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ប ោះបនោ តឃ ុំសង្កា ត់ ២០២២ នងិបញ្ហា ប្បឈម 
 

ដោយ៖ ដោក អ ៊ុច ោង អនកសិកាស្រាវស្រាវនៃនាយកោា ៃសិកាអាស៊ុ៊ី អាហ្វ្រកិ ៃិងមជ្ឈមិបូព៌ា   
នៃវទិ្យាាា ៃទ្យំនាក់ទ្យំៃងអៃតរាតិនៃកមព៊ុា នៃរាជ្បណ្ឌិ តយសភាកមព៊ុា 

 

ការដ ោះដនន តដស្រជ្៊ីសតងំស្រកុមស្រប្កា ៊ំុ-ំសង្កា ត់ អាណ្តតទិ្យ៊ី៥ ស្រតូវ ៃស្របម៊ុខរាជ្រដ្ាភិ ល កណំ្ត់ 
ដស្រជ្៊ីសយក នងៃទ្យ៊ី៥ ខខមិង៊ុនា នន ២ំ០២២ ាកាលបរដិចេទ្យនៃការដ ោះដនន ត។ ដៃោះដប៊ីដោងតមដសចកត៊ី 
សដស្រមច របស់ស្របម៊ុខរាជ្រដ្ាភ ិលកមព៊ុា កាលព៊ីនងៃទ្យ៊ី០១ ខខម៊ីនា នន ២ំ០២១កៃលងដៅ។ 

ដោងតមចាប់សត៊ីព៊ីការដ ោះដនន តដស្រជ្៊ីសតងំស្រកមុស្រប្កា ៊ំុ-ំសង្កា ត់ ខដ្ល ៃអៃ៊ុម័តកាល កាល 
ព៊ីនន ២ំ០១៥  ៃបញ្ជា ក់ថា ការដ ោះដនន តដស្រជ្៊ីសដរ ៊ីសស្រកុមស្រប្កា ៊ំុ-ំសង្កា ត់ ស្រតូវដ្រ៊ីដ ៊ីងាដរៀងរាល់ ៥នន ំ
មតង ដ្៊ីយការដ ោះដនន តដៃោះ ស្រតូវដ្រ៊ីដ ៊ីងដៅនងៃខតមួយាមយួគ្នន ។ ការបរដិចេទ្យនៃការដ ោះដនន តស្រតូវកំណ្ត់ 
ដោយនាយករដ្ាមហ្វៃត៊ី តមសដំណ្៊ី របស់រដ្ាមហ្វៃត៊ីស្រកសួងមហានទៃ។ នាយករដ្ាមហ្វៃត៊ីស្រតូវស្របកាសកាលបរដិចេទ្យនៃ
ការដ ោះដនន តដស្រជ្៊ីសដរ ៊ីសស្រកុមស្រប្កា ៊ំុ-ំសង្កា ត់ កន៊ុងរយៈដពល ៩ខខ ោ៉ា ងតចិម៊ុៃនងៃដ ោះដនន ត។  

ស្រកុមស្រប្កា ៊ំុសំង្កា ត់ស្រតូវកាៃ់ម៊ុខតំខណ្ងរបស់ខលួៃ រ្ូតទាល់ខតមាៃស្រកុមស្រប្កាងម៊ីខដ្លស្រតូវ ៃ
ដ ោះដនន តដស្រជ្៊ីសដរ ៊ីសដ ៊ីងចូលកាៃ់តំខណ្ងជ្ំៃួស។ ស្រកុមស្រប្កា ៊ំុសំង្កា ត់ស្រតូវ ៃដ ោះដនន តដស្រជ្៊ីសដរ ៊ីស
ដ ៊ីងតមស្របព័ៃធសមាមាស្រត ដោយអនកដ ោះដនន តខដ្ល ៃច៊ុោះដ ម្ ោះ ដៅកន៊ុងបញ្ា ៊ីដ ម្ ោះអនកដ ោះដនន ត
ដៅកន៊ុង ៊ំុសំង្កា ត់ដនាោះមាៃសទិ្យធដិ ោះដនន តខតមួយសៃល្កប៉ា៊ុដ ណ្ ោះ តមរយៈការដ ោះដនន តាសំង្កត់។ អនក 
ដ ោះដនន តមាន ក់មាៃសិទ្យធដិ ោះដនន តដស្រជ្៊ីសដរ ៊ីសស្រកុមស្របក្ា ៊ំុសំង្កា ត់ខតមួយប៉ា៊ុដ ណ្ ោះ។ 

គួររលំ្កទងខដ្រថា ចាប់តងំព៊ីរដ្ាស្របហារនន ១ំ៩៧០មក ស្របដទ្យសកមព៊ុា  ៃជ្បួស្របទ្យោះៃ្ង
សហ្វង្កា មស៊ុ៊ីវលិាបៃតបនាៃ ប់ អស់រយៈដពលាដស្រច៊ីៃទ្យសវតសរក៍ៃលងដៅ។ ដៅនន ១ំ៩៩១ ភាគ៊ីដៅកន៊ុងជ្ដមាល ោះ
 ៃ្ៃដ្ល់ការច៊ុោះកិចចស្រពមដស្រពៀងឈប់ ញ់ ៃិង្ៃដៅដ្ល់ការដ ោះដនន តាត ិ ខដ្លដរៀបចំដ ៊ីង 
ដោយអាាា ្របដ ត្ ោះអាសៃនអងាការស្ស្របាាតដិៅកមព៊ុា (ដៅកាត់ថា អ ៊ុៃតក់) ដស្រកាមកចិច 
ស្ការ ាមួយៃ្ងស្រកុមស្របក្ាាតិាៃ់ខពស់នៃកមព៊ុា (ដៅកាត់ថា ដអសអិៃស៊ុ៊ី) នានន ១ំ៩៩៣។ 

រ្ូតដ្ល់ដៅនន ២ំ០០២ ការដ ោះដនន តដស្រជ្៊ីសដរ ៊ីសស្រកុមស្រប្កា ៊ំុ-ំសង្កា ត់ អាណ្តតទិ្យ៊ី១ ស្រតវូ ៃដ្រ៊ី
ដ ៊ីងាសកល ៃិងដោយផ្ទៃ ល់ សស្រមាប់ ៊ំុ ំ ៃិងសង្កា ត់ បនាៃ ប់មកអៃ៊ុវតតាបៃតបនាៃ ប់ដរៀងរាល់៥នន មំតង គ ឺ
អាណ្តតទិ្យ៊ី២(២០០៧) អាណ្តតទិ្យ៊ី៣(២០១២) អាណ្តតទិ្យ៊ី៤(២០១៧) ៃិងអាណ្តតទិ្យ៊ី៥(២០២២) 



