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ហ ៊ុន-បញ្ចប៊ុត្រ ចាបរ់លំោភលមេងត្រលីហើយ
គរំាមបាញរ់ោំបល់ចាលទងំពជូ! 

 ទ ោះបីយួនហាណូយបានទ ើកបនតុបហ នុ-ណា ់ ទៅហ ុន-សែន
ទោយទ្វើជានាយករដ្ឋមន្រនតីយ៉ាងណាក៏ទោយ     ក៏ សារជាតិជាសកែ  ទៅសតជាសកែ
មិនសកសរបទសាោះ  !      តាំងពីតតួត    បនតរហូតដ្ ់ទៅតួត   ទៅសតរកាទាំលាប់
ទដ្ើមដ្សដ្  គឺទាំលាប់ ួចកក់បលន់ ជាំរតិ     ួចរបពនធទគ   និងរ ាំទលាភកូនស្ែី
របែ់អ្នកស្ែុក.......ទៅសតបនតរតកូ ជានិចច  តាំងពីោសកែអ្ត់កាំទណើ តហ ុន-នាង
បនតមកោសកែខ្វវ ក់ហ នុសែន  ទទេរមកោទមសៀរហ ុន-តូ ទហើយបនតមរតកមក
ដ្ ់ោទមសៀហ ុន-បញ្ច បុរត សដ្ ជាទៅរបែ់ោទមសៀហ ុន-ទណង  (បងរបែុ
របែ់ោសកែខ្វវ ក់ ហ ុន-សែន)។ 

 ជាក់សែតងណាែ់     ទៅទព ថ្មីៗទនោះ       ោទមសៀហ នុ-បញ្ច បុរត  ទៅ  

របុែទពជឈ ជាកូនរបែុរបែ់   ហ ុន-ចនធ ូ (កូនស្ែីរបែ់ោទមសៀហ ុន-ទណង)
បានចាប់កុមារជីាំទង់មាន ក់ទ ម្ ោះហាក់-និការ  យកទៅរ ាំទលាភគ្នន ៤នាក់។  

 

រគ្នន់សតរ ាំទលាភទហើយភ្លល ម    ោទមសៀហ នុ-បញ្ច បុរត   
បានបញ្ជា អ្ងគរកសមាឌ ា្ំជាទរចើននាក់  ទៅទេោះឳពុក
មាត យរកុមរគួសាររបែ់ជនរងទរគ្នោះ ទហើយគាំរាមថា៖   
‹‹ហាមមិនទោយបតឹង ហ នុ-បញ្ច បុរត!       និង  ហាម
មិនទោយនិយយខ្ចរខ្វច យពីទរឿង  ហ ុន-បញ្ច បុរត   
ចាប់ នាងហាក់-និការ  យកទៅរ ាំទលាភគ្នន ៤នាក់!    
ទបើទរឿងចាប់រ ាំទលាភទនោះ     ិចឮខ្ចរខ្វច យទចញទៅ
ខ្វងទរៅ    នឹងបាញ់ែាំលាប់ទចា អ្ែ់មួយពូជ!››។  ោទមសៀរហ ុន-ទណង 
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បចចុបបននទនោះ កុមារែិីែសសាលាទ ម្ ោះនាង ហាក់-និការ មានទី ាំទៅទៅមតុាំ
សាា នោកាែជិតទពទយទលាកែងឃ ននរកងុភនាំទពញ កាំពុងរែ់កនុងែភ្លព
ឈឺចាប់ ភ័យខ្វល ច និងពាយមទ្វើអ្តតឃាតជាទរចើនដ្ង  ទរកាយពី
ទៅរបុែរបែ់ោទមសៀហ ុន-ទណង(បងរបែុោទមសៀហ ុន-សែន) ទ ម្ ោះ
ហ ុន-បញ្ា បុរត ទៅ របុែទពជឈ បានចាប់នាងហាក់-និការ យកទៅ
រ ាំទលាភគ្នន ៤នាក់ទៅកនុងកាំឡុងសខ្មករាឆាំាំន ២០១៣  ប៉ាុសនតបានមិតតភ័រក
ស្ែីៗជាទរចើននាក់ជួយឃាត់       និងនិយយ ួងទលាមទ ើកទឹកចិតតទោយ
នាងហាក់-និការ រែ់ទៅតទៅទទៀត ។ ទ ោះបីជាយ៉ាងណាក៏ទោយ ក៏
អ្ងគរកសោទមសៀរហ ុន-សែន ទៅសតជិោះឡាន ឬម៉ាូតូ  សកវ ចូ ទៅ
គាំរាមឳពុកមាត យរបែ់នាងហាក់-និការ ដ្ ់ទេោះជាទរចើនដ្ង ទោយបញ្ជច ក់
ថា៖‹‹ទបើទ្វើទោយទរឿងហ ុន-បញ្ច បុរត ចាប់រ ាំទលាភនាងហាក់-និការ សបកការណ៏
 ិចឮទចញទៅខ្វងទរៅ  នឹងបាញ់ែាំលាប់ទចា មួយពូជ!››។ 

