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ចលនាសេរនីិយមអនតរជាតិ ថារបបភ្ន ំសេញ

កាន់តតស វ្ ីឲ្យខ្ល នួកាា យជារដ្ឋតដ្លអនតរជាតិ តលងស្វវ គមន៍ 

 

របូពីឆ្វេងឆ្ៅស្ដ ាំ៖ ឆ្ោក ហាវ្យែរ ណាត (Javier Nart), អ្នកស្រ ីអាណា ឆ្ហាោ ឆ្ ៉េរ (Ana Gomes), ឆ្ េ្ ៀល បិនឆ្នៀន (Phil Bennion), អ្នកស្រ ីអាឆ្បៀ 

អាល់ស្ឡាន ី(Abir Al Sahlani), ឆ្ោក យ៉េូហាឆ្ េះ ឃឆ្នលីរ វ៉ា ន់បាឡិន (Johannes Cornelis van BAALEN), ឆ្ោក ឆ្អ្ៀលហាន យូឈុក 

(Ilhan Kyuchyuk)  European Parliament and Liberal International Websites 

 

ប្បតកិមមរបេស់្វា បន័ចលនាសេរនីិយមអនតរជាតសិនេះ ស វ្ ីស ើងសប្កាយេរីបបសោក ហ ៊ុន តេន តាមរយៈប្កេួង

ការបរសេេកមព ុជា កាលេថី្ងៃេ ី១៥ តខ្ កកកដា បានដាក់ជនបរសេេប្បាមួំយរបូកន ុងបញ្ជ ីសមម  និង តែនាឲំ្យស្វា នេូតខ្មរទងំអេ ់

សៅសប្ៅប្បសេេ ក៊ុំសចញេិដាឋ ការឲ្យជនបរសេេទងំសនាេះ។ កន ុងលិខ្តិដ្តដ្លសនាេះ ប្កេួងបង្គា ប់ឲ្យបដិ្សេ្ការផ្តលេ់ិដាឋ ការ 

ដ្លជ់នបរសេេឯសេៀតតដ្រ តដ្លមានបែំងគបំ្េ ឬ ការពារសោក េម រង្ស ី។  
 

 

សដាយ មួង ណាសរ៉េត 2019-07-20 
 

ប្រធានចលនាសេរនិីយមអនតរជាត ិឬ Liberal International ថារររសោក ហ ៊ុន សេន កាន់សតងាកសចញឆ្ងា យទ ាំងប្េ៊ុង 
ពីគនលងននសោលការណ៍ប្រជាធរិសតយយសេរពីហ៊ុរកស និង ការសោរពេិទ្ធិមន៊ុេស។ 
 
ប្រធានចលនាសនេះ គអឺនកប្េី ហាគមី៉ា  សអល នហសត (Hakima el Haité) សលលងសៅកន៊ុងញតតិសថាទ លសទេរររសោក ហ ៊ុន 
សេន កាលពីនលាទី្ ១៩ សែ កកទដា ថាការដាកេ់មជកិេភាអឺរ ៉ា៊ុរ ០៦ រូរកន៊ុងរញ្ជី សមៅ  សដាយប្ោន់សតពួកោតប់្រកាេជាំហរ 
ថាពួកោតស់ប្តៀមែលួនរួចជាសប្េច ស ើមបអីម ាំសណើ រប្រធានេតីទី្គណរកសេសគងារ េះជាតិសោក េម រងស៊ុ  ីវលិប្តឡរស់ៅ
ប្រសទ្េកមព៊ុជាវញិសនាេះ ថាជាេកខកីមៅ រងាា ញឲ្យស ើញកាន់សតចាេ់ថារររសោក ហ ៊ុន សេន កាន់សត
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សលើកប្រសទ្េកមព៊ុជា ដាក់សលើសជើងពាន ននប្រសទ្េស លអនតរជាតមិនិស្វា គមន។៍ 
 
