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អង្គការសង្គមស ៊ីវលិផ្នែកសិទ្ធិមន សស និង្ប្រជាធិរតេយ្យ អះអាង្ថា បាេ កមមេវ៉ា តៅហ ង្ក ង្ គជឺាគរូំននការអន វេតសិទ្ធិ
តសរ ៊ីភាពររស់ប្រជាពលរដ្ឋតៅកែ ង្សង្គមប្រជាធិរតេយ្យ។ ពួកតគចង្ត់ ើញកមព ជាកាា យ្ជាសង្គមមួយ្ផ្ដ្លរដ្ឋឋ ភិបាលឱ្យ
េនមាដ្ល់មេិតោរល់ររស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដូ្ចជារដ្ឋឋ ភបិាលហ ង្ក ង្ផ្ដ្រ។ ត ះជាោ៉ា ង្ណា រររតោក ហ  ន ផ្សន ថា 
បាេ កមម ឬការេវ៉ាណាមួយ្ អាចតកើេមានតៅបាន ល ះប្ាផ្េមានការអន វេតប្េឹមប្េូវាមនាូ វចារ។់ 
 
នាយ្ករង្ទ្ទួ្លរនទ កផ្នែកឃ្ា តំមើលសិទ្ធិមន សសននអង្គការល៊ីកាដូ្ (LICADHO) តោក អ ំសអំាេ ផ្លាង្ថា សកមមភាពេវ៉ា
ររស់ពលរដ្ឋហ ង្ក ង្តៅតពលតនះ គជឺាការអន វេតសិទ្ធិតសរ ៊ីភាពររស់ខ្ាួនផ្ដ្លមានផ្ចង្តៅកែ ង្តោលការណ៍
ប្រជាធិរតេយ្យ។ តោកតកាេសរតសើរពលរដ្ឋហ ង្ក ង្ ផ្ដ្លហ នតង្ើរេវ៉ា ប្រឆងំ្នឹង្តសចកដ៊ីប្ាង្ចារផ់្ដ្លរ៉ាះាល់ដ្ល់
នលប្រតោជនរ៍រស់ខ្ាួន។ តោករនតថា បាេក មមតនះអាចនដល់តមតរៀនព៊ីរសខំានដ់្ល់កមព ជា គទឺ្៊ីមួយ្ ការតចះតប្រើសិទ្ធិររស់
ខ្ាួនកែ ង្នាមជាពលរដ្ឋសកមម និង្ភាពអេធ់មេរ់រស់អាជាា ធរកែ ង្ការទ្រទ់្ល់នឹង្ប្កមុបាេ ករ។ មយ៉ាង្វញិតទ្ៀេ តោកថា តនះ
កជ៏ាការដ្ឋស់តេឿនដ្ល់អែកដ្ឹកនារំដ្ឋន៊ីមួយ្ៗ ឱ្យគិេព៊ីប្រតោជនព៍លរដ្ឋខ្ាួនឯង្ ម ននឹង្រតង្កើេចារអ់វ៊ីមួយ្នង្ផ្ដ្រ៖ 
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«កមព ជាតយ្ើង្ ការតធវើបាេ កមម តធវើអ៊ីកនាង្មកតនះ គអឺាជាា ធរផ្េង្ផ្េតប្រើប្បាស់អតំពើហិង្ាតដ្ើមប ៊ីរង្ក្រក រ តដ្ើមប ៊ីជាការទ្រស់្កក េ់ 
រហូេដ្ល់មានការបាេរ់ង្ជ់៊ីវេិ។ អ ៊ីចងឹ្តយ្ើង្តមើលរតរៀរននការទ្រស់្កក េ ់រតរៀរននការអន វេតចាររ់រស់ហ ង្ក ង្ហែឹង្ វជា
គរូំមួយ្ផ្ដ្រ តដ្ើមប ៊ីឱ្យកមព ជាតយ្ើង្កាេរ់នថយ្ហនិភ័យ្ ឬតប្ោះថាែ កត់ដ្ឋយ្ស្ករការរង្ក្រក រតៅតលើការតធវើបាេ កមម»។ 
 
កាលព៊ីតដ្ើមផ្ខ្មិល នាតនះ ប្រជាពលរដ្ឋហ ង្ក ង្ជាង្មួយ្ោននាកប់ាននទ ះការេវ៉ា ប្ទ្ង្់ប្ យ្ធបំ្រឆងំ្នឹង្តសចកដ៊ីប្ាង្
ចារស់ដ៊ីព៊ីការតធវើរេយរន័ ឬការរញ្ជូ នជនសង្សយ័្ព៊ីហ ង្ក ង្តៅកានប់្រតទ្សចិន ផ្ដ្លតសែើត ើង្តដ្ឋយ្ប្រម ខ្ដ្ឹកនា ំ
ហ ង្ក ង្ អែកប្ស៊ី ការ ៊ី ឡ ំ(Carrie Lam)។ ពលរដ្ឋហ ង្ក ង្បានរះិគនថ់ាែ ក់ដ្កឹនារំរស់ខ្ាួនថា ពយោមរតំពញាមរណំង្
ររស់រដ្ឋឋ ភបិាលចិនតរ៉ាកាងំ្ ជាជាង្ការស្កដ រក់ង្វល់ររស់ពលរដ្ឋខ្ាួនឯង្។ ការេវ៉ា តនះបានឈានដ្ល់ការរ៉ាះទ្ង្គចិោែ
ជាមួយ្កង្កមាា ងំ្ប្រឆងំ្ក របកមម រណាត លឱ្យមានអែកររួសជិេ១០០ នាក ់កាលព៊ីនលៃទ្៊ី១២ មលិ នាកនាង្តៅ។ 
 
