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េសចក�ីសេង�ប
េស� ជាបុរសមានរងេស�ង សម�ី�សទន់ ក�ុង្របមា២៥ឆា� ។ េនេពលអង�ករឃា�ំេមលសិ
មនុស្ (Human Rights Watch) បាននយាយជា មួយគាត់ក�ុងេពលរ្រតនពក់ក
ណា�លឆ ២០១៣
គាតអង�ុយយា ៉ងេស��មស�ត់ េនងសួនច្បសធារមួយក�ុងរជធានីភ�ំេពញ្របេទសកម�ជ ។
គាត់បានេរៀបរប់្រ គាត រកសុីចិ��ឹមជីវិតេដេដ រេរ សេអតចយេនផ�ូវនា និងយកេទ
លក់េអយឈ�ួញក
ណា�លស្រយកេទៃចេធ�វតុេ្រប្របាេឡ
�
ងវិញ ។
ថ�ីៗេនះកររសរបស់គាត់បានែ្រប្េទជាលំបាកជាងមុនយា៉ង។ េនេដ មែខវិចិក
� ឆា�ំ២០១២
ឆា�ំសួច្បបាន្របមូលគាត់ េនេពល្ពី រអទិតមុន្របធធិបតី សហរដ�អេមរិ បារ៉ក់ អ
មា ៉ បានមកដល់ភ�ំេពញ េដមចូលរួមក�ុងកិច�្របជុំកំពូលរបសសមាគ្របជាជាតិអសុីអេគ�យ៍(អ
ែដលបានេផ�មេនៃថ�១៩ ែខវិច�ិក ។ េគមិនបាននិយាយ្រ េស� អំពី មូលេហតុឃុំខ�ួនេទ ។ េន
រ្រតីេនាះ េគបានចប់គក�ុងឡាធំមួ យ ែដលមានផ�ុកអ�កេផ្រប់សិបនា ដូ ចជអ�ករកសុីផូ�វ
េភទ អ�កសុំទន និងេក�ងអនតមចិេ��មថ�ល ។
េគបានដឹកពួកគាត់តមរថេទកនអគារបស់រដ�ភិបាលមួយេនជាយ្រក�ង ឱកសខ�ុំ ែដ
មិនែមនជាគុក ឬពន�នាេទ ប៉ុែន�ែដលេគអះអងជាកែន�ស្រមាព្បាលនិងស�នីតិសម្ប
អ�កអ�ស័យេលេ្រគ�ងេញ� ។ ដូ ចគា �នឹងអ�កេផ្េទៀតេនក�ុងរថយន�ែដរ េស� មិន្រត�វកក
ព្យោករអ�ស័យេេ្រគងេញ�នេទ ។ ពីមុនមក គាត ់ធា�ប់ជក់េ្រគ�ងេញ�ន្របេ “យា ៉ម ” ឬ
េមតំេហ�តមី ែដរ េពលគាត់មវ័យជំទង់ ប៉ុែន�គាត់មានទនភាពេដយបានឈប់េ្េ្រគ�
េញ�នបួនឆា�ំមកេហយ េដយសរករតំងចិត�េដយ ។
គាត់បានេរៀបរប់្របាប់អង�ករឃា�ំេមលសិទ� បុគ�លិកមណ�លបានវនិងេធ�បារូបគាត ្រព
ទំងអ�កជាប់ឃុំឃាំងឯេ ។ ប៉ុនា�នអទិេ្រកយមក គាត់និងជាប់ឃុំឃាមួយចំនួន បាេប�ជា
ចិត�លួចរត់៖ “ខ�ុំ្រទំនឹងករវយនឹងរំពត់មិ” គាត ់បាននិយាយពន ។ នយប់មួយ ពួកេគ
“េគចត់ទុកេយងដូចសត”
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បាែហកទ�េចញពីបន�ប់ េដក េហយអ�កខ�ះបានេផា�ះរបងខងេ្រេចញរួច ។ ប៉ុែន� េស� មិន
អចេលេចញពីែខ្លួសបនា�េនខងរបងបាន ក ៏្រត�វឆា�ំឆក់នឹងដអគ�ីសនី បណា�លេអយគ
ធា�ក់មដីវិញ ។ បនា�ប់មក ពួអ�កយាមបានវយដំគា ត់យារហូតសន�ប់ ។ ែស�កេឡង េគបា
បន�េធ�ទណ�កម�មកេលរបគា
ូ
តេទៀត ។

