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នរណាជាសេ្តចថ្ន ំាសេ ៀន
សេៅកម្ពជុា 

 
សភាពការណ៍ទូទៅទៅកម្ពុជា៖ 

 ប្រទទសកម្ពុជាជាប្រទទសប្ររ់ប្រងទោយរោា ភិបាលកុម្មុយនីសតផ្តត ច់
ការបររទាសភាពទៅទប្កាម្កនឹម្អាណានិរិម្យួនផ្តត ច់មុ្ខយកទារណកម្ម
ឃាតកម្ម  និងទភរវកម្មជាឧរករណ៏សំទរចសុរិនតររស់ទោកហូ-ជីមិ្ញទៅ
កនុងការទលរប្តបាក់ប្រទទសកម្ពុជា និងរំបាត់ពូជសាសន៏បខមរទ ើម្បីបប្រកាា យ
ប្រទទសកម្ពុជាទៅជាអាណាទខតតររស់យួន។ 
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 កនុងរររវាលពិឃាតទី២ប ល ឹកនំទោយសទម្តចហ ុន-បសនទនេះរឺ
ទប្ៅពីប្រមូ្លពនធ ជំរតិលួចឆក់រាន់ពីប្រជារាស្រសតបខមរ រឺមានបតលក់ធនធាន
ធម្មជាតិប្ររ់បររយ៉ាង រមួ្ទំាងប្បាសាទរុរាណផងទ ើម្បីយកលុយទៅចិញ្ច ឹម្
ទ័ពយួនជាង៦បសននក់ ប លកំពុងរងករ់ខាួនទៅកនុងប្រទទសកម្ពុជា និងជួយ
ផគត់ផគង់ឧរតថម្អាណិកជនយួនជាង៥ោននក់ប លកំពុងរស់ទៅកនុងប្រទទស
កម្ពុជា។ ចំបណកតួនទីររស់កងកំោងំប្រោរ់អាវធុ មិ្នបានរំទពញភារ
កិចចការពារប្រជាពលរ ាបខមរទ ើយ ផទុយទៅវញិ ពួកទរកាា យជាឧរករណ៍
ឃាតករផ្តត ច់មុ្ខររស់រោា ភិបាលប្កងុហាណូយ និងកាា យជាឧរករណ៏ឃាត
ករររស់សទម្តចហ នុបសនទៅកនុងប្ករខណ័ឌ បាញ់សំោរ់ប្រជាជនបខមរ     វាយ
រង្កា ក្ រប្រជាជនបខមរ រាន់ជំរតិនិងរំរាម្កំបហងរំភិតរំភ័យប្រជាជនបខមរបត
រ៉ាុទណាណ េះ។ កនុងនម្ខ្ុំជាអតីតទាហា នទៅម្នទីរថទប្កាេះទៅកនុងកងពលអឺុ-៧០
ទប្កាយម្កប្តូវបានសទម្តចហ ុនបសនរញ្ជូ លខ្ុំជាប្កមុ្អតថឃាតពិទសស(ទៅ
ប្កុម្អាវទមម ) ទធវើការជាមួ្យពួកប្កមុ្ឃាតករយួន ខ្ុំបតងបតនឹកទលា ច
ផារកនុងចិតតជាលា ំង ប លកនុងតួនទីជាកងកំោំងប្រោរ់អាវធុ មិ្នបាន
ការពារប្រជាពលរ ាបខមរទទ រឺការពារបតអាណិកជនយួន និងប្កមុ្រងធំ
រងតូចទោរហារយបតរ៉ាុទណាណ េះ ទប្ពាេះពួកទររកលុយទអាយរកស។ ទប្ៅពី
ទនេះរឺមានបតបាញ់សំោរ់អងគរកសគ្នន ឯង បាញ់សំោរ់សកម្មជនរកស
ប្រឆំងឬអនកកបត់រកសប្រជាជនកម្ពុជា ប្ពម្ទំាងបាញ់សំោរ់ប្កមុ្រង
តូចរងធំប្កមុ្ទោរហារយទ ើម្បីរំរិទមាត់រំបាត់ភសតុតាងទៅតាម្រញ្ជជ ររស់
សទម្តចអរគម្ហាទសនរតីទតទជាហ ុនបសនបតរ៉ាុទណាណ េះ។ ទប្ៅពីទនេះពួកខ្ុំមាន
តួនទីការពារទស ាីថ្ន ំទញៀនទៅប្រទទសកម្ពុជា ូចជាទោកឧកញ៉ាម្៉ាុងរទិធី,
ទោកឧកញ៉ា ទថងរ ុនមា៉ា , ទោកឧកញ៉ាហ ុនតូ, ទោកឧកញ៉ា រិតទម្៉ាង
និងទោកឧកញ៉ាលីយ៉ាុងផ្តត់........។ល។ ប្ពម្ទំាងការពាប្កមុ្ទៅបករាយរង
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និងឈ្មួញថំ្ន ទញៀនធម្មតា ករណីបាញ់រំរិទមាត់រឺទលើកបលងបតពួកទរ
កបត់រកស(រណករសប្រជាជនកម្ពុជា)។ 

 យុទធសាស្រសតប្តីទកាណរឺប្គ្នន់បតសំរកលងទប្ៅននទគ្នល
នទយបាយររស់រណរកសប្រជាជនកម្ពុជាសំរារ់ទបាកប្បាស់និងរំភាន់បភនក
អនតរជាតិបតបតរ៉ាុទណាណ េះ  បតយុទធសាស្រសតសាស្រសតពិតប្បាក ររស់រណ
រកសប្រជាជនកម្ពុជារឺពុករលួយ ទប្រឿងទញៀន ឃាតកម្ម ទោរកម្ម
និងជំនួញងងឹតទៅថ្រររមា៉ាហវីយ៉ា  ប លជាប្រភពចំណូល ៍ធំរំផុតសំរារ់
រកលុយចិញ្ច ឹម្រកស(រណរកសប្រជាជនកម្ពុជា),ចិញ្ច ឹម្កងទ័ពយួនជាង៥បសន
នក់ប លរងករ់ខាួនជាជនសីវលិទៅកនុងប្រទទសកម្ពុជា និងជួយផគត់ផគង់
ឧរតថម្អាណិកជនយួនជាង៥ោននក់ទៅកនុងប្រទទសកម្ពុជាបតរ៉ាុទណាណ េះ។ 

 ទតើនរណារឺជាទសតចថ្ន ំទញៀន ៍ធំផុតទៅប្រទទសកម្ពុជា? 

 ទតើទហតុអវីបានជាទម្ ឹកនំរោា ភិបាលប្រប្ពឹតតិអំទពើទុចចរតិយ៉ាងទនេះ? 

១-សទម្តចអរគម្ហាទសនរតីទតទជា ហ ុន-បសន៖ 

 

ខ្ុំទៅោំបានទៅកនុងពិធីមី្ទីងម្ហាស
ននិរកសទៅឆំន ១៩៨៨ទៅពហុកីឡា
ោា នទខតតកំពត  សម្មិ្តតហ នុបសន 
កនុងនទីជារ ាម្ង្កានតីប្កសួងការររទទស
បានមានប្រសាសន៏ថ្៖ ‹‹អោយខ្ញ ុំ
តមបារយី៉ាងអម៉ាចនឹងអ ើត!  កាលខ្ញ ុំ
អៅអ េង    ខ្ញ ុំអ ើរអរ ើសតត នទញយថ្ន ុំជ ់
ត លចាស់ៗគាត់ជ ់សល់! យ  

អៅលាងទឹ ហាលថ្ងៃ រចួអ ើយមូរជ ់វញិ!  ចញុះលេមតតសម័យបចចញប្ននត ល
មាន ល់អៅបារ៥ី៥៥អៅអ ើយ       អរឿងអញីអោយខ្ញ ុំផ្តា ច់បារអី ុះ!››។   នញង
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អេលអ ុះសមមិតា  ញនតសន  ញ៊ឺតបារ៥ី៥៥ អ ើយនិយយតបបេេញុះ
មាត់សកញលប្ប បអោយការប្បងុប្បយ័តន។ សូមបញ្ចច  ់ថ្កាលជុំ ន់ ងទ័េ
យួនកាន់កាប់ប្បអទសតខេរ េួ អេសអប់ណាស់េួ វណ្ណៈមូលោឋ ន និងេួ 
ស កិភូមិនិងេួ អន មាន អ ើយអងគការប សអោយតុំថ្លអលើវណ្ណៈអធន   វណ្ណៈ
 មេ រ និងវណ្ណៈ សិ រប្ តតប៉ាញអណាណ ុះ  ូអចនុះអន ត លអ ើង ល់ ុំរតិ
 ុំេូលថ្នអុំណាចេ៊ឺអលើ តលងតតអន អ ុះជាអន ប្ជុះស្ស ុះជាមួយប ស ជា
អន ប្ ខសត់មានប្បវតាិតស ូ ុំអទចេួ ប្បតិ ិរយិ និងេួ មូលធន អទើបអងគ
ការប ស និងរ ឋអលើ តុំអ ើន និងផ្ាល់បញណ្យស កិអោយ។ 

 អប្កាយេីតងែងសនទរ ថ្ចប់  សមមិតា  ញន-តសនបានអៅចូល
រមួទសស ការប្ប ួតបាល់ទុះ(អៅបាល់វញ ី) អមអោយសមមិតាេញយលួន
ជាអៅហាា យអខតា ុំេតអៅសម័យអ ុះ អ ើយប ទ ប់េីអងគញយអមើលបាល់
ទុះបានបនាិច សមមិតា  ញនតសន  ៏ចូលរមួអលងបាល់ទុះរ ូត ល់ចប់
អមា៉ាងប្ប ួតអៅអេលលាៃ ចអ ុះ។ កាលអ ុះតភន របស់សមមិតា  ញនតសន
អមើលអៅ ឹងថ្ខ្វា  ់អប្រុះមិនទាន់មានត វតភន សិប្មិតាលអៗ ោ ់ ូចបចចប្នន
អនុះអទ អលា អៅហាា យ ុំេតអ េ្ ុះតាេញយលួននិងេណ្ៈប្បតិភូជាអប្ចើន
បានទុះថ្ អបអរសាទរ អប្រុះសមមិតាេូត បាល់ទុះណាស់ េ៊ឺគាប់ចូល
រ ូត គាេ ននរណាទប់ជាប់អទ(ប្បត លជាអន  ីឡាមិនហា ន)។   

ខ្ញុំតតងតតតាមោនប្បវតិារបស់គាត់រ ូតម  ល់បចច
ប្ននអនុះ។   សម្មិ្តតហ ុនបសន មានទ ម្ េះទ ើម្រឺ
ហ ុន-ណាល់  អតីតជាទោរលួចទៅប្កចូឆម ទខតតកំពុង
ោម្,មានកំរតិវរបធម៌្ទរៀនថ្ន ក់ទី៤ននវទិាល័យប្ពេះ
សីហនុទខតតកំពង់ោម្។    សម្មិ្តតហ ុនបសនរស់កនុង
ប្រួសារកសិករប្កប លមានជីវភាពប្កខសត់រកប្ពឹកខវេះ
ោង ច   ទៅទពលប លគ្នត់សថិតកនុងវយ័ ជំទង់។     

សមមិតា    ញនតសន 
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ឳពុកររស់គ្នត់ទ ម្ េះហ ុនទនៀង រឺជាទោរលួចទគ្នរទៅស្សកុប្កចូឆម ទខតត 

កំពង់ោម្  ទហើយទប្ៅពីមុ្ខរររ
លួចទរ   ទោកហ នុទនៀង  ចូល
ចិតតផឹកស្សាប្រមឹ្ក     និងទលង
អាទបា៉ាងជាមួ្យទកាើររស់គ្នត់
ទ ម្ េះនន់បង៉ាត។  ទពលខាេះោញ់
អស់គ្នត់បតងបតលួចលុយពីអនក
ស្សីឌីរ៉ាុក      ជាប្រពនធររស់
ហ ុន-ទនៀង  និងអនកលក់នំអាទកា
តាម្សំយ៉ារផទេះកនុងភូមិ្។ទៅ
ទពលហ ុន-ទនៀង   លួចលុយទៅ 

 
នន់តង៉ាត(អវាង) និង    ញនអនៀង   ជាថ្ េូអលង
ោអបា៉ាងជាមួយគាន  នញងជុំ ន់សអមាចឳសី នញ 

ទលងអាបា៉ាងអស់ទធវើទអាយអនកស្សីឌីរ៉ាុក  អត់លុយទិញអងគរទអាយកូនសីុ ជា
ទហតុនំទអាយទោកហ ុន-ណាល់(ហ ុន-បសន) បតងបតទៅលួចអងករនិង
មាន់អនកស្សកុ។ សូម្ីតតេួ គាត់ចាស់ៗអៅអ ើយ  ៍អៅតតយ ស្សីអ េង
ម អ  អៅ នញងសអមាចសងឃនន់តង៉ាតត រ សអមាចសងឃនន់តង៉ាត ប្េុះអងគ
ចូលចិតាតតឆាន់ស្សីអ េងៗ ខញសេីសអមាចសងឃអទេវងសត លចូលចិតាតត
ឆាន់ស្សា ញីនណ្៊ឺ សញី និងសូប្តធម៌៧ម រាតតប៉ាញអណាណ ុះ។អលា អតងសាវងស
អតីតជាប្បធានោជ្ាធរអប្េឿងអញៀនបានមានប្បសាសន៏ថ្‹‹សអមាចសងឃរាជ 
អទេវងសចូលចិតាឆាន់ស្សា ញីនណ្៊ឺ សញីណាស់ សូម្ីតតអៅអលើយនាអហាុះ ៍
ប្េុះអងគឆាន់មួយអប្ បៗប្គាន់នឹង ុំអៅអរុះត រ! ប្េុះអងគយល់ចាស់ទាុំងធម៌
ប្េុះេញទធ និងយល់ ឹងអុំេីលទធិ ញមេញយនីសា៍ចាស់ខ្វែ ុំងណាស់!››។ 