2 
 

ខដ្ល ៃដស្រជ្៊ីសយកនងៃទ្យ៊ី៥ ខខមិង៊ុនា នន ២ំ០២២ ានងៃដ ោះដនន ត រាប់សៃល្កដនន ត ៃងិស្របកាស លទ្យធទល 

បដ ណ្ ោះអាសៃន។1  

អនកនាពំកយ គ.ជ្.ប ដោក ្ងស ព៊ុទាធ   ៃដល៊ីកដ ៊ីងទងខដ្រថា គណ្ៈកមាម ្ិការ  ៃៃិងកពំ៊ុង 
ស្រប្ងខស្របងោ៉ា ងខ្ល ងំដដ្៊ីមប៊ីធានា ៃៃូវលទ្យធទលដ៏្ស្រតម្ស្រតូវនៃការដ ោះដនន ត ខដ្លឆល៊ុោះបញ្ជច ងំព៊ីឆៃៃៈ របស់អនក 
ដ ោះដនន ត ៃិងការរពំង្ទ្យ៊ុកនៃដមដ្្កនាខំដ្លពកួដគ ៃដស្រជ្៊ីសដរ ៊ីស។  

សូមរលំក្ទងខដ្រថា កាលព៊ីការដ ោះដនន តដស្រជ្៊ីសដរ ៊ីសស្រកុមស្រប្កា ៊ំុ ំ សង្កា ត់ អាណ្តតទិ្យ៊ី៤ នន ំ
២០១៧ កៃលងដៅ គណ្បកសៃដោ យខដ្លចូលរមួ ការដ ោះដនន តដស្រជ្៊ីសដរ ៊ីសស្រកុមស្រប្កា ៊ំុ ំ សង្កា ត់ 
អាណ្តតទិ្យ៊ី៤ នន ២ំ០១៧ ដៅទូ្យទាងំស្របដទ្យសខដ្លមាៃ២៥ដខតតស្រកុង មាៃគណ្បកស ចូលរមួសរ៊ុបចៃំួៃ១២ 
(១-គណ្បកសស្របាជ្ៃកមព៊ុា, ២-គណ្បកសសដង្កា ោះាត,ិ ៣-គណ្បកស  ្៊ុ រៃ ស៊ុៃិ ប៊ុិក, ៤-គណ្បកស 
សមព័ៃធដដ្៊ីមប៊ីស្របា្បិដតយយ, ៥-គណ្បកស ខខមររបួរមួាត,ិ ៦-គណ្បកស សបំ៊ុកំម៊ុសំងាមស្របា្ិបដតយយ, 
៧-គណ្បកសសញ្ជា តិកមព៊ុា, ៨-គណ្បកសស្របា្ិបដតយយ មូលោា ៃ, ៩-គណ្បកស ាធារណ្រដ្ា 
ស្របា្ិបដតយយ, ១០-គណ្បកសយ៊ុវជ្ៃនកមព៊ុា, ១១-គណ្បកស អំ្ចខខមរ, ៃិង ១២-គណ្បកស ជ្ៃាត ិ
ដដ្៊ីមស្របា្បិដតយយកមព៊ុា)។ ដៅកន៊ុងការដ ោះដនន តកៃលងដៅដនាោះ មាៃខតគណ្បកសចៃំៃួ២ ប៉ា៊ុដ ណ្ ោះខដ្ល 
មាៃឥទ្យធពលកន៊ុងការដ ោះដនន ត គឺគណ្បកសស្របាជ្ៃកមព៊ុា ទ្យទ្យួល ៃ៣.៥៤ ោៃសំដ ង ៃិងទ្យទ្យួល 
 ៃតំខណ្ងដម ៊ំុ ំ ចំៃៃួ១១៥៦ ៃងិអាសៃៈស្រកុមស្រប្កា៦៥០៣ ខណ្ៈខដ្លគណ្បកសសដហ្វង្កា ោះាត ិ
ទ្យទ្យួល ៃ៣,០៦ ោៃសំដ ង ៃិងទ្យទ្យួល ៃតំខណ្ងដម ៊ំុចំំៃួៃ៤៨៩ ៃងិអាសៃៈស្រកុមស្របក្ាចំៃួៃ 
៥០០៧។2 

ប៉ា៊ុខៃតដៅដពលខដ្លគណ្បកស សដហ្វង្កា ោះាតិស្រតូវ ៃរោំយ ដោយត៊ុោការកំពូល កាលព៊ីខខវចិេិកា 
នន ២ំ០១៧ ព៊ីបទ្យរមួចំខណ្កា មួយបរដទ្យសកន៊ុងខទៃការទតួលរលំំរោា ភិ ល អាសៃៈ ស្រកុមស្រប្កា ៊ំុ ំ
សង្កា ត់ទាងំអស់ ស្រតូវ ៃខចកចាយ ឱ្យដៅគណ្បកសដទសងដទ្យៀត។ គណ្បកសស្របាជ្ៃកមព៊ុាទ្យទ្យួល ៃ 
អាសៃៈស្រកមុស្រប្កាចំៃួៃ៤៥៤៨ គណ្បកស្រ ៊ុៃស៊ុៃិប៊ុិចទ្យទ្យលួអាសៃៈស្រកមុស្រប្កា ចំៃួៃ២៣៩ 
គណ្បកសខខមររបួរមួាតទិ្យទ្យួល ៃអាសៃៈស្រកុមស្រប្កាចំៃៃួ២០១ គណ្បកសសញ្ជា តកិមព៊ុាស្រតូវ ៃទតល់ 

                                              
1 The Natioanl Election Committee(NEC), “ស្របតិទ្យិៃដ ោះដនន ត”,  
https://www.nec.gov.kh/khmer/taxonomy/term/253, accessed date 8-August-2021 at 10 AM) 
2 The Natioanl Election Committee(NEC), “តរាងគណ្បកសៃដោ យទ្យទ្យួល ៃអាសៃៈ នៃលទ្យធទលទលូវការ 
សស្រមាប់ការដ ោះដនន តដស្រជ្៊ីសដរ ៊ីសស្រកុមស្រប្កា ៊ំុ ំសង្កា ត់ អាណ្តតិទ្យ៊ី៤ នន ២ំ០១៧”, 
https://www.nec.gov.kh/khmer/content/4457, accessed date 8-August-2021 at 10 AM) 
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អាសៃៈស្រកមុស្រប្កាចំៃួៃ១០ គណ្បកសយ៊ុវជ្ៃកមព៊ុា ទ្យទ្យលួ ៃអាសៃៈស្រកុមស្រប្កាចំៃៃួ៣ ៃិងគណ្បកស 

