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រយៈសេល៤ឆ្ន ាំក្ន្ែងសៅស ើយ េ ាំទាន្់មាន្ការសេ ើបអសងេតសោយប្បេិទ្ធភាេក្នុងក្រណឃីាតក្មមសលើសោក្បណឌ ិត ថ្ក្ម ឡ ី
ប្តូវបសងេើតគណៈក្មមការសេ ើបអសងេតឯក្រាជ្យ សោយមាន្ការចូលរួមេីអងគការេ ប្បជាជាត ិ

 
 សៅថ្លៃគប្មបខ់ួប ៤ ឆ្ន ាំ ថ្ន្ឃាតក្មមសលើសោក្បណឌ ិត ថ្ក្ម ឡី អនក្វិភាគន្សោបាយន្ិងអនក្ការពារេិទ្ធមិន្ េសថ្ែលមាន្ក្ិតតនិាមសន្េះ សយើងខ្ុាំជាអងគការេងគមេ ីវិលចាំន្ួន្ ៣០ ថ្ែលមាន្រាយនាមខាងសប្កាម 
េូមអាំពាវនាវឱ្យអាជ្ាធរក្មពជុាបសងេើតគណៈក្មមការសេ ើបអសងេតសោយឯក្រាជ្យ ន្ិងឥតលសមអៀងមួយសែើមបសីេ ើបអសងេតសោយប្បេទិ្ធភាេ ន្ិងអាចសជ្ឿទ្ ក្ចិតតបាន្ សៅក្នុងក្រណីឃាតក្មមសលើសោក្បណឌ ិត ថ្ក្ម ឡី ថ្ែលអូេបនាែ យ
សេលយូរសៅស ើយ។ សយើងខ្ុាំក្៏សេនើែល់អាជ្ាធរេូមបញ្ឈបក់ារសធវើទ្ ក្ខប ក្សមនញ ន្ិងការោយសីៅសលើប គគលនានាថ្ែលសោរេវិញ្ញា ណក្ខន្ធរបេស់ោក្សោយេន្តិវិធី។ 
 សៅថ្លៃទ្ី១០ ថ្ខក្ក្េោ ឆ្ន ាំ២០១៦ សោក្បណឌ ិត ថ្ក្ម ឡី ប្តូវបាន្ខាម ន្ក់ាាំស្ែើងបាញ់េមាែ បខ់ណៈសោក្ក្ាំេ ងចលូរួមេិសារកាស វក្នងុសាា ន្ីយសប្បងឥន្ធន្ៈមួយសៅក្ណ្តត លរាជ្ធាន្ី្ នាំសេញ។ សោយេ ាំមាន្សធវើការ

សេ ើបអសងេតជាបនាា ន្់  មតច់តន់្ិងសោយឯក្រាជ្យ អាជ្ាធរបាន្ចាបខ់ែួន្ប រេមាន ក្់ស ម្ េះ សអឿត អាង ថ្ែលបង្ហា ញស ម្ េះខែួន្ឯងថា “ជ្បួេមាែ ប់” ន្ិង “សារភាេ” ថា ខែនួ្ជាអនក្េមាែ ប់សោក្បណឌ ិត ថ្ក្ម ឡី ។ 
បនាា បេ់ីការជ្ាំន្ ាំជ្ប្មេះក្តីរយៈសេលក្ន្ែេះថ្លៃសៅថ្លៃទ្ី២៣ ថ្ខមីនា ឆ្ន ាំ២០១៧ ជាការជ្ាំន្ ាំជ្ប្មេះថ្ែលរងការរិេះគន្ោ់៉ា ងសប្ចើន្សោយសារេ ាំប្េបជាមួយបទ្ោា ន្ជ្ាំន្ ាំជ្ប្មេះសោយយ តតធិមអ៌ន្តរជាតសិនាេះ ត ោការបាន្រក្ស ើញថាសោក្ 
សអឿត អាង មាន្េិរ ទ្ធភាេេីបទ្ឃាតក្មម ន្ិងបាន្ផ្តនាា សទាេោតោ់ក្េ់ន្ធនាោរអេ់មយួជ្ីវិត។ សៅថ្លៃទ្ី២៤ ថ្ខឧេភា ឆ្ន ាំ២០១៩ ត ោការក្ាំេូលបាន្តមេលស់ាលប្ក្មកាត់សទាេសន្េះ។ 
