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ការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងចៅច ើរុគ្គ ិកសមាគ្មន៍អាដហុក រង្ហា ញឲ្យច ើញពី
ការគ្ប្មាមកាំហហងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររាំផុតកនុងរយៈចព មួយទសវតសរច៍នេះ ចៅច ើ

ការង្ហរសិទិធមនុសសចៅកមពុជា 
 

ភ្នាំចពញ (ថ្ងងទី១៥ ហែសីហា ឆន ាំ២០១២)៖ ចយើងែ្ុាំទាំងអស់គ្នន  ជាប្កមុសងគមសីុវ ិហដ មាន
រាយនាមដូចខាងចប្កាម មានការចោកោា យយ៉ាងខាល ាំងចៅច ើចសចកាីសចប្មចររស់តុលាការរាជ
ធានីភ្នាំចពញកនុងការរនាចធ្វើការចោទប្រកាន់ហររនចយបាយ ប្រឆាំងនឹងអនកចធ្វើការហផនកសិទិធមនុសស
ហដ និយយឥតសាំថ្ច ចលាក ោន់ សុចវ ៉ាត ចៅច ើសកមមភាពស្សរចារ់ហដ ទក់ទងនឹងការង្ហរ
ររស់គ្នត់។ 

 

ចលាក សុចវ ៉ាត ប្តវូបានចកាេះចៅឲ្យចូ ចធ្វើការរកស្ោយច ើការចោទប្រកាន់ពីការជួយ
ចោយែុសចារ់ដ ់អនកភូ្មិចែតាប្កចចេះ  ហដ ប្តូវបានវាយ ុកចោយកងកមាល ាំងប្រោរ់អាវធុ្ររស់
រាជរោា ភិ្បា កា ពីហែឧសភា។ កុមារអីាយុ ១៤ឆន ាំមាន ក់ ប្តវូបានសាំលារ់ចៅកនុងប្រតិរតាិការ
ចនាេះ។ អាជ្ាធ្រ អេះអាងថាអនកភូ្មិបានចរៀរចាំហផនការចធ្វើអរគ្មន៍ចចញពីប្រចទសកមពុជា និងរចងកើត
រដាផ្ទា  ់ែលួន។ 

 

អាជ្ាធ្រអេះអាងថា ចលាក សុចវ ៉ាត ហដ ជារុគ្គ ិកដ៏ច ចចធាល ថ្នសមាគ្មការពារសិទិធ
មនុសស និងអភិ្វឌ្ឍន៍ចៅកមពុជា (ADHOC) តាំងពីឆន ាំ១៩៩៥ បានផា ់ជាំនួយមិនជាក់លាក់ដ ់
រុគ្គ មាន ក់កនុងចាំចោមរុគ្គ ហដ សងស័យថាជាចមដឹកនាាំទាំងអស់ថ្ន “ច នាអរគ្មន៍”។ ចលាក
សុចវ ៉ាត គឺ្ជារុគ្គ ហដ និយយឥតសាំថ្ចរេិះគ្ន់មាន ក់ជាយូរមកចហើយ កនុងចាំចោមរុគ្គ ជាចប្ចើន 
ចៅច ើកាំណត់ប្តតមោនសិទិធមនុសសររស់រាជរោា ភិ្បា កមពុជា។ 

 