េគវយខ�ុនិ ងរំពត ដូចវយេសះអ��ឹង ។ វយែតមួយរំពត ក៏ រលត ែស្បេហយ ។
អ�កយាមមា�ក់បាននិយាយ“អញៃវែអ�ងេដម្បេអេចះេរៀនេគារពវិន័យក�ុ
មណ�ល”… ខ�ុំបាអង�រេគកុំេអយវ ។ េពលេនាះខ�ុបានគិថាខ�ួនខ�ុែលងជ
មនុស្សេទៀតេហ ។

េស� ជាប់ឃុអស់រយៈេពល្របែហបី ែខ ។ េទះបីត់បានឈប់េ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញេពល
យូរមកេហយ មុនជាប់ឃុេនមណ�ឱកសខ�ុំ គាត់ចប់េផ�េ្រប្របាស់េ្រគ�ងេឡងវិញ
េ្រកយេពលេែលងមិនយូរប៉ុ នា�ន៖

ខ�ុំជិតឆ�ួតេដយសរេគវយខ�ុំេពលេនងមណ�ល ។ ឥឡូវខ�ុំហិតកអស់មួយ
កំប៉ុងក�ុងមួយៃថ� ។ េប ខ�ុំមានលុយ ខ�ុំជក មា ។ ខ�ុំខឹងណាស់ ពីេ្រពះពួបា
ចត់ទុេយងដូចសត�អ��ឹង ។