 ចាបត់ាំងេីឆ្ន ាំ២០១៦ អងគការេិទ្ធមិន្ េសជាត ិ ន្ិងអន្តរជាតជិាសប្ចើន្បាន្អាំពាវនាវជាបន្តបនាា បឱ់្យរោា ្ិបាលក្មពជុាបសងេើតគណៈក្មមការសេ ើបអសងេតឯក្រាជ្យមួយសែើមបសីធវើការសេ ើបអសងេតជាបនាា ន្់ សោយមិន្លសមអៀង 
ន្ិងមាន្ប្បេិទ្ធភាេសៅក្នុងក្រណីឃាតក្មមសនាេះ សោយមាន្គូេបញ្ញា ក្់ទាក្ទ់្ងន្ឹងការេិន្តិយសលើជ្ន្ថ្ែលមាន្ចាំថ្ណក្ប្តូវទ្ទ្ួលខ េប្តូវក្នុងបទ្សលមើេប្េ មទ្ណឌ ែថ្ទ្សផ្សងសទ្ៀតសប្ៅេជី្ន្ថ្ែែល់ ប្េបតមបទ្ោា ន្អន្តរជាតិ

ថ្ែលមាន្ថ្ចងក្នងុក្តិកាេញ្ញា អន្តរជាតេិតីេេីិទ្ធេិលរែាន្ិងេិទ្ធនិ្សោបាយ(ក្.អ.េ.េ.ន្)។ សោលការណថ៍្ន្អងគការេ ប្បជាជាតេិតីេកីារទ្ប់សាេ តស់ោយប្បេិទ្ធភាេសលើការេមាែ បស់ប្ៅប្បេ័ន្ធចាប ់ សោយបាំពាន្ ន្ិង
សោយឆ្ប់រ េ័ ក្៏ែចូជា េធិីសារបថ្ន្ាមរែាមីន្េីូតេតីេកីារសេ ើបអសងេតសលើការសាែ បស់ប្ៅចាប់ បាន្គូេបញ្ញា ក្់ោ៉ា ងចាេ់ែលត់ួនាទ្រីបេរ់ោា ្ិបាលក្នុងការសេ ើបអសងេតការសាែ បស់ប្ៅចាបន់ានា ប្េមទាាំងសអាយបសងេើត
គណៈក្មមការសេ ើបអសងេតឯក្រាជ្យសៅសេលថ្ែលរែានានា ែចូជាប្បសទ្េក្មពុជាជាសែើម ថ្ែលបញ្ញា ន្ីតិវិធីប្បក្បសោយប្បេិទ្ធភាេក្នុងការសេ ើបអសងេតអន្ សោមតមបទ្ោា ន្អន្តរជាតិសៅមាន្ក្ប្មតិសនាេះ។ 
 រ ូតមក្ទ្ល់ន្ងឹសេលសន្េះ រោា ្ិបាលក្មពជុាេ ាំបាន្ចាត់វិធាន្ការណ្តមយួក្នុងការបសងេើតគណៈក្មមការសេ ើបអសងេតសនាេះសទ្ ែចូជាសាា ប័ន្សេ ើបអសងេតសោយឯក្រាជ្យ ន្ិងឥតលសមអៀងជាសែើមសនាេះ។ សោយសារក្ងវេះ
ឆន្ាៈរបេរ់ោា ្ិបាលក្នុងការសេ ើបអសងេតសោយឯក្រាជ្យក្នុងក្រណីឃាតក្មមសលើសោក្បណឌ ិត ថ្ក្ម ឡី ន្ងិក្ងវេះទ្ាំន្ ក្ចិតតេេីាំណ្តក្េ់ងគមេ ីវិលសលើប្បេន័្ធត ោការរបេ់ប្បសទ្េក្មពជុា គណៈក្មមការសនាេះគួរថ្តប្តូវបាន្បសងេើតសឡើង
សោយមាន្ការោាំប្ទ្េីេាំណ្តក្អ់ងគការេ ប្បជាជាតនិ្ិងមាន្ការចូលរួមេីអនក្ជ្ាំនាញឯក្រាជ្យ។ 
