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អ្នកស្រី រ ៉ូណា រម ីត អ្ំពាវនាវជាថ្មីទ ៀតឱ្យមានការទ ោះលែងទោក កឹម រុខា 

 

អ្នកស្រ ីរ ៉ូណា រម ីត(ឆ្វេង)(Rhona Smith) អ្នករាយការណ៍ពិឆ្ររ របរ់អ្ងគការរហស្បជាជាត ិទទួលបន្ទ ុករិទធ ិមន្ុរសស្បចាំកមព ុជា ន្ិងឆ្ោក 

កឹម រុខា (ស្ដ ាំ) ស្បធាន្បកសរឆ្ស្ គ្ ោះជាត ិជួបពិភាកា នាវិ មានន្រដ្ឋរភា ឆ្ៅថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៥។  RFA 

 

 

ទ យ ទេង ររម ី RFA 2019-05-09 
 

មន្ត្រីន ាំពាក្យរដ្ឋា ភិបាលបដសិេធេាំស ើ របេ់ អ្នក្រាយការ ៍ពិសេេអ្ង្គការេហប្បជាជាតិ អ្នក្ប្េី រ  ៉ូណា េមីត (Rhona Smith) ដដលសេនើឲ្យរដ្ឋា ភិបាលពិចារណា
ក្រ ីចាបឃ់ ាំខ្លួ្ ប្បធា្គ បក្សេសន្ត គ្ ោះជាត ិសោក្ ក្ឹម េ ខា ស ើង្វញិ។ អ្នក្ប្េី រ  ៉ូណា េមីត ដលលង្សៅក្ន ង្េ្និេីទសារព័តម៌ា្សៅរសេៀលថ្លៃទី០៩ ឧេភា 
សៅសពលបិទបញ្ចបដ់ាំស ើ រទេស្ក្ិច្ចរយៈសពល ១១ថ្លៃសៅក្មព ជារបេ់អ្នក្ប្េីថា អ្នក្ប្េីសសាក្សាា យដដលអាជាា ធរក្មព ជា ដដលមិ្ ឱ្យអ្នក្ប្េីបា្ជួបសោក្ ក្មឹ 
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េ ខា ដដលក្ាំព ង្ជាបឃ់ ាំក្ន ង្ផ្ទោះ។ 
 
អ្នក្រាយការ ៍ពិសេេអ្ង្គការេហប្បជាជាតេិាីពីសាា ្ភាពេិទធិម  ្េសសៅក្មព ជា អ្នក្ប្េី រ  ៉ូណា េមីត អ្ាំពាវនវសាជាលមមីរង្សទៀតដល់របបប្ក្ុង្ភនាំសពញ ឱ្យ
សដ្ឋោះដលង្ប្បធា្គ បក្សេសន្ត គ្ ោះជាតសិោក្ ក្មឹ េ ខា ្ិង្ទមាល ក្ស់ចាលបទសចាទប្បកា្ស់លើថាន ក្់ដកឹ្ន ាំបក្សប្បឆ ាំង្រ៉ូបស្ោះ។ 
 
អ្នក្ប្េីដលលង្ថា សោក្ ក្ឹម េ ខា សៅដតេាិតសប្កាមការឃ ាំខ្លួ្ សហើយសេរភីាពទ ាំង្ឡាយរបេ់សោក្ក្៏ប្តូវបា្រតឹតបតិផ្ង្ដដរ។ អ្នក្ប្េីដលលង្ថា អ្នក្ប្េីមា្ការ
ប្ពួយបារមភអ្ាំពីេិទធិទទួលបា្េ ខ្ភាពលអរបេ់សោក្ ក្ឹម េ ខា សប្ពាោះសោក្មិ្ អាច្បនល េ់ទីបា្សដ្ឋយសេរសីនោះស ើយ សហត ស្ោះអ្នក្ប្េីជាំរ ញឱ្យអាជាា ធរ 
អ្  ្ញ្ញា តឱ្យសមបក្សប្បឆ ាំង្រ៉ូបស្ោះ បា្ដេែង្រក្ការពាបាលជាំង្តឺាមការសេនើេ ាំ។ 
 
