ប

ោះបនោតឃស
ុំ ង្កាត់ ២០២២ និងបញ្ហ
ា ប្បឈម

ដោយ៖ ដោក អ៊ុច ោង អនកសិកាស្រាវស្រាវនៃនាយកោាៃសិកាអាស៊ុ៊ី អាហ្វ្រក
ិ ៃិងមជ្ឈម
ិ បូ ព៌ា
នៃវ ិទ្យាាាៃទ្យំនាក់ទ្យំៃងអៃតរាតនិ ៃកមព៊ុា នៃរាជ្បណ្ឌិតយសភាកមព៊ុា

ការដ ោះដននតដស្រជ្៊ីសតំងស្រកុមស្រប្កាំ៊ុ-ំ សង្កាត់ អាណ្តតទ្យ
ិ ៥
៊ី ស្រតូវ ៃស្របម៊ុខរាជ្រដ្ាភិ ល កំណ្ត់
ដស្រជ្៊ីសយក នងៃទ្យ៥
ខខមង
ំ ០២២ ាកាលបរដចេ
៊ី
ិ ៊ុនា នន២
ិ ទ្យនៃការដ

ោះដននត។ ដៃោះដបដ៊ី ោងតមដសចកត៊ី

សដស្រមច របស់ស្របម៊ុខរាជ្រដ្ាភិ លកមព៊ុា កាលពន៊ី ងៃទ្យ៊ី០១ ខខម៊ីនា នន២
ំ ០២១កៃលងដៅ។
ដោងតមចាប់សព
ត៊ី កា
៊ី រដ ោះដននតដស្រជ្៊ីសតំងស្រកុមស្របក
្ ាំ៊ុ-ំ សង្កាត់ ខដ្ល ៃអៃ៊ុម័តកាល កាល
ព៊ីនន២
ំ ០១៥

ៃបញ្ជាក់ថា ការដ ោះដននតដស្រជ្៊ីសដរសស្រកុ
មស្រប្កាំ៊ុ-ំ សង្កាត់ ស្រតូវដ្រដ៊ី ង
៊ី
៊ី ាដរៀងរាល់ ៥នន ំ

មតង ដ្យ
៊ី ការដ ោះដននតដៃោះ ស្រតូវដ្រ៊ីដ ង
៊ី ដៅនងៃខតមួយាមួយគ្នន។ ការបរដចេ
ិ ទ្យនៃការដ ោះដននតស្រតូវកំណ្ត់
ដោយនាយករដ្ាមហ្វៃត៊ី តមសំដណ្៊ីរបស់រដ្ាមហ្វៃត៊ីស្រកសួងមហានទៃ។ នាយករដ្ាមហ្វៃតស្រ៊ី តូវស្របកាសកាលបរដចេ
ិ ទ្យនៃ
ការដ ោះដននតដស្រជ្៊ីសដរសស្រកុ
មស្របក
៊ី
្ ាំ៊ុ-ំ សង្កាត់ កន៊ុងរយៈដពល ៩ខខ ោ៉ាងតច
ិ ម៊ុៃនងៃដ

ដ

ស្រកុមស្រប្កាំ៊ុស
ំ ង្កាត់ស្រតូវកាៃ់ម៊ុខតំខណ្ងរបស់ខួ ៃ
ល

ោះដននតដស្រជ្៊ីសដរសដ
ង
៊ី
៊ី ចូលកាៃ់តំខណ្ងជ្ំៃួស។

ដ ង
ធ មាមាស្រត
៊ី តមស្របព័ៃស

ដោយអនកដ

ដៅកន៊ុងំ៊ុស
ំ ង្កាត់ដនាោះមាៃសទ្យ
ិ ដធិ
ដ

ោះដននតមានក់មាៃសិទ្យដធិ

គួររ ំល្កទងខដ្រថា

ោះដននតខដ្ល

ោះដននត។

រ្ូតទាល់ខតមាៃស្រកុមស្រប្កាងមខ៊ី ដ្លស្រតូវ ៃ

ស្រកុមស្របក
ំ ង្កាត់ស្រតូវ ៃដ
្ ាំ៊ុស
ៃច៊ុោះដ្មោះ

ោះដននតដស្រជ្៊ីសដរស
៊ី

ដៅកន៊ុងបញ្ា ៊ីដ្មោះអនកដ

ោះដននត

ោះដននតខតមួយសៃល្កប៉ា៊ុដ្ណោះ តមរយៈការដ ោះដននតាសំង្កត់។ អនក

ោះដននតដស្រជ្៊ីសដរសស្រកុ
មស្របក
ំ ង្កាត់ខតមួយប៉ា៊ុដ្ណោះ។
៊ី
្ ាំ៊ុស
ចាប់តង
ំ ពរ៊ី ដ្ាស្របហារនន១
ំ ៩៧០មក

ស្របដទ្យសកមព៊ុា

ៃជ្ួបស្របទ្យោះៃ្ង

សហ្វង្កាមស៊ុ៊ីវ ិលាបៃតបនាៃប់ អស់រយៈដពលាដស្រច៊ីៃទ្យសវតសរកៃល
៍ ងដៅ។ ដៅនន១
ំ ៩៩១ ភាគដ៊ី ៅកន៊ុងជ្ដមាលោះ
ៃ្ៃដ្ល់ការច៊ុោះកិចចស្រពមដស្រពៀងឈប់ ញ់

ៃិង្ៃដៅដ្ល់ការដ ោះដននតាតិ

ដោយអាាា្របដ្
ត ោះអាសៃនអងាការស្ស្របាាតដិ ៅកមព៊ុា

(ដៅកាត់ថា

ខដ្លដរៀបចំដ ង
៊ី

អ៊ុៃតក់)

ដស្រកាមកច
ិ ច

ស្ការ ាមួយៃង
ព ់នៃកមព៊ុា (ដៅកាត់ថា ដអសអៃ
ំ ៩៩៣។
្ ស្រកុមស្របក
្ ាាតា
ិ ៃ់ខស
ិ ស៊ុ)
៊ី នានន១
រ្ូតដ្ល់ដៅនន២
ំ ០០២ ការដ

ោះដននតដស្រជ្៊ីសដរសស្រកុ
មស្រប្កាំ៊ុ-ំ សង្កាត់ អាណ្តតទ្យ
៊ី
ិ ១
៊ី ស្រតូវ

ៃដ្រ៊ី

ដ ង
ំ តង គឺ
៊ី ាសកល ៃង
ិ ដោយផ្ទៃល់ សស្រមាប់ំ៊ុំ ៃង
ិ សង្កាត់ បនាៃប់មកអៃ៊ុវតតាបៃតបនាៃប់ដរៀងរាល់៥ននម
អាណ្តតទ្យ
ិ ២
៊ី (២០០៧) អាណ្តតទ្យ
ិ ៣
៊ី (២០១២) អាណ្តតទ្យ
ិ ៤
៊ី (២០១៧) ៃិងអាណ្តតិទ្យ៥
៊ី (២០២២)

