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ុឃ
េនាះ ឲ្យបានឆាប់ប

ៃថ�ទី៦ ែខមករ ឆ ា២០១៤

សមាជ ិក្រគ�សរ

េ មធ ាវី និង្រក�ម្រគ�េពទ្យឯករជ្យជំនា ្រត�វបានេគបដិេសធផ�

ព័ ត៌មានអំពីទីកែន�ងែដលបានឃុំខ�ួនអ�កែដល្រត�វបានចប់ខ�ួ ២៣ នាក់ េនក�ុងអំឡងេពលៃន
ុ

ករប�ង�ប យា៉ងខ�ំងក�េនរជធានីភ�ំេពញ។ អ�កែដល្រត�វបានចប់ខ�ួនទំ ងេនាះ រ
ករពរសិទិ�មនុស្សចំន៣នាក់ គ ឺេលក វន់

េព េលក េថង ស និងេលក ច័ន� ពុ�ិស័ក
ទ

អង�ករសម�័ន�ែ�រជំេរឿន និងករពរសិទិ�មនុស្ស 
ខ
ល ីកដូ និងមជ្ឈមណ�លអប់រំច្ប
សហគមន៍ សូមអំពវនាវដល់អជា�ធរផ�ល់ព័ត៌មាននូវទីកែន�ងែដលឃុំខ�ួនអ�កទំងេនាះេ
និងផ�ល់នូវករអន ុ��តចូលជួបអ�កទំងេភា�មៗផងែដ។
ចប់តំងពីកទំង ២៣ នាក់បានចូលក�ុងតុលករ និង្រត�វបានេចទ្របកន់កល
និងេសរ៍ មិនមានព័ត៌មានថ�ីណាមួយអំពីទីកែន�ងឃុំខ�ួនអ�កទំ ងេនាះ សុខភារបស់អ�ក
ទំងេនាះ ្រត�វបានដឹងេនាះេឡយ។ មនុស្សមួយចំនួនៃនអ�កែដល្រត�វបានចប់ខ�ួនទំង
វយឲ្យរ បួសយា៉ងធ�នរ ក�ុងេពលែដលមានករចប់ខអ�កទំងេនាះ េហអ�កទំងេនាះកំពុង្រត�

ករព្យោបាលជាបនា�ន់។ មានអនីតិជនមា�ក់ក�ុងចំេណាមអ�ក ទំងេនាះ ក៏្រត�វបានឃុំ
េ្រចនៃនអ�កទំងេនាះ គឺជាកម�ករេរងច្រកកត់េដរ ែដលភាគេ្រចនម៣០ឆា�ំ

ណាលី ពីឡូក នាយិកអង�ករសម�័ន�ែខ�រជំេរឿន និងករពរសិទិ�មនុស្ស លីក
្របសសន៍ថ “េយងខ�ុំមានករ្រព�យបារម�ជាខ�ំងអំពីស�នភ ាពសុខភាព និងសុវត�ិភាពផា

អ�កែដល្រត�វបានឃុំខ�ួនទំង”។ អ�កនាងបានបន�េទៀតថ“ករចូលជួបរបស់្រក�ម្រគ�សររបស

ទំងេនា េមធាវី និង្រក�ម្រគ�េពទ្យជាេទៀងទត់ និងភា�មៗ គឺជាករករពរពីករេធ�ក
េធ�បាបេលអ�កទំងេនាះ ។ ឥឡូវេនះ អ�កទំងេនាះេនឆា�យពីពិភពខងេ្រក និងេន

បច�ុប្បនេនះអ�ីៗក៏អចេកតេឡងបានែដរដអ�កទំងេនាះ។ អជា�ធរគួរែតប��ប់ភ ត់េនះឲ្
បានឆាប់បំផ”។

របាយករ ែដលមិនទន់្រត�វបានប� �ក់មួយចំនួនបង�ញថាអ� ២៣ នាក់ អច្រ
បានប�ូន
� េទកន់មណ�លអប់រំែកែ្១ (ម១) េនពន�នាគារៃ្រពស ក�ុងរជធានីភ�ំេពញ

អប់រំែកែ្របទ៣ (ម៣) េន្រតពំងថ�ុង ក�ុត�កំពង់ចម ែដលជាពន�នាគារមួយក�ុងចំេណាមព
ែដលមានស�នភាពអ្រកក់បំផុតេនក�ុង្របេ។ មណ�លអប់រំែកែ្របទ៣ (ម៣) គឺជាពន�នា

