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សមព័នធខែែរជាំង្រឿន និងការពារសិទធិមនុសស លីកាដូ 
 

លីកាដូ គឺជាអងគការសិទិធមនុសសជាតិមូយង្ៅកមពុជា។ ចាប់តាំងពីអងគការលីកាដូ ត្តូវ 
បានបង្ងកើតង្ ើងង្ៅឆ្ន ាំ១៩៩២ អងគការង្នេះ គឺជាអងគការសិថតង្ៅជួរមុែង្គកនុងកិចចការពារ 
សិទធិមនុសសង្ៅកមពុជា និងង្លើកសទួយការង្ោរពសិទធិពលរដឋ និងសិទិធនង្ោបាយតមរយៈ 
រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជា និងស្ថថ ប័ននានា។ ការកស្ថងសមិទិធផលរបស់ែលួនកនុងអតីតកាល 
លីកាដូ បានបនតង្ដើរតួជាអនកតស ូមតិសត្ាប់ត្បជាពលរដឋ និងឃ្ល ាំង្មើលរដ្ឋឋ ភិបាលតម
រយៈកមែវធីិសិទិធមនុសសនានា ពីការោិល័យកណ្តត លរបស់ែលួនង្ៅភនាំង្ពញ និងង្ៅតម
ស្ថខាទូទាំង១២ ង្ែតត-រាជធានីង្ផសងង្ទៀត។  
 

អងគការលីកាដូ អនុវតតសកមែភាពរបស់ែលួនតមរយៈកមែវធីិធាំៗពីរៈ 
 

កមែវធីិឃ្ល ាំង្មើល និងការពារសិទធិមនុសសៈ 
 

 ឃ្ល ាំង្មើលការរ ាំង្ោភសិទិធមនុសសខដលត្បត្ពឹតតង្ដ្ឋយបុគគលរបស់រដឋង្លើការរ ាំង្ោភសិទធិស្តសតី 
និងការរ ាំង្ោភសិទធិកុារៈ បុគគលិកង្ធវើការង្សុើបអង្ងកតង្លើករណីរ ាំង្ោភសិទិធមនុសស 
ខដលត្បត្ពឹតតង្ដ្ឋយបុគគលរបស់រដឋ ចាំង្ពាេះការរ ាំង្ោភបាំពានង្លើស្តសតី និងកុារ 
ង្ ើយជនរងង្ត្ោេះត្តូវបានផតល់ង្សវាជួយង្ត្ជាមខត្ជងតមរយៈការង្ធវើអនតរាគមន៍ជាមួយ
អាជាា ធរមូលដ្ឋឋ ន។ 
 

 ការត្បឹកាខផនកចាប់ និងកិចចការពារខផនកចាប់ៈ ជនរងង្ត្ោេះ ត្តូវបានផតល់ជូននូវការ 
ត្បឹកាខផនកចាប់ ង្ ើយចាំង្ពាេះករណីសាំខាន់ៗ ទទួលបាននូវកិចចការពារខផនកចាប់ 
ខដលផតល់ជូនង្ដ្ឋយត្កុមត្បឹកាខផនកចាប់ និងត្កមុង្មធាវកីារពារសិទធិមនុសស។ 

 

 ការឃ្ល ាំង្មើលពនធនាោរៈ អនកស្រស្ថវត្ជាវពនធនាោរង្ធវើការឃ្ល ាំង្មើលពនធនាោរចាំនួន១៨ 
ង្ដើមបីង្ធវើការវាយតម្មលអាំពីស្ថថ នភាពង្ៅកនុងពនធនាោរ និងង្ដើមបធីានាថាជនជាប់ឃុាំ
ទទួលបាននូវតាំណ្តងខផនកចាប់។  

 

 ជាំនួយខផនកង្វជជស្ថស្តសតៈ ត្កុមត្គងូ្ពទយផតល់ង្សវាង្វជជស្ថស្តសតដល់ជនជាប់ឃុាំ និងមន្រនតី 
ពនធនាោរចាំនួន១២ កខនលង។ បខនថមពីង្លើង្នេះ ក៏ជួយផតល់ង្សវាង្វជជស្ថស្តសត និងបញ្ជូ ន 
ជនរងង្ត្ោេះង្ដ្ឋយការរ ាំង្ោភសិទិធមនុសសង្ៅកាន់មនទីរង្ពទយ។  

 



 

 

 ង្សវាកមែសងគមកិចចៈ ត្កមុការងារង្ធវើការវាយតម្មលពីតត្មូវការរបស់ជនរងង្ត្ោេះ និងត្កមុ
ត្គួស្ថររបស់ពួកង្គ ង្ ើយផតល់ជាំនួយសាា រៈ និងមហូបអាហាររយៈង្ពលែលី។ 

 

កមែវធីិទាំនាក់ទាំនង និងការទក់ទញមតិោាំត្ទៈ 
 

 ការ វកឹ វនឺស គមន៍ អប់រ ាំ និងការតស មូតិៈ អនក វឹក វឺន និងអនកតស ូមតិង្ធវើការអប់រ ាំ 
ដល់ស្ថធារណជនអាំពីសិទិធស្តសតី និងសិទិធកុារបង្ងកើតបណ្តត ញការពារង្ៅតមមូលដ្ឋឋ ន 
និងង្ធវើការតស ូមតិង្ដើមបឲី្យានការផ្លល ស់បតូរសងគម និងង្ោរពចាប់។  
 

 ការតស មូតិជាស្ថធារណៈ និងតមស គមន៍ៈ ករណីរ ាំង្ោភសិទធិមនុសសខដលង្សុើប 
អង្ងកតង្ដ្ឋយលីកាដូ ត្តូវបានចងត្កងទុកង្ៅកនុងត្បព័នធទិនន័យ ង្ដើមបីឲ្យានភាពងាយ 
ស្រសួលកនុងការខសវងរកព័ត៌ាន វភិាគ ផលិតជារបាយការណ៍ជាត្បចាាំ (ការង្បាេះពុមាជា 
របាយការណ៍ និងរបាយការណ៍ង្ស្ថតទសសន៍)។  

 
 
 
 
 
ចាំង្ពាេះព័ត៌ានបខនថមសូមទក់ទងៈ 

 

ង្ោកស្រសីង្វជជបណឌិ ត ពុង ឈីវង្កក ត្បធានអងគការលីកាដូ 
អាសយដ្ឋឋ នៈ អងគការលីកាដូ (សមព័នធខែែរជាំង្រឿន និងការពារសិទធិមនុសស) 
ផទេះង្លែ ១៦ ផលូវង្លែ ៩៩ រាជធានីភនាំង្ពញ កមពុជា 
ទូរស័ពទៈ (+៨៥៥) ២៣ ៧២៧ ១០២/២១៦ ៦០២ ទូរស្ថរៈ (+៨៥៥) ២៣ ៧២៧ 
១០២/២១៧ ៦២៦ 
អីុខម៉ែលៈ contact@licadho-cambodia.org 
ង្គ ទាំព័រៈ http://www.licadho-cambodia.org 

mailto:contact@licadho-cambodia.org
http://www.licadho-cambodia.org/


 

