រាជ្ធាន្ី្នាំសេញ ថ្លៃទ្ី០៩ ថ្ខក្ក្េោ ឆ្នាំ២០២០
សេចក្តីថ្លងែ ការណ៍រួម

រយៈសេល៤ឆ្នាំក្ន្ែងសៅស ើយ េទាាំ ន្់មាន្ការសេើបអសងេតសោយប្បេិទ្ធភាេក្នុងក្រណីឃាតក្មមសលើសោក្បណឌ ិត ថ្ក្ម ឡី
ប្តូវបសងេតើ គណៈក្មមការសេើបអសងេតឯក្រាជ្យ សោយមាន្ការចូលរួមេីអងគការេ ប្បជាជាតិ
សៅថ្លៃគប្មប់ខួប ៤ ឆ្នាំ ថ្ន្ឃាតក្មមសលើសោក្បណឌ ិត ថ្ក្ម ឡី អនក្វិភាគន្សោបាយន្ិងអនក្ការពារេិទ្មធិ ន្េសថ្ែលមាន្ក្ិតនាតិ មសន្េះ សយើងខ្ជាុាំ អងគការេងគមេីវិលចាំន្ួន្ ៣០ ថ្ែលមាន្រាយនាមខាងសប្កាម
េូមអាំពាវនាវឱ្យអាជា្ធរក្មពជាុ បសងេើតគណៈក្មមការសេើបអសងេតសោយឯក្រាជ្យ ន្ិងឥតលសមអៀងមួយសែើមបីសេើបអសងេតសោយប្បេិទ្ធភាេ ន្ិងអាចសជ្ឿទ្ក្ចិតបាត ន្ សៅក្នុងក្រណីឃាតក្មមសលើសោក្បណឌ ិត ថ្ក្ម ឡី ថ្ែលអូេបនាែយ
សេលយូរសៅស ើយ។ សយើងខ្ក្ុាំ ៏សេនែើ ល់អាជា្ធរេូមបញ្ឈប់ការសធវើទ្ក្ខបក្សមនញ ន្ិងការោយីសៅសលើបគគលនានាថ្ែលសោរេវិញ្ញាណក្ខន្រធ បេ់សោក្សោយេន្តិវធិ ី។
សៅថ្លៃទ្ី១០ ថ្ខក្ក្េោ ឆ្នាំ២០១៦ សោក្បណឌ ិត ថ្ក្ម ឡី ប្តូវបាន្ខាមន្់កាាំស្ែងើ បាញ់េមាែប់ខណៈសោក្ក្ាំេងចូលរួមេិសារកាស វក្ងនុ សាា ន្ីយសប្បងឥន្ធន្ៈមួយសៅក្ណ្តតលរាជ្ធាន្ី្នាំសេញ។ សោយេាំមាន្សធវើការ

សេើបអសងេតជាបនាាន្់ មតច់ ត់ន្ិងសោយឯក្រាជ្យ អាជា្ធរបាន្ចាប់ខែួន្បរេមានក្់ស្ម េះ សអឿត អាង ថ្ែលបង្ហាញស្ម េះខែួន្ឯងថា “ជ្ួបេមាែប់” ន្ិង “សារភាេ” ថា ខែន្ួ ជាអនក្េមាែប់សោក្បណឌ ិត ថ្ក្ម ឡី ។
បនាាប់េីការជ្ាំន្ជ្ាំ ប្មេះក្តីរយៈសេលក្ន្ែេះថ្លៃសៅថ្លៃទ្ី២៣ ថ្ខមីនា ឆ្ន២ាំ ០១៧ ជាការជ្ាំន្ជ្ាំ ប្មេះថ្ែលរងការរិេះគន្់ោ៉ាងសប្ចើន្សោយសារេាំប្េបជាមួយបទ្ោា ន្ជ្ាំន្ាំជ្ប្មេះសោយយតតធិ ម៌អន្តរជាតិសនាេះ តោការបាន្រក្ស ើញថាសោក្
សអឿត អាង មាន្េិរទ្ធភាេេីបទ្ឃាតក្មម ន្ិងបាន្ផ្តនាាសទាេោត់ោក្់េន្ធនាោរអេ់មយួ ជ្ីវិត។ សៅថ្លៃទ្ី២៤ ថ្ខឧេភា ឆ្នាំ២០១៩ តោការក្ាំេូលបាន្តមេលសា
់ លប្ក្មកាត់សទាេសន្េះ។
ចាប់តាំងេីឆ្ន២ាំ ០១៦ អងគការេិទ្មធិ ន្េសជាតិ ន្ិងអន្តរជាតិជាសប្ចើន្បាន្អាំពាវនាវជាបន្តបនាាប់ឱ្យរោា ្ិបាលក្មពជាុ បសងេើតគណៈក្មមការសេើបអសងេតឯក្រាជ្យមួយសែើមបីសធវើការសេើបអសងេតជាបនាាន្់ សោយមិន្លសមអៀង
