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អ្នកធ វ្ើការទាក់ទងព្រៃធ ើរ ិះគន់ធោក ហ ៊ុន សែន សែលរៃមានរ៊ុិះផ្ទិះយកធ ើៃីមន្តនរីបកសរបឆាំង 

 

អាឡិកហាន់ដ្រ ូហាា ន់ឡឡស ឡរវតិសិន (Alejandro Gonzalez Davidson) ដ្រធានចលនាមាតាធម្មជាត ិកនុងឡវទិកាអ្នកស្ដា រវ់ទិយុ
អាសុ៊ីឡសរ ៊ី ឡៅយរថ់្ងៃទ៊ី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៥។  RFA 

 
 

ឡោយ ឡសក រណ្ឌិ ត RFA 2019-01-16 
 
អ្នកឡធវើការទាក់ទងថ្ដ្ៃឡ ើឡលើកឡឡើងថា រទឡលមើសថ្ដ្ៃខរលរាំផ្លា ញថ្ដ្ៃកម្ពុជាម្ិនខម្នឡកើតឡឡើងឡោយស្ដរការការ់
ឡ ើយកឡធវើផ្ទះឡនាះឡទ រ ុខនែថ្ដ្ៃឡ ើកម្ពុជាវនិាស ឡដ្រះ មួញនា ាំយកឡៅលក់ឡៅឡដ្ៅដ្រឡទស និងការដ្រដ្ៃឹតែ
អ្ាំឡៃើៃុករលួយររស់ម្ន្តនែ៊ីមានអ្ាំណាច និង មួញទុចចរតិ។ ដ្រតិកម្មឡនះឡដ្កាយឡៃលឡម្រឹកនា ាំរររដ្កុងភ្នាំឡៃញ 
ដ្ៃមានចុះរុះផ្ទះម្ន្តនែ៊ីរកសដ្រឆ្ ាំងយកឡ ើម្ករកាទុក ឡដ្រះអ្នកទា ាំងឡនាះរះិគន់ឡោកថា គ្មម នសម្តថភាៃការររ
ថ្ដ្ៃឡ ើ។ 
 
អ្នកឡធវើការងារទាក់ទងររសិ្ដថ នរះិគន់ថា ឡោក ហ ុន ខសន គ្មម នសម្តថភាៃទរ់ស្ដា តរ់ទឡលមើសថ្ដ្ៃឡ ើឡទើររខងវរ
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ស្ដថ នការណ៍្ឡោទដ្រកាន់ថា ម្ន្តនែ៊ីរកសដ្រឆ្ ាំងជាអ្នករាំផ្លា ញ ថ្ដ្ៃឡ ើឡៅវញិ។ ម្ន្តនែ៊ីកម្មវធិ៊ីៃដ្ងឹងសិទធិអ្ាំណាច
សហគម្ន៍មូ្លោា នថ្នសមាគម្អារហុក (ADHOC) ឡោក ខរ ន រុណាា រ ៍សឡងាតឡ ើញថា អ្នកខរលមានផ្ទះធាៗំ ឡធវើៃ៊ី
ឡ ើដ្រណិ្តម្ិនខម្ន ជាម្ន្តនែ៊ីរកសដ្រឆ្ ាំងឡទ រ ុខនែគឺជាម្ន្តនែ៊ីថ្នរររឡោក ហ ុន ខសន និងដ្កុម្ឧកញ រកសុ៊ីឡ ើ។ 
ឡោករនែថា ឡរើការរុះផ្ទះយកៃ៊ីម្ន្តនែ៊ីរកសដ្រឆ្ ាំង ខរលជាការអ្នុវតែចារ់ររស់រររដ្កុងភ្នាំឡៃញឡនាះ គួរខតអ្នុវតែឲ្យ
បានឡសមើភាៃគ្មន  ឡោយដ្តវូរុះយកៃ៊ីផ្ទះៃ៊ីម្ន្តនែ៊ីរកសកាន់អ្ាំណាច និងឧកញ ៗទា ាំងឡនាះផ្ង៖ «ដ្រស្ដសន៍ថាន ក់រឹកនា ាំ
ររាឡយើងរះិគនក់ារបាត់រង់ថ្ដ្ៃឡ ើគឺជាឡរឿងៃិតសងាម្សុ៊ីវលិឡយើងក៏ដ្រតិកម្មឡដ្ចើនឡហើយកនុងឡរឿងហនឹង ឡយើងចងឲ់្យ
មានការអ្នុវតែចារ់ម្ិនថា គណ្រកសដ្រឆ្ ាំង ម្ិនគណ្រកសដ្រឆ្ ាំង»។ 
 
