េសចក�ីែថ�ងករណ៍រួ
មា�ក់សា�ប់

រ
្ �ំព�រនាក់ រងរបួស េ�េពលប៉ទ
ះ ង��ចគា�េដាយហង�អំឡុងេពល
បាតុ
�
កម�ករេរាងច្រក េអសអ

ៃថ�ទី១២ ែខវ ិច�ិក

ឆ ា២០១៣៖ េន្រពឹក មិញេ ករប ៉ះទ�ិ
ង ចគា�េដយហិង្សោរវងកម

ច្រក និងកងកមា�ំង្រប ដប់អវុធ ែដលេ្រកយមកមានករប៉ះទង�ិចគា�ពីរបែន�មេទៀត
្របដប់អវុធែដបល ��ូនមកបែន�ម និង្រក�ម្របជាពលដ�
រ េធ�ឲ្យអ�កឈរេមលមា�ក់ស�ប់ ន

៧ នាក់រងរបួស េនខ័ណ�មានជ័យ ក�ុងរជធាេពញ។

(បច�ុប្បន�ភាព៖ េនល�ចម្សិលមិញ អង�ករ លីកដូ បានេធ�បច�ុប្បន�ភាពចំនួនអ

ស�ប ់ គឺអ�ករបួសមានចំនួ ៩ នាក់ េដយ្រគាប់កំេភ�ង េហយ្របជាពលរដ ៣០នាក់ ្រត�វ
ចប ់ខ�ួន និង្រពះសង្ឃចំន៧ អង�្រត�វបានឃាត់្រពះ
នា្រ ពឹកេនាះ កម�ករេរ េអសអិ ល ្របែហល៦០០ នាក់ បានព្យោយាមែហក្បួនពី
របស់អ�កទំងេនាះ

េទកន់េគហដ�សេម�ចនាយករដ�ម�ន�ី េដម្បីែស�ងរកករអន�រគម

សំណាករជរដ�ភិបាល។ កម�ករទំងេនាះ បានេធ�បាតុកម�អស់៣ែខកន�ងមកេហយ េទេល
ករទមទលមិនទន់បានេដះ�សយ េដម្បីេល័ក�ខ័ណ� ករងររបស់អ�កទំងេនាះ
្របេសរេឡង ក ៏ដូចជាទមទរឲ្យប�្ឈប់តំែណងនាយករដ�បាលែដលេទបែតងតំងថ�ី។
មិ នបានែហឆា�យេនាះ េទ េដយកម�ករ្រត�វបានរំងស�ត់េដយនគរបាលប�ង�បបាត
រយនាក់ និងរបាំងកេនែក្បរស�នស�ឹងមានជ័យ។ ភាពតនតឹនេឡង េនេពលែដល្រក
បាតុករបានព្យោយាមរុញ្រចនរបាំទងិច
� ជាមួយនគរបាល។ នគរបាលបានបាញ់ទឹក
្រក�មបាតុករ ែដលជាករបេ��ះឲ្យមានអំេពហិង្សោេកតេឡង បណា�លឲ្យរថយន�មួយ និងម៉ូ
របស់នគរបាល ្រត�វបានដុ តបំផ
កម�ករ

និងអ�កឈរេមល

ែដលមានករភ័យខ�ច បានរតក�ុងវត�សឹង
� មានជ័យ។ ម�ន�

នគរបាលចំនួន ្របាំនាក់ ប ានរត់តមអ�កទំងេនាះចូលក�ុងវត� និងបានវយេទេលមន
េនទីេនាះ។ េដយករខឹងសម្បោរអំពីអំេពហិង្សោេន ក�ុងវត� ្រក�មអ�កតវ៉ បានចប់េផ�ម
្រក�ម�ន�ីនគរបាល ែដលបនា�ប់មកបានរត់ចូលក�ុងបន�ប់រក់េសរេនខងក�

