោះស្សាយបញ្ញ
ហ អតីតយ៊ុទធជន" ថ្ងៃទី 22 សែធ្នូ
ឆ្នាំ 2016។ http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/42370-2016-12-22-00-31-18.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 22 សែធ្នូ ឆ្នាំ 2016) ថ្ងៃទី 30
សែមករា ឆ្នាំ 2017។ http://dap-news.com/kh/%E1%9E%96%E1%9F%90%E1%9E%8F%E1%9F%8C%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%

9E%93%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%84%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1%
9F%81%E1%9E%9F/27856.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 30 សែមករាឆ្នាំ 2017)។
381

“ែលមដច កិតរិរពឺទាបែិឌ ត ប៊ុន រា៉ា នី ហ៊ុនសែន នរល់នាោះរបាាំមួយែនង ជូនអតីតយ៊ុទធជន លៅលែតរកាំពត លៅលពលែួបកាំលែើតរបែ់គាត់" ថ្ងៃទី 14 សែធ្នូ ឆ្នាំ
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យ៉ៃងសគច្ណាេ់ ចារ់តា ាំងពីច្ុ ងឆ្ន ាំ២០១៦មក អនុ ប្រធានររេ់សោក រន់ រីម ង្ៃលជាអរគសលខាធិការដន

េម្ពរមអត្ីត្យុ ទ្ជ
ធ ន រឺឧត្តមសេនីយ៍ ឯក ហុ ន ម្ព៉ៃង្េត្ ង្ៃលជាកូ នប្រុេច្បងររេ់សោក ហុ ន ង្េន ។382 ប្េរ
សពលោនសនាោះង្ៃរ សោក រន់ រម
ី ក៏រនតកាន់ត្ួនាទ្ីជាេម្ពជិករេៈកម្ពមធការអច្
ិ
ិដស្រនតយ៍ដនរេៈកម្ពមធិ

ការមជឈមរេរកសប្រជាជនកមព
ព ់ ” ប្ត្ួត្ពិនិត្យការងារររេ់រេរកសប្រជា
ិ
ុ ជា និងជា “មស្រនតីសយធាជាន់ខ្េ

ជនកមពុជា កនុងសខ្ត្តឧត្តរម្ពនជ័យ ជាសខ្ត្តង្ៃលោត្់ទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវសោយផ្ដាល់ ច្សាំ ពាោះការងារររេ់រេរកស
រួមទ ាំងការងារសរៀរច្ាំការសបាោះសឆ្នត្ សៅឆ្ន ាំ ២០១៧ និង ២០១៨ ទងង្ៃរ។383

លមីៗសនោះ សោក រន់ រម
ល រាំផ្ដលញទ ាំងប្េុងដនរេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ និងការ
ី ក៏បានប្រកាេោ ាំប្ទ្ការរាំទិច្

សចាទ្ប្រកាន់សរឿងង្ទនការរៃវិ ត្តពេ៌ ង្ៃលប្ត្ូវបានចារ់សទតម
កម
ល
ើ សោយការចារ់ខ្ួ នសោក
ឹ េុ ខា។ ង្លលងកនុង

េមត្ែភាពជាអរគសលខាធិការដនេម្ពរមអត្ីត្យុ ទ្ជ
ធ ន សោក រន់ រីម រញ្ជ
ជ ក់ថា កនុងនាមសោកត្ាំណាងឱ្យ
េម្ពជក
ិ ទ ាំងអេ់ សោកម្ពន “កាំហឹងយ៉ៃងខាល ាំង” និងេូ ម “សថាេលសទេទ ាំងប្េុង” នូ វ “អាំសពើកបត្់ជាត្ិ” ររេ់
សោក កម
ប្រឆ្ ាំងនឹងសោក កម
ិ
ឹ េុ ខា និងោ ាំប្ទ្ទ ាំងប្េុងច្ាំសពាោះការចាត្់វធានការ
ឹ េុ ខា និង “េហព័នធ
ររេ់ោត្់” ច្ាំសពាោះឧប្កិៃឋកមម” ររេ់ពួកសរង្ៃលមិនអាច្សលើកង្លងបានសឡើយ។384

សៅដលងទ្ី ១៣ ង្ខ្ត្ុ ោ ឆ្ន ាំ២០១៧ សោក រន់ រម
វ
ី បានង្លលងកនុងវរគហឹ កហវ
ឺ នកងពលត្ូ ច្សលខ្ ៩១១ សោយ
ាំ េ់ ោច្់ខាត្នូ វរល់ មហិច្ឆតាអាប្កក់ ង្ៃលច្ង់សធវើរៃិវត្តពេ៌”។385 សោកបានសលើក
ង្េនា ាំថា ប្ត្ូវង្ត្ “ជទ

យកសារសនោះមកនិយយសឡើងវញមត
ងសទ្ៀត្សៅកនុងេុ នរា កថាកាលពីដលងទ្ី ១៧ ង្ខ្ត្ុ ោ ឆ្ន ាំ ២០១៧ សៅកាន់
ិ
ាំ ង់ឆ្ន ាំង។386 សៅដលងទ្ី ២៤ ង្ខ្ត្ុ ោ
កងពលត្ូ ច្អនតររមន៍សលខ្ ១ ដនកងសយធពលសខ្មរភូ មិនា សៅសខ្ត្តកព
2016" http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/41798-2016-12-14-11-21-11.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 14 សែធ្នូឆ្នាំ 2016)។
382

"លោក ហ៊ុន ម្ង៉ា សែត៖ រាជរដ្ឋឋភិបាលមិនលបាោះបង់ លចាលអតីតយ៊ុទធជនលទ គឺសតងសតយកចិតរទ៊ុកដ្ឋក់ចាំលពាោះពួកលគទាាំងអែ់គាន" ថ្ងៃទី 1 សែធ្នូ ឆ្នាំ

2016។ http://www.dap-news.com/kh/top-news/22926.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 2 សែធ្នូ ឆ្នាំ 2016)។
383

“លោក គន់ គីម សែនាាំែម្ងជិកគែបកសរបជាជន លៅកន៊ុងលែតរឧតររម្ងនជ័យ ឱ្យែមាឹងលមើលទ៊ុកលាំបាករបែ់របជាពលរដ្ឋជាអាទិភាព " ថ្ងៃទី 20

សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ 2016។ http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/39741-2016-11-20-11-28-38.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 20 សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ

2016)។ "សននក្លរ 5 ឆ្នាំ របែ់គែបកសរបជាជនកមព៊ុជា លែតរឧតររម្ងនជ័យបញ្ញ
ហ ែាំខាន់ៗ : កាំព៊ុង លដ្ឋោះស្សាយ របឈ្មម៊ុែលដ្ឋយរបជាពលរដ្ឋ និងសក
លមអក្លរនរល់លែវា "ថ្ងៃទី 2 សែមករា ឆ្នាំ 2017។ http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/43284-2017-01-02-05-43-54.html (ចូល

លមើលថ្ងៃទី 2 សែមករា ឆ្នាំ 2017)។ "លោក គន់ គីម របាប់រកុមក្លរ្រគែបកស ឲ្យែិតែាំរបឹងសរបងលដ្ឋោះស្សាយបញ្ញ
ហ នានា ែរម្ងប់របជាពលរដ្ឋលៅថានក់
មូលដ្ឋឋន" ថ្ងៃទី 17 សែមីនា ឆ្នាំ 2017។ http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/50008-2017-03-17-06-48-23.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី
17 សែមីនា ឆ្នាំ 2017)។
384
385
386

អតីតយ៊ុទធជនកមពជាទូ
ទាាំងរបលទែ របក្លែលថាកលលទាែទលងវើកបត់ជាតិ លោក កឹម ែ៊ុខា និងគាាំរទចាំណាត់របែ់រាជរដ្ឋឋភិបាល។
៊ុ
នាយឧតរមលែនីយ៍គន់ គីម របាប់កងទ័ពឆ័រតលយាង៩១១ ឲ្យរួមគានរបឆ្ាំងរាល់ក្លរប៉ា៊ុនប៉ាងនរួលរាំលាំរាជរដ្ឋឋភិបាល។

នាយឧតរមលែនីយ៍គន់គីម របាប់កងទ័ពទាាំងអែ់ លៅកងពលតូចអនររាគមន៍លលែ១ ឲ្យរួមគានរបឆ្ាំងរាល់ក្លរប៉ា៊ុនប៉ាង នរលរាំលាំ
រាជរដ្ឋឋភិបាលស្ែប
ួ
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ឆ្ន ាំ២០១៧ សោកបានរញ្ជ
ជ ឱ្យកងពលធាំសលខ្១១ ដនកងសយធពលសខ្មរភូ មនា
ិ កនុងសខ្ត្តតាង្កវ ច្ូ លរួមកនុង “
ការប្រយុ ទ្ប្ធ រឆ្ ាំងនឹងអវៗង្ៃលសោកថា
ម្ពនរាំេងរសងេើត្អសេែរភាព និងរៃវិ ត្តពេ៌ ៃូ ច្ង្ៃលប្ត្ូវបាន
ី
387
សរៀរច្ាំ សោយសមៃឹកនា ាំដនរេរកសប្រឆ្ ាំង សោក កម
ង្លលងសៅកនុងេមត្ែ
ឹ េុ ខា និងសោក េម រងសុ។
ី

ភាពទ ាំងពីរររេ់ោត្់ រឺសមអរគសេនាធការច្ប្មុ
ោះដនកងសយធពលសខ្មរភូ មនា
ិ
ិ និងជាអរគសលខាធការដន
ិ

េម្ពរមអត្ីត្យុ ទ្ជ
ធ ន និងកនុងនាមដនរុ រគលិកសយធាេកមមការងារ និងរុ រល
គ ិកសយធាច្ូ លនិវត្តន៍ទ ាំងអេ់
សោក រន់ រម
ិ កា
ិ ិ ច្ឆ័យ
ី សៅដលងទ្ី១៦ ង្ខ្វច្ឆ
ិ ឆ្ន ាំ ២០១៧ បានប្រកាេច្ូ លរួមយ៉ៃងសពញទ្ាំហឹង តាមការវន

ររេ់ត្ុោការកាំពូលច្ាំសពាោះការរ ាំោយរេរកសេសស្រងាគោះជាត្សចាល
សោយសារង្ត្ជារ់សចាទ្ពាក់ព័នក
ធ ុង
ន
ិ
"អាំសពើកបត្់ជាត្ិ "ង្ៃលមិនអាច្អត្់សអានបាន និងតាមការអាំពាវនាវររេ់សោក ហុ ន ង្េន ឱ្យម្ពនវធានជា
ិ

មុ នរង្នែមសទ្ៀត្ ប្រឆ្ ាំងនឹងង្ទនការរៃវិ ត្តពេ៌និងអនកនសយបាយ “រសប្មទលទលប្រសយជន៍
ររសទ្េ”។388
ើ

III. ឧត្តមសេនីយស៍ ៅ េុខា សមរញ្ជ
ា ការកងរាជអាវុធហត្ថជាត្ិ និងអគគសម
រញ្ជ
ា ការរងដនកងសោធពលសខ្មរភូមន
ិ ទ
សោក សៅ េុខា កុ ងឆ្
ន
ន ាំ ១៩៧៧-១៩៧៨
ដលងកសាំ េើត្ទលូវការររេ់សោក សៅ េុ ខា រឺសៅដលងទ្ី១ ង្ខ្វច្ឆ
សាវយសរៀង។389
ិ កា
ិ ឆ្ន ាំ១៩៦១ និងសកត្សៅសខ្ត្ត
ើ

កនុងរទ្េាំភាេន៍ឆ្ន ាំ២០០០ ោត្់បានប្បារ់ថា ឪពុ កម្ពតយររេ់ោត្់រឺជាកេិករ។ ោត្់បានេិកាប្ត្ឹមថានក់ទ្ី
៥ ។ ោត្់ម្ពនរងរអូនប្បា ាំនាក់ រ៉ៃុង្នតទ ាំងអេ់ ប្ត្ូវបានេម្ពលរ់កុ ងអាំ
ឡុងរររង្ខ្មរប្កហម។390 ោត្់បានសៅ
ន

ប្រសទ្េសវៀត្ណាមសៅច្ុ ងឆ្ន ាំ១៩៧៧ កនុងសពលកងទ្័ពសវៀត្ណាម្លនពានប្រសទ្េកមពុជាប្រឆ្ ាំងនឹងង្ខ្មរ

ចាប់ ដ្ឹកនាាំលដ្ឋយែលមរចលតលជាហ៊ុនសែន។
387

នាយឧតរមលែនីយ៍គន់គីម នាាំអាវរ្ររបែ់ែលមរចលតលជារហ៊ុនសែនជាងបីពាន់អាវ ជូនកងទ័ពនិងអាំពាវនាវឲ្យកងទ័ពរួមគានក្លរពារែនរិភាពរបឆ្ាំង

រកុមជនកបត់ជាតិ។
388

នាយឧតរមលែនីយ៍គន់គីម កងទ័ពនិងអតីតយ៊ុទធកមពជា
៊ុ របក្លែគាាំរទយា៉ា ងលពញទាំហឹងចាំលពាោះត៊ុោក្លរកាំពូល ក្លត់រ ាំោយគែបកសែលន្ត្គោះជាតិ

និងគាាំរទអន៊ុសាែន៍ទាាំងស្ែុងរបែ់ែលមរចលតលជាហ៊ុន សែន។
389

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា (RGC), "ឧតរមលែនីយ៍ផ្តកយម្ងែបួនលៅ ែ៊ុខា " បញ្ាីលឈ្លមោះអនកលបាោះលឆ្នតបលណា
រ ោះអាែនន

2017, ឯកសារ 05-977-306។
390

សរបដ្ អាដ្ឋមែ៍ (Brad Adams) បទែម្ងាែន៍ជាមួយលៅ ែ៊ុខាថ្ងៃទី 22 សែក៊ុមាៈឆ្នាំ 2000 រាជធានីភនាំលពញ។
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ប្កហមសៅសខ្ត្តសាវយសរៀង។391 សៅឆ្ន ាំ១៩៧៨ សវៀត្ណាមបានចាត្់តា ាំងសោក សៅ េុ ខា សធវើការឲ្យសោក

ហុ ន ង្េន រឺជាសពលង្ៃលសោកបានកាលយជាអងគរកសររេ់សោក ហុ ន ង្េន ។392 សោកក៏បានសៃើរត្ួ ជាអនក
នា ាំសារររេ់សោក ហុ ន ង្េន សៅកនុងអងគភាពច្ល័ ត្ សហើយក៏ប្ត្ូវបានោក់រញ្ចូ លសៅកនុងកងវរសេនាត្ូ ច្
ប្រឆ្ ាំងរ៉ៃុល ពត្ង្ៃលសទ្ើរបានរសងេើត្សឡើងសោយសោក ហុ ន ង្េន សៅកនុងប្រសទ្េសវៀត្ណាម។393

សោក សៅ េុខា និងសាធារេរៃប្ឋ រជាម្ពនិត្កមុ ជា
ព និង រៃក
ឋ មុ ជា
ព ១៩៧៩-១៩៩១
រនាារ់ពីការរសងេើត្រររសាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា សៅង្ខ្មករ ឆ្ន ាំ១៩៧៩ សោក សៅ េុ ខាប្ត្ូវបាន
ចាត្់តា ាំងសៅកាន់កងពលធាំសលខ្ ១ ង្ៃលម្ពនភារកិច្ចការពារទ្ីប្កុងភនសាំ ពញ។394 កងពលធាំសនោះ ម្ពនកងវរ

សេនាត្ូ ច្ច្ាំនួន ៤ ម្ពនជាអាទ្ិ៍ កងវរសេនាត្ូ ច្សលខ្ ២៤៦ អងគភាពេាំខាន់ររេ់ខ្ួ ន
ល និងអងគភាពមួ យសទ្ៀត្
កនុងច្ាំសណាមសនាោះ ង្ៃលប្ត្ូវបានរសងេើត្សឡើងសោយសោក ហុ ន ង្េន សៅសវៀត្ណាម។395 កងពលធាំសលខ្ ១
័ ធយុវជនរកសកុ មុ យន
រជាេន
ន
ម
ឺ
ើ
ី េតររេ់សាធារេរៃឋ
ូ លេប្ម្ពរ់អងគការចាត្់តា ាំង និងជាការសប្ជើេសរេេមព
ប្រជាម្ពនិត្កមពុជា ង្ៃលប្ត្ូវបានរសងេើត្សឡើងវញសៅកន
ិ
ឹ នា ាំ
ុ ងជួ រកងទ្័ពរៃវិ ត្តន៍ប្រជាជនកមពុជា ង្ៃលៃក

សោយេនងការនសយបាយកាំពូលររេ់ ប្កេួ ងការពារជាត្ិ។396 សោក សៅ េុ ខា សៃើរត្ួ កុ ងេកមម
ភាពពប្ងឹង
ន
397
័
នសយបាយទ ាំងសនោះ កនុងច្ាំសណាមយុ វវយសយធា។
កងពលធាំសលខ្ ១ ក៏បានសធវការហវ
ើ
ឹ កហវឺនង្ទនកសយធា

និងនសយបាយសៅសលើអនកសប្ជើេសរេលម
ីេប្ម្ពរ់អងគភាពសយធាររេ់សាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជាៃដទ្
ើ
សទ្ៀត្ សៅទ្ូទ ាំងប្រសទ្េ។398

391
392
393

ពីរបភពដ្សដ្ល Ibid. បទែម្ងាែន៍លោក Peter Bartu ជាមួយលៅែ៊ុខារាជធានីភនាំលពញថ្ងៃទី 11 សែធ្នូឆ្នាំ 2007។
ពីរបភពដ្សដ្ល Ibid.

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា (RGC) "ឧតរមលែនីយ៍ផ្តកយម្ងែបួនលៅែ៊ុខា "ហ៊ុនសែន " ហ៊ុនសែន, ែ៊ុនារកថាសដ្លបានលរជើែលរើែលៅឯពិធ្ីបិទមហា

ែននិបាតវិសាមញ្ាថ្នអនកតាំណាងទូទាាំងរបលទែថ្នែម្ងគមអតីតយ៊ុទធជនកមព៊ុជា និងក្លររបារពធែួបលលើកទី ៣ ថ្នទិវាអតីតយ៊ុទធជនកមព៊ុជាថ្ងៃទី 21

សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 2010" http://cnv.org.kh/speech-at-the-closing-ceremony-of- extra-ordinary-congress-of-representatives-of-cambodian-veteranassociation-nationwide-and-3rd-anniversary-of- cambodian-veteran-day/ (ចូលលមើលថ្ងៃទី 23 សែកញ្ញាឆ្នាំ 2010)។ បទែម្ងាែន៍ជាមួយលោកលៅ
ែ៊ុខា រាជធានីភនាំលពញថ្ងៃទី11 សែធ្នូ ឆ្នាំ2007 "ជាសននកមួយថ្នរបវតរិសាស្រែរ) "M9t phan lich sU'), QDND។
394
395

វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 17 សែក៊ុមាៈឆ្នាំ 1979។ SPK ថ្ងៃទី 22 សែមីនាឆ្នាំ 1979។ វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 8 សែលមសាឆ្នាំ 1979។

ក្លរិយាល័យឧតរមែនងក្លរទទួលបនា៊ុកែិទិធមន៊ុែស COHCHR ែម្ងាែជាមួយមន្តនរីែនរិែ៊ុែថ្ងៃទី 16 មិនាឆ្នាំ 2004 ។ "ជាសននកមួយថ្នរបវតរិសាស្រែរ "

(M9t phan lich sU '), QDND។
396
397
398

វិទយ៊ុភនាំលពញ, ថ្ងៃទី 8 សែធ្នឆ្
ូ ន ាំ 1979។

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា (RGC), "ឧតរមលែនីយ៍ផ្តកយម្ងែបួន លៅែ៊ុខា។ "

សារព័ត៌ម្ងនលអលែពក្ល (SPK), ថ្ងៃទី 1 សែមីនាឆ្នាំ 1980។ វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 5 សែមីនាឆ្នាំ 1980 ។ វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 23 សែលមសាឆ្នាំ 1980។ វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃ

ទី 26 សែលមសាឆ្នាំ 1980។
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សលើេពីសនោះ កងពលធាំសលខ្ ១ បានសធវើប្រត្ិរត្តិការេកមមសៅកនុង និងជុ វាំ ញរជធាន
ិ
ី ភនសាំ ពញ សៃើមប ី “ពប្ងឹង

អាំណាច្រៃិវត្តន៍” ររេ់រៃឋបាលសាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា សោយការរស្រងាេរេប្ត្ូវង្ៃលសរបានសចាទ្
ប្រកាន់ថា "ង្កលងរនលាំខ្ួ នកន
ល ុ ងច្ាំសណាមប្រជាជន" និង "ការកសមាច្" មនុ េសង្ៃលរកសប្រជាជនរៃវិ ត្តន៍កមពុជា
ចាត្់ទ្ុកថា "ពួ កប្រត្ិកិរយ"
សោយអោះអាងថា សៅង្ខ្មិលុ នាឆ្ន ាំ១៩៨០ ពួ កសរបានចារ់ខ្ួ នខា
ល
ម ាំងេប្ត្ូវ
ិ

នសយបាយច្ាំនួន ១៥៥នាក់។399 សៅសប្កាមរររសាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា អនកង្ៃលប្ត្ូវបានសចាទ្ថា
ជាខាម ាំង មនង្មនប្ត្
មង្ត្ជាប្កុ
មេាំេល់ ង្ខ្មរប្កហមៃឹកនា ាំសោយរ៉ៃុលពត្រ៉ៃុសណាណោះសទ្ រ៉ៃុង្នតរួមរញ្ចូ លទ ាំង
ិ
ឹ
400
ប្កុមទ ាំងឡយណាង្ៃលប្រឆ្ ាំងនឹងសាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា ម្ពនអាវុធកតី មនម្ពនអាវុ
ធកត។
ិ
ី

សប្កាយមកសទ្ៀត្កនុងអាំឡុងឆ្ន ាំ១៩៨០ កងពលធាំសលខ្ ១ ប្ត្ូវបានរាំង្រកសៅជាប្កុមៗ សហើយោក់ពប្ងាយសៅ
តាមជនរទ្ សៃើមបប្រយុ
ទ្ប្ធ រឆ្ ាំងនឹងេប្ត្ូវ។ សៅឆ្ន ាំ១៩៨១ ប្កុមទ ាំងសនាោះប្ត្ូវបានរ ាំសាយ សហើយបានទតល់
ី

កម្ពល ាំងសៅឲ្យអងភា
គ ពៃដទ្សទ្ៀត្ដនកងទ្័ពរៃិវត្តន៍ប្រជាជនកមពុជា ង្ៃលរួមម្ពនកងវរសេនាធាំសលខ្ ៧០ សៅ
រជធានីភនសាំ ពញ ង្ៃលកម្ពល ាំងសនោះប្ត្ូវបានសទារមកពីកងវរសេនាត្ូ ច្សលខ្ ២៤៦ង្ៃរ។401

រនាារ់មក សោក សៅ េុ ខា ប្ត្ូវបានរញ្ជូ នសៅប្រសទ្េសវៀត្ណាម សៃើមបទ្ទ្ួ
េ់។402 ោត្់
ិ
ី លការអរ់រ ាំកប្មត្ខ្ព
បានវលប្ត្ឡរ់
មកកមពុជាវញសៅឆ្
មេនងការ
ន ាំ១៩៨៣ សហើយបានច្ូ លរសប្មការងារសឡ
ិ
ិ
ិ
ើ
ើងវញសៅឧត្ត

នសយបាយររេ់ប្កេួ ងការពារជាត្ិ ង្ៃលោត្់ម្ពនត្ួ នាទ្ីរសប្ងៀនៃល់ រុរល
គ ិកសយធា សៃើមបឱ្យម្ពនភាព
ី

403
សសាមោះប្ត្ង់ខាងនសយបាយច្ាំសពាោះរកសប្រជាជនរៃវិ ត្តន៍កមពុជា និងជួ យពប្ងីកេម្ពជក
ិ ភាពររេ់រកស។

កិច្ចការសារប្ពួេមសនារមវជា
ិ ជ សនោះ រួមរញ្ចូ លទ ាំងការរសប្ងៀនថា េកមមភាពររេ់កងទ្័ព រឺររ់រញ្ចូ លទ ាំង
ការជីករ ាំសលើងសចាលនូ វរាេសរល់ ដន "កងកម្ពល ាំងោក់ខ្ួ ន"
ល ររេ់ខាម ាំងេប្ត្ូវកនុងច្ាំសណាមប្រជាជន ង្ៃល

ការងារសនោះរឺម្ពនសារេាំខាន់សេមើនឹងប្រត្រត្ត
ការសយធាររេ់
កងទ្័ពង្ៃរ។404 អនកសរៀនេូ ប្ត្ប្ត្ូវបានសរប្បារ់
ិ
ិ

399
400
401

វិទយ៊ុភនាំលពញលៅថ្ងៃទី 18 សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 1980។
វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 17 សែត៊ុោឆ្នាំ 1980។

វិទយ៊ុភនាំលពញ ភនាំលពញថ្ងៃទី 22 សែមករាឆ្នាំ 1981 "សននកមួយថ្នរបវតរិសាស្រែរ” ( M9t phan lich sU '), QDND។ អ៊ុនតាក់ "អងគក្លរថ្នរកែួងក្លរពារជាតិ "

កងវរលែនាធ្ាំ ”លលែ70”ថ្ងៃទី 30 សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 1992។
402
403
404

វិទយ៊ុភនាំលពញ ភនាំលពញថ្ងៃទី 22 សែមករាឆ្នាំ 1981 "សននកមួយថ្នរបវតរិសាស្រែរ) "M9t phan lich sU '), QDND។ វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 27 សែឧែភាឆ្នាំ 1981។
ភនាំលពញវិទយ៊ុ, ថ្ងៃទី 13 សែមករាឆ្នាំ 1984។ វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 6 សែមីនាឆ្នាំ 1984។ បទែម្ងាែន៍ជាមួយលៅ ែ៊ុខាថ្ងៃទី 11 សែធ្នូឆ្នាំ 2007។
សារព័ត៌ម្ងនលអលែពក្ល (SPK), ថ្ងៃទី 28 សែឧែភាឆ្នាំ 1986។
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ទងង្ៃរថា ពួ កសយធាទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវកនុងការរកាេណា
ត រ់ធានរ់េងគម។405 អនុ សោមតាមការអរ់រ ាំនសយបាយ
ង្ររសនោះ អងគភាពកងទ្័ពរៃវិ ត្តន៍ប្រជាជនកមពុជា សៅប្ោសនាោះ ក៏បានចារ់ខ្ួ នមនុ
េសជាសប្ច្ន
ល
ើ ង្ៃលរងការ
សចាទ្ប្រកាន់ថា ជាចារកមមេប្ត្ូវ សៅកនុងទ្េវត្សរ ៍ឆ្ន ាំ១៩៨០ និងសៃើមទ្េវត្សរ ៍ឆ្ន ាំ១៩៩០។406

សៅច្ុ ងទ្េវត្សរ ៍ឆ្ន ាំ១៩៨០ សោក សៅ េុ ខា ក៏បានច្ូ លរួមកនុងប្រត្រត្ត
ការសេុ
ិ
ិ
ើរការេ៍េម្ពងត្់ររេ់ប្កេួ ង
ការពារជាត្ិ ង្ៃលជា “អងគភាពសេុ ើរអសងេត្ប្សាវប្ជាវ” សប្កាមអរគសេនាធិការររេ់ប្កេួ ង។407 ប្រត្រត្ត
ការ
ិ
ិ
សនោះ ម្ពនេិទ្ធិចារ់ខ្ួ នមនុ
េសសៅទ្ូទ ាំងប្រសទ្េកមុ ជា
ល
ព រួមទ ាំងអក
ន ជារ់េងស ័យថា ម្ពនេកមមភាពររេ់

េប្ត្ូវ សៅកនុងកងកម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធ និងប្កេួ ងការពារជាត្ិ ក៏ៃូច្ជាមនុ េសសទសងសទ្ៀត្ ង្ៃលេកមមភាព

ររេ់ពួកសរបានរ៉ៃោះពាល់ ៃល់ សយធា។408 សៅឆ្ន ាំ១៩៩០ សោក សៅ េុ ខា ប្ត្ូវបានផ្ដលេ់ ជារសណា
ត ោះអាេនន

ឱ្យសៅសៅកនុងកងពលធាំសលខ្១៩៦ ររេ់កងទ្័ពរៃវិ ត្តន៍ប្រជាជនកមពុជា (RPAFK) និងបានប្រយុ ទ្ក
ធ ុ ងេមរ
ន
ាំ ងភារខាងលិច្កមពជា។409 ៃូ ច្ជាអងគភាពកងទ្័ពរៃិវត្តន៍ប្រជាជនកមពជា (RPAFK)ៃដទ្
ភូ មសៅសខ្ត្ត
បាត្់ៃរ
ិ
ុ
ុ
410
សទ្ៀត្ង្ៃរ កងពលធាំសលខ្១៩៦ បានសធវើការចារ់ខ្ួ នខាងនសយបាយ។
ល

ចារ់តា ាំងពីឆ្ន ាំ១៩៧៩ ៃល់ ឆ្ន ាំ១៩៩១ សោក សៅ េុ ខា ម្ពនជារ់ពាក់ព័នយ
ធ ៉ៃ ងសប្ច្ើនជាមួ យអងគភាពទ្័ពដន
ាំ ង
ាំ មនុ េសសោយង្ទអក
រររសាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា ង្ៃលជាង្ទនកមួ យដនយុ ទ្នា
ធ ការចារ់ខ្ួ នន
ល ិ ងឃុ ឃ្

សលើមូ លោឋននសយបាយ និងង្ៃលជាទ្ូសៅសេាើរង្ត្ោមនការសចាទ្ប្រកាន់ ឬការកាត្់កីអវ
ត ីសឡើយ សហើយប្ត្ូវបាន
ោក់ឲ្យេែិត្សប្កាមការសធវើទរុេកមម។411 ពនធនាោរររេ់សាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា រួមរញ្ចូ លទ ាំង
ាំ ន់ សខ្ត្ត និងអងគភាព។
រនាាយង្ៃលប្ររ់ប្រងសោយសយធា សៅថានក់ជាត្ិ ថានក់ត្រ

មនុ េសង្ៃលសរេងស ័យថា ជារ់«ពាក់ព័ន»ធ នឹងេប្ត្ូវ និងជាអនកសេុ ើរការេ៍ឱ្យេប្ត្ូវង្ៃលប្ត្ូវបានចារ់ខ្ួ ន
ល
405
406
407
408

វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 3 សែមករាឆ្នាំ 1989។

វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 17 សែែីហាឆ្នាំ 1984។ វិទយ៊ុទីរកុងភនាំលពញ ថ្ងៃទី 1 សែត៊ុោឆ្នាំ 1987។ វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 24 សែមករាឆ្នាំ 1990។

បទែម្ងាែន៍ជាមួយលៅែ៊ុខា ថ្ងៃទី11 សែធ្នូឆ្នាំ 2007។ សាធារែរដ្ឋរបជាម្ងនិតកមពជា
៊ុ ។ អន៊ុរកឹតយលលែ25 អនរក ច៊ុោះថ្ងៃទី20 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 1985។
អងគក្លរលលើកសលងលទាែអនររជាតិ, កមព៊ុជា៖ ក្លរដ្ឋក់ពនធនាគារ និងក្លរលធ្វើទារ៊ុែកមមនលយាបាយ (ទីរកុង
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409
410
411

៊ុងដ្៍1987)។ LCIHR, បនាាប់ពីសាថនក្លរែ៍

បទែម្ងាែន៍ជាមួយ លៅ ែ៊ុខា ថ្ងៃទី 11 សែធ្នូឆ្នាំ 2007។
វិទយ៊ុភនាំលពញថ្ងៃទី 12 សែមីនាឆ្នាំ 1984។

អងគក្លរលលើកសលងលទាែអនររជាតិ, កមពជា៖
ក្លរដ្ឋក់ពនធនាគារនិងក្លរលធ្វើទារ៊ុែកមមនលយាបាយ (ទីរកុង
៊ុ

អារកក់បាំន៊ុត។
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សោយពួ កឈលរភូ មិ និងឃុ ប្ាំ ត្ូវបានប្ររល់ សៅឲ្យមស្រនតីសយធាជាន់ខ្េ
ព ់។ សៅថានក់ជាត្ិ េនងការប្សាវប្ជាវ

ជួ នកាលោក់អក
ន សទេសៅកនុងរនាាយសយធាររេ់សាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា ង្ៃលបានរសងេើត្សឡើង
ាំ ង
ាំ ពិសេេមួ យ សៅខ្េឌទ្ួលសោក និង
សៅេងាេត្់ទ្ួលង្េលង រជធានីភនសាំ ពញ រ៉ៃុង្នតម្ពនមេឌលឃុ ឃ្
ាំ ង
ាំ េម្ពងត្់ត្ូច្ៗជាសប្ច្ន។
មជឈមេឌលឃុ ឃ្
មនុ េសមួ យច្ាំនួនង្ៃលប្ត្ូវបានេួ រច្សមលើយសោយេនងការ
ើ

ប្សាវប្ជាវ ប្ត្ូវបានរញ្ជូ នសៅពនធនាោរប្កេួ ងមគដទា ឬពនធនាោររជធានីភនសាំ ពញ ង្ៃលសរសាគល់ ថា ជា
រុ កសត្៣ (T3)។412

័យអុ នតាក់ និងសប្កាយអុ នតាក់ ឆ្ន១៩៩១-១៩៩៦
ាំ
សោក សៅ េុខា កុ ងេម
ន
ាំ ងជាមួ យកងកម្ពល ាំង
កនុងអាំឡុងសពលអុ នតាក់ សោក សៅ េុ ខា ប្ត្ូវបានសរោក់ភារកិច្ចឲ្យសធវើការទ្ាំនាក់ទ្ន
ាំ ង់ធាំ ង្ៃលជាេមរភូ មៃ៏
ាំ ន់មួយជាមួ យង្ខ្មរប្ក
ប្រោរ់អាវុធររេ់អងគការេហប្រជាជាត្សៅសខ្ត្ត
កព
ិ
ិ េខា
ហម។ រនាារ់ពីការសបាោះសឆ្នត្សៅង្ខ្ឧេភា ឆ្ន ាំ១៩៩៣ ោត្់ប្ត្ូវបានចាត្់តា ាំងសៅកាន់កងរជអាវុធហត្ែ

ាំ ូ ងសរកនងច្ាំសណាមនាយទគសទសងសទ្ៀមកពីរេរកសប្រជាជនកមពជា
(GRK)។413 ោត្់រឺជានាយទគនៃរ
ុ
ុ
ង្ៃលច្ូ លរួមជាមួ យកងរជអាវុធហត្ែសលើដទាប្រសទ្េ សហើយបានកាលយជាសមរញ្ជ
ជ ការរងដនកងកម្ពល ាំងរជ

414
អាវុធហត្ែជាត្ិកនុងការសរើកេសម្ពពធជាទលូវការដនកងកម្ពល ាំងសនោះសៅកុ ងង្ខ្វ
ច្ឆ
ន
ិ ិកា ឆ្ន ាំ១៩៩៣។ ោត្់ក៏ជានាយ

អរគសេនាធការកងរជអាវុ
ធហត្ែ សោយរញ្ជ
ជ ផ្ដាល់ សៅសលើកងកម្ពល ាំងអនរ
ត រមន៍ច្ល័ ត្ជាត្ិដនរជអាវុធហត្ែ
ិ
415
រួមទ ាំងកងទ្័ពសលមរើ សជង
ើ រលពាេង្ៃក និងកងកម្ពល ាំងម៉ៃូត្ូ។

សោក សៅ េុ ខា និងកងរជអាវុធហត្ែ (GRK) បានរោះសឡើងតាមការវយត្ដមលររេ់សោក ហុ ន ង្េន រនាារ់
ពីសោក សៅ េុ ខា បានចារ់ខ្ួ នសោយផ្ដ
ល
ា ល់ នូវមស្រនតីកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្េាំខាន់ៗររេ់ រេរកសប្រជាជន

កមពុជា ង្ៃលរ៉ៃុនរ៉ៃងទតួលរ ាំលាំសោក ហុ ន ង្េន និងប្ពោះអងគម្ពចេ់រេឫទ្ធិ សៅដលងទ្ី២ ង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ១៩៩៤។

សោក សៅ េុ ខា បានសធវេកមម
ភាពចារ់ខ្ួ នមស្រនត
ល
ជ ទ្ូរេ័ពាពីសោក ហុ ន ង្េន សប្កាយពី
ើ
ី ទ ាំងសនាោះតាមរញ្ជ
412

ពីរបភពដ្សដ្ល Ibid.

413

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា
៊ុ (RGC), "ឧតរមលែនីយផ្តកយម្ងែបួនលៅ ែ៊ុខា "

414

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា (RGC) "ក្លលបបវតរិថ្នកងរាជអាវ៊ុធ្ហតថ "រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា, អន៊ុរកឹតយលលែ 11 អនរក ថ្ងៃទី 8 សែមីនាឆ្នាំ 1994។

របវតរិសាស្រែរឧតរមលែនីយ៍លៅ ែ៊ុខា។ រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា អន៊ុរកឹតយលលែ 17 អនរក ច៊ុោះថ្ងៃទី 18 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 1993 ។ រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា )RGC)
អន៊ុរកឹតយលលែ 77 អនរក ច៊ុោះថ្ងៃទី 21 សែធ្នូឆ្នាំ1994។
415

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា
ន ាំ1995 ។
៊ុ (RGC), "ឧតរមលែនីយ៍ផ្តកយម្ងែបួនលៅ ែ៊ុខា។" UNOSGRC "កងលយាធ្ពលលែមរភូមិនាកមពជា”ឆ្
៊ុ
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ាំ ឹ ងពីសោក សនត្ សាសវឿន េនងការនររបាលរជធានីភនសាំ ពញ អាំពីការរ៉ៃុន
សោក ហុ ន ង្េនបានទ្ទ្ួលៃេ
រ៉ៃងសធវើរៃឋប្រគរ ។416

សៅសពលង្ៃលកងរជអាវុធហត្ែសលើដទាប្រសទ្េប្ត្ូវបានសរពប្ងីកសៅឆ្ន ាំ១៩៩៤-៩៦ អនកឃ្លសាំ មលេ
ធ នុ េស
ើ
ិទ្ិម

ររេ់អងគការេហប្រជាជាត្ិ បានកត្់ប្តាពីការជារ់ពាក់ព័នរធ រេ់កងកម្ពល ាំងសនោះ សៅកនុងឧប្កិៃឋកមមសទសងៗររ់

ចារ់ពីការជប្មិត្ទរលុ យសៅតាមច្ិសញ្ចើ មទលូវ រហូ ត្ៃល់ ការជួ ញៃូ រសប្រឿងសញៀន។ មកៃល់ ឆ្ន ាំ១៩៩៦ អនកឃ្ល ាំ
សមលបានច្ងប្កងឯកសារអាំ
ពីការរ ាំសោភេិទ្ិម
ធ នុ េសររេ់កងរជអាវុធហត្ែង្ខ្មរជាសប្ច្ន
ើ
ើ រួមម្ពនការេម្ពលរ់
ការសធវទរុ
េកមម និងការរ ាំសោភរាំពានសទសងៗសទ្ៀត្។417 កងរជអាវុធហត្ែង្ខ្មរ ក៏ប្ត្ូវបានទារភាជរ់សៅនឹង
ើ
េកមមភាពអាជីវកមមខ្ុេច្ារ់ ង្ៃលជួ នកាលនា ាំសៅរកការប្រឈមមុខ្ោនសោយហិងាជាមួ យរ៉ៃូលីេ។418

សោក សៅ េុខា និងរៃប្ឋ រគរររេ់សោក ហុ ន ង្េន ឆ្ន ាំ ១៩៩៧
កងរជអាវុធហត្ែ និងសោក សៅ េុ ខា បានសៃរើ ត្ួ យ៉ៃងេាំខាន់សៅកនុងការសធវរៃឋ
ើ ប្រគរសៅដលងទ្ី៥ និង ៦ ង្ខ្
កកេោឆ្ន ាំ ១៩៩៧ ប្រឆ្ ាំងនឹងរេរកសហុ នេុ
វ
គ ជាសោលសៅ
ិនរុ ិច្ និងការសរៀរច្ាំមុនរៃឋប្រគរ។ រុ រល

ច្មបងររេ់ប្រត្ិរត្កា
ិត រររេ់សោក ហុ ន ង្េន រឺឧត្តមសេនីយ៍ ញឹក រុ នដ្ ជាសមៃឹកនា ាំកងទ្័ពរេរកស

ហុ នេុ
ច្លនាសយធាររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជាមុ នសពលសធវរៃឋ
វ
វ
ិនរុ ច្។
ិ
ើ ប្រគរសៅសលើហុ នេុ
ិនរុ ច្
ិ រួម

រញ្ចូ លទ ាំងការវយប្រគរររេ់កងរជអាវុធហត្ែ សៅសលើមូ លោឋនហុ នេុ
ភារខាង
វ
ិនរុ ច្សៅង្ប្ពកតាង្ទ្ន
ិ
419
សជង
ើ ដនរជធានីភនសាំ ពញ។

416

ែម្ងាែន៍ជាមួយមន្តនរីប៉ាូលីែទី 10 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 1995។ បទែម្ងាែន៍ជាមួយលៅ ែ៊ុខាថ្ងៃទី 11 សែធ្នូឆ្នាំ 2007 ទាំនប់វារីអគគីែនី ដ្ាំែឹងលពលរពឹក ថ្ងៃ

ទី 5 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 1994 ។
417

COHCHR "ក្លររាំលោភែិទធិមន៊ុែសលដ្ឋយែម្ងជិកថ្នកងកម្ងាាំងែនរិែ៊ុែ" (អន៊ុែសរែៈដ្ឋក់ជូនឧតរមែនងក្លរទទួលបនា៊ុកែិទធិមន៊ុែស"( ថ្ងៃទី 27 សែ

ក៊ុមាៈ ឆ្នាំ1996 ។
418

ពីរបភពដ្សដ្ល Ibid.

419

បទែម្ងាែន៍ជាមួយមន្តនរីហវ៊ុនែ៊ុិនប៊ុិច ថ្ងៃទី 2 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 1997។
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សៅដលងទ្ី ៥-៦ ង្ខ្កកេោ មេឌលរញ្ជ
ជ រៃឋប្រគរររេ់សោក ហុ ន ង្េនេប្ម្ពរ់ទ្ីប្កុងភនសាំ ពញ ប្ត្ូវបាន

ៃឹកនា ាំសោយអរេ
គ ង
ន ការនររបាលជាត្ិ សោក ហុ ក ឡុងឌី ច្ាំង្េកឯសមរញ្ជ
ជ ការកងកម្ពល ាំងរជអាវុធហត្ែ
រសោក
សរៀង សាវុធ និងសោក សៅ េុ ខា ជារញ្ជ
ជ ការរងនិងច្ូ លរួមជាមួ យសោយសោក សនត្ សាសវឿន។420 សនោះ
ឺ
មនង្មនជាឋានានុ
ប្កមនសយបាយង្ៃលរសងេើត្សឡើយសោយកងសយធពលសខ្មរភូ មនា
ិ
ិ ង្ៃលសោក ហុ ន

ង្េន មិនអាច្ពឹងង្ទអកបានសនាោះសទ្ រ៉ៃុង្នតវរឺជារច្នាេមព័នន
ធ សយបាយង្ៃលសោក ហុ ន ង្េន បានរសងេើត្

សឡើងេប្ម្ពរ់សោលរាំេងសធវើរៃឋប្រគរប្រោរ់អាវុធយ៉ៃងម្ពនប្រេិទ្ធភាព ជាមួ យកងរជអាវុធហត្ែង្ៃល

ាំ ញ ង្ៃលជាធាត្ុ ទស ាំៃ៏េខា
ាំ ន់មួយ។ សហើយកនុងអាំឡុងសពលរៃឋប្រគរ
បានទ្ទ្ួលការហវឹកគត្់យ៉ៃងសាាត្់ជនា

ាំ ងសោយផ្ដាល់ ជាមួ យសោក ហុ ន ង្េនសលើរញ្ជ
សនាោះ សោក សៅ េុ ខាម្ពនទ្ាំនាក់ទ្ន
ា កលយុ ទ្។
ធ 421 តាមការ
វយត្ដមលររេ់ សោក ហុ ន ង្េន សមរញ្ជ
ជ ការកងរជអាវុធហត្ែសោក សរៀង សាវុធ មិនបានរាំសពញការងារ
លអប្រសេើរកនុងការប្រយុ ទ្សធ នាោះសទ្។ ទាុយសៅវញសោក
សៅ េុ ខាបានជួ យសប្ច្ើនកនុងរៃឋប្រគរសនាោះ រឺសោក
ិ
422
័ ហុ នេុ
បានៃឹកនា ាំកងទ្័ពទតួលរ ាំលាំទ្ព
វ
ីនរុ ច្សៅភារខាងល
ិ
ិច្រជធានីភនសាំ ពញ។

សោក សៅ េុ ខា ក៏បានៃក
វ
ឹ នា ាំការវយប្រគររនត កសមាច្កងទ្័ពរេរកសហុ នេុ
ិនរុ ច្សៅទ្
ិ
ីកង្នលងៃដទ្

423
ាំ
សទ្ៀត្កនុងរៃឋធានីឱ្យទល់ ប្ច្ក រងខឱ្យមស្រនត
វ
ី រេរកសហុ នេុ
ីនរុ ិច្សភៀេខ្លួនសច្ញកនុងភាពប្ច្រូ កប្ច្រល់ ។

កងទ្័ពររេ់សោក សៅ េុ ខា បានរនតសៃញតាមកម្ពល ាំងសសាមោះប្ត្ង់នឹងេសមតច្ប្កុមប្ពោះ នសរត្តម រេឬទ្ធ424

ាំ រៃឋប្រគរ "សបាេ
ង្ៃលពួ កសរសៅថាជា“កម្ពល ាំងអនាធរសត្យយ”
។ សោក សៅ េុ ខា បានរញ្ជ
ជ ឱ្យកងកម្ពលង
ិ
េម្ពអត្សច្ញ .. ឲ្យសាអត្ និងកាំចាត្់សចាលឱ្យអេ់" ជាពាកយនិយមសប្រើររេ់ពួកង្ខ្មរប្កហមេាំសៅៃល់ ការ

425
ប្រគរជវី ត្។
ជ័យជមនោះររេ់សោក ហុ ន ង្េន អមសោយរលកដនការេម្ពលរ់សប្ៅប្រព័នត្
ធ ុ ោការ ការៃុ ត្
ិ

ាំ ួ ន
រូ ជាសាកេពង្ៃលមិនៃឹងអត្តេញ្ជាេង្ៃលជាករេីៃ៏រួរឲ្យេងស ័យ ការសធវើទរុ េកមម និងការឃុ ខ្
ល

420
421

សរបដ្ អាដ្ឋមែ៍ ែម្ងាែមន្តនរីលយាធាគែបកសរបជាជន និងហនែ៊ុ
វ៊ុ
ីនប៊ុិច។ ែម្ងាែន៍ជាមួយលោកហ៊ុនសែន នាថ្ងៃទី 21 កញ្ញាឆ្នាំ 2007។

សរបដ្ អាដ្ឋមែ៍ (Brad Adams) បទែម្ងាែន៍ជាមួយលៅែ៊ុខា ថ្ងៃទី 22 ក៊ុមាៈ ឆ្នាំ2000។ Brad Adams ែម្ងាែលយាធាអូស្រសារលី ថ្ងៃទី 2 មីនា 2000

។
422

កិចចែម្ងាែន៍ជាមួយហ៊ុនសែនថ្ងៃទី 21 សែកញ្ញាឆ្នាំ 2007។

423

សរបដ្ អាដ្ឋមែ៍ (Brad Adams) ែម្ងាែជាមួយមន្តនរីលយាធានិងមន្តនរីែ៊ុីវ ិលគែបកសរបជាជន។

424

សរបដ្ អាដ្ឋមែ៍ (Brad Adams) ែម្ងាែជាមួយែមព័នធលយាធាបរលទែ។

425

បទែម្ងាែន៍ជាមួយហ៊ុនសែន ថ្ងៃទី 21 សែកញ្ញាឆ្នាំ 2007។ ពីរបភពរបភពព័ត៌ម្ងន Ibid . ECCC ក្លរិយាល័យែហលៅរកមលែ៊ុើបអលងកត“ដ្ីក្លបិទ”

( D427) ថ្ងៃទី 15 សែកញ្ញាឆ្នាំ 2010 ទាំព័រ 48, 51, 58, 188, 202-5, 233-4, និង 266 ។
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426
តាមអាំសពើច្ិត្ត ភារសប្ច្ើនជនរងសប្ោោះរឺជាេម្ពជិកដនកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្ររេ់ហុ នេុ
វ
ិនរុ ិច្។ អនកត្ាំណាង

ពិសេេដនអរគសលខាធិការអងគការេហប្រជាជាត្ិទ្ទ្ួលរនាុកេិទ្ធិមនុ េសប្រចា ាំសៅកមុ ជា
ព សោកលូ ម្ព៉ៃេ គ ាំ

ឺ (Thomas Hammarberg) សៅសពលសនាោះ បានរយការេ៍ថា ទ្ីសានក់ការកណា
ម្ព៉ៃរក
ត លកងរជអាវុធហត្ែសលើដទា
ាំ ង
ាំ សធវើទរុេកមម និងេម្ពលរ់មនុ េស។427
ប្រសទ្េសៅទ្ួលសោក ប្ត្ូវបានសរសប្រប្បាេ់
សៃម
ើ បឃុ
ើ
ី ឃ្

អនកសេុ ើរអសងេត្េិទ្ធិមនុ េសររេ់អងគការេហប្រជាជាត្ិ ក៏បានរកសឃើញថា ទគនហុ វនេុ ិនរុ ិច្ង្ៃលប្ត្ូវ

៉ៃ ងសគច្ណាេ់ ៣០ នាក់ប្ត្ូវបានឃុ ឃ្
ាំ ង
ាំ សោយកងរជអាវុធហត្ែ សៃើមបេួ
ចារ់ខ្ួ នយ
ល
ើ
ី រច្សមលយសៅសាោ
ាំ ូ ល ជាកង្នលងង្ៃលពួ កសរប្ត្ូវបានសរសធវទរុ
កងអាវុធហត្ែករ
េកមម។ រនាារ់មក ពួ កសរប្ត្ូវបានរញ្ជូ នសៅ
ើ
428
ាំ ង
ាំ ង្កបរប្ពោនយនតសគោះសពាធិ៍ច្នត្ុ
កាន់មេឌលឃុ ឃ្
ង សៃម
" សលើេពីសនោះសទ្ៀត្
ិ
ើ ប ី "អរ់រ ាំសឡើងវញ។
ិ

សោក សៅ េុ ខាបានជួ យសប្ជាមង្ប្ជង និងេមរាំនិត្កនុងការោក់បា ាំងការទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវររេ់អងគភាពកង

សយធពលសខ្មរភូ មនា
នច្
ព ់រេរកសហុ នេុ
វ
ធ ារ់សៅសប្ៅ
ិ ៃដទ្សទ្ៀត្កនុងការេម្ពលរ់មស្រនតីជាន់ខ្េ
ិនរុ ច្សប្ៅប្រព័
ិ
រជធានីភនសាំ ពញ។429

ាំសោភេិទ្ធិអនកជារ់ឃុម្ព
ាំ ន ក់សោយរងខាំ
ទ្ីរញ្ជ
ជ ការកងរជអាវុធហត្ែសលើដទាប្រសទ្េ ក៏បានជារ់ពាក់ព័នក
ធ ុ ងការរ
ន
ឱ្យសធវើេកខីកមមង្កលងរនលាំប្រឆ្ ាំងនឹងសមរញ្ជ
ជ ការហុ នេុ
វ
ិនរុ ិច្សោក ញឹក រុ នដ្ ង្ៃលបានរត្់សរច្ពីការតាម
ចារ់ខ្ួ នសោយកងកម្ព
ល
ល ាំងររេ់ សោក ហុ ន ង្េន។ អនកជារ់ឃុាំជាមស្រនតីហុ នេុ
វ
ន ក់ ង្ៃលប្ត្ូវបានចារ់
ិនរុ ច្ម្ព
ិ

ខ្លួនសោយកងរជអាវុធហត្ែ សៅភនសាំ ពញ សហើយប្ត្ូវបាននា ាំសៅទ្ួលសោក ជាទ្ីង្ៃលោត្់រងទរុេកមម និង
430
ាំ
រាំរមេម្ពលរ់ សៃើមបរងខ
ី ោត្់ឱ្យេរសេរសារភាពថា សោកញឹក រុ នដ្បានប្រប្ពឹត្តអសាំ ពើខ្ុេច្ារ់។

សោក សៅ េុ ខា និយយថា៖ “អាំឡុងសពលប្រយុ ទ្ោ
ធ ន រទ្រញ្ជ
ជ ប្ត្ូវបានរញ្ជ
ជ សច្ញពីសមៃឹកនា ាំនសយ
426

ក្លរឃ្ាាំលមើលែិទិធមន៊ុែស "របាប់ពួកលគថា ែាាំច
៊ុ ង់ែម្ងាប់ពួកលគ” ទាំព័រ40 ។

427

COHCHR, រកដ្ឋែរពាងមិនម្ងនចាំែងលជើង ថ្ងៃទី 4 សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 2004។

428

"របលទែកមព៊ុជា ៖ មន្តនរីអ.ែ.ប. ែរីពីរបាយក្លរែ៍ "ែ៊ុីច្វក់គាន","គួរឱ្យទ៊ុកចិតរ" លលើក្លរលធ្វើទារ៊ុែកមម ។"AFP ភនាំលពញ ថ្ងៃទី20 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ1997 ។

429

ក្លរិយាល័យឧតរមែនងក្លរទទួលបនា៊ុកែិទិធមន៊ុែស COHCHR "ក្លរែម្ងាែន៍ជាមួយទាហានសែមររកហម សដ្លលៅលរក្លមក្លររតួតរតារបែ់លោក

ភ៊ុន ភាព លៅជាំរក
ាំ ាំបូល ជិតរពាំសដ្នលែតរកណា
រ លនិងលែតរកាំពង់ែពឺ" ថ្ងៃទី 28 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 1997 ។
430

ក្លរិយាល័យឧតរមែនងក្លរទទួលបនាកែិ
ទិធមន៊ុែស
៊ុ

(សដ្លោក់លឈ្លមោះ) "ថ្ងៃទី 24 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 1997 ។

COHCHR, "លែចករីែលងខបថ្នក្លរែម្ងាែន៍ជាមួយវរលែនីឯកកងលយាធ្ពលលែមរភូមិនាកមពជា
៊ុ
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បាយ។ ឋានានុ ប្កមសយធាធមមតាសប្រើការមិនបានសទ្។ ប្រេិនសរើទគនច្ូ លច្ិត្តអក
ន នសយបាយណាម្ពនក់

ទគនសនាោះប្ត្ូវង្ត្សធវើតាមអនកនសយបាយម្ពនក់សនាោះ។ មិនម្ពនឋានានុ ប្កមអវីទ ាំងអេ់ កុ ងអាំ
ឡុងសពលសនោះ។
ន
ាំ ឹងថា សត្ើខ្ាុប្ាំ ត្ូវសាារ់អក
ខ្ាុៃ
វង្ត្ៃឹងថា សត្ើសយងកាំ
ពុងឈរសៅ
ន ណា។ សៅកនុងសាែនភាពង្ររសនោះ សយងប្ត្ូ
ើ
ើ
ជាមួ យអនកណា”។431

សោយប្ត្ូវបានទ្ទ្ួលសាគល់ នូវភាពសសាមោះប្ត្ង់ខាងនសយបាយររេ់ោត្់កុ ងអាំ
ឡុងរៃឋប្រគរ សោក សៅ
ន

េុ ខា ប្ត្ូវបានង្ត្ងតា ាំងជាទ្ីប្រការរេ់
សោក ហុ ន ង្េន ង្ៃលម្ពនឋានៈសេមើនឹងអនុ រៃឋសលខាធការសៅដលង
ឹ
ិ
ទ្ី ២៤ ង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ១៩៩៧ ។432

ការរ ាំសោភរាំពាននានាង្ៃលជារ់ពាក់ព័នជា
ធ មួ យកងរជអាវុធហត្ែ ប្ត្ូវបានជរាំ ុញឲ្យត្ាំណាងពិសេេររេ់

អរគសលខាធិការអងគការេហប្រជាជាត្ិទ្ទ្ួ លរនាុកេិទ្ធិមនុ េស សៅកមពុជា អាំពាវនាវឱ្យរ ាំោយសចាលអងភា
គ ព
កងរជអាវុធហត្ែ។433

ាំ
សោក សៅ េុខា និងការសបាោះសឆ្នត្ឆ្ន១៩៩៨
កងរជអាវុធហត្ែក៏បានច្ូ លរួមទងង្ៃរសៅកនុងការរស្រងាេររេរកសប្រឆ្ ាំង និងការត្វ៉ៃ ររេ់ពលរៃឋប្រឆ្ ាំង

លទ្ធទលសបាោះសឆ្នត្ង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ១៩៩៨ ង្ៃលរេរកសប្រជាជនកមពុជារងការសចាទ្ថា ង្កលងរនលាំេនលឹកសឆ្នត្
និងប្រប្ពឹត្តភាពមិនប្រប្កត្ីនានា434

ាំ ទ ាំងឡយ ង្ៃលរេៈរញ្ជ
កងរជអាវុធហត្ែ េែិត្កនុងច្ាំសណាមកងម្ពលង
ជ ការរជធានីភនសាំ ពញររេ់រេ

431

សរបដ្ អាដ្ឋមែ៍ (Brad Adams) បទែម្ងាែន៍ជាមួយលៅែ៊ុខា ថ្ងៃទី 22 សែក៊ុមាៈឆ្នាំ 2000។

432

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា
៊ុ (RGC), រពោះរាជរកឹតយលលែ ចែ/រកត/ 0797/88 កកកដ្ឋ 24, 1997 ។

433

រាយក្លរែ៍លដ្ឋយឯកអគគរដ្ឋទូត Thomas Hammarberg តាំណាងពិលែែរបែ់អគគលលខាធ្ិក្លរអងគក្លរែហរបជាជាតិទទួលបនា៊ុកែិទធិមន៊ុែសលៅកមព៊ុ

ជា លៅក្លន់មហាែននិបាតអងគក្លរែហរបជាជាតិ នាថ្ងៃទី 13 សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ1997។ លោកបានម្ងនរបសាែន៍ថា "លបើែិនជាកងរាជអាវ៊ុធ្ហតថមិនដ្ឋក់ឲ្យ

លៅែថិតលរក្លមនីតិរដ្ឋយា៉ាងតឹងរឹងនិងម្ងនរបែិទធិភាព មិនដ្ឋក់ឲ្យលៅអពារកឹតយភាពតឹងរឹងលៅលពលអន៊ុវតរអាែតរិក្លរ្ររបែ់ែាួនលទ និងមិនប្ហញពី
របែិទធភាពវិជាាជីវៈរបែ់ែាួនលទ លនាោះវាគួរសតរតូវបានរាំោយលចាល។
434

"ក្លរលបាោះលឆ្នតរបែ់របលទែកមព៊ុជាសរបលៅជាជូចត់” អងគក្លរ International Crisis Group លចញនោយព័ត៌ម្ងន ថ្ងៃទី 10 សែកញ្ញាឆ្នាំ 1998។
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អង្គការឃ្លមាំ មល
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ើ សិទិិធមនុសសយូមមនររត៍

ាំងនឹងការត្វ៉ៃ ។ 435កនុងអាំឡុងសពលប្រត្ិរត្តិការ កងកម្ពល ាំង
រកសប្រជាជនកមពុជា បានោក់ពប្ងាយសៃើមបប្រឆ្
ី
េនតិេុ ខ្បានេម្ពលរ់មនុ េសយ៉ៃងសគច្ណាេ់ ២១ នាក់ ង្ៃលមួ យច្ាំនួនបានសាលរ់សោយសារង្ត្ការសប្រើ

ាំបាច្់ និងយ៉ៃងសាគវ សហើយអនកសទសងសទ្ៀត្ប្ត្ូវបានសរេម្ពលរ់សប្ៅប្រព័នធ
ប្បាេ់កម្ពល ាំងហួេប្រម្ពេ មនចា
ិ

ាំ ង
ាំ ររេ់កងេនតិេុ ខ្។ យ៉ៃងសគច្ណាេ់មនុ េស ៦០ នាក់សទ្ៀត្បានរងររួ េ។436
ត្ុ ោការ សៅកនុងមនាីរឃុ ឃ្
កនុងច្ាំសណាមអនកសាលរ់ទ ាំងសនាោះ ម្ពនមនុ េសពីរនាក់ង្ៃលសាកេពររេ់ពួកសរប្ត្ូវបានសរករ់សៅកនុងទនូររ

ក់ៗ សហើយសលើៃងខ្លួនម្ពនសាលកសានមប្ត្ូវបានសរសធវើទរុេកមមមុនសពលប្ត្ូវបានសរបាញ់ សប្ច្ើនប្ោរ់ ង្ៃលជា

េញ្ជារញ្ជ
េស។437 ប្កុមអនកសេុ ើរអសងេត្ររេ់អងគការេហប្រជាជាត្ិ បានរក
ជ ក់ពីេាីលដនការប្រគរជីវត្មនុ
ិ
ាំយកមនុេសពីរនាក់សនាោះ
សឃើញថា មុ នប្ត្ូវេម្ពលរ់ សរសឃើញមស្រនតីរ៉ៃូលីេសេលៀកពាក់ឯកេណា
ឋ នេុ ីវលបាននា
ិ

ាំ ង
ាំ ររេ់
សៅប្ររល់ ឱ្យកងរជអាវុធហត្ែសៅភនសាំ ពញលមី សហើយអនកទ ាំងពីរសនាោះប្ត្ូវបានេម្ពលរ់សៅកនុងមនាីរឃុ ឃ្
យកងរជអាវុធហត្ែសៅទ្ីសនាោះ សៅដលងទ្ី ៩ ង្ខ្កញ្ជា។438

សោក សៅ េុខា ១៩៩៩-២០០៨
សៅង្ខ្ឧេភា ឆ្ន ាំ ១៩៩៩ សោក សៅ េុ ខា ប្ត្ូវបានង្ត្ងតា ាំងជាសមរញ្ជ
ជ ការកងរជអាវុធហត្ែសលើដទា

435

ក្លរែម្ងាែន៍ជាមួយមន្តនរីជាន់ែពែ់គែបកសរបជាជនកមពជា
៊ុ ថ្ងៃទី 18 សែកញ្ញាឆ្នាំ 2004។ រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា, "ឧតរមលែនីយ៍ផ្តកយម្ងែបួនលៅែ៊ុ

ខា" "រកុមខាាលហាោះ Flying Tigers 'បានលកើនល

ើងលទវដ្ង លែមបូឌាលដ្លីថ្ងៃទី "2 សែលមសាឆ្នាំ 1998។ "រពោះែងឃរតូវបានលគបាញ់ែម្ងាប់ ែែៈសដ្ល

ប៉ាូលិែប៉ាោះទងគិចជាមួយរកុមអនកតវា៉ា លៅរាជធានីភនាំលពញ ។"AFP, ភនាំលពញ, ថ្ងៃទី 9 សែកញ្ញាឆ្នាំ 1998 ។ "ហវូងបាត៊ុកមមរបមូលនរាំ៊ុមរងលទៀត លដ្ឋយដ្ឋក់ករមង

ផ្តកលៅកសនាងសដ្លរពោះែងឃរតូវលគបាញ់ែម្ងាប់", AP ភនាំលពញថ្ងៃទី 9 សែកញ្ញាឆ្នាំ 1998។ "រពោះែងឃបាត់ែាួន ភ័យខាាចលគែម្ងាប់ "VOA ថ្ងៃទី 9 សែកញ្ញាឆ្នាំ
1998 ។ "ឱ្ក្លែែរម្ងប់កិចចរពមលរពៀងកមព៊ុជា ប៉ា៊ុសនរលៅសតម្ងនែងឃឹម "Reuters រកុងភនាំលពញ ថ្ងៃទី 9 សែកញ្ញាឆ្នាំ 1998។ "រពោះែងឃព៊ុទធសាែនាបាន

សាាប់” លៅកមព៊ុជាក្លរប៉ាោះទងគិចគាន "BBC ភនាំលពញថ្ងៃទី 9 សែកញ្ញាឆ្នាំ1998។ "រពោះែងឃសែមរសដ្លរតូវលគវាយដ្ាំ ភ័យខាាច លគចែាួន "Reuters ភនាំលពញថ្ងៃទី 15
សែកញ្ញា ឆ្នាំ1998 ។
436

"លែចករីសងាងរបែ់លោកឯកអគគរដ្ឋទូត Thomas Hammarberg អនកតាំណាងពិលែែថ្នអគគលលខាធ្ិក្លរអងគក្លរែហរបជាជាតិទទួលបនាកែិ
ទធិមន៊ុែស
៊ុ

លៅកមព៊ុជា" ញូវយ៉ាកថ្ងៃទី 16 សែកញ្ញាឆ្នាំ 1998។ អ។ ែ។ ប។ រពួយបារមាយា៉ាងខាាាំងចាំលពាោះក្លរបាត់បង់ជីវត
ិ លៅកមពជា
៊ុ "Reuters រកុងភនាំលពញថ្ងៃទី 16 សែ
កញ្ញាឆ្នាំ 1998។ VOA ភនាំលពញថ្ងៃទី 18 សែកញ្ញាឆ្នាំ 1998 ។ អងគក្លរលលើកសលងលទាែអនររជាតិ "រពោះរាជាណាចរកកមព៊ុជា ៖ បាត៊ុកមមរតូវបានកលមាចលដ្ឋយ
ក្លរលរបើរបាែ់កម្ងាាំងហួែកាំរត
ិ " (ASA 23/26/98) ថ្ងៃទី 22 សែកញ្ញាឆ្នាំ 1998 ។
437
438

"អងគក្លរែហរបជាជាតិ ជីកកក្លយសាកែពពីរពីននូររាក់ៗលៅជិតទីរកុងភនាំលពញ "AFP រកុងភនាំលពញថ្ងៃទី10 សែកញ្ញាឆ្នាំ1998។

"លែចករីសងាងរបែ់លោកឯកអគគរដ្ឋទូត Thomas Hammarberg អនកតាំណាងពិលែែថ្នអគគលលខាធ្ិក្លរអងគក្លរែហរបជាជាតិទទួលបនាកែិ
ទធិមន៊ុែស
៊ុ

លៅកមព៊ុជា" ទីរកុងញ៉ាូវយ៉ាក ថ្ងៃទី 16 សែកញ្ញាឆ្នាំ1998។ "អងគក្លរែហរបជាជាតិរពួយបារមាយា៉ាងខាាាំងពីក្លរសាាប់ ក្លរបាត់ែាួនលៅកមព៊ុជា”Reuter ភនាំលពញថ្ងៃ
ទី 16 សែកញ្ញាឆ្នាំ1998 ។
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ប្រសទ្េ។ ោត្់សៅង្ត្េែិត្កនុងត្ាំង្េងសនោះចារ់តា ាំងពីសពលសនាោះមក។439 ការសឡើងេ័កិសៅឆ្
ត
ន ាំ១៩៩៩សនាោះ

ជាក់ ង្េតងណាេ់ រឺជារងាវន់មួយសទ្ៀត្េប្ម្ពរ់សោក សៅ េុ ខា ង្ៃលបានទតល់សេវនសយបាយៃល់ សោក
ហុ ន ង្េន។ ច្ាំសពាោះនាយករៃឋមស្រនតី ហុ ន ង្េន សោក សៅ េុ ខា រាំសពញការងារបានលអជាងសោក សរៀង

សាវុធ ឆ្ងយណាេ់។440 សោក សរៀង សាវុធប្ត្ូវបានផ្ដលេ់រូ រសៅកាន់
ត្ង្ាំ េងមនរញ្ជ
ត
ជ កម្ពល ាំងសៅឯប្កេួង
ិ

ការពារជាត្ិ។ ការត្ាំសឡើងេ័កិសោក
សៅ េុ ខា សនោះសធវើសឡើងប្េរោនជាមួ យការរញ្ចូ លស្មោះោត្់សៅកនុង
ត

េម្ពជិកភាពដនរេៈកមមការេប្ម្ពរ់សោោះប្សាយរញ្ជ
ា កូ ៃកមម បាត្ុ កមមសៅតាមប្ររ់មុខ្េញ្ជា ង្ៃលរសងេើត្
សឡើងសោយសោក ហុ ន ង្េន ម្ពនភារកច្ច
ិ
ិ "រងាេរ និងចាត្់វធានការប្រករសោយប្រេ
ិទ្ធភាព សៃើមបសោោះ
ី

ប្សាយរល់ រញ្ជ
ា កូ ៃកមម និងបាត្ុ កមមទ ាំងអេ់" សៅទ្ីកង្នលងណាក៏សោយ ង្ៃលអាច្សកើត្ម្ពន។441 រេៈកមម

ការេប្ម្ពរ់សោោះប្សាយរញ្ជ
ើត្សឡើងកនុងសោលសៅរស្រងាេរ
ា កូ ៃកមម បាត្ុ កមមសៅតាមប្ររ់មុខ្េញ្ជាសនោះ ររសងេ
ឺ
សលើអនកប្រឆ្ ាំងខាងនសយបាយ និងច្លនាកមមករ ង្ៃលកាំពុងសកើនសឡើងង្ៃលភារសប្ច្ើនជាកមមការនីសរង
ច្ប្ក។

ខ្េៈម្ពនភាពតានត្ង
ឹ និងការប្រឈមមុ ខ្ោក់ោនខាល ាំងជាមួយកងកម្ពល ាំងរ៉ៃូលីេ កងរជអាវុធហត្ែប្ត្ូវបាន
សរចាត្់ទ្ុកថា ជាកម្ពល ាំងម្ពនប្រេិទ្ធភាពប្រត្ិរត្តិការខ្ពេ់។442 សយងតាមអនកឃ្លសាំ មើលេិទ្ិម
ធ នុ េសសៅកមពុជា
ាំសោភេិទ្ធិមនុ េសង្ៃលសច្ោះង្ត្សកើន
ប្រេិទ្ធភាពប្រត្ិរត្តិការខ្ពេ់សនោះ ររ់រញ្ចូ លទ ាំងការពាក់ព័នក
ធ ុ ងការរ
ន
៍ច្ុងសប្កាយសនោះ។443
ច្ាំនួនសឡើងជារនតរនាារ់កុ ងទ្េវត្សរ
ន

សោក សៅ េុ ខា បានរនតទ្ទ្ួលរទ្រញ្ជ
ជ ង្ត្ពីសោក ហុ ន ង្េន រួមទ ាំងអាំឡុងការរស្រងាេរមិនធមមតាសលើ

កុ រកមមប្រឆ្ ាំងដលសៅង្ខ្មករ ឆ្ន ាំ២០០៣ ង្ៃលរណា
ត លឱ្យម្ពនការរសេតញដល និងៃុ ត្សាែនទ្ូត្ដល និងប្កុម
ហុ នមួ យច្ាំនួនង្ៃលប្ររ់ប្រងសោយជនជាត្ដល។
កងរជអាវុធហត្ែ ប្ត្ូវបានសរោក់ពប្ងាយ សៅសពលង្ៃល
ិ

439
440
441
442
443

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា
៊ុ (RGC), "ឧតរមលែនីយ៍ផ្តកយម្ងែបួនលៅែ៊ុខា។ "

ែម្ងាែន៍ជាមួយមន្តនរីែនរិែ៊ុែ ថ្ងៃទី 30 សែែីហាឆ្នាំ 2013។ ECCCកាំែត់" លហត៊ុពីឧតរមលែនីយ៍ សអម សាម៉ាន ថ្ងៃទី 11 សែកញ្ញាឆ្នាំ 2006 ។ "
រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា
៊ុ (RGC), លែចករីែលរមចលលែ 07 ែែរ ថ្ងៃទី 29 សែមករាឆ្នាំ 1999 ។
Bartu "ឯកសារភាាប់ C ។

រក្លហវិចសដ្លលចញលដ្ឋយែមព័នធសែមរជាំលរឿននិងក្លរពារែិទិធមន៊ុែស (អងគក្លរលីក្លដ្ូសដ្ល លរៀបរាប់ពីែថិតិែាំរាប់ឆ្នាំ2001 ដ្ល់ 2011 ថ្ងៃទី 29 សែកកកដ្ឋ

ឆ្នាំ 2013 (ឯកសារែថិតកន៊ុងក្លរក្លន់ក្លប់របែ់អងគក្លរឃ្ាាំលមើលែិទធិមន៊ុែសយូសម៉ានថ្រ៉ាត៍វចច)។
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សោកហុ ន ង្េនខ្លួនឯង គរម្ពត្់រញ្ជ
ជ ។444 រនាារ់ពីសនាោះមក ជាមួ យនឹងការសបាោះសឆ្នត្េភាជាត្ិ ង្ៃល
ាំ េនតិេុ ខ្ប្ត្ូវបានរញ្ជ
សប្ោងសធវើសៅង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ២០០៣ កងកម្ពលង
ជ ឱ្យចារ់សទតើមសរៀរច្ាំរងាេរ ឬទ្រ់សាេត្់

បាត្ុ កមមសប្កាយការសបាោះសឆ្នត្ ឬភាពច្ោច្លសទសងៗសទ្ៀត្។ សៅច្ុ ងង្ខ្កុ មៈា ឆ្ន ាំ ២០០៣ រ៉ៃូលីេ និងរជ

ាំ ួ ន ៥០០-៧០០ នាក់បានសធវើេមយុ ទ្ប្ធ រឆ្ ាំងបាត្ុកមម ង្ៃលជាង្ទនកមួ យដនកច្ច
អាវុធហត្ែច្ន
ិ ខ្ិត្ខ្ាំប្រងង្ប្រង
ឹ
េហការោន សៃើមបរញ្ច
រ់ការត្វ៉ៃ ណាមួ យ។445 េមយុ ទ្សធ នោះ សៃើរប្េរសៅនឹងការគមឃ្ត្់ទ្ូទ ាំងប្រសទ្េ
ី

ាំ ន សោយេនតិវធ
កនុងឆ្ន ាំ២០០៣ និងហួ េពីសនោះ សោយមិនឲ្យម្ពនការជួ រជុ ោ
ិ ី ៃូ ច្ជាកូ ៃកមម និងការត្វ៉ៃ ប្រឆ្ ាំង
នឹងការរ ាំសោភយកៃី។ ការគមឃ្ត្់សនោះ ពឹងង្ទអកសៅសលើការរកប្សាយច្ារ់(បាត្ុ កមម) ឆ្ន ាំ១៩៩១ តាម

អាំសពើច្ត្ត
កមមតាម្នាៈររេ់ខ្ួ ន។
ល 446
ិ សោយយល់ ខ្ុេថា ច្ារ់សនាោះអនុ ញ្ជាត្ឱ្យអាជាាធរគមឃ្ត្់ការសធវបាត្ុ
ើ
រនាារ់ពីការសបាោះសឆ្នត្ឆ្ន ាំ២០០៣ កម្ពល ាំងច្ប្មុោះដនកងរជអាវុធហត្ែ និងរ៉ៃូលីេច្ប្មុោះ កាន់ង្ត្សប្រអាំ
ើ សពើហឹងា
ាំ ោះនឹងរប្ម្ពម។
សប្ច្ើនសឡើងរាំង្រកការជួ រប្រជុ ាំ និងការង្ហកបួនសៅភនសាំ ពញ និងរណា
ត សខ្ត្ត ង្ៃលពាយមជន

ាំងសនោះ សោយសធវឱ្យររួ
កម្ពល ាំងច្ាំរុោះង្ត្ងង្ត្សប្រកម្ព
ការទ
េៃល់ េិេសនិេសត្
ល ាំងហួេប្រម្ពេកនុងប្រត្រត្ត
ើ
ិ
ិ
ើ
ិ កមម
ាំងសនោះ ក៏បានសកនសឡ
ករ និងអនកៃដទ្សទ្ៀត្ ង្ៃលជួ នកាលរណា
ការទ
ត លឱ្យររួ េធងន់ធរង ។ ប្រត្រត្ា
ិ
ិ
ើ
ើងសៅកនុង

ាំ ូោយរង្នែមសទ្ៀត្។ ឧទហរេ៍ សៅទ្ិវពលកមម
ទ្ាំហាំតាមង្ៃលពួ កសរច្ង់បាន សៃម
ើ បសធវ
ី ើការោរេងេត្់ទ្ូលទ្
ាំ ង
អនតរជាត្ិ ដលងទ្ី១ ង្ខ្ឧេភា ឆ្ន ាំ២០០៦ កងរជអាវុធហត្ែ និងនររបាលប្រោរ់សោយកា ាំសភើងយនត
ៃរ
ល

ាំ ង្ក់ កា ាំសភើងខ្ល
័នរងាូរទ្ឹកង្ភនក ង្ខ្លការពារកុ រកមម និងរលយនតពនលត្់អរគីភ័យសប្រើកាេុង
ៃរ
ល ី កា ាំសភើងឧេម
ល

បាញ់ ទ្ឹក បានររ ាំងទូ វធាំ
ល ៗទ ាំងអេ់មកកាន់រជធានីភនសាំ ពញ សៃើមបរ៉ៃ
ម រ និងអនកៃដទ្សទ្ៀត្ កុ ាំ
ី ុ នរ៉ៃងររ ាំងកមក
ាំ ន ។447 យ៉ៃងសគច្ ចារ់ពីឆ្ន ាំ២០០៦មក កងរជអាវុធហត្ែបានចារ់សទតម
ឱ្យប្រមូ លទតុោ
កា ាំសភង
ើ សប្រប្បាេ់
ើ
ើល
444

Bartu "ឯកសារភាាប់ C ។

445

កមពជាងម
ីថ្ងៃទី 27 សែក៊ុមាៈឆ្នាំ 2003
៊ុ

446

"របលទែកមព៊ុជា ៖ ចាប់ងមីែរីអាំពីក្លរលធ្វើបាត៊ុកមម" ែហព័នធអនររជាតិលដ្ើមបីែិទធិមន៊ុែស លចញនោយលៅថ្ងៃទី 29 សែត៊ុោឆ្នាំ 2009

https://www.fidh.org/en/region/asia/cambodia/The-new-Law-on- ចាប់ងមីែរីពីបាត៊ុកមម (Access ថ្ងៃទី 16 សែែីហាឆ្នាំ 2015) ។
447

អងគក្លរ Global Witness រតូវម្ងនែិទធិបនរនីតាន៊ុកូលភាពរបែ់ែាួនលៅកមព៊ុជា "គែៈកម្ងមធ្ិក្លររបរពឹតរិកមមថ្នអងគក្លរែម្ងគមក្លរពារែិទធិមន៊ុែសកមព៊ុ

ជា (CHRAC) លចញនោយថ្ងៃទី16 សែធ្នូឆ្នាំ2002, http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=24 (ចូលលមើលថ្ងៃទី 28 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 2015)
។ អងគក្លរែិទិធមន៊ុែសលីក្លដ្ូ (លីក្លដ្ូ អាំលពើហិងោនាោះល
៊ុ

ើងអាំ

ងបាត៊ុ
កមមក្លរ្រ លៅលែតរកណា
រ លនិងកាំពង់ឆ្នាំង" អងគក្លរលីក្លដ្ូ )LICADHO) អតថបទច៊ុោះ
៊ុ

ថ្ងៃទី 26 សែែីហាឆ្នាំ 2004 ។ http://www.licadho-cambodia.org/articles/20040826 00:00:00/12/index.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី១ សែកញ្ញាឆ្នាំ 2015)។ គ

ែៈកម្ងមធ្ិក្លររបរពឹតរិកមម ក្លរបន្ត្កបលលើក្លររបមូលនរាំន
៊ុ ិងបាត៊ុកមមលដ្ឋយអាជាាធ្ររាជធានីភនាំលពញ ចាប់តាាំងពីសែមករា ឆ្នាំ2003 (ភនាំលពញសែវិចឆិក្លឆ្នាំ 2004)
។ អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសលីក្លដ្ូ៖ ក្លរដ្ឋក់កាំហិតលលើលែរីភាពថ្នក្លរជួបជ៊ុាំលៅកមព៊ុជា ភនាំលពញ សែធ្នូ ឆ្នាំ2005 ទាំព័រទី 3-4, 6, 9។ អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសលីក្លដ្ូ
(លីក្លដ្ូ), លែរីភាពខាងក្លរជួបជ៊ុាំគានលៅកមព៊ុជា ៖ សែធ្នឆ្
ូ ន ាំ 2005 ដ្ល់សែកញ្ញាឆ្នាំ 2006 (ភនាំលពញសែវិចឆិក្លឆ្នាំ 2006)។ "វិធានក្លរហិងោសដ្លរតូវបានលរបើ

លដ្ើមបីបញ្ចប់កូដ្កមមកមមករលរាងចរករបាយសាកយលៅកមព៊ុជា" អងគក្លរលីក្លដ្ូ )LICADHO) ក្លរលចញនោយព័ត៌ម្ងនថ្ងៃទី 26 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 2006 ។ "ក្លររាំលោភ
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េវ័យប្រវត្តិ សៃើមបរាំ
ី ង្រកបាត្ុ កមម។

សៅរជធានីភនសាំ ពញ និងកង្នលងៃដទ្សទ្ៀត្ កងរជអាវុធហត្ែក៏បានច្ូ លរួមជាញឹកញារ់កុ ងការរសេ
ន
ត ញ

សោយរងខាំ និងសោយខ្ុ េច្ារ់ឱ្យអនកប្េុ កសច្ញពីៃធ
ពួកោត្់ ង្ៃលពួ កសរម្ពនេិទ្ធិ ឬបានទមទរ
ី ររេ់
ីល

េិទ្ធិ រ៉ៃុង្នតមិនប្ត្ូវបានកាត្់កីសោយយុ
ត្ិធម៌
សោយត្ុ ោការ។449 កងរជអាវុធហត្ែ បានពាយមររ ាំងប្កុម
ត
ត
បាំពានលលើែកមមជនដ្ីធ្ាីលដ្ឋយែ៊ុែចាប់ លៅរាជធានីភនាំលពញ" អងគក្លរលីក្លដ្ូ )LICADHO) ក្លរលចញនោយព័ត៌ម្ងនថ្ងៃទី 17 សែត៊ុោឆ្នាំ 2007 ។ "អាំលពើ
ហិងោរបឆ្ាំងនឹងែម្ងជិកែហជីពរតូវបានលថាកលលទាែ) អងគក្លរលីក្លដ្ូ "LICADHO) លចញនោយព័ត៌ម្ងនថ្ងៃទី 7 សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ 2008 ។ "ក្លរបន្ត្កប
បាត៊ុកមមលដ្ឋយែនរិវធ្
ិ ីលដ្ឋយកមមករនិងរគូ", អងគក្លរលីក្លដ្ូ )LICADHO), លែចករីរបក្លែព័ត៌ម្ងនថ្ងៃទី7 សែែីហាឆ្នាំ 2008 ។ អងគក្លរលីក្លដ្ូ (LICADHO)
ក្លរវាយល៊ុកនិងក្លរគាំរាមកាំសហងរបឆ្ាំងអនកក្លរពារែិទធិមន៊ុែសលៅកមពជាឆ្
ន ាំ 2008-2009 (ភនាំលពញ ៖ សែកញ្ញាឆ្នាំ 2010), www.licadho៊ុ

cambodia.org/.../1432010- HRDReport2008-2009Final-EN; អងគក្លរលីក្លដ្ូ )LICADHO), របាយក្លរែ៍ែកមមភាព ៖ ក្លរលលើកកមពែ់ និងក្លរពារ
ែិទិធមន៊ុែស (ភនាំលពញ សែធ្នូឆ្នាំ2008 )ទាំព័រទី 4-5 ។
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គែៈកម្ងមធ្ិក្លររបរពឹតរិកមម ក្លរបន្ត្កបលលើក្លររបមូលនរ៊ុាំនិងបាត៊ុកមមលដ្ឋយអាជាាធ្ររាជធានីភនាំលពញ ចាប់តាាំងពីសែមករាឆ្នាំ 2003 (ភនាំលពញសែវិចឆិក្លឆ្នាំ

2004)។ អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសលីក្លដ្ូ លែរីភាពខាងក្លរជួបជ៊ុាំគានលៅកមព៊ុជា ៖ សែធ្នូឆ្នាំ 2005 ដ្ល់សែកញ្ញាឆ្នាំ2006 (ភនាំលពញសែវិចឆិក្លឆ្នាំ 2006) ។ អងគក្លរលីក្ល
ដ្ូ )LICADHO) របាយក្លរែ៍ែកមមភាព ៖ លលើកកមពែ់និងក្លរពារែិទិធមន៊ុែស (ភនាំលពញ សែធ្នូឆ្នាំ 2007) ទាំព័រ 2 ។
449

"ក្លររាំលោភបាំពានជាបនរបនាាប់លលើដ្ីធ្ាីលៅរាជធានីភនាំលពញ បនរលធ្វើឱ្យម្ងនភាពរកីរកនិងអាំលពើហិងោ។ " អងគក្លរក្លរពារែិទិធមន៊ុែសលីក្លដ្ូ (LICADHO),

ក្លរលចញនោយព័ត៌ម្ងនថ្ងៃទី 19 សែកញ្ញាឆ្នាំ 2005។ "លែចករីសងាងក្លរែ៍រួមែរីពីក្លរបលែរញលចញថ្នភូមិែាំប៊ុកចាបសដ្លលចញនោយលៅ "ថ្ងៃទី7 សែមិង៊ុ
នាឆ្នាំ 2006 ។ "កម្ងាាំងលលើែលប់សដ្លរតូវបានលរបើលៅកន៊ុងក្លរបលែរញលចញដ្ីរកហម" រកុមក្លរ្រពិលែែែិទធិលាំលៅដ្ឋឋនក្លរលចញនោយព័ត៌ម្ងនថ្ងៃទី

30 សែែីហាឆ្នាំ 2007) ។ "រកុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ 7NG បនរលៅលលើអនកភូមិសដ្លរែ់ជាប់រដ្ឋែភាជាតិកមពជា
៊ុ "អងគក្លរលីក្លដ្ូ (LICADHO) លចញនោយព័ត៌ម្ងន
ថ្ងៃទី 4 សែត៊ុោឆ្នាំ 2007 ។ អងគក្លរលីក្លដ្ូ )LICADHO), របាយក្លរែ៍ែកមមភាព ៖ “ក្លរលលើកកាំពែ់ និងក្លរក្លរពារែិទធិមន៊ុែស” ភនាំលពញ សែធ្នូ ឆ្នាំ2007
ទាំព័រទី 1-2, 6; "អាំលពើហិងោក្លន់សតលរចើនលៅកនងករែ
ី ជលម្ងាោះដ្ីធ្ាីលៅរាជធានីភនាំលពញ" សាពនឆាងសដ្ន, ក្លរលចញនោយព័ត៌ម្ងនថ្ងៃទី 22 សែក៊ុមាៈឆ្នាំ 2008 ។
៊ុ
អងគក្លរលីក្លដ្ូ (LICADHO)៖ ដ្ីធ្ាីដ្ីែហគមន៍ដ្ីរកហម រតូវបានពនយល់ (ភនាំលពញ សែមករាឆ្នាំ2008)។ http://www.licadho- cambodia.org%2

Freports%2Ffiles%2F118DeyKrahormCommunityLandCaseExplained.pdf; អងគក្លរលីក្លដ្ូ (LICADHO) របាយក្លរែ៍ែកមមភាពរបចាាំឆ្នាំ ៖ លលើក
កមពែ់និងក្លរពារែិទិធមន៊ុែស (ភនាំលពញសែធ្នូ2008) ទាំព័រទី១ ។ "ឧែម័នបងហូរទឹកសភនកនិងរគាប់ក្លាំលភាើងកន៊ុងអាំ

៊ុងលពលថ្នក្លរបលែរញលចញលដ្ឋយបងខាំច៊ុង

លរក្លយបងអែ់លៅកន៊ុងរាជធានីភនាំលពញ" អងគក្លរលីក្លដ្ូ )LICADHO) ក្លរលចញនោយព័ត៌ម្ងនថ្ងៃទី 28 សែក៊ុមាៈឆ្នាំ 2008។ http://www.licadho-cambodia.
org/articles/20080228 00:00:00/72/index.html; http://www.licadho-cambodia.org/articles/20070208 00:00:00/51/index.html; អងគក្លរលីក្លដ្ូ

(LICADHO) ក្លរដ្លែើរ មយកដ្ីធ្ាីនិងភាពរកីរកលៅកមព៊ុជា ៖ ភាពអាង៌កាំបាាំងថ្នក្លរអភិវឌ្ឍន៍ (ភនាំលពញ សែឧែភាឆ្នាំ2009) ទាំព័រទី13 ។ អងគក្លរែិទធិមន៊ុែស
លីក្លដ្ូ៖ ក្លររឹតតបិតលែរីភាពថ្នក្លរជួបជ៊ុាំគានលៅកមព៊ុជា (ភនាំលពញសែធ្នូ 2005) ទាំព័រ 5 ។ "កងរាជអាវ៊ុធ្ហតថលែតរកាំពត បានរបមូលនរ៊ុាំ លដ្ើមបីក្លរពារដ្ីែមប

ទានរបែ់ែម្ងជិករពឹទធែភាគែបកសក្លន់អាំណាច" អងគក្លរលីក្លដ្ូ (LICADHO) លចញនោយព័ត៌ម្ងនថ្ងៃទី 8 សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ2007 ។ "ក្លរបលែរញលចញពីដ្ី
ធ្ាីលដ្ឋយបងខាំពីទីរកុងម្ងត់ែម៊ុរទសដ្លែៃប់សាៃត់ថ្នរបលទែកមព៊ុជា" អងគក្លរលីក្លដ្ូ(LICADHO) លចញនោយព័ត៌ម្ងនថ្ងៃទី 20 សែលមសាឆ្នាំ 2007 ។ "ក្លរប

លែរញលចញលដ្ឋយបងខាំ និងលដ្ឋយែ៊ុែចាប់ចាំនួន 105 រគួសារ លៅរកុងរពោះែីហន៊ុ "អងគក្លរលីក្លដ្ូ៖ លចញនោយព័ត៌ម្ងនថ្ងៃទី10 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 2007។ ក្លរ
បលែដញលចញពីដ្ីធ្ាី លៅរកុងរពោះែីហន៊ុ ៖ ក្លរចាប់ែាួនមន៊ុែស 13 នាក់រតូវបានលដ្ឋោះសលង និងក្លរនរល់ែមបទានដ្ីែងគមកិចចដ្ល់រគួសាររកីរក "អងគក្លរ
លីក្លដ្ូ )LICADHO) ក្លរលចញនោយព័ត៌ម្ងនថ្ងៃទី 27 សែលមសាឆ្នាំ 2007។ "រដ្ឋឋភិបាលរតូវសតចាត់វធា
ិ នក្លរលលើអាំលពើហិងោលៅជីសរកង អងគក្លរលីក្លដ្ូ "
)LICADHO) លចញនោយព័ត៌ម្ងនថ្ងៃទី 5 សែត៊ុោឆ្នាំ 2007 ។ អងគក្លរលីក្លដ្ូ )LICADHO), របាយក្លរែ៍ែកមមភាព ៖ លលើកកមពែ់ និងក្លរពារែិទធិ
មន៊ុែស (ភនាំលពញ សែធ្នូ ឆ្នាំ 2007) ទាំព័រទី 2 ។ អងគក្លរលីក្លដ្ូ (LICADHO), របាយក្លរែ៍ែកមមភាពរបចាាំឆ្នាំ ៖ លលើកកមពែ់និងក្លរពារែិទិធមន៊ុែស

(ភនាំលពញ សែធ្នូ ឆ្នាំ 2008) ទាំព័រទី 2 ។ អងគក្លរលីក្លដ្ូ (LICADHO) ក្លរដ្លែើរ មយកដ្ីធ្ាីនិងភាពរកីរកលៅកមព៊ុជា ៖ ភាពអាង៌កាំបាាំងថ្នក្លរអភិវឌ្ឍន៍ (ភនាំលពញ
សែឧែភាឆ្នាំ 2009) ទាំព័រទី 24 ។ "ក្លរបលែរញលចញនិងក្លរដ្លែើរ មយកដ្ីធ្ាី ពាែលពញរបលទែកមពជា
៊ុ ) អងគក្លរលីក្លដ្ូ "LICADHO) លចញនោយ
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អនកឃ្លសាំ មើលេិទ្ិម
ធ នុ េស និងអនកកាង្េត្ពីការឃ្លសាំ មើលការរសេតញសច្ញ និងអនកភូ មិប្ត្ូវបានររ ាំងមិនឱ្យ
ាំ ុ ាំជប្មោះមិនយុ ត្តិធម៌។450 សៅង្ខ្មីនា ឆ្ន ាំ២០០៥ កងរជអាវុធហត្ែេិត្កន
ប្រមូ លទតុាំ សៃើមបត្វ៉ៃ
ែ ុង
ី នឹងការជន

ច្ាំសណាមកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ប្រគរកនុងអាំឡុងសពលរសេតញសច្ញសៅសខ្ត្តរនាាយ
ត ខ្ ង្ៃលបានសរកការបាញ់
ើ
ម្ពនជ័យ សោយបានេម្ពលរ់មនុ េស ៥ នាក់និង ៤០ នាក់សទ្ៀត្រងររួ េ។451 សៅង្ខ្វច្ឆ
ិ កា
ិ ឆ្ន ាំ២០០៧ កងរជ
អាវុធហត្ែ េហការជាមួ យរ៉ៃូលីេ និងកងទ្័ពសៅសខ្ត្តប្ពោះវគរ
រសេតញអនកប្េុ កសច្ញពីៃីមួយកង្នលង
ិ

ង្ៃលកនុងប្រត្ិរត្តិការរសេតញសនាោះស្រេតីម្ពនក់ប្ត្ូវបានបាញ់ េម្ពលរ់ខ្េៈកាំពុងឈរជាមួ យកូ នៗររេ់ោត្់

សហើយអនកភូ មម្ព
ល រ់ង្ៃរ។452 រនាារ់មកសទ្ៀត្សៅង្ខ្មនា
ិ ន ក់សទ្ៀត្ក៏រងប្ោរ់កា ាំសភងសា
ើល
ី ឆ្ន ាំ២០០៨ កងរជអាវុធ
453
ហត្ែម្ពនក់បានបាញ់ អនកត្វ៉ៃ ជាអនកភូ មម្ព
ិ ន ក់សៅសខ្ត្តប្ពោះេីហនុ ឱ្យររួ េ។

សៅសពលសនាោះ កងរជអាវុធហត្ែជាន់ខ្េ
ព ់សប្ច្ើនរូររងការសចាទ្ថា ជារ់ពាក់ព័នកា
ធ ន់ង្ត្ខាល ាំងសឡើងកនុងការការ់
454
សឈខ្ុ
សោក ជាម ច្័នន
ា ី ប្រធានរេៈកម្ពមធការក
ើ េច្ារ់។ កច្ច
ិ ខ្ិត្ខ្ាំប្រងង្ប្រងររេ់
ឹ
ិ
ិច្ចការការពារជាត្ិ

ដនរេរកសប្រឆ្ ាំងេមរងសុ ី កនុងការពិនិត្យសមលការការ់
សឈខ្ុ
ា សទសងសទ្ៀត្ ង្ររជារងការ
ើ
ើ េច្ារ់ និងរញ្ជ
ចារ់ខ្ួ នសៅង្ខ្កុ
មៈា ឆ្ន ាំ២០០៥ សោយកងរជអាវុធហត្ែ ង្ៃលបានប្រឌត្សរឿងសចាទ្ប្រកាន់
ថា សោក ជាម
ល
ិ
ច្័នន
ា ី ជាសមៃឹកនា ាំឃុរឃិត្រសងេើត្កងទ្័ពខ្ុ េច្ារ់សៃើមប ី «ទតួលរ ាំលាំរោឋភិបាល»។

455

" ោត្់ប្ត្ូវបានទតនាា

សទេោក់រុកប្បា ាំពីរ(៧) ឆ្ន ាំ សោយត្ុ ោការសយធា សរសទោះរ
ជាោត្់
បានទ្ទ្ួលការសលើកង្លងសទេពីប្ពោះ
ើ
ី
ព័ត៌ម្ងនថ្ងៃទី 2 សែលមសាឆ្នាំ 2010 ។ អងគក្លរលីក្លដ្ូ (LICADHO) ក្លរវាយរបហារនិងក្លរគាំរាមកាំសហង របឆ្ាំងនឹងអនកក្លរពារែិទិធមន៊ុែសលៅកមពជាឆ្
ន ាំ
៊ុ
2008-2009 (ភនាំលពញសែកញ្ញាឆ្នាំ 2010) ទាំព័រ 33 ។
450

លិែិតចាំហលដ្ឋយែហព័នធអនររជាតិលដ្ើមបីែិទិធមន៊ុែស (FIDH), មជឈមែឌលែិទធិលាំលៅដ្ឋឋននិងក្លរបលែរញលចញ, អងគក្លរឃ្ាាំលមើលែិទិធមន៊ុែស និង

អងគក្លរលលើកសលងលទាែអនររជាតិ ែរីពីក្លរបលែរញលចញលដ្ឋយបងខាំថ្នអនកភូមិបឹងកក់លៅកន៊ុងរកុងភនាំលពញ។ ថ្ងៃទី 4 សែធ្នូឆ្នាំ 2008។ អនកភូមិកមព៊ុជារតូវបាន
ក្លត់លទាែឱ្យជាប់គ៊ុកមួយឆ្នាំលៅកន៊ុងវិវាទដ្ីធ្ាី សដ្លម្ងនអាយ៊ុក្លលសវងឆ្ៃយ "អងគក្លរលីក្លដ្ូ (LICADHO) លចញនោយព័ត៌ម្ងនថ្ងៃទី 27 វិចឆិក្លឆ្នាំ 2009 ។
451

អងគក្លរ CHRAC តថ្មាដ្ីែពែ់ ៖ ក្លរបលែរញលចញលដ្ឋយម្ងនក្លរែម្ងាប់មន៊ុែសលៅភូមិកាលសាពន (ភនាំលពញ៖ សែែីហាឆ្នាំ 2005); "ក្លរលចាទរបក្លន់

របឆ្ាំងនឹងជនជាប់លចាទថ្នករែីឃ្តកមមលៅភូមិកាលសាព ន "CHRAC លចញនោយលៅថ្ងៃទី 16 សែែីហាឆ្នាំ 2005 ។ អងគក្លរែិទិធមន៊ុែសលីក្លដ្ូលៅ
កមពជា៖
លែថរភាពសដ្លម្ងនសតែមបកលរៅ (ភមាំលពញ៖ឧែភា 2006) ទាំព័រ 5 ។
៊ុ
452

"ក្លរលែ៊ុើបអលងកតសដ្លចាាំបាច់ែរម្ងប់ក្លរបាញ់របហារលៅលែតររពោះវិហារ" អងគក្លរលីក្លដ្ូ (LICADHO) លែចករីរបក្លែព័ត៌ម្ងនថ្ងៃទី 16 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ

2007 ។ "ក្លរបលែរញលចញពីរបាសាទរពោះវិហារ - វិធានក្លរចាាំបាច់លលើក្លរែម្ងាប់និងក្លរលួចបាន់" អងគក្លរលីក្លដ្ូ (LICADHO) លចញនោយព័ត៌ម្ងនថ្ងៃទី
22 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 2007 ។
453
454

អងគក្លរលីក្លដ្ូ៖ ក្លរវាយរបហារ និងក្លរគាំរាមកាំសហងរបឆ្ាំងអនកក្លរពារែិទធិមន៊ុែសលៅកមពជា
៊ុ ឆ្នាំ 2008-2009 (ភនាំលពញ៖កញ្ញាឆ្នាំ 2010), ទាំព័រទី 37 ។
អងគក្លរ Global Witness; សចកល៊ុយគាន (Take a Cut)៖ អាំលពើព៊ុករលួយជារបព័នធ និងក្លរក្លប់លឈ្ើែ៊ុែចាប់លៅកន៊ុងជរមកែតវថ្រពអូរា៉ាល់ កន៊ុងរបលទែ

កមព៊ុជា-- ករែីែិកោ (ទីរកុង
455

៊ុងដ្៍៖ សែវិចឆិក្លឆ្នាំ2004) ទាំព័រទី 6-7, 27-28, 31-32, 35, 38-40, 47។

ែម្ងាែន៍ជាម ច័នានីថ្ងៃទី15 សែមករាឆ្នាំ 2004 ។
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មគកសប្ត្កនុងឆ្ន ាំ២០០៦ ក៏សោយច្ុ ោះ។456
សៅមុ នការសបាោះសឆ្នត្កនុងង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ២០០៨ កងរជអាវុធហត្ែបានរិទ្ការង្ហរកបួនររេ់រេរកសប្រឆ្ ាំង

ាំងៃដទ្សទ្ៀត្។ កងរជអាវុធ
រទ្សា
ែ នីយវទ្យ
ិ ុ សខ្ត្តង្ៃលទាយអាំពីរេរកសេមរងសុ ី និងកមមវធ
ិ រេរកសប្រឆ្
ិ
ី
៏ នច្ូ លរួមររ ាំងការប្ត្ួត្ពិនិត្យការសបាោះសឆ្នត្ឯករជយ និងចារ់ខ្ួ នន
ហត្ែកបា
ល ិ ពនធនាយកកាង្េត្មនេិការ

ង្ខ្រម ង្ៃលជត្
ោ ាំ េុ ិត្ រនាារ់ពីសោកបានសបាោះពុ មពទាយអត្ែរទ្សចាទ្
ិ េនិទ្ធនឹងរេរកសេមរងសុ ី រសោក
ឺ
ប្រកាន់ រៃឋមស្រនតីការររសទ្េសោក សគ ណា ាំហុង ថា ម្ពនជារ់ពាក់ព័នន
ធ ឹ ងេកមមភាពររេ់ង្ខ្មរប្កហមកនុង
អាំឡុងរររកមពុជាប្រជាធិរសត្យយ ឬរររង្ខ្មរប្កហម។457

ាំ
សោក សៅ េុខា ប្ត្ូវបានសឡើងេកិរង្ន
ម
ត
ែ សទ្ៀត្ ឆ្ន២០០៩-២០១២
រនាារ់ពីការសបាោះសឆ្នត្ឆ្ន ាំ២០០៨ សោក ហុ ន ង្េន បានពប្ងឹងកម្ពល ាំងរញ្ជ
ជ ការោឋនកងរជអាវុធហត្ែសៅកនុង
កងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ា ខ្ង្លមសទ្ៀត្។458 ជាទ្ីប្រឹការរេ់នាយករៃឋមស្រនតី និងជាេម្ពជិករេៈកម្ពមធិការកណា
ត ល

ររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជាប្សារ់សហើយសនាោះ សោក សៅ េុ ខាប្ត្ូវបានសឡើងេកតិឱ្យម្ពនឋានៈសេមើនឹងរៃឋ
មស្រនតី។459 សៅង្ខ្មករ ឆ្ន ាំ២០០៩ ជាង្ទនកមួ យដនការង្កលមអភាពជាអនកៃក
ឹ នា ាំររេ់កងសយធពលសខ្មរភូ មនា
ិ
សៃើមបឱ្យសោក
ហុ ន ង្េន សកាតរកាតរ់កងកម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធកាន់សពញដៃសនាោះ សោក សៅ េុ ខា ប្ត្ូវបាន
ី
460
ត្សមលងេ័
កម
េ ួ យថានក់សទ្ៀត្ រឺជាសមរញ្ជ
ជ ការរងជាន់ខ្េ
ព ់ ដនកងសយធពលសខ្មរភូ មនា
ើ
ិ ។

ទ្នាឹមនឹងសនោះង្ៃរ េកមមភាពច្ូ លរួមររេ់កងរជអាវុធហត្ែសៅកនុងការរ ាំសោភេិទ្ធិមនុ េសបានសកនសឡ
ើ
ើង កនុង

456

"កមពជា
៉ា ឆ៖ ក្លរ
៊ុ ៖ អនកតាំណាងគែបកសរបឆ្ាំងរតូវបានដ្ឋក់ពនធនាគារបនាាប់ពីែវនាក្លរក្លត់ករីដ្៏អាម្ង៉ា ែ" អងគក្លរឃ្ាាំលមើលែិទិធមន៊ុែស យូសមនថ្រ៉ាត៍វច

លចញនោយព័ត៌ម្ងនថ្ងៃទី 10 សែែីហាឆ្នាំ 2005 http://www.hrw.org/news/2005/08/08/cambodia-opposition-mp-jailed-after-sham-trial.
457

អងគក្លរលីក្លដ្ូ (LICADHO), លែរីភាពខាងក្លរជួបជ៊ុាំគានលៅកមព៊ុជា ៖ សែធ្នូឆ្នាំ 2005 ដ្ល់សែកញ្ញាឆ្នាំ 2006 (ភនាំលពញ ៖ វិចឆិក្ល 2006) ទាំព័រទី 7 ។ អងគក្លរ

ែិទធិមន៊ុែសលីក្លដ្ូ៖ (ក្លររឹតតបិតលលើលែរីភាពបលញ្ចញមតិលៅកន៊ុងរបព័នធនសពវនោយរបែ់កមព៊ុជា) ភនាំលពញ ៖ ឧែភា 2009) ទាំព័រ 23 ។ "ក្លរចាប់ែាួនអនក

ែលងកតក្លរែ៍លបាោះលឆ្នត បងករឲ្យម្ងនក្លរភ័យខាាច៖ អងគក្លរលីក្លដ្ូ ((LICADHO) ក្លរលចញនោយព័ត៌ម្ងនថ្ងៃទី 31 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 2008 ។ "លោក ដ្ឋាំ ែិដ្ឋ
ចាកលចញលៅអាលមរិកសាៃត់ៗ" ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ថ្ងៃទី 18 សែែីហា ឆ្នាំ 2008 http://www.phnompenhpost.com/national/dam-sith-quietly-leaves-america
(ចូលលមើលថ្ងៃទី 12 សែមករាឆ្នាំ 2015)។

458
459
460

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា
៊ុ (RGC), រពោះរាជរកឹតយ នែ /នែ/រពត/0908/1054 ថ្ងៃទី 24 សែកញ្ញាឆ្នាំ 2008។
រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា (RGC), រពោះរាជរកឹតយ នែ/នែ/រពត / 1008/1083 ថ្ងៃទី 4 សែត៊ុោឆ្នាំ 2008។
រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា
៊ុ (RGC), រពោះរាជរកឹតយលលែ នែរ/ពត /0109/061 ថ្ងៃទី 22 សែមករាឆ្នាំ 2009។
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អង្គការឃ្លមាំ មល
៉ៃ វច្ឆ | មិថុនា ២០១៨
ើ សិទិិធមនុសសយូមមនររត៍

សនាោះរួមទ ាំងករេីលមីៗដនការច្ូ លរួមជាមួ យរ៉ៃូលីេ និងកងសយធា សៅកនុងការរសេតញពលរៃឋសច្ញពីៃីធីល
និងទាោះេង្មបងសោយរងខាំ និងការសប្រើប្បាេ់ កម្ពល ាំងហួេប្រម្ពេ សៅកនុងការរាំង្រកការត្វ៉ៃ ង្ៃលប្រឆ្ ាំងនឹង
ការច្ាមយកៃីធីសៅតាមជនរទ្
និងទ្ីប្កុង។461 កនុងឧរបត្តសហត្ុ
មួយសៅសខ្ត្តកណា
ល
ត លកាលពីង្ខ្មករ ឆ្ន ាំ
ិ

២០០៩ ខាមន់កា ាំសភងជាកងរជអាវុ
ធហត្ែ បានបាញ់ ឱ្យររួ េរុ រេពីរនាក់។462 ករេីមួ យសទ្ៀត្សៅកនុងសខ្ត្ត
ើល
សេៀមររ កនុងង្ខ្មីនា ឆ្ន ាំ២០០៩ កងរជអាវុធហត្ែបានបាញ់ អនកភូ មិោមនអាវុធរួ ននាក់ឲ្យរងររួ េ។463

សៅកនុងង្ខ្ត្ុ ោឆ្ន ាំ២០០៩ រៃឋេភាជាត្ិង្ៃលប្ររ់ប្រងសោយរេរកសប្រជាជនកមពុជា បានសបាោះសឆ្នត្រសងេើត្
ច្ារ់លម
កមម ង្ៃលកនុងសនាោះម្ពនរទ្របញ្ាត្មួ
ីម ួ យេតីពីការសធវបាត្ុ
ើ
ិត យច្ាំនួនប្ត្ូវបានរកប្សាយខ្ុេថា អាជាាធរ

ាំ
ម្ពនអាំណាច្្នាានុ េិទ្ធិមនអនុ
ញ្ជាត្ឱ្យម្ពនការប្រមូ លទតុណា
មួ យ ប្រេិនសរពួ
ការប្រមូ លទតុសាំ នាោះ
ិ
ើ កសររត្ថា
ិ
អាច្រ៉ៃោះពាល់ ៃល់ េណា
ត រ់ធានរ់សាធារេៈ។ ៃូ សច្នោះ រេរកសប្រជាជនកមពុជា បានទតល់សភលើងសខ្ៀវឱ្យកងរជ
អាវុធហត្ែ និងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្ៃដទ្សទ្ៀត្ថា ពួ កសរអាច្រនតរស្រងាេរតាមអាំសពើច្ត្ត
ិ និងយ៉ៃងម្ពនប្រេិទ្ធភាព
ាំ
សៅសលើការជួ រប្រជុ សាំ ោយេនតិវធ
មួ យសៅសប្ៅទ្ីោន
ិ ី ជាពិសេេរស្រងាេរសៅសលើការរ៉ៃុនរ៉ៃងប្រមូ លទតុណា
ប្រជាធរសត្យយង្ៃលច្ារ់
អនុ ញ្ជាត្ ។
ិ

464

សប្កាយពីអនុ ម័ត្ច្ារ់បាត្ុ កមមសនោះសហើយ ប្រត្ិរត្តិការរសេតញសច្ញពីៃីធីល និងការរាំង្រកការប្រមូ លទតុាំ

461

"អាំលពើលឃ្រលៅរបែ់កងរាជអាវ៊ុធ្ហតថកន៊ុងអាំ

៊ុងលពលចាប់ចាមយកដ្ីធ្ាីលដ្ឋយែ៊ុែចាប់ (លីក្លដ្ូ LICADHO) ក្លរលចញនោយព័ត៌ម្ងនថ្ងៃទី 18 សែ

មករាឆ្នាំ 2009។ "នគរបាល និងកងកម្ងាាំងលយាធា បានដ្៊ុត និងឈ្ូែកលមាចលាំលៅដ្ឋឋន លៅអាំ

ងលពលថ្នក្លរបលែ
រ ញលចញដ្ី លៅភាគពាយ័ពយរបលទែ
៊ុ

កមព៊ុជា" អងគក្លរលីក្លដ្ូ )LICADHO) លចញនោយព័ត៌ម្ងនថ្ងៃទី19 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 2009 ។ "អនកដ្ឹកនាាំែហគមន៍របមូលនរ៊ុាំគានលដ្ើមបីែិទធិដ្ីធ្ាី លៅរាជធានី

ភនាំលពញ" អងគក្លរលីក្លដ្ូ លែចករីរបក្លែព័ត៌ម្ងនថ្ងៃទី (លីក្លដ្ូ)21 សែមិង៊ុនាឆ្នាំ2010។ អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសលីក្លដ្ូ “លីក្លដ្ូលថាកលលទាែអាំលពើហិងោលៅ
លែតរកាំពង់ែពឺ ” (LICADHO) លែចករីរបក្លែព័ត៌ម្ងនថ្ងៃទី 10 សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 2011។ "ក្លរបាញ់របហារចាំនួនរបាាំដ្ងលៅលលើក្លរតវា៉ា លលើជលម្ងាោះដ្ីធ្ាីកន៊ុងរយៈ
លពលពីរសែ ប្ហញពីក្លរលកើនល
462

ើងគួរឱ្យរពួយបារមាកន៊ុងក្លរលរបើរបាែ់កម្ងាាំងែម្ងាប់" អងគក្លរលីក្លដ្ូ (លែចករីសងាងក្លរែ៍ ថ្ងៃទី 26 សែមករាឆ្នាំ 2012) ។

អងគក្លរក្លរពារែិទិធមន៊ុែសលីក្លដ្ូ (LICADHO), ក្លរវាយរបហារនិងក្លរគាំរាមកាំសហងរបឆ្ាំងអនកក្លរពារែិទធិមន៊ុែសលៅកមពជាឆ្
ន ាំ 2008-2009 (ភនាំលពញ
៊ុ

៖ សែកញ្ញាឆ្នាំ 2010) ទាំព័រ 50 ។
463

រដ្ឋឋភិបាលរតូវសតចាត់វ ិធានក្លរលលើអាំលពើហិងោលលើជីសរកង ) អងគក្លរលីក្លដ្ូ"LICADHO) លែចករីសងាងក្លរែ៍ថ្ងៃទី 21 សែមិនាឆ្នាំ 2009 "លដ្ឋោះស្សាយ

វិបតរិដ្ីធ្ាីលៅកមព៊ុជាកន៊ុងត៊ុោក្លរ មិនសមនលដ្ឋយរគាប់ក្លាំលភាើងលទ" អងគក្លរឃ្ាាំលមើលែិទធិមន៊ុែសលចញនោយព័ត៌ម្ងនថ្ងៃទី 12 សែកញ្ញាឆ្នាំ 2009,

http://www.hrw.org/news/2009/09/12/solve-cambodia-s-land-crisis-courts-not-bullets; អងគក្លរលីក្លដ្ូ (LICADHO), របាយក្លរែ៍ែកមមភាព ៖
លលើកកមពែ់និងក្លរពារែិទិធមន៊ុែស៖ (ភនាំលពញ៖ សែធ្នូឆ្នាំ 2010) ទាំព័រទី1 ។ អងគក្លរលលើកសលងលទាែអនររជាតិ, របាយក្លរែ៍អងគក្លរលលើកសលងលទាែអនររ
ជាតិឆ្នាំ 2010 (London, 2010), http://www.amnesty.org/en/region/cambodia/report-2010# ។
464

FIDH, វិភាគចាប់ ែរីពីបាត៊ុកមមអន៊ុម័តលដ្ឋយរដ្ឋែភាកនងសែត៊ុ
ោឆ្នាំ 2009 (បា៉ា រីែ ៖ ត៊ុោ 2009)។
៊ុ
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អនុ វត្តន៍សោយកងរជអាវុធហត្ែសធវើសឡើងជារនតរនាារ់។ សោលសៅដនការរាំង្រកការប្រមូ លទតុាំ សៅង្ត្ត្ប្មង់

សលើប្កុមអនកត្វ៉ៃ សរឿងៃីធីល និងកមមករសធវើកូ ៃកមម។ កម្ពល ាំងភារសប្ច្ើន ង្ៃលច្ុ ោះសធវើេកមមភាពទ ាំងសនោះ រឺជាកម្ពល ាំង

ច្ប្មុោះ ម្ពនទ ាំងរ៉ៃូលិេ ម្ពនទ ាំងទគន។ កនុងការរស្រងាេរសនាោះ ជួ នកាលម្ពនទ ាំងការបាញ់ ប្រគរ ទ ាំងការ
វយៃ ាំ ទ ាំងការចារ់ខ្ួ នទង។
ល

465

កងរជអាវុធហត្ែ និងកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្ៃដទ្សទ្ៀត្ បានរ៉ៃុនរ៉ៃងរទ្ប្ច្ក
ិ

ាំងអក
ច្ូ លទ្ីប្កុងភនសាំ ពញទ ាំងប្េុង សៃើមបររ
ន ត្វ៉ៃ មិនឱ្យច្ូ លរជធានី។466
ី

ការរ ាំសោភរាំពាននានាររេ់កងរជអាវុធហត្ែ ប្ត្ូវបានសរសមលសឃ
ើ
ើ ញកាន់ង្ត្ច្ាេ់ សៅសពលកងរជអាវុធ

ហត្ែ រសងេើនការរាំរមេម្ពលរ់ និងការរាំភត្រាំ
ភ័យតាមរួរភាពសទសងៗ សៅសលើអនកកាង្េត្ និងេកមមជនេងគម
ិ

េុ ីវល
ិ កនុងរាំេងររ ាំងពួកសរ មិនឱ្យសេុ ើរអសងេត្ការសចាទ្ប្រកាន់ររេ់សាធារេជនង្ៃលថា កងរជអាវុធ
467
ហត្ែ ម្ពនការពាក់ព័នក
សឈើ និងជួ ញៃូ រសឈប្រេ
ធ ុ ងការការ់
ន
ើ
ិ ត្ខ្ុេច្ារ់។ កងរជអាវុ ធហត្ែ ក៏បានរទ្
ិ