 

មាតិកា 
 

ទេសន្ៈរមួ ............................................................................. 2 

ព្ពឹតិិការណក៍ន្លងមក ................................................................ 2 

បទសោទ .......................................................................................................... 2 

អន្សុាេន្ន៍ានា ............................................................................................ 2 

 
 

□□□ 

 
 

file:///D:/LICADHO%20Docs/LICADHO%20Briefing%20Paper/Mam%20Sonangdo/FINAL%20-%20Briefing%20Paper%20Mom%20Sonando-formatted-final%20KH%20Sath.docx%23_Toc334022041
file:///D:/LICADHO%20Docs/LICADHO%20Briefing%20Paper/Mam%20Sonangdo/FINAL%20-%20Briefing%20Paper%20Mom%20Sonando-formatted-final%20KH%20Sath.docx%23_Toc334022042
file:///D:/LICADHO%20Docs/LICADHO%20Briefing%20Paper/Mam%20Sonangdo/FINAL%20-%20Briefing%20Paper%20Mom%20Sonando-formatted-final%20KH%20Sath.docx%23_Toc334022043
file:///D:/LICADHO%20Docs/LICADHO%20Briefing%20Paper/Mam%20Sonangdo/FINAL%20-%20Briefing%20Paper%20Mom%20Sonando-formatted-final%20KH%20Sath.docx%23_Toc334022044


សេចក្ដីពន្យល់អំពីក្រណីសោក្ ម៉ម េូណង់ដូ [1] 

 

ទេសន្ៈរមួ 

 

 

 
 
ង្ៅត្ពឹកម្ថៃអាទិតយទី១៥ ខែកកកដ្ឋឆ្ន ាំ ២០១២ ង្ោក ម៉ែម សូណង់ដូ ខដលជាាច ស់ 

និងជានាយកស្ថថ នីយវទិយុសាំបុកឃែុាំឯករាជយ ត្តូវបានចាប់ែលួនង្ៅឯស្ថថ នីយវទិយុរបស់ 
ង្ោក។ ង្ោក ម៉ែម សូណង់ដូ អាយុ ៧០ ឆ្ន ាំាន 
សញ្ជជ តិពីរ គឺសញ្ជជ តិបារាាំង និងសញ្ជជ តិខែែរ។ 
ោត់ជាអនកបង្ងកើត និងជាត្បធានសាគមអនក 
ត្បជាធិបង្តយយផងខដរ ជាអងគការមិនខមនរដ្ឋឋ - 
ភិបាលមួយបានចុេះបញ្ជ ីោ៉ែងត្តឹមត្តូវ ខដលាន 
ង្ោលង្ៅង្លើកសទួយសិទធិមនុសស និងលទធិត្បជា 
ធិបង្តយយង្ៅត្បង្ទសកមពុជា (ជាពិង្សសតម
រយៈការធានាការង្ធវើ នូវអតតសញ្ជា ណប័ណណខែែរ 
ង្ដើមបីសត្មួលលទធភាព ឲ្យកាន់ខតងាយស្រសលួ 
កនុងការ ង្បាេះង្ឆ្ន ត)។ 

 

  បនាទ ប់ពីបានឃ្ត់ែលួនង្ៅកនុងអងគភាពនគរបាលអស់រយៈង្ពលមួយយប់មក ង្ោក 
ម៉ែម សូណង់ដូ ត្តូវបានង្គនាាំមកបងាហ ញែលួនង្ៅចាំង្ពាេះមុែអនកស្រសី ខសម សកដិកូឡា ជាង្ៅ 
ត្កមង្សុើបសួរស្ថោដាំបូងរាជធានីភនាំង្ពញ ង្ដើមបីង្ធវើការស្ថកសួរយកចង្មលើយ។ ង្ៅង្វោ 
ត្បខ លម្ថៃត្តង់ទី១៦ ខែកកកដ្ឋ ង្ោក ម៉ែម សូណង់ដូ ត្តូវបានង្ចាទត្បកាន់ ង្ដ្ឋយត្ពេះរាជ 
អាជាា តមាត្តចាំនួនត្បាាំមួយម្នត្កមត្ព ែទណឌ កមពុជា។ ង្ោក ម៉ែម សូណង់ដូ ត្តូវបាន 
ង្ចាទត្បកាន់ពីបទដឹកនាាំចលនាអបគមន៍ និងញុេះញង់ត្បជាពលរដឋឲ្យកាន់អាវធុត្បឆ្ាំង 
នឹងរដឋរ ូតដល់បទង្លែើសត្បឆ្ាំងមន្រនតីស្ថធារណៈ។ ត្បសិនង្បើោត់ត្តូវបានង្គកាត់ 
ង្ទសឲ្យជាប់ពិរទុធង្ៅត្គប់បទង្ចាទត្បកាន់ទាំងអស់ ង្ោក ម៉ែម សូណង់ដូនឹងត្តវូត្បឈម 
មុែនឹងការដ្ឋក់ឲ្យជាប់ពនធនាោរចាំនួនពី ៧ ង្ៅ ៣០ ឆ្ន ាំ។ 
 

 រដ្ឋឋ ភិបាលអេះអាងថា បទង្ចាទត្បកាន់ត្បឆ្ាំងនឹងង្ោក ម៉ែម សូណង់ដូ ានការ 
ពាក់ព័នធង្ៅនឹងការប៉ែុនប៉ែងង្ធវើអបគមន៍ពីសាំណ្តក់អនកភូមិរស់ង្ៅកនុងង្ែតតត្កង្ចេះ។ អនកភូមិ 
ទាំងង្នាេះខដលត្តូវបានង្ចាទត្បកាន់ពីបទប៉ែុនប៉ែងង្ធវើអបគមន៍ បានពាក់ព័នធកនុងជង្ាល េះដីធលី 
មួយខដលកាំពុងខតបនតង្កើតាន និងានលកេណៈកាន់ខតធៃន់ធៃរង្ ើង ជាមួយត្កមុ  ុន 

ង្ោក ម៉ែម សូណង់ដូ ត្តូវបានទទួលអបអរ 
ស្ថទរពីអនកោាំត្ទ និងអនកស្ថរព័ត៌ានង្ៅ 
ត្ពោនយនតង្ហាេះរាជធានីភនាំង្ពញបនាទ ប់ពី 
វលិត្ត ប់ពីបរង្ទសវញិ ចាំនួន ៣ ម្ថៃមុន 

ង្ពលចាប់ែលួន។ 

 



[2] របាយការណ៍សង្ងេប លីកាដូ 

 

