ហន
៊ុ -បញ្ច បត្៊ុ រ ចាប់រ ំលោភលមេងត្រីលហើយ
គំរាមបាញ់រោ
ំ ប់លចាលទ ំងពូជ!
ទ

ោះបីយួនហាណូយបានទ

ើកបនតុបហន
ុ -ណា

ទដ្ើមដ្សដ្

គឺទាំលាប់

តាំងពីតតួត បនតរហូតដ្
ច
ួ កក់បន
ល ់

របែ់អ្ក
ន ស្ែុក.......ទៅសតបនតរតកូ

ជាំរ ិត

់ទៅតួត ទៅសតរកាទាំលាប់

ច
ួ របពនធទគ និងរ ាំទលាភកូនស្ែី

ជានិចច តាំងពីោសកែអ្ត់កាំទណើតហុន-នាង

បនតមកោសកែខ្វវក់ហន
ុ សែន ទទេរមកោទមសៀរហុន-តូ
ដ្

់ោទមសៀហុន-បញ្ចបុរត សដ្

ទៅហុន-សែន

ក៏ សារជាតិជាសកែ ទៅសតជាសកែ

ទោយទ្វើជានាយករដ្ឋមន្រនតីយ៉ាងណាក៏ទោយ

មិនសកសរបទសាោះ !

់

ទហើយបនតមរតកមក

ជាទៅរបែ់ោទមសៀហុន-ទណង (បងរបុែ

របែ់ោសកែខ្វវក់ ហុន-សែន)។
ជាក់សែតងណាែ់

ទៅទព

ថ្មីៗទនោះ

ោទមសៀហន
ុ -បញ្ចបុរត ទៅ

របុែទពជឈ ជាកូនរបុែរបែ់ ហុន-ចនធូ (កូនស្ែីរបែ់ោទមសៀហុន-ទណង)
បានចាប់កុមារ ីជាំទង់មានក់ទ្មោះហាក់-និការ យកទៅរ ាំទលាភគ្នន៤នាក់។
រគ្នន់សតរ ាំទលាភទហើយភ្លលម ោទមសៀហន
ុ -បញ្ចបុរត
បានបញ្ជ
ា អ្ងគរកសមាឌ្ាំជាទរចើននាក់ ទៅទេោះឳពុក
មាតយរកុមរគួសាររបែ់ជនរងទរគ្នោះ ទហើយគាំរាមថា៖
‹‹ហាមមិនទោយបតឹង ហន
ុ -បញ្ចបុរត!

និង ហាម

មិនទោយនិយយខ្ចរខ្វចយពីទរឿង ហុន-បញ្ចបុរត
ចាប់ នាងហាក់-និការ យកទៅរ ាំទលាភគ្នន៤នាក់!
ទបើទរឿងចាប់រ ាំទលាភទនោះ
ោទមសៀរហុន-ទណង

ច
ិ ឮខ្ចរខ្វចយទចញទៅ

ខ្វងទរៅ នឹងបាញ់ែលា
ាំ ប់ទចា
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អ្ែ់មួយពូជ!››។

បចចុបបននទនោះ កុមារ ីែិែសសាលាទ្មោះនាង ហាក់-និការ មានទី
សាានោកាែជិតទពទយទលាកែងឃ
ឈឺចាប់ ភ័យខ្វលច

ននរកុងភនាំទពញ

ាំទៅទៅមតាំុ

កាំពុងរែ់កុងែភ្លព
ន

និងពាយមទ្វើអ្តតឃាតជាទរចើនដ្ង

ទរកាយពី

ទៅរបុែរបែ់ោទមសៀហុន-ទណង(បងរបុែោទមសៀហុន-សែន)

ទ្មោះ

ហុន-បញ្ាបុរត

យកទៅ

ទៅ របុែទពជឈ បានចាប់នាងហាក់-និការ

រ ាំទលាភគ្នន៤នាក់ទៅកនុងកាំឡុងសខ្មករាឆាំាំន២០១៣
ស្ែីៗជាទរចើននាក់ជួយឃាត់
នាងហាក់-និការ