 ឳអាវា៉ាទៅស្សុកប្កចូឆម    ធាា រ់ជាន រូទោរលួចជាមួ្យហ ុន-ណាល់
បានមានប្រសាសន៍ថ្‹‹កនុងចំទណាម្ប្កមុ្ទោរលួចទំាងអស់ទៅប្កចូឆម រឺមាន
បតអាណាល់(ហ ុនណាល់)ទទប លរត់ទលឿនជាងទរ ចំបណកអាទណងវញិ
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(ហ ុនទណង)ពូបកយកររស់រររប លលួចបានទៅលក់ទៅស្សកុទផសង››។ រឯី
ទោកតាសាទរឿន អតីតជាសាស្រសាត ោរយអភិធម្មបានមានប្រសាសន៍ថ្គ្នត់ទៅ
ោំបានថ្កនុងឆំន ១៩៧០ គ្នត់ខឹងនឹងទោរប លទចេះលួចមាន់គ្នត់ សូម្បី
មាន់រទណតើ រកូន ក៍លួចប រ ទធវើទអាយគ្នត់ទៅត ប្កហាយណាស់ ទប្ៅទធវើ
បស្សរឺគ្នត់ោំថ្ន ំជក់លក់ និងចិញ្ច ឹម្មាន់រនតិចរនតួចលក់ បតទោរទចេះបតលួច។
ទៅទពលទប្កាយពិធីចូលឆំន បខមររចួ ទោកតាសាទរឿន មិ្នទៅទធវើបស្សទទ រង
ោំការ់ទោរលួចមាន់។ គ្នត់កាន់កំរិតបខវវពួនទៅកនុងទប្កាលទគ្នជិតប្ទង់មាន់
ររស់គ្នត់។ ស្សារ់បតគ្នត់ទ ើញជំទង់មាន ក់ទសាៀកទលខាីពណ៌ប្រទផេះរត់យ៉ាង
ទលឿនសំទៅចូលប្ទង់មាន់គ្នត់ គ្នត់ក៍យកកំរិតទ ញការ់ បតវា
ទលឿនណាស់ ប្គ្នន់បតទោកតាសាទរឿនទៅមិ្នទាន់ ល់ផង ទកមងទនេះ
ក៏រីទកាត រទម្មាន់គ្នត់រត់សទុេះទចញពីប្ទង់មាន់ម្កទប្ៅ។ អំណាចននកំហឹងគ្នត់
រត់ទ ញតាម្ការ់ទោរលួចមាន់យ៉ាងប្រកិតទកៀកបម្នបទន បតវារត់ទលឿន
ទផ្តា េះររង ទផ្តា េះមិ្នផុតទជើងវាទាក់ររង ួលចុេះទៅទប្ៅរររទធវើទអាយវាជុងបម្ក
ប្តបរកលវ ក់បភនក រឺបម្កប្តបរកប លគ្នត់ទោលោក់បកបររររទឈ្ើគ្នត់ទនេះ   
ទៅទពលប លគ្នត់តាម្ទាន់ គ្នត់ទ ើញទោរលួចមាន់ប លជាទកមងជំទង់
ទនេះរឺអាណាល់(ហ នុ-ណាល់) កូនអាទនៀងបចរ៉ាុក(កូនហ នុទនៀងនិងអនកស្សីឌី
រ៉ាុក),  ទោកតាសាទរឿន ចិតតមិ្នោច់ការ់អាណាល់ទទ ទប្ពាេះគ្នត់អាណិតបច
រ៉ាុក(ឌីរ៉ាុក)ខំលក់នំអាទការបាន       មិ្នប្គ្នន់នឹងអាទនៀង(ហ ុនទនៀង)លួច
លុយយកទៅោក់អាទបា៉ាងផង។    ទោកតាសាទរឿន   ក៏ទោេះបលងអាណាល់
ទៅ ទហើយប្បារ់អាណាល់ថ្ ‹‹អញយល់បចរ៉ាុក,អញមិ្នការ់បហែង!
បហែងទៅចុេះ! បហែងប្រយ័តនខាួ នហាែ ! អនកភូមិ្ទរខឹងបាត់មាន់និងបាត់
ររស់យូរទហើយ!  អនកភូមិ្ទររំុយូរទហើយ!!››។ តំាងទពលទនេះម្ក ទោកតា
សាទរឿន ក៍បលងទ ើញអាណាល់ទៅកនុងភូមិ្ទទៀតទទ មិ្ន ឹងវារត់ទៅណា!
ទប្កាយម្កទទើរ ឹកថ្អាណាល់(ហ ុនណាល់) រត់ចូលនប្ពមា៉ា ក់រី តស ូ
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ជាមួ្យពួកបខមរប្កហម្ និងជាកូនទៅររស់ទោកជា-សីុម្និងទហងសំរនិទៅ
កនុងការប្ររ់ប្រង់ររស់ទោកទសា-ភឹម្។ កនុងរររបខមរប្កហម្សម្មិ្តតហ ុន
ណាល់ បាន ូរទ ម្ េះម្កជាសម្មិ្តតហ ុនបសន បានកាា យជាទម្រញ្ជជ ការ
កងទ័ព មានអំណាចធំរួសម្ ទហើយទៅឆំន ២០១១សទម្តចហ ុនបសនបានមាន
ប្រសាសន៍ថ្៖‹‹ទៅកនុងរររបខមរប្កហម្ ទៅលងទកើតទទនាម្រងគរឺខ្ុ ំកាន់បត
ទំាងអស់ហនឹង! កំុស្ស ំជាមួ្យហ ុនបសនទអាយទសាេះ!››។ ទៅទពលប ល
ទ ើញសទម្តចហ ុនបសនសំោរ់ប្រជាជនបខមរតាម្អំទពើចិតតទៅឆំន ១៩៩៧  និង
ឆំន ១៩៩៨ ជាពិទសសសំោរ់រង្កា ក្ រហវូងបាតុកម្មប លគំ្នប្ទរកសប្រឆំង
ទៅបខកញ្ជា ឆំន ១៩៩៨   ទោកតាសាទរឿនមានវរប ិសារជីាលា ំង ទោកតា
បានមានប្រសាសន៏ថ្‹‹ទរើសិនជាគ្នត់ការ់អាណាល់ទោលទៅទពលទនេះ
ប្របហលជាប្រជាពលរ ាបខមរមិ្នរងទុកខទទាសទវទនយ៉ាងទនេះទទ ទនេះជា
កំហុសររស់គ្នត់កាលពីឆំន ១៩៧០!››។ 

 សូម្រញ្ជជ ក់ថ្ទប្កាយពីទៅឆំន ១៩៩៨ សទម្តចហ ុនបសនបានទជរ
ប្រមាថសទម្តចនទរាតតម្សីហនុជាលា ំង  មាត យររស់គ្នត់ទ ម្ េះទោក
យយឌី-រ៉ាុក ក៏បតងបតម្កឃាត់សទម្តចហ ុនបសនជាញឹកញរ់ទោយ
មានប្រសាសន៏៖ ‹‹សូម្កូនកំុទជរទសតចអីុ! ទសតចជាអនកមានរុណយ! ប្រយ័តន
បារណាកូន!››។ ទៅទពលសទម្តចហ នុបសនកំពុងប្កពុលមុ្ខលា ំងទោយសារ
បតអនកនទយបាយប្ររ់រកសរប្ងរួរប្ងមួ្គ្នន ទធវើបាតុកម្មតវា៉ាប្រឆំងពីលទធផល
ននការទបាេះទឆន តប លទចញទោយរ.ជ.រ ទពលទនេះមាត យគ្នត់ទ ម្ េះទោក
យយឌីរ៉ាុក ក៍ម្កោរ់ន និងអងវរសទម្តចហ ុនបសន ប លៗទោយរលឹំកគ្នត់
មិ្នទអាយទជរប្រមាថសទម្តចសីហនុ ទធវើទអាយសទម្តច  ហ នុបសន ខឹងសម្ប៉ា
យ៉ាងលា ំង ក៍បស្សករំហ រោក់មាត យររស់គ្នត់លា ំងៗថ្៖‹‹បម្៉ាឯងកំុទចេះកំុម្ក
ខវល់ទរឿងខ្ុំ ខ្ុំទជរអាទសតច ឺកឺទនេះ ទស្សចបតខ្ុំ!››, រចួក៍ប្រទ េះន មាត យ
គ្នត់រញុទចញ ទធវើទអាយមាត យគ្នត់ ួលផ្តង ទប្កាយ ទប្រេះលោល៍សាា រ់
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មួ្យរទំពច។  សទម្តចហ នុបសនមានវរប ិសារយី៉ាងលា ំង ទហើយយក
សាកសពវមាត យគ្នត់ទៅរញ្ជុ េះទៅវតតអងគរុរ ី (មុ្ខផទេះទៅសម្បតិតទៅអូរបរកកែម្)
ទោយសាងទចតីយ៍ធំជាងផទេះម្នុសសធម្មតាទៅទៅទទៀត។ គ្នត់បតងបតរិត
ពីអតីតកាលប លមាត យគ្នត់ទ ើរលក់នំអាទការតាម្សំយ៉ារផទេះយ៉ាងលំបាក
ទវទន យកលុយទិញអងករទអាយកូនសីុ ចំបណឳពុកររស់គ្នត់ទ ម្ េះហ ុន-
ទនៀង ទចេះបតលួចលុយមាត យគ្នត់យកទៅទលងអាទបា៉ាងនិងផឹកស្សា
សរបយជាមួ្យនន់បង៉ាត(សពវនថងជាសទម្តចសងឃ)។ ទៅទពលប លមាត យ
សម្តចហ ុនបសនទទើរបតបចកឋានទៅ ឳពុកររស់ទ ម្ េះហ នុទនៀងទចេះបតទរច
ទចញពីផទេះទៅទៅជាមួ្យសទម្តចសងឃនន់បង៉ាត ទ ើម្បលួីចទ កជាមួ្យស្សី
ទកមង មិ្នបតរ៉ាុទណាណ េះបានសំុសទម្តចហ ុនបសន ទរៀរចំពិធីបសនទប្ពន
ជាមួ្យនឹងស្សីទកមងទនេះ ទធវើទអាយសទម្តចហ នុ-បសនខឹងយ៉ាងលា ំងទហើយក៏សំ
 ុតឳពុកគ្នត់ថ្‹‹បហែងទធវើបារបម្៉ារណណឹ ង បហែងមិ្នអស់ចិតតទទៀត! បម្៉ា្រ់
ទលម ចមិ្នទាន់ទំាងរលួយផង បហែងចង់យកស្សីទកមង! អញមិ្នទអាយបហែង
យកទ ើយ! បហែងហា នយក អញបាញ់ទោល! ចង់ ឹងសាកលទម្ើល!››។ 
ទៅទពលទនេះ ទោកហ ុន-ទនៀង ក៍ភ័យលា ចសទម្តចហ នុបសន មិ្នហា ន
ទ កជាមួ្យស្សីទកមងទទៀតទ ើយ   ជាទហតុផតល់ឳកាស ល់អនកស្សីជឹងសុភាព
ទៅយយភូ មានឱកាសចូលទកៀកទោកតាហ នុ-ទនៀង ទៅវតតរុទុម្ 
រហូត ល់បតទ ករមួ្រកស័ជាមួ្យគ្នន ជាញឹកញរ់។ ទៅទពលសទម្តចបាត់ខឹង
នឹងឳពុកគ្នត់ ទោកហ ុន-ទនៀង ប លបានលង់ទសនហ៍យ៉ាងទប្ៅជាមួ្យ
អនកស្សីជឹងសុភាព ទៅយយភូ ក៏បតងបតប្បារ់ហ ុនបសន ទអាយជួយ
ទប្ជាងបប្ជងយយភូ សទម្តចហ នុបសនប លកូនកតតញ្ាូ   បតងទធវើតាម្រណាត ំ
ឳពុកររស់គ្នត់ទោយគ្នត់ជួយសំរលួ ល់មុ្ខជំនួញសពវយ៉ាងររស់យយភូ។
ទោយសារបតរុណបារមី្ណ៏ប្ពេះរាជលិងគររស់ហ ុនទនៀង     ជាទហតុទធវើទអាយ
អនកស្សីជឹងសុភាព ទៅ យយភូ ទទួលបានទជារជ័យកនុងមុ្ខជំនួញការ់ 
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  ញន-អនៀង ជាប្បសុអសន ៍យយភូ ជឹង-សុភាព(យយភូ)ជាស្សីកំណាន់ហ ុនទនៀង 

ទឈ្ើខុសចបរ់ររស់គ្នត់  ទប្ពាេះទោយសារបតសទម្តចហ នុបសន ទយរ
យល់ ល់ឳពុកររស់គ្នត់។ ទោកស្សីជឹងសុភាពទៅយយភូ បាន

កាា យជាទស ាីទៅស្សកុបខមរប្ររ់ប្រងប្កមុ្ហ ុន Pheapimex  ប លជាប្កមុ្

ហ ុនមានអំណាចមួ្យទៅកនុងប្រទទសកម្ពុជា។ តាម្រយៈសម្បទានទឈ្ើនិង

សម្បទាន ីទស ាកិចចប្កុម្ហ ុន Pheapimex  ប្ររ់ប្រងនផទ ី ៧,៤%នននផទ

 ីសររុររស់ប្រទទសកម្ពុជា។ សូម្រញ្ជច ក់ យយភូ មានរតីរចួទហើយ
ទ ម្ េះទៅ-ទម្៉ាង ិត បតទ ើម្បីសំរទចទជារជ័យកនុងមុ្ខជំនួញររស់គ្នត់
យយភូសុខចិតតផឹតរតីទៅទ កកំ ទោកហ ុនទនៀង រហូត ល់បតទោក
ហ ុនទនៀងធាា ក់ខាួនទឈ្ើ រាជលិងគទប្រើការបលងទកើត ទទើរ យយភូ  ោរ់
ទផតើម្ប្ត រ់ម្កទ កជាមួ្យរតីររស់គ្នត់វញិ ។ 

  ទៅឆំន ១៩៧៨  សម្មិ្តតហ នុបសន ប្តូវបានរោា ភិបាលប្កុង
ហាណូយតំរវូទអាយគ្នត់យកសម្មិ្តត ទងវៀង-ទីទទើ ទៅសាម្ហា ង ទធវើ
ជាប្រពនធស្សរចបរ់។ អោយសារតតសមមិតាសាម-ហា ង  ជាប្បធានចារ រ ី
យួនប្បចាុំអៅប្បអទសតខេរ   និងជាស្សី ុំណាន់របស់អលា  អ - ឹ ង  ត ល
ប្តូវបានប្ ងុហាណូ្យតតងតាុំងជាប្បធានទីបឹ ាថ្នរណ្សិរសសាមេគីសអគ គ្ ុះ
ជាតិ មពញជាអ ើយប ទ ប់េី ងទ័េយួនជាង២០០.០០០  ់វាយលញ ចូល

ែ្ នរនតខេរអៅថ្ងៃទី២៥តខធនូឆាុំន ១៩៧៨, អលា   អ - ឹ ង  ទទួលបនទញ 
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អមើលការខញសប្តូវប្តតួប្តានិងប្េប់ប្េងប្បអទសតខេរចាប់េីឆាុំន ១៩៧៩-១៩៨៩។
សាមហា ង ត លជាស្សី ុំណាន់របស់អលា អ - ឹ ងូ អសនហាលួចលា ់បាន
 ូន១ អ ើយប្តូវបានថ្ន  ់អលើតុំរវូអោយអធាើជាប្បេនធសមមិតា  ញនតសន,និង
តុំរវូអោយសមមិតា  ញនតសន អមើលតងទាុំ ូនអ  ឹ ង អ េ្ ុះ  ញន-មា៉ា តណ្ត
 ូអចនុះអ ើយអទើប  ញនតសនត លមិនជាអ េងជុំ ន់ទី១ ឬជុំ ន់ទី២អាីអទតត
ប្តូវបានតតងតាុំងបញណ្យស កិជារ ឋមគនាីប្ សួងការបរអទសអៅឆាុំន ១៩៧៩,
អប្កាយម  ប្តូវបានតតងតាុំងជា យ រ ឋមគនាីអៅឆាន ុំ១៩៨៩ ថ្នសម័យរ ឋ
 មពញជា រ ូតម  ល់បចចញប្នន។ អៅអេលអលា អ - ឹ ងអៅរស់មានតួ
 ទីប្តួតប្តាអមើលការខញសប្តូវអលើប្បអទស មពញជា នញង មជាអន តុំណាងអោយ
ប្បអទសអវៀតណាមប្តួតប្តាអលើត នសាមនារ ឋរបស់ខែួន។     ញនតសន  តតងតត
ខ្វែ ចអុំណាចអលា   អ - ឹ ង អ ើយមិនហា នប៉ាុះរល់សមមិតាសាមហា ង
(អៅប ញនរា៉ានី)អទ អ ើយសមមិតា  ញន-តសន តតងតតទញ ឱកាសអោយ
អលា អ - ឹ ង និងសាមហា ងបនាអសនហាលួចលា ់ជាមួយគាន , អលើ 
តលងតត រណី្សមមិតាប ញន-រា៉ានី អស្ស ឃ្លែ នខ្វែ ុំង អទើបសមមិតា  ញនតសនហា ន
ម រមួ ុំអណ្ អសេសនធវៈជាមួយសមមិតាប ញនរា៉ា នី  អប្បៀបបី ូចឆាេ លួចសញី
ប្តីោុំង។  ូអចនុះ សមមិតា  ញន-តសន សញខចិតាអ  ជាមួយស្សីចុំអរៀង
អ េ្ ុះ  ញឹមសញវីន រ ូត ល់បាន ូនស្សីមួយអ េ្ ុះ  ញន-មា៉ាលី។អៅ 