េនេពលចុងប��ប់ៃនអំេពហិង្សោេលកទីមួយ ្រក�មកម�ករមួយ្រក�មបានរំសយ េហយ
តវ៉បានចប់េផ�មរីកធំេឡងេលសពីចំនួនៃនបាតុករ េដយមានករចូលរួមពី្របជាពលរដ�រ
និ ងអ�កឈរេមល។
េដយ្រក�ម្របជាពលរដ�ែដលខឹងសម្បោរ ព្យោយាម ម�ន�ីនគរបាលរប់រយនាក់
ដក់ព្រងយេនេលស�នជិតេនាះ េនេពលែដលម�ន�ីរបស់អង�ករសហ្របជាជាតិ ន ិ
មនុស្សកំពុងព្យោយាមស្រមាលភាពតនតឹង។ េនេពលែដលកងកមា�ំង្របដប់អវុធច
្រក�មបាតុករ ្រក�មករងរសិទិ�មនុស្ស ែថរក្សោសុវត�ិភាពម�នគរបាលែដលចក់េសរខ

ឯងក�ុងបន�ប់។ ប៉ុែន�អជា�ធរ ពុំបានេ្រប្របាស់ឱកសេនះក�ុងករបន�យភាពតនតឹង

េដ

េដះ�សយសន� ិវិធីេនាះ

ជាេ្រចននាទីបនា�ប់ពីកងកមា�ំង្របដេធ�ដំេណរពី ស�ន បទប
� បាដក់េដម្បីប�ង
បាតុករេនក�ុងវត�។ េនេពលបាញ់្រកែផ្សង និង្រគាប់ជ័រ ្ម�ន�ីនគរបាបាន្របញាប់រត
រក្រក�មបាតុករ។ ្របជាពលរដ�ប ានគប់ដុំថ�េទេលម�ន�ីែដលមានែខលកម�ន�ីទំងេនបា
េរសដុំថ�ទំងេនាះគប់េទេល្រក�មបាតុករវិញ។ ជាេ្រចននាទីបនា�ប់មកេទៀត មក៏ បានផា�
ប�ូរេដយេ្រប្រគាប់កំេភ�ងង េដយចប់េផ�មបាញ់កំេភAK-47 និ ងកំេភ�ងៃដ
េនខណៈេនាះ ម�ន�ីនគរបាលទំ នាក ែដលបានជាប់ក�ុងវត� បានរត់េចញ និងបា
េទេលេក�ងជំទង់មា�ក់ែដលគា�នអវុធក�ុងៃដេនក�ុងវត�េនាះ
អំេពហិង្សោជាថ�ីេនាះ បានេកតេឡងអស់រយៈេពល្របែ ១៥ នាទី។ បនា�ប់មានក
ប៉ះទង�ិចគា�យា៉ងខ�ំងក� ្របជាពលរដ�មួយចំនួន បានរងរបួសេដយ្រគាប់កំេភ�ង។ អ�
េឈ�ះ េអង សុខុម អយ ៤៩ ឆា�ំ ជាអជីវករលក់ដូរេនផ្សោរស�ឹងមានជ័យ បានស�ប់េន
បនា�ប់ពីរងរបួសេដយ្រគាប់កំេភ�ងេនចំ្រទ�ង អំឡុងេពលបាតុកម�។ បុរស សិត
� ក�ុងស�
ភាពធ�ន់ធ�រេដយ្រគាប់កំេភ�ងេនចំ្រទ�ង។ បុរស្របាំមួយនាក់េផ្សងេទៀត បានរ

កំេភ�ង និងកំពុងស្រមាកព្យោបាលេនមន�ីេពទ្យមិត�ភាពែខ�រ សូេវៀត។ ្របជាពលរដ�ចំនួន
េទៀត កំពុងព្យោបាលេនមន�ីរេពទ្យ្រពះកុសុមៈ។ ម�ន�ីនគរបាលចំនក់េផ្សងេទៀត ្រត�វបា
ករណ៍ថា កំពុងព្យោបាលពីករពុលែផ្សងបង�ូរទឹកែភ�ក និងក្បោល្រត�វបានរងប
រ
អំេពហិង្សោេលកទី បី បានេកតេឡងភា�មៗ មុនេពលៃថ�បន�ិច េនេពលែដលម�ន�ីកងរ
អវុធហត�រប់រយនាក់ ្រត�វបានដក់មកបែន�មេនទីតំងេកតេហតុ។ េនខណៈែដល្បា

