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កម្ពុជាអាចគេចផុតពីការផ្ដា ច់ប្រព័ន្ធអន្ុគប្រោះពន្ធគរើគោក ហ ុន្ សែន្ ប្ពម្ស្ដា រ
ស្ដា ន្ការណរ៍ចចុរបន្ន 

 

លោក ហ្វីល រ  ៉ូប ៊ឺតសុន (Phil Robertson) នាយករងននអងគការឃ្ល ាំល ើលសិទ្ធិ នុសសអនតរជាតិ យ៉ូ ម ន នរ  ត៍ វ  ច្ឆ (Human Rights Watch) ប្បច ាំ
អាសីុ កនុងបទ្សម្ភា សន៍ជា ួយលោក  ួង ណាលរ  ត កាលពីនងៃទី្ ១៩ មែ កុ ាៈ ឆ្ន ាំ២០១៩។  RFA 

 
 

លោយ  ួង ណាលរ  ត RFA 2019-02-21 
 
 ន្តនតីអងគការឃ្ល ាំល ើលសិទ្ធិ នុសសអនតរជាតិ ថា ក ពុជាអាច្លេច្ផុត ពីការផ្តត ច្ប់្បព័នធអនុលប្រោះពនធ លបើលោក ហ្ ុន 
មសន ប្ព ស្ដា រសិទ្ធិ នុសស និង ប្បជាធិបលតយយល ើងវញិ។ នាយករងទ្ទួ្លបនទុក មផនកសិទ្ធិ នុសសប្បច ាំតាំបនអ់ាសីុ 
ននអងគការឃ្ល ាំល ើលសិទ្ធិ នុសសអនតរជាតិ Human Rights Watch លោក ហ្វ ីល រ  ៉ូប ៊ឺតសុន (Phil Robertson) ថារបប
ភ្នាំលពញចប់លផាើ ច្រច ជា ួយសហ្ភាពអ៊ឺរ  ុប ជិត ួយឆ្ន ាំលហ្ើយ។ លោកលៅម្ភនសងឃ ឹែលោះ ថានឹងអាច្ម្ភន
ដាំលណាោះប្ស្ដយ បល ច្ ៀសទ្ណ្ឌ ក មលនោះ។ 
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លនោះជាបទ្សម្ភា សនរ៍បស់លោក  ួង ណាលរ  ត ជា ួយលោក ហ្វ ីល រ  ៉ូប ៊ឺតសុន (Phil Robertson) ជុាំវញិស្ដា នការណ៍្
សិទ្ធិ នុសស និងសម្ភព ធអនតរជាតលិលើរបបលោក ហ្ ុន មសន៖ 
 
 ួង ណាលរ  ត៖ ស៉ូ អរេុណ្លោក យ ងប្ជាលលប្ៅមដល លោកអល ជ្ើញ កប ុសតិ៍ទ្៉ូរទ្សសនអ៍ាសីុលសរ ីលដើ បែី្ុ ាំអាច្
សម្ភា សន៍ លោយផ្តទ ល់។ លតើលោកយល់យ ងណាមដរ អាំពីស្ដា នភាពសិទ្ធិ នុសសសពវនងៃលនោះ? 
 
Phil Robertson: ស្ដា នភាពសិទ្ធិ នុសសលៅក ពុជាសពវនងៃ  ិនប្តឹ មតអាប្កកល់ទ្ េ៊ឺវាកាំពុងមតយ ប់យុ៊ឺនជាលាំោប។់ 
ស្ដា នភាពលនោះនឹងប្បលសើរល ើងវញិ េ៊ឺអាប្ស័យលលើសហ្ភាពអ៊ឺរ  ុប មដលចបល់ផតើនីតវិធិដីកប្បព័នធអនុលប្រោះពនធ EBA ពី
ក ពុជា។ លយើងដឹងលហ្ើយថា ការអនុលប្រោះពនធលនោះ ច្ងភាជ បល់កខែណ្ឌ លររពសិទ្ធិ នុសស និង ប្បជាធិបលតយយ។ ក ពុជា
 ិនបានបាំលពញតា លកខែណ្ឌ លនោះលទ្។ ឥ ៉ូ វលនោះ លយើងដឹងថា រោា ភ្ិបាល ក ពុជាកាំពុងច្រចជា ួយសហ្ភាពអ៊ឺរ  ុប។ 
លយើងសងឃ ឹថា នឹងម្ភនការមកទ្ប្ ង់ លដើ បសី្ដា រសិទ្ធិ នុសសល ើងវញិ។ 
 