 ការបន្តមាន្វិេមាន្ចិតតរបេរ់ោា ្ិបាលចាំសពាេះក្រណីរបេ់សោក្បណឌ ិត ថ្ក្ម ឡី សន្េះ បសងេើន្ន្ូវវិមតេិងស័យថាការសធវើឃាតសោក្សនាេះគជឺាការេងេឹក្ សោយសារសោក្បាំសេញការង្ហរជាអនក្ការពារេិទ្ធមិន្ េស។ 
សោក្បណឌ តិ ថ្ក្ម ឡី បាន្សធវើការវិភាគបញ្ញា ទាក្ទ់្ងន្ឹងេងគមន្ងិន្សោបាយជាសរឿយៗ។ សោក្ប្តូវបាន្ឃាតក្រេមាែ ប់  បនាា បេ់ីសោក្បាន្ផ្តល់េមាា េក្នុងក្មមវិធវិីទ្យុមួយអាំេរីបាយការណ៍ថ្បបសេ ើបអសងេតទាក្ទ់្ងន្ឹងការសកាត
បកាត ប់សេែាក្ិចាថ្ន្ថ្ខសប្េឡាយអ្ជិ្ន្ ថ្ែលសចញផ្ាយសោយអងគការអន្តរជាតិមយួស ម្ េះ ក្ែូបល៊ វីតសណេ    ថ្ែលបរិោយ 
េិសាត រអាំេអីាំសេើេ ក្រលួយែ៏រីក្េ េះសាយសៅក្មពជុា សោយមាន្ភាា ប់សោក្នាយក្រែាមន្តន្ត ីស ើយន្ិងប្ក្ុមប្គួសាររបេស់ោក្ផ្ងថ្ែរ។ 
 រយៈសេលខែីបនាា ប់េមីរណៈភាេរូបសោក្ ្រិោរបេស់ោក្ បណឌ ិត ថ្ក្មឡី ថ្ែលសៅសេលសនាេះមាន្គ្ ៌ ន្ិងក្ូន្ប្បុេបួន្នាក្ប់ាន្ស្ៀេខែួន្សចញេីប្បសទ្េក្មពុជាសោយបារមាអាំេេី វតាិភាេែលអ់ាយ ជ្ីវិត។ 
ទ្ីបាំផ្ តប្បសទ្េអនូ្តសាត លីបាន្ផ្តលេ់ិទ្ធរិេស់ៅែល់េកួ្ោតប់នាា ប់េីរងការគាំរាមក្ាំថ្ ងជាសប្ចើន្ែលជ់្ីវិត ខណៈេួក្ោតរ់េ់សៅសោយោក្ប់ាាំងអេរ់យៈសេលជាងមួយឆ្ន ាំសៅប្បសទ្េថ្ល។ 
 បនាា បេ់ឃីាតក្មមសលើសោក្បណឌ តិ ថ្ក្ម ឡី អាជ្ាធរក្មពជុា បាន្បន្តឃាែ ាំសមើល ោយី រារាាំង ការសរៀបចាំេិធរីំឭក្ខួបថ្ន្មរណៈភាេរបេស់ោក្សទ្ៀតផ្ង។ ជាងសន្េះសទ្ៀត អាជ្ាធរបាន្បងខិតបងខាំសអាយប គគលនានា
ថ្ែលពាក្អ់ាវមាន្េប្មងេ់មត ី ឬរូបភាេរបេស់ោក្បណឌ ិត ថ្ក្ម ឡី សោេះសចញេខីែួន្ ឬបិទ្បាាំងសលើអាវសនាេះ។ ទ្សងវើទាាំងសន្េះគជឺាការរឹតតបិតសោយបាំពាន្សលើេិទ្ធិសេរីភាេក្នងុការបសញ្ាញមត ិ ន្ិងការជ្បួប្បជ្ ាំសោយេន្តិវិធ។ី 
សយើងខ្ុាំយលស់ ើញថាទ្សងវើទាាំងសន្េះគឺជាការបាំបទិ្សេរីភាេក្នងុការបសញ្ាញមត ិន្ិងេូមអាំពាវនាវែលរ់ោា ្ិបាលក្មពុជាបញ្ឈបក់ារោយីសន្េះ។ 