ដច់�សយាលមួយ េហយពិបាកេទដល់។ រហូតដល់បច�ុប្បន�េនះ មណ�លអប់រំែក៣ (ម៣) បា
ឃុំខ�ួនេទេលែតអ�កេទេពញវ ័យែដល្រត�វបានផ�នា�េទប៉ុេណា�ះ។ គ ា�នអនីតិជនណាមា�ក់

បានឃុំខ�ួនេនក�ុងមណ�លអប់រំែ្របទ១ (ម១) េឡយ។

អ�កនាង បានបន�េទៀតថ “្របសិនេបជាករពិត ករប��ូនអ�កេទសទំងេនាះ
កែន�ងយា៉ងឆា�យដូចជ៣ គឺជាករវិវឌ្ឍន៍មួយែដលបានគិតទុកជ ាមុន និងជាវិធីែដលេធ�ឲ្
េនាះកន់ែតដុន”។ “បុរសទំងេនាះ មិនទន់្រត�វបានផ�នា �េទសអំពីបទេល�សណាមួយ ច
េនះអ�កទំងេនាះគួរែត្រត�វបានដក់ដច់េដយែឡកពីអ�កេទសែដល្រត�វបានផ�នា�េទ
ករបិទបាំងព័ត៌ គឺមិនមានសរសំខន់េនាះេទ អចជាករេធ�េឡងេដម្បីលក់អ�ករ ឬ
អស្រម�លឲ្យមានករេធ�ទរុណកមអបេង�តបរិយាកសៃនភាពភ័យ”។
អង�ករ លីកដូ មា្រព�យបារម�យា៉ងខ�ំងអំពីស�នភាពរបស់ យន់ ជា ែដ១៧
ឆា�ំ។ អនីតិជន ្រត�វែត្រត�វបានដក់ឲ្យេនដច់េដយែឡកពីនីតិជន និងែថទំេទត
ទំងេនាះ។ វជាករបនា�ន់មួយ ែដល យន់ែតបានអន ុ��តឲ្យជួបជាមួយ្រគ�សររបស់
ពន�នាគារភាគេ្រចន េន្របេជា ខ�ះខតនូវថា�ំេពទ្យ និងបរិក�រេពទ្យជាមូលដ�
ន។ បុគ�លិក ខ�ះខតករបណ�ុះបណា�ល មិនមានវិជា�ជីវៈ្រគប់្រគាន់ និងមិនេចះព្យោប
សេ�ង�ះបនា� ន់េនាះេទ។ េដយែផ�កេលករវយដំ ែដល្រត�វបានេឃញេដយបុគ�លិកអង�
មនុស្សមួយចំនួនៃនអ�កទំងេ ស�ិតេនក�ុងប��សុខភាពធ�ន់ធ�រ និងស�ុគស�ញ ្របសិនេបអ�
េនាះ មិនអចជួបជាមួយនឹង្រក�ម្រគ�េពទ្យជំនាញែដលមានសមត�ភាពម ួយចំនួនភ
េនេពលែដលអង�ករ លីកដូ និងអ�កដៃទេទៀត បន�ែស�ងរកព័ត៌មានអំពីទីកែន�ងឃុំខ�ួ
ទំង២៣ េនាះមានករេកនេឡងៃនករ្រព�យអំពី សុវត�ិភាពនាេពលអនាគតរបស់សកម�ជ

គមន៍បឹងកក់ទំង ៥នាក់ ែដ្រត�វបានចប់ខ�ួនកលពី្រពឹកមិញេនះ េនេពលែដលអ�កទ
េរៀបចំ េធ�ករតវ៉េដយអហិង្សោ េដម្បីឲ្យមានករេដះែលងអ�កករពរសិទិ�មនុស្ស
ជនបឹងកក់ទំងេនាះ ្រត�វបានឃាត់ខ�ួនេនឯស�នគរបារជធានីភេពញតមបេណា�យផ�
ជាតិេលខ៥។ អ�កទំងេនាះមាន អ�ក�សី េទព វន�ី អ�ក េយា៉ម បុបា� អ�ក�សី ផាន់ ឈុនេរ៉ត អ�ក�
ប៉ុប ឆវ ី និងក�� សុង �សីលភ។ អ�កទំងេនាះ ធា�ប់្រត�វបានផ� េហយប�ូន
� េទពន�នាគ
ទក់ទងនឹងករចូលរួមក�ុងករតវ៉េដយអហិង្សោរបងេនាះ