ឯកជនមួយង្ៅឃុាំដាំរសី្រសកុឆលូង ខដលានជាប់ពាក់ព័នធនឹងអនកានអាំណ្តច។ ង្ៅម្ថៃទី១៦ 
ខែឧសភាឆ្ន ាំ ២០១២ ង្ៅង្ពលខដលង្ោក ម៉ែម សូណង់ដូ ង្ៅង្ត្ៅត្បង្ទស ានកង 
កាល ាំងចត្មុេះទហាន កងរាជអាវធុ តថ និងនគរបាលមូលដ្ឋឋ នចាំនួនរាប់រយនាក់ បាន 
សត្មុកចូលង្ៅកាន់ដីានទាំនាស់ ង្ដ្ឋយានឧទធាា គចត្កមួយង្ត្គឿងជាជាំនួយ។ អនកភូមិ 
រាប់រយត្គួស្ថរត្តូវបានបងេាំឲ្យចាក់ង្ចញពីដីធលីង្នាេះ។ ង្ៅង្ពលកាំពុងង្ធវើត្បតិបតតិការបន្រងាក ប 
ង្កែងស្រសីាន ក់អាយុ ១៤ ឆ្ន ាំ ត្តូវបានបាញ់សាល ប់។ ង្ៅម្ថៃបង្ណដ ញអនកភូមិង្ចញង្នាេះ 
អាជាា ធរបានរារាាំងអនកស្ថរព័ត៌ាន អងគការមិនខមនរដ្ឋឋ ភិបាល និងអងគការស ត្បជាជាតិ
មិនឲ្យចូលង្ៅកាន់កខនលងង្កើតង្ តុ     ង្ ើយង្លើកខលងខតការចុេះង្ៅង្ធវើទសសកិចចមួយពី 
សាំណ្តក់មន្រនតីអងគការស ត្បជាជាតិមួយចាំនួន ខដលត្តវូបានអមដាំង្ណើ រការពារសនតិសុែពី 
មន្រនតីនគរបាលជាន់ែពស់ ការបិទផលូវបានបនតង្ធវើជាង្ត្ចើនម្ថៃង្ត្កាយមក។1 

 

មនុសសភាគង្ត្ចើនបានរេិះគន់អាំពីការង្ចាទត្បកាន់ពី “ចលនាអបគមន៍” ង្ដើមបីង្ត្បើ
ត្បាស់កងទហានកនុងត្បតិបតតិការបន្រងាក បកាលពីម្ថៃទី១៦ ខែឧសភា ឲ្យស្រសបចាប់។ ោែ ន 
កងកាល ាំងត្បដ្ឋប់អាវធុណ្តាន ក់ទទួលរងរបួសង្ ើយ ង្ ើយង្ៅខតមិនទន់ានភសតុតង 
ត្តូវបានបងាហ ញថាអនកស្រសុករស់ង្ៅកនុងតាំបន់ង្នាេះបានកាន់អាវធុត្បឆ្ាំងនឹងអាជាា ធរង្ ើយ។ 
ង្ ើយក៏ោែ នភសតុតងណ្តមួយ ខដលថាអនកស្រសុកានង្ចតនា ខផនការណ៍ ឬមង្ធោបាយ 
ង្ដើមបីង្ធវើអបគមន៍ខដរង្ចញពីត្បង្ទសកមពុជា។ ង្ ើយង្ត្ៅពីង្ តុការណ៍ ខដលថាអនកស្រសកុ 
មួយចាំនួន បានធាល ប់ចូលរមួកនុងសាគមន៍អនកត្បជាធិបង្តយយ គឺោែ នតត្មុយចងអុលបងាហ ញ 
ថាង្សចកដីខថលងការរបស់អងគការមិនខមនរដ្ឋឋ ភិបាល ឬរបាយការណ៍ទាំងឡាយ ខដលត្តវូ 
បានផសពវផាយតមវទិយុសាំបុកឃែុាំ ានការង្លើកង្ ើងអាំពីកិចចែិតែាំត្បឹងខត្បងប៉ែុនប៉ែងង្ធវើ 
អបគមន៍ង្ៅកនុងត្បង្ទសកមពុជាង្នាេះង្ទ។ 

 

អងគការមិនខមនរដ្ឋឋ ភិបាលជាតិ និងអនតរជាតិ ត្ពមទាំងសាគមអនកស្ថរព័ត៌ាន
ផងចាប់ពីង្ពលង្នាេះមកបានង្ធវើង្សចកដីខថលងការថា បទង្ចាទត្បកាន់ទាំងឡាយង្ៅង្លើ
ង្ោក ម៉ែម សូណង់ដូ ត្បខ លជាានការពាក់ព័នធង្ត្ចើនជាងង្ៅនឹងត្បវតតិដ៏យូរអខងវងម្ន
ការង្ធវើង្សចកដីរាយការណ៍រេិះគន់ និងង្ដ្ឋយឯករាជយរបស់វទិយុសាំបុកឃែុាំ។  

                                                           
1
 ានការង្ចាទត្បកាន់ពីការរ ាំង្ោភបាំពានជាង្ត្ចើនង្ផសងង្ទៀត ខដលត្តូវបានត្បត្ពឹតត ង្ដ្ឋយអាជាា ធរង្ៅអាំ ុងង្ធវើការបង្ណដ ញង្ចញ ង្ដ្ឋយ ិងាត្តូវបាន 
រាយការណ៍ឲ្យដឹងចាប់តាំងពីង្ពលង្ធវើត្បតិបតតិការបន្រងកប។ ង្ទេះបីោ៉ែងណ្តក៍ង្ដ្ឋយ ង្ដ្ឋយស្ថរខតានការបិទផលូវ វាានការលាំបាកកនុងការង្ផទៀងផ្លទ ត់ 
របាយការណ៍ទាំងង្នេះ។ 



សេចក្ដីពន្យល់អំពីក្រណីសោក្ ម៉ម េូណង់ដូ [3] 

 

ង្ៅម្ថៃទី២៥ ខែមិថុនា ស្ថថ នីយវទិយុង្នេះបានចាក់ផាយនូវរបាយការណ៍មួយ 
ពិពណ៌នាអាំពីពាកយបណដឹ ងមួយ ខដលត្តូវបានដ្ឋក់ជូនតុោការត្ព ែទណឌ អនតរជាតិ ង្ដ្ឋយ 
ង្ចាទត្បកាន់មន្រនតីកមពុជាពីបទត្បត្ពឹតតឧត្កិដឋកមែត្បឆ្ាំងនឹងមនុសសជាតិ ទក់ទងនឹងបនាល ស់ 
ទី និងការបង្ណដ ញង្ចញង្ដ្ឋយបងេាំ។ ង្ៅម្ថៃបនាទ ប់មក សង្មតចនាយករដឋមន្រនតី ង្ោកបាន
អាំពាវនាវឲ្យានការចាប់ែលួនង្ោក ម៉ែម សូណង់ដូ ង្ៅអាំ ុងង្ពលខថលងសុនទរកថាមួយ 
ខដលត្តវូបានចាក់ផាយទូទាំងត្បង្ទសតមទូរទសសន៍ ខដលង្ៅង្ពលង្នាេះ សង្មតចនាយក 
រដឋមន្រនតី ង្ោកបានភាជ ប់ង្មដឹកនាាំសាគមអនកត្បជាធិបង្តយយង្ៅនឹងត្ពឹតតិការណ៍ទាំង 
ឡាយង្ៅង្ែតតត្កង្ចេះ។  