ការចកាេះចៅ ប្តូវបានចចញកនុងរយៈចព តិចជាង ២សបាា ហ៍ រនាា រ់ពីការផាយទូទាំង
ប្រចទស នូវសុនារកថាររស់សចមាចនាយករដាមន្តនាី ហដ សចមាចបានសុាំឲ្យរុគ្គ ិកអងគការចប្ៅរោា ភិ្
បា មាន ក់ចោយមិនរចចេញច ម្ េះ ឲ្យចចញមក “ោរភាព” នូវទចងវើររស់ែលួនកនុងការផា ់ជាំនួយដ ់
អនកភូ្មិចែតាប្កចចេះ។ កនុងអាំឡុងចព សុនារកថាររស់សចមាចនាយករដាមន្តនាី ចលាកបានហររចៅរក
សមាជិករោា ភិ្បា ររស់ចលាក ចហើយមានប្រោសន៍សួរថា៖ “ដូចចៅសួរឬចៅ? អត់ទន់ចៅ
សួ? អត់ទន់ចៅសួ”។ ឯកោរកត់ប្តរង្ហា ញថា សាំណុាំ ចរឿងប្ពហមទណឌ ប្រឆាំងនឹងចលាក សុចវ ៉ាត 
ប្តូវបានចរើកប្តឹមហតរយៈចព  ៤៨ ចមា៉ាងរ៉ាុចោណ េះ រនាា រ់ពីសុនារកថាររស់ចលាកនាយករដាមន្តនាី។ 
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ចលាក សួន រ ុនស័កាិ អគ្គច ខាធិ្ការថ្ន CHARC បានមានប្រោសន៍ថា៖ “ការចកាេះចៅ
ចលាក សុចវ ៉ាត រង្ហា ញឲ្យច ើញពីការតរទ ់យ៉ាងខាល ាំងមកច ើកិចេការសិទិធមនុសសហដ ចយើងែ្ុាំបាន
ជួររយៈចព មួយទសវតសន៍ចនេះ។ ចលាក បានរនាចទៀតថា៖ “ចនេះគឺ្ជាការពាយមចោទជារទ
ច មើសប្ពហមទណឌ មកច ើសកមមភាពស្សរចារ់ររស់អងគការចប្ៅរោា ភិ្បា ។” 

 

ចោយចយងតមដីកាចកាេះចៅហដ បានចចញចោយចៅប្កមចសុើរសួរោលាដាំរូងរាជ
ធានីភ្នាំចពញ ចលាក ហែ វរីៈ ចលាកសុចវ ៉ាត ប្តវូបានសងស័យថា បានច ើមសនឹងមាប្ត ៥៤៤ ថ្នប្កម
ប្ពហមទណឌ  ហដ ហាមប្បាមកនុងការផា ់ជាំនួយដ ់ោរថី្នរទឧប្កិដា។ រទច មើសចនេះ តប្មូវឲ្យប្ពេះ
រាជអាជ្ារញ្ជា ក់នូវការពិតថា អនកទទួ ជាំនួយបានប្រប្ពឹតារទឧប្កិដា។ ក៏រ៉ាុហនាមិនមានភ្សាុតងគួ្រ
ឲ្យចជឿោមួយចនាេះចទថា ពិតជាមានរទច មើសប្ពហមទណឌ ពិតប្បាកដ។ 

 

អាជ្ាធ្រ មិនបានច ើកចឡើងនូវភ្សាុតងថ្នច នាអរគ្មន៍អវី ជាជាងការអេះអាងផ្ទា  ់មាត់
ចនាេះចទ។ រ៉ាុហនា ចនេះប្តវូបានដឹងចាស់ោស់ថា ប្កមុអនកភូ្មិ ប្តូវបានរងកឲ្យមានភាពប្ចរូកប្ចរ ់
ចៅកនុងជចមាល េះដីធ្លីដ៏ដ៏រុាាំថ្រ ៉ាជាមួយប្កមុហ ុន Casotim ហដ ជាប្កមុហ ុនកាន់ការ់ដីសមបទន 
១៥.០០០ ហិកត ចៅហកបរភូ្មិររស់អនកភូ្មិទាំងចនាេះ។ 

 

ទាំងចារ់ជាតិ និង ចារ់អនារជាតិក៏បានហចងថា មិនមានរទច មើសប្ពហមទណឌ ចនាេះចទ 
ប្រសិនចរើមិនមានចចតនាប្រប្ពឹតារទច មើស។ ចោយអវតាមានថ្នភ្សាុតងហដ គួ្រឲ្យចជឿថ្នរទ
ឧប្កិដាចនេះ ការផា ់ជាំនួយររស់ចលាកសុចវ ៉ាត ដ ់ជនរងចប្គ្នេះថ្នការរ ាំចលាភ្ដីធ្លី (ហដ ធាល ក់យ៉ាង
ចាស់ច ើអណតាិររស់សមាគ្មន៍ អាដហុក) មិនអាច និងមិនប្តូវអាចចោទប្រកាន់រទច មើសប្ពហម
ទណឌ ចនាេះចទ។ 

