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សកម្មជនបកសសម្រងសស ៊ីម្នា ក់នៅព្រៃវែងររូែនេេំរាម្សម្នា ប់ 
http://www.rfa.org/khmer/indepth/SRP-activist-received-death-threat-06162008233836.html 

 

សោយ ជា មករា និង រស៊ី សុភក័្តកត 

2008-06-16 

នៅឯនេត្តព្រៃវវងឯន ោះវញិមាននេចក្ដីរាយការណ៍មក្ថា េក្មមជនគណបក្សេមរងសុមីាា ក្រ់ត្ូវបាននគ
គំរាមេមាា បប់ន្ទា បៃ់បីាន ន ើរវចក្បណ័ណ វ លមាននលេនរៀង គណបក្សនៅនលើេនាឹក្ននា ត្និងមានរបូថត្
របធានបក្សគឺនោក្ េម រងសុ ី។ 

ជា មករា ៖ សោក រស៊ី សុភក័្តកដ សត្ើការគំរាមកំហែងស ោះដំស ើ រសដើមទងស ោះយ៉ា ងសម៉ាចហដរ ? 

រស៊ី សុភក័្តកដ ៖ កាលព៊ីរពឹកមញិែនឹង របធានចល គ បកសសមងសុ៊ី សេត្តឡរពហវង សោក អ ុន សំសអឿន គាត្ប់ាន
របាបវ់ទិយុអាសុ៊ីសសរ ៊ីឲ្យដឹងថា សៅសវោស ៉ា ងរប  ជា១០រពឹកមញិ  នបុរស ន កអ់ោះអាងថា ស ម្ ោះ ភ៊ីម បាន
គំរាមកំហែងប៉ាុនប៉ាងយកជ៊ីវតិ្របស់សោក សែើយសោកយល់ថាសកមមភាពគំរាមសនោះគឺមកព៊ីសែតុ្ផលនសយ 
បាយ ។ 

ជា មករា ៖ សត្ើមូលសែតុ្អវ៊ីបានជា ឲំ្យ នការគំរាមកំហែងស ោះ ? 

រស៊ី សុភក័្តកដ ៖ សបើតាមការរបាបឲ់្យដឹងសោក អ ុន សំសអឿន ហដលជារបធានចល យុវជន គ បកសសមរងសុ៊ីស ោះ 
គាត្ប់ានឲ្យដឹងថាសែតុ្ផលអាចសៅព៊ីសរកាយការហដលគាត្ហ់ចកប ័ណ  សគាលនសយបាយរបស់គ បកសសមរ
ងសុ៊ី កាលព៊ីឡងៃសៅរនិ៍ងឡងៃអាទិត្យមសលិមញិហដរ សៅកនុងរសុកបាភន ំ សោយសៅសពលស ោះ នអនតរាគមនព៍៊ីគ.ជ.ប. 
រពមទងំអភបិាលរសុក សៅគាត្ស់ៅជបួចំននួព៊ីរដងហដរ ប៉ាុហនតគាត្ម់និបានសៅជបួតាមការសកាោះសៅ សែើយគាត្់
គិត្ថាវាជាទសងវើរបស់អាជាា ធរហដនដ៊ីផងហដរ ឬកគ៏ បកសកានអំ់ណាច ។ 

ជា មករា ៖ សត្ើសគគំរាមយ៉ា ងដូចសមដចហដរ ?  

