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បប្រជាពលរដដ្ឋបានសស្លា បប់ ននិងរងរប បួស ដដោយសរកងកមស្លា ម្លាំងរបសប់អាជាជ្ញា ធរ កកកងអម្លាំឡកងមនភាព

វឹកវរដនៅកកកងរាជធាននីភកម្លាំដពញ

ថថថ្ងៃទក្តី៣ ថខែមករា ឆឆ ឆ្នាំ២០១៤

អងង្គការសេមមម្ព័នន្ធថខែខ្មែរជឆ្នាំសររឿន  ននិងការពារសេនិទនិន្ធមននុសេស្ស  លក្តីកាដដូ  បានបញញ្ជា កក់ថា  យយ៉ាងតនិចណាសេក់មាន
បបជាពលរដដ្ឋចឆ្នាំននួន  ៤  នាកក់  បតត្រូវបានបាញក់សេមាថ្លែ បក់  សហហើយ  ២១នាកក់សផស្សងសទទៀតរងរបនួសេ  សនៅកឆនុងការបងងង្ក្រា ប
សដោយអឆ្នាំសពហើហនិងង្សាយយ៉ា ងអាបកកក់បឆ្នាំផនុតមកសលហើបបជាពលរដដ្ឋ កឆនុងរយយៈសពល ១៥ ឆឆ ឆ្នាំមកសននេះ។

កឆនុងអឆ្នាំឡនុងសពលសបគនេះថាឆ កក់សនៅការសកហើនសឡហើងថនភាពវ វកវរសនៅកឆនុងរាជធានក្តីភឆឆ្នាំសពញ ថដលជាលទន្ធផលថន
ការបាញក់បបហារ  អងង្គការសេមមម្ព័នន្ធថខែខ្មែរជឆ្នាំសររឿន  ននិងការពារសេនិទនិន្ធមននុសេស្ស  លក្តីកាដដូ  ននិងមជជ្ឈមណណ្ឌ លអបក់រ ឆ្នាំចច្បាបក់
សេបមាបក់សេហគមនណ  (CLEC)  សេដូមសធធហើការអឆ្នាំពាវនាវ  សេដូមឲឲ្យកងកមាថ្លែ ឆ្នាំងបបដោបក់អាវនុធ  ននិងបកក្រុមបាតនុករ  សេដូម
សលោកសមតក សធធហើការអតក់ធខ្មែតក់ទឆ្នាំងសេងខាង សដហើមមក្តីសជទៀសេវាងនដូវការបងងដូរឈាមបនកសទទៀត។

ណាលក្តី  ពក្តីឡដូក  នាយនិកាអងង្គការសេមមម្ព័នន្ធថខែខ្មែរជឆ្នាំសររឿន  ននិងការពារសេនិទនិន្ធមននុសេស្ស  លក្តីកាដដូ  បាន
មានបបសាសេនណថា៖“សយហើងខែខនុឆ្នាំ  មានការមនិនសពញចនិតកជាខាថ្លែ ឆ្នាំង  ចឆ្នាំសពានេះការសបបហើបបាសេក់កងកមាថ្លែ ឆ្នាំងហនួសេសហតនុសដោយ
កងសេនកនិសេនុខែ”។  អឆកនាង  បានបនកសទទៀតថា៖  “កងសេនកនិសេនុខែបតត្រូវថតបញជ្ឈបក់ភាថ្លែ មៗនដូវការសបបហើបបាសេក់អាវនុធពនិត
សទៅសលហើបបជាពលរដដ្ឋសាមញញ្ញ  សហហើយននិងធានាថាអឆកថដលរងរបនួសេទឆ្នាំងសនានេះ  បតត្រូវបានបញញ្ជាដូ នសទៅកានក់
មននក្តីរសពទឲ្យសដោយគខ្មែ នការពនន្យាសពល”។

អឆកឃថ្លែ ឆ្នាំសមហើលការរ ឆ្នាំសលោភសេនិទនិន្ធមននុសេស្សថនអងង្គការ  លក្តីកាដដូ  បានសឃហើញសហតនុការណណ ថដលកងសេនកនិសេនុខែ
សបបហើបបាសេក់កាឆ្នាំសភថ្លែហើងពនិតបាញក់សទៅសលហើបបជាពលរដដ្ឋថដលសនៅថកមរតឆ្នាំបនក់ឧសេង្សាហកមខ្មែកាណាឌក្តីយយ៉ា  តមបសណាក យ
ផថ្លែដូវសវង  សសសេង  សនៅសវលោសមាយ៉ា ង  បបថហល  ១០  បពវកមនិញសននេះ។  ការសបបហើបបាសេក់កាឆ្នាំសភថ្លែហើងពនិតសននេះ  បតត្រូវបាន
សបបហើបបាសេក់ជាបនករហដូតមក  ននិងមនិនមានការខែនិតខែឆ្នាំបបវងថបបងណាមនួយ  បតត្រូវបានសធធហើសឡហើងសដហើមមក្តីការពារពក្តីការ
សាថ្លែ បក់  ននិងរងរបនួសេសនានេះសទ។ របាយការណណ  បានបងង ញថា កងសេនកនិសេនុខែ កក៏ទទនួលរងរបនួសេផងថដរ បនាន បក់ពក្តី
បានបតត្រូវនវងដឆ្នាំថខ្មែ។