1

ខដ្ល

ៃដស្រជ្៊ីសយកនងៃទ្យ៥
ំ ០២២ ានងៃដ ោះដននត រាប់សៃល្កដននត ៃង
៊ី ខខមិង៊ុនា នន២
ិ ស្របកាស លទ្យធទល

1
បដ្ណោះអាសៃន។
អនកនាំពកយ គ.ជ្.ប ដោក ្ងស ព៊ុទាធ

ៃដលក
៊ី ដ ង
៊ី ទងខដ្រថា គណ្ៈកមាម្កា
ិ រ

ៃៃង
ិ កំព៊ុង

ស្រប្ងខស្របងោ៉ាងខ្លង
ំ ដដ្៊ីមបធា
ំ ព៊ីឆៃៃៈ របស់អនក
៊ី នា ៃៃូវលទ្យធទលដ្៏ស្រតម
្ ស្រតូវនៃការដ ោះដននត ខដ្លឆល៊ុោះបញ្ជចង
ដ ោះដននត ៃិងការរ ំពង
្ ទ្យ៊ុកនៃដមដ្្កនាំខដ្លពួកដគ

ៃដស្រជ្ស
៊ី ដរស។
៊ី

សូមរ ំលក
មស្រប្កាំ៊ុ ំ សង្កាត់ អាណ្តតទ្យ
្ ទងខដ្រថា កាលពកា
៊ី រដ ោះដននតដស្រជ្៊ីសដរសស្រកុ
៊ី
ិ ៊ី៤

នន ំ

២០១៧ កៃលងដៅ គណ្បកសៃដោ យខដ្លចូលរួម ការដ ោះដននតដស្រជ្៊ីសដរសស្រកុ
មស្រប្កាំ៊ុ ំ សង្កាត់
៊ី
អាណ្តតទ្យ
ំ ០១៧ ដៅទ្យូទាង
ំ ស្របដទ្យសខដ្លមាៃ២៥ដខតតស្រកុង មាៃគណ្បកស ចូលរួមសរ៊ុបចំៃួៃ១២
ិ ៤
៊ី នន២
(១-គណ្បកសស្របាជ្ៃកមព៊ុា, ២-គណ្បកសសដង្កាោះាត,ិ ៣-គណ្បកស្៊ុៃ
រ ស៊ុៃ
ិ ប៊ុក
ិ , ៤-គណ្បកស

សមព័ៃធដដ្៊ីមបស្រ៊ី បា្ប
ំ ងាមស្របា្ិបដតយយ,
ិ ដតយយ, ៥-គណ្បកស ខខមររួបរួមាត,ិ ៦-គណ្បកស សំប៊ុកំម៊ុស
៧-គណ្បកសសញ្ជាតិកមព៊ុា,

៨-គណ្បកសស្របា្ិបដតយយ

មូលោាៃ,

៩-គណ្បកស

ាធារណ្រដ្ា

ស្របា្ិបដតយយ, ១០-គណ្បកសយ៊ុវជ្ៃនកមព៊ុា, ១១-គណ្បកស អំ្ចខខមរ, ៃិង ១២-គណ្បកស ជ្ៃាតិ
ដដ្៊ីមស្របា្ប
ួ ២ ប៉ា៊ុដ្ណោះខដ្ល
ិ ដតយយកមព៊ុា)។ ដៅកន៊ុងការដ ោះដននតកៃលងដៅដនាោះ មាៃខតគណ្បកសចំៃៃ
មាៃឥទ្យធពលកន៊ុងការដ ោះដននត គគ
ឺ ណ្បកសស្របាជ្ៃកមព៊ុា ទ្យទ្យួល ៃ៣.៥៤ ោៃសំដ
ៃតំខណ្ងដមំ៊ុ ំ

ចំៃៃ
ួ ១១៥៦

ៃង
ិ អាសៃៈស្រកុមស្រប្កា៦៥០៣

ង ៃង
ិ ទ្យទ្យួល

ខណ្ៈខដ្លគណ្បកសសដហ្វង្កាោះាតិ

ទ្យទ្យួល ៃ៣,០៦ ោៃសំដ ង ៃិងទ្យទ្យួល ៃតំខណ្ងដមំ៊ុច
ំ ំៃួៃ៤៨៩ ៃង
ិ អាសៃៈស្រកុមស្របក
្ ាចំៃួៃ
2
៥០០៧។
ប៉ា៊ុខៃតដៅដពលខដ្លគណ្បកស សដហ្វង្កាោះាតិស្រតូវ ៃរ ំោយ ដោយត៊ុោការកំពូល កាលពខ៊ី ខវ ិចេិកា
នន២
ំ ០១៧ ព៊ីបទ្យរួមចំខណ្កា មួយបរដទ្យសកន៊ុងខទៃការទតួលរ ំលំរោាភិ ល អាសៃៈ ស្រកុមស្រប្កា ំ៊ុ ំ
សង្កាត់ទាង
ំ អស់ ស្រតូវ ៃខចកចាយ ឱ្យដៅគណ្បកសដទសងដទ្យៀត។ គណ្បកសស្របាជ្ៃកមព៊ុាទ្យទ្យួល ៃ
អាសៃៈស្រកុមស្របក
្ ាចំៃួៃ៤៥៤៨

គណ្បកស្រ៊ុៃស៊ុៃ
ិ ប៊ុច
ិ ទ្យទ្យួលអាសៃៈស្រកុមស្របក
្ ា

គណ្បកសខខមររួបរួមាតទ្យ
ួ ២០១
ិ ទ្យួល ៃអាសៃៈស្រកុមស្រប្កាចំៃៃ

1

ចំៃួៃ២៣៩

គណ្បកសសញ្ជាតក
ិ មព៊ុាស្រតូវ ៃទតល់

The Natioanl Election Committee(NEC), “ស្របតិទ្យិៃដ ោះដននត”,

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

សស្រមាប់ការដ ោះដននតដស្រជ្៊ីសដរសស្រកុ
មស្របក
ំ ០១៧”,
៊ី
្ ាំ៊ុ ំ សង្កាត់ អាណ្តតិទ្យ៊ី៤ នន២

ៃអាសៃៈ នៃលទ្យធទលទលូវការ

https://www.nec.gov.kh/khmer/content/4457, accessed date 8-August-2021 at 10 AM)

2

អាសៃៈស្រកុមស្រប្កាចំៃួៃ១០ គណ្បកសយ៊ុវជ្ៃកមព៊ុា ទ្យទ្យួល
ស្របា្ិបដតយយមូលោាៃទ្យទ្យួល