 

ការប៉ែុនប៉ែងទាំងឡាយ ង្ដើមបីភាជ ប់ង្ោក ម៉ែម សូណង់ដូ ង្ៅនឹង “ចលនាអបគមន៍” 
មួយង្នេះ ត្តូវបានង្គរេិះគន់ថា ជាង្លសមួយសត្ាប់បាំបិទសង្មលងវទិយុសាំបុកឃែុាំ ង្ដ្ឋយដ្ឋក់ 
ាច ស់វទិយុង្នេះ និងអនកខសវងរកថវកិាឲ្យជាប់ពនធនាោរ។ ង្ដ្ឋយស្ថរត្បង្ទសកមពុជាង្ត្តៀម 
ែលួនសាំរាប់ការង្បាេះង្ឆ្ន តជាតិរបស់ែលួនខាងមុែ វទិយុសាំបុកឃែុាំគឺជាត្បភពដ៏សាំខាន់មួយសាំ 
រាប់ផសពវផាយព័ត៌ាន និងការង្ធវើអតថ ធិបាយង្ៅកនុងត្បង្ទសកមពុជាង្ដ្ឋយឯករាជយ ខដល 
ត្តូខតទទួលបាននូវការការពារ។ លទធិត្បជាធិបង្តយយនឹងខលងានដាំង្ណើ រការង្ពញ 
លកេណៈចាប់ ត្បសិនង្បើអនកស្ថរព័ត៌ាននិងត្បព័នធផសពវផាយពត៌ាន ត្តូវទទួលរងការ
គាំរាមកាំខ ងពីការដ្ឋក់ទណឌ កមែខាងត្ព ែទណឌ  ង្ដ្ឋយស្ថរខតពួកង្គង្ត្បើត្បាស់សិទធិជា
មូលដ្ឋឋ ន កនុងការបង្ញ្ចញមតិង្ោបល់របស់ពួកង្គ។ 
  



[4] របាយការណ៍សង្ងេប លីកាដូ 

 

ព្ពឹតិិការណក៍ន្លងមក 

 

 
 
ង្ៅម្ថៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្ន ាំ ២០១២ តាំណ្តងនានាមកពីចលនាអាំណ្តចត្បជាពលរដឋ 

ខែែរដឹកនាាំង្ដ្ឋយង្ោក សួន ង្សររីដ្ឋឋ  ខដលជាអនករេិះគន់រដ្ឋឋ ភិបាល បានង្ធវើដាំង្ណើ រង្ៅកាន់ 
ទីត្កុងឡាង្អ (Hague) ត្បង្ទស ូ ង់ដ៍។ ង្ៅទីង្នាេះ អនកទាំងង្នាេះបានង្រៀបចាំត្ពឹតតិការណ៍ 
ស្ថរព័ត៌ានមួយ ង្ដ្ឋយង្ធវើការផសពវផាយអាំពីការទទួលយកពាកយបណដឹ ងរបស់អនកទាំង 
ង្នាេះ ង្ដ្ឋយតុោការត្ព ែទណឌ អនតរជាតិ ខដលង្ចាទត្បកាន់ពីបទឧត្កិដឋកមែត្បឆ្ាំងមនុសស 
ជាតិទក់ទងនឹងជង្ាល េះដីធលីង្ៅត្បង្ទសកមពុជា។ ង្ោក ម៉ែម សូណង់ដូ បានង្ៅយក 
ព័ត៌ានអាំពីត្ពឹតតិការណ៍ង្នេះ ង្ៅឯតុោការត្ព ែទណឌ អនតរជាតិង្នេះ កនុងនាមជាអនកស្ថរ 
ព័ត៌ាន។ វទិយុសាំបុកឃែុាំបានង្ធវើការចាក់ផាយង្ៅម្ថៃទី២៥ ខែមិថុនាឆ្ន ាំ ២០១២2 នូវ 
របាយការណ៍របស់ង្ោក ម៉ែម សូណង់ដូ សដីពីត្ពឹតតិការណ៍តុោការត្ព ែទណឌ អនតរជាតិ 
ង្នេះ។ 

 

ម្មាបួនង្ា៉ែង (២៤) បនាទ ប់ពីរបាយការណ៍ សដីពីត្ពឹតតិការណ៍តុោការត្ព ែទណឌ  
អនតរជាតិង្នេះ បានចាក់ផាយង្លើកដាំបូង សង្មតចនាយករដឋមន្រនតី ង្ោកបានអាំពាវនាវជា
ស្ថធារណៈ ង្ដើមបីឲ្យង្ធវើការចាប់ែលួនង្មដឹកនាាំសាគមអនកត្បជាធិបង្តយយង្ៅអាំ ុងង្ពល 
ខថលងសុនទរកថាមួយង្ៅរាជធានីភនាំង្ពញ ខដលត្តូវបានចាក់ផាយតមទូរទសសន៍ជាតិ។ 
ត្បធានអងគការមិនខមនរដ្ឋឋ ភិបាលមួយង្នេះ ត្តវូបានង្ចាទត្បកាន់ពីបទ ខដលង្គង្ៅថា 
ញុេះញង់ឲ្យានការប៉ែុនប៉ែងង្ធវើអបគមន៍ង្ៅង្ែតតត្កង្ចេះ ខដលជាការអេះអាងតត្មូវឲ្យាន
អនតរាគមន៍ខាងង្ោធាកាលពីម្ថៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១២។ ត្បង្ភទម្នការង្ចាទត្បកាន់ 
ពីបទ “កុបបកមែ” ឬ “អបគមន៍” ពីសាំណ្តក់រដ្ឋឋ ភិបាលង្ៅង្លើអនកស្រសុករស់ង្ៅកនុងឃុាំកាំពង់ 
ដាំរបីានង្លចង្ ើងង្សទើរខតភាល មៗង្ៅចាំង្ពល ខដលានការង្ថាក លង្ទសោ៉ែងរាលដ្ឋលង្ៅ 
ង្លើការបង្ណដ ញង្ចញង្ដ្ឋយ ិងា ខដលបណ្តដ លឲ្យស្ថល ប់ង្កែងស្រសីាន ក់ង្ ែ្ េះង្ ង ចនាថ ។  

 

ោ៉ែងតិចណ្តស់ចាប់តាំងពីខែមករាឆ្ន ាំង្នេះ អនកស្រសុកឃុាំកាំពង់ដាំរជីាប់ពាក់ព័នធជាមួយ 
ត្កុម  ុនកាសូទីម (Casotim) ង្ៅង្លើជង្ាល េះដីធលីមួយ ខដលត្តូវបានផសពវផាយោ៉ែងទូលាំ 
ទូោយ។ ត្កុម  ុនមួយង្នេះ ជាត្កមុ  ុនមួយ ទទួលបានដីសមបទនចាំនួន ១៥,០០០ 
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 ង្ោក ម៉ែម សូណង់ដូ បានចាកង្ចញពីត្បង្ទសកមពុជាង្ៅខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១២ ង្ ើយង្ោកបានស្ថន ក់ង្ៅង្ត្ៅត្បង្ទសរ ូតដល់ង្ពល ខដលង្ោកវលិ 
ត្ត ប់មកកាន់ត្បង្ទសកមពុជាវញិង្ៅម្ថៃទី១២ ខែកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១២។ 