ស្លើយតបសៅ្ឹង្េាំស ើ របេ់អ្នក្ប្េី រ  ៉ូណា េមីត អ្នក្ន ាំពាក្យរបបប្ក្ងុ្ភនាំសពញ សោក្ ថ្ផ្ េ ីផា្ ដលលង្ថា អ្នក្ប្េី រ  ៉ូណា េមីត គជឺាថ្ដគ៉ូរបេ់រដ្ឋា ភបិាលក្ន ង្ការ
ពប្ង្ងឹ្្ីតិរដាសៅក្មព ជា ដ៉ូសច្នោះអ្នក្ប្េីមិ្ គួរសលើក្ស ើង្ដបបស្ោះស ើយ។ សោក្ថា េាំ  ាំ សរឿង្របេ់សោក្ ក្ឹម េ ខា ក្ាំព ង្េាិតក្ន ង្ថ្ដត ោការ ដ៉ូសច្នោះការសេនើឱ្យ
មា្ការសដ្ឋោះដលង្សមបក្សប្បឆ ាំង្រ៉ូបស្ោះ គឺជាការចាបប់ង្ខាំឱ្យរដ្ឋា ភបិាលប្បឆ ាំង្្ឹង្ការេសប្មច្របេ់ត ោការ។ សោក្បដ្ាមថា រដ្ឋា ភបិាលមិ្អាច្សធែើតាមេាំស ើ
របេ់អ្នក្ប្េីបា្ស ើយ សប្ពាោះស្ោះប្ា្់ដតជាការច្ង្ប់ា្របេ់ប គគលមាន ក្ប់  សណាណ ោះ៖ «េ៉ូមឱ្យសោក្ប្េីរង្់ចា ាំដាំស ើ រការសេ ើបអ្សង្េតរបេ់ត ោការ ្ិង្ការវ ិ្ ិច្ឆ័យ
របេ់ត ោការ។ ការបង្ខាំឱ្យត ោការសបាោះបង្ស់ចាលការសចាទប្បកា្់ អាហនឹង្គឺជាសរឿង្មួយខ្ េច្ាប។់ សហើយមិ្ដដលមា្សទ ដដលយក្អ្ាំណាច្ប្ា្់ដតជាអ្នក្សធែើ
របាយការ ៍ពិសេេជ៉ូ្អ្ង្គការេហប្បជាជាតិ សប្បើប្បាេ់អ្ាំណាច្ហនឹង្មក្េមល តឱ្យត ោការសបាោះបង្់សចាល អាហនឹង្សយើង្មិ្អាច្ទទួលយក្បា្សទ។ េ៉ូម
អ្ធាប្េ័យ!»។ 
 
តាមការពិត ការទមទរឱ្យសដ្ឋោះដលង្សោក្ ក្មឹ េ ខា ស្ោះ មិ្ ដម្ជាការច្ង្ប់ា្របេ់អ្នក្ប្េី រ  ៉ូណា េមីត ដតមាន ក្ស់នោះស ើយ សពាលគឺប្ក្ុមប្បសទេ
ប្បជាធិបសតយយ ប៉ូក្រ៉ូមទ ាំង្អ្ង្គការេង្គមេ ីវលិជាតិ ្ិង្អ្្ររជាត ិសហើយ្ិង្គ បក្សេសន្ត គ្ ោះជាតផិ្ង្ េ ទធដតច្ង្ស់ឃើញរបបសោក្ ហ  ្ ដេ្ សដ្ឋោះដលង្សោក្ 
ក្ឹម េ ខា ឱ្យមា្សេរភីាពវញិ សប្ពាោះស្ោះច្ាំ  ច្ចាបស់ផ្ាើមដេ៏ាំខា្ថ់្្ការសដ្ឋោះប្សាយវបិតរិ្ សោបាយសៅក្មព ជា។ 
 
គិតប្តឹមដខ្ឧេភា ឆន ាំ២០១៩ ស្ោះ ប្បធា្គ បក្សេសន្ត គ្ ោះជាតសិោក្ ក្ឹម េ ខា បា្ជាបឃ់ ាំអ្េ់រយៈសពលជាង្១៩ ដខ្មក្សហើយ ដដលជារយៈសពលឃ ាំខ្លួ្ហួេ