ការរ៉ៃុនរ៉ៃងររេ់អងគការសប្ៅរោឋភបាល
កនុងការៃក
ធ នុ េស និងេិកាខសាោរេ
ឹ នា ាំេិកាខសាោេិទ្ិម
ិ
ុ ត ោះ
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អងគក្លរក្លរពារែិទិធមន៊ុែសលីក្លដ្ូ (LICADHO) របាយក្លរែ៍ែកមមភាព ៖ លលើកកមពែ់និងក្លរពារែិទិធមន៊ុែស (ភនាំលពញ ៖ សែធ្នឆ្
ូ ន ាំ 2011) ទាំព័រទី 1 ។

អងគក្លរលីក្លដ្ូ (LICADHO) ក្លរវាយរបហារ និងក្លរគាំរាមកាំសហងរបឆ្ាំងអនកក្លរពារែិទិធមន៊ុែសលៅកមព៊ុជាឆ្នាំ 2008-2009 (ភនាំលពញ ៖ សែកញ្ញាឆ្នាំ 2010)។
"ក្លរវាយដ្ាំ និងចាប់ែាួនអនកភូមិបឹងកក់ចាំនួន 11 នាក់ " មជឈមែឌលែិទធិលាំលៅដ្ឋឋន និងក្លរននាាលទាែ" លែចករីរបក្លែព័ត៌ម្ងនថ្ងៃទី 21 សែលមសាឆ្នាំ

2011 ។ “ប៉ាូលីែបាំសបកបាត៊ុកមមលដ្ឋយកមមករក្លត់លដ្រចាំនួន 2,000 នាក់។ កមមករ 8 នាក់រងរបួែ 2 នាក់រតូវបានចាប់ែាួន "ADHOC លចញនោយព័ត៌ម្ងនថ្ងៃ
ទី 8 សែឧែភាឆ្នាំ 2011 ។ មជឈមែឌលែិទធិមន៊ុែសកមព៊ុជា (CCHR) មជឈមែឌលអប់រ ាំចាប់ែហគមន៍(CLEC) ែមព័នធជាំលរឿន និងក្លរពារែិទធិមន៊ុែស

(LICADHO) លែចករីរបក្លែព័ត៌ម្ងនថ្ងៃទី18 សែែីហាឆ្នាំ 2011។ អងគក្លរលីក្លដ្ូ; លែរីភាពបលញ្ចញមតិលៅកមព៊ុជា៖ របជាធ្ិបលតយយងពិនសភនក (The Illusion
of Democracy) ភនាំលពញ ៖ សែធ្នូឆ្នាំ 2010) ទាំព័រទី 8-10, 13។ អងគក្លរលីក្លដ្ូ (LICADHO), ក្លរយល់ែ៊ុែថ្នក្លរវិវឌ្ឌន៍៖ (The Delusion of Progress)៖

ចាប់កមព៊ុជាមួយចាំនួនរាំលោភលែរីភាពបលញ្ចញមតិ (ភនាំលពញ ៖ សែត៊ុោឆ្នាំ 2011) ទាំព័រ 28 ។ អងគក្លរលីក្លដ្ូ (LICADHO), របាយក្លរែ៍ែកមមភាព ៖
ក្លរលលើកកមពែ់ និងក្លរពារែិទធិមន៊ុែស៖ (ភនាំលពញ សែធ្នូ ឆ្នាំ 2011) ទាំព័រទី 2, 9; "បញ្ឈប់និទែឌភាពថ្នអាំលពើហិងោលដ្ឋយក្លាំលភាើង ៖ ចាប់ែាួន និងលចាទ

របក្លន់អនកបាញ់លបាោះលៅសាវយលរៀង"អងគក្លរក្លរពារែិទិធមន៊ុែសលីក្លដ្ូ (LICADHO) និងមជឈមែឌលអប់រ ាំចាប់ែរម្ងប់ែហគមន៍ (CLEC) លែចករី

របក្លែព័ត៌ម្ងនថ្ងៃទី 21 សែក៊ុមាៈឆ្នាំ 2012។ អងគក្លរលីក្លដ្ូ (LICADHO) ក្លរវាយល៊ុក និងក្លរគាំរាមកាំសហងរបឆ្ាំងអនកក្លរពារែិទធិមន៊ុែសលៅកមព៊ុជាឆ្នាំ

2010-2012 (ភនាំលពញ : សែធ្នូ ឆ្នាំ2012) ទាំព័រទី 13, ទី 15, 28, 34, 36-37, 45-46, 52, 56។ អងគក្លរែិទិធមន៊ុែសលីក្លដ្ូ (លីក្លដ្ូ, 2012) លៅកនងក្លរពិ
និតយ
៊ុ
ល

ើងវិញ៖ ក្លរលរបើកម្ងាាំងរបឆ្ាំ ងនឹងក្លរតវា៉ា លដ្ឋយែនរិភាព (ភនាំលពញ សែក៊ុមាោះ ឆ្នាំ 2013), http://www.licadho-cambodia.org/articles/20130213

20:55:00/134/index.html.
466

"កមមករនិលយាជិតរបមូលនរាំល៊ុ ដ្ើមបីទាមទាររបាក់ឈ្លអបបបរម្ងរបលែើ
នួ
រជាង" ADHOC - CCHR - CLEC - LICADHO ក្លរលចញនោយព័ត៌ម្ងនថ្ងៃទី 25

សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 2010 ។)
467

អងគក្លរក្លរពារែិទិធមន៊ុែសលីក្លដ្ូ (LICADHO), ក្លររឹតតបិតលលើលែរីភាពបលញ្ចញមតិលៅកន៊ុងរបព័នធនសពវនោយរបែ់កមព៊ុជា ភនាំលពញ) ៖ ឧែភា 2009)

ទាំព័រទី 25, 27, 28។ "អនកតវា៉ា ដ្ីធ្ាីចាំនួន 30 នាក់រតូវបានចាប់ែាួនកនងក្លរប៉ា
ោះទងគិចជាមួយប៉ាូលីែលយាធាកមពជា"
អងគក្លរលីក្លដ្ូលចញនោយថ្ងៃទី 24 សែ
៊ុ
៊ុ

ែីហាឆ្នាំ 2009 http://www.licadho-cambodia.org/articles/20090824 00:00:00 /97 / index.htm។ អងគក្លរលីក្លដ្ូ (LICADHO), ក្លរវាយរបហារនិងក្លរ
គាំរាមកាំសហងរបឆ្ាំងនឹងអនកក្លរពារែិទធិមន៊ុែសលៅកមពជាឆ្
ន ាំ 2008-2009 (ភនាំលពញ ៖ សែកញ្ញាឆ្នាំ 2010), ទាំព័រ 339, 46, 50។ អងគក្លរលីក្លដ្ូ )LICADHO)
៊ុ

លែរីភាពបលញ្ចញមតិលៅកមព៊ុជា ៖ របជាធ្ិបលតយយងពិនសភនក (The Illusion of Democracy) (ភនាំលពញ សែធ្នឆ្
ូ ន ាំ 2010) ទាំព័រ 29 ។ អងគក្លរលីក្លដ្ូ (LICADHO)
ក្លរវាយរបហារនិងក្លរគាំរាមកាំសហងរបឆ្ាំងនឹងអនកក្លរពារែិទធិមន៊ុែសលៅកមព៊ុជា ឆ្នាំ 2010-2012 (ភនាំលពញ ៖ សែធ្នឆ្
ូ ន ាំ 2012) ទាំព័រ 35 ។
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ាំ ុ េច្ារ់។468
រណា
ត លប្េរច្ារ់ៃដទ្សទ្ៀត្ សោយពួ កសរចាត្់ទ្ុកថា ជាការប្រមូ លទតុខ្
ម្ពនឧរបត្តសហត្ុ
អាប្កក់ខាល ាំងច្ាំនួនពីរកនុងឆ្ន ាំ២០១២ ពាក់ព័នន
ធ ឹ ងកងរជអាវុធហត្ែ។ ទ្ីមួយ រការបាញ់
ិ
ឺ

េម្ពលរ់េកមមជនររសា
ម ោះ សោក ឈុ ត្ វុទ្ី ធ សៅដលងទ្ី ២៦ ង្ខ្សមសាឆ្ន ាំ ២០១២ ង្ៃលការេម្ពលរ់សនោះ
ិ ែ នលបស្
ី
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ាំងអាជីវកមមខ្ុេច្ារ់ររេ់ពួកសរ។469 សាលប្កមកាត្់សទេប្ត្ូវបានសធវសឡ
ររេ់ោត្់ និងរនតរទ្បា
ិ
ើ ើងសោយ

ង្ទអកសលើលទ្ធទលដនការសេុ ើរអសងេត្សធវើសឡើងសោយរេៈកមមការច្ប្មុោះមួ យ ង្ៃលបានរសងេើត្សឡើងតាមរញ្ជ
ជ
470
ររេ់សោក ហុ ន ង្េន ង្ៃលរេៈកមមការច្ប្មុោះសនាោះ ម្ពនសោក សៅ េុ ខា ជាេម្ពជក
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អងគក្លរក្លរពារែិទិធមន៊ុែសលីក្លដ្ូ (LICADHO), ក្លរយល់ែ៊ុែថ្នក្លរវិវឌ្ឌន៍៖ (The Delusion of Progress)៖ ចាប់កមព៊ុជាមួយចាំនួនរាំលោភលែរីភាព

បលញ្ចញមតិ (ភនាំលពញ៖ សែត៊ុោឆ្នាំ 2011) ទាំព័រទី 26 ។ អងគក្លរលីក្លដ្ូ (LICADHO) ក្លរវាយរបហារនិងក្លរគាំរាមកាំសហងរបឆ្ាំងអនកក្លរពារែិទធិមន៊ុែសលៅ
កមព៊ុជាឆ្នាំ 2010-2012 (ភនាំលពញ ៖ សែធ្នូ ឆ្នាំ 2012) ទាំព័រទី 50-51 ។
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អងគក្លរឃ្ាាំលមើលែិទិធមន៊ុែស យូសមនថ្រ៉ាត៍វចច, " របាប់ពួកលគលៅថា ែាាំច
៊ុ ង់ែម្ងាប់ពួកលគ "ទាំព័រ 58-63 (Tell Them That I Want to Kill Them)
"គែៈកម្ងមធ្ិក្លរកមពជា
៊ុ លដ្ើមបីលែ៊ុើបអលងកតក្លរែាំោប់ែកមមជនបរិសាថន" VOA ថ្ងៃទី 29 សែលមសាឆ្នាំ 2012,

http://www.voanews.com/content/cambodian-committee-to-investigate-killing-of-environmental-activist- 149559265/370493 ។ html (ចូលលមើលថ្ងៃ
ទី 23 សែត៊ុោឆ្នាំ 2012)។ "ែកមមជនបរិសាថនលៅកមព៊ុជាច៊ុចឃ្តកមមលែ៊ុើបអលងកត" VOA, ថ្ងៃទី 1 សែឧែភាឆ្នាំ 2012,

http://www.voanews.com/content/cambodian-environmental-activists-press-murder-probe- 149818385 / 370247.html (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី 23 សែ
ត៊ុោឆ្នាំ 2012) 2012)។ "រកុមរគួសារថ្នសាកែពប៊ុរែែួរែាំែួរនាូវក្លរ", លែមបូឌាលដ្លី, ថ្ងៃទី 30 សែលមសាឆ្នាំ 2012។ "ក្លរែម្ងាប់លោក ឈ្៊ុត វ៊ុទធី"
អាដ្ហ៊ុកលចញនោយលៅថ្ងៃទី 4 សែឧែភាឆ្នាំ 2012 http://adhoc-cambodia.org/?p=1593 (ចូលលមើលថ្ងៃទី 23 សែត៊ុោឆ្នាំ 2012) ។
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អងគក្លរក្លរពារែិទិធមន៊ុែសលីក្លដ្ូ (LICADHO), ែាំែ៊ុាំលរឿងលោកម៉ាម ែូែង់ដ្ូ រតូវបានពនយល់ភនាំលពញ ៖ (សែែីហា ឆ្នាំ 2012) ទាំព័រទី ១ ។
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"កមពជា
៊ុ ៖ បនាាប់ពីអាលមរិក, អាសានចាកលចញ, ក្លររិោះគន់តាមសារព័ត៌ម្ងនរតូវជាប់ ពនធនាគារ" អងគក្លរឃ្ាាំលមើលែិទធិមន៊ុែស លចញនោយព័ត៌ម្ងន ថ្ងៃ

ទី 17 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 2012, http://www.hrw.org/news/2012/07/17/cambodia-after-us -anan-leave-media-critic-jailed។ “ហ៊ុន សែនតរមង់លគាលលៅដ្ឋក់
ែហរដ្ឋអាលមរិកកន៊ុងសងាងែ៊ុនារកថា, កមព៊ុជាលឌ្លី លៅថ្ងៃទី 15 សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 2012, https://sahrika.com/2012/06/15/hun-sen-takes-aim-at-us-duringspeech/ ( ចូលលមើលថ្ងៃទី 25 សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 2016) ។
473

"សាោហវឹកហវឺនកងរាជអាវ៊ុធ្ហតថកាំបូល អន៊ុវតរជាក់សែរងហវឹកហវឺនរកោែណា
រ ប់ធានប់។" ទែសនាវដ្រីកងរាជអាវ៊ុធ្ហតថ, ឆ្នាំទី 18 លលែ 49 ឆ្នាំ 2012) ,

ទាំព័រ 31-33។ "ែនងក្លរដ្ឋឋនចាំែ៊ុោះឲ្យកងរាជអាវ៊ុធ្ហតថលលើថ្នារបលទែបានបិទបញ្ចប់កិចចរបជ៊ុាំបូកែរ៊ុបលទធនលឆ្នាំ 2012 និងលគាលលៅឆ្នាំ 2013" "ទែស
នាវដ្រីកងរាជអាវ៊ុធ្ហតថ ឆ្នាំទី)19 លលែ 52 ឆ្នាំ 2013) ទាំព័រទី 11 ។ "Kettling" គឺកលយ៊ុទធកាំោាំងែនដិែ៊ុែមួយ សដ្លទាក់ទងនឹងក្លរបលងកើតកាំោាំងដ្៏ធ្ាំថ្ន
កម្ងាាំងប៊ុគគលិកែនដិែ៊ុែ សដ្លលរក្លយមកផ្តាែ់លៅម្ងនហវងមន៊ុ
ែសលៅកនងតាំ
បន់ម្ងនកាំែត់មួយ។
ូ
៊ុ
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ហុ ន ង្េនសធវជានាយករៃឋ
មស្រនតី កនុងអាំឡុងយុ ទ្នា
ធ ការសឃ្េនាសបាោះសឆ្នត្ឆ្ន ាំ២០១៣។474 សោក សៅ េុ ខា
ើ

បាននិយយៃូ សច្នោះសៅកនុងសខ្ត្តសាវយសរៀង ជាសខ្ត្តកសាំ េើត្ររេ់សោក កនុងឋានៈជាប្រធានប្កុមការងារប្េុ ក
ររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជា ង្ៃលប្ត្ូវបានចាត្់តា ាំងឱ្យសៅសខ្ត្តសនោះ។475

ការសចាទ្ប្រកាន់ៃ៏រួរឱ្យសជឿទ្ុកច្ិត្តបានសលើភាពមិនប្រប្កត្ី ង្ៃលសធវើឲ្យរ៉ៃោះពាល់ លទ្ធទលច្ុ ងសប្កាយដនការ

សបាោះសឆ្នត្ បាននា ាំឱ្យម្ពនបាត្ុកមមៃឹកនា ាំសោយរេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិកាលពីង្ខ្េីគ ឆ្ន ាំ ២០១៣ ។ រេ

រកសេសស្រងាគោះជាត្ិ បានអាំពាវនាវឱ្យម្ពនការសេុ ើរអសងេត្ កាំង្េទ្ប្មង់ការសបាោះសឆ្នត្ ការសបាោះសឆ្នត្សារសឡើង
ាំង និងទ្រ់សាេត្់ការត្វ៉ៃ សោយេនតិវធ
វញ
ិ និងសោក ហុ ន ង្េន ច្ុ ោះសច្ញពីត្ាំង្េង។ សៃម
ិ ី រោឋភបាល
ើ បររ
ិ
ី

បានចារ់សទតម
ើ ោក់ពប្ងាយនររបាលប្រោរ់អាវុធជាសប្ច្ន
ើ កងរជអាវុធហត្ែ និងជួ នកាលកងទ្័ពសៅកនុងរជ
ធានីភនសាំ ពញ និងទ្ីប្កុងៃដទ្សទ្ៀត្។ ការោក់ពប្ងាយទ ាំងសនោះ ក៏ម្ពនរាំេងការពារ និងរាំង្រកកូ ៃកមមររេ់
កមមករ ង្ៃលទមទរសឡើងប្បាក់ង្ខ្សោល និងលកខខ្េឌការងារប្រសេើរសឡើង។476

សៅដលងទ្ី១៥ ង្ខ្កញ្ជា ឆ្ន ាំ២០១៣ រោឋភបាលបានោក់
ពប្ងាយនររបាល កងរជអាវុធហត្ែ និងកងកម្ពល ាំង
ិ

ាំ ៏ធ ាំ និងជារនតរនាារ់សៅទ្ីោនប្រជា
េនាិេុ ខ្ជាសប្ច្ើនសទសងសទ្ៀត្ សៃើមបទ្រ់
ី សាេត្់ការប្រកាេង្ទនការជួ រជុ ៃ

ធិរសត្យយកនុងរជធានីភនសាំ ពញររេ់រេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ។ សធវើេកមមភាពសប្កាមការរញ្ជ
ជ ររេ់សោក ហុ ន
ាំង
ង្េន សោក សៅ េុ ខា កនុងច្ាំសណាមកងកម្ពល ាំងៃដទ្សទ្ៀត្ បានពាយមរទ្ប្ច្កច្ូ
លរជធានី សៃើមបររ
ិ
ី

អនកោ ាំប្ទ្រេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ ច្ូ លកនុងទ្ីប្កុង។ កម្ពល ាំងនររបាល និងកម្ពល ាំកងរជអាវុធហត្ែប្កុង និងសៅ
ដទាប្រសទ្េទ ាំងមូលបានសប្ត្ៀមសធវើេកមមភាព ង្ៃលកនុងសនាោះកម្ពល ាំងរជអាវុធហត្ែតាមរណា
ត សខ្ត្តទ្ូទ ាំង

ប្រសទ្េប្ត្ូវបានៃឹកតាមរញ្ជ
ជ ររេ់សោក សៅ េុ ខា ឱ្យមកឈរសជើងសប្ត្ៀមសៅទ្ីតា ាំងេាំខាន់ៗជុ វាំ ញរជធាន
ិ
ី
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អងគក្លរក្លរពារែិទិធមន៊ុែសលីក្លដ្ូ (LICADHO) គូែប្ហញែថិតិែរម្ងប់ឆ្នាំ 2012-2013 ថ្ងៃទី 29 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 2014 (ឯកសារកនងក្លរក្លន់
ក្លប់របែ់
៊ុ

អងគឃ្ាាំលមើលែិទធិមន៊ុលែោ៖

"នគរបាលវាយដ្ាំអនកតវា៉ា លៅបឹងកក់, លធ្វើឱ្យមន៊ុែសរបាាំនាក់រងរបួែ "អងគក្លរលីក្លដ្ូ (LICADHO) លចញនោយព័ត៌ម្ងនថ្ងៃទី

13 សែមីនាឆ្នាំ 2013 ។ អងគក្លរលីក្លដ្ូ (LICADHO), ឆ្នាំ 2013 កនងក្លរពិ
និតយល
៊ុ

ើងវិញ ៖ ក្លរងយច៊ុោះនូវក្លររបមូលនដាំ៊ុ និងក្លរបលញ្ចញមតិ លៅកន៊ុងរបលទែ

កមពជា
៊ុ ភនាំលពញ៖ សែមីនាឆ្នាំ 2014) http: //www.licadho-cambodia.org/articles/20140319 14:22: 00/140 / index.htm (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី 4 សែលមសាឆ្នាំ
2014) ។
475

"លោក ជា ែាំណាង បាននាាំយកអាំលណាយលៅរបលគនរពោះែងឃលៅវតរ រម្ងមចាែ់", ថ្ងៃទី 29 សែត៊ុោឆ្នាំ 2012, http://www.dap-news.com/2011-06-

14-02-39-55/51707-2012-10-29-04-31-58.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 29 សែត៊ុោឆ្នាំ 2012) ។
476

ពីរបភពដ្សដ្ល

Ibid.
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ភនសាំ ពញ។ ក៏រុ ង្៉ៃ នត សៅប្ពឹកប្ពលឹមប្សាងៗការរងាាញខ្លួនៃ៏សប្ច្ើនេនធឹកេនាធរ់ដនច្ាំនួនមនុ េសង្ៃលសធវើៃសាំ េើរ
ពីប្ររ់ប្ច្កលាកសៅច្ូ លរួមការប្រមូ លទតុរាំ រេ់រេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ បានសធវើឱ្យកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ា ខ្មិនអាច្
ទ្រ់ទ្ល់ ឈោះ
ន ។477

ាំ ន ក៏បានប្រប្ពឹត្តសៅ សហើយបានសធវសៅសោយេនត
ការប្រមូ លទតុោ
ត ខ្សៅង្ត្េែិត្កនុងទ្ី
ិ ី រ៉ៃុង្នតកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ើ
ិ វធ
តា ាំងររេ់ពួកសរ សហើយបានរ ាំងខ្រ
ា ់អក
ន ោ ាំប្ទ្រេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ និងប្រជាពលរៃឋររ់ពាន់នាក់សទសង
សទ្ៀត្សៅទ្ីប្កុងភនសាំ ពញ មិនឱ្យវលប្ត្លរ់
មកទាោះវញ។
កងរជអាវុធហត្ែ និងរ៉ៃូលិេ ប្ពមទ ាំងកងកម្ពល ាំង
ិ
ិ

ប្រោរ់អាវុធៃដទ្សទ្ៀត្ង្ៃលប្រោរ់សោយកា ាំសភងង្វង
និងកា ាំសភងខ្ល
ិ កាលលនល់
ើល
ើល
ី ប្ត្ូវបានោក់ពប្ងាយសៅជត្
និងសាពនមុ នី វងស
ភារអាសរនយ៍ដនរជធានីភនសាំ ពញ រងេឱ្យម្ពនច្ោច្លេងគម។
ន

កងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ឧេម័នរងាូរទ្ឹកង្ភនក និងរនាារ់មកក៏បាញ់ ប្ោរ់ពិត្។ អនកឈរសមលម្ព
ត ខ្ជាសប្ច្នបានបាញ់
ន ក់
ើ
ើ
៉ៃ ីេ។ កងរជអាវុធហត្ែ ក៏បានបាញ់ កា ាំសភង
ប្ត្ូវបានបាញ់ សាលរ់ ង្ៃលប្រង្ហលជាប្ត្ូវប្ោរ់កា ាំសភងររេ់
រូ ល
ើល
ើល

ប្ោរ់ពិត្ សៃម
វបានសរ
ើ បរាំ
ើ
ី ង្រកហវូងមនុ េសង្ៃលសៃរើ សឆ្ពោះេាំសៅសៅរកពួ កសរពីទ្ីកង្នលងង្ៃលអនកឈរសមលប្ត្ូ
478
បាញ់ េម្ពលរ់។ សទោះជាយ៉ៃងណា កនុងសពលសនាោះោមននរណាម្ពនក់ប្ត្ូវប្ោរ់កា ាំសភើងសទ្ៀត្សទ្។
ល

កងរជអាវុធហត្ែ ក៏េិត្កន
ដនការបាញ់
ែ ុ ងច្ាំសណាមកងកម្ពល ាំងច្ប្មុោះ ង្ៃលបានរងាាញខ្លួនសៅកង្នលងសកត្សហត្ុ
ើ
ប្រគរ សោយរ៉ៃូលីេកនុងអាំឡុងកច្ច
ន ាំ
ិ កាឆ្
ើ បរាំ
ិ ខ្ិត្ខ្ាំប្រឹងង្ប្រង សៃម
ិ
ី ង្រកកូ ៃកមមររេ់កមមករសៅដលងទ្ី១២ ង្ខ្វច្ឆ
២០១៣។ រនាារ់ពីជនរងសប្ោោះ ង្ៃលជាអនកឈរសមើលម្ពនក់សទ្ៀត្ប្ត្ូវបានបាញ់ េម្ពលរ់សោយមិនសរេមុ
ខ្
ើ

កម្ពល ាំងកងរជអាវុធហត្ែ ក៏បានមកៃល់ សៃើមបជួ
ី យកម្ពល ាំងរ៉ៃូលិេប្ររ់ប្រងត្ាំរន់សនាោះ។ កនុងសពលរស្រងាេរសនាោះ

័
ាំ ងវយៃរ
ាំ ុ រេវយសកម
រ៉ៃូលីេ និងកងរជអាវុធហត្ែ បានសប្រៃ
ងជាសប្ច្ននាក់
សៅកនុងត្ាំរន់សនាោះ។ ការវយៃ ាំ
ើ រ
ើ
បានរណា
ត លឱ្យរងររួ េៃល់ មនុ េសយ៉ៃងសគច្ណាេ់ ២៦ នាក់។479

477
478

ក្លរែម្ងាែន៍ជាមួយមន្តនរីកងកម្ងាាំងែនរិែ៊ុែកមពជាថ្ងៃ
ទី 15-16 សែកញ្ញាឆ្នាំ 2013។
៊ុ
"កមព៊ុជា ៖ លដ្ឋោះសលងអនកទាាំង ៦ នាក់សដ្លរតូវបានលគចាប់ែាួនតាមអាំលពើចិតរអាំ

៊ុងលពលចោចល" ក្លរលចញនោយព័ត៌ម្ងនរបែ់អងគក្លរឃ្ាាំលមើលែិទធិ

មន៊ុែសយូសមនថ្រ៉ាវចឆ (Hunan Rights Watch) ថ្ងៃទី 20 សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ 2014។http://www.hrw.org/news/2014/02/19/cambodia-free-6-randomly-arrestedduring-unrest.
479

"កមព៊ុជា ៖ ក្លរជាំន៊ុាំជរមោះករែីែាឹងម្ងនជ័យបលងកើតកាំហ៊ុែធ្ៃន់ធ្ៃរលចញនោយ " ថ្ងៃទី 11 សែឧែភាឆ្នាំ 2014 http://www.hrw.org/news

/2014/05/11/cambodia-steung-meanchey-trial-deeply-flawed.
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កងរជអាវុធហត្ែរជធានី បានសៃើរត្ួ យ៉ៃងេាំខាន់កុ ងការេម្ព
ន
ល រ់មនុ េសធងន់ធរង រាំទុត្ សប្កាយការសបាោះសឆ្នត្
ជាពិសេេពាក់ព័នន
ធ ឹ ងកមមករ។ សៅយរ់ដលងទ្ី ២-៣ ង្ខ្មករ ឆ្ន ាំ២០១៤ រេៈរញ្ជ
ជ ការឯកភាពពិសេេ
ង្ៃលៃក
រជធានី សោក ម៉ៃក់ ជត្
ត លដននររបាលយុ ត្ធម៌
ឹ នា ាំសោយប្រធាននាយកោឋនកណា
ី ូ បានោក់
ិត

ពប្ងាយនររបាលប្េុ ក នររបាលរជធានី និងកងរជអាវុធហត្ែររ់រយនាក់ សៃើមបសបាេេាំ
អាត្កមមករ
ី
ង្ៃលរិទ្ខ្ារ់ទូ វលន
ល ល់ (ទលូវសវងសប្េង) សៅជាយប្កុងភនសាំ ពញ។ ការរ៉ៃោះទ្ងគិច្ោនសោយហិងាបានទាុោះសឡើង

ាំ ម សឈើ និងៃរសាាំង ប្ពមទ ាំងវយប្រគរសៅសលើប្ទ្ពយេមបត្តិ
រណា
ត លឱ្យភារីកមមករមួ យច្ាំនួនបានររ់ៃុល

ខ្េៈង្ៃលកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្ ង្ៃលពួ កសរខ្លោះរងររួ េ បានបាញ់ ឧេម័នរងាូរទ្ឹកង្ភនក ប្ោរ់ង្រកង្ទសង និង
បាញ់ ប្ោរ់ពិត្សៅសពលខ្លោះ។480 សៅប្ពឹកដលងទ្ី ៣ ង្ខ្មករ អាជាាធររេៈរញ្ជ
ជ ការឯកភាព បានរញ្ជូ ន

ាំ ន់សនោះ ង្ៃលមួ យច្ាំនួនបានបាញ់
កម្ពល ាំងកងអាវុធហត្ែយ៉ៃងសប្ច្ើនរង្នែមសទ្ៀត្ សៃើមបៃសេ
ើ ា មកាន់ការ់ត្រ
ី

កា ាំសភងេម្ព
េមុ
ខ្ រណា
សទសងសទ្ៀត្។ ត្ាំរន់
ល រ់សោយមនសរ
ត លឱ្យសាលរ់មនុ េស ៥ នាក់ និងចារ់ខ្ួ ន១០នាក់
ល
ើល
ិ
ើ
ាំ ួ ន
សនោះសប្កាយមក ប្ត្ូវបានកាន់ការ់សោយទគនកងពលត្ូ ច្សលខ្ ៧០។ អនកង្ៃលប្ត្ូវបានចារ់ និងឃុ ខ្
ល

ាំងពួកសរក៏
ទ ាំង ១០ នាក់សនាោះ សប្កាយមកប្ត្ូវបានទតនាាសទេសោយការពយួរសទេ សទោះរោ
ត
ី ម នភ័េុ តាងប្រឆ្
សោយ ។ ម្ពនក់កុ ងច្ាំ
សណាមជនរងសប្ោោះៃដទ្សទ្ៀត្ង្ៃលរងការវយប្រគរពីកងរជអាវុ ធហត្ែ សប្កាយមក
ន
បានសាលរ់សោយសារររួ េររេ់ោត្់។481

ាំងប្េុង សៅរជធានី
សៅដលងទ្ី៤ ង្ខ្មករឆ្ន ាំ ២០១៤ រោឋភបាលបានប្រកាេរ
ទ្ទ្
ិ
ិ
ីោនប្រជាធរសត្យយទ
ិ

ភនសាំ ពញ សោយសប្រើកងរជអាវុធហត្ែ រួមនឹងកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្ៃដទ្សទ្ៀត្សបាេេម្ពអត្ង្លងឱ្យម្ពនបាត្ុ ករ

សៅកនុងទ្ីោន និងគមឃ្ត្់តាមង្ត្អាំសពើច្ិត្ត រាំរិទ្សេរភាពដនការជួ
រប្រជុ សាំ ោយេនតិវធ
ិ ីរហូ ត្ៃល់ ង្ខ្េីគ
ី
ឆ្ន ាំ២០១៤។ ចារ់ពីង្ខ្មកររហូ ត្ៃល់ ង្ខ្េីគ ឆ្ន ាំ២០១៤ កងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្ច្ប្មុោះ ម្ពនទ ាំងកងរជអាវុធ
ាំ ន សឡើយ ។482
ហត្ែទង បានគមររ ាំងមនឱ្យម្ពនមនុ
េស ឬជួ រជុ ោ
ិ

480
481

482

ពីរបភពដ្សដ្ល Ibid.
ពីរបភពដ្សដ្ល Ibid.
"កមពជា
៊ុ ៖ រតូវទម្ងាក់លចាលករែីរបឆ្ាំងអនកនលយាបាយជាំទាែ់ " ក្លរលចនោយរបែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែស យូសមនថ្រ៉ាត៍វ ៉ាចឆ ថ្ងៃទី ១៧ សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 2014,

http://www.hrw.org/news/2014/07/17/cambodia-drop-cases-against-opposition-politicians.។
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សៅកនុងសេច្កតីង្លលងការេ៍ជាសាធារេៈជារនតរនាារ់កុ ងឆ្
ន
ន ាំ២០១៣ និងឆ្ន ាំ២០១៤ សោក សៅ េុ ខា កនុង
ាំ រនិយមរេរកសប្រជាជនកមពជាររេ់សោកកាន់ង្ត្
នាមជាមស្រនតីកងរជអាវុធហត្ែ បានរនតរសញ្ច ញជហ
ុ

ច្ាេ់ សោយប្រកាេោ ាំប្ទ្រេរកសប្រជាជនកមុ ជាសៅកន
ព
ុ ងការសបាោះសឆ្នត្ និងលទ្ធទលសបាោះសឆ្នត្។ សៅដលង
ាំ ស្រនតីអាវុធហត្ែជាង ៥០០
ទ្ី ២ ង្ខ្េីគ ឆ្ន ាំ២០១៣ សប្កាយការសបាោះសឆ្នត្ សោក សៅ េុ ខា បានសកាោះប្រជុ ម

(ប្បា ាំរយ) នាក់មកពីទ្ូទ ាំងប្រសទ្េ ង្ៃលសោកបានប្រកាេថា ការសបាោះសឆ្នត្រឺ "សេរ ី យុ ត្ិធម៌
និងម្ពនត្ម្ពល
ត

ាំ ី ការង្កលងរនលាំ និងភាពមិនប្រប្កត្ី។483
ភាព" ៃូ សច្នោះ ច្ូ រោ ាំប្ទ្លទ្ទ
ធ លទលូវការ និងប្ចានសចាលការប្ពួយបារមាអព
សៅកនុងង្ខ្ត្ុ ោ សោក សៅ េុ ខា បានចារ់សទតើមោ ាំប្ទ្លទ្ទ
ធ លសបាោះសឆ្នត្ទលូវការ សហើយបានរញ្ជ
ជ ឱ្យមស្រនតី

484
អាវុធហត្ែទ ាំងអេ់ឲ្យសធវៃូ
ទ្េ
ធ ពាវវុធរជអាវុធហត្ែ សៅដលងទ្ី
ើ ច្ោនសនោះ។ កនុងអាំឡុងសពលដនការសធវេមយុ
ើ

១៦ ង្ខ្ត្ុ ោ ឆ្ន ាំ២០១៣ សោក សៅ េុ ខា បានសលើកសឡើងថា "អនកង្ៃលប្េឡញ់ ជាត្ិ" សប្ត្ៀមខ្លួនរួច្ជា

ាំ"
សប្េច្សៃើមបប្រយុ
ទ្ប្ធ រឆ្ ាំងនឹងច្ោច្លណាមួ យ ង្ៃលសោកពនយល់ ទងង្ៃរថា "វត្តម្ពនសយធាៃ៏រងម្ព
ឹ
ី

សៅកនុងរជធានីភនសាំ ពញរសៃ
ឺ ើមប ី "សរៀរច្ាំរកាេនតិេុ ខ្" ។ ទ្នាឹមនឹងសនោះង្ៃរ សោកបានប្រកាេថា ការោក់
ពប្ងាយកម្ពល ាំងបានសធឱ្យសោក
េម រងសុ ី ប្រធានរេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ "ភ័យខាលច្" សោយសថាេលសទេ
ើវ

សោក េម រងស ី ថាជា "ទេករ" ដនទលប្រសយជន៍ជនររសទ្េ។ សោកសចាទ្ថា សោក េម រងស ី ជាសរឿយៗ
ាំ ួ យមកឲ្យកមពជា។485
បានទ្ទ្ូច្ឱ្យរោឋភិបាលររសទ្េកាត្់ជន
ុ

រយៈសពលជាងពីរេបាតហ៍ រនាារ់ពីដលងទ្ី៣ ង្ខ្មករ ឆ្ន ាំ២០១៤ ង្ៃលជាដលងកងរជអាវុធហត្ែបាញ់ េម្ពលរ់

កមមករ សោក សៅ េុ ខា ក៏បានង្លលងសារសៅកនុងេននិេីទ្ប្រចា ាំឆ្ន ាំររេ់កងរជអាវុធហត្ែសលើដទាប្រសទ្េ។

ខ្េៈង្លលងសថាេលសទេបាត្ុ កមមសប្កាយការសបាោះសឆ្នត្ង្ៃលអាំពាវនាវឱ្យសោក ហុ ន ង្េនច្ុ ោះសច្ញពីត្ាំង្េង
សនាោះ សោក សៅ េុ ខា បានង្លលងការពារសោក ហុ ន ង្េន ថាជាប្រមុ ខ្ប្េរច្ារ់ររេ់រោឋភិបាល និងបាន

េតីរសនាាេអាំសពើហិងា និងការសាលរ់មនុ េសសៅសលើអនកសទសង ង្ៃលសោកសៅថា ជន “បាត្ដៃទ្ី៣” និង “ប្កុម
486
ប្ជុលនិយម “ ង្ៃលេម្ពជក
សៅ
ិ ររេ់ពួកសនោះ "បានសរៀរច្ាំការញុោះញង់សៃម
ើ បទត
ិ
ី ួ លរ ាំលាំរជរោឋភបាល”។

483

"លោកលៅ ែ៊ុខា ៖ កងរាជអាវ៊ុធ្ហតថបានបាំលពញតួនាទីរបែ់ែាួនយា៉ា ងលអ កន៊ុងអាំ

៊ុងលពលយ៊ុទធនាក្លរនិងក្លរលបាោះលឆ្នត "

ថ្ងៃទី 3 សែែីហាឆ្នាំ 2013 http://www.cen.com.kh/localnews/details_more/19?token=YjVkYjYyOW (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី 5 សែែីហាឆ្នាំ 2013)។
484

"កងរាជអាវ៊ុធ្ហតថលែតរលក្លោះក៊ុង លបើកែម័យរបជ៊ុាំែិកោែរីពីសននក្លរនសពវនោយលែៀវលៅែ ែរីពីក្លរលបាោះលឆ្នតទូលៅ" ថ្ងៃទី 21 សែត៊ុោឆ្នាំ 2103,

http://www.dap-news.com/2011-06-14-02 -39-55 / 74126 - lr-.html (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី 1 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 2013)។
485
486

"កងរាជអាវ៊ុធ្ហតថសាកលបងអាវ៊ុធ្ជាក្លរកសាងែនរិែ៊ុែកន៊ុងរាជធានីភនាំលពញ លែមបូឌាលដ្លីថ្ងៃអ្គរទី "17 សែត៊ុោឆ្នាំ 2013 ។

"កងរាជអាវ៊ុធ្ហតថរបក្លែលបរជាាក្លរពាររដ្ឋធ្មមន៊ុញ្ានិងរាជរដ្ឋឋភិបាល" ថ្ងៃទី 23 សែមករាឆ្នាំ 2014 http://www.cen.com.kh/localnews/show_detail/
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កនុងេុ នរា កថាសៅឯទ្ីសានក់ការកណា
ត លដនកងរជអាវុធហត្ែ សៅរជធានីភនសាំ ពញសៅដលងទ្ី ១ ង្ខ្សមសា ឆ្ន ាំ

២០១៤ សោក សៅ េុ ខា បានសច្ញរញ្ជ
ជ លមីមួយ ឱ្យសមរញ្ជ
ជ ការកងរជអាវុធហត្ែទ ាំងអេ់ ប្រឆ្ ាំងនឹងការ
ទមទរសប្កាយការសបាោះសឆ្នត្ររេ់រេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ សោយឲ្យរសងេើនេកមមភាពររេ់កងរជអាវុធ

ហត្ែ សៃម
សោល
ត រ់ធានរ់សាធារេៈ។ សោកថា រេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ អាច្នឹងរនតសប្រប្បាេ់
ើ បការពារេណា
ើ
ី
នសយបាយសភរវកមម សៃើមបោ
ល និងអោះអាងថា បាត្ុ កមមទមទរផ្ដលេ់រូ រសមៃ
ត
ឹកនា ាំ
ី ាំប្ទ្ការទមទរររេ់ខ្ួ ន

487
កមពុជាសនាោះ រឺនឹងោមនលទ្ធទលអវីសប្ៅង្ត្ពីអាច្នា ាំមកនូវភាពអវជជ
ិ ម្ពនៃល់ ប្រសទ្េជាត្ិរ៉ៃុសណាណោះសទ្។

សៅដលងទ្ី២១ ង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ២០១៤ សោក សៅ េុ ខា បានច្ុ ោះសៅសខ្ត្តសាវយសរៀង កនុងនាមជាប្រធានប្កុម
ការងារររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជា អមៃសាំ េើរជាមួ យម្ពនមស្រនតីអាវុធហត្ែសប្កាមរងាគរ់ និងសរៀរច្ាំ

ចាត្់ង្ច្ងសោយមស្រនតីរេរកសប្រជាជនកមពុជា។ ពួ កសរបានអាំពាវនាវឱ្យកងរជអាវុធហត្ែសខ្ត្ត អនុ វត្ាសោល

ាំ ងរជអាវុធហត្ែជាត្ិ សៅដលងទ្ី៣០ ង្ខ្ធន ឆ្ន ាំ
នសយបាយររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជា។488 សៅកនុងកច្ច
ិ ប្រជុ ក
ូ
២០១៤ សោក សៅ េុ ខាបានអាំពាវនាវឱ្យកងរជអាវុធហត្ែ សៅទ្ូទ ាំងប្រសទ្េ ចាត្់វធានការទន់
សពល
ិ

សវោ ប្រឆ្ ាំងនឹងអវីង្ៃលសោកបានសថាេលសទេថា ជា "ច្លនារងេទលរ៉ៃោះពាល់ អវជជ
ិ ម្ពនៃល់ សេែរភាព
េងគម និងេណា
ត រ់ធានរ់េងគម"។489

សៅកនុងេននិេីទ្ប្រចា ាំឆ្ន ាំររេ់កងរជអាវុធហត្ែ សៅដលងទ្ី១៥ ង្ខ្មករ ឆ្ន ាំ២០១៥ សោក សៅ េុ ខាបានចាត្់
ទ្ុកេកមមភាពររេ់កងរជអាវុធហត្ែកុ ងង្ខ្មករ
ឆ្ន ាំ២០១៤ ថាជាទ្សងវើប្ត្មប្ត្ូ
វ និងចា ាំបាច្់សៃម
ន
ើ បសោោះ
ឹ
ី

ាំ ាំងសនាោះរឺជា "លបច្ររេ់
ប្សាយរញ្ជ
ពួក
ា បាត្ុ កមមររេ់ពួកប្រឆ្ ាំង។ សោកបានសរៀរររ់ថា ការប្រមូ លទតុទ
ិ

រាំទិច្
និងរសងេើត្ការផ្ដលេ់រូ រត
ល រាំផ្ដលញ" ង្ៃលម្ពនរាំេង "រុញប្ចានប្រសទ្េកមពុជាឱ្យធាលក់កុ ងភាពច្ោច្ល"
ន

135?token=ZjMyODQwYm (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី 26 សែមករាឆ្នាំ 2014) ។
487

លមបញ្ញ
ា ក្លរថ្នកងរាជអាវ៊ុធ្ហតថ បញ្ញ
ា ឱ្យថានក់ដ្ឹកនាាំរគប់សននកទាាំងអែ់ បលងកើនែកមមភាពលដ្ើ មបីក្លរពារែនដិែ៊ុែែងគម ែែៈលពលសដ្លគែបកស

របឆ្ាំងបានបនរប្ហញក្លរទាមទារ "ថ្ងៃទី 1 សែលមសាឆ្នាំ 2014 http://edition.bayontv.com.kh/bayontv-national-news/24314-2014-04-01-08-2141.html (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី 1 សែលមសាឆ្នាំ 2014) ។
488

"កងរាជអាវ៊ុធ្ហតថលែតរសាវយលរៀង អបអរសាទរែួបលលើកទី 21 ថ្នក្លរបលងកើតកងរាជអាវ៊ុធ្ហតថ " ថ្ងៃទី 21 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 2014 http://www.dap-

news.com/2011-06-14-02- 39-55 / 90923-2014- 07-21-03-16-28.html (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី 21 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 2014)។
489

"កងរាជអាវ៊ុធ្ហតថ របជ៊ុាំបូកសារ៊ុបលទធនលក្លរ្រលៅកន៊ុងឆ្នាំចាែ់ និងលរៀបចាំសននក្លរែរម្ងប់ឆ្នាំងមី, ថ្ងៃទី31 សែធ្នឆ្
ូ ន ាំ 2014,

http://www.nokorwatnews.com/detailnews.php?newsid=48669&mnu= 2 & cid = 4 (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី 2 សែមករាឆ្នាំ 2015) ។
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នសយបាយ រួមទ ាំងទួ លរលាំ
រោឋភិបាលររេ់សោក ហុ ន ង្េន។ សោក សៅ េុ ខា រនតសទ្ៀត្ថា សោកបាន
ត

ត្រត្វញសោយសប្រ
ធ ស្រេតង្ៃល្លុោះរញ្ជ
ច ាំងពីសមសរៀនង្ររអវជជ
ិ
ិ ម្ពនររេ់អាៃូ ល ហុី ង្ត្លរ
ើប្បាេ់កលយុ ទ្ ធ ឬយុ ទ្សា
(Adolf Hitler) និងសរៀនពីយុ ទ្សា
ធ ស្រេតកងទ្័ពដប្ពររេ់ពួកកុ មុ យន
ម
ិ េតសវៀត្ណាម។ សោកប្រកាេថា "និយយ
ាំ នសរៀនពីហុី ង្ត្លរ" សហើយពនយល់ ទ្ថា វធ
ាំ ុ ត្កនុងការសោោះប្សាយ
សោយសសាមោះប្ត្ង់សៅ ខ្ាុបា
លរ
អ ទ
ិ សោោះប្សាយៃ៏
ី

ជាមួ យខាម ាំងេប្ត្ូវ រឺសប្រើកងកម្ពល ាំងធាំសៃើមបយកឈន
ោះកម្ពល ាំងត្ូច្ៗ ង្ៃលការសលើកសឡើងររេ់សោក សៅ េុ ខា
ី

ាំ ប្រោរ់អាវុធដនរេរកសប្រជាជនកមពុជា ង្ៃលបានសរៀនេូ ប្ត្
សនោះទាុយពីយុ ទ្សា
ធ ស្រេតសធវើេស្រងាគមររេ់កម្ពលង
ពីប្រូសវៀត្ណាម។490 េុ នរា កថាររេ់សោក សៅ េុ ខា ្លុោះរញ្ជ
ច ាំងពីកបួនយុ ទ្សា
ធ ស្រេតររេ់កងសយធពលសខ្

មរភូ មនា
ធ ស្រេតររេ់ អាៃូ ល ហុី ង្ត្លរ(Adolf Hitler) ង្ៃលជាអនករាំផ្ដលញខ្លួនឯង តាមរយៈ
ិ ង្ទអកតាមលទ្ធិ ឬយុ ទ្សា
491
ការប្រយុ ទ្ប្ធ រឆ្ ាំងនឹងេប្ត្ូវៃ៏សប្ច្នអសនកកន
ើ
ុ ងសពលង្ត្មួ យសៅកនុងអាំឡុងសពលេស្រងាគមសោកសលើកទ្ី ២។

ប្េរសពលោនសនោះង្ៃរ កងរជអាវុធហត្ែសៅប្កុងភនសាំ ពញ និងសៅតាមសខ្ត្ត បានរនតរង្ាំ រក ឬរ ាំងខ្រ
ា ់ការជួ រជុ ាំ
៍ សទសងៗររេ់រេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ។
សោយេនតិវធ
ិ ី ការង្ហកបួនបាត្ុ កមម និងកូ ៃកមម រួមទ ាំងប្ពឹត្តការេ
ិ

ជួ នកាលពួ កសរសប្រកម្ព
ល ាំងហួេប្រម្ពេ និងច្ូ លរួមកនុងការរសេតញសច្ញសោយហិងាជាញឹកញារ់ និង
ើ
បានរាំរមៃល់ អក
ន ណា ង្ៃលរ៉ៃុនរ៉ៃងរសញ្ច ញេកមមភាព ង្ៃលអាជាាធរចាត្់ទ្ុកថា ជាអាំសពើខ្ុេច្ារ់ ។492
490

"របលទែកមព៊ុជា ៖ លមបញ្ញ
ា ក្លរទទួលសាគល់ក្លរលរបើកម្ងាាំងលដ្ឋយលាំលអៀង" លចញនោយលៅថ្ងៃទី 24 សែមករាឆ្នាំ 2015,

https://www.hrw.org/news/2015/01/24/cambodia-commander-admits-partisan-use-force.។
491

ែ៊ុវា៉ាត, លគាលនលយាបាយឈ្នោះឈ្នោះ, ទាំព័រ 330។

492

“ែែៈសាោដ្ាំបូងកាំព៊ុងែវនាក្លរលចាទរបក្លន់រកុមអនកតវា៉ា ហវូងអនកគាាំរទវាយតប់គានជាមួយរកុមប៉ាូលីែ លៅខាងលរៅត៊ុលក្លរ” ក្លសែតដ្ឺលែមបូឌា

លដ្លី ថ្ងៃទី 4 សែមករាឆ្នាំ 2014 https://www.cambodiadaily.com/archives/court-charges-protesters-as-supporters-police-scuffle-outside-50079/

(ចូលលមើលថ្ងៃទី 6 សែមករាឆ្នាំ 2014) ។ ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ថ្ងៃទី 10 សែមករាឆ្នាំ 2014 http://www.phnompenhpost.com/national/freedom-park-tune-cut-short
(លមើលលៅថ្ងៃទី 11 មករា ឆ្នាំ 2014)។ ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ថ្ងៃទី 13 សែមករាឆ្នាំ 2014 http://www.phnompenhpost.com/national/freedom-park-tune-cut-short )
ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី 14 សែ មករា ឆ្នាំ 2014) ។ “គែបកសែលន្ត្គោះជាតិល៊ុបលចាលកិចចរបជ៊ុាំ លដ្ឋយម្ងនអនកគាាំរទគែបកសរបជាជនកមព៊ុជាចូលអ៊ុក

៊ុក៖ ដ្ឺ

លែមបូឌាលដ្លី ថ្ងៃទី22 មករា ឆ្នាំ 2014, http://www.cambodiadaily.com/news/cnrp-cancels-meeting-as-cpp- supporters-turn-out-in-force-50938/
(លមើលលៅថ្ងៃទី 23 សែមករាឆ្នាំ 2014); ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ថ្ងៃទី 22 សែមករាឆ្នាំ 2014 http://www.phnompenhpost.com/national/cnrp-meet-halted-amid-

intimidation (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី 23 សែមករាឆ្នាំ 2014) ។ "លៅលពលម្ងនក្លរគាាំរទពីគែបកសរបជាជនកមព៊ុជា គែបកសែលន្ត្គោះជាតិអាំពាវនាវឱ្យម្ងនក្លរ
ជួបជ៊ុាំគានមួយ" ក្លសែត ដ្ឺលែមបូឌាលដ្លីថ្ងៃទី 27 សែមករាឆ្នាំ 2014 http://www.cambodiadaily.com/news/amid-outpouring-of-cpp-support-cnrp-callsanother-rally -51050 / (ចូលលមើលថ្ងៃទី 28 សែមករាឆ្នាំ 2014); ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ថ្ងៃទី 27 សែមករាឆ្នាំ 2014 http://www.phnompenhpost.com/national/rock-

and-hard-place (ចូលលមើលថ្ងៃទី 28 សែមករាឆ្នាំ 2014) ។ "ក្លរជួបរបជ៊ុាំរបែ់វទ
ិ យែាំប៊ុកឃមាំ៊ុ រតូវបានបាំសបកលដ្ឋយហិងោ, ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍, ថ្ងៃទី 27 សែមករាឆ្នាំ

2014, http://www.phnompenhpost.com/national/beehive-rally-violently- broken (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី 28 សែមករាឆ្នាំ 2014) ។ ក្លសែតភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ថ្ងៃទី

29 សែមករាឆ្នាំ 2014 http://www.phnompenhpost.com/national/media-beatings-condemned (ចូលលមើលថ្ងៃទី 30 សែមករាឆ្នាំ 2014) ។ ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ថ្ងៃទី
29 សែមករាឆ្នាំ 2014 "ប៊ុរែម្ងនក់រតូវបានលគលចាទរបក្លន់ពីបទបាញ់ក្លាំលភាើងឱ្យបាញ់ក្លាំលភាើង", ភនាំលពញប៉ា៊ុែ,រិ៍ ថ្ងៃទី 29 សែមករាឆ្នាំ 2014.
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http://www.phnompenhpost.com/national/man-charged-firing-slingshot-protesters (ចូលលមើលថ្ងៃទី 30 សែមករាឆ្នាំ 2014) ។ “ Lawmaker’s Morning
at Park Ended by District Guards,” The Cambodia Daily, " ថ្ងៃទី 3 សែលមសាឆ្នាំ 2014។ http://www.cambodiadaily.com/news/lawmakers-morningat-park-ended-by-district-guards-55636/ (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី 4 សែលមសាឆ្នាំ 2014) ។ "មន្តនរីរាជក្លរបានវាយរបហារលៅពិធ្ីអន៊ុែោវរីយ៍សែមររកហម" ថ្ងៃ
ទី 18 សែលមសាឆ្នាំ 2014 http://www.cambodiadaily.com/news/city-official-attacked-at-khmer-rouge-memorial-ceremony-56700/ ( បានចូលដ្ាំលែើរ
ក្លរលៅថ្ងៃទី 19 សែលមសាឆ្នាំ 2014) ។ "គែបកសែលន្ត្គោះជាតិលរៀបចាំក្លរជួបជ៊ុាំរ ាំកិលទូទាាំងរាជធានី ។ "ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ថ្ងៃទី 5 សែឧែភាឆ្នាំ 2014

http://www.phnompenhpost.com/national/cnrp-holds-citywideroll -rally (ចូលលមើលថ្ងៃទី 5 សែឧែភាឆ្នាំ 2014)។ "កងទ័ពបញ្ឈប់ក្លរជួបជ៊ុាំរបែ់គែ
បកសែលន្ត្គោះជាតិលៅលែតរកាំពង់ចាម" ដ្ឺលែមបូឌាលដ្លីថ្ងៃទី 5 សែឧែភាឆ្នាំ 2014 http://www.cambodiadaily.com/news/military-stops-cnrp-rally-in-kcham-58012 / (ចូលលមើលថ្ងៃទី 6 សែឧែភា( 2014)។ "វតរម្ងនរបែ់ប៉ាូលីែ ម្ងនរកុមកូដ្ករលៅម្ងខង" ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ថ្ងៃទី 8 សែឧែភាឆ្នាំ 2014 ។

http://www.phnompenhpost.com/national/police-presence-has-strikers-dgege (accessed May 9, 2014) ។ "កែិកររតូវបានរារាាំងមិនឲ្យដ្ឋក់ញតរិ
ក្លកបាទរកហម" លែមបូឌាលដ្លីថ្ងៃទី 22 សែឧែភាឆ្នាំ 2014 http://www.cambodiadaily.com/news/farmers-blocked-from- red-cross-59339 / (ចូល

លមើលលៅថ្ងៃទី 23 សែឧែភាឆ្នាំ 2014)។ គែបកសែលន្ត្គោះជាតិ រតូវបានហាមឃ្ត់មិនឲ្យចូលែួរែ៊ុែទ៊ុកខអនកភូមិលៅលែតររតនគិរ ី កនងវិ
៊ុ វាទដ្ីធ្ាី "ថ្ងៃទី 28

សែឧែភាឆ្នាំ 2014, http://www.cambodiadaily.com/news/cnrp-blocked-from-visiting-rkiri-villagers-in-land- dispute- 59791 / (ចូលលមើលថ្ងៃទី 29 សែ
ឧែភាឆ្នាំ 2014) ។ "រពោះែងឃតវា៉ា របឆ្ាំងនឹងវិទាសាថន" ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ថ្ងៃទី 30 សែឧែភាឆ្នាំ 2014 http://www.phnompenhpost.com/national/monks-

protest-over-institute (ចូលលមើលថ្ងៃទី ១ សែឧែភា ឆ្នាំ 2014)។ "កងរាជអាវ៊ុធ្ហតថ បាាំងនាូវបញ្ឈប់រពោះែងឃពីក្លរសហរកបួន" លែមបូឌាលដ្លីថ្ងៃទី 30 សែ

ឧែភាឆ្នាំ 2014, http://www.cambodiadaily.com/news/military-police- barricade-road-to-stop-monks-from-marching-60022/ (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី 1
សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 2014); "អនកភូមិសដ្លរតូវបានរារាាំងមិនឱ្យដ្ឋក់ពាកយបែឹដ ង" លែមបូឌាលដ្លីថ្ងៃទី 10 សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 2014,

http://www.cambodiadaily.com/news/villages-blocked-from-delivering- complaint-60883 / (ចូលលមើលថ្ងៃទី 11 សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 2014)។ "ក្លរសហកបួនរតូវ

បានលគរារាាំង ែែៈលពលក្លរតវា៉ា ពីែាំណាក់លរាងចរកលៅសតបនរ "ថ្ងៃទី 13 សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 2014, http://www.cambodiadaily.com/news/march-blocked-asfactory-protest-continues-61333/ (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី 14 សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 2014)។ “ប៊ុរែម្ងនក់រតូវបានលគចាប់ែន
ាួ និងក្លរបាញ់លៅលលើវ ិវាទដ្ីធ្ាី លៅថ្ងៃទី 4
សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 2014, http://www.cambodiadaily.com/news/man- arrested-shots-fired-at-land-dispute-protest-63224/ (ចូលលមើលថ្ងៃទី 5 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ
2014)។ "ក្លរប៉ាោះទងគិចគានលៅសាថនទូតលវៀតណាម" ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ថ្ងៃទី 9 សែកកកដ្ឋឆ្នាំ 2014 http://www.phnompenhpost.com/national/clash-vietnamembassy; ដ្ឺលែមបូឌាលដ្លីថ្ងៃទី 6 សែែីហាឆ្នាំ 2014 http://www.cambodiadaily.com/news/police-block-villagers-march-to-hun- sense-house65804 / (ចូលលមើលថ្ងៃទី 7 សែែីហាឆ្នាំ 2014) ។ "រកុមអនកលដ្ើរកបួនែនរិភាពបានវាយដ្ាំ", ភនាំលពញប៉ា៊ុែដិ៍, ថ្ងៃទី 13 សែែីហាឆ្នាំ 2014,

http://www.phnompenhpost.com/national/peaceful-marchers-beaten (ចូលលមើលថ្ងៃទី14 សែែីហា ឆ្នាំ2014)។ "ក្លរចាប់ែាួនអនកភូមិ សដ្លម្ងនជលម្ងាោះ
ជាមួយរកុមហ៊ុនលែឌ្ីែ៊ុី (KDC) កន៊ុងលពលងមីៗ (Fresh Arrest For Embattled KDC Villagers) "ដ្ឺលែមបូឌាលដ្លី "ក្លរចាប់ែាួនអនកភូមិ សដ្លម្ងនជលម្ងាោះ
ជាមួយរកុមហ៊ុនលែឌ្ីែ៊ុី (KDC) កន៊ុងលពលងមីៗ (ថ្ងៃទី 13 សែែីហា ឆ្នាំ 2014) http://www.cambodiadaily.com/news/fresh-arrests-for-embattled-kdc-

villagers-66343/ (ចូលលមើលថ្ងៃទី 14 សែែីហាឆ្នាំ 2014); "សាោរកុងបិទក្លរជិោះលទាចរកយានយនរ របឆ្ាំងនឹងគលរម្ងងវារីអគគិែនី ", ដ្ឺលែមបូឌាលដ្លីថ្ងៃ
ទី 18 សែែីហាឆ្នាំ 2014 http://www.cambodiadaily.com/news/city- hall-blocks-bike-ride-against-koh-kong-hydro-project-66695/ (ចូលលមើលថ្ងៃទី 19
សែែីហាឆ្នាំ 2014) ។ “មន្តនរីទទួលបនា៊ុកជាំនួញបានែរីបលនាាែលលើទាំនាែ់ដ្ីធ្ាីលៅលែតររកលចោះ” ថ្ងៃទី 19 សែែីហាឆ្នាំ 2014

http://www.cambodiadaily.com/news/officials-trade-blame-over-kratie- land dispute- 66774 / (ចូលលមើលថ្ងៃទី 20 សែែីហាឆ្នាំ 2014) “ក្លរប៉ាោះទងគិច
គានលៅឯក្លរតវា៉ា លៅលក្លោះ SEZ, ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍, ថ្ងៃទី 4 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 2014, http://www.phnompenhpost.com/national/clash-koh-kong-sez-protest (ចូល
លមើលលៅថ្ងៃទី 5 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 2014) ។ "រពោះែងឃពីរអងគរតូវបានចាប់ែាួនពីបទដ្ឹកជញ្ូា នទង់ជាតិ" ដ្ឺលែមបូឌាលដ្លីថ្ងៃទី 13 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 2014

http://www.cambodiadaily.com/news/two-monks-arrested- defrocked for transport-flag-72224 / (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី ១៤ សែវិចឆិក្លឆ្នាំ២០១៤) ។ "ប៉ាូ
លីែរាាំងែាប់ក្លរសហរកបួនែិទធិមន៊ុែសលៅលែតរតាសកវ" ថ្ងៃទី 6 សែធ្នឆ្
ូ ន ាំ 2014 https://www.cambodiadaily.com/news/police-block-human-rights-marchin-takeo- 73733 / (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី 7 សែធ្នូ , 2014)។ "បនាាប់ពីក្លរចាប់ែន
ាួ ក្លរភ័យខាាចបនសល់សតវតរអារាម" លែមបូឌាលដ្លីថ្ងៃទី 15 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ

2104, http://www.cambodiadaily.com/news/after-arrests-fear-permeates-outcast-pagoda-72385/ (ចូលលមើលថ្ងៃទី 16 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 2014) ។ "អនកភូមិ
សដ្លម្ងនជលម្ងាោះដ្ីធ្ាី បានលបាោះបង់ក្លរលដ្ើរ 300 គី

សម៉ា
ូ រតមករាជធានីភនាំលពញ " ថ្ងៃទី 2 សែធ្នឆ្
ូ ន ាំ 2014 https://www.cambodiadaily.com/news/land-

dispute-villagers-call-off-300-km-march- លៅ -phnom-penh-73401/; http://vodhotnews.com/26409 (ចូលលមើលថ្ងៃទី 3 សែមករាឆ្នាំ 2015)។ "អនកភូមិ
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សៅឆ្ន ាំ២០១៥ និងឆ្ន ាំ ២០១៦ សោក សៅ េុ ខាបានរនតច្ូលរួមសៅកនុងការពប្ងឹងមូ លោឋនររេ់រេរកស

ប្រជាជនកមពុជា សហើយក៏សៃើរត្ួ យ៉ៃងច្ាំហជាអនកសលើកៃសាំ កើងរេរកសប្រជាជនកមពុជា និងោ ាំប្ទ្ការប្ររ់ប្រង

ររេ់សោក ហុ ន ង្េន។ សោក សៅ េុ ខា សធវរទ្រងា
ា ញថា សោកនាយករៃឋមស្រនតី ហុ ន ង្េន រឺជាសមៃឹកនា ាំ
ើ
ៃ៏អសាចរយរាំទុត្ររេ់កមពុជា ចារ់តា ាំងពីេម័យអងគរៃ៏រុងសរឿងររេ់ប្ពោះរជាណាច្ប្ក និងបានសលើកសឡើងថា

ការផ្ដលេ់រូ រសោក
ហុ ន ង្េន សច្ញនឹងនា ាំឲ្យម្ពនការវលមកវ
ញនូ
វអាំសពើប្រល័ យពូ ជសាេន៍ រ៉ៃុល ពត្មតង
ត
ិ
ិ
សទ្ៀត្។493 ការប្រកាេររេ់ សោក សៅ េុ ខាសនោះ មិនប្ត្ឹមង្ត្្លុោះរញ្ជ
ច ាំងពីេម្ពជិកភាពររេ់រេៈកម្ពមធិ
ពីរនាក់រតូវបានឃ៊ុាំែនកន
ាួ
ងអាំ
៊ុ

ងលពលលធ្វ
ើក្លរតវា៉ា បិទនាវលៅលែតរ
លែៀមរាប" ថ្ងៃទី 6 សែមករាឆ្នាំ 2015 https://www.cambodiadaily.com/news/two៊ុ
ូ

villagers-detained-during-roadblock- protest-in-siem-reap- 75395 / (ចូលលមើលថ្ងៃទី 7 សែមករាឆ្នាំ 2015)។ "ក្លរចាប់ែនែកមម
ាួ
ជនលៅលែតររពោះវិហារ"

ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ថ្ងៃទី 15 សែមករាឆ្នាំ 2015 http://www.phnompenhpost.com/national/activist-arrest-preah-vihear (ចូលលមើលថ្ងៃទី 16 សែមករាឆ្នាំ 2015)។

"នាោះជាលរចើនរតូវបានបាំផ្តាញកនងជលម្ង
ា ោះ" ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ថ្ងៃទី 31 សែមករាឆ្នាំ 2014 http://www.phnompenhpost.com/national/more-houses-razed- ជលម្ងាោះ
៊ុ
(ចូលលមើលថ្ងៃទី 1 សែក៊ុមាៈឆ្នាំ 2014) ។ "អាជាាធ្រដ្៊ុតនាោះ 60 ែនងលៅលែតរលពាធ្ិ៍សាត់ "លែមបូឌាលដ្លីថ្ងៃទី 13 សែក៊ុមាៈឆ្នាំ 2014

http://www.cambodiadaily.com/news/authorities-burn-60-homes-in-pursat-province-52093/ (ចូលលមើលថ្ងៃទី 14 សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ 2014) , 2014); "អនកក្លន់
ក្លប់ប៊ុរក
ី ីឡា បានដ្កលចញលដ្ឋយអហិងោ" ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ថ្ងៃទី 14 សែក៊ុមាៈឆ្នាំ 2014 http://www.phnompenhpost.com/national/borei-keila-occupiers violently-remove (ចូលលមើលថ្ងៃទី 15 សែក៊ុមាៈឆ្នាំ 2014) ។ "អនកភូមិលៅលែតររកលចោះបិទនាវូ បនាាប់ពីអាជាាធ្រដ្៊ុតនាោះ" ថ្ងៃទី 14 សែក៊ុមាៈឆ្នាំ 2014,

http://www.cambodiadaily.com/news/kratie-villagers-block-road-after-officials-torch-homes-52232/ ( ចូលលមើលថ្ងៃទី 15 សែក៊ុមាៈឆ្នាំ 2014) ។
“ប៉ាូលីែបានកលមាចនាោះែសមបងលៅលែតររកលចោះជាលលើកទី 2” លែមបូឌាលដ្លីថ្ងៃទី 27 សែក៊ុមាៈឆ្នាំ 2014, http://www.cambodiadaily.com/news/policedemolish-shelters-of-kratie-families-for-second-time- 53291 / (ចូលលមើលថ្ងៃទី 28 សែក៊ុមាៈឆ្នាំ 2014); "របជាពលរដ្ឋបរឹងអភិបាលលែតរថ្ប៉ាលិន" ថ្ងៃទី 4

សែមីនាឆ្នាំ 2014 http://www.cambodiadaily.com/news/families-file-complaint-over-pailin-governor-53443/ (ចូលលមើលថ្ងៃទី 5 សែមីនាឆ្នាំ 2014)។ "អនក
ភូមិរតូវបានលចាទរបក្លន់ពីបទឈ្ូែឆ្យដ្ីែ៊ុែចាប់" លែមបូឌាលដ្លីថ្ងៃទី 11 សែមីនាឆ្នាំ 2014 http://www.cambodiadaily.com/news/villagerscharged-with-illegally-clearing-land-53859/ (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី 12 សែមីនាឆ្នាំ 2014) ; "អាជាាធ្រលៅលែតរមែឌលគិរដ្
ី ៊ុតលាំលៅដ្ឋឋន សដ្លែ៊ុែចាប់", លែ
មបូឌាលដ្លី ថ្ងៃទី 17 សែមីនាឆ្នាំ 2014, http://www.cambodiadaily.com/news/mondolkiri-authorities-torch-illegal-dwellings-54292/ (ចូលលមើលលៅថ្ងៃ
ទី 18 សែមីនាឆ្នាំ 2014) ។ "រគួសារែ៊ុាំឱ្យហ៊ុនសែនជួយយកកែិដ្ឋឋនមកវិញ "លែមបូឌាលដ្លីថ្ងៃទី 6 សែឧែភាឆ្នាំ 2014,

http://www.cambodiadaily.com/news/families-ask-hun-sen-for-help-to-reclaim-farms- 58137 / (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី 7 សែឧែភាឆ្នាំ 2014) ។ "នាោះរតន
គិររី តូវបានលគដ្៊ុតបាំផ្តាញលពលអាជាាធ្រចូលមក" លែមបូឌាលដ្លីថ្ងៃទី 22 សែឧែភាឆ្នាំ 2014 http://www.cambodiadaily.com/news/ratanakkiri-homesrazed-as-authorities-move-in-59341/ (ចូលលមើលថ្ងៃទី 23 សែឧែភា( 2014)។ លែមបូឌាលដ្លីថ្ងៃទី 3 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 2014 ៖ "អនកភូមិបិទនាូវហាយលវ៉ា បនាាប់

ប៉ាូលីែដ្៊ុតនាោះ", ថ្ងៃទី 3 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 2014, http://www.cambodiadaily.com/news/villagers-block-highway-after-police-raze-homes-71632/ (បានចូល
លមើលលៅថ្ងៃទី 4 សែវិចឆិក្ល 2014); "អាជាាធ្រ និងែហគមន៏អនាោះអសនាងលៅលពលក្លរកាំែត់លពលបលែរញលចញជិតមកដ្ល់" ថ្ងៃទី 11 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 2014,

http://www.cambodiadaily.com/news/authorities-community-dig-in-as-eviction-deadline-nears-72025/ (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី 12 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 2014) ។
"អាជាាធ្រលែតរលពាធ្ិ៍សាត់ចាប់ែាួនស្រែរី ដ្៊ុតលាំលៅដ្ឋឋន" ថ្ងៃទី 24 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 2014 http://www.cambodiadaily.com/news/pursat-authorities-arrest-

woman-raze-homes-72888/ (ចូលលមើលថ្ងៃទី 25 សែវិចឆិក្លឆ្នាំ 2014 )។ "ប៉ាូលីែបានបាញ់លៅលលើអនកយកព័ត៌ម្ងន", ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍, ថ្ងៃទី 10 សែមីនាឆ្នាំ
2014, http://www.phnompenhpost.com/national/police-%E2%80%98fired-reporters%E2%80%99 (ចូលលមើលថ្ងៃទី 11 សែមីនាឆ្នាំ 2014) ។ "ក្លរលរបើ
អាំលពើហិងោរបែ់រដ្ឋឋភិបាលរបឆ្ាំងនឹងអនកយកព័ត៌ម្ងនរតូវបានលថាកលលទាែ", ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ ថ្ងៃទី 21 សែលមសាឆ្នាំ 2014, http://www.phnompenhpost.
com/national/state-violence-against-reporters-condemned (ចូលលមើលថ្ងៃទី 22 សែលមសាឆ្នាំ 2014) ។
493

"លោក លៅ ែ៊ុខា របធានរកុមក្លរ្រច៊ុោះជួយស្ែុករម្ងែសហក លដ្ឋយអលញ្ាើញឯកឧតរមលោកជាំទាវលោកលោកស្ែីអលញ្ាើញចូលរួមជាអធ្ិបតីកង
ន៊ុ

ពិធ្ីពិនិតយលមើលលទធនលថ្នែកមមភាពក្លរ្រ "ថ្ងៃទី 30 សែែីហាឆ្នាំ 2015។
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ាំងលីម
ការកណា
ត លររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជាង្ត្រ៉ៃុសណាណោះសទ្ រ៉ៃុង្នតង្លមទ ាំង្ុ ោះរញ្ជ
ល
ច ាំងសៅកុ ងការង្ត្ងតា
ន

ររេ់ោត្់កាលពីង្ខ្កញ្ជា ឆ្ន ាំ២០១៥សៅកុ ងរេៈកម្ព
លរនាុកង្ទនការសឃ្េនា និងអរ់រ ាំ
ន
ម ធិការមជឈមទ្ទ្ួ
ឹ
ង្ៃលជាអងគការចាត្់តា ាំងម្ពនភារកិច្ចពិសេេកនុងការជួ យឱ្យរេរកសប្រជាជនកមពុជាយកឈនោះរេរកស
494
េសប្ងាោះជាត្កន
ិ ុ ងការសបាោះសឆ្នត្នាសពលខាងមុ ខ្។

សៅច្ុ ងឆ្ន ាំ២០១៦ សោក សៅ េុ ខា បានរញ្ជ
ជ ឱ្យម្ពនការរេ
ត លលមម
ី ួ យសៅសលើកងរជអាវុធហត្ែ
ុ ត ោះរណា
ជាត្ិ និងរជអាវុធហត្ែៃដទ្សទ្ៀត្ ង្ៃលម្ពនកងរជអាវុធហត្ែសៅទ្ីប្កុងភនសាំ ពញច្ូ លរួមទង នូ វរសរៀរសោោះ

ប្សាយជាមួ យប្កុមង្ៃលសរចាត្់ទ្ុកថា រាំរមកាំង្ហងៃល់ “េនតិេុ ខ្ និងេណា
ត រ់ធានរ់សាធារេៈ”។ សនោះរួម
រញ្ចូ លការអនុ វត្តហឹ កហវ
ធសៅសលើបាត្ុ ករ និងការសប្រប្បាេ់
កា ាំសភងបាញ់
ប្រឆ្ ាំងនឹងពួ កសរទងង្ៃ
វ
ឺ នសប្រអាវុ
ើ
ើ
ើល
រ។495 កងរជអាវុធហត្ែសៅប្ោសនោះ ក៏បានទ្ទ្ួ លរលពាេង្ៃកទងង្ៃរ ង្ៃលអនកនា ាំពាកយររេ់សោក សៅ េុ

ខា បានរញ្ជ
ជ ក់ថា អាច្នឹងយកសៅប្ត្ូវសប្រើកនុងប្រត្រត្ត
ត រ់ធានរ់សាធារេៈ និងសៃម
ើ បការពារ
ិ
ិការរកា "េណា
ី
េនាិេុ ខ្"។496 កនុងរយៈសពលសនោះសោក សៅ េុ ខា បានអាំពាវនាវឱ្យមស្រនតីកងរជអាហត្ែសបាោះសឆ្នត្ឲ្យបាន

“ប្ត្មប្ត្ូ
វ” សៅកនុងការសបាោះសឆ្នត្នាសពលខាងមុ ខ្ ជាការោេ់សត្ឿនង្ៃលអនកនា ាំពាកយររេ់សោកបានរញ្ជ
ជ ក់
ឹ

អោះអាងថា រេាំ
សនាោះរនាយករៃឋ
មស្រនតីហុ ន ង្េន
ឹ នា ាំសយងឱ្យលអ
ឺ សៅសបាោះសឆ្នត្ឱ្យនាយករៃឋមស្រនតី ង្ៃលបានៃក
ើ
ឺ
ង្ៃលបានៃឹកនា ាំប្រសទ្េឱ្យម្ពនការអភិវឌឍសៅដលងសនោះ។497 ទ្នាឹមនឹងសនាោះ សោក សៅ េុ ខា បានប្ត្ួត្ពិនិត្យ

េកមមភាពសរៀរច្ាំចាត្់ង្ច្ង និងសឃ្េនាររេ់មស្រនតីរេរកសប្រជាជនកមពុជាសៅកនុងត្ាំររន់ខ្ោះ
ល ដនសខ្ត្តសាវយ
សរៀងង្ៃលជាប្េុ កកាំសេើត្ររេ់ោត្់។498

494

"លោកឧតរមលែនីយ៍លៅ ែ៊ុខា អលញ្ាើញជាអធ្ិបតីរបារពធពិធ្ីអបអរសាទរែួបអន៊ុែោវរីយ៍លលើកទី 37 ថ្នទិវាជ័យជមនោះ 7 មករា។ ថ្ងៃ 7 មករា 2016 ។

http://kampucheathmey.com/kpt/?p=139561 (ចូលលមើលថ្ងៃទី 7 សែមករាឆ្នាំ 2016) ។ លោកឧតរមលែនីយ៍លៅែ៊ុខា របារពធពិធ្ីអបអរសាទរែួបលលើកទី
65 ថ្នក្លរបលងកើតកែបកសរបជាជនកមពជា
៊ុ ថ្ងៃទី 26 សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 2016 http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/27463-2016-06-26-01 -4725.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 26 សែមិង៊ុនាឆ្នាំ 2016) ។
495

គែបកសរបជាជនកមពជា
ន៊ុ
រគែៈកម្ងមធ្ិក្លរលឃ្ែនាងមីរបែ់ែន"
ាួ លែមបូឌាលដ្លីថ្ងៃទី 4 សែកញ្ញាឆ្នាំ 2015
៊ុ សតងតាាំងផ្តកយទាាំងអែ់កងជួ

https://www.cambodiadaily.com/news/cpp-names-all-star-lineup-on-its-new -propaganda-committee-93376 / (ចូលលមើលថ្ងៃទី 5 សែកញ្ញាឆ្នាំ 2015);
"ឧតរមលែនីយ៍លៅែ៊ុខា អលញ្ាើញលគារពវិញ្ញាែែ័នរថ្នអនកសដ្លបានសាាប់កងែម័
ន៊ុ
យប៉ា៊ុលពត លៅស្ែុករម្ងែសហក" ថ្ងៃទី 20 ឧែភា 2016
http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/24610-2016-05 -20-02-41-51.html (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី 20 សែឧែភាឆ្នាំ 2016) ។

"Training Photo Raising Eyebrows "ភនាំលពញប៉ា៊ុែរ៍ ថ្ងៃទី 13 សែធ្នូឆ្នាំ 2016 http://www.phnompenhpost.com/national/training-photos-raising-eyrerows
(ចូលលមើលថ្ងៃទី 14 សែធ្នូឆ្នាំ 2016) ។
496

"កាលម្ង៉ា ែ៊ុីននគរបាលលយាធា "ភនាំលពញប៉ា៊ុែរ៍ថ្ងៃទី 12 សែមករាឆ្នាំ 2017 http://www.phnompenhpost.com/national/military- police-machines) ចូល

លមើលសងៃទី 13 សែមករាឆ្នាំ 2017) ។
4

97 កងរាជអាវ៊ុធ្ហតថរបាប់ថា "រតូវលរបើែាំល

ងលឆ្នតឲ្យរតឹមរតូវ ។ "ភនាំលពញប៉ា៊ុែរ៍ថ្ងៃទី 15 សែធ្នូឆ្នាំ 2016 http://www.phnompenhpost.com/national/use-

vote-correctly-military-police-told (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី 16 សែធ្នឆ្
ូ ន ាំ 2016 ។
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ើ សិទិិធមនុសសយូមមនររត៍

សោក សៅ េុ ខាបានោ ាំប្ទ្សោយោមនអល់ ឯកច្ាំសពាោះការរាំផ្ដលញសចាលទ ាំងប្េុងនូ វរេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ
ាំ ួ នសមៃ
ង្ៃលបានចារ់សទតើមសោយការចារ់ឃុខ្
ល
ឹកនា ាំរេរកសសនោះ រឺសោក កឹម េុ ខា សៅដលងទ្ី៣ ង្ខ្កញ្ជាឆ្ន ាំ
២០១៧ និងរនតរហូ ត្មកៃល់ រច្ចុរបនន សោយសប្រើសលេង្កលងកាលយសចាទ្រេរកសេសស្រងាគោះជាត្ថា
ិ បានរ៉ៃុន
រ៉ៃងប្រប្ពឹត្តអសាំ ពើកបត្់ជាត្តាមរយៈសធវ
ិ
ើរៃវិ ត្តពេ៌។ ភាលមៗសនាោះ សោក សៅ េុ ខាបានប្រកាេោ ាំប្ទ្ការឃុាំ
ឃ្ាំងសោក កឹម េុ ខា។499 សៅកនុងវរគរេ
ត លមួ យេប្ម្ពរ់មស្រនតីកងរជអាវុធហត្ែ សៅដលងទ្ី ៥ ង្ខ្
ុ ត ោះរណា
ត្ុ ោ ឆ្ន ាំ ២០១៧ សោក សៅ េុ ខាបានង្លលងសៅកាន់េិកាខកាមថា ពួ កសរប្ត្ូវសធវើតាមការរញ្ជ
ជ រឺ “យ៉ៃង

ពិសេេ និងោច្់ខាត្មនប្ត្ូ
វឱ្យម្ពនរៃិវត្តពេ៌សឡើយ” សហើយប្ត្ូវង្ត្ការពាររោឋភបាលង្ៃលៃ
ឹកនា ាំសោយ
ិ
ិ
សោក ហុ ន ង្េន។500 សៅដលងទ្ី ១៦ ង្ខ្វច្ឆ
ររ៉ៃុនាមនសប្កាយពីសធវើជាអធិរត្ក
ិ កា
ិ ឆ្ន ាំ២០១៧ មនយូ
ិ
ី ច្ច
ិ ប្រជុ រាំ រេ់

េម្ពជក
ិ រេរកសប្រជាជនកមពុជា សៅកនុងសខ្ត្តសាវយសរៀង សោក សៅ េុ ខាបានប្រកាេោ ាំប្ទ្យ៉ៃងសពញ
ទ្ាំហឹង និងថា ប្ររ់កងរជអាវុធហត្ែទ ាំងអេ់ប្ត្ូវោ ាំប្ទ្សាលៃីការរេ់ត្ុោការកាំពូល ង្ៃលបានេសប្មច្

រ ាំោយរេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ សោយសារ “អាំសពើកបត្់ជាត្”ិ និងោ ាំប្ទ្ការអាំពាវនាវររេ់សោក ហុ ន ង្េន ឱ្យ
ម្ពនវធានការរងា
េ រជាមុ នរង្នែមសទ្ៀត្ ប្រឆ្ ាំងនឹងរសប្ម្ពងការេ៍រៃិវត្តពេ៌ និងអនកនសយបាយ “ង្ៃល
ិ
រសប្មទលប្រសយជន៍
ររសទ្េ”។501 សៅដលងទ្ី ៦ ង្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៧ សោក សៅ េុ ខា បានប្រកាេថា សោក
ើ

េម រងសុ ី ង្ៃលកាំពុងនិរសទ្េខ្លួនសៅសប្ៅប្រសទ្េ រឺជាជនកបត្់ជាត្ិ សហើយក៏បានប្រកាេសទ្ៀត្ថា កងរជ
អាវុធហត្ែ “សសាមោះប្ត្ង់ោច្់ខាត្” ច្ាំសពាោះសោក ហុ ន ង្េន។502

499

"លោក លៅ ែ៊ុខា ម្ងនលែចករីលសាមនែសរីករាយកន៊ុងពិធ្ីែននិបាតបូកសារ៊ុបលទធនលថ្នក្លរអន៊ុវតរកមមវធ្
ិ ីនលយាបាយរបែ់គែបកសរបជាជន លៅ

កន៊ុងឃ៊ុរាំ ម្ងម "ថ្ងៃទី 24 សែធ្នូឆ្នាំ 2016 http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/42529 -2016-12-24-11-20-59.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 24

សែធ្នូឆ្នាំ 2016); ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ថ្ងៃទី 27 សែធ្នូឆ្នាំ 2016 http://www.phnompenhpost.com/national/sokha- ទាហាន-upward-cpp (ចូលលមើលថ្ងៃទី 28 សែធ្នូឆ្នាំ
2016)។ "លោកលៅែ៊ុខាលធ្វើពិធ្ីប៊ុែយែួបលលើកទី 38 ថ្នទិវាជ័យជាំនោះ 7 មករា លៅស្ែុករម្ងែសហក ថ្ងៃទី៧ សែមករា 2017 http://www.freshnewsasia.

com/index.php/en/localnews/43743-2017- 01-07-03- 43-19.html (ចូលលមើលថ្ងៃទី 7 សែមករាឆ្នាំ 2017)។ "លោកលៅែ៊ុខាចូលរួមយា៉ា ងរីករាយកន៊ុងពិធ្ី
ែលម្ងពធ្សាងែង់បល្គលងម និងសាងែង់សាលមួយ សដ្លចាំណាយងវិក្លចាំនួន 110,000 ដ្៊ុោារ” ថ្ងៃទី 14 សែមករាឆ្នាំ 2017 http://www.freshnew
sasia.com/index.php/en/localnews/44410- 2017-01-14-03-53-40.html (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី 14 សែមករាឆ្នាំ 2017) ។
500

នាយឧតរមលែនីយ៍លៅែ៊ុខា អលញ្ាើញបិទែិក្លខម សដ្លែិកោវគគបាំប៉ានលៅសាោកាំបូល, កងកម្ងាាំងរតូវអន៊ុវតរម៊ុឺងម្ង៉ា ត់នូវបទបញ្ញ
ា និងដ្ឋច់ខាតរតូវ

ក្លរពាររាជរដ្ឋឋភិបាលដ្ឹកនាាំលដ្ឋយែលមរចលតលជាហ៊ុនសែន។
501

លោកលៅែ៊ុខា អលញ្ាើញជាអធ្ិបតីកងពិ
ន៊ុ
ធ្ីរតួតពិនិតយលទធនលក្លរ្រគែបកសរបជាជនកមពជា
៊ុ ស្ែុករម្ងែសហក។ នាយឧតរមលែនីយ៍លៅែ៊ុខា

របក្លែគាាំរទយា៉ា ងលពញទាំហឹងចាំលពាោះត៊ុោក្លរកាំពូល ក្លត់រោ
ាំ យគែបកសែលន្ត្គោះជាតិ។ ឧតរមលែនីយ៍ឯករ័តនស្សាង របក្លែគាាំរទលពញទាំហឹងចាំលពាោះ
ត៊ុោក្លរកាំពូល ែាំលរចរាំោយគែបកសែលន្ត្គោះជាតិ និងគាាំរទអន៊ុសាែន៍ទាាំងស្ែុងរបែ់ែលមរចលតលជាហ៊ុនសែន។
502

នាយឧតរមលែនីយ៍លៅែ៊ុខា របក្លែលថាកលលទាែែមរីញ៊ុោះញង់របែ់ទែិឌ ត ែមរងសី និងអាវ៊ុធ្ហតថទូទាាំងរបលទែ លរតៀមរួចជាលស្ែចក្លរពារែនរិ

ភាពជូនរាជរដ្ឋឋភិបាល និងរបជាជន។
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IV. នាយឧត្តមសេនីយផ្ក
៍ ា យមាេ ៤ សនត្ សាសវឿន អគគេង
ន ការនគរបាលជាត្ិ
័យសាធារេរៃប្ឋ រជាម្ពនិត្កមុ ជា
សោក សនត្ សាសវឿន សៅកុ ងេម
ន
ព និងរៃក
ឋ មុ ជា
ព ឆ្ន ាំ ១៩៧៩-១៩៩១
503
ាំ ូ ង
ដលងង្ខ្ឆ្ន ាំកាំសេើត្ទលូវការររេ់សោក សនត្ សាសវឿន រដលង
ិកៃរ
ឺ ទ្ី ១៨ ង្ខ្កុ មៈា ឆ្ន ាំ១៩៦០។ ោត្់រជាេម្ពជ
ឺ

ាំ ូ ងរាំទុត្សទសងសទ្ៀត្ ដនកងកម្ពល ាំងនររបាលប្រជាជន កនងេម័យសាធារេរៃឋ
ម្ពនក់ កនុងច្ាំសណាមេម្ពជិកៃរ
ុ
ប្រជាម្ពនិត្កមពុជា និង បានកាលយជាមស្រនតីេួ រច្សមលយជាន់
ខ្េ
ព ់ម្ពនក់ ជាមួ យនររបាលរជធានីភនសាំ ពញ។504
ើ
ោត្់បានសឡើងត្ាំង្េងយ៉ៃងឆ្រ់រហ័ េ សៅកនុងជួ រនររបាល សោយបានកាលយជាប្រធានការយល័
យរៃឋ
ិ

បាលដននររបាលប្កុង រនាារ់មក កាលយជាប្រធានការយល័
យប្ពហមទ្េឌដននររបាលប្កុង។505 ប្ត្មឆ្
ន ាំ
ិ
ឹ

១៩៨៣ ោត្់ជាអនុ ប្រធានទ្ីមួ យដននររបាលរជធានី។506 កនុងអាំឡុងសពលសនាោះ នររបាលប្កុង កាំពុងពាក់

ព័នន
េសជាសប្ច្ើនតាមទ្ាំសនើងច្ិត្ត សប្កាមសហត្ុ ទលនសយបាយ និងសហត្ុ ទលសទសងសទ្ៀត្។507
ធ ឹ ងការចារ់ខ្ួ នមនុ
ល
ាំ ី ការៃសាំ ឡើង
កនុងឆ្ន ាំ១៩៨៤ អត្ីត្នររបាលម្ពនក់ង្ៃលជាអនកសធវើការជាមួ យសោក សនត្ សាសវឿន បានពនយល់ អព
ត្ាំង្េងសនោះថា៖ “សោក សនត្ សាសវឿន ដននររបាលប្កុងភនសាំ ពញ បានកាលយជាមនុ េសៃ៏ម្ពនឥទ្ធិពល

សោយសារោត្់ម្ពនភាពសឃ្រសៅខាល ាំងកុ ងការេួ
រច្សមលយ។
ោត្់ង្លមទ ាំងធាលរ់បាញ់ មនុ េសសៅកនុងសពលេួ រ
ន
ើ
503

“ក្លររកោភាពលសាមោះរតង់” សខ្មរូ ឌា សៃលី ថ្ងៃទី១៧-១៨ សែមករា ឆ្នាំ២០០៤ Peter Bartu “របាយក្លរែ៍៖ សាថនភាពនលយាបាយលៅកមពជា”
ថ្ងៃទី១៩
៊ុ

សែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៤ Bertil Lintner “រគួសាររីករាយដ្៏ធ្ាំមួយលៅកមព៊ុជា” Asia Times Online ថ្ងៃទី២០ សែមិនា ឆ្នាំ២០០៧
http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/IC20Ae03.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១២ សែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤)។
504

ម្ងនអតរលលែ ០០៦៦។ ែូមលមើលរាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា រពោះរាជរកឹតយលលែ នែ១២៣៤/១១០៨/រកត/ ច៊ុោះថ្ងៃទី១៥ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០០៨, អងគក្លរ លលើក

សលងលទាែ អនររជាតិ “Amnesty International” ម្ងនកាំែត់រតា ដ្ឋក់ចាំែងលជើងថា “ក្លរចងរកងទិននន័យែរីពី ប៊ុគគលិកពនធនាគារ/មែឌលសកសរប និ ងអងគ
ភាព ឬ សាថប័ន សដ្លម្ងនែិទធិអន៊ុវតរក្លរចាប់ែន
ាួ និង ែួរចលមាើយ” សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ១៩៨៦ សដ្លរតូវលរៀបចាំែរម្ងប់អងគក្លរ Amnesty International ការោក់
ពនធនាោរ សប្កាមសហត្ុ ទលនសយបាយ។
505

ក្លរែម្ងាែន៍ជាមួយអតីតនគរបាលម្ងនក់, ទីរកុងបា៉ា រីែ ថ្ងៃទី១៥ សែឧែភា ឆ្នាំ២០០៤ LCIHR ម្ងនកាំែត់រតា ដ្ឋក់ចាំែ ងលជើងថា “អតរបទដ្កស្ែង់

ាំ ុ ត្។
ែរីពីសាធារែរដ្ឋរបជាម្ងនិតកមពជា”
សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ១៩៨៤ សដ្លរតូវលរៀបចាំចងរកងែរម្ងប់ LCIHR រនាារ់ពីម្ពនសាែនភាពអាប្កក់រទ
៊ុ
506

វិទយ៊ុភនាំលពញ ថ្ងៃទី២០ សែមករា ឆ្នាំ១៩៨៣ LCIHR ម្ងនកាំែត់រតា ែរីពី ក្លរែម្ងាែន៍ជាមួយអតីតមន្តនរីនគរបាលរកុងភនាំលពញ រពាំសដ្នថ្ង-កមព៊ុជា សែ

ត៊ុោ ឆ្នាំ១៩៨៤ អងគក្លរ Amnesty International ម្ងនកាំែត់រតា ដ្ឋក់ចាំែងលជើងថា “ក្លរចងរកងទិននន័យ ែរីពី ប៊ុគគលិកពនធនាគារ/មែឌលសកសរប និង
អងគភាព ឬ សាថប័ន សដ្លម្ងនែិទធិអន៊ុវតរក្លរចាប់ែាួន និង ែួរចលមាើយ” សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ១៩៨៦ សដ្លរតូវលរៀបចាំចងរកងែរម្ងប់អងគក្លរ Amnesty
International ការោក់ពនធនាោរ សប្កាមសហត្ុ ទលនសយបាយ។
507

LCIHR ម្ងនកាំែត់រតា ដ្ឋក់ចាំែងលជើងថា “ចាំនួនទែិឌ ត” សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ១៩៨៤ សដ្លរតូវ លរៀបចាំចងរកងែរម្ងប់ LCIHR រនាារ់ពីម្ពនសាែនភាព

ាំ ុ ត្។
អាប្កក់រទ
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ច្សមលើយសទ្ៀត្ទង។ កាលពីមុ ន ោត្់ប្ោន់ង្ត្ជាប្រធានង្ទនកប្ពហមទ្េឌរ៉ៃុសណាណោះ រ៉ៃុង្នតសោយសារោត្់រឺជា

មនុ េសសាគវ ោត្់បានទ្ទ្ួលការៃសាំ ឡើងឋានៈជារនតរនាារ់ សហើយសៅសពលសនោះ ោត្់រឺជាេនងការរងទ្ី

មួ យ។ រច្ចុរបននសនោះ ោត្់ជាអនកេួ រច្សមលយកន
មង្ត្ករេ
ើ
ិ
ឹ
ី ប្ពហមទ្េឌសទ្ រ៉ៃុង្នត
ុ ងករេីេាំខាន់ៗរាំទុត្ មនប្ត្

ង្លមទ ាំងករេីនសយបាយទងង្ៃរ។ សពលខ្លោះ សៅសពលង្ៃលោត្់អទសុក ោត្់ក៏សៅនរណាម្ពនក់មកវយៃ ាំ
សលង សៃើមបជាការកមានត
។ ោមននរណាម្ពនក់គនត្វ៉ៃ នឹងេកមមភាពររេ់ ោត្់សឡើយ សោយសារប្ររ់ោន
ី
ខាលច្ោត្់ និងខាលច្អាំណាច្ររេ់ ោត្់។’’508

សៅសពលសោកកាំពុងទ្ទ្ួលរនាុកការយល័
យប្ពហមទ្េឌដននររបាលរជធានីភនសាំ ពញ ជាទ្ូសៅ សោក សនត្
ិ
ាំ ុ ាំ
សាសវឿន ចាត្់ង្ច្ងការសធវើទរុេកមមសលើជនជារ់ឃុង្ាំ ៃលប្ត្ូវបានចារ់ខ្ួ នតាមទ្ាំ
សនើងច្ិត្ត សោយោមនការជន
ល

ជប្មោះសៅកនុងពនធនាោរប្កុង “សរ៉ៃ.ហសុ”ី (“P.J.”) (P.J. រអកសរកាត្់
ដនពាកយ “police judiciaire” ង្ប្រថា“នររបាល
ឺ
ាំ ូ ងដនរររសនោះ ជន
៌” ង្ៃលជាមុ ខ្ងារសៃម
យុត្ធម
ើ ររេ់រុកសនោះ សៅមុ នឆ្ន ាំ១៩៧៥)។ សៅកនុងអាំឡុងសពលៃរ
ិត
ាំ ុ ាំជប្មោះ
ាំ ួ យច្ាំនួន កនុងច្ាំសណាមជនជារ់ឃុាំទ ាំងសនោះ ប្ត្ូវបានរញ្ជូ នសៅប្រគរជវី ត្សោយោ
ជារ់ឃុម
ម នការជន
ិ

509
ាំ ួ យច្ាំនួនបានសាលរ់សៅ
សោយសារពួ កសរប្ត្ូវបានសរចាត្់ទ្ុកថា កាលរងកន
ឹ ុ ងសពលេួ រច្សមលើយ។ អនកជារ់ឃុម

ាំ ង
ាំ និងប្ត្ូវករ់សៅររសវេខាងសប្កាយរុ
កនុងមនាីរឃុ ឃ្
ក P.J។510 សោក សនត្ សាសវឿន ក៏ប្ត្ូវបានសចាទ្
ិ

ប្រកាន់ង្ៃរថា សប្កាមការៃក
ធ ឹ ងអាំសពើរាំរមទរ
ឹ នា ាំររេ់សោក នររបាលសៅកនុងរជធានី ម្ពនជារ់ពាក់ព័នន
ប្បាក់ ការចារ់ជប្មត្ទរប្បាក់
និងការទ្ទ្ួលេាំេូកជាប្រព័ន។
ធ 511
ិ

សពលពិភាកាអាំពីការសប្រប្បាេ់
ទរុេកមមររេ់នររបាល អត្ត្មស្រនត
ើ
ី
ី នររបាលម្ពនក់បានង្លលងថា សទោះជា

508

LCIHR ម្ងនកាំែត់រតា ែរីពីក្លរែម្ងាែន៍ជាមួយអតីតមន្តនរីនគរបាលរកុងភនាំលពញ រពាំសដ្នថ្ង-កមព៊ុជា សែត៊ុោ ឆ្នាំ១៩៨៤ សដ្លរតូវលរៀបចាំចងរកង

ាំ ុ ត្។
ែរម្ងប់ LCIHR រនាារ់ពីសាែនភាពអាប្កក់រទ
509

LCIHR ម្ងនកាំែត់រតា ែរីពី ក្លរែម្ងាែន៍ រពាំសដ្នថ្ង-កមព៊ុជា សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ១៩៨៤ សដ្លរតូវលរៀបចាំចងរកងែរម្ងប់ LCIHR រនាារ់ពីម្ពនសាែនភាព

ាំ ុ ត្, អងគក្លរ Amnesty International ម្ងនកាំែត់រតា ែរីពី ក្លរែម្ងាែន៍នានា រពាំសដ្នថ្ង-កមព៊ុជា សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ១៩៨៦ សដ្លរតូវលរៀបចាំចងរកង
អាប្កក់រទ
ែរម្ងប់អងគក្លរ Amnesty International ការោក់ពនធនាោរ សប្កាមសហត្ុ ទលនសយបាយ។
510

LCIHR ម្ងនកាំែត់រតា ដ្ឋក់ចាំែងលជើងថា “អតរបទដ្កស្ែង់ែរីពី សាធារែរដ្ឋរបជាម្ងនិតកមពជា”
សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ១៩៨៤ សដ្លរតូវលរៀបចាំចងរកង
៊ុ

ាំ ុ ត្។
ែរម្ងប់ LCIHR រនាារ់ពីម្ពនសាែនភាពអាប្កក់រទ
511

LCIHR ម្ងនកាំែត់រតា ែរីពី ក្លរែម្ងាែន៍, រពាំសដ្នថ្ង-កមព៊ុជា សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ១៩៨៤ សដ្លរតូវលរៀបចាំចងរកងែរម្ងប់ LCIHR រនាារ់ពីម្ពនសាែនភាព

ាំ ុ ត្, អងគក្លរ Amnesty International ម្ងនកាំែត់រតា ែរីពី ក្លរែម្ងាែន៍នានា, រពាំសដ្នថ្ង-កមពជា
អាប្កក់រទ
៊ុ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ១៩៨៦ សដ្លរតូវលរៀបចាំចងរកង
ែរម្ងប់អងគក្លរ Amnesty International ការោក់ពនធនាោរ សប្កាមសហត្ុ ទលនសយបាយ។
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អាំសពើទ ាំងសនោះប្ត្ូវគមឃ្ត្់ជាទលូវការក៏សោយ ក៏សៅកនុងការអនុ វត្តជាក់ង្េតង អាំសពើសនោះប្ត្ូវបានសលើកង្លងឱ្យ
សហើយង្លមទ ាំងទ្ទ្ួលបានការសលើកទ្ឹកច្ិត្តឱ្យប្រប្ពឹត្តពីេាំណាក់ទ្ីប្រឹកាជាន់ខ្េ
ព ់ររេ់ កងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្
ាំ ញការសវៀត្ណាមសទ្ៀត្ទង ង្ៃលសពលខ្លោះបាន
ដនរររសាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា និងទ្ីប្រកាជ
នា
ឹ

ច្ាំអកឡកឡយៃល់ រទ្របញ្ាត្ិត និងសមសរៀននានាថា ជាការប្រឌត្ៃ៏
ម្ពនប្រសយជន៍ នា ាំឱ្យការសធទរុ
េកមម
ិ
ើវ
កាន់ង្ត្ម្ពនភាពងាយប្េួ ល សហើយអោះអាងថា ទរុេកមមមិនបានសកើត្សឡើងសឡើយ។512 រសច្ចកសទ្េសធវើ

ទរុេកមមង្ៃលប្ត្ូវបានសប្រសល
ើ
ើជនជារ់ឃុាំសោយសាររទ្សលមើេធមមតា និង អនកជារ់ឃុាំសោយសារសរឿង

នសយបាយ ម្ពនៃូ ច្ជា ការ្ក់សោយច្រនតអរគិេនី និងការសធវើឱ្យលរ់ៃសងាើម សោយសប្រើលង់ផ្ដលេាិក។ “ការ
ាំ ប្ត្ូវបានសប្រប្បាេ់ ជាមូ លោឋនេប្ម្ពរ់ការចារ់ខ្នរង្នែ
សារភាព” សោយរងខក៏
មសទ្ៀត្ទងង្ៃរ។513
ើ
ួល

ាំ ង
ាំ សទសងសទ្ៀត្ សប្កាមការប្ររ់ប្រងររេ់នររបាលប្កុង ង្ៃលជន
សប្ៅពីពនធនាោរ P.J សៅម្ពនមនាីរឃុ ឃ្

ាំ ុ ាំជប្មោះ សហើយជាញឹកញារ់ ទ្ទ្ួលរងនូ វការសធវទរុ
ាំ ួ នសោយោ
េងស ័យប្ត្ូវបានឃុ ខ្
េកមម។ មនាីរឃុ ាំ
ល
ម នការជន
ើ
ឃ្ាំងទ ាំងសនោះ ររ់រញ្ចូ លទ ាំងង្ទក
ន មួ យដនពនធនាោរជាត្ិ កនុងរជធានីភនសាំ ពញ ស្មោះថា រុ កសត្៣ (T-3)

ាំ ង
ាំ រសណា
មេឌលអរ់រ ាំង្កង្ប្រសៅដប្ពេង្ៃលេិត្សៅជាយប្កុ
ង និងមនាីរឃុ ឃ្
ែ
ត ោះអាេននសទសងៗសទ្ៀត្ សៅថានក់
ាំ 514
ប្េុ ក និងថានក់ឃុ។

សោក សនត្ សាសវឿន និង អុ នតាក់ ឆ្ន ាំ ១៩៩១ ៃល់ឆ្ន ាំ ១៩៩៣
រិត្ប្ត្ឹមសពលម្ពនកិច្ចប្ពមសប្ពៀងេនតិភាពទ្ីប្កុងបា៉ៃរេ
ី ង្ខ្ត្ុ ោ ឆ្ន ាំ១៩៩១ សោក សនត្ សាសវឿន ប្ត្ូវបានៃ ាំ
ាំ នររបាលប្កុងភនសាំ ពញ ង្ៃលប្ត្ូវសៅថា ជាេនងការនររបាល។515
សឡើងត្ាំង្េងសៅជាសមៃឹកនា ាំកងកម្ពលង

512

អងគក្លរ Amnesty International ម្ងនកាំែត់រតា ដ្ឋក់ចាំែងលជើងថា “របាយក្លរែ៍ ែរីពី ទារ៊ុែកមមលលើអនកលទាែនលយាបាយ លៅកនងរបបសាធារែ
៊ុ

រដ្ឋរបជាម្ងនិតកមព៊ុជា” [គាមនក្លលបរិលចឆទ] សដ្លរតូវបានលរៀបចាំចងរកងែរម្ងប់អងគក្លរ Amnesty International ការោក់ពនធនាោរ សប្កាមសហត្ុ ទល
នសយបាយ, Gottesman កមពុជារនាារ់ពីរររង្ខ្មរប្កហម ទាំពរ័ ២៤៩។
513

LCIHR ម្ងនកាំែត់រតា ដ្ឋក់ចាំែងលជើងថា “អតរបទដ្កស្ែង់ែរីពី សាធារែរដ្ឋរបជាម្ងនិតកមពជា”
សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ១៩៨៤ សដ្លរតូវលរៀបចាំចងរកង
៊ុ

ាំ ុ ត្។
ែរម្ងប់ LCIHR រនាារ់ពីម្ពនសាែនភាពអាប្កក់រទ
514

LCIHR ម្ងនកាំែត់រតា ដ្ឋក់ចាំែងលជើងថា “ចាំនួនទែិឌ ត” សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ១៩៨៤ សដ្លរតូវ លរៀបចាំចងរកងែរម្ងប់ LCIHR រនាារ់ពីម្ពនសាែនភាពអា

ប្កករាំទុត្, LCIHR ម្ងនកាំែត់រតា ដ្ឋក់ចាំែងលជើងថា “អតរបទដ្កស្ែង់ ែរីពីសាធារែរដ្ឋរបជាម្ងនិតកមពជា”
សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ១៩៨៤ សដ្លរតូវលរៀបចាំចង
៊ុ
ាំ ុ ត្។
រកងែរម្ងប់LCIHR រនាារ់ពីម្ពនសាែនភាពអាប្កក់រទ
515

អ៊ុនតាក់ “បញ្ាីលឈ្លមោះអាជាាធ្ររដ្ឋឋភិបាល” រេមីកមពុជា ថ្ងៃទី១៤ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០០៨ “នាយឧតរមលែនីយ៍ លនត សាលវឿន កមយរបសារលោក
ហ៊ុន សែន
ួ

ជារបធាននគរបាល” VOA កមមវ ិធ្ីនោយជាភាសាសែមរ ភនាំលពញ ថ្ងៃទី១១ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០០៨ http://khmerization.blogspot.com/2008/11/gen-neth-
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សោកក៏បានសរៀរអាពាហ៍ ពិពាហ៍ ជាមួ យសោកប្េី ហុ ន រឹមសឡង ង្ៃលជាកូ នប្េីររេ់សោក ហុ ន សេង
ាំ ង់ចាម។516 សៅកនុងរជធានី សោក សនត្ សាសវឿន បាន
រងប្រុេសោក ហុ ន ង្េន និង ជាអភិបាលសខ្ត្តកព
រសប្មការងារជាង្ទន
កមួ យដនរេៈកម្ពមរធិការរជធានីដនរេរកសប្រជាជនកមពុជា ង្ៃលកនុងសនាោះម្ពន
ើ

អភបាលរងទ្
ហុ ក ឡង់ឌី ង្ៃលសៅសពលសនាោះ អនកទ ាំងពីរប្ត្ូវបានសរសមល
ិ
ីមួ យដនរជធានីភនសាំ ពញ រសោក
ឺ
ើ

ាំ ងយ៉ៃងជិត្េនិទ្ធជាមួ យោន។ សោក សនត្ សាសវឿន បានសធវើការងារជាមួ យសោក ហុ ក
សឃើញថា ម្ពនទ្ាំនាក់ទ្ន
ឡង់ឌី កនុងប្រត្ិរត្តិការរាំរមកាំង្ហង និង រាំភិត្រាំភ័យរេរកសនសយបាយសទសងៗ ង្ៃលប្រកួ ត្ប្រង្ជងនឹង
រេរកសប្រជាជនកមពុជា សៃើមបយកឈន
ោះកនុងការសបាោះសឆ្នត្ង្ៃលសរៀរច្ាំសោយអុ នតាក់។517
ី

សោក សនត្ សាសវឿន ចារ់ពីឆ្ន ាំ ១៩៩៣ ៃល់ឆ្ន ាំ ១៩៩៧
សយងតាមមស្រនតីជាន់ខ្េ
ព ់នានាដនរេរកសហុ នេុ
វ
ធ ៉ៃ ងេុ ី
ិនរុ ិច្ សោក សនត្ សាសវឿន ម្ពនជារ់ពាក់ព័នយ
ជសប្

សៅកនុងអាំសពើហិងាសលើេម្ពជិករេរកសហុ នេុ
វ
វ
ិនរុ ិច្ កនុងេម័យអុ នតាក់ សទ្ើររេរកសហុ នេុ
ិន

រុ ច្បានប្បារ់
រេរកសប្រជាជនកមពុជាថា ខ្លួន(ហុ នេុ
សនត្ សាសវឿន ម្ពនត្ួ
វ
ិ
ិនរុ ច្)
ិ នឹងមនឯកភាពឱ្យសោក
ិ
នាទ្ីទលូវការណាមួ យសៅកនុងរោឋភបាលច្ប្មុ
ោះ សប្កាយេម័យអុ នតាក់សនាោះសទ្។518
ិ

សៅង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ១៩៩៤ សោក សនត្ សាសវឿន បានសៃើរត្ួ នាទ្ីេាំខាន់ កនុងការទ្រ់សាេត្់ការរ៉ៃុនរ៉ៃងសធវរៃឋ
ើ

ប្រគរទ្ម្ពលក់សោក ហុ ន ង្េន សោយមស្រនតីរេរកសប្រជាជនកមពុជា ង្ៃលមនសពញច្
ិ
ិត្តច្សាំ ពាោះការប្ត្ួត្ប្តា
ររេ់ោត្់សៅកនុងរេរកស។519 សប្កាយសពលចារ់ខ្ួ ន
ល និងៃកត្ាំង្េងអនកសរៀរច្ាំេាំខាន់ៗដនរៃឋប្រគរសនាោះ

savoeun-hun-sens-nephew-in-law.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១៣ សែឧែភា ឆ្នាំ២០១៤)។
516

រេមីកមពុជា ថ្ងៃទី១៤ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០០៨ “ឧតរមលែនីយ៍ លនត សាលវឿន កមួយរបសារលោក ហ៊ុន សែន ជារបធាននគរបាល” VOA កមមវ ិធ្ីនោយជាភាសា

សែមរ ភនាំលពញ ថ្ងៃទី១១ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០០៨ http://khmerization.blogspot.com/2008/11/gen-neth-savoeun-hun-sens-nephew-in-law.html (ចូលលមើលលៅ
ថ្ងៃទី១៣ សែឧែភា ឆ្នាំ២០១៤), “ក្លររកោភាពលសាមោះរតង់” សខ្មរូ ឌា សៃលី ថ្ងៃទី១៧-១៨ សែមករា ឆ្នាំ២០០៤, Peter Bartu “របាយក្លរែ៍៖ សាថនភាព
នលយាបាយ លៅកមពជា”
ថ្ងៃទី១៩ សែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៤, Bertil Lintner “រគួសាររីករាយដ្៏ធ្ាំមួយ លៅកមព៊ុជា” Asia Times Online (ថ្ងៃទី២០ សែមិនា ឆ្នាំ
៊ុ

២០០៧) http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/IC20Ae03.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១២ សែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤), អ៊ុនតាក់ “បញ្ាីលឈ្លមោះ អាជាាធ្រ
រដ្ឋឋភិបាល”។
517
518

519

អ៊ុនតាក់ “លតើនរណា ជានរណា”, អ៊ុនតាក់ “របាយក្លរែ៍ពិលែែ ែរីពី ែកមមភាពែលងខបថ្ន Civpol PP” ថ្ងៃទី២ សែឧែភា ឆ្នាំ១៩៩៣។
ក្លរែម្ងាែន៍របែ់លោក Brad Adams ជាមួយមន្តនរីជាន់ែពែ់ ហវ៊ុនែ៊ុិនប៊ុិច ឆ្នាំ១៩៩៩-២០០០។
ាំ ឹ ងសពលប្ពឹក ថ្ងៃទី៥ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ១៩៩៤។
ៃេ
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សោក សនត្ សាសវឿន ក៏បានកាលយជាមនុ េសេាំខាន់ រសប្មើឱ្យរាំេងរយៈសពលង្វងររេ់សោក ហុ ន ង្េន កនុង
ាំ ងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ការប្រមូ លទតុក
ត ខ្ទ ាំងអេ់ រួ មទ ាំងនររបាលឱ្យមកសៅសប្កាមការប្ររ់ប្រងររេ់ោត្់។520

តាមរយៈសោក សនត្ សាសវឿន និង សោក ហុ ក ឡង់ឌី ង្ៃលប្ត្ូវបានង្ត្ងតា ាំងជាអរគេង
ន ការនររបាលជាត្ិ

សៅង្ខ្េីគ ឆ្ន ាំ១៩៩៤ សោក ហុ ន ង្េន បានសធវើវទ្ធ
ជ ររេ់នររបាល
ិ ងសនារាំផ្ដលញឋានានុ ប្កមប្ររ់ប្រងរញ្ជ
ាំងប្េុង។ កនុងការសកាតរយកអាំណាច្
ជាត្ិ សោយសេាើរង្ត្រ ាំលងមស្រនី នររបាលមកព
ត
ី រេរកសហុ វនេុ ិនរុ ច្ទ
ិ

នររបាលមកកាន់ការ់សនោះ សោក ហុ ន ង្េន ក៏បានផ្ដត្់សចាលរៃឋមស្រនតីប្កេួ ងមគដទាមកពីរេរកសប្រជា

ជនកមពុជាខ្លួនឯងង្ៃរ រឺ សោក េ សខ្ង ង្ៃលជារូ ប្រង្ជងររេ់ សោក ហុ ន ង្េន កនុងរេរកស។ សោក េ
សខ្ង រឺជាមស្រនតីរេរកសប្រជាជនកមពុជាម្ពនក់ ជារ់ពាក់ព័នក
ប្រគរររជ័យ (ង្ៃលរ៉ៃុនរ៉ៃងទ្ម្ពលក់េហ
ធ ុ ងរៃឋ
ន

នាយករៃឋមស្រនតី សៅង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ១៩៩៤)។521 អនកទ ាំងពីរ (សោក សនត្ សាសវឿន និង សោក ហុ ក ឡង់ឌ)ី ជារ់
ស្មោះកនុងច្ាំសណាមជាសមសខាលងចាត្់ង្ច្ងសអាយម្ពនឃ្ត្កមមនសយបាយ េកមមភាពរ៉ៃុនរ៉ៃងសធវើមនុ េសឃ្ត្
ជារនតរនាារ់ អាំសពើចារ់ជប្មត្
ិ និងេកមមភាពហិងានសយបាយសទសងសទ្ៀត្ េាំសៅវយប្រគរសលើប្រព័នធ
ទសពវទាយ េហជីព និងអនកសទសងសទ្ៀត្ង្ៃលរោះរន់
សោក ហុ ន ង្េន។522 សោក សនត្ សាសវឿន ក៏ជារ់
ិ

េងស ័យថា ម្ពនជារ់ពាក់ព័នក
ធ ុ ងប្ព
ន
ឹ ត្តិការេ៍វយប្រគរសោយប្ោរ់ង្រកដៃ សលើសោក េម រងសុ ី កាលពីដលង
523
ទ្ី៣០ ង្ខ្ មនា
ី ឆ្ន ាំ១៩៩៧។

ាំ
សនត្ សាសវឿន កុ ងសពលរៃ
ប្ឋ រគរររេ់សោក ហុ ន ង្េន ឆ្ន១៩៩៧
និងការសបាោះសឆ្នត្ឆ្ន ាំ ១៩៩៨
ន
កនុងអាំឡុងសពលដនរៃឋប្រគរររេ់ សោក ហុ ន ង្េន សៅង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ១៩៩៧ សោក សនត្ សាសវឿន ប្ត្ូវបាន
សររយការេ៍ថា បានសៃើរត្ួ នាទ្ីជាសមរញ្ជ
ជ ការេមរភូ មិេប្ម្ពរ់កងកម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធ ង្ៃលបានវយ

ាំ នកនងប្កុងភនសាំ ពញ សោយសធវើប្រត្ិរត្តិការជាមួ យនឹងសោក ហុ ក ឡង់
ប្រគរសលើរេរកសប្រឆ្ ាំងសៅទ្ីប្រជុ ជ
ុ

520
521

Bartu “សាថនភាពនលយាបាយ”។
រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា អន៊ុរកឹតយលលែ ៩៤ អនរក. ច៊ុោះថ្ងៃទី២៣ សែែីហា ឆ្នាំ១៩៩៤ ក្លរែម្ងាែន៍ជាមួយមន្តនរីជាន់ែពែ់ថ្នរកែួងែ៊ុខាភិបាល ថ្ងៃទី

៣០ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ១៩៩៧។
522
523

ក្លរែម្ងាែន៍របែ់លោក Brad Adams ជាមួយមន្តនរីែ៊ុីវល
ិ និងមន្តនរីនគរបាលថ្នគែបកសរបជាជនកមពជា
៊ុ ភនាំលពញ ឆ្នាំ១៩៩៩-២០០២។

COHCHR ឯកសារចងរកង ទាក់ទងនឹងជីវរបវតរិ ឆ្នាំ២០០៣, អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វច
៉ា ឆ “របាប់ពួកលគលៅថា ែាាំ៊ុចង់ែម្ងាប់ពួកលគ”