និងនិយយ

រែ់ទៅតទៅទទៀត ។

អ្ងគរកសោទមសៀរហុន-សែន

ទ

ទៅសតជិោះឡាន

គាំរាមឳពុកមាតយរបែ់នាងហាក់-និការ

ដ្

ប៉ាុសនតបានមិតភ
ត ័រក
ួងទលាមទ

ើកទឹកចិតតទោយ

ោះបីជាយ៉ា ងណាក៏ទោយ
ឬម៉ាូតូ

សកវ

ចូ

ក៏
ទៅ

់ទេោះជាទរចើនដ្ង ទោយបញ្ជ
ច ក់

ថា៖‹‹ទបើទ្វើទោយទរឿងហុន-បញ្ចបុរត ចាប់រ ាំទលាភនាងហាក់-និការ សបកការណ៏
ិចឮទចញទៅខ្វងទរៅ

នឹងបាញ់ែាំលាប់ទចា

មួយពូជ!››។

ែូមបញ្ជ
ច ក់ថាទៅរបុែរបែ់ោទមសៀហុន-ទណង ទ្មោះហុន-បញ្ចបុរត
ទៅរបុែទពជឈ
សខ្មរ

ទរៀនទៅរបទទែអ្ូស្សាត

ី

ទហើយបានរតឡប់មកស្ែុក

និងបានចាប់នាងហាក់-និការ យកទៅរ ាំទលាភគ្នន៤នាក់ ទៅសខ្មករា

ឆាំាំន២០១៣ ទោយោងទ
ហុន-បញ្ចបុរត

ើអ្ាំណាចរបែ់ោទមសៀហន
ុ -សែនទនាោះ

មិនរតឹមសតមិនទទួ

ខ្ុែរតូវចាំទ

ោទមសៀរ

ោះមុខ្ចាប់ទទ សថ្ម

ាំង

ទរបើអ្ងគរកសោទមសៀរហុន-សែន ទៅគាំរាមែាំលាប់រកុមរគួសារជនរងទរគ្នោះ
ទទៀតទង

ទហើយរតឡប់ទៅរបទទែអ្ូស្សាត

តមពត៌មានពីរបភពសដ្

ែុាំមិនទោយបទញ្ចញទ្មោះ

ទោយដ្ឹងថា រយៈទព

២ែបាតហ៍ទទៀត

របុែទពជឈ នឹងមកទ

ងស្ែុកសខ្មរទហើយ

មានគាំទរាងទិញឡានទាំទនើបសដ្

ីវ ិញយ៉ា ងរគទហើនទកានកាច។

មានតាំន
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បានបទងហើប

ោទមសៀរហុន-បញ្ចបុរត ទៅ
ទហើយោទមសៀហុន-ទណង
១៥មុឺនដ្ុលាល ទោយទៅែាំណប់ចិតត

ទ្មោះហុន-បញ្ចបុរត

ទទៀតទង!។ ែូមកុមារ ី និងទកមងស្ែីសខ្មរ

ទីរកុងភនាំទពញ

ាំងទៅតមទខ្តត

និង

ោទមសៀរហន
ុ -បញ្ចបុរត នឹងមកទ
ទហើយមិនដ្ឹងថាកុមារ ី

ែូមទមតតរបយ័តខ្
ន ួន!
ល

ាំងរគួសារ

និងទកមងស្ែីសខ្មរប៉ាុនាមននាក់ទទៀតទទ

ោះ

នឹងរតូវបានរង
និងគាំរាម

ដ្ូចករណីជនរងទរគ្នោះនាងហាក់-និការ ទនាោះ!។

ែូមបញ្ជ
ា ក់ថាទមហន
ុ -ចនធូ(កូនស្ែីរបែ់ោទមសៀរ ហុន-ទណង
មាតយរបែ់ោទមសៀរហុន-បញ្ចបុរត ទនាោះ)
ហុន-ទណង ទ្មោះហុន-ចនធូ