អេលអ ុះអវៀតណាមបានយ អលសថ្
  ញនតសនខញសសីលធម៌មានប្បេនធលួច
លា ់, ូអចនុះ  ញនតសន ៍បានយ អងគរ ស
របស់ខែួនអរៀបការជាមួយ ង ញឹមសញវីន
អ ើយទីបុំផ្ញត  ញនតសនប្តូវបានអលា អ 
 ឹ ងជួយសុំរលួ  និងតុំរវូអោយ  ញនតសន
ចញុះសនធិសញ្ចា លញបបុំបាត់ប្េុំត នជាតិ  

អន ស្សី    ញមឹសញីវន 

http://www.google.co.th/imgres?q=Hem+Sivorn+singer&um=1&hl=en&rlz=1R2ADSA_enTH462&biw=1366&bih=526&tbm=isch&tbnid=gWa_9ZSvHVe2aM:&imgrefurl=http://worldvoiceradio.blogspot.com/2010_08_01_archive.html&docid=z876KvrcrzBhCM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_dzaTcJ5FaO8/THY85YaQwUI/AAAAAAAAAHM/QkeRWe1kudA/s400/sivorn.jpg&w=300&h=289&ei=sp4OUNf4OoTqrAfo34CAAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=104&vpy=145&dur=4802&hovh=220&hovw=229&tx=138&ty=185&sig=107595116655746790113&page=1&tbnh=155&tbnw=161&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:0,s:0,i:69
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ជាមួយអលា អងាៀង ូថ្ច់អៅថ្ងៃទី២៧តខធនូឆាុំន ១៩៨៥(On 27th December 
1985, Treaty of Delimitation of National Border)។ 

 អបើតាមប្បសាសន៏របស់អលា ត ប-សាអរឿន(អតីតប្បធានប៉ាូលីសខ្វែ
អហាុះ)បានមានប្បសាសន៏អៅឆាុំន ២០០៥ថ្ៈ‹‹  ញនតសនតតងតតខ្វែ ចនិងអគារេ
អលា ជុំទាវប ញនរា៉ា នីខ្វែ ុំងណាស់  ប៉ាញតនាប ទ ប់េីអលា   អ  ឹ ង  បានសាែ ប់អៅ
ឆាុំន ១៩៩០,   ញនតសន ៏ហា នទា ់ទងជាមួយនឹង ូនស្សីរបស់ខែួនអ េ្ ុះ  ញន
មា៉ាលីអៅជាមួយអន ស្សី ញឹមសញវីន។ អៅអេលត ល  ញនមា៉ាលី  បានអត
ទូរសេច័ម ប្បាប់  ញនតសនថ្អន មា៉ា  ់( ញឹមសញីវន) វាយ ូនអៅឆាុំន ១៩៩១,អធាើ
អោយ  ញនតសនខឹងខ្វែ ុំងណាស់ អ ើយ ៏អោយអងគរ ស ឹ អៅកាន់ផ្ទុះ
របស់   ញឹមសញវីន អៅត ្ផ្ារមាន់ោុំងទួលអគា ជិតរា៉ា រអទុះអភែើង ទាុំងផឹ្ង
ស្សា ញីនណ្៊ឺ សញីបអណ្ាើ រ។អៅអេលអៅ ល់ផ្ទុះ ញឹមសញីវន ប្គាន់តត ញឹមសញវីន
អបើ ទាា    ញនតសន  ៍ទាញ ប ញីនណ្៊ឺ សញីវាយ ាល ញឹមសញវីន តប 
្ម ូរអស្សាចអេញមញខ ចុំតណ្ បាីរបស់ ញឹមសញីវនញរញ័រ ូច ូនសតា
រចួសអមាច  ញនតសន អ ៀលថ្ត ៃងហា នវាយ ូនស្សីអញផ្ងហាអ !     
អ ើយសអមាច  ញនតសន  ៍យ  ូនស្សីរបស់ខែួនអ េ្ ុះ  ញនមា៉ាលីម ចិញ្ច ឹម
វញិ    តតអោយសារតតខ្វែ ចប ញនរា៉ា នី  ៏ឧប ិចចថ្ជា ូនចិញ្ច ឹម!។ សអមាច
  ញនតសន បានយ  ូនស្សីរបស់ខែួន អ េ្ ុះ  ញនមា៉ាលី ម ចិញ្ច ឹមអៅផ្ទុះ 

 

របស់ខែួនរ ូត ល់ធុំអេញវ ័
យប្ មញុំ   អទើប  សអមាច  ញន
តសនអរៀបចុំទញ ោ ់អរៀបការ
អោយ    ញន-មា៉ាលី ជាមួយ
អលា សញខ-វញទធីវញធ  ជា ូនប្បសុ
របស់អលា      សញខ-ោនជា
ប្បធានទីសាីការរ ឋមគនាី។  

អលា សញខវញទធីវញធអរៀបការជាមួយអន ស្សី  ញន-មា៉ាលី 
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អលា ត ប-សាអរឿន អតីតប្បធានប៉ាូលីសខ្វែ អហាុះបានមានប្បសាសន៏បនា
អទៀតថ្‹‹អលា ជុំទាវប ញនរា៉ា នី មិនតមនជាមនញសសធមេតាអទ អចុះសិល្ៈ
 ាច់េញណ្តាុំងេីយូ ូ  សីប ូ េ៊ឺប្បសុៗចុំនួនេីរបី  ់ចូលអៅ  អលា 
ជុំទាវអបា  ួលទាុំងអស់គាេ នសល់មួយអទ។ អេលសអមាច  ញនតសនមិន
អៅផ្ទុះឬចញុះអបស  មេ! អលា ជុំទាវ ប ញនរា៉ា នី  បានអតទូរសេទ័និមនាអៅប្េុះ
អតជេញណ្ប្េុះ ម‹‹អងគលឹមអ ង››    ជាសគ គ្ ចវតាចុំេញុះត អ ម អរៀនធម៌ នញង
ប ទ ប់ជាមួយគាន   អ ើយអបើ ឆា ប្បយញទធអលើតប្េរមួសញិចអសេសនធវៈជាមួយគាន  

 

រ ូត ល់ប្េុះអតជ
េញណ្អងគលឹមអ ង
ទន់ជងគង់អ ើរតលងចង់
រចួ អទើបអលា 
ជុំទាវ ប ញន-រា៉ានី  បញ្ចា
អោយអងគរ ស ឹ ប្េុះ
អតជេញណ្‹‹អងគលឹម
អ ងអៅវតាចុំេញុះត អ 
វញិ!››។   

1-របូោតវ   ញនតសន,   2-អងគលឹមអ ង  សាហាយប ញនរា៉ា នី 
ចុំតណ្ អលា ម៉ាញ -ប ញន្ង វញិ ជាមគនាីប៉ាូលីសអៅ យ ោឋ នបគ ក្ ប
ការជួញ ូរមនញសស      និងការររអនីតិជនបានមានប្បសាសន៏ថ្‹‹អៅអេល
ត លសអមាច  ញនតសន រវល់នឹងសអមាព ធប្េ េចារសី្សីប្ មញុំ អរៀងរាល់ថ្ងៃ
សីល អលា ជុំទាវប ញន-រា៉ានី  ៍តតងតតអៅប្បធានអងគរ សរបស់ខែួនអ េ្ ុះ
អៅតញល ម រមួរ ័ស ុំសានអលងត រ     អ ើយជួនកាលអលា ជុំទាវប ញនរា៉ា នី
 ៏អោយអងគរ សអបើ ឡាន ឹ អលា ជុំទាវអៅកាន់វតាចុំេញុះត អ អ ើម្ីអោយ
អលា សគ គ្ ជប្េុះ ម អងគលឹមអ ង អប្បាុះទឹ អប្មិតអោយអលា ជុំទាវ
និងរមួអសន ៏យ៉ាងសបាយសកប់សកល់ជាមួយគាន !››។    ប្េុះអតជេញណ្ប្េុះ ម
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អងគលឹមអ ងេ៊ឺប្គាន់តតជាសគ គ្ ចវតាចុំេញុះត អ អ តញអាី ៍មានលញយអប្ចើនអមាែ ុះ
ជិុះសញទធតតឡាន ង់ប្េីស័រ.....មានទាុំងអងគរ សយមការររអទៀត។ 

 ចុំតណ្ អលា សម-វចិិប្ត ជាអតីតអៅត សាុំងនិងជាមិតាភ័ កអលា 
  ញនតូ បានមានប្បសាសន៍ថ្‹‹ជាអរៀងរាល់ថ្ងៃសីល   ញនតសន តតងតត
យ ស្សីប្ មញុំប្េ េចារ២ី  ់ ម  ញតធូបថ្ា យោសនៈរបស់ខែួន រចួអ ើយ
  ញនតសន  ៏ចាប់អផ្ាើមសអមាព ធប្េ េចាររីបស់ស្សីប្ មញុំទាុំងេីរ!››។ 

 អៅឆាុំន ១៩៩៨អនុះត ល សអមាច  ញនតសន តតងតតលួចអៅអ  
ជាមួយប្បេនធអងគរ សរបស់ខែួនអ េ្ ុះ ស-សញធី ជាអងគរ សអៅប្ មុ ងអតា
ឃ្លតេិអសសអៅប្ មុោវអមេ   អ ើយ នញងអេលត លសអមាច  ញនតសន
 ុំេញងតតអ  រមួរ សយ៉ាងសបាយជាមួយប្បេនធអលា ស-សញធី អៅតាអមេ អ ុះ
ជួនអេលត លអលា ស-សញធី បាន ឹង អ ើយអលា ស-សញធី ៏បានសទុះ
ចូលផ្ទុះរបស់អលា តាមទាា អប្កាយសុំរញ ចូលអៅកាន់តប្េអ     កាុំអភែើងខែី
របស់អលា បាញ់ប្តូវអរុះសអមាច  ញនតសន មួយប្គាប់      តតប្តូវបានអងគរ ស
សអមាច  ញនតសនបាញ់អលា ស-សញធី ជាអប្ចើនប្គាប់សាែ ប់មួយរ ុំអេច។  េួ អងគ
រ សត លការររសអមាច  ញនតសន  ៍បាន ឹ សអមាចអៅកាន់មនទីរអេទយ
កាល់តម៉ាប្តទាុំងយប់អ ើម្ីវុះកាត់យ ប្គាប់កាុំអភែើងអចញ   នញងអេលត ល
 ុំេញងវុះកាត់យ ប្គាប់កាុំអភែើងអចញេីអរុះទាុំងយប់អ ុះ      សអមាច  ញនតសន
បានោ ់បញ្ចា អោយទូរទូសសន៍ វទិយញ និងកាតសត ទសស វ ាីទាុំងអស់
ផ្សេាផ្ាយថ្សអមាច  ញនតសន  ុំេញងវុះអរុះអវៀន ញុះតខនងអៅមនទីរអេទយ ល់
តម៉ាប្តទាុំងយប់។  

 ខ្ញុំមិននិយយអទអុំេីអរឿងឃ្លត មេ និងអភរវ មេអទ អប្រុះអតា
បទរបស់ខ្ញុំអនុះមានទុំ ុំខែីអេ   ខ្ញុំសូមអលើ យ តតអរឿងថ្ន ុំអញៀនម ប 
ស្សាយជូនបងបអូនជនរមួជាតិតខេឬតតប៉ាញអណាណ ុះ ចុំតណ្ អរឿងឃ្លត មេនិង
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អភរវ មេ សូមបងបអូនជនរមួជាតិតខេរោនអសៀវអៅ‹‹មហាអប្គាុះជាតិតខេរ››របស់
ជនរងអប្គាុះអទៀងណារទិធ    និងោន‹‹វរីបញរសតខេរអធាើេលិ មេអៅ នញងភេងងឹត››
របស់អលា េីន-ចាន់ោរា៉ា  អៅវបិសាយ៖  

http://ki-media.blogspot.com/2012/05/khmer-heroes-sacrifice-in-dark-
world-by_17.html 

http://ki-media.blogspot.com/2012/01/blog-post_27.html 

 ជុំនួញថ្ន ុំអញៀនអៅ នញងប្បអទស មពញជា មិនតមនអទើបតតអ ើតអ ើង
អ ុះអទ េ៊ឺអ ើតអ ើងតាុំងេីសម័យរ ឋ មពញជាអមែុះ អ ើយអន ត លស មេ
ប្បយញទធអៅ នញងការជួញ ូរអប្េឿងអញៀនចិញ្ច ឹមប សនិងចិញ្ច ឹមរោឋ ភិបាលោយ៉ាង
យួនេ៊ឺ សអមាច   ញនតសន បានចាត់ ុំលាុំងភ្នន  ់្ររបស់ខែូន   និងប្ ុម
 ង ុំលាុំងប្បោប់ោវញធ នញងជួរទាហា ន និងប៉ាូលីស អៅអខតាសទឹងតប្តង
 ួសអៅប្បអទសឡាវនិង្នអៅ ល់ប្បអទសភូមា  ឹ ជញ្ាូ នម សាញ ទញ 
អៅផ្ទុះអលា ញួរស្ស ញន, សណាឋ គាររបស់អលា សញខសម្តាិ ផ្ទុះតា ា ផ្ទុះ
អញីនវរីៈជាតិ និងផ្ទុះអលា អញីនវរិៈចិប្ត..........អៅអខតាសទឹងតប្តង       ប ទ ប់ម   
សអមាច  ញនតសន បានចាត់តាុំង ុំលាុំងអៅយ ម អោយចាត់អលា ឧតាម
អសនីយមាសសញភ្ន, អលា ឧតាមអសនីយម៉ាញលរាប, អលា ឧតាមអសរនីយ
ទាបាញ់ អលា ឧតាមអសនី ប៉ាញលសាអរឿន..........ជិុះអអអ  ូតទអៅ ឹ ថ្ន ុំអញៀន
េីអខតាសទឹងតប្តងម កាន់ប្ ុងភនុំអេញ អ ើយប ទ ប់ម  ៏មានញេួញម យ េី
ទីប្ ងុភនុំអេញអៅកាន់ប្ ងុ ញង ញង, ស រ ឋោអមរ ិ អូស្រ្សាា លី ជប៉ាញន   
កាណាោ បារាុំងនិងអង់អេែស.....។ល។ តតការជួញ ូរថ្ន ុំអញៀនជុំ ន់អ ុះ
េ៊ឺមានល ខណ្ៈជារ ឋអុំណាចសញទធសាទជាអន អធាើ មិនតមនជនសមញ្ាធមេតាឬ

ឬឯ ជនជាអន អធាើអទ អទើបតតម ជុំ ន់ UNTAC   ចូលស្សុ  ការជួញ

 ូរថ្ន ុំអញៀនវវិតាន៍ ៏អ ើតជាល ខណ្ៈឯ ជន អ ើយប សអផ្សងៗ ៍ចាប់អផ្ាើមអធាើ

http://ki-media.blogspot.com/2012/05/khmer-heroes-sacrifice-in-dark-world-by_17.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/05/khmer-heroes-sacrifice-in-dark-world-by_17.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/01/blog-post_27.html
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ជុំនួញថ្ន ុំអញៀនត រអ ើម្យី លញយចិញ្ច ឹមប ស  ូចជាប ស  ាញនសញីនបញិច
មានអលា អៅសម្តាិអៅងូវជាអន រ សញីថ្ុំន អញៀនជាមួយេួ ថ្តវា៉ាន់អ ើម្ី
ចិញ្ច ឹមប ស អោយសារអ តញអនុះអ ើយអទើបេណ្ប សប្បជាជន មពញជាប្តូវតត
ផ្តា ច់សរថ្ស្ម ាញនសញីនបញិច  ូអចនុះអ ើយបានជាអលា អៅសម្តាិប្តូវ
បានសុំលាប់អៅអេលរ ឋប្បហារ ចាប់តាុំងេីអេលអ ុះមប ស ាញនសញីនបញិច
 ៏ោច់អស ឋ ិចចនិង្នអៅកាន់ការរលុំរលាយម  ល់បចចញប្ននអនុះ។
 អទាុះបី ុំអណ្ើ រការជួញ ូរថ្ន ុំអញៀនេីមញនមានសភ្នេស មេមមាញឹ 
េប្េឹ េអប្េង ៏អោយ តត ៏មិនទាន់មានចុំការោុំោអភៀន និងផ្លិត
ោអភៀនអទ មានប្តឹមតតចុំការោុំ ញ្ចា របស់អលា ឧ ញ្ចា ៉ាម៉ាញងរទិធីតតប៉ាញអណាណ ុះ។ 