ទាំព័រ ៣៥-៣៨។
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ី
ាំ ួ េ ោត្់សៅង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ២០០៣។531
អាំណាច្ររេ់ សោក ហុ ន ង្េន រហូ ត្ៃល់ សោក េុ ខ្ ទល មកជន

ាំ
សោក សនត្ សាសវឿន កុ ងត្
មកទ្ល់រច្ុ របន
ន
ួ នាទ្ីជាអរេ
គ ង
ន ការនររបាលជាត្ិ ចារ់ពីឆ្ន២០០៨
ច
ន
ការរញ្ចូ លសោក សនត្ សាសវឿន ជាេនងការរងររេ់សោក ហុ ក ឡង់ឌី ប្ត្ូវបានសរសមលសឃ
ើ
ើ ញជាទ្ូសៅថា

ាំ ួ េសោក ហុ ក ឡង់ឌី រនាារ់ពីសោក
សៅដលងណាមួ យោត្់នឹងសឡើងសៅកាន់ត្ង្ាំ េងកាំពូលសនោះ។ ោត្់បានជន
Amnesty International “រពោះរាជាណាចរកកមព៊ុជា៖ បាត៊ុកមមប៉ាោះទងគិចនឹងក្លរលរបើរបាែ់កងកម្ងាាំងហួែរបម្ងែ” (ASA 23/26/98) ថ្ងៃទី២២ សែកញ្ញា ឆ្នាំ
១៩៩៨។
528
529

530

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា លែចករីែលរមចលលែ ៦៤ ែែរ ច៊ុោះថ្ងៃទី២៨ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០០០។
COHCHR ឯកសារចងរកងទាក់ទងនឹងជីវរបវតរិ ឆ្នាំ២០០៣។

ច្ប្កវឡ ថ្ងៃទី១ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០០៣ “ក្លរផ្តាែ់បរតាំ
រូ សែងនគរបាល ឆាោះបញ្ញ
ច ាំងអាំពីក៊ុបកមម ែមព័នធមិតរចាែ់” សខ្មរូ ឌា សៃលី ថ្ងៃទី៧ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ
៊ុ

២០០៣, ម្ងនកាំែត់រតាលៅក្លន់ ECCC ពីឧតរមលែនីយ៍ ឯម ែាំអាន ថ្ងៃទី១១ សែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៦, រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា អន៊ុរកឹតយលលែ ២៨ អនរក ច៊ុោះ
ថ្ងៃទី១៨ សែមករា ឆ្នាំ២០០២។
531

COHCHR ឯកសារចងរកងទាក់ទងនឹងជីវរបវតរិ ឆ្នាំ២០០៣ រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា
៊ុ អន៊ុរកឹតយលលែ ៦៦៦ អនរក ច៊ុោះថ្ងៃទី១១ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០០៣។
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ហុ ក ឡង់ឌី បានសាលរ់សៅកនុងការធាលក់ឧទ្ធម្ពារច្ប្កសៅង្ខ្វច្ឆ
ិ ិកា ឆ្ន ាំ២០០៨ ង្ៃលសៅសពលសនាោះ ោត្់ប្ត្ូវបាន
ៃសាំ ឡើងឋានៈសៅជានាយឧត្តមសេនីយ៍ ផ្ដេយម្ពេ៤។532

សៅសពលសនាោះ ឋានានុ ប្កមជាទលូវការដនការរញ្ជ
ការសល
ជ ប្រត្រត្ត
ិ
ិ
ើនររបាលរជធានី សខ្ត្ត និងនររបាលសៅ
តាមមូ លោឋនសទសងសទ្ៀត្ ប្ត្ូវបានផ្ដលេ់រូ រត សោយសេច្កតីេសប្មច្ថានក់រៃឋមស្រនតីមួ យ សៅង្ខ្មិលុ នា ឆ្ន ាំ២០០៦

សៃើមបរី ាំលងរូរៃិរកខររេ់សោក ហុ ន ង្េន សៅកនុងរេរកសប្រជាជនកមពុជា ង្ៃលសនាោះរឺសោក េ សខ្ង

រៃឋមស្រនតីប្កេួ ងមគដទា សោយបានេសប្មច្ឱ្យរញ្ជ
ជ សច្ញពីសោក ហុ ន ង្េន កនុងនាមជានាយករៃឋមស្រនតី សៅ
កាន់កងកម្ពល ាំងទ ាំងសនាោះ តាមរយៈរៃឋសលខាធការទ្ទ្ួ
លរនាុកដនប្កេួ ងសនោះ។ សេច្កតេសប្មច្ៃង្ៃលសនោះ
ក៏
ិ
ី
បានៃកហូ ត្ការប្ររ់ប្រងប្េរច្ារ់ររេ់អរគេង
ន ការសលើនាយកោឋនកណា
ត លេនតិេុ ខ្នររបាលជាត្ទង
ិ
ង្ៃរ។533 សទោះជាយ៉ៃងណា សេច្កតីេសប្មច្សនោះ បានសធវើឱ្យោត្់ម្ពនអាំណាច្ប្ររ់ប្រងសោយផ្ដាល់ សលើ

នររបាលយុ ត្ធម៌
សៅថានក់កណា
នាយកោឋនកណា
ត លដននាយកោឋនកណា
ត លយុ ត្ធម៌
ា លេណា
ត រ់ធានរ់
ិត
ិត
សាធារេៈ (ររ់រញ្ចូ លទ ាំងនររបាលរៃឋបាល េណា
ា រ់ធានរ់សាធារេៈ និងេនតិេុ ខ្េងគមសៅថានក់

កណា
ត ល) នាយកោឋនររបាល អនតររមន៍ សៅថានក់កណា
ត ល ង្ៃលកនុងសនាោះម្ពនកម្ពល ាំងប្រឆ្ ាំងបាត្ុកមម និង
នាយនររបាលរញ្ជ
ជ ការ។534

ាំ ូ លសៅអរគេង
ចារ់តា ាំងពីសោក សនត្ សាសវឿន សឡើងកាន់ត្ង្ាំ េងថានក់កព
មស្រនតី
ន ការោឋននររបាលជាត្មក
ិ

នររបាលដនអរគេង
ន ការនររបាលជាត្ិ បានច្ូ លរួមជាមួ យនឹងនររបាលដននាយកោឋនកណា
ត លេនតិេុ ខ្

និងកងកម្ពល ាំងនររបាលសៅថានក់សប្កាមជាត្ិ សៅកនុងការសេុ ើរអសងេត្ ឬចារ់ខ្ួ ន
ល និងការោក់ពនធនាោរជារនត

ាំ ុ ាំជប្មោះសប្កាមសហត្ុ ទលនសយបាយច្ាំសពាោះអនកង្ៃលប្ត្ូវសចាទ្ប្រកាន់សោយមិនប្ត្ឹមប្ត្ូវ
រនាារ់ សប្កាយការជន
ថា ជារ់ពាក់ព័នក
ជាេម្ពងត្់។535 អនកទ ាំងសនោះរួមម្ពន េកមមជនេិទ្ធិមនុ េស ង្ៃលជាសោល
ធ ុ ងង្ទនការកបត្់
ន

532

“ឧតរមលែនីយ៍ លនត សាលវឿន កមួយរបសារលោក ហ៊ុន សែន ជារបធាននគរបាល” VOA កមមវធ្
ិ ីនោយជាភាសាសែមរ ភនាំលពញ ថ្ងៃទី១១ សែ វិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០០៨

http://khmerization.blogspot.com/2008/11/gen-neth-savoeun-hun-sens-nephew-in-law.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១៣ សែឧែភា ឆ្នាំ២០១៤), រាជរដ្ឋឋ
ភិបាលកមពជា
៊ុ អន៊ុរកឹតយលលែ នែ/រកត/១១០៨/១២៣៤ ច៊ុោះថ្ងៃទី១៨ សែ វិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០០៨។
533
534

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា លែចករីែលរមចលលែ ៤៩៤ ែែរ ច៊ុោះថ្ងៃទី២៦ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០០៦។

រកែួងមហាថ្នា “ក្លរលរៀបចាំកងកម្ងាាំងនគរបាលជាតិ” ឆ្នាំ២០០៦, អ៊ុីន លយឿន, ចាប់រដ្ឋបាល (នីតិម៊ុែ្រសាធារែៈ) (ភនាំលពញ ឆ្នាំ២០១៣) ទាំព័រ

៣៧៦-៣៧៨ ដ្ូចបានឆាោះបញ្ញ
ច ាំងលៅកនងរាជរដ្ឋ
ឋ ភិបាល រពោះរាជរកឹតយលលែ នែ/០៦១០/៤៦៧ ថ្ងៃទ៨
ី សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១០។
៊ុ
៊ុ
535

ពីរបភពដ្សដ្ល (Ibid.)
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សៅ សៃើមបោក់
ទ្េឌកមមច្សាំ ពាោះការងារការពារេិទ្ធិមនុ េសររេ់ពួកសរ ៃូ ច្ជា សោក ោង េុ ខ្សជឿន ប្ត្ូវ
ី

បានកាត្់សទេឱ្យជារ់ពនធនាោររយៈសពល២ឆ្ន ាំ សៅកនុងង្ខ្េីគ ឆ្ន ាំ២០១០។536 អនកទ ាំងសនោះក៏ររ់រញ្ចូ ល

ទ ាំងមនុេស ១៣នាក់ ង្ៃលប្ត្ូវបានកាត្់សទេឱ្យជារ់ពនធនាោរសៅកនុងង្ខ្សមសា ឆ្ន ាំ ២០១៤ សោយរងការ
សចាទ្ប្រកាន់សោយោមនភេតុតាងថា ម្ពនជារ់ពាក់ព័នក
ភាពររេ់ច្លនារេេិរសរ ាំសោោះជាត្ិង្ខ្មរ
ធ ុ ងេកមម
ន
ទងង្ៃរ។537

នររបាលយុ ត្ធម៌
សៅថានក់កណា
សនើងច្ត្ត
ត លររេ់សោក សនត្ សាសវឿន ក៏ជារ់ពាក់ព័នន
ធ ឹ ងការចារ់ខ្ួ នតាមទ្ាំ
ល
ិត
ិ
ាំ ួ ញទ ាំងឡយ ង្ៃលម្ពនទ្ាំនាក់ទ្ាំនងយ៉ៃងជត្
ច្ាំសពាោះបាត្ុ ករប្រឆ្ ាំងនឹងការរ ាំសោភៃធ
កជន
ល
ី ីសោយអន
ិ េនិទ្ធ

ជាមួ យមស្រនតីថានក់ខ្េ
ៃូ ច្ជា ប្កុមហុ ន KDC ង្ៃលជាររេ់ប្រពនធសោក េុ យ ង្េម ង្ៃល
ព ់ររេ់រោឋភបាល
ិ
ាំ នររបាលអនតររមន៍សៅថានក់កណា
រច្ចុរបននសនោះជារៃឋមស្រនតីប្កេួ ងង្រ ៉ៃ និងថាមពលទងង្ៃរ។538 កងកម្ពលង
ត ល

ាំ
បានច្ូ លរួមសៅកនុងការរាំង្រកសោយរងខសៅសល
ើបាត្ុ កមមររេ់ កមមករសរងច្ប្ក សោយរងេររួ េសានមយ៉ៃងធងន់ធរង
ៃល់ កមមករ និងបានច្ូ លរួមកនុងការរសេាញពលរៃឋប្កប្កសៅទ្
ី
ីប្កុងឱ្យចាកសច្ញពីលាំសៅសាែនររេ់ពួកសរ

ាំ
សោយរងខាំ រនាារ់ពីពួ កសររៃិសេធមនទ្ទ្ួ
លយកការទតល់េេ
ងមិនេមរមយេប្ម្ពរ់ការផ្ដលេ់រូ រទ្
ត ីលាំសៅ
ិ

539
សៅត្ាំរន់លីម ៃូ ច្ករេីពលរៃឋរេ់ សៅត្ាំរន់រូរក
ី ីឡ កនុងទ្ីប្កុងភនសាំ ពញង្ៃលកាំពុងរនតជាសៃើម។ រង្នែមសលើ

ាំ ួ នតាមទ្ាំ
សនោះសទ្ៀត្ ពួ កសរម្ពនជារ់ពាក់ព័នន
សនើងច្ិត្ត និងការសធវើបារពលរៃឋ
ធ ឹ ងការរ៉ៃុនរ៉ៃងរិទ្បា ាំងការឃុខ្
ល

កមពុជា ង្ៃលប្ត្ូវបានប្កុមហុ នម្ពនជារ់ពាក់ព័នន
ការសៅសប្ៅប្រសទ្េ
ៃូ ច្
ធ ឹ ងនសយបាយ សប្ជើេសរេសៅសធវ
ើ
ើ
540
កនុងករេីឆ្ន ាំ២០១១ ង្ៃលពាក់ព័នន
ធ ឹ ងប្កុមហុ នធង្អ
ើ ។
ី នភី (T&P)ជាសៃម

536

“កមព៊ុជា ៖ លដ្ឋោះសលងមន្តនរីជាប៊ុគគលិកខាងែិទធិមន៊ុែស ៖ ម្ងចែ់ជាំនួយគួរលកៀបែងកត់រដ្ឋឋភិបាលឱ្យឈ្ប់រ៊ុកគួនរកុមែិទធិមន៊ុែស។” លែចករីរបក្លែ

ព័ត៌ម្ងនរបែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វ ៉ាចឆ ថ្ងៃទី១៤ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១១http://www.hrw.org/news/2011/07/14/cambodia-free-humanrights-worker.
537

កមព៊ុជា ៖ ទម្ងាក់លចាលករែី “ក្លរលរៀបចាំសននក្លរកបត់ជាែម្ងៃត់៖ រចានលចាលក្លរលចាទរបក្លន់ ចាំលពាោះមន៊ុែស ១៣នាក់ ពីបទលរៀបចាំសននក្លរនរួលរាំលាំរ

ដ្ឋឋភិបាល។” លែចករីរបក្លែព័ត៌ម្ងនរបែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វ ៉ាចឆ ថ្ងៃទី៩ សែលមសា ឆ្នាំ២០១៤
http://www.hrw.org/news/2014/04/09/cambodia-drop-treacherous- plotting-case.
538
539

ពីរបភពដ្សដ្ល (Ibid.)
ពីរបភពដ្សដ្ល (Ibid); “កមពជា
៊ុ ៖ កងកម្ងាាំងែនរិែ៊ុែ វាយដ្ាំបាត៊ុករទាមទារែិទធិនាោះែសមបង។” លែចករីរបក្លែព័ត៌ម្ងនរបែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររ

ជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វច
៉ា ឆ ថ្ងៃទី១៤ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៤ https://www.hrw.org/news/2014/02/14/cambodia-security-forces-beat-housing-rights-protesters.
540

ាំ
ពីរបភពដ្សដ្ល (Ibid.); អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វចឆ,”ពួ កសរបានសបាកប្បាេ់សយងប្ររ់
ជគ
ន”៖ ការរ ាំសោភរាំពានសលពលករ
តាមទាោះ
ើ
ើ

កមពុជា ង្ៃលសៅសធវើការងារសៅប្រសទ្េម្ព៉ៃសឡេុ ី ឆ្នាំ២០១១https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/cambodia1111webwcover.pdf, p.35.
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សោក សនត្ សាសវឿន កុ ងសពលសបាោះសឆ្
ន
ន ត្ឆ្ន ាំ ២០១៣ និងចារ់ពីសពលសនាោះមក
មុ នសពល កនុងសពល និង សប្កាយសពលសបាោះសឆ្នត្េភាជាត្ិ ឆ្ន ាំ២០១៣ សោក សនត្ សាសវឿន បានរងាាញ

ាំ រ ោ ាំប្ទ្រេរកសប្រជាជនកមជា
ជហ
ធ ការសបាោះសឆ្នត្ សោកបាន
ុ ព សោយឥត្ង្ប្រប្រួល។ កនុងអាំឡុងសពលយុ ទ្នា
ប្ររ់ប្រងេកមមភាពររេ់ប្កុមការងាររេរកសប្រជាជនកមពុជា ង្ៃលបានទ្ទ្ួលការចាត្់តា ាំង ឱ្យសធវើការងារ
ាំ ួ យសៅទ្ីសនាោះថា វរឺជាភារកិច្ច
សៅកនុងប្េុ កច្ាំនួនរីដនសខ្ត្តដប្ពង្វង សោយោត្់បានង្លលងសៅកនុងកិច្ចប្រជុ ម

ររេ់មស្រនតីជាន់ខ្េ
ព ់ទ ាំងអេ់ ដនរេរកសប្រជាជនកមពុជា ៃូ ច្ជាខ្លួនោត្់ផ្ដាល់ កនុងការច្ូ លរួមរាំសពញការងារ
សៅតាមមូ លោឋនង្ររសនោះ។ អនកៃក
ឹ នា ាំប្កុមការងារសនាោះបានពនយល់ ថា អងគភាពង្ររសនោះទតល់របាយការេ៍

541
េតីពីសាែនភាពសៅមូ លោឋនៃល់ ថានក់ៃក
ឹ នា ាំ ៃូ ច្ជាសោក សនត្ សាសវឿន។ សៅកនុងការជួ រជុ ប្ាំ កុមនររបាល

មួ យកាលពីសៃើមង្ខ្មីនាឆ្ន ាំ២០១៣ សោក សនត្ សាសវឿន បាននិយយថា នឹងម្ពនរញ្ជ
ា ជាសប្ច្ើន ទក់ទ្ងនឹង
ាំ ន សៃើមបពប្ងឹ
ការសបាោះសឆ្នត្ សោយសារ “ជនររសទ្េម្ពនរាំេង និងប្រមូ លទតុោ
ងរេរកសប្រឆ្ ាំងនានា
ី
ាំ
ត្ទ្ល់ នឹងរេរកសកាន់អណា
ច្។”542

ចារ់ពីង្ខ្េីគ ឆ្ន ាំ២០១៣ រោឋភិបាលបានចារ់សទាើមោក់ពប្ងាយនររបាល កងរជអាវុធហត្ែ និងជួ នកាល
ាំង និងរស្រងាេរបាត្ុ កមមររេ់រេរកស
កងសយធាប្រោរ់អាវុធយ៉ៃងសប្ច្ើនសៅកនុងទ្ីប្កុងភនសាំ ពញ សៃើមបររ
ី

េសស្រងាគោះជាត្ិ និងការប្រមូ លទតុសាំ ទសងសទ្ៀត្ ៃូ ច្ជា កូ ៃកមមសោយកមមករសៃើមបទមទរៃ
សាំ ឡើងប្បាក់ឈួ ល
ន និងង្ក
ី
លមអលកខខ្េឌការងារ។ សៅង្ខ្កញ្ជា និងវច្ឆ
ិ ិកា ឆ្ន ាំ២០១៣ និង មតងសទ្ៀត្ សៅសៃម
ើ ង្ខ្មករ ឆ្ន ាំ២០១៤

នររបាលថានក់កណា
ត ល និងកងកម្ពល ាំងនររបាលសទសងសទ្ៀត្ រួមទ ាំងប្កុមនាយនររបាលរញ្ជ
ជ ការ សៅសប្កាម
សោក សនត្ សាសវឿន សោយប្រត្ិរត្តិការជាមួ យកងរជអាវុធហត្ែ និងជួ នកាល ម្ពនការោ ាំប្ទ្ពីកងសយធា

ទង បានច្ូ លរួមកនុងការវយប្រគរសលើបាត្ុ ករ កូ ៃករ និងកុ រករ សោយេម្ពលរ់ពួកសរមួ យច្ាំនួន រងេររួ េ
សានម និងចារ់ខ្ួ នពួ
កសរជាសប្ច្ើន សប្កាមសហត្ុ ទលថា សៃើមបរកាេណា
ល
ត រ់ធានរ់េងគម និងេនតិេុ ខ្សាធារ
ី
541

“លោក ពិន ពិែិដ្ឋ ច៊ុោះពិនិតយ និងែិកោសាថនភាពនាូវ និងក្លរជីកអែូរ ង ែរម្ងប់ពលរដ្ឋ លៅឃ៊ុាំលករឿងរាយ” (= J 6u' = ), ថ្ងៃទី១៩ សែមករា ឆ្នាំ២០១៣

http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/56292-2013-01-19-07-33-17.html; http://khmerization.blogspot.com/2008/11/gen-nethsavoeun-hun-sens-nephew-in-law.html (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី២២ សែ មករា ឆ្នាំ២០១៣)។
542

“អគគែនងក្លរនគរបាលជាតិ ៖ ម្ងនបញ្ញ
ហ ជាលរចើន លៅលពលលបាោះលឆ្នតឆ្នាំ២០១៣” ( s s Cfl • s rrn bl s.), ថ្ងៃទី៦ សែមីនា ឆ្នាំ២០១

http://www.cen.com.kh/localnews/details_more/19?token=MDRkMzczYT#.UTdRP6OD9UM (ទទួលបាន ឬ បានអាន លៅថ្ងៃទី១២ សែមីនា ឆ្នាំ
២០១៣)។
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េៈ និងោក់ទ្េឌកមមអក
ន សលមើេច្ារ់។543 យ៉ៃងសគច្ណាេ់ មនុ េសប្បា ាំពីរនាក់បានសាលរ់សោយសារការ

សប្រើប្បាេ់កងកម្ពល ាំងប្រករសោយសប្ោោះថានក់ និងសប្ច្ើនសលើេលរ់ ឬ សោយមិនចា ាំបាច្់ សោយកងរជអាវុធហត្ែ
544
និងនររបាល រួមទ ាំងតាមរយៈការបាញ់ ប្រគរសៅសលើប្កុមបាត្ុ ករ សោយសប្រើប្បាេ់ប្ោរ់កា ាំសភងព
ើល
ិ ត្។

សោក សនត្ សាសវឿន បានប្រកាេជាសាធារេៈនូ វការោ ាំប្ទ្ររេ់ោត្់ ច្ាំសពាោះេកមមភាពររេ់កងកម្ពល ាំង

េនតិេុ ខ្ទ ាំងសនាោះ និងរនតរងាាញនូ វភកតីភាពររេ់សោកច្ាំសពាោះរេរកសប្រជាជនកមពុជា សហើយបានសថាេល
សទេរេរកសប្រឆ្ ាំង។ សៅដលងទ្ី១៤ ង្ខ្មីនា ឆ្ន ាំ២០១៤ សោកបានសកាត្េរសេើរនររបាលច្ាំសពាោះភាព

អង់អាច្ររេ់ពួកសរ កនុងអាំឡុងសពលដន “ការប្រឈមមុ ខ្ោក់ោននានា” សកើត្សច្ញពីបាត្ុ កមម “មិនប្រប្កត្ី”
ររេ់ រេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ ង្ៃលសោកចាត្់ទ្ុកថាជា “ការញុោះញង់” កនុងសោលរាំេងទតួលរ ាំលាំរោឋភិ

ាំ ួ េមុ ខ្កងកម្ពល ាំងនររបាលកមជាទ
ាំងមូល
បាល។545 សៅដលងទ្ី៦ ង្ខ្សមសា ឆ្ន ាំ២០១៤ សោកបាននិយយជន
ុព

សោយប្រកាេសថាេលសទេសោក េម រងសុ ី ប្រធានរេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ តាមរយៈការសចាទ្ប្រកាន់សោយ

ោមនមូ លោឋនច្ាេ់ ោេ់ថា សោក េម រងស ី បានប្រប្ពឹត្តអសាំ ពើខ្ុេច្ារ់។546 ទាុយពីសនោះ សៅកនុងសារជូ នពរ
ាំ ី
ដលងខ្ួរកាំសេើត្សោក ហុ ន ង្េន សៅដលងទ្ី២ ង្ខ្សមសា ឆ្ន ាំ២០១៤វញ
ិ សោក សនត្ សាសវឿន បានសរៀរររ់អព

សោក ហុ ន ង្េនថា ជា “មនុ េសង្ៃលម្ពនប្បាជាាវងដវដប្កង្លង សៅកនុងភាពជាអនកៃឹកនា ាំដនប្រសទ្េកមុ ជា”
ព
រួមទ ាំងការរកាេណា
ត រ់ធានរ់េងគមសៅកនុងប្រសទ្េ។547
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“កមព៊ុជា ៖ ក្លរក្លត់លទាែលៅែាឹងម្ងនជ័យ របកបលដ្ឋយកាំហ៊ុែយា៉ា ងរជាលលរៅ” លែចករីរបក្លែព័ត៌ម្ងនរបែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ា

ត៍វច
៉ា ឆ ថ្ងៃទី១១ សែឧែភា ឆ្នាំ២០១៤ https://www.hrw.org/news/2014/05/11/cambodia-steung-meanchey-trial-deeply-flawed; “កមព៊ុជា ៖ លដ្ឋោះសលង
មន៊ុែស ៦នាក់ សដ្លរតូវបានចាប់ែាួនលដ្ឋយថ្ចដ្នយកន៊ុងអាំ

៉ា ឆ
៊ុងលពលថ្នបាត៊ុកមម” លែចករីរបក្លែព័ត៌ម្ងនរបែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វច

ថ្ងៃទី១៤ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៤ http://www.hrw.org/node/252822.
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អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វ ៉ាចឆ “ក្លរដ្ឋក់លែនើរបែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វ ៉ាចឆ ែរម្ងប់ឱ្យ គែៈកម្ងមធ្ិក្លរែិទធិមន៊ុែស ពិ

និតយសាថនភាព លៅកមព៊ុជា” ថ្ងៃទី៦ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៤។
545

“នាយឧតរមលែនីយ៍ ដ្ឋក់លចញសននក្លរ លដ្ើមបីឱ្យនគរបាលជាតិបលងកើនបសនថមលទៀត លលើក្លរពរងឹងែនរិែ៊ុែ លៅលពលគិតថា អាចម្ងនក្លរលរៀបចាំបាត៊ុកមម

ជាងមី”, ថ្ងៃទី៧ សែមីនា ឆ្នាំ២០១៣ http://edition.bayontv.com.kh/bayontv-national-news/22986-2014-03-07-03-53-01.html, (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៧ សែ
មីនា ឆ្នាំ២០១៤), “ែមតថកិចចកាំព៊ុងបលងកើនក្លរពរងឹងែនរិែ៊ុែ លៅលពលបទលលមើែរពហមទែឌលៅកនងទី
រកុងភនាំលពញ បានចាប់លនរើមលកើនល
៊ុ

ើង”, ថ្ងៃទី១៤ សែមី

នា ឆ្នាំ២០១៤ http://edition.bayontv.com.kh/ bayontv-national-news/23422-2014-03-14-12-57-31.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១៤ សែមីនា ឆ្នាំ២០១៤)
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“នាយឧតរមលែនីយ៍ លនត សាលវឿន លថាកលលទាែលោក ែម រងស៊ុី”, ថ្ងៃទី៧ សែលមសា ឆ្នាំ២០១៤ http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-

55/84483-2014-04-07-09-14-12.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៧ សែលមសា ឆ្នាំ២០១៤)
547

“នាយឧតរមលែនីយ៍ លនត សាលវឿន លនាើសារជូនពរ ែលមរចលតលជា ហ៊ុន សែន”, ថ្ងៃទី២ សែលមសា ឆ្នាំ២០១៤ http://www.dap-news.com/2011-06-14-

02-39-55/84087-2014-04-02-03-46-35.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២ សែលមសា ឆ្នាំ២០១៤)។
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អង្គការឃ្លមាំ មល
៉ៃ វច្ឆ | មិថុនា ២០១៨
ើ សិទិិធមនុសសយូមមនររត៍

សៅកនុងេុ នរា កថា នាដលងទ្ី១៣ ង្ខ្ឧេភា ឆ្ន ាំ២០១៤ សោក សនត្ សាសវឿន បានង្លលងថា សាែនភាពេនតិេុ ខ្សៅ
កនុងប្រសទ្េ កាន់ង្ត្យ៉ៃរ់យុឺនសៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៤ សោយសារបាត្ុ កមមកុ ងសរឿងវ
វទ្ៃ
ន
ា
ិ
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ា ទ ាំងសនោះសកត្សឡ
ើ
ើងសោយសារម្ពនការសប្ជៀត្
ង្ប្ជកច្ូ លពីេាំណាក់អក
ន នសយបាយ េងគមេុ ីវល
ិ និងេហជព
ី មួ យច្ាំនួន ង្ៃលសោកបានសចាទ្ពួ កសរ

សោយមនប្ត្
ិ
ឹមប្ត្ូវថា ម្ពនសច្ត្នារងេអសាំ ពើហិងា។ សោកបានសកាត្េរសេើរនររបាលង្ៃលបានសោោះប្សាយ
“កលលបច្ៃ៏
វេណា
ត រ់ធានរ់សាធារេៈ សោយបានេងេត្់
ិ
ិ ពិេពុ ល” ទ ាំងសនោះ តាមរយៈការសាតរសឡើងវញនូ

ធងន់ថា នររបាលបានសធវក
ការជាមួ
យអាជាាធររជធានី និងកងរជអាវុធ
ើ ច្ច
ិ ការទ ាំងសនោះ សោយេហប្រត្រត្ត
ិ
ិ

ហត្ែ (GRK)។ សោក សនត្ សាសវឿន បានរញ្ជ
ជ ក់ថា “ជនអនាធរសត្យយន
ិ
ិ យម” ២៣ នាក់ ង្ៃលបានរងេសហត្ុ
ញុោះញង់ និងប្រប្ពឹត្តអសាំ ពើហិងាសោយផ្ដាល់ ប្ត្ូវបានចារ់ខ្ួ នសៅកន
ការររេ់
កងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ល
ត ខ្
ិ
ិ
ុ ងប្រត្រត្ត

សនាោះ។ តាមការពិត្ ោមនភេតុតាងរញ្ជ
សណាមជនទ ាំង២៣នាក់ ង្ៃលកនុងសនាោះម្ពន
ជ ក់ថា ជនណាម្ពនក់កុ ងច្ាំ
ន

អនកការពារេិទ្ធិមនុ េសៃ៍លបលាញទងង្ៃរសនាោះ
បានប្រប្ពឹត្តរទ្សលមើេប្ពហមទ្េឌជាក់ង្េតងសឡើយ រ៉ៃុង្នតសទោះ
ី
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រយ
ី ៉ៃ ងណា ពួ កសរសៅង្ត្ប្ត្ូវបានកាត្់សទេឱ្យជារ់ពនធនាោរ ង្ត្សទេសនាោះប្ត្ូវបានពយួរ។

ជាង្ទនកមួ យដនការរសងេើនការរស្រងាេរររេ់រោឋភិបាលសលើរេរកសប្រឆ្ ាំងកុ ងអាំ
ឡុង្ម្ពេទ្ីពីរដនឆ្ន ាំ
ន

២០១៥ ត្ុ ោការបានសច្ញៃីកាចារ់ខ្ួ នសោក
េម រងសុ ី ប្រធានរេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ សៅដលងទ្ី១៣ ង្ខ្
ល

វច្ឆ
ិ កា
ិ ឆ្ន ាំ២០១៥។ ៃីការសនោះបាន្នរហូ ត្ៃល់ ការកាត្់សទេោក់ពនធនាោរសលើសោក េម រងសុ ី ង្ៃលប្ត្ូវ
បានេសប្មច្កាលពីដលងទ្ី២៥ ង្ខ្សមសា ឆ្ន ាំ២០១១ ង្ៃលបានទតនាាសទេសោកសប្កាមរទ្សចាទ្ម្ពនលកខេៈ
នសយបាយថា បានញុោះញង់ឱ្យម្ពនការសរេសអ
ង
សោក េម រងស ី អាំពីត្ួ
ើ
ើ ទក់ទ្ងនឹងការអតាែធរាយររេ់
ិ
នាទ្ីររេ់មស្រនតីរជរោឋភិបាលជាន់ខ្េ
ព ់ម្ពនក់ សៅកនុងរររង្ខ្មរប្កហម។549 សេច្កតីអតាែធិរាយររេ់សោកក៏

បានកាលយជាកមមវត្ែុដនរេឹ ត ងររេ់មស្រនតីរូរសនាោះ សៅកាន់ត្ុោការបារ ាំងទងង្ៃរ រ៉ៃុង្នតត្ុោការកាំពូលបារ ាំង

បានេាំសរច្សៅដលងទ្ី២៧ ង្ខ្សមសា ឆ្ន ាំ២០១១ ថា េាំៃី (ររេ់សោក េម រងស)ី “មនបានសធវ
ហួ
ិ
ើ េពីង្ៃនកាំេត្់
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“កមពជា
នរគប់រគាន់ រតូវបានប្ហញលៅកនងក្លរជាំ
ន៊ុាំជរមោះ សដ្លម្ងនលកខែៈ
៊ុ ៖ ទ៊ុកជាលម្ងឃៈ នូវក្លរនរនាាលទាែែកមមជន ២៥នាក់ , កមមករ ៖ វតថតាងមិ
៊ុ
៊ុ

នលយាបាយ” លែចករីរបក្លែព័ត៌ម្ងនរបែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនសរ៉ាត៍វ ៉ាចឆ ថ្ងៃទី១ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៤
http://www.hrw.org/news/2014/06/01/cambodia-quash-convictions-25- activists-workers.
549

សាោដ្ាំបូងរាជធានីភនាំលពញ “សាលរកមលលែ ៣២ ‘ឆ’” ថ្ងៃទី២៥ សែលមសា ឆ្នាំ២០១១, របាយក្លរែ៍អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វច
៉ា ឆ

(២០១៦) (ញូវយ៉ាក៖ អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វច
៉ា ឆ ២០១៦) កមពជា
៊ុ https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/cambodia.
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ដនសេរភាពកន
អក
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ី
ិ
ុ ងការរសញ្ច ញមត្ិរោះរន់
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មកប្រសទ្េកមពុជាវញសទ្។
សៅ
ិ
ិ
ើ
ិនវលប្ត្លរ់
ដលងទ្ី១៥ ង្ខ្វច្ឆ
យ ង្ៃលៃឹកនា ាំ
ិ កា
ិ ឆ្ន ាំ២០១៥ សោក សនត្ សាសវឿន ម្ពនស្មោះសៅកនុងរេៈកម្ពមធការមួ
ិ

សោយរៃឋសលខាធការប្កេួ
ងមគដទា ទ្ទ្ួលរនាុកនររបាលជាត្ិ និងនាយកោឋនកណា
ត លេនតិេុ ខ្ រឺនាយ
ិ
ឧត្តមសេនីយ៍ ឯម េាំអាន។ រេៈកម្ពមធិការសនោះម្ពនភារកិច្ចចារ់ខ្ួ នសោក
េម រងសុ ី សៅសពលណាង្ៃល
ល
អាច្សធវើបាន។551

កនុងអាំឡុងឆ្ន ាំ២០១៦ សោក សនត្ សាសវឿន បានរនតប្រត្រត្ត
ការររេ់
សោកជាសាធារេៈជាមស្រនតីររេ់រេ
ិ
ិ
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ើ បោ
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រនតសធវជាសមៃ
សោក ហុ ន ង្េន។552 សោកនាយករៃឋមស្រនតី បានប្ពម្ពនថា ប្រេិនសរើ
ព
ឹកនា ាំប្រសទ្េកមុ ជាររេ់
ើ
ាំ ងកម្ពល ាំង
រេរកសេសស្រងាគោះជាត្ពាយមៃកសោក
សនត្ សាសវឿន អរគេង
ន ការនររបាលជាត្ន
ិ
ិ ឹ ងប្រមូ លទតុក
553
នររបាលររេ់ខ្ួ នសៃ
ម
ល
ើ បទ្រ់
ិ នា ឆ្ន ាំ២០១៦ កងនររបាលមកពីទ្ូទ ាំង
ី សាេត្់ការរ៉ៃុនរ៉ៃងសនាោះ។ សៅង្ខ្មលុ

ាំ ង់េពឺ សៃើមបច្ូ
ប្រសទ្េ បានចារ់សទតើមប្រមូ លទតុសាំ ៅសាោនររបាលជាត្ិ កនុងសខ្ត្តកព
វ
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អាំពី “ការប្រឆ្ ាំងនឹងបាត្ុ កមម” សប្កាមអធិរត្ីភាពដនអរគេង
ន ការ សហើយវរគសនោះប្ត្ូវរនតរហូ ត្ៃល់ ង្ខ្កញ្ជា។554

550
551

ត៊ុោក្លរថ្នបែិឌ តែភា អងគជាំន៊ុាំជរមោះ លលែ No. N`0-83.771 F-P+B, No.2357, ថ្ងៃទី២៧ សែលមសា ឆ្នាំ២០១១
“រាជរដ្ឋឋភិបាលែលរមចបលងកើតគែៈកម្ងមធ្ិក្លរមួយ លដ្ើមបីអន៊ុវតរដ្ីក្លរចាប់ែាួនលោកែម រងស៊ុី, ថ្ងៃទី១៦ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១៥ http://www.dap-

news.com/2011-06-14-02-39-55/102630-2015-11-16-02-29-44.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១៦ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១៥)។
552

“នាយឧតរមលែនីយ៍ លនត សាលវឿន និយាយថា មន្តនរីជាែម្ងជិកគែបកសរបជាជនកមព៊ុជា រតូវសតលធ្វើអាំលពើលអ និងល៊ុបបាំបាត់ភាពអែកមម” ថ្ងៃទី២ សែ

ក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៦ http://kampucheathmey.com/kpt/?p=179884 (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៦), “អាំលណាយរបែ់ ែលមរច ែ លែង និង នាយ
ឧតរមលែនីយ៍ លនត សាលវឿន រតូវបាននាាំលៅសចកជូនឃ៊ុាំចាំនួន ២ លៅលែតរថ្រពសវង” ថ្ងៃទី៤ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៦

http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/25784-2016-06-04-10-49-45.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៤ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៦)។
553

“លោក ហ៊ុន សែន រពម្ងនគែបកសរបឆ្ាំងអាំពី របតិកមមខាាាំងក្លាលដ្ឋយកងកម្ងាាំងរបដ្ឋប់អាវ៊ុធ្” លែមបូលឌ្ៀ លដ្លី ថ្ងៃទី២០ សែត៊ុោ ឆ្នាំ២០១៥

https://www.cambodiadaily.com/news/hun-sen-warns-opposition-of-backlash-by-armed-forces-97603/ (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២១ សែត៊ុោ ឆ្នាំ
២០១៥)។
554

“លោក ហ៊ុន សែន រពម្ងនគែបកសរបឆ្ាំងអាំពី របតិកមមខាាាំងក្លាលដ្ឋយកងកម្ងាាំងរបដ្ឋប់អាវ៊ុធ្” លែមបូលឌ្ៀ លដ្លី ថ្ងៃទី២០ សែត៊ុោ ឆ្នាំ២០១៥

https://www.cambodiadaily.com/news/hun-sen-warns-opposition-of-backlash-by-armed-forces-97603/ (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២១ សែត៊ុោ ឆ្នាំ
២០១៥)។
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ភាលមៗសប្កាយពីេននិបាត្រេៈកម្ពមធិការកណា
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ាំ ួ េមុ ខ្ោត្់។555 ចារ់ពី
សនត្ សាសវឿន បានរញ្ជូ នមស្រនតីសប្កាមរងាគរ់ម្ពនក់ឱ្យសៅសធវើការងារពប្ងឹងមូ លោឋនជន
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ោត្់ បានទ្ទ្ួលការ
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ិ ិកា ឆ្ន ាំ២០១៦ កងកម្ពល ាំងនររបាលជាត្ររេ់
ិ
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វបានចាត្់ទ្ុកថា
ី

ជា “អាំសពើញុោះញង់” កនុងរាំេងរសងេើត្ “រៃិវត្តពេ៌”។556 សៅកនុងរយៈសពលសនាោះ សោក សនត្ សាសវឿន បាន
រញ្ជ
ជ ក់សារជាលមីថា ត្ួ នាទ្ីេាំខាន់ររេ់នររបាល រឺ “រកាេនតិេុ ខ្ និងេណា
ត រ់ធានរ់លសអ ៅកនុងេងគម”

សោយេងេត្់ធន
ង ់ជាលមីថា សៅកនុងការអនុ វត្តជាក់ង្េតង ដៃរូ ប្រត្រត្ត
ល
ិ
ិការជាទ្ូសៅររេ់ខ្ួ នសៅកន
ុ ងការអនុ វត្តច្ ាំ
ណាត្់ការររេ់នររបាល រកងរជអាវុ
ធហត្ែ ង្ៃលេែិត្សប្កាមការរញ្ជ
ជ ររេ់សោក សៅ េុ ខា សៅថានក់
ឺ
ជាត្ិ និងអនកសប្កាមរងាគរ់ររេ់ពួកសរសៅថានក់មូលោឋន ប្េរតាមម្ពោ៌កងកម្ពល ាំងច្ប្មុោះ។557

របាយការេ៍មួ យររេ់ប្កេួ ងមគដទា កនុងង្ខ្កុ មៈា ឆ្ន ាំ២០១៧ ង្ៃលរូ កេរុរេមទ្ធ
ិ ទលឆ្ន ាំ២០១៦ ររេ់

នររបាលជាត្ិ បានសកាត្េរសេើរនររបាលជាត្ច្ាំ
ិ សពាោះការសោោះប្សាយប្រករសោយសជារជ័យ សលើអវីង្ៃល

របាយការេ៍សនាោះសៅថា “ប្កុមប្ជុលនិយម ង្ៃលកាំពុងរនតច្ញ្ច
ិ ឹ មមហិច្ឆតាញុោះញង់កនុងសច្ត្នារសងេើត្ភាព
ច្ោច្ល ភាពឥត្េណា
ត រ់ធានរ់ និងអេែិរភាព” សៅពីសប្កាយបាត្ុ កមមជាសប្ច្ើន រួមទ ាំងអក
ន ង្ៃលកាំពុងសប្រើ

ប្បាេ់សលេសលើកកមពេ់ “រញ្ជ
ា េិទ្ធិមនុ េស” ទងង្ៃរ។558 េប្ម្ពរ់ខាងសោក សនត្ សាសវឿនវញ
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“ទីសានក់ក្លរគែបកសរបជាជនកមព៊ុជា លៅឃ៊ុាំពានលរាង រតូវបានជួែជ៊ុល និងសកលាំអងមី លោករបធានរកុមក្លរ្រជរមុញឱ្យែម្ងជិកបកសទាាំងអែ់

បលងកើនែកមមភាពរបែ់ែាួន” , ថ្ងៃទី២៣ សែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/42501-2016-12-23-12-53-02.html
(ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី២៣ សែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦)។
556

“របធានថានក់ជាតិ របាប់នគរបាលរបឆ្ាំងក៊ុបកមម ឱ្យគិតគូរអាំពី បដ្ិវតរពែ៌” លែមបូ ឌា លដ្លី ថ្ងៃទី៣០ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១៦

https://www.cambodiadaily.com/news/riot-police-told-national-chief-fear-color-revolution-121220/ (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី១ សែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦)។
557

“នាយឧតរមលែនីយ៍ លនត សាលវឿន លែនើឱ្យបែិឌ តែភានគរបាលរបជាជនលវៀតណាម លធ្វើក្លរស្សាវរជាវ លដ្ើមបីរកលមលរៀន និងបទពិលសាធ្ន៍ងមីៗ លដ្ើមបី

ហវឹកហវឺននគរបាលសែមរ” ថ្ងៃទី៧ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១៦ http://dap- news.com/kh/%E1%9E%96% E1%9F%90%E1%9E%8F%E1%9F%8C%E1%9E%98%E1%
9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%84%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1%
9F%81%E1%9E%9F/20882.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៧ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១៦), “ែមតថកិចចលរតៀមកងកម្ងាាំងជាង ១០.០០០ នាក់ លដ្ើមបីក្លរពារែនរិែ៊ុែ
និងែណា
រ ប់ធានប់លអ លៅកនងឱ្ក្លែប៊ុ
ែយអ៊ុាំទូក លៅពាក់កណា
រ លសែវិចឆិក្លលនោះ” ថ្ងៃទី៤ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១៦ http://www.freshnewsasia.
៊ុ

com/index.php/en/localnews/38608-2016-11-04-06-34-55.html (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី៤ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១៦), “ឧតរមលែនីយ៍ លនត សាលវឿន ៖ លចារមិន
សមនជាកមមែិទធិបញ្ញារបែ់នរណាលទ រតូវជួយចាប់គានទាាំងប៉ាូលិែ ទាាំងលប៉ាអឹម លដ្ើមបីបលរមើែនរិែ៊ុែរបជាពលរដ្ឋ” ថ្ងៃទី១០ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១៦
http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/39068-2016-11-10-06-44-32.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១០ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១៦)។
558

“ែលមរចរកឡាលហាម ែ លែង បញ្ញ
ា ក់នូវែមិទធនលធ្ាំៗចាំនួន ៧ សដ្លរកែួងមហាថ្នាអាចែលរមចបាន លៅកនងឆ្
ន ាំ២០១៦ កនាងលៅ” ( .,G rrn bl G s
៊ុ

sru t G s s ), ថ្ងៃទី២២ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៧http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/47758-2017-02-22-02- 53-20.html (ចូលលមើល
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ាំ ទ្ីប្កុងភនសាំ ពញសៅកនងង្ខ្ៃង្ៃលសនាោះ សៃើមបរូ
ជាអធិរត្ីភាព សៅកនុងកិច្ចប្រជុ នា
ី កេរុរេកមមភាពឆ្ន ាំ២០១៦
ុ

ររេ់នររបាលរជធានីភនសាំ ពញដនអរគេង
ន ការរងររេ់ោត្់រឺ សោក ជួ ន េុ វេណ និងបានេង្មតងនូ វការអរ
អរសាទ្រពួ កសរ ច្ាំសពាោះការងារសៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៦សលើរញ្ជ
ា សនោះ។559

សៅខ្េៈសនាោះង្ៃរ សោក សនត្ សាសវឿន បានសធវើេកមមភាពសប្ត្ៀមេប្ម្ពរ់ការសបាោះសឆ្នត្ កនុងនាមជាប្រធាន
ប្កុមការងារប្រចា ាំប្េុកសាវយអនារ និងប្េុ កកសស្រញ្ច ៀច្ កនុងសខ្ត្តដប្ពង្វង និងជាលមីសទ្ៀត្ បានរញ្ជូ នមស្រនតីសប្កាម
ាំ ួ េមុ ខ្ោត្់។560
រងាគរ់ឱ្យសៅសធវើការងារទ ាំងសនាោះជន

សោក សនត្ សាសវឿន និងកម្ពល ាំងេិត្សៅសប្កាមរញ្ជ
វធាន
ែ
ជ ររេ់សោក បានសៃរើ ត្ួ នាទ្ីសោយផ្ដាល់ កុ ងការចាត្់
ន
ិ
ការកសមាច្រេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ។ សៅច្ុ ងង្ខ្េីគ ២០១៧ សោក សនត្ សាសវឿន ប្ត្ូវបានចាត្់តា ាំងឱ្យសេុើរ
561
អសងេត្អាំពីការោ ាំប្ទ្ពីររសទ្េៃល់ អីវ ង្ៃលពួ កសរកាំេត្់ថា ជារៃិវត្តពេ៌ររេ់រេរកសេសស្រងាគោះជាត្។
ិ

ាំ ង
ាំ មស្រនតីនររ
សៅដលងង្ៃលនររបាលចារ់រញ្ជូ នសោក កម
ឹ េុ ខា (ប្រធានរេរកសេសស្រងាគោះជាត្)ិ សៅឃុ ឃ្

បាលជាន់ខ្េ
តាទ ាំងអេ់ដនអរគេង
សោក សនត្ សាសវឿន
ព ់ និងនររបាលកប្មត្ធមម
ន ការនររបាលជាត្ររេ់
ិ
ិ
បានសថាេលសទេសោក កឹម េុ ខា ថាបានប្រប្ពឹត្ត “អាំសពើកបត្់ជាត្ិ” និង “ឃុ រឃិត្ជាមួ យជនររសទ្េ” និង

លៅថ្ងៃទី២២ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៧), “របាយក្លរែ៍រកែួងមហាថ្នាអួតអាំពី ក្លរបន្ត្កបលលើបាត៊ុកមមនលយាបាយ” លែមបូឌា លដ្លី ថ្ងៃទី២៣ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ

២០១៧ https://www.cambodiadaily.com/news/interior-ministry-report-boasts-of-crackdown-on-political-protests-125669/ (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២៥
សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៧)។
559

“នាយឧតរមលែនីយ៍ លនត សាលវឿន អលញ្ាើញបិទែននិបាតបូក ែរ៊ុបក្លរ្រែនរិែ៊ុែឆ្នាំ២០១៦ និងលលើកទិែលៅឆ្នាំ២០១៧ របែ់ែនងក្លររាជធានី

ភនាំលពញ” ថ្ងៃទី៩ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៧ http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/46625-2017-02-09-02-46-01.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៩
សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៧)។
560

“នាយឧតរមលែនីយ៍ លនត សាលវឿន នរល់អងករជិត ៣០ លតាន សចកជូនរបជាពលរដ្ឋែវោះខាតលៅស្ែុកសាវយអនារ និងស្ែុកកលន្តញ្ចៀច,ថ្ងៃទី១២ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ

២០១៦ http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/39253-2016-11-12-07-30- 23.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១២ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១៦),
“នាយឧតរមលែនីយ៍ លនត សាលវឿន លែនើឲ្យរកុមក្លរ្រឃ៊ុាំ ជាំរ៊ុញរបជាពលរដ្ឋ ឲ្យពិនិតយលនាៀងផ្តាត់បញ្ាីលឈ្លមោះលបាោះលឆ្នត” ថ្ងៃទី៧ សែមករា ឆ្នាំ២០១៧
http://www.freshnewsasia.com/index .php/en/localnews/43763-2017-01-07-06-05-25.html html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៧ សែមករា ឆ្នាំ២០១៧),

“នាយឧតរមលែនីយ៍ លនត សាលវឿន ជាំរ៊ុញឲ្យលបកខជនរកុមរបឹកោឃ៊ុាំ ច៊ុោះសែវងយល់ ែួរែ៊ុែទ៊ុកខជីវភាពរែ់លៅរបចាាំថ្ងៃរបែ់របជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋឋ ន”, ថ្ងៃ
ទី២៥ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៧ http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/48110-2017-02-25-06-40-50.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២៥ សែ
ក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៧), “លោក ែ៊ុែ លែមរិន ចូលរួមជាអធ្ិបតីកន៊ុងពិធ្ីឆាងែមិទធិនលនានាកនងវតរ
ធ្មមលករ ដិ៍ លៅឃ៊ុាំកលញ្ចៀច លែតរថ្រពសវង” ថ្ងៃទី២៥ សែមករា ឆ្នាំ
៊ុ

២០១៧ http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/45423-2017-01-25- 04-53-11.html (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី២៥ សែមករា ឆ្នាំ២០១៧)។
561
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562
បានរញ្ជ
សៅដលងទ្ី១៨ ង្ខ្ត្ុ ោ ឆ្ន ាំ២០១៧ អរគេង
ជ ក់នូវការោ ាំប្ទ្ររេ់ពួកសរច្ាំសពាោះការចារ់ខ្ួ នសនាោះ។
ល
ន ការ

នររបាលជាត្ិ បានទសពវទាយរទ្រងាាញមួ យង្ៃលសយងសលើឯកសារនានាច្ងប្កងសោយសោក ឆ្យ េុ ី
ណារទ្ធ
ន ការរងមួ យរូរកនុងច្ាំសណាមអរគេង
ន ការរងសទសងសទ្ៀត្ររេ់ សោក សនត្ សាសវឿន ង្ៃល
ិ ិ ជាអរគេង

សរៀរច្ាំសឡើង សៃម
ជាង្ទនការេម្ពងត្់សធវើ
ើ បរងា
ី
ី ា ញនូ វរច្នាេមព័នធ និងអងគការចាត្់តា ាំងនូវអវង្ៃលឯកសារសចាទ្ថា
រៃវិ ត្តពេ៌ សោយម្ពនរេរកសេសស្រងាគោះជាត្សៃ
ិ ើរត្ួ នាទ្ីយ៉ៃងេាំខាន់ ។ រ៉ៃុង្នតឯកសារសនាោះក៏ពាយមទញ
រញ្ចូ ល អងគការសប្ៅរោឋភិបាលអនតរជាត្ិ អងគការសប្ៅរោឋភិបាលកនុងប្េុ ក និងប្រព័នទ
ធ សពវទាយមួ យច្ាំនួន

ប្ពមទ ាំងអងភា
ក
កមួ
គ ពរោឋភបាលអាសមរ
ិ
ិ និងអងគភាពង្ៃលទ្ទ្ួលការោ ាំប្ទ្ពីរោឋភបាលអាសមរ
ិ
ិ យច្ាំនួនសទ្ៀត្
ទងង្ៃរ។563 សៅដលងទ្ី១៦ ង្ខ្វច្ឆ
ិ កា
ិ ឆ្ន ាំ២០១៧ សោក សនត្ សាសវឿន និង “នររបាលទ្ូទ ាំងប្រសទ្េ” បាន

េង្មតងនូ វការោ ាំប្ទ្ទ ាំងប្េុងររេ់ពួកសរ ច្ាំសពាោះសាលៃកា
ី រ ាំោយរេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ ររេ់ត្ុោការ

កាំពូល សប្កាមសហត្ុ ទលថា រេរកសសនោះម្ពនការពាក់ព័នក
ធ ុង
ន “អាំសពើកបត្់ជាត្ិ” និងោ ាំប្ទ្ច្ាំសពាោះការអាំពាវនាវ
ររេ់សោក ហុ ន ង្េន ឱ្យចាត្់វធានការជាមុ
នរង្នែមសទ្ៀត្ ប្រឆ្ ាំងនឹងង្ទនការសធវរៃ
ិ
ិវត្តពេ៌ និង
ើ
អនកនសយបាយ “ង្ៃលកាំពុងរសប្មទលប្រសយជន៍
ររសទ្េ”។564
ើ

562
563

កម្ងាាំងនគរបាលទូទាាំងរបលទែ លចញលថាកលលទាែចាំលពាោះទលងវើកបត់ជាតិរបែ់កឹមែ៊ុខា លហើយគាាំរទចាំលពាោះក្លរចាប់ែាួន។

កម្ងាាំងរបែ់នាយឧតរមលែនីយជួនែ៊ុវែណរបក្លែថា ធ្នាគារ ម៊ុែជាំនួញ និងរគឹោះសាថនមីរកូហិរញ្ាវតថ៊ុងមីៗបាំន៊ុត ែងស័យលៅកន៊ុង “បដ្ិវតរពែ៌” ម៊ុិច ដ្ឋ

រា និង Ananth Baliga ថ្ងៃទី២៤ សែត៊ុោ ឆ្នាំ២០១៧, ក្លរវិភាគ៖ រដ្ឋឋភិបាលលរើែយកសននក្លររបែ់នគរបាល ែរម្ងប់បន្ត្កប “បដ្ិវតរពែ៌” ម៊ុិច ដ្ឋរា និង
Brendan O’Byrne ថ្ងៃទី២៩ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១៧ Banks, businesses, and MFIs latest suspects in ‘colour revolution,’ Mech Dara and Ananth
Baliga, October 24, 2017; Analysis: Government picking up police’s blueprint for a ‘colour revolution’ crackdown, Mech Dara and Brendan
O’Byrne, November 29, 2017 ។ កម្ងាាំងនគរបាលទូទាាំងរបលទែ លចញលថាកលលទាែលលើទលងវើកបត់ជាតិរបែ់កឹមែ៊ុខា លហើយគាាំរទចាំលពាោះក្លរចាប់ែន។
ាួ
564

កងទ័ពលយាធ្ភូមិភាគ ៤ គាាំរទចាំែចាត់ក្លររាជរដ្ឋឋភិបាល និងលថាកលលទាែចាំលពាោះទលងវើកបត់ជាតិរបែ់កឹមែ៊ុខា ឃ៊ុបឃិតបរលទែប៉ា៊ុនប៉ាងដ្លែើរ ម

អាំណាច។
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V. ឧត្តមសេនីយឯ
៍ កផ្កាយមាេ ៣ ជា មន សមរញ្ជ
ា ការរង កងទ័ពសជើងសោក
និងជាសមរញ្ជ
ា ការសោធភូមភា
ិ គទី ៤
័យសាធារេរៃប្ឋ រជាម្ពនិត្កមុ ជា
សោក ជា ម៉ៃន សៅកុ ងេម
ន
ព ពីឆ្ន ាំ ១៩៧៩ ៃល់ ១៩៩១
រួមជាមួ យនឹងសោក សៅ េុ ខា និងសោក សជឿន េុ វេណថា (េូ មសមលព័
ត្៌ម្ពនខាងសប្កាម) សោក ជា ម៉ៃន
ើ

ង្ៃលម្ពនដលងង្ខ្ឆ្ន ាំកាំសេើត្ជាទលូវការ សៅដលងទ្ី១៥ ង្ខ្កញ្ជា ឆ្ន ាំ១៩៥២ បានសៅជាមួ យសោក ហុ ន ង្េន សៅ
ប្រសទ្េសវៀត្ណាម កនុងឆ្ន ាំ១៩៧៨ រនាារ់ពីសោក ហុ ន ង្េន បានសភៀេខ្លួនសៅកាន់ទ្ីសនាោះ។ កនុងនាមជា

ប្រធាន “រេៈរញ្ជ
ជ ការសលខ្ ៥៧៨” នាសពលសប្កាយមក សោក ហុ ន ង្េន ក៏បានរសងេើត្អងគភាពប្រោរ់
អាវុធ សៃើមបប្រយុ
ទ្ជា
មឆ្
ធ មួ យនឹងរររង្ខ្មរប្កហមររេ់ រ៉ៃុល ពត្។565 រត្ប្ត្
ន ាំ១៩៨៧ សោក ជា ម៉ៃន បាន
ិ
ឹ
ី
កាលយជាសមរញ្ជ
១៧៩ ៃ៏ម្ពនអាំណាច្ដនរររសាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្
ជ ការរងកងពលកងទ្័ពជាត្សលខ្
ិ
កមពុជា។566 អងគភាពសនោះ ប្រត្រត្ត
ការសៅង្រ៉ៃ
កពាយ័ ពយដនប្រសទ្េកមពុជា សប្កាមរញ្ជ
ជ ការដនសយធភូ មភារ
ិ
ិ
ិ
ទ្ី ៤ ររេ់រររសាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា សោយប្រយុ ទ្ជា
ធ មួ យកងទ្័ពង្ខ្មរប្កហមររេ់ រ៉ៃុល ពត្

ង្ៃលសៅសេេេល់ និងប្កុមប្រោរ់អាវុធសទសងសទ្ៀត្ ង្ៃលប្រឆ្ ាំងនឹងរររសាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា
567
ៃូ ច្ជាហុ នេុ
វ
ិនរុ ច្
ិ ជាសៃើម។

សៅឆ្ន ាំ១៩៨៩ សោក ជា ម៉ៃន បានកាលយជាសមរញ្ជ
ជ ការសយធភូ មភារទ្
ិ
ី ៤ សៅសពលង្ៃលសខ្ត្តសេៀមររ

565

បញ្ាីលឈ្លមោះអនកច៊ុោះលឈ្លមោះលបាោះលឆ្នតបលណា
រ ោះអាែនន ឆ្នាំ២០១៧ ឯកសារ ០៨-៩៥៤-១៧០, ហ៊ុន សែន “ែ៊ុនារកថា លៅែួបលលើកទី ៤ ថ្នទិវាអតីតយ៊ុទធ

ជនកមព៊ុជា” ថ្ងៃទី២១ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១១ http://cnv.org.kh/address-at-the-4th-anniversary-of-cambodian-veterans-day/ (ទទួលបាន ឬ បានអាន លៅ
ថ្ងៃទី២៨ សែែីហា ឆ្នាំ២០១២), ហ៊ុន សែន “លយាបល់នានា សដ្លរតូវបានលរជើែលរើែ លៅឯពិធ្ីរបារពធែួបលលើ កទី ៤ ថ្នអតីតយ៊ុទធជនកមព៊ុជា” ថ្ងៃទី២១ សែ

មិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១១ http://cnv.org.kh/selected-comments-at-the-celebration-of-the-4th-anniversary-of-the-cambodian-war- veterans/ (ទទួលបាន ឬ

បានអាន លៅថ្ងៃទី២៨ សែែីហា ឆ្នាំ២០១២) “សននកថ្នរបវតរិសាស្រែរ និង “កងទ័ពែម័រគចិតរលវៀតណាម” (quân tình nguy�n Vi�t Nam), នសពវនោយលៅកនង
៊ុ
http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=16326.160;wap2 (ទទួលបាន ឬ បានអាន លៅថ្ងៃទី៧ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១៤) Carney, “កងកម្ងាាំង
របដ្ឋប់អាវ៊ុធ្របែ់លោក លហងែាំរ ិន” ទាំព័រ ១៦០។
566
567

វិទយ៊ុភនាំលពញ ថ្ងៃទី២២ សែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៨៧។

វិទយ៊ុភនាំលពញ ថ្ងៃទី១២ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ១៩៨៤។
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ឧត្តរម្ពនជ័យ និងរនាាយម្ពនជ័យ េែិត្សៅច្ាំេុោះភូ មិភារសនោះ។568 កងទ្័ពសៅកនុងភូ មិភារសនោះ រួមម្ពន

“កងកម្ពល ាំងជាប្រចា ាំ” ង្ៃលរួមម្ពនយ៉ៃងសគច្ណាេ់ កងពលត្ូ ច្មួ យ និងកងវរសេនាធាំ
មួយច្ាំនួន រូ ករួម
ិ

នឹងកងវរសេនាត្ូ
ច្សខ្ត្ត និងប្េុ ក។569 កងទ្័ពទ ាំងអេ់សនោះ បានប្រត្រត្ត
ការរួ
ម ជាមួ យកងពលថានក់កណា
ត
ិ
ិ
ិ

ល មួ យ ឬសលើេពីមួ យ ង្ៃលប្ត្ូវបានោក់ពប្ងាយសៅកនុងេមរភូ មិ រួមទ ាំងអងភា
គ ពចាេ់ររេ់សោក ជា ម៉ៃ
ន សនាោះរឺ កងពលសលខ្ ១៧៩។570 សោយសធវើការងារជាមួ យកងជីវពល និងនររបាលកនុងមូ លោឋន ជាលកខ

េៈ “ច្ប្មុោះច្ូ លោន” កងកម្ពល ាំងទ ាំងសនោះ សធវើការចារ់ខ្ួ ន
ល “េម្ពេភាពេប្ត្ូវ ង្ៃលរងេរ់ខ្ួ ន”
ល និងេម្ពជិកដន
ាំងសនាោះ ប្ត្ូវបានរញ្ជូ នសៅ
“រណា
ត ញេប្ត្ូវេម្ពងត្់” សៅកនុងច្ាំសណាមពលរៃឋ។571 អនកង្ៃលប្ត្ូវចារ់ខ្ួ នទ
ល

កាន់ពនធនាោរ ង្ៃលប្ររ់ប្រងសោយសយធាត្ាំរន់ និងពនធនាោរថានក់សខ្ត្ត ជាកង្នលងង្ៃលជនជារ់ឃុប្ាំ ត្ូវបាន
ាំ ុ ាំជប្មោះ។ ពួ កសរភារសប្ច្នទ្ទ្ួ
ាំ ង
ាំ សោយោមនការជន
ឃុ ឃ្
លទរុេកមម ជាទ្ូសៅ រសៅមុ
នសពលរញ្ជូ នសៅកាន់
ើ
ឺ
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អ៊ុនតាក់ ខាងសននករដ្ឋបាលែ៊ុីវ ិល “របាយក្លរែ៍ែកមមភាពថ្នអងគភាពក្លរពារ រយៈលពល ពីថ្ងៃទី១ ដ្ល់៣១ សែមករា ឆ្នាំ១៩៩៣” ថ្ងៃទី៤ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ

១៩៩៣។
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577
េនតិេុ ខ្សទសងសទ្ៀត្ សៃើមបច្ុ
ី ោះតាមភូ មិកនុងសោលរាំេងរញ្ចុ ោះរញ្ចូ លពលរៃឋឱ្យរេរកសសនោះ។

ាំ
សោក ជា ម៉ៃន ចារ់ពីរោឋភបាលច្ប្មុ
ោះ រហូត្ៃល់សពលរៃប្ឋ រគរ ពីឆ្ន១៩៩៣
ៃល់ឆ្ន ាំ ១៩៩៧
ិ
សោក ជា ម៉ៃន បានរនតសធវើជាសមរញ្ជ
ជ ការរងដនកងសយធភូ មិភារទ្ី ៤ រនាារ់ពីការសបាោះសឆ្នត្ឆ្ន ាំ១៩៩៣ និង
សប្កាយសពលរសងេើត្រោឋភបាលច្ប្មុ
ោះ រេរកសហុ នេុ
វ
ិ
ិនរុ ច្-រេរកសប្រជាជនកមព
ិ
ុ ជា និងការរសងេើត្កង

578
សយធពលសខ្មរភូ មនា
ការររេ់
ោត្់ ប្ត្ូវបានពប្ងីក តាមរយៈអនុ ប្កត្យនាយករៃឋ
ិ (RCAF)។ ត្ាំរន់ប្រត្រត្ត
ិ
ិ
ឹ

ាំ ង់ធាំ ប្ពោះវគរ
មស្រនតី ង្ៃលបានកាំេត្់ថា សយធភូ មិភារទ្ី ៤ ប្ររៃេតរ់សខ្ត្តកព
និងសខ្ត្តសេៀមររ-ឧត្តរ
ិ

ម្ពនជ័យ។ សទោះជាយ៉ៃងណា អនុ ប្កឹត្យសនោះបានប្ររល់ សខ្ត្តរនាាយម្ពនជ័យ សៅឱ្យសយធភូ មិភារទ្ី៥។579
សៅកនុងសយធភូ មភារទ្
ជ ការមកពី
ិ
ី ៤ លមី សោក ជា ម៉ៃន េែិត្សៅសប្កាមសោក ខាន់ សាសវឿន ង្ៃលជាសមរញ្ជ
ាំ
រេរកសហុ នេុ
ច្សយធាសលើេលរ់ រឺេែិត្សៅកនុងដៃរេរកសប្រជាជនកមពុជា។
វ
ិនរុ ច្
ិ រ៉ៃុង្នតអណា

ាំកុ ងការសរៀរច្ាំ
សោយសារសហត្ុ សនោះ សោក ជា ម៉ៃន េែិត្កនុងត្ួ នាទ្ីៃ៏រងម្ព
ប្រត្ិរត្តិការប្រឆ្ ាំងរេរកសហុ ន
ន
វ
ឹ
េុ ិនរុ ច្សៅកន
ិ
ិ
ី ៤ ង្ៃលជាង្ទនកមួ យដនរៃឋប្រគរររេ់ សោក ហុ ន ង្េន សៅដលងទ្ី៥-៦ ង្ខ្
ុ ងសយធភូ មភារទ្

កកេោ ឆ្ន ាំ១៩៩៧ សោយសប្រប្បាេ់
អងគភាពសយធាត្ាំរន់ និងមូ លោឋនសៅសប្កាមរញ្ជ
ជ ការររេ់ោត្់ សោយ
ើ

េប្មរេប្មួលជាមួ យកងរជអាវុធហត្ែ និងកងនររបាលររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជា សៅកនុងសខ្ត្តសេៀម
ររ។580 សៅសពលសហត្ុ ការេ៍សនាោះបានសកើត្សឡើង សោក ខាន់ សាសវឿន បានពាយមសរៀរច្ាំកិច្ចប្ពមសប្ពៀង
មិនប្រយុ ទ្ោ
ធ ន សៅកនុងសខ្ត្តសេៀមររ រ៉ៃុង្នតប្ត្ូវបានទត្់សចាល។581 រេរកសប្រជាជនកមពុជា បានប្រមូ លទតុាំ

582
យុ ទ្ជ
ញសឡ
ធ នប្រម្ពេ ៣០០ នាក់ សៃើមបវយប្រគររេរកសហ
វ
ិ
ិនរុ ច្
ិ ង្ៃលមនបានវយរកវ
ិ
ើយ។
ី
ុ នេុ

កងទ្័ពរេរកសប្រជាជនកមពុជាបានចារ់ខ្ួ នអងគ
រកសររេ់សោក ខាន់ សាសវឿន ពីរនាក់ ពីកងវរសេនាត្ូ ច្
ល

577

អ៊ុនតាក់ អងគភាពព័ត៌ម្ងន/ក្លរអប់រ ាំ “ដ្ាំលែើរច៊ុោះមូលដ្ឋឋន លៅក្លន់លែតរលែៀមរាប” ថ្ងៃទី២៧ សែមីនា ឆ្នាំ១៩៩៣ អ៊ុនតាក់ អងគភាពព័ត៌ម្ងន/ក្លរអប់រ ាំ

“របាយក្លរែ៍ែរីពី បរិយាក្លែនលយាបាយលៅកនងលែតរ
លែៀមរាប ៖ ក្លរពិភាកោជាមួយគែបកសនលយាបាយនានា” ថ្ងៃទី២៩ សែមីនា ឆ្នាំ១៩៩៣។
៊ុ
578
579
580
581
582

វិទយ៊ុភនាំលពញ ថ្ងៃទី១០ សែឧែភា ឆ្នាំ១៩៩៤។

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា អន៊ុរកឹតយលលែ ១២ អនរក ច៊ុោះថ្ងៃទី២៤ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ១៩៩៣។

វិទយ៊ុភនាំលពញ ថ្ងៃទី១០ សែឧែភា ឆ្នាំ១៩៩៤ ក្លរែម្ងាែន៍ជាមួយមន្តនរីលយាធាជាន់ែពែ់ថ្នគែបកសហវ៊ុនែ៊ុិនប៊ុិច ថ្ងៃទី២៥ សែត៊ុោ ឆ្នាំ១៩៩៧។
លោក Brad Adams ែម្ងាែជាមួយលោក ខាន់ សាលវឿន ថ្ងៃទី២៣ សែឧែភា ឆ្នាំ២០០១។
ពីរបភពដ្សដ្ល (Ibid.)
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ាំ ន់សលខ្ ៣ សៅសខ្ត្តសេៀមររ សហើយរនាារ់មកបានេម្ពលរ់ពួកសរ។583 កងទ្័ព និងកងរជអាវុធហត្ែ
អនុ ត្រ

រេរកសប្រជាជនកមពុជា បានប្ររ់ប្រង និងលួ ច្រលន់ររេ់រររពីទាោះររេ់សមរញ្ជ
ជ ការនានាដនរេរកសហុ ន
វ
េុ ិនរុ ច្
៨០ សៅ ៩០ នាក់ ប្ត្ូវបានចារ់
វ
ិ សៅប្កុងសេៀមររ។ កងទ្័ពររេ់រេរកសហុ នេុ
ិនរុ ច្ប្រម្ពេ
ិ

ាំ ង
ាំ សៅកនុងមេឌលហវឹកហវឺនដនរញ្ជ
ខ្លួន ៃកអាវុធ និងឃុ ឃ្
ជ ការោឋនសយធភូ មិភារទ្ី ៤។ កងទ្័ពរេរកស
ហុ នេុ
វ
ល
ិនរុ ិច្ជាសប្ច្ើនសទសងសទ្ៀត្ ង្ៃលប្ត្ូវបានចារ់ខ្ួ នសៅកន
ុ ងសខ្ត្ត និងប្េុ កមួ យច្ាំនួន ៃូ ច្ជា ប្េុ កពួ ក ក៏

ាំ ង
ាំ សៃើមបេួ
ប្ត្ូវបានឃុ ឃ្
ជ ការសយធភូ មិភារទ្ី ៤ ង្ៃលបានសធវើការេួ រេាំនួរមួ យ
ី រច្សមលើយសៅទាោះររេ់សមរញ្ជ
ាំ
ច្ាំនួន សោយខ្លួនោត្់ផ្ដាល់ ។ ពួ កសរជាសប្ច្ើននាក់បានទ្ទ្ួលរងនូ វការវយៃសាំ ៅសពលេួ រច្សមលយ
ើ និងរងខឱ្យ
រង់លុ យជាលនូរនឹងការសោោះង្លង។584

សៅប្េុ កវ៉ៃ រន
ល និង
ិ សខ្ត្តសេៀមររ កនុងសយធភូ មិភារទ្ី ៤ កងទ្័ពរេរកសប្រជាជនកមពុជា បានចារ់ខ្ួ ន
េម្ពលរ់រុរេម្ពនក់សៅកនុងមូ លោឋន សោយពួ កសរសចាទ្ប្រកាន់រុរេសនាោះថា បានកបត្់រេរកសប្រជាជន

585
កមពុជា សៅច្ូ លរួមជាមួ យរេរកសហុ នេុ
អធការនររបាលប្េុ
កប្បាសាទ្បារង និងសមរ៉ៃុេិ៍ឃ
វ
ត ុ ាំ
ិ នរុ ច្។
ិ
ិ

ាំ ួ ញរនាក់
ាំ ួ នទគ
ាំ ងជាមួ យរេ
កាំពង់ភលុក បានឃុ ខ្
នហុ នេុ
ង្ៃលម្ពនទ្ាំនាក់ទ្ន
ល
វ
ិនរុ ច្រ
ិ
ីនាក់ និងអនកជន
ី

រកសហុ នេុ
ញ។
ប្េសៃៀងោនសនោះ
វ
ិ
ិនរុ ិច្ សហើយអនកទ ាំងអេ់ប្ត្ូវរង់លុ យេូ កបា៉ៃន់ សៃើមបទ្ទ្ួ
ី
ី លបានសេរភាពវ

ង្ៃរ សៅកនុងប្េុ កប្កឡញ់ សមរញ្ជ
ជ ការសយធារេរកសប្រជាជនកមពុជា បានចារ់ខ្ួ នមស្រនត
ល
ព ់ហុ នេុ
វ
ី ជាន់ខ្េ
ិន
រុ ច្សៅកន
(ស្លយ
វ
ិ
ិនរុ ច្សទសងសទ្ៀត្
ិ
ើ
ុ ងប្េុ កសនោះ ង្ៃលមស្រនតីសនាោះបានទតល់ស្មោះររេ់េម្ពជិករេរកសហុ នេុ
ាំ ួ ន
ោក់) សៅសពលេួ រច្សមលយ។
មស្រនតី ១២នាក់ ប្ត្ូវបានឃុ ខ្
ល និងត្ប្មូវឱ្យរង់លុ យេូ កបា៉ៃន់ សៃម
ើ បរួី ច្ទុ ត្ពីការ
ើ
ឃុ ាំ ឃ្ាំង។ រុ រេម្ពនក់ ង្ៃលជាសមរញ្ជ
ជ រងដនវរសេនាត្ូ ច្ចារកមមដនអងគភាពង្ៃលេែិត្សប្កាមការប្ររ់ប្រង

ាំ ួ នសៅកន
ភារសប្ច្ើនររេ់រេរកសហុ នេុ
វ
ល
ល
ិនរុ ិច្ ក៏ប្ត្ូវបានឃុ ខ្
ុ ងប្េុ កសនោះង្ៃរ។ សទោះរីជាោត្់បានប្ររល់ ខ្ួ ន
586
និងអាវុធររេ់ោត្់ក៏សោយ ក៏ោត្់សៅទ្ទ្ួលរងការវយៃរាំ ហូ ត្ៃល់ េនលរ់សៅកនុងសពលេួ រច្សមលយង្ៃរ។
ើ

សៅកនុងប្េុ កប្កឡញ់ សនោះទងង្ៃរ សយធារេរកសប្រជាជនកមពុជា បានចារ់ខ្ួ នអន
ក ៃក
ល
វ
ឹ នា ាំរេរកសហុ ន
583

លោក Thomas Hammerberg “អន៊ុែោរែៈលៅក្លន់រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា
៊ុ សដ្លរតូវដ្ឋក់ជូនលដ្ឋយតាំណាងពិលែែរបែ់អគគលលខាធ្ិក្លរអងគក្លរ

ែហរបជាជាតិ ទទួលបនាកែិ
ទធិមន៊ុែស លៅកមព៊ុជា” ថ្ងៃ១៣ សែឧែភា ឆ្នាំ១៩៩៨។
៊ុ
584
585

COHCHR, “របាយក្លរែ៍ទី២៨ ែរីពី ែកមមភាពនានាថ្នក្លរិយាល័យលៅលែៀមរាប សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ១៩៩៧” ថ្ងៃទី៦ សែែីហា ឆ្នាំ១៩៩៧។
លោក Thomas Hammerberg “អន៊ុែោរែៈ លៅក្លន់រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា
៊ុ សដ្លរតូវដ្ឋក់ជូនលដ្ឋយតាំណាងពិលែែរបែ់អគគលលខាធ្ិក្លរអងគក្លរ

ែហរបជាជាតិ ទទួលបនាកែិ
ទធិមន៊ុែស លៅកមព៊ុជា” ថ្ងៃ១៣ សែឧែភា ឆ្នាំ១៩៩៨។
៊ុ
586

COHCHR, “របាយក្លរែ៍ទី២៨ ែរីពី ែកមមភាពនានាថ្នក្លរិយាល័យលៅលែៀមរាប សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ១៩៩៧” ថ្ងៃទី៦ សែែីហា ឆ្នាំ១៩៩៧។
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េុ ិនរុ ិច្កនុងមូ លោឋនម្ពនក់ ច្ងោត្់ភាជរ់នឹងេេររសងាគល សហើយវយោត្់នឹងកា ាំសភើងខ្ល
ល
ី ប្ពមទ ាំងវយៃសាំ ធវើ
បារោត្់ ជាសប្ច្ើនង្លមសទ្ៀត្។587

ហុ ៊ុំព័ទ្សធ ោយរញ្ជ
ា ទ ាំងអេ់ សនោះ សោក ខាន់ សាសវឿន ជាមួ យអនកៃក
ឹ នា ាំឯសទ្ៀត្ ប្ពមទ ាំងកងទ្័ពរេរកស
ាំ ន់ជារ់ប្ពាំង្ៃនដល ជាទ្ី
ហុ នេុ
វ
ិ សៅខ្េៈៃកទ្័ពសៅកាន់ត្រ
ិនរុ ិច្សទសងសទ្ៀត្ បានេសប្មច្ច្ិត្តវយរកវញ
ង្ៃលពួ កសរបានចារ់សទតើមការរ៉ៃុនរ៉ៃងប្រោរ់អាវុធប្រឆ្ ាំងសោក ហុ ន ង្េន។588

ាំ
សោក ជា ម៉ៃន រនាារ់ពីរៃប្ឋ រគរ ពីឆ្ន១៩៩៨
ៃល់ឆ្ន ាំ ២០១៣
សោយម្ពនសមរញ្ជ
ខាន់ សាសវឿន ង្ៃលសប្កាយមកបានបាត្់
ជ ការង្ៃលម្ពនង្ត្ស្មោះររេ់ោត្់ រសោក
ឺ

ស្មោះសនាោះ សោក ជា ម៉ៃន បានទ្ទ្ួលត្ាំង្េងជាសមរញ្ជ
ជ ការសយធភូ មភារទ្
ិ
ី ៤ សហើយរនតកាន់ត្ង្ាំ េង
សនោះរហូ ត្មកៃល់ រច្ចុរបនន។ សៅង្ខ្វច្ឆ
សោក
ិ កា
ិ ឆ្ន ាំ១៩៩៧ ោត្់បានទ្ទ្ួលការចាត្់តា ាំងជាទ្ីប្រការរេ់
ឹ

ហុ ន ង្េន សោយម្ពនត្ួ នាទ្ីកនុងរោឋភិបាលជាអនុ រៃឋសលខាធិការ (សប្កាយមកសទ្ៀត្ សឡើងសៅជារៃឋសលខា

589
ធការ)។
សៅឆ្ន ាំ១៩៩៧ សនោះទងង្ៃរ ោត្់បានកាលយសៅជាេម្ពជិករេៈកម្ពមធិការកណា
ត លដនរេរកស
ិ

ប្រជាជនកមពុជា និងសមរញ្ជ
ជ ការរងកងទ្័ពសជើងសោក។590 ប្ត្មឆ្
ន ាំ២០០៣ សោក ជា ម៉ៃន បានប្ររ់ប្រងកង
ឹ
ទ្័ពប្រម្ពេ ២០.០០០ (ពីរមុ ន)
ឺ នាក់ ដនសយធភូ មភារទ្
ិ
ី ៤ ររ់រញ្ចូ លទ ាំងកងពលត្ូច្ត្ាំរន់សលខ្ ៤១

៤២ និង៤៣ សៅកនុងកងវរសេនាត្ូ ច្នានា និងប្កុមកងទ្័ពត្ូ ច្ៗសទសងសទ្ៀត្ សៅកនុងង្ទនកេឹករងសយធាច្ាំនួន
រួ នដនសខ្ត្តសេៀមររ កាំពង់ធាំ ឧត្តរម្ពនជ័យ និងប្ពោះវគរ
ង្ៃលម្ពនរច្នាេមព័នៃ
ធ ល់ ថានក់ប្េុ ក រូ ករួមនឹង
ិ

កងវរសេនាត្ូ ច្មួ យច្ាំនួនដនកងកម្ពល ាំងការពារប្ពាំង្ៃន។ អងគភាពអនតររមន៍ពិសេេថានក់ជាត្ិ ២ ក៏ប្ត្ូវបាន
591
ោក់ពប្ងាយសៅកនុងសយធភូ មភារទ្
ិ
ី ៤ ទងង្ៃរ។
587
588
589

COHCHR, “ក្លររបាស្ែ័យទាក់ទងគានលនសងៗ សដ្លទទួលបានលៅែបារហ៍ម៊ុន” ថ្ងៃទី២៩ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ១៩៩៧។
លោក Brad Adams ែម្ងាែជាមួយលោក ខាន់ សាលវឿន ថ្ងៃទី២៣ សែឧែភា ឆ្នាំ២០០១។

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា រពោះរាជរកឹតយលលែ ឆែ/រកត/១០៩៧/២១១ ច៊ុោះថ្ងៃទី២៨ សែត៊ុោ ឆ្នាំ១៩៩៧, រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា
៊ុ រពោះរាជរកឹតយលលែ ChS/រក

ត/១១៩៧/២៤៦ ច៊ុោះថ្ងៃទី១៩ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ១៩៩៧, រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា រពោះរាជរកឹតយលលែ នែ/រកត/២០០៨/១០៨៣ ច៊ុោះថ្ងៃទី៧ សែត៊ុោ ឆ្នាំ២០០៨។
590

គាមនចាំែងលជើង http://www.cpp.org.kh/category.php?mnu=3 (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១២ សែមករា ឆ្នាំ២០០១) “ពិធ្ីបិទវគគហវឹ កហវឺន និងកបួនពយ៊ុោះហយា

រតាលយាធាថ្នកងវរលែនាតូចលលែ ១ សននកែឹករងលយាធាលែតរកាំពង់ធ្ាំ” ថ្ងៃទី១៣ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៣ http://kpt-news.com/local-news/29212-2013-0613-06-15-50.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១៥ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៣)។
591

សាថនទូតអាលមរិករបចាាំលៅកមពជា
ា ក្លរជាន់ែពែ់ RCAF “ក្លរលរៀបចាំអគគបញ្ញ
ា ក្លរ
៊ុ “គលរម្ងងរកបែែឌក្លរ្រលយាធា-នលយាបាយ” ឆ្នាំ២០០៣ បញ្ញ
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កនុងអាំឡុងសពល្នសៅរកការសបាោះសឆ្នត្េភាជាត្ិឆ្ន ាំ១៩៩៨ សយធភូ មិភារទ្ី ៤ បានរនតច្ូលរួមសៅកនុង

592
ឃ្ត្កមមនសយបាយ ង្ៃលសផ្ដតត្សលើរេរកសហុ នេុ
វ
ិនរុ ិច្។ ត្ុ ោការដនរជរោឋភិបាលកមពុជា បានទ្ទ្ួល
593
ការង្េនា ាំមនឱ្យកាត្់
កករេ
ិ
ីត
ី ង្ររសនោះសឡើយ។ កនុងរយៈសពលសនោះទងង្ៃរ សយធភូ មភារទ្
ិ
ី ៤ ទ្ទ្ួលការ

ាំ ី ការេម្ពលរ់សប្ៅប្រព័នត្
សចាទ្ប្រកាន់អព
ព័នន
ធ ុ ោការ មនពាក់
ធ ឹ ងនសយបាយ សហើយជនរងសប្ោោះប្ត្ូវបាន
ិ

សចាទ្ប្រកាន់ថា ជាសចារ។594 សយងតាមកាំេត្់ប្តានានាដនអងគការមិនង្មនរោឋភិបាល ចារ់ពីឆ្ន ាំ២០០០មក

កងកម្ពល ាំងសយធភូមិភារទ្ី ៤ បានរនតច្ូលរួមពាក់ព័នន
ធ ឹ ងឃ្ត្កមម ការរ៉ៃុនរ៉ៃងឃ្ត្កមម ការរាំពាររាំពាន និង
ការរាំរមកាំង្ហងេម្ពលរ់ និងការរាំភត្រាំ
ភ័យលកខេៈនសយបាយ ការរងេការភ័យខាលច្ សៅកនុងច្ាំសណាមពល
ិ
រៃឋ។595 សៅកនុងរររទ្ដនការរ
រអូ
េច្ារ់ និងរ ាំសោភៃធ
ី សោយខ្ុ
ី ីល រួមទ ាំង ការរសេតញសច្ញសោយ
ិ
ឹ េៃធ
ីល

រងខាំ ទងង្ៃរ កងទ្័ពសយធភូ មភារទ្
ទរុេកមម ការរាំរមេម្ពលរ់ ការរ ាំសោភសេព
ិ
ី ៤ បានប្រប្ពឹត្តឃ្ត្កមម
ិ
ាំ ួ នតាមទ្ាំ
េនធវៈ ការរាំរមយកប្បាក់ ការរាំបាត្់ខ្ួ នមនុ
េស និងការឃុ ខ្
សនើងច្ិត្ត។596
ល
ល

សោក ជា ម៉ៃន កុ ងសពល
និងសប្កាយសពលសបាោះសឆ្នត្ឆ្ន ាំ ២០១៣
ន
កនុងអាំឡុងសពលយុ ទ្នា
ធ ការេប្ម្ពរ់ការសបាោះសឆ្នត្ដលងទ្ី២៨ ង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ២០១៣ សោក ជា ម៉ៃន បានរងាាញ

យ៉ៃងច្ាំហកនុងភាពដៃរូ នសយបាយររេ់ខ្ួ ន
ល តាមរយៈការសធវយុ
ធ ការឱ្យរេរកសប្រជាជនកមពុជា សៅកនុង
ើ ទ្នា
ការប្រកួ ត្ប្រង្ជងជាមួ យរេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ កនុងត្ួ នាទ្ីជាប្រធានប្កុមការងាររេរកសប្រជាជនកមពុជា

ប្េុ កប្ត្ពា ាំងប្បាសាទ្ សខ្ត្តឧត្តរម្ពនជ័យ។597 កនុងសខ្ត្តឧត្តរម្ពនជ័យ សៅដលងទ្ី៩ ង្ខ្មិលុ នា ឆ្ន ាំ២០១៤ កងពល
ត្ូ ច្ត្ាំរន់៤ និងកងកម្ពល ាំងសទសងសទ្ៀត្ សៅកនុងត្ាំរន់សនាោះ សោយពាក់ឯកេណា
ឋ ន និងមិនពាក់ឯកេណា
ឋ ន
RCAF” ឆ្នាំ២០០៦។
592
593
594

អងគក្លរ Amnesty International “រពោះរាជាណាចរកកមព៊ុជា ៖ ែិទធិមន៊ុែសែថិតកន៊ុងហានិភ័យ” (AI Index ASA 23/04/98) ថ្ងៃទី២ សែមីនា ឆ្នាំ១៩៩៨។
ក្លរែម្ងាែន៍ជាមួយមន្តនរីត៊ុោក្លរកមព៊ុជា ថ្ងៃ៦ សែលមសា ឆ្នាំ២០១៤។

អងគក្លរអាដ្ហ៊ុក លីក្លដ្ូ និងអងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វច
៉ា ឆ និទែឌភាពលៅកមព៊ុជា ៖ លតើជនលលមើែែិទធិមន៊ុែសលគចលចញពីយ៊ុតរិធ្ម៌លដ្ឋយ

វិធ្ីណា ៖ របាយក្លរែ៍របែ់អងគក្លរ អាដ្ ហ៊ុក លីក្លដ្ូ និងអងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វ ៉ាចឆ (សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ១៩៩៩) ទាំព័រ ៣០
https://www.licadhocambodia.org/reports/files/21Impunity%20in%20Cambodia.pdf (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី៤ សែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២)។
595
596
597

ពីរ បភពដ្សដ្ល Ibid.
ពីរ បភពដ្សដ្ល Ibid.

“លោក គន់ គីម ែលម្ងពធ្អគារ និងែមិទធនលនានារបែ់គែបកសរបជាជនកមព៊ុជា លៅស្ែុករតពាាំងរបាសាទ” ថ្ងៃទី២២ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១

http://www.kpt-news.com/local-news/29760-2013-06-22-08-16-51.html (ទទួលបាន ឬ បានអាន លៅថ្ងៃទី២២ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៣)។
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ាំ សយបាយសៅកនងប្េុ កអនលង់ង្វងដន
បានសធវើប្រត្ិរត្តិការររ ាំងសោក េម រងសុ ី មិនឱ្យសរៀរច្ាំការប្រមូ លទតុន
ុ
សខ្ត្តសនោះ។598

សៅង្ខ្មលុ
ពី “សាែនភាព
ជ ការររេ់ខ្ួ នអាំ
ល
ិ នា ឆ្ន ាំ២០១៥ សោក ជា ម៉ៃន បានង្េនា ាំៃល់ កងទ្័ពសប្កាមរញ្ជ

នសយបាយ” សៅកនុងប្រសទ្េកមពុជា សោយប្បារ់ពួកសរថា ពួ កសរម្ពនភារកិច្ចសធវើការងារជាមួ យកងកម្ពល ាំង

េនតិេុ ខ្ និងអាជាាធរេុ ីវលសទសងសទ្ៀត្
កនុងការ “តាមោន និងង្េវងរកសោលសៅ” សៃើមបរស្រងា
េ រ សោយសារ
ិ
ី

ពួ កសរ “កាំពុងរងេឱ្យម្ពនអេណា
ត រ់ធានរ់ សាធារេៈ” ង្ៃលកងទ្័ពប្ត្ូវង្ត្ទ្រ់សាេត្់។599 ការង្េនា ាំសនោះប្ត្ូវ

បានអនុ វត្តតាម សៅង្ខ្េីគ តាមរយៈការទសពវទាយកនុងជួ រកងទ្័ពដនសយធភូ មភារទ្
ជ ររេ់
ិ
ី៤ អាំពីរទ្រញ្ជ
សោក ហុ ន ង្េន សៅង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ២០១៥ ថា កងកម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធ ប្ត្ូវង្ត្ “ធានាថា ោមនរៃវិ ត្តពេ៌”

សៅកនុងប្រសទ្េកមពុជា និងថា ពួ កសរប្ត្ូវង្ត្សធវើកិច្ចការសនោះ តាមរយៈ “ការលុ ររាំបាត្់េកមមភាពនានាររេ់
ប្កុម ឬរេរកសណាមួ យ” ង្ៃលប្ត្ូវចាត្់ទ្ុកថា “ខ្ុ េច្ារ់”។”600

ាំសោភ
ខ្េៈសនាោះង្ៃរ កងទ្័ពដនសយធភូ មភារទ្
ធ ុ ងការរ
ន
ិ
ី៤ ររេ់សោក ជា ម៉ៃន បានរួមច្ាំង្េកពាក់ព័នក

េិទ្ធិមនុ េសសៅមូ លោឋន និងម្ពនការរ ាំសោភយកៃីធីល ង្ៃលជួ នកាលក៏ម្ពនការរាំរមកាំង្ហងពីេាំណាក់កង
កម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធ ឬជាការរាំរមកាំង្ហងតាមរូរភាពសទសងសទ្ៀត្ ទងង្ៃរ។601

សោក ជា ម៉ៃន បានច្ូ លរួមជាមួ យសមរញ្ជ
ជ ការកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្សទសងសទ្ៀត្ កនុងការអរអរសាទ្រសោក

ហុ ន ង្េន ង្ៃលបានរញ្ច រ់ការរាំរមកាំង្ហងររេ់រេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ ច្ាំសពាោះរេរកសប្រជាជនកមពុជា
សៅកនុងការសបាោះសឆ្នត្ និងការរនតសធវើជានាយករៃឋមស្រនតីររេ់ោត្់។ ោត្់បានប្រកាេោ ាំប្ទ្ទ ាំងប្េុងច្ាំសពាោះ

598

“គែបកសរបឆ្ាំង ៖ ជនែ៊ុីវ ិលសដ្លរារាាំងគែបកសែលន្ត្គោះជាតិ លៅលលើនាូវ កន៊ុងលែតរឧតររម្ងនជ័យ គឺជាលយាធាមិនពាក់ឯកែណា
ឋ ន”, ថ្ងៃទី៩ សែមិង៊ុ

នា ឆ្នាំ២០១៤ http://vodhotnews.com/22025 (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី១០ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៤) សែសវីលដ្អូែរីពី រពឹតរិក្លរែ៍នានា សដ្លអងគក្លរែិទធិមន៊ុែស
អនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វចឆ។
599

“ពិធ្ីលបើកវគគហវឹកហវឺនពរងឹងមន្តនរី និងកងទ័ពថ្នកងវរលែនាតូចលលែ ៤០៨” ថ្ងៃទី១៧ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៥

http://kampucheathmey.com/kpt/?p=24947 (ទទួលបាន ឬ បានអាន លៅថ្ងៃទី១៨ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៥)។
600

“ក្លរនសពវនោយភារកិចច ៦ចាំែ៊ុចដ្ល់ពលទាហានរបែ់ែលមរចលតលជា ហ៊ុន សែន” ថ្ងៃទី១៨ សែែីហា ឆ្នាំ២០១៥

http://kampucheathmey.com/kpt/?p=58142 (ទទួលបាន ឬ បានអាន លៅថ្ងៃទី១៨ សែែីហា ឆ្នាំ២០១៥) ហ៊ុន សែន “ភារកិចចរបែ់កងកម្ងាាំងរបដ្ឋប់
អាវ៊ុធ្) ថ្ងៃទី២៣ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៥។
601

ពីរ បភពដ្សដ្ល Ibid.
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ការចារ់ខ្ួ នសោក
កឹម េុ ខា សៅដលងទ្ី៣ ង្ខ្កញ្ជា ឆ្ន ាំ២០១៧ សោយនិយយថា វរឺជាភាពចា ាំបាច្់ សៃើមបទ្រ់
ល
ី
សាេត្់ភាពច្ោច្លប្រករសោយសប្ោោះថានក់ សៅកនុងេងគមកមពុជា។602 សៅដលងទ្ី១៩ ង្ខ្ត្ុ ោ ឆ្ន ាំ២០១៧ ោត្់

បានេចាចថា ោត្់ និងកងកម្ពល ាំងសយធភូមិភារទ្ី ៤ ររេ់ោត្់ ម្ពនការសរតជាាច្ត្ត
“លុ ររាំបាត្់” សោក
ន
ិ កុ ងការ
េម រងសុ ី សោក កម
ររេ់ពួកសរ
ជ ក់នូវសេច្កតប្េឡញ់
ឹ េុ ខា និង “ជនកបត្់” សទសងសទ្ៀត្ និងបានរញ្ជ
ី

ច្ាំសពាោះសោក ហុ ន ង្េន ។603 សៅដលងទ្ី ១៦ ង្ខ្វច្ឆ
ិ ិកា ឆ្ន ាំ២០១៧ សោក ជា ម៉ៃន និងមស្រនតីទ ាំងអេ់សទសងសទ្ៀត្
ដនសយធភូ មិភារទ្ី៤ បានេង្មតងនូ វការោ ាំប្ទ្យ៉ៃងសពញទ្ាំហុឹងររេ់ពួកសរច្ាំសពាោះសាលៃីការ ាំោយរេ
រកសេសស្រងាគោះជាត្ិ សោយត្ុ ោការកាំពូលពីសទេ “កបត្់ជាត្”ិ និងការោ ាំប្ទ្ច្ាំសពាោះការអាំពាវនាវររេ់សោក
ហុ ន ង្េន ឱ្យម្ពនការចាត្់វធានការជាមុ
នរង្នែមសទ្ៀត្ប្រឆ្ ាំងនឹងង្ទនការសធវរៃ
វិ ត្តន៍ពេ៌ និងអនក
ិ
ើ
នសយបាយ “ង្ៃលកាំពុងរសប្មទលប្រសយជន៍
ររសទ្េ”។604
ើ

602
603

កម្ងាាំងនគរបាលទូទាាំងរបលទែ លចញលថាកលលទាែចាំលពាោះទលងវើកបត់ជាតិរបែ់កឹមែ៊ុខា លហើយគាាំរទចាំលពាោះក្លរចាប់ែាួន។

កម្ងាាំងរបែ់នាយឧតរមលែនីយជួនែ៊ុវែណរបក្លែថា ធ្នាគារ ម៊ុែជាំនួញ និងរគឹោះសាថនមីរកូហិរញ្ាវតថ៊ុងមីៗបាំន៊ុត ែងស័យលៅកន៊ុង “បដ្ិវតរពែ៌” ម៊ុិច ដ្ឋ

រា និង Ananth Baliga ថ្ងៃទី២៤ សែត៊ុោ ឆ្នាំ២០១៧, ក្លរវិភាគ៖ រដ្ឋឋភិបាលលរើែយកសននក្លររបែ់នគរបាល ែរម្ងប់បន្ត្កប “បដ្ិវតរពែ៌” ម៊ុិច ដ្ឋរា និង
Brendan O’Byrne ថ្ងៃទី២៩ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១៧ Banks, businesses, and MFIs latest suspects in ‘colour revolution,’ Mech Dara and Ananth
Baliga, ថ្ងៃទី២៤ សែត៊ុោ ឆ្នាំ២០១៧; Analysis: រដ្ឋឋភិបាលយកសននក្លរនគរបាលបន្ត្កបបដ្ិវតរពែ៌, Mech Dara and Brendan O’Byrne, ថ្ងៃទី២៩ សែ
វិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១៧។ កម្ងាាំងនគរបាលទូទាាំងរបលទែ លចញលថាកលលទាែចាំលពាោះទលងវើកបត់ជាតិរបែ់កឹមែ៊ុខា លហើយគាាំរទចាំលពាោះក្លរចាប់ែាួន។
604

កងទ័ពលយាធ្ភូមិភាគ ៤ គាាំរទចាំែចាត់ក្លររាជរដ្ឋឋភិបាល និងលថាកលលទាែចាំលពាោះទលងវើកបត់ជាតិរបែ់កឹមែ៊ុខា ឃ៊ុបឃិតបរលទែប៉ា៊ុនប៉ាងដ្លែើរ ម

អាំណាច។
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ើ
VI. ឧត្តមសេនីយឯ
៍ កផ្កាយមាេ ៣ រន
ុ សេង សមរញ្ជ
ា ការរងកងទ័ពសជង
សោក និង ជាសមរញ្ជ
ា ការសោធភូមភា
ិ គទី ៥
័យសាធារេរៃប្ឋ រជាម្ពនិត្កមុ ជា
ាំ
ាំ
សោក រុ ន សេង សៅកុ ងេម
ៃល់ឆ្ន១៩៩១
ន
ព ពីឆ្ន១៩៧៩
ដលងង្ខ្ឆ្ន ាំកាំសេើត្ទលូវការររេ់សោក រុ ន សេង រឺ ដលងទ្ី៣០ ង្ខ្ត្ុ ោ ឆ្ន ាំ១៩៥២។605 អត្តសលខ្សយធាររេ់
ាំ ូ ងម្ពនក់ដនកងកម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធដនរររសាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្
ោត្់រងាាញថា ោត្់រឺជាេម្ពជក
ិ ៃរ

កមពុជា ប្រង្ហលជាបានច្ូ លរួមសៅមុ នឆ្ន ាំ១៩៧៩។606 ប្ត្មឆ្
ន ាំ១៩៩១ ោត្់រជាសមរញ្ជ
ជ ការកងទ្័ពសខ្ត្តសពាធិ
ឹ
ឺ
សាត្់ ង្ៃលជាង្ទនកមួ យដនសយធភូ មិភារទ្ី ៥ ដនរររសាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា ង្ៃលប្ត្ូវបានរសងេើត្

ាំ ូ ងសឡើយរួ មម្ពនសខ្ត្តបាត្់ៃរ
ាំ ង និងសពាធិសាត្់។ ការរសងេើត្ភូ មិភារសនោះ រឺ
សឡើងសៅកនុងឆ្ន ាំ១៩៨៨ សហើយៃរ

សៅច្ាំសពលង្ៃលត្ាំរន់សនោះជាេមរភូ មេាំ
ិ ខាន់ ង្ៃលរររសាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជាវយប្រគរប្រឆ្ ាំង
នឹងកងទ្័ពង្ខ្មរប្កហមររេ់ រ៉ៃុល ពត្ ង្ៃលសៅសេេេល់ និងប្កុមប្រោរ់អាវុធសទសងសទ្ៀត្ ៃូ ច្ជា ប្កុម
ង្ៃលោ ាំប្ទ្រេរកសហុ នេុ
កនុងនាមជាសមរញ្ជ
វ
ជ ការម្ពនក់សៅកនុងសខ្ត្តមួយដនសយធភូ មភារទ្
ិនរុ ច្។
ិ
ិ
ី៥

សោក រុ ន សេង រឺជាេម្ពជិកម្ពនក់ដនរេៈសេនាធិការរញ្ជ
ជ ការ ង្ៃលប្ររ់ប្រងប្រត្ិរត្តិការសៅទ្ូទ ាំង

ត្ាំរន់សនោះ។607 សៅកនុងសខ្ត្តសពាធសាត្់
ោត្់ប្ររ់ប្រងសោយផ្ដាល់ សលើកងវរសេនាត្ូ ច្ច្ាំនួនប្បា ាំពីរ រូ ករួមនឹង
ិ
អងគភាពោ ាំប្ទ្នានាសទ្ៀត្ទងង្ៃរ។608

សោក រុ ន សេង និង អុ នតាក់ ចារ់ពីឆ្ន ាំ ១៩៩១ ៃល់ឆ្ន ាំ ១៩៩៣
កនុងអាំឡុងសពលសប្កាយកិច្ចប្ពមសប្ពៀងទ្ីប្កុងបា៉ៃរេ
ី សយធភូ មិភារទ្ី ៥ រឺជាភូ មិភារមួ យ កនុងច្ាំសណាមភូ មិ
ភារច្ាំនួនរី ង្ៃលកងកម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធដនរេរកសប្រជាជនកមពុជាររេ់សោក ហុ ន ង្េន ជារ់ពាក់ព័នធ
605
606

បញ្ាីលឈ្លមោះអនកច៊ុោះលឈ្លមោះលបាោះលឆ្នតបលណា
រ ោះអាែននឆ្នាំ២០១៧ ឯកសារ០០-៧៥៧-៤០៨។
រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា រពោះរាជរកឹតយលលែ ChS/រកត/១០៩៧/២១១ ថ្ងៃទី២៨ សែត៊ុោ ឆ្នាំ១៩៩៧ (នរល់អតរលលែ ១៤៥ ដ្ល់លោក ប៊ុន លែង សដ្លជា

ក្លរប្ហញថា បានចូលរួមលៅឆ្នាំ១៩៧៩ យា៉ា ងយូរបាំន៊ុត)។
607

អ៊ុនតាក់ “លតើនរណាជានរណា” វិទយ៊ុភនាំលពញ ថ្ងៃទី១៦ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ១៩៩០ អ៊ុនតាក់ លែចករីែលងខបអាំពីលយាធា “CPAF កន៊ុងសននក ៨” ថ្ងៃទី១៩ សែែីហា ឆ្នាំ១៩៩២។

608

អ៊ុនតាក់ “លតើនរណាជានរណា”។
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យ៉ៃងធងន់ធរង រាំទុត្កនុងការរ ាំសោភេិទ្ធិមនុ េសទក់ទ្ងនឹងការសបាោះសឆ្នត្ឆ្ន ាំ១៩៩៣។609
សៅកនុងសយធភូ មភារទ្
ត ខ្សទសង
ិ
ី ៥ សោយប្រត្រត្ត
ិ
ិការតាមរយៈអងគភាពសយធាត្ាំរន់ និងកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
សទ្ៀត្ រេរកសប្រជាជនកមពុជា បានអនុ វត្តយុទ្នា
ធ ការៃ៏សពញសលញ កនុងការោរេងេត្់ង្ទនកនសយបាយ
សោយហិងា កនុងសោលរាំេងររ ាំងរេរកសហុ នេុ
វ
ិនរុ ិច្ និងរេរកសប្រឆ្ ាំងសទសងសទ្ៀត្ មិនឱ្យសធវើ

េកមមភាពនសយបាយប្េរច្ារ់ និងរាំភិត្រាំភ័យប្រជាពលរៃឋ ឱ្យសបាោះសឆ្នត្ជូ នរេរកសប្រជាជនកមពុជា។
កងទ្័ពទ ាំងសនោះពាក់ព័នន
ធ ឹ ងការរាំរមកាំង្ហងយកប្បាក់ ការរ ាំសោភសេពេនវធ ៈ និងអវីង្ៃលអនកសេុ ើរអសងេត្
អងគការេហប្រជាជាត្កាំ
យខាលច្ជារួម កនុង
ិ េត្់ថាជា “ភាពហិងានិយម” សោយរសងេើត្ររយកាេភ័
ិ
ច្ាំសណាមទ ាំងប្កុមប្រឆ្ ាំងនានា និងទ ាំងប្រជាពលរៃសា
ឋ មញ្ា។610

ៃូ ច្បានរងាាញខាងសលើ មស្រនតីមកពីសេនាធិការសយធភូ មភារទ្
ិ
ី ៥ ង្ៃលម្ពនសោក រុ ន សេង ជាេម្ពជិក
បានសធវការរួ
មោនជាមួ យមស្រនតីមកពីសយធាចារកមមសៅទ្ីប្កុងភនសាំ ពញកនុងអងគភាព េ៩១ ង្ៃលបានប្រប្ពឹត្ត
ើ

611
ាំ ួ ន
អាំសពើរ ាំសោភេិទ្ធិធងន់ធរង មួ យច្ាំនួនសៅកនុងសយធភូ មភារទ្
េ៩១ ចារ់ឃុខ្
ល និង
ិ
ី ៥ កនុងេម័យអុ នតាក់។

េម្ពលរ់េម្ពជិក និងអនកោ ាំប្ទ្រេរកសហុ នេុ
យរេ
វ
ិនរុ ិច្ ប្ពមទ ាំងសរៀរច្ាំការវយប្រគរសលើការយល័
ិ
រកសហុ នេុ
វ
វ
ិនរុ ិច្ ររ់រញ្ចូ លទ ាំងប្រត្ិរត្តិការ ង្ៃលបានេម្ពលរ់េកមមជនររេ់រេរកសហុ នេុ
ិនរុ ិច្ទង
ង្ៃរ។612 រនាារ់ពីការសបាោះសឆ្នត្សៅង្ខ្ឧេភា ឆ្ន ាំ១៩៩៣មក េ៩១ បានសផ្ដតត្សលើការេម្ពលរ់សប្ៅប្រព័នធ

ាំ ួ ញ សៃម
ាំ ួ នខ្ុ
ត្ុ ោការច្ាំសពាោះជនសលមើេទ្ូសៅ និងចារ់ជប្មត្អន
កជន
។ ការេម្ពលរ់ ការឃុ ខ្
ល េច្ារ់
ើ បទរប្បាក់
ិ
ី
និងការរាំរមយកប្បាក់ររេ់ប្កុមសនោះ បានរនតរហូ ត្ៃល់ ឆ្ន ាំ១៩៩៤ សោយោមននរណាម្ពនក់ ប្ត្ូវបានទតនាា
សទេច្ាំសពាោះឧប្កិៃឋកមមររេ់ េ៩១ សឡើយ។613

សៅខ្េៈសនាោះង្ៃរ អនុ ប្កត្យររេ់
នាយករៃឋមស្រនតី ច្ុ ោះដលងទ្ី២៤ ង្ខ្វច្ឆ
ិ កា
ឹ
ិ ឆ្ន ាំ១៩៩៣ បានពប្ងីកសយធភូ មិ
609
610

សននករដ្ឋបាលែ៊ុីវល
ិ ថ្នអ៊ុនតាក់ “របាយក្លរែ៍ែកមមភាពថ្នអងគភាពក្លរពារ ែរម្ងប់រយៈក្លលពីថ្ងៃទី១-៣១ សែមករា ឆ្នាំ១៩៩៣” ថ្ងៃទី៤ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ១៩៩៣។

អ៊ុនតាក់ អងគភាពព័ត៌ម្ងន/ក្លរអប់រ ាំ “បរិយាក្លែនលយាបាយលៅលែតរបាត់ដ្ាំបង” ថ្ងៃទី៩ សែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩២, អ៊ុនតាក់ អងគភាពព័ត៌ម្ងន/ក្លរអប់រ ាំ “របាយ

ក្លរែ៍ែរីពី ក្លរបាំភិតបាំភ័យសននកនលយាបាយ លៅលែតរបាត់ដ្ាំបង” ថ្ងៃទី១៩ សែមីនា ឆ្នាំ១៩៩៣។
611

អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វ ៉ាចឆ កមព៊ុជាលៅកន៊ុងែន្ត្គម (ញូវយ៉ាក៖ ឆ្នាំ១៩៩៥) ទាំព័រ ៦៧-៦៩ COHCHR ក្លរែម្ងាែន៍ជាមួយលោក ញឹក

ប៊ុនថ្ឆ ថ្ងៃទី១៣ សែមករា ឆ្នាំ២០០៤។
612
613

អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វ ៉ាចឆ កមព៊ុជាលៅកន៊ុងែន្ត្គម (ញូវយ៉ាក៖ ឆ្នាំ១៩៩៥) ទាំព័រ ៦៩-៧២។

អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វ ៉ាចឆ កមព៊ុជាលៅកន៊ុងែន្ត្គម (ញូវយ៉ាក៖ ឆ្នាំ១៩៩៥) ទាំព័រ ៧៧-៧៨, អងគក្លរ Amnesty International “រពោះរាជា

ណាចរកកមពជា
៊ុ ៖ ក្លរច៊ុោះងយនូវក្លរលគារពែិទធិមន៊ុែស” (ASA 23/02/96) សែឧែភា ឆ្នាំ១៩៩៦។
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ភារទ្ី ៥ សោយរញ្ចូ លសខ្ត្តទ្ីរីមួ យសទ្ៀត្ រឺសខ្ត្តរនាាយម្ពនជ័យ ង្ៃលពីមុ នមកជាង្ទនកមួ យដនសយធភូ មិ

ភារទ្ី ៤។614 សពលសនាោះសោក រុ ន សេង រឺជាសមរញ្ជ
ជ ការរងម្ពនក់ កនុងច្ាំសណាមសមរញ្ជ
ជ ការរងសទសងសទ្ៀត្
ដនសយធភូ មភារទ្
សៅ ្ន ជាេម្ពជិកម្ពនក់ដនប្កុមមនង្មន
ជ ការរងម្ពនក់សទ្ៀត្រសោក
ិ
ី ៥។ សមរញ្ជ
ឺ
ិ

ាំ រមនច្ាេ់
កុ មុ យន
ោេ់ ច្សាំ ពាោះរេរកសហុ នេុ
ម
វ
ី េត ង្ៃលម្ពនជហ
ិ
ិនរុ ច្
ិ និងរេរកសប្រជាជនកមពុជា
615
សហើយសមរញ្ជ
ជ ការរងទ្ីរី រឺសោកថាលង ច្ង់ េុ វណាណរទ្ធ
វ
ិ ិ ង្ៃលជាមស្រនតីរេរកសហុ នេុ
ិនរុ ិច្។

សៅង្ខ្វច្ឆ
ា សខ្ត្តនានា សឆ្ពោះសៅកាន់ការប្រឈមមុ ខ្ោន
ិ កា
ិ
ិ ឆ្ន ាំ១៩៩៦ ជាង្ទនកមួ យដនការវវឌឍសៅតាមរណា

ររេ់សោក ហុ ន ង្េន ជាមួ យនឹងរេរកសហុ នេុ
វ
ិនរុ ច្សៅទ្
ិ
ីប្កុងភនសាំ ពញ រេរកសប្រជាជនកមពុជា បាន
ាំ ង សោយសចាទ្ថាអាវុធទ ាំង
ោក់សច្ញនូ វយុ ទ្នា
ធ ការៃកហូ ត្អាវុធពីរេរកសហុ នេ
វ
ុ នរុ ច្
ិ សៅសខ្ត្តបាត្់ៃរ

សនាោះជាអាវុធខ្ុ េច្ារ់។ រេរកសហុ នេុ
វ
ធ ការសនាោះ។616 សៅសៃើមង្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ
ិនរុ ិច្ បានប្រឆ្ ាំងត្រត្នឹងយុ ទ្នា

១៩៩៦ ការរ៉ៃោះទ្ងគិច្ប្រោរ់អាវុធបានសកត្សឡ
ើ
ើងសៅកនុងសខ្ត្តសនាោះ រវងកងកម្ពល ាំងសយធភូមភារទ្
ិ
ី ៥ និងកង
617
ាំ រត្រត្ សហើយការប្រយុ ទ្ោ
កម្ពល ាំងរេរកសហុ នេុ
រេរកសហុ នេុ
វ
វ
ធ ន ក៏
ិនរុ ច្។
ិ
ិនរុ ច្
ិ សៅង្ត្រនតរកាជហ

សកត្ម្ពនជារនត
រនាារ់។
ើ

សៅសពលសោក ហុ ន ង្េន សធវើរៃឋប្រគរ សៅង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ១៩៩៧ សមរញ្ជ
ជ ការមកពីរេរកសហុ នេុ
វ
ិនរុ ិច្

សៅកនុងសយធភូ មភារទ្
ខ្ុេៗោន។ សោក សៅ ្ន បានច្ុ ោះច្ូ លជាមួ យរេរកសប្រជាជន
ិ
ី ៥ បានប្រត្កមម
ិ
កមពុជា។618 សមរញ្ជ
ជ ការរងត្ាំរន់ មកពីរេរកសហុ នេុ
វ
ិនរុ ិច្ សោក ថាលង ច្ង់ េុ វណាណរទ្ធ
ិ ិ បានសធវៃ
ើ សាំ េើរសៅទ្ី
ប្កុងភនសាំ ពញ ជាទ្ីង្ៃលោត្់ប្ត្ូវបានចារ់ខ្ួ ន
ល និងេម្ពលរ់សចាលសោយរេរកសប្រជាជនកមពុជា សប្កាយពី

ាំ ឹ ងៃល់ សោក ហុ ន ង្េន អាំពី ទ្ីតា ាំងររេ់ោត្់។619 សៅសខ្ត្តបាត្់ៃរ
ាំ ង មស្រនតីមួ យច្ាំនួនររេ់
ម្ពនការទតល់ៃេ

614
615

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា អន៊ុរកឹតយលលែ ១២ អនរក ច៊ុោះថ្ងៃទី២៤ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ១៩៩៣។

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា លែចករីែលរមចលលែ ០៨ ែែរ ច៊ុោះថ្ងៃទី១៦ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ១៩៩៧ COHCHR “ព័ត៌ម្ងនពី [រតូវបានដ្កលចញ] លមបញ្ញ
ា ក្លររង

របែ់អងគភាពអនររាគមន៍ថ្នលែនាធ្ិក្លរ និងរបពនធរបែ់គាត់” ថ្ងៃទី២០ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ១៩៩៧។
616
617
618
619

UNOSGRG, “របាយក្លរែ៍របចាាំសែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ១៩៩៦”។
UNOSGRC, របាយក្លរែ៍លលែ ៥៧២”។
ក្លរែម្ងាែន៍របែ់លោក Brad Adams ជាមួយមន្តនរីលយាធាជាន់ែពែ់ថ្នគែបកសហវ៊ុនែ៊ុិនប៊ុិច សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ១៩៩៧។
COHCHR “ព័ត៌ម្ងនពី [រតូវបានដ្កលចញ] លមបញ្ញ
ា ក្លររងរបែ់អងគភាពអនររាគមន៍ថ្នលែនាធ្ិក្លរ និងរបពនធរបែ់គាត់” ថ្ងៃទី២០ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ

១៩៩៧, COHCHR “ព័ត៌ម្ងនពី [រតូវបានដ្កលចញ] ថ្ងៃទី២២ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ១៩៩៧” ថ្ងៃទី២២ សែ កកកដ្ឋ ឆ្នាំ១៩៩៧, UNHCR “ព័ត៌ម្ងនពីរបភពលៅគែ
បកសហវ៊ុនែ៊ុិនប៊ុិច” ថ្ងៃទី៨ សែែីហា ឆ្នាំ១៩៩៧។
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រេរកសហុ នេុ
វ
ល រ៉ៃុង្នតោមននរណាម្ពនក់ប្ត្ូវបានេម្ពលរ់សឡើយ សហើយអនកង្ៃលជារ់ឃុាំ
ិនរុ ិច្ ប្ត្ូវបានចារ់ខ្ួ ន
ឃ្ាំង ប្ត្ូវបានសោោះង្លងសៅសពលសប្កាយមក ខ្េៈអនកសទសងសទ្ៀត្បានសភៀេខ្លួនសៅកាន់ប្ពាំង្ៃនជារ់