ស្របា្ិបដតយយមូលោា ៃទ្យទ្យលួ ៃអាសៃៈស្រកុមស្រប្កាចំៃៃួ៣។
3 

សស្រមាប់ការដ ោះដនន ត ដស្រជ្៊ីសតងំសមាជ្ិកស្រកុមស្របក្ា ៊ំុសំង្កា ត់ អាណ្តតិទ្យ៊ី៤ នានន ២ំ០១៧ 
កៃលងដៅ ដយ៊ីងសដងាតដំ៊ីញថា ស្របស្រព្តតដៅដោយរលូៃ ស្របកបដោយស៊ុខសៃតិភាព ៃងិមាៃភាពលអស្របដស៊ី 
ាងដពលដ ោះដនន តម៊ុៃៗ ៃងិមាៃអនកដ ោះដនន តស្របមាណ្ ៩០.៣៧%   ៃដចញដៅដ ោះដនន ត ដប៊ីដ្ៀប 
ៃ្ងចំៃៃួអនកខដ្ល ៃច៊ុោះដ ម្ ោះដ ោះដនន ត ៃិងស្របកបដោយទ្យ្កម៊ុខរ ៊ីករាយ គ្នម ៃការភិតភ័យ ៃងិភ័យខ្ល ច 

ដៃោះដប៊ីដោងតមដសចកត៊ីខងលងការណ៍្ របស់ គ.ជ្.ប អាណ្តតទិ្យ៊ី៤ នន ២ំ០១៧។
4 

ចំខណ្កអងាការឃ្ល ដំម៊ីលសិទ្យធមិៃ៊ុសសអៃតរាតិ (Human Rights Watch) ខបរា អោះអាងថា 
ការដ ោះដនន ត ៊ំុ-ំសង្កា ត់ដៅស្របដទ្យសកមព៊ុា កាលព៊ីនងៃទ្យ៊ី៤ ខខមិង៊ុនា នន ២ំ០១៧  ៃស្របស្រព្តតដៅកន៊ុង 
បរោិកាសគំរាមកំខ្ងដៅដ្ល់សិទ្យធបិដញ្ចញមតិ ៃិងការចូលរមួកន៊ុងៃដោ យ ខដ្លអាចចាត់ទ្យ៊ុក 
ការដ ោះដនន តដៃោះថា មិៃ ៃដ្រ៊ីដ ៊ីងដោយដសរ ៊ី ៃងិយ៊ុតតិ្ម៌ាដនាោះដទ្យ។ ការដ ោះដនន តដៃោះ ៃដ្រ៊ីដ ៊ីង
ស្រសបដពលខដ្លសមាជ្កិ ៃងិសកមមជ្ៃគណ្បកសស្របនងំរាប់សិបនាក់កំព៊ុងាប់ពៃធនាគ្នរ កន៊ុងដនាោះរមួមាៃ
ទាងំសមាជ្ិករដ្ាសភា ស្រព្ទ្យធសភា ៃិងមហ្វៃត៊ីគណ្ៈកមាម ្កិារាតដិរៀបចំការដ ោះដនន ត (គ.ជ្.ប) ទងខដ្រ 
បនាៃ ប់ព៊ីពួកដគស្រតូវដចាទ្យស្របកាៃ់ដស្រកាមដ្ត៊ុទលៃដោ យ ដោយត៊ុោការស្រគប់ស្រគងដោយគណ្បកស
ស្របាជ្ៃកមព៊ុា។ មាៃមៃ៊ុសសាដស្រច៊ីៃដទ្យៀត កំព៊ុងរងការគរំាមកំខ្ងព៊ីបទ្យដចាទ្យស្របកាៃ់ដូ្ចគ្នន ដៃោះ ខណ្ៈ 

                                              
3 Khmer Times, “ការដ ោះដនន ត ៊ំុ-ំសង្កា ត់ៃ្ងដ្រ៊ី់ដ ៊ីងដៅខខមិង៊ុនានន ដំស្រកាយ”, March 5, 2021, 
https://www.khmertimeskh.com/50821266/ករបឆៃតំ-សងកតៃ/, accessed date 8-August-2021 at 
10 PM) 
4 Fresh News Asia, “គ.ជ្.ប ដចញដសចកដ៊ីខងលងការណ៍្ដាកាដ យោ៉ា ងខ្ល ងំ ចំដពោះការវាយតនមលខ៊ុស 
ដ្រ៊ីឲ្យាធារណ្ជ្ៃយល់ស្រច ដំល៊ីដ្ំដណ្៊ី រការៃិងលទ្យធទលដ ោះដនន ត, អនកដ ោះដនន ត៩០.៣៧% 
 ៃដៅដ ោះដនន តាមួយទ្យ្កម៊ុខរ ៊ីករាយ គ្នម ៃការបំទិតបំភ័យ ៃិងគ្នម ៃការភ័យខ្ល ច”, June 27, 
2017,http://m.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/58353-2017-06-27-11-45-27.html, 
accessed date 8-August-2021 at 10 PM) 
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ខដ្ល ដោក សម រងស៊ុ ៊ី ដមដ្ក្នាគំណ្បកសស្របនងំ (គណ្បកសសដហ្វង្កា ោះាតិ - CNRP) ដៅខតៃិរដទ្យសខលួៃ

ឱ្យដៅដស្រៅស្របដទ្យស បនាៃ ប់ព៊ី ៃរងការដចាទ្យស្របកាៃ់ាដស្រច៊ីៃករណ្៊ី ។
5 

ចំខណ្ក នាយកស្របចាតំំបៃ់អាស៊ុ៊ីនៃអងាការឃ្ល ដំម៊ីលសិទ្យធិមៃ៊ុសសអៃតរាត ិ ដោក ខស្រប ដ្ អាោម 
(Brad Adams)  ៃខងលងោ៉ា ងដូ្ដចនោះថា៖ “វាមិៃខមៃាការដ ោះដនន តតមខបបស្របា្ិបដតយយដ ៊ីយ 
ស្របសិៃដប៊ីគណ្បកសកាៃ់អំ្ ចស្រគប់ស្រគងាា ប័ៃខដ្លពក់ព័ៃធៃ្ងការដ ោះដនន តទាងំអស់ ស្របព័ៃធ
ទសពរទាយសាិត ដស្រកាមស្រគប់ស្រគងដោយគណ្បកសកាៃ់អំ្ ច ដ្៊ីយសមាជ្ិកគណ្បកសស្របនងំាដស្រច៊ីៃ ស្រតូវ
ស្របឈមៃ្ងការគំរាមកំខ្ងដ្ល់អាយ៊ុជ្៊ីវតិព៊ីសំ្ក់ដោកនាយករដ្ាមហ្វៃត៊ី។ ដូ្ដចាន ោះ វាគ្នម ៃសតង់ោរទាល់ខត 
ដាោះ ខដ្លអាចកំណ្ត់ថា ការដ ោះដនន តដនាោះដ្រ៊ីដ ៊ីងដោយដសរ ៊ី ស្រត្មស្រតូវ ឬយ៊ុតតិ្ម៌ា ដប៊ីបញ្ជា ទាងំអស់ដៃោះ
ដៅខតបៃតដក៊ីតមាៃ។6 