 

ថ្ន ុំអញៀនប្បអភទ ញ្ចា របស់អលា ឧ ញ៉ា
ម៉ាញងឬទធី ចុំនួន៧អតានត លអលា  ូសញខ
ជាអនញរ ឋអលខ្វធិការថ្នប្ សួងមហាថ្ផ្ទ
ម េីប ស ាញនសញីនបញិចចាប់បានអៅឆាុំន
១៩៩៧អៅ ុំេង់តផ្ប្ ុងប្េុះសី នញ។
អលា អ ងអៅជាអន  ឹ  ុំ ង ុំលាុំង
ប្បោប់ោវញធចាប់ផ្តទ ល់អ ុះ។ទីបុំផ្ញតប្តូវ  ញ្ចា ៧អតានរបស់អលា ឧ ញ៉ាម៉ាញងរទិធី 

បានសអមាច  ញនតសន  ប្េមានេុំរាមតាមទូរទសសន៏ថ្ ‹‹អបើចង់ចាប់អលា  

 

ឧ ញ៉ាម៉ាញងរទិធី   អោយរ ់ ាល
រសត  ម ផ្ង!››។  ទីបុំផ្ញត
អលា  ូ-សញខប្តូវបានសុំលាប់
យ៉ាងសាហាវ នញងអេលសអមាច
  ញនតសនអធាើរ ឋប្បហារទុំលា ់ស
អមាចប្ ុមប្េុះនអរាតាមរណ្ឬទធិ
អចញេីតុំតណ្ង យ រ ឋមគនាីទី១
អៅថ្ងៃទី៥-៦តខ  កោឆាុំន ១៩៩៧។ អលា   ូ-សញខប ា្ ញភសាញតាង ញ្ចា   
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អលា  ូសញខ ជាអនញរ ឋអលខ្វធិការថ្នប្ សួងមហាថ្ផ្ទម េីេណ្ប ស
 ាញនសញីនបញិច បានប ា្ ញភសាញតាងលិខតិសាន មទា ់ទងនឹង ញ្ចា រអលា 
ឧ ញ៉ាម៉ាញងឬទធី។ សូម្ទម្ើលវរិសាយលងទប្កាម្៖ 

http://kimedia.wordpress.com/2011/09/09/ki-media-hun-sens-crime-
against-humanity/  

http://firstpost.com/topic/person/hun-sen-hun-sens-crime-against-
humanity-video-_IH9Zh24EXw-6841-5.html  

http://www.youtube.com/watch?v=_IH9Zh24EXw  

ចំបណកទោកទហងទៅ ជាអតីតប្រធានអរគសនងការនររបាលរាជធានីភនំទពញ
ប លជាអនកោរ់ និងអនករកអាប្កាតទរឿងការជួញ ូរទប្រឿងទញៀនររស់ថ្ន ក់
 ឹកនំជាន់ខពស់ររស់រណរកសប្រជាជន, សទម្តចហ ុនបសន និងររវិាទនេះ
ប្តូវបានតុោការកង់រូរកូាត់ទទាសទអាយជារ់រុករយៈទពលជាង៩០ឆំន ។        

   
អៅ-សញខ្វ  ំុ-ហាក់ ទហងទៅ 

ទទាេះរីជាទោកទហងទៅសថិតកនងអំរូរជនឧប្កិ ាប លបានទរៀរចំទ ើងទោយ
យួនកំម្មុយនីសត៍, សទម្តចហ ុនបសន និងរណរកសប្រជាជនកម្ពុជា។ទោក
ទហងទៅបានោរ់ររឹអូសយកថ្ន ំទញៀនទហរ ៉ាអីុូនមានទំងន់ចំនួន៣៦រី ូប្កាម្

http://kimedia.wordpress.com/2011/09/09/ki-media-hun-sens-crime-against-humanity/
http://kimedia.wordpress.com/2011/09/09/ki-media-hun-sens-crime-against-humanity/
http://firstpost.com/topic/person/hun-sen-hun-sens-crime-against-humanity-video-_IH9Zh24EXw-6841-5.html
http://firstpost.com/topic/person/hun-sen-hun-sens-crime-against-humanity-video-_IH9Zh24EXw-6841-5.html
http://www.youtube.com/watch?v=_IH9Zh24EXw
http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A2KJkK3oAX9PbmoA7RSJzbkF;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=HengPov&fr=yfp-t-701&fr2=piv-web&tab=organic&ri=38&w=200&h=216&imgurl=3.bp.blogspot.com/_kWKqQEHEdf0/SbDrllnyvcI/AAAAAAAAWvw/iw4QW_0E9PQ/s400/090306_03.jpg&rurl=http://khmernz.blogspot.com/2009_03_06_archive.html&size=13.4+KB&name=Disgraced+former+police+chief+Heng+Pov+shown+here+in+a+file+photo.&p=HengPov&oid=3b5278db43ae722a41e4ccaf43f8176b&fr2=piv-web&fr=yfp-t-701&tt=Disgraced+former+police+chief+Heng+Pov+shown+here+in+a+file+photo.&b=31&ni=84&no=38&tab=organic&ts=&sigr=11jll01ha&sigb=131mt8br8&sigi=12la7dhs5&.crumb=AoHR0bp7uh8
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ពីទោកងួរ-សម្បតិតទៅខ័ណឌ ទួលទគ្នករាជធានីភនំទពញរឺជាម្នុសសររស់ទោក
ឧតតម្ទសនីយផ្តក យ៣ទ ម្ េះទោកទៅ-សុល និងពាក់ពនធ័នឹងទោកឧតតម្
ទសនីយ២ទ ម្ េះ ំុ-ហាក់    បតប្តូវបានសទម្តចហ នុបសន បានឃាត់ទោក
ទហង-ទៅ ហាម្មិ្នទអាយោរ់ទោកឧតតម្ទសនីយ ំុ-ហាក់ទ ើយ និងសំ
ោរ់ទោកងួរសម្បតតិរំរិទមាត់។ ទោយសារបតទរឿងថ្ន ំទញៀនទហរ ៉ាអីុូន
ប លោរ់ទៅទប្កាយសាោនធរមុ្ខទនេះ ពាក់ពនធនឹងទោកទៅសុល ជា
ទហតុនំទអាយទោកទៅសុល និងទោកទហងទៅផទុងគ្នន ទៅបប្ពកោរ
ទោយកំោំងទោកទហងទៅផទុងពទ័ធទោកទៅសុលជិត បតកំោំង
ទោកទៅសុលផទុងព័ទធពីទប្ៅមួ្យជាន់ទទៀត ទីរំផុតបានការសំរលួររស់
ទោកស-ទខង ទធវើទអាយទោកទហង-ទៅ និងទោកទៅសុល  មិ្ន
បានបាញ់គ្នន ទទ។ 

 តាម្សំ ីររស់ទោកបកនចំទរ ើន(ទ ម្ េះកនុងប្កមុ្មា៉ាហវីយ៉ា ទៅបកនោ
វតី)បានមានទពាលថ្កនុងរយៈប លទោកបានកាន់តំបណងជាប្រធានអងគការ
ឧប្កិ ាជនសំ្ត់ទអស-អូ-វា៉ា Special Organization of Youths (ប្តូវបាន
ហ ុនបសន,  ជាសីុម្ និងជាសុផ្តរា៉ាបានរទងកើតទ ើងទប្កាយពីរ ាប្រហារ៦-
៧កកកោ១៩៩៧)រណរកសប្រជាជនកម្ពុជា និងទោកហ ុនបសន បានោត់
គ្នត់(បកនចំទរ ើន)ទអាយទ ើរតួរជាទៅបកធំ ទ ើម្បនំីទប្រឿងទញៀនទចញទៅ
ទប្ៅប្រទទស ជាពិទសសទប្រឿងទញៀនប្រទភទទហរ ៉ាអីុូន នំទចញទៅ
កាន់៥៦ប្រទទសមាន ូចជាប្រទទសនថមា៉ា ទ សីុ ប្រុយទណ នតវា៉ាន់ហុងហុង
កាណាោ ចប្កភពអង់ទរាសសហរ ាអាទម្រកិ រសុសី.........។ល។ ទៅទពល
ទោកបកនចំទរ ើនទ ើរតួទធវើជាទៅបកទនេះ រឺរណរកសប្រជាជនកម្ពុជា  និង
សទម្តចហ ុនបសនបានអនុញ្ជា តិទអាយគ្នត់ទប្រើប្បាស់ទប្រឿងទញៀនតាម្ចិតតចង់  
ទហើយគ្នត់អាចទផ្ើរថ្ន ំទហរ ៉ាអីុូនផ្តទ ល់ខាួនររស់គ្នត់ចំនួន៤ឬ៥រី ូប្កាម្ភាជ រ់
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ជាមួ្យថំ្ន ទញៀនទហរ ៉ាអីុូនរារ់ទតានររស់រណរកសប្រជាជនកម្ពុជា និងស
ទម្តចហ ុនបសន បានផងប រ។   

 ទប្ៅពីទោកបកនចំទរ ើន សទម្តចហ ុនបសនបានរកសីុថ្ន ំទញៀន
ប្រទភទទហរ ៉ាអីុូនចូលហ ុនគ្នន ជាមួ្យទោកឧកញ៉ាទថងរ ុនមា៉ា ទៅឆំន ១៩៩៧។   

 

សទម្តចហ នុបសន បានទប្រើ
លបិចពាលសីុពាលទលងទោក
ឧកញ៉ាទថងរ ុនមា៉ា  ទសទើរអស់ចុង
អស់ទ ើម្។  សទម្តចហ ុនបសន
បានរញ្ជជ ឧកញ៉ាទថងរ ុនមា៉ា
ទទួលខុសប្តូវកនុងការនំទចញ
ថ្ន ំទញៀនទហរ ៉ាអីុូនប លមានទំង
ន់ចំនួន ៦៧៥០រី ូប្កាម្ 

សទម្តចហ ុនបសន(ទឆវង)និងទោកឧកញ៉ាទថងរ ុនមា៉ា  
ទោយផទុកទៅកនុង៥៣កុងតឺនឺ នំទចញទៅកាន់ប្រទទសោណឺមា៉ាក រ៉ាុបនតប្តូវ
បានរោា ភិបាលប្រទទសោណឺមា៉ាកោរ់ និងររឹអូសយកថ្ន ំទញៀនទហរ ៉ាអីុូន
ទំាងអស់ទនេះ ជាទហតុនំទអាយសទម្តចហ ុនបសន ខឹងសម្បរនឹងទោក
ឧកញ៉ាទថងរ ុនមា៉ា  យ៉ាងលា ំង ទហើយសទម្តចហ នុបសន បានតំរវូទអាយទោក
ឧកញ៉ា   ទថង-រ ុនមា៉ា  សងជាមាសសុទធទំងន់៥ទតាន  ម្កទអាយសទម្តចវញិ  
រ៉ាុបនតទោកឧកញ៉ាទថង-រ ុនមា៉ា  ទៅទីប្កុងហុងកុង  ទិញមាសសុទធបានបត 

 

១ទតានយកទអាយសទម្តចហ ុនបសន។
សទម្តចហ ុនបសនក៍បានររឹអូសយក
សណាា គ្នរប្រណិតថ្ន ក់ផ្តក យ៥ទ ម្ េះ
Luxury hotel "Intercontinental" 
in Phnom Penh ររស់ឧកញ៉ាទថង
រ ុនមា៉ា  ទៅទីប្កងុភនំទពញទធវើជាថនូររង Hotel Inter-Continental ***** 
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ោំឧកញ៉ាទថងរ ុនមា៉ា  យកមាសសុទធឬលុយម្ក ូរ ទហើយសទម្តចហ ុនបសន
បានោក់រំរាម្មិ្នទអាយទោកទថងរ ុនមា៉ា ចូលជួរជាោច់លត។ 

 សររុទសចកតីម្ករឺ ំទណើ រការចរាចរជំនួញទប្រឿងទញៀនទូទំាង
ប្រទទសកម្ពុជា ទទាេះរីទប្រើររូភាពជាទៅបក ឬឧកញ៉ាក៍ទោយ ក៍ទៅបត
សថិតទៅកនុងប្ករខណ័ឌ ររស់រណរកសប្រជាជន និងទៅទប្កាម្រញ្ជជ ររស់   
សទម្តចហ នុបសន និងទោកឧកញ៉ាហ នុ-តូទំាងអស់ ទ ើម្បីរកលុយផគត់ផគង់
រកស និងចិញ្ជ ឹម្ទ័ពយួនជាង៦បសននក់ប លរងករ់ទៅកនុងប្រទទសកម្ពុជា
ប្ពម្ទំាងជួយឧរតថម្ ល់អាណិកជនយួនជាង៥ោននក់ប លកំពុងរស់ទៅ
កនុងប្រទទសកម្ពុជា។ 

http://ki-media.blogspot.com/2012/06/how-will-cambodia-be-when-le-duc-thos.html  

http://ki-media.blogspot.com/2012/07/who-is-bun-rany-hun-xen-by-kep-saran.html  

http://www.ask.com/wiki/Drugs_in_Cambodia 
http://2a.17.1243.static.theplanet.com/video/cambodia-mafia-state-and-drug-lord-en-kh-
57780468 

 

២-ទោកឧកញ៉ា  ទថងរ ុនមា៉ា ៖ 

 ទោកឧកញ៉ាទថងរ ុនមា៉ា  អតីតជាជនជាតិនថ ជាន រូរជំនួញ
ថ្ន ំទញៀនជាមួ្យទសតចអាទភៀន ុនសារ។ ទោកបានកាា យជាទស ាីក៍
ទោយសារបតទោកសំោរ់ទៅបកររស់ទោកទំាងប្រួសារ ទហើយទលរ
យកប្ទពយសម្បតតិនិងមុ្ខជំនួញទំាងអស់។ ទីរំផុតទោកឧកញ៉ាទថងរ ុនមា៉ា
ប្តូវបានសទម្តចហ ុនបសន  ទប្រើលបចិពាលសីុពាល ទលរប្តបាក់ប្ទពយសម្បតតិ
ទោកឧកញ៉ា ទថងរ ុនមា៉ា  ទសទើរបតអស់រលីងរឺទោយសារបតករណីទរឿងជំនួញថ្ន ំ
ទញៀនទហរ ៉ាអីុូនចូលហ ុនគ្នន រវាងសទម្តចហ ុនបសន និងឧកញ៉ា ទថងរ ុនមា៉ា  

http://ki-media.blogspot.com/2012/06/how-will-cambodia-be-when-le-duc-thos.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/07/who-is-bun-rany-hun-xen-by-kep-saran.html
http://www.ask.com/wiki/Drugs_in_Cambodia
http://2a.17.1243.static.theplanet.com/video/cambodia-mafia-state-and-drug-lord-en-kh-57780468
http://2a.17.1243.static.theplanet.com/video/cambodia-mafia-state-and-drug-lord-en-kh-57780468
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ទៅកាន់ប្រទទសោណឺមា៉ាក។ ការ
ជួញ ូរទប្រឿងទញៀនប្រទភទទហរ ៉ាអីុូន 
ប្ទង់ ប្ទាយធំរវាងឧកញ៉ាទថង-រ ុនមា៉ា   
និងសទម្តចហ ុនបសនទៅឆំន ១៩៩៧
ទធវើទអាយទោកឧកញ៉ា ទថងរ ុនមា៉ា
បានធាា ក់ខាួនប្ក   ទីរំផុតប្តូវបាន
សទម្តចហ ុនបសន រញ្ជជ ទអាយទោក  
THENG-BUNMA, Mafia’s lord in Cambodia, 
ទវជជរណឌិ តោក់ថ្ន ំឧកញ៉ាទថងរ ុនមា៉ា   ឈ្ឺទ កមួ្យកបនាងទហើយអវីៗប្ររ់យ៉ាង
ក៍រោយគ្នម នសល់។ សូម្រញ្ជជ ក់ថ្ទោកឧកញ៉ាទថង-រ ុនមា៉ា  ជាអតីត
ម្ហាទស ាីថ្ន ំទញៀនទៅប្រទទសនថ ទប្កាយម្កទោកទថងរ ុនមា៉ា ប្តូវបាន
សហរ ាអាទម្រកិោក់រញ្ជូ លទៅកនុងរញ្ជ ីបសបកបឆកររស់សហរ ាអាទម្រកិ ជា
ទហតុនំទអាយរោា ភិបាលនថ ង់រទណត ញទោកទចញ  ូទចនេះទោកទថងរ ុនមា៉ា
ក៍ម្កប្ជកទកានទៅប្រទទសកម្ពុជាកនុងឋានៈជាទសតចអាទភៀនទៅកនុងប្រទទស