ប្រសទ្េដល សៃើមបច្ូ
ជ ការជាន់ខ្េ
ព ់ មកពីរេរកសហុ នេុ
វ
ិន
ី លរួមជាមួ យសោក ញឹក រុ នដ្ ង្ៃលជាសមរញ្ជ
620
រុ ច្
ិ សៅទ្ីសនាោះ។

សៅដលងទ្ី២៤ ង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ១៩៩៧ មស្រនតីរេរកសប្រជាជនកមពុជា ង្ៃលរញ្ជ
ជ សលើសយធភូ មិភារទ្ី ៥ សោក
័ ង្ៃលសោក ហុ ន ង្េន សជឿថា អនុ វត្តការងារមនបានលអ
ហុ ល សាវន
សៅកនុងសពលរៃឋប្រគរ ប្ត្ូវបានសទារ
ិ

សៅកាន់ទ្ីប្កុងភនសាំ ពញ។621 សៅដលងជាមួ យោនសនាោះ សោក រុ ន សេង ង្ៃលសោក ហុ ន ង្េន សជឿជាក់ថា អនុ
វត្តការងារបានលអ ប្ត្ូវបានចាត្់តា ាំងជាទ្ីប្រការរេ់
សោក ហុ ន ង្េន ង្ៃលម្ពនឋានៈ សៅកនុងរោឋភបាល
ឹ
ិ

៏ នកាលយជាេម្ពជិកដនរេៈ
ជាអនុ រៃឋសលខាធិការ (សហើយសប្កាយមក សឡើងជារៃឋសលខាធិការ)។622 ោត្់កបា

កម្ពមធការកណា
ត លររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជាទងង្ៃរ។623 មួ យរយៈសប្កាយមក សោក សៅ ្ន បាន
ិ
ទ្ទ្ួលត្ាំង្េងជាសមរញ្ជ
ជ ការសយធភូ មភារទ្
ជ ការរង រ៉ៃុង្នត
ិ
ី ៥ សហើយសោក រុ ន សេង រនតសៅសធវើជាសមរញ្ជ
ាំ ួ េោត្់ សៅង្ខ្មករ ឆ្ន ាំ១៩៩៩ និងបានកាលយជាសមរញ្ជ
សោករុ ន សេង បានសឡើងជន
ជ ការរងកងទ្័ពសជង
ើ
សោកសលើដទាប្រសទ្េ។624

សៅសពលសនាោះ ខ្េៈការសបាោះសឆ្នត្េកលង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ១៩៩៨ ខ្ិត្ជិត្មកៃល់ មស្រនតីរេរកសហុ នេុ
វ
ិន
620

ក្លរែម្ងាែន៍របែ់លោក Brad Adams ជាមួយលោក ញឹក ប៊ុនថ្ឆ ថ្ងៃទី២៤ សែឧែភា ឆ្នាំ២០០១ COHCHR “លែចករីរាយក្លរែ៍អាំពី ក្លរចាប់ែាួន

មន្តនរីគែបកសហវ៊ុនែ៊ុិនប៊ុិច លៅតាមលែតរនានា” [គាមនក្លលបរិលចឆទ], ក្លរែម្ងាែន៍ជាមួយលោក ខាន់ សាលវឿន និងលោក ញឹក ប៊ុនថ្ឆ ថ្ងៃទី២៥ សែត៊ុោ ឆ្នាំ
១៩៩៧។
621

ក្លរែម្ងាែន៍ជាមួយលោក ខាន់ សាលវឿន និងលោក ញឹក ប៊ុនថ្ឆ ថ្ងៃទី២៥ សែត៊ុោ ឆ្នាំ១៩៩៧, រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា រពោះរាជរកឹតយលែ ChS/រកត

០៧៩៧/១០១ ច៊ុោះថ្ងៃទី២៤ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ១៩៩៧។
622

ក្លរែម្ងាែន៍ជាមួយលោក ខាន់ សាលវឿន និងលោក ញឹក ប៊ុនថ្ឆ ថ្ងៃទី២៥ សែត៊ុោ ឆ្នាំ១៩៩៧, រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា រពោះរាជរកឹតយលែ ChS/រកត/

២០០៨/១០៨៣ ច៊ុោះថ្ងៃទី៧ សែត៊ុោ ឆ្នាំ២០០៨។
623
624

http://www.cpp.org.kh/category.php?mnu=3 (ទទួលបាន ឬ បានអាន លៅថ្ងៃទី១ សែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២)។
រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា រពោះរាជរកឹតយលែ ChS/រកត/១០៩៧/២១១ ច៊ុោះថ្ងៃទី២៨ សែត៊ុោ ឆ្នាំ១៩៩៧, រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា
៊ុ រពោះរាជរកឹតយលែ នែ/រកត/

០១៩៩/២៣ ច៊ុោះថ្ងៃទី៤ សែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩៩, ែូមលមើលនងសដ្រនូវ “គែបកសរបជាជនកមព៊ុជា រគប់រគងលលើ RCAF កាំសែទរមង់ជាចមបង សដ្លបានែនា”
Phnom Penh Post ថ្ងៃទី៥ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ១៩៩៩ http://www.phnompenhpost.com/national/cpp-control-rcaf-major-reforms-promised (ទទួលបាន ឬ

បានអាន លៅថ្ងៃទី២២ សែត៊ុោ ឆ្នាំ២០១២), “ឧតរមលែនីយ៍ឯក គីម ប៊ុនងន យកអាវលភាៀង លៅសចកជូនអងគភាពកងកម្ងាាំង លៅែមរភូមិជួរម៊ុែ” (!: ...), ថ្ងៃ
ទី២១ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៣ http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/66578-2013-06-21-05-53- 22.html (ទទួលបាន ឬ បានអាន លៅថ្ងៃទី
២១ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៣)។
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រុ ិច្ជាសប្ច្ើនប្ត្ូវបានេម្ពលរ់ សៅសយធភូ មិភារទ្ី ៥។625 សៅកនុងជួ ររេរកសប្រជាជនកមពុជា សរសជឿជាក់ថា

ជនសលមើេ រឺសយធភូ មិភារទ្ី ៥ និងប្កុមឃ្ត្កៃដទ្សទ្ៀត្ដនរេរកសប្រជាជនកមពុជា សហើយត្ុ ោការអាច្
626
ប្ត្ូវបានង្េនា ាំ មនឱ្យសអ
សព
ិកប្កុម
ិ
ើ ើ អាំពីករេីសនាោះ។ ៃសាំ េើរសឆ្ពោះសៅរកការសបាោះសឆ្នត្សប្ជើេសរេេម្ពជ
ើ

ប្រកាឃុ
-ាំ េងាេត្់កុ ងង្ខ្កុ
មៈា ឆ្ន ាំ២០០២ អមសោយការសកនសឡ
ន
ឹ
ើ
ើងនូ វអាំសពើហិងានសយបាយប្រប្ពឹត្ាសោយ

រេរកសប្រជាជនកមពុជា និងការរាំភិត្រាំភ័យសៅទ្ូទ ាំងប្រសទ្េ សហើយកងសយធពលសខ្មរភូ មិនាសៅតាមទ្ី
ជនរទ្ ម្ពនការជារ់ពាក់ព័នន
ធ ឹ ងករេីរ ាំសោភរាំពានធងន់ធរង រាំទុត្។ សយងតាមរបាយការេ៍េតីពីេិទ្ធិ

មនុ េស ររេ់អងគការេហប្រជាជាត្ិ “រញ្ជ
ា ម្ពនលកខេៈប្េួ ច្ប្សាវ ជាពិសេេ” សៅកនុងសយធភូ មភារទ្
ិ
ី៥
ររេ់សោក រុ ន សេង។ “កនុងករេីខ្លោះ េម្ពជក
ិ សយធា ររ់រញ្ចូ លទ ាំងនាយទគននានា” ទង បានជារ់

ាំ ួ នសោយខ្ុ
ាំ
ពាក់ព័នន
េច្ារ់នូវេកមមជនដនរេរកសមនកាន់
អណា
ច្ ការរាំរមេម្ពលរ់ ការរាំរម
ធ ឹ ងការឃុ ខ្
ល
ិ
រ ាំសោភសេពេនវធ ៈ និងការរ៉ៃុនរ៉ៃងេម្ពលរ់”។627

ការរ ាំសោភរាំពានទ ាំងសនោះ រជាង្ទន
កមួ យដនការរ ាំសោភេិទ្ធិមនុ េសប្ទ្ង់ប្ទយធាំជាងសនោះ ង្ៃលបានសកត្សឡ
ឺ
ើ
ើង
ជារនតរនាារ់ សោយកងកម្ពល ាំងសប្កាមការរងាគរ់រញ្ជ
ជ ររេ់សោក រុ ន សេង ៖ ចារ់ពីឆ្ន ាំ១៩៩៩ មក ោត្់

បានរញ្ជ
ជ សោយផ្ដាល់ សលើកងពលត្ូ ច្សលខ្ ៥១ ៥២ និង៥៣ និងង្ទនកេឹករងនានា សៅថានក់សខ្ត្ត សោយម្ពន
ប្កុមកងកម្ពល ាំងនានារហូត្ៃល់ ថានក់ប្េុ ក និងកងវរសេនាត្ូ ច្ការពារប្ពាំង្ៃន។628 ចារ់ពីឆ្ន ាំ២០០០ កងកម្ពល ាំង

ទ ាំងសនោះ បានជារ់ពាក់ព័នន
ធ ឹ ងការរ ាំសោភៃីធីល រួមទ ាំង ការរសេតញពលរៃឋសច្ញសោយរងខាំ ការរ ាំសោភសេព
េនធវៈ ការរាំរមេម្ពលរ់ ការរាំពាររាំពាន ការចារ់ខ្ួ នតាមទ្ាំ
សនើងច្ត្ត
េកមម ឃ្ត្កមម ការរ៉ៃុនរ៉ៃង
ល
ិ ការសធវទរុ
ើ

មនុ េសឃ្ត្ ការរាំរមយកប្បាក់ និងអាំសពើជួ ញៃូ រមនុ េស ង្ៃលទ ាំងអេ់ សនោះរ៉ៃោះពាល់ ៃល់ ប្រជាពលរៃឋសាម

ញ្ា។629 សៅកនុងរររទ្ដនការសបាោះសឆ្
ន ត្ជាត្ិ ង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ២០០៣ កងកម្ពល ាំងសៅសប្កាមរញ្ជ
ជ សោក រុ ន សេង
ិ
បានជារ់ពាក់ព័នក
សពើហិងានសយបាយរង្នែមសទ្ៀត្ រួមម្ពន ឃ្ត្កមមនសយបាយ ការរ៉ៃុនរ៉ៃងមនុ េស
ធ ុ ងអាំ
ន
625

Thomas Hammarberg, “អន៊ុែោរែៈជូនរាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា សដ្លដ្ឋក់លដ្ឋយតាំណាងពិលែែរបែ់អគគលលខាធ្ិក្លរអងគក្លរែហរបជាជាតិ

ទទួលបនា៊ុកែិទធិមន៊ុែស លៅកមព៊ុជា” ថ្ងៃទី១៣ សែឧែភា ឆ្នាំ១៩៩៨។
626
627

ក្លរែម្ងាែន៍ជាមួយមន្តនរី យ៊ុតរិធ្ម៌កមពជា
៊ុ ថ្ងៃទី៦ សែលមសា ឆ្នាំ២០១៤។

អងគក្លរែហរបជាជាតិ៖ តាំណាងពិលែែថ្នអគគលលខាធ្ិក្លរទទួលបនាកក្លរ្រែិ
ទធិមន៊ុែសលៅកមពជា”
ក្លរលបាោះលឆ្នតរកុមរបឹកោឃ៊ុាំែ្កត់ឆ្នាំ២០០២
៊ុ
៊ុ

ទាំព័រ៤-៥, ៧និង៩។
628

សាថនទូតអាលមរិក លៅកមពជា
ា ក្លរជាន់ែពែ់ថ្ន RCAF “ក្លរ
៊ុ “គលរម្ងងរកបែែឌក្លរ្រនលយាបាយ-លយាធា” ឆ្នាំ ២០០៣, រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា
៊ុ បញ្ញ

លរៀបចាំលមបញ្ញ
ា ក្លរជាន់ែពែ់របែ់ RCAF” ឆ្នាំ២០០៦។
629

ពីរ បភពដ្សដ្ល Ibid.
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ឃ្ត្សោយសារមូ លសហត្ុ នសយបាយ ការរាំភិត្រាំភ័យង្ទនកនសយបាយ ការរាំរមេម្ពលរ់សោយសារមូ ល
ាំ ួ នតាមទ្ាំ
សហត្ុ នសយបាយ និងការឃុ ខ្
សនើងច្ិត្តសោយសារមូ លសហត្ុ នសយបាយ។630
ល

ាំ ុ ងសពល និងសប្កាយសពលសបាោះសឆ្នត្ ឆ្ន២០១៣
ាំ
សោក រុ ន សេង កុ ងអ
ឡ
ន
កនុងអាំឡុងសពលសធវើយុ ទ្ធនាការសឃ្េនាសបាោះសឆ្នត្ជាត្ិ ង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ២០១៣ សោក រុ ន សេង បានរងាាញ

យ៉ៃងច្ាំហនូ វការប្រកាន់រកសនសយបាយររេ់ោត្់ សោយបានអាំពាវនាវឱ្យកងកម្ពល ាំងសយធភូមភារទ្
ិ
ី ៥ ោ ាំ

ប្ទ្សោលនសយបាយររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជា ង្ៃលឱ្យសោក ហុ ន ង្េន រនតសធវើជានាយករៃឋមស្រនតី។631
សៅដលងទ្ី៣០ ង្ខ្មីនា ឆ្ន ាំ២០១៣ សោក រុ ន សេង បានង្ច្កឯកសារសោលនសយបាយររេ់រេរកសប្រជា
ាំ ួ យជាមួ យេម្ពជិករកស សៅប្េុ កេាំឡត្ និងបានង្េនា ាំពួកសរអាំពីរសរៀរលអ
ជនកមពុជា សៅកនុងកច្ច
ិ ប្រជុ ម
ូ

រាំទុត្ង្ៃលអាច្ឱ្យរេរកសប្រជាជនកមពុជាឈនោះការសបាោះសឆ្នត្។632 សៅដលងទ្ី២៦ ង្ខ្មលុ
ិ នា ោត្់បានរងាាញ
ាំ ង សហើយោត្់បានជរាំ ុញឱ្យម្ពនការសបាោះសឆ្នត្ជូ នរេរកស
ខ្លួនសៅកនុងពិធសាេនាមួ
យសៅសខ្ត្តបាត្់ៃរ
ី
ប្រជាជនកមពុជា។633

ចារ់តា ាំងពីការសបាោះសឆ្នត្ឆ្ន ាំ២០១៣ មក សោក រុ ន សេង បានង្េនា ាំកងកម្ពល ាំងសយធភូមភារទ្
ិ
ី ៥ ជា

សាធារេៈ ឱ្យោ ាំប្ទ្លទ្ទ
ធ លដនការសបាោះសឆ្នត្ និងោ ាំប្ទ្សោក ហុ ន ង្េន សធវើជានាយករៃឋមស្រនតី។634 រនាារ់
ពីសយធា និងកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្សទសងសទ្ៀត្ សប្រើប្បាេ់កងកម្ពល ាំងយ៉ៃងសប្ច្ើនហួ េសហត្ុ និងសោយមិនចា ាំបាច្់
កនុងការរស្រងាេរបាត្ុ កមម កូ ៃកមម និងភាពច្ោច្លេងគមសៅច្សនាលោះង្ខ្កញ្ជា ឆ្ន ាំ២០១៣ និងង្ខ្មករ ឆ្ន ាំ
630
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ពីរ បភពដ្សដ្ល Ibid.
“ឧតរមលែនី យ៍ឯក គី ម ប៊ុនងន យកអាវលភាៀ ងលៅសចកជូ នអងគភាពកងកម្ងាាំងលៅែមរភូ មិជួរ ម៊ុ ែ”, ថ្ងៃទី២១ សែមិ ង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៣

http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/66578- 2013-06-21-05-53-22.html (ចូ លលមើល លៅថ្ងៃទី២១ សែមិ ង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៣)។
632

“លោក ប៊ុ ន លែង ែាំល ែោះែាំណាលជាមួយែម្ងជិកគែបកសរបជាជនកមព៊ុជា លៅស្ែុកែាំ

ូត”, ថ្ងៃទី៣០ សែមី នា ឆ្នាំ២០១៣,

http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/61094-2013-03-30- 10-03-45.html (ចូ លលមើល លៅថ្ងៃទី៣០ សែមីនា ឆ្នាំ២០១៣)។
633

“ក្លររបលគនទានវែោដ្ល់១៩ វតរ លៅស្ែុកែាំ

ូត” ថ្ងៃទី២៦ សែមិ ង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៣ http://dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/67027-2013-06-

26-11-07-13.html (ចូ លលមើល លៅថ្ងៃទី២៦ សែមិ ង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៣)។
634

“កិចចរ បជ៊ុាំ បូកែរ៊ុបក្លរ្រែនរិែ៊ុែលយាធា លៅឆ្នាំ២០១៣ និ ងទិ ែលៅបនរ ែរម្ងប់ ឆ្នាំ២០១៤ លៅកងពលតូ ច ៥២” ថ្ងៃទី៥ សែក៊ុ មាៈ ឆ្នាំ២០១៤

http://www.dap- news.com/2011-06-14-02-39-55/80323-2014-02-05-06-54-50.html (ចូលលមើ ល លៅថ្ងៃទី៥ សែក៊ុ មាៈ ឆ្នាំ២០១៤), “លយាធ្ភូ មិភាគទី
៥ លបើ កវគគហវឹកហវឺនអាំ ពី ជាំនាញែន្ត្គមកន៊ុងថ្រព” ថ្ងៃទី១៩ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៤; http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/81143-2014-0219-03-07-20.html, ថ្ងៃទី១៩ សែក៊ុ មាៈ ឆ្នាំ២០១៤។
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ើ សិទិិធមនុសសយូមមនររត៍

២០១៤ ង្ៃលបានេម្ពលរ់មនុ េសអេ់ ៩នាក់ និងររួ េជាសប្ច្ើននាក់ ោត្់បានេរសេើរសោលនសយបាយ
ររេ់សោក ហុ ន ង្េន កនុងការពប្ងឹងកងកម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធ កនុងន័យការពារជាត្ិ។635

ាំសោភេិទ្ធិមនុ េសសៅតាមមូ ល
សៅសពលសនាោះ កងកម្ពល ាំងសយធភូមភារទ្
ធ ុ ងការរ
ន
ិ
ី ៥ បានរនតជារ់ពាក់ព័នក

ោឋន រួមម្ពន ការបាញ់ ប្រគរសោយោមនមូ លសហត្ុ ឬអាំសពើហិងាង្ៃលរងេររួ េសានមៃល់ អក
ន ជារ់ពាក់ព័នធ

នឹងរេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិង្ៃលោមនអាវុធ ឬជនេុ ីវលសទសងសទ្ៀត្
ការរ ាំសោភៃីធីល សហើយសពលខ្លោះ ម្ពនការ
ិ
រាំរមសប្រប្បាេ់
កងកម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធ ឬការរាំរមកាំង្ហងសទសងសទ្ៀត្ ប្ពមទ ាំងការរាំរមកាំង្ហងអនកសារ
ើ
ព័ត្៌ម្ពន ង្ៃលពាយមសេុ ើរអសងេត្េកមមភាពខ្ុេច្ារ់ររេ់ប្កុមសយធា។636

សោក រុ ន សេង បានរងាាញការសាវរមន៍ៃូច្ោននឹងសមរញ្ជ
ជ ការជាន់ខ្េ
ព ់ សទសងសទ្ៀត្ង្ៃរ ច្ាំសពាោះការរ ាំោយ
រេរកសេសស្រងាគោះជាត្។
ល សោក រុ ន សេង និងមស្រនតីសយធភូ មិ
ិ សៅសពលសោក កឹម េុ ខា ប្ត្ូវបានចារ់ខ្ួ ន
ភារទ្ី៥ ររេ់ោត្់ បាននិយយោ ាំប្ទ្ថា ការចារ់ខ្ួ នសនោះរ
ល
ឺជាការចា ាំបាច្់ សៃើមបទ្រ់
ី សាេត្់ភាពច្ោច្ល

ប្រករសោយសប្ោោះថានក់សៅកនុងេងគមកមពុជា។637 កងកម្ពល ាំងសប្កាមរញ្ជ
ជ ការររេ់សោក រុ ន សេង បានរនារ
តាមសមររេ់ពួកសរ សោយប្រកាេនូ វ “ការសរតជាាច្ិត្តោច្់ខាត្ររេ់ពួកសរ កនុងការកសមាច្រល់ កិច្ចខ្ិត្ខ្ាំប្រឹង
ង្ប្រងទ ាំងអេ់ ” កនុងការរសងេើត្“រៃិវត្តពេ៌”។638 ជាលមីមង
ត សទ្ៀត្ សៅដលងទ្ី១៩ ង្ខ្ត្ុ ោ ឆ្ន ាំ ២០១៧ សោយ

ាំ ួ េមុ ខ្ កងសយធពលសខ្មរភូ មនា
និយយជន
ិ សៅសយធភូ មភារទ្
ិ
ី ៥ សោក រុ ន សេង បានប្រកាេនូ វ “ការ

ប្រឆ្ ាំងោច្់ខាត្ ច្ាំសពាោះេកមមភាពញុោះញង់ទ ាំងអេ់” សោយរុ រល
” ៃូ ច្ជា សោក
គ “ង្ៃលម្ពនសច្ត្នាមនលអ
ិ
េម រងសុ ី និងសោក កម
ឹ េុ ខា ង្ៃលសោក រុ ន សេង និយយថា ការញុោះញង់ររេ់ពួកសរម្ពនរាំេង “សធវើ
ាំ ររេ់ ោត្់ ច្ាំសពាោះ
ឱ្យង្ខ្មរង្រកបាក់”។ ោត្់បានប្រកាេអាំពី “សេច្កតីប្េឡញ់ ” ររេ់ោត្់ និងកងកម្ពលង

សោក ហុ ន ង្េន។ 639 រនាារ់មក សៅដលងទ្ី១៦ ង្ខ្វច្ឆ
ិ ិកា ឆ្ន ាំ២០១៧ សោក រុ ន សេង បានប្រកាេនូ វការោ ាំ
635

“កិចចរ បជ៊ុាំ បូកែរ៊ុបក្លរ្រែនរិែ៊ុែលយាធា លៅឆ្នាំ២០១៣ និ ងទិ ែលៅបនរ ែរម្ងប់ ឆ្នាំ២០១៤ លៅកងពលតូ ច ៥២” ថ្ងៃទី៥ សែក៊ុ មាៈ ឆ្នាំ២០១៤

http://www.dap- news.com/2011-06-14-02-39-55/80323-2014-02-05-06-54-50.html (ចូ លលមើ ល លៅថ្ងៃទី៥ សែក៊ុ មាៈ ឆ្នាំ២០១៤), “លយាធ្ភូ មិភាគទី
៥ លបើ កវគគហវឹកហវឺនអាំ ពី ជាំនាញែន្ត្គមកន៊ុងថ្រព” ថ្ងៃទី១៩ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៤; http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/81143-2014-0219-03-07-20.html, ថ្ងៃទី១៩ សែក៊ុ មាៈ ឆ្នាំ២០១៤។
636

ពីរ បភពដ្សដ្ល Ibid.
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កងទ័ពលយាធ្ភូមិភាគ ៤ គាាំរទចាំែចាត់ក្លររាជរដ្ឋឋ ភិបាល និងលថាកលលទាែចាំលពាោះទលងវើកបត់ជា តិរបែ់កឹម ែ៊ុខា ឃ៊ុបឃិតបរលទែប៉ា៊ុនប៉ាងដ្លែើរ មអាំណាច។

638

លមបញ្ា ក្លរនិងទាហានទាាំងអែ់ របក្លែអន៊ុវតរន៍តា មរបសាែន៍លតលជាកនងក្លរកាំ
ចាត់ពួកបរលទែឈ្លានពាន និងលបរជាា កលមាចជនលធ្វើបដ្ិវតរន៍។
៊ុ
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កងទព័ទាាំងអែ់ថ្នបញ្ញ
ា ក្លរដ្ឋឋនលយាធ្ភូមិភាគ ៥ របតិកមមនិងែមរីែមរងសី សដ្លអាំពាវនាវឲ្យកងកម្ងាាំងរបដ្ឋប់អាវ៊ុធ្សបក្លែ៊ុងនរលរាំលាំ
រដ្ឋឋភិបា ល
ួ
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ប្ទ្ទ ាំងប្េុងររេ់ោត្់ ច្ាំសពាោះសាលៃីការរេ់ត្ុោការកាំពូលង្ៃលេសប្មច្រ ាំោយរេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ
សប្កាមរទ្ជារ់ពាក់ព័នក
ធ ុង
ន “អាំសពើកបត្់ជាត្ិ” ង្ៃលមិនអាច្អត្់ឱ្នឱ្យបាន និងបានប្រកាេោ ាំប្ទ្ច្ាំសពាោះការ

អាំពាវនាវររេ់សោក ហុ ន ង្េន ឱ្យចាត្់វធានការទ្រ់
សាេត្់រង្នែមសទ្ៀត្ ប្រឆ្ ាំងនឹងង្ទនការសធវើរៃិវត្តពេ៌
ិ
និងអនកនសយបាយ “ង្ៃលរសប្មទលប្រសយជន៍
ររសទ្េ”។640
ើ

VII. ឧត្តមសេនីយឯ
៍ កផ្កាយមាេ ៣ សជឿន េុវណណថា សមរញ្ជ
ា ការរងកងទ័ព
សជើងសោក និងជាសមរញ្ជ
ា ការសោធភូមភា
ិ គទី ២

័
័
សោក សជឿន េុ វេណថា រឺជាអងគរកសវយសកម
ងម្ពនក់ កនុងច្ាំសណាមអងគរកសវយសកម
ងសទសងសទ្ៀត្ររេ់សោក ហុ ន

ង្េន សៅកនុងប្រសទ្េសវៀត្ណាម កនុងឆ្ន ាំ១៩៧៨ សៅសពលសោក ហុ ន ង្េន និរសទ្េខ្លួនសៅទ្ីសនាោះ។641 ដលងង្ខ្
642
ឆ្ន ាំកាំសេើត្ទលូវការររេ់ោត្់ រដលង
មឆ្
ន ាំ១៩៩៥ សោក សជឿន េុ វេណ ថា
ឺ ទ្ី១៣ ង្ខ្កញ្ជា ឆ្ន ាំ១៩៥៧។ រត្ប្ត្
ិ
ឹ

ាំ ង់ចាម
រឺជាសមរញ្ជ
រួមម្ពនសខ្ត្តកព
ជ ការដនសយធភូ មិភារទ្ី ២ ដនរជរោឋភិបាលកមពុជា។643 ភូ មភារសនោះ
ិ

ជាអាំលពើកបត់ជាតិែ៊ុទធសាធ្និងធ្ៃន់ធ្ៃរណាែ់។
640

ឧតរលែនីយ៍ឯក ប៊ុនលែង របក្លែគាាំរទលពញទាំហឹង ចាំលពាោះត៊ុោក្លរកាំពូល ក្លររាំោយគែបកសែលន្ត្គោះជាតិ និងគាាំរទអន៊ុសាែន៍ទាាំងស្ែុងរបែ់

ែលមរចលតលជាហ៊ុនសែន។
641

លោក ហ៊ុន សែន “ែ៊ុនារកថា លៅពិធ្ីបិទអងគរបជ៊ុាំវ ិសាមញ្ា ថ្នអនកតាំណាងែម្ងគមអតីតយ៊ុទធជនកមព៊ុជាទូទាាំងរបលទែ និងទិវាអតីតយ៊ុទធជនកមព៊ុជា

លលើកទី ៣” ថ្ងៃទី២១ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១០ (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២៨ សែែីហា ឆ្នាំ២០១២), លោក ហ៊ុន សែន “ែរមង់របសាែន៍លៅឯពិធ្ីបិទមហាែ
ននិបាតវិសាមញ្ាថ្នអនកតាំណាងែម្ងគមអតីតយ៊ុទធជនកមព៊ុជាទូទាាំងរបលទែ និងទិវាអតីតយ៊ុទធជនកមព៊ុជាលលើកទីបី” ថ្ងៃទី២១ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១០
http://cnv.org.kh/selected-comments-at-the-closing-of-the-extra-ordinary-general-assembly-of-the-nationwide- representatives-of-the-

cambodian-veterans-association-and-the-celebration-of-the-third-anniversary-of-the-camb/ (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២៨ សែែីហា ឆ្នាំ២០១២)” ថ្ងៃទី២១
សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១០, លោក ហ៊ុន សែន “ែ៊ុនារកថា លៅកន៊ុងទិវាែួបអតីតយ៊ុទធជនលលើកទី ៤” ថ្ងៃទី២១ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១១ http://cnv.org.kh/address-atthe-4th-anniversary-of-cambodian-veterans-day/ (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២៨ សែែីហា ឆ្នាំ២០១២), លោក ហ៊ុន សែន “ែរមង់របសាែន៍លៅឯពិធ្ីែួប

អតីតយ៊ុទធជនកមព៊ុជាលលើកទី ៤” ថ្ងៃទី២១ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១១ http://cnv.org.kh/selected-comments-at-the-celebration-of-the-4th-anniversary-of-thecambodian-war-veterans/ (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២៨ សែែីហា ឆ្នាំ២០១២), រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា “នាយឧតរមលែនីយ៍ផ្តកយម្ងែ បួន លៅ ែ៊ុខា”, លោក
ហ៊ុន សែន “ែ៊ុនារកថា លៅកនងពិ
ធ្ីរ ាំលឹកែួបអតីតយ៊ុទធជនលលើកទី ៤” ថ្ងៃទី២១ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១១ http://cnv.org.kh/address-at-the-4th-anniversary៊ុ
of-cambodian-veterans-day/ (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២៨ សែែីហា ឆ្នាំ២០១២), លោក ហ៊ុន សែន “ែរមង់របសាែន៍លៅឯពិធ្ីែួបអតីតយ៊ុទធជនកមព៊ុជា

លលើកទី ៤” ថ្ងៃទី២១ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១១ http://cnv.org.kh/selected-comments-at-the-celebration-of-the-4th-anniversary-of-the-cambodian-warveterans/ (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២៨ សែែីហា ឆ្នាំ២០១២)។
642
643

បញ្ាីអនកច៊ុោះលឈ្លមោះលបាោះលឆ្នតបលណា
រ ោះអាែននឆ្នាំ២០១៧ ឯកសារ ០១-៧២៣-៧០៤។
រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា អន៊ុរកឹតយលលែ ៨៩ អនរក ច៊ុោះថ្ងៃទី១៧ សែែីហា ឆ្នាំ១៩៩៥។
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(រួមរញ្ចូ លទ ាំងសខ្ត្ត្
ត បូងឃមុាំ ង្ៃលជាសខ្ត្តលី)ម ដប្ពង្វង សាវយសរៀង និងប្កសច្ោះ។644 រួមជាមួ យនឹងសយធភូ មិភារ
ទ្ី ៤ និង៥ សយធភូ មិភារទ្ី ២ រឺេែិត្កនុងច្ាំសណាមភូ មិភារទ ាំងរីសៅកនុងប្រសទ្េ ជាទ្ីង្ៃលកងកម្ពល ាំង

ប្រោរ់អាវុធរេរកសប្រជាជនកមពុជាបានជារ់ពាក់ព័នយ
ធ ៉ៃ ងធងន់ធរង សៅកនុងការរ ាំសោភេិទ្ធិមនុ េស សផ្ដតត្
េាំខាន់សលើរេរកសនសយបាយប្រឆ្ ាំង កនុងអាំឡុងសពលសឆ្ពោះសៅរកការសបាោះសឆ្នត្ឆ្ន ាំ១៩៩៣។645

កនុងឆ្ន ាំ១៩៩៦ សៅសពលសោក ហុ ន ង្េន ចារ់សទតើមង្េវងរកការោ ាំប្ទ្ច្ាំសពាោះច្ាំណាត្់ការសោយសប្រើអាវុធ

ប្រឆ្ ាំងនឹងរេរកសហុ នេុ
វ
ិនរុ ិច្ សៃើមប ី “កសមាច្” កងសយធាររេ់រេរកសសនោះ សោក សជឿន េុ វេណថា

េែិត្កនុងច្ាំសណាមប្កុមមស្រនតីរេរកសប្រជាជនកមពុជាកនុងជួ រកងសយធពលសខ្មរភូ មនា
ិ ង្ៃលសោក ហុ ន ង្េន
646
ពឹងង្ទអក េប្ម្ពរ់ការោ ាំប្ទ្សោយមនងាកសរ។
កនុងការសប្ត្ៀមខ្លួនេប្ម្ពរ់ការទាុោះអាវុធង្ៃលអាច្សកត្ម្ពន
ិ
ើ

៉ៃ ងខាល ាំងកាលពីសៃម
សៅសពលសនាោះ រេរកសប្រជាជនកមពុជាបានខ្ិត្ខ្ាំប្រងង្ប្រងយ
ើ ឆ្ន ាំ១៩៩៧ កនុងការសប្ជេ
ើ
ឹ
647
សរេមស្រនត
វ
ើ
ី ហុ នេុ
ិនរុ ិច្ ឱ្យរសប្មើការកនុងសយធភូ មិភារទ្ី២។ សៅង្ខ្ឧេភា និងង្ខ្មិលុ នា ឆ្ន ាំ១៩៩៧ ភូ មិ

ាំ ន់ សៃើ មបសៅពប្ងឹ
ភារសនោះ បានផ្ដលេ់ ទ្ីកងទ្័ពថានក់ត្រ
ងទ្ីតា ាំងសយធាររេ់ សោក ហុ ន ង្េន សៅទ្ីប្កុងភនាំ
ី
សពញ។648 សៅដលងទ្ី១៧ ង្ខ្មលុ
ល
វ
ិ នា ទគនត្ាំរន់ បានរ៉ៃុនរ៉ៃងចារ់ខ្ួ នមស្រនត
ី កនុងថានក់ៃឹកនា ាំដនរេរកសហុ ន
ាំ ង់ចាម រ៉ៃុង្នតមនទ្ទ្ួ
េុ ិនរុ ច្
លបានសជារជ័យសឡើយ។649
ិ សៅសខ្ត្តកព
ិ

សៅដលងទ្ី២ ង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ១៩៩៧ កងកម្ពល ាំងសយធភូមិភារទ្ី ២ បានវយប្រគរសយធាហុ នេុ
វ
ិនរុ ិច្ សោយ
បានេម្ពលរ់ទគនហុ នេុ
នាក់
សទសងសទ្ៀត្រងររួ េ។650 ការវយប្រគរសនោះ
វ
ន ក់ និងសធវឱ្យទគនរ
ិនរុ ច្ម្ព
ិ
ើ
ី

ាំ ង់ចាម។ សៅសពលនាយក
ប្េរោនជាមួ យនឹងការចារ់ខ្ួ នេម្ពជ
ក
កព
ល
ិ ហុ វនេុ ិនរុ ច្
ិ សៅកនុងភូ មនានាដនសខ្ត្ត
ិ

ាំ ង់ចាម សៅដលងទ្ី៣
រៃឋមស្រនតីទ្ី១ េសមាច្ នសរត្តម រេឫទ្ធិ ដនរេរកសហុ នេុ
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សទសងសទ្ៀត្ប្រឈមមុ ខ្នឹងការជន
ួ
655
ការ សប្កាមរទ្សចាទ្ប្រកាន់ង្ៃលង្ទអកសលើព័ត្៌ម្ពនមនព
ិ
ិ ត្។

រយៈសពលពីរេបាតហ៍ កនលោះ សប្កាយរៃឋប្រគរ សោក សជឿន េុ វេណថា បានទ្ទ្ួលការង្ត្ងតា ាំងជាទ្ីប្រឹកា
656
ររេ់សោក ហុ ន ង្េន ង្ៃលម្ពនឋានៈសេមើនឹងអនុ រៃឋសលខាធការ។
ិ

653

ក្លរែម្ងាែន៍របែ់លោក Brad Adams ជាមួយមន្តនរលី យាធាបារាាំងសដ្លឈ្រលជើងលៅកន៊ុងរបលទែកមព៊ុជា ថ្ងៃទី២១ សែឧែភា ឆ្នាំ២០០១, ក្លរែម្ងាែន៍

របែ់លោក Brad Adams ជាមួយទាហានថ្នកងលយាធ្ពលលែមរភូមិនា ថ្ងៃទី២៤ សែឧែភា ឆ្នាំ២០០១, ក្លរែម្ងាែន៍របែ់លោក Brad Adams ជាមួយ

ឯកអគគរដ្ឋទូតក្លណាដ្ឋ គឺលោក Gorden Longmuir ថ្ងៃទី២៥ សែឧែភា ឆ្នាំ២០០១, ក្លរែម្ងាែន៍របែ់លោក Brad Adams ជាមួយមន្តនរីជាន់ែពែ់ថ្នកង
លយាធ្ពលលែមរភូមិនា ថ្ងៃទី១ សែមីនា ឆ្នាំ២០០១, ក្លរែម្ងាែន៍របែ់លោក Brad Adams ជាមួយមន្តនរីលយាធាជាន់ែពែ់ថ្នគែបកសហវ៊ុនែ៊ុិនប៊ុិច ថ្ងៃទី
១៤ សែឧែភា ឆ្នាំ២០០១, ក្លរែម្ងាែន៍របែ់លោក Brad Adams ជាមួយមន្តនរីលយាធាជាន់ែពែ់ថ្នគែបកសហវ៊ុនែ៊ុិនប៊ុិច ថ្ងៃទី២៤ សែឧែភា ឆ្នាំ

២០០១, COHCHR, “របាយក្លរែ៍របចាាំសែកកកដ្ឋ (ឆ្នាំ១៩៩៧) ថ្នក្លរិយាល័យ របចាាំលែតរកាំពង់ចាម”, COHCHR, “ក្លរលែ៊ុើបអលងកតលៅលែតរកាំពង់ចាម
លៅថ្ងៃទី២៣-២៥សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ១៩៩៧” ថ្ងៃទី៧ សែែីហា ឆ្នាំ១៩៩៧។
654

ពីរបភពដ្សដ្ល (Ibid.); COHCHR, “ព័ត៌ម្ងនពីរបភពលនសងៗ” ថ្ងៃទី៥ សែែីហា ឆ្នាំ១៩៩៧, COHCHR, “របាយក្លរែ៍ែកមមភាពទី៥ែរម្ងប់សែកកកដ្ឋ

ឆ្នាំ១៩៩៧” ថ្ងៃទី៣០ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ១៩៩៧ “ក្លរចាប់ែនមន្តនរ
ាួ
ីគែបកសហនែ៊ុ
វ៊ុ
ិនប៊ុិច លៅតាមបណា
រ លែតរនានា” [គាមនក្លលបរិលចឆទ], ក្លរែម្ងាែន៍របែ់
លោក Brad Adams ជាមួយមន្តនរីជាន់ែពែ់លែតរ ថ្ងៃទី២១ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០០០, COHCHR, “ក្លរចាប់ែនមន្តនរ
ាួ
ីគែបកសហនែ៊ុ
វ៊ុ
ិនប៊ុិច លៅតាមបណា
រ លែតរ
នានា” [គាមនក្លលបរិលចឆទ]។
655
656

ពីរ បភពដ្សដ្ល (Ibid.)
រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា រពោះរាជរកឹតយលលែ ChS/រក/០៧៩៧/៨៥ ច៊ុោះថ្ងៃទី២៤ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ១៩៩៧។
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កងទ្័ពសយធភូ មិភារទ្ី ២ ក៏ជារ់ពាក់ព័នក
សពើហិងានសយបាយ កនុងអាំឡុងសពល្នសៅរកការសបាោះ
ធ ុ ងអាំ
ន
សឆ្នត្ប្កុមប្រកាឃុ
សាំ ៅង្ខ្កុ មៈា ឆ្ន ាំ២០០២ ទងង្ៃរ។ អាំសពើហិងាសនោះ សកត្សឡ
ឹ
ើ
ើងប្េរោននឹងការកាំសរកសឡ
ើ
ើងដន
ាំ ុ ត្
អាំសពើហិងានសយបាយររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជាសៅទ្ូទ ាំងប្រសទ្េ រ៉ៃុង្នតអសាំ ពើហិងាៃ៏អាប្កក់រទ

ាំ ង់ចាម សោយសយធាម្ពនការពាក់
ររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជា រឺសៅកនុងសយធភូ មិភារទ្ី ២ ដនសខ្ត្តកព
ព័នន
ធ ឹ ងឃ្ត្កមមសលើេកមមជននសយបាយប្រឆ្ ាំងរួននាក់។ េកមមជនពីរនាក់ប្ត្ូវបានេម្ពលរ់សោយប្កុម

ទ្ាំសនើងប្រោរ់អាវុធ ង្ៃលេម្ពជិកប្កុមសនោះភារសប្ច្នជាកងកម្ព
ល ាំងសយធា និងនររបាល ង្ៃលច្ល័ ត្សៅ
ើ

តាមត្ាំរន់ខ្ោះ
ល ដនសខ្ត្តសនោះ និងជាប្កុមង្ៃលអនកតាមោនសាែនភាពេិទ្ធិមនុ េសររេ់អងគការេហប្រជាជាត្ិ

657
័នរ
សជឿជាក់ថា ជាប្កុមង្ៃលសៅសពលសនាោះ កាំពុងប្រត្ិរត្តការតាមរច្នាេមព
កងកម្ពល ាំង
ធ ញ្ជ
ជ ការភូ មភារ។
ិ
ិ

សយធភូ មិភារទ្ី២ ក៏ពាក់ព័នន
ធ ឹ ងការសប្រើអាំសពើហិងា សប្ៅសរឿងនសយបាយទងង្ៃរ រួមម្ពន អាំសពើឃ្ត្កមម និង
658
រទ្សលមើេសទសងៗ ង្ៃលបានសកត្សឡ
ើ
ើងសប្កាយសពលសបាោះសឆ្នត្ឃុ -ាំ េងាេត្់។

ាំ ង់ចាម រឺជាសខ្ត្តមួយ កនុងច្ាំសណាមសខ្ត្ត ង្ៃលសរ
កនុងអាំឡុងសពលសបាោះសឆ្នត្េភាជាត្ឆ្
ិ ន ាំ២០០៣ សខ្ត្តកព
េម្ពគល់ សឃើញម្ពនការរាំភិត្រាំភ័យ ការរាំពាររាំពាន និងអាំសពើហិងានសយបាយសប្ច្ើនរាំទុត្។

សៅកនុងរញ្ជី ស្មោះទ្ីប្រកាផ្ដ
សោក ហុ ន ង្េន ច្ុ ោះដលងទ្ី៧ ង្ខ្ត្ុ ោ ឆ្ន ាំ២០០៨ ក៏ម្ពនស្មោះ
ា ល់ ខ្ួ នររេ់
ល
ឹ
សោក សជឿន េុ វេណថា ទងង្ៃរ សោយម្ពនឋានៈកនុងរោឋភបាលខ្ព
េ់ជាងមុ ន រម្ពនឋានៈសេម
ិ
ឺ
ើរៃឋសលខា

659
ធការ។
ោត្់បានរនតសធវជាសមរញ្ជ
ជ ការសយធភូ មភារទ្
ិ
ើ
ិ
ី ២ ចារ់តា ាំងពីសពលសនាោះមក សោយម្ពនអាំណាច្

ាំ ង់ចាម ត្បូងឃមុាំ ដប្ពង្វង ប្កសច្ោះ និង
សលើកងពលត្ូ ច្ត្ាំរន់សលខ្ ២១ និងង្ទនកប្រត្ិរត្តិការេឹករងសខ្ត្តកព

សាវយសរៀង សហើយអងគភាពនីមួ យៗទ ាំងសនោះ ម្ពនកងសយធាសៅៃល់ ថានក់ប្េុ ក សហើយោត្់ក៏ម្ពនអាំណាច្
សលើកងវរសេនាត្ូ ច្ការពារប្ពាំង្ៃនទងង្ៃរ។660

657

COHCHR, “របាយក្លរែ៍ថ្នក្លរិយាល័យរបចាាំលែតរកាំពង់ចាម ៖ ែាឹមសាររបាយក្លរែ៍ សែក៊ុមាៈ (ឆ្នាំ១៩៩៨)”, អងគក្លរែហរបជាជាតិ ៖ តាំណាង

ពិលែែថ្នអគគលលខាធ្ិក្លរ ទទួលបនាកក្លរ្រែិ
ទធិមន៊ុែស លៅកមពជា
៊ុ
៊ុ ក្លរលបាោះលឆ្នតរកុមរបឹកោឃ៊ុាំ-ែ្កត់ ឆ្នាំ២០០២ ទាំពរ័ ៦-៧, ៩។
658
659
660

ពីរ បភពដ្សដ្ល Ibid.

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា រពោះរាជរកឹតយលលែ នែ/រតក/២០០៨/១០៨៣ ច៊ុោះថ្ងៃទី៧ សែត៊ុោ ឆ្នាំ២០០៨។
សាថនទូតអាលមរិករបចាាំកមព៊ុជា “កងលយាធ្ពលលែមរភូមិនា” ឆ្នាំ២០០៣។
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ចារ់ពីឆ្ន ាំ២០០០ មក កងកម្ពល ាំងសយធភូមិភារទ្ី ២ បានជារ់ពាក់ព័នន
ធ ឹ ងរទ្សលមើេ និងការរ ាំសោភរាំពាន

សប្ៅសរឿងនសយបាយជាសប្ច្ើន ៃូ ច្ជា ការរលន់ប្រោរ់អាវុធ ឃ្ត្កមម ការរ៉ៃុនរ៉ៃងមនុ េសឃ្ត្ ការរងេររួ េ
ាំ ួ នតាម
សានម ការរាំរមេម្ពលរ់ អាំសពើជួ ញៃូ រមនុ េស និងការរ ាំសោភសេពេនវធ ៈ ការជរាំ ត្ទរប្បាក់
ការឃុ ខ្
ល
ិ

ាំ រូ ករួមនងការរ ាំសោភៃធ
ទ្ាំសនើងច្ត្ត
ល
ី ីល រួមទ ាំងការរសេតញពលរៃឋសច្ញពីលាំសៅ
ិ និងការបាត្់ខ្ួ នសោយរងខ
ឹ
សាែនសោយរងខាំ និងការរ ាំសោភយកៃីធីព
ល ី ប្កុមជនជាត្ិភារត្ិច្។661

រនាារ់ពីម្ពនការរស្រងាេរររេ់រោឋភបាលកន
ិ
ុ ងទ្ីប្កុងភនសាំ ពញសៅសលើរេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ និងការត្វ៉ៃ ៃដទ្
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កងទ័ ពទាាំងអែ់ល ៅលយាធ្ភូ មិភាគ២ របក្លែគាាំរ ទដ្ល់ចាំណាត់ ក្លរែមតថកិចច កន៊ុងក្លរចាប់ ែួានលោក កឹ ម ែ៊ុខា សដ្លកបត់ តជាតិ និ ងរបក្លែ

លថាកលលទាែយា៉ា ងខាាាំងៗ៖ កងទ័ ពទាាំងអែ់ល ៅកងពលពលតូ ចលងមើល ជើងលលែ២១ របក្លែគាាំរ ទដ្ល់ែមតថកិចចក៊ុនងក្លរចាប់ ែួានលោក កឹ ម ែ៊ុខា
សដ្លកបត់ជាតិ និងលថាកលលទាែយា៉ា ងធ្ៃន់ធ្ៃរ ។
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ត្ុ ោ ឆ្ន ាំ២០១៧ សោក សជឿន េុ វេណថា និងសមរញ្ជ
ជ ការទ ាំងអេ់ដនសយធភូ មភារទ្
ិ
ី២ បានប្រកាេថា ពួ ក
សរ និងកងទ្័ពបានសប្ត្ៀមខ្លួនរូច្ជាសប្េច្កនុងការត្ប្មង់អាវុធសៅរកសោក េម រងសុ ី សោក កឹម េុ ខា និងអនក

សទសងសទ្ៀត្ង្ៃលេែិត្កនុងច្ាំសណាម “ប្កុមអនកកបត្់ជាត្ិ និងអនកង្ៃលម្ពនរាំេងរសងេើត្អេនតិេុ ខ្កនុងម្ពត្ុ ភូមិ
សនោះ ” និងបានរងាាញនូ វការៃង
ឹ រុ េជានិរនតរ ៍ ច្ាំសពាោះសោក ហុ ន ង្េន ង្ៃលបានយកច្ត្ត
ិ ទ្ុកោក់យ៉ៃងលអ
ាំ ួ េ
ច្ាំសពាោះកងកម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធ។667 សៅដលងទ្ី៦ ង្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៧ ោត្់បានសច្ញសេច្កតីង្លលងការេ៍មួ យជន

មុ ខ្ខ្លួនោត្់ផ្ដាល់ និងកម្ពល ាំងសយធភូមិភារទ្ី២ទ ាំងអេ់ រ ាំលឹកៃល់ សោក េម រងសុ ី ថា “កងទ្័ពទ ាំងមូលប្ត្ូវ
បានរសងេើត្សឡើងសោយេសមតច្សត្សជា ហុ ន ង្េន” ង្ៃលជា “សមរញ្ជ
ជ ការោមនទ្ីរញ្ច រ់ ដនកមពុជា” សហើយកង
ទ្័ពេូ សាលរ់ សៃម
ោត្់ សទោះកនុងកាលៈសទ្េៈណាក៏សោយ។668
ឋ ភបាលររេ់
ើ បការពាររោ
ិ
ី

VIII. នាយឧត្តមសេនីយឯ
៍ កផ្កាយមាេ ៣ ចារ ភកតី នាយរងសេនាធិការ
ច្ប្មរុះដនកងសោធពលសខ្មរភូមិនទ និង ជាសមរញ្ជ
ា ការកងពលត្ូច្ទ័ព
ពិសេេឆ័ប្ត្សោង ៩១១

សោក ចារ ភកីត សប្កាយេម័យអុ នតាក់ ឆ្ន ាំ ១៩៩៣-១៩៩៧
សោក ចារ ភកតី ប្ត្ូវបានសរៃឹងថា ម្ពនប្េុ កកាំសេើត្សៅសខ្ត្តដប្ពង្វង និងម្ពនទ្ាំនាក់ទ្ាំនងជាមួ យសោក រន់
រម
ី ង្ៃលបានជួ យធានាឱ្យម្ពនការត្ាំសឡើងឋាននតរេកាិសយធាររេ់ោត្់។ ដលងង្ខ្ឆ្ន ាំកាំសេើត្ទលូវការររេ់ោត្់
669
រដលង
ឺ ទ្ី១៦ ង្ខ្កញ្ជា ឆ្ន ាំ១៩៥៩។ ោត្់បានសលច្មុ ខ្ម្ពត្់ សៅសប្កាយការសបាោះសឆ្នត្ឆ្ន ាំ១៩៩៣ កនុងនាមជា

សមរញ្ជ
ជ ការរងដនកងពលអនតររមន៍សលខ្ ១ សទ្ើរសរៀរច្ាំលីរម រេ់កងសយធពលសខ្មរភូ មិនា និងម្ពនអត្ីត្ជា
670
យុ ទ្ជ
ធ នមកពីរេរកសប្រជាជនកមពុជា និងរេរកសហុ នេុ
វ
ិនរុ ច្
ិ រសប្មការងារសៅកន
ើ
ុ ងអងគភាពសនាោះ។

667
668

លមបញ្ញ
ា ក្លរ និ ងកងទ័ ពលយាធ្ភូ មិភាគទី ២៖ កងទ័ ពគាមនថ្ងៃសបច៊ុ ងក្លែ៊ុងលៅរដ្ឋឋភិ បាលលទ ម្ងនសតសបច៊ុ ងក្លែ៊ុងលៅែមរងសី និ ងកឹ មែ៊ុខា។
លមបញ្ញ
ា ក្លរ និ ងកងទ័ ពលយាធ្ភូ មិភាគទី ២ ែូមផ្តរាំល ៅកូនកបត់ ជាតិ ែមរងសី កងទ័ពបលងកើតល

ិ ក៏លសាមោះ
ើងលដ្ឋយែលមរចលតលជា លទាោះកស័យជីវ ត

ែលមរចជានិចច។
669
670

បញ្ាីលឈ្លមោះអនកច៊ុោះលឈ្លមោះលបាោះលឆ្នតបលណា
រ ោះអាែននឆ្នាំ២០១៧ ឯកសារ ០៦-៧១៦-១៨៦។
UNOSGRC, “កងលយាធ្ពលលែមរភូមិនា” ឆ្នាំ១៩៩៥, COHCHR, “ក្លរែម្ងាែន៍ែរមិតែរម្ងាំង លៅថ្ងៃទី២៨ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ១៩៩៧” ថ្ងៃទី៤ សែែីហា ឆ្នាំ

១៩៩៧, វិទយ៊ុភនាំលពញ ថ្ងៃទី២៥ សែមីនា ឆ្នាំ១៩៩៦។
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សោក ចារ ភកតី ប្ត្ូវបានសទារពីកងពលធាំសលខ្១សៅកាន់កងវរសេនាធាំសលខ្៩១១ ង្ៃលជាអងគភាពកង

កម្ពល ាំងពិសេេមួ យ ប្ត្ូវបានរសងេើត្សឡើងតា ាំងពីឆ្ន ាំ១៩៩៤ និងប្ត្ូវបានប្រកាេេសម្ពពធជាទលូវការ សៅដលងទ្ី៩
671
វច្ឆ
ិ កា
ិ ឆ្ន ាំ១៩៩៥។ អងគភាពសនោះបានទ្ទ្ួលការហវឹកហវឺនពីប្រសទ្េឥេ
ូ ឌ សនេុ ី កនុងេម័យសោកេូ គត្ូ

ាំ ូ ងសឡើយ អងគភាពសនោះេែិត្សប្កាមរញ្ជ
សហើយក៏បានទ្ទ្ួលការហវឹកហវឺនពីប្រសទ្េបារ ាំងទងង្ៃរ។ ៃរ
ជ ការ

ាំ ួ េនាយទគនរូរសនាោះ។672 សៅច្ុ ង
ររេ់នាយទគនរេរកសហុ នេុ
វ
ិនរុ ិច្ រ៉ៃុង្នតសោក ចារ ភកតី បានជន
ាំងនឹងការសងើរ
ឆ្ន ាំ១៩៩៥ ៃល់ សៃើមឆ្ន ាំ១៩៩៦ ពលទគនដនអងគភាពសនាោះប្ត្ូវបានោក់ពប្ងាយសៃើមបប្រឆ្
ី
រោះសបារររេ់ប្កុមង្ខ្មរប្កហម។673

សៅសៃម
ើ ឆ្ន ាំ១៩៩៧ កងវរសេនាធាំសលខ្ ៩១១ ប្ត្ូវបានត្ាំសឡើងឋានៈ និងរតូរស្មោះសៅជាកងពលត្ូ ច្ទ្័ព

ពិសេេ្័ប្ត្សយង ៩១១។674 មកប្ត្ឹមសពលសនាោះ ប្រសទ្េបារ ាំងបានរញ្ចរ់ការហវឹកហវឺនររេ់ខ្ួ នៃល់
អងគ
ល
ភាពសនោះអេ់មួយភារធាំ រ៉ៃុង្នតអងគភាពសនោះសៅរនតទ្ទ្ួលការហវឹកហវឺនពីប្រសទ្េឥេ
ូ ឌ សនេុ ី សហើយជារនត

675
ាំ ួ យកាន់ង្ត្សប្ច្នព
ាំ ក់ទ្ន
ាំ ងសនោះ រសោយសារ
រនាារ់សទ្ៀត្ បានទ្ទ្ួលជន
ើ
ី ប្រសទ្េកូ សរ ៉ៃខាងត្បូង។ ការភាជរ់ទ្នា
ឺ

កងពលត្ូ ច្ទ្័ពពិសេេ្័ប្ត្សយង ៩១១ បានទតល់ការការពារេនតិេុ ខ្េប្ម្ពរ់សរងច្ប្កររេ់កូសរ ៉ៃខាងត្បូង
សៅកនុងត្ាំរន់ភសនាំ ពញ។676

សោក ចារ ភកីត និងរៃប្ឋ រគរររេ់សោក ហុ ន ង្េន សៅឆ្ន ាំ ១៩៩៧

671

“អនកនាាំពាកយលយាធាប្ហញសននក្លរកាំសែទរមង់” Cambodia Times, ថ្ងៃទី១៤-២០ សែែីហា ឆ្នាំ១៩៩៤, “ក្លរក្លត់បនថយជាំនួយលយាធារបែ់បារាាំង”

Phnom Penh Post, ថ្ងៃទី១៧-៣០ សែឧែភា ឆ្នាំ១៩៩៦, សាថនទូតអាលមរិក លៅកមពជា
៊ុ “កងលយាធ្ពលលែមរភូមិនា” ឆ្នាំ២០០៣។
672
673

COHCHR, “ក្លរែម្ងាែន៍ែរមិតែរម្ងាំង លៅថ្ងៃទី២៨ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ១៩៩៧” ថ្ងៃទី៤ សែែីហា ឆ្នាំ១៩៩៧។

“សែមររកហមលបើកក្លរវាយរបហារវិញ លរក្លយក្លត់ផ្តរច់ទាំនាក់ទាំនងក្លរ្រ” ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ ថ្ងៃទី២០ សែមិង៊ុនា ដ្ល់ថ្ងៃទី១៣ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ១៩៩៥, “ែមតថ

ភាពរបែ់រដ្ឋឋភិបាល កន៊ុងក្លរក្លន់ក្លប់លែតរថ្ប៉ាលិន លៅមិនទាន់ចាែ់” សារព័ត្៌ម្ពន សេរភាពលម
ី ថ្ងៃទី១៤ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ១៩៩៦, “រដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា វាយ
ី
របហារសែមររកហម” បាងកកប៉ា៊ុែ,រិ៍ ថ្ងៃទី២៣ សែលមសា ឆ្នាំ១៩៩៦។
674
675

សាថនទូតអាលមរិករបចាាំកមព៊ុជា “កងលយាធ្ពលលែមរភូមិនា” ឆ្នាំ២០០៣។

“ឯកអគគរដ្ឋទូតឥែូឌ លនែ៊ុី ចូលជរម្ងបោលោក ប៉ា៊ុល សាលរឿន បនាាប់ពីបញ្ចប់លបែកកមមក្លរទូត លៅកមពជា”
(t:GfllflsCfl),
៊ុ

http://www.kemlu.go.id/phnompenh/Pages/Print.aspx?ListName=EmbassiesNews&IDP=93&CID=en-US; ថ្ងៃទី២៨ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១៥ http://www.dapnews.com/2011-06-14-02-39-55/76430-2013-11-28-09-29-27.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២៨ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១៣), “ក្លរក្លត់បនថយជាំនួយលយាធាបារាាំង”

ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ ថ្ងៃទី១៧-៣០ សែឧែភា ឆ្នាំ១៩៩៦។
676

ក្លរែម្ងាែន៍របែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វច
៉ា ឆ (លឈ្លមោះអនកនរល់ក្លរែម្ងាែន៍ រតូវបានដ្កលចញ)។
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កងពលត្ូ ច្ទ្័ពពិសេេ្័ប្ត្សយង ៩១១ រឺជាអងគភាពរួ រឱ្យទ្ុកច្ិត្តបានរាំទុត្មួ យ កនុងច្ាំសណាមអងគភាពរួ រ

ឱ្យទ្ុកច្ត្ត
ិ បានរាំទុត្សទសងសទ្ៀត្ររេ់កងសយធពលសខ្មរភូ មនា
ិ សៅកនុងការទាល់ការោ ាំប្ទ្ៃល់ រៃឋប្រគរររេ់
សោក ហុ ន ង្េន សៅឆ្ន ាំ១៩៩៧។677 អងគភាពសនោះ បានសៃរើ ត្ួ នាទ្ីយ៉ៃងេាំខាន់សៅកនុងច្លនាររេ់សោក
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ិ
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វ
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ិ សៅ

ាំ ុ ត្ររេ់រេរកសហុ នេុ
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ិ
ហុ នេុ
ច្នត្ុ
ង សប្ៅប្កុងភនសាំ ពញទងង្ៃរ។680
វ
ិនរុ ច្
ិ សៅអាកាេយនោឋនអនតរជាត្សពាធិ៍
ិ
ិ

រនាារ់ពីការវយប្រគររង្នែមសទ្ៀត្សៅកនុង និងជុ វាំ ញទ្
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រត្ត
ការ
សោយសប្រើប្បាេ់ឧទ្ធម្ពារច្ប្កមួ យ
ើ
ិ
ិ

ច្ាំនួន អេ់រយៈសពលជាសប្ច្នដលង
សៃម
ល ាំងហុ នេុ
វ
ើ បតាមប្រសៃញរកកងកម្ព
ើ
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ិ ង្ៃលកាំពុងសភៀេខ្លួនសៅភារ
ី
ាំ ង់េពឺ និងសឆ្ពោះសៅកាន់សខ្ត្តកព
ាំ ង់ឆ្ន ាំង។ ពួ កសរេែិត្សប្កាមការរញ្ជ
ខាងសជង
ជ ររេ់សោក ហុ ន
ើ ច្ូ លសខ្ត្តកព
ង្េន ឱ្យ “សបាេេម្ពអត្កម្ពល ាំងអនាធិរសត្យយទ ាំងអេ់ និងកសមាច្ពួ កសរ រឺពួ កសរទ ាំងអេ់” សនោះជាការសប្រើ
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ិ និងជាភាសាង្ៃលរររង្ខ្មរប្កហម
677
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UNOSGRC, “របាយក្លរែ៍លលែ ៥៧២”។
ក្លរែម្ងាែន៍ជាមួយលោក ហ៊ុន សែន ថ្ងៃទី២១ សែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៧, ក្លរែម្ងាែន៍របែ់លោក Brad Adams ជាមួយលោក ថាច់ សាង នាយ

ទាហានហវ៊ុនែ៊ុិនប៊ុិច ថ្ងៃទី២៣ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០០០។
679

ក្លរែម្ងាែន៍របែ់លោក Brad Adams ជាមួយនាយទាហានជាន់ែពែ់ហវ៊ុនែ៊ុិនប៊ុិច ថ្ងៃទី១៤ សែឧែភា ឆ្នាំ២០០១,ក្លរ

ែម្ងាែន៍របែ់លោក Brad

Adams ជាមួយលោក ថាច់ សាង ថ្ងៃទី២៣ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០០០, ក្លរែម្ងាែន៍របែ់លោក Brad Adams ជាមួយនាយទាហានគែបកសរបជាជនកមព៊ុជា
ក្លរែម្ងាែន៍របែ់លោក Brad Adams ជាមួយមន្តនរីសាថនទូតអាលមរិក សែលមសា ឆ្នាំ២០០០។
680

ក្លរែម្ងាែន៍របែ់លោក Brad Adams ជាមួយនាយទាហានគែបកសរបជាជនកមពជា
៊ុ ហវ៊ុនែ៊ុិនប៊ុិច និងនាយទាហានបរលទែ សដ្លឈ្រលជើងលៅ

កនងទី
រកុងភនាំលពញ។
៊ុ
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និយមសប្រើ កនុងការេម្ពលរ់មនុ េសសចាល។681
៉ៃ ងត្ច្រាំ
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៤០នាក់។682 កនុងច្ាំសណាមសនាោះ យ៉ៃងសគច្ណាេ់ម្ពនមស្រនតីជាន់ខ្េ
នួន៨នាក់ ង្ៃលប្ត្ូវបាន
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េម្ពលរ់សោយកងពលត្ូ ច្ទ្័ពពិសេេ្័ប្ត្សយង៩១១ ឬសោយអងគភាពសទសងៗសទ្ៀត្ដនរេរកសប្រជាជន

កមពុជា ង្ៃលបានទ្ទ្ួលមស្រនតីទ ាំងសនាោះពីកងពលត្ូ ច្ទ្័ពពិសេេ្័ប្ត្សយង៩១១។683 មស្រនតីទ ាំងប្បា ាំរីនាក់សនោះ

េែិត្កនុងច្ាំសណាមមនុ េសយ៉ៃងសគច្ណាេ់ ៤១នាក់ និងអាច្សប្ច្នៃល់
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នត្
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ិ
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ាំ ួ នមស្រនត
កងពលត្ូ ច្ទ្័ពពិសេេ្័ប្ត្សយង ៩១១ បានឃុ ខ្
សទសងសទ្ៀត្ សៅកនុង
ល
វ
ី សយធាហុ នេុ
ិនរុ ច្៣២នាក់
ិ

ាំ
សានក់ការកណា
ងកាលយថា ពួ កសររឺ
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ល សៅកាំរូល សធវើទរុេកមមពួកសរមួ យច្ាំនួន រងខឱ្យសារភាពង្កល
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ម្ពនង្ទនការេម្ពងត្់រុ ៉ៃនរ៉ៃងទតួលរ ាំលាំសោក ហុ ន ង្េន។685 សោយប្រឈមមុ ខ្ជាមួ យមស្រនតីការយល័
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ាំ ុ ងប្ត្ូវឃុ ខ្
ាំ ួ នសៅទ្
មួ យមស្រនតីេិទ្ធិមនុ េសអងគការេហប្រជាជាត្ិ យ៉ៃងសគច្ណាេ់ក៏ម្ពនមនុ េសម្ពនក់កព
ល
ីសនាោះ

681

ក្លរែម្ងាែន៍ជាមួយលោក ហ៊ុន សែន ថ្ងៃទី២១ សែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៧, ែូមលមើលអងគជាំន៊ុាំជរមោះវិសាមញ្ាកន៊ុងត៊ុោក្លរកមព៊ុជា ក្លរិយាល័យែហលៅរកម

លែ៊ុើបអលងកត “ដ្ីក្លរដ្ាំលណាោះស្សាយ” (D៤២៧ ភាសាអង់លគាែ) ទាំព័រ ៤៨, ៥១, ៥៨, ១៨៨, ២០២-៥, ២៣៣-៤ និង២៦៦។
682

COHCHR, “តាាំងរកសាាំង និងកាំបូល” ថ្ងៃទី២៣ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ១៩៩៧, COHCHR, “លែរីទីពីរថ្នក្លរែម្ងាែន៍ជាមួយទាហានហវ៊ុនែ៊ុិនប៊ុិច សដ្លរតូវឃ៊ុាំ

ែាួនលៅកន៊ុងជាំរ ាំ ឬ បនាាយតាាំងរកសាាំង” ថ្ងៃ២៨ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ១៩៩៧, COHCHR, “ក្លររបហារជីវ ិតលរៅរបព័នធត៊ុោក្លរ លៅជ៊ុាំវ ិញថ្ងៃទី១២ សែកកកដ្ឋ លដ្ឋយ
កងទ័ពឆ័រតលយាងថ្នកងពលតូចទ័ពពិលែែឆ័រតលយាង ៩១១ លៅឃ៊ុាំសតបងែពែ់ ស្ែុកសាមគគីម្ងនជ័យ លែតរកាំពង់ឆ្នាំង” ថ្ងៃទី១៩ សែែីហា ឆ្នាំ១៩៩៧។
683

ក្លរែម្ងាែន៍របែ់លោក Brad Adams ជាមួយមន្តនរីគែបកសរបជាជនកមព៊ុជា, COHCHR, “ក្លរែម្ងាែន៍ែរមិតែរម្ងាំងលៅថ្ងៃទី២៨ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ

១៩៩៧” ថ្ងៃទី៤ សែែីហា ឆ្នាំ១៩៩៧, “ក្លរែម្ងាែន៍ជាមួយអងគរកសរបែ់លោក ញឹក ប៊ុនថ្ឆ” ថ្ងៃទី១៨ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ១៩៩៧ និងថ្ងៃទី២០ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ
១៩៩៧។
684
685

អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វ ៉ាចឆ “របាប់ពួកលគលៅថា ែា៊ុាំចង់ែម្ងាប់ពួកលគ” ទាំព័រ ៤០។

COHCHR, “តាាំងរកសាាំង និងកាំបូល” ថ្ងៃទី២៣ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ១៩៩៧, COHCHR, “លែរីទីពីរថ្នក្លរែម្ងាែន៍ជាមួយទាហានហវ៊ុនែ៊ុិនប៊ុិច សដ្លរតូវឃ៊ុាំ

ែានលៅកន
ួ
៊ុងជាំរ ាំ ឬ បនាាយតាាំងរកសាាំង” ថ្ងៃ២៨ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ១៩៩៧, COHCHR, “ច៊ុោះជួប និងែម្ងាែជាមួយទាហាន សដ្លរតូវចាប់ែាួនបាន លៅជាំរ ាំ ឬ
បនាាយតាាំងរកសាាំង ថ្ងៃទី១៩ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ១៩៩៧” ថ្ងៃទី២១ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ១៩៩៧។
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សៅសឡើយ។ សយងតាមរបាយការេ៍ររេ់ អងគការេហប្រជាជាត្ិង្ៃលង្ទអកសលើការេម្ពាេន៍ជាមួ យជនជារ់
ឃុ រាំ ូរសនាោះ រនាារ់ពីប្ត្ូវបានសោោះង្លងសោយកងពលត្ូ ច្ទ្័ពពិសេេ្័ប្ត្សយង ៩១១ បានឱ្យៃឹងថា

“ទរុេកមមមកសលើខ្លួន រួមម្ពន ការវយនឹងង្ខ្សប្កវ៉ៃ ត្់ សជើងត្ុ សធវព
ើ ី សឈើ កាតរសឈើ ការទត្់ធាក់នឹងង្េបកសជើង

សយធា និងការសប្រើជងគង់ ការោល់ សលើដទាមុខ្ និងៃងខ្លួនជាសៃម
ើ ។ ទរុេកមមសនោះក៏រួមម្ពនការរាំរមេម្ពលរ់

ាំ
សោយភជង់កា ាំសភើងមកសល
ល
ើកាល និងរាំរមបាញ់ េម្ពលរ់ទងង្ៃរ។ ក៏ម្ពនទងង្ៃរនូ វការសប្រើអងគង្ៃកសកៀរប្ម្ពម

ាំ ួ យច្ាំនួនរហូ ត្ៃល់ ពួកសរប្ពមទតល់ច្សមលើយសៅតាមការច្ង់បានររេ់ប្កុមសនាោះ។”686
ដៃ ឬដៃររេ់ជនជារ់ឃុម

ាំ
សោក ចារ ភកីត ចារ់ពីឆ្ន១៩៩៧
ាំ ួ នតាមទ្ាំ
សៅឆ្ន ាំ២០០៦ សោក ចារ ភកតី បានជារ់ពាក់ព័នន
សនើងច្ត្ត
ធ ឹ ងការឃុ ខ្
ល
ិ នូ វទគនមួ យរូរដនកងពល
ត្ូ ច្ទ្័ពពិសេេ្័ប្ត្សយងសលខ្៩១១ ទក់ទ្ងនឹងវវទ្ៃ
ធ
ិ
ី មួ
ីល យកង្នលងកនុងទ្ីប្កុងភនសាំ ពញ។ សោយោត្់ឈរ

សៅខាងភារីវវទ្ម្ព
ខ ងសទ្ៀត្ សោក ចារ ភកតី បានសៅទគនរូរសនាោះមកជួ រសៃើមបជ
ិ
ី រាំ ុ ញឱ្យោត្់យល់ ប្ពម
ាំ ួ នសៅសពលោត្់
ទ្ទ្ួលយកៃសាំ ណាោះប្សាយ សហើយរនាារ់មកក៏ចារ់រុរេសនាោះឃុ ខ្
រៃិសេធ។ ទគនសនាោះ
ល
បានជារ់កុ ងរុ
កងងឹត្អេ់រយៈសពលរេបា
ន
ត ហ៍ សោយសារប្ត្ូវបានសចាទ្ប្រកាន់តាមទ្ាំសនើងច្ត្ត
ី
ិ ថាបាន
687
“រ ាំសោភវន័
ិ យសយធា”។

សៅឆ្ន ាំ២០១០ កងទ្័ពកងពលត្ូ ច្ទ្័ពពិសេេ្័ប្ត្សយង៩១១ ង្ៃលជារ់ពាក់ព័នន
ធ ឹ ងវវទ្ៃ
ល
ិ
ីធីសៅជ
ិត្មូ ល
ាំ ង់ចាម បានវយ
ោឋនហវឹកហវឺនដនកងពលត្ូ ច្សនោះ សៅប្េុ កសមមត្់ ង្ៃលសៅសពលសនាោះេែិត្កនុងសខ្ត្តកព

ប្រគរសលើប្រួសារច្ាំនួនរួ ន សៅកនុងត្ាំរន់សនាោះ ង្ៃលបានសប្កាកឈរត្តា ាំងនឹងកងពលត្ូ ច្សនោះ សៃម
ើ បទមទរ
ី
ាំ
ាំ និងៃុ ត្ទាោះររេ់ពួកសរ
យកៃរី រេ់ពួកសរមកវញ
ិ សោយបានវយៃសាំ លើរងកាយររេ់ពួកសរ រាំផ្ដលញៃណា
688
ាំ
សៃើមបរងខ
ី ឱ្យពួ កសរចាកសច្ញ។

សោក ចារ ភកតី បានរនតសឡើងត្ាំង្េងសៅកនុងរេរកសប្រជាជនកមពុជា និងកងសយធពលសខ្មរភូ មនា
ិ ។ ោត្់
686

Brad Adams, “កងពលតូចទ័ពពិលែែឆ័រតលយាង ៩១១ ម្ងនរបវតរិសាហាវលឃ្រលៅ។”

687

ពីរបភពដ្សដ្ល Ibid.

688

ពីរបភពដ្សដ្ល Ibid.
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បានច្ូ លរួមកនុងរេកម្ពមធិការកណា
ត លររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជា សៅឆ្ន ាំ២០០៥។689 ោត្់ក៏ជានាយ
រងសេនាធិការច្ប្មុោះដនកងសយធពលសខ្មរភូ មិនា េែិត្សប្កាមសោក រន់ រីម សោយផ្ដាល់ និងជាទ្ីប្រឹកា
ផ្ដាល់ ររេ់សោក ហុ ន ង្េន។690

សោក ចារ ភកីត សប្កាយសពលសបាោះសឆ្នត្ឆ្ន ាំ ២០១៣
ាំ ត្វ៉ៃ ប្រឆ្ ាំងនឹងលទ្ធទលទលូវការដនការសបាោះ
កនុងអាំឡុងសពលសប្កាយការសបាោះសឆ្នត្ឆ្ន ាំ២០១៣ ម្ពនបាត្ុ កមមធៗ
សឆ្នត្ និងកូ ៃកមមររេ់កមមករសរងច្ប្កទមទរត្ាំសឡើងប្បាក់ឈួ ល
ម និងង្កលមអលកខខ្េឌការងារ។ ជាង្ទនក

មួ យកនុងការទ្រ់ទ្ល់ ជាមួ យប្កុមបាត្ុ ករ កម្ពល ាំងដនកងពលត្ូច្ទ្័ពពិសេេ្័ប្ត្សយង៩១១ ប្ត្ូវបានរសងេើន

តាមរយៈយុ ទ្នា
រត្ត
ការ
ធ ការសប្ជើេសរេកងកម្ព
ល ាំងសៅតាមសខ្ត្ត សហើយកងពលត្ូ ច្សនោះបានចារ់សទតើមសរកប្រត្
ើ
ើ
ិ
ិ
សប្កាមការរញ្ជ
ជ សោយផ្ដាល់ ពីនាយករៃឋមស្រនតី។691

សៅដលងទ្ី ៣០ ង្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣ រោឋភបាលបានប្រកាេឱ្សានវទ្
ឱ្យកមមកររញ្ឈរ់កូៃកមម និងបាត្ុ កមមពាក់
ិ
ព័ននា
ទ្ី២ ង្ខ្មករ ឆ្ន ាំ២០១៤ សោយបានប្ពម្ពនថា ប្រេិនសរម
ឱ្សានវទ្សនាោះ
ធ នា ប្ត្មដលង
ឹ
ើ នសោរពតាមដលង
ិ

សទ្រោឋភបាលន
ទ្ុកថា
ត ខ្ រស្រងាេរេកមមភាពររេ់កមមករង្ៃលរោឋភបាលចាត្់
ិ
ឹ ងោក់ពប្ងាយកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ិ
ាំ ន និងសធវើបាត្ុ កមម
ខ្ុេច្ារ់។692 សោយមិនប្ពមសោរពតាមការគមឃ្ត្់សនោះ កមមករបានចារ់សទតើមប្រមូ លទតុោ

689

“ែម្ងជិកងមី ១២១នាក់ ពរងីកគែៈកម្ងមធ្ិក្លរកណា
រ លរបែ់គែបកសរបជាជនកមព៊ុជា” ភនាំលពញប៉ា៊ុែរ,ិ៍ ថ្ងៃទី២ សែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៥

http://www.phnompenhpost.com/national/121-new-members-boost-cpp-central-committee (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១០ សែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៥)។
690

“កងទ័ពឆ័រតលយាងពិលែែថ្នកងពលតូចទ័ពពិលែែឆ័រតលយាង ៩១១ ែថិតកន៊ុងសាថនភាពលរតៀម លដ្ើមបីជួយែលន្ត្គោះពលរដ្ឋរងលរគាោះលដ្ឋយទឹកជាំនន់”

ថ្ងៃទី៧ សែែីហា ឆ្នាំ២០១៣ http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/69799-2013-08-07-10-15-20.html (លមើលថ្ងៃទី៧ សែែីហា ឆ្នាំ២០១៣)
។

691

“ពិធ្ីែាំលែោះែាំណាល និងអមដ្ាំលែើរអនកចូលបលរមើទ័ពជាមួយ RCAF” ថ្ងៃទី៩ សែមករា ឆ្នាំ២០១៣ http://kpt- news.com/index.php?option=com

_content&view=article&id=37770:2013-11-29-09-01-19&catid=1:latest&Itemid=65 (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២៩ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១៣), “កងទ័ពច័រត
លយាងពិលែែថ្នកងពលតូចទ័ពពិលែែឆ័រតលយាង ៩១១ ែថិតកនងសា
ថ នភាពលរតៀម លដ្ើមបីជួយែលន្ត្គោះពលរដ្ឋរងលរគាោះលដ្ឋយទឹកជាំនន់” ថ្ងៃទី៧ សែ
៊ុ

ែីហា ឆ្នាំ២០១៣ http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/69799-2013-08-07-10-15-20.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៧ សែែីហា ឆ្នាំ
២០១៣)។
692

“រដ្ឋឋភិបាលបលញ្ចញសននក្លរនាូវចាប់ លដ្ើមបីបាំសបកកូដ្កមមរបែ់កមមករលរាងចរក” លែមបូ ឌា លដ្លី ថ្ងៃទី៣១ សែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

https://www.cambodiadaily.com/archives/govt-unveils-legal-plan-to-break-garment-industry-strike-49763/ (លមើល លៅថ្ងៃទី១ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤)។
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សៅប្ពឹកដលងទ្ី២ ង្ខ្មករ សៅមុ ខ្សរងច្ប្កជាសប្ច្ើន សៅជាយប្កុងភនសាំ ពញ។ អងគភាពសយធា នររបាល និងកង
រជអាវុធហត្ែ បានចារ់សទតើមោក់ពប្ងាយភាលមៗ សៃើមបរាំ
ី ង្រកប្កុមបាត្ុ ករ។ សៅកង្នលងខ្លោះ ពួ កសរចារ់សទតើមសធវើ
េកមមភាពសនាោះភាលម ច្ាំង្េកសៅកង្នលងខ្លោះសទ្ៀត្ ពួ កសរបានៃកលយ រនាារ់ពីប្រមូ លបានព័ត្៌ម្ពនរឋម។
កងពលត្ូ ច្ទ្័ពពិសេេ្័ប្ត្សយង ៩១១ ជាអងគភាពទ្ីមួ យ ង្ៃលចាត្់វធានការច្មបង។
អងគភាពសនោះ បាន
ិ

ោក់ពប្ងាយកងទ្័ពពីទ្ីរញ្ជ
ជ ការោឋនររេ់ខ្ួ ន
ល សៅកាន់សរងច្ប្កកាត្់សៃរយ៉ៃក់ជីន (Yakjin) សៅង្កបរសនាោះ

ង្ៃលជាសរងច្ប្កររេ់ជនជាត្ិកូ សរ ៉ៃខាងត្បូង ង្ៃលម្ពនកមមករមួ យច្ាំនួនសធវកូ
ើ ៃកមម សហើយសរងច្ប្កសនោះបាន
ាំ រការពារពីកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
សេនើេុ កា
និងសាែនទ្ូត្កូ សរ ៉ៃខាង
ត ខ្ សនោះសរើសយងតាមអនកនា ាំពាកយរោឋភបាល
ិ

ត្បូង។693 កងសយធាសនោះេែិត្សប្កាមការរញ្ជ
ជ ររេ់ សា ច្់ ញា ត្ិ ម្ពន ក់ រ រេ់ សោក ចារ ភកតី ស្មោះ ចារ

េុ ភ័ េឌ។694 េកមមជនេិទ្ធិការងារ និងេកមមជនេិទ្ធិៃីធីកមព
ល ុ ជាជាសប្ច្ើន ប្ពមទ ាំងអក
ន តាមោនសាែនការេ៍
មួ យច្ាំនួន រួមទ ាំងមស្រនី េ
ត ិទ្ធិមនុ េសដនអងគការេហប្រជាជាត្ិទង បានចារ់សទតើមមកៃល់ ទ្ីតា ាំងសកត្សហត្ុ
ើ

ាំ ួ នកមម
សនាោះ។ កងពលត្ូ ច្ទ្័ពពិសេេ្័ប្ត្សយង៩១១ បានឃុ ខ្
កររនាក់
កនុងច្ាំសណាមកមមករររ់ពាន់នាក់
ល
ី
ង្ៃលម្ពនវត្តម្ពនសៅទ្ីសនាោះ សហើយប្រព័នទ
ធ សពវទាយររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជាបានសចាទ្ប្រកាន់ថា
កូ ៃករជាអនកសធវើឱ្យររងសរងច្ប្កៃួ លរលាំ។695

៉ៃ ងណាក៏សោយ កូ ៃកមមសនាោះប្ត្ូវបានសធវសឡ
សទោះរជាយ
ិ ី រហូ ត្ៃល់ សពលង្ៃលកម្ពល ាំងកងពល
ី
ើ ើងសោយេនតិវធ
693

“មន៊ុែសរបសហល ១០នាក់ រតូវបានឃ្ត់ែាួន និងមួយចាំនួនលទៀតរងរបួែ លៅកន៊ុងក្លរប៉ាោះទងគិចគាន លៅម៊ុែលរាងចរក Yakjin” ថ្ងៃទី២ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤

http://vodhotnews.com/18301 (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤), http://www.yakjin.com/eng/glo/glo_01_002.asp (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៣ សែ
មករា ឆ្នាំ២០១៤), “អនកែលងកតក្លរែ៍លមើលបាត៊ុកមម លៅក្លរបន្ត្កបរបែ់លយាធាលៅតាំបន់លែដ្ឋកិចចពិលែែថា ជាក្លររាំលោភែិទធិមន៊ុែសធ្ៃន់ធ្ៃរ” ថ្ងៃទី២
សែមករា ឆ្នាំ២០១៤ http://vodhotnews.com/18310 (ទទួលបាន ឬ បានអាន លៅថ្ងៃទី២ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤), “របលទែកូលរ៉ាខាងតបូងបានលួចលរបើរបាែ់
ឥទធិពលរបែ់ែាួន លដ្ើមបីទាញយកនលរបលយាជន៍ លៅែែៈលពលសដ្លរបលទែកមព៊ុជាបន្ត្កបបាត៊ុកមមរបែ់កមមករ លដ្ឋយហិងោ” Morning Sun, ថ្ងៃទី៩

សែមករា ឆ្នាំ២០១៤ http://www.themorningsun.com/general-news/20140109/south-korea-pulled-strings-as-cambodia-violently-smashed- laborprotest (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២០ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤)។
694

“កងទ័ពឆ័រតលយាងរតូវបានដ្ឋក់ពរ្យលៅកសនាងបាត៊ុកមម៖ មន៊ុែស ១៥នាក់ សាាប់ និងរបួែ” លែមបូ ឌា លដ្លី ថ្ងៃទី៣ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤

http://www.cambodiadaily.com/news/paratroopers-deployed-at-garment-protest-15-detained-injured-49960/ (លមើលលៅថ្ងៃទី៤ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤)
695

“កងកម្ងាាំងឆ័រតលយាងចាប់ឃ៊ុាំែនលមរកុ
ាួ
មចាំនួនដ្ប់នាក់ សដ្លបានបងកបញ្ញ
ហ លៅកនងលរាងចរក
Yakjin” (lfl OsWlru sBlG) ថ្ងៃទី២ សែមករា ឆ្ន២០១៤
៊ុ

http://edition.kpt- news.com/local-news/1808-2014-01-02-08-04-54.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤), ម្ងនកាំែតរតារបែ់អងគក្លរ
ែិទធិមន៊ុែសកនងស្ែុ
ក ថ្ងៃទី២ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤, “អនកែលងកតក្លរែ៍លមើលបាត៊ុកមម លៅក្លរបន្ត្កបរបែ់លយាធាលៅតាំបនលែដ្ឋកិចចពិលែែថា ជាក្លរ
៊ុ

រាំលោភែិទធិមន៊ុែសធ្ៃន់ធ្ៃរ” ថ្ងៃទី២ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤ http://vodhotnews.com/18310 (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤), “., KPT, ថ្ងៃទី៦ សែ
មករា ឆ្នាំ២០១៤ http://edition.kpt-news.com/local-news/2027-2014-01-06-09-38-26.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៦ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤)។
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ត្ូ ច្ទ្័ពពិសេេ្័ប្ត្សយង ៩១១ ប្រោរ់សោយកា ាំសភើងង្វង
និងអាវុធសទសងសទ្ៀត្ បានប្រឈមមុ ខ្ោក់ោន
ល

ជាមួ យប្កុមកមមករ ប្ពោះេងឃ និងអនកសទសងសទ្ៀត្ សោយមិនសអើសពើច្ាំសពាោះការពាយមររេ់មស្រនតីតាមោនេិទ្ធិ
មនុ េសកនុងការរនធូរសាែនការេ៍សៅសពលសនាោះសទ្។696 កងកម្ពល ាំងកងពលត្ូច្ទ្័ពពិសេេ្័ប្ត្សយង៩១១ ក៏
ាំ ង ង្ៃល
ាំ ង់ទ្ីរ កា ាំរត្
បានវយប្រគរសលើកមមករ និងអនកេសងេត្ការេ៍ សោយសប្រប្បាេ់
រព
ើ
ិ ច្ាំពាម និងៃរ
រងេឱ្យម្ពនភាពច្ោច្លយ៉ៃងឆ្រ់រហ័ េ ជាសហត្ុ សធវើឱ្យេម្ពជិកដនប្កុមកមមករមួ យច្ាំនួន ស្លើយត្រសោយ
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ាំ ម ប្ត្លរ់សៅវញ។
ររ់ៃរ និងៃុ ល
កងពលត្ូ ច្ទ្័ពពិសេេ្័ប្ត្សយង៩១១ ក៏បានចារ់ខ្ួ នមនុ
េសជាសប្ច្ើន
ល
ិ

ង្លមសទ្ៀត្ រួមម្ពនមស្រនតីការពារេិទ្ធិមនុ េសរួ ននាក់ និងកមមកររនាក់
រង្នែមសទ្ៀត្ សហើយពួ កសរទ ាំងអេ់ោន
ី
បានទ្ទ្ួលរងនូ វការវយៃ ាំ ឬរាំពាររាំពាន សៅសពលកាំពុងប្ត្ូវបានចារ់ខ្ួ ន
ល ឬភាលមៗ សប្កាយសពលប្ត្ូវបាន
ាំ ួ ន
រញ្ជូ នសៅឃុ ខ្
លរួមកនុងអាំសពើហិងាត្រត្ររេ់ហូ ងបាត្ុ
ករសនាោះសឡើយ។698
ល រ៉ៃុង្នតពួកសរមនបានច្ូ
វ
ិ

ប្រព័នទ
ធ សពវទាយររេ់ប្រួសារសោក ហុ ន ង្េន បានរយការេ៍ថា កងពលត្ូ ច្សនោះ បានចារ់ខ្ួ ន
ល និងេួ រ
ច្សមលយ
ា លឱ្យ“រ ាំងេោះ
ា ”ការងារ
ើ “សមសខាលង” ច្ាំនួន១០នាក់មកពីប្កុមមួ យច្ាំនួនង្ៃលបានសធវើេកមមភាព រណា

ររេ់សរងច្ប្ក និង“រងេ”ឱ្យម្ពនកូ ៃកមម សោយបានចារ់ខ្ួ នពួ
កសរកនុងសពលសធវេកមម
ភាពសៅសរងច្ប្កយ៉ៃក់
ល
ើ
ជីន (Yakjin) េែិត្សៅកាំរូល។ ប្រព័នទ
កងពលត្ូ ច្ទ្័ព
ធ សពវទាយសនោះបានសរៀរររ់ថា ការចារ់ខ្ួ នររេ់
ល

ពិសេេ្័ប្ត្សយង ៩១១ ជាង្ទនកមួ យដនប្រត្ិរត្តិការទ្ូសៅ សធវសឡ
ើ ើងសោយកងរជអាវុធហត្ែ និងកងកម្ពល ាំងេនិ ត
េុ ខ្សទសងសទ្ៀត្ សៃើមបរស្រងា
េ រេកមមភាពង្ររសនាោះ សហើយមស្រនតីតាមោនេិទ្ធិមនុ េសបានេសងេត្សឃើញថា កង
ី
រជអាវុធហត្ែសធវប្រត្
រត្ត
ការរួ
មោនជាមួ យកងពលត្ូ ច្ទ្័ពពិសេេ្័ប្ត្សយង ៩១១ កនុងអាំឡុងសពលសធវការ
ើ
ិ
ិ
ើ

696

“កងទ័ពឆ័រតលយាង រតូវបានដ្ឋក់ពរ្យលៅក្លន់កសនាងបាត៊ុកមម ៖ មន៊ុែស ១៥នាក់ បានសាាប់ និងរបួែ” លែមបូ ឌា លដ្លី ថ្ងៃទី៣ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤

http://www.cambodiadaily.com/news/paratroopers-deployed-at-garment-protest-15-detained-injured-49960/ (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៤ សែមករា ឆ្នាំ
២០១៤), “ក្លររពួយបារមា និងអន៊ុសាែន៍របែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វ ៉ាចឆ សដ្លរតូវបានដ្ឋក់ជូនគែៈកម្ងមធ្ិក្លរែិទធិមន៊ុែសអងគក្លរ

ែហរបជាជាតិលៅលពលរបជ៊ុាំពិនិតយជាម៊ុនអាំពី កមព៊ុជា (លធ្វើបចច៊ុបបននភាពលៅថ្ងៃទី១៩ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៥)”, លែចករីសងាងក្លរែ៍របែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនរ
ជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វច
៉ា ឆ ថ្ងៃទី៤ សែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ http://www.hrw.org/news/2015/03/04/human-rights-watch-concerns-and-recommendationscambodia-submitted-un-human-rights-c.
697

“លែចករីរបក្លែព័ត៌ម្ងន ៖ អងគភាពបញ្ញ
ា ក្លរពិលែែលយាធា រតូវបានដ្ឋក់ពរ្យលដ្ើមបីបន្ត្កបកមមករសដ្លកាំព៊ុងលធ្វើកូដ្កមម” LICADHO et al. លែចករី

របក្លែព័ត៌ម្ងន ថ្ងៃទី២ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤ http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=333 (លមើល លៅថ្ងៃទី៣ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤)។
698

“ក្លររពួយបារមា និងអន៊ុសាែន៍របែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វ ៉ាចឆ សដ្លរតូវបានដ្ឋក់ជូនគែៈកម្ងមធ្ិក្លរែិទធិមន៊ុែសអងគក្ល រែហ

របជាជាតិ លៅលពលរបជ៊ុាំពិនិតយជាម៊ុនអាំពី កមពជា
៊ុ (លធ្វើបចច៊ុបបននភាពលៅថ្ងៃទី១៩ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៥)” លែចករីសងាងក្លរែ៍របែ់អងគក្ល រ Human Rights
Watch ថ្ងៃទី៤ សែមីនា ឆ្ន២០១៥ http://www.hrw.org/news/2015/03/04/human-rights-watch-concerns-and-recommendations-cambodiasubmitted- un-human-rights-c.
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អង្គការឃ្លមាំ មល
៉ៃ វច្ឆ | មិថុនា ២០១៨
ើ សិទិិធមនុសសយូមមនររត៍

ាំ ួ ន
ចារ់ខ្ួ នមនុ
េសសៅ សរងច្ប្កយ៉ៃក់ជីន (Yakjin)។699 កងពលត្ូ ច្ទ្័ពពិសេេ្័ប្ត្សយង ៩១១ ក៏បានឃុ ខ្
ល
ល
ាំ ូ ង
ប្ពោះេងឃប្បា ាំអងគ ង្ៃលបានច្ូ លរួមជាមួ យប្កុមកមមករត្វ៉ៃ ប្រឆ្ ាំងនឹងការចារ់ខ្ួ នមនុ
េសរ៉ៃុនាមននាក់ៃរ
ល

ាំ ង
ាំ ។700 សប្កាយការេួ រច្សមលើយរឋមសៅកនុងមនាីរឃុ ឃ្
ាំ ង
ាំ
សោយបានសោោះេបង់ច្វរររេ់
ប្ពោះអងគសៅមនាីរឃុ ឃ្
ី
ដនកងពលត្ូ ច្ទ្័ពពិសេេ្័ប្ត្សយង៩១១ ប្ពោះរជអាជាាត្ុ ោការប្កុងភនសាំ ពញបានចារ់សទតម
ើ សធវការសចាទ្
ើ

ប្រកាន់សលើេកមមជន និងកមមករទ ាំង១០នាក់ ខ្េៈសោោះង្លងអត្ីត្ប្ពោះេងឃទ ាំងប្បា ាំអង។
គ 701 កងពលត្ូ ច្

ាំ ួ នពួ
ទ្័ពពិសេេ្័ប្ត្សយង៩១១ បានឃុ ខ្
កសរសោយមិនឱ្យទក់ទ្ងអនកខាងសប្ៅអេ់សពញមួ យយរ់ រនាារ់
ល
702
ាំ ួ នររេ់
មកពួ កសរប្ត្ូវបានរញ្ជូ នសៅត្ុ ោការប្កុងភនសាំ ពញ និងសទារឱ្យេែិត្សប្កាមការឃុ ខ្
នររបាលវញ។
ល
ិ

ាំ ុ ាំជប្មោះសោយត្ុ ោការ ពាក់
អនកទ ាំង១០សនាោះេិត្កន
ែ ុ ងច្ាំសណាមមនុ េស២៥នាក់ ង្ៃលសៅទ្ីរញ្ច រ់ប្ត្ូវបានជន
ព័នន
ធ ឹ ងការត្វ៉ៃ និងបាត្ុ កមមសៅច្ុ ងឆ្ន ាំ២០១៣ និង២០១៤ សប្កាមរទ្រងេសហត្ុ ញុោះញង់ ឬការប្រប្ពឹត្តអសាំ ពើ
ហិងាសោយផ្ដាល់ ង្ៃលរងេររួ េសានមៃល់ កងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្ និងខ្ូច្ខាត្ប្ទ្ពយេមបត្ត។
ិ ពួ កសរប្ត្ូវបាន

ទតនាាសទេ សទោះរជាខ្វ
ោះភេតុតាងភាជរ់ពួកសរជាមួ យរទ្សលមើេង្ៃលប្ត្ូវបានសចាទ្ប្រកាន់ទ ាំងសនាោះក៏សោយ។
ី
សៅកនុងករេី សរងច្ប្កយ៉ៃក់ជន
រឱ្យបានេុ ីជសប្
ី (Yakjin) ត្ុ ោការមនបានសាកេួ
ិ

អាំពីថា សត្អន
ើ កណាម្ពនក់

កនុងច្ាំសណាមទ ាំង១០នាក់ង្ៃលប្ត្ូវបានសចាទ្ប្រកាន់សនាោះ បានច្ូ លរួមសប្រើអាំសពើហិងា និងរងេររួ េសានម

ឬរងេការខ្ូច្ខាត្ប្ទ្ពយេមបត្តិសនាោះសទ្ ឬថាសត្ើេកមមជនទ ាំងរួននាក់សនាោះ ពិត្ជាបានពាយមសធវើឱ្យសាែន

ភាពសៅសពលសនាោះេងរ់សាងត្់ តាមរយៈការជរាំ ុញឱ្យម្ពនការប្រកាន់ភាពអហិងា ឬមួ យពួ កសរប្ោន់ង្ត្តាម

699

“កងកម្ងាាំងឆ័រតលយាង ៩១១ បានចាប់ឃ៊ុាំែាួនលមរកុម១០នាក់ ពីបទបងកក្លររាំខានលៅកន៊ុងលរាងចរក Yakjin” ថ្ងៃទី២ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤

http://edition.kpt-news.com/local-news/1808-2014-01-02-08-04-54.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤), LICADHO LINE Monitoring
Group chronology, ថ្ងៃទី២ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤។
700

“កងកម្ងាាំងឆ័រតលយាង ៩១១ បានចាប់ឃ៊ុាំែាួនលមរកុម១០នាក់ពីបទបងកក្លររាំខានលៅកន៊ុងលរាងចរក Yakjin” ថ្ងៃទី២ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤ http://edition.kpt-

news.com/local-news/1808-2014-01-02-08-04-54.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤), “មន្តនរីែិទធិមន៊ុែស ៖ រពោះែងឃរបាាំអងគរតូវបានចាប់
រពោះក្លយ និងនសឹកលដ្ឋយអាជាាធ្រ លដ្ើមបី នរនាាលទាែរពោះអងគ បនាាប់ពីក្លរនា៊ុោះអាំលពើហិងោលៅម៊ុែលរាងចរក Yakjin” ថ្ងៃទី២ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤,
http://vodhotnews.com/18309 (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤)។
701

“រពោះរាជអាជាាអមត៊ុោក្លរដ្ាំបូងែលរមចចិតរឃ៊ុាំែនមន៊ុ
ាួ
ែស ១៥នាក់ជាបលណា
រ ោះអាែនន” ថ្ងៃទី២ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤,

http://vodhotnews.com/18317 (លមើល លៅថ្ងៃទី២ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤); “រពោះរាជអាជាាអមត៊ុោក្លរដ្ាំបូងែលរមចចិតរឃ៊ុាំែាួនលោក វ៉ាន លៅ និងែកមម

ជនែហជីព៩នាក់លនសងលទៀតជាបលណា
រ ោះអាែនន” ថ្ងៃទី៣ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤ http://vodhotnews.com/18342 (លមើលលៅថ្ងៃទី៣ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤)
702

“លែចករីសងាងក្លរព័ត៌ម្ងនរួមគាន ៖ ជនែ៊ុីវ ិលបានសាាប់ និងរងរបួែ បងកល

ើងលដ្ឋយកងកម្ងាាំងែនរិែ៊ុែ លៅកនងបាត៊ុ
កមមកងទី
ន៊ុ
រកុងភនាំលពញ” LICADHO,
៊ុ

et al. លែចករីសងាងក្លរែ៍ព័ត៌ម្ងនរួមគាន ថ្ងៃទី៣ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤ http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=334 (ចូលលមើល លៅថ្ងៃ
ទី៣ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤)។
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ោនសាែនការេ៍សនាោះ ឬ យ៉ៃងណាសនាោះសឡើយ។703
សៅដលងទ្ី៣០ ង្ខ្ឧេភា ឆ្ន ាំ២០១៤ មនុ េសទ ាំង២៥នាក់ប្ត្ូវបានទតនាាសទេឱ្យជារ់ពនធនាោរ និងទ្ទ្ួលបាន
ាំ ុ ាំជប្មោះកតររេ់
ការពយួរសទេ។ ការជន
ពួកសរ រជាង្ទន
កមួ យដនកច្ច
នរធ រេ់រោឋភបាល
ី
ឺ
ិ ខ្ិត្ខ្ាំប្រងង្ប្រងជាប្រព័
ឹ
ិ

សៃើមបរ
ី ិទ្បា ាំងការសប្រើប្បាេ់កងកម្ពល ាំងហួេប្រម្ពេររេ់កងពលត្ូ ច្ទ្័ពពិសេេ្័ប្ត្សយង ៩១១ និងកង
កម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្សទសងសទ្ៀត្កនុងការរស្រងាេរបាត្ុ កមម និងកូ ៃកមម។ ោមនកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្ ឬសមរញ្ជ
ជ ការរូរ

704
ណា ធាលរ់ប្ត្ូវបានទតនាាសទេសឡើយ ឬទ្ទ្ួលវន័
ិ យច្ាំសពាោះការេម្ពលរ់ ឬេកមមភាពសទសងសទ្ៀត្សឡើយ។ ទាុយ

សៅវញ
ិ សៅឆ្ន ាំ២០១៤ កងពលត្ូ ច្ទ្័ពពិសេេ្័ប្ត្សយង៩១១ បានទ្ទ្ួលការសលើកេរសេើរពីកងសយធ

ពលសខ្មរភូ មនា
ិ ថាជា“អងគភាពរាំរូ” ង្ៃលង្ត្ងង្ត្ “ច្ូ លរួមប្ររ់សពលសវោ និងប្ររ់ទ្ីកង្នលងកនុងការអនុ វត្ត”
ាំ ុ ត្ ប្រករសោយរុ េ
រល់ រទ្រញ្ជ
ជ ររេ់សោក ហុ ន ង្េន រួមទ ាំងតាមរយៈ “ការការពារបានយ៉ៃងលអរទ
ត្ដមល និងភាពអង់អាច្នូ វេនតិេុ ខ្ និងេុ វត្ែិភាព” ដនទ្ីប្កុងភនសាំ ពញ។705

សៅង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ២០១៤ សៅឯពិធមួ
ភាពររេ់
សោក រន់ រម
ី យ សប្កាមអធរត្
ិ
ី
ី កងពលត្ូ ច្ទ្័ពពិសេេ្័ប្ត្
សយង៩១១ ប្ត្ូវបានជរាំ ុញឱ្យ “ោ ាំប្ទ្ទ ាំងប្េុង” ៃល់ សោក ហុ ន ង្េន កនុងការរនតសធវើជានាយករៃឋមស្រនតី។706

សៃើមបរាំ
វ
ឺ នជ ាំ
ី សពញកិច្ចការសនោះ និងកិច្ចការសទសងសទ្ៀត្ សៅច្ុ ងង្ខ្សនាោះ កងពលត្ូ ច្សនោះបានចារ់សទតើមវរគហឹ កហវ
707
នាញ “រស្រងាេរការរោះសបារ” កនុងសពលសធវើេមយុ ទ្បា
ធ ញ់ ប្ោរ់ពិត្ សប្កាមអធរត្
ិ
ីភាពររេ់សោក រន់ រម។
ី

703

“កមព៊ុជា ៖ ក្លរនរនាាលទាែទ៊ុកជាលម្ងឃៈ ចាំលពាោះែកមមជន និងកមមករ ២៥នាក់” លែចករីរបក្លែព័ត៌ម្ងនរបែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនរា៉ា យ វ៉ាចឋ ថ្ងៃទី១ សែមិង៊ុនា

ឆ្នាំ២០១៤ http://www.hrw.org/news/2014/06/01/cambodia-quash-convictions-25-activists-workers.
704

ពីរបភពដ្សដ្ល Ibid.