បច�ុប្បនេនះ មណ�លឃុំឃាំេ្រគ�េញ�នមាចំនួន្របាំ ព្រងយទូទ្របេទសកម�ុជា ែជារួមឃុ
មនុស្ស្របែ ១០០០ នាក ទំបុរស �សី និ
� ងកុមា ក�ុងេពលែតមួយ ជាមធ្យ។ ភាគេ្រន្រត�បា
ឃុំឃាំពីបីេទ្រមួយែខ េទះបីករឃុំឃាំងមានរយេពល រហូតដល់ ១៨ ែខក៏េដ ។ េយា
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តមស�ិតរបស់រដ�ភិប មនុស្សចំនួ្របម ២២០០នាក្រត�វបានជាប់េនក�ុងមណ�លទំងេ
េពញមួយឆា� ២០១២។ អ�កជាប់ឃុភាគេ្រចជបុរសេក�ង អយពី ១៨ ឆា�ំេទ ២៥ ឆា� ប៉ុែន� ក�ុង
ចំ េណាមចំនួនសរុប មកុមាយា ៉ងេហចណ ១០% ។
េនក�ុងមណ�លទំងេ ទរុណកម និង្រប្រពឹត�កម�យង់ឃ�ជេរឿងធម�តេហយ្រត�វបានេ្រប
ផ�នា�េទផង និងជាែផ�ជា្របច “កម�វិធី ” ផងែដរ ។ បុគ�លិកបានែតងតំងអ�កជឃុំខ�ះេធ�ជាឆា
េ្រកផ�ូវករ វយដំអ�កេទបចូលថ�ជាញឹកញា ។ ករវយដំេលរូបរងក េឃារេេដ
បុគ�លិក ទំនងជាបេកតេឡងជាញយ ។ េឈ�ះបួន ែដលមានអយុ្រប ២០ ឆា�ផា� បា
ឈរខុ សជួរេនេពលេដ រក្បួនហត់រេបៀបេយេហយ្រត�បាេអយលូេលដី និងរងករវយនឹង
ទុេយាទឹេកះស៊ជាេ្រចដងេដឆា�ំ។ សុ្រកម ជា�ស�ីអ្រមាណ៤៥ ឆា�ំ ្រត�វបានឆា�ំវ
ដំបងេដយសែតសុំេទបង�ន់បត ់េជ ។ គាត់និយាមុខមាត់របសគាត ់េហអស់រយៈេពលជ
េ្រចនអទិត្យេ្រ ។ អស្សុ អយ្រមាណ៣០ ឆា�ផា� បាេឃញនាយមណ�លមួយយក
ធាងដូវយអ�កជាប់ឃជាមួយមា�ក់េទយា ៉ងខ�រហូតដល់បាកធាងដូ ។
អង�ករឃា�ំេមលសិទ�ិមនុស្ស បានេធ�វ្រជាវអំពីមណ�លឃុំឃេ្រគ�េញ�នេនកម�ុ តំងពីឆា
២០០៩ ។ រដ�ភិបាលកម� បាបង�ញករមេអ េព េដយគា�នេមត� ចំសុខមាលភមនុស្សរ
ពន់នាកែដលភាគេ្រចជអ�ក្រត�ផាត ់េចពីសង�ម រួមមាកុមាជាេ្រចន ែដលរដ�ភិបបា
ប�ូ� នេទកមណ�លទំងេនាះ េអយទទួលរងករបំពសវ តមេគនឹកេឃ ។ កំហុស
កំបុិកកំប៉ុកដូចជាកេដ រខុសជំហេនក�ុងលំហត់រេបៀបទហន ឬក៏ខុសពក្យេពលេ្រចេន
េពលហត់ក្បូន អចបឲ្អ�កជាបឃុំទទួលរងទណ�កម�ដ៏ៃ្រពៃផ ។
គា �អ�ីគួរឲ្ភាន់្ឡំេទថា មណ�លទំងេនះគា� ណងជួយអ�កអ�ស័យេលេ្រគ�ងេញ�េឡយ ។
ផ�ុយេទវិញ អង�ករឃា�ំេមលសិទ�ិមន បានរកេឃញថាមណ�លទំងេគឺ ជាមេធ្យោបាយស
ដកឃុំពួកអ�កេ្របេ្រគ�ងេញ� និងអ�កែដលសង្ស័យេ្របេ្រគ�ងេញ� េដចក់េសេចល 
េដសកិច�្របឹងែ្រ និងៃថ�ចំណាមានទំហតិចជងករនខ�ួនពួកេគេទកត់េទសក្របព័ន
យុត�ិធម៌ និងដក់ក�ុងពន�នា ។ េទះបីច្បោប់្របឆាំងេ្រគ�ងេញ�នន�េនកម�ុជាមានករ
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េដនីតិវិធីធំទូលយមួយចំនួនតូច េដម្បីករពរកុំឲ្យ្រត�េគបង�ិតបង�ំឲ្យចូក�ុងមណ�លឃុំ
ឃាំងេ្រគ�ងេញ�នេដយ កករធានាទំងេនរឹងមាេទ េហយគា �នអ�ណេអ េពដឹងឮេឡយ ។
ករខ�ករករេដយកិច�ដំេណរករ្ រតឹម្តមផ�ូវច្ប មនន័យថាមណ�ទំងេនក៏ជាកែន�ងដ
ង�ស�លស្រមាប់ឃឃាំងមនុស្សែដលអជា�ធរកចតទុកពួកេគជា“មនុស្េគមិនចង់បា” ដូ ច
ជាអ�កគា�នផ�ះសែម្បង អ�កសុំទន េក�ងអនាថាតមចិល់ អ�ករកសុីផូវេភទ និងមនុស្សែដមាន
�
្រត�េគេឃញថមានសមត�ភាពខុសេគខងផ�ូវចិត� ករវិវត�ន ។ មនុស្ស្របេភទេនះ្រត�វបានឃុ
ក�ុងករប�ង�បមមា� ែដលេកតេឡងជាញឹកញមុនេពលមានកិច�្របជុំធំៗេលចមមាត ់ ឬក�ុងេព
ទស្សនកិចរបស់អ�កមុខអ�កកបរេទស ។
ក៏ប៉ុែន� មណ�លទំងេនមិន្រគាន់ជទី កែន�ងងយ�ស�លស្រមាប់អប�ូ� លក�ុងេ្រក នូ វជន
ែដលេគចត់ទុកថគួរ្រត�វបដិេសប៉ុេណា�ះេទមណ�លទំងេនះហបីដូចជាមានបំណងេដម្បីេ
្របស្រមាផ�នា�េទសមនុស្សែដចត ់ទុថាមានខ�ះខតខសីលធម៌ េដយសកេ្រប
េលេ្រគ�ងេញ�ន ឬេដយជាអ�កគា�នផ�ះសែម្បអ�កសុំទន ឬអ�ករកសុីផ�ូវេភ ។
បួនឆា�ំមុន អង�ករឃា�ំេមលសិទ�ិស្ស បានេបាះពុម�ផ្សោយរប មួយេ្រកមចំណងេជ