 ែូមបញ្ជច ក់ថាទៅរបែុរបែ់ោទមសៀហ ុន-ទណង ទ ម្ ោះហ ុន-បញ្ច បុរត
ទៅរបុែទពជឈ ទរៀនទៅរបទទែអូ្ស្សាត  ី ទហើយបានរតឡប់មកស្ែកុ
សខ្មរ និងបានចាប់នាងហាក់-និការ យកទៅរ ាំទលាភគ្នន ៤នាក់ ទៅសខ្មករា
ឆាំាំន ២០១៣ ទោយោងទ ើអ្ាំណាចរបែ់ោទមសៀហ នុ-សែនទនាោះ       ោទមសៀរ 
ហ ុន-បញ្ច បុរត មិនរតឹមសតមិនទទួ ខុ្ែរតូវចាំទ ោះមុខ្ចាប់ទទ សថ្ម ាំង 

ទរបើអ្ងគរកសោទមសៀរហ ុន-សែន ទៅគាំរាមែាំលាប់រកមុរគសួារជនរងទរគ្នោះ
ទទៀតទង ទហើយរតឡប់ទៅរបទទែអូ្ស្សាត  ីវញិយ៉ាងរគទហើនទកានកាច។ 

 តមពត៌មានពីរបភពសដ្ ែុាំមិនទោយបទញ្ចញទ ម្ ោះ    បានបទងហើប
ទោយដឹ្ងថា  រយៈទព ២ែបាត ហ៍ទទៀត ោទមសៀរហ ុន-បញ្ច បុរត ទៅ
របុែទពជឈ នឹងមកទ ងស្ែកុសខ្មរទហើយ  ទហើយោទមសៀហ ុន-ទណង   

មានគាំទរាងទិញឡានទាំទនើបសដ្ មានតាំន ១៥មឺុនដុ្លាល  ទោយទៅែាំណប់ចិតត
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ទ ម្ ោះហ ុន-បញ្ច បុរត ទទៀតទង!។ ែូមកុមារ ី និងទកមងស្ែីសខ្មរ  ាំងទៅ
ទីរកងុភនាំទពញ និង ាំងទៅតមទខ្តត ែូមទមតត របយ័តនខ្លួន!    ទរ ោះ
ោទមសៀរហ នុ-បញ្ច បុរត នឹងមកទ ងស្ែកុសខ្មរកនុងរយៈ២ែបាត ហ៍ខ្វមុខ្ទនោះ
ទហើយមិនដឹ្ងថាកុមារ ី និងទកមងស្ែីសខ្មរប៉ាុនាម ននាក់ទទៀតទទ នឹងរតូវបានរង
ទរគ្នោះទោយសារសតោទមសៀរហ ុន-បញ្ចុ បុរត ចាប់រ ាំទលាភកាំសានត និងគាំរាម
ែាំលាប់ ាំងរគសួារ ដូ្ចករណីជនរងទរគ្នោះនាងហាក់-និការ  ទនាោះ!។ 
 ែូមបញ្ជា ក់ថាទមហ នុ-ចនធូ(កូនស្ែីរបែ់ោទមសៀរ ហ ុន-ទណង     និងជា
មាត យរបែ់ោទមសៀរហ ុន-បញ្ច បុរត ទនាោះ) សតងសតដូ្របតីគ្នន ទដ្កជាមួយកូនស្ែី
របែ់ោទមសៀរហ ុន-សែន ទ ម្ ោះទមហ ុន-មា៉ាណា។      កូនស្ែីរបែ់ោទមសៀរ  
ហ ុន-ទណង ទ ម្ ោះហ ុន-ចនធូ និងហ នុ-ចនាា  សតងសតដូ្របតីគ្នន ទដ្កជាមួយ
ទមហ ុន-មា៉ាណា ទហើយោទតត ក ទៅឌី-វជិាា  (ជាកូនរបុែហុក-ឡង់ឌី)
សតងសតទៅទដ្កកាំដ្រទមហ ុន-ចនធូ និងហ នុ-ចនាា  ចាំសណកឯបតីរបែ់  