ដោងតមស្របតិទ្យិៃរបស់ គ.ជ្.ព សស្រមាប់ការដ ោះដនន តដស្រជ្៊ីសដរ ៊ីសសមជ្កិស្រកុមស្របក្ា ៊ំុសំង្កា ត់ 
អាណ្តតទិ្យ៊ី៥ នានងៃទ្យ៊ី៥ ខខមិង៊ុនា នន ២ំ០២២ ខ្ងម៊ុខ ានងៃដ ោះដនន តទង រាប់សៃល្កដនន តទង ៃិងការបិទ្យ
ទាយលទ្យធទលដៅការរោិល័យដ ោះដនន តទង។ ដៅនងៃទ្យ៊ី៥ឬ៦ ខខមិង៊ុនា នន ២ំ០២២ ាការស្របកាសទាយ
លទ្យធទលបឋមនៃការដ ោះដនន តដោយ គ.ជ្.ប។  

កាលព៊ីដពលកៃលងដៅ ដោយារជ្ំងឺកូវ ៊ីដ្-១៩  ៃរ ៊ីករាលោលដៅកន៊ុងស្របដទ្យសកមព៊ុា
កាៃ់ខតដក៊ីៃដ ៊ីង ៃិងដដ្៊ីមប៊ីទ្យប់ាា ត់ការឆលង ជ្ំងឺកូវ ៊ីដ្-១៩ ដៃោះ គ.ជ្.ប សដស្រមចដល៊ីកដពលាដស្រច៊ីៃារ 
ៃិងក៏ ៃ្ៃដៅដ្ល់ល៊ុបដចាល ការដរៀបចំដ ោះដនន តាកលបង ដស្រជ្៊ីសដរ ៊ីសស្រកមុស្រប្កា ៊ំុសំង្កា ត់
អាណ្តតទិ្យ៊ី៥ ខតមតង ប៉ា៊ុខៃតការដ ោះទលូវការដៅខតបៃត ដដ្៊ីមប៊ីរកាៃិរៃតរភាពរាល់៥នន មំតង។ គណ្ៈកមាម ្ិការាត ិ
ដរៀបចំការដ ោះ ដនន ត (គ.ជ្.ប) ក៏ ៃដល៊ីកដ ៊ីងទងខដ្រថា គណ្ៈកមាម ្ិការៃង្ដស្រតៀមដរៀបចំការ 
ដ ោះដនន ត មួយខដ្ល ស្របកបដោយ ដសរ ៊ីៃងិយ៊ុតតិ្ ម៌ា ដ្៊ីយគណ្បកសៃដោ យនានា ក៏ ៃស្របកាស 
ទងខដ្រថា ពកួដគ ៃ ដស្រតៀមខលួៃរចួាដស្រសច ដដ្៊ីមប៊ីស្របកួតស្របខជ្ងយកអាសៃៈកន៊ុងការដ ោះដនន តអាណ្តតទិ្យិ៥ 
ដៃោះ។ 
                                              
5 Human Rights Watch, “ស្របដទ្យសកមព៊ុា ៖ ការដ ោះដនន ត ៊ំុ-ំសង្កា ត់មិៃ ៃដ្រ៊ីដ ៊ីងដោយដសរ ៊ី ឬយ៊ុតតិ្ម៌ាដទ្យ”, 
June 12, 2017, https://www.hrw.org/km/news/2017/06/12/304876, accessed date 8-August-2021 at 
10 PM) 
6 Human Rights Watch, “ស្របដទ្យសកមព៊ុា ៖ ការដ ោះដនន ត ៊ំុ-ំសង្កា ត់មិៃ ៃដ្រ៊ីដ ៊ីងដោយដសរ ៊ី ឬយ៊ុតតិ្ម៌ាដទ្យ”, 
June 12, 2017,https://www.hrw.org/km/news/2017/06/12/304876, accessed date 8-August-2021 at 
10 PM) 
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ស្ថា នភាពផ្ទៃក្ោ ងប្បបេស 

នន ២ំ០២២ ខ្ងម៊ុខ រាជ្រោា ភិ លកមព៊ុា មាៃគដស្រមាងចាក់វា៉ា ក់ាងំជូ្ៃពលរដ្ាឱ្យ ៃ 
១០០ភាគរយ ដៅទូ្យទាងំស្របដទ្យស ដ្៊ីយក៏ ៃចាប់ដទត៊ីមចាក់វា៉ា ក់ាងំ បង្កា រដ្ល់ក៊ុមារអាយ៊ុចាប់ព៊ី១២នន  ំ
ដ្ល់ដស្រកាម១៨នន  ំ កាលព៊ីដដ្៊ីមខខកកាោកៃលងដៅ ដដ្៊ីមប៊ីកាត់បៃតយការឆលង ៃិងរ ៊ីករាលោល ៃងិដដ្៊ីមប៊ីអាច 
្ៃដៅដ្ល់ការស្រគប់ស្រគង ៃទាងំស្រសងុ។ នានងៃទ្យ៊ី៥ ខខមងិ៊ុនា នន ២ំ០២២ ខ្ងម៊ុខ ស្របសិៃដប៊ីាា ៃភាព 
នៃការរ ៊ីករាលោលនៃវ ៊ីរ៊ុសកូវ ៊ីដ្-១៩ ដៅខតបៃតមិៃអាចស្រគប់ស្រគង ៃ ដនាោះការដរៀបចំដ ោះដនន តរបស់ 
គ.ជ្.ប ៃិងការដចញដៅដ ោះដនន តរបស់ពលរដ្ាដៅខតបញ្ជា ស្របឈម។ 