សេចក្ដីពន្យល់អំពីក្រណីសោក្ ម៉ម េូណង់ដូ [5] 

 

បទសោទ 

 

 ិកតង្ៅជិតភូមិរបស់ពួកង្គ។ អនកភូមិខដលានជាំនាស់ដីធលីង្នេះ រាយការណ៍ឲ្យដឹងថា 
បុគគលិកត្កុម  ុនបានត្បាប់ពួកង្គឲ្យឈប់ដ្ឋាំដាំណ្តាំ ង្ ើយោ៉ែងតិចណ្តស់ានង្មដឹកនាាំ 
ស គមន៍ាន ក់ (ខដលង្ ែ្ េះ ប ុន រដ្ឋឋ ) កនុងចាំង្ណ្តមង្មដឹកនាាំទាំងឡាយ ខដលត្តូវបាន
ង្ចាទត្បកាន់ និងត្តូវបានចាប់ែលួនពីបទបាំផលិចបាំផ្លល ញត្ទពយសមបតតិឯកជនទក់ទងនឹងការ

ពោោមការពារបណដឹ ងតវា៉ែដីធលីរបស់ស គមន៍។3 
 
 
 
 

អនកស្រសកុឃុាំកាំពង់ដាំរបីានខថលងឲ្យដឹងផងខដរថា ត្កុម  ុនកាសូទីមមិនខដលបាន 
បងាហ ញឯកស្ថរឲ្យពួកង្គបានង្ឃើញ ខដលបញ្ជជ ក់ថាដីទាំនាស់ង្នេះ ជាខផនកម្នដីសមបទន 
របស់ត្កមុ  ុនង្ ើយ។ តមការពិតកាំណត់ង្ តុទាំងឡាយ ខដលានជាស្ថធារណៈថែីៗ 
បាំផុតង្នាេះបងាហ ញថា ត្ពាំដីសមបទនត្កមុ  ុនកាសូទីម គឺានចាៃ យពីភូមិរបស់ពួកង្គជាង 
១៥ គី ូខម៉ែត្ត។ 

 

ង្ទេះបីោ៉ែងណ្តក៏ង្ដ្ឋយតមរយៈសុទទរកថារបស់សង្មតចនាយករដឋមន្រនតី ង្ោកបាន 
ខថលងថា អនកភូមិមួយចាំនួន ខដលត្តូវង្ចាទពីបទចូលរមួកនុងចលនាអបគមន៍បាន “ង្ឆលើយ 
ស្ថរភាព” ង្ ើយថាង្មដឹកនាាំសាគមអនកត្បជាធិបង្តយយានការជាប់ជាំពាក់ទក់ទិន។ 
សង្មតចនាយករដឋមន្រនតី បនាទ ប់មកង្ោកបានខថលងបនតង្ទៀតថា បុគគលង្ផសងៗង្ទៀត ខដល 
តុោការង្ៅង្ែតតត្កង្ចេះកាំពុងខសវងរកចាប់ែលួននឹងត្តូវង្លើកខលងង្ទស ត្បសិនង្បើអនកទាំង 
ង្នាេះង្ចញមកស្ថរភាព ង្ ើយនឹងង្ឆលើយថា ត្បធានអងគការមិនខមនរដ្ឋឋ ភិបាលង្នេះ ានការ 
ជាប់ជាំពាក់ទក់ទិនផងង្នាេះ។  

 

ង្ៅម្ថៃទី២ ខែកកកដ្ឋ ង្ោក ចុក ងួន ង្ៅត្កមង្សុើបសួរបានង្ចញដីកាចាប់ែលួន 
ង្ោក ម៉ែម សូណង់ដូ ង្ដ្ឋយង្ចាទត្បកាន់ង្ោកពីបទង្លែើសង្ផសងៗទក់ទងនឹងការញុេះ 
ញង់ឲ្យានចលនាកុបបកមែមួយង្ៅង្ែតតត្កង្ចេះ។ 
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 ង្ោកប ុន រដ្ឋឋ  ត្តូវបានចាប់ែលួនពីម្ថៃទី៦ ខែង្មស្ថ ឆ្ន ាំ២០១២ ង្ ើយង្ដ្ឋេះខលងវញិង្ៅម្ថៃទី៩ ខែង្មស្ថ ឆ្ន ាំ២០១២ 



[6] របាយការណ៍សង្ងេប លីកាដូ 

 

 ង្ៅម្ថៃទី១៦ ខែ ង្ៅស្ថោដាំបូងរាជធានីភនាំង្ពញ4 ង្ោក ម៉ែម សូណង់ដូ ត្តូវបាន 
ង្ចាទត្បកាន់ ពីបទង្លែើសង្ផសងៗតមាត្ត ២៨, ៤៥៦, ៤៥៧, ៤៦៤, ៥០៤ និងាត្ត 
៦០៩ ម្នត្កមត្ព ែទណឌ ដូចខាងង្ត្កាមៈ 
 

 ាត្ត៤៥៦ និងាត្ត៤៥៧ ានខចងអាំពីបទង្លែើសដឹកនាាំ “ចលនាកុបបកមែ” 
មួយ ខដលត្តូវផដនាទ ង្ទសដ្ឋក់ពនធនាោរពី៧ ឆ្ន ាំង្ៅ ១៥ឆ្ន ាំ។ 
 

 មារា៤៦៤ ចចងថាជន្ណា ចដលមាន្ពិរទុ្ធភាពពីបទ្ “ញុុះញង់ឲ្យរបជាពលរដឋកាន់្ 
អាវធុរបឆំងនឹ្ងអាជាា ធរដឋ” ររូវរបឈមនឹ្ងការផ្ដន្ទា សោេដាក់្ពធន្ទគារពី ២ឆន ំ សៅ ៥ 
ឆន ំ និ្ងពិន័្យជារាក់្។ កាលសបើការញុុះញង់សន្ុះ ាន្េសរមចផ្លបទ្សលមើេររូវ 
ផ្ដន្ទា សោេដាក់្ ពន្ធន្ទគារពី ១៥ ឆន ំសៅ ៣០ឆន ំ។ 

 

 ាត្ត៥០៤ ខចងថាការត្បឆ្ាំងនឹងអនករាជការស្ថធារណៈ ង្ដ្ឋយានស្ថថ ន 
ទមៃន់ង្ទស ត្តូវផដនាទ ង្ទសដ្ឋក់ពនធនាោររ ូតដល់ ១ ឆ្ន ាំ និងពិន័យជាត្បាក់។ 

 