 
ោទតត ក  ទៅ   ឌី-វជាា   ទរៀប
ការជាមួយទម  ហ ុន-មា៉ាណា   
(បនាេ ប់ពីទលាក    មឺុង-កុមភៈ
ស ងកា ទចា ) 

  
ទម  ហ ុន-មា៉ាណា 
កូនស្ែីោហ នុ-សែន 

ោទតត កទៅឌី-វជាា  
កូនរបុែហុក-ឡង់ឌី 

ទមហ ុន-ចនធូ និងហ នុ-ចនាា  សតងសតមកទដ្កជាមួយទមហ ុន-មា៉ាណា។  ទហតុ
ដូ្ទចនោះទហើយ បានជាទ្វើទោយោទមសៀរហ ុន-បញ្ច បុរត ទៅរបុែទពជឈជាកូន
របុែរបែ់ទមហ ុន-ចនធូ មានអ្ាំណាចទដ្ើររ ាំទលាភកុមារ ី និងទកមងស្ែីសខ្មរតម
អ្ាំទពើចិតត  ទោយគ្នម នតុលាការ ឬអ្ងគការ  NGOs ណាហា នទ្វើដឹ្ងឮទឡើយ។ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=HUN+Mana&source=images&cd=&cad=rja&docid=_wuwGMYgNw6_PM&tbnid=ij3uoFdkE0ohsM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fasianewsonline.blogspot.com%2F2010%2F12%2Fstampede-victims-in-cambodia-receive.html&ei=2wg2UdCjNpGUiAfYiYDgDQ&bvm=bv.43148975,d.aGc&psig=AFQjCNEvNsulCaoWOa7KtyepzWOvJIU73w&ust=1362582091547327
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ទមហ ុន-មា៉ាណាជាកូនស្ែីែាំណប់ចិតតរបែ់ោហ ុន-សែន   សដ្ ជាអ្គគនាយក
សាា នីយ៏ទូរទែសន៏បាយ័ន......និងកាន់កាប់របពនធទឃាែនាឯទទៀតៗ។ ទម
ហ ុន-មា៉ាណា  ជារបពនធរបែ់ទលាកមឹុង-កុមភៈ(កូនរបែុរបែ់ទលាកមឹុង-ែាំទន)
ទហើយទោយសារសតទមហ ុន-មា៉ាណា មានរបុែទ ម្  ទរចើនទពក និងមិន
ទចោះែាំោតខ្លួន ជាពិទែែទព ទដ្កជាមួយរបែុទ ម្  ទហើយ អ្ត់លាង 

ទឹកែាំោតខ្លួនទទ សបរជាទៅទដ្ក
ជាមួយទលាកមឹុង-កុមភៈជាទហតុទ្វើ
ទោយទលាកមឹុង-កុមភៈរ ាំនឹងកលិន
ែអុយមិនបាន     ក៏មានទៅរកស្ែី
ខ្វរា៉ា អូ្ទខ្    ទហើយទមហ ុន-មា៉ាណា
ទៅរបាប់ោទមសៀរហ ុនសែន   ទ្វើ
ទោយោទមសៀរ ហ ុន-សែន    
របកាែបិតហាងខ្វរា៉ាអូ្ទខ្ទូ ាំង
របទទែសខ្មរ  ទដ្ើមបីបាំទពញចិតតកូន
ស្ែីែាំណប់ចិតតរបែ់វា។ 