 សៅថ្ខក្ក្េោ ឆ្ន ាំ២០១៩ រយៈសេល១ថ្លៃសៅម ន្ថ្លៃគប្មបខ់ួប ៣ ឆ្ន ាំ ថ្ន្មរណៈភាេរបេស់ោក្បណឌ ិត ថ្ក្ម ឡី អាជ្ាធរបាន្ចាបខ់ែួន្េក្មមជ្ន្យ វជ្ន្ គង់ ថ្រ៉ៃោ៉ា  ប្េមទាាំងេមាជ្កិ្ប្គួសាររបេស់ោក្ចាំន្នួ្

៣នាក្់សោយសារការលក្អ់ាវយឺតថ្ែលមាន្រូបភាេ ន្ងិេប្មងេ់មតែី៏លបលីាញរបេ់សោក្បណឌ ិតថ្ក្ម ឡី ចាំន្នួ្េីរ គឺ « ជ្តូទ្ឹក្ថ្្នក្របេ់អនក្ រួចបន្តែាំសណើរសៅម ខសទ្ៀត» ន្ិង «សបើសទាេះជាអនក្មិន្សធវើអវីសសាេះ ក្អ៏នក្
គងរ់ងសប្ោេះ ប្ោន្ថ់្តេ ាំទាន្ែ់ល់សវន្អនក្ប៉ា សណ្តណ េះ»។ ថ្តោ៉ា ងណ្តក្តី ន្គរបាលបាន្សោេះថ្លងេមាជ្ិក្ប្គួសាររបេ់សោក្សោយេ ាំមាន្ការសចាទ្ប្បកាន្់សនាេះសទ្បនាា បេ់ីេកួ្សគបាន្ច េះ តាសលខា “េន្ា” ថាេួក្សគន្ឹងបញ្ឈប់
េក្មមភាេតវ៉ៃ ថ្បបសន្េះសទ្ៀតសៅសេលអនាគត រីឯយ វជ្ន្ថ្រ៉ៃោ៉ា  សៅបន្តជាប ់ ាំបសណ្តត េះអាេន្នសប្កាមការសចាទ្ប្បកាន្េ់បីទ្ញុេះញងថ់្ែលមាន្ស ត ផ្លន្សោបាយអេរ់យៈសេលជ្តិប្បាាំថ្ខ រ ូតែល់ថ្លៃអាជ្ាធរសោេះថ្លងសោក្ឱ្យ

សៅសប្ៅ  ាំសៅថ្លៃទ្ី២៨ ថ្ខវិចឆកិា ឆ្ន ាំ២០១៩។ សៅថ្លៃទ្ី១៩ ថ្ខមលិ នា ឆ្ន ាំ២០២០ សាោែាំបងូរាជ្ធាន្ី្នាំសេញបាន្សចាទ្ប្បកាន្់ គង ់ ថ្រ៉ៃោ៉ា  សោយក្ាំបាាំងម ខេីបទ្ “ ញុេះញងឱ់្យប្បប្េឹតតបទ្ឧប្ក្ែិា” សប្កាមមាប្ត ៨៨ 
មាប្ត ៤៩៤ ន្ិងមាប្ត៤៩៥ ថ្ន្ប្ក្មប្េ មទ្ណឌ ក្មពុជា ន្ិងកាត់សទាេោក្េ់ន្ធនាោររយៈសេល២ឆ្ន ាំ សោយសទាេថ្ែលសៅេលរ់បេ់សោក្ប្តូវបាន្េយួរសោយសារបាន្អន្ វតតសទាេសៅសេលេាិតក្នុងការ  ាំខែួន្បសណ្តត េះអាេន្ន។ 
សោក្ គង ់ ថ្រ៉ៃោ៉ា  ធាែ ប់ប្តូវបាន្កាត់សទាេោក្េ់ន្ធនាោររយៈសេល១៨ ថ្ខ ក្នុងឆ្ន ាំ២០១៥ សប្កាមការសចាទ្ប្បកាន្េ់បីទ្ញុេះញងថ់្ែលេ ាំថ្ផ្អក្សលើអងគស ត ចាេ់ោេទ់ាក្ទ់្ងន្ឹងការបសង្ហា េះសារសលើបណ្តត ញស វេប៊ ក្រិេះគន្់
រោា ្ិបាល។ 

 សៅថ្លៃទ្ី១០ ថ្ខក្ក្េោ ឆ្ន ាំ២០១៩ អាជ្ាធរបាន្ចាបខ់ែួន្េក្មមជ្ន្ន្ិេសិតមាន ក្ស់ទ្ៀតស ម្ េះ េងួ នាគេន័្ធ សោយសារកាន្ប់ោមួយេរសេរថា “ បញ្ឈប់ការេមាែ បស់ប្ៅចាប់” សៅថ្ក្បរសាា ន្ីយសប្បងឥន្ធន្ៈទ្ី
