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Deputy gov caught vicious beating of innocent
bystander.
េ ក សុខ េពញវុធ អភិ លរងខណដូនេពញ បេ ញអំេពើ
ហិង
ង
វ យអករត់ ម៉ូតូឌុប ែដល ន់ែតអងយ
ែក រ

ញយកសំេឡង

POLITICAL UNREST OF JANUARY

The slaughter of innocent people continues in
Cambodia.
Jan. 28 - Strike on Road #3 - For more info, go
to https://www.facebook.com/camnews.org
Violence crackdown - Jan. 27 - In front of
Ministry of Information - Phnom Penh
Violence Act by Sok Penh Vuth
Violence Act by Phnom Penh Authority
Act of Human Rights Violation
Violence crackdown - Jan. 26 - Freedom Park Phnom Penh Blood-shed at Freedom Park
Freedom Park?

ម៉ូតូកង់ែដលទទួលរង រខូច តេ យ
២០១៤។ RFA/Saut Sokprathna

រេ

ះ ក់ច ចរណ៍ តូវេគដឹកជ នេ សង រេខតកំពង់ ម េ ៃថទី២៣ កុមៈ

ំ

េ ះ ក់ច ចរណ៍ េ ែត មូលេហតុេធើឱ មនុស
ប់ ំមុខមួយេ បេទសកម ។ អង រសងមសុីវលែដលេធើ រ ង
សុវតិ ពច ចរណ៍
គមន៍េសចកី ងច ប់ច ចរណ៍ផវេ កថី ែដលរ ភិ លអនុម័ត និងទទូចស ឱ េចញ ន ប់ៗ។
សម័ន ពអង រសងមសុីវល និងវស័យឯកជន ែដលេធើ រ ងសុវតិ ពច ចរណ៍េ កម
នស ជិក ៩០ ប័ន ចង់ឱ
ស អនុម័តេសចកី ងច ប់ច ចរណ៍ផវេ កថីឱ ន ប់ េដើម ីសេ ះ យុជីវត ប ពលរដ និងទប់ ត់េ ះមហន យ
ែដលបងេ យេ ះ ក់ច ចរណ៍។
ែថងកងសិ
សីពីសុវតិ ពច ចរណ៍ េ ៃថទី១០ ក
យកសីទីៃនវទ
នតស៊ូមតិ និងេ លនេ
យេ ក
ំ សុ តិ ែថង អង រេ ក ំ ទច ប់ច ចរណ៍ថីេពញទំហឹង េ ះេសចកី ងច ប់ថីេនះ តូវ នពិេ ះេ បល់
មួយអង រសងមសុីវល និងតួអង ក់ព័ន នទូលំទូ យ។ េ កបន ច ប់ថីនឹង ន រែកលំអេ ចើន ងច ប់បចប ន៖
« ពិេសស រ ក់េ សទណបែនមេ េលើអកែដលេលើសច ប់ច ចរណ៍ ំង រ កពិន័យ េ េលើអកេលើសច ប់ច ចរណ៍
ពីេ ះ
រេលើសច ប់ច ចរណ៍កនងមកេនះ បងឱ ប ជនកម
ប់េ ចើន ស់ មួយ ំជិត ២ ន់ ក់ េ យ រែត
ប មិនេ រពច ប់ច ចរណ៍។ អ៊ចឹង ច ប់ថីេនះមិនែមន េយើង ំ ទនូវ រ ក់េ សទណឱ ធន់េ េលើ ប ជនែខរទូេ េទ
ប៉ុែនេយើង ំ ទ រ ក់េ សទណឱ ធន់េ េលើអកេលើសច ប់ច ចរណ៍ ែដលបងេ យ ន ររបួស ឬក៏ ប់ យុជីវត
មនុស េ យ រែត ត់មិនេ រពច ប់ច ចរណ៍»។
ប នគេ

ងយុវជន ក ទ កហម និងសុវតិ ពច ចរណ៍ ៃន ក ទ កហមកម

េ

ក ឌឹម សុផល

នប

សន៍

This is the photo to be witnessed about those
animals of Hun Sen acted the cheapest and
cruelly as Kem Sokha said when he made a press
conference on Jan 26,2014 after returning from
Kampong Chham.
To be witnessed
Forcefully arrested and detained - Jan. 21. In
front of French Embassy, U.S. Embassy, & UK
Embassy
Activists Forcefully Arrested
Jan. 19 - in front of Royal Palace - Phnom Penh
A small crowd gathers for the release of 23
activists & workers arrested this month.
Two Arrested
January 2,3,4, 2014 - Workers & Political
Activists under Attack: 2014 Opens to a
Sustained Campaign of Violence and Arrests on
Veng Sreng, Economic Zone of Phnom Penh. At
least 6 savagely killed, 44 seriously injured, and
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េសចកី ងច ប់ច ចរណ៍ផវេ កថី តូវ នែកលំអេចញពីច ប់ ស់ ង ៤០%។ នចំណចសំ ន់ៗមួយចំនួន ែដល តូវ
នែកលំអខឹម ររតែតច ស់ ន
ទ គឺខឹម រ ក់ទងនឹង ររតបនឹងេលើ រ ក់មួកសុវតិ ព រេបើកបរេ មឥទិពល
សវង ែខ ក ត់សុវតិ ព េ អីសុវតិ ពស ប់កុ រ ប័ណេបើកបរ រច សម័នគណៈកម រ តិសុវតិ ពច ចរណ៍ផវេ ក
រ ត់ នយន និង របេងើន រ កពិន័យ និងក មិតេ ស។ េ ក ឌឹម សុផល ែថង េ ះ ក់ច ចរណ៍េធើឱ កម
តបង់េ ចើនកងមួយ ំៗ៖ «កងមួយ ំ គឺេយើង ត់បង់ជីវតមនុស េសើរែត ២ ន់ ក់េហើយ ពិេសសេ កង ំ២០១៣
កនងមកេនះ េយើង ត់បង់ជីវតមនុស រហូតដល់ ១.៩៥០ ក់ េហើយ ំកនងៗមកហឹង សុទអ េកើនេឡើងជិត ២ ន់ ក់
េហើយ នអករបួសធន់
ល គឺេឡើងរហូតដល់ ១មុឺន ៥ ន់ ក់។ េយើង តបង់េ ចើន។ អ៊ចឹងេបើសិន ដល់ ំ២០២០ េបើ
សិន េយើងចូលរួមសហ រអនុវតច ប់ច ចរណ៍ផវេ កថីេនះ គឺេយើង ចសន ំថវ រហូតដល់ ១.២៣០ នដុ រ»។
េ