 ួង ណាលរ  ត៖ លោកម្ភនសុទិ្ដាិនិយ  លបើល ោះបជីារយៈលពលលនោះ លោក ហ្ ុន មសន បានអោះអាងលហ្ើយថា  ិនស្ដា រ
សិទ្ធិ នុសស និង ប្បជាធបិលតយយល ើងវញិលទ្ ប ុមនត លប្តៀ ែលួនទ្ប់ទ្ល់នឹងទ្ណ្ឌ ក មលនោះ។ របបលោក ហ្ ុន មសន 
បញ្ជជ ក់ជាំហ្រលហ្ើយថា ច្ាំណាត់ការរបស់សហ្ភាពអ៊ឺរ  ុប េ៊ឺម្ភនលច្តនានលយបាយ។ លតើលោកេិតថា លោក ហ្ ុន 
មសន នឹងលច្ៀស ិនផុតពីបនទន់ឥរយិបង ឬយ ងណា? 
 
Phil Robertson: ែ្ុ ាំថាលោក ហ្ ុន មសន លច្ៀស ិនផុត ពីបនទនឥ់រយិបងលនាោះលទ្ លប្រោះវស័ិយកាត់លដរ មដលនា ាំ
លច្ញលៅទី្ផារសហ្ភាពអ៊ឺរ  ុប ម្ភនស្ដរសាំខានខ់ាល ាំងណាស់។ លោក ហ្ ុន មសន អាច្លធវើលពើជាអួតថា ិនអីលទ្ អត់ 
EBA ក៏បាន។ ក៏ប ុមនតការពិតរបបលនោះ បារ ាខាល ាំងអាំពីផលប ោះរល់ននការដក EBA។ ប ុមនតលយើងល ើញលៅពីលប្កាយ
ឆ្ក េ៊ឺម្ភនការច្រចយ ងសក ម លដើ បរីកដាំលណាោះប្ស្ដយលរឿងលនោះ។ ជាឧ ហ្រណ៍្ លយើងល ើញរោា ភ្ិបាល
លោោះមលងអនកល សនលយបាយជាលប្ច្ើន លប្កាយលបាោះលឆ្ន ត។ លោក ហ្ ុន មសន បានប្បឹងមប្បងពលនលឿនលរឿងកតីលៅ
តុោការ ួយច្ាំនួន។ ច្ាំណាត់ការ ាំងលនោះ េ៊ឺសុទ្ធមតតបលៅនឹងសម្ភព ធរបស់សហ្ភាពអ៊ឺរ  ុប។ ជារួ ការច្រចរវាង
រោា ភ្ិបាល និងសហ្ភាពអ៊ឺរ  ុប ម្ភនជាហ្៉ូរមហ្ជិត ួយឆ្ន ាំលហ្ើយ។ ដាំប៉ូងល ើយសហ្ភាពអ៊ឺរ  ុប ថារោា ភ្ិបាលក ពុជា 
នឹងប្បឹងមប្បងមកស្ដា នការណ៍្ឱ្យលអ លដើ បកុីាំឱ្យសហ្ភាពអ៊ឺរ  ុប ប្តូវសលប្ ច្ដកការអនុលប្រោះពនធលនាោះ។ ប ុមនត ជា
អកុសល រោា ភ្បិាលក ពុជា លធវើបានតិច្ត៉ូច្ មដល ិនប្េប់ប្រន់ កនុងការលធវើឱ្យសហ្ភាពអ៊ឺរ  ុបបត៉ូ រច្ិតតលទ្។ អវីមដល
សហ្ភាពអ៊ឺរ  ុប  ិនអាច្បត៉ូ រច្ិតតបានលនោះ េ៊ឺលោយស្ដរមតកិច្ចប្ព លប្ពៀងរណិ្ជជក ម មដលកាំណ្ត់ច្ាស់ ថាក ពុជា
ប្តូវមតលររពសិទ្ធិ នុសស និង ប្បជាធិបលតយយ លទ្ើបអាច្បនតទ្ទួ្លបានការអនុលប្រោះពនធលនោះ។ ប ុមនត ក ពុជាលប្កា 



