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អង្គការសមាជិកសភាអាស៊ា ន (APHR) និង្សហភាពអនតរសភា (IPU) 

ទាមទារឱ្យរបបភ្ន ំពពញឈប់ព វ្ ើទុកខបុកពមនញព ើបកសប្បឆំង្ 

 

លោក ឆាល សាន់ទីយ៉ា លគោ  (Charles Santiago) សមាជិកគណៈកមាា ធិការប្រជាធិរលេយ្យសិទធិមនុសសអាសា៊ា ន។ Screenshot 

 

 

ដោយ មួង ណាដ ៉េត RFA 2019-05-11 
 
អងគកា សមាជកិសភាអាស៊ា នដ ើមបសិីទ្ធិមនុសស ដៅកាតថ់ា (APHR) ជ ុំញឱ្យ បបដោក ហ៊ាុន សសន បញ្ឈប់កា កណំត់
មុខសញ្ញា  និងកា វាយប្បហា ដ ើសមាជិកគណបកសសដគ គ្ ោះជាត។ិ អងគកា អនត ជាតមួិយដនោះក៏បានដសនើឱ្យមានកា 
ដសុើបអដងេតជាបន្ទា ន ់ចដំ ោះក ណីសា បអ់តតីមគនតីបកសប្បឆងំមាន កដ់ៅកនុងពនធន្ទគា ផងស  ។  បបប្កុងភ្នដំពញថា ដនោះ
ប្គាន់សតជាកា ដ ើកដ ើង បស់មនុសសមួយប្កមុស  សថិតដប្ៅប្កបខណ័ឌ អាស៊ា នប៉េុដណាណ ោះ ដហើយវានឹងមិនមានឥទ្ធិព អវី
ដ ើយដ ើ បបដនោះដ ើយ។ 
 
ប្បធានប្កុមប្បឹកាភ្ិបា អងគកា សមាជកិសភាអាស៊ា នដ ើមបសិីទ្ធិមនុសស ដោក ឆ  សនទី់្យ៉េ ដហាគ  (Charles 
Santiago) សលាងថា អាជាា ធ  បបប្កុងភ្នដំពញដៅសតបនតដប្បើប្បាស់យុទ្ធសគសតជាដប្ចើន ដ ើមបកីណំតដ់គា ដៅវាយប្បហា 
ប្កុមអនកគាបំ្ទ្គណបកសសដគ គ្ ោះជាត។ិ យុទ្ធសគសតទងំដន្ទោះ មានជាអាទ្ិ៍ កា ចាបឃុ់ខំាួនតាមទ្ដំនើងចតិត និង
កា ដចាទ្ប្បកានស់បបប្បឌិតកនុងសណំុំដ ឿងប្ពហមទ្ណឌ ជាដ ើម។ 
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សមាជកិសភាមា៉េ ដ សីុ ូបដនោះ អោះអាងថា កា វាយប្បហា ឥតប្សកប្សនតដ ើគណបកសប្បឆងំ ប ា្ ញថា  បបដោក 
ហ៊ាុន សសន គាម នចណំាប់អា មមណ៍ដៅដ ើដ ឿងកិចចសនាន្ទសងប ់អដន្ទោះដ ើយ កប៏៉េុសនត  បបដនោះខ្វវ យខវ ់សតដៅដ ើដ ឿង
ពប្ងងឹកា  ប្គប់ប្គងអណំាចប៉េុដណាណ ោះ។ ដោកទមទ ឱ្យមានកា បញ្ឈបជ់ាបន្ទា ននូ់វកា ដធវើទុ្កខបុកដមនញទងំឡាយដ ើ
គណបកសប្បឆងំ ស  កពុំង កីរា ោ ដពញប្បដទ្សកមពុជា។ 
 
