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មន្ត្រសីិទ្ធិម្ុសសជ ឿថា អឺរ ុប្ងឹដកការអ្ុជ្រោះព្ធ ជោយសារឥរិយាបថមិ្
កកក្បរបស់ជោក ហ ុ្ កស្ 

 

នាយកប្រតិរតតិទទួលរន្ទុកកិច្ចការតរំន់្អាសុ៊ីររស់អង្គការ យូមែន្ ររ ៉ៃត៍ វ ៉ៃច្ឆ (Human Rights Watch) លោក មប្រ៊ែដ អាដាែ (Brad Adams) ផ្ដល់
រទសម្ភា សន៍្ដល់វទិយុអាសុ៊ីលសរ ៊ី កាលព៊ីរងៃទ៊ី៦ កុែាៈ ២០១៥។ Photo: RFA 

 
 
 

លដាយ ែួង្ ណាលរ ៉ៃត RFA 2019-01-18 
 
ែន្តន្ត៊ីឃ្ល លំែើលសិទធិែនុ្សសអន្តរជាតិល ឿជាក់ ១០០% ថា សហភាពអឺរ ៉ៃុរ នឹ្ង្ដកការអនុ្លប្រោះពន្ធ EBA ព៊ីកែពុជា 
លដាយសារឥរយិារងែិន្មកមប្រររស់លោក ហ៊ែុន្ មសន្ មដលលៅមតច្លច្សែិន្ល្វើតាែសណូំែពរឲ្យសាដ រសិទធិែនុ្សស 
និ្ង្ប្រជា្ិរលតយយល ើង្វញិ។ 
 
នាយកប្រតិរតតិទទួលរន្ទុកកិច្ចការតរំន្់អាសុ៊ី ររស់អង្គការឃ្ល លំែើលសិទធិែនុ្សសអន្តរជាតិ យូមែន្ ររ ៉ៃត ៍វ ៉ៃច្ឆ (Human 
Rights Watch) លោក មប្រ៊ែដ អាដាែ (Brad Adams) អោះអាង្លៅសប្ដដ ហ៍លន្ោះ ប្ប្ដរ់អាសុ៊ីលសរ ៊ីថា លោកប្ដន្ ួរែន្តន្ត៊ី
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ជាន្់ខ្ពស់មផ្ែកការទូតររស់សហភាពអឺរ ៉ៃុរជាលប្ច្ើន្រូរ មដលប្ដន្រញ្ជា ក់ ហំរច្ាស់ោស់រួច្លៅលហើយ អពំ៊ីការែិន្
អាច្អត់ឱន្ឲ្យរររលោក ហ៊ែុន្ មសន្ កែុង្លរឿង្រលំោភសិទធិែនុ្សស និ្ង្ ប្រជា្ិរលតយយយា៉ៃ ង្្ៃន្់្ៃរលន្ោះប្ដន្លទ៖ «ខ្្ុ ំ
ប្ដន្ ួរពិភាកាជាែួយែន្តន្ត៊ីសហភាពអឺរ ៉ៃុរ  ុវំញិរញ្ជា លន្ោះ។ ពួករត់រញ្ជា ក ់ហំរយា៉ៃ ង្ច្ាស់ ថាការសលប្ែច្ដក
ការអនុ្លប្រោះពន្ធ គឺឈរលលើអង្គលហតុពិតជាក់មសដង្ មដលលកើតម្ភន្លៅកែពុជា។ ែន្តន្ត៊ីទងំ្លន្ោះ រញ្ជា ក់ថា ពួករត់
ប្រែូលប្ដន្ពត័៌ម្ភន្ប្គរប់្រន្់ សប្ម្ភរ់ការសលប្ែច្លន្ោះ។ អង្គលហតុពិត លគដឹង្ប្គររ់ែ លនាោះ គឺលោក ហ៊ែុន្ មសន្ ប្ដន្
រម្ភល យគណរកស សលន្ត គ្ ោះជាត ិលោល រួច្លហើយលរៀរច្កំារលប្ដោះលនែ តឯករកស ប្រែូលយកអាសន្ៈសភាទងំ្អស់មត
ម្ភែ ក់ឯង្ លប្រោះរា ន្គូប្រកួត និ្រលទសខ្លួន្លោក សែ រង្សុ ៊ី ោរល់ោក កឹែ សុខា ដាក់គុក ឥ ូវយករត់ែកឃុខំ្លួន្
កែុង្ផ្ទោះវញិ និ្ង្ រន្តរន្ត ា្ រសលំ ង្ប្រនងំ្ប្គរ់រូរភាព»។ 
 