ច្ាបក់្ាំ ត។់ 
 
របបប្ក្ុង្ភនាំសពញសៅដតបក្ប្សាយថា ស្ោះមិ្ដម្ជាការសធែើផ្ទ យ្ឹង្ច្ាបស់នោះស ើយ សប្ពាោះសោក្ ក្ឹម េ ខា បា្រួច្ផ្ តពីការឃ ាំខ្លួ្សហើយ ប្ា្់ដតសៅេាិតសប្កាម
ការប្តតួពិ្ិតយតាមផ្ល៉ូ វត ោការប  សណាណ ោះ។ ក្ប៏  ដ្រប្ក្ុមអ្នក្ច្ាប់ ្ិង្អ្នក្ការពារេិទធិម  ្េស វាយតថ្មលថា ការក្ាំ តប់្ពាំដដ្ឱ្យសោក្សដើរសហើរ ្ិង្ហាមឃាតក់ារជួប
ម  ្េសទ៉ូសៅដបបស្ោះ គឺជាការជាបឃ់ ាំក្ន ង្ផ្ទោះ ដដលមិ្មា្ដច្ង្ក្ន ង្ច្ាបក់្មព ជាស ើយ។ 
 
ប្េបសពលដដលអ្នក្ប្េី រ  ៉ូណា េមីត ក្ាំព ង្ដតមា្វតរមា្សៅក្មព ជា របបសោក្ ហ  ្ ដេ្ មិ្ ប្តឹមដតមិ្ ប្បឹង្សាា រសាា ្ភាពេិទធិម  ្េសសនោះសទ ប  ដ្រដលមទ ាំង្ប្បឹង្
សធែើទ ក្ខប ក្សមនញគ បក្សប្បឆ ាំង្ ្ិង្ប្ក្មុេង្គមេ ីវលិកា្់ដតខាល ាំង្។ 
 
កាលពីេបាា ហ៍ម ្ អាជាា ធរប្ក្ុង្ភនាំសពញបា្រារា ាំង្ ្ិង្គាំរាមបន្ត េ្ ប ប្ក្មុេហជពី ្ិង្ក្មមក្រ ដដលច្ង្ដ់ហក្បួ្សៅថ្លៃទិវាពលក្មមអ្្ររជាត។ិ ច្ាំដ ក្ឯ ត ោការ
ប្ក្ុង្ភនាំសពញវញិ បា្កាត់សទេប្បធា្េរីទីគ បក្សេសន្ត គ្ ោះជាត ិសោក្ េម រង្ស  ីក្ាំបា ាំង្ម ខ្ឱ្យជាបព់្ធនារ ៨ឆន ាំ ពីបទប្បមាលប្ពោះមហាក្សប្ត ្ិង្ញ ោះញង្់
ក្ង្ទព័មិ្ ឱ្យសាា បប់ញ្ញា ។ សប្ៅពីស្ោះ អាជាា ធរបា្ចាប់ខ្លួ្េក្មមជ្បក្សប្បឆ ាំង្មាន ក្ស់ៅសខ្តរក្ាំពត សដ្ឋយសចាទថា បា្ប្បឆ ាំង្សាលដីកាត ោការក្ាំព៉ូលសរឿង្
រ ាំោយបក្សេសន្ត គ្ ោះជាត ិខ្ ៈមន្ត្រីបក្សស្ោះច្ា្ំ ួ្២៦ នក្ស់ផ្សង្សទៀតសៅសខ្តរបាត់ដាំបង្ ប្តូវបា្ត ោការសកាោះសៅសៅសាក្េួរ ក្ន ង្េាំ  ាំ សរឿង្ដ៉ូច្ាន ស្ោះដដរ។ 
 
អ្នក្ប្េី រ  ៉ូណា េមីត ដលលង្ថា អ្នក្ប្េីសៅដតមា្ការបារមភច្ាំសពាោះការសធែើទ ក្ខប ក្សមនញសលើេមាជិក្គ បក្សេសន្ត គ្ ោះជាតជិាប្របនទ បដ់បបស្ោះ។ អ្នក្ប្េីអ្ោះអាង្ថា 
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