អឆ្នាំសពហើហនិងង្សា  បានចាបក់សផកហើមសឡហើងសនៅសលហើផថ្លែដូវ  សវង  សសសេង  កាលពក្តីមស្សនិលមនិញ  បនាន បក់ពក្តីមានការបងងង្ក្រា ប
របសេក់នគរបាល ននិងកងរាជអាវនុធហតត្ថ សលហើកមខ្មែករថដលតវាយ៉ា។ មនុនសពលមានការបយ៉ានេះទងង្គនិចគឆ  បកក្រុមកមខ្មែករ បាន
បបមដូលផកនុឆ្នាំគឆ  សនៅសលហើផថ្លែដូវសដហើមមក្តីបនិទផថ្លែដូវ សហហើយដនុតកងក់ឡានមនួយចឆ្នាំននួន។ ផថ្លែដូវបតត្រូវបានបនិទ សដោយមានការចដូលឈរ
សមហើលពក្តីបបជាពលរដដ្ឋ ននិងអឆករសេក់សនៅតមបសណាក យផថ្លែដូវសនានេះកានក់ថតសបចហើនសឡហើងៗ។ សនៅសមាយ៉ា ងបបថហល ២ បពវក
សនៅបពវកមនិញ  កងកមាថ្លែ ឆ្នាំងចបមក្រុនេះ  បានពន្យាយមសបហើកផថ្លែដូវពក្តីបកក្រុមបាតនុករ  បយ៉ានុថនកមនិនទទនួលបានលទន្ធផល។  អសេក់
រយយៈសពលសពញមនួយថថថ្ងៃ កងកមាថ្លែ ឆ្នាំងចបមក្រុនេះបបមាណ ២០០០ នាកក់ បានបយ៉ានេះទងង្គនិចជាមនួយបកក្រុមបាតនុករ ននិងសធធហើការ
បាញក់បគបក់កាឆ្នាំសភថ្លែហើងពនិត  គបក់បគបក់ថបកថផស្សង  ននិងបាញក់ឧសេខ្មែម្ព័នបងងដូរទវកថភឆក  ថដលបណាក លឲឲ្យមននុសេស្សជាសបចហើន
នាកក់សាថ្លែ បក់ ននិងរបនួសេ។ បបជាពលរដដ្ឋមនួយចឆ្នាំននួន ថដលមនិនទនក់ដវងចច្បាសេក់នដូវចឆ្នាំននួនពនិតបបាកដ បតត្រូវបានចាបក់ខែថ្លែនួន
មនួយចឆ្នាំននួនសទទៀតបានរងរបនួសេយយ៉ា ងធថ្ងៃនក់ធថ្ងៃរពក្តីការវាយដឆ្នាំរបសេក់កងរាជអាវនុធហតត្ថ។



សលោក  សមរឿន  តនុលោ  បបធានកមខ្មែវ និធក្តីការងរថនមជជ្ឈមណណ្ឌ លអបក់រ ឆ្នាំចច្បាបក់សេបមាបក់សេហគមនណ  បាន
មានបបសាសេនណថា៖ “ការវ និវឌឌ្ឍនណដក៏គនួរឲឲ្យតកក់សេថ្លែនុតចនុងសបកាយថខ្មែក្តីៗសននេះ  បងង ញអឆ្នាំពក្តីមដូលសហតនុថដលអាជាខ ធរ
មនួយចឆ្នាំននួនមនិនអាចបទឆ្នាំបទតសទៅសទទៀតកឆនុងការបពសងហើយកសនកហើយអឆ្នាំពក្តីបញង សេងង្គមនានា  ននិងលម្ព័កក្ខខែម្ព័ណណ្ឌ ថន
ការរសេក់សនៅដក៏អាបកកក់ ថដលកមខ្មែករកឆ្នាំពនុងបបឈមមនុខែសនៅកឆនុងបបសទសេកមមនុជាសេពធថថថ្ងៃសននេះ”។

អឆ្នាំសពហើហនិងង្សានាថថថ្ងៃសននេះ  បានសកហើតសឡហើងបនាន បក់ពក្តីការបងងង្ក្រា បយយ៉ា ងហនិងង្សាកាលពក្តីមស្សនិលមនិញ  សទៅសលហើការ
តវាយ៉ាសដោយអហនិងង្សា  កឆនុងអឆ្នាំឡនុងសពលសមដវកនាឆ្នាំសេហជក្តីព  បពនេះសេងង្ឃ  ននិងកមខ្មែករថដលសធធហើបាតនុកមខ្មែ  បតត្រូវបានសគ
វាយដឆ្នាំ  ននិងចាបក់ខែថ្លែនួន។  មននុសេស្សចឆ្នាំននួន  ១០  ថនអឆកថដលបតត្រូវបានចាបក់ខែថ្លែនួនកាលពក្តីមស្សនិលមនិញ  បតត្រូវបានបញញ្ជាដូ ន
សទៅកានក់សាលោដឆ្នាំបដូងរាជធានក្តីភឆឆ្នាំសពញនាបពវកសននេះ។ អឆកទឆ្នាំងសនានេះ បតត្រូវបានសចាទបបកានក់ពក្តីបទសលខ្មែហើសេថនមាបត
២១៨  ននិង  ៤១៤  ថនបកមបពហខ្មែទណណ្ឌ  សហហើយបតត្រូវបានបញញ្ជាដូ នសទៅកានក់មណណ្ឌ លអបក់រ ឆ្នាំថកថបបទក្តី១  (ពនន្ធនាគរ
ថបពសេ)។ អឆកទឆ្នាំងសនានេះ បបឈមមនុខែនវងការជាបក់ឃនុឆ្នាំឃឆ្នាំងបសណាក នេះអាសេនឆរងក់ចាឆ្នាំសេវនាការចឆ្នាំននួន ១៨ ថខែ ននិង
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