កប ញ បសិនេបើ នច ប់ច ចរណ៍ផវេ កេពញេលញមួយ េដើម ីអនុវតេទ នឹង នមនុស
ក់ ប់ េរៀង ល់ ំ។

ងតិច ៣ ន់ ២រយ

ម នីកមវធីៃដគូសុវតិ ពច ចរណ៍សកល ែដល
អង់េគសេ
(Global Road Safety Partnership) ប ំេ
កម េ ក គង់ សុវណ សង ឹម ច ប់ច ចរណ៍ថីនឹងផល់ផល បេ ជន៍ធំេធងដល់ពលរដកម ឱ េចៀសផុតពីេ ះ ក់
ច ចរណ៍។ េ ក េ េពល នច ប់ច ចរណ៍មួយេពញេលញ េហើយអនុវត សប មែផន រសកម ព និងេ ល
នេ
យ ក់ តិដល់ ំ២០២០ កម នឹង ច ត់បនយអ
ប់េ យេ ះ ក់ច ចរណ៍ ក់ក
ល៖ «ដូេចះ រ
អនុវតេ គជ័យ មួយច ប់ និងច ប់ច ចរណ៍ និងសកម ពេ លធំៗេនះ នឹងេធើកម តឹម ំ២០២០ ចជួយសេ ះ
ជីវតមនុស ន ៧.៣៥០ ក់ និងជួយសន ំថវ ពី តបង់ពីេ ះ ក់ច ចរណ៍ នរហូតេ ដល់ ១ ន ២៣០ នដុ រ
និងជួយកុំឱ នជនរងេ ះរបួសក ល ន ១០.៥៧២ ក់។ េនះេ ល ៥០%»។

23 arrested and detained for a month now.
Violence Clash of Veng Sreng
"Hun Sen’s government violates human rights
on a daily basis by violently preventing the
opposition, trade unions, activists and others
from gathering to demand political change.
Countries at the Human Rights Council should
condemn this brutal crackdown and insist the
Cambodian government engage in serious
reforms.” ....Juliette de Rivero, Geneva director
Read more...

តួេលខ ក់ តិេ
ំ២០១៣ ប ញ េ ះ ក់ច ចរណ៍េ បេទសកម
តថវ ចំនួន ១ មុឺន ៥ ន់ នដុ រ
ស ប់មនុស ជិត ២ ន់ ក់ និងរបួសពិ រ ១មុឺន ៥ ន់ ក់ ែដល គេ ចើន កុមមនុស ន យុពី ១៥ េ ៤៤ ំ
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តំ

ង សរងរបួស

បទស សន៍ មួយេ ក គង់ ស និងេ ក ញ៉យ ចំេរើន
តំ
ង សគណបក សេ ះ តិែដលរងរបួស
សងមសុីវលេ លេ សហិង េលើតំ

ង សគណបក ជំ ស់

សងមសុីវលេសើឲ ន រេសុើបអេងតករណី
ម រដកេ ក កឹម សុ

ន ក់ញតិ

ក ីេឃើញពួកែខរ កហមេ ជើសេរើសជន តិេវៀត
ស ប់

មយកេ

រ ភិ លេ ក
តំ
ង សសេ

រមកេលើ

យនិងេ លេ ស រ យ ប
ះ តិ

ពលរដចូលរួមកងពិធីបុណ េ េខត ត់ដំបងេ ចើន ង ំមុន
(វេដអូ)
សហ ពអឺរុប ប ំកម អំ វ វឲ
ៃដដល់ យ ប រតំ
ង ស
រេ បើហិង េលើតំ

ធរកម ែវកមុខរកជន

ង សគណបក ប ំង (វេដអូ)

Human Rights Watch អំ វ វឱ បេទស ស់ជំនួយ
គណបក ន់អំ
ចប ប់ រេ បើហិង
HRW ជំរុញឲ អ.ស.ប និង បេទស ស់ជំនួយ
ករណី យដំតំ
ង ស
េ

ប់

នវ ន រេលើ

ក សម រង ី េ ក ហ៊ុន ែសន ចង់រកេលសបេងើត
ពឹតិ រណ៍ពន រ រេ ះេ ត

អង រអនរ តិរកេឃើញ
និង ប់បំ ញៃ ពេឈើ

កុមហ៊ុនេវៀត

មរេ

ភសិទិមនុស

កម ំង ចុះហតេល េលើកិច ពមេ ពៀងកមីសម
ប ណ១១៥ នដុ រ

នតៃម

ងសកទឹកមួយកងខណដេ េហៀរលិចផះពលរដេ ែក រេ ះ
(វេដអូ)
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