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នៅន ើមទសវត្សរ៍ឆ្នំ ២០០០ គណៈកម្មាធិការនសវាកមាមិត្តភាពអានមរ ិក (AFSC) បានចាប់ន្តើមគនរម្មង្សហគមន៍ននសាទកនុង្
ស្សុកស្ស្សអំបិល នេត្តនកាោះកុង្ នៅភាគខាង្ន ើង្ននឆកសមុរទកំពង្់នសាម។ សហគមន៍ននសាទចំនួន២ រត្ូវបានបនង្កើត្ន

ើង្កនុង្

ស្សុកស្ស្សអំបិល គឺមួយនៅកនុង្ ឃុំ ីេនរកាម និង្ មួយនទៀត្នៅកនុង្ ឃុំនរោយសាាយ។ កនុង្ឆ្នំ ២០០៤ អំនពើហិង្ារវាង្សហគមន៍
ននសាទទំង្ពីររត្ូវបាន្្ុោះន

ើង្យ ្្ោះរបស់ពួកនគរត្ូវបានលួចបលន់ និង្ ុត្បំផ្លលញ នហើយការិយាល័យកណ្ត
ត លរបស់សហគមន៍

ននសាទ ស្ លគំរទនោយ (AFSC) រត្ូវបាន ុត្បំផ្លលញនចាលនេ្ចេ្ី។
សម្មាល់៖ ករណីសិកាននោះរត្ូវបាននរៀបចំន

ើង្កនុង្ឆ្នំ ២០១៧ នោលគឺ ១៣ឆ្នំ បនា្ប់ពីនហត្ុការណ៍ននោះបាននកើត្ន

ការពិព័ណ៌នារបស្ហលោមិនអាចនរៀបរាប់អស់ពីនហត្ុការណ៍ោក់ស្សតង្ស្ លបាននកើត្ន
ទុកោមុនសរម្មប់ចំណុចេាោះខាត្ស្ លនកើត្ម្មនន

ើង្

ូចននោះ

ើង្។ អនកសរនសរ សូមអភ័យនទស

ើង្ នហើយនទោះបីោយា៉ា ង្ណ្តនយើង្សង្ឃឹមថា ករណីសិកាននោះពិត្ោចូលរួម

ចំស្ណក ួយ ល់ការស្សាង្យល់កាន់ស្ត្របនសើរពី ឧបករណ៍មិនបង្ក
ទំនាស់1។

សាវតា
▪

នៅន ើមទសវត្សរ៍ទី៩០ ការរគប់រគង្របស់រោាភិបាលកនុង្ស្សុក
ស្ស្សអំបិលនៅម្មនករមិត្នៅន
ត្ំបន់នរពន
ការកាប់ន

ើយ កនុង្ននាោះការរគប់រគង្
ើ នោយពួកស្េាររកហមបនតរហូត្ ល់ឆ្នំ ១៩៩៦។

ើ េុសចាប់ម្មនការរ ីករាលោលរហូត្ ល់ឆ្នំ

១៩៩៩ នទើបរត្ូវបានបង្រ្កកប។
▪

របោននសាទនៅស្សុកស្ស្សអំបិល បាននរបើរបាស់ឧបករណ៍
ននសាទតាមស្បបរបនពណី ចាប់តាំង្ពីធ្លលក់ចូលកនុង្របបស្េារ

រកហមកនុងឆ្នំ ១៩៧៩។ របោពលរ ាមួយចំនួននទៀត្ បាននធាើ
ស្ស្សចម្មករ ចិញ្ចឹមសត្ា កាប់ន ើ េុសចាប់ និង្ ួញ ូរសត្ានរព
េុសចាប់។

▪

នរកាយពីរោាភិបាលបានសនាចំនោោះ ីវភាពរស់នៅរបស់អនក
ននសាទ អនកចំណូលស្សុកស្ លមកពីស្ឹង្ហាវ នៅភាគខាង្
នកើត្ននឆកសមុរទកំពង្់នសាមក៏បានចូលមក ល់ នៅចននាលោះ
ឆ្នំ ១៩៨៤ និង្ ១៩៨៧ ។ ពួកនគបានទិញកបា៉ា ល់ននសាទ
និង្កូនទូកស្វង្ៗោនរចើន។ ឆ្នំ ១៩៨៧ ចាប់ ល្ល រត្ូវបានបនង្កើត្ន