“ែស្បកដជាប់ែខ្សេភ�” ៖ ករចប់ខ�ួនខុសច្បោប់ ករឃេដយគា�នឈរេលច្បនិងទរុកម�
អ�កេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�នេន ។ ឈរេលបទសមា�សនជាមួមនុស្ែដលធា�ប់ជាប់ក�ុង
មណ�លឃុំឃាំងេ្រគ�ងេញ�ពី ឆា� ២០០៦ ដល់ ២០០៨ របាយករណ៍បានលំអិតអកររំេលភបំ
េផ្សងៗរួមមាករយនិងរំពត ករវយដំ ទណ�កម�េឃារហិង្សោផ�ូវេភទ នករេធ�ពលកម�េដ
បង�ំ ។
របាយករ េលកេនះ គឺ ែផ�កេលបទសមា�សន៍ជាមមនុស្ ៣៣ នាក់ ែដធា�បបានជាប់ឃេនក�ុ
មណ�លតំងពីេពលេនាះ (ចេនា�ពក់ក
ណាឆា� ២០១១ និងពក់ក
ណា�លឆ ២០១៣) ។ ករឃុ
ឃាំេដយមិឈរេលច្បោ និងេដយគាកិច�ដំេណរក្រតឹម្រត�វច្បោប់េនែត ដូ ចគា �នឹ
របាយករណ៍េលមុនែដរ គា �នអ�កណាមា�ក់ែដលអង�កេម លសិទ�ិមនុស្សបានសមា� បនជួប
េមធាវី ឬេច្ ឬ្រត�បាប�ូ� នេទកន់តុរេ្រកយេចបខ�ួន ឬក�ុងេពលែដលពួកេគកំពុង
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ជាប់ឃុេនក�ុងមណ�េឡយ ។ ទរុណកម�េនក�ុងមណ�លទំងេនះ េនែតបន�េកផងែដរ ។ អតី ត
អ�កជាប់ឃុំឃាទំងឡាបា្របាអង�ករឃា�ំេមលសិទមនុស្ថ ពួកេគបារងករវយដំ កយ
យា ងខ�ំនឹងទុយេយាទឹេកស៊ ទណ�កម�េដបង�ំេអលូនេលដី្រក�ស ឬឈរេនក�រេណ
 ទឹក
ស�ុយ កររំេលភផ�ូវេភទ នកបង�ំឲ្េអយេធ�ពលកម� ។
មណ�លឃុំឃាំងេ្រគ�ងេញេនកម�ុជមានសភាពខុសគា�ពីកែន�ងមួកែន�ងមួយ។ េនែផ�កខ�ះៃ
្របេទ មណ�ល (ដូចជ មណ�លឱកសខ�ុំ ែដលស�ិតេនភ�ំេពញ) មានរបងខ�ស់ សណា�នដូចពន
ស�ិតេនជាយ្រ ។ ចំែណកកែន�ងឯេទៀត មណ�លអស�ិតេនក�ុងបរិេវប�
� ករដនគរបាល
កងរជអវុធហ ។ មានមណ�លមួយ កពុងែតស�ិតេ្រកមករ្រគប់្រគងៃនទីដ�េយាេខត� ។
មិនថមណ�ល្របេភទណា អ�កជាប់ឃុ្រត�វបានចកេនេពលយបឲ្េនក�ុងបន�ប់ែដលម
សណា �នដូចបនា�យទហន េនេពល្រពឹក ពួក្រត�វបានបងឲ្ហត ់្របាណែបបដ៏
េនឿយហត់ េនេលទីធ ចតរថយន� ឬទីធា�ស្រមាប់េដរកេយធក�ុងបរិេវណមណ�ល ។ េនមណ�លខ�
េទៀត េពលទំេនរែដលេនសល់េពលៃថ� គឺ ជាករចំណាយេពលដ៏ឥត្របេ យេដយែឡអ�កជាប់ឃុ
ខ�ះទទួលប�
� េអយេធ�កងរេនក�ុងសួនបែ ឬច�ង �នបៃនមណ�ល ។ អ�កែដលបដិេសធមិន្រព
េធ�កអនឹងទទួលរងករវដំ ។
អង�ករឃា�ំេមលសិទ�ិមនុស្សបាន មណ�លមួយចំនួនបានបង�ំេអយអ�កជាប់សងសង់អគារថ
េនេលទីធា�ក�ុងមណ ឬប�ូ� នជាកងពលកមេអយេសង់ផ�ះ េហយចំែណកេនមណ�លមួេផ្ស
េទៀតេគេអយជួសង់សណា�គថី មួ
� យ ។ អតីតអ�កជាប់ឃុំឃាមួយចំនួនេនភ�ំេព បាននិយា
ពួកេគបាជាប់ពក់ព័ន�ក�ុងេធ�សំណង់ េនផ�ះរបសនាយមណ�លក�ុងេពលេនា ។
ចប់តំងពីឆ ២០១០ មក ចំនួនមណ�លេន្របេទសកម�ុជាបានថយច ១១ កែន�ងក�ុងឆា� ២០១០ មក
្រតឹ ៨ កែន�ងក�ុងឆា� ២០១៣ ។ េទះបីេហតុផលបិទទ �រមិន្រត�្រកសជាសធារណៈ កម�ុជ
បានបិទទ �រមណ�លមួយ គ“មណ�លស�រយុវនីតិសម្បទេច” ស�ិតេនភ�ំេព េ្រយករផ្ស
ផ្សភា�ម នូវរបាយករ “ែស្បកដច់ជាប់ែខ្សេ” េហយបាបិទមណ�លតូ ចៗ ពី រែថមេទៀត ។