និងហន
ុ -ចនាា

ទហើយោទតតក

សតងសតទៅទដ្កកាំដ្រទមហុន-ចនធូ

និងជា

សតងសតដ្ូរបតីគ្ននទដ្កជាមួយកូនស្ែី

របែ់ោទមសៀរហុន-សែន ទ្មោះទមហុន-មា៉ា ណា។
ទមហុន-មា៉ា ណា

ទរ

ងស្ែុកសខ្មរកនុងរយៈ២ែបាតហ៍ខ្វមុខ្ទនោះ

ទរគ្នោះទោយសារសតោទមសៀរហុន-បញ្ុច បុរត ចាប់រ ាំទលាភកាំសានត
ែាំលាប់

ាំងទៅ

កូនស្ែីរបែ់ោទមសៀរ
សតងសតដ្ូរបតីគ្ននទដ្កជាមួយ

ទៅឌី-វ ិជាា (ជាកូនរបុែហុក-ឡង់ឌី)
និងហន
ុ -ចនាា

ចាំសណកឯបតីរបែ់

ោទតតក ទៅ ឌី-វជាា ទរៀប
ការជាមួយទម ហុន-មា៉ា ណា
(បនាេប់ពីទលាក មុឺង-កុមៈភ
ស

ងកា

ទចា

)

ទមហុន-ចនធូ និងហន
ុ -ចនាា

ទម ហុន-មា៉ា ណា

ោទតតកទៅឌី-វជាា

កូនស្ែីោហន
ុ -សែន

កូនរបុែហុក-ឡង់ឌី

សតងសតមកទដ្កជាមួយទមហុន-មា៉ា ណា។ ទហតុ

ដ្ូទចនោះទហើយ បានជាទ្វើទោយោទមសៀរហុន-បញ្ចបុរត

ទៅរបុែទពជឈជាកូន

របុែរបែ់ទមហុន-ចនធូ មានអ្ាំណាចទដ្ើររ ាំទលាភកុមារ ី និងទកមងស្ែីសខ្មរតម

អ្ាំទពើចិតត ទោយគ្នមនតុលាការ ឬអ្ងគការ NGOs ណាហានទ្វើដ្ឹងឮទឡើយ។
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ទមហុន-មា៉ា ណាជាកូនស្ែីែាំណប់ចិតតរបែ់ោហុន-សែន សដ្

ជាអ្គគនាយក

សាានីយ៏ទូរទែសន៏បាយ័ន......និងកាន់កាប់របពនធទឃាែនាឯទទៀតៗ។

ទម

ហុន-មា៉ា ណា ជារបពនធរបែ់ទលាកមុឹង-កុមៈភ (កូនរបុែរបែ់ទលាកមុឹង-ែាំទន)
ទហើយទោយសារសតទមហុន-មា៉ា ណា មានរបុែទ្ម
ទចោះែាំោតខ្លួន

ជាពិទែែទព

ទរចើនទពក

ទដ្កជាមួយរបុែទ្ម

និងមិន

ទហើយ អ្ត់លាង

ទឹកែាំោតខ្លួនទទ សបរជាទៅទដ្ក

ជាមួយទលាកមុឹង-កុមៈភ ជាទហតុទ្វើ
ទោយទលាកមុឹង-កុមៈភ រ

ាំនឹងកលិន

ែអុយមិនបាន ក៏មានទៅរកស្ែី
ខ្វរា៉ា អ្ូទខ្ ទហើយទមហុន-មា៉ា ណា
ទៅរបាប់ោទមសៀរហុនសែន ទ្វើ
ទោយោទមសៀរ ហុន-សែន
របកាែបិតហាងខ្វរា៉ា អ្ូទខ្ទូ

ាំង

របទទែសខ្មរ ទដ្ើមបីបាំទពញចិតតកូន
ស្ែីែាំណប់ចិតតរបែ់វា។
ទីបាំទុត

ទមហុន-មា៉ា ណា

ជាកូនស្ែីែណ
ាំ ប់

របែ់ោទមសៀរ ហុន-សែន

ទោយសារទម ហុន-មា៉ា ណា

ទដ្កជាមួយរបុែទ្ម

ទរចើនទពក ទហើយអ្ត់លាងទឹកែាំោតកតិតទទ

ទព

ជាមួយបតីមង
ត ៗ

ទ្វើទោយ

ទ្វើទោយកលិនែអុយគរគុក

(ជាទៅសកសាាំងរកុមហុនទែតឡា
ងកា

រតឡប់មកទដ្ក
ទលាកមុឹង-កុមៈភ

និងជាកូនរបុែរបែ់ទលាកមុឹង-ែាំទន)រ

នឹងកលិនែអុយមិនបាន

ក៏ស

ទមហន
ុ -មា៉ា ណាទចា

ទៅ!