លោកប្ដន្រញ្ជា ក់រមន្ែែថា ែន្តន្ត៊ីរដាា ភិប្ដលដរទលទៀត មដលលោកប្ដន្ ួរ កប៏្ដន្និ្យាយដូច្រែ  អពំ៊ីការណ៍មដល
ពួករត់ ែិន្លពញច្ិតតទល់មតលសាោះ ច្លំរោះសាែ ន្ភាពអាប្កក់លៅកែពុជាលន្ោះមដរ ជាពិលសស ែន្តន្ត៊ីសហរដាអាលែរកិ 
មដលលពលលន្ោះ ក៏កពុំង្ពិោរណាដកការអនុ្លប្រោះពន្ធទូលៅ ឬ GSP ព៊ីកែពុជាមដរ។ 
 
ប្រតិកែាររស់ែន្តន្ត៊ីសិទធិែនុ្សសអន្តរជាតិរូរលន្ោះ ល្វើល ើង្ប្សរលពលមដលឱសាន្វាទ រន្ការអនុ្វតតន្៊ីតិវ ិ្ ៊ីដកការ
អនុ្លប្រោះពន្ធ EBA ព៊ីកែពុជា នឹ្ង្ចូ្លែកដល់ លៅមខ្ែ៊ីនាខាង្ែុខ្លន្ោះ។ 
 
ប្សរលពលមដលរងៃដាកទ់ណឌ កែាកាន្់មតខិ្តលកៀក ិតែកដល់ លោក ហ៊ែុន្ មសន្ ប្ដន្រន្ទន្់ឥរយិារងខ្លោះ ដូច្ជា 
លដាោះមលង្អែកលទសន្លយាប្ដយ សកែា ន្ដ៊ី្ល៊ី រ គ្ រ់ឲ្យតុោការប្រញារព់លន្លឿន្លរឿង្កដ៊ី លលើលែដឹកនាសំហ ៊ីព
កែាករ និ្ង្ប្ដន្សន្ាផ្ដល់សិទធិលសរ ៊ីភាព ដល់អង្គការសង្គែសុ៊ីវលិ លហើយចុ្ង្លប្កាយលន្ោះលទៀត រររលន្ោះប្ដន្ល្វើច្ារ់
ប្រញារ់ែួយ លដាយអោះអាង្ថា លដើែប ៊ីផ្ដល់សិទធិល្វើន្លយាប្ដយ ដល់ែន្តន្ត៊ីរកសប្រនងំ្ជាលដើែ។ 
 
លោក ហ៊ែុន្ មសន្ ព៊ីដរូំង្ប្រកាសដាច្់អហ ា្ រ ថានឹ្ង្ែិន្ឱន្កាល ឬច្រោជាែួយសហភាពអឺរ ៉ៃុរ លរឿង្ទណឌ កែា
លន្ោះល ើយ លដាយរររលន្ោះ អោះអាង្ថា កែពុជាជារដាអ្ិរលតយយ ម្ភន្សិទធិសវ័យសលប្ែច្ខ្លួន្ឯង្ លរឿង្លជាគវាសនា
អនាគតប្រលទសកែពុជា និ្ង្ប្រកាសថា អវ៊ីមដលរររលន្ោះល្វើច្លំរោះសលំ ង្ប្រនងំ្ គឺជាលរឿង្ប្តឹែប្តូវតាែផ្លូ វច្ារ់។ 
 
រ៉ៃុមន្ត ងា៊ីៗលន្ោះ លោកមររជាប្រកាសទែទរឲ្យម្ភន្ការច្រោ រវាង្រររលោក ជាែួយនឹ្ង្សហភាពអឺរ ៉ៃុរ។ លទោះជា
យា៉ៃ ង្លន្ោះកដ៊ី សារអរំវនាវររស់លោក ហ៊ែុន្ មសន្ មដលជាអត៊ីតកម្ភា ភិប្ដលមខ្ារប្កហែរូរលន្ោះ ប្ដន្រង្ារ់នូ្វការ
គរំាែកមំហង្ ដល់សហភាពអឺរ ៉ៃុរមងែលទៀតផ្ង្៖ «លរើច្ង្់ឲ្យពួកប្រនងំ្្រ ់អាហែឹង្កាត់លៅ លរើច្ង្់ឲ្យពួកប្រនងំ្រស់ 



អាហែឹង្កុលំ្វើ។ ែក ម ករែ  ពិភាការែ  មកលែអសភាពការណ៍ជាែួយរែ  រន្តដលំណើ រលៅែុខ្ជាែួយរែ »។ 
 
លទោះរ៊ីរររលោក ហ៊ែុន្ មសន្ អោះអាង្ជាប្រោថំា គណរកស សលន្ត គ្ ោះជាតិ សាល រល់ៅជាលខាា ច្លៅលហើយ ែិន្អាច្រស់
វញិប្ដន្លនាោះលទ និ្ង្ថា លោកមលង្រែលឹកនឹ្កនា និ្ង្មលង្ប្ លក់ម្ភត់រារ់ដង្លភលច្លៅលហើយកត៊ី ក៏លោក ហ៊ែុន្ មសន្ 
លៅមតរ ា្ ញច្រតិហិង្ាលន្ោះដមដល។ 
 