“េគចត់ទុកេយងដូចសត”
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េទបីយា៉ងណាក៏េ ចំនួនមនុស្សសរុបែដលប់េនក�ុងមណ�លទំងអស់េេនេថរដែដល
េហយករបិមណ�លបីកែន�ងខងេល ្រត�វបជំនួសេដេប កអគាថ�ីមួ យស្រមាប់ដក់�ស�
មណ�លឱកសខ�ុ ។ កន់ែគួរឲ្យ្រព�យបាជាងេនេទេទៀ គឺករែដរដ�ភិបាលបាកសែផ
កសង់មណ�ល “ជាត ”ព្បាលេ្រគ�ងេញមួយេនេខត�្រពះសីហនក៏ប៉ុែន� រហូតដល់ពក់ក
ណា�លឆ
២០១៣ េនះ ករសងសេនមិនទន់ចប់េផ�មដំេណរករេនេទ ។ វមិនច្បេទថ េត េវៀត
ណាម ែដលកម�ុបាទក់ទងសុហិរ�� ប្បទស្រមាប់សងសង់ម ែដលបាេ្រគាងេនពិតជ
នឹងផ�ល់ឲ្យឬយា៉ងណាេ
េយាងតមទិន�ន័យរបស់រដ�ភ យា ៉ងេហចណមាអ�កជាប់ឃុំឃាមា�កក�ុង ១០ នាក ក�ុង
មណ�ល គឺជាកុមអយុេ្រ ១៨ ឆា� ។ កុមរខ�ះអេ្របេ្រគ�ងេញ�ន ចំែកុមាដៃទេទៀតគឺជ
េក�ងអនាតមចិេ��មថ�ល ែដលមិនេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន ប៉ុែន�្រត �វជាប់ឃុងមណ�លេ្រក
េពល្របតិបត�ិក “េបាសសំអតដងវិ”។កុមារ្រមមុខនឹងកររំេលភដូចមនុស្សចស់ក�ុងេពល
ជាប់ឃុំ៖ ពួកេគជាប់ឃក�ុងបន�ប់ជាមួមនុស្សច ្រត�វបានបង�ំេអយេកហត ់្របាណយា៉ង
ហត់ និងហត់ក្បួនទ័ព េហយពួកេគទទួលរងកររំេលភ រួមមាន្រកម�េឃារេឃអមនុស្សធម៌
បេនា�កបនា�ប និងទរុណ ក៏មានែដ ។
ឧទហរណ រំចង់ ជាកុមជំទង់ គាត បាជាបក�ុងមណ�ល្រគប់្រេដយេយាធាេខត�េកះកុង អស
េពល ១៨ ែខ ។ េគបានចេសេអយគាត់េនក�ុងបន�ប់មួយ ្រចវក់ភា�ប់េជ ងែ្រគក�ងអទិតទី
មួយៃនករឃុខ�ួន ។ េ្រកយេគេអយគាត់ហ្របរល់្រព ។ ពួកទហននិយាយ្រប
គាត់ ករហឲ្ែបកេញសនឹងជួយគាត ់េអយជាសះេសពី េ្រគ�េញ�ន ។ ទហនវយដ
គាត់េដយសរគាតលក់ េពលេគឲ្គាត ់េបាសសំរមេនក�ុង ។
កចបបង�ំមនុស្សេអចូល “ព្យោ” េនក�ុមណ�លឃុំឃាំងេ្រគ�ងេញ�ន គឺរំេលភសិទ�ិមន
េ្រចន្របរបស់ពួកេគ រួមមានករករពរពីករច និងករឃុំឃាេដយគា�នឈរេលច្និង្រ
្រពឹតកម�េឃារេឃ អមនុស្សធម៌ និងបេនា�ក។ កម�វិធីែដលមិនែបងែចកែបបេនះ រំេលភេលសិទ�ិ
ក�ុងច្បោប់អន�រជាសីព
� ីទទួ លបាក្រមិសុខភាពែដលមានស�ង់ដរខ�ស់បំែដលអចទទួលបា។
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ករពបាេវជ�ស�សទំងអស់ គរែតមានលក�ណវិទ្យោស និងេវជ�ស�ស សម�សប និងមា
គុ ណភា ។ សិទ�ិមនុស្ស ្រពមទំង្រកមសីលធម៌ ឈរេលមូលដ�្រគឹៃនកទទួលស�លសិទ�ិ