ដកឃា�េនឆា�យ ម�ន�ីកងរជអវុធហត� បានេធ�ករប�ង�បេដយហិង្សោេទេលអ
បាញ់ឧស�័នបង�ូរទឹកែភ�ក និង ្រគាប់កំេភ�ងពិតបែន�មេទៀត េដម្បីបំែបកអ�កទំងេនាះ។ ្រក�ម
េនាះបានរត់េដញតម និងចប់អ�កបាតុករេក�ងៗទំងេនាះេទចិេ��មផ�ូវ រួចវកទំងេន
យា៉ងធ�ន់ធ�រ េហយបនា�ប់មកបានចប់ខ�ួន្របជាពលរដ� និង្រពះសង៣០ នាក់/អង�
អង�ករសម�័ន�ែខ�រជំេរឿន និងករពរសិទិ�មនុស្ស លីកដូ និងមជ្ឈមណ�លអប់រំច្ប
សហគមន៍

សូមេធ�ករបដិេសធេលករេ្រប្របាស់អំេពហិង្ស រវអជធរ

និង្របជាពលរដ�

ករតបតរបស់អជា�ធរែដលេស�គា ជាមួយ្រក�មប ាតុករនាៃថ�េនះបានឆ
� ង
ុ ឲ្យេឃញនូ

្រពឹត�ិករណ៍ៃថ�១៥ ែខក�� ឆា�២០១៣ ែដលកងកមា�ំងសន�ិសុខ បានតបតេដយេ្របហិង្

ឧស�័នបង�ូរទឹកែភ�ក និ ង្រគាប់កំេភ�ងពិត េដយមិនេរសមុខ េទេល្រកវ៉ អំឡុងេពលកកស�
ចរចរណ៍ ែដលបង�េឡងេដយរបាំងបិទផ�ូវករពរ្រក�មបាតុករ េនេលស�នអ ែដល
បណ
ា�លឲអ�កេធ�ដំេណរជាេទៀងទមា�ក់បាត់បង់ជីវិត។ សកម�ភាពរបស់ម�ន�ីនគៃថ�េនះ គឺមិន
ខុសគា ពី ៃថ�មុនេទ

ែដលនគរបាលប�ង�បេដយបង�ំេទេលមនុស្ស្រគប់រូបែដងបរ ិេវណេនាះ

េដយមិន្រតឹមែតកម�ករេរងច្រកែដលេធ�បាតុកម�េនាះេទ។ ្រក�មករងរសិទិ�មនុស្ស 
ភាពខឹងសម្បោររបស់កងរជអវុ្របជាពលរសម� � ែដ្រត�វបានវយដំឲ្យយា៉ងធ� េហយ
និ ងបណ
ា�លឲ្យឈមយា៉ងេ្រចនមកេលដី និងជ��ំងរបងវត�។ អជីវករស�ូត្រតង់មវបានបា
ស�ប ់ និងមនុស្សជាេ្រចននាក់េផ្សងេទៀតរងរប ួសធ�ន់ធ�រេដយ្រគាប់កំេភ�ង ែដលេន
មួយែដលបានេកតេឡងពីករេ្រប្របាស់កមា�ំងេដយមិនចំបាេស�គា េទនឹង្រក�មអ�កតវ៉ 
បង�ញពីខ�ះខតខងឆន�ៈរបស់អក�ុងករែស�ងរកដំេណាះ�សយេដយសន�ិេទេលស
ករណ៍នាៃថ�េន

