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លោក ហ ៊ុន សែន ល្រើល្បិចរំសរករកស្រឆំង ល ើរផ្ដល្ែ់ិ ធិនលោបាយដល្ម់ន្តនរីរកសលនេះ 

 

នាយកប្រតិរតតិទទួលរន្ទុកកិច្ចការតរំន់្អាសុ៊ីររស់អង្គការឃ្ល មំ ើលសិទធិ នុ្សសអន្តរជាតិ យូម ន្ ររ ៉ៃត៍ វ ៉ៃច្ឆ (Human Rights Watch) មោក 
មប្រ៊ែដ អាដា  (Brad Adams) និ្ង្មោកនាយករដឋ ន្តន្ត៊ី ហ៊ែុន្ មសន្ (ស្ដ )ំ។ Photo: RFA 

 
 

មដាយ  ួង្ ណាមរ ៉ៃត RFA 2019-03-09 
 
នាយកប្រតិរតតិទទួលរន្ទុកមនែកសិទធិ នុ្សសប្រចតំរំន្់អាសុ៊ី រន្អង្គការឃ្ល មំ ើលសិទធិ នុ្សសអន្តរជាតិ យូម ន្ ររ ៉ៃត៍ 
វ ៉ៃច្ឆ (Human Rights Watch) មោក មប្រ៊ែដ អាដា  (Brad Adams) ចតទុ់កលបចិ្ន្មោបាយររស់មោក ហ៊ែុន្ មសន្ 
មដលខមំកច្ារគ់ណរកសន្មោបាយ មដើ ប ៊ីជាមលសថានដល់ស បទាឱ្យ ន្តន្ត៊ីរកសប្រឆងំ្មនាោះ ថាជាមរឿង្គួរឱ្យ
អស់សមំណើ ច្ និ្ង្មាន្មច្តនាប្ាន្់មតមដើ ប ៊ីរមំរករបំាក់  ន្តន្ត៊ីរកសប្រឆងំ្មន្ោះមតរ៉ៃុមណាណ ោះ។ 
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មោក Brad Adams មលលង្ប្បារអ់ាសុ៊ីមសរ ៊ី កាលព៊ីរលៃទ៊ី៨ មខ ៊ីនា ថា ន្រណាកដ៏ឹង្មដរថា អែកម្វើច្ារ់រមាល យគណ
រកសសមន្ត គ្ ោះជាតិ និ្ង្ហា ឃ្តសិ់ទធិន្មោបាយ ន្តន្ត៊ីទាងំ្ ១១៨រូរ កម៏ោក ហ៊ែុន្ មសន្ អែកម្វើ។ ដូមច្ែោះមោកថា 
មាន្មរឿង្អ៊ីមដល ន្តន្ត៊ីរកសប្រឆងំ្ ប្តូវសុសិំទធិម្វើន្មោបាយព៊ីមោក ហ៊ែុន្ មសន្។ 
 
មោករន្តថា មោក ហ៊ែុន្ មសន្ មៅវញិមទ មដលជាអែករមង្កើតរញ្ហា ទាងំ្អស់មន្ោះម ើង្ ដូមច្ែោះមោក ហ៊ែុន្ មសន្ 
ប្តូវមតនដល់សិទធិន្មោបាយមន្ោះ កឱ្យ ន្តន្ត៊ីទាងំ្មនាោះវញិ មដាយាា ន្លកខខណឌ អវ៊ីទាងំ្អស់។ 
 
