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សមាជិកសភាអាស៊ា នសសនើឱ្យស ោះលែងសមាជិកបកសប្បឆាំង លែែប្រូវឃ ាំឃាំង
ស ឿងពនធអងក ស យសហភាពអឺ   ប 

 

រូបឯកសារ៖ លោក Charles Santiago ប្បធានប្កមុសមាជកិសភាអាសា៊ា នល ើមបសិីទ្ធិមនុសស។ (រូបថត កប្សងល់េញពីល វ្សប៊ាុក 
Charles Santiago) 

 
 

៊្ាុល រសមី | VOA Khmer, 23 មករា 2019 
 
អាជ្ញា ធរកមពុជ្ញបានបលងកើនការបង្រ្កក បលលើការពិភាកានានាពាក់ព័នធនឹងប្បព័នធអនុលប្រោះពនធរបស់ស្ភាពអឺរ  ុប។ សមាជិក
គណបកសប្បឆ ាំងមួយរូបប្តូវបានចាប់ខ្លួនភាល មៗ បនាា ប់ពីលោកបានបលកហ ោះសាររោិះគន់លលើគណនីល្វសប៊ាុក។ ប្កុម
សមាជិកសភាអាសា៊ា នល ើមបសិីទ្ធិមនុសសបានលសនើឲ្យអាជ្ញា ធរខ្ខ្មរល ោះខ្លងសមាជិកបកសប្បឆ ាំងលនោះជ្ញបនាា ន់ លប្ពាោះ
អត្ថា ធិបាយលនាោះមិនបានបងកេោេល ល់សងគមកមពុជ្ញលនាោះលទ្។ 
 
ភ្នាំលពញ — ប្កុមតាំណាងរាង្រ្សរខ្ លរ ាំប្ទ្លទ្ធិប្បជ្ញធិបលតយយ ល ើ្យប្បឆ ាំងនឹងការរ ាំលោភ្សិទ្ធិមនុសសកនុងសមាគមប្បជ្ញ
ជ្ញតិអាសីុអាលគនយ៍លៅកាត់ថា ASEAN បានអាំពាវនាវឲ្យអាជ្ញា ធរកមពុជ្ញទ្មាល ក់លចាលការលចាទ្ប្បកាន់ទ ាំងឡាយប្បឆ ាំង
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នឹងសកមមជនគណបកសប្បឆ ាំងមួយរូប ខ្ លប្តូវបានតុោការកមពុជ្ញសលប្មេឃុាំខ្លួនលប្កាម«បទ្ញុោះញង់ និងលជរប្បមាថជ្ញ
សាធារណៈ និងពិន័យជ្ញប្បាក់េាំនួនជ្ញង៣០០០ ុោល រអាលមរកិ។ លនោះលបើលោងត្ថមលសេករបី្បកាសរបស់ប្កុមសមាជិក
សភាអាសា៊ា នល ើមបសិីទ្ធិមនុសស (APHR) ខ្ ល VOA ទ្ទួ្លបានលៅថ្ថៃេនា។ 
 
លសេករបី្បកាសរបស់ប្កុមសមាជិកសភាអាសា៊ា នល ើមបសិីទ្ធិមនុសសេុោះលៅថ្ថៃទី្២២ ខ្ខ្មករា ឆន ាំ២០១៩លនោះ បញ្ជា ក់ឲ្យ ឹងថា 
លោក គង់ មា ស់ សមាជិកគណបកសសលង្រ្កគ ោះជ្ញតិ ខ្ លប្តូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យលធវើនលោបាយលនាោះ ប្តូវបានចាប់ខ្លួន
កាលពីសបារ ្៍មុន កនុងទី្ប្កុងភ្នាំលពញ។  ការចាប់ខ្លួនសមាជិកគណបកសប្បឆ ាំងរូបលនោះលធវើល ើង បនាា ប់ពីលោកបានបលកហ ោះ
សារមួយលៅលលើបណារ ញសងគមល្វសប៊ាុកនិោយអាំពីការយកពនធល យស្ភាពអឺរ  ុបលលើអងករកមពុជ្ញ។ 
 
លោក Charles Santiago ប្បធានប្កុមសមាជិកសភាអាសា៊ា នល ើមបសិីទ្ធិមនុសស និងជ្ញតាំណាងរាង្រ្សរមួយរូបរបស់សភា
ប្បលទ្សមា ល សីុ ប្តូវបានប្សង់សមរកីនុងន័យល ើមថា៖ 
 