ៃអាសៃៈស្រកុមស្រប្កាចំៃៃ
ួ ៣ ៃិងគណ្បកស

3
ៃអាសៃៈស្រកុមស្រប្កាចំៃៃ
ួ ៣។

សស្រមាប់ការដ ោះដននត ដស្រជ្៊ីសតំងសមាជ្ិកស្រកុមស្របក
ំ ង្កាត់ អាណ្តតទ្យ
នានន២
ំ ០១៧
្ ា ំ៊ុស
ិ ៤
៊ី
កៃលងដៅ ដយង
៊ី សដងាតដំញ
៊ី ថា ស្របស្រព្តតដៅដោយរលូៃ ស្របកបដោយស៊ុខសៃតិភាព ៃង
ិ មាៃភាពលអស្របដស៊ី
ាងដពលដ ោះដននតម៊ុៃៗ ៃង
ិ មាៃអនកដ

ោះដននតស្របមាណ្ ៩០.៣៧%

ៃដចញដៅដ ោះដននត ដបដ៊ី ្ៀប

ៃង
ួ អនកខដ្ល ៃច៊ុោះដ្មោះដ ោះដននត ៃង
គ្នមៃការភត
្ ចំៃៃ
ិ ស្របកបដោយទ្យក
្ ម៊ុខរករាយ
៊ី
ិ ភ័យ ៃង
ិ ភ័យខ្លច

4
ដៃោះដបដ៊ី ោងតមដសចកតខ៊ី ងលងការណ្៍ របស់ គ.ជ្.ប អាណ្តតទ្យ
ំ ០១៧។
ិ ៤
៊ី នន២
ចំខណ្កអងាការឃ្លដំ ម៊ីលសិទ្យម
ធិ ៃ៊ុសសអៃតរាតិ (Human Rights Watch) ខបរា អោះអាងថា
ការដ ោះដននតំ៊ុ-ំ សង្កាត់ដៅស្របដទ្យសកមព៊ុា កាលពន៊ី ងៃទ្យ៤
ខខមង
ំ ០១៧
៊ី
ិ ៊ុនា នន២
បរោកាសគំ
រាមកំខ្ងដៅដ្ល់សទ្យ
ធិ ដញ្ច ញមតិ
ិ
ិ ប

ៃង
ិ ការចូលរួមកន៊ុងៃដោ យ

ៃស្របស្រពត
្ តដៅកន៊ុង

ខដ្លអាចចាត់ទ្យ៊ុក

ការដ ោះដននតដៃោះថា មិៃ ៃដ្រ៊ីដ ង
៊ី ដោយដសរ ៊ី ៃង
ិ យ៊ុតតិ្ម៌ាដនាោះដទ្យ។ ការដ ោះដននតដៃោះ ៃដ្រដ៊ី ង
៊ី
ស្រសបដពលខដ្លសមាជ្ិក ៃង
ិ សកមមជ្ៃគណ្បកសស្របនំងរាប់សិបនាក់កំព៊ុងាប់ពៃធនាគ្នរ កន៊ុងដនាោះរួមមាៃ

ទាំងសមាជ្ិករដ្ាសភា ស្រព្ទ្យស
ធ ភា ៃិងមហ្វៃតគ
៊ី ណ្ៈកមាម្កា
ិ រាតដិ រៀបចំការដ ោះដននត (គ.ជ្.ប) ទងខដ្រ
បនាៃប់ពព
៊ី ួកដគស្រតូវដចាទ្យស្របកាៃ់ដស្រកាមដ្ត៊ុទលៃដោ យ

ដោយត៊ុោការស្រគប់ស្រគងដោយគណ្បកស

ស្របាជ្ៃកមព៊ុា។ មាៃមៃ៊ុសសាដស្រច៊ីៃដទ្យៀត កំព៊ុងរងការគំរាមកំខ្ងព៊ីបទ្យដចាទ្យស្របកាៃ់ដ្ូចគ្ននដៃោះ ខណ្ៈ

3

Khmer Times, “ការដ ោះដននតំ៊ុ -ំ សង្កាត់ៃង
្ ដ្រ់៊ីដ ង
៊ី ដៅខខមង
ិ ៊ុ នាននដំ ស្រកាយ”, 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 ដចញដសចកដ៊ីខងលងការណ្៍ដាកាដយោ៉ាងខ្លង
ំ ចំដពោះការវាយតនមលខ៊ុស

ដ្រឲ្
៊ី យាធារណ្ជ្ៃយល់ស្រច

ដំ លដ្
៊ី ំដណ្៊ីរការៃង
ិ លទ្យធទលដ

ោះដននត, អនកដ ោះដននត៩០.៣៧%

ៃដៅដ ោះដននតាមួយទ្យ្កម៊ុខរករាយ
គ្នមៃការបំទិតបំភ័យ ៃិងគ្នមៃការភ័យខ្លច”, 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)

3

ខដ្ល ដោក សម រងស៊ុ៊ី ដមដ្្កនាំគណ្បកសស្របនំង (គណ្បកសសដហ្វង្កាោះាតិ - CNRP) ដៅខតៃិរដទ្យសខលួៃ

5
ឱ្យដៅដស្រៅស្របដទ្យស បនាៃប់ព៊ី ៃរងការដចាទ្យស្របកាៃ់ាដស្រចៃ
៊ី ករណ្៊ី។
ចំខណ្ក នាយកស្របចាំតំបៃ់អាស៊ុន៊ី ៃអងាការឃ្លដំ មល
ធិ ៃ៊ុសសអៃតរាតិ ដោក ខស្របដ្ អាោម
៊ី សទ្យ
ិ ម
(Brad Adams)