មទាោះជាោ៉ៃ ង្មន្ោះកត៊ី មោករញ្ហា កថ់ា មោក ហ៊ែុន្ មសន្ កពុំង្មតចញ់មលបង្ន្មោបាយមន្ោះ មដាយខលួន្ឯង្ មប្រោះ
រហូត កដល់មពលមន្ោះ មាន្ ន្តន្ត៊ីគណរកសសមន្ត គ្ ោះជាតិ មតរ៊ីរូររ៉ៃុមណាណ ោះ មដលសុសិំទធិម្វើន្មោបាយមន្ោះ។ មោក 
Brad Adams មកាតសរមសើរអពំ៊ីគុណតរ លររស់ ន្តន្ត៊ីរកសប្រឆងំ្ឯមទៀត មដលកាល ហាន្ និ្ង្អត់្ាត់  ិន្លុោះតា លបចិ្
ន្មោបាយររស់មោក ហ៊ែុន្ មសន្៖ «រណំង្្រំរស់មោក ហ៊ែុន្ មសន្ គឺរមំរករបំាក់គណរកសប្រឆងំ្។ មោក 
ហ៊ែុន្ មសន្ ប្រមហលយល់ថា ខលួន្ឯង្ឆល តរវកែុង្មរឿង្មន្ោះ។ ាត់ចរម់ោក កឹ  សុខា ដាក់គុក។ ាត់ពាោ 
រមំរករបំាក់ប្កុ អែកាបំ្ទរកសប្រឆងំ្ មដលនិ្យ មោក កឹ  សុខា និ្ង្ ប្កុ អែកនិ្យ មោក ស  រង្សុ ៊ី។ ាត់ដាក់
សមាា ្ ឱ្យប្កុ មោក កឹ  សុខា ម្វើស បទាន្មដើ ប ៊ីឱ្យបាន្មដាោះមលង្មោក កឹ  សុខា។ ាត់រញចុ ោះរញចូ លប្កុ 
មោក កឹ  សុខា ឱ្យដាក់រកយសុសិំទធិម្វើន្មោបាយវញិ។ រនាទ រ ់កមទៀត ាត់នឹ្ង្រមំរកឱ្យគណរកសសមន្ត គ្ ោះជាតិ 
មៅជាកូន្រកសតូច្ ួយ មប្កា ការដឹកនារំរស់មោក កឹ  សុខា និ្ង្ ប្សរមពលមោក ស  រង្សុ ៊ី  ិន្មៅកែុង្ប្រមទស។ 
រ៉ៃុមន្ត អវ៊ីមដលគួរឱ្យភ្ញា ក់មនអើល គយូឺរណាស់មហើយ មាន្ នុ្សសមតរ៊ីនាក់រ៉ៃុមណាណ ោះ កែុង្ច្មំណា  ១១៨ នាក់ មដល
ចញ់លបចិ្ន្មោបាយររស់មោក ហ៊ែុន្ មសន្។ ច្នួំ្ន្ ន្តន្ត៊ីរកសប្រឆងំ្ដ៏មប្ច្ើន្មលើសលន្់  ិន្ចុ្ោះចូ្លមររមន្ោះ គឺជា
មរឿង្ ួយអស្ច រយណាស់ មប្រោះអ៊ីមោក ហ៊ែុន្ មសន្ ខបំ្រឹង្ដាក់សមាា ្ខាល ងំ្រ៉ៃុន្ណា ក៏អែកទាងំ្មនាោះ មៅមតរងឹ្មា។ំ 
មន្ោះជាសញ្ហា រញ្ហា ក់ថា មោក ហ៊ែុន្ មសន្ កពុំង្មតររាជ័យមហើយ»។ 
មទាោះរ៊ីជាមោក ហ៊ែុន្ មសន្ អាច្ស្ា ន្ថា ការនតល់សិទធិន្មោបាយឱ្យ ន្តន្ត៊ីរកសប្រឆងំ្ទាងំ្មន្ោះម ើង្វញិ ប្រមហល
លួង្ច្ិតតសហគ ន្៍អន្តរជាតិបាន្កត៊ី ក៏មោក មប្រដ អាដា  ថាមោក ហ៊ែុន្ មសន្ យល់ខុស្ណំាស់ មប្រោះសហភ្ញព
អឺរ ៉ៃុរជាពិមសស  ិន្ចញ់ការរមញ្ហឆ តររស់មោក ហ៊ែុន្ មសន្ មនាោះមទ។ អវ៊ីមដលសហគ ន្៍អន្តរជាតិច្ង្់បាន្ គឺការ
ស្ត រសិទធិ នុ្សស និ្ង្ប្រជា្ិរមតយយម ើង្វញិ មដលមាន្គណរកសប្រឆងំ្ចូ្លរួ  កែុង្ការមបាោះមឆែ ត ួយ មដលមសរ ៊ី 
ប្តឹ ប្តូវ និ្ង្ យុតតិ្ ៌៖ «សហភ្ញពអឺរ ៉ៃុរនឹ្ង្ ិន្ចញ់រមញ្ហឆ តដល៏៊ីោររស់មោក ហ៊ែុន្ មសន្ ដូមច្ែោះមនាោះមទ។ ពួកមគ
នឹ្ង្ ិន្ចញ់មបាកមោក ហ៊ែុន្ មសន្ មដលមប្រើលបចិ្ មដាយយកច្ារ់ និ្ង្តុោការមររ រ់ម   កម្វើជាឧរករណ៍
ដាក់សមាា ្  ន្តន្ត៊ីរកសប្រឆងំ្ឱ្យសុសិំទធិម្វើន្មោបាយវញិមនាោះមទ។ អវ៊ីមដលសហភ្ញពអឺរ ៉ៃុរច្ង្់បាន្ គភឺ្ញពពហុនិ្យ 
ពិតប្បាកដ គឺមាលការណ៍ប្រជា្ិរមតយយមសរ ៊ីពហុរកសពិតប្បាកដ។ អវ៊ីមដលជាមាលការណ៍ប្រជា្ិរមតយយ