តប្កាយ្តហេ ការណ៍តនះ សភាហ ង្ក ង្បានសតប្មចតលើកតពលពិនិេយតសចកដ៊ីប្ាង្ចារដ់្៏ចប្មូង្ចប្មាសតនះតៅនលៃតប្កាយ្
វញិ តហើយ្ស្កថ នការណ៍ហកប់ានសៃរស់្កៃ េជ់ាង្ម នរនតិច ករ៏៉ា ផ្នតប្កមុបាេ ករបានប្ពមានព៊ីលទ្ធភាពននការនទ ះការេវ៉ា
ប្ទ្ង្់ប្ យ្ធជំាលម៊ីតទ្ៀេ ប្រសិនតរើថាែ កដ់្ឹកនាហំ ង្ក ង្តៅផ្េចញិ្ចឹ មចិេតតលើកយ្កតសចកដ៊ីប្ាង្ចារត់នះតៅពិភាកាេតៅ
តទ្ៀេតនាះ។ 
 
អែកនាាំកយរដ្ឋឋ ភបិាលកមព ជា តោក នន ស ៊ីផាន ផ្លាង្ថា តោកមិនចារអ់ារមមណ៍ តហើយ្កម៏ិនវយ្េនមាចតំាះបាេ កមមេវ៉ា
តនះផ្ដ្រ តប្ាះមិនសថិេកែ ង្រង្វង្អ់ធរិតេយ្យររស់កមព ជា។ តោករផ្នថមថា ប្រសិនតរើពលរដ្ឋផ្ខ្មរចង្ត់ធវើបាេ កមម ចាបំាច់
ប្េូវផ្េស កំារអន ញ្ញា េព៊ីប្កសួង្មហននទ និង្អាជាា ធរផ្ដ្នដ្៊ីជាម នសិន ជាពិតសសគឺប្េូវផ្េអន វេតាមចារស់ដ៊ីព៊ីបាេកមម៖ 
«ខ្ា អំេប់ានចារ់អារមមណ៍នឹង្ការររតៅតប្ៅប្រតទ្សផ្ខ្មរនង្ ព៊ីតប្ាះមិនចង្វ់យ្េនមាតៅតលើកចិចការររអែកដ្នទ្តទ្ៀេតទ្។ 
តយ្ើង្ប្រកានជ់ហំរមិនតប្ជៀេផ្ប្ជក»។ 
 
អាជាា ធររររតោក ហ  ន ផ្សន ធ្លា រម់ានប្រវេតរិង្ក្រក របាេ កមមតដ្ឋយ្តប្រើអតំពើហិង្ា និង្អាវ ធពិេ ផ្ដ្លរណាដ លឱ្យ
បាេ ករជាតប្ចើននាក់ បាេរ់ង្ជ់៊ីវេិ និង្រង្ររួសធៃន-់ប្ស្កល។ ករណ៊ី  ងំ្តនាះមានជាអាទ្ិ៍ ការរង្ក្រក របាេ កមម ម រឱ្យ
មានការផ្កផ្ប្រប្រព័នធយ្ េតធិមដ៌្កឹនាតំដ្ឋយ្តោក សម រង្ស ៊ី កាលព៊ីឆែ ១ំ៩៩៧ ការបាញ់រង្ក្រក រប្កុមកមមករផ្ដ្លេវ៉ា
ដ្តំ ើង្ប្បាក់ផ្ខ្ និង្ការរង្ក្រក រប្កមុបាេ ករគណរកសសតង្ក្រគ ះជាេផិ្ដ្លេវ៉ាប្រឆងំ្នឹង្លទ្ធនលតបាះតឆែ េតៅទ្៊ីោន
ប្រជាធិរតេយ្យ តៅតដ្ើមឆែ ២ំ០១៤ ជាតដ្ើម។ មកដ្ល់តពលតនះ អាជាា ធររររប្កុង្ភែតំពញផ្លង្អន ញ្ញា េឱ្យមានការ
ប្រមូលនត  ំឬការដ្ផ្ង្ែកបួនប្ទ្ង្់ប្ យ្ធណំាមួយ្តៅរាជធ្លន៊ីភែតំពញតទ្ៀេតហើយ្ តរើត ះរ៊ីជាអែកតរៀរចកំមមវធិ៊ីតនាះ គជឺា
ប្កុមឯករាជយមនិាក់ព័នធគណរកសនតោបាយ្ ដូ្ចជា អង្គការ សមាគម សហជ៊ីព ឬប្រជាពលរដ្ឋក៏តដ្ឋយ្។ 
 