«ការឃុាំខ្លួនលោក គង់ មា ស់ គឺជ្ញសកមមភាពមួយលសសងលទ្ៀតថ្នការរបសងកត់ខាងនលោបាយល យរ ា ភិ្បាលកមពុជ្ញ។ វា
គួរឲ្យតក់សលុតណាស់លៅលពលគិត ល់មនុសសមាន ក់ខ្ លអាេប្បឈមមុខ្ការជ្ញប់ពនធនាររជ្ញលប្េើនឆន ាំេាំលពាោះលរឿងខ្ ល
រម នបានការលសាោះ ខ្តជ្ញការបលកហ ោះមួយលលើបណារ ញសងគមល្វសប៊ាុកខ្ លមិនបងកបញ្ជហ អវីលសាោះលនាោះ»។ 
 
លោក Charles Santiago បានបខ្នាមលទ្ៀតថា លោកគង់ មា ស់ប្តូវខ្តទ្ទួ្លបានលសរភីាពមកវញិជ្ញបនាា ន់ ល ើ្យរាល់ការ
លចាទ្ប្បកាន់ប្បឆ ាំងនឹងលោកប្តូវទ្មាល ក់លចាល។ 
 
ទ្ាំព័រល្វសប៊ាុក ខ្ លលគលជឿថាជ្ញគណនីរបស់លោកគង់ មា ស់ សរលសរថា ទឹ្កទី្មួយ!ស្ភាពអឺុរ  ុបបានសលប្មេជាំហា៊ា ន
 ាំបូង ក់ទ្ណឌ កមមល យការយកពនធជិត២០០ ុោល រសប្មាប់ការនា ាំអងករកមពុជ្ញមួយលត្ថនេូលលៅសារអឺរ  ុប។ 
 
លោកគង់ មា ស់ អតីតមង្រ្នរីគណបកសប្បឆ ាំងលៅលខ្តរសាវ យលរៀង ប្តូវអាជ្ញា ធរចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ថៃពុធ ល យលចាទ្ថា 
ពាោមសរួលរ ាំលាំរ ា ភិ្បាល។ 
 
អាជ្ញា ធរកមពុជ្ញបានពាោមបលងកើនការហាមឃាត់មិនឲ្យមានការពិភាកាអាំពីលរលនលោបាយពាណិជាកមមរបស់
ស្ភាពអឺរ  ុប ត្ថ ាំងពីខ្ខ្តុោឆន ាំមុន លៅលពលស្ភាពអឺរ  ុបបានប្បកាសថា ខ្លួននឹងចាប់លសរើម ាំលណើ រការ កប្បព័នធ
អនុលប្រោះពាណិជាកមមល ម្ ោះ«អនុលប្រោះពនធលលើប្គប់មុខ្ទ្ាំនិញទ ាំងអស់លលើកខ្លងខ្តសពាវ វុធ» ឬ EBA ល យសាំលៅលៅ
លលើកាំណត់ប្ត្ថមិនលអថ្នការលររពសិទ្ធិមនុសសលៅកមពុជ្ញ។ លនោះលបើលោងត្ថមលសេករបី្បកាសរបស់ប្កុមសមាជិក
សភាអាសា៊ា នល ើមបសិីទ្ធិមនុសស។ 



 
ប្កុមសមាជិកសភាអាសា៊ា នល ើមបសិីទ្ធិមនុសសបានបញ្ជា ក់ឲ្យ ឹងលទ្ៀតថា កាលពីថ្ថៃទី្១៧ខ្ខ្មករាកនលងលៅ គឺមួយថ្ថៃ
លប្កាយការចាប់ខ្លួនលោកគង់ មា ស់លនាោះ រ ា ភិ្បាលកមពុជ្ញបានប្ពមានសាធារណជនមិនឲ្យខ្េកចាយព័ត៌មាន
«ខ្កលងកាល យ»ទក់ទ្ងនឹងកិេចប្ពមលប្ពៀងពាណិជាកមម EBA លនាោះលទ្។ 
 
លោក Charles Santiago ប្បធានប្កុមសមាជិកសភាអាសា៊ា នល ើមបសិីទ្ធិមនុសស ប្តូវបានប្សង់សមរីកនុងន័យល ើមថា៖ 
 
