
សេក្តីថ្លែងការណរ៏មួ 
 

សាលាឧទធរណ៍បញ្ជា អោយមានការអ ោះលលង អលាក ម៉ម សូណង់ដូ  
កាន់ សុវណណ និងអលាក ទូច រាម 

 
 

រាជធានីភនំអពញ ថ្ថៃទី១៤ លែមីនា ឆ្ន ំ២០១៣ - អយើងែ្ុំទំងអស់គ្នន  ជារកមុអងគការសងគមសីុវលិ 
ដូចរាយនាមខាងអរកាម សូមសាវ គមន៍ចំអ ោះអសចកតីសអរមចរបស់សាលាឧទធរណ៍អៅកនុងថ្ថៃអនោះ អលើ 
ការអ ោះលលងរបធានសាថ នីយ៍វទិយុឯករាជយ អលាក ម៉ម សូណង់ដូ និងសហភាគីចុងអោទពីរនាក់អផេង 
អទៀត ទូច រាម និងកាន់ សុវណណ បុ៉លនតសូមរលឹំកថា អៅមានរយៈអពលអរចើនសរមាប់ការសាត រអឡើងវញិ 
នូវលទធិរបជាធិបអតយយរបស់របអទសកមពុជាមុននឹងការអ ោះអឆ្ន តសភាជាតិ លដលនឹងរបរពឹតតិអៅអៅ
លែកកក  ខាងមុែអនោះ។ 
 

អលាក ម៉ម សូណង់ដូ ក៏ជារបធានរបស់អងគការមិនលមនរ ា ភិ លមួយ លដលមានអ ម្ ោះថា 
សមាគមអនករបជាធិបអតយយរតូវ នទទួលការកាត់អទសកនុងលែតុលា ឆ្ន ំ២០១២ ពីបទដឹកនំាបអងកើត 
តំបន់អបគមន៍របឆំ្ងរាជរ ា ភិ ល អហើយរតូវ នផតនាទ អទសអោយជាប់ពនធធនាគ្នរយៈអពល 
២០ឆ្ន ំ។ បុ៉លនតអោងតាមសំអណើ រសំុដ៏ចលមលករបស់រពោះរាជោជ្ា អំឡុងអពលសវនាការសាលាឧទធរណ៍។ 
កនុងថ្ថៃអនោះ សាលាឧទធរណ៍ នសអរមចអលើកលលងការអោទរបកាន់ពីបទបអងកើតតំបន់អបគមន៍អៅជា 
បទអលមើសរកុរានថ្រពអ ើែុសចាប់អៅវញិអរកាមមារតា ៩៧ ចំនុចទី ៦ ថ្នចាប់ថ្រពអ ើ។  តុលាការ 
ក៏ នកាត់បនថយអទសរបស់អលាកមករតឹមលត ៥ឆ្ន ំ អហើយ ៨លែ អទសអៅកនុងពនធនាគ្នរ អហើយអទស 
លដលអៅសល់រតូវ នពយួរ។ 

 

អលាក កាន់ សុវណណ និងអលាក ទូច រាម រតវូ នសាលាឧទធរណ៍តំកល់ទុកសាលរកមរបស់ 
តុលាការដំបូងរាជធានីភនំអពញចំនួន ៣ឆ្ន ំ និង៥ឆ្ន ំ បុ៉លនត នជាប់អទសរយៈអពល ១០លែ អហើយអទស 
លដលអៅសល់រតូវ នពយូរ។  
 

អនកទំងបី រតវូ នរពឹំងថានឹងរតូវ នអ ោះលលងអៅថ្ថៃសុរក។ 
 

អលាក អយ៉ង វរីៈ នាយករបតតិបតតិថ្នមជឈមណឌ លអប់រចំាប់សរមាប់សហគមន៍ នមាន 
របសាសន៍ថា “អយើងសាវ គមន៍ចំអ ោះអសចកតីសអរមចរបស់សាលាឧទធរណ៍ លដល នអធវើកាអ ោះលលង 
អលាក ម៉ម សូណង់ដូ និងសហចុងអោទពីរនាក់អទៀត ក៏បុ៉ថ្នតអយើងមិនោចនិោយ នអទថា យុតតិធម៌ 
រតូវ នផតល់អោយពួកគ្នត់ោ៉ងអពញអលញ។ ពួកគ្នត់នូវលតជាអនកមានអទស។ មិនមានភសតុតាង 
ជាក់លាក់អវីមួយ  លដលោចអធវើការអោទរបកាន់ និង ក់អទសអៅអលើអនកទំងបីនាក់ នអឡើយ អហើយ 
ការបំភិតបំភ័យអនោះ ោចជោះឥទធិពលអវជិាមានដ៏យូរអលងវង។ 
 