ទរៀបការជាបតីរបពនធ។

ប៉ាុសនតសារជាតិទលាមភរបុែរបែ់ទមហុន-មា៉ា ណាក៏ទៅ

ាំ

ទហើយោ

ហុន-សែន ក៏ទសាំទាំុជា
គ មួយោទតតក ទៅ ទលាកឌី-វ ិជាា (កូនរបុែហុក-ឡង់ឌ)ី
សតមិនែែប់ែែ
ហុន-ចនធូ

់ យកបតីរបែ់វាទ្មោះទលាកឌី-វ ិជាា

និងហន
ុ -ចនាា

បង្កែត់ពូជអ្ត់រដ្ូវកា

ទៅដ្ូរបតីជាមួយទម

ទដ្កកាំដ្រតណា
ហ រទៅវ ិញទៅមក

។
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ដ្ូចែតវ

បុរាណទ

ថា៖

កាំពុងសតកលុោះបញ្ជ
ច ាំងពីចរ ិត
សដ្

‹‹ទាំ

ង
ាំ ែនងឬែសី ពូជសកែមិនសដ្

កលណៈ្មមជាតិរបែ់ោទមសៀរ

ដ្ុោះភលកដ្ាំ
ុ រ ី!››

ហុន-បញ្ចបុរត

សតងសតចាប់កុមារ ី និងទកមងស្ែីសខ្មរយកទៅរ ាំទលាភកាំសានត

ែាំលាប់

ាំងពូជទនាោះ

គឺដ្ូចគ្ននទបោះបិតទៅនឹងទមហុន-ចនធូ

និងគាំរាម

(មាតយវា)

ោ

ទមសៀរហុន-តូ(ពូវា) ោទមសៀរហុន-សែន(តវា) និងោទមសៀរហុន-នាង(តតួតវា)
សដ្

សតងសតចាប់បីទត គរ ាំទលាភ និងចាប់របពនធរ ាំទលាភកាំសានតែបាយ

គាំរាមែាំលាប់រកុមរគួសារទគ
ស្ែីពិែិដ្ព
ឋ ិ

ាំងពូជ ដ្ូចករណីោទមសៀរហន
ុ -សែន ចាប់អ្ក
ន

កា
ិ
រ ាំទលាភកាំសានត

ទហើយគាំរាមែាំលាប់ទលាកនខ្-របែិទធ

ទហើយទីបាំទុតបាញ់ែាំលាប់អ្ក
ន ស្ែីពិែដ្
ិ ព
ឋ ិ
នឹងោទមសៀរហុន-តូ
ែាំលាប់ទចា

សដ្

រួច

កា
ិ
ទដ្ើមបីបាំបិទភែតុតង ដ្ូចគ្នន

ចាប់កញ្ជាទូច-ស្ែីនិចរ ាំទលាភទហើយ

បាំបិតភែតុតង។ ទបើចង់សាគ
ែូមរកទឡកទមើ

បាញ់

់ោទមសៀរហុន-បញ្ចបុរត ចាែ់
ោទមសៀរហុន-នាង, ោទមសៀរ

ហុនតូ និងោទមសៀរហុន-សែន ទៅ នឹងទ

ើញពី

មាយទតពូជរបែ់ពួកវាទហើយ!។ ពិតណាែ់
ទោយសារសតោសកែ
ដ្

់ទព

ហុន-នាង ជាទចារ

បទងែើតោហុន-ណា

ួចមាន់ខ្វវក់សភនក!