កម្ពុជា     និងជាមាច ស់សណាា គ្នរប្រណិត‹‹ Intercontinental ››  ទៅភនំទពញ។

ទោកឧកញ៉ាទថងរ ុនមា៉ា រឺជាមាច ស់កាបសតរសមីកម្ពុជាRasmei Kampuchea 

ជាសារពត៌មានមា៉ាហវីយ៉ា ធំជាងទរទៅប្រទទសបខមរប លបានទបាេះពុម្ភផាយ
១៨.០០០ចបរ់កនុង១នថង     និងជាប្រឧូរជាប លរទប្ងៀនពួកទម្ ឹកនំរណ
រកសប្រជាជនកម្ពុជាទអាយទចេះវធីិរកសីុជួញ ូរទប្រឿងទញៀនប្ររ់ប្រទភទ
ជាមួ្យពួកមា៉ាហវីយ់៥៦ប្រទទសទៅទលើពិភពទោកទ ើម្បីរកលុយចិញ្ជ ឹម្រណ
រកសប្រជាជនកម្ពុជា ពប្ងឹងអំណាចរកសទអាយបានរងឹមំា។ សូម្
រញ្ជជ ក់ថ្តាម្ការអេះអាងររស់ទោកជា-ចំទរ ើន អតីតជាប្រធានអងគការ ី ូ
ម្កពីរណរកសររស់តស ូររស់ទោកតាសឺុនសាន និងសិសសនយ
ទាហានជំនន់ទី១       ទប្កាយម្កបានកាា យជានយកសាកលវទិាល័យចំទរ ើន
ពហុវជិាជ  បានមានប្រសាសន៍ថ្‹‹ទៅមុ្នទពលរ ាប្រហារ ទោកឧកញ៉ា
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ទថងរ ុនមា៉ា  ខឹងសទម្តចប្កុម្ប្ពេះនទរាតតម្រណឬទធិលា ំងណាស់ ទហើយបាន
ទាញកំទភាើងខាីបាញ់កងយនតទហាេះសទម្តចប្កុម្ប្ពេះទៅប្ពោនយនតទហាេះទពាធិ
ចិនតុង ទហតុទនេះទហើយទទើរទោកឧកញ៉ាទថងរ ុនមា៉ា  ជួយឧរតថម្ភស
ទម្តចហ នុបសន និងរណរកសប្រជាជនកម្ពុជាជាង២៦០ោន ុោា សហរ ា
អាទម្រកិ ទ ើម្បីទធវើរ ាប្រហារទៅនថងទី៥-៦បខកកកោឆំន ១៩៩៧ រទណត ញ
សទម្តចនទរាតតម្រណឬទធិទចញពីតំបណងនយករ ាម្ង្កានតីទី១ននរាជរោា ភិបាល
អាណតតិទី១!››។ 

 ទោកស្សីឧតតម្ទសនីយ អ ុនសុរនធ  អតីតជាប្រធាននយកោា ន
រង្កា ក្ រការជួញ ូរម្នុសសនិងការពារអនីតិជន បានមានប្រសាសន៍ថ្៖    
‹‹ទោកឧកញ៉ាទថងរ ុនមា៉ា  ជួយរណរកសប្រជាជនកម្ពុជាក៍ពិតបម្ន បត
ទោកឧកញ៉ាទថងរ ុនមា៉ា  មានរំណងរទងកើតរកស ចង់ទធវើជានយករ ាម្ង្កានតីទៅ
ប្រទទសកម្ពុជា ទហតុ ូចទនេះទហើយបានជាសទម្តចហ ុនបសន  ោត់
វធិានការទុរសាក តទោកឧកញ៉ាទថងរ ុនមា៉ា  និងទលងវាទអាយទ កទងើរបលង
រចួ!  ទោកឧកញ៉ាទថងរ ុនមា៉ា  សាគ ល់សទម្តចហ នុបសនទសតើងទពកទហើយ!››។ 

 ទោកស្សីបានមានប្រសាន៍រនតទទៀតថ្‹‹ទោកឧកញ៉ាទថងរ ុនមា៉ា
ជួយសទម្តចហ ុនបសនជាង២៦០ោន ុោា សហរ ាអាទម្រកិទ ើម្បីទធវើរ ាប្រហារ
នថង៥-៦កកកោ១៩៩៧ក៍ពិតបម្ន រ៉ាុបនតទោកឧកញ៉ាទថងរ ុនមា៉ា  ក៍មាន
រំណងសងសឹកទរឿងរុរគលផ្តទ ល់ខាួនររស់គ្នត់ប លគ្នត់បានមានទំនស់
ជាមួ្យសទម្តចប្កមុ្ប្ពេះនទរាតតម្រណឬទធិ ទហើយទំនស់រវាងនទរាតតរណឬទធិ
និងទោកឧកញ៉ា ទថងរ ុនមា៉ា  ទោយសារទោកសម្រងសជីាអតីតរ ាម្ង្កានតី
ប្កសួងហិរញ្ាវតថុម្កពីរណរកសហវុនសីុនរិុចប លជាម្នុសសររស់សទម្តចប្កុម្
ប្ពេះនទរាតតរណឬទធិ  បាន ុកោំងទរឿងសង់ផារអូឡាពិំចររស់ទោក
ឧកញ៉ា ទថងរ ុនមា៉ា   ទលើសពីទនេះទៅទទៀតទោកសម្រងសបីានោក់កំហិត
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និងទលើកទឹកចិតតរយកនុងការោរ់ថ្ន ំទញៀនររស់ទោកទថងរ ុនមា៉ា  និងោក់
រទរញ្ជជ តឹងរងឹ ល់រយកនុងការយកពនធទំនិញនំចូល និងោរ់ទំនិញទរច
ពនធ ជាទហតុនំទអាយទោកទថងរ ុនមា៉ា  ពិបាករកសីុនំទំនិញទរច
ពនធចូលទៅកនុងប្រទទសកម្ពុជា។ ទោយសារទហតុទនេះទហើយទទើរសទម្តច
ហ ុនបសន និងទោកឧកញ៉ាទថងរ ុនមា៉ា  ទប្រើវធីិរំបរករំបាក់ទោយទអាយ
កាបសតរសមីកម្ពុជាចុេះផាយទរឿងឳពុកទោកសម្រងសីទោយរលឹំកកំណាពយ
ជំនន់សទម្តចឳថ្ ‹‹សម្សារបីឆកខ្ុំ មិ្នតូចមិ្នធំ......និងទប្រើពាកយរទញ្ច ើចថ្
ឳកបត់ កូនកបត់!››, ទលើសពីទនេះទៅទទៀត ទោកឧកញ៉ាទថងរ ុនមា៉ា
ទិញយនតទហាេះឯកជនទអាយសទម្តចនទរាតតម្រណឬទធិមួ្យ    ទហើយតំរវូទអាយ
 កសម្រងសីទចញពីតំបណងរ ាម្ង្កានតីប្កសួងហិរញ្ាវតថុ, សទម្តចនទរាតតរណឬទធិ
សាម នបត កទោកសម្រងសរី៉ាុណណឹ ង ទធវើទអាយទោកឧកញ៉ា ទថងរ ុនមា៉ាបាត់
ខឹង ប្ទង់យល់ប្ច ំធំទហើយ រឺទោកឧកញ៉ា ទថងរ ុនមា៉ា  ទរើខឹង
នរណាទហើយ រឺមិ្ន្យបាត់ទទ!››។ 

 ទៅទពលសទម្តចហ ុនបសន ទប្រើទវជជរណឌិ តប លជាជនរងករ់ខាួនទធវើ
ការកនុងនម្ជាទវជជរណឌិ តឯកជនររស់ឧកញ៉ា ទថងរ ុនមា៉ា  ប្តូវបានសទម្តច
ហ ុនបសន រញ្ជជ ទអាយោក់ថ្ន ំបតមួ្យម្ជុលទអាយទោកឧកញ៉ា ទថងរ ុនមា៉ាជា
ទហតុទធវើទអាយទោកឧកញ៉ាទថងរ ុនមា៉ា  ឈ្ឺទងើរបលងរចួទ កទលើទៅអីុអូតូ
មា៉ា ទិច។ កនុងទពលប លសទម្តចហ ុនបសន ររឹអូសយកសណាា គ្នរផ្តក យ៥អីុន
ទថើកុងទឺណង់ថ្ល់ររស់ទោកឧកញ៉ា ទថងរ ុនមា៉ា   ទធវើជាថនូរ ូរនឹងមាស
សុទធចំនួន៥ទតានទនេះ សទម្តចបានទអាយទោកឧកញ៉ាហ នុតូកាន់ការ់។
ទោយសារបតទសាកសាត យសណាា គ្នរផ្តក យ៥ររស់ឳពុកខាួន កូនស្សីររស់
ទោកឧកញ៉ាទថងរ ុនមា៉ា  បានពាយម្ពឹងពាក់ទោកឧកញ៉ាហ នុតូទអាយជួយ
ទីរំផុតប្តូវបានឧកញ៉ាហ នុតូយកទៅទ កជាមួ្យកំ រការសរបយ ទហើយ
ទបាកលុយប លនងមានបានមួ្យចំនួនធំទទៀតទនេះទៅថ្‹‹ពាលសីុពាល››។ 
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៣-អលា ឧ ញ៉ា  ញន-តូ៖

 

ទោកឧកញ៉ាហ នុតូ រឺជាកូនរទងកើតររស់សទម្តចហ នុបសន ជាមួ្យអនកស្សី
ជិនចំណាន។ ទោយសាបតប្កងុហាណូយតំរវូទអាយសទម្តចហ ុនបសន
យកសម្មិ្តតទងវៀងទីទទើ ទៅសាម្ហា ងទធវើជាប្រពនធផាូវការ ទទើរសទម្តច
ហ នុបសន  យកកូនប្រុសជាទីស្សឡាញ់ររស់ទោកទ ម្ េះហ នុតូ  ប្ររល់ទៅ
ទអាយរងប្រុសរទងកើតទ ម្ េះទោកហ ុនទណងចិញ្ច ឹម្ហ ុនតូទធវើជាកូនរទងកើត។
រចចុរបននទនេះទោកឧកញ៉ាហ ុន-តូ  បានកាា យទៅជាទសតចអាទភៀនទៅប្រទទស
កម្ពុជាប លទប្រឿងទញៀនររស់ទោកឧកញ៉ាហ ុនតូ  ប្គ្នន់បតនំទចញទៅកាន់
ប្រទទសអូស្រសាត លីកនុ ងមួ្យឆន ំៗមានតំនលទឹកប្បាក់ ល់ទៅ១០០០ោន ុោា
សហរ ាអាទម្រកិ   ទនេះមិ្នទាន់រិតពីការនំចូលទៅកាន់សហរ ាអាទម្រកិ,     
កាណាោ, ចប្កភពអង់ទរាស  រណាត រប្រទទសទៅពិភពអឺុរ ៉ារុ និងរណាត រ
ប្រទទសទផសងៗទៅជំុវញិពិភពទោកផង។  

រចចុរបននទោកឧកញ៉ាហ ុន-តូបានកាា ជា ទសតចអាទភៀន ុនសាថមីទៅទវីរអាសីុ។ 
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អលា អ  ឹ ងូបានប ក្ ត់េូជ
ជាមួយស្សី ុំណាន់របស់គាត់
អ េ្ ុះសាមហា ងបាន ូនប្បុស
មាន  ់អ េ្ ុះ  ញនមា៉ា តណ្ត។ 

  ញនមា៉ា តណ្តេ៊ឺជា ូន
ោេូជចថ្ប្ងអ  ឹ ងូ
ជាមួយនឹងសាមហា ង
អៅប ញនរា៉ា នី។ 

សាម-ហា ងជាស្សី ុំណាន់
របស់អលា អ  ឹ ងូ,ប្តវូ
បានប្បេល់អៅអោយោសតា
នរ   ញនតសនអធាើជាប្បេនធ។ 

អលា អ  ឹ ងូបានប្បេល់ស្សី ុំណាន់អ េ្ ុះ  សាម-ហា ង  អៅប ញនរា៉ា នី     អៅអោយ
  ញនតសនអធាើជាប្បេនធស្សបចាប់និងប្បេល់ ូលរបស់អលា អៅអោយ  ញនតសនចិញ្ច ឹមអធាើ
ជា ូនខ្វន់ខ្វែ ស្សបចាប់របស់  ញនតសននិងោ ់អ េ្ ុះងេីជា    ញន-មា៉ាតណ្ត។  

  

  ញនតូជា ូនប្បុសរបស់  ញនតសន
ជាមួយអន ស្សីជិនចុំណាន។    
  ញនតសនបានតលងលុះជាមួយអន 
ស្សីជិនចុំណានអ ើយបានប្បេល់
 ូនប្បសុរបស់ខែួនអ េ្ ុះ  ញនតូ
អោយបងប្បសុអ េ្ ុះ  ញនអណ្ង
ចិញ្ច ឹម។ 

ប្បេនធអ ើម  ញនតសនអ េ្ ុះអន ស្សីជិនចុំណាន,ប្តវូ
បាន  ញនតសនអបាុះបង់អចាលប្អកាយេី អ  ឹ ងូ
បានតុំរវូអោយ  ញនតសនយ ស្សី ុំណាន់របស់គាត់
អ េ្ ុះ សាម-ហា ង  អៅប ញនរា៉ា នីអធាើជាប្បេនធស្សប
ចាប់អ ើយអលា អ  ឹ ងូតងមទាុំងប្បេល់ ូន
ប្បុសរបស់អលា អោយ  ញនតសននិងោ ់អ េ្ ុះងេី
ជា  ញនមា៉ា តណ្តអធាើជា ូនស្សបចាប់របស់  ញនតសន 
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 ូទចនេះប្រទទសកម្ពុជាមិ្នបម្នប្តឹម្បតជាម្ជឈម្ណឌ លចរាចរទប្រឿងទញៀនពិភព
ទោករ៉ាុទណាណ េះទទ  រ៉ាុបនតបថម្ទំាងជាទីតំាងផលិតបកនឆនទប្រឿងទញៀនប្ររ់
ប្រទភទ ទហើយអនកប លមានសិទធិអំណាចកនុងការផលិតបកនឆនទប្រឿងទញៀន
ទអាយទចញទៅជាផលិតផលថ្ន ំទញៀនទប្ចើនប្រទភទរារ់មិ្នអស់ រឺទោក
ឧកញ៉ាហ ុន-តូ ប្តូវជាកូនប្រុសរទងកើតររស់នយករ ាម្ង្កានតីហ នុបសន។ តា
ទសង ប លទធវើការទៅសណាា គ្នរហូលីទ ទអាយទោកឧកញ៉ាហ ុនតូ រឺ
ជាម្នុសសជំនិតរវរស់ទោកឧកញ៉ាហ ុនតូ ប លមានជំនញកនុងការបកនឆនផ
លិតថ្ន ំទញៀនជាទប្ចើនប្រទភទរារ់មិ្នអស់ ូចជាថំ្ន យ៉ាមា៉ា ,  ទឹកកក, ថ្ន ំទខ, 
ថ្ន ំប្រវ,ី ថ្ន ំសរបយ......។ល។   ថ្ន ំទញៀនប្រទភទទហរ ៉ាអីុូន និងកញ្ជា ប្តូវ
បានផលិតទចញជាផលិតផលទប្រឿងទញៀនជាទប្ចើនប្រទភទលក់ពាសទពញ
ប្រទទសកម្ពុជា និងនំទចញទៅទប្ៅប្រទទសបថម្ទទៀតផង ទនេះទរើតាម្
ទោក រីម្វា៉ានសាន  បានរញ្ជជ ក់ទហើយទោករបនថម្ទទៀតថ្ទអាយបតទម្រន
ធំៗសុទធបតទចេះរទរៀរផលិតទប្រឿងទញៀនបកនឆនទំាងអស់។ 