▪
▪

ើង្ ស្ លនធាើឲ្យការននសាទរបស់ពួកនគនៅកនុង្ត្ំបន់

ទឹករាក់ននឆកសមុរទកំពង្់នសាមកាលយោេុសចាប់។ ប៉ាុស្នតពួកនគមិនម្មន នរមើសន្សង្នទៀត្កនុង្ការចិញ្ចឹម ីវ ិត្ន

ើយ។

ចាប់ ល្ល ឆ្នំ ១៩៨៧ មិនបានរាប់បញ្ូច លបទបបញ្ញត្ិស
ត ហគមន៍ននសាទនទ

នទោះបីោយា៉ា ង្ណ្ត រោាភិបាលបាន្តល់ការគំរទ ល់សហគមន៍ននសាទ នហើយនៅន ើមទសវត្សរ៍ ២០០០ ចាប់សតីពីសហ
គមន៍ននសាទរត្ូវបានពរកង្2

1

ករណីសិកាននេះ ត្រូវបានពិព័ណ៌នាផងដែរកនុងៈ គនត្ោងនរៀនសូត្ររួមគ្ននរបស់ CDA “ឧបករណ៍មិនបងកទំនាស់នៅកមពុជា” នមសា ២០១០ ទំព័រ ១៣

http://cdacollaborative.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/Do-No-Harm-in-Cambodia.pdf
2

អនុត្កិរសតីពីសហគមន៍ននសាទត្រូវបានអនុម័រនៅ ដែ មិថុនា ឆ្នំ ២០០៥ នហើយច្បាប់ជលផលថមីត្រូវបានត្បកាស់ឲ្យនត្បើនៅ ដែ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៦
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▪

នរកាយឆ្នំ ១៩៩៩ អនកចំណូលថ្ាីោនរចើនស្ លមកពីស្ឹង្ហាវបានមក ល់ និង្នធាើននសាទេុសចាប់។

▪

ប៉ាុស្នតកុង្ទសវត្សរ៍ឆ្
ន
ន ំ ២០០០ នាយកោាន ល្ល រត្ូវបានបនង្កើត្ន

ើង្ ន ើមបីនធាើការពរង្ឹង្ការអនុវត្តចាប់ និង្បទបញ្ជ
ា នៅ

កនុង្វ ិស័យ ល្ល រួមោមួយអាោាធរនេត្ត និង្ស្សុក។

ទំនាស់សហគមន៍ទនសាទ
ទំនាស់ ល្លបានចាប់ន្តើមនៅឆ្នំ ១៩៨៩។ អនកននសាទបានអូសសំណ្តញ់របស់ពួកនគនៅត្ំបន់ទឹករាក់ននឆកសមុរទកំពង្់
នសាម នោយរ ំនោភនលើចាប់ ល្ល ឆ្នំ ១៩៨៧។ ទូកននសាទភាគនរចើន មកពីស្ឹង្ហាវកនុង្នេត្តរពោះសីហនុ និង្ម្មននាវ ិកកមពុ
ោ្លស្ រ។ ទូកននសាទន្សង្នទៀត្មកពីរបនទសនថ្ និង្ នវៀត្ណ្តម។ នៅនពលស្ ល កបា៉ា ល់ននសាទបានចូលមក ល់ អនក

ននសាទកនុង្មូលោាន នៅស្សុកស្ស្សអំបិលបានវាយបកវ ិញ នហើយោនរឿយៗម្មនការលួចរត្ីពីអួនកបា៉ា ល់ននសាទ។ រកុមនាវ ិក
កបា៉ា ល់ននសាទ បានត្បត្វ ិញ។ នៅចននាលោះឆ្នំ ១៩៨៩ និង្ ២០០២ រកុមនាវ ិកកបា៉ា ល់ននសាទ បានសម្មលប់អនកននសាទចំនួន ២២
នាក់នៅត្ំបន់ននាោះ3។ ប៉ាុស្នតនៅន ើមទសវត្សរ៍ឆ្នំ ២០០០ នោយម្មនការពរង្ឹង្ការរគប់រគង្របស់រោាភិបាលកនុង្ត្ំបន់ ទំនាស់ ល
្លបានថ្យចុោះ។

យា៉ា ង្ណ្តក៏នោយនៅឆ្នំ ២០០៤ អំនពើហឹង្ាថ្ាីរវាង្រកុមអនកននសាទបាន្្ុោះន

ើង្។ រកុមនាវ ិកមកពីស្ឹង្ហាវ បានចូលលួចបលន់

ុត្បំផ្លលញ្្ោះសស្មបង្ និង្ការិយាល័យកណ្ត
ត លសហគមន៍ននសាទ នៅឃុំ ីេនរកាម ស្ លគំរទនោយ AFSC រត្ូវបាន ុត្