ួចទគ្ន

់ មក កាលយទចារ

ពិទែែជាងទនោះទៅទទៀត

ទនាោះ គឺថាោកញ្ជ
ច ែ់

ហុន-នាង

ជាមួយរបពនធទៅ-ទម៉ាង

ិត ទ្មោះ ជិត-ែុភ្លព

ទៅទមភូ

ដ្

់ទព

ួចទដ្ញ

ទកើតបានោកូនសកែហុន-សែន

មិនរតឹមយករបពនធចុងទឡ-ដ្ឹកថ្ ទទ សថ្ម

ាំងទៅ

ួចទដ្កជាមួយរបពនធរបែ់ទលាកនខ្-របែិទធ
ទ្មោះពិែិដ្ព
ឋ ិ

កា
ិ ទទៀតទង

ទនោះបានចាំជា

‹‹ឳសកែ ទកើតកូនសកែសម៉ាន!››។
កនុងែម័យរដ្ឋកមាុជា

ោទមសៀហន
ុ -តូ
5

បានចាប់កមមការ ិនីទ្វើការទៅ

ទៅែូទមមត់រ ាំទលាភកណា
ត

ចាំទណាមកមមករ

ទោយមានអ្ងគរកសទេុងកាាំទភលើង

កមមករឯទទៀតៗមិនទោយចូ
ជួយទឡើយ រហូតដ្

់ោទមសៀរ

ហុន-តូ រ ាំទលាភបានែាំទរចសកអត
ែែប់ែែ

់ ក៍ដ្កកាាំបិតចុចចាក់

កមមការ ីរហូតដ្

់ែុោះទដ្ើមរទូង

សាលប់មួយរ ាំទពច ទរ

ោះោទមសៀរ

ហុន-តូ ខ្ឹងែមា៉ា នឹងកមមការ ិនី
ោទមសៀរហុន-តូ(កណា
ត

)និងោសកែទាំសពក

នទ-ែុីផាន(ខ្វងសាត)ាំ

រូបទនាោះ

ទរ ើបាំរោះខ្វវចោទមសៀរ

ហុន-តូ ោច់សែបងខ្ូចែរមែ់

ទហើយទរកាយពីរ ាំទលាភ និងែាំលាប់កមមការ ិនីទៅចាំការទៅែូទមមត់រច
ួ ទហើយ
ោទមសៀរហុន-តូ

ទបើកឡានទចញទ្វើមិនដ្ឹង។ ចាំសណកអ្ងគរកសរបែ់ោទមសៀរ

ហុន-តូ សបរជាយកកាាំទភលើងភាុងឳពុកមាតយរបែ់កមមការ ិនីសដ្
ហុន-តូ

រតូវបានោទមសៀរ

រ ាំទលាភ និងែាំលាប់ទនាោះ មិនទោយនិយយខ្ចរខ្វចយឬបតឹងោទមសៀរ

ហុន-តូទឡើយ

ទបើមិនដ្ូទចនោះទទ

ទៅកនុងឆាំាំន១៩៩៤
ទខ្តតកាំពង់ចាម

រហូតដ្

នឹងបាញ់ែលា
ាំ ប់ទចា

ោទមសៀរហុន-តូ
់ទេោះ

ាំងពូជ!។

បានទដ្ញចាប់បវរកញ្ជា

ទហើយោក់តុនិងទៅអ្ុីអ្ងគុយមុខ្ទេោះនាង

បវរកញ្ជាទនាោះអ្ែ់៣យប់៣នថ្ៃ ទហើយែូមបីសតឳពុកនាងបវរកញ្ជាចុោះជទណើត រ
ក៏ោទមសៀរហុន-តូ យកកាំទភលើងោកាបាញ់របកិតទជើង
កនុងទេោះវ ិញ។ រគួសារនាងបវរ
កញ្ជាបានទូរែ័ពេទៅរគប់ទីកសនលងបតឹងែុាំទោយជួយ
រហូតដ្

់ទឡើងរត់ចូ

សតគ្នមនោសកែណាជួយទទ
ទឡើងទេោះធាក់ វ រចូ

រហូតដ្

់ោទមសៀរហុន-តូ

ចាប់នាងបវរកញ្ជាយកទៅ

រ ាំទលាភយ៉ា ងែបាយែែប់ែែ

់ទោយគ្នមនទោយ

ុយមួយកាក់ទសាោះ!។
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ទៅកនុងការរបរពឹតិប
ត ទឧរកិដ្ឋសដ្
ជារបព័នធសខ្សែង្កវក់ទនាោះ
ជួយដ្ូរទរគឿងទញៀន

មាន

កខណៈជាអ្ងគការចាត់តាំង

ាំងរ ាំទលាភែាំលាប់

ាំងជួញដ្ូរមនុែស

និងកាប់បាំផាលញនរពទឈើ ឃាតកមមទភរវកមម.......... គឺ

ែុទធសតទចញពីោពូជរតកូ

ហុន

ាំងអ្ែ់ សដ្

របរពឹតប
ត ទឧរកិដ្ឋតជាំនាញ
របែ់ពួកវា ដ្ូចជាោ
ទមសៀរហុន-ចូចទៅឌី-ចូច
មានជាំនាញរបែពវខ្វង
កាប់បាំផាលញនរពទឈើ
ស្ែុកសខ្មរ

