
 

          

 

 
 
CHERS COMPATRIOTES, CHERS AMIS, 
 
 

 
Après 32 ans de pouvoir sans partage, M. Hun Sen et son Parti PPC n’hésitent pas à 

recourir aux méthodes totalitaires contre tous ceux qui leur déplaisent : Les 
emprisonnements arbitraires et assassinats politiques  des défenseurs des droits de 
l’Homme, des membres de société civile et des opposants politiques et élus sont des 
monnaies courantes. 

 
 

Vous invite à la grande manifestation  pour  
 

- Les Applications strictes des « Accords de Paix de Paris sur le Cambodge du 23 
octobre 1991 » dont la France et L’Indonésie étaient co-présidents ; 

- Le respect de la constitution du Cambodge ; 
- Le respect des Droits de l’Homme : Les libertés d’expression, de médias et de 

manifestations ; 
- Libération de tous les prisonniers politiques dont M. KEM Sokha ; 

 

 
 

Le samedi 9 septembre 2017 ; de 14h00 à 17h30, 
L’Esplanade des Droits de l’Homme, Paris 16ème (Tour Eiffel) 

 
 

 
POUR LA DEMOCRATIE ET LA LIBERTE, 

 VENEZ NOMBREUX SOUTENIR LA LUTTE DU PEUPLE CONTRE LE 
DICTATEUR HUN SEN - PPC ! 

--------- 
 
 
 
 
 

Contacts :MME. Marica Herzog (+33 6 64901558), MM Francois Saroun YUN (+33 6 81462908), Tep 

Monorom (+33 6 46191903); Pich Sambo (+33 6 26344462) 

 

Appel de la Communauté Khmère 
en France et EN Europe  



បាតកុម្ម ទាម្ទារអោយអោរព 
លទ្ធបិ្រជាធិបអតយយអេរពីហបុកសអៅប្រអទ្េកម្ពជុា 

បងបអូ នរួមជាតិ និងមិតត ជាទីគោរព រាបអ់ាន ! 
អស់រយៈគពល៣២ឆ្ន ាំមកគ ើយដែល គោក ហ ៊ុន-សែន និង គណបកសប្បជាជន បានរ ាំគោភ យ៉ា ងធ្ងន់ធ្ងរ : 
១- គលើកិច្ចប្ពមគប្ពៀងសនតិភាពទីប្កុងបា៉ា រស៍ី ២៣ តុោ ឆ្ន ាំ១៩៩១ សតីពីកមពុជា មានជាអាទិ៍ ការរ ាំគោភគសរភីាព 
លទធិប្បជា ធ្ិបគតយយ ឯករាជយ បូរណភាពទឹកែី ឯកភាពជាតិ ប្ពមទ ាំង ជិិះជាន់ លួច្បលន់ែីដប្សច្ាំការ ប្បជាពល 
រែឋដមែរ ។ 
២- គលើរែឋធ្មែនុញ្ញកមពុជា គោយគប្បើអាំណាច្ផ្តត ច្់ការ រ ាំគោភបាំពាន ចាប់បុគគលិកការពារសិទធិមនុសស សមាជិក 
ននសងគម សីុវលិ សមាជិកគណបកសប្បឆ្ ាំង និង សមាជិកសភាជាតិ ោក់ពនធនាោរមុសច្ាប់ ។ 
៣ - គធ្វើឃាតអនកនគយបាយគសនហាជាតិជាគប្ច្ើន សមាល ប់អនកការពារប្បគយជន៍ជាតិ មាតុភូម ិគធ្វើគតប្ពិះប្គូ 
 ែ ំ- ប៊ុុ៑នធ ឿន  គោក ជា - វិជាា   គោក ឈ៊ុត - វ៊ុឌ្ឍ ី គោក កកម្ -ឡី  ។ល។ 
 

 អាប្ស័យគោយគ តុគនិះ  ស គមន៍ដមែរគៅប្បគទសបារា ាំងនិងអឺរ ៉ាុប នឹងគរៀបច្ាំគធ្វើបាតុកមែ គែើមប:ី 
១ - ទមទរសុាំគអាយរោធ ភិបាល គោក  ហ ៊ុន-សែន គោរពកិច្ចប្ពមគប្ពៀងទីប្កុងបា៉ា រស៍ី ២៣តុោឆ្ន ាំ១៩៩១ និង 
គោរព នូវសិទធិគសរភីាពរបស់ប្បជាជាតិដមែរ ។ 
២- ទមទរសុាំគអាយរោធ ភិបាល គោក ហ ៊ុន-សែន គោរពរែឋធ្មែនុញ្ញកមពុជា ដែលជាច្ាប់កាំពូលរបស់ប្បគទស ។ 
៣- អាំពាវនាវែល់រោធ ភិបាល គោក ហ ៊ុន-សែន គអាយគោិះដលង គោក កឹម - ែ៊ុខា ជាបនាា ន់ គែើមបធីានានូវ 
ប្បប្កតីភាព នូវរបបប្បជាធ្ិគតយយគសរពី ុបកសគ ើងវញិ គោយផ្តល់ឱកាស និង សិទធិគសើ ែោន ែល់ប្គប់ គណបកស 
ប្បឆ្ ាំងទ ាំងអស់  អាច្ ចូ្លរួមប្បកួតប្បដជងគបាិះគឆ្ន តជាតិ ដែលនឹងប្បប្ពឹតតគៅគៅឆ្ន ាំ ២០១៨ គោយគសរ ី
យុតតិធ្ម៌ ដែលអាច្ទទួលយកបាន ។ 
 
គៅនងងគៅរ ៍ទី០៩ ដមកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៧ ចាប់ពីគមា៉ា ង ១៤:០០     ១៧:៣០ 
គៅទីោនសិទធិមនុសស ប្តូកាគែរ ៉ាូ បា៉ា រស៍ីទី ១៦ 
 

គយើងម្ុ ាំសូមអាំពាវនាវែល់ 
បងបអូនជនរួមជាតិទ ាំងអស់ គមត្តត អគញ្ជើញគៅចូ្លរួមគអាយបានគប្ច្ើនកុិះករបាំផុ្ត ! 

ទាំនាក់ទាំនងព័ត៌មាន ៖ គោក                  (+33 6 64901558) ; គោក        (+33 6 81462908) ; 
គោក          (+33 6 46191903) ; គោក        (+33 6 26344462) ; 