705

“ក្លរលបើកវគគហវឹកហវឺនជាំនាញលលើកទី ១៧ លៅអងគភាពកងកម្ងាាំងពិលែែលលែ ៩១១” ថ្ងៃទី១០ សែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ http://www.nokorwatnews.

com/detailnews.php?newsid=47897&mnu=2&cid=4#sthash.rfLaqztG.dpb, (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១០ សែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥), នាយឧតរមលែនីយ៍ គន់ គីម និងនាយឧតរមលែនីយ៍
ជា តារា ច៊ុោះពិនិតយក្លរលរតៀមែាួនបាញ់រគាប់ ១០៥ មីលីសម៉ារត របែ់កងពលតូចទ័ពពិលែែឆ័រតលយាង ៩១១” ថ្ងៃទី៦ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៤ http://www.dapnews.com/2011-06-14-02-39-55/90002-2014-07-06-08-04-56.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៦ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៤)។
706

“កងកម្ងាាំងរបដ្ឋប់អាវ៊ុធ្ឈ្រលជើងជួរម៊ុែ បានទទួលអាវលភាៀងរាប់ពាន់ អាវ ពីែលមរចលតលជា ហ៊ុន សែន និងែលមរចកិតរិរពឹទធបែិឌ ត” ថ្ងៃទី១៨ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៤

http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/90823-2014-07-18-11- 36-54.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១៨ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៤)។
707

“ក្លរហវឹកហវឺនកងក៊ុមម៉ាង់ដ្ូរពិលែែលលែ ៩១១ កន៊ុងក្លរសាកលបងបាញ់រគាប់ពិតលៅតាំបន់រពាំសដ្ន” ថ្ងៃទី២៥ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៤ http://www.dap-

news.com/2011-06-14-02-39-55/91301-2014-07-25- 09-11-23.html, (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៣០ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៤), “នាយឧតរមលែនីយ៍ គន់ គីម
ចូលរួមលធ្វើជាអធ្ិបតី កនងពិ
ធ្ីបិទវគគហវឹកហវឺនអាំពី ក្លរលោតឆ័រតលយាងលលើកទី ៦ និងវគគហវឹកហវឺនកងក៊ុមម៉ាង់ដ្ូរលលើកទី ៨” ថ្ងៃទី២៥ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៤
៊ុ
http://www.nokorwatnews.com/detailnews.php?newsid=43340&mnu=2&cid=4 (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី៣០ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៤)។
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ៃូ ច្ោននឹងប្រត្ិរត្តិការសលើកមុ នររេ់ខ្ួ នង្ៃរ
សៅដលងទ្ី២៨ ង្ខ្េីគ ឆ្ន ាំ២០១៤ កងទ្័ពកងពលត្ូ ច្ទ្័ព
ល

ពិសេេ្័ប្ត្សយង៩១១ បានររ ាំងបាត្ុកមមររេ់កមមករសរងច្ប្កមួ យសៅជិត្ទ្ីរញ្ជ
ជ ការោឋនររេ់ខ្ួ ន
ល សៅ
កាំរូល ង្ៃលត្វ៉ៃ ប្រឆ្ ាំងនឹងអវង្ៃលពួ
កសរចាត្់ទ្ុកថា ជាការរសេតញកមមករសច្ញពីការងារ សោយអយុ ត្ិត
ី

ធម៌។708 សប្កាយមកសទ្ៀត្ អងគភាពសនោះបានទ្ទ្ួ លការេរសេើរពីនាយរងសេនាធការច្ប្មុ
ោះ និងសមរញ្ជ
ជ ការរង
ិ
កងទ្័ពសជើងសោកសោក ហុ ន ម្ព៉ៃង្េត្ ង្ៃលជាកូ នច្បងររេ់ សោក ហុ ន ង្េន ច្ាំសពាោះការរស្រងាេរសលើអវី
ង្ៃលសោកសៅថា “ការរងេអេនតិេុ ខ្” សៅកនុងេងគមកមពុជា។709

សៅង្ខ្េីគ ឆ្ន ាំ២០១៥ កងពលត្ូ ច្ទ្័ពពិសេេ្័ប្ត្សយង៩១១ បានចារ់សទតម
ិ មួ
ើ កមមវធ
ី យ ប្រគក់ប្រង្ហល
នឹងនររបាលប្រយុ ទ្អា
ធ រី (A3) ង្ៃលរសងេើត្សឡើងសោយសាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជាកនុងឆ្ន ាំ១៩៨៦

សហើយសប្កាយមកប្ត្ូវបានរ ាំោយសចាលវញសៅឆ្
ន ាំ១៩៩១។ កមមវធ
ិ
ិ ីររេ់កងពលត្ូ ច្ទ្័ពពិសេេ្័ប្ត្សយង

៩១១ ម្ពនៃូ ច្ជាការហវឹកហវឺនមស្រនតីនររបាលង្ៃលប្ត្ូវបានសប្ជើេសរេ
ល យជា “កងកម្ពល ាំងអនតររម
ើ សៃើមបឱ្យកា
ី

័ សលមើរសជើង” រួមទ ាំងកា ាំសភងលរបាញ់
ន៍ពិសេេ” ម្ពនេមត្ែភាពសប្រប្បាេ់
“អាវុធររេ់ទ្ព
ពីច្ម្ពងយ សៃើមបច្ូ
ើ
ើល
ី ល
រួមោនជាមួ យកងទ្័ពសៅកនុង “ការលុ ររាំបាត្់សាែនការេ៍អាប្កក់” ង្ៃលរសងេើត្សឡើងសោយ “ប្កុមអមត្ត
ិ ” ររេ់
រោឋភិបាល និងអនកសទសងសទ្ៀត្ “ង្ៃលម្ពននិនានការប្រឆ្ ាំង” សៅសពលណាង្ៃលនររបាលសាមញ្ាមិនអាច្
សោោះប្សាយសាែនការេ៍ង្ររសនាោះបាន។710

សៅកនុងពិធរី ាំលឹកខ្ួរដនការរសងេើត្កងពលត្ូ ច្ទ្័ពពិសេេ្័ប្ត្សយង៩១១ សៅង្ខ្វច្ឆ
ិ កា
ិ ឆ្ន ាំ២០១៥ សោក
ចារ ភកតី បានចាត្់ទ្ុក សោក ហុ ន ង្េន ថាជាអនករសងេើត្អងគភាពសនោះ និងបានរូ េរញ្ជ
ជ ក់នូវសរេកកមម

ង្ៃលកាំពុងរនតររេ់អងគភាពសនោះ កនុងការង្លរកា “េនតិេុ ខ្ និងេណា
ត រ់ធានរ់េងគម” សៃើមបរនត
ី ការអភិវឌឍកមពុ

708

“កងទ័ពឆ័រតលយាង ច៊ុោះលៅរបមូលអនកលធ្វើឱ្យម្ងនបាត៊ុកមមរបែ់កមមករលៅកន៊ុងលរាងចរក Sin Fang លៅលចាមលៅ” ថ្ងៃទី២៨ សែែីហា ឆ្នាំ២០១៤

http://vodhotnews.com/23911 (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី២៨ សែែីហា ឆ្នាំ២០១៤)។
709

“វគគហវឹកហវឺនជាំនាញលោតឆ័រតលយាងពិលែែ រតូវបានលបើក និងបិទ លៅថ្ងៃទីមួយ” ( Ul Ul s s t), ថ្ងៃទី៧ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៥

http://nokorwatnews.com/detailnews.php?newsid=50210&mnu=2&cid=4 (ចូលលមើលលៅលៅថ្ងៃទី៧ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៥)។
710

“អគគែនងក្លរនគរបាលជាតិនឹងបលែរញកងកម្ងាាំងនគរបាលណាម្ងនក់ សដ្លមិនបានចូលរួមវគគហវឹកហវឺនលទៀងទាត់” ថ្ងៃទី១៥ សែត៊ុោ ឆ្នាំ២០១៥

http://kampucheathmey. com/kpt/?p=88126 (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១៥ សែត៊ុោ ឆ្នាំ២០១៥), “កងកម្ងាាំងនគរបាលលរៀនយ៊ុទធវ ិធ្ីពីកងវរលែនាតូចលលែ

៩១១” លែមបូ ឌា លដ្លី ថ្ងៃទី១៦ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៥ https://www.cambodiadaily.com/news/national-police-force-learn-tactics- from-911-brigade97355/ (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១៧ សែត៊ុោ ឆ្នាំ២០១៥)។
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ាំ ី សារេាំខាន់ដនអងគភាពសនោះថា ជាកង
ជា។711សៅច្ុ ងង្ខ្សនាោះ សោក ហុ ន ម្ព៉ៃង្េត្ បានរញ្ជ
ជ ក់សារជាលមីអព
កម្ពល ាំងេប្ម្ពរ់ “ទ្រ់សាេត្់ប្ររ់េកមមភាពអេនតិេុ ខ្ទ ាំងអេ់” សៅប្រសទ្េកមពុជា។712 កនុងកមមវធ
វ
ិ ីរិទ្វរគហឹ ក

ាំ ី
ហវឺនសៅកងពលត្ូ ច្ទ្័ពពិសេេ្័ប្ត្សយង៩១១ កនុងង្ខ្មករ ឆ្ន ាំ២០១៦ សោក ចារ ភកតី បានសរៀរររ់អព
ាំ ញកនងប្រត្រត្ត
អងគភាពសនោះថា ជាអងគភាពជាទ្ីសពញច្ត្ត
ការ
ិ ររេ់សោក ហុ ន ង្េន ង្ៃលម្ពនជនា
ិ
ិ
ុ
អនតររមន៍ប្រត្ិកមមរហ័ េ។713

កនុងៃសាំ េើរសឆ្ពោះសៅរកៃសាំ េើរការរ ាំោយរេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ និងកនុងអាំឡុងសពលដនៃសាំ េើរការរ ាំោយ
ាំ រោ ាំប្ទ្
សនាោះ សប្កាមសលេថា រេរកសសនោះកាំពុងជរាំ ុញឱ្យម្ពនរៃវិ ត្តពេ៌ សោក ចារ ភកតី បានរកាជហ

ាំងរេរកសសនោះ។ សៅកនុងវរគហឹ កហវ
ច្ាំសពាោះវធានការនានាប្រឆ្
វ
ិ
ឺ នអាំពីេស្រងាគមច្ត្ត
ិ សាស្រេត េប្ម្ពរ់កងពលត្ូ ច្
ទ្័ពពិសេេ្័ប្ត្សយង ៩១១ សៅដលងទ្ី១៨ ង្ខ្េីគ ឆ្ន ាំ២០១៧ សោក ចារ ភកតី បានសរតជាាច្ិត្តថា “ប្រឆ្ ាំង

ាំ ន សប្ត្ៀមខ្លន
ោច្់ខាត្ច្ាំសពាោះអាំសពើញុោះញង់ ង្ៃលសធវើសឡើងសោយមនុ េសអរត្មួ
ិ យច្ាំនួន ង្ៃលកាំពុងប្រមូ លទតុោ
ួ

សធវរៃ
មស្រនតី“ជា
ិវត្តពេ៌” និងបានរងាាញការោ ាំប្ទ្ររេ់ោត្់ច្សាំ ពាោះសោក ហុ ន ង្េន កនុងការសធវជានាយករៃឋ
ើ
ើ
សរៀងរហូ ត្”។714 សៅដលងទ្ី៣ ង្ខ្កញ្ជា ឆ្ន ាំ២០១៧ នាយទគន និងពលទគនទ ាំងអេ់ដនកងពលត្ូ ច្សលខ្
៩១១ បានសថាេលសទេ “អាំសពើកបត្់ជាត្ិ” ររេ់សោក កឹម េុ ខា និងបានោ ាំប្ទ្ការចារ់ខ្ួ នោត្់
។715 សៅដលងទ្ី
ល

១៨ ង្ខ្ត្ុ ោ ឆ្ន ាំ២០១៧ សោក ចារ ភកតី បានររគរសោក
េម រងសុ ី ថា ជា “ជនកបត្់ជាត្ិេុ ទ្សា
ធ ធ” ង្ៃល
ិ
716
សយធាប្ត្ូវង្ត្ោ ាំប្ទ្ “ការកាំចាត្់” រូរោត្់ ៃូ ច្សោក កម
ឹ េុ ខា និងជនកបត្់ជាត្ិសទសងសទ្ៀត្ង្ៃរ។ សៅដលងទ្ី

១៦ ង្ខ្វច្ឆ
ិ កា
ិ ឆ្ន ាំ២០១៧ នាយទគន និងពលទគនទ ាំងអេ់ររេ់ សោក ចារ ភកតី សៅកនុងកងពលត្ូ ច្
ទ្័ពពិសេេ្័ប្ត្សយង ៩១១ បានរងាាញនូ វការោ ាំប្ទ្ទ ាំងប្េុងររេ់ពួកសរ ច្ាំសពាោះសាលៃកា
ី ររេ់
711

“ពិធ្ីរល
ាំ ឹកែួបក្លរកលកើតកងពលតូចទ័ពពិលែែឆ័រតលយាង ៩១១” ថ្ងៃទី៨ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១៥http://beta.nokorwatnews.com/?p=58504 (ចូលលមើល

លៅថ្ងៃទី៩ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១៥)។
712

“លោក ហ៊ុន ម្ង៉ា សែត ៖ “ក្លរហវឹកហវឺនលធ្វើឱ្យរាងក្លយម្ងាំមួន លដ្ើមបីម្ងនែមតថភាពលពញលលញបលរមើកន៊ុងជួរកងទ័ព”, ថ្ងៃទី១៩ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១៥

http://dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/102895-2015-11-19-07-00-07.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១៩ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១៥)។
713

“ពិធ្ីបិទវគគហវឹកហវឺនជាំនាញលោតឆ័រតលយាងលលើកទី៣ និងពិធ្ីលបើកវគគហវឹកហវឺនដ្ាំណាក់ក្លលទី២០”, ថ្ងៃទី១១ សែមករា ឆ្នាំ២០១៦

http://beta.nokorwatnews. com/?p=71575#sthash.n2YYo5mS.dpuf (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១២ សែមករា ឆ្នាំ២០១៦)។
714

រកែួងក្លរពារនសពវនោយែភាពក្លរែ៍ងមីៗ និងក្លរ្រអប់រច
ាំ ិតរសាស្រែរឆ្នាំ២០១៧ ដ្ល់កម្ងាាំងលយាធាលៅកងពលពលតូចទ័ពពិលែែឆ័រតលយាង

៩១១ ឧតរមលែនីយ៍ចាបភករីរបក្លែរបឆ្ាំងដ្ឋច់ខាតចាំលពាោះបដ្ិវតរពែ៌។
715
716

កងពលពលតូចទ័ពពិលែែឆ័រតលយាង៩១១ លថាកលលទាែទលងវើកបត់ជាតិរបែ់លោកកឹមែ៊ុខា លហើយរបក្លែគាាំរទចាំលពាោះក្លរចាប់ែន។
ាួ

កងទ័ពទាាំងអែ់ថ្នកងពលពលតូចទ័ពពិលែែឆ័រតលយាង៩១១ របតិកមមនឹងែមរីែមរងសីសដ្លអាំពាវនាវឲ្យកងកម្ងាាំងរបដ្ឋប់អាវ៊ុធ្សបរច៊ុងក្លែ៊ុងនរួ

លរាំលាំរាជរដ្ឋឋភិបាល
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ត្ុ ោការកាំពូលង្ៃលេសប្មច្រ ាំោយរេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ សប្កាមរទ្ជារ់ពាក់ព័នន
ធ ឹ ង “អាំសពើកបត្់ជាត្ិ” និង
ការោ ាំប្ទ្ច្ាំសពាោះការអាំពាវនាវររេ់សោក ហុ ន ង្េន ឱ្យចាត្់វធានការជាមុ
នរង្នែមសទ្ៀត្ ប្រឆ្ ាំងនឹងង្ទនការ
ិ
សធវរៃ
ររសទ្េ”។717
ិវត្តពេ៌ និងអនកនសយបាយ “ង្ៃលរសប្មទលប្រសយជន៍
ើ
ើ

IX. ឧត្តមសេនីយឯ
៍ កផ្កាយមាេ ៣ រ ័ត្ន ប្សាង សមរញ្ជ
ា ការរងកងរាជអាវុធ
ហត្ថសលើដែទប្រសទេ និង ជាសមរញ្ជ
ា ការកងរាជអាវុធហត្ថ រាជធានីភសនាំ ពញ

័ ន ប្សាង សៅសខ្ត្ក
សោក រត្
ត ណា
ត ល និង សខ្ត្រ
ត នាាយម្ពនជ័យ ពីឆ្ន ាំ ១៩៧៩ ៃល់ឆ្ន ាំ ២០០៣
718
ដលងង្ខ្ឆ្ន ាំកាំសេើត្ទលូវការររេ់សោក រ ័ត្ន ប្សាង រដលង
ល
ឺ ទ្ី៥ ង្ខ្េីគ ឆ្ន ាំ១៩៦៦។ សោកសកត្មកម្ពនប្ត្កូ
ើ

សេៀ សហើយបានទ្ទ្ួលយកស្មោះលមី សៅសពលង្ៃលោត្់ច្ូលរួមជាមួ យកងរជអាវុធហត្ែសលើដទាប្រសទ្េ

(GRK) សប្កាយសពលអងគភាពសនោះប្ត្ូវបានរសងេើត្សឡើងសៅឆ្ន ាំ១៩៩៣។ សៅកនុងេម័យរៃឋកមពុជា ោត្់រឺជាកម្ពម
ភិបាលសយធាសខ្ត្តកណា
ត ល េែិត្សប្កាមរងាគរ់ររេ់សោក រន់ រីម សៅសពលង្ៃលសោក រន់ រីម ជាអនុ

ប្រធានរេៈកម្ពមធការប្រជាជនកមព
ិ
ិ ការសយធា និងេនតិេុ ខ្។
ុ ជាសខ្ត្ត សោយម្ពនការទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវសលើកច្ច

719
ាំ ក់ទ្ន
ាំ ងផ្ដាល់ ខ្ួ នយ
៉ៃ ងជត្
ោត្់សៅង្ត្រនតទ្នា
ល
ិ េនិទ្ធិជាមួ យសោក រន់ រម
ី ចារ់តា ាំងពីេម័យរៃឋកមពុជាមក។

រនាារ់ពីការរសងេើត្កងរជអាវុធហត្ែសលើដទាប្រសទ្េ (GRK) សៅឆ្ន ាំ១៩៩៣មក ោត្់បានកាលយជាប្រធាន

ការយល័
យមួ យដនកងរជអាវុធហត្ែសខ្ត្តកណា
ត ល េែិត្សប្កាមរញ្ជ
ជ ការររេ់សោក ជួ ន េុ វេណ សៅសពល
ិ

សនាោះ។720 រនាារ់មកោត្់បានសឡើងត្ាំង្េងយ៉ៃងឆ្រ់រហ័ េ សៅជាសមរញ្ជ
ជ ការកងរជអាវុ ធហត្ែសខ្ត្តរនាាយ

717

កងពលពលតូចទ័ពពិលែែឆ័រតលយាង៩១១ របក្លែគាាំរទលពញទាំហឹងចាំលពាោះត៊ុោក្លរកាំពូល ក្លត់រ ាំោយគែបកសែលន្ត្គោះជាតិ និងគាាំរទអន៊ុ

សាែន៍ទាាំងស្ែុងរបែ់ែលមរចលតលជាហ៊ុនសែន។
718
719
720

បញ្ាីលឈ្លមោះអនកច៊ុោះលឈ្លមោះលបាោះលឆ្នតឆ្នាំ២០១៧ ឯកសារ ០៥-៨៧៤-៧៦៨។
ក្លរែម្ងាែន៍ជាមួយអតីតមន្តនរីនគរបាលលែតរកណា
រ ល ថ្ងៃទី៧ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៤។
រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា “រចនាែមព័នធថ្នកងរាជអាវ៊ុធ្ហតថ” រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា
៊ុ អន៊ុរកឹតយលលែ ១១ អនរក ច៊ុោះថ្ងៃទី៨ សែមីនា ឆ្នាំ១៩៩៤, ក្លរែម្ងាែន៍

ជាមួយអតីតមន្តនរីនគរបាលលែតរកណា
រ ល ថ្ងៃទី៧ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៤។
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ម្ពនជ័យ មុ នកាលយជាសមរញ្ជ
ជ ការកងរជអាវុធហត្ែរជធានីភនសាំ ពញ សៅដលងទ្ី២៣ កញ្ជា ឆ្ន ាំ ២០១៣។721
សៅសពលសធវើជាសមរញ្ជ
ជ ការកងរជអាវុធហត្ែសខ្ត្តរនាាយម្ពនជ័យ សោក រ ័ត្ន ប្សាង បានកាលយជាសម

រញ្ជ
ជ ការរងកងរជអាវុធហត្ែ “សលើដទាប្រសទ្េ” ង្ៃលប្ត្ូវបានោក់ពប្ងាយសៅទ្ូទ ាំងប្រសទ្េ។722 សោយ្លុោះ

រញ្ជ
ច ាំងពីឋានៈររេ់ោត្់ជាេម្ពជិកអត្ីត្យុ ទ្ជ
ធ នម្ពនក់ដនរេរកសប្រជាជនកមពុជា និងជាកូ នសៅៃ៏សសាមោះ
េម័ប្រររេ់សោក សៅ េុ ខា និងសោក ហុ ន ង្េន ោត្់េិត្កន
ែ ុ ងច្ាំសណាមមនុ េសម្ពនឥទ្ធិពល និងអាំណាច្
រាំទុត្សៅកនុងកងរជអាវុធហត្ែសៅកប្មត្ថា
ន ក់ជាត្។
ិ
ិ ភាពម្ពនសារៈេាំខាន់យ៉ៃងខាល ាំងររេ់ោត្់ ប្ត្ូវបាន
ប្ទ្ប្ទ្ង់សោយវត្តម្ពនររេ់រងប្រុេររេ់ោត្់ស្មោះ សេៀ េមបត្តិ ង្ៃលបានកាន់ត្ង្ាំ េងជាសប្ច្នឆ្
ន ាំជា
ើ

ប្រធានការយល័
យប្សាវប្ជាវរទ្សលមើេឧប្កៃឋ
ិ
ិ កមមដននាយកោឋនប្ពហមទ្េឌដនកងរជអាវុធហត្ែ និងសោយ

ភាពសលច្សធាលររេ់ោត្់សៅតាមប្រព័នទ
ធ សពវ ទាយទលូវការររេ់កងរជអាវុធហត្ែជាត្ិ (GRK) សោយបានទសពវ
ទាយយ៉ៃងសប្ច្នអាំ
ពីេមទ្ធ
ជ ការសខ្ត្តរនាាយម្ពនជ័យ។723
ើ
ិ ទលររេ់សោក រ ័ត្ន ប្សាង កនុងនាមជាសមរញ្ជ

ខ្េៈទ្ទ្ួលរនាុកសលើកងរជអាវុធហត្ែសខ្ត្តរនាាយម្ពនជ័យ សោក រ ័ត្ន ប្សាង បានជារ់ពាក់ព័នន
ធ ឹ ងការ
ាំ ួ េមុ ខ្ឱ្យអនកសទសងសទ្ៀត្ ររ់រញ្ច លទ ាំងតាមរយៈការ
រ ាំសោភៃីធីល សៃើមបទលប្រសយជន៍
ខ្ួ នឯង
និងជន
ល
ី
ូ

ាំ ក
េម្ពលរ់ ការរងេររួ េសានម ឬការវយៃអ
ន ភូ មិ សៅកនុងអាំឡុងសពលរសេតញពួ កសរសច្ញសោយរងខាំ ឃ្ត្កមម
ាំ ន
ាំ ង
ាំ តាមទ្ាំសនើងច្ត្ត
ការរាំពាររាំពាន ការរាំភត្រាំ
ភ័យអនកសារព័ត្៌ម្ពន ការចារ់ខ្ួ ន
ល និងឃុ ឃ្
ិ
ិ ការវយៃជ
724
េងស ័យ និងជនជារ់ឃុាំ និងការរាំរមយកប្បាក់ជាសៃម
ើ ។

ាំ ង
ាំ អនកសេពសប្រឿងសញៀនទង
កងរជអាវុធហត្ែសខ្ត្តរនាាយម្ពនជ័យ ក៏បានៃក
ឹ នា ាំៃសាំ េើរការមជឈមេឌលឃុ ឃ្

ង្ៃរ សប្កាមការឃ្លសាំ មលររេ់
សោក រ ័ត្ន ប្សាង។ ជនង្ៃលប្ត្ូវបានសចាទ្ប្រកាន់ថាបានសប្រប្បាេ់
សប្រឿងសញៀន
ើ
ើ

721

កងរាជអាវ៊ុធ្ហតថកមព៊ុជា “លលែទូរែ័ពា” [គាមនក្លលបរិលចឆទ], “លមបញ្ញ
ា ក្លរកងរាជអាវ៊ុធ្ហតថ រតូវបានផ្តាែ់បរូរជានាូវក្លរ” ភនាំលពញប៉ា៊ុែ,រិ៍ ថ្ងៃទី២៣ សែកញ្ញា

ឆ្នាំ២០១៣, http://www.phnompenhpost.com/national/military-commander-officially-be-replaced (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី ២៤ សែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣)។
722

អនាមិក “ព័ត៌ម្ងន” នសពវនោយកនង
៊ុ “Mengk999,” (blog), [គាមនក្លលបរិលចឆទ], http://mengk9999.wordpress.com/%E1%9E%96%E1%

9E%8F%E1%9F%8C%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%93/.
723

ែម្ងាែន៍ជាមួយមន្តនរីកងកម្ងាាំងែនរិែ៊ុែកមព៊ុជា ថ្ងៃទី២៩ សែែីហា ឆ្នាំ២០១៣, “ទែសនាវដ្រីកងរាជអាវ៊ុធ្ហតថលលើថ្នារបលទែ” (ទែសនាវដ្រីកងរាជអាវ៊ុធ្

ហតថលលើថ្នារបលទែ), លលែ ៤៨ (២០១១) ទាំព័រ ១៧, “ទែសនាវដ្រីកងរាជអាវ៊ុធ្ហតថលលើថ្នារបលទែ” (ទែសនាវដ្រីកងរាជអាវ៊ុធ្ហតថលលើថ្នារបលទែ) លលែ
៤៧-៥៤ (២០១១-២០១៣) លៅកសនាងលនសង កនងទែសនាវដ្រ
ីទាាំងលនាោះ។
៊ុ
724

កាំែត់រតារបែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសកនងស្ែុ
ក។
៊ុ
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ាំ ុ ាំជប្មោះ និងបានទ្ទ្ួលរង
ាំ ង
ាំ តាមទ្ាំសនើងច្ិត្តសៅមជឈមេឌលសនោះ សោយោមនការកាត្់កីត ឬការជន
ប្ត្ូវបានឃុ ឃ្
ាំ
ការប្រប្ពឹត្តអសាំ ពើសឃ្រសៅ អមនុ េសធម៌ ឬការរនាាររសនាែក និងទ្េឌកមម ប្ពមទ ាំងពលកមសម ោយរងខទង

ង្ៃរ។ សៅសពលនិយយសៅកាន់ប្រព័នទ
ធ សពវ ទាយកាលពីង្ខ្មករ ឆ្ន ាំ២០១០ អាំពីសាែនភាពសៅមជឈមេឌល

ាំ
សនោះ សោក រ ័ត្ន ប្សាង បានទ្ទ្ួលសាគល់ ថា មនុ េសមួ យច្ាំនួនសៅទ្ីសនាោះ ប្ត្ូវបានរងខឱ្យឈរគលដលង
ឬ “សៃរើ
ៃូ ច្សាវ” [សោយសៃើរសជើងរួ ន] ជាទ្េឌកមមេប្ម្ពរ់ការរ៉ៃុនរ៉ៃងរត្់សរច្។”725

័ ន ប្សាង និងការសបាោះសឆ្នត្ឆ្ន២០១៣
ាំ
សោក រត្
ាំ េនតិេុ ខ្សទសងសទ្ៀត្ង្ៃរ សោក រ ័ត្ន ប្សាង បានរងាាញការោ ាំប្ទ្យ៉ៃងច្ាំហ ច្ាំសពាោះ
ៃូ ច្ោននឹងមស្រនតីកងកម្ពលង

រេរកសប្រជាជនកមពុជា កនុងអាំឡុងសពល្នសៅរកការសបាោះសឆ្នត្ដលងទ្ី២៨ ង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ២០១៣។ ោត្់
បានរងាាញនូ វភកតីភាពររេ់ ោត្់ កនុងត្ួ នាទ្ីររេ់ ោត្់ជាេម្ពជក
ិ ដនរេៈកម្ពមធិការរេរកសប្រជាជន

726
កមពុជា សខ្ត្តរនាាយម្ពនជ័យ ទ្ទ្ួលរនាុក “ការងារពប្ងឹងរកស” កនុងមូ លោឋននានា សៅប្េុ កមងគលរូ រ។
សៅ
ី

កនុងអាំឡុងសពលយុ ទ្នា
ធ ការសឃ្េនាសបាោះសឆ្នត្ ោត្់បានច្ាំណាយសពលសវោររេ់ោត្់យ៉ៃងសប្ច្ើន កនុងការ

អនុ វត្តេកមមភាពររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជា សៅប្េុ កមងគលរូ រ ី ៃូ ច្ជា សៅដលងទ្ី២ ង្ខ្ឧេភា ឆ្ន ាំ២០១៣
ោត្់បានអាំពាវនាវឱ្យប្រជាពលរៃឋសៅទ្ីសនាោះ សបាោះសឆ្នត្ជូ នរេរកសប្រជាជនកមពុជា។727 ោត្់ក៏បានសធវើ

ៃសាំ េើរសៅកនុងសខ្ត្តរនាាយម្ពនជ័យមាងសទ្ៀត្សៅច្ុ ងង្ខ្មលុ
ិ រេៈកម្ពម
ិ នា កនុងនាមជារេៈប្រត្ភូ
ិ ដនេម្ពជក
ធិការកណា
ត លរេរកសប្រជាជនកមពុជាសៅថានក់ជាត្ិ និងបានជរាំ ុញឱ្យប្រជាជនសបាោះសឆ្នត្ជូ នរេរកស
ប្រជាជនកមពុជា និងោ ាំប្ទ្ការរនសត ធវើជានាយករៃឋមស្រនតីររេ់សោក ហុ ន ង្េន។728

725

ាំ អនក
Human Rights Watch, “សរសធវោក់
សយងៃូ
ច្េត្វធាត្ុ”៖ ការសធវបារអន
កសប្រប្បាេ់
សប្រឿងសញៀន និង “អាំសពើមិនរួរររប”ី សៅកនុងមជឈមេឌលឃុ ាំឃ្ង
ើ
ើ
ើ
ើ

សញៀនសប្រឿងសញៀន (សែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣) ទាំព័រ ៩, ១២, ១៥, ៣៧ http://www.hrw.org/node/120957.
726

“ឧតរមលែនីយ៍លទា រ័តន ស្សាង ច៊ុោះែួរែ៊ុែទ៊ុកខពលរដ្ឋ និងែម្ងជិកគែបកសរបជាជនកមព៊ុជា លៅឃ៊ុាំស្ែលរៀង ថ្ងៃទី២៥ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១២ 53313-

2012-11-25-07-11-20.html, ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២៥ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១២។
727

“លោក រ័តន ស្សាង ច៊ុោះជួយឃ៊ុាំស្ែលរៀង និងដ្ឹកនាាំរកុមក្លរ្រសចកអាំលណាយជូនរបជាជន ៥ រគួសារ រងលរគាោះលដ្ឋយសារែយល់ពយ៊ុោះរលាំនាោះ” ថ្ងៃទី៣ សែ

ឧែភា ឆ្នាំ២០១៣ http://www.dap-news.com/2011-06-14- 02-39-55/63346-2013-05-03-07-41-55.html, ទទួលបាន ឬ បានអាន លៅថ្ងៃទី៣
សែឧែភា ឆ្នាំ២០១៣។
728

“ក្លររបក្លែទទួលសាគល់ែម្ងជិកគែបកសរបជាជនកមពជា
៊ុ ៣១១ នាក់ លៅឃ៊ុាំស្ែលរៀង និងឃ៊ុាំតាឡាាំ”( G s s ru s ru Cfl Cfl s), ថ្ងៃទី២៤ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ

២០១៣ http://dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/66831-2013-06-24-09-26-23.html.

195

អង្គការឃ្លមាំ មល
៉ៃ វច្ឆ | មិថុនា ២០១៨
ើ សិទិិធមនុសសយូមមនររត៍

័ ន ប្សាង ជាសមរញ្ជ
ាំ
សោក រត្
-មករ ២០១៤
ជ ការកងរជអាវុធហត្រ
ែ ជធានី ពីង្ខ្កញ្ជា ឆ្ន២០១៣
សប្កាយសពលទ្ទ្ួលរនាុកសលើកងរជអាវុធហត្ែរជធានីភនសាំ ពញ សៅដលងទ្ី២៣ ង្ខ្កញ្ជា ឆ្ន ាំ២០១៣ សោក រ ័ត្ន
ាំ ុ ត្ម្ពនក់ កនុងច្ាំសណាមមស្រនតីកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ប្សាង បានកាលយជាមស្រនតីជាន់ខ្េ
ព ់ រទ
ត ខ្ជាន់ខ្េ
ព ់ពីរនាក់ ង្ៃលម្ពនក់

សទ្ៀត្រឺ សោក ជួ ន េុ វេណ េនងការនររបាលរជធានីភនសាំ ពញ ទ្ទ្ួ លរនាុកសលើ ”ការប្ររ់ប្រងបាត្ុ កមម” សៅកនុង
រជធានី។729 កនុងកច្ច
“ោ ាំប្ទ្ការប្រឆ្ ាំង” ការប្រមូ លទតុាំ
ិ េហការជាមួ យសោក ជួ ន េុ វេណ ោត្់បានប្រងង្ប្រង
ឹ
នានា ង្ៃលប្ត្ូវបានចាត្់ទ្ុកថា ជា “ការរងេសហត្ុ សោយប្កុមប្រឆ្ ាំង ឬអនកញុោះញង់”។ វធានការង្ៃលមស្រនត
ិ
ី

ាំ ុ ត្សនាោះ រឺ “ការទ្រ់សាេត្់ជាមុ ន” នូ វេកមមភាពនានា រ៉ៃុង្នតសរើេិន
េនតិេុ ខ្ជាន់ខ្េ
ព ់ ទ ាំងសនោះយល់ ថា លអរទ
វធានការសនោះររជ័
យ រឺប្ត្ូវសប្រើកម្ពល ាំងរស្រងាេរ។730
ិ

រនាារ់ពីសោក ជួ ន េុ វេណ បានរញ្ជ
យកនុងទ្ីប្កុងភនសាំ ពញ
ជ ឱ្យរស្រងាេរកូ ៃកមមដនកមមករសៅត្ាំរន់េឹងម្ពនជ័
ា

សៅដលងទ្ី១២ ង្ខ្វច្ឆ
កងកម្ពល ាំងៃ៏សប្ោោះ
ជ ការររេ់ោត្់បានសប្រប្បាេ់
ិ កា
ិ ឆ្ន ាំ២០១៣ ង្ៃលនររបាលសប្កាមរញ្ជ
ើ

ថានក់សប្ច្ើនហួ េប្រម្ពេ ង្ៃលបានេម្ពលរ់មនុ េសម្ពនក់ និងរងេររួ េសានមៃល់ មនុ េសរីនាក់សទ្ៀត្ សោយការ

សប្រកា
ើ ាំសភងខ្ល
ើល ី បាញ់ ប្រគរសនាោះមក សោក រ ័ត្ន ប្សាង បានោក់ពប្ងាយកងរជអាវុធហត្ែរជធានីសៃើមបអនុ
ី វត្ត
័
ាំ ៉ៃ ងធងន់ធរង សលើរុ រេវយសកម
ាំ េនតិេុ ខ្សទសងសទ្ៀត្ បានវយៃយ
ការសបាេេម្ពអត្ ង្ៃលពួ កសរ និងកងកម្ពលង
ង
ម្ពនក់ និងបានចារ់ខ្ួ នមនុ
េស ឬសៃញសច្ញពីត្ាំរន់សនាោះ សោយរងេររួ េសានមៃល់ មនុ េស ២៣នាក់។731
ល

សៅខ្េៈង្ៃលសោក ជួ ន េុ វេណ បានចាកសច្ញពីប្រសទ្េសៅដលងទ្ី ២៤ ង្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣ សោក រ ័ត្ន ប្សាង
សៅរនតរញ្ជ
ជ កងរជអាវុធហត្ែរជធានីភនសាំ ពញ សោយរាំសពញការងារសប្កាមការរញ្ជ
ជ ររេ់សោក ម៉ៃក់ ជីត្ូ

729

“លមបញ្ញ
ា ក្លរកងរាជអាវ៊ុធ្ហតថ រតូវបានផ្តាែ់បរូរជានាូវក្លរ” ភនាំលពញប៉ា៊ុែរ,ិ៍ ថ្ងៃទី២៣ សែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣, http://www.phnompenhpost.com/national/military-

commander-officially-be-replaced (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២៤ សែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣), “សាោរាជធានីភនាំលពញ ពិភាកោអាំពី ក្លររគប់រគងបាត៊ុកមម ជាមួយគែបកស
ែលន្ត្គោះជាតិ” ថ្ងៃទី២១ សែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/77868---cnrp--.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២៣ សែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣)។
730

“កនងអាំ
៊ុ

ភនាំលពញលកើនល
៊ុងលពលមួយសែម៊ុន ករែីបទលលមើែឧរកិដ្ឋលៅកនងរាជធានី
៊ុ

ើងដ្ល់ ២០ករែី!” ថ្ងៃទី១៤ សែមីនា ឆ្នាំ២០១៤

http://edition.bayontv.com.kh/bayontv-national-news/23381-2014-03-14-04-33-45.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១៤ សែមីនា ឆ្នាំ២០១៤)។
731

សនអកលលើវលី ដ្អូភែរ៊ុតាង កងរាជអាវ៊ុធ្ហតថលៅកនងវី
៊ុ លដ្អូ រតូវបានមន្តនរីកងកម្ងាាំងែនរិែ៊ុែម្ងនក់ សដ្លបានលមើលវិដ្ីអូលនោះ កាំែត់ថា ជាកងកម្ងាាំងរាជធានី

ថ្ងៃទី១ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៤ (វីលដ្អូរបែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វ ៉ាចឆ ), “កមពជា
៊ុ ៖ ក្លរជាំន៊ុាំជរមោះករែីែាឹងម្ងនជ័យ ម្ងនកាំហ៊ុែយា៉ា ងខាាាំង”

លែចករីរបក្លែព័ត៌ម្ងនរបែ់អងគក្លរែិទិម
ធ ន៊ុ ែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ ៉ាត៍ វ ៉ាចឆ ថ្ងៃទី១១ សែឧែភា ឆ្នាំ២០១៤
http://www.hrw.org/news/2014/05/11/cambodia-steung- meanchey-trial-deeply-flawed.
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“សាោរាជធានី ពិភាកោអាំពី ក្លររគប់រគងបាត៊ុកមម ជាមួយគែបកសែលន្ត្គោះជាតិ” ( lfl s bl Cfl CNRPbl .), ថ្ងៃទី២១ សែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/77868---cnrp--.html (លៅថ្ងៃទី២៣ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣), ក្លរែលងកតលមើលក្លរជាំន៊ុាំជរមោះលដ្ឋយត៊ុោក្លររកុង
ភនាំលពញចាំលពាោះលោក វ៉ាន លៅ et al, ថ្ងៃទី២១ ឧែភា ឆ្នាំ២០១៤ រួមទាាំងែកខីកមមរបែ់លោកគ៊ុយ គីនី លមបញ្ញ
ា ក្លររងកងរាជអាវ៊ុធ្ហតថរាជធានីភនាំលពញ។
733
734

ក្លរែម្ងាែន៍ជាមួយមន្តនរីកងកម្ងាាំងែនរិែ៊ុែកមព៊ុជាម្ងនក់ ថ្ងៃទី១ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៤ និងថ្ងៃទី២៤ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៦។

ក្លរែម្ងាែន៍ជាមួយមន្តនរីកងកម្ងាាំងែនរិែ៊ុែ ថ្ងៃទី១ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៤, អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វ ៉ាចឆ “ក្លរដ្ឋក់លែនើរបែ់អងគក្លរ

Human Rights Watch លដ្ើមបីឱ្យគែៈកម្ងមធ្ិក្លរែិទធិមន៊ុែស ពិនិតយសាថនភាពលៅកមព៊ុជា” ថ្ងៃទី៦ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៤, “អនកស្ែី លយា៉ា ម ប៊ុបាា ដ្ឹកនាាំអនករួម
គាំនិតជាមួយគាត់ បិទនាូវជាតិលលែ ៤” ( ., ) ថ្ងៃទី២ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤ http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/78576-2014-01-02-10-03-

23.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤), “មន៊ុែសរបសហល១០នាក់ រតូវបានឃ៊ុាំែន
ាួ និងមួយចាំនួនលនសងលទៀត បានរងរបួែ លៅកនងក្លរប៉ា
ោះទងគិច
៊ុ
គានលៅម៊ុែលរាងចរក Yakjin” ថ្ងៃទី២ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤ http://vodhotnews.com/18301 (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤), “ក្លរឃ៊ុាំែនរកុ
ាួ
ម
លោក វ៉ាន លៅ ទាាំង១០នាក់ ពីបទបានលរបើរបាែ់អាំលពើហិងោ និងបាំនាិចបាំផ្តាញ លដ្ឋយម្ងនលចតនា” ថ្ងៃទី៣ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤, http://edition.kpt-

news.com/local-news/1886-2014-01-03-11-59-40.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៣ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤), “កងរាជអាវ៊ុធ្ហតថបញ្ូា នជនបងកបញ្ញ
ហ ទាាំង១០
នាក់ សដ្លបងកភាពចោចលែងគម លៅត៊ុោក្លរ” ថ្ងៃទី៤ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤ http://edition.kpt-news.com/local-news/1898-2014-01-04-02-4216.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៤ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤)។
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រន់សនាោះ។ សៅកនុងប្រត្ិរត្តិការប្រឆ្ ាំងនឹងកមមករ ង្ៃលពួ កសរមួ យច្ាំនួន
ែ
ាំ ម និងៃរពីច្ម្ពងយ ង្ៃលៃុ ល
ាំ ត្
បានសធវើេកមមភាពហិងា សោយររ់ៃុល
ម ិត្ត្ួ ច្អាច្សៅៃល់ ឬមិនអាច្សៅៃល់

កង្នលងកងរជអាវុធហត្ែឈរសជើង រ៉ៃុង្នតកងរជអាវុធហត្ែបានសប្រកា
រោះរណា
ត លសអាយេម្ពលរ់
ើ ាំសភងង្វងបាញ់
ើល
មនុ េសប្បា ាំនាក់។738 សហើយបានចារ់ខ្ួ នមនុ
េស១០នាក់សោយមនសរ
េមុ
ខ្ រូច្វយៃ ាំ និងសធវើហិងាង្ររសនោះ
ល
ិ
ើ

សៅសលើមនុ េសជាសប្ច្ននាក់
សទសងសទ្ៀត្។ ជនរងសប្ោោះម្ពនក់ កនុងច្ាំសណាមជនរងសប្ោោះង្ៃលកងរជអាវុធហត្ែ
ើ

735
736

“ក្លរដ្ឋក់លែនើរបែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វច
៉ា ឆ“ ថ្ងៃទី៦ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៤។
“ពលរដ្ឋរាប់រយនាក់លលើកគានមកតវា៉ា លៅម៊ុែត៊ុោក្លរដ្ាំបូងរាជធានីភនាំលពញ និងសស្ែកទាមទារឱ្យលដ្ឋោះសលងលោក វ៉ាន លៅ” ថ្ងៃទី៣ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ

២០១៤ http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39- 55/78586-2014-01-03-01-29-09.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៣ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤), ក្លរែលងកត
លមើលក្លរជាំន៊ុាំជរមោះលោក វ៉ាន លៅ និងអនកលនសងលទៀត លៅថ្ងៃទី១៩-២២ សែឧែភា ឆ្នាំ២០១៤ រួមទាាំងែកខីកមមរបែ់មន្តនរីកងរាជអាវ៊ុធ្ហតថ និងមន្តនរី
នគរបាល, ក្លរែម្ងាែន៍ជាមួយមន្តនរីកងកម្ងាាំងែនរិ ែ៊ុែកមព៊ុជាម្ងនក់ ថ្ងៃ១ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៤។
737
738

ពីរបភពដ្សដ្ល Ibid.

ក្លរែម្ងាែន៍ជាមួយមន្តនរីកងកម្ងាាំងែនរិ ែ៊ុែកមពជាម្ង
ន ក់ ថ្ងៃ១ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៤, វីលដ្អូ និងរូបងតជាភែរ៊ុតាង ពីលហត៊ុក្លរែ៍លនាោះ, “ែមតថកិចចបនរ
៊ុ

បាំសបកបាត៊ុករ សដ្លបានបិទនាលវ៉ា
ូ ងលស្ែង ឈ្លនដ្ល់ក្លរបាញ់ក្លាំលភាើង”។ (GsttruUls"), ថ្ងៃទី៣ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤ http://www.dap- news.com/2011-0614-02-39-55/78603-2014-01-03-03-52-39.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៣ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤), ក្លរែម្ងាែន៍ជាមួយអនកតាមដ្ឋនែិទធិមន៊ុែសកមពជា
៊ុ
សដ្លម្ងនវតរម្ងនលៅទីលនាោះ ថ្ងៃទី ២២ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៦។
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បានវយៃសាំ នាោះ បានសាលរ់សោយសារររួ េ។ កមមករទ ាំង១០នាក់ ង្ៃលប្ត្ូវបានចារ់ខ្ួ នសៅប្ព
ល
ឹ កដលងទ្ី៣ ង្ខ្

ាំ ុ ាំជប្មោះ និងទតនាាសទេពីរទ្ប្រប្ពឹត្តអសាំ ពើហិងា សរើសទោះរីជាោមនភេតតាងរួ រឱ្យ
មករ សៅទ្ីរាំទុត្ ប្ត្ូវបានជន
ុ
សជឿបានថា ពួ កសរបានសធវង្ររសនាោះក៏
សោយច្ុ ោះ។739
ើ

សៅសពលកងរជអាវុធហត្ែបាញ់ កា ាំសភងររេ់
ពួកសរ ជាទ្ូសៅ កងរជអាវុធហត្ែទ ាំងសនាោះ ឈរសៅទ្ីតា ាំងកុ ង
ន
ើល
ច្ម្ពងយមួ យង្ៃលម្ពនេុ វត្ែិភាពពីកមមករ និងកុ រករ។ សយងតាមរបាយការេ៍ររេ់ប្រព័នទ
ធ សពវទាយ និង
ាំ ី សហត្ុ ការេ៍សនាោះ ង្ៃលអងគការេិទ្ធិមនុ េសអនតរជាត្ិ យូ ង្មនដរ ៉ៃត្៍វច្ឆ
ភេតុតាងរងាាញកនុងឃលីរវសៃអូ
អព
ី

(Human Rights Watch) ពិនិត្យសមល
េសង្ៃល
វ
ើ រងាាញថា សៅសពលកងកម្ពល ាំងេនិ តេុ ខ្បាញ់ សៅកាន់ហូ ងមនុ

កាំពុងសខាជលសឡើង កងកម្ពល ាំងទ ាំងសនាោះមនេែ
ិ
ិ ត្កនុងសាែនភាពអាច្ម្ពនសប្ោោះថានក់ជាក់ង្េតងៃល់ ពួកសរសឡើយ។
លវសី របានរងេ
ឱ្យម្ពនការសាលរ់ និងររួ េយ៉ៃងសប្ច្នក៏
សោយ ក៏ការបាញ់ កា ាំសភងង្វងររេ់
កងរជអាវុធហត្ែ
ើ
ើ
ើល
បានប្ត្ឹមង្ត្រងេឱ្យម្ពនកុ រកមមៃ៏វនាេកមម
រង្នែមសទ្ៀត្ និងកាន់ង្ត្សប្ច្ើនសឡើងរ៉ៃុសណាណោះ។740
ិ

សៅសពលង្លលងសៅកាន់ប្រព័នទ
ធ សពវទាយ សោក រ ័ត្ន ប្សាង បាននិយយការពារការបាញ់ ង្ៃលរណា
ត លឱ្យ

ាំបាច្់េប្ម្ពរ់ការពារកងរជអាវុធហត្ែ និងអនកសទសងសទ្ៀត្ពីសប្ោោះថានក់
សាលរ់មនុ េសសនាោះថា មនង្មនជាការចា
ិ
សនាោះសឡើយ រ៉ៃុង្នតវជាការចា ាំបាច្់េប្ម្ពរ់សបាេេម្ពអត្ការត្វ៉ៃ សោយោត្់រញ្ជ
ជ ក់ថា “សយើងមិនអាច្អនុ ញ្ជាត្
ឱ្យពួ កសររិទ្ទលូវសទ្ សយើងប្ត្ូវរស្រងាេរពួ កសរ” និងបានសពាលអោះអាងថា “សយើងោមនជសប្មើេសទ្”។741

កងរជអាវុធហត្ែប្កុង និងកងរជអាវុធហត្ែខ្េឌ សប្កាមរងាគរ់ ម្ពនវត្តម្ពនមតងសទ្ៀត្ សៅសពលកងកម្ពល ាំង

េនតិេុ ខ្រាំង្រកការត្វ៉ៃ សៅមុ ខ្ត្ុ ោការរជធានីភនសាំ ពញ សៅដលងទ្ី៤ ង្ខ្មករ ឆ្ន ាំ២០១៤ ង្ៃលទមទរឱ្យសោោះ
742
ង្លងអនកង្ៃលប្ត្ូវបានចារ់ខ្ួ នកាលព
ល
ី ដលងទ្ី២-៣។ សៅដលងជាមួ យោនសនាោះ អាជាាធរបានសធវើការគមឃ្ត្់

739
740

ពីរបភពដ្សដ្ល Ibid.

“នគរបាលបានែម្ងាប់មន៊ុែស៥នាក់ កន៊ុងអាំ

៊ុងលពលប៉ាោះទងគិចគានជាមួយបាត៊ុករ” លែមបូ ឌា លដ្លី ថ្ងៃទី៤ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤

http://www.cambodiadaily.com/news/military-police-kill-5-during-clash-with-demonstrators-50081/ (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៥ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤), “អនក
រងរបួែលរៀបរាប់អាំពី ភាពកលរម្ងលចូលរបែ់កងរាជអាវ៊ុធ្ហតថ” លែមបូឌា លដ្លី ថ្ងៃទី៨ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤

http://www.cambodiadaily.com/news/wounded-recount-rampage-by-military-police-50297/ (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១០ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤), វីលដ្អូ
សដ្លងតលដ្ឋយអនកតាមដ្ឋនែិទធិមន៊ុែសកន៊ុងស្ែុក (លៅកនងករមងឯកសាររបែ់
អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វច
៉ា ឆ)។
៊ុ
741

“មន្តនរីែិទធិមន៊ុែសអោះអាងថា មន៊ុែស៥នាក់បានសាាប់លៅកនងក្លរប៉ា
ោះទងគិចគានលនាោះ” លែមបូឌា លដ្លី ថ្ងៃទី៣ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤
៊ុ

http://www.cambodiadaily.com/news/three-killed-as-police-open-fire-on-protesters-50022/ (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៤ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤)។
742

“ត៊ុោក្លរលចាទរបក្លន់អនកតវា៉ា ថា ជាអនកគាាំរទ, នគរបាលប៉ាោះ ទងគិចគានលៅខាងលរៅ” លែមបូឌា លដ្លី ថ្ងៃទី៤ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤
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ាំ ឹ ងជាលមី រួមទ ាំងសៅទ្ី
តាមទ្ាំសនើងច្ិត្តនូវរល់ បាត្ុ កមម និងកូ ៃកមមទ ាំងអេ់ រហូ ត្ទល់ ង្ត្ម្ពនការជូ នៃេ

ាំ សយបាយ និងការ
ាំ
ោនប្រជាធិរសត្យយ កនុងរជធានីភនសាំ ពញ ជាទ្ីតា ាំងង្ៃលច្ារ់កេ
ត្់ឱ្យសធវើការប្រមូ លទតុន
ាំ ន សទសងសទ្ៀត្ សោយេនតិវធ
ប្រមូ លទតុោ
ទ្ី
ិ ី សនាោះទងង្ៃរ។ សៅសពលសនាោះ រេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ បានសប្រប្បាេ់
ើ
743
ាំ ន ត្វ៉ៃ សោយេនតិវធ
ោនសនោះ កនុងសោលរាំេងជួ រជុ ោ
ិ ។
ី

កងរជអាវុធហត្ែប្កុង និងកងរជអាវុធហត្ែខ្េឌ សប្កាមរងាគរ់ បានទតល់ការោ ាំប្ទ្ច្ាំសពាោះការសបាេេម្ពអត្សៅ

ទ្ីោនប្រជាធរសត្យយ
សៅដលងទ្ី៤ ង្ខ្មករ តាមរយៈការច្ូ លកាន់ការ់ទ្ីតា ាំងសៅជុវាំ ញសនាោះ
ង្ៃលពួ កសរអាច្
ិ
ិ
សធវជាកងកម្ព
ល ាំងរប្មុង កនុងករេីកងកម្ពល ាំងសៅទ្ីោនសនាោះ ប្ត្ូវការកម្ពល ាំងរង្នម
ែ ។744 រនាារ់ពីដលងទ្ី៤ ង្ខ្មក
ើ
រ កងកម្ពល ាំងកងរជអាវុធហត្ែទ ាំងសនាោះ បានរនតលាត្សៅទ្ីោន និងត្ាំរន់ជត្
ិ ៗសនាោះ រួមោនជាមួ យនឹង

នររបាល សោយពួ កសរររ ាំងជនណា ង្ៃលរ៉ៃុនរ៉ៃងច្ូ លសៅប្រមូ លទតុសាំ ៅសលើររសវេសនាោះ
ៃូ ច្ជា ប្កុមយុ វ
ិ

ជនេកមមជនរេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ ង្ៃលម្ពនរាំេងសប្ច្ៀងច្សប្មៀងអាំពីភាពអហិងាសៅជាយប្ជុងម្ពខងដន
ទ្ីោនសនាោះ រ៉ៃុង្នតពួកសរបានសភៀេខ្លួនសច្ញសប្កាយសពលសប្ច្ៀងច្សប្មៀងបានមួ យរទ្ សៃើមបសរច្សច្ញព
ី ការ
ី
វយរាំង្រកររេ់កងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្។ សពលនិយយរង្នែមជាមួ យប្កុមអនកសារព័ត្៌ម្ពន សោក រ ័ត្ន ប្សាង
បានទ្ទ្ួលសាគល់ ថា ម្ពនការសប្រើប្បាេ់កងរជអាវុធហត្ែសនាោះង្មន។745

សោក រ ័ត្ន ប្សាង ក៏បានៃឹកនា ាំប្រត្រត្ត
ការរួ
មោន រវងកងរជអាវុធហត្ែ និងនររបាលសោយផ្ដាល់ ទងង្ៃរ
ិ
ិ

៉ៃ ងរហ័ េ សៅកនុងការរសេតញអនកត្វ៉ៃ អហិងា
សៅដលងទ្ី២៧ ង្ខ្មករ ឆ្ន ាំ២០១៤ ង្ៃលបានសធវប្រត្
រត្ត
ការយ
ើ
ិ
ិ
ង្ៃលោ ាំប្ទ្ការទមទរររេ់ម្ពចេ់សាែនីយ៍ វទ្យ
ិ ុ ឯករជយររេ់សោក ម៉ៃម េូ េង់ៃូ កនុងការពប្ងីកេមត្ែភាព

http://www.cambodiadaily.com/news/court-charges-protesters-as-supporters-police-scuffle-outside-50079/ (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៤ សែមករា ឆ្នាំ
២០១៤), ក្លរែម្ងាែន៍ជាមួយកងកម្ងាាំងែនរិែ៊ុែម្ងនក់ ថ្ងៃទី១ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៤។
743
744

ពីរបភពដ្សដ្ល Ibid.

“បនាាប់ពីលបាែែម្ងអតទីោនរបជាធ្ិបលតយយលហើយ អនកដ្ឹកនាាំគែបកសែលន្ត្គោះជាតិ រតូវបានលគលក្លោះលៅលៅត៊ុោក្លរ” លែមបូឌា លដ្លី ថ្ងៃទី៥ សែ

មករា ឆ្នាំ២០១៤ http://www.cambodiadaily.com/news/security-guards-police-clear-freedom-park-50086/ (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៦ សែមករា ឆ្នាំ

២០១៤), “រដ្ឋឋភិបាលទទួលបានក្លរជាំទាែ់យា៉ាងខាាាំងចាំលពាោះក្លរបលែរញមន៊ុែសលចញពីែួនលែរីភាព” លែមបូឌា លដ្លី ថ្ងៃទី៦ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤

http://www.cambodiadaily.com/news/government-blasted-for-eviction-of-freedom-park-50132/ (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៧ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤), ក្លរ
ែម្ងាែន៍ជាមួយកងកម្ងាាំងែនរិែ៊ុែម្ងនក់ ថ្ងៃទី១ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៤។
745

“យ៊ុវជនរបឆ្ាំងលរចៀងចលរមៀងរបឆ្ាំងនឹងក្លរហាមឃ្ត់ លៅលពលនគរបាលរបដ្ឋប់អាវ៊ុធ្លាត” លែមបូឌា លដ្លី ថ្ងៃទី១០ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤

http://www.cambodiadaily.com/news/opposition-youth-sing-against-the-ban-as-armed-police-patrol-50401/ (លមើល លៅថ្ងៃទី១២ មករា ឆ្នាំ២០១៤)។
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អង្គការឃ្លមាំ មល
៉ៃ វច្ឆ | មិថុនា ២០១៨
ើ សិទិិធមនុសសយូមមនររត៍

ទសពវទាយវទ្យ
ិ ុ និងអាជាារ័េណទ្ូរទ្េសន៍ សច្ញពីត្ាំរន់សៅជិត្ៗប្កេួ ងព័ត្៌ម្ពន។ កងរជអាវុធហត្ែ និងកង
ាំ ងប្រឆ្ ាំងនឹងប្កុមអនកត្វ៉ៃ ង្ៃលមិនម្ពន
កម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្សទសងសទ្ៀត្ បានបាញ់ ប្ោរ់ង្រកង្ទសង និងកាន់ៃរ
រាំេងត្តា ាំងជាមួយ។ កម្ពល ាំងេនិ េុ
ទ្ីតា ាំងសៅជិត្សាោរជធានីភនសាំ ពញ ជាមូ លោឋន
ត ខ្បានសប្រប្បាេ់
ើ

េប្ម្ពរ់រស្រងាេរអនកត្វ៉ៃ និងបានរងេររួ េសានមៃល់ មនុ េសច្ាំនួន១០នាក់ សហើយភារសប្ច្នររួ
េធងន់ធរង ។746
ើ

័ ន ប្សាង ជាសមរញ្ជ
ាំ
សោក រត្
ជ ការកងរជអាវុធហត្រ
ែ ជធានីភសន ាំ ពញ រនាារ់ពីង្ខ្មករ ឆ្ន២០១៤
សៅកនុងពិធមួ
ី យ សៅដលងទ្ី២៨ ង្ខ្េីគ ឆ្ន ាំ២០១៤ សោក រ ័ត្ន ប្សាង បានេរសេើរកងរជអាវុធហត្ែ សប្កាម
រញ្ជ
ជ ររេ់ោត្់ ច្ាំសពាោះវន័
ិ យលអសៅកនុងការប្រត្ិរត្តិសរេកកមមររេ់ពួកសរ រួមទ ាំងតាមរយៈការរាំសពញ

ាំ ុ ត្” សៅកនុងការ “ទ្រ់សាេត្់កូៃកមម និងបាត្ុ កមមជាសប្ច្នៃង”
ការងារ “បានលអរទ
ជាសហត្ុ សធវឱ្យរកាបាននូ
វ
ើ
ើ

េណា
វការការពារររេ់ោត្់ ច្ាំសពាោះ
ត រ់ធានរ់ និងេនតិេុ ខ្សៅកនុងរជធានី។747 ោត្់បាននិយយសឡើងវញនូ
ិ
ការសប្រប្បាេ់
កា ាំសភងង្វង
សោយនិយយថា “សហត្ុ អបានជាសយ
ងសប្រ
ប្បាេ់
កា ាំសភងអាកា
(AKs) ង្ររសនោះ?
ើ
ើល
ីវ
ើ
ើ
ើល

ាំងនឹងឧប្កិៃឋជន”។748 សៅង្ខ្កញ្ជា ឆ្ន ាំ២០១៤ ប្រព័នទ
សយើងសាពយកា ាំសភើងង្ររសនោះ
សៃើមបប្រឆ្
ល
ធ សពវទាយររេ់
ី
៉ៃ ត្់” សលើកងរជអាវុធហត្ែរជ
សោក ហុ ន ង្េន បានេរសេើរសោក រ ័ត្ន ប្សាង ច្ាំសពាោះ “ភាពៃឹកនា ាំៃ៏មុងម្ព
ឺ
ធានីភនសាំ ពញររេ់ោត្់ ថាការៃឹកនា ាំង្ររសនោះ ធានាបាននូ វេុ វត្ែភាព
និងេនតិេុ ខ្សៅកនុងរជធានី។749
ិ

សៅ្ម្ពេច្ុ ងសប្កាយដនឆ្ន ាំ២០១៤ កងរជអាវុធហត្ែកុ ងទ្
ន
ីប្កុងភនសាំ ពញ រនតអនុ វត្តប្រត្ិរត្តិការទ្រ់សាេត្់ និង
រស្រងាេរកូ ៃកមម និងបាត្ុ កមម នានា។ សៅដលងទ្ី២ ង្ខ្ត្ុ ោ កងរជអាវុធហត្ែរជធានី បានអនតររមន៍ររ ាំង
746

“ក្លររបមូលនរាំ៊ុ រតូវបានបាំសបកយា៉ា ងហិងោ” “Rally violently dispersed,” ភនាំលពញប៉ា៊ុ ែិ៍,រ ថ្ងៃទី២៨ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤

http://www.phnompenhpost.com/national/rally- violently-dispersed (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២៨ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤), “ដ្ាំបងរបែ់កងរាជអាវ៊ុធ្ហតថ

ែរមុកវាយលលើអនកតវា៉ា អហិងោ” លែមបូ ឌា លដ្លី , ថ្ងៃទី២៨ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤ http://www.cambodiadaily.com/news/military-police-baton-chargepeaceful-protesters-51068/ (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី៣០ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤)។
747

“អភិបាលរាជធានីភនាំលពញជួប និងជសជកជាមួយមន្តនរីកងរាជអាវ៊ុធ្ហតថ” ថ្ងៃទី២៨ សែែីហា ឆ្នាំ២០១៤ http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-

55/93889-2014-08-28-05-23-17.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២៨ សែែីហា ឆ្នាំ២០១៤)។
748

“កងរាជអាវ៊ុធ្ហតថ សដ្លលធ្វើក្លរបានលអ បានទទួលកិតរិយែជាមួយនឹងក្លរនរល់របាក់” សខ្មរូ ឌា សៃលី, ថ្ងៃទី២៩ សែែីហា ឆ្នាំ២០១៤

http://www.cambodiadaily.com/news/perfect-military-police-honored-with-cash-67263/ (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទ៣
ី ០ សែែីហា ឆ្នាំ២០១៤)។
749

“កនងអាំ
៊ុ

រកុងភនាំលពញបានលកើនល
៊ុងលពលមួយសែម៊ុន បទលលមើែឧរកិដ្ឋលៅកនងទី
៊ុ

ើងដ្ល់ ៥៤ករែី” ថ្ងៃទី១៣ សែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤

http://edition.bayontv.com.kh/bayontv- national-news/31652-2014-09-12-07-33-36.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១៣ សែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤)។ ថ្ងៃទី១៤ សែ
មីនា ឆ្នាំ២០១៤ http://edition.bayontv.com.kh/bayontv-national-news/23381-2014-03-14-04-33-45.html (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី១៤ សែមីនា ឆ្នាំ២០១៤)។

201

អង្គការឃ្លមាំ មល
៉ៃ វច្ឆ | មិថុនា ២០១៨
ើ សិទិិធមនុសសយូមមនររត៍

កូ ៃកមមររេ់កមមករសៅកនុងខ្េឌសពាធិង្េនជ័យដនរជធានីភនសាំ ពញ សោយចារ់ៃកហូ ត្យកឧរករេ៍រាំពង
េសមលង និងបានប្រវ៉ៃ យប្រត្រ់ោនជាមួ យកមមករ។750 សៅដលងទ្ី៥ ង្ខ្ត្ុ ោ ពួ កសរបានឈរសជើង សៃើមបទ្រ់
ី សាេត្់
ប្រូរសប្ងៀន មនឱ្យច្ូ
លសៅជិត្ទាោះររេ់សោក ហុ ន ង្េន សៅកនុងរជធានីភនសាំ ពញង្ៃលោត្់កប្មសានក់សៅ
ិ

សោយពួ កសរោ ាំប្ទ្ៃល់ នររបាលង្ៃលរញ្ឈរ់ពួកសរសៅឆ្ងយពីទាោះសនាោះ។751 ពួ កសរបានអនុ វត្តមុខ្ងារៃូ ច្ោន
សោយសធវើជាកងកម្ពល ាំងរប្មុង សៅសពលកងេនតិេុ ខ្កនុងមូ លោឋន សប្រើប្បាេ់អសាំ ពើហិងារញ្ឈរ់េកមមជនេិទ្ធិ

ៃីធីល មកពីសខ្ត្តប្ពោះវគរ
មិនឱ្យសធវើៃសាំ េើរសៅកាន់ទោះ
ា ររេ់នាយករៃឋមស្រនតី សៅដលងទ្ី២១ ង្ខ្ត្ុ ោ ង្ៃលជាលទ្ធ
ិ
ទលរម្ពនមនុ
េស ១៨ នាក់ រងររួ េ។752
ឺ

សៅដលងទ្ី១១ ង្ខ្វច្ឆ
ិ កា
ិ ឆ្ន ាំ២០១៤ កងរជអាវុធហត្ែបានច្ូ លរួមជាមួ យនររបាលមូ លោឋន សឡមព័ទ្វធ ត្តមួយ
ាំងអក
សៅកនុងទ្ីប្កុងភនសាំ ពញ កនុងកិច្ចខ្ិត្ខ្ាំប្រឹងង្ប្រង សៃើមបររ
ន សៅកនុងវត្តសនាោះមិនឱ្យច្ូ លរួមកនុងបាត្ុ កមម
ី

753
ប្រឆ្ ាំងនឹងការរ ាំសោភៃីធីល ជាប្រត្រត្ត
ការមួ
យង្ៃលនររបាលបានចារ់ខ្ួ នប្ពោះេងឃព
ល
ិ
ិ
ី រអងគទងង្ៃរ។ ប្ពោះ

ាំ ុ ាំជប្មោះពីរទ្សចាទ្ “ច្ូ លរួមកនងប្កុមមួ យ ឬការរួមរាំនិត្” សៃើមប ី “ប្រប្ពឹត្ត
ាំ ួ ន
េងឃទ ាំងពីរអងគប្ត្ូវឃុ ខ្
ល សៃើមបជ
ី ន
ុ

ាំ ងឫេស ី
រទ្ឧប្កៃឋ
ិ មួយ ឬសប្ច្ន”
ើ សោយង្ទអកសលើអាំេោះអាំណាងររេ់កងេនតិេុ ខ្ថា ប្ពោះេងឃបានយកៃរ
និងៃងទ្ង់ជាត្ិសទសងសទ្ៀត្ សៅសធវើបាត្ុ កមម កនុងសោលរាំេងសប្រើប្បាេ់ជាអាវុធប្រឆ្ ាំងនឹងកងកម្ពល ាំងេនិ ត

ាំ សណា
េុ ខ្”។754 ពួ កសរប្ត្ូវបានសោោះង្លងឱ្យសៅសប្ៅឃុ រ
ត ោះអាេនន សៅង្ខ្សមសា ឆ្ន ាំ២០១៥ សហើយសរឿងកតីសនាោះ
មនទន់
ប្ត្ូវបានទ្ម្ពលក់សចាលសៅសឡើយសទ្។755
ិ

750

“កមមករ កងរាជអាវ៊ុធ្ហតថ របវា៉ា យរបតប់គានដ្លែើរ មឧបករែ៍បាំពងែលមាង” សខ្មរូ ឌា សៃលី, ថ្ងៃទី៣ សែត៊ុោ ឆ្នាំ២០១៤

http://www.cambodiadaily.com/news/workers-military-police-scuffle-over-speakers-69018/ (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី៤ សែត៊ុោ ឆ្នាំ២០១៤)។
751

“រគូបលរងៀនសហរកបួនរាប់រយនាក់ លៅថ្ងៃទិវារគូបលរងៀនពិភពលោក” សខ្មរូ ឌា សៃលី, ថ្ងៃទី៦ សែត៊ុោ ឆ្នាំ២០១៤

http://www.cambodiadaily.com/news/hundreds-march-for-world-teachers-day-69117/ (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី ៧ សែត៊ុោ ឆ្នាំ ២០១៤)។
752

“អនកតវា៉ា ប៉ាោះទងគិចគានជាមួយកងកម្ងាាំងែនរិែ៊ុែលៅកន៊ុងរាជធានី” សខ្មរូ ឌា សៃលី, ថ្ងៃទី២១ សែត៊ុោ ឆ្នាំ២០១៤

http://www.cambodiadaily.com/news/protesters-clash-with-security-guards-in-phnom-penh-70393/ (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២២ សែត៊ុោ ឆ្នាំ២០១៤)។
753

“រពោះែងឃពីរអងគរតូវបានចាប់រពោះក្លយ លដ្ឋយសារក្លរដ្ឹកទង់ជាតិចូលវតរ” សខ្មរូ ឌា សៃលី, ថ្ងៃទី១២ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១៤

http://www.cambodiadaily.com/news/two-monks-arrested-for-transporting-flags-to-pagoda-72156/ (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១៣ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១៤)។
754

“កមពជា
៊ុ ៖ ក្លរបន្ត្កបជាងមីលលើបាត៊ុករ” លែចករីរបក្លែព័ត៌ម្ងនរបែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វ ៉ាចឆ ថ្ងៃទី១៣ សែ វិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១៤

http://www.hrw.org/news/2014/11/13/cambodia-new-crackdown-protesters.
755

“ែកមមជនគែបកសែលន្ត្គោះជាតិរបាាំនាក់ និងរពោះែងឃបីអងគ រតូវបានលដ្ឋោះសលង” សខ្មរូ ឌា សៃលី ថ្ងៃទី១៣ សែលមសា ឆ្នាំ២០១៥

https://www.hrw.org/news/2014/11/13/cambodia-new-crackdown-protesters (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១៥ សែលមសា ឆ្នាំ២០១៥)។
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សៅដលងទ្ី១ ង្ខ្កុ មៈា ឆ្ន ាំ២០១៥ សោក រ ័ត្ន ប្សាង ប្ត្ូវបានៃសាំ ឡើងសៅជាេម្ពជិករេៈកម្ពមធិការកណា
ត លដន
រេរកសប្រជាជនកមពុជា សៅកនុងមគេននិបាត្វសាមញ្ា
ររេ់រេរកស។756 សៅដលងទ្ី៩ ង្ខ្សមសា ឆ្ន ាំ
ិ

២០១៥ រងប្រុេររេ់ោត្់រឺ សោក សេៀ េមបត្តិ ង្ៃលសៅសពលសនាោះ ជាឧត្តមសេនីយ៍ ប្ត្ី ប្ត្ូវបានៃសាំ ឡើង

ត្ាំង្េងសៅជាេនងការង្ទនកយុ ត្ិធម៌
ដនេនងការោឋនកងរជអាវុធហត្ែសលើដទាប្រសទ្េ សហើយរងប្រុេទ្ីពីរម្ពនក់
ត

ាំ ួ យការររេ់ សោក សៅ េុ ខា សម
សទ្ៀត្រឺ សោកឧត្តមសេនីយ៍ ប្ត្ី សេៀ ត្ូ នី ប្ត្ូវបានៃសាំ ឡើងត្ាំង្េងសៅជាជន
រញ្ជ
ជ ការកងរជអាវុធហត្ែសលើដទាប្រសទ្េ។757 និងម្ពនកូ នប្រុេម្ពនក់រឺ វរសេនីយ៍ សេៀ ទ្ីន ជាសមរញ្ជ
ជ ការ
កងកម្ពល ាំងអនរ
ត រមន៍ដនកងរជអាវុធហត្ែរជធានីភនសាំ ពញ។758

សៅឆ្ន ាំ២០១៦ សោក រ ័ត្ន ប្សាង រនតរូេរញ្ជ
ជ ក់នូវការសរតជាាច្ត្ត
ិ ររេ់ោត្់ កនុងការទ្រ់សាេត្់ “រល់ និងប្ររ់
េកមមភាពទ ាំងអេ់” ង្ៃលរោឋភិបាលចាត្់ទ្ុកថា រួមច្ាំង្េកកនុង “ការរ៉ៃុនរ៉ៃង” សៃើមប ី “រាំផ្ដលញេែិរភាព

នសយបាយ ឬភាពេងរ់សាងត្់ និងេនតិេុ ខ្ សៅកនុងេងគមជាត្ិ” សហើយោត្់ប្ត្ូវបានៃសាំ ឡើងត្ាំង្េងពីឧត្តម

សេនីយ៍ សទ សៅជាឧត្តមសេនីយ៍ ឯកផ្ដេយម្ពេ៣។759 សៅខ្េៈសនាោះង្ៃរ កងរជអាវុធហត្ែរជធានីរនតច្ូល
ាំ ហិងា ៃូ ច្ជា ការរ ាំងខ្រ
ាំ ន រ ាំលឹកខ្ួរដនការេម្ពលរ់
រួមកនុងប្រត្រត្ត
ការរស្រងា
លទតុោ
េ រការប្រមូ លទតុអ
ា ់មនឱ្យប្រមូ
ិ
ិ
ិ
៉ៃ
កមមករសៅង្ខ្មករ ឆ្ន ាំ២០១៤ កនុងអាំឡុងសពលបាត្ុ កមមសៅសលើទលូវសវងសប្េង
ៃូ ច្បានសរៀរររ់ខាងសលើ។760

សៅច្ុ ងឆ្ន ាំ២០១៦ កងរជអាវុធហត្ែររេ់ សោក រ ័ត្ន ប្សាង សៅរជធានីភនសាំ ពញ បានច្ូ លរួមកនុងការហវឹកហវឺន
ាំ ីម អាំពីរសរៀរចាត្់វធានការសោោះប្សាយជាមួ
កងរជអាវុធហត្ែរជជាត្ិ (GRK) ជុ ល
យប្កុមនានា ង្ៃលប្ត្ូវបាន
ិ

756

“កមព៊ុជា ៖ គែបកសពរងីកក្លររតួតរតារបែ់កងកម្ងាាំងែនរិែ៊ុែ” លែចករីរបក្លែព័ត៌ម្ងនរបែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វ ៉ាចឆ ថ្ងៃទី៤ សែ

ក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៥ 2015, https://www.hrw.org/news/2015/02/04/cambodia-party-extends-control-security-forces.
757

“លែចករីរបក្លែអាំពី ក្លរសតងតាាំង និងលនារមន្តនរីកងរាជអាវ៊ុធ្ហតថលលើថ្នារបលទែ” , ថ្ងៃទី១០ សែលមសា ឆ្នាំ២០១៥ http://www.dap-news.com/2011-06-

14-02-39-55/89556-2015-04-10-04-46-01.html (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី១០ សែលមសា ឆ្នាំ២០១៥)។
758

“លៅថ្ងៃរបារពធទិវាថ្នករីស្ែឡាញ់ លោកវរលែនីយ៍រតី លែៀ ទីន បានយកអាំលណាយសចកជូនរគួសាររកីរក សដ្លជួបរបទោះក្លរលាំបាក” ថ្ងៃទី១៤ សែក៊ុមាៈ

ឆ្នាំ២០១៦ http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/108938-2016-02-14-09-30-25.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១៤ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៦)។
759

“លោក រ័តន ស្សាង ៖ មន្តនរីកងរាជអាវ៊ុធ្ហតថ លៅទូទាាំងរាជធានី រតូវបនរអន៊ុវតររកមែីលធ្ម៌ លៅកនងលបែកកមម
របែ់ែន”
ាួ ថ្ងៃទី២២ សែមករា ឆ្នាំ២០១៦
៊ុ

http://kampucheathmey.com/kpt/?p=156469 (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២២ សែមករា ឆ្នាំ២០១៦); “នគរបាលសដ្លបានដ្ឹកនាាំ ក្លរបន្ត្កបលៅនាូវលវ៉ាងស្ែង
បានទទួលក្លរតលមាើងតាំសែង” ភនាំលពញប៉ា៊ុ ែិ៍រ ថ្ងៃទី៣ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៦ http://www.phnompenhpost.com/national/cop-who-led-veng-srengcrackdown- promoted (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៤ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៦)។
760

ពីរបភពដ្សដ្ល Ibid.
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ចាត្់ទ្ុកថា រាំរមកាំង្ហងៃល់ “េនតិេុ ខ្ និងេណា
ត រ់ធានរ់សាធារេៈ”។761 កនុងនាមជាអនុ ប្រធានេម្ពរម
ាំ ួ យដនកងកម្ពល ាំងជន
ាំ ួ យររេ់រេរកសប្រជា
អត្ីត្យុ ទ្ជ
ធ នរជធានីភនសាំ ពញ ោត្់ក៏បានច្ូ លរួមកនុងកិច្ចប្រជុ ម
ជនកមពុជា សប្កាមការៃឹកនា ាំររេ់ សោក រន់ រម
ន នសយបាយររេ់ោត្់ សហើយោត្់
ី ង្ៃលជាអនកោ ាំប្ទ្ង្ទក

ាំ ង
បានសលើកេរសេើរសោក ហុ ន ង្េន និងបានេងេត្់ធន
ទ្ជ
ង ់សលើត្ួ នាទ្ីររេ់អត្ត្យុ
ធ នសៅកនុងការទ្ាំនាក់ទ្ន
ី
ជាមួ យមស្រនតីេនតិេុ ខ្េកមមកុ ងមូ
លោឋន។762 សៅង្ខ្សមសា ឆ្ន ាំ២០១៧ ោត្់បានច្ូ លរួមនិយយរនារជាមួ យ
ន
សមរញ្ជ
ជ ការកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្ទ ាំងឡយ សោយង្េនា ាំពលទគនសប្កាមរញ្ជ
ជ ររេ់ ពួកខ្លួនឱ្យ “សសាមោះ

េម័ប្រ ឥត្ងាកសរ” ច្ាំសពាោះរោនភបាលររេ់
សោក ហុ ន ង្េន តាមរយៈ “ការមនអនុ
ញ្ជាត្ោច្់ខាត្ឱ្យម្ពនការ
ិ
ិ
763
សកត្សឡ
ើ
ើងនូ វរៃវិ ត្តពេ៌ណាមួ យសឡើយ”។

សៅដលងទ្ី១៦ ង្ខ្វច្ឆ
ិ ិកា ឆ្ន ាំ២០១៧ សោក រ ័ត្ន ប្សាង បានប្រកាេនូ វការោ ាំប្ទ្ទ ាំងប្េុងររេ់ោត្់ និងររេ់កង
រជអាវុធហត្ែរជធានីភនសាំ ពញទ ាំងអេ់ ច្ាំសពាោះសាលៃីកាដនត្ុ ោការកាំពូល ង្ៃលរ ាំោយរេរកសេសស្រងាគោះ

ជាត្ិ សប្កាមមូ លសហត្ុ ថា បានច្ូ លរួមសៅកនុង “អាំសពើកបត្់ជាត្”ិ សោយមនអាច្អត្់
ឱ្នឱ្យបាន និងោ ាំប្ទ្ច្ាំសពាោះ
ិ
ាំងនឹងង្ទនការរៃវិ ត្ត
ការអាំពាវនាវររេ់សោក ហុ ន ង្េន ឱ្យចាត្់វធានការជាមុ
នរង្នែមសទ្ៀត្ សៃម
ិ
ើ បប្រឆ្
ី
ពេ៌ និងអនកនសយបាយ “ង្ៃលរសប្មើទលប្រសយជន៍ររសទ្េ”។764

761

“រូបងត លៅកន៊ុងក្លរហវឹកហវឺន បងកក្លរភាាក់លនអើល” ភនាំលពញប៉ា៊ុែិ៍រ ថ្ងៃទី១៣ សែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ http://www.phnompenhpost.com/national/training-photos-

raising-eyebrows (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១៤ សែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦)។
762

“លោក សកប ជ៊ុតិម្ង ម៉ាម ប៊ុនលហង និង បា៉ា ែ៊ុជាតិវងស នរល់ងវិក្ល ៧៣ ោនលរៀល ែរម្ងប់លដ្ឋោះស្សាយបញ្ញ
ហ អតីតយ៊ុទធជន” ថ្ងៃទី២២ សែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/42370-2016-12-22-00-31-18.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២២ សែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦)។
763

“ឧតរមលែនីយ៍លទា រ័តន ស្សាង ែាំលែោះែាំណាល និងសាកែួរែ៊ុែទ៊ុកខកងកម្ងាាំងកងរាជអាវ៊ុធ្ហតថ លៅទូទាាំងរាជធានីភនាំលពញ និងសចកអាំលណាយ

សាវគមន៍ ប៊ុែយចូលឆ្នាំងមី” ថ្ងៃទី២ សែលមសា ឆ្នាំ២០១៧http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/51329-2017-04-02-08-35-05.html
(ទទួលបាន ឬបានអាន លៅថ្ងៃទី២ សែលមសា ឆ្នាំ២០១៧)។
764

ឧតរមលែនីយឯករ័តនស្សាង របក្លែគាាំរទយា៉ា ងលពញទាំហឹងចាំលពាោះត៊ុោក្លរកាំពូល ក្លត់រ ាំោយគែបកសែលន្ត្គោះជាតិ និងគាាំរទអន៊ុសាែន៍ទាាំងស្ែុង

របែ់ែលមរចលតលជាហ៊ុនសែន។
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X. នាយឧត្តមសេនីយផ្ក
៍ ា យមាេ ៤ េុខ្ ែល អគគនាយកដនអគគនាយកដ្ឋាន
អសនាតប្រសវេន៍
័យសាធារេរៃប្ឋ រជាម្ពនិត្កមុ ជា
ាំ
សោក េុខ្ ទល សៅកុ ងេម
ៃល់
ន
ព និង រៃក
ឋ មុ ជា
ព ពីឆ្ន១៩៧៩
ឆ្ន ាំ ១៩៩១

សៅឆ្ន ាំ១៩៧៩ សោក អុ ង េុ ខ្ ទល (សៅខ្លួនោត្់ថាជា េុ ខ្ ទល) បានច្ូ លរួមកនុងជួ រនររបាលប្រជាជន

េម័យសាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា ង្ៃលរនាារ់មកេែិត្សប្កាមរងាគរ់ររេ់ ប្កេួ ងមគដទា ង្ៃលប្កេួ ង

សនោះ ម្ពនេិទ្ធិអាំណាច្កនុងការ “សរៀរច្ាំ រញ្ជ
ជ និងង្េនា ាំ” ពលនររបាលទ ាំងអេ់ និងម្ពននាយកោឋនច្ាំនួន
ប្បា ាំពីរ រួមទ ាំងនាយកោឋនេនតិេុ ខ្ប្រជាជន និងនាយកោឋននររបាលប្រជាជនទង។765

៉ៃ ងេាំខាន់ដននាយក
សោក េុ ខ្ ទល បានសឡើងត្ាំង្េងកនុងជួ រកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្ កាលយជាកម្ពមភបាលយ
ិ
ោឋនេនតិេុ ខ្ប្រជាជន ង្ៃលប្រត្ិរត្តិមុ ខ្ងារ “ការពារេនតិេុ ខ្នសយបាយ” សពាលរឺរស្រងាេររល់ ជន

ទ ាំងឡយណា ង្ៃលរររសាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា សៅថាជា េប្ត្ូវនសយបាយ។766 សហត្ុ សនោះ ោត្់

រឺជាអនកសៃើរត្ួ នាទ្ីយ៉ៃងេាំខាន់ សៅកនុងប្រព័នរធ ររសាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា កនុងការសធវើទរុេកមម និង
ាំ ុ ាំជប្មោះ ឬសប្កាយសពលជន
ាំ ុ ាំជប្មោះៃ៏
ាំ ួ នអន
ការឃុ ខ្
កសទេនសយបាយ សោយោមនការសចាទ្ប្រកាន់ ឬការជន
ល

ាំ ង
ាំ ។ អនកជារ់ឃុទ
ាំ ាំងសនោះ រួមម្ពន មនប្ត្
អយុ ត្ធម៌
ង្ៃលមនុ េសររ់ពាន់នាក់ បានជារ់ឃុឃ្
មង្ត្ប្រជាជន
ិត
ិ
ឹ

ង្ៃលប្ត្ូវបានសចាទ្ប្រកាន់ថា ជារ់ពាក់ព័នជា
ធ មួ យង្ខ្មរប្កហម និងការរោះសបារសទសងសទ្ៀត្សនាោះសទ្ រ៉ៃុង្នតង្លម
ទ ាំងអក
ន សប្រើប្បាេ់វធ
ត នដនកងទ្័ព
ិ ីអហិងា ប្រឆ្ ាំងនឹងរររសាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា ឬប្រឆ្ ាំងវត្ម្ព

សវៀត្ណាមសៅកមពុជាទងង្ៃរ។ កនុងច្ាំសណាមអនកប្រឆ្ ាំងទ ាំងសនាោះ ក៏ម្ពនអនកសធវការសៅកន
ើ
ុ ងរររសាធារេរៃឋ
ាំ
ប្រជាម្ពនិត្កមពុជា និងអនកម្ពនត្ួ នាទ្ីកនុងជួ ររេរកសកាន់អណា
ច្ទងង្ៃរ។767
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Amnesty International, ម្ងនកាំែត់រតាែរីពី ក្លរែម្ងាែន៍ជាមួយមន្តនរីក្លរពារែនរិែ៊ុែនលយាបាយរបែ់រកែួងមហាថ្នា ភនាំលពញ ថ្ងៃទី១៨ សែធ្នូ ឆ្នាំ

១៩៩១, “នាយឧតរមលែនីយ៍ផ្តកយម្ងែបួនចាំនួនរបាាំមួយនាក់លទៀត” ភនសាំ ពញរ៉ៃុេិ៍ត ថ្ងៃទី៦ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៤

http://www.phnompenhpost.com/national/six-more-four-star-generals (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៨ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៤), សាធារែរដ្ឋរបជាម្ងនិតកមពជា
៊ុ
អន៊ុរកឹតយលលែ ០៤ អនរក ច៊ុោះថ្ងៃទី១១ សែមករា ឆ្នាំ១៩៨៣។
766
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Amnesty International, ម្ងនកាំែត់រតា ែម្ងាែន៍ជាមួយមន្តនរីក្លរពារែនរិែ៊ុែនលយាបាយរបែ់រកែួងមហាថ្នា ភនាំលពញ ថ្ងៃទី១៨ សែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩១។
ាំ ុត្។
Amnesty International, ការោក់រុកនសយបាយ; LCIHR, រនាារ់ពីេម័យម្ពនសាែនការេ៍អាប្កក់រទ
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សទោះរជាប្កេួ
ងមគដទាដនរររសាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា ម្ពនអាំណាច្សលើកងនររបាលសៅទ្ូទ ាំង
ី

ាំ
ប្រសទ្េក៏សោយ ក៏អណា
ច្សនោះប្ត្ូវបានង្រងង្ច្កៃល់ សមៃក
ព សៅថានក់សខ្ត្ត ប្កុង
ឹ នា ាំរេរកសប្រជាជនកមុ ជា
ប្េុ ក ឃុ ាំ និងកប្មិត្សប្កាមរងាគរ់សទសងសទ្ៀត្ទងង្ៃរ។768 អនកៃឹកនា ាំរេរកសប្រជាជនកមុ ពជាទ ាំងសនាោះ ក៏ប្ត្ូវ
េហការជាមួ យកងកម្ពល ាំងកប្មត្ប្កេួ
ងមគដទាទងង្ៃរ ជាពិសេេ កនុងកច្ច
វ
ិ
ិ ការងារទក់ទ្ងនឹងអវង្ៃលប្ត្ូ
ី
បានចាត្់ទ្ុកថាជា “សោលសៅ” នសយបាយ ង្ៃលម្ពនត្ដមលខ្េ
ព ់ និងជាពិសេេសៅកនុងប្កុងភនសាំ ពញ ជាទ្ី

ាំ ងរវងប្កេួ ង និងរុ រល
ង្ៃលទ្ាំនាក់ទ្ន
តា។769
គ ិកេនតិេុ ខ្នសយបាយថានក់ប្កុង ម្ពនភាពជត្
ិ េនិទ្ធោនមនធមម
ិ
សៅកនុងកិច្ចេម្ពាេន៍ឆ្ន ាំ១៩៨៦ អត្ីត្មស្រនតីនររបាលម្ពនក់ដនរររសាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា បាន

សរៀរររ់យ៉ៃងលមអត្អាំ
ពីនីត្វិ ធ
ល
ិ ជាប្រប្កត្
ិ
ី
ី សៅកនុងករេីនសយបាយនានាថា៖ សៅសពលនររបាលបានចារ់ខ្ួ ន
ជនេងស ័យណាម្ពនក់ ពួ កសរនឹងសរៀរច្ាំេាំេុាំឯកសារអាំពីជនសនាោះ សហើយរញ្ជូ នជនេងស ័យ រួមជាមួ យេាំេុាំ
ឯកសារសនាោះ សៅមស្រនតីអងគភាពនររបាលពាក់ព័នធ ឬមស្រនតី “ការពារេនតិេុ ខ្នសយបាយ” ដនប្កេួ ងមគដទា

សៃើមបេួ
ី រច្សមលើយរង្នែម។ កម្ពមភិបាលទ ាំងសនោះ ទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវសលើការ “សេុ ើរអសងេត្ទ ាំងមូល សៃើមបកាំ
ី េត្់ឱ្យ
ច្ាេ់ថា សត្សនោះរ
ជាករេ
ើ
ឺ
ី អវី និងសត្ប្ត្ូ
ើ វសធវើអវខ្ល
ី ោះច្ាំសពាោះករេីសនោះ”។ សោយង្ទអកជារឋមសលើ “ច្សមលយ
ើ

ាំ រយកពជនជារ់ឃុាំសោយ “ការយល័ យជនា
ាំ ញេួ រច្សមលើយ” កម្ពមភបាលទ
ាំងសនោះក៏
សារភាព” ង្ៃលរងខេួ
ី
ិ
ិ

កាំេត្់រយៈសពល ង្ៃលប្ត្ូវជារ់ពនធនាោរ សៅតាមការវន
ិ ិ ច្ឆ័យសលើភាពធងន់ធរង ដន “អាំសពើកបត្់ជាត្ិ” ង្ៃលពួ ក
សរបានសចាទ្ប្រកាន់។ រយៈសពលកាំេត្់សអាយជារ់ពនធនាោរ ក៏អាប្េ័យសៅសលើការរួមទស ាំនឹងកប្មិត្ដនកិច្ច
ាំ ុ ងៃ
េហការររេ់ជនជារ់ឃុក
សាំ េើរការសេុ ើ រអសងេត្ និងេញ្ជានានាង្ៃលរងាាញអាំពីការទ្ទ្ួលសាគល់
ន

កាំហុេនសយបាយររេ់ ខ្ួ ន។
កនុងករេីកប្មមួ យច្ាំនួន ង្ៃលកម្ពមភបាលដនអរគ
នាយកោឋនការពារេនតិេុ ខ្
ល
ិ
ាំ ុ ាំជប្មោះជាសាធារេៈសនាោះ
៍ មួ យ តាមរយៈការជន
នសយបាយេននិោឋនថា រួ រសប្រើជនជារ់ឃុាំសធវជាឧទហរេ
ើ
ក៏ពួកសរសៅង្ត្មិនសប្រើត្ុ ោការកនុងលកខេៈប្រករសោយអត្ែន័យៃង្ៃល សពាលរឺ៖ ពួ កសរជាអនកេសប្មច្
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សាធារែរដ្ឋរបជាម្ងនិតកមពជា
ា អាំពី ក្លរតែូរបឆ្ាំងនឹងជនកបត់បដ្ិវតរន៍ និងក្លររកោែនរិែ៊ុែ និងបទបញ្ញ
ា លអ លៅ
៊ុ “លយាបល់សែនាាំ និងបទបញ្ញ

កនងសា
ថ នភាពងមី” ឆ្នាំ១៩៧៩ សាធារែរដ្ឋរបជាម្ងនិតកមព៊ុជា លែចករីែលរមចលលែ ១៤៣ SRoCh ច៊ុោះថ្ងៃទី២០ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ១៩៨១, សាធារែរដ្ឋរបជាម្ង
៊ុ
និតកមព៊ុជា អន៊ុរកឹតយលលែ ០៤ អនរក ច៊ុោះថ្ងៃទី១១ សែមករា ឆ្នាំ១៩៨៣។
769

Amnesty International, ម្ងនកាំែត់រតាដ្ឋក់ចាំែងលជើងថា “ឯកសារចងរកង ែរីពីមន្តនរីពនធនាគារ/មែឌលសកសរប និងអងគភាពនានា សដ្លម្ងន

អាំណាចចាប់ែន
ាួ និងែួរចលមាើយ” មិង៊ុនា ឆ្នាំ១៩៨៦, Amnesty International, ម្ងនកាំែត់រតា ម្ងនចាំែងលជើងថា “ពនធនាគារ លៅកនងរបបសាធារែរដ្ឋ
៊ុ

របជាម្ងនិតកមព៊ុជា” ថ្ងៃទី៤ ែីហា ឆ្នាំ១៩៨៦, ឯកសារទាាំងពីររតូវបានចងរកងែរម្ងប់អងគក្លរ Amnesty International, ក្លរដ្ឋក់ពនធនាគារនលយាបាយ។
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សលើការសចាទ្ប្រកាន់ និងការោក់សទេទ្េឌ សហើយប្កេួ ងមគដទារញ្ជូ នេាំេុាំឯកសារសនាោះ សៅកាន់
ាំ ុ ាំជប្មោះកាីង្កលងកាលយ។770
ប្កេួ ងយុ ត្ិធម៌
ង្ៃលរនាារ់មកសរៀរច្ាំឱ្យម្ពនៃសាំ េើរជន
ត

មនុ េសង្ៃលប្ត្ូវប្កេួ ងមគដទាចារ់ខ្ួ ន
ល ប្ត្ូវបានោក់សៅកនុងង្ទនកមួ យដនរុ កធាំជាងសរសៅទ្ីប្កុងភនសាំ ពញ

ាំ ួ នសៅទ្
ស្មោះថា រុ កសត្រី (T3) ង្ៃលប្ររ់ប្រងសោយប្កេួ ងសនោះ។771 មនុ េសជាសប្ច្ន
ល
ើ ង្ៃលប្ត្ូវឃុ ខ្
ី សនាោះ ប្ត្ូវ
បានោក់ឱ្យេែិត្សៅកនុងសាែនភាពង្ៃលម្ពនលកខេៈសឃ្រសៅ អមនុ េសធម៌ ឬរនាាររសនាែក សហើយមនុ េស

ាំ ង
ាំ សោយសារសាែនភាពង្ររសនាោះ។ ប្កេួ ងមគដទា ក៏ៃសាំ េើរការមនាីរឃុ ាំ
ជាសប្ច្នបានសា
ល រ់សៅកនុងមនាីរឃុ ឃ្
ើ
ាំ ួ យច្ាំនួនសៅទ្ីសនាោះបាន “បាត្់ខ្ួ ន”
ឃ្ាំងនសយបាយពិសេេ និងេម្ពងត្់ទងង្ៃរ ង្ៃលជនជារ់ឃុម
ល ង្ត្មាង
772
សោយសារប្ត្ូវបានសរប្រគរជីវត្
ិ ឬបានសាលរ់សោយសារការសធវើបារ។

ាំ
ាំ
សោក េុខ្ ទល និង អុ នតាក់ ចារ់ពីឆ្ន១៩៩១
ៃល់ឆ្ន១៩៩៣
កច្ច
ិ យេនតិេុ ខ្
ិ ប្ពមសប្ពៀងេនតិភាពទ្ីប្កុងបា៉ៃរេ
ី កាំេត្់ឱ្យអុ នតាក់ (UNTAC) ប្ររ់ប្រងសោយផ្ដាល់ សលើវេ័
សាធារេៈដនររររៃឋកមពុជា (SOC-- អត្ត្សាធារេរៃឋ
ប្រជាម្ពនិត្កមពុជា)។ រៃឋកមពុជាបានរសងេើត្ប្កេួ ង
ី
េនតិេុ ខ្ជាត្លម
ប្កេួ ងសនោះ នឹងសរច្ទុ ត្ពីការ
ី ួ យ ង្ៃលរាំង្រកសច្ញពីប្កេួ ងមគដទា សោយេងឃមថា
ិ ម
ឹ

ប្ររ់ប្រងររេ់អុ នតាក់។ សោក េុ ខ្ ទល បានទ្ទ្ួលការង្ត្ងតា ាំងឱ្យសធើជាប្រធាននាយកោ
វ
ឋ នចារកមមដន

ប្កេួ ងលមីសនោះ ង្ៃលពីមុ នជានាយកោឋនការពារេនតិេុ ខ្នសយបាយ ២។773 នាយកោឋនសនោះ អនុ វត្តមុខ្ងារ
ាំ
ង្ៃលប្ត្ូវបានរសងេើត្សឡើងតា ាំងពីេម័យសាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា រប្រមូ
លព័ត្៌ម្ពន េប្ម្ពរ់កេ
ត្់
ឺ

អត្តេញ្ជាេេប្ត្ូវនសយបាយ រួមជាមួ យនឹងនាយកោឋនប្រឆ្ ាំងសភរវកមម (អត្ីត្នាយកោឋនការពារេនតិ

770
771

ពីរបភពដ្សដ្ល Ibid.

Amnesty International, ម្ងនកាំែត់រតា ដ្ឋក់ចាំែងលជើងថា “ក្លរជាំន៊ុាំជរមោះជនែងស័យនលយាបាយ លៅកន៊ុងរបបសាធារែរដ្ឋរបជាម្ងនិតកមព៊ុជា””

[គាមនក្លលបរិលចឆទ], រតូវបានលរៀបចាំចងរកង ែរម្ងប់អងគក្លរ Amnesty International, ក្លរដ្ឋក់ពនធនាគារ នលយាបាយ។
772
773

Amnesty International, ក្លរដ្ឋក់ពនធនាគារនលយាបាយ, LCIHR, លរក្លយពីម្ងនសាថនភាពអារកក់បាំន៊ុត។

វិទយ៊ុភនាំលពញ ថ្ងៃទី៣០ សែមករា ឆ្នាំ១៩៩២, Amnesty International, ម្ងនកាំែត់រតាែរីពី ក្លរែម្ងាែន៍ជាមួយមន្តនរីក្លរពារែនរិែ៊ុែនលយាបាយថ្ន

រកែួងមហាថ្នា ភនាំលពញ ថ្ងៃទី១៨ សែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩១, អ៊ុនតាក់ “បញ្ាីឋាននររែករិ”, ម៉ាក់ ជីតូ លិែិតលៅក្លន់អនកសកែរមួលអតរបទ “ក្លរអោះអាងមិនរបុងរបយ័តន
លធ្វើឱ្យអងគក្លរែិទធិមន៊ុែសទទួលបានកិតរិយែតិចតួច” ភនាំលពញប៉ា៊ុែរ៍, ថ្ងៃទី១៦ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១២

http://www.phnompenhpost.com/index.php/2012111659766/National-news/reckless-claims-do-rights-organisation-little- credit.html (ចូលលមើល
លៅថ្ងៃទី១៦ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១២)។
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េុ ខ្នសយបាយ ១) ដនប្កេួ ងលមីសនាោះ។ 774 ច្ារ់មួយសៅសប្កាយកិច្ចប្ពមសប្ពៀងទ្ីប្កុងបា៉ៃរេង្ៃលប្ត្ូ
វបាន
ី

អនុ ម័ត្សោយរៃឋកមពុជា បានរញ្ជ
ជ ក់ថា ប្រធាន និងអនុ ប្រធាននាយកោឋនទ ាំងសនាោះ ម្ពនអាំណាច្ថានក់ជាត្ិ
775
ជាមស្រនតីនររបាលយុ ត្ធម៌
ង្ៃលររ់រញ្ចូ លទ ាំងអាំណាច្កនុងការចារ់ខ្ួ នទង។
ល
ិត

រេរកសប្រជាជនកមពុជា បានសប្រើប្បាេ់មសធាបាយជាសប្ច្ើន សៃើមបសរច្ព
ី ការប្ររ់ប្រងររេ់អុ នតាក់ សលើ
ី
េនតិេុ ខ្សាធារេៈ និងវេ័
ិ យសទសងសទ្ៀត្ និងបានពាយមរាំភិត្រាំភ័យរេរកសប្រឆ្ ាំង និងអនកោ ាំប្ទ្
រេរកសប្រឆ្ ាំង សោយសរកយុ
ទ្នា
ធ ការសប្រើប្បាេ់ហិងានសយបាយ ង្ៃលប្ត្ូវសរៀរច្ាំសឡើងជាេម្ពងត្់។
ើ

ាំ ួ ន
សោយសារម្ពនវត្តម្ពនររេ់ អុ នតាក់ ការចារ់ខ្ួ ន
ល ការឃុ ខ្
ល ឬការោក់ពនធនាោរប្កុមប្រឆ្ ាំង សោយសរក
ើ

ច្ាំហ ង្លងអាច្សធវត្សៅសទ្ៀត្បាន។
រ៉ៃុង្នត ប្កេួ ងេនតិេុ ខ្ជាត្ិ ប្ត្ូវបានសប្រប្បាេ់
ជាមូ លោឋនេប្ម្ពរ់រសងេើត្
ើ
ើ
អងគភាពរាំភិត្រាំភ័យ យយី និងសធវើឃ្ត្សោយេម្ពងត្់ សលើរេរកសហុ នេុ
វ
ិនរុ ិច្ និងរេរកសប្រឆ្ ាំង

សទសងសទ្ៀត្។ ប្រត្រត្ត
ការររេ់
ប្កេួ ងសនោះ រជាង្ទន
កមួ យដនការរស្រងាេរររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជា សៅ
ិ
ិ
ឺ
មុ នម្ពនការសបាោះសឆ្នត្ ។776

ជាពិសេេ រៃឋមស្រនតី និងអនុ រៃឋមស្រនតីទ្ទ្ួលរនាុកេនតិេុ ខ្ជាត្ិកនុងេម័យរៃឋកមពុជា បានសធវើការងារជាមួ យមស្រនតី
ការពារេនតិេុ ខ្នសយបាយ និងនររបាលសទសងសទ្ៀត្ ប្ពមទ ាំងកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្ កនុងការប្រប្ពឹត្តអសាំ ពើ

ហិងានសយបាយ ង្ៃលៃឹកនា ាំសោយចារកមម សៅកនុងទ្ីប្កុងភនសាំ ពញ និងត្ាំរន់សទសងសទ្ៀត្សៅកនុងប្រសទ្េ

កមពុជា។ ត្ួ នាទ្ីេាំខាន់មួយដនប្រត្រត្ត
ការង្ររសនាោះ
រប្ត្ូ
ិ
ិ
ឺ វបានអនុ វត្តសោយអងគភាពេម្ពងត្់នានា ង្ៃលប្ត្ូវ
ាំង
បានសរសាគល់ ថាជា “ប្កុមអា” (A-Teams) ង្ៃលរេរកសប្រជាជនកមពុជាបានរសងេើត្សឡើង សៃម
ើ បររ
ី

េកមមភាពសទសងៗររេ់រេរកសប្រឆ្ ាំងនានា តាមរយៈការសប្រើអាំសពើហិងា និងមសធាបាយសទសងសទ្ៀត្ និង
សៃើមបសប្ជៀត្ច្ូ
លកនុងអុ នតាក់។777 ភានក់ងារជាន់ខ្េ
ព ់ររេ់ររររៃឋកមពុជា ង្ៃលបានសារភាពថា ខ្លួនបានច្ូ ល
ី
774

លបែកកមមអលងកតក្លរែ៍ របែ់អងគក្លរែហរបជាជាតិ លៅក្លន់របលទែកមព៊ុជា “ែនរិែ៊ុែសាធារែៈ និងនគរបាលែ៊ុីវ ិលលៅែម័យរដ្ឋកមព៊ុជា” សែធ្នូ

ឆ្នាំ១៩៩១ ទាំព័រ ១-៤០។
775
776
777

រដ្ឋកមព៊ុជា “ចាប់ែរីពី នីតិវ ិធ្ីរពហមទែឌ” ថ្ងៃទី២៩ សែមករា ឆ្នាំ១៩៩៣។

ក្លរែម្ងាែន៍របែ់លោក Brad Adams ជាមួយអតីតមន្តនរីនគរបាលរដ្ឋកមព៊ុជា ភនាំលពញ សែមីនា ឆ្នាំ២០០០។

អ៊ុនតាក់ រកុមរតួតពិនិតយ “របកគាំលហើញរបែ់រកុមរតួតពិនិតយ” ថ្ងៃទី១៦ សែលមសា ឆ្នាំ១៩៩៣, អ៊ុនតាក់ សននកអប់រ ាំ “ឯកសារបកសរបសដ្លរកុមរតួតពិនិតយ

ទទួលបាន” ថ្ងៃទី១ សែលមសា ឆ្នាំ១៩៩៣, អ៊ុនតាក់ សននកព័ត៌ម្ងន/ក្លរអប់រ ាំ “ឯកសាររដ្ឋកមព៊ុជា/គែបកសរបជាជនកមព៊ុជា សដ្លរកុមរតួតពិនិតយទទួលបាន

លៅលែតររពោះែីហន៊ុ ថ្ងៃទី១៧ សែឧែភា ឆ្នាំ១៩៩៣”, អ៊ុនតាក់ សននកព័ត៌ម្ងន/ក្លរអប់រ ាំ “អបគមន៍និយមរបែ់គែបកសរបជាជនកមព៊ុជា ក្លរោសលងពីរដ្ឋ

ែភា និងក្លរបាំភិតបាំភ័យ អ៊ុនតាក់ ៖ សាវតា និងរទឹែរី ថ្ងៃទី១៣ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ១៩៩៣” អ៊ុនតាក់ សននកព័ត៌ម្ងន/ក្លរអប់រ ាំ “បនាាប់ពីតាំបន់ែវ័យយ័ត លែតរថ្រព
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ាំ នាររេ់មស្រនតី
រួមសៅកនុងការសរៀរច្ាំង្ទនការសធវើឃ្ត្េកមមជនរេរកសប្រឆ្ ាំង និងច្ូ លរួមសៅកនុងការប្រជុ នា
ជាន់ខ្េ
ព ់ សៅសពលសប្កាយមកបានរ ាំលឹកថា ៖ “រេរកសប្រជាជនកមពុជា ភ័យខាលច្ថា ពួ កសរនឹងចាញ់ សៅ

កនុងការសបាោះសឆ្នត្ឆ្ន ាំ១៩៩៣ សហត្ុ សនោះសោក េុ ិន េុ ង និងសោក េុ ិន សេន ង្ៃលទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវសលើេនតិ
េុ ខ្ដទាកុ នង បានសធវើការងារជាមួ យនាយឧត្តម សេនី យ៍ ម កពីនររបាល និងសយធាមួ យច្ាំនួន សៃើ មបរសងេ
ើ ត្
ី

រច្នាេមព័នល
ធ ីៗ
ម ..។ ប្កុមអា (A-Teams)ទ ាំងអេ់ ប្ត្ូវរយការេ៍សៅសោក េុ ខ្ ទល សហើយសោក េុ ខ្ ទល
ប្ត្ូវរយការេ៍សៅសោក េុ ិន សេន។778 ប្រភពពីកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្ម្ពនក់សទសងសទ្ៀត្និយយថា សទោះ ជា

សោក េុ ខ្ ទល “សធវការឱ្យសោក
េុ ិន សេន ក៏សោយក៏ោត្់រយការេ៍ផ្ដាល់ សៅសោក ហុ ន ង្េន ង្ៃរសៅ
ើ
779
កនុងេម័យអុ នតាក់ ង្ៃលង្ខ្សេងាវក់រញ្ជ
ជ កនុងេម័យសនាោះ រព
ឺ ី សោក ហុ ន ង្េន សៅសោក េុ ខ្ ទល”។

សោក េុ ខ្ ទល ក៏ប្ត្ូវបានសរសលើកសឡើងថា ជាអនកទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវ ធានានូ វការអនុ វត្តរទ្រញ្ជ
ជ ររេ់រេ
រកសប្រជាជនកមពុជាទងង្ៃរ។ រទ្រញ្ជ
វសេុ ើរអសងេត្ឧប្កៃឋ
ជ ទ ាំងសនាោះកាំេត្់ថា នររបាលមនប្ត្ូ
ិ
ិ កមមហិងា

នសយបាយររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជាសឡើយ សទោះរីជាកនុងករេីង្ៃលពួ កសរប្ត្ូវសធវើពុ ត្ជា សេុ ើរអសងេត្ក៏
សោយ។780 ការសធវង្ររសនោះរ
ើ
ឺ ប្េរតាមសោលនសយបាយររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជា ង្ៃលង្ត្ងង្ត្ចាត្់

ទ្ុកអាំសពើហិងានសយបាយថា ប្ត្ូវបានប្រប្ពឹត្តសោយេម្ពេភាពហួ េពីការប្ររ់ប្រងររេ់ខ្ួ ន
ល និងប្េរតាម
ការអនុ វត្តររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជា ង្ៃលសរៀរឫកឱ្យសមើលសៅគក់ៃូច្ជាេហការជាមួ យអុ នតាក់

ាំងរទ្រញ្ជ
កនុងការ “សេុ ើរអសងេត្” ឧរបត្តិសហត្ុ នានា ង្ៃលតាមការពិត្រប្ោន់
ង្ត្សៃើមបរ
ជ និងការប្ររ់ប្រង
ឺ
ិ
ី ទ្បា
ររេ់រេរកសសនោះរ៉ៃុសណាណោះ។781

របាយការេ៍ររេ់អុ នតាក់ ង្ៃលប្ត្ូវបានេរសេរសឡើងសៅង្ខ្សមសា ឆ្ន ាំ១៩៩៣ ង្ទអកសលើឯកសារដទាកុ ង
ន

ររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជា ង្ៃលអុ នតាក់ទ្ទ្ួលបានកនុងអាំឡុងសពលអនុ វត្តកច្ច
ិ ប្ពមសប្ពៀងទ្ីប្កុងបា៉ៃរេ
ី
សរៀរររ់ថា រណា
ភាពនានាង្ៃលសធវឱ្យខ្ូ
ច្ប្រសយជន៍
ត ប្កុមអា (A-Teams) បាន “ជារ់ពាក់ព័នក
ធ ុ ងេកមម
ន
ើ
ទ ាំងមូលៃល់ ការរសងេើត្ររយកាេនសយបាយប្រករសោយអពាប្ក
ត្ភាព”។
ឯកសារៃង្ៃលសនោះ បាន
ិ
ឹ
សវង ថ្ងៃទី១៧-១៨ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ១៩៩៣”។
778
779
780
781

ក្លរែម្ងាែន៍របែ់លោក Brad Adams ជាមួយអតីតមន្តនរីនគរបាលរដ្ឋកមព៊ុជា ភនាំលពញ សែមីនា ឆ្នាំ២០០០។
ក្លរែម្ងាែន៍របែ់លោក Brad Adams ជាមួយអតីតែម្ងជិករកុម ក ភនាំលពញ សែធ្នូ ឆ្នាំ២០០១។
COHCHR, ក្លរែម្ងាែន៍ជាមួយលោក ែ៊ុិន លែន ភនាំលពញ ថ្ងៃទី២០ សែមករា ឆ្នាំ២០០៤។

UNTAC, “អបគមន៍និយមរបែ់គែបកសរបជាជនកមព៊ុជា”, “ហ៊ុន សែន ៖ ជនលលមើែកាំព៊ុងរតូវបានសែវងរក” AFP, ភនាំលពញ ថ្ងៃទី២ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ១៩៩៣។
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រងាាញថា រៃឋកមពុជា (SOC) បានៃឹងនូ វអាំសពើង្ៃលខ្លួនបានប្រប្ពឹត្ត រឺជាការរ ាំសោភរាំពានសលើលកខខ្េឌដនកិច្ច

ាំ ន សៃើមបរ
ប្ពមសប្ពៀងទ្ីប្កុងបា៉ៃរេ
ជគ
ិ
ី ៃូ សច្នោះសទ្ើរបាន “ចាត្់វធានការប្ររ់
ី ិទ្បា ាំងេកមមភាពទ ាំងសនាោះ ពីអុ ន
តាក់ និងប្រជារស្រេត”។782 ឯកសារមួ យររេ់ប្កេួ ងេនតិេុ ខ្ជាត្ិ ម្ពនច្ាំេងសជើងថា “ការរសងេើត្កងកម្ពល ាំង
៉ៃ (Human
អា-៩២ (A-92 Forces) ” ង្ៃលអុ នតាក់ទ្ទ្ួលបាន និងម្ពនសៅអងគការេិទ្ធិមនុ េស យូ ង្មន ដរ ៉ៃត្៍ វច្ឆ

Rights Watch) បានររយយព
ិ
ី ត្ួ នាទ្ីររេ់ប្កុមអា និងកម្ពល ាំងអា-៩២ (A-Teams, A-92 Forces) យ៉ៃងលាំអិត្។

រច្នាេមព័នរ
ធ ញ្ជ
ជ ការេម្ពងត្់ចារ់ពីេនងការ ឬេនងការរងេនតិេុ ខ្ សៅសខ្ត្តនីមួ យៗ ប្ត្ូវបានរសងេើត្សឡើង និង
បានសប្ជើេសរេមនុ
េសង្ៃលម្ពនត្ួ នាទ្ីខ្ពេ់ ៃូ ច្ជា សាស្រសាតចារយ ប្រូរសប្ងៀន ប្រូសពទ្យ ប្ពោះេងឃ និង “អនក
ើ

សទសងសទ្ៀត្ ង្ៃលម្ពនឥទ្ធិពលកនុងច្ាំសណាមហវូងមគជន”។ ភានក់ងារររេ់ប្កុម អា-៩២ (A-92 Forces) ប្ត្ូវ
បានរញ្ជ
ជ ឱ្យសប្ជៀត្ខ្លួនច្ូ ល និងសធវវើ ទ្ធ
ិ ងសនាកនុង “អងគការចាត្់តា ាំងនសយបាយទ ាំងអេ់ ង្ៃលម្ពនសោល

នសយបាយប្រឆ្ ាំងនឹងរេរកសប្រជាជនកមពុជា”។ សោលរាំេង រឺសៃើមបរកព័
ត្៌ម្ពនអាំពីយុ ទ្សា
ធ ស្រេត និង
ី

ាំងពួកសរ តាមរយៈការៃសេើ ត មយកការប្ររ់ប្រងសលើមុ ខ្ងារចា ាំបាច្់សទសងៗ
អនកោ ាំប្ទ្ររេ់ពួកសរ និងសៃើមបររ
ី
រួមម្ពន ធនធានសេៃឋកច្ច
ន
ិ ជាសៃើម។ មុ ខ្ងារររេ់ប្កុមសនោះ រួមម្ពន “រសងេើត្សអាយម្ពនការយល់ ប្ច្ឡាំកុ ង

ិ៍ត
ច្ាំសណាមមគជន អាំពីរេរកសប្រឆ្ ាំង រសងេើត្េកមមភាពសទសងៗង្ៃលរងខូច្សករស្
ម ោះ និងទលប្រសយជន៍

ររេ់ប្កុមប្រឆ្ ាំង រសងេើត្ភាពមិនច្ុ ោះេប្មុងោន និងង្រកបាក់ោនកនុងច្ាំសណាមកម្ពល ាំងររេ់ ពួកសរ និងសប្រើប្បាេ់
783
វធ
ិ ីសាស្រេតរងាេរជាមុ ន សៃើមបទ្រ់
ី សាេត្់រេរកសប្រឆ្ ាំង មិនឱ្យទ្ទ្ួលបានប្រសយជន៍ពីការសបាោះសឆ្នត្”។

ឯកសារសនាោះ េរសេរថា ភានក់ងារប្កុមអា-៩២ (A-92 Forces) នឹង៖
អនុ វត្តសោយខ្លួនឯងផ្ដាល់ ឬតាមរយៈអនតរការ ី នូ វការរាំផ្ដលញសចាល និងការទ្រ់សាេត្់

យុ ទ្សា
លបច្
ធ ស្រេត ង្ទនការ វធ
ម ពររេ់រេរកសប្រឆ្ ាំង ង្ៃលម្ពន
ិ សាស្រេត
ី
ិ ប្ពមទ ាំងេកមភា
រាំេងពប្ងីកឥទ្ធិពល និងេម្ពជក
មស្រនតី ឬភានក់ងារប្កុម
ិ ររេ់ពួកសរ សៃម
ើ បរាំ
ើ
ី ផ្ដលញសយង។

អា-៩២ (A-92 Forces) ក៏ប្ត្ូវេសប្មច្ឱ្យបាននូ វសោលសៅណាមួ យ កនុងច្ាំសណាមសោលសៅជា
សប្ច្ើន េាំខាន់រឺសោលសៅច្មបងៗ ៃូ ច្ជា លុ ររាំបាត្់ឥទ្ធិពល ការសឃ្េនា និងេស្រងាគមច្ិត្ត

782
783

អ៊ុនតាក់ សននកព័ត៌ម្ងន/ក្លរអប់រ ាំ “កងកម្ងាាំងរបតិកមម និង រកុមអា (A-Team Member) ” ថ្ងៃទី១២ សែលមសា ឆ្នាំ១៩៩៣។
រកែួងែនរិែ៊ុែជាតិ “ក្លរបលងកើតកងកម្ងាាំង A-៩២” (ឯកសាររបែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វច
៉ា ឆ)។
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សាស្រេត ររេ់រេរកសប្រឆ្ ាំង និងជាពិសេេ លុ ររាំបាត្់ឥទ្ធិពលររេ់ពួកសរកនុងច្ាំសណាម
មគជន។

ាំ ួ យនានា ទ ាំងសៅកងប្កេួ
ឯកសារសនាោះរនតសទ្ៀត្ថា ៖ “ការរសងេើត្ប្កុមជន
ងទ ាំងឡយ និងសៅតាមសខ្ត្តប្កុង
ុន

រឺជាការចា ាំបាច្់។ ប្កុមទ ាំងសនោះ ប្ត្ូវសប្ជើេសរេសច្ញព
ត ខ្។ .... ប្កេួ ងេនតិេុ ខ្
ើ
ី កនុងច្ាំសណាមកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ាំ ុ ត្”។784
ជាត្រញ្ជ
ជ ក់ថា ឯកសារសនោះ ប្ត្ូវទ្ុកជាឯកសារេម្ពងត្់ខ្េ
ព ់ រទ
ិ

កាំេត្់ប្តាររេ់អុ នតាក់ រងាាញថា រណា
ត ប្កុមអា (Teams-A) បានសលើកទ្ឹកច្ត្ត
ិ ររេ់
ិ និងង្េនា ាំេម្ពជក

ាំងភេុ តាងដនការេមរាំ
ខ្លួន ឱ្យសធវការវយប្រគរ
និងរទ្បា
និត្ជាទលូវការ។785 សោយសារកងកម្ពល ាំងប្រត្កមម
ត
ើ
ិ
ិ

ាំ ងទលូវការជាមួ យកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
មិនម្ពនទ្ាំនាក់ទ្ន
ត ខ្ដនររររៃឋកមពុជា នររបាលអាច្រៃិសេធការជារ់ពាក់
ព័នបា
ធ ន។ ឯកសារង្ៃលប្ត្ូវបានរកសឃើញសៅសខ្ត្តតាង្កវ ដប្ពង្វង និងកាំពង់ចាម រងាាញថា េម្ពជិកកង

ាំងការរួម
កម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្ បានទ្ទ្ួលការសលើកទ្ឹកច្ត្ត
ិ ឱ្យរសងេើត្សហត្ុ ការេ៍តាមច្ាំនួនកាំេត្់ និងរទ្បា
ិ

រាំនិត្ជាមួ យរេរកសប្រជាជនកមពុជា តាមរយៈការសធវជាជួ
យៃល់ អក
ន សេុ ើរអសងេត្ររេ់អងគការេហប្រជា
ើ
ជាត្ិ។ សហត្ុ សនោះ មនុ េសៃង្ៃលៗសៅពីសប្កាយអាំសពើឧប្កិៃឋកមម អាច្ម្ពនឥទ្ធិពលសលើការសេុ ើរអសងេត្។786

អងគភាពទ ាំងសនោះ មនប្ត្
មង្ត្រងេ
ការភ័យខាលច្ខាល ាំង សៅកនុងច្ាំសណាមប្កុមប្រឆ្ ាំងជាច្ាំហរ៉ៃុសណាណោះសនាោះសទ្ រ៉ៃុង្នត
ិ
ឹ
ង្លមទ ាំងរងភា
េ ពភ័យខាលច្ៃល់ អក
ន សៅកនុងររររៃឋកមពុជា និងរេរកសប្រជាជនកមពុជាទងង្ៃរ ។ សោយ

រុ រល
គ រប្មុងង្ៃលនឹងកាលយជាអនកង្កទ្ប្មង់សៅកនុងរររសនាោះជាសប្ច្ន
ធ នតិេុ ខ្
ើ បានសរៀរររ់ថា រច្នាេមព័នេ
និងការអនុ វត្តន៍វទ្ធ
និងជាការ
ត
ិ ងសនាង្ររសនោះ រឺជាការប្រឆ្ ាំងយ៉ៃងខាល ាំងសៅនឹងការផ្ដលេ់រូ រនសយបាយ

រាំផ្ដលញៃសាំ េើរការប្រជាធរសត្យយ
ង្ៃលររររៃឋកមពុជា បានសរតជាាច្ត្ត
ិ
ិ ថា ខ្លួននឹងទ្ទ្ួលយកតាមរយៈកច្ច
ិ
787
ប្ពមសប្ពៀងទ្ីប្កុងេនតិភាពបា៉ៃរេ។
ី

784
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ពីរ បភពដ្សដ្ល Ibid.
Judy Ledgerwood, “ទរមង់ថ្នក្លរបន្ត្កបរបែ់នលយាបាយគែបកសរបជាជនកមព៊ុជា និងអាំលពើហិងោកនងែម័
យអ៊ុនតាក់” លៅកនង
៊ុ
៊ុ Steve HederនិងJudy

Ledgerwood, eds., ក្លរលឃ្ែនា នលយាបាយ និងអាំលពើហិងោលៅកន៊ុងរបលទែកមព៊ុជា ៖ អនររក្លលរបជាធ្ិបលតយយ លៅលរក្លមក្លររកោែនរិភាពរបែ់អងគក្លរែហ

របជាជាតិ (ទីរកុង
786
787

៊ុងដ្៍៖ M.E Sharpe, ឆ្នាំ១៩៩៦), ទាំព័រ ១២៩។

អ៊ុនតាក់ សននកព័ត៌ម្ងន/ក្លរអប់រ ាំ “រកុមរបតិកមម និងរកុមអា (A-Team Member) ” ថ្ងៃទី១២ សែលមសា ឆ្នាំ១៩៩៣។
Amnesty International, កាំែត់រតារកោទ៊ុកជាឯកសារ ម្ងនចាំែងលជើងថា “ក្លលបរិចឆទ ៖ ថ្ងៃទី២៨ សែមករា ឆ្នាំ១៩៩២, ែរីពី៖ របាយក្លរែ៍
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ាំ
សោក េុខ្ ទល សៅសប្កាមនាយកោឋនកណា
-២០០៣
ត លេនិ េ
ត ុ ខ្ដនរជរោឋភិបាល ពីឆ្ន១៩៩៣
សោក េុ ខ្ ទល រនតសៅសធវើជាប្រធាននាយកោឋនចារកមម រនាារ់ពីរេរកសហុ នេុ
វ
ិនរុ ិច្បានឈនោះការសបាោះ

សឆ្នត្សៅង្ខ្ឧេភា ឆ្ន ាំ១៩៩៣ និងសប្កាយការរសងេើត្រោឋភិបាលច្ប្មុោះរវងរេរកសហុ នេុ
វ
ិនរុ ិច្ និងរេ

រកសប្រជាជនកមពុជា សោយម្ពនេហនាយករៃឋមស្រនតី។ កនុងប្កេួ ងមគដទាង្ៃលប្ត្ូវបានរប្ងួររប្ងួមោនសឡើង
វញសប្កាមរោ
ោះ សោក េុ ខ្ ទល សៅង្ត្ម្ពនត្ួ នាទ្ីៃង្ៃល សោយរយការេ៍ជូ នរៃឋសលខាធការ
ឋ ភបាលច្ប្មុ
ិ
ិ
ិ
ម្ពនក់ររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជា។788 អនុ ប្កឹត្យររេ់រជរោឋភិបាលកមពុជា សៅង្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ ១៩៩៣ បាន

សរៀរច្ាំរច្នាេមព័នក
ធ ងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្សឡើងវញ
ន ការនររបាលជាត្ិ ង្ៃលម្ពនអាំណាច្
ិ សោយរសងេើត្អរគេង
រួ រឱ្យកត្់េម្ពគល់ សលើអរគនាយកោឋនថានក់កណា
ត លជាសប្ច្ន
ើ ង្ៃលប្ត្ូវបានរាំង្រករនតសទ្ៀត្សៅជានាយក

ោឋន។ នាយកោឋនមួ យ កនុងច្ាំសណាមនាយកោឋនទ ាំងសនោះ រនាយកោ
ឋ នព័ត្៌ម្ពនទ្ូសៅ ជាស្មោះលមរី រេ់ អងគ
ឺ
ភាពង្ៃលសោក េុ ខ្ ទល រនតសៅសធវជាប្រធាន
និង ប្ត្ូវបានោក់ឱ្យេែិត្សប្កាមនាយកោឋនកណា
ត លេនតិ
ើ

េុ ខ្។789 មស្រនតីដនអងគភាពទ ាំងសនោះ ម្ពនង្ៃនេមត្ែកិច្ចកប្មិត្ថានក់ជាត្ិ រ៉ៃុង្នតោមនអាំណាច្សប្ច្ើនកនុងការរញ្ជ
ជ
790
ប្រត្រត្ត
ការសល
ិ
ិ
ើនររបាលមូ លោឋនសឡើយ។ មួ យរយៈសពលសប្កាយមក នាយកោឋនព័ត្៌ម្ពនទ្ូសៅ បានរតូរ

ស្មោះប្ត្លរ់សៅជានាយកោឋនចារកមមវញសោយម្ពនសោក
េុ ខ្ ទល ជាអនកទ្ទ្ួលរនាុកៃូ ច្សពលមុ ន។791
ិ
កនុងៃសាំ េើរការផ្ដលេ់រូ រស្
ត
ម ោះច្ុ ោះសឡើងសនោះ នាយកោឋនររេ់ សោក េុ ខ្ ទល ជាអងគភាពមួ យកនុងច្ាំសណាម

លបែកកមម លៅក្លន់របលទែកមព៊ុជា, ក្លលបរិលចឆទថ្នលបែកកមម ៖ ថ្ងៃទី៨-២៨ សែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩១”។
788
789

ក្លរែម្ងាែន៍ជាមួយលោក ខាន់ សាលវឿន លែតរែ៊ុរ ិនា របលទែថ្ង ថ្ងៃទី១៧ សែត៊ុោ ឆ្នាំ១៩៩៧។
រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា អន៊ុរកឹតយលលែ ១៦ អនរក ច៊ុោះថ្ងៃទី២០ សែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៣, COHCHR, “រកែួងមហាថ្នា” ឆ្នាំ១៩៩៥, រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា អន៊ុ

រកឹតយលលែ ៩៤ អនរក ច៊ុោះថ្ងៃទី២៣ សែែីហា ឆ្នាំ១៩៩៤។
790

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា រកមនីតិវ ិធ្ីរពហមទែឌថ្នរពោះរាជាណាចរកកមព៊ុជា (ឆ្នាំ២០០៧) ម្ងរតា ៦០, ៦៧,

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=24088, ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១០ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៥, រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា អន៊ុរកឹតយលលែ ២៧ អនរក

ច៊ុោះថ្ងៃទី៣០ សែមករា ឆ្នាំ២០០៩, “អាជាាធ្រថ្ង របគល់ឃ្តកសែមរម្ងនក់ សដ្លបាញ់ែម្ងាប់បាន់ជនជាតិជប៉ា៊ុន មកឱ្យែមតថកិចចកមព៊ុជា” ថ្ងៃទី៤ សែឧែភា ឆ្នាំ
២០១៣ http://www.khmerload.com/news/13106 (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២០ សែឧែភា ឆ្នាំ២០១៣); “ថ្ដ្ទាាំងពីរលលើជនលលមើែ និងអនករួមគាំនិតបីនាក់

សដ្លរតូវឃ៊ុាំែនពី
ាួ
បទបាន់ម៉ាូតូ និងឃ្តកមម) ថ្ងៃទី១ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១២ http://www.yolprom.com/news/20121030-349 (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១ សែវិចឆិក្ល

ឆ្នាំ២០១២); លែមបូឌា លដ្លី ថ្ងៃទី៧-៩ សែត៊ុោ ឆ្នាំ១៩៩៤, រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា អន៊ុរកឹតយលលែ ២២ អនរក ច៊ុោះថ្ងៃ៩ សែឧែភា ឆ្នាំ១៩៩៤, រាជរដ្ឋឋភិបា
លកមពជា
៊ុ អន៊ុរកឹតយលលែ ១៥៦ អនរក ច៊ុោះថ្ងៃ៣១ សែមីនា ឆ្នាំ២០១៤។
791