ការដឹកនា ាំរបស់លោក ហ្ ុន មសន  ិនបានបាំលពញតា ។  ាំងអស់លនោះ េ៊ឺជាកាំហុ្សរបស់លោក ហ្ ុន មសន។ 
សហ្ភាពអ៊ឺរ  ុប សលប្ ច្មផអកលលើតងភាពជាក់មសាង  និម នលោយស្ដរលរឿងនលយបាយលទ្។ 
 
 ួង ណាលរ  ត៖ ប ុមនត រោា ភ្ិបាលក ពុជា  ិនេិតដ៉ូលច្នោះលទ្។ លោក ហ្ ុន មសន លចទ្ថាអវីមដលជាច្ាំណាត់ការ របស់
សហ្ភាពអ៊ឺរ  ុបលនោះ េ៊ឺលោយស្ដរមតការចកចុ់្ច្ពីេណ្បកសប្បឆ្ ាំង។ លោក ហ្ ុន មសន មង  ាំងប្ពម្ភនសហ្ភាព
អ៊ឺរ  ុប ថារបបលោក នឹងកល ទច្លចលឱ្យអស់ ន៉ូវរច្នាស ព័នធេណ្បកសសលន្ត គ្ ោះជាតិ មដលលៅលសសសល់ 
លោយស្ដរមតលរឿងទ្ណ្ឌ ក មលនោះ។ លតើលោកយល់យ ងណាមដរ ច្ាំលរោះការលលើកល ើងមបបលនោះ? 
 
Phil Robertson៖  ិនដឹងថារតក់ល ទច្រច្នាស ព័នធ េណ្បកសសលន្ត គ្ ោះជាតយិ ងល  ច្លទ្ៀត លបើរត់រម្ភល យេណ្បកស
លនោះ លែទច្ែទីអស់លៅលហ្ើយហ្នឹង! របបលនោះហា ឃ្ត់ សិទ្ធិនលយបាយ ន្តនតីេណ្បកសលនោះច្ាំនួន ១១៨ រ៉ូបម្ភន ាំង
តាំណាងរាន្តសតផង។ ប ុមនត ស៉ូ ច ាំថា ច្ាំណុ្ច្ ួយ មដលសហ្ភាពអ៊ឺរ  ុបច្ង់បាន េ៊ឺការផតល់នីតិស ប ឱ្យអនក ាំង 
១១៨ នាក់លនោះល ើងវញិ។  ាំងអស់លនោះ ក៏ជាមផនកននការច្រចលនាោះមដរ។ អវីមដលលោក ហ្ ុន មសន ថានឹង ិនអាច្
លធវើតា សហ្ភាពអ៊ឺរ  ុបលនាោះ េ៊ឺ ិនពិតដ៉ូច្រតថ់ាលទ្ លប្រោះលោក ហ្ ុន មសន កាំពុងរងសម្ភព ធ  ិនម នមតប្តឹ ពីខាង
នផទកនុងេណ្បកសប្បជាជនក ពុជាែលួនឯងប ុលណាណ ោះលទ្ េ៊ឺពីររោា ភ្ិបាលច្ិនផង ជាពិលសសេ៊ឺលៅមកច្ិន មដលម្ភន
លរាងច្ប្កជាលប្ច្ើនលៅក ពុជា។  ិនមតប ុលណាណ ោះ  នុសសរបស់បកសកាន់អាំណាច្ ដ៉ូច្ជាកនុងជួរកងទ្ព័ និងនេរបាល 
មដលជាទី្ប្បឹការបស់លរាងច្ប្ក ាំងអស់លនោះ ក៏ែវល់ខាវ យលរឿងលនោះខាល ាំងណាស់មដរ។ សម្ភព ធ ាំងលនោះ េ៊ឺនឹងលធវើឱ្យ
លោក ហ្ ុន មសន ប្តូវមតលធវើស ប នជា ួយសហ្ភាពអ៊ឺរ  ុប។ វស័ិយលរាងច្ប្កកាត់លដរ េ៊ឺជាដលងហើ លសដាកិច្ចដស៏ាំខាន់
របស់ក ពុជា។ ការណ៍្មដលលោក ហ្ ុន មសន ប្បឹងអួតអាង លពើងប្ទ្ូងោកស់ហ្ភាពអ៊ឺរ  ុបលនោះ េ៊ឺជាការលួងច្ិតត
ប្បជាពលរដាមែមរប ុលណាណ ោះ។ ការពិតសហ្ភាពអ៊ឺរ  ុប រម នអវមីដលប្តូវខាល ច្ការស លុតរបស់លោក ហ្ ុន មសន លនាោះល ើយ
។ សហ្ភាពអ៊ឺរ  ុបមអអតច្ិតត នឹងការភ្៉ូតកុហ្ករបស់លោក ហ្ ុន មសន និង ការបនតរ ាំលោភ្សិទ្ធិ នុសស  ិនឈប់
មបបលនោះ។ អវីមដលសហ្ភាពអ៊ឺរ  ុប  ិនលពញច្ិតតខាល ាំង េ៊ឺការលរៀបច្ាំការលបាោះលឆ្ន ត មដលរម នបកសប្បឆ្ ាំងច្៉ូលរួ  មដល
បកសកាន់អាំណាច្ប្ប ៉ូលយកអាសនៈសភា ាំង ១២៥ ម្ភន ក់ឯង។ លទ្ធផលលនោះ ប ហ្ ញច្ាស់ពីការលបាោះលឆ្ន ត
មកលងកាល យលនាោះ។ 
 