ប្រតកិមៅររេ់ស្វា រន័ចលនាសេរនិីយមអនតរជាតសិនេះ សធាើសឡើងសប្កាយពីរររសោក ហ ៊ុន សេន តាមរយៈប្កេួង
ការររសទ្េកមព៊ុជា កាលពីនលាទី្ ១៥ សែ កកទដា បានដាក់ជនររសទ្េប្បា ាំមួយរូរកន៊ុងរញ្ជី សមៅ  និង សណនា ាំឲ្យស្វា នទូ្សែៅរ
ទ ាំងអេ់ សៅសប្ៅប្រសទ្េ ក៊ុ ាំសចញទិ្ដាា ការឲ្យជនររសទ្េទ ាំងសនាេះ។ កន៊ុងលិែិត ស លសនាេះ ប្កេួងរងារ រឲ់្យរ ិសេធការ
ផ្តល់ទិ្ដាា ការ  ល់ជនររសទ្េឯសទ្ៀតស រ ស លមនរាំណងោាំប្ទ្ ឬ ការពារសោក េម រងស៊ុ  ីនិង មគនតីគណរកស
េសគងារ េះជាត ិស លប្តូវបានត៊ុោការននរររសនេះ ផ្តនាា សទេ ឬ កាំព៊ុងជារស់ទេសដាយស្វល កីាត៊ុោការ។ 
 
ជនររសទ្េទ ាំងប្បា ាំមួយរូរ ស លេាិតកន៊ុងរញ្ជី សមៅ សនាេះ គេឺ៊ុទ្ធសតជាេមជិកេភាអឺរ ៉ា៊ុរទ ាំងអេ់ រួមមនសោក សហាៀល 
រ និសនៀន (Phil Bennion) ជនជាតអិង់សគលេ, អនកប្េី អាណា សហារ សម៉ាេ (Ana Gomes) ជនជាតព័ិរទ្៊ុយហារ ល់ (Portugal) 
សោក សអៀលហាន យូឈ៊ុក (Ilhan Kyuchyuk) ជនជាតរិ ៊ុកហារ រ ី(Bulgaria) សោក យ៉ាូហាសណេះ  សនលីេ វ៉ាន់បាឡិន 
(Johannes Cornelis van BAALEN) ជនជាតហិ៊ុលលង់ (Netherlands) អនកប្េី អាសរៀ អាល់ស្វឡានី (Abir Al Sahlani) 
ជនជាតេិ ៊ុយសអត និង សោក ហាសវយរ ណាត (Javier Nart) ជនជាតសិអេា៉ាញ។ អនកទ ាំងសនេះ កាលពីេបាត ហ៍ម៊ុន េ៊ុទ្ធសត
បានប្រកាេជាស្វធារណៈ ថាសប្តៀមែលួនជាសប្េច ស ើមបអីម ាំសណើ រសោក េម រងស៊ុ  ីប្តឡរស់ៅកមព៊ុជាវញិ។ 
 
មគនតីនា ាំពាកយរររសោក ហ ៊ុន សេន គឺសោក នផ្ េ៊ុីផាន ប្បារអ់ាេ៊ុីសេរសីៅនលាទី្ ២០ សែ កកទដា សនេះ សដាយរញ្ជជ កក់ារ
ោ ាំប្ទ្ែលឹមស្វរលិែិតសនាេះ និងថាកមព៊ុជាមនេិទ្ធិប្គរ់ប្ោន ់កន៊ុងការដាកេ់មជកិេភាអឺរ ៉ា៊ុរទ ាំងសនាេះ សៅកន៊ុងរញ្ជី សមៅ  
សដាយហាមឃាត់ការសធាើ ាំសណើ រសៅកមព៊ុជា សប្ពាេះរ៊ុគរលទ ាំងសនាេះ ប្តូវចាតទ់្៊ុកថា ជាជនស លមិនប្តូវបានទ្ទួ្លស្វា គមន ៍
ឬ ភាស្វឡាតាាំងថា Persona non grata <<កន៊ុងចារអ់នតរជាត ិសគមននិយាយ អាហនឹង non grata។ ស្វមញ្ញរាំផ្៊ុត 
កមព៊ុជាជារ ាអធិរសតយយ ស លមនេិទ្ធិប្គរប់្ោន ់ចងឲ់្យអនកណាមក ៍ទ្ទួ្លស្វា គម៍ សហើយក៏ មនេិទ្ធិមិនស្វា គមនរ៍៊ុគរល
ណាមួយស រ>>។ 
 