 ាត្ត ៦០៩ ានខចងអាំពីបទង្លែើសង្ត្ជៀតខត្ជកង្ដ្ឋយែុសចាប់ ង្ៅកនុងការ 
បាំង្ពញមុែងារស្ថរធារណៈ ង្ ើយត្តូវផដនាទ ង្ទស ដ្ឋក់ពនធនាោររ ូតដល់ ៣ 
ឆ្ន ាំ និងពិន័យជាត្បាក់។ 

 

 ាត្ត ២៨ ានខចងអាំពីត្ទឹសដីទទួលែុសត្តូវសត្ាប់ការង្ផដើមគាំនិតកនុងបទត្ព ែ 
ទណឌ  ខដលបុគគលត្តូវខតទទួលរងការង្ចាទត្បកាន់ពីបទង្លែើស ខដលែលួនមិន 
បានត្បត្ពឹតតង្ដ្ឋយផ្លទ ល់។ វាដូចោន ង្ៅនឹងការទទួលែុសត្តូវរបស់អនកសម 
គាំនិត ឬអនករមួគាំនិត។ អនកង្ផដើមគាំនិតត្តូវត្បឈមនឹងការផដនាទ ង្ទសដូចោន ង្ៅ 
នឹងចារមី្នបទង្លែើសខដរ។ 

 

ត្បសិនង្បើង្ោក ម៉ែម សូណង់ដូ ត្តូវបានង្គរកង្ឃើញថាានពិរទុធភាពពីបទង្ចាទ 
ត្បកាន់ង្ផសងៗទាំងអស់ង្នេះ ង្ ើយនឹងត្តវូផតនាទ ង្ទសង្ដ្ឋយស្រសូបង្ទស ោត់នឹងត្តូវជាប់
ពនធនាោររ ូត ដល់ង្ៅ ៣០ឆ្ន ាំ។5 
  

                                                           
4
 សាំណុាំ ង្រឿងង្នេះ ត្តូវបានង្ផទរពីស្ថោដាំបូងង្ែតតត្កង្ចេះ មកស្ថោដាំបូងរាជធានីភនាំង្ពញ ង្ៅអាំ ុងពាក់កណ្តត លខែកកកដ្ឋ។ 

5
 តមាត្ត ១៣៧ ម្នត្កមត្ព ែទណឌ  ត្ពេះរាជអាជាា ានសកាដ នុពលអាចពោោមង្ចាទត្បកាន់ង្ដ្ឋយបូក ជាជាងស្រសូបង្ទស។ ការពោោមខបបង្នេះ មិន 
អាចង្ៅរចួង្ទ។ ង្បើទុកជាករណីង្នេះ ត្តូវចាត់ការក៏ង្ដ្ឋយ ក៏ោ៉ែងង្ហាចណ្តស់ ការង្ចាទត្បកាន់ពីបទង្លែើសង្ត្ចើននឹងគួរខតត្តូវចាត់ទុកដូចោន តមចាប់ 
ង្នេះ ង្ដ្ឋយតត្មូវឲ្យានការកាត់ង្ទសស្រសូប។ 



សេចក្ដីពន្យល់អំពីក្រណីសោក្ ម៉ម េូណង់ដូ [7] 

 

អនកោាំត្ទោ៉ែងង្ត្ចើនជួបជុាំោន  ង្ដើមបីអបអរ 
ស្ថទរង្ោក ម៉ែម សូណង់ដូ ង្ៅត្ពោន 

យនតង្ហាេះ 

 

ង្ោក ម៉ែម សូណង់ដូ បានង្ចញង្ត្ៅ 
ត្បង្ទសង្ៅង្ពលង្ោក ចុក ងួន ជាង្ៅត្កម 
ង្សុើបសួរស្ថោដាំបូងង្ែតតត្កង្ចេះ បានង្ចញ 
ដីកាចាប់ែលួនង្ោក។ ង្ោក ម៉ែម សូណង់ដូ 
បានអង្ញ្ជ ើញវលិត្ត ប់មកដល់រាជធានីភនាំង្ពញ 
វញិង្ៅម្ថៃទី១២ ខែកកកដ្ឋ ង្វោង្ា៉ែងត្បខ ល 
១០:១៥នាទីយប់ ង្ៅអាំ ុងង្ពលបញ្ច ប់កិចចត្បជុាំ 
កាំពូលអាស្ថ ន។ ការចាប់ែលួន ង្ោក ម៉ែម 
សូណង់ដូ កនុងរយៈង្ពល ៣ ម្ថៃង្ត្កាយមក គឺង្កើត 
ង្ ើងបនាទ ប់ពីរដឋមន្រនតីការបរង្ទស និងអនកការទូតមកពីបណ្តដ ត្បង្ទសកនុងពិភពង្ោកបាន 
ចាកង្ចញផុតពីរាជធានីភនាំង្ពញរាប់ទាំងអនកស្រសី Hillary Clinton ជារដឋមន្រនតីការបរង្ទស 
អាង្មរកិត្ពមទាំងអនកស្រសី Catherine Ashton ជាតាំណ្តងជាន់ែពស់ម្នស ភាពអឺរ ៉ែបុទទួល 
បនទុកកិចចការបរង្ទស។  

 

ថវីង្បើានង្ តុការណ៍ខដលថាង្ោក ម៉ែម សូណង់ដូ បានវលិត្ត ប់មកដល់ 
ត្បង្ទសកមពុជាវញិ ង្ដើមបីមកត្បឈមនឹងការង្ចាទត្បកាន់ង្ៅង្លើរបូង្ោក ង្ ើយនឹងោែ ន 
ភសតុតងត្តូវបានបងាហ ញ ង្ដើមបីោាំត្ទដល់ការង្ចាទត្បកាន់ទាំងង្នេះ ក៏ង្ដ្ឋយក៏ការង្សនើសុាំឲ្យ 
ង្ដ្ឋេះខលងង្ៅង្ត្ៅឃុាំបង្ណ្តត េះអាសននរង់ចាាំការជាំនុាំជត្មេះកដី ត្តូវបានង្ៅត្កមង្សុើបសួរត្ចាន 
ង្ចាលចាំនួនពីរង្លើករចួមកង្ ើយ។ ង្ោក ម៉ែម សូណង់ដូ បចចុបបននកាំពុងត្តូវបានឃុាំែលួន 
បង្ណ្តដ េះអាសននកនុងមណឌ លអប់រ ាំខកខត្បទី១ ខដលានភាពចង្ងអៀតខណនង្ៅម្ត្ពសកនុងរាជ 
ធានីភនាំង្ពញ។ ានការបារមាោ៉ែងង្ត្ចើនពីសុែភាពរបស់ោត់។  
 