 ួង ណាលរ  ត៖ ប ុមនត លោក ហ្ ុន មសន អោះអាងថា ក ពុជាម្ភនប្បជាធិបលតយយលសរពីហុ្បកស លប្រោះម្ភនេណ្បកស
នលយបាយ ២០ ច្៉ូលរួ លបាោះលឆ្ន ត។ លតើលោកយល់យ ងល  ច្លៅវញិ ច្ាំលរោះបញ្ជហ លនោះ? 
 
Phil Robertson៖ ក ពុជា ជារបបផ្តា ច្់ការ ប ុមនតប្បឹងរក់លខាអាវប្បជាធិបលតយយ លដើ បបីិទ្បា ាំង។ េណ្បកស



អាំពិលអាំមពក ាំងលនាោះ រម នតន លអវី មដលប្តូវយក កជមជកលនាោះលទ្។ លោក ហ្ ុន មសន ែាំប្បឹងបលងកើតឧតា 
ប្កុ ប្បឹកាពិលប្រោះ និងផាល់លយបល់ លោយប្ប ៉ូលបកសមដលចញ់លឆ្ន ត  កផាុ ាំរន  លដើ បផីាល់លយបល់ ដល់
រោា ភ្ិបាលរត។់ លយើងច្ងសួ់រថា លតើល បកស មដលច្៉ូលកនុងប្កុ ប្បឹកាលនោះ ទ្ទួ្លបានប្បាក់មែប ុនាម នពីលោក ហ្ ុន 
មសន។ តា ពិតលោក ហ្ ុន មសន រម នច្ង់បានលយបល់អវី ពីប្កុ ប្បឹកាលនោះលទ្។ រតយ់កប្បាកញ់ ុ កម្ភតអ់នក
 ាំងលនាោះ ឱ្យស្ដៃ ត់ម្ភត់មតប ុលណាណ ោះឯង។ អវីមដលលោក ហ្ ុន មសន កាំពុងលធវើលនោះ រម នអវភ្ីាក់លផអើលលទ្។ ល ដឹកនា ាំ
ផ្តា ច្់ការ លធវើមតអីុច្ឹង។ ប ុមនត សហ្ភាពអ៊ឺរ  ុប លេម្ភនបទ្ពិលស្ដធនយ៍៉ូរឆ្ន ាំ កនុងការទ្ប់ទ្ល់នឹងការដឹកនា ាំមបបលនោះ។ 
 