 
ទមហ ុន-មា៉ាណា       ជាកូនស្ែីែាំណប់
របែ់ោទមសៀរ  ហ ុន-សែន 

ទីបាំទុត ទោយសារទម   ហ ុន-មា៉ាណា ទដ្កជាមួយរបុែទ ម្  
ទរចើនទពក ទហើយអ្ត់លាងទឹកែាំោតកតិតទទ ទព រតឡប់មកទដ្ក
ជាមួយបតីមតងៗ ទ្វើទោយកលិនែអុយគរគុក  ទ្វើទោយ  ទលាកមឹុង-កុមភៈ
(ជាទៅសកសាាំងរកុមហ ុនទែតឡា  និងជាកូនរបុែរបែ់ទលាកមឹុង-ែាំទន)រ ាំ
នឹងកលិនែអុយមិនបាន ក៏ស ងកា ទមហ នុ-មា៉ាណាទចា ទៅ! ទហើយោ
ហ ុន-សែន ក៏ទសាំទគុាំជាមួយោទតត ក  ទៅ  ទលាកឌី-វជិាា   (កូនរបែុហុក-ឡង់ឌី) 
ទរៀបការជាបតីរបពនធ។ ប៉ាុសនតសារជាតិទលាម ភរបុែរបែ់ទមហ ុន-មា៉ាណាក៏ទៅ
សតមិនែែប់ែែ ់ យកបតីរបែ់វាទ ម្ ោះទលាកឌី-វជិាា  ទៅដូ្របតីជាមួយទម
ហ ុន-ចនធ ូ និងហ នុ-ចនាា  ទដ្កកាំដ្រតណាហ រទៅវញិទៅមក ដូ្ចែតវ
បង្កែ ត់ពូជអ្ត់រដូ្វកា ។ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=HUN+NENG&source=images&cd=&cad=rja&docid=qtUl52DFoXdPgM&tbnid=5YT0tTY64YXHjM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fki-media.blogspot.com%2F2010%2F12%2Fbayon-tv-begins-disbursement-of-bridge.html&ei=fAs2UZ3RIsOCiQf25IHgBQ&psig=AFQjCNFuwrPgjDLab7FNlA-ZknoiWMFjFA&ust=1362582431436603
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 បុរាណទ  ថា៖ ‹‹ទាំ ាំងែនងឬែស ី ពូជសកែមិនសដ្ ដុ្ោះភលុកដ្ាំរ!ី››
កាំពុងសតកលុោះបញ្ជច ាំងពីចរតិ កលណៈ្មមជាតិរបែ់ោទមសៀរ ហ ុន-បញ្ច បុរត
សដ្ សតងសតចាប់កុមារ ី និងទកមងស្ែីសខ្មរយកទៅរ ាំទលាភកាំសានត និងគាំរាម
ែាំលាប់ ាំងពូជទនាោះ គឺដូ្ចគ្នន ទបោះបិតទៅនឹងទមហ ុន-ចនធូ (មាត យវា) ោ
ទមសៀរហ ុន-តូ(ពូវា) ោទមសៀរហ ុន-សែន(តវា)    និងោទមសៀរហ ុន-នាង(តតួតវា)
សដ្ សតងសតចាប់បតីទគរ ាំទលាភ និងចាប់របពនធរ ាំទលាភកាំសានតែបាយ រចួ
គាំរាមែាំលាប់រកមុរគសួារទគ ាំងពូជ ដូ្ចករណីោទមសៀរហ នុ-សែន ចាប់អ្នក
ស្ែីពិែិដ្ឋពិ ិកា រ ាំទលាភកាំសានត ទហើយគាំរាមែាំលាប់ទលាកនខ្-របែិទធ
ទហើយទីបាំទុតបាញ់ែាំលាប់អ្នកស្ែីពិែិដ្ឋពិ ិកា  ទដ្ើមបីបាំបិទភែតុតង  ដូ្ចគ្នន
នឹងោទមសៀរហ ុន-តូ សដ្ ចាប់កញ្ជា ទូច-ស្ែីនិចរ ាំទលាភទហើយ       បាញ់
ែាំលាប់ទចា បាំបិតភែតុតង។   ទបើចង់សាគ  ់ោទមសៀរហ ុន-បញ្ច បុរត  ចាែ់ 