កាលៃ៊ីថ្ងៃទ៊ី១៤ ម្ករា ឡោក ហ ុន ខសន រងាា ញការែឹងសម្ាឡៅនឹងម្ន្តនែ៊ីគណ្រកសដ្រឆ្ ាំង ខរល រះិគន់ឡោកឡរឿង
អ្សម្តថភាៃកនុងការរន្តងាា ររទឡលមើសថ្ដ្ៃឡ ើ។ ឡោក ហ ុន ខសន ថា ថ្ងៃណាមួ្យឡោកនឹងឡៅរុះផ្ទះយកឡ ើៃ៊ី
ម្ន្តនែ៊ីរកសដ្រឆ្ ាំងទា ាំងឡនាះឡោយទុកខតសុ៊ីម្ ងត៍។ ឡោកឡោទដ្រកានថ់ា ផ្ទះររស់រកសដ្រឆ្ ាំងទា ាំងឡនាះ ឡធវើសុទធខតៃ៊ី
ឡ ើ ដ្រណ្៊ី តៗ រូចជា៖ ឡរង ធនង់ នាងនួន ជាឡរើម្៖ «ឡេរឯងថាឡធវើឲ្យបាត់ថ្ដ្ៃឡ ើកនុងឡៃលខរលៃួកវាឡធវើចមាា រ ឡេរ
ឯងថាឡធវើឲ្យបាតថ់្ដ្ៃ ឡ ើកនុង ឡៃលខរលៃួកឡគផ្ទះវាេញ្ជ ាំងសុទធខតឡ ើខាងកនុងសុទធខតឡ ើ អុ្៊ីចឹងឡទឲ្យមុ្ែសញ្ា
ៃួកដ្រឆ្ ាំង ែ្ុ ាំឡរើរឡៅរុះផ្ទះទា ាំងអ្ស់រុះផ្ទះឡហើយយកឡ ើ ម្កៃ៊ីខអ្ាងថាអ្ញឡធវើបាត់ ឡ ើចុះឡ ើខអ្ាង ឡធវើផ្ទះហនឹងបាន
ៃ៊ីណា?»។ 
 
ស្ដថ រនិកអ្ងាការមាតាធម្មជាតិ គឺឡោក អាឡិកហាន់ដ្រូ ហាន់ហាឡឡស ឡរវតិសិន (Alejandro Gonzalez Davidson) 
យល់ថា ការឡដ្រើដ្បាស់ថ្ដ្ៃឡ ើសដ្មារ់តដ្ម្ូវការ ថ្នស្ដងសង់ផ្ទះ វតែអារាម្ ឬស្ដោឡរៀន ម្ិនបានឡធវើឲ្យបាត់រង់
ថ្ដ្ៃឡ ើកម្ពុជាឡទ រ ុខនែឡោកថា ថ្ដ្ៃឡ ើខរលរងភាៃវនិាសកម្មឡនាះគឺការនា ាំឡ ើយកឡៅលក់ឡៅឡដ្ៅដ្រឡទស និង
ដ្កុម្អ្នកមានអ្ាំណាចនា ាំគ្មន ដ្រមូ្លឡ ើដ្រណ្៊ី តម្កតុរខតងឡៅផ្ទះហួសតដ្ម្ូវការ។ សកម្មេនររសិ្ដថ នររឡទសខរល
ដ្សោញ់ថ្ដ្ៃឡ ើកម្ពុជារូរឡនះ យល់ថា ឡរើឡោក ហ ុន ខសន មានរាំណ្ងទរ់ស្ដា តរ់ទឡលមើសថ្ដ្ៃឡ ើខម្នឡនាះគឺ
ដ្តូវឲ្យមានអ្ងាការសងាម្សុ៊ីវលិជាតិ និងអ្នែរជាតិចូលរួម្៖ «ឡរើសិនគ្មត់ (ឡោក ហ ុន ខសន) មានរាំណ្ងៃិតដ្បាករ
គ្មត់ម្ិន ោ ាំបាច់ឡៅ គាំរាម្រកសដ្រឆ្ ាំងឬដ្រជាេនមូ្លោា នគ្មតគួ់រទទួលស្ដា ល់ជាស្ដធារណ្ៈការការររថ្ដ្ៃឡ ើ
ហួសៃ៊ីសម្តថភាៃរោា ភ្ិបាល»។ 
 