ៃខងលងោ៉ាងដ្ូដចនោះថា៖ “វាមិៃខមៃាការដ ោះដននតតមខបបស្របា្ិបដតយយដ យ
៊ី

ស្របសិៃដបគ
ំ
ចស្រគប់ស្រគងាាប័ៃខដ្លពក់ព័ៃៃ
ធ ្ងការដ ោះដននតទាំងអស់
៊ី ណ្បកសកាៃ់អ្

ស្របព័ៃធ

ទសពរទាយសាត
ំ
ច ដ្យ
ិ ដស្រកាមស្រគប់ស្រគងដោយគណ្បកសកាៃ់អ្
៊ី សមាជ្ិកគណ្បកសស្របនំងាដស្រចៃ
៊ី ស្រតូវ
ស្របឈមៃង
្ ការគំរាមកំខ្ងដ្ល់អាយ៊ុជ្៊ីវ ិតពស
៊ី ំ្ក់ដោកនាយករដ្ាមហ្វៃត។
៊ី ដ្ូដចានោះ វាគ្នមៃសតង់ោរទាល់ខត
ដាោះ ខដ្លអាចកំណ្ត់ថា ការដ ោះដននតដនាោះដ្រ៊ីដ ង
៊ី ដោយដសរ ៊ី ស្រត្មស្រតូវ ឬយ៊ុតតិ្ម៌ា ដប៊ីបញ្ជាទាំងអស់ដៃោះ
6
ដៅខតបៃតដក៊ីតមាៃ។
ដោងតមស្របតទ្យ
កស្រកុមស្របក
ំ ង្កាត់
ិ ៃ
ិ របស់ គ.ជ្.ព សស្រមាប់ការដ ោះដននតដស្រជ្៊ីសដរសសមជ្ិ
៊ី
្ ា ំ៊ុស
អាណ្តតទ្យ
ំ ០២២ ខ្ងម៊ុខ ានងៃដ ោះដននតទង រាប់សៃល្កដននតទង ៃិងការបិទ្យ
ិ ៥
៊ី នានងៃទ្យ៥
៊ី ខខមិង៊ុនា នន២
ទាយលទ្យធទលដៅការរោល័
យដ ោះដននតទង។ ដៅនងៃទ្យ៥
ំ ០២២ ាការស្របកាសទាយ
ិ
៊ី ឬ៦ ខខមិង៊ុនា នន២
លទ្យធទលបឋមនៃការដ ោះដននតដោយ គ.ជ្.ប។
កាលពដ៊ី ពលកៃលងដៅ

ដោយារជ្ំងក
ឺ ូវ ៊ីដ្-១៩

ៃរករាលោលដៅកន
៊ី
៊ុ ងស្របដទ្យសកមព៊ុា

កាៃ់ខតដក៊ីៃដ ង
៊ី ៃិងដដ្៊ីមបទ្យ
៊ី ប់ាាត់ការឆលង ជ្ំងឺកូវ ៊ីដ្-១៩ ដៃោះ គ.ជ្.ប សដស្រមចដល៊ីកដពលាដស្រច៊ីៃារ
ៃង
ិ ក៏

ៃ្ៃដៅដ្ល់ល៊ុបដចាល

ការដរៀបចំដ ោះដននតាកលបង

ដស្រជ្៊ីសដរសស្រកុ
មស្របក
ំ ង្កាត់
៊ី
្ ាំ៊ុស

អាណ្តតទ្យ
ំ ង
ត ។ គណ្ៈកមាម្កា
ិ ៥
៊ី ខតមតង ប៉ា៊ុខៃតការដ ោះទលូវការដៅខតបៃត ដដ្៊ីមបរ៊ី កាៃរិ ៃតរភាពរាល់៥ននម
ិ រាតិ
ដរៀបចំការដ
ដ

ោះ

(គ.ជ្.ប)

ក៏

ៃដល៊ីកដ ង
៊ី ទងខដ្រថា

គណ្ៈកមាម្ិការៃង
្ ដស្រតៀមដរៀបចំការ

ោះដននត មួយខដ្ល ស្របកបដោយ ដសរៃ
តិ ម៌ា ដ្យ
៊ី ង
ិ យ៊ុត្
៊ី គណ្បកសៃដោ យនានា ក៏

ទងខដ្រថា ពួកដគ
ដៃោះ។

5

ដននត

ៃស្របកាស

ៃ ដស្រតៀមខលួៃរួចាដស្រសច ដដ្៊ីមបស្រ៊ី បកួតស្របខជ្ងយកអាសៃៈកន៊ុងការដ ោះដននតអាណ្តតទ្យ
ិ ិ៥

Human Rights Watch, “ស្របដទ្យសកមព៊ុា ៖ ការដ ោះដននតំ៊ុ -ំ សង្កាត់មៃ
ិ

ៃដ្រដ៊ី ង
តិ ម៌ាដទ្យ”,
៊ី ដោយដសរ ៊ី ឬយ៊ុត្

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 ោះដននតំ៊ុ -ំ សង្កាត់មិៃ

ៃដ្រ៊ីដ ង
៊ី ដោយដសរ ៊ី ឬយ៊ុតតិ្ម៌ាដទ្យ”,

June 12, 2017,https://www.hrw.org/km/news/2017/06/12/304876, accessed date 8-August-2021 at
10 PM)

4

ស្ថានភាពផ្ទៃក្ងប្បបេស
ោ
នន២
ំ ០២២

ខ្ងម៊ុខ

មាៃគដស្រមាងចាក់វា៉ាក់ាង
ំ ជ្ូៃពលរដ្ាឱ្យ ៃ

រាជ្រោាភិ លកមព៊ុា

១០០ភាគរយ ដៅទ្យូទាង
ំ ស្របដទ្យស ដ្យ
៊ី ក៏

ៃចាប់ដទត៊ីមចាក់វា៉ាក់ាង
ំ បង្ការដ្ល់ក៊ុមារអាយ៊ុចាប់ព១
៊ី ២នន ំ

ដ្ល់ដស្រកាម១៨នន ំ កាលព៊ីដដ្៊ីមខខកកាោកៃលងដៅ ដដ្៊ីមបកា
ៃង
៊ី ត់បៃតយការឆលង ៃិងរករាលោល
៊ី
ិ ដដ្៊ីមបអា
៊ី ច
្ៃដៅដ្ល់ការស្រគប់ស្រគង ៃទាំងស្រសុង។ នានងៃទ្យ៥
ំ ០២២ ខ្ងម៊ុខ ស្របសៃ
៊ី ខខមង
ិ ៊ុនា នន២
ិ ដបា
៊ី ា ៃភាព
នៃការរករាលោលនៃវ
៊ីរ៊ុសកូវ ៊ីដ្-១៩
៊ី

ដៅខតបៃតមៃ
ិ អាចស្រគប់ស្រគង ៃ

ដនាោះការដរៀបចំដ

ោះដននតរបស់

គ.ជ្.ប ៃិងការដចញដៅដ ោះដននតរបស់ពលរដ្ាដៅខតបញ្ជាស្របឈម។
មួយវ ិញដទ្យៀត ដស្រកាយស្របកាសកំណ្ត់ដពលដ ោះដននតដស្រជ្៊ីសដរសស្រកុ
មស្របក
ំ ង្កាត់ អាណ្តតទ្យ
៊ី
្ ា ំ៊ុស
ិ ៊ី៥
ស្របម៊ុខរោាភិ