 

ែូមរកទឡកទមើ ោទមសៀរហ ុន-នាង,    ោទមសៀរ
ហ ុនតូ  និងោទមសៀរហ ុន-សែន  ទៅ   នឹងទ ើញពី
មាយទតពូជរបែ់ពួកវាទហើយ!។  ពិតណាែ់
ទោយសារសតោសកែ  ហ ុន-នាង ជាទចារ ួចទគ្ន
ដ្ ់ទព បទងែើតោហ ុន-ណា ់ មក  កាល យទចារ
 ួចមាន់ខ្វវ ក់សភនក!      ពិទែែជាងទនោះទៅទទៀត
ទនាោះ គឺថាោកញ្ជច ែ់  ហ ុន-នាង  ួចទដ្ញ
ជាមួយរបពនធទៅ-ទម៉ាង ិត ទ ម្ ោះ  ជិត-ែុភ្លព   
ទៅទមភូ     ដ្ ់ទព ទកើតបានោកូនសកែហ ុន-សែន    
មិនរតឹមយករបពនធចុងទឡ-ដឹ្កថ្  ទទ   សថ្ម ាំងទៅ
 ួចទដ្កជាមួយរបពនធរបែ់ទលាកនខ្-របែិទធ
ទ ម្ ោះពិែិដ្ឋពិ ិកាទទៀតទង      ទនោះបានចាំជា  

 ‹‹ឳសកែ  ទកើតកូនសកែសម៉ាន!››។ 

កនុងែម័យរដ្ឋកមាុជា ោទមសៀហ នុ-តូ បានចាប់កមមការនីិទ្វើការទៅ

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=HUN+NEANG&source=images&cd=&cad=rja&docid=OvkbQQ7xWvB0uM&tbnid=-iNMvZ7jI5wK4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.15thmove.net/breaking/hun-sen-secrete-fly-singapore/&ei=wpwbUZS3HOuUiQfx7YB4&bvm=bv.42261806,d.bmk&psig=AFQjCNFmDgF6mxS8B6hJDp3LTutdOGjtKw&ust=1360849925209559
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=HUN+SEN&source=images&cd=&cad=rja&docid=21ihNNcBwextgM&tbnid=vJyOdpxxW0L02M:&ved=0CAUQjRw&url=http://visitkhmer.blogspot.com/2011/12/history-of-hun-sen-strong-man-in-world.html&ei=_pwbUc6NNoiPiAf68oCQCw&bvm=bv.42261806,d.bmk&psig=AFQjCNHkau7fqQRNjDTDC5tqJR6C2fB__w&ust=1360850536142118
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ទៅែ ូទមមត់រ ាំទលាភកណាត  ចាំទណាមកមមករ     ទោយមានអ្ងគរកសទេុងកាាំទភលើង 

 

កមមករឯទទៀតៗមិនទោយចូ 
ជួយទឡើយ រហូតដ្ ់ោទមសៀរ 
ហ ុន-តូ   រ ាំទលាភបានែាំទរចសកអត
ែែប់ែែ ់  ក៍ដ្កកាាំបិតចុចចាក់
កមមការរីហូតដ្ ់ែុោះទដ្ើមរទងូ
សាល ប់មួយរ ាំទពច   ទរ ោះោទមសៀរ 
ហ ុន-តូ  ខឹ្ងែមា៉ា នឹងកមមការនីិ
របូទនាោះ     ទរ ើបាំរោះខ្វវ ចោទមសៀរ 
ហ ុន-តូ ោច់សែបងខូ្ចែរមែ់ 