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា “រកែួងមហាថ្នា” ថ្ងៃ៣០ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ១៩៩៨, រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា រពោះរាជរកឹតយលលែ នែ/០៦១០/៤៦៧ ច៊ុោះថ្ងៃទី៨ សែមិង៊ុនា

ឆ្នាំ២០១០, ក្លរែម្ងាែន៍របែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វ ៉ាចឆ ជាមួយមន្តនរីនគរបាលជាន់ែពែ់ (លឈ្លមោះរតូវបានដ្កលចញ)។
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អងគភាពកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្ង្ៃលម្ពនអាំណាច្រាំទុត្សៅថានក់កណា
ត ល។792 សោក ហុ ន ង្េន បានសប្រើប្បាេ់
នាយកោឋនសនោះ សៃើមបរងា
វ
ិនរុ ិច្រ៉ៃុសណាណោះសទ្ រ៉ៃុង្នតង្លមទ ាំងសលើ
ី ា ញអាំណាច្មិនប្ត្ឹមង្ត្សលើរេរកសហុ នេុ

793
សោក េ សខ្ង រៃឋមស្រនតីមកពីរេរកសប្រជាជនកមពុជា ង្ៃលសោក ហុ ន ង្េន មនទ្ុ
កច្ត្ត
ិ
ិ សនាោះទងង្ៃរ។

សោយម្ពនមស្រនតីច្ាំនួន២៥០-៣០០នាក់ និងរុ រល
គ ិកច្ាំនួនជាង ២,០០០ (ពីរពាន់) នាក់ សោយអនកខ្លោះង្កលងសធវើ
ជាអនកសារព័ត្៌ម្ពន សធវើការងារសអាយោត្់ផ្ដាល់ ។ សោក េុ ខ្ ទល បានរកាទ្ុក និងពប្ងីកេាំេុាំឯកសារ
ាំ ី អនកនសយបាយទ ាំងអេ់ សោយពប្ងឹងរង្នែមសលើការងារង្ៃលោត្់បានសធវតា
ចារកមមររេ់ោត្់អព
ើ ាំងពី

ទ្េវត្សរ ៍ឆ្ន ាំ១៩៨០មក។794 ោត្់បានទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវច្ាំសពាោះការពប្ងីកការប្ត្ួត្ពិនិត្យតាមោនសលើប្រព័នធ

ទ្ូររមនារមន៍ តាមរយៈការពប្ងាយរុ រល
គ ិកសៅតាមប្កុមហុ នទ្ូររមនារមន៍នានា សោយសផ្ដតត្សលើអនកប្រឆ្ ាំង
រួមទ ាំងមស្រនី ជាន់
ខ្េ
ត
ព ់ររេ់រេរកសហុ នេុ
វ
ិ នរុ ិច្ជាសប្ច្ើនរូរ ៃូ ច្ជា ករេីង្ៃលប្ត្ូវបានសលើកសឡើងខាងសលើ
ររេ់រៃឋមស្រនតីការររសទ្េ រេសមត
ច្ប្កុមឃុ ន នសរត្តម េិរវុី ឌឍ ង្ៃលប្ទ្ង់ប្ត្ូវបានចារ់ខ្ួ ន
ល និងោក់ពនធនាោរ
ឺ
សប្កាមរទ្សចាទ្ប្រកាន់ង្ទអកសលើព័ត្៌ម្ពនមនព
ិ
ិ ត្ សោយសារង្ត្ការលួ ច្សាតរ់យកការេ៍សោយខ្ុេច្ារ់
ររេ់សោក េុ ខ្ ទល។795 សប្រឿងររកា
សៃម
ការមិនង្មន
ើ បឃ្
ិ ខ រចារកមមក៏ប្ត្ូវបានសប្រប្បាេ់
ើ
ើ
ី ល សាំ មលអងគ
ាំ ួ ញ និងេម្ពជិករេរកសប្រជាជនកមពជា រួមទ ាំងសោក េ សខ្ង ទងង្ៃរ។796
រោឋភិបាល អនកជន
ុ

កនុងអាំឡុងសពល និងសប្កាយសពលរៃឋប្រគរ សៅង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ១៩៩៧ ររេ់សោក ហុ ន ង្េន និងការសបាោះ

សឆ្នត្សប្ជើេតា ាំងត្ាំណាងរស្រេតឆ្ន ាំ១៩៩៨ និង២០០៣ ការងារច្មបងររេ់នាយកោឋនសោក េុ ខ្ ទល រសៅ
ឺ

ាំ ុ ត្ ររេរកសនសយបាយប្រឆ្
ាំង
ង្ត្ជាប្រត្រត្ត
ការឃ្
ល សាំ មល
ិ និងេាំខាន់រទ
ិ
ិ
ើ សោយសផ្ដតត្សលើសោលសៅេុ ីវល
ឺ
សៅថានក់ជាត្ិ និងថានក់មូលោឋន។797 ោត្់ក៏សៅរនតទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវកនុងការទ្រ់សាេត្់ មិនឱ្យនររបាលសធវើការ

សេុ ើរអសងេត្សលើឃ្ត្កមមនសយបាយ និងប្រត្រត្ត
ការសទសងសទ្ៀត្ររេ់
រេរកសប្រជាជនកមពុជាទ្រ់ទ្ល់ នឹង
ិ
ិ

792
793
794
795
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COHCHR, ក្លរែម្ងាែន៍ជាមួយលោក ែ៊ុិន លែន ភនាំលពញ ថ្ងៃ២០ សែមករា ឆ្នាំ២០០៤។
ក្លរែម្ងាែន៍របែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វច
៉ា ឆ ជាមួយមន្តនរីនគរបាលជាន់ែពែ់ សដ្លលឈ្លមោះរបែ់ពួកលគរតូវបានដ្កលចញ។
ពីរបភពដ្សដ្ល Ibid.
ក្លរែម្ងាែន៍របែ់លោក Brad Adams ជាមួយអតីតមន្តនរីនគរបាល បា៉ា រីែ ឆ្នាំ២០០៤។
ក្លរែម្ងាែន៍ជាមួយអតីតមន្តនរីនគរបាល ែរកែ៊ុ
ម ឆ្នាំ២០០៤, ក្លរែម្ងាែន៍របែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមន ថ្រ៉ាត៍ វ៉ាចឆ ជាមួយមន្តនរី
៊ុ

នគរបាលជាន់ែពែ់ សដ្លលឈ្លមោះរបែ់ពួកលគរតូវបានដ្កលចញ។
797

ក្លរែម្ងាែន៍ជាមួយឧតរមលែនីយ៍ លៅ នលាី ថ្ងៃទី៥ សែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៣។
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ប្កុមប្រឆ្ ាំង សហើយមនុ េសដទាកុ ងម្ព
ន
ន ក់បាននិយយពីអងគភាពររេ់ោត្់ថា ជាអងគភាព“ ម្ពនសារៈេាំខាន់
រាំទុត្ ច្ាំសពាោះរេរកសប្រជាជនកមពុជា” សៅកនុងការរកាអាំណាច្ និងជាពិសេេ េប្ម្ពរ់ង្ទនការ
នសយបាយទ្ុច្រច ត្ររេ់
សោក ហុ ន ង្េន។798
ិ

សោក េុខ្ ទល កុ ងត្
ន
ួ នាទ្ីជាប្រធាននាយកោឋនកណា
ត លេនិ េ
ត ុ ខ្ ពីឆ្ន ាំ ២០០៣ ៃល់ឆ្ន ាំ ២០១៤
សៅដលងទ្ី១១ ង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ២០០៣ សោក ហុ ន ង្េន បានៃសាំ ឡើងត្ាំង្េងររេ់ សោក េុ ខ្ ទល សៅជា

ប្រធាននាយកោឋនកណា
ត លេនតិេុ ខ្ សោយោក់ោត្់ឱ្យទ្ទ្ួលរនាុករល់ មុខ្ងារចាេ់ កុ ងការការពារេនត
ន
ិ
េុ ខ្នសយបាយដនរររសាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា និងមុ ខ្ងារលមីៗររេ់នាយកោឋនង្ៃលប្ត្ូវបាន
799
រង្នែមចារ់តា ាំងពីសៃម
ើ ទ្េវត្សរ ៍ឆ្ន ាំ១៩៩០ មក។ អាំណាច្ររេ់នាយកោឋនសនោះ រួមម្ពន អាំណាច្សលើ

នាយកោឋនព័ត្៌ម្ពនទ្ូសៅ ឬចារកមម នាយកោឋនេនតិេុ ខ្ដទាកុ ង
ន នាយកោឋនប្រឆ្ ាំងសភរវកមម នាយកោឋន
អសនាតប្រសវេន៍ នាយកោឋននររបាលអនតរជាត្ិ (Interpol) ប្ពមទ ាំងនាយកោឋនកងអងគរកស និងមស្រនតី
800
នររបាលយុ ត្ធម៌
ររេ់នាយកោឋនទ ាំងសនោះ ង្ៃលម្ពនង្ៃនេមត្ែកច្ច
ិត
ិ សៅទ្ូទ ាំងប្រសទ្េ។

រត្ប្ត្
មឆ្
ន ាំ២០០៥ សោក េុ ខ្ ទល ក៏ម្ពនត្ួ នាទ្ីជាអរគេង
ន ការរងនររបាលជាត្ិង្ៃរ ង្ៃលបានសៃរើ ត្ួ នាទ្ីជា
ិ
ឹ
ាំ ូ ងសឡើយ រឺសោក ហុ ក ឡង់ឌី សប្កាយមកសទ្ៀត្សោក សនត្ សាសវឿន)។ 801
“សេនាធិការ” ររេ់អរគេង
ន ការ (ៃរ

សៅច្ុ ងឆ្ន ាំ២០០៥ ោត្់ក៏បានច្ូ លរួមជាេម្ពជិករេៈកម្ពមធិការកណា
ត លដនរេរកសប្រជាជនកមពុជា កនុង

សពលជាមួ យោននឹងកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្កាំពូលៗ ង្ៃលសោក ហុ ន ង្េន សពញច្ត្ត
ិ ៃូ ច្ជា សោក រន់ រម
ី និង
798

ក្លរែម្ងាែន៍ជាមួយលោក ែ៊ុិន លែន ភនាំលពញ ថ្ងៃ២០ សែមករា ឆ្នាំ២០០៤, ក្លរែម្ងាែន៍របែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វច
៉ា ឆ ជាមួយ

មន្តនរីនគរបាលជាន់ែពែ់ សដ្លលឈ្លមោះរបែ់ពួកលគរតូវបានដ្កលចញ។
799

រាជរដ្ឋភិបាលកមព៊ុជា អន៊ុរកឹតយលលែ ៦៦៦ អនរក ច៊ុោះថ្ងៃទី១១ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០០៣ ែរីពីក្លរសតងតាាំងតួនាទីមន្តនរីនគរបាលជាតិជាន់ែពែ់, ក្លរែម្ងាែ

ន៍របែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វ ៉ាចឆ ជាមួយមន្តនរីនគរបាលជាន់ែពែ់ សដ្លលឈ្លមោះរបែ់ពួកលគរតូវបានដ្កលចញ, រាជរដ្ឋឋភិបាល អន៊ុរកឹតយ
លលែ ៦៦៦ អនរក ច៊ុោះថ្ងៃទី១១ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០០៣ ែរីពីក្លរសតងតាាំងតួនាទីមន្តនរីនគរបាលជាតិជាន់ែពែ់។
800

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា រពោះរាជរកមលលែ នែ/០៦១០/៤៦៧ ច៊ុោះថ្ងៃទី៨ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១០, រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា
៊ុ អងគក្លរលលែ “អគគែនងក្លរ

នគរបាលជាតិ” [គាមនក្លលបរិលចឆទ] (ប៉ា៊ុសនររតូវបានច៊ុោះក្លលបរិលចឆទតាមក្លលបរិលចឆទ ឆ្នាំ២០១៤)។
801

“នាយករដ្ឋមន្តនរី អាំពាវនាវឱ្យមន្តនរីរដ្ឋឋភិបាល លដ្ឋោះស្សាយបញ្ញ
ហ លភរវកមម” កមព៊ុជាែថិតកន៊ុងក្លរចាប់អារមមែ៍ (ែូសវ៉ាលលហស

ង់), សែ កកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០០៥,

ែរម្ងប់ក្លរពនយល់ម៊ុែ្រថ្នអគគែនងក្លររង, រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា
៊ុ “អគគែនងក្លរនគរបាលជាតិ លចញលែចកររី បក្លែអាំពី តួនាទី និងភារកិចចថ្នអគគែនង
ក្លររងទាាំង ១៤ រូប” ថ្ងៃទី៣ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៤ (ឯកសារលៅកនងចាំ
លណាមឯកសារកមមែិទធិរបែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វច
៉ា ឆ)។
៊ុ
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សោក សនត្ សាសវឿន ង្ៃរ។802

ាំ
េុខ្ ទល និងការរស្រងាេរអក
ហុ ន ង្េន
ន េកមន
ម ិ យមង្ខ្រម សប្កាម និងអក
ន ង្ច្កខ្ិត្រ័េណប្រឆ្ងសោក
ចារ់ពីឆ្ន ាំ២០០៩ មក នាយកោឋនកណា
ត លេនតិេុ ខ្ បានសៃើរត្ួ នាទ្ីេាំខាន់ សោយរួ មោនជាមួ យនឹង

នររបាលថានក់កណា
ត លសទសងសទ្ៀត្ និងសពលខ្លោះក៏រួមជាមួ យនឹងនររបាលថានក់សប្កាមជាត្ិទងង្ៃរ សៅកនុង
ការរស្រងាេរភាពេកមមកុ ងសរឿងនសយបាយសោយអហ
ន
ិ ងាររេ់េកមមជនង្ខ្មរសប្កាម និងេកមមភាពង្ច្ក ឬ
បាច្ខ្ិត្រ័េណប្រឆ្ ាំងសោក ហុ ន ង្េន ង្ៃលសធវសឡ
ើ ើងសោយង្ខ្មរសប្កាម និងង្ខ្មរសៅកនុងប្រសទ្េកមពុជា (ង្ខ្មរ

សប្កាម រជាពាកយ
ង្ៃលសប្រេាំ
ល
ើ ង្ខ្មរសកើត្សៅកនុងទ្ឹកៃរី រេ់ខ្ួ ន
ឺ
ើ សៅៃល់ មនុ េស ង្ៃលកាំេត្់ថា ជាជនជាត្ិសៃម
ង្ៃលរច្ចុរបននេិត្កន
ែ ុ ងប្រសទ្េសវៀត្ណាមភារខាងត្បូង ឬម្ពនៃូ នតាសកត្សៅទ្
ើ
ីសនាោះ។ េហរមន៍ង្ខ្មរសប្កាម
យ៉ៃងសប្ច្ើនេសមបមសៅង្ត្រនត
រេ់សៅកនុងង្ទនកខ្លោះដនត្ាំរន់ៃីេេាទ្សនលសមរងគសប្កាម កនុងប្រសទ្េសវៀត្ណាម
ើ
ាំ ន់នានា កនុងង្ៃនៃីកមពុជា)។803
រ៉ៃុង្នតអក
ន សទសងសទ្ៀត្ ត្ិច្ ឬ សប្ច្ើន បានសធវើច្ាំណាកប្េុ ក សៅកាន់ត្រ

េកមមភាពនានាររេ់នាយកោឋនកណា
ត លេនតិេុ ខ្ ប្ត្ូវបានសធវសឡ
ើ ើង សប្កាយសពលម្ពនការរស្រងាេរជាហូ រង្ហ
ររេ់អាជាាធរសវៀត្ណាមចារ់តា ាំងពីឆ្ន ាំ២០០៧មក សៅសលើបាត្ុ កមមនានា ជាពិសេេ បាត្ុ កមមសោយប្ពោះ

េងឃង្ខ្មរសប្កាម និកាយសលរវទ្ ង្ៃលបានសធវើបាត្ុ កមមអហិងា ប្រឆ្ ាំងការរត្ត្ប
ត្ររេ់
រោឋភិបាលសវៀត្ណាម
ឹ
ិ
មកសលើសេរភាពសាេនា
និងអវីង្ៃលពួ កសរសៅថា ជាការរសប្ងៀនភាសាង្ខ្មរមនបានប្ររ់
ប្ោន់ កនុងប្រសទ្េ
ី
ិ
សវៀត្ណាម។804 េកមមភាពទ ាំងសនាោះ ររ់រញ្ចូ លទ ាំងប្រត្រត្ត
ការកាលព
ិ
ិ
ី ង្ខ្សមសា ឆ្ន ាំ២០០៩ ង្ៃលសធវើសឡើង
កនុងសោលរាំេងចារ់ខ្ួ នអត្
ត្ប្ពោះេងឃង្ខ្ម
រសប្កាមប្បា ាំនាក់ ង្ៃលបានសភៀេខ្លួនសៅប្ជកសកានកនុងប្រសទ្េ
ល
ី

កមពុជា រនាារ់ពីជារ់ពនធនាោរពីរឆ្ន ាំសៅកុ ងប្រសទ្េសវៀត្ណាមព
ន
ី រទ្ច្ូ លរួមកនុងច្លនាត្វ៉ៃ ររេ់ង្ខ្មរសប្កាម

៍ សៅង្ខ្មករ-ឧេភា ឆ្ន ាំ២០១០ ពាក់ព័នន
និងប្ពឹត្តការេ
ា ឹ ងរុ រល
គ ង្ៃលប្ត្ូវបានសចាទ្ថា ជាង្ខ្មរសប្កាម និងជា
ិ
អនកបាច្ខ្ិត្រ័េណៃដទ្សទ្ៀត្។805 ប្រត្រត្ត
ការសប្កាយសនោះ
បានរងេឱ្យម្ពនកាត្់សទេមនុ េសប្បា ាំនាក់ោក់
ិ
ិ
802

“ែម្ងជិកងមី១២១រូបថ្នគែៈកម្ងមធ្ិក្លរកណា
រ លគែបកសរបជាជនកមពជា”
ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ ថ្ងៃទី២ សែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៥
៊ុ

http://www.phnompenhpost.com/national/121-new-members-boost-cpp-central-committee (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២២ សែត៊ុោ ឆ្នាំ២០១៣)។
803
804

Philip Taylor សដ្នដ្ីសែមរថ្នរបលទែលវៀតណាម ៖ បរិយាក្លែ លោកធាត៊ុវទ
ិ ា និងអធ្ិបលតយយភាព (ែិងហបូរ ី NUS Press ២០១៤)។

អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វ ៉ាចឆ ,លៅលលើសននកសដ្លលគលមើលរាំលង ៖ក្លររាំលោភបាំពានែិទធិមន៊ុែសលលើជនជាតិសែមរ លៅតាំបន់ដ្ីែនរទលនាលមគងគ

របលទែលវៀតណាម (ញូវយ៉ាក ៖ ឆ្នាំ២០០៩) ទាំព័រ ២៧-៤៣ ឲ្, ៥៧-៧០ http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/vietnam0109web_0.pdf.
805

ពីរបភពដ្សដ្ល Ibid.
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ពនធនាោរ ពីរទ្ច្ូ លរួមកនុងេកមមភាពបាច្ខ្ិត្រ័េណសោយសច្ត្នា រួមទ ាំងរុរល
គ ិកម្ពនក់ររេ់អងគការេិទ្ធិ

មនុ េសទងង្ៃរ។806 នាយកោឋនកណា
ត លេនតិេុ ខ្បានសៃើរត្ួ នាទ្ីសៅកនុងប្រត្ិរត្តិការរនតរនាារ់សទ្ៀត្ កនុងការ
ាំ ុ ាំជប្មោះង្ខ្មរសប្កាម និងរុ រល
ចារ់ខ្ួ ន
ល និង កនុងការជន
គ ៃដទ្សទ្ៀត្ង្ៃលប្ត្ូវបានសចាទ្ប្រកាន់ថា បានបាច្ខ្ិត្
រ័េណ សៅឆ្ន ាំ២០១១ សោយមនុ េស១០នាក់សទ្ៀត្ ប្ត្ូវបានកាត្់សទេឱ្យជារ់ពនធនាោរ។807

សៅង្ខ្មីនា ឆ្ន ាំ២០១៣ សោយម្ពនការជួ យពីអាជាាធរដល នាយកោឋនកណា
រ
ត លេនតិេុ ខ្ បានចារ់ខ្ួ នង្ខ្ម
ល

សប្កាម និងជនជាត្ិកមពុជាសទសងសទ្ៀត្ ច្ាំនួនប្បា ាំពីរនាក់ សៅកនុងប្រសទ្េដល រួមទ ាំង អនកង្ៃលប្ត្ូវបានសចាទ្

ប្រកាន់ថា បានជារ់ពាក់ព័នន
ធ ឹ ងការបាច្ខ្ិត្រ័េណប្រឆ្ ាំងសោក ហុ ន ង្េន ៃូ ច្បានសរៀរររ់ខាងសលើ។ ពួ ក
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ាំ ួ នសៅកន
សរប្ត្ូវបានរញ្ជូ នសៅកាន់ប្រសទ្េកមពុជា និងប្ត្ូវបានឃុ ខ្
ល
ុ ងទ្ីប្កុងភនសាំ ពញ។ ពួ កសរ និងមនុ េស

ប្បា ាំមួយនាក់សទសងសទ្ៀត្ ង្ៃលមិនប្ត្ូវបានចារ់ខ្ួ ន
ល ប្ត្ូវបានសចាទ្ប្រកាន់ពីរទ្ច្ូ លរួមជាមួ យរេេិរសរ ាំសោោះ
ជាត្កមព
សណាមអនកទ ាំងប្បា ាំមួយនាក់សនាោះ ង្ៃលរេ់សៅកនុងប្រសទ្េ
គ ម្ពនក់កុ ងច្ាំ
ន
ិ ុ ជា រសងេើត្សឡើងសោយរុ រល

ោេឺម្ព៉ៃក (Denmark) និងង្ៃលបានប្រកាេថា អងគការររេ់ោត្់ម្ពនរាំេង “េសស្រងាគោះ” កមពុជាសច្ញពីការ
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ពីរបភពដ្សដ្ល Ibid.; “កមពជា
៊ុ ៖ លដ្ឋោះសលងប៊ុគគលិកែិទធិមន៊ុែស” លែចករីរបក្លែព័ត៌ម្ងនរបែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វ ៉ាចឆ ថ្ងៃទី១៤ សែ

កកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១១ https://www.hrw.org/news/2011/07/14/cambodia-free-human-rights-worker.
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ពីរបភពដ្សដ្ល Ibid.; ត៊ុោក្លរសាោដ្ាំបូងលែតរតាសកវ “ដ្ីក្លរែលរមចឱ្យលៅលរៅឃ៊ុាំបលណា
រ ោះអាែនន” (លលែ ១៧២/២០១១) ថ្ងៃ ទី៣០ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ

២០១១ (ឯកសារកន៊ុងចាំលណាមឯកសាររបែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វច
៉ា ឆ); “អនករត់ម៉ាូតូឌ្៊ុប ម្ងនលទាែលដ្ឋយសារក្លរជួយបាចែិតប័ែណ”

លែមបូឌា លដ្លី ថ្ងៃទី១៨ សែមីនា ឆ្នាំ២០១១, ពីរបភពដ្សដ្ល Ibid.; “ែម្ងគមរពោះែងឃព៊ុទធសាែនាសែមរលរក្លមលៅទវីបអឺរប
៉ា៊ុ ” បល្ហោះនោយលដ្ឋយ Uoong

Sok លៅថ្ងៃទី៥ សែមករា ឆ្នាំ២០១២ http://www.khmerbuddhism.ca/forum/topics/association-moine-bouddhisme- khmer-du-kampuchea-krom-eneurope (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២២ សែលមសា ឆ្នាំ២០១៥); ត៊ុោ ក្លរសាោដ្ាំបូងលែតរតាសកវ “ដ្ីក្លរែលរមចឱ្យលៅលរៅឃ៊ុាំបលណា
រ ោះអាែនន” (លលែ ១៧២/
២០១១) ថ្ងៃទី៣០ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១១ (ឯកសារកន៊ុងចាំលណាមឯកសាររបែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វ ៉ាចឆ), ឧតរមរកុមរបឹកោជាតិសែមរលរក្លម
“លែចករីសងាងក្លរែ៍ថ្នឧតរមរកុមរបឹកោជាតិសែមរលរក្លម” សែលមសា ឆ្នាំ២០១០ (ឯកសារកន៊ុងចាំលណាមឯកសារអងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វច
៉ា ឆ),
ពីរបភពដ្សដ្លIbid.; “ត៊ុោក្លរលែតរតាសកវ នរនាាលទាែមន៊ុែស៥នាក់ ពីបទបានសចកចាយែិតប័ែណ” លែមបូឌា លដ្លី, ថ្ងៃទី១ សែកកកដ្ឋ ២០១១។
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សាោដ្ាំបូងរាជធានីភនាំលពញ “សាលរកម” (លលែ ២១ KB3Ngo), ថ្ងៃទី១១ សែលមសា ឆ្នាំ២០១៤ (ឯកសារកន៊ុងចាំលណាមឯកសាររបែ់អងគក្លរែិទធិ

មន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វ ៉ាចឆ ), ម្ងនកាំែត់រតារបែ់អងគក្លរលីក្លដ្ូ PP033IAD13, ថ្ងៃទី៨ សែមីនា ឆ្នាំ២០១៣ “សែមរលរក្លមពីរនាក់រតូវបានលចាទរបក្លន់

ពីបទកាំព៊ុងលធ្វើក្លរ្រលដ្ើមបីនរួលរាំលាំរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា” Prey Nokor News, ថ្ងៃទី១៣ សែឧែភា ឆ្នាំ២០១៣, “ថ្ងលនារ “លភរវករ”” ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ ថ្ងៃទី១៨ មីនា

ឆ្នាំ២០១៣ http://www.phnompenhpost.com/national/thais-hand-over-%E2%80%98terrorists%E2%80%99; “ភែរតាងមិ
នរគប់រគាន់របឆ្ាំងនឹងរកុម
៊ុ
សដ្លរតូវលចាទរបក្លន់ថា ជាលភរវករ (ម្ងនក់លទៀត)” លែមបូឌា លដ្លី, ថ្ងៃទី២១ សែមីនា ឆ្នាំ២០១៣

http://sithi.org/temp.php?url=news_detail.php&mid=7108 (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២ សែែីហា ឆ្នាំ២០១៣), រែែិរសរាំលដ្ឋោះជាតិកមព៊ុជា “ក្លរបរឹងឧទធរែ៍

ឲ្យលដ្ឋោះសលងរពោះែងឃ និងសែមរលរក្លមបីអងគ និង នាក់” ថ្ងៃទី២១ សែមីនា ឆ្នាំ២០១៣, រែែិរសរាំលដ្ឋោះជាតិកមព៊ុជា “លែចករីរបក្លែបនាាន់” ថ្ងៃទី១ សែែីហា
ឆ្នាំ២០១៣ (ឯកសារកនងចាំ
លណាមឯកសាររបែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វ ៉ាចឆ)។
៊ុ
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អង្គការឃ្លមាំ មល
៉ៃ វច្ឆ | មិថុនា ២០១៨
ើ សិទិិធមនុសសយូមមនររត៍

ៃឹកនា ាំសោយ “ជនផ្ដតច្់ការ ហុ ន ង្េន”។809 រនាារ់ពីសោក ហុ ន ង្េន បានសចាទ្ប្រកាន់ថា ជនេងស ័យរឺជា
“ជនឧទាមប្រោរ់អាវុធ” និង “សភរវករ” មក ត្ុ ោការប្កុងភនសាំ ពញបានទតនាាសទេពួ កសរ សប្កាយពីេវនាការ

អេ់រយៈសពលមួ យដលង សៅង្ខ្មនា
សទោះរីោមន
ី ឆ្ន ាំ២០១៤ ពីរទ្សរៀរច្ាំ “ង្ទនការកបត្់” ប្រឆ្ ាំងនឹងរោឋភបាល
ិ
ាំ េប្ម្ពរ់សធវការសចាទ្ប្រកាន់
ភេតុតាងរងម្ព
ក៏សោយ។ ទាុយសៅវញ
ន
ិ មូ លោឋនដនការសចាទ្ប្រកាន់កុ ងករេ
ឹ
ើ
ី

សនោះ រឺការង្ច្កចាយខ្ិត្រ័េណ ង្ៃលប្ត្ូវបានចាត្់ទ្ុកថាជា “ការប្រឆ្ ាំងនឹងរោឋភិបាល”។810 មនុ េស ១៣ នាក់
ប្ត្ូវបានទតនាាសទេឱ្យជារ់ពនធនាោរពីប្បា ាំសៅប្បា ាំរួនឆ្ន ាំ។811

សោក េុខ្ ទល និងការរញ្ូ ជ នជនជាត្អ
ិ ុ យហ័ រគ
ប្រសទ្េច្ិនវញសោយរង
ខ ាំ
ិ

(Uighur)ង្ៃលង្េង
ប្ត្លរ់សៅ
វ រកេិទ្ិប្ជកសកាន
ធ

ច្សនាលោះង្ខ្ឧេភា និងង្ខ្ត្ុ ោ ឆ្ន ាំ២០០៩ ជនជាត្ិអុ យហគ័រ (Uighur) ជាប្កុមត្ូ ច្ៗកាន់សាេនាឥសាលមមកពី
812
ប្រសទ្េច្ន
ិ បានមកៃល់ ប្រសទ្េកមពុជា សៃើមបង្េវ
ី ងរកេិទ្ធិប្ជកសកាន និងឋានៈជាជនសភៀេខ្លួន។ ពួ កសរ

បានសភៀេខ្លួនសច្ញពីការរស្រងាេរយ៉ៃងសឃ្រសៅររេ់អាជាាធរច្ន
ិ សលើភាពេកមមររេ់ ជនជាត្អ
ិ ុ យហគ័រ សៅ

សខ្ត្តេុីនជា ាំង (Xinjiang) ង្ៃលជាសខ្ត្តកសាំ េើត្ររេ់ពួកសរ និងបានអោះអាងថា ពួ កសរនឹងរងនូ វការសធវទ្ុ
ខ ុក
ើ ករ
សមនញង្ទនកសាេនា និងនសយបាយយ៉ៃងធងន់ធរង ប្រេិនពួ កសរវលប្ត្លរ់
សៅប្រសទ្េច្ិនវញ។
សទោះជាយ៉ៃង
ិ
ិ
ណា រោឋភបាលកមព
ិ
ិ
ិន ឱ្យរញ្ជូ នពួ កទ ាំង
ុ ជាបានទ្ទ្ួលរងេម្ពពធកាន់ង្ត្ខាល ាំងសឡើងៗពីេាំណាក់រោឋភបាលច្

សនាោះប្ត្លរ់សៅវញ។
សៅកនុងរររទ្សនោះ
សៅដលងទ្ី១៧ ធនូ ឆ្ន ាំ២០០៩ សោក ហុ ន ង្េន បានច្ុ ោះហត្ែសលខាសលើ
ិ
ិ
អនុ ប្កត្យមួ
យររេ់រោឋភិបាល សៃម
ិ ង្ៃល
ើ បប្ត្ួ
ឹ
ី េប្តាយទលូវច្ារ់េប្ម្ពរ់ការរញ្ជូ នជនសភៀេខ្លួនប្ត្ឡរ់សៅវញ
ការសធវើៃូ ច្សនោះ រឺជាការរាំពាររាំពានសលើកាត្ពវកិច្ចជាអនតរជាត្ិររេ់កមពុជា កនុងនាមជាភារីដនអនុ េញ្ជាជន

សភៀេខ្លួនឆ្ន ាំ១៩៥១ សហើយអនុ ប្កឹត្យសនោះ បានទតល់េិទ្ធិអាំណាច្ឱ្យនាយកោឋនអសនាតប្រសវេន៍ដននាយកោឋន
809

រែែិរសរាំលដ្ឋោះជាតិកមព៊ុជា “លែចករីសងាងក្លរែ៍” និង “លែចករីរបក្លែ ែរីពី ក្លរបលងកើតរែែិរសរាំលដ្ឋោះជាតិកមព៊ុជា” ថ្ងៃទី១២ សែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ (ឯកសារ

កន៊ុងចាំលណាមឯកសាររបែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វ ៉ាចឆ )។
810

“កមពជា
៉ា ឆ ថ្ងៃទី៩ សែលមសា ឆ្នាំ
៊ុ ៖ លលើកសលងករែី “លរៀបចាំសននក្លរកបត់” លែចករីរបក្លែព័ត៌ម្ងនរបែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វច

២០១៤ http://www.hrw.org/news/2014/04/09/cambodia-drop-treacherous-plotting-case.
811

សាោដ្ាំបូងរាជធានីភនាំលពញ “សាលរកម” (លលែ ២១ KB3Ngo), ថ្ងៃទី១១ សែលមសា ឆ្នាំ២០១៤ (ឯកសារកនងចាំ
លណាមឯកសាររបែ់អងគក្លរែិទធិ
៊ុ

មន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វ ៉ាចឆ )។
812

“កមពជា
៊ុ ៖ លតើម្ងនអវីសដ្លនឹងលកើតល

ើងចាំលពាោះអនកសែវងរកែិទធិរជកលក្លនអ៊ុយហគ័រ?” Jesuit Refugee Service, ថ្ងៃទី១៧ សែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០

http://jrsusa.org/news_detail. cfm?TN =NEWS-20101217085047 (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២ សែឧែភា ឆ្នាំ២០១១)។
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ន
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ិ
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ល
ិ
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ឺ
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គ
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ិ ឬសេរភាពររេ់
ី
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ង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ២០១៣ កនុងនាមោត្់ជាប្រធានប្កុម “ពប្ងឹងមូ លោឋន” ររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជា សៅកនុង
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ុ
េម្ពជិកលមីររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជាទងង្ៃរ។815

សៅង្ខ្មករ ឆ្ន ាំ២០១៤ សោក ហុ ន ង្េន បានសរៀរច្ាំៃសាំ ឡើងឋានៈររេ់សោក េុ ខ្ ទល ឱ្យសៅជានាយ

813

“បទវិភាគ ៖ លៅកន៊ុងទែសនវិែ័យែរីពី ជនជាតិអ៊ុយហគ័រ” លែចករីរបក្លែព័ត៌ម្ងនរបែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនរា៉ា យ វ៉ាចឆ Human Rights

Watch ថ្ងៃទី២០ សែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០ http://www.hrw.org/news/2010/12/20/analysis-inside-perspective-uighurs.
814

“លិែិតលៅក្លន់លោកស្ែី គាីនត៊ុន ែរីពី ក្លរនិលទែជនែ៊ុាំែិទធិរជកលក្លនអ៊ុយហគ័រ របែ់កមព៊ុជា រតលប់លៅក្លន់របលទែចិនវិញ” ថ្ងៃទី១ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ

២០១០, លិែិតរបែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វច
៉ា ឆ http://www.hrw.org/news/2010/04/09/letter-secretary-clinton-cambodia-s-deportation-uighur-asylumseekers-china.
815

“គែបកសរបជាជន លៅស្ែុកបាក្លន បានទទួលែម្ងជិកងមី ៤៤៧ នាក់” ថ្ងៃទី១៤ សែឧែភា ឆ្នាំ២០១៣ http://www.dap-news.com/2011-06-14-

02-39-55/64070-2013-05-14-10-52-59.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១៤ សែឧែភា ឆ្នាំ២០១៣)។

218

អង្គការឃ្លមាំ មល
៉ៃ វច្ឆ | មិថុនា ២០១៨
ើ សិទិិធមនុសសយូមមនររត៍

ឧត្តមសេនីយ៍ ផ្ដេយម្ពេ៤សពញសលញ។816 ការៃសាំ ឡើងឋានៈសនោះ រឺជាការសទតើមង្ត្ងតា ាំងសោក េុ ខ្ ទល ឱ្យ
សធវើជាអរគនាយកដនអរគនាយកោឋនអសនាតប្រសវេន៍ ង្ៃលប្ត្ូវបានរសងេើត្សឡើងសៅង្ខ្សមសា ឆ្ន ាំ២០១៤ សោយ
រួមរញ្ជូ លោននូ វនាយកោឋនអសនាតប្រសវេន៍ង្ៃលម្ពនប្សារ់ និងអងគភាពនររបាល ឬ អងគភាពដនប្កេួ ង

មគដទាមួយច្ាំនួនសទ្ៀត្ សៃម
ើត្ជាអងគភាពទ្ទ្ួលរនាុកសលើជនររសទ្េអសនាតប្រសវេន៍ ជនររសទ្េមន
ើ បរសងេ
ិ
ី

ង្មនអសនាតប្រសវេន៍ និងជនសភៀេខ្លួន រ៉ៃុង្នតមិនង្មនទ្ទ្ួលរនាុកសលើលិខ្ិត្្លងង្ៃន និងឯកសារអត្តេញ្ជាេ
សទសងសទ្ៀត្សឡើយ។ អរគនាយកោឋនសនោះ ប្ត្ូវបានកាំេត្់ឱ្យសៅោច្់សោយង្ឡកពីនររបាលជាត្ិ រ៉ៃុង្នតេិត្
ែ

សប្កាមប្កេួ ងមគដទា។817 សប្កាយពីទ្ទ្ួលត្ួ នាទ្ីលមី សោក េុ ខ្ ទល បានសបាោះរង់សចាលត្ួ នាទ្ីចាេ់ ជាអរគ
េនងការរងនររបាលជាត្ិ និងប្រធាននាយកោឋនកណា
ត លេនតិេុ ខ្។818

ចារ់ពីច្ុ ងឆ្ន ាំ២០១៤ មក ជនង្េវងរកេិទ្ធិប្ជកសកានម៉ៃុងតាញា៉ៃពីប្រសទ្េសវៀត្ណាមបានមកៃល់ ប្រសទ្េ

កមពុជា សោយ្លងកាត្់តាមប្ពាំង្ៃនច្ូ លសខ្ត្តរត្នររិ ។
មជនជាត្ចារ៉ៃ
យ និង ប្កុមជនជាត្ភារ
ី ពួ កសររជាប្កុ
ឺ
ិ
ិ
ត្ច្ត្ាំ
រន់ភនាំ ង្ៃលភារសប្ច្នសោរពប្រ
េត
ិ
ើ
ឹ សាេនា កនុងទ្ប្មង់មួ យច្ាំនួន ង្ៃលអាជាាធរសវៀត្ណាមសចាទ្ថា ជា
816

“នាយនគរបាលជាតិ ៦ រូប បានក្លាយជានាយឧតរមលែនីយ៍ផ្តកយម្ងែ ៤” ( s., s Cflrn Cff., ), ថ្ងៃទី៥ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៤ http://www.dap-

news.com/2011-06-14-02-39-55/80347-2014-02-05-14-21-04.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៦ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៤); “នាយឧតរមលែនីយ៍ផ្តកយម្ងែបួន

ចាំនួនរបាាំមួយនាក់បសនថមលទៀត” ភនាំលពញប៊ុែរិ៍ ថ្ងៃទី៦ ក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៤, http://www.phnompenhpost.com/national/six-more-four-star- generals (លមើល
លៅថ្ងៃទី៨ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៤)។
817

“លែចករីែលរមចរបែ់រាជរដ្ឋឋភិបាល លលើក្លរបលងកើតអគគនាយកដ្ឋឋនអលនាររបលវែន៍ និងអគគនាយកដ្ឋឋនអតរែញ្ញាែកមម” ថ្ងៃទី២ សែលមសា ឆ្នាំ២០១៤

http://www.dap- news.com/2011-06-14-02-39-55/84120-2014-04-02-07-49-59.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៥ សែលមសា ឆ្នាំ២០១៤), “ពិធ្ីបលងកើតអគគ
នាយកដ្ឋឋនពីរ និងសតងតាាំងអគគនាយក និងរបធានបែិឌ តយែភានគរបាលកមព៊ុជា” ថ្ងៃទី២៣ សែលមសា ឆ្នាំ២០១៤ http://www.dap-news.com/2011-0614-02-39-55/85236-2014-04-23-10-24-47.html (ទទួលបាន ឬបានអាន លៅថ្ងៃទី១ សែឧែភា ឆ្នាំ២០១៤), “អគគនាយកថ្នអគគនាយកដ្ឋឋនអលនាររបលវ
ែន៍ និងអគគនាយកដ្ឋឋនអតរែញ្ញាែកមម ែបងចូលក្លន់តាំសែង” លែមបូឌា លដ្លី, ថ្ងៃទី២៥ សែលមសា ឆ្នាំ២០១៤

http://www.cambodiadaily.com/news/heads-of-new-departments-of-immigration-identification-sworn-in-57344/ (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២៥ សែលមសា
ឆ្នាំ២០១៤), “ឯកឧតរម ឧតរមលែនីយ៍ឯក ឌ្ី វិជាា រតូវបានសតងតាាំងជារបធាននាយកដ្ឋឋនកណា
រ លែនរិែ៊ុែ” ថ្ងៃទី៨ សែែីហា ឆ្នាំ២០១៤
http://edition.bayontv.com.kh/bayontv-national-news/30108-2014-08-08-11-30-04.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៨ សែែីហា ឆ្នាំ២០១៤)។
818

“លែចករីែលរមចរបែ់រាជរដ្ឋឋភិបាល លលើក្លរបលងកើតអគគនាយកដ្ឋឋនអលនាររបលវែន៍ និងអគគនាយកដ្ឋឋនអតរែញ្ញាែកមម” ថ្ងៃទី២ សែលមសា ឆ្នាំ២០១៤

http://www.dap- news.com/2011-06-14-02-39-55/84120-2014-04-02-07-49-59.html (លមើល លៅថ្ងៃទី៥ លមសា ឆ្នាំ២០១៤), “ពិធ្ីបលងកើតអគគនាយកដ្ឋឋន
ពីរ និងសតងតាាំងអគគនាយក និងរបធានបែិឌ តយែភានគរបាលកមពជា”
(bl ns s t Cfl s s .,, s Cflt ), ថ្ងៃទី២៣ សែលមសា ឆ្នាំ២០១៤, http://www.dap៊ុ

news.com/2011-06-14-02-39-55/85236-2014-04-23-10-24-47.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១ សែឧែភា ឆ្នាំ២០១៤), “អគគនាយកថ្នអគគនាយកដ្ឋឋនអលនារ
របលវែន៍ និងអគគនាយកដ្ឋឋនអតរែញ្ញាែកមម ែបងចូលក្លន់តាំសែង” លែមបូឌា លដ្លី, ថ្ងៃទី២៥ សែលមសា ឆ្នាំ២០១៤

http://www.cambodiadaily.com/news/heads-of-new-departments-of-immigration-identification-sworn-in-57344/ (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២៥ សែលមសា
ឆ្នាំ២០១៤), ), “ឯកឧតរម ឧតរមលែនីយ៍ឯក ឌ្ី វិជាា រតូវបានសតងតាាំងជារបធាននាយកដ្ឋឋនកណា
រ លែនរិែ៊ុែ” (t: 8 8 st: Cflst Cflsss.,), ថ្ងៃទី៨ សែែីហា
ឆ្នាំ២០១៤ http://edition.bayontv.com.kh/bayontv-national-news/30108-2014-08-08-11-30-04.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៨ សែែីហា ឆ្នាំ២០១៤)។
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់
ទ្ប្មងដនសាេនា
“តាមទលូវអាប្កក់”។ សៅង្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៤ នាយកោឋនជនសភៀេខ្លួនដនអរគនាយកោឋនអសនាត
ប្រសវេន៍ បានអនុ ញ្ជាត្ឱ្យជនង្េវងរកេិទ្ធិប្ជកសកានជនជាត្ិចារ៉ៃ យច្ាំនួន ១៣ នាក់ បានច្ុ ោះស្មោះជាជន
សភៀេខ្លួន សៅកនុងទ្ីប្កុងភនសាំ ពញ សហើយសប្កាយមក រៃឋមស្រនតីប្កេួ ងមគដទាបានសច្ញសេច្កតប្រកាេទ្ទ្ួ
ល
ី

ាំ ូ ងសឡើយ នាយកោឋនជនសភៀេខ្លនបានរៃសិ េធមនអនុ
សាគល់ ពួកសរថា ជាជនសភៀេខ្លួន។ រ៉ៃុង្នតៃរ
ញ្ជាត្ឱ្យ
ិ
ួ
ជនង្េវងរកេិទ្ធិប្ជកសកានម៉ៃុងតាញា៉ៃណាម្ពនក់ កនុងច្ាំសណាមអនកទ ាំងជាង ៣០០ នាក់ ង្ៃលបានមកៃល់

ាំ រកាំេត្់ថា សត្ើពួ កសរម្ពនលកខេេមបត្តិ
កមពុជា រិត្ចារ់ពីច្ុ ងឆ្ន ាំ២០១៤មក េូ មបង្ត្ច្ុ
ោះស្មោះ សៃើមបេុ
ី
ី កា
ប្ររ់ប្ោន់ជាជនសភៀេខ្លួនឬសទ្។ កនុងអាំឡុងឆ្ន ាំ ២០១៤-២០១៥ ម្ពនជនង្េវងរកេិទ្ធិប្ជកសកានម៉ៃុងតាញា៉ៃ

ាំ ល មៗ សច្ញពសខ្ត្តរត្នររ សៅប្រសទ្េសវៀត្ណាមវ ិ
យ៉ៃងសគច្ណាេ់ ៥៤ នាក់ ប្ត្ូវបានរញ្ជូ នសោយរងខភា
ី
ិ ី
ញ។ អនកង្ៃលរនតេិត្សៅកន
ែ
ិ
ុ ងប្រសទ្េកមពុជា រេ់សៅសោយភាពភ័យខាលច្ ច្ាំសពាោះការរញ្ជូ នប្ត្លរ់សៅវញ

ប្េសៃៀងោនសនោះ ៃូ ច្ង្ៃលសោក េុ ខ្ ទល បានរាំរមសៅកនុងសេច្កតីង្លលងការេ៍មួ យ ង្ៃលចាត្់ទ្ុកជនម៉ៃុង
តាញា៉ៃទ ាំងអេ់សនាោះថា ជា“ជនអសនាតប្រសវេន៍សវៀត្ណាមខ្ុេច្ារ់” ធមមតាង្ៃលប្ត្ូវង្ត្ចារ់ខ្ួ ន
ល អនុ សោម

តាមសោលនសយបាយនិរសទ្េជនង្ររសនាោះ សលើកង្លងង្ត្ជន១៣ នាក់រុ ស៉ៃ ណាណោះ ង្ៃលប្ត្ូវបានទ្ទ្ួលសាគល់
ជាជនសភៀេខ្លួន។819

វធ
ា ជនជាត្ិម៉ៃុងតាញា៉ៃ ទ្ាំនងជាម្ពនសោលរាំេង
ិ ីសាស្រេតសោោះប្សាយររេ់សោក េុ ខ្ ទល ច្ាំសពាោះរញ្ជ

រាំសពញតាមសោលនសយបាយដទាកុ ងររេ់
រេរកសប្រជាជនកមពុជា ង្ៃលចាត្់ទ្ុកកច្ច
ន
ិ ខ្ិត្ខ្ាំប្រងង្ប្រងររេ់
ឹ
ជនជាត្ម៉ៃ
ិ ុ ងតាញា៉ៃ កនុងការង្េវងរកឋានៈជាជនសភៀេខ្លួន និងេិទ្ធិប្ជកសកានសៅកមពុជា ថាជា “កលលបច្
ិ

ររេ់ប្កុមអមត្ត
ត េនងការដនអងគការេហប្រជាជាត្ិ ទ្ទ្ួលរនាុកជនសភៀេខ្លួន” ទងង្ៃរ
ិ ររ់រញ្ចូ លទ ាំងឧត្ម
ាំ ងរវងប្រសទ្េកមពុជា និងប្រសទ្េសវៀត្ណាម។ សយងតាម
ង្ៃលេាំសៅរងេភាពលអក់កករច្ាំសពាោះទ្ាំនាក់ទ្ន

សោលនសយបាយររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជា “កលលបច្”
ឺ
ីង្ៃលប្រសទ្េកមពុជា និងប្រសទ្េ
ិ សនោះ រជាអវ

សវៀត្ណាម ប្ត្ូវង្ត្សធវើេហប្រត្រត្ត
ការជាមួ
យោន សៃម
ើ ប ី “ទ្រ់សាេត្់ និងកសមាច្” ជាពិសេេ សៅសពលង្ៃលការ
ិ
ិ

819

អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វ ៉ាចឆ ក្លរលធ្វើទ៊ុកខប៊ុកលមនញសាែនា “អារកក់”៖ ក្លររាំលោភបាំពានលលើជនម៉ា៊ុងតាញ៉ា លៅកន៊ុងរបលទែលវៀតណាម ថ្ងៃ

ទី២៦ មិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៥ https://www.hrw.org/report/2015/06/26/persecuting-evil-way-religion/abuses-against-montagnards-vietnam; “អគគនាយក
អលនាររបលវែន៍ លចាទរបក្លន់អងគ ក្លរែហរបជាជាតិថា កាំព៊ុងរត់ពនធអនកសែវងរកែិទធិរជកលក្លន” លែមបូឌា លដ្លី ថ្ងៃទី៣០ សែលមសា ឆ្នាំ២០១៥

https://www.cambodiadaily.com/news/immigration-chief-accuses-un-of-smuggling-asylum-seekers-82947/ (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១ សែឧែភា ឆ្នាំ
២០១៥), “ែមតថកិចចលរតៀមបញ្ូា នជនអលនាររបលវែន៍ជាលរចើន រតលប់លៅរបលទែរបែ់ពួកលគវិញ” ថ្ងៃទី១៦ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៥
http://kampucheathmey.com/kpt/?cat=3 (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១៦ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៥)។
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រងេរញ្ជ
ា សោយសច្ត្នាសនោះ រួមម្ពន ង្ទនការេម្ពងត្់ សៃើមប ី “រាំផ្ដលញរៃិវត្តន៍សវៀត្ណាម”។ កនុងការអនុ វត្តជាក់
ង្េតង សនោះម្ពនន័យថា សោលនសយបាយសនោះត្ប្មូវឱ្យកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្ដនរោឋភិបាលទ ាំងពីរ ប្ត្ូវសធវើការ

ងារជាមួ យោន សៃើមបរញ្ឈរ់
ជនជាត្ិម៉ៃុងតាញា៉ៃ មនឱ្យ្ល
ងកាត្់ប្ពាំង្ៃនច្ូ លកនុងប្រសទ្េកមពុជា សហើយច្ាំសពាោះ
ិ
ី

ជនជាត្ម៉ៃ
ត ខ្ខាងកមពុជាប្ត្ូវធានាថា ជនទ ាំងសនាោះនឹង
ិ ុ ងតាញា៉ៃង្ៃលអាច្្លងកាត្់ប្ពាំង្ៃនរួច្ កងកម្ពល ាំងេនិ េុ
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ល និងរញ្ជូ នប្ត្លរ់សៅប្រសទ្េសវៀត្ណាមវញ។
ិ

របាយការេ៍បានរងាាញថា ជនង្េវងរកេិទ្ធិប្ជកសកានម៉ៃុងតាញា៉ៃ ង្ៃលកាំពុងេែិត្សៅកនុងប្រសទ្េកមពុជា កនុង

អាំឡុង្ម្ពេទ្ីពីរ ឆ្ន ាំ២០១៥ ម្ពនច្ាំនួនជាង ២០០ នាក់។821 ចារ់ពីង្ខ្ត្ុ ោ ឆ្ន ាំ២០១៥មក ពួ កសរមួ យច្ាំនួន
បានចារ់សទតម
សៅប្រសទ្េសវៀត្ណាមវញ
ិ
ិ សោយម្ពនការអមៃសាំ េើរពីមស្រនតីរោឋភបាលកមព
ើ វលប្ត្លរ់
ិ
ុ ជា និង

មស្រនតីដនឧត្ាមេនងការអងគការេហប្រជាជាត្ិទ្ទ្ួលរនាុកជនសភៀេខ្លួន (UNHCR) រឯអន
ី កសេេេល់ ង្ៃលរនត
ាំ ក។822
រេ់សៅកមពុជា បានត្អូញង្ត្អរអាំពីសាែនភាពរេ់សៅៃ៏លបា

សៅដលងទ្ី២០ ង្ខ្មករ ឆ្ន ាំ២០១៦ រោឋភបាលកមព
ិ
ិ ុ ងតាញា៉ៃទ ាំង ១៣ នាក់ង្ៃល
ុ ជាបានប្រកាេថា ជនជាត្ម៉ៃ

ប្ត្ូវបានទ្ទ្ួលសាគល់ ជាជនសភៀេខ្លួន នឹងប្ត្ូវរញ្ជូ នសៅតា ាំងទ្ីលាំសៅលមី សៅប្រសទ្េទ្ីរីណាមួ យ សហើយបាន
េនាថា ខ្លួននឹងសធវើការងារ “បា៉ៃន់ប្រម្ពេ វយត្ដមល និងេម្ពាេ” ជនជាត្ម៉ៃ
ិ ុ ងតាញា៉ៃ ១៧១ នាក់ សទសង

សទ្ៀត្។823 អនកនា ាំពាកយររេ់អងគការ UNHCR ង្ៃលម្ពនអាេត្តជួ
ិ យៃល់ រោឋភបាលកមព
ិ
ិ ការសនោះ
ុ ជាសលើកច្ច
បានចាត្់ទ្ុកសេច្កតប្រកាេសនាោះថាជា
កច្ច
“កនុងការរនតការងារច្ុ ោះស្មោះ និង
ី
ិ ប្ពមសប្ពៀងររេ់រោឋភបាល
ិ

រនតៃសាំ េើរការ េប្ម្ពរ់ប្កុមជនង្េវងរកេិទ្ធិប្ជកសកានម៉ៃុងតាញា៉ៃង្ៃលម្ពនប្សារ់ ខ្េៈអងគការ UNHCR
បានយល់ ប្ពមរនតង្េវងរកៃសាំ ណាោះប្សាយេមប្េរ េប្ម្ពរ់រុរល
គ ទ ាំងសនោះ” សោយបាននិយយថា “
ៃសាំ ណាោះប្សាយទ ាំងសនោះ អាច្ជាការសធវើម្ពត្ុ ភូមន
ិ ិ វត្តន៍សោយេម័ប្រច្ត្ត
ិ ឬ ការតា ាំងទ្ីលាំសៅជាលមីសៅកនុង
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គែបកសរបជាជនកមព៊ុជា របវតរិថ្នក្លរតែូ ទាំព័រ ២៦០, ២៦៧-២៦៨, ២៧៥-២៧៦។

“អងគក្លរែហរបជាជាតិ របក្លែអាែននលលើក្លរគាំរាមបញ្ូា នរតលប់ជនលភៀែែាន
ួ ១៣ នាក់” លែមបូឌា លដ្លី ថ្ងៃទី២៦ សែត៊ុោ ឆ្នាំ២០១៥

https://www.cambodiadaily.com/news/un-raises-alarm-over-threat-to-return-13-refugees-98247/ (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២៧ សែត៊ុោ ឆ្នាំ២០១៥)។
822

“ជីវត
ិ លវទនាណាែ់ ជួយពួកលយើងនង ៖ ជនលភៀែែានម៉ា
៊ុងតាញ៉ា ” Khmer Times, ថ្ងៃទី២៩ សែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥
ួ

http://www.khmertimeskh.com/news/19259/life-miserable--help-us--montagnard-refugees/ (ទទួលបាន ឬ បានអាន លៅថ្ងៃទី៣០ សែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥)។
823

“ជនជាតិម៉ា៊ុងតាញ៉ា ១៣ នាក់ សដ្លកាំព៊ុងរែ់លៅកនងរបលទែកមព
ជា
៊ុ
៊ុ នឹងរតូវបញ្ូា នលៅរបលទែទីបី” (sCflt bl Cfl s s s) ថ្ងៃទី២០ សែមករា ឆ្នាំ២០១៦

http://www.dap-news.com/2011-06- 14-02-39-55/107293-2016-01-20-12-55-53.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២០ សែមករា ឆ្នាំ២០១៦)។
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អង្គការឃ្លមាំ មល
៉ៃ វច្ឆ | មិថុនា ២០១៨
ើ សិទិិធមនុសសយូមមនររត៍

ប្រសទ្េទ្ីរ”ី ង្ៃលសនោះរឺជាការសរៀរច្ាំមួយ ប្រឆ្ ាំងនឹងការរញ្ជូ នប្ត្លរ់សោយរងខាំ រ៉ៃុង្នតក៏មិនបាននិយយ
អាំពីលទ្ធភាពតា ាំងទ្ីលាំសៅជាលមីសៅកនុងប្រសទ្េកមពុជាទងង្ៃរ។824 សទោះរីជាយ៉ៃងណា សៅសៃើមង្ខ្កុ មៈា ឆ្ន ាំ
ាំ ិទ្ធិប្ជកសកានទ ាំងសនាោះ នឹងប្ត្ូវ
២០១៦ អនកនា ាំពាកយប្កេួងមគដទា បានប្រកាេថា ភារសប្ច្នដនអន
កេុ េ
ើ

និរសទ្េសច្ញពីកមពុជា រឯសោក
េុ ខ្ ទល សៅសពលសនាោះបាននិយយថា កច្ច
ី
ិ ៃសាំ េើរការសលើពាកយអោះអាងេុ ាំ
េិទ្ធិប្ជកសកាន មិនទន់បានចារ់សទតើមសៅសឡើយសទ្។825

ជនទ ាំង១៣នាក់ ង្ៃលប្ត្ូវបានទ្ទ្ួលសាគល់ ជាជនសភៀេខ្លួន បានចាកសច្ញពីកមពុជា សៅដលងទ្ី២៧ ង្ខ្ឧេភា
ង្ៃលសពលសនាោះ អងគការ UNHCR បាននិយយថា សៅទ្ីរាំទុត្ជនម៉ៃុងតាញា៉ៃ ១៧១នាក់ បាន្លងកាត្់ៃសាំ េើរ
826
ការ “ច្ុ ោះស្មោះ និងកាំេត្់ឋានៈជាជនសភៀេខ្លួន សោយនាយកោឋនជនសភៀេខ្លួនររេ់រោឋភបាល”។
ិ

សទោះរីជាយ៉ៃងណា សៅសៃើមង្ខ្មិលុ នា ឆ្ន ាំ២០១៦ ម្ពនសេច្កាីរយការេ៍ថា ជនជាត្ិម៉ៃុងតាញា៉ៃ៣០នាក់

បានវលប្ត្លរ់
សៅប្រសទ្េសវៀត្ណាមវញ
ិ
ិ “សោយេម័ប្រច្ត្ត
ិ ”។ សៅដលងទ្ី៨ ង្ខ្មលុ
ិ នា ឆ្ន ាំ២០១៦ រោឋភបាល
ិ

កមពុជាបានសរៀរច្ាំឱ្យនររបាលសវៀត្ណាមមួ យប្កុម និងមស្រនតីសទសងសទ្ៀត្ អមៃសាំ េើរមស្រនតីររេ់ខ្ួ ន
ល ច្ុ ោះជួ រជន
ង្េវងរកេិទ្ធិប្ជកសកានមួ យច្ាំនួន សៅកនុងទ្ីប្កុងភនសាំ ពញ សៃម
សៅប្រសទ្េ
ិ
ើ បរញ្ច
ី
ុ ោះរញ្ចូ លពួ កសរឱ្យវលប្ត្លរ់

សវៀត្ណាមវញ
ិ ង្ៃលការសធវើង្ររសនោះ ទាុយនឹងរទ្ោឋនអនតរជាត្ិ ង្ៃលង្ច្ងថា អនកង្េវងរកេិទ្ធិប្ជកសកានមិន
រួ រត្ប្មូវឱ្យជួ រជាមួ យអាជាាធរដនប្រសទ្េ ង្ៃលពួ កសរបានសភៀេខ្លួនសច្ញមកសនាោះសឡើយ។827 សៅពាក់

កណា
សៅប្រសទ្េសវៀត្ណាមវញ
ត លង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ២០១៦ ជនជាត្ិម៉ៃុងតាញា៉ៃ ១៦នាក់សទ្ៀត្ បានវលប្ត្លរ់
ិ
ិ

សប្កាមការប្ត្ួត្ពិនិត្យររេ់អងគការ UNHCR។ សោក េុ ខ្ ទល បានសាទ្រច្ាំសពាោះការចាកសច្ញររេ់ពួកសរ
រ៉ៃុង្នតមនបានរងា
ា ញអាំពីសាែនភាពដនកិច្ចៃសាំ េើរការររេ់ រោឋភិបាល ច្ាំសពាោះករេីជនជាត្ិម៉ៃុងតាញា៉ៃ
ិ
828
ាំ
សទសងសទ្ៀត្ ង្ៃលសៅង្ត្េែិត្កនុងគនិភ័យដនការរញ្ជូ នប្ត្លរ់សៅវញសោយរងខ
សនាោះសឡ
ិ
ើយ។
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“រដ្ឋឋភិបាល អងគក្លរ UNHCR រតូវទទួលែ៊ុែរតូវជាមួយគាន ចាំលពាោះកិចចក្លរជនលភៀែែាួន” ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ ថ្ងៃទី២២ សែមករា ឆ្នាំ២០១៦

http://www.phnompenhpost.com/ national/govt-unhcr-share-refugee-responsibilities (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២៣ សែមករា ឆ្នាំ២០១៦)។
825

“ជនជាតិម៉ា៊ុងតាញ៉ា “សដ្លរតូវដ្ាំលែើរក្លរ”” Phnom Penh Post , ថ្ងៃទី១២ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៦ http://www.phnompenhpost.

com/national/montagnards-be-processed (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១៣ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៦)។
826

“ជនលភៀែែានម៉ា
៊ុងតាញ៉ា លរៀបចាំលចញដ្ាំលែើរលៅរបលទែហវីលីពីន” ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ ថ្ងៃទី២៧ សែឧែភា ឆ្នាំ២០១៦
ួ

http://www.phnompenhpost.com/national/montagnard-refugees-set-their-course-philippines (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២៨ សែឧែភា ឆ្នាំ២០១៦)។
827

“នគរបាលលវៀតណាម ច៊ុោះជួបជាមួយរកុមជនម៉ា៊ុងតាញ៉ា ” លែមបូឌា លដ្លី ថ្ងៃទី៩ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៦

https://www.cambodiadaily.com/news/vietnamese-police-pay-a-visit-to-montagnards-113833/ (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១០ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៦)។
828

“លដ្ឋយគាមនែងឃឹមថានឹងទទួលបានែិទធិរជកលក្លន ជនម៉ា៊ុងតាញ៉ា ១៦ នាក់ ក៏បានវិលរតលប់លៅរបលទែលវៀតណាមវិញ” លែមបូឌា លដ្លី ថ្ងៃទី១៤ សែ
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សៅច្ុ ងង្ខ្មីនា ឆ្ន ាំ២០១៧ ជនង្េវងរកេិទ្ធិប្ជកសកានម៉ៃុងតាញា៉ៃច្ាំនួនជិត្ ៥០ នាក់ បានសភៀេខ្លួនពីកមពុជា

ាំ ឹ ងថា ពាកយេុ ឋា
ាំ នៈជាជនសភៀេខ្លួនររេ់ពួកសរ ប្ត្ូវបានរៃិសេធ។
សៅ ប្រសទ្េដល រនាារ់ពីទ្ទ្ួលបានៃេ

សរតាមមស្រនត
យង្ៃលអាច្ទ្ុកច្ត្ត
ើ
ី ម្ពនក់ដនអងគការសប្ៅរោឋភបាលមួ
ិ
ិ បាន កនុងច្ាំសណាមជនទ ាំងសនាោះ ម្ពនករេី
ជនជាត្ម៉ៃ
ិ ុ ងតាញា៉ៃជាសប្ច្ើននាក់ សហើយនិងករេីជនង្េវងរកេិទ្ធិប្ជកសកានសទសងសទ្ៀត្ង្ៃលអាជាាធរអសនាត

ប្រសវេន៍ររេ់ សោក េុ ខ្ ទល រនតរៃិសេធមិនទាល់ឋានៈជាជនសភៀេខ្លួន រឺជា“ករេីង្ៃលម្ពនមូ លោឋន
ាំ” កនុងការទ្ទ្ួលបានឋានៈជាជនសភៀេខ្លួន។ មស្រនតីអសនាតប្រសវេន៍ម្ពនក់ បានប្បារ់ប្រព័នធទសពវ ទាយថា
រងម្ព
ឹ

ចារ់តា ាំងពីសពលង្ៃលរោឋភបាលបានទត
ល់ឋានៈៃល់ ជនជាត្ចារ៉ៃ
យមកពីប្រសទ្េសវៀត្ណាមច្ាំនួន ១២៣
ិ
ិ
នាក់កុ ងឆ្
ន
ន ាំ២០១៥មក ម្ពនជនង្េវងរកេិទ្ធិប្ជកសកានង្ត្៣នាក់រង្នែមសទ្ៀត្រ៉ៃុសណាណោះ ង្ៃលទ្ទ្ួលបានការ

ទ្ទ្ួលសាគល់ ថា ជាជនសភៀេខ្លួន។ ប្ត្ឹមសៃើមង្ខ្សមសា ឆ្ន ាំ២០១៧ ម្ពនជនជាត្ិម៉ៃុងតាញា៉ៃ៩៦នាក់ រនតរេ់សៅ
ាំ ួ នកន
កនុងទ្ីប្កុងភនសាំ ពញ កនុងរសរៀរៃូ ច្ប្ត្ូវឃុ ខ្
ពួ កសរប្រឈមការង្ៃលអាច្នឹងប្ត្ូវបាន
ល ុ ងទាោះយ៉ៃងត្ងរ
ឹ ង។
ឹ

ាំ កនងនាមជា “រុ រល
រញ្ជូ នខ្លួនប្ត្លរ់សៅប្រសទ្េសវៀត្ណាមវញសោយរងខ
គ ង្ៃលោមនេិទ្ធិរេ់សៅកនុងប្រសទ្េ
ិ
ុ
ាំ េ់នឹងសេច្កតេសប្មច្ៃ
ាំ ូ ងររេ់អរគនាយក
កមពុជា” សទោះរជាពួ
កសរខ្លោះ សៅម្ពនលទ្ធភាពរតងឧទ្ធ
រេ៍ ជទ
រ
ី
ឹ
ី
ោឋនអសនាតប្រសវេន៍កី។
ា 829 ប្េរសពលោនសនាោះ សោក េុ ខ្ ទល បានរញ្ជ
ជ មស្រនតីអសនាតប្រសវេន៍ ឱ្យពប្ងឹងការ

ប្ត្ួត្ពិនិត្យប្ពាំង្ៃនរង្នែមសទ្ៀត្ តាមរយៈការរញ្ជូ នអនកង្ៃលច្ូ លកនុងប្រសទ្េកមពុជាសោយខ្ុេច្ារ់ប្ត្ឡរ់

សៅប្រសទ្េកាំសេើត្ររេ់ពួកសរវញ
វង្ត្ប្ត្ូវបានរសណា
ត យឱ្យច្ូ លមក
ិ សពាលរអន
ឺ កង្ៃលោមនឯកសារប្ត្មប្ត្ូ
ឹ

ាំ រមួ យ គក់គមឃ្ត្់ជនង្េវងរកេិទ្ធិប្ជកសកានទ ាំងឡយមនឱ្យច្ូ
កនុងប្រសទ្េកមពុជា ង្ៃលសនោះរជាជ
ហ
ល
ឺ
ិ
ាំ 830
ទ្ឹកៃក
ល មៗសោយរងខ។
ិ
ី មពុជា និងជាការេនាថា នឹងរញ្ជូ នពួ កសរ ឱ្យប្ត្លរ់សៅប្រសទ្េកាំសេើត្វញភា

កកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៦ https://www.cambodiadaily.com/news/with-asylum-hope-over-16-montagnards-return-to-vietnam-115421/ (លមើល លៅថ្ងៃទី១៥
សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៦)។
829

“ជនម៉ា៊ុងតាញ៉ា លភៀែែាួនលៅក្លន់របលទែថ្ង លដ្ឋយសារភ័យខាាចចាំលពាោះក្លរវិលរតលប់លៅរកក្លរលធ្វើទ៊ុកខប៊ុកលមនញវិញលៅកន៊ុងរបលទែលវៀតណាម”

ភនាំលពញប៉ា៊ុែ,រិ៍ ថ្ងៃទី៣ សែលមសា ឆ្នាំ២០១៧http://www.phnompenhpost.com/national/montagnards-flee-thailand-fearing-return-persecution vietnam
(ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៤ សែលមសា ឆ្នាំ២០១៧), “ជនលភៀែែាួនម៉ា៊ុងតាញ៉ា សែវងរកកសនាងរជកលក្លនម្ងនែ៊ុវតថិភាព លៅរបលទែថ្ង” លែមបឌា លដ្លី ថ្ងៃទី៤

សែលមសា ឆ្នាំ២០១៧ https://www.cambodiadaily.com/news/montagnard-refugees-seek-thai-safe-haven-127477/ (ចូលមើលលៅថ្ងៃទី៥ សែលមសា ឆ្នាំ
២០១៧), “រគួសារអនកសែវងរកែិទធិរជកលក្លន កាំព៊ុងរង់ចាាំក្លរនិរលទែលចញ” ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ ថ្ងៃទី៦ សែលមសា ឆ្ន២០១៧

http://www.phnompenhpost.com/national/asylum-seeker-family-awaiting-deportation (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៧ សែ លមសា ឆ្នាំ២០១៧)។
830

“នាយឧតរមលែនីយ៍ ែ៊ុែ នល របាប់នគរបាលអលនាររបលវែន៍ តាមរពាំសដ្ន ឲ្យចាប់បញ្ូា នជនបរលទែ សដ្លមកែ៊ុែចាប់ រត

ប់លៅវិញ យា៉ា ងដ្ឋច់

ខាត” ថ្ងៃទី៣ លមសា ឆ្នាំ២០១៧ http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/51391-2017-04-03-07-22-31.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៣
សែលមសា ឆ្នាំ២០១៧)។
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រិត្ប្ត្ឹមសៃើមង្ខ្ត្ុ ោ ឆ្ន ាំ២០១៧ ម្ពនជនជាត្ិម៉ៃុងតាញា៉ៃង្ៃលបានមកប្រសទ្េកមពុជាសៃើមបង្េវ
ី ងរកេិទ្ធិប្ជក

សកាន ចារ់ពីច្ុ ងឆ្ន ាំ២០១៤មក ង្ត្ ២០ នាក់រុ ស៉ៃ ណាណោះ ង្ៃលទ្ទ្ួលបានឋានៈជាជនសភៀេខ្លួន សទោះរីពួ កសរជា
ាំ ញង្ទនកជនសភៀេខ្លនដនអងគការមិនង្មនរោឋភបាល
សប្ច្ននាក់
សទ្ៀត្ ប្ត្ូវបានអងគការ UNHCR និងអនកជនា
ើ
ិ
ួ
ចាត្់ទ្ុកថា ម្ពនលកខេេមបត្តិសៃើមបទ្ទ្ួ
ី លបានឋានៈសនោះក៏សោយ។ ពួ កសរទ ាំងសនោះ ររ់រញ្ចូ លទ ាំងជន

ជាត្ម៉ៃ
ិ ុ ងតាញា៉ៃ ២៣នាក់ ង្ៃលរនតសៅកនុងកមពុជា និងង្ៃលប្ត្ូវបានសោក េុ ខ្ ទល ប្រកាេថា នឹងប្ត្ូវបាន
រញ្ជូ នប្ត្លរ់សៅប្រសទ្េសវៀត្ណាមវញទងសនាោះ
សោយោត្់បាននិយយថា សៅទ្ីសនាោះ ពួ កសរនឹង “មន
ិ
ិ
ប្រឈមមុ ខ្នឹងរញ្ជ
ា ” សឡើយ រ៉ៃុង្នតោត្់បានទ្ទ្ួលសាគល់ ថា ពួ កសរប្រង្ហលជាអាច្ជារ់ពនធនាោរ។831

សលើវេ័
ិ យនសយបាយកនុងប្រសទ្េសៅសពលសនាោះវញ
ិ សោក េុ ខ្ ទល បានកាលយជាង្ទនកមួ យដនការរស្រងាេរ

ររេ់រោឋភបាលកាន់
ង្ត្ខាល ាំងសលើប្កុមប្រឆ្ ាំង កនុងអាំឡុង្ម្ពេទ្ីពីរ ឆ្ន ាំ២០១៥ ង្ៃល្នៃល់ ការសច្ញៃីកា
ិ
ចារ់ខ្ួ នសោក
េម រងសុ ី សៅដលងទ្ី១៣ ង្ខ្វច្ឆ
ល
ិ ិកា ឆ្ន ាំ២០១៥ ខ្េៈសោក េម រងស ី កាំពុងសៅសប្ៅប្រសទ្េរួច្
ាំ
សៅសហើយសនាោះ។ ៃកា
ច្ៃល់ ការអនុ វត្តការទានាាសទេោក់ពនធនាោរសោក េម រងសុ ី
ី សនោះ បានទតល់អណា

ង្ៃលប្ត្ូវបានេសប្មច្កាលពីមុ នមក រឺសៅដលងទ្ី២៥ ង្ខ្សមសា ឆ្ន ាំ២០១១ ង្ៃលកាលសណាោះ ោត្់ប្ត្ូវបានកាត្់
832
សទេឱ្យជារ់ពនធនាោរ សប្កាមរទ្ញុោះញង់ឱ្យម្ពនការសរេសអ
ើ
ើង ង្ៃលជារទ្សចាទ្ម្ពនច្រត្នសយបាយ។
ិ

សៅដលងទ្ី១៥ ង្ខ្វច្ឆ
ប្កេួ ងមគដទា
ិ កា
ិ ឆ្ន ាំ២០១៥ សោក េុ ខ្ ទល ម្ពនស្មោះសៅកនុងរេៈកម្ពមធការររេ់
ិ
833
ង្ៃលម្ពនភារកច្ច
េម រងសុ ី សៅសពលង្ៃលអាច្សធវសៅបាន។
ល
ិ ចារ់ខ្ួ នសោក
ើ

សោក េុ ខ្ ទល បានទាល់ការោ ាំប្ទ្យ៉ៃងសពញទ្ាំហឹង ពីសប្កាយការកសមាច្រេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ ពីឆ្ក

នសយបាយកមពុជា។ សប្កាយសពលចារ់ខ្ួ នសោក
កម
ល
ឹ េុ ខា សៅដលងទ្ី៣ ង្ខ្កញ្ជា ឆ្ន ាំ២០១៧ សោក េុ ខ្ ទល
និងនររបាលអសនាតប្រសវេន៍ទ ាំងអេ់បានសថាេលសទេ “អាំសពើកបត្់ជាត្ិ” ររេ់ សមៃក
ឹ នា ាំរេរកសេសស្រងាគោះ

831
832

រដ្ឋឋភិបាលម្ងនបាំែងនិរលទែជនែ៊ុាំែិទធិរជកលក្លន លចញ លទាោះបីជាម្ងនក្លររពម្ងនក៏លដ្ឋយ ថ្ងៃរពហែបតិ៍ ទី៥ សែត៊ុោ ឆ្នាំ ២០១៧។
សាោដ្ាំបូងរាជធានីភនាំលពញ “សាលរកមលលែ ៣២ ‘Ch’,” ថ្ងៃទី២៥ សែលមសា ឆ្នាំ២០១១, “កមព៊ុជា ៖ លលើកសលងករែីរបឆ្ាំងនឹងរបធានគែបកស

របឆ្ាំង” ថ្ងៃទី១៣ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១៥ លែចករីរបក្លែព័ត៌ម្ងនរបែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមន រា៉ា យ វ៉ាចឆ
https://www.hrw.org/news/2015/11/13/cambodia-drop-case-against-opposition-leader.
833

“រាជរដ្ឋឋភិបាលែលរមចបលងកើតគែៈកម្ងមធ្ិក្លរមួយ លដ្ើមបីអន៊ុវតរដ្ីក្លរចាប់ែនលោក
ាួ
ែម រងស៊ុី” ថ្ងៃទី១៦ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១៥ http://www.dap-

news.com/2011-06-14-02-39-55/102630-2015-11-16-02-29-44.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១៦ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១៥)។
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834
ាំ ួ នោត្់
ជាត្ិ និងបានសាទ្រច្ាំសពាោះការឃុ ខ្
សៃើមបទត
ល
ី នាាសទេ។ សៅដលងទ្ី១៩ ង្ខ្ត្ុ ោ សោក េុ ខ្ ទល បាន

ាំ ួ យជាមួ យមស្រនតីអសនាតប្រសវេន៍ជាន់ខ្េ
សកាោះប្រជុ ម
ព ់ និងមស្រនតីអសនាតប្រសវេន៍សទសងសទ្ៀត្ ង្ៃលកនុងសនាោះ ោត្់

បានសថាេលសទេ “រសប្ម្ពងការរៃិវត្តពេ៌...រសងេើត្សឡើងសោយប្កុមរេរកសប្រឆ្ ាំង” តាម “ការង្េនា ាំ និង
ការរញ្ជ
សោក េុ ខ្ ទល បានង្េនា ាំមស្រនី តសប្កាមរងាគរ់ររេ់ោត្់ ឱ្យរយ
ជ ររេ់មគអាំណាច្អាសមរក”។
ិ
ការេ៍អាំពីេកមមភាពង្ររសនោះ ង្ៃលពួ កសរេសងេត្សឃើញសៅសពលរាំសពញការងារ។835 ពីរដលងសប្កាយមក

ោត្់បានសច្ញសេច្កតីដលលងការេ៍មួ យសោយ “តា ាំងនាមឱ្យកងកម្ពល ាំងនររបាលអសនាតប្រសវេន៍” សថាេលសទេ
សោក េម រងសុ ី ថា ជាជនកបត្់ជាត្ិ ជាមួ យសោក កម
ឹ េុ ខា និងជាមួ យជនសទសងសទ្ៀត្ថាកបត្់ “្េួត្នឹង

ាំ ី ទលប្រសយជន៍ររេ់ប្រសទ្េជាត្ិទល់ ង្ត្សសាោះ”។ ោត្់បានប្រកាេរញ្ជ
អាំណាច្” ង្ៃល “មនខ្វ
ល់អព
ជ ក់ោ ាំ
ិ
ាំងឡយង្ៃលបានអនុវត្តរួច្សហើយប្រឆ្ ាំងនឹងពួ កសរ និងបានរញ្ជ
ប្ទ្ច្ាំសពាោះវធានការទ
ជ ក់ថា នររបាល
ិ

អសនាតប្រសវេន៍សប្ត្ៀមខ្លួនរួច្សហើយ កនុងការ “រាំផ្ដលញ និងកសមាច្” ពួ កសរ។836 សៅដលងទ្ី១៦ ង្ខ្វច្ឆ
ិ ិកា ឆ្ន ាំ២០១៧
សោក េុ ខ្ ទល កនុងនាមជាសមៃឹកនា ាំនររបាលអសនាតប្រសវេន៍ និងតា ាំងនាមឱ្យមស្រនី ទ
ត ាំងអេ់ដនអរគនាយក

ោឋនអសនាតប្រសវេន៍ បានង្លលងោ ាំប្ទ្ទ ាំងប្េុងច្ាំសពាោះសាលៃីររេ់ត្ុោការកាំពូល ង្ៃលេសប្មច្រ ាំោយរេ
រកសេសស្រងាគោះជាត្ិ សប្កាមមូ លសហត្ុ ថា បានច្ូ លរួមកនុង “អាំសពើកបត្់ជាត្ិ” ង្ៃលមនអាច្អត្់
ឱ្នឱ្យបាន និងោ ាំ
ិ
ប្ទ្ច្ាំសពាោះការអាំពាវនាវររេ់សោក ហុ ន ង្េន ឱ្យចាត្់វធានការជាមុ
នរង្នែមសទ្ៀត្ ប្រឆ្ ាំងង្ទនការសធើវ
ិ
រៃិវត្តពេ៌ និងប្រឆ្ ាំងអក
ន នសយបាយង្ៃលសោកសចាទ្ថា “រសប្មើទលប្រសយជន៍ររសទ្េ”។837

ី ូ អគគេង
XI. នាយឧត្តមសេនីយផ្ក
៍ ា យមាេ៤ មក់ ជត្
ន ការរងនគរបាលជាត្ិ
សោក ម៉ៃក់ ជត្
ី ូ ង្ៃលម្ពនដលងង្ខ្ឆ្ន ាំកាំសេើត្ទលូវការសៅដលងទ្ី៧ ង្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ១៩៦២ ប្ត្ូវបានសររយការេ៍ថា ជា

ប្រធានង្ទនកម្ពនក់ដននាយកោឋនការពារេនតិេុ ខ្នសយបាយមួ យររេ់ប្កេួ ងមគដទា សៅកនុងរររសាធារេ
រៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា និង រៃឋកមពុជា។838 សប្កាយកិច្ចប្ពមសប្ពៀងេនតិភាពទ្ីប្កុងបា៉ៃរេ
ី សោក ម៉ៃក់ ជីត្ូ ប្ត្ូវបាន

834
835
836
837
838

នាយឧតរមលែនីយ៍ែ៊ុែ នល និងនគរបាលអលនាររបលវែន៍ទាាំងអែ់លថាកលលទាែទលងវើកបត់ជាតិរបែ់លោកកឹម ែ៊ុខា លហើយគាាំរទចាំលពាោះក្លរចាប់ែន។
ាួ
នាយឧតរមលែនីយ៍ែ៊ុែនល ដ្ឹកនាាំរបជ៊ុាំនសពវនោយពីឧបាយកល និងសននក្លរបដ្ិវតរពែ៌របែ់រកុមកបត់ជាតិ។

កងកម្ងាាំងនគរបាលអលនាររបលវែនរ៍ របក្លែលថាកលលទាែែមរីជនកបត់ជាតិែមរងសី សដ្លញ៊ុោះញង់ឲ្យកងកម្ងាាំងរបដ្ឋប់អាវ៊ុធ្របឆ្ាំងរដ្ឋឋភិបាល។

នាយឧតរមលែនីយ៍ ែ៊ុែ នល របក្លែគាាំរទលពញទាំហឹងចាំលពាោះក្លររាំោយគែបកសែលន្ត្គោះជាតិ និងគាាំរទអន៊ុសាែន៍ែលមរចលតលជាហ៊ុនសែន។
បញ្ាីលឈ្លមោះអនកច៊ុោះលបាោះលឆ្នតបលណា
រ ោះអាែនន ឆ្នាំ២០១៧ ឯកសារ ០៦-៧៩០-៥៥៨, អងគក្លរ Amnesty International, ម្ងនកាំែត់រតា ដ្ឋក់ចាំែងលជើង
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សររយការេ៍ថា បានរសប្មើការកនុងនាយកោឋនប្រឆ្ ាំងសភរវកមដម នប្កេួ ងរសងេើត្លមី ង្ៃលអត្ីត្ជានាយកោឋន
ការពារេនតិេុ ខ្នសយបាយ ១ ដនប្កេួ ងមគដទា។839 ោត្់បានសៃើរត្ួ នាទ្ីេាំខាន់សៅកនុងប្កុមអា (A-Teams)
សោយជួ យៃឹកនា ាំប្កុមទ ាំងសនោះ ជាពិសេេសៅកនុងត្ាំរន់ទ្ីប្កុងភនសាំ ពញ។840 អត្ត្មស្រនត
ី
ី នររបាលជាសប្ច្ននាក់
ើ
បានសចាទ្ប្រកាន់ សោក ម៉ៃក់ ជត្
ី ូ ថា បានជារ់ពាក់ព័នសធ ៅកនុងអាំសពើឃ្ត្កមមនានា កនុងសនាោះម្ពនឃ្ត្កមម
សយបាយ អាំសពើចារ់ជប្មិត្ ការសធវើទរុេកមម និងការរ ាំសោភរាំពានសទសងៗសទ្ៀត្។841

សោក ម៉ៃក់ ជត្
ី ូ សប្កាយេម័យអុ នតាក់ ចារ់ពីឆ្ន ាំ ១៩៩៣ ៃល់ឆ្ន ាំ ២០១២
រនាារ់ពីការសបាោះសឆ្នត្ង្ខ្ឧេភា ឆ្ន ាំ១៩៩៣ និងការរសងេើត្រោឋភិបាលច្ប្មុោះ រវងរេរកសហុ នេុ
វ
ិនរុ ិច្ និង
រេរកសប្រជាជនកមពុជាមក សោក ម៉ៃក់ ជីត្ូ បានកាលយជាប្រធានការយល័
យនររបាលប្ពហមទ្េឌដនេនង
ិ
ការោឋននររបាលប្កុងភនសាំ ពញ។ សៅកនុងត្ួ នាទ្ីសនោះ ោត្់បានេចាចចាត្់ “វធានការខា
ល ាំងកាល” ប្រឆ្ ាំង “េកមម
ិ
ភាពវទ្ធ
ឋ ន និងមស្រនតី
ិ ងសនា” នានាសៅកនុងរជធានី សោយពឹងង្ទអកសលើមស្រនតីនររបាលង្ៃលម្ពនឯកេណា

នររបាលេម្ពងត្់ សៅកនុងការសធវើប្រត្ិរត្តិការទ ាំងសនាោះ។842 សនាោះ រឺជារយៈសពលដនឃ្ត្កមមនសយបាយជា

រនតរនាារ់ ជាពិសេេ សលើអនកសារព័ត្៌ម្ពនរោះរន់
រោឋភបាល
ង្ៃលសោក ម៉ៃក់ ជីត្ូ ប្ត្ូវបានសចាទ្ប្រកាន់ថា
ិ
ិ
ាំងេកមមភាពទ ាំងសនោះ តាមរយៈការសធវឱ្យរ
ាំងេោះ
បានជួ យកនុងការៃឹកនា ាំ និងរទ្បា
ា ៃល់ ការសេុ ើរអសងេត្ ឬ
ិ
ើ
ាំ យឃ្ត្កទ ាំងសនាោះអាច្ទញោត្់ និងអនកៃដទ្
តាមរយៈការសរៀរច្ាំេម្ពលរ់ឃ្ត្ករាំរទ្ម្ពត្់
សៃម
ើ បរងា
ិ
ី េ រកុ ឱ្

សទ្ៀត្ឱ្យជារ់ពាក់ព័ន។
ធ 843 សនាោះក៏ជារយៈសពលសពារសពញសៅសោយការចារ់ជប្មិត្ទរប្បាក់ពីេម្ពជិកប្កុម
ថា “ក្លរចងរកងទិននន័យែរីពី មន្តនរីពនធនាគារ/មែឌលសកសរប និងអងគភាព ឬអងគក្លរចាត់តាាំង សដ្លម្ងនែិទធិអាំណាចចាប់ែាួន និងែួរចលមាើយ “ សែមិង៊ុនា

ឆ្នាំ១៩៨៦, អងគក្លរ Amnesty International, ម្ងនកាំែត់រតា ដ្ឋក់ចាំែងលជើងថា “ពនធនាគារលៅែម័យសាធារែរដ្ឋរបជាម្ងនិតកមព៊ុជា” ថ្ងៃទី៤ សែែីហា
ឆ្នាំ១៩៨៦ ៖ ឯកសារទាាំងលនោះ រតូវបានលរៀបចាំចងរកង ែរម្ងប់ អងគក្លរ, ក្លរដ្ឋក់ពនធនាគារនលយាបាយ; COHCHR, ក្លរែម្ងាែន៍ជាមួយអតីតែម្ងជិក
រកុមអា (A-Team Member) ថ្ងៃទី១៣ សែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣។
839

វិទយ៊ុភនាំលពញ ថ្ងៃទី៣០ សែមករា ឆ្នាំ១៩៩២, អ៊ុនតាក់ “បញ្ាីឋាននររែ័ករិ”, ម៉ាក់ ជីតូ លិែិតលៅក្លន់អនកសកែរមួលអតរបទ “ក្លរទាមទារលដ្ឋយែវោះក្លររបុង

របយ័តន លធ្វើឱ្យអងគក្លរែិទធិមន៊ុែសទទួលបានកិតរិយែតិចតួច”, Phnom Penh Post, ថ្ងៃទី១៦ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១២

http://www.phnompenhpost.com/index.php/2012111659766/National-news/reckless-claims-do-rights-organisation-little- credit.html (ចូលលមើល
លៅថ្ងៃទី១៦ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១២)។
840
841
842
843

ក្លរែម្ងាន៍របែ់លោក Brad Adams ជាមួយអតីតែម្ងជិករកុមអា (A-Team Member) ។
ក្លរែម្ងាន៍របែ់លោក Brad Adams ជាមួយមន្តនរីនគរបាល បចចបបនន
អតីតមន្តនរីនគរបាល និងមន្តនរីជាន់ែពែ់គែបកសរបជាជនកមពជា។
៊ុ
៊ុ
“វិធានក្លររបឆ្ាំងនឹង “ែកមមភាពវិទធងសនា”” Cambodian Times, ថ្ងៃទី៣១ សែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៥ ដ្ល់ថ្ងៃទី ៦ សែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦។

ឧទាហរែ៍ ែូមលមើល អងគក្លរ Amnesty International, “ចាន់ ដ្ឋរា, អនកសារព័ត៌ម្ងនក្លសែតលក្លោះែនរិភាព, អ៊ុច លៅសារិទធ អនកសកែរមួលអតរបទ
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៉ៃ វច្ឆ | មិថុនា ២០១៨
ើ សិទិិធមនុសសយូមមនររត៍

ាំ ួ ញ ង្ៃលសទ្ើរសលច្មុ ខ្ ជាពិសេេ ជនជាត្ិភារត្ិច្ច្ិនសៅកមពជា។844 មស្រនតីនររបាលរច្ចរបនន
អភិជនជន
ុ
ុ

និងអត្ីត្មស្រនតីនររបាលជាសប្ច្ើន បានសចាទ្សោក ម៉ៃក់ ជីត្ូ ថាមិនបានរស្រងាេររទ្សលមើេទ ាំងសនាោះសទ្ ង្ត្ង្ររ
ជាបានសរៀរច្ាំ និងទ្ទ្ួលទលប្រសយជន៍យ៉ៃងសប្ច្នេនធ
ើ
ឹ កេនាធរ់ ពីរទ្សលមើេមួ យច្ាំនួន កនុងច្ាំសណាមរទ្
845
សលមើេទ ាំងសនាោះសៅវញ។
ិ

សៅសៃើមឆ្ន ាំ១៩៩៧ សោក ម៉ៃក់ ជីត្ូ បានររ ាំងការខ្ិត្ខ្ាំប្រឹងង្ប្រងររេ់រេរកសជាត្ិង្ខ្មរ ង្ៃលជារេរកស
ប្រឆ្ ាំងៃឹកនា ាំសោយសោក េម រងសុ ី អត្ត្រៃឋ
មស្រនតីដនរេរកសហុ នេុ
វ
ី
ិនរុ ច្
ិ កនុងការោ ាំប្ទ្ជាសាធារេៈ

ៃល់ បាត្ុ កមមររេ់ប្កុមកមមករសរងច្ប្កកាត្់សៃរសៅកមពុជា សៃម
ឈួ ល
ន និងលកខខ្េឌការងារ
ើ បទមទរប្បាក់
ី

ប្រសេើរជាងមុ ន។846 សោក ម៉ៃក់ ជត្
ី ូ ម្ពនវត្តម្ពនសៅទ្ីតា ាំងង្ៃលទ្ទ្ួលរងការវយប្រគរសោយប្ោរ់ង្រកដៃ

ក្លសែតរពាបនាាំសារ និងអនកយកសារព័ត៌ម្ងនលនសងលទៀតថ្នក្លសែតរពាបនាាំសារ” (AI Index ASA 23/11/94) ថ្ងៃទី១៤ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ១៩៩៤, អងគក្លរ

Amnesty International, “ទូ ឈ្ាំ មងគល និពនធនាយក អនកសកែរមួលអតរបទពីរនាក់ (អត់សាគល់លឈ្លមោះ) និងប៊ុគគលិកលនសងលទៀតថ្នក្លសែតអនររាគមន៍” (AI
Index ASA 23/11/94), ថ្ងៃទី១៥ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ១៩៩៤, “អនកសកែរមួលអតរបទក្លសែតរបឆ្ាំងរដ្ឋឋភិបាល រតូវបានលធ្វើឃ្តលៅកនងរាជធានី
” AFP ភនាំលពញ
៊ុ
ថ្ងៃទី៧ សែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩៤, អងគក្លរ Amnesty International, ែនងក្លរអងគក្លរែហរបជាជាតិែរីពី ែិទធិមន៊ុែស ឆ្នាំ១៩៩៦ – អន៊ុសាែន៍ែរីពី របលទែ

នានា លៅលលើរលបៀបវារៈ (AI Index IOR 41/03/96), សែមីនា ឆ្នាំ១៩៩៦, អងគក្លរ Amnesty International, “ឃ្តកមមលលើកលោក ធ្៊ុន ប៊ុនលី” (AI Index
ASA 23/05/96), ថ្ងៃទី២០ សែឧែភា ឆ្នាំ១៩៩៦, អងគក្លរ Amnesty International, “រពោះរាជាណាចរកកមពជា
៊ុ ៖ ចាន់ រតនា-អនកលទាែមនែិក្លរ” (AI Index
ASA 23/09/96), ថ្ងៃទី២៨ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ១៩៩៦, អងគក្លរ Amnesty International, “រពឹតិរក្លរែ៍សដ្លរតូវបានលរជើែលរើែលៅអាែ៊ុី/បា៉ា ែ៊ុីហវិក ចាប់ពីសែមក
រា ដ្ល់សែលមសា ឆ្នាំ១៩៩៧” (AI Index Pol 10/03/97), ថ្ងៃទី១៧ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ១៩៩៧, បែឹរ ងនាូវក្លរ ែាំែ៊ុាំឯកសារនគរបាល ត៊ុោក្លរ និងឯកសារនាវូ

ក្លរលនសងលទៀត ច៊ុោះថ្ងៃទី១៧, ២១ និង២៨ សែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៣ ថ្ងៃទី១, ២, ៤, ៥ និង១០ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ១៩៩៥ ថ្ងៃទី១៧, ១៨, ១៩, ២១, ២៣, ២៥ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ
១៩៩៧, ថ្ងៃទី៩ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ១៩៩៨ ថ្ងៃទី៨, ១៦ សែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩៨, ថ្ងៃទី៤, ៥, ៦, ៧, ៩ សែត៊ុោ ឆ្នាំ១៩៩៨ ថ្ងៃទី១០, ១២ សែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៨ (ឯកសារ

ទាាំងអែ់លនោះ ែថិតកន៊ុងចាំលណាមឯកសាររបែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វច
៉ា ឆ លឈ្លមោះលដ្ើមបែឹរ ង អនកលែ៊ុើបអលងកត និងមន្តនរីត៊ុោក្លរ រតូវបាន
ដ្កលចញ)។ ក្លរលចាទរបក្លន់ទាាំងលនោះ ចាំលពាោះលោក ម៉ាក់ ជីតូ គឺលដ្ឋយស

កពី និងបសនថមលលើបណា
រ ក្លរលចាទរបក្លន់លនសងលទៀត សដ្លរតូវលធ្វើល

ើងលដ្ឋយ

អតីតែនងក្លរនគរបាលរកុងភនាំលពញ គឺលោក លហង លៅ លៅម៊ុន និងលរក្លយក្លរចាប់ែាួនគាត់ លៅកន៊ុងឆ្នាំ ២០០៦ និងក្លរជាំន៊ុាំជរមោះ និងក្លរនរនាាលទាែជា

បនរបនាាប់ ចាំលពាោះក្លររបរពឹតរបទលលមើែស្ែលដ្ៀងគានលនោះ។ ក្លរែម្ងាែន៍ជាមួយ “Les basses oeuvres de Hun Sen,” L’Express, ថ្ងៃទី១៧ សែែីហា ឆ្នាំ

២០០៦ http://www.lexpress.fr/informations/les-basses-oeuvres-de-hun-sen_674887.htm (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៣ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១២), សាថនទូតអាលម
រិក លៅកមព៊ុជា “លមដ្ឹកនាាំនគរបាលកមព៊ុជាសដ្លបានបរូរចិតរ” ថ្ងៃទី២៤ សែែីហា ឆ្នាំ២០០៦

http://www.wikileaks.org/plusd/cables/06PHNOMPENH1509_a.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៣ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៤), “ត៊ុោ ក្លររបក្លន់ខាាប់នូវក្លរវិនិចឆ័យ
លលើលោក លហង លៅ” លែមបូឌា លដ្លី ថ្ងៃទី២៥ សែត៊ុោ ឆ្នាំ២០១៤ http://www.cambodiadaily.com/news/supreme-court-upholds- verdict-againstheng-pov-70977 (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២៥ សែត៊ុោ ឆ្នាំ២០១៤)។ ក្លររបកួតរបសជង និងក្លរែអប់លែពើមគានយា៉ា ងខាាាំងក្លា រវាងលោក លហង លៅ និងលោក
ម៉ាក់ ជីតូ បងកក្លរលាំបាកដ្ល់ក្លរវាយតថ្មាលលើភាពលជឿជាក់បាន ចាំលពាោះក្លរលចាទរបក្លន់របែ់លោក លហង លៅ លលើលោក ម៉ាក់ ជីតូ។
844
845
846

UNOSGRC, “របាយក្លរែ៍របចាាំែបារហ៍ លលែ ៩០ ែរម្ងប់រយៈលពល ចាប់ពីថ្ងៃទី៦ ដ្ល់ ១២ សែមីនា ឆ្នាំ១៩៩៦”។

ក្លរែម្ងាន៍របែ់លោក Brad Adams មន្តនរីនគរបាលបចច៊ុបបនន អតីតមន្តនរីនគរបាល និងមន្តនរីជាន់ែពែ់គែបកសរបជាជនកមព៊ុជា។

UNOSGRC, “របាយក្លរែ៍របចាាំែបារហ៌ លលែ១១៦ ចាប់ពីថ្ងៃទី៦ ដ្ល់ទី១២ សែមករា ឆ្នាំ១៩៩៧”, អងគក្លរ Amnesty International, រពឹតិរក្លរែ៍

សដ្លរតូវបានលរជើែលរើែលៅអាែ៊ុី/បា៉ា ែ៊ុីហវិក ចាប់ពីសែមករា ដ្ល់សែលមសា ឆ្នាំ១៩៩៧” (AI Index Pol 10/03/97), ថ្ងៃទី១៧ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ១៩៩៧។
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សលើសោក េម រងសុ ី សៅដលងទ្ី៣០ ង្ខ្មីនា ឆ្ន ាំ១៩៩៧។ ោត្់បានរៃិសេធមិនប្ពមេហការកនុងការសេុ ើរ
847
អសងេត្ររេ់ការយល័
យសេុ ើរអសងេត្េហព័នធ (FBI) ររេ់េហរៃឋអាសមរកសល
ិ
ិ
ើឧរបត្តិសហត្ុ សនោះ។

សោយសាររេឹ ត ងទលូវការពីសាធារេជន និងពីកនុងជួ រនររបាល ច្ាំសពាោះអាករបករិ យររេ់
សោក ម៉ៃក់ ជត្
ី ូ
ិ
សកើនសឡើងកាន់ង្ត្សប្ច្ើនសៅៗ ោត្់បានចារ់សទាើមម្ពនស្មោះេអុយអាសសាច្ ជាសហត្ុ សធវើឱ្យោត្់ប្ត្ូវបានចាត្់

តា ាំងឱ្យសៅសធការសៅការ
យល័
យនររបាលប្កុងភនសាំ ពញ ទ្ទ្ួលរនាុករៃឋបាលជនររសទ្េ សហើយរនាារ់មក
ើវ
ិ

៉ៃ ងណា ោត្់បានទ្ទ្ួលការង្ត្ងតា ាំងជាលីឱ្
ប្ត្ូវបានពយួរពីត្ួ នាទ្ីសនោះ សៅង្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ១៩៩៨។848 សទោះរជាយ
ម យសធវើ
ី
៉ៃ ងឆ្រ់រហ័ េ។849 ជាលទ្ធទល ម្ពនការសចាទ្ប្រកាន់លៗ
ជាប្រធាននររបាលប្ពហមទ្េឌប្កុងភនសាំ ពញវញយ
ិ
ីម

សទ្ៀត្ប្រឆ្ ាំងនឹងសោក ម៉ៃក់ ជត្
ា ់ ភេតុតាងទលូវច្ារ់រង្នែមសទ្ៀត្ េតីពីការច្ូ លរួមសោយ
ី ូ ររ់រញ្ចូ លទ ាំងការទល
េម្ពងត្់ររេ់ោត្់សៅកនុងការប្រប្ពឹត្ត ឬ ជួ យរិទ្បា ាំងអាំសពើឃ្ត្កមមនសយបាយ និងការចារ់ជប្មិត្ សៃើមប ី

ទ្ទ្ួលបានោភេកាេរៈ។850 សទោះជាយ៉ៃងណា ោត្់សៅង្ត្ទ្ទ្ួលបានការៃសាំ ឡើងត្ាំង្េងឱ្យកាលយជាប្រធាន

នាយកោឋនកណា
(នររបាលយុ ត្តធម៌
) ថានក់ជាត្ិ ង្ៃលេែិត្សប្កាមអរគេង
ត លយុ ត្ធម៌
ន ការនររបាលជាត្ិ សៅ
ិត
ិ
ប្កេួ ងមគដទា។ សៅកនុងត្ួ នាទ្ីសនោះ សោក ម៉ៃក់ ជត្
ី ូ ម្ពនអាំណាច្ប្ររ់ប្រងសោយផ្ដាល់ សលើប្កុមនររបាល
យុ ត្ិធម៌
ថានក់ជាត្ិៃ៏ម្ពនឥទ្ធិពលមួ យច្ាំនួនត្ូ ច្ សោយម្ពនង្ៃនេមត្ែកិច្ចសៅទ្ូទ ាំងប្រសទ្េកមុ ជា
ត
ព ររ់
ាំ ុ ត្ទងង្ៃរ។851
រញ្ចូ លទ ាំងនាយកោឋននររបាលប្ពហមទ្េឌ ៃ៏រួរឱ្យកត្់េម្ពគល់ រទ

847

រពឹទធែភាែហរដ្ឋអាលមរិក គែៈកម្ងមធ្ិក្លរ ែរីពីទាំនាក់ទាំនងបរលទែ របាយក្លរែ៍ប៊ុគគលិក “ក្លរវាយរបហារលដ្ឋយរគាប់សបកថ្ដ្ លៅកមព៊ុជា លៅថ្ងៃទី

៣០ សែមីនា ឆ្នាំ១៩៩៧” សែត៊ុោ ឆ្នាំ១៩៩៩ http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CPRT-106SPRT59737/html/CPRT-106SPRT59737.htm (ចូលលមើល លៅ
ថ្ងៃទី១០ សែមករា ឆ្នាំ២០០០)។
848

ពាកយបែឹរ ងរបែ់ជនរងលរគាោះ សដ្លបានដ្ឋក់លៅនគរបាលយ៊ុតរិធ្ម៌រកុងភនាំលពញ និងរកែួងមហាថ្នា ែាំែ៊ុាំឯកសារលនសងលទៀតរបែ់នគរបាល

ត៊ុោក្លររកុងភនាំលពញ និងែាំែ៊ុាំឯកសារយ៊ុតរិធ្ម៌នាូវក្លរលនសងលទៀត ច៊ុោះថ្ងៃទី១៧, ២១ និង២៨ សែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៣ ថ្ងៃទី១, ២, ៤, ៥ និង១០ សែត៊ុោក្លរ ឆ្នាំ
១៩៩៥ ថ្ងៃទី១៧, ១៨, ១៩, ២១, ២៣, ២៥ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ១៩៩៧ សងៃទី៩ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ១៩៩៨ ថ្ងៃទី៨, ១៦ សែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩៨ ថ្ងៃទី៤, ៥, ៦, ៧, ៩ សែ

ត៊ុោ ឆ្នាំ១៩៩៨ ថ្ងៃទី១០, ១២ សែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៨ ១៩៩៨ (ឯកសារទាាំងអែ់លនោះ ែថិតកន៊ុងចាំលណាមឯកសាររបែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វច
៉ា ឆ

លឈ្លមោះលដ្ើមបែឹរ ង អនកលែ៊ុើបអលងកត និងមន្តនរីត៊ុោក្លរ រតូវបានដ្កលចញ), COHCHR, “លោក ម៉ាក់ ជីតូ របធាននាយកដ្ឋឋននគរបាលរពហមទែឌថ្នរកែួង
មហាថ្នា” [គាមនក្លលបរិលចឆទ], “លោក ម៉ាក់ ជីតូ រតូវបានបញ្ញ
ា ឱ្យពយួរក្លរ្រចាំលពលម្ងនជលម្ងាោះ” លែមបូឌា លដ្លី ថ្ងៃទី៧ សែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៨

https://www.cambodiadaily.com/archives/mok-chito-ordered-suspended-amid-feud-12171/ (ចូលលមើល លៅងៃទី១០ សែមករា ឆ្នាំ២០០០)។
849
850

COHCHR, , “លោក ម៉ាក់ ជីតី របធាននាយកដ្ឋឋននគរបាលរពហមទែឌថ្នរកែួងមហាថ្នា” [គាមនក្លលបរិលចឆទ]។
ក្លរែម្ងាែន៍របែ់ COHCHR លឈ្លមោះអនករតូវែម្ងាែន៍ រតូវបានដ្កលចញ, អងគភាពទទួលបនាកក្លរ្រលបាោះលឆ្
ន តថ្ន COHCHR, “ឃ្តកមម
៊ុ

នលយាបាយ ៖ រចនាែមព័នធ និងអងគក្លរចាត់តាាំង” សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០០៣។
851

ែរម្ងប់ជាឯកសារលយាង ចាំលពាោះភាពែ៊ុែគាន រវាងនគរបាលយ៊ុតរិធ្ម៌ថានក់ជាតិ និងថានក់លរក្លមជាតិ ែូមលមើល “រាជរដ្ឋឋភិ បាល ម្ងនវិធានក្លរ

ែរម្ងប់រគប់រគងមន្តនរីរាជក្លរែ៊ុីវ ិល នគរបាលជាតិ មន្តនរីលយាធា មន្តនរីជាប់កិចចែនា និងមន្តនរីអសែរតលៅឆ្នាំ២០១៥ ថ្ងៃទី១០ សែមីនា ឆ្នាំ២០១៥
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កនុងនាមជាប្រធាននាយកោឋនកណា
) សោក ម៉ៃក់ ជីត្ូ បានៃឹកនា ាំជាសាធា
ត លយុ ត្តិធម៌ (នររបាលយុ ត្ិធម៌
ត

រេៈ កនុងការចារ់ខ្ួ នសប្កាមសហត្ុ
ទលនសយបាយ ច្ាំសពាោះេកមមភាពេិទ្ធិមនុ េសៃ៏លបលាញមួ
យច្ាំនួន ៃូ ច្
ល
ី
ជា ការចារ់ខ្ួ នសោក
កម
ល
ឹ េុ ខា ង្ៃលសៅសពលសនាោះជាប្រធានមជឈមេឌលេិទ្ធិមនុ េសកមពុជា និងសោក

852
សយ៉ៃ ង វរៈ
សនោះរឺជាង្ទនកមួ យដនរូរ
ី ប្រធានមជឈមេឌលអរ់រ ាំច្ារ់េប្ម្ពរ់េហរមន៍ សៅកនុងឆ្ន ាំ២០០៦។

ភាពរាំពាររាំពាន និងរាំភិត្រាំភ័យកាន់ង្ត្ខាល ាំងសឡើងៗមកសលើេកមមជនទ ាំងសនាោះ ង្ៃលជាធមមតាង្ត្ងង្ត្ទ្ទ្ួល
រងនូ វការរាំរមកាំង្ហងទតនាាសទេច្ាំសពាោះរទ្សលមើេសទសងៗសោយង្ទអកសលើព័ត្៌ម្ពនមនព
ិ
ិ ត្ សៅមុ នសពលប្ត្ូវ

បានសោោះង្លងវញ។
សោក ម៉ៃក់ ជត្
ខ ុ កសមនញប្េសៃៀងោនសនោះង្ៃរ សលើ
ិ
ី ូ ក៏បានច្ូ លរួមកនុងរូរភាពដនការសធវទ្ុ
ើ ករ
853
េកមមភាពេិទ្ធិៃធ
ី ីល និងទាោះេង្មបង ង្ៃលកាំពុងម្ពនច្ាំនួនសកនសឡ
ើ
ើង។ ប្េរសពលជាមួ យោនសនាោះ ក៏ម្ពនការ

សចាទ្ប្រកាន់សទសងៗជាលមសី ទ្ៀត្ ទក់ទ្ងនឹងការជារ់ពាក់ព័នរធ រេ់ោត្់កុ ងអាំ
សពើចារ់ជប្មិត្ និងឃ្ត្កមមនានា
ន
តា ាំងពីទ្េវត្សរ ៍ឆ្ន ាំ១៩៩០មក។854

សៅង្ខ្សមសា ឆ្ន ាំ២០១២ សោក ហុ ន ង្េន បានង្ត្ងតា ាំងសោក ម៉ៃក់ ជត្
ី ូ សធវើជាប្រធានរេៈកមមការពិសេេ

ទ្ទ្ួលរនាុកប្ត្ួត្ពិនិត្យការសេុ ើរអសងេត្ករេីបាញ់ េម្ពលរ់េកមមជនររសា
ិ ែ នៃ៏លបលាញរ
ឺ សោក ឈុ ត្ វុទ្ី ធ
ី
កនុងសខ្ត្តសកាោះកុ ង ង្ៃលប្ត្ូវបានបាញ់ េម្ពលរ់កុ ងសពលសោកកាំ
ពុងសេុ ើរអសងេត្អាជីវកមមខ្ុេច្ារ់មួយ ង្ៃល
ន

ពាក់ព័នធ នឹងកងរជអាវុធហត្ែ។ សៅង្ខ្ឧេភា រេៈកមមការសនោះបានច្ុ ោះសៅៃល់ សខ្ត្តសកាោះកុ ង និងបានច្ង

http://www.kampucheathmey.com/local-news/general-news/26705-2015-03-10-07-26-54.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១០ សែមីនា ឆ្នាំ២០១៥),
ែរម្ងប់ជាឯកសារលយាង លៅក្លន់នាយកដ្ឋឋនលនោះ ែូមលមើល “នគរបាលរពហមទែឌករមិតស្សាល រកែួងមហាថ្នា បញ្ូា នជនែងស័យ ឆក់ក្លបូប ២នាក់
លៅក្លន់ត៊ុោក្លរ” ថ្ងៃទី១០ សែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ http://beta.nokorwatnews.com/%E1%9E%93%E1%9E%82%

E1%9E%9A%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E2%80%8B%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%A0%E1%
9F%92%E1%9E%98%E1%9E%91%E1%9E%8E%E1%9F%92% E1%9E%8C%E2%80%8B%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%

92%E1%9E%9A/ (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១០ សែមីនា ឆ្នាំ២០១៥)។ កន៊ុងរយៈលពលពីរែបារហ៍ នាយកដ្ឋឋនកណា
រ លយ៊ុតរិធ្ម៌ របមូលនរ៊ុាំព័ត៌ម្ងនអាំពី បទ
លលមើែ សដ្លបានលកើតល

ើងលៅទូទាាំងរបលទែកមព៊ុជា លដ្ឋយសនអកលលើរបាយក្លរែ៍នានា ពីអគគែនងក្លរនគរបាលជាតិ និងែនងក្លរនគរបាលលែតររកុង។

ឧទាហរែ៍ ែូមលមើល “នាយកដ្ឋឋនកណា
រ លនគរបាលយ៊ុតរិធ្ម៌ អគគែនងក្លរនគរបានជាតិ រកែួងមហាថ្នា របាយក្លរែ៍នានា” ថ្ងៃទី៣០ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ
២០០៩ (ឯកសារ កនងចាំ
លណាមឯកសារនានារបែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វ ៉ាចឆ)។
៊ុ
852
853
854

ពីរបភពដ្សដ្ល Ibid.
ពីរបភពដ្សដ្ល Ibid.