 មួយវញិដទ្យៀត ដស្រកាយស្របកាសកំណ្ត់ដពលដ ោះដនន តដស្រជ្៊ីសដរ ៊ីសស្រកុមស្របក្ា ៊ំុសំង្កា ត់ អាណ្តតទិ្យ៊ី៥ 
ស្របម៊ុខរោា ភិ លកមព៊ុា សដមតចនាយករដ្ាមហ្វៃត៊ី  ្៊ុៃ ខសៃ  ៃដល៊ីកដ ៊ីងតមរយៈារលិខិត អបអរខបួ
ដល៊ីកទ្យ៊ី៧៦នន  ំ នៃនងៃកំដណ្៊ី តៃគរ លាតិនងៃទ្យ៊ី១៦ ខខឧសភា ថា ដ្ំដណ្៊ី រការដ ោះដនន ត ដស្រជ្៊ីសដរ ៊ីស 
ស្រកុមស្រប្កា ៊ំុ-ំសង្កា ត់អាណ្តតទិ្យ៊ី៥ នន ២ំ០២២ ខ្ងម៊ុខគឺាដគ្នលដៅ នៃការប៉ា៊ុៃប៉ាងវាយស្របហារ 
របស់ស្រកុមស្របនងំ។ សដមតចក៏ ៃបញ្ជា ឱ្យកមាល ងំៃគរ លាតិ ស្រតូវបៃតពស្រងង្ាម រត៊ី រកាឱ្យ ៃៃូវសាិរភាព 
ៃិងបហ្វង្កា បឱ្យទាៃ់ដពលដវោរាល់សកមមភាពរបស់ស្រកុមដៃោះ។ ាា ៃការណ៍្ដៅដពលខ្ងម៊ុខ ដទាោះប៊ីតចិ 

ឬដស្រច៊ីៃ ផ្ទៃ ល់ឬស្របដោលកត៊ី គសឺ៊ុទ្យធខតមាៃទលប៉ាោះពល់ដ្ល់សៃតិស៊ុខនទៃកន៊ុងោ៉ា ងពតិស្រ កដ្។
7  

អនកៃដោ យរបស់អត៊ីតបកសស្របនងំ ដោក មាជ្ ស៊ុវណ្ណរា៉ា  ដល៊ីកដ ៊ីងថា ាររបស់ សដមតច 
 ្៊ុៃ ខសៃ ខដ្លបញ្ជា ឱ្យអាាា ្រមាៃសមតតកិិចចដស្រតៀមបហ្វង្កា បស្រកុមស្របនងំ គាឺការបង្កា ញថា ការ

រោំយគណ្បកសសដហ្វង្កា ោះាត ិ គឺាកំ ៊្ុសដ៏្្មំួយដៅវញិ ដ្៊ីយថាសំដ ងរបស់បកសស្របនងំ ដៅខតមាៃ 
ឥទ្យធិល ទាងំដល៊ីពលរដ្ាខខមរ ៃិងដល៊ីនកអៃតរាត។ិ ដ្៊ីយដៃោះអាចាដចតនាមួយកន៊ុងការពៃាដពល
ដ ោះដនន ត ឬាដចតនាចង់ឱ្យមាៃបកសស្របនងំចូលរមួការដ ោះដនន ត ខណ្ៈខដ្លគណ្បកសៃដោ យ

ាដស្រច៊ីៃដទ្យៀត ខដ្លចូលរមួការដ ោះដនន ត កៃលងមកមិៃទ្យទ្យលួអាសៃៈទាល់ខតដាោះដៅកន៊ុងរដ្ាសភា។
8 

មកទ្យល់ដពលដៃោះ មហ្វៃត៊ីាៃ់ខពស់នៃអត៊ីតគណ្បកសស្របនងំចៃំួៃ២០រូប  ខដ្លស្រតូវ ៃទតល់សិទ្យធឱិ្យ
ដ្រ៊ីៃដោ យដ ៊ីងវញិ  ដ្៊ីយពួកដគ ៃបដងា៊ីតគណ្បកសដទសងដរៀងៗខលួៃ។ ការដចញដៅបដងា៊ីតបកសខបប
                                              
7 FRI, “ដោក  ្៊ុៃ ខសៃ៖ការដ ោះដនន ត ៊ំុ ំ-សង្កា ត់ដពលខ្ងម៊ុខគឺាដគ្នលដៅប៉ាងវាយស្របហាររបស់ស្រកុមស្របនងំ”, 
May 16, 2017, https://rfi.my/7Ovc, accessed date 8-August-2021 at 11 PM) 
8 RFI, “ដសចកត៊ីស្រពងចាប់ោក់ទ្យណ្ឌ កមមមហ្វៃត៊ីកមព៊ុាស្រតូវ ៃសភាអាដមរកិដល៊ីកមកពិៃិតយអៃ៊ុម័តដ ៊ីងវញិ”, August 
1, 2021,https://rfi.my/7cXI, accessed date 8-August-2021 at 11 PM) 
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រាយ ៉ា យដោយមហ្វៃត៊ីនៃអត៊ីតបកសសដហ្វង្កា ោះាតិដៃោះ មិៃស្រតូវ ៃគ្នសំ្រទ្យដោយអត៊ីតដមដ្្កនាទំាងំ២រូបគឺ
ដោក សម រងស៊ុ ៊ី ៃងិ ដោក ក្ម ស៊ុខ្ ដនាោះដទ្យ។  ដ្៊ីយដមដ្្កនាទំាងំ២រូបដៃោះដទ្យៀតដាត ក៏ស្រតូវ ៃដគ