ស�័យភាព និស�័យសេ្រម និងសរៈសំខៃនកឯកភាេដទទួលដឹងព័ត៌មាជាមុ ។ ករព
បាលេដយបងចំេពះអ�អ�ស័យេលេ្រគ�ងេញ�ន គួរអនុវត�ែតក�ុងស�នមានវិបត�វិសម�
ប៉ុេណា�ះ និែដលមាករករជាក់ល េដម្បីធថាមានបំណងបុគ�លេនា្រតឡប់េទរក ន
ភាពមួយែដលមស�័យភា េលកសេ្រមទទួលយកករព្យោបាលេដយខ ។ ករព្យោបា
ក៏គួរែតមានរយៈេពខី � និងមានកកំណត់េពលយា ៉ងច្បោស់លស់ និងគួរបាករពិនិត្យេឡ
វិញជា្រប េដយជាធរឯករជ្យមួយ ក�ុងករណីគា �នករបំេពញលកណ�េនះ ក៏គា �យុត�ិកម�េធ�
ករព្យោបាលេដយបង�ំេ
កចកេសឃុំឃាំងជគា �នផ�ះសែម្ អ�ករកសុីផូវេភទ េក�ងអនាតមចិេ
�
� �មថ�ល់ មនុស្សែដ
មាឬ្រត�វេគេឃញថាមាត�ភាពខុសេ េនក�ុងមណ�លឃុំឃាេ្រគ�ងេញ� គា �នមូលដអ�ីទំ
អស់តច្បោប់អន�រជ ។
ករំេលភេលច្បោប់អន�រជមូ លដ�ទំងេនះ មានន័បុគ�លទំងអស់ែដលកំពុងជាប់ឃុំឃ
ក�ុងមណ�លឃុំឃាំេ្រគ�ងេញ�េនកម�ុជា គួរ្រត�វបានេដភា�មនិងេដគា �នលក�ណ� ។ េដ ម្ប
េគារព ករពរ និងបំេពញសិសុខភាពរបស់អ�អ�ស័េលេ្រគ�ងេញ�ន រដ�ភិបា លគួរព្ក
ទទួលបានូវកព្យោេ្រគ�ងេញនេដយស�្រចិត� និងមាមូលដ�ក�ុងសហគមន៍ តរយៈ
្រកសួសុខភិប េដយមានករចូលរួអង�ករមិនែមនរដ ភិបាមានសមត�ភ ។ ករព្រងីក
វព្យោបាលេដយស�័្េនះ មិនែមនជាបុេរលក�ណ�ត្រម�វឲស្រមាប់បិទមណ�លេនា ។
ច្បោប់កម� និងច្បោអន�រជាត ក៏ត្រម�វឲេអយអ ធរេសុបអេង�តរបាយករណ៍ែដលេជឿទុកចិត�
បានស�ីពីទរុណកម និង្រប្រពឹកម�យង់ ឃង
� ដៃទេទៀត និងដកេទសខវិន័យ ឬនាខ�ួនអ�កទទួល
ខុ ស្រត�េទកេទ េដសម�សប ។ អជា�ធរកម�មិនបានចត់វិធានករែបបេនេ្រក
េពលផ្ព�ផ្សោយរបាយក“ែស្បកដច់ជាប់ែខ្សេ” ។ ជាថ�ីម�ងេទៀត អង�ករឃា�ំេមលសិទ�ិមន
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សូមអំពវនាវដល់អជា�ធរកម�ុេធ�ករេសុបអេង�តជាបនា�ន់ែផ�កបាយករណ៍សពី ទរុណកម
និង្រប្រពឹកម�យង់ឃង
� ទំងេន និងសូមេអយកត់េទសអ�ក្រប្បទេលស
� ។
េឈ�ះ្រប អតី តអ�កជាបឃុំមា�ក់ បាននិយពួកេគបានយល់អំពីមូលេហតអ�ីបានករព្យ
េ្រគ�ងេញ�នរបស់កម�ុ មាស�នភដ៏ែសនអ្រក ែដលេគេម លេឃញយា ៉ងច្ប និងគា �អ�ក
ណាទទួលខុស្រតអ�ីទំអស់ អចនឹងបន�បា ។ េដយធា�ប់ជាប់ឃាំងអស់រយៈេពលបីែខកន�ះេ
មណ�លឱកសខ�ុ កលពីេដមឆា ២០១៣ គាត់បេឆ�យែបបងយថា  “ពី េ្រពះេយងគា�នសិអី ទំ
�
អស់” ៕
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អនុសសន
ចំេពះរជរដ�ភិបាលក 1
0