ទ៊ីភាន ក់ងារឡសុើរអ្ឡងាតររសិ្ដថ នឡៅកាត់ថា EIA ខរលមានមូ្លោា នឡៅដ្រឡទសអ្ង់ឡគាស កាលៃ៊ីខែឧសភា ឆ្ន ាំ២១០៨ 
បានផ្ាយរបាយការណ៍្ដ្ស្ដវដ្ជាវងម៊ីមួ្យ ោកច់ាំណ្ងឡេើងថា េនឡលមើសមុ្ែរខរលៗ។ របាយការណ៍្ឡនះរងាា ញឲ្យ
រឹងថា ឡវៀតណាម្ឡៅខតជាឡម្ឡខាា ងទិញឡ ើ ៃ៊ីតាំរន់ការររររស់ដ្រឡទសកម្ពុជា រួម្មាន តាំរន់ថ្ដ្ៃអ្ភ្ិរកសឧទាន



ជាតិវ ៊ីរេ័យ កនុងឡែតែរតនគ៊ីរ ៊ី និងឡែតែសទឹងខដ្តង ទាំនរ់ឡសស្ដនឡដ្កាម្ៃ៊ីរ កនុងឡែតែសទឹងខដ្តង និងខរនេដ្ម្កសតវថ្ដ្ៃភ្នាំ
ដ្ៃិច ឡែតែម្ណ្ឌ លគិរ ៊ី កាំៃុងទទួលរងការការរ់ាំផ្លា ញថ្ដ្ៃឡ ើដ្ទង់ដ្ទាយធាំ ៃ៊ីសាំណាក់ដ្កុម្ហ ុនសម្បទាន និង មួញ
ឡវៀតណាម្ ខរលមានការឡរើកថ្រៃ៊ីអាជ្ាធរររស់រររឡោក ហ ុន ខសន។ 
 
ចាំខណ្ក អ្ងាការ Global Witness អ្ះអាងថា ដ្កុម្ហ ុន ដ្ទ៊ី ភាៃ និងរណាា ញររស់ដ្កុម្ហ ុនឡនះ កាំៃុងរងាវនិាសកម្ម
ថ្ដ្ៃឡ ើឡៅកម្ពុជា និងរាំផ្លា ញេ៊ីវភាៃរស់ឡៅររស់ដ្រជាសហគម្នេ៍នជាតិឡរើម្។ យ ងណាក៏ឡោយ Global 
Witness ឡលើកឡឡើងថា សម្តថកិចចថ្នរររដ្កុងភ្នាំឡៃញម្ិនដ្តឹម្ខតម្ិនរញ្ឈរ់សកម្មភាៃររស់ដ្កុម្ហ ុន ដ្ទ៊ី ភាៃ ឡនាះ
ឡទ ខតៃួកឡគខររជាេួយការររដ្កុម្ហ ុន ដ្ទ៊ី ភាៃ ឡនះឡៅវញិ៕ 
 