រស៊ី សុភក័្តកដ ៖ គាត្ប់ាន នរបសាសសនរ៍បាបវ់ទិយុអាសុ៊ីសសរ ៊ីយ៉ា ងដូសចនោះ……… 
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សោក អ ុន សំសអឿន បាន នរបសាសសនថ៍ា ៖ «ដបូំងវាសុ៊ីញ៉ាូ  ដល់អុ៊ីចឹងេាុ ំសងសយ័រកុមការងារេាុ ំ េាុ ំកទូ៏រស័ពទសៅ 
វាថាហអែងចងសុ់៊ី រគាបសំ់  អញបាញ់ហអែងងាប.់.. ហអែងចងសុ់៊ី រគាបសំ់ អត្ ់ ? េាុ ំសួរអនកណាសគ សគថាអញរក
ស ល បហ់អែង ហអែងចងសុ់៊ី រគាបសំ់ សទ ? ហអែងខ្ល ងំ ហអែងស ើងមក... ។ វាថាវាស ម្ ោះ អាភ៊ីម ។ ប៉ាុហនតេាុ ំសងសយ័
សរចើនណាស់ សងសយ័ហត្សរឿងគ បកស នអំណាច សនោះសបើេាុ ំហចកប ័ណ ពត័្ ៌នែនឹង សៅហ្វវ យរសុកអ៊ីគាត្ស់ៅ
េាុ ំ េាុ ំមិនសៅជបួ» ។ 

ជា មករា ៖ សត្ើខ្ងសកមមជនគ បកសសមរងសុ៊ីស ោះ គាត្ ់នបានផដល់ដំ ឹងសនោះដល់អាជាា ធរមូលោា នហដរឬ
សទ ? 

រស៊ី សុភក័្តកដ ៖ ភាល មៗផងហដរគាត្ម់និបានោកព់ាកយប ដឹ ងសៅអាជាា ធរហដនដ៊ីស ោះសទ សោយគាត្ប់ានជបួជាមយួ
នឹងតំ្ណាងរាក្តសដគ បកសសមរងសុ៊ី របចសំេត្តឡរពហវងផងហដរ គឺសោក ជា ប៉ាូច សែើយសោក ជា ប៉ាូច តំ្ណាងរា
ក្តសដគ បកសសមរងសុ៊ី គាត្យ់ល់ថា ការគំរាមកំហែងស ោះគឺរបាកដជាអាជាា ធរហដនដ៊ី ហដលគាត្ភ់ាា បទំ់ កទំ់នង
សៅអវ៊ីហដលសោក អ ុន សអឿន បានសរៀបរាបផ់ងហដរ គឺតាមអវ៊ីហដលគាត្ប់ានរបាបថ់ា សៅេិត្តប ័ណ តាងំព៊ីមសលិមញិ
សោយ នការសកាោះសៅព៊ីអភបិាលរសុកស ោះ ។ 

ជា មករា ៖ សត្ើសោក ជា ប៉ាូច បាន នរបសាសសនយ៍៉ា ងដូចសមដចហដរ ? 

រស៊ី សុភក័្តកដ ៖ គាត្ ់(ជា ប៉ាូច) បាន នរបសាសសនយ៍៉ា ងដូសចនោះថា ៖ «គឺ អាជាា ធរហដនដ៊ី... ព៊ីសរពាោះគាត្ទូ់រស័ពទសៅ
កូនសៅគាត្ ់សដើមប៊ីឲ្យសោក អ ុន សអឿន ែនឹង សៅជបួគាត្ស់ៅសាសោរសុក ប៉ាុហនតេាុ ំបានរបាបស់ោក សអឿន វញិថា 
អត្ឲ់្យសៅសទគឺសបើគាត្ច់ងស់ៅ គឺេាុ ំជាអនកបញ្ជា សោក សអឿន ដូសចនោះគាត្ស់ៅ ជា ប៉ាូច វញិ លអជាងសៅកូនសៅ» ។ 

ជា មករា ៖ សត្ើខ្ងអាជាា ធរសឆលើយត្បយ៉ា ងដូចសមដចហដរចំសពាោះការសចទរបកានស់នោះ ? 