 

អលាក ម៉ម សូណង់ដូ រតវូ នោប់ែលួន អៅថ្ថៃទី១២ លែកកក  អហើយរតវូ នអោទរបកាន់ដំបូង 
ពីបទផតួចអផតើមគំនិត “បអងកើតចលនាអបគមន៍” កនុងអែតតរកអចោះ។ រពោះរាជោជ្ា  នអលើកអហតុផល 
អ យគ្នម នភសតុតាងចាស់លាស់ថា តំបន់អនាោះ គឺមានទីតំាងកនុងភូមិរបម៉ា អែតតរកអចោះ អហើយរតូវ ន 
របជាពលរដាជាអរចើននាក់ លដលរប ប់អ យោវធុពាោមរបឆំ្ងនឹងោជ្ាធរកនុងអគ្នលបំណង 
បអងកើតរដាឯករាជយផ្ទទ ល់ែលួន។ តាមកាពិត របពលរដា ក់ព័នធជាមួយនឹងជអមាល ោះដីធលីកំពុងបនតដ៏រុាថំ្រជ៉ា 
មួយរកមុហុ៊នកាសូទីម លដលកាន់កាប់ដីសមបទនទំហំ ១៥,០០០ ហិកតា អៅលកបរភូមិ។ 
 

អៅលែឧសភា កងកមាល ំងរប ប់ោវធុរដារាប់រយនាក់  នអធវើការវាយលុកចូលកនុងភូមិ អហើយអធវើ 
ការបអណត ញរបជាពលរដាជាអរចើនរយនាក់។ កុមារ ីអហង ចនាថ  ោយុ ១៤ ឆ្ន ំមាន ក់ រតូវ ន ញ់សមាល ប់ 
អ យកងកមាល ំងរបស់រដាកនុងអំឡុងអពលរបតតិបតតិការណ៍បអណត ញអចញអ យបងខំ។  ោជ្ាធរ នូវលត
របកាន់ជំហរមិនរពមអបើកការអសុើបអអងកតអលើករណីសាល ប់របស់កុមារ ី ចនាថ  អ យអលើកអឡើងថា វាជា 
ឧបទទវអហតុ។  
 

អនកនាង ណាលី ពីឡូក នាយិកាអងគកាលីកាដូ  នមានរបសាសន៍ថា “អនោះរបលហលជាអំអពើ 
អយុតតិធម៌ដ៏ខាល ំងណាស់សរមាប់រពឹតតិការណ៍លដលអកើតអឡើងកនុងអែតតរកអចោះ។ អលាក ម៉ម សូណង់ដូ និង 
សហចុងអោទ នចំនាយអពលជាអរចើនលែកនុងពនធនាគ្នរអលើការអោទរបកាន់អ យគ្នម នមូលអហតុ។ 
បុ៉លនតឃាតករលដលសមាល ប់កុមារ ី អហង ចនាថ  មិន នចំនាយអពលសូមបលីតមួយថ្ថៃអៅកនុងពនធនាគ្នរ 
អឡើយ។ ោជ្ាធរ មិនធាល ប់ទំងអធវើការអសុើបអអងកតអលើករណី ញ់សមាល ប់អនាោះផងលដរ។  
 

អទោះបីជា អលាក សូណង់ដូ រតូវ នអគអោទរបកាន់ជាអនកផតួចអផតើមគំនិតបអងតើតចលនា 
អបគមន៍កនុងលែឧសភា ក៏អ យ លតដីកាោប់ែលួនរបស់អលាកមិនរតូវ នអចញមុនថ្ថៃ ថ្នការអចញ
ផាយរ យការណ៍កនុងថ្ថៃទី២៥ លែមិថុនា របស់តុលាឧរកិដាកមមអនតរជាតិ (ICC) កនុងទីរកងុឡាអអ 
របអទសហូឡង់។ រ យការណ៍អនាោះ និោយអំពីការ ក់ កយបណតឹ ងរបស់ចលនាអំណាចពលរដាលែមរ 
អៅកាន់តុលាការឧរកិដាកមមអនតរជាតិ លដលអធវើកាអោទរបកាន់មន្តនតីរ ា ភិ លរបស់របអទសកមពុជាពីបទ 
ឧរកិដាកមមរបឆំ្ងមនុសេជាតិ លដលមាន ក់ព័នធជាមួយនឹងបញ្ជា ដីធលីកនុងរបអទសកមពុជា។ 

 