ន្ិងមាន្ប្បេិទ្ភាធ េសៅក្នុងក្រណីឃាតក្មមសនាេះ សោយមាន្គូេបញ្ញាក្់ទាក្់ទ្ងន្ឹងការេិន្តិ យសលើជ្ន្ថ្ែលមាន្ចាំថ្ណក្ប្តូវទ្ទ្ួលខេប្តូវក្នុងបទ្សលមើេប្េ ទ្ម ណឌ ែថ្ទ្សផ្សងសទ្ៀតសប្ៅេីជ្ន្ថ្ែែល់ ប្េបតមបទ្ោា ន្អន្តរជាតិ
ថ្ែលមាន្ថ្ចងក្នងុ ក្តិកាេញ្ញាអន្តរជាតិេតីេេី ិទ្េធិ លរែាន្ិងេិទ្ន្ធិ សោបាយ(ក្.អ.េ.េ.ន្)។ សោលការណ៍ថ្ន្អងគការេ ប្បជាជាតិេតីេកាី រទ្ប់សាេត់សោយប្បេិទ្ធភាេសលើការេមាែប់សប្ៅប្បេ័ន្ចធ ាប់ សោយបាំពាន្ ន្ិង
សោយឆ្ប់រ េ័ ក្៏ែចូ ជា េិធីសារបថ្ន្មា រែាមីន្េី ូតេតីេកាី រសេើបអសងេតសលើការសាែ ប់សប្ៅចាប់ បាន្គូេបញ្ញាក្់ោ៉ាងចាេ់ែល់តួនាទ្ីរបេ់រោា ្ិបាលក្នុងការសេើបអសងេតការសាែ ប់សប្ៅចាប់នានា ប្េមទាាំងសអាយបសងេតើ
គណៈក្មមការសេើបអសងេតឯក្រាជ្យសៅសេលថ្ែលរែានានា ែូចជាប្បសទ្េក្មពុជាជាសែើម ថ្ែលបញ្ញាន្ីតិវិធីប្បក្បសោយប្បេិទ្ធភាេក្នុងការសេើបអសងេតអន្សោមតមបទ្ោា ន្អន្តរជាតិសៅមាន្ក្ប្មតិ សនាេះ។
រ ូតមក្ទ្ល់ន្ងឹ សេលសន្េះ រោា ្ិបាលក្មពជាុ េបាាំ ន្ចាត់វធាិ ន្ការណ្តមួយក្នុងការបសងេើតគណៈក្មមការសេើបអសងេតសនាេះសទ្ ែូចជាសាា ប័ន្សេើបអសងេតសោយឯក្រាជ្យ ន្ិងឥតលសមអៀងជាសែើមសនាេះ។ សោយសារក្ងវេះ
ឆន្ាៈរបេ់រោា ្ិបាលក្នុងការសេើបអសងេតសោយឯក្រាជ្យក្នុងក្រណីឃាតក្មមសលើសោក្បណឌ ិត ថ្ក្ម ឡី ន្ិងក្ងវេះទ្ាំន្ក្ចិតេត េី ាំណ្តក្់េងគមេីវិលសលើប្បេ័ន្តធ ោការរបេ់ប្បសទ្េក្មពជាុ គណៈក្មមការសនាេះគួរថ្តប្តូវបាន្បសងេតើ សឡើង
សោយមាន្ការោាំប្ទ្េីេណ្ត
ាំ ក្់អងគការេ ប្បជាជាតិន្ិងមាន្ការចូលរួមេីអក្ន ជ្ាំនាញឯក្រាជ្យ។
ការបន្តមាន្វិេមាន្ចិតតរបេ់រោា ្ិបាលចាំសពាេះក្រណីរបេ់សោក្បណឌ ិត ថ្ក្ម ឡី សន្េះ បសងេន្ើ ន្ូវវិមតិេងស័យថាការសធវើឃាតសោក្សនាេះគឺជាការេងេឹក្ សោយសារសោក្បាំសេញការង្ហរជាអនក្ការពារេិទ្មធិ ន្េស។
សោក្បណឌ តិ ថ្ក្ម ឡី បាន្សធវកាើ រវិភាគបញ្ញាទាក្់ទ្ងន្ឹងេងគមន្ិងន្សោបាយជាសរឿយៗ។ សោក្ប្តូវបាន្ឃាតក្រេមាែប់ បនាាប់េីសោក្បាន្ផ្តល់េមាាេក្នុងក្មមវិធវី ិទ្យុមួយអាំេរី បាយការណ៍ថ្បបសេើបអសងេតទាក្់ទ្ងន្ឹងការសកាត
