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ច្បំណាត្់ថ្ននក់ការកាត្់កតី៖ D

បទចោទប្បកាន់
ញុះញង់បងក ឱ្យមានភាពវ ឹកវរដល់សណ្ត
ា ប់
សងគ ម

លទធ ផល
ត្រូវបានផ្ាន្ទាទោស និងមានទោសដាក់់
ពនធ ន្ទគាររយៈទពល ខែ 18

របាយការណ៍ភាពយុត្តិធម៌
និពនធ ទដាយបុគ្គលិកទៅមជ្ឈមណ្ឌលគ្ណ្ៈ
ទមធាវ ីអាទមរ ិកាំងសត្មាប់សិទិធ ម
ិ នុសស

របាយករណ្៍ភាពយុរាិធម៌ ទេញផ្ាយទៅថ្ងៃទនុះ TrialWatchបានទធវ ើករសនន ិដាាន
ថាករករ់ទោសអ្ន កកខសរកមពុជារ ូបទនុះ បានបុះពាល់ដល់កររំទោភសិទិធិមនុសស
យងធៃ នធ
់ ៃ រ។ រុោករបានផ្ាន្ទាទោសអ្ន កកខសរពីបទិ ញុះញង់បងកឱ្យមានភាព“
ថ្នត្កមត្ពហ្ម ទិណ្ឌ កមពុជាទដាយខផ្ែក 295 តាមមាត្តា” វ ឹកវរដល់សណ្ត
ា ប់ធានប់សងគម
ទលើករអ្តាាធិបាយខដលគារ់បានបទ្ហុះទៅទិាំព័រទហ្វ សបុករបស់គារ់ជ្ាំនួសឲ្យករ
ទត្បើទគ្ហ្ទិាំព័រសារព័រ៌មានរបស់គារ់។ បន្ទាប់មក គារ់ត្រូវបានករ់ទោសឱ្យជាប់
ពនធ ន្ទគាររយៈទពល ខែ។ 18
អ្ន កកខសរ ទ្មុះ រស់ សុឃិរ បានបទ្ហុះករអ្តាាធិបាយរ ិុះគ្ន់ទលើ់ទោកន្ទយក
រដា មន្រនាី ហ្ុន ខសន កនុងេាំទណ្តមមន្រនាីរដាាភិបាលដថ្ទិទទិៀរ។ ដូ េខដលអាជាាធរបាន
បញ្ជាក់ថា ទោក សុឃិរ បានត្បត្ពឹរាបទិឧត្កិដាទដាយ “កររ ិុះគ្ន់ទមដឹកន្ទាំកាំពូល”
។ របាយករណ្៍ ខដលនិពនធទដាយបុគ្គលិកថ្នមជ្ឈមណ្ឌ លគ្ណ្ៈទមធាវ ីអាទមរ ិកាំ
ងសត្មាប់សិទិធម
ិ នុសស បានរកទឃើញថាករករ់កាទី នុះ បានរំទោភទលើសិទិធិរបស់
ទោក សុឃិរ កនុងទសរ ីភាពថ្នករបទចេ ញមរិ។ របាយករណ្៍បានរកទឃើញបខនា មថា
ករករ់កាីបានរំទោភទលើសិទិធិរបស់គារ់ ខដលបានសនម រជាមុន ទដាយសារខរ
រុោករទិទិួ លយកករអ្ុះអាងទោទិត្បកន់ទដាយគាមនករសាកសួ រ ទបើទោុះបីជាែវ ុះ