ោទមសៀរហ ុន-តូ(កណាត  )និងោសកែទាំសពក
នទ-ែីុផាន(ខ្វងសាត ាំ) 
ទហើយទរកាយពីរ ាំទលាភ និងែាំលាប់កមមការនីិទៅចាំការទៅែ ូទមមត់រចួទហើយ
ោទមសៀរហ ុន-តូ ទបើកឡានទចញទ្វើមិនដឹ្ង។    ចាំសណកអ្ងគរកសរបែ់ោទមសៀរ 
ហ ុន-តូ សបរជាយកកាាំទភលើងភាុងឳពុកមាត យរបែ់កមមការនីិសដ្ រតូវបានោទមសៀរ 
ហ ុន-តូ     រ ាំទលាភ និងែាំលាប់ទនាោះ មិនទោយនិយយខ្ចរខ្វច យឬបតឹងោទមសៀរ  
ហ ុន-តូទឡើយ ទបើមិនដូ្ទចនោះទទ នឹងបាញ់ែាំលាប់ទចា  ាំងពូជ!។
 ទៅកនុងឆាំាំន ១៩៩៤ ោទមសៀរហ ុន-តូ បានទដ្ញចាប់បវរកញ្ជា
ទខ្តតកាំពង់ចាម រហូតដ្ ់ទេោះ ទហើយោក់តុនិងទៅអីុ្អ្ងគុយមុខ្ទេោះនាង
បវរកញ្ជា ទនាោះអ្ែ់៣យប់៣នថ្ៃ    ទហើយែូមបីសតឳពុកនាងបវរកញ្ជា ចុោះជទណតើ រ 

ក៏ោទមសៀរហ ុន-តូ យកកាំទភលើងោកាបាញ់របកិតទជើង
រហូតដ្ ់ទឡើងរត់ចូ កនុងទេោះវញិ។ រគួសារនាងបវរ
កញ្ជា បានទូរែ័ពេទៅរគប់ទីកសនលងបតឹងែុាំទោយជួយ 

សតគ្នម នោសកែណាជួយទទ     រហូតដ្ ់ោទមសៀរហ ុន-តូ
ទឡើងទេោះធាក់ វ រចូ ចាប់នាងបវរកញ្ជា យកទៅ
រ ាំទលាភយ៉ាងែបាយែែប់ែែ ់ទោយគ្នម នទោយ
 ុយមួយកាក់ទសាោះ!។ 
  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=HUN+Neng+family+diagram&source=images&cd=&cad=rja&docid=xI18vUg3aWKYZM&tbnid=2G7t9_24wvML0M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fkhmerization.blogspot.com%2F2012%2F06%2Fhun-sens-nephew-returns-from-three-week.html&ei=XQI2UZm0LeW8iAftooBg&bvm=bv.43148975,d.aGc&psig=AFQjCNHQkck_YveFBzpcYh7DHnA_pRzfjQ&ust=1362580391815982
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=HUN+Neng+family+diagram&source=images&cd=&cad=rja&docid=xI18vUg3aWKYZM&tbnid=2G7t9_24wvML0M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.123people.com%2Fe%2Fto%2Bhun&ei=RgI2UejFLYqriAfDooGYBw&bvm=bv.43148975,d.aGc&psig=AFQjCNHQkck_YveFBzpcYh7DHnA_pRzfjQ&ust=1362580391815982
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 ទៅកនុងការរបរពឹតតិបទឧរកិដ្ឋសដ្ មាន កខណៈជាអ្ងគការចាត់តាំង
ជារបព័នធសខ្សែង្កវ ក់ទនាោះ  ាំងរ ាំទលាភែាំលាប់  ាំងជួញដូ្រមនុែស
ជួយដូ្រទរគឿងទញៀន និងកាប់បាំផាល ញនរពទឈើ ឃាតកមមទភរវកមម.......... គឺ
ែុទធសតទចញពីោពូជរតកូ ហ ុន ាំងអ្ែ់ សដ្ របរពឹតតបទឧរកិដ្ឋតជាំនាញ 

 

របែ់ពួកវា ដូ្ចជាោ
ទមសៀរហ ុន-ចូចទៅឌី-ចូច
មានជាំនាញរបែពវខ្វង
កាប់បាំផាល ញនរពទឈើ
ស្ែកុសខ្មរ         សតជួញដូ្រ
ទរគឿងទញៀនទខ្ាយជាង
ោទមសៀរហ ុន-តូ។ 