សដងាតដំ៊ីញាទូ្យដៅថា ខលងមាៃទ្យំនាក់ទ្យំៃងសអិតរមួតដូ្ចម៊ុៃដទ្យៀតដ្៊ីយ។
9 

អនកនាពំកយគណ្បកសស្របាជ្ៃកមព៊ុា ដោក ស៊ុខ ឥាៃ កាលព៊ីស្រព្កនងៃទ្យ៊ី០៦ ខខស៊ីហា 
នន ២ំ០២១ដៃោះ  ៃៃិោយថា គណ្បកសស្របាជ្ៃកមព៊ុា គ្នម ៃការភ័យស្រពួយអរ៊ីបៃតិចដនាោះដទ្យ ចំដពោះ
គដស្រមាងបស្រងួមបស្រងមួបកសដ ៊ីងវញិរបស់អត៊ីតមហ្វៃត៊ីាៃ់ខពស់នៃអត៊ីតគណ្បកសសដហ្វង្កា ោះាត។ិ ទៃ៊ុយដៅវញិ 
ដោកថា គណ្បកសស្របាជ្ៃ ខតងខតរង់ចាគំណ្បកសៃដោ យ្ខដ្លតងំខលួៃខ្ល ងំ កន៊ុងការស្របកតួ
ស្របខជ្ងដល៊ីនក ៃដោ យដៅកមព៊ុា។ ការដល៊ីកដ ៊ីងរបស់ ដោក ស៊ុខ ឥាៃ ដូ្ដចនោះ គឺបនាៃ ប់ព៊ី
ស្ាា បៃិកគណ្បកសខកទ្យស្រមង់កមព៊ុា ៃិងាអត៊ីតមហ្វៃត៊ីាៃ់ខពស់នៃអត៊ីតគណ្បកសសដហ្វង្កា ោះាត ិ ដោក 
អ ូ ចាៃ់រត័ន  ៃដល៊ីកដ ៊ីងថា ការរបួរមួគ្នន ដស្រកាមាល កបកស ខតមួយដ ៊ីងវញិ គឺាឱ្កាសបដងា៊ីៃកមាល ងំ 
ៃិងឥទ្យធពិលដល៊ី នកៃដោ យកមព៊ុា ៃិងក៏អាចាសដមលង ស្របនងំាមួយបកសកាៃ់អំ្ច។ សូម 
បញ្ជា ក់ថា រ្ូតមកទ្យល់ដពលដៃោះ មហ្វៃត៊ីាៃ់ខពស់នៃអត៊ីតគណ្បកសសដហ្វង្កា ោះាតិ ចំៃួៃាង២៤រូប ដ្៊ីយ 
ខដ្ល ទ្យទ្យលួ ៃសិទ្យធិ ដ្រ៊ីៃដោ យដ ៊ីងវញិ ៃិងដោយ ៃបដងា៊ីតគណ្បកស ចំៃួៃ៦ខងមដទ្យៀត។ 
គណ្បកស ទាងំ៦ដៃោះរមួមាៃ គណ្បកសខខមរអភិរកស គណ្បកសខខមរស្រសោញ់ាតិ គណ្បកសខកទ្យស្រមង់កមព៊ុា 

គណ្បកសកមព៊ុាៃិយម គណ្បកសដបោះដូ្ងាតិ ៃិងគណ្បកសឆៃៃោះខខមរ។10 

ដោកសម រងស៊ុ ៊ី តមរយៈទ្យំព័រដ្រសប ៊ុក កាលព៊ីនងៃទ្យ៊ី១៧ ខខកកាោ  ៃដចញមកអំពវនាវឱ្យ
ពលរដ្ាខខមរទាងំអស់ពិចារ្អំព៊ីលទ្យធភាពបដងា៊ីតរោា ភិ លបស្រងួបបស្រងួមាតិងម៊ីមួយ ដៅកមព៊ុាាមួយរូប
ដោក។ ដោកសម រងស៊ុ ៊ី ចង់ឱ្យមាៃការបដងា៊ីតរោា ភិ លដៃោះ ឱ្យដូ្ចដៅកន៊ុងស្របដទ្យសភូមាអ៊ុ៊ីច្ងខដ្រ។ រលំង
 ៃ២នងៃ ដោកក៏ ៃដចញមកអំពវនាវមតងដទ្យៀត ខតមតងដៃោះ គអឺំពវនាវដ្ល់កងកមាល ងំស្របោប់អាវ៊ុ្ ឱ្យ
ចូលរមួាមួយដោក។ ដប៊ីតម ដោក សម រងស៊ុ ៊ី ការបដងា៊ីតរោា ភិ លបស្រងួបបស្រងួមាតនិាដពលដៃោះ គាឺ
ដពលអំដ្យទលនៃាា ៃការណ៍្អៃតរាតិ ដដ្៊ីមប៊ីរដំោោះស្របដទ្យសកមព៊ុាដចញព៊ីរបបខដ្ល ដោក សម រងស៊ុ ៊ី 
អោះអាងថា ផ្ទត ច់ការ ព៊ុករលួយ ៃិងកបត់ាតិ ដ្ក្នាដំោយ ដោក  ្៊ុៃ ខសៃ។ 
                                              
9 RFI, “ដត៊ីបកសងម៊ីៗរបស់អត៊ីតមហ្វៃត៊ីបកសស្របនងំ អាចបៃាបឥទ្យធិពលរបស់ដោក សម រងស៊ុ ៊ី ៃិង ដោក ក្ម ស៊ុខ្ 
ឬដទ្យ?”, August 8, 2021, https://rfi.my/7dkt, accessed date 8-August-2021 at 11 PM) 
10 RFI, “ដោក ស៊ុខ ឥាៃ៖ បកសគ្នម ៃការ រមភអរ៊ីដាោះចំដពោះគដស្រមាងបស្រងួមបស្រងួម បដងា៊ីតបកសដោយមហ្វៃត៊ីាៃ់ 
ខពស់នៃអត៊ីតគណ្បកសស្របនងំ”, August 6, 2021, https://rfi.my/7dRD, accessed date 8-August-2021 at 
11 PM) 
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ចំខណ្ក ដោក ក្ម ស៊ុខ្  ៃស្របកាសឱ្យដ្្ងថា ដោកមិៃពក់ព័ៃធ មិៃគ្នសំ្រទ្យ ៃិងមិៃចូលរមួកន៊ុង
ការដស្រគ្នង ៃិងការបដងា៊ីតរោា ភិ លដស្រៅស្របដទ្យស ខដ្លស្របកាសដោយ ដោក សម រងស៊ុ ៊ី កាលព៊ីដពលងម៊ីៗដៃោះ
ដទ្យ។ ការស្របកាសរបស់ ដោក ក្ម ស៊ុខ្ ដៃោះ ស្រតូវបង្កា ញឱ្យដ្្ងាាធារណ្ៈដោយ ដោក ចាៃ់ ដចៃ ា
ដមធាវ ៊ី ៃិងាស្ការ ៊ីមាន ក់របស់ដោក តមរយៈប ត្ ញសងាមដ្រសប ៊ុកកាលព៊ីនងៃដៅរ។៍ មិៃខតប៉ា៊ុដ ណ្ ោះ 
ដោកដមធាវ ៊ី ចាៃ់ ដចៃ ខងមទាងំគូសបញ្ជា ក់ឱ្យដ្្ងដទ្យៀតថា ដោក ក្ម ស៊ុខ្ ក៏មិៃអៃ៊ុញ្ជា តឱ្យយកដ ម្ ោះ
របស់ដោកដៅដស្រប៊ីស្រ ស់ ៃិងភាា ប់ាមួយរោា ភិ លបស្រងួបបស្រងួមាត ិ ដៅដស្រៅស្របដទ្យសរបស់ដោក សម 