តាម្ទសៀវទៅ‹‹ម្ហាទប្គ្នេះជាតិបខមរ››ភាសាអង់ទរាសប្តង់ទំព័ទី៣៦-៣៧-

៣៨ររស់ទោកទទៀងណារទិធចុេះផាយតាម្    http://ki-media.blogspot.com/ 

http://ki-media.blogspot.com/2012/01/great-danger-of-khmer-nation-by-tieng.html   

http://www.box.com/s/gn0knon6m40yd1ajksjj 

 តាម្ប្រភពទោកមា៉ាសុរិនត ជាអតីតប្រធានសនងការរងននទខតតសទឹង
បប្តងបានមានប្រសាសន៏ថ្‹‹ទោកហ នុតូ មានចំការអាទភៀនពីរកបនាងធំៗរឺ
ទៅ ំុប្ក ទខតតសទឹងបប្តង(សូម្កំុប្ច ំទកាេះប្ក ទៅទខតតបាត់ ំរង) និងទៅ
ទកាេះសាា ទខតតកំពត។ ររូគ្នត់ប្តូវបានទោកហ ុនតូ ោត់ទអាយការពារចំ
ការអាទភៀនទៅ ំុប្ក ទខតតសទឹងបប្តង ទហើយគ្នត់បតងបតបាញ់សំោរ់
រាល់ប្រជាជនបខមរណាប លទៅបកបរចំការអាទភៀន ទទាេះជាជនជាតិភារតិចក៏

http://ki-media.blogspot.com/
http://ki-media.blogspot.com/2012/01/great-danger-of-khmer-nation-by-tieng.html
http://www.box.com/s/gn0knon6m40yd1ajksjj
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ទោយ ក៏ប្តូវបានទោកហ ុនតូ ោក់រញ្ជជ ទអាយបាញ់សំោរ់ទំាងអស់
ទទាេះរីវទងវងផាូវក៍ទោយ››។   ជាពិទសសទោកឧតតម្ទសនីយមាសសុភា, និង 

ឧតតម្ទសនីយ រ៉ាុល-សាទរឿន រឺសុទធជាម្នុសស
ប លសទម្តចហ នុបសនទុកចិតតប្តូវបានោត់
ទអាយទទួលខុសប្តូវកនុងការោំទ ើម្អាទភៀន
និងទម្ើលបថទំាចំការអាទភៀនររស់ទោក
ឧកញ៉ាហ ុន-តូ  ូចជាចំការអាទភៀនទៅ
ទកាេះសាា ននទខតតកំពត និងទៅ ំុប្ក នន
ទខតតសទងឹបប្តងជារ់ប្ពំប្រទល់ឡាវ និងទៅកនុង 

 
ឧតតម្ទសនីយ  រ៉ាុល-សាទរឿន 

នប្ពជួរភនំប្កវាញ......។ល។ ការចំរាញ់ជ័រអាទភៀន និងផលិតថ្ន ំទហរ ៉ាអីុូន
និងហវីន រឺទធវើទៅកបនាង បតករណីចំការអាទភៀនផតល់ផលផតល់ជ័រទប្ចើនទពករឺ 

 

ប្តូវបានទោកឧកញ៉ាហ ុន-តូ រញ្ជជ ទអាយទោកទោកឧតតម្ទសនីយម្៉ាក់ជីតូ,
ទោកឧតតម្ទសនីយទតងសាវងស, ទោកឧតតម្ទសនីយម្៉ាុលរារ,ទោក
ឧតតម្ទសនីយទាបាញ់ និងទោកឧតតម្សនីមាសសុភា ..... ឹកជញ្ជូ នយកម្ក
ភនំទពញទ ើម្បចំីរា៉ាញទចញជាថ្ន ំទញៀនជាទប្ចើនប្រទភទទទទទៀត ូចជាថំ្ន យ៉ាមា៉ា ,
ទឹកកក, ថ្ន ំទខ, ថ្ន ំប្រវ ី និងថ្ន ំសរបយ.... .......។ល។ ឧតតម្ទសនីយ
ទំាងទនេះសុទធបត ូរទវនគ្នន ទៅ ឹក មិ្នបម្នទៅបតមាន ក់ទទ ទៅ ឹកទៅតាម្
រញ្ជជ  និងការោត់តំាងររស់ទោកឧកញ៉ាហ នុតូ។ 
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 ចំបណកទោកទតង-សាវងស អតីតជាប្រធានអាជ្ាធម៌្ទប្រឿងទញៀន
បានមានប្រសាសន៍ថ្‹‹ចំណូលបានម្កពីលក់ថ្ន ំរឺអាចទអាយរកសប្រជាជន
កម្ពជុាចិញ្ជ ឹម្កងទ័ពទូទំាងប្រទទសបាន មិ្នោំបាច់ទៅរកអាទម្រកិទ ើយ។
ថ្ន ក់ ឹកនំទររទងកើតចបរ់ទ ើម្បបី្រមូ្លចំណូលរកលុយទអាយរកស រ៉ាុបនតអា
ទហងទៅ ទធវើការរំទរ ើរកសយូរទហើយ វា ឹងចបស់ណាស់អំពីតួនទីររស់វា
ទ ើម្បរីកលុយទអាយរកស  បតវាទភាើទៅោរ់ថ្ន រំរស់អាហាក់( ំុ-ហាក់) វា
មិ្នសាគ ល់ទម្ ខពស់រិុនណាទសាេះ! សម្មុ្ខវាទហើយទ ករុកជាង៩០ឆន ំ!››។ 

 ចំបណកទោកបកនចំទរ ើន អតីតជាប្រធានអងគការឧប្កិ ាជនសំ្ត់
យុវជនពិទសសទអស-អូ-វា៉ាយ បានមានប្រសាសន៍ថ្៖‹‹អាតូ(ហ ុន-តូ)រឺជា
រែូនជី ូនមួ្យររស់គ្នត់! អាតូវាឆា តណាស់ ! វាទចេះជួញ ូរផាូ វងងឹតនិង
ទចេះផលិតថ្ន ំទញៀន ក៏ទោយសារបតវាបានទរៀនសូប្តពីគ្នត់ និងទរៀន
ពីទោកឧកញ៉ាទថងរ ុនមា៉ា។ ទទាេះរីទោកឧកញ៉ាទថងរ ុនមា៉ា   អស់តួ
នទីទៅកនុងរកសក៍ទោយ (រណរកសប្រជាជនកម្ពុជា) ក៍សទម្តចហ ុនបសន
និងថ្ន ក់ ឹកនំររស់រណរកសប្រជាជនកម្ពុជាទៅបតទគ្នរពគ្នត់ជានិចច  ទប្ពាេះ
ទោកឧកញ៉ាទថងរ ុនមា៉ា  ជាអនករទប្ងៀនម្ង្កានតីជាន់ខពស់ររស់រកសទអាយទចេះរក
សីុទប្រឿងទញៀនចិញ្ច ឹម្រកស ទហតុទនេះទហើយទទើររកសអាចរកសអំណាចម្ក
 ល់រចចុរបននទនេះ!››។ 

 ជាក់បសតងណាស់ទៅទពលថមីៗទនេះ ទរឿងអាស្សូវទប្រឿងទញៀននន
ការជួញ ូរទប្រឿងទញៀនប្រទភទទហរ ៉ាអីូនប្ទង់ប្ទាយធំររស់ថ្ន ក់ ឹកនំជាន់ខពស់
រោា ភិបាលកម្ពុជាទ ម្ េះទោកឧកញ៉ាហ ុន-តូ ប្តូវជាកមួយប្រុសរទងកើត
ររស់ទោកនយករ ាម្ង្កានតីហ ុនបសន(ធាតុពិជាកូនទទ)។ តាម្វទិយុបខមរពិភព
ទោកhttp://www.worldkhmerradioonline.com/  តាម្កាបសតអូស្រសាត លី

ទ ម្ េះThe Sidney Morning Herald បានចុេះផាយ ំណឹងទៅនថងទី២៦បខ

http://www.worldkhmerradioonline.com/
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មិ្នឆំន   ២០១២ ទៅទំពរទី័១ររស់ខាួនទៅនថងទី២៦មិ្ន២០១២ទនេះថ្ការ
ទសុើរអទងកតបានភាជ រ់កមួយប្រុសររស់ទោកទម្ ឹកនំបខមរទៅនឹងការជួញ ូរ

ទប្រឿងទញៀន និងការោងប្បាក់ប្កខវក់ heroin-trafficking and 
money-laundering។ របាយករណ៏ររស់ទោក  Nick Mckenzie  និង 

Richard Baker អៅថ្ងៃទី២៥មិ ឆាុំន ២០១២ថ្នសារេត៌មាន The 
Sydney Morning Herald បានអេះអាងថ្រ៉ាូលីសអូស្រសាត លីបានសងសយ័ថ្

ទម្សៀហ ុនតូ។  ហ ុនតូមានទ ម្ េះអទសាចទៅស្សកុបខមររឺ ំណឹងពាក់ព័នធរុរគល
ហ ុនតូទនេះមិ្នប លឮពីទរឿងលែទសាេះទ ើយទរើមិ្នបាញ់ទរក៏ររឹអូស ីធាីពីប្រជា
ជនប្កីប្កគ្នម នឥទធិពលប រ ទរើមិ្នឮថ្ជិេះឡានបហម្ទម្ើទ ញជល់ទរទទ
ទនេះក៏មានទរឿងអកុលសទផសងៗទទៀតប រ។  រ៉ាូលីសអូស្រសាត លីទរសងស័យថ្
ទម្សៀហ ុនតូររូទនេះ ជារ់ជំពាក់វា៉ាក់វនិជាមួ្យនឹងប្កមុ្ឧប្កិ ាកម្មលងជួញ ូរទហ
រ ៉ាអីុូននិងោងលុយប្កខវក់ប លយកប្រទទសអូស្រសាត លីជាមុ្ខប្ពញួ។    រ៉ាូលីស
អូស្រសាត លីមានបផនការសំ្ត់ទប្តៀម្ោំោរ់ខាួនររូហ ុនតូទៅឯទីប្កងុ

Melbourne បតរួរទអាយសាត យសាថ នទូតប្រទទសអូស្រសាត លីទៅទីប្កងុភនំទពញ

រងីរទងើរមិ្នប្ពម្អនុញ្ជា តិពាកយសំុវសីាររស់ហ ុនតូ ទោយម្ង្កានតីមាន ក់បានទោេះ 

សារថ្ទរមិ្នចង់ទអាយទកើតឧរបតតិទហតុការទូតជាមួ្យនឹងកម្ពុជា។ការតាម្
ោរ់ហ ុនតូទោយប្កមុ្ទសុើរអទងកតឧប្កិ ាកម្មររស់អូស្រសាត លីប លបានទធវើកា
រទសើរអទងកតទៅទលើទរឿងរា៉ា វររស់កមួយទម្ ឹកនំររូទនេះតំាងឆំន ២០០២ ល់
២០០៤ទនេះរឺជាទហតុការណ៍មួ្យកនុងចំទណាម្ទហតុការណ៍ជាទប្ចើនប លស
ទអាយទ ើញថ្មានទំនក់ទំនងជិតសនិទធរនតម្ក ល់សពវនថងហនឹងរវាងពួក
ឧប្កិ ាអូស្រសាត លីនិងកម្ពុជា។ កាបសតទពលប្ពឹកររស់ប្កងុសី នី ប លទនេះ
បានអេះអាងទទៀតថ្ទរមានភសតុតាងប្ររ់ប្គ្នន់នឹងរកអាប្កាតថ្ពួកជន
កំហូចទៅសី នីបានទបាេះទុនរារ់ោន ុោា ជាប្បាក់ប លទរសងសយ័ថ្បាន
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ម្កពីការជួញ ូរទប្រឿងទញៀនទៅកនុងប្កមុ្ហ ុនធំៗទៅឯប្រទទសកម្ពុជា រមួ្
ទំាងប្កុម្ហ ុនប លមានបខសស្សឡាយជារ់វា៉ាក់វនិជាមួ្យនឹងទម្ ឹកនំលងរោា
ភិបាល និងលងវស័ិយជំនួញជួញ ូរប លមានឥទធិពលប្គ្នក់ៗទនេះទទៀតផង 
ទហើយការទរើកមុ្ខរ ា្ ញទរឿងទនេះទធវើទ ើងទប្កាយពីកាបសត Sidney Morning 
Herald បានរាយការណ៍កាលពីនថងទៅកនាងម្កទនេះថ្សម្តថកិចចអូស្រសាត លី
បានរកទ ើញប្កមុ្ឧប្កិ ាជនអនតរជាតិមួ្យប លនំទប្រឿងទញៀនតំនលជាង 

១០០០ោន ុោា more 
than $1 billion of drugs 
into Australia annually  
កនុងមួ្យឆំន ៗចូលម្កប្រទទស
អូស្រសាត លីទោយមានទំនក់
ទំនងជិតសនិតជាមួ្យម្ង្កានតី 

 
រោា ភិបាល និងសម្តថកិចចទៅប្រទទសននកនុងទវីរអាសីុ។រួរទអាយកត់
សំគ្នល់ទរបានរទងាើរទអាយ ឹងថ្ប្រតិរតតិការសំ្ត់ប លទប្តៀម្ោរ់ទម្សៀរ
ហ ុនតូជាកមួយសំោញ់ររស់ហ ុនបសនទនេះ ទរបានោក់រហ័សនម្ថ្ប្រតិរតតិ

ការOperation Illipango ប លបានទសុើរអទងកតទៅទលើការ ឹកជញ្ជូ នទហរ ៉ាអីុូ

នពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទទសអូស្រសាត លីទោយរងករ់ទប្រឿងទញៀនទនេះទៅកនុងទឈ្ើ
ហុរ។ កនុងឋានៈជាកមួយររស់ទោកនយករ ាម្ង្កានតីហ ុនបសនរុរសទ ម្ េះ
ហ ុនតូទនេះជាម្នុសសមានឥទធិពលទហើយមានទរឯងទកាតលា ចអំណាចយ៉ាង
លា ំងទៅកម្ពុជា។ រុរគលររូទនេះធាា រ់ប្តវូទរោត់ទុកថ្ជាន រូជួញ ូរ ៏ជិត
សនិតមួ្យររស់ម្ហាទស ាីប លមានជាងទរទៅស្សកុបខមរទ ម្ េះរិតទម្៉ាងប ល
ជាទៅបកប្កមុ្ហ ុនរ ៉ាយូ៉ាលប្ករុ  Kith Meng’s Royal Group has partnered 
major Australian companies such as ANZ and Toll Holdings in joint 
venture projects in Cambodia.។  
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ម្ហាទស ាីទៅកម្ពុជា,កមួយ
ប្រុសហ ុនបសននយករ ាម្ង្កានតី
កម្ពុជាទ ម្ េះហ ុនតូ(លងសាត ំ),
ប្រធានសភាពាណិជជកម្មកម្ពុ
ជាទ ម្ េះរិតទម្៉ាង(កណាា ល)
និងទោកលីយ៉ាុងផ្តត់(លង
ទឆវង)  នញងេិធីបញណ្យរបស់អងគ Ly Yong Phat,     Kith Meng,     HUN TO  
ការកា បាតប្  មេិភេអលា អៅថ្ងៃ៨មិ ,ឆាុំន ២០១២។ ប្រតិរតតិការទអ