ពិតប្បាកដ គឺភ្ញពមាន្មសរ ៊ីភ្ញពមពញមលញ និ្ង្ ពិតប្បាកដ មដើ ប ៊ីមរកខជន្គណរកសន្មោបាយ និ្ង្ពលរដឋមខារ
មៅមៅ អាច្ចូ្លរួ  កែុង្ជ៊ីវភ្ញពន្មោបាយ មដាយ ិន្ភ័យខាល ច្ការម្វើបារ គរំា កមំហង្ និ្ង្ អមំពើហិង្ា មៅមលើ
អែកទាងំ្មនាោះ។ មរើច្ណុំច្ទាងំ្អស់មន្ោះ មៅមតមោក ហ៊ែុន្ មសន្ ស្ដ រ ិន្បាន្មទ គកុឺសំង្ឃ ឹថា សហភ្ញពអឺរ ៉ៃុរ នឹ្ង្
រន្ធូ ររន្ថយឱ្យមោក ហ៊ែុន្ មសន្ ឱ្យមស្ោះ»។ 
 
មោក Brad Adams មាន្សុទិដឋិនិ្យ ថា មោក ហ៊ែុន្ មសន្ មច្ៀស ិន្នុតព៊ីមដាោះមលង្មោក កឹ  សុខា ឱ្យមាន្
មសរ ៊ីភ្ញពម ើង្វញិ ឆរ់ៗ មប្រោះសមាា ្អន្តរជាតិកាន្់មតខាល ងំ្ណាស់មហើយ។  ា៉ៃង្មទៀត មរើមោក ហ៊ែុន្ មសន្  ិន្
មដាោះមលង្មោក កឹ  សុខា ឆរ់ៗ និ្ង្ស្ត រសិទធិ នុ្សស និ្ង្ ប្រជា្ិរមតយយម ើង្វញិមទ មោកថា ក ាុជាមច្ៀស ិន្
នុត ព៊ីការពយួរការអនុ្មប្ាោះពន្ធ EBA ររស់សហភ្ញពអឺរ ៉ៃុរ និ្ង្អាច្ GSP ររស់អាម រកិ ជាក់ជា ិន្ខាន្៕ 
 