ដោក ឆ  សន់ទី្យ៉េ ដហាគ  (Charles Santiago) ដ ើកដ ើងសបបដនោះដៅកនុងដសចកដសីលាងកា ណ៍ បស់អងគកា សមាជកិ
សភាអាស៊ា ន ដ ើមបសិីទ្ធិមនុសស (APHR) ដៅថ្លងទី្១០ ឧសភា។ ដសចកតសីលាងកា ណ៍ដនោះ ដធវើដ ើងបន្ទា បពី់មួយ យៈដព 
ចុងដប្កាយដនោះ អាជាា ធ  បបដោក ហ៊ាុន សសន បានចាត់កា ដោយឥតបងអងថ់្ ដៅដ ើថាន ក ់កឹន្ទ ំមគនតី និងសកមមជនបកស
ប្បឆងំដៅថាន ក់ដប្កាមជាតិ ដបើដទោះបជីា បបដនោះបាន ោំយគណបកសសដគ គ្ ោះជាតដិចា  តាងំពីចុងឆន ២ំ០១៧  ួចមក
ដហើយកដី។ 
 
អងគកា សមាជកិសភាអាស៊ា នដ ើមបសិីទ្ធិមនុសស កតស់មាគ  ់ថា ចាបត់ាងំពីដព ស  ប្បធានសដីទី្គណបកសសដគ គ្ ោះជាតិ 
ដោក សម  ងសុ ីបានប្បកាសអពីំគដប្មាងវ ិចូ ប្សុកវញិដន្ទោះ  បបប្កុងភ្នដំពញបានបដងេើនកា វាយបគ េ្ បខ្វង
នដយបាយកាន់សតខ្វា ងំ។ ចណំាតក់ា ទងំដន្ទោះ មាន ូចជា កា យយី កា ចាបខ់ាួនដោយមិនប្សបចាប ់កា វាយប្បហា 
ដ ើ ូបរាងកាយ ដហើយសលមទងំមានក ណីដធវើទ ុណកមម និងឃាតកមមដទ្ៀតផង ស  ដ ឿងរា៉េ វទងំដនោះបានដកើតដ ើង 
ប្សបដព ដោកន្ទយក  ឋមគនតី ហ៊ាុន សសន បានប ា្ ញជាសធា ណៈអពីំបណំង “វាយកដមាច” គណបកសប្បឆងំ។ 
 
ដហតុកា ណ៍ទងំដន្ទោះ ួមមាន ក ណីដោក ទិ្ត  ៉េន កូនសកមមជនបកសប្បឆងំដៅដខតតកពំងច់ាម ស  ប្តូវបានសងសយ័ថា 
សា បដ់ោយស អដំពើទ ុណកមម កនុងពនធន្ទគា ដខតតកពំង់ចាម។ អាជាា ធ បានអោះអាងថា បុ សមាន កដ់នោះបាន ួ សា បក់នុង
បនាបទឹ់្កពនធន្ទគា  ដោយស កា ដញៀនប្ស កប៏៉េុសនតប្កុមប្គសួ បានបញ្ញា កថ់ា សកសព បស់ដោក ទិ្ត  ៉េន មានសន ម
ជាដំពញខាួន និងសន មវាយបាកក់ញ្ចឹ ងក ស  ប ា្ ញពីកា ដធវើទ ុណកមមយ៉េ ងធងន់ធង មុនដព សា ប។់ 
 
អងគកា សមាជកិសភាអាស៊ា នដ ើមបសិីទ្ធិមនុសស អ ំវន្ទវឱ្យអាជាា ធ កមពុជាដបើកកា ដសុើបអដងេតដោយឯករាជយ និងមិន
 ដមអៀង ជាបន្ទា ន់ ជុវំញិម ណភាព បស់ដោក ទិ្ត  ៉េន ដនោះ ដប្ ោះក ណីដនោះដកើតដ ើងដៅកនុងប បិទ្ថ្នកា  កីរា ោ 
អដំពើវាយប្បហា សបបនដយបាយ និងកា តាមយយីប្កមុអនកគាបំ្ទ្បកសប្បឆងំ។ 
 
ដប្ៅពីក ណីដោក ទិ្ត  ៉េន ថាន ក ់កឹន្ទចំ ន្ទគសតី បស់បកសប្បឆងំពី ន្ទកដ់ៅរាជធានីភ្នដំពញ ក៏បាន ងនូវកា 
គរំាមកសំហង និងកា  បវាយប្បហា ពីប្កុមជនមិនសគ  ់មុខផងស  ។ 
 