 

ការចកាេះចៅចលាក សុចវ ៉ាត ចកើតចឡើងរនាា រ់ពីការោរ់ែលួនមាេ ស់ោា នីយ៍វទិយុឯករាជយគឺ្
ចលាក ម៉ាម សូណង់ដូ ហដ ក៏ប្តវូបានចោទប្រកាន់ពីរទច ើមសប្ពហមទណឌ ទក់ទងនឹង “ច នាអរ
គ្មន៍” ចៅចែតាប្កចចេះផងហដរ។ រចេុរបនន ចលាកប្តូវបាន ុាំែលួនកនុងពនធនាគ្នរ ចោយរងោាំចរើកសវនា
ការ។ ចលាក អាចប្រឈមមុែនឹងការជារ់ពនធនាគ្នររយៈចព  ៣០ឆន ាំ ប្រសិនចរើការចោទប្រកាន់
ទាំងអស់បានសចប្មច។ ដូចនឹងករណីចលាក សុចវ ៉ាត ចលាកនាយករដាមន្តនាី ក៏បានអាំពាវនាវឲ្យមាន
ការោរ់ែលួនចលាក សូណង់ដូចៅកនុងចព ហងលងសុនារកថាហដ បានផាយទូទាំងប្រចទស។ 

 

នាយិកាអងគការសិទិធមនុសស  ីកាដូ អនកស្សី ោ ី ពីឡូក បានមានប្រោសន៍ថា៖ “ចនេះគឺ្
ជាឆន ាំដ៏អាប្កក់រាំផុតសប្មារ់ោា នភាពសិទិធមនុសសចៅកមពុជា ចៅកនុងរយៈចព មួយទសសវតសន៍ចនេះ 
ចោយការចប្រើប្គ្រ់មចធ្ាបាយ”។ អនកស្សីបានរហនាមចទៀតថា៖ “ចយើងបានច ើញនូវការចកើនចឡើងថ្ន



CCIM / CCHR / CICA / CDP / CFSWF / CHRAC / LICADHO / CWCD / 

CYN / CCFC / COMFREL / CLEC / CPN / CCC / CARAM / HRTF / 

IDEA / KYA / LAC / PAC / STT 

 

ការចប្រើហិងា ការចកើនចឡើងថ្នការចប្រើប្បាស់កងកមាល ាំងប្រោរ់អាវធុ្ររស់អាជ្ាធ្រ ការចកើនចឡើងថ្ន
ការសមាល រ់ ការចកើនចឡើងថ្នការគ្ប្មាមកាំហហង តមប្រព័នធតុលាការ ចហើយឥឡូវចនេះចយើងបាន
ច ើញពីការពាយមចោទប្រកាន់រទច មើសប្ពហមទណឌ មកច ើការង្ហរសិទិធមនុសសហដ ស្សរចារ់”
។ 

 

“ករណីចនេះ បានគ្ប្មាមកាំហហង នឹងរាំផ្ទល ញប្គ្រ់សថ្សទាំងអស់ ររស់ប្កមុរោា ញសងគម
សីុវ ិររស់កមពុជា (ហដ ជាទិដាភាពវជិាមានមួយចុងចប្កាយថ្នចករ ាិ៍តាំហណ ររស់អងគការសហប្រជា
ជាតិ UNTAC)”។ 

 