ពាកយបែឹរ ងរបែ់ជនរងលរគាោះ សដ្លបានដ្ឋក់លៅនគរបាលយ៊ុតរិធ្ម៌រកុងភនាំលពញ និងរកែួងមហាថ្នា ច៊ុោះថ្ងៃទី៦ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០០៨ ងៃទី៣ សែមីនា ឆ្នាំ

២០០៩ (ឯកសារទាាំងអែ់លនោះ ែថិតកន៊ុងចាំលណាមឯកសាររបែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វ ៉ាចឆ។ លឈ្លមោះលដ្ើមបែឹរ ងរតូវបានដ្កលចញ)។
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អង្គការឃ្លមាំ មល
៉ៃ វច្ឆ | មិថុនា ២០១៨
ើ សិទិិធមនុសសយូមមនររត៍

ប្កងរបាយការេ៍ង្ៃលមិនរួ រឱ្យសជឿទ្ុកច្ិត្តបានមួ យ អាំពីរសរៀរង្ៃលសោក ឈុ ត្ វុទ្ី ធ ប្ត្ូវបានសធវឃ្ត្។
ើ

ាំ ួ េ
ការសេុ ើរអសងេត្សនាោះ បាននា ាំសៅៃល់ ការទតនាាសទេជនម្ពនក់ ង្ៃលទ្ាំនងប្ោន់ង្ត្ជាអនកទ្ទ្ួលរងកាំហុេជន
សរ ពីរទ្មនុ េសឃ្ត្ ង្ៃលសប្កាយមកប្ត្ូវបានសោោះង្លងវញ
ិ សប្កាយពីបានអនុ វត្តសទេរយៈសពលយ៉ៃងខ្លី។
ាំ ុ ាំជប្មោះ ង្ៃលសោក ម៉ៃក់ ជត្
ការសេុ ើរអសងេត្ និងការជន
ី ូ បានច្ូ លរួមសៅសពលសនាោះ រឺគក់រីៃូ ច្ជាប្ត្ូវបាន

សរៀរច្ាំសឡើង សៃើមបការពារជនង្ៃលប្ត្ូ
វទ្ទ្ួលខ្ុ េប្ត្ូវពិត្ប្បាកៃ ច្ាំសពាោះការសាលរ់ររេ់ សោក ឈុ ត្ វុទ្ី ធ ឱ្យរួ ច្
ី
ទុ ត្ពីការទតនាាសទេ។855

ម៉ៃក់ ជត្
េ ឆ្ន ាំ ២០១៣ និងពីសពលសនាោះមក
ី ូ ការសបាោះសឆ្នត្ ការរស្រងាេរសប្កាយការសបាោះសឆ្នត្ ង្ខ្កកោ
ៃូ ច្មស្រនតីសយធា កងរជអាវុធហត្ែ និងនររបាលជាន់ខ្េ
ព ់ សទសងសទ្ៀត្ង្ៃរ សោក ម៉ៃក់ ជីត្ូ បានោ ាំប្ទ្យ៉ៃង

ាំ
សរកច្ាំ
ហច្ាំសពាោះរេរកសកាន់អណា
ច្ររេ់សោក ហុ ន ង្េន ររេរកសប្រជាជនកមព
ធ
ើ
ឺ
ុ ជា សៅកនុងយុ ទ្នា
ការររេ់រេរកសសនោះ េប្ម្ពរ់ការសបាោះសឆ្នត្សប្ជេ
ើ តា ាំងត្ាំណាងរស្រេត ដលងទ្ី២៨ ង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ២០១៣។
សោក ម៉ៃក់ ជីត្ូ រឺជាប្រធានប្កុមការងាររកសប្រជាជនកមពុជា ង្ៃលប្ត្ូវបានចាត្់តា ាំងឱ្យសធើយុ
វ ទ្នា
ធ ការ

េប្ម្ពរ់រេរកស សៅប្េុ កសកៀនសាវយ សខ្ត្តកណា
ត ល និងបានរសញ្ច ញមស្រនតីនររបាលសប្កាមរងាគរ់ររេ់
ោត្់ ឱ្យសធវើេកមមភាពយុ ទ្នា
ធ ការសឃ្េនាេប្ម្ពរ់រេរកសប្រជាជនកមពុជាសៅទ្ីសនាោះ។856

ប្រសទ្េកមពុជាប្ត្ូវបានហុ ៊ុំព័ទ្សធ ោយវរត្ត
ិ ិេិទ្ធិមនុ េសយ៉ៃងខាល ាំងកាល រនាារ់ពីការសបាោះសឆ្នត្ឆ្ន ាំ២០១៣។

ការរ៉ៃុនរ៉ៃងនានាដនកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្ររេ់ រោឋភិបាល កនុងការទ្រ់សាេត្់ ឬរស្រងាេរការប្រមូ លទតុសាំ ោយេនតិវធ
ិ ី
បានរងេសៅជាអាំសពើហិងាភាលមៗជាសប្ច្នៃង
កនុងអាំឡុងង្ខ្កញ្ជា ៃល់ ង្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣។ ជាសប្ច្នសល
ើ
ើ
ើកសប្ច្ន
ើ

ប្ោ អងគភាពនររបាល និងអងគភាពេនតិេុ ខ្ៃដទ្សទ្ៀត្ បានសប្រប្បាេ់
កងកម្ពល ាំងៃ៏សប្ោោះថានក់យ៉ៃងសប្ច្នហួ
េ
ើ
ើ
ាំបាច្់ រណា
ប្រម្ពេ និងសោយមនចា
សទសងសទ្ៀត្។ កង
ា លឱ្យម្ពនមនុ េសពីរនាក់សាលរ់ និងររួ េជាសប្ច្ននាក់
ិ
ើ
កម្ពល ាំងនររបាល និងកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
េសមួ យច្ាំនួនតាមទ្ាំសនើងច្ិត្ត ង្ៃលសប្កាយមក
ត ខ្ ក៏បានចារ់ខ្ួ នមនុ
ល
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អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វ ៉ាចឆ “របាប់ពួកលគលៅ ែា៊ុាំចង់ែម្ងាប់ពួកគ” ទាំព័រ ៥៨-៦៣។

“រកុមក្លរ្រថ្នគែៈកម្ងមធ្ិក្លរពរងឹងមូលដ្ឋឋន កនងឃ៊ុ
ាំគគីរ ច៊ុោះែាំលែោះែាំណាលជាមួយរបជាជនដ្ល់នាោះរបែ់ពួកលគ”
៊ុ

(: bl s ru G Cfl Cflbl ),

ថ្ងៃទី១ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៣ http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/65163-2013-06-01-07-02-14.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ
២០១៣), អគគែនងក្លរនគរបាលជាតិ http://www.police.gov.kh/?p=12964 (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២០ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៣)។
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ពួ កសរប្ត្ូវបានសចាទ្ប្រកាន់ពីរទ្សលមើេប្រឆ្ ាំងនឹងកងកម្ពល ាំង និងរាំផ្ដលញប្ទ្ពយេមបត្តិររេ់កងកម្ពល ាំងេនិ ត
េុ ខ្ លវសី រើមិនម្ពនភេតុតាងង្ៃលរួ រឱ្យសជឿទ្ុកច្ិត្តបាន ប្ររ់ប្ោន់កុ ងការសចាទ្ប្រកាន់
ពួកសរកាី។ សទោះរីជា
ន

857
យ៉ៃងណា ទ្ាំហាំបាត្ុ កមមដនរេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ និងកូ ៃកមមររេ់កមមករបានរនតសកនសឡ
ើ
ើង។ សទោះរជា
ី

កាលសណាោះ សោក កម
ឹ េុ ខា ង្ៃលជាអនុ ប្រធានរេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ រងការរាំរមេម្ពលរ់យ៉ៃងណាកាី ក៏
សោក ម៉ៃក់ ជីត្ូ បានប្រកាេថា រញ្ជ
ា សនោះមិនង្មនជាកងវល់ររេ់នររបាលសឡើយ។858

សៅដលងទ្ី២៤ ង្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣ សោក ម៉ៃក់ ជីត្ូ បានកាលយជាេនងការេតីទ្ីដននររបាលរជធានីភនសាំ ពញ រយៈ

សពល ១២ដលង សៅសពលសោក ជួ ន េុ វេណ ង្ៃលជាេនងការនររបាលរជធានីភនសាំ ពញមិនសៅកនុងប្រសទ្េ។859
សៅសពលជាមួ យោនសនាោះង្ៃរ ោត្់បានច្ូ លរួ មជាមួ យរេៈរញ្ជ
ជ ការឯកភាពរជធានីភនសាំ ពញ ង្ៃលជាអងគ
ភាពមួ យទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវច្ាំសពាោះប្រត្ិរត្តិការកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្ សៅកនុងរជធានី រួមទ ាំងប្រត្ិរត្តិការររេ់

នររបាល និងកងរជអាវុធហត្ែទងង្ៃរ។860 សៅដលងទ្ី២៦ ង្ខ្ធនូ ោត្់បានេតីរសនាាេរេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ
ថា បានញុោះញង់ឱ្យម្ពនកូ ៃកមម និងបានអោះអាងថា សនោះរឺជាង្ទនកមួ យដនការរ៉ៃុនរ៉ៃងសោយខ្ុេច្ារ់

“សៃម
ង្ៃលជាការសចាទ្ប្រកាន់សោយោមនភេតុតាង។861 សៅដលងទ្ី៣១ ង្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣
ើ បទត
ិ
ី ួ លរ ាំលាំរោឋភបាល”

ោត្់បានប្ពម្ពនថា នររបាលនឹងចាត្់វធានការ
ប្រេិនសរើកមមកររងេ “ភាពប្ច្រូ កប្ច្រល់ សៅកនុងទ្ីប្កុង”។”862
ិ

សប្កាយមក ោត្់បានរនតការប្ររ់ប្រងសលើប្រត្ិរត្តិការទ ាំងមូលររេ់រេៈរញ្ជ
ជ ការឯកភាពរជធានីភនសាំ ពញ
កនុងនាមជាប្រធានេតីទ្ី។
857

“ករីបារមា និងអន៊ុសាែន៍របែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនរ រជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វ ៉ាចឆ សដ្លរតូវបានដ្ឋក់ជូនគែៈកម្ងមធ្ិក្លរអងគក្លរែហរបជាជាតិ លដ្ើមបី

ពិនិតយអាំពី សាថនភាពលៅកន៊ុងរបលទែកមព៊ុជា ជាម៊ុន លៅម៊ុនលពលម្ងនរបជ៊ុាំពិនិតយរបែ់គែៈកម្ងមធ្ិក្លរលនោះ” អន៊ុែោរែៈរបែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររ
ជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វច
៉ា ឆ ថ្ងៃទី១៩ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៥ http://www.hrw.org/news/2015/03/04/human-rights-watch-concerns-and-recommendationscambodia-submitted-un-human-rights-c.
858

“គែបកសែលន្ត្គោះជាតិ គិតអាំពី ក្លរដ្ឋក់ពាកយបែឹរ ងលលើក្លរគាំរាមែម្ងាប់” លែមបូឌា លដ្លី ថ្ងៃទី៦ សែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

http://www.cambodiadaily.com/news/cnrp-mulls-filing-complaint-over-death-threat-48729/ (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៦ សែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣)។
859

លោក ម៉ាក់ ជីតូ ល

ើងជាែនងក្លរែរីទីនគរបាលរាជធានីភនាំលពញជាំនួែលោក ជួន ែ៊ុវែណ ១២ថ្ងៃ, ថ្ងៃទី២៤ សែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

http://kohsantepheapdaily.com.kh/article/86707.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២៥ សែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣)។
860

“កមពជា
៉ា ឆ ថ្ងៃទី៤ សែ
៊ុ ៖ គែបកស ពរងីកក្លររគប់រគងរបែ់កងកម្ងាាំងែនរិែ៊ុែ” លែចករីរបក្លែព័ត៌ម្ងនរបែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វច

ក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៥ http://www.hrw.org/news/2015/02/04/cambodia-party-extends-control-security-forces.
861

“លរាងចរកនានាបានទទួលក្លរសែនាាំឱ្យបិទទាវរ លៅលពលកូដ្កមមទាមទាររបាក់ឈ្ល
នួ លកើនល

ើង” លែមបូឌា លដ្លី ថ្ងៃទី២៧ សែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

https://www.cambodiadaily.com/archives/factories-advised-to-close-as-wage-strikes-swell-49703/ (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២៧ សែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣)។
862

“លៅចាំលពលពាក់កណា
រ លថ្នកូដ្កមមលនាោះ រដ្ឋមន្តនរីបានបលងកើនរបាក់ឈ្លអបបបរម្ង
នួ
លៅដ្ល់ ១០០ ដ្៊ុោារ” លែមបូឌា លដ្លី ថ្ងៃទី១ សែមករា ឆ្នាំ២០១៣

https://www.cambodiadaily.com/archives/amid-strikes-minister-raises-minimum-wage-to-100-49798/ (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤)។
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ាំ ន សធវើបាត្ុ កមមសៅមុ ខ្សរងច្ប្កកាត្់សៃរជា
សៅប្ពឹកដលងទ្ី២ ង្ខ្មករ ឆ្ន ាំ២០១៤ សៅសពលកមមករបានប្រមូ លទតុោ
សប្ច្នសៅជាយប្កុ
ងភនសាំ ពញ សោក ម៉ៃក់ ជីត្ូ បានោក់ពប្ងាយអងគភាពកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្ សៃើមបរាំ
ើ
ី ង្រកការ
ប្រមូ លទាុរាំ រេ់ប្កុមកមមករ។ សៅយរ់ដលងទ្ី២ ្លងច្ូ លដលងទ្ី៣ ង្ខ្មករ រេៈរញ្ជ
ជ ការសនោះបានរញ្ជូ នកង

កម្ពល ាំងនររបាល និងកងរជអាវុធហត្ែរជធានី និងខ្េឌ ររ់រយនាក់ សៃើមបសបាេេម្ព
អ ត្កមមករ ង្ៃលកាំពុង
ី
៉ៃ
ត្វ៉ៃ រិទ្ទលូវនានាសៅត្ាំរន់ឧេាហកមម ទលូវសវងសប្េង
ជាយរជធានីភនសាំ ពញ។863 ការរ៉ៃោះទ្ងគិច្ោនយ៉ៃងហិងា

ាំ ម កាំណាត្់សឈើ និងៃរសាាំង និងបានរាំទិច្
បានទាុោះសឡើង សោយកមមករមួ យច្ាំនួនបានររ់ៃុល
ល រាំផ្ដលញររេ់រររ

សទសងៗ ខ្េៈកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្ ង្ៃលមួ យច្ាំនួនបានរងររួ េង្ៃរសនាោះ បានបាញ់ ឧេម័នរងាូរទ្ឹកង្ភនក ប្ោរ់
័
ាំ នុ េសជាសប្ច្ននាក់
ង្រកង្ទសង និង បាញ់ ប្ោរ់ពិត្ មតងម្ពេល។ ពួ កសរក៏បានវយៃម
រួមទ ាំងរុរេវយសកម
ងរី
ើ

ាំ ុ ាំជប្មោះ។ សៅប្ពឹកដលងទ្ី៣ ង្ខ្មករ កងកម្ពល ាំងកងរជ
នាក់ ង្ៃលប្ត្ូវបានចារ់ខ្ួ ន
ល និងសប្កាយមកប្ត្ូវបានជន

៉ៃ
ាំ ន់សវងសប្េង
អាវុធហត្ែមួយប្កុមធាំបានសរកប្រត្
រត្ត
ការច្ូ
លកាន់ការ់ត្រ
សហើយពួ កសរមួ យច្ាំនួនបានបាញ់
ើ
ិ
ិ
កា ាំសភងង្វងររេ់
ខ្ួ នសោយម
នេាំ
ដច្ រណា
ល
ា លឱ្យមនុ េស៥នាក់សាលរ់ និង១០នាក់សទសងសទ្ៀត្ប្ត្ូវបានចារ់
ើល
ិ

ខ្លួន។ រនាារ់មក ត្ាំរន់សនាោះ ប្ត្ូវបានកាន់ការ់សោយកងកម្ពល ាំងសយធា។ ជនរងសប្ោោះម្ពនក់ កនុងច្ាំសណាមជន
រងសប្ោោះសទសងសទ្ៀត្ ង្ៃលប្ត្ូវបានកងរជអាវុធហត្ែវយៃ ាំ សប្កាយមកបានសាលរ់សោយសារររួ េ។ មនុ េស
ាំ ុ ាំជប្មោះ និងទតនាាសទេឱ្យទ្ទ្ួលខ្ុ េប្ត្ូវច្ាំសពាោះអាំសពើ
១៣នាក់ ង្ៃលប្ត្ូវបានចារ់ខ្ួ ន
ល សប្កាយមកប្ត្ូវបានជន

ហិងាង្ៃលបានសកត្សឡ
ម នភេតុតាងរួ រឱ្យសជឿបានេប្ម្ពរ់សចាទ្ប្រកាន់ពួកសរក៏សោយច្ុ ោះ។864
ើ
ើង សទោះរជាោ
ី
ចារ់ពីសពលសនាោះមក សោក ម៉ៃក់ ជត្
រនររបាល ទ ាំងសៅកុ ងជួ
ររេរកស
ន
ន
ី ូ បានសឡើងត្ាំង្េង ទ ាំងសៅកុ ងជួ
ប្រជាជនកមពុជា។ សៅង្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៤ សោក នាយករៃឋមស្រនតីហុ ន ង្េន បានចាត្់តា ាំងោត្់ឱ្យសធវើជាអរគេង
ន

ការរងនររបាលជាត្ិ ង្ៃលសៅសពលសនាោះ ោត្់បានសបាោះរង់ត្ាំង្េងពីមុ នររេ់ោត្់ ជាប្រធាននាយកោឋន
កណា
(នររបាលយុ ត្ធម៌
)។865 សៅង្ខ្កុ មៈា ឆ្ន ាំ២០១៥ ោត្់បានច្ូ លរួមកនុងរេៈកម្ពមធការ
ត លយុ ត្ធម៌
ិត
ិត
ិ
863

លយាងតាមែកខីកមមរបែ់នមន្តនរីនគរបាល និងកងរាជអាវ៊ុធ្ហតថ សដ្លបានប្ហញែាួនកន៊ុងែវនាក្លរ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ សែលមសា ដ្ល់ថ្ងៃទី២៣ សែឧែភា

ឆ្នាំ២០១៤ លដ្ើមបីជាំន៊ុាំជរមោះលលើករែីមន៊ុែសសដ្លរតូវបានចាប់ែាួនលៅកន៊ុងរពឹតរិក្លរែ៍នាូវលវ៉ាងលស្ែង។
864

“ករីបារមា និងអន៊ុសាែន៍របែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វ ៉ាចឆ សដ្លរតូវបានដ្ឋក់ជូនគែៈកម្ងមធ្ិក្លរអងគក្លរែហរបជាជាតិ លដ្ើមបីពិនិ

តយអាំពី សាថនភាពលៅកនងរបលទែកមព
ជា
៊ុ
៊ុ ជាម៊ុន លៅម៊ុនលពលម្ងនក្លររបជ៊ុាំពិនិតយរបែ់គែកម្ងមធ្ិក្លរលនោះ”

អន៊ុែោរែៈរបែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររ

ជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វច
៉ា ឆ ថ្ងៃទី១៩ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៥ http://www.hrw.org/news/2015/03/04/human-rights-watch-concerns-and-recommendationscambodia-submitted-un- human-rights-c.។
865

“រាជរដ្ឋឋភិបាល តលមាើងម៊ុែតាំសែងរបែ់លោក ម៉ាក់ ជីតូ និងលោក ហឹម យា៉ា ន និងនរល់តួនាទីបសនថមដ្ល់ លោក ទូច ណារ៊ុង” ថ្ងៃទី២៦ សែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤

http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/101748-2014-12-26-03-23-03.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២៦ សែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤)។
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កណា
ត លររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជា សហើយសៅង្ខ្វច្ឆ
ិ ិកា ឆ្ន ាំ២០១៥ សោកហុ ន ង្េន បានង្ត្ងតា ាំងោត្់

ជាអរគសលខាធិការដនអាជាាធរជាត្ិប្រយុ ទ្ប្ធ រឆ្ ាំងសប្រឿងសញៀន រង្នែមពីសលើត្ួ នាទ្ីជាអរគេង
ន ការរងនររបាល
866
ជាត្។
ៃូ ច្សោក េុ ខ្ ទល ង្ៃរ សោក ម៉ៃក់ ជីត្ូ ម្ពនស្មោះសៅកនុងរេៈកម្ពមធការររេ់
ប្កេួ ងមគដទា
ិ
ិ

867
ង្ៃលម្ពនភារកច្ច
េម រងសុ ី សៅសពលណាង្ៃលអាច្សធវបាន។
សៅង្ខ្ត្ុ ោ ឆ្ន ាំ២០១៧ ោត្់
ល
ិ ចារ់ខ្ួ នសោក
ើ

ប្ត្ូវបានៃសាំ ឡើងឋាននតរេកាិ ឱ្យសៅជានាយឧត្តមសេនីយ៍ ផ្ដេយម្ពេ៤ យ៉ៃងសពញសលញ។868

ប្េរសពលជាមួ យោនសនាោះ សោក ម៉ៃក់ ជីត្ូ រនតសធវការងារពប្ងឹ
ងមូ លោឋនឱ្យរេរកសប្រជាជនកមពុជា និងោ ាំ
ើ
ប្ទ្ៃល់ ការរនតសធវើជានាយករៃឋមស្រនតីររេ់សោក ហុ ន ង្េន។869 សៅច្ុ ងឆ្ន ាំ២០១៦ សោក ម៉ៃក់ ជត្
ី ូ និងមស្រនតី

ាំ ួ េ
សប្កាមរងាគរ់ម្ពនក់ បានសធវើទ្េសនកច្ច
ិ សៅកាន់សខ្ត្តតាង្កវ ង្ៃលសៅទ្ីសនាោះ មស្រនតីសប្កាមរងាគរ់រូរសនាោះ ជន
មុ ខ្សោក ម៉ៃក់ ជីត្ូ បានង្លលងសកាត្េរសេើរច្ាំសពាោះការងារជានាយករៃឋមស្រនតីររេ់សោក ហុ ន ង្េន។870

សៅដលងចារ់ខ្ួ នសោក
កម
ទ្ប្ធ រឆ្ ាំងសប្រឿងសញៀនររេ់
ល
ឹ េុ ខា សៅង្ខ្កញ្ជា ឆ្ន ាំ២០១៧ អាជាារធរជាត្ប្រយុ
ិ
សោក ម៉ៃក់ ជីត្ូ បានរងាាញការោ ាំប្ទ្ទ ាំងប្េុងច្ាំសពាោះការចារ់ខ្ួ នសោក
កម
ល
ឹ េុ ខា សោយសចាទ្ប្រកាន់

សោកថា បានឃុ រឃិត្ជាមួ យររសទ្េប្រប្ពឹត្តអសាំ ពើកបត្់រៃវិ ត្តពេ៌ និងសធវចារកមម
ឱ្យររសទ្េ ជាសហត្ុ នា ាំឱ្យ
ើ
ម្ពនទលរ៉ៃោះពាល់ យ៉ៃងខាល ាំងៃល់ េនតិេុ ខ្ជាត្ិកនុងលកខខ្េឌមួ យង្ៃលមិនអាច្អត្់ឱ្នឱ្យបាន។871

866

“កមពជា
៊ុ ៖ គែបកស ពរងីកក្លររគប់រគងរបែ់កងកម្ងាាំងែនរិែ៊ុែ” លែចករីរបក្លែព័ត៌ម្ងនរបែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វ ៉ាចឆ ថ្ងៃទី៤ សែ

ក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៥ http://www.hrw.org/news/2015/02/04/cambodia-party-extends-control-security-forces; “ក្លរសតងតាាំងលោក ម៉ាក់ ជីតូ ជាអគគ

លលខាធ្ិក្លរថ្នអាជាាធ្រជាតិរបយ៊ុទធរបឆ្ាំងលរគឿងលញៀន”, ថ្ងៃទី១៧ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១៥http://kampucheathmey.com/kpt/?p=105531 (ចូលលមើល លៅថ្ងៃ
ទី១៧ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១៥)
867

“រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា ែលរមចបលងកើតគែៈកម្ងមធ្ិក្លរមួ យ លដ្ើមបីអន៊ុវតរដ្ីក្លរចាប់ែាួនលោក ែម រងស៊ុី” (Gns.,ru s lfl), ថ្ងៃទី១៦ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១៥

http://www.dap- news.com/2011-06-14-02-39-55/102630-2015-11-16-02-29-44.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១៦ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១៥)។
868
869

ឃី ែ៊ុវ៊ុទធី “មន្តនរីពាក់ឯកែណា
ឋ ន ទទួលបានឋានៈក្លន់សតែពែ់” Khmer Times , ថ្ងៃទី៩ សែត៊ុោ ឆ្នាំ២០១៧។

“លោក ម៉ាក់ ជីតូ ែាំលែោះែាំណាលជាមួយមន្តនរីរាជក្លរែ៊ុីវ ិល និងនិវតរជន លៅស្ែុកលកៀនសាវយ” (6u'), ថ្ងៃទី១៣ សែលមសា ឆ្នាំ២០១៥

http://beta.nokorwatnews.com/%e1%9e%9b%e1%9f%84%e1%9e%80%e2%80%8b-%e1%9e%98% e1%9f%89%e1%9e%8
0%e1%9f%8b%e2%80%8b-%e1%9e%87%e1%9e%b8%e2%80%8b%e1%9e%8f% e1%9e%bc%e2%80%8b-

%e1%9e%9f%e1%9f%86%e1%9e%8e%e1%9f%81%e1%9f%87%e1%9e%9f/# sthash.cX7yQNAf.dpuf (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១៣ សែលមសា ឆ្នាំ
២០១៥)។
870

“អងគកឋិនទាន លោក ម៉ាក់ ជីតូ និងលោក ឃឹង សារា៉ា ត់ ដ្សងហចូលវតរអងគកាំែប់ លែតរតាសកវ របមូលបចច័យបានជាង១ម៊ុឺនដ្៊ុោារ

កសាងែមិទធនល

កនងវតរ
”, ថ្ងៃទី១៤ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១៦ http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/39342-2016-11-14-04-19-06.html (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី
៊ុ
១៤ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១៦)។
871

អាជាាធ្រជាតិរបយ៊ុទធរបឆ្ាំងលរគឿងលញៀន របក្លែគាាំរទទាាំងស្ែុងចាំលពាោះក្លរចាប់ែនកឹ
ាួ
មែ៊ុខាលរឿងកបត់ជាតិ។
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XII. នាយឧត្តមសេនីយផ្ក
៍ ា យមាេ ៤ ជួន េុវណណ អគគេង
ន ការរងនគរបាល
ជាត្ិ និងជាេនងការនគរបាលរាជធានីភសនាំ ពញ
សោក ជួន េុវេណ សៅសខ្ត្ក
ត ណា
ត ល ពីឆ្ន ាំ ១៩៧៩ ៃល់ឆ្ន ាំ ២០១០
872
ដលងង្ខ្ឆ្ន ាំកាំសេើត្ទលូវការររេ់សោក ជួ ន េុ វេណ រដលង
សៅេម័យរៃឋកមពុជា
ឺ ទ្ី១៤ ង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ១៩៥៨។

៏ នទ្ាំនាក់
ោត្់រជាកម្ព
ម ភិបាលសយធា កនុងសខ្ត្តកណា
ា ល សោយសធវើការសប្កាមរងាគរ់សោក រន់ រីម។ ោត្់កម្ព
ឺ
ទ្ាំនងយ៉ៃងជិត្េនិទ្ធជាមួ យសោក រន់ រីម តា ាំងពីសពលសនាោះមក។873 សប្កាយការរសងេើត្កងរជអាវុធហត្ែសលើ

ដទាប្រសទ្េ (GRK)សៅឆ្ន ាំ១៩៩៣ សោក ជួ ន េុ វេណ បានកាលយជាសមរញ្ជ
ជ ការកងរជអាវុធហត្ែសខ្ត្តកណា
ត ល
ជាត្ួ នាទ្ី ង្ៃលោត្់កាន់រហូ ត្ៃល់ ខ្ង
ា ់ឆ្ន ាំ២០១០។874 កនុងនាមជាេម្ពជក
ិ េកមមម្ពនក់ដនរេរកសប្រជាជន
កមពុជា សោកក៏បានកាលយជារុ រគល ង្ៃលសោក ហុ ន ង្េន សពញច្ិត្ត សហើយពួ កសរទ ាំងពីរង្ត្ងង្ត្ជួ រោន

ជង្ជកសលងជាញឹកញារ់សៅភូ មិប្រឹោះ និងរញ្ជ
ជ ការោឋនររេ់នាយករៃឋមស្រនតី សៅទ្ួលប្កសាាំង េែិត្សៅសប្ៅ

ប្កុងតាសមម។875 ប្ត្មសៃ
ល
ើមឆ្ន ាំ១៩៩៧ សោក ជួ ន េុ វេណ ក៏ម្ពនត្ួ នាទ្ីរង្នែមមួ យសទ្ៀត្ រឺជាអងគរកសផ្ដាល់ ខ្ួ ន
ឹ

ររេ់សោក ហុ ន ង្េន ម្ពនឋានៈជាមស្រនតី ង្ៃលជាឋានៈសោក ហុ ន ង្េន ទាល់ឱ្យេប្ម្ពរ់កច្ច
ោត្់
ិ រសាំ រររេ់
ើ
ជូ នសោក ហុ ន ង្េន។876

មួ យង្ខ្សប្កាយរៃឋប្រគរររេ់សោក ហុ ន ង្េន សៅង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ១៩៩៧ ប្រឆ្ ាំងនឹងរេរកសហុ នេុ
វ
ិនរុ ច្
ិ
ង្ៃលជាអត្ត្ដៃរូ
រោឋភបាលច្ប្មុ
ោះររេ់ោត្់ សោក ជួ ន េុ វេណ ប្ត្ូវបានង្ត្ងតា ាំងជាទូ វការជាទ្
ល
ី
ិ
ីប្រកា
ឹ

ាំ ន់ម្ពនក់ររេ់ សោក ហុ ន ង្េន កនុងអាំឡុង
ររេ់សោក រន់ រីម ង្ៃលជាសមរញ្ជ
ជ ការង្ទនកយុ ទ្សា
ធ ស្រេតៃ៏េខា

872
873
874

បញ្ាីលឈ្លមោះអនកច៊ុោះលឈ្លមោះលបាោះលឆ្នតជាបលណា
រ ោះអាែនន កនងឆ្
ន ាំ២០១៧ ឯកសារ ០៥-១៩៤-៣៨៦។
៊ុ
ក្លរែម្ងាែន៍ជាមួយអតីតមន្តនរីនគរបាលលែតរកណា
រ ល ថ្ងៃទី៧ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៤។

រដ្ឋឋភិបាលកមពជា
៊ុ “រចនាែមព័នធកងរាជអាវ៊ុធ្ហតថ”, រដ្ឋឋភិបាលកមពជា
៊ុ អន៊ុរកឹតយលលែ ១១ អនរក ច៊ុោះថ្ងៃទី៨ មីនា ឆ្នាំ១៩៩៤, ែម្ងាែន៍អតីតមន្តនរី

នគរបាលលែតរកណា
រ ល ថ្ងៃទី៧ កកកដ្ឋ២០១៤, កងរាជអាវ៊ុធ្ហតថ “លលែទូរែ័ពា”,ែម្ងាែប៊ុគគលិកអងគក្លរែិទធិមន៊ុែសកមព៊ុជាថ្ងៃទី៣០-៣១ត៊ុោ ២០១៤។
875
876

ក្លរែម្ងាែន៍ជាមួយអតីតមន្តនរីនគរបាលលែតរកណា
រ ល ថ្ងៃទី៧ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៤។

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា លែចករីែលរមចលលែ ០៩ ែែរ ច៊ុោះថ្ងៃទី១០ សែមករា ឆ្នាំ១៩៩៧។
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សពលសធវើរៃឋប្រគរសនាោះ។877
សៅសពលសោក ជួ ន េុ វេណ សធវើជាសមរញ្ជ
ជ ការកងរជអាវុធហត្ែ សខ្ត្តកណា
ត ល ពួ កសរបានជារ់ពាក់ព័នសធ ៅ
កនុងការរ ាំសោភេិទ្ធិមនុ េសយ៉ៃងសប្ច្ើន ររ់រញ្ចូ លទ ាំងការរាំពាររាំពាន និងការរាំរមេម្ពលរ់ ការរាំភិត្រាំភ័យ
េកមមជនរេរកសប្រឆ្ ាំង និងការរ ាំសោភៃីធៃ៏
ីល ហិងា ង្ៃលកនុងអាំឡុងសពលសនាោះ ពួ កសរប្ត្ូវបានសចាទ្ប្រ
កាន់ថា បានបាញ់ សោយខ្ុ េច្ារ់សៅសលើប្កុមអនកភូ មិ ង្ៃលម្ពនទ្ាំនាេ់ ជាមួ យអាជវី កមមមួយ ង្ៃលម្ពន
878
ាំ ងយ៉ៃងជត្
ទ្ាំនាក់ទ្ន
ិ េនិទ្ធជាមួ យសោក រន់ រម។
ី

សោក ជួន េុវេណ ជាអរេ
គ ង
ន ការរងនររបាលជាត្ិ និងជាេង
ន ការនររបាលរជធានីភសន ាំ ពញ
ប្ត្មឆ្
ន ាំ២០១១ សោក ជួ ន េុ វេណ បានទ្ទ្ួលការៃសាំ ឡើងត្ាំង្េង និងប្ត្ូវបានសទារសៅកាន់ត្ួនាទ្ីសៅរជធានី
ឹ
ភនសាំ ពញ ជាអរគេង
ន ការរងនររបាលជាត្ិ សោយម្ពនការទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវខ្លោះសលើមស្រនតីនររបាលរជធានី។879

សនោះរឺជាង្ទនកមួ យដនៃសាំ េើរការពប្ងឹងការសកាារកាារ់ររេ់សោក ហុ ន ង្េន និង រេរកសររេ់សោកសលើ

កងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្សៅថានក់ជាត្ិ និងថានក់រជធានី ង្ៃលកនុងសនាោះរួមម្ពនការសលើករនតុរសោក សនត្ សាសវឿន
ជាអរគេង
ោះ
ន ការនររបាលជាត្ិ សៅឆ្ន ាំ២០០៨ និងការសលើករនតុរសោក រន់ រម
ី ជាប្រធានសេនាធការច្ប្មុ
ិ
880
ដនកងសយធពលសខ្មរភូ មនា
ិ (កងសយធពលសខ្មរភូ មិនា) សៅឆ្ន ាំ២០០៩ ទងង្ៃរ។

សៅដលងទ្ី ៣ ង្ខ្ត្ុ ោ ឆ្ន ាំ២០១២ សោក ជួ ន េុ វេណ បានច្ូ លកាន់ត្ង្ាំ េងរង្នែមមួ យសទ្ៀត្ជាេនងការនររ
877
878

រាជរដ្ឋឋភិបាលកមព៊ុជា អន៊ុរកឹតយលលែ ១៥៤ អនរក ច៊ុោះថ្ងៃទី៦ សែែីហា ឆ្នាំ១៩៩៧។

អនាមិក “កូនរបុែរបែ់នាយឧតរមលែនីយ៍ផ្តកយម្ងែ ៤ ម្ងនក់ បាននិយាយថា បចច៊ុបបននលនោះ អាំលពើព៊ុករលួយ កាំព៊ុងលកើតល

ើងតាាំងពីលលើដ្ល់លរក្លម”

បល្ហោះនោយលៅលលើ “កញ្ចក់” http://cambodiamirror.wordpress.com/2010/01/05/the-son-of-a-four-star-general-said-corruption-occurs-atpresent-from-top-to-bottom-monday-4-1-2010/.
879

យឹម ែ៊ុជាតិរតូវបានលៅក្លន់តាំសែងជារបធានក្លរិយាល័យរគប់រគងអាវ៊ុធ្ជាតិនា៊ុោះរកុង, CamNews, ថ្ងៃទី២៤ សែមីនា ឆ្នាំ២០១១

https://icamnews.wordpress.com/2011/03/24/%e1%9e%99%e1%9e%b9%e1%9e%98-%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%87%e1%9e
%b6%e1%9e%8f%e1%9e%b7%e1%9e%8f%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%bc%e1%9e%9c%e1%9e%94% e1%9e%b6%
e1%9e%93%e1%9e%91%e1%9f%85-%e1%9e%80%e1%9e%b6/.
880

ក្លរែម្ងាែន៍ជាមួយអតីតមន្តនរីនគរបាលលែតរកណា
រ ល ថ្ងៃទី៧ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៤ “នាយឧតរមលែនីយ៍ លនត សាលវឿន កមួយរបសារលោក ហ៊ុន សែន

រតូវបានតលមាើងតាំសែងជាលមនគរបាល” VOA ជាភាសាសែមរ ថ្ងៃទី១១ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០០៨ http://khmerization.blogspot.com/2008/11/gen-neth-

savoeun- hun-sens-nephew-in-law.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១៣ សែឧែភា ឆ្នាំ២០១៤), រាជរដ្ឋឋភិបាលកមពជា
៊ុ រពោះរាជរកឹតយ NS/RPhT/0109/069, ថ្ងៃ
ទី២២ សែមករា ឆ្នាំ២០០៩។
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ាំ ួ េសោក ទ្ូច្ ណារុល។881 ភាលមៗសប្កាយសពលសនាោះ អវីង្ៃលប្ត្ូវបានរងាាញឱ្យ
បាលរជធានីភនសាំ ពញ ជន

សឃើញកាន់ង្ត្ច្ាេ់សនាោះ រឺថា សោក ជួ ន េុ វេណ ម្ពន្នាៈខ្ពេ់ជាងសោក ទ្ូច្ ណារុល កនុងការសប្រើប្បាេ់
កងកម្ពល ាំង រួមទ ាំងកងកម្ពល ាំងៃ៏សប្ោោះថានក់ កនុងការរស្រងាេរមនុ េសង្ៃលពួ កសរសៅថា ប្កុមប្រឆ្ ាំងង្ទក
ន

នសយបាយ និងេងគម ង្ៃលកនុងសនាោះ រួមម្ពន ការរស្រងាេរតាមរយៈការអនុ វត្តច្ារ់ឆ្ន ាំ២០០៩ េតីពីបាត្ុ កមម
ាំ ន សៅតាមទ្ីសាធារេៈ។ រនាារ់ពីទ្ទ្ួលបានការ
សោយេនតិវធ
ត្ការប្រមូ
លទតុោ
ិ ី ង្ៃលម្ពនរទ្របញ្ាត្ិរត ត្ត្ប
ឹ
ិ

ង្ត្ងតា ាំងមក សោក ជួ ន េុ វេណ បានអនុ វត្តការរត្ត្ប
ត្ង្ររសនោះ
តាមរយៈការសប្រើប្បាេ់នររបាល សៃើមបទ្រ់
ឹ
ិ
ី
ាំ ន ង្ៃលអាជាាធរចាត្់ទ្ុកតាមទ្ាំសនើងច្ត្ត
សាេត្់ ឬរាំង្រកការប្រមូ លទតុោ
ិ ថា រងេការរាំរមកាំង្ហងៃល់ “េនតិេុ ខ្

េុ វត្ែភាព
និងេណា
ត រ់ធានរ់សាធារេៈ” ជាពិសេេ កនុងករេីបាត្ុ កមម ង្ៃលប្ត្ូវបានសប្ោងនឹងសធវើសឡើងសៅ
ិ
សប្ៅ “ទ្ីោនប្រជាធរសត្យយ”
ឬ “េួ នសេរភាព”
ង្ៃលកាំេត្់សោយច្ារ់ឆ្ន ាំ២០០៩។882 សប្កាមសហត្ុ ទលទលូវ
ិ
ី
ច្ារ់សនោះ សោកជួ ន េុ វេណ បានង្វកង្ញកថា ការទ្រ់សាេត្់រទ្សលមើេជាមុ ន រឺវលអជាងការរស្រងាេរសៅ

ាំ ន ទ ាំងអេ់ ង្ៃលទ្ាំនងជា
សប្កាយសពលវសកត្សឡ
ើ
ើងសហើយ សហត្ុ សនោះ យកលអប្ត្ូវទ្រ់សាេត្់រល់ ការប្រមូ លទតុោ
រងេការរ ាំខានៃល់ េណា
ត រ់ធានរ់េងគម ៃូ ច្ជា កូ ៃកមម ជាសៃើម។883 កនុងការសធវើៃូ ច្សនោះ ោត្់បានសប្រប្បាេ់
ើ

អាំណាច្ជាេនងការនររបាលរជធានីភនសាំ ពញ ោក់ពប្ងាយអងគភាពនររបាលខ្េឌ និងអងគភាពនររបាល

ាំ ួ យ
សទសងសទ្ៀត្ រួមទ ាំងនររបាលរៃបា
ឋ លេងាេត្់ ង្ៃលនររបាលទ ាំងពីរអងគភាពសនោះ ង្ត្ងង្ត្ទ្ទ្ួលបានជន
ជាប្រចា ាំ ពីេាំណាក់ប្កុមេនតិេុ ខ្េណា
ត រ់ធានរ់សាធារេៈមូ លោឋន សៅកនុងប្រត្ិរត្តិការររេ់ពួកសរ។884

881

“លៅលពលលនោះ លោក ទូច ណារ៊ុង បានចាកលចញពីតាំសែងែនងក្លរនគរបាលរាជធានីភនាំលពញជានាូវក្លរ” ថ្ងៃទី៣ សែត៊ុោ ឆ្នាំ២០១២

http://www.cen.com.kh/localnews/details_more/19?token=MDQxY2U4OWMwMTI4ZTM2YzM0MGQ2YjIwZjdlYmMx (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៣ សែ
ត៊ុោ ឆ្នាំ២០១២)។
882

ក្លរែម្ងាែន៍ជាមួយមន្តនរីកងកម្ងាាំងែនរិែ៊ុែ ថ្ងៃទី១២ សែែីហា ឆ្នាំ២០១៥, អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វច
៉ា ឆ “ក្លរដ្ឋក់លែនើរបែ់អងគក្លរ

ែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វ ៉ាចឆ លដ្ើមបីឱ្យគែៈកម្ងមធ្ិក្លរែិទធិមន៊ុែស ពិនិតយសាថនភាពកន៊ុងរបលទែ កមព៊ុជា” ថ្ងៃទី៦ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៤។
883

“គែបកសរបជាជនកមព៊ុជា ែលម្ងពធ្ដ្ឋក់ឱ្យលរបើរបាែ់ជានាូវក្លរ នូវអគារគែបកស លៅឃ៊ុាំរក្លរ ស្ែុកភនាំរកវា៉ា ញ” ថ្ងៃទី៤ សែឧែភា ឆ្នាំ២០១៣

http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/63395-2013-05-04-07-27-55.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៤ សែឧែភា ឆ្នាំ២០១៣)។
884

“រកុមចលនាយ៊ុវជនែម រងស៊ុី ប៉ា៊ុនប៉ាងលធ្វើបាត៊ុកមមលៅម៊ុែសាថនទូតអាលមរិក” ថ្ងៃទី១៨ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១២http://www.cen.com.kh/

localnews/details_more/19?token=MWEzOTU3NjhlZTJmNzYxZjlmYWJiMzRhN2EwMjEy (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១៨ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១២), “លោក
ែនងក្លរនគរបាលរាជធានីភនាំលពញ ច៊ុោះពិនិតយ និងពរងឹងភារកិចចនគរបាល លៅែែឌដ្ល្ក” ថ្ងៃទី២៣ សែែីហា ឆ្នាំ២០១៣ http://kptnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=32655:2013-08-23-07-34- 02&catid=1:latest&Itemid=65 (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២៣ សែ
ែីហា ឆ្នាំ២០១៣), “កងកម្ងាាំងនគរបាលែែឌដ្ូនលពញ របមូលនរាំគា
៊ុ ន លដ្ើមបីហវឹកហវឺនបលងកើនែមតថភាពក្លរពារែនរិែ៊ុែជូនរបជាជន” ថ្ងៃទី២៤ សែែីហា
ឆ្នាំ២០១៣ http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/70801-2013-08-24-08- 09-24.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២៤ សែែីហា ឆ្នាំ២០១៣),

Amnesty International, “កមព៊ុជា លចញលៅតាមនាវូ ៖ លែរីភាពកនងក្លររបមូ
លនរាំ៊ុអហិងោលៅកមពជា”
(ASA 23/1506/2015), ថ្ងៃទី៤ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៥
៊ុ
៊ុ
ទាំព័រ ៨-៩, ១៧, ៣៨-៣៩, ៤៨, ៥១-៦២, ៦៥, ៨៣-៨៥, ៩៥, ១០១-១០៦, ១១០, ១១៤-១១៥។
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អង្គការឃ្លមាំ មល
៉ៃ វច្ឆ | មិថុនា ២០១៨
ើ សិទិិធមនុសសយូមមនររត៍

ប្េរនឹងសោលរាំនិត្ដនពាកយថា “កងកម្ពល ាំងច្ប្មុោះ” ង្ៃលម្ពនតា ាំងពីេម័យសាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្

កមពុជាមក សោក ជួ ន េុ វេណ បានេប្មរេប្មួលប្រត្ិរត្តិការររេ់នររបាលប្កុង ជាមួ យនឹងប្រត្ិរត្តិការ
ាំ ូ ងទ្ីមក ោត្់បានភាជរ់ទ្នា
ាំ ក់ទ្ន
ាំ ងររេ់ោត្់យ៉ៃងជិត្េនិទ្ធជាមួ យអត្ត្
ររេ់កងរជអាវុធហត្ែ។ តា ាំងពីៃរ
ី

ប្រធានររេ់ោត្់ រសោក
សៅ េុ ខា ង្ៃលជាសមរញ្ជ
ជ ការកងរជអាវុធហត្ែសលើដទាប្រសទ្េ។885 សប្កាយមក
ឺ

៏ នសធវើៃូ ច្ោនសនោះង្ៃរ ច្ាំសពាោះអត្ីត្មិត្តរួមអាវុធររេ់ោត្់មកពីសខ្ត្តកណា
ោត្់កបា
ត ល សនាោះរឺសោក រ ័ត្ន ប្សាង

ង្ៃលធាលរ់ជាកូ នសៅររេ់សោក ជួ ន េុ វេណ សៅកនុងកងរជអាវុធហត្ែសខ្ត្តកណា
ត ល រនាារ់មកបានកាលយជា
សមរញ្ជ
ជ ការកងរជអាវុធហត្ែសខ្ត្តរនាាយម្ពនជ័យ មុ នសពលកាលយជាសមរញ្ជ
ជ ការកងរជអាវុធហត្ែរជធានី
ភនសាំ ពញ សៅដលងទ្ី២៣ ង្ខ្កញ្ជា ឆ្ន ាំ២០១៣។886 ជាសប្ច្នសល
ោត្់ក៏បានេប្មរេប្មួលេកមមភាព
ើ
ើកសប្ច្នប្ោ
ើ
ររេ់នររបាលជាមួ យេកមមភាពររេ់កងកម្ពល ាំងដនអងភា
គ ពកងអងគរកសររេ់សោក ហុ ន ង្េន កនុងការ
អនុ វត្តភារកិច្ច (ង្ៃលពួ កសរសៅថា) សៃើមបរកា
“េនតិេុ ខ្ និង េណា
ត រ់ធានរ់”។887
ី

ការចាត្់តា ាំងសោក ជួ ន េុ វេណ ជាេនងការនររបាលរជធានីភនសាំ ពញសកត្សឡ
ើ
ើង ច្ាំសពលង្ៃលរោឋភបាល
ិ

ាំ ព
ាំ ូ លេម្ពរមប្រជាជាត្ិអាេុ ីអាសរនយ៍ (អាសាន ASEAN) និង
កមពុជា កាំពុងសប្ត្ៀមសធវើជាម្ពចេ់ទាោះដនកិច្ចប្រជុ ក
ាំ ក់ព័ននា
ាំ មួ យសមៃឹកនា ាំដនមគអាំណាច្ ង្ៃលមនង្មនជាេម្ពជ
កច្ច
ធ នា ររ់រញ្ចូ លទ ាំងកច្ច
ិក
ិ ប្រជុ ពា
ិ ប្រជុ ជា
ិ

អាសាន កនុងសនាោះក៏ម្ពនសោក បារ៉ៃក់ អូបាម្ព៉ៃ (Barak Obama) ប្រធានាធរត្
ិ
ីេហរៃឋអាសមរក
ិ ង្ៃលប្រប្ពឹត្ត
888
សៅចារ់ពីដលងទ្ី១៥ ៃល់ ដលងទ្ី២០ ង្ខ្វច្ឆ
ងវធានការេនត
ិ កា
ិ
ិ ឆ្ន ាំ២០១២។ រោឋភបាលបានពប្ងឹ
ិ
ិ េុ ខ្ សៅមុ ន

ាំ
និងកនុងអាំឡុងសពលម្ពនប្ពឹត្តិការេ៍ទ ាំងសនាោះ រួមម្ពន ការរសងេើនការរត្ត្ប
ត្សល
ឹ
ើសេរភាពកន
ី
ិ
ុ ងការប្រមូ លទតុោន
ង្ៃលម្ពនសោក ជួ ន េុ វេណ សៃើរត្ួ នាទ្ីេាំខាន់។ សៅដលងទ្ី៧ ង្ខ្វច្ឆ
ិ ិកា ឆ្ន ាំ២០១២ ោត្់បានោក់ពប្ងាយ
https://www.amnesty.org/en/documents/asa23/1506/2015/en/ (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៥ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៥)។
885

“កងរាជអាវ៊ុធ្ហតថលលើថ្នារបលទែ បានលបើកែននិបាតបូកែរ៊ុបលទធនលក្លរ្រឆ្នាំ២០១២ និងដ្ឋក់លចញទិែលៅឆ្នាំ២០១៣” ថ្ងៃទី២៧ សែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/55049-2012-12-27-08-42-59.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២៧ សែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២)។
886

“សាោរាជធានីភនាំលពញ ពិភាកោលលើក្លររគប់រគងបាត៊ុកមម ជាមួយគែបកសែលន្ត្គោះជាតិ” ថ្ងៃទី២១ សែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ http://www.dap-

news.com/2011-06-14-02-39-55/77868---cnrp--.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២៣ សែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣), ក្លរែម្ងាែន៍ជាមួយអតីតមន្តនរីនគរបាលលែតរកណា
រ
ល ថ្ងៃទី៧ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៤, កងរាជអាវ៊ុធ្ហតថសែមរ “លលែទូរែ័ពា” [គាមនក្លលបរិលចឆទ], “លមបញ្ញ
ា ក្លរលយាធា រតូវបានផ្តាែ់បរជានា
រូ
វក្លរ”
ភនាំលពញប៉ា៊ុែរ,ិ៍
ូ

សែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣,http://www.phnompenhpost.com/national/military-commander-officially-be-replaced (លមើល លៅថ្ងៃទី២៤ សែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣)។
887

“ែនងក្លរនគរបាលរាជធានីភនាំលពញ របជ៊ុាំគាន លដ្ើមបីលរតៀមកងកម្ងាាំងក្លរពារកិចចរបជ៊ុាំកាំពូលអាសាន” ថ្ងៃទី១២ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១២ http://www.dap-

news.com/2011-06-14-02-39-55/52501-2012-11-12-04-06-06.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១៣ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១២)។
888

“រកុមចលនាយ៊ុវជន ែម រងស៊ុី ប៉ា៊ុនប៉ាងលធ្វើបាត៊ុកមមលៅម៊ុែសាថ នទូតអាលមរិក” ថ្ងៃទី១៨ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១២

http://www.cen.com.kh/localnews/details_more/19?token=MWEzOTU3NjhlZTJmNzYxZjlmYWJiMzRhN2EwMjEy (លមើលថ្ងៃទី១៨ វិចឆិក្ល ២០១២)។
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នររបាល សោយម្ពនឯកេណា
ៀេប្កុមអនកត្វ៉ៃ េិទ្ធិៃីធីកន
ឋ ន និងឧរករេ៍រស្រងាេរកុ រកមម សៃើមបរសញ្ច
ល ុ ងទ្ី
ី

889
ាំ ន ង្ៃលពួ កសរបានសប្ោងទ្ុកសៅខាងមុ ខ្សាែនទ្ូត្េហរៃឋអាសមរក។
ប្កុង ឱ្យសច្ញឆ្ងយពីទ្ីតា ាំងប្រមូលទតុោ
ិ

ាំ ួ យជាមួ យអងគភាពនររបាលខ្េឌ និង
សៅដលងទ្ី១២ ង្ខ្វច្ឆ
ិ កា
ិ ឆ្ន ាំ២០១២ សោក ជួ ន េុ វេណ បានសកាោះប្រជុ ម
ាំ ព
ាំ ូ លសនាោះ។890 ោត្់បាន
អងគភាពនររបាលសទសងសទ្ៀត្ សៃម
ជាច្ុ ងសប្កាយេប្ម្ពរ់កច្ច
ើ បសធវ
ើ
ិ ប្រជុ ក
ី ការសរៀរច្ាំ

ាំ ាំងអេ់ ង្ៃលមិនទ្ទ្ួលបាន
ប្រកាេពីរាំេងររេ់ោត្់កុ ងការរនត
រស្រងាេររល់ បាត្ុ កមម និងការប្រមូ លទតុទ
ន
ការអនុ ញ្ជាត្ជាមុ នពីសាោរជធានី និងប្កេួ ងមគដទា។891 សៅដលងទ្ី១៣ ង្ខ្វច្ឆ
ិ ិកា សៅកនុងប្រត្ិរត្តិការរួម

ោនមួ យជាមួ យកងរជអាវុធហត្ែ កងកម្ពល ាំងនររបាលររេ់សោក ជួ ន េុ វេណ បានអនតររមន៍ ទ្រ់សាេត្់ការ
ាំ ន មួ យ ររេ់ េកមមជនររ់រយនាក់មកពីប្រសទ្េកមពជា និងមកពីរណា
ប្រមូ លទតុោ
ត ប្រសទ្េនានាកនុងត្ាំរន់
ុ
ាំ ព
ាំ ូ លអាសានសនាោះ រត្រូ
អាេុ ីអាសរនយ៍ សៃម
ប្រជុ ក
រសលើកកមពេ់េិទ្ធិមនុ េស។892
ើ បទមទរសអាយអងគ
ិ
ី

ាំ ន សោយេនតិវធ
ការរស្រងាេរររេ់នររបាលរជធានីភនសាំ ពញសលើបាត្ុ កមមអហិងា និងការប្រមូ លទាុោ
ិ ី សៅង្ត្រនត

ាំ ព
ាំ ូ លអាសាន។ សៅដលងទ្ី២៦ ង្ខ្វច្ឆ
សកត្ម្ពនសៅសប្កាយក
ច្ច
ការរួ
មោនមួ យរវងកង
ិ កា
ើ
ិ ប្រជុ ក
ិ ឆ្ន ាំ២០១២ ប្រត្រត្ត
ិ
ិ
អនតររមន៍ នររបាលខ្េឌ និងកងរជអាវុ ធហត្ែ បានសប្រើប្បាេ់កងកម្ពល ាំងសប្ច្ើនសលើេលរ់ សៃើមបរាំ
ី ង្រក

បាត្ុ កមមមួយររេ់ប្កុមកមមករ រនាារ់ពីសរងច្ប្កររេ់ពួកសរបានរសេតញេម្ពជិកេហជីពពីរនាក់សច្ញពី
ាំ ី វធានការទ
ាំងសនាោះ សោក ជួ ន េុ វេណ បានង្លលងថា សទោះរជាតាមសោល
ការងារ។893 សៅកនុងការពនយល់ អព
ិ
ី
ការេ៍ កមមករម្ពនេិទ្ធិសធវបាត្ុ
កមមក៏សោយ ក៏សៅកនុងការអនុ វត្តជាក់ង្េតង ោត្់បានង្េនា ាំនររបាលឱ្យ
ើ

889

“អនកតវា៉ា លបាោះជាំរ ាំ លៅសាថនទូតអាលមរិក លៅថ្ងៃទី២” លែមបូឌា លដ្លី ថ្ងៃទី៩ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១២http://www.cambodiadaily.com/news/protesters-

camp-at-us-embassy-for-second-day-5358/ (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១០ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១២), “បាត៊ុកររបឆ្ាំងនឹងក្លរបលែរញលចញពីលាំលៅដ្ឋឋន លធ្វើក្លរ
តវា៉ា ប្ហញលោក អូ បាម្ង៉ា ” លែមបូឌា លដ្លី ថ្ងៃទី៨ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១២ http://www.cambodiadaily.com/news/anti-eviction-protesters-appeal-toobama-5315/ (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៩ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១២)។
890

“ែនងក្លរនគរបាលរាជធានីភនាំលពញ របជ៊ុាំគាន លដ្ើមបីលរតៀមកងកម្ងាាំងក្លរពារកិចចរបជ៊ុាំកាំពូលអាសាន” ថ្ងៃទី១២ សែ វិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១២ http://www.dap-

news.com/2011-06-14-02-39-55/52501-2012-11-12-04-06-06.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១៣ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១២)។
891

“រកុមចលនាយ៊ុវជន ែម រងស៊ុី ប៉ា៊ុនប៉ាងលធ្វើបាត៊ុកមម លៅម៊ុែសាថនទូតអាលមរិក” ថ្ងៃទី១៨ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១២ http://www.cen.com.kh/localnews/details

_more/19?token=MWEzOTU3NjhlZTJmNzYxZjlmYWJiMzRhN2EwMjEy (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១៨ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១២)។
892

“បញ្ឈប់ក្លររាំខានដ្ល់រពឹតរិក្លរែ៍នានារបែ់អងគក្លរែងគមែ៊ុីវ ិល និងក្លររឹតតបិតលែរីភាព កនងក្លរបលញ្
ច ញមតិ និងក្លរជួបជ៊ុាំ លៅម៊ុនកិចចរបជ៊ុាំកាំពូលអា
៊ុ

សាន” អងគក្លរលីក្លដ្ូ, et al., លែចករីសងាងក្លរែ៍ ថ្ងៃទី១៥ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១២ http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=294 (ចូល
លមើល លៅថ្ងៃទី១៦ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១២) “ឆ្នាំ២០១២ លៅកនងក្លរពិ
និតយល
៊ុ

ើងវិញ៖ ក្លរបន្ត្កបលលើែិទធិលែរីភាពថ្នក្លរបលញ្ចញមតិ និងលែរីភាពកន៊ុងក្លរជួប

របជ៊ុាំគាន” អងគក្លរលីក្លដ្ូ អតរបទ ថ្ងៃទី១៥ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៣ http://www.licadho-cambodia.org/articles/20130215/136/index.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី
១៧ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៣), ពីរបភពដ្សដ្ល (Ibid.)
893

ពីរបភពដ្សដ្ល (Ibid.)

239

អង្គការឃ្លមាំ មល
៉ៃ វច្ឆ | មិថុនា ២០១៨
ើ សិទិិធមនុសសយូមមនររត៍

ាំ
រស្រងាេរការប្រមូ លទតុណា
មួ យ ង្ៃលប្ត្ូវបានចាត្់ទ្ុកថា មិនប្េរនឹង “នីត្ិរៃឋ”។ សៅដលងទ្ី៣ ង្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១២

ប្កុមនររបាលបានរ៉ៃោះទ្ងគិច្ជាមួ យកមមករររ់រយនាក់ ង្ៃលកាំពុងសធវើកូ ៃកមមទមទរឱ្យសមៃឹកនា ាំេហជីពពីរ
894
នាក់ ង្ៃលប្ត្ូវបានរសេតញសច្ញពីការងារបានច្ូ លសធវការងារវ
ញ។
សៅដលងទ្ិវេិទ្ធិមនុ េសអនតរជាត្ិ (១០
ិ
ើ

ធនូ) នររបាលបានររ ាំងការសៃើរៃង្ងាកបួន សៃើមបប្បារពធ
ពិធីសនោះ សហើ យរុ រគលិកអងគការសប្ៅរោឋភិបាលម្ពនក់
ី
ប្ត្ូវបានឃុ ាំខ្ួ នមួ
យរយៈសពលខ្លី សោយសារមូ លសហត្ុ ៃ៏សាមញ្ាមួយ រឺបានលត្រូរសោក ជួ ន េុ វេណ។895
ល

សៅដលងទ្ី១៣ ង្ខ្មនា
ការរួ
មោនជាមួ យកងរជអាវុធហត្ែ នររបាលខ្េឌៃូ នសពញ
ី ឆ្ន ាំ២០១៣ កនុងប្រត្រត្ត
ិ
ិ

បានច្ូ លរួមកនុងការរាំង្រកៃ៏ហិងាសលើបាត្ុ កមមររេ់េកមមជនេិទ្ធិលាំសៅឋាន និងៃីធីល ង្ៃលទមទរឱ្យសោោះ
ង្លងអនកការពារេិទ្ធិមនុ េសៃ៏លបលាញម្ព
ន ក់ រឺអនកប្េី សយ៉ៃម រុ បាា។ បាត្ុ ករប្បា ាំនាក់បានរងររួ េធងន់
ី
ាំ ង ឬង្ខ្លប្រឆ្ ាំងកូៃកមម។896 សៅដលងទ្ី២៥ ង្ខ្សមសា ឆ្ន ាំ២០១៣ កនង
សោយសាររងការវយៃសាំ ោយៃរ
ុ

ាំ សពាោះេកមម
ប្រត្រត្ត
ការរួ
មោនជាមួ យកងរជអាវុធហត្ែ នររបាលខ្េឌៃូ នសពញ បានទ្រ់សាេត្់សោយរងខច្ាំ
ិ
ិ
ជនេិទ្ធិៃធ
ត លររេ់រេរកសប្រជាជន
ី ីល និងលាំសៅឋាន ង្ៃលរ៉ៃុនរ៉ៃងសធវើៃសាំ េើរសៅកាន់ទ្ីសានក់ការកណា
កមពុជា សៅភនសាំ ពញ សៃើមបោក់
ញ្ាត្ិ។
ត 897 សៅដលងទ្ី១៤ ង្ខ្មិលុ នា ឆ្ន ាំ២០១៣ នររបាលរជធានីភនសាំ ពញ បាន
ី

ាំ ួ ន
វយទត្់ធាក់ស្រេតីេកមមជនេិទ្ធិៃីធីល និងលាំសៅឋានមួ យច្ាំនួន កនុងសពលបាត្ុ កមមត្វ៉ៃ ប្រឆ្ ាំងនឹងការរនតឃុខ្
ល

អនកប្េី សយ៉ៃម រុ បាា ង្ៃលជាអនកការពារេិទ្ធិមនុ េស សោយរងេឱ្យជនរងសប្ោោះយ៉ៃងត្ិច្រួ ននាក់កុ ងច្ាំ
សណាម
ន

ជនរងសប្ោោះសទសងសទ្ៀត្េនលរ់។898 សៅដលងទ្ី១៨ ង្ខ្មលុ
ការ
“កង
ិ នា ឆ្ន ាំ២០១៣ ពួ កសរបានច្ូ លរួមកនុងប្រត្រត្ត
ិ
ិ
ាំ ន សោយអហិងាររេ់កមមករ ង្ៃលកាំពុងសធវើកូ ៃកមមសៅកណា
កម្ពល ាំងច្ប្មុោះ” កនុងការរាំង្រកការប្រមូ លទតុោ
ត លទ្ី

894

“បាត៊ុករលរាងចរកក្លត់លដ្រ ប៉ាោះទងគិចគានជាមួយនគរបាល” សខ្មរូ ឌា សៃលី ថ្ងៃទី៤ សែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ http://www.cambodiadaily.com/news/garment-

factory-protesters-clash-with-police-6449/ (ទទួលបានឬ បានអាន លៅថ្ងៃទី៥ សែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២)។
895

“កមពជាបន្ត្
ក បក្លរលដ្ើរដ្សងហកបួន លៅថ្ងៃ ទិវាែិទធិមន៊ុែស” ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ ថ្ងៃទី១១ សែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ http://www.phnompenhpost.com/
៊ុ

index.php/2012121160214/National-news/cambodia-cracks-down-on-rights-day- march.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១២ សែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២)។
896

“នគរបាល និងែនរិែ៊ុែ លរបើកម្ងាាំងហួែរបម្ងែ បន្ត្កបអនកតវា៉ា លដ្ឋយអហិងោ មកពីបឹងកក់ ” អងគក្លរលីក្លដ្ូ ថ្ងៃទី១៣ សែមីនា ឆ្នាំ២០១៣

http://www.licadho-cambodia.org/video.php?perm=37 (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១៤ សែមីនា ឆ្នាំ២០១៣), “នគរបាលវាយដ្ាំអនកតវា៉ា បឹងកក់ បានបងកឱ្យ
មន៊ុែសរបាាំនាក់រងរបួែ” អងគក្លរលីក្លដ្ូ et al., លែចករីសងាងក្លរ ថ្ងៃទី១៣ សែមីនា ឆ្នាំ២០១៣ http://www.licadhocambodia.org/pressrelease.php?perm=304 (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១៤ សែមីនា ឆ្នាំ២០១៣), ពីរបភពដ្សដ្ល (Ibid.)
897

“APWLD - លវទិក្លអាែ៊ុីបា៉ាែ៊ុីហវិកែរីពី ស្រែរី ចាប់ និងក្លរអភិវឌ្ឍន៍ បានសចកនសពវនោយករមងរូបងតរបែ់អងគក្លរលីក្លដ្ូ ” ថ្ងៃទី២៥ សែលមសា ឆ្នាំ

២០១៣ https://www.facebook.com/apwld.ngo/posts/517840108272525, ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៣០ សែលមសា ឆ្នាំ២០១៣, ពីរបភពដ្សដ្ល (Ibid.)
898

“តមកល់ទ៊ុកក្លរក្លត់លទាែដ្ឋក់ពនធនាគារែកមមជនរបឆ្ាំងនឹងក្លរបលែរញលចញពីដ្ីធ្ាី” សខ្មរូ ឌា សៃលី ថ្ងៃទី១៥ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៣

http://www.cambodiadaily.com/news/jail-sentence-for-anti-eviction-activist-upheld-31073/ (លមើលថ្ងៃទី១៦ មិង៊ុនា ២០១៣), ពីរបភពដ្សដ្ល (Ibid.)
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ប្កុងភនសាំ ពញ។ ជាលមីមង
ត សទ្ៀត្ សោក ជួ ន េុ វេណ បានពនយល់ ពីមូ លសហត្ុ ដនការចាត្់វធានការង្ររសនាោះថា
ិ
ាំ ន សនាោះពុ ាំម្ពនការអនុ ញ្ជាត្ពីអាជាាធរ។899 សៅដលងរនាារ់ ោត្់បាននិយយការពារ
សោយសារការប្រមូ លទតុោ
ាំបាច្់ សៃើមបទ្រ់
ប្េសៃៀងោននឹងសលើកមុ នង្ៃរថា ប្រត្រត្ត
ការររេ់
នររបាល រម្ពនភាពចា
ិ
ិ
ឺ
ី សាេត្់បាត្ុ ករត្វ៉ៃ

ាំង សោយបានរងេឱ្យម្ពនការប្រវយ
ប្រឆ្ ាំងនឹងការរសេតញសច្ញពីៃធ
ញ្ាត្ិសៅប្ពោះររមរជវ
ត
ី ីល មនឱ្យោក់
ិ
ប្រត្រ់ោន ង្ៃលកនុងសនាោះ ម្ពនអនកោក់ញ្ាត្ិម្ព
ត ន ក់បានរងររួ េ។900

សោក ជួន េុវេណ និង ការសបាោះសឆ្នត្ឆ្ន ាំ ២០១៣
ប្រត្ិរត្តិការប្រឆ្ ាំងនឹងអងគការេងគមេុ ីវល
ិ និងេកមមជននានា ប្ត្ូវបានអនុ វត្ត ខ្េៈការសបាោះសឆ្នត្េភា

ជាត្ិ ង្ៃលសប្ោងនឹងសធវើសឡើងសៅដលងទ្ី២៨ ង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ២០១៣ ជាការប្រកួ ត្ប្រង្ជងោនរវងរេរកសប្រជា
ជនកមពុជា និងរេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ កាំពុងខ្ិត្ច្ូ លមកៃល់ ។ កនុងអាំឡុងសពលសធវើយុ ទ្នា
ធ ការ សោក ជួ ន

េុ វេណ បានោ ាំប្ទ្សោយច្ាំហ ច្ាំសពាោះរេរកសប្រជាជនកមពុជា និងសោក ហុ ន ង្េន។ ោត្់រជាអនុ
ប្រធាន
ឺ
ដនប្កុមការងាររេរកសប្រជាជនកមពុជា ប្រចា ាំប្េុកពារ ាំង សខ្ត្តង្ប្ពង្វង និង ជាប្រធានប្កុមការងាររេ

រកសប្រជាជនកមពុជា ប្រចា ាំេងាេត្់រងទ្ាំ
ពុន ខ្េឌម្ពនជ័យ រជធានីភនសាំ ពញ។901 ោត្់បានរញ្ជូ នកងកម្ពល ាំង
ឹ
ាំ ួ េមុ ខ្ោត្់ ឱ្យរេរកសប្រជាជនកមពជា និង
នររបាល សប្កាមរងាគរ់ររេ់ោត្់ សៅសធវការសឃ្េនាជ
ន
ើ
ុ

សោក ហុ ន ង្េន។902 សលើេពីសនោះ សៅសៃម
ើ ង្ខ្មលុ
ិ នា ឆ្ន ាំ២០១៣ សោក ជួ ន េុ វេណ និងនររបាលសប្កាម
899

“កូដ្កមមលៅណាហាគលវើល បញ្ចប់លដ្ឋយកងកម្ងាាំង” ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ ថ្ងៃទី១៩ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៣

http://www.phnompenhpost.com/2013061966368/National/nagaworld-strike-ends-with-force.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២០ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៣)។
900

“ែកមមជន និងនគរបាល បានប៉ាោះទងគិចគាន លៅរពោះបរមរាជវាាំង” ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ ថ្ងៃទី១៩ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៣

http://www.phnompenhpost.com/2013061966366/National/activists-cops-clash-at-palace.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២០ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៣)។
901

“លោក ជួន ែ៊ុវែណ ចូលរួមកន៊ុងពីធ្ីចលរមើនរពោះជនម និងលស្សាច ឬស្ែង់ទឹកជនចាែ់ជរា លៅកន៊ុងស្ែុកពារាាំង” ថ្ងៃទី៩ លមសា ឆ្នាំ២០១៣

http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/61905-2013-04-09-07-35-33.html (លមើល លៅថ្ងៃទី១០ លមសា ២០១៣), “ែ្កត់បឹងទាំព៊ុន លបើក

លវទិក្លសាធារែៈ លដ្ើមបីសារប់អាំពី ក្លរលាំបាក និងែាំលែើរបែ់ពលរដ្ឋ” ថ្ងៃទី២៩ លមសា ឆ្នាំ២០១៣ http://www.dap-news. com/2011-06-14-02-3955/63060-2013-04-29-09-15-47.html (លមើលលៅថ្ងៃទី៣០ លមសា ២០១៣)។
902

“កងកម្ងាាំងនគរបាលែែឌលពាធ្ិ៍សែនជ័យ ទទួលក្លរហវឹកហវឺន ែរម្ងប់បលងកើនែនរិែ៊ុែ និងែណា
រ ប់ធានប់ (ម្ងនសែសវីលដ្អូ)”, ថ្ងៃទី១៥ សែែីហា ឆ្នាំ

២០១៣ http://www.dap-news.com/2011-06-14-02- 39-55/70246-2013-08-15-04-44-32.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១៦ សែែីហា ឆ្នាំ២០១៣), “លោក
បន ែាំអាត យកអាំលណាយ និងងវិក្ល សចកជូនរបជាពលរដ្ឋលៅភូមិថ្រពខាា”, ថ្ងៃទី១៨ សែឧែភា ឆ្នាំ២០១៣ http://www.dap-news.com/2011-06-14-0239-55/64305-2013-05-18-04-57-21.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១៨ សែឧែភា ឆ្នាំ២០១៣), “លោក លនត វ៊ុតាថ ច៊ុោះែួរែ៊ុែទ៊ុកខរបជាជនរកីរកលៅភូមិលតានត
៤ និងសចកអាំលណាយដ្ល់ពួកលគ”, ថ្ងៃទី១៨ សែឧែភា ឆ្នាំ២០១៣ http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/64283-2013-05-18-02-21-49.html
(ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១៨ សែឧែភា ឆ្នាំ២០១៣)។
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រងាគរ់ររេ់សោក បានេប្មរេប្មួលសអាយម្ពនបាត្ុ កមមមួយ សៅកនុងទ្ីប្កុងភនសាំ ពញប្រឆ្ ាំងនឹងសោក កឹម
េុ ខា អនុ ប្រធានរេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ។903

កនុងអាំឡុងសពលសធវើយុ ទ្នា
ធ ការសបាោះសឆ្នត្ អនកច្ូ លរួមយុ ទ្នា
ធ ការសឃ្េនាររេ់សោក ហុ ន ង្េន និងរេ
រកសប្រជាជនកមពុជា បានប្ពម្ពនមតងសហើយមតងសទ្ៀត្ថា ប្រេិនសរើរកសប្រឆ្ ាំងឈោះ
ន ការសបាោះសឆ្នត្ សនាោះ “

េស្រងាគម” អាច្នឹងសកត្ម្ពនសឡ
ើ សច្ញពីរេរកសប្រជាជនកមពុជា សៃម
ើ បការពារទលប្រសយជន៍
ើ
ើង ង្ៃលសទតម
ី
904
ជាត្។
ការេ៍សនោះនឹងររ់រញ្ចូ លទ ាំងការរនសត ធវជានាយករៃឋ
មស្រនតីររេ់សោក ហុ នង្េន សៃម
ៀេ
ើ បរសញ្ច
ិ
ើ
ី

សាែនភាព “ប្កឡរ់ចាក់” សៅកនុងប្រសទ្េកមពុជា។905 កនុងរររទ្សនោះ
សោក ជួ ន េុ វេណ បាននិយយសៅពីររី
ិ

ដលងមុនដលងសបាោះសឆ្នត្ថា នររបាលម្ពនរសប្ម្ពងោក់ពប្ងាយកងកម្ពល ាំង ៥,៥០០ (ប្បា ាំពាន់ប្បា ាំរយ) នាក់ សៅដលង
ទ្ី២៨ ង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ២០១៣ និងសប្កាយដលងសនាោះ សៃើមបទ្រ់
ើ
ី ការ
ី សាេត្់អសាំ ពើហិងានានា ង្ៃលអាច្សកត្សច្ញព
ាំ ោះររេ់រេរកសប្រជាជនកមពជា។906
រៃសិ េធររេ់រេរកសប្រឆ្ ាំង ច្ាំសពាោះការប្រកាេជ័យជន
ុ

ជួន េុវេណ ការរស្រងាេរច្ោច្លសប្កាយការសបាោះសឆ្នត្ពីឆ្ន ាំ ២០១៣-២០១៤ និងពីសពលសនាោះមក

903

“មន៊ុែសរាប់ពាន់នាក់ លចញមករបឆ្ាំងនឹងអន៊ុរបធានគែបកសែលន្ត្គោះជាតិ” ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ ថ្ងៃទី១០ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៣

http://www.phnompenhpost.com/2013061066176/National/thousands-turn-out-against-cnrp-deputy.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១១ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ
២០១៣), “ពលរដ្ឋទូទាាំងរបលទែ បានលរៀបចាំបាត៊ុកមមលៅរពឹកលនោះរបឆ្ាំងនឹងលោក កឹម ែ៊ុខា” ថ្ងៃទី៩ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៣ http://www.dapnews.com/2011-06-14-02-39-55/65670-2013-06-09-01-36-24.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១០ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៣)។
904

ិ ែដ្ល់ឫែគល់”,
“រគាន់ស តលដ្ឋយសារបាំ ែងរបាថានចង់ ផ្តាែ់បូររបបដ្ឹ
រ
កនាាំ របលទែកមព៊ុជាបានក្លាយជាលទែរងលរគាោះថ្នែន្ត្គម និងក្លរវនា

ថ្ងៃទី២៥ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៥ http://dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/66861-2013-06-25-02-44-12.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២៥ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ
២០១៣), “លោក ហ៊ុន សែន និយាយថា ែន្ត្គមែ៊ុីវល
ិ គឺជាកាំហ៊ុែរបែ់គែបកសរបឆ្ាំង” ថ្ងៃទី១១ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៣

http://www.cambodiadaily.com/elections/hun-sen-says-civil-war-would-be-oppositions-fault-30249/ (ទទួលបាន ឬ ពានអាន លៅថ្ងៃទី១៣ សែមិង៊ុនា
ឆ្នាំ២០១៣), “លតើក្លរគាំរាមកាំសហងរបែ់លោក ហ៊ុន សែន ថាម្ងនែន្ត្គម បានសរបក្លាយលៅជាែនាឹកលឆ្នតឬ ?” លែមបូឌា លដ្លី សងៃទី១៨ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ

២០១៣ http://www.cambodiadaily.com/news/will-hun-sens-threat-of-war-translate-into-votes-32182/ (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី២៨ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៣)
905

“ែលមរចលតលជា របក្លែអាំពីក្លរផ្តាែ់បរូរអាែតរិនាយករដ្ឋមន្តនរីពី ទីបួន លៅជាទីរបាាំ” ( = ), ថ្ងៃទី៨ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៣)http:/www.dap-news.com/2011-

06-14-02-39-55/65620-2013-06-08-04-47- 52.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៨ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៣), “ក្លរវិភាគអាំពី លែចករីរបក្លែរបែ់ែលមរចលតលជាអាំពី

ក្លរផ្តាែ់បរអាែតរ
រូ
ិនាយករដ្ឋមន្តនរីពី ទីបួន លៅជាទីរបាាំ” (==), ថ្ងៃទី១០ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៣ http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/657172013-06-10-03-44-31.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១០ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៣)។
906

“ែមតថកិចចែលរមចចិតរលដ្ឋោះសលងជនែងស័យ ៤នាក់ សដ្លបានលបើកក្លរបាញ់របហារលៅនាោះរបែ់លោកឧកញ៉ា ឃី គីមល៊ុន” (!: ), ថ្ងៃទី៦ សែកកកដ្ឋ

ឆ្នាំ២០១៣ http://kpt-news.com/index.php?option=com_content&view=article&id=30465:2013-07-06-10-01-56&catid=1:latest&Itemid=65 (ចូលលមើល
លៅថ្ងៃទី៦ សែមករា ឆ្នាំ២០១៣), “សាថនីយ៍លបាោះលឆ្នត៖ ក្លរសែនាាំរបែ់នគរបាល រតូវបានដ្ឋក់លចញ” ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ ថ្ងៃទី២៥ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៣
http://www.phnompenhpost.com/national/polling-station-police-directives-handed-down (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២៦ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៣)។
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រញ្ជ
ា នានា ង្ៃលបានសកើត្ពីការរនលាំររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជា និងភាពមិនប្រប្កត្ីសៅកនុងការសបាោះសឆ្នត្

907
សនាោះ បានសធវើឱ្យប្រសទ្េកមពុជា ធាលក់កុ ងវ
ន រត្ត
ិ ិេិទ្ធិមនុ េស។ សៅដលងសបាោះសឆ្នត្ សោក ជួ ន េុ វេណ បានៃឹកនា ាំ

កងកម្ពល ាំងនររបាល១០០នាក់ ោក់ពប្ងាយសៃើមបរស្រងា
េ រកុ រកមម សៅមេឌលសបាោះសឆ្នត្មួ យ កនុងរជធានី
ី

ភនសាំ ពញ ង្ៃលរងេសឡើងសោយប្កុមមនុ េសត្វ៉ៃ ច្ាំសពាោះអវង្ៃលពួ
កសរសៅថា ជាការរនលាំកុ ងការសបាោះសឆ្
ន
ន ត្សៅទ្ី
ី
តា ាំងសបាោះសឆ្នត្សនាោះ សហើយសៅអាំឡុងសពលសនាោះ រលយនតពីរសប្រឿងររេ់កងរជអាវុធហត្ែប្ត្ូវបានៃុ ត្រាំ

ផ្ដលញ។908 ចារ់ពីង្ខ្េីគ ឆ្ន ាំ២០១៣ មក បាត្ុ កមមនានាបានចារ់សទតើមសកើត្ម្ពនប្រឆ្ ាំងនឹងលទ្ធទលសបាោះ
សឆ្នត្ទលូវការ សោយបានអាំពាវនាវឱ្យម្ពនការសេុ ើរអសងេត្លទ្ធទលសបាោះសឆ្នត្ កាំង្េទ្ប្មង់ការសបាោះសឆ្នត្

ទមទរការសបាោះសឆ្នត្សឡើងវញ
ិ និងទមទរឱ្យសោក ហុ ន ង្េន ច្ុ ោះពីត្ាំង្េង។ រេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិបាន
909
សរៀរច្ាំបាត្ុ កមម ចារ់ពីង្ខ្កញ្ជា សហើយរេរកសសនោះ ក៏បានសធវពហ
លរួមកនុងេភាជាត្ទងង្ៃរ។
ើ
ិ កាមនច្ូ
ិ
ិ

សៅដលងទ្ី១៥ ង្ខ្េីគ ឆ្ន ាំ២០១៣ សោក ជួ ន េុ វេណ បានចារ់សទតម
ជ ពី “ថានក់សលើ” សៃម
ើ អនុ វត្តរទ្រញ្ជ
ើ បសធវ
ើ
ី ការ
ហវឹកហវឺននររបាលរជធានីភនសាំ ពញ និងនររបាលមកពីប្ររ់ខ្េឌទ ាំងអេ់ដនរជធានី ភនសាំ ពញ អាំពីរសរៀរ
“ការពារេនតិេុ ខ្ និងេណា
ត រ់ធានរ់សាធារេៈ”។910 សៅដលងជាមួ យោនសនាោះង្ៃរ ោត្់បានរញ្ជ
ជ សោយខ្ុ េ

ាំ ួ នម្ព
ច្ារ់ ឱ្យឃុ ខ្
ល
ច េ់គងសបាោះពុ មម្ព
ព ន ក់ និងរុ រល
គ ិកររេ់ោត្់ ប្ពមទ ាំងនិេសត្ព
ត ោះអាេនន
ិ ី រនាក់ ជារសណា

ពាក់ព័នន
ធ ឹ ងការសចាទ្ប្រកាន់ថា បានសបាោះពុ មព និងម្ពនង្ទនការង្ច្កចាយខ្ិត្រ័េណង្ៃលអាំពាវនាវឱ្យម្ពនការ
911
ផ្ដលេ់រូ រនសយបាយសោយេនត
រត្ប្ត្
មដលង
ទ្ី២៣ ង្ខ្េីគ ការហវឹកហវឺនសនោះប្ត្ូវបានពប្ងីកសៅៃល់
ត
ិ ។
ិ វធ
ី
ិ
ឹ

907

អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វ ៉ាចឆ “រកុមរបឹកោែិទធិមន៊ុែសរបែ់អងគក្លរែហរបជាជាតិ ៖ ក្លរអន៊ុម័តលលើ លទធនល UPR របែ់កមព៊ុជា” លែចករី

សងាងក្លរែ៍ផ្តាល់ម្ងត់ លៅថ្ងៃទី២៦សែមិង៊ុនាឆ្ន២០១៤ http://www.hrw.org/news/2014/06/26/un-human-rights-council-adoption-upr-outcome-cambodia.
908

“វីលដ្អូ ៖ អនកលបាោះលឆ្នត សដ្លម្ងនកាំហឹង លធ្វើកូដ្កមមលៅែាឹងម្ងនជ័យ” ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ ថ្ងៃទី២០ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៣

http://www.phnompenhpost.com/video/video-angry-voters-riot-stung-meanchey (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៣០ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៣)។
909

អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វ ៉ាចឆ “ក្លរដ្ឋក់លែនើរបែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វ ៉ាចឆ លៅគែៈ កម្ងមធ្ិក្លរែិទធិមន៊ុែស ឱ្យពិនិ

តយសាថនភាពលៅកមព៊ុជា” ថ្ងៃទី៦ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៤។
910

“កងកម្ងាាំងនគរបាលែែឌលពាធ្ិ៍សែនជ័យ បានទទួលក្លរហវឹកហវឺន លដ្ើមបីបលងកើនែនរិែ៊ុែ និងែណា
រ ប់ធានប់ (ម្ងនវីលដ្អូ” ថ្ងៃទី១៥ សែែីហា ឆ្នាំ២០១៣

http://www.dap-news.com/2011-06-14-02- 39-55/70246-2013-08-15-04-44-32.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១៦ សែែីហា ឆ្នាំ២០១៣), “លោកែនងក្លរ
នគរបាលរាជធានីភនាំលពញ ច៊ុោះពិនិតយ និងពរងឹងភារកិចចរបែ់នគរបាល លៅែែឌដ្ល្ក” ថ្ងៃទី២៣ សែែីហា ឆ្នាំ២០១៣ http://kptnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=32655:2013-08-23-07-34-02&catid=1:latest&Itemid=65 (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២៣ សែ
ែីហា ឆ្នាំ២០១៣), “នគរបាលែែឌដ្ូនលពញ របមូលនរាំគា
៊ុ ន លដ្ើមបីហវឹកហវឺនបលងកើនែមតថភាពក្លរពារែនរិែ៊ុែ ជូនរបជាពលរដ្ឋ” ថ្ងៃទី២៤ ែីហា ២០១៣
http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/70801-2013-08-24-08-09-24.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២៤ សែែីហា ឆ្នាំ២០១៣)។
911

“ែញ្ញាថ្នែនរិភាព បានរតលប់បន្តញ្ញ
ច ែ ៖ និែសិតពីរនាក់ រតូវបានធាាក់កងអនា
ន៊ុ
ា ក់” អងគក្លរលីក្លដ្ូ et al., លែចករីសងាងក្លរែ៍ ថ្ងៃទី១៩ សែែីហា ឆ្នាំ

២០១៣ http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=320 (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២០ សែែីហា ឆ្នាំ២០១៣), ពីរបភពដ្សដ្ល (Ibid.)
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នររបាលរៃឋបាលេងាេត្់ ង្ៃលប្ត្ូវបានរាំពាក់សប្រឿងររកា
ិ ខ រប្រឆ្ ាំងនឹងកុ រកមម ៃូ ច្នររបាលខ្េឌទ ាំងអេ់

912
ង្ៃរ សោយសារម្ពនការរសងេើនលវកាព
ប្ត្ូវបានច្ាំណាយ
ិ
ិ
ី ប្កេួ ងមគដទាសប្កាយការសបាោះសឆ្នត្។ លវកាសនោះក៏
913
សលើការទ្ិញកា ាំសភងខ្ល
ើល
ីង្ៃលសោក ជួ ន េុ វេណ យកសៅង្ច្កឱ្យមស្រនតីនររបាលទងង្ៃរ។ តា ាំងនាមឱ្យសោក

ជួ ន េុ វេណ សោក ជួ ន ណារន
ិ ង្ៃលជាេនងការរងនររបាលរជធានីភនសាំ ពញ បានប្រកាេថា នររបាល

“ប្ត្ូវការពារោច្់ខាត្ច្ាំសពាោះរោឋភិបាលប្េរច្ារ់ និងនាយករៃឋមស្រនតីប្េរច្ារ់ ង្ៃលសកើត្សច្ញពីលទ្ធទល
ដនការសបាោះសឆ្នត្” សនាោះរឺ រេរកសប្រជាជនកមពុជា សប្កាមការៃឹកនា ាំររេ់ សោក ហុ ន ង្េន។914

សៅដលងទ្ី១ ង្ខ្កញ្ជា ឆ្ន ាំ២០១៣ សោក ជួ ន េុ វេណ បានរញ្ជ
ជ សោយផ្ដាល់ សៅកនុងវរគរេ
ា ល និងលាំ
ុ ា ោះរណា
ាំ ួ យេប្ម្ពរ់នររបាលរជធានី និងខ្េឌច្ាំនួនជាង ២,០០០ (ពីរពាន់) នាក់ សោយម្ពន
គត្់េមយុ ទ្ៃ
ធ ៏ធម

រាំពាក់សប្រឿងររកា
វ
ិ ខ រប្រឆ្ ាំងកុរកមមយ៉ៃងសពញសលញទង ង្ៃលកនុងវរគហឹ កហវ
ឺ នសនាោះ នររបាលទ ាំងសនាោះបាន
អនុ វត្តការោក់ពប្ងាយរនា ាំងការពារ ការសប្រប្បាេ់
ប្ោរ់ង្រកង្ទសង និងការសប្រកាេ
ុ ងបាញ់ ទ្ឹកដនរលយនត
ើ
ើ
់ រគភ័
ពនលត្អ
ើ ប ី “ការពារប្រសទ្េជាត្ិ ង្ៃលេែិត្
ី យ។ ោត្់បាននិយយអាំពី “ការរស្រងាេរជាប្ទ្ង់ប្ទយធាំ” សៃម
សប្កាមការៃឹកនា ាំប្េរច្ារ់ររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជា”។”915 ចារ់ពីប្ពឹកប្ពលឹមដលងទ្ី១៥ ង្ខ្កញ្ជា ឆ្ន ាំ

២០១៣ នររបាលថានក់ជាត្ិ រជធានី និងប្េុ ក ខ្េឌ បានច្ូ លរួមជាមួ យកងរជអាវុធហត្ែថានក់ជាត្ិ សខ្ត្ត
ាំ ន ៃ៏ធម
ាំ ួ យររេ់រេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ សៅទ្ី
រជធានី និងប្េុ ក ខ្េឌ កនុងរាំេងររ ាំងៃល់ ការប្រមូ លទតុោ
ាំ ន េាំខាន់ៗសៅកង្នលងសទសងសទ្ៀត្កនងរជធានី មន
ោនប្រជាធរសត្យយ
សៅដលងសនាោះ និងសធវើឱ្យការប្រមូ លទតុោ
ិ
ិ
ុ

912

“លោកែនងក្លរនគរបាលរាជធានីភនាំលពញ ច៊ុោះពិនិតយ និងពរងឹងភារកិចចរបែ់នគរបាល លៅែែឌដ្ល្ក” ថ្ងៃទី២៣ សែែីហា ឆ្នាំ២០១៣ http://kpt-

news.com/index.php?option=com_content&view=article&id=32655:2013-08-23-07-34-02&catid=1:latest&Itemid=65 (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២៣ សែ
ែីហា ឆ្នាំ២០១៣), “នគរបាលែែឌដ្ូនលពញ របមូលនរ៊ុាំគាន លដ្ើមបីហវឹកហវឺនបលងកើនែមតថភាពក្លរពារែនរិែ៊ុែ ជូនរបជាពលរដ្ឋ” ថ្ងៃទី២៤ សែែីហា ឆ្នាំ
២០១៣ http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/70801-2013-08-24-08-09-24.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២៤ សែែីហា ឆ្នាំ២០១៣)។
913

“ក្លាំលភាើងែាីចាំនួន ២៧០ លដ្ើម រតូវបានរបគល់ដ្ ល់នគរបាលចរាចរ និងនគរបាលមកពីែែឌទាាំង ៩ លដ្ើមបីបលងកើនែនរិែ៊ុែ” ថ្ងៃទី៧ សែែីហា ឆ្នាំ២០១៣

http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/69791-2013-08-07-08-25-56.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៨ សែែីហា ឆ្នាំ២០១៣)។
914

“នគរបាលែែឌដ្ូនលពញ របមូលនរ៊ុាំគាន លដ្ើមបីហវឹកហវឺនបលងកើនែមតថភាពក្លរពារែនរិែ៊ុែ ជូនរបជាពលរដ្ឋ” ថ្ងៃទី២៤ សែែីហា ឆ្នាំ២០១៣

http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/70801-2013-08-24-08-09-24.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២៤ សែែីហា)។
915

“លោក ជួន ែ៊ុវែណ ដ្ឹកនាាំនគរបាលជាង ២០០នាក់ ចូលរួមកនងក្លរហវ
ឹកហវឺន លដ្ើមបីពរងឹងែ៊ុវតថិភាព ជូនរបជាពលរដ្ឋ" ថ្ងៃទី២ សែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១
៊ុ

http://kpt-news.com/index.php?option=com_content&view=article&id=33142:2013-09-02-04-35-41&catid=1:latest&Itemid=65 (ចូលលមើល លៅថ្ងៃ

ទី២ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣), “កនងសា
ថ នភាពនា៊ុយគានគឺ នគរបាល និង គែបកសរបឆ្ាំង បានលរតៀមែរម្ងប់បាត៊ុកមម” លែមបូឌា លដ្លី ថ្ងៃទី៣ សែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១
៊ុ
http://www.cambodiadaily.com/elections/in-contrasting-styles-police-opposition-prepare-for-protests-41545/ (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៣ សែកញ្ា ឆ្នាំ

២០១៣), “នគរបាលជាង ២.០០០នាក់ ហវឹកហវឺនបលងកើនែមតថភាព រកោែនរិែ៊ុែ ែ៊ុវតថិភាព និងែណា
រ ប់ធានប់ (ម្ងនវីលដ្អូ)” ថ្ងៃទី១ សែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣
http://www.dap-news.com/ 2011-06-14-02-39-55/71251-2013-09-01-00-30-17.html (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី១ សែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣)។
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អាច្ប្រប្ពឹត្តសៅបាន។ សៅរសេៀលសនាោះ សោក ជួ ន េុ វេណ បានរញ្ជ
ជ សោយផ្ដាល់ សលើប្កុមនររបាល ង្ៃល

ប្ត្ូវបានោក់ពប្ងាយឱ្យទ្រ់សាេត្់បាត្ុ ករ មិនឱ្យរាំង្រក ឬទ្ម្ពលយរនា ាំងការពារ ង្ៃលបានោក់មិនឱ្យម្ពនការ
ាំ ន សៅកង្នលងសទសងសទ្ៀត្ សប្ៅពីទ្ីោនប្រជាធរសត្យយ។
ប្រមូ លទតុោ
នររបាលទ ាំងសនោះបានសប្រប្បាេ់
កាេុង
ិ
ើ
បាញ់ ទ្ឹក និងប្ោរ់ង្រកង្ទសង ឬឧេម័នរងាូរទ្ឹកង្ភនក សៃម
ប្រងអនកម្ពនរាំេងសធវើបាត្ុ កមមទ ាំងសនាោះ។916
ើ បប្ររ់
ី

ាំ ុ ងអនុ វត្តការោក់កហ
ាំ ិ ត្ ង្ៃលសច្ញសោយសាោរជ
សៅទ្ីសនាោះ សោក ជួ ន េុ វេណ បានពនយល់ ថា ោត្់កព
ធានី និងទ្ម្ពលក់ការទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវសលើរេរកសេសស្រងាគោះជាត្ច្ាំ
ិ សពាោះអាំសពើហិងា សោយសចាទ្ថា រេរកស

ាំ ិ ត្ទ ាំងសនោះ ង្ៃលជាសហត្ុ រងេឱ្យម្ពន
សនោះបានររជ័យកនុងការធានាឱ្យបាននូ វការសោរពច្ាំសពាោះការោក់កហ
ាំ ន ររេ់រេរកសេសស្រងាគោះ
េកមមភាពខ្ុេច្ារ់សនោះ។917 សៅោងច្ដលងទ្ី១៥ ង្ខ្កញ្ជា រនាារ់ពីការប្រមូ លទតុោ

ជាត្សៅទ្
រ់សៅសោយោមនឧរបត្តិសហត្ុ អសក
ិ
ីោនប្រជាធរសត្យយបានរញ្ច
ិ
ីវ ត្សឡ
ើ
ើងសនាោះមក ការរ៉ៃុនរ៉ៃងជារនត
រនាារ់ររេ់នររបាល និងកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ភាពដនការផ្ដ
ត ខ្ៃដទ្សទ្ៀត្ កនុងការរទ្សេរ
ល េ់ទ្ីសៅកនុង និងជុ វាំ ញ
ិ
ិ
ី

ាំ េនតិេុ ខ្បានសធវើការរ
ទ្ីប្កុងភនសាំ ពញសេាើរង្ត្ទ ាំងប្េុង បានរងេឱ្យម្ពនភាពច្ោច្លេងគម ង្ៃលកងកម្ពលង
ស្រងាេរយ៉ៃងហិងា រួ មទ ាំងតាមរយៈការសប្រើប្បាេ់កងម្ពល ាំងសប្ច្ើនហួ េប្រម្ពេ និងប្រករសោយសប្ោោះថានក់

ង្ៃលបានរងេឱ្យមនុ េសម្ពនក់សាលរ់ និងររួ េធងន់ធរង យ៉ៃងសគច្ណាេ់១២នាក់ សទសងសទ្ៀត្។ ប្ោរ់កា ាំសភងង្ៃល
ើល
េម្ពលរ់ជវី ត្មនុ
េសសនាោះ រឺបាញ់ សច្ញពីកា ាំសភងខ្ល
។918
ិ
ើល ីមួ យង្ៃលប្ត្ូវបានង្ច្កឱ្យនររបាលសប្រប្បាេ់
ើ

ាំ ីម
សៅខ្េៈសោក ជួ ន េុ វេណ សធវើជាអធរត្
ទ្ន
ធ ររបាលៃ៏ធល
ម ួ យ សៅដលងទ្ី២១ ង្ខ្ត្ុ ោ ឆ្ន ាំ
ិ
ីកនុងការសធវេមយុ
ើ
២០១៣ ប្េរោននឹងកមមករមកពីសរងច្ប្កកាត្់សៃរមួ យបានសៃរើ ៃង្ងាកបួន េាំសៅសឆ្ពោះសៅកាន់ភូមប្រ
ិ ោះររេ់
ឹ

សោក ហុ ន ង្េន សៅកណា
ត លរជធានីភនសាំ ពញ សៃម
ើ បត្វ៉ៃ
ិ
ី េុ ាំអនតររមន៍ង្េវងរកៃសាំ ណាោះប្សាយពីរោឋភបាល
916

“រគាប់សបកសនសងរតូវបានបាញ់លៅលលើអនកតវា៉ា ” ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ ថ្ងៃទី១៥ សែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣ http://www.phnompenhpost.com/national/smoke-grenades-fired-protesters

(ចូលលមើល លៅថ្ងៃ ទី១៧ សែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣)។
917

“បាត៊ុកមមសរបក្លាយជាលរឿងលរកៀមរកាំចិតរ” ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ ថ្ងៃទី១៦ សែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣ http://www.phnompenhpost.com/national/protest- takes-dark-

turn (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១៧ សែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣), “ទូរទែសន៍កមព៊ុជា មិននសពវនោយអាំពី បាត៊ុកមមនានា” លែមបូឌា លដ្លី ថ្ងៃទី១៦ សែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣
http://www.cambodiadaily.com/elections/cambodian-tv-fails-to-cover-cnrp-protests-42377/ (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី១៧ សែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣) ល

ើយ,

“រគាប់សបកសនសងរតូវបានបាញ់លៅលលើអនកតវា៉ា ” ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ ថ្ងៃទី១៥ សែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣ http://www.phnompenhpost.com/national/smoke-grenadesfired-protesters (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី ១៧ សែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣)។
918

“កមពជា៖
លដ្ឋោះសលងមន៊ុែសទាាំង ៦នាក់ សដ្លរតូវបានចាប់ែាួនលដ្ឋយថ្ចដ្នយលៅកនងភាពចោចល”
លែចករីរបក្លែព័ត៌ម្ងនរបែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែស
៊ុ
៊ុ

អនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វច
៉ា ឆ ថ្ងៃទី១៩ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៤ http://www.hrw.org/news/2014/02/19/cambodia-free-6-randomly-arrested-during-unrest; ពី
របភពដ្សដ្ល (Ibid.)
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សៅកនុងវវទ្មួ
យច្ាំនួនជាមួ យអនកប្ររ់ប្រងសរងច្ប្កររេ់ពួកសរ។ សៅសពលៃឹងពីរញ្ជ
ា សនោះ សោក ជួ ន
ិ

េុ វេណ បានរញ្ជ
ជ ឱ្យោក់ពប្ងាយនររបាលសៃើមប ី “ចារ់ខ្ួ នសមសកា
ល
ល ងសនាោះ”។ នររបាលង្ៃលប្ត្ូវបានៃឹកតាម
រលយនតសៅកាន់ទ្ីតា ាំងសនាោះ បានរ៉ៃុនរ៉ៃងរស្រងាេរកមមករ ង្ៃលសធវបាត្ុ
កមមទ ាំងសនាោះ សោយបានវយៃសាំ លើទ ាំង
ើ
អនកង្ៃលរងទ្ទ្
ន ង្ៃលបានពាយមសរច្ខ្លួន។919
ឹ
ឹង ទ ាំងអក

សៅដលងទ្ី១២ ង្ខ្វច្ឆ
ិ កា
ឹ នា ាំសោយផ្ដាល់ សៅកនុងការរស្រងាេរបាត្ុ កមមជាលមី
ិ ឆ្ន ាំ២០១៣ សោក ជួ ន េុ វេណ បានៃក
ររេ់កមមករមកពីសរងច្ប្កសនាោះ សោយបានោក់រទ្រញ្ជ
ការង្ៃលសប្រ
ប្បាេ់
ជ ឱ្យវយប្រគរ កនុងប្រត្រត្ត
ិ
ិ
ើ

កម្ពល ាំងនររបាលរជធានី និងនររបាលខ្េឌ កនុងការរាំង្រកកបួនៃង្ងាសោយអហិងាររេ់ប្កុមកមមករ និង

រនាារ់មក បានរស្រងាេរភាពច្ោច្លេងគម ង្ៃលទាុោះសឡើងសច្ញពីការរស្រងាេរសនាោះ សៅខ្េឌម្ពនជ័យ រជ
ធានីភនសាំ ពញ។920 កនុងអាំឡុងសពលដនប្រត្រត្ត
ការសនាោះ
ការបាញ់ សោយមនសរ
េមុ
ខ្ររេ់នររបាល បាន
ិ
ិ
ិ
ើ

េម្ពលរ់អក
ការេ៍ម្ពនក់ សហើយមនុ េសប្បា ាំរួននាក់សទសងសទ្ៀត្ររួ េ សោយសារការសប្រប្បាេ់
ន ឈរសមលសហត្ុ
ើ
ើ
ាំបាច្់ររេ់នររបាល។ ការទាុោះអាវុធររេ់នររបាលបានសកត្សឡ
អាវុធសោយមនចា
ិ
ើ
ើង រនាារ់ពីសោក ជួ ន
េុ វេណ បានប្ចានសចាលការរ៉ៃុនរ៉ៃងររេ់មស្រនតីេិទ្ធិមនុ េសកនុងការរនធូររនែយសាែនការេ៍សនាោះ។921

រនាារ់ពីរោឋភិបាលបានកាំេត្់យកដលងទ្ី២ ង្ខ្មករ ឆ្ន ាំ២០១៤ ជាឱ្សានវទ្ឱ្យរញ្ឈរ់នូវអវី ង្ៃលខ្លួនចាត្់
ទ្ុកតាមទ្ាំសនើងច្ិត្តថា ជាេកមមភាពកូ ៃកមមខ្ុេច្ារ់សនាោះ នររបាលរជធានី និងនររបាលខ្េឌេែិត្កនុង

ច្ាំសណាមកងកម្ពល ាំង ង្ៃលប្ត្ូវបានោក់ពប្ងាយ សៃើមបអនុ
ី វត្តការគមឃ្ត្់សនាោះ។ សទោះជាយ៉ៃងណា សោក

ជួ ន េុ វេណ មនបានសៅកន
ត ខ្សប្រអាំ
ត ល
ិ
ើ សពើហិងារស្រងាេរ ង្ៃលរណា
ុ ងប្រសទ្េសឡើយ សៅសពលកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ឱ្យមនុ េសប្បា ាំមួយនាក់សាលរ់សនាោះ។922

919

“នគរបាល ហវឹកហវឺនលៅទីោនរបជាធ្ិបលតយយ លៅលពលអនកតវា៉ា លផ្តរតលលើលគហដ្ឋឋនលោក ហ៊ុន សែន” លែមបូឌា លដ្លី ថ្ងៃទី២២ ត៊ុោ ឆ្នាំ២០១៣

http://www.cambodiadaily.com/news/police-train-at-freedom-park-as-protesters-target-hun-sens-house-2-45638/ (ថ្ងៃទី២៣ ត៊ុោ ឆ្នាំ២០១៣)។
920
921

“ជួន ែ៊ុវែណ វាយរបហារកមមករ លៅថ្ងៃទី១២ វិចឆិក្ល២០១៣” https://www.youtube.com/watch?v=f-gSJm5UNZc (លមើលលៅថ្ងៃទី២៩ វិចឆិក្ល ២០១៣)
“កមព៊ុជា ៖ ក្លរជាំន៊ុាំជរមោះករែីែាឹងម្ងនជ័យ ម្ងនកាំហ៊ុែខាាាំង” លែចករីរបក្លែព័ត៌ម្ងនរបែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វច
៉ា ឆ ថ្ងៃទី១១ សែ

ឧែភា ឆ្នាំ២០១៤ http://www.hrw.org/news/2014/05/11/cambodia-steung-meanchey-trial-deeply-flawed; “ម្ងនមន៊ុែសម្ងនក់សាាប់ របាាំពីរនាក់លទៀត
រងរបួែ លៅលពលប៉ាោះទងគិចគានលដ្ឋយហិងោ កន៊ុងលពលម្ងនបាត៊ុកមមរបែ់កមមករលរាងចរក SL” អងគក្លរលីក្លដ្ូ et al., លែចករីសងាងក្លរែ៍ ថ្ងៃទី១២ សែវិចឆិក្ល
ឆ្ន២០១៣ http://www.licadho- cambodia.org/pressrelease.php?perm=327 (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី១៤ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១៣), ពីរបភពដ្សដ្ល (Ibid.)
922

“លោក ម៉ាក់ ជីតូ ល

ើងជាែនងក្លរែរីទី នគរបាលរាជធានី ជាំនួែលោក ជួន ែ៊ុវែណ ១២ថ្ងៃ” ( lfl Cfl ., s s s lfl s ) ថ្ងៃទី២៤ សែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

http://kohsantepheapdaily.com.kh/article/86707.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៣០ សែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣), អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វច
៉ា ឆ “ក្លរដ្ឋក់

លែនើរបែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមន រា៉ា យ វ៉ាចឆ ឱ្យគែៈកម្ងមធ្ិក្លរែិទធិមន៊ុែស ពិនិតយសាថនភាពលៅកមពជា”
ថ្ងៃទី៦ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៤, “កមមករ
៊ុ
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សោក ជួ ន េុ វេណ បានវលប្ត្ឡរ់
មកកមពុជាវញសៅច្ាំ
ឬ មាុដាំ លងទ្ី៤ ង្ខ្មករ ឆ្ន ាំ២០១៤ ជាដលង ង្ៃល
ិ
ិ

រោឋភិ បាលររេ់ សោក ហុ ន ង្េន បានគមឃ្ត្់ តា មទ្ាំសនើ ងច្ិ ត្តច្ ាំសពាោះបាត្ុ ក មម ទ ាំងអេ់។923 ចារ់ពី

សពលសនាោះរហូ ត្ៃល់ ច្ុងង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ២០១៤ អាជាាធរបានអនុ វត្តការគមឃ្ត្់សនោះសោយោក់ពប្ងាយកង

កម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្ រួមម្ពននររបាលរជធានី ខ្េឌ និងេងាេត្់ សៃើមបរាំ
ី ង្រកការប្រមូ លទតុាំ ង្ៃលសពលខ្លោះេូ មបង្ត្
ី
ាំ ន ត្ូ ច្តាច្រាំទុត្ និង អហិងាទ ាំងប្េុងក៏រង្ាំ រកង្ៃរ សោយសប្រើប្បាេ់កម្ពលង
ាំ ង្ៃលមនចា
ាំបាច្់
ការប្រមូ លទតុោ
ិ

ទ ាំងមនម្ពនរញ្ជ
ា េនតិេុ ខ្ជាក់ង្េាង។ កនុងអាំឡុងសពលសនាោះ នររបាល និងកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្សទសងសទ្ៀត្ ក៏
ិ

បានកាន់ការ់ទ្ីោនប្រជាធិរសត្យយ សោយង្ប្រកាលយទ្ីសនាោះ សៅជាជរាំ ាំកងកម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធ។924 សោក ជួ ន
េុ វេណ បានសៃើរត្ួ នាទ្ីយ៉ៃងេាំខាន់សៅកនុងប្រត្ិរត្តិការទ ាំងសនាោះ។925

ាំ ួ នសមៃ
សៅដលងទ្ី១៩ និង ទ្ី២០ ង្ខ្មករ ឆ្ន ាំ២០១៤ នររបាលរជធានីភនសាំ ពញ បានឃុ ខ្
ល
ឹកនា ាំេហជីពរឺ សោក
េុ ខ្ ឈុ នអុ ឹង អេ់រយៈសពលមួ យយរ់ តាមទ្ាំសនើងច្ិត្ត រនាារ់ពីចារ់ខ្ួ នោត្់
កនុងសពលនររបាលរ៉ៃុនរ៉ៃងរាំ
ល

ាំ ហិងាមួ យររេ់ប្កុមេងគមេុ ីវល
ង្រកការប្រមូ លទតុអ
ិ ង្ៃលអាំពាវនាវឱ្យម្ពនការសោោះង្លងមនុ េស២៣នាក់
ាំ ួ នរសណា
៍ ដលងទ្ី២-៣ ង្ខ្មករ។926 សៅដលងទ្ី២៦ ង្ខ្មករ
ង្ៃលប្ត្ូវបានឃុ ខ្
ល
ត ោះអាេនន ពាក់ព័នន
ធ ឹ ងប្ពឹត្តការេ
ិ
សោក ជួ ន េុ វេណ បានរញ្ជ
ជ កងកម្ពល ាំងច្ប្មុោះ រួមទ ាំងកងរជអាវុធហត្ែទង សអាយរាំង្រកយ៉ៃងហិងាសលើ

ាំ ន សៅជិត្ទ្ីោនប្រជាធិរសត្យយ សៃើមបទមទរឱ្យរសងេ
ប្កុមមនុ េស ង្ៃលកាំពុងប្រមូ លទតុោ
ើនប្បាក់ឈួ លៃល់
ន
ី
កមមករ និងទមទរឱ្យសោោះង្លងមនុ េសទ ាំង២៣នាក់។927 ការរស្រងាេរយ៉ៃងហិងាសនាោះបានរណា
ត លឱ្យ

លរាងចរកម្ងនក់សដ្លរងរបួែកន៊ុងរពឹតរិក្លរែ៍ថ្នក្លរបន្ត្កបនាថ្ងៃទី៣ សែមករា បានទទួលមរែភាព លៅរពឹកម៊ុិញលនោះ លដ្ឋយមូលលហត៊ុមិនទាន់បាន

កាំែត់ចាែ់” អងគក្លរលីក្លដ្ូ ព័ត៌ម្ងនរហ័ែ ថ្ងៃទី១៧ សែឧែភា ឆ្នាំ២០១៤ http://www.licadho-cambodia. org/flashnews.php?perm=62 (ចូលលមើល
លៅថ្ងៃទី១៨ សែឧែភា ឆ្នាំ២០១៤), ពីរបភពដ្សដ្ល (Ibid.)
923

“លោក ម៉ាក់ ជីតូ ល

ើងជាែនងក្លរែរីទី នគរបាលរាជធានី ជាំនួែលោក ជួន ែ៊ុវែណ ១២ថ្ងៃ” ( lfl Cfl ., s s s lfl s ) ថ្ងៃទី២៤ សែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

http://kohsantepheapdaily.com.kh/article/86707.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៣០ សែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣)
http://kohsantepheapdaily.com.kh/article/86707.html (accessed December 30, 2013).
924
925

ពីរបភពដ្សដ្ល (Ibid.)