សទេះជាយា៉ា ងសនេះកតី េមជកិេភាអឺរ ៉ា៊ុរ ស លប្តូវរររសោក ហ ៊ុន សេន ដាកក់ន៊ុងរញ្ជី សមៅ ទ ាំងសនាេះ មនិ
យល់ប្េរ ូសចនេះសឡើយ។ េមជកិេភាអឺរ ៉ា៊ុរមកពីចប្កភពអង់សគលេសោក ហាីល សរ នសនៀន (Phil Bennion) ស លធាល រ់
េនាជាស្វធារណៈថា សោកនឹងអម ាំសណើ រសោក េម រងស៊ុ  ីប្រធានេដីទី្គណរកសេសគងារ េះជាត ិសធាើមត៊ុភូមនិិវតត
មកកានក់មព៊ុជាវញិ ប្បារអ់ាេ៊ុីសេរតីាមស្វរសអឡិចប្តនិូកកាលពីនលាទី្១៧ កកទដា ថា ករណីរររសោក ហ ៊ុន សេន ដាក់
រញ្ចូ លស ៅ្ េះសោកសៅកន៊ុងរញ្ជី រ ិសេធផ្ដល់ទិ្ដាា ការឱ្យចូលកមព៊ុជាសនាេះ រតឹសតសេដងឱ្យស ើញថា កមព៊ុជា
ោៅ នប្រជាធរិសតយយ និង មនិសោរពេិទ្ធិមន៊ុេសសឡើយ។ សោកេងទតធ់ាន់ៗថា ការសធាើ ូសចនេះ នឹងរតឹសតពប្ងងឹ ឱ្យមននូវការ
អាំពាវនាវកាន់សតខ្ល ាំងសឡើងសលមសទ្ៀត ឱ្យមនចាំណាតក់ារប្រឆ្ង ាំងនឹងកមព៊ុជា និងរដាា ភបិាលននប្រសទ្េមួយសនេះ ស លបាន
សធាើទ្សងាើអក៊ុេលទ ាំងសនេះ។ 
 



ចាំសណកឯអនកប្េី អាណា សហារ សម៉ាេ (Ana Gomes) ស លជារ់ស ៅ្ េះកន៊ុងរញ្ជី សមៅ សនាេះស រ សដាយស្វរ
សតអនកប្េីោ ាំប្ទ្សោក េម រងស៊ុ  ីប្បារអ់ាេ៊ុីសេរ ីតាមស្វរសអឡិចប្តនិូកកាលពីនលាទី្ ១៨ សែ កកទដាថា ចាំណាតក់ារ
ររេ់រររសោក ហ ៊ុន សេន មិនចាំសណញអាី ល់កមព៊ុជាសនាេះសទ្ គមឺនសតរសងទើនលទ្ធផ្លអវជិជមនសប្ចើនសទ្ៀត
 ល់រររសនេះសតរ៉ា៊ុសណាណ េះ។ អនកប្េីរញ្ជជ ក់ថា េមជិកេភាអឺរ ៉ា៊ុរទ ាំងអេ់ នឹងរតឹសតរសងទើនេនា៊ុេះ 
ននការោ ាំប្ទ្អនកនិយមប្រជាធិរសតយយ និង  ាំសណើ រវលិប្តឡររ់រេ់មគនតីជាន់ែពេ់រកសប្រឆ្ង ាំងសៅកមព៊ុជាវញិ និង 
រកអាប្កាតអាំពីអាំសពើឧប្ក ិា អាំសពើព៊ុករលួយ ការរ ាំសោភេិទ្ធិមន៊ុេស និង ចរតិននរររផាត ច់ការេពានលាននរររសោក ហ ៊ុន 
សេន ឲ្យកាន់សតកាល ាំងកាល ជាងសនេះ។ 
 
ចលនាសេរនិីយមអនតរជាត ិជាេហព័នធពិភពសោកននគណរកសនសយាបាយសេរនិីយម និង ប្រជាធរិសតយយ 
ស លមនមូលដាា នសៅទី្ប្កងុឡ៊ុង ប្រសទ្េអង់សគលេ និង មនេមជកិជាង ១០០ ប្រសទ្េ (១០៦ ប្រសទ្េ ប្តមឹសែ ធនូ  ឆ្ងន ាំ 
២០១៨)។ សោក េម រងស៊ុ  ីជាអន៊ុប្រធានមួយរូរររេ់ស្វា រ័នអនតរជាតិសនេះ។ ចលនាសនេះ កាលពីនលាទី្ ១៩ សែ កកទដា 
បានសរៀរចាំញតតិមួយ សថាទ លសទេរររសោក ហ ៊ុន សេន ពាក់ព័នធនឹងការរ ាំសោភេិទ្ធិមន៊ុេស និង ការ
ហាមឃាតេិ់ទ្ធិសធាើ ាំសណើ រររេ់មគនតីររសទ្េ ស លនិយមប្រជាធិរសតយយ និង បានអាំពាវនាវឲ្យរររសោក ហ ៊ុន សេន 
ងាកមករកគនលងប្រជាធរិសតយយ និង ការសោរពេិទ្ធិមន៊ុេសសឡើងវញិ៕ 

 