លីរ៉ាង់ហគូ dubbed Operation Illipango,បានទធវើការទសើរ អទងកតទៅទលើ

ប្បាក់ប លទរសងសយ័ថ្បានពីការជួញ ូរទប្រឿងទញៀន ទហើយបាន ឹកយក
ទៅកាន់កាសីណូទប្កានកនុងប្កងុទម្ើលរ នប លទៅទីទនេះទរសងស័យថ្ហ ុនតូ
ជាអនកប្ររ់ប្រងប្បាក់ទនេះនិងការ ឹកជញ្ជូ នរនតយកទៅប្រទទសអាសីុ។ទោក
រិតទម្៉ាងធាា រ់មានការទោេះ ូររារ់មិ្នអស់ជាមួ្យនឹងហ ុនតូទៅកនុងអំ ុងទពល
ប លហ ុនតូបានប្តូវទរសងស័យថ្បានប្រប្ពឹតតអំទពើឧប្កិ ាប លមានការោត់
តំាងទនេះ ក៏រ៉ាុបនតកាបសតអូស្រសាត លីមួ្យទនេះពំុបានប្ពលយពាកយផងទទថ្
ទោករិតទម្៉ាងជារ់ពាក់ព័នធជាមួ្យនឹងប្កុម្ឧប្កិ ាកម្មោត់តំាងទនេះទ ើយ។
ទនេះជាទរឿងរួរទអាយសាត យប លសម្តថកិចចអូស្សាត លីពំុអាចោរ់ខាួនហ ុនតូបាន
ទប្ពាេះសាថ នទូតបានរ ិទសធពាកយសំុទិោា ការមិ្នទអាយហ ុនតូទធវើ ំទណើ រទៅ
ទម្៉ាលរ នទទៀត។ជនសងស័យបតមាន ក់ប លប្តូវោរ់ខាួន ទហើយប្តូវទោទថ្
ជួញ ូរទប្រឿងទញៀនទហើយទៅកនុងការទសុើរអទងកតររស់សម្តថកិចចអូស្រសាត លីរឺ
រុរសមាន ក់សញ្ជជ តិបខមរទ ម្ េះនថបខលនីប លជាន ទជើងតូចតាចមួ្យររូររស់

ហ ុនតូ។ Phenny Thai was described in the Victorian Supreme 
Court in 2005 as នថបខលនីបានពិពណ៌នទៅតុោការកំពូលទៅ

ឆំន ២០០៥ ថ្មានទំនក់ទំនងរងឹមំាជាមួ្យនឹងរុរគលមានអំណាចននទៅ

http://4.bp.blogspot.com/-Rf3TrNn4VAc/T29wzLfQUTI/AAAAAAAAJbc/VC8A92fso2w/s1600/Ly+Yong+Phat+-+Kith+Meng+-+Hun+To+(AP).jpg
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កម្ពុជាប លកាលទនេះជួយសំរលួសកម្មភាពរកសីុររស់ខាួន។ របនថម្៖កនុង
ពលរ ាអូស្សាត លីប លទរសងសយ័ថ្មានទំនក់ទំនងឧប្កិ ាកម្មោត់តំាង
ជាមួ្យកម្ពុជារឺប្រសួារយួនចិនមួ្យទៅសី នីប លជាមាច ស់ទភាជនីយនគ្ន
រអាសី ៏លបីទ ម្ េះមួ្យកបនាង Vietnamese-Chinese family that owns a 

well-known Sydney Asian restaurant.រ៉ាូលីសបានកំណត់ចបស់ថ្កនុងមួ្យ
ទសវតសកនាងទៅទនេះ ប្រួសារទនេះបានជួយរញ្ជូ នប្បាក់ជាង១០ោន ុោា

more than $10 million to Cambodiaទៅប្រទទសកម្ពុជា កនុងទនេះរមួ្

មានទំាងប្បាក់ប លទរសងស័យថ្បានម្កពីការជួញ ូរទប្រឿងទញៀនទនេះផ
ង។ ប្បាក់កនុងទនេះខាេះប្តូវបានទប្រើកនុងការទរើកកាសីណូមួ្យទៅតំរន់ជាយ
ប នកម្ពុជាទវៀតណាម្ប លទរអេះអាងថ្កាសីណូទនេះមានចំណងជិតសនិត
ជាមួ្យនឹង រោា ភិបាលបខមរ។ កា បាតប្  មប ញនរា៉ា នី  ញន-តសនេ៊ឺជា 

  
កា បាតប្  មប ញនរា៉ា នី  ញនតសនជាអងគការអប្េឿងអញៀនបុំេញលប្បជាជាតិតខេរ 
កា បាទប្  មអប្េឿងអញៀនបុំេញលសុំលាប់ជាតិតខេរ សុំលាប់រាស្រ្សាតខេរេ៊ឺ
មិនតមនជាកា បាតប្  មជួយសអគ គ្ ុះជាតិតខេរអទ េ៊ឺជាកា បាតប្  ម
ឧប្ ិ ឋជន។ខ្ញុំសញុំអុំរវរ វ ល់ប្បអទសមហាអុំណាចទាុំងអស់ជួយចាប់េួ 
ប្ ុមមហាបណ្ឌិ តឃ្លត រត លបនែុំខែួនអធាើជាកា បាតប្  មតខេរត ែងកាែ យ
អនុះយ អៅផ្ា ទ អទាសតាមចាប់តញលាការអនារជាតិ។ សូមបញ្ចច  ់ថ្អៅ
រ ់ ណាា លទសវតស១៩៩០,  អលា ឌីចូចបានអធាើជុំនួញជាមួយអលា   ញនតូ,
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 េួយប្បុសរបស់ យ រ ឋមគនាី  ញនតសនត លល្ីអ េ្ ុះថ្ជាអន រត់េនធ

អប្េឿងអញៀនធុំមួយអៅប្បអទស មពញជា In the mid 1990s Dy Chouch 
operated a range of businesses with Hun To,a nephew of the 
prime minister whom well-placed sources name as a major 
drugs trafficker។ 

 អប្ៅេីអនុះអៅមានឧ ញ៉ាៗជាអប្ចើនអទៀតត លអ ើរតួ ទីជាញេួញថ្ន ុំ
អញៀនរ សញីថ្ន ុំអញៀននិងចរាចរថ្ន ុំអញៀនអ ើម្ីរ លញយចិញ្ច ឹមប ស ូចជាអលា 
ឧ ញ៉ា េិតអម៉ាង អលា ឧ ញ៉ាលីយ៉ាងផ្តត់ និងអលា ឧ ញ៉ាម៉ាញងរទិធី

 

និងមានឧ ញ៉ាៗនិងអស ឋីជាអប្ចើនរបូអទៀត សញទធតតជួញ ូរថ្ន ុំអញៀនអ ើម្ីរ 
លញយចិញ្ច ឹមប ស(ប សប្បជាជន មពញជា) និងផ្ាល់ ល់សអមាច  ញនតសន។ 

 ចំបណក ទោករឺម្-រត័ន ជាទលលររស់ទោកទខៀវកញ្ជា រទិធិ  បាន
មានប្រសាសន៍ថ្‹‹ពួកឧកញ៉ាធំៗទៅស្សុកបខមរ ទរជរ់ទលៀងផឹកសីុខុសពី
ម្នុសសធម្មតារឺទរផឹកសុទធ បត-ស(ទហរ ៉ាអីូន) និងផឹកស្សាជីងជុយម្កពី
ស្សុកចិនប លមួ្យ រមានតំនល ល់ទៅ១២០០ ុោា ទៅ៣០០០ ុោា ឯ
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ទណាណ េះ ទហើយមុ្ននឹងផឹក រឺទរសីុសាច់បកាម្ជាមុ្ន  ល់បឆែតទហើយ ទរ
ផឹងបតមួ្យកូនបពងតូច រឺមួ្យសនទុ េះស្សវងឹទ កទៅទហើយ››។  

 ទោករីម្រតន័ បានរនតទទៀតថ្៖ ‹‹ទោកទខៀវកញ្ជា រទិធិ ខុសគ្នន
មិ្នចូលចិតតផឹក-បត-ស-ទទ បតចូលចិតតស្សីជាងទរ ទរើឧកញ៉ាណាមួ្យឬ
ទៅបកររទទសណាមួ្យចង់ជួរសទម្តចហ នុបសន ចង់ជួរទោកប្រធានទីសតី
ការរណៈរ ាម្ង្កានតីឯកឧតតម្សុខ-អាន ឬចង់បានអាជ្ារណ័ណរកសីុ ប្តូវជួរ
ទោកទខៀវកញ្ជា រទិធិ ជាមុ្ន និងប្តូវរកស្សីប្កមំុ្ទអាយគ្នត់ ទប្ពាេះទោក
ទខៀវកញ្ជា រទិធិ ចូលចិតតស្សីប្កមំុ្ណាស់ទហើយពូបកទម្ើលស្សីប្កមំុ្ណាស់។
មុ្ននឹងគ្នត់ទ ក គ្នត់ទអាយស្សីប្កមំុ្ទនេះអងគុយប្តំាទឹកកនុងកាា ំ សុទធឬ
រ៉ាម្នឹង ឹងភាា ម្ រនទ រ់ម្កគ្នត់យកស្សាហីុនណឺសីុោក់រងាូ រពីរល់ទោេះ រចួ
យកបកវប្តង់ទៅប្រទោេះទៅា ផឹក! គ្នត់ថ្ស្សាហីុនណឺសីុទធវើបររហនឹងរឺរ៉ាូវ
លា ំងណាស់ ទធវើទអាយគ្នត់មានកំោំងនិងសាច់ោំបានយូរ!››។ 

 អលា េីមរតន័ បានតនែមអទៀតថ្៖ ‹‹អលា ឧ ញ៉ា  ញនតូ មាន
លញយអ ើនអ ើងអលឿនយ៉ាងអនុះ េ៊ឺមិនតមនអោយសារការរ សញីថ្ន ុំអញៀន
តតមួយមញខអទ េ៊ឺគាត់រ សញីជួញ ូរមនញសសផ្ងត រតាមរយៈបារ បន     
រងគសាល េែីបរាប្តី សណាឋ គារ....បនតល្ងកាសញីណូ្.... ូចជា U2, Spark, 
The World….។ល។     តតេិអសសជាងអនុះអៅអទៀតេ៊ឺអលា ឧ ញ៉ា  ញនតូរ 
សញីអលបយ ប្ មុ  ញនអេតតមាង ឧទា រណ៍្ប្ ុម  ញវនិិអយេបរអទស
ម រ សញីអៅស្ស ុតខេរ តតងតតចង់បានខនងបតងអ   ូអចនុះេួ អេតតងតត
ោ ់អ េ្ ុះអលា ឧ ញ៉ា  ញនតូចុំនួន១០%ថ្នភ្នេ  ញន តតតាមេិតអលា 
ឧ ញ៉ា  ញនតូមិនបានអចញអ ើមទញនអាីអទ អប្កាយេីមានអ េ្ ុះ នញ ងប្ មុ  ញន
អ ើយ អលា ឧ ញ៉ា  ញនតូអលងមួយ ាច់េ៊ឺចាប់ោ ់េញ អោយយ អរឿង
បញ្ចា ជួយ ូរមនញសស និងបញ្ចា អប្េឿងអញៀន ឬបញ្ចា ត ែងឯ សារម ទុំ
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លា ់ ុំ ញសលាបេណ៌្  ូអចនុះអប្ៅេីចូលេញ  មានតតប្ច មួយអទៀតេ៊ឺរត់
អចាលស្ស ុ   ូអចនុះប្ មុ  ញនទាុំងអនុះនឹងធាែ  ់អលើ ណាា ប់ថ្ របស់អលា 
ឧ ញ៉ា  ញន-តូជាសាយ័ប្បវតាិ!››។ អសទើរតតប្េប់ប្ ុម  ញនវនិិអយេបរអទស
អបើមិនមានអ េ្ ុះអលា ឧ ញ៉ា  ញនតូអទ  ៍មានអ េ្ ុះសអមាច  ញនតសនឬ
អលា ជុំទាវប ញនរា៉ា នី អៅ នញងភ្នេ  ញនត រ អ ើយទីបុំផ្ញតមិនយូរមិន
ឆាប់នឹងធាែ  ់អលើថ្ េួ គាត់ អលើ តលងតតប្ មុ  ញនយួន និងប្ មុ  ញន
ចិនអទ ត លសអមាច  ញនតសន និងអលា ឧ ញ៉ា  ញនតូអយេយល់។ 

http://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/cambodias_
family_trees_low_res.pdf 
http://www.smh.com.au/national/investigations/drugs-our-man-in-
cambodia-20120325-1vsiz.html  

http://www.smh.com.au/national/inquiry-links-cambodian-leaders-
nephew-to-drug-trafficking-money-laundering-20120325-1vsn8.html  

http://camwatchblogs.blogspot.com/2012/03/inquiry-links-cambodian-
leaders-nephew.html  

http://m.smh.com.au/national/inquiry-links-cambodian-leaders-nephew-to-
drug-trafficking-money-laundering-20120325-1vsn8.html  

http://www.smh.com.au/national/investigations/drugs-our-man-in-
cambodia-20120325-1vsiz.html#ixzz20gG4EyKw 

http://www.smh.com.au/national/investigations/drugs-our-man-in-
cambodia-20120325-1vsiz.html#ixzz20gFstHoq 

http://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/cambodias_family_trees_low_res.pdf
http://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/cambodias_family_trees_low_res.pdf
http://www.smh.com.au/national/investigations/drugs-our-man-in-cambodia-20120325-1vsiz.html
http://www.smh.com.au/national/investigations/drugs-our-man-in-cambodia-20120325-1vsiz.html
http://www.smh.com.au/national/inquiry-links-cambodian-leaders-nephew-to-drug-trafficking-money-laundering-20120325-1vsn8.html
http://www.smh.com.au/national/inquiry-links-cambodian-leaders-nephew-to-drug-trafficking-money-laundering-20120325-1vsn8.html
http://camwatchblogs.blogspot.com/2012/03/inquiry-links-cambodian-leaders-nephew.html
http://camwatchblogs.blogspot.com/2012/03/inquiry-links-cambodian-leaders-nephew.html
http://m.smh.com.au/national/inquiry-links-cambodian-leaders-nephew-to-drug-trafficking-money-laundering-20120325-1vsn8.html
http://m.smh.com.au/national/inquiry-links-cambodian-leaders-nephew-to-drug-trafficking-money-laundering-20120325-1vsn8.html
http://www.smh.com.au/national/investigations/drugs-our-man-in-cambodia-20120325-1vsiz.html#ixzz20gG4EyKw
http://www.smh.com.au/national/investigations/drugs-our-man-in-cambodia-20120325-1vsiz.html#ixzz20gG4EyKw
http://www.smh.com.au/national/investigations/drugs-our-man-in-cambodia-20120325-1vsiz.html#ixzz20gFstHoq
http://www.smh.com.au/national/investigations/drugs-our-man-in-cambodia-20120325-1vsiz.html#ixzz20gFstHoq
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http://www.smh.com.au/national/investigations/drugs-our-man-in-
cambodia-20120325-1vsiz.html  

http://ki-media.blogspot.com/2012/03/inquiry-links-cambodian-leaders-

nephew.html  
http://newsasean.com/1497-drugs-our-man-in-cambodia-sydney-morning-herald 

http://www.ask.com/wiki/Drugs_in_Cambodia  
http://en.wikipedia.org/wiki/Drugs_in_Cambodia 

http://camwatchblogs.blogspot.com/2012/03/inquiry-links-cambodian-
leaders-nephew.html  