“ែកមមជន១១នាក់រតូវបានចាប់ែន
ាួ លដ្ឋយសារក្លរយល់លឃើញថា “បានជោះឥទធិពលលលើែណា
រ ប់ធានប់សាធារែៈ”” លែមបូឌា លដ្លី ថ្ងៃទី២២ មករា

២០១៤ http://www.cambodiadaily.com/news/eleven-activists-arrested-for-views-that-impact-public-order-50934/ (លមើលថ្ងៃទី២៣មករា ឆ្នាំ២០១៤)
926

“លមដ្ឹកនាាំែម្ងគមម្ងនក់លទៀត រតូវបានចាប់ែាួន កនងលពលម្ងនក្លរជួ
បជ៊ុាំគាន លដ្ើមបីអាំពាវនាវឲ្យម្ងនក្លរលដ្ឋោះសលងលមដ្ឹកនាាំែម្ងគម និងកមមករលរាងចរក
៊ុ

ទាាំង ២៣នាក់” ព័ត៌ម្ងនរហ័ែរបែ់អងគក្លរលីក្លដ្ូ ថ្ងៃទី១៩ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤ http://www.licadho-cambodia.org/flashnews.php?perm=26 (ចូល
លមើល លៅថ្ងៃទី១៩ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤), ពីរបភពដ្សដ្ល (Ibid.)
927

“ក្លររបមូលនរាំរ៊ុ បែ់ែហជីព និងែម្ងគម សរបក្លាយលៅក្លរប៉ាោះទងគិចគានយា៉ា ងហិងោ” ព័ត៌ម្ងនរហ័ែរបែ់អងគក្លរលីក្លដ្ូ ថ្ងៃទី២៦ សែ មករា ឆ្នាំ២០១៤
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មនុ េសយ៉ៃងសគច្ណាេ់ ប្បា ាំរីនាក់រងររួ េ។ សៅដលងរនាារ់ រឺដលងទ្ី២៧ ង្ខ្មករ នររបាលកនុងប្រត្ិរត្តិការ
ជាមួ យកងរជអាវុធហត្ែរជធានីភនសាំ ពញ បានវយប្រគរសលើការសៃើរៃង្ងាកបួនររេ់ សោក ម៉ៃម េូ េង់ៃូ

ង្ៃលជាម្ពចេ់ប្រព័នទ
ធ សពវទាយមួ យ និងអនកោ ាំប្ទ្ប្រម្ពេជា ១,០០០ (មួ យពាន់) នាក់ ង្ៃលទមទរឱ្យរោឋភិ
បាលអនុ ញ្ជាត្ៃល់ ការពប្ងីកេមត្ែភាពទសពវទាយវទ្យ
ែ នីយ៍ ទ្ូរទ្េសន៍
ិ ុ ររេ់ោត្់ និងទតល់អាជាារ័េណសរកសា
ើ
រណា
ត លឱ្យបាត្ុ ករយ៉ៃងសគច្ណាេ់ប្បា ាំរីនាក់រងររួ េ។928

សៅដលងទ្ី១៤ ង្ខ្កុ មោះ
ា ឆ្ន ាំ២០១៤ នររបាលសប្កាមរងាគរ់សោក ជួ ន េុ វេណ បានរសេតញអនកត្វ៉ៃ សច្ញពី

អោរមួ យ ង្ៃលពួ កសរកាន់ការ់សៅកនុងត្ាំរន់រូរក
ត លឱ្យមនុ េសយ៉ៃងសគច្ណាេ់
ី ីឡ ប្កុងភនសាំ ពញ រណា

ាំ ូ ច្មួ យររេ់េកមមជនជាយុ វជន ង្ៃល
ប្បា ាំនាក់ររួ េ។929 សៅដលងទ្ី២០ ង្ខ្កុ មាៈ ោត្់បានរាំង្រកការប្រមូ លទតុត្
រ៉ៃុនរ៉ៃងរ ាំលឹកទ្ិវយុ ត្ធម៌
េងគមពិភពសោកសៅជិត្ទ្ីោនប្រជាធរសត្យយ
រណា
ត លឱ្យមនុ េសម្ពនក់ររួ េ
ិត
ិ

ាំ ួ នរសណា
សហើយអនកររួ េសនាោះ ក៏ប្ត្ូវបានឃុ ខ្
ល
ត ោះអាេននទងង្ៃរ។930សៅដលងទ្ី២៧ កុ មៈា ពួ កសរបានរ ាំងខ្រ
ា ់ការ

ង្ច្កចាយខ្ិត្រ័េណទសពវទាយកូ ៃកមមររេ់ េកមមជនេហជព
ជនពីរនាក់រសណា
ល
ត ោះ
ី សោយបានឃុ ាំខ្ួ នេកមម
អាេនន តាមទ្ាំសនើងច្ិត្ត។931សៅដលងទ្ី៣ ង្ខ្មីនា ពួ កសរបានរាំង្រកការប្រមូ លទតុរាំ រេ់េកមមជនេិទ្ធិៃីធីល និង

ាំ សណា
លាំសៅឋាន ង្ៃលទមទរឱ្យសោោះង្លងមនុ េស២១នាក់ ង្ៃលរនតជារ់ឃុរ
ត ោះអាេនន ពាក់ព័នន
ធ ឹ ងសហត្ុ

ការេ៍សៅដលងទ្ី២-ទ្ី៣ ង្ខ្មករ សហើយការរាំង្រកសនាោះបានសធវឱ្យអន
កច្ូ លរួមប្រមូ លទតុសាំ នាោះពីរនាក់ររួ េ។932
ើ
http://www.licadho- cambodia.org/flashnews.php?perm=31 (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២៦ សែមករា ឆ្នាំ២០១៤), ពីរបភពដ្សដ្ល (Ibid.)
928

“សាលរកមែរម្ងប់អនកស្ែី លយា៉ា ម ប៊ុបាា រតូវបានតមកល់” ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ ងៃែទី១៥ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៣ http://www.phnompenh post.

com/2013061566292/National/yorm-bopha-verdict-upheld.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១៦ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៣), ពីរបភពដ្សដ្ល (Ibid.)
929

“កមព៊ុជា ៖ កងកម្ងាាំងែនរិែ៊ុែ វាយដ្ាំអនកតវា៉ា ែិទធិលាំលៅឋាន” លែចករីរបក្លែព័ត៌ម្ងនរបែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ ថ្ងៃទី១៤ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៤

http://www.hrw.org/news/2014/02/14/cambodia-security-forces-beat-housing-rights-protesters; “យ៊ុវជនទទួលរងក្លរវាយដ្ាំ កន៊ុងលពលចាត់វធា
ិ នក្លរ
ចូលក្លន់ក្លប់តាំបន់បូរក
ី ីឡា” វីលដ្អូរបែ់អងគក្លរលីក្លដ្ូ ថ្ងៃទី១៤ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៤http://www.licadho- cambodia.org/video.php?perm=45 (ចូលលមើល
លៅថ្ងៃទី១៤ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៤), “ក្លរចូល សានក់លៅរយៈលពលែាីរបែ់របជាពលរដ្ឋប៊ុរក
ី ីឡា រតូវបានបញ្ចប់លដ្ឋយហិងោ” ព័ត៌ម្ងនរហ័ែរបែ់អងគក្លរលី
ក្លដ្ូ ថ្ងៃទី១៤ ក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៤ http://www.licadho-cambodia.org/flashnews.php?perm=41 (លមើលលៅថ្ងៃទី១៤ ក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៤); ពីរបភពដ្សដ្ល (Ibid.)
930

“ប៊ុរែម្ងនក់រងក្លរវាយដ្ាំ និងក្លរចាប់ែាួន លៅលពលយ៊ុវជនប៉ា៊ុនប៉ាងរាំលឹកទិវាយ៊ុតរិធ្ម៌ែងគម”លែមបូឌា លដ្លី ថ្ងៃទី ២១ក៊ុមាៈ ២០១៤

http://www.cambodiadaily.com/news/man-beaten-arrested-as-youth-group-marks-social-justice-day-52880/ (accessced ថ្ងៃទី២៣ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ
២០១៤); ពីរបភពដ្សដ្ល (Ibid.)
931

“តាំណាងែហជីព រតូវបានឃ៊ុាំែាួន លដ្ឋយសារសចកចាយែិតប័ែណកូដ្កមម” ដ្ឺលែមបូឌា លដ្លី ថ្ងៃទី២៨ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៤ http://www.

cambodiadaily.com/news/union-representatives-detained-for-distributing-strike-leaflets-53330/ (ថ្ងៃទី១ សែមីនា ឆ្នាំ២០១៤), “ក្លរឃ្ត់ែនលដ្ឋយ
ាួ
សារែិតប័ែណលដ្ើមបីែួរនាាំ”ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ ថ្ងៃទី២៨ ក៊ុមាៈ ២០១៤ http://www.phnompenhpost.com/national/leaflet-arrests-questioned (ទី២ សែមីនា
២០១៤); ពីរបភពដ្សដ្ល (Ibid.)
932

“ក្លររបមូលនរាំ៊ុបនរលដ្ើមបីទាមទារយ៊ុតរិធ្ម៌ និងក្លរលដ្ឋោះសលង” អងគក្លរលីក្លដ្ូ ព័ត៌ម្ងនរហ័ែ ថ្ងៃទី៣ សែមីនា ឆ្នាំ២០១៤ http://www.licadho-
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ើ សិទិិធមនុសសយូមមនររត៍

ាំ ួ យសទ្ៀត្េប្ម្ពរ់នររបាលរជ
សៅដលងទ្ី៦ ង្ខ្មនា
វ
ឹ នា ាំការហឹ កហវ
ី ឆ្ន ាំ២០១៤ សោក ជួ ន េុ វេណ បានៃក
ឺ នៃ៏ធម

ធានី និង ខ្េឌសៅកនុងការសធវើេមយុ ទ្ ធ សៃម
កមមណាមួ យសទ្ៀត្ររេ់រេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ
ើ បសោោះប្សាយបាត្ុ
ី
ង្ៃល “ោមនការអនុ ញ្ជាត្”។933 សៅច្ុ ងង្ខ្មីនា សោក ជួ ន េុ វេណ ក៏បានប្ររ់ប្រងសលើការហវឹកហវឺននររបាល
អនតររមន៍ពិសេេដនរជធានី និងខ្េឌ ទងង្ៃរ។934 សៅដលងទ្ី១៥ ង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ២០១៤ នររបាលរជធានី
ភនសាំ ពញ និងនររបាលសទសងសទ្ៀត្ បានចារ់ខ្ួ នេម្ពជ
ក
ល
ិ រេរកសេសស្រងាគោះជាត្រួ
ិ ននាក់ ង្ៃលជាត្ាំណាង

រស្រេត និងសមៃក
មប្ត្ូ
វថា ជា
ឹ នា ាំយុវជនរេរកសេសស្រងាគោះជាត្ម្ព
ិ ន ក់ ង្ៃលប្ត្ូវបានសចាទ្ប្រកាន់សោយមនប្ត្
ិ
ឹ

អនកទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវច្ាំសពាោះការរ៉ៃោះទ្ងគិច្ោនយ៉ៃងហិងារវងអនកត្វ៉ៃ ង្ៃលទមទរឱ្យសរើកទ្ីោនប្រជាធិរសត្យយ
935
សឡើងវញ
ិ និងប្កុមេនតិេុ ខ្ង្ៃលពាយមរសេាញពួ កសរឱ្យសច្ញឆ្ងយពីររសវេទ្
ិ
ីោនសនាោះ។ សនោះជា

ការចារ់សទតើមរលកដនការចារ់ខ្ួ នេម្ពជ
ល
ិកេភា និងេកមមជនពីរេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ ង្ៃលេុ ទ្ង្ធ ត្ប្ត្ូវ
បានសចាទ្ប្រកាន់សោយមនប្ត្
មប្ត្ូ
វពីរទ្ “រោះសបារ” ង្ៃលជាការសចាទ្ប្រកាន់ោមនភេតុតាងរួ រឱ្យសជឿបាន
ិ
ឹ

រ៉ៃុង្នតប្ត្ូវបានសោក ជួ ន េុ វេណ េននិោឋនយ៉ៃងៃូ សចានោះ សៅកនុងពិធីជួ រជុ ប្ាំ ត្ួត្ពិនិត្យការងារររេ់នររបាល

រជធានីភនសាំ ពញ សៅដលងទ្ី៣០ ង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ២០១៤។936 ោត្់បានចាត្់ទ្ុកប្ររ់អសាំ ពើហិងាទ ាំងអេ់ ង្ៃលបាន
cambodia.org/flashnews.php?perm=44 (អានលៅថ្ងៃទី៣ សែមីនា ឆ្នាំ២០១៤); ពីរបភពដ្សដ្ល (Ibid.)
933

“ឯកឧតរម ជួន ែ៊ុវែណ ដ្ឹកនាាំនគរបាលជាលរចើនពាន់នាក់ លដ្ើមបីហវឹកហវឺនពរងឹងែ៊ុវតថិភាព ែរម្ងប់របជាពលរដ្ឋ” (!:Ul =), ថ្ងៃទី៥ សែមីនា ឆ្នាំ២០១៤

http://edition.bayontv.com.kh/bayontv-national-news/22957-2014-03-06-09-47-23.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៦ សែមីនា ឆ្នាំ២០១៤)។
934

“ែមតថិកិចចនគរបាលអនររាគមន៍ែែឌ ៧ មករា ៣៦ នាក់ ទទួលក្លរហវឹកហវឺនក្លយែមបទា និងនាវចិ
ូ តរ” ថ្ងៃទី២៧ សែមីនា ឆ្នាំ២០១៤ http://www.dap-

news.com/2011-06-14-02-39-55/83740-2014-03-27-04-14-01.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២៧ សែមីនា ឆ្នាំ២០១៤)។
935

“ែម្ងជិកែភាជាតិ មកពីគែបកសែលន្ត្គោះជាតិ ទាាំងបីនាក់ រតូវបានបញ្ូា នលៅែនងក្លរដ្ឋឋន ស្ែបលពលសដ្លកងែនរិែ៊ុែែែឌ ២១ នាក់ បានរង

របួែធ្ៃន់ និងស្សាល” ( s ru s ., CNRP s s., .,, s s ), ថ្ងៃទី១៥ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៤ http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/90514-201407-15-03-45-12.html (ទទួលបាន ឬ ពានអានលៅថ្ងៃទី១៥ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៤), “អាំលពើហិងោលៅជិតទីោនរបជាធ្ិបលតយយ ៖ សាោរាជធានីភនាំលពញ
របក្លែចាប់ែាួនជនលលមើែផ្តាល់ថ្ដ្ និងអនកទទួលែ៊ុែរតូ វ ១២ នាក់ សដ្លរតូវសតទទួលលទាែ” (UlJ 6u'Cii'i), ថ្ងៃទី១៥ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៤

http://www.dap- news.com/2011-06-14-02-39-55/90553-2014-07-15-10-51-26.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១៥ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៤), “អងគក្លរលីក្លដ្ូ
លថាកលលទាែអាំលពើហិងោលៅលពលរពឹកលនោះ លៅែួនលែរីភាពកន៊ុងរាជធានីភនាំលពញ” អងគក្លរលីក្លដ្ូ លែចករីសងាងក្លរែ៍ ថ្ងៃទី១៥ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៤

http://www.licadho- cambodia.org/pressrelease.php?perm=348 (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១៦ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៤), “មួយថ្ងៃបនាាប់ពីអាំលពើហិងោលៅែួន
លែរីភាព ៖ ែម្ងជិកែភា របាាំនាក់ លៅត៊ុោក្លរ” អងគក្លរលីក្លដ្ូ នោយផ្តាល់ ថ្ងៃទី១៦ សែ

កកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៤ http://stream.licadho-

cambodia.org/five_elect_cnrp_court/ (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១៦ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៤), “កមពជា
៊ុ ៖ លលើកសលងករែីរបឆ្ាំងនឹងអនកនលយាបាយគែបកស
របឆ្ាំង” លែចករីរបក្លែព័ត៌ម្ងនរបែ់អងគក្លរែិទធិមន៊ុែសអនររជាតិ យូសមនថ្រ៉ាត៍វ ៉ាចឆ ថ្ងៃទី១៧ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៤

http://www.hrw.org/news/2014/07/17/cambodia-drop-cases-against-opposition-politicians; “រកុមែងគមែ៊ុីវ ិល លថាកលលទាែក្លរលចាទរបក្លន់ លដ្ឋយ
គាមនមូលដ្ឋឋនចាែ់ោែ់ និងអាំពាវនាវឱ្យបញ្ចប់អាំលពើហិងោ និងក្លរបន្ត្កប” អងគក្លរលីក្លដ្ូ et al., លែចករីសងាងក្លរែ៍ ថ្ងៃទី១៧ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៤
http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=349 (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១៨ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៤), ពីរបភពដ្សដ្ល (Ibid.)
936

“ែម្ងជិករកុមរបឹកោែែឌ គែបកសែលន្ត្គោះជាតិ ទី១២ សដ្លរតូវបានចាប់ែន
ាួ លលើករែីហិងោលៅសាពននាគ” អងគក្លរលីក្លដ្ូ ព័ត៌ម្ងនរហ័ែ ថ្ងៃទី
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អង្គការឃ្លមាំ មល
៉ៃ វច្ឆ | មិថុនា ២០១៨
ើ សិទិិធមនុសសយូមមនររត៍

សកើត្សឡើងសៅកនុងឆ្ន ាំមុន ថាសកើត្សច្ញពីការញុោះញង់ររេ់ “រេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ េងគមេុ ីវល
ិ និងេហ

ជីពមួ យច្ាំនួន” ង្ៃលសនាោះរងេរ់ន័យថា អនកទ ាំងសនាោះប្ត្ូវទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវច្ាំសពាោះការសាលរ់ និងការរងររួ េទ ាំង
អេ់ង្ៃលបានសកត្សឡ
ការសាលរ់ ឬររួ េររេ់បាត្ុ ករ កមមករ អនកត្វ៉ៃ ឬ កងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្សនាោះ
ើ
ើង មនថា
ិ
សឡើយ។ ោត្់បានពេ៌នាអាំពីអាករបករិ យររេ់
នររបាលទ ាំងអេ់សៅសពលសនាោះថា ម្ពនភាព “លអឥត្
ិ

សខាចោះ” និងបានង្ច្កអាំសណាយររេ់ សោក ហុ ន ង្េន ៃល់ នររបាលម្ពនក់ៗ ង្ៃលេែិត្សប្កាមរញ្ជ
ជ ការររេ់
937
ោត្់ សោយកនុងម្ពនក់ទ្ទ្ួលបានអាំសណាយង្ៃលម្ពនត្ដមលសេនើនឹង ២៥ ៃុ ោលរអាសមរក។
ិ

េម្ពជិកេភាមកពីរេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ ង្ៃលប្ត្ូវបានចារ់ខ្ួ ន
ល ពាក់ព័នន
ធ ឹ ងសហត្ុ ការេ៍ដលងទ្ី១៥

ង្ខ្កកេោ ឆ្ន ាំ២០១៤ សប្កាយមកប្ត្ូវបានសោោះង្លងជារសណា
ត ោះអាេនន រ៉ៃុង្នតសៅង្ត្រនតេិ ត្កន
ែ ុ ងគនិភ័យដន
ការ ទតនាាសទេៃង្ៃល។938 សៅដលងទ្ី២១ កកេោ ឆ្ន ាំ២០១៥ េកមមជនរេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ ១១នាក់ប្ត្ូវ

បានចារ់ខ្ួ ន
ពីរទ្ “រោះសបារ” ពាក់ព័នន
ល និងទតនាាសទេយ៉ៃងអយុ ត្ធម៌
ធ ឹ ងសហត្ុ ការេ៍ដលងទ្ី១៥ ង្ខ្កកេោសនាោះ
ិត
និងប្ត្ូវបានកាត្់សទេឱ្យជារ់ពនធនាោរពី៧ឆ្ន ាំៃល់ ២០ឆ្ន ាំ។939 សោក ជួ ន េុ វេណ ក៏ម្ពនស្មោះកនុងរេៈ

កម្ពមធិការប្កេួ ងមគដទា ង្ៃលម្ពនភារកិច្ចចារ់ខ្ួ នសោក
េម រងសុ ី សៅសពលណាសធវើសៅបាន ទងង្ៃរ។940
ល
សៅដលងទ្ី១៩ ង្ខ្កុ មាៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ សោក ជួ ន េុ វេណ បានសឡើងត្ាំង្េងជានាយឧត្តមសេនីយ៍ ផ្ដេយម្ពេ៤

យ៉ៃងសពញសលញ ជាការៃសាំ ឡើងត្ាំង្េងង្ៃលអនកតាមោនសាែនភាពេិទ្ធិមនុ េសកនុងប្រសទ្េកមពុជាយល់ ថា
ជារងាវន់ច្សាំ ពាោះការរសប្មការងារររេ់
ោត្់ ឱ្យរេរកសប្រជាជនកមពុជា។941 សៅកនុងរបាយការេ៍ប្រចា ាំឆ្ន ាំ
ើ
២៩ សែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤ http://www.licadho-cambodia.org/flashnews.php?perm=82 (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១ សែត៊ុោ ឆ្នាំ២០១៤)។
937

“សាថនភាពលរក្លយរបតិបតរិក្លរលពញមួយឆ្នាំរបែ់នគរបាលរាជធានីភនាំលពញ រតូវបានប្ហញ” ( bl s bl s bl ., bl ), ថ្ងៃទី៣០ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៤

http://edition.bayontv.com.kh/bayontv-national-news/29616-2014-07-30-03-35-24.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៣០ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៤), “កងកម្ងាាំង
នគរបាលរាជធានីភនាំលពញ បានលរៀបចាំក្លររបជ៊ុាំលដ្ើមបីបូកែរ៊ុបរបតិបតរិក្លររកោែនរិែ៊ុែនលយាបាយ លរក្លយលពលបញ្ចប់វ ិបតរិនលយាបាយ” (Cii ), ថ្ងៃទី៣០
សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៤ http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/91587-2014-07-30-03-27-02.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៣០ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ

២០១៤), “នគរបាលបានទទួលងវិក្លចាំនួន៥ម៊ុឺនដ្៊ុោារ ែរម្ងប់រកោែណា
រ ប់ធានប់លៅលរក្លយក្លរលបាោះលឆ្នត” លែមបូឌា លដ្លី ថ្ងៃទី៣១ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ

២០១៤ http://www.cambodiadaily.com/news/police-given- 50k-for-keeping-order-post-election-65403 (ចូលលមើលលៅថ្ងៃទី១ សែែីហា ឆ្នាំ២០១៤)។
938

“ែម្ងជិករកុមរបឹកោែែឌគែបកសែលន្ត្គោះជាតិទី១២ សដ្លរតូវបានចាប់ែាួន លលើករែីហិងោ លៅសាពននាគ” អងគក្លរលីក្លដ្ូ ព័ត៌ម្ងនរហ័ែ ថ្ងៃទី

២៩ សែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤ http://www.licadho-cambodia.org/flashnews.php?perm=82 (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១ សែត៊ុោ ឆ្នាំ២០១៤)។
939

“កមពជា
៊ុ ៖ ក្លររបក្លែលលើកសលងក្លរលចាទរបក្លន់ ចាំលពាោះែកមមជន ១១ សដ្លរតូវបាននរនាាលទាែ ទាាំងអយ៊ុតរិធ្ម៌” លែចករីរបក្លែព័ត៌ម្ងនរបែ់អងគ

ក្លរយូសមនថ្រ៉ាត៍វច
៉ា ឆ ថ្ងៃទី២១ សែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៥ https://www.hrw.org/news/2015/07/21/cambodia-exonerate-11-wrongly-convicted-activists.
940

“រាជរដ្ឋឋភិបាល ែលរមចបលងកើតគែៈកម្ងមធ្ិក្លរមួយ លដ្ើមបីអន៊ុវតរដ្ីក្លរចាប់ែាួនលោក ែម រងស៊ុី ថ្ងៃទី១៦ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១៥ http://www.dap-

news.com/2011-06-14-02-39-55/102630-2015-11-16-02-29-44.html (ទទួលបាន ឬ បានអាន លៅថ្ងៃទី១៦ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១៥)។
941

“គែបកសរបជាជនកមពជា
៊ុ នគរបាល បានល

ើងតាំសែង” ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ ថ្ងៃទី២២ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៦ http://www.phnompenhpost.com/national/cpp-
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ង្ៃលសច្ញទាយជាសាធារេៈ សៅដលងទ្ី៣០ ង្ខ្មីនា ឆ្ន ាំ២០១៦ នររបាលរជធានីភនសាំ ពញររេ់សោក ជួ ន
េុ វេណ បានអរអរសាទ្រច្ាំសពាោះខ្លួនឯងថា កនុងឆ្ន ាំ២០១៥ ពួ កសរបាន “ទ្រ់សាេត្់អេែិរភាពនសយបាយ ការ
ាំ សមបម
ង្រកបាក់សាមរគីដទាកុ ង
ន កាត្់រនែយអាំសពើហិងា ទ្រ់សាេត្់សប្ោោះមហនតរយេងគមៃ៏ធេ
ើ និងរកាេុ វត្ែិ
ភាព”។ របាយការេ៍សនោះ បានពនយល់ ថា៖

ភារសប្ច្នដន
[បាត្ុ កមម និងកូ ៃកមម] ប្ត្ូវបានរងេសឡើងសោយអនកនសយបាយ ប្កុមេងគមេុ ីវល
ិ
ើ

េហព័នធ និងេហជព
[ពួ កសរ] រសងេើត្ការញុោះញង់ និង
ី មួ យច្ាំនួន ង្ៃលប្រឆ្ ាំងនឹងរោឋភបាល។
ិ
ទក់ទញេកមមជន និងអនកត្វ៉ៃ ឱ្យសធវើការអាំពាវនាវៃល់ រោឋភិបាល ប្កេួ ង សាែរ័ន និងអាជាាធរ

មូ លោឋនង្ៃលពាក់ព័នធ ឱ្យសោោះប្សាយសៅតាមការទមទរររេ់ពួកសរ។ សយើងបានយកច្ិត្តទ្ុកោក់
ច្ាំសពាោះកូ ៃកមម និងបាត្ុ កមមទ ាំងសនោះ សហើយបានសោោះប្សាយរញ្ជ
ា ទ ាំងសនាោះ តាមរយៈកិច្ច
េហប្រត្រត្ត
ការោ
ន សៃម
ត រ់ធានរ់។942
ើ បការពារេនត
ិ
ិ
ិ េុ ខ្ េុ វត្ែិភាព និងរកាេណា
ី

សៅកនុងេុ នរា កថាមួ យ ង្លលងសៅកាន់នររបាលរជធានីភនសាំ ពញសៅដលងរនាារ់ សោក បា៉ៃ េុ ជាត្វងស
អភបាល
ិ
ិ

រជធានីភនសាំ ពញ បានោេ់ សត្ឿនពួ កសរថា ខ្េៈការសបាោះសឆ្នត្ខ្ិត្ជត្
ិ មកៃល់ ពួ កសរប្ត្ូវង្ត្សប្ត្ៀមខ្លួនឱ្យរួច្
943
រល់ សៃើមបរនត
ី ប្រត្ិរត្តិការរស្រងាេរររេ់ពួកសរសលើអនកទ ាំងឡយណា ង្ៃលរងេ “អេែិរភាពនសយបាយ”។

សៅដលងទ្ី៩ ង្ខ្ឧេភា ឆ្ន ាំ២០១៦ សោក ជួ ន េុ វេណ បានប្រកាេអាំពីភាពចា ាំបាច្់ដនប្រត្ិរត្តិការទ ាំងសនាោះ

ាំ ី ការឃុ ាំខ្ួ នរសណា
សៅសពលពនយល់ អព
ល
ត ោះអាេននអក
ន ការពារេិទ្ធិមនុ េស និង េកមមជនេងគមប្បា ាំមួយនាក់ សៅ
ាំ ន សោយេនតិវធ
ដលងៃង្ៃលសនាោះ សៃម
រ។ អនកការពារេិទ្ធិមនុ េស និងេកមមជននានា បានប្រមូ លទតុោ
ិ ី
ើ បសាកេួ
ី

សៃើមបអាំ
ល តា ាំងពីច្ុ ងង្ខ្សមសា និងប្ត្ូវបានឃុ ាំ
ី ពាវនាវឱ្យសោោះង្លងមស្រនតីការពារេិទ្ធិមនុ េស ង្ៃលប្ត្ូវបានឃុ ាំខ្ួ ន
ខ្លួន សប្កាមរទ្សចាទ្ង្ៃលម្ពនច្រត្នសយបាយ
ពាក់ព័នន
ធ ឹ ងេកមមភាពររេ់ពួកសរ ង្ៃលប្រឆ្ ាំងនឹងការ
ិ

police-brass-promoted (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២៣ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១៦)។
942

“នគរបាលរកុង លលើកែរលែើរអាំពី ក្លរបន្ត្កបក្លរតវា៉ា ” ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ ថ្ងៃទី៣១ សែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ http://www.phnompenhpost.com/national/city-cops-

sing-praises-protest-crackdowns (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១ សែលមសា ឆ្នាំ២០១៦)
943

“ក្លររពម្ងន លដ្ឋយកងកម្ងាាំង លៅកន៊ុងក្លររបជ៊ុាំរបែ់នគរបាល” ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ ថ្ងៃទី១ សែលមសា ឆ្នាំ២០១៦ http://www.phnompenh

post.com/national/sabres- rattled-police-meet (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី ២ សែលមសា ឆ្នាំ២០១៦)។
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ាំ នុ េស” ណា
រ ាំសោភេិទ្ធិមនុ េស។944 សោក ជួ ន េុ វេណ បានង្លលងថា “ការត្វ៉ៃ ការៃង្ងាកបួន ឬការប្រមូ លទតុម

មួ យ សោយោមនការអនុ ញ្ជាត្ជាមុ នពីរោឋភិបាល ង្ៃលនររបាលរិត្ថាអាច្ “ជោះទលអាប្កក់ៃល់ េនតិេុ ខ្
េណា
រនត
”
ត រ់ធានរ់ ឬេែិរភាពនសយបាយ” នឹងប្ត្ូវបាន “រាំង្រក សធវើឱ្យខាចត្់ខាចយ និងគមឃ្ត្់មនឱ្យសធវ
ិ
ើ

ាំ ន ង្ររសនាោះ នឹងប្ត្ូវនររបាលរញ្ជ នសៅឃុ ខ្
ាំ ួ ន
សហើយ “អនកត្ាំណាង” ដនការប្រមូ លទតុោ
រ រហូ ត្
ល សៃម
ើ បសាកេួ
ី
ូ

945
ាំ ន និងឈរ់សរៀរច្ាំការប្រមូ លទតោ
ាំ
ៃល់ ពួកសរយល់ ប្ពមរញ្ឈរ់ការប្រមូ លទតុោ
ុ ន ។ ច្ាំណាត្់ការជារនតរនាារ់

ង្ៃលម្ពនលកខេៈង្ររសនោះកនុងអាំឡុងរ៉ៃុនាមនង្ខ្សប្កាយសពលសនាោះមក សធវើឱ្យពួ កសរទ្ទ្ួលបានលទ្ធទលង្ៃល
946
ាំ ន សោយេនតិវធ
ាំង មនឱ្យម្ពនការអនុ
ខ្លួនរ៉ៃងប្បាថាន សនាោះរការររ
វត្តេិទ្ធិប្រមូ លទតុោ
ិ ។
ឹ
ិ
ី

ច្ាំសពាោះង្ទនកនសយបាយវញ
ទ្ជ
ធ នដនរជធានីភនសាំ ពញ
ិ សោក ជួ ន េុ វេណ កនុងនាមជាប្រធានេម្ពរមអត្ត្យុ
ី
ាំ ួ យសៅច្ុ ងឆ្ន ាំ២០១៦ ដនកងកម្ពល ាំងជន
ាំ ួ យមួ យសនោះររេ់រេរកសប្រជាជនកមពជា
បានច្ូ លរួមកនុងកិច្ចប្រជុ ម
ុ
សប្កាមការៃឹកនា ាំររេ់សោក រន់ រម
ី ង្ៃលជារកសពួ កនសយបាយររេ់ោត្់ សហើយសៅកនុងកច្ច
ិ ប្រជុ សាំ នាោះ

សោក រន់ រម
ទ្ជ
ង ់សលើត្ួ នាទ្ីររេ់ អត្ត្យុ
ធ ន កនុងកច្ច
ី បានសកាត្េរសេើរសោក ហុ ន ង្េន និងបានេងេត្់ធន
ី
ិ
េហការជាមួ យមស្រនតីេនតិេុ ខ្ប្រចា ាំការង្ៃលេកមសម ៅថានក់មូលោឋន។947

កនុងៃសាំ េើរសឆ្ពោះសៅរក និងកនុងអាំឡុងសពលដនៃសាំ េើរការរ ាំោយរេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ សប្កាមសលេមនប្ត្
ម
ិ
ឹ
ប្ត្ូវថា រេរកសសនោះកាំពុងជរាំ ុញឱ្យម្ពនរៃិវត្តពេ៌ សោក ជួ ន េុ វេណ បានទាល់ការោ ាំប្ទ្យ៉ៃងសពញទ្ាំ

ហឹង។ សៅដលងទ្ី៧-៨ ង្ខ្េីគ ឆ្ន ាំ២០១៧ ោត្់បានសធវើជាអធិរត្ីសៅកនុងេមយុ ទ្បា
ធ ញ់ ប្ោរ់ពិត្េវ័យប្រវត្តិ

944

“កមព៊ុជា ៖ បញ្ឈប់យ៊ុទធនាក្លរ លដ្ើមបីបនថយក្លរតាមដ្ឋនែិទធិមន៊ុែស ក្លរនរនាាលទាែម្ងនលកខែៈនលយាបាយ លដ្ើមបីគាំរាមក្លរ្រែិទធិមន៊ុែស ទាាំងអែ់”

លែចករីរបក្លែព័ត៌ម្ងនរបែ់អងគក្លរយូសមនថ្រ៉ាត៍វច
៉ា ឆ ថ្ងៃទី៣ សែឧែភា ឆ្នាំ២០១៦https://www.hrw.org/news/2016/05/03/cambodia-cease- campaigncurtail-rights-monitoring.
945

“នាយឧតរមលែនីយ៍ ជួន ែ៊ុវែណ ៖ ែកមមជនដ្ីធ្ាី និងមន្តនរីែងគមែ៊ុីវល
ិ ទាាំង៦នាក់ លរក្លមក្លរសាកែួរ, លបើែួរលៅគាមនលទាែ នឹងឲ្យលធ្វើកិចចែនារត

ប់លៅវិញ” ថ្ងៃទី៩ ឧែភា ២០១៦http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/23779-2016-05-09-04-50-11.html (លមើល ថ្ងៃទី៩ ឧែភា ២០១៦)
។
946

“នាយឧតរមលែនីយ៍ ជួន ែ៊ុវែណ ៖ កម្ងាាំងនគរបាលជាលរចើននាក់ កាំព៊ុងបលងកើនក្លរហវឹកហាត់ លដ្ើមបីសងរកោែនរិែ៊ុែ និង ែណា
រ ប់ធានប់ែងគម” ថ្ងៃទី

៤ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៦ http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/26453-2016-06-14-03-31-38.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១៤ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ

២០១៦), “‘ល៊ុយកែវក់’ ែកមមជនផ្តអកយ៊ុទធនាក្លរ” លែមបូឌា លដ្លី ថ្ងៃទី២ សែែីហា ឆ្នាំ២០១៦ https://www.cambodiadaily. com/news/ black-mondayactivists-suspend-campaign-116155/ (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី៣ សែែីហា ឆ្នាំ២០១៦)។
947

“លោក សកប ជ៊ុតិម្ង, លោក ម៉ាម ប៊ុនលហង និងលោក បា៉ា ែ៊ុជាតិវងស នរល់ងវិក្ល ៧៣ ោនលរៀល លដ្ឋោះស្សាយបញ្ញ
ហ អតីតយ៊ុទធជន” ថ្ងៃទី២២ សែធ្នូ ឆ្នាំ

២០១៨ http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/42370-2016-12-22-00-31-18.html (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២២ សែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦)។
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ររេ់ នររបាលអនតររមន៍ង្ររសយធា កាលពីង្ខ្េីគ ឆ្ន ាំ២០១៥ េប្ម្ពរ់ប្រត្ិរត្តិការពិសេេប្រឆ្ ាំងនឹង

អនកទ ាំងឡយណាង្ៃលម្ពន “និនានការប្រឆ្ ាំង”។948 វរគហឹ វកហវឺនសនាោះ រឺច្ាេ់ ណាេ់ សៃើមបស្ល
ី ើយត្រនឹងបា
ត្ុ កមម។949 សៅដលងទ្ី២១ ង្ខ្ត្ុ ោ ឆ្ន ាំ២០១៧ សោក ជួ ន េុ វេណ បានសច្ញសេច្កតីង្លលងការេ៍មួ យកនុងនាម

ខ្លួនោត្់ផ្ដាល់ និងកនុងនាមនររបាលរជធានីភនសាំ ពញទ ាំងអេ់ សថាេលសទេសោក េម រងសុ ី សោក កម
ឹ េុ

ាំងពួកសរប្ត្ូវបានសប្ត្ៀមរួច្រល់ ។ ោត្់បាន
ខា និងជនកបត្់ “្េួត្នឹងអាំណាច្” សទសងសទ្ៀត្ ង្ៃលវធានការប្រឆ្
ិ
ាំ ង់រញ្ជ
រង្នែមថា “ខ្ាុច្
ជ ក់ឱ្យច្ាេ់ថា កងកម្ពល ាំងនររបាលទ ាំងអេ់ ” សៅថានក់រជធានី និងខ្េឌដនរជធានី

ភនសាំ ពញ “បានសប្ត្ៀមខ្លួនរួច្ជាសប្េច្ កនុងការកម្ពចត្់ប្កុមទ ាំងឡយណា ង្ៃលម្ពនរាំេងរសងេើត្ភាពឥត្េ
ណា
មច្ោច្ល” សោយបានពនយល់ ថា នររបាល “ប្ោន់ង្ត្សប្ត្ៀមខ្លួនរង់ចា ាំទ្ទ្ួលរទ្
ត រ់ធានរ់ សៃម
ើ បឱ្យេងគ
ី

រញ្ជ
រត្ត
ជ ពីថានក់សលើររេ់ខ្ួ នរ៉ៃ
ល ុ សណាណោះ សៅសពលណាម្ពនរញ្ជ
ជ ពីថានក់សលើភាលម នររបាលនឹងសច្ញសធវប្រត្
ើ
ិ
ិការ
ភាលម សៃើមបការពារេនត
ត រ់ធានរ់សាធារេៈ”។950
ិ េុ ខ្ និងេណា
ី

ង្លលងសៅដលងទ្ី១៦ ង្ខ្វច្ឆ
ត ាំងអេ់ររេ់
ិ កា
ិ ឆ្ន ាំ២០១៧ កនុងនាមជាេនងការរជធានីភនសាំ ពញ និងតា ាំងនាមឱ្យមស្រនី ទ
រជធានី សោក ជួ ន េុ វេណ បានរញ្ជ
ជ ក់នូវការោ ាំប្ទ្ទ ាំងប្េុង ច្ាំសពាោះសាលៃីការរេ់ ត្ុោការកាំពូលង្ៃល
េសប្មច្រ ាំោយរេរកសេសស្រងាគោះជាត្ិ សប្កាមរទ្ច្ូ លរួមកនុង “អាំសពើកបត្់ជាត្ិ” ង្ៃលមិនអាច្អត្់ឱ្នឱ្យបាន
និងោ ាំប្ទ្ទ ាំងប្េុងច្ាំសពាោះការអាំពាវនាវររេ់សោក ហុ ន ង្េន ឱ្យចាត្់វធានការជាមុ
នរង្នែមសទ្ៀត្ ប្រឆ្ ាំង
ិ
នឹងង្ទនការសធវរៃ
វិ ត្តពេ៌ និងអនកនសយបាយ “ង្ៃលរសប្មទលប្រសយជន៍
ររសទ្េ”។951
ើ
ើ

948

កងកម្ងាាំងនគរបាលរាជធានីភនាំលពញ ហវឹកហវឺនបាញ់រគាប់ពិត ពរងឹងក្លរពារែនរិែ៊ុែ និងែណា
រ ប់ធានប់ជូនរាជរដ្ឋឋភិបាលស្ែបចាប់ និងពលរដ្ឋ, លទធ

នលទទួលបានលអ បងគួរ៩៩%; “អគគែនងក្លរនគរបាលជាតិនឹងបលែរញកងកម្ងាាំងនគរបាលណា សដ្លមិនចូលរួមហវឹកហវឺនជាំនាញលទៀងទាត់” (អគគែនង
ក្លរនគរបាលជាតិ និងបណា
រ ញកងកម្ងាាំងនគរបាលណាសដ្លមិនចូលរួមហវឹកហវឺនលទៀងទាត់), ថ្ងៃទី១៥ សែត៊ុោ ឆ្នាំ២០១៥

http://kampucheathmey.com/kpt/?p=88126 (អានលៅថ្ងៃទី១៥ សែត៊ុោ ឆ្នាំ២០១៥), “កងកម្ងាាំងនគរបាលជាតិលរៀនអាំពី កលយ៊ុទធពីកងពលតូចទ័ព

ពិលែែឆ័រតលយាង ៩១១” លែមបូឌា លដ្លី ថ្ងៃទី១៦ សែត៊ុោ ឆ្នាំ២០១៥ https://www.cambodiadaily.com/news/national-police-force-learn-tacticsfrom-911-brigade-97355/ (អានលៅថ្ងៃទី១៧ សែត៊ុោ ឆ្នាំ២០១៥)។
949
950
951

អងគភាពរគប់រគងហវូងមន៊ុែសបលញ្ចញសែសវីលដ្អូអាំពី ែមយ៊ុទធបាញ់រគាប់ពិត ថ្ងៃទី៨ សែែីហា ឆ្នាំ២០១៧។

ជួន ែ៊ុវែណ៖ កម្ងាាំងនគរបាលទូទាាំងរាជធានី របក្លែលថាកលលទាែែមរីជនកបត់ជាតិ ែមរងសី និងលរតៀមរគប់លពលកាំចាត់រកុមបងករចោចលែងគម។
នាយឧតរមលែនីយ៍ជួន ែ៊ុវែណ របក្លែគាាំរទលពញទាំហឹង ចាំលពាោះសាលដ្ីក្លត៊ុោក្លរកាំពូលរាំោយគែបកសែលន្ត្គោះជាតិ និងគាាំរទអន៊ុសាែន៍

ទាាំងស្ែុងរបែ់ែលមរចលតលជា ហ៊ុន សែន។
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XIII. ការទទួលសាគល់ររេ់អងគការេហប្រជាជាត្ិ ច្ាំស

ុះសារេាំខាន់ដន

កាំផណទប្មង់វិេយ
័ េនតេ
ិ ខ្
ុ

មនសធ
តាមការេនា
ិ
ើវ
រញ្ជ
ា ជារច្នាេមព័នក
ធ ុ ងវ
ន េ័
ិ យេនតិេុ ខ្ររេ់ប្រសទ្េកមពុជា ម្ពនចារ់តា ាំងពីអាំឡុងសពលសប្កាយទ្ទ្ួលបាន
ឯករជយពីប្រសទ្េបារ ាំង សៅឆ្ន ាំ១៩៥៣ មកសមល៉ៃោះ ររ់រញ្ចូ លទ ាំងការសរៀរច្ាំកម្ពល ាំងេនិ តេុ ខ្សប្កាមរររង្ខ្មរ

ប្កហម និងរោឋភិបាលដនរររសាធារេរៃឋប្រជាម្ពនិត្កមពុជា សហើយនិងររររៃឋកមពុជាទងង្ៃរ។ រញ្ជ
ា ទ ាំង

សនោះ រួ រង្ត្ប្ត្ូវបានសោោះប្សាយ និងកាត្់រនែយបានយ៉ៃងសប្ច្ើន តាមរយៈវធានការនានា
ង្ៃលម្ពនសៅកនុងកិច្ច
ិ
ប្ពមសប្ពៀងេនតិភាពទ្ីប្កុងបា៉ៃរេឆ្
ន ាំ១៩៩១ និងតាមរយៈការោក់ពប្ងាយកងកម្ពល ាំងរកាេនិ ភាពររេ់
ត
ី

អងគការេហប្រជាជាត្ិ កនុងអាំឡុងសពលដនការប្ររ់ប្រងររេ់ អុ នតាក់ (UNTAC) សលើប្រសទ្េសនោះ ចារ់ពីង្ខ្មី
នា ឆ្ន ាំ១៩៩២ ៃល់ ង្ខ្កញ្ជា ឆ្ន ាំ១៩៩៣។

ការេ៍ង្ៃលកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្ររេ់ប្រសទ្េកមពុជា រនតេិត្សប្កាមឥទ្ធ
ែ
ិពលររេ់មស្រនតីសឃ្រសៅ ង្ៃលប្ត្ូវ
បានកត្់ប្តាកនុងរបាយការេ៍សនោះ រជាមត្៌
កេាំខាន់មួយង្ៃលរនសល់ ទ្ុកពីភាពររជ័យររេ់េហរមន៍
ឺ
អនតរជាត្ិ កនុងការស្លយត្រឱ្យបានសពញសលញ
និងសោយមនញសញ
ើ
ិ
ើ ត្សៅនឹងការង្ៃលរោឋភបាលសោក
ិ

ហុ ន ង្េន សប្រើប្បាេ់កងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្ររេ់រកស និង សប្រើកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្រៃឋសធវើជាររេ់ផ្ដាល់ ខ្ួ ន
ល សៃើមប ី
ាំ ួ ន ១៨ សទ្ៀត្ ង្ៃលបានច្ុ ោះ
កាំេត្់រនលងនសយបាយររេ់ប្រសទ្េសនោះ។ អងគការេហប្រជាជាត្ិ និងរៃឋច្ន

ហត្ែសលខាសលើកច្ច
ិ ប្ពមសប្ពៀងេនតិភាពទ្ីប្កុងបា៉ៃរេ
ី សៅដលងទ្ី២៣ ង្ខ្ត្ុ ោ ឆ្ន ាំ១៩៩១ ជាមួ យប្រសទ្េកមពុជា

បានទតល់អាេត្តៃល់
អុ នតាក់ សៃម
រ់េស្រងាគមេុ ីវល
ិ សៅកនុងប្រសទ្េកមពុជា និងសធវើ
ើ បប្ត្ួ
ិ
ើ
ី ត្ពិនិត្យសមលការរញ្ច
េកមមភាពធានាឱ្យម្ពនររយកាេនសយបាយអពាប្ក
ត
ិ
ឹត្ េប្ម្ពរ់ការសបាោះសឆ្នត្សោយសេរ ី និងយុ ត្ិធម៌
សៃើមបឱ្យប្រសទ្េកមព
ី
ុ ជាេែិត្សលើម្ពោ៌សឆ្ពោះសៅរកអនារត្មួ យង្ៃលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិរសត្យយ។ កិច្ចប្ពម

សប្ពៀងសនោះ រួមម្ពនរទ្របញ្ាត្េា
ព ង្ៃលកាំពុងប្រកួ ត្ប្រង្ជងោនសនាោះ ជា
ិត ីពីការសរៀរច្ាំកងកម្ពល ាំងសយធាកមុ ជា
ប្កុមសឡើងវញ
ិ និងការសរៀរច្ាំមូលោឋនសយធា សប្កាមការប្ត្ួត្ពិនិត្យររេ់អុ នតាក់ រួច្សហើយរ ាំសាយកម្ពល ាំង
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សយធាឱ្យបាន៧០ភាររយ សោយអាច្ម្ពនការរ ាំសាយកងកម្ពល ាំងរប្មុង ឬ ទ្ុកឱ្យរោឋភិបាលង្ៃលជារ់សឆ្នត្
តាមង្ររប្រជាធិរសត្យយជាអនកប្ររ់ប្រងពួ កសរសៅសប្កាយការសបាោះសឆ្នត្។ កិច្ចប្ពមសប្ពៀងសនោះ ក៏ម្ពនរទ្

របញ្ាត្ត្ប្មូ
វឱ្យអុ នតាក់ (UNTAC) “ប្ររ់ប្រងសោយផ្ដាល់ ” សលើមុ ខ្ងារការពារជាត្ិ និងមុ ខ្ងារេនតិេុ ខ្សា
ិត
ធារេៈ ដនរៃឋបាលនសយបាយកមពុជា ង្ៃលកាំពុងប្រកួ ត្ប្រង្ជងោនសនាោះទងង្ៃរ កនុងសោលរាំេងេាំសៅ
952
ធានាឱ្យបាននូ វ “ររយកាេនសយបាយអពាប្ក
ិ
ឹត្”។

៉ៃ ងណា រនាារ់ពីការច្ុ ោះហត្ែសលខាសលើកច្ច
សទោះរជាយ
ី
ិ ប្ពមសប្ពៀងសនាោះរួច្ អុ នតាក់ (UNTAC) អរគសលខាធការ
ិ
អងគការេហប្រជាជាត្ិ ភារហត្ែ
សលខ្ីទ ាំង ១៨ និងរៃឋជាេម្ពជក
ិ ដនអងគការេហប្រជាជាត្ិ មនបានទ្រ់
ី
ិ
៉ៃ ពត្ ពីការកបត្់ការសរតជាាច្ត្ត
សាេត្់ង្ខ្មរប្កហមររេ់រុ ល
យត្រ
ិ សលើង្ទនកសយធាររេ់ពួកសរ ឬ សធវការស្ល
ើ
ើ

ប្រករសោយប្រេិទ្ធភាពសឡើយ ខ្េៈររររៃឋកមពុជាររេ់សោក ហុ ន ង្េន ក៏បានសបាោះរង់សចាលការសរតជាា
ច្ត្ត
ពួ កសរបានររជ័យ មនអាច្យកឈន
ោះសលើភាពរងរូ
ល
ិ ររេ់ខ្ួ នង្ៃរ។
ិ
ឹ េររេ់រេរកសប្រជាជនកមពុជា
ង្ៃលជមនោះមនប្ពមឱ្យម្ពនការប្ររ់
ប្រងសោយផ្ដាល់ ររេ់ អុ នតាក់ (UNTAC) សលើកច្ច
ិ
ិ ការទក់ទ្ងនឹងការ

ការពារជាត្ិ និងេនតិេុ ខ្សាធារេៈ។ សៅសពលរេរកសប្រជាជនកមពុជាចាញ់ ការសបាោះសឆ្នត្ ឆ្ន ាំ១៩៩៣
ាំ ួ នប្បា ាំពីរ សៅជារ់ប្ពាំង្ៃនសវៀត្ណាម
សោក ហុ ន ង្េន និងរេរកសសោក បានរាំរមសធវើអររមន៍សខ្ត្តច្ន
ាំ ររេ់អុ នតាក់ (UNTAC) ។ អុ នតាក់ (UNTAC) និងេហរមន៍
ប្ពមទ ាំងបានរាំរមវយប្រគរសលើកងកម្ពលង

អនតរជាត្បានៃកលយរនត
ត លឱ្យលទ្ធទលដនការសបាោះសឆ្នត្ង្លងបានការ សហើយសោក ហុ ន ង្េន
ិ
ិ ច្ រណា

អាច្រកាត្ួ នាទ្ីជាេហនាយករៃឋមស្រនតី។ សោក ហុ ន ង្េន និងរេរកសប្រជាជនកមពុជា បានរនតរកាការ

ប្ររ់ប្រងររេ់ខ្ួ នសល
ល
ត ខ្ររេ់ប្រសទ្េសនោះ ង្ៃលសនោះជាការប្ត្ួេប្តាយទលូវេប្ម្ពរ់ការសធវរៃឋ
ើកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ើ
ប្រគរកនុងឆ្ន ាំ១៩៩៧ ង្ៃលជាការរិទ្រញ្ច រ់រោឋភិបាលង្ៃលៃឹកនា ាំសោយរេរកសនសយបាយពីររួមោន

សហើយវក៏ជាការប្ត្ួេប្តាយទលូវេប្ម្ពរ់ការសបាោះសឆ្នត្ ង្ៃលោមនភាពអពាប្កត្សៅឆ្
ន ាំ១៩៩៨ ង្ៃលបានទ្ុក
ឹ
៉ៃ ងង្េនដៃ។
ឱ្យសោក ហុ ន ង្េន អាច្ប្ររ់ប្រងសលើរោឋភបាលបានយ
ិ

អវីង្ៃលេាំខាន់ កិច្ចប្ពមសប្ពៀងេនតិភាពទ្ីប្កុងបា៉ៃរេ
កង្ាំ េទ្ប្មង់វេ័
ត
ិ យេនតិេុ ខ្
ី មិនម្ពនរទ្របញ្ាត្ិេប្ម្ពរ់
ាំ ួ យ។
រង្នែមសទ្ៀត្ សប្កាយសពលអាេត្តិររេ់អុ នតាក់ (UNTAC) ប្ត្ូវបានរញ្ច រ់ ង្ៃលសនាោះរឺជាកាំហុេៃ៏ធម
952

“រកបែែឌក្លរ្រ ែរម្ងប់ក្លរលដ្ឋោះស្សាយសននកនលយាបាយដ្៏ទូលាំទូោយ ចាំលពាោះវិវាទលៅកមព៊ុជា” ថ្ងៃទី២៣ សែត៊ុោ ឆ្នាំ១៩៩១

http://www.cambodia.org/facts/?page=1991+Paris+Peace+Agreements#annex_2 (ចូលលមើ ល លៅថ្ងៃទី១២ សែវិចឆិក្ល ឆ្នាំ២ ០១៤)។
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សទោះរីជាយ៉ៃងសនាោះកតី កិច្ចប្ពមសប្ពៀងសនោះបានកាំេត្់ឱ្យកមពុជា ម្ពនការសរតជាាច្ិត្ត កនុងអាំឡុងេម័យអុ នតាក់
(UNTAC) និងសៅសពលអនារត្ កនុងការ៖

• ធានានូ វការសោរព និងអនុ វត្តេិទ្ធិមនុ េស និងសេរភាពជាមួ
លោឋន សៅកនុងប្រសទ្េកមពុជា។
ី

• ោ ាំប្ទ្េិទ្ធិររេ់ពលរៃឋកមពុជាទ ាំងអេ់កុ ងការសធវ
ន
ើេកមមភាពនានា ង្ៃលសលើកកមពេ់ និងការពារ
េិទ្ធិមនុ េស និងសេរភាពជាមូ
លោឋន។
ី

កច្ច
សលខ្ីសទសងសទ្ៀត្ កនុង
ិ ប្ពមសប្ពៀងសនោះ ក៏បានកាំេត្់ប្េសៃៀងោនសនោះង្ៃរ នូ វការសរតជាាច្ត្ត
ិ ររេ់ភារហត្ែ
ី

៍ េិទ្ធិមនុ េស និងសេរភាព
ការ “សលើកកមពេ់ និងសលើកទ្ឹកច្ត្ត
តាមសោលការេ
ិ នូវការសោរព និងការប្រត្រត្ត
ិ
ិ
ី
ជាមូ លោឋនសៅកនុងប្រសទ្េកមពុជា ៃូ ច្ម្ពនង្ច្ងសៅកនុងលិខ្ិត្ូ រករេ៍អនតរជាត្ង្ៃលពាក់
ព័នធ ជាពិសេេ
ិ
សៃើមបទ្រ់
វការរ ាំសោភេិទ្ធិមនុ េស”។953
ិ
ើ
ើងវញនូ
ី សាេត្់ការសកត្សឡ

សៅសពលលមៗ
បានទ្ទ្ួលសាគល់ នូវសារ
ី សនោះ ប្កុមប្រកាេនត
ឹ
ិ េុ ខ្ដនអងគការេហប្រជាជាត្ិ និងអរគសលខាធការ
ិ
េាំខាន់ដនកាំង្េទ្ប្មង់វេ័
ិ យេនតិេុ ខ្ សៃើមបឱ្យម្ពនការសប្រ
ើប្បាេ់យ៉ៃងប្ត្ឹមប្ត្ូវនូ វអាំណាច្រៃឋឱ្យបានទ្ូសៅ
ី
ជាងមុ ន និងរទ្ោឋនង្ៃលពាក់ព័នសធ ោយផ្ដាល់ សៅនឹងសាែនភាពសៅកនុងប្រសទ្េកមពុជានាសពលរច្ចុរបនន

ង្ៃលប្ត្ូវបានប្រកាន់យក និង សៃើមបឱ្យម្ពនៃ
សាំ ណាោះប្សាយច្ាំសពាោះការរ ាំសោភរាំពាននានា ង្ៃលកាំពុងរកៃុ
ី ោះ
ី
ោលសៅកនុងវេ័
ិ យេនតិេុ ខ្ ៃូ ច្ម្ពនង្ច្ងលមអត្
ិ សៅកនុងរបាយការេ៍សនោះ។
រទ្ោឋនកង្ាំ េទ្ប្មង់វេ
ត ុ ខ្ររេ់អងកា
គ រេហប្រជាជាត្ិ
ិ ័យេនិ េ
អងគការេហប្រជាជាត្ិ បានទ្ទ្ួលសាគល់ ថា ការជមនោះរញ្ជ
ា កនុងវេ័
ា ង្ៃលម្ពនសៅកនុង
ិ យេនតិេុ ខ្ ៃូ ច្រញ្ជ

ប្រសទ្េកមពុជា ម្ពនភាពេាំខាន់ចា ាំបាច្់ សៃើមបកាត្់
រនែយ និងទ្រ់សាេត្់ការរ ាំសោភេិទ្ធិមនុ េស។ សៅង្ខ្កុ មៈា
ី
ឆ្ន ាំ២០០៧ ប្កុមប្រកាេនត
ឹ នា ាំររេ់
ឹ
ិ េុ ខ្ដនអងគការេហប្រជាជាត្ិ ង្ៃលកាលសនាោះ េែិត្សប្កាមការៃក

ាំ ិ ភាកាសលើកៃរ
ាំ ូ ងរាំទុត្េតីពី កាំង្េទ្ប្មង់វេ័
សាធារេរៃឋេូ វ៉ៃ
ល រី (Slovak Republic) បានសរៀរច្ាំការប្រជុ ព
ិ យ

953

ពីរ បភពដ្សដ្ល (Ibid.)
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េនតិេុ ខ្។ ឯកសារទ្េសនទនររេ់សាធារេរៃឋេូ វ៉ៃ
ល រី េប្ម្ពរ់ការពិភាកាសនាោះ បានប្រកាេថា “សោល

ាំ ុ ត្” ដនកាំង្េទ្ប្មង់វេ័
រាំេងធាំរទ
ិ យេនតិេុ ខ្ រឺប្ត្ូវង្ត្សៃើមប ី “ធានាថា សាែរ័នេនតិេុ ខ្” ង្ៃលសាែរ័នេនូល
ម្ពនជាអាទ្ិ៍ “កងកម្ពល ាំងប្រោរ់អាវុធ ៃូ ច្ជា នររបាល រជអាវុធហត្ែ សយធា កងការពាប្រធានាធរត្
ិ
ី កង
កម្ពល ាំងចារកមម និងេនតិេុ ខ្ ឆ្ម ាំេមុប្ទ្ ឆ្ម ាំការពារប្ពាំង្ៃន អាជាាធររយ និងអងគភាពេនតិេុ ខ្រប្មុង និងកនុង
មូ លោឋន” ប្ត្ូវអនុ វត្តមុខ្ងារកាំេត្់សោយច្ារ់ររេ់ខ្ួ ន
ល ប្រករសោយមុ ឹងម្ព៉ៃត្់មិនផ្ដលេ់រូ រត សោយម្ពន

“និយមប្រជាធិរសត្យយ និងសោលការេ៍ដនអភិបាលកិច្ចល អ និងនីត្ិរៃឋ”។ ឯកសារសនាោះបានេងេត្់ធន
ង ់ថា

ាំ ងជាមួ យនឹងការជួ យសធវើឱ្យម្ពនេែិរភាព និងការជួ យកសាង
កាំង្េទ្ប្មងវ់ េ័
ត ុ ខ្ រឺ “ម្ពនទ្ាំនាក់ទ្ន
ិ យេនិេ

សឡើងវញនូ
វអាទ្ិភាពសទសងៗសទ្ៀត្ ៃូ ច្ជា យុ ត្ធម៌
អនតរកាល នីត្រៃឋ
ិ
ិត
ិ និងេិទ្ធិមនុ េស”។ ឯកសារសនាោះ ក៏បាន
េងេត្់ធន
ង ់ថា កាំង្េទ្ប្មង់កនុងវេ័
ិ យេនតិេុ ខ្ រម
ឺ នអាច្េសប្មច្សៅបានសោយសប្រ
ិ
ើ “ៃសាំ ណាោះប្សាយឆ្រ់

រហ័ េ” ណាមួ យសឡើយ សោយសាររទ្ពិសសាធន៍បានរងាាញថា “សោលសៅរយៈសពលខ្លី នា ាំសៅរកលទ្ទ
ធ ល

ាំ ួ េមកវញ
ង្ៃលមនៃ
សាំ េើរការ និងោមននិរនតរភាព”។ ជន
ិ កាំង្េទ្ប្មង់ប្ត្ូវង្ត្ជា “ការប្រងង្ប្រងពាយមកន
ិ
ឹ
ុង
រយៈសពលង្វង”។ ឯកសារសនាោះ អាំពាវនាវឱ្យអងគការេហប្រជាជាត្ិ ទញប្រសយជន៍ពីធមមនុញ្ាភាព និងរទ្

ពិសសាធន៍ររេ់ខ្ួ ន
ល សៃម
ើ បសល
ី ើកកមពេ់ “ការោ ាំប្ទ្ជាអនរត ជាត្ិ ង្ៃលម្ពនលកខេៈប្ររ់ប្ជុងសប្ជាយ ម្ពនភាព
ប្រទក់ប្កឡោន និងម្ពនការេប្មរេប្មួល” ច្ាំសពាោះកាំង្េទ្ប្មង់។ សរើមិនៃូ សចានោះសទ្ វេ័
ិ យេនតិេុ ខ្ ង្ៃល

ោមនការង្កទ្ប្មង់នឹងរនតេិត្សៅជា
“ឧរេរគោច្់ខាត្ ប្ររេងេត្់សលើេនតិភាព េែិរភាព ការកាត្់រនែយភាព
ែ
954
ប្កប្ក
រភាព
នីត្រៃឋ
ច្ច
ី ការអភវឌឍប្រករសោយច្
ិ
ី
ិ អភបាលក
ិ
ិ ល អ និងការសោរពេិទ្ធិមនុ េស” ។

កច្ច
ិ ប្រជុ ង្ាំ វកង្ញកររេ់ ប្កុមប្រកាេនត
ឹ
ិ េុ ខ្សនោះ បានរនសល់ ទ្ុកនូ វរបាយការេ៍មួ យររេ់អរគសលខាធការដន
ិ
អងគការេហប្រជាជាត្ិេតីពី ត្ួ នាទ្ីររេ់អងគការេហប្រជាជាត្ិកនុងការោ ាំប្ទ្កាំង្េទ្ប្មង់វេ័
ិ យេនតិេុ ខ្

ង្ៃលរបាយការេ៍សនោះ ប្ត្ូវបានង្ច្កចាយសៅង្ខ្មករ ឆ្ន ាំ២០០៨។ របាយការេ៍សនោះបានកាំេត្់និយម
ន័យដនកាំង្េទ្ប្មង់វេ័
ិ យេនតិេុ ខ្ ថាជាៃសាំ េើរការមួ យង្ៃលម្ពនសោលរាំេង “សលើកកមពេ់េនតិេុ ខ្

េប្ម្ពរ់រៃឋ និងប្រជាជនររេ់ពួកសរ ប្រករសោយប្រេិទ្ធភាព និងរេសនយយភាព សោយោមនការសរេសអ
ង
ើ
ើ
និងម្ពនការសោរពយ៉ៃងសពញសលញៃល់ េិទ្ធិមនុ េស និង នីត្ិរៃឋ”។ របាយការេ៍សនាោះបានរងាាញពីការ
954

រកុមរបឹកោែនរិែ៊ុែអងគក្លរែហរបជាជាតិ “លិែិត ច៊ុោះថ្ងៃទី៨ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០១០៧ ពីតាំណាងអចិថ្ន្តនរយ៍ថ្នរបលទែែាូវា៉ា គី លៅអងគក្លរែហរបជាជាតិ

លៅក្លន់អគគលលខាធ្ិក្លរ” S/2007/72 (2007), ថ្ងៃទី៩ សែក៊ុមាៈ ឆ្នាំ២០០៧ https://unssr.unlb.org/Resources/

UNDocuments/tabid/255/SMID/498/ItemId/80/Default.aspx (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២០ សែ មិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៥)។
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សសាកសាាយ សោយេរសេរថា ភាពខ្វោះច្សនាលោះររេ់អងគការេហប្រជាជាត្ិកនុងកិច្ចខ្ិត្ខ្ាំប្រឹងង្ប្រងសោោះ

ប្សាយជសម្ពលោះកាលពីអត្ីត្កាល សៅកនុងការសោោះប្សាយរញ្ជ
ា កាំង្េទ្ប្មង់វេ័
ិ យេនតិេុ ខ្ប្រករសោយ

ប្រេិទ្ធភាពតា ាំងពីសៃើមទ្ីដនរញ្ជ
ា បានរេ
ា
ុ ត ោះប្ោរ់ពូជដនជសម្ពលោះសៅសពលអនារត្ សោយបានង្លលងថា រញ្ជ
សនោះសកត្សច្ញព
ច្ច
ើ
ី ការមនសអ
ិ
ើសពើច្ាំសពាោះការពិត្ង្ៃលថា “ប្រេិទ្ធភាព រេសនយយភាព និងអភបាលក
ិ
ិ ង្ររ

ប្រជាធិរសត្យយ រឺជាធាត្ុ ទស ាំង្ៃលពប្ងឹងោនសៅវញសៅមក
សៅកនុងវេ័
ិ
ិ យេនតិេុ ខ្” ង្ៃលទមទរនូ វ “ភាព
មិនលសមអៀង និងការសោរពេិទ្ធិមនុ េស កនុងច្ាំសណាមត្ួ អងគេនតិេុ ខ្នានា”។

កនុងសពលជាមួ យោនសនាោះង្ៃរ របាយការេ៍សនាោះបានសលើកជាសយរល់ ថា សាែនភាពង្ររសនោះ អាច្ង្កត្ប្មូវ

បាន េូ មបង្ត្សៅសប្កាយសពលង្ៃលប្រត្
រត្ត
ការច្មបងររេ់
អងគការេហប្រជាជាត្ិបានរញ្ច រ់សៅសហើយក៏
ិ
ិ
ី

សោយ សោយប្ត្ូវរនតកង្ាំ េទ្ប្មង់វេ័
ិ យេនតិេុ ខ្រយៈសពលង្វង តាមរយៈ “ៃសាំ េើរការម្ពនលកខេៈររយ
ិ
រ័នន (រួមរញ្ចូ លោន ឬមនផ្ដត្់
សចាលភារពាក់
ព័ន)ធ ង្ៃលកនុងសនាោះអាជាាធរជាត្ិ និងមូ លោឋន រៃឋេភា និង
ិ
ី

េងគមេុ ីវល...
ច្ូ លរួមយ៉ៃងេកមម ”សៃើមបរសងេ
ើត្ “េនតិភាព និងការអភវឌឍប្រករសោយច្
រភាព
សោយឈរ
ិ
ិ
ី
ី
សលើមូ លោឋនដនការសោរពេិទ្ធិមនុ េស”។ សៅកនុងរបាយការេ៍សនាោះ អរគសលខាធការដនអងគ
ការេហប្រជា
ិ

ជាត្បានេងេ
ត្់ធន
សាំ េើរការកាំង្េទ្ប្មង់ទ្ទ្ួលបានសជារជ័យ “ការច្ូ លរួ មររេ់ត្ួអងគមិនង្មន
ង ់ថា សៃើមបឱ្យៃ
ិ
ី
រៃឋ ៃូ ច្ជា អងគការេងគមេុ ីវល
ធ សពវទាយ រឺម្ពនសារេាំខាន់”។ ោត្់ក៏បានរូ េរញ្ជ
ជ ក់ទងង្ៃរនូ វ
ិ និងប្រព័នទ
ាំ ួ យររេ់អងគការេហប្រជាជាត្ិ សៅកនង “ការរសងេើត្ការប្ពមសប្ពៀងោនជាេកលមួ យសលើ
សារេាំខាន់ដនជន
ុ

សោលការេ៍ និងការអនុ វត្តកង្ាំ េទ្ប្មង់េនតិេុ ខ្” សោយង្ទអកសលើច្ារ់ និងរទ្ោឋនេិទ្ធិមនុ េសអនតរជាត្ិ
និង អាច្ជាអវីង្ៃលអនុ ញ្ជាត្សោយសេច្កាីេសប្មច្ដនប្កុមប្រកាេនត
ឹ
ិ េុ ខ្ ឬ មគេននិបាត្អងគការេហ

ាំ ួ យង្ររសនោះអាច្រួមរញ្ច លនូ វ “ការេប្មរេប្មួលដនកិច្ចេនានាថានក់
ប្រជាជាត្ិ។ ោត្់បានកត្់េម្ពគល់ ថា ជន
ូ
ជាត្៖
ន េ័
ិ យេនតិេុ ខ្ េងគមេុ ីវល
ិ និងត្ួ អងគមនង្មនរៃឋ
ិ ការោ ាំប្ទ្ៃល់ អាជាាធរជាត្ិ និងមូ លោឋន ត្ួ អងគកុ ងវ
ិ

សទសងសទ្ៀត្ កនុងសោលសៅេប្មរេប្មួលឱ្យម្ពនកាំង្េទ្ប្មង់ប្រករសោយត្ម្ពលភាព និងររយរ័
ន”ន ង្ៃលការ
ិ
ប្ត្ួត្ពិនិត្យវន
គ ិកកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្ អាច្ជាទ្ិៃឋភាពមួ យសៅកនុងសនាោះ។955
ិ ិ ច្ឆ័យសលើរុ រល

របាយការេ៍ទ្ីពីរ ររេ់អរគសលខាធិការេតីពី កាំង្េទ្ប្មង់វេ័
ិ យេនតិេុ ខ្ ប្ត្ូវបានទសពវទាយសៅង្ខ្េីគ
955

មហាែននិបាតអងគក្លរែហរបជាជាតិ/រកុមរបឹកោែនរិែ៊ុែ “ែនរិភាព និងក្លរអភិវឌ្ឍន៍ែនរិែ៊ុែ ៖ តួនាទីរបែ់អងគក្លរែហរបជាជាតិ កនងក្លរគាាំ
រទ
៊ុ

កាំសែទរមង់វែ
ិ ័យែនរិែ៊ុែ របាយក្លរែ៍ថ្នអគគលលខាធ្ិក្លរ” A/62/659-S/2008/39, ថ្ងៃទី២៣ សែមករា ឆ្នាំ២០០៨ https://unssr.unlb.org/Resources/
UNDocuments/tabid/255/SMID/498/ItemId/120/Default.aspx (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២០ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៥)។
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ឆ្ន ាំ២០១៣។ របាយការេ៍សនោះ បានអតាែធិរាយថា ប្ពឹត្តិការេ៍នានា ង្ៃលបានសកើត្សឡើងនាសពលលមីៗសនោះ

សៅកនុងរររទ្សទសងៗោ
ន បានរងាាញឱ្យកាន់ង្ត្ច្ាេ់ង្លមសទ្ៀត្ពី ត្ប្មូវការដនការសធវើកាំង្េទ្ប្មង់ សៃើមបរនធ
ិ
ី ូរ
រនែយ “ការសធវើឱ្យកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្ពាក់ព័នន
ធ ឹ ងនសយបាយ” ង្ៃលជាង្ទនកមួ យដន “អនតរកាលនសយបាយ”

សៅកនុងសាែនភាពប្រសទ្េសប្កាយម្ពនជសម្ពលោះ សៃម
មទ ាំងឡយ អាច្សងើរសច្ញពី “ការប្ររ់ប្រងង្ររ
ើ បឱ្យេងគ
ី
ោរេងេត្់” និងសៃើមបទ្រ់
ល ោះវញ
ិ
ិ រួមទ ាំងតាមរយៈ “ការសោោះប្សាយឱ្នភាពទ ាំង
ី សាេត្់ការវលសៅរកជសម្ព

ឡយង្ៃលម្ពនកនុងវេ័
ិ យេនតិេុ ខ្” ង្ៃលអាច្នា ាំសៅរកជសម្ពលោះ ឬសធវើឱ្យជសម្ពលោះកាន់ង្ត្ធងន់ធរង សឡើង។ កនុង

សពលជាមួ យោនសនាោះង្ៃរ របាយការេ៍សនាោះបានេរសេរថា “ការតាមោនប្ត្ួត្ពិនិត្យប្រករសោយប្រេិទ្ធ

ភាពសលើវេ័
ក៏ម្ពនសារេាំខាន់ទងង្ៃរ កនុងការ
ិ យេនតិេុ ខ្ តាមរយៈយនតការប្ររ់ប្រងង្ររប្រជាធរសត្យយ
ិ
ទ្រ់សាេត្់ការរ ាំសោភេិទ្ធិមនុ េស និង កនុងការកសាងទ្ាំនុកច្ត្ត
ិ ច្សាំ ពាោះសាែរ័នេនតិេុ ខ្”។ អាប្េ័យសហត្ុ សនោះ

សោកអរគសលខាធិការបានង្េនា ាំថា ការោ ាំប្ទ្ររេ់អងគការេហប្រជាជាត្ិ ច្ាំសពាោះកាំង្េទ្ប្មង់វេ័
ិ យេនតិ
េុ ខ្ ប្ត្ូវង្ត្សលើកកមពេ់ៃសាំ េើរការ និងលទ្ធទលនានាង្ៃល “ម្ពនលកខេៈររយរ័
នន និងរេសនយយភាព
ិ
អនុ វត្តតាមរទ្ោឋនេិទ្ធិមនុ េស និងម្ពនសោលសៅពប្ងឹងកច្ច
ិ េនារវងរៃឋ និងេងគម និងសៅទ្ីរាំទុត្ រវង

ប្រជាជន និងសាែរ័នេនតិេុ ខ្ ង្ៃលទ្ទ្ួលបានេិទ្ធិអាំណាច្ កនុងការការពារប្រជាជន”។ ោត្់បានេរសេើរកច្ច
ិ
ខ្ិត្ខ្ាំប្រឹងង្ប្រងររេ់អងគការេហប្រជាជាត្ិ កនុងការពប្ងឹងរណា
ត្ពិនិត្យ
ត ញេងគមេុ ីវល
ិ សៃើមបតាមោនប្ត្ួ
ី
េកមមភាពររេ់កងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្។

សៅទ្ីរាំទុត្ របាយការេ៍សនោះ បានេរសេរថា “សជារជ័យ ឬររជ័យដនការប្រងង្ប្រងសធវ
ឹ
ើកាំង្េទ្ប្មង់េនតិ

េុ ខ្ រអាប្េ័
យសលើររយកាេនសយបាយ”
រឺររយកាេមួ
យ ង្ៃលអាច្ង្កលមអបាន សោយអងគការេហ
ឺ
ិ
ិ
ប្រជាជាត្ិ និងរៃឋជាេម្ពជិក ទក់ទ្ងនឹងសាែនភាពប្រសទ្េសនាោះ “សោយប្រឹងឱ្យហួ េពីភាពជាដៃរូ

លកខេៈច្សងអៀត្ជាមួ យនឹងអាជាាធរទលូវការ សឆ្ពោះសៅរកអភប្កមេងគ
មទ ាំងមូល ង្ៃលសផ្ដតត្ជាពិសេេសលើ
ិ

ការរងេការច្ូ លរួមររេ់េងគមេុ ីវល”
និង “ង្ទអកសលើការច្ង់បាន និងត្ប្មូវការររេ់ប្រជាពលរៃឋដនប្រសទ្េ
ិ
សនាោះ”។ សោកបានរញ្ជ
ជ ក់យ៉ៃងច្ាេ់ថា ការតាមោនប្ត្ួត្ពិនិត្យេិទ្ធិមនុ េស “ម្ពនសារេាំខាន់” កនុងការ
“ធានាថា យុ ទ្សា
ធ ស្រេតង្កទ្ប្មង់វេ័
ិ យេនតិេុ ខ្ ធានាបាននូ វការសោរពេិទ្ធិមនុ េសយ៉ៃងសពញសលញ ពី

េាំណាក់សាែរ័នវេ័
ិ យេនតិេុ ខ្ ង្ៃលកាំពុងសធវើកាំង្េទ្ប្មង់សនាោះ”។ កនុងន័យសនោះ សោកបានសលើកេរសេើរ

(សលើកទ្ឹកច្ត្ត
“ប្ករខ្េឌការងារតាមោនប្ត្ួត្ពិនិត្យ និងវយត្ដមល ង្ៃលរួមម្ពនេូ ច្នាករ
ិ ) ពីការសប្រប្បាេ់
ើ
ាំ ី ទលរ៉ៃោះពាល់ ដនកាំង្េទ្ប្មង់វេ័
េាង់ោររាំរូ សោលសៅ និងសោលរាំេង” សៃម
ិ យ
ើ ប ី “វយត្ដមលឱ្យច្ាេ់អព
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េនតិេុ ខ្”។ ច្ាំសពាោះការសធវើឱ្យម្ពនលទ្ធទលវជជ
ិ ម្ពន សោកក៏បានសលើកេរសេើរង្ៃរៃល់ ការសប្រើប្បាេ់ការពិនិត្យ

ាំសោភេិទ្ធិមនុ េសធងន់ធរង នឹងមិនសកើត្សឡើងជាលមីសទ្ៀត្” ។956
វន
ត ខ្“ សៃើមបធានាថាការរ
ិ ិ ច្ឆ័យសលើមស្រនតីកម្ពល ាំងេនិ េុ
ី
សោយ្លុោះរញ្ជ
ប្កុមប្រកាេនត
ច ាំងរបាយការេ៍ររេ់អរគសលខាធការ
ិ
ឹ
ិ េុ ខ្ដនអងគការេហប្រជាជាត្ិ សៅដលងទ្ី
២៨ ង្ខ្សមសា ឆ្ន ាំ២០១៤ បានអនុ ម័ត្ជាឯកច្ឆនសា លើសេច្កតីេសប្មច្សលខ្ ២១៥១ ង្ៃលង្ច្ងថា “ការង្កទ្ប្មង់
វេ័
ងេនតិភាព និងេែិរភាព
ល ោះ រឺម្ពនសារេាំខាន់កុ ងការពប្ងឹ
ន
ិ យេនតិេុ ខ្ សៅកនុងររយកាេសប្កាយជសម្ព
ិ
កាត្់រនែយភាពប្កប្ក
ច្ច
ី សលើកកមពេ់នីត្រៃឋ
ិ និងអភបាលក
ិ
ិ ល អ ពប្ងីកអាំណាច្រៃឋ ង្ៃលប្េរច្ារ់ និងទ្រ់
ាំងសនាោះធាលក់ច្ូលសៅកនុងជសម្ពលោះវញ”
សាេត្់មនឱ្យប្រសទ្េទ
និងង្ច្ងថា “វេ័
ិ
ិ យេនតិេុ ខ្ប្រករសោយ
ិ

រេសនយយភាព (ការទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវ) និងការអនុ វត្តច្ារ់ និងវេ័
ង្ៃលមិនលាំសអៀង និងសរកច្ាំ
ហ
ិ យយុ ត្ធម៌
ិត
ើ
រឺម្ពនសារេាំខាន់ៃូច្ោនសៅនឹងការចាក់ប្រឹោះេប្ម្ពរ់េនតិភាព និងការអភិវឌឍប្រករសោយច្ីរភាព”។ របាយ

ការេ៍សនាោះ ក៏ទ្ទ្ួលសាគល់ ង្ៃរថា ្នាៈនសយបាយររេ់អាជាាធរជាត្ិ រឺ “ម្ពនសារេាំខាន់េប្ម្ពរ់វឌឍនភាព
ដនកាំង្េទ្ប្មង់វេ័
ិ យេនតិេុ ខ្” ង្ៃលម្ពនន័យថា “កាំង្េទ្ប្មង់វេ័
ិ យេនតិេុ ខ្ប្ត្ូវង្ត្បានការោ ាំប្ទ្ និង

ង្ទអកសលើព័ត្៌ម្ពនអាំពីៃសាំ េើរការនសយបាយថានក់ជាត្ិ សោយរញ្ចូ លប្ររ់ង្ទនកទ ាំងអេ់ ដនេងគម រួមទ ាំងការ

ច្ូ លរួមររេ់េងគមេុ ីវលទងង្ៃរ”
។ រ៉ៃុង្នតខ្េៈេែិត្កនុងៃសាំ េើរសឆ្ពោះសៅសោលសៅសនាោះ ក៏ចា ាំបាច្់ប្ត្ូវ “សោោះ
ិ
ប្សាយរញ្ជ
ា និទ្េឌភាព (ការអនុ ញ្ជាត្សអាយជនសលមើេរួច្ខ្លួន) ពីការរ ាំសោភរាំពានេិទ្ធិមនុ េស” ង្ៃល

ប្រប្ពឹត្តសោយរុ រល
គ ិកកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្ទងង្ៃរ។ របាយការេ៍សនាោះបានកត្់េម្ពគល់ ថា អងគការេហប្រជា
ជាត្ិ “េែិត្កនុងត្ួ នាទ្ីៃ៏ល អ ជាពិសេេកនុងការោ ាំប្ទ្ និងេប្មរេប្មួលកាំង្េទ្ប្មង់កនុងវេ័
ិ យសនោះទ ាំងមូល”
957
សោយង្ទអកសលើសោលការេ៍ទ ាំងសនោះ និងសលើកទ្ឹកច្ត្ត
ិ ឱ្យោ ាំប្ទ្កាំង្េទ្ប្មង់ង្ររសនោះ។
ិ រៃឋជាេម្ពជក

សៅកនុងការ្លុោះរញ្ជ
អរគ
ច ាំងយ៉ៃងម៉ៃត្់ច្ត្់មួយសទ្ៀត្ អាំពីកាំហុេនានាពីអត្ីត្កាល ប្កុមពិនិត្យដទាកុ ងររេ់
ន

សលខាធការអងគ
ការេហប្រជាជាត្ិ បានសធវើការេននិោឋនសៅឆ្ន ាំ២០១២ថា ពីមុ នមក ធាលរ់ម្ពន “ររជ័យជា
ិ

ប្រព័ន”ធ សៅកនុងការរាំសពញការទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវររេ់អងគការេហប្រជាជាត្ិ កនុងការងារទ្រ់សាេត្់ និងស្លយត្រ
ើ
សៅនឹងការរ ាំសោភេិទ្ធិមនុ េសអនតរជាត្ិ និងច្ារ់មនុ េសធម៌ធន
ង ់ធរង និងកនុងការងារការពារប្រជាជន ង្ៃល
956

មហាែននិបាត អងគក្លរែហរបជាជាតិ/រកុមរបឹកោែនរិែ៊ុែ “ក្លររកោែនរិែ៊ុែ ចាំលពាោះរដ្ឋ និងែងគម ៖ ក្លរពរងឹងក្លរគាាំរទរគប់រជុងលរជាយរបែ់អងគ

ក្លរែហរបជាជាតិ ចាំលពាោះកាំសែទរមង់វ ិែ័យែនរិែ៊ុែ” (A/67/970-S/2013/480), ថ្ងៃទី១៣ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៤ https://unssr.unlb.org/Resources/UN
Documents/tabid/255/SMID/498/ItemId/119/Default.aspx (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២០ សែ មិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៥)។
957

រកុមរបឹកោែនរិែ៊ុែអងគក្លរែហរបជាជាតិ, លែចករីែលរមចលលែ ២១៥១ (ឆ្នាំ២០១៤) (S/RES2151 (2014)), ថ្ងៃទី២៨ សែលមសា ឆ្នាំ២០១៤

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2151(2014) (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២០ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៥)។
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ើ សិទិិធមនុសសយូមមនររត៍

េែិត្កនុងគនិភ័យ។ សហត្ុ សនោះ សោកអរគសលខាធិការ បានជរាំ ុញឱ្យម្ពនច្ាំណាត្់ការសនោះ សៃើមបធានាថា
អងគ
ី
ការេហប្រជាជាត្ិ េសប្មច្បាននូ វការទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវររេ់ខ្ួ ន
ល សលើការងារទ្រ់សាេត្់ សៅប្ររ់ប្រសទ្េទ ាំង
អេ់ ង្ៃលការេ៍សនោះបាននា ាំឱ្យម្ពនការរសងើត្
េ ង្ទនការេកមមភាព និង រាំនិត្ទតួច្សទតើមររេ់អងគការេហ

ប្រជាជាត្សោយសផ្ដ
ត ត្សលើ “េិទ្ធិមនុ េសជាច្មបង” ។ ឯកសារទ ាំងសនាោះអាំពាវនាវឱ្យប្រព័នអ
ធ ងគការេហប្រជា
ិ

ជាត្ិ តាមោនជានិច្ចនូវការរ ាំសោភេិទ្ធិមនុ េសនានា ង្ៃលជាេញ្ជាអាច្វវឌឍសៅរកសា
ែ នភាពកាន់ង្ត្អាប្កក់
ិ
សៃើមបរសងេ
ើត្កមមវធ
ធ ស្រេតររេ់ អងគការេហប្រជាជាត្ិ កនុងរាំេងរសញ្ច ៀេគនិភ័យដនវរត្ត
ិ ីយុ ទ្សា
ិ ិ និង ការ
ី
រ ាំសោភេិទ្ធិមនុ េសធងន់ធរង ។ សនោះរឺជាយុ ទ្សា
ធ ស្រេតច្ូលរួមង្ររសប្ត្ៀមចា ាំទ្រ់ទ្ល់ ជាមុ នសៅកនុងសាែនភាពកនុង
ប្រសទ្េនានា សៃម
ើត្ការោ ាំប្ទ្ង្ទក
ន នសយបាយ ច្ាំសពាោះវធានការរងា
េ រទ្រ់សាេត្់ជាមុ ន និងទន់សពល
ិ
ើ បរសងេ
ី

ាំ ី គនិភ័យដនការរ ាំសោភេិទ្ធិមនុ េសធងន់ធរង ជាមួ យ
សវោ ង្ៃលរួមម្ពនតាមរយៈការសលើកសឡើងនូ វកាីបារមាអព
អាជាាធរជាត្ិ និងភារីពាក់ព័នសធ ទសងសទ្ៀត្។958 កនុងច្ាំសណាមភារីពាក់ព័នសធ ទសងសទ្ៀត្ទ ាំងសនាោះ រឺរៃឋជា

េម្ពជិកអងគការេហប្រជាជាត្ិ ង្ៃលអងគការេហប្រជាជាត្រួ
យ សៃើមបឱ្យពួ
កសររាំសពញការ
ិ រង្ត្សធវការជាមួ
ើ
ី
ទ្ទ្ួលខ្ុេប្ត្ូវង្ទនកេិទ្ធិមនុ េសររេ់ពួកសរផ្ដាល់ សហើយង្ៃលការោ ាំប្ទ្ររេ់រៃឋភារទ
ី ាំងសនាោះ ជាអវង្ៃលអងគ
ី

ការេហប្រជាជាត្ិរត្ថា
ម្ពនភាពចា ាំបាច្់ច្សាំ ពាោះវធានការការពារ
និងទ្រ់សាេត្់ប្រករសោយសជារជ័យ។959
ិ
ិ
ប្េរជាមួ យនឹងសោលនសយបាយ និងនីត្ិវធ
ិ ីររេ់អងគការេហប្រជាជាត្ិ សៅដលងទ្ី៨ ង្ខ្មិលុ នា ឆ្ន ាំ២០១៦

សោក បាន រីមូន (Ban-Ki moon) ង្ៃលសៅសពលសនាោះ ជាអរគសលខាធិការអងគការេហប្រជាជាត្ិ បានទ្ូរេ័ពា
សៅសោក ប្បាក់ េុ ខ្ុន រៃឋមស្រនតីប្កេួ ងការររសទ្េ និងកច្ច
ការអនត
រជាត្ិកមពុជា។ សោកបាន
ិ េហប្រត្រត្ត
ិ
ិ

ាំ ី សាែនភាពេិទ្ធិមនុ េស ង្ៃលកាន់ង្ត្ៃុ នោរសៅៗ សៅកមពុជា ពាក់ព័នធនឹងរបាយការេ៍
រងាាញកតបារមា
អព
ី

ង្ៃលបានសៅៃល់ សោក េតីអាំពី “ការរាំភត្រាំ
ភ័យយ៉ៃងរករលោល
ការសធវើទ្ុករ
ខ ុ កសមនញ និង ការចារ់ខ្ួ នត្ួ
ល
ិ
ី

អងគេងគមេុ ីវល
ធ សពវទាយ រុ រល
គ ិក និងេម្ពជិកដនរេៈកម្ពមធិការជាត្ិសរៀរច្ាំការសបាោះសឆ្នត្ និង
ិ ប្រព័នទ

958

សាថប័នអងគក្លរែហរបជាជាតិសននកអភិវឌ្ឍន៍ “ែិទធិមន៊ុែសជាម៊ុន ៖ ទិដ្ឋភាពទូលៅ” [គាមនក្លលបរិលចឆទ], https://undg.org/wp-content/

uploads/2015/09/Overview-of-Human-Rights-up-Front-2015-07-24.pdf (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២០ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៥); សាថប័នអងគក្លរែហរបជាជាតិសននក
អភិវឌ្ឍន៍ “គាំនិតនរួចលនរើមែិទធិមន៊ុែសជាម៊ុន” [គាមនក្លលបរិលចឆទ], https://undg.org/home/guidance-policies/country-programming-principles/humanrights/rights-up-front-initiative/ (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២០ សែ មិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៥)។
959

អងគក្លរែហរបជាជាតិ “អគគលលខាធ្ិក្លរ ៖ ក្លរបនរល

ើងវិញនូវក្លរលបរជាាចិតរចាំលពាោះរបជាជន និងលគាលបាំែងថ្នអងគក្លរែហរបជាជាតិ” ថ្ងៃទី២១ សែ

វិចឆិក្ល ឆ្នាំ២០១៣ https://undg.org/wp-content/uploads/2014/09/SGs-commitment-statement-Final-English.pdf (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២០ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ
២០១៥); អងគក្លរែហរបជាជាតិ “អគគលលខាធ្ិក្លររង ៖ ចាំណាប់អារមមែ៍លរៅនាវក្លរកន
ងក្លរពនយល់
ែលងខបអាំពី មហាែននិបាតែរីពី ែិទធិមន៊ុែសជាម៊ុន ថ្ងៃ
ូ
៊ុ

ទី១៧ សែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣” https://undg.org/wp-content/uploads/2014/09/DSG-informal-remarks-at- briefing-of-the-GA-on-Rights-up-Front.docx (ចូល
លមើល លៅថ្ងៃទី២០ សែ មិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៥)។
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េម្ពជិកដនរេរកសប្រឆ្ ាំង” និង បានអាំពាវនាវឱ្យរោឋភិបាលកមពុជា “ធានានូ វការសោរពេិទ្ធិមនុ េសឱ្យបាន
សពញសលញ” សៅកនុងប្រសទ្េ។960 ទ្នាឹមោននឹងការសកើនសឡើងនូ វការប្ពួយបារមាររេ់អនតរជាត្ិ អាំពីសាែនភាព

ាំ ុ ត្ររេ់អងគការ
េិទ្ធិមនុ េសកាន់ង្ត្អាប្កក់សៅប្រសទ្េកមពុជា វធានការ
(ការយកច្ត្ត
េ់រទ
ិ
ិ ទ្ុកោក់) កប្មត្ខ្ព
ិ
េហប្រជាជាត្ិ ង្ៃលប្រព័នទ
ធ សពវទាយពេ៌នាថា ជាករេីៃ៏ “កប្ម”សនោះ ប្ត្ូវបានប្កុមេងគមេុ ីវលសៅ
ិ
កមពុជាសាវរមន៍ភាលមៗ ក៏រុ ៉ៃង្នតប្ត្ូវបានរៃិសេធសោយរោឋភិបាល។961

960

អងគក្លរែហរបជាជាតិ “ព័ត៌ម្ងនែរីពីក្លរនិយាយគានតាមទូរែ័ពារបែ់អគគលលខាធ្ិក្លរ ជាមួយឯកឧតរម របាក់ ែ៊ុែ៊ុន រដ្ឋមន្តនរីរកែួងក្លរបរលទែ និង

កិចចែហរបតិបតរិក្លរអនររជាតិ ថ្នរពោះរាជាណាចរកកមព៊ុជា” ថ្ងៃទី៨ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៦ https://www.un.org/sg/en/content/sg/readout/2016-0608/readout-secretary-general%E2%80%99s-phone-call-he-mr- prak-sokhonn-minister (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី២០ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៦)។
961

ក្លរដ្ឋក់ែម្ងពធ្ជាែកល លលើគែបកសរបជាជនកមពជា
៊ុ បានលកើនល

ើង ភនាំលពញប៉ា៊ុែរិ៍ ថ្ងៃទី១០ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៦ http://www.phnom

penhpost.com/national/global-pressure-cpp-builds (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១១ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៦); “លោក បាន គី មូន ទូរែ័ពាលៅក្លន់រដ្ឋមន្តនរីរកែួង

ក្លរបរលទែ ជាមួយនឹងករីបារមា” លែមបូឌា លដ្លី ថ្ងៃទី១០ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៦ https://www.cambodiadaily.com/news/ban-ki-moon-calls-foreign-minister-

with-concerns-113920/ (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១១ មិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៦, “រដ្ឋមន្តនរីក្លរបរលទែលឆាើយតបចាំលពាោះលោក បាន គីមូន” លែមបូឌា លដ្លី ថ្ងៃទី១៣ មិង៊ុនា
ឆ្នាំ២០១៦ https://www.cambodiadaily.com/news/foreign-minister-responds-to-ban-ki-moon-114015/ (ចូលលមើល លៅថ្ងៃទី១៤ សែមិង៊ុនា ឆ្នាំ២០១៦)។
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XIV. អនុសាេន៍
កនុងរយៈសពល ២៥ឆ្ន ាំកនង
និង របាយការេ៍ជាសប្ច្ើនររ់មិនអេ់ររេ់មគ
ល សៅសនោះ ម្ពនសេច្កាេសប្មច្
ី

េននិបាត្អងគការេហប្រជាជាត្ិ រេៈកមមការេិទ្ធិមនុ េស ប្កុមប្រឹកាេិទ្ធិមនុ េស ត្ាំណាងពិសេេអងគការ

េហប្រជាជាត្ិ អនករយការេ៍ពិសេេដនអងគការេហប្រជាជាត្ិ និងឧត្ាមេនងការអងគការេហប្រជាជាត្ិ

ទ្ទ្ួលរនាុកេិទ្ធិមនុ េស ង្ៃលបានអាំពាវនាវឱ្យម្ពនច្ាំណាត្់ការមុ ត្ម្ព ាំកុ ងការសោោះប្សាយរញ្ជ
ន
ា និទ្ាេឌភាព
សរៀរច្ាំសយធា កងរជអាវុធហត្ែ និង នររបាលររេ់កមពុជាឱ្យម្ពនវជា
ព័នន
ធ ឹ ងនសយ
ិ ជ ជវី ៈ និង មនឱ្យពាក់
ិ
ាំ ួ យ និង អងគការេងគមេុ ីវល
បាយ។ ម្ពចេ់ជន
ិ ក៏បានអាំពាវនាវប្េសៃៀងោនសនោះ មាងសហើយមាងសទ្ៀត្ង្ៃរ។

ម្ពនអនកការពារេិទ្ធិមនុ េស និងេកមមជនអងគការេងគមេុ ីវលជាសប្ច្
ននាក់
សៅកមពុជា បានប្រលុ យប្រថាន
ិ
ើ

ជីវត្
ល យកមពុជាឱ្យកាលយជាប្រសទ្េប្រជាធិរសត្យយ សោរពេិទ្ធិមនុ េស ៃូ ច្ង្ៃលបានង្ច្ងកនុងកិច្ច
ិ សៃើមបង្ប្រកា
ី
ប្ពមសប្ពៀងេនតិភាពទ្ីប្កុងបា៉ៃរេ
នទ្ទ្ួ
ល
ី និងរៃឋធមមនុញ្ាដនប្ពោះរជាណាច្ប្កកមពុជា។ ពួ កសរមិនប្ត្មង្ត្ម
ឹ
ិ

បានសជារជ័យសទ្ ង្លមទ ាំងប្ត្ូវរោឋភបាលស្ល
យត្រវ
ញជាញ
ិ
ិ
ើ
ឹ កញារ់ សោយការវយប្រគរសលើរូររងកាយ
ាំង
ការចារ់ខ្ួ ន
ល និងការោក់សទេទ្េឌឱ្យជារ់ពនធនាោររយៈសពលយូ រសទ្ៀត្ទង។ លវីសរើប្កុមេងគមេុ ីវលទ
ិ
សនាោះបានរាំសពញការងារររេ់ខ្ួ នជារាំ
រូក៏សោយ ក៏េហរមន៍អនតរជាត្ិមនបានទត
ល់ការោ ាំប្ទ្ៃល់ ពួកសរពី
ល
ិ

ាំ ូ វការពិត្ដនរញ្ជ
សប្កាយសឡើយ ពីសប្ពាោះេហរមន៍អនតរជាត្ិ គក់សកាារមិនបានជុ ន
ា និទ្ាេឌភាព និងមិនបាន
យល់ សពញសលញនូ វត្ប្មូវការកនុងការផ្ដលេ់ រូ រអន
ា កៃឹកនា ាំកុ ងកងកម្ព
ន
ល ាំងេនិ េុ
ត ខ្ររេ់ប្រសទ្េកមពុជាសទ្។

ាំ ួ យនានា ជាពិសេេ សមលសៅគក់
រោឋភបាលររសទ្េ
និងម្ពចេ់ជន
ៃូច្ជាមនសពញច្
ិ
ើ
ិ
ិត្តនឹងឥទ្ធិពលររេ់

ថានក់ៃឹកនា ាំដនកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
និង អាំសពើនិទ្ាេឌភាព ង្ៃលញា ាំញីសលើប្ររ់ទ្ិៃឋភាព
ត ខ្ ង្ៃលរសប្មនសយបាយ
ើ
ទ ាំងអេ់ដនអភបាលក
ច្ច
ោះពាល់ ៃល់ ការប្រងង្ប្រងរសងេ
ើត្នីត្រៃឋ
ិ
ិ សធវឱ្យរ៉ៃ
ើ
ឹ
ិ និងការប្រយុ ទ្ប្ធ រឆ្ ាំងអាំសពើពុ ក

រលួ យៃល់ ្ឹង។
សហត្ុ ទលមួ យង្ទនកដនរញ្ជ
អ
ា សនោះ រសោយសារក
ឺ
ិច្ចប្រឹងង្ប្រងកសាងសាែរ័ន ង្ៃលពួ កសរបាន
ទមទរ និងោ ាំប្ទ្ឱ្យម្ពនអេ់រយៈសពល ២៥ឆ្ន ាំ តា ាំងពីេម័យ អុ នតាក់ (UNTAC) មក បានររជ័យយ៉ៃងធាំ
សធង សោយរនសល់ ទ្ុកនូ វសាលកសានមៃ៏អាប្កក់ សៅកនុងរយៈសពលសប្កាយកច្ច
ិ ប្ពមសប្ពៀងេនតិភាពទ្ីប្កុងបា៉ៃរេ។
ី
វរបធម៌និទ្ាេឌភាព ឬ ទ្ម្ពលរ់ឱ្យជនសលមើេច្ារ់រួច្សទេសនោះ ចា ាំបាច្់ប្ត្ូវម្ពនៃសាំ ណាោះប្សាយឱ្យបានសម្ពោះ
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មុ ត្ មិនង្មនទ្ុករសណា
ត យឱ្យសកើត្ម្ពនសោយមិនសអើសពើ ឬសមើលប្សាល ៃូ ច្ង្ៃលរោឋភិបាលររសទ្េ និងម្ពចេ់
ាំ ួ យ បានសធវើកនងរយៈសពល ២៥ឆ្ន ាំកនង
ាំ ួ យទ ាំង ឡយ
ជន
ល សៅសនោះសទ្។ រោឋភិបាលនានា និងប្រសទ្េម្ពចេ់ជន
ុ

រួ រង្ត្រញ្ឈរ់វរបធម៌និយយង្ររទ្ូសៅ (មនច្ាេ់
ោេ់) និងរញ្ច រ់វរបធម៌សរច្សវោះ មនគ
នប្រឈមមុ ខ្ជា
ិ
ិ
មួ យមស្រនតីជាន់ខ្េ
ជាមួ យមស្រនតីរេរកសប្រជាជនកមពុជា និងជាមួ យមស្រនតីកងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ព ់រោឋភបាល
ត ខ្។
ិ

ម្ពនឯកសារយ៉ៃងសប្ច្ើនេនធឹកេនាធរ់ ង្ៃលកត្់ប្តាទ្ុកអាំពីរុ រល
គ កាន់ត្ួនាទ្ីជាមស្រនតីម្ពនឋាននតរេកាិខ្ពង់ខ្ពេ់
ាំ ួ យនានា ម្ពនការយល់ ៃឹងបានប្ររ់
សៅកមពុជា។ ទល់ ង្ត្រោឋភបាលដនប្រសទ្េនានា
អងគទ្ូត្ និងម្ពចេ់ជន
ិ
ាំ ី កាំេត្់ប្តាដនសមៃក
ប្ោន់អព
យសនាោះ ប្ពមទ ាំងសាែនភាពជុ វាំ ញការងារ
ព ង្ៃលពួ កសរសធវការជាមួ
ិ
ឹ នា ាំកមុ ជា
ើ
ររេ់ពួកសរ សទ្ើរពួ កសរអាច្ចារ់សទតម
ើ ោក់េម្ពពធសលើរោឋភបាលកមព
ិ
ិ ទ្ុកោក់សោោះប្សាយ
ុ ជា ឱ្យយកច្ត្ត
រញ្ជ
ក៏មិនម្ពនង្ៃរ។
ា និទ្ាេឌភាពសនោះបាន។ ប្រេិនសរើ មិនម្ពនការច្ងចា ាំសទ្ យុ ត្ិធម៌
ត

ច្ាំេុច្លអង្ៃលប្ត្ូវចារ់សទាើម រឺប្ត្ូវពិនិត្យសមលកាំ
េត្់ប្តាអាំពីរុ រល
គ ម្ពនក់ៗ ង្ៃលម្ពនស្មោះសៅកនុងរបាយ
ើ
ការេ៍សនោះ និង មស្រនតីង្ៃលម្ពនស្មោះអសសាច្ៃដទ្សទ្ៀត្។ រុ រល
គ ង្ៃលប្រឈមនឹងការសចាទ្ប្រកាន់ម្ពន

លកខេៈេមសហត្ុ េមទល ប្ត្ូវង្ត្ប្ត្ូវបានសេុ ើរអសងេត្ សហើយកនុងសពលណាមួ យេមរមយ ពួ កសរប្ត្ូវង្ត្

ាំ ួ េមកវញនូ
ទ្ទ្ួលបានការទានាាសទេ ការៃកសច្ញពីត្ាំង្េង សហើយោក់ជន
វអនកទ ាំងឡយណា ង្ៃលម្ពន
ិ
វជា
ព័នន
ធ ឹ ងនសយបាយ ម្ពនភាពសសាមោះេម័ប្រច្ាំសពាោះរៃឋ និង សាធារេជន – រម
ម ោះ
ិ ជ ជីវៈ មនពាក់
ិ
ឺ នង្មនសសា
ិ
េម័ប្រនឹងសោក ហុ ន ង្េន និងរេរកសប្រជាជនកមពុជាសនាោះសឡើយ។

ាំ នទ ាំងសនោះរួរង្ត្ជាង្ទនកមួ យដនកិច្ចប្រឹងង្ប្រងសធវើកាំង្េទ្ប្មង់វេ័
ជគ
ិ យេនតិេុ ខ្ទ ាំងមូល ពីសប្ពាោះវម្ពន

ាំ ុ ត្ កនុងការរញ្ច រ់ការរ ាំសោភេិទ្ធិមនុ េសធងន់ធរង ង្ៃលម្ពនលកខេៈជាប្រព័នធ និងការរសងេើត្
សារេាំខាន់រទ

បានសាែរ័នប្រជាធរសត្យយព
ិ
ិ ត្ប្បាកៃ។ សរើោមនកាំង្េរទ្ប្មង់ង្ររសនោះសទ្ អនារត្កមពុជានឹងងងិត្អារ់អួរ។
លវីសរការទ្ទ្ួ
លខ្ុេប្ត្ូវជាច្មបងេប្ម្ពរ់ការង្កទ្ប្មង់ទ ាំងសនោះេិត្សៅសល
ែ
ើ
ើរៃឋេភា និងរោឋភិបាលកមពុជាកាី ក៏
ាំ ួ យសៅង្ត្ម្ពនឥទ្ធិពលៃ៏េខា
ាំ ន់កុ ងការទមទរឱ្យម្ពនកាំ
េហរមន៍ម្ពចេ់ជន
ង្េទ្ប្មង់សនោះ និងកនុងការ
ន

ទមទរឱ្យម្ពនការសោរពេិទ្ធិមនុ េស និងកនុងការង្ប្រកាលយសោលការេ៍េិទ្ធិមនុ េស ង្ៃលម្ពនង្ច្ងសៅកនុង

កច្ច
ិ ប្ពមសប្ពៀងេនតិភាពទ្ីប្កុងបា៉ៃរេ
ី កនុងច្ារ់េិទ្ធិមនុ េសអនតរជាត្ិ និងកនុងសោលការេ៍អងគការេហប្រជា
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ជាត្ិ ឱ្យសៅជាច្ារ់ជាត្ិ សៃើមបសប្រ
ប្រងរៃឋ សៅកនុងប្រសទ្េកមពុជា។
ន
ី ើប្បាេ់កុ ងការប្ររ់

ាំ ួ យកមជា
់ព័នធ ម្ពចេ់ជន
រោឋភបាលពាក
គ រេហប្រជាជាត្ិ និងត្ួអងម្ព
គ នឥទ្ិពលសទសងសទ្ៀត្
ធ
ិ
ុ ព អងកា
រួរង្ត្ ៖
•

ោ ាំប្ទ្ៃល់ ការសេុ ើរអសងេត្ឯករជយសលើរុ រល
គ ង្ៃលម្ពនស្មោះសៅកនុងរបាយការេ៍សនោះ សៃើមបឱ្យម្ពន
ី
ាំ ុ ាំជប្មោះសប្កាមច្ារ់ជាត្ិ និងសប្កាមយុ តាតធការ
ាំង
លទ្ធភាពជន
(អាំណាច្កាត្់ក)ីត នានា។ យុ តាតធការទ
ិ
ិ
ឡយណា ង្ៃលអនុ ញ្ជាត្ឱ្យម្ពនការទតនាាសទេ ច្ាំសពាោះរទ្រ ាំសោភេិទ្ធិមនុ េសធងន់ធរង ឧប្កៃឋ
ិ កមម

ប្រឆ្ ាំងមនុេសជាត្ិ ឧប្កៃឋ
ិ កមមេស្រងាគម ឬអាំសពើទរុេកមម ង្ៃលេែិត្សប្កាមច្ារ់ "យុ តាតធការេកល"
ិ
ាំ ុ ាំជប្មោះ។
រួ រង្ត្ពិចារណាអាំពីឱ្យម្ពនការសេុ ើរអសងេត្ សហើយកនុងករេីេមប្េរ សរើការជន
•

ោក់ទ្េឌកមមសផ្ដាត្សលើរុ រល
គ ង្ៃលរ ាំសោភេិទ្ធិមនុ េសធងន់ធរង រួមទ ាំងមស្រនី ទ
ត ាំងឡយ ង្ៃលជាប្រធាន
រទ្សៅកនុងរបាយការេ៍សនោះទងង្ៃរ ៃូ ច្ជាការគមប្បាមសលើការសធវើៃសាំ េើរ ឬ ការរងេកប្ទ្ពយ

េមបត្តិ (ឧទហរេ៍៖ តាមរយៈច្ារ់ កលូរល សម៉ៃកនីត្េគី (Global Magnitsky Act) ររេ់េហរៃឋអាសម
រក
ិ ឬ ច្ារ់ៃដទ្សទ្ៀត្ ង្ៃលប្េសៃៀងោនសនោះ)។

•

រនតោ ាំប្ទ្សពញទ្ាំហឹងៃល់ ការងារររេ់អងគការេិទ្ធិមនុ េស និងអនកការពារេិទ្ធិមនុ េស សៅកមពុជា។

•

រនតោ ាំប្ទ្សពញទ្ាំហឹងៃល់ ការងារររេ់ការយល័
យឧត្ាមេនងការអងគការេហប្រជាជាត្ទ្ទ្ួ
លរនាុក
ិ
ិ

េិទ្ធិមនុ េស សៅកមពុជា (UN-OHCHR) អនករយការេ៍ពិសេេររេ់អងគការេហប្រជាជាត្ិេាីពីសាែន
ភាពេិទ្ធិមនុ េស សៅកមពុជា នីត្ិវធ
ិ ីពិសេេនានាររេ់អងគការេហប្រជាជាត្ិ និងសាែរ័នេនធិេញ្ជា
នានាររេ់អងគការេហប្រជាជាត្។
ិ
•

ោក់េម្ពពធសលើរោឋភិបាលកមពុជាឱ្យេហការឱ្យបានសពញសលញ និងអនុ ញ្ជាត្ម្ពនការសប្រើប្បាេ់

ាំង។ ោ ាំប្ទ្ៃល់ ប្កុមការងារអងគ
យនតការអងគការេហប្រជាជាត្ប្ររ់
ង្រងយ៉ៃង សោយមនម្ពនការររ
ិ
ិ
ការេហប្រជាជាត្ិប្រចា ាំប្រសទ្េ សៃម
កសរអាច្រាំសពញការងារបានេកមម សៅតាមការទ្ទ្ួល
ើ បឱ្យពួ
ី
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ខ្ុេប្ត្ូវររេ់ពួកសរ ប្េរតាមអាេត្តិ «េិទ្ិ មន
ធ ុ េសជាច្មបង (Human Rights Up Front)» ររេ់

អងគការេហប្រជាជាត្ិ ង្ៃលម្ពនរាំេងពប្ងឹងេកមមភាពររេ់អងគការេហប្រជាជាត្ិកនុងការងារ
សលើកេាួយ និងការពារេិទ្ធិមនុ េស ប្ពមទ ាំងស្យត្រច្ាំ
សពាោះការរ ាំសោភេិទ្ធិមនុ េស ង្ៃលរួមទ ាំង
ើល

តាមរយៈការរោះរន់
សលើសោលនសយបាយ និងការអនុ វត្តទ ាំងឡយណាង្ៃលមនប្េរច្ារ់
និងការ
ិ
ិ
ាំ សៃើមបសោោះប្សាយរញ្ជ
ទាល់អនុ សាេន៍រងម្ព
ា ទ ាំងសនាោះ។
ឹ
ី
•

ោ ាំប្ទ្ៃល់ ប្កុមេងគមេុ ីវល
ត ខ្។
ិ ង្ៃលជួ យជនរងសប្ោោះពីការរ ាំសោភរាំពានសោយកងកម្ពល ាំងេនិ េុ

៉ៃ បា៉ៃក់កុ ងឆ្កនសយបាយររេ
់ កងកម្ពលងេន
ាំ
ច្សាំ ពាោះការច្ូលរួមប្រឡូករូ ក
ញ
ន
ត ុ ខ្កមុ ជាវ
ព
ិ រោឋភបា
ិេ
ិ

ាំ ួ យររេ់កមជា
លពាក់ព័ននា
ធ នា ម្ពចេ់ជន
គ រេហប្រជាជាត្ិ និងត្ួអងគ ង្ៃលម្ពនឥទ្ិពលៃដទ្
ធ
ុ ព អងកា
សទ្ៀត្ រួរង្ត្៖
•

ទមទរឱ្យម្ពនការរសងេើត្កងសយធា អាវុធហត្ែ និងនររបាល ង្ៃលម្ពនវជា
ិ ជ ជីវៈ អពាប្កឹត្យមិនជារ់
ាំ ក់នឹងនសយបាយ ង្ៃលឯករជយពីការប្ត្ួត្ប្តាររេ់រេរកសកាន់អណា
ាំ
ជពា
ច្ និងម្ពនថានក់ៃឹកនា ាំ
ង្ៃលប្ត្ូវបានង្ត្ងតា ាំងសោយរេៈកមកា
ម រឯករជយមួ យ ង្ៃលម្ពនអាំណាច្សធវើេវនកមមសលើកង

កម្ពល ាំងនីមួ យៗ សេុ ើរអសងេត្រេឹ ា ង និងម្ពនអាំណាច្រសេាញមស្រនតីទ ាំងឡយណា ង្ៃលរ ាំសោភ
រាំពានប្កមប្រត្ិរត្តិវជា
ិ ជ ជីវៈ។
•

ោក់េម្ពពធឱ្យម្ពនការគមប្បាមៃល់ មស្រនតីជាន់ខ្េ
កងរជអាវុធហត្ែ និង នររបាល
ព ់កុ ងសយធា
ន
មិនឱ្យកាន់ត្ួនាទ្ីៃឹកនា ាំទូ វការ
ឬសប្ៅទលូវការណាមួ យ សៅកនុងរេរកសនសយបាយ។
ល

•

ទ្ទ្ូច្ឱ្យម្ពនការអនុ វត្តម្ពប្តា ៩ ដនច្ារ់េី ព
សៅច្ាំសពាោះសយធន
ា ី លកខនិ កៈទ្ូ
ត
ិ ដនកងសយធពលសខ្មរៈ
ភូ មិនា (ឆ្ន ាំ១៩៩៧) ង្ៃលង្ច្ងថា "សយធិនប្ត្ូវម្ពនអពាប្កឹត្ភាពកនុងមុ ខ្នាទ្ី កនុងេកមមភាពការងារ
និងគមឃ្ត្់ការសប្រើមុ ខ្ងារ និងេម្ពារៈររេ់រៃឋ សៃើមបេកមម
ភាពនសយបាយណាមួ យ។"
ី

•

ោ ាំប្ទ្ការរសងើត្
េ រេៈកមមការឯករជយ សៃើមបឃ្
ី ល សាំ មើលកាំេត្់ប្តាេិទ្ធិមនុ េស និង ការរាំសពញមុ ខ្ងារ
ររេ់សយធា កងរជអាវុធហត្ែ និងនររបាល តាមវជា
ិ ជ ជីវៈ និងអពាប្កឹត្យកនុងសរឿងនសយបាយ ប្ពម
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ទ ាំងអនុវត្តៃសាំ េើរការវយត្ដមលរុេវុឌឍន៍ររេ់មស្រនតីជាន់ខ្េ
ព ់ង្ទនកកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្ទ ាំងឡយ និងជន
ៃដទ្សទ្ៀត្ង្ៃលម្ពនអាំណាច្សច្ញរទ្រញ្ជ
ជ សៃើមបរញ្ជ
ជ ក់ឱ្យប្បាកៃថាសត្ើ រុ រល
គ ណាបានរ ាំសោភ
ី
រាំពានេិទ្ធិមនុ េសធងន់ធរង ។ េម្ពេភាពរេៈកមមការឯករជយសនោះ រួ រង្ត្៖
o

ម្ពនេម្ពជក
ក
ិ ជារុ រគលង្ៃលម្ពនសរសោរពសប្ច្ន
ិ ដនអងគភាព
ើ សច្ញពីច្ាំសណាមអត្ត្េម្ពជ
ី
អនុ វត្តច្ារ់ ជាសៅប្កមច្ូ លនិវត្តន៍ និងជាេម្ពជិកដនេហរមន៍េិទ្ធិមនុ េសកមពុជា ោ ាំប្ទ្

សោយអងគការេហប្រជាជាត្ិ និងង្ៃលមិនម្ពនឥទ្ធិពលពីរេរកសនសយបាយណាមួ យ រួម
ទ ាំងប្ត្ូវឯករជ ោច្់ប្េឡោះពីសាែរ័នរញ្ជ
ជ កងកម្ពល ាំងេនិ េុ
ត ខ្ និងសាែរ័នរៃឋទ ាំងអេ់។

o

ម្ពនេិទ្ធិសពញសលញ កនុងការទ្ទ្ួលបានឯកសារទលូវការពាក់ព័នទ
ធ ាំងអេ់ ម្ពនអាំណាច្សច្ញ
ៃីកាសកាោះ និងរងាគរ់ឱ្យសាកសច្ូ
ី លមករងាាញខ្លួន និងទាល់េកខីកមម ម្ពនមសធាបាយប្រករ

ាំបាច្់ និងម្ពនអាំណាច្ ប្ពម
សោយប្រេិទ្ធភាពកនុងការទាល់ការការពារៃល់ សាកសតាមការចា
ី

ទ ាំង្នាានុ េិទ្ធិសពញសលញ កនុងការសច្ញសេច្កាង្លល
ី ងការេ៍ជាសាធារេៈកនុងអាំឡុងសពល
ដនការសេុ ើរអសងេត្ររេ់ខ្ួ ន
ល សហើយ
o

ម្ពនអាំណាច្ពយួរការងារររេ់រុរល
គ ទ ាំងឡយណា ង្ៃលឋិត្សៅសប្កាមការសេុ ើរអសងេត្ពី

ភារកច្ច
ធ ុ ោការ សៃើមប ី
ិ ង្ៃលកាំពុងម្ពន និងម្ពនអាំណាច្កនុងការទាល់អនុ សាេន៍ៃល់ ប្រព័នត្
ាំ ុ ាំជប្មោះកាីេមប្េរ។
ឱ្យម្ពនការសេុ ើរអសងេត្ និងការជន

•

ាំ ងអនារត្ជាមួ យសយធា កងរជអាវុធហត្ែ និងនររបាល ររ់ទ ាំងការ
កាំេត្់ឱ្យច្ាេ់ថា ទ្ាំនាក់ទ្ន
ាំ ួ យោ ាំប្ទ្សទសងៗ
ច្ូ លរួមកនុងលាំគត្់េមយុ ទ្សធ យធារួមោនទង ប្ពមទ ាំងការទល
ា ់ ការហវឹកហវឺន និងជន

ទង នឹងប្ត្ូវេសប្មច្សោយង្ទអកសលើការរកសឃើញររេ់រេៈកមមការឃ្លសាំ មល
ើ សហើយកនុងករេីង្ៃល
់វេ័
ាំ ួ យៃល់ វេ័
រកសឃើញថា មនម្ពនការង្កទ្ប្មង
ិ យេនតិេុ ខ្ប្រករសោយអត្ែន័យសទ្សនាោះ ជន
ិ យ
ិ
េនតិេុ ខ្សៅកមពុជានឹងប្ត្ូវពយួរ។
•

ាំ ួ យៃល់ ៃសាំ េើរការង្កទ្ប្មង់វេ័
រងាាញការោ ាំប្ទ្ជាសាធារេៈ និងទាល់ជន
ិ យេនតិេុ ខ្ណាមួ យ

ង្ៃលសធវើសឡើងសោយម៉ៃត្់ច្ត្់ និងសពញសលញ ង្ៃលអនុ វត្តតាមសោលការេ៍ និងសោលរាំេង តាម
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ការោក់សច្ញសៅកនុងរបាយការេ៍ររេ់មគេននិបាត្អងគការេហប្រជាជាត្ិ ឆ្ន ាំ ២០០៨ និងឆ្ន ាំ

២០១៣ និងសេច្កាីេសប្មច្ សលខ្ ២១៥១ (ឆ្ន ាំ ២០១៤) ររេ់ប្កុមប្រឹកាេនតិេុ ខ្។ ៃសាំ េើរការណា
មួ យង្ៃលម្ពនលកខេៈង្ររសនោះ ប្ត្ូវោក់រញ្ចូ លយនតការឃ្លសាំ មល
ើ និងវយត្ដមល ង្ៃលកនុងសនាោះម្ពន
េូ ច្នករេ៍ (Indicators) េាង់ោរសោល (Benchmarks) សោលសៅ (Targets) និងសោលរាំេង

ាំ ី ប្រេិទ្ធភាព (Impact) ដនកាំង្េទ្ប្មង់ង្ទនកេនតិេុ ខ្
(Objectives) សៃើមបវយត្ដមល
ឱ្យបានច្ាេ់អព
ី

សហើយប្ត្ូវទសពវទាយជាសាធារេៈ អាំពីអនុ សាេន៍ររេ់អងគការេហប្រជាជាត្ិ េាីពីកាំង្េទ្ប្មង់
វេ័
ិ យេនតិេុ ខ្ តាមរយៈេននិេីទ្នានា សៅកនុងប្រសទ្េកមពុជា ឬសៅកង្នលងសទសងសទ្ៀត្។
•

ាំ េនតិេុ ខ្
ប្ត្ូវរញ្ជ
ជ ក់ឱ្យច្ាេ់សៅកាន់រោឋភបាលកមព
ិ
ុ ជាថា ការរនតររជ័យកនុងការសធវើឱ្យកងកម្ពលង
ាំ
ម្ពនវជា
ច្ នឹងនា ាំមកនូវការកាត្់រនែយ
ិ ជ ជវី ៈ និង ឯករជយពីការប្ត្ួត្ប្តាររេ់រេរកសកាន់អណា
ាំ ួ យៃល់ រោឋភិបាល សហើយថា រៃឋនានាទ ាំងសនាោះនឹងសប្រើេាំសឡង និង អាំណាច្ដនេាំសឡងសឆ្នត្
ជន

ររេ់ពួកសរសៅតាមសាែរ័នហិរញ្ាវត្ែុអនតរជាត្ិ ៃូ ច្ជា ធនាោរពិភពសោក (World Bank) ជាសៃើម

ាំ ួ យ ឬ កនងកមចីៃល់ រោឋភបាលកមព
សៃើមបឱ្យសា
ែ រ័នទ ាំងសនាោះ ោក់រញ្ចូ លលកខខ្េឌនានាសៅកនុងជន
ិ
ី
ុ
ុ ជា
សោយត្ប្មូវឱ្យម្ពនការរកច្សប្ម
នព
ា រ ាំសោភេិទ្ធិមនុ េសទ ាំងឡយ
ី
ើ
ិ ត្ប្បាកៃកនុងការសោោះប្សាយរញ្ជ
សៅកមពុជា ៃូ ច្ជា ការរស្រងាេរសលើេិទ្ធិមូ លោឋននានា និងសោលការេ៍ប្រជាធិរសត្យយ ជាសៃើម។
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សេច្កតីផលែង អាំណរគុណ
របាយការេ៍សនោះ ប្ត្ូវបានប្សាវប្ជាវ និងេរសេរសឡើងសោយ ង្ប្រៃ អាោមេ៍ (Brad Adams) នាយកប្រត្រត្ត
ិ
ិ
ប្រចា ាំត្ាំរន់អាេុ ី ដនអងគការេិទ្ធិមនុ េសអនតរជាត្ិ យូ ង្មនដរ ៉ៃត្៍វច្ឆ (Human Rights Watch)។ ការប្សាវប្ជាវរង្នែម
៉ៃ ។
បានសធវើសឡើងសោយអនកប្សាវប្ជាវ ទ្ីប្រឹកា េហការ ី និងអនកេម័ប្រច្ិត្តដនអងគការេិទ្ធិមនុ េស យូ ង្មនង្រ ៉ៃត្៍វច្ឆ
របាយការេ៍សនោះប្ត្ូវបានប្ត្ួត្ពិនិត្យសោយ សជមេ៍ រ ៉ៃេ (James Ross) នាយកង្ទនកច្ារ់ និងសោល

នសយបាយ និងសោក ច្ូ សេហវ េនៃរឺ េ៍ (Joseph Saunders) នាយករងកមមវធ
ិ ។
ី ច្ាំង្េកេុ ីសហសៀ វ៉ៃ ង

ាំត្ាំរន់អាេុ ី និងហូ សេ ម្ព៉ៃរទ្ីនសេេ (Jose Martinez) អនកេប្មរេប្មួលជាន់
(Seashia Vang)េហការប្រចា
ី

ាំ ួ យង្ទនកទលិត្៕
ខ្ពេ់ និងហវិៃប្េយ ហិរឃីនេ៍ (Fitzroy Hepkins) ជាអនកប្ររ់ប្រងង្ទនករៃឋបាល បានទតល់ជន
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ាំ ខ្លួន និ ងអនក ត្វ៉ៃ អហិ ងា ង្ៃល
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ាំ ការរ រអូ
ាំ ពលកមម។ ពួ កសរជាសប្ច្ើ ន
ប្រឆ្ ង
េ យកៃី ធលី និ ងការរ ាំសោភរាំពា នកម្ពល ង
ឹ

នាក់ ក៏ បា នជារ់ ពា ក់ ព័នធ នឹ ងអាំស ពើ ឃ្ត្កមម ទរុ េ កមម និ ងការឃុ ាំ ខ្ួ នមនុ
េសតាមទ្ាំស នើ ងច្ិ ត្ត ។ ពួ កសរមួ យ ច្ាំនួ នក៏ បា នច្ូ លរួម កនុងរររង្ខ្មរប្កហម ង្ៃលសពារសពញសោយការ
ល
ាំ ៩៧៥ ៃល់ ឆ្ន ១
ាំ ៩៧៩ ទងង្ៃរ។
ការ់ េ ម្ពល រ់ មនុ េស ចារ់ពី ឆ្ន ១

ាំ ១២នាក់ស នោះ និងរុ រគ លិ កេនតិ េុ ខ្ង្ៃលរ ាំសោភ
របាយការេ៍សនោះ អាំពា វនាវឱ្យម្ពនការសេុ ើរអសងេ ត្សោយឯករជយ និងសចាទ្ប្រកាន់ ទត នាា សទេឱ្យបានេមប្េរ សៅសលើ មស្រនតីទ ង
រាំពា នៃដទ្សទ្ៀត្។ មស្រនតី ទ ាំងសនោះ រួ រង្ត្ប្ត្ូវ បានជាំនួ េសោយមស្រនតី ម្ពនវ ជា
ិ ជ ជីវ ៈ មិនពាក់ព័ នធ នឹងនសយបាយ ង្ៃលម្ពនភកតី ភាពច្ាំស ពាោះរៃឋ និ ងសាធារេជន មិនង្មនម្ពនភកតី ភាព

ាំ សនោះ រួ រ ង្ត្ជាង្ទនក មួ យដនកាំង្ េទ្ប្មង់វ េ
ាំ មូ ល ង្ៃលម្ពនសារេាំ ខា ន់កុ ន ងការរញ្ច រ់ ការ
ច្ាំស ពាោះសោក ហុ ន ង្េន ឬ រេរកសកាន់ អាំ ណា ច្សឡើ យ។ ជាំគ នទ ង
ិ ័ យ េនតិ េុ ខ្ទ ង
ាំ សនោះ ក៏ ជា រនលិោះេាំ ខា ន់ កុ ន ងការរសងេើត្ សាែ រ័ នប្រជាធិ រសត្យយពិ ត្ប្បាកៃទ ង
ាំ ឡយ សៅកនុងប្រសទ្េកមពុ ជា៕
រ ាំសោភេិ ទ្ធិមនុ េសធង ន់ធងរ និ ងជាប្រព័នធ សហើ យជាំគ នទ ង
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