ង្ោក ម៉ែម សូណង់ដូ ត្តវូបានឃុាំែលួនកនុងពនធនាោរតមទាំង្នើងចិតតពីអតីតកាល  
 

ង្នេះមិនខមនជាង្លើកទីមួយង្ទ ខដលង្ោក ម៉ែម សូណង់ដូ ត្តូវបានង្ចាទត្បកាន់ពី 
បទង្លែើសត្ព ែទណឌ  ង្ត្កាយពីានការចាក់ផាយព័ត៌ានតមវទិយុសាំបុកឃែុាំ។ ង្ៅម្ថៃទី 
៣១ ខែមករាឆ្ន ាំ ២០០៣ ជាង្ត្ចើនខែមុនង្ពលង្បាេះង្ឆ្ន តជាតិអាណតតិទីបីង្ៅត្បង្ទសកមពុជា 
តុោការត្កុងភនាំង្ពញបានង្ចាទត្បកាន់ង្ោក ម៉ែម សូណង់ដូ ពីបទផសពវផាយព័ត៌ានមិន 
ពិត ញុេះញង់ឲ្យត្បជាពលរដឋង្រ ើសង្អើង និងញុេះញង់ឲ្យត្បជាពលរដឋត្បត្ពឹតតបទង្លែើស។ ការ 
ង្ចាទត្បកាន់ទាំងង្នេះ ត្តូវបានង្ធវើង្ ើងបនាទ ប់ពីវទិយុសាំបុកឃែុាំបានចាក់ផាយការង្ៅចូល 



[8] របាយការណ៍សង្ងេប លីកាដូ 

 

តមទូរស័ពទពីអនកស្ថដ ប់វទិយុង្នេះធ មួយរបូ ខដលោត់បានង្ចាទត្បកាន់សាជិកត្គួស្ថររាជ 
វងសម្ថមួយអងគពីបទង្ធវើអតថ ធិបាយអុជអាល ខដលង្ៅអាំ ុងង្ពលង្នាេះ ានកុបបកមែ 
ត្បឆ្ាំងនឹងជនជាតិម្ថជាង្ត្ចើន បានង្កើតង្ ើងង្ៅកនុងទីត្កងុភនាំង្ពញ។ ង្ៅង្ពលង្នាេះ ង្ោក 
ម៉ែម សូណង់ដូ ត្តូវបានង្គង្ដ្ឋេះខលងឲ្យានង្សរភីាពង្ ើងវញិ បនាទ ប់ពីត្តូវបានឃុាំែលួន 
អស់រយៈង្ពល ២ សបាដ  ៍។ 

 

ង្ោក ម៉ែម សូណង់ដូ ត្តូវបានចាប់ែលួនមដងង្ទៀតង្ៅម្ថៃទី១១ ខែតុោ ឆ្ន ាំ២០០៥ 
ង្ ើយបនាទ ប់មក ត្តូវបានង្ចាទត្បកាន់ពីបទ 
បរហិារង្ករ តិ៍ ញុេះញង់ និងផាយព័ត៌ានមិន 
ពិត។ បទង្ចាទត្បកាន់ទាំងង្នាេះ គឺានការ
ទក់ទង ង្ៅនឹងការចាក់ផាយតមវទិយុ 
សាំបុកឃែុាំ នូវបទសាា សន៍មួយជាមួយអនក 
ជាំនាញឯករាជយមួយរបូ សដីអាំពីបញ្ជហ  
នង្ោបាយ។ បនាទ ប់ពីានការង្ចាទ
ត្បកាន់ទាំងអស់ង្នាេះ កនុងឆ្ន ាំ២០០៥ ង្ោក 
ម៉ែម សូណង់ដូ បានត្តូវឃុាំែលួនកនុង
ពនធនាោរអស់រយៈង្ពល ៣ខែ មុនង្ពល
ង្ដ្ឋេះខលងឲ្យានង្សរភីាពង្ ើងវញិឲ្យង្ៅ
ង្ត្ៅឃុាំបង្ណ្តត េះអាសននរង់ចាាំង្បើកសវនាការ
ខែមករា ឆ្ន ាំ២០០៦។ ការង្ដ្ឋេះខលងង្នេះ ត្តូវបានង្ធវើង្ ើង បនាទ ប់ពីានសាំង្ណើ សុាំ 
ង្ដ្ឋយទទូចជាអនតរជាតិ និងទសសនកិចចរបស់ង្ោក Christopher Hill ជាជាំនួយការរដឋមន្រនតី 
ត្កសួងការបរង្ទសអាង្មរកិទទួលបនទុកកិចចការអាសីុបូព៌ា។ តមង្សចកដីរាយការណ៍បាន 
ឲ្យដឹងថា សង្មតចនាយករដឋមន្រនតី ង្ោកបានានត្បស្ថសន៍ង្ោងង្ដ្ឋយចាំ ដល់ការង្ដ្ឋេះ 
ខលងង្ោក ម៉ែម សូណង់ ដូ កនុងខែមករា ឆ្ន ាំ២០០៦ ង្នេះថាជា “កាដូ” មួយជូនដល់ជាំនួយ 

ការររដឋមន្រនតីត្កសួងការបរង្ទសអាង្មរកិង្ោក Christopher Hill។6 
  

                                                           
6
 សូមង្មើល Milestones, Alex Pasternack, Time Magazine, ម្ថៃទី ២៣ ខែមករាឆ្ន ាំ ២០០៦ ខដលានកនុងង្គ ទាំព័រៈ http://www. time.com/time 

/magazine /article/ 0,9171,1151841,00.html (ចូលង្ត្បើត្បាស់បានចុងង្ត្កាយង្ៅម្ថៃទី៣ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១២)។ 

បដ្ឋសាគមអនកត្បជាធិបង្តយយ ខដលនិោយ 
អាំពីង្ោលង្ៅ ៣ ោ៉ែងគឺៈ ១. ពត្ងឹងលទធិត្បជា 
ធិបង្តយយកនុងត្ពេះរាជាណ្តចត្កកមពុជា ២. 
ការពារសិទធិត្បជាពល រដឋតមចាប់ និង 

៣. ជួយត្បជាពលរដឋង្ធវើអតតសញ្ជា ណប័ណណ 
សត្ាប់ចូលរមួការង្បាេះង្ឆ្ន ត។ 

 



សេចក្ដីពន្យល់អំពីក្រណីសោក្ ម៉ម េូណង់ដូ [9] 

 

យុទធនាការសុាំឲ្យង្ដ្ឋេះខលងង្ោក ម៉ែម សូណង់ដូ 
 

ការង្ចាទត្បកាន់ និងការចាប់ែលួនង្ោក ម៉ែម សូណង់ដូ ក៍ដូចោន នឹងការង្ធវើយុតតិកមែ 
ចាំង្ពាេះ “គង្ត្ាងអបគមន៍” សត្ាប់ការបង្ណដ ញង្ចញង្ដ្ឋយ ិងាង្ៅម្ថៃទី១៦ ខែឧសភា 
ឆ្ន ាំ២០១២ បានទទួលរងនូវការរេិះគន់ោ៉ែងរាលដ្ឋលភាល មៗ។ អងគការង្ត្ៅរដ្ឋឋ ភិបាលជាតិ 
និងអនតរជាតិ ត្ពមទាំងសាគមអនកស្ថរព័ត៌ាននានា បានអាំពាវនាវសុាំឲ្យានការង្ដ្ឋេះ