៤-អលា ទូចណារត័ន ប្បធានអេគសនងការនេរបាលរាជាធានីភនុំអេញ៖ 

 

ទោកទូចណារត័ន      អតីតរឺជា
ទាហា នទវៀតកុងទៅទខតតសទឹង
បប្តងកាលជំនន់លន់នល់។
ទោកទូចណារត័នធាា រ់ទធវើជា
ប្រធានសនងការនររបាលទៅ
ទខតតកំពង់ធំ  និងធាា រ់ទធវើជាឯក
អរគរាជទូតររស់ប្រទទសកម្ពុជា
ប្រោំទៅប្រទទសរុយបា កនុង
ទពលប លទោកទធវើទូតរឺទោក 

អលា ទូចណារតន័ជាប្បធានអេគសនងការនេរបាល
រាជធានីភនុំអេញប ទ ប់េីអលា អ ងអៅ 

បាននំថ្ន ំទញៀនររស់សទម្តចហ ុនបសន និងថ្ន ំទញៀនររស់រកស មាន
ចំនួនរារ់ទតានចូលកនុងប្រទទសរុយបា     រចួទអាយរណាត ញររស់គ្នត់នំ
ទៅកាន់សហរ ាអាទម្រកិ   និងប្រទទសកាណាោ។រ៉ាុបនតរនទ រ់ពីទោកឧកញ៉ា
ទថងរ ុនមា៉ា   ធាា ក់ខាួនឈឺ្ម្ក តំបណងទសតចអាទភៀនបានធាា ក់ទលើទោក
ឧកញ៉ាហ ុន-តូ។ ទោកឧកញ៉ាហ នុតូ  មានរទពិទសាធន៏តិចទពក មិ្នអាច

http://www.smh.com.au/national/investigations/drugs-our-man-in-cambodia-20120325-1vsiz.html
http://www.smh.com.au/national/investigations/drugs-our-man-in-cambodia-20120325-1vsiz.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/03/inquiry-links-cambodian-leaders-nephew.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/03/inquiry-links-cambodian-leaders-nephew.html
http://newsasean.com/1497-drugs-our-man-in-cambodia-sydney-morning-herald
http://www.ask.com/wiki/Drugs_in_Cambodia
http://en.wikipedia.org/wiki/Drugs_in_Cambodia
http://camwatchblogs.blogspot.com/2012/03/inquiry-links-cambodian-leaders-nephew.html
http://camwatchblogs.blogspot.com/2012/03/inquiry-links-cambodian-leaders-nephew.html
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រា៉ាររងបាន ក៍ផ្តា ស់ទោកទូចណារត័ន ទចញពីឯកអរគរាជទូតប្រទទសកម្ពុជា
ប្រោំប្រទទសរុយបា ម្កទធវើជាប្រធានសនងការទៅទខតតសទឹងបប្តងវញិទៅឆំន
២០០១។ ទោយសារបតប្កមុ្រងតូចរងធំទប្ចើន និងអនកវនិិទយរររទទសជា
ទប្ចើនប្តូវការអា-ស(ទហរ ៉ាអីុូន) ទហើយទោកឧកញ៉ាហ ុន-តូ ផលិតមិ្នទាន់នឹង
តំរវូការទីផា   ូទចនេះទោកទូចណារត័ន ោំបាច់ប្តូវបតនំអា-សពីប្រទទសភូមា
និងប្រទទសឡាវចូលរបនថម្។ ទៅឆំន ២០០៦ ទោកទូចណារតន័ ប្តូវបាន
សទម្តចហ នុបសន ផ្តា ស់ម្កទអាយកាន់តំបណងជាប្រធានអរគសនងការ
នររបាលរាជធានីភនំទពញជំនួសទោកទហងទៅ ទ ើម្បីទអាយទោកទូចណារត័ន
ជួយកិចចការជំនួញថំ្ន ទញៀន ល់ទោកឧកញ៉ាហ ុនតូ និងពប្ងឹងប្កុម្រងតូរ
ងធំសារជាថមីទ ើងវញិ ទនេះទហើយជាទហតុរណាត លទអាយសទម្តចហ ុនបសន
ប្តូវបតសំោរ់ពួកប្កមុ្រងធំរងតូចោស់ទោលទោយទរៀងពួកទរទអាយទៅ
ជួរជំុគ្នន ទៅទកាេះទពជឈ រចួទហើយទប្រើលបចិទអាយទាហា នបាញ់ទឹកទលើហវូង 

 

ម្នុសសនិងឆក់បខសទភាើងសាា រ់អស់រារ់ពាន់នក់ បតកនុងរយៈទពលមិ្ន ល់២
ទមា៉ាងផងទៅបខវចិាការឆំន  ២០១០! សំណាងប រទចេះសទម្តចហ ុនបសន រកវធីិ
ទនេះទ ើញ ទរើសំោរ់តាម្ធម្មតា ទប្រើរយៈទពលយូរណាស់ លមម្សំោរ់
ប្កុម្រងតូចរងធំោស់ៗទោល រចួរទងកើតសារជាប្កុម្រងតូចរងធំសារថមី
ទ ើងវញិ  ទប្ពាេះពួកអាប្កមុ្រងធំោស់ៗវា ឹងទរឿងអាថ៌កំបំាងសទម្តចទប្ចើន
ទពក ជាពិទសស រឺទ ើម្បោីក់កំបំាងទរឿងសទម្តចហ នុបសន ទប្រើប្កុម្
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រងតូចរងធំទធវើបាតុកម្មវាយ ុតរំផ្តា ញសាថ នទូតនថប្រោំទៅប្រទទសកម្ពុជាទៅ
បខម្ករាឆំន ២០០៣! ទរើមិ្នអញ្ច ឹងទទ សាថ នភាពនថបខមរទៅបតតាងតឹង
 ប ល បតរួរទអាយអាណិត ល់ប្រជាជនធម្មតាប លមិ្ន ឹងអីទៅសាា រ់ររ
ទជើងនឹងបរប រ។ ទហតុទនេះទហើយទទើរសទម្តចហ នុបសនកំទទចសាព នទកាេះទពច
ទោល ទ ើម្បរំីបាត់ោនកំុទអាយរ៉ាូលីសអនតរជាតិស្សាវប្ជាវរកភសតុតាង
ទ ើញ ទហើយទប្រើទលសថ្ទោយសារបតសាព នទកាេះទពចចនប្ងទធវើទអាយ
ម្នុសសសាា រ់ទប្ចើន។ 

 ខ្ុំបានសួរទោកទូចទពច(កូនប្រុសទូចណារត័នពាក់សក័ក៥ទៅអាជ្ាធ
រទប្រឿងទញៀន)ថ្‹‹ទហតុអវីក៍ឧកញ៉ាហ នុ-តូ ទចេះរទរៀរវធីិោំអាទភៀននិងផលិត
ថ្ន ំទហរ ៉ាអីុូនទៅស្សកុបខមរ?  

 ទោកទូចទពច បានទឆាើយថ្៖‹‹សទម្តចហ ុនបសនបាននំរទចចកទទស
ពីប្រទទសភូមា ទោយរញ្ជូ នរែូ នស្សីររស់គ្នត់ទ ម្ េះអនកស្សីហ ុន-ណាវ ី 
ទអាយទធវើជាឯកអរគរាជទូតប្រទសកម្ពុជាប្រោំទៅប្រទទសភូមា។សទម្តចហ ុន
បសនបានចំណាយលុយទប្ចើនណាស់កនុងការរញ្ជូ នពួកជំនញៗររស់គ្នត់ទៅ
សិការទចចកទទសោំអាទភៀន និងផលិតថ្ន ំទហរ ៉ាអីុូន។ កនុងចំទណាម្អនក
ជំនញទំាងទនេះ ទោកឧកញ៉ាហ ុន-តូ ទុកចិតតតាទសងជាងទរ ទហើយ
បតងបតទអាយតាទសងលក់ថ្ន ំទៅសណាា គ្នរហូលីទ ។ តាទសងគ្នត់ទចេះផលិ
តតំាងពីថ្ន ំយ៉ាមា៉ា , ទឹកកក, ថ្ន ំប្រវ,ីថ្ន ំទ ,ថ្ន ំសរបយនិងថ្ន ំទហរ ៉ាអីុូន.....
។ល។››។ 

 ទោកម្៉ាុករ ុន្ង ជាកមួយប្រសារររស់ទោកស-ទខងបានមាន
ប្រសាសន៍ថ្‹‹អារត័នវាម្កទធវើប្រធានអរគសនងការរាជធានីភនំទពញទហើយ    
កាលទៅឆំន ១៩៨៣-១៩៨៧ អារត័ន(ទូចណារតន័)ចិតតោច់ណាស់! ទរើវារាន់
ទហើយគ្នម នទចេះអាណិតអាណាទទ!››។ ទោកម្៉ាុករ ុន្ងបានរញ្ជច ក់ថ្ថ្ន ក់
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ទលើបានោត់ទូចណារត័ន និងប្កមុ្ររស់គ្នត់រាន់ប្រជាជនអនក ំទណើ រពីទខតត
ប្កទចេះទៅទខតតសទឹងបប្តង ទហើយលុយបានម្កប្តូវបានបរងបចកទៅថ្ន ក់
ទលើនិងទុកទៅមូ្លោា នខាេះទ ើម្បោីយវាយទោេះស្សាយរញ្ជា   ស្សុកណាក៍ទរ
ទធវើអញ្ច ឹងទ ើម្បីឈ្នេះសង្កា គ្ ម្ ទហើយរិតផ្តា កថ្បខមរប្កហម្រាន់វារចួទស្សចទៅ
ទហើយ។ 

 ចំបណកទោកទូចងីម្ អតីតជាវរិៈទសនីយឯកទៅនយកោា ន
រង្កា ក្ រការជួញ ូរម្នុសសនិងការពារអនីតិជន បានមានប្រសាសន៍ថ្៖    
‹‹អាបករសាទរឿន ក៍ជាន រូររស់ទូចណារត័ន និងហីុងរ ុនហា ងប រទហើយ
វា(បករសាទរឿនអតីជាប្រធានរ៉ាូលីសលា ទហាេះ)ទអសគរទោកជំទាវរ ុនរា៉ា នីទៅ
ជួរទោកសង្កា គ្ ចអងគលឹម្ទហង វា ឹងថ្ទោកជំទាវទ កជាមួ្យប្ពេះទតជ
រុណអងគលឹម្ទហងប រ បតវាមិ្នរាយការប្បារ់សទម្តចហ នុបសនទសាេះ  វាយក
រុងបតខាួនវា ទហតុទនេះទហើយបានជាសទម្តចហ ុនបសន   កទោកបករសាទរឿន
ទចញពីតំបណងប្រធានលា ទហាេះ ទអាយម្កនយកោា នរង្កា ក្ រការជួញ ូរ
ម្នុសសនិងការពារអនីតិជនវញិ!   សំណាងវាទហើយបានទោកជំទាវរ ុនរា៉ា នី
ជួយកាង      កំុអីសទម្តចហ ុនបសន ទរេះវាទោលបាត់ទៅទហើយ!››។ 

  ូអចនុះការជួញ ូរនិងចរាចរអប្េឿងអញៀអៅប្បអទស មពញជា និងការ
 ុំអចញអៅអប្ៅប្បអទស ប្តូវបានអធាើអ ើងនិងអរៀបចុំអ ើងអោយឥសសរជនជាន់
ខពស់ និងថ្ន  ់ ឹ  ុំជាន់ខពស់របស់េណ្ប សប្បជាជន មពញជាត លមាន
អលា   ញនតសន,  ញនតូ, អលា ជា-សញផ្តរា៉ា , អលា  ញ  ង់ឌី(សាែ ប់អៅតខវចិាិ
ការអៅឆាុំន ១៩៩៨), អលា  ញុំហា ់, អលា អៅសញខ្វ  និងេួ 
ប្ ុមឧតាមអសនីយ ថ្ទៗអទៀត នញងជួរ ង ុំលាុំងប្បោប់ោវញធរបស់រោឋ ភិបាល
អលា ឧ ញ៉ាម៉ាញងរទិធី អលា ឧ ញ៉ា េិតអម៉ាង អលា ឧ ញ៉ាលីយ៉ាងផ្តត់..
និងអៅត អផ្សងៗអទៀតអៅ នញងប្បអទស មពញជា..........ជាអន រ សញីជុំនួញថ្ន ុំ
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អញៀនអ ើម្ីរ លញយម ចិញ្ច ឹមប ស(េណ្ប សប្បជាជន មពញជា) និងអោយស
អមាច  ញនតសន អ ើម្ផី្គត់ផ្គង់ ងទ័េយួនជាង៦តសន  ់ត លបងកប់ខែួន
អៅប្បអទស មពញជា និងជួយឧបតែមប្បជាជនយួនជាង៥លាន  ់ត លរស់អៅ
ប្បអទស មពញជា  ូអចនុះប សមានបនទញ ធែន់ណាស់ អបើមិនរ សញីទញចចរតិអទប្បប្េឹតា
អុំអេើេញ រលួយ និងល ់ធនធានធមេជាតិប្បាសាទបញរណ្អទអ ុះ េ៊ឺមិន
ោចប្េប់ប្គាន់និងការចុំណាយអទ។ អ តញ ូចអនុះអ ើយការរ សញីថ្ន ុំអញៀនេ៊ឺ
ជាជុំនួញទញចចរតិមួយត លមានអងគការចាត់តាុំងប្តឹមប្តូវ និងមានការអរៀបចុំ
តផ្នការលុំអិតយ៉ាងចាស់លាស់ត លមានល ខណ្ៈជាប្បេ័នធតខសស ា្  ់ចាប់
តាុំងេីមគនាីថ្ន  ់ ណាា លរ ូត ល់ថ្ន  ់ យ រ ឋមគនាី  ញនតសន រមួទាុំង
ឧប្ ិ ឋ មេអភរវ មេ  និងឃ្លត មេប្បឆាុំងប្បជាជនតខេរផ្ងត រ។ 

 អន ខែុះថ្អលា ឧ ញ៉ា  ញនតូេ៊ឺជាអសាចោអភៀនអៅស្ស ុតខេរ អ ើយ
អន ខែុះអទៀតថ្មានតតសអមាច  ញនតសនអទេ៊ឺជាអសាចោអភៀនអៅស្ស ុតខេរ.....
ការេិតអៅ  អបើនិយយតាមតងភ្នេ  និងសចចភ្នេប្បវតាិសាស្រ្សាេ៊ឺ
ប្ ុងហាណូ្យជាអន អធាើទាុំងអស់ សអមាច  ញនតសន និងឧ ញ៉ា  ញនតូ េ៊ឺ
ប្គាន់តតប្តូវបងខុំអោយអ ើរតួរជាអសាចោអភៀនអៅ នញងប្បអទស មពញជាតតប៉ាញអណាណ ុះ
តតធាតញេិតសញទធសែតិអៅអប្កាមបញ្ចា របស់យួនហាណូ្យទាុំងអស់។ 
 

ថ្ងៃទី១៤តខសីហាឆាុំន ២០១២ 

អោយអលា  ជា-រសេ ី

(អតីត ងអងគរ សប្ ុមអតែឃ្លតេិអសសរបស់សអមាចអេគមហាអស 
អតអជា  ញនតសន) 