ភ័សតុតាងខដលប្ហញថាទោក សុឃិរ មានទេរន្ទ ក៏ទដាយ។ ទបើ ”បងក ភាពវ ឹកវរ“
និយយឲ្យទិូ លា យទន្ទុះបងក“ ថ្នបទិឧត្កិដា 295 របាយករណ្៍ទនុះកាំណ្រ់ថាមាត្តា ,
មិនត្សបនឹងសា ង់ដារអ្នា រជារិសាីពីទសរ ីភាពថ្ន ”ភាពវ ឹកវរដល់សណ្ត
ា ប់ធានប់សងគម
ករបទចេ ញមរិ។
របាយករណ្៍ បានោរ់ថានក់សាំណ្ុាំទរឿងបណ្ា ង
ឹ ទៅកត្មិរ ”D“(ទលើខ្ននរពី F ដល់ A)
ទដាយករ់សាំគាល់ថាពួ កទគ្ឆ្ុុះបញ្ជេាំងពីទិាំទន្ទរខដលអាជាាធរកមពុជាបានទត្បើត្បាស់
ករទោទិត្បកន់ពីបទិញុះញង់ទដើមបីវាយត្បហារនូ វសទមេ ងមរិត្បឆាំងនិងបានទេញ
ទសេកា ផ្
ី ាន្ទាទោសទោុះបីមានភ័សតុតាងរិេរួ េក៏ទដាយ។ ដូ េខដល TrialWatch
បានេងត្កងជាឯកសារ ទហ្ើយថាត្បទទិសកមពុជាកាំពុងខរទត្បើេាប់មិនេាស់ទដើមបី
បដិទសធទោលនូ វករត្បឆាំង។
របាយករណ្៍ទនុះបានពនយល់បកត្សាយអ្ាំពី វ ិធី ខដលេាប់សាីពីបទិញុះញង់របស់
ត្បទទិសកមពុជារំទោភទលើសាង់ដារអ្នា រជារិ។ វារកទឃើញថា់ ភាសាមានឥទិធិពល“
ខដលទធវឱ្
ើ យមានករលាំបាកសត្មាប់ ”មិនោន់េាស់ត្គ្ប់ត្គាន់“ ថ្នេាប់គ្ឺ ”ខ្នេាំង
ឹ ថាទរើករត្បត្ពឹរដរបស់ពួកទគ្អាេជាបទិឧត្កិដាាឬយងណ្ត។
បុគ្គលមានក់ៗទដើមបីដង
វាសនន ិដាានថា មានសកានុពលទធវ ើ ”សណ្ត
ា ប់ធានប់សងគ ម“ ភាពមិនេាស់ោស់ថ្នពាកយ“
ឱ្យមានករអ្តាាធិបាយនទយបាយអ្ហ្ិងាទិូ លាំទិូោយទៅកនុង វ ិសាលភាពថ្ន
េាប់ ទដាយរំទោភទលើលកខ ែណ្ឌ េាប់អ្នា រជារិថ្នភាពោាំបាេ់ និងសមាមាត្រ។ ”
អំពាវនាវឱ្យសាលាឧទធ រណ៍បដិចសធការផតនាាចោសរបស់ចលាកសុឃិត្ និងសូម CFJ
អំពាវនាវជាថ្មីដល់រដ្ឋាភិបាលកមពុជាឱ្យលុបចោលឬកកទប្មង់ច្បាប់ការញុះញង់របស់
ខ្ល ួន។