ថ្ែលសោក្បណឌ ិត ថ្ក្ម ឡី ប្តូវឃាតក្រេមាែ ប។់ អាជ្ាធរបាន្សចាទ្ប្បកាន្យ់ វន្ិេសិតរូបសនាេះេបីទ្ញុេះញង ់ន្ិង  ាំខែួន្សោក្ជាបសណ្តត េះអាេន្ន ស ើយសោក្បន្តេាិតក្នងុការ  ាំឃាាំងរ ូតែល់ថ្លៃទ្ទ្ួលបាន្ការសោេះថ្លងឱ្យសៅ

សប្ៅ  ាំក្នុងថ្ខវិចឆិកាឆ្ន ាំ២០១៩។ សៅថ្លៃទ្០ី៤ ថ្ខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ សាោែាំបូងរាជ្ធាន្ី្ នាំសេញបាន្ផ្តនាា សទាេសោយក្ាំបាាំងម ខេីបទ្ “ញុេះញងឱ់្យប្បប្េឹតតបទ្ឧប្ក្ែិា” សប្កាមមាប្ត ៤៩៤ ន្ិងមាប្ត ៤៩៥ ថ្ន្ប្ក្មប្េ មទ្ណឌ

រាជ្ធាន្ី្ នាំសេញ ថ្លៃទ្ី០៩ ថ្ខក្ក្េោ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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https://www.globalwitness.org/en/reports/hostile-takeover/
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https://www.voacambodia.com/a/youth-activist-kong-raiya-released-on-bail-kept-under-court-supervision/5188068.html
file:///C:/Users/ian.seiderman/Downloads/content/uploads/2020/06/Statement-on-the-Conviction-of-Kong-Raiya.pdf
https://cchrcambodia.org/media/files/press_release/719_kcase_en.pdf
https://www.voacambodia.com/a/two-charged-with-incitement-for-commemorating-slain-political-commentator/4996396.html
https://vodenglish.news/second-activist-charged-with-incitement-over-kem-ley-anniversary/
https://www.voacambodia.com/a/at-least-74-opposition-activists-and-members-released-after-hun-sen-directive/5170258.html