ោទមសៀរហ ុន-ចូច  ទៅ     ឌី-ចូច 

 

ចាំសណកោទមសៀរហ ុន-តូ
ពូសកខ្វងជួញដូ្រទរគឿង
ទញៀនកលងទវីប  និងសចក
ចាយថាន ាំទញៀនទូ ាំង
ពិភពទលាក   ប៉ាុសនតកាប់
នរពទឈើ អ្ន់ទខ្ាយជាង
ោទមសៀរហ នុ-ចូច។ 

ទបើនិយយទរឿងរ ាំទលាភស្ែី    ែាំលាប់មនុែស  និងជួញដូ្រមនុែសវញិគឺោទមសៀរ 
ហ ុន-តូ ពូសកោច់ទគកនុងចាំទណាមោពូជរតកូ ហ ុន។   ោទមសៀរហ ុន-តូទនោះគឺ
មានចិតតសាហា វណាែ់ ទបើជិោះឡានបុករម៉ាកម៉ាូតូទៅសាា នកា ថ្ន ់ចារ
អ្ាំទៅ គឺវាអ្ត់ចុោះទអ្ើតទមើ អ្នកសាល ប់របួែទទ   ប៉ាុសនតោទមសៀហ ុន-តូ សបរជា
ដ្កកាាំទភលើងទដ្ញបាញ់អ្នករបួែនិងអ្នកទៅរែ់រហូតដ្ ់ទែេើរសតសាល ប់ ាំងអ្ែ់
ទ ើកស ងសតអ្នករត់រចួ។ 
 ោទមសៀរហ នុ-តូ  ទបើកឡានបុករម៉ាកដឹ្កដូ្ងទៅទាអូ្ឡាាំពិចជាមួយោ
ហ ុន-ជា រចួចុោះពីឡាន ញកាាំទភលើងោកាបាញ់របជាជនសាល ប់អ្ែ់៤នាក់។
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 ទៅឆាំាំន ២០០៥ ោទមសៀរហ ុន-ជាទៅបលន់ដី្្លីរបជាព រដ្ឋសខ្មរទៅ
ទបា៉ាយសប៉ាត រចួបាញ់មាច ែ់ដី្សាល ប់អ្ែ់៨នាក់ ទហើយទបើកឡានទចញយ៉ាង
ែង្កហ រទោយគ្នម ននរណាហា នឃាត់ឡានវាទឡើយ។ 
 

 

ចាំសណកោទមសៀរហ ុន-សែន
វញិគឺជាបិតរ ាំទលាភ,ែាំលាប់,
ជួញដូ្រមនុែស, ទរគឿងទញៀន,
ពុករ ួយ,កបត់ជាតិ,កាត់ដី្
ទោយយួននិងបញ្ចូ  ជនជាតិ
យួនទោយទពញស្ែកុសខ្មរ។ 

សកែកាំណាចហីុង-ប ុនទហៀង រឯីោសកែកាំណាចហីុង-ប ុនទហៀង  វញិគឺជាឃាត
ករនដ្ដ្ ់ទៅកនុងការែាំលាប់សខ្មរ   និងបញ្ជច រទោ
យរកមុអ្តតឃាតពិទែែទៅកងព តូច  E-70
ែាំលាប់សខ្មរ  និងែាំលាប់ឃាតករបនតទដ្ើមបបីាំបាត់
ភែតតងសាកសី    និងសាន មោនបទឧរកិដ្ឋ។ 
                ដូ្ចគ្នន នឹងោទមសៀរហ ុន-សែន   សដ្រសតង
សតចាប់ស្ែីរកមុាំពីរនាក់កនុង១ែបាត ហ៍មកដុ្ត្ូប
ថាវ យោែនៈរគបូា្ាយរបែ់វា បនាេ ប់មក
ោទមសៀរហ ុន-សែន   សតងសតចាប់រ ាំទលាភែទមាភ ្
រពហមចារយ៍ីរហូតដ្ ់សកអតកអន់ រចួក៏ែាំលាប់
ទចា     ទហើយទបើស្ែីរកមុាំណាមានែាំណាង     
គឺរតូវបានោទមសៀរ ហ ុន-សែន  យកទៅទោយ 
 