ចលាក សុចវ ៉ាត ប្តូវបានចកាេះចៅឲ្យចូ ែលួនចដើមបីចធ្វើការោកសួរចៅោលាដាំរូងរាជធានី
ភ្នាំចពញ ចៅថ្ងងទី ២៤ ហែសីហា ចៅចមា៉ាង ៨ ប្ពឹក។ ប្រសិនចរើប្តូវចធ្វើការផានាា ចទស ចលាកនឹង
ប្រឈមមុែនឹងការជារ់ពនធនាគ្នរពី មួយឆន ាំ ចៅរីឆន ាំ ចហើយពិន័យជាប្បាក់ពី ៥០០ ដុលាល អាចមរកិ 
ចៅ ១៥០០ ដុលាល អាចមរកិ។ 

 

ចយើងែ្ុាំ ហដ មានរាយនាមដូចខាងចប្កាម សូមចធ្វើការចសនើសុាំចោយទទួចដ ់ោលាដាំរូង
រាជធានីភ្នាំចពញ សុាំចលាកចមតា រកានូវឯករាជយភាពររស់ចលាកចៅកនុងករណីចនេះ។ ចយើងែ្ុាំ ក៏ចសនើ
សុាំអាំពាវនាវដ ់ោា រ័ននីតិប្រតិរតាិ សុាំកុាំចធ្វើអនារាគ្មន៍ចៅច ើនីតិវធីិ្ររស់តុលាការ។ ចយើងែ្ុាំក៏ចជឿ
ជាក់ថា ការអនុវតានូវចគ្ន ការណ៍ឯករាជយ នឹងលាងសាំអាត ចលាក សុចវ ៉ាតពីការចោទប្រកាន់ខាង
ច ើចនេះ។ 
 

មជឈមណឌ  កមពុជាសប្មារ់ប្រព័នធផសពវផាយពត៌មានឯករាជយ(CCIM) 
មជឈមណឌ  សិទិធមនុសសកមពុជា(CCHR) 
សមាគ្មមន្តនាីរាជការកមពុជា(CICA) 
ប្កមុអនកចារ់ការពារសិទិធកមពុជា (CDP) 
សហព័នធសហជីពកមមករចាំនីអាហារ និងចសវាកមមកមពុជា(CFSWF) 

គ្ណៈកមាម ធិ្ការប្រប្ពឹតាិកមម ថ្នអងគការ-សមាគ្មការពារសិទិធមនុសសកមពុជា (CHRAC)  
សមព័នធហែមរជាំចរឿន និងការពារសិទិធមនុសស  ីកាដូ(LICADHO) 
មជឈមណឌ  អភិ្វឌ្ឍន៍កមមករកមពុជា(CWCD) 

រោា ញយុវជនកមពុជា(CYN) 

សមព័នធសហគ្មន៍កសិករកមពុជា(CCFC) 

គ្ណៈកមាម ធិ្ការចដើមបីការចបាេះចឆន តចោយចសរ ីនិងយុតាិធ្ម៌ចៅកមពុជា (COMFREL) 



CCIM / CCHR / CICA / CDP / CFSWF / CHRAC / LICADHO / CWCD / 

CYN / CCFC / COMFREL / CLEC / CPN / CCC / CARAM / HRTF / 

IDEA / KYA / LAC / PAC / STT 

 

មជឈមណឌ  អរ់រ ាំចារ់សប្មារ់សហគ្មន៍(CLEC) 

រោា ញកោងសនាិភាពសហគ្មន៍(CPN) 
គ្ណៈកមាម ធិ្ការសហប្រតិរតាិការចដើមបកីមពុជា (CCC) 
អងគការខារា៉ាមកមពុជា (CARAM) 
ប្កមុការង្ហរពិចសសសិទិធ ាំចៅឋាន(HRTF) 
សមាគ្មប្រជាធិ្រចតយយឯករាជយថ្នចសដាកិចេចប្ៅប្រព័នធ(IDEA) 
សមាគ្មន៍យុវជនកមពុជា (KYA) 
ជាំនួយហផនកចារ់ថ្នកមពុជា (LAC) 
ច នាប្រជាព រដាសប្មារ់ការផ្ទល ស់រាូរ(PAC) 
សមាគ្មធាងចតន ត(STT) 