អងគកា សមាជកិសភាអាស៊ា នដ ើមបសិីទ្ធិមនុសស កតស់មាគ  ់ដទ្ៀតថា អាជាា ធ  បបប្កុងភ្នដំពញកប៏ានដប្បើប្បាស់ប្បព័នធ
តុោកា តាមយយីប្កុមអនកប្បឆងំផងស  ។ តុោកា ប្កុងភ្នដំពញបានដចញ ីកាចាប់ខាួនថាន ក់ កឹន្ទគំណបកសសដគ គ្ ោះ



ជាត ិ៨ ូប ពីបទ្ ួមគនិំតកបត់ និងញុោះញងឱ់្យប្បប្ពឹតតបទ្ឧប្កិ ឋជាអាទ្ិ៍ ខណៈពួកដគកពុំង ស់ដៅនិ ដទ្សខាួនដៅដប្ៅ
ប្បដទ្ស ដ ើមបដីគចដចញពីកា ដធវើទុ្កខបុកដមនញពីសណំាក ់បបប្កងុភ្នដំពញ។ ចសំណកតុោកា ដខតតបាត ់បំងវញិ បាន
ដកាោះដៅមគនតីបកសប្បឆងំចនួំន ២៦ន្ទក់ ឱ្យចូ ខាួនដ្ាើយបភំ្ាជឺាបនតបន្ទា ប ់ដោយសងសយ័ថា ពួកដគបានប ំនស  កីា
តុោកា កពូំ ដ ឿង ោំយគណបកសសដគ គ្ ោះជាត ិប្សបដព ស  អនកគាបំ្ទ្បកសប្បឆងំមួយ ូបដទ្ៀត គដឺោក គង់ មា៉េ ស 
កពុំងជាបឃុ់កំនុងពនធន្ទគា  ដប្កាយដព បដ ា្ ោះស ដ ើដហវសប៊ាុក (Facebook) ដ ឿងអឺ ៉េុបសដប្មចយកពនធដ ើអងេ កមពុជា។ 
 
ដោក ឆ  សន់ទី្យ៉េ ដហាគ  សលាងថា សណំុំដ ឿងប្ពហមទ្ណឌ សកាងកាា យទងំអស់ដនោះ បូក ួមទងំស ំបី្ចដឡាងខ្វម បស់
ដោក ហ៊ាុន សសន និងមគនតីប្គាក់ៗ កនុងជួ កងទ្ព័ផងដន្ទោះ គបឺងេបនូ់វដចតន្ទបងេកា ភ្័យខ្វា ចកាន់សតខ្វា ងំ។ អនកចាប់
អនត ជាត ូិបដនោះ ទមទ ឱ្យ បបដោក ហ៊ាុន សសន ទ្មាា កដ់ចា បទ្ដចាទ្ប្បកានទ់ងំឡាយស  មានច តិនដយបាយ
ប្បឆងំនឹងអនក ោិះគនខ់ាួន ដហើយជនួំសមកវញិ ដោយកា ន្ទខំាួនជនទងំឡាយណាស  វាយប្បហា ដ ើសកមមជនបកស
ប្បឆងំ ឱ្យមកទ្ទួ្ ខុសប្តូវតាមផាូ វចាប។់ 
 
អនកន្ទ ំកយ បបប្កងុភ្នដំពញ ដោក ថ្ផ សីុផាន អោះអាងថា ដសចកដសីលាងកា ណ៍ដនោះ មិនមានឥទ្ធិព អវីដ ើកមពុជាដ ើយ 
ដប្ ោះមិនសថិតកនុងប្កបខណ័ឌ អាស៊ា ន។ ដោកជ ុំញឱ្យសមាជកិសភាអាស៊ា នគតិគូ ពីបញ្ញា ប្សុកដទ្ស បស់ខាួនវញិ ប្បដសើ 
ជាងចណំាយដព ដប្ជៀតសប្ជកចូ បញ្ញា ថ្ផាកនុង បស់កមពុជា៖ «គាតគួ់ សតសសវង កថាមព កនុងកិចចដោោះប្សយប្បដទ្ស
គាតដ់ៅ សមជាង ពីដប្ ោះប្បដទ្សគាតក់ពុំងជួបកា វាយប្បហា អពីំកា  ដំោភ្សិទ្ធិដប្ចើនណាស់ ស  គួ គាតច់ណំាយ
ដព ។ មិនគួ គាតយ់កដព  មកដធវើជាឧបក ណ៍នដយបាយប្បឆងំនឹងផ ប្បដយជន ៍បស់ប្បជាព   ឋកមពុជាដន្ទោះ
ដទ្»។ 
 