លោក Brad Adams ថា លន្ោះជាច្រតិហសុ ៊ីន្ររស់លោក ហ៊ែុន្ មសន្ មដលរ ា្ ញអពំ៊ីភាពហិង្ា និ្ង្រតឹមតយកសាងំ្
លៅោក់លលើលភលើង្រន្ទណឌ កែាលសដាកិច្ច មដលកពុំង្មតល ោះប្សារ់លន្ោះមងែលទៀត។ លោករមន្ែែថា សារគរំាែសម្ភល រ់
រកសប្រនងំ្លន្ោះ គឺឮប្ ួតប្ជារ និ្ង្សុោះសាយលៅដល់សហភាពអឺរ ៉ៃុរ សហរដាអាលែរកិ និ្ង្ប្រលទសដរទលទៀត លៅ
 ុវំញិពិភពលោក អពំ៊ីច្រតិពិតររស់លោក ហ៊ែុន្ មសន្ មដលែិន្ច្ង្ស់ាដ រសិទធិែនុ្សស និ្ង្ប្រជា្ិរលតយយល ើង្វញិ 
និ្ង្ សុខ្ច្ិតតឲ្យកែពុជាធ្លល ក់កែុង្សាែ ន្ភាពម្ភន្វរិតតិ្ ំលៅលប្កាយការដកការអនុ្លប្រោះពន្ធលន្ោះ៖ «ថាលោក ហ៊ែុន្ មសន្ 
 ាួតលហើយ! លោក ហ៊ែុន្ មសន្ ម្ភន្សតិែិន្នឹ្ង្ន្។ រត់រា ន្សែបទប្គរ់ប្រន្់ លដើែប ៊ីដឹកនាបំ្រលទសលនាោះល ើយ។ អវ៊ី
មដលលោក ហ៊ែុន្ មសន្ និ្យាយលន្ោះ គឺវាផ្ទុយរែ ប្ស ោះ លៅនឹ្ង្ច្រតិលែដឹកនាបំ្តឹែប្តូវ និ្ង្ ម្ភន្លហតុផ្លលនាោះ។ អវ៊ី
មដលរតឹមតែិន្ប្តឹែប្តូវលនាោះ គឺលោក ហ៊ែុន្ មសន្ គួរណាស់មតរកវ ិ្ ៊ីសាន្តសតណា រន្ទន្់ច្ិតតសហភាពអឺរ ៉ៃុរ កុឲំ្យដក
ការអនុ្លប្រោះពន្ធ ែិន្មែន្ល្វើលផ្ដសផ្ដដ សអុ៊ីច្ឹង្លនាោះលទ! លៅលពលមដលរត់ល្វើលផ្ដសផ្ដដ សមររលន្ោះ លយើង្ែិន្ប្ដច្់ ៃល់
អពំ៊ីភាពជាអែកដឹកនារំរស់រត់លនាោះលទ»។ 
 
រហូតែកដល់លពលលន្ោះ សហភាពអឺរ ៉ៃុរ ែិន្ប្ដន្ផ្ដល ស់រដូ រ ហំរណាែួយ  ុវំញិន្៊ីតិវ ិ្ ៊ីផ្លូ វការ កែុង្ការដកការអនុ្លប្រោះ
ពន្ធ EBA ព៊ីកែពុជាលនាោះល ើយ។ ច្មំណកឯសហរដាអាលែរកិឯលណាោះវញិ ក៏រកា ហំរលថាា លលទសរររលោក ហ៊ែុន្ 
មសន្ លន្ោះមដរ។ សម្ភ ិកប្ពឹទធសភាអាលែរកិ លទើរលសែើច្ារ់ឲ្យដកប្រព័ន្ធអនុ្លប្រោះពន្ធទូលៅ GSP មដរ លរើរររលោក 
ហ៊ែុន្ មសន្ ែិន្សាដ រសិទធិែនុ្សស និ្ង្ ប្រជា្ិរលតយយល ើង្វញិ។ 
 
អែកវភិាគប្ដន្ប្ពម្ភន្រររលោក ហ៊ែុន្ មសន្ រួច្លៅលហើយ ថាលរើរររលន្ោះ លៅមតច្លច្សែិន្ប្ពែល្វើតាែសណូំែពរ
សហគែន្៍អន្តរជាតិ ទណឌ កែារមន្ែែនឹ្ង្ធ្លល ក់លប្សាច្ែកលលើរររលន្ោះ លៅលពលនរ់ៗខាង្ែុខ្លន្ោះ ជាក់ជាែិន្ខាន្ 
លហើយអែកមដលទទួលខុ្សប្តូវច្លំរោះរញ្ជា លន្ោះ គលឺោក ហ៊ែុន្ មសន្៕ 
 