លកមព៊ុា សដមតចនាយករដ្ាមហ្វៃត៊ី ្៊ុៃ ខសៃ

ៃដល៊ីកដ ង
៊ី តមរយៈារលិខិត អបអរខួប

ដល៊ីកទ្យ៧
៊ី ៦នន ំ នៃនងៃកំដណ្៊ីតៃគរ លាតិនងៃទ្យ១
៊ី ៦ ខខឧសភា ថា ដ្ំដណ្៊ីរការដ ោះដននត ដស្រជ្៊ីសដរស
៊ី
ស្រកុមស្រប្កាំ៊ុ-ំ សង្កាត់អាណ្តតទ្យ
ិ ៊ី៥
របស់ស្រកុមស្របនំង។ សដមតចក៏

នន២
ំ ០២២

ខ្ងម៊ុខគឺាដគ្នលដៅ

នៃការប៉ា៊ុៃប៉ាងវាយស្របហារ

ៃបញ្ជាឱ្យកមាលង
ំ ៃគរ លាតិ ស្រតូវបៃតពស្រងង
្ ាមរត៊ី រកាឱ្យ ៃៃូវសារិ ភាព

ៃង
ិ បហ្វង្កាបឱ្យទាៃ់ដពលដវោរាល់សកមមភាពរបស់ស្រកុមដៃោះ។

ាាៃការណ្៍ដៅដពលខ្ងម៊ុខ

ដទាោះបត
៊ី ច
ិ

7
ឬដស្រច៊ីៃ ផ្ទៃល់ឬស្របដោលកត៊ី គស
ន
៉ា ងពត
ឺ ៊ុទ្យធខតមាៃទលប៉ាោះពល់ដ្ល់សៃតិស៊ុខនទៃក៊ុ ងោ
ិ ស្រ កដ្។
អនកៃដោ យរបស់អតត
៊ី បកសស្របនំង ដោក មាជ្ ស៊ុវណ្ណ រា៉ា ដលក
៊ី ដ ង
៊ី ថា ាររបស់ សដមតច
្៊ុៃ

ខសៃ

ខដ្លបញ្ជាឱ្យអាាា្រមាៃសមតតក
ិ ច
ិ ដច ស្រតៀមបហ្វង្កាបស្រកុមស្របនំង

រ ំោយគណ្បកសសដហ្វង្កាោះាតិ គឺាកំ្៊ុសដ្៏្ម
ំ ួយដៅវ ិញ ដ្យ
៊ី ថាសំដ
ឥទ្យធិល
ដ

ទាំងដល៊ីពលរដ្ាខខមរ

ោះដននត

ៃិងដល៊ីនកអៃតរាត។
ិ

ការ

ងរបស់បកសស្របនំង ដៅខតមាៃ

ដ្យ
៊ី ដៃោះអាចាដចតនាមួយកន៊ុងការពៃាដពល

ឬាដចតនាចង់ឱ្យមាៃបកសស្របនំងចូលរួមការដ

ាដស្រចៃ
៊ី ដទ្យៀត ខដ្លចូលរួមការដ

គា
ឺ ការបង្កាញថា

ោះដននត

ខណ្ៈខដ្លគណ្បកសៃដោ យ

8
ោះដននត កៃលងមកមៃ
ិ ទ្យទ្យួលអាសៃៈទាល់ខតដាោះដៅកន៊ុងរដ្ាសភា។

មកទ្យល់ដពលដៃោះ មហ្វៃា
ត៊ី ៃ់ខពស់នៃអត៊ីតគណ្បកសស្របនំងចំៃួៃ២០រូប ខដ្លស្រតូវ ៃទតល់សិទ្យឱ្
ធិ យ
ដ្រ៊ីៃដោ យដ ង
៊ី វ ិញ

7

ដ្យ
៊ី ពួកដគ

FRI, “ដោក ្៊ុៃ ខសៃ៖ការដ

ៃបដងាត
៊ី គណ្បកសដទសងដរៀងៗខលួៃ។ ការដចញដៅបដងាត
៊ី បកសខបប

ោះដននតំ៊ុ ំ-សង្កាត់ដពលខ្ងម៊ុ ខគឺាដគ្នលដៅប៉ាងវាយស្របហាររបស់ស្រកុមស្របនំង”,

May 16, 2017, https://rfi.my/7Ovc, accessed date 8-August-2021 at 11 PM)

8

RFI, “ដសចកតស្រ៊ី ពងចាប់ោក់ទ្យណ្ឌកមមមហ្វៃតក
៊ី មព៊ុាស្រតូវ

ៃសភាអាដមរកដល
ក
ិ
៊ី មកពៃ
ិ ត
ិ យអៃ៊ុម័តដ

1, 2021,https://rfi.my/7cXI, accessed date 8-August-2021 at 11 PM)

ង
៊ី វ ិញ”, August

5

រាយ ៉ា យដោយមហ្វៃត៊ីនៃអត៊ីតបកសសដហ្វង្កាោះាតិដៃោះ

មិៃស្រតូវ ៃគ្នំស្រទ្យដោយអត៊ីតដមដ្្កនាំទាង
ំ ២រូបគឺ

ដោក សម រងស៊ុ៊ី ៃង
ំ ២រូបដៃោះដទ្យៀតដាត ក៏ស្រតូវ ៃដគ
ិ ដោក ក្ម ស៊ុខ្ ដនាោះដទ្យ។ ដ្យ
៊ី ដមដ្្កនាំទាង

9
សដងាតដំញ
៊ី ាទ្យូដៅថា ខលងមាៃទ្យំនាក់ទ្យំៃងសអិតរមួតដ្ូចម៊ុៃដទ្យៀតដ្យ
៊ី ។
អនកនាំពកយគណ្បកសស្របាជ្ៃកមព៊ុា ដោក ស៊ុខ ឥាៃ កាលព៊ីស្រព្កនងៃទ្យ០
៊ី ៦ ខខស៊ីហា

នន២
ំ ០២១ដៃោះ

ៃៃិោយថា គណ្បកសស្របាជ្ៃកមព៊ុា គ្នមៃការភ័យស្រពួយអរ៊ីបៃតិចដនាោះដទ្យ ចំដពោះ

គដស្រមាងបស្រងួមបស្រងួមបកសដ ង
៊ី វ ិញរបស់អតត
៊ី មហ្វៃតា
៊ី ៃ់ខពស់នៃអតត
៊ី គណ្បកសសដហ្វង្កាោះាត។
ិ

ទៃ៊ុយដៅវ ិញ

ដោកថា គណ្បកសស្របាជ្ៃ ខតងខតរង់ចាគ
ំ ណ្បកសៃដោ យ្ខដ្លតំងខលួៃខ្លង
ំ
កន៊ុងការស្របកួត

ស្របខជ្ងដល៊ីនក ៃដោ យដៅកមព៊ុា។ ការដល៊ីកដ ង
៊ី របស់ ដោក ស៊ុខ ឥាៃ ដ្ូដចនោះ គឺបនាៃប់ព៊ី
ស្ាាបៃិកគណ្បកសខកទ្យស្រមង់កមព៊ុា ៃិងាអតត
៊ី មហ្វៃត៊ីាៃ់ខពស់នៃអតត
៊ី គណ្បកសសដហ្វង្កាោះាតិ ដោក
អូ ចាៃ់រតន័