ដទោះជាយ៉េ ងណា កា ដ ើកដ ើង បស់អនកន្ទ ំកយ បបប្កុងភ្នដំពញដនោះ ហាកម់ិន្ាុោះបញ្ញច ងំពីកា ពិតដន្ទោះដ ើយ ដប្ ោះ
មិនសមនមានសតអងគកា សមាជកិសភាអាស៊ា នដ ើមបសិីទ្ធិមនុសសមួយដទ្ ស  ដចញដសចកដសីលាងកា ណ៍សបបដនោះ។ កនាងមក 
ទងំអងគកា កនុងប្សុក និងអងគកា អនត ជាតជិាដប្ចើន បូក ួមទងំប្កុមប្បដទ្សប្បជាធបិដតយយ ឹកមុខដោយសហ  ឋអាដម កិ 
និងសហភាពអឺ ៉េុប ដហើយក ួ៏មមានអងគកា សហប្បជាជាតផិងស   សុទ្ធសឹងសតបានដសនើឱ្យ បបប្កុងភ្នដំពញ ដធវើឱ្យប្បដសើ 
ដ ើងវញិនូវសថ នភាពសិទ្ធិមនុសស និងប្បជាធបិដតយយដៅកមពុជា។ កប៏៉េុសនត ចាបត់ាងំពីបដងេើត បបឯកបកសបានដោយ
ដជាគជ័យ ួចមក  បបដោក ហ៊ាុន សសន មនិបានប្បឹងសប្បងសដ  សថ នកា ណ៍ទងំដនោះដ ើយ ផាុយដៅវញិមានសតបដងេើន
កា វាយប្បហា ដោយឥតឈប់ឈ ដ ើប្កុមអនកប្បឆងំ និងសដំ ងឯករាជយសលមដទ្ៀត។ 
 
ន្ទយក ងទ្ទួ្ បនាុកសផនកឃាា ដំមើ សិទ្ធិមនុសសថ្នអងគកា   ីកា ូ (LICADHO) ដោក អ ំសអំាត យ ់ដឃើញថា ដសចកដី
សលាងកា ណ៍ បស់អងគកា សមាជកិសភាអាស៊ា នដ ើមបសិីទ្ធិមនុសសដនោះ ្ាុោះបញ្ញច ងំអពីំសថ នភាពពិតប្បាក ដៅកមពុជា 
ដហើយកប៏្សបដៅនឹងកា ដ ើកដ ើង បស់អនករាយកា ណ៍ពិដសសអងគកា សហប្បជាជាតផិងស  ។ ដោកជ ុំញឱ្យ
 ោឋ ភ្ិបា សក មអចណុំចខវោះខ្វតទងំឡាយជុវំញិដ ឿងសិទ្ធិមនុសស និងប្បជាធិបដតយយ ដ ើមបសីដ  មុខមាត ់បស់ខាួនដៅដ ើ



ឆកអនត ជាត៖ិ «ដបើប្បដទ្សកមពុជាដយើងដៅសតទត់ដចា  និងប ិដសធដោយមនិមានសមាអ តដហតុផ ប្គប់ប្គានដ់ៅដ ើ
 បាយកា ណ៍ស  ដគបានដចញទងំអស់ហនឹង អាហនឹងគដឺធវើឱ្យកមពុជាដយើងអតប់ាន កី ូតោស់ដៅមុខខ្វងវស័ិយ
សិទ្ធិមនុសស និង ទ្ធិប្បជាធិបដតយយហនឹងដទ្»។ 
 
