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អដហកុ - មជឈមណឌ លអបរំ់ចបបស់រមបស់ហគមន ៍- លីកដ ូ
 

េសច�តរបកសពត័ម៌នេសច�តរបកសពត័ម៌នេសច�តរបកសពត័ម៌នេសច�តរបកសពត័ម៌ន    
    

នគរបលបំែបកបតុកមមនគរបលបំែបកបតុកមមនគរបលបំែបកបតុកមមនគរបលបំែបកបតុកមម កមមករេរងចរកកត់េដរកមមករេរងចរកកត់េដរកមមករេរងចរកកត់េដរកមមករេរងចរកកត់េដរ    ២២២២,,,,០០០០០០០០០០០០នក់នក់នក់នក់    របួសរបួសរបួសរបួស    ៨៨៨៨នក់នក់នក់នក់    និងចប់ខលួននិងចប់ខលួននិងចប់ខលួននិងចប់ខលួន    
២២២២នក់នក់នក់នក់    

    

ៃថងទី៨ ែខឧសភ ឆន ំ២០១១ 
 
 

អងគករអដហុក មជឈមណឌ លអប់រចំបប់សរមប់សហគមន៍ និងអងគករលីកដូ សូម 
េថក លេទសយ៉ងខល ំងកល  ចំេពះករវយបំែបកដ៏េឃរេឃរបស់រដឋ ភិបល េលសហជីពកមមករ 
កត់េដរកនុងរជធនីភនំេពញ នរពឹកៃថងអទិតយ ជកំឡុងេពលែដលកូដកមមទក់ទងនឹងវវិទ 
ករងរបននឹងកំពុងែតបនតេធវ េហយែដលវវិទេនះ បនចប់េផតមេឡង េដយករដុតបំផល ញ 
េរងចរកសំរប់កមមករ។ បតុកមម បនបនសល់ទុកនូវកមមករចំនួន ៨នក់ រងរបួស ែដលកនុង 
ចំេនមេនះមនអនកខលះរងរបួសធងន់។ 

 

 

មនកមមកររបែហលជ ២,០០០នក់ មកពីេរងចរកមិថុន បនរបមូលផតុំគន  នរពឹកៃថង 
អទិតយ េនឯទីតំងេរងចរក ែដលបនដុតបំផល ញេនេលផលូវេពធ]ចិនតុង ជិតរពលនយនត 
េហះរបស់រជធនី ។ រកុមកមមករ មនបំណងបិទផលូវជបេណត ះអសនន េដមបីទក់ទញករយក 
ចិតតទុកដក់ ចំេពះសថ នភពរបស់ពួកេគពីេលកនយករដឋមរនតី ហុ៊ន ែសន ែដលគត់នឹងវលិ 
រតលប់មកពីបរេទសវញិ េដយឆលងកត់តមរពលនយនតេហះ។ សកមមភពបិទផលូវេនះ រតូវ 
បនេរៀបចំេធវេឡងេដយសខមូលដឋ នរបស់សហជីពេសរកីមមករ ៃនរពះរជណចរកកមពុជ 
(FTUWKC) ។  

 

ភល មៗបនទ ប់ពីកមមករចប់េផតមបិទផលូវ មនកំលងំកងរជអវធុហតថ និងមរនតីនគរបល 
របមណជ ១០០នក់ ែដលរបដប់េដយេរគឿងករពររបឆំងបតុកមម ដំបងឆក់ និងកំេភលង 
បនចូលមកបំែបកហវូងបតុកមម។ កងកំលងំបនបញ់រពមនេឡងេទេល និងបនវយដំេទ 
េលបតុករជេរចននក់។ មនេសចកតីរយករណ៍ថ នគរបលបនេបកមូ៉តូសំេដហវូងបតុករ 
ែដលពួកេគភគេរចនេលសលុបជរសតី។ 

 

 

មនកមមកររសតី សរបុចំនួន ៨នក់ រតូវបននំយកេទពយបល េនមនទីរេពទយកនុងមូល 
ដឋ ន។ របួសែដលពួកេគបនទទួលរងរមួមន របួសកបល ឈឺចប់េដយករតក់សលត់ រយៈដច់ 
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សច់ េហយែដលកនុងេនះ មនកមមករពីរនក់រតូវេដរមុខរបួសជេរចនេថនរ។ កមមកររសតីពីរនក់ 
រតូវបនចប់ខលួន គឺេមដឹកនំរបចំមូលដឋ នរបស់ FTUWKC េឈម ះ េប៉ង ជូ អយុ ៣៨ឆន ំ និង 
សមជិករបស់ FTUWKC េឈម ះ មស ណរនិ អយុ ៣២ឆន ំ។ 

 

 

េលក អំ សំអត អនករគប់រគងបេចចកេទសែផនកេសុបអេងកតរបស់អងគករលីកដូ បនមន 
របសសន៍ថ “ករេរបអំេពហិងស េដយនគរបល គឺមិនសមមរតេទនឹងសកមមភពរបស់ 
កមមករេទ។ រជរដឋ ភិបល គួរែតគំរទសហជីពេលបញហ សិទធិខងបេញច ញមតិ ជជងករបរងក ប 
ជរបព័នធេលរល់ទរមង់ទំងអស់ ខងសិទធិសំែដងនូវសកមមភពេនះ។” 

 

 