ណាលី ពីឡូក នាយិកអង�ករសម�័ន�ែខ�រជំេរឿន និងករពរសិទិ�មនុស្ស លីក
្របសសន៍ថ “អំេពហិង្សោ និងក រស �ប់របស់អជីវករស�ូត្រតង់នាៃថ�េនះ គឺជាឧទរហ
ប�ង�បយា៉ងហិង្សោរបស់នគរ

ករអនុវត�សិទិ�របស់មនុស្សមា�ក់ងករ្រប មូលផ�ុំេដយអហិ

និ ងករបេ��ញសំេលងរបស់អ�កណាមា�ក់ េដម្បីទទួលបានជីវភាពល�្របេសរ មិនគួ
្រពឹត�ិករណ៍រហូតដល់ស�ប់េនាះ នាយិករអង�ករ លីក បានបន�េទៀតថា “េដយមិករព
និ ងែថរក្សោសន�ិភាពជូន្របជា

អជា�ធរែបរជាេ្រប្របាស់អំេពហិង្សោែដលេទវិ

េដយបណា�លឲ្យមានករស�ប់ និងរបួសេកត េឡង។ េយងខ�ុំមានករេសកស�យយា

សកម�ភាែដលគួរឲ្យបេនា�សរបស់ប ៉ូលីស និងសំណូមពរដល់រជរដ�ភិបាល ក�ុងករពិនិត្យ
ទំងេនាះបានអនុវត�តួនាទីករពរ្របជាពជា និងសិទិ�របស់អ�កទំងេនាះែដរឬ”
អង�ករ លីកដូ សូមអំពវនាវដល ់អជា�ធរ សូមេលកេមត�េធ�ករេឯករជេទេល
ករេ្រប្របាស់កមា�ំងហួសេហតុ និង្រគាប់កំេភ�ងពិតេនះ។ អ�កែដលរកេឃញថាជាអ�កទ
េលកររំេលភសិ ទិ�មនុស្ស ្រត�វែតទទូលខុស្រត�វចំេពប់ េហយករជួសជុសករខូចខត ្
ែតផ�ល់េទជនរងេ្រគាះ និង្រក�ម្រគ�សររបស់អ�កទំងេនាះ។ បែន�មេទៀត ករចប់ខ�ួន្
ពលរដ�ចំនួន ២៩ នាក់ និង្រពះសង ១២ អង� គួរែត្រត�វបានពិ និត្យេឡងវិញ េហយសិទិ�របស់អ�ក
េនាះគួរែត្រត�វេគារព េហយនិងករឃុំខ�ួនរបស់អ�កទំងេរែតែផ�កេលភស�ុតជាក់ែស�ង
េលក េមន តុល ្របែផ�កកម�វ ិធី សិទិ�ករងរៃនមជ្ឈមណ�លអប់រំច្បោប់ស្រមាប់
បានមាន្របសសន“បាតុកម�របស់កម�ករេរងច្រក េអសអិល ប ានចូលដល់រយៈេពល បីែខេ
េហយេរឿងេនះ គួរែត្រត�វបានេដះ េនេពលេនះ េដយករគ្រមាមកំែហង និងក បេទ
េលកម�ករ មិនបានេដះ�សយប��របស់កម�ករេនាះេទ។ រជរដ�ភិបាល ្រត�វែតេប�ជា�ចិត
ថា នឹងេដះ�សយប�� េនះ និងធានាថានិងមានករចប់ខ�ួន និងេចទ្របកេទេល
អជា�ធរណាែដលទទួលខុស្េលករស�ប់ និងរងរ បួសេ”។

ស្រមាប់ព័ ត៌មានបែន�ម សក់ទង៖
•

េលក អំ សំអត អ�ក្រគប់្រគងបេច�កេទសេសុបអេង�ត ៃនអង�ករ លីកដូ, ទូរស័ព០១២
៣២៧ ៧៧០

•

េលក េមឿន តុល្របធែផ�កកម�វ ិធី សិទិ�ករងរៃនមជ្ឈមណ�លអប់រំច្បោប់ស្រមន៍
, ទូរស័ព�េលខ៖ ០១២ ៩២១ ៩៦១