ៃដល៊ីកដ ង
ំ
៊ី កមាលង
៊ី ថា ការរួបរួមគ្ននដស្រកាមាលកបកស ខតមួយដ ង
៊ី វ ិញ គឺាឱ្កាសបដងាៃ

ៃង
ិ ឥទ្យធព
ិ លដល៊ី នកៃដោ យកមព៊ុា ៃង
ិ ក៏អាចាសដមលង ស្របនំងាមួយបកសកាៃ់អំ្ច។ សូម

បញ្ជាក់ថា រ្ូតមកទ្យល់ដពលដៃោះ មហ្វៃត៊ីាៃ់ខពស់នៃអត៊ីតគណ្បកសសដហ្វង្កាោះាតិ ចំៃួៃាង២៤រូប ដ្យ
៊ី
ខដ្ល

ទ្យទ្យួល

ៃសិទ្យធិ

ដ្រៃ
៊ី ដោ យដ ង
៊ី វ ិញ

ៃិងដោយ ៃបដងា៊ីតគណ្បកស

ចំៃួៃ៦ខងមដទ្យៀត។

គណ្បកស ទាំង៦ដៃោះរួមមាៃ គណ្បកសខខមរអភិរកស គណ្បកសខខមរស្រសោញ់ ាតិ គណ្បកសខកទ្យស្រមង់កមព៊ុា

10
គណ្បកសកមព៊ុាៃិយម គណ្បកសដបោះដ្ូងាតិ ៃិងគណ្បកសឆៃៃោះខខមរ។
ដោកសម រងស៊ុ៊ី តមរយៈទ្យំព័រដ្រសប៊ុក កាលព៊ីនងៃទ្យ៊ី១៧ ខខកកាោ

ពលរដ្ាខខមរទាំងអស់ពិចារ្អំពល
៊ី ទ្យធភាពបដងា៊ីតរោាភិ
់ យមាៃការបដងាត
ដោក។ ដោកសម រងស៊ុ៊ី ចងឱ្
៊ី រោាភិ
ៃ២នងៃ ដោកក៏

លបស្រងួបបស្រងួមាតិងម
ម៊ី ួយ

ៃដចញមកអំពវនាវឱ្យ
ដៅកមព៊ុាាមួយរូប

លដៃោះ ឱ្យដ្ូចដៅកន៊ុងស្របដទ្យសភូមាអ៊ុច
៊ី ង
្ ខដ្រ។ រ ំលង

ៃដចញមកអំពវនាវមតងដទ្យៀត ខតមតងដៃោះ គអ
ំ ស្របោប់អាវ៊ុ្ ឱ្យ
ឺ ំពវនាវដ្ល់កងកមាលង

ចូលរួមាមួយដោក។ ដបត
៊ី រោាភិ លបស្រងួបបស្រងួមាតនា
៊ី ម ដោក សម រងស៊ុ៊ី ការបដងាត
ិ ដពលដៃោះ គា
ឺ

ដពលអំដ្យទលនៃាាៃការណ្៍អៃតរាតិ ដដ្៊ីមបរ៊ី ំដោោះស្របដទ្យសកមព៊ុាដចញពរ៊ី បបខដ្ល ដោក សម រងស៊ុ៊ី
អោះអាងថា ផ្ទតច់ការ ព៊ុករលួយ ៃង
ិ កបត់ាតិ ដ្្កនាំដោយ ដោក ្៊ុៃ ខសៃ។

9

RFI, “ដត៊ីបកសងម៊ីៗរបស់អត៊ីតមហ្វៃត៊ីបកសស្របនំង អាចបៃាបឥទ្យធិពលរបស់ដោក សម រងស៊ុ៊ី ៃិ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៖ បកសគ្នមៃការ

រមភអរ៊ីដាោះចំដពោះគដស្រមាងបស្រងួមបស្រងួម បដងា៊ីតបកសដោយមហ្វៃត៊ីាៃ់

ខពស់នៃអត៊ីតគណ្បកសស្របនំង”, August 6, 2021, https://rfi.my/7dRD, accessed date 8-August-2021 at
11 PM)

6

ចំខណ្ក ដោក ក្ម ស៊ុខ្
ការដស្រគ្នង ៃិងការបដងា៊ីតរោាភិ

ៃស្របកាសឱ្យដ្្ងថា ដោកមិៃពក់ព័ៃធ មិៃគ្នំស្រទ្យ ៃិងមិៃចូលរួមកន៊ុង

លដស្រៅស្របដទ្យស ខដ្លស្របកាសដោយ ដោក សម រងស៊ុ៊ី កាលពដ៊ី ពលងម៊ីៗដៃោះ

ដទ្យ។ ការស្របកាសរបស់ ដោក កម
្ ស៊ុខ្ ដៃោះ ស្រតូវបង្កាញឱ្យដ្្ងាាធារណ្ៈដោយ ដោក ចាៃ់ ដចៃ ា
ដមធាវ ៊ី ៃង
ត ញសងាមដ្រសប៊ុកកាលពន៊ី ងៃដៅរ។៍ មៃ
ិ ាស្ការមា
៊ី ន ក់របស់ដោក តមរយៈប្
ិ ខតប៉ា៊ុដ្ណោះ
ដោកដមធាវ ៊ី ចាៃ់ ដចៃ ខងមទាំងគូសបញ្ជាក់ឱ្យដ្្ងដទ្យៀតថា ដោក ក្ម ស៊ុខ្ ក៏មិៃអៃ៊ុញ្ជាតឱ្យយកដ្មោះ
របស់ដោកដៅដស្របស្រ៊ី ស់ ៃិងភាាប់ាមួយរោាភិ

លបស្រងួបបស្រងួមាតិ ដៅដស្រៅស្របដទ្យសរបស់ដោក សម

11
រងស៊ុ៊ី ខដ្រ។
ដោក ស៊ុខ

ឥាៃ

ៃចាត់ទ្យ៊ុកថា

វាស្រគ្នៃ់ខតអាចបដងា៊ីត ៃស្រត្មខតារោាភិ

អារមមណ្៍ប៉ា៊ុដ្ណោះ ដ្យ
៊ី ដោកថា អនកខដ្លដ ង
៊ី ដ្រា
៊ី ស្របធាៃរោាភិ
ដោកស៊ុខ ឥាៃ ក៏ធាលប់