រស៊ី សុភក័្តកដ ៖ ចំសពាោះការសចទរបកានស់នោះអភបិាលរសុកបាភន ំ សេត្តឡរពហវង សោក ស ៉ា  អា ង គាត្ម់និសធវើអតាថ ធិ
បាយព៊ីបញ្ជែ សចទរបកានស់ទ សរពាោះគាត្ម់និរបាកដថាជាករ ៊ី គំរាមកំហែងហមនឬកអ៏ត្ ់។ 

សែើយចំសពាោះការសចទរបកានហ់បបសនោះគឺគាត្ប់ានបករសាសយយ៉ា ងងាយៗថាដូសចនោះ ៖ «េាុ ំ មិនអាចទទលួយកបាន
សទ សរពាោះេាុ អំត្ដឹ់ងថា គាត្ ់នភសតុតាងអ៊ីឲ្យបានចាស់ោស់ផង ។ េាុ ំអាជាា ធរ សទោះប៊ីជាអស ា្ ើញគាត្មិ់នបាន
មក កេ៏ាុ ំមិន នបញ្ជែ អ៊ី សធវើសម៉ាចឲ្យហត្គាត្កំុ់សធវើឲ្យេូចរសបៀបសរៀបរយបុ យទនសៅ ។ វាពិបាកនឹងថា សគគំរាម
គាត្ហ់មនឬមិនហមន អាែនឹងវាអត្ទ់នច់ាស់សទ សរពាោះេាុ ំមិនដឹងថា គាត្ម់នុសសយ៉ា ងសម៉ាចសទ កប៏៉ាុហនតសបើសិនជា
សោកយកព៊ីខ្ងណាថា េាុ ំគំរាមគាត្ស់ែើយគាត្មិ់នមក វាអាចចត្ទុ់កថាគាត្ជ់ាមនុសសយ៉ា ងសម៉ាច» ។ 
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ជា មករា ៖ ចុោះចំហ កឯមក្តនត៊ីគ បកសរបជាជនវញិ សឆលើយត្បសៅនឹងការសចទរបកានព់៊ីខ្ងគ បកសសមរងសុ៊ី
យ៉ា ងដូចសមដចហដរ ? 

រស៊ី សុភក័្តកដ ៖ សោក ជាម សយៀប តំ្ណាងរាក្តសដគ បកសរបជាជនកមពុជា ម ឌ លសេត្តឡរពហវង គាត្ប់ានបញ្ជា ក់
ផងហដរ គាត្ថ់ាចំសពាោះការសចទរបកានជ់ាសរឿយៗ នចំសពាោះបកសកានអំ់ណាច ប៉ាុហនតគាត្ប់ករសាសយថាការសចទ
របកានសូ់មឲ្យ នភសតុតាង មុននឹងសពលបដឹង ។ 

សោក ជាម សយៀប បានបញ្ជា កថ់ា ៖ «សរឿងសចទសលើគ បកសេាុ ំហត្ងហត្ ន អុ៊ីចឹងសែើយ ។ េាុ ំសូមថា ការសចទ
គ បកសរបជាជនកមពុជា កំុអាលសចទ សយើងរកស ើញធមមតា មូលសែតុ្ចាស់ោស់ សកមមភាពជាកហ់សដង ...
ភាពជាកហ់សដង ភាពពិត្របាកដ អាែនឹងបានសយើងអាច នមូលោា នរគបហ់បបយ៉ា ង សយើង នសិទធិបដឹង» ។ 

ជា មករា ៖ រែូត្មកដល់សពលសនោះសត្ើ នការសោោះរសាសយយ៉ា ងសម៉ាចហដរ ? 

រស៊ី សុភក័្តកដ ៖ រែូត្មកទល់នឹងសពលសនោះគឺមនិទន ់នការសោោះរសាសយសៅស ើយសទ សោយខ្ងតំ្ណាងរាក្តសដ
គ បកសសមរងសុ៊ី នឹងសធវើការសរៀបចំប ដឹ ងសដើមប៊ីបដឹងសៅកាន ់ PEC (គ ៈកមមការសេត្តរកុងសរៀបចំការសបាោះ
សនន ត្) សែើយនិងអាជាា ធរ ហដនដ៊ី រពមទងំសផាើសៅកានតុ់្ោការផងហដរ ៕ 

 