កងព តូច  E-70 
អ្ងគរកសរបែ់វាទ្វើជារបពនធ សតមានតិចតួចណាែ់។ ជាពិទែែទៅទៅ
ទទៀតគឺរពឹតតិការណ៏រ ាំទលាភអ្នកស្ែីពិែិដ្ឋ-ពិ ិកាសដ្ ទរៀបចាំទឡើងទោយ
ទលាកហុក-ឡង់ឌី ទោយជួបគ្នន ទៅទភ្លជនីយោឋ នមួយទៅតទមម ទហើយបនាេ ប់
ពីរ ាំទលាភសកអតកអន់ ោទមសៀរហ ុន-សែន ក៏ ង់ទែនហ៍ទរៅជាមួយនឹងអ្នក
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ស្ែីពិែិដ្ឋព ិកា រហូតដ្ ់សតងកាំណាពយទកលើយកលងគ្នន  ទហើយក៍ធាល ក់ ុយជិត
១០មឺុនដុ្លាល    ទោយែរទែរជាសកកទោយអ្នកស្ែីពិែិដ្ឋពិ ិកាប៉ាុសនតោសកែ
កាំពូជទថាកហ នុ-សែន វាសាត យ ុយរបែ់វា ក៍ទរបើ បិចែាំលាប់អ្នកស្ែី
ពិែិដ្ឋពិ ិកាបាំបិទមាត់ ទហើយ ុយទនាោះក៏បាត់ដ្ាំណឹងែូនយ។ 

ែូមោនកាំណាពយរបែ់ោទមសៀរហ ុន-សែន ទកលើយកលងជាមួយអ្នកស្ែីពិែិដ្ឋ
ពិ កា ដូ្ចខ្វងទរកាមទនោះ 

 

 ដូ្ទចនោះ ទរឿងោទមសៀរហ នុ-បញ្ច បុរត ចាប់ទកមងស្ែីទ ម្ ោះហាក់-និការ
រ ាំទលាភកាំសានតែបាយ និងគាំរាមែាំលាប់ ាំងពូជ គឺជាវបប្ម៌ឧរកិដ្ឋកមម
តពូជ សដ្ មានមរតកតាំងពីជីដូ្នជីតរបែ់វា          តមកតតួតវាោទមសៀរ 
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ហ នុ-នាង  បនតមកតរបែ់វាទ ម្ ោះោទមសៀហ នុ-សែន និងពូរបែ់វាោទមសៀរ 
ហ នុ-តូ ទទើបឌីអីុ្នទអ្កាំណាចរបែ់ពួកវាបនតទោយោទមសៀរហ នុ-បញ្ច បុរត
ទហើយរា ់ការចាប់រ ាំទលាភ និងគាំរាមែាំលាប់សដ្ ទ្វើទឡើងទោយោទមសៀរ 
ហ នុ-បញ្ច បុរត ទៅរបុែទពជឈ គឺជាតាំណរពូជោរតកូ ហ ុន សដ្ 
មានោសកែខ្វវ ក់ហ នុ-សែន ជាបិតឧរកិដ្ឋជនទៅកនុងរបទទែសខ្មរ មាន
ជាំនាញកនុងការ ួចកក់បលន់ ជាំរតិ  ួចរបពនធទគ រ ាំទលាភរបពនធទគ និង
រ ាំទលាភកូនទគសតប៉ាុទណាណ ោះ ពិតជាដូ្ច កយចាែ់បុរាណតាំណា ថា៖  

‹‹ទាំ ាំងែនងឬែស ី ពូជសកែមិនសដ្ ដុ្ោះភលុកដ្ាំរ!ី›› សមន។ 

 

                              ទ្វើទៅែហរដ្ឋោទមរកិ  នថ្ៃទី៦  សខ្មិនា  ឆាំាំន ២០១៣ 

                         ទោយ  លោម ចាន-់រ ិរ ី   
នងិ  

    លោម លេព-មរមរ 

 