េលក េមឿន តុល ្រកម�វិធីសិទិ�ករងៃនមជ្ឈមណ�អប់រំច្បោស្រមាសហគមន៍
បាមា្របសសន៍ថ“អជា�ធរកម�ុជា ហក់ដូចជាេបាះបង់េចលនូវយកលទិ�្របជាធិប
យ្យ នីតិរដ� និងយុត�ិធម”។ េលក បានបន�េទៀតថ “�ស�ីទំងេនះ ច្បោស់ណាស់គឺមិនបានេធ�អ�
េនាះេទ។ សំនួរចំបងមួយចំនួន ្រត�វបានសួរថាេតអ�ីនឹងេកតេឡងបនា�ប់ េហយអ�ករងេ្រគ
បនា�ប់? ទេង�អ្រកក់ទំងេនះ ្រត�វែតប��ប់ឥឡ”។
ប៉ុនា�នៃថ�ថ�ីៗេនះ អជា�ធរ បានេចញនូវដីកតុលករមួយចំនួន េទេលេមដឹ
្របឆាំង េលក សម រង និងេលក កឹម សុខ េហយនិងេមដឹកនាំសហជីពេលក រ៉ុង ឈុន។ 
មានដីកចំនួន្របាំបែន�មេទៀត ែដល្រត�វបានេគេជនឹង្រត�វបានេច
-----បុរសចំនួន ដប់នាក់ ែដល្រត�វបានចប់ខ�ួនកលពី ២ ែខមករ ឆ ា២០១៤ ក�ុងអំឡងេពល
ុ

ៃនករប ៉ះទង�ិចគា�រវងកងសន�ិសុខ និង្រក�មបាតុកកម�ករ េនមុខេរងច្រក យា៉ក់ ជី
បេណា�យផ�ូវជាតិេល៤ គឺមានេលក វនេព, េថង សេវឿ, ច័ន� ពុទ�ិស័ក, ឈឺម េធឿន, យ៉ុង សំអ
, រិទិ� រដ�, ណា្រគី វ៉ន់ដ ,លន សន, េតង ចន�ី និង សុគន� សម្បត�ិពិសិដ�។ អ�កទំងេន
ប�ូន
� ខ�ួនេទសលដំបូងរជធានីភ�ំេព ៃថ�ទី៣ ែខមករ និង្រត�វបានេចទ្របកន់ពីប

មា្រ ២១៨ និង៤១៤ ៃន្រកម្រពហ�ទណ� (ហិង្សោេដយេចតនាេដយមានស�នទង�ន់
បំផា�ញ្រទព្យសម្បត�ិេដយេចតនាេដយមានស�នទ
បុរសចំនួន ១៣ នាក់េផ្សងេទៀត ្រត�វបានចប់ខ�ួនេន៣ ែខមករ ក�ុងអំឡុងេពលប ៉ះទង�ច
គា�មួយចំនួន ែដលបណា�លឲ្យបុរសចំន៤ នាក់្រត�វបានបាញ់សមា�ប់េដយកងសន�ិសុខ េ
តិចណាស់មានមនុស្សចំន៣៩ នាក់បានរងរ បួស េនែក្បរសួនឧស្សោហកម� កណាឌីយា៉ េល
េ�សង។ អ�កទំងេនាះគឺ េលក ម៉ម ពិសិដ�, នឹប សុឃួន, ផាង េ្រតន, ទី សុីនួន, េហង រដ�, បា៉

េភឿន ដ, េឆឿន យ៉ុង, រស់ សុភ័ណ�, ្រពង់ សរ៉ត់, ជា សរ៉ត់, យ៉ន់ ជា និងបួ សវិត។ អ
្រត�វបានេចទ្របកន់កលព៤ ែខមករ ពីបទេល�សមា្២១៨ និង ៤១៤ ៃន្រកម្រពហ�ទណ
អ�កទំង ២៣ នាក់ ្របឈមមុខនឹងករឃុំខ�ួនបេណា�ះអសន�ច ១៨ ែខ និងជាប់ពន�នាគហូត
ដល់ ៥ ឆា�ំ េហយនិងពិន័យជា្របាក់ចំនួ១០០០ ដុល�រ េទ២៥០០ ដុល�រ

ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម សូមទក
េលក អំ សំអ អ�ក្រគប់្របេច�កេទសេសុបអេង�តៃនអង�កសម�័ ន�ែខ�រជំេរឿន និងករពសិទិ�
មនុស្ស លីក, ទូរស័ព�េលខ៖ ០១២ ៣២៧ ៧៧០
េលក េមឿនតុល ្របកម�វិធីករងៃនមជ្មណ�លអប់រំច្បោស្រមាសហគមន៍, ទូរស័ព�េលខ៖
០៦៦ ៧៧៧ ០៥៦