បំផ្លលញរាប ល់ ី។
ទិ ាភាពននទំនាស់រម
ួ ម្មន៖
•

ោទូនៅអោាធរបានចាប់េួនអន
ល
កននសាទត្ូចតាច ប៉ាុស្នតមិនស្មនរបត្ិបត្តិករកបា៉ា ល់ននសាទធំៗននាោះនទ

•

នៅនពលកបា៉ា ល់ននសាទ នធាើននសាទេុសចាប់ អនកននសាទត្ូចតាចបានរ ឹបអូសឧបករណ៍ននសាទរបស់ពួកនគ

•

នាវ ិកកបា៉ា ល់ននសាទ បាននឆលើយត្បនោយហិង្ា នោយបានវាយរបហារនៅនលើអនកននសាទត្ូចតាច និង្បំផ្លលញ
ឧបករណ៍ននសាទរបស់ពួកនគ។

•

ោកយចចាមអារា៉ា ម (ឧទ៖ សតីអំពីអនកននសាទស្ស្សអំបិល បានចាប់ រមិត្អនកននសាទស្ឹង្ហាវ) នាំឱ្យម្មនអំនពើហិង្ា
កាន់ស្ត្ធងន់ធងរន

•

ើង្ៗ។

អង្ាការមិនស្មនរោាភិបាល ស្ ល្តល់ការគំរទ ល់សហគមន៍នៅស្ឹង្ហាវម្មនការយល់នឃើញ និង្ ទសសនទនសតីពី
សិទិម
ធ នុសស េុសពីការយល់នឃើញ និង្ទសសនទនរបស់ AFSC សតីពីការការចិញ្ចឹម ីវ ិត្របកបនោយនចរភាព។ ពួកនគ
បានឭនរឿង្រា៉ា វអំពីអនកននសាទស្ស្សអំបិល ពីអនកននសាទស្ង្
ឹ ហាវ េុសពីអីាស្ លបុគាលិករបស់ AFSC បានឮ។

ូនចនោះ

អង្ាការមិនមនរោាភិបាលរកនឃើញថា វាម្មនការលំបាកណ្តស់កុង្ការនធា
ន
ើការរួមគន
•

នទោះបីោយា៉ា ង្ណ្ត អង្ាការមិនស្មនរោាភិបាល រត្ូវបាន្ាភាាប់យា៉ាង្លអ និង្ម្មនការនគរពយា៉ា ង្ខាលំង្ពីសំណ្តក់សហ
គមន៍ នហើយពួកនគម្មនបំណង្បនង្កើនទំនាក់ទំនង្រវាង្សហគមន៍ននសាទទំង្ពីរ

•

អនកចំណូលថ្ាីមិនសូវយកចិត្តទុកោក់នលើការស្ថ្រកាធនធ្លនកនុង្ស្សុក

ូចអនករស់នៅយូរអស្ង្ាង្នទ

•

រកុមអនកននសាទស្ លោគូរបស្ ង្ បានកំណត្់សហគមន៍របស់ពួកនគនោយេលួនឯង្ នហើយម្មនទំនាក់ទំនង្ត្ិចត្ួចបំ្ុត្
រវាង្សហគមន៍ និង្សហគមន៍ន្សង្នទៀត្។

•

្្ោះសស្មបង្របស់សហគមន៍ននសាទ គឺោនិមិត្តរូបននអំណ្តចរបស់រកុមសហគមន៍ននសាទ និង្នគលនៅសរម្មប់ការ
វាយរបហារ

•

នទោះបីោម្មនទំនាស់ក៏នោយ អនកននសាទទំង្អស់នៅ ុំវ ិញឆកកំពង្់នសាម ម្មនចំណ្តប់អារមាណ៍រួមគននលើនិរនតរភាព
ននការននសាទ "របសិននបើរត្ីបាត្់បង្់អស់ អនកទំង្អស់គននឹង្រង្នរគោះ"

•

3

រោាភិបាលនេត្តនកាោះកុង្ និង្រពោះសីហនុ ម្មនឆន្ៈរបមូលអនកោក់ព័នធមកពិភាការួមគន

កាដសរភ្នំនពញបុសតិ៍ “ការនបាេះនឆ្នរនោយសោា រ់សត្ោប់ជលផលនែរតនកាេះកុង” ១៨ កកកោ ២០០៣

http://www.phnompenhpost.com/national/election-bait-koh-kong-fisheries