 ួង ណាលរ  ត៖ ប ុមនតលៅលពលសហ្ភាពអ៊ឺរ  ុប និងសហ្រដាអាល រកិ ចត់វធិានការ ទ្ប់ទ្ល់នឹងរបបលោក ហ្ ុន មសន 
រោា ភ្ិបាលច្ិនឯលណាោះ  ិនែវល់នឹងការរ ាំលោភ្សិទ្ធិ នុសសលទ្ និងរ ាំប្ទ្របបលនោះឥត្កលរមង លទ្ៀតផង។ លតើលនោះ
បងកជាបញ្ជហ  កនុងការរកដាំលណាោះប្ស្ដយនលយបាយលៅក ពុជាមដរឬលទ្? 
 
Phil Robertson៖ ច្ិន ិនមដលឱ្យរបស់អវី ួយ លោយ ិនេិតពីផលប្បលយជន ៍ក កវញិលនាោះលទ្។ ជារួ ជាំនួយរបស់
ច្ិន សុទ្ធមតម្ភនច្ាំណ្ង។ ឧ ហ្រណ៍្ ច្ិនឱ្យែចីលុយ មតច្ិនយកដសី ប ន។ ដ៉ូច្លៅប្កុងប្ពោះសីហ្នុ ឥ ៉ូ វច្ិន
លុកលុយលពញទ្ាំហឹ្ង។ ជនជាតចិ្ិន មដល កតា ាំងទី្លាំលៅអច្ិនន្តនតយ៍លៅទី្លនាោះ លកើនដល់មសននាកល់ហ្ើយ។ 
កាសីុណ្៉ូ លកើនល ើងជាង ៨០ កមនលងលហ្ើយ។ ច្ិនក៏លប្ច្ើនសាំរា កល៏ប្ច្ើន។ បញ្ជហ សងគ ក៏លប្ច្ើនមដរ។ បញ្ជហ លនោះបងកជាកតី
កងវល់ដល់ជនជាតមិែមរ រាបជ់ាំនាន់លៅ ុែលទ្ៀត។ ការណ៍្មដលលោក ហ្ ុន មសន ប្តូវពឹងច្ិន លហ្ើយប្ពលងើយកលនតើយ
ោក់សហ្ភាពអ៊ឺរ  ុប និង សហ្រដាអាល រកិ លោក ហ្ ុន មសន កាំពុងនា ាំក ពុជាលៅជួបផលវបិាកធាំ លប្រោះច្និនឹង
ប គ្ ប់បញ្ជជ ឱ្យក ពុជា លធវើអវីលៅតា ែលួនច្ង់បាន។ លរឿងលនោះលធវើឱ្យប្បលទ្សែលោះ លៅកនុងតាំបនអ់ាស្ដ ន មលងទុ្កច្ិតតក ពុជា 
លប្រោះលបើលេនិយយអវីជា ួយភាេីក ពុជា រដា ន្តនតីការបរលទ្សមែមរ ច្ាស់ជាលលើកទ្៉ូរស័ពទលៅប្បាបច់្ិនអស់។ 
 
 ួង ណាលរ  ត៖ ្ក កដាំលណាោះប្ស្ដយនលយបាយវញិ។ សពវនងៃលោក ហ្ ុន មសន និងបកសប្បឆ្ ាំង  ិនចុ្ោះសប្ ុង
នឹងរន លទ្ លប្រោះលោក ហ្ ុន មសន  ិនច្ង់ល ើញវតតម្ភន របស់បកសប្បឆ្ ាំងតលៅលទ្ៀត ជាោច្់ខាត។ លោក ហ្ ុន 
មសន បានប្ពម្ភនកល ទច្បកសលនោះឱ្យលែទច្ និងកម្ភច តល់ោក ស  រងសុ ីផង លបើហា នវលិច្៉ូលប្សុកវញិជាលដើ ។ ប ុមនត 
កនុងលពលជា ួយលនោះ សហ្េ នអ៍នតរជាតិ កាំពុងោក់សម្ភព ធខាល ាំង ឱ្យម្ភនដាំលណាោះប្ស្ដយនលយបាយ ួយ។ លតើ
លោកម្ភនសុទិ្ដាិនិយ លទ្ ថានឹងអាច្ម្ភនប្ច្កលច្ញណា ួយ? 
 