រងស៊ុ ៊ី ខដ្រ។
11 

ដោក ស៊ុខ ឥាៃ  ៃចាត់ទ្យ៊ុកថា វាស្រគ្នៃ់ខតអាចបដងា៊ីត ៃស្រត្មខតារោា ភិ លដៅកន៊ុង
អារមមណ៍្ប៉ា៊ុដ ណ្ ោះ ដ្៊ីយដោកថា អនកខដ្លដ ៊ីងដ្រ៊ីាស្របធាៃរោា ភិ លដៃោះ ៃ្ងស្រតូវឯដកាព៊ីពិភពដោក។ 
ដោកស៊ុខ ឥាៃ ក៏ធាល ប់ ៃគូសបញ្ជា ក់នាដពលកៃលងមកថា ករណ្៊ី ស្របដទ្យសកមព៊ុា ៃងិស្របដទ្យសភូមា គឺ
មិៃដូ្ចគ្នន សូមប៊ីខតបៃតិចដ ៊ីយ។ 

ស្ថា នភាពពខីាងបប្ៅ 

ដៅខ្ងបចចមិស្របដទ្យស ពិដសសស្រដ្ាអាដម៉ារកិ ពាោមោក់សមាព ្មករោា ភិ លកមព៊ុា ដដ្៊ីមប៊ី 
ជ្ំរ៊ុញឱ្យបកសស្របនងំ មាៃវតតមាៃដ ៊ីងវញិ ដប៊ីដទាោះប៊ីស្រកមុដៃោះស្រតូវ ៃរោំយ ដោយត៊ុោការកំពូល កាលព៊ី 
ខខវចិេិកា នន ២ំ០១៧ ព៊ីបទ្យរមួចំខណ្កាមួយបរដទ្យសកន៊ុងខទៃការទតួលរលំំ រោា ភ ិលក៏ដោយ។  

ការដល៊ីកដ ៊ីងដ្ខដ្លៗរបស់ស្រដ្ាអាដម៉ារកិ ៃូវបញ្ជា ខដ្លថា កមព៊ុាអៃ៊ុញ្ជា តឱ្យមាៃវតតមាៃ 
នៃកងទ័្យពចិៃ ដៅកំពង់ខទសម៊ុស្រទ្យរាម ដប៊ីដទាោះប៊ីាធាត៊ុពតិគ្នម ៃក៏ដោយ។  

ចំខណ្កសមាជ្ិកសភាស្រដ្ាអាដម៉ារកិ  ៃដល៊ីកយកដសចកត៊ីស្រពងចាប់ោក់ទ្យណ្ឌ កមមដល៊ី 
សដមតចនាយករដ្ាមហ្វៃត៊ី  ្៊ុៃ ខសៃ ៃិងមហ្វៃត៊ីាៃ់ខពស់មួយចៃំួៃ ជ្៊ុំវញិការដ្រ៊ីឱ្យខូចខ្តលទ្យធសិ្របា្ិបដតយយ 
ដៅកមព៊ុា។ ដៅកន៊ុងដសចកត៊ីស្រពងចាប់សត៊ីព៊ី«ស្របា្ិបដតយយកមព៊ុានន ២ំ០២១» សមាជ្ិកសភាអាដម៉ារកិ
ដស្រគ្នងរ៊ុញបៃតដៅាា ប័ៃស្រព្ទ្យធសភាដដ្៊ីមប៊ីពិៃិតយអៃ៊ុម័តដៅដពលនប់ៗខ្ងម៊ុខ។ ដោក Steve Chabot 
ខដ្លា សមាជ្ិកសភា ៃិងាអនកដរៀបចំដសចកត៊ីស្រពងចាប់ដៃោះ  ៃដល៊ីកដ ៊ីង ដៅកន៊ុងដសចកត៊ីស្របកាស 
ព័ត៌ាមាៃថា សដមតចនាយករដ្ាមហ្វៃត៊ី  ្៊ុៃ ខសៃ ៃិងថាន ក់ដ្ក្នាមំួយចំៃួៃដទ្យៀត ស្រតូវស្របឈមម៊ុខ 

                                              
11 RFI, “ដមធាវ ៊ីថា ដោកក្ម ស៊ុខ្ មិៃគ្នសំ្រទ្យ ៃិងមិៃពក់ព័ៃធកន៊ុងគដស្រមាងបដងា៊ីតរោា ភិ លបស្រងួបបស្រងួមាតិរបស់
ដោកសម រងស៊ុ ៊ី”, August 6, 2021, https://rfi.my/7dm1, accessed date 8-August-2021 at 11 PM) 
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ៃ្ងទលវ ិកដ៏្្ំព៊ីស្រដ្ាអាដម៉ារកិ កន៊ុងការដឆល៊ីយតបដៅៃង្ការចាប់ខលួៃ ដោក កម្ ស៊ុខ្ ៃិងការរោំយ 

គណ្បកសស្របនងំ  ដៅនន ២ំ០១៧ ខដ្លាការបហ្វង្កា បរ្ូតដ្ល់មកសពរនងៃ។12 

ការដល៊ីកដ ៊ីងរបស់ដោកស្រស៊ី ម៊ីខសសល  ដសសដ ត ឧតតមសនងការអងាការស្ស្របាាត ិ
ទ្យទ្យួលបៃៃ៊ុកសិទ្យធិមៃ៊ុសសអៃតរាតិ ដៅកន៊ុងកិចចស្របជ្៊ុំដល៊ីកទ្យ៊ី៤៦នៃស្រកុមស្របក្ាសិទ្យធមិៃ៊ុសស ដៅនងៃស៊ុស្រក ទ្យ៊ី២៦ 
ខខក៊ុមភៈ នន ២ំ០២១ «ខា៊ុ ំមាៃកងរល់ាពិដសសអពំ៊ីការធាល ក់ច៊ុោះោ៉ា ងខ្ល ងំៃូវ លំ្ពលរដ្ាដៅកន៊ុងស្របដទ្យស 
កមព៊ុា ខដ្លវធិាៃការចាប់ ៃិងរដ្ា ល មៃិសមាមាស្រត កំព៊ុងដក៊ីៃដ ៊ីង កណំ្ត់សិទ្យធិដសរ ៊ីភាព 
កន៊ុងការបដញ្ចញមត ិ ការជ្ួបស្របជ្៊ុំដោយសៃតិវ ិ្ ៊ី ការចងស្រកងសមាគម ៃងិព័ត៌ាមាៃ កន៊ុងចំដ្ម បញ្ជា  