វវិទករងររបស់កមមករ បនេកតេចញមកពីករបត់បង់ករងរ បនទ ប់ពីករេឆះេរង 
ចរកមិថុន កលពីៃថងទី៣០ ែខមីន ឆន ំ២០១១។ អគគីភ័យ បនបំផល ញេរងចរក េហយកមមករ 
ទំងអស់ រតូវបនបញឈប់ពីករងរ។ មច ស់េរងចរក បនផតល់េអយកមមករនូវរបក់បំណច់ 
ចំនួន ២០ដុលល សហរដឋអេមរកិ ចំេពះករបំេពញករងរបនរយៈេពលមួយឆន ំ។ ចំេពះកមមករ 
ែដលមនបទពិេសធន៍ករងររយៈេពលបីឆន ំ រតូវទទួលបន ៦០ដុលល សហរដឋអេមរកិ ែដល 
មនតៃមលរបហក់របែហលនឹងរបក់ឈនួលមួយែខ។ កមមករគិតេឃញថ ករផតល់េអយរបក់ 
បំណច់េនះ គឺមិនរតឹមរតូវេទ។ ទនទឹមគន េនះ មរនតីសលរជធនីភនំេពញ បនគំរទជ 
សធរណៈចំេពះករផតល់របក់េនះ េនកនុងកិចចរបជំុមួយជមួយកមមករ កលពីពក់កណត ល 
សបត ហ៍មុន។ 

 

 

មច ស់េរងចរក ែដលរតូវបនបំផល ញេនះ ក៏ជមច ស់េរងរកវយនភ័ណឌ ចំនួនពីរេផសង 
េទៀត។ សមជិកសហជីពក៏មិនសបបយចិតតផងែដរ ចំេពះករណ៍ែដលមច ស់េរងចរកេនះ បន 
បញជូ នកមមករមួយចំនួន ែដលជអនកមិនមនរបវតតិចូលរមួសហជីពពីអតីតកល េអយេទេធវករ 
េនឯេរងចរកដៃទទំងេនះ។ 

 

 

េលក េមឿន តុល របធនកមមវធីិករងរ ៃនមជឈមណឌ លអប់រចំបប់សរមប់សហគមន៍ 
បនមនរបសសន៍ថ “ករបិទផលូវ រតូវបនទទួលសគ ល់ថ គឺជជំហនដ៏ធងន់ធងរមួយ បុ៉ែនតវវិទ 
ករងរេនះ គឺជវវិទធងន់ធងរ ែដលប៉ះពល់កមមកររប់ពន់នក់។ របជពលរដឋកមពុជសមញញ មិន 
មនឥទធិពល មិនមនសេមលង និងមិនទទួលបននូវដំេណះរសយផលូវចបប់េនកនុងសថ នភពដូច 
េនះេទ។ ពួកេគ រតូវបនផត់េចញ។ របជពលរដឋងកមកេរបសកមមភពែបបអស់សងឃមឹកន់ 
ែតេរចនេឡងៗ។ នគរបលេរបអំេពហិងស មិនែមនជមេធយបយ េដមបីេដះរសយបញហ េទ។” 
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អំេពហិងសបនេកតេឡង េរកយពីរយៈេពលមួយសបត ហ៍ បនទ ប់ពីៃថងែដលមនសហ 
ជីពកមមករេរចនជង ៣,០០០នក់ បនេដរកបួនកនុងទីរកងុភនំេពញ េដមបអីបអរសទរទិវពលកមម 
អនតរជតិ ១ ឧសភ។ មិនមនឧបបតតិេហតុៃនអំេពហិងស កនុងេពលេដរកបួននៃថងទិវពលកមម 
អនតរជតិ រតូវបនេគរយករណ៍េនះេទ។ 

 

 

េលក ចន់ សុេវត៉ របធនកមមវធីិសិទធិមនុសសអងគករ អដហុក បនមនរបសសន៍ថ 
“អជញ ធរសុខចិតតផតល់ករអនុញញ តិេអយេធវបតុកមមជទូេទសរមប់រពឹតតិករណ៍សំខន់ៗ ដូចជ 
រពឹតតិករណ៍ៃថងទី១ ឧសភ បុ៉ែនតេនេពលែដលកមមករជំរញុកន់ែតខល ំង និងតំរង់ទិសេដេល 
បញហ ជក់លក់ណមួយ េនះភពចំហនឹងមិនមនេនះេឡយ”។ 
 

    
សសសសរមប់រមប់រមប់រមប់ព័ត៌មនបែនថមព័ត៌មនបែនថមព័ត៌មនបែនថមព័ត៌មនបែនថម    សូមសូមសូមសូមទំនក់ទំនងទំនក់ទំនងទំនក់ទំនងទំនក់ទំនង៖៖៖៖    
 
េលក េមឿនេមឿនេមឿនេមឿន    តុលតុលតុលតុល របធនកមមវធីិករងរមជឈមណឌ លអប់រចំបប់សរមប់សហគមន៍ 
ទូរស័ពទេលខ៖ ០១២ ៩២១ ៩៦១ 
េលក ចន់ចន់ចន់ចន់    សុសុសុសុេវ ៉េវ ៉េវ ៉េវត៉តតត របធនកមមវធីិសិទឋិមនុសស អងគករអដហុក ទូរស័ពទេលខ៖ ០១៦ ៩៣៧ ៥៩១ 
េលក អំអំអំអំ    សំអតសំអតសំអតសំអត អនករគប់រគងបេចចកេទសែផនកេសុបអេងកត អងគករ លីកដូ ទូរស័ពទេលខ ៖ ០១២ 
៣២៧ ៧៧០ 
 