ោទមសៀរហុន-ចូច ទៅ

សតជួញដ្ូរ

ទរគឿងទញៀនទខ្ាយជាង

ឌី-ចូច

ោទមសៀរហុន-តូ។
ចាំសណកោទមសៀរហុន-តូ
ពូសកខ្វងជួញដ្ូរទរគឿង
ទញៀនកលងទវីប និងសចក
ចាយថានាំទញៀនទូ

ាំង

ពិភពទលាក ប៉ាុសនតកាប់
នរពទឈើ អ្ន់ទខ្ាយជាង
ោទមសៀរហន
ុ -ចូច។
ទបើនិយយទរឿងរ ាំទលាភស្ែី ែាំលាប់មនុែស និងជួញដ្ូរមនុែសវ ិញគឺោទមសៀរ
ហុន-តូ ពូសកោច់ទគកនុងចាំទណាមោពូជរតកូ

ហុន។ ោទមសៀរហុន-តូទនោះគឺ

មានចិតតសាហាវណាែ់ ទបើជិោះឡានបុករម៉ាកម៉ាូតូទៅសាានកា
អ្ាំទៅ គឺវាអ្ត់ចុោះទអ្ើតទមើ

អ្នកសាលប់របួែទទ ប៉ាុសនតោទមសៀហុន-តូ

ដ្កកាាំទភលើងទដ្ញបាញ់អ្ក
ន របួែនិងអ្នកទៅរែ់រហូតដ្
ទ

ើ កស

ថ្ន

់ចារ
សបរជា

់ទែេើរសតសាលប់

ាំងអ្ែ់

ងសតអ្នករត់រច
ួ ។

ោទមសៀរហន
ុ -តូ ទបើកឡានបុករម៉ាកដ្ឹកដ្ូងទៅទាអ្ូឡាព
ាំ ិចជាមួយោ
ហុន-ជា រួចចុោះពីឡាន

ញកាាំទភលើងោកាបាញ់របជាជនសាលប់អ្ែ់៤នាក់។
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ទៅឆាំាំន២០០៥

ោទមសៀរហុន-ជាទៅបលន់ដ្ី្ីរល បជាព

ទបា៉ា យសប៉ាត រួចបាញ់មាចែ់ដ្ីសាលប់អ្ែ់៨នាក់

រដ្ឋសខ្មរទៅ

ទហើយទបើកឡានទចញយ៉ា ង

ែង្កហរទោយគ្នមននរណាហានឃាត់ឡានវាទឡើយ។
ចាំសណកោទមសៀរហុន-សែន
វ ិញគឺជាបិតរ ាំទលាភ,ែាំលាប់,
ជួញដ្ូរមនុែស, ទរគឿងទញៀន,
ពុករ

ួយ,កបត់ជាតិ,កាត់ដ្ី

ទោយយួននិងបញ្ូច

ជនជាតិ

យួនទោយទពញស្ែុកសខ្មរ។
សកែកាំណាចហុង
ី -បុនទហៀង

រ ីឯោសកែកាំណាចហុង
ី -បុនទហៀង
ករនដ្ដ្

វ ិញគឺជាឃាត

់ទៅកនុងការែាំលាប់សខ្មរ និងបញ្ជ
ច រទោ

យរកុមអ្តតឃាតពិទែែទៅកងព

តូច

E-70

ែាំលាប់សខ្មរ និងែាំលាប់ឃាតករបនតទដ្ើមបីបាំបាត់
ភែតតងសាកសី និងសានមោនបទឧរកិដ្ឋ។
ដ្ូចគ្នននឹងោទមសៀរហុន-សែន សដ្រសតង
សតចាប់ស្ែីរកមុាំពីរនាក់ កុង១ែបា
ន
ត ហ៍មកដ្ុត្ូប
ថាវយោែនៈរគូបា្ាយរបែ់វា
ោទមសៀរហុន-សែន