អែកសប្មរសប្មលួផ្នែកអតង្កេននអង្គការខ្ មផ្ង្ក្ហវល (COMFREL) តោក កន ស្កវង្ស ផ្លាង្ថា ចណំាេក់ាររតរៀរតនះ 
គឺជាការអន វេតនទ យ្នឹង្តោលការណ៍ប្រជាធិរតេយ្យ និង្ចាររ់រស់កមព ជា។ តោករនតថា អាជាា ធរកមព ជាគួរផ្េតរើកសិទ្ធិ



តសរ ៊ីភាពឱ្យបានទូ្លទូំ្ោយ្ដ្ល់ការជួរប្រជ  ំនិង្ការេវ៉ាតនសង្ៗររស់ពលរដ្ឋ ដូ្ចករណ៊ី អាជាា ធរហ ង្ក ង្តនះផ្ដ្រ៖ 
«កាលណាតគសផ្មដង្មេតិហើយ្ តគមានតោលការណ៍ តគមានការតសែើស  ំតគមានអន ស្កសនត៍នសង្ៗ តគប្រគល់អាហែឹង្តៅ
ឱ្យអាជាា ធរ ឬកភ៏ាគ៊ីាក់ព័នធហែឹង្ តហើយ្តយ្ើង្យ្កអាហែឹង្តៅ។ អាជាា ធរតធវើការការារតៅ តធវើការសប្មួលឱ្យោេត់ៅ 
អាហែឹង្វចរក់ារររ ងំ្អស់ហែឹង្តហើយ្។ តពលផ្ដ្លតគតរើកឱ្យមានការជផ្ជក ការេវ៉ាអ៊ីហែឹង្ វជាចណំ ចលអកែ ង្ការ
សផ្មដង្មេតិដ្ឋយ្សនតិវធិ៊ី តហើយ្តយ្ើង្ទ្មាា រក់ែ ង្ការអន វេត ងំ្អស់ោែ តៅ កចិចការររហែឹង្វបានប្រតសើរេតៅម ខ្
តទ្ៀេតហើយ្»។ 
 
ផ្ដ្នដ្៊ីហ ង្ក ង្ តទ្ើរផ្េប្េូវបានចប្កភពអង្់តគាសប្រគល់ឱ្យប្រតទ្សចនិវញិ កាលព៊ីឆែ ១ំ៩៩៧ កនាង្តៅតនះរ៉ា តណាណ ះ 
រនាទ រព់៊ីបានការក់ារអ់ស់រយ្ៈតពល១៥៦ ឆែ ។ំ ក៏រ៉ា ផ្នតេរំនផ់្ដ្នតកាះមួយ្តនះ តៅសថិេតប្កាមលកខនតិកៈជាេរំនរ់ដ្ឋបាល
ពិតសសតៅត ើយ្ តាលគឺមានសភា រដ្ឋឋ ភិបាល និង្េ ោការ កែ ង្ទ្ប្មង្ជ់ាប្រជាធរិតេយ្យ ដ្ឋចត់ចញព៊ីអណំាច
កណាដ លតៅតរ៉ាកាងំ្។ រដ្ឋឋ ភិបាលចិនប្េូវរង្់ចារំហូេដ្ល់ឆែ ២ំ០៤៧ ខាង្ម ខ្ តទ្ើរ អាចប្គរ់ប្គង្េរំនស់វយ័្េតនះបាន
តពញនដ្។ 
 
ត ះជាោ៉ា ង្ណា ជាតប្ចើនឆែ មំកតនះ ប្កងុ្តរ៉ាកាងំ្មិនបានរតណាដ យ្ឱ្យហ ង្ក ង្តធវើអវ៊ីតប្សចផ្េនឹង្ចិេតតនាះតទ្ តដ្ឋយ្
ពួកតគបានរង្ក្ញ្ញជ រឥទ្ធិពលនតោបាយ្ និង្តសដ្ឋកចិចកាន់ផ្េខាា ងំ្តលើេរំនត់នះ។ រញ្ញែ តនះតហើយ្ផ្ដ្លតធវើឱ្យពលរដ្ឋ
ហ ង្ក ង្ ជាពិតសសយ្ វជន ផ្េង្ផ្េតប្កាកេវ៉ាជាញឹកញារត់ដ្ើមប ៊ីប្រឆងំ្នឹង្មហិចឆាររស់រដ្ឋឋ ភបិាលក មម យ្និសតចនិ 
ព៊ីតប្ាះពួកតគមិនចង្ឱ់្យហ ង្ក ង្កាា យ្ជាអាណាតខ្េតររស់ចនិត ើយ្៕ 

 