•

េដះែលងមនុស្សទំងអស់ែដលជាប់េនក�ុងមណ�លឃេ្រគ�ងេញ�ន េដកបន�ឃុំឃាំ
ពួកេគមិនអេធ�យុត�ិកម�បានេដយែផ�កេលមូលដ�នច ឬសុខភាេទ ។

•

បិទមណ�លឃុំឃាំងេ្រគ�ងេញ�នេនកម�ុជាជាស�ពរ េដយសរមណ ដក់មនុស
េដយរំេលភច្បោប់អន� ។

•

ផា�ភា�រល់ករេរចំសងសង់មណ�”ជាត ”ព្យោបាលករេញ�នេ្រគ� ។

•

ធាឲ្យមករេសុបអេង�តមួយជាបនា ហ�ត់ចត់ និងមិនលំេអៀង ្រពមទំងកត់សម
�សបអ�កែដលទទួលខុស្រត�វចំេពះប ទរំេលភធ�នរ ទក់ទងនឹងមណ�លឃុំឃាេ្រគ�ងេញ�ន
រួមមានករចប់ខេដយមិនឈរេលច្ប ករេធ�ទរុណកម ្រប្រពឹកម� ឬករដក់ទណ�ក
ែដលេឃារេឃ អមនុស្សធម៌ ឬបេនា�ក និងករឲ្យេធពលកម�េដយបង� ។

•

ប�្ឈប់ករចប់ខ ឬករឃុខ�ួនេដយមិនឈរេលច្បោអ�កេ្របេ្រគ�ងេញ�ន នងអ�កេផ្សេទៀត
ែដលេគចត់ទុថជាមនុស្“មិនចង់បា” ដូ ចជាជគា �នផ�ះសែម្ អ�កសុំទន េក�ងអន
តមចិេ��មថ�ល់ អ�ករកសុីផ�ូវេភទ និមនុស្សែដលមឬ្រត�វេគេមលេឃញថាមានសមត
ខុសេគ ។