បកាតប់សេែាក្ិចាថ្ន្ថ្ខសប្េឡាយអ្ិជ្ន្ ថ្ែលសចញផ្ាយសោយអងគការអន្តរជាតិមយួ ស្ម េះ ក្ែូបល៊ វីតសណេ ថ្ែលបរិោយ
េិសាតរអាំេអី ាំសេើេក្រលួយែ៏រីក្េេះសាយសៅក្មពជាុ សោយមាន្ភាាប់សោក្នាយក្រែាមន្តន្តី ស ើយន្ិងប្ក្ុមប្គួសាររបេ់សោក្ផ្ងថ្ែរ។
រយៈសេលខែីបនាាប់េមី រណៈភាេរូបសោក្ ្រិោរបេ់សោក្ បណឌ ិត ថ្ក្មឡី ថ្ែលសៅសេលសនាេះមាន្គ្៌ ន្ិងក្ូន្ប្បុេបួន្នាក្់បាន្ស្ៀេខែួន្សចញេីប្បសទ្េក្មពុជាសោយបារមាអាំេេី វតាិភាេែល់អាយជ្ីវិត។
ទ្ីបផ្ាំ តប្បសទ្េអូន្តសាតលីបាន្ផ្តលេ់ ិទ្រធិ េ់សៅែល់េក្ួ ោត់បនាាប់េីរងការគាំរាមក្ាំថ្ ងជាសប្ចើន្ែល់ជ្ីវិត ខណៈេួក្ោត់រេ់សៅសោយោក្់បាាំងអេ់រយៈសេលជាងមួយឆ្នាំសៅប្បសទ្េថ្ល។
បនាាប់េឃា
ី តក្មមសលើសោក្បណឌ តិ ថ្ក្ម ឡី អាជា្ធរក្មពជាុ បាន្បន្តឃាែាំសមើល ោយី រារាាំង ការសរៀបចាំេិធរី ំឭក្ខួបថ្ន្មរណៈភាេរបេ់សោក្សទ្ៀតផ្ង។ ជាងសន្េះសទ្ៀត អាជា្ធរបាន្បងខិតបងខសាំ អាយបគគលនានា
ថ្ែលពាក្់អាវមាន្េប្មង់េមតី ឬរូបភាេរបេ់សោក្បណឌ ិត ថ្ក្ម ឡី សោេះសចញេីខែួន្ ឬបិទ្បាាំងសលើអាវសនាេះ។ ទ្សងវទាើ ាំងសន្េះគឺជាការរឹតតបិតសោយបាំពាន្សលើេិទ្ធិសេរីភាេក្នងុ ការបសញ្ាញមតិ ន្ិងការជ្ួបប្បជ្ាំសោយេន្តិវិធ។ី
សយើងខ្យុាំ ល់ស ើញថាទ្សងវើទាាំងសន្េះគឺជាការបាំបទ្ិ សេរីភាេក្នងុ ការបសញ្ាញមតិ ន្ិងេូមអាំពាវនាវែល់រោា ្ិបាលក្មពុជាបញ្ឈប់ការោយីសន្េះ។
សៅថ្ខក្ក្េោ ឆ្ន២ាំ ០១៩ រយៈសេល១ថ្លៃសៅមន្ថ្លៃគប្មប់ខួប ៣ ឆ្នាំ ថ្ន្មរណៈភាេរបេ់សោក្បណឌ ិត ថ្ក្ម ឡី អាជា្ធរបាន្ចាប់ខែួន្េក្មមជ្ន្យវជ្ន្ គង់ ថ្រ៉ៃោ៉ា ប្េមទាាំងេមាជ្ិក្ប្គួសាររបេ់សោក្ចាំន្ន្ួ
៣នាក្់សោយសារការលក្់អាវយឺតថ្ែលមាន្រូបភាេ ន្ិងេប្មង់េមតែី ៏លបីលាញរបេ់សោក្បណឌ ិតថ្ក្ម ឡី ចាំន្ន្ួ េីរ គឺ « ជ្ូតទ្ឹក្ថ្្នក្របេ់អនក្ រួចបន្តែាំសណើរសៅមខសទ្ៀត» ន្ិង «សបើសទាេះជាអនក្មិន្សធវអើ វីសសាេះ ក្៏អនក្

គង់រងសប្ោេះ ប្ោន្់ថ្តេទាាំ ន្់ែល់សវន្អនក្ប៉ាសណ្តណេះ»។ ថ្តោ៉ា ងណ្តក្តី ន្គរបាលបាន្សោេះថ្លងេមាជ្ិក្ប្គួសាររបេ់សោក្សោយេាំមាន្ការសចាទ្ប្បកាន្់សនាេះសទ្បនាាប់េីេក្ួ សគបាន្ចេះ តាសលខា “េន្ា” ថាេួក្សគន្ឹងបញ្ឈប់