សតងសតចាប់រ ាំទលាភែទមាភ្

រពហមចារ ីយ៍រហូតដ្

់សកអតកអន់ រួចក៏ែាំលាប់

ទចា
កងព

តូច E-70

បនាេប់មក

ទហើយទបើស្ែីរកមុាំណាមានែាំណាង

គឺរតូវបានោទមសៀរ ហុន-សែន យកទៅទោយ

អ្ងគរកសរបែ់វាទ្វើជារបពនធ សតមានតិចតួចណាែ់។
ទទៀតគឺរពឹតិកា
ត រណ៏រ ាំទលាភអ្នកស្ែីពិែដ្
ិ -ឋ ពិ

កា
ិ សដ្

ជាពិទែែទៅទៅ
ទរៀបចាំទឡើងទោយ

ទលាកហុក-ឡង់ឌី ទោយជួបគ្ននទៅទភ្លជនីយោឋនមួយទៅតទមមទហើយបនាេប់
ពីរ ាំទលាភសកអតកអន់ ោទមសៀរហុន-សែន

ក៏
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ង់ទែនហ៍ទរៅជាមួយនឹងអ្នក

ស្ែីពិែិដ្ព
ឋ

កា
ិ
រហូតដ្

១០មុឺនដ្ុលាល

ទោយែរទែរជាសកកទោយអ្នកស្ែីពិែិដ្ព
ឋ ិ

កាំពូជទថាកហន
ុ -សែន
ពិែដ្
ិ ព
ឋ ិ

់សតងកាំណាពយទកលើយកលងគ្នន ទហើយក៍ធាលក់

វាសាតយ

កា
ិ បាំបិទមាត់ ទហើយ

ុយរបែ់វា

ក៍ទរបើ

ុយជិត

កា
ិ ប៉ាុសនតោសកែ

បិចែាំលាប់អ្នកស្ែី

ុយទនាោះក៏បាត់ដ្ាំណឹងែូនយ។

ែូមោនកាំណាពយរបែ់ោទមសៀរហុន-សែន ទកលើយកលងជាមួយអ្នកស្ែីពិែិដ្ឋ
ពិ

កា ដ្ូចខ្វងទរកាមទនោះ

ដ្ូទចនោះ

ទរឿងោទមសៀរហន
ុ -បញ្ចបុរត ចាប់ទកមងស្ែីទ្មោះហាក់-និការ

រ ាំទលាភកាំសានតែបាយ និងគាំរាមែាំលាប់
តពូជ

សដ្

ាំងពូជ

គឺជាវបប្ម៌ឧរកិដ្ក
ឋ មម

មានមរតកតាំងពីជីដ្ូនជីតរបែ់វា

តមកតតួតវាោទមសៀរ
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ហន
ុ -នាង
ហន
ុ -តូ

បនតមកតរបែ់វាទ្មោះោទមសៀហន
ុ -សែន និងពូរបែ់វាោទមសៀរ

ទទើបឌីអ្ុីនទអ្កាំណាចរបែ់ពួកវាបនតទោយោទមសៀរហន
ុ -បញ្ចបុរត

ទហើយរា

់ការចាប់រ ាំទលាភ

ហន
ុ -បញ្ចបុរត

និងគាំរាមែាំលាប់សដ្

ទៅរបុែទពជឈ

ទ្វើទឡើងទោយោទមសៀរ

គឺជាតាំណរពូជោរតកូ

ហុន សដ្

មានោសកែខ្វវក់ហន
ុ -សែន

ជាបិតឧរកិដ្ឋជនទៅកនុងរបទទែសខ្មរ មាន

ជាំនាញកនុងការ

ជាំរ ិត

ួចកក់បន
ល ់

រ ាំទលាភកូនទគសតប៉ាុទណាណោះ

‹‹ទាំ

ួចរបពនធទគ

រ ាំទលាភរបពនធទគ និង

ពិតជាដ្ូច

កយចាែ់បុរាណតាំណា

ង
ាំ ែនងឬែសី ពូជសកែមិនសដ្

ដ្ុោះភលុកដ្ាំរ ី!›› សមន។

ថា៖

ទ្វើទៅែហរដ្ឋោទមរ ិក នថ្ៃទី៦ សខ្មិនា ឆាំាំន២០១៣
ទោយ

លោម ចាន់-រិ រ ី
និង

លោម លេព-មរមរ
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