ដសចកដសីលាងកា ណ៍ បស់អងគកា សមាជកិសភាអាស៊ា នដ ើមបសិីទ្ធិមនុសស ដធវើឱ្យមួយថ្លងដប្កាយស   អនករាយកា ណ៍
ពិដសស បស់អងគកា សហប្បជាជាតសិផនកសិទ្ធិមនុសស អនកប្សី  ៉េូណា សមីត បានដសនើឱ្យ ោឋ ភ្ិបា ដោោះស ង ដោក កមឹ 
សុខ្វ និងទ្មាា កដ់ចា កា ដចាទ្ប្បកានប់្បឆងំ ដោក កឹម សុខ្វ ប្បធានគណបកសសដគ គ្ ោះជាតជិាបន្ទា ន។់ អនកប្សី  ៉េូណា 
សមីត កប៏ា មភចដំ ោះកា ដធវើទុ្កខបុកដមនញដ ើសមាជិកគណបកសសដគ គ្ ោះជាតជិាបនតបន្ទា បស់បបដនោះ។ អនកប្សីអោះអាងថា 
អនកប្សីបាន ឹងដហើយ អពីំចណំាតក់ា  បស់អាជាា ធ ដៅដ ើសមាជិក និងមគនតីជាប់ដឆន ត បស់គណបកសសដគ គ្ ោះជាតិ
រាបសិ់បន្ទកដ់ៅថាន ក់ដប្កាមជាតិ  ួមទងំក ណីដកាោះដៅមគនតីបកសដនោះជាង ២០ន្ទក់ ដៅដខតតបាត់ បំងផងស  ។ អនកប្សី
សងេតធ់ងនថ់ា ចណំាតក់ា សបបដនោះ មិនអាចន្ទដំៅ កកា ពប្ងងឹសិទ្ធិនដយបាយ និង ហំប្បជាធបិដតយយ  ូចអវីស   បប
ដោក ហ៊ាុន សសន បានអោះអាងដន្ទោះដ ើយ។ 
 
ទ្នាឹមគាន ដនោះស   សហភាពអនត សភា (IPU) ដៅសតប្ពួយបា មភ ចដំ ោះកា  ដំោភ្សិទ្ធិមនុសស ស  ដៅសតបនតដកើតមានដ ើ
សមាជកិសភា បស់គណបកសសដគ គ្ ោះជាតិ ជាពិដសស  កព័់នធនឹងកា ឃុខំាួនដោក កឹម សុខ្វ ប្បធានគណបកស 
សដគ គ្ ោះជាត ិនិងប្បធានសដីទី្ បស់គណបកសដនោះ គដឺោក សម  ងសុ ីស  ដៅនិ ដទ្សខាួនឯដប្ៅប្បដទ្ស។ 
 
សថ ប័នសហភាពអនត សភា (IPU) ដនោះ បានដសនើឲ្យអាជាា ធ  បបដោក ហ៊ាុន សសន ដគា ពសិទ្ធិ បស់តណំាងរាគសតបកស
ប្បឆងំទងំដន្ទោះ និងដសនើឲ្យអនុញ្ញា តឲ្យមគនតីសហភាពអនត សភា អាចចូ ជួបសួ សុខទុ្កខដោក កឹម សុខ្វ ស  កពុំង
ជាបឃុ់ដំៅកនុងផាោះ។ 
 
ស  បស់សហភាពអនត សភាដនោះ ដធវើដ ើងតាមបណាដ ញសងគម Twitter  បស់សថ ប័នដនោះ កា ពីថ្លងទី្៩ សខឧសភា គដឺៅចំ
ថ្លងបញ្ចប់ ថ្នដបសកកមមប្តួតពិនិតយសថ នភាព ដំោភ្សិទ្ធិមនុសសដៅកមពុជា  បស់អនកប្សី  ៉េូណា សមុ ីត ស   កដឃើញ
សថ នភាពសិទ្ធិមនុសស ដៅសតអាប្កកដ់ៅកមពុជា។ ដៅប្កមដសុើបសួ  ថ្ន បបប្កុងភ្នដំពញ មនិអនុញ្ញា តឲ្យដោក កឹម សុខ្វ 
ជួបជាមួយមនុសសផងទងំពួង ដ ើកស ងសតសមាជកិប្គសួ  និងដមធាវគីាតប់៉េុដណាណ ោះ៕ 
 