ចំេពះ្រកសួងសុខភ
•

ព្រងីកេសវព្យោអ�ស័យេលេ្រគ�ងេញ�នេដយស�័្រគច និងមាមូ លដ�ក�ុងសហគមន៍និងធានាថាករព្យោបាសម�សបតេវជ�ស�ស និង្រត�តមបទដអន�រជាត ។

ចំេពះរដ�ភិបាលេវៀ

1

ជាពិេសសអជា�ធរ្របយុទ�្របឆាំងេ្រគ�ងេញ�ន ្រកសួងករពរជាតិ ្រកសួងមហៃផ� ្រកសួងសង�មកិច� អតីយុទ�ជន យុវនីតិសម្ប
ភ�ំេពញ ។
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•

កុំផ�ល់មូលនិធិ កជួយេរៀបចំកម�វិធី  ឬសកម�ភា ែដលសំេដផល
� ់ជំនួយដល់ែផនករមណ�
ឃុំឃាំេ្រគ�ងេញ�ថា�ក ”ជាត ” េនកម�ុជា (ឬមណ�លឃុំឃាំងេ្រគ�ងេញ�នឯេទ ែដល
្រទ្រទង់ដល់េគាលនេយាបាយ ឬកម�វិធីទំងឡាយែដលរំេលភច្ប រួមមានករ
្របពលកម�េដយបង� ។

ចំេពះករិយាល័យ្របចំ្របេទសៃនភា�ក់ងរអង�ក និងមា�ស់ជំនួយេទភាគ និងពហុភាគ
របស់កម�ុជ
•

អំពវនាវជាសធឲ្េដែលងភា�មនុស្សទំងអស់ែដលកំពុងជក�ុងមណ�លឃុំឃាំ
េ្រគ�ងេញ�េនកម�ុជ ។

•

អំពវនាវជាស េអយប��ប់ក ររំេសិទ�ិមនុស្សែដលេកតេឡងក�ុមណ�លឃុំឃាំ
េ្រគ�ងេញ�េនកម�ុជា េធ�កេសុបអេង�តគួរឲ្យេជឿទ ុកចិត�បនិងមិនលំេអៀង េលករេទ

្របកថាមររំេលបេនមណ�លទំងេនះ នឲ្អ�កទទួលខុស្រត�ចំេពះក ររំេទទួល
គណេនយ្យភាពផងែដរ
ចំេពះស�នទូតបរេ និងភា�ក់ងរអង�ករសហ្រប ្របចភ�ំេពញ
•

មុនេពលកិច�្របជុំអន�រជា ឬទស្សនកិចរបស់អកមុ
�
ខអ�កកបរេទស េធ�កអំពវនជាស
ណៈ ដល់រដ�ភបាលកម�ុ កុំេធ�កិច�្របតិបត�ិក “េបាសសំអតតម ដងវ” ្រមូលអ�កេ្របេ្រគ�
េញ�ន ជនគា �នផ�ះសែម្ អ�កសុំទ អ�ករកសុីផូវេភទ េក�ងអនតមចិេ
�
� �មថ�ល់ និ

មនុស្សែដលមឬ្រត�វេគេមលេឃញថាមានសមត�ភាពខុ។
•

បេង�ត្រក�មករងរ ែដលមានស បុគល
� ិកជាន់ខ�សស�នទូបរេទស និងភា�ក់ងរអ
ករសហ្របជា មានភារកិច�ស្រមបស្កតស៊ូមតិ រួម េដ ម្បីបង�ក់កិ្របត ិបត�ិកររប
អជា�ធរកម�កុំេអ “េបាសសំអតដងវិថី” េនមុនេលមានកិច�្របជុំអន�រជាតទស្ស
របស់អកមុ
�
ខអ�កកបរេទស និងដកសមា�ធេអយេដះភា�បុគល
� ទំងឡាយែ្រត�
បានឃុំឃាេដគា �នឈរេលផ�ូវច្បោប់ែដលជាលទ�ផលៃន្របតិបត�ិកែបបេនះ ៕
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