Phil Robertson៖ បញ្ជហ លនោះ  ិនអាច្លោោះប្ស្ដយបានភាល  ៗលនាោះលទ្។ ែ្ុ ាំឮថាលោក ស  រងសុ ីច្ងវ់លិលៅប្សុកមែមរវញិ 
លៅឆ្ន ាំ ២០១៩លនោះ។ លយើងកអ៏ៃល់មដរ ថាលតើរត់អាច្លៅវញិបានយ ងល  ច្ លោយរម នការចបែ់លួន ោកព់នធនាររ។ 



លបើរតល់ៅប្សុកមែមរវញិ លដើ បបី្រន់មតលៅជាប់េុក ែ្ុ ាំថារត ់ិនលប្ជើសលរ ើសផល៉ូ វលនាោះលទ្ ល ើលលៅ។ លោក ស  រងសុ ីក៏
ប្តូវប្បយ័តនប្បមយងខាល ាំងមដរ ច្ាំលរោះអវីមដលអាច្លកើតម្ភនលលើរតជ់ាយថាលហ្តុ ប្បសិនលបើរបបលោក ហ្ ុន មសន 
ចបរ់ត់ោក់េុក។ ជារួ បញ្ជហ លនោះ  ិន្យប្សួលលនាោះលទ្។ ប ុមនត រម នអវចី្ម លកលទ្ មដលលោក ហ្ ុន មសន និង 
លោក ស  រងសុ ីឌ៊ឺដង ងស ាោីក់រន លៅវញិលៅ កមបបលនោះ។ ល ោះជាម្ភនការលអលើយអលងរន យ ងលនោះកតី ក៏ជា
ការពិត អវីៗកាំពុងមតវវិតត លៅរកប្ច្កលច្ញ ួយ លៅទី្បាំផុត។ ច្ាំលរោះលយើង ការវាយប្បហាររន លោយរកយស តី រវាង
អនកនលយបាយមែមរ រម នអវីេួរឱ្យចប់អារ មណ៍្លនាោះលទ្។ អវីមដលលយើងចប់អារ មណ៍្ និង យកច្ិតតទុ្កោកខ់ាល ាំង េ៊ឺលរឿង
សិទ្ធិ នុសស។ 
 
 ួង ណាលរ  ត៖ លបើសហ្ភាពអ៊ឺរ  ុបោក់ទ្ណ្ឌ ក មលលើរបបលោក ហ្ ុន មសន អនកមដលរងផលប ោះរល់ខាល ាំងជាងលេ េ៊ឺ
ក មករលរាងច្ប្ក។ សហ្េ នអ៍នតរជាតិ ថារបបលោក ហ្ ុន មសន ជាអនកែុស កនុងលរឿងលនោះ។ ប ុមនតលោក ហ្ ុន មសន 
វញិ លចទ្សហ្េ នអ៍នតរជាតិ ថាជាអនកែុស។ លតើអនកណា ជាអនកែុសឱ្យប្បាកដ កនុងបញ្ជហ លនោះ? 
 
Phil Robertson៖ លោក ហ្ ុន មសន លដើរលចទ្លេឯងថាជាអនកែុស មតអីុច្ឹងរហ្៉ូត ក។ ប ុមនត អវមីដលច្ាស់ និង ិន
ពិបាកយល់ េ៊ឺសហ្ភាពអ៊ឺរ  ុបកាំណ្ត់លពល ១៨មែ លដើ បចីត់ការលរឿងលនោះ។ លៅទី្បាំផុត លបើលោក ហ្ ុន មសន មកមប្ប 
និងស្ដត រសិទ្ធិ នុសស និង ប្បជាធិបលតយយល ើងវញិ សហ្ភាពអ៊ឺរ  ុប អាច្សលប្ ច្ ិនដកការអនុលប្រោះពនធលនោះ។ 
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