«ការចាប់ខ្លួនលនោះបានបកហ ញោ ងេាស់ថា សាា នភាពសិទ្ធិមនុសសលៅកមពុជ្ញលៅមានបញ្ជហ ធៃន់ធៃរលៅល ើយ ល ើ្យល យ
ល្តុលនាោះ ពិភ្ពលោកមិនប្តូវបានលធវើឲ្យចាញ់ការលបាកបលញ្ជោ ត ល យសមបទនណាមួយ ខ្ លសរល់ល យលោក ៊្ាុន 
ខ្សន ចាប់ត្ថ ាំងពីការលបាោះលឆន តមកលនាោះលទ្»។ 
 
លោកបានបខ្នាមថា៖ 
 
«អាជ្ញា ធរកមពុជ្ញនឹងលធវើកិេចការឲ្យបានប្បលសើរជ្ញងលនោះ ល ើមបលី្លើយតបលៅនឹងការប្ពួយបារមភោ ងធៃន់ធៃរថ្នការរ ាំលោភ្សិទ្ធិ
មនុសស ខ្ លបានលលើកល ើងស្ភាពអឺរ  ុបពីល ើមទី្មក ជ្ញជ្ញងពាោមបាំបិទ្មិនឲ្យមានការពិភាកាអាំពីបញ្ជហ  EBA
លនោះ»។ 
 
VOA មិនទន់អាេទក់ទ្ងលោកលខ្ៀវ សុភ័្គ អនកនា ាំពាកយប្កសួងមហាថ្សា បានលទ្លៅថ្ថៃអកគ រលនោះ។ 
 
ោ ងណាករ ីលោកលី សុផាណា អនកនា ាំពាកយសាោ ាំបូងរាជធានីភ្នាំលពញ បានបញ្ជា ក់ប្បាប់ VOA ឲ្យ ឹងលៅរលសៀលថ្ថៃ
អកគ រលនោះថា រម នសាា ប័នណាមួយអាេលប្ជៀតខ្ប្ជកលសេករសីលប្មេល យឯករាជយរបស់តុោការបានលទ្។ 
 
លោកបានប្បាប់ VOA ត្ថមសារទូ្រសពាកនុងន័យល ើមថា៖ 
 
«តុោការពិនិតយ និងចាត់ការលរឿងករលី យឯករាជយ ល ើ្យសលប្មេលសេករលី យ្នាា នុសិទ្ធិ ល យមិនេាំណុោះភាគីលរឿងករី
លនាោះល ើយ ល ើ្យក៏មិនសលប្មេត្ថមការអនររាគមន៍ពីបុគគលណាមួយល ើយ»។ 
 
លោកបានបខ្នាមថា៖ 
 
«សូមលោកប្ជ្ញប និងយល់ឲ្យបានេាស់អាំពីឯករាជយភាព និងអាំណាេសលប្មេលសេកររីបស់តុោការលេៀសវាងនូវសាំណួរ



ខ្ លអាេលធវើឲ្យប ោះពាល់ ល់លសេករសីលប្មេរបស់តុោការ»។ 
 
លោកអាំ សាំអាត ប្បធានការោិល័យលសុើបអលងកតរបស់អងគការសិទ្ធិមនុសសលីកា ូ (Licadho) មានប្បសាសន៍ថា តុោការ
គួរពិចារណាខ្បងខ្េករវាងបញ្ជហ លសរភីាពថ្នការបលចចញមតិ និងការប្បប្ពឹតរបទ្លលមើស មុនលពលតុោការសលប្មេឃុាំខ្លួន
បុគគលណាមួយ ល យប្រន់ខ្តការបលកហ ោះសារបលចចញលោបល់លលើបណារ ញសងគមល្វសប៊ាុក។ 
 