ដទសងៗដទ្យៀត»។13 

ាសរ៊ុបមក ទាងំបញ្ជា ាា ៃភាពនទៃកន៊ុងស្របដទ្យស ទាងំព៊ីមជ្ឈោា ៃអៃតរាតិនានា ស៊ុទ្យធខតពាមដ្រ៊ី 
ោ៉ា ង្ដដ្៊ីមប៊ីឱ្យបកសស្របនងំ  ៃវលិស្រត ប់មកដៅដល៊ីនកៃដោ យដូ្ចដដ្៊ីមវញិ ដោយយកដលស 
ទាក់ទ្យងៃ្ងបញ្ជា សិទ្យធមៃ៊ុសស ខរោះតមាល ភាព គ្នម ៃយ៊ុតតិ្ម៌ា មៃិខមៃាការដ ោះដនន តតមខបបស្របា្ិបដតយយ 
ក៏ដូ្ចាការោក់ទ្យណ្ឌ កមមនានា។ ប៉ា៊ុខៃតដទាោះាោ៉ា ង្កត៊ី សស្រមាប់ការដ ោះដនន តដស្រជ្៊ីសដរ ៊ីសស្រកមុ ស្រប្កា ៊ំុ-ំ
សង្កា ត់ អាណ្តតទិ្យ៊ី៥ ស្រតូវ ៃស្របម៊ុខរាជ្រដ្ាភិ ល កណំ្ត់ដស្រជ្៊ីសយក នងៃទ្យ៊ី៥ ខខមិង៊ុនា នន ២ំ០២២ ខ្ងម៊ុខ 
ខដ្លាកាតរកិចចរបស់រោា ភ ិលកមព៊ុា ស្រតូវអៃ៊ុតតៃ៍សស្រមាប់ដរៀងរាល់៥នន មំតង ដ្៊ីយដប៊ីដទាោះប៊ីាមាៃ 
សមាព ្ ដោយារខតបញ្ជា រ ៊ីករាលោល នៃវ ៊ីរ៊ុសកូវ ៊ីដ្-១៩ទង បញ្ជា នៃការធាល ក់ច៊ុោះនៃដសដ្ាកិចចសកលទង 
បញ្ជា នៃការស្របកតួស្របខជ្ងអំ្ ចរវាងមហាអំ្ចចិៃ-អាដម៉ារកិទង គឺកមព៊ុាដៅខតបៃតដ្រ៊ី។ ដទាោះប៊ីា 
មាៃវតតមាៃ ឬគ្នម ៃវតតមាៃ របស់បកសស្របនងំកន៊ុងការដ ោះដនន តអាណ្តតិទ្យ៊ី៥ខ្ងម៊ុខ ក៏ពតិាមិៃដ្រ៊ីឱ្យ 
ចរៃតៃដោ យ របស់កមព៊ុាមាៃការផ្ទល ស់បតូរដនាោះខដ្រ ដស្រពោះវាាបញ្ជា ខដ្លដក៊ីតដ ៊ីងដ្ខដ្លៗ ខដ្ល 
ស្របម៊ុខរាជ្រោា ភិ ល ក៏ដូ្ចាថាន ក់ដ្្កនាគំណ្បកសស្របាជ្ៃកមព៊ុា  ៃជ្ួបស្របទ្យោះាដស្រច៊ីៃ អាណ្តត ិ
កៃលងរចួមកដ្៊ីយ ដ្៊ីយគណ្បកស សដហ្វង្កា ោះាត ិក៏ស្រតូវ ៃរោំយដោយអំ្ចត៊ុោការ ដ្៊ីយសមាជ្កិ 
គណ្បកសក៏ ៃបដងា៊ីត គណ្បកស ងម៊ីចំៃៃួ៦រចួដៅដ្៊ីយខដ្រ ខដ្លដៃោះាសញ្ជា នៃការខបក ក់មួយ ដោយ 
អស់ជ្ំដៃឿដល៊ីអត៊ីតដមដ្ក្នារំបស់ខលួៃ។ ចំខណ្កអងាការឃ្ល ដំម៊ីលសទិ្យធិមៃ៊ុសសអៃតរាត ិ (Human Rights 
Watch) ខដ្ល ៃអោះអាងថា ការដ ោះដនន ត ៊ំុ-ំសង្កា ត់ដៅស្របដទ្យសកមព៊ុា កាលព៊ីនងៃទ្យ៊ី៤ ខខមិង៊ុនា 
                                              
12 RFI, “ដសចកត៊ីស្រពងចាប់ោក់ទ្យណ្ឌ កមមមហ្វៃត៊ីកមព៊ុាស្រតូវ ៃសភាអាដមរកិដល៊ីកមកពិៃិតយអៃ៊ុម័តដ ៊ីងវញិ”, August 
1, 2021, https://rfi.my/7cXI, accessed date 8-August-2021 at 11 PM) 
13 RFI, “មហ្វៃត៊ីសិទ្យធិមៃ៊ុសសUNថា កមព៊ុាកំព៊ុងមាៃបញ្ជា សិទ្យធិមៃ៊ុសស្ៃៃ់្ៃរ ខតមហ្វៃត៊ីរោា ភិ លស្រចាៃដចាល”, March 2, 
2021, https://rfi.my/7BGB, accessed date 8-August-2021 at 11 PM) 
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នន ២ំ០១៧  ៃស្របស្រព្តតដៅកន៊ុង បរោិកាសគំរាមកំខ្ងដៅដ្ល់សិទ្យធិបដញ្ចញមតិ ៃិងការចូលរមួកន៊ុង 
ៃដោ យខដ្លអាចចាត់ទ្យ៊ុក ការដ ោះដនន តដៃោះថា មិៃ ៃដ្រ៊ីដ ៊ីងដោយដសរ ៊ី ៃិងយ៊ុតតិ្ម៌ាដនាោះ ក៏មៃិ 
ខមៃាបញ្ជា អរ៊ីខបលក ដស្រពោះថាអងាការមយួដៃោះ មិៃខដ្ល ៃៃោិយ ព៊ីអរ៊ីខដ្លាចំណ្៊ុ ចលអរបស់ 
រោា ភិ លកមព៊ុាដនាោះខដ្រ។ ដស្រកាមការដ្្កនា ំ របស់ស្របម៊ុខ រាជ្រោា ភិ លកមព៊ុាបចច៊ុបបៃន ក៏ដូ្ចាថាន ក់ 
ដ្្កនារំបស់គណ្បកសស្របាជ្ៃកមព៊ុា ដៅខតអាចដ ោះជ្ហំាៃដៅម៊ុខ ដៅខតស្រតូវរកា ៃិងរត្ចណំ្ងមិតតភាព 
កន៊ុងនាមាអនកជ្តិខ្ងលអបខៃាមដទ្យៀត ក៏ដូ្ចាាមួយប ត្ ស្របដទ្យសនានាដៅកន៊ុងតបំៃ់ ៃិងជ្៊ុំវញិ 
ពិភពដោក៕ 