ខលង ង្ោក ម៉ែម សូណង់ដូជាបនាទ ន់។7 
 

ង្ៅម្ថៃទី២៣ ខែកកកដ្ឋ ានមនុសសរាប់រយនាក់ បានមកជួបជុាំោន កនុងពិធីបួងសួង 
មួយង្ដ្ឋយសនតិវធីិកនុងរាជធានីភនាំង្ពញ ង្ដើមបីង្ធវើការោាំត្ទដល់ង្ោក ម៉ែម សូណង់ដូ។ ង្ ើយ 
ង្ៅម្ថៃទី២ ខែសីហា អងគការង្លើកខលងង្ទសអនតរជាតិបានចាត់ថាន ក់ង្ោក ម៉ែម សូណង់ដូ 
ថាជាអនកង្ទសមនសិការ ង្ដ្ឋយបានរកង្ឃើញោ៉ែងចាស់ថា ង្ោក ម៉ែម សូណង់ដូ 
ត្តូវបានចាប់ែលួន និងឃុាំែលួនកនុងពនធនាោរ ង្ដ្ឋយស្ថរខតង្ោកត្ោន់ខតបានង្ត្បើត្បាស់សិទធិ 
កនុងការបង្ញ្ចញមតិង្ោបល់របស់ោត់ប៉ែុង្ណ្តណ េះ។  

 

ង្ៅង្ពលថែីៗបាំផុតង្នេះសាគមអនកត្បជាធិបង្តយយ រាយការណ៍ថាសាគមង្នេះបាន 
ង្ធវើញតតិមួយ ខដលត្តូវបានដ្ឋក់ឲ្យចរាចរកនុងត្បង្ទសកមពុជា ង្ធវើការត្បមូលបានស្ថន មត្ាម 
ម្ដពីត្បជាពលរដឋចាំនួនជាង ១១០.២២១ នាក់ ង្ដើមបីខសវងរកការង្ដ្ឋេះខលងង្ោក ម៉ែម 
សូណង់ដូជាបនាទ ន់។ ស្ថន មត្ាមម្ដត្តូវត្បមូលបានោ៉ែងង្ត្ចើន ថវីង្បើានការរារាាំងពី
សាំណ្តក់រដ្ឋឋ ភិបាលក៍ង្ដ្ឋយ។ ង្ៅទូទាំងត្បង្ទសអងគការលីកាដូ ត្បមូលបានព័ត៌ាន
ោ៉ែងង្ត្ចើនខដលថា ត្បជាពលរដឋត្តូវបានឃ្ត់ែលួន និងស្ថកសួរយកចង្មលើយ ែណៈខដល
ញតតិង្នេះត្តវូបានខចកចាយ។ 

 
                                                           
7
 អងគការខដលរេិះគន់ការចាប់ែលួនង្ោក ម៉ែម សូណង់ដូ និងសុាំអាំពាវនាវឲ្យានការង្ដ្ឋេះខលងជាបនាទ ន់រមួានៈ អងគការឃ្ល ាំង្មើលសិទធិ មនុសស (Human Rights 

Watch) អងគការង្លើកខលងង្ទសអនតរជាតិ ( Amnesty International) អងគការេសងេរការណ៍េរមាប់ការពារ អនក្ការពារេិទ្ធិមនុ្េស (The Observatory 

for the Protection of Human Rights Defenders) ក្មមវធីិរមួនន្េហព័ន្ធអន្តរជារិេរមាប់េិទ្ធិមនុ្េស (a joint programme of the International 

Federation for Human Rights) និ្ងអងគការពិភពសោក្របឆំងអំសពើោរុណក្មម (the World Organisation Against Torture) អងគការ 
សេរភីាព/េិទ្ធិលំសៅដាឋ ន្ (Freedom House) អងគការអនក្សារព័រ៌មាន្គាម ន្រពំចដន្ (Reporters Without Borders) អងគការមារា ១៩ (ARTICLE 19) 
អងគការសវទិ្កាអាេីុេរមាប់េិទ្ធិមនុ្េស និ្ងការអភិវឌ្ឈន៍្ (Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)) អងគការ 
េមព័ន្ធអនក្សារព័រ៌មាន្អាេីុអសននយ៍ (Southeast Asian Press Alliance) មជឈមណឌ លចាប់ និ្ងេរមាប់លទ្ធិរបជាធិបសរយយ (Centre for Law and 

Democracy) េហព័ន្ធអនក្សារព័រ៌មាន្អន្តរជារិ (International Federation of Journalists) អងគការឃ្ល ំសមើលេិទ្ធិសមធាវរីបសទ្េកាណាដា (Lawyers’ 

Rights Watch Canada) និ្ង William Nicholas Gomes, Human Rights Ambassador for Salem-News.com. 

 



[10] របាយការណ៍សង្ងេប លីកាដូ 

 

អន្សុាេន្ន៍ានា 

  ង្ដ្ឋយស្ថរខតទាំនាស់ដីធលីកាំពុងខតបនតង្កើតានកាន់ខតធៃន់ធៃរ ការការពារបណ្តដ ញ 
ត្បព័នធផសពវផាយព័ត៌ានឯករាជយ ខដលានចាំនួនតិចតួចកាំពុងរស់រានានជីវតិ គឺវាាន 
ស្ថរៈសាំខាន់ខាល ាំងណ្តស់។ តមរដឋធមែនុញ្ាកមពុជា និងកតិកាសញ្ជា អនតរជាតិសដីពីសិទធិ 
ពលរដឋ និងសិទធិនង្ោបាយ ខដលត្បង្ទសកមពុជាបានផដល់សចាច ប័ន រដ្ឋឋ ភិបាលត្តូវខត 
ង្លើកកាំពស់ និងការពារសិទធិជាមូលដ្ឋឋ នរបស់ត្បជាពលរដឋរបស់ែលួន កនុងការបង្ញ្ចញមតិ 
ង្ោបល់និងនីតិវធីិត្តឹមត្តូវ។  

 

ការឃុាំែលួនង្ោក ម៉ែម សូណង់ដូ បង្ណ្តដ េះអាសននរង់ចាាំង្បើកសវនាការ ង្ដ្ឋយោែ ន
យុតតិកមែ និងការង្ចាទត្បកាន់ោែ នមូលដ្ឋឋ នង្ៅង្លើរបូង្ោក គឺជាការរ ាំង្ោភបាំពានង្ៅង្លើ
កាតពវកិចចទាំងង្នេះ។ ង្ដ្ឋយស្ថរង្ៅខតមិនទន់ានភសតុតងគួរឲ្យង្ជឿជាក់ង្ៅង្ ើយ 
ង្ោក ម៉ែម សូណង់ដូ គួរខតត្តូវបានង្ដ្ឋេះខលងជាបនាទ ន់ ង្ ើយនឹងង្លើកខលងបទង្ចាទ
ត្បកាន់ទាំងអស់ង្ដ្ឋយោែ នលកេែណឌ ។ 
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