«ករណីលនោះ តុោការលោកគួរខ្តពិនិតយ ពិចារណាឲ្យបានេាស់ោស់ទក់ទ្ងនឹងលសរភីាពកនុងការបលចចញមតិ និងបទ្
លលមើសល ើមបលីធវើោ ងណាឲ្យមានការប្សបលៅត្ថមការធានានូវរ ាធមមនុចញលៅប្បលទ្សលយើង ល យបទ្ ា នអនររជ្ញតិ 
ជ្ញពិលសសកតិកាសញ្ជញ សរីពីពលរ ា និងសិទ្ធិនលោបាយ ល ើ្យលបើមិនអីុេឹងលទ្ លៅខ្តទ្ទួ្លនូវការរោិះគន់ ល ើ្យបញ្ជហ ទ ាំង
អស់លនោះ លគនឹង ស្គមន៍អនររជ្ញតិ លគអាេនឹងលលើកបនរលៅលទ្ៀតអាំពីការតឹតបតិសិទ្ធិលសរភីាពកនុងការបលចចញមតិ លៅ
កនុងប្បលទ្សកមពុជ្ញ ខ្ លប្បលទ្សលយើង ជ្ញប្បលទ្សប្បកាន់លទ្ធិប្បជ្ញធិបលតយយលនាោះ»។ 
 
លសេករបី្បកាសរបស់ប្កុមសមាជិកសភាអាសា៊ា នល ើមបសិីទ្ធិមនុសសបានបញ្ជា ក់ឲ្យ ឹងលទ្ៀតថា កាលពីថ្ថៃលៅរទី៍្១៩ខ្ខ្
មករាឆន ាំ២០១៩ សាោ ាំបូងរាជធានីភ្នាំលពញបានបចាូ នលោកគង់ មា ស់លៅឃុាំ មុនការកាត់លទស។ ប ូលិសបានលចាទ្រត់
ពីបទ្លជរប្បមាថជ្ញសាធារណៈ ត្ថមមាប្ត្ថ៣០៧ថ្នប្កមប្ព្មទ្ណឌ  និងបទ្ញុោះញង់ឲ្យប្បប្ពឹតរបទ្ឧប្កិ ា ត្ថមមាប្ត្ថ
៤៩៥ ជ្ញបទ្លចាទ្ទូ្លៅខ្ លជ្ញញឹកញាប់ប្តូវបានលប្បើល ើមបបីង្រ្កក បសកមមជនទ ាំងឡាយណាខ្ លប្បឆ ាំងនឹងរ ា ភិ្បាល
លៅប្បលទ្សកមពុជ្ញ។  លោកអាេជ្ញប់ពនធនាររ ល់លៅពីរឆន ាំ។ 
 
ការចាប់ខ្លួនលោកគង់ មា ស់ប្តូវបានលធវើល ើងខ្តប ុនាម នថ្ថៃប ុលណាណ ោះ បនាា ប់ពីលោកនាយករ ាមង្រ្នរី ៊្ាុន ខ្សនបានប្បកាស
សមាល ប់គណបកសប្បឆ ាំង ប្បសិនលបើស្ភាពអឺរ  ុប ក់ទ្ណឌ កមមលស ាកិេចលលើកមពុជ្ញ ល យការកាត់ផារ េ់ប្បព័នធអនុលប្រោះ
ពនធមកលលើការនា ាំេូលទ្ាំនិញកមពុជ្ញលៅកនុងទី្សារស្គមន៍អឺរ  ុប។ 
 
ប្កុមសមាជិកសភាអាសា៊ា នល ើមបសិីទ្ធិមនុសសបានបញ្ជា ក់ឲ្យ ឹងលទ្ៀតថា សាា នភាពសិទ្ធិមនុសសលៅប្បលទ្សកមពុជ្ញកាន់ខ្ត
អាប្កក់លៅ កនុងរយៈលពលពីរឆន ាំេុងលប្កាយលនោះ។ គណបកសសលង្រ្កគ ោះជ្ញតិប្តូវបានហាមឃាត់ត្ថមខ្តអាំលពើេិតរល យលសេករី
សលប្មេរបស់តុោការកាំពូលកាលពីខ្ខ្វេិោិកាឆន ាំ២០១៧ ល យលបើកឲ្យលោកនាយករ ាមង្រ្នរី ៊្ាុនខ្សន និងគណបកស
ប្បជ្ញជនកមពុជ្ញរបស់លោកឈនោះភ្លូកទឹ្កភ្លូក ីកនុងការលបាោះលឆន តកាលពីខ្ខ្កកក ឆន ាំ២០១៨។ ការលបាោះលឆន តលនាោះប្តូវបាន
ស្គមន៍អនររជ្ញតិចាត់ទុ្កជ្ញទូ្លៅថា ជ្ញការលបាោះលឆន ត«ខ្កលងកាល យ»៕ 
 