លដៅកន៊ុង

លដៃោះ ៃ្ងស្រតូវឯដកាព៊ីពិភពដោក។

ៃគូសបញ្ជាក់នាដពលកៃលងមកថា ករណ្៊ីស្របដទ្យសកមព៊ុា ៃង
ិ ស្របដទ្យសភូមា គឺ

មៃ
ិ ដ្ូចគ្ននសូមបខ៊ី តបៃតច
ិ ដ យ
៊ី ។
ស្ថានភាពពីខាងបប្ៅ

ដៅខ្ងបចចម
ិ ស្របដទ្យស ពិដសសស្រដ្ាអាដម៉ារក
ិ ពាោមោក់សមាព្មករោាភិ

លកមព៊ុា ដដ្៊ីមប៊ី

ជ្ំរ៊ុញឱ្យបកសស្របនំង មាៃវតតមាៃដ ង
៊ី វ ិញ ដប៊ីដទាោះបស្រ៊ី កុមដៃោះស្រតូវ ៃរ ំោយ ដោយត៊ុោការកំពូល កាលព៊ី
ខខវ ិចេកា
ំ ០១៧ ពប
ិ នន២
៊ី ទ្យរួមចំខណ្កាមួយបរដទ្យសកន៊ុងខទៃការទតួលរ ំលំ រោាភិ លក៏ដោយ។
ការដល៊ីកដ ង
៊ី ដ្ខដ្លៗរបស់ស្រដ្ាអាដម៉ារកិ

ៃូវបញ្ជាខដ្លថា

នៃកងទ្យ័ពចៃ
ិ ដៅកំពង់ខទសម៊ុស្រទ្យរាម ដបដ៊ី ទាោះបា
៊ី ធាត៊ុពត
ិ គ្នមៃក៏ដោយ។
ចំខណ្កសមាជ្ិកសភាស្រដ្ាអាដម៉ារក
ិ

កមព៊ុាអៃ៊ុញ្ជាតឱ្យមាៃវតតមាៃ

ៃដល៊ីកយកដសចកតស្រ៊ី ពងចាប់ោក់ទ្យណ្ឌកមមដល៊ី

សដមតចនាយករដ្ាមហ្វៃត៊ី ្៊ុៃ ខសៃ ៃង
ិ មហ្វៃតា
៊ី ៃ់ខពស់មួយចំៃួៃ ជ្៊ុំវ ិញការដ្រឱ្
៊ី យខូចខ្តលទ្យធស្រិ បា្ប
ិ ដតយយ
ដៅកមព៊ុា។

ដៅកន៊ុងដសចកតស្រ៊ី ពងចាប់សព
ត៊ី «
ំ ០២១»
៊ី ស្របា្ប
ិ ដតយយកមព៊ុានន២

សមាជ្ិកសភាអាដម៉ារក
ិ

ដស្រគ្នងរ៊ុញបៃតដៅាាប័ៃស្រព្ទ្យស
ធ ភាដដ្៊ីមបព
៊ី ិៃិតយអៃ៊ុម័តដៅដពលនប់ៗខ្ងម៊ុខ។ ដោក Steve Chabot
ខដ្លា សមាជ្ិកសភា ៃិងាអនកដរៀបចំដសចកត៊ីស្រពងចាប់ដៃោះ
ព័ត៌ាមាៃថា
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សដមតចនាយករដ្ាមហ្វៃត៊ី

្៊ុៃ

ខសៃ

ៃដល៊ីកដ ង
៊ី ដៅកន៊ុងដសចកត៊ីស្របកាស

ៃិងថានក់ដ្ក
្ នាំមួយចំៃួៃដទ្យៀត

RFI, “ដមធាវ ៊ីថា ដោកកម
ន
៊ីតរោាភិ
្ ស៊ុខ្ មៃ
ិ គ្នំស្រទ្យ ៃង
ិ មៃ
ិ ពក់ព័ៃធក៊ុ ងគដស្រមាងបដងា

ស្រតូវស្របឈមម៊ុខ

លបស្រងួបបស្រងួមាតិរបស់

ដោកសម រងស៊ុ”៊ី , August 6, 2021, https://rfi.my/7dm1, accessed date 8-August-2021 at 11 PM)
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ៃ្ងទលវ ិ កដ្៏្ំព៊ីស្រដ្ាអាដម៉ារក
ល ដោក កម
ិ កន៊ុងការដឆលយ
៊ី តបដៅៃង
្ ការចាប់ខួ ៃ
្ ស៊ុខ្ ៃិងការរ ំោយ

12
គណ្បកសស្របនំង ដៅនន២
ំ ០១៧ ខដ្លាការបហ្វង្កាបរ្ូតដ្ល់មកសពរនងៃ។
ការដលក
៊ី ដ ង
៊ី របស់ដោកស្រស៊ី

មខ៊ី សសល

ដសសដ ត

ឧតតមសនងការអងាការស្ស្របាាតិ

ទ្យទ្យួលបៃៃ៊ុកសិទ្យធិមៃ៊ុសសអៃតរាតិ ដៅកន៊ុងកិចចស្របជ្៊ុំដល៊ីកទ្យ៤
ធិ ៃ៊ុសស ដៅនងៃស៊ុស្រក ទ្យ២
៊ី ៦នៃស្រកុមស្របក
្ ាសិទ្យម
៊ី ៦
ខខក៊ុមភៈ នន២
ំ ០២១ «ខា៊ុំមាៃកងរល់ាពិដសសអំព៊ីការធាលក់ច៊ុោះោ៉ាងខ្លង
ំ ៃូវ លំ្ពលរដ្ាដៅកន៊ុងស្របដទ្យស
កមព៊ុា

ខដ្លវ ិធាៃការចាប់

ៃង
ិ រដ្ា ល

មៃ
ិ សមាមាស្រត

កំព៊ុងដកៃ
៊ី ដ ង
៊ី

កំណ្ត់សទ្យ
ិ ដធិ សរភាព
៊ី

កន៊ុងការបដញ្ច ញមតិ ការជ្ួបស្របជ្៊ុំដោយសៃតវិ ិ្៊ី ការចងស្រកងសមាគម ៃង
ិ ព័ត៌ាមាៃ កន៊ុងចំដ្ម បញ្ជា
ដទសងៗដទ្យៀត»។
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ាសរ៊ុបមក ទាំងបញ្ជាាាៃភាពនទៃក៊ុ ងស្រ
ន បដទ្យស ទាំងពម
៊ី ជ្ឈោាៃអៃតរាតនា
ិ នា ស៊ុទ្យធខតពាមដ្រ៊ី