ក្មពជុា ន្ិងកាតស់ទាេសោក្ោក្េ់ន្ធនាោររយៈសេល២ឆ្ន ាំ សោក្េ ាំធាែ ប់ប្តូវបាន្ចាបខ់ែួន្សឡើងវិញសៅសឡើយ។ សៅថ្លៃទ្ី១០ ថ្ខក្ក្េោ ឆ្ន ាំ២០១៩ អាជ្ាធរបាន្ចាបខ់ែួន្យ វជ្ន្ជាបងបអូន្សភាែ េះេីរនាក្ ់ស ម្ េះ ជ្ ាំ  ួត ន្ិងជ្ ាំ  ួរ 
សោយសារប៉ា ន្ប៉ាងយក្បាចផ់្កេ សៅតមេលស់ៅសាា ន្ីយសប្បងឥន្ធន្ៈសនាេះែូចោន ។ អាជ្ាធរបាន្សោេះថ្លងយ វជ្ន្ទាាំងេីរនាក្ស់នាេះវិញសៅថ្លៃែថ្ែល។ 
 សៅម ន្ថ្លៃគប្មបខ់ួប៤ឆ្ន ាំថ្ន្មរណៈភាេរបេ់សោក្បណឌ ិត ថ្ក្ម ឡី អាជ្ាធរបាន្ចាបស់ផ្តើមមាន្វិធាន្ការរឹតតបិតសែើមបទី្បស់ាេ ត់  ការសោរេវិញ្ញា ណក្ខន្ធរបេស់ោក្សោយេន្តិវិធី។ សៅថ្លៃទ្ី០៨ ថ្ខក្ក្េោ 
ឆ្ន ាំ២០២០ ន្គរបាលបាន្រារាាំងយ វជ្ន្មួយប្ក្ុម ក្នុងសនាេះមាន្ទាាំងប្េេះេងឃផ្ងក្នុងការសរៀបចាំេិធបីងសុក្ូលសែើមបឧីទ្ាេិក្ េលជ្ូន្សោក្បណឌ ិតតមទ្ាំសន្ៀមទ្មាែ ប់ថ្ន្ប្េេះេ ទ្ធសាេនាសៅសាា ន្ីយសប្បងឥន្ធន្ៈទ្ីថ្ែលសោក្បណឌ តិប្តូវ
បាន្សធវើឃាត ។ អាជ្ាធរបាន្ឃាត់ខែនួ្មាន ក្់ក្នងុចាំសណ្តមអនក្ទាាំងសនាេះថ្ែលពាក្អ់ាវយឺតថ្ែលមាន្បង្ហា ញម ខរបេស់ោក្បណឌ ិត ថ្ក្ម ឡី សែើមបីសាក្េួរ។ អាជ្ាធរបាន្សោេះថ្លងោតវិ់ញបនាា បេ់ីបាន្ច េះក្ិចាេន្ាសលើលិខតិមួយ
ចាប់។ 
 ការង្ហររបេស់ោក្បណឌ តិ ថ្ក្ម ឡី ស ើយន្ិងជ្ីវិតរបេ់សោក្ជាន្ិមតិតរូបថ្ន្ការសោរេេិទ្ធេិលរែា វបបធម៌ សេែាក្ចិា ន្សោបាយ ន្ិងេងគម។ សោក្បាន្គូេបញ្ញា ក្ោ់៉ា ងចាេេ់ីសារៈេាំខាន្ថ់្ន្ការចូលរួម
សោយសេមើភាេ ន្ិងសោយសេរីរបេ់ប្បជាេលរែាក្នុងន្សោបាយ ស ើយជ្ន្ប្គប់រូបមាន្េិទ្ធសិេរីភាេក្នុងការចងប្ក្ងបណ្តត ញ ការបសញ្ាញមត ិការទ្ទ្លួបាន្េ័ត៌មាន្ ន្ិងការជ្ួបប្បជ្ ាំជាសាធារណៈសោយេន្តិវិធ។ី ការបន្តការ
ោយីរបេរ់ោា ្ិបាលក្មពុជាសៅសលើអនក្ការពារេិទ្ធិមន្ េស េក្មមជ្ន្ការង្ហរ ប្េេះេងឃ អនក្សារេ័តម៌ាន្ េមាជ្កិ្ថ្ន្គណបក្សជ្ាំទាេ ់ន្ិងអនក្រិេះគន្រ់ោា ្ិបាល ឆែុេះបញ្ញា ាំងន្ូវវបបធមន៌្ិទ្ណឌ ភាេជាលក្ខណៈប្បេន័្ធថ្ែលការពារ
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