េក្មមភាេតវ៉ៃថ្បបសន្េះសទ្ៀតសៅសេលអនាគត រីឯយវជ្ន្ថ្រ៉ៃោ៉ា សៅបន្តជាប់ ាំបសណ្តតេះអាេន្នសប្កាមការសចាទ្ប្បកាន្់េបី ទ្ញុេះញង់ថ្ែលមាន្ស តផ្លន្សោបាយអេ់រយៈសេលជ្ិតប្បាថ្ាំ ខ រ ូតែល់ថ្លអាៃ ជា្ធរសោេះថ្លងសោក្ឱ្យ

សៅសប្ៅ ាំសៅថ្លៃទ្ី២៨ ថ្ខវិចកាឆិ ឆ្នាំ២០១៩។ សៅថ្លៃទ្ី១៩ ថ្ខមិលនា ឆ្នាំ២០២០ សាោែាំបងូ រាជ្ធាន្ី្នាំសេញបាន្សចាទ្ប្បកាន្់ គង់ ថ្រ៉ៃោ៉ា សោយក្ាំបាាំងមខេីបទ្ “ ញុេះញង់ឱ្យប្បប្េឹតបត ទ្ឧប្ក្ែិ ា” សប្កាមមាប្ត ៨៨
មាប្ត ៤៩៤ ន្ិងមាប្ត៤៩៥ ថ្ន្ប្ក្មប្េ ទ្ម ណឌ ក្មពុជា ន្ិងកាត់សទាេោក្់េន្ធនាោររយៈសេល២ឆ្នាំ សោយសទាេថ្ែលសៅេល់របេ់សោក្ប្តូវបាន្េយួរសោយសារបាន្អន្វតតសទាេសៅសេលេាិតក្នុងការ ាំខែួន្បសណ្តតេះអាេន្ន។
សោក្ គង់ ថ្រ៉ៃោ៉ា ធាែប់ប្តូវបាន្កាត់សទាេោក្់េន្ធនាោររយៈសេល១៨ ថ្ខ ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ សប្កាមការសចាទ្ប្បកាន្់េបី ទ្ញុេះញង់ថ្ែលេាំថ្ផ្ក្អ សលើអងគស តចាេ់ោេ់ទាក្់ទ្ងន្ឹងការបសង្ហាេះសារសលើបណ្តតញស វេប៊ក្រិេះគន្់
រោា ្ិបាល។
សៅថ្លៃទ្ី១០ ថ្ខក្ក្េោ ឆ្នាំ២០១៩ អាជា្ធរបាន្ចាប់ខែួន្េក្មមជ្ន្ន្ិេសិតមានក្់សទ្ៀតស្ម េះ េួង នាគេ័ន្ធ សោយសារកាន្់បោមួយេរសេរថា “ បញ្ឈប់ការេមាែប់សប្ៅចាប់” សៅថ្ក្បរសាា ន្ីយសប្បងឥន្ធន្ៈទ្ី
ថ្ែលសោក្បណឌ ិត ថ្ក្ម ឡី ប្តូវឃាតក្រេមាែប់។ អាជា្ធរបាន្សចាទ្ប្បកាន្់យវន្ិេសិតរូបសនាេះេីបទ្ញុេះញង់ ន្ិង ាំខែួន្សោក្ជាបសណ្តតេះអាេន្ន ស ើយសោក្បន្តេាិតក្នងុ ការ ាំឃាាំងរ ូតែល់ថ្លៃទ្ទ្ួលបាន្ការសោេះថ្លងឱ្យសៅ
សប្ៅ ាំក្នុងថ្ខវិចឆិកាឆ្នាំ២០១៩។ សៅថ្លៃទ្០ី ៤ ថ្ខធនូ ឆ្ន២ាំ ០១៩ សាោែាំបូងរាជ្ធាន្ី្នាំសេញបាន្ផ្តនាាសទាេសោយក្ាំបាាំងមខេីបទ្ “ញុេះញង់ឱ្យប្បប្េឹតបត ទ្ឧប្ក្ែិ ”ា សប្កាមមាប្ត ៤៩៤ ន្ិងមាប្ត ៤៩៥ ថ្ន្ប្ក្មប្េ ទ្ម ណឌ

ក្មពជាុ ន្ិងកាត់សទាេសោក្ោក្់េន្ធនាោររយៈសេល២ឆ្នាំ សោក្េាំធាែប់ប្តូវបាន្ចាប់ខែួន្សឡើងវិញសៅសឡើយ។ សៅថ្លៃទ្ី១០ ថ្ខក្ក្េោ ឆ្នាំ២០១៩ អាជា្ធរបាន្ចាប់ខែួន្យវជ្ន្ជាបងបអូន្សភាែេះេីរនាក្់ ស្ម េះ ជ្ាំ ួត ន្ិងជ្ាំ ួរ
សោយសារប៉ាន្ប៉ាងយក្បាច់ផ្កេសៅតមេលស់ ៅសាា ន្ីយសប្បងឥន្ធន្ៈសនាេះែូចោន ។ អាជា្ធរបាន្សោេះថ្លងយវជ្ន្ទាាំងេីរនាក្់សនាេះវិញសៅថ្លៃែថ្ែល។