សាវតា
ករទោទិត្បកន់ទលើទោក សុឃិរ គ្ឺ ខផ្ែកទៅទលើករអ្តាាធិបាយរ ិុះគ្ន់ទលើទោកន្ទយករដា មត្នីា ហ្ន
ុ ខសន កនុងេាំទណ្តមអ្ន កដថ្ទិ
ទទិៀរ។ ឧោហ្រណ្៍ ករអ្តាាធិបាយមួ យបានទលើកទ ើងថាកូនត្បសោាំងបីរបស់ទោកន្ទយករដា មន្រនាី ហ្ុន ខសន និងទោក ឌីវ ិជាា
ខដលជាកូ នត្បសារ និងជាត្បធានអ្ងគ ភាពោរកមម នគ្របាលជារិ បាននិងកាំពុងតាមដានករសនា ន្ទរបស់រដា មន្រនាីត្កសួ ង
មហាថ្ផ្ាទដើមបីធាន្ទថាទពលទត្កយគារ់នឹងមិនកេយជាន្ទយករដា មន្រនាីបន្ទាប់។ ករអ្តាាធិបាយមួ យទទិៀរបានទលើកទ ើងថា
ទោកន្ទយករដា មន្រនាី ហ្ុន ខសន បានទលើកទិឹកេិរាធន្ទគារឱ្យរ ឹបអ្ូ សត្ទិពយសមបរា ិរបស់បុគ្គលខដលមិនអាេសងត្បាក់កមេ ីរ បស់
ពួ កទគ្។ ទយបល់ទផ្សងទទិៀរបានទោទិត្បកន់ឥសសរជ្នរដាាភិបាលទលេទធាេថ្នករត្បត្ពឹរាែុសឆគ ងន្ទន្ទ។
ទៅឯករករ់កាម
ី ិនបានប្ហញភសតុតាងថាទោកសុឃរ
ិ មានទេរន្ទញុះញង់ឲ្យមានភាពវ ឹកវរ ដូ េខដលបានរត្មូវទដាយេាប់
កមពុជាទទិ។ ទោកសុឃរ
ិ បានអ្ុះអាងថាទោកបានទធវ ើត្បកសទដើមបីជ្ាំរុញេរាេរណ្៍ទៅកន់ទិាំព័រទហ្វ សបក
ុ របស់ទោក ទហ្ើយបាន
បដិទសធថាមិនមានទេរន្ទញុះញង់ឲ្យមានភាពវ ឹកវរទ ើយ។ ទោុះបីជាែវុះភ័សតុតាងទោទិត្បកន់ោក់ទិងនឹងទេរន្ទក៏ទដាយ ក៏
រុោករបានសនន ិដាានថា “[មានភាពសុីេ្វក់គានរវាងទសេកា ីខងេងករណ្៍េទមេយ
ើ សារភាព [
របស់ទោក រស់ សុឃរ
ិ និងភ័សតុតាងរ ូបងរខដលប្ហញថាទោក រស់ សុឃរ
ិ បានទត្បើគ្ណ្នីទហ្វ សបុករបស់គារ់សត្មាប់ករ
បទ្ហុះ ខដលប្ហញ…
ទោក សុឃិរ ពិរជាបានេុុះផ្ាយអ្រា បទិទៅទលើទហ្វ សបុកខដលមានទគាលបាំណ្ងបងក ភាពវ ឹកវរសនាិសុែសងគ មយងធៃ នធ
់ ៃរ ។ ”
ទលើសពីទនុះ ភ័សតុតាងខរមួ យគ្រ់ ខដលថាជាករញុះញង់ពិរជាបានទកើរទ ើងគ្ឺករផ្ាលស
់ កខ ីកមម របស់មន្រនាីបូ លស
ី មានក់ ខដលមិន
ោាំងបានអានរាល់ករត្បកសរបស់ទោក សុឃរ
ិ ផ្ង ទហ្ើយបានសារភាពថាន្ទយកដាានបូ លស
ី មិនបានទិទិួ លពាកយបណ្ា ឹងណ្ត
មួ យអ្ាំពីករត្បកសទន្ទុះទទិ។ មន្រនាីរ ូបទន្ទុះមិនបានបញ្ជាក់ថាទរើសណ្ត
ា ប់ធានប់សងគ មត្បទភទិណ្តខដលអាេត្រូវបានញុះញង់ឬនរណ្ត
អាេត្រូវបានទោទិត្បកន់ថាជាករញុះញង់ទន្ទុះទទិ។ របាយករណ្៍ករ់សាំគាល់ថាជាងមីមាងទទិៀរ គារ់បានទិទិួ លយកករទោទិ“
ត្បកន់របស់អ្យយករ។ របាយករណ្៍ទនុះកាំណ្រ់ថាសាលត្កមខដលមិនមានករេូ លរ ួមោក់ទិងនឹងបញ្ជហទេរន្ទនិងគ្ុណ្វុឌឍិថ្ន ”
អ្ាំទពើរបស់ទោកសុឃិរជាអ្ាំទពើញុះញង់មិនត្រឹមខររំទោភសិទិធិរបស់ទោកសុឃរ
ិ ខដលសនម រថាគាមនទោសបុទណ្ត
ណ ុះទទិ បខុ នា ខងមោាំង
សិទិធិរបស់ទោកកនុងករវ ិនិេឆ័យទដាយទហ្រុផ្លផ្ងខដរ។
សត្មាប់ករវ ិភាគ្ខផ្នកេាប់ទពញទលញថ្នករករ់កាី និងករពនយល់អ្ាំពីេាំណ្តរ់ថានក់ ខដលបានផ្ាល់ សូ មទមើលរបាយករណ្៍ភាព
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ទដាយករទត្បើទិិននន័យទនុះ ,Trialរសូ មរិសត្មាប់ជ្នរងទត្គាុះ និងកាំពុងបទងករ
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