ោ៉ាង្ដដ្៊ីមបឱ្
៊ី យបកសស្របនំង

ៃវ ិលស្រត ប់មកដៅដលន
៊ី កៃដោ យដ្ូចដដ្៊ីមវ ិញ

ដោយយកដលស

ទាក់ទ្យងៃ្ងបញ្ជាសិទ្យម
ធ ៃ៊ុសស ខរោះតមាលភាព គ្នមៃយ៊ុតតិ្ម៌ា មៃ
ិ ខមៃាការដ ោះដននតតមខបបស្របា្ិបដតយយ
ក៏ដ្ូចាការោក់ទ្យណ្ឌកមមនានា។ ប៉ា៊ុខៃតដទាោះាោ៉ាង្កត៊ី សស្រមាប់ការដ
សង្កាត់ អាណ្តតទ្យ
ិ ៊ី៥ ស្រតូវ ៃស្របម៊ុខរាជ្រដ្ាភិ
ខដ្លាកាតរកច
ិ ចរបស់រោាភិ លកមព៊ុា

ោះដននតដស្រជ្៊ីសដរសស្រកុ
ម ស្រប្កាំ៊ុ-ំ
៊ី

ល កំណ្ត់ដស្រជ្៊ីសយក នងៃទ្យ៥
ំ ០២២ ខ្ងម៊ុខ
៊ី ខខមិង៊ុនា នន២

ស្រតូវអៃ៊ុតតៃ៍សស្រមាប់ដរៀងរាល់៥ននម
ំ តង

ដ្យ
៊ី ដបដ៊ី ទាោះបា
៊ី មាៃ

សមាព្ ដោយារខតបញ្ជារករាលោល
នៃវ ៊ីរ៊ុសកូវ ៊ីដ្-១៩ទង បញ្ជានៃការធាលក់ច៊ុោះនៃដសដ្ាកិចស
ច កលទង
៊ី
បញ្ជានៃការស្របកួតស្របខជ្ងអំ្ចរវាងមហាអំ្ចចិៃ-អាដម៉ារកទង
ិ
មាៃវតតមាៃ

ឬគ្នមៃវតតមាៃ

ចរៃតៃដោ យ
ស្របម៊ុខរាជ្រោាភិ

របស់បកសស្របនំងកន៊ុងការដ ោះដននតអាណ្តតិទ្យ៥
៊ី ខ្ងម៊ុខ

របស់កមព៊ុាមាៃការផ្ទលស់បូ រដនាោះខដ្រ
ត

ល

ដទាោះប៊ីា

ក៏ពត
ិ ាមិៃដ្រ៊ីឱ្យ

ដស្រពោះវាាបញ្ជាខដ្លដកត
៊ី ដ ង
៊ី ដ្ខដ្លៗ

ក៏ដ្ូចាថានក់ដ្្កនាំគណ្បកសស្របាជ្ៃកមព៊ុា

កៃលងរួចមកដ្យ
៊ី ដ្យ
៊ី គណ្បកស សដហ្វង្កាោះាតិ ក៏ស្រតូវ
គណ្បកសក៏

គឺកមព៊ុាដៅខតបៃតដ្រ៊ី។

ៃជ្ួបស្របទ្យោះាដស្រចៃ
៊ី

ខដ្ល
អាណ្តតិ

ៃរ ំោយដោយអំ្ចត៊ុោការ ដ្យ
៊ី សមាជ្ិក

ៃបដងាត
ួ ៦រួចដៅដ្យ
៊ី គណ្បកស ងម៊ីចំៃៃ
៊ី ខដ្រ ខដ្លដៃោះាសញ្ជានៃការខបក

ក់មួយ ដោយ

អស់ជ្ំដៃឿដលអ
ល
ចំខណ្កអងាការឃ្លដំ មល
ធិ ៃ៊ុសសអៃតរាតិ (Human Rights
៊ី តត
៊ី ដមដ្្កនាំរបស់ខួ ៃ។
៊ី សទ្យ
ិ ម
Watch)
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ខដ្ល

ៃអោះអាងថា

ការដ ោះដននតំ៊ុ-ំ សង្កាត់ដៅស្របដទ្យសកមព៊ុា

RFI, “ដសចកត៊ីស្រពងចាប់ោក់ទ្យណ្ឌកមមមហ្វៃត៊ីកមព៊ុាស្រតូវ

ៃសភាអាដមរកដល
ិ
៊ីកមកពិៃិតយអៃ៊ុម័តដ

1, 2021, https://rfi.my/7cXI, accessed date 8-August-2021 at 11 PM)
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កាលពន៊ី ងៃទ្យ៤
៊ី

RFI, “មហ្វៃតស
ធិ ៃ៊ុសសUNថា កមព៊ុាកំព៊ុងមាៃបញ្ជាសទ្យ
ធិ ៃ៊ុសស្ៃៃ់្ៃរ ខតមហ្វៃតរ៊ី ោាភិ
៊ី ទ្យ
ិ ម
ិ ម

ខខមង
ិ ៊ុនា

ង
៊ី វ ិញ”, August

លស្រចាៃដចាល”, March 2,

2021, https://rfi.my/7BGB, accessed date 8-August-2021 at 11 PM)
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នន២
ំ ០១៧

ៃស្របស្រព្តតដៅកន៊ុង

បរោកាសគំ
រាមកំខ្ងដៅដ្ល់សិទ្យធិបដញ្ច ញមតិ
ិ

ៃិងការចូលរួមកន៊ុង

ៃដោ យខដ្លអាចចាត់ទ្យ៊ុក ការដ ោះដននតដៃោះថា មិៃ ៃដ្រ៊ីដ ង
៊ី ដោយដសរ ៊ី ៃិងយ៊ុតតិ្ម៌ាដនាោះ ក៏មៃ
ិ
ខមៃាបញ្ជាអរខ៊ី បលក
រោាភិ

ដស្រពោះថាអងាការមួយដៃោះ

មៃ
ិ ខដ្ល

ៃៃោ
ិ យ

ពអ
៊ី ខរ៊ី ដ្លាចំណ្៊ុចលអរបស់

លកមព៊ុាដនាោះខដ្រ។ ដស្រកាមការដ្្កនាំ របស់ស្របម៊ុខ រាជ្រោាភិ លកមព៊ុាបចច៊ុបបៃន ក៏ដ្ូចាថានក់

ំ ៃដៅម៊ុខ ដៅខតស្រតូវរកា ៃិងរតចំ
ដ្្កនាំរបស់គណ្បកសស្របាជ្ៃកមព៊ុា ដៅខតអាចដ ោះជ្ហា
្ ណ្ងមិតតភាព
កន៊ុងនាមាអនកជ្ិតខ្ងលអបខៃាមដទ្យៀត
ពិភពដោក៕

ក៏ដ្ូចាាមួយប្
ត ស្របដទ្យសនានាដៅកន៊ុងតំបៃ់

ៃិងជ្៊ុំវ ិញ
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