សៅមន្ថ្លៃគប្មប់ខួប៤ឆ្នាំថ្ន្មរណៈភាេរបេ់សោក្បណឌ ិត ថ្ក្ម ឡី អាជា្ធរបាន្ចាប់សផ្តើមមាន្វិធាន្ការរឹតតបិតសែើមបីទ្ប់សាេត់ ការសោរេវិញ្ញាណក្ខន្ធរបេ់សោក្សោយេន្តិវធិ ី។ សៅថ្លៃទ្ី០៨ ថ្ខក្ក្េោ
ឆ្នាំ២០២០ ន្គរបាលបាន្រារាាំងយវជ្ន្មួយប្ក្ុម ក្នុងសនាេះមាន្ទាាំងប្េេះេងឃផ្ងក្នុងការសរៀបចាំេិធបី ងសុក្ូលសែើមបីឧទ្ាេិ ក្េលជ្ូន្សោក្បណឌ ិតតមទ្ាំសន្ៀមទ្មាែប់ថ្ន្ប្េេះេទ្ធសាេនាសៅសាា ន្ីយសប្បងឥន្ធន្ៈទ្ីថ្ែលសោក្បណឌ តិ ប្តូវ
បាន្សធវើឃាត ។ អាជា្ធរបាន្ឃាត់ខន្ែួ មានក្់ក្ងនុ ចាំសណ្តមអនក្ទាាំងសនាេះថ្ែលពាក្់អាវយឺតថ្ែលមាន្បង្ហាញមខរបេ់សោក្បណឌ ិត ថ្ក្ម ឡី សែើមបីសាក្េួរ។ អាជា្ធរបាន្សោេះថ្លងោត់វិញបនាាប់េីបាន្ចេះក្ិចេា ន្ាសលើលិខតិ មួយ
ចាប់។
ការង្ហររបេ់សោក្បណឌ តិ ថ្ក្ម ឡី ស ើយន្ិងជ្ីវិតរបេ់សោក្ជាន្ិមតិ តរូបថ្ន្ការសោរេេិទ្េធិ លរែា វបបធម៌ សេែាក្ចិ ា ន្សោបាយ ន្ិងេងគម។ សោក្បាន្គូេបញ្ញាក្់ោ៉ាងចាេ់េីសារៈេាំខាន្់ថ្ន្ការចូលរួម
សោយសេមើភាេ ន្ិងសោយសេរីរបេ់ប្បជាេលរែាក្នុងន្សោបាយ ស ើយជ្ន្ប្គប់រូបមាន្េិទ្សធិ េរីភាេក្នុងការចងប្ក្ងបណ្តតញ ការបសញ្ាញមតិ ការទ្ទ្ួលបាន្េ័ត៌មាន្ ន្ិងការជ្ួបប្បជ្ជាាំ សាធារណៈសោយេន្តិវិធ។ី ការបន្តការ
ោយីរបេ់រោា ្ិបាលក្មពុជាសៅសលើអនក្ការពារេិទ្ធិមន្េស េក្មមជ្ន្ការង្ហរ ប្េេះេងឃ អនក្សារេ័តមា៌ ន្ េមាជ្ិក្ថ្ន្គណបក្សជ្ាំទាេ់ ន្ិងអនក្រិេះគន្់រោា ្ិបាល ឆែុេះបញ្ញាងាំ ន្ូវវបបធម៌ន្ិទ្ណឌ ភាេជាលក្ខណៈប្បេ័ន្ថ្ធ ែលការពារ
ជ្ន្ថ្ែលមាន្ចាំថ្ណក្ទ្ទ្ួលខេប្តូវចាំសពាេះការសាែ ប់របេ់សោក្បណឌ ិត ថ្ក្ម ឡី ន្ិងជាការបន្តង្ហេបសលើការបសញ្ាញមតិ ឬេ័ត៌មាន្ថ្ែលរិេះគន្់សលើ រោា ្ិបាលសៅវិញ។
សយើងខ្ុាំជាអងគការេងគមេីវិលចាំន្ួន្ ៣០ថ្ែលមាន្រាយនាមខាងសប្កាម ន្ឹងសៅថ្តបន្តការអាំពាវនាវសអាយមាន្ការសេើបអសងេតសោយឯក្រាជ្យ ឥតលសមអៀង មាន្ប្បេិទ្ភាធ េ ន្ិង មត់ចត់ក្នុងក្រណីឃាតក្មមសលើសោក្
បណឌ ិតថ្ក្ម ឡី រ តូ ទាល់ថ្តជ្ន្ទាាំងឡាយថ្ែលមាន្ចាំថ្ណក្ទ្ទ្ួលខេប្តូវចាំសពាេះឃាតក្មមសលើសោក្ប្តូវបាន្នាាំខន្ែួ មក្ផ្តនាាសទាេ ។
អងគការេងគមេវី លិ ថ្ែលោាំប្ទ្សេចក្តថ្ី លងែ ការណ៍សន្េះ មាន្រាយនាមែូចខាងសប្កាមៈ
១
១
១
១
១
១
១
១
១
១១
១១
១១
១១
១១
១១
១១
១១
១១
១១
១១

១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១
១១១១១១១១១១១១១១១
១១១១១១ ១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១
១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១
១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១
១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១
១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១
១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១
១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១
១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១
១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១
១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១
១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១
១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១
១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១
១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១
១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១
១១១១១
១១១១១១១ ១១១១១១១១១១១១
១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១
១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១

១១ ១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១(ICJ)
១១ ១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១
១១ ១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១
១១ Lawyers’ Rights Watch Canada (LRWC)
១១ ១១១១១១១១១១១១១១១១១១១
១១ Not1More (N1M)

១១
១១
១១
១១

១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១
១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១
១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១
១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១១