២៤ អម៉ាង បនាទ ប់ពីកាអចញផាយតាមរលកធាតុោកាសជាអលើកដំបូងអំពីរ យការណ៍របស់
តុលាការឧរកិដាកមមអនតរជាតិ របមុែរាជរ ា ភិ ល  នបញ្ជា ជាសាធារណៈអោយមានកាោប់ែលួន 
អលាក ម៉ម សូណង់ដូ។ 
 

អលាក  ៉ ងួនអទៀង នាយកមជឈមណឌ លកមពុជាអដើមបរីបព័នធផេពវផាយឯករាជយ (CCIM)  ន 
មានរបសាសន៍ថា “ោប់តំាងពីថ្ថៃដំបូងមករហូតដល់ថ្ថៃអចញសាលដីការបស់សាលាឧទធរណ៍ អយើង 
អ ើញថា ករណីអនោះ គឺជាករណីលដលមានចរកិជាករណីនអោ យ”។ 
 

ោជ្ាធរកមពុជា  នរប បមុែជាមួយនឹងអនតរាគមន៍ោ៉ងខាល ំងពីសំណាក់ជាតិ និងសហគមន៍ 
អនតរជាតិ សូមឲ្យមានការអ ោះលលង អលាក សូណង់ដូ បនាទ ប់ពីអលាករតូវ នអោទរបកាន់កនុងលែ 
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តុលា។ កនុងចំអនាមអនកលដលអធវើការទមទរអោយមានការអ ោះលលង អលាក សូណង់ដូ ក៏មានអលាក 
របធានាធិបតីសហរដាោអមរកិ  ៉រ៉ាក់ អូ ៉ម៉ា អតីតរដាមន្តនតីរកសួងការបរអទសរបស់សហរដា ោអមរកិ 
អនកស្សី ហីុលឡារ ីគលីនតុន និងនាយករដាមន្តនតីស រាងំ អលាក Jean-Marc Ayrault ។ អលាក សូណង់ដូ 
មានសញ្ជា តិពីរ គឺ លែមរ និង រាងំ។ 
 

អលាក វន៉ អៅ របធានសមាគមរបជាធិបអតយយឯករាជយ ថ្នអសដាកិចចអរៅរបព័នធ (IDEA)  ន 
មានរបសាសន៍ថា “ការអ ោះលលង អលាក ម៉ម សូណង់ដូ និងសហចុងអោទរបស់អលាកទំងពីរ  គឺជា 
ជំហានដ៏សំខាន់អៅកាន់ការសាត រលទធិរបជាធិបអតយយរបស់របអទសកមពុជា បុ៉លនតសហគមន៍អនតរជាតិ 
គួរោំថា របធានបកេជំទស់អៅលតសថិតកនុងការនិរអទសែលួនអៅអឡើយ។ បញ្ជា អនោះ បង្ហា ញអោយមានការ 
រពួយ រមភោ៉ងខាល ំងសរមាប់កាអ ោះអឆ្ន តនាអពលខាងមុែ។  
 
 
មជឈមណឌ លកមពុជាអដើមបីរបព័នធផេពវផាយឯករាជយ (CCIM) 
សមាគមមន្តនតីរាជការកមពុជា  (CICA)  
សហព័នធសហជីពកមមករចំនីោហារ និងអសវាកមមកមពុជា (CFSWF) 
សមព័នធលែមរជំអរឿន និងការ រសិទិធមនុសេ លីកាដូ (LICADHO) 
មជឈមណឌ លអភិវឌ្ឍន៍កមមករកមពុជា (CWCD) 
បណាត ញយុវជនកមពុជា (CYN) 
សមព័នធសហគមន៍កសិករកមពុជា (CCFC) 
មជឈមណឌ លអប់រចំាប់សរមាប់សហគមន៍ (CLEC) 
សមធម៌កមពុជា (EC) 
រកុមការង្ហរពិអសសសិទធិលំអៅឋាន (HRTF) 
សមាគមរបជាធិបអតយយឯករាជយថ្នអសដាកិចចអរៅរបព័នធ (IDEA) 
សមាគមធាងអតាន ត (STT) 
 
 
សរមាប់ពត៌មានបលនថម សូមទក់ទងៈ 
 
 អលាក អយ៉ង វរីៈ នាយករបតតិបតតិថ្នមជឈមណឌ លអប់រចំាប់សរមាប់សហគមន៍  
ទូរស័ពទ៖ ០១២ ៨០១ ២៣៥ 

 អលាក អំ សំោត អនករគប់រគងបអចចកអទសអសុើបអអងកត ថ្នអងគការ លីកាដូ 
ទូរស័ពទ៖ ០១២ ៣២៧ ៧៧០ 

 
 

 

 


